ค�ำถามที่ ๑

พี่ชายกลัวโรคโควิด
จนเครียดมา ๓ เดือนแล้ว
กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ไปหาหมอโรคจิตมาก็ไม่ดีขึ้น
รบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ
แนวทางหาทางออกให้ด้วยครับ
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พระอาจารย์ตอบ

ในเบื้องต้นก็ต้องพยายามท�ำจิตใจให้สงบ อย่าไป
คิดถึงเรื่องนี้ เช่น เวลานอนหลับ ถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้
ความเครียดก็หายไป พอตื่นขึ้นมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนี้ก็
เครียดขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นพอตื่นขึ้นมานี้ต้องหยุดมันเลย
อย่าให้มันคิดถึงเรื่องโควิด ให้คิดถึงพุทโธแทน ให้มัน
ท่องพุทโธแทน อย่าไปโควิดๆ ยิ่งโควิดยิ่งเครียด แต่ถ้า
ให้ท่องพุทโธ คิดถึงพุทโธได้ ความเครียดมันก็จะไม่เกิด
นีค่ อื วิธเี บือ้ งต้นง่ายทีส่ ดุ แต่กต็ อ้ งใช้ความเพียรพยายาม
ถ้าไม่ขยันพุทโธ แต่ไปขยันโควิดก็เครียดขึน้ มาใหม่ ฉะนัน้
ต้องพยายามสู้กับโควิดให้ได้ สู้กับความคิดถึงโควิดด้วย
การคิดถึงพุทโธแทน พุทโธๆ ไป ตื่นขึ้นมาพอมันจะโควิด
ก็พุทโธๆ ไปเลย ท�ำอะไรก็พุทโธไป อาบน�้ำ  ล้างหน้า
แปรงฟัน ก็พุทโธไป สักพักโควิดมันก็จะหายไป ใจก็จะ
สบาย แต่ถ้าเกิดมันกลับมาคิดใหม่ก็พุทโธใหม่ สู้มันไป
อย่างนี้ ถ้าเราสูไ้ ปเรือ่ ยๆ เราสูม้ นั ได้แล้วทีนเี้ ราไม่กลัวมัน
พอมันจะโควิดปั๊บ เราก็พุทโธไป
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อย่าไปคิดให้เสียเวลา เพราะเรื่องของโควิดนี้เราไป
จัดการมันไม่ได้ในตอนนี้ เราต้องจัดการตัวเราเอง ป้องกัน
ตัวเราเอง ตอนนี้ยังไม่มีวิธีการก�ำจัดโควิดได้ ก็เลยต้อง
ป้องกันตัวเองไปก่อน ส่วนทางใจเรานี้ พอเรามีกำ� ลังทีจ่ ะ
ท�ำใจให้สงบได้ ไม่หวาดกลัวกับโควิดแล้ว ขั้นที่ ๒ ก็หัด
มาใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายของเรานี้มีโควิดหรือไม่มี
โควิด มันก็ต้องเจอโรคใดโรคหนึ่งอยู่ดี ไม่เจอโควิดก็ไป
เจออหิวาต์ ไม่เจออหิวาต์กไ็ ปเจอไข้หวัดใหญ่ ไข้มาลาเรีย
โรคอะไรต่างๆ โรคเอดส์ก็ยังรอเราอยู่ มันก็ไม่ได้หายไป
มันมีเรื่องอะไรต่างๆ ที่จะเข้ามารังควานร่างกายของเรา
ได้เสมอ แล้วถึงแม้จะไม่มโี รคเหล่านี้ มันก็มโี รคในตัวของ
มันเองอีก ร่างกายก็มีโรคของมันรออยู่ เช่น โรคหัวใจ
โรคตับ โรคไต โรคปอด อวัยวะต่างๆ ของร่างกายนี้
มันเป็นที่เพาะเชื้อทั้งนั้นแหละ ฉะนั้นให้พิจารณาเรื่อง
ของโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายว่ามันเป็นธรรม ล่วงพ้น
มันไม่ได้ หนีมันไม่พ้น เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ปว่ ยไปไม่ได้ แล้วถ้าเจ็บแล้ว
รักษาไม่ได้ มันก็ตอ้ งตายไปเป็นธรรมดา ร่างกายมันไม่ได้
ตายด้วยโรค มันก็ตายด้วยความหมดแรงตายไป หมดลม
มันก็ตาย ไม่มีแรงหายใจมันก็ตายเหมือนกัน ฉะนั้น
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เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องของ
ความตาย ทุกคนจะต้องเจอกัน ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
ถ้าใจเป็นปกติใจสงบแล้วถึงจะสอนเรื่องนี้ได้ ถ้าใจยัง
เครียดอยู่ ยังกลัวอยู่นี้ ยังสอนไม่ได้ ถ้ายังเครียดอยู่ก็ใช้
พุทโธดับความเครียดความกลัวไปก่อน พยายามนึกถึง
พุทโธอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงโควิด คิดถึงการ
เจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึงความตาย เพราะคิดแล้วมันยิ่งกลัว
ยิ่งเครียดใหญ่ เดี๋ยวเป็นบ้าเอา
ในเบื้ อ งต้ น นี้ ต ้ อ งท� ำ ใจให้ ก ลั บ มาเป็ น ปกติ ก ่ อ น
ให้มันสงบเป็นปกติ ไม่เครียดก่อน ด้วยการใช้สติคือ
พุทโธยับยัง้ ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ให้ได้ พอใจหยุดคิดแล้ว
ใจก็จะหายเครียด ใจจะเป็นปกติได้ ต่อไปถึงจะสามารถ
ใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ พอเห็นว่า
ร่างกายนี้ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอน ไม่มีทางอื่น
ถ้าไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์กบั มันก็ปล่อยมันไป
เท่านั้นเอง พอปล่อยได้แล้วใจก็หายทุกข์หายเครียดกับ
ความเจ็บและความตาย 
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ถ้าเกิดกองบุญผ้าป่า
หลอดไฟครบแล้ว
เงินที่เหลือถวายวัดไปด้วย
เรียกว่าย้ายกองบุญได้ไหมคะ
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ได้ มันเป็นการท�ำบุญเหมือนกัน ทางที่ดีก่อนที่เรา
จะสร้างกองบุญก็บอกคนเขาก่อนว่าถ้าเงินเหลือก็จะ
ถวายวัดไปนะ เขาจะได้อนุโมทนา จะได้ไม่มีใครมา
จับผิดว่าเรายักยอกเอาเงินหรือเปล่า ท�ำตามจุดประสงค์
หรือเปล่า เวลาบอกบุญใครก็วงเล็บบอกว่าเผื่อถ้าได้เงิน
มากกว่าที่จะเอาไปใช้ในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ ก็จะ
ขอน�ำเอาไปถวายวัดต่อไป ถ้าเขาไม่วา่ อะไร ถ้าเขาบริจาค
ก็แสดงว่าเขาไม่ขดั ข้อง ก็จะได้ไม่ตอ้ งกังวล ท�ำบุญเหมือนกัน
เอาไปใช้ทไี่ หนมันก็ได้บญ
ุ เท่ากัน บุญไม่ได้อยูท่ วี่ ดั ทีจ่ ะไป
ใช้ทไี่ หนกับใคร บุญอยูท่ กี่ ารเสียสละแบ่งปันของผูใ้ ห้ พอ
ผู้เสียสละแบ่งปันให้ไปแล้วไม่มีจิตใจที่ตะขิดตะขวงใจ
แล้ว บุญก็จะเกิดขึ้นเต็มร้อย แต่ถ้ายังไปติดอยู่ว่าเงินนี้
จะไปท�ำทีไ่ หน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร อันนีก้ ย็ งั อาจจะท�ำ
ให้บญ
ุ ไม่เต็มร้อย เพราะยังยึดติดในเงินก้อนนัน้ อยู่ ฉะนัน้
ผูท้ ที่ ำ� บุญอยากจะได้บญ
ุ เต็มร้อย เวลาท�ำแล้วก็แล้วไปเลย
อย่าไปคิดถึงว่ามันจะไปถึงไหน ถึงหรือไม่กต็ าม แต่สำ� หรับ
ผู้ให้นี้ได้บุญเต็มร้อยแล้ว 
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เรียนถามพระอาจารย์ว่า
ถ้าเราซื้อล็อตเตอร์รี่รัฐบาล
หรือหวย
ไม่ทราบว่าเราติดอบายมุข
หรือไม่ครับ
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ก็อยู่ที่ว่าเราติดหรือไม่ติด ถ้าเราซื้อแบบเสี่ยงโชค
หรือซื้อแบบท�ำบุญนี้ก็ไม่ติด คิดว่าซื้อแล้วถูกก็ดี ไม่ถูกก็
ถือว่าเป็นการท�ำบุญไป แต่ถ้าซื้อแล้วจิตใจมาคอยจดจ่อ
มาคอยกังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาไม่ถูกก็เสียอก
เสียใจ นีเ่ รียกว่าติดแล้ว แล้วก็อยากจะได้คนื คราวนีไ้ ม่ได้
คราวหน้าก็แทงใหม่ เล่นใหม่ ถ้าเล่นแบบนี้เรียกว่าติด
แต่ถ้าเล่นแบบท�ำบุญ คราวนี้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไร ได้บุญ
ดีกว่าได้เงิน มีเงินวันไหนอยากจะซือ้ ก็ซอื้ วันไหนไม่มเี งิน
ก็ไม่ซื้อก็ได้ ถ้าแบบนี้ก็ไม่ติด 
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การซื้อหวยหรือล็อตเตอรี่
ผิดศีล ๕ หรือไม่เจ้าคะ
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ไม่ผิดหรอก มันก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่ง จะผิด
ก็ต่อเมื่อเราไปติดมัน ไปซื้อแล้วติด เวลาไม่ได้ซื้อแล้ว
หงุดหงิด ต้องซือ้ อยูท่ กุ งวด อย่างนีเ้ รียกว่าติด ถ้าติดแล้ว
ก็เป็นอบายมุข ถ้าซือ้ แบบเสีย่ งโชค ซือ้ แบบท�ำบุญ คิดว่า
เอาเงินไปท�ำบุญให้กับรัฐบาลหรือให้กับคนขายหวยก็ได้
ตอนนีร้ ฐั บาลแจกให้คนละ ๕,๐๐๐ ได้ ท�ำไมเราจะไปแจก
ให้คนขายหวยไม่ได้ คนขายหวยเขาก็อาจจะแจกคืน
ให้กับเราก็ได้ ข้อส�ำคัญคืออย่าไปติดมัน ถ้าติดแล้วมัน
เป็นพิษกับจิตใจเพราะมันท�ำให้ใจทุกข์ แล้วมันจะท�ำให้
ติดมากขึ้น และจะเป็นปัญหาเพราะมันใช้เงินทองมาก
เวลาติดการพนันนี้ พอมันเสียก็อยากจะได้คืน มันก็ต้อง
ไปขายทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองเพือ่ ไปเล่นต่อ อย่างนี้
เรียกว่าติด เป็นอบายมุข แต่ถ้าเรามีเงิน ๕๐๐ บาท ไม่รู้
จะท�ำอะไรดี ลองไปซื้อหวยดูสักวัน เผื่อโชคเรามันจะมา
อาจจะถูก ถ้าไม่ถกู ก็คดิ ว่าท�ำบุญไปก็แล้วกัน งวดนีไ้ ม่ถกู
งวดหน้าก็ไม่ใช่อยากจะไปซือ้ เอาคืน ถ้าท�ำแบบเฉพาะกิจ
อย่างนี้ได้อยู่ ซื้อเฉพาะกิจได้อยู่ แต่ถ้าซื้อเป็นแบบติดนี้
ไม่ได้ จะถือว่าเป็นอบายมุข 
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พระอาจารย์ตอบ

ได้ ไม่เสียหาย การซื้อหวยก็ไม่บาป ไม่ได้เป็นการ
ไปลักทรัพย์ของผู้อื่น เป็นการเสี่ยงโชค 

กราบพระอาจารย์ค่ะ
ตังค์ถูกหวยแบ่งท�ำบุญ
จะได้อานิสงส์บุญหรือไม่เจ้าคะ
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กราบเรียนถามเจ้าค่ะ
บ้านที่สร้างเสร็จจ�ำเป็นไหมเจ้าคะ
ว่าต้องขึ้นบ้านใหม่
แต่ปกติโยมก็จะท�ำบุญตักบาตร
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม
ท�ำความเพียรสม�่ำเสมอ
อยู่แล้วเจ้าค่ะ

14

พระอาจารย์ตอบ

ค�ำว่าขึ้นบ้านใหม่ มันก็มี ๒ ความหมาย บ้านใหม่
สร้างเสร็จก็ต้องขึ้นบ้านใหม่กันทุกคนแหละ จะสร้าง
ไปท�ำไม ถ้าสร้างแล้วไม่ขึ้นไปอยู่ ถ้าขึ้นแบบนั้นก็ไม่มี
ปัญหาอะไร ต้องขึ้นอยู่แล้ว สร้างบ้านเสร็จก็ต้องเข้า
บ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ไปใช้บ้านใหม่ อยู่บ้านใหม่ แต่ถ้า
ขึ้นบ้านใหม่แบบประกอบพิธีนิมนต์พระมาสวด นิมนต์
พราหมณ์มาเจิม นิมนต์ใครมาท�ำพิธีอะไรต่างๆ ไม่ต้อง
ท�ำหรอก บ้านมันไม่เกี่ยว ความดีความชั่วมันไม่ได้อยู่
ที่บ้าน มันอยู่ที่คนอยู่ ถ้าคนอยู่บ้านเป็นคนชั่ว บ้านมัน
ก็ชั่วอยู่ดี เป็นโจรแล้วไปสร้างบ้านใหม่ ไปอยู่บ้านใหม่
บ้านใหม่มันก็ไม่ต่างจากบ้านเก่า เพราะคนที่ท�ำมันไม่ได้
เปลี่ยน ถ้าคนเราไม่ดี เราต้องเปลี่ยนที่คน อย่าไปเปลี่ยน
ที่บ้าน บ้านมันไม่รู้เรื่องรู้ราว 

15

ค�ำถามที่ ๗

โยมไม่ค่อยได้ใส่บาตรตอนเช้า
แต่ใช้วิธีโอนเงินร่วมบุญ
ค่าภัตตาหารกับวัดแทน
ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่า
อานิสงส์ของบุญนี้
จะเหมือนกับไปใส่บาตรพระ
ด้วยตนเองหรือไม่คะ
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เหมือนกัน บุญนี้เป็นแก้วสารพัดนึก ถึงแม้ไม่ได้
ท� ำ บุ ญ ใส่ บ าตรก็ ไ ม่ ต ้ อ งกั ง วล ไม่ ต ้ อ งกลั ว อดตาย
บุญนี่แหละเป็นตัวที่ท�ำให้จิตใจไม่หิว ไม่ทุกข์ ไม่ต้อง
กังวล ท�ำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ ไม่ต้องกลัวอด
ตายว่าปล่อยนกปล่อยปลาแล้วชาติหน้าไม่มีกิน ไม่ต้อง
กลัว เพราะมีบญ
ุ เป็นอาหารใจ การท�ำบุญแบบไหนขึน้ อยู่
ที่จริตความชอบของเราเท่านั้นเอง เราชอบปล่อยนก
ปล่อยปลา เราก็ปล่อยนกปล่อยปลาไป เราชอบท�ำบุญ
ใส่บาตรก็ท�ำไป ได้บุญเหมือนกัน ได้ความอิ่มความสุข
เหมือนกัน 

17

ค�ำถามที่ ๘

ถ้าศีลยังบกพร่องเป็นระยะๆ
แต่ขณะเดียวกันก็เพียร
ฝึกปฏิบัติสมาธิไปด้วย
จะยังสามารถพัฒนาได้ไหมคะ
หรือต้องท�ำศีลให้ครบถ้วน
ตลอดเวลาถึงจะเจริญ
ในสมาธิและปัญญาได้คะ

18

พระอาจารย์ตอบ

ก็ตอ้ งท�ำควบคูก่ นั ไป ศีลร้อยละ ๕๐ ก็จะฝึกสมาธิได้
ร้อยละ ๕๐ รักษาศีลได้รอ้ ยละ ๗๐ จะฝึกสมาธิได้รอ้ ยละ
๗๐ คือทุกอย่างมันไม่จ�ำเป็นจะต้องเต็มร้อยพร้อมๆ กัน
สามารถท�ำควบคู่กันไป เช่น ทานร้อยละ ๑๐ ก็ได้ศีล
ร้อยละ ๑๐  ได้สมาธิร้อยละ ๑๐ ได้ปัญญาร้อยละ ๑๐
ให้ท�ำไปตามก�ำลัง ทาน เราท�ำได้ เรามีเงิน เราก็ท�ำไป
ศีล เราก็รักษาได้ สมาธิ เรามีเวลาว่างเราก็นั่งได้ ปัญญา
เราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ มันก็ท�ำไปตามก�ำลังของที่เรามี
ถ้ามีรอ้ ยละ ๑๐ ก็ทำ� ได้รอ้ ยละ ๑๐ ถ้ามีรอ้ ยละ ๒๐ มันก็
จะท�ำได้ร้อยละ ๒๐ ไป 

19

ค�ำถามที่ ๙

การสวดมนต์
ท�ำสมาธิบนที่นอน
ในห้องนอนมีนอนกันหลายคน
แต่เรานั่งสมาธิสวดมนต์ของเรา
ถือว่าผิดไหมคะ

20

พระอาจารย์ตอบ

ไม่ผิดหรอก แต่ถ้าที่ไหนที่อยู่คนเดียวได้ก็ไปนั่ง
คนเดียวดีกว่า เพราะนัง่ อยูก่ นั หลายคนมันอาจจะรบกวน
สมาธิกนั จะท�ำให้สงบยากกว่า ถ้ามีหลายคนเราก็ออกไป
นั่งนอกห้อง นั่งหน้าระเบียง ไปนั่งที่ไหนที่ไม่มีคน
การนั่งสมาธิต้องปลีกวิเวกถึงจะได้ผลได้ประโยชน์
ถ้านัง่ อยูก่ บั คนหลายคน เดีย๋ วคนนัน้ ขยับตัว เดีย๋ วคนนัน้
กรนหรือไอคอกแคกขึ้นมา มันก็จะมารบกวนสมาธิของ
เราได้ 

21

ค�ำถามที่ ๑๐

พระอาจารย์ตอบ

ก็ เ กิ ด ศรั ท ธา เกิ ด ศรั ท ธาแล้ ว เกิ ด วิ ริ ย ะขึ้ น มา
เกิ ดฉั น ทะความยิ น ดีในธรรมขึ้น มา เหมือนไปดูหนัง
ตั ว อย่ า ง เห็ น หนั ง ตั ว อย่ า งแล้ ว ก็ อ ยากจะดู ห นั ง จริ ง
เดี๋ยวพอหนังจริงเข้าปั๊บก็ไปดูกันเลย
ท�ำไมตอนฟังธรรมพระอาจารย์
ใจกระผมอยากจะบวชครับ
อยากทิ้งทุกอย่างแล้วไปบวชครับ

22

การฟังธรรมเป็นเหมือนการดูหนังตัวอย่างของธรรม
พอได้ดหู นังตัวอย่างแล้วทีนกี้ อ็ ยากจะได้ของจริงแล้ว ก็รู้
ว่าการจะได้ของจริงต้องไปบวช ต้องไปปฏิบตั ธิ รรม 

23

ค�ำถามที่ ๑๑

พระอาจารย์ตอบ

ก็ต้องอยู่ใกล้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ สิง่ ทีพ่ งึ กระท�ำบ่อยๆ คืออ่านหนังสือ
ธรรมะบ่อยๆ ใกล้ชดิ กับพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบอยูเ่ รือ่ ยๆ
ศรัทธาก็จะเกิดขึ้น 
เติมเต็มศรัทธาได้อย่างไรครับ
และท�ำให้ศรัทธามั่นคงได้
อย่างไรครับ

24
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ค�ำถามที่ ๑๒

พระอาจารย์ตอบ

ได้ ปฏิบตั ทิ ไี่ หนไม่เป็นปัญหา ขอให้ได้ปฏิบตั เิ ท่านัน้
ไปอยูว่ ดั แต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ถ้าอยูบ่ า้ นแล้วได้ปฏิบตั กิ อ็ ยูบ่ า้ น
ดีกว่าไปอยู่วัด ตัวส�ำคัญไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ แต่อยู่ที่การ
ปฏิบัติ 
เป็นแม่ชีปฏิบัติที่บ้าน
ตลอดพรรษาได้ไหมคะ
เนื่องจากป่วย ถ้าอยู่วัด
อาจไม่สะดวก จะเป็นภาระ
กับคนอื่นมากเกินไปเจ้าค่ะ

26
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ค�ำถามที่ ๑๓

หนูอยู่ภาวนาที่วัดเป็นเวลา
นานหลายวัน กินข้าววัด
ถวายปัจจัยให้วัดนิดๆ หน่อยๆ
แต่ท�ำงานแทน เช่น ล้างจาน เก็บจาน
สวดมนต์วัตรเช้า วัตรเย็น
ท�ำงานวัดเท่าที่ท�ำได้ และอยู่อย่างสงบ
แบบนี้หนูติดหนี้สงฆ์วัดหรือไม่คะ

28

พระอาจารย์ตอบ

อ๋อ ไม่ติดหรอก ถ้าทางวัดเขาไม่ได้มีการก�ำหนด
ว่าจะต้องจ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านี้ ถ้าที่วัดเขาให้อยู่ฟรี
ก็อยูไ่ ป กินฟรี อยูฟ่ รี ไม่เป็นหนีแ้ ต่อย่างใด แต่อย่าท�ำงาน
อย่างเดียว ต้องปฏิบตั ธิ รรมด้วย ส�ำคัญการอยูว่ ดั นี้ ถึงแม้
เราจะไม่มีเงินแล้วเราชดใช้ค่าใช้จ่ายด้วยการท�ำงานให้
กับวัดก็ตาม อย่างนีก้ ย็ งั ถือว่าไม่ดี เราควรจะปฏิบตั ธิ รรม
เพราะที่วัดนี้เป็นที่สะดวกต่อการปฏิบัติธรรม ส่วนการ
ท�ำงานเพื่อชดใช้ค่าอาหารค่าที่อยู่ที่พักก็ท�ำไปตามก�ำลัง
ของเรา ท�ำได้มากได้น้อยก็ท�ำไป แต่เป้าหมายควรอยู่ท่ี
การปฏิบัติธรรมเป็นหลัก 

29

ค�ำถามที่ ๑๔

พระอาจารย์ตอบ

ก็บริกรรมพุทโธต่อไป เวลานั่งมีอาการเจ็บก็อย่า
ขีเ้ กียจ ต้องขยันท่องพุทโธๆ ไป หรือสวดมนต์ไป สวดบท
อิติปิโสไป มันก็จะท�ำให้มีก�ำลังที่จะนั่งต่อไปได้ 
เรียนถามพระอาจารย์ครับ
เวลานั่งสมาธิไป ๒-๓ ชั่วโมง
ก็เริ่มปวดขา
แล้วท�ำให้ไม่อยากนั่งสมาธิต่อ
จะมีอุบายหรือวิธีแก้ไข
อย่างไรไหมครับ
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ค�ำถามที่ ๑๕

พระอาจารย์ตอบ

ถูกแล้วๆ ฟังใครก็ได้ ไม่ตอ้ งฟังเราก็ได้ เดีย๋ วจะหาว่า
ยอตัวเราเอง ฟังอะไรแล้วใจสงบนิ่งก็ถือว่าใช้ได้ 
กราบเรียนถามพระอาจารย์ขอรับ
เวลาผมฟังพระอาจารย์
กระผมรู้สึกนิ่งสงบ
และรู้สึกมีพลัง
จากนั่งตัวสั่นก็ไม่สั่น
กลับมาเป็นนิ่งสงบ
กระผมมาถูกทางไหมครับ

32
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ค�ำถามที่ ๑๖

พระอาจารย์ตอบ

ใช่ จิตคิดไปเอง สร้างเรื่องขึ้นมาเอง 
จิตของตัวเองสามารถเรียก
หรือปลุกตัวเองโดยเรา
ไม่รู้ตัวได้ไหมคะ เวลาตอนเช้า
เคยได้ยินเสียงเรียกชื่อท�ำให้สะดุ้งตื่น
เป็นเสียงจากพ่อบ้าง
แม่บ้าง คนรู้จักบ้าง
คิดว่าเป็นจิตตัวเองปลุกตัวเอง
ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่เจ้าคะ

34
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ค�ำถามที่ ๑๗

พระอาจารย์ตอบ

ไม่มีข้อห้าม แต่ถ้ากลืนแล้วมันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่
เพราะว่าจิตกลับมาหาร่างกาย การภาวนานี้เพื่อดึงจิต
ออกจากร่างกาย ถ้ายังผูกพันกับเรื่องของร่างกายอยู่
มันก็ออกจากร่างกายไปไม่ได้ เข้าสู่ความสงบไม่ได้ 
สามารถกลืนน�้ำลาย
ในขณะนั่งสมาธิได้หรือไม่เจ้าคะ

36
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ค�ำถามที่ ๑๘

รู้สึกว่าเวลานอน
จิตทิ้งร่างแบบไร้สติ
แต่เวลานั่งสมาธิมีสติรับรู้
ความรู้สึกต่างๆ ของร่างกาย
ไม่ทราบว่าจะทิ้งทางร่างกาย
อย่างไรเจ้าคะ

38

พระอาจารย์ตอบ

ก็พุทโธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันสงบมันก็จะทิ้งเอง แต่
เวลาทิ้ง มันจะต่างจากตอนนอน ตอนหลับมันไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วเวลาทิ้งร่างกายมันจะรู้ว่า
อ๋อ ตอนนี้จิตกับร่างกายมันแยกออกจากกัน 
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ค�ำถามที่ ๑๙

เวลาเดินจงกรมเหมือนเห็น
บางอย่างข้างๆ ตัวเราตลอด
แต่ก็ก�ำหนดต่อไป
ไม่ได้สนใจอยากรู้ว่าคืออะไร
ท�ำถูกแล้วหรือไม่คะ

40

พระอาจารย์ตอบ

ถูกต้อง อย่าไปสนใจกับอะไรทัง้ นัน้ จิตชอบหลอกเรา
ชอบหลอนเรา ชอบสร้างนูน้ สร้างนีม้ าให้เราไม่ให้มสี ติไม่
ให้มีสมาธินั่นเอง ฉะนั้นให้เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เรา
ใช้ในการภาวนา ถ้าพุทโธก็พุทโธไป ถ้าเดินจงกรมคิดว่า
มีใครเดินตามหลังเราแล้วจะเอามีดมาจิ้มมาแทงก็ให้มัน
จิ้มมันแทงไป ไม่ต้องมัวแต่เหลียวซ้ายเหลียวขวาอยู่น่ัน
มันไม่เป็นสมาธิ
เวลาท�ำสมาธิหรือเดินจงกรม อย่าไปคิดถึงเรือ่ งอะไร
อย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆ ที่โผล่ขึ้นมาเพราะมันจะ
ท�ำให้เสียสมาธิ แล้วจะไม่ได้ผลนั่นเอง 

41

ค�ำถามที่ ๒๐

มีศรัทธาแต่ขาดความเพียร
ท�ำอย่างไรจึงจะมีความเพียรได้เจ้าคะ
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พระอาจารย์ตอบ

อ๋อ ยังไม่ศรัทธาจริง ถ้าศรัทธาจริง ความเพียรมันก็
จะมา ตอนนีย้ งั เป็นศรัทธาแบบลุม่ ๆ ดอนๆ ต้องพยายาม
ท�ำให้มีศรัทธาที่แก่กล้า ต้องพยายามอยู่ใกล้พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยูใ่ กล้กบั พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ คอยเข้าหาพระปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ คอยฟังค�ำสัง่ ค�ำสอนของท่าน เดีย๋ วศรัทธาแท้
มันก็จะโผล่ขึ้นมา 
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ค�ำถามที่ ๒๑

ถ้าปฏิบัติแล้วรู้สึกท้อใจ
จะมีวิธีท�ำให้มีก�ำลังใจอย่างไรคะ
และความรู้สึกท้อใจมีเฉพาะบางคน
ตอนที่พระอาจารย์ฝึกอยู่
ที่วัดหลวงตา พระอาจารย์เคยรู้สึก
ท้อใจหรือไม่เจ้าคะ

44

พระอาจารย์ตอบ

ไม่หรอก ถ้าอยูใ่ กล้พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบนี้ ท่านจะ
คอยเติมพลังให้อยู่เรื่อยๆ ทุก ๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน ท่านจะ
เรียกประชุมที ท่านจะให้พลัง แสดงธรรมให้ฟังแล้วเกิด
ศรัทธาเกิดวิริยะขึ้นมา ถึงบอกว่าอย่าอยู่ห่างไกลจาก
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเกิดความท้อแท้เมื่อไร
เราต้องเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยวิธีฟัง
เทศน์ฟังธรรม อ่านหนังสือธรรมะ เข้าหาครูบาอาจารย์
ไปฟังธรรม บางทีท่านพูดค�ำสองค�ำ  พอเห็นหน้าท่าน
ก�ำลังใจก็กลับคืนมาแล้ว 

45

ค�ำถามที่ ๒๒

กราบนมัสการพระอาจารย์
เคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์
ท่านกล่าวว่าเคยปรารถนาพุทธภูมิ
ท�ำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า
ต้องอธิษฐานละความปรารถนานั้น
ขอมุ่งสู่นิพพาน เป็นสาวกใน
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
แล้วจึงจะก้าวหน้าในธรรมต่อไป
เรียนถามว่าในส่วนนี้
ควรปฏิบัติตามอย่างไรครับ

46

พระอาจารย์ตอบ

คื อ ค น ที่ ติ ด พุ ทธ ภู มิ ก็ คื อ ค น ที่ ต ้ อ งท� ำ ทา น
ต้องช่วยเหลือผู้อื่นก่อนช่วยเหลือตนเอง พอมุ่งไปสู่การ
ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะไม่มีเวลามาช่วยเหลือตนเองนั่นเอง
ฉะนั้นถ้าอยู่ในยุคที่ไม่มีค�ำสอนก็ไม่เป็นไร เพราะไม่รู้ว่า
จะไปท�ำอะไร ก็เลยช่วยคนอื่นไปก่อนดีกว่า แต่พออยู่ใน
ยุคทีม่ คี ำ� สอน ท่านสอนให้ไปภาวนา ให้ไปช่วยตัวเองก่อน
พออยู ่ ใ นยุ ค ที่ มี ค� ำ สอนก็ ต ้ อ งเปลี่ ย นจากการมุ ่ ง ไป
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น มาช่ ว ยตนเองก่ อ น คื อ ไปปลี ก วิ เ วก
ไปภาวนาก่อน
อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิ ท่านก็
ช่วยเหลือคนอื่นจนถึงอายุ ๖๐ ปี ท่านเป็นครูอาจารย์
ตัวท่านเองยังไม่บรรลุ แต่ท่านอาจจะได้ธรรมขั้นไหน
ก็ไม่ทราบ ได้สมาธิหรือได้ปญ
ั ญา หรือไม่กไ็ ม่ทราบ แต่ทา่ น
ก็สอนให้อย่างน้อยได้สมาธิ เพราะท่านมีอปุ จารสมาธิและ
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อัปปนาสมาธิ ท่านมีตาทิพย์หูทิพย์ แต่ท่านก็เมตตาสอน
พวกญาติโยม ลูกศิษย์ พระเณร ปฏิบัติธรรม แต่ใจท่านก็
ไม่ได้หลุดพ้นซะที จนพออายุ ๖๐ ปี ท่านบอกว่า ใกล้จะ
ตายแล้วเว้ย ต้องเปลีย่ นแผนแล้ว ก็เลยทิง้ หมดเลย หนีไป
อยู่เชียงใหม่องค์เดียว ไปปลีกวิเวกอยู่กับพวกชาวป่า
ชาวเขา อยู่ถึง ๑๐ ปีด้วยกัน ใครจะติดตามไปขออยู่ด้วย
ท่านก็ไม่รบั ท่านหนี แต่ถา้ ติดช่วงเข้าพรรษา ท่านก็ให้อยู่
กับท่านได้แค่ ๓ เดือน พอออกพรรษาแล้วก็ตวั ใครตัวมัน
ท่านไม่อยู่กับใคร ท่านมุ่งไปสู่วิมุตติอย่างเดียว

อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคน เวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ก็ตอ้ งตัง้ เป้าไปทีพ่ ทุ ธภูมิ เหมือนพระพุทธเจ้าของ
เราท่านก็ตงั้ ไปทีพ่ ทุ ธภูมิ แต่พอมีคนสอนแล้ว ก็ไม่จำ� เป็น
จะต้องไปพุทธภูมใิ ห้เสียเวลา ก็ให้มาเจริญธรรมะในส่วนที่
มีคือปัญญา 

พอท่านอายุ ๗๐ ปีแล้วนี้ ท่านก็รับนิมนต์มาโปรด
สั่งสอนเขา ไม่ทราบว่าท่านบรรลุตอนไหน ระหว่างอายุ
๖๐ ปี กับ ๗๐ ปีนี้ พอท่านบรรลุแล้วท่านก็เลยมา หลัง
จากอายุ ๗๐ ปี ก็กลับมาโปรดญาติโยมทางภาคอีสานต่อ
มาสั่งสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรารู้จักได้กราบไหว้
บูชากัน ยุคแรกท่านก็สอนบ้าง แต่ยุคที่มาอยู่ทางภาค
อีสานนี้ท่านก็สอนอยู่เยอะ
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ค�ำถามที่ ๒๓

พิจารณาขันธ์ ๕
ส�ำหรับพระโสดาบันได้อย่างไรครับ

50

พระอาจารย์ตอบ

ก็ให้เห็นว่าร่างกายนีไ้ ม่ใช่ตวั เรา เป็นเพียงธรรมชาติ
อย่างหนึ่ง เหมือนต้นไม้ ต้นไม้ก็ท�ำมาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ
ร่างกายก็ท�ำมาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ เดี๋ยวต้นไม้ก็ต้องตาย
ร่างกายก็ต้องตาย ไม่มีใครห้ามมันได้ เราไม่ได้เป็นต้นไม้
เราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเพียงแต่มาเกาะติดร่างกายนี้
เพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปไหนมาไหน ไปท�ำ
อะไรต่างๆ เท่านั้นเอง พอร่างกายตาย เราไม่ได้ตายไป
กับร่างกาย 
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ค�ำถามที่ ๒๔

เรียนถามพระอาจารย์
อริยสัจสี่ ๑๒ รอบ
คืออะไรครับ
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พระอาจารย์ตอบ
ไม่รู้เหมือนกัน รู้รอบเดียวก็เอารอบเดียวก็พอ คือ
อริยสัจสี่ มันมี ๔ ความจริง รอบที่ ๑ รอบของพระโสดาบัน
รอบที่ ๒ รอบของพระสกิทาคามี รอบที่ ๓ รอบของ
พระอนาคามี และรอบที่ ๔ คือรอบของพระอรหันต์
เพราะตั ว ความอยากมั น เปลี่ ย นไป ความอยากของ
พระโสดาบัน คืออยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
ความอยากของพระสกิ ท าคามี ก็ อ ยากเสพกาม
พระสกิทาคามีหา้ มความอยากเสพกามได้ครึง่ หนึง่ ท�ำให้
เบาบางลง แต่ยังท�ำให้ไม่หมด ส่วนพระอนาคามีท�ำให้
ความอยากเสพกามนี้หายไปหมดด้วยอ�ำนาจของอสุภะ
ที่เจริญอย่างเต็มที่ มีอยู่ตลอดเวลา พอเห็นอะไรว่าสวย
ว่างาม อสุภะมันก็จะเข้ามาทันที จนท�ำให้กามารมณ์นี้
เกิดขึ้นมาไม่ได้ แต่พระสกิทาคามีบางทีเผลอ ไม่ทัน
เห็นสวยแล้วสวยเลย หล่อแล้วหล่อเลย มารู้สึกตัวอีกที
หมดเวลาไปตั้งหลายวัน อันนี้ความเร็วของอสุภะยังไม่
เพี ย งพอ ก็ พ ้ น ได้ บ างเวลา บางเวลาก็ เ ร็ ว พอเกิ ด
กามารมณ์ปบ้ั อสุภะก็มาปับ๊ เลย ก็หายไปเลย ก็เป็นอสุภะ
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อสุภะก็เป็นมรรค แล้วกามารมณ์ก็เป็นสมุทัย สู้กัน
เป็นอริยสัจ ถ้ามรรคชนะก็เป็นนิโรธ กามารมณ์ก็ดับไป
ความทุกข์ก็ดับไป ถ้ากิเลสชนะ กามารมณ์ชนะ ก็ทุกข์
ขึน้ มา กินไม่ได้ นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย กระวนกระวาย
แต่ละรอบของพระสกิทาคาก็มีของท่าน พระอนาคาก็มี
ของท่าน พระอรหันต์กม็ ขี องท่าน ก็คอื เรือ่ งจิตใจของท่าน
อารมณ์ตา่ งๆ ภายในจิตใจของท่าน อยากให้เป็นอย่างนัน้
อยากให้เป็นอย่างนี้ ก็จะทุกข์ขนึ้ มา แต่พอรูท้ นั อยากไม่ได้
ต้องปล่อยมัน มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไป รู้ทันมัน
รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไป อารมณ์ต่างๆ มันก็ไม่ทุกข์
อันนี้ก็เป็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อีกรอบหนึ่ง พูดตาม
หลักก็มอี ยู่ ๔ รอบ สมาธิชวั่ คราว เวลาเข้าสมาธิหรือเวลา
ชนะกิเลสแต่ละครั้งก็เหมือนนิโรธชั่วคราว กิเลสตัวหนึ่ง
ไม่ได้แสดงผล มันมีตัวอื่นรออยู่ แต่มันยังไม่ได้โผล่ขึ้นมา
เช่น พอได้เป็นพระโสดาบันนี้ จิตก็สงบปั๊บ ตัวกิเลสที่
ความอยากมี ความอยากไม่ตาย อยากไม่เจ็บ ไม่แก่
มันก็หมดไป จิตก็สงบลง แล้วเดี๋ยวสักพักไปเห็นคนสวย
คนงาม เห็นคนหล่อขึน้ มา กิเลสตัวใหม่กโ็ ผล่ขนึ้ มา ก็ตอ้ ง
สู ้ กั บ มั น อี ก รอบหนึ่ ง มั น ก็ เ ป็ น นิ พ พานแบบชั่ ว คราว
ในชั่วขณะที่ชนะกิเลสแต่ละรอบ หรือช่วงอยู่ในสมาธิ
ก็เป็นนิพพานชั่วคราว เวลาพุทโธแล้วจิตรวมเป็นหนึ่ง
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เป็นอัปปนาสมาธิขนึ้ มา กิเลสก็ไม่ทำ� งาน มันก็เป็นนิพพาน
ชั่วคราวอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้นก็มีตั้งแต่สมาธิขึ้นไป สมาธิก็
ชัว่ คราว โสดาบันก็ชวั่ คราว สกิทาคามีกช็ วั่ คราว อนาคามี
ก็ชั่วคราว โดยถาวรก็ต้องเป็นพระอรหันต์ ไม่มีกิเลส
หลงเหลืออยู่ในใจ กิเลสหายหมดเลย เชื้อก็หมดเลย
เวลาเราก� ำ จั ด เชื้ อ โควิ ด แต่ ก็ ยั ง มี เ ชื้ อ เอดส์ อ ยู ่
จากเชื้อเอดส์ยังมีเชื้อมาลาเรียอยู่ ไล่ก�ำจัดมันไปทีละตัว
เพราะมันใช้ยาคนละขนานกัน ยาทีใ่ ช้แก้กเิ ลสแต่ละตัวก็
ไม่เหมือนกัน พระโสดาบันก็ต้องพิจารณาขันธ์ ๕ ว่าเป็น
อนัตตา ไม่มตี วั ตน พระสกิทาคา พระอนาคามี ก็พจิ ารณา
อสุภะว่าร่างกายไม่สวยไม่งาม พระอรหันต์กต็ อ้ งพิจารณา
จิตว่าไม่เทีย่ ง จิตไม่มตี วั ตน จิตไม่ใช่ตวั ตน จิตจะหลุดพ้นได้
จิตต้องไม่มีความอยากเลย ถ้าตราบใดยังมีความอยาก
แม้แต่อยากจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นไม่ได้ อย่างพระอานนท์นี้
อยากจะหลุดพ้นก็เลยหลุดไม่ได้ พอรู้ว่าหลุดไม่ได้ก็ไม่
อยาก พอไม่อยากมันก็เลยหลุดเลย เข้าใจไหม
ฉะนั้นความอยากมันไม่เหมือนกัน เชื้อโรคแต่ละ
ระดับคนละชนิดกัน เหมือนมาลาเรียชนิดหนึง่ ไข้เลือดออก
ชนิดหนึง่ ไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึง่ โรคเอดส์ชนิดหนึง่ มันต้อง
ใช้ยาแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน 
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ค�ำถามที่ ๒๕

พระอาจารย์ตอบ

ไปบวชแล้วก็ถอื ศีล ไปอยูก่ บั พระอาจารย์ทดี่ ๆุ เข้มข้น
ที่คอยเคี่ยวเข็ญคอยผลักคอยดันให้ภาวนาอย่างเดียว
ไม่ให้ไปท�ำภารกิจอย่างอื่น 
จะปฏิบัติให้บรรลุใน
๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี
จะต้องเข้มข้นขนาดไหนเจ้าคะ
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ค�ำถามที่ ๒๖

มีแนวทางการตัดภาระ
เพื่อพระนิพพานไหมครับ
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พระอาจารย์ตอบ
ก็ตอ้ งเห็นว่าภาระต่างๆ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ รามีอยูเ่ ป็นของ
ไม่เที่ยง ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจบลงด้วยกันทุกคน จะท�ำอะไร
ดีขนาดไหนเดีย๋ วก็ตายหมด ต้องพิจารณาความตายทัง้ เรา
ทัง้ เขา มันก็จะเห็นว่าไม่มอี ะไรต้องเป็นภาระต่อไป แต่ถา้
ยังไม่เห็นความตายของเขา ไม่เห็นความตายของเรา ก็คดิ
ว่าต้องท�ำนูน้ ท�ำนีใ่ ห้กบั เขา ต้องท�ำนูน้ ท�ำนีใ่ ห้กบั เรา ท�ำดี
ขนาดไหน ได้มามากน้อยเพียงไรเดีย๋ วก็ตาย พอตายแล้ว
มันก็จบ ท�ำหรือไม่ท�ำก็เท่ากัน ไม่ท�ำก็ตายเหมือนกัน
ท�ำก็ตายเหมือนกัน แล้วไปท�ำท�ำไมให้เหนือ่ ยเปล่าๆ ใช่ไหม
คิดแบบนีม้ นั ก็จะตัดภาระต่างๆ ได้ แต่ถา้ ยังต้องท�ำให้เขา
เขาจะได้สบาย เขาจะได้ไม่ตาย เราจะได้ไม่ตาย เราจะได้
สบาย ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตัดไม่ได้ อันนี้เดี๋ยวก็ตายด้วยกัน
ทุกคนทั้งเขาทั้งเรา มันก็ตัดได้ ท�ำไปท�ำไม ท�ำก็ตาย
ไม่ท�ำก็ตาย แล้วท�ำไปท�ำไม ท�ำให้เหนื่อยไปท�ำไม ไปท�ำ
ในเรื่องที่เราได้ประโยชน์กับเรามากกว่าไม่ดีกว่าหรือ
มันก็จะทิ้งเรื่องของร่างกายไปได้ แล้วก็จะได้ไปท�ำเรื่อง
ของจิตใจต่อไปได้ 
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ค�ำถามที่ ๒๗

พระอาจารย์ตอบ

สมมุติก็คือการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดใน
ไตรภพ เพราะสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในไตรภพนี้เป็นสมมุติทั้งนั้น
เป็นของชัว่ คราว ไม่ใช่เป็นของทีเ่ ป็นแก่นแท้สาระทีแ่ ท้จริง
ส่วนวิมตุ ตินเี้ ป็นการหลุดพ้นจากสมมุติ การไปสูส่ งิ่ ทีเ่ ป็น
แก่นแท้สาระที่แท้จริงก็คือพระนิพพาน 
ความแตกต่างระหว่างสมมุติกับวิมุตติ
แตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ
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ค�ำถามที่ ๒๘

พระอาจารย์ตอบ

จิตที่สิ้นกิเลส สิ้นจากความโลภ โกรธ หลง สิ้นจาก
ความอยาก สิ้นจากโมหะอวิชชา 

จิตที่พ้นที่แน่นอนคือพระนิพพาน
ไม่ทราบคือจิตแบบใดเจ้าคะ
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