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ค�าน�า

 ชื่อว่าสรรพสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ล้วนแต่

มีความสงสัยติดในดวงจิตมาหลายภพชาติ มีคำาถาม

มากมายท้ังทางโลกและทางธรรม หากคำาถามทางโลก 

ไม่ส้ินสุดในการหาคำาตอบเพราะโลกเปล่ียนแปลงตลอด 

วิชาทางโลกไม่มีวันเรียนจบ

 หากคำาตอบในทางธรรมจักกระจ่างแจ้งส้ินสงสัย 

เพราะผู้ให้คำาตอบล้วนแต่เป็นวิสุทธิมงคลซึ่งจบวิชา 

ธรรมแล้ว วิสุทธิธรรมคำาตอบชัดเจนโดยวิสุทธิบุคคล 

ดงัปรากฏในหนงัสือตอบปัญหาคาใจของท่านพระอาจารย์ 

สุชาติ อภิชาโต จึงมีคำาตอบข้อสงสัยในธรรมของผู้ถาม 

ซึ่งยังเวียนว่ายในสังสารวัฏไปอีกยาวนาน

คณะศิษย์ผู้จัดท�ำ





ช่วงต่อไปนี้

เป็นช่วงตอบปัญหาธรรม

ใครมีค�ำถำม
ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย
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๑
โยม: กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะ พอดีครั้งที่แล้วเคยเรียน

พระอาจารย์เร่ืองว่าพบจิตผู้รู้แล้วจิตก็เย็นอยู่ข้างในท้ังวัน  

แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้รักษาความเย็นอันนั้นเอาไว้  

เสรจ็แล้วตอนนีจ้ติกบัสติมนัผูกกนัโดยท่ีเราไม่ต้องนัง่สมาธิ  

เราลืมตาเราก็รู้ จิตมันก็เด่นอยู่อย่างนั้นค่ะ สุดท้ายตอนนี้

หนูก็เริ่มพิจารณาอสุภะค่ะ เราก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์หรือ

ซากโครงกระดกูมนษุย์ไม่ต่างอะไรกบัซากสัตว์เลย เหน็แล้ว 

มันก็รู้สึกว่ามันปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะ แล้วอย่างนี้หนูควร

จะ concentrate มาดูที่จิตผู้รู้ให้มันมีก�าลังมากกว่านี้ 

หรือว่าพิจารณาอสุภะไป

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ควรท�ำทั้งสองอย่ำงสลับกันไป 

พิจำรณำแล้วจติจะอ่อนก�ำลัง กต้็องกลับไปท�ำจติให้นิง่ให้

สงบ หยุดควำมคดิหยุดควำมอยำกต่ำงๆ ถ้ำหยุดควำมคดิ 

หยุดควำมอยำกไม่ได้ ถึงแม้จะเห็นด้วยปัญญำก็จะไม่มี

ก�ำลังหยุดมนั ตอนนีเ้รำยังไม่ได้พบกบัควำมอยำก เรำเลย 
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ไม่รู ้ว่ำเรำจะชนะมันหรือไม่ ตอนท่ีเรำพิจำรณำนี้เป็น

เหมอืนกบักำรท�ำกำรบ้ำน เตรยีมตัวไว้ก่อน เดีย๋วเวลำเจอ 

ควำมอยำก อยำกได้แฟนขึน้มำ ดซูว่ิำอสุภะกบัสมำธิจะมี 

ก�ำลังหยุดมันหรือเปล่ำ

โยม: เพราะว่าพอเจอบททดสอบบางอย่างก็จะทราบว่า

มันกระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อม เหมือนสู้กันค่ะ แล้วก็ใช้วิธี 

พระอาจารย์

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำมันกระเพ่ือม ก็แสดงว่ำสติเรำ 

อ่อนแล้ว

โยม: กใ็ห้กลับไปนัง่สมาธิให้มนันิง่ให้ได้ แล้วการท่ีเรารูสึ้ก

เย็นปีติสุขอยู่อย่างนี้ ก็เป็นภาวะของฌานหรือค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: เป็นของควำมสงบ แต่มันสงบเพรำะ

ว่ำไม่มีกิเลสมำรบกวน เดี๋ยวถ้ำมีกิเลสโผล่ขึ้นมำ มันก็จะ

หำยไป
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โยม: ถ้าไม่ออกไป เราก็ไม่ปรุงแต่งเลย

พระอาจารย์สุชาต:ิ แต่ชวิีตเรำมนัจะต้องไปเจอ อย่ำงน้อย

ก็ต้องเจอควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย 

โยม: แล้วพอเจอจติสงบบ่อยๆ ค่ะ มอียู่คร้ังหนึง่ มันเหมือน 

นั่งสมาธิอยู่ มันวูบเหมือนสายฟ้าผ่ามาตรงกลางแล้วก ็

หายไป แต่หนูก็ไม่สนใจ

พระอาจารย์สุชาติ: ให้ดูว่ำมันเป็นสภำวธรรม

โยม: ถดัมาไม่นานนีค่้ะกม็อียู่ครัง้หนึง่เหน็ว่ามนัวบูเหมอืน

ว่าร่างกายเรามีโพรงกายอยู่ แล้วมีจิตท่ีไม่มีตัวตนอยู ่

ตรงกลาง แล้วเราจะรู้ว่าความหลง จิตบอกว่าเราหลงยึด

อยู่ตรงนี้ มันเลยท�าให้เกิดธาตุทั้ง ๔ ก็เลยท�าให้รวมตวักัน  

เรากเ็ลยรูว่้าถ้าเราจะตายนี ้เรากต็ายไปเลย เพราะว่าจติมนั

ไม่เกีย่วกนั แล้วอย่างนีถ้้าเกดิว่าหนจูะตายจรงิๆ หนคูวรจะ 

พลิกจิตยังไงเพื่อให้ธรรมมันสูงขึ้นค่ะ
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พระอาจารย์สุชาติ: ก็เพียงแต่ปล่อยให้มันตำยไปโดยท่ี 

ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ ไปหวงไปห่วง ไปยึดไปติดมัน

โยม: แล้วเราจะพิจารณาในช่วงท้ายของจิตสุดท้ายยังไง

เพื่อให้เป็นพระอนาคามีค่ะพระอาจารย์

พระอาจารย์สุชาต:ิ คอืมนัไม่ต้องรอจติสุดท้ำยล่ะ เรำเป็น

อนำคำมีได้ก่อน ถ้ำเรำตัดกำมำรมณ์ได้ ถ้ำเรำไม่มีควำม

อยำกจะร่วมหลับนอนกบัใคร ไม่อยำกมแีฟน ไม่อยำกอยู่

กบัใคร อยู่คนเดยีวได้นี ้เรำกเ็ป็นพระอนำคำมไีด้ ถอืศลี ๘  

ไปได้ตลอดชีวิตเอง 



6

๒
โยม: กราบพระอาจารย์นะครับ คือกระผมนี้เรื่องสมาธิ 

ในการนัง่ไม่ค่อยเก่ง คอืนัง่แล้วกจ็ะหลับ แต่นีค้ดิเองไม่ทราบ 

ว่าถูกหรือเปล่าครับว่า “สมาธิ” ถ้าตามเท่าที่เคยฟังแบบ 

พระอาจารย์หรือพระองค์อื่นๆ ถ้าผมสรุปเองว่าคือการที่

ให้เราเหมือนกับว่าง ไม่คิดอะไร

พระอาจารย์สุชาต:ิ หยุดคดิเอง หยุดคดิแล้วมนันิง่ มันสงบ  

มนัสบำย เบำอกเบำใจ เหมอืนได้ขึน้สวรรค์ท้ังเป็น นัน่คอื 

สมำธิ ถ้ำยังไม่รู้สึกสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น ก็ยัง 

ไม่สงบเต็มที ่ถ้ำสงบเต็มทีแ่ล้วมนัเบำอกเบำใจ เหมอืนลอย

อยู่ในอวกำศ ไม่มคีวำมวติกกงัวล ไม่มคีวำมรกั ชงั กลัว หลง 

อะไรเหลืออยู่เลย ต้องท�ำไปถึงจะรู้สึก สิบปำกว่ำไม่เท่ำ 

หนึ่งตำเห็น

 วธิท่ีีจะให้ได้สมำธ ิกใ็ห้มสีติอยู่มำกๆ อยู่บ่อยๆ อยู่นำนๆ 

อย่ำปล่อยให้ใจคดิ ดงึมนัมำอยู่กบัพุทโธๆ ไปเร่ือยๆ คอืให้มัน 

อยู่กับอะไรสักอย่ำงก็ได้ เช่น ร่ำงกำย คอยผูกมันไว้ เฝ้ำดู 

ร่ำงกำยไปเรื่อยๆ อย่ำปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่น แล้วเวลำ 
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นัง่สมำธิกใ็ห้ดลูมไปหรอืพุทโธไป แล้วเดีย๋วมนัหยุดคดิป๊ับ 

มันจะกึ๊กลงไป เหมือนรถวิ่งตกเหวลงไป มันวิ่งมำสุดทำง 

มนัไม่มถีนนวิง่ต่อ มนักว็บูลงไป แล้วมนักจ็ะนิง่สงบ แล้วมนั 

ก็จะรู้เอง ถ้ำเป็นสมำธิจริงนี้ มันไม่สงสัย มันไม่ถำมใคร 

เพรำะมันเป็นเหตุกำรณ์เหมือนพลิกหน้ำมือเป็นหลังมือ 

เหมือนขับรถไปตกเหวอย่ำงนี้ ไม่ต้องถำม เอ้ ถนนหำย 

ไปไหน ไม่มถีนน รถมนักเ็ลยวูบลงไป เรำพุทโธๆ ไป พอมนั 

สุดถนน มนักวู็บลงไป เหมอืนตกหลุมตกบ่อ ดงันัน้อย่ำไป 

คำดก็แล้วกัน เวลำนั่งก็ดูลมไป พุทโธไป อย่ำไปคิดว่ำ

เมื่อไรจะสุดทำง เมื่อไรจะตกหลุมตกบ่อตกเหว ถ้ำคิด

แล้วมันไม่เป็นอย่ำไปคิด ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ขับรถไปเรื่อยๆ

โยม: เหมือนกับให้เราฝึกละ เวลามีอะไรคิดเข้ามาก็ให้ 

เราละ

พระอาจารย์สุชาติ: อย่ำไปคิด ให้อยู่กับพุทโธ ถ้ำไม่มี

อะไรอยู่ ควำมคิดมันจะเข้ำมำตลอด ถึงแม้ก�ำลังพุทโธอยู่  

มันก็ยังเข้ำมำได้ มันเข้ำมำก็อย่ำไปสนใจ ตอนต้นมัน 

แข่งกัน มันแย่งกัน เรำก็พุทโธของเรำไป มันจะคิดก็

ปล่อยมันคิดไป แต่อย่ำไปเถียงกับมัน อย่ำไปอะไรกับมัน 

พุทโธๆ ของเรำไป ไม่รู้ไม่ชี้ไป 



8

โยม: แต่ถ้าผมไม่ได้พุทโธ แต่อยู่กับลม

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ ก็ดูลมไปอย่ำงเดียว อย่ำไปสนใจ

ควำมคดิทีม่นัจะแทรกเข้ำมำ ให้รูเ้ข้ำรูอ้อก รูก้�ำลังหำยใจเข้ำ 

หำยใจออกไปเรื่อยๆ

โยม: ขออีกข้อนะครับ คืออริยสัจ ๔ ที่ผมมีศึกษามาบ้าง 

ไม่รู้ผิดหรือถูก คืออย่างทุกข์นี้พอเข้าใจ แล้วก็เหตุให้เกิด

ทุกข์ก็คือตัณหา ในความเข้าใจของผมคือความอยากท่ี

มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นิโรธ นี้คือความดับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ทกุข์หำยไป เวลำทุกข์หำยไปเขำเรียก

ว่ำนโิรธ ทุกข์มนัเกดิและดบัได้ เช่นเวลำเรำอยำกดืม่กำแฟ 

ก็ทุกข์ขึ้นมำ พอเรำได้ดื่มกำแฟปั๊บ ควำมทุกข์นั้นก็ดับไป 

แต่ดับแบบชั่วครำว ถ้ำดับแบบถำวรนี้ ต้องดับด้วยกำร 

ไม่ดืม่ พอไม่ดืม่แล้วหยุดควำมอยำกดืม่ได้ ควำมทกุข์ทีเ่กดิ 

จำกควำมอยำกดื่มก็จะหำยไป ก็เรียกว่ำนิโรธ

โยม: ขอถามข้อสุดท้ายครับอาจารย์ ค�าว่าหลุดพ้น  

บรรลุธรรม แล้วกน็พิพาน ความหมายอนัเดยีวกนัหรอืเปล่า 

ครับ
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พระอาจารย์สุชาติ: หลุดพ้น ก็คือหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ 

ก็นิพพำน ถ้ำถึงนิพพำน มันก็จะหลุดพ้นจำกควำมทุกข์  

จะว่ำควำมหมำยอันเดียวกันก็ไม่ได้ มันต่ำงลักษณะกัน  

ค�ำว่ำ “นิพพำน” ก็คือจิตที่ไม่มีควำมอยำก พอไม่มีควำม

อยำกก็ไม่มีควำมทุกข์ เพรำะเรำหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ 

บรรลุ ก็คือได้ท�ำงำนส�ำเร็จ ได้หยุดท�ำงำน จนกระทั่งได้

ก�ำจดัควำมอยำกให้หมดไปจำกใจ ก�ำจดัควำมทุกข์ให้หมด 

ไปจำกใจ กบ็รรลุธรรม บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏบัิติธรรม  

ก็เรียกว่ำบรรลุธรรม เหมือนเรียนจบปริญญำ ก็เรียกว่ำ

บรรลุ เรียนจบได้ปริญญำตรี ก็บรรลุระดับปริญญำตรี  

จบปริญญำโท ก็บรรลุปริญญำโทไป



10

โยม: ขออนุญาตพระอาจารย์เมตตาอธิบายเร่ืองอสุภะ 

ในการพิจารณาเพ่ิมเติม เพราะว่าหนยัูงไม่เข้าใจ หนฟัูงเทศน์ 

หลวงตา หลวงตาบอกว่าให้ตั้งมันเอาไว้ อย่าท�าลายค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็นึกมันบ่อยๆ คิดมันบ่อยๆ คืออย่ำ

ไปท�ำให้มันกระจำยกลำยเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ ให้ดูสภำพ

ที่ไม่น่ำดูของร่ำงกำยที่เวลำมันเน่ำเฟะ ดูมันจนกระทั่งให้

มันเกิดควำมขยะแขยง เห็นดำรำภำพยนตร์ก็คิดถึงเวลำ

ร่ำงกำยเขำตำยเน่ำเฟะขึ้นมำ ให้คิดอย่ำงนี้

๓

๔
โยม: กราบนมัสการค่ะ ค�าถามคือ เวลาปฏิบัติพยายาม

รู้ลมแล้วก็พุทโธเบาๆ ทีนี้บางช่วงมันจะเคลิ้มๆ แล้วก็วูบ 

แล้วก็นิ่ง แล้วก็สว่าง จนสักพักแล้วคลายตัว ควรจะปล่อย

ให้คลายตัวก่อนแล้วค่อยกลับมาพุทโธ หรือว่าวูบนั้นไม่ดี 

ควรจะพุทโธต่อไปเลยค่ะ
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พระอาจารย์สุชาต:ิ คอืมนัวูบแบบหลับหรอืเปล่ำ บำงทีสติ

มันอ่อน มันสัปหงกไป มันก็วูบได้ ถ้ำวูบอย่ำงนั้นก็ควรจะ

มีพุทโธก�ำกับอยู่เรื่อยๆ จะดีกว่ำ

โยม: สังเกตเหน็มคีวามแตกต่าง เคยวบูแบบหลับ เบลอๆ 

แต่ว่าบางครั้งวูบแต่รู้ตัวนิ่ง แล้วก็สว่างนวลๆ แต่จะอยู่แค่

แป๊บเดียว

พระอาจารย์สุชาติ: ดี ท�ำต่อไป พอมันออกมำก็พุทโธต่อ  

ดูลมต่อไป 

โยม: ไม่ใช่ว่ามันวูบนิดหนึ่ง แล้วเรารีบๆ พุทโธ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ไม่ต้องรบี พอมนัวบู กป็ล่อยมนัวูบไป  

ให้รู้เฉยๆ ถ้ำมันวูบแล้วนิ่ง สว่ำง สบำย ก็ปล่อยมันไป

โยม: มันจะนวลๆ เบาๆ 

พระอาจารย์สุชาติ: มันเริ่มสงบ มันเร่ิมสงบทีละนิด 

ทีละหน่อยก่อน แล้วก็พุทโธต่อ

โยม: และบางครั้งจะมีอาการนิ่ง แต่ว่ากระตุกแต่ก็รู้ตัว

พระอาจารย์สุชาติ: ก็รู้เฉยๆ แล้วกัน
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โยม: ไม่เป็นอันตราย

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่มีอะไรเสียหำย เร่ืองจิตใจมันรับ

กับทุกสิ่งทุกอย่ำงได้

โยม: บางครั้งต้องฝืนมากเลย

พระอาจารย์สุชาติ: ก็กิเลสมันชอบดึงจิตให้ไป เดี๋ยวมันก็

จะหลอกเรำไปที่อื่นต่อ

โยม: ก่อนนอนนี้ควรจะพุทโธจนหลับหรือว่าอย่างไรคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ แล้วแต่ ถ้ำจะใช้พุทโธเป็นยำนอนหลับ

ก็ได้ ถ้ำนอนไม่หลับก็พุทโธดู แต่บำงคนพุทโธแล้วไม่หลับ 

ก็ได้ มันไม่แน่ก็แล้วแต่

โยม: คือโยมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าพุทโธแล้วหลับเนี่ย เดี๋ยวเวลา

ปฏิบัตินั่งจริงนี้ มันอาจจะเผลอหลับ จะติดนิสัย เกี่ยวกัน 

ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่ ไม่เกี่ยวกัน ถ้ำนั่งมันจะไม่หลับ 

ถ้ำนอนมันจะหลับง่ำย
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โยม: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องเล้ียงลูก ๒ คน เพราะพ่อเด็ก

ปัดความรับผิดชอบแล้วโยนภาระไว้ แต่ปัญหาคือตอนนี้

ดิฉันไม่มีอาชีพและมีปัญหาเรื่องการเงิน ขอวิธีคิดด้วยค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำลูกโตพอช่วยหำเงินได้ก็เอำมันมำ 

ช่วยหำเงิน สมยัก่อนเขำอำศยัเอำลูกมำช่วยท�ำงำน ชำวนำ 

ชำวไร่ เขำไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียน เขำก็เอำลูกนี่ล่ะมำช่วย

ท�ำนำท�ำไร่ ท�ำงำนในบ้ำน 

 ดังนั้นมีลูกไม่ต้องเล้ียงมันอย่ำงเดียว ลูกนี้ก็เอำมำ

ใช้งำนได้ มำช่วยกันหำรำยได้ ถ้ำมันจ�ำเป็น ถ้ำเรำหำ 

คนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้ลูกมำช่วยหำ บอกลูกว่ำ ถ้ำไม่ช่วย

ก็อดตำย ถ้ำเขำเห็นควำมจ�ำเป็นเขำก็จะช่วยเอง

๕
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๖
โยม: ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดโดยไม่ได้บอกพ่อแม่ ท�าให้

ท่านติดต่อผมไม่ได้ และท�าให้ท่านไม่สบายใจ แบบนี้จะ

บาปไหมครับ และมีทางแก้ไขบาปนั้นบ้างไหมครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ไม่บำปหรอก ครำวหน้ำถ้ำเรำไม่อยำก

ให้ท่ำนไม่สบำยใจ ก็บอกไว้ก่อนว่ำจะไปไหน แล้วก็จะ 

ไม่ติดต่อกันชั่วครำว
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โยม: ผมอดอาหารแล้วร่างกายกับจิตจะแยกกันอย่าง 

เห็นชัด แต่มาตอนนี้ท�าไมมันดิ่งลงเหวทั้งสองอย่างงงๆ

ผมขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะน�าวิธีแก้ หรือผมต้อง

ภาวนาต่อไปเรื่อยๆ ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่เข้ำใจควำมหมำยว่ำดิ่งลงเหวเป็น

ยังไง ถ้ำจติดิง่ลงเหวแล้วสงบกด็ ีจติสงบกไ็ม่มปัีญหำอะไร  

ดิง่ลงเหวแล้วจติสงบมคีวำมสุขกใ็ช้ได้ มคีวำมอิม่ ไม่หวิโหย  

ร่ำงกำยจะเป็นอะไรก็ปล่อยวำงได้ ไม่เดือดร้อน ถ้ำดิ่ง

แบบนี้ก็ดี พยำยำมท�ำบ่อยๆ ท�ำให้จิตมันดิ่งลงเหวบ่อยๆ  

แล้วเวลำจติสงบแล้วมนัไม่เดอืดร้อนกบัควำมเป็นควำมตำย  

ควำมทุกข์ยำกล�ำบำกของร่ำงกำย ร่ำงกำยมันจะดูแล 

ดีขนำดไหน ในท่ีสุดเดี๋ยวมันก็ต้องตำยอยู่ดี สู้เรำมำ 

เตรียมตัวเตรียมใจสอนจิตให้รับกับควำมทุกข์ยำก

ล�ำบำกของร่ำงกำยจะดีกว่ำ แล้วเวลำมันเกิดขึ้นเรำจะได้ 

ไม่เดือดร้อน ถ้ำเรำมัวแต่มำดูแลเล้ียงดูร่ำงกำยให้มันดี 

๗
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กลัวมันจะไม่ดี เดี๋ยวเวลำมันไม่ดีเรำจะรับกับสภำพไม่ได้ 

เพรำะร่ำงกำยต่อให้เลี้ยงดูดีขนำดไหน เดี๋ยววันหนึ่งมันก็

ต้องไม่ดีตำมธรรมชำติของมัน ถ้ำมันไม่ดีตอนนี้แล้วเรำมี

จติทีส่งบ ไม่วุน่วำยกบัมนัได้ กถ็อืว่ำเรำโชคด ีเพรำะต่อไป 

เวลำที่ร่ำงกำยเจ็บไข้ได้ป่วย เวลำร่ำงกำยพิกลพิกำร เรำก็

จะได้ไม่เดือดร้อนกับควำมเป็นควำมตำยของร่ำงกำย

โยม: ในเพศฆราวาสจะท�าอย่างไรให้ทรงคุณของการ

ปฏิบัติธรรมได้ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำมีเวลำว่ำงก็ไปหำที่สงบปฏิบัติ เช่น  

วนัหยุด ๔ วนันี ้แทนท่ีจะไปเทีย่วไปเล้ียงฉลองกนั ไปส่งท้ำย 

ปีเก่ำกัน ก็ไปอยู่วัด ถ้ำมีวัดอยู่ก็ไป ถ้ำไม่มีวัดแต่มีที่ไหน 

ท่ีเรำรูท้ีเ่รำอยู่คนเดยีวได้ สงบ เรำกไ็ปท่ีนัน่ เพ่ือท่ีเรำจะได้

ไปบ�ำเพ็ญสติ สมำธิ ปัญญำ ให้มำกขึ้น แล้วต่อไปพอเรำ

มกี�ำลังมำกขึน้ เรำกจ็ะไปปฏบัิติได้อย่ำงเต็มรปูแบบต่อไป
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โยม: อยากทราบว่านมิตินีบ้อกอะไรหรอืคะ นอนอยู่ได้ยิน

เสียงบอกว่า “ไม่มอีะไรเป็นอะไรกบัอะไร” พูดวลีเดยีว เร็วขึน้  

ปรากฏภาพพระเดินจงกรมวนไปวนมา เห็นแค่ช่วงขาท่ี

เดินเร็วขึ้นตามวลีนั้น เป็นเหตุการณ์อยู่อย่างนั้นประมาณ 

๒๐ นาทีค่ะ ตอนท้ายมีเสียงบอกอีกว่า สภาวธรรมเข้ม  

เข้มงวดเข้าไปอกี แล้วเหน็ภาพพระอรหนัต์รปูหนึง่ท่านเป็น 

เจ้าอาวาส มายืนดูข้าพเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า  

กราบขอค�าแนะน�าด้วยเจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำเรำไม่รู้ว่ำมันมีควำมหมำยอะไร  

ก็อย่ำไปสนใจมันจนกวำ่เรำสำมำรถที่จะวิเครำะห์ได้ด้วย

ตนเอง ถ้ำวิเครำะห์ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหำอะไร ก็ถือว่ำเป็น

ของที่มันผ่ำนมำแล้วก็ผ่ำนไปก็แล้วกัน อย่ำไปแบกมัน  

อย่ำไปกังวลกับมันโดยใช่เหตุ แต่ถ้ำมันเป็นส่ิงท่ีเรำ

วิเครำะห์แล้วเรำสำมำรถเอำมำใช้ประโยชน์ได้ ก็เอำมำ

ใช้ประโยชน์

๘
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๙
โยม: เคยเกิดอาการจิตสงบวูบลงไป หลังจากวันนั้นเวลา

นึกถึงลมหายใจเมื่อไร สามารถก�าหนดให้ขนลุกขนพอง

และเกิดความซาบซ่านท่ัวร่างกายได้ทุกเวลาท่ีต้องการ 

อาการเช่นนี้คืออะไรครับ และเกิดขึ้นได้เช่นไรครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็เรียกว่ำปีติ เวลำจิตเรำอยู่ใน 

ควำมสงบ มนักจ็ะเกดิปีติ เกดิควำมสุขขึน้มำ เลยท�ำให้จติ 

มีควำมปีติสุขได้ ก็ต้องมีสติคอยควบคุมควำมคิดไว้ แต่ก ็

ยังไม่สงบเต็มท่ี ถ้ำสงบเต็มที่แล้ว ควำมปีติก็จะหำยไป 

เหลือแต่ควำมนิ่งเฉย ควำมสักแต่ว่ำรู้อยู่ตำมล�ำพัง ก็ท�ำ

ต่อไป เวลำมนัเกดิขนลุกซ่ำแล้ว พยำยำมก�ำหนดสติต่อไป  

หยุดควำมคิดปรุงแต่งต่ำงๆ ให้จิตมันลงเข้ำไปลึกกว่ำนั้น 

ให้มันเข้ำสู่ฐำนของจิตคือควำมสงบ ควำมนิ่ง
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โยม: หนูไม่สบายใจท่ีไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดในช่วง 

ปีใหม่ ทั้งที่ต้ังใจจะไป แต่ถูกคนในครอบครัวคัดค้าน 

เลยไม่ได้ไป กลับกลายเป็นว่าหนกูลุ้ม อย่างนีเ้รยีกว่ากเิลส

ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เป็น คืออยำกแล้วไม่ได้ดั่งใจอยำก  

ถึงแม้ว่ำจะเป็นควำมอยำกที่ดี ถ้ำมันท�ำให้เรำไม่สบำยใจ 

มันก็เป็นควำมอยำกที่เรำต้องหยุด เพรำะเมื่อเรำอยำกไป 

แล้วเรำไม่ได้ไป เรำก็ต้องหยุดควำมอยำกนี้ไว้ก่อน  

รอโอกำสที่เรำไปได้แล้วค่อยอยำกไปใหม่

๑๐
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โยม: ในกรณีที่ญาติเสียชีวิตไปแล้ว เราท�าบุญอุทิศไปให้ 

เขาจะได้รับบุญนั้นหรือไม่เจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ไม่แน่ แล้วแต่สถำนภำพของเขำ  

ถ้ำเขำท�ำบุญไว้มำก เขำก็ไปเป็นเทวดำ เป็นเศรษฐีบุญ  

เขำก็ไม่ต้องมำรอรับส่วนบุญ ถ้ำเขำไม่ค่อยได้ท�ำบุญเลย  

เขำอำจจะไปแบบขอทำน อนันัน้เขำกจ็ะมำรับส่วนบุญของ

เรำได้ ดงันัน้กแ็ล้วแต่สภำพของเขำจติใจของเขำว่ำขณะท่ี

เขำมีชีวิตอยู่ เขำได้ท�ำบุญมำกน้อยเพียงไร

๑๑
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โยม: คุณยายฝากเรียนถามว่า ในกรณีที่ท�าสมาธิโดย 

เดนิจงกรม สามารถท�าทีบ้่านได้หรอืไม่ จะได้บุญเหมอืนกบั 

ท�าที่วัดหรือไม่เจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ได้ อยู่ทีไ่หนกท็�ำได้ อยู่ท่ีวดักไ็ด้ ทีบ้่ำน 

ก็ได้ แต่ขอให้เป็นท่ีที่มันสงบจะดีกว่ำ ถ้ำท่ีวัดนี้ไม่สงบ 

เท่ำทีบ้่ำน กท็�ำทีบ้่ำนดกีว่ำ ถ้ำท่ีบ้ำนไม่สงบกว่ำท่ีวัด ท่ีวัด 

สงบกว่ำ ก็ท�ำที่วัดจะดีกว่ำ กำรจะท�ำสมำธินี้ต้องอำศัย

สถำนที่สงบท่ีเรียกว่ำวิเวก ไปปลีกวิเวกก็ไปหำที่สงบ  

ไปอยู่คนเดยีว จะได้ไม่มอีะไรมำรบกวนใจ ไม่มอีะไรมำดงึ 

ให้ใจเรำไปคิด ถ้ำเรำไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ เดี๋ยวเขำก ็

ชวนเรำท�ำนู้นท�ำนี่ ชวนเรำคุยชวนเรำท�ำอะไรไป ก็ต้องใช้

ควำมคิดกัน ถ้ำไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมำชวน ก็จะมีเรำ

จะชวนตัวเรำไปเอง อยู่คนเดียวเดี๋ยวร�ำคำญก็อยำกจะไป

ท�ำนูน้ท�ำนีข่ึน้มำ อนันีเ้รำกต้็องหยุดมนัด้วยสติ พุทโธๆ ไป  

อย่ำปล่อยให้มันคิด

๑๒
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โยม: ดวงวิญญาณในอดีตมีจ�านวนน้อยกว่าในปัจจุบัน 

ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไร 

พระอาจารย์สุชาติ: มีเท่ำเดิม เพรำะวิญญำณไม่มีวันตำย 

เพียงแต่ว่ำไปเป็นอย่ำงอื่น ไปเป็นแมวบ้ำง ไปเป็นมดบ้ำง 

เป็นแมลงบ้ำง เป็นมนุษย์บ้ำง เป็นเทวดำบ้ำง เปลี่ยนไป

เปล่ียนมำ จ�ำนวนวิญญำณท่ีมีอยู่ในไตรภพนี้มีเท่ำกัน 

เพียงแต่ว่ำเปล่ียนสถำนภำพ ดวงวิญญำณบำงดวงกไ็ปเป็น

พระพุทธเจ้ำ ไปเป็นพระอรหันต์ บำงดวงก็ยังมำเกิดมำ

เป็นมนุษย์ มำเป็นเปรต มำเป็นสัตว์เดรัจฉำน เปลี่ยนไป 

เปล่ียนมำ เพรำะว่ำดวงวิญญำณคอืใจนีไ้ม่มวีนัตำยนัน่เอง 

มีเท่ำไรก็มีเท่ำนั้นเหมือนเดิม เพียงแต่ไปเปล่ียนสภำพ 

เหมือนแสดงละคร ไปเปล่ียนบท เล่นละครโรงนี้ก็เป็น

พระเอก ไปเล่นละครโรงหน้ำกไ็ปเป็นผู้ร้ำย อย่ำงนีเ้ป็นต้น  

 นี่คือใจ ใจเรำนี้เป็นเหมือนผู้แสดงละคร เรำไปรับ

บทบำทต่ำงๆ ตำมผู้ก�ำกบั ใครเป็นผู้ก�ำกบับทบำทเรำ กค็อื 

กรรมท่ีเรำท�ำนี่เอง ท�ำบุญท�ำกรรมไว้ เรำก็ไปรับผลบุญ 

๑๓
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๑๔

ผลกรรม ไปเป็นเทวดำถ้ำท�ำบุญ ท�ำบำปก็ไปเป็นเปรต  

ไปเป็นสัตว์เดรัจฉำน อย่ำงนี้เป็นต้น

โยม: จะให้พระพุทธศาสนาอยู่ยั่งยืน ชาวพุทธต้องปฏิบัติ

ตามมรรค ๘ ใช่หรือไม่คะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ต้องศกึษำมรรค ๘ แล้วต้องปฏบัิติตำม

มรรค ๘ จนบรรลุ บรรลุแล้วกจ็ะได้เอำมรรค ๘ ท่ีได้บรรลุนี ้

ไปเผยแผ่ส่ังสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง ศำสนำก็จะอยู่ 

ไปได้เร่ือยๆ ไม่ได้อยู่ท่ีกำรสร้ำงวัด สร้ำงโบสถ์ สร้ำงเจดย์ี 

สร้ำงศำลำ แต่สร้ำงได้ถ้ำมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำง แล้วมี

ควำมสำมำรถจะสร้ำงก็สร้ำงไป แต่ถ้ำต้องเลือกระหว่ำง

กำรสร้ำงวดักบักำรศกึษำ กำรปฏิบัติ กค็วรจะเอำกำรศกึษำ 

กับกำรปฏิบัติจะดีกว่ำ
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โยม: ช่วงขณะปฏิบัติธรรม ทางเดินจงกรมมีรังแตนอยู่ 

ท�าให้รู้สึกกังวล หนูค่อนข้างกลัวสัตว์ค่ะ กราบเรียนถาม

พระอาจารย์ว่าควรท�าอย่างไรเพ่ือให้มีความกังวลลด 

น้อยลงคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็มันยังไม่ท�ำอะไรเรำ ไปท�ำอะไร  

ไปกังวลท�ำไม เขำก็อยู่ของเขำ เรำก็อยู่ของเรำ ไม่เห็น

มีปัญหำตรงไหน ถ้ำเขำจะท�ำก็ท�ำไปต้ังนำนแล้วใช่ไหม  

เขำอยู่ของเขำก็ปล่อยเขำอยู่ไป เรำนี่ล่ะจะกลำยเป็น

อสูรกำย ถ้ำไปกลัวบ่อยๆ กลัวแล้วไปท�ำบำป ไปฆ่ำเขำ

ไปไล่เขำ ถ้ำกลัวมำกๆ ก็ย้ำยทำงเดินจงกรมไปที่อื่น  

แต่ถ้ำปฏิบัติเพ่ือไม่ให้มคีวำมกลัว เรำกต้็องอยู่ต่อไป ท�ำใจ

เฉยๆ มีสติก�ำกับใจ อย่ำปล่อยให้ไปคิดถึงรังแตน มันก็

จะไม่กลัว หรือถ้ำจะกลัวก็คิดว่ำถ้ำถึงครำวจะถูกมันต่อย  

มนักต้็องต่อย ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหน ยอมตำย ยอมเจบ็ แล้วมนั 

ก็จะหำยกลัว แล้วจะได้ไม่ต้องไปท�ำบำป

๑๕
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โยม: ถ้าหากพระทราบว่าเวลาที่โยมมาท�าบุญถวายปัจจัย

ข้าวของเงินทองที่มานั้นไม่ได้มาอย่างบริสุทธ์ิ เมื่อพระ 

ท่านรับไป พระจะเป็นบุญหรือเป็นบาปครับ แล้วถ้าได้ทั้ง 

๒ กรณีนี้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไร เรื่องของโยมก็

เร่ืองของโยม โยมจะหำเงินมำได้ยังไงไม่ใช่เรื่องของพระ 

พระมหีน้ำทีรั่บของเขำ ของท่ีพระรบัได้กร็บั ของท่ีรบัไม่ได้

ก็อย่ำรับ เท่ำนั้นเอง ถ้ำโยมถวำยสุรำก็อย่ำไปรับ ถวำยยำ

เสพติดก็อย่ำไปรับ เท่ำนั้นเอง ของที่พระพุทธเจ้ำอนุญำต 

ให้รับได้ก็รับไป เพรำะมันเป็นเรื่องของคนละคนกัน  

คนรับไม่ได้ไปท�ำบำปท�ำกรรมอะไร คนให้ถ้ำเขำไปท�ำบำป

ท�ำกรรมมันก็อยู่กับเขำ ของที่ให้มำมันไม่ได้เป็นบำปเป็น

กรรม เขำกไ็ด้บุญ ถงึแม้ว่ำเขำจะเอำเงินท่ีเขำได้มำจำกกำร 

ท�ำบำปนีม้ำท�ำบุญ เขำกไ็ด้บุญ แต่เขำกยั็งมบีำปติดตัวอยู่  

คือกำรท�ำบุญไม่ได้ไปล้ำงบำปที่เขำท�ำไว้เท่ำนั้นเอง แต่ก็ 

ยังดทีีเ่ขำท�ำบุญ เพรำะว่ำถ้ำเขำท�ำบุญบ่อยๆ ท�ำบุญมำกๆ  

๑๖
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บำงทีบุญของเขำมำกกว่ำบำป เวลำตำยไปเขำก็ยัง 

ไม่ต้องไปใช้บำป เพรำะบุญมกี�ำลังมำกกว่ำ บุญกจ็ะดงึเขำ 

ไปรับผลบุญก่อน แต่บำปไม่หำย บำปจะรอเวลำทีบุ่ญหมด 

บุญมีก�ำลังน้อยกว่ำบำปเมื่อไร ตอนนั้นบำปก็จะมำแสดง

ผลต่อเขำต่อไป

โยม: ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ อย่างต้ังใจมา

ประมาณ ๓ ปีค่ะ สังเกตตัวเองว่าเวลานี้บางช่วงเวลา

จะรู้สึกหงุดหงิดคนรอบข้างง่ายมาก บางคร้ังรู้สึกอึดอัด

ขัดข้องใจมาก เหมือนอยากร้องไห้ทั้งท่ีไม่มีเรื่องอะไร  

เมื่อก่อนไม่เคยเป็นค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นผลจากการปฏิบัติ 

หรอืไม่เจ้าค่ะ บางครัง้กแ็สดงออกมา แต่พยายามรูตั้วไม่แสดง 

ความรู้สึกออกมาเจ้าค่ะ

๑๗
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พระอาจารย์สุชาติ: ตอนนั้นมันไม่ได้ปฏิบัติมันถึงเกิด

อำกำรเหล่ำนี้ขึ้นมำ ถ้ำปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดอำกำร  

เพรำะฉะนั้นเรำอย่ำแยกกำรปฏิบัติว่ำปฏิบัติตอนที่เรำ 

ไปวัด พอกลับมำบ้ำน กลับมำที่ท�ำงำน แล้วเรำไม่ปฏิบัติ  

ควำมจริงเรำต้องปฏิบัติทุกเวลำนำที อย่ำงที่พระพุทธเจ้ำ

ทรงตรสัว่ำ สติเป็นส่ิงท่ีส�ำคญัทีจ่�ำเป็นในทุกสถำนทีทุ่กกรณี  

ไม ่ ใช ่จะมีสติแต่ตอนที่ เรำไปเดินจงกรม นั่งสมำธิ  

พอเรำออกมำจำกเดนิจงกรม นัง่สมำธิ เรำกท็ิง้สติ อย่ำงนี ้

ไม่ถูกต้อง กำรฝึกสติเพื่อให้เรำมีสติตลอดเวลำเพื่อที่เวลำ 

เรำมำท�ำงำนมำเกี่ยวข้องกับคน เรำยังมีสติก�ำกับใจอยู่  

ถ้ำเรำมีสติก�ำกับใจอยู่ อำกำรหงุดหงิดอำกำรอะไรต่ำงๆ 

จะไม่เกิดขึ้น เพรำะฉะนั้นเรำไม่ท�ำต่อ เรำไปท�ำแต่ตอนที่

เรำไปเดินจงกรม นั่งสมำธิ พอเรำมำเกี่ยวข้องกับคนนั้น 

คนนี้ โยนสติทิ้งไปหมดเลย เอำกิเลสออกมำวำดกันเลย 

เอำมำดวลกันมำใส่กัน มันก็เกิดอำรมณ์หงุดหงิดขึ้นมำ

ทันท ีฉะนัน้ต้องพยำยำมปฏบัิติอย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ใช่เฉพำะ

เวลำเดินจงกรม นั่งสมำธิ ต้องปฏิบัติต้ังแต่ต่ืนจนหลับ 

ต้องมีสติทุกเวลำทุกนำที สติจ�ำเป็นในทุกกรณี
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โยม: คนทีฆ่่าสัตว์ร้ายสัตว์มพิีษรวมถงึโจรผู้ร้าย เพ่ือรกัษา

ชวีติของตนเองและคนอืน่ จะมผีลกรรมเช่นไรครบั ต่างกบั

ผลกรรมจากการฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพหรือไม่ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต่ำงกัน เพรำะว่ำบำปมันก็มีหนัก 

มเีบำ ขึน้อยู่กบัส่ิงท่ีเรำฆ่ำว่ำมคีณุมำก แม้แต่สัตว์เดรจัฉำน

มันก็มีคุณมีโทษต่ำงกัน ฆ่ำวัวฆ่ำควำยนี้ก็มีโทษหนักกว่ำ 

ฆ่ำเป็ดฆ่ำไก่ ฆ่ำมดฆ่ำแมลงโทษมันย่ิงน้อยลงไปเร่ือยๆ 

แต่มนักยั็งมโีทษอยู่ แล้ววบิำกของโทษนีค้อือะไร เผ่ือเวลำ

เรำไปใช้บำป ไปเกดิเป็นสัตว์เดรจัฉำน เรำกจ็ะไปถกูเขำฆ่ำ 

ถ้ำเรำเคยฆ่ำเขำมำก่อน เช่น ถ้ำเรำเคยฆ่ำมด เดี๋ยวเรำไป

เกดิเป็นมดกต้็องถกูเขำฆ่ำ อย่ำงนีเ้ป็นต้น ขอให้คดิอย่ำงนี ้

ก็แล้วกันว่ำ ท�ำอะไรก็จะได้อย่ำงนั้น ฆ่ำใครก็จะถูกเขำ 

กลับมำฆ่ำเรำ ถ้ำไม่อยำกให้เขำมำฆ่ำเรำ เรำกอ็ย่ำไปฆ่ำเขำ  

ยอมตำยดีกว่ำ ยอมอดตำย ยอมเจ็บดีกว่ำ ยอมให้ยุงกัด

ดีกว่ำ ยอมให้มดมันขึ้นบ้ำนดีกว่ำ อย่ำงน้อยเรำจะไม่ได้

ไปเป็นมดให้เขำมำฆ่ำเรำต่อไป

๑๘
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๑๙
โยม: ข้อท่ี ๑. นัง่สมาธิแล้วรูสึ้กปวดมาก แต่เมือ่วานนีรู้สึ้ก

ไม่ปวดเท่าไร เป็นเพราะอะไรคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เพรำะสติ มีสติจดจ่ออยู่กับพุทโธ

อยู่กับลมนี้ มันจะไม่เจ็บ เพรำะใจมันไม่ไปปรุงแต่งกับ 

ควำมเจบ็ของร่ำงกำย ไม่ได้ไปอยำกให้ควำมเจบ็มนัหำยไป  

มันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บ แต่ถ้ำไม่มีสติ ไปคิดอยู่กับควำมเจ็บ 

เดี๋ยวควำมเจ็บมันก็จะย่ิงขยำยตัวขึ้นจนกระท่ังทนนั่ง 

ต่อไปไม่ได้ เวลำนัง่ต้องมสีติแล้วจะนัง่ได้นำน จะสงบได้นำน  

จะไม่เจ็บไม่ปวด

โยม: ข้อท่ี ๒. เมื่อวานเพ่ิงให้เงินเพ่ือนไป ไม่รู้ว่าการท่ี 

ให้เงินเพ่ือนไปนี้ เป็นสาเหตุท�าให้อาการปวดจากการ 

นั่งสมาธิลดน้อยลงหรือเปล่าค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ คงไม่ใช่หรอกมัง้ ถ้ำอย่ำงนัน้คนมเีงินก็ 

นั่งสมำธิได้ พอมีเงินก็ไปให้เงินคนนั้นคนนี้ แต่มันอำจจะ 

มส่ีวนว่ำ เวลำให้เงินไปแล้วใจมนัเบำมนัสบำย มนัไม่ไปคดิ
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เรื่องหำเงินหำทอง มันก็เลยท�ำให้มีสติอยู่กับกำรนั่ง มันก็

อำจจะสงบได้ง่ำยกว่ำ อนันีก้อ็ำจจะมผีลข้ำงเคยีงแต่ไม่เป็น

ผลโดยตรง ผลโดยตรงก็คือกำรที่เรำมีสติ ใจเรำไม่วุ่นวำย  

ถ้ำเกดิคนขโมยเงินไปนี ้บำงทีมำนัง่สมำธกิอ็ำจจะไม่สงบเลย 

เพรำะถ้ำเรำหวงเงินห่วงเงิน ก็คิดอยู่กับเงินท่ีหำยไป  

มันก็จะไม่สงบ แต่ถ้ำเรำคิดว่ำเป็นกำรท�ำบุญท�ำทำน ดี  

เรำไม่ต้องไปท่ีวัด มีคนมำรับเงินที่บ้ำน ให้เขำไปเลย  

ใจก็อำจจะสงบ เวลำนั่งสมำธิก็อำจจะสงบง่ำยก็ได้ 

 อยู่ที่ใจเรำว่ำไปผูกพันกันเรื่องต่ำงๆ หรือไม่ ถ้ำเรำ 

ไม่ผูกพันแล้ว มนักจ็ะสงบง่ำย ถ้ำไปผูกพันมนักจ็ะสงบยำก
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โยม: การนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง ก่อนนอน และเจริญสติ 

หลังต่ืนนอน เพียงพอไหมคะ ควรต้องท�าอะไรเพ่ิมไหมคะ 

ถ้าต้องการให้การปฏิบัติก้าวหน้า

พระอาจารย์สุชาติ: ส�ำหรับเพ่ือกำรก้ำวหน้ำ ถ้ำปฏิบัติ 

เท่ำนี้มันก็จะก้ำวอยู่เท่ำนี้ เหมือนขับรถ ถ้ำเรำเหยียบ ๘๐ 

มันก็อยู่แค่ ๘๐ ถ้ำอยำกให้มันไป ๑๐๐ ก็เหยียบมันลงไป

อีกหน่อย อยำกให้มัน ๑๒๐ ก็เหยียบเข้ำไป ถ้ำอยำกจะ

ก้ำวหน้ำก็ต้องปฏิบัติมำกขึ้นไปเรื่อยๆ จำกชั่วโมงก็เป็น  

๒ ชั่วโมง จำก ๒ ชั่วโมง ก็เป็น ๓ ชั่วโมง จนในที่สุด

ปฏิบัติมันทั้งวันทั้งคืน ยกเว้นเวลำหลับเท่ำนั้น อันนี้แหละ

ถึงจะก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว

๒๐
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โยม: เวลาคุยกับคนอื่น ตอนท่ีฟังเขาจะมีวิธีเจริญสติ

อย่างไรคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กต้ั็งใจฟัง อย่ำไปคดิเรือ่งอืน่ เช่น เวลำ

ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ตั้งใจฟัง ถ้ำเรำไม่ตั้งใจฟัง เรำก็จะไม่รู้ 

เรื่องที่เขำก�ำลังพูดอยู่ ยกเว้นถ้ำเรำไม่อยำกจะฟังแต่เรำ

จ�ำเป็นต้องฟัง เขำบังคบั เขำจะด่ำเรำ เรำไม่อยำกฟังค�ำด่ำ  

เรำกพุ็ทโธๆ ไป อย่ำไปฟังเสียงด่ำเขำ เรำกจ็ะไม่อำรมณ์เสีย  

แต่ถ้ำเรำต้องไปฟังเขำด่ำ ย่ิงฟังค�ำด่ำเขำ เรำกจ็ะย่ิงเครยีด 

ย่ิงโกรธขึน้มำได้ ถ้ำเรำอยำกจะละลดควำมเครยีดควำมโกรธ  

ก็อย่ำไปฟัง เรำก็พุทโธๆ ไป หรือถ้ำเรำขอตัวได้ก็ขอตัว

เข้ำห้องน�้ำไป ไปไหนก็ได้ ถ้ำพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นรำว 

เป็นโทษ ก็อย่ำไปพูดดีกว่ำ แต่ถ้ำเลี่ยงไม่ได้ โดยมำรยำท

ต้องฟัง เช่น แม่จะสอนจะว่ำอะไร ก็พุทโธๆ ไปภำยในใจ

ก็ได้ อย่ำไปเถียงแม่ อย่ำไปโกรธแม่ ไม่ดีนะ

๒๑
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๒๒
โยม: การสวดมนต์ เช่น โพชฌังคปริตร มีอานุภาพรักษา

โรคทางกายได้จริงไหมคะ และถ้าสวดให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้

อยู่ใกล้กัน จะสามารถไปถึงผู้ที่เราตั้งใจสวดให้ไหม

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่จริงหรอก งั้นโรงพยำบำลก็ไม่ต้อง

มีซิ ใช่ไหม สอนให้คนสวดโพชฌงค์กัน เวลำเป็นมะเร็งก็

โพชฌงค์เอำเลย ครูบำอำจำรย์ พระพุทธเจ้ำ ยังตำยเลย  

มนัไม่ใช่ อนันัน้เป็นเฉพำะกรณี คอืคนไม่ได้เจบ็มำก แล้วพอ 

ได้สติมันก็ลุกขึ้นมำเดิน ว่ิงได้ ซึ่งควำมจริงร่ำงกำยมัน 

ว่ิงได้อยู่แล้ว เดนิได้อยู่แล้ว แต่ใจมนัทกุข์ ใจมนัอยำกให้หำย  

กลัวจะตำย มันก็เลยท�ำท่ำจะตำยไปเท่ำนั้นเอง พอได้สต ิ

ขึน้มำว่ำร่ำงกำยมนัจะเป็นยังไงกเ็รือ่งของร่ำงกำย ใจไม่ได้ 

เป็นร่ำงกำย พอใจได้สติ ใจส่ังให้ร่ำงกำยลุกได้ก็ลุกเลย 

อันนี้เป็นกรณีพิเศษ เป็นเฉพำะเวลำบำงเวลำเท่ำนั้นเอง 

แต่เรื่องรักษำเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ มันเรื่องของร่ำงกำย  

กต้็องใช้หมอใช้ยำเท่ำนัน้ แม้แต่พระพุทธเจ้ำยังมหีมอเลย 
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ชีวกโกมำรภัจจ์ ท่ำนก็เป็นหมอรักษำพระพุทธเจ้ำ ก็รักษำ 

ไปตำมควำมสำมำรถของยำกับของร่ำงกำยเท่ำนั้นแหละ 

ร่ำงกำยจะวิเศษขนำดไหน เป็นพระพุทธเจ้ำก็ยังต้องตำย 

เหมอืนกนั ง้ันสวดโพชฌงค์ไปกต้็องตำยเหมือนกนั แต่สวด 

แล้วจะท�ำให้ใจสงบ ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับควำมตำย

ของร่ำงกำย

โยม: จะมีวิธีใดที่จะท�าให้ระงับอารมณ์โกรธหรือโมโห 

ได้ทันทีคะ

พระอาจารย์สุชาติ: พอโกรธถ้ำมีสติก็หยุดมันได้ ถ้ำไม่มี

สติก็ต้องพุทโธๆ ไป อย่ำไปคิดถึงเรื่องท่ีท�ำให้เรำโกรธ  

อย่ำไปคิดถึงคนท่ีท�ำให้เรำโกรธ ให้คิดอยู่กับพุทโธๆ ไป 

เดี๋ยวมันก็หำยโกรธ แต่มันจะหำยทันทีหรือไม่ ก็เหมือน 

กับรถ รถมันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้ำ ถ้ำวิ่งช้ำ พอเหยียบเบรกปุ๊บ  

มันก็หยุดได้ ถ้ำว่ิงเร็ว มันก็ต้องใช้เวลำหน่อย ใช้หลำย

๒๓
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โยม: ที่พระพุทธเจ้าให้เราเห็นชอบ คือเห็นอย่างไรครับ

พระอาจารย์สุชาติ: เห็นตำมควำมเป็นจริงไง เห็นว่ำ

พระอำทิตย์ขึ้นทำงทิศตะวันออก และตกทำงทิศตะวันตก  

อย่ำงนี้เป็นต้น เรียกว่ำเห็นตำมควำมเป็นจริง เห็นว่ำ

ร่ำงกำยเรำไม่เท่ียง ร่ำงกำยของเรำเกดิแล้วต้องแก่ ต้องเจบ็  

ต้องตำย ร่ำงกำยไม่ใช่ตัวเรำ ไม่ใช่ของเรำ เป็นของดิน  

น�้ำ ลม ไฟ ให้เห็นอย่ำงนี้ แล้วเรำจะได้ไม่กลัวควำมตำย 

ไม่กลัวควำมแก่ ไม่กลัวควำมเจ็บ ที่เรำกลัวกันเพรำะเรำ 

ไม่เห็นว่ำมันไม่ได้เป็นตัวเรำของเรำ เรำไปเห็นว่ำมันเป็น 

ตัวเรำของเรำ นีเ้รยีกว่ำเหน็มชิอบ เหน็ไม่ถกู เหน็ไม่ถกูต้อง 

ตำมควำมเป็นจริง

๒๔

เมตรหน่อยกว่ำจะหยุดได้ ควำมโกรธของเรำก็เหมือนกัน 

ถ้ำมันรุนแรงมำก มันก็ต้องใช้เวลำหน่อย ถ้ำมันไม่รุนแรง 

มันก็ปั๊บเดียวมันก็หยุดได้
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 เหมือนสมัยก่อนคนโบรำณเชื่อว่ำโลกนี้แบน ไม่รู้ว่ำ 

โลกนี้กลม ไม่กล้ำนั่งเรือออกไปสุดขอบทะเล กลัวจะตก 

ออกนอกโลกไป แต่คนท่ีเขำรู้ว่ำโลกกลม เขำก็ไม่กลัว  

เขำก็สำมำรถนั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลได้ เพรำะขอบ

ทะเลมันไม่มี มันเว้ำไปเรื่อยๆ 

 ดังนั้น ค�ำว่ำชอบก็คือถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

เห็นชอบ มีควำมเห็นชอบ เห็นว่ำร่ำงกำยไม่ใช่ตัวเรำ 

ของเรำ เห็นว่ำร่ำงกำยไม่เที่ยง เห็นว่ำร่ำงกำยนี้ทุกข์  

เพรำะว่ำเรำไปยึดไปติด ถ้ำเรำไม่ไปยึดไปติด ไม่ถอืว่ำเป็น 

ตัวเรำของเรำ ถ้ำเรำไม่ไปอยำกให้มันเที่ยง เรำจะไม่ทุกข์

กับมัน
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โยม: ถ้าเอาช็อกโกแลตใส่บาตรพระ พระสามารถเก็บไว้

ได้ฉันถึงตอนไหนคะ 

พระอาจารย์สุชาติ: ช็อคโกแลตถ้ำไม่มีนม ก็เก็บไว้ได้  

๗ วัน เพรำะมีน�้ำตำล ถ้ำเป็นช็อกโกแลตไม่มีน�้ำตำล 

เป็นแบบผงโกโก้นี้ ก็เก็บไว้ได้ตลอด แต่ถ้ำมีนมก็เก็บไว้

ได้แค่เที่ยงวัน ใส่บำตรเป็นช็อคโกแลตที่ผสมนม ผสมถั่ว 

มีผสมอะไรอย่ำงนี้ ถือว่ำเป็นส่วนของอำหำร ก็จะมีอำยุ

เท่ำกับอำหำร อำหำรก็จะฉันได้ไม่เกินเที่ยงวันไป แต่ถ้ำ

มีน�้ำตำลผสมอยู่ ก็เก็บไว้ได้ ๗ วัน ถ้ำไม่มีน�้ำตำลเลย  

มแีต่โกโก้ มแีต่ชอ็กโกแลตล้วนๆ อย่ำงนี ้กเ็กบ็ไว้ได้ตลอด

๒๕
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โยม: ชีวิตประจ�าวันมีเรื่องให้คิดตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับ มีวิธี

ตัดใจให้นั่งสมาธิได้อย่างไรเจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ มนัไม่มเีรือ่งให้คดิหรอก เรำไปคดิเอง 

เรือ่งให้คดิมนัมมีำกแค่ไหน มนักค็ดิแค่หำเงินหำทอง หำกนิ

หำอยู่เท่ำนัน้เอง เรำไปชอบหำเรือ่งคดิกนัเอง วธีิจะหยุดคดิ  

ก็ให้คิดพุทโธแทนไป เอำพุทโธมำหยุดควำมคิดอย่ำงอ่ืน 

คิดอยู่กับพุทโธๆ ไป มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นๆ ไม่ได้

๒๖
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โยม: ทั้งที่ใจไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า มีความ

ศรัทธาเต็มร้อย บางครั้งในขณะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ  

จะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีผุดขึ้นมา เช่นเหมือนค�าด่า ทั้งที่ใจ 

ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะ กราบขอค�าแนะน�าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เพรำะว่ำควำมเชื่อในพระพุทธเจ้ำนี้

ยังไม่มีก�ำลังพอที่จะก�ำจัดควำมคิดที่ไม่ดีได้ ต้องสร้ำงสต ิ

สร้ำงปัญญำขึ้นมำ แล้วจะสำมำรถก�ำจัดควำมคิดไม่ดี

ต่ำงๆ ได้ 

 ฉะนั้นขั้นต่อไปก็คือต้องมำฝึกสติ ต้องมำเรียนรู้ 

ทำงปัญญำว่ำคิดอย่ำงไรถึงจะคิดดี คิดยังไงถึงคิดไม่ดี  

แล้วคิดไม่ดีมีผลกับเรำอย่ำงไร คิดดีมีผลกับเรำอย่ำงไร 

พอเรำเห็นคุณเห็นโทษของกำรคิดว่ำคิดไม่ดีแล้วมันท�ำ 

ให้เรำทุกข์ ท�ำให้เรำเสียหำย ต่อไปเรำก็เลิกคิดไม่ดีได้เอง

๒๗
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โยม: จากค�ากล่าวท่ีว่า สร้างกรรมดีให้มากๆ เพ่ือหนี 

กรรมชั่ว เช่นนี้จริงไหมครับ เช่น เราท�ากรรมไม่ดี ๑ ครั้ง 

แล้วเราสร้างกรรมดล้ีานครัง้ เรากจ็ะหนกีรรมชัว่ได้ อย่างนี้ 

จริงไหมครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ จรงิ ดอูงคลิุมำลเป็นตัวอย่ำง องคลิุมำล 

ฆ่ำคน ๙๙๙ คน พอมำเจอพระพุทธเจ้ำ พระพทุธเจ้ำสอน

ให้ฆ่ำกิเลส พอฆ่ำกิเลสหมดก็เป็นพระอรหันต์ ก็ไม่ต้อง 

กลับมำเกิด กรรมที่ไปฆ่ำคน ๙๙๙ คน ก็ไม่สำมำรถตำม

ไปให้กับพระองคุลิมำลรับผลได้ เพรำะท่ำนไม่มำเกิด 

อีกต่อไป 

 ถ้ำอยำกจะหนกีรรมกต้็องสร้ำงบุญระดบัพระอรหนัต์ 

เท่ำนัน้ถงึจะหนไีด้อย่ำงแท้จริง ถ้ำเป็นบุญแบบสวรรค์ชัน้เทพ  

เดี๋ยวพอหมดบุญสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องกลับมำเกิด แล้วก็

ต้องมำเจอเจ้ำกรรมนำยเวรต่อไป

๒๘
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โยม: สถานะปัจจุบันไม่มีพ้ืนท่ีเดินจงกรมค่ะ สวดมนต ์

แล้วนั่งสมาธิ แต่ไม่ได้เดินจงกรม ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ คือกำรเดินและกำรนั่งนี้มันเป็น

เพียงกำรเปล่ียนอริยิำบถของร่ำงกำยท่ีจ�ำเป็นจะต้องมีกำร

เปล่ียนแปลง เพรำะนัง่นำนๆ มนักเ็จบ็ปวดได้ ปวดเม่ือยได้  

ถ้ำเดินนำนๆ มันก็เมื่อยได้ ก็ต้องมีกำรเปล่ียนอิริยำบถ 

แต่กำรปฏิบัติไม่ได้อยู่ท่ีอริยิำบถของร่ำงกำย อยู่ทีก่ำรมสีติ 

 ฉะนั้นถ้ำเรำมีสติ ไม่ว่ำเรำจะอยู่ในอิริยำบถไหน 

กถ็อืว่ำเรำก�ำลังปฏบัิติอยู่ แต่ถ้ำเรำไม่มสีติ ในอริยิำบถไหน 

ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติ

๒๙
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โยม: ตอนนี้เหมือนเมาบทสวดมนต์ครับ ควรสวดบทไหน

ดีครับ เพราะมีแต่คนบอกสวดบทนั้นบทนี้มันก็ดี จะแก้ไข

อย่างไรครับ รู้สึกสับสน ขอชี้ทางสว่างให้ทีครับ

พระอาจารย์สุชาติ: คือทุกบทนี้เหมือนกัน สวดแล้วได้ผล

เหมือนกัน เหมือนอำหำร อำหำรทุกชนิดกินแล้วท�ำให้เรำ

อิม่ท้องเหมอืนกนั กำรสวดมนต์นีก้ท็�ำให้ใจเรำสงบ จะสวด 

บทไหนก็เหมือนกัน ไม่มีอำนิสงส์พเิศษไปกว่ำนั้น บำงคน 

สวดบทนี้แล้วไปนิพพำน สวดบทนั้นไปไม่ถึงนิพพำน  

มันไม่ใช่ กำรสวดนี้ไม่สำมำรถพำให้ไปถึงนิพพำนได้  

กำรสวดนี้เป็นกำรฝึกสติ เป็นกำรระงับควำมคิดปรุงแต่ง

เพ่ือให้ใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่ำนเท่ำนั้นเอง ฉะนั้นสวดบทไหน

ก็ได้ เรำชอบบทไหน ถนัดบทไหน จ�ำบทไหนได้ ก็สวด

บทนั้น สวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือได้ย่ิงดี สวดในใจได ้

ย่ิงดี แล้วสวดบ่อยๆ สวดมำกๆ สวดนำนๆ สวดเพ่ือ 

ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรำวต่ำงๆ แล้วใจจะสงบ มีสมำธิขึ้นมำ  

มสีติขึน้มำ นีค่อืผลของกำรทีเ่รำสวดมนต์ ไม่ได้เป็นคำถำ

๓๐
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อำคม สวดบทนี้แล้วยิงไม่เข้ำ อย่ำงนี้ไม่ใช่ สวดบทนี้แล้ว

จะหำยจำกโรคภัยไข้เจ็บ นี้ไม่ใช่ อันนี้เป็นควำมเข้ำใจผิด 

คิดกันไปเอง

โยม: โยมไปปฏิบัติที่วัดป่ามา กายวิเวกช่วยให้ใจวิเวกได้

จริงๆ ไม่อยากกลับไปท�างานเลย เพราะรู้ว่าไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ดีต่อเนื่องเหมือนอยู่ที่วัด จะท�าอย่างไรให้รักษา

สติได้นานและต่อเนื่อง ถ้ายังต้องกลับมาท�างานอยู่ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องพยำยำมท�ำเหมือนตอนท่ีเรำ 

ปลีกวิเวก กพ็ยำยำมท�ำตำมท่ีเรำเคยท�ำอยู่ ท�ำต่อไป ถ้ำท�ำ 

ไม่ได้กต้็องปลีกวเิวกบ่อยๆ ลดกำรท�ำงำนลง ถ้ำเรำปลีกวเิวก  

เรำท�ำใจให้สงบแล้ว ควำมอยำกจะใช้เงินมันน้อยลงไป  

ถ้ำท�ำให้เรำท�ำงำนน้อยลงได้ อำจจะเปล่ียนงำนกลำย 

เป็นงำนอำชีพอิสระก็ได้ ขำยประกัน ขำยเครื่องส�ำอำง 

ขำยอะไรไป วันไหนอยำกจะขำยก็ขำย วันไหนไม่อยำก 

๓๑
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จะขำยกไ็ม่ต้องขำย ไปเดนิจงกรม นัง่สมำธิ ไปปลีกวเิวกได้  

เรำต้องเปล่ียนบทบำทแล้วถ้ำเรำต้องกำรที่จะมีกำรปลีก

วิเวกมำกขึน้ มกีำรเจรญิสติมำกขึน้ งำนท่ีเรำท�ำอยู่ถ้ำเป็น

งำนประจ�ำ เรำอำจจะต้องเปล่ียนหำงำนแบบท่ีเรำสำมำรถ

เลือกวันหยุดของเรำได้ แล้วเรำจะได้มีเวลำปลีกวิเวกได ้

มำกขึน้ เจริญสติได้มำกขึน้ แล้วถ้ำย่ิงได้สติมำก ได้ท�ำมำก  

ต่อไปมันก็จะไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง มันก็จะไปบวชได้

โยม: ดิฉันเคยจิตเสื่อมเป็นเพราะอะไรคะ สติเผลอบ่อยๆ  

จิตไม่สงบเต็มร้อยใช่ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ใช่ สตินี่ล่ะเป็นตัวท�ำให้จิตเจริญ 

แล้วเส่ือม ถ้ำเส่ือมมำกๆ ไม่มีสติ เขำก็เรียกคนเสียสติ  

คนบ้ำ คือเป็นคนเส่ือมมำกๆ คนท่ีมีสติเต็มร้อยก็

พระพุทธเจ้ำ พระอรหันต์

๓๒
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โยม: ภาวนามีสติอยู่กับท้อง พอง-ยุบ บางครั้งมีค�าพุทโธ

ก�ากับ แต่บางครั้งพุทโธหายไป รู้สึกแต่ลมที่ท้องพอง-ยุบ

ไปเรื่อยๆ ใช้ได้ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ใช้ไปเรือ่ยๆ จนกว่ำมันจะสงบ ถ้ำมัน

ยังไม่สงบก็ต้องดูไปเรื่อยๆ อย่ำเพิ่งหยุด

๓๓

โยม: หลวงพ่อครับ ท�าอย่างไรจะเป็นพระอรหันต์ได้ 

พระอาจารย์สุชาต:ิ กห็ยุดควำมโลภ โกรธ หลง เท่ำนัน้เอง  

ไม่เห็นยำกเย็นเลย เวลำโลภก็อย่ำไปโลภ เวลำโกรธก็

อย่ำไปโกรธ เวลำหลงก็อย่ำไปหลง อย่ำไปหลงว่ำไอ้นั่นดี 

อันนี้ดี พระอรหันต์ว่ำไม่มีอะไรในโลกนี้ดี มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น 

ก็เป็นพระอรหันต์ได้

๓๔
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โยม: กราบพระอาจารย์ครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านตอบค�าถาม

โยมทางบ้านท่ีว่าท�าบุญหนีบาปได้ อย่างองคุลิมาล  

พระอัครสาวกเบ้ืองซ้าย พระโมคคัลลานะ ตอนท่ีจะ

ปรินิพพาน ตามที่โยมได้ทราบมาว่าท่านถูกโจรทุบตี

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำยังมีชีวิตอยู่ก็ยังหนีไม่ได้ ยังหนี 

เวรกรรมไม่ได้ แต่ถ้ำไม่มำเกิดแล้ว มันก็หนีได้ องคุลิมำล

ตอนท่ีมชีวิีตอยู่ กถ็กูชำวบ้ำนเอำก้อนหนิเขวีย้งใส่ เขำจ�ำได้ 

ว่ำตอนนั้นเคยเป็นโจรมำก่อน ท่ีหมำยถึงว่ำหนีได้ก็คือ

เมื่อตำยไปแล้วไม่กลับมำเกิดใหม่ ถ้ำยังมีชีวิตอยู่ก็ยังหนี 

ไม่ได้ กยั็งต้องเจอ พระพุทธเจ้ำกยั็งต้องเจอเลย เจอเทวทัต  

ก็เหมือนกัน

๓๕
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โยม: พระองคุลิมาลตอนปรินิพพานนี้ โยมไม่เห็นใน 

พระไตรปิฎกว่าเวลาท่านปรินิพพานนี้ถูกทุบตีเหมือนกับ 

พระอัครสาวกเบื้องซ้าย

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ไม่ได้ถูกทุบตี แต่ตอนท่ียังไม่ตำย 

บำงทีผ่ำนไปหมู่บ้ำนที่เคยฆ่ำคน ชำวบ้ำนเขำจ�ำได้ เขำก็

เอำก้อนหินเขวี้ยงใส่
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โยม: ค�าถามต่อไปนี้เกิดขึ้นกับโยมเมื่อสักครู่นี้นะครับ  

ท่ีพระอาจารย์เมตตาว่าให้ต้ังสัจจะ โยมนั่งฟังเทศน์ 

พระอาจารย์ ๑ ชั่วโมง โยมต้ังสัจจะว่าจะไม่ขยับโดย 

นั่งท่านี้ครับ โดยนั่งคุกเข่า ทีนี้มันเกิดเวทนาขึ้นครับ  

มันเจ็บครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องมีควำมอดทน มีควำมพยำยำม

ที่จะนั่งต่อไปให้ได้ ไม่มีขันติ ไม่มีควำมพยำยำม มันก็ทน

ไม่ไหว เดี๋ยวก็ต้องขยับ

โยม: ทนไหว แต่มันเจ็บครับพระอาจารย์

พระอาจารย์สุชาติ: มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป มันเป็น

ธรรมดำของร่ำงกำย มันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดำ แต่ใจเรำ

อย่ำไปเจบ็กบัมนั เรำกจ็ะปล่อยมนัได้ ปล่อยให้มนัอยู่ตำม

เรื่องของมันได้

๓๖
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โยม: หลังจากทีพ่ระอาจารย์เทศน์เสรจ็แล้ว โยมถวายของ 

กันหมดแล้ว โยมก็เปล่ียนท่านั่งมาเป็นท่านั่งพับเพียบ  

ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลย

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ดีก็ท�ำไป

โยม: ควรจะรักษาท่าข้ามเวทนาที่นั่งแบบนี้ที่มันเจ็บ หรือ

ควรจะเปลี่ยนท่านั่ง

พระอาจารย์สุชาต:ิ ถ้ำเรำอยำกจะซ้อมให้เรำอยู่กบัเวทนำ

ให้ได้ ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บ แล้วก็ใช้ขันติ ใช้พุทโธ ใช้สติ  

สู้กับมันไป ที่เรำนั่งได้เพรำะส่วนหนึ่งเรำมีสติฟังเทศน์ฟัง

ธรรมอยู่ มันเลยท�ำให้ใจเรำไม่ไปวุ่นวำยไปกับควำมเจ็บ

ของทำงร่ำงกำย ถ้ำเรำนั่งโดยไม่มีกำรฟังธรรมนี้ อำจจะ

นั่งไม่ได้ก็ได้ พอมันเจ็บ เดี๋ยวมันก็อยำกจะลุกเท่ำนั้นเอง 

อยำกจะเปลี่ยนอิริยำบถขึ้นมำ
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โยม: นมสัการค่ะหลวงพ่อ หนมูคี�าถาม ๑ ข้อเจ้าค่ะ ทกุครัง้

ท่ีหนนูัง่สมาธหิรอืสวดมนต์เสรจ็กช่็างหรือพุทโธกช่็าง ส่ิงท่ี 

หนูเคยเจ็บที่ใจมันก็หายไป แต่ปัจจุบันนี้มันมีข้อใหม่เกิด

ขึน้มากบัหน ูคอืหนเูจบ็ใจเจ้าค่ะ เจบ็ใจส่ิงท่ีเคยท�าในอดตี

ท่ีว่าเคยโลภ เคยเป็นคนท่ีแล้วๆ มา หนูจะแก้ไขยังไงด ี

เจ้าคะหลวงพ่อเจ้าขา

พระอาจารย์สุชาติ: ก็อย่ำไปคิดถึงมันซิ มันผ่ำนไปแล้ว  

มันเป็นเหตุกำรณ์ที่เรำไปเปล่ียนแปลงไม่ได้แล้ว เรำก็

พุทโธๆ ไป เวลำเรำจะคิดถึงอดีตก็พุทโธๆ ใจเรำต้องอยู่

ในปัจจบัุนอยู่เรือ่ยๆ แล้วมนักจ็ะปลอดภัย พอมนัไปคดิถงึ

อดีต มันก็เริ่มท�ำให้ทุกข์ใจไปได้ ไปคิดถึงอนำคต มันก็

จะมีเรื่องท�ำให้ทุกข์ใจได้ ฉะนั้น เรำต้องใช้สติดึงใจให้อยู ่

ในปัจจบัุน อย่ำปล่อยให้มนัคดิ พอไม่คดิแล้วควำมทกุข์ใจ 

มันก็หำยไป พอเรำคุมมันได้ ต่อไปมันก็ไม่คิด มันก็จะอยู่ 

แต่ปัจจุบัน จะคิดเฉพำะเวลำมันต้องคิดเท่ำนั้น ดังนั้น 

ถ้ำคิดแล้วเจ็บใจ ก็ต้องพุทโธๆ หยุดมันไป

๓๗
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๓๘
โยม: นมัสการค่ะหลวงพ่อ อยากให้หลวงพ่อแนะน�า  

เพิ่งมาครั้งแรกค่ะ การนั่งสมาธิ พอดีหนูนั่งอยู่ที่บ้านค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็มีสติคอยควบคุมใจ อย่ำให้คิด  

ก่อนจะมำนั่งเรำก็ควบคุมไว้ก่อนแล้ว เช่น ใช้พุทโธๆ ไป 

ต่ืนขึ้นมำลืมตำก็พุทโธๆ อย่ำให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

คนนั้นคนนี้ ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน อำบน�้ำ แต่งเนื้อแต่งตัว  

ก็พุทโธไป พอเวลำนั่งก็พุทโธ มันก็จะไม่ไปที่อื่น ถ้ำเรำ 

ไม่ควบคมุควำมคดิไว้ พอเวลำมำนัง่ มนักไ็ม่พุทโธ มนักจ็ะ 

ไปคดิ พอคดิมันกจ็ะไม่สงบ ดงันัน้ต้องหดัฝึกพุทโธไว้ก่อน  

หรือถ้ำไม่ใช้พุทโธก็ใช้ร ่ำงกำย เฝ้ำดูร ่ำงกำยไปใน 

ทุกอิริยำบถของกำรเคล่ือนไหว ก�ำลังยืนก็ให้รู้ก�ำลังยืน  

ก�ำลังเดิน ก�ำลังนั่ง ก�ำลังอำบน�้ำ ก�ำลังแปรงฟัน ก�ำลัง 

รับประทำนอำหำร ก็ให้ใจอยู่กับร่ำงกำย อย่ำให้ไปที่อื่น  

อย ่ำไปคิดถึงคนนั้นคนนี้  ดึงมันกลับมำที่ ร ่ำงกำย 

แล้วเวลำนั่งก็ดูลมหำยใจ หำยใจเข้ำก็รู ้ว่ำหำยใจเข้ำ  

หำยใจออกก็รู ้ว ่ำหำยใจออก ถ้ำดึงมันไว้ได้มันก็จะ 
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ไม่ไปไหน ดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจิตมันก็จะวูบ จะสงบ จะนิ่ง  

แล้วก็มีควำมสุข เวลำสงบก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนำนๆ  

อย่ำไปท�ำอะไรจนกว่ำมนัอยำกจะออกมำ ถ้ำอยำกจะนัง่ต่อ 

ก็ดูลมต่อไป แล้วเดี๋ยวมันก็สงบใหม่

โยม: เวลาจิตจะใกล้ๆ รวมนี้ก็ไม่ให้ตกใจ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่ต้อง ให้รู ้เฉยๆ มันจะรวมจะ 

ไม่รวมก็ช่ำงหัวมัน อย่ำไปคิด คิดแล้วมันจะไม่รวม ถ้ำอยู่

กับพุทโธก็พุทโธไป ถ้ำอยู่กับลมก็อยู่กับลมไป
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โยม: กราบนมัสการค่ะ พอดหีนเูพ่ิงมาครัง้แรก อยากเรยีน 

ถามท่านอาจารย์ว่า พอเวลาหนูเข้าสมาธิอย่างนี้ พอหนู

รวมจติได้แล้วมนันิง่ ครัง้แรกทีห่นเูป็น หนจูะตัวยืดตัวยาว

พระอาจารย์สุชาต:ิ นัน่ยังไม่นิง่จรงิ ถ้ำนิง่จรงิมันจะไม่ยืด 

ไม่ยำว

โยม: พอรวมได้จิตจะนิ่ง แล้วหนูไปไหนต่อไม่ได้ค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ไม่ให้ไปไหน ให้นิ่งก็จบแล้ว ให้นิ่ง

นำนๆ ให้ใจมันนิ่งนำนๆ ให้ใจมันเฉย ต่อไปเวลำเรำเจอ

กิเลส เรำจะได้เฉยได้นิ่งได้ เวลำจะโกรธก็จะนิ่งได้ เวลำ

จะโลภกน็ิง่ได้ เรำต้องกำรควำมนิง่เพ่ือเวลำเจอกเิลสจะได้

หยุดมนั เวลำมนัโลภ เรำกใ็ช้ควำมนิง่หยุดมนั ถ้ำมันโกรธ 

กใ็ช้ควำมนิง่ไปหยุดมนั ดงันัน้ พยำยำมนิง่นำนๆ ถ้ำไม่นำน 

มันจะก็ไม่มีก�ำลัง พอเจอควำมโกรธมันจะหยุดไม่ได้

๓๙
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โยม: ที่บอกว่าใช้สติต่อไปคือยังไงคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กเ็อำมำพุทโธต่อไป หรือเฝ้ำดรู่ำงกำย 

อย่ำให้ไปคิดเร่ืองนู้นเรื่องนี้ ร่ำงกำยก�ำลังเดินก็ให้อยู่กับ 

กำรเดนิ ร่ำงกำยก�ำลังอำบน�ำ้กใ็ห้อยู่กบักำรอำบน�ำ้ ล้ำงหน้ำ 

ก็ให้อยู่กับกำรล้ำงหน้ำ ไม่ใช่ล้ำงหน้ำไปก็คิดถึงคนนั้น 

คนนีไ้ป เรำต้องควบคมุควำมคดิควบคมุใจไม่ให้มนัไปไหน  

ให้มันอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือร่ำงกำยหรือพุทโธ  

ถ้ำต่อไปเวลำมนัจะไป เรำจะหยุดมนัได้ เวลำจะโลภกห็ยุด

มันได้ เวลำจะโกรธก็หยุดมันได้ กำรปฏิบัติก็เพื่อมำหยุด

ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เท่ำนั้นเอง

โยม: อย่างนี้เขาเรียกว่าติดสุขไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เรำก็ปฏิบัติเพ่ือควำมสุขมิใช่เหรอ  

หนีควำมทุกข์ มำเจอควำมสุขก็ติดกับมันซิ มำปฏิบัติเพื่อ

ควำมสุข ควำมสุขแบบนีไ้ม่เสียหำยตรงไหน ควำมสุขจำก

สำมีนี่เสียหำย ควมสุขจำกลูกเมียนี่เสียหำย เพรำะมันจะ 

กลำยเป็นควำมทุกข์ไป เพรำะมนัจะต้องหมด แต่ควำมสุข 

แบบนี้ไม่มีวันหมด
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โยม: ค�าว่าสติปัญญา คือออกจากสมาธิมาแล้วเราใช้ชีวิต

ประจ�าวันใช่ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ตอนต้นใช้สติไปก่อน ให้ช�ำนำญก่อน 

เมื่อกี้บอกให้ฝึกสติให้ช�ำนำญ ให้หยุดควำมคิดได้ทุก 

เวลำก่อน แล้วต่อไปค่อยมำใช้ปัญญำสอนใจว่ำทุกส่ิง 

ทุกอย่ำงท่ีเรำคดิว่ำเป็นของเรำ มนัไม่ใช่ของเรำ สักวนัหนึง่ 

จะต้องมีกำรพลัดพรำกจำกกันไป เรำต้องหัดปล่อยวำง 

อย่ำไปยึดอย่ำไปติด สำมกีต้็องไป ลูกกต้็องไป พ่อกต้็องไป  

แม่กต้็องไป เรำกต้็องไป ร่ำงกำยของเรำกต้็องไป ทุกอย่ำง

ต้องไปหมด หัดคิดอย่ำงนี้ แล้วต่อไปมันจะได้ไม่ทุกข์  

เวลำไปก็ปล่อยมันไป นี่เป็นขั้นปัญญำ ก่อนจะไปถึงขั้น 

ปัญญำได้ ต้องรูจ้กัหยุดใจให้ได้ก่อน ถ้ำหยุดไม่ได้ พออะไร 

จะจำกไปก็ร้องห่มร้องไห้โวยวำยขึ้นมำ ก็หยุดมันไม่ได้ 

เพรำะยังไม่อยำกให้มันไป
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โยม: ถ้าอย่างนี้หนูเคยเจอเมื่อเดือนสิงหาค่ะ พ่ีสาว 

เสียชีวิตค่ะ หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้เสียใจอะไร

พระอาจารย์สุชาต:ิ นัน่ยังไกลตัวเรำ ลองตัวเรำจะเสียชวีติ

ดูซิ ลองไปเป็นโรคมะเร็งขึ้นมำดูซิ มันจะรู้สึกยังไง ถ้ำ

ไม่เสียใจ เฉยๆ รู้สึกโอเค ก็แสดงว่ำผ่ำน ถ้ำยังเสียใจยัง 

ทุกข์อยู่กยั็งไม่ผ่ำน ยังไม่ปล่อย อยำกให้มันอยู่ ยังไม่อยำก 

ให้มันตำย ถ้ำมันจะตำยก็ยอมให้มันตำย ถึงจะผ่ำน  

เอำของใกล้ตัวดกีว่ำ ของไกลตัวไม่เท่ำไร เอำเงินทองดกีว่ำ 

ใกล้ตัวด ีเกดิใครมำขโมยเงินไป รูสึ้กเฉยๆ หรอืเปล่ำ หรอื

จะรูสึ้กโกรธ ใครมำยืมเงินแล้วไม่ยอมคนืเงินนีจ้ะโกรธเขำ 

หรือเปล่ำ ของทุกอย่ำงมันต้องไป แต่จะไปแบบไหนก็ไม่รู้

เท่ำนัน้เอง ถ้ำมนัไปแบบทีเ่รำรู ้เรำกไ็ม่เสียใจ เพรำะเรำคดิ

ไว้ก่อน แต่ถ้ำไปแบบไม่รู้ เรำจะเสียใจ เช่น แฟนแอบไป

มชีู ้จะต้องเลิกกนั มนัจะเสียใจ แต่เขำจะไปเพรำะเขำตำย 

เรำไม่เสียใจ เพรำะเรำรู้ว่ำเขำต้องตำย แต่เรำไม่รู้ว่ำเขำ 

จะไปมีชู้ พอเขำไปมีชู้ เรำก็ตกใจ 

 ฉะนั้น เรำต้องคิดในทุกรูปแบบว่ำต้องจำกเรำใน 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ำของที่มันไกลตัว มันไม่ค่อย 
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ท�ำให้เรำทุกข์หรอก ต้องของท่ีใกล้เรำ ของท่ีเรำรัก

เรำหวง อันนี้เป็นของท่ีจะท�ำให้เรำทุกข์มำก ย่ิงรักก็

ย่ิงทุกข์ ถ้ำไม่รักมันก็ไม่ทุกข์ ดังนั้นต้องพิจำรณำส่ิงท่ี 

เรำรัก คนที่เรำรัก ว่ำมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรำ จะต้อง 

จำกเรำไป แต่ถ้ำเรำยังไม่มีสมำธิ ยังไม่มีสติก�ำลังพอ 

พิจำรณำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพรำะยังจะท�ำใจไม่ได้  

จงึสอนบอกให้หดัท�ำใจให้สงบให้มำกๆ ก่อน ให้มันมีก�ำลัง  

แล้วต่อไปเวลำต้องท�ำใจ ต้องหยุดใจ มันจะหยุดได้ง่ำย 

เข้ำใจนะ



58

โยม: อยากเรยีนถามว่า การท�าวปัิสสนากรรมฐานใช้ภาวนา 

พุทโธได้ไหมครบั เคยไปวดัแห่งหนึง่ พระท่านบอกห้ามใช้  

ผมคิดว่าคงใช้ได้กับสมถกรรมฐาน ส่วนวิปัสสนาใช้ 

พองหนอ ยุบหนอ ขอความเมตตาพระอาจารย์ไขความสงสัย 

ข้อนี้ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: สองอย่ำงนี้มันส�ำหรับสมถะ ท�ำใจให้

สงบเท่ำนัน้ ยุบหนอ พองหนอ หรอืพุทโธ กเ็พียงแต่ฝึกสติ 

ให้ใจหยุดคิดเท่ำนั้นเอง ยังไม่เป็นปัญญำ ยังไม่เป็น

วิปัสสนำ วิปัสสนำนี้ต้องพิจำรณำไตรลักษณ์ ต้องเห็นว่ำ

ทุกอย่ำงไม่เที่ยง มีเกิดแล้วดับ ไม่ใช่ของเรำ จะต้องมีกำร

พลัดพรำกจำกกัน เรำไปควบคุมบังคับไปส่ังไปห้ำมเขำ 

ไม่ได้ อันนี้ถึงจะเรียกว่ำวิปัสสนำ ขั้นต้นนี้ให้ฝึกสติก่อน  

เพ่ือให้ได้ควำมสงบ ให้จิตนิ่งให้เป็นอุเบกขำ พอจิตเป็น

อุเบกขำมีควำมสุขแล้ว จิตก็จะปล่อยวำงได้ เห็นว่ำส่ิง 

ที่เรำยึดติดท�ำให้เรำทุกข์ แต่ถ้ำเรำไม่มีสมถะ ไม่มีสมำธิ  

ใจเรำยังหิวโหยอยู่ จะไม่มีอุเบกขำ เพรำะเรำเคยติดอะไร 

๔๐
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มนักจ็ะติด มนัจะหวง มนัจะไม่ยอมปล่อย แต่ถ้ำเรำมสีมำธิ 

มีควำมสุข พอเรำเห็นว่ำส่ิงที่เรำเคยไปยึดติดให้ควำมสุข 

กับเรำมันเป็นควำมทุกข์ เพรำะมันจะต้องจำกเรำ เรำก็

ปล่อยมันได้ เพรำะเรำอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขำแล้ว ถ้ำเรำ 

มคีวำมสงบ มคีวำมสุข เรำอยู่กบัควำมสงบเพียงอย่ำงเดยีว

ก็พอ ไม่ต้องมีสำมี ไม่ต้องมีภรรยำ ไม่ต้องมีลูก ไม่ต้อง 

มีสมบัติข้ำวของเงินทองก็อยู่ได้ แล้วมันดีกว่ำเพรำะ 

ไม่ทุกข์ ถ้ำมีแล้วต้องทุกข์ เพรำะสิ่งที่เรำมีมันก็ต้องหมด 

มีวันจำกกัน พอจำกกันก็ทุกข์แล้ว

โยม: ถ้าเราไม่สวดมนต์ประจ�าวัน เรานั่งสมาธิแทนได ้

ไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ได้เหมือนกัน กำรสวดมนต์ก็เป็นกำร

ฝึกสมำธิแบบหยำบๆ แบบง่ำยๆ แต่กำรนัง่สมำธนิีห้นกักว่ำ  

ถ้ำเรำนัง่ได้กไ็ม่ต้องสวด คนทียั่งนัง่ไม่ได้กห็ดัสวดไปก่อน

๔๑
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โยม: กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฝึกอิริยาบถใหญ่ควบคู่ไป

กับอานาปานสติได้หรือไม่ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: คือต้องท�ำต่ำงวำระกัน อำนำปำนสติ  

จะเหมำะตอนที่เรำนั่งเฉยๆ นั่งสมำธิ กำยำนุปัสสนำ- 

สติปัฏฐำน เหมำะกับเวลำที่เรำไม่ได้นั่งสมำธิ เช่น ให้ดูว่ำ 

ร่ำงกำยเรำก�ำลังเคลื่อนไหวอยู่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เฝ้ำดูมัน  

อย่ำงนี้เรียกว่ำกำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรเฝ้ำดู

ร่ำงกำย ให้มีสติอยู่กับร่ำงกำย ไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้น

คนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่พอเวลำเรำนั่ง เรำก็ไม่มีกำร 

เคล่ือนไหวทำงร่ำงกำย เรำกด็ลูมท่ียังเคล่ือนไหวอยู่ เรำกด็ู 

อำนำปำนสติไป เวลำทีเ่รำเคล่ือนไหวกไ็ม่ต้องดลูม เพรำะ

ลมดูยำกกว่ำดูร่ำงกำย

๔๒
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โยม: ต้องดูแลแม่ที่ชรา แต่ใจลึกๆ ต้องการออกไปศึกษา

พระธรรม เราจะอยู่แบบฆราวาสอย่างไรให้ทุกข์น้อยที่สุด

ในวิถีสังคมปัจจุบันครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องยอมรับว่ำเรำยังต้องอยู่ตรงนี้  

ก็ต้องอยู่ไป เรำยังไปไม่ได้ก็อย่ำไปอยำกไป พอไม่ได้ไป 

มนักทุ็กข์ ถ้ำอยำกแล้วไปได้กไ็ปเลย ถ้ำไปไม่ได้กอ็ย่ำอยำก  

อยู่กับที่ไปก่อน พอใจกับท่ีเรำอยู่ไปก่อน ท�ำหน้ำท่ีของ

เรำไปก่อน อยู่ท่ีนี่เรำก็ได้ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกับพ่อแม ่

ก็เหมือนได้ปฏิบัติกับพระอรหันต์ ศึกษำธรรมเดี๋ยวนี้ 

ไม่ต้องไปวดักศ็กึษำได้ อย่ำงตอนนีก้ติ็ดตำมถ่ำยทอดสดได้  

มีค�ำถำมก็ส่งเข้ำมำได้ มีหนังสือก็อ่ำนได้ มีซีดีก็ฟังได้  

เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวัดแล้ว บำงทีไปวัดกลับไม่มีให้ฟัง ไปวัด 

มแีต่ล�ำวง มแีต่ลิเก มแีต่ภำพยนตร์ มแีต่ตลำดนดั ถ้ำไปวัด 

แบบนั้นก็อย่ำไปดีกว่ำ อยู่บ้ำนดีกว่ำ เพรำะวัดนี้ต้องเป็น

แหล่งของกำรให้ควำมรู้คือธรรมะ ถ้ำไปแล้วไม่มีควำมรู ้

ก็อย่ำไป เสียเวลำ

๔๓
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โยม: ถามพระอาจารย์คะ เมื่อคืนลูกสวดมนต์อยู่ดีๆ ก็มี 

ภาวะนึกแทรกกับค�าท่ีเราสวดมนต์ คือนึกได้กับค�า 

สวดมนต์ว่า ค�าสวดมนต์นีค้อือะไร มนันกึได้แบบนีค้อือะไร  

จะท�าอย่างไรดีค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: อย่ำไปสนใจ รับรู้แล้วก็ปล่อยวำง  

กลับมำท�ำงำนท่ีเรำก�ำลังท�ำอยู่ ถ้ำเรำก�ำลังสวดมนต์ 

ก็สวดมนต์ต่อไป ควำมรู้ที่แทรกเข้ำมำก็รับรู้ไว้ ถ้ำเรำ 

เอำไปท�ำประโยชน์ได้ก็เอำไปท�ำ ถ้ำท�ำไม่ได้ก็ปล่อยมัน 

ผ่ำนไป เพรำะควำมรูท่ี้เข้ำมำมนัมท้ัีงดแีละไม่ด ีมีประโยชน์ 

และไม่มีประโยชน์ ถ้ำเรำยังไม่รู้จักเอำมำท�ำประโยชน์

ก็ปล่อยมันไปก่อน อย่ำไปสนใจ เวลำท่ีเรำสวดมนต์ 

เรำต้องกำรท่ีจะให้จติเรำนิง่ให้อยู่กบักำรสวด ถ้ำเรำไปคดิ

แล้วมันจะไม่นิ่ง

๔๔
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โยม: กราบนมัสการหลวงพ่อครับ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย 

บาปหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำเขำเพำะเรำไปต่อยมวย บำป 

หรอืเปล่ำ ถ้ำเขำเพำะเรำเล้ียงเรำแล้วให้เรำไปต่อสู้ไปฆ่ำกนั  

คนท่ีเขำเล้ียงเรำบำปไหม เรำจะรูสึ้กอย่ำงไร คดิเวลำจะท�ำ 

อะไรกับใคร ต้องคิดว่ำเรำเป็นเขำบ้ำงแล้วเรำจะท�ำไหม  

ถ้ำเรำเป็นไก่แล้วเรำอยำกจะให้เขำมำเล้ียงเรำแล้วให้เรำไป

ชนกับไก่ตัวอื่นหรือเปล่ำ 

 ฉะนั้นจะท�ำอะไร ถำมว่ำบำปมันอยู่ตรงนั้น ถ้ำเรำ

ท�ำกับคนอื่นได้แล้วท�ำกับตัวเรำได้ก็ไม่บำป แต่ถ้ำท�ำกับ 

ตัวเรำไม่ได้ แล้วท�ำกับคนอื่นได้ ก็แสดงว่ำบำปนะ

๔๕
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โยม: เวลามคีนพูดเสียดสี วางใจอย่างไรจงึจะไม่กระทบครบั

พระอาจารย์สุชาต:ิ กแ็ล้วแต่ ถ้ำคดิว่ำเรำหดัชอบมันซะอย่ำง 

มนักส็บำย ถ้ำไปไม่ชอบมนั มนักทุ็กข์ ดงันัน้พยำยำมเปล่ียน

ส่ิงทีเ่รำไม่ชอบให้มนัชอบเสีย แล้วมนัจะไม่ทกุข์ ไม่ชอบให้

เขำเสียดสี ก็เปลี่ยนอยำกให้เขำเสียดสี พอเขำเสียดสีแล้ว

กมี็ควำมสุข แสดงว่ำเขำให้ควำมส�ำคญักบัเรำ เมือ่ก่อนเขำ 

ไม่สนใจเรำ เขำไม่เสียดสีเรำเลย ตอนนี้เขำเสียดสีเรำแล้ว  

๔๗

โยม: จติใจของเราหรอืเปล่าครบั อนตัตาคลายอนตัตาเอง  

อนัตตาบรรลุธรรมเอง หรือใครเป็นผู้บรรลุธรรมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ตัวรู้นี่ล่ะเป็นผู้บรรลุธรรม อันนี้ตัวรู้

มันหลง มันถูกอวิชชำครอบง�ำ ก็เลยต้องเอำปัญญำของ

พระพุทธเจ้ำมำแก้อวิชชำ ตัวรู้คือผู้ปฏิบัติธรรม

๔๖
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สำธุ ดีใจ ถ้ำท�ำแบบนีไ้ม่ได้กอ็ย่ำไปฟัง คอืพอเขำเสียดสีเรำ  

เรำก็พุทโธๆ ไป อย่ำไปคิดถึงมัน ถ้ำเรำยังเปล่ียนใจ 

ไม่ได้ ถ้ำเปล่ียนใจได้ก็ดี ต่อไปนี้เรำอยำกจะให้คนเขำ 

เสียดสีเรำเหลือเกนิ ไม่อยำกให้เขำชม เพรำะชมนีม้นัยำก 

เอำของง่ำยดีกว่ำ เอำค�ำด่ำนี้มันง่ำยกว่ำ อยำกให้เขำด่ำ 

อยำกให้เขำเสียดสี อยำกให้เขำดูถูกดูแคลน พระพุทธเจ้ำ

บอกให้ท�ำตัวเป็นปฐพี หัดท�ำตัวให้ต�่ำต้อยท่ีสุด ให้ใคร 

เขำด่ำ ให้เขำเหยียบเขำย�ำ่ ให้เขำดถูกูดแูคลนให้ได้ แล้วเรำ 

จะสบำยใจ ลดอัตตำตัวตน ท่ีเรำทุกข์เพรำะเรำมีอัตตำ 

ตัวตน เรำดีอย่ำงนั้น คนอื่นแตะไม่ได้ คิดอย่ำงนี้ พอเขำ 

แตะหน่อย เขำเสียดสีหน่อยก็ทุกข์ หรือจะใช้ปัญญำ

พิจำรณำว่ำเรำไปห้ำมเขำได้หรือเปล่ำ เขำจะเสียดสีหรือ

ไม่เสียดสี เรำไปส่ังไปอะไรเขำได้หรอืเปล่ำ เขำเป็นอนตัตำ 

สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ เป็นเหมือนดิน ฟ้ำ อำกำศ เรำไป

สั่งดิน ฟ้ำ อำกำศ ได้หรือเปล่ำ ห้ำมได้หรือเปล่ำ ไม่ได้ 

คนอ่ืนเรำกไ็ปส่ังไปห้ำมเขำไม่ได้ ง้ันเรำอย่ำไปอยำกไปให้

เขำพูดแต่ดีๆ ไม่อยำกให้เขำพูดไม่ดี ถ้ำอย่ำงนี้พอเขำพูด

ไม่ดีก็จะตกใจเสียใจ โกรธขึ้นมำ
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โยม: การสะกดจติมจีรงิ เราจะฝึกอย่างไรเพ่ือไม่ให้คนมา

สะกดจิตเราได้ครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็มีสติ ใครมำสะกดเรำ เรำก็พุทโธๆ 

กันมันไว้ แล้วก็จะไม่มีใครมำสะกดเรำได้ พอเรำมีสติแล้ว  

เรำกจ็ะไม่เป็นไปตำมท่ีเขำส่ัง คนท่ีไปตำมเขำส่ังเพรำะเคล้ิม  

เคล้ิมเหมือนนอนหลับ เขำส่ังให้ท�ำอะไรก็ท�ำตำมเขำส่ัง

เพรำะไม่มีสติ

๔๘

โยม: เป็นหนีเ้พราะโดนโกง ท�าใจได้แล้ว แต่ตอนนีเ้จ้าหนีท้วง  

จะรับมืออย่างไรดีค่ะ แล้วจะคิดยังไงดีค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ใช้เขำไปซิ ถ้ำท�ำใจได้แล้ว

๔๙
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โยม: กราบเรียนพระอาจารย์ ความง่วงเป็นกิเลสหรือเป็น

อาการของร่างกายที่พักผ่อนไม่พอครับ

พระอาจารย์สุชาติ: มันก็เป็นได้หลำยสำเหตุ ถ้ำร่ำงกำย 

พักผ่อนไม่พอ มนักง่็วง ถ้ำมนัอยำกจะนอนทัง้ๆ ท่ีร่ำงกำย

พอแล้ว มนักง่็วงได้ เช่น กนิมำกๆ มนักอ็ยำกจะนอนขึน้มำ 

ดังนั้นจะว่ำเป็นกิเลสหรือว่ำไม่เป็นกิเลสก็ไม่เป็นประเด็น

ส�ำคัญ ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ว่ำเรำจะท�ำยังไงกับมัน ถ้ำเรำ 

ไม่อยำกจะง่วง ถ้ำมันนอนมำกพอแล้ว มันยังง่วงอยู่  

กแ็สดงว่ำมนัเป็นกเิลสแล้ว อย่ำงนีเ้รำแก้ได้ เรำกก็นิอำหำร

ให้มันน้อยหน่อย ลดอำหำรลง หรือถ้ำมันง่วงก็ลุกขึ้น 

มำเดนิ ลุกขึน้มำล้ำงหน้ำ หรอืไปอยู่ท่ีมนัน่ำกลัว ถ้ำไปอยู่

ในป่ำช้ำนี้มันหำยง่วง

๕๐
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โยม: การนอนท�าสมาธิจะบาปหรือไม่เจ้าคะ เวลานั่งจะ

เวียนหัวค่ะ เลยนอนท�า

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่บำปหรอก แต่มันจะหลับเพรำะว่ำ 

มนัท่ำสบำย แล้วมนัจะท�ำไม่ได้นำน เดีย๋วมนัจะหลับ ขนำด 

นั่งมันยังหลับเลย แล้วคิดดูเวลำนอนมันจะไม่หลับเหรอ

โยม: ขอเรยีนถามพระอาจารย์ค่ะ การเพ่งกสิณคอือะไรคะ  

มันคือการฝึกจิตหรือเปล่าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เป็นกำรเจริญสติ สติคือใจเรำชอบ 

ไปนู้นไปนี่ ก็เลยบังคับให้มันดู ดูสี กสิณก็คือสีต่ำงๆ  

สีเขียว สีแดง สีขำว สีเหลือง นี้เรียกว่ำเป็นกำรควบคุม

บังคับจิตไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ต้องให้คิดอยู่กับสี 

อย่ำงเดียว ต้องเป็นสีท่ีอยู่ในใจเรำ ไม่ใช่สีท่ีอยู่ข้ำงนอก  

๕๒

๕๑
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เรำเพ่งกสิณนี้เรำต้องหลับตำ แล้วให้มันนึกถึงสีท่ีเรำ

ต้องกำรจะเพ่ง นึกถึงสีขำว ถ้ำไม่รู้ว่ำสีขำวเป็นอะไร ก็ดู 

สีขำวด้วยตำก่อน ดูไปๆ แล้วก็นึกจ�ำมันไว้ แล้วก็หลับตำ 

นึกถึงสีขำวท่ีเรำเห็น ให้มันนึกอยู่กับสีขำว มันก็จะไป

นึกถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ มันก็เป็นเหมือน 

กบัพุทโธนีแ่หละ เพียงแต่แทนทีจ่ะใช้ค�ำบริกรรม ใช้สังขำร 

มันก็ใช้สัญญำแทน บังคับให้ใช้สัญญำดูอยู่กับสีไป มันก็

จะหยุดคิดปรุงแต่งได้ มันก็จะสงบได้ 

 อันนี้ก็เป็น ๑ ใน ๔๐ กรรมฐำน กสิณก็มีอยู่ ๑๐  

เขำเรยีก กสิณ ๑๐ สีเขยีวกเ็ป็นกรรมฐำนอย่ำงหนึง่ สีแดงก็

เป็นกรรมฐำนอย่ำงหนึง่ สีเหลืองกเ็ป็นกรรมฐำนอย่ำงหนึง่  

สีต่ำงๆ ก็เรียกว่ำ กสิณ ๑๐ ไปเปิดดูใน Google ดีกว่ำ 

เพรำะเรำจ�ำไม่ได้
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โยม: ลูกยอมรับว่าในตัวลูกนี้ดีและไม่ดี มีภาวะแบบนี้

ต้ังแต่เด็กแล้ว แต่ตอนนี้เป็นเยอะ นึกได้เป็นท่ีๆ จะท�า

อย่างไรดีค่ะ ใครถามมาก็รู้หมด แต่พูดไม่ออก จะท�า

อย่างไรดีคะ รับศีล ๘ มาแล้วค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ เป็นปัญหำตรงไหน นกึไม่ออก ปัญหำ

มันอยู่ตรงไหน ไม่รู้ ไม่พูดก็ดีแล้ว รู้อะไรก็เก็บไว้เฉยๆ  

ถ้ำไม่มีเหตุผลให้พูดก็ไม่ต้องไปพูด รู้เฉพำะตัวเองก็พอ  

พูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกับโอ้อวดก็ได้ อวดเก่ง อวดรู้  

อวดดีก็ได้ ถ้ำไม่พูดก็ดีอยู่แล้ว นอกจำกว่ำถ้ำต้องพูด 

แล้วพูดไม่ได้ ต้องบังคบัมนัด้วยสติ ถ้ำมันพูดไม่ออกกต้็อง

บังคบัมนัให้มนัพูด หดัพูด ถ้ำพูดไม่ออก หดัพูดเหมอืนเดก็  

เด็กมันก็หัดพูดถึงจะพูดได้ ถ้ำเรำพูดไม่ออก เรำก็ต้อง 

หัดพูด ถ้ำพูดได้ก็ไม่ต้องหัดพูด ก็พูดไป ถ้ำไม่ควรพูด 

ก็อย่ำพูด ให้ใช้ปัญญำคิดก่อนว่ำจะพูดดีหรือไม่ดี ถ้ำพูด

แล้วไม่ดีก็อย่ำพูด ถ้ำพูดแล้วดีก็พูดไป

๕๓
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๕๔
โยม: ภายในจิตใจเรามีความคิดติดลบกับผู้อื่น บาปหรือ

ไม่เจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่บำปหรอก เพียงแต่ว่ำท�ำให้ใจเรำ

มองคนในแง่ไม่ดี เพรำะคนเรำมีทั้งดีและไม่ดี เรำควรจะ

มองตำมสภำพควำมเป็นจริงของเขำ ถ้ำเขำแสดงอำกำร

ไม่ดี เรำก็คิดว่ำเขำคิดไม่ดี ถ้ำเขำท�ำดี เรำก็คิดว่ำเขำท�ำดี  

ควรจะดูตำมควำมเป็นจริง อย่ำดูตำมอคติของเรำ ใจเรำ

เรียกว่ำมีอคติ ไม่เที่ยงธรรม มีควำมคิดไม่ดีต่อผู้อื่น อันนี้ 

เรำต้องเปล่ียน เรำต้องใช้เหตุผล ใช้ควำมจรงิ ดวู่ำเขำไม่ด ี

จริงอย่ำงที่เรำคิดหรือเปล่ำ ถ้ำเขำไม่ได้เป็นอย่ำงที่เรำคิด  

เรำก็ควรจะเลิกควำมคิดของเรำ ดูควำมจริงของเขำ 

เท่ำนัน้เอง ไม่บำปหรอก เพียงแต่ว่ำจะท�ำให้เรำหลง จะท�ำ 

ให้เรำเห็นผิดเป็นชอบได้ เห็นสิ่งที่ไม่ดีว่ำดีก็ได้ เห็นสิ่งที่ดี

ว่ำไม่ดีก็ได้ บำงคนมีอคติต่อพระสงฆ์องค์เจ้ำ เห็นแล้วก็ 

ไม่ชอบ เหน็ว่ำไม่ด ีอนันีเ้ขำกจ็ะไม่เข้ำหำพระสงฆ์องค์เจ้ำ 

เขำก็จะไม่ได้รับประโยชน์จำกของท่ีดี ไม่มีอะไรดีเทำ่กับ
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๕๕
โยม: สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิค่ะ ขณะท�าสมาธิ

ได้พิจารณาการเกิดดับและอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ

เกดิอาการวบูลงไป ร่างกายไม่สามารถขยับได้ หนกัหน่วง

เหมือนหินทับ จิตดิ้นทุรนทุรายกลัวจะตาย เมื่อพิจารณา 

ต่อไปว่าถ้าจะตายกช่็างมนั ปล่อยวาง เมือ่จตินิง่ น้อมพิจารณา 

ร่างกาย ปรากฏว่าโปร่งใส เหลือเพียงความคดิและดวงจติ

ลอยอยู่เหนือกระหม่อม ใสเหมือนฟองสบู่ นิ่งเฉย ไม่รับรู้

อะไร สภาวะนี้เรียกว่าอะไร เป็นสมถะหรือวิปัสสนา และ

ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ

พระอาจารย์สุชาติ: มันก็เป็นควำมสงบ ควำมสงบของจิต 

ถ้ำใจเฉยก็สงบ ใจก็สงบได้ ๒ วิธี สงบด้วยสติคือพุทโธๆ 

พระอรยิสงฆ์หรอก แต่ถ้ำไปเหน็ว่ำพระอริยสงฆ์ไม่ดกีช่็วย

ไม่ได้ ก็จะไม่เข้ำหำพระอริยสงฆ์ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์

จำกพระอริยสงฆ์เท่ำนั้นเอง
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หรือดูลมหำยใจเข้ำออก ไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจก็สงบ หรือ

ถ้ำใช้ปัญญำก็พิจำรณำไตรลักษณ์ไป พิจำรณำอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตำ ร่ำงกำยไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ 

ต้องตำย อะไรอย่ำงนี้ พอใจปล่อยวำงร่ำงกำยได้ ใจก็จะ

สงบได้เหมือนกัน ก็ให้พยำยำมท�ำให้สงบบ่อยๆ เวลำเจอ 

ปัญหำก็ให้ใช้วิธีนี้แก้ปัญหำ เวลำกังวลกับคนนั้นคนนี้  

เรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็พิจำรณำว่ำเดี๋ยวร่ำงกำยก็ตำยแล้ว  

ตำยแล้วปัญหำต่ำงๆ มันก็จบไปเอง คิดอย่ำงนี้แล้วใจ 

ก็จะสบำย ไม่ทุกข์กับเรื่องรำวต่ำงๆ

โยม: การท่ีเราพาหมาแมวจรจัดไปท�าหมันถือว่าเป็นการ

ท�าบาปหรือเปล่าเจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่หรอก เพรำะเรำไม่ได้ฆ่ำเขำ  

กำรท�ำบำปต้องฆ่ำเขำ อันนี้เพียงแต่ท�ำให้เขำไม่ต้ังครรภ์

เท่ำนั้นเอง

๕๖
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โยม: การท่ีเรารู ้สึกว่าชีวิตทางโลกมันก็แค่นี้ แต่ชีวิต 

ทางธรรมเป็นทางที่ดีกว่า แล้วถ้าเราออกบวชแล้วท้ิง 

แฟนเราไว้ทางโลก จะบาปไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่บำปหรอก แต่ถ้ำท�ำได้ ถ้ำคุยกัน 

ได้ก่อนก็ดี หรือเตรียมอะไรไว้ให้กับเขำก่อนเพ่ือให้เขำ 

ไม่เดือดร้อนเวลำที่เรำไป เช่น ทิ้งสมบัติของเรำไว้ ถ้ำมี 

สักร้อยล้ำนทิ้งให้เขำไป เขำไม่เสียใจหรอก เขำดีใจซะอีก  

แต่ถ้ำไปแล้วท้ิงหนี้ให้เขำนี้ไม่ดี เดี๋ยวเขำต้องไปใช้หนี้  

ไปแบกภำระหนี้ หรือว่ำเขำเลี้ยงดูตัวเขำเองไม่ได้ แล้วเรำ 

ท้ิงเขำไป เขำก็จะล�ำบำกได้ ดังนั้นถ้ำเรำจะท�ำอะไร

ต้องคิดถึงผลกระทบที่เรำส่งผลกระทบกับคนอ่ืนด้วย  

ถ้ำยังท�ำให้เขำล�ำบำกเดือดร้อน เรำก็อำจจะต้องหำวิธี

บรรเทำ วธีิป้องกนั หรอืระงับควำมเดอืดร้อนนัน้ เช่น ก่อนท่ี 

จะไปบวชก็หำเงินให้เขำสักก้อนหนึ่งก่อนอะไรท�ำนองนี้  

เพื่อเขำจะได้อยู่ได้ในช่วงที่เขำยังไม่มีแฟนใหม่ พอเรำไป

บวชแล้ว เขำกจ็ะมเีวลำไปหำแฟนใหม่ พอเขำได้แฟนใหม่

เขำก็จะได้คนใหม่มำดูแลเขำต่อไป

๕๗
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๕๘
โยม: กราบขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะได้

เข้าไปท�างานในที่นั้นหรือที่ตรงไหนๆ ว่า ที่เราเคยได้ร่วม 

ท�าบุญ เคยผูกพัน เคยเกีย่วเนือ่งกนัมาก่อนเก่ากบัผู้ร่วมงาน  

ท้ังเจ้าของทั้งสถานที่ท่ีเคยผูกพันเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนใน 

อดีตชาติ แล้วพอถึงกาลถึงเวลาในปัจจุบันกาล เมื่อไป

สมัครงานพร้อมคุณสมบัติทางการศึกษา ความสามารถ 

ตรงตามท่ีทีท่�างานก�าหนด จะมส่ีวนท�าให้ได้รบัการคดัเลือก 

ในการท�างานหรือไม่เจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ มนักแ็ล้วแต่คนคดัเลือกแหละ เขำจะเลือก

เอำเรำหรือเปล่ำ บำงทีเรำมีคุณสมบัติพร้อมแต่เขำอำจจะ 

ไม่เลือกเรำก็ได้ เพรำะเขำอำจจะมีหลำยคนที่มีคุณสมบัติ

พร้อมด้วยกนั แต่เขำต้องกำรเพียงไม่กีค่น เขำกต้็องคดัเอำ

คนที่เขำชอบหรือเขำต้องกำร คนไหนที่เขำไม่ชอบ เขำไม่ 

ต้องกำร ถ้ำในอดตีเกดิคนทีเ่ลือกเรำเกดิมีพันธกรณีกบัเรำ  

มีควำมไม่พอใจกับเรำนี้ ก็อำจจะมีส่วนท�ำให้เขำไม่เลือก

เรำก็ได้ แต่ถ้ำในอดีตเคยมีควำมรักควำมชอบกัน อันนี้ก็
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อำจจะเป็นส่วนท่ีท�ำให้เขำเลือกเรำกไ็ด้ อันนีก้ต้็องแล้วแต่

บุญแต่กรรมก็แล้วกัน เรำท�ำส่วนของเรำให้เต็มที่ก็แล้วกัน  

แล้วจะได้ไม่ได้กต้็องยอมรบัตำมสภำพไป ไม่ได้ท่ีนีก่ไ็ปหำ 

อย่ำงอื่นท�ำ ไปบวชก็ได้ ไม่ต้องไปสมัคร บวชนี้บวชได้

ตลอดเวลำ

โยม: ถ้าเรานึกพุทโธในใจเฉยๆ โดยไม่ต้องก�าหนด

ต�าแหน่ง เช่น ปลายจมกู ได้แต่คดิในใจเฉยๆ ได้หรอืไม่ครบั

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ ควรจะเป็นอย่ำงนั้นมันจะง่ำยกว่ำ 

ไม่ควรจะไปก�ำหนด เวลำเรำใช้ค�ำบริกรรมพุทโธให้อยู่กับ 

ค�ำบริกรรมไปเท่ำนั้นเอง

๕๙
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โยม: เราจะคิดและวางใจอย่างไรเมื่อรู้ว่านายจ้างเอารัด 

เอาเปรียบเรา ขึน้เงินเดอืน โบนสั น้อยเกนิไป ไม่เหมาะสม 

เจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ให้ยินดีตำมมีตำมเกิด เขำให้เท่ำไร

ก็เท่ำนั้น เรำเป็นเบ้ียล่ำงเขำ เขำจะให้เรำก็ได้ ไม่ให้เรำ

ก็ได้ เรำต้องท�ำใจเท่ำนั้นเอง เรำเป็นผู้รับ เหมือนพระไป

บิณฑบำต ก็ให้คิดอย่ำงนี้ เวลำบิณฑบำต พระก็ไม่ได้

หวังอะไรจำกญำติโยม ญำติโยมจะใส่อะไรให้ก็ใส่ก็ไม่ได้

ว่ำอะไร

๖๐
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โยม: ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหลักปฏิบัติง่ายๆ  

ได้อย่างไรครับ กราบสาธุธรรมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์สุชาติ: อันนี้เป็นขั้นที่ ๔ แล้ว ก่อนจะไป 

ขั้นที่ ๔ เอำขั้นที่ ๑ ก่อน ขั้นที่ ๑ ก็คือสติ ให้มีสติอยู่ที ่

ร่ำงกำยก่อน เรำดกูำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยไปทุกอิริยำบถ  

อย่ำปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ใจอยู่กับร่ำงกำย

เพื่อจะได้มีสติ เพื่อเวลำนั่งสมำธิใจจะได้สงบ พอได้ควำม

สงบแล้วถึงค่อยมำพิจำรณำร่ำงกำยว่ำไม่เท่ียง เป็นทุกข์  

เป็นอสุภะ ไม่สวยไม่งำม เป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ พอปล่อย 

วำงร่ำงกำยได้แล้วถึงไปขั้นเวทนำ ไปพิจำรณำเวทนำ

ว่ำเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ไปควบคุมบังคับไม่ได้  

เวลำเจ็บอยำกจะให้มันหำยเจ็บไม่ได้ ต้องปล่อยให้มัน

เจ็บไป ถ้ำไปอยำกให้มันหำยเจ็บ มันจะทุกข์ทรมำนใจ  

ถ้ำไม่อยำกจะทุกข์ทรมำนใจก็ต้องยอมรับควำมจริงของ

เวทนำว่ำมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ มันมำมันไปตำม

เรือ่งของมนั ไปส่ังมนัไม่ได้ พอเรำเข้ำใจเรำกจ็ะปล่อยวำง 

๖๑
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เวทนำได้ เรำก็จะไม่ทุกข์ และเรำถึงไปขั้นจิตอีกทีหนึ่ง  

ขั้นจิตก็คือเรำต้องดูจิตว่ำมันไม่เที่ยงเหมือนกัน อำรมณ์

ของจิตมันไม่เท่ียง มีกำรเกิดดับๆ เปล่ียนไปเปล่ียนมำ  

มีสุขมีทุกข์ มีสงบมีไม่สงบ ก็รู้ตำมควำมเป็นจริงแล้วก็ 

ปล่อยวำง เหมือนกับปล่อยวำงเวทนำ เรำถึงจะเข้ำสู่ขั้น 

ธรรมได้ ธรรมก็คือเรำจะเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่ำควำมทุกข์ 

ของเรำเกดิจำกควำมอยำกทีจ่ะไปยุ่งกบัส่ิงต่ำงๆ อยำกไป 

ยุ่งกับร่ำงกำย อยำกไปยุ่งกับเวทนำ อยำกไปยุ่งกับจิต  

มันเลยท�ำให้เรำทุกข์ มันจึงจะถึงขั้นธรรมนั้นได้ 

 ดงันัน้เรำก�ำลังพูดถงึถ้ำกำรศกึษำกร็ะดบัปรญิญำเอก  

ตอนนีเ้รำอยู่แค่ชัน้อนบุำล ก.ไก่ ข.ไข่ ไปก่อนเถอะ หดัพุทโธ 

ให้ได้ก่อนเถอะ ให้มีพุทโธแล้วค่อยไปว่ำกัน พุทโธยังไม่มี  

ท�ำใจให้สงบเป็นสมำธิไม่ได้ แล้วจะไปธรรมำนสุสติ มนัจะ 

ไปเรียนระดับปริญญำเอกได้ยังไง เมื่อยังเรียน ก.ไก่ 

ข.ไข่ ไม่ได้ ให้หัดเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ ให้มันอ่ำนออกเขียน 

ไดก้่อน แล้วค่อยขึ้นสู่ชั้นประถม ชั้นมัธยม ชั้นปริญญำตรี  

โท เอก ขึ้นไป ถึงบอกว่ำธรรมนี้มันมีขั้นมีตอน เวลำนี้ 

เรำมำศกึษำแต่เรำศกึษำมนัท้ังหมดเลย ศกึษำท้ังต�ำรำเลย 
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ตั้งแต่ขั้นอนุบำลถึงขั้นปริญญำเอกเลย แล้วเรำก็อยำกจะ 

ไปถึงขั้นปริญญำเอกเลยต้ังแต่เรำเริ่มท�ำ มันก็ท�ำไม่ได้

เพรำะไม่มีก�ำลัง พอจะเข้ำโรงเรียนก็จะขอไปเรียนระดับ

ปริญญำเอกเลย เขำบอกใจเย็นๆ หนู มำท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ 

A B C นับ ๑ ๒ ๓ ก่อน แล้วค่อยไปเรียนอะไรขั้นต่อไป 

 อันนี้่คือสติปัฏฐำน ๔ มันเป็นหลักสูตรของปริญญำ

ตรี โท เอก เอำตั้งแต่ขั้นตรีไปก่อน ขั้นสติ แล้วก็ขั้นสมำธิ  

แล้วค่อยมำขั้นปัญญำ ปัญญำก็ต้องขั้นร่ำงกำยก่อนแล้ว 

ขั้นเวทนำ แล้วก็ขั้นจิต แล้วถึงจะไปขั้นธรรมได้
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โยม: หลวงพ่อครับ นั่งสมาธิในป่าคนเดียว ผีจะรบกวน

ไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ผีมันจะรบกวนก็รบกวนได้ทุกแห่ง

ทุกหน เพรำะว่ำไม่มทีีไ่หนท่ีผีไปไม่ได้ถ้ำมนัจะไป ควำมจรงิ 

ผีไม่มหีรอก ผีท่ีม ีผีทีห่ลอก กค็อืผีในใจเรำนี ้พออยู่ท่ีไหน

เปล่ียวๆ มนัออกมำเยอะแยะเลย เวลำไปอยู่ศนูย์กำรค้ำนี้

ไม่เห็นโผล่ออกมำเลย ที่ไหนคนเยอะๆ นี่ผีกลัว พอที่ไหน

ไม่มีคน พออยู่คนเดียว ผีออกมำเต็มไปหมดเลย

๖๒
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โยม: กราบเรียนถามพระอาจารย์ครบั ผมเป็นคนโมโหร้าย 

เวลาผมโกรธผมจะคมุตัวไม่ได้ มนัท�าให้ใจเป็นทุกข์ ขอวธิี

แก้ไขด้วยครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ฝึกสติไว้ให้มำกๆ หมัน่ท่องพุทโธๆ ไป

เรื่อยๆ เวลำเกิดควำมโกรธขึ้นมำก็พุทโธๆ บริกรรมพุทโธ

ให้มนัถียิ่บไปเลย อย่ำไปคดิถงึเรือ่งท่ีท�ำให้เรำโกรธ อย่ำไป 

คิดถึงคนท่ีท�ำให้เรำโกรธ เดี๋ยวมันก็สงบ แล้วก็หำยโกรธ 

หรือควำมกลัวก็เช่นเดียวกัน ไปเจอผีก็รีบพุทโธๆ ไป  

อย่ำส่งใจไปหำผี ให้อยู่กบัพุทโธๆ เดีย๋วใจสงบ ควำมกลัวผี 

กห็ำยไป ผีกห็ำยไป ผีมนัเกดิจำกควำมคดิของเรำ คดิถงึมนั 

มันก็มำ ไม่คิดถึงมัน มันก็ไม่มำ

๖๓
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โยม: กราบเรียนถามค่ะ การที่เราไปฏิบัติธรรมแล้วเฝ้ารอ

ให้จบคอร์สเร็วๆ หรือแม้แต่ตอนที่เราสวดมนต์ นั่งสมาธิ 

หรอืเดนิจงกรมในช่วงเวลาทีก่�าลังเข้าคอร์สปฏบัิติ แล้วเรา

อยากให้หมดเวลาตอนนั้นเร็วๆ ถือว่าเราผิดมากไหมคะ 

แล้วจะแก้ไขให้ไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรคะ

พระอาจารย์สุชาติ: มันเป็นกิเลสในควำมอยำก พอเกิด 

ควำมอยำก ใจก็ไม่สงบ ใจแทนท่ีจะไปปฏิบัติเพ่ือท�ำใจ 

ให้สงบ กลับไปท�ำให้ใจไม่สงบด้วยควำมอยำก ดงันัน้เรำก็

ต้องบังคบัใจว่ำต้องอยู่ต่อไป อยู่กบัเวลำ อยู่กบักำรปฏบัิติ  

วิธีจะบังคับใจก็ใช้สติบังคับมัน ใช้พุทโธๆ บังคับมัน  

อย่ำปล่อยให้มันคิดถึงเวลำ กี่โมงแล้ว กี่ชั่วโมงแล้ว วันที่

เท่ำไรแล้ว จะกลับบ้ำนเมือ่ไร ถ้ำปล่อยให้มนัคดิมนัจะเกดิ

ควำมอยำก อยำกจะกลับทันท ีแต่ถ้ำให้มนัอยู่กบัพุทโธๆ ไป  

มันก็จะลืมเรื่องของวันที่ วันเวลำ มันก็จะไม่มีควำมอยำก

เกิดขึ้นมำ ดังนั้นไปนี่ต้องพยำยำมฝึกสติให้มำกๆ ไม่งั้น

เดีย๋วบำงทอียู่ไม่ได้ ตบะแตก ศลีขำด ขอลำกลับบ้ำนก่อน 

๖๔
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เพรำะควำมอยำก พอคิดถึงบ้ำน คิดถึงคนนั้นคิดถึง 

คนนี้ อยำกจะไปท�ำเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็อยู่ต่อไปไม่ได้ ก็ต้อง

ขอลำกลับไป แต่ถ้ำควบคุมควำมคิดได้ ให้พุทโธๆ ไป

เรื่อยๆ มันก็จะลืมเรื่องรำวต่ำงๆ มันก็จะอยู่ได้

โยม: เรียนท่านอาจารย์ จิตผู้รู้นั้นมีระดับเหมือนกับสติ 

ไหมคะ ที่มีมากเกินร้อยไหมคะ

พระอาจารย์: จิตผู้รู้นี้ไม่มีระดับแล้ว ส่ิงท่ีมีระดับก็คือ 

สติปัญญำ ตัวรู้นี้เหมือนกันหมด เพียงแต่ว่ำตัวรู้นี้ถูก 

ควำมหลงครอบง�ำอยู่ จงึต้องใช้สติปัญญำมำแก้ควำมหลง 

เพ่ือให้จิตตัวรู้นี้จะได้ไม่หลงตำมควำมหลง สติปัญญำ 

มันก็มีหลำยระดับ อย่ำงท่ีสอนเมื่อกี้นี้ ระดับธรรมดำ  

ระดบัอรยิะ ระดบัร่ำงกำย ระดบัเวทนำ ระดบัจติ นีเ้ป็นระดบั 

สติปัญญำท่ีต่ำงกนัขึน้ไป ต้องค่อยๆ เรยีนรูเ้พ่ิมเติม พัฒนำ 

ขึ้นไปตำมล�ำดับ

๖๕
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โยม: เมื่อวันพฤหัสฯ ใส่บาตรและกรวดน�้าเสร็จ แล้วเกิด

อาการเย็นฉ�่าที่กลางหน้าผาก เรียกว่าอาการอะไรคะ

พระอาจารย์: ปีติ เกดิปีติสุขขึน้มำจำกผลบุญทีเ่รำได้ท�ำไว้

๖๖

๖๗
โยม: ให้ของเล่นเด็กบาปไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องดูเหตุผลว่ำให้ท�ำไม ถ้ำเด็กมี 

ของเล่นบ้ำงก็ไม่เสียหำย ถ้ำให้มำกเกินไปก็ไม่ดี คือมัน

ต้องมีควำมเหมำะสม บำงทีให้ของเล่นกับเด็กที่ท�ำให้เกิด

ปัญญำกจ็ะด ีสอนให้เขำคดิ เพรำะของเล่นบำงอย่ำงท�ำให้

เดก็ต้องใช้ปัญญำ ใช้ควำมคดิ ใช้เหตุใช้ผล ถ้ำให้ของเล่น  

แบบนั้นมันก็ช่วยส่งเสริมสติปัญญำ ถ้ำให้ของเล่นแบบ 

ส่งเสริมควำมอยำกในกิเลสตัณหำก็ไม่ควร เช่น ให้ตุ๊กตำ
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สวยๆ แล้วก็ให้เด็กแต่งเนื้อแต่งตัวให้ตุ๊กตำ มันก็จะท�ำให้

เกิดกิเลสอยำกสวยอยำกงำมขึ้นมำ ตัวเองก็อยำกสวย 

อยำกงำม พอโตขึ้นก็อยำกจะซื้อของสวยๆ งำมๆ มำใส่ 

เหมือนตอนท่ีเล่นกับตุ๊กตำตอนเด็กๆ ดังนั้นควรจะเอำ 

ของเล่นที่ใช้ปัญญำ เช่น Puzzle หรือของอะไรที่ให้เด็ก 

ต้องใช้สติใช้ปัญญำคิดว่ำจะต้องเอำชิ้นส่วนต่ำงๆ เหล่ำนี้ 

มำรวมกันให้เป็นผืนเป็นแผ่นเดียวกันได้อย่ำงไร อันนี ้

ต้องใช้ปัญญำ เพรำะว่ำแต่ละชิ้นมันมีขนำดไม่เท่ำกัน  

มีรูปลักษณะไม่เท่ำกัน อย่ำงนี้ถ้ำจะให้ของเล่นควรจะให้

ของเล่นทีเ่สรมิสติปัญญำ อย่ำให้ของเล่นท่ีเสริมควำมหลง 

ควำมรักควำมสวยควำมงำม ควำมอยำกร�ำ่อยำกรวย หรือ

อะไรท�ำนองนี ้อย่ำไปส่งเสรมิของเล่นแบบนัน้ หรือของเล่น

ที่ส่งเสริมควำมรุนแรง ซื้อปืนมำให้ยิงกัน ซื้อระเบิดมำให้ 

เล่นกันอะไรท�ำนองนี้ ของเล่นก็มีส่วนที่สอนเด็กให้ฉลำด 

ก็ได้ สอนเด็กให้หลงก็ได้ สอนเด็กให้มีควำมรุนแรงก็ได้  

มีควำมโหดร้ำยทำรุณก็ได้ ฉะนั้นก็ต้องรู้จักซื้อของเล่น 

ให้เด็ก ซื้อของเล่นที่ท�ำให้เด็กนี้ฉลำด สอนให้เด็กเป็นคน 

มีควำมเมตตำกรุณำ อย่ำงนี้ก็ต้องพิจำรณำดูเอำ
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โยม: นั่งสมาธิแล้วเคยนั่งจิตนิ่งได้ค่ะ แต่หลังๆ นั่งแล้ว 

ไม่นิ่งเลย ถือว่าปฏิบัติถอยหลังลงไหมคะ

พระอาจารย์: ถ้ำไม่นิง่กไ็ม่ได้ผล ท่ีไม่ได้ผลเพรำะว่ำสติมนั

ไม่อยู่กบัเนือ้กบัตัว ใจไม่อยู่กบัเนือ้กบัตัว ไม่มสีติ นัง่แล้วคดิ 

มันก็เลยไม่นิ่ง ถ้ำจะนั่งให้มันนิ่งต้องมีสติก�ำกับใจ เช่น 

มพุีทโธๆ ไป หรอืมกีำรดลูมหำยใจเข้ำออกไป กล็องย้อนไป 

ดูตอนที่เรำนั่งนิ่งมันนิ่งยังไง ก็ลองเอำวิธีนั้นกลับมำใหม่

๖๘
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โยม: เวลาฝึกสติบ่อยๆ ในชีวิตประจ�าวันแล้ว รู้สึกว่าเป็น

คนท�าอะไรช้าลง คิดช้า ไม่ค่อยทันคน รู้สึกมีอุปสรรคใน

การท�างาน ขอค�าแนะน�าจากท่านอาจารย์ด้วยครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ควำมจริงกำรฝึกสติไม่ได้ท�ำให้ควำม

คดิช้ำหรอก กำรฝึกสติเป็นกำรควบคมุควำมคดิ เรำสำมำรถ 

ควบคุมควำมคิดให้คิดช้ำก็ได้ให้คิดเร็วก็ได้ ถ้ำคิดช้ำมัน

ก็ไม่ใช่ผลท่ีเกิดจำกำรฝึกสติ มันเป็นเรื่องของกำรท่ีเรำ 

คิดช้ำเอง คิดไม่เป็น มันก็คิดช้ำไป

๖๙
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ถาม: ถวายหมวกกันหนาวพระ พระสวมใส่ ท่านจะอาบัติ 

ไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่หรอก ก็เห็นสวมใส่กันอยู่ เวลำมัน

หนำวๆ ท่ำนก็สวมใส่ นอกจำกว่ำเวลำที่ท่ำนไปสู่ที่ชุมชน

ท่ำนมักจะถอดออก เพรำะว่ำโดยมำรยำท โดยควำม 

เหมำะสมของพระ เวลำไปต่อหน้ำสำธำรณะกจ็ะไม่สวมใส่ 

อะไร ใส่แต่แค่จีวรเท่ำนั้นเอง

โยม: ฝึกสตินานแค่ไหนถงึจดุไหนถงึจะเรยีกว่าฝึกจนได้สติ

พระอาจารย์สุชาติ: ฝึกจนนั่งสงบ นั่งสมำธิแล้วจิตสงบ 

๗๐

๗๑
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๗๒
โยม: ความเหงาอยู่ในอะไรในขนัธ์ ๕ เจ้าคะ หรอืเป็นนวิรณ์

พระอาจารย์สุชาติ: เป็นควำมอยำก เป็นผลที่เกิดจำก 

ควำมอยำก เป็นอำรมณ์ เป็นธรรมำรมณ์ เวลำอยำกมเีพ่ือน 

อยำกไปหำเพ่ือนแล้วไม่ได้ไป ต้องอยู่คนเดียว ก็เหงำ 

เศร้ำสร้อย หงอยเหงำ ว้ำเหว่ ใจหิว ใจอยำกได้รูป เสียง 

กล่ิน รส พอไม่ได้เสพสัมผัสกบัรปู เสียง กล่ิน รส ของคนนัน้ 

คนนี้ ก็เลยเหงำขึ้นมำ จึงต้องหำของแก้เหงำอยู่เรื่อยๆ 

ตอนนีก้เ็ลยมมีอืถอืแก้เหงำกนั เวลำอยู่คนเดยีวกเ็ปิดมือถอื 

ไลน์กัน ดูโน่นดูนี่กัน แต่ถ้ำเกิดมือถือเสียนี่ก็จะเหงำแล้ว  

เพรำะไม่สำมำรถที่จะติดต่อใครได้
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๗๓
โยม: ความโกรธ ความไม่พอใจ เท่ากับเราละวางไม่ได้ 

ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ใช่ เรำควบคุมใจเรำไม่ได้ เกิดจำก

ควำมอยำกของเรำ อยำกให้เขำเป็นอย่ำงนั้นเป็นอย่ำงนี้  

พอเขำไม่เป็นเรำก็โกรธเขำ อยำกให้เขำท�ำอย่ำงนั้น 

ท�ำอย่ำงนี้ให้เรำ พอเขำไม่ท�ำให้เรำ เรำก็โกรธเขำ ดังนั้น

เรำต้องมำลดควำมอยำกลง อย่ำไปอยำกได้อะไรจำกใคร 

แล้วเรำจะไม่โกรธใคร



92

โยม: เวลานั่งฟังเทศน์เห็นบางคนนั่งหลับตาภาวนา  

พระอาจารย์มีเทคนิคในการฟังเทศน์ไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ถ้ำฟังเทศน์ก็ต้องต้ังใจฟัง อย่ำนั่ง 

ฟังเทศน์แล้วกพุ็ทโธๆ ไป หรอืดลูมไป เพรำะว่ำมนัเป็นกำร 

ท�ำงำน ๒ อย่ำง กำรดูลมนี้มันก็จะท�ำให้เรำไม่ได้ฟังเทศน์ 

ตอนท่ีเรำพุทโธเรำก็จะไม่ได้ฟังเทศน์ เวลำฟังเทศน์นี้เรำ

ต้องฟังเทศน์ เรำอย่ำไปดูลม อย่ำไปพุทโธ มิฉะนั้นแล้ว 

อำจจะท�ำให้ใจไม่สงบเพรำะมนัชนกนั เรำพุทโธ เสียงธรรม 

มันก็เข้ำมำ มันก็จะรบกวนกัน ฉะนั้นกำรฟังเทศน์นี้ 

เรำต้องกำรฟังเพ่ือให้เกดิปัญญำ ฟังให้เรำเข้ำใจว่ำส่ิงท่ีเรำ

ได้ยินได้ฟังนีม้อีะไร เขำพูดอะไรถงึเรือ่งอะไร กต้็องมีสติฟัง 

อยู่กบักำรฟังเทศน์อย่ำงเดยีว แล้วถ้ำเรำฟังแล้วเรำพิจำรณำ 

ตำมได้ เรำกจ็ะเกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจขึน้มำ เรียกว่ำปัญญำ  

สัมมำทิฏฐิ แล้วก็จะท�ำให้ใจเรำสงบได้เหมือนกัน ฉะนั้น 

กำรฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่ต้องไปพุทโธ ไม่ต้องดลูมหำยใจ ให้ม ี

สติกบัเสียงธรรมทีเ่ข้ำมำสัมผัส ถ้ำพิจำรณำได้กพิ็จำรณำไป  

ก็จะได้ปัญญำ ถ้ำพิจำรณำไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆ แทน

พุทโธ แทนลม แล้วก็จะท�ำให้ใจสงบได้เหมือนกัน

๗๔
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๗๕
โยม: เรียนถามพระอาจารย์ สามีภรรยาแยกกันอยู่ แต่ยัง

ไม่ได้หย่า หากมีคนใหม่ถือว่าผิดศีลไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กอ็ยู่ทีส่ำมภีรรยำจะตกลงกนัไว้อย่ำงไร 

ถ้ำตกลงกันว่ำเรำไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะ คุณอยำกจะไป

นอนกับใครก็โอเค มันก็ไม่ผิดศีล เพรำะว่ำกำรถือศีลข้อนี้ 

เพื่อไม่ให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท เกิดควำมบำดหมำงใจกัน 

เกิดควำมโกรธเกลียดกันนั่นเอง ถ้ำยังเป็นสำมีภรรยำอยู่  

เรำก็จะหวังให้เขำซื่อสัตย์ต่อเรำ พอเขำไปยุ่งกับคนอ่ืน 

ก็จะท�ำให้เรำเสียใจ ท�ำให้เรำโกรธได้ แต่ถ้ำเรำรู้ล่วงหน้ำ

แล้วว่ำตอนนี้เรำไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว เพียงแต่ว่ำทำง 

กฎหมำยหรือว่ำทำงสังคมยังบังคับให้เรำเป็นสำมีภรรยำ

กันอยู่ แต่ทำงจิตใจทำงปฏิบัตินี้เรำถือว่ำเรำเป็นเพ่ือน 

กนัแล้ว เรำไม่ได้เป็นคูก่นัแล้ว ไม่ได้เป็นของกนัและกนัแล้ว  

ถ้ำอย่ำงนีก้ไ็ม่ถอืว่ำผิดศลี เพรำะไม่ได้ถอืว่ำเป็นสำมภีรรยำ

กันแล้ว
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โยม: พระอาจารย์คะ หนูคิดว่าหนูให้อภัยกับคนท่ีโกง 

เงินหนไูด้แล้ว แต่หนไูม่อยากให้เขารูว่้าหนอูภยัให้ แล้วหนู

จะให้อภัยเขาได้จริงหรือเปล่าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็อยู่ในใจเรำ ถ้ำไม่มีควำมรู้สึกอะไร

กับเขำแล้ว ก็แสดงว่ำเรำให้อภัยเขำแล้ว ถ้ำเรำไม่โกรธ

เกลียดเขำ ถ้ำเรำไม่เคยคิดอยำกจะได้เงินคืนจำกเขำแล้ว 

ก็ถือว่ำเรำให้อภัยเขำแล้ว เรำก็ไม่ต้องไปบอกเขำก็ได้  

พอบอกเขำแล้วอำจจะท�ำให้เขำเสียนิสัย พอเขำรู้ว่ำเรำ 

ให้อภัยเขำ เดี๋ยวก็อำจจะท�ำซ�้ำอีกก็ได้ ดังนั้นเรำก็ไม่ต้อง

ไปบอกเขำก็ได้ แล้วก็อย่ำไปให้เขำยืมเงินอีก

๗๖
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โยม: การเตรียมตัวบวชชีในอนาคต ตอนนี้เราต้อง 

เตรียมใจเตรียมตัวอย่างไรเจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องฝึกศีล ๘ ให้ได้ ฝึกนั่งสมำธิ 

ฝึกเดินจงกรม ฝึกเจริญสติให้ได้ นั่งสมำธิให้เป็น พอเรำ 

ท�ำได้แล้วทีนี้ก็ไปหำวัดหรือไปหำท่ีอยู่ต่อไป ท่ีไหนจะ

เหมำะสมกับเรำก็ไปหำท่ีเหล่ำนั้น พอเรำได้ท่ีแล้วเรำก็ 

ไปบวชได้ ไปอยู่ได้

๗๗
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โยม: กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ฟังเทศน์บ่อยๆ  

จนบางครั้งสามารถอ่านนิสัยใจคอของคนรอบข้างได้ 

ถือว่าเป็นปัญญาขึ้นในระดับหนึ่งไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เป็น เพรำะเรำจะได้รู้นิสัยของคน  

เพรำะธรรมนีจ้ะแสดงเรือ่งนสัิย เรือ่งโลภ โกรธ หลง ของคน 

เมื่อก่อนเรำจะไม่ได้ดูคนในลักษณะนี้ เรำจะดูว่ำเขำสวย

หรือไม่สวย เขำรวยหรือไม่รวย เขำเก่งหรือไม่เก่ง แต่เรำ 

จะไม่ได้ไปดท่ีูใจของเขำว่ำใจของเขำมศีลีมธีรรมหรอืเปล่ำ 

มีปัญญำหรือเปล่ำ มีควำมสงบ หรือมีควำมโลภ มีควำม

โลภโมโทสันหรอืเปล่ำ เรำไม่ได้มองเรำกเ็ลยไม่รู ้แต่เดีย๋วนี ้

พอเรำได้ศึกษำธรรมแล้ว เรำก็จะรู้ว่ำคนเรำนี้นอกจำกมี 

ควำมรู้ มคีวำมรวย มคีวำมสวย มอีะไรแล้ว มนัยังมอีย่ำงอืน่ 

ที่เรำมองไม่เห็นกัน

๗๘
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โยม: ท�าอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นาน ๓ ชั่วโมงคะ 

พระอาจารย์สุชาติ: ก็นั่งไปเรื่อยๆ อย่ำไปลุกสิ ถ้ำยัง 

ไม่ถึงเวลำก็อย่ำไปลุก

โยม: นั่งสมาธิแล้วเกิดนิวรณ์ครับ เรียนพระอาจารย์ขอ 

ค�าแนะน�าด้วยครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องแก้นิวรณ์ นิวรณ์ตัวไหนเกิด 

ก็ต้องแก้มัน ถ้ำมันง่วงนอนก็ต้องแก้ เช่น ไปนั่งในท่ี 

น่ำกลัว ไปนั่งในป่ำช้ำ ถ้ำไปนั่งในป่ำช้ำไม่ได้ก็ลองงด 

อำหำร อดอำหำรดู มันก็จะไม่ง่วงนอน

๗๙

๘๐
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โยม: ตอนนั่งสมาธิเกิดรู้สึกเบาๆ นิ่งสบาย นั่นคือสงบ 

ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กม็สีงบหลำยระดบั มันอำจจะยังสงบ 

ขั้นต้นอยู่ ยังไม่ถึงขั้นลึก ขั้นที่ท�ำให้เรำเกิดฉันทะ วิริยะ  

ขึ้นมำ ถ้ำอยำกจะให้มันเกิดในขั้นอิทธิบำท ๔ นี้ จิตต้อง 

รวมเป็นหนึ่ง แล้วก็จะพบกับควำมสุขที่มหัศจรรย์ใจที่เรำ 

ไม่เคยสัมผัสมำก่อน แล้วมันจะท�ำให้เรำเกิดมีควำมยินดี

ที่จะปฏิบัติให้มำกขึ้นไป

๘๑
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โยม: จิตผู้รู้นั้นจะปรุงแต่งทางธรรมได้ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ แต่ส่วนใหญ่ถ้ำเรำไม่สอนมัน  

มันจะปรุงแต่งไปในทำงกิเลส เพรำะจิตของพวกเรำนี้ถูก

กิเลสคุม เป็นผู้บงกำร อวิชชำเป็นกิเลส หัวหน้ำของกิเลส

กค็อือวิชชำ มนัจะบงกำรควำมคดิปรงุแต่งให้เรำปรงุไปใน

ทำงโลภ โกรธ หลง ท�ำให้เรำโลภอยำกได้ลำภ ยศ สรรเสรญิ 

พอไม่ได้ก็ท�ำให้เรำโกรธ เรำจึงต้องมำสร้ำงธรรมะขึ้นมำ

เพ่ือให้ธรรมะบงกำรให้มันคิดไปในทำงธรรม เรำก็ต้อง 

สร้ำงธรรมะด้วยกำรศึกษำด้วยกำรปฏิบัติธรรม พอเรำ 

ได้ศกึษำได้ปฏบัิติธรรม ต่อไปธรรมกจ็ะมำบงกำรจติใจเรำ  

มันก็จะให้เรำคิดไปในทำงท�ำบุญท�ำทำน คิดไปในทำง

รักษำศีล คิดไปในกำรปล่อยวำง คิดไปในทำงเจริญสติ 

สมำธิ ปัญญำ

๘๒
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โยม: ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ คุณแม่หนูเป็นห่วง 

อยากให้ลูกๆ แต่งงาน เพราะกลัวว่าแก่แล้วจะไม่มคีนดแูล 

แต่หนมูองว่าแต่งงานไม่ใช่ทางออก เข้าหาธรรมะดกีว่า และ 

มีเป้าหมายในทางธรรม ไม่ใช่ทางโลก

พระอาจารย์สุชาติ: ถูกต้อง เพรำะว่ำคนเรำนี้ไม่แน่นอน 

แต่งงำนแล้วแทนที่จะมำดูแลเรำ อำจจะมำเป็นเหลือบมำ

ดูดกินเรำก็ได้ แทนที่จะมำช่วยเรำ กลับจะมำให้เรำต้อง

ช่วยเขำกไ็ด้ เกดิแต่งงำนแล้วเกดิเขำเป็นอัมพฤกษ์อัมพำต

ขึน้มำจะท�ำยังไง จะทิง้เขำกจ็ะหำว่ำโหดร้ำยทำรณุใช่ไหม 

ดงันัน้คนเรำไม่แน่หรอก เอำส่ิงท่ีแน่ดกีว่ำ หำเงินดกีว่ำ หรือ 

หำธรรมะดีกว่ำ ท�ำเงินนี้มันยังไม่ทรยศกับเรำ เพียงแต่ว่ำ

มันอำจจะหมดได้ถ้ำเรำไม่รู้จักรักษำมัน แต่ถ้ำได้ธรรม

แล้วยิ่งดีใหญ่ ธรรมนี้จะไม่มีวันหมด ไม่มีวันทรยศกับเรำ 

แต่ถ้ำเรำยังหำธรรมไม่ได้ก็หำเงินไว้ก่อน แต่อย่ำไปหำคน 

๘๓
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 ในส่ิง ๓ อย่ำงนี ้ส่ิงท่ีแย่ทีสุ่ดกค็อืคน รองลงมำกค็อืเงิน  

รองลงมำก็คือธรรม ถ้ำเรำยังหำธรรมไม่ได้ก็หำเงินดีกว่ำ 

อย่ำไปหำคน หำคนแล้วเดี๋ยวจะน�้ำตำตกใน เวลำเขำ

เปลี่ยนไปหรือเวลำเขำเป็นอะไรไป

โยม: จะพูดกับคุณแม่อย่างไรดีเรื่องแต่งงาน

พระอาจารย์สุชาติ: บอกกับแม่ว่ำ แต่งงำนกับคนมัน 

ไม่แน่นะแม่ เดี๋ยวเกิดเขำเป็นอัมพฤกษ์อัมพำตขึ้นมำแล้ว

จะท�ำยังไง แทนท่ีเขำจะมำเล้ียงหน ูหนตู้องไปเล้ียงเขำอกี
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โยม: นั่งสมาธิได้แค่มีสติตามรู้ลมหายใจเข้าออก แต่จิต 

ไม่รวมไม่นิ่ง แบบนี้ผิดทางไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่ควรจะตำมรู้ลม ควรจะดูลมท่ี 

จดุเดยีว อย่ำตำมลมเข้ำไป อย่ำตำมลมออกมำ ให้ดตูรงจดุ 

ที่ปลำยจมูกหรือหน้ำอก ที่ปลำยจมูก ลมเข้ำจะได้สัมผัส

ท่ีปลำยจมูก จะรู้ว่ำตอนนี้ลมก�ำลังเข้ำ จะรู้ว่ำตอนนี้ลม

ก�ำลังออก หรือที่หน้ำอกก็ดูว่ำเวลำมันเข้ำมันก็จะพอง

ขึ้นมำ เวลำออกมันก็จะยุบ ท่ีเรียกว่ำยุบหนอพองหนอ 

กด็ทูีห่น้ำอก ถ้ำดทูีป่ลำยจมกูกด็วู่ำมนัเข้ำมนัออก แต่อย่ำ

ตำมลมเข้ำไป อย่ำตำมลมออกมำ ถ้ำตำมแล้วมันก็จะ 

ไม่นิ่ง ให้อยู่จุดเดียว

๘๔
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โยม: ถ้าอยากให้แม่ปล่อยวางได้ในทุกๆ เรื่อง จะบอกแม่

อย่างไรดีคะ เพราะแม่เป็นคนที่พูดอะไรด้วยไม่ได้เลยค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: เรำปล่อยวำงให้ได้ก่อน ปล่อยวำงแม่ 

ให้ได้ก่อน ถ้ำยังปล่อยวำงแม่ไม่ได้อย่ำไปอยำกให้แม่

ปล่อยวำงเลย ถ้ำเรำยังปล่อยไม่ได้ เรำจะไปอยำกให้คนอ่ืน 

เขำปล่อยได้อย่ำงไร มันง่ำยที่ไหน ถ้ำอยำกจะรู้ว่ำมันง่ำย 

กล็องท�ำตัวเองก่อน ท�ำตัวเองให้ปล่อยให้ได้ก่อน แล้วค่อย 

ไปท�ำให้คนอื่นปล่อย 

 อย่ำงพระพุทธเจ้ำท่ำนท�ำตัวของท่ำนให้ปล่อย 

ให้ได้ก่อน พอท่ำนท�ำตัวท่ำนปล่อยแล้ว ท่ำนก็มำสอน 

คนอื่นให้ปล่อย พอคนอื่นเห็นว่ำท่ำนท�ำได้แล้ว เขำก็ท�ำ

ตำมท่ำนเอง ถ้ำเรำปล่อยได้ เดี๋ยวแม่เขำก็ปล่อยเอง ที่แม่

ไม่ปล่อยเพรำะเรำไม่ปล่อย พอกัน

๘๕
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โยม: วิธีล้างบาปต้องท�าอย่างไรครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ล้ำงบำปไม่ได้หรอก บำปท�ำไปแล้ว 

ก็ต้องรอรับผลบำปเท่ำนั้นเอง วิธีที่จะล้ำงบำปก็ต้อง 

ล้ำงบำปท่ีเรำยังไม่ท�ำ ถ้ำเรำไม่ท�ำบำปใหม่ก็เท่ำกับเรำ

ได้ล้ำงบำปใหม่ อย่ำไปท�ำบำปใหม่ บำปเก่ำนี้ล้ำงไม่ได้  

บำปเก่ำกต้็องรอให้มนัล้ำงด้วยตัวมนัเอง ให้มันโผล่ขึน้มำ 

ให้มันส่งผล พอมันส่งผลแล้วบำปนั้นมันก็จะหมดไป

๘๖
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๘๗
โยม: หนูชอบท�าสมาธิมาก รู ้สึกเบ่ือสามี ไม่อยากมี

ครอบครัว อยากจะบวช หนูจะท�าอย่างไรคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็บวชสิ สำมีเดี๋ยวก็ต้องตำยจำกกัน 

อยู่แล้ว ไม่จำกเป็นก็จำกตำย จำกเป็นดีกว่ำจะได้ไป 

ปฏิบัติธรรม หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ได้ ถ้ำเรำจำกตำย

มันก็อำจจะไม่ได้ไปปฏิบัติ ฉะนั้นอยำกจะไปก็ไปเลย  

ก็หำกันได้ ท�ำไมจะเลิกกันไม่ได้ เมื่อก่อนเรำก็ไม่ได้อยู ่

กับเขำ เรำก็อยู่ได้ เขำก็อยู่ได้ พอมำอยู่ด้วยกันแล้ว  

ถ้ำมนัไม่มคีวำมสุขจะอยู่กนัไปท�ำไม เรำไปเขำจะดีใจซะอกี  

เขำจะได้ไปมีแฟนใหม่ เขำจะได้ของใหม่ ของเรำมันของ

เก่ำแล้ว ไม่ต้องไปกลัวหรอก เขำดีใจรบัรองได้ถ้ำเรำอยำก

จะเลิกกันเขำ
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โยม: ขณะท่ีนั่งสมาธิเกิดเวทนาขึ้นมา เช่น ปวดขามาก  

จะต้องท�าอย่างไรคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็อย่ำไปสนใจ ให้นั่งต่อไปโดยต้อง

มีอะไรก�ำกับใจให้ใจมีงำนท�ำ จะบริกรรมพุทโธก็ได้  

จะสวดมนต์ไปก่อนกไ็ด้ ถ้ำบรกิรรมไม่ได้กส็วดไปภำยในใจ  

อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำฯ ไป แล้วใจก็จะไม่มำ 

คิดถึงควำมเจ็บ เหมือนตอนเรำนั่งดูหนัง นั่งเล่นไพ่  

เวลำปวดฉี่ยังทนได้เลย เพรำะเรำไม่ได้ไปสนใจกับมัน  

ถ้ำเรำไม่สนใจแล้วมันจะไม่มำรบกวนใจเรำ พอเรำไป

สนใจแล้วมันอยำก อยำกจะก�ำจัดมัน มันเจ็บก็อยำกจะ 

ให้มันหำย ก็เลยย่ิงท�ำให้ปวดขึ้นมำอีกขั้นหนึ่งคือปวดใจ  

ไม่ได้ปวดท่ีร่ำงกำยแต่ปวดที่ใจเพ่ิมขึ้นอีกอันหนึ่ง แต่ถ้ำ 

เรำให้ใจมอีะไรท�ำ เช่น ดหูนงั นัง่เล่นไพ่นี ้มนัจะไม่ปวดมำก  

ถ้ำเรำนั่งสมำธิ เรำก็ต้องสวดมนต์หรือบริกรรมพุทโธไป 

หรอืดลูมหำยใจ อย่ำไปสนใจกบัควำมเจบ็ เพรำะควำมเจบ็ 

กจ็ะไม่มำรบกวนเรำ มนัจะหำยไม่หำยกไ็ม่เป็นปัญหำอะไร

๘๘
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๘๙
โยม: ถ้าเราภาวนาพุทโธแล้วเรารู้สึกอึดอัด เลยลองย้าย

ต�าแหน่งจากบริเวณที่ใบหน้ามาหน้าอก แล้วรู้สึกสบาย  

แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ ควำมจริงค�ำบริกรรมพุทโธนี้  

ไม่ต้องอยู่ท่ีไหนเลย ให้อยู่แต่ค�ำบริกรรมอย่ำงเดียวก็ได้ 

ไม่ต้องอยู่ท่ีหน้ำอก ไม่ต้องอยู่ท่ีจมูก นอกจำกถ้ำจะ

ดูลมเท่ำนั้นนั่นแหละถึงจะต้องดูท่ีจมูกหรือดูท่ีหน้ำอก  

แต่ถ้ำบริกรรมพุทโธอย่ำงเดียว ไม่ต้องใช้ลมก็ได้ ดูลม

อย่ำงเดยีวกไ็ด้ พุทโธอย่ำงเดยีวกไ็ด้ จะรวมกนักไ็ด้ แล้วแต่

อนัไหนจะเหมำะกบัเรำ เรำชอบอย่ำงไหนเรำกเ็อำอย่ำงนัน้ 

ถ้ำดท่ีูหน้ำอกแล้วพุทโธไปด้วยได้แล้วสบำยกท็�ำตรงนัน้ไป
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โยม: ซองกฐินและซองผ้าป่าได้ใส่ปัจจัยอธิษฐานไปแล้ว 

แต่ลืมจนเลยวันก�าหนด สามารถเอาไปถวายที่วัดอื่นแทน

ได้ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ ถ้ำเรำไม่สำมำรถเอำไปให้ที่วัดที่

เขำท�ำแล้วเขำเสร็จแล้ว ก็สะดวกที่วัดไหนก็เอำไปที่วัดนั้น

ก็ได้ หรือจะเอำไปให้ที่วัดนั้นก็ได้ไม่เป็นไร เขำก็เอำไปใช้

อย่ำงอื่นต่อได้เหมือนกัน

๙๐



109

๙๑
โยม: รู้สึกว่าตนเองเป็นคนอิจฉา บางครั้งคนอื่นได้ดีมีสุข

เรายินดีกับเขา แต่ปากไม่พูด ท�าให้ถามตัวเองว่า ดีใจกับ 

เขาจริงหรือเปล่า บางทีคิดว่าคนท่ีโชคดีท�าไมไม่เป็นเรา 

เป็นอย่างนี้บ่อยๆ ควรจะท�ายังไงดีคะถึงจะหายไป

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องท�ำใจ ต้องยอมรับสภำพว่ำ 

คนเรำท�ำบุญท�ำบำปมำไม่เท่ำกนั บุญบำรมไีม่เท่ำกนั โบรำณ 

เขำบอกว่ำแข่งรถแข่งเรือยังพอแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่ง

บำรมีนี้แข่งไม่ได้ เพรำะว่ำมันเป็นส่ิงท่ีต้องท�ำมำในอดีต 

ไม่ใช่เป็นส่ิงทีเ่รำท�ำในปัจจบัุน บุญบำรมีท่ีเรำได้รับในวนันี ้

ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจำกเหตุในอดีต 

 ฉะนัน้วนันีเ้รำสู้เขำไม่ได้ แต่วนัหน้ำเรำอำจจะชนะเขำ

ก็ได้ ขอให้เรำท�ำบุญบำรมีในวันนี้ให้มำกขึ้น เดี๋ยวพรุ่งนี้ 

เรำก็จะได้มำกกว่ำเขำเอง ฉะนั้นอย่ำไปอิจฉำริษยำให้

เสียเวลำให้เรำทุกข์ไปเปล่ำๆ เลย เพรำะอิจฉำก็ไม่ได ้

อยู่ด ีไปอจิฉำท�ำไม เรำต้องมองควำมจรงิ เหมอืนเขำปลูก

ต้นไม้มำตั้งหลำยปีแล้ว เขำก็ได้ผลไม้ออกมำ เรำเพิ่งมำ 
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ปลูกวันนี้แล้วเรำก็อยำกให้มันออกวันนี้ มันจะออกวันนี้ 

ได้อย่ำงไร เรำก็ต้องใจเย็นๆ พยำยำมปลูกไปเรื่อยๆ 

ท�ำควำมดีไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวผลของควำมดีมันก็จะ

งอกงำมออกมำเอง ตอนนี้ยังไม่งอกงำมก็อย่ำไปสนใจ 

เรื่องของเขำไม่ใช่เรื่องของเรำ เรำอย่ำเอำตัวเรำไปวัดกับ 

คนอืน่ ต้องวดักบัตัวของเรำเอง วัดกบัควำมเพียร ควำมขยัน 

ของเรำว่ำเรำขยันมำกหรือขยันน้อย ถ้ำเรำขยันน้อย 

ผลมันก็น้อย ถ้ำขยันมำกผลมันก็มำก เรำวัดตรงนี้ดีกว่ำ

เพรำะเรำสำมำรถท�ำได้ ส่วนผลของคนอืน่นีเ้รำไปคมุไม่ได้  

ไปคุมให้ผลเขำน้อยหรือให้ผลเขำมำกนี้ เรำคุมไม่ได้  

เพรำะผลของเขำเกิดจำกเหตุที่เขำกระท�ำมำ
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โยม: ดฉินัพยายามชกัจงูมารดาให้มาฟังธรรมพระอาจารย์

เทศน์ แต่ท่านพยายามปฏิเสธตลอด บางครั้งก็พูดจาที่ฟัง

ไม่ดี ดิฉันควรจะท�าอย่างไร และดิฉันจะบาปไหมคะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ไม่บำปหรอก เรำกท็�ำหน้ำท่ีของเรำแล้ว  

เรำเหน็ของด ีเหน็ทอง กบ็อกแม่ว่ำนีม้ทีองอยู่ตรงนี ้ถ้ำแม่ 

ไม่อยำกได้ก็ช่วยไม่ได้ ก็เท่ำนั้นเอง

๙๒
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โยม: เวลานั่งสมาธิได้ประมาณ ๑ ชั่วโมง ตลอดเวลาที่ 

ท�าสมาธิ จติอยู่ท่ีท้อง สว่างตลอดเวลาทกุครัง้ไป เป็นอย่างนี ้

ประมาณ ๑ ปีแล้ว เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิ จิตก็จะตั้งมั่นกับ 

ทุกเหตุการณ์ สามารถน�าคณุธรรมมาใช้กบัทกุเรือ่ง เพ่ือเป็น 

การพัฒนาให้ดย่ิีงขึน้ ขอให้หลวงพ่อช่วยแนะน�าการปฏิบัติ

เพิ่มเติมด้วยค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ต้องนั่งไปจนกว่ำจิตมันจะรวม 

เป็นหนึ่ง เพียงแต่แสงสว่ำงนี้ยังไม่พอ ต้องนั่งไปเรื่อยๆ 

จนกว่ำจติจะรวมแล้วนิง่สงบเป็นอปัปนำสมำธิ เป็นอเุบกขำ  

เป็นควำมสุขอย่ำงยิ่ง ถ้ำได้ถึงขั้นนั้นแล้ว เรำก็จะสำมำรถ 

ใช้ปัญญำมำดับควำมทุกข์ต่ำงๆ มำหยุดควำมอยำก 

ต่ำงๆ ได้ กพ็ยำยำมปฏบัิติให้มำกขึน้ นัง่ให้นำนขึน้ พอเจอ 

แสงสว่ำงแล้วก็อย่ำเพิ่งหยุด ให้พุทโธต่อไป ดูลมต่อไป

๙๓
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๙๔
โยม: เกีย่วกบัภกิษณีุ ท�าไมเมอืงไทยไม่ม ีและในบางประเทศ 

กม็ ีเพราะอะไรคะ ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เกดิความ 

เข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ พระพุทธศำสนำหลังจำกท่ีพระพุทธเจ้ำ

ตำยไปแล้ว ก็แตกเป็น ๒ หน่อ เรียกว่ำ เถรวำทกับ 

มหำยำน มหำยำนก็พวกท่ีเขำไปเผยแผ่ธรรมทำงเหนือ 

ของประเทศอินเดียขึ้นไป คือประเทศเนปำล ทิเบต จีน 

เกำหลี ญี่ปุ่น เขำจะไปทำงนั้น เขำก็มีสำยของเขำ เขำก็

ยังมีสำยของภิกษุณีอยู่ 

 ส่วนอีกสำยหนึ่งท่ีเรียกว่ำ เถรวำท ก็คือมำทำง

พม่ำ ประเทศไทย มำทำงลำว ทำงเขมร ทำงศรีลังกำนี้  

พวกภิกษุณีนี้ เขำได ้หยุดกำรบวชหลังจำกประมำณ 

พนักว่ำปี ก็ไม่มีกำรบวชภิกษุณี ภิกษุณีนี้ก็เลยขำดสำยไป 

พอขำดแล้วจะมำต่อใหม่ไม่ได้ เพรำะพระพุทธเจ้ำห้ำมต่อ  

พระพุทธเจ้ำบอกว่ำต่อไม่ได้ ถ้ำขำดแล้วกข็ำดเลย ทำงสำย 

เถรวำท คือทำงสำยของประเทศไทยเรำจึงไม่มีภิกษุณี  
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แต่ทำงสำยของมหำยำน ทำงญีปุ่่น ทำงเกำหลี ทำงประเทศจนี  

ทำงเนปำล เขำยังมภีกิษณีุอยู่ พวกท่ีอยำกเป็นภกิษณีุกเ็ลย

ต้องไปบวชทำงสำยมหำยำน พอบวชแล้วกม็ำอยู่เมอืงไทย 

มำเป็นมหำยำน เป็นภิกษุณี 

 แต่จะเป็นภิกษุณีหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นปัญหำอะไร  

เป็นภิกษุณีแล้วไม่ศึกษำ ไม่ปฏิบัติ ก็เหมือนกับคนท่ีเขำ 

ไม่ได้บวชแล้วไม่ได้ศึกษำ ไม่ได้ปฏิบัติ คนท่ีไม่ได้บวช

ภิกษณีุแต่ได้ศกึษำได้ปฏิบัติ กลับจะดกีว่ำคนท่ีเป็นภกิษณีุ

ท่ีไม่ได้ศึกษำ ไม่ได้ปฏิบัติ ฉะนั้นเรำอย่ำไปดูที่ว่ำเป็น

ภิกษุณีหรือไม่เป็น เป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีมันไม่ได้เป็น

ประเด็นส�ำคัญ ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ว่ำได้ศึกษำ ได้ปฏิบัติ 

ได้บรรลุธรรมหรือเปล่ำ
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โยม: จะวางใจอย่างไร มีหลานเกเรติดยา บอกสอนชักจูง

อย่างไรก็ไม่เชื่อ พยายามคิดว่าเขามีกรรมเป็นของตัวเอง 

เขาท�าอย่างไรได้อย่างนั้น คิดแบบนี้ได้ไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ:  ได้ ก็มันเป็นอย่ำงนั้น ก็เขำท�ำเอง  

เรำท�ำแทนเขำไม่ได้ เรำท�ำให้เขำเลิกติดยำไม่ได้ เขำจะติด

ก็เรื่องของเขำ เรำบอกเขำ เรำสอนเขำ พำเขำไปหำที่ที่จะ

ท�ำให้เขำเลิก แต่ถ้ำเขำไม่ไปก็ช่วยไม่ได้

๙๕
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โยม: กราบเรียนถามพระอาจารย์ นอนภาวนาไปเรื่อยๆ 

จนหลับ จู่ๆ เหมือนฝันว่าลอยสูงขึ้น แต่ลอยเฉพาะ 

ลมหายใจ พอเห็นสิ่งของอยู่ด้านล่างเลยเอาสติไปนึกดูว่า 

ท�าอะไรอยู่ กร็ูว่้านอนอยู่ ฝันอยู่ แต่ไม่รูว่้าจะท�าอย่างไรต่อ  

ขอโอกาสพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ลุกขึ้นมำนั่งซิ นอนภำวนำมันก็จะ 

ไม่เกิดประโยชน์ มันไม่สงบ กำรภำวนำนี้เพ่ือให้ใจสงบ 

เป็นสมำธิ ถ้ำนอนภำวนำมันก็ฝัน ถ้ำไม่อยำกจะฝันก็ลุก

ขึ้นมำนั่ง แล้วก็ก�ำหนดดูลมหำยใจเข้ำออก หรือบริกรรม

พุทโธไป แล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมำธิขึ้นมำ

๙๖
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๙๗
โยม: มบีางคนพูดว่า เทวดาสามารถท�าให้ธาตุขนัธ์ของพระ

เป็นพระธาตุได้ เช่น เส้นผมหรือฟันค่ะ หนูไม่เชื่อว่าจะ 

เป็นไปได้จรงิ ขอพระอาจารย์โปรดชีแ้นะตามความเป็นจรงิ 

ด้วยเจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: เทวดำท�ำไม่ได้หรอก ส่ิงที่จะท�ำให้

ร่ำงกำยบำงส่วนเป็นพระธำตุขึ้นมำได้ก็คือจิตท่ีสะอำด

บริสุทธิ์ คือจิตของพระอรหันต์ จิตที่ปรำศจำกควำมโลภ 

ควำมโกรธ ควำมหลง ปรำศจำกควำมอยำกต่ำงๆ เท่ำนั้น 

เช่น จิตของพระพุทธเจ้ำ จิตของพระอรหันต์นี้ สำมำรถ

ฟอกธำตุท�ำให้ร่ำงกำยบำงส่วนกลำยเป็นพระธำตุขึน้มำได้ 

แต่เทวดำท�ำไม่ได้ เพรำะเทวดำยังเป็นจติใจท่ียังไม่สะอำด

บริสุทธิ์ ยังมีกิเลส มีควำมโลภ โกรธ หลง อยู่ เป็นควำม

เข้ำใจผิด
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โยม: จะท�าเช่นไรคะให้พ่อแม่สนใจปฏบัิติธรรม ท่านเชือ่ว่า 

ท�าด ีช่วยเหลือให้ทานพอแล้ว ท่านชอบไปวดั นบัถอืพระค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็ไม่เป็นไร ให้ท่ำนท�ำอย่ำงนี้ไปก่อน 

เดี๋ยวท่ำนไปวัด ไปคุยกับพระ เดี๋ยวท่ำนก็จะสนใจเรื่อง

ของกำรศึกษำของกำรปฏิบัติธรรมต่อไปเอง ตอนนี้ท่ำน

ยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ได้ไปขั้นนั้นก็ต้องใจเย็นๆ

โยม: กระผมท�าสมาธิ พอจิตเริ่มมีสมาธิแล้ว ลมหายใจ

หายไปเป็นครั้ง ขอค�าแนะน�าจากพระอาจารย์ด้วยครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็นั่งเฉยๆ ไป ไม่มีลมดูก็ไม่ต้องด ู 

ดคูวำมว่ำงไป แต่อย่ำปล่อยให้ใจคดิ แล้วเดีย๋วจติกจ็ะรวม

แล้วสงบนิ่งต่อไป

๙๘

๙๙
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๑๐๐
โยม: เรยีนถามพระอาจารย์ คณุพ่อไม่สบาย เรานัง่สวดมนต์  

นั่งสมาธิ เราแผ่อุทิศส่วนกุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรโดยใช้

ชื่อพ่อ แบบนี้ได้ไหมคะ อาการพ่อจะหายป่วยไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่หำยหรอก ถ้ำหำยป่วยก็ไม่ต้องไป

โรงพยำบำล ไม่ต้องมีหมอ ไม่ต้องมียำ ท�ำไม่ได้หรอก 

ท�ำได้ก็คือบรรเทำเวรกรรมต่อกันได้อยู่ แผ่เมตตำให้กับ

เจ้ำกรรมนำยเวร เขำอำจจะผ่อนลดโทษให้เรำลงไปก็ได้ 

แต่ต้องแผ่แบบมขีองให้เขำ เช่น คนทีเ่ขำเกลียดเรำนี ้กซ็ือ้ 

ของขวัญไปให้เขำอยู่เรื่อยๆ เอำขนมไปฝำกเขำเร่ือยๆ 

เดี๋ยวเขำก็หำยเกลียดเรำเอง เขำก็จะรักเรำ แต่ถ้ำแผ่ด้วย

กำรนั่งเฉยๆ นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็สวดแผ่ให้เขำ เขำไม่รู้ 

เขำไม่ได้รับ ต้องให้เขำรับรู้ว่ำเรำได้แผ่เมตตำได้อุทิศ 

ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขำ ก็ซื้อของไปฝำกเขำ มีอะไร 

ก็ช่วยเหลือเขำ อย่ำงนี้เขำรับรู้แล้วก็จะท�ำให้เขำหำยจำก

ควำมโกรธเกลียดเคียดแค้นพยำบำทเรำได้
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โยม: อยู่กินกับภรรยามา ๑๒ ปี มีลูกชาย ๑ คน ๑๑ ขวบ 

ท่ีผ่านมาภรรยาดมีาก งานบ้าน ดแูลผมและลูกเป็นอย่างดี  

ไม่เถียง ไม่เคยพูดค�าหยาบคาย แต่เม่ือวันขึ้นปีใหม่นี้  

ผมจับได้ว่าภรรยาแอบคบชู้ จึงให้โอกาสภรรยากลับตัว

กลับใจ แต่ภรรยากลับแอบเกบ็เส้ือผ้าหนตีามชู้ไป ท�าให้ผม 

เจ็บปวดใจเป็นอย่างมากครับ ขอหลวงพ่อแนะน�าผม 

ด้วยครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ มองในแง่ดกีไ็ด้ เรำจะได้หำแฟนใหม่ได้  

เขำไปแล้วเรำก็จะได้ของใหม่ อยู่กับของเก่ำมำนำนแล้ว 

มันก็น่ำเบ่ือ ถึงเวลำควรท่ีจะเปล่ียนได้แล้ว ดีซะอีก 

เพรำะไม่เช่นนั้นถ้ำเขำอยู่กับเรำ เรำอำจจะต้องไปเป็นชู้

แทนเขำกไ็ด้ ตอนนีเ้รำไปเป็นชู้ได้อย่ำงสบำย ไม่มีใครเขำ 

ว่ำเรำแล้ว 

 ตอบแบบนี้จะถูกไหม แล้วแต่เรำจะมองในแง่ไหน  

ถ้ำมองในแง่ว่ำเขำเป็นของเรำ เขำทิง้เรำ เรำกเ็สียใจ แต่ถ้ำ

บอกว่ำ เออ เขำเป็นของเก่ำแล้ว เรำกอ็ยำกจะเปล่ียนใหม่  

๑๐๑
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เขำไปได้ก็ดี เรำจะได้หำใหม่ได้ จะได้ของดีกว่ำเก่ำซะอีก  

รถเก่ำเรำยังท้ิงเลยใช่ไหม รถเก่ำเรำยังหำใหม่เลย แล้วท�ำไม 

คนเก่ำจะหำใหม่ไม่ได้ ย่ิงถ้ำเขำเปิดโอกำสให้เรำใช่ไหม 

ถ้ำเขำไม่เปิดโอกำสก็ต้องทนอยู่กับเขำไปก่อน แต่ถ้ำ 

เขำไปกส็บำยเลยทนีี ้เรำกจ็ะได้ไป ทุกข์ท�ำไม ทุกข์กไ็ม่เกดิ 

ประโยชน์อะไร ท้ังๆ ท่ีมโีอกำสท่ีจะมคีวำมสุขกลับไปทกุข์

ก็แสดงว่ำเรำโง่

๑๐๒
โยม: ได้ยินบางคนพูดว่า ถ้าเราตักเตือนบอกกล่าวพระที่

ประพฤติผิดศลีหรอืท�าให้ศาสนามวัเมา ไม่บาป จริงไหมคะ  

เพราะท�าเพ่ือปกป้องพระศาสนา หรอืเราควรท�าเช่นไรดคีะ

พระอาจารย์สุชาติ: คือบอกก็ได้ เพียงแต่ว่ำบอกแล้วท่ำน

จะฟังหรอืเปล่ำเท่ำนัน้เอง แล้วมนัอยู่ท่ีกำลเทศะว่ำควรจะ

บอกหรือไม่บอก คือบำงทีเขำเป็นผู้ใหญ่กว่ำเรำ ไปบอก

แล้วเขำไม่ฟัง เขำโกรธเรำ แทนท่ีจะเป็นเพ่ือนกันต่อไป

ก็เลยกลำยเป็นศัตรูกันก็ได้ ก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่ำกำรจะ
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พูดหรือไปบอกใคร ไม่วำ่จะเป็นพระหรือเป็นโยม ต้องดู  

ฐำนะของเขำว่ำเขำสูงกว่ำเรำหรือเปล่ำ เช่น พ่อแม่นี้ 

ถ้ำเรำไปบอกพ่อแม่ก็อำจจะโกรธเรำก็ได้ อำจจะเสียใจ

ก็ได้ที่ลูกไปว่ำพ่อว่ำแม่ เขำถือว่ำเป็นกำรไม่เคำรพ เขำจะ

เสียใจตรงนั้น เรำก็ต้องระมัดระวัง ถ้ำเรำไม่อยู่ในฐำนะ 

ท่ีจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่กอ็ย่ำไปบอก นอกจำกผู้หลักผู้ใหญ่

เขำเปิดโอกำส เขำถำมว่ำ เออ ลูกมีอะไรเหรอ เห็นพ่อแม่ 

ท�ำอะไรไม่ดหีรือเปล่ำ ถ้ำเขำบอกอย่ำงนีก้บ็อกได้ เขำกจ็ะ 

ไม่เสียใจ เขำก็จะได้รับประโยชน์จำกกำรบอกของเรำ 

 ฉะนั้นกำรจะบอกใครนี้ต้องดูกำลเทศะ ดูควำม 

เหมำะสม ดผูลทีจ่ะเกดิตำมมำต่อไป ถ้ำพูดไปแล้วเกดิผล

เสียหำยขึ้นมำก็อย่ำไปพูดดีกว่ำ
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โยม: ความนึกคิดของพระอรหันต์มีอาการเผลอไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: ก็คิดได้ แต่จิตท่ำนไม่เผลอหรอก  

จิตท่ำนมีสติสมบูรณ์ แต่ควำมคิดท่ำนก็คิดของท่ำนไป  

แต่ท่ำนจะไม่คิดไปในทำงกิเลส ไม่คิดไปในทำงควำมโลภ 

โกรธ หลง ไม่คิดไปในทำงควำมอยำก

โยม: ตกกระไดพลอยโจนหรือพระอรหันต์ในปากเสือ 

มีวิธีฝึกไหมครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ ไม่รูเ้หมอืนกนั พระอรหนัต์ในปำกเสือ 

ก็พระท่ีไปปฏิบัติในป่ำ แล้วพอเจอเสือ เสือกัด ท่ำนก็

ปลงตำย ยอมตำย ท่ำนก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมำ  

ถ้ำไม่ตำยก็จะไม่ได้เป็น 

 เหมอืนเมือ่วำนนีม้ลูีกศษิย์ผู้หญงิคนหนึง่มำเล่ำให้ฟัง

ว่ำตัวเองเกือบตำยเพรำะว่ำอำเจียน ปวดท้อง ถ่ำยท้อง 

หลำยรอบ พอคดิว่ำตัวเองจะตำยกเ็ลยปลง ยอมตำย ใจก ็

เลยหำยทุกข์หำยกลัว หลังจำกนั้นมีควำมสุขมำก อันนั้น 

๑๐๓
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๑๐๔
โยม: พ่อและแม่เสียทันทีหลังจากเรียนจบ ท�าให้ไม่ได้

ตอบแทนท่าน ควรท�าอย่างไรดีคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ท�ำได้ก็เพียงแต่ทดแทนบุญคุณด้วย

กำรท�ำบุญอทุศิบุญไปให้กบัท่ำน เรำกท็�ำตัวเรำให้เป็นคนด ี 

ปฏิบัติบูชำเพ่ือจะได้รักษำชื่อเสียงของครอบครัวของ

ตระกูล ว่ำตระกูลนี้มีแต่คนดี พ่อแม่ถ้ำเขำรับรู้เขำก็จะมี

ควำมสุข

ก็เป็นแบบลักษณะตกกระไดพลอยโจน เพรำะถูกบังคับ 

ให้ท�ำ ถ้ำไม่มีเหตุบังคับให้ปลงก็ไม่ปลง 

 คนเรำบำงทีต้องมีเหตุกำรณ์บังคับ เช่น ไปอยู่ป่ำ

เจอเสือแล้วยอมปลง ยอมตำย ก็บรรลุเป็นพระอรหันต ์

ในปำกเสือได้ แต่ตัวก็ต้องตำยไป ตำยก็ตำย เพรำะยังไง 

ก็ต้องตำยอยู่ดี ตำยแบบนี้เรียกว่ำตำยแบบก�ำไร ตำยแล้ว

ได้เป็นพระอรหันต์
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๑๐๕
โยม: การบวชใจส�าคัญกว่าการบวชกายใช่ไหมคะ  

พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กำรบวชทีแ่ท้จรงินีต้้องบวชท่ีใจ ไม่ได้

บวชทีร่่ำงกำยเหมอืนคนสมยันีบ้วชกนั เช่น บวชเช้ำ สึกเย็น  

อนันีบ้วชร่ำงกำย คอืท�ำเป็นพิธี โกนหวัแล้วนุง่ห่มผ้ำเหลือง 

แล้วตอนเย็นก็สึก ลักษณะนี้ไม่ได้บวชนะ 

 กำรบวชใจ หมำยถึง เรำต้องศึกษำพระธรรมค�ำสอน 

ศกึษำแล้วเรำกต้็องปฏบัิติ พระพุทธเจ้ำสอนให้เรำรกัษำศลี 

ให้เรำหดันัง่สมำธิ ให้เรำฟังเทศน์ ศกึษำธรรมะให้เกดิปัญญำ  

เรำต้องท�ำส่ิงเหล่ำนีถ้งึจะเรยีกว่ำเรำได้บวชทำงใจ จะบวช 

เป็นพระหรือไม่บวชเป็นพระก็ถือว่ำได้บวชเหมือนกัน  

ถ้ำเรำสำมำรถปฏิบัติศีล สมำธิ ปัญญำ ได้
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โยม: พ่ออายุ ๘๐ ปีแล้ว แต่ยังหมกมุน่เรือ่งผู้หญงิ มผู้ีหญงิ

อายุคราวลูกมาหลอกเอาทรัพย์สินเงินทอง ลูกๆ ห้ามก็ 

ไม่ฟัง บางครั้งตัวดิฉันเองเครียดมากเลยค่ะ ดิฉันเอง

พยายามปล่อยวาง ส่งเงินทองทีห่ามาได้ด้วยความล�าบาก

ให้ทุกๆ เดอืน จดัหาอาหาร ดแูลรกัษายามเจบ็ป่วย แต่เวลา 

เหน็พ่อเป็นแบบนี ้บางครัง้กเ็กอืบจะถอดใจเลยค่ะ ตอนนี ้

ทุกข์ใจมากเลยค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่ควรท่ีจะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่อง 

ของพ่อเขำ ถ้ำพ่อเขำมคีวำมสุขแบบนีก้ป็ล่อยให้เขำท�ำไป  

เรำมีหน้ำท่ีเล้ียงดูส่งเสียเงินทองให้ท่ำนก็ให้ท่ำนไป  

ส่วนท่ำนจะเอำไปใช้อะไรก็แล้วแต่ท่ำน ขอให้ท่ำนอยู่

อย่ำงมีควำมสุข หนูก็จะได้บุญแล้ว หนูอย่ำไปกังวลดีกว่ำ  

เพรำะมนัเป็นเร่ืองนสัิยของพ่อเขำ เป็นส่ิงทีห้่ำมไม่ได้ ฉะนัน้  

หนูก็ท�ำหน้ำที่ของลูกไป สนับสนุนดูแลพ่อไป ส่วนพ่อจะ

เอำเงินไปท�ำอะไรก็เรื่องของพ่อไป ไม่เกี่ยวกับเรำ

๑๐๖
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๑๐๗
โยม: เราควรกตัญญูกับแม่เล้ียงไหมค่ะ คือต้ังแต่พ่อเสีย 

แม่เล้ียงก็ให้เราออกจากบ้านไป แล้วไม่ได้ส่งเสียให้เรา

เรียนจนจบ คอืตัดขาดทกุอย่างเลยค่ะ แต่เราพยายามท�าด ี

กบัเขา แต่ใจเราไม่รูสึ้กดนีีล่่ะคะคอืปัญหาของเรา เลยอยาก 

ปรึกษาพระอาจารย์ค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กตัญญ ูกแ็ปลว่ำควำมส�ำนกึในบุญคณุ

ของผู้อ่ืน ถ้ำแม่เล้ียงเขำไม่มีบุญคุณกับเรำ เรำก็ไม่ต้อง 

มีควำมกตัญญูกับเขำก็ได้ แต่ถ้ำเขำมีบุญคุณกับเรำ เรำก็ 

ต้องมีควำมกตัญญูกับเขำ ต้องตอบแทนบุญคุณท่ีเขำม ี

ต่อเรำ ฉะนั้น ไม่ใช่อยู่ที่ว่ำเป็นแม่เล้ียงหรือเป็นพ่อเล้ียง  

อยู่ท่ีว่ำเขำมีบุญคุณกับเรำหรือเปล่ำ แม้แต่ผู้อื่นที่ไม่ใช ่

เป็นญำติ ถ้ำเขำมีบุญคุณกับเรำ เรำก็ควรมีควำมกตัญญู 

กบัเขำ กำรทดแทนบุญคณุนีถ้อืว่ำเป็นกำรกระท�ำท่ีด ีฉะนัน้  

กต้็องดวู่ำเขำมบุีญคณุหรอืเปล่ำ ถ้ำเขำมบุีญคณุ เรำกต้็อง

มีควำมกตัญญูกับเขำ ส�ำนึกในบุญในคุณของเขำ แล้วก็

พยำยำมตอบแทนบุญคุณให้กับเขำเท่ำที่เรำจะท�ำได้
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โยม: ดิฉันพยายามไม่พูดในสิ่งที่คิด พยายามฟังคนที่พูด 

กับเราโดยไม่ตอบโต้ถึงแม้ว ่าจะไม่เห็นด้วยกับเขา  

เป็นแบบนี้มาสักพักจนมันรู้สึกไม่มีความสุขเลย เหมือน

เก็บกดและเครียดเจ้าค่ะ ดิฉันควรท�าอย่างไรดีเจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ท่ีเรำเก็บกดเพรำะว่ำใจเรำยังไม่เป็น

อุเบกขำ ใจเรำยังอยำกจะตอบโต้อยู่ พอไม่ได้ตอบโต้  

มันก็เลยเกิดอำกำรอึดอัดขึ้นมำ ถ้ำไม่อยำกจะตอบโต้  

แล้วสบำยใจ ก็ต้องหมั่นฝึกสมำธิ หมั่นนั่งสมำธิ หม่ัน 

เจรญิสติ พุทโธๆ แล้วจติใจของเรำกจ็ะนิง่เฉย เป็นอุเบกขำ  

แล้วต่อไปเวลำใครเขำพูดหรือท�ำอะไร เรำก็รู ้ สึกว่ำ 

เรำไม่อยำกตอบโต้เขำแต่อย่ำงไร เพรำะฉะนั้นตอนนี ้

ถ้ำเรำรู้สึกอึดอัดหรือเก็บกด ก็ให้หมั่นท่องพุทโธๆ ไป  

เวลำท่ีเรำไม่อยำกจะตอบโต้ใคร ไม่อยำกจะพูดอะไรกบัใคร  

รูสึ้กเกบ็กด กห็ดัท่องพุทโธๆ ไป เดีย๋วใจเรำกจ็ะหำยอึดอัด 

หำยเก็บกด

๑๐๘
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๑๐๙
โยม: ปกติก่อนนอนเกือบทุกคืนจะนั่งสมาธิอานาปานสติ  

ประมาณ ๓๐ นาที ถงึ ๑ ชัว่โมงได้ แต่พอเปล่ียนต�าแหน่ง

ทีน่ัง่ ท�าไมนัง่ได้เวลาน้อยลงไปมาก เหลือแค่ ๑๐-๒๐ นาที 

เองค่ะ และไม่มีสตินั่งหลังตรงด้วยค่ะ เพราะหนูยึดติด

ต�าแหน่งที่นั่งหรือเปล่าค่ะ หนูต้องแก้ไขยังไงคะให้หนูเลิก

ยึดติดกบัท่ีนัง่เดมิถงึจะนัง่ได้นาน หนอูยากฝึกให้นัง่ท่ีไหน

ก็ได้น่ะค่ะ

พระอาจารย์สุชาต:ิ เวลำเปล่ียนท่ีนัง่แล้วกลับนัง่ไม่ได้นำน  

อำจจะเป็นเพรำะว่ำเวลำนั่งเรำไม่ได้ดูลมเหมือนท่ีเรำเคย 

ดลูม เรำไปคอยดทูีน่ัง่ว่ำเรำนัง่ถกูท่ำถกูทำงหรือไม่ ฉะนัน้ 

อย่ำไปสนใจที่ท่ำนั่งของเรำ เรำจะนั่งที่ไหน พอเรำนั่งแล้ว

เรำก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้สนใจอยู่กับลมหำยใจเข้ำออก  

ให้ดูลมหำยใจไปเหมือนเมื่อก่อนนี้ ถ้ำเรำมีสติอยู่กับ 

ลมหำยใจ เรำก็จะนั่งได้นำน ไม่ว่ำจะนั่งแบบไหน นั่งอยู่

ท่ีไหน ฉะนั้น อย่ำไปกังวลกับท่ีนั่งหรือท่ำนั่ง เวลำเริ่ม 

นั่งสมำธิแล้วให้ดูลมหำยใจไปเพียงอย่ำงเดียว
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โยม: จิตใจมันห่อเหี่ยว มองอะไรจิตมันหดหู่ มีวิธีปฏิบัติ

อย่างไรครับ

พระอาจารย์สุชาติ: พยำยำมฝึกสมำธิ ฝึกสติ เวลำเห็น

อะไรหดหู่ก็พุทโธๆ ไป สวดมนต์ไปภำยในใจ กำรหดหู่นี้ 

คือใจเรำไปคิดปรุงแต่งต่อส่ิงต่ำงๆ ท่ีเรำมำสัมผัสรับรู ้ 

พอมันไม่ถูกใจ เรำก็เกิดอำกำรหดหู่ขึ้นมำ ถ้ำเรำใช้ 

ค�ำบริกรรมพุทโธๆ เรำก็จะหยุดอำกำรหดหู่ได้

๑๑๐

๑๑๑
โยม: หุงข้าวไปใส่บาตรแต่กับข้าวซื้อไป แบบนี้ได้บญุไหม

เจ้าคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ได้ จะท�ำเองหรือไปซื้อมำก็ได้
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โยม: จติพระอรหนัต์มแีต่กริยิา ไม่มกีรรม เป็นอย่างไรครับ  

กริิยาและกรรมในทีน่ีค้อือะไร ขอความเมตตาพระอาจารย์

ช่วยอธิบายครับ

พระอาจารย์สุชาต:ิ กำรกระท�ำอะไรถ้ำท�ำด้วยควำมอยำก 

กเ็ป็นกรรม ถ้ำท�ำโดยไม่มคีวำมอยำกกไ็ม่เป็นกรรม ท�ำด้วย 

เหตุผลด้วยควำมจ�ำเป็น อย่ำงนี้ไม่เป็นกรรม เป็นกิริยำ 

พระอรหันต์ท่ำนไม่มีควำมอยำก ท่ำนท�ำอะไรท่ำนไม่ได้

ท�ำด้วยควำมอยำก ท่ำนท�ำไปตำมควำมจ�ำเป็น ท่ำนก็เลย

ไม่มีกรรมกับกำรกระท�ำเหล่ำนั้น

๑๑๒
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โยม: อวิชชากับมิจฉาทิฏฐิ ตัวเดียวกันไหมครับ

พระอาจารย์สุชาติ: อวิชชำกับมิจฉำทิฏฐิก็ตัวเดียวกัน  

คือควำมเห็นผิดเป็นชอบ ไม่เห็นตรงกับควำมเป็นจริง  

หรือไม่รู้ควำมเป็นจริง 

 อวชิชำ แปลว่ำ ไม่รูค้วำมเป็นจรงิ มจิฉำทิฏฐ ิแปลว่ำ  

เห็นผิดเป็นชอบ เห็นส่ิงที่ทุกข์ว่ำเป็นสุข อย่ำงนี้เรียกว่ำ

มิจฉำทิฏฐิ อวิชชำคือไม่รู้สุขท่ีแท้จริงอยู่ท่ีไหน ก็เลยไป 

หำทุกข์ เพรำะคิดว่ำมันเป็นควำมสุข

๑๑๓

๑๑๔
โยม: ท�าบุญวันพระกับไม่ใช่วันพระ แตกต่างกันไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: ไม่ต่ำงกันหรอก ท�ำวันไหนก็ได้บุญ

เหมือนกัน กินข้ำววันนี้กับกินข้ำววันพรุ่งนี้ก็อิ่มเหมือนกัน
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โยม: ตอนนี้พ่อผมป่วยหนักอยู่ครับ ใส่เครื่องช่วยหายใจ

มาแล้วประมาณ ๒ สัปดาห์ ผมคิดดูแล้วว่ามันจะเป็นการ

ทรมานพ่อครบั หมอมทีางเลือกให้ ๒ ทาง คอืใส่เคร่ืองช่วย

หายใจดูแลพ่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าพ่อจะตาย หรือ 

ให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพ่ือให้พ่อไม่ทรมาน  

ไปสบายครับ ผมและแม่เลือกในทางท่ีไม่อยากให้พ่อ

ทรมานครับ ก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าใน

การที่ผมเลือกทางท่ีจะถอดเครื่องช่วยหายใจเพ่ือให้พ่อ 

ไม่ทรมาน ผมจะเป็นบาปไหมครับ 

พระอาจารย์สุชาต:ิ กำรยุติกำรรกัษำพยำบำลนีไ้ม่เป็นบำป 

ในเมือ่เรำเหน็ว่ำกำรรกัษำพยำบำลกไ็ม่สำมำรถท่ีจะรกัษำ

ให้หำยได้ เพียงแต่ประวิงเวลำให้คนต้องอยู่ไปแบบทรมำน

ไปเปล่ำๆ เรำก็ยุติกำรรักษำ เช่น ยุติกำรใช้เครื่องช่วย 

หำยใจ ปล่อยให้คนไข้หำยใจตำมธรรมชำติ ถ้ำเขำหำยใจได้  

เขำก็อยู่ได้ ถ้ำเขำหำยใจเองไม่ได้ เขำก็ตำยไป อย่ำงนี ้

ไม่ได้เป็นกำรกระท�ำบำปแต่อย่ำงใด เพียงแต่เป็นกำรยุติ

กำรช่วยเหลือกำรรักษำเท่ำนั้น

๑๑๕
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โยม: วิธีควบคุมสติไม่ให้แตกได้อย่างไรคะเมื่อโดนดุด่าว่า

แบบไร้เหตุผล

พระอาจารย์สุชาต:ิ วธิรีกัษำไม่ให้สติแตก กค็อืหม่ันรักษำ

สติอยู่เรื่อยๆ หมั่นบริกรรมพุทโธๆ อยู่เรื่อยๆ หรือเวลำที่

มนัจะแตก กพ็ยำยำมบรกิรรมพุทโธๆ ไป เช่น ก�ำลังจะโกรธ 

ก็พุทโธๆ ไป อย่ำไปคิดถึงเรื่องที่ท�ำให้เรำโกรธ เดี๋ยวเรำ 

ก็จะไม่โกรธ ฉะนั้น หัดบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ ก่อน 

เพรำะถ้ำเรำไม่ซ้อมไว้ก่อน พอถึงเวลำท่ีจะพุทโธ มันจะ

พุทโธไม่ออก

๑๑๖
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โยม: เราเป็นฝ่ายตรวจสอบ (คนกลาง) หนักใจ ล�าบากใจ

ในการท�าหน้าท่ี เคยคดิอยากจะลาออกหลายหนแล้ว แต่ก็

กลัวจะตกงาน เลยคดิว่าท�างานจนตัวตายยังดกีว่าอดตาย 

ซึง่การกลัวอดตายนีเ้ป็นความยึดติดทางร่างกายใช่ไหมค่ะ 

เราท�าอย่างไรดีเจ้าค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: เรำท�ำมำหำกิน เรำก็ควรจะยึดหลัก

เหตุผลว่ำเรำท�ำเพ่ืออะไร เรำก็ท�ำเพ่ือเล้ียงดูร่ำงกำยของ

เรำนั้นเอง หำเงินทองมำเพื่อซื้อปัจจัย ๔ ถ้ำเรำมีปัจจัย ๔  

พอเพียงแล้ว เรำก็ไม่ต้องไปดิ้นรนมำกไปกว่ำนั้นก็ได้  

ท�ำไปตำมเหตุตำมผลตำมโอกำส อย่ำงนีเ้รำกจ็ะไม่โลภมำก  

แต่ถ้ำเรำอยำกร�ำ่อยำกรวย มข้ีำวของเงินทองเยอะๆ อนันี ้

มันก็จะกดดันให้เรำโลภมำก ดังนั้น เรำต้องดูเหตุผล

ของกำรท�ำงำน ถ้ำเรำท�ำงำนเพ่ือเล้ียงปำกเล้ียงท้อง 

เรำก็ไม่ต้องโลภมำก แต่ถ้ำเรำต้องกำรมีข้ำวของส่ิงของ

เคร่ืองใช้ไม้สอยเยอะๆ เรำก็ต้องโลภมำก ก็มีทำงเลือก 

๒ ทำงนี้ แล้วแต่เรำจะเลือกทำงไหน

๑๑๗
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โยม: ถ้าช่วงนี้เรามีความกังวลเยอะ เราใช้ค�าภาวนาในใจ

ดูลมหายใจเข้าออกระหว่างวันในค�าว่าพุทโธ จะช่วยได้

ไหมค่ะ

พระอาจารย์สุชาติ: เรำมีควำมกังวลใจไม่สบำยใจ เรำก็

ใช้ค�ำบริกรรมพุทโธนี่แหละจะช่วยบรรเทำได้ จะดูลมด้วย

ก็ได้ ไม่ดูก็ได้ แล้วแต่ควำมเหมำะสม ถ้ำดูลมไม่ได้ ก็เอำ

ค�ำบริกรรมพุทโธเพียงอย่ำงเดียวก็ใช้ได้เหมือนกัน

๑๑๘

โยม: เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรคะ เราต้องปฏิบัติกับ 

เจ้ากรรมนายเวรอย่างไร

พระอาจารย์สุชาติ: เจ้ำกรรมนำยเวร ก็หมำยถึงบุคคล 

ท่ีเรำไปมีปัญหำด้วยนั่นเอง คนท่ีเรำไปทะเลำะวิวำท  

คนที่เรำไปมีเรื่อง เคยไปท�ำร้ำยเขำ เขำก็จะมำจองเวร 

๑๑๙
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จองกรรมกบัเรำ วธีิทีด่ท่ีีสุดกคื็อ ถ้ำเรำเจอเขำ เรำกแ็ผ่เมตตำ  

ท�ำควำมดีกับเขำ มีข้ำวของอะไรก็ให้เขำ แบ่งให้เขำ ก็จะ

ท�ำให้เขำเลิกจองเวรจองกรรมกับเรำได้ แต่ถ้ำเขำไม่เลิก  

กต้็องท�ำใจ ต้องยอมรบักรรม กค็อือำจจะให้เขำท�ำร้ำยเรำ 

หรือท�ำอะไรท่ีเขำอยำกจะท�ำ พอเขำท�ำเสร็จแล้ว เขำก ็

หำยโกรธ หำยจองเวรจองกรรม

โยม: คนในครอบครัวมายืมเงินหลายครั้งเพ่ือเอาเงินไป 

เล่นการพนัน ถ้าเราไม่ให้อีก เราจะบาปไหมคะ

พระอาจารย์สุชาติ: เขำมำขอยืมเงินเพ่ือเอำไปเล่น 

กำรพนัน เรำไม่ควรที่จะให้เขำ เพรำะเป็นกำรส่งเสริมให้

เขำท�ำลำยตัวเขำเอง เพรำะเล่นกำรพนันนี้มันมีแต่โทษ 

ไม่มคีณุ ดงันัน้ กำรทีเ่รำไม่ให้เขำยืมเงินไปเล่นกำรพนนันี้ 

ไม่บำป แต่เป็นประโยชน์ส�ำหรับเขำ เพรำะอำจจะช่วยให้

เขำต้องเลิกเล่นกำรพนันก็ได้

๑๒๐
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กิจและเวลาประจ�าวันที่สามารถเข้าพบ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนที่เส้นทางเดินบิณฑบาต
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เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)

 เดินบิณฑบำตบริเวณบ้ำนอ�ำเภอ เริ่มที่

 ซอยนำจอมเทียน ๓๐ (เวลำสำมำรถเปลี่ยนแปลง

ตำมสภำพอำกำศ)

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉันเช้ำที่ศำลำฉัน เฉพำะวันธรรมดำ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ณ จุลศำลำ เขตปฏิบัติธรรมเขำชีโอน

 วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 แสดงธรรม และตอบปัญหำธรรมะ

 วันจันทร์ - ศุกร์ สนทนำและตอบปัญหำธรรมะ

หมายเหต ุ: ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอก

เหนือจากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมอืสุภาพสตรี

งดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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