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มรณานุสติ คือการระลึกถึงความ
ตายตลอดเวลาใช่ไหมครบั มนัฝึก
อย่างไรครับ คือเราไม่เคยเห็นตัว
เราเองตอนตายครับ

คนป่วยท่ีนอนไม่รู ้สึกตัวท่ี 
โรงพยาบาลมาหลายเดือน
แล้ว หมดทางรักษา ต้องใช ้
เครื่องช่วยหายใจ ลูกหลาน
หรือญาติควรด� า เนินการ
อย่างไรดีให้ถูกต้องต่อไปครบั 

คุณแม่ฝากของมาท�าบุญนี้
คุณแม่ได้บุญไหมคะ

ท�าไมมนุษย์จึงต้องมีการ
หลับนอนด้วยคะ

คนที่เพิ่งจะนั่งสมาธิหรือเริ่มที่
จะนัง่สมาธิ ท่านมวีิธีการแนะน�า
อย่างไรคะส�าหรับคนที่เพิ่งเริ่ม

เวลานัง่สมาธิ พอเราบริกรรมพทุโธๆ แล้วไม่คิดอะไรเลย  
อีกสักแป๊บรู้สึกเหมือนวูบๆ แล้วก็ต่ืนอีก แล้วพอ
บริกรรมอีกก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก เป็นอย่างนี้ 
อยู่เรื่อยๆ ไม่ก้าวหน้าสักที จะแก้ไขอย่างไรคะ

นั่งสมาธิไม่เคยได้เกิน ๒ ช่ัวโมง พอเจ็บแล้ว 
ก็ขยับ ยังสอบไม่ผ่านขั้นท่ี ๑ ใช่ไหมคะ แล้ว
ต้องนั่งไปอีกแค่ไหนคะ

บางค�าถามในเล่ม



ล�าดับต่อไปนี้เป็นช่วงถาม-ตอบปัญหา
ธรรม ท่านผู้ใดมคี�าถามอยากจะถามกข็อ
เชญิถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะหลงัจากท่ี
ปิดไมโครโฟนแล้วกจ็ะขออนญุาตไม่ตอบ
ค�าถามต่อไป ถ้าใครอยากจะถามก็ขอ
ความกรณุาถามในช่วงนี้ เรามไีมโครโฟน
ให้ท่านได้พดูเพือ่จะได้ยินได้ฟังกนั เพราะ 
ถ้าได้ยินแต่ค�าตอบ ไม่ได้ยินค�าถาม ฟังแล้ว 
มันก็ไม่ได้รสชาติเท่าไหร่ ดังนั้นต้องมี
ค�าถามและค�าตอบ 
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การพูดอะไรต้องดูผลกระทบ
ที่จะตามมา
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ถ้าหากเราเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่ชอบเสแสร้ง พูดและท�าตามที่คิด แต่อาจจะ
ไม่ถูกใจคนอื่นๆ รู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกิน เราควรวางใจอย่างไรดีคะจึงไม่ทุกข์ 

พระอาจารย์ : เรื่องการพูด พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราพิจารณาว่าการพูดของเรานี ้
จะเกิดผลอะไรตามมาถึงแม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ถ้าพูดแล้วท�าให้เกิดโทษก็ 
ไม่ควรพูด คือบางคนเขาไม่สามารถรับความจริงได้ เราไปพูดความจริงแล้วท�า 
ให้เขาโกรธเขาเกลียดเรา เราก็ไม่ต้องพูดก็ได้ แต่เราไม่ต้องโกหกเท่านั้นเอง  
แต่หมายถึงพดูความจริง แต่ถ้ามนัไม่เหมาะกบักาละเทศะ มนัไม่เหมาะกบับคุคล 
เราก็ต้องไม่ควรพูด เช่น ของบางอย่างเราจะบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้ เราเป็นลูก 
เราจะไปสั่งสอนพ่อแม่คงไม่ได้ ถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อแม่กระท�าอาจจะไม่ถูก แต่เราจะ
ไปบอกว่าผิดนี้มันก็ไม่เหมาะสมกับฐานะของเรา พูดไปแล้วจะท�าให้พ่อแม่โกรธ
หรือเสียใจก็ได้ ดังนั้นการพูดอะไรต้องดูผลกระทบท่ีจะตามมาถึงแม้ว่าจะเป็น
ความจริง แต่ถ้าพดูแล้วมนัเกดิความเสยีหายเกิดความแตกร้าวอันนี้ก็ไม่ควรพดู 
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พระภิกษุสงฆ์จ�าวัด
กุฏิเดียวกันได้ไหม

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  พระเข้าพรรษาจ�าวัดกุฏิเดียวกันไม่ได้หรือครับ 

พระอาจารย์ : คือถ้าเป็นพระปฏบัิตินี้ท่านไม่ต้องการให้อยู่ด้วยกัน เพราะเด๋ียวจะสนทนา
คุยกันแล้วจะรบกวนกัน เวลาภาวนานี้ต้องการความสงบทางกาย ถ้าเรานัง่ภาวนา
แต่เพื่อนนั่งท�าอะไรอยู่ ก็จะรบกวนการนั่งสมาธิของเราได้ ดังนั้นมันไม่ผิด ไม่มี 
กฎห้าม เพียงแต่ว่าความนิยมหรือตามประเพณีของพระปฏิบัติน้ีท่านจะ 
แยกกันอยู่ ไม่คลุกคลีกัน แยกกันอยู่เพ่ือจะได้ไม่มารบกวนกัน แต่ถ้า
เป็นฆราวาสน้ีจะนอนร่วมกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชาย คือท่านไม่ให ้
พระกบัฆราวาสน้ีอยู่ร่วมกัน ต้องแยกกันอยู่ ถ้าจะอยู่ในบริเวณบ้านนี้ก็ต้องแยก
เป็นหลังไปเลย อยู่กันคนละหลังคา ถึงแม้จะอยู่กันคนละห้องแต่อยู่ในหลังคา
เดียวกันนี้ ท่านก็ยังถือว่าอยู่ร่วมกันอยู่ เพราะการอยู่ของฆราวาสกบัการอยู่ของ
พระนี้ไม่เหมือนกัน 

มีโมหะเป็นที่พึ่ง
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาดิฉันไปยังศาลเจ้าต่างๆ ชอบไปขอพรขอลาภบ้างขอยศบ้าง อย่างนี้ถือว่า
ดิฉันมีพระพรหมเทวดาเป็นท่ีพึ่งหรือไม่คะ และถือว่าไม่ต้ังมั่นในพระรัตนตรัย
หรือไม่คะ ดิฉันท�าผิดหรือไม่คะ
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พระอาจารย์ : คือมโีมหะเป็นท่ีพึง่ มคีวามหลงมคีวามมดืบอดเป็นท่ีพึง่ ไม่รูจ้กัเหตุไม่รูจ้กัผล 
นัน่เอง ไม่เคยได้ศกึษาฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพทุธเจ้าอย่างถ่องแท้ ถ้าฟังเทศน์ 
ฟังธรรมอย่างถ่องแท้นี้จะรู้ว่าเหตุรู้ว่าผลนั้นเป็นของคู่กัน ผลท่ีเราต้องการนี้
พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เกิดจากการขอจากผู้อื่น แต่เกิดจากการกระท�าของ
เราเอง คือความสุขความเจริญความดับทุกข์นี้เกิดจากการกระท�าของเรา ถ้าเรา
คิดดี พูดดี ท�าดี ความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าเราคิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�าไม่ดี  
ความทุกข์ความวุน่วายใจต่างๆ ก็จะตามมา นี่คือกฎแห่งกรรม หรือเรียกว่าเหตุผล 
เหตุท�าให้เกิดผลขึ้นมา ถ้าอยากจะให้ผลก็ต้องรู้ว่าเหตุที่จะให้ผลนั้นเป็นอย่างไร 
ก็ต้องศึกษาดูเหตุ 

 การท่ีพวกเรามาวัดมาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้ เรามาเพื่อฟังมาเพื่อศึกษา 
เหตุท่ีจะท�าให้ชีวิตของเรานี้มคีวามเจริญ มคีวามก้าวหน้า มคีวามปราศจากความ
ทุกข์กนั เหตุท่ีจะท�าให้ผลเหล่านี้เกดิข้ึน ไม่ได้เกดิจากการจดุธปูจดุเทียน ๓ ดอก 
แล้วก็อธิษฐานขอจากพระพุทธเจ้า เช่น วันนี้วันเข้าพรรษา จุดธูปเทียน ๓ ดอก 
แล้วก็ขอว่าให้ดิฉันหรือกระผมได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ดิฉันหรือกระผม 
ไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วจะได้ไหม ศีลก็ไม่รักษา ทานก็ไม่ท�า ภาวนาก็ไม่ภาวนา  
ถ้าขออย่างนี้ ขอไปอกี ๑๐๐ ล้านชาติก็ไม่มวีนัท่ีจะได้ผล แต่ถ้าต้ังจติอธิษฐานว่า  
ในพรรษานี้จะต้ังใจท�าทาน ถ้ายังไม่ได้ท�าทาน จะรักษาศีล ถ้ายังไม่ได้รักษาศีล  
จะภาวนา ถ้ายังไม่ได้ภาวนา ถ้าท�าอย่างนี้รบัรองได้ว่าผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอน

 ดังนัน้ถ้ายังไปขออะไรจากเทวดาขออะไรจากพระพรหมอยู่น้ี แสดงว่าไม่รู้ 
กฏแห่งกรรม คือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั่นเอง 
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ที่ผ่านไม่ได้
เพราะสติและปัญญาไม่พอ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูมีปัญหา คือนั่งสมาธิได้ช่วงระยะเวลาที่สั้นลงจากที่เคยนั่งได้และมีความสงบ
ระดับหนึ่ง ถึงแม้จิตจะไม่รวมลงเป็นอุเบกขาแต่ก็สามารถควบคุมความคิดไม่ให้
ฟุ้งซ่านลอยไปลอยมา และนั่งได้เป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมง แต่พอมีอาการเจ็บ
ป่วยทางร่างกาย ตอนแรกกต้ั็งใจจะสูเ้วทนาเพือ่ปล่อยวาง แต่ไม่เคยท�าได้ พอไป
เจอความเจ็บปวดมากๆ ก็ลุกหรือเปลี่ยนท่า มันเลยไม่ต่อเนื่อง ขอพระอาจารย์
แนะน�าว่าหนูต้องท�าอย่างไร จะเจริญสตด้ิวยอิริยาบถอื่นหรือท�าต่อไปเพื่อเรียนรู้
อยู่กับเวทนาทางกายและผ่านมันให้ได้ด้วยก�าลังสติและปัญญา 

พระอาจารย์ : ก็ต้องใช้สติและปัญญา ท่ีผ่านไม่ได้ก็เพราะว่าก�าลังของสติและปัญญา 
ไม่พอ ก็ต้องหมั่นเจริญสติและปัญญา สติก็คือการจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียว
ส่ิงเดียวอารมณ์เดียว เช่น อยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู ่
ในอิริยาบถใด ไม่ใช่จะมาเจริญสติเฉพาะเวลาท่ีนั่งสมาธิเท่านั้น ถ้ามา 
เจริญสติเฉพาะตอนน่ังน้ี ก�าลังของสติจะมีน้อย ต้องสะสมก�าลังของ 
สติไว้ก่อน แล้วเวลามาน่ังก็จะมีก�าลังท่ีจะท�าให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ 
ส่วนปัญญาก็ใช้สลับกับการเจรญิสติก็ได้ เวลาใดท่ีเราไม่ได้เจริญสติ เราจะ
เอามาใช้เจริญปัญญาก็ได้ ปัญญาก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาว่า
สภาวธรรมทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เป็นทุกข์ เพราะว่าเป็นสิ่งท่ีไม่เท่ียงแท้แน่นอน มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อม  
มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา เป็นอนัตตา คือไม่ใช่เป็นสมบัติท่ี 
แท้จริงของเรา เราไม่สามารถครอบครองเอาไว้กับเราได้ไปตลอด แม้แต่ร่างกาย
ท่ีเรามีอยู่นี้ก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่ีเราต้องหมั่นเจริญ
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เช่นเดียวกับความรู้สึกคือเวทนา ก็เป็นอนิจัง ทุกขัง อนัตตา 
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มีเกิด มีดับ มีเจริญ มีเสื่อม มีสุขเวทนา มีเจริญสุขเวทนาและมีการเสื่อมของ
สขุเวทนา มกีารปรากฏของทุกขเวทนาและมกีารดับไปของทุกขเวทนา เราไม่ต้อง 
ไปยุ่งเกี่ยวกับเขา เขาเกิดของเขาเอง และเขาก็ดับของเขาเอง เขามีเหตุมีปัจจัย 
หน้าท่ีของเราเพยีงแต่รบัรูแ้ล้วปล่อยวาง อย่าไปปรงุเเต่งให้เกดิความอยาก เพราะ 
เวลาปรุงเเต่งให้เกิดความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาซึ่งเป็น 
สิ่งท่ีไม่จ�าเป็นจะต้องเกิดเลย เพียงแต่ว่าเราไม่รู ้ความจริงอันนี้เพราะไม่มี 
ใครสอน พอเราเจออะไรท่ีเราไม่ชอบ เราก็ปรุงเเต่งอยากจะให้มันหายไป เวลา
เจออะไรท่ีเรารกัเราชอบ เรากป็รงุเเต่งอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆ พอเขาไม่อยู่ 
เราก็เสียใจทุกข์ใจ พอเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้เขาหายไป พอเขาไม่หาย
เราก็ทุกข์ใจอีก ความทุกข์ใจเกิดจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน
โลกนี้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเรารู้เราก็จะปล่อยวางความอยาก ไม่คิด
ปรุงเเต่งไปในทางความอยาก เพราะเรารู้ว่าจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรา
โดยใช่เหตุ แล้วไม่สามารถไปเปลีย่นแปลงสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ร่างกายนี้ก็ไม่สามารถ
ไปเปลี่ยนให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ เวทนาก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นแต่
สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวได้ เวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เหมือนฤดูกาล
ท่ีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะไม่ฝืนความจริงด้วยการไม่มี
ความอยากให้เป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีการฝืนไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์
ทรมานใจ ทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็จะดับไป  
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ต้องใช้สติ
ถ้าปัญญาปล่อยวางไม่ได้

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราอยู่ในสภาพอารมณ์ท่ีเศร้าหมอง ไม่สดชืน่ อะไรรอบๆ ดูอมึครึมหมองหม่น 
โดยที่ใจเราไม่ยอมรับเหตุผลของปัญญาที่พยายามสอนใจว่าอย่าไปอยาก ทุกข์
เกิดจากความอยาก เราก็ต้องพยายามเจริญสติให้ก�าลังสติเข้าช่วยใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถ้าปัญญาไม่สามารถท�าใจให้ปล่อยวางได้กต้็องใช้สติ คืออย่าไปคิดถึงเรื่อง
ท่ีท�าให้เราไม่สบายใจหรือเรื่องท่ีเรากลวั เช่น ถ้าเรากลวัผีแล้วใจวุน่วาย กใ็ห้ใช้สติ 
เช่น บริกรรมพุทโธๆ ไป หรือสวดมนต์ไป อย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องของผี 
พอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องของผี เด๋ียวใจกจ็ะสงบ แล้วความกลัวกจ็ะหายไป ความทุกข์ 
ก็คือความกลัวนี้ 

 ถ้าเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราไม่สามารถใช้ปัญญาดับมันได้ ก็แสดงว่า 
ปัญญามันไม่แก่กล้าพอ หรือว่าสตไิม่มีก�าลังพอท่ีจะหยุดความอยากได้ 
เราก็ต้องกลับมาเจริญสติ ท�าใจไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่ท�าให้เราไม่สบายใจ พอเรา
ไม่ไปคิดถึงมัน ความไม่สบายใจก็จะหายไป แต่ถ้าหายด้วยปัญญามันจะหาย
อย่างถาวร แต่ถ้าหายด้วยสตินี้จะหายแบบชั่วคราว เวลาใดที่เราไม่มีสตินี้มันจะ
กลับคืนมาใหม่ได้ 
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คนตาดีช่วยแก้ปัญหา
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  มคี�าพดูว่าในกรณีท่ีเราเจอปัญหาแล้วมคีวามทุกข์ใจ และไม่สามารถแก้ไขมนัได้
ด้วยตัวเอง ถ้าเรามคีรบูาอาจารย์ เรากเ็ปิดใจคุยปัญหาให้ท่านฟัง แล้วพอท่านสอน
หรือบอกอะไรมาก็เอาไปท�าตาม แล้วทุกข์นั้นจะคลี่คลายหรือแก้ไขได้ เพราะเรา
ให้คนตาดีช่วยแก้ไขให้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถูกต้อง 

เครื่องเล่นเกมส์เหมือนอาวุธปืน
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ตอนลูกชายอยู่ชั้นประถม พ่อแม่ชวนมาวัดก็มากับพ่อแม่ ตอนนี้ลูกชายอยู่ชั้น
มธัยม ชวนมาวดัฟังธรรมไม่มา อยู่แต่บ้านเล่นเกมส์ วนันี้ตอนแม่ออกมาฟังธรรม
ก็ยังไม่ตื่น เวลาเล่มเกมส์ก็พูดจาไม่สุภาพ อย่างนี้จะท�าอย่างไรกับลูกชายดีคะ 

พระอาจารย์ : ก็อย่าให้เขาเล่นเกมส์ เอาเครื่องมอืท่ีเขาใช้เล่นเกมส์เอาไปบริจาคหรือเอา
ไปทิ้งเสีย ต้องเห็นว่ามันเป็นอาวุธปืน เราไม่ให้เด็กมีอาวุธปืนเพราะอะไร เพราะ
เรากลวัว่าเด๋ียวเด็กจะเอาอาวธุปืนนี้มาท�าลายตนเอง เครื่องเล่นเกมส์กเ็หมอืน 
อาวุธต่างๆ ท่ีจะมาท�าลายเด็กน่ันเอง แล้วท�าไมเราถึงปล่อยให้เขามีอาวุธ 
เหล่านี้ไว้ใกล้ตัวเขาท�าไม ต้องรีบเอาไปท�าลายเสีย อย่าให้มีอยู่ในบ้าน 
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อนัตตา 
ความไม่มีตัวตน

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  อยากกราบเรียนถามเรื่องไตรลักษณ์ค่ะ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความทุกข์หรืออนิจจังก็รู้ว่าจะเข้าใจกันได้ แต่พอมาถึงอนัตตาเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่า
เราจะคิดอย่างไรถึงจะเห็นสภาวะเเห่งธรรมว่าเป็นอนัตตาเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : ค�าว่า อนัตตา กค็อืไม่มตีวัตน เช่น ต้นไม้นีม้ตัีวตนหรือไม่ ก้อนหนิมตัีวตน
หรือไม่ น�า้ฝนท่ีหล่นลงมานี้มตัีวตนหรือไม่ แต่ท�าไมพอมารวมตัวกนัเป็นร่างกาย
จึงเป็นตัวตนข้ึนมา มันก็ยังไม่มีตัวตนอยู่นั่นแหละ ร่างกายนี้มาจากไหนก็มา 
จากดิน ดินผ่านทางอาหาร ข้าวนี้มาจากไหน ผักมาจากไหน อาหารท่ีเรากนิเข้าไป
มันก็มาจากผักมาจากข้าว ผักกับข้าวก็มาจากดินจากน�้าจากลมจากไฟ เพราะ 
ต้นข้าวถ้าไม่มีน�้าก็เจริญเติบโตไม่ได้ ไฟถ้าไม่มีความร้อนก็เจริญเติบโตไม่ได้  
ถ้ามันหนาวแบบข้ัวโลกเหนืออย่างนี้ ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ไม่ข้ึน ต้องมีความ
ร้อนพอประมาณ มีน�้าหล่อเลี้ยงต้นไม้ มีดินที่มีอาหารของต้นไม้ แล้วก็มีอากาศ
ออกซิเจน ลมหายใจ ต้นไม้ก็ต้องมีอากาศหายใจเหมือนกัน เมื่อมีธาตุท้ัง ๔  
มีดิน น�้า ลม ไฟ ก็ท�าให้เกิดเป็นต้นข้าว เป็นต้นไม้ เป็นผลหมากรากไม้ท่ีเรา 
รบัประทานเข้าไป พอเรารบัประทานเข้าไปในร่างกาย มนักเ็ป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็  
เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นเอ็น เป็นกระดูก เป็นอวัยวะต่างๆ แล้วอวัยวะ
แต่ละชิ้นมันมีตัวตนหรือไม่ ผมมันมีตัวตนหรือเปล่า ขนมีตัวตนหรือเปล่า เล็บ 
ฟัน หนงั มตัีวตนหรือเปล่า เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ม้าม หวัใจ ตับ พงัผืด 
ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย สิ่งเหล่านี้มีตัวตนหรือไม่

 เราต้องวิเคราะห์แบบนี้เราถึงจะเหน็ว่ามนัไม่มตัีวตน มนัเป็นอาการท่ีเราต้ังชือ่ต่างๆ 
เรียกมันว่าผม เรียกมันว่าขน เรียกมันว่าเล็บว่าฟันไปเท่านั้น แต่มันก็เป็นเพียง 
สิ่งท่ีเกดิจากธาตุท้ัง ๔ คือ ดิน น�า้ ลม ไฟ แล้วเวลาท่ีร่างกายหยุดท�างานไม่หายใจ 
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อะไรเกิดขึ้น ก็การแยกออกของธาตุทั้ง ๔ ลมก็ไม่เข้า มีแต่ลมออก กลิ่นที่เรา
ได้รบักลิ่นของร่างกายกเ็ป็นลมออกมา ไฟก็หายไป ความร้อนในร่างกายกห็ายไป  
ร่างกายของคนตายกับคนเป็นจะมีอุณหภูมิไม่เท่ากัน ร่างกายของคนตายนี ้
จะเป็นอุณหภูมิของอากาศรอบข้าง แต่ร่างกายของคนเป็นนีจ้ะอุ่นกว่า แล้วไฟ 
ของคนตายนี้ก็ไม่มี น�้าก็จะไหลออกมา น�้าเหลืองน�้าอะไรต่างๆ ออกมาทาง 
ทวารต่างๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ไปเรื่อยๆ มันก็จะแห้งกรอบไป ร่างกายตอนต้นก็ต้อง
เน่าก่อน ต้องข้ึนอืดก่อน ข้ึนอืดแล้วน�้ามันก็จะไหลออกมา แล้วมันก็จะฟุบ 
ลงไป เน่าเป่ือย แล้วก็จะแห้งไป ท้ิงไปนานๆ มนักจ็ะผุจะพงักลายเป็นดินไป นี่คือ 
ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรา

 ผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย แต่ผู้ที่คิดไม่รู้ แต่ไปคิดว่า
อยู่ในร่างกาย ตอนก่อนที่จะมีร่างกายนี้ผู้ที่คิดอยู่ตรงไหน เคยถามตัวเองไหม 
ก่อนท่ีคุณพ่อคุณแม่จะมาเจอกันนี้เราอยู่ตรงไหน เราอยู่ท่ีไหน เรามาเป็นเรา 
ในร่างกายตอนที่เป็นร่างกายหรือว่าเป็นก่อนที่จะมีร่างกาย 

ศิษย์ :  ก่อนเจ้าค่ะ 

พระอาจารย์ : นั่นแหละก็คือการพิจารณา ก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิด
ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนี้มันเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันไม่มี
ตัวไม่มตีน มนัเป็นการผสมรวมกนัของธาตุท้ัง ๔ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมชีีวิตหรือไม่มี
ชวีิต กม็าจากธาตุท้ัง ๔ ต้นไม้กต้็องมดิีนมนี�า้มอีากาศมคีวามร้อนมนัถึงจะเจริญ
เติบโตได้ สิ่งต่างๆ เมือ่มนัเจริญเติบโตถึงขีดหนึ่งแล้วมนัก็จะเสือ่มไป ต้นไม้ก็จะ 
ตายไป นี่คืออนิจจัง อนัตตาก็คือไม่มีใครตาย ไม่มีใครเสื่อม เป็นการรวมตัวและ
การแยกตัวของดิน น�้า ลม ไฟ เท่านั้นเอง ร่างกายก็แบบเดียวกันเหมือนต้นไม้  
ต่างจากต้นไม้ตรงท่ีมจีติหรือมใีจมาสถิตอยู่มาครอบครองอยู่ แล้วตัวท่ีครอบครอง 
ก็หลงไปคิดว่าสิ่งท่ีมาครอบครองเป็นตัวของเขาเอง ซึ่งตัวของเขาไม่ใช่ร่างกาย 
ตัวของเขาเป็นร่างทิพย์ ตัวของเขาไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกาย แต่เขาไม่เคย
มองเห็นตัวของเขาเอง เขาเห็นแต่ตัวเเทนของเขาคือร่างกาย ก็เลยไปคิดว่า
ร่างกายนี้เป็นตัวเขา 
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 ถ้ามาปฏิบัติธรรม ธรรมจะเป็นเหมือนกระจกส่องให้เห็นใจให้เห็นจิต
ว่าไม่ใช่ร่างกาย ผู้ปฏิบัติธรรมพอจิตสงบแล้วจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี ้
แยกกัน ร่างกายนี้จะเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาจิตท่ีสงบ ส่วนจิตใจนี้คือ 
ผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะเห็นว่าเป็น ๒ ส่วนกัน  
ร่างกายเป็นส่วนหนึ่ง ผู้รู ้ผู้คิดเป็นอีกส่วนหนึ่ง มารวมกันในขณะท่ีต้ังครรภ์ 
อยู่ในท้องแม่ แล้วก็มาแยกกันที่โรงพยาบาลหรือที่วัด จิตก็ไปทางหนึ่ง ร่างกาย 
ก็ไปอีกทางหนึ่ง ร่างกายก็ไปสู่เมรุ ถูกไฟเผาก็กลายเป็นข้ีเถ้ากลายเป็นเศษ 
กระดูกไป ส่วนจิตท่ียังมีกรรมอยู่ก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไป ก็จะ 
วนเวียนอยู่อย่างนี้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า ท่านถึงเรียกว่า การเวียนว่ายตายเกดิ ผูท่ี้เวียน
ว่ายตายเกดิคอืจิต ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่สามารถท่ีจะไปไหนได้ พอตายไป 
แล้วก็ต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิม กลับคืนสู่ดิน น�้า ลม ไฟ ไป ส่วนจิตนี้ไม่มีวันตาย  
เมื่อยังมีกรรมอยู่ก็ต้องไปเกิดต่อไป ถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดกรรมให้ ได้ 
กรรมท่ีเป็นตัวผลักดันให้จิตไปเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆ การมาปฏิบัติ
ก็เพื่อมาตัดมาหยุดความอยากต่างๆ ถ้าไม่มีความอยากแล้ว จิตก็ไม่ต้องไปหา
ร่างกายไม่ต้องไปได้ร่างกายอนัใหม่มาทุกข์กบัร่างกายอยู่เรื่อยๆ จติก็จะอยู่โดยท่ี
ไม่ต้องมีร่างกาย 

 นี่คือเรื่องของอนตัตา ไม่มตัีวตน มธีาตุ ๔ และมธีาตุรูคื้อจติ ตัวตนเป็นความคิด 
ปรุงเเต่งข้ึนมาของจิตเอง คิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ข้ึนมา แต่เป็นเพียงความคิด  
ไม่ใช่เป็นความจริง เวลาจิตหยุดคิดเมื่อไร ตัวตนก็จะหายไปเมื่อนั้น มันเกิดจาก
ความคิดแล้วก็ไปหลงยึดติดกับความคิดนั้นว่าเป็นความจริง ผู้ปฏิบัติที่สามารถ
หยุดความคิดได้จะเห็นความแตกต่างเวลาท่ีมีความคิดกับเวลาท่ีไม่มีความคิด 
เวลาท่ีมีความคิดจะมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่ พอหยุดความปรุงเเต่งไปก็จะ 
เหลือแต่ความว่าง ไม่มีตัวไม่มีตน อันนี้ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นได้ชัดเจน การพูดนี้
เป็นเพยีงแต่วาดภาพให้เหน็แบบสงัเขปเท่านัน้เอง วาดอย่างไร ถ้ายังไม่ได้ปฏบิติั
ก็จะไม่เห็นก็ยังจะสงสัยอยู่อย่างนั้น เหมือนคนท่ีถูกปิดตาด้วยผ้า ถ้าอยากจะ
เห็นภาพต่างๆ เหมือนคนอื่นที่เขาไม่ได้ถูกผ้าปิดตาไว้ว่าเห็นเป็นอย่างไร ก็ต้อง
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เอาผ้าปิดตาออกแล้วลมืตาข้ึน ถ้าลมืตาข้ึนแล้วกจ็ะเหน็เหมอืนกบัคนท่ีเขาไม่มี
ผ้าปิดตาเขาไว้ 

 ดังนัน้การปฏิบัตธิรรมน้ีกเ็ป็นการเอาผ้าท่ีปิดตาในออก ผ้าท่ีปิดตาในกคื็อ 
โมหะอวิชชา ความหลง ความไม่รู้ความจริง การปฏิบัติท่านถึงเรยีกว่า
เป็นการเปิดตาใน ตาในคือปัญญาที่จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา นั่นเอง ดังนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติจึงจะหายสงสัย ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัต ิ
ก็เหมือนคนตาบอดคล�าช้าง เคยได้ยินเรื่องคนตาบอดคล�าช้างไหม คนตาบอด 
๔-๕ คนไปคล�าช้างกัน แล้วก็มานั่งเถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้ 
เพราะไปคล�าคนละที่กันหรือเห็นเพียงบางส่วน ไปจับท้องช้างก็ว่าเหมือนฝาผนัง 
ไปจับหางช้างก็ว่าเป็นเหมือนเชือก ไปจับงวงช้างก็ว่าเป็นเหมือนงู ไปจับงาก็ว่า
เป็นหอก แล้วก็มานั่งถกเถียงกัน 

 ดังนัน้การท่ีจะเหน็อะไรได้อย่างชดัเจนน้ีต้องเหน็ด้วยการปฏิบัต ิเหมอืนกบั
โบราณเขาพดูว่า ๑๐ ปากว่าไม่เท่า ๑ ตาเหน็ คนท่ีเขาเคยไปเท่ียวต่างประเทศมา  
เขามาเล่าให้เราฟังว่าประเทศนัน้เป็นอย่างนี้ประเทศนี้เป็นอย่างนัน้ เราฟังแล้วเรา
ก็ได้แต่จนิตนาการไป เรากยั็งไม่รูว่้าความเป็นจริงมนัเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะไป
ที่ประเทศนั้นแล้วไปสัมผัสไปดูไปเห็น เราก็จะไม่สงสัยว่าสิ่งที่เขาพูดเขาเล่ามานี้
เป็นอย่างไรกันแน่ ดังนั้นการฟังนีเ้ป็นเหมือนกับการดูภาพยนตร์ตัวอย่างเพ่ือท่ี
จะท�าให้เกิดความสนใจที่อยากจะดูทั้งเรื่อง การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เพื่อที่จะ
ปลูกศรัทธา ความเชื่อ ความสนใจ ให้ไปศึกษาให้ไปปฏิบัติเพื่อจะได้เห็น
ของจริงที่เรายังมองไม่เห็น พอจะเข้าใจไหม 

ศิษย์ :  พอจะเข้าใจโดยสงัเขปค่ะ ถ้าเผ่ือเราไม่มกีารมาเวียนว่ายตายเกิด ไม่มร่ีางกายแล้ว  
แสดงว่าจิตนั้นยังคงอยู่ใช่ไหมคะ เพราะว่าร่างกายกับจิตแยกกัน 

พระอาจารย์ : ใช่ จติไม่เคยตาย เพยีงแต่ว่าจติจะอยู่เฉยๆ หรือจติจะไปแบกของเท่านัน้เอง  
เหมอืนร่างกายเรานี้ เราจะนัง่เฉยๆ หรือเราจะไปแบกข้าวแบกของก็ได้ อย่างไหน
จะดีกว่ากัน นั่งเฉยๆ กับไปแบกข้าวแบกของ 
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ศิษย์ :  นั่งเฉยๆ ดีกว่าค่ะ 

พระอาจารย์ : นั่นแหละ จิตของเราก็เป็นแบบนั้น ถ้าเราไม่มาเกิด เราก็ไม่ต้องมาแบก
ร่างกายเท่านั้นเอง จิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ท่ีเดิม อยู่ท่ีเดียวกับคนท่ีไปแบก 
นั่นแหละ จิตนี้อยู่ในโลกทิพย์ แต่ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ อยู่คนละมิติกัน 
แต่เชื่อมต่อด้วยวิญญาณ กระแสจิตนี้จะส่งเหมือนกับท่ีเราส่งยานอวกาศไป
ส�ารวจในอวกาศในโลกต่างๆ เราติดต่อกับยานอวกาศด้วยอะไร สัญญาณวิทยุ
ใช่ไหม เราเหน็ภาพท่ีเขาถ่ายส่งมาผ่านสญัญาณวิทยุ แต่เรานี้ไม่ได้ไปอยู่ในยาน
อวกาศ ฉันใด จิตก็ไม่ได้อยู่ในร่างกาย จิตก็อยู่อีกท่ีหนึ่ง แล้วก็รับข้อมูลทาง
ร่างกายผ่านทางวิญญาณ เช่น ภาพที่เข้ามาทางตาก็จะส่งมาโดยจักขุวิญญาณ 
เสียงก็จะมาทางโสตวิญญาณ วิญญาณนี้มีอยู่ ๕ ชนิด ที่รับข้อมูลผ่านทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย แต่จิตกับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน อยู่คนละโลก อยู่คนละมิติ
มอีะไรเกดิข้ึนกบัร่างกายจงึไม่ได้เกดิข้ึนกับจติ เช่น ระเบดินิวเคลยีร์หล่นลงมานี ้
ร่างกายตายหมด แต่จิตทุกดวงท่ีอยู่นี้ไม่ได้ตาย แต่จิตท่ีไม่รู้ก็ต่ืนเต้นตกใจคิด
ว่าตัวเองตาย พอเกดิอะไรข้ึนกร้็องห่มร้องไห้เดือดร้อนกนัไปหมด เหมอืนกบัคน 
ท่ีดูภาพยนตร์ ไม่รูว่้าตนเองเป็นเพยีงคนดู แต่ไปร้องห่มร้องไห้กบัดาราภาพยนตร์
ในเวลาพระเอกนางเอกถูกยิงตาย คนดูร้องห่มร้องไห้กนั แต่คนดูไม่ได้ถูกยิงตาย 
แต่กลับไปเดือดร้อนแทนพระเอกนางเอก เพราะคิดว่าตนเองเป็นพระเอกเป็น
นางเอกกัน นั่นแหละคือจิตกับร่างกายอยู่คนละที่กัน ร่างกายอยู่บนจอ จิตอยู่ 
ท่ีคนนัง่ดู คนละส่วนกนั แต่คนนัง่ดูหลงไปติดไปอนิกับภาพท่ีเหน็ ไปคิดว่าตนเอง
อยู่ในจออยู่กับร่างกาย พออะไรเกิดข้ึนกับร่างกายก็เดือดร้อนแทนร่างกาย 
ร่างกายเขาไม่เคยเดือดร้อนเลย เวลาเขาเจบ็เขาปวดเขาไม่เคยบ่นนะ ผู้ท่ีบ่นคือ
จติท่ีไม่ได้ปวดไม่ได้เจบ็ แต่ไม่อยากให้มนัปวดไม่อยากให้มนัเจบ็ กเ็ลยเกดิความ
ทกุข์ทรมานใจขึน้มา ความทกุข์ทรมานใจของจิตเกิดจากความอยากของจิตเอง 
อยากให้ร่างกายไม่เจ็บ เวลาร่างกายเจ็บก็อยากให้หาย เลยเกิดความทรมานใจ
ขึ้นมา ถ้าไม่อยากให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่ทรมาน จะเฉยๆ 
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 นี่คือเรื่องของจติกับเรื่องของร่างกาย เป็นคนละส่วนกนั ร่างกายตายไป จติไม่ได้ 
ตายไปด้วย ถ้าจิตไม่ไปแบกร่างกายอันใหม่ จิตก็อยู่ท่ีเดิม พระพุทธเจ้าตอนนี ้
ก็อยู่ที่เดิม อยู่ที่เดียวกับที่ท่านมีชีวิตอยู่ จิตมันไม่มีมิติเหมือนร่างกายที่เคลื่อน
ไปตามสถานท่ีต่างๆ จิตทุกดวงมีท่ีอยู่จุดเดียว ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนมาไหน 
เพยีงแต่ส่งกระแสจติไปแบกไปรบัรูส้ิ่งต่างๆ ส่งกระแสจติไปเวลาเกดิการต้ังครรภ์
ขึ้นมาในท้อง จิตก็ส่งกระแสจิตไปครอบครองร่างกายอันนั้นทันที แล้วก็ติดตาม
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปและใช้ร่างกายอันนั้นท�าอะไรตามสิง่ท่ีจิตอยากจะ 
ให้ท�า สิ่งท่ีจิตอยากให้ท�าก็คืออยากดูอยากฟังนี่เอง พอโตมาแล้วก็อยากจะไป
เท่ียวกนัแล้วใช่ไหม อยากจะไปดูไปฟังไปด่ืมไปรบัประทานกนั ถ้าตัดตัวอยากไปได้ 
ก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย เมือ่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ไม่ต้องส่งกระแสจติไปยึดร่างกายท่ีต้ัง 
อยู่ในครรภ์ กใ็ห้จติดวงอืน่ท่ียังโง่อยู่ไปยึดไปติด ผูท่ี้ฉลาดแล้วท่านจะไม่ไปตดิ 
ไปครอบครองร่างกายทีอ่ยู่ในครรภ์ ท่านอยู่เฉยๆ สบายกว่า เป็นปรมงั สุขัง 

 จติทีม่ ีปรมงั สุขัง แล้วกจ็ะไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการมร่ีางกาย ไม่ต้องการ
หาความสุขผ่านทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย การปฏิบัตกิเ็พ่ือท�าให้จิตไปถึงจุด 
ปรมงั สุขัง บรมสุข จะถึงจดุน้ันได้ก็ต้องท�าลายความอยากให้หมดไป หมดความ
อยากเมือ่ไรก็จะถึงความอิ่มความพอ ก็จะไม่ต้องส่งจติไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆ  
ถ้ายังมีความอยากอยู่ พอร่างกายอันนี้หมดไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ  
ท�าอย่างนี้มานานแล้วและจะท�าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา แล้วสามารถน้อมน�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้
เท่านั้นแหละ ถึงยุติการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่างถาวร 
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ท�าอย่างไร
จิตจะไม่เกิดความอยาก

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  ไม่ทราบสมควรไหม แต่อยากจะถามว่าท�าอย่างไรจิตถึงจะไม่อยากล่ะเจ้าคะ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องออกมาบวชไง การบวชคือการตัดความอยาก ถือศีล ๘ เป็นจุด 
เริ่มต้น ถ้าถือศีล ๘ อยากดูหนังก็ไม่ได้ดูแล้ว อยากกินอาหารตอนเย็นตอนค�่า 
ก็ไม่ได้กนิแล้ว อยากจะร่วมหลบันอนกับสามกีน็อนไม่ได้แล้ว แต่การถือศลี ๘ นี้ 
ยังไม่ได้ท�าลายความอยาก เพียงแต่กั้นมันไว้ ท�ารั้วกันไว้ ซึ่งถ้ามันด้ือมันก็
อาจจะปีนรั้วได้ คนถือศีล ๘ อาจจะแอบไปกินข้าวเย็นก็ได้ แอบไปดูหนังก็ได้  
เพราะเป็นเพียงรั้วเท่านั้น อย่างน้อยก็จะได้รู้ขอบเขตว่าท�าอะไรได้ท�าอะไรไม่ได้

 ข้ันต่อไปก็ต้องปฏิบัติ นั่งสมาธิท�าใจให้สงบ พอใจสงบนั่นแหละ ตอนนั้น 
ความอยากจะหยุดท�างานทันที แต่ก็หยุดชั่วคราวในขณะที่ใจสงบ พอถอนออก
จากความสงบมา ความอยากก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ ถ้าอยากจะท�าลายความอยาก 
ให้มนัหมดไปอย่างถาวรกต้็องอาศยัปัญญา ปัญญาท่ีเหน็ไตรลกัษณ์นี่เอง พอเหน็ 
ไตรลักษณ์แล้วมันก็จะไม่อยาก ถ้าเห็นว่าสิ่งท่ีเราอยากจะด่ืมนี้เป็นยาพิษ  
คุณอยากจะด่ืมไหม แต่เราไม่เห็นกัน เราไปเห็นว่ามันเป็นขนม เป็นเครื่องด่ืม  
แต่ทุกอย่างท่ีเราด่ืมท่ีเราสมัผัสนี้มนัเป็นยาพษิ เพราะอะไร เพราะเวลาอยากแล้ว 
ไม่ได้ด่ืมมนัเป็นอย่างไร มนัสขุหรือมนัทุกข์ เช่น เวลากาแฟหมดแล้วอยากด่ืมกาแฟ
อย่างนี้จะท�าอย่างไร อยู่เฉยๆ ได้ไหม นัน่แหละ ไม่เหน็ตรงนัน้ คิดว่าเราอยากได้ 
อะไรแล้วเราได้ดังใจก็มีความสุข แต่เราไม่เคยคิดว่าเวลาท่ีอยากแล้วไม่ได้ดังใจ 
จะท�าอย่างไร สักวันหนึ่งเราไม่สามารถท�าตามที่ใจเราอยากได้ ของที่เราอยากได ้
อาจจะหมดไป เงินอาจจะหมดไป ไม่มีเงินซื้อของได้ หรือมีเงินมีของแต่ร่างกาย
มันไม่ไหว มันไม่สามารถที่จะเสพของเหล่านั้นได้แล้ว เช่น หมอบอกว่าน�้าตาล
มากไปแล้ว ทุเรียนต้องลดให้น้อยลงแล้ว ขนมอะไรต่างๆ ตอนนั้นมันก็ทุกข ์
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ใช่ไหม เราไม่เห็นทุกข์ เราเห็นแต่ด้านเดียวคือด้านสุข แต่พอถึงเวลาที่ร่างกาย
มันเสื่อม แล้วเราไม่สามารถที่จะเสพของที่เราต้องการที่จะเสพได้ มันก็จะกลาย
เป็นความทุกข์ขึ้นมา ท่านถึงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่เที่ยง 
เครื่องมือท่ีเราจะให้เสพอะไรต่างๆ นี้มันไม่เท่ียง เด๋ียวพอมันแก่ลงไป สูงอายุ 
มากขึ้น มันก็ต้องลดการบริโภคลง ปริมาณมันมากเกินไปส�าหรับร่างกาย แต่ใจ 
มันไม่ได้ลดความอยากลงไปตามความต้องการของร่างกาย ใจยังอยากมาก 
เหมือนเดิม หรือยังอยากมากกว่าเดิมเสียด้วยซ�้าไป ก็จะเกิดปัญหาข้ึนมา  
ถ้าหักห้ามใจไม่ได้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไป เข้าโรงพยาบาลไป 

ศิษย์ :  สิ่งที่จะห้ามความอยากได้ก็คือต้องให้จิตของเรามีสติยั้งคิดใช่ไหมเจ้าคะ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องมีศีลและสติแล้วก็มีปัญญายั้งคิด มีอย่างเดียวไม่พอ พอสติเผลอ
เมื่อไรมันก็คิดได้ ดังนั้นก็ต้องให้มันคิดไปในทางความจริง เห็นโทษของสิ่งท่ีเรา
อยาก สิ่งที่เราอยากนี้มันมีทั้งคุณทั้งโทษ มันจะให้คุณเราตอนต้นและจะให้โทษ
เราตอนปลาย สุขต้นทุกข์ปลาย ของทุกอย่างทีเ่ราได้มาน้ีมนัจะเป็นสุขต้น 
ทุกข์ปลายทั้งนั้น เวลาได้อะไรมาก็สุขกัน เลี้ยงฉลองกัน ๗ วัน ๗ คืน แต่ตอน
เราต้องพลดัพรากจากกันกร้็องห่มร้องไห้ เพราะของทุกอย่างมนัไม่เท่ียง งานเลีย้ง
ย่อมมวีนัสิ้นสดุลง เวลาไม่มงีานเลีย้งเป็นอย่างไร เศร้าสร้อยหงอยเหงากนัใช่ไหม 
นั่นแหละไม่เห็นวันนั้นกัน ไม่ยอมมองวันนั้นกัน

 พระพทุธเจ้าถึงสอนให้เรามองความแก่ ความเจบ็ ความตาย อยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะ
เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป เราก็จะได้หยุดความอยาก ถ้าหยุดความอยาก
แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ เวลาร่างกายไม่สามารถที่จะเสพสิ่งต่างๆ ได้ก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะเราไม่มคีวามอยากจะเสพ เรามคีวามสขุภายในตัวเราคือความสงบซึง่เป็น
ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง 

 ดังนั้นเราต้องพยายามสร้างความสุขใหม่ขึ้นมาเป็นความสุขทดแทน สร้างความ
สุขที่เกิดจากความสงบ ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว ก็ไม่ต้องพึ่งความ
สุขแบบอื่น ไม่ต้องพึ่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ต้องพึ่งร่างกาย อยู่ที่ไหน
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ก็มีความสุขได้ อยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขได้ แก่อายุ ๑๐๐ ปี ก็มีความสุข  
ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะไม่มีความอยาก เวลาตายไป
ก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะไม่ต้องการใช้ร่างกายอีกต่อไป 

โลกวิทยาศาสตร์
ไม่มีกระจกส่องใจ

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  มบีทความทางวิทยาศาสตร์ท่ีพดูถึงเรื่องการฆ่าตัวตายไว้ว่า ในโลกวิทยาศาสตร์นี้ 
การฆ่าตัวตายไม่ใช่บาปกรรม หรือชี้วัดความล้มเหลวของชีวิต แต่อาจเกิดจาก
สารเคมใีนสมองท่ีท�างานไม่สมดุล ส่งผลให้มนษุย์ไม่สามารถประมวลข้อมลูเมือ่
เผชิญหน้ากับปัญหา พวกเราจึงเลือกทางลัดที่น่าเศร้าแทน โดยนักวิทยาศาสตร์
ที่วิจัยสมองคนฆ่าตัวตายบอกว่า ต้นเหตุคือสารเซโลโทนินคือสารที่ท�าหน้าที่สื่อ
ประสาทในการส่งผ่านความรู้สึกในสมองของคน คนท่ีอยู่ภาวะซึมเศร้าจะมีสาร
ชนิดนี้ลดลง จากบทความนี้ถ้าในทางพุทธก็จะถือว่าไม่เข้าใจถึงเรื่องกายและ
จิตท่ีแยกจากกันและไม่เข้าใจถึงปัญหาของความอยากตามค�าสอนของศาสนา
พุทธใช่หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ใช่แล้ว เพราะเขาไม่เคยศึกษาเรื่องจิตใจ เขาศึกษาที่ร่างกาย แล้วคิดว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในร่างกายนี้ท้ังหมด เขาคิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบ  
จะฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายก็ไม่มีผลตามมา เพราะว่าเขาไม่มีกระจกส่องใจ
นั่นเอง เขามีแต่กระจกส่องร่างกาย แต่เขาไม่เห็นใจ เขาไม่รู้จักค�าว่าใจนี้เป็น
อย่างไร เพราะฉะนั้นจะไปถกไปเถียงไปพูดกันก็เหมือนกับไปพูดกับคนตาบอด 
พูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆ ก็ปล่อยให้เขาเช่ือไปตามความเช่ือของเขาก็แล้วกัน  
เราก็เชื่อตามความเชื่อของเรา 
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ทาน ศีล สมาธิ เป็นตัวตะล่อม
ความโลภ โกรธ หลง
ก่อนที่จะใช้ปัญญาเป็นตัวท�าลาย
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  ต�ารากล่าวว่าการท�าทานเป็นการก�าจดัความโลภ การรกัษาศลีเป็นการก�าจดัความ
โกรธ การเจริญภาวนาเป็นการก�าจัดความหลง ทาน ศีล ภาวนา ก�าจัดความโลภ 
ความโกรธ ความหลง อย่างไรคะ พิจารณาแล้วไม่เข้าใจคะ 

พระอาจารย์ : ไม่ถูกหรอก ทานกับศีลนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะตะล่อมความโลภ ความ
โกรธ ให้เข้ามาอยู่ในกรอบท่ีจะใช้สมาธิและปัญญาท�าลายมนั ถ้าเราเปรียบเทียบ
ตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้ก็เหมือนวัวควายที่เราต้องการจะจับไปฆ่า 
ถ้าเราไม่ขังมันไว้ในคอก ปล่อยมันเพ่นพ่านอยู่ก็จะจับมันยาก ดังนั้น ขั้นต้นถ้า
มันยังไม่ได้อยู่ในคอก เราก็ต้องไปตามจับมันในป่ามันก็จะยาก ก็เหมือนกับการ
ท�าทาน การท�าทานกจ็ะดึงลดความโลภความอยากให้น้อยลงไป เวลาอยากจะไป
เท่ียว เช่น วนัน้ีญาติโยมอยากไปเท่ียวกนั แต่กเ็ปลีย่นใจว่าเอาเงินท่ีจะไปเท่ียวนี้
มาท�าบญุแทน มนัก็จะตัดความอยากเท่ียวลงไปทีละเล็กทีละน้อย ทุกครัง้ท่ีอยาก
จะซื้อกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่ก็เอาเงินไปท�าบุญ อันนี้เรียกว่า ทาน เพื่อที่จะ
ตะล่อมความอยากให้มันน้อยลงมาก่อน 

 พอเราท�าทานได้ เราก็จะมีจิตใจเมตตากรุณา เราก็จะรักษาศีลได้ เราก็จะไม่ไป 
ท�าบาปท�ากรรมกับผู้อื่น เพราะคนท่ีให้นี้จะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่น แต่คนท่ีไม่ให้นี้จะเห็นแก่ตัว จะคิดอยากจะเอาประโยชน์ใส่ตนเองเพียง
อย่างเดียว เวลาท�าอะไรถ้าท�าให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะไม่สนใจ แต่คนท่ีให้นี้ 
จะกังวลคือจะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระท�าของตนเอง ก็จะท�าให้ 
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เกิดมีศีลขึ้นมา พอรักษาศีล ๕ ได้แล้ว ต่อไปก็จะรักษาศีล ๘ ได้ ก็จะตะล่อม 
ความอยากเข้ามาเรื่อยๆ ให้เข้ามาสูค่อกท่ีเล็กลงไปเรือ่ยๆ แคบลงไปเรื่อยๆ พอจบั 
เข้ามาอยู่ในคอกได้ ก็จับมันมามัดไว้กับเสาได้ 

 การจับมัดไว้กับเสาก็คือการเจริญสติเพื่อท�าใจให้สงบ พอจับมันมัดกับเสาได้ทีนี้ 
ก็เอามีดมาฟันคอมันได้ นี่แหละมันต้องใช้ปัญญาถึงจะท�าลายความโลภ  
ควมโกรธ ความหลง ได้ไปท้ังหมด คนท่ีพูดว่าท�าทานเพ่ือละความโลภ รกัษาศลี 
เพ่ือรักษาความโกรธ น้ีเป็นเหมือนกับผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติจริง แต่ก็มีส่วน 
ช่วยละได้ คือช่วยละความโลภความโกรธได้ แต่ไม่สามารถท่ีจะท�าลาย
มันได้อย่างถาวร ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้จะต้องท�าลายด้วย
ปัญญาเท่านั้น เพราะความโลภกับความโกรธออกมาจากความหลง และความ
หลงจะถูกท�าลายได้ก็ต้องใช้ปัญญาคือความรู้จริงความเห็นจริง ความหลงท�าให้
เราโลภคิดว่าได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาจะท�าให้เรามีความสุข เราก็โลภอยากจะได้  
พอเราไม่ได้ดังใจอยาก เราก็จะโกรธ แต่ถ้าเราไม่มีความหลง เราก็จะไม่อยากได้
อะไร พอเราไม่ได้อยากได้อะไร เราก็จะไม่มีความโกรธกับใคร 

 นี่คือวิธีก�าจดัความโลภ โกรธ หลง จริงๆ ต้องก�าจดัด้วยปัญญา แต่ก่อนท่ีปัญญา 
จะสามารถท�าหน้าท่ีได้นี้ต้องใช้ทาน ศลี สมาธิ ดึงความโลภ ความโกรธ ความหลง  
เข้ามาให้อยู่กับที่ จับมันมัดไว้กับเสา นั่นแหละตอนนั้นปัญญาถึงจะสามารถมา
ตัดมาฆ่ามาฟันมันได้ 
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เวลามีอะไรมาสัมผัสก็ให้รู้เฉยๆ 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  โยมปฏิบัติตามรูปแบบทุกวัน ติดตามเพจพระอาจารย์มาสักระยะ บางครั้งจะได้
กลิ่นหอมดอกมะลิ แต่ในท่ีนั่นไม่มีดอกมะลิ แต่ได้กลิ่นจริงๆ หลายครั้ง และ 
ชอบได้กลิ่นทีส่ัมผสัได้ มันเกิดจากอะไรคะ บางทีถามคนใกล้ๆ แต่เขาไม่ได้กลิ่น 
บางครั้งเป็นกลิ่นหอมดอกไม้แต่ไม่รู้จัก รู้แต่ว่าหอมและใจชอบ 

พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวลาอะไรมาปรากฏให้เราสัมผัสรับรู้นี้อย่าไปสนใจ 
ที่มาที่ไปของเขา ให้สนใจความจริงของเขา ความจริงของเขาก็คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไป เขาเป็นอนัตตา เขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ 
ดิน น�้า ลม ไฟ เราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เขาอยู่ไม่ได้ สั่งให้เขาไปไม่ได้ ให้รู้เฉยๆ 
เขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไป เขาไปก็ปล่อยเขาไป อย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้ 
เขาไป เพราะจะท�าให้เราทุกข์ หรืออยากจะรู้ว่าเขามาจากท่ีไหนก็เหมือนกัน  
อย่าไปอยาก ให้รู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้ แล้วใจก็จะสงบเหมือนเดิม 

อนิจจสัญญา
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  การเจริญอนิจจสัญญาคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : อนิจจะ คือ อนิจจัง สัญญาก็คือให้เราจ�าคิดเรื่องอนิจจัง เช่น ให้จ�าว่า 
เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย นี่อนิจจสัญญา
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เวลานั่งสมาธิแล้วปวด
ก็ให้ปล่อยมันไป

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  ถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดหรือเกร็งที่หน้าผาก จะต้องท�าอย่างไรจึงจะหายคะ 

พระอาจารย์ : ก็ปล่อยมันซิ เดี๋ยวมันก็หายเอง มันก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไง 

เพิ่มปัญญา
ในสมาธิไม่ได้

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  ผมนัง่สมาธิได้สงบ แต่ไม่รูจ้ะเพิ่มปัญญาในสมาธิได้อย่างไร บางครัง้นัง่สมาธินานๆ 
สงบมาก แต่ออกจากสมาธิมาแล้วโมโหง่ายขึ้น 

พระอาจารย์ : เพิ่มปัญญาในสมาธิไม่ได้ สมาธิไม่ใช่เป็นท่ีเพ่ิมปัญญา สมาธิเป็นทีเ่พ่ิม
อุเบกขา คือถ้านั่งอยู่ในสมาธิได้นานเท่าไร อุเบกขาจะมีก�าลังมากขึ้นไปเท่านั้น 
แล้วเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะรกัษาอุเบกขากต้็องใช้ปัญญา ต้องพจิารณา
ไตรลกัษณ์ ถ้าพจิารณาไตรลกัษณ์ ใจก็จะเป็นอเุบกขาต่อได้ แต่ถ้าไม่พจิารณาป๊ับ  
ใจก็จะเกิดความโกรธข้ึนมาได้ทันที ถ้าเห็นอะไรอยากได้แล้วคนอื่นเอาไปก่อน
ก็จะโกรธทันที 
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ความแตกต่างของค�าบริกรรม
และการภาวนา
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  ค�าว่า บริกรรม กับค�าว่า ภาวนา นี้มีความแตกต่างกันไหมคะ ตามความรู้สึก
ของโยมเองเข้าใจว่าบริกรรมนี้หมายถึงเราบริกรรมค�าใดค�าหนึ่งก็ได้ให้ใจสงบ เช่น 
พุทโธ หรือนับ ๑ ๒ นี่คือบริกรรม แต่ส่วนภาวนาหมายถึงว่าขณะนั้นเราก�าลังใช้
ปัญญาหรือใช้สติให้เกดิความรูแ้ล้วหมัน่ดูจติของตัวเอง นี่คือการภาวนา ซึง่แตก
ต่างจากค�าบริกรรมใช่หรือเปล่าเจ้าคะ 

พระอาจารย์ : คือค�าว่า ภาวนา นี้เป็นค�ากว้างที่ครอบคลุมทั้งการเจริญสมาธิและ
ปัญญา เราจงึมท้ัีงสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา สมถภาวนา ก็คือท�าใจให้สงบ
ให้ตัง้มัน่เป็นสมาธิ การเจริญวิปัสสนาภาวนา กค็อืการพิจารณาทางปัญญา 
เพื่อให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ส่วน การบริกรรม นี้เรียกว่าเป็นการ
เจริญสติให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่น ให้อยู่กับค�าว่าพุทโธๆ  
เราเรียกว่าบรกิรรม ก็คือการระลึกท่องอยู่ภายในใจนี่เอง ท่องค�าว่าพุทโธๆ ไป
ภายในใจ เรียกว่าเป็นการบริกรรม เรียกว่าเป็นการเจริญสติ ซึ่งอยู่ในขอบข่าย
ของการเจริญสมถภาวนา ถ้าเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง จิตก็จะรวมเข้าสู่ความ
สงบเป็นสมาธิได้แต่ไม่เป็นปัญญา

 ดังนัน้เวลาเราใช้ภาษานี้ บางทีเราใช้แบบทดแทนกนัไปจนเกดิความสบัสนข้ึนมา  
ถ้าเราไม่ได้ศึกษาความหมายเดิมของค�าแต่ละค�า เราก็อาจจะงงได้ว่ามันเป็น 
อย่างไร ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเกี่ยวกับนิยามของ 
ค�าต่างๆ เพราะค�าบางค�านี้ใช้กันมาจนความหมายเดิมหายไป เช่น ค�าว่า 
“กรรม” นี้หายไปแล้ว ความหมายเดิมนี้เป็นการกระท�าเท่านัน้เอง ไม่ได้เป็นบาป
หรือเป็นบุญ กรรมก็คือการกระท�า การกระท�าก็มี ๓ ทาง ทางกาย ก็เรียกว่า  
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กายกรรม ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม ทางใจ ก็เรียกว่า มโนกรรม ไม่ได้
หมายความว่าบาป แต่เรามักจะใช้ค�าว่ากรรมแทนค�าว่าบาป เป็นบุญเป็นกรรม 
อันนี้เป็นเรื่องท่ีเราจะต้องเข้าใจเวลาพูดนี้เขาหมายถึงค�าไหนกันแน่ แต่ถ้าเรา 
ไม่ได้ศึกษาค�าเดิมความหมายเดิมเราอาจจะงงได้ ดังนั้นเราต้องพยายามศึกษา
ว่าค�าแต่ละค�านี้มีหลายความหมายด้วยกัน

ตัวส�าคัญคือการกระท�า
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ถ้าดิฉันขอพรพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระพรหม เทวดา โดยมีเจตนา
ฝึกสติให้ตัวเองไม่หลงลืมว่าเรามีความปรารถนาสิ่งใดและเราต้องขวนขวาย 
ให้ ได้มาซึ่งสิ่งนั้นโดยเช่ือว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เหตุดี ผลย่อมดี  
เหตุไม่ดี ผลย่อมไม่ดี อย่างนี้ดิฉนัสามารถขอพรพระได้ทุกวนัไหมคะ เพราะปกติ
เป็นคนไม่ค่อยมสีติ เป็นคนข้ีหลงข้ีลมื ไม่มคีวามต้ังมัน่ ไม่มคีวามเพียรพยายาม
ท่ีจะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�าเร็จ แต่ถ้าขอพรพระแล้วรูส้กึมกี�าลังใจอยากจะท�าหน้าท่ี
นั้นให้ส�าเร็จค่ะ 

พระอาจารย์ : คือการขอไม่ขอนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นส�าคัญ ตัวส�าคัญคือการกระท�า 
ของเรา ถ้าเราท�าจริงๆ จะขอหรือไม่ขอก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ท�า จะขอหรือไม่ขอ 
มันก็ไม่ได้ ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ขอ แต่อยู่ที่การกระท�าของเรา 

 ถ้าเราอยากจะมีสติ เราก็ต้องบังคบัตวัเราให้ตัง้สตอิยู่เรื่อยๆ ให้พุทโธ บริกรรมไป
เรื่อยๆ ไม่ใช่มานั่งขอให้เทวดามาช่วยให้เรามีสติ มันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไปหวังพึ่ง 
คนอื่น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเอง อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่ง 
ของตน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นเพียง 
ผู้สอนผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นเอง เราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเอง ถ้าเราอยากจะได้ 
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ก�าลังใจก็อย่างท่ีสอนไว้วันนี้คือให้คิดถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า คิดถึงการ
ปฏบัิติของพระอรหนัตสาวกท้ัหลาย แล้วจะท�าให้เราเกดิก�าลงัใจท่ีอยากจะปฏบิติั
เหมือนท่าน อยากจะเจริญสติเหมือนท่าน 

 การขอคอืไม่ห้าม จะขอก็ได้ ไม่ขอก็ได้ แต่มนัไม่ได้เป็นตวัท่ีจะชีบ้อกถึงผล  
ท่ีเราจะได้รบั ตัวท่ีจะช้ีบอกกคื็อการกระท�าของเรา อยากจะได้สติก็ต้องสร้างสติ
ขึ้นมาเอง ถ้าไม่สร้าง ต่อให้ขออย่างไรก็ไม่ได้ ถ้าสร้างแล้วไม่ต้องขอก็ได้ ดังนั้น
อยู่ที่การสร้าง อยู่ที่การกระท�าของเราเป็นหลัก 

บวชแล้วแต่กิเลสไม่บวชตาม
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  บวชแล้วแต่รู้สึกกิเลสไม่บวชตาม โดยท่ีปฏิบัตินั้นมีคนดูแลดีมาก มีแม่ครัว
เตรียมอาหารเช้าให้และเตรียมอาหารเพลอีก ซึ่งแม่ชีกินมื้อเดียว แต่แม่ครัว
ก็ท�าอาหารเพลมาให้ วันแรกก็กิน วันท่ีสองเขาก็ยังมาประเคนให้เหมือนพระ  
เลยต้องจ�าใจรับเพราะเกรงใจเขา แต่ในใจเราเองรู้สึกละอายมาก เพราะกิเลส
มันยังไม่บวช และฝันสองคืนติดกันว่าโกนผมก็จริงแต่ใส่ชุดไพรเวทออกไปนอก
ส�านัก ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจ จะท�าอย่างไรดีคะ ขอพระอาจารย์เมตตาค่ะ 

พระอาจารย์ : ในกรณีเรื่องของความสัปปายะ ที่อยู่ อาหาร บุคคลที่เราอยู่ด้วย รู้สึกว่า
มนัจะไม่สปัปายะ เพราะว่าอาหารมากเกนิไป อาหารมากเกนิไปก็เป็นโทษต่อการ
ปฏิบัติของเราได้ อาหารน้อยเกินไปก็เป็นโทษได้ถ้าร่างกายอดยากขาดแคลน 
ก็อาจจะเจ็บไข้ ได้ป่วยได้ ถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็ท�าให้เกียจคร้านได้ 
ท�าให้ติดรสชาติของอาหารได้

 ดังนัน้ผู้ปฏบิติัจงึต้องหาสถานท่ีสปัปายะ หาอาหารท่ีสปัปายะ หาบคุคลท่ีสปัปายะ  
ต้องไปหาท่ีๆ อาหารไม่มากเกนิไป พออยู่พอกนิไป บคุคลก็ไม่วุน่วายกบัเรื่องของ 
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การรับประทานอาหาร ให้วุ่นแต่เรื่องของการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ดังนั้นเวลา 
จะหาท่ีปฏิบัติจึงต้องพิจารณาเร่ืองของความสัปปายะของสถานท่ี  
ของบุคคล ของอาหาร และของอากาศ เพราะสิ่งเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ 
การบ�าเพ็ญต่อการปฏิบัติของเราได้ 

ศิษย์ : ตอนนี้เลิกดื่มกาแฟแล้วค่ะ ตั้งแต่บวชก็เลิกดื่ม หันไปดื่มชาแทน 

พระอาจารย์ : มันก็เปลี่ยนจากหมามาเป็นแมว

การล้างความคิดอกุศล
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานั่งสมาธิแล้วจะมีความรู้สึกไม่ดีความคิดที่ไม่ดีแวบเข้ามา จึงท�าให้สงสัยว่า 
ความคิดท่ีเป็นอกุศลนี้มันมีอยู่เดิมประจ�าจิตของปุถุชนใช่ไหมคะ และการ 
นั่งสมาธิท�าให้เราเห็นและเป็นการล้างมันออกจากจิตใจใช่ไหมคะ ขอหลวงพ่อ
เมตตา

พระอาจารย์ : ความคิดของพวกเรามันเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลา น้อยครั้งที่จะเป็นกุศล  
การทีเ่รามาปฏิบัตน้ีิกเ็พ่ือก�าจัดความคดิท่ีเป็นอกศุลและสร้างความคดิท่ีเป็น
กศุลข้ึนมา การท�าสมาธิก็เป็นการหยุดความคิดท่ีเป็นอกศุล เช่น การเจริญสตินี้  
เราบริกรรมพุทโธๆ ไป ความคิดท่ีเป็นอกุศลก็ไม่สามารถโผล่ข้ึนมาได้เพราะเรา
มีค�าบริกรรมพุทโธท่ีเป็นเหมือนความคิดท่ีเป็นกุศล แต่ความคิดท่ีเป็นอกุศล 
ก็ยังไม่หายไปจากการท่ีเราใช้สติเพียงอย่างเดียว การท่ีเราจะก�าจัดความคิด
ท่ีเป็นอกุศลให้ราบคาบหมดไปเราต้องใช้ปัญญา ต้องพิจารณาว่าความคิด
ของเราท่ีเป็นอกศุลนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ เป็นเหมอืนยาพษิ พอเราเหน็ว่า 
ความคิดนี้เป็นอกุศล ต่อไปเราก็จะไม่กล้าคิดไปในทางนั้น แล้วความคิดท่ีเป็น
อกุศลก็จะหมดไป 
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การหยุดความคิดไม่ดี
เป็นการหยุดสร้างภพสร้างชาติ
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : จิตเราเป็น ๗ ภพชาติ เราจะทราบได้อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : ก็ไม่รู้เหมือนกัน คือทุกครั้งท่ีเราหยุดความคิดไปในทางท่ีไม่ดีได้ มันก็
เหมือนหยุดการสร้างภพชาติเท่านั้นเอง ที่เขาว่า ๗ ภพชาตินี้ ก็อาจจะเป็นการ
พูดโดยประมาณให้เห็นภาพเห็นรูปเท่านั้นเอง แต่ความจริงแล้วก็คือความคิด 
ท่ีไม่ดท่ีีคดิไปในทางกเิลสตัณหาน้ีมนัจะเป็นการก่อสร้างภพชาตไิปเรื่อยๆ 
พอเราหยุดความคิดน้ีมันก็จะตัดการก่อสร้างภพชาติลงไปตามล�าดับจนกว่ามัน
จะหมดไป ถ้ายังมีอยู่มันก็ยังมีภพชาติอยู่แต่จะมีมากมีน้อย 

 อย่างพระโสดาบัน ก็มีแค่ ๗ ชาติเป็นอย่างมาก พระสกิทาคามี ก็มี
ชาติเดียวเป็นอย่างมาก พระอนาคามี ก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
อีกต่อไป พระอรหันต์ น้ีจะไม่มีความคิดที่จะไปก่อภพก่อชาติเลย 
ตัดหมด ทั้งกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อยากเท่ียว อยากดื่ม อยากดู  
อยากฟัง นี้ไม่มีในใจของท่าน อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ อยากให้คนนั้น
เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ ก็จะไม่มี อะไรจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไป อะไรจะ
ไม่เป็นก็ปล่อยมันไม่เป็นไป ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ใจจะสักแต่
ว่ารู้เพียงอย่างเดียว อยู่กับความสงบพอแล้ว ความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
กว่าความสุขทั้งปวง 
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ขอให้เป็นอุเบกขา
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  เวลานั่งสมาธินะครับ ยังได้ยินเสียง 

พระอาจารย์ : ยังไม่สงบเต็มท่ี แต่ถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ ได้เหมือนกัน คือถ้าใจเป็นอุเบกขา 
นิ่งเฉย ได้ยินกส็กัแต่ว่าได้ยิน เสยีงด่าก็ไม่เดือดร้อน ได้กลิน่อาหารก็ไม่ดีอกดีใจ 
ได้ดมกลิ่นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป แต่ถ้ามีอารมณ์กับมันปั๊บ ก็แสดงว่ายังไม่เป็น
อุเบกขา ยังไม่สงบพอ ก็ให้บริกรรมพุทโธต่อไป ภาวนาต่อไป 

ศิษย์ :  ถ้าจะให้ได้ ต้องไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ก็ไม่ใช่ ขอให้มันเป็นอุเบกขาก็ใช้ได้ 

ศิษย์ : ได้ยินแล้วเป็นอุเบกขา 

พระอาจารย์ : ได้ยินแล้วเฉยก็ใช้ได้เหมือนกัน 

ศิษย์ :  แต่ถ้าเกิดไม่มีแล้ว แต่ไม่มีความรู้สึก นี่ก็หลับใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลา ต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา 

ศิษย์ :  แต่ก็ไม่ทุกข์กับเสียงนั้น

พระอาจารย์ : ไม่ทุกข์กบัเสยีง ไม่ทุกข์กบัรปูท่ีได้เหน็ ไม่ทุกข์กบัความเจบ็ปวดของร่างกาย 
เช่น นั่งไปแล้วเจ็บปวด พอจิตเป็นอุเบกขาปั๊บ ความเจ็บปวดนั้นยังอยู่ แต่ความ
ทรมานจะหายไปเพราะใจเฉย ใจไม่ปรุงเเต่ง ไม่มีตัณหาความอยากให้ความเจ็บ
นั้นหายไป ใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย
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ถ้าวางใจได้
ก็ไม่เป็นปัญหา
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราต้ังใจท่ีจะมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโดยอดอาหาร แล้วมาเจออุปสรรคคือคน 
ข้างห้องเอาอาหารมาต้ังวงกนิกันหน้าห้องและพดูคุยกนัเสยีงดัง ท�าให้ไม่สามารถ
นั่งสมาธหิรือเดินจงกรมได้ เจอเหตุการณ์แบบนี้จะวางใจอย่างไร ขออุบายจาก
หลวงพ่อด้วยค่ะ 

พระอาจารย์ : ถ้าวางใจไม่ได้ก็ไปหาที่อยู่ใหม่ ถ้าวางใจได้ก็ปล่อยเขารับประทานไป เราก็
กินอาหารใจไป เราก็พุทโธไป 
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ยกระดับการปฏิบัติ
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  คือนั่งสมาธิไปแล้ว พอมันรู้สบาย หมายถึงว่าเราควบคุมความคิดไม่ฟุ้งซ่านได้
ระดับหนึ่ง หมายถึงว่าพุทโธไปแล้วมันมีความคิดแวบข้ึนมาก็ดึงมันกลับมาได้ 
พออยู่ไปเรื่อยๆ มันรู้สึกสบาย แล้วมันรู้สึกว่าพอไม่ได้ลุ้นกับความเจ็บเพราะ
รู้สึกความเจ็บในระดับหนึ่งท่ีเราทนได้ คือรักษาใจให้อยู่ตรงกลางคือไม่อยาก
ให้มันหายหรือไม่อยากให้มันเจ็บ มันพอทนได้ แต่ทีนี้มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไร 
ตื่นเต้น มันรู้สึกเบื่อๆ หนูเป็นอาการแบบนี้มา ๒ - ๓ วันแล้ว นั่งทีไรนั่งไปสักพัก
มันก็รู้สบายแวบขึ้นมาดึงกลับได้ หรือว่าเจ็บก็พอทนได้ มันเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไร
น่าต่ืนเต้น มนัเหมอืนดูหนงัไปเรื่อยๆ ไม่มฉีากท่ีแบบมนัเร้าใจ หนตู้องท�าอย่างไร
ต่อไป ต้องดูมันต่อไปหรือต้องยังไงต่อคะ 

พระอาจารย์ : บางทีถ้าเราอยู่ที่มันเคยชินมันก็อาจจะไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ 
อาจจะต้องไปหาที่ๆ มันท้าทายกว่านี้ เช่น พระที่เคยอยู่วัด บางทีท่านก็ต้อง
ไปปลีกวิเวกในป่า ไปอยู่คนเดียวในที่ๆ ไม่มีกุฏิอยู่ กางกลดอยู่ที่โคนต้นไม้ซึ่งมี
ภัยรอบด้าน มันก็จะท�าให้จิตตื่นตัว มีความระมัดระวัง และกิเลสมันก็จะคอยมา 
สร้างความกลวัชนิดต่างๆ ให้เกดิข้ึนกบัเรา ซึง่จะท�าให้เราต้องใช้การปฏบิติัเพือ่ท่ี
จะต่อสู้กับกิเลส มันก็เป็นการกระตุ้นแบบหนึ่ง 

 วิธีกระตุ้นอีกแบบก็คือเราเคยอยู่เคยกินอย่างสบาย เราก็ต้องท�าให้มัน 
ไม่สบาย กินให้มันน้อย อดข้าวบ้าง ๓ วันค่อยกินสักครั้งหนึ่ง ๕ วันค่อยกินสัก 
ครัง้หนึ่ง เวลาหวิมนักจ็ะต้องใช้การปฏบัิติการภาวนาเพือ่มาต่อสูก้บัความหวิ เพราะ 
ความหวิส่วนใหญ่เกดิจากความอยากรบัประทานอาหาร ร่างกายนี้จะรบัประทาน
อาหารหรือไม่รับประทานอาหาร มันจะไม่เป็นตัวสร้างความทุกข์ ตัวท่ีสร้าง 
ความทุกข์ให้กับเราคือความอยาก ต่อให้กินอย่างเต็มที ่มันก็ยังสร้างความทกุข์
ให้กับเราได้ ดังนั้นการอดอาหารนี้มันก็จะเป็นการที่จะสร้างภาวะกดดันให้กับเรา 
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ท�าให้เราต้องเสริมความพากเพยีรข้ึนมาเพือ่ท่ีจะได้ต่อสูก้บัความอยากต่างๆ ท่ีจะ
มเีพิ่มมากข้ึน หรือถ้านัง่แล้วก็อย่าไปลกุ ก�าหนดเวลาไว้ เอา ๓ ช่ัวโมง ๕ ช่ัวโมงไป  
ถึงแม้ว่ามนัจะไม่มอีะไร กบ็งัคับให้มนันัง่ไป ไม่ต้องลกุ ย่ิงถ้าไม่เปลีย่นอริิยาบถได้ 
ก็ยิ่งมีความอยากมากขึ้น

 ดังนัน้มันอยู่ทีก่ารปฏิบัตขิองเราว่าเราจะสร้างกรอบแบบไหนข้ึนมา ถ้าเรา 
อยู่แบบสบายๆ ถึงจุดหนึ่งมันก็จะอิ่มตัวแล้วมันก็จะไม่คืบหน้า ถ้าอยาก 
จะให้มันคืบหน้า มันก็ต้องมีมาตรการท่ีมันโหดกว่าน้ี ข้ันเริ่มต้นก็เคย 
แนะน�าว่าให้สู้ความอยากด้วยการให้นั่งเฉยๆ แต่ยังไม่ต้องข้ันโหดร้าย คือให้ 
นั่งสบายๆ ก่อน หาเก้าอี้มานั่งสบายๆ แต่บังคับไม่ให้ลุกจากเก้าอี้ไป แต่ถ้าเมื่อย
จริงๆ ก็ให้ยืนตรงข้างเก้าอี้นั้นได้ ลองนั่งอย่างนั้น ไม่ต้องท�าอะไร ใช้การปฏิบัติสู้ 
กบัความอยากท่ีอยากจะไปดู อยากจะไปฟัง อยากจะไปตรงนัน้อยากจะมาตรงนี้  
คล้ายกบัว่าเราสร้างกรงข้ึนมาครอบความอยากไว้ให้มนัอยู่ตรงเก้าอ้ีนี้ แต่ยังเป็น
ขัน้เบาๆ คือไม่บังคับให้นั่งแบบขัดสมาธิ นั่งแบบไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ให้นั่งสบายๆ 
หาเก้าอี้โซฟานิ่มๆ มานั่งไป แต่ห้ามหลับ ถ้านั่งแล้วเมื่อย อยากจะขยับซ้าย 
ขยับขวากข็ยับได้ ถ้าอยากจะลกุข้ึนมายืนยืดเส้นยืดสายก็ยืนตรงนัน้ได้ แต่ไม่ให้ 
ไปจากตรงนัน้ ยกเว้นกรณีท่ีต้องเข้าห้องน�า้ ถ้าหวิน�า้กเ็อาน�า้มาต้ังไว้ เอาขวดน�า้ 
สกัขวดหรือสองขวดแต่เป็นน�า้เปล่า อย่าไปด่ืมน�า้ท่ีมสีมีกีลิ่นมรีส เพราะมนัเป็น 
การเสริมความอยากทางตา ห ูจมกู ลิ้น กาย เราต้องการท่ีจะมาขังความอยากไว้  
แล้วดูซิว่าเราจะสู้กับมันได้ ไหม ถ้าเราชนะมัน ความอยากมันจะเบาลงต่อไป  
มันจะไม่คอยรบกวนใจเรา 

 แล้วถ้าเราท�าแบบนี้ผ่านไป ข้ันต่อไปก็อาจจะต้องนั่งขัดสมาธิแล้วก็ไม่ขยับ  
แล้วก็สูม้นั เพราะตอนนัน้มนัจะเจบ็มากกว่า เพราะตอนต้นนี้เราอนญุาตว่าเวลา
เจ็บให้เปลี่ยนอิริยาบถได้ จากนั่งก็ลุกขึ้นมายืนได้ แต่ถ้าเรามีก�าลังมากขึ้นที่จะ 
สู้กับความอยากได้ ข้ันต่อไปเราก็นั่งขัดสมาธิ แล้วก็ก�าหนดเวลาไป ๒ ช่ัวโมง  
๓ ชั่วโมง จะสงบไม่สงบก็ไม่ลุก จะสู้กับมันด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสตหิรือ
ด้วยการเจริญปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง
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 อันนี้เป็นมาตรการท่ีเราจะต้องเพิ่มข้ึนไปถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้า การอด
อาหารมันก็จะเป็นการสร้างภาวะข้ึนมาอีกแบบหนึ่ง ถ้าเรามีโอกาสจะไปอยู่ใน 
ท่ีเปลีย่วท่ีน่ากลวัได้ก็ไป เราต้องการไปก�าจดัความกลวัซึง่เป็นกเิลสอกีแบบหนึ่ง 
ความกลวันี้มนัเกดิจากวิภวตัณหา ความอยากไม่เจบ็ ไม่แก่ ไม่ตาย มนัถึงท�าให้
เราเกิดความกลัวข้ึนมาเวลาเราต้องไปเผชิญกับความตาย แต่ถ้าเราไม่มีความ
อยากไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย แล้วมันจะไม่กลัวอะไร ต้องหามาตรการของการ
ปฏิบัติ ถ้าเหมือนกับสมัยนี้เขามีการท�าข้อสอบหลายระดับ ระดับเด็กอัจฉริยะ
กับเด็กธรรมดานี้ข้อสอบจะต่างกัน นักปฏิบัติก็เหมือนกัน ตอนต้นก็อาจจะ
เป็นข้อสอบของนักปฏิบัติธรรมแบบธรรมดา เมื่อผ่านขั้นนี้ไปได้ก็ขึ้นไปอีกระดับ  
เป็นระดับอัจฉริยะต่อไปเพื่อที่จะได้ผลที่เป็นอัจฉริยะผล 

วิธีไหนที่ละได้ก็ใช้ได้
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  สมมติุถ้าจติถอนออกจากความสงบแล้วจะออกมาเจริญปัญญา สมมติุว่ามโีจทย์
ข้อหนึ่งคือติดกาแฟ วิธีการพิจารณาปัญญาที่มีประสิทธิภาพที่สุดมันควรจะเป็น
อย่างไร ข้อที่ ๑. เห็นไตรลักษณ์ในรสกาแฟ ข้อที่ ๒. คิดว่ากาแฟเป็นยาเสพติด 
ถ้ากินเข้าไปเนี๊ยต้องกินมากขึ้นไปเรื่อยๆ หรือข้อที่ ๓. เมื่อจิตมันเห็นรูปกาแฟ
แล้วมันกระเพื่อมข้ึนมา แล้วเราปล่อยไม่ต้องไปสนใจ วิธีไหนท่ีมีประสิทธิภาพ
ที่สุดครับ 

พระอาจารย์ : วิธีไหนที่ละมันได้ก็วิธีนั้นแหละ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนเห็น
ว่ามนัไม่เท่ียง บางคนเหน็ว่ามนัเป็นทุกข์ บางคนเหน็ว่ามนัเป็นอนตัตา อยู่ท่ีเราจะ
เหน็ เหน็ในรปูแบบไหนก็ได้ใน ๓ รปูแบบนี้ เหน็ว่าเป็นความสขุช่ัวคราว ต้องคอย 
เติมอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่ได้เติมก็ทุกข์ หรือมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เพราะว่าเวลา
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อยากแล้วไม่ได้ดื่มมันก็ทุกข์ แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ทุกข์ วิธีจะไม่มี
ความอยากก็ต้องไม่ดื่มไม่ท�าตามความอยาก

 ดังนั้นมันอยู่ท่ีแต่ละคนจะมองมุมไหน มันเรื่องเดียวกัน มันมองต่างมุมได้  
มี ๓ มุมให้เรามอง จะมองว่ามันเป็นอนิจจังก็ได้ มองว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้ มองว่า
มันเป็นอนัตตาก็ได้ ร่างกายมันเป็นอนัตตา ร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟหรอก 
มีหรือไม่มีกาแฟมันไม่ตายหรอก 

สัจจะกับความตั้งใจ
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  สจัจะกับความต้ังใจ ลกูไม่รูเ้อาอนัไหนดี แต่มนัเป็นทางธรรมท้ังคู่ สจัจะท่ีว่านี้คือ 
ลกูไปรบัปากกบัคนท่ีเขาจะสอนเรื่องการปฏบิติัธรรมให้ลูก แต่ความต้ังใจของลกู
อีกอย่างก็คือไปท�าบุญกราบพระอาจารย์ท่ีต่างจังหวัด ยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกอัน 
ไหนดี แต่สัจจะนั้นได้พูดกับคนที่เขาจะสอนไปแล้ว แต่ความตั้งใจที่อยากจะไป
กราบพระอาจารย์มันก็มี แต่พอดีเป็นวันที่ตรงกัน ลูกไม่รู้ ไปทางไหนดี 

พระอาจารย์ : ก็ต้องชั่งน�้าหนักระหว่างการเสียสัจจะกับประโยชน์ที่ได้จากการเสียสัจจะ
ว่าอันไหนมันจะมากกว่ากัน ถ้าประโยชน์จากการเสียสัจจะแล้วได้มากกว่า 
การรกัษาสจัจะ ก็ยอมเสยีสจัจะเพือ่ท่ีจะได้ประโยชน์ท่ีมากกว่า หรือถ้าประโยชน์
จะได้มากกว่าจากการรักษาสัจจะ เราก็ต้องรักษาสัจจะ แต่ให้ดูผลประโยชน์และ 
ก็ดูโทษด้วย เพราะการเสียสัจจะมันก็จะมีโทษ ๑. จะเสียเครดิต คนจะไม่เช่ือ 
ค�าพดูของเรา เราให้ค�ามัน่สญัญากบัใครไว้ ต่อไปจะไม่มใีครเขาเช่ือเรา ๒.เรากจ็ะ
ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ บางทีจะควบคุมใจเราด้วยสัจจะก็บังคับไม่ได้เพราะเราโลเล 

ศิษย์ : แต่ตอนท่ีคุยนัน้เราใช้ค�าว่า ถ้ามเีวลาจะไปปฏบิติั อย่างนี้จะถือว่าเรารบัปากรบัค�า
หรือยังคะ 
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พระอาจารย์ : ถ้ามีค�าว่า “ถ้า” ก็มีช่องออก 

ศิษย์ :  คืออยากไปกราบพระอาจารย์ที่ต่างจังหวัดมากกว่าอะไรอย่างนี้ 

พระอาจารย์ : ถ้ามีค�าว่า “ถ้า” ก็โอเคแล้วแหละ เหมือนกับเวลาเซ็นเช็ค เราไม่ได้ใส่ชื่อ
ลงไปนี้ มันก็จะใส่ชื่อใครทีหลังก็ได้ถ้าเปล่ียนใจ แทนท่ีจะให้คนนี้ก็ให้คนนั้นไป 
ก็ได้ ถ้ามีค�าว่า “ถ้า” ก็โอเค อย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นสัจจะหรือเป็นความตั้งใจ  
เป็นค�าปรารภเฉยๆ มากกว่า ถ้ามีเวลาก็จะปฏิบัติ แต่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาสักที  
ทั้งที่มันก็มี ๒๔ ชั่วโมงด้วยกันทุกวัน 

อามิสบูชา ปฏิบัติบูชา
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  เคยเห็นรูปที่พระอาจารย์เดินน�าคณะสงฆ์บิณฑบาตดอกไม้ อยากทราบว่าท�าไม
ถึงมีการถวายดอกไม้ มีความส�าคัญหรือมีอานิสงส์อย่างไรคะ เป็นส่วนหนึ่งของ
อามิสบูชาอามิสทานที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการขัดเกลาจิตใจหรือไม่อย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : คือมนัเป็นธรรมเนียมท่ีชาวพทุธเราสร้างกนัข้ึนมาเอง ไม่ได้เป็นพทุธบญัญติั  
คือในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีพระมาบวชกันมากข้ึนกว่าปกติ แล้วภายในวัดนี้ 
ก็มีสถานที่บูชาส�าคัญๆ หลายแห่ง ญาติโยมก็อยากจะถวายดอกไม้ธูปเทียนให้ 
กับพระเพื่อจะได้เอาไปบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามสถานท่ีต่างๆ ในวัด ก็เลยเกิด
ธรรมเนียมการถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอาสาฬหบูชาข้ึนมาเท่านั้นเอง เป็น
อุบายให้ญาติโยมได้ท�าทาน ได้บริจาคทรัพย์ เอาทรัพย์นีไ้ปซื้อดอกไม้ธูปเทียน  
แล้วก็ให้พระมีอามิสบูชาคือมีเครื่องสักการบูชาไปบูชาตามสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ ภายในวัด แต่ถ้ามองจากแนวของพระป่าหรือของพระปฏิบัตินี้ ท่านจะ 
ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับเรื่องของอามิสบูชา ท่านจะเน้นอยู่ที่ปฏบิัติบูชา
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กันมากกว่า ดังนั้นในวัดปฏิบัตินี้จะไม่ค่อยมีพิธีกรรมเหล่านี้ ท่านจะให้ไปเดิน
จงกรมนัง่สมาธิดีกว่ามาเดินรบัดอกไม้ธูปเทียนแล้วไปกราบพระพทุธรปูองค์ต่างๆ 
ที่มีอยู่ในวัด ผลที่ได้รับมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน แต่ส�าหรับผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ได้
ก็เอาแบบนี้ไปก่อน ดีกว่าไปนั่งดูทีวี ไปคุยไปกินด่ืมกาแฟกัน ก็จับมาท�าเรื่อง
อามิสบูชากันไปก่อน 

อยู่ที่ความคิดของเรา
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  โยมคิดถึงเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆ ท้ังๆ ท่ีบางครั้งโยมก็ไม่ได้ต้ังใจคิดถึงเรื่อง
แบบนี้ เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ ๒๐ ต้นๆ ปัจจุบันอายุ ๓๖ ปี เป็นเพราะ
อารมณ์ของคนใกล้ตายหรืออาการท่ีเรียกว่าโรคประสาทหรือกลัวตายมากจน 
ข้ึนสมอง หรือโยมมีอะไรบางอย่างในตัว เพราะเท่าท่ีรู้คนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึง
เรื่องความตาย 

พระอาจารย์ : คือการพิจารณาความตายน้ีเรียกว่าเป็นการเจริญมรณานุสต ิเป็นการ
เตอืนความจ�าว่าชวีิตของเราน้ีมวีนัส้ินสุดลง ถ้าเราเอามาใช้ในหลกันี้มนักจ็ะ 
ช่วยก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางไปได้ ก็จะเป็นประโยชน์  
แต่ถ้าคิดแบบคนซาดิสต์นี้ก็อาจจะเป็นแบบกิเลสไปก็ได้ เพราะฉะนั้นมันอยู่ท่ี
ว่าเราคิดแบบไหน ถ้าเราคิดแล้วท�าให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเรา
เบาบางลงไปก็ดี แต่ถ้าคิดแล้วอยากจะไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ อย่างนี้ก็ไม่ดี จึงขึ้น 
อยู่กับว่าการเจริญมรณานุสติน้ีเพ่ือเหตุผลกลไกอันใด ถ้าเพ่ือการก�าจัด
กิเลสฆ่ากิเลสก็ดี แต่ถ้าเพื่อไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่ดี
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วิธีควบคุมความโกรธ
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ :  ผมเป็นคนชอบโมโหง่าย เวลามคีนท�าอะไรให้หรือลกูน้องท�างานไม่ได้ดังใจ บางที
โมโหแล้วขาดสติ ท�าลายข้าวของ พระอาจารย์มีวิธีช้ีแนะแนวทางแก้ ไขไม่ให ้
โกรธง่าย หรือโกรธแล้วสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ได้ ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ความโกรธของเราก็เกิดจากความอยากของเรานั่นเอง ไม่ได้ดังใจ 
อยากก็เลยโกรธ ดังนั้นเวลาท�าอะไรอย่าท�าด้วยความอยาก ให้ท�าด้วยเหตุ 
ด้วยผล แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ว่าเราสั่งการให้ท�าอย่างนี้ แล้วคนที่รับค�าสั่ง
ไปนี้เขามปีระสทิธิภาพมศีกัยภาพท่ีจะท�าตามท่ีเราสัง่ได้หรือไม่ คือเราต้องใช้เหตุ
ใช้ผลในการท�างานกับผู้อื่น เราอย่าใช้อารมณ์ใช้ความอยากของเรา เราอย่าไป
คิดว่าพอเราสั่งเขาแล้วเขาจะท�าตามท่ีเราสั่งได้เสมอไป เพราะศักยภาพของเขา
อาจจะไม่เท่ากับเราก็ได้ ถ้าเขามีศักยภาพเท่ากับเรา เขาก็ไม่ต้องมารับใช้เรา  
ไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเรา เวลาเราสั่งไปนี้เขาอาจจะท�าไม่ได้ก็ได้ หรือท�าไม่ได ้
เต็มที่เหมือนกับที่เราต้องการก็ได้

 ดังนัน้เราต้องใช้เหตผุล อย่าใช้ความอยากในการท�าอะไร แล้วกต้็องคดิถึง 
ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน เช่น บางทีสั่งอย่างนี้ อาจจะได้อีกอย่างก็ได้ 
บางทีไปร้านอาหาร เราสัง่ก๋วยเต๋ียว แต่เด็กมนัฟังผิด เอาข้าวผัดมาให้แทน กต้็อง
หดัท�าใจว่าเราอยู่ในโลกท่ีไม่มอีะไรท่ีเท่ียงแท้แน่นอน หดัใช้ค�าว่าสนัโดษบ้างก็จะดี 

 ค�าว่า สันโดษ คอืยินดตีามมตีามเกดิ พอใจกบัส่ิงท่ีมอียู่ ยินดีกบัส่ิงท่ีได้รบั  
แล้วความโกรธต่างๆ มนักจ็ะเบาบางลงไป มอีาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนว่าให้ไปซือ้
ตาชั่งมาอันหนึ่ง แล้วก็ไปซื้อมันมากิโลหนึ่ง แล้วก็มานั่งชั่งมัน 
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จะเป็นบาปไหม
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมได้งานเป็นฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบส่งร้านอาหาร จ�าเป็นต้องสั่งซื้อเนื้อสัตว์ครั้งละ
มากๆ จากบริษัทที่ขายเนื้อสัตว์แปรรูป อาชีพที่ผมท�านี้จะเป็นบาปไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเนื้อสตัว์ท่ีเราซือ้นี้เป็นเนื้อสตัว์ท่ีตายไปแล้วก็ไม่บาป แต่ถ้าเป็นเนื้อสตัว์
ที่ยังไม่ตายแล้วเราสั่งให้เขาฆ่าหรือเราฆ่าเองถึงจะเป็นบาป 

ศิษย์ : พระพทุธเจ้าฉนัเนื้อสตัว์หรือไม่คะ แล้วท่ีเราไปซือ้เนื้อสตัว์มาท�าอาหารกิน ถือว่า
เราผิดศลีหรือท�าบาปไหมคะ มคีนบอกว่าถ้าเราไม่กนิ เขาคงไม่ฆ่ามาขาย กินหรือ
ไม่กินดีคะเนื้อสัตว์

พระอาจารย์ : ก็อย่างที่บอกว่า เนื้อสัตว์ถ้ามันตายแล้วนี้ มันก็เป็นอาหารที่เราสามารถ
เอามาบริโภคได้ แต่ถ้าสัตว์นี้เขายังไม่ตาย แล้วเราไปท�าให้เขาตายเพื่อจะได้เอา
มาบริโภคเนื้อเขา อย่างนี้ก็ท�าไม่ได้ 

บางเรื่องก็ควรนิ่งเฉย ไม่ไปยุ่ง
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เพื่อนของหนูตั้งท้อง ๑๐ สัปดาห์ แล้วเด็กผดิปกติ หมอบอกให้เอาออก แล้วหนู
ลมืตัวบอกเขาไปว่าไม่เป็นไร น้องมาแบบไม่สมบรูณ์ เราเเข็งแรงค่อยมใีหม่ ท�าบญุ
ให้น้องมากๆ หนเูป็นคนกลางกบัเพือ่นๆ หลายคน แต่ทางโลกหมอวินิจฉยัแบบนี้  
หนไูม่สามารถช่วยน้องไว้ได้ หนกู็ไม่สบายใจ ภมูธิรรมต่างกนั พดูไปเพ่ือนก็หาว่า 
เราบ้าไปเวอร์ไป บาปอยู่ที่ใจ หนูก็ไม่สบายใจ หนูควรท�าอย่างไรดีคะ 

พระอาจารย์ : ก็ควรนิ่งเฉยๆ อย่าไปยุ่งกับเขา
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การสวดมนต์
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การท่ีเราสวดมนต์บทต่างๆ เช่น ธัมมจักฯ อนัตตลักขณะฯ หรือมหาสมัย  
สลับวันกัน จะมีผลต่อสมาธิมากน้อยต่างกันไหมเจ้าคะ หลังสวดมนต์จะนั่ง 
สมาธิต่อ หรือควรท�าวัตรเช้าเย็นสั้นๆ ก็พอเจ้าค่ะ 

พระอาจารย์ : การสวดมนต์พระสูตรบทต่างๆ นี้ ถ้าสวดเพื่อท�าใจให้สงบ จะสวด 
บทไหนกเ็หมอืนกนั เพราะว่าเราอาศยับทสวดมนต์นี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจ
ไม่ให้จิตใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆ ฉะนั้นจะสวดบทไหนหรือจะสวดค�าว่าพุทโธ 
ค�าเดียวก็ได้ผลเหมอืนกัน คือเป็นการท�าสมาธิ แต่ถ้าเราเข้าใจความหมาย การสวด 
แต่ละบทนี้จะมผีลแตกต่างกนั เพราะพระสตูรแต่ละบทนี้จะแสดงธรรมในลกัษณะ
ต่างกัน ถ้าเราสวดสติปัฏฐานสูตร เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญสติ  
ถ้าเราสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับมรรค ๘  
พระอริยสัจ ๔ อนันี้เป็นส่วนของปัญญา กเ็หมอืนกบัการฟังธรรมไปในตัว ถ้าเรา 
เข้าใจความหมายก็เหมือนฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง 

 ดังนั้นการสวดก็มี ๒ ลักษณะ แต่ส่วนใหญ่เท่าท่ีเห็นชาวพุทธเราสวด เราสวด
แบบไม่เข้าใจความหมายกัน ก็เป็นอุบายของการท�าสมาธิ จะสวดบทไหนก็ได้  
จะสลบัหรือไม่สลบัก็ไม่ต่างกนั แล้วแต่จริตชอบบทไหนก็สวดบทนัน้ไป สวดบทใด 
แล้วใจสงบก็เอาบทนั้นก็แล้วกัน 
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ไม่บาป แต่ไม่มีเมตตา
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลามสีตัว์เลีย้ง เช่น หมา แมว พอเลีย้งไปแล้วเราเลีย้งไม่ไหว ค่าครองชีพไม่พอ 
เล้ียงปากท้องของตัวเอง จึงมีความจ�าเป็นต้องน�าไปปล่อยท้ังๆ ท่ีเสียใจมาก  
จะเป็นบาปหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ก็ไม่เป็นบาปหรอก แต่เป็นการขาดความเมตตา ความเมตตาเราหมด
เหมือนน�้ามัน เติมไปแล้วมันหมด มันก็เลยไม่สามารถท่ีจะเลี้ยงเขาต่อไปได้  
ไม่มคีวามเมตตากรณุาก็เลยต้องปล่อยเขาอยู่ตามอตัภาพตามบญุตามกรรมไป 
แต่เราไม่ได้ฆ่าเขาก็ไม่ได้บาป บาปเกดิข้ึนจากการฆ่า ถ้าไม่ได้ฆ่าแต่ปล่อยให้เขา 
อยู่ไปตามอัตภาพของเขานี้ไม่บาป แตไ่ม่ได้บุญ ไม่ได้ความเมตตา 

ปฏิกิริยาของกิเลส
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ทุกครั้งของการนั่งสมาธิจะต้องหาว มีน�้าตาตลอด แค่ได้รู้จะสวดมนต์ไหว้พระ  
ก็จะเริ่มเป็นค่ะ เป็นเพราะอะไรคะ 

พระอาจารย์ : มันเป็นปฏิกิริยาของกิเลส พอเวลาที่จะให้มันสงบนี้มันจะหาวขึ้นมาทันที 
เหมอืนหมา เวลากลางคืนพออากาศเย็นหน่อยมนัก็หอนข้ึนมา แต่ถ้าให้นัง่ดูทีวี 
นั่งเล่นไพ่นี้มันไม่หาว 
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ถ้ามันวูบแล้ว
ต้องหยุดพุทโธ

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนนูัง่สมาธิโดยเริ่มท่ีค�าบริกรรม เช่น พทุโธ ธมัโม สงัโฆ จดจ่ออยู่กบัค�าบริกรรม
ไปเรื่อยๆ ซึ่งมีความสงบเป็นพักๆ แต่เมื่อเช้านี้มีอาการตกหลุมตกบ่อ แรกๆ  
ก็รู้สึกสบายกับค�าบริกรรม แต่พอเจออาการวูบซึ่งแรงมาก หนูตกใจ เลยรีบคว้า
พุทโธ เอาสติไปจ่อกับพุทโธ ตอนแรกก็คิดว่าจิตจะรวมลงก้นบ่อ แต่พอเอาสติ 
เอาตัวรูม้าจ่อกบัพทุโธ อาการวบูหายไป กลบัมาเป็นอาการแบบเริ่มนัง่สมาธิใหม่ๆ 
คือเริ่มต้นใหม่ หนูท�าถูกไหมคะ 

พระอาจารย์ : มนักเ็ป็นสมาธิข้ันต้นๆ ท่านเรียกว่า ขณิกสมาธิ พอวบูป๊ับแล้วมนัก็ถอน 
ออกมา เราก็พยายามท�าต่อไป ประคับประคองด้วยสติไป ต่อไปถ้าเกิดมันวูบ 
ก็ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไร ให้มันรู้เฉยๆ ไป แล้วมันอาจจะตั้งอยู่ได้นานขึ้นถ้ามี
ก�าลงัของสติคอยประคับประคองใจ อย่าไปปรงุเเต่ง ถ้าปรงุเเต่งมนักจ็ะถอนออก
มาทันที การใช้ค�าบริกรรมนี้ก็เป็นการปรุงเเต่งแล้ว ถ้ามันวูบแล้วเราต้องหยุด 
พุทโธไป แล้วสักแต่ว่ารู้ ไป แต่ใหม่ๆ มันก็อาจจะต่ืนเต้นตกใจ แต่ถ้าเราท�าให ้
มนัวบูได้แล้ว ต่อไปมนัก็จะวบูไปเรื่อยๆ ข้อส�าคญัเวลาท�าอย่าไปอยากให้มนัวบู  
เพราะถ้าอยากให้มันวูบแล้วมันจะไม่วูบ เพราะมันไม่ได้ท�า มีแต่ความ
อยาก 
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ฝืนใจปล่อย
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มีวันหนึ่งหนูฝันว่าหนูได้ไปบ้านของคนที่โกงที่ดินหนูไป ซึ่งก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่า
ท�าใจปล่อยวางได้แล้ว แต่อยู่ๆ ก็ฝันว่าไปบ้านเขาแล้วก็ไปเจอวิญญาณผู้หญิง 
อีกคนวนเวียนอยู่บ้านของคนนี้ ซึ่งถามได้ความว่าเขาก็ถูกโกงท่ีดินเหมือนกัน  
จงึคุยและตกลงกนัว่าเราจะจ้องดูคนท่ีโกงท่ีดินของเราโดยท่ีเราไม่ไปหลอกหลอน
เขา เพียงแต่ท�าให้เขารับรู้และสัมผัสได้ว่ามีอะไรท่ีจดจ้องเขาอยู่ แต่ยังไม่ได้ท�า
อะไร วิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็บอกหนูว่า “ท่านเจ้าคุณมา” ท�าให้หนูรู้สึกกลัว
แล้วรีบกลับบ้าน เพราะหนูกลัวพระอาจารย์ดุ ขอถามว่าการที่หนูฝันถึงคนที่โกง
ท่ีดินหนไูปนี้แสดงว่าจติใต้ส�านึกของหนยัูงปล่อยวางไม่ได้จริงๆ ยังไม่เป็นอเุบกขา
จริงๆ ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ใช่แล้ว อาจจะปล่อยแบบฝืนใจ แบบบอกตัวเองว่าปล่อย แต่ลึกๆ กิเลส
ของเรายังไม่ยอมปล่อย เพราะเรายังไม่เห็นโทษของการท่ีเราไปยึดไปติดว่า 
มนัเป็นทุกข์ ให้เราพจิารณาว่ามนัไม่ใช่เป็นของเราแล้ว มนัไปแล้ว กป็ล่อยมนัไป 
มันเป็นอนิจจัง ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปอยากให้มันได้คืนมา มันต้อง
ปล่อยด้วยปัญญามันถึงจะปล่อยได้อย่างเด็ดขาด ถ้าปล่อยด้วยความบังคับ
ใจใหป้ล่อย มันจะฝืนใจปล่อย แล้วมันจะไมป่ล่อยอย่างแท้จริง มันจะบอก
ตอนที่เรานอนหลับฝันไปนี่แหละ 



41

ปฏิบัติง่ายบ้าง ยากบ้าง 
แต่ยังต้องปฏิบัติต่อไป

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานัง่สมาธิแล้วสติจดจ่ออยู่กบัค�าบริกรรมโดยท่ีเผลอแวบคิดไปบ้าง แต่เว้นช่วง
ห่างๆ พอมคีวามคิดโผล่ข้ึนมาก็รีบพทุโธถ่ีเพือ่ควบคุมใจไม่ให้เผลอไปกบัความคิด  
ซึ่งท�าให้นั่งสมาธิได้นานข้ึน และรู้สึกโล่งสบาย จนท�าให้รู้สึกติดอกติดใจกับ 
การนั่งสมาธิ และมีความหวังว่าถ้าท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ สักวันคงถึงอัปปนาและ
คงได้สัมผัสกับความสุขแบบสักแต่ว่ารู้ แต่ก็มีบางวันท่ีรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม  
มันจะพุทโธหรือบริกรรมค�าอื่นนี้ยากมาก เพราะมันคอยแต่จะไหลกับความคิด 
และต้องใช้ก�าลงัดึงกนัระหว่างความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ คนนัน้คนนี้ กบัค�าบริกรรม 
พุทโธ จะสู้กันอย่างนี้ตลอดเวลาของการนั่งสมาธิ ท�าให้นั่งสมาธิได้ ไม่นาน 
เหมอืนกบัตอนท่ีเรามกี�าลงับริกรรมพุทโธ และเผลอแวบคิดน้อย ท�าให้ตรงนี้รูส้กึ
ว่ายาก ถามว่าการเจริญสติในแต่ละวนัมนัไม่เหมอืนกนัตรงท่ีบางวนักย็าก บางวนั 
ก็ง่ายใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : มนัมปัีจจยัหลายส่วนด้วยกนั บางทีสติเราก็ไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่องอย่าง
สม�่าเสมอ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ มันก็อาจจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้
กับเรามากน้อยต่างกันไป มันเลยท�าให้การปฏิบัติของเรานี้ยากง่ายต่างกันไปใน
แต่ละวัน ฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามันเหมือนกับการขับรถ 
เดินทาง บางวันรถก็ติดน้อย บางวันรถก็ติดมาก แต่อย่างไรเราก็ต้องเดินทางไป
อยู่ดี ก็ขอให้เราท�าไป การภาวนาของเรา การเจริญสติของเรานี้ ก็เป็นเหมือนกับ
การเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของเรา
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วิธีการดูลมหายใจ
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การดูลมหายใจ รู้สึกข้องใจมานาน คือค�าว่าดูลมหายใจแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตน  
มันค่อนข้างยาก บางท่านบอกให้ปล่อยวาง ไม่ต้องไปเกร็งมัน ไม่ต้องไปให้มัน
เข้ามันออก แต่ว่าผมลองท�าดูแล้วสักพักหนึ่งมันเตลิดเปิดเปิง มันไปไหนไม่รู้ 
แต่ว่าผมปล่อยให้มนัเข้ากลัน้ไว้ ถ้าใจจะขาดมนัไม่คิดอย่างอืน่ เสร็จแล้วกป็ล่อย 
เข้าออก ผมขอค�าแนะน�าจากพระอาจารย์ว่าจะต้องท�าอย่างไรจึงจะถูกวิธีครับ 

พระอาจารย์ : คอืการดลูมหายใจเข้าออกน้ีเป็นการอาศยัลมเป็นทีเ่กาะให้ใจมท่ีียึด 
ที่เกาะ ไม่ให้ใจลอยไปตามกระแสของความคิดเท่านั้นเอง เหมือนกับเรือ 
ท่ีอยู่ในน�า้ ถ้าเราต้องการให้เรือจอดอยู่นิ่งๆ เรากต้็องทอดสมอเรือหรือมเีสาของ
ท่าเรือผูกไว้ เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน�้า ฉันใด ใจของเราก็มีกระแสน�้าคอย
พัดใจเราให้ไหลไป ความคิดต่างๆ นี้มันไหลมาเหมือนกระแสน�้า คิดไปทางอดีต 
คิดไปทางอนาคต คิดถึงคนนัน้คนนี้บ้าง ถ้าเราปล่อยใจให้ไหลไปคิด มนัจะไม่สงบ  
เมื่อไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุข มันก็จะต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอก  
พอคิดถึงขนมก็อยากจะไปหาขนมกินกัน คิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะไปดู
ภาพยนตร์กัน

 ดังนั้นเราต้องมีอะไรเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้ เครื่องผูกใจน้ีพระพุทธเจ้าก็ทรง 
แสดงไว้มีอยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกนั เรยีกว่า กรรมฐาน ๔๐ การดูลมหายใจกเ็ป็น 
หนึ่งในวิธีการท่ีจะใช้เป็นเครื่องผูกใจ ถ้าเรารู้สึกว่าไม่สามารถใช้ลมหายใจเป็น
เครื่องผูกใจได้ เราใช้อย่างอืน่ก็ได้ เพราะจริตของคนนี้ไม่เหมอืนกนั และก�าลงัสติ
ของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากัน คนที่มีสติน้อยนี้อาจจะรู้สึกว่าดูลมยาก อาจจะต้องใช้
การสวดมนต์ไป ใช้การท่องบริกรรมพทุโธๆ ไปแทนก่อน พอสติเริ่มมกี�าลงัมากแล้ว
กจ็ะเหน็ลมเอง ถ้ายังไม่เหน็กแ็สดงว่าสติยังมน้ีอย มองไม่เหน็ลมกอ็ย่าไปใช้ลม  
ให้ใช้อย่างอื่นเเทน ดูร่างกายก็ได้ ท่านบอกว่าเวลาเราท�ากิจกรรมอะไรต่างๆ  
ให้ผูกใจไว้กบักจิกรรมท่ีเราก�าลงัท�าอยู่ เช่น ก�าลังล้างหน้ากใ็ห้อยู่กับการล้างหน้า  
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อย่าปล่อยให้ใจไปท่ีโน่นท่ีนี่ ให้อยู่กับการล้างหน้า เวลาหวีผมก็ให้อยู่กับการ 
หวีผม ไม่ใช่หวีผมไปก็คิดถึงเรื่องท่ีเกิดข้ึนมาแล้วเมือ่วานนี้หรือเรื่องท่ียังไม่เกดิข้ึน  
ในวนัพรุง่นี้อะไรอย่างนี้ ให้อยู่การกบัหวีผมเพยีงอย่างเดียว ให้อยู่กบักาย ถ้าอยู่ 
กบักาย ท่านกเ็รียกว่า กายคตาสต ิอยู่กับลมหายใจกเ็รียกว่า อานาปานสต ิ 
อยู่กบัพุทโธกเ็รียกว่า พุทธานุสต ิอันไหนก็ได้ท่ีเราใช้เป็นตัวเกาะใจได้ เหมอืน
กับเรือ ถ้าเรามสีมอกท็อดสมอ ไม่มสีมอกห็าต้นไม้หาท่าเรือหาเสาผูกมนัไว้ไม่ให้ 
มันลอยไปเท่านั้นเอง  

ถ้าเผลอก็เริ่มนับใหม่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมเคยต้ังใจภาวนาพุทโธ ๑ พุทโธ ๒ อย่างพระอาจารย์สอนเมื่อคราวท่ีแล้ว  
ไปได้ประมาณ ๒๐๐ แล้วก็คิดว่ามันไปเท่าไหร่แล้วมาเริ่มต้นใหม่ได้ใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ได้ เราไม่ได้เอาตัวเลข ให้รู้ว่าเราเผลอหรือไม่เผลอเท่านั้นเอง ถ้าเผลอ 
เราก็เริ่มใหม่ ดูซิว่าเราจะเผลอน้อยหรือเผลอมาก ถ้านับไปได้ยาวถึง ๑๐๐ ถึง 
๑,๐๐๐ นี้แสดงว่าไม่เผลอเลย แสดงว่าสติเราดี ถ้านับไปได้ ๑๐ ๒๐ เริ่มใหม่ 
อีกแล้ว แสดงว่าสติเราไม่ดี

ศิษย์ : เป็นครับ เพราะรู้ว่าพอท�าปุ๊บ มันรู้ว่ามันมีเยอะเเยะเข้ามา 

พระอาจารย์ : เราต้องบงัคับใจเรา อย่าปล่อยให้มนัไปตามนิสยัเดิม เราต้องบอกว่าไม่สนใจ 
อะไรจะมาชวนให้เราคิด เราไม่คิด ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิด ถ้าจะคิดก็หยุดก่อนก็ได้ 
คิดเพราะชีวิตของฆราวาสต้องมีภารกิจการงานต้องคิดนั้นคิดนี่บ้างเป็นธรรมดา  
ถ้าต้องคดิกห็ยุดเรื่องพุทโธไว้ก่อน แล้วคดิเรื่องท่ีเราจะต้องไปท�า พอรูแ้ล้ว
ว่าจะต้องไปท�าอะไรต่อ เราก็กลับมาพุทโธต่อไป เวลาใดต้องใช้ความคิดก็หยุด 
พทุโธ ถ้าให้ดีกอ็ย่าท�างานเลย ไปอยู่คนเดียว ไปเป็นพระ ก็จะไม่ต้องคิดเรื่องอะไร



▶▶▶▶▶44

ให้คิดถึงอสุภะ
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คราวท่ีแล้วเหน็รปูร่างหน้าตาสวยงาม มนัปรงุเเต่งได้เร็วมาก แล้วเรื่องเสยีง ปกติ
ท�างานออฟฟิศ พอคนโทรเข้ามานี้เสียงหวาน คิดว่าหน้าตาคงสวยเหมือนพิธีกร 
เสียงเพราะมาก ฟังแล้วจบัใจ จะมวีิธีการแบบไหนถ้ามคีวามคิดอย่างนี้แล้วจะตัดได้
อย่างไรครบั 

พระอาจารย์ : ก็พุทโธไปไง พอจะปรุงเเต่งก็พุทโธๆ ไป หรือคิดถึงอสุภะบ้างก็ได้ คิดถึง
เวลาเสยีงท่ีสวยนี้ตายไปเป็นอย่างไร ดูตอนท่ีข้ึนอดื ท่านสอนให้เราไปปลงศพกัน  
คือให้เราไปเหน็คนตายบ้าง คนตายกม็าจากคนท่ีมเีสยีงดี พอไปนึกถึงเวลาท่ีเขา
ตายบ้าง เราจะได้รู้ว่ามันไม่สวย 

บุญบารมี
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : อยู่บนเขา ได้เห็นพระคุณเจ้าท่ีเป็นชาวต่างชาติมาจากหลายประเทศ ขอความ
เมตตาพระอาจารย์ เหตุปัจจัยอันใดที่ท�าให้ชาวต่างชาติหลายๆ ประเทศมาบวช
อยู่บนเขา อดีตเขาท�าอะไรมาก่อนถึงได้มีโอกาสมาบวชปฏิบัติบนเขา

พระอาจารย์ : อย่างท่ีได้แสดงธรรมไว้ เขาคงได้สะสมบารมี ๑๐ ประการนี้มามากพอ
สมควร มีเนกขัมมบารมี ความปรารถนาท่ีจะหาความสุขทางความสงบ 
เพราะเขาอยู่ในประเทศท่ีเจริญรุง่เรืองกับการหาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิ้น กาย  
แต่เขาก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิง่ท่ีเขาต้องการ ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของ
เขาเหมือนกับความสงบ ทีนี้ประเทศเขาไม่มีธรรมเนียมของการบวช เขาก็ต้อง
มาประเทศเรา เพราะประเทศเรามรีะบบให้อยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมอื
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หาความสุข พอมาบวชก็จะมีที่ปฏิบัติ มีที่พัก มีผู้สนับสนุนเรื่องปัจจัย ๔ พร้อม 
มาถึงเขาก็ปฏิบัติได้เลย ถ้าอยู่ท่ีประเทศเขานี้ เขาก็ยังต้องท�ามาหากิน หาเงิน 
หาทองมาเลี้ยงชีวิต เขาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบได้เท่าที่ควร

 ดังนัน้อย่างท่ีได้แสดงไว้ในธรรมวนันี้ การท่ีคนเราน้ีไปไกล ไปใกล้ ไปเร็ว ไปช้า  
ไปยาก ไปง่าย ส่วนหน่ึงกข้ึ็นอยู่กบัอดีตชาตขิองเราว่าได้สร้างบารมเีหล่าน้ี 
มามากน้อยเพียงไร ถ้ามีมากมันก็บวชง่าย คนท่ีบวชง่ายแสดงว่าได้สร้าง 
เนกขัมมบารมี ศีลบารมี ทานบารมี อุเบกขาบารมี มาแล้ว พอมาเกิดในชาตินี้ 
กจ็ะมาท�าต่อ เหมอืนนกัเรียน เวลาพ่อแม่ย้ายไปอยู่ต่างจงัหวดั อยู่ช้ัน ม. ๖ หรือ 
ม. ๓ พอย้ายโรงเรียนก็ไปต่อ ม. ๔ ได้เลย ไม่ใช่ว่าพอย้ายโรงเรียนก็ต้องไปเริ่มท่ี  
ป.๑ หรือ ม.๑ ใหม่ บุญบารมีท่ีเราท�านี้มันสะสมไว้ในใจ เหมือนกับการเรียน 
หนังสือ พอเราย้ายภพย้ายชาติเปลี่ยนร่างกาย แต่ใจเราเหมือนคนเดิม ใจเรามี
บารมอีะไรกยั็งอยู่อย่างนัน้ไม่สญูไม่หายไป พอเรามาเกิด เรากใ็ช้บารมเีก่ามาต่อ 
ยอดไปได้เลย ไม่ต้องไปเริ่มต้นท่ีศนูย์ใหม่ ไม่เหมอืนกับการเป็นเศรษฐี ชาตินี้เป็น
เศรษฐี พอตายไปชาติหน้าไปเกดิเป็นคนจนกต้็องไปเริ่มท่ีศนูย์ไปหาเงินทองใหม่ 

 ดังนั้นบุญบารมีจึงส�าคัญกว่าลาภ ยศ สรรเสริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ นี้เรา 
เอาติดตัวไปไม่ได้ แต่บุญบารมีทั้ง ๑๐ ประการน้ี เราเอาไปได้หมดเลย  
ถ้ามีทานบารมี ไปเกิดชาติหน้าก็รวยเลย ไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะเรามีเงิน
ฝากไว้ในธนาคารบุญ พอไปเกิดก็เบิกเงินในธนาคาบุญมาใช้ ได้เลย เกิดเป็น 
ลูกเศรษฐีเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน พระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระเวสสันดรก็ท�าทาน
สร้างทานบารมอีย่างสดุๆ เลย พอตายไปก็ได้ไปสวรรค์ก่อน พอลงจากสวรรค์ก็ได้
มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วพอเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็ออกบวชได้เพราะ
มีปัญญาบารมี มีเนกขัมมบารมี มีศีลบารมี พร้อมที่จะออกบวชได้อย่างง่ายดาย 
คนท่ีไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ออกยากเพราะกลัวความทุกข์กัน เคยอยู่กับความสุขของ
คนมเีงินมทีอง พอต้องไปบวชนี้เหมอืนอยู่แบบขอทาน อยู่ไม่ได้ถ้าชาติก่อนไม่ได้ 
ฝึกบารมีต่างๆ เหล่านี้มา สมัยนี้ดูซิคนร�่ารวยไม่ค่อยบวชกัน มีแต่คนจนบวชกัน  
เพราะว่าคนจนนี้เขามีขันติบารมีสูง คนรวยนี้ขันติบารมีน้อย เอาแต่ใจตัวเอง  
พอใครขัดใจหน่อยก็โกรธ
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เรื่องของปัญญา
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะจนกระท่ังสติของเราเข้มเเข็ง แล้วเรานั่งสมาธิจนจิต
รวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกัคคตารมณ์ จิตเราผลิตอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ พอเราออก
จากสมาธิ เราจะใช้การพิจารณาทางปัญญาโดยไม่พิจารณาด้วยตนเอง แต่ใช้ 
วิธีพิจารณาเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังแล้วพิจารณาจากเนื้อหาท่ีท่านแสดง  
จะท�าให้เกิดปัญญาถึงระดับภาวนามยปัญญาหรือว่าจะอยู่เพียงสุตมยปัญญา
หรือจินตามยปัญญาเท่านั้นครับ 

พระอาจารย์ : มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นจิตของเรามีทุกข์มีปัญหาหรือเปล่า สมมุติว่า
ถ้าเรามีทุกข์มีปัญหา ใจเราทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วเราฟังเทศน์ฟังธรรมท่ี
สอนให้เราพจิารณาให้เหน็ว่าเรื่องนัน้เป็นไตรลกัษณ์ ถ้าเราเหน็แล้วเราปล่อยวาง
ความทุกข์ใจที่มีอยู่ในขณะนั้นได้ มันก็เป็นภาวนามยปัญญา

 ภาวนามยปัญญา คอื ปัญญาทีด่บัความทุกข์ ทีน้ีถ้ายังไม่มคีวามทุกข์ มนัก็ 
ยังไม่ได้เป็นภาวนา มันก็ยังจะเป็นจินตามยปัญญา เป็นสุตมยปัญญาไป 
แต่กเ็ป็นการเตรียมตัว เหมอืนนกัมวยท่ีซ้อมชกไว้ก่อน พอถึงเวลาข้ึนเวทีก็จะได้
น๊อคคู่ต่อสู้ ได้ ไม่ถูกคู่ต่อสูน๊้อค ถ้าไม่ได้เตรียมไว้เลย ไม่มจีนิตาฯ เลย พอข้ึนไป 
ก็ไม่รู้ว่าจะชกกับคู่ต่อสู้อย่างไร บางทีเรายังไม่มีทุกข์ แต่เรารู้ว่ามันจะต้องเกิด  
แต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อน เช่น เรารู้ว่าเราต้องพลัดพราก 
จากกัน เรารักใครเราก็ต้องพิจารณาไว้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันนะ ถ้าเรารู้
แล้วเราพร้อม เวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าไม่เตรียมตัวไม่ยอมคิดกันไว้ก่อน  
คนสมัยนี้ไม่ยอมคิดถึงการพลัดพรากจากกัน ไม่อยากจะคิดถึงความตายกัน  
พอไปเจอความตายไปเจอการพลัดพรากจากกันก็ท�าใจไม่ได้ ดับความทุกข์ใจ
ไม่ได้
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 ดังนัน้การเจริญปัญญาน้ีม ี๒ ลักษณะ คอืใช้แก้ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบัน  
ดบัความทกุข์ท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบัน หรือเป็นการเตรียมพร้อมไว้ส�าหรบัความ
ทุกข์ท่ีจะตามมาในอนาคต เช่น ตอนนี้เรายังหนุม่ยังสาวอยู่ เเต่เราจะต้องไปเจอ
ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ในอนาคต ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน 
พอเจอเหตุการณ์มันก็จะดับความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดข้ึนได้  
ถ้าไม่มีทุกข์ก็แสดงว่าเป็นภาวนามยปัญญา ถ้าไปหาหมอ หมอบอกเป็นมะเร็ง 
อยู่ได้ ๓ เดือน ใจทรดุลงไปท่ีเท้านี้แสดงว่าไม่มปัีญญา ยังไม่เป็นภาวนามยปัญญา 
ถึงแม้ว่าจะได้ยินพระสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย แต่พอไปเจอของจริงเข้า ใจทรุดลงไป แสดงว่ายังไม่มีก�าลัง อาจจะเป็น
เพราะว่าไม่มีสมาธิ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาจนกระทั่งลืมไป ถ้าเรา 
ไม่พจิารณามนัจะลมืไป เรื่องอะไรถ้าเราไม่คิด สกัพกัมนัจะจางหายไป เราจงึต้อง
คิดอยู่บ่อยๆ เพื่อจะได้ไม่ลืมนั่นเอง พอไม่ลืมแล้วเราก็ต้องสร้างก�าลัง คือสร้าง 
อปัปนาสมาธิข้ึนมา สร้างอเุบกขาข้ึนมา เพ่ือท่ีจะท�าให้ใจเฉยกบัเหตกุารณ์
ท่ีจะเกดิข้ึน ถ้าใจมีปัญญาใจกจ็ะเฉยได้ ใจรูว่้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ผู้ท่ีรูน้ี้ 
ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ผู้ท่ีพจิารณาร่างกายไม่ใช่ร่างกาย ผู้พจิารณานี้ก็เป็น
เหมือนหมอ ส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนไข้ หมอก็ดูแลคนไข้ไป แล้วก็รู้ว่า 
ในท่ีสุดคนไข้ก็ต้องตายไป หมอไม่ได้ตายไปกับคนไข้ หมอก็ไม่เดือดร้อนอะไร  
ถ้าเรามีปัญญา เราจะแยกใจออกจากร่างกายได้ เห็นว่าเรานี้เป็นเหมือนหมอ 
ร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ ก็ดูแลรักษามันไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจไป  
แต่ใจจะไม่เดือดร้อนถ้าแยกใจออกจากร่างกายได้ แต่กต้็องใช้ปัญญาเป็นตัวแยก  
สมาธินี้แยกไม่ได้ สมาธิเป็นเพียงกดตัณหาความอยากไว้เท่านั้นเอง 
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เอาความรู้
มาตัดความอยาก
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : แยกธาตุท้ังตัวได้หมดแล้วค่ะ ก�าหนดให้ตรงไหนหลดุก็ท�าได้ เข้าพรรษาเดินจงกรม
แล้วเหน็ซีโ่ครงสว่างเหมอืนนีออนแล้วแตกเป็นผงลงดินไป เกดิขนลกุตลอดเวลา 
น�้าตาไหลไม่หยุด อยากรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะ 

พระอาจารย์ : ก็ให้เอาความรู้นี้มาตัดความอยาก ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย คือ
ต้องเอาความรู้นี้มาท�าลายตัณหาความอยาก ความอยากที่จะให้ร่างกายนี้ไม่แก่  
ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือว่ามาท�าลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา  
เอาส่ิงท่ีเราเห็นในท่ีเราพิจารณาน้ีมาท�าลายตัณหาความอยากที่จะท�าให้
เราทุกข์ใจ คือถ้าเรายังมคีวามทุกข์ใจเกีย่วกบัร่างกายอยู่ เราก็ต้องเอาสิ่งท่ีเรารู้ 
เราเห็นนี้มาใช้ เช่น ถ้าเรายังรักคนนั้นรักคนนี้ ไม่อยากให้เขาจากเราไปอย่างนี้  
เรากต้็องพจิารณาตามท่ีเราเหน็ว่าเขาจะต้องกลายเป็นกระดูกไปกลายเป็นธาตุไป 
การรูอ้ย่างเดียวนี้เหมอืนกับได้เครื่องมอืมาได้ยามา เรากต้็องเอายามารบัประทาน 
เอาเครื่องมือมาใช้แก้ปัญหาต่อไป ถ้าไม่มีปัญหาก็ลองไปสร้างปัญหาข้ึนมาดู  
ถ้าคิดว่าเราไม่กลวัความตาย กล็องไปอยู่ในท่ีมนัน่ากลวัดู ดูซว่ิาเราจะกลวัหรือไม่  
สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องไปหาเสือ ท่ีไหนมีเสือ ท่านก็จะเข้าไปหากัน
เพือ่จะไปพสิจูน์ดูว่าท่านปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ ท่านเหน็ร่างกายเป็นธาตุดิน  
น�้า ลม ไฟ จริงหรือไม่ การเห็นแบบที่ไม่มีเหตุการณ์มากระทบกับใจนี้มันยังไม่รู้
ว่าเห็นแล้วปล่อยได้หรือไม่ ก็ต้องไปพิสูจน์อีกทีดูก่อน 
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ไม่ใช่กิจของพระ
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เห็นมีวัดบางวัด พระเอารูปตัวพระเองก�าลังท�านา การกระท�าเช่นนี้มันผิดต่อ 
พระวินัยใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ไม่เข้าใจความหมาย 

ศิษย์ : น่าจะเป็นพระท�านาค่ะ 

พระอาจารย์ : พระท�านาได้ ไง ก็มันไม่ใช่กิจของพระไม่ใช่เหรอ ถ้ามีเหตุมีผลต้องท�า  
มันก็ฟังไม่ข้ึน เพราะถ้าพระอยากได้ข้าวก็บิณฑบาตได้ ไม่เห็นจะต้องไปท�านา 
มันอาจจะนอกลู่นอกทางมั้ง มันไม่ใช่เป็นกิจวัตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระ
กระท�า กจิวตัรของพระคือถ้าอยากจะได้ข้าวกใ็ห้ออกบิณฑบาต ไม่ให้ไปปลูกข้าว  
นอกจากสมมุติว่าไม่มีใครใส่บาตร ไม่มีใครให้ข้าวมา ต้องปลูกข้าวเอง อันนั้น
ก็อีกกรณีหนึ่ง แต่นี่มันไม่ได้เป็นกรณีอย่างนั้น ดังนั้นไม่ควรท่ีจะไปท�าไร่ไถนา 
เพราะไม่มีสัมมาอาชีพของนักบวชของพระ สัมมาอาชีพของนักบวชก็คือการ
ออกบิณฑบาต 

ค�าว่า “ละ”
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มอีาการนัง่ไม่ติด เดินไม่ติด มนัภาวนาไม่ได้ แต่พอคิดถึงค�าว่า ละ ว่าง วาง ฉนัทะ 
วิริยะ จติตะ วิมงัสา แล้วมนัโล่ง อาการนัง่ไม่ติด เดินไม่ติด มนัหายไป จงึสงสยัว่า 
ค�าว่า “ละ” ฟังดูมนัง่าย แต่ในทางธรรมมนัมคีวามหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะ 
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พระอาจารย์ : ละ ก็คือ ละ มันจะแฝงไว้ตรงไหน ละ ก็คือปล่อย ละความอยาก  
ละความโลภ ละความโกรธท้ังหลาย ถ้าละได้ ใจก็ว่าง ใจก็เบา ใจก็จะสบาย  
ถ้าละไม่ได้ ใจก็ทุกข์ ใจก็วุ่นวาย ก็มีอยู่แค่นั้น ให้ดูตรงนั้นแล้วกัน ความหมาย
ของมนักอ็ยู่ตรงทีว่่า มนัสงบหรือมนัวุน่วาย ถ้ามนัสงบกแ็สดงว่ามนัละได้ 
ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่ายังละไม่ได้ 

การสวดมนต์แก้ความกลัว
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมกลวัผีครบัพระอาจารย์ คือจริงๆ กร็ูท้ั้งรูว่้าเรากคื็อผี ตายไปกเ็ป็นผี แต่มนักลวั  
กลางคืนแบบเงียบๆ พอมีลมพัด มันก็จินตนาการนึกว่าผีโผล่มาอย่างโน้น 
อย่างนี้ มีวิธีไหนที่จะท�าให้หายกลัว

พระอาจารย์ : ก็ต้องสวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัวข้ึนมา ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  
พระธรรม พระสงฆ์ สวดบทพทุธคุณ สวดบทธรรมคุณ สวดบทสงัฆคุณไป หรือจะ
บริกรรมพุทโธ ธัมโม สังโฆ ไปก็ได้ อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัว ความกลัว 
ความจริงน้ีมันออกมาจากความคิดปรุงเเต่งของเราเอง ตอนน้ีเราไม่ได้
คดิถึงมัน เราเลยไม่กลัว เวลามันคดิมนัเลยกลัว เวลาท่ีจะให้มนัหายกลัว 
ก็อย่าให้มันคิด ให้มันคิดกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แทน ถ้าสวดบท
พระพุทธคุณไป พระธรรมคุณไป พระสังฆคุณไป เดี๋ยวใจจะสงบ ใจจะหยุดคิด 
แล้วมันก็หายกลัว สวดอะไรก็ได้ขอให้สวดแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ท�าให้เรากลัว
เท่านั้นเอง ถ้าสวดแล้วไปคิดควบคู่กันไปก็จะไม่หาย ต้องลืมเรื่องที่เรากลัวไป 

ศิษย์ :  เคยได้ยินมาว่าพระป่าเวลาไปธุดงค์ในป่าแล้วปักกลด ต้องมีสวดป้องกันสัตว์ 
มีพิษ พวกงู สวดเมตตาหรือสวดวิรูปักเข อันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างไรครับ 
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พระอาจารย์ : ความจริงก็อย่างที่บอกคือมันดับความกลัวได้ แต่หยุดงูไม่ได้หรอก งูมัน
จะมาก็มา แต่ถ้าเราไม่กลัวมันเเล้วมันจะมาหรือไม่มาก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่กลัว
ก็เล่นกับมันได้ ดังนั้นอุบายของนักปราชญ์เขาให้เราภาวนานั่นเอง เพื่อจะได้ดับ 
ความกลวั แต่เรากลบัไปคิดว่าสิ่งท่ีเราสวดจะไปป้องกนัไม่ให้สตัว์มนัมาท�าร้ายเรา  
มนัคนละเรื่องกนั สตัว์มนัไม่รูเ้รื่องหรอกว่าเราสวดอะไร มนัหวิมนัอยากจะกนิเรา
มันก็มาถ้ามันเป็นเสือเป็นอะไร อย่างเราเวลาหิวนี้ ต่อให้ปลาปูนี้มันสวดอย่างไร 
เราก็ยังไม่หยุดกินมันใช่ไหม 

 ความกลัวน้ีมันรุนแรงกว่าความตายเข้าใจไหม ความตายน้ีมันไม่ทุกข์  
ที่ทุกข์ก็คือความกลัว ความตายนี้ไม่หายใจปั๊บก็จบแล้ว เหมือนนอนหลับไป
เท่านัน้ มนัไม่มคีวามทุกข์ในความตาย มนัมคีวามทุกข์ในใจท่ีเกดิจากการกลวัตาย 
เท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าเราไม่กลัวแล้ว เราก็ตายอย่างสบาย 

ศิษย์ : วิธีตายอย่างสบายที่พระอาจารย์ว่ามีสุคติเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับ 

พระอาจารย ์ : ใช่ มันก็ไปอย่างสงบก็ไปสู่สุคติอยู่แล้ว ทีนี้จะไปแบบไหน ไปแบบถาวร
หรือไปแบบไม่ถาวร ถ้าใช้สมาธิก็ไปแบบไม่ถาวร เด๋ียวพอสมาธิเสื่อมก็กลับมา
เกิดใหม่ แต่ถ้าไปแบบปัญญามันก็จะไปแบบถาวร 

ศิษย์ : ถ้าตายในสมาธิคือไปเป็นพรหมใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : จิตมันเป็นพรหมทันที ขณะที่ได้สมาธิมันก็เป็นพรหมแล้ว แต่ตายไม่ตาย
มันก็เป็นพรหมอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานแล้วยังไม่ตายใช่ไหม จิตของ
พระพุทธเจ้าถึงพระนิพพานแล้วแต่ร่างกายของท่านยังไม่ตาย แต่เวลาร่างกาย
ตายไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงจิตที่ถึงนิพพานแล้ว
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ความอยากรู้ไม่ได้ท�าให้ใจสงบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การเจริญสมาธิภาวนา พระอาจารย์พูดมาว่าหมายถึงการเข้าความสงบ แต่ท่ี 
ผมปฏิบัตินี้รู ้สึกว่ามันไม่มีเลยครับ อย่างเช่นผมก�าหนดลมหายใจเข้าออก  
ลองเข้า ๑ ออก ๒ ไล่ไปเรื่อยๆ ก็ฟุ้งไปอย่างอื่นแล้ว ท่ีว่าปุ๊บเข้าไปแล้วนิ่ง 
มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย เลยคิดว่า เอ๊ะ ที่ว่าขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 
มันคืออย่างไรมันเป็นอย่างไร ก็ไม่ท้อนะครับ เพราะเขาบอกว่า แค่ช้างกระดิกหู  
งูแลบลิ้น ไม่เป็นไร เอามันไปเรื่อยๆ ครับ ทีนี้ก็คือผมอยากทราบว่า ขณิกะ  
อุปจาระ และอัปปนา มันคืออย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : เพราะคุณไม่มีสติไงมันก็เลยไม่เป็น บอกสีเเดงสีเขียวให้คนตาบอดฟัง 
มันก็เสียเวลาเปล่าๆ ลืมตาดูปั๊บมันก็เห็นเอง ตั้งสติอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่ตื่นจนหลับ
เด๋ียวมนัก็เข้าสูข่ณิกะ อปัปนาสมาธิ ของมนัเอง อย่าไปถามให้เสยีเวลา ให้อธิบาย
อย่างไรมนัก็ไปไม่ถึงอยู่ดี อยากจะไปถึงอยากจะสมัผัสแบบท่ีโบราณว่า สบิปากว่า  
ไม่เท่าตาเห็น ก็ต้องเจริญสติให้มาก สตินี้ต้องมีก�ากับอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่น
จนหลบัเลย ถ้ามพีทุโธอยู่ตลอดเวลานี้ เวลานัง่สมาธิ ๕ นาที กเ็ข้าสูค่วามสงบได้ 

 ดังนั้นคุณไปนั่งถามใครกี่อาจารย์ที่ไหนกี่ร้อยรูป ถ้าคุณไม่มาเจริญสติ คุณก็จะ
ไม่มวีนัได้รบัค�าตอบท่ีคุณต้องการหรอก อย่าไปถามให้เสยีเวลา มาฝึกสติให้มากๆ 
ให้ดึงใจไว้ในปัจจุบัน ให้ระลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้  
สิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้ ให้อยู่กับพุทโธไป หรือให้อยู่กับการเคล่ือนไหวของ 
ร่างกายไป ให้เฝ้าดูมันไป ถ้าดูร่างกายก็คอยดูมันตอนนี้ก�าลังท�าอะไร ก�าลังเดิน  
ก�าลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา ก�าลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวา ก�าลัง
อาบน�้า ก�าลังแต่งตัว ก�าลังท�าอะไรก็ให้มันอยู่กับงานท่ีร่างกายก�าลังท�าอยู่  
อย่าปล่อยให้มนัไปคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้ หรือถ้าไม่ยอมอยู่กใ็ช้พทุโธดึงเอาไว้ พทุโธ 
ไม่อยู่ก็เอาพุทโธ ๑ พุทโธ ๒ ก�ากับไป มันต้องมีความเพียรมีความพยายาม 
ที่จะเจริญสติ ถ้าไม่เพียรไม่พยายาม ท�าไปจนวันตายมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดี 
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ศิษย์ : ตอนนี้พยายามอยู่ครับ บางทีพุทโธไป ๓๐ นาที อาจจะพอได้ เลย ๓๐ นาทีนี้  
มันเเค่ ๑๒๓๔๕ ไปแล้วครับ 

พระอาจารย์ : นั่นแหละ คุณก็ต้องดึงมันกลับมาให้ได้ มันเหมือนชักคะเย่อกัน เขาดึงไป
เราดึงมา ถ้าเรามีก�าลังมากกว่าเราก็ชนะ ถ้าเขามีก�าลังมากกว่าเราก็แพ้ ตอนนี้
เขามีก�าลังมากกว่าเราก็เลยแพ้ ใจของเราก็เลยไม่สงบ มีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่
ความอยากรูว่้ามนัเป็นอย่างไรความสงบ แต่ความอยากรูม้นัไม่ได้ท�าให้เกดิความ
สงบขึ้นมา ความมีสติเท่านั้นถึงจะท�าให้เกิดความสงบขึ้นมา 

 ดังนัน้พยายามฝึกสติไป พอลมืตาข้ึนมาพอต่ืนข้ึนมากต้ั็งพทุโธไปเลย หรือเฝ้าดู 
ร่างกายไปเลยว่าตอนนี้ร่างกายก�าลงัท�าอะไรอยู่ ก�าลงันอน ก�าลงัลมืตา ก�าลงัลกุ  
ก�าลงัยืน ก�าลงัเดิน ก�าลงัเข้าไปห้องน�า้ ให้อยู่กบัร่างกาย อย่าปล่อยให้มนัไปโน่น 
ไปนี่

ต้องเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อย
ก่อนจะบวช

 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราเลอืกท่ีจะบวช ส�าหรบัในทางโลกแล้วไม่ถือว่าเราเป็นคนขาดความรบัผิดชอบ 
หรือเจ้าคะ ยิ่งถ้าแม่และลูกต้องอยู่กันอย่างยากล�าบาก เราจะไม่บาปหรือคะ 

พระอาจารย์ : เวลาเราไปเที่ยวแล้วใช้เงินหมดนี้ และไม่ได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่ เหล่านี้บาป
หรือเปล่า เวลาไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้ ไปเที่ยว ไปเล่น ไปกิน 
ไปด่ืมกนั ไปสนกุสนานเฮฮากนั อย่างนี้ไม่บาปใช่ไหม ไม่เหน็แก่ตัวใช่ไหม พอไป 
ปฏิบัติธรรมนี้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเลย 
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 เรากต้็องดูสภาพของเราว่าเรายังมคีวามรบัผิดชอบมสีิ่งท่ีเรายังต้องมภีาระหน้าท่ี
หรือเปล่า ถ้าเราม ีเรากต้็องหาวิธีจดัการกบัมนั ไม่ใช่ว่าจะไปแบบท้ิงไปเลยก็ไม่เชงิ  
ถ้ายังมีภาระมีหนี้ เขาก็ไม่ให้บวช ถ้าเป็นข้าราชการ ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจาก
พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดิน ก็บวชไม่ได้ ถ้าเป็นลูก ถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาต 
ก็บวชไม่ได้ มันต้องไปเคลียร์ปัญหาต่างๆ ให้หมดไปก่อน ถ้ายังเคลียร์ไม่ได้ก็ยัง
บวชไม่ได้ มีอะไรก็ต้องไปเคลียร์ให้มันหมดไปก่อน 

ถ้าใจเฉยได้ก็ถึงพระนิพพาน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราไม่ได้บวชพระ ไม่ได้เจริญกรรมฐานถึงข้ันสูง แต่ฟังเทศน์ อ่านหนังสือ  
แล้วน�าความรู้นั้นมาใช้ เช่น เวลาเกิดความรู้อะไรขึ้นมาก็ฝึกดูและให้มันกลับมา
อยู่ตรงกลางคือไม่รู้สึกไปตามอารมณ์นั้น ผิดหรือไม่คะ มีโอกาสไปถึงจุดสูงสุด
คือนิพพานได้หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : การที่เราควบคุมจิตมันก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น บอกว่าควบคุมจิตให้
เป็นกลางนี้ก็เป็นการปฏบัิติแล้ว เพยีงแต่ว่ามนัจะเป็นกลางได้นานเท่าไรเท่านัน้เอง  
ถ้าเป็นกลางได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจะตาย จะรวยจะจน จะถูกคนเขาด่า 
คนเขาชม กยั็งเป็นกลางได้อยู่ อย่างน้ีก็ไปนิพพานได้ น่ีคอืการปฏิบัตแิล้ว

 การปฏบิติันี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ในป่าในเขาเสมอไป ส�าหรบัคนบางคน 
ถ้าเขามีบารมีแก่กล้าแล้ว เขาสามารถท่ีจะท�าใจให้เป็นกลางได้ตลอดเวลา  
ไม่เกิดความโลภ โกรธ หลง ไม่เกิดความรัก ชัง กลัว หลง เขาก็ถึงนิพพานได้  
แต่ท่ีต้องไปอยู่ตามป่าตามเขา ไปบวชกัน ก็เพ่ือท่ีจะสร้างพลังจิตนี้ข้ึนมาให้มัน
อยู่ตรงกลางให้ได้เท่านั้นเอง เพราะถ้าไม่บวช อยู่บ้านมันไม่เป็นกลาง มันเห็น
ขนมเห็นก๋วยเตี๋ยวมันก็น�้าลายไหลแล้ว อย่างนั้นมันไม่เป็นกลางแล้ว เห็นแฟน
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กอ็ดไมไ่ด้แล้ว แฟนไปคยุกบัใครหนอ่ยก็โกรธขึน้มาแล้ว อย่างนี้มนัไมเ่ป็นกลาง  
จึงต้องหนีไปอยู่ที่ไกลๆ ไปฝึกท�าใจให้เป็นกลาง จึงต้องไปบวชกัน

 ส�าหรับฆราวาสบางคนในสมัยพระพุทธกาลนี้เขาไม่ต้องบวช เขาก็บรรลุได ้
แต่มีน้อย มีชายคนหนึ่งอยากให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธเจ้า
ตอนนั้นก�าลังบิณฑบาตอยู่ ก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาท่ีจะแสดงธรรม เขาก็
ยืนยันขอร้องขอความกรุณาให้พูดสั้นๆ ก็ได้ ขอให้เอาแต่แก่นเลย พระพุทธเจ้า
ก็ทรงโปรดว่า เธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน รู้อะไรก ็
สกัแต่ว่ารู ้เท่านัน้แหละเขาก็บรรลไุด้ เราท�าได้ไหม เหน็อะไรก็สกัแต่ว่าเหน็ได้ไหม  
เหน็เพชรข้ึนมานี่เหน็เฉยๆ ได้ไหม เขาหยิบเพชรมาวางไว้ตรงหน้าเราแล้วเราไม่ไป
หยิบได้ไหม นั่นแหละ เห็นเฉยๆ ได้ไหม ใครเขาด่าก็ฟังเฉยๆ ได้ไหม ใครเขาชม
ก็ไม่ต้องดีอกดีใจได้ไหม ใครเขาแย่งแฟนไปก็เฉยได้ไหม นั่นแหละความหมาย 
อยู่ตรงนั้นเอง การปฏิบัติธรรมก็เพ่ือให้ใจเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได ้
เท่านั้นเอง ถ้าเฉยได้ก็ถึงพระนิพพาน 

บวชแล้วต้องตัดอดีตและอนาคต
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มีหมอท่ีโรงพยาบาลฝากมาบอกว่ากลับมาตรวจคนไข้แบบเดิมได้แล้ว ใส่ชุด 
แม่ชีก็ตรวจคนไข้ได้ ฟังดูมันก็ตลก แต่พอมาภาวนามันก็สับสน เพราะต้ังแต่
บวชมาภาวนามาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้ามาก เป็นการขยับท่ีมองไม่เห็น  
ส่วนเรื่องลาออกจากราชการมนักด็�าเนินการไปตามข้ันตอน แต่อยู่ๆ กเ็อาค�าพดู
เรื่องกลับมาตรวจคนไข้ใส่ชุดแม่ชีตรวจมาคิด แล้วพอให้เหตุผลสอนตัวเองว่า
กลับไปมันก็เห็นปัญหาแบบเดิมๆ แต่ในขณะท่ีบวชแล้วภาวนามันก็ไม่ก้าวหน้า 
เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูก ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะ



▶▶▶▶▶56

พระอาจารย์ : ๑. เพราะว่าภาวนาไม่มาก ๒. อาจจะภาวนาไม่ถูก มันก็เลยไม่ได้ผล  
วนัหนึ่งม ี๒๔ ช่ัวโมง เอาไปท�าอะไรถามตัวเองดู อยู่กบัพทุโธหรือกับสติหรือเปล่า 
หรืออยู่กับเป็นหมอ อดีตบ้าง อนาคตบ้าง คิดปรุงเเต่งอยู่ทั้งวัน ถ้าปฏิบัตอิย่างนี้ 
มันก็ไม่มีวันท่ีจะคืบหน้าได้ มันต้องลบเรื่องราวต่างๆ ให้มันหมดไปจากใจ  
ลมือดีตท่ีผ่านมา ตอนนี้ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรแล้ว ตอนนี้เป็นแม่ชีหวัโล้นๆ 
ผู้ทีมุ่่งสู่พระนิพพาน ไม่กังวลถึงอนาคต ถ้าจะคิดถึงอนาคตมันก็แค่แก่ เจ็บ ตาย 
รอเราอยู่เท่านั้น ให้อยู่กับปัจจุบัน ให้ลืมอดีต ลืมอนาคต ให้ละความโลภ โกรธ 
หลง ให้ท�าใจให้สงบ มันก็แค่นี้เอง ท�าไมไม่ท�า วันๆ หนึ่งมัวนั่งคิดแต่เรื่องคนนั้น
คนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วมันจะไปเอาความก้าวหน้าอยู่ตรงไหน 

ถ้าปฏิบัติถึงแล้วจะรู้ความจริง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดิฉนัฟังเทศน์ของพระอาจารย์ช่วงตอบค�าถาม แล้วเข้าใจว่าใจของทุกๆ คน ไม่ว่า 
จะเป็นโจร ครู พ่อค้า เด็ก คนแก่ พระอรหันต์ ใจของทุกๆ คนอยู่ในดินแดน 
พระนิพพาน เป็นความว่างเปล่าอยู่แล้ว แต่ส่งกระแสจิตมาที่ขันธ์ ๕ คิดพูดท�า
สิ่งต่างๆ ท่านที่สิ้นกิเลสตัณหาอาสวะและนิพพานไปแล้ว ใจก็ยังคงอยู่ที่เดิม คือ
ดินแดนพระนิพพาน แต่ไม่ต้องส่งกระแสจิตมายังขันธ์ ๕ มาแบกขันธ์อีกต่อไป 
ดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะ

พระอาจารย์ : ก็ถูกต้องบางส่วน ถ้าถูกต้องจริงก็ไม่ต้องถาม ดังนั้นไปปฏิบัติถึงจะรู้จริง
ว่าเป็นอย่างไร ของอย่างนี้พูดบอกไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดง 
เป็นอย่างไร พดูไปอย่างไรมนัก็ไม่ตรง พดูไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ถ้าเข้าใจก็ไม่ต้อง
มาถามใครให้เสียเวลาไปเปล่าๆ 
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ศิษย์ : อย่างนี้ความว่างหรือดินแดนพระนิพพานก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่งใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ไม่ใช่หรอก มันอยู่ในจิตของคนที่มีสติปัญญา คนที่ไม่มีสติปัญญาก็มีแต่
ความฟุ้งซ่าน มีแต่ความวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจ 

ตายแบบไหนไม่ส�าคัญ 
ขอให้ยอมรับกับความตาย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หากเราพบเห็นข่าวคนตายแล้วเราพิจารณาว่าลักษณะการตายแบบนั้นอาจจะ 
เกิดข้ึนกับเรา ลูกเรา หรือคนท่ีเรารักก็เป็นได้ เป็นการพิจารณาเพื่อเตรียมตัว
เตรียมใจที่ถูกหรือผิดคะ 

พระอาจารย์ : ก็เป็นการสอนใจว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ญาติพี่น้อง 
คนท่ีเรารักเราชอบ ก็จะต้องพบกับความตายเหมือนกัน ต่างกันตรงท่ีว่าใครจะ
ไปก่อนใครเท่านั้นเอง ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมรับกับเหตุการณ์ ใจของ
เราจะไม่ต่อต้านจะไม่ทุกข์กบัเหตุการณ์ เพราะรูว่้าห้ามไม่ได้ มนัเป็นสิ่งท่ีสดุวิสยั
เหนือวิสัยท่ีเราจะไปห้ามมัน แต่เราสามารถท่ีจะห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์วุ่นวาย 
ไปกับความตายได้ ถ้าเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก่อน 

ศิษย์ : คุยธรรมะกับเพื่อน เพื่อนบอกว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องตาย ลูก สามี ก็เช่นกัน เท่านี้
กพ็อแล้ว แต่ไมเ่คยคดิวา่จะตายลกัษณะใด หรือไมเ่คยน�าเคสการตายของผูอ้ืน่
มาคิดเพราะไม่ใช่เรื่องของเรา อันนี้เป็นการกล่าวที่ถูกไหมคะ 

พระอาจารย์ : เรื่องของการตายในลกัษณะไหนนัน้มนัไม่ส�าคัญหรอก มนัก็มรีาคาเท่ากนั
คือตายเหมือนกัน จะตายดี ตายทางน�้า ตายทางอากาศ ตายทางไฟ ทางอะไร 
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มนักต็ายเหมอืนกัน ดังนัน้มนัไม่ส�าคญัว่าจะตายแบบไหน ส�าคญัท่ีว่ายอมรบั 
ความตายได้หรือเปล่า ถ้ารับได้ก็จะไม่ทุกข์ เช่น ถ้าไปหาหมอ หมอบอกว่า 
เป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาได้ ให้เตรียมตัวเตรียมใจไปจองศาลาวัดได้แล้ว  
อย่างนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าไปจองท่ีพักเหมือนกับไปเท่ียวต่างประเทศหรือเปล่า 
ถ้ารู้สึกจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศ จะได้ไปพักโรงเเรม ๕ ดาว มันก็ไม่เดือดร้อน
อะไร ความตายก็เป็นแบบนั้น เป็นเหมือนกับการเดินทาง เราเดินทางออกจาก
โลกนี้ออกจากร่างกายนี้ เรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราว พอร่างกายนี้บอกว่า
ไม่ให้อยู่แล้วเราก็ต้องไปเท่าน้ันเอง เราพร้อมท่ีจะไปหรือยัง ถ้าเราพร้อมท่ีจะไป
หรือเราคิดว่าเหมอืนกบัเราไปเท่ียวต่างประเทศนี้เรากยิ็นดีท่ีจะไป อยู่แค่ตรงนี้ว่า
จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กบัความตาย ถ้าไม่ทุกข์กับความตายก็ไม่มปัีญหาอะไร ถ้ายัง
ทุกข์อยู่ก็ต้องแก้ให้ได้ ต้องท�าใจให้ได้

ล้างสมองที่สกปรกให้สะอาด
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มีโรงเรียนท่ีมีคติประจ�าโรงเรียนว่า สร้างคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยสอนให ้
เด็กรักษาศีล ๕ มีการนั่งสมาธิ และมีกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
เด็ก ๙๐ กว่าเปอร์เซน็ต์มสีมาธิ และสอบเอน็ทรานซ์ในมหาวิทยาลยัของรฐับาลได้  
แบบนี้เรียกว่าสิ่งที่โรงเรียนให้ท�าถือว่าเป็นการล้างสมองเด็กไหมคะ 

พระอาจารย์ : เวลาไปโรงเรียนก็เป็นการล้างสมองพวกเรากันทุกคน ความจริงมันก็ดี  
เป็นการล้างสมองท่ีสกปรกให้มันสะอาดก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหน ล้างจาก 
ความโง่ให้เป็นความฉลาดนี้มันจะเสียหายตรงไหน
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อยู่ที่การปฏิบัติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  นิพพานต้องมทุีกคน ต้องได้ทุกคน แต่จะถึงวนัใดข้ึนอยู่กบัการปฏบิติัใช่ไหมครบั

พระอาจารย์ : มันไม่ใช่เรื่องจะได้หรือว่าจะต้องได้ เป็นเรื่องอยู่ที่การปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบ นิพพานมันก็จะเป็นผลตามมา ถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบ  
มันก็จะไม่ได้นิพพาน 

ความหมายของค�าว่า “สัตตะ”
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ค�าว่า สัตตะ นี้หมายถึงตัวตนคนเราจริงๆ ไม่ใช่จิต ถูกต้องไหมครับ 

พระอาจารย์ : ค�าว่า สัตว์ หมายถึง ผูท้ีม่ดีวงจิตดวงใจน้ีทีเ่วียนว่ายตายเกดิในภพน้อย
ภพใหญ่ในไตรภพนี้ เราเรียกรวมๆ กันว่าเป็นสัตว์ สัตว์ที่ยังเวียนว่ายตาย 
เกิดอยู่ แต่ไม่ใช่หมายความว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง 
มนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง เทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง พระอริยบุคคลก็เป็นสัตว์ 
ชนิดหนึ่ง 

 ค�าว่า สัตว์ น้ีพูดจริงๆ กค็อืดวงจิตแต่ละดวงน่ีแหละ ทียั่งเวียนว่ายตายเกดิ 
หรือไม่เวียนว่ายตายเกดิกสุ็ดแท้แต่ เราเรียกว่าสตัว์หมด สตัว์ท้ังหลายท้ังปวง 
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วิธีระงับอารมณ์
เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  กราบขอหลวงพ่อเมตตาอธบิายขอบเขตของค�าว่า อเุบกขา กบั เมตตา ในกรณี 
ท่ีเจอการกระท�าท่ีละเมดิกฎกติกาของการอยู่ร่วมกนั อย่างเช่น การมาฟังธรรมะ
บนเขาซึ่งมีคนมาจ�านวนมาก แล้วก็มีกฎและกติกาบางอย่างเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น การขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือในระหว่างฟังธรรม เพราะ
สัญญาณโทรศัพท์รบกวนล�าโพงท�าให้มีเสียงแทรกเวลาฟังธรรม การวางแผงกั้น
ตรงทางข้ึนเพื่อไม่ให้รถผ่านเวลาหลวงพ่อแสดงธรรม การพาเด็กเล็กๆ มาแล้ว 
ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในความสงบ เด็กส่งเสียงดัง หรือช่วงนี้หน้าแล้งน�้าน้อย 
ก็มีการขอความร่วมมือให้คนท่ีมาฟังธรรม กรุณาท�าธุระส่วนตัวด้วยการเข้า
ห้องน�้ามาจากข้างล่างให้เรียบร้อย หรือแม้กระท่ังเข้าห้องน�้าแล้วก็ขอให้รักษา
ความสะอาด ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องน�า้ หนกัสดุคือมบีางคน 
ท่ีถือตัวว่าเป็นลูกศิษย์มานานก็ไปรอหลวงพ่อหน้ากุฏิ ซึ่งมองกันว่าเป็นการ
รบกวนหลวงพ่อ ท้ังท่ีควรมารอท่ีศาลา และเมื่ออ้างว่าเป็นลูกศิษย์มานาน 
ท�าให้ ไม่มีใครกล้าไปพูดไปบอกอะไร เพราะกลัวว่าบอกแล้วเขาจะแสดงความ 
ไม่พอใจแล้วเอ็ดตะโรใส่ ยิ่งท�าให้เกิดเสียงดังรบกวนหลวงพ่อ ทุกคนได้แต่เงียบ
และดูพฤติกรรมเขาแบบมีอารมณ์เคืองๆ นิดๆ เจอเหตุการณ์เหล่านี้แล้วจะมี
อุบายวิธีแก้ปัญหาและวางใจอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ถ้าเราพดูด้วยความเมตตาแล้วไม่เกดิผลก็ไม่ต้องพดูแล้วกนั ถ้าพดูแล้วเป็น
เรื่อง ต้องทะเลาะวิวาทกนั โกรธกนัเกลยีดกนั ก็ไม่ต้องพดู ปล่อยให้เขาท�าไปตาม
บุญตามกรรมของเขา ใช้หลักว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน จะท�ากรรม
อันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ยกเว้นในกรณีที่เขาท�าแล้ว
เกิดการก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวม ผู้ที่มีความสามารถหรือ
อาจจะหลายๆ ท่านช่วยกันระงับเหตุการณ์นั้นได้ก็ระงับไป เช่น เกิดมามึนเมา
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แล้วอาละวาดอย่างนี้ ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น ถ้าจะปล่อยให้เขาอาละวาด  
มนัก็จะท�าลายความสงบ กอ็าจจะต้องมกีารท�าอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ให้เขาหยุด
การกระท�านั้น แต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องท�าใจอยู่เฉยๆ อุเบกขาไป ปล่อยให้เขา 
อาละวาดจนกว่าเขาจะเหนื่อยแล้วก็จะหยุดเอง มีค�าโบราณที่เขาพูดว่า ให้เอา 
ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ถ้าเขาเคลื่อนไหวแล้วเราหยุดเขาไม่ได้ 
เราก็ใช้ความสงบหรือน่ังเฉยๆ ปล่อยให้เขาแสดงไป เดี๋ยวเขาเหน่ือย 
เขาก็หยุดเอง อย่าไปท�าอะไรให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตข้ึนมา  
มันได้ไม่คุ้มเสีย

พิจารณาเพื่อให้เฉย 
ไม่ให้ยินดียินร้ายกับร่างกาย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ขอโอกาส พอดีลกูเจริญอสภุะ เมือ่ก่อนกคื็อดูร่างกายของตัวเอง บางทีก็คอหลดุ 
ไปอยู่อีกท่ีหนึ่ง แล้วก็พิจารณาไปแขนก็หลุดไปอยู่อีกท่ีหนึ่ง ขาก็หลุดไปอยู ่
อีกท่ีหนึ่ง แล้วก็จะมีไส้มีอวัยวะภายในหลุดออกมาดูไปเห็นถึงความสกปรก  
บางทีจะดูผม ผมเวลามันเกิดมา จิตมันจะดูจะไปยึดว่าเป็นของมัน ผมร่วงไป  
หลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ จิตก็เตรียมจะไปยึดผม ผมก็ร่วงไปอีก แล้วจิต
ก็ยังไม่ไปยึด มันยังเปลี่ยนแปลง มันร่วงไปเกิดใหม่ บางครั้งต้ังจิตไว้กลางอก 
แล้วดูกระดูกหน้าอก แล้วดูไปๆ สักพักมันก็กลายเป็นเกล็ด แล้วหลังจากนั้น 
มนัก็กลายเป็นดิน เกิดความรูว่้า อ๋อ มนัเป็นดินแล้ว หลงัจากนัน้หนดููร่างกายมา
เรื่อยๆ ช่วงนี้หนดููจติเวลาเกิดความปรงุเเต่งข้ึนมา จติมนัอยู่ท่ีหนึ่ง ความปรงุเเต่ง 
อยู่อีกที่หนึ่งแล้ว มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน แล้วมันก็ดับไป แล้วเวลาเกิดเวทนาขึ้น 
เหมือนกับจิตมันอยู่ท่ีหนึ่ง เวทนาอยู่ท่ีหนึ่ง ก็ถามผู้รู้ว่าทุกข์ไหม ตอนแรกมัน
บอกว่าทุกข์ แล้วพิจารณาดูไปเรื่อยๆ ถามว่าใช่ตัวเราไหม แล้วมันก็ตอบกลับมา
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ว่าไม่ใช่ๆ แล้วหลงัจากนัน้รูส้กึว่าระลกึถึงบุญคุณของพระพทุธเจ้าว่าพระพทุธเจ้า
ฉลาดมากท่ีสามารถท�าเรื่องละเอยีดอ่อน แม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจธรรมตามท่ีท่าน
ได้สั่งสอนไว้ท้ังหมด แต่แนวทางท่ีท่านพาเดินนี้มั่นใจว่าทางนี้เป็นทางท่ีถูกต้อง 
และขออุบายในการพิจารณาต่อค่ะว่าลูกสมควรจะพิจารณาในวงนี้ต่อไปอย่างไร

พระอาจารย์ : คือการพิจารณาร่างกายก็ดี เวทนาก็ดี เราพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริง
ของเขาว่าเขาไม่เท่ียง ว่าเขาเป็นอนัตตา คือเป็นดิน น�้า ลม ไฟ ไม่ว่าจะเป็น
ร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตาม ให้พิจารณาท้ังของเราด้วยท้ังของ 
คนอืน่ด้วยเพือ่จะได้ปล่อยวางร่างกาย ไม่ทุกข์กบัการแปรปรวนการเปลีย่นแปลง 
หรือการเสือ่มไปของร่างกาย อนันี้เป้าหมายอยู่ท่ีการปล่อยวางหรือการไม่มคีวาม
อยากเกีย่วกบัร่างกาย ร่างกายจะแก่ จะเจบ็ จะตาย กร็ูว่้ามนัจะต้องเป็นอย่างนัน้  
ห้ามมันไม่ได้ มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไป เวทนามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป  
อย่าไปอยากให้มันหาย อย่าไปให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะความ
อยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเรา

 การปฏบิติันี้เพือ่ต้องการดับความทุกข์ทรมานใจ ความทุกข์ทรมานใจจะดับไปได้ 
ก็ต่อเมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายและความจริงของเวทนาว่ามันจะต้อง 
เกดิข้ึนไม่ช้ากเ็ร็ว กต้็องแก่ ต้องเจบ็ตรงนัน้ปวดตรงนี้ แล้วกต้็องตายไป ไม่ว่าจะ
เป็นร่างกายของเราก็ดี ของใครก็ดี เหมือนกันหมด ต้องพิจารณาทั้งของเราด้วย  
ท้ังของผู้อื่นด้วยเพื่อท่ีเราจะได้ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
เพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันนี้ส่วนหนึ่ง

 อีกส่วนหนึ่งก็พจิารณาร่างกายให้เหน็ว่ามนัไม่สวยงาม มนัมสีิ่งท่ีไม่น่าดูอยู่ภายใต้ 
ผิวหนังของเรา มีโครงกระดูก มีปอด มีหัวใจ มีตับ มีล�าไส้ มีสิ่งอะไรต่างๆ ท่ี 
น่าขยะแขยง แต่ถ้าเราไม่ดูเข้าไปข้างใน เราจะหลงคิดว่าคนนั้นน่าดูน่ารักน่าชม  
แล้วจะท�าให้เราเกิดความรกัความใคร่ข้ึนมา แล้วถ้าเราไม่ได้เขามาเป็นสมบติัของเรา 
ก็จะเกิดความทุกข์ข้ึนมา หรือได้เขามาแล้วเวลาสูญเสียเขาไปก็จะเกิดความ
ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามไม่น่าดู เราก็จะไม่อยากได้ เราก็จะอยู่ 
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คนเดียวได้ ไม่ต้องมีใครมาเป็นเพื่อนให้ความสุขกับเรา เพราะสิ่งท่ีเราอยากจะ
ให้ความสุขกับเรานี้มันน่าเกียจน่ากลัว ถ้านึกถึงโครงกระดูกของเขา นึกถึงปอด 
หัวใจ ล�าไส้ของเขา มันก็จะท�าให้เราปล่อยวางความรักความใคร่ได้ เข้าใจไหม

ศิษย์ : เข้าใจค่ะ ตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกาย บางทีพิจารณาก็จะอ๊วกขึ้นมา 

พระอาจารย์ : ถ้ามันอ๊วกก็แสดงว่ายามันแรงเกินไป ให้พิจารณาเพื่อให้มันไม่อยาก  
ให้ปล่อยวาง ให้ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ถ้าอ๊วกนี้ก็แสดงว่ามาก
เกนิไป ไม่ได้พจิารณาเพือ่ให้อ๊วก พจิารณาเพือ่ให้เฉย ไม่ให้ยินดียินร้ายกับร่างกาย 

ศิษย์ : ใหม่ๆ มันอ๊วก 

พระอาจารย์ : ถ้ามันอ๊วก แสดงว่าสมาธิไม่มี ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่อ๊วก มันจะเฉยๆ  
ดังนั้นก็ต้องฝึกสมาธิ หัดนั่งท�าใจให้สงบให้นิ่งให้รวมก่อน ก่อนที่จะมาพิจารณา
ทางปัญญา ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะเฉย จะเป็นอุเบกขา 

ศิษย์ : นอกจากการเจริญสติในชีวิตประจ�าวันแล้ว ในช่วงท่ีปฏิบัติก็ดูสิ่งท่ีกระทบใน
ช่วงประจ�าวัน ถ้ามีสิ่งท่ีมากระทบใจก็พิจารณาเข้าไตรลักษณ์ หรือว่าดูขันธ์ ๕  
ว่าตรงนั้นเป็นอะไร เป็นสังขารปรุงเเต่งหรือว่ามันเป็นเวทนาท่ีเกิดข้ึนกับใจ  
แล้วก็พจิารณาว่ามนัไม่เท่ียงนะ มนัไม่ใช่ของเรา มนัว่างจากเรา ถ้าอย่างนัน้ใช้ได้
ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ดูผลว่ามันเป็นอย่างไร ใจเราสงบหรือวุ่นวายไปกับมันหรือเปล่า ถ้าเรา
วุ่นวายไปกับมันก็แสดงว่าใช้ ไม่ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเฉย สบาย ใครจะด่าก็เฉย 
ใครจะชมก็เฉย อย่างนี้ก็ใช้ ได้ เงินเดือนขึ้นก็เฉย เงินเดือนลงก็เฉย ต้องท�างาน
ในเวลาท่ีเราไม่อยากจะท�ากเ็ฉย เขาให้ท�าอะไรกท็�าไป มนัเป็นอนิจจงั ไม่แน่นอน 
คือต้องเฉยกับทุกอย่าง ถ้าไม่เฉยกต้็องพจิารณาให้มนัเฉยให้ได้ ถ้าเหน็ว่ามนัเป็น
ไตรลกัษณ์ มนัไม่เท่ียง มนัเปลีย่นไปเปลีย่นมา มนัเป็นอนตัตา เราไปสัง่มนัไม่ได้ 
เราท�าได้อย่างเดียวกคื็อท�าใจ ถ้าท�าใจได้มนักจ็ะเฉยได้ ยอมรบักบัสภาพของเรา 
ยินดีตามมีตามเกิด ก็ดูตรงผลนั้น
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ความสงบนั้นมันอัศจรรย์ใจ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราสงบนี้ ยังไงถึงเรียกว่าสงบครับ คือไม่คิดใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : คือมันมีหลายอย่าง ไม่มีความคิดอย่างหนึ่ง แล้วก็มีความสบายใจ  
เบาอกเบาใจ ปัญหาต่างๆ ความทุกข์ต่างๆ ความหนักอกหนักใจท่ีเคยมีอยู ่
มันจะหายไปหมด 

ศิษย์ : คราวท่ีแล้วมาฟังหลวงพ่อก็ไปนั่งสมาธ ิ สงบดี แต่พอสงบแล้วมันก็สงบเฉยๆ  
มันไม่รู้จะท�าอย่างไรต่อ

พระอาจารย์ : ไม่ต้องท�าอะไรแล้วไง เวลาคุณมีความสุขแล้วคุณจะไปท�าอะไรต่อล่ะ  
คุณก็พยายามรักษาความสุขนั้นต่อไป เป้าหมายคือรักษาความสงบไปเรื่อยๆ  
นัง่ให้นานๆ นัง่ให้มากๆ แล้วเวลาออกมากต้็องใช้อกีวิธีหนึ่งรกัษาความสขุนัน้ต่อไป  
กคื็อต้องเหน็โทษของความอยาก ถ้าเรามคีวามสขุมคีวามสงบทางใจแล้วนี้ ถ้าเรา 
สังเกตใจของเราดูเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาท่ีมันอยากกับไม่อยาก 
เวลาไม่อยากนี้มันจะรู้สึกสบายๆ เฉยๆ แต่พอเวลาเกิดความอยากข้ึนมานี ้
มนัจะกระวนกระวาย กระสบักระส่าย เราต้องเหน็โทษว่าไอ้ตัวท่ีท�าให้เราไม่สบายใจ 
นี้ก็คือความอยาก ดังนั้นเราต้องฝืนความอยาก อย่าไปท�าตามความอยาก 

ศิษย์ : บางทีสงบ เรากม็สีติให้สงบ สติคุมไม่ให้คิดอะไร แต่บางท่านกบ็อกว่าพอสงบแล้ว
ต้องไปวิปัสสนา ตกลงต้องคิดต่อ

พระอาจารย์ : วิปัสสนาตอนหลังไง ตอนที่ออกจากความสงบแล้ว ตอนนี้คุณวิปัสสนาได้
แล้วนี่ เวลาคุณอยากอะไรก็มองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข ทุกข์เพราะ
อะไร เพราะท�าให้ใจกระเพือ่ม ใจไม่สบาย แล้วสิ่งท่ีเราได้มามนักจ็ะมปัีญหาต่อไป 
มนัจะเป็นทุกข์ข้ึนมา ได้อะไรมาเด๋ียวต้องเป็นทุกข์กบัมนั ได้รถมาเด๋ียวก็ต้องไป
ทุกข์กับมัน เดี๋ยวต้องเข้าอู่ เดี๋ยวต้องซ่อม ต้องเสียเงิน 
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ศิษย์ : หลวงพ่อพูดเหมือนเห็น ผมเพิ่งได้รถมาคัน 

พระอาจารย์ : เห็นทุกข์หรือยัง 

ศิษย์ : ทุกข์ครับ 

พระอาจารย์ : ตอนที่ไม่มีรถก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันใช่ไหม แต่เราไม่มีก็อยากได้ใช่ไหม 
เพราะเหน็สขุอย่างเดียวว่ามแีล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้อย่างโน้นอย่างนี้ พอได้มา
แล้วบางทีตอนกลางคืนนอนไม่หลับ กระวนกระวาย กลัวเดี๋ยวขโมยจะมาขโมย
ไปใช่ไหม นี่แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาแล้ว ค�าว่าวิปัสสนาก็คือให้เห็นทุกข์ใน 
ส่ิงท่ีเราอยากได้ แล้วกเ็หน็ทุกข์ท่ีเกดิจากความอยาก เวลาเกดิความอยาก
ขึ้นมาความสุขความสงบหายไปเลย ความกระวนกระวายกลับมาแทนที่ 

ศิษย์ : แล้วที่เขาพูดถึงอริยสัจ ๔ 

พระอาจารย์ : ก็นี่แหละ ก็เห็นทุกข์ไง อริยสัจ ๔ คืออะไร

ศิษย์ : คือ ทุกข์ สมุทัย 

พระอาจารย์ : นั่นนะซิ เห็นแล้วหรือยังว่าทุกข์

ศิษย์ : ทุกข์ก็คือเราไปได้ของที่มันไม่เที่ยงมา

พระอาจารย์ : มันไม่สบายใจ ต้นเหตุของทุกข์เกิดจากอะไร

ศิษย์ : เพราะว่าใจไปอยาก 

พระอาจารย์ : แล้ววิธีที่จะหยุดความอยากนี้ได้อย่างไร 

ศิษย์ : คือไม่อยาก

พระอาจารย์ : จะไม่อยากก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอะไร 
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ศิษย์ :  เห็นว่าเป็นทุกข์

พระอาจารย์ : นัน่แหละ เหน็ว่าสิ่งท่ีเราอยากได้มนัเป็นทุกข์ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เท่ียง 
ไม่ใช่ซื้อรถมาปั๊บแล้วมันจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วใช้ ได้ตลอด มันไม่ใช่อย่างนั้น 
ใช่ไหม เพราะมันไม่เท่ียงไง มันไม่ได้ใหม่ไปตลอด มันใหม่แค่เฉพาะวันแรก  
แล้ววันต่อไปมันก็เริ่มเก่า แล้วก็เริ่มให้ทุกข์กับเราแล้ว ต้องเห็นทุกข์ ทุกข์เพราะ
ว่ามันไม่เท่ียง เพราะมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง สักวันหนึ่งมันกับเราก็ต้อง 
แยกทางกนัไป ถ้าแยกกนัโดยท่ีเรายินยอมก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าแยกโดยไม่ยินยอม 
ถูกขโมยไปนี้ มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ให้เราเห็นอย่างนี้ 

ศิษย์ : แล้วมรรคล่ะครับ 

พระอาจารย์ : นี่ล่ะมรรค อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือมรรค 

ศิษย์ : อันนี้คือวิธีที่เรา… 

พระอาจารย์ : วิธีที่จะดบัทกุข์ คือไปหยุดความอยากนี่แหละ พอเห็นว่ามันเป็นทกุข์ปั๊บนี้ 
หายอยากเลยใช่ไหม เช่น อยากจะไปมีแฟน ถ้าแฟนคนนี้เขาเป็นเอชไอวีนี้  
เราอยากได้เขามาเป็นแฟนไหม ถอยเลยใช่ไหม เราไม่เห็นเอชไอวีในตัวเขา  
ไม่เห็นทุกข์ในตัวเขา ทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมด 

ศิษย์ :  จะเห็นตรงนี้มันยาก

พระอาจารย์ : ก็ไม่ยอมมอง มันก็ไม่เห็น มันมีอยู่ชัดๆ เราไม่ยอมมอง เราไปมองในส่วน
ท่ีมนัดี ส่วนท่ีมนัไม่ดีไม่ยอมมองกัน เวลาอยากได้อะไรมนัท�าให้เราหลง ท�าให้เรา
มองไม่รอบด้าน มองเพียงด้านเดียว มองด้านดี ไม่ยอมมองด้านเสีย

ศิษย์ :  ถ้าจะมองตรงนี้ได้
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พระอาจารย์ : ต้องฝึกไง เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยน ต้องมองแบบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยน 
ได้แฟนมาวันนี้ ๒๐ ปี ๓๐ ปี หน้าก็เหี่ยวย่น ผมขาว หลังโก่ง แต่มันไม่มองถึง
ตรงนั้นกัน มองเอาเฉพาะปัจจุบันกัน 

ศิษย์ :  อันนี้คือเราต้องมีสติตลอดใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : อันนี้เรียกว่าวิปัสสนา ต้องระลึกถงึความไม่เที่ยง การเปลี่ยนแปลงของทกุ 
สรรพสิ่งท้ังหลายในโลกนี้ท่ีเราอยากได้ เวลามันเปล่ียนไปในทางท่ีเราไม่ชอบ
แล้วเราก็มาทุกข์กับมัน ถ้าเราไม่มีมัน เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับมัน ถึงว่าให้เราหา 
ความสุขในใจเราให้ ได้ ถ้าเรามีความสุขในใจ เราก็จะได้ ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆ  
มาให้ความสุขกับเรา 

ศิษย์ :  บางครั้งท่ีท�าพอรู้บางทีเราเหมือนวางไปเลย เขาบอกว่าอันนี้เท่ากับเราเอาหินไป
ทับมัน เราไม่ได้มีเหตุมีผลไปกับมัน

พระอาจารย์ : มันก็อยู่ท่ีเหตุผลว่าเราวางด้วยอะไร วางเพราะเบื่อนี้มันเป็นอารมณ์  
มันไม่เป็นเหตุผลใช่ไหม เบื่อได้เดี๋ยวก็อยากได้ บางทีของที่เราเห็นบ่อยๆ ก็เบื่อ 
เอาไปท้ิงสักพัก เด๋ียววางไว้เฉยๆ เด๋ียวอีกสักพักกลับมาชอบข้ึนมาอีกแล้ว  
ถ้าจะท้ิงแบบถาวร ท้ิงแบบขาดไปเลย ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ มันเป็นโทษ  
มันเป็นยาพิษอย่างนี้ ถ้าคุณเอาสุรามาแล้วเขาติดเครื่องหมายว่าเป็นยาพิษนี้ 
คุณจะกล้าด่ืมไหม ท่ีเขาไม่ติดเป็นยาพษิ เขาติดว่าเป็นเครื่องด่ืมให้ความสขุก็เลย 
ดื่มกัน ต้องเห็นทุกข์ เห็นว่ามันเป็นโทษกับเรา 

ศิษย์ :  นิโรธนี้ก็คือดับได้ เข้าใจเหตุผลแล้วเราก็ดับ

พระอาจารย์ : นิโรธ แปลว่าความดับทุกข์ พอไม่มีความอยาก ความทุกข์ก็จะหายไป 

ศิษย์ : บางครั้งมีความรู้สึกว่าเหมือนกับกูแน่ กูเก่ง อะไรอย่างนี้ คนอื่นเถียงเราไม่ได้  
ไอ้ตรงนี้บางทีรู้นะครับ แล้วจะท�าอย่างไรจึงจะดับไอ้ตรงกูแน่กูเก่งได้ 
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พระอาจารย์ : ก็ดูคนแน่คนเก่งที่เวลามันแก่ มันหมดแล้ว หมดเรี่ยวหมดแรง จะไปท�า
อะไรได้ใช่ไหม มันเก่งได้เฉพาะเวลานี้เท่านั้น ต่อไปเวลาเเก่ลงไปๆ ก็ท�าอะไร 
ไม่ได้ จะกนิเองยังกนิไม่ได้เลย กูแน่กูเก่งต้องให้คนอ่ืนเขาป้อนให้กิน คนไม่ยอม
มองตัวเองต้ังแต่เกิดจนตาย มันลืมไง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้คิดอยู่บ่อยๆ ว่า 
เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วมันจะได้ไม่หลง 

ศิษย์ :  บางครั้งสติบางทีเกิดข้ึนแล้วต้ังชั่วโมงถึงนึกได้ อ๋อ นี่เป็นเพราะเขาเถียงเรา  
เขาไม่เชื่อเรา เราก็รู้สึกโกรธขึ้นมา ท�าไมเราถึงจะรู้ ได้เร็วครับ

พระอาจารย์ : ก็ต้องฝึกบ่อยๆ ฝึกให้มีสติอยู่เรื่อยๆ 

ศิษย์ :  แล้วก่อนท่ีผมจะท�าสมาธิ คือผมจะต้องเดินจงกรมก่อน บางครั้งลัดข้ันตอนไป
นั่งสมาธิ แป๊บเดียวสมาธิไม่มี ต้องเดินจงกรมไปก่อน 

พระอาจารย์ : ได้ อันนี้แล้วแต่คนจะมีอุบายท่ีแตกต่างกันไป ท�าอย่างไรก็ได้ขอให้นั่ง
แล้วจิตสงบก็แล้วกัน เพียงแต่ว่ามันท�าน้อย มันต้องท�าทั้งวันถึงจะดี อย่างพระนี้  
พระปฏบัิติ ท่านท�าแค่นี้ คือเดินจงกรมกับนัง่สมาธิไป ควบคุมใจให้มนัสงบตลอด
เวลา ควบคุมความอยาก ความอยากโผล่ข้ึนมาก็ต้องตัดมนัด้วยไตรลกัษณ์ทันที  
พอเราอยากป๊ับ เหน็เป็นไตรลกัษณ์ทันที พอเหน็ป๊ับตัดป๊ับมนักดั็บไป แล้วต่อไป
มันจะไม่โผล่ขึ้นมา ถ้าเราตัดมันไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะหมด 

ศิษย์ :  คือเราท�าจนเคยชินมันจะตัดเป็นอัตโนมัติไปเลย

พระอาจารย์ : เป็นนิสยัเลย หลวงตาบอกสติปัญญาอตัโนมตั ิภาษาบาลเีขาเรียกมหาสติ  
มหาปัญญา ตอนต้นนี้มันไม่เป็นมหาสติ มหาปัญญา มันเป็นสติปัญญาแบบ
ล้มลกุคลกุคลาน มบ้ีางไม่มบ้ีาง เวลามกีตั็ดมนัได้ เวลาไม่มกีถู็กมนักนิก็เลยทุกข์

ศิษย์ :  มันไม่เป็นอัตโนมัติ 
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พระอาจารย์ : ไม่เป็นอัตโนมัต ิเราต้องฝึกไปทางนี้อยู่เรื่อยๆ มองเห็นอะไรมองให้มันเป็น
ไตรลักษณ์ทันที มองเห็นอะไรนี้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทันที 

ศิษย์ :  แล้วที่เราสงบนี้ เราอยู่กับความว่างใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ความสุขความว่างน้ีมนัเป็นตวัเดยีวกัน มนัอยู่ในท่ีเดยีวกัน ความว่าง  
อุเบกขา ใจเป็นกลาง ไม่มีความโลภ ความอยาก ไม่มีรัก ไม่มีชัง ไม่มีกลัว  
ไม่มีหลง ใจจะไม่ไหวหวั่นกับอะไรท้ังนั้นในขณะนั้น กลัวก็ไม่กลัว รักก็ไม่รัก  
ชังก็ไม่ชงั เหน็อะไรกเ็ฉยๆ แต่ไม่ได้เฉยเมย เฉยทางอารมณ์เข้าใจไหม แต่รู้ 
ทุกอย่างที่เห็น แต่ไม่มีความรู้สึกต่อมัน 

ศิษย์ :  การที่เราปฏิบัตินี้เราไม่ต้องไปนึกถึงฌานใช่ไหมครับหลวงพ่อ ฌาน ๓ ฌาน ๔

พระอาจารย์ : ไม่ต้องหรอก เวลาคุณนั่งรถนี้คุณไปนึกหรือเปล่าว่าตอนนี้รถคุณวิ่ง 
ก่ีรอบแล้ว มันจะกี่รอบก็ช่างมัน คุณมีหน้าท่ีขับให้รถมันวิ่งไปตามถนนไปถึง 
จดุหมายปลายทางท่ีคุณต้องการไปเท่านัน้เอง การปฏบิติันี้คุณต้องการให้ใจสงบ
เท่านั้นเอง จะสงบในขั้นไหน มันมีตั้ง ๘ ขั้น ฌาน ๘ 

ศิษย์ : คือบางครั้งผมก็อ่านที่เขาบอกว่า ค�าว่าว่างนี้มันเป็นอรูปฌาน ๕ หรือ ๖ อะไรนี้ 
เขาบอกแค่ ๑ ถึง ๔ ก็พอ แล้ว ไอ้ตัวว่างตัวที่เราปฏิบัตินี้มันอะไรกันแน่ก็เลยงง 

พระอาจารย์ : คือถ้าคุณยังไม่ถึงฌาน ๔ นี้คุณจะยังสงสัยอยู่ ถ้าถึงฌาน ๔ แล้วคุณ
จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไร เพราะมันเป็นสิ่งท่ีประทับใจมาก เป็นสิ่งท่ีมหัศจรรย์
ใจมาก เหมือนยกภูเขาออกจากอก ทุกวันนี้คุณก�าลังถูกภูเขากดอยู่โดย 
ไม่รู้สึกตัว ภูเขาของคุณก็คือความอยากความทุกข์ต่างๆ อยากกับเรื่องนั้นทุกข์
กับเร่ืองนี้ มันมีอยู่ตลอดเวลา แต่พอเข้าถึงฌาน ๔ นี้มันหายวับไปหมดเลย 
เวลาจิตมันไปถึงฌาน ๔ นี้มันจะเป็นเหมือนตกหลุมตกบ่อ แล้วมันต้องวูบลงไป 
แล้วก็นิ่ง จากนั้นก็สบายเหมือนลอยอยู่ในอวกาศ อยู่ในความว่าง ไม่มีอะไร 
ร่างกายขณะที่นั่งอยู่มันรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ มันหายไปเลย บางทีร่างกาย
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ก็หายไปเลย เป็นได้สองแบบ ร่างกายมีอยู่ ความเจ็บมีอยู่ แต่ใจไม่ได้ไปสนใจ
กับมันแล้ว มีก็เหมือนกับไม่มี 

ศิษย์ :  เรามีสติอยู่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ต้องมซี ิต้องมสีติตลอดเวลาถึงจะสงบ ถ้าไม่มสีติกห็ลบั ถ้าหลบัก็ไม่รูเ้รื่อง
อะไร รูเ้รื่องเอาตอนต่ืนโน่น ดูนาฬิกานัง่ไปต้ังครึง่ช่ัวโมง อย่างนัน้หลบั ไม่ใช่สมาธิ 
ถ้ามีสมาธิ เหมือนกับเราคุยกันอย่างนี้ คุยกันแล้วอยู่ดีๆ ก็หยุดคุยกัน ต่างคน 
ต่างนิ่งเฉยไปอย่างนี้ แต่ก็รู ้ว่าท�าไมไม่พูดแล้วล่ะ อันนี้ก็เหมือนจิตเวลามัน 
จะหยุด มันก็วูบเลย มันก็นิ่งไปเลย หยุดไปเลย 

ศิษย์ :  อันนี้เหมือนกับว่าต้องนานไหมครับ หรือว่าแวบเดียวเอง

พระอาจารย์ : ข้ึนอยู่กบัก�าลงัของสติท่ีเราฝึกฝนอบรมมา ส่วนใหญ่ใหม่ๆ จะสัน้ เขาเรียกว่า  
ขณิกะ ที่แปลว่า ขณะ หนึ่งขณะ สมาธิใหม่ๆ นี้จะเหมือนกับฟ้าแลบ สงบ
ป๊ับแล้วกถ็อนออกมาเลย แต่ความสงบน้ันมนัมหศัจรรย์ใจ แล้วอยากจะได้
มากข้ึนแล้วกร็ูแ้ล้วว่าต้องฝึกสติให้มากข้ึน เพราะสติเป็นตัวดันจติให้เข้าไปข้างใน  
ถ้าสติก�าลังน้อยก็เข้าได้แป๊บเดียว ตัวดันออกก็คือกิเลสตัณหามันมีอยู่ข้างใน  
มันจะดันจิตออกเรื่อยๆ ทีนี้ก�าลังของสติต้องมีมากกว่าตัณหาถึงจะเข้าไป 
ได้ลึกกว่าได้นานกว่า คนที่อยากจะได้สมาธินานๆ เขาถึงต้องเป็นฤาษี เป็นโยคี  
เป็นพระ เป็นนกับวช ไปอยู่ตามป่าตามเขากนั วนัหนึ่งไม่ต้องท�าอะไร คอยควบคุม 
สติควบคุมความคิดนี้ตัวเดียวเท่านั้นเพื่อจะได้ดันมันเข้าไป เวลาเข้าไปแล้วให้
มันอยู่ได้นานๆ 



71

หลักของการท�าบุญท�าทาน
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ถ้าท�าบญุกบัพระสงฆ์องค์เจ้ากบัท�าทานกบัปถุุชนธรรมดาหรือเด็กอะไรอย่างนีค่้ะ 
เพราะตัวหนูแต่ก่อนชอบท�าทานมาก อานิสงส์ผลบุญจะต่างกันมากไหมคะ 

พระอาจารย์ : คือการท�าทานนี้จะท�ากบัใคร ถ้าจะว่าเท่ากนักอ็ยู่ท่ีใจของเรามากกว่าว่าเรา
ท�าแล้วเราบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไร ถ้าเราต้องการผลตอบแทนนี้บุญก็จะได้น้อย 
ความสุขใจจะได้น้อย 

ศิษย์ : เราเป็นคนธรรมดา การท่ีเราท�าบุญกิเลสก็ไม่ใช่จะต้องขอ แต่จะคิดไปว่าถ้าเรา
ท�าบุญอย่างนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญส่งเสริมให้ลูกดีขึ้นไป ร�่ารวย หนูก็พยายาม
กดอารมณ์ตรงนั้นนะคะ แต่มันก็อดไม่ได้ 

พระอาจารย์ : คือเราไม่เข้าใจหลักการของการท�าบุญไง ว่าการท�าบุญนี้ไม่ได้ต้องการ 
ความร�่ารวย ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากใคร เราต้องการความสุขใจ อันนี้คือ
ความหมายของการท�าบญุ ถ้าคุณต้องการความร�า่รวยนี้เราถือว่าเป็นเหมอืนกบั 
การไปซื้อล๊อตเตอรี่ คุณซื้อล๊อตเตอรี่นี้คุณไม่ได้ท�าบุญ เพราะคุณต้องให้เงิน
คนท่ีขายล๊อตเตอรี่ให้คุณ แล้วเผ่ือคุณถูกล๊อตเตอรี่เขาก็จะได้เอารางวัลให ้
กับคุณ อย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นการท�าบุญ ถ้าเป็นการท�าบุญนี้ เราไม่ต้องการ 
สิ่งตอบแทนจากคนท่ีเราไปให้ เราต้องการให้เขามีความสุข เวลาเขาเดือดร้อน 
เราต้องช่วยดับความเดือดร้อนให้กับเขา ถ้าเราท�าอย่างนี้แล้วเราจะมีความปลื้ม
ปีติขึ้นมาในใจของเรา อันนี้คือเรื่องของการท�าบุญเป็นอย่างนี้

 ทีนี้เรื่องการท�ากับบุคคลนี้ก็มีผลตอบแทนจากบุคคล เพราะว่าเวลาเราไปท�าบุญ
กับใคร เขาก็จะพูดกับเราใช่ไหม ไปท�าบุญกับพี่ป้าน้าอา เขาก็จะขอบอกขอบใจ
หนอูย่างโน้นอย่างนี้ ให้พงให้พรไป ไปท�าบญุกบัโรงพยาบาล หมอกอ็าจจะขอบใจ
แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพให้กับเรา อันนี้ก็เป็นผลตอบแทน
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ท่ีจะต่างกนัไปในแต่ละบคุคล ถ้าไปท�ากบัพระก็ได้มาคุยธรรมะกัน ได้ฟังธรรมกัน 
อนันี้เป็นผลตอบแทนท่ีได้จากการท�าบญุกบับคุคลต่างๆ เขาถึงบอกว่าถ้าท�าบุญ 
กบัคนธรรมดาน้ีจะไม่ได้ธรรมะ แต่ถ้าท�าบุญกบัพระอริยสงฆ์น้ีจะได้ธรรมะ  
แล้วธรรมะของท่านแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน พระโสดาบัน สมมุติได้ร้อยเท่า  
พระสกิทาคามีก็ได้พันเท่า พระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่า พระอรหันต์ก็ได้แสนเท่า 
พระพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่า คือความรู้ท่ีท่านจะให้กับเรานี้มีมากน้อยไม่เท่ากัน  
เพราะท่านเหล่าน้ีเป็นเหมือนนักศึกษาท่ีจบปริญญาข้ันต่างๆ พระโสดาบันนี้ 
อาจจะจบปริญญาตรี พระสกิทาคามีจบปริญญาโทอย่างนี้ พระอนาคามีจบ
ปริญญาเอก พระอรหันต์ก็จะเหนือกว่าปริญญาเอกขึ้นไป พระพุทธเจ้าสูงไปกว่า
นั้นอีก ความรู้ของบุคคลเหล่านี้มีมากน้อยต่างกัน เขาก็จะสามารถสอนเราให้
ได้ปริญญาในระดับต่างกัน ถ้าเรียนจากครูท่ีมีความรู้ระดับปริญญาตรี เราก็ได ้
อย่างมากแค่ปริญญาตรี เราจะไม่มีวันที่จะไปเรียนได้ปริญญาโท ถ้าอยากจะได้
ปริญญาโทก็ต้องไปเรียนกับคนที่จบปริญญาโทมาแล้ว

 นี่คือผลท่ีเราจะได้รับจากบุคคลท่ีเราไปท�าบุญด้วย แต่ผลนี้ก็อยู่ท่ีเราอีกว่าเรา
อยากจะเอาหรือเปล่า บางทีไปท�าบุญกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังธรรม ใส่บาตร
เสร็จแล้วก็ขอกลับบ้านอย่างนี้ ขอรับพรอย่างเดียว อย่างนี้ก็จะไม่ได้อะไรจาก
พระพุทธเจ้านอกจากการให้พรเท่านั้น และก็ได้ความสุขจากการได้ใส่บาตรกับ
พระพุทธเจ้าแต่จะไม่ได้ปัญญา อย่างโยมเมื่อกี้ที่มา พวกโยมไม่ถามเลย มีคนนี้ 
ถามคนเดียวก็จะได้หมด ได้วิปัสสนาแล้วได้ปัญญา ได้อริยมรรคอริยผล  
ถ้าน�าเอาไปปฏิบัติก็เป็นโสดาบันได้ 
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การฝึกสติ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หลวงพ่อครับ การฝึกสมาธิโดยวิธีแบบที่เดินยก ย่าง เหยียบ เป็นจังหวะๆ 

พระอาจารย์ : อันนั้นเป็นการฝึกสติ แต่ความจริงไม่ต้องถึงข้ันละเอียดแบบนั้น คือ 
เดินไปธรรมดาให้รู้ว่าเราก�าลังเดินซ้ายขวาไปก็พอ เป้าหมายก็เพื่อดึงใจไม่ให้ไป
คิดถึงเรื่องราวต่างๆ เท่านัน้เอง ไม่ใช่มาฝึกหดัเดิน คนมาดูแล้วงงว่าก�าลังหดัเดิน 
อะไร เดนิตามปกต ิเพียงแต่ว่าให้จิตเราอยู่กบัการเดนิ ไม่ให้ไปอยู่กบัเรื่องน้ัน 
เรื่องนี้ ต้องการหยุดความคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้ดึงจิตมาอยู่กับปัจจุบัน 
ให้อยู่กบัเรื่องเดยีว เพราะการอยู่กบัเรื่องเดยีวน้ีจะท�าให้จิตมนัรวม พอเวลา 
มาน่ัง แทนทีจ่ะดเูท้ากด็ลูมแทน ดลูมไปจนกว่ามนัจะรวมเข้าสู่ความสงบ 

ศิษย์ : ถ้าใช้ค�าบริกรรมพุทโธ 

พระอาจารย์ : ก็ได้ แทนกันได้ 

ศิษย์ : แล้วบางทีพุทโธหายไปก็ไปดูลมต่อหรือว่าไม่

พระอาจารย์ : ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าลมหายกอ็ยู่กบัการรูว่้าลมหายไป อยู่กับ 
การไม่มีลมไป ให้รู้เฉยๆ ไป รู้ว่าตอนนี้ลมหายแล้วก็รู้ไปเฉยๆ ให้มีสติรู้
ไปเฉยๆ แล้วเดีย๋วมนักจ็ะรวมเอง อย่าไปคดิไปปรงุ อย่าไปคดิว่าลมหาย
ไปไหน ลมไม่มีแล้วตายหรือเปล่า พอคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเกิดความกลัว
ข้ึนมา กลัวแล้วก็จะปรุงเเต่งมาหาลม บางทีลุกข้ึนมาเลยกลัวว่าเด๋ียวจะตาย  
ไม่นัง่แล้ว ความจริงลมมันละเอยีดเพียงแต่ว่าเราอาจจะจับไม่ได้ มนัไม่ตาย 
หรอก ก็ให้รู้ว่ามันละเอียดจนกระทั่งมองไม่เห็นก็แล้วกัน ก็อยู่กับความ
ว่างไป คอยดูว่ามันคิดหรือเปล่าเท่านั้นเอง 

ศิษย์ : ความว่างตรงนี้คืออุเบกขาใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ : ความว่างปราศจากลมไง ความไม่มีลมคือความว่าง เวลาเราดูลมยังมี
ลมอยู่มันก็ไม่ว่าง พอไม่มีลมแล้วมันก็ว่าง ก็อยู่กับความว่างไป แล้วดูว่ามันคิด 
หรือเปล่า ถ้าคิดก็ต้องหยุดมัน ถ้าหยุดด้วยลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธหยุดมันก็ได้  
แต่ถ้ามนัถึงจุดน้ันแล้วคอืลมมนัละเอยีดจนมองไม่เหน็น้ีมันใกล้จะรวมแล้ว 
ถ้าดูไปเฉยๆ เด๋ียวแป๊บเดียวเด๋ียวมันก็รวมเอง อย่าไปคิดอย่าไปปรุงเเต่งว่า 
ลมไม่มแีล้วจะท�าอย่างไรต่อไป ให้รูเ้ฉยๆ รูว่้าลมไม่ม ีลมมกีร็ูว่้าม ีลมสัน้ก็รูว่้าสัน้  
ลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบ ลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ให้รู้เท่านั้นเอง 
แล้วไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ให้ปรุงเเต่ง เรื่องลมก็ไม่ให้ปรุงเเต่ง ให้รู้เฉยๆ 

ศิษย์ : ตัวรู้นี่คือสติหรือไม่ใช่ ที่รู้ว่าลมสั้นหรือลมยาว 

พระอาจารย์ : ตัวสติเป็นตัวดึงตัวรู้ขึ้นมาคือรู้ลม ถ้าไม่มีสติ ตัวรู้มันจะไปคิด มันจะไป
อยู่กับความคิดแทน แต่ถ้ามีสติ มันจะดึงมาให้รู้เฉยๆ ไม่ให้คิด ถ้าคิดแล้วมันจะ 
ไม่สงบ คิดแล้วมนัจะเกดิความอยากต่างๆ ข้ึนมา พอเกดิความอยากกจ็ะต้องไป
ท�าตามความอยาก มนักจ็ะติดวฏัจกัรของการท�าตามความอยาก อยากแล้วกท็�า 
ท�าแล้วก็อยากใหม่ ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆ คนที่ท�าสมาธิไม่ได้ก็จะต้อง
ติดอยู่กับความอยาก อยากเรื่องนี้แล้วก็อยากเรื่องนั้นต่อ อยากเรื่องนั้นแล้วก็
อยากเรื่องโน้นต่อ วนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าท�าสมาธิได้ก็จะหยุดวัฏฏะ
ของการท�าตามความอยากได้ช่ัวคราว พอออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะหยุด
ความอยากต่อกต้็องใช้ปัญญา เวลาเกดิความอยากข้ึนมากต้็องดูว่ามนัเป็นทุกข์ 
ทุกข์เพราะความอยาก เพราะสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะมันไม่เที่ยง 
แล้วมันก็จะหยุดความอยากได้ หยุดท�าตามความอยากได้ พอไม่ท�าตามความ
อยาก ความอยากมันก็จะหมดก�าลังไปเอง แล้วต่อไปก็อยู่แบบไม่มีความอยาก 
อยู่แบบสบายๆ ท�าอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ท�าเพราะความอยาก ท�าด้วยเหตุ 
ด้วยผล ถึงเวลากินก็กิน ยังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กิน 

 ต้องปฏิบัตินะ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ แล้วมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆ เอง ตอนนี้พูดมาก 
เท่าไหร่ พูดแล้วเดี๋ยวก็ลืม แล้วเดี๋ยวก็กลับมาถามใหม่ 
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จิตแจ่มแจ้ง
เพราะจิตสงบ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมเคยอ่านที่หลวงปู่ดูลย์สอนว่า จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย อันนี้พอจะรู้ แต่จิต
เห็นจิตแจ่มแจ้งนี้เป็นมรรค เป็นมรรคอย่างไร งงครับ 

พระอาจารย์ : เห็นจิตแจ่มแจ้งเพราะจิตสงบ จิตปราศจากความอยาก จิตอยู่ข้างใน 

ศิษย์ : พอหลวงพ่อบอกว่าความอยากนี้ มันเหมือนกับไขกุญแจครับว่าจริงๆ มันอยู่ท่ี
ความอยากนี่เอง 

พระอาจารย์ : ก็อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยาก
ตัวเดียว 

ปล่อยร่างกายให้ขาดใจไป 
มันไม่ตายหรอก

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานั่งวิปัสสนา นั่งประมาณเกือบชั่วโมงแล้วมีอาการจะวูบไปเลยค่ะ

พระอาจารย์ : วูบแบบมีสติหรือเปล่า 

ศิษย์ : วูบมีสติค่ะ คล้ายจะขาดอย่างนั้นแหละ
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พระอาจารย์ : ก็ปล่อยมัน ใจจะสงบไง ก็ปล่อยมันวูบไป 

ศิษย์ : วันที่ไปพัก สงบแป๊บ บางทีมันก็หายวูบไปอีกอย่างนี้ค่ะ

พระอาจารย์ : เขาเรียกสงบเป็นพักๆ ไปไง สงบเดี๋ยวเดียว สงบแล้วก็กลับมา ก็พยายาม
ท�าให้มันวูบนานๆ สงบนานๆ 

ศิษย์ : แล้วจะท�าอย่างไรคะให้มันอยู่ตรงนั้นได้

พระอาจารย์ : ก็ใช้สติประคับประคองมันไป 

ศิษย์ : มันเหมือนไม่ได้หายใจค่ะ

พระอาจารย์ : ก็ช่างมัน ไม่เป็นไร เวลาจิตจะสงบนี้มันจะปล่อยวางร่างกาย 

ศิษย์ : มันเหมือนใจจะขาด

พระอาจารย์ : ก็ปล่อยให้มันขาดไป มันไม่ขาดหรอก มันเป็นความรู้สึก มันต้องการที่
จะปล่อยร่างกายให้มันขาดใจไป มันไม่ตายหรอก แล้วมันจะสงบ มันจะปล่อย
รา่งกาย กเ็หมือนคนจะตายอย่างนัน้ แต่มันไมต่ายหรอกเข้าใจไหม มันจะสบาย 
เวลาเรานั่งเราใช้อะไร

ศิษย์ : พุทโธค่ะ

พระอาจารย์ : ก็พุทโธไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปกังวลกับมัน มันจะขาดใจ เราก็ปล่อยมันขาด 
ใจไป เราก็พุทโธของเราต่อไป อย่าไปสนใจกับอะไรเวลาเราภาวนา 

ศิษย์ : กลัวที่มันจะขาดใจ ตั้งสติตรงนี้ไม่ได้จะท�าอย่างไร

พระอาจารย์ : ก็ฝึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ตั้งได้เอง ใหม่ๆ มันตื่นสนามไง พอรู้แล้วต่อไป 
เวลาเจอมันก็ไม่ต้องไปสนใจอีก ก็ลองไปท�าดูซิ ลองเกาะติดอยู่กับพุทโธ 
อย่างเดียว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจกับมัน 
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ศิษย์ : เป็นบ่อยมากแต่ตั้งสติไม่ได้สักที 

พระอาจารย์ : เด๋ียววันนี้ได้แล้ว เพราะเมื่อก่อนไม่มีใครบอกไง ไม่รู้จะต้ังสติอย่างไร  
ก็ให้พุทโธไปเรื่อยๆ มันจะขาดใจก็พุทโธๆ ปล่อยมันขาดใจไปเลย ให้มันตาย 
ไปเลย ให้มันรู้ ไป 

ศิษย์ : มันจะเข้าสมาธิใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : มันจะเข้าสู่ความสงบ 

การแผ่เมตตากับการอุทิศบุญ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วท�าอย่างไรคะ

พระอาจารย์ : ค�าว่าแผ่เมตตาก็คือการมีอัธยาศัยไมตรีจิตต่อสรรพสัตว์ ไม่ว่าจะมี 
ชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ แต่ส่วนใหญ่เราจะแผ่กับคนทีม่ีชีวิตอยู่ คนที่เรา
อยู่ร่วมกันน้ี เวลาอยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะกัน ถ้าทะเลาะกันก็แสดงว่าไม่ได้แผ่
เมตตาแล้ว ต้องให้อภัยกัน ต้องห่วงใยกัน ต้องดูแลกัน อย่างนี้เรียกว่า เมตตา 
คอืมคีวามปรารถนาให้เขามคีวามสขุ ท�าอย่างไรให้เขามคีวามสขุเราท�าไปเลย 
อย่างนี้ ไม่ใช่ท�าให้เขามีความทุกข์ ส่วนแผ่ให้คนตายนี้มันแผ่ยากเพราะไม่รู้ว่า
มันอยู่ที่ไหนแล้วเข้าใจไหม คนตายนี้ท่านให้อุทิศบุญ ถ้าเรารู้ว่าเขามาขอบุญ
จากเรา เช่น คนตายไปแล้วมาเข้าฝันมาขอให้ช่วยส่งข้าวส่งของไปให้อย่างนี ้ 
เราก็ท�าบุญแล้วก็กรวดน�้าส่งไปให้เขา เรียกว่าอุทิศบุญ 

ศิษย์ : เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรล่ะคะ 
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พระอาจารย์ : เจ้ากรรมนายเวรคือคนที่เราไปทะเลาะกันใช่ไหม เราไปด่าเขา เขาก็กลับ
มาด่าเรา ชาติหน้าไปเจอกันก็ด่ากันต่อ 

ศิษย์ : แล้วถ้าเราจะอุทิศบุญ

พระอาจารย์ : อทิุศไม่ได้หรอก ชาติหน้าเวลาเจอเขาก็ย้ิมให้เขาซ ิอย่าไปด่าเขา เขาจะด่า 
ก็ปล่อยเขาด่าไป 

ศิษย์ : มีบางคนบอกว่าให้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ล่ะคะ

พระอาจารย์ : ก็เขาไม่ต้องการ เขาต้องการจะด่าเราอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาด่าไปซิ  
เขาต้องการอะไรกป็ล่อยเขาท�าไป พอเขาท�าพอแล้วเขาก็หยุดเอง เหมอืนกบัเวลา 
เราอยากจะทุบอยากจะตีใคร เขาจะมาอุทิศบุญให้เรา เราจะเอาไหม ใช่ไหม  
ก็ปล่อยให้เขาทุบตีไปจนกว่าเขาเหนื่อยเขาหมดเเรงเขาก็จะหยุดเอง คือใช้เวร
ใช้กรรมไปเข้าใจไหม ถ้ากบัเจ้ากรรมนายเวรน้ีมแีต่ต้องใช้เวรใช้กรรม ไม่ใช่ 
ไปตีหวัเขาแล้วมาขออทิุศส่วนบุญให้เขาอย่างนี้ ถ้าไม่อยากให้เขาเป็นเจ้ากรรม 
นายเวรเราก็อย่าไปมีเวรมีกรรมกับเขา อเวรา โหนตุ สวดกันปากเปียก 
ปากฉีก พอเจอกันก็แยกเขี้ยวใส่กัน

ศิษย์ : ส่วนมากทางโลกมันก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่มีการยอมกัน 

พระอาจารย์ : นั่นนะซิ 

 ศิษย์ : หนูก็พยายามเหมือนกัน เวลามีคนมาหาเรื่องหนูก็พยายามย้ิม คนก็จะหาว่า 
หนูบ้า 

พระอาจารย์ : ก็ปล่อยเขาว่าไป ก็ยิ้มต่อไปเรื่อยๆ ไม่เห็นเสียหายตรงไหน บ้าตรงไหน 
เขาว่าเราบ้าแล้วเราบ้าหรือเปล่า นั่นนะซิ เราห้ามเขาไม่ได้ เขาจะว่าเราหรือไม ่
ว่าเรา เขาจะชมหรือไม่ชม เราไปห้ามเขาไม่ได้ ขอให้เราอย่าไปท�าให้เขาโกรธ
เกลียดเราเท่านั้นเอง 
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การภาวนาอสุภกรรมฐาน
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาท่ีภาวนาอสภุกรรมฐาน สมมติุว่าเราสามารถท่ีจะจบัความอยากในเรื่องของ
อารมณ์ต้นเหตุได้แล้ว เราควรต้องมีการพิจารณาต่อไปเพื่อไม่ให้ลืมใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : เป้าหมายคือให้เราหยุดความอยากในทางกามารมณ์ ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้อง
พิจารณา เหมือนกับกินยา กินเพื่อให้หายจากโรคใช่ไหม พอโรคหายแล้วจะกิน
หรือไม่กินมันก็ไม่มีผลแตกต่างกัน ก็หยุดยาได้ นอกจากว่าโรคมันโผล่กลับขึ้น
มาใหม่ก็ต้องกินใหม่ ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่า มันอาจจะตายรอบนี้ 
เด๋ียวรอบหน้ามนัอาจจะโผล่ข้ึนมาใหม่ก็ได้ ดังนัน้ต้องระมดัระวงั คอยเตรียมยาไว้  
คอยพิจารณาไปเรื่อยๆ ซ้อมอยู่เรื่อยๆ เผื่อเวลามันโผล่ขึ้นมาแบบเราเผลอหรือ
ไม่คิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมา เราจะได้มียามารักษาทันท่วงที 

ศิษย์ : ซ้อมกับเคสเดิมไปก่อนใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : นัน่แหละ ก็ดูอสภุะไปเรื่อยๆ ดูร่างกายว่ามนัไม่สวยไม่งามจนกระท่ังเหมอืน
กบัเปน็นิสัยไปก็ได้ มองเห็นใครนี้เห็นทัง้สวยเห็นทั้งไมส่วยไปพร้อมๆ กันไปเลย 
เหมือนกับเห็นเหรียญ เห็นทีสองด้านเลย เห็นธนบัตรก็เห็นสองด้านเลย 

อุบายหยุดความห่วง
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาท่ีเราเป็นห่วงใคร เช่น คนท่ีเคยไปท�าบุญด้วยกันหรือว่าไปภาวนาด้วยกัน  
คือเขายังอยากจะให้เราพาไปท�าบุญโน่นนี่ แต่ใจเราอยากจะมาวิเวกคนเดียว
มากกว่า เราจะหยุดความเป็นห่วงได้ไงคะ
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พระอาจารย์ : ต้องดูผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการไปท�าให้เขากับการมาวิเวก อันไหน
มันจะได้ผลประโยชน์มากกว่ากัน ถ้าไปท�าให้เขาได้ ๑๐ บาท มาท�าให้เราได้  
๑๐๐ บาท เราจะไปทางไหนดี ก็ต้องชั่งดูถึงผลที่จะเกิดขึ้น แล้วอีกอย่างก็ต้องใช้
ปัญญาว่าการพาไปนี้เป็นการพาไปเพ่ือให้เขารูจ้กัทาง เพือ่ให้เขาได้ไปเอง เมือ่เขา
รู้จักทางแล้วท�าไมเราต้องพาไปอยู่เรื่อยๆ เขาไม่ใช่คนพิการไม่ใช่หรือ ถ้าเขาเป็น
คนพิการก็ว่าไปอย่าง แต่ถ้าเขาพึ่งตัวเองได้ก็ให้เขาพึ่งตัวเอง อย่างโบราณเขา 
พูดไว้ว่า อย่าไปให้ปลาเขา แต่สอนให้เขาหาปลา ถ้าเขาหาปลาเป็นแล้วต่อไปเขา 
ไม่ต้องมาขอปลาจากเรา ถ้าเราไม่สอนให้เขาหาปลาเอง พอปลาหมดเขาก็จะมา 
ขอปลาใหม่จากเรา พระพุทธเจ้ากส็อนให้พวกเราหาความสุขกนัเอง พระพุทธเจ้า 
ไม่พาพวกเราไปหาความสุขกัน เพียงแต่บอกทางบอกวิธีแล้วให้พวกเรา 
ไปเอง ปฏิบัตไิปกระท�ากนัไป พอเราหาได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปขอพระพุทธเจ้า  
เรากจ็ะเป็นท่ีพ่ึงของตนเองได้แล้ว เหมอืนเราเล้ียงลกู เล้ียงเพือ่อะไร เล้ียงเพ่ือ 
ให้เขาหากินเองได้ใช่ไหม ไม่ใช่ให้เขาเกาะเรากินไปจนวันตาย ถ้าเกิดเราตาย 
ไปแล้ว เขาจะขอใครกินต่อถ้าเขาหาเงินไม่เป็น ต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติท้ิงไว ้
ให้เขาเท่าไหร่ก็จะไม่พอหรอก เขาก็ต้องใช้จนหมดเพราะเขาหาไม่เป็น แต่ถ้าเรา
สอนให้เขารู้จักหาเงินหาทองเองได้ ต่อไปเราก็ไม่ต้องหาให้เขา ไม่ต้องเก็บให้เขา 
เขาหาได้แล้วเขากห็าของเขาไปเรือ่ยๆ อตัตา ห ิอตัโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึง่ของตน 

ปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้เอง
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การปฏิบัติฌานมีหลายระดับ แล้วเราจะรู้ ได้อย่างไรว่าเราอยู่ระดับไหน

พระอาจารย์ : ปฏิบัติไปแล้วมันก็จะรู้เอง ปฏิบัติแล้วก็อ่านต�ารา ฌานที่หนึ่งมีคุณสมบัติ 
อย่างไร ฌานท่ีสองมีคุณสมบัติอย่างไร เราปฏิบัติไปมันก็จะรู้เอง แต่เวลา 
ปฏิบัติอย่าไปถามตัวเองว่าตอนน้ีอยู่ฌานขั้นไหนแล้ว เวลาปฏิบัติให้อยู ่
กับการเพ่ง ให้มีสติอยู่อย่างเดียว 
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จิตกระเพื่อม
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : จิตกระเพื่อมหมายถึงอะไรคะ

พระอาจารย์ : เวลาสงบเหมือนกับน�้าไง เวลาน�้านิ่งมันเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหม เวลาปลา 
มันผุดขึ้นมา น�้าก็ต้องกระเพื่อมใช่ไหม จิตก็เหมือนกัน เวลาจิตสงบมันก็นิ่ง
เหมอืนน�า้นิ่ง พอเกดิความอยากข้ึนมาก็เหมอืนปลามนัผดุข้ึนมา มันก็จะ
ท�าลายความนิ่งของใจ มันกระเพื่อม พออยากอะไรปั๊บ พอโลภปั๊บ โกรธปั๊บ  
มันจะกระเพื่อมขึ้นมาทันที

ศิษย์ : ช่วงที่นั่งสมาธิค่ะ

พระอาจารย์ : ช่วงไหนก็ได้ นั่งหรือไม่นั่ง ส่วนใหญ่มันจะไม่เห็น ถ้าไม่นั่งสมาธิมันจะ 
ไม่เหน็ ถ้าช่วงท่ีมนัไม่สงบมนัก็กระเพ่ือมอยู่ตลอดเวลา มนัก็ไม่รูว่้ามนักระเพ่ือม
หรือไม่กระเพื่อมเป็นอย่างไร แต่พอมานั่งให้ใจสงบปั๊บ มันจะเห็นความแตกต่าง
ระหว่างใจกระเพื่อมกับไม่กระเพื่อม เข้าใจไหม คนที่ไม่มีความสงบ ถ้าพูดเรื่อง
กระเพื่อมไม่กระเพื่อมนี้พูดไม่รู้เรื่องหรอก

ศิษย์ : มันกระเพื่อมคล้ายกับตัวสั่น 

พระอาจารย์ : นัน่แหละ ถ้ามนักระเพือ่มแรงมนัก็จะไปกระทบถึงร่างกายเลย ใจสัน่ หวัใจ
สัน่ไปด้วย ถ้ามนักระเพือ่มก็ใช้วิธีหยุดมนักระเพือ่มด้วยพุทโธไปซ ิพอกระเพือ่ม 
แล้วพุทโธๆ ไป แล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเอง ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็น มันใช้ได้ ๒ วิธี  
ถ้าใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่ 

ศิษย์ : ลืมตาขึ้นแล้วหาย 

พระอาจารย์ : ก็แล้วแต่ว่ามันกระเพื่อมเพราะอะไรไง บางอย่างมันอาจจะไม่หายก็ได้ 
ถ้าไม่หายก็ต้องใช้พุทโธ ถ้ามันกระเพื่อมเพราะอยากจะเห็น พอลืมตามันก็
หายกระเพื่อม แต่ถ้ามันกระเพื่อมเพราะอย่างอื่น พอลืมตาอาจจะไม่หายก็ได้ 
กระเพื่อมเพราะว่าเงินหายหรือเปล่าอย่างนี้ ลืมตาก็ไม่หาย
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พอออกจากสมาธิแล้ว
ความสงบนั้นหายไป
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาท่ีมีความสงบจากสมาธิ แล้วเวลาออกมาเพราะเหตุใดความอยากถึงท�าให้
ความสุขในความสงบนั้นหายไปคะ 

พระอาจารย์ : มันก็เหมือนความร้อนกับความเย็นมาเจอกัน เวลาอยู่ในห้องปรับอากาศ
มันก็เย็น เวลาออกมาจากห้องปรับอากาศมาเจอความร้อน ความเย็นที่ได้จาก
เครื่องปรับอากาศมันก็หายไป หรือว่าห้องปรับอากาศถ้าเปิดหน้าต่างเปิดประตู
ออกมา ความร้อนท่ีอยู่ภายนอกก็จะเข้ามาผสมความเย็นท่ีอยู่ภายในมันก็ 
เลยท�าให้ความเย็นมนัหายไป ฉนัใด ใจท่ีอยู่ในสมาธิกเ็ป็นเหมือนเข้าสูใ่นห้อง
ปรับอากาศ มันเย็น มนัสงบ แต่พอออกมามนัเริ่มคดิปรงุเเต่ง พอความคดิ 
ปรุงเเต่งเกิดขึ้นมา ส่วนใหญ่มันก็จะคิดไปในทางความโลภ ความอยาก 
ความโกรธ ความรัก ความกลัว ความหลง มันเลยท�าให้เกิดอารมณ์ร้อน
ข้ึนมา ถ้าต้องการท่ีจะรกัษาความเย็นของความสงบไว้ต่อไปกต้็องก�าจดัความรกั 
ความชังความกลัวความหลงต่างๆ ที่ออกมาตามกระแสของความคิด ต้องให้คิด
ไปในทางปัญญาถึงจะท�าให้ความรักชังกลัวหลงนี้หายไปได้ ถ้าเห็นว่าทุกอย่าง 
เป็นไตรลักษณ์ก็จะไม่รักไม่กลัวไม่หลง 

ศิษย์ : เท่าท่ีสงัเกตมา คือถ้าเกิดความอยากนิดๆ สะกดินิดหน่อย บางทีมนัก็ยังพอเอาอยู่  
แต่ถ้าเกดิว่าไม่รีบน้อมมาทางปัญญา พอสะกิดบ่อยๆ ความสขุมนักจ็ะหายไปเลย 

พระอาจารย์ : นั่นแหละก็อย่าไปเล่นกับไฟซิ พอความอยากมาแหย่หน่อยก็ใจอ่อน  
ไม่เป็นไร หนเดียว บุหรี่มวนเดียว เหล้าเเก้วเดียว มันแก้วเดียวทีละครั้งแต่ไม่รู้ 
กี่ครั้งแล้ว พอหมดครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็มีครั้งหน้าอีก ก็แก้วเดียว มวนเดียว ดังนั้น
ต้องบอก “ไม่” อย่างเดียว ไม่เด็ดขาด เป็นทุกข์ ติดยาเสพติดติดสุรานี้มันดี
ท่ีไหน ต้องใช้เหตุใช้ผล แล้วถ้าสู้ ไม่ไหวกก็ลบัเข้าไปในสมาธิก่อนกแ็ล้วกนั พทุโธๆ 
ก่อน ถ้าสู้มันไหวก็ใช้สติกลับมาหยุดใจหยุดความคิด 
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อย่านั่งทนเฉยๆ 
ต้องภาวนาไปด้วย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ท่ีพระอาจารย์สอนว่าให้นั่งเอาชนะความอยาก ๖ ชั่วโมง แล้วดูว่าความอยาก
ของตัวเองหายไปไหม ในชีวิตประจ�าวันรู้สึกว่าความอยากจะไปเที่ยวไปเล่นหรือ
อยากกินลดลง แต่ว่าตอนที่เรานั่ง ๖ ชั่วโมง มันก็ยังอยากลุกอยู่ แต่ก็อดทนให้
ถึงเวลา

พระอาจารย์ : ถ้าภาวนาไปด้วยจะช่วยได้มากกว่า คือพยายามใช้สติควบคุมความคิด
ให้มากๆ เพื่อจะให้ใจสงบ แล้วถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่อยากลุกไปเอง แต่ถ้า 
นั่งทนเฉยๆ โดยไม่เจริญสตินี้ มันก็เป็นการต้านไว้ชั่วคราวเท่านั้นเอง เพราะว่า 
พอผ่าน ๖ ชั่วโมงปั๊บ มันก็ปล่อยมันก็ไหลไปตามความอยากทันที ดังนั้นที่เรา 
นั่งนี้เพื่อต้านมันเพื่อให้ก�าลังของมันอ่อนลง การที่จะท�าให้อ่อนลงและหายไปได้  
เราต้องเจริญสติควบคู่ไปด้วย อย่านัง่ตาลอยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ เพราะมนัจะท�าให้
ใจไม่สงบ และท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานใจข้ึนมา ดังนั้นเวลาน่ังแล้วก็ต้อง
พยายามเจริญสติควบคู่ไปด้วย จะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่เจริญเลย  
แล้วต่อไปสติก็จะมีก�าลังเพ่ิมมากข้ึนไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปมันก็จะท�าให้ 
ใจสงบ พอสงบแล้วกจ็ะอยู่เฉยๆ ได้ ไม่คดิอยากจะลกุได้ ไม่คดิอยากจะไป 
ท�าอะไรได้ 

ศิษย์ : ต้องมีดัดนิสัยมันบ้างไหมคะ อย่างเช่นพอ ๖ ช่ัวโมงปุ๊บนี้มันเด้งข้ึนมาเลย  
มันอยากลุก 

พระอาจารย์ : ถ้ามันอยากลุก ก็ให้นั่งต่ออีกสักชั่วโมง ถ้ายังอยากลุกก็อย่าเพิ่งรีบลุก 
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คนเราจะสูงจะต�่านั้น
อยู่ที่ศีล
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : โยมเห็นผู้คนถกเถียงกันเรื่องภาพพระบวชใหม่รูปหนึ่ง ในภาพนั้นโยมแม่ของ
ท่านได้กราบพระลกูชาย หลงัจากนัน้พระท่านก็ได้กราบโยมแม่ของท่านบ้าง ท�าให้
ผู้คนถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่ 

พระอาจารย์ : คือการกราบกันนี้ ตามธรรมเนียมผู้น้อยต้องกราบผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่ 
ไม่กราบผู้น้อย ทีนี้ปัญหาของพระมันมีอยู่ตรงที่ว่าตอนที่ไม่ได้บวชนั้นถือพ่อแม่
เป็นผู้ใหญ่ ตนเป็นผู้น้อย ก็ติดการกราบพ่อกราบแม่มา แต่พอมาบวชนี้ทางเรา
ถือการมีศีลเป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่มีศีลมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเป็นผู้น้อย 
ดังนั้นเวลามาบวชเป็นพระแล้ว แม่ผู้รู้ว่าตนเองมีศีลน้อยกว่าลูกก็จึงกราบลูก  
แต่ลกูนี้อาจจะไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าการมาบวชนี้บวชเพือ่อะไร อาจจะคิดว่าการบวชเป็น
เพยีงห่มผ้าเหลอืงโกนศรีษะก็เลยคิดว่าตนเองยังเป็นลกูอยู่ เหน็แม่กราบตนเอง
ก็เลยรู้สึกกระดากใจก็เลยต้องไปกราบแม่ อันนี้เป็นความไม่รู้จักฐานะของตน 
คือไม่รู้ว่าตนในตอนนี้เป็นพระแล้ว เป็นผู้ทรงศีลแล้ว มีศีลถึง ๒๒๗ ข้อด้วยกัน  
ทางธรรมนี้ถือว่าเป็นผู้ท่ีสงูกว่าผู้ท่ีมศีลี ๕ ข้อ หรือไม่ถึง ๕ ข้อ จงึเป็นธรรมเนียม
ของฆราวาสที่จะกราบพระไม่ว่าพระนั้นจะเป็นลูกชายหรือเป็นใครก็ตาม

 อย่างสมัยพระพุทธกาล มีการบวชพร้อมกัน ๕ รูป ๖ รูป คือเป็นพระญาติของ
พระพุทธเจ้า เป็นเจ้าชายอยู่ ๕ รูป หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิด
ศรัทธาอยากจะออกบวชกัน แล้วก็มีลูกน้องท่ีเป็นช่างตัดผมคนหนึ่งขอตาม
เสด็จบวชด้วย ทีนี้พวกเจ้าชายท่ีจะมาบวชก็เลยปรึกษากันว่าจะให้ลูกน้องเป็น 
ผู้บวชก่อน เพราะว่าเวลาบวชแล้วใครบวชก่อนถือว่าเป็นผู้อาวธุโสกว่าผู้บวชหลัง 
เวลาเจอกันจะต้องท�าความเคารพกัน ผู้บวชทีหลังนีจ้ะต้องกราบผู้ท่ีบวชก่อน  
ผู้ที่อาวุโสกว่า เจ้าชายทั้ง ๕ รูป เคยให้ลูกน้องกราบไหว้อยู่ตลอดเวลา ทีนี้เวลา
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จะบวชก็รู้ว่าการมาบวชนี้เพื่อมาละอัตตาตัวตน มาท�าตัวให้ต�่าให้ต้อย ให้เป็น
เหมือนปฐพี ก็เลยมีมติตกลงให้ลูกน้องบวชก่อน ให้ช่างตัดผมบวชก่อน เพื่อที่
เวลาบวชแล้วพวกเขาเหล่านี้จะต้องกราบลูกน้อง

 อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ เมื่อสมัยท่ีพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครบอายุ ๖๐ พรรษา  
มีข้าราชการท่ีรับใช้งานในโครงการพระราชด�าริของวัดญาณฯ นี้ เช่น อธิบดี
กรมชลประทาน แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันท่ีรับใช้ในหลวงมาตลอด 
ก็ได้มาบวชถวายเป็นพระราชกศุลให้แก่ในหลวง พอท่านเหล่านี้บวชแล้ว ในหลวง
ก็นิมนต์ให้ ไปรับสังฆทานในวัง ซึ่งในหลวงก็ต้องมากราบข้าราชการเหล่านี ้
ทุกคน อนันี้กเ็ป็นการแสดงคุณธรรมของใจของแต่ละคนว่า คนท่ีมีคณุธรรมสูง 
จะไม่หลงใหลยึดติดกับสมมุติต่างๆ เช่น ความสูงความต�่า ความใหญ่
ความโตในฐานะทางโลก แต่จะยึดถือความสูงต�่าในทางธรรม คือเป็น 
ความสูงต�า่ทีแ่ท้จริง คนเราจะสูงจะต�า่กอ็ยู่ท่ีศลีน้ี ถ้าศลีมมีากกจ็ะสงู ถ้าศลี 
มีน้อยก็จะต�่า 

จะฝึกสอนใคร
ให้ดูความเหมาะสม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูต้องการฝึกเด็ก ๗-๘ ขวบ ให้ท�าสมถะและวิปัสสนา เพื่อให้เรียนเก่งอย่าง 
ในปัจจุบัน และได้ดวงตาเห็นธรรมในอนาคต มีวิธีฝึกอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ 

พระอาจารย์ : จะฝึกเด็กแบบนี้ต้องเป็นอัจฉริยะแล้ว ต้องเป็นพระโพธิสัตว์อย่าง
พระพุทธเจ้าอย่างนี้ หรือว่าผู้ฝึกนีจ้ะต้องเป็นพระพุทธเจ้า จับลูกชายพระราหุล
ไปฝึกอย่างนี้ ถ้าคนฝึกก็เป็นคนหูหนวกตาบอด เด็กก็หูหนวกตาบอด ฝึกไป 
ก็เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอด อย่าไปสอนให้มันเสียเวลา สอนในสิ่งที่เด็ก
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มนัรู้ ได้รบัได้ท�าได้ดีกว่า คือสอนให้เด็กไปตามวยัของเขา วยัของเขาควรจะเรียน
รู้อะไรควรจะท�าอะไรก็สอนเขาไปอย่างนั้น เรื่องการฝึกจิตเรื่องสมถะวิปัสสนานี้
มันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เสียมากกว่า 

ในเบื้องต้น 
สิ่งที่จะหยุดจิตได้คือสติ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาภาวนาแล้วมันแวบออกไปคิดเรื่องต่างๆ หรือมีเหตุการณ์เฉพาะหน้า จิตเรา
จะคิดปรุงเเต่งไปหรือคิดไปต�าหนิผู้อื่น มันเป็นไปโดยไม่รู้ตัว เราจะระงับอาการนี้
อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : อย่างที่คอยพูดเสมอว่า ในเบื้องต้นสิ่งที่จะหยุดจิตได้ก็คือสติ ถ้าในขั้นสูง
ก็ปัญญา แต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญา เราก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องหยุดจิตไปก่อน  
เราจึงต้องฝึกสร้างสติข้ึนมาอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่มาใช้สติหยุดตอนท่ีเราต้องการจะ 
หยุดจิต มันจะไม่มีก�าลังพอ สติต้องฝึกต้องสร้าง เหมือนกับการออกก�าลังกาย 
ถ้าเราอยากจะวิ่งมาราธอนนี้ เราต้องซ้อมวิง่อยู่เรื่อยๆ ซ้อมวิ่งอยู่ทุกวันจนกว่า
เราจะวิ่งได้อย่างสบาย ถ้าเราไม่ซ้อมก่อน พอถึงวนัท่ีเขาแข่งวิ่งมาราธอน เราวิ่งไป 
ได้ไม่ถึงกิโลก็จะยกธงขาว ฉนัใด การท่ีเราจะใช้สตหิยุดใจหยุดการคดิปรงุเเต่ง 
ต่างๆ ของจิตได้น้ี เราต้องหมั่นสร้างสติขึ้นมาเหมือนกับการวิ่งมาราธอน 
ต้องหมั่นเจริญสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะใช้การบริกรรมพุทโธๆ ไปก็ได้ จะใช้การ 
เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปในทุกอิริยาบถก็ได้ จะใช้บทสวดมนต์ก็ได ้ 
จะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ เช่น อาการ ๓๒ หรือมรณานุสติ ระลึกถึงความแก่  
ความเจบ็ ความตาย อยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยระงบัความคิดฟุง้ซ่าน
ต่างๆ ให้เบาบางลงได้ 
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 ดังนั้นต้องพยายามหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆ สตินี้เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลา 
เพยีงแต่ว่าจะยากจะง่ายอยู่ท่ีสถานการณ์รอบข้าง ถ้าเราอยู่คนเดียวมนักจ็ะง่าย 
เราอยู่กบัเหตุการณ์ต่างๆ มนักจ็ะยาก เพราะเหตุการณ์ต่างๆ มนัจะคอยดึงจติให้ 
เราไปคิดตามเหตุการณ์ต่างๆ นัน่เอง ดังนัน้ถ้าอยากจะฝึกสตใิห้มกี�าลงัมากๆ 
และง่ายๆ และเร็วๆ ก็ควรไปอยู่คนเดียว ไปปลีกวิเวก พยายามเจริญ
อย่างต่อเน่ือง แล้วต่อไปสตจิะมีก�าลังมากจนสามารถดงึจิตให้เข้าสูค่วาม
สงบได้ 

มาตรการแก้
ความง่วงเหงาหาวนอน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เมื่อดูลมหายใจไปแล้วง่วงและหลับไปไม่รู ้ตัว เมื่อต่ืนข้ึนมาเหมือนรู ้สึกว่า 
การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า รู้สึกผิด อย่างนี้จะต้องท�าอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : วิธีแก้ความง่วงอย่างท่ีเคยพดูไว้ก็มหีลายวิธี วิธีหน่ึงกค็อืการอดอาหาร  
ถ้าเราอดอาหารนี้มันจะก�าจัดความง่วงเหงาหาวนอนไปได้ แต่ถ้าเราไม่ถูกจริต 
กบัการอดอาหาร เรากต้็องไปหาสถานท่ีน่ากลัวปฏิบัต ิเช่น ไปปฏบิติัในป่าช้า
หรือในป่าชัฏป่าทึบอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นสถานท่ีน่ากลัว อย่างในหนังสือท่ีหลวงตา
ท่านเขียนไว้ว่าพระธดุงค์บางรปูท่านก็ไปนัง่ตรงทางเสอืผ่าน ท่านเหน็รอยเท้าเสอื
อยู่ตรงไหน ท่านก็จะไปนั่งแถวนั้น เพราะท่านรู้ว่าเดี๋ยวเสือมันก็ต้องเดินมา และ
เมือ่มคีวามกงัวลความกลวัเสอื มนัก็จะท�าให้ไม่ง่วงนอน หรอืบางท่านก็ไปนัง่อยู่ท่ี 
หน้าปากเหว ถ้าเกิดมันสัปหงก มันก็หัวท่ิมลงเหวเลย ถ้ามันมีอะไรเหล่านี้มา 
เป็นมาตรการ มันจะแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได้ 
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อยากให้จิตสงบ 
ไม่ใช่มาฝึกตอนใกล้ตาย
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ก่อนจะตายระลึกรู้ลมหายใจอย่างเดียว ไม่ได้มีค�าบริกรรมเช่นพุทโธ อย่างนี้จะ
ไปสู่สุคติภูมิได้ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าจิตสงบก็ไปได้ กลัวแต่จะไม่สงบ และจะกลัวตายจนกระทั่งไม่มีสติสตัง 
ท่ีจะนึกดูลมหายใจ ถ้าอยากจะมสีตดิลูมหายใจได้มนัต้องฝึกก่อนตาย ตอนท่ี 
ยังมชีวีิตอยู่ ไม่ใช่มาฝึกตอนท่ีใกล้ตาย เพราะตอนนัน้มนักเ็หมอืนเด็กเรียน
หนังสือท่ีไม่ท�าการบ้าน ไม่ดูหนังสือ จะมาดูตอนกลางคืนก่อนท่ีจะสอบอย่างนี้ 
ถ้าอย่างนั้นดูไปทั้งคืนก็ไม่มีวันที่จะดูทัน

 เพราะฉะน้ันถ้าอยากจะให้ใจตายอย่างสงบก็ต้องฝึกสติต้ังแต่ขณะท่ียังไม่ตาย 
ขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติ พยายามฝึกให้มันเป็นนิสัยข้ึนมา เพราะถ้ามันเป็น
นิสัยแล้ว เวลาตายมันก็จะท�าหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติ 

การบรรลุพระอริยบุคคล
ต้องเป็นไปตามขั้น
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การบรรลธุรรมเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัต์ จ�าเป็น
ต้องบรรลุตามล�าดับขั้นตอนหรือว่าสามารถบรรลุข้ามขั้นได้ครับ 
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พระอาจารย์ : มันมีปัญหาแต่ละข้ันท่ีจะต้องแก้ แก้ปัญหาข้ันไหนได้ก็บรรลุข้ันนั้นได้  
แต่ปัญหาแต่ละขั้นมันก็มีความยากง่ายต่างกันไป ดังนั้นโดยปกติแล้วมันก็ต้อง
เป็นไปตามขั้น คือขั้นที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ไป จะข้ามขั้นนี้คงจะเป็นไปได้ยาก ในทาง
ปฏบัิตินี้มนัก็ต้องผ่านไปทีละข้ัน เพราะความยากง่ายของข้ันแต่ละข้ันนี้มนัมอียู่
ในตัวของมัน ดังนั้นคงว่าจะข้ามไม่ได้ 

ต้องรู้เป้าหมายของผู้แสดงธรรม
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เคยได้ยินหลวงตาเทศน์ว่า หากจติมคีวามสงบเย็นใจแล้ว กใ็ห้ออกพจิารณาทาง
ปัญญาโดยให้ยกกายมาพิจารณา หากพิจารณาราคะจนผ่านกายได้แล้ว จะถึง
ความเป็นพระอนาคามี ถามว่าการละสังโยชน์ ๓ ของพระโสดาบัน สามารถละได้ 
ด้วยการพิจารณากายตามทางนี้ใช่หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องพิจารณาอย่างอื่น
เป็นธรรมควบคู่กัน 

พระอาจารย์ : คือบางทีหลวงตาท่านแสดงธรรมนี้ ท่านก็ไม่ได้เจาะจงเป็นข้ันเป็นตอน  
ท่านแสดงไปตามวาระหรือไปตามบุคคลท่ีฟัง ซึ่งบางครั้งท่านแสดงให้พระนี้  
ท่านจะสอนใหเ้จริญอสภุะเป็นหลกั เพราะจะได้ปกป้องไมใ่หพ้ระไปกระท�าผดิศีล  
และเพื่อจะได้รักษาพรหมจรรย์ของพระได้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องบรรลุ 
พระอนาคามีเลย อย่างพระนี้จะต้องรักษาศีลให้ได้ จะต้องรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิด
กามารมณ์ขึ้นมา การป้องกันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถท�าลายมันได้หมด 
อย่างน้อยกท็�าให้มนัอ่อนก�าลงัลงจนกระท่ังมนัไม่มาสร้างไม่มาบบีค้ันให้จติใจไป
กระท�าการผิดศีลของพระได้

 ดังนัน้เวลาท่ีท่านแสดงเรื่องกามราคะนี้ ท่านแสดงให้กบัพระเพือ่ท่ีจะคอยปกป้อง
ศีลของพระให้บริสุทธิ์ แต่ก็มีเป้าหมายอยู่ท่ีการบรรลุเป็นพระอนาคามีด้วย แต ่
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การที่จะก�าจัดกามราคะได้หมดไปนี้ จะต้องก�าจัดสังโยชน์เบื้องต้น ๓ ข้อ
ให้ได้ก่อน คือ การละสักกายทิฏฐ ิ ท่ีมันง่ายกว่าการละกามราคะน่ันเอง  
ต้องพิจารณาขันธ์ ๕ โดยเฉพาะร่างกาย ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราของเรา 
พจิารณาเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาว่ามนัไม่ใช่ตัวเราของเรา มนัไม่เท่ียง มนัเกิด 
แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของมัน ร่างกายก็เช่นเดียวกัน  
มันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ไปตามธรรมชาติของมัน ห้ามไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มัน 
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมา ผู้ที่เห็นทุกข์ในความอยากเหล่านี้ก็จะ
ละความอยาก เพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีความแก่ ความเจบ็ ความตาย ไม่ได้อยู่ท่ี
ทกุขเวทนา แต่อยู่ทีค่วามอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ไม่อยากจะพบ
กับทุกขเวทนา เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กบัมนัไปจนกว่าจะจากกันไปโดยธรรมชาติ 
เมือ่มนัหมดวาระของมนักจ็ะหมดไปเอง แต่ขณะท่ียังต้องเจอกนักยั็งต้องอยู่กบั
มันให้ได้ วิธีจะอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ก็คือต้องไม่อยากให้มันหายไป ทุกขเวทนา
เกิดข้ึนก็อยู่กับมันไป สักแต่ว่ารู ้ ไป แล้วจะอยู่กับมันได้อย่างไม่เดือดร้อน  
ความแก่ ความตาย กเ็ช่นเดยีวกนั มันปรากฏขึน้มากร็ับรู้ ไป อย่าไปอยากไมแ่ก่  
อย่าไปอยากไม่ตาย เพราะมันจะสร้างความทุกข์ข้ึนมาโดยใช่เหตุ นีคื่อการละ
สังโยชน์ ข้อที่ ๑ เรียกว่า สักกายทิฏฐิ 

 ถ้าละได้ก็จะเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยาก วิภวตัณหา 
ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย และการที่ละความอยากได้ก็ต้อง
เห็นว่าร่างกายมันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เรียกว่าเห็นอริยสัจ ๔ เห็นธรรม 
ผู้เห็นธรรมก็คือผู้เห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ท่ีจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรม
ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์ พระโสดาบันนี่เอง ก็จะไม่สงสัยใน
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามจีริงหรือไม่มจีริง แล้วกจ็ะไม่ไปแก้ปัญหาด้วยวิธี
ต่างๆ ด้วยการไปสะเดาะห์เคราะห์ ไปท�าอะไรท่ีนอกเหนือค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
คือให้ดับทุกข์ด้วยการเจริญสติปัญญา ด้วยทาน ศีล ภาวนา เท่านั้น 
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วิธีไหนก็ได้
ถ้าท�าแล้วหยุดความคิดได้

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธนั้น พอเกิดความคิดหรืออารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา 
ก็จะใช้วิธีตามรู้ พอความคิดหรืออารมณ์ต่างๆ ดับไปแล้ว ให้กลับมาพุทโธต่อได้
ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถ้ามันดับได้ก็ท�าได้ เป้าหมายคือให้มันดับความคิดปรุงเเต่งต่างๆ ด้วยวิธี
ไหนก็ได้ เพียงแต่รู้ทันว่าเราก�าลังคิดแล้วมันก็หยุดได้ หรือว่าใช้ปัญญามาหยุด
มันก็ได้ ถ้ามันคิดไปในทางนิจจัง สุขัง อัตตา เราก็ดึงมันกลับมาคิดทาง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วมันก็จะแก้กันไปได้ แล้วแต่วิธีของแต่ละคน  
ถ้าท�าแล้วหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน 

ทาน ศีล ภาวนา 
คือวิธีท�าความสะอาดใจ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เคยถามพระอาจารย์เก่ียวกับการท�าความสะอาดหยากไย่ พระอาจารย์ได้สอน
ตอนหนึ่งว่า อย่างอื่นรกรุงรังกว่านี้ก็มี ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องหยากไย่ พอเห็น
แมงมมุเลยท�าให้นึกถึงค�าสอนของพระอาจารย์ แล้วกฉ็กุคิดว่าใจของเรานี่แหละ
สกปรกรกรุงรังโยงใยยึดมั่นยิ่งกว่าใยแมงมุม แล้วรู้สึกท้อแท้ใจมาก จะท�าความ
สะอาดใจของเราอย่างไรดีคะให้มันสะอาด ไม่ยึดมั่นรกรุงรัง 
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พระอาจารย์ : ก็ใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ช�าระก็คือ การท�าทาน การรักษาศีล และ
การภาวนา ขึ้นอยู่กับความสกปรกของใจเราว่าอยู่กับเรื่องอะไร ถ้าอยู่กับเรื่อง 
ข้าวของเงินทองกช็�าระด้วยทาน ถ้าอยู่เรื่องการกระท�าท่ีมชิอบก็ช�าระด้วย
ศีล ถ้าอยู่ที่ความวุ่นวายใจก็ช�าระด้วยการภาวนา 

เวลาเริ่มปฏิบัตินี้
มันต้องฝืนต้องบังคับ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : โยมพยายามฝึกมีสติในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน รู้สึกมันต้องต้ังเจตนาบังคับจิต  
ไม่ได้รู้สึกอารมณ์ตามธรรมชาติ จนบางทีเราพากย์หนังอยู่ในใจว่าเราก�าลังท�า 
อะไรอยู่ เวลาเรานัง่สมาธิกเ็หมอืนเราต้องบังคับลมหายใจเข้าออกให้ยาวๆ แทนท่ี
จะตามรู้ลมหายใจ เลยสงสัยว่าท�าผิดวิธีหรือเปล่าคะ 

พระอาจารย์ : คือการปฏิบัติใหม่ๆ นี้มันต้องฝืนมันต้องบังคับ เหมือนกับการที่เราหัดใช้
มือที่เราไม่ถนัด สมมุติว่าเราถนัดมือขวา แล้วพอดีมือขวาเราเสีย ใช้ไม่ได้ เรา
ก็ต้องใช้มือซ้าย เวลาใช้มือซ้ายใหม่ๆ มันก็จะเก้อๆ เขินๆ จะไม่คล่องแคล่ว
ว่องไวเพราะมันไม่เคยชิน เราก็ต้องพยายามบังคับหัดใช้มันไปเรื่อยๆ ต่อไปมัน
ก็จะเกิดความช�านิความช�านาญข้ึนมา เหมือนกับการหัดขับรถหัดพิมพ์ดีดก็ดี  
ใหม่ๆ มนัก็เก้อๆ เขินๆ ขัดๆ ยังไงไม่ทราบเพราะมนัไม่เคย แต่พอฝึกฝืนท�าไปเรื่อยๆ  
ต่อไปมันก็จะถนัด มันจะเคยชินข้ึนมา แล้วมันก็จะไหลคล่องแคล่วว่องไว  
เหมือนกับท่ีเราท�ากับสิ่งอย่างอื่น ตอนนี้ใจของเราชอบลอยไปลอยมา พอเรา
บังคับไม่ให้มันลอยไปลอยมา เราก็เลยรู้สึกอึดอัด รู้สึกว่ามันยาก เพราะมันต้อง
ฝืนต้องบังคับเท่านั้นเอง
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 ดังนั้นการฝืนการบังคับแบบน้ีไม่ใช่เป็นการท�าแบบไม่เป็นธรรมชาติ  
มันเป็นวิธีการท่ีจะท�าให้ใจของเราน้ันกลับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติท่ี 
แท้จริงของเขา ดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝืนบังคับมันไปเรื่อยๆ เพ่ือให้ใจสงบ 
ใจสงบแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับ มันจะสงบของมันไปตลอดเวลา 

ความเบื่อที่เป็นธรรม
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การท่ีเรารูส้กึว่าเราอายุมากแล้ว สขุภาพเสือ่มลง แต่ยังไม่ถึงเวลาเกษยีณ อยาก
ลาออกเพราะเบื่องานเบื่อเดินทาง เราอยากมีเวลาปฏิบัติธรรม เข้าคอร์สปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น อย่างนี้ไม่ใช่วิภวตัณหา แต่เป็นฉันทะตามอิทธิบาท ๔ ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ใช่ เป็นเหตุเป็นผล 

เป้าหมายของ
การพิจารณาอสุภะ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะ ควรพิจารณาอย่างไรครับ ท่ีปฏิบัติอยู่ใช้ 
พุท ลมเข้า โธ ลมออก 

พระอาจารย์ : อันนี้ไม่ใช่วิธีพิจารณาอสุภะ อันนั้นเป็นการเจริญพุทธานุสติ การเจริญสติ
เพื่อให้ใจสงบ แต่การเจริญอสุภะนี้ต้องนึกถึงสภาพท่ีไม่สวยไม่งามของร่างกาย 
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เช่น เวลาร่างกายต่ืนข้ึนมาใหม่ๆ ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตา เผ้าผมยังไม่ได้หวี  
อย่างนี้เป็นต้น หรือว่าตอนเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่แก่ ตอนที่ตาย หรือไม่เช่นนั้น 
กต้็องเข้าไปดูภายใต้ผิวหนงั ดูอวยัวะต่างๆ ท่ีมอียู่ภายในร่างกาย เช่น โครงกระดูก  
เช่น หัวใจ ตับ ปอด ล�าไส้ต่างๆ อันนี้ถ้ายังไม่เคยเห็นก็ต้องไปเปิดหนังสือของ
นักศึกษาแพทย์ดูก็ได้ หรือถ้าอยากจะดูของจริงสดๆ ร้อนๆ ก็ไปดูที่โรงพยาบาล
ที่เขามีการช�าแหละศพ ขออนุญาตเขาเข้าไปดูได้เพื่อจะได้เห็นภาพที่ไม่สวยงาม
ของร่างกาย แล้วเอาภาพนั้นมาติดตาติดใจไว้ให้ระลึกถึงภาพเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆ 
แล้วต่อไปเวลาเห็นภาพท่ีสวยงามท่ีจะมาสร้างให้เกิดกามารมณ์ข้ึนมา เราก็จะ
สามารถดึงภาพที่เราเห็นที่ไม่สวยไม่งามนี้มาแก้มาดับกามารมณ์ได้ 

เรื่องของร่างกาย 
ไม่ใช่เรื่องของจิตใจ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : กรณีมีคนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ญาติของคนป่วยมาขอบุญกับหลายๆ คน 
ให้ช่วยอุทศิบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วย เป็นไปได้ไหมครับทีค่นป่วยจะ 
หายป่วยเพราะอุทิศบุญให้ครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าหายก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เสียเวลา เวลาพระป่วยท่านยังต้องเข้า
โรงพยาบาล มันเป็นเรื่องของร่างกาย ไม่ใช่เรื่องของจิตใจ คนละเรื่องกัน จิตใจนี้ 
อาศัยบุญกุศลได้อยู่ แต่ร่างกายนี้ต้องอาศัยยาอาศัยหมอ 
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ไม่หายโกรธ
เพราะยังมีความอยาก

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เรื่องความโกรธท่ีพระอาจารย์ ได้เทศน์อย่างเมื่อวานนี้ หนูก็มีปัญหาเรื่อง 
ความโกรธ คือยอมหยุดแล้วแต่มันเย็นเป็นช่วงๆ พอคิดถึงต้นเหตุท่ีท�าให้เรา
โกรธ มนัก็รูส้กึกลบัมาโกรธอกีท้ังๆ ท่ียอมหยุดแล้ว แต่เหตุผลท่ียอมคือหนกูลวั 
พระอาจารย์ หนูไม่ได้คิดถึงข้อธรรมะท�าให้หนูยอมแล้วหนูหยุด แต่มันไม่เย็น 
นึกถึงทีไรมันก็โกรธ ซึ่งปกติไม่มีใครว่าหนูหรือมานั่งด่าหนู เขาไม่สามารถด่า 
หนไูด้ แต่เมือ่วานนี้หนูยอมให้คนเขาด่าหนจูนจบโดยไม่ตอบโต้ แต่พอผ่านไปแล้ว 
พอถึงนึกมันก็ยังรู้สึกโกรธอยู่ 

พระอาจารย์ : เพราะยังมีความอยาก ยังอยากให้เขาไม่มาด่าเราไม่มาว่าเรา เรายังไม่ได้
พิจารณาว่าเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนฝนตก ถ้าเรายอมรับเรื่องของ
ฝนตกได้ เราจะไม่ร้อนไปกับฝน แต่ถ้าเรายังคิดว่าเรายังอยากจะควบคุมบังคับ 
ฝนได้ คือสั่งไม่ให้ตกได้ เวลามันตก เราก็ยังจะโกรธอยู่ ดังนั้นเราต้องพิจารณา
คนท่ีเราโกรธคนท่ีเขาด่าเราว่าเราไปควบคุมเขาไม่ได้ ไปสัง่เขาไม่ได้ แล้วเรากอ็ย่า
ไปมีความอยากไม่ให้เขาด่าเราต�าหนิเราว่าเรา เราต้องยอมรับว่าเหมือนอยู่ใต้ฟ้า 
ต้องเจอฝนเป็นธรรมดา อยู่ในโลกต้องเจอสรรเสริญนินทาเป็นธรรมดา ถ้าจะ 
ไปเลือกเอาแต่สรรเสริญ ไม่เลือกเอานินทาก็จะทุกข์ไปตลอด เวลาท่ีพบ
กบัการนินทาว่ากล่าว เวลาใครเขาว่าเรา ขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลดีกว่า ฟังสิ่ง 
ท่ีเขาว่านั้นจริงหรือไม่จริง ถูกหรือไม่ถูก ถ้าสิ่งท่ีเขาว่าเราเป็นความจริงแล้วถูก 
ถ้าเราน้อมเอามาแก้ไขเราก็จะได้รับประโยชน์ ขอให้คิดว่าค�าต�าหนินี้เป็นเหมือน
กระจกส่องหน้าเรา บางทีเราไม่รูเ้รามองไม่เหน็ว่าตัวเราดีหรือไม่ดี แต่คนอืน่นี้เขา
จะเหน็เราอย่างชัดเจน เป็นเหมอืนกับกระจก ดังนัน้บางทีเรากต้็องอาศยัความคิด 
ความเห็นของผู้อื่นเป็นผู้ที่จะสะท้อนความจริงของเรา 
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 เช่นของพระนี้ ในช่วงวนัสดุท้ายของพรรษาทุกปี ปกติวนัพระวนันัน้จะเป็นการสวด
พระปาฏิโมกข์ คือการฟังพระท่านแสดงพระปาฏิโมกข์ คือศีล ๒๒๗ ข้อของพระ 
เพื่อเป็นการทบทวนความจ�าทกุ ๑๕ วัน จะต้องมีพระแสดงพระปาฏิโมกข์ใหพ้ระ
ทั้งวัดได้ฟังเพื่อจะได้จดจ�ากัน เหมือนกับเป็นการประกาศค�าสั่งของพระพุทธเจ้า
ว่าห้ามท�าอย่างนั้นห้ามท�าอย่างนี้ ถ้าไม่คอยประกาศอยู่เรื่อยๆ เด๋ียวมันลืม  
แต่ในวันสุดท้ายของพรรษาคือวันออกพรรษานี้ ท่านจะยกเว้นว่าวันนั้นไม่ต้อง
สวดพระปาฏิโมกข์ แต่จะให้พระท�าการปวารณาตนแทน

 การปวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้พระทุกรูปท่ีอยู่ร่วมกันน้ีมีโอกาสท่ี 
จะต�าหนิว่ากล่าวติเตียนได้ ให้ช่วยชี้บอกว่าการกระท�าของข้าพเจ้าก็ดี  
ท่ีท่านได้เหน็กด็ ีท่ีท่านได้ยินกด็ ีหรือสงสัยกด็ ีถ้ามนัไม่ดไีม่งาม ขอโปรด 
ให้ท่านได้ช่วยว่ากล่าวตกัเตอืนข้าพเจ้าด้วย นับตัง้แต่พระเถระลงมาจนถึง 
พระองค์สุดท้าย ทุกคนจะต้องแสดงปวารณาทุกคน ต้องท�าทลีะคน เริ่มต้น 
จากพระเถระท่านจะกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอความเมตตาจากท่านท้ังหลายโปรดต�าหนิ 
ติเตียนว่าสิ่งท่ีท่านท้ังหลายได้เห็นก็ดี ได้ยินก็ดี สงสัยก็ดี เป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะ 
ไม่สมไม่ควร ขอให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด นี่คือสิ่งท่ี
พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ปฏิบัติในวันสุดท้ายของพรรษา เพราะช่วงท่ีอยู่ด้วยกัน 
ในพรรษา ๓ เดือนนี้ อาจจะเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆ ของแต่ละองค์ ซึ่งบางองค์ 
ท่านกอ็าจจะไม่รูว่้าผิดก็ได้หรือไม่ควรก็ได้ ดังนัน้ท่านกเ็ลยให้บอกให้เปิดโอกาส  
แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปวารณาตัวเองเช่นเดียวกัน ท่านไม่ถือว่าการ
ต�าหนิติเตียนนี้เป็นสิ่งท่ีเสยีหายแต่อย่างใด แต่ทรงเหน็ว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์
ถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผล ถ้าสิ่งท่ีเขาพูดเป็นความจริง เราผิดจริง เราไม่ดีจริง  
ก็เหมือนกับเราดูหน้าของเราในกระจกว่าทาปากเบี้ยวไปหรือทาค้ิวเบี้ยวไป  
เราก็จะได้มาแต่งใหม่ให้มันถูกต้อง ถ้าไม่มีกระจก เราก็จะคิดว่าเราทาดีแล้ว 
แต่งดีแล้ว แต่คนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็ว่า เอ๊ะ แต่งหน้าอะไร อันนี้ก็ให้มองการ
ต�าหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนของผู้อ่ืน ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งท่ีเขาว่ากล่าว
ตักเตือนมันไม่เป็นความจริง เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่า เราก็เฉยเสีย ให้ผ่านไป 
เราก็ไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไร 
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 อันนี้เป็นวิธีการของนักปราชญ์ เวลาฟังค�าต�าหนิติเตียนนี้ ท่านจะน้อมเอามา
ท�าให้เกิดประโยชน์ ท่านบอกว่าเป็นเหมือนคนช้ีขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะถ้า
เราท�าความผิดแล้วเราท�าความผิดไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดความเสียหายกับเรา  
แต่ถ้ามีคนมาช้ีบอกว่าท�าผิด การกระท�านี้เกิดความเสียหาย ถ้าเราหยุดการ 
กระท�าเหล่านี้ เราก็จะไม่มีความเสียหายตามมา เราก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินเสีย
ทองไปแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเราท�าเอาไว้ เป็นเหมอืนกับเราได้ทรพัย์ การไม่เสยีทรพัย์
ก็เหมอืนกับการได้ทรพัย์มา นี่ท่านถึงบอกว่าเวลาใครเขาว่ากล่าวตกัเตอืนเรา  
ขอให้เราคิดว่าเป็นการช้ีขุมทรัพย์ให้กับเรา หรือให้คิดว่าเขาก�าลังให้เงิน
ให้ทองเราก็ได้ แล้วแทนที่เราจะไม่อยากจะฟัง เราก็อยากจะฟัง 

ศิษย์ : ถึงแม้ว่าไม่ตอบโต้ เฉยไป แต่ว่าในใจมันยังกระเพื่อม มันยังสั่น ก็แสดงว่า 
สอบตกใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : กม็นัไม่ได้เฉยด้วยเหตุด้วยผลไง มนัเฉยด้วยรูว่้ามนัไม่ควรตอบโต้ แต่มนั
ยังไม่ได้ไปหยุดความอยากที่อยากไม่ให้เขาว่าเรา อยากไม่ให้เขาด่าเรา 

ศิษย์ : คือ ณ ตอนนั้นมันก็เห็นว่าการตอบโต้ซึ่งหนูมีสารพัดวิธีท่ีหนูจะตอบโต้เขา 
หรือท�าให้เขามาขอโทษหนู แล้วหนูก็เห็นว่าตรงนั้นมันเป็นความสุขความสะใจ 
ตรงหน้าที่หนูจะเลือกเอา แต่วิธีที่ยากกว่าคือหนูกลับมาท�าใจซึ่งมันยากมาก

พระอาจารย์ : เพราะเราไม่เคยท�า มันก็ยากไง เราเคยแต่เอาชนะเขา แพ้เป็นพระ ชนะ
เป็นมาร เราชอบเป็นมารกันมันก็เลยง่าย เวลาเป็นพระทีมันถึงยาก
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ควรคิดให้ดีก่อนจะสัญญากับใคร
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมมคีวามทุกข์ทางใจมานาน ผมได้รบัทุนการศกึษาจากพระท่านหนึ่ง แต่ผมเรียน
ไม่จบด้วยค�าพูดที่ไม่มีสัจจะ มันจะเป็นบาปต่อผมหรือเปล่าครับ 

พระอาจารย์ : ก็ไปพูดอะไรไว้ล่ะ ถ้าเราตั้งสัจจะไว้เราก็ควรที่จะรักษาสัจจะ การไม่รักษา
สัจจะนี้ก็เป็นเหมือนกับการพูดปด เช่น เราสัญญาว่าเราจะท�าอะไรอย่างใด 
อย่างหน่ึงแล้วเราไม่ท�า อย่างน้ีกเ็รียกว่าเป็นการพูดปด การพูดปดกถื็อว่า
เป็นบาปอย่างหนึ่ง 

 ดังนั้นก่อนท่ีเราจะให้สัญญงสัญญาอะไรกับใครไว้ เราต้องคิดให้ดีก่อน เพราะ
โบราณท่านก็พูดไว้แล้วว่า ก่อนที่เราจะพูด เราเป็นนายของค�าพูดของเรา เราจะ
สั่งให้มันพูดอะไรก็ได้ แต่พอเราพูดไปแล้วมันจะเป็นนายของเรา เพราะมันจะมา
สั่งให้เราท�าตามท่ีเราพูดเอาไว้ ดังนั้นก่อนท่ีจะรับปากกับใครจะให้ค�ามั่นสัญญา
กับใครก็ควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าท�าได้หรือไม่ ควรจะมีค�าว่า “ถ้า” ไว้สักหน่อย 
ก็ยังดี ถ้าท�าได้ก็ท�าให้ อย่างนี้ 

จริตนิสัยไม่เหมือนกัน
จึงเกิดหลากหลายวิธี
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เหตุใดจึงมีสายปฏิบัติเกิดข้ึนมาต่างๆ สาย และมีค�าบริกรรมต่างๆ แท้จริง 
พระพุทธองค์ได้สอนเกี่ยวกับค�าบริกรรมไหมคะ 



99

พระอาจารย์ : แต่ละคนนี้มีจริตไม่เหมือนกัน ชอบจริตชอบวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกัน  
วิธีท�าใจให้สงบจึงมี ๔๐ วิธี เหมือนกับอาหารที่มีอยู่ ๔๐ ชนิด ในประเทศไทย 
เรานี้ อาหารจีนก็มี อาหารเกาหลีก็มี อาหารญี่ปุ่นก็มี มันมีหลากหลายแต่ก็เป็น
อาหารเหมือนกัน กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน แต่ความชอบของคนเราเนื่องจาก
จริตนิสัยไม่เหมือนกัน มันก็เลยเลือกกินในสิ่งที่เราชอบ การบ�าเพ็ญจิตภาวนา
ท�าใจให้สงบก็เหมือนกัน บางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธก็ใช้พุทโธไป บางคนชอบ 
ยุบหนอพองหนอก็ใช้ ไป คนไหนได้ผลแบบไหนก็จะเอามาสั่งสอนต่อเป็น 
ทอดๆ ไป มันก็เลยกลายเป็นสายปฏิบัติที่เป็นสายๆ ไป แต่ทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่ 
อันเดียวกันคือความสงบของใจ แต่พอเข้าสู่วิปัสสนาแล้วน้ีมีสายเดียว คือ 
สายไตรลักษณ์เท่าน้ัน สายอสภุะ สายอาหาเรปฏิกูลสัญญา ทกุคนจะต้อง
เข้าสูส่ายน้ีถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่ส่วนสายสมาธิน้ีมีวิธีเข้าอยู่
ตั้ง ๔๐ วิธีด้วยกัน 

ข้อส�าคัญคือให้ใจสงบ
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การฝึกสติในขณะท�าภารกิจการงาน บางช่วงก็จบัลมหายใจพร้อมค�าบริกรรมพทุโธ 
บางช่วงก็ดูอวัยวะส่วนท่ีเคลื่อนไหวท�างานพร้อมพุทโธ บางช่วงก็จดจ่ออยู่กับ 
การสวดอิติปิ โส สวากขาโต สุปฏิปันโน วนไปเรื่อยๆ ไม่ได้ท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตลอดวันยันหลับ อย่างนี้ถือว่าจับฉ่ายหรือมั่วไปหรือเปล่าครับ 

พระอาจารย์ : ให้ดูท่ีผล ผลท่ีเราต้องการก็คือเราไม่ต้องการปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่าน  
คิดแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆ ข้ึนมา ถ้าใจว่างใจเย็นใจสงบมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร 
วิธีการที่จะท�าให้มันสงบก็อย่างที่พูด มันมีอยู่ถึง ๔๐ วิธีด้วยกัน เหมือนกับเรา
รับประทานอาหาร ต่อให้มันเป็นอาหารจานโปรดของเราก็เถอะ ถ้ารับประทาน 
ทุกวนัๆ ไม่ถึงเดือนก็ไม่อยากจะรบัประทานแล้ว มนักอ็าจจะต้องเปลีย่นบ้างก็ได้ 
ข้อส�าคัญขอให้ใจสงบก็แล้วกัน 
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ถ้ามันเดินไม่ได้ก็ให้นั่งภาวนาแทน
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การเดินจงกรมภาวนา เท่าที่ทราบคือครูบาอาจารย์ให้เดินตามตะวัน ถ้าสถานที่
ไม่อ�านวยหรือเราไม่ทราบทิศในบางสถานที่ เราสามารถเดินทิศอื่นได้ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ท่านก็ไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาด เพยีงแต่ท่านแนะน�าว่าควรจะเดินไปในทิศทาง
ตามตะวนั คือตะวนัออกสูต่ะวนัตก หรือเย้ืองเฉียงเหนือเฉียงใต้ได้ แต่ท่านบอก
ว่าไม่ควรเดินเหนือใต้ แต่ถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆ ก็ให้นั่งเสียแล้วกันถ้าเราอยาก
จะเช่ือฟังครูอาจารย์ หรือให้เราออกไปหาสถานท่ีหรือไปหาเข็มทิศดูดวงตะวัน 
ดูพระอาทิตย์ว่าเดินไปทางไหน แล้วเราก็ไปเดินตามทางจงกรมนั้น 

ความว่างนี้เกี่ยวกับใจ
เพียงอย่างเดียว
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : สิ่งที่ไม่มีวิญญาณ เช่น ต้นไม้ แม่น�้า ภูเขา หิน ดิน ทราย วัตถุสิ่งของเหล่านี้ 
มีความว่างหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : เขาเป็นธาตุ ค�าว่า ว่าง หมายความว่าอย่างไร มันไม่เกี่ยว ค�าว่า ว่าง เป็น
เรื่องของใจ ค�าว่าใจว่างไม่ว่างก็คือใจมีความคิดปรุงเเต่งหรือมีอารมณ์ต่างๆ  
หรือไม่ ถ้าไม่มีความคิดปรุงเเต่งไม่มีอารมณ์ ใจมันก็ว่าง ดังนั้นความว่างนี้มัน
เกี่ยวกับเรื่องของใจเพียงอย่างเดียว ส่วนเรื่องของธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ  
ไม่มีค�าว่าว่าง เขาก็เป็นธาตุของเขาไป 
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ล�าดับขั้นต�่าสุดสู่สูงสุด
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : กิเลสเป็นของหนัก อย่างนี้ถ้าเราล�าดับข้ันของความหนัก นรกก็อยู่ต�่าท่ีสุด  
ขึ้นมาก็เป็นเมืองมนุษย์ ต่อมาก็เป็นเทวดา พรหม อย่างนี้ดินแดนพระนิพพาน 
ก็เป็นดินแดนที่อยู่สูงที่สุดใช่ไหมคะ เพราะปราศจากกิเลส 

พระอาจารย์ : ก็ใช่ อย่างท่ีเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นสวรรค์ช้ันสูงสุด ในปัจจุบันนี ้
เราก็เปรียบเทียบแบบคอนโด คือยิ่งมีความสูงมากมันก็ยิ่งแพงมาก

ความจริงที่เราต้องเข้าใจ
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดิฉนัได้ลองฝึกเจริญมรณานสุติ โดยคิดว่าตัวเองจะตายสภาพใด อย่างไร เมือ่ไร 
เวลาเราตาย คนรอบข้างจะสุขหรือทุกข์ก็เห็นว่าย่อมเป็นไปตามกรรม พิจารณา
ตนเองเน่าเหลือแต่กระดูก น�าไปเผาไฟก็เป็นข้ีเถ้า หมุนเวียนเป็นสัตว์เราเขา  
ก็ยังไม่แตกฉาน อยากให้พระอาจารย์แนะน�าการพิจารณาไตรลักษณ์ในแง่มุม
ต่างๆ มากกว่านี้อีกค่ะเพื่อตนเองจะได้ระลึกถึงความตายและเกิดมีความกลัว
เพื่อจะได้เป็นผู้ ไม่ประมาทและรีบเร่งความเพียร 

พระอาจารย์ : คือให้เห็นว่าร่างกายนั้นเป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม 
ไฟ ท่ีมาในรูปแบบของอาหาร ในเบื้องต้นก็อาศัยอาหารของแม่ท่ีอยู่ในครรภ์  
แม่กนิอาหารเข้าไปแล้วกลายเป็นเลอืดเป็นอะไรต่างๆ แล้วก็ไปหล่อเลีย้งทารกท่ี
อยู่ในร่างกายให้มอีาการ ๓๒ ปรากฏข้ึนมา พอเจริญเติบโตถึงเวลาจะต้องคลอด
ก็คลอดออกมา พอคลอดออกมาก็รับประทานอาหารต่อ ด่ืมน�้า หายใจเอาลม



▶▶▶▶▶102

เข้าไปต่อ มันก็เป็นการเติมธาตุ ธาตุนี้ก็เป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราใช้สร้างบ้าน 
เวลาเราสร้างบ้านเราต้องมีอะไรบ้างล่ะ ต้องมีอิฐ มีหิน มีปูน มีทราย มีเหล็ก  
มีกระเบื้อง มีอะไรต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราเอามาใช้สร้างบ้าน 

 วัตถุดิบที่เราเอามาสร้างร่างกายก็คือ ดิน น�้า ลม ไฟ ในคราบของอาหารใช่ไหม 
ข้าวนี้มาจากไหน ข้าวก็มาจากต้นข้าว ต้นข้าวมาจากไหน ก็มาจากดินจากน�า้  
ถ้าต้นข้าวไม่มีดินไม่มีน�้าไม่มีอากาศ มันก็งอกข้ึนมาไม่ได้ มันก็เป็นการแปลง
ธาตุให้มาเป็นอาหาร แล้วจากอาหารก็มาแปลงให้เป็นอาการ ๓๒ เป็นวัตถุดิบ 
แต่ละข้ันๆ พออาหารเข้ามาสู่ร่างกายก็มาเสริมผม ผมนี้มันก็งอกข้ึนมาเรื่อยๆ 
เพราะเรากินอาหารเข้าไปมันก็เป็นเหมือนวัตถุดิบท่ีมาเสริมหนัง เสริมเนื้อ  
เสริมเอ็น เสริมกระดูก เสริมอะไรต่างๆ ไปเรื่อยๆ เวลาที่เจริญเติบโต การเสริมนี้ 
มันจะมีการท�างานมากกว่าการเสื่อม แต่พอร่างกายเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วทีนี้  
การเสรมิมนัจะน้อยกว่าแล้ว การเสือ่มของอวยัวะต่างๆ มนัจะมากข้ึนตามล�าดับไป  
ร่างกายมันก็เลยแก่ลงไปๆ แล้วในท่ีสุดมันก็หยุดท�างานเพราะมันเสื่อมสภาพ
หมดไป เหมือนกับรถยนต์ท่ีเราใช้ พอใช้ ไปนานๆ มันก็เก่ามันก็ผุมันก็พัง  
เราก็ต้องทิ้งมันไป 

 ร่างกายก็เป็นแบบเดียวกัน ไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ ไม่มีเรา ไม่มีเขา อยู่ในนั้น  
เรา เขา หรือสัตว์ บุคคล นี้เกิดจากจิตที่ไปครอบครองแล้วก็ไปสมมุติร่างกายนี้ 
ว่าเป็นหญงิเป็นชาย เป็นสตัว์เป็นมนษุย์ เป็นเจ้านายเป็นลกูน้อง เป็นพ่อเป็นแม่  
เป็นพี่เป็นน้อง แต่ร่างกายของทุกคนนี้เหมือนกันหมด มาจากดิน น�้า ลม ไฟ  
เหมือนกันหมด เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมด แต่คนท่ีมาครอบครองนี ้
ไม่เหมือนเท่านั้นเอง คนท่ีมาครอบครองนี้มีบุญบารมีมาไม่เท่ากัน คนท่ีม ี
บุญบารมีมากก็จะมีความรู้ความสามารถมากกว่าคนท่ีมีบุญบารมีน้อยกว่า  
จึงท�าให้เกิดมีฐานะเหลื่อมล�้าต�่าสูงต่างกัน ไปเป็นหมอ เป็นวิศวกร เป็นขอทาน 
เป็นกรรมกร เป็นคนใช้แรงงาน คนขับรถ ก็เป็นเรื่องของบุญบารมีของดวงจิต
แต่ละดวงท่ีมาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายนีเ้ป็นเครื่องมือในการท�าภารกิจ 
การงานต่างๆ 
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 ดังนัน้เวลาร่างกายตายไป ผูท้ีม่าครอบครองไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย ถ้าเรา 
สอนใจให้ใจที่มาครอบครองร่างกายให้เข้าใจกับความจริงอันนี้ เวลาเกิด
ความตายขึ้นมา เราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ เพราะเรารู้ว่า 
ผู้ท่ีครอบครองร่างกายน้ีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ได้ตายไปกับร่างกาย  
เช่น เวลาร่างกายของพ่อแม่หรือของคนท่ีเรารกัตายไป เราก็รูว่้าเป็นเพยีงร่างกาย 
เป็นเพียงรถยนต์ท่ีเขาใช้ขับไปไหนมาไหน แต่คนขับไม่ได้ตายไปกับรถยนต์  
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราก็จะไม่เศร้าโศกเสยีใจอาลัยอาวรณ์กบัการพลัดพราก
จากกัน เวลาตายไปก็เฉย เออ ดี ไปเปลี่ยนรถใหม่ คันนี้มันเก่าแล้ว เตรียมเงิน 
ไว้ ไปซื้อรถใหม่ก็เท่าน้ัน บุญบารมีนี้คือเงินท่ีจะไปซื้อรถใหม่ ถ้ามีมากก็ซื้อ 
รถเบนซ์ได้ ซื้อจาร์กัวร์ได้เลย ถ้ามีน้อยก็อาจจะไปซื้ออีเเต๋นขับไปก่อน 

การให้ขันธ์ ๕ เป็นทาน
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตามท่ีหลวงปู่ชาบอกว่า ให้ขันธ์ ๕ เป็นทานสูงกว่าเงินทองท้ังสิ้น จงพิจารณา
ขันธ์ ๕ ให้ว่างเป็นอาจิณ ทุกข์ดับสิ้น จิตสงบพบนิพพาน การให้ขันธ์ ๕ เป็นทาน 
หมายความว่าอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ก็เหมือนกับการเอาของให้คนอื่นไป เช่น สละเงินสละทองไปให้คนอื่น  
เราก็เรียกว่าเป็นการให้ทานให้ทรัพย์ การให้ขันธ์ ๕ ก็คือให้ร่างกายเรานี้ คือ
เราอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปถือว่าเป็นของเรา คิดว่าเป็นของสัปเหร่อ  
เรายกให้สปัเหร่อแล้ว เพยีงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา ขอเอาเกบ็ไว้ใช้ก่อน พอเวลา 
ไม่หายใจแล้วก็เชิญมาเอาไปได้ คือให้ เราไม่เสียดาย อย่าไปยึดไปติดคิดว่าเป็น
ของเรา คิดว่าเป็นของยืมมา ยืมมาจากสปัเหร่อ เด๋ียวกต้็องคืนสปัเหร่อ ความจริง 
ร่างกายน้ีเรายืมมาจากธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ พอเวลาร่างกายตายไป  
มันก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิม กลับคืนสู่ดิน น�้า ลม ไฟ ไป 
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 นี่คือความหมายที่ให้สละขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ตัวหลักก็คือร่างกาย อีก ๔ ตัวนั้น 
มันไม่ตายไปกับร่างกาย มันอยู่กับใจ 

วิธีแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  น้องเขาให้ถามว่า น้องเขาเพิ่งฆ่าตัวตายแล้วเขารอดมา เขาอยากทราบว่าเขาบาป
แค่ไหนคะจากการที่เขาฆ่าตัวตาย 

พระอาจารย์ : ถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่บาป ถ้าทางกฎหมายเขาจะใช้ค�าว่าการท่ีจะพยายามฆ่า  
กับการฆ่าน้ีมีโทษหนักเบาต่างกัน การพยายามฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปแต่
มันเบากว่าการฆ่าตัวตาย เพราะมันอาจจะยังท�าให้เราคิดฆ่าตัวตายต่อไปได้

 ดังน้ันเราต้องพยายามหยุดความอยากท่ีจะฆ่าตัวตาย การท่ีอยากจะฆ่าตวัตาย
เพราะเราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเอง ปัญหาต่างๆ ที่เรามีกันนี้ไม่ได้
อยู่ที่บุคคลหรือสิ่งของต่างๆ อันนั้นเป็นปัญหาจริงอยู่ แต่มันไม่ใช่เป็นต้นปัญหา  
มันไม่ใช่เป็นปัญหาหลัก ปัญหาท่ีแท้จริงอยู่ท่ีใจของเราท่ีเราอยากให้ส่ิงน้ัน 
บุคคลน้ันเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี หรืออยากได้ส่ิงน้ันส่ิงน้ี อยากได้ 
บุคคลน้ันบุคคลน้ี พอเราไม่ได้ เราสูญเสียไป เรากเ็กดิความเสยีอกเสยีใจ 
หรือเกิดความโกรธแค้นข้ึนมา เวลาท่ีใครเขามาด่ามาว่าเราแล้วเราไป 
ท�าร้ายเขาไม่ได้ เรากเ็ลยคดิท�าร้ายตวัเราเอง เพราะเราก�าลังทุกข์ทรมานใจ  
แต่การฆ่าตวัเราเองน้ีเราไม่ได้ไปฆ่าตวัท่ีสร้างความทกุข์ใจให้กบัเรา ตวัที ่
สร้างความทุกข์ใจให้กบัเรากค็อืความอยาก ความอยากก็เกิดจากความหลง
ท่ีอยากจะให้คนนัน้คนนี้ สิ่งนัน้สิ่งนี้ท�าอย่างนัน้ท�าอย่างนี้ เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี้ 
เพราะเราคิดว่าเขาเป็นแล้วเราจะมคีวามสขุ แต่มนัเป็นความสขุปลอม เป็นความ
สุขชั่วคราว เดี๋ยวเขาก็ท�าอย่างอื่นต่อไปอีก เราก็จะเสียใจอีก 
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 ดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาท่ีแท้จริง ต้นเหตุของปัญหาก็คือเราไม่มีความสุขใน 
ตัวเรา เราจึงต้องไปหาความสุขจากของภายนอกจากบุคคลนั้นบุคคลนี้ แล้วต่อ
ให้เราหามาเท่าไร สักวันหนึ่งเราก็ต้องผิดหวังเราก็ต้องเสียใจ แล้วเราก็จะคิดฆ่า
ตัวตาย ถ้าเรามาหาความสขุภายในใจของเราและได้พบกบัความสขุภายในใจแล้ว  
เราก็จะไม่ต้องหาความสุขจากของภายนอก ไม่ต้องหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ 
จากสิ่งนั้นสิ่งนี ้ แล้วต่อไปคนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิง่นี้ จะเป็นอะไรไป จะท�าอะไร 
จะพดูอะไร กจ็ะไม่สะเทือนใจเรา เพราะเราไม่ได้ไปหวงัอะไรจากเขาแล้ว เพราะเรา 
มีความสุขในตัวของเราแล้ว

 ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาในเรื่องความคิดอยากจะฆ่าตัวตาย ก็ให้เราพยายาม
มาสร้างความสุขภายในใจกนัให้ได้ อย่าไปหาความสุขภายนอก ความสุข 
ภายนอกน้ีมันพาให้เราไปสู่ความทุกข์จนถึงข้ันฆ่าตัวตายได้ ถ้าเรายังไป
หาความสุขภายนอกอยู่เด๋ียวเราก็คิดฆ่าตัวตายอีก เพราะมันก็จะเจอปัญหา 
แบบเดิมอกี เพราะโลกนี้มนัเป็นอย่างนี้ มนัไม่เท่ียง มเีจริญมเีสือ่ม เวลาเจริญก็ดีใจ  
พอเสื่อมก็เสียใจ ดังนั้นจงยุติการหาความสุขภายนอกเถิด แล้วมาถือศีล ๘   
มาไหว้พระสวดมนต์ นัง่ท�าสมาธิ เจริญสติ พยายามสร้างความสขุภายในให้เกดิข้ึน 
ให้ได้ เมือ่ได้ความสขุภายในแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาความสขุจากภายนอกอกีต่อไป  
แล้วจะได้ไม่ต้องมาคิดฆ่าตัวตายอีกต่อไป 
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เพ่งดูลม ไม่ใช่เพ่งที่จมูก
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูนั่งสมาธิแล้วมันเริ่มสงบ แล้วคราวนี้เวลาจะเพ่งอย่างท่ีหลวงพ่อเคยสอน  
เพ่งจมูกค่ะ แล้วมันเป็นสองเรื่องค่ะ เป็นจมูก กะโหลกกับจมูกสลับกันไป 

พระอาจารย์ : เราควรจะเพ่งดูลม ไม่ใช่เพ่งที่จมูก คือเพ่งดูลมตรงจุดที่สัมผัสเข้าออก
ที่มันเด่นชัดก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากของเรา ไม่ใช่ของคนอื่น 
ให้ดูตรงจุดท่ีลมสัมผัสกับร่างกายเวลาเข้าหรือเวลาออก แล้วก็ไม่ต้อง
ตามเข้าหรือตามออก ให้อยู่จุดเดียวเพื่อใจจะได้นิ่ง ถ้าตามเข้าตามออก 
ใจก็จะไม่น่ิง เมื่อไม่น่ิงมันก็จะไม่สงบ ดังนั้นหาจุดใดจุดหนึ่งท่ีเราสามารถ 
รับรู้ลมได้ บางท่านใช้ท่ีกลางหน้าอกก็ได้ ท่ีเขาเรียกว่า ยุบหนอ พองหนอ  
คือดูท่ีหน้าท้องที่หน้าอกกัน เวลาหายใจเข้า ท้องก็พอง อกก็พองข้ึนมา 
เวลาหายใจออก มันก็ยุบเข้าไป จึงมีค�าว่ายุบหนอ พองหนอ ออกมา 

 ถ้าเราใช้ปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากข้ึนมา เราก็เฝ้าดูไปเฉยๆ ก็ได้ ให้เป็นท่ี 
ผูกใจ ถ้าไม่ผูกใจ ใจก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ถ้าคิดอยู่มันก็
จะไม่สงบ แต่ถ้าดูเฉยๆ สักแต่ว่ารู้ รู้ว่าเข้า รู้ว่าออก ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม 
ลมจะหยาบจะละเอียด จะสั้นจะยาว ก็ให้รู้ตามความเป็นจริง ไม่ต้องไปปรุงเเต่ง
เก่ียวกบัเรื่องลม แม้แต่ลมหายไปกใ็ห้รูว่้ามนัหายไปมนัหมดไป อย่าไปปรงุเเต่งว่า 
มนัหายไปแล้วเราจะตายหรอืเปล่า ถ้ายังมสีติยังรูอ้ยู่นีท่้านบอกไม่ตาย คนท่ีดูลม 
มาไม่รู้กี่ล้านกี่แสนคนแล้ว ไม่มีใครตายจากการดูลมแล้วลมหายไป ลมหายไป 
แล้วมันจะตามมาด้วยความสงบ จิตมันจะรวมเพราะจิตมันละเอียดเต็มท่ี 
มันถึงจับลมไม่ได้ พอจับลมไม่ได้ปั๊บ ถ้าเรารู้เฉยๆ ประคับประคองความรู้นั้นไว้  
เด๋ียวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบต่อไป มันจะวูบลงไป แล้วก็จะสงบเย็นสบาย  
มีความสุข ตอนนั้นไม่ต้องท�าอะไร ตอนนั้นเป็นเวลาเสวยความสุข ปล่อยให้มัน
สงบให้เต็มที่ ไม่ต้องเจริญปัญญาในช่วงนั้น
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 การจะเจริญปัญญา ต้องรอให้จิตถอนออกจากความสงบก่อน การถอนกค็อื 
ออกมารบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ออกมารบัรูเ้รื่องความคดิ 
ปรุงเเต่ง พอเริ่มมีความคิดปรุงแต่ง เราก็อย่าปล่อยให้คิดปรุงเเต่งไปใน 
แบบเดมิ เพราะความคิดปรงุเเต่งของเราแบบเดิมมนัจะคิดไปสูค่วามอยากต่างๆ 
เราต้องคิดไปสูค่วามไม่อยาก ด้วยการคิดว่าทุกอย่างไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา  
แล้วต่อไปมนักจ็ะหยุดความอยากต่างๆ ได้ ถ้าหยุดความอยากได้ ความสงบท่ีเรา 
ได้จากสมาธิมันก็จะคงอยู่ต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิ 

ศิษย์ : หนกูลวัว่าจะผิดข้ันตอน พอสวดมนต์เสร็จความฟุ้งซ่านน้อยลง หนดููอวยัวะต้ังแต่
ผมถึงปลายนิ้วเท้าข้ึนไป พอสงบอกีข้ันหนึ่ง คราวนี้ก็จะเพ่งกจ็ะมปัีญหาคือจมกู 
นี่แหละ แต่หลวงพ่อบอกให้ดูลม อย่าดูจมูก หนูก็เกรงว่าเคยดูลมแล้วมันไม่ใช่
จริต 

พระอาจารย์ : ก็ดูอาการ ๓๒ อาการใดอาการหนึ่งก็ได้ 

ศิษย์ : ก็เพ่งจมูกค่ะ แล้วจมูกนี้เพ่งไปมันก็เป็น Gross Anatomy Anatomy แล้วเป็น
จมูกพระพุทธเจ้า แล้วก็กลับไปกลับมา 

พระอาจารย์ : ไม่ต้อง ให้เป็นอย่างเดียว อย่าให้มันเปลี่ยน อย่าไปดูจมูก อาการ ๓๒ นี้
ไม่ใช่จมูก ให้ดูผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อย่างใดอย่างหนึ่ง อวัยวะ
ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง จะดูปอดก็ได้ ดูหัวใจก็ได้ ดูโครงกระดูกก็ได้ 

ศิษย์ : ดูเป็นโครงกระดูกทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะ เป็นกะโหลกศีรษะก็ได้ 

พระอาจารย์ : ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ชิ้นเดียวก็ได้ แล้วอย่าไปดูให้มันเปลี่ยน ให้ดูมันไว้  
อย่าไปปรุงเเต่ง ถ้าเราไปปรุงเเต่งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นกระดูก
ของคนนั้นคนนี้ขึ้นมา ตอนนี้เราไม่ต้องให้มันเปลี่ยน เราต้องการให้มันนิ่งก่อน  
ส่วนการเปลี่ยนนี้ทีหลัง ข้ันวิปัสสนาเราเปลี่ยนได้ เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเศษ
กระดูกไป เวลาถูกเผาปั๊บมันก็เหลือแต่เป็นเศษกระดูกเป็นขี้เถ้าไป แต่ตอนที่ด ู
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ในสมาธินี้ยังไม่ต้องไปท�าลายมัน ให้คงมันไว้อยู่ ให้มันเป็นท่ีผูกใจ ไม่ให้ไปคิด
ปรุงเเต่ง 

 ข้ันของสมาธคิือต้องการหยุดความคิดปรุงเเต่ง แต่พอข้ันปัญญานี้เรา
สามารถเล่นกบัมนัได้เลย พลกิแพลงถอดกะโหลก ถอดแขน ถอดขา ถอดเนื้อ  
ถอดมอื ถอดอะไรมาวางไว้ก็ได้ เอากระดูกมอืมาตีกะโหลกศรีษะก็ได้ แต่ในท่ีสดุ
ต้องให้มันลงไปในดิน น�้า ลม ไฟ ต้องให้มันเป็นอนิจจัง ให้ดูตรงนั้นเป็นหลัก 

แก้สองตัวส�าคัญในขันธ์ ๕
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูฟังหลวงพ่อเทศน์ หนูก็ยังเป็นความจ�าอยู่ค่ะ ท่ีบอกว่าละขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕  
มีขั้นตอนของมันคือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่พอหลวงพ่อเทศน์ 
บอกว่ารูป วิญญาณ ก็รับรู้ มันก็ไม่เป็นไปตามที่ว่า 

พระอาจารย์ : ขันธ์ ๕ มนัอยู่ท่ีรปูก็คือร่างกาย เราต้องพจิารณาร่างกายเพือ่ปล่อยวางมนั  
ว่ามันต้องตาย มันต้องกลับไปเป็นดิน น�้า ลม ไฟ มันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันต้อง
แก่ ต้องตาย นี่คือเรื่องของรูป สว่นเวทนากด็วู่ามันต้องทกุข์มันต้องเจ็บ รา่งกาย 
นี้ไม่ช้ากเ็ร็วมนักต้็องเจบ็ไข้ได้ป่วย เจบ็ตรงนัน้ปวดตรงนี้ แต่ความเจบ็ของร่างกาย
เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันเจ็บเราจะไม่ทุกข์ เราปฏิบัติน้ีเพ่ือ 
ต้องการดับความทุกข์เกี่ยวกับขันธ์ ๕ ก็แก้ตรง ๒ ตัวนี้ แก้ที่ร่างกายกับ 
แก้ที่เวทนานี้ก็พอ แล้วตัวอื่นมันจะเป็นลูกน้องตามไปเอง มันจะถูกแก้ไป 
ในตัวของมันเอง สัญญามันก็จะเปลี่ยน จากการเห็นว่าเป็นตัวเราของเรา มันก็
จะเห็นว่าเป็นดิน น�้า ลม ไฟ ไป สังขารมันก็จะไม่คิดปรุงเเต่งเพื่อที่จะไปรักษาไป
ป้องกนัร่างกายไม่ให้แก่ ไม่ให้เจบ็ ไม่ให้ตาย มนัก็จะสกัแต่ว่ารู ้ยอมรบัความจริงไป  
แก้แค่ ๒ ตัวนี้ในเรื่องขันธ์ ๕ ให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เวทนาไม่ใช่ 
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ตัวเราของเรา เป็นธรรมชาติ เป็นเหมอืนฝนฟ้าอากาศ เราไม่ต้องวุน่วายไปกบัมนั  
ท่ีเราวุ่นวายเพราะเราอยากไม่ให้มันเกิดเวลามันทุกข์ เวลามันเจ็บอยากจะให ้
มันหาย เวลามันจะตายไม่อยากให้มันตาย มันก็เลยทุกข์กัน  แต่ถ้ายอมรับว่า 
มันต้องตาย ตายก็ตาย ไปหาหมอ หมอบอกว่าอีก ๓ เดือน อีก ๓ เดือน 
ก็ ๓ เดือน ถ้าใจยอมรับความจริง มันจะเฉย จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับค�าวินิจฉัย
ของหมอ ถ้าไปหาหมอตา หมอบอกว่าตาบอด เอ้า ตาบอดก็บอด ท�าอย่างไร 
ไปห้ามมันไม่ได้ ถ้าหมอวิเศษรักษาได้ก็รักษาไป ก็อาจจะไปหาดวงตาอันใหม่ 
มาใส่แทน อันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคน บางคนมีบุญ พอตาเสียก็มี 
คนบริจาคตาหรือคนตายไปเขาบริจาคตาไว้แล้วมันใช้กันได้ ก็ได้ตาใหม่มา
ทดแทนตาเก่าก็ได้ แต่จะทดแทนกี่ตาในท่ีสุดมันก็ต้องตายอยู่ดี ดังนั้นถ้าเรา
ยอมรับความตายแล้วมันจะไม่วุ่นวาย ไม่เดือดร้อน รักษาได้รักษาไป รักษาไม่ได้
มันก็ต้องไป จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง 

 ดังนัน้การพิจารณาเรื่องของร่างกายกเ็พ่ือจะไม่ให้เกดิความทุกข์กบัร่างกาย  
ไม่ให้เกิดความทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย คือทุกขเวทนา 

ศิษย์ : ตอนท่ีหลวงพ่อเทศน์ หลวงพ่อบอกว่า รูป วิญญาณ ก็รับรู ้ ใช่ไหมเจ้าคะ  
พอวิญญาณรบัรูเ้สร็จ สญัญาความจ�าเก่ามนักจ็ะมาท�าให้เกิดการปรงุเป็นสงัขาร 
แล้วเกิดเวทนาขึ้นมา 

พระอาจารย์ : ก็เรามาแก้สัญญาไง แทนที่จะคิดว่าเป็นเราเป็นของเรา เราก็มาเปลี่ยนว่า 
มันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรา พออะไรไม่เป็นของเรา เราก็ไม่ปรุงเเต่งไปในทาง
ความอยาก เช่น บ้านของคนอื่นไฟจะไหม้หรือไม่ไหม้ เราก็ไม่ได้ ไปปรุงเเต่ง  
แต่ถ้าเป็นบ้านของเราปั๊บ มันจะปรุงเเต่งข้ึนมาทันที เราก็ต้องมาแก้ว่ามันไม่ใช่
เป็นของเรา พอไม่เป็นของเรา มันก็จะไม่ปรุงเเต่งไปในทางความอยาก 

ศิษย์ : สรุปคือต้องแก้ที่สัญญา 
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พระอาจารย์ : ท่ีเรามาพิจารณาทางปัญญาน้ีเพ่ือมาแก้สญัญา จากนิจจัง สุขัง อตัตา  
ให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตอนนี้เรามีแต่นิจจัง สุขัง อัตตา ใช่ไหม  
เห็นอะไรก็นิจจังไปหมด แต่งงานกันไปก็ต้องอยู่กันไปตลอด สุขกันไปตลอด  
เป็นของกันและกันไปตลอด บางที ๖ เดือน หม้อข้าวยังไม่ทันด�าก็ไปคนละทาง
แล้ว นั่นแหละอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ศิษย์ :  รูปเวทนานี้เป็นเรื่องของกายใช่ไหมคะ ส่วนสัญญาแก้เรื่องของใจใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ใช่ สัญญาเป็นเรือ่งของใจ ทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของร่างกาย แต่มันก็ 
เป็นส่วนหนึ่งของใจ เพราะมันเป็นนามขันธ์

วิบากกรรม
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  เวลาเขาเห็นสุนัขหรือแมวจรจัดแล้วจะรู้สึกทุกข์มาก จะท�าอย่างไรดีคะ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ไป คนเราเคยท�าบุญท�าบาปมา 
พอถึงเวลาก็ต้องรับวิบากไป พวกที่เจอประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ ก็ถือว่าเคย
ท�าบาปท�ากรรมมาในอดีต คือปัจจบัุนกต้็องมารบัใช้ผลบาปของเขา ถ้าเราช่วยได้
ก็ช่วยไป ช่วยไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนี้ 
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จิตที่คิดกับจิตที่รู้
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ก่อนหน้านี้ครบั ตอนท่ีเป็นเด็กจนถึงเรียนมหาวิทยาลยัไม่เคยรูจ้กัสายหลวงปูม่ัน่ 
หรือหลวงตามหาบัว ตอนนั้นอยู่ประมาณปี ๓ เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
ก็นับถือหลวงพ่อฤาษีลิงด�ากันครับ ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อฤาษี 
ลิงด�าท่ีวัดท่าซุง ไปกันเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่เขาปฏิบัติมโนมยิทธิกันครับ แต่ว่า 
ผมไปปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ คือมันมานั่งมโนว่าเราไปนรกสวรรค์ ผมว่ามัน
ไม่ถูกทาง เลยไม่ได้ท�าตามเพื่อนครับ 

 ต่อมาผมก็ไปศึกษากรรมฐานสีแดง ผมชอบสีแดง ตอนนั้นไม่รู้จักพุทโธ มาฝึก 
สีแดง คิดถึงดวงแก้วสีแดงแล้วภาวนาสีแดงไปเรื่อยๆ ตอนนั้นเวลานั่งสมาธ ิ
ตอนแรกรูส้กึปวดเมือ่ยทรมานแต่กฝึ็กไปเรื่อยๆ ครบั ประมาณชัว่โมงครึ่ง วนัละ  
๓ เวลา นั่งไป ๖ วันก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน แล้ววันสุดท้ายคือวันท่ี ๗ ก็คิดว่าจะ 
กลับแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรแล้ว ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อยู่ดีๆ เกิดอาการน�้าตาไหลแล้ว
วาบท้ังตัว ขนลุกท้ังตัว ตัวขยายก็ตกใจ แล้วลุกออกมา ขากลับนั่งรถกลับมา
ก็เลยถามคนท่ีปฏิบัติธรรมด้วยกัน เขาบอกว่ามันคืออาการปีติ ผมไม่รู้ว่าอะไร
คือปีติ เขาบอกว่าอย่าไปสนใจมัน คือให้เรากลับมาอยู่ในจุดที่เราตั้งมั่นอยู่ครับ  
แล้วตอนเย็นวันนั้นผมก็กลับมาไหว้พระอีกรอบหนึ่ง คือมีรอบเย็นไหว้พระ  
แล้วให้นั่งสมาธิประมาณช่ัวโมงครึ่งครับ ผมก็นั่งไปเกิดอาการเหมือนเดิม คือ
ขนลุกขนพอง น�้าตาไหลพราก แล้วก็ตัวขยาย พอตัวขยาย ผมไม่ได้เอาจิตไป
อยู่กับมัน เอาจิตมาอยู่ที่สีแดงเหมือนเดิม แล้วคราวนี้สีแดงเปลี่ยนไปเป็นแก้ว
ใสสว่าง แล้วอยู่ดีๆ มันเกิดความสุข ไม่เคยสุขเท่านี้มาก่อนเลย คือมันสุขที่สุด
เลยครบั ตอนนัน้เรยีนปี ๓ ก็เครียดเรื่องเรียนมากแต่ว่าความเครียดหายหมดเลย  
หัวมันโล่งสบายไปหมดเลยครับ อยู่กับความสุข อยู่กับดวงแก้วนั้น อยู่ไปเรื่อยๆ  
จนเขาต้องมาปลุกให้ออกจากสมาธคิรับ หลังจากนั้นมาก็ฝึกดวงแก้วมา 
ตลอดครับ 
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 พอเรียนจบมหาวิทยาลัย ก็มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดปทุมฯ แล้วพระอาจารย์ที่วัด
ปทุมฯ เขาสนิทกับพระอาจารย์โสภาที่วัดแสงธรรม วังน�้าเขียว พอบวชได้ ๓ วัน  
ท่านก็ส่งมาอยู่กับพระอาจารย์โสภา ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักหลวงตามหาบัวนะครับ 
พอมาอยู่กับอาจารย์โสภา หลวงตาก็มาที่วัด ได้มาเจอท่าน ๔ ครั้ง เจอครั้งแรก
รู้สึกศรัทธามาก แล้วรู้ว่านี้คือทางท่ีใช่ คือก่อนหน้านั้นไปหลายสายก็รู้สึกว่า
ไม่ใช่ ท้ังหลวงพ่อสด ท้ังหลวงพ่อฤาษ ีก็รูว่้ามนัไม่ใช่ทางท่ีถูกต้องครบั แต่พอเจอ 
หลวงตาก็รู้สึกศรัทธาท่านมา แต่ว่าบวช ๒ เดือน เดือนแรกก็ยังฝึกท้ังเดือน
นะครับ แล้วคราวนี้พออยู่ท่ีวัดได้เดือนหนึ่ง พระอาจารย์โสภาท่านก็ส่งข้ึนเขา  
ตอนจะข้ึนเขา ท่านหยิบดวงแก้วผมมาแล้วท�าตกแตก แล้วท่านบอกว่าข้ึนเขา
ไปให้ฝึกพุทโธแล้วจะได้ของดี ผมก็เลยเริ่มมาสนใจพุทโธ พอไปอยู่บนเขาคือ
ไม่มีไฟฟ้า มีแต่น�้าท่ีไปตักในล�าธารมาใช้ อยู่แบบในป่าจริงๆ มาเริ่มฝึกพุทโธ  
นั่งอย่างน้อยชั่วโมงครึ่ง มานั่งฝึกเข้าพุท ออกโธ ไปเรื่อยๆ พอนั่งไปแรกๆ มันก็
ไม่เกิดอะไร แต่พอนั่งไปอยู่ดีๆ คือจิตมันแน่นกับพุทโธอยู่กับลมหายใจ แล้วมัน
เบื่อพุทโธ มันทิ้งไปเองครับ พอทิ้งปุ๊บก็อยู่กับลมหายใจ มันเเน่นขึ้นเรื่อยๆ ครับ 
แน่นจนไม่เหลอือะไร แล้วคราวนี้จติมารวมระหว่างค้ิวคือมนัเป็นดวงขาวๆ นวลๆ 
มีความสุข แต่ไม่เท่าสุขครั้งแรกแต่มันสงบ คราวอยู่บนเขาเดือนหนึ่ง

 จากนั้นมาถามพระอาจารย์โสภากับพระอาจารย์อุทัย ท่ีวัดเขาใหญ่เจริญธรรม  
ว่าผมปฏิบัติถูกไหม พระอาจารย์ท่านก็บอกว่ามาถูกทางแล้ว ให้ท�าไปเรื่อยๆ  
ท่านไม่ได้บอกว่าให้ท�าอย่างไรต่อครับ จนผมจะสึกผมก็กลับมาวัดปทุมฯ มาเจอ
พระอาจารย์ถาวรท่ีวัดปทุมฯ ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับลมหายใจ อย่าไป
สนใจ ให้กลับมาที่ลมหายใจ จากนั้นผมก็ทิ้งตรงนั้นไป แล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจ
เหมือนเดิม มาอยู่ที่ปลายจมูก พอกลับมาท�างานมันก็ไม่สงบเหมือนเดิม คือมา
เป็นฆราวาสก็ไม่สงบเหมือนพระแล้วครับ คือนานๆ ทีจะเข้าสมาธิได้

 เมื่อไม่นานมานี้ผมเปลี่ยนใหม่ ผมเอาจิตวางที่ระหว่างคิ้ว ไม่ได้วางที่ปลายจมูก 
แล้วเอาลมท่ีกระทบระหว่างค้ิวเป็นพุท แล้วออกท่ีปลายจมูกเป็นโธ พอนั่งได้ 
สักแป๊บ จิตมันเหมือนเข้ามารวมตรงระหว่างคิ้ว คือเหมือนเราอยู่ในห้องๆ หนึ่ง 
แล้วไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ มันคือความสบาย แต่เราไม่ได้สุขเหมือนหลั่ง 
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อะดรีนาลีน เหมือนจิตเราแยกเป็นสองคน จิตดวงหนึ่งเหมือนนั่งมองมัน อีกจิต 
มารวมท่ีระหว่างค้ิว ผมไม่รู ้ว่าการปฏิบัติทุกวันนี้มันถูกหรือเปล่า มันไม่ใช ่
อานาปานสติอย่างที่หลวงพ่อถาวรท่านบอกครับ 

 คือตอนนี้ภาวนาแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ ในอดีตก่อนหน้ามันรู้สึก
ปวดเมื่อย ตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกปวดเมื่อย แต่ความสุขที่เคยเข้าก็ไม่มีอีกแล้ว  
มันมีแต่ความสงบอย่างเดียวกับแสงสว่างขาวนวลระหว่างค้ิว ไม่รู ้ว่ามันถูก 
หรือเปล่า แล้วพอเอาจิตมาวางท่ีระหว่างค้ิวแล้วมาดูท่ีลมหายใจสักพัก จิตมัน 
ไม่สนใจลมหายใจตรงท่ีเราต้ังไว้ พุทโธก็ไม่สนใจ คือมันอยากจะอยู่ตรงนั้นคือ
ความสงบอย่างเดียว แบบนี้มันเป็นอานาปานสติหรือเปล่า คือไม่รู้ว่ามันเป็น
กรรมฐานกองไหน คือกลัวว่าจะมาผิดทาง 

 แล้วท�าไมเวลานั่งสมาธิจนสงบแล้วรู ้สึกว่าจิตมันแยกเป็นสองจิต จิตท่ีสงบ
อยู่ระหว่างค้ิว ส่วนอีกจิตมันเป็นเหมือนคอยติดตามดูตลอดเวลา จิตท่ีสงบ  
มันสงบหรือเปล่า มันรู้ทุกอาการครับ รู้หมดเลย ผมเคยได้ยินมาว่าจิตที่มีสมาธิ
มันต้องไม่รู้ มันต้องรวมเป็นหนึ่ง แต่คราวนี้มันเหมือนแยกเป็นสองคนครับ คือ
คนหนึ่งคอยตามเหมือนต�ารวจตามจับผู้ร้าย ผมไม่รู้ว่ามันมาถูกทางหรือไม่ และ
ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับ 

พระอาจารย์ : มันก็เป็นการปฏิบัติท่ีได้ผลคือจิตสงบ ผู้รู้ปรากฏข้ึนมา สักแต่ว่ารู้ คือ 
จิตน้ีมสีองส่วน จิตท่ีคดิ กบั จิตท่ีรู ้ส่วนใหญ่จิตท่ีรูน้ี้จะถูกจิตทีค่ดิบดบังไว้  
เวลาจิตคิดไป จิตผู้รู้ก็เลยกลืนไปกับความคิด พอเราใช้สติควบคุมจิต 
ไม่ให้คดิ พอความคดิหยุดไปก็จะปรากฏเป็นผูรู้้โผล่ข้ึนมา ผูรู้ก้จ็ะเหน็ชดั 
ข้ึนมา ก็อาจจะคิดว่าเป็นสอง ความจริงมันเป็นหน่ึง คือสักแต่ว่ารู้ รู้ว่า 
ตอนนั้นจิตสงบ จิตไม่มีความคิดปรุงเเต่งอะไรต่างๆ

 ดังนั้นถ้านั่งไปแล้วท�าให้จิตสงบจะใช้วิธีไหนก็ได้ เพราะกรรมฐานที่เป็นเครื่องผูก
จติให้สงบนี้มหีลากหลายวิธี ของเราอาจจะไม่ใช่เป็นอานาปานสติ อาจจะเป็นสติ
อีกแบบหนึ่งก็ได้ คือการจดจ่ออยู่กับความสงบ นี้ก็เป็นสติอีกอย่างหนึ่ง หนึ่งใน 
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อนุสติ ๑๐ ประการ นี้มีสติรู้อยู่กับความสงบ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สติท�าใจ
ให้สงบได้เหมือนกัน ไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้ เพราะว่าแต่ละคนแต่ละจริตนั้น 
ไม่เหมอืนกัน บางคนก็ใช้พุทโธ เขาเรียกว่าพุทธานุสต ิบางคนก็ใช้ลมหายใจ  
กเ็รียกว่าอานาปานสต ิบางคนก็ใช้ร่างกายกเ็รียกว่ากายคตาสต ิเช่นคอย
ติดตามเฝ้าดูการกระท�าของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราว 
ต่างๆ อันนี้ก็เรียกว่ากายคตาสติ บางคนก็ใช้มรณานุสติ ระลึกถึงความตาย  
อันนี้ก็เป็นการใช้สติเพื่อท�าให้ใจเข้าสู่ความสงบ

 เป้าหมายของการเจริญสตินี้เพื่อให้ใจสงบ หยุดการคิดปรุงเเต่ง ให้เหลือแต่ผู้รู้ 
ปรากฏข้ึนมา ให้ผู้รู้รู ้ว่าตอนนี้ใจสงบแล้ว จะว่าเป็นสองก็ได้ คือใจรู้นี้เห็นว่า 
ใจสงบแล้ว จะเรียกว่าเป็นหนึ่งก็ได้ เพราะเหลือแต่ผู้รู้เพียงผู้เดียว ผู้คิดนั้นหยุด
ท�างานไปใช่ไหม สงบแล้ว ตัวคิดนี้มนัสงบ ตัวรูก็้จะปรากฏข้ึนมาให้เหน็ชัด หน้าท่ี
ของเรากค็อืพยายามฝึกให้อยู่กบัตวัรู้ อย่าไปอยู่กบัตวัคดิ เพราะตัวคิดของ
เราน้ีมนัจะพาให้เราไปเกดิตัณหาความอยากต่างๆ ข้ึนมา จะอยู่กับตัวคิดได้ก็ต้อง
มปัีญญาคอยประกบ ถ้าคิดไปในทางตัณหาก็ใช้ปัญญาใช้ไตรลกัษณ์มาระงบัมนั 
เพื่อท่ีจะได้กลับมาอยู่ท่ีตัวรู้ เป้าหมายของเราคือให้เราสักแต่ว่ารู้กับเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเราต้องสัมผัสรับรู้ ไม่ว่าอะไรก็ตาม จะเป็นสิ่งท่ีเจริญหรือเสื่อม ถ้าเรา 
สักแต่ว่ารู้ เราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเราสัมผัสรับรู้ ถ้าเราไม่สักแต่ว่ารู้ 
เห็นแล้วรู้แล้วไปเกิดอารมณ์เกิดความคิดปรุงเเต่งเกิดตัณหาความอยากข้ึนมา 
ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา

 เป้าหมายของการปฏิบัตต่ิอจากการได้สมาธิกค็อืการรกัษาจิตให้อยู่กบัผูรู้้  
อย่าไปอยู่กบัผูค้ดิ ถ้าจะอยู่กบัผูค้ดิกต้็องมปัีญญาเป็นผูค้อยก�ากบัไม่ให้คดิ 
ไปในทางความหลง ไม่ให้ไปคดิทางความอยาก ให้คดิไปในทางความไม่อยาก  
การปล่อยวาง อย่างท่ีวันนี้เทศน์ให้คิดไปในทางเสียสละ ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ท่ี
เรามีอยู่นี้มันเป็นทุกข์ มันไม่ได้เป็นสุข มันเป็นภัยต่อความสงบของเรา สละได้
สละไปเลย สละทรัพย์ได้สละไปเลย สละอวัยวะได้สละไปเลย สละชีวิตได้สละ 
ไปเลย เวลาถึงความตาย ถ้าไม่สละชวีิตมนัจะทุกข์มาก ถ้าสละได้มนัจะไม่ทุกข์เลย
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 นี่คือข้ันตอนของการปฏิบัติต่อจากการท่ีได้สมาธิแล้ว พอออกจากสมาธิก็ต้อง
สักแต่ว่ารู้ ไป อุเบกขา รู้เฉยๆ อย่าไปยินดียินร้าย อย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลง 
กับสิ่งท่ีเรารู้ ให้รู้เฉยๆ ถ้ามันเกิดความรักชังกลัวหลงข้ึนมาก็ต้องใช้ปัญญา  
ใช้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใช้อสุภะดึงมันกลับมาเข้ามาสู่ตัวรู้ ตัวท่ีสักแต่ว่ารู้นี้ 
พอจะเข้าใจไหม 

ศิษย์ :  คือดูอุเบกขานี้ จิตดวงขาวๆ ที่มันสงบใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : มันเฉย มันสักแต่ว่ารู้ ไม่มีอารมณ์ต่างๆ ไม่มีรัก ไม่มีชัง ไม่มีกลัว ไม่มี
หลง แล้วเอาอารมณ์อุเบกขานี้ออกมาใช้กับชีวิตประจ�าวันต่อไป การนั่งสมาธิ
นี้ยังเป็นเหมือนกับการท�าการบ้าน เวลาเราอยู่คนเดียว เวลาท่ีเราออกมาเจอ
เหตุการณ์ต่างๆ นี้เรียกว่ามาเข้าห้องสอบ เป็นการดูว่าเราจะรักษาจิตของเราให้
อยู่ในอุเบกขาในสมาธิได้ ไปตลอดหรือไม่ เวลาเห็นเงินเห็นทองเวลาได้เงินมา 
จะดีใจหรือไม่ จะเกิดความรักข้ึนมาหรอืไม่ ถ้ามันเห็นก็ต้องใช้ปัญญาว่ามัน 
เป็นทุกข์ มันไม่เท่ียง มันไม่ใช่ของเรา เด๋ียวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป  
คิดอย่างนี้เพื่อจะได้กลับมารู้เฉยๆ ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เรารับรู้ 

ศิษย์ : ท�าไมเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุข แต่ท�าไมผมนั่งแล้วไม่สุขไม่ทุกข์  
ความปวดเมื่อยก็ไม่มี ความสุขก็ไม่มี มันมีแต่ความสงบ

พระอาจารย์ : มนักเ็ป็นความสขุท่ีเรายังไม่รูว่้ามนัเป็นความสขุก็ได้ หรือว่ามนัยังไม่เข้าสู่
ความสงบที่สมบูรณ์ก็ได้ ถ้ามันเข้าสู่ความสงบที่สมบูรณ์นี้ มันจะเกิดความรู้สึก
เบาอกเบาใจ สบายอกสบายใจ 

ศิษย์ :  มันไม่ได้สุขเหมือนเข้าสมาธิครั้งแรก 

พระอาจารย์ : นั่นมันปีติ มันคนละแบบ 

ศิษย์ : แต่ที่เข้าไปคือความสบายใจเหมือนเราไปพัก 
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พระอาจารย์ : อันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขท่ีเกิดจากความสงบ ไม่ได้ 
แต่เกิดจากปีติ

ศิษย์ : แต่ปีติมันสุขยิ่งกว่า 

พระอาจารย์ : ขนลุกซ่าน�้าตาไหล แต่มันไม่เที่ยงไง มันเกิดแล้วมันดับไป แต่ความสุข 
จากอุเบกขาน้ีมันจะเท่ียง มันจะอยู่ไปตลอด ถ้าเรามีสติมีปัญญารักษา
มันไว้ อันนี้มันดีกว่า

ศิษย์ : มาถูกทาง ไม่ผิดใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถูกแล้ว เพียงแต่ว่าต้องฝึกเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมา พิจารณา
ไตรลกัษณ์ พจิารณาอสภุะ เพือ่ท่ีจะดึงใจให้อยู่ในความสงบต่อไป ไม่เช่นนัน้แล้ว
พอเหน็อะไรกจ็ะเกดิความรกัความชังความกลวัความหลงข้ึนมา จติกจ็ะออกจาก
ความสงบไป ออกไปสู่ความวุ่นวาย ถ้าใช้ปัญญาก็จะดึงเอาไว้ ได้ รักษาเอาไว้ได้ 

วางใจให้เป็นอุเบกขา
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตามค�าสอนของพระอาจารย์เรื่องการท�าใจให้เฉย หนูและครอบครัวก�าลังเผชิญ 
อยู่ในขณะนี้ คุณย่าของหนอูายุ ๑๐๑ ปี ปกติไม่ค่อยป่วยและยังมคีวามจ�าดีมาก  
แต่ตอนนี้ก�าลังป่วยหนัก ทุกคนในครอบครัวเตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่แล้ว
เนื่องจากท่านอายุมากแล้ว แต่ไม่มีใครเตรียมใจว่าในการรักษานั้น หมอจะต้อง
บอกให้เราตัดสนิใจยินยอมให้หมอท�าการรกัษาด้วยวิธีต่างๆ แม้เป็นทางช่วยชวีิต  
แต่ก็เป็นเหมือนการทรมานคนไข้ หนูเห็นสภาพคุณย่าในตอนนี้ไม่สามารถท�าใจ
ให้เฉยได้เลยค่ะ เพราะการตัดสินใจของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทางใดล้วนแต่ 
สร้างความทรมานให้คุณย่าท้ังสิ้น เมือ่อยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้ควรวางใจอย่างไรคะ 
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พระอาจารย์ : วางใจให้เป็นอุเบกขา ใช้สติก็ได้ ใช้ปัญญาก็ได้ ถ้าใจไม่อยู่เป็นกลาง  
ใจวุ่นวาย ก็ใช้การบริกรรมพุทโธๆ ไปเพื่อให้ใจลืม ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ท�าให้เรา
วุ่นวายใจ ความวุ่นวายใจมันก็จะหายไปได้ แต่มันจะหายไปเฉพาะเวลาท่ีเรามี
สติก�ากับ เวลาท่ีเราเผลอไปเห็นแล้วไปคิดปรุงเเต่ง มันก็จะเกิดความวุ่นวายใจ
กลบัมาใหม่ ถ้าเราอยากจะท�าลายความวุน่วายใจท่ีเกีย่วกบัคุณย่าหรือคุณยายนี้ 
ให้หมดไป ก็ต้องพิจารณาว่าคุณย่าหรือคุณยายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ร่างกายของท่านเป็นเพียงดิน น�้า ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวคุณย่าคุณยาย เป็นเหมือนคน
รับใช้ของคุณย่าคุณยาย ตัวคุณย่าคุณยายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตัวคุณย่า
คุณยายนี้อยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตาย แต่จะต้องจากร่างกายที่เป็นเหมือนคนรับใช้ไป 

ศิษย์ :  หากตัดสนิใจผิด เช่น ยังยินยอมให้แพทย์รกัษาต่อ แต่คนไข้ทรมานและไม่อยาก
มีชีวิตอยู่แล้ว แต่พูดไม่ได้ หรือในทางกลับกัน คนไข้อยากมีชีวิตอยู่ต่อ แต่ญาติ
ขอยุติการรักษา จะถือเป็นการสร้างบาปหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ก็ถือว่าเป็นกรรมของคนไข้ก็แล้วกัน จะท�าอย่างไรได้ก็ไม่สั่งไว้ก่อน เมื่อ 
ไม่สั่งไว้ก่อน พอถึงเวลาท่ีติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญ
ตามกรรม ถ้าไปเจอญาติที่ฉลาดก็อาจจะไม่ต้องทรมานนาน ถ้าไปเจอญาติที่โง่
ก็อาจจะทรมานนานหน่อย 
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การจัดล�าดับความส�าคัญ
ของสิ่งต่างๆ บุคคลต่างๆ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : โยมเป็นพี่สาวคนโต มีครอบครัวออกเรือนแล้ว มีไปเย่ียมแม่เกือบทุกสัปดาห์  
แต่พอถึงวนัหยุดต่อเนื่องกช็อบไปปลกีวิเวกถือศลีท่ีวดั การท่ีเราไม่ได้ไปเย่ียมแม่ 
กนิข้าวรวมญาติเหมอืนน้องๆ คนอ่ืน ถือว่าเราผิดเพราะไม่ท�าหน้าท่ีลกูท่ีดีไหมคะ  
บางทีชวนน้องท่ีดูแลแม่ไปวดั น้องก็บอกว่าต้องดูแลแม่ เพราะแม่เป็นพระอรหนัต์
ที่บ้าน 

พระอาจารย์ : ก็ข้ึนอยู่กับว่าการดูแลนี้มันจ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็น ถ้าไม่จ�าเป็น แม่ดูแล 
ตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปดูแล เพราะเราก็มีสิ่งท่ีเราต้องดูแลท่ีส�าคัญกว่าพ่อกับแม่ 
คือจิตใจของเราท่ีไม่มีใครจะสามารถดูแลแทนเราได้ ดังนั้นเราก็ต้องรู ้จัก 
จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งต่างๆ ของบุคคลต่างๆ ท่ีเราจะต้องมีการปฏิบัติว่า
ควรจะมาล�าดับไหนก่อนหลังอย่างไร บางครั้งถ้าแม่ไม่สบายมาก บางทีเราก็ต้อง
ยกล�าดับแม่ขึ้นมาสู่ล�าดับหนึ่ง แล้วล�าดับการดูแลจิตใจของเราก็ขยับลงไปก่อน 
แต่ถ้าเวลาที่แม่อยู่อย่างสุขสบาย ไม่เดือดร้อน เราจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านก็อยู่ได้ 
มีความสุขเหมือนเดิม อันนี้เราก็ไปปฏิบัติดีกว่า 
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ท�าได้เท่าไร มันก็จะได้เท่านั้น
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตอนนี้ก�าลังฝึกเจริญสติ เวลาอยู่โรงพยาบาลก็จะเห็นคนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทีนี้
เราก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดเราประสบอุบัติเหตุ เราเป็นอะไรไปช่วงนี้ คือใจเราจะไป 
แบบไหน แล้วช่วงนั้นเราควรท่ีจะเจริญสติหรือนั่งสมาธิในช่วงนั้นเพ่ือป้องกัน 
การประมาทหรือเปล่าคะ 

พระอาจารย์ : ช่วงท�างาน ช่วงขับรถ หรือช่วงไหน 

ศิษย์ : ทั้งช่วงขับรถ เวลาเรานั่งรถนั่งเครื่องที่เราไม่ต้องใช้สมาธิหรือสติก�าลังขับรถ คือ
ก�าลังมองว่าเราไม่อยากประมาท เราควรจะนั่งสมาธิในช่วงนั้นใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถ้าเรานั่งได้เราก็นั่งถ้าเราไม่ต้องขับรถ ถ้ามีคนขับรถแล้วเราก็นั่งอยู่เฉยๆ 
นั่งหลับตาท�าสมาธิไป หรือถ้าเราต้องขับรถหรือท�าอะไรก็ให้เรามีสติอยู่กับการ 
กระท�า ถ้าเราขับรถก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถ อันนี้ก็เป็นการเจริญสติใน 
ระดับหนึ่ง เวลาท�างานเราก็มีสติอยู่กับการท�างาน ไม่ปล่อยใจให้คิดเรื่อยเปื่อย 
อันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกัน การเจริญสตินี้เป็นสิ่งท่ีควรจะกระท�าอยู่
ตลอดเวลาเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นอย่างมาก เพราะย่ิงมีสติ
มากเท่าไร ก็จะสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความดีงาม 
ได้มากขึ้นไปเท่านั้น

 ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเกิดเวลาตอนตายไปน้ีจิตจะเป็นอย่างไร จิตมัน 
ก็จะเป็นอย่างที่เราท�าอยู่จนถึงขีดน้ันแหละ ตอนน้ันเราท�าได้เท่าไรมันก ็
จะได้เท่านั้น ถ้าท�าถึงสวรรค์ก็ได้สวรรค์ ท�าถึงชั้นพรหมก็จะได้ชั้นพรหม 
ถ้าท�าถึงข้ันอริยะมันก็จะถึงขั้นอริยะไป มันไม่เส่ือมมันไม่เปล่ียนไปกับ
ความตายของร่างกาย มันกจ็ะไปต่อ ถ้าจติเป็นสวรรค์เป็นเทพมนักจ็ะไปเป็น
เทพต่อไป ถ้าเป็นพรหมก็จะไปเป็นพรหมต่อไป ถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็จะเป็น 
พระอริยบุคคลต่อไป ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอรหันต์ต่อไป
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 อย่างพระพุทธเจ้านี้ ท่านเป็นพระอรหันต์ต้ังแต่วันเพ็ญเดือน ๖ อายุ ๓๕ ปี  
แล้วท่านอยู่อีก ๔๕ ปี ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร จิตใจของท่านก็เป็นเหมือนเดิม  
เป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์ ร่างกายตายไปจนถึงบัดนี้ จิตของท่านก็ยังเป็น
เหมือนเดิม เป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานเหมือนเดิม

 ดังนัน้ไม่ต้องกงัวลว่าจิตของเราจะเป็นอะไรในเวลาตาย ขอให้กงัวลในเวลา
ท่ีเรามชีวีิตอยู่ว่าเราท�าให้มันดข้ึีนกว่าน้ีได้หรือเปล่า ขอให้ท�าตรงน้ี วิธีทีจ่ะ
ท�าให้จิตของเราดีขึ้นก็คือให้มีสติมากขึ้นให้ต่อเนื่อง แล้วความดีต่างๆ คุณธรรม
ต่างๆ ก็จะตามมาเอง ไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี นิพพานก็ดี จะตามมา 
ถ้าเรามีสติเป็นจุดเริ่มต้น 

การเริ่มต้นฝึกกรรมฐาน
ต้องเริ่มจากสติ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การฝึกสมาธิกรรมฐาน ต้องเริ่มจากสิ่งใดเป็นอันดับแรกครับ 

พระอาจารย์ : พูดมาปากเปียกปากฉีกอยู่นี่ ก็เริ่มที่สติ เวลาเราจะขับรถนี้เราเริ่มที่ไหน 
เราเริ่มท่ีกญุแจใช่ไหม ต้องมกีญุแจถึงจะเปิดประตูรถได้ เมือ่เปิดประตูรถได้ก็จะ
สตาร์ทรถได้ อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ถ้าไม่มสีติกจ็ะไม่ได้สมาธิ ถ้าไม่ได้สมาธิกจ็ะไม่ได้
ปัญญา ถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะไม่ได้วิมตุติไม่ได้มรรคผลนิพพาน ดังนัน้กก็ลบัมาท่ีสติ

 แต่ก่อนจะมีสติก็ต้องมีทานมีศีลเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน เพราะว่าการท�าทาน คือ
การลดละการหาเงินหาทองนี้ก็จะท�าให้เรามเีวลามาเจริญสติมากข้ึน แล้วจะท�าให้
เรารกัษาศลีได้บริสทุธิ์มากข้ึน เมือ่เรามทีาน มศีลี จติของเรากพ็ร้อมต่อการเจริญ
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สติอย่างต่อเนื่อง สามารถท่ีจะออกไปอยู่ตามล�าพังได้ การเจริญสติท่ีจะเป็น 
กอบเป็นก�านี้ต้องไปอยู่คนเดียว อยู่ในสถานที่ๆ ไม่มีเรื่องราวต่างๆ ที่ใจต้องไป
วุ่นวายด้วย ถ้าใจไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ นี้มันก็จะยากต่อการควบคุมมัน  
ดังนั้นต้องพยายามปลีกวิเวกให้ได้ การจะปลีกวิเวกได้นี้ก็ต้องเลิกใช้เงินใช้ทอง
ซื้อความสุขต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทอง จะได้มีเวลามาหาสติมาหา
ธรรมกัน

พิจารณาว่ามันเกิดดับๆ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ขณะท�างานบางครัง้เหมอืนมกีระแสไฟฟ้าช๊อตตรงหวัใจ แต่เป็นกระแสอ่อน เวลา
ต่อมากม็กีระแสเย็นแผ่ออกเป็นรศัมกีว้าง เวลาเมือ่จบัสิ่งของก็มกัมแีสงเกดิข้ึน
ตรงดวงตาแล้วก็หายไป จึงตามดูอาการที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณาว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป ไม่มีอะไรเท่ียงแท้แน่นอน สุดท้ายก็ดับสลายคืนสู่ธรรมชาติ ถามว่าสิ่งท่ี
สัมผัสคืออะไร และสิ่งที่ลูกพิจารณาถูกต้องหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : สิ่งที่สัมผัสก็คือสภาวธรรมที่เกิดดับๆ นี่เอง เพื่อให้สักแต่ว่ารู้ ไป รู้ว่าเขา
เกิดแล้วเขาก็ดับไป ไม่ต้องไปเกิดความอยากให้เขาเกิดข้ึนมาอีก หรือเวลาเขา
เกิดแล้วไม่อยากให้เขาเกิด อันนี้อย่าไปเกิดความอยากก็แล้วกัน ให้ปล่อยเขา
เป็นไปตามธรรมชาติของเขา เหมอืนกบัเราปล่อยฝนฟ้าอากาศ ฝนตกเเดดออกนี้
เราก็ไม่ได้ไปวุน่วายกบัเขา ฉนัใด สิ่งต่างๆ ท่ีปรากฏผ่านทางจติของเรากอ็ย่างนัน้  
อย่าไปวุ่นวายไปกับมัน ให้รู้ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับฝนฟ้า
อากาศ 

ศิษย์ : และสิ่งที่พิจารณานั้นถูกต้องหรือไม่ 

พระอาจารย์ : ก็ถูกต้อง เพราะพิจารณาว่ามันเกิดดับๆ ไม่มีอะไร
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มัชฌิมาที่เหมาะสม
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ค�าสอนเรื่องอุบายอดอาหารของพระอาจารย์แตกต่างจากครูบาอาจารย์หลายๆ 
ท่าน แต่ตรงใจกระผมมากๆ ครับ เรื่องความเพียรที่ว่าสุดโต่งไป แม้กระทั่งครูบา
อาจารย์บางองค์ท่านก็ต�าหนผิมว่าตึงเกินไป มันไม่ดี ความตึงของแต่ละคน 
น่าจะไม่เท่ากันอย่างมากใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถูกต้องแล้วแหละ เพราะกเิลสของแต่ละคนมนัไม่เท่ากัน หลวงตาบอกว่า  
ถ้ากเิลสมนัมาแรง เรากต้็องไปแรง ถ้ากเิลสมาเบา เราก็ไปเบา ต้องให้เหมาะ 
กับกิเลส เขาเรียกว่ามัชฌิมา 

 มชัฌิมาท่ีแท้จริงต้องเหมาะกบัคู่ต่อสูข้องเรา คู่ต่อสูเ้อารถถังมา เรากต้็องใช้รถถัง
สูกั้บมนั ถ้าคู่ต่อสูเ้ดินมา เราไปใช้รถถังมนัก็มากเกินไป เรากต้็องให้มนัเหมาะสม 
กับคู่ต่อสู้ของเรา ถ้ามันหิวมากอยากมากก็ต้องอดมันมาก ถ้ามันหิวน้อย 
อยากน้อยก็ไม่ต้องอดมากก็ได้ ต้องดูปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการกนิมากกว่า
กินแล้วมันง่วงหรือเปล่า ถ้ามันง่วงแล้วมันภาวนาไม่ได้ก็ต้องอด ถ้าอดไม่ได้ 
ก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัว ถ้าไปอยู่ป่าช้ามันจะไม่ง่วง ต่อให้กินอิ่มอย่างไรมันก็ไม่ง่วง  
ถ้าอยากกินก็ต้องไปอยู่ป่าช้า ถ้าไม่อยากไปอยู่ป่าช้าก็ต้องอด 
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ไม่ใช่ว่ามันไม่มี แต่เรายังไม่เจอ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  เท่าท่ีพูดคุยสอบถามการปฏิบัติจากเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกัน มีบางคนไม่มี 
นิวรณ์ ๕ เลย ทั้งความโกรธ ความง่วง ความฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย เป็นเพราะ
เขาผ่านแล้วหรือเขาไม่ปฏบัิติ และถ้าผ่านอปุสรรคคือนิวรณ์ ๕ แล้ว แสดงว่าเป็น
อริยบุคคลแล้วใช่หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ไม่ใช่หรอก การไม่มีนิวรณ์นี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มี เราอาจจะ 
ยังไม่ได้เข้าไปในแดนของมันก็เลยไม่เจอมัน เหมือนกับศัตรูนี้ บางทีเรา 
ไม่เจอมนั ไม่ใช่ว่ามนัไม่ม ีเพราะเรายังไม่เข้าไปลุกล�า้แดนของมนั ลองเข้าไปลุกล�า้ 
แดนของมันดู เดี๋ยวมันก็แผลงฤทธิ์ออกมาเอง 

ความสุขทดแทนที่ดีกว่า
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : รูว่้าความสขุทางตา หู จมกู ลิ้น กาย เป็นความสขุของคนติดยาเสพติด แต่บางครัง้ 
ก็เลือกท่ีจะเสพเพราะมนัเป็นความสขุตรงหน้า นัน่เป็นเพราะก�าลงัสติท่ีจะยับย้ัง
ไม่พอใช่ไหมคะ และถ้ามีอุเบกขาจากความสงบจากจิตรวมถึงฐานก็จะมีก�าลังที่
จะยับยั้งความสุขแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถูกต้อง เราต้องมคีวามสขุทดแทน ถ้าเราไม่มคีวามสขุทดแทน เรากจ็�าเป็น
ท่ีจะต้องอยู่กบัความสขุแบบชัว่คราวความสขุปลอมไปก่อน เหมอืนถ้าเรายังไม่มี
แฟนใหม่ เรากยั็งต้องทนอยู่กบัแฟนเก่าไปก่อน ถ้าเราได้แฟนใหม่ท่ีดีกว่าแฟนเก่า  
เราก็ทิ้งแฟนเก่าได้ 
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มิจฉาชีพ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายแต่ไม่ได้ฆ่า จะผิดข้อปาณาติบาตไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเราไม่ได้ฆ่าหรือส่ังให้ผูอ้ืน่ฆ่าน้ีไม่ผดิข้อปาณาตบิาต เพียงแต่ถือว่า  
เป็นอาชีพท่ีไม่ควรจะท�าเพราะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่น ถึงแม้ว่า 
เราไม่ฆ่าเอง แต่เราขายไปเขาก็เอาไปฆ่าต่อ เช่น เราจับปลามา ปลายังมี
ชีวิตอยู่ แต่พอเขาซื้อไปแล้วเขาจะไปท�าอะไร ส่วนใหญ่เขาไม่เอาไปเลี้ยง แต่เขา
จะเอาไปรับประทาน เขาก็ต้องฆ่า แต่เราไม่บาป เราไม่ได้ท�าปาณาติบาต แต่เรามี 
มิจฉาชีพ คือเป็นอาชีพที่จะท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน แล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะ
กลับมาหาเรา คืออนาคตชาติหน้าเราอาจจะกลับมาเกิดเป็นปลาก็ได้ อาจจะ
ต้องถูกเขาจับมาขายแล้วให้เขาฆ่าแกงต่อไป ถ้าพวกเราทุกคนไม่มีการฆ่ากัน 
มันก็จะท�าให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นปลอดภัยขึ้น 

ไม่มีใครตาย
จากการนั่งอานาปานสติ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาดูลมจากหยาบจนละเอยีดแล้วหายไป ก็จะสะดุ้ง เลยกลบัมาดูลมหยาบใหม่
เพราะความกลัว ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : ต้องท�าความเข้าใจว่าการดูลมน้ีไม่ได้ท�าให้เราตายได้ ผู้ท่ีดูลมมาน้ี 
มีแต่จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิกัน ดังนั้นความกลัวนี้ก็เป็นความ
เหลวไหล ความไร้สาระ หรือเรื่องไร้เหตุไร้ผลของเราเอง 
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 ดังนั้นเราต้องเอาความจริงมายืนยันกับใจเราว่าไม่มีใครตาย พระพุทธเจ้าสอน
อานาปานสติ คนที่ศึกษาและปฏิบัติตาม เวลาลมหมดนี้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ความ 
สงบกัน เข้าสูอ่ปัปนาสมาธิกัน เราควรจะดีใจว่าเราก�าลงัจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้ว  
ขอให้เราประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ ไปเท่านั้นเอง แล้วเด๋ียวจิตมันก็จะรวม
เข้าไปเอง แต่พอเราตกใจกลัวข้ึนมา มันก็จะดึงจิตออกมาทันที ความกลัว
น้ีเรยีกว่า วิภวตณัหา ความไม่อยากตาย ความกลัวตาย ดังนัน้เราต้องก�าจดั 
ตัวนี้ไป คือต้องใช้สติประคับประคองไป แล้วก็ใช้ปัญญาให้รู้ว่าไม่ตายอย่าง
แน่นอน ไม่มีใครตายจากการนั่งอานาปานสติ 

ถ้าจะช่วย 
ให้ช่วยเฉพาะเรื่องปัจจัย ๔

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนใกล้ชิดมีแต่ปัญหามาให้เราต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะตลอดเวลา  
เราช่วยเขา เขาก็มีใจยินดี ถ้าไม่ช่วย เราก็ทุกข์ใจ แต่จะให้เราช่วยตลอดเลย 
เราก็ทุกข์ใจ ทั้งที่ปัญหาเหล่านี้เราไม่ได้เป็นคนก่อ หนูพยายามวางเฉย แต่บ่อย
เกินไปก็ทนไม่ได้ หนูต้องเจริญสติให้ผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : การท่ีเราจะช่วยเหลือผู้อื่นนี้เราต้องพิจารณาด้วยเหตุผลว่าควรจะช่วย 
ในรูปแบบไหน สิ่งท่ีเราจะช่วยก็คือเรื่องของปัจจัย ๔ ถ้าเกิดเขาขาดอาหาร  
เขาไม่สามารถหาอาหารเองได้ เราก็ต้องช่วยให้เขามีอาหารรับประทาน ไม่มีที่อยู่
อาศยั ไม่มยีารกัษาโรค ไม่มเีครื่องนุง่ห่ม อนันี้เรากต้็องช่วยกนั แต่เรื่องอย่างอืน่ 
นี้ไม่จ�าเป็นต้องช่วย ถ้าเขาสร้างปัญหาข้ึนมา เขาก็ต้องแก้ของเขาเอง ถ้าเขา
แก้ไม่ได้ เขาต้องไปติดคุกติดตะรางมันก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเราช่วย มันก็จะไม่
แก้ปัญหาเพราะเขาก็จะท�าต่อไป เช่น เขามีหนี้สิ้น เราก็ไปช่วยไถ่ถอนหนี้สินให้ 
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กับเขา พอไถ่หมด เขาก็ไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปขอร้องให้เราช่วย แต่ถ้า
เราปล่อยให้เขาไปแก้ปัญหานี้เอง แก้ไม่ได้ต้องล้มละลาย ติดคุกไป เขาจะได้ 
เข็ดหลาบ ต่อไปเขาจะได้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเงินทองของเขาให้อยู่ในกรอบ
ที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเขา 

ต้องขอขมากัน
ตอนมีชีวิตอยู่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาไปงานศพ เขามักพูดว่าให้ ไปขอขมาศพ ลูกพิจารณาว่าท่ีเราเห็นตรงหน้า 
ก็แค่ซากศพ ไปขอขมาศพได้อะไร การขอขมาควรท�าเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อให้อภัย
ซึ่งกันและกัน ไม่จองเวรจองกรรมกัน ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมให้อภัยกัน แต่พอ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก็รีบไปขอขมาศพ แล้วเราจะได้รับการอภัยหรือเปล่าจะรู้ ได้
อย่างไร พิจารณาแบบนี้ถูกไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถูกแล้ว ถ้าอยากจะขอขมาก็ควรขอขมาตอนท่ียังมชีีวิตอยู่ ถ้าตายไปแล้ว 
ผู้ที่เราไปขอขมาเขาไม่รู้เรื่องแล้ว เขาไปแล้ว 



127

ความเชื่อของสังคม
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาน�าศพคนตายไปที่วัด มีคนบอกว่าต้องจุดธูปตลอดเวลา ธูปห้ามดับ ถ้าดับ
แล้วคนตายจะหาศพไม่เจอ ลูกมาพิจารณาว่าคนตายไปแล้ว ไปไหนแล้วก็ไม่รู้  
จุดธูปหรือธูปดับมันจะเกี่ยวกันได้อย่างไร ต่างประเทศก็ไม่ได้มีธูปทุกประเทศ 
แล้วถ้าไม่จุดธูปจะเป็นอะไรไหมคะ 

พระอาจารย์ : ไม่เป็นหรอก มันเป็นความเชื่อของแต่ละสังคมเท่านั้นเอง 

อสุภกรรมฐาน
เป็นเหมือนอาวุธปกป้องจิตใจ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้วท่ีผมมากราบสนทนาธรรม คือผมภาวนาจนมันมีแต่ละครั้ง  
ท่ีรู้สึกเห็นโครงกระดูกตัวเองและเห็นเป็นซากศพครับ หลังจากนั้นพระอาจารย์
ก็ให้ผมพิจารณาอสุภกรรมฐาน เจริญสติต่อไปเรื่อยๆ ผมก็ท�ามาเรื่อยๆ จน  
๑ ปีกว่า เหน็การเปลีย่นแปลงคือผมดูเคสคนไข้ไปเรื่อยๆ เขาเสยีชีวิตนี้ เหน็เขา 
เป็นศพ ท่ีเหน็เพราะความเคยชนิเพราะเป็นอาชีพ แต่มนัไม่จบัใจเท่ากบัเหน็จาก
ท่ีตัวเองภาวนามา จนกระท่ังผมพิจารณาเห็นคนสวยๆ งามๆ ครับ ปกติถ้าเรา 
เห็นปั๊บ ถ้าสติไม่ดีผมก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่านหรือมีการปรุงแต่งอย่างอื่นต่อไป
เรื่อยๆ จนเกดิอารมณ์ต่างๆ ตามมา แต่ตอนหลังๆ มา ผมสังเกตตวัเองวา่พอผม 
เหน็คนสวยเดินผ่านมาหรือเราเหน็ในตามสือ่ต่างๆ จากเดิมคือเรานึกว่าคนนี้สวย 
แต่ว่าตอนหลงัมนัเฉย พอมนัเฉยหลายๆ ครัง้ ความรูส้กึบางทีเหน็รปูร่างคนนี้ป๊ับ 
เดี๋ยวสักพักความรู้สึกของผมจะเห็นเป็นซากศพตลอดมาเรื่อยๆ 
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 หลายครัง้เวลาภาวนา พอก�าหนดสติไปเรื่อยๆ ผมภาวนาใช้ยุบหนอ พองหนอ ครบั  
จนความฟุ้งซ่านไม่มี ก็จะได้กลิ่นเหม็นๆ ตัวเอง กลิ่นเหม็นศพ เป็นมาเรื่อยๆ 
อย่างน้ีมาตลอด ผมพิจารณาอสุภกรรมฐานคือเริ่มจากตัวเองก่อน เด๋ียวเป็น 
กระดูก เป็นซากศพ จนมนัติดมาเรื่อยๆ จนเด๋ียวนี้กลายเป็นว่าผมเหน็คนเดินไป 
เดินมาแม้กระท่ังตัวเองก็รู้สึกมีกลิ่นเหม็นเน่ามากเหมือนศพท่ีค้างไว้รอเอามา
ชนัสตูรเยอะๆ เป็นอย่างนี้ตลอด อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมจะท�าอย่างไร
ต่อครับ 

พระอาจารย์ : การพิจารณาอสุภะนี้ เป้าหมายก็คือการดับกามารมณ์ การที่อยู่คนเดียว
ไม่ได้ ต้องมีเพื่อนนอนอย่างนี้ อยู่คนเดียวแล้วเหงาว้าเหว่ การไปมีเพื่อนนอน
ไปมคู่ีครองกเ็หมอืนเป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมกนั ถ้าเราหลกีเลีย่งการกระท�า 
เหล่านี้ได้ มันก็ตัดปัญหาตัดกองทุกข์ไปได้กองหนึ่ง ดังนั้นถ้าหมอเป็นโสดได ้
ก็ยังถือว่าดี ถ้าขนาดเห็นอย่างนี้แล้วไปแต่งงานก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ 

ศิษย์ :  ยังโสดอยู่ครับ ยังไม่มีแฟนครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะไม่อยากจะมีแฟนกับใครนะ อันนี้เป็นผลท่ี 
เราต้องการ โดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะไปในทางธรรมต่อไป เช่น เราไปบวชหรือ 
ไปถือศีล ๘ การท่ีเรามีอสุภกรรมฐานน้ีจะเป็นเหมือนอาวุธปกป้องจิตใจ
ของเราไม่ให้เกดิความฟุ้งซ่านไปกบักามารมณ์ต่างๆ ก็ให้ใช้ไปพอมนัเป็น
มัชฌิมา อย่าถึงขั้นว่าพอเห็นใครก็เบื่อหน่ายจนกระทั่งไม่อยากจะพบปะ
กับใครเลย อันน้ันก็แสดงว่ากินยามากเกินไป เราต้องการกินยาเพ่ือให้
ดึงใจเข้ามาอยู่ตรงจุดอุเบกขา คือ เฉยๆ ไม่รัก ไม่ชัง ถ้าเรากินมากเกินไป 
แล้วท�าให้เราเกิดความชัง ไม่สามารถเข้าใกล้ใครได้เลยนี้ เราก็ต้องหยุดการ
พจิารณาไว้ช่ัวคราว แล้วใช้เมตตาแทน ให้ความเมตตาความรกัความปรารถนาดี 
ต่อผู้อื่นเพื่อเราจะได้กลับมาคบค้าสมาคมกันได้ตามปกติ 
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เวลาจิตรวม  เดินปัญญาไม่ได้
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : พอดีจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจะสามารถเดินปัญญาต่อได้ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ช่วงท่ีรวมนั้นเดินปัญญาไม่ได้ เพราะเป็นช่วงท่ีความคิดปรุงเเต่งไม่มี  
จะเจริญปัญญาต้องรอให้ออกมาจากความสงบแล้วเริ่มมีความคิดปรุงเเต่ง ก็ดึง
ความคิดปรุงเเต่งน้ีมาคิดไปในทางไตรลักษณ์ คิดไปในทางอสุภะ อย่าปล่อยให้
ไปคิดในทางตรงกันข้ามกัน 

ศิษย์ : ที่คิดเป็นไตรลักษณ์ คือ เกิดขึน้ ตั้งอยู่ ดับไป มาคิดเป็นพักๆ แล้วกลับมาอยู่กับ
โลกครับ จะท�าอย่างไรให้มันมาอยู่กับไตรลักษณ์ หรือคิดบ่อยๆ ครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องบ่อยๆ เห็นอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นไตรลักษณ์ เห็นคนนั้นคนนี้ก็ว่า
เป็นไตรลักษณ์ เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นไตรลักษณ์ เห็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ว่า
เป็นไตรลักษณ์ มีเจริญมีเสื่อม ไม่ใช่ของเรา มันมีทุกข์ตามมา ถ้าเราเห็นอย่างนี้ 
เรากจ็ะไม่อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เราก็จะอยู่เฉยๆ ได้ อยู่กบัการไม่มลีาภ  
ยศ สรรเสริญ สุข ได้ 

ศิษย์ : บางทีท�างานแล้วจิตมันรวมเป็นสมาธิครับ อยู่กับลมหายใจบางทีลมหายใจ 
มันดับไปเลยครับ 

พระอาจารย์ : ก็ดี ก็ปล่อยมันดับไป 

ศิษย์ : ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ เพราะผมตกใจว่ามันอยู่กับลมหายใจมากเกินไปจนสติ 
ไม่เหมือนอยู่กับปัจจุบันครับ มันเหมือนไปอยู่ลึกเข้าไปในลมหายใจ 

พระอาจารย์ : ก็จิตรวมไง จิตเป็นสมาธิ แต่ก็ต้องระมัดระวังว่ามันควรเป็นเวลาที่เราไม่ได้
ท�าอะไร ถ้าเราก�าลงัท�าอะไรอยู่ เช่น ควบคุมเครื่องจกัรอยู่ ถ้าจติมนัรวม เด๋ียวมนั 
ก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ ตอนนั้นมันรวมตอนไหน
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ศิษย์ : ตอนนั่งท�างานครับ 

พระอาจารย์ : นั่งท�างานมันรวมหรือ แล้วท�าอย่างไร ก็นั่งเฉยๆ ไปหรือ

ศิษย์ : ก็ออกไปเดินบ้างครับ 

พระอาจารย์ : เวลามันรวม มันจะเดินได้อย่างไร เดินได้หรือ ถ้าเดินได้ก็ไม่รวมซิ  
อาจจะรวมแบบไม่เต็มที่ก็ได้ ถ้ามันใจเย็นสบาย เบา ไม่มีอารมณ์กับอะไรต่างๆ 
ก็ถือว่าดี สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ก็ยิ่งดี 

ให้รู้ว่ามันเป็นแต่ไม่ต้องสนใจ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : หลังออกมาจากปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประมาณ ๕ วัน พอกลับมา
ถึงบ้านมีอาการดับบ่อยๆ คือความรู้ตัวดับ เหมือนปิดเปิดไฟเร็วๆ เกิดขึ้นเกือบ
ทุกวินาทีทุกจังหวะที่จะท�าอะไร เช่น จะคิดก็ดับ จะยกช้อนก็ดับ จะยกช้อนเข้า
ปากเค้ียวหรือแม้จะก้าวเท้าแต่ละก้าวกจ็ะมอีาการดับวบัตลอด แรงมาก และเบา
และห่างลงในวนัท่ี ๒ ก่อนจะเริ่มหายจากอาการนีไ้ด้ในวนัถัดไป กราบพระอาจารย์
ช่วยอธิบายให้ความรู้น้ีว่าคืออะไร และแนะน�าทางในการปฏิบัติต่ออาการแบบนี้
เพราะตอนนั้นท่ีท�าก็คือต้ังสติท่ีจะพยุงตัว พยายามมีความรู้ตัวให้มาก กังวลท่ี
จะล้มหรือของที่จะตก เพราะต้องใช้ชีวิตในการท�างานปกติค่ะ 

พระอาจารย์ : ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ไม่ต้องไปสนใจว่าท�าไมมันถึงเป็นอย่างนี้  
มันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ แล้วก็พิจารณาว่ามันก็เป็นไตรลักษณ์ไป คือ
มันไม่เที่ยง มันเกิดแล้วมันก็ดับไป เราก็อย่าทุกข์กับมัน อย่าไปวุ่นวายไปกับมัน 
มันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็เท่านั้นเอง 
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ถ้าเรามสีติมปัีญญามนัก็จะไม่มปัีญหาแต่อย่างใด ถ้าไม่มสีติไม่มปัีญญากจ็ะเกดิ
ความสงสยัเกดิความวุน่วายใจต่างๆ ตามมาก็ได้ เช่น อยากจะไม่ให้มนัเป็นอย่างนี้ 
ก็จะเกิดความทุกข์ใจข้ึนมา ไม่อยากให้มนัเป็นมนักเ็ป็น เวลามนัจะหายมนักห็าย  
ให้รู้ตามความเป็นจริงของมัน มันเป็นก็รู้ว่ามันเป็น มันไม่เป็นก็รู้ว่ามันไม่เป็น
เท่านั้นเอง อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไร 

เลือกใช้กรรมฐาน
ตามแต่เหตุการณ์

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เราจะสังเกตอย่างไรว่าอารมณ์และจิตของเราเหมาะกับกรรมฐานกองไหนครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องลองไปดูก็แล้วกัน เอาของง่ายๆ ก็พุทโธไปก่อน ถ้าพุทโธไม่ได้ 
ก็เฝ้าดรู่างกาย ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้าไม่ได้ก็ลองมรณานุสต ิคอืคดิถงึ
ความตายอยู่เรื่อยๆ หรือถ้าเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออก มันก็มีหลากหลายวิธี
ที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเลือกทดลองใช้ได้ตามจริตของตน 

 ท่านบอกว่าถ้ามโีทสะก็ให้เจริญเมตตา ถ้ามกีามารมณ์กใ็ห้เจริญอสภุะ ถ้ามคีวาม
หลงกใ็ห้ใช้ปัญญา พจิารณาด้วยไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุกขัง อนตัตา ดังนัน้กต้็องอยู่
กับภาวะจิตของเราที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ ถ้าเวลาโกรธนี้ไปเจริญอสุภะ 
ก็แก้ไม่ได้ เหมือนเวลาที่ปวดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้อง มันก็ไม่หาย ต้องรู้ว่า
ตอนนี้เราเป็นโรคอะไรแล้วใช้ยาชนิดไหน พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า 
ให้ใช้เมตตาระงบัความโกรธ ให้ใช้อสุภะระงบักามารมณ์ เวลาอยากเสพกาม  
อยากจะร่วมหลับนอน อยากมีแฟนกับคนนั้นคนนี้ ก็ให้ดูอสุภะ ดูความ 
ไม่สวยงามของร่างกายของเขา อย่าดูของเราเพราะของเรามันไม่มีปัญหา ถ้าเรา 
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ไปเป็นปัญหากับร่างกายของใครก็ต้องดูร่างกายของเขาว่าไม่สวยไม่งาม ถ้ามี
ความหลงกพิ็จารณาปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกดิแล้ว
ก็ต้องดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ก็จะหายหลงได้

 อันนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ท่ีมารุมเร้าจิตใจ แต่ถ้าจิตใจเป็นปกติก็สามารถใช้ 
กรรมฐานแบบท่ัวไปได้ เช่น การบริกรรมพุทโธ ถ้าไม่ชอบบริกรรมพุทโธก็ดู 
การเคลื่อนไหวการกระท�าต่างๆ ของร่างกาย ให้ใจจดจ่อเฝ้าดูการกระท�าเพียง
อย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น เช่น ก�าลังเดนิก็ให้อยู่กับการเดนิ ก้าวเท้าซ้ายไป 
กว่็าซ้าย ก้าวเท้าขวากว่็าขวา ซ้ายขวาๆ ไป ก�าลงัรบัประทานอาหารจะว่าก็ได้หรือ 
จะดูก็ได้ ก�าลงัตักข้าวก�าลงัป้อนข้าวเข้าไปในปาก ก�าลงักลนื กใ็ห้เฝ้าดูทุกอริิยาบถ
ของการท�างานของร่างกายไป อย่าให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ 
ใจก็จะมีสติ เมื่อมีสติ เวลานั่งถ้าใช้การดูร่างกายก็ให้ดูที่ลมหายใจต่อไป หายใจ
เข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้น ยาวก็รู้ว่ายาว หยาบก็รู้ว่าหยาบ 
ละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ลมหายไปก็รู้ว่าหายไป ให้รู้เฉยๆ อย่าไปปรุงเเต่ง อย่าไป
เกิดความวิตกวิจารณ์ขึ้นมา แล้วเดี๋ยวใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา 

การสร้างสถูป
เพื่อบูชาผู้ยิ่งใหญ่ทางโลก
และทางธรรม
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผมอยากเข้าใจแบบคร่าวๆ เก่ียวกับบคุคลท่ีควรสร้างสถูปไว้บชูาว่าท�าไมจงึต้องมี
พระเจ้าจกัรพรรดิรวมอยู่ด้วย เพราะในความเข้าใจส่วนตัวแล้ว พระเจ้าจกัรพรรดิ
ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์
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พระอาจารย์ : คือตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยพระพุทธกาลนี้ เขาจะบรรจุอัฐิ
ของผู้ท่ีถือว่าเป็นคนย่ิงใหญ่ของโลกหรือของธรรม เช่น เขาจะนิยมบรรจุอัฐ ิ
ของพระพุทธเจ้า ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ และของพระมหา 
จักรพรรดิ เพราะพระมหาจักรพรรดินี้ทางโลกเขาก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมนุษย ์
เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก เลยเป็นธรรมเนียมท่ีเช่ือกันมา
และปฏิบัติกันมาเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไร ไม่ได้ ไปเปรียบว่าพระมหาจักรพรรดินี้ 
เป็นพระอรหันต์แต่อย่างใด แต่ในทางโลกเขาถือว่าเป็นบคุคลท่ีสดุยอดของมนษุย์  
ส่วนพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี้ ท่านถือว่าเป็นสุดยอดของทางธรรม ก็ถือว่า 
อยู่ในระดับเดียวกันได้ จึงมีการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ให้เกียรติให้ความเคารพ
เท่ากัน 

ใช้ปัญญาอย่างเดียว
โดยไม่มีสมถภาวนา

ไม่มีวันส�าเร็จได้
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : จิตใจของลูกไปวิตกกังวลกับความสวยงาม คือกังวลไม่อยากให้แก่เนื่องจาก
ท�างานเป็นแอร์โฮสเตส แต่อีกใจหนึ่งก็พยายามดึงกลับไปต่อสู่กับกิเลสภายใน 
คือพยายามเอารูปศพข้ึนอืดเน่าเปื่อยมาดูและพยายามมองให้เห็นว่าไม่มีอะไร
น่าดู เวลาเราตายกเ็ป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั แต่ก็ยังสูก้เิลสไม่ได้อยู่ดี เลยพยายาม
วางเฉยกับกระแสพุง่พล่านในความไม่อยากแก่ ความรูส้กึนัน้กจ็างไป มนัเกดิข้ึน
เป็นระยะๆ ขอเมตตาหลวงพ่อให้อุบายธรรมแก่ผู้ที่ยังโง่เขลาเช่นลูกด้วยค่ะ 
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พระอาจารย์ : ท่ีท�าใจไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิ ไม่มีอุเบกขา มีปัญญาแต่เป็นปัญญาท่ีไม่
สามารถจะสู้กับก�าลังของกิเลสความรักความสวยความงามได้ เพราะฉะนั้นต้อง
กลับมาสร้างสมถะ สร้างอุเบกขา ต้องมาด�าเนินสมถภาวนาท�าใจให้สงบ ถ้าใจ 
รวมเป็นอัปปนาฯ ได้แล้ว พอพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ความแก่ 
ความเจ็บ ความตายของร่างกาย ก็จะรับได้อย่างสบาย จะไม่มีความอยากไม่แก่ 
ความอยากไม่สวย เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ อยากไปก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆ ก็จะ
ท�าให้ปลงได้ แต่ที่ปลงไม่ได้เพราะไม่มีก�าลังปลง ไม่มีอุเบกขา

 อย่างเมื่อกี้ท่ีพูดว่าพอท�าใจเฉยได้ก็รู ้สึกสบายข้ึนมา นั่นแหละ เพียงแต่ว่า 
มันเฉยไม่ได้นาน เด๋ียวพอเผลอ มันก็กลับมาคิดถึงความสวยความงามอีก  
มันก็เกิดความทุกข์ข้ึนมาใหม่ ดังนั้นต้องพยายามเจริญสติเพื่อก�าจัดความรัก
ความสวยความงาม ความคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามให้มนัสงบลง ใจสงบมคีวามสขุ 
แล้วก็จะยอมรบักับความไม่สวยไม่งามได้ ตอนนี้ใจไม่สงบ ไม่มคีวามสขุ เลยต้อง 
พึ่งความสุขจากความสวยงาม พอรู้ว่าจะต้องสูญเสียความสวยงามไป ก็กลัว
ว่าจะสูญเสียความสุขไปด้วย แต่ถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้ว จะไม่ต้อง
อาศยัความสขุจากความสวยงาม มนัจะสวยไม่สวยก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะยังมี 
ความสุขได้เหมือนกับตอนที่สวย คือมีความสุขจากความสงบของใจ

 ความสงบเป็นบาทเป็นฐานเป็นก�าลงัของวิปัสสนา ใครอยากจะใช้ปัญญา 
อย่างเดียวโดยไม่มีสมถภาวนาไม่มีความสงบน้ีก็จะไม่มีวันท�าได้ส�าเร็จ 
ดังนั้นอย่าข้ามขั้นตอนไป พระพุทธเจ้าสอนศีล สมาธิ แล้วปัญญา เดี๋ยวนี้สมัยนี้ 
เขาข้ามสมาธิกันไปเพราะมันยากก็เลยไม่ต้องท�ามัน ปัญญามันง่ายกว่า คิดปั๊บ  
มันก็ได้แล้วปัญญา แต่เอาไปฟันกิเลสไม่ได้เท่านั้นเอง มันเป็นจินตามยปัญญา  
มันไม่ใช่ภาวนามยปัญญา 
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ต้องมาเริ่มต้น
ที่สติใหม่

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผมก�าหนดลมหายใจ พักเดียวจิตมันรวมลงท่ีหน้าผาก ผมควรท�าอย่างไรครับ  
ผมเคยถอดจิตบนรถเมล์ อยากทราบว่ามันเกิดได้อย่างไรเพราะตอนออกและ
ตอนเข้าก็ไม่รู ้ และวันน้ันก็ได้พิจารณากายเห็นเส้นขนมันใหญ่ขนาดนิ้วมือ  
มีอีกครั้งที่ผมถอดจิตเห็นคนแต่หัวเป็นไก่ การวางอารมณ์คืออย่างไร เวลาที่จิต 
วางอารมณ์ ท�าไมเราจงึไม่สามารถบงัคับการเเสดงนิมติท่ีเป็นอยู่ได้ การสวดมนต์ 
บ่อยๆ แล้วเวลาเราท�างานอะไรมักจะได้ยินเสียงสวดมนต์เสมอ อย่างไรคือ 
จิตตั้งมั่นครับ

พระอาจารย์ : การภาวนาของเรา เราไม่ได้ภาวนาด้วยสติ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ ถ้าเราใช้ 
สตินี้ เราจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาได้ คือเราสามารถที่จะไม่ให้ 
ความสนใจกับมัน แล้วเราจดจ่อสติให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การบริกรรม 
พุทโธ หรือการดูลมหายใจเข้าออกต่อไปเรื่อยๆ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมามันก็จะ
หายไปเอง เพราะจิตจะเข้าไปข้างใน ลึกเข้าไปเรื่อยๆ พอเข้าไปย่ิงลึก สิ่งต่างๆ  
ที่ปรากฏก็จะหายไป จนในที่สุดก็ไปสู่ความว่าง ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ 

 ดังนัน้การภาวนาต้องมาเริ่มท่ีสติกนั ต้องฝึกสติ ต้องให้มสีติ ไม่ใช่ปล่อยให้จติมนั
แสดงอิทธิฤทธิป์าฏิหาริย์แสดงอะไรของมันต่างๆ ตามภาวะตามก�าลังท่ีมันมีอยู่ 
เราต้องมาเริ่มต้นที่การเจริญสติคือควบคุมการเคลื่อนไหวของจิต อย่าปล่อยให้
มันเคลื่อนไหวไปตามเรื่องตามราวของมัน เพราะเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับ
มันได้ ถ้าเรามีสติ เราจะสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของปรากฏการณ์ต่างๆ 
ของจิตได้ จะสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความว่างความสงบได้ตามล�าดับต่อไป 
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สีกาไม่ควรเข้าไปท�าภารกิจต่างๆ 
ของพระ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : โยมอุปัฏฐากท่ีเป็นผู้หญิงสามารถเก็บกวาดท่ีนอนเช็ดถูห้องของพระสงฆ ์
ได้ไหมครบั ถ้าไม่ได้ แต่ถ้าในอกีกรณีหนึ่งคือถ้ามผู้ีชายอยู่ด้วยจะท�าได้ไหมครบั 

พระอาจารย์ : ผู้หญงิไม่ควรเข้าไปเกีย่วข้องกบัพระมาก ไม่ควรท่ีจะไปยุ่งกบัเรื่องเก็บกวาด
ท�าความสะอาด ซักจีวงซักจีวร ล้างบงล้างบาตร หรืออะไรที่เป็นของพระ ผู้หญิง
ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ ควรที่จะอยู่ห่าง ไม่ควรจะไปที่กุฏิพระเลย 

 ที่วัดป่าบ้านตาดนี้ ท่านไม่ให้ฆราวาสญาติโยมไปเยี่ยมพระที่กุฏิ ถ้ามีธุระก็ให้มา
ที่ศาลาเพื่อมาพบปะกัน ส่วนเรื่องการกวาดถูท�าความสะอาดศาลา หรือกุฏิของ
พระนี้ ท่านท�ากันเอง หรือถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ ก็จะมีพระผู้น้อยคอยอุปัฏฐากคอย
ดูแลให้ ดังนั้นเรื่องของสีกาหรือญาติโยมท่ีเป็นสุภาพสตรีนี้ ไม่ควรท่ีจะเข้าไป
ท�าภารกิจต่างๆ ของพระเลย ไม่ควรเข้าไปในท่ีอยู่ท่ีพักของพระ ควรจะอยู่ในท่ี
สาธารณะ เช่น ที่ศาลา 

พระคุณกับบุญคุณ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผู้มีพระคุณกับผู้มีบุญคุณเหมือนหรือต่างกันคะ

พระอาจารย์ : ต่างกันตรงภาษา บุญคุณกับพระคุณมันก็ความหมายอันเดียวกัน 
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ปฏิบัติแล้วเย็น
ถือว่ามาถูกทาง

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : การวางฐานจิตไว้ท่ีหน้าผาก ตอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิจะรู้สึกร้อนวูบๆ ดึงๆ  
ที่ฐานจิต หนูปฏิบัติถูกไหมคะ 

พระอาจารย์ : คือการภาวนาไม่ว่าจะวางจิตไว้ตรงไหน เป้าหมายคือให้มันเย็น ไม่ใช่ให้
มันร้อน เราท�าเพื่อให้มันสงบให้มันสบาย การเดินนี้ ปกติท่านจะดูที่การเดินเป็น
หลัก ถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับค�าบริกรรมพุทโธ ไม่ต้องไปต้ังไว้ท่ีไหนท้ังนั้น  
ให้ต้ังไว้อยู่กับค�าบริกรรม เช่น เราพทุโธ เราก็อยู่กบัค�าบรกิรรมไป ไม่ต้องไปต้ังอยู่
ท่ีกลางศรีษะ หน้าผาก หรือท่ีไหนกต็าม ให้อยู่กบัค�าบริกรรมพทุโธ ถ้าเดินจงกรม
ก็ดูท่ีเท้านี่แหละ ซ้ายขวาๆ ไป แล้วถ้าท�าอย่างนี้จิตจะว่างจะเย็นแล้วจะสบาย  
ถ้าท�าแบบท่ีท�าอยู่นี้ มันเป็นการท�าหลายเรื่องโดยใช่เหตุ เอาจิตไปวางไว้ท่ี 
หน้าผาก แล้วก็มาบริกรรมพุทโธๆ มันก็เลยไปอยู่ ๒ ที่ อยู่ที่พุทโธแล้วก็มาอยู่ที่
หน้าผาก มันก็เลยงง ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดี มันก็เลยร้อนขึ้นมา 

 ดังนั้นให้อยู่ที่เดียว ถ้าบริกรรมก็อยู่กับค�าบริกรรมไป ถ้าดูลมก็ดูท่ีลมไป 
อย่าไปให้มนัมากเรื่อง บางคนเอาพทุเข้า โธออก มนัก็เลยมากเรื่อง แต่ถ้าท�าแล้ว
มนัสงบมนัเย็นกถื็อว่าเป็นกรณีเฉพาะตนไป บางคนพทุเข้า โธออก แล้วจติรวมได้  
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ดังนัน้ต้องดผูลท่ีเกดิข้ึนในระหว่างปฏิบัตว่ิามนัเย็นหรือ 
มันร้อน ถ้ามันร้อนก็แสดงว่าผิดทางแล้ว ถ้ามันเย็นก็ถูกทาง 
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คนที่มีอุเบกขา
จะแยกตนเองจากเหตุการณ์ได้
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : คนท่ีเขามีจิตหรือสมาธิท่ีเข้มเเข็ง หากเขาไปดูภาพยนตร์ท่ีออกแนวรุนแรง  
มเีลอืดสาด อวยัวะขาด ฟาดกนัด้วยความรนุแรง เขาสามารถดูอย่างหน้าตาเฉย 
ไม่รู้สึกอะไร แต่เวลาหนูไปดูแล้วกลับอกสั่นขวัญแขวนค่ะ กลับมาก็จะมีอาการ
สะทกสะท้าน ไม่สามารถดูหนังพวกนี้ได้ แสดงว่าจิตของเราไม่เข้มเเข็งเท่าคนที่
อยู่ในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : คือเราไม่มสีมาธินัน่เอง ไม่มอีเุบกขา พอเหน็อะไร ใจก็ไหลไปตามสิ่งท่ีเหน็ 
เหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ แต่คนท่ีมีอุเบกขานี้ เขาจะแยก 
ตัวเขาออกมาจากเหตุการณ์ได้ เขาจะเป็นเหมือนคนดูหนัง คือเขารู้ว่าเขาไม่ได้ 
อยู่ในจอหนัง แต่คนท่ีมีอาการหวั่นไหวนี้ เขาไปคิดว่าเขาอยู่ในจอหนังด้วย 
เพราะเขาไม่มีอุเบกขา พอเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นไปตามที่เห็น ทั้งๆ ที่มันเป็นเพียง 
ภาพหลอกภาพหลอนเราเท่านั้นเอง ไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริง 

 ดังนั้นต้องฝึกสติให้มากๆ แล้วต่อไปจิตก็จะมีอุเบกขา มีพลังท่ีจะสักแต่ว่ารู้ ได้ 
ตอนนี้ไม่สักแต่ว่ารู้ เห็นแล้วปรุงเเต่งตามเหตุการณ์ไป 

ศิษย์ : หนูจะต้องไปฝึกแบบดูบ่อยๆ แล้วเดี๋ยวก็ชินไปเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ 

พระอาจารย์ : ดูเรื่องเดียวซ�้าๆ ต่อไปมันก็ชิน แต่จะดูซ�้าไปท�าไม ถ้าท�าสมาธิก็ไม่ต้อง
ไปดูหนังแล้ว ถ้าไปดูหนังก็แสดงว่าท�าสมาธิไม่ได้ผล ถ้าท�าสมาธิได้ผลแล้ว 
มันไม่อยากจะดูอะไร
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คนเป็นอัมพาต
จะรับรู้เวทนาไหม

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : คนที่เป็นอัมพาตจะรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นไหมคะ 

พระอาจารย์ : ก็อยู่ท่ีส่วนร่างกาย ถ้าส่วนไหนประสาทไม่ท�างาน มนักจ็ะไม่รบัรูต้รงส่วนนัน้ 
เหมือนกับเวลาที่เราไปถอนฟันแล้วหมอฉีดยาชา พอยาชาเข้าไปแล้ว มันก็เลย
ไม่รับรู้ความรู้สึกในส่วนนั้น ถ้าร่างกายเป็นอัมพาตหรือเป็นอะไรแล้วไม่สามารถ 
ที่จะแสดงความเจ็บของร่างกายตรงส่วนนั้นได้ ใจก็ไม่รับรู้ตามเท่านั้นเอง 

ปรนนิบัติคุณตาที่ลามก
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : มีเพื่อนหญิงคนหนึ่งต้องดูแลคุณตาอายุเกือบ ๘๐ ปี ที่ป่วย คุณตาทานอาหาร 
ได้ดี แต่ไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองเพราะชอบคนปรนนิบัติเอาใจ คุณตาเคย 
เล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนท่ีชอบเรื่องผู้หญิงมาก ขนาดตอนสึกก็ยังอธิษฐาน 
ขอให้ได้ผู้หญิงมากตามท่ีตนต้องการ ทุกวันนี้เพื่อนของดิฉันอึดอัดมากท่ีต้อง 
คอยเช็ดตัวทาแป้ง ต้องคอยใส่และถอดกระบอกฉีใ่ห้คุณตา โดยท่ีคุณตามี
ท่าทางพอใจให้เธอท�าเช่นนั้น เธอปรึกษาดิฉันว่าหากยังต้องท�างานตรงนี้อยู่ควร
ใช้ธรรมะข้อไหนข่มใจดีคะ ทุกวนันี้เธอพยายามแผ่เมตตาและพยายามสวดมนต์
ในใจตลอดเวลาท่ีต้องดูแลคุณตา เธอไม่อยากให้มคีวามคิดผิดเป็นบาปเป็นอคติ
ติดใจเธอไปค่ะ 
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พระอาจารย์ : คือเราก็ต้องแยกเป็น ๒ ส่วน ส่วนของเรา คือถ้าเป็นหน้าที่ที่เราต้องท�า 
เช่น ท่านมีพระคุณต่อแม่เรา ก็เป็นเหมือนกับท่านมีพระคุณต่อเรา เพราะถ้า 
ไม่มีแม่ ก็ไม่มีเรา ถ้าเราท�าตามหน้าท่ีของเราไปก็เป็นการกระท�าท่ีดี เป็นความ
กตัญญกูตเวที ส่วนของคุณตานัน้ แกจะเป็นคนลามกก็เรื่องของแก ห้ามแกไม่ได้  
เราก็คอยระวังไว้ก็แล้วกัน อย่าให้แกมาแต๊ะอั๋ง หามีดไว้ใกล้ๆ มือก็ได้ ถ้าเอา 
มือมาก็เอามีดฟันเข้าไป 

รูปก็รูป นามก็นาม
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ต�าราอภิธรรมกล่าวว่า มีนามย่อมมีรูป มีรูปย่อมมีนาม อย่างนี้ ดิน หิน ต้นไม้ 
เป็นรูป ดิน หิน ต้นไม้ ต้องมีนาม คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ค�าพูดนี้คงจะไม่ใช่เป็นค�าพูดของพระพุทธเจ้านะ ไม่ทราบว่าเป็นของใคร 
เพราะว่ารปูกร็ปู นามกน็าม มนัคนละเรื่องกนั จะว่ามรีปูแล้วต้องมนีาม ไม่ทราบว่า 
มันมาจากที่ไหน รูปมี นามมี บางทีมันก็มีอยู่ร่วมกัน เพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจ
ค�าพูดนี้ก็แล้วกัน 

ความเชื่องมงาย
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : คนโบราณกล่าวว่า ให้ไหว้พระแม่โพสพก่อนกินข้าว ไหว้แม่น�้า ไหว้พระแม่ธรณี 
อย่างนี้หมายความว่าเราก�าลังท�าบุญให้ดิน น�้า ลม ไฟ หรือไม่คะ เราจะได้รับ
ประโยชน์อะไรจากการท�าสิ่งเหล่านี้คะ 
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พระอาจารย์ : คือเป็นความเชื่องมงายเท่านั้นเอง เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะบูชา 
อะไรเป็นสิ่งท่ีไม่ควรบูชา เพราะไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม อาจจะคิดไปตามความ
รู้สึกนึกคิดว่าแม่น�้าก็มีพระคุณ เพราะอาศัยน�้าในการท�าเพาะปลูกในการใช้อะไร
ต่างๆ ก็เลยเห็นแม่น�้าว่าเป็นสิ่งที่มีพระคุณ ก็เลยกราบไหว้บูชาไป ซึ่งก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์อะไร 

 ถ้าอยากจะเกิดประโยชน์ อยากจะตอบแทนพระคุณของแม่น�้า ก็ควรจะรักษา
คุณภาพของแม่น�้าไว้ ไม่ใช่โยนขยะโยนอะไรต่างๆ ลงไปในน�้า ให้รักษาความ
สะอาดของน�้าไว้เพื่อน�้าจะได้เป็นสิ่งที่เราจะได้ใช้กันได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ใช่
ว่าโยนขยะ โยนซากศพ โยนอุจจาระอะไรต่างๆ ทิ้งลงไปในแม่น�้า ต่อไปในแม่น�้า 
กจ็ะสกปรก เราจะไม่สามารถท่ีจะพ่ึงพาอาศยัได้ต่อไป ถ้าอยากจะบชูาก็ให้ปฏบัิติ
บูชา คือรักษาน�้าให้สะอาดเพื่อเราจะได้ใช้กันไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 ส่ิงท่ีควรจะบูชาจริงๆ กค็อืบุคคลท่ีมีพระคณุแก่เรา เช่น บดิามารดา ผู้บังเกิดเกล้า 
ผู้ให้ชีวิตกับเรา เราต้องบูชาพระคุณของท่านด้วยการเลี้ยงดูท่าน ยกย่อง
เทิดทูนท่าน แล้วบุคคลท่ีเราต้องบูชานอกจากพ่อแม่ก็คือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ต่างๆ เพราะท่านให้ความรู้แก่เรา ความรู้ที่จะท�าให้เราได้
หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่การบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้  
พระพุทธเจ้าก็ต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา คือให้เราปฏิบตัติามค�าสอน 
ของพระพทุธเจ้า ท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเพราะท่านมมีากกว่าเรา ท่านเป็น 
มหาเศรษฐีแล้ว ท่านอยากจะให้พวกเราเป็นมหาเศรษฐีเหมือนท่าน ท่านก็เลย
บอกให้พยายามปฏบิติักนั ปฏบิติัแล้วจะเป็นมหาเศรษฐีทางใจ คือทางความสขุใจ 

ศิษย์ : การที่เราน�าอาหาร ผลไม้ ขนม เครื่องดื่มต่างๆ มาไหว้พระรัตนตรัยและไหว้เจ้าที่ 
ท่ีบ้าน ท่านเหล่านัน้จะได้รบัของท่ีน�าไหว้หรือไม่เจ้าคะ หรือเป็นพวกเปรต สมัภเวส ี
มากินเจ้าคะ 

พระอาจารย์ : ไม่มใีครได้หรอก มนัก็เป็นของท่ีต้ังไว้เหมอืนกับผลไม้ท่ีอยู่ในสวน นอกจาก
นกกามากินเท่านั้นเอง ของก็ต้ังไว้อย่างนั้น พระพุทธรูปก็เป็นวัตถุท่ีท�าด้วยอิฐ 
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ด้วยปูนด้วยโลหะ อันนี้ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้า เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์หรือ 
รูปเหมือนเท่านั้นเอง 

 อย่างท่ีได้ตอบปัญหาในค�าถามเมื่อกี้ว่า พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราบูชาด้วย
สิ่งของเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านไม่มีร่างกายแล้ว ท่านกินไม่ได้แล้ว ถ้าอยากจะ
บูชาของเหล่านี้ต้องใส่บาตรพระพุทธเจ้า แต่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ให ้
ใส่บาตรพระสงฆ์แทน พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครได้ดูแลพระสงฆ์โดยเฉพาะ 
พระป่วยก็เท่ากับได้ดูแลพระพทุธเจ้า ถ้าอยากจะดูแลพระพทุธเจ้า อยากจะรบัใช้
พระพุทธเจ้า ก็ไปดูแลพระป่วยก็ได้ ถ้าพระไม่ป่วยก็ใส่บาตรได้ มันก็เหมือนดูแล 
เพราะพระก็เป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้า

 ดังนั้นถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติ ให้ท�าทาน  
ใส่บาตรน้ีเขาเรียกว่าท�าทาน รกัษาศลี ๕ ไหว้พระสวดมนต์ น่ังสมาธิ ท�าใจ
ให้สงบ อย่างนี้คือจะได้บูชาพระพุทธเจ้า 

คนฆ่าตัวตาย
คือคนขาดปัญญา
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : คนที่ฆ่าตัวตาย เขาขาดคุณธรรมข้อไหนคะ 

พระอาจารย์ : ขาดปัญญา คือเขาไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ของเขาอยู่ที่ไหน เขาไป 
คิดว่าอยู่ท่ีร่างกาย แล้วคิดว่าได้ฆ่าร่างกายแล้วความทุกข์ของเขาจะหมดไป  
แต่ความทุกข์มันไม่ได้อยู่ท่ีร่างกาย แต่มันอยู่ท่ีใจ และเกิดจากความอยาก  
เกดิจากตัณหา ถ้าเขารูแ้ล้วเขาหยุดความอยากได้เขากจ็ะหายทุกข์ เขาก็ไม่ต้อง
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ฆ่าตัวตาย แต่เขาไม่รู ้เขากเ็ลยต้องไปฆ่าตัวตาย แล้วเขากจ็ะท�าอย่างนี้ไปทุกภพ 
ทุกชาติจนกว่าเขาจะได้สติสตังขึ้นมา หรือจนกว่าจะมีใครมาสอนเขาบอกให้เขา
รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาของเขาต้องแก้ท่ีใจ เพราะความทุกข์
อยู่ที่ใจ และต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆ นี่เอง พอไม่ได้อะไร
ดังใจก็อยากจะฆ่าตัวตาย น้อยเนื้อต�่าใจ น้อยอกน้อยใจ เกิดจากความอยาก  
อยากให้เขารักเรา เขาไม่รักเราก็น้อยเนื้อต�่าใจแล้ว ถ้าไม่อยากให้เขารักเรา  
เราก็ไม่น้อยเนื้อต�า่ใจ เขาจะไปรกัใครก็เรื่องของเขาใช่ไหม กอ็ยู่แค่ตรงความอยาก  
ถ้าเรามาแก้ตรงความอยากนี้ได้มันก็จบ ผู้หญิงผู้ชายมันมีคนเดียวท่ีไหนใน 
โลกนี้ มีเป็นล้าน ไม่ได้คนนี้ก็เปลี่ยนคนใหม่ก็ได้ มันก็มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน 
มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เหมือนกัน ถ้าใช้ปัญญาซะหน่อยมัน
ก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตาย 

ศิษย์ : ทุกข์จากการสูญเสียบุคคลที่รัก จะท�าใจได้อย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ก็หยุดความอยาก อย่าไปอยากให้เขากลับมา เขาไปแล้วก็ปล่อยให้เขาไป  
มันก็หายทุกข์แล้ว 

การรักษาศีล
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผมเคยได้ยินมาว่าการรักษาศีล ๘ ต้องรักษาให้ครบ หากผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง 
จะเหลือเป็นศีล ๕ แต่หากรักษาศีล ๕ แล้วผิดข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะเหลือข้อที่ยัง 
ไม่ผิดศีลอยู่ อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้ารักษาข้อไหนได้ข้อนั้นก็ยังอยู่ รักษาข้อไหนไม่ได้ข้อนั้นมันก็ไม่อยู่  
มันไม่ได้หมดไปทั้งหมด เข้าใจไหม 
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ศิษย์ : หากต้ังใจรักษาศีล ๘ แล้วอุ้มลูกสาวอายุ ๔ ขวบ อาบน�้าให้ลูกสาวท่ียังเล็ก  
ผิดศีลไหมครับ 

พระอาจารย์ : ความจรงิมันไม่ผิดหรอก เพราะศีลนี้มันเกี่ยวกับการจับเนื้อต้องตัว  
มันเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนกัน ศีลข้อ ๓ นี้จะไม่ร่วมหลับนอนกัน ทีนี้การไป
แตะเนื้อต้องตัวของบุคคลเพศตรงกันข้าม มันอาจจะท�าให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ 
ท่านก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อน คืออย่าไปแตะเนื้อต้องตัวกัน แต่ในกรณีเป็นพ่อ
ต้องเลีย้งลกูอย่างนี้ แล้วอยากจะรกัษาศลี ๘ มนัก็ไม่น่าจะมข้ีอเสยีหายตรงไหน 
คิดว่าคงจะไม่ไปหลับนอนไปร่วมเพศกับลูก 

ศิษย์ : แล้วเวลากินข้าวเท่ียง เหลืออีก ๑ นาทีจะเท่ียง แต่ยังกินไม่เสร็จ ถ้ากินต่อ 
จะเลยเที่ยง จะผิดศีลไหมครับ 

พระอาจารย์ : ผิดก็ไม่เป็นไรหรอก แค่นาทีเดียว การถือศีลข้อนี้ก็เพื่อไม่ให้กินมาก
เท่าน้ันเอง ถ้ากนิมากๆ ถึงแม้จะกนิก่อนเท่ียงมนักผ็ดิศีลแล้วแหละ เพราะ
เจตนาไม่ต้องการให้กนิมาก ให้กนิพออยู่ได้เพ่ือจะได้ไม่เป็นนิวรณ์ เพราะ
เวลากินมากๆ เวลานั่งสมาธิมันจะง่วง ถ้ากินแล้วแบบว่าไม่อ่ิมเต็มท่ีนี้มันจะ 
ไม่ง่วง

 ฉะนัน้เวลาให้ถือศลีข้อนี้กเ็พือ่จะให้ตัดเรื่องการรบัประทานอาหารมากจนเกนิไป  
ให้รับประทานน้อยๆ เพื่อเวลานั่งสมาธิจะได้ ไม่ง่วงเหงาหาวนอน และท่ีไม่ให้
กินหลังเท่ียงวันเพื่อจะได้ ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นกัน  
ไม่ง้ันเด๋ียวเวลาภาวนาก็นึกถึงอาหารเย็นก่อนแล้ว นั่งภาวนาไปใจก็จะไม่สงบ  
คิดว่าจะกินอะไรดี กนิโน่นกินนี่ดี แต่ถ้าไม่กนิอาหารเย็นแล้วมนักส็บาย พอผ่าน
เที่ยงวันไปแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนใจเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร 



145

ถ้าตัดได้แล้วก็คือจบ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ถ้าเราแน่ใจว่าตัวเองละสังโยชน์ได้ข้อหนึ่งแล้ว ข้ออ่ืนๆ จะเป็นไปอัตโนมัติ 
หรือไม่ครับ แล้วถ้าเกิดเราตายเสียก่อน แต่ยังมีสังโยชน์ท่ีละได้แล้วแต่ไม่ถึง  
๓ ข้อ เราจะกลับมาเริ่มใหม่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : สังโยชน์น้ีมนัเเบ่งเป็นกลุม่เป็นพวง ของพระโสดาบันม ี๓ ข้อ มนัมา 
ด้วยกนั ถ้าเหน็ข้อใดข้อหน่ึงมนักจ็ะละอกี ๒ ข้อได้ คือถ้าละสักกายทิฏฐไิด้  
เหน็ว่าร่างกายมนัไม่ใช่ตวัเราของเรา มนัเป็นทุกข์ เพราะเราไปอยากให้มนัไม่แก่  
ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนักจ็ะเหน็อริยสจั ๔ เหน็ธรรม การเหน็ธรรมก็จะเหน็พระพทุธเจ้า 
ผู้ท่ีจะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์คือผู้ท่ีบรรลุเป็น 
พระโสดาบัน มันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วมันก็จะไม่มี 
สีลัพพตปรามาส คอืจะไม่ปฏิบัตินอกค�าสอนของพระพุทธเจ้า จะรูว่้าวิธีการดับ 
ความทุกข์การแก้ปัญหาต่างๆ นี้ต้องแก้ด้วยการปฏบัิติตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า  
คือมาหยุดความอยากของเรานี่เอง ความทุกข์ของเราเกดิจากความอยาก ดังนัน้ 
เวลาเราทุกข์นี้ เราไม่ต้องไปบนขอสิ่งนัน้สิ่งนี้ ให้เรามาหยุดความอยากของเราเอง 
เช่น เสียสามีไป อยากจะให้สามีกลับมา ก็ไปบนบานหรือไปท�าคุณไสย์หรืออะไร
ต่างๆ อันนี้ไม่ต้องไปท�าดีกว่า เขาไปแล้วก็ท�าใจดีกว่า เขาจะกลับมาไม่กลับมา 
เราก็ไม่รู ้คือเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ดังนัน้ความทุกข์ของเราอยู่ท่ีการอยาก 
ให้เขากลับมา แต่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรม เราจะเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าความทุกข์
ของเราเกิดจากความอยากของเราเอง เรากม็าแก้ท่ีความอยากของเรา ไม่ต้องไป 
แก้ท่ีแฟนเรา ไม่ต้องไปท�าพิธีกรรมอะไรต่างๆ เพื่อท่ีจะท�าให้เขากลับมาหาเรา  
เรื่องอืน่ก็เหมอืนกัน เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆ กเ็กดิจากความอยากของเรา
ท้ังนัน้ ยังไม่ได้ก็ไม่สบายใจ มแีล้วเสยีก็ไม่สบายใจเพราะไม่อยากเสยี มนักอ็ยาก 
เหมือนกัน คนที่เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในระดับนี้ 
จะไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะไม่ท�าพิธีกรรมอะไรต่างๆ 
เพื่อมาแก้ความทุกข์ จะหยุดความอยากเพียงอย่างเดียว
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 ดังนัน้ ถ้ายังไม่ตัด หรือตัดไม่ได้ พอตายไปกลบัมาเกิดใหม่กยั็งต้องท�าต่อ ท�าใหม่ 
แต่ถ้าตัดได้แล้วก็ไม่ต้องกลบัมาท�าใหม่ ถ้าเป็นโสดาบนัแล้วกจ็บ ไม่ต้องกลบัมา
ตัดสงัโยชน์ของโสดาบนั แต่ต้องไปตัดสงัโยชน์ของสกิทาคามกีบัอนาคาม ีถ้าตัด
ได้แล้วก็ไม่ต้องมาตัดแล้วเพราะมันขาดแล้ว 

ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ท�าไว้
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : คนมีฌานแล้วท�าผิดศีล ๕ เช่น เขาโกหก พอเขาตายไป เขาจะยังเกิดเป็นพรหม
หรือเปล่าครับ 

พระอาจารย ์ : อยู่ท่ีบาปกับบุญท่ีเขาท�าว่าอันไหนมีก�าลังมากกว่ากัน อย่าพระเทวทัตนี้
บวชมาต้ัง ๒๐ กว่าปี ได้ฌานได้อิทธิฤทธิ์ แต่ไปท�าบาปท่ีหนักคือพยายามฆ่า
พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครั้ง บาปท่ีเขาท�ามันมีมากกว่าก�าลังของบุญท่ีเขาได้สร้างไว้ 
พอตายไปเลยต้องไปใช้บาปก่อน แต่บุญท่ีเขาได้ท�าไว้ก็ไม่ได้หายไปไหน เพียง
แต่ว่าต้องรอให้บาปท่ีมีก�าลังมากกว่าดึงเขาให้ ไปใช้บาปก่อน พอใช้บาปแล้ว  
บุญที่เหลืออยู่ก็จะดึงกลับมาเกิดใหม่ แล้วจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป

 ดังนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมา มันก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าเวลาตายไปน้ันอันไหน
จะมีก�าลังมากกว่า บุญมีมากกว่าหรือบาปมีมากกว่า บุญมีมากกว่าก็ดึง
ไปสวรรค์ แต่พอบุญอ่อนก�าลังลง บาปก็จะดึงกลับมาให้ไปใช้บาปต่อได้  
นอกจากถ้าไปนิพพานก็ไม่ต้องกลับมา อย่างองคุลมีาลนี้ เขาท�าบาปมามาก  
ฆ่าคนตั้ง ๙๙๙ คน แต่เขามีบุญดึงไปถึงพระนิพพานได้ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิด 
อีกเลย ดังนั้นบุญท่ีมีก�าลังมากที่สุดก็คือ พระนิพพาน และบาปท่ีมีก�าลัง
มากท่ีสุดก็คือ อนันตริยกรรม คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ท�าให้
พระพุทธเจ้าห้อเลือด ยุยงท�าให้สงฆ์เกิดการแตกแยกแตกสามัคคี ถ้าท�ากรรม
อย่างนี้ ต่อให้ท�าบญุมามากน้อยเพยีงไร กรรมนี้มนัจะมกี�าลงัมากกว่า อย่างเช่น
พระเทวทัตเคยได้ท�าเอาไว้ 
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ความเหมาะสม
ของการฟังธรรม

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  หากมศีรทัธาและชอบฟังธรรมะค�าสัง่สอน แต่ฟังในห้องน�า้ เวลาอาบน�า้ หรือเวลา
ขับรถ ซึ่งมีสมาธิได้ดี จะบาปหรือผิดประการใดหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : มันก็อยู่ท่ีความเหมาะสม แล้วก็อยู่ท่ีผลท่ีจะได้รับจากการฟัง คือความ
เหมาะสมของการฟังธรรมนี้ เขานิยมฟังในเวลาท่ีอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ไม่ได้
อยู่ในห้องน�้าห้องท่าอะไร อย่างนั้นมันไม่เหมาะสม แต่มันไม่เสียหายตรงไหน  
ถ้าเราใส่หูฟังแล้วท�าธุระไปฟังไปก็ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าในสายตาชาวบ้าน
ในสายตาของคนอื่น เขาอาจจะมองว่าไม่ให้ความเคารพต่อพระธรรมค�าสอน  
แต่การฟังธรรมเพ่ือจะให้เกดิผลจริงๆ น้ี ควรจะฟังด้วยกาย วาจา ใจ ท่ีสงบ  
คือร่างกายไม่ควรจะท�าอะไร เพราะเวลาเราท�างานหรือท�าอะไรไป  
ใจของเราจะแบ่งเป็นสองฝั่ง ครึ่งหน่ึงก็ไปอยู่ท่ีร่างกายอยู่ท่ีการท�างาน  
อีกครึ่งหน่ึงก็จะอยู่ท่ีการฟัง การฟังก็อาจจะไม่ต่อเน่ือง แล้วก็จะไม่ได้ 
รับผลเท่าที่ควรจะได้รับ

 แต่ถ้าถามว่าระหว่างฟังธรรมกบัฟังเพลงอนัไหนดีกว่ากัน การฟังธรรมย่อมดีกว่า
การฟังเพลง ในขณะท่ีเราขับรถหรือเราท�างานอะไรต่างๆ แทนท่ีเราจะฟังเพลง  
เราก็เปลี่ยนมาฟังธรรมแทน อันนี้ก็ดีกว่า แต่ถ้าจะให้ดีกว่านีก้็ให้นั่งอยู่เฉยๆ 
แล้วฟังธรรมจะยิ่งดีใหญ่ เพราะจะได้เต็มร้อย ใจของเราจะได้จดจ่ออยู่กับการฟัง 
อย่างเดียว ไม่ต้องมากังวลกับงานท่ีเราก�าลังท�าอยู่ ถ้าท�าพร้อมกันมันก็จะวิ่ง 
สลับกันไปมาระหว่างธรรมกับงานที่เราท�า 

 ดังนั้นจงดูความเหมาะสมและดูผลที่เราพึงจะได้รับว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน 
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อาชีพทุกอาชีพเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติธรรม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมเป็นคนพกิาร มอีาชีพขายล๊อตเตอรี่ แต่อยากปฏบัิติธรรม อาชีพนี้เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ 

พระอาจารย์ : อาชพีทุกอาชพีมนัเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัตธิรรมท้ังน้ันแหละ เพราะ
ว่ามันจะเอาเวลาของการปฏิบัติธรรมไปท�ากับอาชีพน้ันเอง ดังนั้นคนท่ี
อยากจะปฏบิติัธรรมอย่างเต็มท่ีกต้็องหยุดอาชีพต่างๆ เป็นพระราชโอรสกต้็องสละ 
ราชสมบัติ เป็นเจ้านายใหญ่โตก็ต้องลาออกจากงานแล้วก็มาปฏิบัติ เพราะการ
ปฏบัิตินี้ต้องใช้เวลา ต้องมเีวลาปฏบิติั ถ้าเราเอาเวลาไปท�ามาหากนิเลีย้งชพีต่างๆ 
เราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติ แต่ถ้าเรายังต้องมีอาชีพอยู่ ก็ต้องหาอาชีพท่ีมันใช ้
เวลาน้อยท่ีสดุ เช่น แทนท่ีจะท�างาน ๕ วนัต่ออาทิตย์ อาจจะท�างานแค่อาทิตย์ละวนั 
สองวนั เช่น เป็นพนกังานขายตรง ขายประกัน ขายอะไรต่างๆ ท่ีไม่จ�าเป็นจะต้อง 
ไปท่ีส�านักงาน ท่ีจะต้องท�างานท้ัง ๕ วัน ต้ังแต่เช้าถึงเย็น สามารถเลือกเวลา
ท�างานได้ 

 ถ้าเราอยากจะมีเวลาปฏิบัติธรรม เราก็ต้องแบ่งเวลาจากการเอาเวลา
ไปใช้กับการท�ามาหากินนี้ คือท�าให้มันน้อยลง ท�าพออยู่ได้ก็พอ อย่าท�า 
เพ่ือให้ร�่าให้รวย เพ่ือให้มีเกียรติมีอะไรต่างๆ เพราะมันเป็นของชั่วคราว 
แล้วมันจะมาท�าให้เราไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมที่เป็นของถาวรได้
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ไม่ควรใช้พ่อแม่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ลูกที่ใช้ให้พ่อแม่ท�างานให้ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า ท�ากับข้าว ลูกจะบาป
ไหมคะ และพ่อแม่ควรจะวางใจอย่างไรถ้าจะไม่ให้ลูกเป็นบาป 

พระอาจารย์ : การใช้พ่อแม่นี้มันเป็นเรื่องของความไม่ปกติ ซึ่งปกติแล้วมีแต่พ่อ
แม่ที่จะใช้ลูก ลูกไปใช้พ่อแม่อันนี้ก็เหมือนกับว่ายกตนข่มท่าน ท�าตนเอง 
สงูกว่าพ่อแม่ ท�าพ่อแม่เป็นเหมอืนคนรบัใช้ ท�าตนเองเป็นเจ้านายซึง่ไม่เหมาะสม 
กับฐานะ ผู้ท่ีรู้ตนรู้บุคคลนี้จะต้องรู้จักท่ีสูงท่ีต�่าว่าพ่อแม่นี้เป็นบุคคลท่ีเราต้อง
ยกย่องเทิดทูนบูชากราบไหว้เคารพนับถือรับใช้ท่าน เพราะท่านท�าอะไรให้กับเรา
มากมาย เราควรท่ีจะหาโอกาสตอบแทนบญุคุณของท่านด้วยการช่วยเหลอืท�างาน
ท�าการต่างๆ ยกเว้นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบาย ถึงขนาดนั้นเราก็ใช้พ่อใช้แม่ 
ไม่ได้ นอกจากพ่อแม่สมคัรใจท่ีจะมาท�าเอง อนันี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ ไม่เป็นบาป 
ถ้าเราไม่ใช้ท่าน ถ้าเราไปใช้ท่านนี้แสดงว่าเราเป็นคนท่ีโง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู ้
ท่ีสูงท่ีต�่า ก็จะท�าให้เราเป็นคนท่ีน่ารังเกียจ ใครรู้เข้าก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้า
สมาคมหรือให้การสนบัสนนุ เพราะถ้าไปสนบัสนนุคนอย่างนี้ต่อไปเด๋ียวเขาก็มา 
ใช้เราเป็นขี้ข้าต่อไป 
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คนมาจากที่สูง 
คนมาจากที่ต�่า
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : สังเกตพฤติกรรมคนใกล้ชิดแล้วเห็นว่า บางคนมีเหตุผลโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ
เผ่ือแผ่ จะท�าอะไรนึกถึงจิตใจคนอื่น แต่บางคนไม่มีเหตุผล คิดถึงแต่ตัวเอง  
เอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่สนใจใครแม้จะมีความสุขบนความทุกข์
ของคนอืน่ แบบน้ีหรือเปล่าคะท่ีเรียกว่าจติใจคนมท่ีีมาต่างกัน บางคนมาจากท่ีสงู  
บางคนมาจากที่ต�่า ดูได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกในปัจจุบันใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ใช่ คนที่มีความเมตตาก็เป็นคนที่มาจากที่สูง คนที่เป็นเทพเป็นพรหม  
พอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จิตใจจะมีศีล มีสัตย์ มีธรรม มีความเมตตา เวลาจะ 
ท�าอะไรนี้จะค�านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน จะไม่สร้างความเดือดร้อน จะไม่
เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนบุคคลที่มาจากอบาย เช่น มาจากการเป็นเดรัจฉาน 
จะเป็นบุคคลท่ีปราศจากความเมตตา จะมีแต่ความโลภโมโทสัน ความ
เหน็แก่ตวั ความอยากได้ประโยชน์ใส่ตน กจ็ะไม่ค�านึงถึงความทุกข์ความ
เดือดร้อนของผู้อื่น

 นี่คือลักษณะของจิตที่ท�าบุญหรือท�าบาป ท�าบาปก็จะเป็นคนลักษณะเห็นแก่ตัว  
เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน  
คนที่ท�าบุญก็จะเป็นคนที่เสียสละ มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ มีความกังวล
กับการกระท�าของตนว่าจะไปกระทบไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก ่
ผู้อื่นหรือไม่ 
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ยิ่งเดินนานนั่งนาน
จะได้ผลมาก

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราต้ังใจว่าจะภาวนาตลอดท้ังวันโดยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ 
อย่างละ ๑ ชั่วโมง ท�ากันไปสลับกันตลอดทั้งวัน แบบนี้ได้ ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ได้ ถ้าจะให้ดีก็ให้มันนานกว่า ๑ ชั่วโมง ได้ยิ่งดี เดิน ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
แล้วกน็ัง่ ๒ - ๓ ชัว่โมง ย่ิงเดินนานนัง่นานกจ็ะได้ผลมากข้ึน เพราะจติจะได้รบัการ
ขัดเกลาได้มากข้ึนกว่าการนัง่สัน้ๆ เดินสัน้ๆ แต่ในเบือ้งต้นถ้ายังนัง่นานเดินนาน
ไม่ได้ ก็นั่งไปตามก�าลังของเราก่อน เดินไปตามก�าลังของเราก่อน แล้วพยายาม
เพิ่มการนั่งการเดินให้มันมากขึ้นไปตามล�าดับ 

สมาธินี้
ต้องเข้าถึงตัวรู้

๕ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ :  การนัง่สมาธิของผมคือมนัควบคุมไม่ได้ว่าจะให้สงบหรือไม่สงบ บางทีนัง่ก็ไม่สงบ 
คือพุทโธไปแล้วเกิดความฟุ้งซ่านแล้วก็หลับ แต่บางทีเราไม่ตั้งใจ เราสบายๆ นั่ง
พุทโธๆ ไปแล้วก็เกิดความสงบขึ้นเองครับ แต่มีบางคนบอกว่าเขาสามารถนั่งให้
สงบได้ คือท�าอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นครับ
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พระอาจารย์ : สติต้องมีก�าลังมากและมีอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับน�้ามันรถ ถ้ามีน�้ามัน
ในถังอยู่ตลอดเวลามันก็วิ่งได้ตลอดเวลา ถ้ามีแบบมีบ้างไม่มีบ้าง เวลามีมันก ็
วิ่งได้ เวลาน�า้มนัหมดมนัก็ไม่วิ่ง ดังนัน้ถ้าเราอยากจะนัง่สมาธิได้ตลอดเวลาตาม
ที่เราต้องการ เราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ผลที่เรานั่งได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะสติ
ของเรายังลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ บางช่วงก็มีมาก บางช่วงก็มีน้อย ช่วงที่มีมาก นั่งแล้ว 
มันก็สงบได้ ช่วงท่ีมีสติน้อย มันก็สงบไม่ได้ แสดงว่าการเจริญสติของเรา 
ยังไม่สม�่าเสมอยังไม่ต่อเนื่อง เราต้องหมั่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ทุกเวลานาทีของการต่ืนของร่างกาย พอต่ืนข้ึนมานี้ต้องเจริญสติ แล้วสติต้อง 
ต่อเนื่องด้วย ถ้ายังไม่ต่อเนื่องนี้เวลานั่งสมาธิก็จะได้บ้างไม่ได้บ้าง 

ศิษย์ : คือเวลาเข้าสมาธิ อย่างเช่น เรานั่งพุทโธไป เรารู้ตลอดครับว่าเราเบื่อพุทโธ  
จิตมันหน่ายพุทโธ แล้วมันก็เลิกพุทโธไปเองครับ แล้วเราก็ดูตามลมหายใจ แล้ว 
ลมหายใจมันหายไปเอง คือค่อยๆ นิ่งไปแบบว่าเรียบไปจนไม่มี เรารู้ทุกอย่าง  
รู ้ทุกอาการ พอรู ้เสร็จจิตก็มารู ้ท่ีจิตว่างเปล่า เราก็รู ้ตลอด แต่คนท่ีผมไป 
สนทนาธรรมด้วยเขาบอกว่าถ้าจิตมีสมาธิมันต้องไม่รู้ มันต้องเป็นเหมือนภวังค์
คือไม่รู้อะไรเลย ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกระหว่างการที่เรารู้กับการที่เราไม่รู้

พระอาจารย์ : ต้องรู้ สมาธินี้ต้องเข้าถึงตัวรู้คือสักแต่ว่ารู้ ไม่มีอะไรให้รู้นอกจากความว่าง 
ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าหลับ 

ศิษย์ : ที่ผมรู้ก็แสดงว่าถูกใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถูก เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สงบเต็มที่ มันยังมีความคิดปรุงเเต่งลึกๆ 
อยู่ที่เรายังไม่สามารถหยุดมันได้ ถ้าเราสามารถหยุดมันได้แล้วมันจะว่างไปหมด  
มันจะเบา จะสบาย จะมีความสุข จะเป็นความรู้สึกมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง
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ให้รู้ใจของเราเองดีกว่า
๕ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตอนท่ีผมบวชเป็นพระคือไม่เคยมีอาการนี้ คือต้ังพุทโธไว้ท่ีหน้าผาก มันก็จะ
มีตุ๊บๆ ข้ึนท่ีหน้าผากเวลาเราเริ่มพุทโธ หรือต้ังพุทโธไว้ท่ีหู มันก็จะมีชีพจรอยู่ 
เหมือนมีชีพจรข้ึนท่ีข้อมือ แล้วพอออกจากสมาธินีหู้มันจะได้ยินทุกอย่างเลย
เหมือนกับว่าเสียงหัวใจเราเต้นซึ่งดังมากที่หู หรือคนเขาเดินอยู่นอกบ้าน เสียง
มนัมากระทบแบบแสบห ูเขาพดูอะไรไกลๆ เราก็ได้ยิน ผมไม่รูว่้ามนัคืออาการอะไร  
แต่ว่าไปถามพระที่บวชด้วยกัน ท่านว่าคือสติ ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับ 

พระอาจารย์ : เป็นการรบัรูข้องจติท่ีมคีวามรวดเร็วข้ึน สามารถรบัรูอ้ะไรต่างๆ ได้ดีกว่าปกติ 
แต่มนัไม่ได้เป็นผลท่ีเราต้องการ ผลท่ีเราต้องการคือให้เรารู้ใจของเรามากกว่า
ไปรู้เรื่องราวของผู้อื่น ให้รู ้ความทุกข์ให้รู ้ความอยากของเราว่าเป็นผู้ผลิต 
ความทุกข์ข้ึนมาจะดีกว่า การรูเ้รื่องของคนอืน่น้ีเราไม่ควรจะไปสนใจ ควรท่ี 
จะน้อมจิตกลับมาที่จิต กลับมาที่ตัวรู้ กลับมาดูว่าก�าลังผลิตความอยากเพื่อ
สร้างความทุกข์ให้กับเราหรือไม่ ถ้ามันผลิตความอยากข้ึนมา เราก็ใช้ปัญญา 
หยุดมนั พจิารณาสิ่งท่ีเราอยากได้ว่ามนัเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสขุ เพราะว่ามนัไม่เท่ียง  
ได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไป เวลามันจากเราไป ความสุขท่ีเรา 
ได้จากสิ่งที่เราสูญเสียไปมันก็จะหมดไป เมื่อมันหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ 
ให้รู้แบบนี้ดีกว่า เป็นประโยชน์กว่า 

ศิษย์ : ถ้าผมแค่พุทโธท่ีตรงหน้าผากแล้วมันเกิดข้ึนเลย ทีนี้ผมเอาจิตมาวางตรงนั้น 
ได้ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ความจรงิเวลาบริกรรมพุทโธไม่ควรจะไปวางไว้ท่ีตรงไหน ควรจะอยู่ท่ี 
ค�าบริกรรมเพียงอย่างเดียว อยู่ท่ีการปรุงเเต่ง อยู่ท่ีสังขาร อยู่ท่ีการบริกรรม
พทุโธๆ นี้ อย่าไปต้ังไว้ท่ีหน้าผากหรือกลางอกหรือท่ีไหน มนัจะท�าให้จติเป็นสองไป  
มันจะท�าให้จิตไม่สงบ ให้มันอยู่จุดเดียว อยู่ที่การเกิดของค�าบริกรรม จุดที่เกิด
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ของค�าบริกรรมก็คือค�าบริกรรมนั่นแหละ มันเกิดตรงนั้นเราก็อยู่ตรงนั้น อยู่กับ
ค�าบริกรรมไปเพียงอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเรา
ก�าลังบริกรรมอยู่ 

ศิษย์ : แล้วผมจะวิปัสสนาได้เมื่อไหร่ครับ คือต้องท�าอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : วิปัสสนา คือเวลาที่เราได้สมาธิแล้ว จิตเรามีอุเบกขาแล้ว มีความสุขใน
ตัวเองแล้ว ไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆ แล้ว พอเกิดตัณหาความอยากออกมา
หลอกออกมาล่อให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็เจริญวิปัสสนา ก็พิจารณา
ไตรลักษณ์นี่เอง พิจารณาสิ่งท่ีเราอยากได้นั้นว่ามันเป็นทุกข์ เพราะมันไม่เท่ียง 
มันไม่ได้เป็นของเรา เป็นของเราเพียงชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปจาก
เราไป เวลาจากเราไป ความสุขท่ีได้ก็จะหายไป ความทุกข์ก็จะเป็นตัวปรากฏ 
ข้ึนมา ถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ คือ 
อย่าไปท�าตามความอยาก นี่เรียกว่าวิปัสสนา เป้าหมายคอืสอนใจไม่ให้ไปท�า 
ตามความอยาก เพราะการท�าตามความอยากเป็นการเดินเข้าหาความ
ทุกข์ ไม่ใช่เดินเข้าหาความสุข 

ศิษย์ : ความแตกต่างระหว่างความสุขของสมาธกิับความสุขของปีติครับ คือความสุข
ของสมาธิมันเกิดจากความเป็นอุเบกขา ส่วนปีติคือความสุขท่ีซาบซ่าน มันไม่
เหมือนกันใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ไม่เหมือน ความสุขแบบปีตินี้มันไม่นาน มันชั่วคราว แต่ความสุขที่
เป็นอุเบกขานี้มันจะอยู่ไปตลอด ตราบใดที่ใจสงบ มันจะมีความสุขนี้ไป
ตลอดเวลา 

ศิษย์ : มันก็คือความนิ่ง ความว่าง ความปล่อยวาง มากกว่าใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : เวลานั่งมันก็ปล่อยวางทุกอย่าง มันปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มันหยุดความอยากต่างๆ ได้หมดในขณะนั้น แต่พอออก 
มาปั๊บ ความอยากเหล่านี้มันยังไม่ตาย เพราะสมาธินี้ไม่มีความสามารถท่ีจะ
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ท�าลายความอยากได้อย่างถาวร เหมือนหินที่ทับหญ้า หินนี้ไม่สามารถท�าลาย
หญ้าได้ เพียงแต่กันไม่ให้หญ้างอกข้ึนมาได้ แต่ถ้าอยากจะให้หญ้ามันงอก 
ข้ึนมาใหม่ ถ้าอยากจะให้หญ้าตายอย่างถาวร ก็ต้องถอนมันออกมาจากดิน  
ถอนรากถอนโคนมนั ผูท่ี้จะสามารถถอนรากถอนโคนของตณัหาความอยาก
ได้กค็อืปัญญา เพราะรากโคนของตณัหากค็อืความหลงน่ันเอง ความหลงท่ี
ไปคิดว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้เป็นสุข แต่ปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะว่า 
มันไม่เท่ียง ได้มาแล้วเด๋ียวก็ต้องหมดไป ทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา  
มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอด เวลามันอยู่กับเราก็เป็นความสุข เวลามันจากเราไป
มันก็จะกลายเป็นความทุกข์

 นี่คือวิปัสสนา ปัญญา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่ได้อยากได้อะไร พอไม่
อยากได้อะไรก็จะไม่มีความทุกข์ตามมา

ศิษย์ : แล้วอย่างท่ีเขาบอกว่าการเข้าสมาธิมันเกิดวิตกวิจารณ์ ปีติ สุข ความหมาย 
ของสุขนี้คือสุขจากอุเบกขา ไม่ได้สุขจากปีติ

พระอาจารย์ : สุขที่เกิดจากปีติมันเกิดพร้อมกัน ปีติกับสุขมันมาพร้อมกัน ตอนนั้นมัน
จะวิตกวิจารณ์เวลาดูลมหรือเวลาพุทโธนี้ เรียกว่า วิตกวิจารณ์ พอดูไปอย่าง 
ต่อเนื่องสักพักมันก็จะเกิดปีติเกิดสุขข้ึนมา แล้วมันก็จะหายไป เหลือแต่
อุเบกขา ทีนี้อุเบกขาท่านก็ไม่ได้พูดถึงความสุขเกิดจากอุเบกขา ท่านเพียงแต่
บอกว่าอุเบกขา แต่ผู้ปฏิบัติพอถึงอุเบกขาก็จะรู้ว่า อ๋อ นี่คือความสุขที่เรียกว่า  
นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง ความสุขที่เกิดจากความสงบ 

ศิษย์ : ท่ีเรานั่งครั้งแรก เรารู้สึกถึงความสุขครับ แต่พอนั่งไปเรื่อยๆ บ่อยๆ มันไม่มี 
ความสุข แต่มันเข้าอุเบกขาเลย มันถูกไหมครับ 

พระอาจารย์ : ได้ มันเข้าไปอย่างรวดเร็ว ถ้ามันช�านาญแล้วมันก็ปุ๊บเข้าไปเลย 

ศิษย์ : เราเลยขั้นตอนได้ ไม่จ�าเป็นต้องตามขั้นตอนใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ : แล้วแต่จิต ถ้าจิตมันช�านาญ มันก็จะโค๊ดเข้าไปที่จุดหมายปลายทางของ
มันเลย 

ศิษย์ : คือเราไม่ต้องเสพสุขก็ได้

พระอาจารย์ : เราก็เพียงแต่ก�าหนดจิตเท่านั้นเอง

ศิษย์ : ผมสงสัยว่าเมื่อก่อนมันมีท้ังอาการของปีติคือน�้าตาไหลหรือตัวขยาย เด๋ียวนี ้
มันไม่มีแล้ว มันเข้าอุเบกขาเลย 

พระอาจารย์ : ไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่ส�าคัญ เหมือนขับรถไม่ต้องเข้า ๑ ๒ ๓ ก็ได้ เข้าเกียร์ ๔  
ไปเลย ถ้ามันวิ่งได้ก็ไปเลย 

ศิษย์ : คือไม่ผิดนะครับ ผมเข้าใจว่าผิดไหมเพราะไม่มีขั้นตอน

พระอาจารย์ : ไม่ผิด ถ้าได้อุเบกขานี้ถูกแล้วแหละ ต้องการอุเบกขาเท่านั้นเอง 

ศิษย์ : ไปถึงอุเบกขาโดยไม่มีปีติเลยสักครั้งได้ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ได้ 
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ความแตกต่างของค�าว่า 
เจริญสติ กับ พลังจิต

๕ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ค�าว่า เจริญสติ กับค�าว่า พลังจิต อันนี้ค�าเดียวกันไหมคะ 

พระอาจารย์ : ไม่ใช่ค�าเดียวกัน สติเป็นตัวที่จะท�าให้จิตตั้งมั่น ไม่ให้ลอยไปลอยมา
กับอารมณ์ต่างๆ เรียกว่าสติ เช่น บริกรรมพุทโธๆ นี้ เรียกว่า เจริญสต ิ
ส่วนพลังจิตคือผลที่ได้รับจากการมีสติน่ีเอง พอจิตมีสติ จิตก็จะตั้งมั่น 
ความตั้งมั่นของจิตก็จะมีพลังของจิตท�าให้ไม่โลเลไหลไปตามความโลภ 
ความโกรธ ความหลง 

ศิษย์ : ท�าให้ตั้งมั่นได้ดีขึ้น 

พระอาจารย์ : ท�าให้จิตสงบ แล้วถ้าเป็นวาสนาก็จะมีความสามารถพิเศษต่างๆ เกิดขึ้น
มาได้ เช่น มีตาทิพย์ หูทิพย์ ความสามารถพิเศษที่เรียกว่าพลังจิตนี้เกิดขึ้นได้ 

ศิษย์ : แต่คนสามารถไปไกลมีวิปัสสนาโดยไม่ต้องผ่านหูทิพย์ ตาทิพย์ อย่างนี้มีไหมคะ

พระอาจารย์ : ได้ ไม่ต้องใช้หูทิพย์ตาทิพย์ มันเป็นของแถม เหมือนเราไปเติมน�้ามัน
รถแล้วเขาแถมผ้าเช็ดหน้า หรือขนมหรืออะไรนี้ เราไม่ได้ ไปหวังของเหล่านี้  
เราแค่ต้องการท่ีจะไปเติมน�า้มนัรถ ฉนัใด การภาวนานี้กเ็พือ่ต้องการท�าให้ใจสงบ
เป็นอุเบกขา ส่วนจะมีตาทิพย์หูทิพย์หรือไม่นี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะ 
ทุกคนก็ไม่ได้ผลเหล่านี้

 ผูท่ี้ได้ตาทพิย์หทิูพย์น้ีเป็นบุคคลพิเศษ มคีวามสามารถพิเศษ ซึง่มจี�านวน 
น้อยมาก แต่ไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้เป็นตัวท่ีจะท�าให้เรา 
หลุดพ้นจากความทกุข์ได้ และดไีม่ดถ้ีาไม่มีครบูาอาจารย์คอยสอนกอ็าจจะ 
หลงได้ คอืหลงไปตดิอยู่กบัหทิูพย์ตาทิพย์แทน มนักจ็ะท�าให้เราไม่หลุดพ้น  
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เพราะหูทิพย์ตาทิพย์ท่านเรียกว่า โลกียวิชา วิชาท่ียังท�าให้ติดอยู่ในโลก
ของการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ใช่โลกุตรวิชา โลกุตรวิชานี้เป็นวิชาที่ท�าให้ 
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกดิได้ ซึง่จะเกดิจากใจท่ีมอีเุบกขาก่อน เมือ่ใจ 
มีอุเบกขาก็สามารถเจริญปัญญาได้ ปัญญานี่แหละเป็นโลกุตรวิชาที่จะท�าให้ผู้มี
ปัญญาเหน็ทุกข์ของสรรพสิ่งท้ังหลาย ปล่อยวางสรรพสิ่งท้ังหลาย หยุดความอยาก 
ในสรรพสิ่งท้ังหลายได้ พอไม่มคีวามอยาก ความทุกข์ท้ังหลายกจ็ะหมดไป แต่ไม่ได้ 
หมดไปเพราะหูทิพย์ตาทิพย์ 

สิ่งที่ดีเราต้องบังคับให้ท�า
๕ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ระหว่างการกระท�าท่ีเต็มใจท�ากบัการกระท�าท่ีถูกบงัคับให้ท�า สองอย่างนี้อย่างไหน
จะสัมฤทธิ์ผลมากกว่ากัน เหมือนงานที่เราเต็มใจท�ากับงานที่เราโดนบังคับให้ท�า 
อย่างไหนจะให้ผลส�าเร็จมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์ : ถ้าท�าด้วยเต็มใจมันก็จะง่ายกว่าท�าด้วยความจ�าใจ แต่ถ้ามันไม่เต็มใจท�า  
บางทีก็ต้องบังคับให้มันท�า ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องบังคับมัน เช่น การปฏิบัติธรรม
ของพวกเรานี้ส่วนใหญ่มันต้องบังคับมันถึงจะท�า นอกจากคนท่ีได้รับผลแล้ว  
คนท่ีได้รับผลได้ความสงบแล้วน้ีมันไม่จ�าใจท�า มันจะเต็มใจท�า จะเกิด 
อิทธิบาท ๔ ขึ้นมา คือ ฉันทะ ความยินดี ความชอบที่จะท�า พอมีความชอบ
ก็จะมี วิริยะ ความหมั่นเพียร มีจิตตะ ใจจดจ่ออยู่กับการกระท�า วิมังสา ใจจะ
คิดแต่เรื่องการปฏิบัติการกระท�าอย่างเดียว แต่ก่อนที่จะเกิดความยินดีขึ้นมาได้ 
มนัต้องเกดิผลข้ึนมาก่อน ซึง่เป็นผลจากการปฏบัิติ และก่อนท่ีจะเกดิผลจากการ
ปฏิบัติได้ก็ต้องบังคับมันให้ท�า ถ้าไม่บังคับมัน มันก็ไม่ยอมนั่งสมาธิ 

 อย่างอาตมานี้ ตอนท่ีเริ่มใหม่ก็อ่านหนังสือศึกษาเก่ียวกับวิธีนั่งสมาธิอยู่ต้ัง  
๒ - ๓ เดือนมั้ง ยังไม่ได้นั่งสักครั้งเลย แล้วอยู่ดีๆ มันก็ถามว่า เฮ้ย มึงเมื่อไหร่
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จะนั่งวะเนี๊ย ก็นั่งมันเด๋ียวนั้นแหละ พอนั่งปั๊บ เด๋ียวเดียวมันก็ได้ของมันเอง  
นี่บางทีกิเลสมันคอยกีดคอยกันเรา มันไม่ชอบให้เรานั่ง เพราะเวลานั่งแล้ว 
เราสงบ กิเลสมันเหมือนกับถูกจับขังในกรง มันถึงไม่ชอบ กิเลสมันชอบออกมา
เพ่นพ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พอจะให้มันเข้ากรงมันเลยไม่ยอมเข้า เหมือน
จับหมาหรือลิงเข้ากรง ลองไปเชิญมันเข้าไปดีๆ มันไม่เข้าหรอก ต้องลากมัน  
ต้องมีไม้คอยไล่ตีมันถึงจะเข้าไป

 จติของพวกเราก็เหมอืนกนั มนัต้องมกีารบงัคับ สิ่งท่ีจะบงัคับให้จติเราเข้าไปกคื็อ  
ให้คิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมา
อยู่เรื่อยๆ มันก็จะท�าให้เราต้องรีบขวนขวาย รีบเข้ากรงแล้ว รีบเข้าสู่ความสงบ 
เพราะกรงน้ีมันปลอดภัย แต่ความหลงมันกลับท�าให้เราเห็นผิดเป็นชอบ คิดว่า
อยู่นอกกรงสนุกกว่า แต่ความจริงอยู่นอกกรงนี้มันอันตราย มันมีแต่ความทุกข์
รอบด้าน พอเข้าไปอยู่ในกรงแล้วเหมอืนเข้าไปอยู่ในท่ีปลอดภยั จงึต้องอาศยัคน
ที่เข้ากรงไปแล้วมาคอยสอนคอยบอก เพราะเราไม่ยอมเชื่อกัน

อานิสงส์ผลบุญ
๕ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราไปวัดท�าสังฆทาน แต่สังฆทานในวัดเป็นสังฆทานเวียน เราจะได้บุญ 
หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : บุญส่วนของเราได้เต็มท่ีอยู่แล้ว บุญคือการเสียสละสิ่งท่ีเรามีแบ่งปันให้
แก่ผู้อื่น อันนี้เราได้เต็มที่แล้ว จะให้กับใครก็ได้เหมือนกัน ให้กับพระ ให้กับโยม  
ให้กับสัตว์เดรัจฉาน ก็ได้เหมือนกัน บุญนี้คือความสุขใจ อันนี้ไม่ได้อยู่ท่ีผู้รับ
แต่อยู่ท่ีผู้ให้ คือต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้เต็มท่ี คือไม่ต้องการผล
ตอบแทนและไม่มีเงื่อนไขในการให้ ไม่ใช่ว่าให้แล้วเธอต้องขอบใจฉัน เธอจะ 
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ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉัน ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นบุญ แต่เรียกว่าเป็นการซื้อขาย 
เป็นการเเลกเปลี่ยน เหมือนกับเราไปซื้อของท่ีร้าน เขาก็ต้องให้ของเรา เราจึง
จะให้เงินเขา อย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขใจจากการให้ แต่ถ้าเราไปท่ีร้านแล้วเรา
ให้เงินเขา แล้วบอกว่าของไม่เอา อยากจะให้เงินเธอเฉยๆ ถ้าอย่างนี้เราก็จะได้
ความสุขใจ ได้บุญ 

ศิษย์ : อานิสงส์เท่ากันไหมคะ 

พระอาจารย์ : บญุท่ีให้เท่ากนั ไม่เท่ากนัอยู่ท่ีว่าเราต้องการผลตอบแทนหรือไม่ ถ้าต้องการ
ผลตอบแทนแม้แต่นิดหนึ่งมันก็จะน้อยลงไปแล้ว 

ศิษย์ : หมายถึงผู้รับค่ะ เคยได้ยินค�าสั่งสอนว่าต้องเลือกผู้ท่ีเราจะให้นะ ผู้ท่ีเราจะให้ 
ถ้าเป็นพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ก็จะได้บุญมากกว่าอย่างนี้ค่ะ อันนี้เป็นค�าพูดที่ถูกต้อง
ไหมคะ

พระอาจารย์ : นั่นเป็นบุญอีกกระทงหนึ่ง คนละกระทงกัน บุญที่อาตมาพูดถึงนี้คือบุญที่
ได้รบัจากการเสยีสละแบ่งปัน ส่วนประโยชน์ของผู้ท่ีรบันี้เขาจะเอาไปท�าอะไรกอ็ยู่
ที่คนให้ ให้คนกินเหล้านี้ เขาก็จะเอาเงินนี้ไปซื้อเหล้ากิน ให้คนไปเรียนหนังสือ  
เขากจ็ะไปศกึษาหาความรูป้ระโยชน์ท่ีจะเกดิข้ึน มนักต่็างกัน มนัข้ึนอยู่กบับคุคล
ท่ีเราให้ และอกีอย่างหนึ่งคือประโยชน์ท่ีเขาจะให้กบัเราก็ต่างกันเหมอืนกัน เพราะ
ถ้าเราไปให้เงินกับคนกินเหล้า เขาก็จะพูดเรื่องกินเหล้าให้เราฟัง และชวนเรา
ไปกินเหล้า แต่ถ้าเราไปท�าบุญกับพระ ท่านก็จะสอนเราเรื่องธรรมะ สอนให้เรา 
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล อันนี้ก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่ง บุญที่เกิดจากการได้รับธรรมะ
จากผู้ท่ีเราให้ อย่างเช่นได้ท�าบุญกับพระพุทธเจ้า ก็จะได้บุญสูงสุด เพราะมี
โอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้คุยกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมาก อาจจะรู้ว่าเราก�าลังติดอยู่ตรงไหน อาจจะพูดธรรมะท�าให้เรา 
หลดุพ้นในตอนนัน้เลยก็ได้ ท่านถึงบอกว่าถ้าได้ท�าบญุกับพระพทุธเจ้านี้จะได้บญุ
อย่างสูงสุด นี่คือบุญที่ได้รับจากการท�าบุญกับพระพุทธเจ้า 
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วิธีผ่านความเจ็บ
๕ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ :  นั่งสมาธิไม่เคยได้เกิน ๒ ชั่วโมง พอเจ็บแล้วก็ขยับ ยังสอบไม่ผ่านข้ันท่ี ๑  
ใช่ไหมคะ แล้วต้องนั่งไปอีกแค่ไหนคะ

พระอาจารย์ : เวลาเจ็บนี้เราต้องใช้สติเพิ่มให้มากขึ้น อย่าไปส่งใจไปหาความเจ็บ อย่า
ปล่อยให้ใจมีโอกาสคิดสร้างความอยากให้ความเจ็บหายไป เพราะมันจะท�าให้
เราไม่สามารถนั่งต่อไปได้ 

 วิธีท่ีจะผ่านความเจ็บได้กม็ ี๒ วิธี วิธแีรกทีง่่ายกค็อืการบริกรรมพุทโธต่อไป  
อย่าไปสนใจกับความเจ็บ บริกรรมไปอย่างเดียวให้มันขาดใจตายไปกับค�า 
บริกรรมเลย หรือถ้าไม่ชอบค�าบริกรรม จะนบั ๑ ๒ ๓ ไปก็ได้ ท�าอะไรก็ได้ให้ใจมนั 
ไม่มเีวลาว่างท่ีจะไปคิดให้เกดิความอยากให้ความเจบ็หายไป เพราะถ้าเกดิมคีวาม
อยากให้ความเจ็บหายไป มันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ ดังนั้นเราต้องใช้การบริกรรม
พุทโธไปหรือนับ ๑ ๒ ๓ ไป หรือสวดมนต์ไปก็ได้ ขอให้ท�าไป แล้วอย่าไปสนใจ
ความเจบ็ แล้วความเจบ็มนัจะรูส้กึเบาไปจนกระท่ังไม่มผีลกระทบต่อจติใจของเรา  
ความจริงมันไม่ใช่ความเจ็บลดน้อยลงไป แต่ความทรมานใจมันลดน้อยลงไป  
เพราะว่าใจไม่สามารถผลิตความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ อันนี้วิธีหนึ่ง  
แต่ต้องเป็นวิธีที่ต้องท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก

 ถ้าอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่ท�าแล้วสามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ก็คือ
ต้องใช้ปัญญา ต้องสอนใจว่าความเจ็บนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ข้ึนมาท่ีใจรับรู้  
ถ้าใจไม่ไปรังเกียจมัน ไม่ไปอยากให้มันหาย ใจจะอยู่กับมันได้อย่างสบาย ที่อยู่
กบัมนัไม่ได้เพราะไปเกลยีดมนั เหมอืนคนนี้หรือคนไหนถ้าเราเกลยีดเขานี้ เราก็ 
ไม่อยากจะอยู่กับเขาใช่ไหม อยู่แล้วรู้สึกมันทุกข์เหลือเกิน แต่ถ้าคนไหนท่ีเรา
ชอบนี้ เราก็อยู่กับเขาได้ตลอดเวลา ฉันใด เวทนาก็เหมือนกับคนท่ีเราต้อง 
อยู่ด้วย ถ้าเราเกลียดแล้ว เราจะอยู่กับเขาไม่ได้ เราจะทุกข์ แต่ถ้าเราไม่มีความ
เกลียดนี้ เราจะอยู่กบัเขาได้ ดังนัน้เราต้องมาหยุดความเกลยีดทุกขเวทนาให้ได้ 
หยุดความเกลียดความเจ็บปวด
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สิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนั้น
รวมอยู่ที่ใจ
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : สงสัยว่าบางครั้งคนเรานีม้ีใจสองใจคือมีกุศลและอกุศลเกิดข้ึน คือถ้าเราคิด 
ไม่ดีแล้วมันจะมีเหมือนค�าตอบที่เตือนเราตลอด อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ

พระอาจารย์ : ใจเราก็เป็นเหมือนกระเป๋า ในกระเป๋าเราก็ใส่ของหลากหลายชนิดด้วยกัน 
ของดีก็มี ของไม่ดีก็มี มันก็เหมือนกัน ใจของเรานี้สะสมทั้งความดีและทั้งความ
ไม่ดีไว้ ทุกครั้งที่เราท�าความดี มันก็จะสะสมไว้ในใจเรา ทุกครั้งที่เราท�าความไม่ดี
มันก็จะสะสมอยู่ในใจเรา แล้วมันก็จะสลับกันออกมาแสดงตัว ดังนั้นถ้าเราไม่มี
สตินี้ เวลาท่ีเกิดความคิดไม่ดีข้ึนมาเราอาจจะท�าตามมันไปได้ แต่ถ้าเราฝึกสติ 
คอยดูใจอยู่เรื่อยๆ เราก็จะสามารถแยกแยะความดีกับความไม่ดีออกจากกันได้  
ความไม่ดีเราก็อย่าไปท�าตามมัน ถ้าเราไม่ท�าตามมัน ต่อไปมันก็หมดก�าลังของ
มันไปเอง แต่ถ้าเราไปท�าตามมันก็เท่ากับเป็นการสร้างให้มันกลับมีก�าลังมากขึ้น 
เหมือนกับความอยากนี้ เราถือว่าเป็นความไม่ดี ถ้าเราไปท�าตามความอยาก  
กเ็หมอืนกับเราไปสนับสนุนมนัให้มกี�าลังวงัชามากข้ึน ถ้าเราไม่ท�าตามความอยาก 
ความอยากมันก็จะอ่อนก�าลังลงไปเรื่อยๆ และหมดก�าลังไปได้ในที่สุด

 ดังนัน้เวลาเรามส่ิีงท่ีไม่ดเีกดิข้ึนในใจเรา ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดมนั หรือ
ไปรงัเกยีจหรือไปเสียอกเสียใจ ขอให้รูว่้าเรายังอยู่ในภาวะท่ีจิตใจของเรา
มันยังมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ แต่เราสามารถที่จะก�าจัดความชั่วต่างๆ ให้หมดไป
จากใจของเราได้ด้วยการไม่ท�าตามมัน ส่วนความดีท่ีมันปรากฏข้ึนมา
ชวนให้เราไปท�าความด ีเรากจ็ะไปท�ากนั ต่อไปเรากจ็ะท�าแต่ความด ีไม่ท�า 
ความชั่ว แล้วต่อไปความชั่วต่างๆ มันก็จะหายไป ในใจของเราก็จะมีแต่
ความดีปรากฏขึ้นมาเพียงอย่างเดียว
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วิธีให้ใจอยู่กับที่
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : สมมุติว่าเราพุทโธๆ ไปตลอดเวลา กับการท่ีเราสมมุติว่าเราจับ เราก็คิดว่าจับ 
เหมือนท่ีคุณแม่สิริสอนว่าจับหนอ ย่างหนอ อะไรอย่างนี้เป็นลักษณะเดียวกัน
ไหมครับ

พระอาจารย์ : ได้ อย่างเดียวกัน เป้าหมายกคื็อให้ใจอยู่ในปัจจบุนั ไม่ให้ใจลอยไปในอดีต  
ลอยไปในอนาคต ไปคิดถึงเร่ืองราวต่างๆ ให้ใจอยู่กับที่ ให้มันนิ่ง ไม่ลอยไปกับ
เหตุการณ์หรือความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจเรา ใจเรานี้ก็เหมือนกับกระแสน�้า  
เราก็เป็นเหมือนคนท่ีลอยอยู่ในน�้า ถ้าเราไม่มีอะไรยึดอะไรเกาะไว้ กระแสน�้า 
กจ็ะพดัไหลให้เราไปตามกระแสน�า้ แต่ถ้าเรามอีะไรยึดอะไรเกาะไว้ กระแสน�า้กจ็ะ
ไม่สามารถพดัเราให้ไปตามกระแสน�า้ได้ เราก็จะปลอดภยั ใจของเราถ้ามอีะไรยึด
อะไรผูกไว้ มันก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ ไม่ไหลไปตามความอยาก เพราะ
ถ้าไหลไปตามความอยาก เด๋ียวมันก็จะไหลพาให้เราไปท�าสิ่งต่างๆ แล้วในท่ีสุด 
ก็จะต้องไปเจอกับปัญหาไปเจอกับความทุกข์ต่างๆ แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆ ได้ ไม่ต้อง
ท�าอะไร เราก็จะไม่ต้องไปเจอปัญหาต่างๆ ไม่ต้องไปเจอความทุกข์

 การใช้พทุโธก็เป็นเหมอืนท่ียึดเหนี่ยวจติใจอย่างหนึ่ง การจดจ่อดูการเคลือ่นไหว
ของร่างกายกเ็ป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจอกีแบบหนึ่ง ความจริงพระพทุธเจ้าก็ทรง
แสดงไว้ถึง ๔๐ ชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐ ค�าว่ากรรมฐานนี้ความจริง
ก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การใช้บริกรรมพุทโธนี้เขาเรียกว่า พุทธานุสติ ถ้าเรา
บริกรรมธัมโม หรือเราสวดมนต์ ก็เรียกว่า ธัมมานุสต ิมันมีหลากหลายวิธี ถ้าเรา
ระลึกถึงความตาย อย่างวนันี้ท่ีเทศน์ให้ฟัง ถ้าเราระลกึอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย คิดอย่างนี้ไปทั้งวัน ใจเราก็เหมือนกับมีพุทโธ แต่มันจะดีกว่า
พุทโธก็ตรงท่ีว่ามันเป็นปัญญาด้วย นอกจากจะเป็นสติแล้วมันเป็นปัญญาด้วย 
มนัจะท�าให้เราต่ืนตัว จะท�าให้เรารีบเร่งขวนขวายปฏบิติัเพือ่ท่ีเราจะไม่มาทุกข์กบั
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ความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่ถ้าเราพุทโธๆ อย่างเดียวนี้ เรายังลืมความแก่ 
ความเจบ็ ความตาย ได้อยู่ แต่เราต้องมาท�าทีหลังต่อไป แต่เรื่องเหล่านี้มนักอ็ยู่ท่ี
จริตของแต่ละคน คนบางคนมีจิตใจทีค่่อนข้างจะอ่อนไหวงา่ย ถ้าคดิถงึความแก่  
ความเจ็บ ความตาย แล้วเกิดอารมณ์บูดเบี้ยวข้ึนมา เกิดความหดหู่ใจข้ึนมา  
ก็ไม่สามารถท่ีจะปฏบิติัหรือท�าอะไรได้ ก็ไม่เหมาะท่ีจะท�าอย่างนัน้ ก็อาจจะต้องใช้ 
พุทโธๆ ท่ีเป็นอารมณ์กลางๆ ไปก่อน จนกว่าใจจะมีก�าลังมากข้ึนท่ีจะสามารถ
เผชิญกับความจริงได้ จึงค่อยมาพิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ต่อไป

ศิษย์ : อย่างเวลาเราปฏบิติัแล้วมนักข็าดเป็นช่วงๆ แล้วถ้าเรานึกอะไรได้ เรากท็�าอย่างนัน้ 
ได้เลยใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ใช่ ปกติใจเราชอบเผลออยู่เรื่อยๆ ชอบไหลไปกับความคิด บางทีเราก�าลัง
ท�าอะไรอยู่ บางทีเรายังลมืว่าเราท�าไปแล้วหรือยัง เสร็จหรอืยัง แสดงว่าตอนนัน้เรา
ไม่ได้อยู่กับงานที่เราก�าลังท�าอยู่ แต่ถ้าใจของเราเฝ้าอยู่กับงานที่เราท�าอยู่ตลอด 
เวลา เราจะไม่เผลอ เราจะไม่ลืม แต่ปกติใจของพวกเราผู้ท่ีเริ่มปฏิบัตินี้จะ 
เป็นใจท่ีไม่ค่อยมีสติกัน มีบ้างพอท่ีจะด�ารงชีวติตามปกติแบบปุถุชนได้  
แต่ท่ีจะมีสติแบบท่ีจะให้เป็นสมาธิเป็นอริยบุคคลน้ียังไม่พอ ต้องเจริญ 
ให้มาก ต้องเจริญตลอดเวลาต้ังแต่ตื่นจนหลับเลย พอลืมตาข้ึนมาก็เฝ้าดู 
ร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายก�าลงัอยู่ในท่าไหน เช่น ก�าลงันอน ก�าลงัจะลกุ ก�าลงั
จะยืน ก�าลังจะเดิน เฝ้ามันไปทุกอิริยาบถของการเคล่ือนไหว อย่างนี้เรียกว่า 
มสีติ หรือลมืตาข้ึนมาก็พทุโธไปเลย อย่าให้มนัไปคิดถึงคนนัน้คนนี้เรื่องนัน้เรื่องนี้ 
ยกเว้นในกรณีท่ีจ�าเป็นจะต้องคิด ถ้าเรายังต้องไปท�างาน เราก็คิดว่าวนันี้วนัอะไร 
มีธุระกับใครท่ีไหน อันนี้ก็คิดได้ถ้ามันเป็นความจ�าเป็น แต่ถ้าไม่มีความจ�าเป็น 
ก็อย่าไปคิด คิดกังวลกับเรื่องน้ันคิดกังวลกับเรื่องนี้ ห่วงใยคนนั้นห่วงใยคนนี้ 
อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ อย่าไปคิดให้มันเสียเวลา เอาพุทโธๆ สกัดมันไว้  
ใจจะได้เย็นสบายและตั้งมั่น เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็ว
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 การเจริญสตินี้เป้าหมายเพื่อให้เรามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจรวมเป็นหนึ่ง ให้เป็น 
เอกคัคตารมณ์ ท่ีเรียกว่าสักแต่ว่ารู ้อปัปนาสมาธิ เราต้องการตัวนี้ เพราะถ้า
เราได้ตัวนี้เราจะได้พบกบัความสขุท่ีย่ิงใหญ่กว่าความสขุท้ังปวง แล้วเราจะมกี�าลงั
ท่ีจะเลิกท�าตามความอยากต่างๆ ได้ เพราะเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้ว  
เราไม่ต้องออกไปหาความสุขข้างนอกใจ ถ้าเราไม่มีความสุขในใจ ต่อให้เรารู้ว่า 
ท�าตามความอยากไม่ดีก็ยังต้องท�าไปก่อน เพราะว่ามันไม่มีความสุข อยู่เฉยๆ 
มันไม่มีความสุข ก็เลยต้องไปท�าโน่นท�านี่ให้มันมีความสุขขึ้นมา 

ปัจจุบันธรรม
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาพิจารณากาย ถ้าเรามีความจ�าสัญญาของเก่าอยู่แล้ว มันจะกลายเป็นอดีต
ไปไหมครับหลวงพ่อ ไม่เป็นปัจจุบันธรรม

พระอาจารย์ : ทุกครั้งท่ีเราระลึกข้ึนมามันก็จะเป็นปัจจุบันข้ึนมาใหม่ เข้าใจไหม คือ 
ตอนนี้ถ้าเราไม่ระลกึป๊ับ มนักก็ลายเป็นอดีตไปแล้ว ดังนัน้เราต้องพยายามระลกึ
มันอยู่เรื่อยๆ พอเราหยุดระลึกปั๊บ มันก็กลายเป็นอดีตไป 

ศิษย์ : คืออย่างพิจารณากาย กายวิภาค เพราะเราจ�าได้ เราเคยเห็นบ่อยๆ มันก็กลาย
เป็นว่าเราไปพิจารณาความจ�าของเราใช่ไหมครับหลวงพ่อ

พระอาจารย์ : ไม่ เราก็พิจารณาความจริง ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราเคยจ�าได้ มันก็ยังเป็น
ความจริงอยู่เสมอ ร่างกายของเรานี้พจิารณากีค่รัง้มนักจ็ะเป็นความจริงทุกครัง้ไป  
เราต้องการดูความจริงของร่างกายเพื่อมาแก้ความหลง ให้ดูว่าร่างกายต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย นี้มันเป็นความจริง แต่ถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บ มันจะกลายเป็น
ความจ�าไปแล้ว พอเราเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ดับมันไม่ได้ เกิดความกลัว ความแก่  
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ความเจ็บ ความตาย ข้ึนมา แสดงว่าเราไม่มีปัญญา แต่ถ้าเราเกิดความแก่  
ความเจบ็ ความตายป๊ับ เราดับมนัได้ป๊ับ แสดงว่าเรามปัีญญา ถ้าดับไม่ได้กแ็สดง
ว่าไม่มีปัญญา

ศิษย์ : ถึงแม้ว่าเราใช้ข้อมูลเก่าขึ้นมาก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่ามันไม่ใช่

พระอาจารย์ : ที่ให้พิจารณาซ�้าๆ ซากๆ เพื่อไม่ให้ลืม เพื่อจะได้ทันการณ์ เหมือนกับเรา
ท่องบทสูตรคูณอย่างนี้ เราต้องท่องไว้ แล้วพอเราต้องการใช้มันเราก็จะใช้มันได้
ทันทีทันใด แต่ถ้าเราไม่เตรียมท่องไว้ก่อน พอถึงเวลาจะใช้มันนึกไม่ออก 

ศิษย์ : ก็ยังเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ดีใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ใช่ เวลาใช้มันจะเป็นปัจจุบัน เวลาใช้แก้ปัญหา เพราะปัญหามันเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ความทุกข์มันเกิดข้ึนในปัจจุบัน พอเราเอาปัญญาซึ่งเราจ�าได้มันก็
จะเป็นปัญญาข้ึนมาทันที เหมือนกับเราเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ในบ้านอย่างนี้ 
เราเตรียมไว้มันเป็นอดีต แต่พอไฟลุกปั๊บ เราก็เอาเครื่องดับเพลิงที่เราเตรียมไว้
มาใช้ มันก็เป็นปัจจุบันขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราไม่เตรียมไว้ มันก็จะไม่มีอะไรให้เรา
มาใช้ พอเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะไม่มีเครื่องดับเพลิงมาใช้ ปัญญานี้ก็เป็น
เหมือนเครื่องดับความทุกข์ใจ ดับกิเลสตัณหา ถ้าเราไม่เตรียมสะสมมันไว้ก่อน 
พอถึงเวลาเราจะใช้มัน มันก็ไม่มีให้เราใช้ 
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ถ้ามันขาดแล้ว 
มันจะขาดไปตลอด

๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : หลวงพ่อครับ การผ่านเวทนาด้วยภาวนามยปัญญานี้ มันผ่านครั้งเดียวขาดเลย
ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นของจริง

พระอาจารย์ : ถ้ามันขาดแล้ว มันก็จะขาดไปตลอด ถ้ามันผ่านไปแล้ว มันก็จะรู้วิธีปฏิบัติ
กับมัน

อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ท่ีพระอาจารย์บอกการพิจารณาทางปัญญาใช้อุเบกขาในการพิจารณา พอเรา
พิจารณาไปต่อเนื่องเหมือนน�้าท่ีมันคลายความเย็นลง แล้วเหตุผลทางปัญญา 
ก็จะน้อยลง แล้วเกิดอาการฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านตัวนี้คืออุทธัจจะซึ่งเป็นตัวเดียวของ
สังโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัจิต หรือว่าอุทธัจจะทีเ่ป็นนิวรณ์ทีเ่ป็นตัวขดัขวางการก้าวหน้า
ของการปฏิบัติครับ 

พระอาจารย์ : เหมือนกัน ตัวไหนก็เหมือนกัน คือฟุ้งเหมือนกัน เข้าใจไหม 

ศิษย์ : แล้วอุทธัจจะตัวนี้ ถ้าเรากลับเข้าไปในสมาธิแล้วใจผลิตอุเบกขาได้ เรากลับมา
พิจารณาเป็นเหตุเป็นผล ก็สามารถมาตัดสังโยชน์ส่วนของใจได้ใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ : ได้ ถ้ามันทันกับกิเลส เวลาเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วปัญญาเราทัน  
เราก็จะดับความทุกข์ท่ีผลิตจากกิเลสได้ ถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาเรา
ยังไม่ทันมัน เหมือนดวลปืนกันนะ เขาชักเร็วกว่าเรา เขายิงเราตายเสียก่อน  
เราก็ต้องฝึกให้มันเร็วข้ึน พิจารณาให้มันบ่อยข้ึนๆ จนกระท่ังมันรวดเร็วทันใจ  
พอตัณหาจะโผล่วับขึ้นมา ปัญญามาก่อนแล้ว ก็จะดับมันได้ทันที 

สิ่งที่นักปฏิบัติอธิษฐาน
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : บารมี ๑๐ ทัศ มีอธิษฐานบารมี อยากทราบว่าส�าหรับนักปฏิบัติควรอธิษฐานว่า
อะไร บางคนว่าขอพบพระนิพพาน ขอส�าเร็จเป็นอริยบุคคลบ้าง ขอชาติหน้าเกิด
เป็นมนุษย์เพือ่ปฏบัิติธรรมบ้าง แต่จะไม่ได้ขอเงินทองแบบโลกเขา อยากทราบว่า
คุณพระ คุณแม่ชี นักปฏิบัติ ท่านเหล่านี้อธิษฐานว่าอะไร 

พระอาจารย์ : การอธิษฐานนี้ไม่ให้อธิษฐานที่ผล ให้อธิษฐานที่เหตุ เพราะอธิษฐานที่ผล 
มันก็จะไม่ได้ เพราะผลมันจะเกิดจากการสร้างเหตุ ดังนั้นเราต้องอธิษฐานที่การ
สร้างเหตุ เช่น วนันี้จะมาวดัเพือ่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรม อนันี้เป็นเหตุ การฟังเทศน์
ฟังธรรมจะท�าให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะน�าไปสู่การหลุดพ้นต่อไป

 ดังนั้นถ้าอยากจะอธิษฐาน ก็ให้อธิษฐานที่เหตุ เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
เราสร้าง อย่างท่ีวนันี้ได้เทศน์ให้ฟัง คือจะขอท�าทานไปตลอดชวีิต จะขอรกัษา
ศลีไปตลอดชวีิต จะขอภาวนาไปตลอดชวีิต จะขอภาวนารกัษาศีล ท�าทาน 
ให้มากข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงขัน้เตม็ร้อย น่ีคอืสิ่งท่ีเราควรจะอธิษฐาน ถ้าเรา 
อธิษฐานแล้วเราท�าเหตุเหล่าน้ีได้ ผลมันก็จะมาเอง อย่าไปอธิษฐานที่ผล 
อธิษฐานท่ีผลมันเป็นการขอ ขอจนวนัตายมนัก็ไม่ได้ ต้องอธิษฐานท่ีเหตุคือ
ต้องกระท�าต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเอง ท่านถึงเรียกว่า อัตตา หิ อัตตโน  
นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน 
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ความโลภ
ต่อต้านการเจริญมรรค

๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : การอ่านหนงัสอืเรียนเป็นการส่งจติออกนอก การเป็นพนกังานขายคืออยากขาย
ให้ได้ก�าไรเยอะๆ แต่ไม่ผิดศีล ๕ แต่เป็นการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ท�าให้เป็น
ผลเสียและเป็นอุปสรรคต่อการเจริญมรรคมีองค์ ๘ หรือไม่อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : ถ้ามันเป็นความโลภ มันก็เป็นสิ่งท่ีจะต่อต้านการเจริญมรรคนั่นเอง  
การเจริญมรรคกเ็พือ่จะมาตัดมาท�าลายความโลภ ดังนัน้ถ้าเรายังมคีวามโลภอยู่ 
เราก็ต้องพยายามตัดมัน 

 อย่างเมื่อวานน้ีก็สอนให้ตัดความโลภด้วยความมักน้อย สันโดษ อย่าไปอยาก 
ได้มาก เอาเท่าท่ีจ�าเป็น พออยู่ได้ก็พอ ไม่ต้องอยากร�า่รวยเป็นใหญ่เป็นโต การท�า 
มาหากินของเรานี้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเอง พอร่างกายนี้อยู่ได้ก็ถือว่า
เรียบร้อยแล้ว พอแล้ว 

ศิษย์ : ในฐานะของฆราวาส ถ้าความโลภเกิดขึ้น เราควรไปประกอบสัมมาชีพ หรือเรา
ควรไปนั่งสมาธิวิปัสสนาให้หายโลภดีครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องไปวิปัสสนาซิ มันจะดีกว่า มันจะได้หมดปัญหา ถ้าท�าตามความโลภ  
มันก็จะโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด วิธีท�าตามความโลภไม่ใช่วิธีแก้
ปัญหา วิธีแก้ปัญหาต้องตัดความโลภ หยุดความโลภ 
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ต้องคิดถึงปัญหาบ่อยๆ จะได้ขยัน
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ส�าหรบัคนท่ีข้ีเกยีจมาก และชวีิตสขุสบายดี ข้ันตอนแรกของการเริ่มปฏบิติัธรรม
ควรเริ่มจากจุดไหนคะ 

พระอาจารย์ : ให้ระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะท�าให้ความ
เกียจคร้านหายไป จะท�าให้เกิดความขยันหมั่นเพียรข้ึนมา เพราะมันจะเริ่มรู้ 
แล้วว่าต่อไปต้องมีปัญหาเกิดข้ึน แล้วเราจะต้องหาวธิีแก้ปัญหานี้ให้ ได้ ถ้าเรา
ไม่คิดถึงปัญหา เราก็จะคิดว่าชีวิตของเราจะสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พอเวลาเกิด
เหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ไม่ให้ทิ้งสติและปัญญา
๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : รูป สัญญา มันไม่ต่อเนื่องกันแล้ว เหลือแต่สัญญาอารมณ์ ต่อมาจิตว่างเป็น
ช่วงยาวถี่ขึ้น มาบ่อยขึ้น หนูมีความวิตกกังวลอยู่บ้างว่าจะไม่ถึงที่หมาย ถึงแม้ 
อารมณ์ท่ีผ่านเข้ามามันมีผลต่อใจน้อยลง บางวันมีปีติโปร่งเบาใจอยู่ หลังๆ  
เดินจงกรมน้อยลง ปล่อยให้สติท�างานเอง แต่บางทีก็หลงไปนานจมกับการอ่าน 
เพราะเหมอืนไม่มอีะไรจะท�า ไม่รูจ้ะท�าอะไรดีคะ ช่วงนี้ไปไม่ค่อยถูกแล้วค่ะ รบกวน
ขอค�าแนะน�าด้วยค่ะ 

พระอาจารย์ : ต้องกลับมาท่ีการเจริญสติ หรือการเจริญปัญญา สติก็คือการบริกรรม
พุทโธๆ ไป เจริญปัญญาก็ให้คิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไปเรื่อยๆ แล้ว
จิตมันก็จะเริ่มพัฒนาต่อไปของมันเอง 
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จิตเห็นจิต
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : จิตเห็นจิต หมายความว่าอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : จิตเหน็จิตกค็อืเหน็ตวัเองซิ เราเหน็ตวัเรา เราไม่ได้เหน็คนอืน่ ถ้าเรา
เหน็คนอืน่ก็ไม่เหน็ตัวเรา จติส่วนใหญ่ไม่ชอบเหน็จติ ชอบไปเหน็คนอืน่ ชอบเหน็
รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เหน็แล้วก็เกิดตัณหาความอยากกันข้ึนมา เกดิความ
ทกุข์ความวุ่นวายใจกันขึน้มา ถ้าดงึจิตกลับเข้ามาให้ดจูิต จิตก็จะสงบเยน็สบาย 

นั่งสมาธิให้จิตดิ่ง
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : นั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งจะต้องท�าอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องการให้มันดิ่ง มันดิ่งก็ให้รู้ว่ามันดิ่ง มันดิ่งแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะ
เย็นจะสบายไปช่ัวระยะหนึ่ง สัน้ยาวอยู่ท่ีก�าลงัของสติ ใหม่ๆ จะอยู่เด๋ียวเดียวแล้ว
ก็จะเด้งออกมาเพราะสติยังไม่มีก�าลังมาก ตัณหาความอยากในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ น้ีมีก�าลังมากท่ีคอยดันอยู่แล้ว พอก�าลังสติดันไปถึงข้างในปั๊บ  
ก�าลังตัณหาก็ดันออกมา เหมือนเล่นปิงปองกัน ตีไปหาเขาปั๊บ เขาก็ตีกลับมา
หาเรา เราก็ต้องตีกลับเข้าไปใหม่ คือต้องกลับมาเจริญสติใหม่ ควบคุมความคิด
ปรุงเเต่ง อย่าให้คิดไปทางเรื่องราวต่างๆ เดี๋ยวจิตมันก็จะดิ่งเข้าไปใหม่ ท�าอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปก�าลังสติจะมีมากขึ้นๆ ก็จะนิ่งอยู่ได้นานขึ้น จากเพียงระยะ
เวลาสั้นๆ ก็จะเป็นเวลาที่นานๆ ได้ 
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 ถ้าอยู่สั้นเขาเรียกว่า ขณิกสมาธิ ถ้าอยู่ได้นานเขาเรียกว่า อัปปนาสมาธิ 
สมาธิท่ีเราต้องการก็คือ อัปปนาสมาธิ ให้นิ่งอยู่นานๆ เหมือนกับเวลาเราชาร์จ
แบตเตอรี่เครื่องมือถือน้ี ถ้าชาร์จแป๊บเดียว ไฟก็เข้าไปนิดเดียว ใช้ ไปไม่นาน 
ก็หมด ถ้าเราอยากจะให้มีไฟอยู่ในเครื่องนานๆ ใช้ ได้นานๆ เราก็ต้องชาร์จมัน
นานๆ ชาร์จให้มันเต็ม พอแบตเต็มแล้วก็ออกมาใช้ได้เป็นเวลายาวนาน

 งานท่ีเราต้องท�าก็คือวิปัสสนาภาวนา เราต้องมาศึกษามองความจริง มอง
ความทุกข์ท่ีเกิดจากความเสื่อม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ถ้าเรา
ไม่มกี�าลงัของอเุบกขาก็จะดูไม่ได้ เหมอืนเรามแีบตท่ีชาร์จได้เด๋ียวเดียว พอจะไป 
ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ก็พูดกันไม่ทันจบเรื่องก็สายขาดไปเสียแล้ว เเบตหมด 
เสยีแล้ว ต้องกลบัไปชาร์จแบตใหม่ อนันี้กแ็บบเดียวกนั การเข้าสู่อปัปนาสมาธิ
กเ็ป็นการชาร์จแบต แบตท่ีเราต้องการชาร์จกค็อือเุบกขา พอเรามีอเุบกขา 
เราก็จะสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ ไม่มีอคติ ถ้าเรา
ไม่มอีเุบกขา เราจะมองสิ่งต่างๆ ด้วยความรกั ชงั กลวั หลง เหน็ภาพท่ีน่ากลวั 
กก็ลวัแล้ว เหน็ซากศพกก็ลวัแล้ว ท้ังๆ ท่ีเรากอ็ยู่กับซากศพมาต้ังแต่เกดิ ซากศพ
มาจากไหนถ้าไม่มาจากร่างกายของพวกเราทุกคน แต่เราไม่มองกัน เราก็เลย 
ไม่รู้ว่าเราอยู่กับซากศพ พอเราไปดูซากศพของคนอื่นเราก็เกิดความกลัวข้ึนมา 
เพราะเราไม่มอีเุบกขา ถ้าเรามอีเุบกขา ใจของเรามองแล้วก็จะเฉยๆ จะไม่มคีวาม
รู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นหวาดเสียวหรือตกใจแต่อย่างใด

 ดังนัน้เราต้องพยายามชาร์จแบตเข้าไปในอปัปนาสมาธิให้มากๆ ให้จิตดิ่ง
แล้วให้ตั้งอยู่นานๆ อยู่ในความสงบ 
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มีบุญกับบาปเท่ากัน
จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์

๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ชาติที่แล้วเราต้องเคยท�าบุญมาพอสมควรจึงมาเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ไม่จ�าเป็นหรอก การมาเป็นมนษุย์นี้เป็นช่วงระยะท่ีบญุกบับาปไม่มกี�าลงัพอ 
ท่ีจะดึงไปทางใดทางหนึ่ง บญุก็ไม่พอท่ีจะดึงไปสวรรค ์ บาปก็ไม่พอท่ีจะดึงไปอบาย 
ก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เวลาที่เราตายไป สมมุติว่าบาปมีมากกว่าบุญ มันก็
จะดึงเราไปอบาย พอก�าลงัของบาปท่ีดึงไปอบายมนัหมดลงคือไม่สามารถดึงใจไว้
ในอบายได้ มันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ เพราะบุญไม่มีก�าลังที่จะดึงไปสวรรค์ เช่น
เดียวกับเวลาท่ีเราท�าบญุมากๆ เวลาเราตายไปบญุกจ็ะดึงไปสวรรค์ พอบญุท่ีดึงไป
สวรรค์หมดก�าลงัลง ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้ กต้็องกลบัมาเป็นมนษุย์ใหม่

 ดังนั้นการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ เหมือนกับการมาชาร์จแบตหรือมาสร้างหนี้  
มาท�าบาปก็เป็นการมาสร้างหนี้ สร้างหนี้แล้วก็ต้องไปใช้ในอบาย เกิดเป็น
เดรัจฉาน เป็นเปรต ไปตกนรก จนกว่าหนี้จะหมดหรืออ่อนก�าลังลง ไม่สามารถ
ท่ีจะกักขังเราไว้ในคุกตะรางของอบายได้ เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่น
เดียวกับบุญที่เคยท�ามาแล้ว บุญก็ดึงไปสวรรค์ พอบุญหมดก�าลังลง เราก็กลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พวกที่ชอบท�าบุญก็กลับมาท�าบุญต่อ พวกที่ชอบท�าบาป
ก็จะกลับมาท�าบาปต่อ มันก็จะวนกันไป ๒ ระดับ พวกที่ท�าบุญก็จะท�าอยู่ใน 
ระดับสูง ระดับที่มีแต่ความสุข ที่เรียกว่า สุคติ พวกที่ท�าบาปก็จะวนอยู่ใน
ระดับต�่าที่เรียกว่า ทุคติ หรือ อบาย แต่เปลี่ยนได้ อยู่ที่สิ่งแวดล้อม เวลามา
เกิดเป็นมนุษย์ ถ้ามาเกิดอยู่กับคนดี พ่อแม่ชอบท�าบุญ พ่อแม่ก็พยามดึงให้ลูก 
ท่ีชอบท�าบาปไม่ชอบท�าบุญนี้มาท�าบุญ ถ้าท�าไปเรื่อยๆ แล้วติดเป็นนิสัยก็จะ 
เปล่ียนนิสยัจากการชอบท�าบาปมาท�าบญุได้ เช่นเดียวกบัคนท่ีชอบท�าบญุ แต่ถ้า
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มาอยู่กบัครอบครวัท่ีชอบท�าบาป ก็อาจจะถูกเขาดึงไปได้ถ้าการชอบท�าบญุของเรา 
ยังไม่ลึกพอยังไม่มีก�าลังมากพอ แต่ถ้ามันมีก�าลังมาก ต่อให้ ไปเกิดอยู่กับ
ครอบครัวไหน เขาจะดึงไปท�าบาปก็ไม่ไป อย่างพระพุทธเจ้านี้มีก�าลังท่ีจะไป 
ท�าบุญมาก อยู่กับพ่อที่อยากจะให้อยู่ทางโลก อยากให้ไปท�าสงครามเพื่อให้เป็น
มหาจักรพรรดิ ท่านก็ไม่ไป ท่านจะไปทางบุญ ดังนั้นพยายามท�าบุญให้มากๆ  
จนกระท่ังมีก�าลังมากจนไม่มีใครท่ีจะมาดึงเราไปท�าบาปได้ แล้วเราก็จะพ้นจาก
อบาย

สติอ่อนเลยเข้าสมาธิไม่ได้
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ปกตินั่งสมาธิ จิตจะลงเร็ว ลงลึก แต่ตอนนี้จิตไม่ลงแต่ยังอยู่กับค�าบริกรรม และ
จิตจะถอนเร็วมากเลยท�าให้ไม่ได้สมาธิ จะต้องท�าอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ต้องฟื้นฟูก�าลังของสติข้ึนมาใหม่ อาจจะไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่อง  
เราปล่อยปละละเลยไป ก�าลงัของสติกเ็ลยอ่อนไป เหมอืนกับท่ีหลวงตาท่านเคย
เล่าให้ฟังว่าท่านเคยเข้าสมาธิได้ แล้วพอท่านมาท�ากลดอยู่เดือนหนึ่ง ท่านเลย 
ไม่ได้เจริญสติ พอจะกลบัเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้แล้วท้ังๆ ท่ีเมือ่ก่อนเคยเข้าได้อย่าง
ง่ายดาย แต่พอหยุดการเจริญสติไปช่ัวคราว จติมาปรงุเเต่งกับการท�ากลด พอท�า
เสร็จจะกลบัเข้าสมาธิ มนัไม่เข้าเสยีแล้วเพราะมนัไม่มสีติ มแีต่ความอยากจะเข้า  
ย่ิงอยากจะเข้ามนัย่ิงเข้าไม่ได้ใหญ่ เพราะการจะเข้าสมาธิมนัไม่ได้เข้าด้วยความ
อยาก ต้องเข้าด้วยสติ ตอนหลังท่านก็กลับมาทบทวน พอทบไปทบมาเลยได ้
ค�าว่าไม่มีสติ ท่านก็เลยกลับมาท่ีพุทโธๆ พอท่านบริกรรมพุทโธตลอดเวลา ยืน 
เดิน นั่ง นอน เด๋ียวไม่นานท่านก็กลับเข้าสู่สมาธิได้ แสดงว่าสติอ่อนก�าลังลง 
สติขาดการดูแลรักษา ปล่อยปละละเลย มัวแต่คิดไปท�าเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่ได้
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เจริญสติ พอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิ ถึงแม้จะบริกรรมพุทโธๆ แต่มันไม่มีก�าลังพอ 
มันก็เลยเข้าไม่ได้ หรือเข้าได้เดี๋ยวเดียว

 ดังนั้นต้องกลับมาเจริญสติให้มากข้ึนใหม่ เหมือนกับรถท่ีเติมน�า้มัน พอน�้ามัน
หมด เราอยากจะให้มันวิ่งมันก็ไม่วิ่ง ถ้าอยากจะให้มันวิ่งได้ก็ต้องไปเติมน�้ามัน
ใหม่ก่อน มันถึงจะวิ่งได้ 

จิตฟุ้งซ่าน
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : สวดมนต์แล้วน่ังสมาธิก่อนนอนทุกวัน ท�าไมถึงนอนฝันทุกคืน ไม่เคยเว้นเลย 
ฝันทั้งดีและไม่ดี เช่น เห็นคนตายแล้ว เป็นเพราะอะไรคะ 

พระอาจารย์ : เพราะจิตฟุ้งซ่าน

เวลาเป็นลม 
จิตอยู่ไหน

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ขณะที่เราเป็นลม จิตไปไหนครับ 

พระอาจารย์ : จิตก็เป็นจิตนะซิ จิตจะไปไหน
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การปฏิบัติธรรม
เหมือนการรักษาโรค 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : การท่ีเราปฏิบัติธรรมประจ�าโดยการนั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ สวดมนต์  
ไปปฏิบัติธรรมบ้าง แต่เรายังโกรธโมโหอยู่ตลอดเวลา ถือว่าได้ผลไหมคะ หรือว่า
เสียเวลาเปล่าคะ 

พระอาจารย์ : ก็เหมือนเวลารักษาโรคภัยไข้เจ็บ พอเริ่มกินยา เราจะให้โรคมันหายเลย 
ก็ไม่ได้ มันก็ต้องกินไปเรื่อยๆ ถ้าโรคยังไม่หายก็ต้องกินไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติไป
แล้วโลภ โกรธ หลง ยังไม่หาย ก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติไม่หยุด 
ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหายอย่างแน่นอน เพราะคนท่ีหายจากโรคน้ีหายมา
ได้แล้วด้วยวิธีการนี้

การติดสมาธิ
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูนั่งสมาธิแล้วติด ตอนนี้ไม่อยากจะฟังเทศน์ อยากนั่งเฉยๆ เวลานั่งสมาธิ
เปิดพระเทศน์ด้วย หนูอยากเอื้อมมือไปปิด เกิดจากกิเลสใช่ไหมคะ แล้วเราควร
ปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก 

พระอาจารย์ : ข้ึนอยู่ว่าเราติดสมาธิกี่นาที ถ้ายังเป็นนาทีอยู่ยังไม่ถือว่าติด ถ้าติดเป็น
วันเป็นปี อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติด ในเบื้องต้นเวลาเรานั่งท�าใจให้สงบ พอมันม ี
ความสขุ มนักจ็ะไม่อยากจะท�าอะไร อนันี้เป็นผลท่ีได้จากการท�าสมาธิ แต่ถ้าเวลา



177

ท่ีเราไม่นั่ง เราไม่ได้อยู่ในความสงบ เราไปคิดเรือ่งนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ 
ติดสมาธิ ถ้าติดสมาธิจริงๆ แล้ว ต้องท�าแต่สมาธิเพียงอย่างเดียว ไม่ท�า
อย่างอื่นเลย

 ดังนั้นการท่ีจะติดสมาธิน้ียาก เพราะการที่จะมีสมาธิน้ีมันยากกว่า 
หลายเท่า ก่อนอื่นก็ขอให้มีสมาธิให้ ได้ก่อน ขอให้ลองมีสมาธิท้ังวันท้ังคืน 
ให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาบอกว่าติดสมาธิ 

สวดมนต์แล้ว
หายป่วยจริงไหม

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ :  มคีนบอกว่าการท่องบทสวดมนต์บทพระปริตรบ่อยๆ ท�าให้หายป่วย ยืดเวลาชวีิต
ออกไปได้ จริงหรือคะ 

พระอาจารย์ : มันเป็นด้านจิตวิทยา เวลาสวดมนต์นี้ท�าให้ใจสงบได้ พอใจสงบ ความ
อยากให้ความเจ็บป่วยหายไปมันก็หยุดท�างาน พอมันหยุดท�างาน ความทุกข์ใจ 
มันหายไป เลยรู้สึกว่าเหมือนกับหายป่วย บางทีการป่วยส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่
ท่ีร่างกาย มันอยู่ท่ีใจ การป่วยทางร่างกายมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง แต่ใจ 
มันป่วยมากกวา่ เพราะใจอยากจะใหม้ันหาย พอมาสวดพระปริตรเข้า ใจมันสงบ  
มันก็เลยรู้สึกว่ามันหายป่วยขึ้นมา 
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ช่วงเวลา
ที่กิเลสถูกประหาร
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ถาม : ช่วงเวลาท่ีกิเลสถูกประหาร คือช่วงท่ีศีล สมาธิ ปัญญา ท�างานพร้อมกัน 
ใช่ไหมคะ เคยสังเกตว่าทุกข์ตัวเดียวกัน ประหารที่บ้านไม่ส�าเร็จ แต่ไปถือศีล ๘ 
ที่วัดแค่ ๓ วัน ประหารเกลี้ยงไม่เหลือซาก 

พระอาจารย์ : ต้องมีทั้ง ๓ ส่วน เป็นเครื่องมือ เหมือนยาที่บางทีแพทย์ต้องให้ยาหลาย
เมด็ด้วยกนั แต่ท�าหน้าท่ีต่างกัน ศลีก็ท�าหน้าท่ีของศลี สมาธิก็ท�าหน้าท่ีของสมาธ ิ
ปัญญาก็ท�าหน้าท่ีของปัญญา พอครบท้ัง ๓ ตัว ตัณหาความอยากกจ็ะถูกท�าลายได้  
ความทุกข์ก็จะหายได้ 

อุปสรรคในการนั่งสมาธิ
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานัง่สมาธิ ผมจะตึงหน่วงๆ ท่ีหน้าผาก และจะเป็นบ่อยหลงัจากออกจากสมาธิ 
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : การนั่งสมาธินี้มันจะต้องไปเจออุปสรรคต่างๆ ที่จิตสร้างขึ้นมาเอง ดังนั้น
ไม่ต้องไปกังวลกบัมนั ให้รบัรู้ ไว้แล้วก็ปล่อยวาง ถ้ามนัไม่มาขัดขวางการนัง่สมาธิ
ของเราหรือขัดขวางการด�าเนินชีวิตของเรา เราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน 
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ต้องรู้และหยุดกิเลสให้ได้
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เราต้องตามดูรู้ทันในปัจจุบันตามที่มันเป็นตามความเป็นจริง หรือต้องฝึกในการ
ฆ่ากิเลสคือไม่ตามกิเลส คือสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติที่ตรงข้ามกัน หรือจริงๆ แล้ว
คนละเรื่องกัน แล้วเราสับสนเอามารวมกันเองคะ 

พระอาจารย์ : มันก็เป็นทั้ง ๒ อย่าง คือเราต้องรู้ทันกิเลส คือเราต้องหยุดกิเลสตัณหา 
ให้ ได้เวลาเกิดข้ึน การจะหยุดกิเลสตัณหาได้ก็ต้องรู้ทันสภาวะต่างๆ ว่าเขา
เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ดังนั้น 
มันก็ต้องรู้ทั้ง ๒ อย่าง เวลาเกิดตณัหาขึน้มาก็ต้องรู้ว่าเกิดตณัหา และวิธีที่จะแก้
ตัณหากต้็องปล่อยวาง อย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของเรา 
ก็ให้เรารู้ตามความเป็นจริงของเขา 

หลุดพ้นจากเวทนาได้
ถ้าเรามีสติและปัญญา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : การมสีติก�าหนดดูแต่เวทนาอย่างเดียว จะสามารถท�าให้เราหลดุพ้นได้หรือไม่ครบั 

พระอาจารย์ : คือหลุดพ้นจากเวทนาได้ถ้าเรามีสติและต้องมีปัญญาด้วย คือต้องรู้ว่า
เวทนานี้เป็นอนัตตา ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ เขาทุกข์กอ็ย่าไปอยากให้เขาหาย เขาสขุก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆ 
เพราะถ้าเรามีความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจข้ึนมาท�าให้เราต้องมา
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ทุกข์กับเวทนาไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ ทุกข์กับสุขเวทนาเพราะอยากจะให้
เขาอยู่ไปนานๆ พอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ ทุกข์กับทุกขเวทนาเพราะอยากจะ
ให้เขาหายไปเร็วๆ พอเขาไม่หายไปเราก็ทุกข์ 

 ถ้ามสีตมิปัีญญากจ็ะรูว่้าเวทนาเป็นอนัตตา เป็นอนิจจา เปลีย่นไปเปล่ียนมา  
เราควบคมุบังคบัไม่ได้ พอเราเหน็ว่าเขาเปลีย่นไปเปลีย่นมาควบคุมบงัคับไม่ได้  
เราก็ต้องปล่อย วิธีปล่อยก็คืออย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็จะ
หลุดพ้นจากทุกข์ของทุกขเวทนาได้ 

ลมหายใจติดขัด
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ ติดตามลมหายใจเข้า ออก แล้วเกิดหายใจติดขัด ไม่ทราบว่า
ควรจะท�าอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้คะ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องหายใจไป ถ้าไม่หายใจเดี๋ยวก็ตายนะ จะไปติดขัดได้อย่างไร มีใคร
ติดขัดบ้างไหม ลมหายใจนี้มนัจะมาติดขัดตอนนัง่สมาธิ ตอนอืน่ไม่ติดไม่ขัดหรือ 
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ใช้ไตรลักษณ์
แก้ตัณหา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ภวตัณหาและวิภวตัณหาอันละเอียด เราจะใช้วิธีคิดอย่างไรให้ทันกับกิเลสคะ

พระอาจารย์ : ก็ใช้ไตรลกัษณ์เหมอืนกัน เพยีงแต่ว่าเราจะเหน็มนัหรือไม่เท่านัน้เอง เพราะ
มันละเอียด ถ้าสติปัญญาเราไม่ไวพอ ไม่ละเอียดพอ เราจะไม่เห็นมัน เราจะ 
ถูกมันตลบหลังอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัว เราคิดว่ามันอยู่ข้างหน้า ท่ีไหนได้
มันย่องมาข้างหลัง นั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสแบบละเอียด มันไม่เผชิญหน้า 
กับเราเข้าใจไหม มันชอบลอบกัด 

ต้องไปแก้
ที่ตัวตัณหาความอยาก

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูบวชเป็นแม่ชีปีที่ ๖ ค่ะ ปฏิบัติภาวนาใช้บริกรรมพุทโธทุกอิริยาบถ นั่งสมาธิ
เจอเวทนาก็สู้อดทนอาศัยค�าบริกรรมเร็วถี่เป็นที่อยู่ แล้วก็ค้นหาเวทนาด้วยการ
พิจารณาความเป็นธาตุ ผลก็ค่อนข้างดี ขณะนีทุ้กอิริยาบถภายในมันหมุนวน 
ขุดค้นเรื่องกายบ้าง เรื่องของผัสสะเวทนา อายตนะต่างๆ บ้าง ราคะโทสะบ้าง  
แล้วแต่สภาวะที่เป็นปัจจุบันขณะ ทั้งปรุงเเต่งภายในจิต ภายนอกร่างกาย มีสติ 
ก�ากบัรู้เห็นการเกดิดบัแต่ละครั้ง ภายในสอนจิตด้วยข้อธรรมต่างๆ หมุนวนสอน
ธรรมแบบนี้มาสองถึงสามอาทิตย์แล้ว มองอะไรก็เป็นธรรม เป็นเหตุเป็นผล 
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ไปหมด ท้ังหมดนี้ไม่รู้ว่าหนูเดินถูกทางไหม ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง หนูเดินต่อ 
ไม่ถูกค่ะ 

พระอาจารย์ : หนูต้องเข้าไปที่ตัวตัณหาความอยาก เวลาทุกข์กับเรื่องอะไร เช่น ทุกข์
กับร่างกาย ทุกข์กับเวทนา ทุกข์กับอายตนะ ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้  
ต้องเข้าไปดูท่ีตัวความอยากว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี้หรือเปล่า 
ถ้าเราอยาก เราต้องหยุดความอยาก เราต้องมองว่าเขาเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา 
คือเราไม่สามารถจะไปสัง่ให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไป ถ้าเหน็ 
อย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากได้ แล้วใจของเราก็จะหายจากความทุกข์  
ใจของเราก็จะสบาย 

 นี่คือวิธกีารปฏิบัติ ไม่ว่าจะทุกข์กับเรื่องใดต้องใช้ ไตรลักษณ์ คือปัญญานี้เป็น
ตัวเข้ามาแก้ไขทุกครั้งไป ถ้าไม่ใช้ไตรลักษณ์ มันก็จะไม่แก้ปัญหา ตัณหาความ
อยากก็ยังจะอยู่ต่อไป ยังอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 

พระอรหันต์
ไม่มีราคะและโทสะ
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : อารมณ์พอใจ คือราคะ ไม่พอใจ คือโทสะ ใช่หรือไม่คะ แล้วอารมณ์พอใจและ 
ไม่พอใจของพระอรหันต์ต่างจากปุถุชนอย่างไรคะ

พระอาจารย์ : พระอรหันต์ท่านไม่มีอารมณ์เหล่านี้ 
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ปัญญาทางโลก
กับปัญญาทางธรรม

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ปัญญาในทางโลกกับปัญญาในทางธรรม ในพระพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ทางโลกกค็อืวิธีหาเงินหาทอง ท่ีเราไปเรียนหนงัสอืกนั ปริญญาตรี โท เอก 
นี้เรียกว่าปัญญาทางโลก เป็นวิชาชีพท่ีเราสามารถเอามาใช้หาลาภ ยศ สรรเสริญ 
สุข ได้ แต่ไม่สามารถท่ีจะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ ส่วนวิชาทางธรรม
เป็นวิชาท่ีไม่ใช่เป็นวิชาชพี แต่เป็นวิชาท่ีจะมาดบัความทุกข์ทีม่อียู่ภายใน
ใจของพวกเรา ต่างกันตรงนั้น 

มาพิสูจน์ดูก่อน
แล้วค่อยเชื่อ

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : มีเพื่อนแนะน�าว่า ถ้าอยากให้ลูกได้ดีให้สวดมนต์ เขาเอาหนังสือสวดมนต์มาให้ 
หนูค่ะ เขาบอกว่าให้สวดคาถาพาหุงหลายๆ รอบ ให้เกินอายุ เขาบอกว่าเขาสวด 
จนลูกเขาได้เป็นแพทย์ท่ีมหิดลเลยคะ แต่ตอนนี้ลูกหนูเล่นเกมส์ค่ะ แต่หน ู
ไม่ได้สวดพาหงุ ได้แต่ท�าวตัรเช้าวตัรเย็นอย่างเดียว พอสงบแล้วหนกูน็ัง่สมาธิต่อ 
การท่ีเพือ่นเขาแนะน�าอย่างนัน้ หนกู็ไม่ได้คิดตามเขา หนคิูดว่าบทสวดมนต์น่าจะ
ท�าให้ใจหนูสงบแล้วก็ดับทุกข์ทางใจมากกว่าเป็นอภินิหารค่ะ แล้วเพื่อนบอกว่า
ท�าไมไม่เชื่อ เขาก็เอามาให้อีกเล่มเป็นสองเล่ม หนูก็เลยขอถามว่าเพื่อนเจตนา
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ดีแล้ว ถ้าหนูสวดไปด้วยอธิษฐานไปด้วยให้ลูกเลิกเล่นเกมส์ แล้วลูกจะเลิกเล่น
ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ก็ลองท�าดูซิ 

ศิษย์ : หนูเคยลองแล้วค่ะ สวดต้ัง ๔๐ กว่าจบ แล้วใจหนูร้อนมากเลยคะว่าเมื่อไหร ่
จะถึง ๔๔ จบสักที หนูก็คิดว่าใจไม่เย็นเท่าท�าวัตรเช้าวัตรเย็น 

พระอาจารย์ : เขาให้แม่สวดหรือให้ลูกสวด 

ศิษย์ : เขาบอกว่าถ้าแม่สวด อานิสงส์ผลกถึ็งลกูค่ะ แต่สวดมากๆ หนกูฟ็ุง้ค่ะ ท�าวตัรเช้า 
วัตรเย็นแล้วนั่งสมาธิสบายใจกว่า 

พระอาจารย์ : ที่มันฟุ้งไม่ใช่เพราะอะไร เพราะอยากจะให้มันครบเร็วๆ เวลาสวดนี้ก็เป็น 
การท�าสมาธิอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ไปนับว่ามันกี่รอบ อย่าไปอยากให้มันครบ สวดไป
เรื่อยๆ อย่างนี้ก็เป็นการท�าสมาธิไปในตัวอยู่แล้ว 

ศิษย์ : ลูกก็ได้อานิสงส์ด้วยใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ไม่ได้หรอก ลูกก็ต้องเรียนหนังสือซิ แม่สวดแล้วลูกไปเล่นเกมส์ จะเรียน
จบได้อย่างไร 

ศิษย์ : แบบจะมีเทวดาไปตักเตือนเขาอย่างนี้ค่ะ

พระอาจารย์ : ไม่มหีรอก เทวดาเขายังต้องเตือนตัวเขาเองเลย เทวดาก็มกีเิลสเหมอืนเรา  
เป็นเรื่องไร้สาระ แต่ถ้ามันดีส�าหรับเขาก็ปล่อยให้เขาดีไป เราก็มาลองท�าดู ถ้าท�า
แล้วไม่ดีก็ไม่ต้องท�า พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเช่ือใคร ใครเขาสอนบอกอะไร 
ให้ฟังหูไว้หู แล้วน�าเอามาพิสูจน์ดูว่าท�าแล้วได้ผลตามที่เขาพูดหรือเปล่า 

ศิษย์ : หนูไม่ได้ไปเถียงเขาหรอกค่ะ แต่หนูก็ไม่ได้ไปท�าตามเขาบอก 
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พระอาจารย์ : ต้องพิสูจน์ก่อน ใครจะบอกอะไรเรานี้อย่าเพิ่งไปเช่ือ ต้องเอามาพิสูจน ์
ดูว่าได้ผลอย่างท่ีเขาพูดหรือเปล่า เหมือนกับไปเอายาจากหมอ หมอให้กิน  
เราก็ต้องกินถ้าเราอยากจะรู้ว่ายานี้ดีหรือไม่ดี ถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่รู้ 

ศิษย์ : เวลาหนูท�าวัตรเช้าวัตรเย็นเสร็จ หนูนั่งสมาธิ พอเสร็จแล้วหนูก็จะอธิษฐานว่า 
ขอให้หนูได้ท�าทานทุกวัน ขอให้ ได้รักษาศีล ๕ ให้ ได้ทุกๆ วัน และขอให้ ได ้
สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้ ได้ทุกๆ วัน แต่ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้ลูกเลิกเล่น
เกมส์ค่ะ 

พระอาจารย์ : ขออย่างนั้นก็ขอไม่ได้ ให้ขอในสิ่งที่เราท�าได้ 

ศิษย์ : คนเป็นแม่อธิษฐานขอให้ลูกได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้หรือเปล่าคะ

พระอาจารย์ : คือจะอธิษฐานก็ได้ ไม่อธิษฐานก็ได้ มันก็ไม่ได้อยู่ดี มันไม่ได้อยู่ท่ีการ
อธิษฐาน หรือไม่อธิษฐาน มนัอยู่ท่ีการสัง่สอนลกูของเรามากกว่า เราต้องสัง่สอน
ให้ลูกเป็นคนดี ให้ขยันเรียนหนังสือ 

ศิษย์ : ตอนเล็กๆ ก็ดีคะ ตอนนี้ไม่ค่อยฟังคะ ตอนเล็กๆ ชวนมาวัดก็มา ตอนนี้โตแล้ว
ไม่มา ชอบอยู่บ้านคะ 

พระอาจารย์ : เป็นธรรมชาติของคนทุกคน พอเริ่มโตก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น  
ก็อยากจะท�าอะไรตามนิสยัเดิมของตัวเอง ก็อย่าไปทุกข์กบัเขา เราท�าหน้าท่ีของ
เราไป เขาท�าตามก็ดี เขาไม่ท�าตามก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาก็ไปก็แล้วกัน 

ศิษย์ : หนูก็หวังว่าสักวันเขาจะดีขึ้นคะ

พระอาจารย์ : หวังได้ แต่ดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ความหวัง 
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สภาวะที่วางสมาธิ
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เคยฟังพระอาจารย์เทศน์บอกว่าให้วางจากสมาธิก่อนแล้วมาพจิารณากาย สภาวะ
ที่วางสมาธินี้เป็นอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : ก็เวลาออกจากสมาธิไง หลังจากท่ีเราเลิกนั่งสมาธิแล้ว ออกมาคิดถึง 
เรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ให้เราคิดไปทางเรื่องของร่างกายว่าร่างกายไม่เที่ยง เกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ร่างกายไม่ใช่ของเรา เป็นของดิน น�้า ลม ไฟ ให้คิด
อยู่เรื่อยๆ จะได้ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายเที่ยง ว่าเป็นตัวเราของเรา เพื่อเราจะได้ 
ไม่ทุกข์เวลาท่ีร่างกายเป็นอะไรไป และท�าได้เวลาท่ีไม่ได้นัง่สมาธิ แต่เวลานัง่สมาธิ
ไม่ต้องท�า ให้ท�าสลบักัน เหมอืนเรียนวชิาท่ีช่วงเวลาต่างกัน เวลาสมาธิกน็ัง่สมาธิไป  
ท�าใจให้สงบไป เวลาออกจากสมาธิมา ไม่ได้ท�าสมาธิ ก็มาคิดทางปัญญาแทน 

ศิษย์ : เวลาวางสมาธิก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธอะไรใช่ไหมครับ เวลาออกจากสมาธิแล้ว 

พระอาจารย์ : ถ้าอยากจะรักษาอยากจะท�าให้จิตสงบอีกก็ใช้พุทโธก็ได้ แต่ถ้าอยากจะให้
จิตมีปัญญาก็ต้องคิดทางอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

อาการของสติที่ฝึกดีแล้ว
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ปฏิบัติเริ่มแรกควรต้ังสติก่อนใช่ไหมครับ แบบว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องปัญญาเลย 
ใช่ไหมครับ แล้วเมื่อปฏิบัติมาจนสติต้ังได้แล้ว อาการของสติท่ีต้ังได้แล้วและ 
ฝึกมาดีแล้วจะเป็นอย่างไรครับ 
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พระอาจารย์ : เวลานั่งสมาธิ จิตก็จะรวมเป็นหนึ่ง สักแต่ว่ารู้ ถ้ามีสติดีต่อเนื่อง ไม่พลั้ง 
ไม่เผลอ นั่งสมาธิ ๕ นาที ๑๐ นาที จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ อันนั้นแสดงว่า
เรามีสติแล้ว ได้สมาธิแล้ว พอหลังจากออกจากสมาธิมาก็ฝึกคิดทางปัญญาได้ 
ถ้าเราอยากจะออกไปทางปัญญา แต่ถ้าเรายังอยากจะสร้างฐานสมาธิให้มนัแน่น
กว่านี้ เราก็กลับมาเจริญสติมาพุทโธๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้มันมีความสามารถที่จะ
เข้าสมาธไิด้ทุกเวลา เพราะว่าการมาเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิด แล้วถ้าเผลอไป 
อาจจะคิดไปในทางกิเลสท�าให้ฟุ้งซ่านข้ึนมาได้ แล้วอาจจะท�าให้ยากต่อการเข้า
สมาธิในครั้งต่อไปได้

 ดังนัน้ถ้าเราได้สมาธิใหม่ๆ แล้วยังไม่แม่น คอืยังไม่สามารถเข้าได้ทุกเวลา 
ท่ีเราต้องการ เราควรจะมาฝึกสตต่ิอไปก่อนเพ่ือท่ีจะได้หยุดความคดิต่างๆ  
แล้วเวลาเราจะเข้าสมาธิก็จะเข้าได้ เพราะเราสามารถควบคุมความคิดได้ 
สามารถเข้าสมาธิได้ในเวลาใดท่ีเราต้องการ แล้วเวลาท่ีเราไม่ได้เข้าสมาธิ ออกจาก 
สมาธิมา เราก็ออกทางปัญญาได้ คิดไปทางปัญญาได้ เพราะว่าถ้าเราคิดไปแล้ว 
ถ้าเกิดมันฟุ้งเราก็จะมีสติหยุดมันได้

 ในเบ้ืองต้นน้ีต้องมีความสามารถควบคุมความคิดได้อย่างตลอดเวลา  
เวลามนัจะฟุ้งเมือ่ไหร่น้ีหยุดมนัได้ อย่างน้ีจะดีกว่า ถ้ายังควบคมุมันไม่ได้  
เดี๋ยวเวลาออกทางปัญญา พอมันเผลอไปคิดทางกิเลสเดี๋ยวจะฟุ้งข้ึนมา 
แล้วจะท�าให้เวลาจะน่ังสมาธิต่อไปจะน่ังไม่ได้ เพราะมันไม่ยอมหยุดฟุ้ง 
น่ันเอง ดังนั้นต้องดูก�าลังสติเราก่อนว่ามีมากพอท่ีจะสนับสนุนในการเจริญ 
ปัญญาหรือไม่ ถ้ายังไม่พอก็ให้สร้างสติต่อไป สร้างสมาธิต่อไปก่อน ให้เข้าสมาธิ
เข้าออกให้ได้อย่างช�านาญก่อนจะดีกว่า เหมอืนขับรถ ตอนแรกหดัขับแถวบริเวณ 
ทีไ่มม่รีถราวิ่งไปก่อน ซอ้มขบัให้มันช�านาญก่อน พอขบัช�านาญแล้วทนีี้กอ็อกไป
ถนนใหญ่ ถ้ายังไม่ช�านาญออกไปถนนใหญ่เดี๋ยวก็ไปชนกับคันนั้นคันนี้ได้
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ให้ดูที่ผล
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ :  ผมสังเกตเวลาภาวนาบางทีจะมีอาการเผลอ แต่ถ้าผมพิจารณากาย ผมจะ 
ไม่เผลอเลย อยากทราบว่าควรปฏิบัติอันไหนดีกว่ากันครับ 

พระอาจารย ์ : อันไหนก็ได้ถ้ามันได้ผล ถ้ามันไม่ได้ผลท้ัง ๒ อัน มันก็ไม่ได้ ให้ดูท่ีผล  
ถึงแม้ว่าเราอาจจะพิจารณากายได้ แต่ใจมันไม่สงบ มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี 

จินตามยปัญญา 
คิดได้ แต่ดับความทุกข์ไม่ได้
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : จินตามยปัญญา สามารถตัดกิเลสได้ ไหมครับ แล้วจินตามยปัญญาต่างจาก 
ภาวนามยปัญญาอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : จินตามยปัญญา คอืความคดิของจิตท่ียังไม่มคีวามสงบ อย่างเราคิดถึง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราก็คิดกันได้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญา แต่เวลา 
เราคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราก็เกิดความไม่สบายใจข้ึนมา  
เกิดความหดหู่ใจ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แทนที่จะเกิดความสงบแต่มันไม่สงบ 
แสดงว่าจินตามยปัญญานี้มันไม่มีก�าลังท่ีจะหยุดความหดหู่ความไม่สงบได้  
แต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญา คอืความคดิท่ีมสีมาธิเป็นผูส้นับสนุน คอืจิตของ 
ผูท่ี้มคีวามสงบแล้วมีอเุบกขา พอมาพจิารณาทางปัญญา พจิารณาความไม่เท่ียง  
เช่น ร่างกายต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย แทนท่ีจะมีความรู้สึกหดหู่หรือไม่สบายใจ 
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หวาดกลัว ก็จะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้ แต่จะรู้สึกเฉยๆ ปล่อยวางได้ ยอมรับกับ
ความแก่ ความเจ็บ ความตายได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างจินตามยปัญญา
กับภาวนามยปัญญา

 จินตามยปัญญา คิดได้ แต่ดับความทุกข์ไม่ได้ ส่วน ภาวนามยปัญญา 
คดิแล้วดบัความทุกข์ได้ เวลาเจอความแก่กจ็ะไม่ทุกข์ เจอความเจ็บกจ็ะ
ไม่ทุกข์ เจอความตายก็จะไม่ทุกข์ 

อยากนั่งให้สงบ
ได้โดยไม่ต้องฟังเสียงเทศน์

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เมื่อผมนั่งภาวนา สังเกตเห็นได้ว่าเมื่อนั่งเงียบๆ คนเดียว ผมจะสัปหงกซะ 
ส่วนใหญ่ และมีความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดโผล่มาบ่อย และจับไม่ค่อยได้ว่าเป็น
เรื่องอะไร แต่ถ้านั่งภาวนาแล้วฟังเทศน์ไปด้วยจะไม่ค่อยหลับครับ และได้ผล
ดีกว่านั่งแบบไม่ฟังเทศน์ เพราะจะไม่ค่อยมีความคิดแบบนั่งเงียบๆ โผล่ข้ึนมา  
ข้อนี้ถ้าจะให้สงบ ผมต้องอาศยัฟังไปนัง่ไป ผมควรจะท�าอย่างไรครบัให้นัง่ได้สงบๆ 
โดยไม่ต้องอาศัยการฟังไปด้วยครับ 

พระอาจารย์ : ต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเพียง
อย่างเดียว ควรจะเจริญสติอยู่ตลอดเวลาต้ังแต่ต่ืนข้ึนมา ต้องคอยควบคุมใจ
อย่าให้ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆ ตามความคิดต่างๆ ให้อยู่กับเรื่องเดียว เช่น  
อยู่กับค�าบริกรรมพุทโธๆ และอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไป ต้องเจริญสติ
ให้มากๆ ก่อน แล้วเวลามานัง่จะสามารถควบคุมความคิดควบคุมใจให้สงบได้โดย
ไม่ต้องอาศัยการฟังเทศน์ฟังธรรม
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 แต่ถ้าเรานั่งแล้วเราไม่สามารถท�าให้มันสงบได้ แต่ถ้ามีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว
ช่วยให้มันสงบได้ ก็ฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้ท�าเลย แต่เป้าหมาย
สุดท้ายก็คือไม่ต้องการที่จะพึ่งอะไรเลยนอกจากสติปัญญาของเราเท่านั้น 

ปัญญาจริง ปัญญาปลอม
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ปัญญาของจริงกับปัญญาท่ีเราคิดว่าเป็นปัญญาแต่ท่ีจริงคือความฟุง้ซ่าน สงัเกต 
อย่างไรครับ เพราะถ้ารู้ว่านี่คือความฟุ้งซ่าน ผมจะได้หยุดคิดครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเป็นปัญญาจริงมันก็ต้องสงบ ถ้าเป็นปัญญาปลอมมันก็จะไม่สงบ 

เป็นผลเสียไหม
หากอ่านและฟังธรรมะเยอะๆ
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : การอ่านหนังสือธรรมะเยอะๆ ฟังเยอะๆ จะเป็นผลเสียไหมครับ ตอนปฏิบัติ 
จะท�าให้เกิดอาการอยากตามหนังสือและเกิดสัญญาที่เป็นผลเสียไหมครับ 

พระอาจารย์ : มันก็อยู่ท่ีผู้ปฏิบัติอีกแหละ คนท่ีเขาอ่านแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะท�าอะไร  
แล้วเขาปฏิบัติตามท่ีควรจะปฏิบัติโดยท่ีไม่มีความอยากก็ไม่เสียหายตรงไหน  
คนบางคนน้ีศึกษาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติแต่อยากจะได้ผล เวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติ 
เวลานั่งก็มีแต่ความอยาก อย่างนี้ก็เกิดความเสียหายได้
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 ดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะต้องไม่มีความอยากให้ได้ผล ให้เพ่ง
ไปท่ีเหตุเพียงอย่างเดียว ถ้าเจริญสติก็ต้องอยู่กับสติไปเรื่อยๆ อย่าไปกังวลว่า 
ผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะเกิดเร็วหรือเกิดช้า ถ้าไปกังวลนี้ท่านเรียกว่าเป็นความ
อยากแล้ว ไปปรุงเเต่งแล้ว ใจก็จะไม่สงบ ให้อยู่กับพุทโธไปหรอืให้อยู่กับการ
เคลื่อนไหวของร่างกายไปเพียงอย่างเดียว จะสงบไม่สงบไม่ต้องไปสนใจ เด๋ียว
เวลามนัสงบ มนัโผล่ข้ึนมาเองโดยท่ีเราไม่ได้ต้ังใจ ถ้าต้ังใจแล้วมนัไม่จะโผล่ข้ึนมา 

ต้องพิจารณาความจริง
อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้จิตยอมรับ

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมมีความคิดความเห็นว่าเราเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับในสัจธรรมครับ อย่างนี้ 
ถูกต้องไหมครับ

พระอาจารย์ : เราจึงต้องพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้จิตยอมรับให้ได้ เพราะถ้า
เราไม่มคีวามจริงมาคอยสอนคอยบอกใจ ใจกจ็ะถูกความหลงให้ปฏเิสธความจริง  
ไม่อยากจะเจอความจริง เช่น ความตาย พวกเราไม่มีใครอยากจะคิดถึงมัน  
ไม่อยากจะเจอมัน แต่มันก็ต้องเจอเพราะมันเป็นของท่ีต้องเกิดข้ึนกับทุกคน  
เวลาเจอก็เจอแบบไม่สบายใจ เช่น เวลาคนท่ีเรารูจ้กัตายไป เรากต้็องไปงานศพเขา  
เวลาไปน้ีไม่มีใครอยากจะไปกันแต่ก็ต้องไปเพราะสังคมบังคับให้ ไปกัน อันนี้ 
เป็นเพราะว่าใจเราไม่ยอมรับความจริงกัน แต่ถ้าเราหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆ ว่าทุกคน 
เกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บ ตาย คิดอยู่บ่อยๆ คิดอยู่ท้ังวัน ถ้าเราสามารถคิดได้ 
ต่อไปมันจะติดอยู่กับใจแล้วมันจะไม่ปฏิเสธ มันจะยอมรับได้ 
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วูบแบบตื่น 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานั่งสมาธิ พอเราบริกรรมพุทโธๆ แล้วไม่คิดอะไรเลย อีกสักแป๊บรู้สึกเหมือน 
วูบๆ แล้วก็ต่ืนอีก แล้วพอบริกรรมอีกก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก เป็นอย่างนี้ 
อยู่เรื่อยๆ ไม่ก้าวหน้าสักที จะแก้ไขอย่างไรคะ

พระอาจารย์ : เวลามันวูบ ลองไม่ต้องบริกรรมดู ให้ดูเฉยๆ ไป ดูว่ามันจะนิ่งอยู่เฉยๆ  
ได้หรือเปล่า ไม่คิดอะไรได้หรือเปล่า เพราะบางทีจิตสงบแล้วไปบริกรรมมันก็จะ
ท�าให้ไม่สงบ เวลามนัสงบนี้มนัจะวบูแบบไหน วบูแบบหลับหรือวบูแบบต่ืนเท่านัน้
ถ้าวูบแบบตื่น คือมีความรู้สึกตัวตลอดเวลา พอมันวูบเราก็สักแต่ว่ารู้ ไป  
ดูว่าวบูแล้วมนัจะสงบหรือเปล่า มนัไม่คิดปรงุเเต่งหรือเปล่า ถ้ามนันิ่ง ไม่คิดปรงุเเต่ง  
ก็ใช้สติประคับประคองให้มันอยู่ในสภาพนั้นให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได้ แต่ถ้า 
มันเริ่มคิดปรุงเเต่ง เราค่อยมาพุทโธหยุดมันใหม่อีกที 

การม้างกาย
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ม้างกายควรท�าเวลาไหนดี เพราะตอนนัง่สมาธิไม่ควรคิดนึกอะไรเพือ่จติจะได้รวม  
และต้ังแต่ต่ืนนอนให้มีสติอยู่กับพุทโธตลอดเวลา จ�าเป็นต้องท�าไหมคะและ 
จุดประสงค์ท�าเพื่ออะไร 

พระอาจารย์ : การม้างกายกค็อืการพิจารณากายในสภาพต่างๆ ร่างกายน้ีมหีลาย
มติ ิมท้ัีงข้างนอกท้ังข้างใน มท้ัีงท่ีเป็นหนุม่เป็นสาว ในขณะท่ีแก่ ในขณะท่ีเจบ็  
ในขณะท่ีตาย การม้างกายนี้สามารถท�าแทนการบริกรรมพทุโธได้ถ้าเรามสีมาธิแล้ว  
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แทนท่ีเราจะบริกรรมพุทโธๆ เวลาออกจากสมาธิ เราก็ใช้การม้างกายไปแทน
ก็ได้ หรือถ้าสมาธิของเรายังไม่แน่นหนามั่นคง แล้วเรายังอยากจะฝึกสติไปก่อน 
เราก็แขวนเรื่องของการม้างกายไว้ก่อน มาเจริญสติให้มันเข้มแข็งให้มันมีก�าลัง 
มากๆ ก่อน แล้วพอเรามกี�าลงัมากพอ ต่อไปแทนท่ีจะใช้พทุโธ เราก็ใช้การม้างกาย 
การพิจารณากายแทนพุทโธไปก็ได้ ก็จะกลายเป็นปัญญาไป

ทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้น
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : จะท�าอย่างไรให้คนที่ชอบท�าทานหันมาให้ความส�าคัญเรื่องการภาวนาครับ 

พระอาจารย์ : ก็พาเขาไปฟังเทศน์ฟังธรรม พาไปท�าบุญอยู่เรื่อยๆ ชวนไปรักษาศีล  
ชวนไปภาวนา ทุกอย่างกต้็องมกีารเริ่มต้น ถ้าตนเองไม่เริ่ม กอ็าจจะอาศยัคนอืน่ 
เขาดึงไปก็ได้ การอ่านหนังสือ การฟังเทศน์ฟังธรรม ก็เป็นการดึงไปอย่างหนึ่ง 
แต่ถ้าดึงแล้วไม่ไปก็ช่วยไม่ได้ เหมือนกับดึงสุนัขอาบน�้าแล้วมันไม่ยอมอาบ 
ก็ช่วยไม่ได้ 

ต้องฝืนความคิด
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานัง่สมาธิ ท�าไมผมชอบคิดสิ่งท่ีเป็นอกุศลครบั คิดแต่เรื่องในสิ่งท่ีไม่ดี พอคิด 
แล้วมันท�าให้ผมนั่งสมาธิไม่ได้ และผมก็รู ้สึกกลัวต่อสิ่งท่ีผมคิดมากครับ  
แต่กลบักนั เวลาผมคิดในสิ่งท่ีไม่ดีแล้วผมไปดูหนงัฟังเพลง มนักลบัท�าให้ผมรูส้กึ
ดีกว่าการนัง่สมาธิ ใจก็รูส้กึดี แต่ผมไม่คิดว่ามนัคือทางหลดุพ้น ผมควรปฏบิติัตัว 
อย่างไรครับ 
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พระอาจารย์ : ก็ต้องฝืนความคิดนั้น เวลานั่งสมาธิก็อย่าปล่อยให้มันคิด บังคับให้มัน
บริกรรมพุทโธไปแทน หรือคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย คิดถึง 
อาการ ๓๒ คิดถึงไตรลกัษณ์แทน ความคิดน้ีเราต้องบังคบัมนัถึงจะคดิไปในทาง
ท่ีเราให้มนัคดิได้ ถ้าเราไม่บังคบั มนักจ็ะคดิไปในทางทีม่นัเคยคิด มนัเคยคดิ 
ไม่ดี มันก็จะคิดไม่ดีไป แต่ถ้าเราดึงมันมาคิดในทางที่ดี ดึงมาบ่อยๆ คิด
บ่อยๆ ต่อไปมนักจ็ะคดิไปในทางทีด่ีได้เอง การควบคมุจติใจนี้ต้องบงัคบั 
ถ้าไม่บังคับแล้วจะไม่สามารถท�าให้เกิดผลส�าเร็จขึ้นมาได้ 

เรื่องโลกียะเป็นเหมือนสไลเดอร์
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ท่ีพระอาจารย์พูดว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานนี้มันยังเสื่อมได้อยู่ เสื่อมมาก 
เสือ่มน้อย อยู่ท่ีข้ันโสดาบนั ข้ันสกิทาคาม ีข้ันอนาคาม ีนี้มนัมคีวามเสือ่มต่างกนั  
พระโสดาบันนี้ยังเสื่อมมากกว่าพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีก็จะมีความเสื่อม
มากกว่าพระอนาคามี คือความทุกข์ท่ีท่านได้นี้มันจะเสื่อม เพราะมันมีความ
อยากตัวอื่นเข้ามารบกวน บางต�าราบางท่านกล่าวว่า เข้าสู่กระแสพระนิพพาน
แล้วไม่มีการเสื่อมลงไม่เกิน ๓ ๗ ๙ ชาติ ก็ถึงพระนิพพาน ฟังแล้วไม่แน่ใจ  
ขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ 

พระอาจารย์ : ผู้ใดถ้าได้เข้าสู่อริยธรรมคอืได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วน้ี จิตจะไม่เสือ่ม
ลงมาจากข้ันทีไ่ด้ เช่น ถ้าได้เป็นพระโสดาบนัแล้ว กจ็ะไม่เสือ่มลงมาเป็นปถุุชน  
ผู้ท่ีได้ข้ันท่ี ๒ คือเป็นพระสกิทาคามแีล้ว กจ็ะไม่เสือ่มลงมาเป็นพระโสดาบนั พอได้
ขั้นที่ ๓ คือเป็นพระอนาคามีแล้ว ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาคามี แล้วพอ 
ได้ขั้นที่ ๔ เป็นพระอรหันต์แล้ว ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามี 
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 อันนี้คือขั้นของพระอริยบุคคล ๔ ขั้น เหมือนขั้นบันได เวลาขึ้นถึงขั้นไหนแล้ว
มันจะไม่เลื่อนไหลลงมา ไม่เหมือนกับขั้นที่มันเป็น Slope นี้ มันอาจจะไหลลง
มาได้ แต่นี่มันเป็นขั้นบันได แต่ที่ขั้น Slope นี้เป็นขั้นโลกียะ เช่น สวรรค์ชั้นเทพ 
สวรรค์ช้ันพรหม นี้เหมือน Slope พอข้ึนไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วมันก็จะล่ืน
ลงมาสู่ชั้นเทพ แล้วก็ลื่นลงมาสู่ช้ันมนุษย์ แล้วถ้าประมาทท�าบาปก็จะลื่นลงไป 
สู่เปรต เดรัจฉาน ต่อไป อันนี้เป็นเรื่องโลกียะ มันจะเป็นเหมือนสไลเดอร์ที่เด็ก
เล่นกนั มนัจะลืน่ลงไปเรื่อยๆ กต้็องปีนบนัไดข้ึนไปแล้วกน็ัง่ลืน่ลงมา เวลาท�าบญุ 
ท�าทานก็เหมือนกับปีนบันไดข้ึนไปอยู่บนยอดของสไลเดอร์ พอนั่งปั๊บมันก็ไหล
ลงมา อันนี้เป็นระดับโลกียะ ระดับท�าทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ มันจะได้ธรรมที่ยัง
ไม่ถาวร ได้แล้วจะต้องเสือ่ม แต่พอเข้าสูธ่รรมโลกตุระคือระดับปัญญาวิปัสสนานี ้
มันจะไม่เสื่อม พอมันได้ขั้นโสดาบันมันก็จะติดอยู่ตรงนั้น แล้วจะติดอยู่ไม่เกิน  
๗ ชาติเป็นอย่างมาก มนัก็จะเลือ่นข้ึนไปสูข้ั่นสกทิาคาม ีข้ันสกิทาคามกีจ็ะติดอยู่ 
ไม่เกนิ ๑ ชาติ แล้วก็จะเลือ่นข้ึนไปสูอ่นาคาม ีถ้าเป็นอนาคามกีจ็ะไม่กลบัมาเกิด
เป็นมนุษย์อีกต่อไป ก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ต่อไป

 นี่คอืข้ันโลกตุระ ข้ันของพระอริยบุคคลทัง้หลาย ได้แล้วไม่เสือ่ม แล้วไม่เกนิ  
๗ ชาติเป็นอย่างมาก เมื่อก้ีบอก ๓ ชาติ ๙ ชาติ นี้ก็พูดแบบไม่ได้ศึกษากัน  
ตามต�าราท่านบอกพระโสดาบันนี้เหลือภพชาติไม่เกิน ๗ ชาติ พระสกิทาคามี  
กจ็ะกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์เพยีงชาติเดียวท่ีจะมาบ�าเพญ็ต่อ พอเป็นพระอนาคามี
ก็ไม่ต้องมาเป็นมนษุย์ ได้ไปเป็นพรหมแทน แล้วกจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ในข้ัน
ของพรหมได้ 
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ตั้งสัจจะ
แล้วต้องท�าให้ได้
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมต้ังสัจจะไว้ว่าจะปฏิบัติสวดมนต์เป็นภาวนาไว้ในใจจนถึงก�าหนดสิ้นปี แต่พอ
ท�าไปได้ ๒-๓ เดือน มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนไปฟังธรรมะของหลวงพ่อ โดย 
ไม่ก�าหนดอะไรนอกจากฟังเสยีงแล้วนัง่สมาธิไปด้วย รูส้กึจติใจเบาสงบ เดินปัญญา 
ตามได้บ้าง ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าดีกว่าก�าหนดบทสวดมนต์ แต่ผมมีความกังวล 
เรื่องจะเสียการต้ังสัจจะว่าจะบริกรรมสวดมนต์ ผมจึงอยากให้หลวงพ่อช่วย
แนะน�าครับ 

พระอาจารย์ : ก็ท�าทั้งสองอย่างก็ได้ สวดมนต์ไป แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมไป ก็ไม่เห็นจะ
เสียหายตรงไหน คือถ้าเราต้ังสัจจะไว้แล้วเราไม่ควรท่ีจะเสียสัจจะ เพราะต่อไป
มันจะท�าให้เราโลเลได้ จะท�าอะไรจะไม่ท�าให้ส�าเร็จได้

 การมสีจัจะน้ีเป็นเหมอืนกบัการบีบบังคบัตวัเราให้ท�าสิ่งทีเ่ราตัง้ใจว่าจะท�า 
น่ันเอง ถ้าเราไม่มตีวับังคบั ต่อไปเราจะตัง้ใจท�าอะไรไม่ได้ ท�าแล้วกจ็ะต้อง
ล้มเหลว ดังนั้นถ้าเราได้ตั้งสัจจะแล้ว เราควรจะต้องรักษามันไว้ให้ได้ ถ้าเราไม่
แน่ใจว่าเราจะรกัษาได้หรือไม่กอ็ย่าไปต้ังมนั ปฏบิติัไปแบบไม่ต้ัง ขอปฏบิติัไปเรื่อยๆ  
ได้มากได้น้อยก็ขอปฏิบัติไปเรื่อยๆ แบบนี้มันยังจะดีกว่า แต่ส�าหรับคนบางคน  
ถ้าไม่ต้ังกจ็ะไม่ปฏบิติัเลย อนันี้อยู่ท่ีปัญหาของแต่ละคน มนัไม่เหมอืนกนั กต้็อง
ใช้วิจารณญาณดูเอาแล้วกันว่าอันไหนจะดีอันไหนจะเหมาะ

 แต่ในกรณีนี้ก็สามารถท�าได้ท้ัง ๒ อย่าง เราก็สวดมนต์ไปตามท่ีเราต้ังสัจจะไว้ 
แล้วเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จก็ได้ 
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ขอให้รู้อริยสัจ ๔ 
เท่านั้นพอ

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ในบทสวดมนต์ท่ีว่ามีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๑ หมายถึงอะไร และสิ่งท่ีเป็นสังขารและ 
ไม่ใช่สังขาร ขอค�าตอบสิ่งที่ไม่ใช่สังขารค่ะ 

พระอาจารย์ : คือเป็นเรื่องของคนที่เขาเขียนเขาแต่ง เราก็ไม่รู้ใจของเขาว่าหมายความ
ว่าอย่างไรเหมือนกัน ถ้าเขาไม่แปลก็ช่วยไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปสนใจ ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
ของเหล่านี้

 ขอให้รูว่้าเวลาเกิดตัณหาแล้วหยุดมนัได้อย่างไรกพ็อ ขอให้รูแ้ค่นี้แหละ การปฏบิติั 
ทั้งหมดนี้มาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเอง คือหยุดตัณหาต่างๆ ที่มีอยู่ ๓ อย่าง  
คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา นี้เท่านั้นแหละ และถ้าจะรู ้ก็รู ้ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้อสุภะ รู้อาหาเรปฏิกูลสัญญา รู้แค่นี้แล้วจะสามารถตัด
ตัณหาต่างๆ ท้ังหลายให้หมดไปได้ ส่วนความรูอ้ย่างอ่ืนนี้กเ็ป็นความรูเ้สริม รูก้็ได้
ไม่รู้ก็ดี มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ขอให้รู้อริยสัจ ๔ เท่านั้นพอ รู้ทุกข์ รู้สมุทัย  
รู้นิโรธ รู้มรรค และรู้จักวิธีปฏิบัติกิจในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ต้องก�าหนดรู้ สมุทัย 
ต้องละ นิโรธต้องท�าให้แจ้ง มรรคต้องเจริญให้มากเท่านี้เอง ถ้าสามารถปฏิบัติ
ภารกจิท้ัง ๔ ประการในอริยสจั ๔ ได้ กบ็รรลมุรรคผลนิพพานได้ กห็มดปัญหาแล้ว 
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ต้องเห็นตอนที่เราอยาก
แล้วเราไม่ได้
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เบ่ือขันธ์ ๕ ก็ควรเบื่อราคะปฏิฆะด้วย ท�าอย่างไรเราจึงจะเห็นทุกข์เห็นโทษ 
ในอารมณ์ทั้ง ๒ ด้วยคะ

พระอาจารย์ : เห็นเวลาท่ีเราไม่มีมัน เวลาท่ีเราอยากจะได้อะไร เราได้สิ่งท่ีเราอยากได ้
เราก็จะไม่เห็นโทษของความอยาก เราต้องเห็นตอนท่ีเราอยากแล้วเราไม่ได้ 
เช่น เวลาที่เราไม่สบายแล้วเราอยากไปเที่ยว แต่เราไปเท่ียวไม่ได้ เวลาที่เราแก่  
เราอยากจะไปเท่ียวเหมือนสมัยท่ีเราเป็นหนุ่มเป็นสาว เราเท่ียวไม่ได้ ให้คิด 
อย่างนี้ ถ้าเรามาคิดตอนท่ีเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เราจะไม่เบื่อ เพราะเราอยาก
จะได้อะไรเราก็สามารถท�าตามใจอยากได้ แต่เราต้องคิดว่าเวลาท่ีร่างกายมัน 
ไม่สามารถท�าตามใจอยากได้แล้วจะเป็นอย่างไร หรือเวลาสูญเสียสิ่งท่ีเรารัก 
เราชอบไปนี้จะเป็นอย่างไร คนท่ีเสียคนรักไปนี้บางทีถึงกลับอยากจะฆ่าตัวตาย
ไปกม็ ีต้องดูตอนท่ีสญูเสยี ตอนท่ีไม่สามารถท�าตามความอยากได้ แล้วกจ็ะเหน็
ความทุกข์ แล้วก็จะเบื่อกับการมีความอยากกับสิ่งต่างๆ ได้ 

แก้ความจ�าในทางเลวๆ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : สัตว์ทั้งหลายมีสัญญาอารมณ์จ�ารัก จ�าโลภ จ�าโกรธ จ�าหลง ได้ ท�าอย่างไรเราจะ
แก้ความจ�าในทางเลวๆ นี้ได้คะ 
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พระอาจารย์ : ก็อย่าไปโลภ ไปโกรธ ไปหลง ทุกครั้งท่ีโลภก็อย่าท�าตามความโลภ  
ทุกครัง้ท่ีโกรธกอ็ย่าท�าตามความโกรธ ต่อไปมนักจ็ะไม่มคีวามโลภความโกรธอยู่
ในความทรงจ�าต่อไป 

ศิษย์ : แล้วเราจะมีโอกาสที่จะลืมความจ�าทั้งในทางดีและทางเลวได้หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ถ้าเราควบคุมความคิดความอยากของเราได้ เราก็สามารถท่ีจะคิดไปใน 
ทางใดก็ได้ แต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถท่ีจะควบคุมใจของเราได้ เวลาใจเรา
คิดถึงอะไร มันก็จะท�าตามที่มันคิดทันที ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดี 
คิดไปในทางที่จะท�าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา

 ดังนัน้การปฏบิติักเ็พือ่มาสอนใจให้หยุดความคิดท่ีไม่ดีแล้วก็ไม่ท�าตามความคิด
ที่ไม่ดี แล้วให้เราหันมาคิดไปในทางที่ดีแล้วก็ท�าตามความคิดที่ดี เพราะความคิด
ที่ดีน�าความสุขมาให้ ความคิดที่ไม่ดีน�าความทุกข์มาให้ 

ข้อห้ามที่เยอะกว่า 
ท�าให้ปฏิบัติได้มากกว่า

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : การถือศีล ๕ กับ ศีล ๘ ช่วยพัฒนาในการนั่งสมาธิต่างกันไหมครับ เพราะอะไร

พระอาจารย์ : ศีล ๕ ยังเป็นข้อห้ามท่ีมันไม่มากพอ คือยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ ไปเท่ียว  
ไม่ให้ไปดูหนงัฟังเพลง ไม่ได้ห้ามไปร่วมหลบันอนกบัสามภีรรยาของตน ไม่ได้ห้าม
รับประทานอาหารเย็น ไม่ได้ห้ามของเหล่านี้ก็เลยท�าให้ ไปท�าสิ่งเหล่านี้ได้ คนท่ี
ถือศีล ๕ เย็นนี้อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้ อยากไปงานเลี้ยงก็ไปได้ อยากจะไปดู
หนังฟังเพลงก็ไปได้ แต่คนที่ถือศีล ๘ นี้ไปไม่ได้ เมื่อไปไม่ได้จะท�าอะไร ก็ต้อง
นั่งสมาธิ นี่คือความแตกต่างระหว่างศีล ๕ กับศีล ๘
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ผู้ปรารถนาความหลุดพ้น
ต้องออกจากบ้าน
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนท่ีมีปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย เช่น ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง จ�าเป็นไหมคะว่า 
ต้องท�าบุญเกี่ยวกับเสนาสนะเพื่อหวังอานิสงส์ว่าตายไปจะได้มีวิหารทาน หรือว่า
แค่ท�าบุญด้วยการสละทรัพย์โดยไม่เจาะจงว่าต้องท�าบุญเสนาสนะ ก็ได้อานิสงส์
เท่ากัน 

พระอาจารย์ : คือการไม่มีบ้านดีกว่าการมีบ้าน พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ นี้ท่านเป็น
พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหนัต์เพราะท่านไม่มบ้ีานอยู่ เพราะถ้าท่านมบ้ีานอยู่  
ท่านก็จะติดบ้านติดความสุขกับการอยู่ในบ้าน ก็จะติดกับการเวยีนว่าย
ตายเกดิ ผูท่ี้ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์จึงต้องออกจากบ้านกนั  
ออกจากการเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพ่ือไปอยู่แบบผู้ที่ไม่มีบ้าน คือ
บรรพชิต

 ดังนั้น ถ้าท�าบุญก็ท�าเพื่ออย่ามีบ้านดีกว่า ถ้าท�าบุญเพื่อมีบ้านก็แสดงว่ายังเป็น
กิเลสยังเป็นตัณหาอยู่ ท�าบุญแบบนีไ้ม่ดี ให้ท�าบุญเพื่อจะได้ ไม่มีเงินไม่มีทอง 
ซื้อบ้าน ไม่มีเงินไปเที่ยว เพราะจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรม ให้คิดอย่างนี้จะดีกว่า 
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ความเจ็บที่ร้ายกาจ
คือความเจ็บของใจ

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วถ้าตายโดยอุบัติเหตุนี้

พระอาจารย์ : ตายแบบไหนก็กลับมาเกิดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปตัดความอยาก

ศิษย์ : หมายถึงช่วงเจ็บครับ

พระอาจารย์ : ตายกะทันหนัมนัก็เจบ็เด๋ียวเดียว เจบ็เร็วหน่อย ถ้าตายแบบเป็นโรคมะเร็งนี้ 
ก็ ๓ เดือน ๖ เดือน 

ศิษย์ : เจ็บมันนิดเดียว แต่จิตมันเยอะกว่า

พระอาจารย์ : เจ็บมากเจ็บน้อยไม่ได้อยู่ท่ีร่างกาย แต่เจ็บท่ีใจ ถ้ากลัวเจ็บมากกจ็ะ 
เจบ็มากทางใจ ถ้ากลัวเจบ็น้อยก็จะเจบ็น้อย การมาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อมาฝึก
ไม่ให้กลัวความเจ็บ พอไม่กลัวความเจ็บแล้วเวลาเจ็บใจจะไม่เจ็บ ความเจ็บท่ี
ร้ายกาจไม่ใช่ความเจบ็ของร่างกาย แต่เป็นความเจบ็ของใจ อย่างเวลาหมอบอก 
ว่าต้องฉีดยาให้สักเข็มนี้ ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันเจ็บไปก่อนแล้วเข้าใจไหม  
เราต้องการมาหยุดไอ้ตัวความเจ็บท่ีใจด้วยการให้มันฝึกเจอความเจ็บ
บ่อยๆ น่ังสมาธิก็ให้มนัเจ็บ แล้วพยายามควบคมุใจให้มนัอยู่กบัความเจ็บ
ให้ได้ ท่ีมนัทุกข์เพราะมนัไม่ใช่ความเจ็บของร่างกาย แต่เป็นเพราะความ
เจ็บของใจ ความกลัวความเจ็บ ความไม่อยากเจ็บ เราต้องท�าลายตัวน้ี 
เพราะตัวนี้มันเป็นตัวสร้างความเจ็บที่ร้ายกาจให้กับใจของเรา

 เวลาเจ็บก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บ ให้พุทโธๆ ไปอย่างเดียว แล้วความเจ็บในใจจะ
ไม่ม ีแล้วมนัจะอยู่กบัความเจบ็ของร่างกายได้ พระพุทธเจ้า พระอรหนัต์ ใจของ 
ท่านไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกาย จะตายแบบไหนท่านก็ไม่เดือดร้อน 
ท่านรับมันได้ทุกรูปแบบ 
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มาเป็นมนุษย์แล้วท�าบาป
ถึงจะตกนรก
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเป็นเทวดาแล้วยังตกนรกได้ไหมครับ

พระอาจารย์ : ได้ คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนไง แล้วถ้าท�าบาปมากกว่าท�าบุญ  
คราวหน้ามันก็ไปนรก

ศิษย์ : ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วมาลงนรกเลยใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ไม่ ต้องผ่านมาเกดิเป็นมนษุย์ก่อน มาสร้างบาปใหม่ก่อน อย่างพระเทวทัตนี้  
เป็นมนุษย์แล้วมาบวชเป็นพระก็ได้จิตอยู่ในระดับสวรรค์แล้ว แต่พอมาท�าบาป 
คิดฆ่าพระพุทธเจ้า จิตก็เลยกลายเป็นนรกไป พอตายก็ไปตกนรก 

แยกรูปแยกนาม
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมอ่านของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการแยกรูปแยกนามครับ พอดีเห็นสภาวะ
กายอยู่สิ่งหน่ึง ใจอยู่สิ่งหน่ึง อยากสอบถามท่านในสภาวะท่ีบอกว่าเห็นกายจะ
เห็นใจแยกกัน มันไม่มาจับกัน นี้ใช่สภาวะการแยกรูปแยกนามไหมครับ 

พระอาจารย์ : จะว่ามนัเป็นการแยกรปูแยกนามก็ได้ เพราะใจกถื็อว่าเป็นนาม ส่วนร่างกายนี ้
ก็ถือว่าเป็นรูป และที่จะแยกขั้นต้นก็ต้องแยกด้วยสติคือท�าใจให้สงบ พอใจสงบ
แล้วใจกับร่างกายจะแยกออกจากกัน ใจจะรวมเข้าสู่ความสงบ เป็นใจล้วนๆ  
ส่วนร่างกายก็ไม่ไปรับรู้มัน แยกมันออกจากกัน นี่เรียกว่าแยกด้วยสมาธิ แยก
ด้วยสติ 
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 พอออกจากสมาธิมา มนักจ็ะกลบัมารวมกนั คือนามกบัรปู กายกบัใจกต้็องกลบั
มารวมกัน ก็ต้องใช้ปัญญาแยกต้องสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เรา เราเป็นใจ อย่าไป 
ผูกใจเราไว้กับร่างกาย ร่างกายเป็นอะไร ดูแลมันได้ก็ดูแลมันไป ดูแลไม่ได้ 
มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไป เหมือนกับเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่ง ดูร่างกายนี้เป็น 
เหมือนหมา ส่วนใจนี้เป็นเหมือนเจ้าของหมา ก็ดูมันไป แต่อย่าไปทุกข์กับมัน 
เพราะว่าทุกข์อย่างไรมันก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย อยู่ดี นี่คือการแยกด้วยปัญญา 
หลังจากที่เราแยกด้วยสมาธิแล้ว 

ศิษย์ : ปัญญานี้เราคิดเองหรือบางทีเขาสอนเรา 

พระอาจารย์ : ก็คิดเองด้วย แล้วปัญญาเก่าที่มีอยู่มันก็จะออกมาเอง ปัญญาใหม่ไม่มี 
ก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่ ถ้าเราเคยคิดแล้วมันก็จะอยู่ในใจเรา ส่วนไหนที่เรายังไม่คิด 
เราก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่ 

ถ้าปล่อยวางเต็มที่
แล้วจะไม่ทุกข์

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : แต่ก่อนเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เห็นสุขมันก็ยังทุกข์อยู่ครับ  
ยังเห็นว่าเราสุข ทุกข์นิดเดียวทุกข์น้อยลงก็แค่สุข 

พระอาจารย์ : เพราะเรายังอยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ไง เราไม่
ปล่อยวางมันเต็มที่ ถ้าเราปล่อยวางมันเต็มที่ เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ถ้าเรายังมี
ความอยากอยู่กับเรื่องใด เราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องนั้นขึ้นมาทันที ถ้าเรารู้ว่า
ความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เราก็หยุดความอยากเราเสีย 
พอหยุดความอยากเราเสีย ความทุกข์ใจเราก็ไม่มีกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ 
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ศิษย์ : เพราะความอยากใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : นั่นแหละ ปัญญาต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ 
ไม่สบายใจของเรา 

ศิษย์ : บางทีเราไปเห็นร่างกายเห็นใจไม่เป็นไร กลับมากลับไปได้ถ้าเรารู้สึก ๒ อย่าง 

พระอาจารย์ : ก็ธรรมดาถ้าเราไม่มีปัญญา ใจกับร่างกายมันรวมกันก็จะคิดว่าเป็นตัว
เดียวกัน เราถึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวกัน  
เราเป็นพีน้่องกัน ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจถาวร ร่างกายไม่ถาวร สกัวนัหนึ่ง
ร่างกายต้องจากเราไป แต่เราไม่ต้องทุกข์ไปกับมันเพราะเราไม่ได้ตายไปกับมัน  
ที่เราทุกข์เพราะเราหลงคิดว่าเราเป็นมัน คิดว่าเราตายไปกับมัน

 นี่คือปัญญามาแยกแยะอีกทีหนึ่ง แยกใจออกจากร่างกาย ให้รู้ว่าใจเป็นผู้รู้ ผู้คิด 
ส่วนร่างกายเป็นผู้รับค�าสั่งของใจอีกท ีร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรทัง้นั้น มันจะแก่ เจ็บ  
ตาย นี้มนัไม่รู ้อย่างผมนี่มนัจะสขีาวสดี�า มนัไม่รูว่้ามนัขาวหรือด�า แต่คนท่ีรูคื้อใจ  
แต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกาย มนักเ็ลยทุกข์กบัการแก่ของร่างกายไปเท่านัน้เอง
เพราะยังไม่อยากแก่ เพราะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ  
แต่ถ้าเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรม พอได้ความสงบแล้ว เราก็ทิ้งร่างกายได้ 
ไม่ต้องพึ่งร่างกาย เราก็ปล่อยได้ เวลามันจะเป็นอะไรเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันได้ 

ศิษย์ : มันก็ยังมีค�าว่าเราอยู่ใช่ไหมครับ มันยังมีเรา มีตัวตน 

พระอาจารย์ : ก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราไง ก็ต้องสอนอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปมันก็จะไม่ยึดไม่ติด 
มันก็จะรู้ว่าร่างกายน้ีเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งท่ีเราเลี้ยงไว้ หรือคนรับใช้ท่ีสักวัน
เขาจะต้องจากเราไป เพราะชีวิตเขาสั้นกว่าเรา ใจนี้มีชีวิตที่ยาวนานกว่าร่างกาย
เป็นแสนล้านเท่า เพราะใจไม่มวีนัสิ้นไม่มวีนัตาย แต่ร่างกายนี้มนัต้องตาย เราจงึ 
ต้องเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆ พอร่างกายนี้ตายไป เราก็ยังต้องไปหาร่างกาย 
อันใหม่ เพราะเรายังต้องพึง่ร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสขุอยู่ แต่ถ้าเรามคีวาม
สุขจากการปฏิบัติธรรมจากการได้สมาธิ เราก็หยุดใช้ร่างกายได้ พอเราไม่ต้องใช้
ร่างกาย เราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ เข้าใจนะ 
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วิธีที่ดีที่สุด
คือท�าบุญให้มาก

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ในกรณีท่ีเราใกล้จะตาย แล้วเราไปนึกถึงบาปท่ีเรากระท�า แล้วเราเกิดส�านึกผิด  
แล้วตายในขณะนั้น ดวงจิตนี้จะไปนรกหรือว่าไปสวรรค์ครับ 

พระอาจารย์ : คือไม่อยากตอบปัญหานี้เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นได้อย่างท่ีถามหรือเปล่า  
วิธีท่ีดีท่ีสุดก็พยายามท�าบุญให้มาก ท�าให้มันมากกว่าบาป แล้วเวลาตายไปนี้
บุญจะมีก�าลังมากกว่าที่จะดึงใจของเราไปได้ ถ้าเรามานั่งคิดทางทฤษฎีนี้มันยาก 
เข้าใจไหม 

 ถ้าอยากไปทางสวรรค์ก็คิดดีเสียตั้งแต่วันนี้ ส�านึกผิดเสียแต่ตอนนี้ดีกว่า จะได้
มัน่ใจ ไม่ใช่มารอระยะสดุท้าย แล้วเวลานัน้บางทีมนัไม่มสีติสตังมานึกถึงอะไรแล้ว  
สังเกตดูเวลาเกิดภัยใกล้ตัวนี้มันไม่รู้จะท�าอะไรแล้ว มันคิดไม่ออก จะคิดออก
ตอนท่ีเรายังไม่เดือดร้อน พอเดือดร้อนแล้วทีนี้สัญชาตญาณมันมาแทนท่ีทันที 
มันเคยคิดอะไรเคยท�าอะไรเคยรักษาชีวิตมันแบบไหน มันก็จะท�าแบบนั้นทันที 
เหมือนกับนักมวย เคยฝึกซ้อมอย่างไร พอข้ึนเวทีมันก็จะต่อยตามท่ีเคยฝึก
ซ้อมมา ดังนั้นถ้าเราต้องการให้มันต่อยดี เราก็ต้องซ้อมไว้ก่อน สารภาพบาป
ตอนนี้แล้วอย่าไปท�าบาป พอเวลาใกล้ตาย มันก็จะคิดถึงการสารภาพบาปได้  
แต่ถ้าตอนนี้ไม่เคยสารภาพเลย มัวแต่ท�าบาปๆ ไปเรื่อยๆ พอตายนี้มันจะคิดถึง
การสารภาพบาป มันท�าไม่ได้หรอก เข้าใจไหม
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เป็นพระจะเจริญมรรค ๘ 
ได้ง่ายกว่าฆราวาส
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมอยากจะทราบเรื่องมรรคมีองค์ ๘ เรื่องสัมมาทิฏฐิ แล้วก็ต้องลงด้วยสัมมา
สมาธิ ถ้าเกดิว่าเป็นฆราวาสอย่างเรา ปฏบิติัท้ัง ๘ ข้อจนเข้าใจแล้ว ผมไม่ทราบว่า 
เราต้องกลับมาเกิดอีกไหม 

พระอาจารย์ : มรรค ๘ น้ีมนัส�าหรบัใครก็ได้ จะเป็นฆราวาสก็ได้ เป็นพระก็ได้ ตอนท่ี 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรค ๘ นี้ ท่านสอนพระภิกษุ แต่ใครก็สามารถน�าเอาไป
ปฏบัิติได้ แต่การท่ีฆราวาสจะปฏบิติัแบบพระนี้มนัจะยาก เพราะว่าความสามารถ
มันไม่เท่ากัน เหมือนเด็กอนุบาลไปปฏิบัติกับเด็กท่ีเรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้  
ค�าสอนค�าเดียวกัน แต่ความสามารถท่ีจะปฏบิติัตามนี้มนัไม่เท่ากัน ดังนัน้ถ้าเป็น
พระนี้จะเจริญมรรค ๘ ได้ง่ายกว่าฆราวาสไปเจริญมรรค ๘ 

 ทาน ศีล ภาวนา นี่ก็มรรค ๘ เหมือนกัน เพียงแต่พระพุทธเจ้าเพิ่มอีกข้อหนึ่ง 
ขึ้นมาก็คือทาน ก่อนที่จะรักษาศีล ภาวนา นี้ก็ต้องท�าทานให้ได้ก่อน ส่วนพระนี้ 
เขาท�าทานไปหมดแล้ว เขามีเงินทองเท่าไรเขาสละไปหมดแล้ว เขาก็รักษาศีล 
เจริญมรรค ๘ ได้เลย มรรค ๘ ก็คือศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง 

ศิษย์ : ไตรสิกขาใช่ไหม

พระอาจารย์ : ใช่ ไตรสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ก็เหมือนกัน ศีลก็ศีล ภาวนาก็คือสมาธิและ 
ปัญญา เหมอืนกัน มรรค จะเรียกว่า ทาน ศลี ภาวนา ก็ได้ มรรค ๘ ก็ได้ เพยีงแต่ว่า 
ผู้ปฏิบัติน้ีมีความแตกต่างกัน ถ้าเป็นพระภิกษุ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ต้อง 
ท�าทานแล้ว เพราะไม่มีเงินแล้ว สละไปหมดแล้ว แต่ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมนี้
ยังมีเงินอยู่ ต้องสละมันเสีย ไม่งั้นมันจะขวางทาง เป็นเหมือนสมอเรือ เวลาจะ
ออกเรือนี้ต้องถอนสมอก่อน ถ้ายังมีเงินติดตัวอยู่นี้มันไม่ยอมไปภาวนาไม่ยอม 
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ไปปฏิบัติ มันจะไปเท่ียวไปเล่น ดังนั้นถ้าเป็นฆราวาสยังมีเงินทองอยู่ก็ต้อง 
สละเงินแล้วไปบวช พอบวชแล้วก็ไปเจริญไตรสกิขาได้ เจริญศลี สมาธิ ปัญญา ได้  
ถ้ายังเป็นฆราวาสก็ต้องท�าทานให้หมดเสียก่อน พอเงินหมดแล้วทีนี้ก็รักษาศีล 
ภาวนาได้เหมือนกัน 

ศิษย์ : แต่มันก็มีความพยายามมาก 

พระอาจารย์ : ทุกคนก็เป็นอย่างนั้น ก่อนท่ีจะมาเป็นพระได้ก็ต้องเป็นฆราวาสก่อน  
พอศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่วิเศษ ก็เลยกล้าที่จะ
สละความสุขทางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป สละทรัพย์ไปแล้วก็ออกบวช 
อย่างโยมนี้ก็สามารถท�าได้ ถ้าสละทรัพย์ไปแล้วก็บวชได้

ศิษย์ : ยังตัดใจไม่ได้ครบั แต่ก็จะลองดูครบั ในกรณีตัวคนเดียวผมว่าไม่ยากท่ีจะปฏบิติั
แบบนี้ได้ แต่ส�าหรับคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องท�าตัวให้เป็นคนเดียวซิ เวลาเกิดก็เกิดคนเดียวไม่ใช่เหรอ ก่อนที่จะ
อยู่หลายคนก็อยู่คนเดียวมาก่อนไม่ใช่เหรอ 

ศิษย์ : จังหวะที่ไม่เข้าใจธรรมก็ปฏิบัติสร้างห่วงเอาไว้แล้วครับ 

พระอาจารย์ : ก็ใช้ธรรมตัดมันซิ ถ้ามีธรรมก็ตัดได้ทุกอย่าง ดูพระพุทธเจ้าท่านก็มี
ครอบครัวเหมือนกัน ท�าไมท่านตัดได้ เพราะท่านมีธรรม

ศิษย์ : ท่านต้องการแสวงหาความหลุดพ้นใช้ไหมครับ 

พระอาจารย์ : นัน่แหละ คือธรรม เหน็โทษของการเวียนว่ายตายเกิด ท่านกเ็ลยตัดมนัได้ 

ศิษย์ : ถ้าเราตัดมันไม่ได้ สุดท้ายเราก็มาอยู่วัฏจักรเดิม 

พระอาจารย์ : ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป 

ศิษย์ : ก็ต้องยอมรับไป 

พระอาจารย์ : ยอมรับไม่ยอมรับ มันก็ต้องรับแหละ
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วิธีแก้ความหลงในรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : กระผมเป็นผู้ครองเรือนอยู่ เรื่องความโลภความโกรธก็พอมีทางแก้ได้ แต่ท่ีแก้ 
ไม่ได้คือความหลงในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จะท�าอย่างไรดีครับ 

พระอาจารย์ : ต้องดูรูปที่มันไม่สวยไม่งาม มันก็จะไม่หลง ถ้าเห็นแต่รูปที่สวยงาม  
กลิ่นที่หอม มันก็จะติด ถ้าไปดูรูปที่น่าเกียจ น่ากลัว ดมกลิ่นที่เหม็น ก็จะ 
ไม่อยากเข้าใกล้ เช่น ให้ไปดูซากศพ ไปเยี่ยมป่าช้า ไปเห็นรูปที่ไม่สวยไม่งาม  
ดมกลิ่นท่ีไม่หอม อย่างนี้มันก็จะท�าให้ ไม่อยากได้ แล้วท�าให้ ไม่หลงกับมัน  
เราชอบไปดูของที่มันสวยๆ งามๆ แต่มันเป็นของปลอมใช่ไหม 

 คนเราแต่งหน้าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่น�้าหอมใส่อะไรต่างๆ เพื่อปกปิดความสกปรก
ของร่างกาย ร่างกายนี้ถ้าไม่ได้อาบน�้าอาบท่าสักสองสามวัน ดูซิว่ามีใครจะเข้า 
ใกล้ ได้ แต่เราปกปิดความสกปรกความไม่สวยงามของร่างกายด้วยการเสริม
สวยด้วยวิธีการต่างๆ จึงท�าให้เราไม่เห็นความสกปรกความน่าเกียจของร่างกาย  
เราจึงต้องไปเยีย่มป่าช้า สมัยก่อนนี้คนตายเขาจะเอาไปทิ้งไวป่้าช้า แลว้ใหพ้ระนี้ 
ไปดู ใครอยากจะไปดูก็ไปพิจารณาดูซากศพท่ีตายในระยะต่างๆ ตายวันหนึ่ง  
ตาย ๓ วัน ตาย ๗ วัน มันจะมีสภาพที่เปลี่ยนใจ 
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ความว่างเป็นความสุขอย่างยิ่ง
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : มีอาการเหมือนตัวไหวๆ เวลานั่งสมาธิ แต่ตัวนอกปกติ เกิดจากอะไรครับ 

พระอาจารย์ : เป็นเรื่องของจิต ไม่ต้องไปให้ความส�าคัญ เวลาเราจะควบคุมจิตนี้มันก็จะ
มอีาการอะไรแปลกๆ มาปรากฏให้เรารบัรู ้วิธีท่ีปฏบิติักับมนัคือเราไม่ต้องไปสนใจ 
ให้เราภาวนาต่อไป ถ้าเราพุทโธก็ให้พุทโธต่อไป อย่าหยุด อย่าไปดูสิ่งท่ีเราเห็น  
ให้อยู่กบัพทุโธไป ไม่ต้องไปสนใจกบัสิ่งท่ีเราเหน็หรือได้ยิน ให้อยู่กบัพทุโธ หรือถ้า
ใช้ลมหายใจกใ็ห้อยู่กบัลมหายใจไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะรวมเข้าสูค่วามสงบ เวลา
สงบแล้วทุกอย่างจะไม่มอีะไร จะว่าง ภายในจตินี้จะเหมอืนกบัอยู่ในอวกาศคือจะ
ไม่มีอะไร ความว่างนี้แหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง 

อาศัยผู้รู้ในการดูครูบาอาจารย์
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาเราเสาะหาครบูาอาจารย์ เราจะทราบได้อย่างไรครบัว่าครบูาอาจารย์ท่ีเราอาศยั
บุญบารมีท่านสอนสั่งอยู่นี้ ท่านมีธรรมท่ีถึงพร้อมท่ีจะบอกสอนให้เราพ้นอบาย 
ได้ครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเราไม่มคีวามสามารถท่ีจะดูได้เอง เรากต้็องไปอาศยัคนท่ีมคีวามสามารถ 
เหมือนกับเวลาท่ีเราไปซื้อเพชรนิลจินดา ถ้าเราไม่สามารถมองเพชรนิลจินดา 
ได้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียม เราก็ต้องไปหาคนท่ีเขามีความช�านาญคนท่ีเขา 
ได้ศึกษามา เขาจะรู้ว่าเพชรเทียมกับเพชรแท้นี้เป็นอย่างไร ฉันใด การเข้าหา
ครูบาอาจารย์ ถ้าเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าเป็นอาจารย์ท่ีแท้หรือ 
ไม่เป็นอาจารย์ทีแ่ท้ เรากต้็องอาศยับุคคลทีรู่บุ้คคลท่ีใกล้ชดิกบัท่าน คนที ่
ไปพบกับท่านนานๆ อยู่กับท่านนานๆ ได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆ เขาจะรู้ว่า
ท่านเป็นอย่างไร
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ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนที่มีดวงตาเห็นธรรม หมายถึงคนประเภทไหนครับ 

พระอาจารย์ : คนท่ีมองเห็นอริยสัจ ๔ ใครเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยาก แล้วการ
ดับความทุกข์นี้เกิดจากการเห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งท่ีไม่ได้น�าความสุขท่ี 
แท้จริงมาให้ น�ามาแต่ความสุขชั่วคราว เป็นความสุขประเดี๋ยวประด๋าว เวลาได้
มาก็ดีใจ แล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไป เช่น เวลาเราอยากจะดื่มกาแฟ พอเราได้
ด่ืมกาแฟเราก็รู้สึกมีความสุขใจ เด๋ียวสักพักหนึ่งความสุขใจท่ีได้ด่ืมกาแฟนั้น 
กห็ายไป แล้วก็จะเกดิความอยากด่ืมกาแฟถ้วยใหม่ข้ึนมา ถ้าไม่ได้ด่ืมกจ็ะเครียด  
จะหงุดหงิดร�าคาญใจ นั่นเรียกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก 

 ถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ ลองอย่าท�าตามความอยากดู อย่างท่ี 
สอนวันนี้ บอกลองให้นั่งในห้องสัก ๘ ชั่วโมงดู ไม่ต้องท�าตามความอยาก  
แล้วดูว่ามันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ แล้วจะใช้อะไรมาดับมัน ก็ต้องใช้มรรค ใช้สติ  
ใช้สมาธิ ใช้ปัญญา ใช่ไหม ถึงจะดับมันได้ 

ศิษย์ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมในขั้นไหนครับ 

พระอาจารย์ : ธรรมในอริยสจั ๔ เพราะเป็นธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง  
และไม่มีใครค้นพบ ถ้าเราเห็นอริยสัจ ๔ เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้า ว่าใจของ
พระพทุธเจ้านี้มธีรรมอยู่ในใจ มอีริยสจั ๔ ผู้ใดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต 
คือเราจะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ ตอนนี้เราอาจจะสงสัยเพราะเรา 
ไม่เคยเหน็หน้าตาของพระพทุธเจ้า แต่พอปฏบิติัธรรมไปจนถึงธรรมท่ีพระพทุธเจ้า
ได้ทรงเห็นนี้ปรากฏข้ึนมาภายในใจของเรา เราก็เช่ือได้ว่ามีพระพุทธเจ้า ก็คือ 
คนที่เห็นธรรมอันนี้แล้วเอาธรรมอันนี้มาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับพวกเรา เราก็จะไม่
สงสัยในพระพุทธเจ้า จะไม่สงสัยในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า และจะไม่
สงสัยในพระอริยสงฆ์สาวก เพราะผู้ท่ีเห็นธรรมนี่แหละก็คือพระอริยสงฆ์สาวก
ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป 
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สมองคิดไม่ได้ 
ตัวที่คิดคือจิต

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ระหว่างจิตที่คิดกับสมองที่คิด มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

พระอาจารย์ : ตามแนวทางพุทธนี้ สมองคิดไม่ได้ มีแต่ตัวจิตเป็นผู้คิด สังขาร ความคิด 
ปรุงเเต่งอยู่ในจิต แต่ใช้สมองนี้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด เช่น  
พอคิดแล้วว่าอยากจะได้อะไร จิตก็สั่งไปที่ร่างกายคือสั่งไปที่สมอง สมองก็จะสั่ง 
ให้ร่างกายขยับไปท�าอะไรต่างๆ แต่สมองนี้ไม่มีความคิด มันคิดไม่ได้ ความคิด 
อยู่ที่จิต 

จะท�าอะไรต่างๆ ใจเป็นคนสั่งทั้งนั้น
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาที่เราเผชิญกับความกลัว เช่น กลัวความสูง แต่คิดได้ว่าความกลัวเกิดจาก
จิตเราคิดเอง เลยใช้ค�าบริกรรมพุทโธตลอด แต่ท�าไมพอผ่านมาได้ร่างกายเราถึง
สั่นคะ แต่ใจก็เฉยๆ เป็นเพราะอะไรคะ 

พระอาจารย์ : ความจริงร่างกายสั่นก็เพราะใจสั่นนั่นแหละ เพราะถ้าหัวไม่กระดิก หางก็
ไม่กระดิก ใจเป็นผู้ท�าให้ร่างกายสั่น แต่เราอาจจะมองไม่เห็นความจริงถึงความ
ละเอยีดของใจท่ีมนัสัน่ เรากเ็ลยไปเหมาว่าร่างกายสัน่แต่ใจไม่สัน่ ร่างกายนี้จะสัน่ 
ไม่สั่น จะลุกจะเดิน จะยืนจะนอน จะท�าอะไรนี้ ใจต้องเป็นคนสั่งมันถึงจะท�าได้ 
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พุทโธไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะสงบ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : พุทโธมานาน พุทโธเร็วๆ ช่วงแรกมันก็นึกพุทโธได้ พอนานๆ เข้านึกไม่ค่อยออก 
แต่ใจไม่สงบ ไม่มีจุดแห่งผู้รู้ปรากฏ พอปล่อยไม่พุทโธเร็วๆ สักพักก็พุทโธใหม่  
มันก็ไปถึงที่มันเป็นแบบนั้นอีก จะแก้อย่างไรดีครับ 

พระอาจารย์ : ก็พุทโธต่อไป พุทโธไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะถึงจุดที่เข้าสู่ความสงบ ถ้ายัง
ไม่ถึงกเ็หมอืนกบักนิข้าวยังไม่อิ่ม ก็ต้องกนิต่อไป กนิไปเรื่อยๆ เด๋ียวมนัก็อิ่มเอง 
พุทโธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็สงบเอง แต่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง ปัญหา
คือมันจะไม่พุทโธอย่างเดียว พุทโธค�าก็ขนมค�า พุทโธค�าก็กาแฟถ้วย ถ้าอย่างนี้
มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ 

อย่าไปสนใจกิเลส
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เพื่อนดิฉันเดินจงกรมแล้วรู้สึกร้อนท้ังๆ ท่ีอยู่ในห้องแอร์ และเกิดข้ึนบ่อยคะ  
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร และสภาวธรรมเช่นนี้เป็นการปฏิบัติถูกหรือผิดคะ 

พระอาจารย์ : เวลาท�าอะไรที่กิเลสมันไม่ชอบ มันก็จะท�าให้เราเกิดความรู้สึกเครียดขึ้น 
มาได้ ความเครียดนี้ก็อาจจะท�าให้ร่างกายร้อนข้ึนมาได้ ดังนัน้ต้องอย่าไปสนใจมนั  
จะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไป เราก็เดินจงกรมของเราไปเรื่อยๆ 
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ความเห็นแก่ตัว
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : น้องชายไม่เคยปฏิบัติธรรม แต่งงานมาแล้ว ๒ ครั้ง มีลูกชายกับภรรยาคนแรก 
และถูกรถชนพกิาร เขาดูแลลกูพกิารเพยีงล�าพงั ภรรยาเก่าไปดูดวงบอกว่าให้พ่อ
กับแม่ไปถือศลี โยมเลยให้น้องชายไปปฏบิติัธรรมในป่าช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือนนี้  
และขอให้ภรรยาเก่ากับแม่ดูแลลูกท่ีพิการแทน โยมให้น้องชายฟังธรรมะของ 
พระอาจารย์ทุกวันจนเขาซึมซับและบอกว่าออกพรรษานี้จะบวช 

 ค�าถามคือถ้าเขาบวชจริงจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหม เพราะต้องกลับมาดูแลลูก
พิการและยังมีภรรยาใหม่อีก แต่โยมเคยบอกเขาให้ดูพระพุทธเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : คือเราท�าอะไรเรากต้็องท�าเพือ่ตัวเราไม่ใช่เหรอ การกระท�าอะไรเพือ่ตัวเรานี้ 
เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่า เวลาเรากินข้าวนี้เห็นแก่ตัวหรือเปล่า เวลาอาบน�้านี้ 
เห็นแก่ตัวหรือเปล่า มันก็ต้องเห็นแก่ตัว เพียงแต่ว่าเราละเลยหน้าที่ที่เราต้องท�า
หรือเปล่า ถ้าเรามหีน้าท่ีท่ียังต้องท�าอยู่ เรากต้็องท�าหน้าท่ีนัน้ไปก่อนจนกว่าเราจะ 
หาผู้มาท�าแทนเราได้ 

 การกระท�าอะไรต่างๆ นี้เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละ การมาฟังเทศน์
นี้ก็เห็นแก่ตัวใช่ไหม ไม่เช่นน้ันจะมาท�าไม ถ้ามาเพ่ือผู้อื่นจะมาท�าไม มาก็เพื่อ 
ตัวเรา ดังน้ันการท�าอะไรทีเ่หน็แก่ตวัน้ีไม่เสยีหายถ้าไม่ไปสร้างความเดอืดร้อน  
ไม่ไปละเลยหน้าที่ที่เราจะต้องท�า เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ปล่อยปละละเลย 
แล้วไปบวชอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูกถ้าพ่อแม่เขาต้องพึ่งเรา แต่ถ้าเราสามารถหา 
คนอ่ืนมาดูแลพ่อแม่แทนได้ เราก็ไปได้ อย่างพระพุทธเจ้าท่านมีบริษัทบริวาร 
ที่จะดูแลภรรยา ดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ ไม่ให้เดือดร้อน ท่านก็ไปได้ 

ศิษย์ : เขาอยากมาบวชที่วัดพระอาจารย์ ไม่ทราบว่าพอจะมีทางไหมคะที่จะบวชอยู่ที่นี่ 
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พระอาจารย์ : คือที่วัดญาณฯ นี้ เขาก็มีการบวชพระอยู่อย่างต่อเนื่อง คือหลังจากออก
พรรษาไปแล้วตั้งแต่ปีใหม่ไปนี้ก็จะมีคนมาสมัครบวช ทางวัดก็จะก�าหนดบวชให้
เดือนละครั้ง คือจะบวชเป็นหมู่ บวชรวมกัน ใครต้องการจะบวชก็ไปสมัครบวช
ได้ที่วัด ส่วนจะขึ้นมาอยู่กับเราบนเขานี้ในเบื้องต้นก็คงยังจะขึ้นมาไม่ได้ ต้องฝึก
เรียนพระธรรมวินัยอะไรก่อน ต้องฝึกดูก่อน แล้วก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นว่ามี
ความมุ่งมั่นมากน้อยเพียงไร มีความเอาจริงเอาจังมากน้อยเพียงไร ถ้าท�าแบบ 
เหลาะๆ แหละๆ พอขอไปทีนี้ก็จะไม่ให้ขึ้นมา 

ค�าว่า “ธรรมดา”
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : พิจารณาอย่างไรเราจึงจะเห็นว่าเวทนาของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเพียง
สจัธรรมของการมร่ีางกาย และท�าอย่างไรจงึจะพจิารณาจนจติไม่ทุกข์ไปกบัเวทนา
ของร่างกาย 

พระอาจารย์ : ค�าว่า ธรรมดา กค็อืมนัเกดิข้ึนของมนัเอง แล้วมนักด็บัไปของมนัเอง  
เราไปส่ังมันไม่ได้ สัง่ให้มนัเกดิหรือสัง่ไม่ให้มนัเกิดนี้ไม่ได้ มนัเป็นเรื่องธรรมดา
ของร่างกายท่ีจะต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตายไป ค�าว่าธรรมดาก็คอืเป็นความจริง 

 วิธีปฏิบัติกับใจนี้คือให้ใจรู้ความจริงว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ ไปเปลี่ยนให้เขาไม่เจ็บ 
ไม่ได้ ก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความสงบรบัรูค้วามเจบ็ของร่างกายไป ถ้ารบัรูเ้ฉยๆ ไม่มี
ความอยากให้ความเจบ็หายไป ใจกจ็ะไม่ทุกข์ หน้าท่ีของใจมเีพยีงให้รบัรูเ้รื่องราว
ต่างๆ ที่ใจไปสัมผัสรับรู้ อย่าไปปรุงเเต่ง อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
เพราะจะท�าให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา 
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จะไปสวรรค์ได้ต้องรักษาศีล ๕ 
และท�าบุญด้วย

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราอยากไปสวรรค์ เราก็พิจารณาสุขจากการท�าความดีอยู่เนืองๆ เวลาตายไป
เราจะได้ไปสวรรค์ไหมคะ 

พระอาจารย์ : จะไปสวรรค์ต้องรักษาศีล ๕ ให้ได้ เพราะถ้ารักษาศีล ๕ ไม่ได้ก็ต้อง 
ไปอบาย ถ้ารักษาศีล ๕ ได้ก็ต้องท�าบุญด้วย ถ้าไม่ได้ท�าบุญ รักษาศีล 
อย่างเดียวก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าได้ท�าบุญด้วย
ก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อน แล้วพอบุญหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่

สุขทุกข์นั้น
เกิดจากเหตุที่กระท�า

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราพจิารณาสขุจากบญุกศุลอยู่เนืองๆ โดยไม่พจิารณาทุกข์เลย เราจะเหน็ทุกข์
ไหมคะ เราจะเป็นผู้หลงไหมคะ

พระอาจารย์ : คือของพวกนี้มันไม่ต้องพิจารณาหรอก มันจะปรากฏให้เราเห็นเอง เวลา
มนัสขุมนัทุกข์นี้ถ้าเรามสีติเราจะเหน็เอง ไม่ต้องไปพจิารณา เพราะเราไปพจิารณา
ให้มันสุขไปเรื่อยๆ ไม่ได้ เพราะความสุขหรือความทุกข์น้ีมันไม่เกิดจาก
การพิจารณาของเรา แต่เกิดจากเหตุคือการกระท�าของเรา ถ้าเราท�าบาป 
มันก็จะทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราท�าบุญมันก็จะสบายใจขึ้นมา 
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ปล่อยเขาไป อย่าไปทุกข์
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : สามไีปมภีรรยาใหม่ ดิฉนัทุกข์มาก ท�าอะไรก็ไม่มคีวามสขุ ดิฉนัต้องท�าอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ต้องหย่ากนั ปล่อยเขาไป เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไป ในโลกนี้ไม่มผู้ีชาย
คนเดียว มีตั้งเยอะแยะที่พร้อมจะมารับบริการดูแลเราต่อไป 

ส่วนร่างกายกับส่วนพฤติกรรม
๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : เมือ่เราพิจารณารา่งกายเราแลว้ เรากพ็จิารณาของคนอืน่ แท้ทีจ่ริงแล้วทกุคนคอื 
เหมือนกัน ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ เหมือนกัน แต่ในความจริง เวลาที่เราจะต้อง
มปีฏสิมัพนัธ์กบัคนอืน่ เราเหน็ว่าถึงแม้จะมธีาตุเหมอืนกัน แต่พฤติกรรมต่างกัน
การกระท�าต่างกัน แล้วนั่นน�ามาซึ่งความทุกข์ความไม่พอใจของเราค่ะ

พระอาจารย์ : เราต้องแยกแยะซว่ิาคนแต่ละคนนี้ม ี๒ ส่วน ส่วนร่างกายกับส่วนพฤติกรรม 
ส่วนร่างกายนี้เราก็รู้ว่าเป็นเหมือนกัน คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ไม่ต้อง
ไปทุกข์กับเขา ส่วนพฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งท่ีเราไปก�าหนดควบคุมบังคับไม่ได้
เหมือนกัน เขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราไปอยากให้เขา
เปลี่ยนพฤติกรรม เราก็จะทุกข์ข้ึนมา ถ้าเรายอมรับพฤติกรรมของเขาได้ เราก็
จะไม่ทุกข์ 

ศิษย์ : อันนี้คือจะต้องพยายามมีสติ 

พระอาจารย์ : สติและปัญญา ปัญญาเห็นว่าเขาเป็นอนัตตา เราไปสั่งเขาไม่ได้ ไปเปลี่ยน
เขาไม่ได้ เขาต้องเปลีย่นตัวเขาเอง พฤติกรรมต่างๆ ไม่ดีนี้เขาเปลีย่นได้ ถ้าเราไป
สัง่ให้เขาเปลีย่น ถ้าเขาเช่ือเรา เขากเ็ปลีย่นได้ แต่ถ้าเขาไม่เชือ่เรา เขาก็ไม่เปลีย่น 
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อริยสัจฆ่าอริยสัจ
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ได้ฟังเทศน์ของหลวงตามหาบัว ไม่แน่ใจว่าจับใจความถูกหรือไม่ ให้เอาอริยสัจ 
ฆ่าอริยสัจ หมายความว่าอย่างไร

พระอาจารย์ : อริยสจัม ี๒ พวก พวกท่ีสร้างความทุกข์ กบัพวกท่ีดับความทุกข์ ท่านกบ็อก
ให้เอาอริยสัจทีด่บัความทุกข์มาฆ่าอริยสัจท่ีสร้างความทุกข์ อริยสจัท่ีสร้าง
ความทุกข์กค็อืตณัหาความอยาก อริยสัจทีจ่ะฆ่าตณัหากค็อืมรรค ๘ นี่เอง  
คือ ทาน ศีล ภาวนา 

ขึ้นอยู่กับค�ามั่นสัญญา
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดิฉันมีแฟนซึ่งยังไม่ได้แต่งงานกัน เขาประสบอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อสมอง  
ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติ ดิฉันไปเย่ียมดูแลเขา  
เขาทุกข์มากเพราะต้องเจอปัญหารอบด้าน แต่ตัวดิฉันเองยังเอาตัวไม่รอด  
ถ้าจะถอยออกมาจากแฟนจะผิดไหมคะ 

พระอาจารย์ : ถ้าเราไม่ได้สญัญาว่าเราจะอยู่กบัเขาไปตลอดกค็งไม่ผิด แต่ถ้าเราให้ค�ามัน่
สัญญาว่าจะอยู่กันไปจนวันตาย อันนี้ก็แสดงว่าโกหก 
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สวรรค์นรกนี้อยู่ที่ใจ
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : หลวงพ่อกล่าวว่านรกหรือสวรรค์คือสภาวะของจิตใจ ไม่ใช่สถานท่ี แต่มีครูบา
อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าไปเท่ียวดูนรกและสวรรค์ นัน่หมายความว่าอย่างไรคะ และ
หลวงตามหาบวักเ็คยเล่าวา่ท่านเคยไปเทีย่วเมืองผ ีนั่นหมายความว่าอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : กเ็ท่ียวในจิตของเราน่ีแหละ จิตของเราท่ีพาเราไปท่องเท่ียวในโลกทิพย์ 
มนัไม่ได้อยู่ในโลกท่ีเราอยู่ โลกท่ีร่างกายอยู่น้ีไม่ม ีมนัหาไม่ได้ จะหาสวรรค์ 
หานรกจากโลกน้ีไม่ได้ เพราะสวรรค์นรกน้ีอยู่ท่ีใจ ตอนท่ีไปนี้มนัไปเเบบนิมติ 
พาไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเท่านั้นเอง 

ถ้าอยากจะเก่งต้องท�าให้มากๆ
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมเป็นคนมีจิตใจอ่อนแอ ท�างานก็มักจะไม่จริงจังกับเรื่องอะไรเลย เวลามีคน 
มาติหรือท�างานหนกัๆ กจ็ะรูส้กึไม่อยากท�า เวลานัง่สมาธิก็นัง่นานๆ เหมอืนคนอืน่ 
ไม่ได้ บางครั้งก็ท้อ เวลาเห็นคนอื่นท�าได้หมดแต่ตัวเองท�าไม่ได้ ถึงขั้นอยากเลิก
ฝึกปฏิบัติ มีวิธีภาวนาอย่างไรไม่ให้อ่อนไหวต่อค�าพูดคนอื่นและไม่เกี่ยงงานที่ท�า
ไหมครับ และหากรู้ว่าตัวเองปฏิบัติธรรมได้ไม่เท่าคนอื่นควรท�าอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : เราต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆ เพราะถ้าเรามสีติแล้วใจของเราจะมัน่คง แล้วเรา
จะไม่รู้สึกเสียใจหรือน้อยเนื้อต�่าใจเวลาเราเห็นคนอื่นดีกว่าเราเก่งกว่าเรา ให้เรา
ท�าความเข้าใจวา่เขาท�ามามากกวา่เรา ถ้าเราอยากจะเก่งแบบเขา เรากต้็องท�าให้
มากๆ กว่าเขา มนัอยู่ท่ีเหตุ เหตุคือการกระท�า ถ้าอยากจะเก่งกว่าเขากพ็ยายาม
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเก่งกว่าผู้อื่นได้ 
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เราท�าอะไรดีๆ ได้เราก็ท�าไป 
ส่วนของคนอื่นไม่ต้อง

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตอนนี้มีกระแสต่อต้านหนังเรื่องอาบัติจากพระและองค์กรพุทธ หลังจากท่ีได้ดู
ตัวอย่างหนัง ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับพระ ในเรื่องเล่าถึงเณรท่ีถูกพ่อจับบวชเพราะ
เกเร แต่แล้วก็มาเจอผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกัน ในตัวอย่างมีภาพเณรแตะเนื้อ
ต้องตัวกัน มีพระจับกลุ่มอบายมุข ซึ่งเหตุผลท่ีคัดค้านหนังเรื่องนี้บอกว่าเป็น
หนังท่ีไม่จรรโลงพระพุทธศาสนา จะย่ิงท�าให้คนดูท่ีไม่ชอบศาสนาพุทธอยู่แล้ว 
ต่อต้าน ส่วนอกีฝ่ายกบ็อกว่าเป็นการสร้างจากเรื่องจริง ต้องการน�าเสนอความจริง
ในสังคมเพราะพระที่ไม่ดีก็มีให้เห็นทั่วไปในสังคม ส่วนจะท�าให้คนดูเสื่อมศรัทธา
หรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณคนดู ถามว่า ถ้าในฐานะคนท�าสื่อเรื่องราวที่ไม่ดีของ
องค์กรศาสนานี้ เราควรตีแผ่เพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือแก้ปัญหาไหมคะ ส่วนอีก
ฝ่ายอย่างองค์กรพุทธหรือพระควรท�าอย่างไรคะ

พระอาจารย์ : คือเราท�าส่วนของเราก็พอ ส่วนของคนอื่นนี้ไม่ต้อง เพราะเราไม่สามารถ 
ที่จะไปบอกไปสั่งเขาได้ เราท�าส่วนของเราถ้าเราคิดว่าเราท�าอะไรดีๆ ได้ก็ท�าไป 
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จิตจะเจริญ
อยู่ที่การหยุดคิด
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : ฟังเทศน์ของหลวงพ่อกัณฑ์หนึ่งที่พูดถึงเรื่องรถเข็น ใจเราใช้ร่างกายหาความสุข
จนชิน แล้วไม่ยอมเข้าหาความสขุภายในใจ เหมอืนคนเจบ็ป่วยท่ีพึง่รถเข็นตลอด 
ทั้งที่พอเดินได้ก็ไม่เดิน ฟังแล้วรู้สึกว่าทุกข์ ทุกวันนี้เป็นเหมือนที่หลวงพ่อเทศน์
จริงๆ คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้คงต้องไปเกดิแล้วเกดิอกี เพราะยังเลีย้งร่างกายอิ่มหมี
พีมันอย่างสุขสบาย แต่ใจกลับแห้งแล้งเป็นขอทาน พอคิดแบบนี้ได้แทนที่จะฮึด
ปฏิบัติแบบทุ่มสุดตัว แต่มันก็ยังท�าไม่เต็มที่อยู่ดี ใจลึกๆ มันยังหวงร่างกายอยู่  
ยังไม่มีความอดทนพอท่ีจะทนกับความล�าบากกายก่อนเข้าสู่ความสุขทางใจ  
ขอหลวงพ่อให้อุบายในการเสริมแรงก�าลังใจในการปฏิบัติด้วยค่ะ 

พระอาจารย์ : พยายามฝึกสตินี่แหละ ถ้าเรามีสติเรากจ็ะได้ผลจากการปฏิบัต ิพอเรา 
ได้ผลแล้วเรากจ็ะมกี�าลังจิตก�าลังใจท่ีจะปฏิบัตเิพ่ิมมากขึน้ไปเอง ถ้าไม่มี
สติแล้วจะไม่มีวันท่ีจะเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้ อย่าไปคิดให้ฟุ้งซ่าน  
ให้มาท�าใจให้สงบ หยุดคิดเสีย จิตจะเจริญอยู่ท่ีการหยุดคิด ไม่ใช่อยู่ท่ีการคิด
ฟุ้งซ่าน ย่ิงคิดก็ย่ิงฟุ้ง ไม่เกิดประโยชน์อะไร ลองมาหยุดคิดดู ลองใช้พุทโธๆ  
หยุดมันดู แล้วเราจะได้พบกับความสงบความสุข 

ถ้าได้สติแล้วมันไปได้เอง
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูตั้งใจไว้ว่าจะมาวิเวกที่วัดทุกเดือน พอครั้งนี้ใจหนูกลับรู้สึกไม่ตื่นเต้นที่จะมา
ปฏิบัติที่วัด กลับรู้สึกเฉยๆ ทั้งที่ได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ อยู่ในที่ๆ เอื้อต่อการ
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ปฏิบัติ และช่วงที่อยู่วัดก็โดนกิเลสเล่นงานจนฟุ้งซ่าน เวลานั่งสมาธิ เดินจงกรม
ก็ไม่สงบเหมอืนครัง้ก่อนๆ แถมระยะเวลาท่ีนัง่หรือเดินกส็ัน้ลง แต่อาศยัท�าบ่อยๆ 
ท�าท้ังท่ีฟุ้งซ่าน ถามหลวงพ่อว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะหนูยังไม่ถึงสภาวะท่ีจิต
รวมเป็นอปัปนาสมาธิใช่ไหมคะถึงท�าให้ไม่มคีวามรูส้กึต่ืนเต้นยินดีกบัการปฏบิติั 
ไม่มีฉันทะ แต่ท�าเพราะต้องท�า จะแก้อาการเหล่านี้อย่างไร หนูอยากขยันปฏิบัติ 
อยากปฏิบัติให้มากๆ แต่คราวนี้ใจมันไม่ไป 

พระอาจารย์ : พยายามเจริญสติ ถ้าได้สติแล้วมันไปเอง มันอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้ามีสติ
มันก็สงบ สงบแล้วมันก็มีความสุข มันก็จะมีฉันทะ วิริยะ ตามมา ถ้าไม่มีสติมัน 
ก็ฟุง้ซ่าน ฟุง้ซ่านแล้วมนัก็ไม่ได้ผล แล้วมนักคิ็ดไปหงดุหงิดกบัการปฏบิติัของตน 
ก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไร ถึงบอกว่าสตินี้เป็นธรรมท่ีส�าคัญท่ีสุด พยายาม
ควบคุมความคิดของเราให้ได้ หยุดความคิดของเราให้ได้ ใช้พทุโธๆ นี้ ถ้าเราท่อง
พทุโธๆ ไป เด๋ียวความคิดของเรามนักต้็องหยุดเอง ตอนต้นมนัอาจจะเเข่งกบัเรา 
เราก็อย่าไปสนใจมัน มันจะแข่งคิด เราก็อย่าไปคิดมัน ให้เราตามอยู่กับพุทโธไป 
แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะจางหายไป 

พระอรหันต์ท�าลายเหตุ
ที่จะสร้างปัญหาหมดแล้ว

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : พระอรหันต์ท่านควบคุมจิตของตนได้ตลอดเวลาเลยหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ท่านไม่ต้องควบคุมแล้ว เพราะท่านท�าลายเหตุที่จะมาสร้างปัญหาให้หมด
ไปแล้ว เหมอืนคนท่ีหายจากโรคภยัไข้เจบ็แล้วไม่ต้องกินยา ไม่ต้องใช้สติ ไม่ต้อง
ใช้สมาธิ ไม่ต้องใช้ปัญญา 



▶▶▶▶▶222

การคิดในทางธรรม
นี้มีแต่ความสุข
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : พระอาจารย์พูดว่า ในยามปกติจิตของเรายังไม่ได้ถูกฝึกให้ควบคุมได้ จิตของเรา
จะท�าสิ่งต่างๆ ไปตามอ�านาจของกเิลส แสดงว่าเราปฏบิติัธรรมเพือ่ฝึกควบคุมจติ
ของเราให้อยู่ภายใต้ค�าสั่งของเราใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ใช่ ควบคุมความคิดของเรา เบื้องต้นให้มันหยุดคิดก่อน แล้วพอมัน 
หยุดคิดได้แล้ว เราก็สั่งให้มันคิดไปในทางท่ีดี คิดไปในทางมรรคผลนิพพาน  
ตอนนี้มนัคิดไปในทางเวียนว่ายตายเกดิ คิดไปในทางตัณหาท้ัง ๓ พอเราสามารถ
ควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดได้ คือมีสมาธิแล้ว ทีนี้เราก็สามารถสอนให้มัน 
คิดไปในทางมรรคผลนิพพานได้ ให้มันละตัณหาความอยากต่างๆ ได้ 

ศิษย์ : ร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นปกติของมัน แล้วอย่างนี้จิตก็คิดดีชั่วได้ เรามองว่า 
มันเป็นปกติบ้างไม่ได้หรือคะ 

พระอาจารย์ : ถ้ามันชั่วมันก็จะท�าให้ทุกข์วุ่นวายใจ ความคิดท่ีไม่ดีมันก็เหมือนกับ 
เช้ือโรค เรามีเช้ือโรคเราก็ต้องก�าจัดมัน เพราะเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยจาก
เช้ือโรค ความคิดทางกเิลสตัณหามนักเ็ป็นความคิดท่ีจะสร้างความทุกข์ทรมานใจ 
ให้กับเรา เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ ท�าลายมันให้ได้ แล้วคิดไปในทางธรรม เพราะ
การคิดไปในทางธรรมนี้มีแต่ความสุข 
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เวทนา
มีสามอย่าง

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ศิษย์ : จริงๆ แล้วร่างกายมแีต่ทุกขเวทนาหรือคะ ไม่มสีขุเวทนาหรือคะ เช่น นอนบนฟกู 
กินอาหารอร่อย ใส่เสื้อผ้าเนื้อละเอียด มันก็ท�าให้เราสุขสบายกายไม่ใช่หรือคะ 

พระอาจารย์ : ก็ใช่ไง ไม่ได้บอกว่ามนัทุกข์อย่างเดียว เวทนาม ี๓ คอื มสุีข มทุีกข์ และมี
ไม่สขุไม่ทุกข์ แต่ท่ีเป็นปัญหากบัพวกเรากค็อืทุกขเวทนา พอเจอทุกขเวทนา 
กด้ิ็นพล่านไปเลย เราต้องมาปฏบัิติกบัทุกขเวทนาให้ได้ อยู่กบัมนัให้ได้ ด้วยการ
ท�าใจให้ปล่อยวางให้เฉยกับทุกขเวทนาให้ได้

 วิธีท่ีจะปล่อยวางได้เบ้ืองต้นก็ให้ใช้พุทโธนี่แหละ พอเวลาเกิดการเจ็บปวดตาม
ร่างกายก็พุทโธๆ ไป แล้วมันจะลดความเจ็บปวดภายในใจลง การภาวนานี้ไม่ได้ 
ไปลดความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่จะลดความเจ็บปวดทางใจทีรุ่นแรงกว่าความ
เจ็บปวดทางร่างกาย พอเราหยุดความเจ็บปวดทางใจได้แล้ว ความเจ็บปวดทาง
ร่างกายนี้มันจะมีนิดเดียว มันจะรู้สึกไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด อันนี้ข้ันแรก  
ขั้นที่สองก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาว่า เวทนามันก็อย่างนี้ มันไม่เที่ยง มันเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนมา เด๋ียวก็สุขเวทนา เด๋ียวก็ทุกขเวทนา เด๋ียวก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนา  
เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนี้ เด๋ียวก็ตก เด๋ียวก็ไม่ตก แต่ท�าไมเราอยู่กับฝนฟ้า
อากาศได้ เพราะเราไม่มคีวามอยากกับเขา เราอยู่ตามสภาพได้ อนันี้ก็เหมอืนกนั  
เวทนาท้ัง ๓ นี้ถ้าเราฝึกจติเราได้ มสีติควบคุมบังคับจติของเราได้ เรากจ็ะสามารถ
อยู่กบัทุกขเวทนาได้ ด้วยการใช้ปัญญาพจิารณาว่ามนัเป็นอนตัตา คือเราไปห้าม
เขาไม่ได้ เราไปสั่งเขาไม่ได้ มีทางเดียวเท่านั้นคือปล่อยเขาไป เขาจะเจ็บก็ปล่อย
เขาเจ็บไป แต่ถ้าใจของเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่เจ็บ มันจะเจ็บเพียง 
นิดเดียว เจ็บที่ร่างกายแต่ไม่เจ็บที่ใจ
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ไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ฉ้อโกง 
มันก็ไม่บาป
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การขายพระ ประมูลพระเครื่อง ปล่อยพระให้คนอื่นบูชา จะบาปไหมครับ

พระอาจารย์ : ไม่บาปหรอก เพราะเป็นสนิค้าอย่างหนึ่ง เป็นธุรกจิอย่างหนึ่ง ไม่ผิดกฎหมาย 
ไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ฉ้อโกง มันก็ไม่บาป 

เราจะอยู่เพื่อใคร
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเราบวชแล้วไม่อยากสึก แต่ทางบ้านต้องการให้สึกเพราะเขาอยากจะให้เรามา
เรียนให้จบ เพราะเขาตัง้ความหวังไว้กับการเรียนมาก แต่เรากลัวว่าถ้าสึกแล้วจะ
ไม่มีโอกาสกลับมาบวชอีก ดังนั้นเราควรจะอยู่ต่อตามที่ใจตัวเองอยากอยู่ หรือ
สึกไปเพื่อท�าให้ทางบ้านเขาสมหวัง ควรท�าอย่างไรดีครับ 

พระอาจารย์ : เราจะอยู่เพื่อใครล่ะ เราอยู่เพื่อเขาหรืออยู่เพื่อเรา ถ้าเราอยู่เพื่อเขาก็ท�า
ตามที่เขาบอก ถ้าอยู่เพื่อเราก็ท�าตามที่เราบอก 
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ต้องหาเวลาปฏิบัติให้มากขึ้น
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้ามีปัญหาในชีวิตการท�างาน แล้วในบางครั้งบางเวลาไม่สามารถใช้สติมาระงับ 
จิตได้ มันจะคอยแต่คิดวกไปวนมาแต่กับเรือ่งกับตัวบุคคลนั้นจนท�าให้ขาด 
ความสขุในชวีิต จนบางทีกอ็ยากถอย แต่ในทางกลบักนักอ็ยากต่อสูจ้นไม่อยาก
พบปะบุคคลใดๆ ต้องการนั่งท�างานแบบเงียบๆ อย่ามายุ่งและวุ่นวาย แต่เพราะ 
หน้าท่ีการงานและความรับผิดชอบก็ท�าแบบนั้นไม่ได้ พยายามปฏิบัติตาม 
ค�าแนะน�าของพระอาจารย์อยู่ค่ะแต่จิตก็ยังไม่นิ่ง ขอค�าแนะน�าด้วยคะ 

พระอาจารย์ : ต้องปฏบิติัให้มากข้ึน หาเวลาปฏบิติัให้มากข้ึน วนัท่ีไม่ต้องท�างานแทนท่ีจะ
ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมกัน ต้องหา
เวลาปฏบิติัให้มาก ปฏิบัตไิด้มากข้ึนเท่าไรสตธิรรมกจ็ะมมีากข้ึน สมาธิธรรม 
กจ็ะมากข้ึน ปัญญาธรรมกจ็ะมากข้ึน แล้วกจ็ะสามารถควบคมุจิตใจของ
เราไม่ให้วุ่นวายไปกับบุคคลต่างๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

ลองเปลี่ยนวิธีใหม่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดิฉันได้ลุกมาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ช่วงตีสามก็ไม่ง่วงนอนอะไร แต่ตอนนั่งสมาธิ 
พอตามดูลมหายใจรู้สึกหายใจเร็วข้ึนๆ จนรู้สึกเหนือ่ย หายใจไม่ทัน แล้วตัว 
ก็เริ่มโยกไปโยกมาแรง ไม่ทราบว่าสภาวะนัน้ตัวโยกจริงๆ หรืออปุาทานไป จากนัน้ 
ก็อึดอัดจนทนไม่ไหวจนต้องร้องออกมา แต่ไม่มีเสียงนะคะ แล้วตัวก็ฟุบลงไป
ที่หน้าตัก แล้วก็เริ่มรู้สึกสบายขึ้น ตัวก็เริ่มตั้งขึ้นมาเอง กลับมาสู่ในท่านั่งสมาธิ 
อกีครัง้ จงึออกจากการนัง่สมาธิ อยากเรียนถามว่าอาการท่ีเกดิข้ึนเป็นเพราะอะไร 
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 และจะแก้อย่างไร ตอนน้ีหยุดนั่งสมาธิตอนดึก ได้แต่เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
ก่อนนอนอย่างละ ๑ ช่ัวโมง แต่ไม่ถึงชั่วโมงก็หยุดเพราะยังรู้สึกกลัวอยู่คะ  
อยากกราบขอแนวทางปฏิบัติจากพระอาจารย์ด้วยคะ

พระอาจารย์ : ถ้าใช้ลมแล้วมันไม่เป็นผลดีก็ให้ลองมาใช้พุทโธแทน ให้บริกรรมพุทโธๆ 
แทนที่จะไปดูลมหายใจเข้าออก 

  

ต้องท�าเองถึงจะรู้
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : จะทราบได้อย่างไรครับว่า จิตของเราในขณะนั้นได้เข้าสู ่ขณิกสมาธิหรือ 
อัปปนาสมาธิแล้ว ในสภาวะเช่นนั้นจะมีอาการอย่างไรบ้างครับ 

พระอาจารย์ : เวลาเห็นคนอื่นเขากินอาหาร เราอยากจะทราบว่าเขาอ่ิมไม่อ่ิมนี้เราจะ 
ท�าอย่างไร เราไม่มีวันรู้หรอก เราต้องกินดู พอกินแล้วเราจะรู้ว่าอ่ิมมันเป็น
อย่างไร ฉนัใด ผลท่ีได้จากสมาธกิเ็ป็นอย่างนัน้ ต่อให้มานัง่มาเล่าให้ฟังปากเปียก 
ปากฉีก มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ให้ไปลองนั่งดู ถ้ามันสงบแล้วมันจะร้อง อ๋อ 
เองว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เอง 



227

ใช้เวลางานไปท�าอย่างอื่น
ที่ไม่ใช่งาน ผิดศีลข้อที่ ๒

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมอยากทราบเกีย่วกบัศลี ๕ ครบั ถ้าคนท�างานบริษทัเอาเวลาท�างานไปเล่นเกมส์ 
เล่นมือถือ แบบนี้ถือว่าผิดศีล ๕ ไหมครับ 

พระอาจารย์ : เขาให้มาท�างานไม่ใช่หรือ เมื่อเอาเวลาไปใช้ทางอื่นมันก็ถือว่าขโมยเวลา 
ถือว่าผิดศีลข้อที่ ๒ คือ อทินนา 

ทานบารมี
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : โยมฟังธรรมะของพระอาจารย์และอ่านในเฟสบุค๊บ้าง ชอบเตือนตัวเองว่าบญุต้อง
รีบท�า เดี๋ยวเกิดวันนี้ตายจะไม่ได้ท�า ชอบไปท�าบุญวัดป่า ท�าทานและบริจาคด้วย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่พ่อกับแม่ทุกข์ใจ บอกว่าท�าเกินตัว คนอื่น 
ไม่เห็นเขาท�าเลย เก็บเงินไว้ดีกว่าเด๋ียวแก่ไปจะล�าบาก ตอนนี้โยมลาออกจาก
งานมาอยู่บ้านนอกเพราะใกล้วัดและจะได้มีเวลาฝึกปฏิบัติภาวนา วันพระจะไป
ปฏิบัติท่ีวัดป่าใกล้บ้าน อยากจะถามว่าการท่ีเราท�าทานและช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่กลัวว่าจะจนแบบนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าคะ 

พระอาจารย์ : ไม่เห็นจะเป็นตรงไหน พระเวชสันดรท่านท�ามากกว่าเราหลายร้อยเท่า  
ก็ไม่เห็นจะเป็นกิเลสตรงไหน ท่านกลับได้ทานบารมี ท�าให้ท่านได้มาเกิดเป็น 
เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ออกบวช และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามล�าดับต่อไป  
เรียกว่าทานบารมี ไม่ใช่กิเลสบารมี 
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ท�าบุญกับพ่อแม่อย่างเดียวพอไหม
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : พ่อแม่ได้ช่ือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูก ถ้าเราท�าบุญกับพ่อแม่เพียงอย่างเดียว  
จะนับว่าเพียงพอหรือยังครับ 

พระอาจารย์ : ไม่พอหรอก ถึงแม้พ่อแม่จะเป็นพระอรหันต์ส�าหรับลูกๆ แต่ไม่ได้เป็น 
พระอรหันต์ในเชิงที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

ท�าบุญ
แบบไหนก็ได้บุญ
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าสมมุติว่าการท�าบุญท่ีท้ังผู้ ให้และของท่ีให้และผู้รับอย่างสันติอโศกหรือ 
พระบ้านซึ่งเป็นพุทธพาณิชย์อย่างนี้ แล้วเราไปท�าบุญด้วย บุญนั้นจะสมบูรณ ์
ไหมคะ แล้วบุญนั้นอุทิศได้หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ได้ บุญมันอยู่ท่ีใจเรา บุญท่ีเกิดจากการเสียสละเเบ่งปันทรัพย์สมบัติ 
ข้าวของเงินทองของเรา พอเราสละไปเราก็เกิดความสุขใจข้ึนมา ผู้รับไม่ส�าคัญ  
จะเป็นสุนัขก็ได้ เป็นแมวก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ เขาเป็นเพียงแต่ปัจจัยที่ท�าให้เรามี
โอกาสได้ท�าบุญเท่านั้นเอง 

 ดังนัน้ท�าบญุแบบไหนก็ได้ การท�าบุญด้วยการท�าทานนี้มนัง่าย เหมอืนกับไปร้าน 
เซเว่น มันเร็วพรวดพราด แต่ถ้าจะท�าบุญยากก็ต้องแบบว่าไปซื้อกับข้าวที่ตลาด 
แล้วต้องมาหงุมาต้มมาผัดมาอะไร กว่าจะได้มนักเ็หนื่อย เขาถึงไม่นิยมอทิุศบญุ 
จากการภาวนาเพราะว่ามันยาก กว่าจะได้บุญคือความสงบนีม้ันไม่ใช่ของง่าย  
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จงึเป็นธรรมเนียมท่ีเราปฏบิติักนัมากคื็อเอาแบบเร็วๆ ไปร้านเซเว่น คว้าโน่นคว้านี่ 
ได้เลย ท�าทานใส่บาตรปุ๊บก็อทิุศบุญได้เลย ค�าว่าบุญกคื็อความสขุใจนี่เอง มหีลาย 
ลักษณะ 

จิตออกนอกเป็นกิเลส 
จิตเข้าข้างในเป็นมรรค

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตามท่ีหนูเคยกราบเรียนว่าจิตของหนูมันโลดโผน แล้วเมื่อคืนมันลอยออกมา 
จากร่าง ถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูจะไม่มีสติรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ แต่มาถึงตอนนี้หนูมี 
ความรู้ตัวในขณะหลับมากข้ึน แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องประคองจิตอย่างไรเมื่อมัน
ออกมาข้างนอก 

พระอาจารย์ : ให้ดึงมนักลบัเข้ามา ใช้พทุโธดึงมนักลับเข้ามา เด๋ียวมนักก็ลับเข้ามาสูข้่างใน  
หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่า จิตออกนอกเป็นกิเลส จิตเข้าข้างในเป็นมรรค  
ดงัน้ันเป้าหมายของเราคอืต้องการดงึจิตเข้าข้างใน อย่าปล่อยให้มนัออกไป 
ข้างนอก ออกไปข้างนอกแล้วมนัจะท�าให้เกดิความเสยีหายต่างๆ ได้ แต่ถ้า
เข้าข้างในแล้วจะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ ท�าให้จิตเราสงบเย็นมีความสุข  
ดังนั้นเวลามันออกไปข้างนอก ออกไปทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ไปตามสถาน
บันเทิงต่างๆ ไปตามศูนย์การค้าต่างๆ ไปตามร้านอาหารต่างๆ ต้องดึงมันกลับมา
ด้วยพุทโธๆ ดึงมันกลับเข้ามาที่วัดให้ได้ เข้าใจไหม 

ศิษย์ : คือถ้ามันออกมาแล้วเจอสิ่งที่ผิดปกติแล้วมองไม่เห็น หนูก็พุทโธๆ 

พระอาจารย์ : ใช้พุทโธดึงกลับเข้ามา หรือจะใช้ปัญญามองว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นไตรลักษณ์ 
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ปล่อยวาง 
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ถ้าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน 
อยู่ในท่าเดียวไม่ได้
๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้านั่งสมาธิเฉยๆ แต่ไม่เดินจงกรมได้ไหมคะ

พระอาจารย์ : ได้ คือการปฏิบัตมินัไม่ได้อยู่ท่ีท่าน่ังหรือท่าเดนิ เพียงแต่ถ้าปฏิบัตแิบบ
มืออาชีพ คือปฏิบัติแบบท้ังวันทั้งคืน มันนั่งท่าเดียวไม่ได้ อยู่ในท่าเดียว 
ไม่ได้ เดีย๋วร่างกายพิกลพิการไป กเ็ลยต้องมกีารเปลีย่นท่า นัง่มากๆ นัง่นานๆ  
เลยต้องเปลี่ยนเป็นยืนบ้าง เดินบ้าง นอนบ้าง สลับกันไป เพื่อท่ีร่างกายจะได ้
ไม่พิกลพิการ การปฏิบัติก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนต้องมีสติประคับ
ประคองใจตลอดเวลา

 ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติมาก ปฏิบัติชั่วโมงเดียว จะนั่งก็ได้ จะเดินก็ได้ มันก็เหมือนกัน 
แต่ถ้าปฏิบัติท้ังวันท้ังคืนอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนท่า นั่งแล้วเมื่อยก็ลุกข้ึนมาเดิน 
เดินแล้วเมือ่ยก็กลบัมานัง่ ถ้าง่วงก็พกันอนสกั ๒ - ๓ ชัว่โมง ต่ืนข้ึนมาก็ปฏบิติัต่อ 
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ของทุกอย่างที่เกิดนี้
ท�าให้เกิดทุกข์ตามมา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ค�าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีท่านกล่าวว่า นอกจากทุกข์ไม่มอีะไรเกดิ นอกจากทุกข์
ไม่มีอะไรดับ

พระอาจารย์ : คือของทุกอย่างท่ีเกิดดับก็ท�าให้เกิดทุกข์ข้ึนมาท้ังนั้น มันจึงมีแต่ความ
ทุกข์ เกดิมากม็แีต่ทุกข์ แต่เรากลบัมาเหน็ว่าเป็นสขุกัน ดีใจเลีย้งฉลองวนัเกิดกัน 
ใช่ไหม ความจริงมันทุกข์แต่เราไปเห็นว่ามันสุข ของทุกอย่างที่เกิดนี้มันก็ท�า 
ให้เกิดความทุกข์ตามมา ไม่มีอะไรท่ีนอกจากความทุกข์ท่ีเกิดแล้วดับ
เท่านั้นในโลกนี้ เข้าใจหรือยัง 

แยกกายกับจิตออกจากกัน
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดิฉันเพิ่งได้รับการผ่าตัด หลังผ่าตัดมีอาการเจ็บแผล น้าดิฉันให้ภาวนาพุทโธไป
เรื่อยๆ แล้วบอกให้ดิฉันพยายามแยกกายกับจิตออกจากกัน ดิฉันฟังธรรมได้  
นั่งภาวนาพุทโธได้ แต่แยกกายกับจิตไม่ได้ ต้องท�าเช่นไรคะ 

พระอาจารย์ : กใ็ช้การบริกรรมพทุโธนี้เป็นการแยกไปก่อน แต่เป็นการแยกชัว่คราว เวลา
ท่ีเราอยู่กับค�าบริกรรมพทุโธ เรากจ็ะลมืเรื่องร่างกายไป กเ็หมอืนกบัแยกออกจาก
ร่างกายไปชัว่คราว ถ้าอยากจะแยกอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา พจิารณาว่าร่างกาย
เป็นเพียงดิน น�้า ลม ไฟ ไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเอง ดินไม่รู้ น�้าไม่รู้ ลมไม่รู้ 
ไฟไม่รู้ อาการ ๓๒ ในร่างกายเขาไม่รู้ เวลาท่ีถูกผ่าตัดเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บ ผู้ท่ีรู ้
คือใจ แต่ใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บ 
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 ดังนัน้ขอให้รูจั้กวิธีแยกแยะให้เข้าใจว่าใจน้ันมหีน้าท่ีรบัรูก้ร็บัรู้ไป แต่อย่า
ไปเจ็บกับร่างกาย ร่างกายเขาเจ็บก็รับรู้ว่าเขาเจ็บ ถ้าใจเจ็บก็เพราะว่าใจอยาก
จะให้ความเจ็บหายไป เมื่อเกิดความอยาก ใจก็จะทรมานเกิดความทุกข์ข้ึนมา  
อนันี้เป็นตัวท่ีเราสามารถจะก�าจดัได้คือความทุกข์ทางใจ คือให้รูเ้ฉยๆ ให้รบัสภาพ
กับร่างกาย เหมือนกับเรารับสภาพกับสิ่งต่างๆ เช่น ฝนตกแดดออกนี้เราก็รับไป  
เราก็รู้ว่าฝนตก รู้ว่าแดดออก แต่เราจะไม่ทุกข์กับฝนถ้าเราไม่มีความอยากให้
ฝนหยุด แต่ถ้าเราอยากให้ฝนหยุด เราก็จะทุกข์กับฝนได้เช่นเดียวกัน ร่างกาย
ก็เป็นเหมอืนฝนฟ้าอากาศ เราสามารถท่ีจะอยู่กบัเขาได้โดยไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็ได้  
มันอยู่ที่เราจะเลือก ถ้าเราอยากให้เขาไม่เจ็บ อยากจะให้หายเร็วๆ เราก็จะทุกข์
ถ้าเขายังไม่หาย แต่ถ้าเราอยู่กับเขาไป เขาจะหายก็หาย ถ้าไม่หายก็เป็นเรื่อง 
ของเขา เราก็จะไม่ทุกข์ นี่คือวิธีแยกด้วยปัญญา

 ถ้ายังแยกไม่ได้ ยังไม่มกี�าลงัแยกเพราะไม่มสีมาธิ ไม่มใีจท่ีเป็นอเุบกขา กต้็องใช้
พุทโธแยกและสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อน ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆ ไป ไม่ไปสนใจกับ
ความเจ็บของร่างกาย จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ จิตก็จะเป็นอุเบกขาแยกออก
จากร่างกายชั่วคราว จิตอยู่ท่ีหนึ่ง ร่างกายอยู่ที่หนึ่ง อยู่คนละส่วนกัน เหมือนน�้า 
กับขวดน�้า เราแยกกับขวดน�้าอย่างไร เราก็เทออกมาใช่ไหม เทน�้าออกจากขวด  
น�้าก็อยู่ท่ีหนึ่ง ขวดน�้าก็อยู่ท่ีหนึ่ง เวลาเราบริกรรมพุทโธ นั่งสมาธิท�าจิตให้รวม  
ก็เหมือนกับเราเอาจิตมารวมไว้ในสมาธิ สมาธิเป็นเหมือนถ้วยน�้าท่ีเราเทเอาน�้า
คือใจนี้เข้าไปในถ้วยคือในสมาธิ สมาธิออกมาจากร่างกายมันก็เลยไม่ไปรู้สึก 
รับรู้ความเจ็บของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บอย่างไร ขณะท่ีอยู่ในสมาธินี้จะไม ่
เดือดร้อน แต่พอเอากลบัมารวมกนัใหม่ เทน�า้กลบัเข้าไปในขวดใหม่ กเ็หมอืนกับ 
เอาจิตออกจากสมาธิมาสู่ร่างกาย มารับรู้เรื่องร่างกาย พอร่างกายเจ็บตรงนั้น 
ปวดตรงนี้ก็รู้ว่าเจ็บ แล้วไม่พอ ยังมีกิเลสอยากไม่ให้มันเจ็บขึ้นมา มันก็เลยเจ็บ
ตรงใจข้ึนมาอีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าต้องอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บ  
อย่าไปอยากให้มันหาย อย่าให้เกิดความอยากเกี่ยวกับความเจ็บโดยเด็ดขาด
แล้วมันจะไม่เจ็บทางใจ นี่คือแยกด้วยปัญญา 
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ฝึกสติได้ในขณะท�างาน
แต่ไม่สงบเต็มที่

๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ได้ฟังค�าตอบพระอาจารย์เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ว่าเราไม่จ�าเป็นต้อง
พิจารณาสุขหรือทุกข์อยู่ทุกวัน เพราะสุขและทุกข์เกิดจากเหตุ ถ้าเราท�าเหตุ 
ท่ีท�าให้เรามีสติเราก็เป็นสุข แสดงว่าถ้าเราฝึกท�าเหตุท่ีท�าให้เกิดสติทุกๆ วัน  
ในอิริยาบถ ๔ เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใด ก็เป็นการฝึกสติ 
ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ อย่างน้ีงานทางโลกก็ท�าให้เรามีความสุขไปสวรรค์ ได้ 
หรือไม่คะ

พระอาจารย์ : ได้ ถ้าเราสามารถฝึกสติได้ในขณะท่ีเราท�าภารกิจการงานต่างๆ เรากจ็ะได้สติ
ที่ท�าให้ใจเราว่าง ใจเราเย็นสบาย แต่ยังไม่ถึงขั้นสงบอย่างเต็มที่ ถ้าเราอยากจะ
ให้จิตเราสงบมากกว่าการเจริญสติ เราก็นั่งเฉยๆ นั่งหลับตา ไม่ใช้ร่างกายท�างาน 
ท�าการเพื่อใจจะได้ไม่ต้องท�างานเก่ียวกับร่างกาย ไม่ต้องคอยสั่งร่างกายให้เดิน  
ให้ท�าโน่นท�านี่ พอใจไม่ต้องสั่งร่างกาย ใจก็จะสงบมากข้ึนกว่าในขณะท่ีใช้ 
ร่างกายท�างานด้วยสติ ใจก็จะรวม ใจก็จะแยกออกจากร่างกาย ใจก็จะได้สมาธิ 
ได้อุเบกขา ได้ความสุขเต็มเปี่ยม แต่เป็นความสุขเต็มเปี่ยมชั่วคราวในขณะท่ี 
อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธมิาความสุขนั้นก็จะค่อยๆ ลดลงไปตามล�าดับ 
เพราะจิตจะเริ่มท�างานเริ่มคิดเริ่มปรุงต่างๆ ความสงบก็จะค่อยๆ หายไป

 ถ้าอยากจะให้ความสุขน้ันเตม็เป่ียมต่อไปกต้็องใช้ปัญญา แล้วจะไม่ท�าให้ 
ความสุขท่ีได้จากสมาธิมันลดน้อยหายลงไป ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็น
ไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ร่างกายไม่สวยไม่งาม เป็นอสุภะ อย่าไป
เห็นสิ่งต่างๆ ว่าสวยว่างามว่าดีเป็นอันขาด มันจะท�าให้เกิดตัณหาขึ้นมา ให้เห็น
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สวยไม่งาม ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมต้องหมดไป แล้วมันจะ
ระงับดับตัณหาความอยากต่างๆ ที่จะมาท�าลายความสุขที่ได้จากความสงบไปได้ 
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เป้าหมายคือต้องตัดความโลภ 
โกรธ หลง ความอยากต่างๆ 
ให้หมดไปจากใจ
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดิฉันนั่งสมาธิโดยไม่มีค�าบริกรรม ได้พบปีติแล้วอยากนั่งต่อไปเรื่อยๆ และนั่ง
ต่อไป เคยพบนิมิต ๔ ครั้ง แต่ไม่เคยเข้าอบรมการปฏิบัติธรรม เกิดอาการกลัว  
หลงัจากนัน้ก็ไม่พบอกีเลย ตอนน้ีสมาธิท่ีเรานัง่ได้ด�าเนินต่อไหมคะหรือตกไปแล้ว  
ปัจจบัุนไม่มฟีุง้ซ่านแล้ว อยากพยายามพฒันาปัญญาเพ่ิมเติมแต่ไม่ทราบว่าต้อง
ท�าอย่างไร และหากสมาธิตกลงแล้วจะแก้ไขอย่างไร ปัจจบุนัชวีิตทางโลก อารมณ์
โกรธ โมโห มีแต่ดับลงเร็วมาก ส่งผลให้งงๆ กับชีวิตว่าเราจะปรับตัวอย่างไร 

พระอาจารย์ : เป้าหมายของการปฏบิติักเ็พือ่ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมด
ไปจากใจ ถ้าเราตัดได้ เราจะมีสติมีสมาธิหรือไม่ก็เหมือนว่ามี เพราะถ้าไม่มีมัน 
ก็จะตัดไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นเราดูท่ีค�าตอบของโจทย์ก็แล้วกัน โจทย์ของเราก็คือ 
การก�าจัดความโลภ โกรธ หลง ความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ เราก�าจัดได้
หรือยัง ถ้าเราก�าจัดได้หมดแล้ว เราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมก็ได้ ไม่ต้องไปเจริญ
สติ ไม่ต้องไปนั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเจริญปัญญา ถ้าใจไม่มีความโลภ ความโกรธ  
ความหลง ความอยากอยู่ภายในใจ แต่ถ้ายังมีโลภ โกรธ หลง ยังมีตัณหาความ
อยากอยู่ ก็ต้องกลับไปที่การปฏิบัติให้เกิดปัญญา ให้เกิดสมาธิ ให้เกิดสติขึ้นมา  
ถึงจะสามารถก�าจัดความโลภ โกรธ หลง ความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากจิต
จากใจได้

 วิธีท่ีจะท�าให้มีสมาธิอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาก็ต้องมีสติเป็นตัวหลัก  
ถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีสติ จิตมันสงบก็อาจจะเป็นความสงบด้วยความบังเอิญหรือ
ด้วยเหตุอื่น แต่มันก็จะไม่ถาวร มันจะไม่ได้เป็นทุกครั้งไป แต่ถ้าสงบด้วยสติ 
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มันก็จะท�าให้เราสามารถท�าให้มันสงบได้ทุกครั้งท่ีเราต้องการถ้าเรามีสติควบคุม 
บังคับจิตของเรา 

 ดังนั้นต้องกลับมาเริ่มต้นท่ีการฝึกสติ เช่น การบริกรรมพุทโธๆ เวลานั่งสมาธิ 
ก็ให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มท่ี ถ้ายัง 
ไม่สงบอย่างเต็มท่ี ยังมีนิมิตเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งหยุด ให้บริกรรมต่อไป  
ให้มันไปสู่ความว่าง ความสงบ ความนิ่ง อุเบกขา สักแต่ว่ารู้ ให้ถึงจุดนั้น ถ้ายัง
ไม่ถึงก็อย่าเพิ่งหยุด เพราะยังไม่ใช่เป็นสมาธิ ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญ
ปัญญาต่อไป ถ้าได้สมาธิระดับอุเบกขาแล้วทีนี้ก็ออกมาเจริญปัญญาได้ ให้คิด
ให้พิจารณาสิ่งต่างๆ ว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้พิจารณา
ร่างกายว่าเป็นเพียงดิน น�้า ลม ไฟ เป็นอาการ ๓๒ ไม่สวยไม่งาม จะต้องเป็น
ซากศพในท่ีสุด ให้ดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วจะสามารถตัดตัณหา
ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ 

พิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลา
ยกเว้นขณะท�าสมาธิเท่านั้น

๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การพิจารณาอสุภะควรท�าในอิริยาบถใดบ้างครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาทั้งวัน แต่อยาก
ท�าร่วมกับการนั่งสมาธิได้หรือไม่ครับ 

พระอาจารย์ : การเจริญปัญญา เช่น อสุภะ ท�าได้ตลอดเวลา ยกเว้นในขณะที่ท�าสมาธิ 
เท่านั้น เวลาท�าสมาธิน้ีต้องการหยุดความคิดต่างๆ ตอนน้ันไม่ใช่เวลา 
เจริญอสุภะเจริญปัญญา เป็นเวลาที่จะหยุดความคิดปรุงเเต่งเพื่อให้เข้าสู่
ความสงบ แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วนี้สามารถพิจารณาได้ตลอดเวลา 
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สร้างก�าลังพุทโธ
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานั่งสมาธิ บางครั้งก็รู้สึกว่าพุทโธชัด สติเกาะอยู่กับพุทโธ เวลามีความคิด 
ก็ไมส่นใจ ตดัมันไปได้ กท็�าให้นัง่ได้นานและไมรู่ส้กึถงึอาการเจ็บปวดจากการนัง่ 
แต่บ่อยครั้งพุทโธไม่ชัดเพราะความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาบ่อยๆ บางครั้ง 
ก็ไหลไปกับความคิด มันเลยท�าให้พุทโธกับความคิดเหมือนภาพซ้อนแล้วท�าให้
นั่งได้ ไม่นาน และสุดท้ายก็ไปท�าตามความอยากเพราะก�าลังสติไม่มากพอ  
ถามหลวงพ่อว่าจะท�าอย่างไร ใจมันแบ่งเป็นสองระหว่างพุทโธกับความคิด  
เคยลองนับพุทโธ ๑ - ๑,๐๐๐ สวดอิติปิโส แต่ก็ได้ไม่นาน เดี๋ยวก็เผลอไหลไป
กับความคิดเพราะสติสู้ ไม่ได้ อาการมันเหมือนชักเย่อระหว่างความคิดกับพุทโธ 
จริงๆ คะ เหนื่อยจนท�าให้สู้ ไม่ไหวคะ

พระอาจารย์ : ก็ต้องพยายามดึงมาทางพุทโธอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะมีก�าลังมากขึ้นเรื่อยๆ 
ให้พยายามอยู่กับพุทโธไป เวลามีความคิดมาดึงก็อย่าไป ดึงกลับมาหาพุทโธ 
ท�าไปเรื่อยๆ ตอนนี้มันเป็นการสร้างก�าลัง พอก�าลังเราเพิ่มมากๆ ต่อไปมันก็จะ 
ไม่สามารถที่จะมาดึงเราออกจากพุทโธได้

ถ้าเป็นสมาธิ 
จะต้องไม่มีความคิด
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : โยมมีปัญหา คือเวลานั่งสมาธิ โยมจะใช้พุทโธๆ ไป แต่คราวนี้มันกลับไม่สงบ  
ไม่ทราบว่ามันเป็นความคิดหรืออย่างไร มันเห็นว่าเสียงท่ีเราได้ยินมันไม่ได้เป็น 
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ตัวเรา แต่มนัเป็นสิ่งท่ีลมพามาให้ได้ยิน หรือแม้แต่ในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรา แต่มนั
เป็นสิ่งที่เป็นธาตุ พอโยมนั่งไปนานๆ มันมีเวทนา ทุกทีมันจะหงุดหงิดกับเวทนา
อันนั้น ก็ใช้พุทโธข่ม แต่คราวนี้มันไม่เป็นเวทนาอย่างที่โยมเคยเห็นมัน มันกลับ
กลายเป็นธาตุท่ีเป็นความแข็งความอ่อน เป็นลมท่ีมันวิ่งไม่ได้ มันมีสภาพเป็น
แบบนี้ โยมว่าโยมฟุ้งไปหรือว่าอย่างไร

พระอาจารย์ : แล้วมันเป็นอย่างไร มันท�าให้ใจสงบหรือไม่สงบล่ะ 

ศิษย์ : มนัก็สงบค่ะ แต่ทุกครัง้โยมจะพทุโธ แต่คราวนี้มนักลายเป็นความคิดอนันี้ข้ึนมา 
โยมสงสัยว่ามันถูกมันใช่ไหม ท�าต่อไปได้ไหม 

พระอาจารย์ : อยู่ที่ผล ถ้ามันสงบมันก็ได้มันก็ถูก ถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่ถูก เหมือน
กินอะไร กินแล้วอิ่มมันก็ถูก ถ้ากินไม่อิ่มมันก็ไม่ถูก นั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจสงบ  
ถ้ามนัยังคดิอยู่มนัก็ไม่ใช่สมาธิ สมาธิมนัต้องสงบ น่ิง เฉย สบาย เป็นอเุบกขา  
เป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้น

ศิษย์ : อันนี้ก็เท่ากับเป็นความคิด 

พระอาจารย์ : คือมันไม่เป็นความรู้สึก ความคิดคือคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ อันนี้เรียกว่า
ความคิด แต่ความรู้สึกก็คือใจรู้สึกเฉยๆ เย็นสบาย 

ศิษย์ : บางครั้งพอนั่งไปแล้วจิตมันเหมือนดิ่งลงไป แต่สักพักมันกลับขึ้นมาแล้วก็คิดถึง
อกุศล 

พระอาจารย์ : ถ้าเป็นความคดิมันก็ไม่ใช่สมาธิแล้ว มันต้องไม่มีความคดิ ถ้ามันดิ่งเข้าไป
แล้วต้องให้มันอยู่นานๆ จะอยู่นานๆ ก็ต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึ่ง พุทโธๆ หรือ 
มีอะไรก�ากับจิต ถ้าไม่มีอะไรก�ากับมันก็จะไปแบบนี้แหละ ไปตามเรื่องของมัน 
มันจะด่ิงก็ด่ิง มันจะเด้งก็เด้ง แต่ถ้ามีพุทโธนี้มันจะคุมไว้ ไม่ให้เด้ง มันจะให้ด่ิง
อย่างเดียว
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ผลของการเจริญสติ
อย่างต่อเนื่อง
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ได้ฟังเทศน์ของหลวงพ่อในธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๓ กรกฎา ๕๖ หลวงพ่อตอบ
พธิีกรท่ีถามว่าหลวงพ่อเข้าสมาธิด้วยการจ�าหรือเปล่า แล้วหลวงพ่อตอบว่า ใช้สติ 
อย่างเดียว ใช้ดูลมหยุดความคิดอย่าให้มันคิด เดี๋ยวมันก็เข้าไปเอง ถ้ามีก�าลัง 
มากๆ ไม่ต้องดูลม ไม่ต้องใช้อะไร เพียงแต่หยุดความคิดปั๊บมันก็เข้าไปเอง  
ถามว่าการท่ีจะเข้าสมาธิได้แบบน้ีเป็นผลมาจากการเจริญสติท้ังวันท้ังคืนยกเว้น
เวลาหลับ โดยไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากการเจริญสติใช่หรือไม่คะ

พระอาจารย์ : มันเป็นผลที่ท�าให้สติมีก�าลังมาก การจะมีมากก็ต้องมีการเจริญสติอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่พลั้งเผลอ ไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อย 

ศิษย์ : หนูได้อ่านเทศน์ของหลวงตาท่ีท่านเล่าตอนท่านจิตเสื่อม ช่วงท่ีท่านใช้พุทโธ 
ปิดความคิด ท่านว่าพทุโธปิดช่องไว้ไม่ให้มนัออก มนัเหมอืนอกจะแตก ทุกข์แสน 
ทุกข์ ซัดกันตลอดหลับ ไม่มีค�าว่าเผลอ นี่ก็คือการต่อสู้กันระหว่างพุทโธกับ 
ความคิดใช่ไหมคะ ถ้าเรามีความอดทนกับความทุกข์ทรมานในช่วงนี้ได้คือ 
ไม่เผลอไปจากพุทโธใช่หรือไม่คะ ถึงจะสามารถควบคุมความคิดได้เหมือนอย่าง
ที่หลวงพ่อบอกว่าสั่งให้หยุดคิดแล้วจิตก็เข้าสู่ความสงบได้ทันที

พระอาจารย์ : ใช่แล้ว ให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ 
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ปฏิกิริยาต่อต้านของใจ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : นั่งสมาธิแล้วมันมีอาการแน่นตรงบริเวณหัวคิ้ว แน่นในโพรงจมูก ลูกตาสองข้าง
เกร็งปวดแน่นไปหมด สักพักก็ปวดทั้งหัวเลย แต่จิตมีความตั้งมั่น มีสมาธิ สงบ 
ความปวดความแน่นนัน้ยังอยู่ แต่บางทีก็แอบหงดุหงิดอยากให้มนัหาย ร�าคาญมนั  
แต่ก็พยายามไม่เพ่ง หายใจสบายๆ ดูรู ้มันไป แต่มันก็แน่นอีก เป็นแบบนี้
ตอนนั่งสมาธิหรอืตอนน่ังเฉยๆ มันจะแน่นเกร็งทันที แต่ตอนเดินหรือท�าอะไร 
ในชีวิตประจ�าวันก็เบาๆ ไม่ค่อยแน่น เรียนถามว่าที่ท�าอยู่ถูกต้องไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้าเราสามารถนัง่ได้โดยท่ีไม่มปัีญหากบัสิ่งท่ีปรากฏข้ึนกใ็ช้ได้ แต่ถ้าเรานัง่
แล้วไม่สามารถท่ีจะทนอยู่กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้กอ็าจจะต้องใช้วธิีอ่ืน ไม่ทราบว่าเวลา
นั่งนั้นใช้อะไรอยู่ ถ้าใช้การเพ่งการดูลมแล้วเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไป 
ดูลม ให้มาใช้ค�าบริกรรมพทุโธไปก่อน หรือถ้าใช้ค�าบริกรรมแล้วเกดิอาการเหล่านี้
ข้ึนมากใ็ห้ใช้การสวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์ไปให้ใจสบายก่อนแล้วค่อยมาพทุโธ
หรือค่อยมาดูลมหายใจเข้าออก เพราะธรรมชาตขิองจิตท่ีเคยคดิเคยปรงุเคย 
ท�าอะไรตามอิสระ พอมาถูกบังคับให้อยู่กับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง คืออยู่กับ
การบริกรรม อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านด้วย
การสร้างความรู้สึกแน่นตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมา แต่ถ้าให้นั่งท�าอะไรตาม 
ใจชอบน้ีจะไม่เป็น ให้นั่งดูหนังดูละครนี้จะไม่เป็น นั่งเล่นไพ่ท้ังคืนอย่างนี้ 
จะไม่เป็น แต่พอมาให้นั่งพุทโธๆ แป๊บเดียวเป็นไปหมดเลย

 ดังนั้นถ้ายังไม่มีสติพอท่ีจะหยุดปฏิกิริยาของใจได้ก็ต้องหาอย่างอื่นแทนไปก่อน 
เช่น การสวดมนต์ สวดในใจไปในขณะท่ีเรานัง่สมาธินี่แหละ ไม่ต้องลืมตา ไม่ต้อง
พนมมอื หรือว่าจะฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนก็ได้ บางคนยังนัง่เองไม่ได้กอ็าศยัการ
ฟังเทศน์ฟังธรรมไป ฟังแล้วใจก็จะเบาจะเย็นลง พอรู้สึกว่าสบายก็ลองปิดเทศน์ 
แล้วก็ลองเพ่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไป ก็อาจจะไม่มีอาการต่อต้านต่างๆ 
เกิดขึ้นมา 
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ดาวน์โหลดธรรมะเป็นบาปไหม
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ดาวน์โหลดธรรมะจากยูทูปที่ผู้เทศน์แจกฟรี ปกติเวบนี้จะให้ดูผ่านเน็ต ถ้าโหลด
มาแล้วต้องลบหรือไม่ ถ้าฟังต่อจะถือว่าบาปหรือไม่ จะเป็นบาปอทินนาหรือไม่ครบั

พระอาจารย์ : ส�าหรับธรรมะท่ีแสดงไว้ท่ีใส่ไปในอินเตอร์เน็ตนี้ เราไม่มีสงวนลิขสิทธ์ิ  
เป็นธรรมทาน แจกฟรี แต่คนอื่นเขาจะมาคิดใช้จ่ายอย่างอื่นนี้ เราก็ไม่สามารถที่
จะไปห้ามเขาได้ เช่น เขาอ้างว่าต้องเสียค่าเผยแผ่ ถ้าไปเอาจากเวบไซต์ของเขา
ต้องมีค่าใช้จ่าย เราก็ต้องจ่ายเขาไป แต่ถ้าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไร

อุปาทานของเราต่อบุคคลต่างๆ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ท�าไมเราถึงมอีารมณ์กบัการกระท�าหรือค�าพดูของแต่ละบคุคลท่ีติดต่อพดูคุยด้วย 
ไม่เท่ากัน บางค�าพูดคล้ายๆ กันแต่กลับไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าเป็นบางคนกลับมี
อารมณ์ขุ่นเคืองท้ังๆ ท่ีเขาก็พูดเหมือนคนแรกท่ีพูดแล้วท�าให้เราไม่มีอารมณ์  
แต่กับคนนี้ท�าไมเราถึงรู้สึกไม่ดีเวลาที่พูดคุยด้วยคะ 

พระอาจารย์ : เพราะเราให้น�้าหนักกับคนแต่ละคนน้ีไม่เท่ากัน บางคนเราก็ให้ 
น�้าหนักมาก หวังมาก บางคนเราก็หวังน้อย ถ้าบางคนเราหวังมาก เวลาเขา
ไปพดูในสิ่งท่ีท�าให้เราผิดหวงัแล้วเราก็จะทุกข์มาก แต่ถ้าเราหวงัน้อย เวลาเขาพดู
ในสิ่งที่เราผิดหวัง เราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เหมือนกับคนที่เราหวังมาก ดังนั้นมันอยู่ที่
อุปาทานของเราต่อบคุคลต่างๆ คนไหนท่ีเรารกัมาก เรามกัจะเสยีใจมาก คนท่ีเรา
ไม่รักนี้ เรามักจะไม่เสียใจ ดังนั้นถ้าไม่อยากเสียใจก็อย่าไปรักใคร 
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เราห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ามใจเราได้
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาท่ีเรามอีารมณ์โกรธไม่พอใจกบัการท่ีถูกล�า้เส้นความเป็นส่วนตัว เราจะระงบั
อาการนี้ได้อย่างไร หรือมีวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดอย่างไร หนูอยากเป็นแบบปฐพี
ท่ีหลวงพ่อสอนว่าใครจะท�าอะไรก็ได้ จะเหยียบย�่าจะอะไรก็ไม่มีอารมณ์ แต่หนู
เป็นเหมือนแผ่นดินที่จะคอยไหวและสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา 

พระอาจารย์ : ต้องพยายามแก้มันไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ามเราได้ วิธีเวลา
เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้ภาวนาไป บริกรรมพุทโธๆ ไป นับ ๑ ๒ ๓ ไปก็ได้ นับไป
จนกว่าใจจะสงบ อย่าส่งใจเราไปคิดถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่ท�าให้ใจเราวุ่นวาย 
เราต้องถือหลกัว่าเราห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ามใจของเราได้ ดังนัน้อย่าไปพยายาม 
ห้ามเขา อย่าไปตอบโต้เขา อย่าไปพูดอะไรกับเขา ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
อย่าไปพดู เรากลบัมาท�าใจของเราดีกว่าว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็จะต้องเจอสิ่งต่างๆ 
สิ่งท่ีเราชอบและสิ่งท่ีเราไม่ชอบ เราไม่สามารถท่ีจะเลอืกได้เสมอ เมือ่เราเจอสิ่งท่ี
ไม่ชอบ เราก็ต้องหดัท�าใจ ถ้าเราท�าใจได้ สิ่งท่ีเราไม่ชอบจะไม่ท�าให้เราเดือดร้อนใจ 

อยากเป็นคนมีเมตตา
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนอูยากเป็นคนเมตตากบัทุกคนได้เท่าๆ กนั แต่ท�าไมกบับางคนหนรููส้กึไม่ชอบ
ไม่พอใจเขาเลยทั้งที่ในใจก็อยากเมตตา ไม่อยากถือสากับค�าพูดหรือการกระท�า
ของเขา แต่พอได้เข้าใกล้ได้เจอเขาได้พดูคุยก็มอีารมณ์ทุกครัง้ หนจูะแก้ปัญหานี้ 
อย่างไรดีคะถึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีเมตตา 
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พระอาจารย์ : เราต้องมองในส่วนที่เหมือนกันทุกคน ทุกคนนี้มีส่วนเหมือนกันตรงไหน 
ก็ตรงที่เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องเจอความทุกข์ด้วยกันทุกคน  
ถ้าเรามองตรงส่วนนี้เราก็จะมีความเมตตากับเขาได้ แต่ถ้าเราไปมองเห็น 
ส่วนต่างๆ ที่บางคนก็มีความสุขมากกว่า มีความทุกข์น้อยกว่า มีสิ่งนั้นมากกว่า 
มีสิ่งนี้น้อยกว่า อะไรอย่างนี้ ถ้าเราไปเห็นส่วนต่างก็อาจจะท�าให้เราไม่สามารถจะ
ให้ความเมตตาเท่าเทียมกันได้

 ดังนัน้เราต้องมองส่วนท่ีเหมอืนกนัและส่วนทีม่นี�า้หนักมากท่ีสุดกค็อืทุกคน 
เกดิมาแล้วจะต้องเจอกบัความทุกข์ด้วยกนัทุกคน ทุกข์กับความแก่ ทุกข์กบั 
ความเจ็บ ทุกข์กับความตาย เราไม่จ�าเป็นจะต้องไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขา 
เพราะความทุกข์ท่ีเขาจะต้องแบกนี้มันมากอยู่แล้ว เวลาเราไปให้ความทุกข์ 
กับเขา มันก็ไม่เพิ่มมากข้ึนก่ายกอง แต่กลับจะท�าให้เขากลับมาให้ความทุกข์ 
กบัเราอกี ถ้าเรายังไม่สามารถให้ความเมตตาได้ ก็ให้ใช้อเุบกขาไปก่อน คือ 
ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา เขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขา ตอนนี้เรายังให้ความ
เมตตาไม่ได้ก็อย่าไปท�าร้ายเขาก็แล้วกัน ท�าใจเฉยๆ ปล่อยเขาไป เขาจะร้าย 
ก็เรื่องของเขา เขาจะดีก็เรื่องของเขา 

การละสักกายทิฏฐิ
ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : วิธีละสักกายทิฏฐิ จ�าเป็นต้องทรมานตนหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ไม่ต้องทรมานหรอก แต่มนัต้องเจอความจริงของร่างกาย ร่างกายนี้คือ
สิ่งที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเรา แต่ร่างกายนี้มันจะต้องเจ็บต้องตาย ทีนี้
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เราจะท�าอย่างไรเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายได้เวลาที่ร่างกายเจ็บ เวลาที่ร่างกาย
ตาย เพราะถ้าเราปล่อยไม่ได้เราจะเกดิความทุกข์ทรมานใจ เพราะเราอยากจะให้
ความเจ็บหายไป เราไม่อยากจะตาย ดังนั้นเราต้องหาวิธีท่ีจะมาซ้อมใจของเรา 
ไว้ก่อน วิธีซ้อมกบัความเจบ็กคื็อเราต้องนัง่ไปจนกว่ามนัจะเจบ็ เจบ็แล้วเราก็ต้อง
หัดท�าใจให้อยู่กับมันว่าความเจ็บนี้เราไปหยุดมันไม่ได้ ห้ามมันไม่ได้ คราวนี้เรา
อาจจะห้ามมันได้ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถ แต่เวลามันเกิดอาการเจ็บไข้ ได้ป่วย 
เป็นโรคมะเร็งขึ้นมาอย่างนี้ เราห้ามไม่ได้ เราต้องอยู่กับมัน ถ้าเราเคยฝึกอยู่กับ
ความเจ็บของร่างกายได้ ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน 

 อย่างนี้จะเรียกว่าทรมานหรือไม่ทรมานก็ไม่รู ้ แต่มันเป็นข้อสอบหรือว่าเป็น 
การบ้านท่ีเราจะต้องท�ากัน เพราะต่อไปร่างกายของเราจะต้องเจ็บไข้ ได้ป่วย  
แล้วมียามีหมอขนาดไหนก็ไม่สามารถท่ีจะรักษามันได้ เช่นเดียวกับความตาย 
มนัจะต้องมาอย่างแน่นอน เราอาจจะต้องพาร่างกายไปหาท่ีมนัเสีย่งกบัความเป็น 
ความตายดู เช่น ไปอยู่ในป่าช้า อยู่ในป่าในเขาที่มีสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆ แล้ว
ลองดูซว่ิาเราพร้อมท่ีจะให้ร่างกายนี้ตายไปหรือไม่ ถ้าไม่พร้อม เรากจ็ะทุกข์ ถ้าเรา 
พร้อม เราก็จะไม่ทุกข์ 

 นี่คอืการละสกักายทิฏฐิ คอืเราต้องพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่ตวัเราของเรา  
สักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จากเราไป เราจะปล่อยมันแก่ 
เจ็บ ตาย ไปต่อหน้าต่อตาเราได้หรือเปล่า ถ้าเราปล่อยได้ เราจะไม่ทุกข์
กับมัน ถ้าเราปล่อยไม่ได้ เราจะทุกข์กับมัน 
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ต้องพิจารณาอสุภะ
ให้มันติดตาติดใจ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ได้มีโอกาสดูภาพยนตร์ดูละคร รู้สึกว่าตัวเองติดใจในรูปกายหน้าตาของดารา 
นักแสดงมากๆ พอพยายามพิจารณาทางอสุภะก็จะช่วยได้แค่วาระหนึ่งเท่านั้น 
แล้วความยินดีพอใจเหล่านัน้จะเข้ามาใหม่เหมอืนเดิม กราบขออบุายวิธีท่ีจะช่วย
ในการขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ด้วยครับ หากยังต้องด�าเนินตามวิถีชีวิตแบบฆราวาส 
คือมีการดูหนังฟังเพลงเท่ียวเตร่ท่ัวไปอยู่ ยังต้องพบเจอกับคนหน้าตาดีในการ 
ใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องพยายามพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ ให้มันติดตาติดใจ เวลาเห็นคน
หน้าตาดีๆ ก็จะได้เห็นส่วนท่ีไม่ดีของเขาด้วย ถ้าเราไม่ดูอยู่เรื่อยๆ พอเห็นคน
หน้าตาดีๆ เราก็จะลืม แล้วเราจะเกิดอารมณ์คลั่งไคล้หลงใหลไป แต่ถ้าเราหมั่น
พิจารณาภาพท่ีไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆ อย่าหยุด เวลาท่ีไม่ต้อง
คิดเรื่องใดก็ให้นึกถึงอสุภะไปเรื่อยๆ จนมันจ�าได้ เหมือนกับหัดท่องสูตรคูณ  
หัดท่องไปเรื่อยๆ จนจ�าได้ เหมือนหัด ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ถ้าเราหัดท่องอยู่เรื่อยๆ 
หัดท่องอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่ลืม ก.ไก่ ข.ไข่ ฉันใด ถ้าเราหมั่นพิจารณาระลึก
ถึงภาพท่ีไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆ ต่อไปพอเราเห็นภาพท่ีสวยงาม  
เรากจ็ะสามารถดึงภาพท่ีไม่สวยงามท่ีอยู่ในใจของเรานี้ลบล้างกับภาพท่ีสวยงามได้  
ท่ีเราท�ากันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ขยันพิจารณา ไม่ขยันจดจ�ากัน เห็นปั๊บแล้ว 
เด๋ียวก็ลืม พอไปเห็นภาพท่ีสวยงามปั๊บ เราไม่สามารถเห็นภาพท่ีไม่สวยงามได้ 
นึกอย่างไรก็ไม่มาเพราะว่าเราไม่พิจารณาให้มันฝังอยู่ในใจของเรา ให้มันอยู่ใน
จิตส�านึกของเรา

 ดังนัน้เราต้องหมัน่พิจารณาอสภุะอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราอยากท่ีจะก�าจัดกามราคะ 
ให้หมดไปจากใจ 
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จะเชื่อคนตาบอด
หรือคนตาดี

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ในทางพระพุทธศาสนาบอกว่า คนเรานี้มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องต้นไม่มี
เบื้องปลาย เกิดมาแล้วนับไม่ถ้วน แต่หากมองไปในทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า 
มนษุย์ได้มาบนโลกนี้เพยีง ๒๐๐,๐๐๐ ปีท่ีผ่านมา ขอโอกาสพระอาจารย์อธิบาย
ในสิ่งที่กระผมยังสงสัยในส่วนที่มีความขัดแย้งกันตรงนี้ด้วยครับ

พระอาจารย์ : เรื่องของนักวิทยาศาสตร์น้ีเป็นเหมือนเรื่องของคนตาบอด ส่วน 
เรื่องของพระพุทธศาสนาน้ีเป็นเรื่องของคนตาดี เราก็ต้องเลือกว่าเราจะ 
เช่ือคนตาดีหรือเช่ือคนตาบอด ถ้าเราเชื่อคนตาบอดก็เช่ือนักวิทยาศาสตร์  
ถ้าเราเชื่อคนตาดีเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า 

ท�าไม่ถูกประเพณี
ถือว่าผิดประเวณี

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หากพวกหนุ่มสาวที่ชิงสุกก่อนห่าม เขาผิดศีล ๕ ไหมครับ

พระอาจารย์ : ตามธรรมเนียมของชาวพุทธเรา คือการท่ีจะร่วมหลับนอนกับใครนี้ต้อง
ท�าให้ถูกประเพณี ประเพณีกคื็อต้องไปสูข่อต้องได้รบัอนญุาตจากบิดามารดาของ
ท้ังสองฝ่ายถึงจะสามารถร่วมหลับนอนกันได้ ถ้าไม่ผ่านการรับรู้ของบิดามารดา
ของสังคมก็จะถือว่าผิดประเวณี 
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ควรดูในสิ่งที่ท�าให้
กิเลสตัณหาดับไป
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลานั่งสมาธิ บางท่านก็ให้ดูลมหายใจ บางท่านก็ดูอาการของร่างกาย บางท่าน 
ก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย แต่ท้ังหมดก็เหมือนให้ดูกายของเราเป็นหลัก
ทั้งนั้น ท�าไมถึงดูสิ่งรอบตัวที่ไม่ใช่กายไม่ได้หรือครับ 

พระอาจารย์ : เพราะว่าของบางอย่างเราดูแล้วมันจะท�าให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา เช่น ดูภาพ
สวยๆ งามๆ มันก็เกิดอารมณ์ ดูธนบัตรมันก็เกิดอารมณ์อยากได้ ดูหุ้นอย่างนี้ 
มันก็จะมีอาการวุ่นวาย หุ้นขึ้นก็ดีใจ หุ้นตกก็เสียใจ ดังนั้นการดูของบางอย่างนี้ 
ไม่ควรดู เพราะถ้าดูแล้วท�าให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็ไม่ควรดู ควรดูในรูปในสิ่ง
ที่ท�าให้กิเลสตัณหาดับไป 

การบูชาด้วยสิ่งสักการะ 
ไม่ส�าคัญเท่ากับการปฏิบัติบูชา
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผมเห็นคนถวายอาหารพระพุทธรูปท่ีบ้าน เขาถวายเพื่อบูชาพระพุทธ อาหารท่ี
ถวายแล้วน�ามากินจะเป็นบาปไหมครับ 

พระอาจารย์ : ไม่บาปหรอก อาหารก็ไม่เป็นของพระพทุธ พระพทุธรปูกินไม่ได้ เป็นความเชือ่ 
เท่านั้นเอง แล้วเป็นการกระท�าท่ีไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นเหมือนกับการเล่น
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กิเลส เอาอาหารไปตั้งไว้ เสร็จแล้วก็เอามากินเอง เอาไปตั้งท�าไม ก็กินมันสดๆ 
ร้อนๆ ไม่ดีกว่าหรือ

 พระพทุธเจ้าสอนแล้วว่า การบชูาพระพทุธเจ้านี้ต้องบชูาด้วยการปฏบิติับูชา ถ้าจะ 
บชูาด้วยเครื่องสกัการะก็ให้บชูาด้วยดอกไม้ธปูเทียน แต่อาหารน้ีมนัไม่เป็นสิ่ง 
ท่ีสมควรบูชาสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ แต่การบูชาท่ีแท้จริงต้องอยู่ท่ีการปฏิบัติบูชา 
ไม่มธีปูเทยีน ไม่มดีอกไม้ ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เรามีการปฏิบัตติามค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างเต็มท่ีแล้ว และเป็น 
การบูชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราบูชากันด้วย 

ศิษย์ : ดิฉันจุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์ บางวันก็จุด บางวันก็ไม่จุด เป็นอะไรไหมคะ 
แล้วจุดธูป ๙ ดอก ได้ไหมคะ

พระอาจารย์ : ก็อย่างท่ีได้ตอบปัญหาไปเมือ่ก้ีนี้แล้วว่า การบชูาด้วยสิ่งสกัการะนี้ไม่ส�าคัญ
เท่ากับการปฏิบัติบูชา ถ้าจุดธูปเทียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติ ก็สู้ปฏิบัติแล้วไม่ได้จุด 
ธูปเทียนไม่ได้ ขอให้ถือการปฏิบัติบูชาเป็นหลัก 

ความยึดติดในบุญที่ท�า
ธ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การสร้างองค์พระประธานถวายเข้าโบสถ์ แล้วทางเจ้าภาพได้จารึกช่ือผู้ร่วมบุญ
ไว้ที่ฐานองค์พระประธาน แล้วเวลาฆราวาสเข้ามากราบไหว้บูชาสักการะองค์พระ
ก็กราบรายชื่อผู้สร้างไปด้วย สมควรจะจารึกชื่อลงไปหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : เวลาเขากราบก็ไม่ได้ ไปดูว่าช่ือใครหรอก เขาก็กราบพระพุทธรูปกราบ
พระพุทธเจ้า การที่เขาใส่ชื่อลงไปเพราะว่าเขายังมีความยึดติดในบุญที่เขาท�าอยู่  
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เขากลัวว่าถ้าไม่มีบุญติดอยู่กับพระพุทธรูปแล้วเขาจะไม่ได้บุญ ก็ไม่ได้ถือว่า
เป็นเรื่องเสียหายอะไร อยากจะติดก็ติดไป แต่ไม่ติดก็ได้บุญเท่ากัน ไม่ติด 
กลับจะได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่ไปมีความยึดติดกับสิ่งที่เราท�า ท�าบุญแล้วเรา 
ต้องปล่อย ให้ของใครไปแล้วเราต้องปล่อย ของท่ีเราให้เขาไปแล้วมันไม่ได้เป็น
ของเราแล้ว เป็นของคนที่เขารับไปแล้ว 

การเห็นและรู้วิธีดับกิเลสได้
คือเป้าหมายส�าคัญ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ขณะภาวนาในระยะหลงัมานี้ มกัได้รูแ้ละได้ยินการเต้นการสัน่สะเทือนการท�างาน
ของหัวใจทุกครั้ง ความละเอียดแต่ละครั้งแตกต่างกันไป เกิดๆ ดับๆ สลับกันไป
เรื่อยๆ เมื่อเกิดข้ึนก็รู้ แล้วกลับไปรู้ลมหายใจต่อไป ถามว่ามีประโยชน์กับการ
ภาวนาหรือไม่อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : การเหน็หวัใจเต้นนี้ไม่มปีระโยชน์อะไร ให้ดูว่ากเิลสในใจเราเกดิหรือไม่เกิด
จะดีกว่า ถ้าเห็นมันเกิดแล้วเรามีวิธีดับมันได้ก็ยิ่งจะดีใหญ่ 

 เป้าหมายของปฏบิตัินี้ไม่ต้องการเห็นหัวใจ ตับ ไต ไส้ พงุ เตน้หรือท�างาน  
เราต้องการเห็นการท�างานของกิเลสตัณหาและต้องการเห็นวิธีท่ีจะระงับ
ดับกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจ 



249

ให้ทานเพื่อหวังผล
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เมื่อก่อนนี้ให้ทานก็มักจะหวังผลในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้าง ตอนนี้มารู้ว่าการ 
ให้ทานเป็นเครื่องปรุงเเต่งจิตโดยจะมีผลมากมีอานิสงส์มาก อยากทราบว่า 
การปรุงเเต่งจิตนี้เป็นการสละเพื่อลดความตระหนี่หรือหมายถึงอะไรครับ 

พระอาจารย์ : การสละก็เพื่อที่เราจะได้เลิกพึ่งเงินทองข้าวของต่างๆ เพื่อที่เราจะได้มาพึ่ง
การปฏิบัติธรรมเเทนนั่นเอง เป้าหมายของการท�าทานที่แท้จริงอยู่ตรงนั้น 

ศิษย์ : รู้อย่างน้ีแล้วเมื่อให้ทานจึงคิดว่าเป็นการปรุงเเต่งจิตของฉัน แต่เหตุท่ีคิดว่าเพื่อ
ปรุงเเต่งจิตก็เพราะหวังจะได้อานิสงส์มาก แบบนี้ก็เท่ากับว่าให้ทานเพื่อหวังผล 
อยู่ดีใช่หรือไม่ครับ 

พระอาจารย์ : ท�าอะไรกต้็องหวงัผลท้ังน้ัน ไม่มใีครท�าอะไรแล้วไม่หวงัผล เพียงแต่ว่า 
ผลท่ีควรจะหวังน้ันมันเป็นผลอันใด ท�าทานแล้วหวังให้คนอ่ืนท�าสิ่งนั้นสิ่งนี ้
ให้กับเราก็อาจจะผิดหวังได้ เพราะท�าแล้วเขาอาจจะไม่ท�าให้เราก็ได้ ดังนั้น 
ผลแบบนั้นเราไม่ต้องการ การท�าทานก็เพ่ือละความโลภ ละความตระหน่ี  
ละการพึ่งสิ่งต่างๆ ที่เรามีอยู่นี้เพื่อที่เราจะได้มาพึ่งธรรมแทน
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เป็นคนทุศีลแต่ให้ธรรมทาน 
เขาก็ได้บุญส่วนนั้น
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ธรรมทานเป็นเลิศในทานท้ังหลาย มีคนข้ีเมาติดพนัน ฆ่าสัตว์เป็นนิตย์ นับว่า
เป็นคนทุศีล แต่ได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น ถือว่าเขาเป็นผู้ท่ี 
ให้ธรรมทานหรือไม่ครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเขามีส่วนสร้างหนังสือธรรมะแล้วแจกจ่ายหนังสือธรรมะ เขาก็ได้ทาน
จากการให้ธรรมะอยู่แล้ว 

ถ้าเป็นพิษมันก็ผิด
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : วาณิชา ๕ การค้าขาย ๕ อย่าง ในที่นี้หมายถึงการค้าขายที่เป็นอกรณียะส�าหรับ
อุบาสก คืออุบาสกไม่ควรประกอบ ๑. ค้าขายอาวุธ ๒. ค้าขายมนุษย์ ๓. ค้าขาย
เนื้อสัตว์ ๔. ค้าขายน�้าเมา ๕. ค้าขายยาพิษ อาชีพที่ฆราวาสไม่ควรท�า ๕ อย่าง
ข้างต้นนัน้ ปัจจบุนัมอีาชพีมากมายยากแก่การจ�าแนกว่าเป็นอาชีพท่ีมโีทษหรือไม่ 
จะมหีลกัการใดให้เราเข้าใจได้ง่ายๆ ตามท่ีพระพทุธเจ้าท่านแนะไว้ ขออนญุาตยก
ที่สงสัยเกี่ยวกับอาชีพมา ๒ ข้อ ซึ่งอาจจะตรงกับข้อที่ห้ามขายยาพิษ ๑. อาชีพ 
ท�าขนมหรืออาหาร มีวัตถุท่ีเป็นส่วนผสมท่ีท�ามาจากสารเคมีเพื่อประโยชน์ทาง 
การค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น เนยชนิดทรานส์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
และพวกสารกันบูด ๒. ในเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เช่น ใส่สาร
ปรอทและคลอรีน ตัวอย่างทั้ง ๒ นี้ถือว่าเข้าข่ายการค้าขายยาพิษหรือไม่คะ 
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พระอาจารย์ : มันเป็นพิษหรือเปล่า ถ้ามันเป็นพิษก็เป็น ถ้าไม่เป็นพิษก็ไม่เป็น 

ศิษย์ : โยมคิดจะท�าขนมขายและได้เหน็สารเคมต่ีางๆ เป็นสิ่งท่ีช่วยลดต้นทุน ช่วยเสริม
ประสทิธิภาพของขนม หากการลดต้นทุนต้องใช้สารเคมเีหล่านี้ แต่ไม่ดีต่อสขุภาพ
ของคนกิน โยมเห็นว่าก็เหมือนกับขายยาพิษนั่นเอง แต่คนบางกลุ่มท่ีรู้แล้ว  
แต่กยั็งใช้สารเคมแีละมองเรื่องของการลดต้นทุนให้อยู่ได้ในการแข่งขันในตลาด
ค้าขายมองเป็นเรื่องไม่ผิดจริงหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : เรื่องของคนอื่นเราไม่ต้องไปสนใจ เราสนใจเรื่องของเราก็พอ ถ้าเรา 
จะขาย เราก็ขายสิ่งท่ีไม่เป็นพิษก็แล้วกัน ส่วนคนอื่นเขาจะขายสิ่งท่ีเป็นพิษ 
มันก็เรื่องของเขา 

ไม่บาป แต่ไม่เหมาะสม
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาที่เราใส่บาตรแล้วใส่สตางค์ลงไปนี้ เราบาปไหมคะ 

พระอาจารย์ : ไม่บาปหรอก เพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสม เพราะพระวินัยห้ามพระรับ 
เงินทองด้วยมือของตนเอง ถ้าญาติโยมอยากจะถวายเงินทองก็ฝากไว้กับ 
ลกูศษิย์ และลกูศษิย์เขาจะเป็นคนดูแลรกัษาเงินทองให้พระ เวลาพระต้องการใช้ 
กจ็ะบอกให้ลกูศษิย์ไปจดัซือ้ข้าวของต่างๆ ดังนัน้ต้องสงัเกตดูว่ามลีกูศษิย์มากบั
พระหรือเปล่า ถ้ามา ก็แยกเงินทองนี้เอาไว้แล้วบอกเขา ถ้ามีซองมีอะไรเขียนไว้
ชัดเจนก็จะดี เขียนว่าถวายให้กับพระหรือถวายให้กับวัด หรือถวายให้กับค่าน�้า
ค่าไฟอะไรก็สุดแท้แต่ แต่ไม่ควรถวายให้กับมือพระ อย่างญาติโยมมาถวาย 
เงินทองนี้ก็ไม่ได้ถวายกับมือพระโดยตรง ให้ถวายใบปวารณาแทนได้เหมือนกัน  
ดังนั้นไม่ควรใส่เงินลงในบาตร มันไม่บาป แต่ต้องให้มันถูกกับพระวนัิย
เท่านั้นเอง 
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ท�าไปเรื่อยๆ 
เดี๋ยวมันก็เกิดผลขึ้นมาเอง
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนท่ีเพิ่งจะนั่งสมาธิหรือเริ่มท่ีจะนั่งสมาธิ ท่านมีวิธีการแนะน�าอย่างไรคะส�าหรับ
คนที่เพิ่งเริ่ม

พระอาจารย์ : ฟังไปแล้วก็ท�าซิ จะให้แนะน�าอะไรอีก วันนี้ก็พูดมาเกือบชั่วโมงแล้ว 

ศิษย์ : ท�าแล้วจะรู้ ได้อย่างไรคะ

พระอาจารย์ : ท�าไปเรื่อยๆ กินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็อิ่มเอง ถ้าท�าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เกิด
ผลขึ้นมาเอง ถ้ากิน ๒ ค�า แล้วก็มานั่งรอผล มันไม่มีวันที่จะได้ผล บางคนเขา
ใช้เวลา ๕ เดือน ๖ เดือน ปีหนึ่ง ถึงจะได้ผล บางคนก็ไม่แน่ วันสองวันอาจจะ 
ได้ผล มันอยู่ที่ว่าเราท�าถูกหรือท�าไม่ถูก ท�ามากหรือท�าน้อย 
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ถ้ามีสติแล้ว
ไม่ต้องใช้พุทโธ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เมือ่ก่อนเวลาท�าสมาธิต้องนึกพทุโธไปด้วย สกัระยะหนึ่งจงึพบว่าจติสามารถรวม
ลงกลายเป็นสงบ สุข ว่าง แต่ตอนนี้เหมือนไม่ต้องอาศัยพุทโธเลย แค่พอได้ลง 
นั่งสมาธิก็รู้สึกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิได้แล้วในเวลาสั้นๆ ครั้นพอนึกข้ึนมาได้ว่า
ต้องนึกพุทโธด้วยซิเด๋ียวจะไม่ถูกต้อง สติก็ดึงเอาพุทโธมาภาวนาต่อ อย่างนี้ 
ถูกหรือผิดคะ หรือว่าปล่อยให้จิตสงบลงไปเลย ไม่ต้องอาศัยพุทโธก็ได้

พระอาจารย์ : ถ้าจติสงบโดยไม่ต้องใช้พทุโธก็ไม่ต้องใช้พทุโธ แสดงว่าสติของเรามกี�าลังพอ 
ไม่ต้องอาศัยพุทโธเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวสร้างข้ึนมา ผู้ท่ียังไม่มีสติมักจะต้อง
ใช้พุทโธเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสติข้ึนมา แต่ผู้ท่ีได้ฝึกสติมาอย่างต่อเนื่องจนสติ
มีก�าลังพอท่ีจะสั่งให้จิตเข้าสู่ความสงบได้โดยท่ีไม่ต้องใช้พุทโธก็ไม่จ�าเป็นจะ 
ต้องใช้ ถ้ากลับมาใช้พุทโธแทนท่ีจะสงบมันก็กลับมาไม่สงบ เพราะว่าดึงจิตท่ี
สงบออกมาคิดปรุงเเต่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นพุทโธ มันก็ยังเป็นความคิดปรุงเเต่งอยู่ 
เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นความคิดที่ท�าให้ฟุ้งซ่าน มันจะสงบ แต่เมื่อมันสงบแล้วมัน
ก็เหมือนกับเดินถอยหลัง เหมือนกับเดินเข้าไปในห้องแล้วโดยไม่ต้องใช้กุญแจ 
เราคิดว่าเมื่อก่อนเวลาเข้าไปในห้องต้องใช้กุญแจ เลยถอยออกไปแล้วไปเอา
กญุแจมาเปิดประตูใหม่ มนัก็เข้าไปเหมอืนเดิมคือเข้าไปอยู่ท่ีเดียวกนั คือถ้ามสีติ
แล้วก็ไม่ต้องใช่กุญแจ เขาเรียกว่ามีกุญแจผี เพียงแต่จับปั๊บมันก็เปิดแล้วประตู  
เพราะฉะนั้น ถ้ามีสติแล้ว เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสติแล้ว เขาไม่ต้องใช้พวก
พุทโธ ไม่ต้องใช้ลมหายใจ เขาเรียกก�าหนดจิต เพียงแต่ก�าหนดว่าไม่ให้
คิดปรุงเเต่ง ให้สักแต่ว่ารู้ มันก็สงบได้ 

ศิษย์ : หลังจากที่จิตรวมสงบแล้วต้องท�าอะไรต่อไปอีกคะ 
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พระอาจารย์ : พยายามให้มันสงบไปนานๆ ไม่ต้องท�าอะไร ให้มันพักอยู่ในความสงบนั้น
จนกว่าก�าลงัสติมนัจะหมด แล้วก�าลงัของกิเลสตัณหามนักจ็ะดันให้จติออกมาคิด
ปรงุเเต่ง ถ้าอยากจะให้สงบใหม่ กก็�าหนดสติใหม่ให้มนัสงบต่อ ถ้าไม่อยากจะอยู่
หรือว่าจ�าเป็นจะต้องลกุไปท�าอะไร เวลาออกมากใ็ช้สติประคับประคอง อย่าให้มนั
ไปคิดเรื่องฟุง้ซ่านไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ หรือถ้าจะให้คิดกใ็ห้คิดไปในทางปัญญา 
ให้พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาร่างกายว่ามนัไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นของเรา 

ให้ดูที่เหตุผล
และส่วนเกี่ยวข้อง
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาเห็นบุคคลที่ท�าไม่ถูกต้อง เช่น เขียนบทความหรือความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง
ตามจริง หรือให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง จะรู้สึกไม่พอใจ ต้องเข้าไปเขียนหรือแสดง
ความคิดเห็นท่ีเป็นจริงเพื่อแสดงความจริงให้ปรากฏ สิ่งท่ีท�านี้เป็นความโกรธ 
ความหลงหรือไม่ แล้วควรจะท�าต่อไปหรือเลิกท�าดีครับ 

พระอาจารย์ : กข้ึ็นอยู่ท่ีเหตุผลว่าท�าด้วยความโกรธหรือท�าด้วยความหลง ถ้าท�าด้วยความ
โกรธความหลงก็อย่าไปท�า แต่ถ้าท�าด้วยเหตุผลซึ่งบางครั้งอาจจะมีความจ�าเป็น
จะต้องท�า เมื่อมีการแสดงอะไรท่ีไม่ถูกต้องแล้วเรามีหน้าท่ีจะต้องไปท�าความ 
เข้าใจให้ผู้อืน่ไม่ให้เกดิความหลงผิดข้ึนมา เรากอ็าจจะต้องไปแสดงไปตอบไปบอก
ความถูกต้องว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง ไม่มหีน้าท่ี เราจะท�าก็ได้
ไม่ท�าก็ได้ ท�าก็ไม่เดือดร้อน ไม่ท�าก็ไม่เดือดร้อน 
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ใจควรเปลี่ยนไปในทางธรรม
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

พระอาจารย์: กลุ่มพวกเราไม่มีใครอยากจะถามอะไรหรือ ถามว่าเมื่อไรจะไปปฏิบัติ 
เสียทีนะ เริ่มมาเมื่อปี ๒๕๔๗ ใช่ไหม 

ศิษย์ : ๒๕๔๘ 

พระอาจารย์ : มิถุนายน ๒๕๔๘ นี่ก็ครบ ๑๐ ปี ผ่านมาก็ ๔ เดือน ไม่น่าเชื่อนะ ๑๐ ปี 
ผ่านไป เคยดูรูปร่างหน้าตาตอนนั้นกับตอนนี้บ้างไหม ร่างกายมันเปลี่ยนไป  
ใจก็ควรจะเปลี่ยนด้วย เปลี่ยนไปในทางธรรม คือร่างกายเราก็ต้องเสื่อมไปตาม
เวลาของมัน แต่ก่อนท่ีมันจะหมดสมรรถภาพหมดความสามารถท่ีจะใช้มัน  
เราก็ควรท่ีจะรีบฉวยโอกาสนี้ เพราะต่อไปร่างกายก็จะไม่สามารถเดินจงกรมได้  
นั่งสมาธิได้ การท่ีเรายังต้องใช้ร่างกายก็เพราะว่าเรายังไม่สามารถท่ีจะใช้ใจได้
โดยตรง เรายังไม่สามารถก�าหนดใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องใช้การนั่งหรือการเดิน 
ดังนั้นตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ ใช้ในการเดินจงกรม ใช้ในการนั่งสมาธิ  
ใช้ในการฟังเทศน์ฟังธรรม ก็ควรท่ีจะเอามาใช้เสียก่อนท่ีมันจะไม่สามารถรับใช้ 
เราได้ แล้วตอนนั้นมันก็จะล�าบาก ถ้าเราสามารถเอาร่างกายนี้มาสร้างให้ใจเกิด
สมาธิเกิดปัญญาข้ึนมาได้ ต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย เราก็
ใช้สมาธิได้ใช้ปัญญาได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ผ่านทางร่างกาย จึงอย่าประมาท เวลา
มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เหลืออีกไม่ก่ีปีก็ไปกันแล้ว พออายุ ๖๐ นี้ก็เริ่มนับ 
เคาน์ดาวน์ได้แล้ว ถ้า ๘๐ ก็เหลืออีก ๒๐ ปี พอ ๙๐ ก็เหลืออีก ๑๐ ปี มันจะ
สั้นลงไปเรื่อยๆ 

 ดังนัน้อย่าประมาทนอนใจ ให้รีบปฏิบัต ิโอกาสจะได้มท่ีีปฏิบัตแิละมผีูค้อย
ตอบปัญหาคอยให้ก�าลังใจน้ีนานๆ จะได้มสีกัครัง้หน่ึง ถ้าไม่มหีลวงปูม่ัน่ท่าน
ข้ึนมาฟื้นฟูแนวทางของการปฏิบัตินี้ก็จะแทบจะไม่มีการปฏิบัติเลย การปฏิบัติ 
ก็จะไม่อยู่ในแนวทางของพระพทุธเจ้าท่ีทรงสอน กจ็ะออกไปโน่นมานี่กัน ไปเท่ียว
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สวรรค์ไปเที่ยวนรกกัน ไปหาหูทิพย์ตาทิพย์กัน ไปดูอะไรกันต่างๆ นานา อันนั้น 
ถึงแม้จะเป็นการปฏิบัติ แต่ไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อตัดภพตัดชาติ ตัดกิเลส  
ตัดการเวียนว่ายตายเกิด อันนี้มันมีมานานแล้วต้ังแต่สมัยโบราณของ
ประเทศไทย พวกคาถาอาคม พวกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ นี้มีคู่มากับพระพุทธ
ศาสนา แต่แทบจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องมรรคผลนิพพานกันเลย จะมาได้ยินได้ฟัง
กยุ็คของหลวงปู่มัน่ และความพยายามของหลวงตาท่ีพยายามน�าเอาประวติัของ
หลวงปู่มั่นและพระอาจารย์ต่างๆ ท่ีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี้ออกมาเผยแผ่
จึงท�าให้เราได้พบได้รู้ ได้เห็นเก่ียวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน ได้รู้ ได้เห็นถึงวิธีการ
ปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกท้ังหลายท่ีมีมาอยู่ในอดีตกาล 
แต่มายุคปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติจะหลงทางกัน จะไม่เห็นความส�าคัญของการตัดภพ
ตัดชาติตัดกิเลสตัณหา แต่จะไปเห็นความส�าคัญของการมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ 
มีคาถาอาคมไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งปกป้องได้หรือไม่ได้
ก็ไม่รู้ มีหรือไม่มีบางคนห้อยพระราคาเป็นล้านก็ตาย ดังนั้นความจริงเป็นไป 
ไม่ได้หรอก ไม่มีอะไรท่ีจะมายับย้ังความตายได้ ความตายนี้มันเป็นสิ่ง 
ท่ีจะต้องตามมาเสมอ เมื่อมีการเกิดแล้วถ้าไม่ต้องการตายก็ต้องอย่า 
กลับมาเกดิ ถ้าไม่มาเกดิกต้็องไปพระนิพพาน ต้องบรรลมุรรคผลนิพพาน 
ต้องเหน็อริยสจั ๔ เหน็เหตขุองการเกดิคอืความอยากต่างๆ มคีวามอยาก
ก็ท�าให้มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้าตัดความอยากได้ การเกิด แก่ เจ็บ  
ตาย ก็หมดไป จะตัดได้ต้องเห็นว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้เป็นโทษเป็นทุกข์ 
การท�าตามความอยากน้ีถือว่าเป็นการเดินเข้าหากองไฟ ยกเว้นความ
อยากที่จะออกจากกองไฟเท่านั้นที่ไม่ใช่เป็นความอยาก เช่น ความอยาก
ปฏิบัติธรรม ความอยากจะรักษาศีล ความอยากจะบวช อย่างนี้เป็นความอยาก 
ท่ีจะน�าออกจากกองไฟ แต่ความอยากมอียากเป็น อยากได้สิง่นัน้สิ่งนี้ อยากไม่ให้ 
สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ความ
อยากเหล่านี้แหละเป็นตัวท่ีจะดึงใจให้เข้าสู่กองไฟ กองทุกข์ ต้องพยายามฝืน
ต้องพยายามตัด จะฝืนจะตัดได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิ จะมีสติมีสมาธิก็ต้องมีศีล
เป็นรั้วคอยควบคุมใจไม่ให้เถลไถลออกไปจากการปฏิบัติ ถ้าไม่มีศีล เดี๋ยวมันก็
หลอกให้ไปกินข้าวเย็นได้ หลอกให้ไปดูหนังฟังเพลงได้ บางทีตัวเองก็ไม่อยาก 
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ไปหรอกแต่เพือ่นชวนไป ถ้าไม่อยากไปจริงๆ ต่อให้ช้างมาลากก็ไม่ไป ถ้ามนัอยาก
ไปอยู่แล้วแค่อ้าปากเท่านั้น ถามเลยไปไหน จริงไหม ถ้าเราไม่อยากไปเสียอย่าง 
ใครจะมาชวนเราไปได้ 

ศิษย์ : บางทีมันเป็นความจ�าเป็นค่ะ

พระอาจารย์ : นั่นแหละเพราะมันยังอยากอยู่ ทุกอย่างมันเลยกลายเป็นความจ�าเป็น 

ศิษย์ : เดี๋ยวพี่น้องทะเลาะกัน 

พระอาจารย์ : นั่นแหละ ถ้าไม่อยากแล้วจะทะเลาะก็เรื่องของเขา 

ศิษย์ : ตัดความเป็นน้องออก

พระอาจารย์ : ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ตัดก็ตัดซิ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตัดอยู่ดี เด๋ียวก็ต้อง
ตายจากกันอยู่ดี มันก็ต้องตัดอยู่แล้ว มันไม่คิดอย่างนี้ละซิ ตอนนี้มันถึงก�าลัง
ครื้นเครง ถ้าคนไปชวนให้เราไปท�าสิ่งที่เราไม่อยากท�า เราจะไปไหม เช่น เขาชวน
ให้เราไปกินยาพิษ เราจะไปไหม

ศิษย์ : ไม่ไปคะ

พระอาจารย์ : อันนี้มันย่ิงร้ายกว่ายาพิษอีก ยาพิษทางใจน้ีร้ายแรงย่ิงกว่ายาพิษ 
ทางกายอีก 

ศิษย์ : เขาบอกว่าโดนพี่ดุ ลุกขึ้นมาภาวนาท�าไมกลางคืน 

พระอาจารย์ : ใช่ จติมนัยังใฝ่อยู่ มนัยังเสยีดายอยู่ รกัพีเ่สยีดายน้อง ก็เป็นอย่างนี้แหละ
มันถึงไปไม่ถึงไหนกัน เพราะยังห่วงนั้นห่วงนี้ ยังกังวลความรู้สึกของคนนั้นคนนี้ 
ก็ไม่มีวันท่ีจะไปได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์แต่ละองค์น้ีท่านไม่กังวลถึง
ความรู้สึกของใคร ท่านกังวลถึงการเวียนว่ายตายเกิดของท่านว่าท่านจะ
ก�าจัดมันได้อย่างไร เพราะการไปกังวลกับความรู้สึกของคนอื่นมันไม่ได้
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มาช่วยการตัดภพตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ อยู่ท่ีการเห็นโทษ
เห็นทุกข์ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี่แหละเป็นตัวท่ีท�าให้เราไม่กังวลกับเรื่อง 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น เพราะเวลาเราทุกข์นี้ ผู้อ่ืนเขามาทุกข์แทนเราได ้
หรือเปล่า เวลาเรานอนอยู่บนเตียงหายใจกระเเด๋วๆ คนอื่นบอกมานอนแทนท่ี  
แต่เขาท�าไม่ได้หรอก ถึงแม้เขาอยากจะท�าเขาก็ท�าไม่ได้ เราไม่คิดให้มันลึกซึ้ง 
กว้างขวาง เราคิดแต่วงแคบๆ เพราะเราถูกอ�านาจแห่งโมหะความหลงมนัครอบง�า
ใจอยู่ มันจะให้เราคิดไปในทางตัณหาความอยากเสมอ ต้องอาศัยได้ยินได้ฟัง 
แบบนี้มันอาจจะช่วยกระตุ้นบ้าง ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่รู้จักแนวความคิด

 การได้อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ บางทีไม่ได้คิดปัญหาของ 
เราหรอก แต่บางทีท่านเล่าถึงการแก้ปัญหาของคนนั้นของคนนี้ให้เราฟัง ต่อไป 
เวลาเราเจอปัญหานี้เราก็จะรู้จักวิธีแก้ ดังนั้นการได้อยู่กับผู้รู ้ ผู้ได้ก�าจัด
ความหลงความอยากต่างๆ แล้วน้ีมันเป็นประโยชน์กับเรา เพราะว่าเรา
จะต้องเจอปัญหาคล้ายคลึงกัน แล้วเราก็จะสามารถเอาวิธีท่ีท่านใช้น้ี 
มาแก้ปัญหาได้ เพราะล�าพังให้เราคดิแบบท่านเราคดิไม่ได้ เพราะใจของเรา
ถูกอ�านาจของความหลงของความอยากน้ีมันคอยดึงคอยจูงให้ไปคิดใน
ทางของมนั คดิยังไงก็ไม่มทีางท่ีจะคดิย้อนศรมนัได้ ต้องคดิตามมนัเสมอ 
มันถึงเป็นเจ้าของใจเรามาตลอด อวิชชา ปัจจยา สังขารา ความหลงเป็น 
ผู้ผลักดันความคิดปรุงเเต่งของเรา มันก็คิดปรุงเเต่งให้เราออกไปหารูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ไปเกิดตัณหา 
ความอยาก ไปเกิดอุปาทานติดอยู่กับความสุขแบบนี้ ดิ้นไม่หลุด ตายไปก็กลับ
มาเกิดใหม่ กลับมาหาความสุขแบบนี้ใหม่ แล้วก็มาพบกับความทุกข์ที่ต้องเกิด
จากการแก่ การเจบ็ การตาย ใหม่ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มวีนัจบสิ้น จงึต้อง
เข้าหาครูบาอาจารย์ พยายามฟังธรรมมากๆ ศึกษาพระธรรมค�าสอนมากๆ ของ 
พระอริยะท้ังหลาย แล้วมนัจะช่วยให้เราคิดไปในทางของพระอริยะ แล้วมนัจะท�าให้
เราออกจากอ�านาจของอวิชชาที่คอยควบคุมบังคับความคิดปรุงเเต่งของเราได้ 
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ให้ฝึกตายตั้งแต่ตอนนี้
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เพื่อนฝากถาม คือว่าเขาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ แล้วเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาใกล้จะตาย
จริงๆ ท่านอาจารย์ตอบในเล่ม ๔๐ แล้ว (จุลธรรมน�าใจ ๔๐) ถ้าใกล้จะตาย 
ท�าอย่างไรถึงจะไปวิมุตติได้ 

พระอาจารย์ : ถ้ายังไม่ตายยังไปไม่ได้ แล้วใกล้จะตายจะไปได้อย่างไร เหมือนไม่ท�า 
การบ้าน แล้วจะไปท�าข้อสอบได้อย่างไร กต้็องท�าการบ้านให้ได้ก่อน ถ้าท�าการบ้าน 
ได้แล้วเวลาท�าข้อสอบก็จะได้

ศิษย์ : บอกว่าจะไปท�าตอนนั้นเลย

พระอาจารย์ : ก็ได้ ลองดูซิถ้ามันท�าได้ จะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเอง 

ศิษย์ : เขาบอกว่าเผื่อพระอาจารย์จะแนะน�าอะไรเผื่อตอนนั้นมาถึง

พระอาจารย์ : ก็แนะน�าต้ังแต่ตอนน้ีแล้วไง ให้ไปฝึกตายต้ังแต่ตอนนี้ก่อน ให้ไปอยู่ใน
ที่ๆ กลัวตาย 

ศิษย์ : ค�าตอบคือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะไปท�าตอนก่อนตาย

พระอาจารย์ : ถ้าได้ก็ไปนิพพานกันหมดแล้วซิใช่ไหม ก็บรรลุธรรมกันตอนตายทุกคน 
คนที่บรรลุธรรมได้ในตอนก่อนตายมีกรณียกเว้นมากกว่า เช่น พระราชบิดาของ
พระพทุธเจ้า เพราะมคีรสูอนอยู่ใกล้ชิดคอยสอนอยู่ตลอดเวลา หรือคุณเพาพงานี้ 
มีหลวงตาคอยสอนคอยเทศน์อยู่ถึง ๙๒ คืนมั้ง ๙๒ กัณฑ์ ได้ฟังธรรมอย่างนี้
มันก็มีโอกาส แต่ถ้าไม่ได้ฟังแบบนี้ ไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงมาคอยสอน 
แล้วใครจะมาคอยสอนเราละ ใจของเรามันก็คิดแต่ไม่อยากตายๆ เท่านั้นแหละ 
อยากจะหาวิธีรักษาให้มันหาย พอรักษาไม่ได้ก็ทุกข์เพียงอย่างเดียว มันไม่มีทาง
ที่จะมาคิดปล่อยวางได้หรอก
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 ดังนั้นอย่าประมาท พระพุทธเจ้าก็สอนอยู่เรื่อยๆ ว่าให้รีบท�ากิจท่ีต้องท�าเสีย 
ในขณะนี้ อย่ามารอเวลาที่มันใกล้จะหมด เหมือนเด็กนักเรียน อย่ามาดูหนังสือ
ในคืนจะสอบ ต้องพยายามดูไปเรื่อยๆ มันจะได้จดจะได้จ�าได้ เพราะการเรียนนี้
บางทีต้องใช้เวลาซึบซาบ มันไม่ใช่จะผลักดันได้ท้ังหมดในเวลาดูหนังสือท้ังเล่ม
ทั้งคืนแล้วให้มันฝังอยู่ในใจ มันไม่ฝังหรอก แต่ถ้าเราคอยอ่านทีละสิบหน้าๆ ไป 
มันก็จะค่อยซึมเข้าไป แล้วเราก็กลับมาทบทวนใหม่ ต่อไปมันก็จะอยู่ได้ทั้งเล่ม

 สรปุกคื็อเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นกรณีพเิศษ ถ้าได้ปฏบิติัมามาก
แล้วอย่างโชกโชน ได้เตรียมตัวแล้วแต่ยังไม่บรรลเุพราะยังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริง 
แต่พอมาเจอเหตุการณ์จริง การท่ีได้ซักซ้อมมาก่อนมันก็จะสามารถท่ีจะปฏิบัติ
กับเหตุการณ์จริงนั้นได้ แต่ถ้าไม่ฝึกซ้อมมาก่อน เหมือนนักมวยไม่ได้ซ้อมกับ
คู่ต่อสู้มาก่อน พอไปขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสู้โดนเขาแย็บทีเดียวก็ล้มแล้ว 

การเข้าสู่ขั้น
อริยมรรค
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : พระโสดาบันต้องเกิด ๗ ชาติ ๑ ชาติ คือกี่ปีคะ 

พระอาจารย์ : ก็เกิดมา ๑ ครั้งไง เกิดมาแล้วก็ตายหนึ่งครั้ง อายุสั้นอายุยาวก็แล้วเเต่
เหตุการณ์ แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่เกิด ๗ ชาติเท่านั้นเอง ถ้าเป็น 
พระสกิทาคามีก็ยังต้องกลับมาเกิดอีก ๑ ชาติ เป็นอย่างมาก ส่วนพระอนาคามี 
กจ็ะไปเกดิในสวรรค์ชัน้พรหม ช้ันสทุธาวาส แล้วกจ็ะบรรลุเป็นพระอรหนัต์ในขณะ
ท่ีอยู่ในสวรรค์ชัน้พรหม ไม่ต้องมร่ีางกาย เพราะว่าพระอนาคามนีี้เข้าใจธรรมชาติ
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ของร่างกายทุกสัดทุกส่วน ท่านเห็นว่าเป็นทุกข์ ท่านเห็นความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย เหน็ความไม่สวยไม่งามของร่างกาย จงึไม่มคีวามหลงไหลคลัง่ไคล้กบั
เรื่องของร่างกาย เหมือนกับคนท่ีเห็นโทษของยาเสพติดก็จะไม่กลับไปเสพยา 
เสพติดอีกต่อไป ฉันใดก็ฉันนั้น

 นี่คือการปฏิบัติถ้าเข้าสู่ข้ันอริยมรรคแล้ว อริยมรรคก็ต้องเข้าสู่ข้ันปัญญา
น่ันเอง เข้าสู่ขัน้พิจารณาอนิจจัง ทุกขงั อนัตตา ในข้ันเบ้ืองต้นกพิ็จารณา
เรื่องของร่างกาย เรื่องของความไม่เที่ยง เรื่องของความไม่มีตัวตน เรื่อง
ของความไม่สวยไม่งามของร่างกาย แล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ แต่จะ
ไปติดอยู่กับเรื่องของภัยท่ีมีอยู่ภายในใจท่ียังมีความหลงอยู่กับความสุข
ความสงบของใจ ยังมีความหลงความยึดติดอยู่กับความรู้สึกนึกคิดว่า
มีตัวมีตน มีเรามีเขาอยู่ ยังมีความอยากให้จิตของตนน้ันมีแต่ความสุข 
ไม่มคีวามทุกข์ อนัน้ีเป็นอวิชชาทียั่งไม่เข้าใจว่าจิตของตนน้ันยังเป็นจิตที่
อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ ยังมีเจริญ มีเสื่อม มีสุข มีทุกข์อยู่ พอใช้
ปัญญาพิจารณาไปก็จะผ่านไปได้ แล้วก็จะไปพบกับจิตท่ีไม่มีอะไรเลย  
จิตที่บริสุทธิ์ อันนั้นแหละถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ ก็มีเท่านี้
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ดวงวิญญาณ
ท�าอะไรใครไม่ได้หรอก
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ท่ีจะถามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาธรรม แต่เกี่ยวกับเรื่องลูกสะใภ้เขายิงตัวตายคะ 
แต่จิตเขายังวนเวียนอยู่ท่ีบ้าน คือเขาเป็นคนหวงข้าวของ เราควรท�าอย่างไร 
ถึงจะให้เขาได้ไปเกิดหรือไปอีกภพหนึ่งคะ

พระอาจารย์ : เราท�าอะไรไม่ได้หรอก ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขา เดี๋ยวเขา 
หมดห่วงเขาก็ไปเอง พระรูปหนึ่งท่านตายไป ท่านกลับมาเกิดเป็นตัวเล็นมา
เกาะจีวรของท่านเพราะท่านรักห่วงจีวรของท่านมาก แต่พอมาเป็นตัวเล็นก็รู้ว่า 
ไม่สามารถที่จะห่มจีวรนั้นได้เดี๋ยวเขาก็ไปเอง 

 พอเขาตายแล้ว ถ้าเขามาเป็นจิ้งจกหรือเป็นตุ๊กแกเป็นแมวเป็นอะไร เขาก็จะรู้ว่า 
เขาไม่สามารถท่ีจะมาครอบครองสมบัติของท่ีเขารักได้ เด๋ียวเขาก็จะไปของ 
เขาเอง เราท�าอะไรไม่ได้หรอก 

ศิษย์ : ตอนนี้ท�าบุญอุทิศให้เขา สวดมนต์อุทิศให้เขา

พระอาจารย์ : ถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณ เราก็ท�าบุญอุทิศให้เขาไป ถ้าเขามาเป็นตุ๊กแก 
เป็นแมว เราก็เลี้ยงเขาไป 

ศิษย์ : ทางสามีเขาคือลูกชายก็กลัวเขา หลานก็กลัวเขา เข้าบ้านกันไม่ได้

พระอาจารย์ : ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก เขาก็เป็นเหมือนตอนท่ีเขายังมีชีวิตอยู่ 
มีร่างกายอยู่ เพียงแต่ตอนนี้เขาไม่มีร่างกายเท่านั้นเอง ตัวเขาก็เป็นเหมือนเดิม  
ความรู้สึกนึกคิดเขาก็เป็นเหมือนเดิม 

ศิษย์ :  คนข้างบ้านก็กลัวกัน
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พระอาจารย์ : เราไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าเขาท�าอะไรเราไม่ได้ เราไปกลัวกันเอง เพราะเราไปเห็น
หนังผีหนังอะไรที่หลอกเราจนกระทั่งกลัวกัน 

ศิษย์ : หมาหอนทุกๆ วัน 

พระอาจารย์ : ไม่เป็นไรหรอก ดวงวิญญาณท�าอะไรใครไม่ได้หรอก ดวงวิญญาณเขาก็ 
วนเวียนไปตามเรื่องของเขา เรากแ็ผ่เมตตาให้เขาไปก็ไม่ต้องกลัว อย่าไปแผ่แบบ
ไล่นะ แผ่บอกว่าอยากจะอยู่ก็อยู่นะ เมื่อก่อนมีร่างกายยังอยู่ด้วยกันได้ ตอนนี้
ไม่มีร่างกายก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกัน

ความหมายของน�้าปานะ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าจะถือศีล ๘ ค�าว่า “น�้าปานะ” คืออะไรบ้างคะ เช่น นม กาแฟ น�้าเต้าหู้ ถือว่า
ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : น�า้ปานะ ถ้าแปลความหมายกค็อืน�า้ผลไม้ แล้วผลไม้ท่ีเราจะมาคัน้น�า้
เอามาดืม่ได้น้ีต้องไม่ใหญ่กว่าก�าป้ัน ถ้าใหญ่กว่าน้ีท่านห้าม เช่น น�า้แตงโม 
สับปะรด มะพร้าว ท่านว่ามันใหญ่กว่าก�าปั้น ต้องขนาดมะมว่ง ส้ม องุน่ แอปเปิล้ 
อะไรอย่างนี้ถือว่าเอามาค้ันได้ เวลาค้ันแล้วกต้็องมผ้ีากรองไม่ให้มกีากไม่ให้มเีนื้อ  
ให้ด่ืมเฉพาะน�้าเพราะไม่อยากให้อิ่ม กลัวจะมาเอาน�้าผลไม้นี้กินให้มันอิ่มอีก  
ถ้าอยากจะกินก็อย่าไปถือศีล ๘ เลย ให้ถือศีล ๕ ไป

 การถือศลี ๘ น้ีเพ่ือไม่ให้อิ่ม ให้มนัหวิ เพราะหวิแล้วมนัจะไม่ง่วง ไม่ข้ีเกยีจ  
ถ้าอิ่มแล้วมนัจะง่วงมนัจะอยากนอน มนัจะไม่นัง่ภาวนา ไม่นัง่สมาธิ ไม่ปฏบิติัธรรม  
ท่านเลยให้ถือศีล ๘ 
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ศิษย์ : ผ้ากรองนี้ต้อง ๗ ชั้นใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ต้อง ๗ ชั้น มันจะได้ไม่มีเนื้อรอดไปเลย มีแต่น�้าอย่างเดียว 

ศิษย์ : ใช้ผ้าขาวอย่างเดียวใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : แล้วแต่มั้ง สมัยก่อนมีผ้าขาวอย่างเดียวก็คงจะใช้อย่างเดียว สมัยนี้อะไร
ก็ได้ถ้ากรองแล้วมันใส ไม่มีเนื้อ ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน เป้าหมายอยู่ที่การไม่
ให้มีเนื้อ ไม่ได้อยู่ที่ตัวกรอง สมัยก่อนเขามีผ้าอย่างเดียวก็เลยใช้ผ้า แต่สมัยนี้
เขาอาจจะมีเครื่องกรองน�้าท่ีเรากรองกันอย่างนี้ใส่เข้าไปก็ได้ กรองมันอย่างนั้น  
ขอให้มันมีแต่น�้าล้วนๆ ไม่ให้มีเนื้อ ไม่ให้มีกาก นี่คือน�้าปานะ

 ส่วนน�า้ท่ีไม่ใช่ปานะแต่อนุญาตให้ดืม่ได้ เขาเรียกว่ายา พวกกาแฟ พวกชา  
พวกผงโกโก้ เขาถือว่าเป็นยาเหมือนกัน ให้มาชงน�้าใส่น�้าตาลด่ืมได้แต่ 
ไม่ให้ใส่นม เพราะนมน้ีทางสายพระธรรมยุตท่านถือว่าเป็นอาหารเสริม 
ไม่ใช่เป็นยา แต่ทางสายของพระมหานิกายท่านถือว่าเป็นยา สามารถด่ืมได้  
ดังนัน้พระมหานิกายนี้ท่านจะด่ืมนม ด่ืมโอวลัติน ด่ืมนมถ่ัวเหลืองได้ในตอนบ่าย  
แต่ทางพระสายธรรมยุตนี้ท่านจะไม่ด่ืม อันนี้อยู่ท่ีการแปลความหมายของ 
พระวินัยว่าอะไรเป็นยาอะไรเป็นอาหาร 

ต้องแยกความทุกข์
ว่าเกิดจากอะไร
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนท่ีท�าให้แม่ทุกข์ใจล�าบากใจ เขายังมีความสุขในความทุกข์ของแม่ไหมคะ  
แต่หนูก็เห็นเขาท�าทุกครั้งไป ชอบท�าให้แม่เป็นทุกข์ หนูสงสารแม่ค่ะ ไม่รู้หนูจะ
ช่วยแม่อย่างไรดี
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พระอาจารย์ : ต้องแยกความทุกข์ของแม่ว่าเกิดจากเหตุอะไรกันแน่ ถ้าเกิดจากเหตุ 
ของแม่เองโดยที่เขาไม่มีส่วนด้วย ก็ไม่ถือว่าเขาท�าอะไรเสียหาย เช่น เราไม่ท�า
ตามความอยากของแม่ แม่ก็ทุกข์ แม่อยากให้เรากินเหล้าเมายา อยากให้ออก
สังคม แต่เราชอบไปวัด พอเราไปวัดแม่ก็ทุกข์ แต่ถ้าเราออกสังคมไปกินเหล้า 
เมายาแม่ก็สุข ถ้าอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ของแม่เอง แต่
ถ้าเป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากกระท�าโดยตรงของเรากับแม่ เช่น กลั่นแกล้งแม่  
ทุบตีแม่ ด่าพ่อแม่ อย่างนี้เรียกว่าบาป ไม่ควรจะกระท�า ควรจะละเว้น 

ศรัทธาอย่างเดียว
ไม่พอจะก้าวขึ้นสู่พระอริยเจ้า

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : บุคคลสามารถก้าวข้ามความเป็นปุถุชนได้ด้วยศรัทธาอย่างเดียวได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด

พระอาจารย์ : ไม่ได้หรอก ศรัทธามันเป็นเพียงแต่เครื่องจูงใจให้ไปสู่การศึกษาสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา การที่จะข้ามจากปุถุชนไปสู่พระอริยเจ้าได้
ต้องมีปัญญา แต่ปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนเป็นผู้สนับสนุน สมาธิก็ต้องมีศีล 
เป็นผู้สนับสนุนก่อน ศีลก็ต้องมีทานเป็นผู้สนับสนุนก่อน ทานก็ต้องมีศรัทธามี
ความเช่ือในค�าสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคล ถ้าอยาก
จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ชอบท�าบุญให้ทานรักษาศีล ไม่ชอบปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเช่ือแล้ว
ก็ชอบอยากจะท�า พอท�าแล้วก็จะได้ผล
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 ดังนั้นศรัทธาเพียงองค์เดียวน้ีไม่พอ แต่เป็นองค์ส�าคัญท่ีต้องมี พวกเรา 
ทุกคนท่ีมาหาพระพุทธศาสนากัน เพราะว่าเรามีศรัทธามีความเช่ือว่าการปฏิบัติ
ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าจะท�าให้ชวีิตของเราดีข้ึนท�าให้เรามคีวามสขุมากข้ึน 
มีความทุกข์น้อยลง จะท�าให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่าง
แน่นอน อันนี้เกิดจากศรัทธา เพราะเรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเราเองว่าการ
ปฏบัิติเหล่านี้จะท�าให้เราหลดุพ้นได้ เรากเ็ลยต้องเช่ือก่อน เหมอืนกบัเราเป็นคน
ตาบอดแล้วเราต้องเชือ่คนตาดี เราจะเดินไปไหนมาไหน ถ้าเรามคีนตาดีบอกทาง 
เราก็จะไปได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่มีคนตาดีบอกทาง เราก็จะต้องคล�าทางไปเอง  
ถ้าเราเช่ือคนตาดีแล้วเดินตามเขาไป เราก็จะไปอย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมาย
ปลายทางที่เราต้องการไป ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องคล�าทางไปเอง ซึ่งถ้าเราคล�าทาง
ไปเอง โอกาสที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปนั้นเเทบจะไม่มีเลย

 ดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี้ต้องเกิดจากศรัทธาก่อน เพราะเราไม่
สามารถเหน็ด้วยตาเราเอง เราไม่รูท้างท่ีจะพาไปสูพ่ระนิพพาน เรากเ็ลยต้องอาศยั
คนท่ีไปถึงแล้วพาเราไปด้วยการท�าตามค�าสอน พอเราท�าตามค�าสอน เราก็จะ 
เดินทางไปถึงพระนิพพานเอง 

เมื่อจิตหยุดดิ้น มันก็สงบ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ปกติผมมีโรคประจ�าตัวคือน�้าตาลในเลือดน้อย เวลาเกิดอาการก็จะมีอาการ 
เวียนหัว มีวันหน่ึงหลังจากกลับบ้าน ซึ่งวันนั้นผมก็เวียนหัวท้ังวัน เย็นนั้น 
พอทานข้าวเสร็จจึงนอนเพราะเวยีนหัวมากๆ เวียนหัวจนไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะ
ยกเเขน สกัครูก็่มจีติถามมาว่า จะตายแล้วหรือ แล้วจติกต็อบไปว่า จะตายกต็าย 
ไม่ได้ว่าอะไร เมื่อสิ้นค�า จิตก็ดับวูบไปทันที มารู้สึกตัวอีกทีตอนมีคนมาเรียก 
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ปัญหาคือเกิดอะไรขึ้น แล้วท�าไมเวลานั้นไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรเลยสักนิด จิตดับ
ไปเองเฉยเลยครับ 

พระอาจารย์ : เพราะจิตปลงได้ไง จิตยอมรับความจริง ปล่อยวาง ไม่ต่อต้าน ไม่มีความ
อยาก ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะท�าให้มันทุกข์ทรมาน มันด้ินรน พอยอมปั๊บ 
มันก็จะหยุดด้ิน พอหยุดด้ินมันก็สงบ ถ้าสติมีน้อยก็หลับไปเลย ถ้ามีสติมาก 
กจ็ะอยู่ในสมาธิ ส�าหรบัผู้ท่ีไม่ได้ปฏบัิติกค็งจะมสีติไม่มาก พอจติปลงได้ยอมรบัได้ 
ก็เลยหลับไปวูบหายไป 

การจะบรรลุได้ 
อยู่ที่มีมรรค ๘

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เทวดา พรหม สามารถฟังธรรมข้างบนแล้วส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดอีกได้ไหมเจ้าคะ 

พระอาจารย์ : ถ้าได้ฟังธรรมกส็ามารถบรรลธุรรมได้ แต่รูส้กึว่าพรหมนี้จะไม่ติดต่อกบัใคร 
พรหมจะอยู่เหมือนกับอยู่ในสมาธิ ส่วนเทวดานี้ยังออกมารับรู้รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ เสียงทิพย์รูปทิพย์ได้ เช่น เทวดามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เทวดา
เหล่านั้นถ้าเขามีธรรมเขาก็สามารถบรรลุธรรมได้ ถ้าเขาสามารถปฏิบัติตามท่ี
พระพุทธเจ้าทรงสอนเขาก็บรรลุได้

 การบรรลุไม่ได้อยู่ว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์ อยู่ท่ีว่า 
มีมรรค ๘ หรือเปล่า มีศีล สมาธิ ปัญญา หรือเปล่า การฟังธรรมนี้เป็น 
การเสริมปัญญาในส่วนท่ีเรายังไม่มี แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิ ไม่มีศีล ฟังไป
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ก็จะไม่มีวันบรรลุได้ ผู้ท่ีจะบรรลุธรรมได้นั้นจึงต้องมีศีลมีสมาธิรองรับก่อน 
เตรียมไว้ก่อน เพราะไม่เช่นนั้นปัญญาท่ีฟังจะไม่เป็นภาวนามยปัญญา แต่จะ
เป็นจินตามยปัญญา เป็นสุตมยปัญญา เหมือนกับพวกเราตอนนี้ ฟังธรรมมา
เกอืบชัว่โมงแล้ว ถ้ามศีลีมสีมาธิคือมอีปัปนาสมาธิ ป่านนี้กบ็รรลกุนัได้แล้ว แต่ท่ี 
บรรลุกันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีอัปปนาสมาธิ ศีลก็ขาดๆ แหว่งๆ มีบ้างไม่มีบ้าง  
มี ๓ วัน หายไปสัก ๗ วัน อย่างนี้มันก็ยากที่จะบรรลุได้ ศีลต้องบริสุทธิ์อย่าง 
ต่อเน่ือง สมาธิก็ต้องสงบอย่างต่อเน่ืองมีอยู่ตลอดเวลา อันน้ันล่ะถึงจะ
เรียกว่าเป็นศีลที่แท้จริง เป็นสมาธิที่แท้จริง แล้วพอฟังธรรมปั๊บ มันก็จะ
บรรลุธรรมได้ อย่างบุคคลในสมัยพระพุทธกาลท่ีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้ว
บรรลุได้ในขณะท่ีฟังเลยก็เพราะว่าเขามีศีลตลอดเวลา เขามีสมาธิตลอดเวลา 
พอเขาฟังธรรมท่ีเป็นส่วนปัญญาท่ีเขาไม่ม ีพอเขาได้ปัญญาป๊ับ เขาก็บรรลุได้เลย 
แต่ไม่ได้บรรลุเพราะปัญญาจากการฟังเพียงอย่างเดียว แต่บรรลุเพราะว่ามีศีล 
มีสมาธิสนับสนุนปัญญาท่ีได้จากการฟัง มันท�าให้กลายเป็นภาวนามยปัญญา 
ขึ้นมา มาหยุดตัณหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจของตนได้ 

การพิจารณา
กายคตาสติและอสุภะ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การพจิารณากายคตาสติและอสภุะ เป็นการท�างานเหมอืนกันหรือแตกต่างกนัคะ 

พระอาจารย์ : เป้าหมายของการพิจารณาร่างกายมีอยู่ ๒ - ๓ ประเด็นด้วยกัน ประเด็น
หนึ่งก็ให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ ๓๒ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เนื้อ เอ็น กระดูก อวัยวะต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกายนี้ ไม่มีตัวตน ผมมีตัวตนไหม 
เวลาตัดผมไปแล้วตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่า เวลาตัดเล็บไปนี้ ตัวเราหายไป
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กับเล็บหรือเปล่า เวลาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตนี้ ตัวเราหายไปกับหัวใจ
กับตับกับไตหรือเปล่า มันก็ไม่หาย เราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ เราอยู่นอกร่างกาย
อันนี้ เพียงแต่เรามาครอบครองร่างกายอันนี้ พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา  
เพราะเวลามันเป็นอะไรเราจะได้ไม่เดือดร้อน ไม่ทุกข์ ตอนนี้ความหลงหลอกให้
เราคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเรา พอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยทุกข์ เราก็เลย 
เดือดร้อนข้ึนมา นี่คือเป้าหมายของการพิจารณาร่างกายในส่วนของความหลง 
ท่ีไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วท�าให้ยึดติดท�าให้ทุกข์เวลา
ร่างกายเป็นอะไรไป

 อีกส่วนหนึ่งกใ็ห้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายทีเ่รียกว่าอสภุะ อนันี้ 
ต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เราหลงรักคลั่งไคล้ เช่น ดาราภาพยนตร์ นางงาม 
นายแบบ ถ้าเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอย่างนี้ แสดงว่า
เกิดกามารมณ์ขึ้นมา ถ้าเราอยากจะละกามารมณ์ ไม่อยากจะต้องมาติดกับรูป
ของคนอืน่ ก็ให้เราดูส่วนไม่สวยงามของเขา เช่น ดูตอนท่ีเขาตายไปหรือดูเข้าไป
ข้างในรา่งกายของเขา ดไูปใต้ผวิหนงัของเขาเข้าไป เช่น ใบหน้านี้ถ้าเราถลกหนัง
ศีรษะออกมา ข้างใต้หน้านี้จะมีอะไร ก็มีกะโหลกศีรษะ ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน  
ถ้าเราถลกผิวหนังออกมาก็จะเห็นมีโครงกระดูก เห็นหัวใจ เห็นปอด เห็นตับ  
เห็นไต เห็นล�าไส้ เห็นอะไรต่างๆ ถ้าเราเห็นส่วนท่ีไม่สวยไม่น่าดู เราก็จะไม่มี
กามารมณ์กับร่างกายอันนั้น อันนี้เหมาะส�าหรับผู้ท่ีเป็นนักบวชหรือผู้ท่ีถือ 
ศลี ๘ ผู้ท่ีต้องการก�าจดักามารมณ์เพราะว่ามนัเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสขุ ผู้ท่ีปรารถนา
ความสุขจากความสงบต้องก�าจัดกามารมณ์ให้ ได้ เพราะถ้าก�าจัดไม่ได้ ใจจะ 
เข้าสู่ความสงบไม่ได้นั่นเอง จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาอสุภะเพื่อดับความ
อยาก อยากเสพรูปท่ีน่าดูน่าชมนี้ก็ต้องพิจารณารูปท่ีน่าดูน่าชมว่ามันก็มีส่วนท่ี 
ไม่น่าดูไม่น่าชมเหมือนกัน ต้องดูส่วนนั้น พอเห็นส่วนนั้นแล้วความอยากก็จะ
หายไป ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ 
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ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ 
ทาน ศีล ภาวนา
คือเครื่องขัดเกลากิเลส
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : สิ่งส�าคัญที่สุดในการเกลากิเลสให้เบาบางคืออะไรคะ 

พระอาจารย์ : คือ ศลี สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศลี ภาวนา ท่ีพวกเราก�าลังบ�าเพ็ญกนัอยู่นี้ 
เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสทั้งนั้นแหละ ท�าทานก็ขัดเกลากิเลส รักษาศีลก็ขัดเกลา
กิเลส ภาวนาก็ขัดเกลากิเลส ท�าไปตามก�าลังของเรา บางคนท�าได้แต่ทานก็ยังดี 
บางคนท�าทานได้รกัษาศลีได้กย่ิ็งดีใหญ่ บางคนท�าทานแล้วรกัษาศลีภาวนาได้กย่ิ็ง
ดีใหญ่ เหมือนกับซักเสื้อผ้านี้ ถ้าซักด้วยน�้าเปล่ามันก็สะอาดหน่อย ถ้าใส่เเฟ๊บ
มันก็สะอาดข้ึนอีกหน่อย ถ้าใส่ผงกัดพิเศษเข้าอีกมันก็ก�าจัดได้อย่างราบคาบ  
มันมีเครื่องขัดเกลากิเลส ๓ ชั้นด้วยกัน ทานก็เป็นเครื่องขัดเกลาชั้นแรก 
ศีลก็เป็นชั้นที่สอง และภาวนาก็เป็นชั้นที่สาม 

ศิษย์ : ธรรมข้อใดบ้างที่จะท�าให้เราตั้งมั่นศรัทธาในทาน ศีล ภาวนา ได้ครับ 

พระอาจารย์ : คือการใฝ่รู้ใฝ่ศกึษา หมัน่ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะการฟังเทศน์ฟัง
ธรรมจะท�าให้เราได้ฟังในสิ่งท่ีเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สิ่งท่ีเราได้ยินได้ฟังแล้ว
ถ้าได้ฟังซ�้าอีก เราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น จะท�าให้เราก�าจัดความลังเลสงสัย
ต่างๆ ได้ จะท�าให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญา จะท�าให้ใจเรามีความสงบ 
มีความสุข 
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อธิษฐาน 
หมายถึงความตั้งใจ 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาท�าบุญแล้วเราไม่ได้อธิษฐาน ผลบุญแตกต่างจากการอธิษฐานหรือไม่ครับ 

พระอาจารย์ : การอธิษฐานนี้เป็นการเข้าใจความหมายผดิกัน ค�าว่าอธิษฐานของพวกเรา 
แปลว่าขอให้ ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ความหมายของอธิษฐานทางธรรมนี้หมายถึง 
ความต้ังใจ ก่อนท่ีจะท�าทาน เราจะต้ังใจก่อนใช่ไหม เช่น วันนี้ญาติโยมจะมา 
ฟังธรรมมาท�าทานนี้ ญาติโยมต้องมคีวามต้ังใจก่อน อันนัน้มอีธิษฐานแล้ว ดังนัน้
การกระท�าอะไรต้องมีการอธิษฐาน คือต้องมีความต้ังใจก่อนถึงจะท�าได้ เมื่อท�า
แล้วไม่ต้องขอผล ผลมันมากับการกระท�าของเรานั่นแหละ เหมือนกับการซักผ้า  
ซักแล้วไม่ต้องไปขอให้ผ้ามันขาวมันสะอาดหรอก มันสะอาดแน่ๆ ถ้าเราซัก 
ใช่ไหม ถ้าเราไม่ซักแล้วมานั่งขอ มันก็ไม่สะอาดอยู่ดี

 ดังนัน้ค�าว่าขอน้ีควรจะตดัออกจากสารบบของเราได้ เพราะพระพุทธศาสนา
ไม่ได้สอนให้ขอ พระพุทธศาสนาสอนให้ท�า ท�าแล้วของที่เราต้องการสิ่งที่
เราต้องการมนัจะปรากฏข้ึนมาเอง คอืความสะอาดบริสุทธ์ิใจของพวกเรา 
อันน้ีคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม คือการช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
ก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ  
เพราะความบริสุทธิ์ของใจน�าความสุขมาให้อย่างใหญ่หลวง คอืน�าบรมสุข
มาให้กับพวกเรานั่นเอง 

 ดังนั้นไม่ต้องขอ ท�าไปเถิด เหมือนกับซักผ้า ไม่ต้องไปขอน�้าขอแฟ๊บว่าช่วย
ท�าให้มันสะอาด ซักไปแล้วเด๋ียวมันท�าหน้าท่ีของมันเอง ซักเสร็จแล้วเอามา 
ตากแห้งป๊ับมนัก็ขาวสะอาด ดังนัน้ตดัค�าว่าอธิษฐานไปได้ ศาสนาพุทธไม่ได้
สอนให้ขอเลย พวกเรามาขอกนัเอง กราบพระจุดธปูเทียน ๓ ดอก กข็อกนั 
วุน่ไปหมด ขอให้ลูกด ีให้สามดี ีให้ภรรยาด ีให้การค้าขายด ีถ้าขอได้ป่านน้ี 
กด็กีนัไปท้ังประเทศท้ังโลกแล้ว ไม่ต้องมาปฏิบัตกินัให้เหน่ือยยากไปเปล่าๆ 
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อย่าฝืน
ธรรมชาติของร่างกาย
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คนป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวที่โรงพยาบาลมาหลายเดือนแล้ว หมดทางรักษา ต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจ ลกูหลานหรือญาติควรด�าเนินการอย่างไรดีให้ถูกต้องต่อไปครบั 

พระอาจารย์ : รกัษาไปตามธรรมชาติ เอาของท่ีไม่ใช่ธรรมชาติออกไปเสยี ปล่อยให้ร่างกาย
อยู่ไปตามอัตภาพของเขา ถ้าเขาหายใจได้ก็ให้เขาหายใจไป ด่ืมได้ก็ปล่อยให ้
เขาด่ืม กินได้ก็ปล่อยให้เขากิน อย่าไปบงัคับเขาให้หายใจ อย่าไปบงัคับเขาให้ด่ืม
ให้รบัประทาน ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะมนัฝืนธรรมชาติของร่างกาย เพราะว่า 
ร่างกายมันหมดสภาพแล้ว มันไม่อยากจะอยู่แล้ว อย่าไปยื้อมันเพราะจะ
ท�าให้จิตที่ติดอยู่กับร่างกายต้องทรมาน เหมือนกับคนท่ีติดอยู่ในรถเสียนี้ 
แทนท่ีจะเอาคนออกจากรถแล้วเอารถท้ิงไป กลับปล่อยให้อยู่ด้วยกนัไปอย่างนัน้  
นั่งอยู่ในรถเสียไปท้ังวันท้ังคืนมันมีประโยชน์อะไร จะไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ไหม  
แยกคนขับออกจากรถดีกว่า เอาคนขับออกมาแล้วก็เอารถไปทุบท้ิงขายเข้า 
เซยีงกงไป เอาเงินไปซือ้ขนมกนิดีกว่า ดีกว่ามานัง่ย้ือร่างกาย มาเลีย้งกนัไปแบบ
เจ้าชายเจ้าหญิงนิทรา ไม่เกิดประโยชน์อะไร 

ศิษย์ : ถ้าทางการแพทย์เขาฉีดยาระงบัเวทนาให้กลบัไปเสยีชวีิตท่ีบ้านอย่างสงบเหมอืน
การนอนหลับ จะเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรหรือไม่ครับ

พระอาจารย์ : การให้ยาระงบัความปวดน้ีกเ็ป็นเรื่องของทางโลก ถ้าเป็นทางธรรมแล้ว 
ท่านไม่อยากจะใช้ยาระงับความปวด ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรม ท่านจะสามารถ
ระงับความปวดท่ีส่วนใหญ่มันปวดภายในใจมากกว่าปวดท่ีร่างกาย ความปวด
ของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อย ถ้าท่านภาวนาเป็นปฏิบัติธรรมเป็น ท่านไม่ต้องใช้ยา 
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แก้ปวด แต่ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็น พอเจอความปวดก็จะทุกข์ทรมาน เขาก็ให้
ยาระงับความปวดไป แต่เขาก็จะเสียโอกาสท่ีจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะก้าวข้าม
ความปวดของร่างกายไป 

ศิษย์ : ให้ยาหลับแล้วเสียชีวิตไปเลย ผลดีผลเสียจะเป็นอย่างไรบ้างคะ

พระอาจารย์ : อันนี้ไม่ทราบว่ายานี้เป็นตัวเหตุให้เขาตายหรือเปล่า ถ้าเป็นเหตุให้เขาตาย
ก็ไม่ควร แต่ถ้าเป็นยาเพื่อระงับความปวดเพื่อให้เขาพักหลับนอนนี้ก็ไม่ถือว่า
เป็นการฆ่าเขา ต้องแยกประเด็นตรงนี้ว่าเป็นอะไรกันแน่ 
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ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไตร่ตรอง
จะตัดกิเลสไม่ได้
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เด๋ียวนี้หนูท�าสมาธิไม่ค่อยรวม แล้วพอรวมก็รวมประมาณ ๔๐ นาที ก็ถอน 
ข้ึนมา แต่จติกลบัไปเน้นในการไตร่ตรอง ทุกครัง้ท่ีมอีะไรมากระทบ จติจะไตร่ตรอง 
ไม่รู้ว่าผิดถูกประการใด

พระอาจารย์ : การไตร่ตรองก็ไม่ผิด เพียงแต่ว่าการไตร่ตรองโดยไม่มีสมาธิเป็น 
ผู้สนับสนุน จะไม่สามารถตัดความอยากของกิเลสตัณหาได้ เพราะก�าลัง
ไม่พอ ถ้ามสีมาธิแล้วไตร่ตรอง จะสามารถตดัตณัหาตดักเิลสต่างๆ ให้หมด 
ไปจากใจได้ ดังนั้นตอนน้ีพยายามหยุดการไตร่ตรองไว้ก่อน แล้วพยายาม 
เจริญสติ ควบคุมความคิดให้สกัแต่ว่ารู ้อย่าไปคิดปรงุเเต่ง แล้วพยายามนัง่สมาธิ 
ให้จติรวมนานๆ รวมบ่อยๆ ท้ังวนัท้ังคืน ให้จติสงบก่อนแล้วค่อยออกไปทางปัญญา  
ถ้าออกทางปัญญาไตร่ตรองแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษก็จะละได้ทันที 

ศิษย์ : แต่การไตร่ตรองนี้มันขึ้นทุกขณะค่ะ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องหยุดมันก่อน บังคับมันก่อน อย่าปล่อยให้มันไตร่ตรอง นอกจากว่า
ไตร่ตรองแล้วสามารถดับความทุกข์ได้กใ็ช้ได้ ถ้าไตร่ตรองแล้วดับความทุกข์ไม่ได้  
กลับท�าให้จิตฟุ้งซ่านก็อย่าไปไตร่ตรองให้เสียเวลา ต้องดูผลของการไตร่ตรอง
ว่าไตร่ตรองแล้วสามารถดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจ ละตัณหาท้ัง ๓ ได้ 
หรือเปล่า ถ้าละไม่ได้ ไตร่ตรองไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะก�าลังยังไม่ม ี 
ต้องสร้างก�าลังไว้หยุดตัณหาความอยากให้ ได้ก่อน ก�าลังท่ีจะหยุดก็คือสมาธ ิ
หรืออเุบกขาท่ีได้จากสมาธินี้ ถ้ามอีเุบกขาแล้วพอไตร่ตรองว่าความอยากเป็นทุกข์  
เราก็หยุดความอยากได้เลย ถ้ายังหยุดไม่ได้ ไตร่ตรองไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆ 
พยายามท�าสมาธิให้มากๆ
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วิธีการบริกรรมพุทโธ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : พระอาจารย์บอกให้บริกรรมพทุโธ ค�าว่าบริกรรมคือนึกในใจเฉยๆ หรือคือการพดู
แบบไม่มีเสียง พอลองท�าจริงๆ แล้วสงสัยครับ

พระอาจารย์ : อย่างไหนก็ได้ ขอให้ใจมีพุทโธอยู่ภายในใจ ไม่ต้องส่งเสียง ไม่ต้อง
ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าพุทโธๆ แล้วยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังใช้ไม่ได้  
ต้องพยายามให้อยู่กบัพทุโธไป ใหม่ๆ อาจจะมกีารแข่งกนัระหว่างความคิดกบัพทุโธ 
ขอให้เราเกาะติดกับพทุโธไป อย่าไปสนใจกบัความคิดท่ีเข้ามาท่ีจะคอยชวนเราให้
ไปคิดถึงเรื่องนัน้เรื่องนี้สิ่งนัน้สิ่งนี้ ให้เกาะติดอยู่กบัพุทโธๆ ไป แล้วต่อไปก�าลังของ
สติมากข้ึนๆ แล้วความคิดต่างๆ ก็จะจางหายไป เหลอืแต่พทุโธๆ ถ้าไม่มคีวามคิด  
เรากห็ยุดพทุโธได้ เรากส็กัแต่ว่ารู้ ไป รูว่้าตอนนี้ไม่มคีวามคิดปรงุเเต่ง รูก้บัสิง่ต่างๆ 
ที่มาปรากฏให้เรารับรู้ รู้เสียงก็สักแต่ว่ารับรู้ เห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น ไม่คิดปรุงเเต่ง
ว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้ คนนั้นคนนี้ ดีชั่วประการใดไม่สนใจ ต้องการให้รู้เฉยๆ อันนี้
เป็นสิ่งที่เราต้องการคือสติ 

 เมื่อจิตเราสักแต่ว่ารู้แล้ว เวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ และก็จะมี
ความสุขมีอุเบกขา มีความอิ่ม ไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆ ความอยากต่างๆ ก็จะถูก
ตัดก�าลังไปด้วยก�าลังของสมาธิแต่ยังไม่ถูกท�าลาย เพราะรากเหง้าของตัณหา 
ความอยากนี้คือความหลงยังไม่ได้รับการก�าจัดด้วยสมาธิ ต้องอาศัยปัญญา  
ต้องมาไตร่ตรองแล้วว่าท�าไมเราจึงต้องอยากกับสิ่งนี้ ท�าไมเราจึงต้องอยากกับ 
คนนั้นอยากกับคนนี้ อยากแล้วมันได้สุขหรือทุกข์กันแน่ ถ้ามันสุข มันเป็นสุข
ถาวรหรือสขุชัว่คราว ถ้ามนัเป็นสขุชัว่คราว พอเวลามนัหายไปแล้วมนัเป็นสขุหรือ
เป็นทุกข์ เวลาได้แฟนมาก็ดีใจ พอเสยีแฟนไปแล้วเป็นอย่างไร ยังดีใจอยู่หรือเปล่า 
เหมอืนกับตอนท่ีได้มาหรือเปล่า ถ้ามนัดีใจกถื็อว่าใช้ได้ แต่มนัไม่ดีใจซ ิเวลาเสยีไป 
ก็ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่ก็คือความทุกข์ ต้องไตร่ตรองให้เห็น 
อย่างนี้ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปอยากมันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข เมื่อเรา
เหน็ว่ามนัเป็นทุกข์แล้วเราจะไปหามนัไปเอามนัมาท�าไม เรากห็ยุดความอยากได้ 
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ปัญญาอบรมสมาธิ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ปัญญาอบรมสมาธิเป็นอย่างไรครับ เคยแต่ถูกสอนให้มีสมาธิก่อนแล้วถึงจะมี
ปัญญา

พระอาจารย์ : อย่างเวลานัง่พทุโธๆ ไป แล้วมนัไม่ยอมพทุโธ มนัจะไปคิดถึงเเฟน ห่วงแฟน 
กลวัแฟนจะไปมอีหีนไูปมคีนใหม่ กต้็องใช้ปัญญามาอบรมท�าใจให้สงบ พจิารณา
ว่าแฟนเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน เขารักเราวันนี้ วันหน้าเขาอาจจะไม่รัก
เราก็ได้ เขารักเราเมื่อวานนี้ วันนี้เขาไม่รักเราแล้วก็ได้ เขาจะไปหาคนอื่น เราก็
ห้ามเขาบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับเรา เราก็จะทุกข์ ถ้าเราปล่อยให้ 
เขาไป เรากจ็ะไม่ทุกข์ พอเราพจิารณาเหน็อย่างนี้เราก็ปล่อย กจ็ะหยุดความอยาก
ให้เขาอยู่กับเรา เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไป เขาอยากจะอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ 
ไม่ไปสนใจไม่ไปกังวลกับเขา ใจก็กลับมาสู่ความสงบแต่ไม่รวมเท่านั้น แต่สงบ
กลับมาเป็นปกติ ท�าให้สามารถพุทโธต่อไปได้ ถ้าพุทโธต่อไปได้ เดี๋ยวไม่นานมัน
ก็รวมเข้าสู่ความสงบอีกทีหนึ่ง นี่เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ 

สัมมาอาชีโว
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ค�าว่า สัมมาอาชีโว คืออาชีพชอบ ถ้าหากว่าเราท�าอาชีพหอพักนักศึกษาหญิง
โดยท่ีไม่ได้ท�างานอย่างอื่น จะถือว่าไม่มีสัมมาอาชีพไหมคะ หรือถ้าเราไม่ได ้
ท�างาน มสีามเีลีย้ง แต่ไม่ได้ไปขอยืมใคร จะถือว่าเราไม่มอีาชพีชอบหรือเปล่าคะ 
จะไม่ครบมรรคมีองค์ ๘ เลยใช่ไหมคะ
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พระอาจารย์ : ภรรยาก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือ 

ศิษย์ : หากว่าไม่มีอาชีพ และต้องไปขอหยิบยืมเงินจากคนอื่นโดยท่ีไม่มีเงินคืนเขา  
จะถือว่าเราผิดศีลหรือเปล่าคะ หากว่าญาติที่เรายืมหรือคนที่เรายืมเต็มใจให้

พระอาจารย์ : ถ้าเรายืมเขาแล้วเราไม่คืนก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะ ก็ถือว่าเราผิดศีลข้อ 
มุสาได้ โกหกหลอกลวงเขา ถ้าขอยืมเงินเขาแล้วจะเอาเงินมาคืนให้ พอยืมแล้ว
ก็ไม่คืนให้ ก็อาจจะผิด ๒ กระทง คือผิดข้อมุสา แล้วก็ผิดด้วยข้ออทินนา คือ
ลักทรัพย์ 

ศิษย์ : อาชีพดารา นักร้อง ผู้ก�ากับ คนเขียนบทภาพยนตร์ ดีเจ พิธีกรบันเทิง นักเขียน 
นวนิยาย เป็นอาชพีท่ีจะต้องไปนรกหรือเปล่าคะ เพราะมเีพ่ือนท่ีอ่านพระไตรปิฎก
บอกหลายคนจากเรื่องพระตาลปุตตคามณ ี ท่ีเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงมาก  
ไปเปิดการแสดงท่ีใดก็มีคนไปดูมหาศาล ถึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าตนจะได ้
ไปเกิดในสวรรค์ไหม พระพทุธเจ้าตรสัว่า นกัแสดงท้ังหลายหากไม่มบีญุส่วนอ่ืนช่วย 
ก็จะลงอเวจีนรก เพราะสิ่งท่ีท�าเป็นมายา การท�าให้คนหลงยึดติดมาก ท�าให้
ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ หลงกับบทบาทของเขา ดังนั้นคนที่ท�างานใน
วงการมายาท่ีสร้างรัก โลภ โกรธ หลง ให้เกิดข้ึนในใจของผู้คนมันกระทบเป็น 
วงกว้าง จะต้องไปอบายภูมิหรือเปล่าคะ หากไม่ต้องการตกนรก ต้องเลิกอาชีพ
เหล่านี้ใช่ไหมคะ แต่อาชีพดารานักร้องต้องเป็นคนที่ท�าบุญมามาก เพราะเกิดมา
มีรูปงาม มีชื่อเสียงมีเงินทองครบใช่หรือเปล่าคะ สับสนกับที่ต้องตกนรก 

พระอาจารย์ : จะตกนรกก็ต้องท�าบาป ก็คือต้องฆ่าผู้อ่ืน อย่างนี้ถึงจะไปตกนรกได้  
แต่ถ้าเราท�าอาชีพแล้วเราไม่ได้ไปฆ่า ไม่ได้ท�าผิดศลี ไม่ได้ท�าบาป อันนี้ไม่ไปตกนรก  
ไม่เกี่ยวกัน อาชีพนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการกระท�าของผู้อื่นเท่านั้นเอง ท่าน
จึงสอนให้หลีกเลี่ยงอาชีพท่ีไปกระทบหรือไปสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น  
ไม่ให้มีอาชีพค้าสุรายาเมา เพราะถึงแม้เราไม่ได้ด่ืมเอง เราไม่ได้ท�าบาป แต่เรา
ก็สนับสนุนให้ผู้อื่นเขาท�าบาป เมื่อเขาท�าบาปแล้วเขาก็จะไปสร้างความเสียหาย 
ให้แก่ผู้อื่น เช่น เขาเมาแล้วขับรถไปชนจนเกิดอุบัติเหตุท�าให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้  
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อนันี้กเ็กดิจากการขายสรุายาเมาของเรา หรือเกิดจากการขายยาพษิสารพษิต่างๆ 
หรือขายเครื่องฆ่าสตัว์ดักสตัว์ต่างๆ อนันี้เป็นการสนบัสนนุให้เขาท�าปาณาติบาต  
ท�าบาป ไปฆ่าผู้อืน่ แต่คนขายไม่ได้ท�าบาป ไม่ได้ไปนรก เพยีงแต่ว่าไปส่งเสริมเขา  
พระพุทธเจ้าว่าเราเป็นชาวพุทธท่ีมีจิตใจเมตตา เราไม่อยากจะส่งเสริมคนให้
ท�าบาป เราอยากจะส่งเสริมให้คนท�าบุญกัน แทนที่จะขายน�้าเมาก็ขายน�้าที่ท�าให้
เป็นประโยชน์ เช่น น�้าดื่มอย่างนี้ เป็นต้น 

ถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้ว
จะไม่ค่อยฝัน
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เคยได้ยินว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมักจะไม่ฝันหรือฝันน้อย ของผมนี้รู้สึกว่าท�าสมาธิ
แล้วยังฝันมากมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะหลงัๆ มานี้มกัจะฝันเกีย่วข้องกบับคุคล
ต่างๆ แต่ยังมีก�าลังใจบ้างเมื่อฝันเห็นครูบาอาจารย์ ไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดวิธีหรือ
เป็นเพราะเหตุใดครับ 

พระอาจารย์ : เพราะว่าเรายังไม่ได้สมาธิจริงๆ เรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิ ถ้าได้อัปปนา
สมาธิแล้วจะไม่ค่อยฝัน เพราะจิตสงบ ไม่คิดปรุงเเต่ง แต่ถ้ายังไม่ได้ 
อปัปนาสมาธิ เวลาหลับจิตกยั็งคดิปรงุเเต่งได้อยู่ กฝั็นเป็นเรื่องเป็นราวไป  
ดังนั้นอย่าไปคิดว่าเรานั่งสมาธิแล้วจะได้สมาธิ ไม่ใช่อย่างนั้น บางคนนั่งสมาธิ 
เป็นสิบๆ ปี ยังไม่เคยได้อัปปนาสมาธิแม้แต่ครั้งเดียวเลย ต้องดูว่าได้ผลจาก
การนั่งสมาธิหรือเปล่า ถ้าจิตได้อัปปนาสมาธิ จิตรวมเป็นหนึ่ง สักแต่ว่ารู้ ไม่คิด 
ปรุงแต่ง อย่างนั้นแหละเวลาหลับจะไม่ค่อยฝันเท่าไร 
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ความสุขจากความว่าง
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : อย่าไปตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่มันจะต้องหาย ให้ตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่มีวันหาย 
สิ่งที่ไม่มีวันหายคือความว่าง จากจุลธรรมน�าใจ ๔๐ ในฐานะฆราวาสควรจะว่าง
จากอะไรบ้างครับ เพราะยังต้องเสพรูป เสียง สัมผัส อยู่ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องว่างจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ว่างจากลาภ ยศ สรรเสริญ 

พระพุทธเจ้า
ไม่ได้สอนให้กินเจ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ศาสนาพุทธกับการกินเจเก่ียวกันอย่างไรคะ บางท่านบอกว่าการกินเจไม่ได้บุญ 
แต่ก็ไม่เป็นบาปค่ะ

พระอาจารย์ : ความจริงไม่เก่ียวกันเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กนิเจ ท่านเพียงแต่
สอนห้ามไม่ให้กินเน้ือสัตว์ คือกินเน้ือสัตว์ได้ แต่ไม่ต้องฆ่าสัตว์เพ่ือเอา
เน้ือเขามากิน แต่ถ้าเขาตายด้วยอุบัติเหตุ เช่น เล้ียงไก่แล้วไก่มันไปถูกอะไร
ทับตาย โดนต้นไม้ทับตาย จะเอาไก่ตัวท่ีตายนั้นมาท�าแกงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร 
กินได้ แต่อย่าไปเชือดคอมันแล้วเอามาท�าเป็นอาหาร พูดง่ายๆ คือห้ามท�าบาป 
ห้ามฆ่า เนื้อสัตว์กับผักนี้มันไม่ต่างกัน มันเป็นธาตุเหมือนกัน มาจากดิน น�้า ลม 
ไฟ เหมือนกัน เวลามันตายแล้วมันก็เป็นอาหารเหมือนกัน ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไป
ฆ่าเขาเพื่อเอาเขามาเป็นอาหารเท่านั้นเอง ตรงนั้นอย่าท�า
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 พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่า แต่ไม่ห้ามในการรับประทานเนื้อสัตว์ แต่ท่าน 
ก็ห้ามพระไม่ให้รับประทานเนื้อสัตว์ ๑๐ ชนิดด้วยกัน เช่น สัตว์ป่าทั้งหลาย
พวก งู สิงโต เสือ ช้าง อะไรต่างๆ เหล่านี้ อันนี้ท่านห้ามไม่ให้พระฉัน และห้าม
ไม่ให้พระรบัอาหารท่ีมผู้ีต้ังใจฆ่าเนื้อสตัว์นัน้เพือ่ท่ีจะเอามาถวายพระโดยตรง เช่น  
โยมเอาแกงไก่มาแล้วบอกว่าดิฉันฆ่าไก่มาเพ่ือมาถวายหลวงพ่อ เพราะดิฉัน 
อยากจะได้บุญมากๆ อย่างนี้ท่านบอกห้ามรับ แล้วต้องสอนเขาว่าอย่าท�าอย่างนี้  
ท�าอย่างนี้ไม่ถูก แต่ถ้าเป็นปกติของเขาที่เขาท�าอาหารแล้วก็ต้องฆ่าของเขาตาม
ปกติ เช่น เขาท�าแกงไก่โดยฆ่าไก่ของเขาตามปกติ แล้วเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งมา 
ใส่บาตร อันนี้ก็รับได้ถ้าเขาไม่ได้เจาะจง เขาท�าเพ่ือเขาอยู่แล้ว เป็นปกตินิสัย 
ชีวิตของเขาท่ีเขาต้องฆ่าสัตว์ ไปยิงนกตกปลา หรือฆ่าเป็ดฆ่าไก่ท่ีเขาเลี้ยงอยู่ 
เพื่อมาท�าเป็นอาหาร แต่เขามีศรัทธาท่ีอยากจะแบ่งอาหารท่ีเขาท�านี้มาใส่บาตร  
อันนี้กร็บัได้ แต่ถ้าเขาท�าเจาะจงโดยเฉพาะว่าปกติดิฉนัไม่เคยฆ่าไก่เลย แต่อยาก
จะให้หลวงพ่อได้กินแกงไก่ก็เลยไปฆ่า ถ้าบอกอย่างนี้ก็ต้องปฏิเสธเขาไป แต่ถ้า 
เขาไม่บอก เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ก็รับไปได้ 

การบวช
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผมกับแฟนตัดสินใจท่ีจะสละทางโลกเพื่อเข้าสู่ทางธรรม ผู้หญิงต้องบวชและ
ปฏิบัติแบบไหนครับ 

พระอาจารย์ : บวชเหมือนกับนักบวชผู้ปฏิบัติทั้งหลาย คือการบวชนี้มี ๒ แบบเข้าใจไหม  
บวชแบบท่ีมรีปูแบบอยู่ เช่น พระภกิษุ สามเณร แม่ชี แต่ไม่มภีกิษณีุ แต่ถ้าอยาก
จะบวชเป็นภิกษุณีก็บวชได้โดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบเท่านั้นเอง แต่ก็ปฏิบัติเหมือน
ภิกษุณีได้ ไปศึกษาข้อห้ามของภิกษุณีว่ามีอะไรบ้าง มี ๓๑๑ ข้อก็รักษาไปซิ  
รักษาได้ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้ว เราไม่ได้บวชเพื่อให้คนอื่นเขามารับรองให้ความ 
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เคารพเรา เพราะเราเป็นภกิษณีุ เราบวชเพือ่ต้องการเอาศลีของภกิษณีุนี้มาก�าจดั
กิเลสตัณหาของเราเพื่อให้เราได้บรรลุธรรมต่างหาก 

 นี่คือการบวชเป็นอย่างนี้ บวชได้ ๒ รูปแบบ แต่ถ้าสมมุติเราไปอยู่ต่างประเทศนี้ 
ถ้าเป็นผู้ชายอยากเป็นพระ ก็เอาศีล ๒๒๗ ของพระมาศึกษาดู แล้วก็รักษาไป  
จะโกนหัวจะนุ่งเหลืองหรือนุ่งอะไรก็ได้ ไม่เป็นปัญหาอะไร มันก็เป็นการบวช
เหมอืนกนั แต่การบวชน้ีมันเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ันเอง มนัไม่ได้เป็นส่วน
ท่ีจะท�าให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ การทีเ่ราจะหลดุพ้นจากกองทกุข์ 
ได้น้ีต้องมีศีล สมาธิ ปัญญา การบวชน้ีช่วยทางด้านศีลเท่าน้ันเอง คือ 
ให้เรามีศีลให้มีข้อวัตรปฏิบัติท่ีสวยงาม ไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตนเอง

 ดังนั้นเราจะบวชแบบมีขั้นตอนมีการรับรองเป็นทางการก็ได้ หรือเราจะบวชแบบ
ไม่มีการรับรองก็ได้ ถ้าเรารักษาศีล ๒๒๗ ข้อได้มันก็เหมือนกัน ถ้าคนมาบวช
แบบมีการรับรองแต่มาทุศีลคือไม่รักษาศีล ก็สู้คนท่ีไม่ได้บวชแบบมีการรับรอง
แต่รกัษาศลี ๒๒๗ ข้อได้ ประเด็นอยู่ท่ีศลีต่างหาก มนัไม่ได้อยู่ท่ีว่าโกนศรีษะแล้ว 
นุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือไม่ อยู่ท่ีว่าเรารักษาศีลของพระภิกษุของพระภิกษุณีได้
หรือไม่เท่านั้นเอง 

ศิษย์ : ผมอยากจะบวชเพื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ แต่ผมชอบปลีกวิเวก ไม่ชอบวุ่นวายกับ
กิจกรรมสงฆ์หรือคนหมู่มาก ผมจะขอเรียนถามเป็นข้อๆ ข้อที่ ๑ บวชแล้วธุดงค์
ได้เลยไหมครับ

พระอาจารย์ : ไม่ได้หรอก เพราะคนที่เพิ่งบวชใหม่นี้เป็นเหมือนกับเด็กที่เพิ่งคลอดออก
มาจากท้องใหม่ๆ ยังไม่สามารถท่ีจะดูแลรกัษาตนเองให้ปลอดภยัได้ ต้องอาศยัพ่อ
แม่เลีย้งดูไปก่อน อย่างน้อยก ็๒๐ ปีใช่ไหม จนกว่าจะเรียนจบ มงีานท�า แต่งงาน
แล้วถึงจะไปอยู่ตามล�าพงัของตนเองได้ ฉนัใด พระกเ็หมอืนกัน พระพทุธเจ้าบอก
ว่าพระท่ีบวชใหม่นี้ต้องอยู่กบัครบูาอาจารย์อย่างน้อย ๕ พรรษาข้ึนไป เพราะจะได้
มีคนอบรมสั่งสอนวิธีการอยู่ของพระว่าอยู่แบบไหน การคิดของพระคิดแบบไหน  
การพูดของพระพูดแบบไหน การรับประทานของพระรับประทานแบบไหน  



▶▶▶▶▶282

ทุกอย่างนี้ต้องเรยีนรูกั้น ถ้าบวชป๊ับแล้วไปอยู่คนเดียว เราจะไปเอาความรูข้องพระ
มาจากใคร เมือ่เราไม่มคีวามรูข้องพระ เราก็เอาความรูข้องเราท่ีเป็นฆราวาสนี้มาใช้  
เมือ่เอามาใช้กเ็หมอืนกบัเอาลงิมาใส่ผ้าเหลอืง แล้วดูซว่ิาลงิมนัจะท�าเหมอืนพระ
ได้หรือเปล่าใช่ไหม มนัก็ต้องจบัลงิมาสอนก่อน จบัลงิมาควบคุมบงัคับให้มนัรูจ้กั
วิธีอยู่แบบพระก่อนว่าเป็นอย่างไร นี่คือข้อที่ ๑ ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์หรือ
พระอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ พรรษาขึ้นไปก่อนถึงจะไปธุดงค์ได้ หรือหาก
จะไป ถ้าครบูาอาจารย์ยังเหน็ว่าไม่พร้อมก็ไม่ให้ไป หรือถ้าไปบางทีอาจจะ 
ต้องมีพี่เลี้ยงคอยก�ากับไป ไม่ปล่อยให้ไปตามล�าพัง 

ศิษย์ : ข้อที่ ๒ ต้องหัดสวดมนต์ได้กี่บทครับ

พระอาจารย์ : การสวดมนต์นี้แล้วแต่ๆ ละวดัท่ีจะก�าหนดบงัคับ แต่ถ้าเป็นวดัปฏิบัตจิริงๆ  
ท่านไม่ให้ความส�าคัญกับการสวดมนต์ ท่านให้ความส�าคัญกับการเจริญ
สติ คือการบริกรรมพุทโธ

ขาดสติรักษาใจ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผมเริ่มนั่งสมาธิต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ จิตสงบ จิตลงเร็วดี ใช้บริกรรมพุทโธแล้ว 
ก�าหนดอสภุะต้ังแต่หวัจนถึงเท้าให้เหน็เป็นของเน่าเป่ือย พจิารณาแบบนี้บางครัง้
จิตจะลงลึกไม่มีตัวให้รู้เลย จะว่าง สุขมาก แต่ปัจจุบันเข้าแบบนี้ไม่ได้แล้วครับ 
ท�างานก็จะก�าหนดพุทโธหรือก�าหนดความรู้สึกตัวเคลื่อนไหว แต่ปัจจุบันก็เผลอ
มากข้ึน การรักษาสติสัมปชัญญะให้สม�่าเสมอท้ังวันยากมากครับ อย่างนี้เรียก
อาการจิตเสื่อมแบบองค์หลวงตาเทศน์ว่าจิตท่านเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ใช่แล้ว เพราะว่าไม่มีสติรักษาใจอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ปล่อยให้ใจคิด 
ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ พอจะให้ใจสงบมันก็สงบไม่ได้ 
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ใช้ปัญญา
หาทางออก

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ถ้าท้ังสามีและภรรยาปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยกันท้ังคู่ แต่มีลูกต้องดูแลเลี้ยงดู  
ถ้าเราอยากออกบวชท้ังคู่แต่ลกูกยั็งเลก็ ช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ ถ้าคนใดคนหนึ่ง
หนีไปบวชแล้วท้ิงให้อีกคนดูแลลูก การกระท�าดังกล่าวจะสมควรหรือไม่ เพราะ
ถ้าคนใดไปบวช ภาระจะตกอยู่กับอีกคน ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะท�าอย่างไรให้ 
ถูกต้องตามหลักธรรมคะ 

พระอาจารย์ : ก็แล้วแต่ๆ ละคนท่ีจะต้องคิดหาทางออกของตนเองว่าทางไหนเป็นทาง 
เหมาะสมท่ีสุด อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีผู้มีปัญหาจะต้องชั่งน�้าหนักเอาว่าอย่างไหน 
มคีวามส�าคญัต่อกนั การเล้ียงลูกหรอืการเล้ียงดูแลจิตใจของเรา คือถ้ามนั 
จะท�าจริงๆ มนัมทีางออก เพียงแต่ว่าเรามปัีญญาหาทางออกน้ันหรือเปล่า  
เช่น ยกลูกให้คนอื่นเขาไปได้ ไหมถ้ามีคนเขาขอมาเลี้ยง หรือไปให้สถานเลี้ยง
เด็กไป ตราบใดที่ลูกมีคนเลี้ยงดู เขาก็สามารถเจริญเติบโตได้เหมือนอยู่กับเรา  
มนัก็ไม่น่าจะมปัีญหาอะไรใช่ไหม ทีนี้ใจของเราจะท�าใจได้หรือเปล่า จะตัดอปุาทาน
ความผูกพันว่าเป็นลูกของเราได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง แต่ถ้ามองว่าเป็นเพียง
ร่างกายร่างหนึ่งท่ีต้องมีคนดูแลเลี้ยงดู ใครจะเลี้ยงดูก็เหมือนกัน ขอให้เขาม ี
คนเลี้ยงดูแล้วให้เขาเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นท่ีพึ่งของตัวเขาเองได้ก็ไม่น่าจะเป็น
ปัญหาอะไร อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูเอาก็แล้วกันว่าจะท�าอย่างไร 
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สัพเพ ธัมมา อนัตตา
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เราจะน�าหลกัธรรมข้อใดมาพจิารณาเมือ่ต้องพบหรืออยู่ร่วมกบับคุคลท่ีชอบติฉิน
นินทา มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะรู้สึกไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องอยู่ท�างานร่วมกันคะ 

พระอาจารย์ : ให้ใช้หลัก สัพเพ ธัมมา อนัตตา ก็แล้วกัน ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไปควบคุม
บังคับไปสั่งให้ ไปเป็นตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไป แม้แต่ร่างกาย 
ของเรา เรายังสั่งมันไม่ได้ บางครั้งไม่อยากให้มันไม่สบาย มันก็ยังไม่สบายได้ 
แล้วนับประสาอะไรกับคนอื่นท่ีเราจะไปสั่งให้เขาพูดดีท�าดีตามใจเราได้อย่างไร  
เราก็ท�าใจปล่อยวางก็เท่านัน้ ปล่อยเขา เขาจะท�าอะไรกป็ล่อยเขาไป เราอย่าไปยุ่ง 
อย่าไปสนใจเขา เราก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับเขา 

จะรับหรือไม่รับศีลไม่ส�าคัญ 
ถ้ารักษาศีลได้ก็ได้บุญเท่ากัน
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : คนไทยท่ีรักษาศีลโดยรับศีลจากพระ กับฝรั่งท่ีไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ แต่ชีวิต
ประจ�าของเขาอยู่ในกรอบของศีล ๕ โดยท่ีเขาก็ไม่รู้ตัว ๒ คนนี้ได้บุญจากศีล
เท่ากันหรือเหมือนกันไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้ารกัษาศลีได้กเ็ท่ากนัหมด จะรบัหรือไม่รบักต็าม ความจริงศลีนี้รบัจากพระ
ไม่ได้ การที่ไปขอศีลจากพระนี้คือการไปถามว่าศีลมีอะไรบ้างเพื่อไปศึกษา พระที่
เป็นอาจารย์ก็บอกว่าศีล ๕ ก็มี ๕ ข้อ คือ ห้ามฆ่า ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติ
ผิดประเวณี ห้ามพดูปด ห้ามเสพสรุายาเมา ถ้ารูแ้ล้ว คราวต่อไปไม่ต้องไปขอก็ได้ 
อยากจะรกัษาศลีวนัไหนกต็ัง้ใจข้ึนมาเลย บอกว่าวนัน้ีจะรกัษาศีล จะไม่ท�า 
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ผิดศีล ๕ ข้อนี้ อันนี้ก็ถือว่ามีศีลแล้ว และจะได้รับอานิสงส์จากการมีศีล
คือตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายเป็นต้น 

ศิษย์ : การที่ศีลขาดหรือด่างพร้อยมีผลต่อผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างครับ

พระอาจารย์ : ท�าให้มีโอกาสที่จะไปเกิดในอบายมากขึ้นนั่นเอง ถ้าด่างพร้อยมากโอกาส 
ก็จะมีมากข้ึน ถ้าด่างพร้อยน้อยโอกาสท่ีจะไปเกิดในอบายก็มีน้อย แต่ก็ยังมี
โอกาสอยู่ เหมือนกับรูรั่วของตุ่มน�้าอย่างนี้ ถ้าตุ่มน�้าไม่มีรอยรั่ว น�้าก็จะไม่ไหล
ออกมา แต่ถ้าตุ่มน�้ามีรอยรั่ว น�้าก็จะมีไหลออกมาได้ ฉันใด ใจของเราถ้าม ี
ศีลที่ไม่ครบ มันก็จะมีรูให้เราไปเกิดในอบายได้ แต่ถ้าไม่มีรูเลยคือมีศีล 
ครบถ้วนบริบูรณ์ มันจะไปเกิดในอบายไม่ได้ เพราะศีลนี้ก็จะเป็นเหมือน
ตุ่มน�้าที่จะคอยรักษาใจของเราไม่ให้ไหลไปทางอบายนั่นเอง 

การอุทิศบุญที่เกิดจากศีล
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เราอุทิศบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้ผู้อื่นได้ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าเราจะพดูถึงการอทิุศบญุนี้ คือเป็นการอทิุศให้แก่ผู้ล่วงลบัไปแล้ว ทีนี้บญุ 
ก็มีหลายระดับ บุญที่เกิดจากการท�าทาน บุญที่เกิดจากการรักษาศีล บุญที่เกิด
จากการภาวนา มันก็เป็นบุญเหมือนกันทั้งนั้น ถ้าถามว่าจะอุทิศได้หรือเปล่า 
มันก็น่าจะได้ ปัญหาอยู่ท่ีว่าศีลของเรามันบริสุทธ์ิจรงิหรือเปล่า สมาธิ 
ของเราเป็นสมาธิจรงิหรือเปล่า กลัวว่าเด๋ียวจะอุทิศของปลอมไปให้เขา 
เวลาเราท�าทานนี้มันเป็นบุญแท้แน่นอน เพราะท�าบุญนี้เราได้บุญทันที เวลาเรา
บริจาคทรัพย์ไปนี้มันเป็นบุญเป็นทานขึ้นมาทันที ดังนั้นทางที่ดีคือท�าทานแล้ว 
กอ็ทิุศทานไปดกีว่า แน่นอนกว่า ดกีว่าไปอทิุศด้วยศลีของเรา บางทีอทิุศศลี 
ท่ีด่างพร้อยด้วยสมาธิท่ีฟุ้งซ่าน อทิุศไปมนัก็ไม่เป็นบุญอยู่ด ีเขาก็ไม่ได้รบับุญ 
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ศิษย์ : เคยได้ยินมาว่าการอุทิศบุญนี้ไม่ได้ท�าให้บุญที่เรามีลดลงเลยจริงหรือไม่

พระอาจารย์ : ใช่ มันเป็นบุญที่เราสามารถเเบ่งไปได้โดยที่เราไม่เสียบุญที่เรามีอยู่ หรือ 
ถ้าเสียก็เสียเป็นส่วนน้อยเพราะบุญท่ีอุทิศนี้อุทิศได้เพียงส่วนเล็กน้อย เหมือน
กบัเงินท่ีเราให้กบัขอทาน เราจะไม่ให้เงินขอทานเป็นร้อยเป็นพนั เราจะให้แค่ ๑๐ 
บาท ๒๐ บาท เท่านั้นเอง เพราะความสามารถของขอทานที่จะดูแลรักษาเงินทอง
ให้เป็นประโยชน์กับเขาได้นี้มันมีไม่มาก ถ้าเราให้เขามากเกินไปอาจจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ อาจจะเป็นโทษกับเขาก็ได้ ท�าให้เขาไปซื้อสุรายาเมา ไปเล่นการพนัน 
แทนที่จะไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าใส่ ดังนั้นบุญอุทิศก็เป็นเเบบนั้น อุทิศได้
เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นเอง พอให้เขาประทังชีวิตไปได้วันๆ หนึ่ง

ก�าลังสติ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เวลาเรานัง่ภาวนาเจริญสติไประยะหนึ่ง ถ้าจติไม่ออกนอกกจ็ะรูอ้ยู่กบัค�าบริกรรม 
จะมอีาการด�าด่ิงลงไปซึง่เกดิข้ึนในบางครัง้ แต่สะดุ้งออกมา และบางครัง้บริกรรม
ไปเรื่อยๆ รูอ้ยู่ว่านิ่งสงบ จะสะดุ้งเมือ่มเีสยีงมารบกวน การปฏบิติักจ็ะได้เท่านี้เอง  
อาการท่ีเกิดนั้นเป็นเพียงสมถะ ไม่ใช่สมาธิ และอาการด�าด่ิงก็เป็นเพียงการ 
ตกภวังค์ใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : เป็นสมาธิท้ังน้ันแหละเพียงแต่ว่าก�าลังสติของเราท่ีจะรักษาจิตให้อยู่ใน
สมาธินี้มันมีน้อย พอมีอะไรมากระทบมาดึงมันก็ออกไปทันที ดังนั้นต้องฝึกสติ
ของเราให้มีมากขึ้นไป ถ้าสติมีมากขึ้นไป จิตก็จะเข้าลงไปลึกแล้วจะออกมายาก 
แต่ถ้าสตมิีนอ้ยกจ็ะเข้าไปไมล่ึกแลว้กจ็ะออกมางา่ย ดงันัน้อยูท่ีก่�าลังสตขิองเรา 
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ยิ่งปฏิบัติ
ยิ่งขวางโลก

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ย่ิงปฏิบัติย่ิงขวางโลกคะ เห็นสิ่งใดท่ีไม่ถูกต้อง ใจมันก็อดต�าหนิเขาไม่ได้คะ  
ทั้งๆ ที่ก็ดูจิตดูใจเราตลอดนะคะ อยากถามวิธีแก้ไขค่ะ

พระอาจารย์ : คือการปฏิบัตเิรากจ็ะเห็นส่ิงท่ีดท่ีีควรมากขึน้ แล้วเรากจ็ะเหน็สิ่งท่ีไม่ดี 
ไม่งามต่างๆ มากข้ึนไป แต่ส่ิงท่ีเราเหน็น้ีเราสามารถท่ีจะเกบ็ไว้ในใจของ
เราได้ ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องระบายออกมา ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเธอท�าอย่างนัน้ไม่ดี 
ท�าอย่างนี้ไม่ดี เขาก็ท�าของเขาอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนเราปฏิบัติ ท�าไมเรา
เพยีงแต่หบุปากไม่ได้เท่านัน้หรือ ท�าไมต้องไประบายไปบอกเขาท�าไม ให้ตัวเรารูว่้า 
ผิดถูกดีชัว่เป็นอย่างไรแล้วเราอย่าไปท�าในสิ่งท่ีมนัผิดกแ็ล้วกัน ส่วนคนอ่ืนเขาจะ
ท�าผิดมันก็เป็นเรื่องของเขา เราไปห้ามไปสั่งเขาไม่ได้

ดับตัณหาความอยากได้ก็พอ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ต�าราว่าให้พจิารณาจนรูค้วามจริง อย่างนี้ไม่ต้องพจิารณาจนกะโหลกร้าวเลยหรือคะ

พระอาจารย์ : คือให้พจิารณาจนสามารถดับตัณหาความอยากได้ ถ้าเรามปัีญหาเกีย่วกบั
เรื่องใดแล้วเราพิจารณาความจริงของเรื่องนั้นได้ว่าเป็นทุกข์ก็ดี เป็นอนัตตาก็ดี 
เป็นอนิจจังก็ดี หรือเป็นอสุภะก็ดี แล้วเราดับตัณหาความอยากได้ก็พอ 
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ต้องสร้างจิตส�านึกใหม่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ดิฉันฝึกพิจารณาอาการ ๓๒ วันละ ๑-๓ ครั้ง ไม่แตกฉานอะไร เหมือนท่องจ�าเอา 
ไม่เห็นว่าเป็นปฏิกูลเลย ควรท�าอย่างไรดีคะ 

พระอาจารย์ : ก็กิเลสของเรามันเห็นทั้งวันว่าเป็นสุภะ เป็นของสวยของงาม แต่วันหนึ่ง
เราท�าแค่ ๒-๓ ครั้ง แล้วมันจะไปเห็นได้อย่างไร เราต้องท�าทั้งวันทั้งคืน ทุกครั้ง
ที่เราเห็นว่าสวยว่างามแสดงว่ากิเลสพาไปให้เห็นแล้ว เราก็ต้องแก้ทันที เราต้อง
เห็นว่าไม่สวยไม่งามทันที ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะแก้ไม่ได้ เพราะมันจะไม่มีอยู่
ในจิตส�านึกของเรา พอเห็นอะไรก็จะเห็นว่าสวยว่างามทันที เพราะมันถูกฝังอยู ่
ในจติส�านึกของเรามาตลอด เราต้องสร้างจติส�านึกใหม่ข้ึนมา ต้องพจิารณาอสภุะ
ให้มากๆ จนมนัฝังอยู่ในจติส�านึกของเรา พอเราเหน็อะไรข้ึนมา พอจะเหน็ว่าสวย 
ว่างาม มันก็จะข้ึนมาต้านกันได้ทันที ถ้ายังข้ึนมาไม่ทันก็แสดงว่ายังพิจารณา 
น้อยไป ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 

จิตของเทวดา เปรต สัตว์นรก
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : เทวดา เปรต สัตว์นรก ไม่มีการหลับนอนหรือคะ

พระอาจารย์ : ก็เป็นดวงจิตดวงใจ เมื่อเขาไม่มีร่างกาย เขาก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน 
เพราะว่ามันไม่มีอะไรท่ีจะต้องพักผ่อน มันก็คิดปรุงเเต่งไป ถ้าเป็นเทวดาก็เสพ
สุขไป ถ้าเป็นเปรตก็เสพทุกข์ ไปตลอดเวลาจนกว่าบาปหรือเหตุท่ีท�าให้เสพ 
ความทุกข์มนัหมดก�าลงัไปถึงจะได้กลบัมาเกดิเป็นมนษุยใหม่ แล้วกม็าสร้างบญุ
สร้างบาปใหม่ จิตนี้มันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน วิธีพักจิตต้องพักในสมาธิ
เท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่มีก�าลังที่จะเข้าสมาธิก็ต้องปรุงเเต่งไปเรื่อย ถ้าปรุงไป
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ในทางดีก็เป็นสุข ถ้าปรุงไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์ พวกที่ปรุงไม่ดีคือไปตกนรก
อเวจีกันก็จะเป็นบาปตลอดเวลาไม่มีหยุดไม่มีหย่อนจนกว่าแรงปรุงเเต่งไปใน
ทางที่ไม่ดีมันหมดก�าลังลง เช่น ความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นโกรธเกลียดนี้ 
ถ้ามันหมดมันถึงจะพากลับมาให้เป็นจิตปกติเป็นจิตของมนุษย์ได้ 

ศิษย์ : อย่างนี้จิตของเขาต้องท�างานตลอดเวลา เขาจะรู้สึกเหนื่อยไหมคะ

พระอาจารย์ : กเ็หมอืนจติของเรา จติของเราก็ท�างานตลอดเวลาเรารูส้กึเหนื่อยไหม บางที
กเ็หนื่อย บางทีก็ไม่เหนื่อย เพราะข้ึนอยู่กบัว่าเราคิดไปในทางไหน ถ้าเราคิดไปใน
ทางที่ดีเราก็สบาย ถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็เหนื่อย ชีวิตของเราบางทีก็รู้สึก
เหนื่อยท้อแท้ใช่ไหมเพราะเราคิดไปในทางที่ไม่ดี ถ้าเราคิดไปในทางที่ดี ชีวิตของ
เราก็มคีวามสขุสดชืน่เบกิบาน ดังนัน้มนัอยู่ท่ีความคิดของเราว่ามนัไปในทางไหน 

การพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ท�าไมมนุษย์จึงต้องมีการหลับนอนด้วยคะ

พระอาจารย์ : เพราะร่างกายเหมือนกับรถยนต์ ท�าไมรถยนต์มันต้องพัก เพราะไม่พัก 
มันก็พัง ถ้าขับรถไปตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วันต่ออาทิตย์ ขับไปไม่นานเดี๋ยวรถก็
ต้องพัง เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปกับการใช้งานนั่นเอง ร่างกายก็เหมือนกนั 
ถ้าไม่มีการพักผ่อนหลับนอน มันก็จะเสื่อมจะพังเร็วข้ึน พอถึงเวลาร่างกายมัน 
ก็จะขอพักไปเอง มันก็จะไม่มีก�าลังท่ีจะท�าอะไรต่างๆ ท่ีเราต้องการจะกระท�าได้  
แต่สมัยนี้มนุษย์ก็ร้ายกาจกิเลสก็ร้ายกาจ มันหายามากระตุ้นกัน เวลาง่วงนอน 
กห็ายามากนิกนั ถ้านอนไม่หลบัก็หายานอนหลบัมาท�าให้มนัหลบั ร่างกายมนัเลย
ป่วนไปกบัความอยากของใจ เราควรจะปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามธรรมชาติ
ของเขา ถึงเวลาเขาอยากจะพักผ่อนกป็ล่อยเขาพักผ่อน อย่าไปฝืน ถึงเวลา
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เขาไม่หลับก็อย่าไปบังคับ เด๋ียวเขาก็หลับเอง ไอ้ท่ีไม่หลับนี้ไม่ใช่เพราะร่างกาย 
ไม่อยากจะหลับ ที่ไม่หลับก็เพราะใจมันไม่ยอมหยุดคิด พอมันไม่หยุดคิดมันก็
เลยฟุ้งก็เลยนอนไม่หลับ ถ้าอยากจะให้นอนหลับก็พุทโธๆ ไป ดูลมหายใจเข้า
ออกไป เด๋ียวพอมนัหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆ มนักจ็ะสงบ แล้วมนัก็จะหลับไปเอง 

ศิษย์ : การพกัผ่อนร่างกายและจติใจโดยการท�าสมาธิจะดีกว่าการพกัผ่อนนอนหลบัหรือ
ไม่คะ

พระอาจารย์ : ต้องมท้ัีง ๒ ส่วน เวลานัง่สมาธิ เวลาจติสงบแต่อยู่ในท่านัง่ มนักยั็งไม่ได้พกั
เหมอืนกบัอยู่ในท่านอน ร่างกายก็ยังไม่ได้พกัอย่างเต็มท่ี ดังนัน้ต้องมกีารพักทัง้
การหลับนอนและมกีารพักทางสมาธิ พักทางสมาธิกเ็ป็นการพักทางจิตใจ  
พักทางหลับนอนก็เป็นการพักทางร่างกาย 

จิตไม่มีรูปร่าง จิตมีแต่ตัวรู้
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : รูปของเปรต เทวดา สัตว์นรก จะประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ลม ไฟ หรือไม่คะ

พระอาจารย์ : จิตมันไม่มีรูปร่าง จิตมันมีแต่ตัวรู้แล้วก็ความคิดปรุงเเต่งเท่านั้นที่
ท�าให้เกิดรูปร่างขึ้นมา เช่น เวลาเราคิดว่าเราสวยเรางาม มันก็เกิดเป็นรูปร่าง
สวยงามขึ้นมา เวลาเราคิดว่าเราน่าเกลียดน่ากลัว มันก็เป็นรูปน่าเกลียดน่ากลัว
ข้ึนมา มนัเกดิจากความคิดปรงุเเต่งของเราเท่านัน้เอง แต่ตัวจติเองไม่มรีปูไม่มร่ีาง  
มีแต่ตัวรู้ สักแต่ว่ารู้ ตัวที่ท�าให้มีรูปร่างก็คือสังขารความคิดปรุงเเต่ง ความ
จ�าได้ เราไปเหน็รปูภาพทีไ่ม่ดมีาแล้วกม็าคดิว่าน่ันเป็นรปูของเรา เป็นต้น 
มันก็เป็นเรื่องความคิดปรุงเเต่งของใจเราเท่านั้นเอง 
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ได้สุขไม่จริง
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มาส่งการบ้านพระอาจารย์ครับ ผลการปฏิบัติคือมันเกิดประสบการณ์ใหม ่
จึงอยากมาหาค�าตอบ เพราะหาค�าตอบไม่ได้ ตอนนี้ผมฝึกใช้อานาปานสติครับ  
ก็คือก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เข้ายาวออกยาว เข้าสั้นออกสั้น คือการนั่ง 
ตอนแรกก�าหนดรู้ ไป แล้วสักพักอาการท่ีเราก�าหนดรู้มันไม่อยากก�าหนดรู้แล้ว 
มันอยากอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก แล้วเรา
ก็ดูตอนนั้น ตอนนั้นเหมือนกับร่างกายเราโดนตัดขาดไปแล้ว หมายความว่า
พวกยุงพวกอะไรท่ีเข้ามาใกล้เรา เราไม่รู้สึกแล้ว จิตเราจะแนบแน่นกับสมาธิ
คืออยู่กับลมหายใจ หลังจากท่ีเราอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆ ครับ มันจะค่อยๆ  
แผ่วเบาลงจนเหมือนมันไม่มีไปแล้ว แล้วมันเป็นความมืดสนิทว่างเปล่า แล้วก็ 
ไม่มีลมหายใจ จิตมันอยู่กับความมืดแล้วมองความมืดไปเรื่อยๆ มันจะเกิดเป็น 
ดวงขาวๆ นวลสว่าง แล้วก็วางจิตนิ่งเฉยไว้ตรงนั้น ก็คือติดมาอยู่ตรงนี้ต้ังแต่
บวชเมื่อ ๕ ปีท่ีแล้ว บวชอยู่กับพระอาจารย์โสภาครับ หลังจากสึกมาแล้วเป็น
ฆราวาสก็มาท�างาน นานๆ ที จะเข้าอย่างนี้ได้ วันไหนท�างานเครียดเรื่องงาน 
ก็เข้าจุดนี้ไม่ได้ แต่วันไหนท่ีเราไม่ได้เครียด เรามานั่งแบบสบายๆ เรานั่งไม่ได้ 
คิดอะไรก็เข้าตรงนี้เอง

 ประสบการณ์ใหม่ครับ วันอาทิตย์ท่ีผ่านมาเป็นวันหยุดผม ผมก็ลองนั่งสบายๆ 
ตอนประมาณ ๔ ทุ่มครับ นั่งไปก็เกิดประสบการณ์ดวงจิตสว่างข้ึนมา ไม่มีลม
หายใจ ลมหายใจดับไปหมด เหมอืนกบัตอนนัน้เราไม่มกีายไม่มลีมหายใจ เหลอื
แต่ดวงจติท่ีสว่าง เรากม็องดวงจตินัน้ไปเรื่อย วางอเุบกขาไป เอาจติไปความสงบไป 
ตรงนั้นครับ มองไปเรื่อยๆ ดวงจิตตัวนั้นมันขยายเป็นแบบท้ังจักรวาล คือ
หมายความว่าจติเรามนัขยายครอบจกัรวาลไปเลยครบั ตอนนัน้จติคือความรูส้กึ
ผมคือเอาอเุบกขาไปวางไว้กบัความเวิ้งว้างของจกัรวาล มนักน็ิ่งเฉยอยู่อย่างนัน้  
มันเป็นความสงบ เมื่อก่อนดวงจิตท่ีผมประสบคือมันเป็นแค่ดวงขาวๆ นวลๆ 
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เท่าก�าปั้นที่หน้าผากครับ แต่คราวนี้มันกลายเป็นทั้งจักรวาลไปเลย คือเห็นเป็น
กาเเล็กซี่ แต่ว่าไม่ได้ขยับ คือเป็นความกว้างใหญ่ไพศาลเวิ้งว้าง ก็อยู่ตรงนั้นไป
ด้วยความสงบ ไม่ได้มีอารมณ์อะไร คือเป็นการไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นไปครับ 
แล้วสกัพกัหนึ่งพอจติหมดก�าลงัสมาธิ มนัเหมอืนตกวบูออกมาครบั ตกวบูมาปุบ๊  
ปีติมนักเ็ข้ามาครบั คือตอนท่ีนัง่อยู่มนัไม่ได้สขุทางกาย แต่มนัสขุทางใจ มนัสงบ 
แต่พอหลุดจากสมาธิน้ีปีติมันเข้ามา ความสุขทางกายมันเกิดข้ึนทันที มันสุข
แผ่ซ่านไปทั้งกายเลย มันสุขมากๆ คือตอนนั้นอารมณ์ก่อนนั่งมันง่วง แต่พอนั่ง 
มันไม่ง่วง แล้วพอหลังจากนั่ง มันหายง่วงหมดเลยเพราะร่างกายมันแอ๊คทีฟ  
คือไม่หลับไม่ง่วงเลยครับ ผมพยายามนอนก็นอนไม่หลับเพราะมันสุขยันตี ๓ 
พยายามหลับไปได้ ตื่นมาตี ๕ มาออกก�าลังกาย คือนอนไปแค่ ๒ ชั่วโมง ทั้งวัน
รู้สึกสุข ต่ืนเช้ามาก็รู้สึกสุข ติดมาท้ังวันเลยครับ จนมีความเครียดเข้ามาจาก 
การท�างาน แล้วสขุกค่็อยๆ หายไปจางไปเรื่อยๆ ครบั คือมนัเป็นประสบการณ์ใหม่  
ท�าไมดวงจติท่ีมนัเคยสว่างมนักลายเป็นจกัรวาลท่ีกว้างใหญ่ไพศาลไปครบั โดยท่ี
ผมไม่ได้ก�าหนดว่าอยากให้มันเป็น แต่มันเป็นของมันไปเองครับ 

พระอาจารย์ : ไม่ต้องไปท�าไมมัน ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน 

ศิษย์ : มันเป็นความก้าวหน้าหรือว่าเป็นการถอยหลังของสมาธิครับ 

พระอาจารย์ : มันก็อยู่ที่ความสุขของเราว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง 

ศิษย์ : คือผมว่ามันสุขมากกว่าเดิม ลึกกว่าเดิม 

พระอาจารย์ : ถ้ามันมากขึ้นลึกกว่าเดิม มันก็ต้องดีกว่าเดิมซิ 

ศิษย์ : คือผมสงสัย อย่างเช่นการท่ีผมเข้าสมาธไิด้ครั้งแรกในชีวิตครับ มันเกิดปีติ  
มันเกิดสุขมากๆ แล้วจากนั้นมันเข้ามาอาการท่ีแบบเข้าสมาธิแล้วมันไม่สุข 
ทางกายครบั มนัสขุทางใจแทน แล้วอย่างการเข้าสมาธิครัง้สดุท้ายเมือ่วนัอาทิตย์
ที่ผ่านมาครับ มันเกิดสุขปีติขึ้นอีกรอบครับ
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พระอาจารย์ : ได้ มันจะเกิดอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเอง ถ้ามันไม่ทุกข์ 
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร นั่งเพื่อให้มันเกิดความสุขไม่ใช่หรือ เกิดแล้วจะไปท�าอะไร
กับมันก็ท�าต่อไปซิ เหมือนท�ากับข้าวมื้อนี้อร่อย มื้อหน้าก็ท�าใหม่ซิ 

ศิษย์ : คือให้นั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ใช่ นัง่ไปให้มากข้ึน วนัหยุดท�างานกน็ัง่ท้ังวนัท้ังคืนดู ไม่ต้องไปเท่ียว ไม่ต้อง
ไปดูหนงัฟังเพลง ไม่ต้องไปสงัสรรค์กบัเพือ่นฝูง ไปอยู่คนเดียว เกบ็ตัวนัง่กับเดิน
อย่างนี้ไปท้ังวนัท้ังคืน ท�าให้มนัมากๆ ท�าจนกระท่ังมนัเบือ่โลกแล้วจะได้ไปบวชได้ 

ศิษย์ : ผมอยากถามว่าท�าไมบางคนเขาไม่จ�าเป็นต้องนั่งสมาธิลึกขนาดนี้ ท�าไมเขา
วิปัสสนาได้ แต่ท�าไมดวงจิตผมมันไม่เคยเข้าวิปัสสนา

พระอาจารย์ : คนไม่เหมือนกัน คนมีหลากหลายนานาจิตตัง ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของ
คนอื่น สนใจเรื่องของเราก็พอ ถ้าไปสนใจเรื่องของคนอื่นแล้วมันจะไม่มีข้อสรุป 
เพราะแต่ละคนมีบุญมีวาสนามีการพัฒนามาไม่เหมือนกัน ดูของเราก็พอ ดูว่า
ท�าอย่างไรให้ใจเราสงบ มคีวามสขุ ไมเ่กดิความอยากไม่เกดิความทกุข์กพ็อแล้ว 
เอาแค่ตรงนี้แหละ 

ศิษย์ : ถ้ายิ่งเข้าไปสงบมีความสุขทางจิตใจมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ถ้าความอยากในลาภ ยศ สรรเสริญ ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ น้อยลงไป ก็แสดงว่าก้าวหน้า 

ศิษย์ : แล้วท�าไมบางคนเขาบอกว่าอย่าไปยึดติด คือกลับมาให้มันอยู่จุดเดิม คือจิตใน
กายเราครับ 

พระอาจารย์ : คนไม่ปฏิบัติมันก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิด เราพูดจากการปฏิบัติ 
ของเราซิ ตรงไหนมันดีเราก็อยู่กับมันตรงนั้นซิ ใช่ไหม เราปฏิบัติเพื่อหาของดี 
ในใจตัวเราไม่ใช่หรือ เมื่อเราเจอแล้วท�าไมเราไม่ไปอยู่กับมันล่ะ ท�าไมกลับมาหา
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาหาลาภ ยศ สรรเสริญ ท�าไม 
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ศิษย์ : พระอาจารย์ครับ คือก่อนหน้านั้นผมมีค�าถามอยู่เสมอว่าการท่ีเราไปนิพพานนี ้
ไปท่ีไหน แต่หลังจากท่ีผมได้ตรงนั้นมา ท่ีเห็นจักรวาลครับ มันได้ความรู้ใหม ่
ข้ึนมาคือ สรรพสิ่งทุกอย่างคือตัวเราเกิดจากจักรวาลเกิดจากธรรมชาติครับ  
แล้วเมือ่ถึงการดับสญูคือการตัดกเิลสได้แล้ว เราจะกลบัไปรวมกบัจกัรวาลคืออยู่
กับธรรมชาติ ไม่รู้ว่ามันใช่ค�าตอบนี้หรือเปล่าครับ 

พระอาจารย์ : มันจะใช่ไม่ใช่ก็ไม่ส�าคัญ ส�าคัญขอให้เรามีความสุขเท่านั้นแหละ ส�าคัญ
ว่าอย่าให้เรามีความทุกข์ อย่าให้มีความอยากกับอะไรเท่านั้นเอง มันจะกลับสู่
ธรรมชาติหรือไม่กลับก็ช่างหัวมัน ขอให้มันสุข ปรมัง สุขัง ตลอดเวลาก็ใช้ ได้ 

ศิษย์ : คือต้องเอาความสุขจากสมาธิมาใช้ในชีวิตประจ�าวันให้ได้ใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : มันต้องสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่กับเหตุการณ์อันใด ลาภ ยศ สรรเสริญ 
จะเจริญจะเสื่อมก็เหมือนเดิม ไม่กระเพื่อม ไม่เดือดร้อน เจริญก็ไม่ดีใจ เสื่อม
ก็ไม่เสียใจ 

ศิษย์ : คือเอาอุเบกขาที่ได้จากสมาธิมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

พระอาจารย์ : ใช่

ศิษย์ : พระอาจารย์มีวิธีการอย่างไรให้เราเข้าจุดนั้นได้บ่อยๆ 

พระอาจารย์ : ก็ท�าบ่อยๆ ซิ 

ศิษย์ : ผมก็พยายามนั่งทุกวัน แต่วันที่เราท�างานมาเครียดๆ มันเข้าไม่ได้ครับ 

พระอาจารย์ : ก็เพราะไปท�างานมันถึงท�าไม่ได้ ก็อย่าไปท�าซิ เมื่อรู้ว่ามันเป็นอุปสรรค
แล้วไปท�าไม เรายังลาออกจากงานเลย มันก็เหมือนกัน 

ศิษย์ : แต่ถ้าวันไหนที่ไม่ท�างาน มันนั่งได้ละเอียดลึกมากเลย 
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พระอาจารย์ : อย่างนั้นแหละ ก็วิเคราะห์เอาซิ เราเป็นวิศวกร วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล 
อะไรเป็นปัจจัยท่ีท�าให้มันเป็นอุปสรรคก็ตัดมันไปซิ อันไหนท่ีส่งเสริมก็สร้างมัน
ขึ้นมา ก็มีอยู่แค่นั้นแหละ 

ศิษย์ : คือต้องลาออกมา 

พระอาจารย์ : เอ้า พระพุทธเจ้าก็ยังต้องลาออกจากพระราชโอรสเลย 

ศิษย์ : อันนี้เป็นเรื่องทางโลกครับ คือผมตั้งใจจะบวชปีหน้า จะลางาน ๓ เดือนไปบวช 
แต่คราวนี้คุณยายของแฟนผมเขาป่วยเป็นมะเร็งข้ันสดุท้าย กเ็ลยว่าจะแต่งก่อน
บวช แต่เคยบวชมาแล้วครับเมื่อ ๕ ปีที่แล้ว 

พระอาจารย์ : ขนาดได้ความสุขแบบนี้ยังอยากจะแต่งงานอีกหรือ แสดงว่าไม่สุขจริง 
ล่ะซิ มันไม่ได้สุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงซิ 

ศิษย์ : คือผมมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ครับ คือบอกพระอาจารย์ก็ได้ คือมีความต้ังใจ
อยากช่วยสรรพสัตว์ ผมมีความปรารถนาเป็นพระพุทธภูมิครับ มันทิ้งตรงนี้ไม่ได้  
มันเลยไม่สามารถละกิเลสได้เลย 

พระอาจารย์ : แล้วพุทธภูมิมันเกี่ยวอะไรกับการแต่งงานล่ะ มันขัดกันแล้วนี่ พุทธภูมิกับ
แต่งงานมันก็คนละทาง อ๋อ แต่งงานเพื่อสงเคราะห์เมียหรือ 

ศิษย์ : ไม่ใช่ครับ คืออยากจะท�างานทางโลกเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากให้ได้ก่อนครับ 

พระอาจารย์ : ช่วยอะไร ช่วยให้เขาแก่ เจ็บ ตาย เร็วข้ึนหรือช้าลง มันก็แค่นั้นแหละ  
ช่วยได้แค่นัน้ ท�าไมไม่ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อย่างหลวงปู่ 
หลวงตา ครบูาอาจารย์ท้ังหลาย ได้ช่วยพวกเราอยู่ในขณะนี้ ท�าไมไม่ช่วยแบบนี้ล่ะ 

ศิษย์ : ครับ คือความคิดผมคืออยากจะท�างานให้ต�าแหน่งก้าวหน้า

พระอาจารย์ : นั่นมันกิเลสล้วนๆ ลาภ ยศ สรรเสริญ ความอยาก เห็นไหม อยากในลาภ 
ยศ สรรเสริญ 
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ศิษย์ : คืออยากท�าให้ตัวเองก้าวหน้าแล้วสามารถเอาตรงนี้มาช่วยเหลอืคนหมูม่ากให้ได้

พระอาจารย์ : กิเลสมันอ้างอย่างนั้นแหละ ความจริงมันอยากจะช่วยตัวเองใช่ไหม 

ศิษย์ : จริงครับ คือผมยอมรับเลยว่าฝึกได้แต่สมาธิ สมถะ แต่วิปัสสนามันไม่เคยเข้า 
ได้เลย 

พระอาจารย์ : ก็มันไม่ได้ให้เข้า มันต้องพิจารณาวิปัสสนา มันต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆ  
ที่เราปรารถนาอยู่นี้มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข 

ศิษย์ : คืออย่างฝึกสมถะนี้ สิ่งที่ได้มาคือการวางอุเบกขาได้ คือเอามาใช้ชีวิตประจ�าวัน 
คือวางอเุบกขา มสีติมากข้ึน แต่จติใจเราดีข้ึนหรือไม่ดีข้ึนนัน้คือว่าผมยังละกาม
ละอะไรไม่ได้ ละเรื่องกามคุณ 

พระอาจารย์ : เราละมันไม่ได้ มันก็ละไม่ได้ซิ 

ศิษย์ : แต่สิ่งที่ได้มาคืออุเบกขา คือบางทีเราสามารถวางอุเบกขาได้ คืออะไรมากระทบ 
เราวางเฉยได้ 

พระอาจารย์ : แต่พอความอยากมาวางไม่ได้ 

ศิษย์ : ยังติดในกามคุณอยู่ครับ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องพุง่เป้าไปท่ีตัวนี้ซ ิตัวไหนท่ีเราท�าได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้ว ไอ้ตัวไหน 
ท่ีเราท�าไม่ได้ก็ไปท�า เหมอืนกบัการท�าข้อสอบ เรากท็�าข้อท่ีเราท�าได้ก่อนซ ิท�าเสร็จ 
แล้วค่อยกลับมาท�าข้อท่ีเราท�าไม่ได้ ไม่ใช่ปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่อย่างนั้น  
ข้อไหนเรายังท�าไม่ได้ เราก็ต้องกลับมาท�ามันให้ได้ 

ศิษย์ : แล้วต้องท�าอย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : ก็บวชไง ไม่ต้องแต่งงาน จะบวชอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ถ้าบวชแล้วสึกก็อย่าไป
บวชให้มันเสียเวลา ชักเข้าชักออกมันได้อะไร เสียเวลาเปล่าๆ เสียเวลาพระมา
นั่งบวชให้เรา บวชเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งสึกให้เราอีก 
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ศิษย์ : จะลองบวชอกีรอบหนึ่งครบั ครัง้ก่อนบวชได้ ๒ เดือน แต่คราวนี้จะต้ังใจ ๓ เดือน
ครับ 

พระอาจารย์ : จะเป็นชายสามโบสถ์แล้วหรือ

จะปฏิบัติธรรมอย่างไร
ถ้ายังต้องดูแลแม่ตลอดเวลา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คุณแม่อายุ ๘๙ ค่ะ แล้วติดการดูเเลของลูกมาก ต้องดูเช้า กลางวัน เย็น  
แล้วกลางคืนก็ต้องนวดต้องอะไรสารพัด แล้วไม่ทราบว่าเราจะปฏิบัติได้ตอนไหน 
พอเสร็จแล้วก็ง่วง

พระอาจารย์ : จ้างคนมาท�าแทนบ้างซิ จ้างคนมาช่วย เวลานวดก็จ้างหมอนวดมานวดให้  
เราก็เอาเวลานั้นมาท�าได้ซิ หวงเงินไว้ท�าไม ตายไปก็เอาไปไม่ได้ หาคนมา 
แบ่งเบาภาระของเรา เราจะได้มีเวลามาภาวนาบ้าง หรือจะภาวนาในขณะท่ีนวด
ก็ได้ นวดไปก็ภาวนาไป มสีติอยู่กับการนวด พทุโธๆ ไป มนัก็ได้ปฏบิติัในระดับหนึง่  
แต่ยังไม่ได้แบบเต็มท่ี ถ้าอยากจะเต็มท่ีต้องนั่งเฉยๆ หลับตา แต่ถ้ายังไม ่
สามารถนั่งเฉยๆ หลับตาได้ ไม่มีโอกาส ก็ท�าในขณะที่เราท�างานนั้นก็ได้ พุทโธ
ในทุกขณะทุกเวลาที่เราท�างาน อย่างน้อยเราก็ได้เจริญสติไปก่อน ถ้าเราไม่มีสติ  
เวลามานั่งมันก็ไม่สงบอยู่ดี ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะน่ังหลับตาได้  
เราก็ใช้พุทโธๆ ไปในขณะท่ีเราท�าภารกิจการงานต่างๆ ไปก่อน ให้ใจ 
มันอยู่ในปัจจุบัน อย่าปล่อยให้มันลอยไปคิดถึงเรื่องน้ันเรื่องน้ี ถ้าใจอยู่ 
ในปัจจุบัน เวลานั่งหลับตามันก็จะสงบได้ 
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การสร้างเวรสร้างกรรม
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้าเรามีท่ีดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่น้อง พี่น้องทุกคนลงมติจะขายท่ีดิน แต่มี 
เราคนเดียวท่ีไม่เห็นด้วย ท�าให้พี่น้องเดือดร้อนคือเขาไม่สามารถขายท่ีดิน 
แปลงนี้ได้ ท�าให้เขาโกรธไม่พอใจ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขา ที่เราท�าแบบนี้ถือว่า
ท�าบาปก่อกรรมสร้างเวรหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : บาปคงไม่ได้ท�า เพราะเราไม่ได้ท�าผิดศลี ๕ เราไม่ได้ไปฆ่า ไม่ได้ไปลกัทรพัย์ 
ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณี ไม่ได้ไปพดูปด ไม่ได้เสพสรุายาเมา มนัก็ไม่ได้ถือว่า
เป็นการกระท�าบาป แต่การสร้างเวรสร้างกรรมหรือไม่นี้อาจจะสร้าง เพราะไปท�าให้
คนอื่นเขาโกรธเกลียดเรา เราท�าเขาไว้ โอกาสหน้าเดี๋ยวเขาจะท�ากับเราบ้าง 

อริยบุคคล 
อริยมรรค
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ผู้ที่ก�าลังปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา นั้น จิตของเขาอยู่ในขั้นโสดาปัตติมรรคหรือ
ไม่คะ 

พระอาจารย์ : ไม่หรอก แล้วแต่ว่าศลีบริสทุธิ์หรือไม่ สมาธิต่อเนื่องหรือไม่ ปัญญาต่อเนือ่ง 
หรือไม่ ถ้าศีลบริสุทธิ์ สมาธิต่อเนื่อง ปัญญาต่อเนื่อง นั้นแหละถึงจะถือว่าเข้าสู่
โสดาปัตติมรรคได้ 

ศิษย์ : โสดาปัตติมรรค จิตต่างจากปุถุชนอย่างไรคะ
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พระอาจารย์ : จิตเขามีศีลบริสุทธิ์ อย่างน้อยศีล ๘ เขารักษาได้อย่างสบาย สมาธิ จิตเขา
ก็สงบอยู่ตลอดเวลา ไม่ฟุ้งซ่าน จิตเขาก็พิจารณาร่างกายขันธ์ ๕ อยู่ตลอดเวลา
ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ศิษย์ : เมื่อเข้าสู่ขั้นอริยบุคคลหรืออริยมรรค ผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตนเองหรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : คือผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ แต่ไม่รู้ว่าสิ่งท่ีท�านี้อยู่ในข้ันไหน จะรู ้
กต่็อเมือ่ไปศกึษาต�าราดูเปรียบเทียบดู เหมอืนกบัเวลาเราขับรถ ถ้าเราไม่มมีาตรวดั 
ความเร็ว เราก็จะไม่รู้ว่าวิ่งกี่ร้อยกี่สิบ ๑๒๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๘๐ เราจะไม่รู้  
แต่เราจะรูว่้ามนัช้าหรือมนัเร็ว เวลาขับรถช้าเราจะรู ้เวลาขับรถเร็วเราจะรูว่้ามนัเร็ว  
แต่เราจะไม่รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนจนกว่าจะมีมาตรวัดมาติดไว้ถึง
จะรู้ว่า อ๋อ ตอนนี้วิ่งแค่นั้นแค่นี้ อันนี้ก็เหมือนกัน เราก็รู้ว่าเราก�าลังท�าอะไร  
เราก็รู้ว่าศีลบริสุทธิ์ เราก็รู้ว่าจิตเราสงบ มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน เราก็รู้ว่าเราพิจารณา
ปัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็รู้ แต่เราไม่รู้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ระดับนี้เขามีชื่อว่า 
อะไรแค่นั้นเอง เหมือนกับตัวเรานี้ ถ้าไม่มีคนมาบอกว่าเราช่ืออะไร เราจะรู้จัก 
ชือ่เราหรือเปล่า เราเกิดมานี้เราจะมชีือ่ติดมากับเราหรือไม่ ไม่มใีช่ไหม เขาต้องมา
ต้ังชือ่ให้เรา พอเขาต้ังชือ่ให้เรา เราจงึรูว่้าเราชือ่นี้ชือ่นัน้ข้ึนมา ถ้าเขาไม่ต้ังก็ไม่มช่ืีอ  
แต่เราก็รู้ว่าเราเป็นใครไม่ใช่หรือ เราต้องมีชื่อเราหรือเปล่าว่าชื่อนาย ก. นาย ข. 
ถึงจะรูว่้าเป็นตัวเรา ไม่มใีช่ไหม พอต่ืนข้ึนมาลมืตาเหน็ร่างกายก็รูว่้าเป็นตัวเราแล้ว  
มันจะมีช่ือไม่มีชื่อมันส�าคัญไหม ช่ือนี้ไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ ไม่ใช่หรือ อันนี้ก็ 
เหมอืนกัน การปฏิบัติเราไม่ต้องไปสนใจกบัป้ายท่ีเขียนว่าตอนน้ีอยู่ตรงไหน  
ช้าเร็วเท่าไรไม่ต้องไปสนใจ สนใจตัวทุกข์กับความอยากเท่าน้ันเองว่า 
เราหยุดมนัได้หรือเปล่าเวลาเกดิความอยากเกดิความทุกข์ใจข้ึนมา เอาแค่ 
ตรงน้ีแหละ ถ้าดบัได้ก็ใช้ได้แล้ว มันจะเป็นโสดาปัตตมิรรค สกทิาคามิมรรค  
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร 

ศิษย์ : ข้ันโสดาปัตติมรรคแต่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนั้น ถือได้ว่าเข้าสู่ข้ันอริยมรรคและ
เรียกว่าเป็นอริยบุคคล ใช้เวลาไม่เกิน ๗ ชาติ ใช่หรือไม่คะ 

พระอาจารย์ : ถ้ามนัปฏบิติัไปเรื่อยๆ มนักต้็องส�าเร็จภายใน ๗ ปี หรือ ๗ ชาติอย่างแน่นอน 
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ทาน ศีล ภาวนา 
คือโรดแมปในการปฏิบัติ
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มโีรดแมปให้ศกึษาข้อมลูเพือ่เตรียมตัวให้จติหลดุจากร่างไหมคะ ปัจจบุนัมข้ีอมลู
แค่เร่งความเพียร ทาน ศีล ภาวนา จะได้ไม่ต้องไปอบาย 

พระอาจารย์ : อันนี้เป็นโรดแมปแล้ว เพียงแต่ท�าให้มันมาก ทาน ก็คิดเสียว่าพรุ่งนี้เรา 
จะตาย มีทรัพย์สมบัติเท่าไรก็ยกให้คนอื่นไปเลย จิตมันจะได้ไม่ต้องมากังวลกับ
ทรพัย์สมบติั มนัจะได้รกัษาศลีได้บริสทุธิ์ แล้วมนัจะได้ทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนา 
ได้อย่างเต็มท่ี ถ้ายังมีสมบัติมาคอยดูแลรักษาจัดการอยู่ มันก็พะวักพะวน  
มันก็ไม่มีกระจิตกระใจท่ีจะมาภาวนา แต่ถ้าคิดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะต้องตาย  
ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง รกัษาไม่ได้แล้ว ทีนี้ยังจะมาห่วงเรื่องสมบัติ 
ข้าวของเงินทองหรอืเปล่า หรือจะห่วงเรื่องการรักษาใจให้มันสงบ ไม่ให้มันทุกข์  
มันก็อยู่ตรงนีแ้หละ เพียงแต่ท�าให้มันมากเท่านั้นเอง ตอนนี้เราท�ากันไม่มาก
เพราะเราประมาท เรายังไม่เจ็บ ยังไม่ใกล้ตายกัน จะมาท�าตอนเจ็บหรือตอน 
ใกล้ตายมนักจ็ะสายไป เพราะเราไม่มเีวลาฝึกซ้อม เหมอืนกับนกัมวยจะมาซ้อม
วนันี้แล้วพรุง่นี้ข้ึนเวทีก็ไม่ทันการณ์ โดนเขาน๊อคแน่ๆ ถ้าข้ึนไปกต้็องซ้อมไว้ก่อน 
ซ้อมล่วงหน้าไว้เป็นระยะเวลายาว ถ้าซ้อมไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนาน  
มีความช�านาญ ขึ้นเวทีก็ต้องชกชนะเขา

 ดังนั้นขอให้เราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าอาจจะเกิดข้ึนกับเราได้ในวันนี้หรอื
วันพรุ่งนี้ เราจะได้ไม่หวงสมบัติข้าวของเงินทอง เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้อย่าง
เข้มข้น ถ้าเราปฏิบัติอย่างเข้มข้น เราก็จะมีความพร้อมท่ีจะรับกับความตายได้
อย่างสบาย 
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อย่าประมาทนอนใจ
เรื่องความตาย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ตอนท่ีพระอาจารย์เทศน์ หนูสะดุดตรงเรื่องทุกขเวทนาพอดี ทีนี้หนูสงสัยว่า  
อย่างคนท่ีร่างกายไม่พร้อมคือเจอโรคร้าย มีเวลาอีกไม่นานก็จะเสียชีวิต ถ้าได้
โค้ชดีติวเตอร์ดีก็จะผ่านได้ อย่างพ่อของพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้า หรือถ้า
ยุคปัจจบัุนท่ีสมัผัสได้ก็คือคุณเพาพงากับหลวงตา ทีนี้อย่างคนท่ีร่างกายแข็งแรง
แล้วก็เจอโค้ชดี เพียงแต่ว่าเราเจอข้อสอบแล้วเรารู้สึกว่าเลื่อนไปท�าวันพรุ่งนี้ได้ 
เหมือนผัดวันประกันพรุ่ง แล้วจะมีอุบายข้อไหนหรือธรรมข้อไหนที่ท�าให้เรารู้สึก
ว่าเราเจอสถานการณ์จวนตัวแล้วเหลือเวลาอีกไม่นาน 

พระอาจารย์ : ต้องสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมา สมมุติว่าวันนี้เราเกิดเป็นอะไรขึ้นมา ถ้าเรา 
ไม่สมมุติก็จะคิดว่ามันไม่เป็น ต้องจ�าลองเหตุการณ์ข้ึนมา คิดอยู่เรื่อยๆ หรือ  
เห็นเหตุการณ์ที่เกิดกับคนอื่นแล้วก็น้อมกลับเข้ามาที่ตัวเรา เช่น เวลาคนตาย  
เราไปงานศพแล้วกคิ็ดว่าถ้าเราเป็นเขา เราจะท�าอะไรได้หรือเปล่า ถ้าเราไปนอนใน 
โลงศพ เราก็จะท�าอะไรไม่ได้ แล้วมีใครมารับประกันว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะไม่ไป 
นอนในโลงศพบ้าง ต้องคิดอย่างนี้ ต้องไปดคูนตาย ดคูนแก่ ดูคนเจ็บ อยู่เรื่อยๆ  
มันจะได้ประทับใจ และจะท�าให้ไม่ประมาทนอนใจ จะได้รีบขวนขวาย 
รีบปฏิบัติเพราะเวลามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
น้ีมนัไม่ห่างไป มนัมแีต่จะเข้ามาใกล้เรื่อยๆ เราก�าลงัเดนิไปหาเขาอยู่ หรือ
บางทีเขาก็เดินมาหาเราก่อน เช่น มีอุบัติเหตุมีภัยอะไรต่างๆ เกิดขึ้นมา

 เมื่อกี้ก็มีท่านหนึ่งมาแจ้งให้ทราบว่าผู้ท่ีมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม�่าเสมอก็ 
ไปหกล้มแล้วเส้นเลือดในสมองตีบตันอะไรท�านองนี้ไม่ทราบ ตอนนี้นอนอยู่ใน
ห้องไอซยูี ใครจะไปคิดว่ามนัจะเกดิข้ึน เราจะคิดว่ามนัจะเกิดข้ึนกับเราหรือเปล่า  
เขาคิดว่าจะเกิดข้ึนกับเขาหรือเปล่า ไม่มีใครคิด เวลามันเกิดมันอยู่ท่ีว่าคิด 
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หรือไม่คิดหรอืเปล่า ดังนั้นเราต้องคิดว่ามันเกิดไม่ดีกว่าหรือ ถ้าคิดว่ามันจะ 
ต้องเกิด เราก็จะได้คิดเตรียมรับกับเหตุการณ์ได้ เหมือนกับน�้าท่วมเมื่อ ๓-๔ ปี
ท่ีแล้ว ใครจะไปคิดว่ามันจะท่วม แต่คนท่ีเขาคิดเขาก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้ว  
พอน�้าท่วมเขาก็ไม่เดือดร้อน แต่คนท่ีไม่คิด พอน�้าท่วมแล้วค่อยมาหาวิธีแก้  
มันก็ไม่ทันการณ์ ฉันใด เราต้องคิดว่าความแก่ ความเจ็บ ความตาย นี้มัน
อาจจะเกิดข้ึนกับเราได้ทุกเวลานาที ดังน้ันเราจะต้องไม่ประมาทนอนใจ  
เหมอืนกับทหารต�ารวจนี้ เขารูว่้าจะต้องมเีหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดข้ึนเสมอ 
เขาจึงต้องฝึกซ้อมวิทยายุทธ์ต่างๆ อยู่สม�่าเสมอ พอเวลาเกิดสงครามหรือเกิด 
เหตุฉกุเฉิน เขาจะได้สามารถท�าหน้าท่ีของเขาได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ แต่ถ้าเขา 
ไม่ฝึกซ้อมไม่เตรียมการไว้ก่อน พอเกิดเหตุการณ์ข้ึนมา เขาก็จะไม่สามารถท่ี
จะท�าหน้าท่ีเขาได้ ไม่สามารถปกป้องประเทศชาติไม่สามารถรักษาความสงบได้  
บ้านเมอืงกจ็ะวุน่วาย ฉันใด เหตกุารณ์ต่างๆ มนัไม่มอีะไรท่ีใครจะมาสามารถ 
ก�าหนดได้ว่าจะต้องเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ค�าว่า อนิจจัง เขาให้พิจารณาอยู่ว่า 
มันไม่แน่นอน มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็ว 
ได้ทุกเวล�่าทุกเวลากับทุกๆ คน เราจึงมีคนตายทุกอายุเลย ตายตั้งแต่เกิด 
ออกมาจากท้องก็มี ตาย ๗ วันก็มี ตายเดือนหนึ่งก็มี ตายปีหนึ่งก็มี สองปี สิบปี  
สามสบิปี มทุีกวยัความตายนี้ เราจะไปถูกแจ๊กพอตใบไหนเข้า ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

 พระพทุธเจ้าสอนพระอานนท์ให้พจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เราไม่พจิารณากเ็ลย
ท�าให้เราลืมไปว่าเราจะตายกัน เราก็เลยคิดว่าเราจะด�าเนินชีวิตของเราตามปกติ
อยู่อย่างท่ีเราท�าอยู่อย่างน้ีได้ ถ้าไปถามคนท่ีตายได้ว่าคุณคิดหรือเปล่าว่าวันนี้
คุณจะตาย เขาจะบอกว่าไม่คิดหรอก ไม่มีใครคิดว่าจะตายกันหรอก แล้วท�าไม 
คุณตายล่ะ ก็เพราะว่ามันถึงเวลา ไม่มีใครไปหักไปห้ามมันได้ ถ้าคนคิดว่าวันนี้
เขาจะตาย เขาจะได้รีบท�ากจิท่ีควรจะท�า เลิกท�ากจิท่ีไม่ควรท�า กจิท่ีพวกเราท�ากนั 
อยู่นี้เป็นกิจท่ีไม่ควรท�าท้ังนั้น เสพยาเสพติดนี้ไปเสพมันท�าไม มันได้ประโยชน์
อะไรจากการเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เสพมาต้ังแต่เกิดจนถึงวันนี้
แล้วอิ่มหรือยัง พอหรือยัง หรอืยังต้องเสพมันอยู่ต่อไปอีก แล้วเวลาไม่ได้เสพ 
เป็นอย่างไร ทุกข์ไหม ทุกข์หรือสุขเวลาไม่ได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
เวลาไฟดับทีหนึ่ง เวลาน�้าประปาไม่ไหลทีหนึ่งเป็นอย่างไร ทุกข์หรือสุขกัน เวลา



303

ทีวีไม่ได้ดู เวลาไม่ได้ดูละครหนังโปรดท่ีก�าลังติดตามอยู่นี้สุขหรือทุกข์กัน ต้อง
คิดอย่างนี้ว่าเราก�าลังเสพยาเสพติดกัน ของพวกนี้ไม่ได้น�าไปสู่ความสุขเลย  
น�าไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนตลอดเวลา แต่เราก็ยังอุตส่าห์
เสพมันอยู่อย่างนั้น ส่วนของที่จะท�าให้มีความสุขความสบายไปตลอด เรากลับ
ไม่สนใจกัน 

 มันไม่ยากหรอกทางของพระพุทธเจ้า ท่ีมันยากก็เพราะมันไปติดอีกทางหนึ่ง
เท่านั้นเอง มันยากตรงท่ีจะดึงตัวเองให้ออกจากทางเก่าเพื่อมาเดินสู่ทางใหม่
นี่เท่านั้นเอง แต่ทางเดินเหมือนกัน เดินไปเหมือนกัน พอเข้าทางไหนมันก ็
เหมือนกัน เหมือนคุณขับรถ คุณขับอยู่ทางนี้มันก็เหมือนกัน พอคุณไปเปลี่ยน
อีกทางมันก็เป็นทางเหมือนกัน มันก็ขับไปได้เหมือนกัน มันยากตรงที่จะเปลี่ยน
ช่องทางเท่านัน้เอง หาท่ีกลบัรถ หรือไม่อยากจะกลับกัน ข้ีเกยีจ พออยู่ทางนี้แล้ว 
ก็ติดมัน พอจะต้องมาเดินใหม่ก็รู้สึกอึดอัด ไม่สะดวกไม่สบาย เพราะไม่เคย
เท่าน้ันเอง เวลาท่ีเราต้องท�าอะไรใหม่นี้มนัไม่เคย มนัจะรูส้กึไม่คล่องแคล่วว่องไว 
กเ็ลยไม่อยากท�า เพราะต้องมาเรียนรูอ้ะไรใหม่ๆ เช่น เราถนดัมอืซ้ายหรือมอืขวานี้  
พอมือที่เราถนัดเกิดเสียไป เราต้องมาใช้อีกมือหนึ่ง ใหม่ๆ ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อย
สะดวก แต่มนัไม่มมีอืเก่าแล้ว มนัมมีอืนี้มอืเดียวกฝื็นใช้ไป ใช้ไปเรือ่ยๆ เด๋ียวมนั 
ก็ช�านาญ มันก็สามารถใช้ ได้เหมือนกับมือเก่า ฉันใด ทางของพระพุทธเจ้า
ก็ไม่ได้ยากล�าบากอะไรเหมอืนกบัทางทีพ่วกเราก�าลังเดนิอยู่น้ีเลย ดไีม่ด ี
ง่ายกว่าเสียเยอะเเยะไป เพราะว่าพอได้เดินแล้วมันสบายกว่าเยอะ ทาง
พระพทุธเจ้านี้เหมอืนเป็นทางเทด้วยคอนกรีตนะ ทางของพวกเรานี้เป็นทางหลมุ 
ทางลูกรงั หน้าฝนนี้มร่ีองมหีลมุมบ่ีอ วิ่งกันไปแบบขรขุระ แต่ทางของพระพุทธเจ้า 
นี้เป็นทางที่เทด้วยคอนกรีต เป็นทางเรียบ วิ่งได้สบาย แต่ไม่ไปกัน เพราะ
มนัตดิทางเก่าเท่าน้ันเอง มนัไม่มีอะไรหรอก มนัยากเพราะมันตดิของเก่า 
ไม่ยอมสลัดของเก่าทิ้ง เหมือนคนที่ติดสินค้าชนิดใดแล้วก็ติดกันไป เคยกิน
กาแฟชนิดไหนย่ีห้อไหนก็ต้องกินย่ีห้อนั้นย่ีห้อเดียว พอต้องกินย่ีห้ออื่นก็ไม ่
อยากจะกนิ แต่พอย่ีห้อเก่าไม่มจีะกินมนักต้็องกนิย่ีห้อใหม่ พอกนิไม่นานก็ไปติด 
ยี่ห้อใหม่อีกแหละ พอยี่ห้อเก่ากลับมาบางทีก็ไม่เอาแล้ว นั่นแหละมันเรื่องของ
ความติด ความเคยชนิ เราท�าอะไรแล้วมนัจะเคยชนิกับสิ่งท่ีเราท�าแล้วมนัสะดวก 
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ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องฝืนเท่านั้นเอง พอเราต้องมาท�าอะไรใหม่ที่เราไม่เคยท�า มันก็
ต้องฝืนเท่านัน้ แต่ถ้าเราฝืนได้แล้วต่อไปมนัก็ไม่ต้องฝืน ท�าไปสกัพกัมนักเ็คยชิน
ขึ้นมาใหม่

 ดังนั้นขอให้พวกเราคิดแบบนี้แล้วเราจะมีก�าลังจิตก�าลังใจท่ีจะเปลี่ยนทางเดิน 
ของเรา จากทางเดินท่ีเราก�าลังเดินอยู่นี้ไปสู่ทางเดินของพระพุทธเจ้า แล้วเรา 
จะพบว่าเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง เป็นการตัดสินใจท่ีมีคุณค่าแก่ชีวิตของเรา
อย่างแท้จริง

ให้ปฏิบัติไปตามธรรม
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หนูนั่งสมาธิไปสักชั่วโมงหนึ่ง พอเราตั้งหลักว่า เอ๊ะ เอาละ ทุกขเวทนาต้องเกิด
แน่ เราก็ตั้งใจ Pre-Condition เอาจริงมันไม่เกิดเจ้าค่ะ พอไม่เกิดปุ๊บ เราก็ เอ๊า  
ไม่เกิด แล้วก็บริกรรมต่อไปเรื่อยๆ พอไปสักชั่วโมงกว่าๆ เราก็ชักรู้สึกว่า เอ๊ะ  
มันเริ่มเบื่อเจ้าค่ะ ดูกายวิภาคเสร็จเริ่มเบื่อ พอเบื่อก็มาพิจารณาต่อ เมื่อเช้านั่ง
คิดว่า เอ๊ะ หรือว่าเราต้องหาอุบายดันมันเข้าไป อย่าเพิ่งลุก คือเราก็พิจารณา 
ตัดหัว ตัดแขน ตัดขา พิจารณาในร่างกายไปเรื่อยคะ อย่างนี้พอจะท�าได้ไหมคะ 
หรือว่ามันไม่ถูกต้อง

พระอาจารย์ : การปฏิบัติควรจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจะดีกว่า อย่าไปตั้งเป้าว่าจะ
ต้องนัง่ให้มนัเจบ็ เรากน็ัง่ไป เพราะถ้าสติดีมนัจะไม่เจบ็ ถ้าสติดีต่อเนื่องจติมนัจะ
ไม่วอกแวก มันจะไม่ปรุงเเต่ง มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บ มันก็จะสงบ จะเข้าสู่ความสงบ  
ไม่ต้องไปก�าหนด อย่าไปบังคับมันว่าจะให้มันเจ็บ ถ้าอยากจะเจ็บก็ต้องนั่ง
แบบไม่ลุกไปเรื่อยๆ ๕ -๖ ชั่วโมง เด๋ียวมันก็ต้องเจอความเจ็บอย่างแน่นอน  
แต่ถ้านั่งแค่ชั่วโมงสองช่ัวโมงนี้บางทีมันไม่เจ็บก็ได้ เพราะถ้าจิตมันรวมลงเข้าสู่
ความสงบ รวมมากรวมน้อยมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บ
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 ให้ปฏิบัติไปตามธรรม เจริญไปให้มันมีสติ ให้มันไม่คิดปรุงเเต่ง ให้จิต
มันสงบ ให้มันรวม มันจะผ่านความเจ็บหรือไม่อันนั้นไม่ต้องไปกังวลมัน 
ขั้นแรกที่เราต้องการก็คือสร้างฐานของสมาธิสร้างฐานของใจคือความสงบ ให้ใจ
มีความสงบ เพราะความสงบนี้จะท�าให้ใจมีความมั่นคง มีพลังที่จะต่อสู้กับทุกข์
ต่างๆ ที่จะเกิดจากตัณหาความอยากได้ ฉะนั้นเรื่องของทุกขเวทนานี้ ถ้าอยาก
จะทุกข์ก็อย่ากินข้าวดูซิ อดสัก ๓ วัน มันก็ทุกข์แล้วแหละทุกข์ทางกาย หรือนั่ง
ไปนานๆ เดี๋ยวมันก็ทุกข์เอง นั่งไป ๔ - ๕ ชั่วโมง เดี๋ยวมันต้องเจ็บแน่ๆ ถ้าอยาก
จะเจอความเจ็บก็ให้นั่งไปเรื่อยๆ ไม่ต้องลุก แล้วเดี๋ยวมันต้องเจอเอง 

ศิษย์ : แต่มันจะเกิดจุดที่มันเบื่อก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อ 

พระอาจารย์ : อนันัน้กเ็ป็นกเิลสตัวหนึ่ง เหมอืนกบัทุกขเวทนา กต้็องอยู่กับความเบือ่ไป 
เหมอืนกับอยู่กับความเจบ็ของร่างกายไป มนัเบือ่ก็ปล่อยมนัเบือ่ไป เรากพ็ทุโธไป  
เราก็พิจารณาไป ดูลมหายใจเข้าออกต่อไป อย่าให้ความเบ่ือมนัมาล้มล้างการ
ภาวนาของเรา เพราะความเบื่อก็เป็นความอยากอย่างหนึ่ง อยากจะไปหา
ของแปลกของใหม่ มนัเลยเบือ่ของเก่า ท่ีคนเปล่ียนคู่เปลีย่นอะไรบ่อยๆ กเ็พราะ
เบ่ือของเก่า ต้องไปหาของใหม่ มันก็เป็นเพราะความอยาก อยากได้ของใหม่  
ไม่ชอบของเก่า มันก็เป็นกิเลส เราก็ต้องสู้กับมันไป อย่าให้มันเบื่อ ถ้าเบ่ือก็
อย่าปล่อยให้มันมอีทิธิพลต่อการด�าเนินชวีิตของเรา เบ่ือกเ็บ่ือไป มหีน้าที่ 
ภาวนาก็ภาวนาไป ไม่ต้องไปสนใจกับความเบื่อ แล้วเดี๋ยวความเบื่อมัน
ก็จะหายไปเอง ถ้าเบื่อนั่งก็ลุกข้ึนมาเดินก็ได้ ถ้าทนไม่ไหวก็อย่าลุกไปดูทีว ี
ไปด่ืมกาแฟกแ็ล้วกนั อย่าไปหากามฉนัทะ อย่าไปหารปู เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ  
ถ้าเบื่อนั่งก็ลุกขึ้นมาเดิน เบื่อเดินก็กลับไปนั่ง เอามันอย่างนี้

ศิษย์ : ค�าถามก็คือว่าหนูดูลมไม่ได้เจ้าคะ พอดูกายวิภาคเสร็จ 

พระอาจารย์ : ก็ไม่เป็นไร ดูอย่างอื่นก็ได้ ก็บอกแล้วว่าให้เป็นตามธรรมชาติของเรา  
อันไหนท่ีมันถูกกับเราก็ท�าอย่างนั้น เราเหมาะเราชอบดูกายวิภาคก็ดูไป ดูผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ได้เหมือนกัน เป้าหมายก็คือให้จิตสงบ  
ไม่ฟุ้งซ่าน แล้วก็ละความอยากต่างๆ ให้ได้เท่านั้นเอง 
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ให้มีฐานของความสงบ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คือผมพยายามท�าจติให้สงบโดยการบริกรรมพทุโธไปเรื่อยๆ กป็รากฏว่ามคีรัง้หนึ่ง 
ผมบริกรรมไปจนจติมนัมคีวามสขุอยู่กับการบริกรรม ไม่อยากปล่อยค�าบริกรรม 
คือมันไม่คิดโน่นคิดนี่แล้ว แต่ทีนี้ค�าถามของผมคือว่าผมควรจะท�าต่อไปให้ 
ค�าบริกรรมมันหายไปเลยหรือเปล่า 

พระอาจารย์ : เด๋ียวมันสงบมันจะหายไปเลย หายไปเอง มันจะตกหลุมตกบ่อไปเอง  
แต่เราอย่าไปคาดอย่าไปจ้อง ให้เราอยู่กบัค�าบริกรรมเพยีงอย่างเดียว อย่าไปคาดว่า 
เมื่อไรมันจะหยุด เมื่อไรมันจะตกหลุมตกบ่อ ให้พุทโธๆ ไปอย่างเดียว ท�าแบบ 
ไม่รู้ ไม่ชี้ มันก็เหมือนกับคนตาบอดเดินไปเจอหลุม มันก็วูบลงไปเอง 

ศิษย์ : คือถ้าวูบลงไปก็อยู่กับผู้รู้ ไปแล้วก็อยู่กับมันไปจนมันถอนมาแล้วท�าไปเรื่อยๆ  
ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : มนัจะหายไปเอง เหลอืแต่ผู้รู ้มนัก็นิ่งสงบ ให้มนัช�านาญให้มนัเข้าได้บ่อยๆ 
มีฐานของความสงบ แล้วต่อไปค่อยไปออกทางปัญญา

ศิษย์ : คือสร้างฐานให้แน่นอนก่อน 

พระอาจารย์ : เพราะถ้าเราใช้ทางปัญญาเราต้องใช้ความคิด แล้วถ้าสมาธิเราไม่ค่อยดี  
คิดไปแล้วมนัฟุง้ซ่าน มนัจะหยุดไม่ได้ มนัจะกลับเข้าสมาธิไม่ได้ ถ้าเราไม่ช�านาญ
ในการเข้าทางสมาธิ ดังนั้นให้เราช�านาญก่อน มีความแม่น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ต้องการเข้าเมื่อไรเวลาใดก็เข้าได้ทันที ได้อย่างนั้นแล้วค่อยไปทางปัญญา มันจะ 
ปลอดภัยกว่า เพราะว่าพิจารณาทางปัญญาใหม่ๆ มันไม่เป็นปัญญาเสมอไป  
เด๋ียวกเิลสมนักม็าหลอกให้เราไปคิดในทางกิเลสได้ พอมนัไปทางกิเลส เรากต้็อง
หยุดมันให้ได้ ถ้าเรามีความช�านาญในการเข้าสมาธิ เราก็จะหยุดมันได้ 
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ศิษย์ : เพราะฉะนัน้ก็ไม่ควรจะปล่อยวางค�าบริกรรมจนกว่ามนัจะวบูลงไปก่อนใช่ไหมครบั

พระอาจารย์ : ท�าต่อไปจนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบ สบาย แต่อย่าคาดเวลาท�า  
อย่าไปคาดว่ายังไม่วบูสกัทีเมือ่ไรจะวบู อย่าไปคิด ให้ท�าเป็นไม่รู้ ไม่ช้ี เหมอืนเดิน
ไปในท่ีๆ เราไม่รูจ้กั เราไม่รูว่้าหลมุบ่ออยู่ตรงไหน ถ้าเดินไปเหยียบบ่อหลมุเข้ามนั
ก็ลงไปเอง เราก็พุทโธของเราไปเรื่อยๆ 

ศิษย์ : คือสงสัยครับ เพราะมีบางท่ีท่านสอนมาว่าถ้าไม่คิดโน่นคิดนี่แล้วก็ให้หยุด 
ค�าบริกรรมได้ แล้วก็ให้มาอยู่กับตัวผู้รู้ แล้วก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญา แต่ทีนี้
ผมก็จะลองท�าแนวทางแรกแล้วให้มันตกไปดีกว่าเหมือนการลงทุน 

พระอาจารย์ : ให้มันลงถึงฐานเลยดีกว่า บางทีบริกรรมมันไม่คิดปรุงเเต่ง พอเราหยุดปั๊บ 
มันก็ไม่กลับมาใหม่ แล้วไปทางปัญญามันก็กลายเป็นกิเลสไป เป็นสังขารความ
คิดปรุงเเต่งไป

วิธีฝึกมรณานุสติ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : มรณานุสติ คือการระลึกถึงความตายตลอดเวลาใช่ไหมครับ มันฝึกอย่างไรครับ 
คือเราไม่เคยเห็นตัวเราเองตอนตายครับ

พระอาจารย์ : อ๋อ เพียงแต่ท�าตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ระลึกว่า หายใจเข้า 
แล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย ถ้าไม่เช่ือลองท�า 
ดูซิ ลองหายใจเข้าแล้วอย่าหายใจออกดู ดูซิว่าจะตายไม่ตาย 
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ต้นไม้มีชีวิต 
แต่ไม่มีความรู้สึก
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ต้นไม้มีชีวิตไหมครับ เวลาเอามีดไปกรีดต้นไม้จะรู้สึกเจ็บปวดไหมครับ คือผมมี
สวนยางต้องกรีดยางครับ จะเป็นการเบียดเบียนหรือเปล่าครับ 

พระอาจารย์ : ความมีชีวิตกับความรู้สึกน้ีมันเป็นคนละประเด็นกัน ส่ิงที่มีชีวิต 
ท่ีไม่มคีวามรูสึ้กกม็ ีส่ิงท่ีมชีวีิตท่ีมคีวามรูสึ้กกม็ ีต้นไม้ใบหญ้าเขากม็ชีีวิต 
ของเขา แต่เขาไม่มคีวามรูสึ้ก แต่มนุษย์กบัสัตว์เดรจัฉานน้ีเขามชีวีิตและ
ก็มีความรู้สึกเพราะเขามีใจท่ีมาครอบครองร่างกายท่ีมีชีวิตน้ี เวลาอะไร
มาสัมผัสกับร่างกาย เขาก็จะรับรู้การสัมผัสของสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกาย
ทันที มีทั้งเจ็บ มีทั้งไม่เจ็บ มีทั้งดี มีทั้งไม่ดี มีแข็งบ้าง นุ่มบ้าง ผู้ที่รับรู้คือใจ  
ถ้าไม่มีใจ ร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้ เช่น เวลาคนตาย หมอผ่ากรีดศพเขา
ออกมาเพื่อศึกษาว่าตายด้วยโรคอะไร ชันสูตรศพอย่างนี้ ศพมันไม่ได้กรี้ดกร้าด  
มันไม่ได้ร้องโวยวาย ไม่ต้องฉดียาสลบ ไม่ต้องฉีดยาชา เพราะตอนนั้นผู้ท่ีรับรู ้
ไม่ได้อยู่แล้ว แล้วร่างกายมันก็หยุดท�างานแล้ว มันไม่มีความรู้สึกอะไร แล้วมัน
ไม่ได้ส่งความรู้สึกนี้ไปให้ผู้รับรู้อีกทีหนึ่ง

 ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่มีชีวิตแต่ไม่มีความรู้สึกก็มี สิ่งที่มีชีวิตแล้วมีความรู้สึกก็มี เช่น 
มนุษย์กบัเดรัจฉาน ต้นไม้ใบหญา้นี้เขามชีวีิตแต่เขาไมม่ีความรูส้ึก เช่นเดยีวกบั
พวกเชื้อโรคอะไรต่างๆ เขาก็มีชีวิต ไวรัสอะไรนี้เขาก็มีชีวิต แต่เขามีความรู้สึก 
หรือไม่อันนี้เราไม่ทราบ เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้สนใจท่ีจะเข้าไปศึกษาถึงข้ันนั้น 
เพราะสมัยก่อนนี้เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ พระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ  
ที่จะเข้าไปสอน สอนแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้จะเห็นได้ ท่านก็เลยคิดว่าไม่สอนดีกว่า  
ไม่ต้องรู้ ไม่ส�าคัญ เอาส่วนท่ีเป็นประเด็นส�าคัญก็คือร่างกายของเราแค่นี้ก็พอ  
รู้ว่ามันมีชีวิต มันเกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไปห้ามมันไม่ได้ ท่ีทุกข์ 
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ก็เพราะว่าไม่ใช่มนัแก่ เจบ็ ตาย ท่ีทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มนัไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
เท่านั้นเอง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ปล่อย
มนัไป ปัญหาของเราคอืเรามคีวามอยากฝังอยู่ในใจ อยากให้มนัไม่แก่ ไม่เจบ็  
ไม่ตาย มาต้ังแต่ไหนแต่ไร พอมีร่างกายทีไรก็ต้องทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ 
ความตายเสมอ เรามาแก้ปัญหาตรงนี้ มาแก้ความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
ปล่อยให้มันแก่ มันเจ็บ มันตาย ไปตามธรรมชาติของมัน แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์
ไปกับมัน 

สติ
เป็นเหตุให้จิตสงบ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ท�าสมาธิติดต่อกันมาประมาณ ๗ ปี หลังสวดมนต์จะนั่งสมาธิ จิตจะรวมไว  
มีความสว่างเกิดข้ึน เบาสบาย แต่เมื่อเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม  
ได้กลบัมาประเทศไทย ท�าให้ขาดการปฏบิติั พอกลบัมาท่ีไอซ์แลนด์ต้ังแต่ต้นเดือน 
พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน สวดมนต์นั่งสมาธิแทบทุกวันแต่จิตกลับไม่รวมเป็น
สมาธิ เวลาภาวนาพุทโธมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ความคิดแวบออกไปก็ดึงจิตกลับ
มาภาวนาต่อ ปัญหาคือจติไม่รวมและแสงสว่างก็หายไป มแีต่ความมดื รูส้กึกงัวล
และทุกข์ใจนิดๆ สงสัยว่าเกิดอะไรข้ึน สมาธิเสื่อมหรือจิตเสื่อมหรือเปล่า รู้สึก
ท้อแท้ต่อการปฏิบัติและอยู่ท่ีนี่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ให้สอบถามได้เลย รบกวน
หลวงพ่อช่วยเหลือด้วยเถิดค่ะ 

พระอาจารย์ : สิ่งท่ีเสื่อมก็คือสติ สติเป็นเหตุท่ีท�าให้จิตสงบ และเมื่อจิตไม่สงบก็คือ
อยู่ท่ีเหตุก็คือสตินั่นเอง สติตอนนี้ไม่เหมือนกับสติตอนนั้น ถ้าเป็นเหมือนสติ 
ตอนนั้น ผลมันก็ต้องเป็นเหมือนตอนนั้น ดังนั้นต้องมาแก้ท่ีเหตุ เหตุคือสติ  
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ใจอาจจะไม่นิ่งไม่สงบ สติไม่ต่อเนื่องกับอารมณ์ท่ีเราก�าหนดให้อยู่ด้วย อยู่ได ้
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็แวบไปเรื่องนั้นเเวบมาเรื่องนี้ ถ้าอย่างนี้มันก็สงบไม่ได้

 ลองไปพิจารณาดูว่าสติในอดีตท่ีท�าให้จิตสงบนั้นเป็นเหมือนกับสติท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้หรือไม่ เพราะมันไม่มีเหตุอย่างอื่นที่จะท�าให้จิตสงบหรือไม่สงบ มันอยู่
ที่ตัวสติตัวเดียว ถ้าอย่างอื่นเหมือนกัน สถานที่สงบ ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจ 
เหมือนกัน ถ้าไปอยู่ในสถานท่ีท่ีมีเสียงพลุกพล่าน มีคนพลุกพล่าน มีเสียง 
อะไรมาก อันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุอีกอันที่ท�าให้ไม่สงบก็ได้ ต้องพิจารณาหลาย
อย่างด้วยกัน แต่เหตุหลักๆ ก็คือสติเป็นหลัก ถึงแม้ที่มันจะมีเสียงดังขนาดไหน 
ถ้าสติดีมันก็สงบได้ ถ้าสติไม่ดี ที่สงบอย่างไรมันก็ไม่สงบ 

ใจเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : อยากถามว่าตอนท่ีก�าลงักนิข้าวอยู่ครบั รูส้กึว่าร่างกายมนัเหมอืนกับว่าเอาอาหาร
ใส่ในปากเอง พอมนัใส่เต็มแล้ว ใจมนัยังสัง่ให้กินอยู่อกี แต่พอตักเข้าปากไปรูส้กึ
ว่าร่างกายมันชะงัก ไม่ทราบว่าเป็นจิตหรือร่างกายที่หยุดเองครับ

พระอาจารย์ : เราเป็นคนอยู่กับมัน มาถามคนที่ไม่ได้อยู่กับมันได้อย่างไร ก็ถามมันซิว่า
อะไรหยุดกนัแน่ ใจหรือร่างกาย ส่วนใหญ่ใจนี่แหละเป็นตัวสัง่ให้ร่างกายท�า ถ้าใจ
ไม่สั่ง ร่างกายมันท�าอะไรไม่ได้ อย่างค�าที่เขาพูดว่า ถ้าหัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก
หรอก เข้าใจไหม ถ้าใจไม่สั่งให้มันกิน มันก็จะไม่กิน ถ้าใจไม่สั่งให้มันหยุด  
มันก็จะไม่หยุด
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 ดังนัน้คิดว่าค�าตอบท่ีหนถูามก็คือใจนัน่แหละเป็นตัวการ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว  
เข้าใจไหม ถ้าใจไม่ส่ังน้ีกายท�าอะไรไม่ได้ ถ้าตอนนี้หนูไม่สั่งให้กิน มันไม ่
กนิหรอก แต่ถ้าสัง่ให้ไปเอาข้าวมาป๊ับ ตักข้าวเข้าปาก มนักตั็กเข้าไปทันที ดังนัน้ 
ใจเรานั่นแหละเป็นตัวการ ถ้าอยากจะหยุดกินให้หยุดท่ีใจ อย่าไปหยุดท่ี 
ร่างกาย ร่างกายมันไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ตอนนี้กินมากเกินไปแล้วรู้หรือเปล่า  
ลองหยุดกิน ๗ วัน ไม่ตายหรอก ดื่มแต่น�้าอย่างเดียวไหวไหม 

ศิษย์ : ไหวครับ

พระอาจารย์ : ลองดู แล้วจะได้หุ่นดีกลับคืนมา โรคภัยไข้เจ็บก็จะได้น้อยลงไป ถ้าไม ่
หยุดกินเดี๋ยวก็เจอเบาหวาน เดี๋ยวก็เจอความดันต่อไป 

พอคิดก็ต้องหยุดความคิด
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ศิษย์ : ผลของการปฏิบัติ เวลาท�าสมาธิลูกจะดูลมหายใจเข้าออก พอดูลมหายใจ 
เข้าออกแล้วจิตสงบ พอจิตสงบแล้วมันไม่ไปไหนต่อ มันก็กลับมาคิดอีก พอคิด 
แล้วก็ดูลมใหม่ พอดูลมใหม่จิตสงบแล้วก็กลับมาคิดอีก วนเวียนอยู่อย่างนี้  
ลูกต้องท�าอย่างไรต่อไปเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ก็ต้องท�าให้มันสงบนานๆ อย่าให้มันคิด พอคิดก็ต้องหยุดความคิด ท�าไป
เรื่อยๆ ให้มันหยุด พอมีความคิดก็ต้องหยุดมัน ตอนนี้สติเราเหมือนรถที่เบรก 
ไม่ดี พอเเตะเบรก มันก็หยุด เด๋ียวพอเราปล่อยเบรก มันก็วิ่งไปใหม่ เราต้อง
เหยียบเบรกตลอดเวลา ต้องพุทโธไปตลอดเวลา นอกจากเวลามันหยุด ถ้ามัน
หยุดก็ไม่ต้องเบรก พอมันเริ่มคิดก็ต้องเบรกมันใหม่ ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า
มันจะไม่คิด 
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ศิษย์ : ถ้ามันไม่คิด คือจิตมันจะนิ่งไปยาวๆ ถ้านั่งสัก ๒ ชั่วโมง ก็คือผลที่ดีสุด นิ่งไป  
๒ ชั่วโมงเลยใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ใช่ หรือนิ่งไปได้ทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีใหญ่ 

ศิษย์ : ถ้าเกิดว่านัง่สมาธิแล้วจตินิ่งไป บางทีความคิดต่างๆ ในการท�างานในการด�าเนินชวีิต  
มันก็นิ่งเอื่อยไปเลยเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : ก็อย่าไปท�างาน ไปบวชเป็นแม่ชีไง ถ้ายังอยากจะท�างานก็อย่าไปนั่งสมาธิ 

ศิษย์ : ถ้ายังครองเรือนอยู่ ผลของการปฏิบัติก็จะอยู่อย่างนี้ กลับไปกลับมาอย่างนี้

พระอาจารย์ : ใช่ 

การกระท�าของเขา
ก็เป็นเรื่องของเขา
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ถ้ามีใครสักคนคิดฆ่าตัวตายจากการปฏิเสธของเรา แล้วถ้าเกิดเขาท�าสิ่งนั้นข้ึน
มาจริงๆ เราจะมีส่วนในบาปนั้นไหมคะ

พระอาจารย์ : การกระท�าของเขานั้นเป็นเรื่องของเขา เราไม่มีส่วนอะไร 
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เจตนาของการกราบพระ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : เวลาเรากราบพระรัตนตรัย พระอริยเจ้าท่ีกราบนั้นหมายรวมถึงอริยบุคคลท่ี 
ไม่ได้บวชพระด้วยหรือไม่คะ เราจ�าเป็นต้องกราบไหว้หรือไม่ 

พระอาจารย์ : คือการกราบพระนี้เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรม 
ค�าสอน และระลึกถึงพระอริยบุคคล ไม่ได้เจาะจงกับพระอริยะรูปไหน 
รูปหนึ่ง หรือเราอยากเจาะจงก็ได้ อนันี้เป็นเรื่องของเรา แตเ่จตนากค็ือให้
ใจเรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นเอง ถ้าเราระลึกถึง
พระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมค�าสอน ระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวก เราก็จะท�าตัว
ของเราเหมอืนกบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่คือเป้าหมายหรือเจตนาของการ 
กราบพระ เพื่อให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางของธรรม ให้อยู่ในท�านองคลองธรรม 
พอกราบพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงความเพียรของพระพุทธเจ้า นึกถึงการปฏิบัติ
ของพระพุทธเจ้า พอกราบพระธรรมก็ระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า พอกราบ 
พระอริยสงฆ์สาวกก็นึกถึงการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกแต่ละรูปท่ีเรารู้จัก 
ท่ีเราเคารพ มนัจะท�าให้เรามศีรทัธาท่ีแก่กล้า ไม่เสือ่มศรทัธา และจะปลกุก�าลงัใจ
ให้เรามีก�าลังที่จะปฏิบัติธรรมต่อไป 
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การนอนหลับ
ไม่เป็นการท�าสมาธิ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การนอนหลับเป็นการท�าสมาธิอย่างหนึ่งเพราะจิตและร่างกายได้พักใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ไม่ใช่ การนอนหลับนี้ไม่มีสต ิไม่เป็นการท�าสมาธ ิเพราะไม่ได้รับรู้ 
ความสงบ เวลาหลับ จิตก็ไม่ได้สงบ บางทีจิตก็ปรุงแต่งฝันเป็นเรื่อง 
เป็นราวไป เป็นตุเป็นตะไป ดังนั้นเวลานอนหลับนี้เป็นการพักผ่อนของร่างกาย 
เสียส่วนใหญ่ ส่วนการพักผ่อนของจิตนี้ ถ้ามีสติ จิตก็ยังท�างานต่อไปได้ 

การปฏิบัติที่ถูกต้อง
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : หลายปีก่อนโยมได้ ไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี นั่งภาวนาอยู่  
จิตเริ่มสงบนิ่ง มีอาการวูบแล้วสะดุ้งรู้ตัว เอะใจว่าหายไปไหนมาท้ังท่ีไม่ได้หลับ  
จึงต้ังสติก�าหนดค�าบริกรรม พอเริ่มนิ่งก็มีอาการเหมือนเดิม เป็นอยู่ ๓ ครั้ง  
พอครั้งท่ี ๔ จิตนิ่งสงบอยู่ มีอาการไหวตัวคล้ายจะวูบ โยมจึงตามดูก็ไม่วูบ  
เพยีงรูส้กึไหวท่ีจติเท่านัน้ พอจติรวมคราวนี้กลบัรวมนิ่ง กายหายไป เหลอืแต่ความ
รู้สึกว่าเบา สบาย ไม่ปวดขา เกิดปีติทั้งวัน สิ่งที่โยมปฏิบัตินั้นถูกผิดประการใด  
ขอความเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ

พระอาจารย์ : ถ้าเป็นอย่างที่พูดในตอนท้ายนี้ก็ถูกแล้วแหละ ให้จิตสงบ ว่างจากทุกสิ่ง
ทุกอย่าง แม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่รับรู้ ออกจากสมาธิมาก็มีความ
ปีติมีความสุข อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูก
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เพราะเราคิดไปเอง
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ขณะนั่งภาวนารู้สึกมีมดจ�านวนมากไต่ตามตัว พยายามนั่งภาวนาต่อ แต่ใจกลัว
มดจะกัดแต่ก็ไม่กดั ครบเวลาจงึลมืตาออกจากสมาธิ แต่ปรากฏว่าไม่มมีดแม้แต่
ตัวเดียว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะ

พระอาจารย์ : ก็เราคิดไปเองซิ 

ธรรมย่อมรักษาคุ้มครอง
ผู้ปฏิบัติธรรม

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : ครั้งหนึ่งโยมขับรถไปกับคุณพ่อ ขณะนั้นฝนตก โยมจะเลี้ยวซ้ายจึงเตะเบรก 
ท�าให้รถหมุนเสียหลักอยู่กลางถนน โยมจึงเอามือกอดอก รู้สึกจิตนิ่งสงบ ไม่มี
ความกลัวหรือตกใจ แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาตกตะลึง แล้วโยมก็ขับรถไปต่อ 
แต่เอะใจว่ามนัเกดิอะไรข้ึน ท�าไมเราไม่ตกใจเลย และรถก็ไม่กระแทกหรือชนกบั
คันอืน่เลย ท�าให้ระลกึถึงค�าสอนของหลวงพ่อจรญัว่า เราท�ากรรมฐาน อย่านกึว่า
ไม่ได้อะไร ให้ฝึกเจริญสติไว้ พอเกิดเหตุคับขัน สติจะออกมาช่วยเรา เพราะเหตุใด 
จิตโยมจึงไม่ตกใจหรือกลัวเลย และไม่มีอันตรายต่อทรัพย์สินเลยคะ 

พระอาจารย์ : ดังค�าพดูท่ีพระพทุธเจ้าทรงตรสัไว้ว่า ธรรมย่อมรกัษาคุ้มครองผู้ปฏบัิติธรรม
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แบกไว้มันไม่ให้ความสุขหรอก
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จะดูอายุไม่มากกันทั้งนั้นเลยนะเจ้าคะ

พระอาจารย์ : เพราะท่านไม่แบกไง เบาใจ ใจเบา ใจสบาย คนท่ีแบกมนักห็นัก หนักอก
หนักใจ มนัเลยเครียด มนัเลยดแูก่ คนทีไ่ม่แบกน้ีมันเบามันสบาย ไม่มอีะไร 
จะต้องแบก เพราะไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นของเรานี้มันแบกแล้วใช่ไหม  
แบกทางใจนี้หนักกว่าแบกทางร่างกายอีกนะ เพราะมันแบกได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
เวลานอนยังแบก นอนไม่หลับก็นอนก่ายหน้าผาก แบกทางร่างกายมันยังพอมี
เวลาปล่อยวางบ้างใช่ไหม เวลานอนก็ไม่ได้แบก คนท�างานแบกข้าวสารนี้ พอเขา
เลิกงานเขาก็ไม่แบกแล้ว แต่แบกทางใจนี้ เวลากลับบ้านแล้วมันก็ยังเอามาแบก
ต่ออีก บางทีนอนยังเอามาแบกต่ออีก ปล่อยไม่ลง ปลงไม่ลง เพราะความอยาก 
อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คิดหาวิธีต่างๆ นานา คิดไปจนกระทั่งนอน 
ไม่หลบัก็ยังหาทางออกไม่ได้ เพราะทางออกมทีางเดยีวก็คอืปล่อย แต่ไม่ยอม
ปล่อย ถ้าปล่อยแล้วก็สบาย

 มีวิธีอื่นไหมท่ีให้แบกไว้แล้วยังให้ความสุข มันไม่ได้หรอก แบกแล้วมันไม่ให้ 
ความสุขหรอก มันจะให้ความทุกข์ เพราะมนัไม่เป็นดงัใจเรา เราอยากให้มนั
เป็นไปดังใจเรา แต่พอมนัไม่เป็นไปดังใจเรา เราก็ทุกข์ มนักห็นกัอกหนกัใจ กต้็อง
ปล่อยเท่านัน้เอง ปล่อยกจ็ะเบา เหมอืนไปเล่นกบัไฟ กห็ยุดเล่นเสยีมนักห็ายร้อน  
ไม่ยอมหยุดเล่น มนัก็เผาเราตลอดเวลา ไฟแห่งราคะ ไฟแห่งโทสะ ไฟแห่งโมหะ 
นี่คือไฟที่เผาใจเรา ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา พระพุทธเจ้าทรงสอน 
พวกฤาษีท่ีเขาบูชาไฟ ท่านก็เลยเอาไฟนี้มาเป็นเหตุท่ีจะสอนว่าไฟท่ีแท้จริงคือ 
ไฟที่เผาใจเขานี่แหละ ไม่ใช่ธาตุไฟที่เขาบูชากัน 
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สติเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล
ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : สติกับสมาธิต่างกันอย่างไรคะ

พระอาจารย์ : สติเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล เหมอืนการกนิข้าวเป็นเหตุ การอิ่มท้องนี้เป็นผล  
ได้กินข้าวเข้าไปเรื่อยๆ เคี้ยวข้าวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็อิ่ม พออิ่มแล้วมันก็สบาย 
ถ้าพุทโธไปเรื่อยๆ เด๋ียวใจก็สงบ สงบแล้วก็สบาย ปัญหาคือเราไม่ค่อยกินกัน  
เราชอบฟุ้ง ชอบคยุ ชอบคดิ ใจมนัเลยลอยไปลอยมากบัเรื่องต่างๆ เลยเรียกว่า 
ไม่มีสติ ถ้าจะมีสติมันต้องมีอยู่เรือ่งเดียวอยู่กับเรื่องเดียว ต้องอยู่กับพุทโธๆ  
ไปอย่างเดียว เด๋ียวมนักจ็ะอิ่มใจข้ึนมา ถ้าอยากจะได้สมาธกิต้็องหมัน่เจริญสติ 
ไม่ใช่เฉพาะตอนท่ีเรามานัง่เท่านัน้ ต้องเจริญก่อนมานัง่ ถ้าเราไม่เจริญก่อนมานัง่  
เวลามานัง่มนัจะไม่อยู่กบัการนัง่ มนัจะลอยไปกบัเรื่องโน้นเรื่องนี้ นัง่ไปได้ไม่นาน 
ก็ปวดเมื่อยแล้วก็นั่งไม่ไหวเลยเลิกนั่ง ก็เลยไม่เคยเจอผลของสมาธิเสียที  
ถ้ามีสติแล้วมานั่ง สติมันจะดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมา ๕ นาที ๑๐ นาที มันก็สงบ 
ต้องพยายามฝึกสติก่อนมานั่ง มันยากเย็นอะไรค�าว่าพุทโธค�าเดียวนี้ ตื่นขึ้นมา 
ก็พุทโธๆ ไปในใจ พุทโธๆ ไป ท�าอะไรก็พุทโธๆ ไป ถ้าเวลาท�าแล้วมีความคิดมาก
ก็พุทโธๆ ไป ถ้าต้องคิดรายรับรายจ่ายก็ให้คิดเลขเสร็จก่อน แล้วก็กลับมา 
พทุโธต่อ ห่วงคนนัน้ห่วงคนนี้ กงัวลคนนัน้กังวลคนนี้ คิดไปไม่เกิดประโยชน์อะไร  
คิดแล้วจะท�าให้ใจทุกข์ใจร้อนข้ึนไปเปล่าๆ วิธที�าใจให้สงบต้องมีสติ ถ้ามีสติ
แล้วเดี๋ยวสมาธิก็ตามมา 
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อิริยาบถไม่ส�าคัญ 
ส�าคัญที่ใจ ส�าคัญที่ธรรม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : บางครั้งถ้าเราถนัดกับการเดินได้ไหมคะ

พระอาจารย์ : อริิยาบถไม่ส�าคัญ ส�าคัญท่ีใจ ส�าคัญท่ีธรรม คือสติ สตินี้มนัมไีด้ ๔ อริิยาบถ 
คือ ยืน เดิน นั่ง นอน แต่ถ้านอนมันจะท�าให้เผลอสติขาดสติได้ง่าย นอนแล้ว 
มนัสบายมนัหลบั ก็ต้องยืน หรือเดิน หรือนัง่ แต่ถ้าจะให้มนัรวมได้สมาธิได้ผล 
ท่ีเป็นกอบเป็นก�าก็ต้องน่ัง เพราะเวลาเดินนี้ใจมันยังต้องท�างาน ต้องสั่งให้
ร่างกายเดิน ถ้านั่งเฉยๆ มันก็ไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายเดิน มันก็ไม่ต้องท�างาน 

ศิษย์ : แปลกนะเจ้าคะ บางทีเดินรู้สึกว่าสติมันดีกว่า 

พระอาจารย์ : ก็สร้างสติข้ึนมาก่อน แล้วถ้าอยากจะให้จิตมันรวมก็ต้องนั่ง เห็นไหม  
ของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ท่านั่งสมาธิ ท่านั่งขัดสมาธิ อยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่ง
อย่างนี้ 

ศิษย์ : อย่างเมื่อวานเดินจงกรม ใจมันนิ่งมากเลย แต่พอลงไปนั่ง มันกลับไปคิด  
ช่วงพอเปลี่ยนจากเดินจะไปนั่ง

พระอาจารย์ : กม็นัไปคิดไง เพราะมนัไม่มสีติ ท�าไมเวลาเดินกลบัมสีติ เวลานัง่กลบัไม่มสีติ 

ศิษย์ : ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ

พระอาจารย์ : เอ้า ตัวเราไม่ทราบแล้วใครจะทราบละ ก็เราปล่อยซิ พอเรานั่งเราก็ไม่ 
รักษามัน มันก็ไม่มีซิ เวลาเดินเรารักษามัน พอเรานั่งเราไม่รักษามัน มันก็ไม่มี
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ศิษย์ : มันเหมือนพยายามประคองไว้ แต่พอมันไปนั่ง มันวูบเหมือนหลุดออกไป ดึงมัน
กลับมาใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว 

พระอาจารย์ : ก็อย่าไปนัง่ เดินไปเรื่อยๆ ถ้าเดินแล้วมนัได้สมาธิก็โอเค ถ้ามนัไม่ได้กห็าวิธี
ท�าให้มนัได้สมาธิ เพราะนัน่เป็นเพยีงการเจริญสติ ถ้าจติไม่รวมมนัก็ยังไม่ได้สมาธิ 

ศิษย์ : คือจิตมันอาจจะนิ่งแต่มันยังไม่เป็นสมาธิ 

พระอาจารย์ : ยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิ 

ศิษย์ : แต่มนันิ่ง มนัรูส้กึว่าใจเราไม่ได้คิดอะไร แต่มนัก็ไม่ได้ลงวบูวาบอะไร แต่พยายาม
ประคองแล้วพยายามจะมานัง่ ช่วงท่ีประคองแล้วมานัง่มนัเหมอืนเริ่มเปลีย่นแล้ว 
มันก็ไม่เหมือนเดิม

พระอาจารย์ : ก็ไม่ทราบ ท�าไมไม่รักษา เวลาเดินรักษาได้ ท�าไมเวลามานั่งกลับไม่รักษา 
ก็ไม่ทราบ ต้องถามตัวเอง ต้องค้นดูตัวเองว่าท�าไมเวลานั่งแล้วไม่มีสติ ท�าไมเดิน
ถึงมีสติ สติมันไม่ได้อยู่กับท่าเดินหรือท่านั่ง

ศิษย์ : อาจจะเป็นความต่อเนื่อง เพราะว่าช่วงที่เดินนั้นเดินนาน พอเปลี่ยน มันไม่ได้นั่ง
แถวนั้น มันขึ้นไปนั่งบนกุฏิ 

พระอาจารย์ : เวลาเดินก็เดินจากท่ีเดินจงกรม เวลาเดินข้ึนไปกุฎิก็ให้มีสติต่อไปซิ  
ท�าไมไปทิ้งมันละ ช่วงที่ออกจากทางจงกรมไปที่นั่งก็เหมือนกับเดินจงกรมต่อไป 

ศิษย์ : ตอนแรกที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้น พอคราวนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีไอ้โน่นไอ้นี่
หรือเปล่า

พระอาจารย์ : ก็เราไม่มีสติ มันก็ไม่มีสติ มันจะว่าอย่างไร 

ศิษย์ : ก็แสดงว่าช่วงที่เราเดินขึ้นไปกุฏินี้เราเผลอ
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พระอาจารย์ : เราไม่มีสติ ใจเราลอยแล้ว พอนั่งก็ยิ่งลอยใหญ่เลย ไม่คุมมันแล้ว ท�าไม
ไม่คุมต่อไปละ ใช้อะไรเป็นการสร้างสติ 

ศิษย์ : ช่วงที่เดินใช้เท้า 

พระอาจารย์ : เวลาเดินขึ้นกุฏิมันก็ต้องเดินเหมือนกันไม่ใช่หรือ 

ศิษย์ : เดิน แต่ตอนนั้นไม่ได้ก�าหนดแล้ว 

พระอาจารย์ : ก็ก�าหนดต่อไปซิ ต้องก�าหนด เวลายืนก็ก�าหนดว่ายืน เวลานั่งก็ก�าหนด
นั่งต่อไปซิ ดูมันต่อไปซิ เพราะนั่งแล้วจะดูอย่างอื่นต่อไปก็ได้ ดูลมหายใจ 
เข้าออกก็ได้

ศิษย์ : รู้สึกว่าถูกกับการเดินเพราะมันอาจจะเป็นอะไรท่ีจับต้องได้ชัด เท้าเราก�าหนด 
ได้ตลอด 

พระอาจารย์ : ถ้ามีสติแล้วมันอยู่ท่าไหนมันก็มีสติ แต่ถ้ายังไม่มีสติ พอมันเปลี่ยนท่า 
มันก็หายไป ถ้ายังไม่รักษาต่อมันก็หายไป ก็ต้องฝึกให้มีสติจนกระทั่งมีสติไม่ว่า
อยู่ในท่าไหนได้ 

ศิษย์ : เข้าใจแล้ว ผิดตรงน้ีเองว่าพอใจน่ิงแล้วก็เลยพยายามประคองความนิ่ง แล้วไม่ได้
อยู่กับเท้าช่วงที่ขึ้นกุฏิ 

พระอาจารย์ : ไปประคองผล ไม่ประคองเหตุ พอไม่มีเหตุแล้วความนิ่งมันก็หายไป  
ความนิ่งไม่ต้องไปประคองมัน มันนิ่งเพราะมันมีเหตุท�าให้มันนิ่ง เราประคองเหตุ 
มันก็นิ่ง พอเราไปประคองผล มันก็ไม่มีเหตุ พอไม่มีเหตุเดี๋ยวก็หายนิ่ง 

ศิษย์ : เข้าใจแล้วค่ะ มันนิ่งอยู่นานพอสมควร แล้วก็คิดว่าเด๋ียวจะไปนั่งแล้ว แล้วพอ 
ช่วงนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องเอาความนิ่งไว้กับตัวเราแล้วก็ประคอง ไม่ได้สนใจ 
เท้าแล้ว ถ้างั้นมันคงหลุดช่วงนั้น พอจะนั่งก็พยายามพุทโธอะไรมันก็ไม่อยู่แล้ว 
มันไปคิดอะไรแล้ว 



321

พระอาจารย์ : เปิดกรงให้ลิงออกแล้ว 

ศิษย์ : เพราะฉะนั้นถึงนิ่งอย่างไรเราต้องไม่สนใจ 

พระอาจารย์ : ต้องปิดกรงไว้อยู่เรื่อยๆ 

ศิษย์ : เพราะเราไปสนใจกับความนิ่งก็เลยคิดแล้ว

พระอาจารย์ : เห็นลิงแล้วก็เปิดประตูให้มัน พอลิงมันเห็นเปิดประตู มันก็เเวบไปเลย 

การไม่มีสติ
คือการปิดกั้นธรรมอันยิ่งใหญ่

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : การท่ีเราจะมีพุทโธตลอดแบบว่าสั่งให้หยุดคิดได้แล้วก็เข้าสู ่ความสงบได้นี้  
มันต้องท�ามากๆ เลยใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ท�าเท่าท่ีมันได้ผลนั่นแหละ จะมากจะน้อยก็ไม่รู้ บางคนเขา ๕ นาที  
๑๐ นาที เขาก็ได้แล้ว บางคน ๕ ปี ๑๐ ปี ถึงจะได้ก็มี 

ศิษย์ : ๕ ปี ๑๐ ปี มีหวังใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : แต่ละคนไม่เหมือนกัน กินข้าวยังอิ่มเร็วอิ่มช้าต่างกันเลยใช่ไหม 

ศิษย์ : หลวงตาบอกว่าต้องพยายามพุทโธตลอด แล้วพยายามปิดช่องไม่ให้มันคิด  
พอมันต้ังใจท�าจริงๆ มันยาก พอช่องมันออกมานิดเดียวมันก็ขยายใหญ่ไป  
กว่าจะปิดได้มันก็เหนื่อยแล้วค่ะ
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พระอาจารย์ : ท�าไปมันก็ได้เองนั่นแหละ ไม่ท�าเองนะซิ 

ศิษย์ : พอมีสักเรื่องเข้ามามันก็ยืดเป็นใยแมงมุม 

พระอาจารย์ : ชอบคิด ชอบปล่อย ชอบเปิดช่องให้มันกว้างไปเรื่อยๆ วันหนึ่งมีพุทโธอยู่
ต่อเนื่องสักกี่ช่วง ส่วนใหญ่หายกับอะไรไปหมด หายไปกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้  
เรื่องนั้นเรื่องนี้ มันเป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขา เส้นผมเล็กๆ มันปิดภูเขาได้  
การไม่มีสตินี้มันเหมือนเส้นผม มันหลอกเราให้ไม่มีสติโดยที่ไม่รู้สึกตัว ไม่เห็น
ความส�าคัญของเส้นผมตัวนี้ท่ีมันบังตาเรา เราไม่ดึงมันออก มันปิดภูเขาลูก
เบ้อเริ่มเทิ่มได้ การไม่มีสติ นี้มันปิดกั้นธรรมอันยิ่งใหญ่คือ สมาธิ ปัญญา 
ได้อย่างสบาย เพราะเราเห็นว่ามันไม่ส�าคัญ เส้นผมนิดเดียว ไม่เห็นความ
ส�าคัญของการเผลอสติว่ามนัร้ายกาจขนาดไหน ชอบปล่อยให้มนัเผลอให้ใจลอย
ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้

ศิษย์ : มันก็เห็นความส�าคัญแต่ว่ามันยากมาก เพราะมันเป็นนิสัยชอบคิดอะไรอย่างนี้
เจ้าค่ะ 

พระอาจารย์ : ท�าอย่างไรล่ะ เราท�าอะไรให้ไม่ได้ 

ผู้เสียสละจะเป็นผู้ได้รับบุญ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศิษย์ : คุณแม่ฝากของมาท�าบุญนี้คุณแม่ได้บุญไหมคะ

พระอาจารย์ : ถ้าเป็นของคุณแม่ก็ได้ ถ้าเป็นของคนอ่ืนก็ไม่ได้ อย่างเรามาท�าบุญแล้ว
บอกว่ามาท�าบุญให้คุณแม่โดยท่ีคุณแม่ไม่ได้สั่งไม่ได้เสีย ของท่ีจะมาท�าบุญนี้ 
ก็ไม่ได้ นอกจากได้อนโุมทนาบุญว่าดีใจกบัลกูท่ีลกูได้มาท�าบญุ ได้ความสขุเลก็ๆ 
น้อยๆ จากการมาท�าบุญของลูก แต่บุญที่ได้จากการท�าบุญนี้ไม่มี 
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ศิษย์ : แต่ถ้าคุณแม่เป็นคนจัดเตรียมของมาท�า

พระอาจารย์ : ไม่ต้องจดัเตรียมก็ได้ เพยีงแต่มเีงินแล้วบอกลกูช่วยไปซือ้ของให้แม่ท�าบญุ
ให้หน่อย แค่นี้ก็ได้แล้ว ส�าคัญขอให้เราเสียสละ ย่ิงเสียมากเท่าไรย่ิงได ้
บุญมาก 

ศิษย์ : เพิ่งนึกข้ึนได้ว่าไม่ได้ ไปใส่บาตรเทโว แต่ฝากคุณแม่ชีเอาปัจจัยไปร่วม อย่างนี้
ก็ได้บุญใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ได้ อะไรถ้าเป็นของเราแล้วเราเสียสละไปนี้เป็นบุญทั้งน้ัน การท�าบุญ
ก็คือการเสียสละเเบ่งปันประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่น ไม่ใช่เอาเงินของคนอื่น
ไปท�าบุญ อย่างนี้เราไม่ได้บญุ คนท่ีเราไปเอามาเขาได้บญุ แต่เขาก็ไม่ได้บญุถ้าเรา
ไปขโมยมาแล้วเขาเสยีดายเงินท่ีหายไป ถ้าเขาคิดว่าเป็นเงินท�าบญุ ใครจะเอาไป 
ก็เอาไป เขาก็ได้บุญ บุญเกิดจากใจปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติ 
ข้าวของเงินทอง เป้าหมายของการท�าบุญอยู่ตรงนั้น 

 บางทีเราอาจจะถูกท�าบุญโดยท่ีเราไม่ต้ังใจ เช่น ของหายไป แล้วเราก็คิดว่า 
ช่างมนั มนัเหมอืนกบัท�าบญุ ถ้าคิดอย่างนี้ใจมนัก็เป็นบญุข้ึนมา มนักม็คีวามสขุ 
ข้ึนมา ดีเสียอีกไม่ต้องไปถึงวัด มีคนมารับของจากท่ีบ้านเลย ไม่ต้องเหนื่อย 
แล้วดีไม่ดีได้ของใหม่ใช้อีก เช่น ขโมยทีวีไป ก็ต้องซื้อทีวีใหม่มาใช้ทดแทน  
มองโลกในแง่ดีแล้วจะมีความสุข หรือไม่มีทีวีก็ไม่ต้องดูมันเลย ถือศีล ๘ ไปเลย 
ย่ิงดีใหญ่ ดีท้ังนัน้แหละถ้ารูจ้กัมองความจริง มองโลกในแง่ดีมนัดีท้ังนัน้ แต่คนโง่ 
จะมองด้วยความทุกข์ โอ๊ย เสยีดายของฉนั ฉนัหามาแทบเป็นแทบตาย จะซือ้ใหม่ 
ก็เสียดายเงินอีก เสียหมดทุกอย่าง ไม่มีความสุขสักอย่าง 
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บางเรื่องนี้กข็ออภยัด้วยถ้าไม่สามารถให้ค�าตอบได้ เพราะเราก็ไม่ใช่เป็น
สัพพัญญูรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่าง บางเรื่องมันเหนือปัญญาของเรา เราต้อง
ขออภัยด้วยถ้าตอบแบบว่าไม่รู้ เพราะเราไม่รู้จริงๆ เราก็เลยไม่อยาก 
จะตอบ ตอบไปแล้วมนัเสีย่งต่อความผิดพลาด สูบ้อกไม่รู้ดีกว่า ยอมโง่
ดีกว่า ไม่อยากจะอวดฉลาด ปลอดภัยกว่า โง่แล้วสบายใจ ฉลาดแล้ว
เดี๋ยวถูกเขาตีกลับ เอ้า ท�าไมเป็นอย่างนั้น ท�าไมเป็นอย่างนี้ แย้งกลับ
มาซวยละซิ ตอบไม่ได้แล้ว

ดังนั้น อย่าตอบดีกว่าถ้าเราไม่มั่นใจ ถ้าเราไม่รู ้ค�าตอบก็อย่า
ไปตอบมัน ยอมสารภาพว ่าโง ่ก็แล ้วกัน ไม ่สามารถท่ีจะตอบ
ค�าถามทุกค�าถามของญาติโยมได้ ค�าถามไหนท่ีอยู่ในวิสัยท่ีพอจะ
ตอบได้ก็ตอบไป ค�าถามไหนอาจจะตอบไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้อง 
ก็ขออภยัด้วย บางทีมนักพ็ลาดได้ ส่ีเท้ายังรูพ้ลาด นักปราชญ์ยังรูพ้ลัง้  
แล้วปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราท�าไมมันจะไม่ผิดไม่พลาดบ้าง

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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กิจและเวลาประจ�าวันที่สามารถเข้าพบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนที่เส้นทางเดิน

เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ) 

 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ เริ่มท่ีซอย 
นาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพอากาศ)
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉนัเช้าท่ีศาลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉนั) โดยจะมกีารแสดงธรรมก่อนฉนัประมาณ 
๓๐ นาที ในวันพระ วันส�าคัญทางศาสนา วันเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุตามที ่ครม. 
ประกาศ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ณ จลุศาลา เขตปฏบัิติธรรมเขาชีโอน

 - วนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัส�าคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหาข้อสงสยัเก่ียว
กบัการปฏบัิติ

 - วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามท่ี ครม. ประกาศ สนทนาและตอบ
ปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดงักล่าว  
และขอความร่วมมอืสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาส้ันและกระโปรงสัน้

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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