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“ดูให้ด ี มีแต่ได้” เป็นการถอดความจากธรรมเทศนา
และช่วงตอบปัญหาธรรมะแก่ญาติโยมในการปฏิบัติธรรม
ที่บ้านบุญ ไร่ ท อสี เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๓ ซึ่ง
พระอาจารยป์ สนั โน เจ้าอาวาสวดั อภัยครี ี ซานฟรานซสี โก
สหรัฐอเมริกา เมตตาอบรมสั่งสอนเป็นเวลา ๓ วัน
คณะผู้จัดทำได้กราบขออนุญาตจัดพิมพ์คำสอน
ของทา่ นเป็นห นังสือเพือ่ เผยแผ่ในวงกว้าง ซึง่ พ ระอาจารย์
เมตตาอนุญาตและรว่ มอนุโมทนาในกศุ ลเจตนา นอกจากนี้
คณะผจู้ ดั ท ำยงั ได้รบั ค วามเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร
ในก ารตั้ ง ชื่ อ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ให้ ด้ ว ย จึ งใคร่ข อกร าบ
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้
คณะผู้ จั ด ทำขอกราบขอบพระคุ ณ พ ระอาจารย์
ปสันโนเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเมตตาให้เวลาอบรมสั่งสอน
ลูกศ ิษย์ในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี
ขอขอบพระคุณท กุ ท า่ นทมี่ สี ว่ นรว่ มในการจดั เตรียม
ต้นฉบับ การวาดภาพปกที่งดงามและในการจัดพิมพ์
บุ ญ กุ ศ ลทั้ ง ป วงอั น เกิ ด จ ากก ารให้ ธ รรมะเป็ น ท านนี้

คณะผจู้ ดั ท ำขอนอ้ มถวายเป็นอ าจารยิ บ ชู าแด่พ ระอาจารย์
ปสนั โน ในความเมตตาอนั ไม่มที สี่ ดุ ไม่มปี ระมาณของท่าน
ขออานิสงส์จ ากการมงุ่ ม นั่ ในการรักษาศลี เจริญส มาธิ และ
พัฒนาปัญญาของทุกๆ คน จงช่วยอำนวยพรให้สังคม
ไทยมีแต่ความสุขสงบร่มเย็น ประชาชนเจริญในธรรมะ
ยิ่งๆ ขึ้นไป
				

คณะศิษยานุศิษย์

อยู่กับผู้รู้
บั ด นี้ เราได้ ส มาทานศี ล แ ปดเพื่ อ เริ่ ม ก ารป ฏิ บั ติ 
ภาวนา ช่วงเวลา ๓ วันท ี่เราจะได้ป ฏิบัตินี้ ถือเป็นโอกาส
ดียิ่ง
ภาวนา แปลว่า ทำให้จิตใจเจริญ ใครๆ ก็อยากให้
มีความเจริญ แต่ว่าการภาวนา คือก ารทำให้ความเจริญ
เกิดขึ้น คือไม่ใช่ว่าแล้วแต่โชค แล้วแ ต่มันจ ะเป็น หาก
เราต้องทำให้เกิดขึ้น ทำให้ความเจริญเกิดขึ้น ทำให้ค วาม
สงบเกิดขึ้น จากการกระทำของเรา ความสงบนั้นก็ขึ้น
อยู่กับพื้นฐานที่เราวางไว้ อย่างที่เราได้สมาทานศีลเมื่อ
สักค รู่นี้ ได้น้อมระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ให้เป็นท พ่ี ง่ึ ให้เป็นสรณะของเรา ถือเป็นม าตรฐานพน้ื ฐาน
พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ปสันโน ในการปฏิบัติธรรม ณ บ้านบุญ
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
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ของชาวพุทธ เป็นการระลึกถึงสิ่งที่เราต้องใช้เป็นพ ื้นฐาน
ของคุณธรรม
เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ก็ระลึกถึงในลักษณะ
ภาวะของจิตใจที่เป็นผรูู้้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบ าน เป็น
ภาวะที่เราเองต้องพยายามให้เกิดขึ้นในจิตใจ ขณะที่เรา
อยู่ที่นี่ เราก็ต้องพยายามที่จะปลุกเร้าภาวะผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบานให้เกิดขึ้น คือถ ้ามาปฏิบัติภาวนา ๓ วันน ี้ แต่
อยู่อย่างไม่รู้ ไม่ตื่น และไม่เบิกบาน มันจะได้อะไร ก็น ่า
เสียดาย นี่เป็นโอกาสดีของเราที่จะฝึกภาวะนี้ ไม่ใช่เป็น
เรื่องของพระพุทธเจ้าองค์เดียว คนอื่นไม่มโีอกาส หาก
เป็นภาวะที่ทุกคนสามารถที่จะฝึกให้เกิดขึ้นในจิตใจของ
ตน พยายามฝึกด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถ ึง
การเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผ ู้เบิกบานของท่าน
การระลึกถึงพระธรรม คือการระลึกถึงคำสั่งสอน
หรือระลึกว่าสัจธรรมความจริงเป็นอย่างนี้ๆ เมื่อเกิด
นิวรณ์ หรือประสบอุปสรรคในจิตใจของเรา เราก็เพียง
ระลึกว่า เออ... สัจธรรมเป็นอย่างนี้... ความจริงเป็น
อย่างนี้... เราจะยอมให้จิตอยู่ใต้สิ่งที่เศร้าหมองไหม เรา
จะยอมอยู่อย่างมีนิวรณ์ค รอบงำไหม มันก็ขึ้นอยูก่ ับเรา
เรามที างเลือก เวลาเกิดความรสู้ กึ สขุ สบาย จิตใจเบิกบาน
และเยือกเย็น เออ... สัจธรรมเป็นอย่างนี้... ความจริง
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เป็นอย่างนี้... เราก็ดูว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักษาไว้ไหม เป็น
สิ่งที่ควรพัฒนาให้มียิ่งขึ้นในจิตใจไหม เออ... สัจธรรม
เป็นอย่างนี้... ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้... มันม รีสชาติ
ต่างๆ กัน รสชาติของความทุกข์ก็อย่างหนึ่ง รสชาติของ
ความสุขกอ็ ีกแบบหนึ่ง รสชาติของความวุ่นวายกอ็ ย่าง
หนึ่ง รสชาติของความสงบก็อีกแบบหนึ่ง แล้วเราจะเลือก
แบบไหน เราต้องเป็นผศู้ ึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เข้าใจ
ในธรรม เราจึงจะสามารถเลือกได้ เมื่อเราเอาธรรมะเป็น
ที่พึ่ง เราก็ดู... เออ... ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ที่จะช่วยให้เราประคับประคองสิ่งที่ดีงามและสามารถท่ี
จะละสง่ิ ทเ่ี ป็นอปุ สรรคมอี ะไรบา้ ง เรากต็ อ้ งคอยฝกึ คอยหัด
และคอยทบทวน แล้วก็น้อมเข้ามาสู่จิตของเรา
การเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง คือ เอาการกระทำอัน
เป็นลักษณะของสาวกของพระพุทธเจ้า ดังที่เราสวดว่า
สุปะฏิป ันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์ส าวกของ
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดี ซึ่งเราก็ต้องนับตัวเองเป็น
สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
เช่นกัน เราจะปฏิบตั ดิ มี ากนอ้ ยแค่ไหนกข็ น้ึ อยูก่ บั เรา เราจะ
ปฏิบตั ติ รงไหม เราจะปฏิบตั เิ พือ่ ออกจากทกุ ข์ไหม เราจะ
ปฏิบัติสมควรไหม อันนี้เป็นโอกาส เป็นโอกาสของตัว
เราเอง ก็เรียกได้วา่ เรามอี บุ าย มีวธิ กี าร มีแบบอย่างทส่ี าวก
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ของพระพุทธเจ้าได้ฝากไว้มากว่า ๒,๕๐๐ ปีจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ ก็นับเป็นบุญของเรา ว่า... เออ... เราเป็นส าวก
ของพระพุทธเจ้า เป็นบุญเหลือเกิน เราก็ต้องทำให้ม ันดี
อย่างที่หลวงพ่อชาท่านสอน ...ไม่ตายก็ให้มันดี
ไม่ดีก็ให้มันตาย... เด็ดขาด ถ้าเราสำนึกว่าเราเป็นค นที่
โชคดี มีโอกาสได้เป็นสาวกเป็นล ูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
เราเป็นพุทธมามกะ มีโอกาสที่จะได้ทำตามรอยพระบาท
ของท่าน หรือตามรอยที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติมา
เป็นโอกาสที่ดียิ่ง หากระลึกได้เช่นนี้ มันก็มีกำลังใจ
ความซาบซึ้งใจในการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เรียกว่าเป็นโอกาสที่ช่วยให้เรามีหลักที่ถูกต้อง
ปกติการสมาทานศีล ๕ เป็นพื้นฐานของชาวพุทธอยูแ่ ล้ว
การไม่เบียดเบียน ไม่ประพฤติในทางที่จะสร้างความ
เดือดร้อนให้ใคร พยายามที่จะเป็นผู้ซื่อตรง หากเมื่อ
เราได้สมาทานศีล ๘ ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทำความ
ละเอียดให้เกิดขึ้นในความประพฤติของเรา ในการมา
ปฏิบัติร่วมกันเช่นนี้ มันจำเป็นที่จะต้องมีความละเอียด
ในการกระทำของเรา เพื่อจ ะได้อนุเคราะห์ทั้งตัวเองและ
อนุเคราะห์ผู้อื่น เพราะเมื่ออยู่เป็นหมู่คณะใหญ่ร้อยกว่า
คนเช่นนี้ การสมาทานศีล ๘ ก็เพื่อสนับสนุนเราทั้งคณะ
การอยู่ในขอบเขตของศีลช่วยป้องกันการกระทบกระทั่ง
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ซึ่งกันและกัน ช่วยป้องกันค วามรู้สึกไม่สบายใจ การมา
ปฏิบัติภาวนาเพื่อแสวงหาความสงบนั้น เราต้องมีความ
สบายใจเป็นพื้นฐาน ซึ่งศีลเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากทีเดียว
โดยเฉพาะศีล ๘
ศีล ๕ เรียกว่า ปกติศีล คือศีลท ี่เราควรจะมเีป็น
ปกติในแต่ละวันๆ ส่วนศีล ๘ เรียกว่า เนกขัมศ ีล คือศีล
ของผู้เสียสละ ผู้ออกจากกาม ออกจากความเพลิดเพลิน
ทางโลก เนกขัมมะเป็นการอยู่อย่างเรียบง่าย เช่น การ
ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาล ก็ทำให้ง่าย ไม่ย ุ่งยาก
พะรุงพะรัง ไม่ต้องห่วงเรื่องการกิน สบายเลย การเว้น
จากการเล่นดนตรีดูหนังดูละคร หรือการตกแต่งต่างๆ
มันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ช่วงเวลาที่เราปฏิบัติเป็นเวลาที่
เรารู้จักทจี่ ะอยู่อย่างง่ายขึ้น จิตใจก็จะโล่ง ปกติเราชอบ
หาเรื่อง เก็บนี่เก็บนั่นเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ มาที่นี่ก็ให้เรา
เสียสละ ให้เสียสละกระแสของโลก การนั่งการนอนที่
เรียบง่าย การอยู่อย่างง่ายๆ มันก็เป็นความสะดวกอีก
แบบหนึ่ง ความสะดวกเพื่อผู้ปฏิบัติ
ศีล ๘ จึงเป็นสิ่งที่อนุเคราะห์ก ารปฏิบัติ เพราะ
ทำให้มีความสำรวมและมีความสันโดษมากขึ้น ทำให้มี
ขอบเขตของการกระทำที่อนุเคราะห์ต่อความสงบจริงๆ
ฉะนั้น ที่เราได้ตั้งใจมาอยู่อย่างนี้ ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
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ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา เป็นการเข้ามาเพื่อแ สวงหาความ
สงบ ถ้าปูพื้นฐานไว้ดี มันก็จะช่วยในการฝึกหัด เช่น
สมมติว่าเราจะสร้างบ้าน มันก็ต้องทำรากฐานไว้ก่อน
แล้วจึงสร้างชั้นที่หนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะรีบไปทำชั้นส องเลย มัน
เป็นไปไม่ได้ ต้องทำพื้นฐานให้ดี ทำชั้นล่างให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะขึ้นชั้นต ่อไป
ฉะนั้นผู้ฝึกหัดจิตใจต้องปูพื้นฐานด้วยการให้ความ
สนใจและความหนักแน่นเรื่องการมีสรณะของชาวพุทธ
คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง และการมีศีล
เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เกิดความสำรวม ให้มีความรู้สึกรับ
ผิดชอบต่อความถูกต้อง เป็นความงดงามในจิตใจ เรา
จะได้นั่งสมาธิภ าวนาด้วยใจที่สบาย ไม่ย ุ่ง ไม่ยาก ไม่
ลำบากอะไร
ในการฝึกหัดจิตใจอย่างที่เราจะทำกันในวันน ี้ เราก็
ให้ความสนใจกับการภาวนา วิธีการที่เราจะให้ความสนใจ
และให้ความสำคัญในช่วงเวลาที่เราปฏิบัตินี้ ก็คงจะเน้น
ที่อานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
เพราะว่าเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้เมื่อท่านสอนการภาวนา
ท่านได้สอนเรื่องอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออกมากที่สุด บ่อยกว่าวิธอี ื่นๆ ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธอี ื่น ท่าน
ก็สอนอยู่หลายวิธี แต่ที่เราพบในพระสูตร ท่านสอน

6 ดูให้ดี มีแต่ได้

อานาปานสติบ่อยที่สุด นอกจากนี้ อาตมาเองกล็ ำเอียง
อาตมาชอบ และถนัดกว่าวิธีอื่นๆ เพราะได้เจริญอานา
ปานสติมาเป็นเวลานาน
การภาวนาในท่านั่ง จะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับ
เพียบก็ได้ สุดแล้วแต่ถนัด แต่การนั่งขัดสมาธิทำให้
ร่างกายของเราสมดุล ที่ว่าสมดุลนั้นคือ ไม่เอียงซ้าย ไม่
เอียงขวา ไม่ก้มไปข้างหน้า นั่งแล้วมันเที่ยงตรง การ
นั่งขัดสมาธิควรนั่งในลักษณะที่ถ้าเอาเข่าถึงพื้นได้ก็จะ
ดี และถ้าจำเป็นก็เอาเข่าออกกว้างๆ หน่อยก็ได้ แต่ที่
สำคัญคือให้เข่าลงถึงพื้น บางคนอาจจะเอาขาขวาทับขา
ซ้ายหรือเอาขาซ้ายมาทับขาขวาก็ได้ แล้วแต่ถนัด ถ้าไม่
ถนัดก็เอาไว้ด้านล่างทั้งสองข้าง โดยให้ข้างหนึ่งอยู่หน้า
อีกข้างหนึ่ง ท่านั่งนี้จะช่วยให้หัวเข่าทั้งสองอยู่ชิดกับพื้น
ถ้ายังรู้สึกต ึงๆ อยู่ ก็ใช้หมอนรองนั่งช่วยยกสะโพกของ
เราขึ้นสักห น่อย เมื่อยกสะโพกขึ้นมา สันห ลังก็จะตรงขึ้น
มาด้วยจากการจัดท่านั่งของเรา แต่ถ้าเราพยายามนั่งให้
เที่ยงตรงด้วยการใช้กล้ามเนื้อของเรา พยายามดึงให้มัน
ตรง ไม่นานมันจะเจ็บมันจะปวด ฉะนั้นให้เราจัดร่างกาย
ในท่านั่งที่หัวเข่าอยู่กับพื้น มีอะไรรองนั่งสักหน่อย ให้
ก้นและสะโพกยกขึ้นม าสักนิด แล้วก้มหน้าเล็กน้อยอย่าง
นี้จะทำให้สันหลังตรงขึ้นม า เป็นการนั่งตรงโดยธรรมชาติ
พระอาจารย์ปสันโน
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ของร่างกาย ซึ่งต่างจากการใช้กล้ามเนื้อท ำให้ตรง ทีนี้ให้
วางแขนของเราแบบปล่อยสบายๆ คือไม่รู้สึกตึง ไม่รู้สึก
เครียด ปล่อยแขนลงตามธรรมชาติ เอามือวางไว้บ นตัก
ตามสะดวก แล้วทบทวนดคู วามรู้สึกในร่างกาย ปล่อย
วางความเครียดความตึงในร่างกาย เหมือนกับปล่อย
ทุกอย่าง เราก็จะมีความพอดี และร่างกายก็จะสบาย
เมื่อเรานั่งได้เข้าที่ คือพอดีก ับร่างกาย ไม่ได้บังคับ
ไม่ได้ฝืน ก็จะนั่งอย่างไม่เครียดไม่ตึง สามารถที่จะปล่อย
ร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบาย เราก็กำหนดลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก เฝ้าสังเกตดูว่าเวลาเราหายใจเข้าหายใจ
ออก ความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกมันเด่นตรงไหน บางที
มันเด่นทปี่ ลายจมูก บางทีก็เด่นที่หน้าอก บางทีก เ็ด่นท ี่
หน้าท้อง บางทีมันเด่นต ลอดทั้งสายจากปลายจมูกล งไป
ถึงหน้าท้อง คือแล้วแต่ม ันจะเด่น แล้วแ ต่มันจะชัด แต่
มันสบาย เวลาเราใช้อานาปานสติลมหายใจเข้าล มหายใจ
ออกเป็นหลักในการกำหนดจิต เราพยายามที่จะจัดกาย
ให้สบาย แต่สบายแบบผปู้ ฏิบัติ ให้เรากำหนดลมหายใจ
เข้าลมหายใจออกตรงจุดที่รู้สึกสบาย รู้สึกน่าสนใจ รู้สึก
เด่นชัดพอสมควร ถ้าลมหายใจเข้ายาว ก็รู้ว่าห ายใจเข้า
ยาว ถ้าลมหายใจออกยาว ก็รวู้่าหายใจออกยาว ถ้าล ม
หายใจเข้าส ั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น ถ้าล มหายใจออกสั้น

8 ดูให้ดี มีแต่ได้

ก็รู้ว่าหายใจออกสั้น คือเรากำหนดแค่น ี้ รับรู้สภาพของลม
หายใจเข้าของลมหายใจออก เราก็กำหนดไว้ เราก็รู้อยู่
ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เป็นความรู้สึกที่เรา
เพียงแต่กำหนด ไม่ใช่ว่าเราบังคับให้ยาว บังคับให้สั้น
หรือบังคับให้เป็นไปตามที่เราคาดคะเนว่าควรจะเป็น
หรือเราไม่พยายามที่จะบังคับให้เป็นจังหวะที่เรากำหนด
ไว้ก่อน เราเพียงแต่กำหนดดู ลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออกอย่างไร ก็กำหนดให้ชัดเจนอย่างนั้น ให้เห็นชัดเจน
อย่างนั้น ให้สัมผัสชัดเจนอย่างนั้น ทำความสนใจกับลม
หายใจเข้าลมหายใจออก ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คนเราส่วน
มากจะมองข้าม เพราะเป็นความรสู้ ึกกลางๆ แต่เมื่อเรา
ได้กำหนดด้วยความสนใจ ให้ความสำคัญกับลมหายใจ
เข้าลมหายใจออก จะเป็นการเริ่มฝ ึกหัดให้มสี ติ ให้มีผู้รู้
ให้มีผู้รเู้ท่าทัน คือเท่าทันความรู้สึกของลมหายใจเข้าล ม
หายใจออก และจะมีความเท่าทันต่อความรู้สึกที่อยู่ใน
จิตใจเช่นเดียวกัน มันเป็นธรรมชาติของจิต จะเรียกว่า
เป็นโดยอัตโนมัติก็ว่าได้ เพราะเมื่อเรามีสติอยูก่ ับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ตัวสติจะทำหน้าที่เป็นผู้รู้อยู่ เราเอาลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกเป็นฐานของสติ เมื่อทำฐานได้ดีแล้ว กำลัง
ของผู้รู้เริ่มเด่นขึ้นมาในจิตใจ จะทำให้เราสังเกตเห็นสิ่ง
ต่างๆ ตามธรรมชาติของมัน เรื่องการคิดก็ดี เรื่องการ
พระอาจารย์ปสันโน
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นึกก็ดี เรื่องอารมณ์อ ื่นๆ ก็ดี คือธรรมชาติของจิตมัน
ทำงานอย่างนั้นอยูแ่ ล้ว สมรรถภาพของมันกม็ ีอยู่อย่าง
นั้นอยู่แล้ว แต่เรามักจะไม่เปิดโอกาสให้จ ิตใจของตัวเอง
ได้เห็นชัดเจนเท่าที่ควร เรามักจะคิดนึกปรุงแต่งตาม
อารมณ์ เกิดค วามรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง ความรู้สึก
ทีม่ ีอยู่กข็ึ้นๆ ลงๆ กับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ
แต่เรามาที่นกี่ ็เพื่อทวนกระแสความเคยชินของเรา
เราต้องตั้งหลักใหม่ หลักใหม่คือให้เรามีผู้รู้กับมีสิ่งที่
เป็นกลางๆ อยูแ่ ล้ว เช่น ลมหายใจ ลมหายใจเข้าก ็รู้
ลมหายใจออกก็รู้ เรากำหนดไว้ท ี่ใดที่หนึ่ง และให้ส นใจ
ตรงนน้ั เรากำหนดตน้ ลม เวลาลมเพิง่ เริม่ เข้ามา มันรสู้ กึ 
อย่างไร ขณะกลางลม มันรู้สึกอย่างไร และเมื่อส ุดลม
หายใจเข้า มันรู้สึกอย่างไร มันม ีจังหวะที่มันจะพักส ักนิด
ก่อนหายใจออก เราก็รักษาสติไว้ รักษาผู้รู้ไว้ พอมันเริ่ม
หายใจออกก็กำหนดผรูู้้ไว้ รูใ้ห้ดตี ลอดความรู้สึกของลม
หายใจออก ต้นล มก็รู้ กลางลมก็รู้ ปลายลมก็รู้
นี่เป็นการท้าทายตัวเองในแง่หนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มี
การศึกษา ทุกค นขีดเขียนเป็น ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ทางโลก ทุกคนคิดวางแผนจัดการนั่นนี่เป็น แต่เรื่องการ
อยู่กับเฉพาะตัวผู้รู้ อาตมาว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของเรา
ทุกคน เพราะการอยู่กับผู้รู้อย่างต่อเนื่อง การทำผู้รู้ให้
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เด่นขึ้นมาในจิตใจ เพื่อให้เกิดความสงบและความสว่าง
นั้น มันเป็นสิ่งที่ทวนกระแส ทวนกระแสของโลก ทวน
กระแสนิสัยมนุษย์เรา นี่เรากำลังฝึกในลักษณะที่ทวน
กระแส จึงเป็นเรื่องท้าทายว่า เราจะทำได้ไหม จะมอี ะไร
เกิดขึ้น เราสามารถที่จะทำสติให้ต่อเนื่องได้ไหม เราจะ
รักษาสติต่อเนื่องได้นานสักเท่าไร ก่อนจะเริ่มก ารคิดหรือ
การปรุงแต่ง คิดถึงบ้าน คิดถึงงาน คิดถึงค รอบครัว ก็จง
ลองดู อาตมาว่าคงจะไม่นานหรอก แต่กไ็ม่เป็นไร เผลอ
แล้วเราก็กลับม าตั้งหลักใหม่ ตั้งสติใหม่ เอาสติไว้ท ี่ลม
หายใจเข้าลมหายใจออก ทำให้ผ ู้รู้เด่นขึ้นมาในจิตใจ
ปกติเวลาเราเริ่มป ฏิบัติภาวนา เรามักจ ะคาดคะเน
ว่า เออ... เราจะต้องพยายามทำจิตส งบอย่างนี้ๆ เรา
จะต้องทำสมาธิอย่างนี้ๆ โดยไม่รู้จริงว่าสมาธิคืออะไร
ไม่รู้ว่าความสงบเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าปัญญาเป็นอย่างไร
ปัญญาจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้ สมาธิก ด็ ี ปัญญากด็ ี ย่อม
เกิดจ ากจิตใจที่มีผรูู้้ต่อเนื่อง มีสติต่อเนื่อง การตั้งสติไว้
กับเรื่องธรรมดาๆ เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ซึ่ง
ไม่มีอะไรจะธรรมดาไปกว่านี้ กำหนดไว้ พยายามทำผู้รู้
ให้ต่อเนื่อง ลมหายใจเข้าก ็รู้ ต้นล มก็รู้ กลางลมกร็ู้ ปลาย
ลมกร็ู้ ลมหายใจออก ก็พยายามรใู้ห้ชัดเจน เพื่อฝ ึกสติ
ให้ต่อเนื่อง เมื่อสติสามารถที่จะตั้งอยู่อย่างต่อเนื่อง เรา
พระอาจารย์ปสันโน
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จะรู้เอง เราจะเห็นเอง จะได้มปี ระสบการณ์ด้วยตัวเอง
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ตามห ลั ก ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ท รงส อน เมื่ อใดที่ เรา
สามารถทำสติให้ต่อเนื่อง ความสงบย่อมเกิดขึ้น ปัญญา
ก็ย่อมเกิดขึ้น เราก็คอยฝึกค อยหัด บางทีเราต้องมอี ุบาย
ช่วย เช่น ถ้าการดลู มหายใจเข้าลมหายใจออกอาจจะ
ไม่ทำให้เราเกิดค วามสนใจเพียงพอ ครูบาอาจารย์ท่าน
ก็ใช้อุบายว่า ลมหายใจเข้าก ็ “พุท” ลมหายใจออก
ก็ “โธ” คือแ ทนที่จะไปคิด ไปนึก ไปปรุง ไปแต่งเรื่อง
อื่นๆ หลายประโยคหลายคำ เราก็เอาคำๆ เดียว คือ
ชื่อของพระพุทธเจ้า ลมหายใจเข้าก็ “พุท” ลมหายใจ
ออกก็ “โธ” ให้สติและการคิดกำหนดอยู่เฉพาะคำๆ
เดียว เป็นการช่วยตัดก ระแสของการปรุงแต่งในจิต เป็น
วิธีที่ช่วยประคับประคองสติให้ต่อเนื่อง หรืออาจจะลอง
ใช้อุบายอื่นๆ เช่น ใช้การนับลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออก โดยเรานับในใจเบาๆ ขณะตามดูลม อย่างไรก็ตาม
พยายามให้ความรู้สึกของลมเข้าลมออกเป็นสิ่งที่เด่น
เพียงแต่เราเอาการนับมาประคับประคองการกำหนดจิต
ของเรา เช่น ลมหายใจเข้าหนึ่ง ลมหายใจออกกห็ นึ่ง ลม
หายใจเข้าส อง ลมหายใจออกกส็ อง ลมหายใจเข้าส าม
ลมหายใจออกก็สาม นับจนถึงห้า แล้วก ็กลับม าหนึ่งใหม่
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นับหนึ่งถึงห ก หนึ่งถึงเจ็ด หนึ่งถึงแปด หนึ่งถ ึงเก้า หนึ่ง
ถึงสิบ จากนั้นก็ถอยหลัง หนึ่งถ ึงเก้า หนึ่งถ ึงแ ปด หนึ่ง
ถึงเจ็ด หนึ่งถ ึงหก จนถึงหนึ่งถึงห้า จึงจะถือว่าครบหนึ่ง
รอบ แต่ว่ามีเคล็ดล ับอย่างหนึ่ง คือ ระหว่างที่เรากำลัง
กำหนดนับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ถ้าห ากว่าจิตของ
เราเผลอ ลืมหน้าที่ของเรา ลืมการภาวนา กลับไปนึกไป
ปรุงเรื่องอื่นๆ เราก็ต้องเริ่มต้นน ับใหม่เลย
นี่ถือเป็นเรื่องท้าทาย เป็นการทดลอง เพราะบางที
เราอาจคิดว่า การดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะยาก
อะไร ไม่น่าจะยากหรอก มันเข้ามันออกอยู่แล้ว เราเพียง
แค่กำหนดเท่านั้น ให้ล องดูว่าเราสามารถที่จะกำหนดให้
ต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหน จะนับได้ถึงห้าสักครั้งหนึ่ง
หรือเปล่าห นอ จึงเป็นเรื่องท้าทายและน่าสนใจ เรามัก
จะไม่ได้สังเกตในเรื่องนี้ เพราะเราคุ้นเคยกับการที่จิตมัน
ชอบปรุง จิตม ันชอบคิด จิตม ันชอบนึก ถ้าเราจะให้ค วาม
สำคัญกับการปลุกเร้าผู้รู้ผู้มีสติไว้ในจิต เราก็หาอุบายที่
จะช่วยให้ผู้รู้เด่นขึ้นม า จะทดลองวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่าน
แนะนำหรือวิธีของเราเองก็ได้ สิ่งสำคัญเพื่อค วามสำเร็จ
ในการภาวนาคือ ต้องมีความสนใจ ต้องมคี วามพอใจกับ
สิ่งที่กำลังทำ ถ้าเราเพียงสักแต่ว่าทำตามรูปแบบที่ครูบา
อาจารย์ท่านให้ทำ อย่างนี้มันก็ยากที่จะเกิดความสงบ
พระอาจารย์ปสันโน
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มันจะต้องมีความสนใจ ต้องพอใจกับสิ่งที่กำลังทำ ลม
หายใจเข้ากใ็ห้สนใจ ลมหายใจออกกใ็ห้สนใจ มันจ ะช่วย
ให้เกิดความสงบและความสว่างของจิต ซึ่งเกิดจ ากความ
ต่อเนื่องของผู้รู้ เมื่อผู้รมู้ ีกำลัง เมื่อผ ู้รเู้ข้มแข็ง ความสงบ
ย่อมเกิดขึ้น นี่เป็นธ รรมชาติของจิต แต่เราต้องเปิดโอกาส
ให้ธรรมชาติของจิตแสดงออกมาให้ได้
ต่อจากนี้ไปขอให้เราตั้งใจนั่ง ตั้งใจฝึก ตั้งใจทดลอง
พยายามรักษาสติ และรักษาความสนใจกับกรรมฐาน
ของเรา
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พื้นฐานเพื่อความเจริญ
ในการภาวนา
พวกเราได้ม ารว่ มปฏิบตั ธิ รรม ณ ทีน่ ี้ บางคนอาจจะ
ได้รบั ค วามสงบ บางคนอาจจะไม่ส งบ ก็เป็นเรือ่ งธรรมดา
ทำให้อาตมานึกถึงสมัยพุทธกาล มีพระองค์หนึ่ง ช่วงนั้น
ท่านได้ท ำหน้าทีอ่ ปุ ฏั ฐากดแู ลพระพุทธองค์ ก็ค งจะอยูก่ นั 
แค่ ๒ องค์ ท่านติดตามพระพุทธเจ้าจาริกไปตามชนบท
เช้าวันหนึ่งพระอุปัฏฐากได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน
ท่านเห็นแม่น้ำท ี่สวยงาม มีสวนมะม่วงร่มรื่น ท่านกเ็กิด
ความประทับใจและคดิ ในใจวา่ โอ... สถานทอี่ ย่างนเี้ หมาะ
สมมากทเีดียวสำหรับก ารปฏิบัติภาวนา เราจะกลับไปขอ
พระพุทธเจ้า ขอปลีกต วั ม าฝกึ ม าหดั ม าปฏิบตั อิ ยูท่ นี่ ี่ คงจะ
ได้รับความสงบ และจะได้ก้าวหน้าในทางธรรม
พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ปสันโน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
พระอาจารย์ปสันโน
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ท่านได้กลับไปกราบพระพุทธเจ้า เล่าให้พระองค์
ฟังตามที่ได้เห็น ตามที่ได้เกิดความประสงค์ที่จะปลีก
วิเวกมุ่งหน้าในการปฏิบัติภาวนา แล้วท่านก็ขออนุญาต
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัส อย่าเพิ่งไปเลย รอให้
มีพระอีกองค์หนึ่งมาก่อน เรายังอยู่องค์เดียว พระท่านก็
กราบทูลว่า พระพุทธองค์ไม่มีกิจที่จะต้องทำต่อไปแล้ว
คือได้บรรลุอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อย
แล้ว ส่วนท่านเองยังมีกิจที่จะต้องทำ ยังมีกิเลสที่จะต้อง
ชำระ ขออนุญาตเถอะ พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันให้ท่านอยู่
ที่นี่ อย่าเพิ่งไป รอให้มีพระองค์อ ื่นมาแทนก่อน
พระท่านก็ขอเป็นครั้งที่ ๓ ขออนุญาตให้ท่าน
ไปเถอะ อยากจะปลีกวิเวกปฏิบัติเอาจริงเอาจัง จะได้
ทำความสงบให้ได้ จะได้มีความก้าวหน้าในการภาวนา
พระพุทธองค์ก็ได้ส ำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ท่านยังจ ะ
ต้องปฏิบัติต่อ พระพุทธเจ้าปฏิเสธถึง ๒ ครั้งแล้ว ส่วน
พระกข็ อตงั้ ๓ รอบ พระพุทธองค์จ งึ บ อกวา่ เอา... ทีท่ า่ น
ได้ปรารภในความเพียร เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ ไป... ไป
ตามความสะดวกของเจ้าของเถิด... พระองค์น นั้ ท า่ นกด็ อี ก
ดีใจ รีบไปที่สวนมะม่วงตรงนั้น แล้วต ั้งใจนั่งสมาธิ ตั้งใจ
เดินจงกรม แต่นั่งเท่าไหร่ก็วุ่นวาย เดินจงกรมเท่าไหร่
จิตใจก็มีแต่นึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์ที่สับสนเศร้าหมอง
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จิตม แี ต่ค ดิ กามวิตก พยาบาทวติ ก วิหงิ สาวติ ก คือม นั ค ดิ 
ในแง่ท เี่ ป็นม จิ ฉาสงั กัปปะในอริยมรรค ๘ การดำริท ไี่ ม่ชอบ
การดำริท ไี่ ม่ค วร ท่านกค็ ดิ อ ยูน่ นั่ แหละ คิดแต่เรือ่ งกาม คิด
แต่เรือ่ งพยาบาท ความไม่พ อใจ คิดป ระทุษร้าย คิดท ำลาย
คิดไม่ดีทั้งหมด วุ่นวายสับสน ภาวนาไม่ออก ท่านก็...
โอย... น่าอ ัศจรรย์นัก... เราอุตส่าห์บ วชด้วยศรัทธาแท้ๆ
มาภาวนาอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเลย ถ้าภาวนาอยู่ที่นี่เรา
คงไม่ได้ก า้ วหน้าห รอก พระพุทธเจ้าอ ตุ ส่าห์บ อกวา่ ไม่ค วร
มาๆ แต่เราก็ยังด ื้อ เรากลับไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้า
และปรึกษาท่านดีกว่า แล้วท่านก็ได้กลับไป และได้เล่าให้
พระพุทธเจ้าฟังว่าได้ไปภาวนาตามที่ต้องการ จิตก็มีแต่
ฟุ้งซ่านวุ่นวาย ครอบงำโดยนิวรณ์ ครอบงำโดยกิเลส
พระพุทธเจ้าจ งึ ส อนวา่ สำหรับผ ทู้ ยี่ งั ไม่ม นั่ คงในการ
หลุดพ้น ยังมีกิจที่ควรทำ มีธรรมะ ๕ ประการที่จะต้อง
ให้ความสนใจ ดังต่อไปนี้
ประการที่ ๑ ... ต้องมกี ลั ยาณมิตรเป็นเบือ้ งตน้ เป็น
พื้นฐาน ต้องเข้าใกล้กัลยาณมิตร ผูท้ ี่จะสนับสนุน ผู้ที่จะ
ให้กำลังใจ ผูท้ ี่จะช่วยปกป้องรักษาคุณธรรมอันดีงาม
ประการที่ ๒ ... ต้องมีศีล ศีลต้องมั่นคง ต้องให้
ความสำคัญกับศีล ทั้งในลักษณะการหักห้ามสิ่งที่เป็น
ความชวั่ ไม่เบียดเบียน ไม่ท ำลาย ไม่ท ำให้ผ อู้ นื่ เดือดรอ้ น
พระอาจารย์ปสันโน
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และในลักษณะการเป็นผู้สำรวม สำรวมตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ คือ ต้องมีทั้งศีลในด้านความประพฤติ และ
ศีลในการดำรงความสำรวมไว้เป็นพ ื้นฐาน
ประการที่ ๓ ... การได้ฟ ังธรรมะ ถ้าเราตั้งใจที่จะ
ปฏิบตั ิ ก็ส มควรทจี่ ะฟงั ธรรมะทเี่ ป็นส าระ ทีเ่ ป็นป ระโยชน์
ต่อความก้าวหน้า เช่น การเป็นผ ู้มักน้อย เป็นผ ู้สันโดษ
เป็นผู้มีความเพียร เป็นผ ู้มีความยินดีในการออกจากกาม
มีความยินดีในความสงบ และการดับทุกข์ การได้ฟัง
ธรรมะตามลำดับจึงเป็นพ ื้นฐานอีกข้อหนึ่ง
ประการที่ ๔ ... ต้องมีความตั้งใจมั่นในการละ
อกุศลธรรม และเจริญกุศลธรรม คือมีความขยัน มีความ
อุตสาหพยายาม มีความหมั่นเพียร ที่จะทำกุศลธรรม
อันดีงามให้มีกำลังขึ้นม าให้ได้
ประการที่ ๕ ... ต้องมีการพิจารณาโดยใช้หลัก
ปัญญา คือ ต้องเป็นผอู้ าศัยปัญญา อาศัยการใคร่ครวญ
อาศัยการพิจารณาวิเคราะห์ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพิจารณาการเกิดก ารดับแ ละความไม่เที่ยง
นี่เป็นธรรมะ ๕ ประการที่พระพุทธเจ้าท รงฝากไว้
สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่ ยังไม่หมดกิเลส อย่างเช่นพ ระ
อุปัฏฐากผู้ปรารถนาที่จะได้ก้าวหน้าองค์นั้น ซึ่งอาตมาก็
มัน่ ใจวา่ พ วกเราคงจะอยูใ่ นเกณฑ์น นั้ ธรรมะ ๕ ประการนจี้ งึ 
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เป็นธรรมะทเี่ ราควรทบทวนเป็นค รัง้ ค ราว เมือ่ พ ระพุทธเจ้า
อธิบายเรื่องธรรมะ ๕ ข้อนี้ ท่านก็อธิบายในลักษณะที่
ว่า ถ้าผู้ใดมีกัลยาณมิตร จะเป็นเรื่องง่ายที่จะเป็นผู้มีศีล
เพราะมีเพื่อนที่ดี มีสหายธรรมที่ดี ผู้ใดมีกัลยาณมิตรจะ
เป็นผ ไู้ ด้ฟ งั ธ รรมดว้ ย คือธ รรมะทกุ ขอ้ ก จ็ ะเกิดขนึ้ จ ากฐาน
ของการมกี ัลยาณมิตร เมื่อเรามีกัลยาณมิตร ศีลกด็ ี คือ
อยู่กับคนดี เราก็ได้รับการชักชวน ได้รับตัวอย่างที่ดี เมื่อ
เรามกี ัลยาณมิตร เราก็มีสหายธรรมที่ดี ก็ย ่อมง่ายที่จะได้
ฟังธรรมะทดี่ ี ได้ฟ งั ขอ้ คิดและสาระธรรมทเี่ ป็นป ระโยชน์ใน
การเจริญภ าวนา เมื่อเรามีกัลยาณมิตร เราก็มักจ ะเป็นผ ู้
ขยัน มักจ ะเป็นผ ทู้ มี่ คี วามสนใจในการละอกุศลธรรม และ
เจริญก ศุ ลธรรมให้ก า้ วหน้า เมือ่ เรามกี ลั ยาณมิตร เรากม็ กั 
จะได้รับการชักชวนให้ใช้ปัญญาของตัวเอง มักจะได้หลัก
การสนับสนุนก ารใช้ปัญญาของตน
พระพุทธเจ้าให้ค วามสำคัญห นักแน่นท กี่ ลั ยาณมิตร
ฉะนั้น เราจึงควรพยายามมีเพื่อนที่ดีในทางธรรม อย่าง
ที่เรามารวมกันที่บ้านบุญ ซึ่งมีกิจวัตรประจำตลอดปี ก็
เป็นการได้เข้าใกล้ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร ตัวเราเองก็จะได้
เป็นกัลยาณมิตรของผู้อื่นด้วย ได้อาศัยกัน ได้ช่วยกัน
เรือ่ งกลั ยาณมิตร การเป็นเพือ่ นทดี่ ใี นทางธรรมเป็นส งิ่ ท มี่ ี
ประโยชน์มาก ในการสร้างพื้นฐานของตัวเอง และรักษา
พระอาจารย์ปสันโน
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การปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม พวกเราก็ไม่ได้อยู่บ้านบุญตลอด
เวลา เราต้องกลับบ้าน ไปอยู่ในสังคม อยู่ในที่ทำงาน
และต้องมีเรื่องรับผ ิดชอบทางโลก เรายิ่งมีความจำเป็นที่
จะต้องให้ความสนใจกับการหากัลยาณมิตร หาเพื่อนที่ดี
ในทางธรรม การอยู่ในสังคมกรุงเทพฯ หรือสังคมโลก ก็
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องถูกดึงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
วุน่ วายตา่ งๆ แต่ถ า้ เราตอ้ งการจะมคี วามสงบและมคี วาม
ก้าวหน้าในการปฏิบัติ เราก็จำเป็นต้องมีความตั้งใจเป็น
พิเศษ จำเป็นต้องเลือกส่วนประกอบของชีวิต สถานที่ที่
เราไป คนที่เราคบ ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่จะสนับสนุนเรา
หรือจะเป็นอุปสรรคต่อเรา
ถ้าเราเข้าไปในสถานที่ที่ช่วยให้เราระลึกถึงธรรมะ
เราก็มีโอกาสที่จะได้คบหาสมาคมกับคนที่สนใจในธรรมะ
เช่นเดียวกับเรา จึงจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ เพราะชีวิตน ี้
มันไม่ยืนยาวนัก อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณา
ว่า วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่ มันก็ล่วงไปๆ
จริงๆ นะ อย่างปีนี้อาตมาคิดตั้งหลายครั้งว่า เอ... เรา
ไปอยู่สหรัฐอเมริกาตั้ง ๑๔ ปีแล้ว แต่ก ลับรู้สึกว่าม ันแป๊บ
เดียวเอง คือเราคิดว่าเราเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป ่านานาชาติ
นาน มันก็นานถึง ๑๕ ปี เรากร็ู้สึกว่ายาวนาน แต่ว่าบ ัดนี้
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ช่วงเวลาที่เราไปอยู่อเมริกานานเกือบเท่าๆ กับท ี่เราเป็น
เจ้าอาวาสที่วัดป่านานาชาติ แต่ความรู้สึกมันไม่เหมือน
กัน เอ... ๑๔ ปีผ่านไปแล้ว... แป๊บเดียว วันค ืนล่วงไปๆ
เรากำลังท ำอะไรอยู่ ก็เป็นส งิ่ ท เี่ ราตอ้ งสำนึก เพือ่ จ ะได้ห า
ทางเข้าใกล้ผ ู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีในทางธรรม
ทุกวันนี้ ในกรุงเทพฯ หรือในสังคมเมืองไทยเรา
มีคนสนใจในธรรมะไม่ใช่น้อย แล้วโอกาสที่จะได้เข้าไป
ในสถานทปี่ ฏิบัติธรรมก็มีอยูห่ ลายแห่ง ขึ้นอยู่กับเราที่จะ
ต้องเลือกเอาเอง ถ้าอ าศัยค วามสนใจหรือค วามอยากของ
ผู้อื่น จะเป็นญาติของเราก็ดี หรือเพื่อนทางโลกก็ดี บางที
มันก็อาจจะออกไปคนละทิศคนละทาง ทำให้เราใช้เวลา
ไปกับสิ่งที่ทำให้วุ่นวาย เราอาจจะคิดว่า เออ... ไม่เป็นไร
หรอก มันก็ถูก ไม่ใช่เรื่องผิดอ ะไร มันไม่ได้เสียหายอะไร
แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เจริญก้าวหน้า เหมือนเรื่องของพระที่
เล่าให้ฟัง คือท่านอุตส่าห์บวช แล้วท่านก็ต้องอาวุโส
พอสมควร จึงสามารถรับตำแหน่งอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
ท่านก็ต้องมีพื้นฐานพอสมควร แต่เวลาปลีกตนไปฝึกตัว
เองจริงๆ แผนที่คิดไว้กลับพังหมด ไม่เป็นไปตามที่คิด
เพราะว่าจิตใจของเรามันไว้ใจไม่ได้จริงๆ เราจึงจำเป็น
ต้องหาเหตุป จั จัยท จี่ ะสนับสนุน และกลั ยาณมิตรเป็นส ว่ น
สำคัญที่เราควรให้ความสนใจ
พระอาจารย์ปสันโน
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เรื่องการรักษาศีล ศีลระดับหนึ่ง คือ การไม่ล่วง
เกินศีล ๕ แต่ย ังมีศีลอีกระดับห นึ่ง ซึ่งมีไว้เพื่อให้เป็นผู้มี
ความสำรวมภายใน คือม ีความรักต่อคุณงามความดี ไม่
อยากจะล่วงเกินใคร ไม่อ ยากจะทำความเดือดร้อนให้ใคร
ศีลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยกำจัดความ
หยาบคาย มีหิริโอตตัปปะ ความเกรงกลัวความละอาย
ต่อบาป ซึ่งมาจากส่วนลึกของจิตใจที่เรามีความเคารพ
ต่อผู้อื่น และไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อน จึงเป็นเหตุให้ผู้
มีศ ลี ไม่วา่ จ ะอยูท่ ไี่ หนหรือไปทใี่ ดกจ็ ะสามารถสร้างความ
ไว้วางใจซงึ่ ก นั และกนั มีค วามสามัคคีพ ร้อมเพรียง และจะ
ไม่มกี ารขดั แ ย้ง เพราะวา่ ศ ลี น นั้ ม าจากสว่ นลกึ ของจติ ใจที่
มีความเคารพต่อผู้อื่น
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่วัดระฆัง
ครูบาอาจารย์องค์สำคัญของเมืองไทยเมื่อสัก ๑๕๐ ปี
ที่แล้ว พวกเราทุกคนก็คงจะรู้จัก มีอยูว่ันหนึ่ง ท่านตาก
ผ้าไว้ข้างนอก แล้วลมพัดผ้าจีวรของท่านปลิวลงมาอยู่
บนพื้น ขณะนั้นท่านอยู่ข้างในจึงไม่ได้สังเกตเห็น ทีนี้
ท่านมีกิจนิมนต์ ท่านจึงออกไปเก็บผ้า พบว่าผ้าจีวรตก
อยู่บนพื้น แถมยังมีหมานอนทับอยู่ ท่านจึงยืนเฝ้ารอให้
หมาลุก พระอีกองค์ห นึ่งเห็นหลวงพ่อไม่อ อกมาสักที จึง
เข้ามาตาม ท่านเห็นหลวงพ่อยืนอ ยู่ ผ้าจ ีวรตกอยู่บนพื้น
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มีหมานอนทบั ท่านกว็ า่ เอ... หลวงพอ่ ครับ เราตอ้ งไปแล้ว
ทำไมไม่ไล่หมา หลวงพ่อจึงว่า... เขากำลังนอนสบายอยู่
เราไม่อยากรบกวน เราก็ไม่รู้แน่นะ เขาอาจจะเป็นพระ
โพธิสัตว์ก็ได้ เราอาจจะไปรังแกพระโพธิสัตว์ เมื่อเรา
นึกถึงพระพุทธเจ้า ท่านก็มีหลายภพหลายชาติ ไปเกิดใน
หลายภพหลายภูมิ เอาแน่ไม่ได้ เราก็ต้องให้ค วามเคารพ
ไว้ก อ่ น ให้ค วามสะดวกไว้ก อ่ น นีเ่ ป็นเรือ่ งความคดิ เคารพ
ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ของผู้มีศีลจริงๆ
การท่ีเรารักษาศีล ไม่ใช่เพียงรักษาเพื่อให้มีเพื่อให้
ได้ทำตามข้อวัตร หรือทำเพราะมันสะดวก แต่เรารักษา
เพือ่ ให้ศ ลี เป็นพ นื้ ฐานในจติ ใจทจี่ ะทำให้เราเป็นผ ทู้ มี่ คี วาม
เคารพ มีค วามสำรวม มีความรู้สึกที่เรียกว่าห ิริโอตตัปปะ
คือเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาป ซึ่งความรู้สึกนี้มัน
หลัง่ ไหลออกมาจากความรสู้ กึ เคารพ เคารพตวั เอง เคารพ
ผู้อื่น เคารพกฎแห่งกรรม ไม่อ ยากทำอะไรที่จะสร้างบาป
สร้างกรรมให้ติดตัวเราไป เมื่อเราเป็นผู้มีศีล ตั้งตนอยู่
บนพื้นฐานของศีล และบนพื้นฐานของคุณธรรม มีความ
ละเอียดอย่างนี้ เรื่องการทำความสงบย่อมไม่ยาก หาก
กลับจะเป็นเรื่องง่ายด้วย
อย่างที่ พ ระพุท ธเจ้ าท รงส อนเรื่องอานิสงส์ของ
เมตตา ๑๑ ประการ อานิสงส์ข้อหนึ่งคือ ผู้มเีมตตาจะ
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ทำความสงบได้ง่าย มันก็ใกล้เคียงกัน ผู้มีศีล มีความ
สำรวม มีความเคารพ จิตใจย่อมละเอียด และเมื่อจ ิตใจ
ละเอียดแล้ว เป็นเรื่องไม่ยากที่ความสงบจะเกิดขึ้น
นอกจากนแี้ ล้ว เราควรพยายามหาโอกาสทจี่ ะได้ฟ งั 
ธรรม ซึ่งทุกวันนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากทีเดียวโดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในเมืองไทย การจัดธรรมเทศนามอี ยู่ทุกวัน ยิ่งใน
กรุงเทพฯ ก็จะมีทุกๆ วัน ตามวัดบ้าง สำนักปฏิบัติธรรม
บ้าง สถานที่อื่นๆ บ้าง จะมผี ู้สอนธรรมะ เป็นโอกาสที่
จะได้ฟังธรรมะสดๆ นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีธรรมเทศนา
ในรูปแบบเอ็มพี ๓ ซีดี ซึ่งมแี ต่เสียง หรือดีวีดี วีซ ีดี ที่
มีทั้งภาพพร้อมเสียง หรือฟังธรรมะทางโทรทัศน์ ซึ่งก็มี
รายการธรรมะมากมาย และอีกมากมายทางอินเทอร์เน็ต
ทีจ่ ริงแล้วม นั ม มี ากมายเกินก ว่าท เี่ราจะสามารถฟงั ได้ เรา
ก็เลือกเอา เราจึงมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมและได้รับการ
แนะนำอยูต่ ลอดเวลา นอกเหนือจ ากการได้ขอ้ มูลจ ากการ
อ่านหนังสือธรรมะที่มีอยู่มากมาย
วิธีการเข้าถึงธรรมะในสมัยนี้สะดวกสบายยิ่งกว่า
ในสมัยพุทธกาลนัก นึกถึงนักบวชคนหนึ่งซึ่งอาตมานึก
ชื่อไม่ออก ท่านเป็นนักบวชที่มุ่งสัจธรรมจริงๆ มีการ
ปฏิบัติที่เข้มงวดกวดขัน แต่ท ่านมีมิจฉาทิฐิ คิดว่าต ัวเอง
เป็นพระอรหันต์ พอดีมีเทวดามาบอกว่า... คุณยังไม่ได้
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เป็นพระอรหันต์หรอก แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติในหนทางที่จะ
ได้เป็นพ ระอรหันต์ด ว้ ย ถ้าอ ยากจะบรรลุจ ริงๆ ต้องไปหา
พระพุทธเจ้า แล้วพ ระพุทธเจ้าอ ยูท่ ไี่ หนละ่ เทวดาบอกวา่ 
อยูไ่ กลโน่น ท่านกอ็ ตุ ส่าห์เดินไปหาพระพุทธเจ้า ต้องเดิน
ไปเป็นอาทิตย ์ๆ เลย ไม่เหมือนสมัยนี้... แค่ก ดปุ่มเปิด
เครื่องก็ได้ฟ ังธรรมะแล้ว
แต่คนเรานนั้ ทั้งๆ ที่มโีอกาสดที จี่ ะแสวงหาธรรมะ
แทนทีจ่ ะฟงั ธ รรม ศึกษาธรรม หรือใช้เวลาทบทวนธรรมะ
ที่ได้ฟังมา กลับสนใจฟังเรื่องอื่น ไปดเูรื่องอื่น ไปคลุกคลี
ในเรื่องอื่นๆ ทำให้ห่างจากธรรมะ ทั้งๆ ที่ธรรมะมีอยู่
พร้อมรอบตัวเรา มันก ็ขึ้นอ ยู่กับการเลือกของตัวเราเอง
การปูพื้นฐานของจิตใจด้วยการมีกัลยาณมิตร การ
รักษาศีล และการฟังธรรม ถือเป็นเหตุปัจจัยภายนอก
ส่วนเหตุปัจจัยภายในอยู่ที่ความเพียร ความขยันในการ
ละอกุศลธรรม ความขยันในการทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้น
นี่เป็นส่วนที่เราต้องให้ความสนใจ เบื้องต้นเราต้องเข้าใจ
ตัวอกุศลธรรมกับตัวกุศลธรรม ธรรมชาติของอกุศลธรรม
ประกอบด้วยความทุกข์ ความฟุ้งซ่าน ความเศร้าห มอง
ส่วนธรรมชาติของกุศลธรรม มีความสงบ ความแจ่มใส
ความสขุ และความฉลาด เป็นเอกลักษณ์ห รือเป็นล กั ษณะ
เฉพาะในจิตใจ เราก็ต้องสนใจที่จะสังเกตดู เอ... จิตเป็น
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กุศลหรือจิตเป็นอกุศล ถึงแม้จะแตกต่างกันโดยธรรมชาติ
แต่บางทีมันก็ดูไม่ออก เพราะว่ากิเลสเรามันก็มีปัญญา
เหมือนกัน มันม ีปัญญาหลอกลวงเรา ทำให้เราคิดว่าม ันมี
เหตุมีผล มันสมควรแล้ว สมควรแล้วที่จะด่าเขา สมควร
แล้วที่จะเอา กิเลสมันหลอกเราได้ เหตุผลมันพ ร้อม เรา
ก็ต้องพิจารณาให้ดี
แม้ค วามรสู้ กึ ม นั จ ะแรงวา่ ม นั น า่ ต นื่ เต้นน า่ เอา หาก
ลักษณะของจิตมันกำลังแสดงบ่งชัดว่าเป็นอกุศล อย่าง
นี้เราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ เราต้องหาทางออกให้ได้ เช่น
เดียวกัน บางอย่างที่เป็นก ุศล แต่มันไม่น่าต ื่นเต้นเท่าไหร่
เราก็ต้องปลุกเร้าความสนใจด้วยการอยู่กับความขยันที่
จะเจริญในกุศลธรรม เพราะในที่สุด เมื่อเราเจริญในกุศล
ธรรม จิตใจมันจะเบิกบาน แจ่มใส สงบเยือกเย็น นีค่ ือ
สิ่งที่น่าเอา น่าปรารถนา การอยู่อย่างผู้เบิกบานเป็นสิ่ง
ที่น่าปรารถนา และเราก็ต้องฉลาดในการรักษา กำลังใน
การรกั ษากศุ ลและละอกุศลอยูท่ กี่ ารเห็นค ณ
ุ ค่า เมือ่ เราทำ
กุศลให้ต อ่ เนือ่ ง เรารสู้ กึ อ ย่างไร เหมือนกบั ก ารรบั ป ระทาน
อาหาร หนึ่ง กินแล้วอร่อย สอง กินแล้วรู้สึกอิ่ม ความ
อิ่มทำให้เราขยัน ส่วนความหิวทำให้เราไม่มีกำลัง กุศล
ธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความอิ่มกับเรา ให้ค วามสุขกับเรา เป็น
ธรรมชาติของมัน แต่เราก็ต้องเห็นคุณค่าให้ชัดเจน เพื่อ
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ให้เกิดค วามขยัน
เหตุปัจจัยภายในอีกประการ คือ การใช้ปัญญา
พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาให้เกิดความเข้าใจเรื่องการ
เกิดก ารดับ เห็นค วามเปลี่ยนแปลง เห็นความไม่เที่ยง ซึ่ง
เป็นจุดที่ทำให้เปลี่ยนจากกระแสของการเป็นปุถุชนเข้าสู่
การเป็นอริยบุคคล
ดังที่เราอ่านพบในพระสูตรบ่อยๆ หรือเมื่อเรา
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จะเห็นอยู่ตลอดว่า เมื่อใด
ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม จะมีผู้ที่ฟังธ รรมแล้วเกิดค วาม
แจ่มแจ้งจนสามารถละกิเลสเข้าสู่การเป็นพระโสดาบันได้
คำสอนที่ว่า... ธรรมทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้น ย่อมต้องมี
การดับไปเป็นธรรมดา... ในแง่หนึ่ง มันจะน่าส นใจอะไร
เพราะเราก็คล้ายๆ กับจะรกู้ ันอยูว่่า ทุกอ ย่างเกิดขึ้นแล้ว
มันจะต้องดับไป แม้จะรู้แต่ก็ไม่ได้น้อมเข้ามาพิจารณา
ให้ลึกๆ แล้วก ็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเอง เพื่อให้เห็น
จริงๆ ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น ย่อมต้องดับไป ทุกอย่างที่มี
มันต้องเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างที่มี มันต้องแปรสภาพและ
ต้องเสื่อมสลายในที่สุด เมื่อเราเห็นอย่างชัดเจน เราก็จะ
ต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวัง เราจะต้องสนใจในกุศลธรรม เพื่อ
ให้จิตใจเบิกบาน ให้จ ิตใจมีความสุข และแม้แต่ความสุข
ความเบิกบานนั้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงและสลายไปในที่สุด
พระอาจารย์ปสันโน
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เพราะว่าส ภาพธรรมดามันเป็นอย่างนั้น เราจะต้องฉลาด
ในการรักษาและฉลาดในการระมัดระวังจิตไม่ให้หวั่นไหว
ไม่ให้เกิดความเสียใจความตกใจหรือความยึดมั่นถือมั่น
เราก็รู้ว่าทุกคนต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธ รรมดา แต่
มันกลายเป็นแค่ทฤษฎี พอตัวเราเองไม่สบาย ญาติใกล้
ชิดของเราไม่สบาย เพื่อนสนิทไม่สบาย เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียน เรากม็ กั จ ะเป็นท กุ ข์ ตกใจ เศร้าใจ เสียใจ ทัง้ ๆ
ทีม่ นั เป็นล กั ษณะธรรมชาติ แต่เราไม่ย อมรับธรรมชาติ เมือ่ 
คนใกล้ชิดที่เรารักได้จ ากไปหรือต ายไปจากโลกนี้ เรากจ็ ะ
เกิดความตกใจเสียใจเศร้าใจกลุ้มใจ แท้ที่จริงคือเราลืม
หลักอ นิจจัง ลืมห ลักของความไม่เทีย่ ง จึงไม่ส ามารถทจี่ ะ
อาศัยห ลักค วามเป็นจ ริงน นั้ แต่ถ า้ เราได้พ จิ ารณาอยูบ่ อ่ ยๆ
พิจารณาอยูต่ ลอดเวลา เราก็จะสามารถเข้าถึงค วามเป็น
จริงนั้นได้ เราจะรับม ัน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่รับเฉพาะ
สำหรับผู้อื่น แต่ถ้าเป็นเรื่องของเรา มันรับไม่ได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะที่เรายังคงเหตุไว้เพื่อให้เกิดค วามทุกข์ต่อไป
ในการพิจารณาการเกิดการดับ เราก็ต้องคอย
สังเกตความเกิดความดับในเรื่องธรรมดาๆ ไว้ก่อน มัน
จะซึมซับเข้าส จู่ ิตใจ เมื่อมีเรื่องใหญ่ๆ อะไรเกิดขึ้น เป็น
เรื่องซึ่งปกติจะก่อให้เกิดความหวั่นไหว แต่เมื่อเราได้เห็น
บ่อยๆ ได้พ ิจารณาบ่อยๆ ได้ส ังเกตบ่อยๆ จิตใจมันจะ
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ค่อยๆ เปลี่ยน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะยอมรับได้โดย
ไม่หวั่นไหว
เราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ซึ่งเป็นของ
ธรรมดาๆ ที่สุด ดูการเกิดของลมหายใจเข้า การดับของ
ลมหายใจเข้า การเกิดของลมหายใจออก การดับของลม
หายใจออก เห็นว่านี่เป็นลักษณะของธรรมชาติที่กำลัง
เกิดขึ้น เมื่อใดที่มีอารมณ์เกิดขึ้นม าในจิตใจ จะพอใจก็ดี
ไม่พอใจก็ดี เราก็เห็น เออ... นีเ่ป็นการเกิดของอารมณ์
เกิดขึ้นแล้ว เราก็ตั้งข้อสังเกต เอ... มันจะอยูต่ ลอดไหม
ตอนที่หลวงพ่อชาท่านไปเมืองนอก มีโยมฝรั่งคน
หนึง่ ม ากราบเรียนทา่ นวา่ เขาเป็นน กั ป ฏิบตั ิ และได้ป ฏิบตั ิ
มานานพอสมควรแล้ว พยายามภาวนาเป็นป ระจำ แต่ย งั ม ี
กิเลสรบกวน โดยเฉพาะอย่างยงิ่ เรือ่ งความโกรธ โกรธทไี ร
รูส้ กึ วา่ ป ล่อยวางไม่ค อ่ ยได้ จึงขออบุ ายจากหลวงพอ่ หลวง
พ่อก็ว่า เออ... เรื่องนี้ไม่ยาก เกิดความโกรธครั้งหน้า ให้
รีบไปเอานาฬิกาปลุกมาตั้งไว้ ๒ ชั่วโมง แล้วกน็ ั่งดูว่าเรา
จะรักษาความโกรธไว้ ๒ ชั่วโมง จะทำได้ไหม โดยไม่ให้
มีอารมณ์อื่นเข้าม าเลย มันก็ทำไม่ได้ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว
มันเกิดดับๆ ตามธรรมชาติ เราก็มักจะไม่ส ังเกต มักจ ะ
ไม่ตั้งเป็นประเด็นท ี่เราจะเอาใจใส่ในการรับรู้
การเห็นอย่างชัดเจนเป็นหน้าที่ของปัญญา คือเรา
พระอาจารย์ปสันโน
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ต้องดูให้ดี สังเกตให้ชัด ยอมรับในความเป็นจริง เมื่อมี
การยอมรับในความเป็นจริง จิตใจก็จะเปลี่ยน สามารถ
ที่จะไม่ถือสากับอารมณ์ แล้วปล่อยอารมณ์นั้นได้ บางที
เกิดอ ารมณ์ขึ้นมา เช่น เกิดค วามอยากอะไรสักอย่าง แต่
ว่าเราเห็นค วามเกิดน นั้ เรากด็ ู มันก ส็ กั แต่วา่ อ ารมณ์ ไม่ใช่
เป็นอ ะไรทจี่ ะอยูก่ ับเราตลอดเวลา ตลอดกาลนริ นั ดร มัน
ก็สักแต่ว่าอารมณ์ เราก็ดูการเกิด แล้วก็ดวู่า เออ... มัน
จะต้องดับไป เราก็เฝ้าสังเกตดู โดยไม่สร้างความรู้สึกมี
ตัวมีตนในอารมณ์นั้น ไม่ส ร้างความรู้สึกเสียใจหรือพอใจ
เราก็ดูว่ามันเป็นแค่อ ารมณ์ เป็นแค่ความรู้สึก เป็นของที่
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วยังไงๆ ก็ต้องดับไป มันม ีเหตุ มันม ี
ปัจจัยของมัน
นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณา เวลาเรา
สังเกตการเกิดการดับ มันไม่ใช่เพียงแค่การเกิดการดับ
อย่างไม่มเี หตุไม่มผี ลอะไร คือท กุ อ ย่างมนั เกิดแล้วด บั ต าม
กระบวนการของเหตุแ ละปัจจัยของมัน ผูป้ ฏิบัตมิ ีหน้าท ี่ที่
จะต้องสังเกตดูให้เข้าใจ เออ... อันนี้มันเกิดแล้ว มันเป็น
กุศลธรรม ถ้าเราอยากให้ม นั อ ยู่ มันม เี หตุป จั จัยอ นั ใดหนอ
ทีเ่ป็นสิ่งสนับสนุนก ารอยู่อย่างมั่นคงต่อไป ส่วนสิ่งที่เป็น
อกุศลธรรม เป็นเรือ่ งเศร้าห มอง เป็นส งิ่ ท ไี่ ม่ด ี เมือ่ ม นั เกิด
ขึน้ แล้ว เรากพ็ จิ ารณาดวู า่ ม เี หตุป จั จัยอ ะไรบา้ ง ทีจ่ ะทำให้
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มันสลายตัวไป ไม่ต ิดหนึบอ ยู่ในจิตใจเรา เมื่อเรารู้ว่าท ุก
สิ่งทุกอ ย่างอาศัยเหตุปัจจัย เราก็ต้องฉลาดในการสังเกต
เหตุป จั จัยท เี่ กือ้ กูลต อ่ ค วามเจริญของกศุ ลธรรม และความ
เสื่อมของอกุศลธรรม ไม่ใช่ว่าเราอยากให้มันด ับ มันก็ดับ
อยากให้มันเกิด มันก็เกิด แต่มันอาศัยเหตุปัจจัยในการ
เกิดการดับ ซึ่งต ้องใช้ปัญญาพิจารณา
นี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ซึ่งในแง่
หนึ่งก็เป็นลักษณะของพุทธศาสนาทั้งหมด คือ ทุกสิ่งท ุก
อย่างต้องอาศัยเหตุปัจจัย อย่างเรื่องที่ได้เล่าในตอนต้นที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอุปัฏฐาก ที่ปฏิบัติแล้วไม่เจริญ
ก้าวหน้า มีแต่สับสนเศร้าหมอง เมื่อมากราบพระพุทธ
องค์ แทนทีจ่ ะทรงตอ่ ว่าท ที่ า่ นไม่เชือ่ ฟ งั บอกไม่ให้ไปกย็ งั 
จะไป กลับทรงเมตตาสอนเรื่องเหตุปัจจัยเพื่อค วามเจริญ
ก้าวหน้าในทางธรรมสำหรับผ ทู้ ยี่ งั ไม่ม นั่ คงในการหลุดพ น้ 
จากกิเลส จะต้องทำเหตุป ัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้
เจริญก้าวหน้าตอ่ ไป อันเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนา
โดยแท้ ต้องศึกษาข้อธ รรมะต่างๆ สิ่งที่เราต้องเจริญ สิ่ง
ที่เราต้องละเว้น
สิ่งธรรมดาๆ ที่เราได้สัมผัสในพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา แม้มันค่อนข้างจะบ่งชัด แต่บางทีเราก็ไม่เห็น
อย่างเช่น การให้พร เมื่อพระให้ศีลให้พร ก็จ ะลงท้ายด้วย
พระอาจารย์ปสันโน
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...อายุ วรรโณ สุขัง พะลัง... โยมกย็ กมือไหว้ สาธุๆๆ
 แค่
นี้ก็พอใจแล้ว ได้ของดีจากพระแล้ว แต่ที่ท่านสวด ...อายุ
วรรโณ สุขัง พะลัง... นั้น ผู้ที่รู้จักกราบไหว้ เข้าใกล้ผ ู้มี
คุณธรรม ธรรมะ ๔ ประการนี้จึงจะเกิดขึ้นในชีวิต ต้อง
มีเหตุเสียก ่อน แล้วผลคือ อายุ วรรโณ สุขัง พะลัง จึง
จะปรากฏ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ค่อยให้อะไรฟรีๆ
ท่านเพียงแต่ชี้ทางไว้สำหรับเรา และพวกเรากเ็ป็นผ ู้มีบุญ
ทีม่ ีโอกาสได้เข้าใกล้คำสอนของพระพุทธเจ้า
บัดนี้เราได้ฟังธรรมะพอสมควรแล้ว ก็เป็นโอกาสที่
จะเดินจงกรมกันต่อไป
การเดินจ งกรมกเ็ พือ่ ให้เหตุป จั จัยของธรรมะได้ห ลัง่ 
ไหลเข้าสู่จิตใจ กำหนดสติให้ต่อเนื่อง จะก้าวขวาก้าวซ้าย
ก็รักษาสติไว้ รักษาสติไว้เพื่ออะไร ก็เพื่อให้เจริญในกุศล
ธรรมและละอกุศลธรรมได้ เพื่อเจริญปัญญา พิจารณา
การเกิดการดับ และพยายามรักษาจิตใจให้ค ลุกคลีอยูก่ ับ
อารมณ์เช่นนี้ไว้ เพื่อความเจริญในธรรม
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หาความพอดี
ตามที่ได้สอนเมื่อเช้า ได้ยกพระสูตรขึ้นมา ที่
พระพุทธเจ้าสอนพระองค์ห นึ่ง ท่านชื่อเมฆีย ะ ท่านก็ยก
ธรรมะ ๕ ข้อเกี่ยวกับการวางรากฐานของการปฏิบัติ ซึ่ง
เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต เพื่อให้ม ีเหตุปัจจัยพร้อม
ในการปฏิบัติ หลังจากพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนั้นแล้ว
ท่านทรงสอนอีกว่า นอกจากธรรมะ ๕ ข้อน ี้ ยังม ีธรรมะ
อีก ๔ ข้อท ี่เป็นประโยชน์ต ่อการปฏิบัติธรรม โดยท่านได้
ยกประเด็นเรื่องกรรมฐาน คือ
หนึ่ง ... การเจริญอสุภก รรมฐานเพื่อล ดกามราคะ
สอง ... การเจริญเมตตาภาวนาเพื่อลดความ
พยาบาทหรือความรู้สึก เช่นโกรธไม่พอใจ
พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ปสันโน ณ บ้านบุญ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๓
พระอาจารย์ปสันโน
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สาม ... การเจริญอานาปานสติเพื่อให้เกิดความ
หนักแน่น ลดความฟุ้งซ่านของจิตใจ และ
สี่ ... การพิจารณาความไม่เที่ยงเพื่อล ดมานะหรือ
ความรู้สึกของตัวตน เมื่อได้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรา
เรียกว่าตัวตน ก็จะได้เห็นชัดซึ่งอนัตตา เมื่อได้เห็นชัดซึ่ง
อนัตตา ก็จะเป็นการนำเข้าส ู่ภาวะของการปล่อยวาง
ธรรมะ ๔ ประการนี้ ถือเป็นเครื่องมือในการ
ฝึกหัดตัวเอง คนเราก็ต้องมีกิเลสต่างๆ เหล่าน ี้ มีความ
เพลิดเพลิน ยินดีในกามารมณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีค วามพยาบาท ความโกรธ
ไม่พ อใจไม่ชอบใจ จิตใจแส่ส า่ ยฟงุ้ ซ่าน และมมี านะถอื ตัว
สำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ คือให้เรายกข้อธรรมะขึ้นมาตาม
แต่จะสมควร ฉะนั้นในการปฏิบัติภาวนาของเรา ก็ไม่ใช่
ว่าเราจะเอาเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง และจำต้องใช้เฉพาะวิธีนี้
ตลอดกาล ตลอดเวลา ตลอดชีวิต เราควรฝึกให้ม ีความ
ชำนาญในการเลือกใช้อุบายที่เหมาะสมกับสภาพจิตใจที่
กำลังประสบอยู่ เช่น ถ้าเรากำลังรู้สึกฟุ้งซ่าน เราก็จะ
ต้องหาอุบายที่จะแก้ไขความฟุ้งซ่านนั้น หรือถ้าเรากำลัง
เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินยินดี มีความมัวเมาในอะไรสัก
อย่าง ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อจะลดความรู้สึกนั้น คือ เรา
ต้องพยายามหาความพอดีในจิตใจ
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ในการปฏิบัตินั้น การหาความพอดีในจิตใจ คือ
เป้าหมายของการฝึกหัดของเรา ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเพื่อจ ะ
เป็นคนที่ดูลมหายใจเข้าล มหายใจออกเก่งท ี่สุดในโลก สูบ
ลมเข้าเก่งสูบลมออกเก่งมาก หากเราฝึกหัดเพื่อจะสร้าง
พื้นฐานในการตั้งจิตใจให้มีความพอดี ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเอื้อ
ต่อการปฏิบัติของเรา พยายามฝึกให้มีความถนัดและมี
ประสบการณ์เพือ่ ให้เกิดค วามคล่องในการตงั้ ส ติและดำรง
สติไว้ เราต้องพิจารณาทบทวนให้ดีว่า เราจะเจริญสติ
อย่างไรเพือ่ ให้เกิดค วามพอดีในจติ ใจ คำวา่ ...ความพอดี...
ในทางธรรมมคี วามหมายในดา้ นการละกเิ ลส แต่ไม่ถ งึ ก บั 
ขั้นการละกิเลสโดยเด็ดขาด การทำความพอดี หมายถึง
การทำอย่างไรก็ได้ท ี่จะให้จิตใจไม่ต ิดในกิเลสเหล่าน นั้ คือ
ไม่ผูกพัน ไม่จมอยู่ในกิเลส อันจะนำไปสู่การปล่อยวาง
ความจางคลาย และความสละคืน
การหาความพอดีในการปฏิบัติ เราอาจยกประเด็น
ธรรมะขนึ้ ม าพจิ ารณา เช่น อสุภก รรมฐาน เรากย็ กรา่ งกาย
ของเราขึ้นมาพิจารณา อย่างที่สอนกันมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล เรากด็ อู าการ ๓๒ ตามบทสวดมนต์ท เี่ ราสวดเป็น
ประจำ เราก็ไล่ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ส่วน
ภายนอก เกสาคอื ผ ม โลมา...ขน นะขา...เล็บ ทันตา...ฟัน
ตะโจ...หนัง แล้วก็อวัยวะภายใน เช่น พวกน้ำต่างๆ ใน
พระอาจารย์ปสันโน
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ร่างกาย น้ำตา น้ำเลือด พวกน้ำมันข้น น้ำมันเหลว น้ำ
เหลือง น้ำเสลด เป็นต้น มันกล็ ้วนแต่เป็นส่วนประกอบ
ของรา่ งกาย แต่เวลาเรานกึ ถึงรา่ งกาย ส่วนมากเรากไ็ ม่ได้
นึกถึงส งิ่ เหล่าน ี้ เมือ่ ด ตู วั เอง เรากน็ กึ แต่ในดา้ นการตกแต่ง
ภายนอก เราสวยหรือเราไม่ส วย นึกเรื่องเราอ้วนหรือเรา
ผอม คือมันนึกในลักษณะว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นอย่างไร
เมื่อมองคนอื่น ก็มองในลักษณะว่าเขาสวย เขาหล่อ หรือ
ว่าเขานา่ เกลียด แต่จ ริงๆ แล้วท คี่ นอนื่ เห็นเราหรือเราเห็น
คนอื่น สิ่งทเี่ห็นก็คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เท่านั้น เห็น
เฉพาะส่วนภายนอก เรามักไม่ค ่อยจะได้พิจารณาให้เห็น
ร่างกายอย่างที่มันเป็นจริงๆ ซึ่งจะเป็นวิธีการมองที่ช่วย
ให้เราไม่หลงและจะหาความพอดีได้
ในสมัยพ ุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านก็เคยให้ลูกศิษย์
เจริญอสุภก รรมฐาน สอนเรื่องการพิจารณาร่างกาย แล้ว
พระองค์เองก็เข้ากรรมฐานเงียบไม่ออกมา ไม่แน่ใจว่า
ประมาณ ๒ อาทิตย์ห รือห นึง่ เดือน เมือ่ อ อกจากกรรมฐาน
ท่านก็ได้เดินตรวจวัด และสังเกตว่า... เอ... พระชักจะ
น้อยลง พระหายไปไหนกัน ก็ม ีผู้กราบทูลว่า พระท่านทำ
กรรมฐานโดยการพิจารณาอสุภ แล้วฆ่าตัวตายไปหลาย
องค์ พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ และตรัสสอน
ว่า ทำอย่างนี้ถือว่าไม่พอดีแ ล้ว การทำให้รังเกียจตัวเอง
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รังเกียจชวี ติ รังเกียจรา่ งกาย ถือว่าไม่พ อดี จริงๆ แล้วเราใช้
อสุภกรรมฐานเพื่อทำจิตใจให้เป็นกลาง เพื่อช่วยถอน
ความหลง ความเพลิดเพลิน หรือค วามหว่ งใยในรา่ งกายจน
เกินพอดี นั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติอสุภกรรมฐาน
เราอาจจะใช้อ สุภก รรมฐานพร้อมกบั ก ารดลู มหายใจ
เข้าลมหายใจออก หรือจะเอาเฉพาะอสุภกรรมฐานก็ได้
โดยเราเพียงแต่ยกความเป็นจริงของร่างกายขึ้นมาคิด
พิจารณา อย่างในบทสวดกายคต าสติท เี่ ราสวดเป็นป ระจำ
หันท ะ มะยงั ทวตั ต งิ ส าการะปาฐัง ภะณามะ เส เป็นการ
ทบทวนอาการ ๓๒ ซึง่ เป็นป ระโยชน์ อาตมาไปอยูอ่ เมริกา
๑๔ ปี บางทียังจำเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่มันจำแม่น
เป็นภ าษาไทย เพราะได้ส วดมาตั้งหลายปี เรากค็ ิดขึ้นมา
ในใจ ค่อยๆ ไล่ไปตามอาการ ๓๒ เป็นล ำดับ เกศา ผม
ทั้งหลาย โลมา ขนทั้งหลาย... แล้วเราก็พิจารณาตาม
ไปด้วย ซึ่งการนึกไล่ไปตามลำดับนั้น มันก็ต้องใช้สติอยู่
เพื่อควบคุมให้ได้ตามลำดับโดยไม่ผิด พร้อมทั้งไม่ลืมว่า
เรากำลังพิจารณาเรื่องอะไร เช่น เมื่อเรายกอาการใดขึ้น
มา เราก็จินตนาการภาพของสิ่งนั้นแ ล้วต ามดู เช่นหัวใจ
หรือตับ มันอ ยู่ตรงไหน อยูใ่นลักษณะไหน ก็ต ้องอาศัย
จินตนาการ ค่อยๆ คิดไล่ไปตามร่างกาย การจินตนาการ
ถึงบางอวัยวะหรือบางส่วนประกอบของร่างกายอาจไม่
พระอาจารย์ปสันโน
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ก่อให้เกิดความรู้สึกอะไร แต่บางสิ่งก็อาจจะทำให้เรารู้สึก
อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น อาจจะรสู้ กึ วา่ น า่ ส นใจ หรืออ าจจะ
ทำให้รสู้ กึ เยือกเย็น ซึง่ แต่ละคนจะรสู้ กึ ไม่เหมือนกนั อย่าง
อาตมาเอง เวลานกึ ถึงผ วิ หนัง จะรสู้ กึ ส นใจในลกั ษณะของ
มัน รู้สึกว่ามันแปลกๆ อย่างเวลานึกถึงกระดูก จะรู้สึก
ถึงความเยือกเย็น มันจ ะต่างกัน จะรู้สึกไม่เหมือนกันท ั่ว
ร่างกาย และแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วย
นี่ ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งที่ จ ะท ำได้ โดยป ราศจากก ารก ำกั บ
ควบคุมของสติ บางทีค ิดพ ิจารณาไปได้สักสิบอาการ จิต
ก็เริ่มคิดปรุงแต่งเรื่องอื่น เมื่อนึกขึ้นได้ เอ๊ะ... เราเริ่มปรุง
แต่งแล้ว เอ๊ะ... เราพจิ ารณาได้ถ งึ ไหนแล้ว ลืมแล้วๆ ต้อง
เริ่มใหม่ แล้วก็เริ่มไล่ใหม่ พยายามที่จะกำกับจ ิตใจไว้ไม่
ให้ฟุ้งซ่าน มันก็ช่วยให้เกิดสมาธิ นอกจากนี้แล้ว สิ่งที่เรา
ยกขนึ้ ม าพจิ ารณานนั้ ก็ท ำให้เรามคี วามเยือกเย็น ทำให้ใจ
เป็นกลาง เป็นการฝกึ ถ อนจติ อ อกจากความเพลิดเพลินใน
กามฉันทะ ความยินดีในกามารมณ์ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เกิดความรู้สึกเฉยๆ ต่ออ ารมณ์ที่เคยคิดว่าน ่า
ปรารถนาเหล่านั้น ทำให้จ ิตใจเยือกเย็น
ในสติป ฏั ฐาน พระพุทธเจ้าท า่ นสอนกายานปุ สั ส นา
การกำหนดสติพ จิ ารณากาย โดยยกตวั อย่างให้เห็นชดั เจน
ว่า เรามถี ุงๆ หนึ่ง ปากถุงเปิดไว้ ทำให้เรามองเห็นว่า
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ในถุงนั้น มีข้าวและถั่วต่างๆ นานาชนิด ทั้งข้าวเหนียว
ข้าวหอมมะลิ ข้าวแดง ข้าวจากภูเขา ข้าวจากที่ลุ่ม มีถ ั่ว
เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ ล สิ ง เป็นต้น เราสามารถทจี่ ะแยกแยะ
ได้วา่ ม ขี า้ วอะไรมถี วั่ อ ะไรในถงุ น นั้ ลักษณะของจติ ใจทมี่ อง
ร่างกายก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นข้าวและถั่ว
ต่างๆ ในถงุ ไม่มคี วามรงั เกียจ หรือหดหูห่ รือมคี วามรสู้ กึ 
ใดๆ เพียงแต่ม องด้วยจิตใจเป็นกลาง มันเฉยๆ เราก็ดู
เออ... มันเป็นอ ย่างนนั้ มันเป็นอ ย่างนี้ นีค่ อื เป้าห มายของ
การเจริญอสุภกรรมฐาน เพื่อทำให้จิตใจดูร่างกายอย่าง
เป็นกลาง มันก ็เท่านี้แหละ มันก ็แค่น ี้แหละ ไม่ได้น่าตื่น
เต้นอะไร ไม่ได้น่าก ลัวอะไร ไม่ได้น่าเกลียดอะไร มันเป็น
สักแต่ว่าร่างกายที่มีส่วนประกอบต่างๆ
จิตใจจะเป็นกลาง ซึ่งอ ย่างนี้เรียกว่าพ อดี สำหรับ
ผู้ปฏิบัติ การทำให้จิตใจเป็นกลางเป็นความพอดีก็เพื่อ
การแสวงหาความสงบ คือ รูอ้ ยู่ รู้ชัดเจน เข้าใจ แต่ไม่มี
ความหวั่นไหวใดๆ ไม่ได้ตื่นเต้น ไม่ได้เกลียดอะไร มัน
สบาย มันเยือกเย็น
การปฏิบัติเมตตาภาวนาก็เพื่อทดแทนอารมณ์ไม่
พอใจหรือโกรธเคือง เมื่อจิตใจของเราเกิดความไม่ชอบไม่
พอใจในเรื่องนี้ ในบุคคลนี้ หรือในสถานการณ์นั้น มันคือ
ความเศร้าห มอง เราไม่ส ามารถใช้เหตุผลใดหรืออ า้ งธรรมะ
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ข้อใดเพือ่ ท จี่ ะถนอมความโกรธไว้ เกิดค วามโกรธและความ
ไม่พอใจเมื่อใด ไม่ว่าจะในลักษณะไหน ย่อมเป็นอกุศล
เมื่อนั้น เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียน ว่าไม่สมควร
ยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ฉะนั้นเมื่อใดที่รู้สึกโกรธ เจ้าของ
ต้องสะกิดใจตนเองว่า เออ... เราต้องพยายามทดแทน
ความโกรธด้วยการยกเมตตาภาวนาขึ้นมา เมตตา แปล
ว่า ความหวังดี คือไม่ใช่จะต้องไปรักเขาเพื่อเมตตาเขา
แต่จะต้องหวังดตี ่อเขา เรารวู้่าคนเราไม่เหมือนกัน มีท ั้ง
ที่ดีและที่ไม่ดีปะปนกัน แต่พื้นฐานที่ทุกคนเหมือนกันค ือ
ต้องการความสขุ ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านัน้ สัตว์ท กุ ชวี ติ ก ล็ ว้ น
หวังความสุขด้วยกันทั้งนั้น ต้องการความสุข ไม่ต ้องการ
ความทุกข์ นีเ่ป็นพื้นฐานจิตใจ เป็นพื้นฐานชีวิต เป็นส ิ่งที่
เราควรพยายามทจี่ ะยกขนึ้ ม าเพือ่ ให้เห็นและให้เข้าใจ เพือ่ 
ให้เกิดความหวังดีต่อสัตว์ทั้งหลาย
อย่างที่เราสวดบทแผ่เมตตา อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผถู้ ึงความสุข คือ ไม่ใช่ว่าแ ต่เฉพาะ
คนอื่น เราเองก็เป็นผู้ต้องการความสุขเช่นเดียวกัน หวัง
ความสุข หวังความสบาย หวังความเยือกเย็น หวังค วาม
พ้นจ ากทกุ ข์ พ้นจ ากความลำบากทงั้ ห ลาย เราเป็นอ ย่างไร
คนอื่นเขาก็เป็นอย่างนั้น เราก็ตั้งความหวังดีปรารถนา
ความสุขท ั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
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อย่างไรก็ตาม ความหวังดีต่อผู้อื่น ก็ไม่ใช่ว่าเราจะ
ยินยอมตอ่ ส งิ่ ท ไี่ ม่ด ขี องเขา ความไม่ด ขี องเขา ก็เป็นค วาม
ไม่ดีของเขาเอง เราไม่จ ำเป็นต้องไปเอาความไม่ดีของเขา
มาเป็นของเรา เขาไม่ดี ก็เป็นเหตุให้เขามีความทุกข์ เป็น
เรื่องน่าสงสารน่าเสียดาย เราก็ได้แต่ตั้งความปรารถนา
ดีต่อเขาเท่านั้น การที่เราเมตตาคน ก็ไม่จ ำเป็นว่าเราจะ
ต้องชอบเขา เพราะเราอาจจะถูกกับคนบางคน และไม่
ถูกกับคนบางคน แต่อย่างน้อยเราก็หวังดีต่อเขาได้ เรา
เมตตาเขาได้ ปรารถนาให้เขามีความสุขได้ เป็นการทำ
จิตใจของเราให้กว้างขวางไพศาล เพราะโดยปกติ จิตคน
เรามันชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก มักจ ะคิดแต่ว่า ความเห็น
ของเราถูก ของคนอื่นผิด คือมันจะคับแคบ ความเมตตา
จะทำให้จ ติ ใจกว้างขวาง จิตใจทกี่ ว้างขวางนนั้ เป็นจ ติ ใจที่
เบิกบ าน โล่ง และ ปลอดโปร่งจ ริงๆ สำหรับผ ปู้ ฏิบตั ธิ รรม
เป็นค วามรสู้ กึ ท นี่ า่ ป รารถนา น่าฝ กึ น่าห ดั เมือ่ ค วามโกรธ
และความไม่พ อใจสร้างความอดึ อัดค บั แคบในจติ ใจของเรา
เอง เสมือนจติ ของเราเข้าไปตดิ อ ยูใ่ นทอี่ ดุ ต นั เรายอ่ มตอ้ ง
อาศัยอุบายที่จะช่วยให้เราเกิดความพอดี เมตตาภาวนา
จะช่วยให้เราพ้นจ ากความอึดอัดคับแคบอุดตันนั้น เราจึง
ต้องพยายามฝึกหัดให้มีเมตตาธรรมเพื่อความปลอดโปร่ง
ในจิตใจ เพื่อค วามพอดีของจิตใจ ที่จะช่วยให้เราเจริญใน
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ธรรม นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต ้องสนใจ
เมื่อเรากำลังมีความทุกข์หรือกำลังมีอุปสรรคใน
จิตใจ ทำให้เราไม่เจริญในธรรม เราต้องพิจารณาว่าเรา
จะสามารถอาศัยธรรมะขอ้ ใดชว่ ยให้เรามคี วามพอดี ภาวะ
ของจติ ท พี่ อดีก บั ธรรมะ คือ ภาวะทที่ ำให้เราสามารถตงั้ ผ รู้ ู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบ านไว้ในจิตใจ มีก ารรแู้ จ้งเห็นจ ริง มีค วามตื่น
ไม่เซื่องซึม ปลอดโปร่งโล่ง ไม่คับแ คบ ไม่มีอะไรมาปกปิด
ไว้ มีแต่ความเบิกบานแจ่มใส ไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆ
ครอบงำจิตใจ นี่เป็นความพอดีของธรรมะ มันไม่ค ่อยจะ
เป็นความพอดีของปุถุชนสักเท่าไหร่ แต่ว่าเรากค็ ุ้นเคยกับ
การเป็นป ถุ ชุ นอยูแ่ ล้ว เราจงึ ส มควรแสวงหาความพอดีก บั 
ธรรมะจะดกี ว่า
การฝึกอานาปานสติเพื่อแก้ความฟุ้งซ่าน ก็เป็น
อุบายทชี่ ว่ ยให้เราหาความพอดีเช่นเดียวกบั อ สุภก รรมฐาน
และเมตตาภาวนา จิตใจของเรามันเก่งในการคิด การนึก
การปรุง การแต่ง นี่ไม่ต้องฝึก แต่เราสมควรฝึกให้ม ีความ
สำรวมภายในจิตใจ ฝึกให้จิตมรีะบบในการทำความหนัก
แน่นให้เกิดขนึ้ นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งทเี่ ราตอ้ งฝกึ อานาปานสติเป็น
อุบาย หรือเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรามีระบบในการประคับ
ประคองความรู้สึกในจิตใจและการเคลื่อนไหวของจิตใจ
คือแทนที่จะปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปตามความรู้สึกหรือ
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การนึกคิดต่างๆ เราก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้า กำหนดรู้
ลมหายใจออก ลมหายใจเข้าย าวเรากร็ ู้ ลมหายใจออกยาว
ก็รู้ ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ ลมหายใจออกสั้นกร็ู้ ลมหายใจ
คือความรู้สึกในร่างกาย เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออก เรากร็ู้ความรู้สึกภายในร่างกายของเราเอง เรากต็ ั้ง
ข้ อ สั ง เกตกั บ ค วามรู้ สึ ก ในร่ า งกาย ซึ่ ง ต ามห ลั ก ที่ 
พระพุทธเจ้าท รงสอนนนั้ มันก ค็ อ่ นขา้ งจะหลากหลาย มัน
มีหลายอุบายหลายวิธี ไม่ใช่ว่าจะต้องให้ดิ่งลงไปที่ความ
รูส้ กึ น งิ่ จ นลมเข้าล มออกแทบจะไม่ป รากฏ แต่ให้เป็นอ ย่าง
ที่ได้สอนไว้ คือ ลมหายใจเข้าล มหายใจออกเรากร็ู้ อาจ
จะกำหนดทปี่ ลายจมูก หรือท หี่ น้าอก หรือท หี่ น้าท ้อง จุด
ใดจุดห นึ่ง เราก็กำหนดเฉพาะความรู้สึกภายในอันนั้นให้
ชัดเจน เช่น ต้นลมก็รู้ กลางลมก็รู้ ปลายลมก็รู้ หรือเรา
จะกำหนดความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั่ว
ทัง้ รา่ งกายกย็ งั ได้ ซึง่ วธิ นี พี้ ระพุทธเจ้าก ท็ รงสอนไว้เช่นก นั
ท่านให้ ‘เรายอ่ มทำในบทศกึ ษาวา่ เราเป็นผ รู้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจเข้า ดังนี้ และเราย่อมทำในบท
ศึกษาวา่ เราเป็นผ รู้ พู้ ร้อมเฉพาะซงึ่ ก ายทั้งป วง จักห ายใจ
ออก ดังนี้’ นี่เป็นสำนวนที่พระพุทธเจ้าท ่านสอน
เวลาท่านสอนอานาปานสติ การกำหนดลมหายใจ
เข้าล มหายใจออก ท่านให้เรากำหนดทั่วร่างกาย เวลาลม
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หายใจเข้า เรามีความรู้สึกที่ศีรษะอย่างไร ลมหายใจออก
เรามคี วามรู้สึกที่ศีรษะอย่างไร ลมหายใจเข้า เรามีความ
รู้สึกในลำตัวอย่างไร ที่แขนที่ขาหรือที่สะโพกรู้สึกอย่างไร
คือให้เราตั้งสติสังเกตดูความรู้สึกภายในอย่างละเอียดให้
ทัว่ ท งั้ รา่ งกาย เมือ่ เริม่ รวบรวมกำลังของสติในการกำหนด
ได้ ณ จุดใดจุดหนึ่ง จิตใจก็จะเริ่มสงบ อานาปานสติ
เป็นเรื่องกว้างและมีหลายอุบายหลายวิธีที่เราจะสามารถ
เลือกใช้ได้ มันไม่ใช่เรือ่ งทเี่ ราจะขงั จ ติ ใจไว้ในทแี่ คบๆ หาก
อานาปานสติเป็นที่ตั้งของจิตที่กว้างขวาง
ในการปฏิบัติภาวนา เราต้องการความสงบระงับ
แทนที่จะพยายามทำความสงบระงับที่จิตใจ เราก็ใช้
ร่างกายเป็นท ตี่ งั้ แห่งค วามพยายามเพือ่ ท ำความสงบระงับ
ให้เกิดขนึ้ การทเี่ ราฝกึ ส ติให้อ ยูก่ บั ล มหายใจเข้าล มหายใจ
ออก และความรู้สึกในร่างกาย จะช่วยทำให้ล มหายใจเข้า
ลมหายใจออกสงบระงับ และจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
ปกติเรามกั ชอบเก็บส ะสมความเครียดไว้ต ามจดุ ต า่ งๆ ใน
ร่างกาย โดยอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้ง
ของสติ เรากพ็ ยายามสร้างความรสู้ กึ ค ลีค่ ลายความเครียด
ตามจุดต่างๆ ในร่างกาย ปล่อยมันไป และสร้างความ
รู้สึกปลอดโปร่งผ่อนคลาย อันน ี้เป็นห ลักของสติ ช่วยให้
จิตใจเกิดค วามสงบระงับ เป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติ เป็น
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ความสามารถทจี่ ะใช้ส งิ่ ท มี่ อี ยูใ่ นตวั เราเอง อาศัยของทอี่ ยู่
ใกล้ตัว เพื่อจะได้ฝึกหัดให้เกิดความสงบและระงับความ
ฟุ้งซ่าน ระงับความวุ่นวายใจ ซึ่งล มหายใจเข้าลมหายใจ
ออกของเรานี่แหละใกล้ตัวเราที่สุด
นอกจากนี้ เรายงั ส ามารถอาศัยอ านาปานสติในการ
สังเกตเวทนา ไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดี เป็นค วามทุกข์กด็ ี
หรือเวทนาความรู้สึกเฉยๆ ก็ดี หายใจเข้าหายใจออกก็
สนใจสังเกตดูเวทนาที่กำลังสัมผัสว่าเป็นอย่างไร ในการ
ระงับความฟุ้งซ่าน เราต้องหาอุบายให้เกิดความสนใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อความพอดีหรือช่วยให้เกิดความ
พอดีขึ้นในจิตใจ อย่างไรก็ตาม ลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออกโดยธรรมชาติของมันมักจะทำให้เกิดความคลี่คลาย
อยูแ่ ล้ว ทำให้รสู้ กึ ส บาย ซึง่ ก เ็ ป็นเหตุให้เราตอ้ งระมัดระวัง
เพราะบางทีดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก แล้วรู้สึกสบายจนหลับไปเลยก็มี ฉะนั้น
เราจำตอ้ งรกั ษาสติให้ห นักแน่นวา่ เรากำลังท ำอะไรอยูแ่ ละ
ทำเพื่ออะไร
ในพระสูตรที่เรายกขึ้นมานั้น พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้ใช้อานาปานสติเป็นอุบายเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน
ช่วยจิตใจที่กำลังฟุ้งซ่านให้สงบลง ความฟุ้งซ่านจะมี
ความเครียดหรือความรู้สึกอึดอัดอยู่ในจิตใจ การอาศัย
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ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และการตั้งสติไว้กับความ
คลีค่ ลายความผอ่ นคลาย ก็จ ะชว่ ยระงับค วามฟงุ้ ซ่านและ
ช่วยให้ความสงบเกิดขึ้นได้ อานาปานสติจึงเป็นอุบายที่
เราสามารถใช้ได้ในหลายๆ กรณี มีห ลายวิธี มีป ระโยชน์
มาก ยากที่จะพรรณนาให้ครบถ้วน เมื่อประมาณสัก ๒
อาทิตย์ที่แล้ว อาตมาสอนที่ยุวพุทธ ๘ วัน ก็ใช้อานา
ปานสติเป็นหลัก สอนตั้ง ๘ วันก็ยังสอนไม่หมดหรอก
มันมีอุบายเยอะแยะและใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียว แต่ที่
ช่วยได้ดีที่สุดก็คือเรื่องความฟุ้งซ่านที่พระพุทธเจ้าทรงยก
ขึ้นมา ช่วยทำให้รู้สึกเย็นสบาย มีค วามพอดี คือ พอดี
กับธรรมะนั่นเอง
ส่วนธรรมะข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมา
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมก็คือ การพิจารณา
ความไม่เที่ยง ท่านให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงเพื่อ
ถอนมานะหรือความรู้สึกต่อตัวตน มานะคือความถือตัว
เป็นการสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ฉะนั้นการที่เราจะไป
ดูที่ตัวมานะเอง ก็มีโอกาสที่จะถูกความรู้สึกนั้นๆ หลอก
เอาได้ เราจึงต้องอาศัยการพิจารณาหลักธ รรมที่ค่อนข้าง
จะเป็นม าตรฐาน เช่น ดูค วามไม่เทีย่ ง ดูค วามเปลีย่ นแปลง
ดูค วามไม่แ น่
เมื่อเรามีความมั่นใจว่า นีค่ ือเรา นีเ่ป็นของๆ เรา
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เป็นตัวเป็นตนของเรา หากเมื่อได้พิจารณาจริงๆ แล้ว ก็
พบภาวะทสี่ ิ่งๆ นั้นไม่เที่ยง ภาวะที่มันเปลี่ยนแปลง และ
ภาวะที่ไม่แน่นอน เราก็จะรู้ว่าไม่มีเหตุผลสมควรประการ
ใดที่เราจะยึดมันไว้ ไม่สมควรที่จะหลงมัวเมาในสิ่งเหล่า
นัน้ เพราะความรสู้ กึ ต า่ งๆ เหล่าน นั้ ก จ็ ะตอ้ งเปลีย่ นแปลง
ในที่สุด
พระพุทธเจ้าท รงสอนวา่ ถ้าจ ะมมี านะความรสู้ กึ ต อ่ 
ตัวต น ก็น า่ จ ะเอารา่ งกายเป็นท ตี่ งั้ แห่งค วามรสู้ กึ ต อ่ ต วั ต น
นั้น เพราะอย่างน้อยๆ ร่างกายมันก็อยู่ได้ ๓๐ ปี ๔๐ ปี
๖๐ ปี ๗๐ ปี หรืออาจจะถึง ๑๐๐ ปี แต่ถ้าเราเอาความ
รูส้ กึ ในจติ ใจเป็นท ตี่ งั้ แ ห่งต วั ต น มันอ ยูไ่ด้เพียงแผล็บเดียว
เพราะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก คือพระพุทธเจ้าท่าน
พูดในลกั ษณะขำๆ ทีค่ นเรามกั จะไม่ยดึ รา่ งกายเป็นตวั ตน
เพราะเราเห็นร่างกายมันเปลี่ยนแปลง มันเจ็บไข้ได้ป่วย
มีความแก่ท ที่ ยอยเข้าม าสรู่ า่ งกายอยูต่ ลอด แล้วในทสี่ ดุ ม นั 
ก็ต าย ฉะนัน้ ก ารทจ่ี ะยดึ เอารา่ งกายเป็นต วั ต นดจู ะไม่ค มุ้ นัก
มันจะไม่สมประกอบ แต่คนเราชอบยึดเอาความรู้สึกใน
จิตใจว่าเป็นตัวตนของเรา ทั้งๆ ที่ความรู้สึกนั้นมนั กเ็ ป็น
เหมือนความฝนั เป็นภาพทเ่ี ราจนิ ตนาการขน้ึ มา เป็นการ
คาดคะเนเอา แต่อาศัยโมหะความไม่รู้ทำให้มันม ัวๆ เรา
จึงยึดความรู้สึกนั้นไว้ทั้งๆ ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
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เวลา แทนที่จะยึดอ ะไรๆ ทีเ่ป็นหลักจ ริงๆ เมื่อเราได้ดู
ตามความเป็นจริง เห็นค วามไม่เที่ยงชัดเจน เอ... ความ
รู้สึกทเี่กิดขึ้น ความคิดที่เกิดขึ้น แม้แต่การคาดคะเน หรือ
สัญญาความจำ ความสำคัญมั่นห มายต่างๆ มันล ้วนแต่
เป็นของไม่เที่ยง ล้วนแต่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง เมื่อเป็น
เช่นนั้น มันก็ไม่สมควรที่เราจะยึดความรู้สึกนั้นๆ ไว้ว่า
เป็นเรา เป็นของเรา เป็นต ัวตนของเรา เรากจ็ ะสามารถ
ถอนความรู้สึกต่อมานะได้
พระพุทธองค์ท รงยนื ยันวา่ ถ้าผ ใู้ ดได้เห็นแจ้งในหลัก
ธรรมนี้ จนสามารถถอนความรู้สึกต่อมานะความเป็นตัว
ตนได้ ผูน้ นั้ ก จ็ ะได้ล มิ้ รสพระนพิ พานทนั ที คือจ ะได้ส มั ผัส
ความเยือกเย็น ความเย็นสนิท ไม่มสี ิ่งใดมารบกวน จิตใจ
จะมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลหรือเป็น
อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม ซึ่งเราไม่ต้องไปคิดให้มัน
ยากจนเกินไป หรือคิดว่าเราต้องปฏิบัติไปถึงพระนิพพาน
โน้น แต่ให้เราดูลักษณะของพระนิพพานว่าค ืออะไร
พระพุทธเจ้าให้ความหมายของพระนิพพานไว้ ๒
ประการ พระนิพพานเป็นภาวะของการดับทุกข์ และ
พระนิพพานเป็นภ าวะของการหมดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้เราคิดว่า เราอยากเป็นคนหมดความทุกข์
ไหม ทุกค นย่อมอยากเป็นอย่างนั้น หรือเราอยากเป็นค น

48 ดูให้ดี มีแต่ได้

หมดความโลภ ความโกรธ ความหลงไหม ทุกคนก็อยาก
เป็น ให้เราคิดเพียงแค่น ี้ ในการปฏิบัติที่เราฝึกท ี่เราหัด ก็
เพื่อทำให้ความทุกข์น้อยลง ทำให้ความโลภ ความโกรธ
ความหลงน้อยลง เพราะอะไร เพราะความสบายมันอ ยู่
ตรงนั้น ความรู้สึกที่น่าปรารถนามันก็อยูต่ รงนั้น บางทีก ็
ใช้คำศัพท์ว่าพระนิพพาน คนก็ตีความออกไปโน้นจนเกิน
ไป ว่ามันไม่สมควรคิดก ับคนธรรมดา แต่ว่าพระพุทธเจ้า
เอง ส่วนมากเวลาท่านตีความ ท่านก็ไม่ได้ตีความให้ห ่าง
ไกล คือต ีความในแง่ที่ใกล้ตัวเรา ว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา
จริงๆ น่าทุ่มเทในการปฏิบัติภาวนา เพื่อจ ะได้ลิ้มรสของ
ความไม่ทุกข์ เป็นส ิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการ เป็นส ิ่งที่
อาศัยความพอดีจากการปฏิบัติ หรือปฏิบัติเพื่อทำความ
พอดีให้เกิดขึ้น ความพอดีเป็นกำลังที่จะช่วยเรา เพราะ
ตราบใดที่จิตของเรามันออกไปสุดโต่ง มันก็ไม่สามารถที่
จะเห็นชัดเจน เราจึงต้องพยายามหาความพอดี
หลวงพ่อชาเป็นพระที่ไม่พูดมาก แต่ที่อาตมาจำได้
ท่านกพ็ ูดว่า “ธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่สูง ไม่ต่ำ ไม่ดำ
ไม่ขาว ไม่ย าว ไม่ส นั้ ไม่ส ดุ โต่ง พอดๆ
ี ” จึงให้เราหาความ
พอดี ฝึกให้พอดีอ ย่างที่เราทำกัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์นี้
วันนี้เป็นวันคริสต์มาส ธรรมเนียมชาวต่างประเทศ เขา
จะให้ของขวัญกัน แต่ที่เรามาปฏิบัติกันที่บ้านบุญนี้ เรา
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ได้ให้ของขวัญตัวเอง คือได้หาความพอดี ทำความสงบให้
เกิดขนึ้ เป็นของขวัญท ดี่ ที สี่ ดุ เราดลู มหายใจเข้าล มหายใจ
ออก หาความพอดี หาความสงบ ไม่ป ล่อยให้จ ติ ใจออกไป
สุดโต่ง ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจออกกร็ู้ ทำความพอดี
ให้เกิดขึ้น ถ้าจิตใจมันออกไปในทางเพลิดเพลินมัวเมา ก็
สามารถเจริญอสุภกรรมฐานช่วยให้ม ันพอดี ถ้าเกิดค วาม
รูส้ กึ ไม่พ อใจ ก็เจริญเมตตาภาวนาชว่ ยให้ม นั พ อดี ถ้าจ ติ ใจ
ฟุ้งซ่าน อานาปานสติก็ช่วยได้ และการพิจารณาความไม่
เที่ยงก็สามารถช่วยลดมานะให้เราหาความพอดีได้ เรา
ต้องเป็นผรูู้้ผู้ศึกษาตัวเอง ถึงจะมีตำรา แต่ส ำหรับผู้ที่ไม่
สังเกตตัวเอง ตำราก็ไม่ได้ช่วยหรอก คือเราต้องรู้ตัวเอง
ไว้ก อ่ น แล้วเอาธรรมะทเี่ หมาะกบั ค วามรสู้ กึ ท เี่ ราเองกำลัง
ประสบอยูม่ าใช้ เพือ่ ห าความพอดีในจติ ใจของตน ต่อจ าก
นีไ้ป ขอให้เราตั้งใจนั่งส มาธิ
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สมควรแก่ธรรม
วันนี้เป็นวันส ุดท้ายของการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ซึ่ง
เราจะได้แยกย้ายกันกลับบ้าน ที่อาตมาได้สอนมาในช่วง
สามวันนี้ ข้อธรรมะที่ได้ยกขึ้นมาบ่อยๆ คือเรื่องความ
พอดี เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานก็ดี หรือในการดำเนินชีวิต
ก็ด ี ประเด็นของความพอดี เป็นสิ่งสำคัญ
ในการภาวนานั้น ถ้าเราคิดว่าเราต้องนั่งให้ได้
อย่างนี้ ต้องนงั่ ให้ได้อ ย่างนนั้ มันจ ะทำให้เราเครียด ทำให้
เราฟงุ้ ซ่าน หรือเราคดิ วา่ เราควรจะทำกศุ ลอย่างน้ี ทำกศุ ล
อย่างนั้น ทำความดีอย่างนี้ ทำความดีอย่างนั้น แต่มัน
เต็มไปด้วยความวุ่นวาย มันก ็ไม่พอดี ไม่ว่าจ ะอยู่ในโลก
ก็ดีหรือจะปฏิบัติธรรมก็ดี เราต้องดูผลของการกระทำ
ทุกอย่างว่าเป็นอย่างไร เราจะเอาแต่ทฤษฎีหรือรูปแบบ
พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ปสันโน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
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ภายนอกมาวัด มันไม่พอ เราต้องดูผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ใน
จิตใจ ดูว่ามันเกิดความพอดีไหม
ถ้าเราระลึกถ งึ ส งิ่ ท พี่ ระโสดาบันได้ล ะ คือล ะสกั กาย
ทิฏฐิ ละวจิ ิกจิ ฉา และละสลี พั พตปรามาส ซึง่ ส ว่ นหนึง่ ใน
สีล พั พตปรามาส ก็เป็นเรื่องศลี ก ับวตั ร ถ้าเราคดิ วา่ เราจะ
รักษาศีลอย่างนี้ๆ จะประพฤติอย่างนี้ๆ มันจึงจะทำให้
บริสุทธิ์ มันไม่ใช่ว่าเราไม่ค วรรักษาศีล หรือไม่ควรตั้งข้อ
วัตรฝึกหัดในชีวิตของตน แต่หากทำด้วยความไม่พอดี
มันก็จะทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์ ไม่มีโอกาสที่จะออก
จากความทุกข์ได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกต และ
มีความเข้าใจว่า ศีลก็ดี วัตรปฏิบัติกด็ ี เราจะทำอย่างไร
จึงจ ะให้ม นั ส มดุลเพือ่ จ ะดบั ท กุ ข์ได้ ทุกอ ย่างกม็ งุ่ อ ยูท่ กี่ าร
ดับทุกข์
โดยเฉพาะการทำเพียร เพื่อให้กุศลธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และให้อกุศลธรรมลดน้อยลง ซึ่งกค็ ือ สัมมาวายามะ
ความพากเพียรชอบ พอตั้งชื่อว่าความพากเพียร บางคน
ก็คิดว่า แหม... มันต้องขยันอย่างนี้ ต้องต่อสู้อย่างนั้น
ต้องทุ่มเทอย่างนี้ จึงจะถือว่าเป็นความพากเพียร แต่
ว่าความพากเพียรชอบในลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนใน
อริยมรรค ๘ มันอ ยูท่ ี่ความพอดี อยู่ที่คุณภาพของจิตใจ
คือ ความพยายามที่จะละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว อันน ี้
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คือค วามพากเพียรชอบ หรือค วามพยายามทจี่ ะระมัดระวัง
ป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น นีก่ ็เป็นความ
พากเพียรชอบ หรือค วามพยายามทจี่ ะทำให้ก ศุ ลธรรมทยี่ งั 
ไม่เกิดให้เกิดขนึ้ ในจติ ใจ โดยปลุกเร้าค ณ
ุ งามความดใี ห้เกิด
ขึน้ นีก่ เ็ ป็นค วามพากเพียรชอบ สุดท้ายคอื ค วามพยายาม
ที่จะทำให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่อย่างยาวนาน
และมั่นคง อย่างนี้ก็เป็นความพากเพียรชอบ สังเกตได้
ว่าเราก็ไม่ได้ดูที่รูปแบบสักเท่าไหร่ หากดูที่สภาพของจิต
และสภาพของคุณธรรม
เราต้องสนใจพิจารณาชีวิตในลักษณะนี้ เมื่อเราอยู่
ในที่ทำงาน อยู่ในสังคม มันเป็นไปเพื่อเจริญก ุศลธรรมให้
มากขึ้นหรือทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นมากกว่า เวลาเราอยู่
กับค รอบครัว วิธที เี่ ราเกีย่ วข้องกบั ค รอบครัวน นั้ เรากต็ อ้ ง
ดูว่ามันกำลังทำให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเพิ่มขึ้น เรา
ต้องคอยปรับ ต้องคอยสังเกต ต้องคอยรับรู้
บางครั้งคนเรามักจะรอ เมื่อไหร่โลกจะเปลี่ยนให้
ถูกใจเรา เมื่อไหร่ค รอบครัวจ ะเปลี่ยนให้ถูกใจเรา เมื่อไหร่
พรรคพวกเพือ่ นฝงู จ ะปรับม าในทศิ ทางทสี่ อดคล้องกบั เรา
เป็นการดูเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิ่งภายนอก ซึ่งเรามักจะให้
ความสนใจ แต่เรากลับไม่ค่อยจะรับผิดชอบเรื่องภายใน
เท่าท คี่ วร ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นส งิ่ ส ำคัญท เี่ ราตอ้ งสนใจดู เพราะเป็น
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เรื่องที่เราต้องเป็นผู้รับผ ิดชอบจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องการ
ปฏิบัติ การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม เรามักชอบทำ
ตามรูปแบบภายนอก โดยไม่ได้ส ังเกตเท่าท ี่ควรว่า สภาพ
ของจิตใจเป็นอย่างไร
สภาพความคิดความเห็นของเรา หรือการกระทำ
ของเรามันทำให้เรามีความสุขไหม ทำให้เรามีความสบาย
ไหม ทำให้เรามคี วามรสู้ กึ ป ลอดโปร่งค ลีค่ ลายไหม หรือม นั 
ทำให้เราเครียด ทำให้เราฟุ้งซ่านมากขึ้น เรากต็ ้องดู ต้อง
สังเกต เพื่อเราจะได้ป รับจิตใจให้กลับเข้าสู่ความพอดี
ดังที่ได้เคยพูดไว้ ความพอดีเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก
เป็นเรือ่ งคอ่ นขา้ งจะยาก เพราะมนุษย์เรามกั จ ะชอบความ
สุดโต่ง และมักจะมองข้ามคุณค่าของสิ่งที่เป็นก ลางๆ ที่
ว่ากลางๆ นั้น มันไม่ใช่ว่าไม่มีรสชาติอะไร ไม่มีความ
รูส้ กึ อ ะไร เพราะมนั เป็นเครือ่ งหมายของผปู้ ฏิบตั ธิ รรม ซึง่ 
ถือว่าเป็นผ ทู้ มี่ คี วามสขุ และมคี วามสบาย มันเป็นล กั ษณะ
ที่ว่า เวลาเราทำอะไรตรงกับธรรมะ มันจ ะรู้สึกเยือกเย็น
สบาย จะรู้สึกปลอดโปร่ง เป็นธรรมชาติ เวลาเราปฏิบัติ
เรากม็ สี ติ มีค วามรสู้ กึ รตู้ วั รเู้ ท่าท นั อ ารมณ์ท เี่ กิดขนึ้ รูร้ อบ
ในอารมณ์ทั้งภายในและภายนอก เราจึงอยู่อย่างสบาย
แต่เป็นความสบายที่ผู้ที่คุ้นแต่เรื่องทางโลกอาจจะไม่เห็น
คุณค่าเพราะมองไม่อ อก
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อาตมาจำได้วา่ ช่วงหนึง่ อ าตมาพกั จ ากความรบั ผ ดิ 
ชอบในการเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่านานาชาติ ไปปลีกวิเวก
อยูใ่ นปา่ ท วี่ ดั จ ติ ตวเิ วกในประเทศองั กฤษ ชีวติ ก ง็ า่ ยๆ อยู่
องค์เดียว ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับใคร เข้าไปรับอาหาร
บิณฑบาต แล้วฉันตามลำพังที่ชั้นบน เสร็จแล้วก ็กลับกุฏิ
ในสายตาของเรา เราก็ว่าเราอยู่อย่างสบาย วันหนึ่งพบ
โยมคนไทยทไี่ ม่ได้เจอกนั ม านานพอสมควร เขาบอกวา่ ได้
ข่าววา่ อ าตมาปลีกวเิ วกมาปฏิบตั ทิ นี่ ี่ อยากทราบวา่ อ าตมา
ทำอะไรบา้ งในชวี ติ ป ระจำวนั ก็เลยเล่าให้เขาฟงั วา่ ตืน่ ขนึ้ 
มากอ็ อกกำลังก ายสกั ห น่อย แล้วก น็ งั่ ส มาธิเดินจ งกรมแต่
เช้า ชงน้ำชาที่กุฏิ อ่านหนังสือสักหน่อย แล้วก็นั่งสมาธิ
เดินจ งกรม ถึงเวลาบณ
ิ ฑบาต ก็เข้าไปรบั อ าหารบณ
ิ ฑบาต
ฉันเสร็จก็เดินกลับกุฏิ เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเย็น
ชงน้ำร้อน ทำโยคะ แล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมจนถึงดึก
โยมมองอาตมาเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวก่อนจะถามว่า
โอ้... แล้วท ่านอาจารย์ไม่เบื่อแย่ห รือค รับ อาตมาจึงบอก
ว่า ถ้าเราจะเบื่อ ก็เป็นเพราะเราไม่มีสติควบคุมจิตใจของ
ตน การปลีกวิเวกมาอยูอ่ ย่างนี้ ช่วยให้เรารักษาสติให้อ ยู่
กับจ ติ ใจได้งา่ ย เมือ่ ใดทสี่ ติก ำกับจ ติ ใจไว้ได้ เราจะมคี วาม
สุขอ ยู่ตลอดเวลา
คนในโลกชอบบ่นว่าเบื่อ ที่เกิดความเบื่อก็เพราะ
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จิตไม่อยากอยู่กับสิ่งที่กำลังทำ จิตไม่พอใจในสิ่งที่กำลัง
ทำ เมือ่ จ ติ ไม่มสี ติอ ยูก่ บั ส งิ่ ท กี่ ำลังท ำ จิตม นั ก จ็ ะวอกแวก
คิดนี่คิดนั่น ทุกอย่างมันก็น่าเบื่อไปหมด ถึงจะทำอะไรที่
น่าตื่นเต้นมากมาย มันก ็ยังเบื่อ จะอยู่กับใครก็เบื่อ ความ
รู้สึกทพี่ อดี ไม่มีความเบื่อ ย่อมต้องอาศัยสติ ต้องอาศัย
สติกำกับจ ิตใจ เมื่อสติกำกับจ ิตใจ จิตใจก็จะมีผู้รู้ ผูต้ ื่น ผู้
เบิกบ าน มันจ ะรเู้ ท่าท นั อ ารมณ์ และจะไม่ย อมให้อ ารมณ์
เข้าครอบงำ เมื่อเกิดความพอใจ มันก ็ไม่ได้ตื่นเต้นอ ะไร
เกิดค วามไม่ชอบใจ ก็ไม่ได้รสู้ กึ เกลียดอะไร จิตใจจะอยูก่ บั 
ความพอดี มันจ ะอยูใ่ นภาวะ ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบ าน มันเป็น
ความสุขทอี่ ยู่ในตัวเรา แต่ค นเรามักจะชอบแสวงหาความ
สุขจ ากภายนอก วิง่ ต ามหาความสขุ วิง่ ไล่ต ามความสขุ ยิง่ 
วิ่งยิ่งเหนื่อย เราก็ต้องรู้จักหยุดเสียบ้าง การหยุดจะทำให้
เราสามารถที่จะสัมผัส ความสุข ความสบาย ความสงบ
ที่อยู่ในตัวเรา ซึ่งจะต้องอาศัยก ารฝึกหัด
การฝึกหัดจึงเป็นส ิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ การได้
มาอยู่ที่บ้านบุญนี้ เราก็ได้ทำการฝึกหัดอย่างต่อเนื่องไป
พร้อมๆ กัน เมื่อแยกย้ายกันก ลับไปสู่ที่อยู่ของตัวเอง เรา
ก็ต้องนำการปฏิบัตินั้นกลับไปกับเราด้วย มันแน่นอนอยู่
แล้วว่าเมื่ออยู่ที่บ้าน เราจะไม่ส ามารถปฏิบัติตั้งแต่เช้าถ ึง
เย็นได้ แต่วา่ เราจะนำหลักธ รรมเข้าม าใช้ในชวี ติ ได้อ ย่างไร
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นี่เป็นสิ่งท ี่เราต้องให้ความสนใจ
คนกรุงเทพฯ ใช้เวลามากบนรถยนต์ เราก็คิด
พิจารณาว่า เราจะใช้เวลาที่นั่งอยู่บนรถให้เกิดประโยชน์
ทางธรรมได้อ ย่างไร เราก็สามารถเปิดซีดีฟังธรรมะได้ ไม่
ว่าจะเป็นพระธรรมเทศนาหรือเป็นการสวดมนต์ ก็ล้วน
เป็นสิ่งที่เย็นใจ ทำให้เราระลึกถึงธรรมะ ระลึกถึงครูบา
อาจารย์ ระลึกถึงหน้าที่ของเราในพุทธศาสนา เวลาเรา
อยู่ในรถ ถ้าเราไม่ใช่คนขับ เราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออกได้ หรือพ ิจารณาร่างกาย แขนขา จิตใจ ดูค วามรู้สึก
ในร่างกาย ดูว่าเรากำลังเครียดไหม กำลังตึงไหม เราจะ
สร้างความคลี่คลายผ่อนคลายในร่างกายได้อย่างไร เราดู
ท่านั่ง ดูสัมผัส เรากำลังนั่งเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหน เรา
กำลังจะเอนเอียง หรือเรากำลังกระสับกระส่าย เวลาเรา
อยู่ในรถ เราสามารถตั้งข้อสังเกตและพิจารณาสิ่งเหล่านี้
ได้ทั้งนั้น แต่ถ ้าเราเป็นค นขับก ็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราก็ปรับ
ให้ม นั ส มควรแก่ส ถานะ ถึงเราเป็นค นขบั เรากย็ งั ต งั้ ส ติได้
เช่น เราจบั พ วงมาลัย ความรสู้ กึ ในแขนและบริเวณบา่ ของ
เราเป็นอย่างไร มันเครียดมันเกร็งไหม เราจะสร้างความ
คลี่คลายผ่อนคลายได้ไหม เรารู้สึกเกร็งบริเวณหน้าท้อง
เครียดไหม เราจะทำให้มันคลายได้ไหม ก็ต้องสังเกตดู
แต่เราต้องดูด้วยความไม่กังวล ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย และไม่
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คิดปรุงแต่งมากจนเกินไป
ขณะขับรถ ก็ให้เราอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ผูกมัดกับ
อารมณ์ต่างๆ ด้วย เช่น เมื่อมีคนขับปาดหน้าเรา เรา
มีความรู้สึกอย่างไร เรายกโทษให้อภัยเขาได้ไหม เราแผ่
เมตตาให้เขาได้ไหม เพราะวา่ เขากท็ ำดว้ ยความวนุ่ วายของ
เขา แล้วเราจะเอาความวนุ่ วายของเขามาใส่เราหรือ ถ้าเรา
จะปาดหน้าเขากลับ เรากับเขามันก็พอๆ กัน เราควรคิด
พิจารณาสงสารคนทปี่ าดหน้าเราวา่ ขับอ ย่างนกี้ ไ็ ม่รวู้ า่ เขา
จะถึงหรือไม่ถึงที่หมายปลายทาง คนรีบร้อนอย่างนี้เป็น
คนประมาท รับรองไม่ค่อยได้ การที่เราจะรับรองตัวเอง
ได้นั้น เราก็ต้องเป็นค นใจเย็น และอยู่ด้วยสติ โดยเฉพาะ
เมื่อก ารจราจรติดขัด เราจะไปกำหนดตายตัวไม่ได้ว่า เรา
จะต้องถึงที่หมายปลายทางตามเวลาที่เราตั้งไว้ เราต้อง
ยอมรับส ภาพของความเป็นจ ริง อาจจะไม่เป็นไปตามทเี่ รา
กำหนดไว้ แต่ส่วนมากเรามักจะมีความเห็นว่าเราต้องถึง
ในเวลานี้ๆ คือเรามีทิฐิ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับทิฐิ
ความเห็นของเรา เรากไ็ ม่ชอบ ไม่พ อใจ รูส้ กึ อ ดึ อัดรำคาญ
แต่ถ้าเราไม่มีความเห็นอย่างนั้น และเห็นว่าเราจะถึงใน
เวลาอันสมควร เรากะเวลาเอาไว้แ ละเราก็ไม่ได้ทำให้เสีย
เวลา แต่ว่าเราจะถึงเมื่อไหร่ก ็เมื่อนั้น เรียกว่า ถึงเมื่อถ ึง
เราก็จะสบาย ไม่ต้องเครียด

58 ดูให้ดี มีแต่ได้

การจราจรในกรุงเทพฯ บางทีมันก็กะไม่ได้จริง ๆ
อย่างวนั ห นึง่ อ าตมามนี ดั ท จี่ ะไปลงปาฏิโมกข์ท วี่ ดั ส ระเกศ
ซึ่งอยู่กลางเมือง ก็ขอให้รถมารับแต่เนิ่นๆ เราก็ออกไป
เนิ่นๆ มีเวลาเยอะแยะ ถนนก็ว่าง แป๊บเดียวก็ถึงแ ล้ว อีก
วันหนึง่ เรามนี ดั ไปเทศน์อ ีกท หี่ นึง่ เรากค็ ิดแ ล้วว่า ยังไงๆ
ก็ย ังอยู่ในกรุงเทพฯ ฉะนั้นต ้องเผื่อเวลาไว้เนิ่นๆ หน่อย
มันจะได้ทัน ปรากฏว่ารถติดมากๆ เรากต็ ิดอยูน่ ั่นแหละ
เวลากว่าชั่วโมงครึ่ง ไปได้ไม่ถึงหนึ่งกิโล ก็ใกล้จะถึงเวลา
เทศน์เข้าม าทุกที เลยต้องโทรถึงพระที่จัดการเทศน์ บอก
ท่านว่า ผมต้องขออภัยน ะ ผมติดอยู่บนถนน การจราจร
ติดไม่ขยับเลย ท่านก็ตอบมาว่า ผมก็เหมือนกันค รับ มัน
ก็พอๆ กัน
คำพูดที่ว่า “ตามมีตามเกิด” มันเป็นเช่นน ั้นจริงๆ
คือ เมื่อเราได้พยายามทำให้ดีด้วยความไม่ประมาทแล้ว
ไม่วา่ ชวี ติ ม นั จ ะเป็นไปในลกั ษณะไหน เรากต็ อ้ งพร้อมทจี่ ะ
รับมัน ถ้าไหนๆ มันก็ต้องออกมาในลักษณะนี้อยู่แล้ว จะ
เกิดค วามรสู้ กึ ก งั วล อึดอัด รำคาญ ฟุง้ ซ่าน วุน่ วาย เสียใจ
เสียดายไปทำไม มันไม่ได้ประโยชน์อ ะไร สิ่งเหล่าน ี้ก็มีแต่
จะเพิ่มทุกข์แก่เรา ไม่ว่าจะอย่างไร เราก็ต้องพร้อมที่จะ
รับมัน นี่เรียกว่าเป็นการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน คือใช้
ธรรมะที่หลวงพ่อพ ุทธทาสท่านชอบใช้ “เออ... เป็นเช่นน ี้
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เอง” เป็นค าถาทชี่ ว่ ยได้ม าก เออ... เป็นเช่นน เี้ อง จะถกู ใจ
ก็ เออ... เป็นเช่นนี้เอง จะไม่ถ ูกใจก็ เออ... เป็นเช่นน ี้เอง
ยังไงๆ มันกเ็ป็นอย่างนี้ เรากต็ ้องพร้อมที่จะรับให้ได้
ในการอยู่กับภาระหน้าที่การงาน อยูก่ ับสังคมรอบ
ตัว เราก็ต้องรู้จักประยุกต์ธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำ
วัน เช่นเดียวกับเรื่องการอยู่ในรถที่ได้กล่าวมาแล้ว อยู่
ในที่ทำงาน เราก็ใช้ที่ทำงานเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ ทุกวัน
นี้เรากใ็ช้เวลาส่วนมากนั่งอ ยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อส ัก
ครูน่ ไี้ ด้โทรศัพท์กลับไปบา้ นทแี่ คนาดา เพราะวนั น เี้ ป็นวนั 
คริสต์มาส แม่ น้องๆ และหลานๆ อยู่รวมกันห มด ถาม
ว่าได้ของขวัญอะไรกันในวันคริสต์มาส ก็ได้คอมพิวเตอร์
กันแทบทั้งนั้น แม้แต่เด็กเล็กกย็ ังได้
เราอยู่กับคอมพิวเตอร์ อยู่กับจ อคอมพิวเตอร์ อยู่
กับข้อมูลมากเสียจนมันอาจจะดูดสติของเราเข้าไปในนั้น
โดยเราไม่ได้รสู้ กึ ต วั เลย เรากต็ อ้ งรจู้ กั ป รับส ติของเรา ให้ม ี
ความรู้สึกและรู้ตัวอ ยู่กับร่างกายด้วย เช่น ในขณะที่เราใช้
คอมพิวเตอร์ เรากด็ ลู กั ษณะทเี่ รานงั่ ท่าน งั่ เราเป็นอ ย่างไร
พอเหมาะพอดีห รือแข็งเกร็ง เรากต็ อ้ งรจู้ กั ค ลีค่ ลายปรับท า่ 
นั่งให้เหมาะสมให้ได้ แล้วขยับกลับมาดูลมหายใจเข้าลม
หายใจออก ทบทวนดคู วามรสู้ กึ ในรา่ งกาย การเคลือ่ นไหว
การใช้เมาส์เป็นอ ย่างไร เราสบายไหม เรารู้ตัวไหม ให้ม ี
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สติอยู่กับท่านั่งของเรา ให้ม ีสติอยูก่ ับสิ่งที่สัมผัส แล้วกด็ ู
อยู่ตรงนั้น
นี่เป็นการสร้างสติไว้ก ับสิ่งที่กำลังทำ ช่วยทำให้สติ
ต่อเนือ่ ง และไม่ห ลงเพลิดเพลินก บั ส งิ่ ท กี่ ำลังท ำจนเกินไป
เมื่อทำเสร็จ ก็เก็บพับไว้ให้หมด แต่ส่วนมากนั้น มันก ็จะ
ยังค้างอยู่ในความจำ ยังคิดต่ออยู่ในสมอง เราต้องรู้จัก
ว่า เมื่อจ ะทำอะไร ก็ให้ท ำอย่างมีสติกำกับ ทำด้วยความ
คลี่คลาย ให้มีความสบาย ด้วยความรู้ตัวท ั่วพร้อม เมื่อ
เสร็จจากการกระทำนั้นๆ เราก็เก็บงาน ทิ้งงานไว้ต รงนั้น
แล้วออกไปทำอย่างอน่ื ไม่จำเป็นทจ่ี ะตอ้ งเก็บมนั มาคดิ ตอ่
ปรุงมันต่อ หรือย ังคงแบกมันไว้ เพราะจะเป็นภาระที่เรา
เพิ่มให้ตัวเอง งานมันมีมากพอสมควรอยู่แล้ว ทำเสร็จ
แล้วในครั้งนี้ ก็เก็บมันไว้ต รงนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องแบก
มันต่อ ถึงเวลาเราก็กลับไปทำต่อได้
จิตเรามกั จ ะชอบผกู พันก บั ก ารงาน การกระทำ หรือ
การอยู่ เราจงึ ต อ้ งใช้ส ติใช้ป ญ
ั ญาในชวี ติ ป ระจำวนั ต้องรจู้ กั 
แบ่งเวลาของเรา เวลากบั ค รอบครัว เวลากบั ก ารงาน เวลา
อยูก่ บั ค รอบครัวก ใ็ ห้อ ยูก่ บั ค รอบครัวจ ริงๆ ไม่ต อ้ งเอาการ
งานมาใส่ในครอบครัว เป็นการที่เราจะได้อยู่กับสิ่งที่เรา
กำลังทำกำลังอยู่อย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อ
ความสุขค วามทุกข์ของตัวเอง การกระทำเช่นนี้ เป็นการ
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ใช้หลักธรรม ใช้ส ติ ใช้ปัญญาในชีวิตประจำวัน แล้วสิ่งที่
เราต้องพิจารณาดู ก็ไม่ต้องอื่นไกลอะไร เรากใ็ช้ร่างกาย
ของเราใช้ค วามรู้สึกของเรา เป็นที่ตั้งแห่งสติ ไหนๆ เรา
ก็มีร่างกาย ซึ่งจะต้องมีการสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง จะ
เป็นการได้เห็น ได้ยิน ได้รับส ัมผัสใดๆ ทางกาย หรือจะ
เป็นอิริยาบถต่างๆ เช่น เมื่อเราเดินไปไหนมาไหน เราก็
กำหนดให้เป็นการเดินจงกรมได้
ทีป่ ระเทศอังกฤษเมื่อหลายปีมาแล้ว มีโยมฝรั่งชาว
อังกฤษคนหนึง่ ไปถามปญ
ั หาธรรมะกบั อ าจารย์อ มโร เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวด้วย เขาเล่าว่า เขาพยายามที่
จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ด้วยการพยายามปฏิบัติ
ธรรมในชวี ติ ป ระจำวนั แต่ค รอบครัวท งั้ ภ รรยาและลกู ก ลับ
รังเกียจมาก ทำให้เขารสู้ กึ เสียใจ อาจารย์อ มโรจงึ ถ ามวา่ ที่
ว่าป ฏิบตั ธิ รรมในชวี ติ ป ระจำวนั น ะ่ โยมทำอะไรบา้ ง เขาก็
ว่าเขาพยายามตงั้ ส ติต งั้ แต่ต นื่ ขนึ้ ม าตอนเช้าเลย พยายาม
มีสติรู้ตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัส แปรงฟันก็จะแปรง
อย่างรตู้ วั เวลารบั ป ระทานอาหารเช้า จะยกแก้วขนึ้ ม า จะ
รินนมใส่ซีเรียล จะทำนั่นทำนี่ก็ให้มันรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
แหม... มันส ร้างความรำคาญให้ค รอบครัว ทำให้ค รอบครัว
เกลียดพทุ ธศาสนา เพราะเป็นเหตุให้พ อ่ บ า้ นทำตัวเหมือน
คนเป็นโรคประสาท อย่างนี้มันกไ็ม่พอดี เราสามารถที่จะ
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นำการปฏิบัติธรรมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของเราได้ แต่มัน
ต้องพอเหมาะพอควรกบั ส ถานการณ์ ต้องเป็นต วั อย่างทดี่ ี
โยมฝรั่งคนนี้เอาแต่รูปแบบ แต่ไม่รู้จักสังเกตดูว่า รูปแบบ
ที่ตัวเองยึดนั้นส่งผลอย่างไร ทำให้ต ัวเขาเองกไ็ม่สบายใจ
และยังทำให้คนรอบตัวรำคาญอีกด้วย
ธรรมะข้อหนึ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญ
มาก คือ ธัมม านธุ มั มปฏิปทา คือ ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
เช่น เมื่อการปฏิบัติธรรมเน้นเพื่อการออกจากความทุกข์
เรากต็ อ้ งปฏิบตั ธิ รรมให้ม นั ส อดคล้องกบั เป้าห มายของเรา
ไม่ทำสิ่งที่ทำให้เครียดหรือสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่
ตนเองและผู้อื่น เช่น สมมติว่า เราจะนั่งส มาธิที่บ้านเพื่อ
ทำจิตใจให้สงบ ดูล มหายใจเข้าลมหายใจออก หากสักค รู่
คนในบ้านทำเสียงดังขึ้นมา เราก็ตวาดเขา เฮ้ย... อย่าส ่ง
เสียงดงั ซ ิ เรากำลังจ ะทำสมาธิ ทำจติ ใจให้ส งบ... มันไม่ใช่
อย่างนั้น เราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ต้องใช้การคิดพิจารณา และเพื่อให้การปฏิบัติ
ธรรมของเราสอดคล้องกับเป้าห มายที่เราได้ตั้งไว้
ความหมายอีกประการของธัมมานุธัมมปฏิปทา
คือเราปฏิบัติธรรมเป็นลำดับ เริ่มจากธรรมะข้อเล็กเข้าสู่
ธรรมะข้อใหญ่ เช่น เราทำศีลให้บริบูรณ์ขึ้นมา ศีลน ั้นมี
เป้าหมายเพื่อทำให้จิตใจเยือกเย็น พระพุทธเจ้าท่านว่า
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อานิสงส์ของการรกั ษาศลี ป ระการหนึง่ ห รือผ ลทจี่ ะเกิดขนึ้ 
จากการรักษาศีล คือ จะไม่เสียดายในการกระทำ เมื่อ
ไม่เสียดายในการกระทำ ก็จ ะเกิดค วามภาคภูมิใจ ความ
ภาคภูมิใจจะเป็นเหตุที่ช่วยให้จิตใจสงบ การรักษาศีล เรา
ก็รักษาไว้ให้มันสอดคล้องกับความก้าวหน้าในธรรมทั้ง
หลาย เช่น การทำบุญถวายทาน เรากเ็ข้าใจได้ง่ายๆ ว่า
การถวายทานเป็นบุญ แต่จะเป็นบ ุญในลักษณะไหน มัน
ก็มีหลายประเด็นด้วยกัน หนึ่งกเ็พื่อความสุขใจ เมื่อใดที่
เราได้เสียส ละ เมือ่ น นั้ เราจะเกิดค วามสขุ ใจ เมือ่ ใดทเี่ ราได้
เสียสละเพื่อจะช่วยผู้อื่น นั่นจ ะเป็นการผูกม ิตรในทางที่ดี
ซึ่งจะทำให้เรามีกัลยาณมิตรอยู่รอบตัวเรา อันเป็นเหตุให้
เกิดค วามสุขซึ่งจะทำให้ชีวิตราบรื่น การทำความสงบหรือ
ทำความแจ่มใสในธรรมะต่อไปกจ็ ะง่าย
การทำบุญด้วยการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม
ช่วยให้เกิดการสำนึกต่อธรรมะ การทบทวนธรรมะเป็น
พืน้ ฐานทจี่ ะชว่ ยให้เรามโี อกาสกา้ วหน้าในการปฏิบตั ธิ รรม
ต่อไป ทีเ่ รานงั่ ส มาธิ เรานงั่ เพือ่ อ ะไร เรานงั่ เพือ่ ให้ได้ค วาม
สงบ ความสงบนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะเพื่อความสุขเพียงอย่าง
เดียว แต่ความสงบก่อให้เกิดความแจ่มชัดในจิตใจ เมื่อ
มีความแจ่มชัดในจิตใจ เราก็สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวิตอย่างชัดเจน เห็นอารมณ์ต่างๆ ในจิตใจ
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ของเราอย่างชัดเจน การเห็นอย่างชัดเจนก็เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัตธิ รรมต่อๆ ไป
อย่างทพี่ ระพุทธเจ้าท รงยกเรือ่ งหว้ ยนำ้ เป็นต วั อย่าง
ถ้าน้ำในห้วยใสสะอาด เราก็สามารถที่จะเห็นหิน เห็น
กรวด เห็นปู เห็นป ลา เห็นอ ย่างชัดเจน เช่นเดียวกันก ับ
จิตใจของเรา เมื่อจิตใจสงบ เราก็สามารถที่จะเห็นสิ่งท ี่ดี
สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งท ี่ไม่เป็นประโยชน์ และ
สามารถที่จะเห็นอย่างชัดเจนด้วย นี่คือการปฏิบัติธรรม
อันสมควรแก่ธรรม เป็นการวางพื้นฐานที่จะช่วยให้เรา
ขยับก้าวหน้าต่อไป
แม้แต่เรือ่ งปญ
ั ญา การพจิ ารณา การวเิ คราะห์ หรือ
การได้ส ังเกตข้อธ รรมะต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้ม ีข้อมูล
ไม่ใช่เพื่อความฉลาด และไม่ใช่เพื่อความเข้าใจในธรรมะ
นัน้ ๆ แต่เพือ่ ส ร้างความรทู้ จี่ ะชว่ ยให้เราปล่อยวางได้ ช่วย
ให้เราทำจิตใจให้ปลอดโปร่งได้ นี่เป็นส่วนที่ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าทุกๆ ข้ออิงอาศัยก ัน น้อมเข้าหากัน เราจึง
ต้องสนใจปฏิบตั ธิ รรมให้ส มควรแก่ธรรม ให้ม กี ารฝกึ มีก าร
หัด มีค วามพยายามในการปฏิบัติต่างๆ ที่เรากำลังฝึกอยู่
แต่ละอย่างนั้น มันก็จะส่งผลอื่นๆ ออกมาด้วย ซึ่งบางที
เรากเ็ห็นชัด บางทีก็ไม่ส ังเกตเห็นในตอนนั้น หากผลจะ
ปรากฏอย่างชัดเจนในเวลาต่อมา เช่นที่หลวงพ่อชาท่าน
พระอาจารย์ปสันโน
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เคยพูดไว้เรื่องอานิสงส์ของการเดินจงกรม ประการหนึ่ง
คือ ในขณะเดินจ งกรมและมคี วามรสู้ กึ ท คี่ ลีค่ ลายหรือผ อ่ น
คลาย บางครั้งธรรมะจะผุดขึ้นม าในจิตใจ นั่นเป็นเพราะ
เราได้สร้างเหตุอื่นๆ ขึ้นแล้วในกาลก่อน หากอานิสงส์มา
ปรากฏผลขณะเดินจงกรม เช่น เวลาเรานั่งสมาธิจนจิต
สงบ จิตจะบ่มความสงบนั้นไว้ ต่อมาเมื่อเราเดินจ งกรม
แม้เราจะคิดว่ายังไม่มีเหตุ แต่จู่ๆ ข้อธรรมะหรือการเห็น
ที่สอดคล้องกับปัญญาก็ผุดขึ้นมา นั่นเป็นเพราะเราได้
ปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้ว นี่คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม เป็นการสร้างเหตุในหลายๆ ด้าน
การฝึกสติอยู่ในชีวิตประจำวัน การเอาศีล สมาธิ
ปัญญา เข้ามาในทุกอย่างที่เราทำ การได้เข้าใกล้และมี
โอกาสปฏิบัติธรรม ทำให้เราได้เพิ่มพูนค วามรู้ความเข้าใจ
ในธรรมะทลี ะเล็กท ลี ะนอ้ ย สะสมไว้ในจติ ใจ เราจะคอ่ ยๆ
เห็น ค่อยๆ เข้าใจ และจะมีความมั่นใจในธรรมะของ
พระพุทธเจ้าม ากขึ้นๆ ศรัทธากจ็ ะค่อยๆ มั่นคงขึ้น มัน
เป็นเรื่องที่เราต้องคอยฝึกค อยหัด อานิสงส์มีแน่ และจะ
ส่งผลแน่ เราจะค่อยๆ เห็นเอง
วันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดในทางธรรมพอสมควรแก่
เวลา จึงขอยุติลงเพียงเท่านี้ เอวัง
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การให้ที่ยิ่งใหญ่
เราได้สมาทานศีล ๕ เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการ
เปลี่ยนจากศีล ๘ ที่เราอาศัยในช่วงเวลาที่เราทำกรรม
ฐาน ศีล ๕ เป็นศีลที่เหมาะสมกับการอยูใ่นโลก การอยู่
ในสังคม ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติ เพราะการ
ทีเ่ รามศี ลี เป็นพ นื้ ฐานจะชว่ ยในการประพฤติป ฏิบตั ไิ ด้ม าก
ทีเดียว และอย่างที่อาตมาได้พูดไว้ คือ เราต้องให้มีความ
พอดีในการรักษาศีล ไม่ใช่พอดีกับกิเลส แต่พอดีกับศีล
เราต้องใช้ก ารพิจารณาและการสังเกตเพื่อให้เข้าใจว่า เรา
จะใช้ศีลในการเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไร ทั้งก ับ
ครอบครัวและเมื่ออยู่ในที่ทำงาน เป็นต้น
ศีล ๕ เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราอยู่ใน
ขอบเขตทจี่ ะไม่ส ร้างความเดือดรอ้ นให้ต วั เอง และไม่ส ร้าง
พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ปสันโน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
พระอาจารย์ปสันโน

67

ความเดือดร้อนให้ผอู้ ื่น ซึ่งจ ะทำให้มีความสุข นอกจากนี้
ศีล ๕ ยังชว่ ยให้เราและเพือ่ นมนุษย์ส ามารถอยูร่ ว่ มกนั โดย
ปราศจากความระแวง คือส ามารถไว้วางใจซงึ่ ก นั และกนั ได้
เป็นเรือ่ งทมี่ อี านิสงส์ม ากทเี ดียว เพราะทกุ ค นจะเกิดค วาม
อบอุน่ ใจ ซึง่ เป็นพ นื้ ฐานทจี่ ะทำให้จ ติ ใจสงบได้ จิตใจทสี่ งบ
จิตใจทไี่ม่ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวาย เป็นจ ิตใจที่มีคุณค่ามาก
ชุมชนใดที่ผู้คนไม่มีศีล ๕ เป็นม าตรฐาน ย่อมไม่
สามารถทจี่ ะอยูอ่ ย่างสงบและอบอุ่นใจ เพราะไม่ส ามารถ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ มีการรังแกกัน ทำให้เกิดค วาม
ทุกข์และความเร่าร้อนต่างๆ นานา เหมือนเราถูกเสียด
แทง เมื่อใดที่เราเกิดความรู้สึกเช่นนั้น เรามักจะไม่ค่อย
ดูตัวเอง แต่มักจะดูข้างนอกตัว เหตุมันเกิดเพราะคนนี้
คนนั้น เขาพูดไม่ดีอย่างนั้นอ ย่างนี้ ไม่ได้ด ตู ัวเองว่าเราได้
ทำพื้นฐานไว้อย่างไร เราอยู่กับสิ่งที่จะสร้างความอบอุ่น
ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ในทางที่มีคุณธรรมหรือ
ไม่ สิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยศีลเป็นหลัก ซึ่งในโลกที่วุ่นวาย
มันง่ายที่จะมองข้ามคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรักษา
ศีล จึงเป็นสิ่งท ี่น่าท บทวน
ด้วยเหตุน ี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงยกศีล ๕ ให้เป็นส ิ่ง
ที่ท่านเรียกว่าเป็นของขวัญหรือเป็นการให้ที่มีคุณค่ามาก
ที่สุด ท่านถามว่า มีใครรไู้หมว่า อะไรคือการให้ท ี่ยิ่งใหญ่
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ทีส่ ดุ ในโลกนี้ ผูค้ นกข็ อให้พ ระพุทธองค์อ ธิบาย ทรงอธิบาย
ว่าการให้ทดี่ ีที่สุดมี ๕ อย่าง แต่ท ี่ยิ่งใหญ่ท ี่สุดคือ การไม่
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งก ็คือข้อแรกของศีล ๕ ทำไมจึงเป็นการ
ให้ที่ยิ่งใหญ่ท ี่สุด ก็เพราะเป็นการให้ความปลอดภัย
มนุษย์เรามักจะมีอารมณ์ต่างๆ นานา มีค วามโลภ
อยากได้นี่อยากได้นั่น รักคนนี้ชอบคนนั้น มีความรู้สึก
เกลียด มีค วามรู้สึกรำคาญ มีความรู้สึกไม่พอใจ จะเป็น
เรื่องเล็กๆ หรือเป็นเรื่องใหญ่ๆ ก็สุดแล้วแ ต่ ความรู้สึก
มันจะขึ้นๆ ลงๆ แต่สิ่งที่มักจะอยู่ตายตัว คือความกลัว
ไม่ใช่ว่ากลัวอะไรโดยเฉพาะ แต่จะกลัว จะกังวลเรื่องนี้
เรื่องนั้น จะห่วงนั่นห ่วงนี่ มันจ ะมีอยู่ในจิตใจของเรา แต่
พื้นฐานอยู่ทคี่ วามกลัว
เมื่อเราอยู่กับศีล เรามีศีล ศีลเป็นสิ่งที่จะช่วยตัด
กระแสของความกลัวความห่วงกังวลได้ เพราะเราตั้งอยู่
ในสิ่งทใี่ห้ความปลอดภัยกับตัวเอง เราให้ความปลอดภัย
กับตัวเอง และเราก็ให้ความปลอดภัยกับผู้อื่นด้วย เมื่อ
เรามกี ารให้อ ย่างนี้ เรากร็ สู้ กึ ป ลอดภัยและไม่มคี วามกงั วล
หรือความกลัวมารบกวนจิตใจ ศีล ๕ จึงมีอานิสงส์มาก
ทีเดียว
เมื่อเราต้องการทำสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ความรู้สึก
ว่าปลอดภัยไม่ห่วงไม่กังวลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจ
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สงบ ทีจ่ ริงทุกวันนี้มนุษย์ท ี่อยู่ในสังคมอย่างของเราก็ไม่มี
ใครมารังแกอะไรมากมายนัก ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมา
ชักปืนยิงหรือเอามีดมาแทงเรา แต่ก็ยังมีความห่วงความ
กังวลในเรื่องอื่นๆ มันเป็นกระแสของจิตที่อยู่ลึกๆ ทำให้
มีค วามหวัน่ ไหว การตงั้ ม นั่ ในศลี จ ะชว่ ยยกความกลัวค วาม
ห่วงความกงั วลออกไปจากใจ เหมือนกบั ก ารยกภเู ขาออก
จากอกจริงๆ สามารถอยู่อย่างปลอดภัย อยู่อย่างมีความ
สุข ซึง่ เป็นค วามสขุ ท ไี่ ม่มพี ษิ ม ภี ยั ไม่มอี นั ตราย เป็นค วาม
สุขที่น่าปรารถนา น่าเอา และน่าท ำให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป
ในวันนี้พวกเราได้ม าปฏิบัติธรรม ได้รักษาศีล ทำ
สมาธิ เจริญปัญญา คือเจริญตามหนทางที่พระพุทธเจ้า
ทรงวางไว้ อาตมาจึงขออนุโมทนา ขอให้ตั้งใจรับพรกัน
ต่อไป
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ถาม-ตอบ
คำถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ ขณะที่เรา
นัง่ ส มาธิแล้วจ ติ ส งบ ปรากฏวา่ ม คี วามคดิ ผ ดุ ขนึ้ ม าเองโดย
อัตโนมัติว่า ร่างกายเรานั้นประกอบด้วยธาตุ ๔ ไม่ท ราบ
ว่าลักษณะนี้เป็นการพิจารณาธรรม หรือเป็นเพียงสัญญา
ความจำ
คำตอบ วิธสี งั เกตกใ็ ห้ด ทู ผี่ ลในจติ ใจ เมือ่ จ ติ ส งบ
แล้วมีข้อคิดผ ุดขึ้นม า เป็นเรื่องธรรมะ หรือมีร่องรอยของ
ธรรมะ ถ้าหากว่าผลคือความสงบและความรู้สึกแจ่มใส
ก็ถือเป็นการพิจารณาธรรม ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความจำ
อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกหรือความคิดที่เกิด
ขึ้นน ั้น มันก ็เป็นสัญญาอยู่ดี เราอาศัยความจำหรือที่เรียก
ว่าสัญญานี้ เป็นเหตุให้เราได้ศึกษาธรรมะ และเมื่อมกี าร
โดยพระอาจารย์ปสันโน ในการปฏิบัติธรรม ณ บ้านบุญ วันท ี่ ๒๔-๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๓
พระอาจารย์ปสันโน
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พิจารณาธรรม ธรรมะนนั้ ก จ็ ะเข้าไปอยูใ่ นความจำของเรา
ด้วย เมื่อมีความคิดผุดขึ้นมาในจิตใจ แทนที่จะคิดเรื่อง
โลกภายนอก หรือเรื่องตัวเราเอง มันกจ็ ะเป็นค วามคิดที่
อาศัยธ รรมะเป็นฐานผุดขึ้นม า หลวงพ่อชาเคยพูดถ ึงการ
พิจารณาธรรมวา่ การพจิ ารณาธรรมทมี่ ปี ระสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือการพิจารณาธรรมที่เกิดในขณะที่จิตใจมีความ
สงบ ฉะนัน้ การระลึกถ งึ ธรรมะขอ้ ใดขอ้ ห นึง่ เมือ่ จ ติ ใจสงบ
แล้ว จึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ หรือเมื่อม ีข้อคิด
ทางธรรมผดุ ขนึ้ ม าให้จ ติ ใจได้น อ้ มระลึกถ งึ เออ... ร่างกาย
นี้แค่ธาตุ ๔ จึงส มควรพิจารณาตาม จะเป็นการพิจาณา
ธรรมหรือเป็นการปรุงแต่งเฉยๆ ก็ต อ้ งมาดทู สี่ ภาพของจติ 
อีกที ว่าจิตใจเยือกเย็นไหม จิตใจแจ่มใสไหม จิตใจเบิก
บานไหม ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็น ับว่าดี ใช้ได้เลย เพราะกำลัง
เข้าสู่คลองธรรม
คำถาม ครั้งหนึ่งเมื่อรู้ตัวว่ากำลังโกรธ ความ
โกรธอันนั้นก็ดับไป แต่ความโกรธอันใหม่ก็เกิดขึ้นมา
แทน และรุนแรงกว่าเดิม เป็นเพราะเหตุใด ควรจะแก้ไข
อย่างไร
คำตอบ ก็เป็นเรือ่ งธรรมดาตามธรรมชาติของจติ
เมือ่ เราสามารถทจี่ ะตงั้ ส ติไว้ก บั อ ารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ ตัง้ 
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สติไว้ให้ด ี กำหนดรใู้ ห้ด ี มันจ ะทำให้อ ารมณ์น นั้ อ อ่ นกำลัง
เป็นธรรมชาติของสติที่จะทำให้อารมณ์นั้นระงับไป แต่ว่า
ตัวเราเองมกั จ ะไม่ย อมให้ระงับ เพราะพอใจกบั ค วามโกรธ
ยินดีที่จะให้ความโกรธนั้นคงอยู่ เพราะถือว่ามีเหตุที่จะ
โกรธ เหตุผลของความโกรธ เหตุผลของตวั ต น เหตุผลของ
ความลำเอียง เหตุผลของความหมั่นไส้ สารพัดเหตุผลซึ่ง
สามารถทจี่ ะเพิม่ ก ำลังของความโกรธให้เหนือก ำลังของสติ
เมือ่ เป็นอ ย่างนนั้ อารมณ์โกรธกจ็ ะเพิม่ ขนึ้ ๆ เหมือนเราให้
อาหารกับอารมณ์นั้น เช่นเดียวกับที่เราเอาอาหารมาวาง
ไว้ให้หมาให้แมว หมาแมวก็จะพากันมาจากทุกสารทิศ
ถ้าเราไม่ตั้งสติให้มั่นคง ไม่ป ระคับป ระคองสติให้ต่อเนื่อง
ก็ถือว่าเรายินดีหรือยินยอมให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นมาอีก
และมีพลังเพิ่มขึ้นด ้วย
วิธกี ารแก้ไขความโกรธกม็ หี ลายวธิ ี วิธหี นึง่ ท ชี่ ว่ ยได้
ดี คือพยายามมองให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อันนี้คือความ
โกรธ เป็นอ กุศล ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะประดับไว้ในจิตใจของ
เรา เป็นส ิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ และมันไม่ค ุ้ม
ที่จะปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจ นี่เป็นคาถาที่น่า
ใช้ เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นม า เราก็ดู ดูให้ชัดเจน มันค ุ้มไหม
มันก็ไม่คุ้ม เราได้เสียค ุณธรรมของตัวเองไป เมื่อป ล่อยให้
อารมณ์ที่เศร้าหมองหรือความโกรธครอบงำจิตใจ ถ้าเรา
พระอาจารย์ปสันโน
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เป็นนักธุรกิจ อย่างนี้ก็ถือว่าขาดทุนจริงๆ มันไม่ค ุ้ม ถ้า
เราพิจารณาอย่างนี้ เราจะมีกำลังใจที่จะละ
อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเรื่องความโกรธว่า
เหมือนกับลมที่กำลังพัดมาหาเรา แล้วเราเขวี้ยงขี้ฝุ่นใส่
ลม ลมกพ็ ัดขี้ฝุ่นมาใส่ตัวเราเอง มันไม่คุ้ม คือมันจะเข้า
มาหาเราทันที ทำให้เราเป็นทุกข์ เวลาเราโกรธ ใครเป็น
ผู้รับความทุกข์ก ่อน ก็ต ัวเรานั่นเอง แล้วถ้าเรายังอ ุตส่าห์
ไปแจกจา่ ยให้ผ อู้ นื่ มันก จ็ ะยงิ่ ไปกนั ใหญ่ ตัวเองกท็ กุ ข์ คน
อื่นก็ทุกข์ มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาสักอย่าง และพระพุทธเจ้า
ก็ท รงให้ต วั อย่าง เหมือนกบั ค นถม่ น ำ้ ลาย ไม่ได้ถ ม่ น ำ้ ลาย
ลงไปบนดิน แต่ถ่มขึ้นฟ้า น้ำลายมันก ็ตกลงมาหาตัวเรา
เอง มันเป็นอ ย่างนแี้ หละ มันไม่ค มุ้ พระพุทธเจ้าท รงสอน
ถึงขนาดนี้ คนกย็ งั ม กั โกรธอยู่ คือไม่ได้ท ำตามคำสอนของ
ท่าน นอกจากนี้ยังทรงยกตัวอย่างว่า สมมติว่ามีโจรมา
จับเรา แล้วก ็เอาเลื่อยมาเลื่อยแขนเลื่อยขาของเรา ทารุณ
ถึงขนาดนั้น แต่ถ ้าหากเราปล่อยให้ค วามโกรธเกิดขึ้น จะ
แสดงถึงจิตใจที่ปราศจากเมตตากรุณา ไม่ทำตามคำสอน
ของพระพุทธเจ้า ก็ไม่ถ อื ว่าเป็นล กู ศ ษิ ย์ของทา่ น นีค่ อื ก าร
ขีดเส้นของพระพุทธองค์ในเรื่องความโกรธ
ส่วนในแง่ธรรมะ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยการ
พิจารณา เพราะเมือ่ โกรธกเ็ สมือนการเสียส มบัตขิ องตวั เอง
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เพื่อได้ทำตามอารมณ์ของเจ้าของ สมบัติของตัวเองนี้ คือ
การเป็นผู้มสี ติปัญญา การเป็นผู้มีคุณธรรม การเป็นผู้ตั้ง
อยูใ่ นหลักค วามเป็นจ ริง เมือ่ เรายอมทอดทงิ้ ค ณ
ุ ธรรมของ
ตัวเอง เพือ่ ล งไปสเู่ ครือ่ งเศร้าห มอง คือ ความโกรธ ก็ไม่มี
อะไรดีขึ้นม าได้ ในการฝึกระงับความโกรธ เราต้องสำนึก
ระลึกถึงค ำสอนของพระพุทธเจ้า จึงจะเกิดกำลังใจ
คำถาม การสวดมนต์ไหว้พ ระได้บ ญ
ุ แตกตา่ งจาก
การทำทานบริจาคเงินหรือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไร
คำตอบ การทำทาน เราได้ความสุขจากการเสีย
สละ การแสดงความเอื้อเฟื้อ และการได้เข้าใกล้ผู้ที่เรา
พร้อมจะช่วยเหลือ มันเป็นบุญในลักษณะหนึ่ง อย่างไร
ก็ตาม บางคนก็มีโอกาสทำทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
ครั้งเป็นคราวเท่านั้น ส่วนการสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งเรา
สามารถทำได้เป็นป ระจำนั้น ก็เป็นบุญในอีกลักษณะหนึ่ง
คือ เราตอ้ งมคี วามอตุ สาหพยายาม มีก ารจดจ่อในบทสวด
อย่างต่อเนื่อง เป็นการตั้งสติต่อเนื่อง บุญท ี่เกิดขึ้นคือการ
ทำให้จิตใจมีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นส ิ่งที่มีประโยชน์
มาก นอกจากนี้ บทสวดที่เราสวดก็มักจ ะเป็นการระลึก
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือระลึกถึงข้อธรรมะ
หรือคุณธรรมอื่นๆ จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พิจารณา
พระอาจารย์ปสันโน
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หลักธรรม อีกประการหนึ่ง การที่เราออกแรงออกเสียง
สวดมนต์ไหว้พ ระนนั้ นับวา่ เป็นค วามอตุ สาหพยายามทจี่ ะ
ทำจิตใจให้สงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาเราสวดพร้อมๆ
กันนั้น เราต้องใช้สติของเราเป็นอย่างมาก เพราะการจะ
ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระให้ได้ผลสำเร็จมากที่สุด มีค วาม
ไพเราะพร้อมเพรียง ไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงเท่านั้น การ
สวดมนต์ไหว้พระที่จะได้ผลดี คือ เราต้องใช้หูสวดด้วย
ไม่ได้ใช้ปากสวดอย่างเดียว จะต้องฟังเสียงจากผู้นำ และ
เสียงของผู้อื่นเพื่อให้เสียงเข้ากันและถูกจังหวะ บางครั้ง
บางคนตั้งใจสวดเสียงดังมาก แต่ไม่ค่อยเข้าก ับใคร มันก ็
ลำบาก เวลาสวดรว่ มกนั ทุกค นกต็ อ้ งรจู้ กั ป รับระดับเสียง
ของตัวให้เข้าก ับหมู่คณะ ไม่ให้เสียงสูงเกินไปหรือต่ำเกิน
ไป เพื่อจะไม่รบกวนคนอื่นๆ รอบตัวเรา
อาตมาจ ำได้ ว่ า สมั ย ที่ เป็ น เจ้ า อ าวาสที่ วั ด ป่ า
นานาชาติ เสียงสวดมนต์ทำวัตรจะค่อนข้างต่ำ หลังจาก
ย้ายไปอยู่อเมริกา ครั้งแรกที่ได้กลับไปที่วัดป่านานาชาติ
อาตมาเป็นผู้นำสวดมนต์ทำวัตร จำไม่ได้ว่าจะเป็นช่วง
เย็นหรือช่วงเช้า เสียงสวดทั้งลากทั้งต่ำ สวดไปสักพัก
หนึง่ อาตมารสู้ กึ วา่ ไม่ไหวแล้ว ต้องพดู อ อกไมค์วา่ “เอ้า...
หยุดๆๆๆๆ ... ถ้าโยมจะสวดอย่างนี้ มันท รมาน อาตมา
จะไม่ก ลับม านะ” โอ้... เท่านัน้ แหละ เสียงกก็ ระฉับกระเฉง
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ขึ้นมาเลย
คำถาม ลูกศ ษิ ย์ส งั เกตวา่ ป นี ลี้ กู ศ ษิ ย์ฟ งุ้ ซ่านมาก
ขึ้น ขณะนั่งสมาธิความโกรธเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น ถึงแม้ว่าจะ
รู้ทันมากขึ้นก็ตาม ความเมตตาก็ลดลง เหล่าน ี้หมายถึง
การปฏิบัติภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือถอยหลังใช่ห รือไม่ ควร
แก้ไขอย่างไร
คำตอบ นี่เป็นเครื่องวัดของการปฏิบัติที่ชัดเจน
กุศลธรรมลดลง อกุศลธรรมเพิม่ ขนึ้ อย่างนชี้ ดั เจนวา่ การ
ปฏิบัติถอยหลัง ไม่ก้าวหน้า ถ้ากุศลธรรมเพิ่มขึ้น อกุศล
ธรรมลดลง อย่างนี้แหละก้าวหน้า กำลังดีขึ้น เราก็ดูแค่
นี้แหละ มันดูไม่ยาก อย่างที่เขียนถามมา ก็เป็นส่วนที่
กิเลสชอบหลอกล่อเจ้าของ ถึงแม้จะบอกว่ารู้ทัน แต่ถ้า
เกิดอ ารมณ์โกรธขนึ้ ม า แล้วป ล่อยให้ม นั เพิม่ ขนึ้ เร็วขนึ้ มัน
ก็เป็นพยานอยูใ่นตัวท ี่แสดงว่าเรารไู้ม่ทัน
เมือ่ เรายนิ ยอมตอ่ อ ารมณ์ท เี่ ป็นอ กุศล จะเป็นค วาม
โกรธก็ดี เป็นความโลภก็ดี หรือเป็นความหลงชนิดใดชนิด
หนึ่งก็แล้วแต่ เราเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นอกุศล เราก็ต้องหา
อุบาย หาวธิ ที จี่ ะทำให้ม นั ล ดลง แล้วเรากต็ อ้ งปลุกเร้าก ศุ ล
ธรรมให้ม าแทนทีใ่ ห้ได้ จะดว้ ยการระลึกถ งึ ท านกด็ ี ศีลก ด็ ี
เมตตา กรุณา ขันติ ความอดทน หรือคุณธรรมอื่นๆ ก็
พระอาจารย์ปสันโน
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แล้วแต่ เราต้องปลุกเร้าจิตใจให้เป็นก ุศลให้ได้ ให้ม ีความ
ยินดีในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้ม ีความยินดี
ในคุณธรรมที่ท่านประกาศไว้ พร้อมทั้งสำนึกว่าเราเองก็
สามารถที่จะมีคุณธรรมเหล่านั้นได้ ด้วยความพยายามที่
จะพฒ
ั นาจติ เพือ่ ให้ก ศุ ลธรรมมกี ำลัง เป็นเรือ่ งทจี่ ะตอ้ งหา
อุบายมาใช้ให้เหมาะสม
เมื่อเช้าได้ยกประเด็นเรื่องอนุสติขึ้นมา เป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าแ นะนำว่าสมควรระลึกถึง พุทธานุสติ ระลึก
ถึงคุณของพระพุทธเจ้า ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระ
ธรรม สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ สีลานุสติ
ระลึกถึงศีลท ี่ตนรักษา จาคานสุ ติ ระลึกถึงความเสียส ละ
ระลึกถึงการให้ และเทวตานุสติ ระลึกถึงคุณที่ทำคนให้
เป็นเทวดา เป็นการระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลและคุณงาม
ความดีต่างๆ ไม่ใช่ปล่อยจิตใจให้แล้วแต่กระแสของโลก
จะพัดไป หรือแล้วแต่อารมณ์ภายในจะชักลากไป ไม่คิด
ไม่นึกอะไร เราต้องพยายามปลุกเร้าการสำนึก มีอนุสติ
ระลึกถึงสิ่งที่ประกอบด้วยคุณธรรมคุณงามความดี เป็น
สิง่ ท จี่ ะให้ก ำลังใจแก่เรา ช่วยให้จ ติ ม นั่ คงในกศุ ลธรรม และ
ช่วยต้านกระแสของอกุศลธรรม
ลักษณะเฉพาะโดยธรรมชาติของอกุศล คือ จะมี
ส่วนประกอบของความทุกข์ ไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์ ร้องไห้
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เศร้าโศกแสนสาหัส แต่ม นั ท กุ ข์ในแง่ค วามเศร้าห มอง อาจ
จะรนุ แรงหรืออ าจจะเบาบางกไ็ ด้ แต่ม นั ม คี วามเศร้าห มอง
แล้วก ็มคี วามทุกข์ อกุศลจะพาให้เกิดความฟุ้งซ่าน ไม่น ิ่ง
ขุ่นมัว ไม่แ จ่มใส ไม่เบิกบาน ลักษณะของอกุศลมันเป็น
อย่างนั้น ตรงกันข้ามกับกุศลซึ่งก็มีลักษณะที่ตายตัวตาม
ธรรมชาติของมัน เช่นเดียวกับลักษณะของน้ำที่ต้องเปียก
และลกั ษณะของหนิ ท ตี่ อ้ งหนัก ลักษณะของกศุ ลธรรม คือ
จะมคี วามสขุ มีค วามสงบเยือกเย็น มีค วามแจ่มใสเบิกบ าน
เป็นความแจ่มใสในลักษณะที่จะส่งผลให้เจ้าของสามารถ
คิดพิจารณา สามารถที่จะสังเกตดู จนคิดออกได้ คือมี
ความฉลาดซึ่งเป็นพ ื้นฐานของปัญญา
ถ้าเราสงสัย เอ... จิตเป็นกุศลหรืออกุศล เราก็ดู
ลักษณะของจติ ถ้าเราคดิ วา่ จ ติ เป็นก ศุ ลแต่ม นั ฟ งุ้ ซ่าน มัน
ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะมันผิดธรรมชาติของกุศล เราก็ต้อง
รู้จักลักษณะตามธรรมชาติว่ากุศลเป็นอย่างนี้ อกุศลเป็น
อย่างนี้ เราจะได้ไม่ทำตามอำนาจของอกุศล และเราจะ
สามารถเชิดชูก ุศลธรรมได้
คำถาม ทำไมหลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรม
รูส้ กึ จ ติ ใจไม่มคี วามสขุ ความเศร้าห มองเกิดจ ากอะไรและ
มีวิธีแก้อย่างไร
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คำตอบ แสดงว่าผู้ถามเคยเข้าปฏิบัติธรรมมา
ก่อนแล้ว เอ... แล้วครั้งนี้เรามาปฏิบัติธรรมทำไมหนอ
เราต้องเห็นคุณค่าอ ะไรสักอย่าง เราจึงได้มา มาเพื่อเรียน
รู้เรื่องความจริง เรื่องที่ถูกต้อง เรื่องที่น่าปรารถนา หรือ
มาเพราะเพื่อนบังคับ อาตมาก็ไม่แน่ใจ นอกจากจะได้
ไต่ถาม แต่ทอี่ าตมานึกขึ้นมาได้ อาจจะเป็นไปได้ว่า ใน
ช่วงเวลาที่เราเข้าปฏิบัติธรรม เรารู้สึกสบาย สิ่งแ วดล้อม
ต่างๆ รอบตัวเราก็เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ ได้รับคำแนะนำ
จากครูบาอาจารย์ แล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยตัวเองด้วย เมื่อ
กลับไปจากการปฏิบัติธรรม ก็อ าจจะเกิดวิภวตัณหา คือ
ไม่อยากให้มี ไม่อยากให้เป็น ไม่อยากให้โลกเป็นตามที่
มันเป็น ไม่อยากให้ตัวเองต้องเผชิญกับโลกอย่างนั้น เกิด
ความรู้สึกขวางหูขวางตากับสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน ไม่ชอบ ไม่
อยากให้เป็นอ ย่างนนั้ เลยเกิดค วามรสู้ กึ ต อ่ ต า้ นความเป็น
จริง เมื่อต่อต้านความเป็นจริง มันก็ต้องเป็นท ุกข์
นี่อาตมาเดาเอานะ เป็นการคาดคะเนเอา เพราะ
หลายค นก็ มั ก เป็ น อ ย่ า งนั้ น เมื่ อได้ เคยสั ม ผั ส ค วาม
ละเอียดของจิตระหว่างการเข้าปฏิบัติธรรม พอกลับเข้าส ู่
สิ่งแวดล้อมทไี่ม่ละเอียดเท่า ก็จะไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ไม่
อยากให้เป็นอ ย่างนนั้ มันจ ะเข้าล กั ษณะทหี่ ลวงพอ่ ชาทา่ น
ยกตวั อย่างไว้ อุปมาคอื เห็นอ ย่างหนึง่ ก ไ็ ม่อ ยากให้ม นั เป็น
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อย่างนั้น เช่นเห็นเป็ดก็เกิดความสงสาร ทำไมมันจึงเป็น
อย่างนี้ เดินก ไ็ ม่เก่งเท่าไก่ เสียงกไ็ ม่ไพเราะเพราะพริง้ เท่า
ไก่ ทำไมเป็ดไม่เป็นเหมือนไก่ อยากให้เป็ดเหมือนไก่ คิด
แล้วน า่ ป วดหวั เหมือนเรากลับส โู่ ลก (ภายนอก) อยากให้
โลกเป็นอ ย่างทปี่ ฏิบตั ธิ รรม อยากให้ส งั คมเป็นอ ย่างในวดั
อยากให้เพื่อนฝูงเหมือนกับเพื่อนนักปฏิบัติธรรม อย่างนี้
มันก็เป็นไปไม่ได้ เหมือนกับอยากให้เป็ดเป็นไก่ มันย ่อม
สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของ
เราก็ต้องฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิในลักษณะว่าความเป็น
จริงเป็นอย่างนี้ เช่น เราก็รู้ว่าโลกก็มีรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะที่เราทั้งชอบใจและไม่ชอบใจ ทั้งละเอียดทั้ง
หยาบ ทั้งทนี่ ่าปรารถนา ทั้งที่ไม่น่าปรารถนา คือเราจะ
ต้องเข้าใจอย่างนี้ แล้วเราก็ต้องทำให้มีความสำรวมใน
จิตใจ ที่เรียกว่าอินทรียสังวร คือเราจะพยายามสำรวม
ไม่ให้ยินดียินร้ายในสิ่งที่เราเห็นด้วยตา ได้ยินด ้วยหู หรือ
สัมผัสถูกต้อง ถ้าปล่อยจิตใจให้ขึ้นๆ ลงๆ ตามความ
พอใจหรือไม่พอใจ เราจะรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ตลอด
เวลา เราจะมคี วามทกุ ข์ เราตอ้ งพยายามใช้ส ติป ญ
ั ญาเพือ่ 
จะได้แก้ไขปฏิกริ ยิ าในจติ ใจทไี่ ด้เกิดอ ารมณ์ท ชี่ อบ ไม่ชอบ
เกลียดชัง รัก ซึ่งเป็นเรื่องสุดโต่ง ต้องพยายามสัมผัสก ับ
โลกรอบตวั เราและสมั ผัสก บั ต วั เราเอง ด้วยสติป ญ
ั ญา สติ
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คือก ารรเู้ ท่าท นั อ ารมณ์ ส่วนปญ
ั ญาคอื ก ารรอบรูใ้ นอารมณ์
นั้น เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างพื้นฐานของความเข้าใจ เมื่อ
มีพื้นฐานอย่างนั้นแล้ว เราก็จะวางตัวเป็นกลางได้ เราจะ
สามารถอยู่อย่างไม่กระทบกระเทือนได้
คำถาม กรุณาขยายความเรื่องมานะและวิธีให้
เข้าใจและปล่อยวางได้
คำตอบ มานะ คือ ความถือตัว เป็นค วามรู้สึก
ต่อตัวตน ไม่ว่าจะในด้านความสามารถหรือในด้านอื่นๆ
ที่พระพุทธเจ้าท รงอธิบายไว้ถ ึงมานะมี ๙ ประการ คือ
๑. เราด้อยกว่าเขา และรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขา
๒. เราด้อยกว่าเขา หากรู้สึกว่าเราเสมอกับเขา
๓. เราด้อยกว่าเขา แต่น ึกว่าเราดีกว่าเขา
๔. เราเสมอกับเขา แต่ค ิดว่าเราด้อยกว่าเขา
๕. เราเสมอกับเขา และเห็นว่าเราเสมอกับเขา
๖. เราเสมอกับเขา แต่ค ิดว่าเราดีกว่าเขา
๗. เราดีกว่าเขา แต่น ึกว่าเราด้อยกว่าเขา
๘. เราดีกว่าเขา แต่รู้สึกว่าเราเสมอกับเขา
๙. เราดีกว่าเขา และรู้สึกว่าเราดีกว่าเขา
ปัญหาอยูท่ กี่ ารเปรียบเทียบตนเองกบั ผ อู้ นื่ อ ยูต่ ลอด
เวลา คือม คี วามรสู้ กึ วา่ เออ... เราดกี ว่า เราเสมอเขา หรือ
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เราแย่กว่าเขา การคิดในลักษณะนี้คือม านะ ความถือตัว
คือค วามรสู้ กึ ต อ่ ต วั ต น เมือ่ ม คี วามรสู้ กึ ต อ่ ต วั ต นแล้ว เราก็
มักชอบไปเปรียบเทียบกบั ผ อู้ นื่ หรือแม้แต่เปรียบเทียบกบั 
ตัวเจ้าของเอง เช่น คิดวา่ แ ต่ก อ่ นเราดกี ว่าน หี้ รือเลวกว่าน ี้
ปั้นจิตใจปรุงแต่ง เสมือนเราเอาจิตมาพิจารณาจิตเพื่อล ด
มานะ ซึ่งอาตมารับรองว่าจะทำให้ยิ่งป ั่นป่วนไปกันใหญ่
วิธีทอี่ าตมาเคยใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลดี หรือคิดว่าน่า
จะมีผลต่อพวกเรา คือแ ทนที่จะพิจารณาเรื่องจิตอะไรให้
มากนัก เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจ ก็พยายามตั้งสติ
ไว้ให้ดี ดูความรู้สึกในร่างกายว่าเป็นอย่างไร ทำให้ม ีการ
รู้ตัว และเกิดความเข้าใจ เช่น เมื่อเราเกิดความรู้สึกว่า
ด้อยกว่า เราก็จะรู้สึกเกรงใจเขา ตัวของเรามันจะหดลีบ
เข้ามาสักหน่อยหนึ่ง หรือเมื่อเรามีความรู้สึกว่าจะต่อสู้
เพื่อให้เสมอกับเขา อย่างน้อยก็ไม่แพ้เขา ลักษณะในตัว
เราเป็นอย่างไร แล้วถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขา ตัวก ็อาจจะ
พองขึ้นมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ยิ่งเมื่อเราเองก็ไม่
แน่ใจว่า เขาเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างไร มันจ ะมอี าการ
กระสับกระส่ายสักอย่างในตัวเรา
อารมณ์ต า่ งๆ ก็ม กั จ ะแสดงออกดว้ ยความรสู้ กึ ท อี่ ยู่
ในร่างกาย จึงเป็นเรื่องที่เราต้องคอยสังเกตอารมณ์ที่เกิด
ขึ้น ซึ่งเรามักพร้อมที่จะยึดไว้ในกายในใจของเรา เราต้อง
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พยายามคลีค่ ลายปล่อยวางอารมณ์ท อี่ ยูใ่ นตวั เรา ด้วยการ
สร้างความรสู้ กึ ท จี่ ะไม่ย ดึ อ ะไรเอาไว้ส กั อ ย่าง ไม่ย ดึ ไว้และ
ปล่อยให้ค วามรสู้ กึ ท เี่ กิดขนึ้ น นั้ ผ า่ นไป ก็ย อ่ มจะเกิดค วาม
คลี่คลายผ่อนคลายในร่างกาย
อาตมาจำได้ว่า ในพรรษาแรกที่อาตมาบวช ยังไม่
ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อชา แต่ไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมใน
วัดแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรี มีโยมฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติ
ที่นั่นด้วย เขาเล่าว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติธรรม
เป็นเวลาหนึ่งปีที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดที่
เคร่งครัดเข้มงวดกวดขันเรื่องการปฏิบัติ เขาได้ศึกษาลัทธิ
ที่อาจารย์ใช้วิธีตั้งคำถามแล้วลูกศิษย์ต้องหาคำตอบให้ได้
ช่วงเวลาเข้าก รรมฐาน จะเป็น ๒ อาทิตย์ เป็นเดือน หรือ
๓ เดือนกแ็ ล้วแต่ จะมีการสัมภาษณ์ทุกวัน ลูกศ ิษย์ต้อง
เข้าแ ถวไปรอพบอาจารย์ แต่ไม่ใช่เพื่อไปไต่ถามอะไร เมื่อ
เข้าไปในห้องที่อาจารย์นั่งอยู่องค์เดียว ก็ต้องกราบ กราบ
เสร็จก ต็ อ้ งให้ค ำตอบ แล้วอ าจารย์ก จ็ ะให้ขอ้ ค ดิ ส นั้ ๆ เพือ่ 
ให้ลูกศิษย์ได้คิด คิดเป็น พิจารณาเป็น และปล่อยวางได้
เมื่อได้ยินเสียงเคาะระฆังก็ต้องกราบ แล้วออกไปเพื่อให้
คิวถ ดั ไปเข้าม า โยมฝรัง่ ค นนนั้ อ ยูท่ นี่ นั่ ก พ็ ยายามนงั่ ส มาธิ
ภาวนา เดินจ งกรม พยายามที่จะหาคำตอบ แต่ละวันท ี่
ต้องเข้าไปกราบอาจารย์ก็ค่อนข้างจะเครียดและฟุ้งซ่าน
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เมือ่ เข้าไปกก็ ราบ ๓ ครัง้ แล้วให้ค ำตอบ อาจารย์ย งั ไม่ทนั 
พูดอะไร ก็ได้ย ินเสียงเคาะระฆังห มดเวลา เป็นอ ย่างนี้ทุก
ครั้ง อาจารย์ก็ได้แต่หัวเราะ เขาก็เลยไม่ได้คำตอบอะไร
มีแต่ปวดหัว
เมื่อเราออกจากการปฏิบัติ อาตมาและโยมฝรั่งค น
นั้นก็ได้คุยกันว่า มันก็เป็นอ ย่างนั้นแหละ ถ้าเราพยายาม
ที่จะคิดหาคำตอบ ใช้แต่ความคิดของตัวเอง นีเ่ป็นการใช้
มานะของตัวเอง ใช้ต ัวต น ใช้ความรู้สึกต่อตัวต น เปรียบ
เทียบกับค ำถามว่ามันจ ะถูกไหม มันจะผิดไหม ถ้าผิดจะ
ทำอย่างไร ถ้าถูกจะทำอย่างไร คิดไป ปรุงแต่งไป แต่ถ้า
เราตัดกระแสความคิด ความเป็นต ัวตน ให้เหลือแต่ความ
รู้สึก จิตใจก็สามารถที่จะเห็นความรู้สึกนั้นอย่างชัดเจน
ได้ เราก็กลับมาตั้งสติไว้ที่ความรู้สึกในร่างกายของเรา
ตั้งผู้รู้ไว้ ดูทลี่ มหายใจเข้าลมหายใจออก เราไม่ต้องไปคิด
อะไรให้มากนัก ไม่ต้องคิดค้นค ว้าอะไรจนเกินไป แต่ให้ม ี
ระบบในการตั้งสติ เมื่อจิตเริ่มสงบ มันจะมีอะไรผุดขึ้นมา
เอง เช่น อาจจะเป็นข้อธรรมะที่ทำให้แจ่มแจ้ง เราก็คอย
สังเกตดู ถ้าเริ่มฟุ้งซ่านอีก เราก็ดูที่ร่างกายว่าเราฟุ้งซ่าน
ไหม เรากระสับกระส่ายไหม ถ้ากระสับกระส่าย เราก็ไม่
ได้เข้าส ธู่ รรมะ การตงั้ ส ติไว้ท กี่ ายอย่างตอ่ เนือ่ งเป็นเหตุให้
เกิดความคลี่คลายปลอดโปร่งแจ่มใส
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ในหลายๆ พระสูตร พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
สรรเสริญก ายนปุ สั ส นา การตงั้ ส ติไว้ท กี่ าย ว่าเป็นส งิ่ ท ชี่ ว่ ย
เรา เพราะโดยพื้นฐานของเรานั้น เราก็เป็นน ักคิดนักปรุง
แต่งอยู่แล้ว ฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะไม่สามารถ
ทีจ่ ะคดิ อ ะไรได้ มันเก่งอ ยูแ่ ล้ว แต่เราจะทำอย่างไรทจี่ ะไม่
ให้การนึกการคิดการปรุงแต่งเป็นนายมีอำนาจเหนือเรา
ให้พยายามกลับมาทค่ี วามสงบและความคลีค่ ลายจะดกี ว่า
คำถาม ขณะทเี่ รานงั่ ส มาธิ เราเห็นค วามฟงุ้ ซ่าน
เกิดด บั เห็นท กุ ขเวทนา แต่ไม่เห็นวา่ ม นั เป็นอ นัตตา เรียก
ว่ายังไม่เกิดปัญญาใช่ไหม แล้วเราต้องทำอย่างไรให้เกิด
ปัญญา
คำตอบ การเห็นความฟุ้งซ่านเกิดดับก็เป็นส่วน
หนึ่งที่เราต้องพยายาม และเราต้องพยายามที่จะทำจิต
ให้สงบให้ได้ แล้วชุบจิตใจไว้ในความสงบนั้น ทุกขเวทนา
ย่อมเกิดขนึ้ เมือ่ เรามคี วามฟงุ้ ซ่าน เพราะความฟงุ้ ซ่านเป็น
อกุศลจิต เมื่อมีอกุศลจิต มันก ็ต้องมีทุกขเวทนา ต้องมี
ความทกุ ข์ เป็นธรรมชาติของมนั อ ย่างนนั้ เป้าห มายของเรา
ไม่ได้อ ยูท่ กี่ ารมสี ขุ เวทนาหรือม คี วามสงบเท่านัน้ เพราะถา้ 
เราตะครุบม นั ไว้เป็นอ ตั ตา เป็นต วั เป็นต น เป็นเรา ของเรา
ของๆ เรา เราก็จะไม่เห็นลักษณะของอนัตตา
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อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ก ารเห็นความไม่เที่ยง เห็น
การเปลี่ยนแปลง เห็นค วามไม่แน่นอน เห็นค วามไม่เป็น
สาระอย่างต่อเนื่อง ก็ล้วนเป็นประเด็นที่สามารถทำให้
เราเกิดปัญญาได้ เพราะปัญญาในพุทธศาสนานั้นมีหลาย
ระดับ ไม่ใช่จะต้องมีความละเอียดลอออะไรมากนักใน
เชิงปรัชญา แค่เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นของ
ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายก็ดี เรื่องจิตใจก็ดี เรื่อง
โลกภายนอกก็ดี เรื่องโลกภายในก็ดี ล้วนอยูใ่นสภาพของ
ความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน แล้วเรายอมที่จะ
ปล่อยวาง ยอมทจี่ ะคลีค่ ลายผ่อนคลาย ยอมให้เกิดค วาม
จางคลาย คือไม่ตื่นเต้นก ับสิ่งเหล่านั้น ไม่เพลิดเพลินก ับ
มัน ไม่ยินดีกับมัน และไม่เกลียดมันด้วย การสังเกตเห็น
ธรรมชาติเหล่านี้ ย่อมทำให้เราเกิดปัญญาได้
นี่เป็นเรื่องที่เราก็พอจะรู้กันอ ยู่ แต่มักม องข้าม ไม่
เห็นความสำคัญ ไม่พยายามทำให้เกิดความต่อเนื่องของ
สติต่อการสัมผัสความรู้สึกนั้นๆ จิตคอยแต่จะแส่ส่ายไป
หาเรื่องอื่นๆ ไม่ชุบจิตใจไว้ในความรู้สึกว่า เอ... มันไม่
แน่จริงๆ มันไม่เที่ยงจริงๆ มันไม่เป็นสาระจริงๆ หาก
เราได้ประคับประคองจิตใจไว้ในความรู้สึกนั้น มันจ ะช่วย
ให้เกิดความจางคลาย ช่วยให้ปล่อยวางได้ นี่เป็นวิธที ี่จะ
สนับสนุนให้เกิดก ารปล่อยวางได้ ถือเป็นส าระของปญ
ั ญา
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โดยแท้ ปัญญาคอื เรารแู้ ล้ว เรากร็ จู้ กั ป ล่อยวาง ปัญญาคอื 
เมื่อรู้แล้ว เราก็ไม่สร้างปัญหากับสิ่งเหล่าน ั้น เรากห็ าวิธี
ต่างๆ ที่จะสนับสนุนต ัวเอง ไม่ให้ยึดค วามรู้สึกต่างๆ ไว้
ทำให้สามารถปล่อยได้ วางได้ นีเ่ป็นสาระของตัวป ัญญา
คำถาม ขอกราบเรียนถามวา่ การบริจาครา่ งกอ่ น
สิ้นชีวิตดีหรือไม่ อย่างไร ตามหลักธรรมะ
คำตอบ ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง เป็นการ
ไม่ยึดติดในร่างกายของเจ้าของ สละร่างกายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการแพทย์ในการศึกษาวิเคราะห์หรือการ
เรียนการสอน และอาจได้ใช้อ วัยวะของเราให้เกิดป ระโยชน์
แก่ผู้ป่วยคนอื่นๆ ด้วย นับเป็นการสร้างบุญส ร้างกุศล
พูดตามความเป็นจริง เวลาเราตาย ลักษณะของ
ร่างกายก็เหมือนกับที่เราสวดในบทสวดที่เริ่มต้นว่าสัพเพ
สังขารา คือร่างกายมันก็เป็นที่รวมของสิ่งที่เรียกว่าธาตุ
๔ เมื่อตายไปก็จะเหมือนกับท่อนไม้ท ่อนฟืน ถ้าท ิ้งเอาไว้
มันก็ต้องเน่า หาประโยชน์ม ิได้ แต่ถ้าได้เอาไปใช้เพื่อก าร
แพทย์ ก็จะทำให้ซากร่างกายเป็นประโยชน์ได้ ในสมัย
ก่อนยิ่งต้องรีบทำพิธเีผาศพเพราะไม่มีที่เก็บ ไม่พ้น ๒๔
ชั่วโมงศพก็เริ่มเน่าเริ่มเหม็นแล้ว ทุกวันนี้ยังมีตู้เย็นเก็บ
มีก ารฉีดยารักษาศพ แต่ก่อนส่วนมากไม่อ ยากจะคิดเรื่อง
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นี้ เพราะมันน่ากลัว ฉะนั้นมันก็ดีถ้าเราสามารถที่จะใช้ให้
เป็นป ระโยชน์ได้
คำถาม ขอกราบเรียนถามว่า สัตว์ที่มีขันธ์ ๑
ขันธ์คืออะไร โปรดยกตัวอย่าง ๒ ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๔ ขันธ์
๕ ขันธ์ จะเป็นพ ระคุณอ ย่างยิ่ง
คำตอบ นีก่ ม็ าจากบทสวดอทุ ศิ ส ว่ นบญ
ุ ก ศุ ลตอน
เช้า ทีว่่า ๒ ขันธ์ ๓ ขันธ์น ั้นไม่มี มีแต่ขันธ์ ๕ ขันธ์ ขันธ์
ขันธ์เดียว ขันธ์ ๔ ขันธ์
ขันธ์ ๕ ขันธ์ ตัวอย่างเช่น มนุษย์มี ๕ ขันธ์ค ือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น ๕ ขันธ์ท ี่เรา
สวดถึงเมื่อเช้า เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าแบ่งในลักษณะเป็น
ส่วนประกอบของมนุษย์เพื่อให้เราพิจารณา ซึ่งความจริง
แล้วไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานทั้งหมดก็ประกอบ
ด้วยขันธ์ ๕ ขันธ์ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ คือจ ะประกอบด้วยขันธ์ที่เกี่ยว
กับร่างกาย ๑ ขันธ์ คือ รูป และมีขันธ์ที่เกี่ยวกับจิตใจ ๔
ขันธ์ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถ้ามีจิตใจก็จะ
ต้องมคี รบทงั้ ๔ ขันธ์ จะเป็นอ ย่างละเอียดหรือไม่ล ะเอียด
จะเรือ่ งงา่ ยหรือย าก จะมากหรือน อ้ ยกต็ าม มันก ต็ อ้ งมที งั้
๔ ขันธ์ คือ ๑. มีเวทนา ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือ เฉยๆ
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๒. มีสัญญา ความจำ สำคัญมั่นห มาย ๓. มีสังขาร ความ
คิดนึกซึ่งอาศัยเจตนา และความรู้สึกต่างๆ อาศัยความ
เจาะจงหรือความตั้งใจ และ ๔. มีวิญญาณ การรับรู้ทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งสี่นี้เป็นขันธ์ท ี่เกี่ยวกับจิตใจ ส่วน
รูปขันธ์ ซึ่งเป็นขันธ์ที่เกี่ยวกับร่างกายนั้น ประกอบด้วย
ธาตุ ๔ จะมีร่างกายประเภทไหนแบบไหน เป็นม นุษย์ก ็ดี
หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดี จะมีความรู้สึก ความจำ และ
การคิดนึกต่างๆ ล้วนแตกต่างกันไป
อาตมาเพิ่งอ่านเรื่องเกี่ยวกับหนู หนูก็มีความรู้สึก
มีความจำ แล้วม ันก็มีความคิดด้วย ในเมืองนิวยอร์กมีที่
ที่เขาเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ไปขาย เขาเห็นห นูมันเข้าไปเอาไข่
ไก่ออกมา แต่ว่าไม่มีร่องรอยของไข่ไก่ที่แตกเลย เขากง็ง
ว่าม นั เอาไข่ไปได้อ ย่างไร เขากค็ อยเฝ้าด ทู งั้ ค นื ดูวา่ ห นูม นั 
ทำอย่างไร เขาเห็นหนูตัวห นึ่งเข้าไปอุ้มไข่ แล้วมันกน็ อน
หงาย แล้วให้เพือ่ นหนูล ากหางมนั ไปเข้ารขู องมนั คิดด สู วิ า่ 
มันเก่งขนาดไหน อาศัยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ทั้ง ๔ ขันธ์ของมัน
ส่วนสตั ว์ท มี่ ขี นั ธ์ ๔ ขันธ์ ต้องเป็นส ตั ว์ท ไี่ ม่มรี า่ งกาย
คือมีเฉพาะจิตใจ อันนี้จะเป็นเฉพาะพรหมโลกชั้นสูงๆ
ที่อาศัยเฉพาะจิตใจ ไม่ได้อาศัยรูปกาย ส่วนพรหมโลก
ชั้นล่างๆ ยังคงเป็นรูปพ รหม คือย ังอาศัยรูปกายอยู่
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ขันธ์ๆ เดียวจะเป็นพรหมโลกชนิดเดียวที่มีเฉพาะ
รูปร่าง แต่ไม่มีจิตใจ คือเคยเป็นสมณะหรือเป็นผู้ที่ฝึก
จิตใจได้เก่ง ทำสมาธิได้ดีมาก แต่เกิดวิภวตัณหา เกิด
ความมั่นใจและมีมิจฉาทิฏฐิว่า เพราะมีจิตใจ มีค วามคิด
จึงมีความทุกข์ ถ้าไม่มีการคิด ไม่มีจิตใจ ก็จะไม่มคี วาม
รูส้ ึกใดๆ ทั้งส ิ้น แล้วจะได้พ้นจ ากความทุกข์ โดยอาศัย
มิจฉาทิฏฐินี้พร้อมด้วยพลังสมาธิพลังจิตขั้นสูง ทำให้
สามารถที่จะข่มจิตใจไว้ เมื่อตายในสภาพนี้ ก็ไปเกิดใน
พรหมโลกชั้นที่ไม่มีจิตใจ มีแต่รูปร่างอย่างเดียว เขาเรียก
ว่าอสัญญีพรหม ซึ่งไม่น่าปรารถนาเลย เป็นภพที่ยาว
นานมากๆ จิตละเอียดมากแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้น
และเมื่อถึงจุดที่อสัญญีพรหมกลับเข้าสู่การเวียนว่ายตาย
เกิด เมือ่ เกิดใหม่น นั้ ก ม็ กั จ ะมรี อ่ งรอยของวภิ วตัณหาเหลือ
อยู่ในจิตใจ จึงไม่ใช่สิ่งที่ดี
ฉะนั้น จะมีสัตว์ที่มี ๕ ขันธ์ ๔ ขันธ์ และขันธ์เดียว
เท่านั้น ไม่มี ๒ ขันธ์ และ ๓ ขันธ์
คำถาม มีเพื่อนอบรมกรรมฐานสายพระพม่า
ขณะอบรมมีอาการเหมือนสัตว์คำราม ส่ายศีรษะ แปล
ว่าอะไร
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คำตอบ แปลว่า หลง เรื่ องวิธี การเพ่งของจิต
หากว่าเราเพ่งจิตมากเกินไป เร่งกรรมฐานมากเกินไป
มันจะไม่พอดี บางทีก็จะปรากฏอาการต่างๆ ออกมาใน
หลายๆ ลักษณะ เกิดจากความไม่พอดี บางทีเพ่งมาก
เกินไป บางทีเร่งค วามเพียรมากเกินไป บางทีเครียดเกินไป
การทำความเพียรดว้ ยความเครียดนนั้ มันไม่ส มดุล บางที
จิตมันหาทางออกไม่ได้ มันก็ปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ในสันดาน
โดยเราไม่รู้สึกตัวเลย มันก็เป็นอย่างที่อาตมาได้เทศน์
เรื่องความพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จิตของเรา
มันมีอะไรซ่อนไว้มากมาย เราต้องค่อยๆ ดู ค่อยๆ แกะ
ค่อยๆ จัดการ ค่อยๆ ปรับ ให้เกิดความพอดี การปฏิบัติ
ที่อาศัยความพอดีก็จะราบรื่น
คำถาม เมื่ อ เริ่ ม นั่ ง ส มาธิ ก็ นั่ ง อ ยู่ ในท่ า ที่ ห ลั ง
ตั้งตรง แต่นั่งๆ ไปแล้วรู้สึกว่าหลังเริ่มงอ ในกรณีเช่นน ี้
เราควรปล่อยให้หลังงอเช่นนั้นต่อไป หรือควรจะขยับท่า
ของการนั่งให้กลับมาสู่ท่าที่ถูกต้องตามเดิม
คำตอบ ท่านั่งหลังตรงก็เป็นความพอดีอีกแบบ
หนึง่ สังเกตดสู วิ า่ ม พี ระพุทธรปู ท โี่ บสถ์ไหนศาลาไหนหลัง
งอบ้าง เราก็นั่งให้หลังมันตรงแต่ไม่ใช่ว่าตรงจนเครียด
อันนี้จึงเป็นเหตุที่อาตมาได้แนะนำเรื่องการฝึกท่านั่ง ไม่
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ว่าจะเป็นการนั่งขัดสมาธิก็ดีหรือจะเป็นการนั่งพับเพียบ
ก็ดี ถ้าหากว่าร่างกายของเราได้ฝึกมาดี หรือมีบุญวาสนา
เกิดมาแล้วนั่งขัดสมาธิได้ ก็จะเป็นประโยชน์ม าก
การนั่งขัดส มาธิเพชรได้ถ ือว่าด ีที่สุด ท่าน ั่งขัดส มาธิ
เพชรคือท่านั่งขัดสมาธิที่เอาขาซ้ายขึ้นมาวางบนขาขวา
กระดูกสะโพกจะเอนมาข้างหน้า ซึ่งจะทำให้สันหลังตรง
เป็นท่านั่งสมาธิที่สบาย แต่อาตมาบวชมา ๓๗ พรรษา
แล้วก ็ยังทำไม่ได้ส ักที มันไม่ได้จริงๆ แต่บางคนก็ฝึกได้ดี
ในเมืองไทยกจ็ ะใช้วธิ นี ไี้ ม่ม ากนกั หลวงปสู่ มิ ลูกศ ษิ ย์ห ลวง
ปู่มั่นเป็นพระองค์หนึ่งที่นั่งขัดสมาธิเพชรและสรรเสริญ
วิธีนั่งนี้มาก ท่านสิ้นไปแล้ว อาตมาจำได้ว่า นานมาแล้ว
ตั้งแต่วัดป่านานาชาติเพิ่งตั้งไม่กี่ปี มีพระฝรั่งองค์หนึ่งไป
อยูก่ บั ห ลวงปสู่ มิ ส กั ระยะหนึง่ เมือ่ ท า่ นกลับม า ในวนั พระ
ที่วัดป่านานาชาติ ท่านได้เทศน์สรรเสริญหลวงปู่สิมและ
สรรเสริญก ารนงั่ ขดั ส มาธิเพชร ท่านเองกน็ งั่ ขดั ส มาธิเพชร
ได้ แล้วท่านก็ทำให้ดู พรึบๆๆ แล้วก็เข้าท ี่ พระฝรั่งส่วน
มากพูดไม่ออกเลย คือสำหรับคนที่อยู่กับพื้นตั้งแต่เกิด
ก็อาจจะนั่งได้ หรือเด็กอ่อนเด็กเล็กก็เข้าขัดสมาธิเพชร
ได้สบาย แต่สำหรับฝรั่งซึ่งเติบโตโดยไม่เคยนั่งกับพื้นสัก
ที มันก็ยากมาก แม้แต่คนกรุงเทพฯ หรือคนไทยทุกวัน
นี้ก็เช่นเดียวกัน มักนั่งเก้าอี้ ไม่ค่อยได้นั่งพื้นสักเท่าไหร่
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ร่างกายมันก็จะไม่อำนวย จึงเป็นเหตุให้เราต้องรู้จักฝึก
จะเล่นโยคะหรือออกกำลังกายเพื่อช่วยร่างกายในการนั่ง
ถ้าฝึกได้ก็จะดีมาก
การใช้หมอนรองนั่งยกก้นขึ้นไปหน่อยก็จะช่วย ที่
สำคัญเราต้องนั่งให้หัวเข่าลงชิดพื้นแล้วทำสันหลังขึ้นมา
สูงสักนิด มันก็จะทำให้ได้ท่านั่งที่เหมาะกับการทำสมาธิ
เพราะว่ามันส มดุล มันพอดี มันไม่ใช่ว่าเราต้องออกกำลัง
ขืนเกร็งอ ะไรนกั ถ้าห ากเราพยายามจะยกหลังขนึ้ ต รง โดย
เรานั่งราบแล้วเกร็งกล้ามเนื้อของสันหลังให้ตั้งตรงไว้ นั่ง
ได้ไม่นานมันก็จะเริ่มเจ็บเริ่มปวด แล้วเรากม็ ีทางเลือก ๒
อย่าง คือ ทนนั่งต่อด้วยความเจ็บป วด หรือนั่งแล้วยอม
ให้หลังค่อยๆ งอลง
ฉะนั้น เราต้องพยายามหาทางที่จะปรับท่านั่งให้
เกิดค วามพอดี หาอะไรมาชว่ ยปรับด ว้ ย ให้น งั่ ได้เทีย่ งตรง
โดยไม่เครียดไม่เกร็งไม่ต งึ ไม่บ งั คับจ นเกินไป ให้เกิดค วาม
พอดีของร่างกาย นั่งนานๆ ก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ลำบาก ไม่
ต้องออกกำลังเกร็งร่างกายอะไรนัก ให้เราสามารถปล่อย
วางกายได้ อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก มันก็จะ
สบาย เวลามันเริ่มส งบ เราจะรู้สึกว่าร่างกายจะเบา แล้ว
มันจะตรงเอง ให้ลองทำดู
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คำถาม เมือ่ น งั่ ส มาธิแล้วเกิดค วามนงิ่ แต่รสู้ กึ ต วั 
และได้ยินเสียงรอบตัว เสียงคนข้างๆ ขยับตัวบ ้าง บางที
เสียงนกร้อง เรายังค งนั่งดสู ภาวะนิ่งและรู้สึกถึงค วามคิด
ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นถูกหรือไม่
คำตอบ ก็ถูก คือเราคิดว่าเรานิ่ง ความนิ่งก็มี
หลายแบบ แต่ที่สำคัญคือเราอาศัยผู้รู้ อาศัยจิตใจที่เฝ้า
สังเกต มีส ติค รอบครองจิตใจไว้ ถึงจ ะมีความนิ่ง ก็ไม่ได้
ปฏิเสธอะไร คือถ า้ ได้ยนิ เสียง มันก ส็ กั แต่วา่ ได้ยนิ มันไม่ใช่
ว่าเราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ หรือเราจะต้องไปคิดอะไรๆ
กับเสียงนั้น เพียงแค่ได้ยินอ ยู่
เวลาเราเริ่มเกิดความสงบ เสียงจะเป็นสิ่งสุดท้าย
ที่จิตจ ะคอยเพ่ง เมื่อจ ิตเริ่มนิ่ง หากได้ยินเสียงแล้วไปคิด
ปรุงต อ่ อย่างนเี้ ราตอ้ งระมัดระวัง แต่ถ า้ ห ากเราเริม่ น งิ่ แล้ว
ได้ยินเสียง เราต้องให้จิตอยู่กับความนิ่ง อยู่กับผู้รู้ อยู่ใน
สภาพทสี่ ักแต่ว่าได้ยิน สักแ ต่ว่าเสียง ไม่ให้มันม ารบกวน
จิตใจ จิตก็จะเข้าสู่สิ่งที่กำลังกำหนด เช่น องค์กรรมฐาน
จะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือความรู้สึกอื่นๆ
ก็สุดแล้วแ ต่ คือเราต้องสร้างความพอใจกับกรรมฐานของ
เราอย่างต่อเนื่อง เมื่อจ ิตพอใจ ถึงจะมีเสียงใดๆ ก็ตาม
มันจะเริ่มห่างๆ ออกไป จิตก็จะอยู่กับสิ่งที่เรากำลัง
กำหนด มันจะค่อยๆ น้อมเข้าหาความสงบภายใน แม้
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เราจะนิ่ง เราก็รู้อยู่ ไม่ใช่ว่าไม่รู้ แต่รเู้ฉพาะองค์กรรมฐาน
อาจจะได้ยินเสียงจากข้างนอก แต่ใจกไ็ม่ได้ส นใจ ใจมัน
อยู่กับกรรมฐานของเรา
ที่สำคัญ คือ เมื่อได้ยินเสียง เราก็ไม่ต ้องตกใจ ไม่
ต้องสนใจ ให้สนใจแต่กับองค์กรรมฐานของเรา
คำถาม ขอทา่ นอาจารย์เมตตาสอนวธิ นี งั่ ภ าวนา
แบบไม่ปวดขาอีกสักครั้ง เพราะวันแรกฟังไม่ทัน
คำตอบ มีขามนั ก จ็ ะปวด แต่ม นั ก จ็ ะคอ่ ยๆ ทุเลา
ถ้าเราไม่ไปสนใจจนเกินไป และถา้ เราจดั ท า่ น งั่ ของรา่ งกาย
ให้ดี ท่านั่งขัดสมาธิเพชรที่วางขาหนึ่งทับไว้บ นอีกขาหนึ่ง
ก็ด ีมาก แต่เราอาจไม่ถนัดแ ละเจ็บป วดจนเกินไป ท่าน ั่ง
ที่ง่ายที่สุด คือให้วางขาหนึ่งไว้ข้างหน้าอีกขาหนึ่ง ไม่ต ้อง
ทับกันอย่างนี้
คำถาม เคยเข้าค อร์สก รรมฐานมาหลายครัง้ แล้ว
ทัง้ แบบ ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน แต่ทกุ ครัง้ จะเริม่ กลับ
ไปตง้ั ตน้ ใหม่เสมอ เมือ่ หายใจเข้า “พุท” หายใจออก“โธ”
ผ่านไปสกั ครูก่ จ็ ะเข้าภ วังค์คอื ห ลับ ทำอย่างไรจงึ จะกา้ วหน้า
คำตอบ ออกจากคอร์สกรรมฐานแล้ว ก็ต้อง
ปฏิบัติต่อเอง ทำบ่อยๆ ทำเป็นประจำ ทำให้ต่อเนื่อง
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อย่างไรก็ตาม มีอุบายหลายๆ อย่างที่จะช่วยเรื่องการ
ตกภวังค์ได้ อย่างหนึ่งคือการจัดท่านั่งจัดร่างกายให้เที่ยง
ตรง อีกวิธีหนึ่งหรือจะใช้ประกอบกัน คืออย่าน ั่งหลับตา
เพราะเมื่อห ลับตามันจะมืดๆ ครึ้มๆ ให้ลืมตาไว้ แต่ไม่ใช่
ว่าลืมตาแล้วด ูนั่นด ูนี่ ให้ล ืมตาแค่ส ักนิดและดูไปข้างหน้า
พอที่จะได้สัมผัสความสว่างจากภายนอก อาจจะไม่ส ว่าง
มากนัก เช่น เวลาเรานั่งสมาธิตอนกลางคืน แต่ก็พอมี
แสงไฟบ้าง พอได้เห็นอะไรสักอย่าง ตาเราก็สามารถที่จะ
ช่วยให้เราเกิดกำลังที่จะกำหนดได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะ
ในช่วงกลางคืน ถ้าเรานั่งสมาธิตามลำพังอยู่ที่บ้าน เรา
ก็อย่าอยู่ในทมี่ ืดจนเกินไป ให้อ ยูใ่นที่สว่าง แล้วลืมตาไว้
ก็จะช่วยได้มาก
นอกจากนี้ ก็พยายามกำหนดให้ชัดเจนมากที่สุด
เช่นลมหายใจเข้าว่า “พุท” ลมหายใจออกว่า “โธ” ให้
พยายามที่จะกำหนดอย่างละเอียด ต้นลมรู้สึกอย่างไร
กลางลมรู้สึกอย่างไร ปลายลมรู้สึกอย่างไร ลมหายใจเข้า
เราก็พยายามทำความรู้สึกให้ละเอียดชัดเจนตลอดสาย
ลมหายใจออกกเ็ ช่นเดียวกัน บางครัง้ เรากต็ อ้ งใช้วธิ นี บั เพือ่ 
ให้จิตมีงานทำ ถ้าจิตไม่มีงานทำ มันก็จะหามุมเคลิ้มๆ
แล้วก็หลับไปเลย เราจึงต้องเพิ่มงานกรรมฐานให้มันทำ
เช่นท ี่เคยแนะวิธีนับลมหายใจ ลมหายใจเข้านับหนึ่ง ลม
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หายใจออกกน็ บั ห นึง่ ลมหายใจเข้าน บั ส อง ลมหายใจออก
ก็น บั ส อง นับถ งึ ห า้ แล้วกลบั ม านบั ห นึง่ ถ งึ ห ก หนึง่ ถ งึ เจ็ด
การเพิ่มงานให้จิตมีหน้าที่ที่จะต้องทำ เป็นการช่วยให้ไม่
หลับ ไม่เคลิ้ม ไม่พร่ามัว
อีกวิธีกโ็ดยการไล่ความรู้สึกไปตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เรากก็ ำหนดที่
ข้างบนศีรษะ ลมหายใจเข้าล มหายใจออก เรากก็ ำหนดที่
หน้าผาก ลมหายใจเข้าล มหายใจออก เราก็กำหนดให้ลง
มาที่ตา คือ การใช้จิตสังเกตตรวจดูตามร่างกาย ทำให้
จิตมีงานทำ งานที่ทำนั้นก ็ช่วยให้เกิดความชัดเจนในจิตใจ
นี่ก็เป็นวิธที ี่จะช่วยได้มากเช่นกัน
หลวงพ่อเทียนท่านใช้วิธียกมือในท่าต่างๆ เพื่อให้
จิตมีงานทำ จำไม่ได้ว่าท่านทำแบบไหน เป็นวิธที ี่เราต้อง
ใช้ส ติก ำหนดอย่างตอ่ เนือ่ ง การทำอย่างนนั้ จ ะชว่ ยให้จ ติ ใจ
จดจ่ออยู่กับสิ่งท ี่ทำ ทำให้สามารถครองสติต่อเนื่อง เรื่อง
การตกภวังค์กจ็ ะไม่เกิดขึ้น เพราะมันอยูด่ ้วยกันไม่ได้ ถ้า
มีส ติก็ไม่ตกภวังค์ ถ้าต กภวังค์ก็ไม่มีสติ
คำถาม ก่อนการนั่งสมาธิก็หายใจเป็นปกติดี
แต่เมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ รู้สึกว่าหายใจติดขัด อึดอัด ไม่
ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และควรแก้ไขอย่างไร
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คำตอบ มันม กั จ ะเกิดจ ากการบงั คับค วบคุมม าก
เกินไป ซึ่งจะทำให้รู้สึกอึดอัด อย่างที่อาตมาสอนเรื่อง
ความพอดี ความพอดีก ็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หากมันเป็นเรื่อง
ที่เราต้องคอยฝึกคอยหัดคอยสังเกต เพื่อจะให้เกิดความ
อุตสาหพยายามที่มีความคลี่คลายและความสบายเป็น
ส่วนประกอบ มันต อ้ งอยูด่ ว้ ยกนั เราตอ้ งคอยปรับจ นกว่า
จะรู้สึกว่าพอดี ความรู้สึกอึดอัดหรือติดขัดมักจ ะเกิดจ าก
การที่เราบังคับควบคุมจนเกินไป เราห่วงกังวลจนเกินไป
เรากต็ ้องรู้จักปล่อย รู้จักคลี่คลาย รู้จักทำให้สบาย ไม่ให้
อะไรๆ มันสุดโต่ง นี่เป็นการปรับเข้าหาความพอดี
คำถาม การละสักกายทิฏฐิมีค่าเท่ากับการละ
โมหะใช่หรือไม่
คำตอบ การละสกั กายทฏิ ฐิ เป็นเครือ่ งหมายหรือ
นิมิตหมายประการหนึ่งของการเข้าสู่กระแสพระนิพพาน
คือการได้เป็นพระโสดาบัน ซึ่งเป็นขั้นแรกของการเข้าสู่
กระแสธรรมเพื่อการบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระโสดาบัน
ได้ล ะ ๓ สิ่ง คือ ละสักกายทิฏฐิ ละวิจิกิจฉา และละ
สีลัพพตปรามาส เท่ากับป ราศจากโมหะในระดับ ๓ เรื่อง
นี้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทใี่ หญ่ม าก แต่ก ย็ งั เหลือโมหะทจี่ ะตอ้ งแก้ไข
อยู่ โมหะจะดับสิ้นเชิงเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ อย่างไร
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ก็ตาม การทสี่ ามารถละสักกายทิฏฐิได้น ั้นเป็นการพลิกที่
ยิง่ ใหญ่ม าก แม้จ ะยงั เหลือโมหะอยูบ่ า้ ง ก็เป็นการแน่นอน
ว่าได้เข้าสกู่ ระแสพระนิพพานแล้ว
คำถาม เวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าจ ะสงบนิ่ง อยู่
ดีๆ ก็จะสะดุ้ง คล้ายกับคนนั่งหลับแล้วสะดุ้งตื่น แต่
ณ ขณะนั้นเราไม่ได้ห ลับ แต่มีการสะดุ้งเช่นนี้ ควรแก้ไข
อย่างไร
คำตอบ อันน เี้ ป็นธรรมดาของจติ ระหว่างทจี่ ติ ใจ
กำลังเริ่มสงบเริ่มนิ่ง หากว่ายังไม่คุ้นกับความสงบเท่าที่
ควร ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร สติย ังไม่เข้มแข็งพอ มันก ็จะ
สะดุง้ ได้ อีกแง่ห นึง่ ก เ็ ป็นเรือ่ งความพอดี เวลาเรานงั่ ส มาธิ
เรากพ็ ยายามให้ม คี วามคลีค่ ลายและมคี วามรตู้ วั อ ยูภ่ ายใน
ร่างกายของเรา เช่นล มหายใจเข้าลมหายใจออก บางครั้ง
อาจเกิดอาการสะดุ้งได้หากเราพยายามบังคับจิตจนเกิน
ไป การที่เราทำความสงบให้รู้ตัวทั่วพร้อมในร่างกายด้วย
ความพอดี จะทำให้ฐานของความสงบหนักแน่น ความ
สงบซึมซับเข้าสู่ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อเราสามารถชุบ
ร่างกายและจิตใจให้อ ยู่ในความสงบได้ อาการสะดุ้งก็จะ
หายไป
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คำถาม เวลานั่งสมาธิช่วง ๑๕ นาทีก่อนหมด
เวลา รู้สึกปวดเมื่อย ไม่มีสมาธิ โปรดเมตตาช่วยชี้แนะ
อุบายด้วย
คำตอบ ทีอ่ าตมาพานงั่ บ างทีอ าจจะนานเกินชว่ ง
เวลาทเี่ รามคี วามชำนาญคนุ้ เคย ทำให้รสู้ กึ ป วดเมือ่ ยในชว่ ง
สุดท้าย เราก็ต้องยอมรับว่า เออ... มันเป็นอ ย่างนั้นเอง
แต่มันกเ็ป็นประโยชน์น ะ เพราะการที่เราต้องนั่งนานกว่า
ที่เราเคยชิน แม้จะส่งผลให้เราปวดเมื่อย แต่ถ้าเราทำได้
ผลอีกอย่างคือเราจะเกิดกำลังใจว่าเราทำได้ เมื่อคนอื่น
เขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ มันเป็นการปลุกเร้าค วามเพียร
ถ้าห ากว่าเรารสู้ กึ ป วดเมือ่ ยจนจะสดุ ค วามสามารถของเรา
ที่จะทนแล้วในช่วงนี้ แล้วอาจารย์ก็ยังไม่ตีระฆังสักที เรา
ก็ให้ความสนใจดูว่าจะนั่งจะทำอย่างไรให้ความปวดเมื่อย
คลี่คลายได้ เราจะขยับตัวสักนิดก็ได้ โดยไม่รบกวนคน
ที่อยู่ข้างๆ เราอาจจะเปลี่ยนจากการนั่งขัดสมาธิเป็นนั่ง
พับเพียบก็ได้ หรือเราขยับสักนิดให้เลือดลมมันเดิน มัน
ไม่ใช่วา่ ก ระสบั ก ระส่ายจนทำให้ค นขา้ งๆ รำคาญ แต่ขยับ
เพื่อสร้างความคลี่คลายผ่อนคลายให้ร่างกายสักนิด มันก ็
ทำได้ เสร็จแล้วก ก็ ลับม าทลี่ มหายใจเข้าล มหายใจออก มัน
ก็เป็นการตอ่ อ ายุต อ่ เวลาของการนงั่ ส มาธิ ไม่ใช่วา่ เราตอ้ ง
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ไปบังคับสร้างเงื่อนไขหรือทฤษฎีให้ตัวเองว่า ต้องนั่งให้ได้
ตลอดจนถึงเวลาที่อาจารย์ตีระฆังนะ มันจ ะทำให้เครียด
ฉะนั้นพอเรารู้สึกว่าเราได้นั่งนานขนาดนี้แล้ว รู้สึก
ปวดเมื่อยมากจนจิตไม่ยอมอยู่ เรากท็ ำความคลี่คลายให้
เกิดขึ้นในกายในใจสักหน่อย พอเรารู้สึกคลี่คลายสักนิด
เราก็ลองนั่งต่อ เราอาจจะเกิดความสนใจที่จะอยู่กับลม
หายใจเข้าลมหายใจออกอีกครั้งกเ็ป็นได้
คำถาม นัง่ สมาธิแล้วขาเป็นเหน็บชาเจ็บมากจน
ต้องขยับตวั เปลีย่ นทา่ แต่วา่ จริงๆ แล้วควรจะอดทนเพือ่ 
พิจารณาทกุ ขเวทนาไปเรือ่ ยๆ โดยไม่เปลีย่ นทา่ นง่ั หรือไม่
คำตอบ มันก็เปลี่ยนได้อ ยู่ ตามทฤษฎีมันก ็ควร
เป็นอย่างนั้น คือนั่งให้นิ่ง แต่เราก็ไม่ส ามารถที่จะทำตาม
ทฤษฎีต ลอด เราก็ต้องดูความพอใจของจิต ว่าจ ิตพอใจที่
จะทำอย่างไร และมีความสามารถที่จะนั่งได้ถึงไหน ถ้า
เรามสี ติรวู้ า่ ขณะนเี้ ราได้อ ดทนจนสดุ ค วามสามารถของเรา
แล้ว ต่อจากนี้เราจะไม่ไหวแล้ว เราต้องรู้จักปรับเปลี่ยน
เพราะถา้ ม แี ต่ท กุ ขเวทนา มันก ท็ ำให้ก ระสบั ก ระส่าย อย่าง
ที่อาตมาตอบคำถามที่แล้ว เราก็ขยับเปลี่ยนท่าเบาๆ
อย่างมีสติรู้อยู่ เราสามารถที่จะมีสติกำกับรู้โดยตลอด
ตั้งแต่ที่คิดจะเปลี่ยนท่า ในระหว่างการเปลี่ยน และเมื่อ
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ได้เปลี่ยนแล้ว จิตก็ยังดีอยู่ สมาธิก็ยังดีอยู่ ปัญญาก็ดี
ด้วย มันเกิดจ ากการมสี ติต อ่ เนือ่ ง ฉะนัน้ เรากต็ อ้ งหาอบุ าย
มาสนับสนุน รู้จักปรับหาความพอดีอย่างมีสติ ถ้ามี
ทุกขเวทนามากเกินไป บางทีสติมันก็จะไม่ยอมอยู่กับ
การกระทำ หรือถ้าเราบังคับมากจนเกินไปทุกครั้งๆ ๆๆ
จิตมันจะกระเด้งออกจากการปฏิบัติ มันไม่อยากทำแล้ว
นั่งเมื่อใดก็ปวดเมื่อนั้น มันท้อใจ จึงต้องให้กำลังใจกับ
ตัวเอง
อาตมาเองจำได้วา่ ส มัยท เี่ ริม่ ป ฏิบตั ใิ หม่ๆ เราไม่เคย
ทำโยคะเลยสักครั้งในชีวิต ไม่เคยออกกำลังกายนอกจาก
การเล่นกีฬา ซึ่งก็เป็นกีฬาแบบต่อสู้กัน ร่างกายมันก ็เลย
แข็ง ตอนนั่งสมาธิใหม่ๆ รู้สึกปวดเข่าม าก นั่งไปมันกม็ ี
แต่เจ็บมแี ต่ปวด แต่โดยนิสัยเราก็ไม่ถอย เรากส็ ู้เอา สู้ไป
มันก เ็จ็บ แต่ก ส็ เู้ อาๆ ทำๆ ไป ปีส องปมี นั ก เ็ริม่ ค อ่ ยยงั ชัว่
แต่มันก็ทำให้เราเกลียดการนั่งสมาธิ เพราะว่าน ั่งเมื่อไหร่
ก็เจ็บเมื่อนั้น ฉะนั้นม ันก็ต้องดูกำลังของเจ้าของ มันต ้อง
พอดี ไม่ใช่สู้มากจนเกินไป
คำถาม เมือ่ ค นื น ขี้ ณะทเี่ ดินจ งกรมอยูไ่ ด้ยนิ เสียง
ดนตรีตลอด อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสมาธิใช่หรือไม่ ถ้าใช่ควร
แก้ไขอย่างไร
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คำตอบ คือม นั ค นละประเด็นก นั เรือ่ งเสียงดนตรี
ก็ส่วนหนึ่ง เรื่องสมาธิก็อีกส่วนหนึ่ง แต่ถ ้าเราได้ยินเสียง
ดนตรีแล้วเราสนใจเสียงดนตรีมากกว่าสนใจการกำหนด
ในการเดินจ งกรม การกำหนดความรสู้ กึ ในรา่ งกายหรือใน
จิตใจ อย่างนี้มันก็ไม่มีสมาธิ ที่มีเสียงดนตรีจากข้างนอก
ใครๆ ก็ได้ยิน คิดว่าไม่มีใครสักคนไม่ได้ยิน เพราะใน
เมืองไทยเครื่องขยายเสียงมีประสิทธิภาพสูงมาก ไปไหน
ก็ได้ย นิ มันก ไ็ ด้ย นิ อ ยู่ แต่แ ทนทีจ่ ะกำหนดเสียง เรากต็ อ้ ง
มากำหนดในจติ ใจ เรามคี วามรสู้ กึ รำคาญไหม เรามคี วาม
รสู้ กึ อ นื่ ๆ ไหม เรามคี วามรสู้ กึ อ นื่ ๆ ทีเ่ ราสามารถกำหนด
ได้ไหม เช่นเสียงก็อย่างหนึ่ง ความรู้สึกที่เท้าก็อีกอย่าง
หนึ่ง แทนที่จะไปสนใจกับเสียง เราก็กำหนดที่เท้า หรือ
ความรู้สึกในร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหว หรือความรู้สึกล ม
หายใจเข้าล มหายใจออก คือเรามเี รือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ราสามารถ
จะกำหนดได้ แทนที่เสียงจะเป็นสิ่งที่มารบกวนเรา หลวง
พ่อชาท่านใช้สำนวนว่า “เสียงไม่ได้รบกวนเรา แต่เราไป
รบกวนเสียง” มันก็เป็นเรื่องน่าค ิด เพราะว่าเสียงมันกท็ ำ
หน้าที่ของมัน แต่เราไม่มีหน้าทีท่ ี่จะไปรำคาญมัน หรือไป
เพลิดเพลินก บั ม นั เรามหี น้าท ที่ จี่ ะกำหนดลมหายใจเข้าล ม
หายใจออก มีหน้าที่ที่จะกำหนดการเดินขวาเดินซ ้าย ซึ่ง
เป็นคนละหน้าที่กัน
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ถึงนี้

คำถาม อยากขอพรพระอาจารย์ในปีใหม่ที่จะ

คำตอบ การที่พวกเราได้มาทำกรรมฐานในช่วง
วันท ี่ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ธันวาคมนี้ ได้ป ฏิบตั ธิ รรม ได้ฟ งั ธรรมะ
ได้ภาวนา ได้ทำศีล สมาธิ ปัญญาให้เกิดขึ้น ก็เป็นการให้
พรแก่ต วั เอง เพราะวา่ พ รหรือส งิ่ ท ดี่ ที สี่ ดุ ในชวี ติ ของเรา คือ
การตั้งอยู่ในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และการ
ที่เราได้เอาใจใส่ในหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เรา
การทไี่ ด้ม ารว่ มกนั ป ฏิบตั ธิ รรมนี้ เรากไ็ ด้ส มัครมาเอง ไม่มี
ใครเกณฑ์มา ก็เป็นการให้พ รแก่ตัวเอง น่าอ นุโมทนา
คำถาม ขอกร าบเรี ย นถ ามว่ า บทแ ผ่ เมตตา
สัพพ ป ตั ติท านคาถา กับบ ทอทุ สิ ส นาธิฏฐานคาถา มีค วาม
แตกตา่ งกนั อ ย่างไร และสมควรจะสวดบทไหนในตอนเช้า
และตอนเย็น ในความเห็นของศิษย์ เห็นว่าบ ทอุทิสสนา
ครอบคลุมผ รู้ บั ม ากกว่าเลยนำมาสวดทงั้ ต อนเช้าและตอน
เย็น
คำตอบ มั น ก็ แ ตกต่ า งกั น บ้ า ง รู้ สึ ก ว่ า บ ท
อุทิสส นาธิฏฐานคาถาเก่าแก่กว่า เพราะเขาใช้ในศรีลังกา
ด้วย รู้สึกว่าเป็นบทที่ใช้มาตั้งนานไม่รู้กี่ศตวรรษกี่ชั่วคน
แล้ว ส่วนบทสัพพปัตติทานคาถานั้น รัชกาลที่ ๔ ทรง
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นิพนธ์ ก็เป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลเช่นเดียวกัน ที่เราใช้
ทั้งสองบทก็ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้ว การที่ตอนเช้าสวด
บทหนึ่งตอนเย็นสวดอีกบทหนึ่ง ก็เป็นการสมมติกันขึ้น
มาเฉยๆ แต่ทสี่ ำคัญคือจ ิตใจของเรา มันก็ขึ้นอยูก่ ับความ
พอใจของแต่ละคน
เราได้น้อมระลึกถึงสิ่งที่ดีงามและอยากให้ความดี
งามนั้นเป็นประโยชน์แ ก่ผอู้ ื่น สัตว์อื่นๆ ชีวิตอื่นๆ ให้ย ิ่ง
กว้างขวางออกไป จุดม ุ่งหมายกม็ ีอย่างนแี้ หละ บทไหนที่
ช่วยสำหรับประโยชน์ด ังกล่าว เราก็ใช้ได้ทั้งนั้น
คำถาม ในชีวิตนี้โยมเคยทำข้อผิดพลาด ถึงแม้
เวลาผ่านมานานนับ ๑๐ ปี ก็ยังไม่สามารถให้อ ภัยทาน
ตนเองได้ กราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วย
แนะนำอบุ ายใดๆ เพือ่ ป อ้ งกันไม่ให้จ ติ ด วงสดุ ท้ายของโยม
ติดอยู่ในภวังค์ของข้อผิดพ ลาดนั้น ซึ่งจะทำให้ต ้องไปเกิด
ในภพภูมิของสัตว์นรก
คำตอบ เป็นเรื่องที่น่าคิดมาก เพราะว่าท ุกค นก็
ต้องเคยทำความผิดพ ลาดในชีวิต หากได้ทำแต่ความดีไม่
เคยผิดพลาดเลย ก็ต้องเกิดมาอย่างบริสุทธิ์ และถ้าเกิด
มาอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อยู่เป็นมนุษย์หรอก มันก็ไปเกิดที่
อื่นแล้ว การยอมรับความผิดพลาดนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
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หากต้องอาศัยอุบายที่สำคัญมากอย่างหนึ่งมาใช้ด้วย ซึ่ง
ก็คือการแผ่เมตตา เพราะการใช้เมตตาภาวนาจะช่วยให้
จิตอ มิ่ เอิบด ว้ ยเมตตา จิตท ไี่ พศาลอมิ่ เอิบด ว้ ยเมตตาจะไม่
ปล่อยให้เครื่องเศร้าหมองเข้ามา นีเ่ป็นสิ่งท ี่เราต้องฝึกใน
ขณะทยี่ งั ม ชี วี ติ อ ยู่ เมตตากรุณาเป็นอ ปั ป มัญญา เป็นธรรม
ทีแ่ ผ่ไปไม่มปี ระมาณไม่มขีอบเขต หากเราตงั้ ค วามเมตตา
กรุณาไว้ในจิตใจของเรา จะทำให้จิตมีกำลังม าก เป็นพ ลัง
ของความดี เป็นจิตที่ความเศร้าหมองใดๆ ไม่สามารถจะ
มารบกวนได้
นอกจากการเจริญเมตตาภาวนาแล้ว ก็ให้เราระลึกถ งึ 
คุณงามความดที เ่ี ราทำ แล้วอ ทุ ศิ ส ว่ นบญ
ุ ก ศุ ล เป็นส ว่ นทีเ่ รา
รูว้ า่ ความดนี น้ั มปี ระโยชน์ และอยากให้ผอู้ น่ื ได้รบั ประโยชน์
นั้นด้วย จิตของเราจะผ่องใส เป็นการทำให้จิตมีกำลัง
อีกอย่างที่ควรทำให้เป็นกิจวัตรประจำ คือ การ
ระลึกถึงพ ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในลักษณะต่างๆ
โดยเฉพาะในลกั ษณะทวี่ า่ เราเป็นผ มู้ โี ชคมลี าภเป็นอ ย่างยงิ่ 
ทีไ่ด้พบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เราน้อมระลึก
ถึงครูบาอาจารย์ด้วยความนอบน้อมว่าท่านเป็นผู้นำของ
เรา ตลอดจนการให้ความเคารพต่อผู้มีคุณในชีวิต โดย
เฉพาะพ่อแม่ แล้วให้เราตั้งเจตนาอย่างชัดเจนที่จะเป็นผู้
ที่มีความมั่นคงในพระศาสนา มั่นคงในการปฏิบัติ เมื่อได้
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ตั้งความสำนึกต่อเจตนาอย่างชัดเจนพร้อมด้วยการน้อม
ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้ท ำมา เช่น ในช่วงนี้กค็ ือ การ
ปฏิบตั ภิ าวนาทงั้ เช้าท งั้ เย็น แล้วจ งึ ระลึกถ งึ ส งิ่ ท เี่ ป็นอ กุศล
ทีเ่ราได้ทำในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านพ้นไปเช่นกัน ไม่ใช่ว่าเรา
จะไปรอื้ ฟืน้ อ ดีตขนึ้ ม าทงั้ หมด ส่วนอกุศลกรรมอะไรทคี่ า้ ง
คาอยู่ในจิตมานานปีนั้น เรากร็ู้อยู่แล้วว่าเคยทำ แต่ให้เรา
มุ่งความสำคัญกับปัจจุบัน
การน้อมระลึกเช่นนี้ก็เพื่อให้มีความตั้งใจอย่าง
แยบคายและยอมรับในความไม่ดที ี่เราทำ เช่น ตั้งแต่เช้า
มาเราได้ท ำอะไรทวี่ า่ ไม่ด ไี ว้ แล้วเราได้ท ำดอี ะไรบา้ ง เราได้
ทำสิ่งทเี่ป็นบุญเป็นกุศลเป็นค วามดงีาม หรือเราสามารถ
ยับยั้งตัวเองไม่ให้บกพร่องในศีลได้ เป็นการสร้างความ
ภาคภมู ใิ จ หลังจ ากทบทวนแล้วก ใ็ ห้เราลงท้ายดว้ ยการตงั้ 
อธิษฐานซึ่งเหมือนกับการขอ ขอให้ได้เข้าใกล้พ ระศาสนา
ตลอดไป ขอให้ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ตลอดไป ขอให้ได้
เข้าใกล้ส งิ่ ท เี่ กือ้ ห นุนเราในธรรมะของพระพุทธเจ้า เพือ่ ให้
เราได้เข้าถ งึ เป้าห มายจดุ ห มายปลายทางของการปฏิบตั ิ ให้
เราทำเป็นกิจวัตรประจำ เมื่อเรานงั่ ส มาธิป ระจำวัน ไม่ว่า
จะใช้เวลาเท่าใด จะแค่ ๕ นาที ๑๐ นาที หรือ๑๕ นาที
ก็แ ล้วแต่ ไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เหมือนกันทุกวัน แต่ละวัน
อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แต่ให้เราน้อมจิตให้ระลึกเช่นนี้
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ความจริงแล้วน เี่ ป็นอ บุ ายวธิ ที คี่ รูบาอาจารย์ใช้ก นั ม าตงั้ แต่
หลังสมัยพุทธกาลไม่นาน มีปรากฏอยู่ในหนังสือเก่าๆ
แก่ๆ แต่ในสมัยนี้ไม่ค่อยจะได้ใช้วิธีนี้
สิ่งสำคัญคือการเตรยี มจิตใจ อาตมารับรองว่า ถ้า
หากเราเป็นคนสนใจในการปฏิบัติ คือเราทำทุกวันๆ ๆๆ
เรากจ็ ะเริม่ รสู้ กึ ต วั วา่ ความหว่ งกงั วลในสงิ่ ไม่ด ที เี่ ราเคยทำ
มันจ ะมพี ลังไม่เท่ากับส งิ่ ด ๆ
ี ทีเ่ ราทำ สิง่ ด ๆ
ี ทีเ่ ราตงั้ ใจทำ
จะเป็นการให้ก ำลังใจกบั จ ติ ท ดี่ มี าก เพราะสญ
ั ญาความจำ
หรือความสำคัญมั่นหมายที่เรามองตัวเองในแง่ลบ ที่ได้
เคยติดค้างอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะหลายๆ สิ่งที่
เคยทำไว้ ณ บัดนี้มันก็เป็นอดีต ตัวเราเองก็ได้เปลี่ยน
ไปแล้ว เราได้ตั้งใจใหม่แล้วที่จะทำแต่ความดี อย่างไร
ก็ตาม บางทีจ ติ ม นั ก ย็ งั ไม่ย อมรับ มันย งั ชอบไปหาเรือ่ งเก่า
เราก็พยายามอย่าไปให้ความสำคัญกับอดีต โดยมุ่งเน้นที่
ความเป็นจริงในปัจจุบัน อย่างนี้เป็นการทบทวนที่ช่วยให้
เกิดค วามชัดเจนในจิตใจ เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ม าก
คำถาม เมือ่ ม เี วทนาเกิดขนึ้ และเรารวู้ า่ ม เี วทนา
แต่ไม่มสี งั ขารการปรุงแต่งเกิดขนึ้ ต ามมา อย่างนถี้ อื ว่าไม่มี
กิเลสเกิดขนึ้ ใช่ห รือไม่เจ้าค ะ กิเลสจะเกิดขนึ้ ได้เมือ่ ม สี งั ขาร
ใช่ไหมเจ้าคะ
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คำตอบ มันไม่ตายตัว กิเลสเราก็ไม่ใช่เพียงแค่
การกระสับกระส่ายจากการปรุงแต่งเท่านั้น กิเลสมัน
สามารถเกิดโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรุงแต่งเลยก็ได้ มัน
อาจจะมาจากทฏิ ฐิท เี่ ป็นพ นื้ ของจติ เช่น อวิชชาหรือโมหะ
หรือวิภวตัณหา ซึ่งไม่จำเป็นต้องปรุงแต่ง เพราะมันเป็น
ทรรศนะการมอง ซึง่ เป็นเรือ่ งคอ่ นขา้ งละเอียด ทีเ่ ราจำเป็น
ต้องดู
อย่างไรกต็ าม การไม่ป ล่อยจติ ให้ป รุงแต่งก เ็ ป็นเรือ่ ง
ที่ดี เพราะเราจะได้สังเกตอย่างใกล้ชิดว่ามอี ะไรกำลังเกิด
ขึ้นในจิตใจ เรามีการลำเอียงหรือไม่ จิตเอนเอียงหรือไม่
อย่างไร พื้นทิฏฐิและทรรศนะที่เรามีเป็นอย่างไร เราก็
ต้องคอยสังเกต นี่เป็นการฝึกหัดซึ่งถ้าเราถอยออกจาก
การปรุงแต่งได้มันก็จะดี เพราะเราจะสามารถสังเกตพื้น
ของจิตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คำถาม เราจะมวี ธิ กี ำจัดค วามขเี้ กียจ เช่น ขีเ้ กียจ
ทำงาน ขี้เกียจปฏิบัติธรรมได้อ ย่างไร
คำตอบ มันก็ต้องปลุกเร้า บางทีอาศัยความ
ละอาย มันอ ายเจ้าของ ทำไมขเี้ กียจอย่างนนี้ ะ อาตมาเคย
โดนหลวงพอ่ ชาวา่ ท า่ มกลางคณะสงฆ์เลย ว่าเป็นค นขเี้ กียจ
หลังจ ากนนั้ ก ไ็ ม่ขเี้ กียจอกี เลย เพราะรสู้ กึ อ าย บางทีค วาม
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อายก็เป็นกิเลส แต่เราก็สามารถเปลี่ยนอกุศลให้กลาย
เป็นกุศลได้ บางทีความขี้เกียจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ด ี ไม่เหมาะ
ไม่ควร ไม่สมกับเป็นล ูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ไม่สมควร
เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ มันก็ทำให้เจ้าของอายจน
ต้องเร่งความเพียรเพื่อไล่ค วามขี้เกียจออกไปให้ได้
หรืออย่างที่อาตมาได้พูดถึงคาถาที่พระพุทธเจ้าให้
พิจารณา “วันคืนล ่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่” เป็นการ
ระลึกถ งึ เวลาทกี่ ำลังผ า่ นไปๆ แล้วเราได้ใช้เวลานนั้ ให้เป็น
ประโยชน์ไหม หรือเรากำลังผ ดั วนั ป ระกันพ รุง่ งอมอื งอตนี 
ไม่ท ำอะไร ถ้าเป็นอ ย่างนมี้ นั ก ไ็ ม่ส มกบั โอกาสของเราทไี่ ด้
เกิดมาแล้วพ บพระพุทธศาสนา
ถ้าเราพิจารณาถึงความตาย เช่นอ ย่างที่เราสวดใน
บทอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ เราก็ดูว่า เรามีความแก่เป็น
ธรรมดา จะลว่ งพน้ ค วามแก่ไปไม่ได้ เรามคี วามเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา เรามคี วามตายเป็นธรรมดา เรามคี วามพลัดพราก
จากสงิ่ ท รี่ กั ท ชี่ อบ ทุกอ ย่างนลี้ ว้ นเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่เป็น
สิง่ ท เี่ มือ่ เราระลึกถ งึ ก็ส ามารถปลุกเร้าค วามขยันให้เกิดขนึ้ 
ได้ มันม ปี ระโยชน์อ ย่างนั้น สิ่งเหล่านี้ภาษาบาลีเรียกว่า
สังเวคะ ทีจ่ ะชว่ ยปลุกเร้าค วามขยัน ปลุกเร้าค ณ
ุ งามความ
ดีในตัวเอง เราจึงจำเป็นต้องหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่
จะช่วยให้มีกำลังใจ ที่จะไล่ความขี้เกียจออกไปให้ได้
พระอาจารย์ปสันโน

111

ต่อจากนี้ไป เราจะได้ไปเดินจงกรม ให้เราเอาสติ
ของเราอยู่กับการเคลื่อนไหว เดินย กเท้า เลื่อนเท้า เอา
ฝ่าเท้าล ง ก็ให้ม สี ติ ทัง้ ขวา ทัง้ ซ า้ ย จะเอาพทุ โธเข้าไปดว้ ย
ก็ได้ ยกเท้าขวาก็ “พุท” ยกเท้าซ้ายก็ “โธ” ให้ม ีสติต่อ
เนือ่ ง อย่าป ล่อยให้จ ติ ป รุงแต่ง อย่าป ล่อยจติ ไปตามกระแส
ของการคดิ น กึ ต า่ งๆ พยายามให้ส ติผ รู้ เู้ ท่าท นั อ ารมณ์เด่น
ขึ้นมาในจิตใจ
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รีด แพรี่  (R eed Perry)

เกิด 

๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๒  ประเทศแคนาดา

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์

หลังจากจบการศึกษาได้เดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิต
จากหลายประเทศ จนกระทั่งปี ๒๕๑๖ ได้เดินทางมาประเทศไทย
และเกิดความสนใจในการทำสมาธิภาวนา จึงได้ไปฝึกปฏิบัติที่
วัดเมิงม าง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจ ากนนั้ จ งึ ต ดั สินใ จเข้าส เู่ พศบรรพชิต
โดยอุปสมบท ที่วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๑๗
ต่อมาท่านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท  แห่ง
วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านจึงเดินทางไปฝากตัวเป็น
ศิษย์ของหลวงพ่อ โดยได้พำนักที่วัดหนองป่าพง และวัดสาขาอื่น ๆ
ตามโอกาสอันสมควร จนกระทั่ง ปี ๒๕๒๕ ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะเจ้าอาวาสวัดป ่าน านาชาติ
ในข ณะที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ณ วั ด ป่ า น านาชาติ ท่ า นยั ง ไ ด้ 
ช่วยจัดตั้งวัดสาขา ได้แก่ วัดป่าภูจ้อมก้อม บ้านทุ่งนาเมือง ตำบล
นาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๓๒

และสำนักสงฆ์เต่าดำ ในเขตเหมืองเต่าดำ ตำบลวังกะแซะ อำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในปี ๒๕๓๕
ปั จ จุ บั น ท่ า นดำรงตำแหน่ ง เจ้ า อ าวาสวั ด ป่ า อภั ย คี รี
ซานฟรานซีสโ ก สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นม า ทุกค รั้งที่
ท่านเดินทางมาประเทศไทยท่านจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการอบรม
สั่งสอนญาติโยมในการปฏิบัติธรรมในวาระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ตลอดมา

มูลนิธิปัญญาประทีป
ความเป็นมา

มูลนิธิปัญญาประทีป  จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี
ด้วยความร่วม มอื จากคณะครู ผูป้ กครองและญาติโยมซึง่ เป็นลูกศิษย์
พระอาจารย์ชยสาโร กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน  ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์
๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบ
ไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
๒) เผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดการฝึกอบรมและ
ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆ โดยแจกเป็น
ธรรมทาน
๓) เพิม่ พูนค วามเข้าใจในเรือ่ งความสมั พันธ์ร ะหว่างมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาท่ยี ่งั ยืนและส่งเสริมการดำเนินชีวิต
ตามหลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ  เพื่อดำเนินกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์


ค ณะที่ปรึกษา
	
พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะ
ที่ ป รึ ก ษาเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นนิ เ วศวิ ท ยา
พลังงานทดแทน  สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสือ่ สาร  การละคร  ดนตรี  
วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา
ทัศนประดิษฐ   เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคณ
ุ บุบผาสวัสดิ  ์
รัชชตาตะนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น เลขาธิการฯ

การดำเนินการ
	• มูลนิธฯิ เป็นผูจ้ ดั ตัง้ โรงเรียนมัธยมปัญญาประทีปในรูปแบบ
โรงเรียนบ่มเพาะชีวติ เพือ่ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ดา้ นการศึกษาวิถพี ทุ ธ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่บ้าน
หนองน้อย   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

• มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสีในการผลิตและเผยแผ่ส่อื
ธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯได้ดำเนินการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
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