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ค�ำน�ำ

 ๒-๓ ปีมาน้ี กระแสโลกเปลีย่นไปอย่างรวดเร็วมาก รุนแรง 
และขาดความเชื่อม่ันลังเลสงสัย ที่สำาคัญคือไม่ให้อภัยกัน  
ผู้คนมสีมาธสิัน้ลง แต่ท่านอาจารย์กล่าวเสมอว่า เหรียญม ี๒ ด้าน  
ให้เราเลอืกพจิารณาเอาด้านดอีอกมาใช้ เคร่ืองมือในการสือ่สาร 
ของยคุน้ีมีการพฒันาเจริญขึน้มาก เป็นยคุดิจิทลัตามทีเ่รียกกัน  
ท่านอาจารย์ได้นำาด้านดีของระบบดิจิทัลมาเอื้อธรรม ตอบข้อ
สงสยัในการปฏิบตัธิรรม มธีรรมเป็นตวัคำา้จุนจิตใจ การให้ผู้คน 
ทั้งใกล้และไกลข้ามขอบฟ้าได้ติดต่อถามปัญหาข้องใจใน 
ธรรมผ่านระบบซมู เฟซบุก๊ นับเป็นการแก้ไขข้อข้องใจได้อย่าง
เฉียบขาด รวดเร็วทันใจของผู้คนสมัยดิจิทัล

 กระแสโลกและกระแสธรรม เป็นของคู่เคียงกันเสมอมา 
และธรรมย่อมนำาโลก เราจึงจัดรวบรวมคำาตอบบางส่วนของ
ปัญหาธรรมที่ลึกซึ้งกินใจเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยความเชื่อมั่น 
เสมอมาว่า กระแสธรรมจักดับทุกข์ทั้งปวงของผู้ใฝ่ธรรม

คณะศิษยานุศิษย์



สำรบัญ

นอนป่วยติดเตียงปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ ๗
เป็นเรื่องธรรมดาของจิต ๘
กำาลังจะตายกะทันหัน ควรวางจิตอย่างไร ๙
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ต้องแผ่เมตตาตอนที่เจอกัน ๒๒
การดูกายมี ๒ ขั้น ขั้นสติกับขั้นปัญญา ๒๔
เรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ ๒๖
ให้ดูร่างกายต่อไปจนกลายเป็นซากศพ ๒๘
สังโยชน์ ๓ ๒๙
ความอยากเป็นโสดาบัน ไม่เป็นกิเลส ๓๑
ถ้าทุกข์ใจ แสดงว่าเราอยาก ๓๗
พิจารณาร่างกายให้เป็นธาตุ ๔ ๔๐
กาย จิต เวทนา  ๔๓
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นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา ๔๘
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ตัวที่ทุกข์คือใจเรา ๕๐
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เรากับจิตมันก็ตัวเดียวกัน ๖๙
ทำาไมเราถึงทุกข์เมื่อมีคนมาทำาร้ายจิตใจเรา ๗๐
ปฏิบัติธรรมเพื่อฆ่ากิเลส ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมกิเลส ๗๑
ร่างกายไม่ใช่เรา เวทนาก็ไม่ใช่เรา เราเป็นผู้รู้ผู้คิด ให้รู้เฉยๆ ๗๒
คนที่เป็นโรคจิตเวชภาวนาได้หรือไม่ ๗๔
รักษาศีล ๕ ไปนิพพานได้หรือไม่ ๗๕
สุดยอดของธรรม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ๗๗
พระพุทธเจ้าสอนวิธีการดับทุกข์อย่างไร ๗๙
ทำาทานแล้วต้องขอพรไหม ๘๒
เครียดเรื่องการเมือง ทำาอย่างไรจะปล่อยวางได้ ๘๓
หนทางดับทุกข์ ๘๔
ความโกรธเพิ่มขึ้นเมื่อห่างจากการปฏิบัติ ๘๕
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ถาม: คนทีน่อนป่วยตดิเตยีงสามารถปฏบิตัธิรรม ฝึกสมาธไิด้ 
หรือไม่คะ

พระอาจารย์: ได้ สตอิยูท่ีใ่จ ไม่ได้อยูท่ีร่่างกาย ปัญญากอ็ยูท่ีใ่จ  
ฝึกสต ิพทุโธ พทุโธไป ฝึกปัญญาพจิารณาไตรลกัษณ์ไป อนิจจัง  
ร่างกายไม่เทีย่ง ร่างกายเกดิแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วก็ 
ปล่อยวางได้ น่ีคนทีจ่ะบรรลธุรรมส่วนใหญ่มักจะบรรลธุรรมที่
ใกล้ตายกนั พ่อพระพทุธเจ้าน่ี บรรล ุ๗ วนัก่อนตาย แต่ต้องมี 
คนสอนนะ ถ้าไม่มีคนสอนก็เป็นบ้า หรือกลัวจนเป็นบ้าไปได้  
กลายเป็นคนซึมเศร้าไปได้ แต่ถ้ามีคนสอนนี้ก็ใช้สติ ฝึกสติ
พุทโธหยุดความคิด หยุดได้จิตสงบก็สอนจิตให้ปล่อยวาง
ร่างกายไม่ใช่ตวัเรา ของเรา เป็นดนินำา้ลมไฟ น่ีปฏบิตัไิด้เพราะ
การปฏิบัตินี้ปฏิบัติที่จิต ไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกาย 

คำาถามจากเฟซบุ๊ก (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)

นอนป่วยติดเตียงปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ 
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เป็นเรื่องธรรมดำของจิต 

ถาม: ขณะที่เรากำาลังจดจ่อกับการกระทำาสักอย่าง แบบตั้งใจ 
มากๆ เช่น ขณะทำาครัว แล้วเกดิมเีสยีงดงัมาก หรือใครบางคน 
เดินเข้ามาทางด้านหลัง แล้วเราตกใจ อันนี้แปลว่าเราขาดสติ 
ไม่มีสตแิล้วหรือเปล่าคะ ถ้าใช่ แล้วเราจะมีวิธแีก้ไขอย่างไรใน 
การฝึกสติต่อคะ

พระอาจารย์: คือมนัเป็นสญัชาตญาณของเราแหละ พอมีอะไร 
มาใกล้ตัวเรา เราก็เกิดอาการตกใจขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากการ 
ขาดสต ิถ้าขาดสตกิค็อื พอตกใจแล้วกท็น้ีีกเ็ป็นลมไปเลย ทน้ีี
กข็าดสต ิถ้าตกใจแล้วกม็นัหายไป แล้วเราก็ยังเฉยอยู่ แสดงว่า 
เรายังมีสติ ถ้าเกิดตกใจตื่นเต้นหวาดกลัวขึ้นมาถึงเรียกว่า 
ไม่มีสติ แต่ถ้ารู้แล้วเฉยๆ รู้ว่าตกใจปุ๊บ แล้วก็กลับมาเฉยได้ 
กแ็สดงว่าเรามีสต ิเร่ืองตกใจมันเป็นเร่ืองธรรมดาของจิต พอมี
อะไรมากระทบใกล้ตวัมนักจ็ะเกดิความตกใจขึน้มา ห้ามไม่ได้ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ก�ำลังจะตำยกะทันหัน ควรวำงจิตอย่ำงไร  

ถาม: สมมตุว่ิาเราอยูใ่นเส้นทางการปฏิบตัคิรับหลวงพ่อ ยังไม่
ถงึไหน แต่ว่ากรั็กษาศลีแล้วกท็ำาสมาธอิยูเ่ป็นประจำา ส่วนของ
ปัญญากย็งัเป็นปัญญาของโลกอยู ่ยงัไม่เป็นภาวนามยปัญญา 
สมมุติเกิดจับพลัดจับผลูเกิดกำาลังจะตายไปกะทันหันเลย  
เราเอาจิตเราไปยังไงดี 

พระอาจารย์: ก็อยู่กับความสงบ พุทโธก็ได้ ให้เราพิจารณาว่า 
ร่างกายไม่ใช่ตวัเราของเรา ถงึเวลามนักจ็ะต้องจบลง สิน้สดุลง 
ปล่อยวาง อย่าไปอยาก อย่าไปดิน้รน ตัง้สตก่ิอนดบั สกัแต่ว่า 
รู้ไป ดูมันไปจนกว่าจะหายไป จนลมสดุท้ายหายไป เฮอืกสดุท้าย 
เท่านั้นเอง แล้วก็จบ 

ถาม: คือทำาเหมือนเวลาเราน่ังสมาธิแล้วลมมันหาย ใช่ไหม
ครับ

พระอาจารย์: เออ เหมือนกัน ก็ดูไป 



กระแสธรรม
10

ถาม: เพราะฉะน้ันถ้าเราฝึกสมาธแิล้วลมมนัหายน่ี เรากจ็ะกลวั 
น้อยลง 

พระอาจารย์: ก็อยู่ที่เราแหละ มันอยู่ที่เราว่ากลัวหรือไม่กลัว 

ถาม: คือเราก็เคยเจอสภาวะลมหายมาแล้ว ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์: ใช่ ตอนนั้นเรารู้ว่าเราไม่ตาย แต่ตอนนี้เรารู้ว่า 
เราตาย เรารับกบัมนัได้หรือเปล่า ทำาใจได้หรือเปล่า ก็คดิว่าเป็น
แค่เปลี่ยนร่างกายไป ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ โดนวางยาสลบ 
เพื่อให้ได้ร่างกายใหม่ ถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ยังต้องกลับมา
เกิดใหม่ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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กำรพิจำรณำตัวรู้

ถาม: เรื่องการพิจารณาตัวรู้

พระอาจารย์: ตัวรู้มันจะโผล่ขึ้นมาเอง เวลาตัวคิดมันหยุดคิด 
พอทุกอย่างมันหายไปหมด ตัวรู้ก็จะชัดเจนขึ้นมา 

ถาม: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรารู้แล้ว 

พระอาจารย์: รูส้ ิมนัเป็นสนัทฏิฐโิกไง ถ้ายงัไม่รูก้แ็สดงว่ายงัไม่รู้

ถาม: เราจะรู้ของเราเองว่ามันคืออาการของตัวรู้ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: มันก็พูดยาก มันจะว่า อ้อ มีแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียว 
ทกุอย่างหายหมด ตอนน้ีเราเหน็ไอ้นู่นไอ้น่ี มนัก็เลยไม่เหน็ตวัรู้  
พอตัวรู้มันเปิด มีความว่าง เราก็รู้ว่า อ้อนี่ มีตัวรู้อยู่ มันมี
ความว่าง มันว่าง ว่างแล้วก็จะรู้เอง ไม่ต้องกังวล พุทโธไป 
ดูลมไปนะ 

ถาม: กราบขอบพระคุณค่ะ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: มีคนรอบข้างเป็นโรคซึมเศร้าหลายคน จะช่วยเขาได้
อย่างไรบ้างคะ แล้วเราควรจะวางใจอย่างไรด ีเพราะเราจะกังวล 
ห่วงเขา และจะเครียดเหมือนกัน 

พระอาจารย์: กใ็ห้เขาลดความอยากให้น้อยลงไป ลดความคิด
ให้น้อยลงไป ความคิดความอยากมันทำาให้เราผิดหวัง อยาก
แล้วไม่ได้ พอผิดหวงักเ็ลยทำาให้เราซมึเศร้า ต้องลดความอยาก 
ต่างๆ ให้น้อยลง หดัอยูแ่บบตามมีตามเกดิ ให้รู้สกึเสยีใจ ให้รู้สกึ 
ผิดหวัง มันก็จะไม่ซึมเศร้า 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

จะช่วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้ำได้อย่ำงไรบ้ำง
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พิจำรณำทำงปัญญำ

ถาม: ผมน่ังสมาธเิจริญอนิจจสญัญา ผมน่ังทัง้คืนก็ได้ ผมเหน็ว่า 
เมือ่น่ังไปทัง้คนืแล้ว ตอนกลางวนัค่อนข้างจะไม่มีแรงจะทำางาน  
กเ็ลยยกระดบัตวัเอง โดยทีจ่ำาได้ว่าถ้าเจริญอนิจจสญัญาเสร็จ
ปุบ๊แล้วน่ี ยกตวัเองจนขึน้ไปเป็นอนัตตา พระอาจารย์ แต่ผมยก 
ไม่เป็นครับ ตือ้ไปเลย ไม่ทราบว่าผมทำาผิดหรือควรทำาอย่างไร

พระอาจารย์: เราอย่าไปยกตวัเองส ิต้องพจิารณาร่างกาย เป็นดนิ  
นำ้า ลม ไฟ ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่เที่ยง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้อง
พิจารณาร่างกายน้ีว่าไม่ใช่ตัวเรา เข้าใจไหม ตัวเราตัวจิตน้ี 
มนัไม่ใช่ คนละเร่ืองกนั คนละส่วนกบัร่างกายทีเ่ราไปหลงคดิ
ว่าเป็นตัวเรา มันไม่ใช่ตัวเรา 

ถาม: นั่นหมายความว่า ผมเจริญอนิจจสัญญา

พระอาจารย์: ตวัไหนล่ะ ตวัไหนเป็นอนิจจา ทีใ่ช้อนิจจสญัญา

ถาม: คอื เช่น ถ้าผมน่ังสมาธไิปแล้วรู้สกึเวทนาปวดอย่างน้ี กจ็ะ 
บอกว่าไม่เที่ยงๆ จนจิตเขามีความสุขมาก ก็ลืมไปเลยครับ
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พระอาจารย์: ก็ใช้ได้ ใช้ได้ 

ถาม: พอจิตหลดุไปเลย ทน้ีีร่างกายอยูใ่นลกัษณะไหน เช่น ถ้าน่ัง 
สมาธิอยู่ บางทีหลังงุ้ม บางทีคอตก ก็รู้ตัวทั่วพร้อมตลอด  
ก็ปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นแหละครับ เป็นชั่วโมง เป็นสองชั่วโมง  
เป็นทัง้คนืด้วยกม็คีรบั คือทีรู้่ตวัตลอดนะครับ อย่างน้ีขอเมตตา 
พระอาจารย์ว่า พอออกจากสมาธิแล้วก็ยอมรับว่าจิตตั้งมั่น 
ดีครับ เพียงแต่ว่าอยู่ที่ก็ต้องกลับมาหาสมาธิ หาความสุข 
นั่งตรงนี้ก็มีความสุขครับ 

พระอาจารย์: ก็ทำาอย่างน้ีไป ถ้าออกจากสมาธิมาก็คิดทาง
ปัญญาบ้าง 

ถาม: พิจารณาปัญญา ขอพระอาจารย์เมตตาชี้ทางครับ

พระอาจารย์: ว่าของต่างๆ ที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเรา ไม่เที่ยง 
สกัวนัหน่ึงจะต้องพลดัพรากจากกนั ไม่ให้ไปยดึไปตดิ ร่างกาย
ของเราก็ไม่ใช่ตัวเรา ไม่เที่ยง เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
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ถาม: สาธคุรับ พอพระอาจารย์ชีแ้นะแล้ว เพยีงแค่คดิตามก็มีความ 
รู้สึกมีความสุขแล้วครับ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ 
ขอพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มมากขึ้น มีอีกไหมครับ

พระอาจารย์: ก็นี่แหละ เอาร่างกายเรา ลาภยศสรรเสริญไง 
ปล่อยวางให้มันได้ อย่าไปยึดไปติดมัน โลกธรรม ๘ มีเจริญ
มีเสื่อมเป็นธรรมด เจริญลาภเสื่อมลาภ เจริญยศเสื่อมยศ  
มสีรรเสริญก็มนิีนทา มสีขุกมี็ทกุข์สลบักนัไปสลบักนัมา อย่าไป 
อยากให้มนัดอีย่างเดยีวเท่าน้ัน มันมีเจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา

ถาม: สาธุ ผมจะน้อมนำามาพิจารณาครับ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: คือยังไม่เข้าใจว่าระหว่างสมถกัมมัฏฐาน ระหว่างให้จิต
มันสงบ แล้วเราจะไปยังไงกับเรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐานคะ 

พระอาจารย์:  มนัทำากนัคนละตอนไง ตอนน่ังสมาธน้ีิเราทำาสมถะ  
เราต้องทำาใจให้น่ิงให้สงบ ตอนน้ีมนัยงัไม่น่ิงไม่สงบกท็ำาให้มนั
น่ิงก่อน ถ้ามันน่ิงแล้วมนัไม่ต้องดูลม มนัไม่ต้องพทุโธ มันไม่
ต้องอะไร มนัดอูยูเ่ฉยๆ ได้ ทำาต่อไป ส่วนวปัิสสนาน่ีทำาตอนที่ 
ไม่ได้น่ัง เช่นตอนน้ีสามารถทำาวปัิสสนาได้ ด้วยการคดิถงึธรรม  
เช่น ไตรลกัษณ์ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เช่น พจิารณาร่างกาย
ของเราว่า ไม่เทีย่ง เกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เป็นดนินำา้ลมไฟ  
เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน ไม่สวยงาม มีอาการ ๓๒ นี่วิปัสสนา 
ต้องทำาแยกออกมา ไม่ได้ทำาพร้อมกัน 

ถาม: ไม่ได้ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: ไม่ต่อเน่ืองกนั ตอนทีม่นัน่ิงแล้ว ให้มนัน่ิงนานๆ 
ตอนน้ันต้องการหยุดพักผ่อนจิตใจให้มันมีกำาลัง พอมัน 

สมถกัมมัฏฐำนกับวิปัสสนำกัมมัฏฐำน
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พักผ่อนได้นานมากเท่าไหร่ มันออกมามันจะมีกำาลังเจริญ
ปัญญาได้ ปฏิบัติวิปัสสนาได้ 

ถาม: เจ้าค่ะ พอหนูถอนจากสมถกมัมฏัฐานขึน้มา กค็อืหนูจะ 
พิจารณา

พระอาจารย์: พิจารณาร่างกายก่อน 

ถาม: ก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อย่างนี้ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: ก็ได้ คือมันมีหลายวิธี ถ้าเราต้องการดูอนิจจังก็
ดวู่ามนัไม่เทีย่ง มันเกดิแล้วเด๋ียวมันกต้็องแก่ เดีย๋วกต้็องเจ็บ 
เดีย๋วกต้็องตาย หรือจะดูอนัตตากต้็องดูว่ามนัเป็นดนินำา้ลมไฟ 
เวลาคนตายไปมันก็กลับไปสู่ดินนำ้าลมไฟ ไม่มีตัวตน ถ้าจะดู
ความไม่สวยงามกต้็อง ดผูม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดกู 
เข้าไป ให้ครบอาการ ๓๒ ไม่หลงใหลกบัร่างกายว่าสวยว่างาม 
มี ๓ ข้ันตอนหรือ ๓ แบบ คอืดวู่ามันไม่เทีย่ง ดูว่าไม่มีตวัตน  
แล้วก็ดูว่ามันไม่สวยไม่งาม เข้าใจไหม

ถาม: เข้าใจเจ้าค่ะ เดี๋ยวลูกจะฝึกต่อค่ะ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓)
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ถาม: สติอัตโนมัติเป็นอย่างไรคะ 

พระอาจารย์: ก็เป็นสติแบบไม่เผลอไง ตอนต้นปฏิบัติ สติเรา
มกัจะเผลอ ล้มลกุคลกุคลาน ท่องพทุโธได้สองสามคำากเ็ผลอ 
ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นสติอัตโนมัตินี้ จะอยู่กับพุทโธ
ตลอดเวลา อันนี้ไม่ไปเผลอ ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วมัน
ไม่ต้องบังคับมันด้วย มันเหมือนนาฬิกาอัตโนมัติ เห็นไหม 
นาฬิกาอตัโนมตัน้ีิ สมยัก่อนเขาไม่ต้องไขลาน มันก็จะเดินของ 
มนัไปอยูเ่ร่ือยๆ สตกิเ็หมือนกนั ตอนต้นกเ็ป็นสตไิขลานก่อน 
กค็อยไขลาน ต้องคอยบงัคับให้มนัพทุโธ พทุโธ พทุโธ ต่อไป 
พอมันเร่ิมต่อเน่ืองแล้ว ต่อไปมนักจ็ะไม่ต้องบงัคบัมนั มันกจ็ะ 
พทุโธ มันจะมสีตรู้ิตวัอยูต่ลอดเวลา ไม่ไปคดิเร่ืองราวต่างๆ น่ี
เรียกว่าสตอิตัโนมัต ิสตริะดบัน้ีมันเป็นของพระอริยเจ้า แล้วก็ 
ขั้นที่ ๓ แล้วคือขั้นพระอนาคามีขึ้นไป จะเป็นสติปัญญาโดย
อัตโนมัติ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓)

สติอัตโนมัติ
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ถาม: เวลาขับรถเปิดฟังธรรมะ ถือว่าไม่สำารวมใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์: คอืมนัไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ เท่าน้ันเอง เพราะ
เราต้องคอยดูรถด้วยและฟังธรรมไปด้วย ฉะน้ันบางทถีงึไม่ได้ 
๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ ไม่ได้ธรรมะ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ แต่ก็ยงัดีกว่า
ฟังเพลง ฟังข่าวการเมอืง อะไรต่างๆ เหล่าน้ี แต่ถ้าอยากจะได้  
๑๐๐ เปอร์เซน็ต์อย่างใดอย่างหน่ึง ถ้าจะขบัรถกปิ็ดเสยีงธรรมไป  
คอยเฝ้าดูรถตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นการฝึกสติไป ถ้าอยากจะ 
ฟังธรรมก็จอดรถ แล้วก็เปิดฟัง แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ จะได้
คร่ึงๆ กโ็อเค ขบัรถไปแล้วกฟั็งไปด้วย ไม่มปัีญหาอะไรถ้าคดิว่า 
การขับรถของเรานี้ เราควบคุมรถได้ ปลอดภัยก็โอเค 

คำาถามจากซูมและเฟซบุ๊ก (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)

ฟังธรรมะขณะขับรถ 
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ถาม: พอเราดคูนทีต่าย คราวน้ีไม่ได้รับรู้ว่าเขาคอืใครแล้ว แต่ดู 
ว่าเขาเหมือนดินปั้น นอนในโลง ดูแค่นี่ค่ะ

พระอาจารย์: เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง

ถาม: ค่ะ ดูแค่นั้นเองค่ะ อย่างศพแรกก็ดูเห็นว่าเป็นดินปั้น 
ที่ท่านบอกว่าให้ระลึกบ่อยๆ  

พระอาจารย์: แล้วต้องกลบัมาดทูีเ่ราด้วย เรากเ็หมอืนเขา เราก็ 
ดินป้ันเหมอืนกนั ไม่ใช่เขา ร่างกายเรากเ็ป็นเหมอืนเขาน่ันแหละ  
ไม่ใช่ดูของเขาว่าเป็นดินปั้น แต่ของเรายังไม่เป็นดินปั้น

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)

เรำก็ดินปั้นเหมือนกัน 



21
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถาม: ผมงงครับว่าบางคนเป็นลกูศษิย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่
ทำาไมบางทีความคิดความเห็นในบางเร่ืองมันไม่ถูกต้องตาม
ทำานองคลองธรรมไปได้ล่ะครับ

พระอาจารย์: อ๋อ แม้แต่เทวทตัอยูก่บัพระพทุธเจ้า ยงัคดิไม่ได้
ตามทำานองคลองธรรมเลย เป็นจิตของแต่ละคน ไม่ได้เพราะ
ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์หรือไม่ จิตมันมีเป็นทัพพีในหม้อแกง 
และเป็นลิ้นกับแกง ถ้าเป็นทัพพีในหม้อแกง อยู่กับแกงเป็นปี  
มนักไ็ม่รู้ว่าแกงอะไร ถ้าจิตไม่มสีต ิไม่คอยฟังคำาสอน มวัแต่ฟัง 
ความคิดของตัวเอง อยู่กับครูบาอาจารย์ก่ีปีมันก็เหมือนเดิม 
มนัไม่ได้ซมึซาบคำาสอนของครูบาอาจารย์เข้าไปเลย มันกยั็งคดิ 
ตามประสากเิลสของมนัอยูเ่หมอืนเดมินะ ไม่ต้องไปกงัวลเรือ่ง
ของคนอื่น เอาเรื่องของเราดีกว่านะ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)

เป็นจิตของแต่ละคน 
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ถาม: เวลาสวดมนต์ น่ังสมาธ ิมสีมาธดิค่ีะ แต่พอออกจากสมาธ ิ
แล้วจะแผ่เมตตา จะใช้เวลาในการแผ่เมตตาค่อนข้างนาน แต่ว่า 
ระหว่างแผ่เมตตา สังเกตตัวเองหลายครั้งว่า คือการที่โยมกิน 
ยาที่เกี่ยวกับสมองและประสาทด้วย มันก็จะเผลอหลับใน
ระหว่างแผ่เมตตา โยมจะถามว่าอาการของจิต ณ ขณะน้ันทีมั่น 
ไม่ชัดเจนในการแผ่เมตตานี่ เขาจะได้รับบุญจากเราไหมคะ

พระอาจารย์: อ๋อ ไม่ได้หรอก มนัไม่มสีต ิมันไม่ได้แผ่ เราต้อง
แผ่ตอนทีเ่จอกนั อย่างตอนน้ีเราเจอกนั ทกัทายกนั “สวสัดค่ีะ”  
นี่ ยิ้มให้กับเขา พอเขาเห็นหน้าเรายิ้มแย้ม ทักทายเรา เขาก็มี 
ความสขุ แต่ไม่ได้แผ่ตอนทีอ่ยูค่นเดียว ตอนทีอ่ยู่คนเดยีวเป็น 
การฝึกแผ่ สอนใจไว้ว่านี่คือวิธีแผ่ เวลาใครเขาทำาให้เราโกรธ 
กต้็องให้อภัยเขา เวลาทำาอะไรกอ็ย่าไปเบยีดเบยีนคนอืน่ ไม่ให้
เขาเดือดร้อนจากการกระทำาของเรา ถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้ 
ก็แบ่งให้คนอื่นเขาบ้าง นี่เรียกว่าแผ่เมตตา ต้องแผ่ด้วยการ 
กระทำา ไม่ใช่แผ่ด้วยการสวด การสวดเป็นการเจริญสติ หรือ
เป็นการฝึกจิต สอนจิตให้รูว่้าการแผ่เมตตาเขาแผ่อย่างไรบ้าง 

ต้องแผ่เมตตำตอนที่เจอกัน
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อย่างตอนนี้ ญาติโยมที่นั่งอยู่ตอนนี้ ลองแผ่ให้เขาดูสิ ขอให้
ทุกท่านมีความสุข เขาก็ยิ้ม 

ถาม: ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

พระอาจารย์: เออ น่ันแหละ แผ่ได้ตอนน้ีแหละ แล้วเขาก็สาธกัุน 
ทกุคนเลย ใช่ไหม เวลาคณุอยู่คนเดยีว เขาก็ไม่รู้ใช่ไหม เราก็ 
ไม่รู้ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณแผ่ เข้าใจหรือเปล่า 

ถาม: ค่ะ พระอาจารย์ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)
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ถาม: ตอนทีเ่รามสีต ิกค็อืเดนิ เราทำาอะไรแล้วมสีต ิแล้วมันมี 
แวบหน่ึงเข้ามาว่า การปฏบิตัน่ีิกคื็อให้ดแูค่กายกบัใจ แค่น้ีเอง  
อันนี้มันเป็นความคิดที่ถูกไหมคะ 

พระอาจารย์: คอืในเบือ้งต้นดกูายเพือ่ให้ใจสงบ พอใจสงบแล้ว 
ถงึจะดกูายได้ต่อไป เบือ้งต้นดกูายก่อน ดวู่าร่างกายกำาลงัทำาอะไร 
เพือ่ให้เกดิสต ิพอเกดิสตเิรากท็ำาใจให้สงบได้ พอใจสงบ ทน้ีีเรา 
ก็ดูใจว่ามีอะไรบ้างในใจ กิเลสมีไหม มีความโลภความโกรธ
ความหลงไหม มันก็จะเห็น แต่ตอนต้นดูกายก่อน 

ถาม: ดูกายว่าเหมอืนในขณะน้ีเราทำาอะไร เรายนื เดนิ น่ัง นอน  
อย่างที่พระอาจารย์ว่า อย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ 

พระอาจารย์: น่ีเรียกว่าข้ันสต ิดกูายม ี๒ ข้ัน ขัน้สตกัิบขัน้ปัญญา  
ข้ันแรกคอืขัน้สต ิคอยดวู่ามนัเคลือ่นไหว มันทำาอะไร เพือ่ไม่ให้ 
ใจไปคิดเรื่องอื่น แล้วต่อไปถ้าใจมีสมาธิแล้ว ก็มาดูร่างกาย 
ดูด้วยปัญญา ดูว่ามันแก่แล้วมันไม่เที่ยง มันเกิดแก่เจ็บตาย 

กำรดูกำยมี ๒ ขั้น ขั้นสติกับขั้นปัญญำ
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เป็นดนินำา้ลมไฟ ไม่ใช่ตวัเราของเรา มันไม่สวยไม่งาม มอีาการ 
๓๒ นี่ขั้นปัญญา มี ๒ ขั้น ขั้นแรกดูเพื่อให้เกิดสติ เพื่อให้
เกิดสมาธิ ให้ดูเฉยๆ ไม่ให้คิดอะไร เข้าใจไหม

ถาม: ขอบพระคุณเจ้าค่ะ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)
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ถาม: เวลาโยมพจิารณาอาการ ๓๒ มนัมีอาการท้องร่วง เหมอืน
เป็นโรคบิดอย่างแรง อาการถ่ายเป็นสีเขียวๆ และมีอาการ 
อาเจียนสำารอกออกมา วนัละ ๒ ถงึ ๓ คร้ัง และในทกุครัง้จะ 
มีปีติเย็นๆ เหมือนฟอกอวัยวะด้วย ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์: อ๋อ อนัน้ีคงจะเป็นเร่ืองของร่างกายมัง ร่างกายมัน 
จะเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วพอดีบังเอิญมาพิจารณาอาการ ๓๒ เข้า 
ตามปกตแิล้ว การพจิารณาอาการ ๓๒ น้ี ไม่ได้ทำาให้ท้องเสยีนะ  
เข้าใจไหม เด๋ียวคนอืน่จะเข้าใจผิดว่าการพิจารณาอาการ ๓๒ 
ทำาไมท้องไม่เสยี อนัน้ีเร่ืองของร่างกาย คนละเร่ืองกัน มนัอาจ
จะเป็นเหตบุงัเอญิ พจิารณาอาการ ๓๒ แล้ววนัน้ันท้องเสยีเข้า
พอดี กล็องดูส ิถ้าพจิารณาทกุคร้ัง ท้องมนัเสยีทกุคร้ังหรือเปล่า  
เรารับประกันได้ว่าไม่เสียทุกครั้ง ถ้าเสียทุกครั้ง เราก็ต้องเสีย 
ตั้งแต่เราพิจารณามาไม่เคยเจอท้องเสียสักที 

เรื่องของร่ำงกำยไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ 
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ฉะน้ันกใ็ห้แยกแยะให้ถกู ว่าบางทเีร่ืองของร่างกายไม่เก่ียวกับ 
เร่ืองของจิตใจ ร่างกายเขาถอืว่าเป็นของไม่ด ีใช่ไหม กนิของเสยี 
เลยทำาให้ท้องเสยีขึน้มา จะพจิารณาอาการ ๓๒ หรือไม่พจิารณา 
มนักเ็สยี ถ้ามนัจะเสยี มันไม่เกีย่วกนันะ อนัน้ีเราคดิว่าจะไม่ใช่  
ถ้าไม่ไปโยงกนัว่า พอพจิารณาอาการ ๓๒ แล้วท้องเสยี กล็อง 
ทำาดูทุกครั้งดูว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเป็นจะได้มาเผย
แพร่บอกกัน คนอื่นเขาจะได้รู้ 

คำาถามจากเฟซบุ๊ก (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)
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ถาม: เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเจ้าค่ะ รอบน้ีเจอเวทนาที ่
หนักมาก ขนาดเอาหวัปักน่ังสมาธเิพราะว่าปวดท้อง แล้วก็อาเจียน  
พอดีมนัดึกไม่อยากจะไปโรงพยาบาล เหน็เวทนาทีมั่นหนักมาก  
แล้วก็เห็นร่างกายเป็นอสุภะ คือลูกเห็นร่างกาย จากที่มันแพ้
อาหารมาก มันขึน้ผ่ืน ค่อยๆ ขึน้จากเลก็ๆ จนขึน้มาจนเหน็มัน 
พมุนัพอง อย่างกบัร่างกายทีม่นัจะแตกสลาย แล้วตอนน้ีลกูจะ 
ไปยังไงต่อเจ้าคะ

พระอาจารย์: กด็วู่าต่อไปมนักจ็ะต้องกลายเป็นซากศพ เท่าน้ันเอง  
อย่าไปนึก อย่าไปวติกกงัวล อย่าไปกงัวลกับมัน อย่าไปคิดว่า 
ร่างกายมันจะมีสิวมีฝ้า มันจะเหี่ยว ถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา 
อยู่กับมันไปตามสภาพความเป็นจริง อย่าไปยึดอย่าไปติดมัน  
ร่างกายในทีส่ดุมันกต้็องกลายเป็นซากศพไป ปล่อยวาง อย่าไป 
ทกุข์กับมนั อย่าไปกลวั อยูก่บัมันไป ดมูนัไป ดีแล้วละ ถ้าเวลา 
มันปวดแล้วเราทนได้ ไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ก็ดี

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)

ให้ดูร่ำงกำยต่อไปจนกลำยเป็นซำกศพ
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ถาม: สังโยชน์ ๓ พิจารณาอย่างไรครับ

พระอาจารย์: อ๋อ สังโยชน์มันมี ๑๐ สังโยชน์ ๓ ข้อแรกของ 
พระโสดาบนั กพ็จิารณาว่า ร่างกายคอืขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา  
สงัขาร วญิญาณ ไม่มตีวัตน เป็นสภาวธรรม ร่างกายก็เป็นดินนำา้
ลมไฟ เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณกเ็ป็นสภาวธรรมทางใจ  
เกิดดับ เกิดดับ ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีใครสั่งให้มันเกิด ไม่มี
ใครสั่งให้มันดับ มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ไม่มีใครไปสั่ง 
ให้ดนิฟ้าอากาศ ฝนตก แดดออก มนัเป็นธรรมชาต ิพดูง่ายๆ 
ปล่อยวาง พอเหน็ว่ามันเป็นธรรมชาต ิสัง่มนัไม่ได้ อยากให้มัน
ไม่ตายกส็ัง่ไม่ได้ อยากให้มันไม่เจ็บกส็ัง่ไม่ได้ ก็ปล่อยมนัเจ็บ  
ปล่อยมนัตายไป พอปล่อยได้ใจกห็ายทกุข์ กม็ดีวงตาเหน็ธรรม 
ขึ้นมา เห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ละ
สังโยชน์ข้อที่ ๒ ละข้อแรก ละสักกายทิฏฐิ 

พอละสกักายทฏิฐไิด้ กจ็ะละความสงสยัในพระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ได้ แล้วก็ละสีลัพพตปรามาสได้ สีลัพพตก็คือ

สังโยชน์ ๓ 
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พธิกีรรมต่างๆ ทีจ่ะมาแก้ความทกุข์ใจของเรา แก้ไม่ได้ แก้ด้วย 
การไม่กระทำาสิ่งที่มันทำาให้เราทุกข์ สิ่งที่ทำาให้เราทุกข์ก็คือ
การกระทำาบาปต่างๆ นั่นเอง หรือการกระทำาตามความอยาก 
ต้องมาแก้ทีน่ี่ อย่าไปทำาตามความอยาก อย่าไปทำาบาป แล้วก็ 
ความทุกข์ใจก็จะไม่มี นี่คือสังโยชน์ ๓ ข้อแรก สำาหรับผู้ที่จะ
เป็นพระโสดาบัน แต่ไม่ต้องไปพิจารณา ๒ ข้อหลัง 

พิจารณาข้อแรกข้อเดียวแล้วเด๋ียวมันจะพาไปเอง มันเป็น
เหมือนกบัมันมาเป็นพวง แก้ข้อน้ีได้ เดีย๋วอกี ๒ ข้อกจ็ะตามมา  
ละสกักายทฏิฐไิด้ ละว่าร่างกายน้ีไม่ใช่ตวัเราของเรา จะไม่คดิว่า 
มันเป็นตัวเราของเรา ปล่อยมัน มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บ 
อย่างญาตโิยมคนทีป่วดท้องน่ีกป็ล่อยให้มันปวดไป ไปห้ามมัน 
ไม่ได้ ถ้าอยากให้มนัหายเจ็บมนัจะทรมาน แต่ถ้ายอมให้มันเจ็บ  
ปล่อยมันเจ็บไป ทำาอะไรไม่ได้ เราก็พุทโธเราไป ใจก็ไม่ทุกข์
กับมัน 

 คำาถามจากเฟซบุ๊ก (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓)
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ถาม: มคีวามอยาก อยากเป็นโสดาบนั แล้วกเ็หมอืนกบัว่าอยาก 
เป็นซอีโีอ มนักเ็ลยเป็นความรู้สกึคล้ายๆ กนั แล้วกมุ่็งม่ันไปใน 
อนาคตมากกว่าอยู่กับปัจจุบัน มันก็เลยมีการขัดแย้งกันใน 
ตวัเองว่า จะต้องบอกตวัเองว่าไม่ให้อยาก แล้วกไ็ม่ให้เป็นโสดาบนั  
แต่มนักอ็ยากเป็นอย่างน้ัน มันกเ็ลยเป็นการขดัแย้งกนั จะออก 
จากรูปแบบนี้อย่างไรครับ

พระอาจารย์: ความอยากเป็นโสดาบันน้ีไม่เป็นปัญหาอะไร  
เป็นธรรมะ เพราะถ้าไม่อยากเป็น มนักไ็ม่ปฏบิตัธิรรม ใช่ไหม 
แต่ว่ามนัเป็นจุดเร่ิมต้น เหมอืนอยากจะออกจากบ้านน่ี มนัก็ต้อง
เป็นจุดเริ่มต้น ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ออกจากบ้าน มันก็อยู่ในบ้าน  
ใช่ไหม ทน้ีีพอเราอยากออกจากบ้านแล้ว เรากต้็องไปทำาตามที่
เราต้องการคอือะไร กอ็อกเดินทางไปส ิใช่ไหม คอืเหมอืนกนั  
ขณะทีค่ณุเดนิทาง คุณกอ็ย่าไปอยากให้มันถงึ เมือ่มนัยงัไม่ถงึ  
คุณก็เดินทางไปเร่ือยๆ ขับรถไปเร่ือยๆ หรือขึ้นรถอะไรไป
เร่ือยๆ จนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทาง ความอยากมนัเป็น 

ควำมอยำกเป็นโสดำบัน ไม่เป็นกิเลส 
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จุดเร่ิมต้น มันเป็นฉันทะ ถ้ามีฉันทะแล้วก็มีวิริยะ ใช่ไหม 
ความเพียร ความเพียรที่จะทำาตามความอยาก 

เรากอ็ย่าเอาความอยากมาขวางกัน้ความเพยีรกแ็ล้วกนั อยาก
อย่างเดียวแต่ไม่มีวิริยะ เมื่ออยากแล้วก็ต้องศึกษาว่าเป็น
โสดาบนัเขาทำายงัไง ละสงัโยชน์ ๓ ข้อ จะใช้อะไรละ ก็ต้องใช้ 
ปัญญา ปัญญาระดับไหนล่ะ ปัญญาระดับภาวนามยปัญญา  
กต้็องไปสร้างภาวนามยปัญญาขึน้มา ภาวนามยปัญญากต้็องมี
สมาธ ิมอีปัปนาเป็นผู้สนับสนุน กต้็องไปฝึกสมาธทิำาจิตให้รวม 
เป็นอปัปนา แล้วกม็าพจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา  
ในขันธ์ ๕ ถ้าพจิารณาเหน็ว่าเป็นไตรลกัษณ์ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา  
แล้วกป็ล่อยวางความอยากในขนัธ์ ๕ ได้ มันก็จบ ต้องปฏบิตัิ 
ความอยากนี้เป็นจุดเริ่มต้น ไม่เป็นไร แต่อย่าไปอยากเฉยๆ 
อยากแล้วไม่ออกไปปฏิบัติมันก็ไม่ได้ เวลาน่ังสมาธิก็น่ังไป 
มีหน้าที่จะทำาสมาธิก็ทำาไป แต่อย่าไปอยากให้จิตรวม อย่าไป
อยากให้มันเป็นอะไร 

เวลาน่ังน้ีไม่ให้คดิอะไร ให้รู้เฉยๆ ให้อยูก่บัลมหายใจเข้าออก 
จนกว่าจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิ ก็จะได้อุเบกขา พอได้
อุเบกขา ออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ได้  
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พอเห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวเรา เราก็ปล่อยมันไป อย่าไปอยาก 
ให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เราก็ไม่ทุกข์กับมัน ต้องปฏิบัติ  
ต้องมีฉันทะก่อน ต้องมีความอยากเป็นพระโสดาบัน
พระพุทธเจ้าอยากจะหลุดพ้น ใช่ไหม ท่านถึงสละราชสมบัติ 
ถ้าท่านไม่อยากจะหลุดพ้น ท่านก็อยู่ในวังต่อไปสิ แต่พอ
ออกมาแล้ว ท่านก็ไม่ได้มานั่งอยาก ท่านก็มาทำาหน้าที่เพื่อให้ 
หลุดพ้น ท่านก็ไปบวช ถือศีล ไปเรียนสมาธิกับครูบาอาจารย์ 
ครูบาอาจารย์สมัยน้ันก็สอนได้แค่ระดับสมาธิ ปัญญาไม่มี 
ใครรู้ ท่านกเ็ลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเอง จนในทีส่ดุกพ็บ
อริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ ท่านก็เลยหลุดพ้นได้ เข้าใจหรือยัง 

ความอยากนี้ไม่เสียหาย เพียงแต่ต้องรู้ว่ามันมีหน้าที่ทำาอะไร  
มันมีหน้าที่ปลุกระดมให้เราออกปฏิบัติก่อน ถ้าเปลี่ยนใจ 
เมื่อไหร่ก็ยกธงขาว พอเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นโสดาบันแล้ว 
มันก็อยากจะกลับไปเป็นโยมอย่างนี้มันก็ลาสิกขาไป เปลี่ยน
เป้าใหม่ ความอยากน้ีเป็นการตัง้เป้าหมาย อยากเป็นโสดาบนั 
อยากจะไปอยธุยาอย่างนี ้ตอ้งมเีป้าหมาย พอมเีปา้หมายแลว้
กอ็อกเดนิทางไปทีอ่ยธุยา ถ้าอยากแบบน้ีไม่เป็นปัญหา แต่ถ้า
ปฏิบัติไปแล้วก็อยากไปเรื่อยๆ อยากให้มันเป็น โดยที่ไม่รู้ว่า 
ทำายังไงให้มันเป็น อยากเป็นแบบสุ่มเดาไป มันก็ไม่เกิด
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ประโยชน์อะไร เป็นเหตุเป็นผลนะ ต้องอยากมีเหตุมีผลนะ 
ทุกอย่างมีเหตุมีผล ท่านสอนทุกอย่าง ผลเกิดจากเหตุ

โสดาบนัเกดิจากอะไร เกดิจากการละสงัโยชน์ ๓ การละสงัโยชน์ 
เกดิจากอะไร เกดิจากปัญญา ปัญญาต้องเกิดจากอะไร ต้องม ี
สมาธสินับสนุน ภาวนามยปัญญา กไ็ปสร้างสมาธขิึน้มา ไปสร้าง 
อัปปนาสมาธิ พอได้แล้วก็เอาปัญญา ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ 
มาสอนใจให้ปล่อยวาง เท่าน้ันเอง ปล่อยวางขนัธ์ ๕ ตอนน้ีเรา 
ไปยดึตดิขนัธ์ ๕ ว่าเป็นตวัเราของเรา อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บ 
ไม่ตาย ความจริงเราไปห้ามมันได้ไหม ความแก่ความเจ็บ
ความตาย อยากไปกท็กุข์ไปเปล่าๆ ใช่ไหม เวลามันแก่ แต่ถ้า 
ไม่อยากแล้วมันจะทุกข์ไหม ไม่ทุกข์แล้วล่ะ แก่ก็แก่ไปสิ  
เจ็บกเ็จ็บไปส ิตายก็ตายเลย ต้องไปทำาข้อสอบ ๓ ข้อน้ี ทำาได้
หรือเปล่า เวลาร่างกายเจ็บ เฉยๆ ได้หรือเปล่า ปล่อยวางได้
หรือเปล่า เวลาร่างกายจะตาย ปล่อยวางได้หรือเปล่า น่ีเรียกว่า 
เป็นการละสักกายทิฏฐิ เข้าใจหรือยัง 

ถาม: เข้าใจครับผม ขอบพระคุณครับ 

พระอาจารย์: คนบางคนน่ีปรารถนามรรคผลนิพพานทั้งน้ัน
แหละ เพราะคำาว่า “ภิกษุ” แปลว่าอะไรรู้หรือเปล่า 
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ถาม: ออกบวชครับ บวชครับ ทำาให้นิพพานแจ้งครับ 

พระอาจารย์: คำาว่า “ภกิษุ” น้ีคอืผู้เหน็ภยัในวัฏสงสาร ใช่ไหม 

ถาม: ครับ

พระอาจารย์: น่ีก็คือความอยากแล้ว อยากจะออกจาก
วัฏสงสาร แล้วมันผิดตรงไหน มันไม่ผิด ถ้าไม่อยากออกจาก 
วฏัสงสาร กไ็ม่มาบวชส ิกอ็ยูเ่ป็นฆราวาสไป หาลาภยศสรรเสริญ 
สุขสิ โอเคนะ มีอะไรอีกไหม 

ถาม: จิตชอบไปอยูใ่นอนาคตครับ แล้วกต้็องบอกจิตให้อยูก่บั 
ปัจจุบันครับ 

พระอาจารย์: พุทโธ พุทโธ พุทโธ ใช้กัมมัฏฐานดึงไว้ ท่อง
บริกรรมพทุโธ พทุโธ พทุโธไป ตัง้แต่ลมืตาขึน้มา พอมันจะไป 
อดตีไปอนาคต กพ็ทุโธ พทุโธ พทุโธ หยดุความคดิ พอมันไม่คดิ  
มันก็กลับมาอยู่ปัจจุบันแล้ว ต้องคิดอะไรง่ายๆ อยากไปเราก็ 
ใช้พุทโธดึงมันมา กัมมัฏฐาน “พุทธานุสสติ” เวลานั่งสมาธิ 
กพ็ทุโธ พทุโธ ไปอย่างเดยีว เดีย๋วจิตกร็วม ง่ายๆ ไม่ยาก อยูท่ี่ 
จะทำาไม่ทำาเท่านั้น 
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ถาม: ครับ

พระอาจารย์: มีอะไรอีกไหม

ถาม: ไม่มีครับ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: ที่พระอาจารย์พูดเร่ืองความอยากวันน้ี ทุกคนก็ยังมี
ความอยากอยู่ แม้แต่พระอรหันต์จะมีความอยากไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์: อ๋อ ไม่มีหรอกพระอรหันต์ ท่านตัดความอยาก
ไปหมด

ถาม: ตัดความอยากแล้ว แต่โสดาบันหรือคนธรรมดาก็ยังมี
ความอยากอยู่ 

พระอาจารย์: ยังมีอยู่

ถาม: แล้วเราจะทราบได้ยงัไงคะว่าเราอยาก แล้วเราควรจะทำา
หรือเราควรจะปล่อย หรือเราจะ...

พระอาจารย์: ถ้าเราอยากจะบรรลุเป็นพระอริยะ เราก็ต้องตัด
ความอยาก ไม่ทำาตามความอยาก นอกจากทำาในสิ่งที่จำาเป็น
ต้องทำา  ไม่ถือว่าเป็นความอยาก 

ถ้ำทุกข์ใจ แสดงว่ำเรำอยำก 
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ถาม: สมมตุนิะคะ ถ้าโยมอยากเป็นโสดาบนั แต่โยมยงัมลีกูๆ 
ต้องดแูลอยูจ่นแน่ใจ โยมคิดว่าถ้าเขาจบมัธยมปลาย มนัก็คง
จะโอเค อะไรอย่างนี้ เราก็คงจะได้ปฏิบัติหรือทำาบุญมากขึ้น 

พระอาจารย์: มันไม่เกี่ยวกันนี่ ก็ยังปฏิบัติได้ เขาก็ไปเรียน 
เวลาเขาไปโรงเรียนเรากป็ฏบิตัไิด้  อยูบ้่าน ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง
อยู่กับเขาตลอด ๒๔ ชั่วโมงที่ไหนล่ะ

ถาม: ใช่ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราอยากให้ลูกเราได้ดี อันนี้ก็คืออยาก
แหละ

พระอาจารย์: อันนี้เขาไม่เรียกว่าอยาก เขาเรียกว่าปรารถนาดี 
มีเมตตา เมตตาได้อยู่ ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี้ 
โดยทีเ่ขาไม่ได้เป็น อนัน้ีเรียกว่าอยาก ทำาให้เราทกุข์ กต้็องดวู่า
อย่าให้มันนำาเราไปสูค่วามทกุข์ใจ ถ้าทกุข์ใจแสดงว่าเราอยาก 

ถาม: คอืถ้าอย่างน้ีโยมจะพจิารณาว่า อะไรกต็ามทีเ่ป็นความอยาก  
ถ้าทำาให้เกิดกิเลสเกิดทุกข์ เกิดการปรุงแต่ง หรือว่าเวทนาเข้า  
พวกนี้คือถือว่าเป็นความอยากที่เราควรจะตัดออกไป ใช่ไหม
คะ 
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พระอาจารย์: ใช่ อยากแล้วมันทำาให้เราทุกข์ กระวนกระวาย
กระสับกระส่าย อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนน้ี  เกิดความ
กระวนกระวายขึ้นมา อย่าไปอยาก แต่ทำาหน้าที่ได้ ให้เขาไป
โรงเรียนน้ีกใ็ห้เขาไปสมคัรอะไรของเขาไป แต่เขาจะเข้าได้หรือ
ไม่ได้ก็เรื่องของเขาไป 

ถาม: ค่ะ ถ้าโยมอยากมีสตมิากขึน้ แล้วโยมก็ปฏบิตั ิอนัน้ีคือ 
อยากที่ดี ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์: ใช่ ฉันทะทีน่ำาไปสูวิ่รยิะ เราจะได้ไปปฏบิตั ิวริิยะ 
คือความเพียร 

ถาม: ค่ะ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: เวลาเดินหรือเวลาน่ังต่อ แก่ เจ็บ ตาย จะมีความรู้สกึว่า 
ร่างกายน่ีมันเหมอืนกบัเป็นดิน ร่วงๆ ๆ  ลงไปได้ จนไม่มอีะไร 

พระอาจารย์: ถกูต้อง ให้รู้ว่าเราเป็นธาต ุ๔ ดนิ นำา้ ลม ไฟ เท่าน้ัน  
ไม่มีตัวตน 

ถาม: ค่ะ แล้วกพ็ยายามฝึกทกุเช้า เพราะเดนิจงกรมทกุเช้า แต่ว่า 
ก่อนไปเดินกไ็ด้น่ังสมาธ ิแล้วพอรู้สกึร่วงๆๆ ก ็คราวน้ีกห็นัมา 
มองดูคนอืน่ กเ็หน็มนัร่วงๆ ๆ  ลงมาเหมอืนกนั อย่างมองแป๊บหน่ึง 
อย่างน้ี คอืเวลามองดูน่ี มนัจะมีเหมือนกบัว่า เอาละ ความจริง 
คอืว่า ทีบ้่านมีสนามมต้ีนไม้อะไรอย่างน้ี แต่มันก็มอีกีอย่างหน่ึง 
ทีผุ่ดขึน้ในใจ คือแบบ ไม่ว่าเราจะดูให้มนัเป็นร่วงๆ ๆ  เลย ทัง้ที ่
ภาพจริงเขาจะไม่ร่วง อย่างเช่น คนเดนิมาอย่างน้ีนะคะ แต่มนั 
จะมีภาพในใจแบบขึ้นมาอีก อย่างเคยปฏิบัติเหมือนกับว่า  
ของสมเด็จพระญาณฯ ให้ดเูป็นป่าไม้ไป ดูเป็นปฐพไีป มนัเหมอืน 
กบัมีภาพหน่ึงขึน้มาเลยนะคะ ทีบ้่านเรามนักมี็เสามอีะไร แต่ว่า 
อันนี้มันจะขึ้นพรึบไปเลย เรารู้ค่ะว่ามันมาแล้ว แล้วก็ดูปฐพี 

พิจำรณำร่ำงกำยให้เป็นธำตุ ๔
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กเ็ป็นแผ่นเรียบไปเลยอยูห่น้าเรา ทัง้ๆ ทีค่วามจริงเราก็เหน็ แต่ว่า 
ความสนใจเราไปอยู่กับตรงนั้นแทน อันนี้ก็เข้าใจเองนะคะว่า 
ทำาได้ถูกต้องแล้ว 

พระอาจารย์: คือร่างกายเราก็เป็นปฐพีด้วย ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ 
เราเห็น ร่างกายเราก็เป็นปฐพี นี่ควรจะเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียว 
กันเลย 

ถาม: คอืยงัไม่เข้าใจมาก ปฐพทีีดิ่ฉันดน่ีูมนัเหมอืนกบัแผ่นดิน 
หนังกรองอะไรอย่างนั้นแหละค่ะ

พระอาจารย์: ก็นั่นแหละ ร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปฐพี

ถาม: หมายความว่า ร่วงๆๆ ไป แล้วกเ็ป็นส่วนประกอบของปฐพี  
ไปเลยใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: ร่างกายเรามันยื่นขึ้นมา เหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้น
มาจากดิน ร่างกายเราก็เป็นแบบนั้น 

ถาม: เหมือนป่าไม้ที่งอกขึ้นมา
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พระอาจารย์: เหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจากดิน ร่างกายเรานี้
ก็มาจากดิน

ถาม: ค่ะ 

พระอาจารย์: เดีย๋วมนักก็ลบัไปเป็นดิน ตายไป เอาไปฝัง เขาก็ 
กลับลงดินไป 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
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พระอาจารย์: จะพูดเรื่อง กาย จิต เวทนา วิธีรู้ต้องรู้อย่างนี้ 
รู้ว่ากายก็คือร่างกายของเรา ที่เราเห็นอยู่นี่ เวลาเรานั่งสมาธิ 
ร่างกายมันก็เป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นอาการ ๓๒ 
อาการเจ็บที่เท้า ที่อะไรมันก็เป็นเวทนา ผู้ที่รู้กายรู้เวทนาก็คือ
จิต 

ถาม: มันเป็นภาพสงบๆ ที่เป็นประธานอยู่ด้านบนใช่ไหมคะ

พระอาจารย์: อย่าไปดูภาพ มันไม่ใช่ภาพ

ถาม: มันเป็นบรรยากาศ เสียงเงียบๆ สงบ

พระอาจารย์: น่ันไม่ใช่ตวัจิต ตวัทีรู้่กาย ตวัทีรู้่เวทนา น่ีคือจิต 
ตัวจิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตา มันเป็นเพียงแต่ตัวรู้ รู้ว่าร่างกาย
เป็นอย่างหน่ึง เวทนาเป็นอกีอย่างหน่ึง แล้วกห็น้าทีข่องมนักคื็อ 
ปล่อยให้ร่างกายเป็นไป ปล่อยให้เวทนาเป็นไป อย่าไปอยาก 
ให้มันเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้เท่านัน้ นี่คือการแยก ๓ อย่าง
นี้ออกจากกัน 

กำย จิต เวทนำ 
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ถาม: ตวัเวทนากค็อืตวักระเพือ่มเลก็ๆ น้อยๆ ทนัททีีเ่ราผัสสะ 
แค่ตรงนั้นแหละ มันเป็นจุดเล็กๆ เอง ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: ไม่ใช่หรอก พดูถงึตวัความเจ็บ เวลาน่ังแล้วมนัเจ็บ  
ไอ้ตัวนั้น 

ถาม: อ๋อ ค่ะ

พระอาจารย์: ทกุขเวทนา เวทนาตวัอืน่ไม่เป็นปัญหา สขุเวทนา
มันไม่เป็นปัญหา ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาไม่เป็นปัญหา ตัวที่เป็น
ปัญหากบัจิตกคื็อตวัทกุขเวทนา น่ันแหละต้องสอนจิตให้ปรับ
ตวัน้ันเข้ากบัทกุขเวทนาให้ได้ เพราะจิตมันไม่ชอบทกุขเวทนา 
มนัอยากให้ทกุขเวทนาหาย เพราะความอยากให้มันหายก็เลย
ทำาให้เกิดทุกข์ในใจข้ึนมา ก็ต้องสอนจิตว่าอย่ามาสร้างทุกข์
ในใจ ด้วยการไปอยากให้ทุกขเวทนามันหายไป ปล่อยให้
ทกุขเวทนาอยูข่องมันไป เพราะว่ามนัเป็นอนัตตา เราไปบงัคบั
มันไม่ได้ พอใจปล่อยให้เวทนาเจ็บไป ไม่มีความอยากให้ 
มันหาย ทุกข์ใจก็ไม่มี 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: ผมรู้สกึว่า ฟังธรรมเร่ืองการคบเพือ่นครับ ว่าให้คบคนทีดี่  
บางทีรู้สึกว่าสับสนมากเลย ว่าเราควรคบใครดีเพราะบางคน 
กเ็หมอืนกบัว่าดแีล้วกไ็ม่ดี พอเราอยากจะก้าวหน้าทางธรรมะน่ี  
เราจะหาเพื่อนที่คุยกันเข้าใจยากมากในวัยเดียวกัน 

พระอาจารย์: ก็คบคนที่ดี คือคนที่มีศีลมีธรรม คนที่ไม่เสพ
อบายมขุเป็นคนด ีคนทีเ่สพอบายมุขน่ีถอืว่าเป็นคนไม่ดี เพราะ
อบายมุขนี้มันจะพาให้เราไปสู่ความหายนะต่อไปได้ ฉะนั้นถ้า
เขาชวนเราไปดื่มสุรา เราก็ไม่ควรจะไปกับเขา ชวนเราไปเล่น
การพนัน ชวนเราไปเทีย่ว ชวนให้เราเกยีจคร้าน เราก็อย่าไปทำา 
กับเขา รู้จักกันได้ คบค้ากันได้ แต่ไม่ควรไปทำากิจกรรมที่มัน
เสยีหายกบัเขา มนัจะยากเพราะบางทเีราเกรงใจเขา พอเราคบ
กับเขา สนิทกับเขา พอเขาชวนเราไป ถ้าไม่ไป เขาก็พูด เอ๊ย 
เพื่อนฝูงอย่างนู้นอย่างนี้ เราใจอ่อน 

ต้องรักตัวเรำมำกกว่ำรักเพื่อน 
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เราต้องเข้มแขง็ เราต้องรักตวัเรามากกว่ารักเพือ่น เพือ่นหาใหม่ได้  
เสียเพื่อนคนน้ีเดี๋ยวหาเพื่อนคนใหม่ได้ แต่เสียตัวเราน้ียาก  
ดึงตัวเราให้กลับมาดียากนะ ถ้าเสียแล้ว รักตัวเราให้มากกว่า
รักเพือ่น ไม่เป็นไร ไม่ได้เป็นเร่ืองของการเหน็แก่ตวั เป็นเร่ือง
ของความจำาเป็นทีจ่ะต้องรักษาตวัเราไว้ก่อน เพือ่นน้ีมีเป็นหม่ืน 
เป็นแสนคนในโลกน้ี ไม่ต้องไปเสียดายหรอก เพื่อนที่ไม่ดี 
ถ้าเขาชวนเราไปทำาอบายอย่างนู้นอย่างนี้ ตัดไปได้ ชวนเราไป
ทำาบาปอย่างนี้ อย่าไปโดยเด็ดขาด แต่ก็ยังคบกันได้ ไม่ต้อง
เกลยีดกนั แต่พอจะต้องมจุีดยนืของเราแล้ว ถ้าชวนเราไปเสพ
อบายมุข ไม่ไป ชวนเราไปทำาบาป ไม่ไป เอาแบบนี้ก็แล้วกัน 
ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราไม่รู้จะไปคบใครดี คบได้เพราะเราต้องเจอ
คนเยอะแยะในชวีติของเรา กค็บกนัได้ ทกัทายกันได้ ชวนไป 
กนิข้าวกไ็ปกนิกนัได้ ชวนไปทำาในสิง่ทีไ่ม่เสยีหายก็ไปได้ แต่พอ 
ชวนให้เราไปทำาในสิ่งที่เสียหาย เราก็อย่าไป 

ถาม: ถ้าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เขาชวนไปละครับ 

พระอาจารย์: ดูพฤติกรรม ดูกิจกรรมที่เราจะไปทำา ถ้าเป็น
กจิกรรมทีเ่สยีหายกอ็ย่าไปทำา เพยีงแต่ว่าเราไปสนิทกับเขาแล้ว 
บางทเีราเกรงใจเขา เราอย่าไปเกรงใจเขา ต้องตดั เราต้องตดัใจ 



47
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เมื่อถึงเวลาที่เขาจะชวนเราไปในทางที่ไม่ดี เราต้องตัดทันที  
อย่าไปเสยีดาย ถ้าไปทำาผิดแล้วมนัแก้ยาก เปลีย่นเพือ่นง่ายกว่า  
คนน้ีไม่ด ีเขาไม่อยากจะคบกบัเราก็ช่วยไม่ได้ กป็ล่อยเขาไปนะ  
เพราะมีคนตั้งเยอะแยะในโลกน้ี น่ีเข้ามาในน้ีได้เจอแต่คนดี
ทั้งนั้นเลย ที่เข้ามาฟังธรรมนี้ โอเคนะ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับ

พระอาจารย์: อ๋อ นิพพานเป็นจิตทีบ่ริสทุธิ ์จิตทีไ่ม่มคีวามโลภ  
ความโกรธ ความหลง 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

นิพพำนเป็นอัตตำหรืออนัตตำ 
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ถาม: ทำาไมคนเราต้องทุกข์ครับ

พระอาจารย์: เพราะกเิลสไง เพราะความอยาก เพราะความโกรธ 
น้ีทำาให้เราทกุข์ ถ้าเราไม่อยากจะทกุข์ เราก็อย่าไปโลภ อย่าไป
โกรธ เหน็อะไรกอ็ย่าไปอยากได้ ใครพดูอะไรกอ็ย่าไปโกรธเขา  
ใจก็จะไม่ทุกข์ 

 คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

เหตุที่ท�ำให้เรำทุกข์ 
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ถาม: ทำาไมรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงถูกมองว่า 
ทุกข์ครับ ทั้งๆ ที่ตัวทุกข์นั้นสาเหตุเกิดจากอัตตา 

พระอาจารย์: คอืมนัเป็นตวัทีท่ำาให้จิตไปทกุข์ไง จิตไปหลงไปตดิ  
มันเลยทำาให้ทุกข์ ตัวที่ทุกข์ไม่ใช่ตัวขันธ์ ๕ ไม่ใช่รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร ตวัทีท่กุข์คอืใจเราน่ีแหละ เพยีงแต่ว่าใจเราไป
ยดึไปตดิว่าขันธ์ ๕ เป็นเรา กเ็ลยทำาให้เราทกุข์ขึน้มา ทำาให้ใจ 
เราทุกข์ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตัวที่ทุกข์คือใจเรำ 
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ถาม: นั่งสมาธิแล้ว จิตรวมกับหลับ แยกได้อย่างไรครับ 

พระอาจารย์: คอืรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั ไม่รู้ตวักห็ลบั ถ้ารู้ตวักไ็ม่หลบั  
เหมือนเราคุยกันนี่ ถ้าเราคุยกันเรารู้ตัว ใช่ไหม  แสดงว่าเรา
ไม่หลบั แต่ถ้าเราฟังไปๆ แล้วไม่รู้เร่ืองรู้ราว น่ีแสดงว่าเราหลบั 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

จิตรวมกับจิตหลับ 
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ถาม: สงสยัเร่ืองการละสกักายทฏิฐ ิน่ีหมายถงึว่า ให้ปล่อยวาง 
ขันธ์ รูปขันธ์ แล้วก็นามขันธ์ ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: รูปขันธ์กร่็างกาย นามขนัธ์กเ็วทนา สญัญา สงัขาร  
วิญญาณ คือ ทุกขเวทนา ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวทุกขเวทนา 
คอืเวลาเจ็บน่ี เวลาร่างกายเจ็บ ใจมนัทกุข์ กอ็ย่าไปทกุข์กบัมนั  
ที่ทุกข์เพราะอยากให้มันหาย อยากไม่ให้มันเจ็บ ดังนั้นต้อง
สอนใจว่า อย่าไปอยาก ปล่อยมนัเจ็บไป เจ็บก็เจ็บ เดีย๋วมันก็
หายเอง มนัเป็นอนิจจัง อนัตตา เราไปควบคุมบงัคบัมนัไม่ได้  
มนัไม่หายกต้็องอยูก่บัมันไป มันหายกดี็ไป หายแล้วเดีย๋วมนั 
ก็กลับมาใหม่ เพราะว่ามันเป็นอนิจจัง ต้องฝึกหัดจิตอย่าไป
รังเกียจ ไปกลัวความเจ็บ  

หัดอยู่กับความเจ็บให้ได้ เท่านั้นเอง คือปล่อยเวทนา ปล่อย
นามขนัธ์ ร่างกายกป็ล่อยเวลามนัจะแก่ ก็ปล่อย ไม่ต้องไปทำา
ศลัยกรรม ตบหน้าดงึหน้าอะไร ไปทำาเผ้าทำาผมอะไร ปล่อยให้
มันแก่ ปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมัน อย่าไปถือว่า

กำรละสักกำยทิฏฐิ
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เป็นตวัเราของเรา เท่าน้ันเอง มันเป็นธรรมชาต ิมนัเป็นดิน นำา้ 
ลม ไฟ มารวมตวักนั เราเป็นเพยีงแต่ดวงวญิญาณมาเกาะมัน  
เท่านั้นเอง เกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อรับข้อมูลทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย เพื่อเสพ เพราะใจมีความอยากเสพกาม เสพรูปเสียง
กลิน่รส ปัญหามนัเลยต้องมาเกิด ถ้าตดัความอยากเสพกามได้  
ก็ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไป ฉะน้ันต้องพยายามละความแก่
ความเจ็บความตายให้ได้ ไม่กลวัความแก่ความเจ็บความตาย  
ไปหาหมอ หมอบอกเป็นมะเร็ง เป็นก็เป็นสิ รู้ว่าต้องเป็นอยู่
แล้ว 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: บุญคือความสบายใจใช่ไหมครับ

พระอาจารย์: เออ บุญคือความสุขใจเบาใจอิ่มใจ 

ถาม: แต่บางทถ้ีาเจอคนทีเ่รา อย่างเจอพระอาจารย์กรู้็สกึอิม่ใจ 
แบบนี้เรียกว่าบุญไหมครับ 

พระอาจารย์: บุญทันตาไง บุญทันตา ไปสัมผัสกับรูปที่ถูกใจ
มันก็อิ่มใจ 

ถาม: เห็นคำาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายอย่างที่สอน
เรื่องการป้องกันการโกรธ 

พระอาจารย์: ในพระสตูรท่านบอกว่า การเหน็สมณะเป็นมงคล
อย่างยิ่ง เป็นกุศล เป็นมงคล 

บุญคือควำมสุขใจ
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ถาม: ผมมปัีญหาอย่างหน่ึงคอืเร่ืองความโกรธ ผมจะใช้เมตตา
เข้าสู ้แต่ถ้าเร่ืองความเศร้า มนักลายเป็นเรือ่งความรู้สกึผิดใน
ตวัเองอย่างน้ีละครับหลวงพ่อ ต้องใช้ปัญญาด้านไหนช่วยครับ 

พระอาจารย์: เศร้ากต้็องใช้อเุบกขา ช่วยเขา ทำาอะไรไม่ได้กต้็อง 
วางเฉย เป็นเรื่องกรรมของเขาไป เรื่องกรรมของเราไป 

ถาม: ครับ เพราะความรู้สึกผิดน่ีมันไม่ใช่อารมณ์แบบร้อน 
แบบว่าอารมณ์โทสะ แต่มันอารมณ์แบบอารมณ์หนักๆ ครับ 

พระอาจารย์: ก็ยอมรับว่าทำาไม่ได้ไป อย่าไปรู้สึกผิด อันไหน
ทำาได้ก็ทำา อันไหนทำาไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นกรรมไป อุเบกขา เรา
และเขามีกรรมเป็นของๆ ตน จะทำากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว  
ก็ต้องรับผลของกรรมน้ัน ไม่ว่าใครก็ตาม เราหรือใครก็ 
เหมือนกัน เมื่อเขาต้องรับผลที่ไม่ดี หรือเราต้องรับผลที่ไม่ดี 
ก็ต้องยอมรับไป 

ถาม: ครับ ทางสายกลางที่หลวงพ่อบอก เราจะรู้ได้ยังไงว่า 
อันไหนกลาง หรือว่าตึงเกินไปละครับ 
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พระอาจารย์: อ๋อ ถ้ามันง่ายก็แสดงว่ามันต้องทำาให้มากขึ้น  
ถ้ามนัยากกต้็องลดหน่อย ให้มนัอยูพ่อด ีไม่ยากไม่ง่าย ถ้าน่ัง  
๕ นาทีรู้สึกมันง่าย ก็ต้องเพิ่มเป็น ๒๐ นาที เพิ่ม ๒๐ นาที
ยังง่ายอยู่ ก็เอาชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโว้ย 
ก็ลดลงมาเหลือ ๕๕ นาที หาทางสายกลางให้เจอ 

ถาม: เหมือนยกเวท (weight) ใช่ไหมครับ ให้นำ้าหนักพอดี 

พระอาจารย์: เออ น่ันแหละ เหมอืนยกกำาลงั เหมอืนยกนำา้หนัก 
แหละ ดูก�าลังของเรา 

ถาม:  ครับ พอได้ยินพดูถงึบญุแล้ว รู้สกึถงึความอิม่อกอิม่ใจ 
ก็เลยนึกว่าคนบางคนทำาจิตอาสา รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากกว่ามา
นั่งสมาธิ ขณะที่นั่งสมาธิมันได้บุญมากกว่ายังไงครับ

พระอาจารย์: เพราะว่ามันยงัไม่ได้ผล มนัเลยไม่รู้สกึจากสมาธิ 
แต่ผลทีไ่ด้จากการไปเป็นจิตอาสามันได้ผลก่อน  เหน็ชดั มนัเลย 
เหน็ว่าอิม่ใจกว่า แต่น่ังสมาธยิงัไม่ได้ผล ยงัต่อสูกั้บกิเลส แทนที ่
จะอิม่ใจ กลบัทกุข์แล้ว เพราะต้องสูก้บัความอยากต่างๆ แต่ถ้า 
ชนะมันแล้ว มันจะอิ่มใจกว่า พอมันสงบแล้วมันจะอิ่มใจกว่า
การไปเป็นจิตอาสา 
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ถาม: อ๋อ ทกุวันน้ีรู้สกึดใีจทีไ่ด้ฝึก คอืคุณแม่พาไปหาพระอาจารย์ 
ตั้งแต่เด็กๆ ครับ สถานการณ์บ้านเมืองสมัยน้ีทำาให้เรารู้ว่า 
การรักษาใจมันสำาคัญกว่าไปบนถนนเยอะแยะ มากมายเลย
ละครับ 

พระอาจารย์: เออ ดีแล้วละ 

 คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)



กระแสธรรม
58

ถาม: รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ทุกองค์ที่
ทำานุบำารุงพระศาสนามา ทำาให้เราเจอศาสนาพุทธในวันนี้ 

พระอาจารย์: คอืไม่ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา แล้วกค็ดิแต่เอา 
ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก  

ถาม: กดี็ใจ เรามีศาสนาพทุธอยูเ่พราะพระมหากษัตริย์ ถ้าไม่มี 
พระมหากษัตริย์ ก็ไม่มีศาสนาพุทธ 

พระอาจารย์: มธีรรมราชา มีกษตัริย์ทีใ่ช้ธรรมะปกครองประเทศ  
รัชกาลต่างๆ น่ี ท่านบวชทัง้น้ันแหละ ท่านบวช รัชกาลที ่๕ ก็บวช 
รัชกาลที ่๔ กบ็วชนาน แล้วสกึออกมาเป็นกษตัริย์ พอลกูของท่าน  
รัชกาลที ่๕ ท่านกใ็ห้บวช บวชมาตลอดแทบทกุพระองค์ มธีรรมะ 
ปกครองประเทศ 

ถาม: ครับ ฟังเทศน์ของหลวงพ่อวนัก่อนทีบ่อกว่า เหมือนวคัซนี  
มนัเหน็ภาพเลยครับ ก่อนหน้าน้ีใส่เท่าไหร่ถงึจะพอ พอได้วคัซนี  
เออ มันคือสำาหรับเชือ้โรคทีอ่่อนแอทีส่ดุ เพราะถ้าใส่แรงเกนิไป 

พระมหำกษัตริย์กับศำสนำพุทธ  
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เราจะตดิจากเชือ้โรคแทน มันเหน็ภาพชดัเลยครับ ชอบคำาอปุมา 
ของหลวงพ่ออันนั้นมากเลยครับ 

พระอาจารย์: โอเค พยายามปฏิบตัเิพิม่ขึน้ไปเร่ือยๆ นะ แล้วจิต 
จะก้าวหน้า 

ถาม: ขอบคุณหลวงพ่อมากครับ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: อยากถามเพือ่คนอืน่ด้วยละครับ คอืทีส่รุาษฎร์ ทีใ่ต้ละครับ  
รู้สึกจะมีการบูชากุมารที่ดังๆ อะไรอย่างน้ีละครับ อยากให้ 
พระอาจารย์แสดงธรรมเลยว่า การบชูาของพวกน้ีมนัยังไงบ้าง
ครับ 

พระอาจารย์: เป็นเดรัจฉานวิชา เป็นวิชาที่ไม่พาให้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด 

ถาม: มันเกิดจากความโลภของคนหรือเปล่าครับ 

พระอาจารย์: มนัเกดิจากความหลง ความหลงทีว่่าเป็นสิง่ศักด์ิสทิธิ์  
สามารถทำาให้รำ่าให้รวยหรืออะไรก็ว่าไป 

ถาม: แล้วเราจะขจัดมันออกไปยังไงครับ

พระอาจารย์: ก็ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งไง  
เราไม่บชูาอย่างอ่ืนนอกจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือ
บุคคลที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้บูชา บิดามารดา 

กำรบูชำกุมำรที่ดังๆ
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ปูย่่าตายาย ครูบาอาจารย์ผู้มพีระคณุทัง้หลาย บชูาได้ แต่กมุาร 
ไม่รู้จักมัน ไปบูชามันทำาไม ไปบูชาเด็กทำาไม เพียงแต่เขาว่า
เด็กคนนี้เก่ง วิเศษ ก็เลยเอา เชื่อกัน เหมือนกระต่ายตื่นตูม 
ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ารวยจริงหรือเปล่า 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นี่ คืออริยสัจ ๔ หรือเปล่าคะ 

พระอาจารย์: ธัมมวิจยะ ก็คือการพิจารณาธรรม คือปัญญา 

ถาม: อริยสัจ ๔ ไหมคะ หรือว่าทุกอย่าง 

พระอาจารย์: ทุกอย่าง ก็ปัญญา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่ 
การพจิารณาไตรลกัษณ์กเ็รียกว่า ธมัมวิจยะ วจิยะแปลว่าวจัิย 
รู้จักคำาว่าวจัิยไหม วจัิยธรรม วจัิยธรรม ธรรมมอีะไร ธรรมกมี็  
ไตรลกัษณ์ อริยสจั ๔ คอืพจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาร่างกาย 
ว่าเป็นไตรลักษณ์ พิจารณาเวทนาว่าเป็นไตรลักษณ์ พิจารณา
อารมณ์ของจิตเป็นไตรลักษณ์ คือความหมาย 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
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ถาม: เวลาโยมจะเจริญปัญญาล่ะคะ 

พระอาจารย์: กพ็จิารณาร่างกายเราไปก่อน ร่างกายเราไม่เทีย่ง 

ถาม: ค่ะ คอืการพจิารณาร่างกายน่ี โยมต้องพจิารณามากน้อย 
แค่ไหนคะ 

พระอาจารย์: จนกระทั่งเราปล่อยวางได้ไง ไม่กลัวความแก่ 
ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความตาย 

ถาม: ถ้าอย่างน้ันกแ็สดงว่าโยมต้องพจิารณาตลอดเวลา ถูกไหมคะ  
เพื่อให้มันต่อเนื่อง

พระอาจารย์: ใช่ จนกว่ามนัจะปล่อยวาง แล้วมันกไ็ม่ต้องพจิารณา  
ถ้าไม่พิจารณามันก็จะไปคิดว่า มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันจะ 
อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พจิารณาเพือ่ให้ดบัความอยากไม่แก่ 
ไม่เจ็บไม่ตาย 

กำรเจริญปัญญำ 
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ถาม: แล้วเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้ว ความฟุ้งซ่านอย่าง เช่น 
ความกังวล ความผูกพนั ความยดึมัน่กบัธาตขุนัธ์ ความยึดมัน่ 
กับครอบครัว มันจะไปเอง ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์: เออ ถ้ามันปล่อยวางแล้ว มันก็จะหายไปหมด 

ถาม: แล้วกำาลังสมาธิที่เราทำาจากในสมาธิ จนกระทั่งถึงจุดที่
เราไม่ฟุง้ซ่าน จนกระทัง่มนัน่ิง อาจจะฟุง้ซ่านน้อย กำาลงัสมาธิ
ตัวนี้จะมาผลักดันให้ปัญญาเกิดขึ้นเร็วขึ้น ใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์: ไม่หรอก ปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณามาก  
อยู่บ่อยๆ สมาธิช่วยปัญญาปล่อยวาง ปัญญาบอกต้อง 
ปล่อยวาง ถ้าไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่ได้ ไม่มีอุเบกขา 

ถาม: ถ้าอย่างนั้นเราควรจะเจริญปัญญา ใช่ไหมคะ มากกว่า
การเจริญสมาธิ หรือเปล่าคะ

พระอาจารย์: ก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้สมาธิก่อน แล้วค่อยไป
เจริญปัญญาได้ต่อไป ตอนต้นเจรญิสมาธใิห้มาก พอได้สมาธิ
แล้ว ทน้ีีกไ็ปเจริญปัญญาให้มาก แต่ไม่ทิง้สมาธ ิก็สลบักันทำา  
คอืตอนต้นน่ี ปัญญากน้็อย ไม่จำาเป็นต้องรู้มากก ็รู้แค่น้ีกพ็อแล้ว  
รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว รู้ร่างกายแล้ว แต่ยังปล่อยไม่ได้ 
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เพราะไม่มสีมาธ ิกพ็ยายามฝึกสมาธใิห้มากๆ ไปกว่าจะปล่อยได้  
ถ้าลมืว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็พจิารณาอยู่เร่ือยๆ 
ดงึมนักลบัมาใหม่ เพราะบางทมัีนเผลอ ลมืได้ พอเหน็ผิวหย่อน 
หน่อย เหน็ผมหงอกหน่อย เกดิความวติกขึน้มา แสดงว่าลมืแล้ว  
หรือเวลาเจ็บท้องขึน้มา ตกใจแล้วว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า กแ็สดง 
ว่าลืมแล้ว 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: เวลากิเลสมันเกิดขึ้นจากเราคิด หรือว่ายังไงคะ อยาก
กินนู่นอยากกินนี่ มันคือจิตคุ้นชินหรือคะ

พระอาจารย์: คือมันเป็นนิสยัของมนั ถงึเวลามนักจ็ะอยากขึน้มา  
มันไม่มีผลหรอก 

ถาม: ก็คือมันเกิดจากจิตที่เราสะสมไว้เป็นสัญญาหรือคะ

พระอาจารย์: มันเป็นสันดาน ไม่ใช่สัญญา เข้าใจไหม 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

สันดำน กับ สัญญำ
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ถาม: ความว่างในสมาธิมีอาการแบบไหนคะ

พระอาจารย์: กว่็างจากความคิดไง ว่างจากอารมณ์ต่างๆ ไม่รัก 
ชังกลัวหลง ไม่คิดโน่นคิดนี่ รู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้อยู่ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ควำมว่ำงในสมำธิ
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ถาม: ฟังธรรมมากขึน้ ปฏบิตัมิากขึน้ ออกจากสมาธแิล้ว มนัจำามา 
ถามตัวเองว่า ตรงไหนเป็นเรา แล้วมันเริ่มมองร่างกายตัวเอง  
รายละเอยีดมากขึน้ มันมองไปถงึเส้นขน หนัง อะไรต่างๆ แล้ว 
มนัเถยีงในใจตอบว่า ไม่มตีรงไหนเป็นเรา อนัน้ีเป็นปัญญาจาก 
การฟังหรือปัญญาภายในจากการปฏิบัติครับ

พระอาจารย์: กเ็กดิจากการทีเ่ราพจิารณา ยังเป็นปัญญาขัน้ที ่๒  
เรียกว่า “จินตามยปัญญา” ปัญญาทีเ่กดิจากความนึกคดิของเรา  
จะให้เป็นปัญญาขัน้ที ่๓ คอื “ภาวนามยปัญญา” กต้็องฝึกสมาธิ 
ให้จิตมีอเุบกขา แล้วกม็าปล่อยวางร่างกายต่อไป อนัน้ีร่างกาย
เรายงัปล่อยไม่ได้ ถงึแม้รู้ว่ามันไม่ใช่ตวัเรา แต่ก็ยงัปล่อยไม่ได้  
เพราะยังกลัวตายอยู่ พอคิดว่าร่างกายตาย เราตายไปกับมัน 
แสดงว่าเรายงัหลง เราต้องพจิารณาให้เหน็ว่า เวลาร่างกายตายไป  
เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะฉะน้ันเราต้องไม่กลัวตาย  
จึงถอืว่าเรามปัีญญาจริง ถ้ายงักลวัตายอยูก็่ยังไม่มปัีญญาจริง 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ปัญญำจำกกำรฟังกับปัญญำจำกกำรปฏิบัติ 
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ถาม: จิตเมือ่ทำางาน ดี แต่ขอถามว่า เจ้าจิตน้ี เวลาออกมาเล่นกฬีา  
เขาสามารถออกมาเล่นกับเราด้วยได้ไหมครับ บางครั้งตัวเอง
ก็ไม่รู้ว่าทำาได้อย่างไรครับ

พระอาจารย์: อ๋อ เรากบัจิตมันกต็วัเดยีวกัน มันเล่นกับเราได้ไง   
เรากับมันก็เป็นตัวเดียวกัน 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรำกับจิตมันก็ตัวเดียวกัน 
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ถาม: การทีค่นอืน่มาทำาร้ายจิตใจเรา ทำาร้ายร่างกายเรา ทำาไมเรา 
ถึงต้องทุกข์เจ้าคะ ควรทำาอย่างไรดีคะ 

พระอาจารย์: อ๋อ เพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาทำาเรา ความไม่ 
อยากให้เขาทำาเราน่ีทำาให้เราทกุข์ เรียกว่า “วิภวตณัหา” ความอยาก 
ไม่ให้เขามาทำาให้เราทกุข์ เรากเ็ลยทกุข์ ถ้าเราไม่มคีวามอยาก 
อนัน้ีแล้ว เราจะไม่ทกุข์ เขาอยากจะทำาร้ายเรา กป็ล่อยเขาทำาร้ายไป  
เขาอยากจะด่าเรา กป็ล่อยเขาด่าไป เรากจ็ะไม่ทกุข์ ถ้าเรายอมให้ 
เขาทำา ถ้าเราไม่ยอมให้เขาทำา เรากจ็ะทกุข์ เพราะยังไง ถ้าเขาจะทำา 
เขาก็ทำาอยู่ดี เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตา เพราะว่า
เขาเป็นสิง่ทีเ่ราไปห้ามไปบงัคบัเขาไม่ได้ เขาอยากจะทำาร้ายเรา  
เรากไ็ปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราไม่ต้องไปทกุข์ เรายอมให้เขาทำาร้าย  
หรือถ้าเราหลบไม่ได้ หลกีไม่ได้ เขามาทำาร้ายเรา กค็ดิว่าเราไม่
สามารถทีจ่ะป้องกนัได้ กป็ล่อยให้เขาทำาไป อย่าไปทกุข์กบัมนั  
ถ้ายอมแล้วมันจะไม่ทุกข์ ถ้าไม่ยอมแล้วมันจะทุกข์ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ท�ำไมเรำถึงทุกข์เมื่อมีคนมำท�ำร้ำยจิตใจเรำ 
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ถาม: การเพยีรจิต การฝึกผู้รู้ จะสามารถทำาให้เราค้นพบจริตตน  
ค้นพบแนวทางการดำาเนินทีย่งัประกอบกจิอยูท่างโลก เช่น การ
ศึกษา การเลือกสายอาชีพได้อย่างไรบ้างครับ

พระอาจารย์: ไม่รู้เหมือนกนันะ การปฏิบตัธิรรมน้ีเพือ่ฆ่ากิเลส 
ไม่ใช่เพือ่ส่งเสริมกเิลส การปฏบิตัธิรรมน้ีเพือ่สร้างความสขุให้
กับใจ ใจจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรภายนอก เมื่อมีความสุขแล้ว 
ไม่ต้องไปศึกษา ไม่ต้องไปทำางานหาเงินหาทองมาให้เสียเวลา 
ดังนั้นสิ่งที่คุณถาม รู้สึกว่าเราคงจะตอบไม่ได้

คำาถามจากซูม (วันที่ ๑๑ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓)

ปฏิบัติธรรมเพื่อฆ่ำกิเลส ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมกิเลส 
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ถาม: ตอนทีพ่ระอาจารย์เทศน์หรอืไปฟังพระเทศน์ทีว่ดั กรู้็สกึว่า 
มีสมาธมิากครับ เพราะว่ามันจะมคีวามรู้สกึ แต่ว่าตอนทีเ่ราน่ัง 
สมาธิมันจะแน่นกว่าที่เราไม่ได้เดินจงกรมละครับ 

พระอาจารย์: เพราะมีสติมากขึ้นไง เวลาเดินจงกรมนี่เราสร้าง
สติขึ้นมา สงบได้มากขึ้น 

ถาม: ครับผม ผมก็จะพยายามเดินให้มากเพิ่มขึ้นไปครับ 

พระอาจารย์: เออ เดินก็ต้องเดินแบบมีสติ ไม่ได้เดินแบบ
ใจลอยนะ 

ถาม: ครับผม ใช่ครับ ก็อยู่ที่พุทโธ พุทโธ ครับ

พระอาจารย์: นั่นแหละอย่าปล่อยให้ใจคิด 

ถาม: ผมว่าเวลาเดนินานๆ จะปวดขาปวดอะไรก ็ใจมนักไ็ม่ไป 
ปวดด้วยครับ 

ร่ำงกำยไม่ใช่เรำ เวทนำก็ไม่ใช่เรำ เรำเป็นผู้รู้ผู้คิด ให้รู้เฉยๆ
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พระอาจารย์: เวทนา ก็ปล่อยให้มันปวดไป มันเป็นอนัตตา 
เราไม่ได้เป็นเวทนา เวทนาเป็นของร่างกาย ร่างกายไม่ใช่เรา 
เวทนาก็ไม่ใช่เรา เราเป็นผู้รู้ผู้คิด ก็ให้รู้เฉยๆ ไป อย่าไปปวด
กับมัน อย่าไปให้มันหายปวด 

ถาม: ครับผม มนัก็จะเหน็ความปวดครับ แต่ผมก็ไม่ได้เข้าไป
เป็นผู้ปวดละครับ เพราะมันปวดก็ให้มันปวดไป อย่างนี้ครับ

พระอาจารย์: ตัวเราแยกออกจากมัน  มันกับเราไม่ใช่คน
เดียวกัน 

ถาม: ครับผม

พระอาจารย์: ดี ทำาไปเรื่อยๆ นะ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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คนที่เป็นโรคจิตเวชภำวนำได้หรือไม่ 

ถาม: คนที่เป็นโรคจิตเวชนี่ภาวนาได้ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์: ถ้ามสีตพิอกภ็าวนาได้ ถ้าควบคุมจิตได้ ควบคมุ
ให้พุทโธ พุทโธได้ก็ภาวนาได้

ถาม: แล้วจะมีผลเสียอะไรไหมเจ้าคะ 

พระอาจารย์: ไม่มีหรอก จะช่วยทำาให้หายจากโรคจิตเวชด้วย
ซำ้าไป โรคจิตเวชเกิดจากไม่มีสติ ปล่อยให้จิตมันคิดฟุ้งซ่าน 
สะเปะสะปะไป เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี แล้วกมี็ทกุข์ไป ถ้ามพีทุโธ พทุโธน้ี  
จิตมันก็สงบ มันก็จะหายจากโรคได้ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: ถ้าเกดิรักษาศีล ๕ น่ี แล้วปฏิบตัอิยู่ทีบ้่านน่ี มีโอกาสไป 
นิพพานได้ไหมเจ้าคะ 

พระอาจารย์: ได้ๆ มีทั้งนั้นแหละทุกคน แต่จะได้หรือไม่ได้ 
ก็ต้องอยู่ที่ว่าปฏิบัติถึงพริกถึงขิงหรือเปล่า 

ถาม: คอืรักษาศลี ๕ นะคะ ได้แค่ศลี ๕ นะคะ ไปนิพพานได้ 
ใช่ไหมเจ้าคะ 

พระอาจารย์: ก็ไม่แน่นะ บางทีต้องเพิ่มเป็นศีล ๘ เพราะต้อง 
น่ังสมาธิ ทำาจิตให้สงบให้ได้ก่อน แล้วต้องมีปัญญาเห็น
ไตรลักษณ์ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงจะสามารถไป
นิพพานได้ 

ถาม: ต้องเพิ่มเป็นศีล ๘ ใช่ไหมเจ้าคะ 

รักษำศีล ๕ ไปนิพพำนได้หรือไม่ 
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พระอาจารย์: เออ ตอนต้นก็เอาศีล ๕ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มไป 
ตอนต้นกศี็ล ๕ ไปน่ังสมาธ ิไปได้ในระดบัหน่ึง แต่ถ้าอยากได้ 
สมาธิมากกว่านั้นก็เพิ่มเป็นศีล ๘ 

ถาม: แต่โยมว่าศลี ๘ น่ีต้องไปปฏบิตัทิีว่ดัเจ้าค่ะ อยูบ้่านน่ีปฏิบตั ิ
ลำาบากเจ้าค่ะ

พระอาจารย์: ได้ อยูท่ีบ้่านกไ็ด้ ไม่ต้องไปอยูท่ีวั่ดก็ได้ อยู่ทีต่วัเรา  
เพยีงแต่ว่าอยูท่ีบ้่านมนัอาจจะยาก เขากนิข้าวเย็น เราไม่กนิข้าวเยน็ 
กท็นไม่ไหว แต่ถ้าเราห้ามใจเราได้ เขาจะกนิก็เร่ืองของเขา เราถือ 
ศลี ๘ เรากไ็ม่กนิไป คนอืน่เขาดูหนังเรากไ็ม่ไปดกูบัเขา ดลูะคร 
เราก็ไม่ต้องไปดูกับเขา เราก็ปฏิบัติของเราไป 

ถาม: นอนบนที่นอนที่ฟูกนิ่มๆ ก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์: ได้ แต่ทำาให้ไม่หนา ถ้าแบบบางๆ พอทีจ่ะทำาให้มนักัน 
ความเย็นได้ อย่างนี้ได้อยู่ แต่ถ้าให้มันนุ่มมันหนามันสบายนี้
ไม่ได้ กป็เูสือ่นอนกบัพืน้ดสู ิเวลาถ้าถอืศลี ๘ กป็เูสือ่กบัพืน้เลย  
ไม่ต้องไปนอนเตยีง ไม่ต้องการให้สบายเกนิไปเพราะมนัจะนอน 
มากเกินไป เดี๋ยวมันจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกัน 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: ผมใช้ภาพถ่ายพระบรมสารีริกธาต ุเช่นพระบรมสารีริกธาต ุ
ของวดัญาณฯ เป็นต้น มาเป็นวอลล์เปเปอร์ครับ ขอคำาแนะนำา
พระอาจารย์ว่าอันไหนเหมาะสมครับ 

พระอาจารย์: อ๋อ กอ็นัไหนกไ็ด้ ไม่เป็นไร อันไหนทีเ่ราประทบัใจ  
ทำาให้เรามสีตกิใ็ช้อนัน้ัน เตอืนสตเิราให้ได้ เตอืนว่าทกุอย่างไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา เราเอา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ไม่ดีกว่าหรือ

ถาม: อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา โอ้ สาธคุรับ ผมจะเอาเป็นวอลล์- 
เปเปอร์เตือนสติตัวเองด้วยครับ

พระอาจารย์: พอเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะได้ปลงได้ 
วางได้ 

ถาม: สาธุ ครับ กราบขอบพระคุณมากครับ มองแนวทางที่
ต้องบอกว่าหลุดเลยครับ ไม่ต้องมีสมมุติครับ 

สุดยอดของธรรม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ 
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พระอาจารย์: ใช้คำาว่า “สติ” เป็นวอลล์เปเปอร์ก็ได้ สติ 

ถาม: ครับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

พระอาจารย์: ดีที่สุดแหละ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่คือสุด
ยอดของธรรม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ถาม: สาธุครับ 

พระอาจารย์: พระอรหนัต์ทกุรูปต้องผ่าน ต้องรู้จัก อนิจจัง ทกุขงั  
อนัตตา 

ถาม: สาธุครับ น้อมนมัสการพระอาจารย์ครับ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: ผมยงัไม่เข้าใจวธิกีารปฏบิตัคิรับ ว่าปฏิบตัอิย่างไรนะครับ  
ผมเลยมีคำาถามทีจ่ะมาถามพระอาจารย์ว่า พระพทุธเจ้าสอนวธิ ี
การดับทุกข์อย่างไรครับ

พระอาจารย์: ดับด้วยสติกับปัญญาไง ตอนที่เราไหว้พระ 
สวดมนต์น่ีเรากำาลังฝึกสติ คือคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิด
เร่ืองราวต่างๆ เวลาเราสวดมนต์เราก็ต้องมีสติอยู่กับการ 
สวดมนต์ ไปคิดถึงแฟน ไปคิดถึงเพื่อนไม่ได้ คิดถึงที่เที่ยว
ที่เล่นไม่ได้ ถ้าไม่คิดถึงมัน มันก็ไม่มีความอยากจะไปเที่ยว 
อยากจะไปเล่น 

ถาม: ครับ แล้วเราจะมีวิธีการหลุดพ้นยังไง

พระอาจารย์: ก็น่ีแหละ ก็ขั้นต้นให้มีสติเพ่ือจะได้น่ังสมาธิ  
นั่งสมาธิพอจิตสงบ เราจะได้พบกับความสุขแบบที่ดี แบบที่ 
ไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้ตาหจูมูกลิน้กาย เรากจ็ะได้ตดัการ

พระพุทธเจ้ำสอนวิธีกำรดับทุกข์อย่ำงไร 
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ไปหาความสขุทางตาหจูมูกลิน้กายได้ พอเราไม่ต้องใช้ร่างกาย 
เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไป 

ถาม: ถ้าคนทีย่ดึมัน่ถอืม่ันน่ี ในหลกัคำาสอนของศาสนาน้ีจะไม่ 
ถือว่าติดกับคำาสอนหรือครับ 

พระอาจารย์: ตดิไม่เป็นไรไง ถ้าไม่ตดิมันกไ็ปไม่ได้ คำาสอนมัน
เป็นของมีประโยชน์ เหมือนยา คนไข้ก็ต้องติดยา ต้องกินยา  
ไม่กินยามันก็ไม่หาย น่ีจะไปนิพพานก็ต้องติดคำาสอน 
ของพระพุทธเจ้า แตพ่อไปถึงนพิพานแล้ว กท็ิ้งได ้ไม่ต้องติด  
คนหายไข้แล้วก็ไม่ต้องกินยา

ถาม: หมายความว่าหลักคำาสอนคือหนทางแห่งการหลุดพ้น
ใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์: ใช่ เหมอืนแผนทีไ่ง ถ้าไม่มีแผนที ่ก็เดินทางไม่ถูก 
ว่าจะไปทิศไหน ใช่ไหม แต่พอคุณถึงจุดหมายปลายทางแล้ว 
คุณก็เก็บแผนที่ไว้ ไม่ต้องกางแผนที่ดู ตอนนี้ยังต้องยึดหลัก
ธรรมคำาสอนอยู่ เพราะว่าเรายังไม่พ้นทุกข์ ทุกข์ยังไม่ดับ 
ยังไม่หมด แต่พอหายทุกข์แล้ว ทีนี้ก็เอาธรรมะคำาสอนเก็บไว้
ในลิ้นชักได้ ไม่ต้องนำาเอามาใช้
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ถาม: เป็นคำาถามที่คาใจ ขอบคุณมากครับ

พระอาจารย์: ตอนนี้ต้องยึดติดให้ได้นะ อย่าทิ้ง เพราะเรายัง 
รักษาไม่ได้ เรายังดับความทุกข์ไม่ได้ เราต้องอาศัยธรรมะ 
คำาสอน โอเคนะ

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ถาม: การให้ทาน ขอพรกบัไม่ขอพร แบบไหนอานิสงส์มากกว่า
ครับ

พระอาจารย์: การให้ทานน้ี พรไม่ต้องขอหรอก ขอไม่ได้เพราะ
บางทีขอเกินที่ทานมันจะให้เรา มันก็ไม่ได้ ทำาทานนี้มันมีพร 
อยู่แล้ว ไม่ต้องไปขอก็ได้ ถ้าขอมากกว่านั้น เช่น ทำาทานแล้ว
ขอไปพระนิพพาน อย่างน้ีกไ็ปไม่ได้อยูด่ ีทำาทานไปได้มากก็แค่ 
สวรรค์ชั้นเทพ แต่ต้องไปรักษาศีลด้วยนะถึงจะไปสวรรค์ชั้น
เทพได้ ถ้าไม่รักษาศีลก็ไปเป็นหมาน่ารักให้เขาเลี้ยง 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ท�ำทำนแล้วต้องขอพรไหม 
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ถาม: เครียดเร่ืองการเมือง ทำาอย่างไรให้ปล่อยวางได้ค่ะ อดไม่ได้ 
เลยค่ะ

พระอาจารย์: อย่าไปฟังสิ ปิดมันสิ อย่าไปฟัง ปิดหูปิดตา 
อย่าไปสนใจ ไปเครียด เหมือนเดินหากองไฟมันกร้็อน กเ็ดิน
ออกจากกองไฟไปเท่านั้นเอง อะไรที่ทำาให้เราเครียดก็อย่าไป
ฟังมัน อย่าเข้ากองไฟ 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

เครียดเรื่องกำรเมือง ท�ำอย่ำงไรจะปล่อยวำงได้ 
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ถาม: หลวงพ่อครับ หนทางดับทุกข์ต้องทำาอย่างไรครับ 

พระอาจารย์: กต้็องดบักเิลส ดับความอยาก ละกิเลสตณัหาให้ได้  
อย่าไปโลภ อย่าไปอยากได้นู่นได้นี่ ความทุกข์ก็จะไม่มี 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

หนทำงดับทุกข์ 
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ถาม: เม่ือก่อนเคยปฏิบตัภิาวนามาตลอด ๓ - ๔ เดือน จนการ 
น่ังสมาธเิข้าฌานได้แบบแวบเดยีว พอห่างจากการปฏบิตั ิตอนน้ี 
ความโกรธมากข้ึน ใครทำาอะไรไม่ดีนิดๆ หน่อยๆ ก็โกรธ ควรทำา 
อย่างไรดีครับ

พระอาจารย์: ก็ต้องกลับไปไปปฏิบัติใหม่ ถ้าปฏิบัติก็จะมีสติ 
มันกจ็ะลดความอยากได้ ลดความโกรธได้ พอไม่มสีต ิความ
อยากมันก็เพิ่มมากขึ้น ยิ่งอยากมากก็ยิ่งโกรธมาก 

คำาถามจากซูม (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ควำมโกรธเพิ่มขึ้นเมื่อห่ำงจำกกำรปฏิบัติ 
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กิจและเวลำประจ�ำวันที่สำมำรถเข้ำพบ
พระอำจำรย์สุชำติ อภิชำโต

แผนที่เส้นทางเดินบิณฑบาต

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)

• เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอำาเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ 

สิ้นสุดที่ซอยนาจอมเทียน ๒๘ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพ

อากาศ)
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เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

• ฉันเช้าที่ศาลาฉัน วัดญาณสังวราราม เฉพาะวันธรรมดา

• งดลงศาลาทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. (โดยประมาณ) 

• แสดงธรรมหน้ากฏุ ิทกุวนัเสาร์ วนัอาทติย์ วนัพระ และวนัหยดุนักขตัฤกษ์  

ทีก่ฏุ ิ๕ วัดญาณสงัวราราม ญาตโิยมสามารถเข้ามาทีก่ฏุไิด้ประมาณเวลา  

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยจอดรถได้ที่กุฏิ ๔ กุฏิ ๖ และลานจอดรถ

ภายในวัด

• งดแสดงธรรมนอกเหนือจากวันที่ระบุข้างต้น

หมายเหต ุ: ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลา 
ดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้น และ 
กระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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