ปัญหาต่างๆ
ไม่มีวันจบสิ้น
ตราบใดที่เรายังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้

ค ำ� น ำ�
เมือ่ เราเกิดมา เราพบว่ามีปญ
ั หามากมายอยูร่ อบตัวเรา ค�ำตอบอยูท่ ว่ี า่ เราใช้
ยารักษาโรคแก้ปัญหาไม่ตรงกับโรค ท่านอาจารย์สุชาติได้เคยกล่าวว่า
“ท�ำไมเราต้องท�ำบุญตักบาตร ท�ำไมเราต้องรักษาศีล ท�ำไมต้อง
ปฏิบัติธรรม ต้องนั่งสมาธิ ต้องเจริญปัญญา ต้องฟังเทศน์ฟังธรรม
ก็เป็นเหมือนกับท�ำไมเราต้องรับประทานอาหาร ท�ำไมต้องมีเสื้อผ้า
ไว้สวมใส่ ท�ำไมต้องมีบ้านไว้อยู่ และท�ำไมต้องมียารักษาโรค เพราะว่า
ชีวิตของเรานั้นมีสองส่วน คือร่างกายและจิตใจนั่นเอง”
ท่านอาจารย์ได้ป้อนยารักษาโรค “ท�ำไม” ทุกๆ วัน แต่ “ใจ” ของเรา
ปฏิเสธยาของท่าน ปัญหาคาใจจึงยังคงมีต่อไปและต่อไป แต่อย่างน้อย
วันหนึง่ เราจะฉุกคิดได้วา่ ถ้าเรายอมกินยาของท่าน ปัญหาใจจะเบาบางลง
อีกประการหนึง่ คณะศิษย์ได้รวบรวมจดหมายของเด็กน้อยทีม่ มี าถึงหลวงตา
ของเขาไว้ดว้ ย จากส�ำนวนการเขียนจดหมายของเด็กน้อย ท�ำให้เห็นความ
เป็นธรรมชาติในตัวเขา เห็นศรัทธาของเขาที่มีต่อหลวงตา เข้าใจว่า
เขาสามารถหาที่พึ่งได้อย่างชาญฉลาด การรวมจดหมายของเขาเพื่อว่า
วันหน้า เมือ่ ใบไม้ออ่ นเยาว์เหล่านีเ้ ติบโตเป็นใบแกร่งแข็งแรง เขาจักร�ำลึก
ได้ว่าอะไรคือเครื่องยาใจของเขาในวันวาน
คณะศิษย์

ส า ร บั ญ
ตอบปัญหาคาใจ เล่ม ๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ความเข้าใจเรื่องศาสนา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
การอธิษฐานและการสวดมนต์
เรื่องของกรรม
บาป บุญ คุณ โทษ
การท�ำบุญที่ถูกต้อง
ทุก (ข์) ปัญหา ต้องแก้ที่ใจเรา
แนวทางส�ำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม
ตอบปัญหาข้อสงสัยของเด็กน้อย
Think Good, Speak Good, Do Good
จดหมายเด็กน้อยที่เขียนถึงหลวงตาสุชาติ อภิชาโต
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ผู้ ห า ค ว า ม สุ ข เ จ อ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ชีวติ ของเรามันไปเองนะ มันไม่มใี ครสอน พ่อแม่กส็ อนเราไม่ได้ทางนี้
เพือ่ นฝูงครูบาอาจารย์ทเี่ รียนในมหาวิทยาลัยใครเขาก็สอนเราทางนี้
ไม่ได้ มันหาของมันเอง มันไปของมันเอง เหตุผลที่ออกบวช ไม่ได้
เพราะอกหักหรอก ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยสูญเสียอะไร พ่อแม่ก็อยู่
ถ้าจะอกหักก็ไม่รจู้ ะอกหักตรงไหน จะเสียใจก็ไม่รจู้ ะเสียใจตรงไหน
ถ้าจะถามว่าทุกข์หรือเปล่า ทุกข์อะไร เพราะมันไม่สขุ เพราะสุขทีม่ อี ยู่
มันไม่ถาวร มันสนุกเฮฮาปาร์ตี้เดี๋ยวมันก็หมดแล้ว หมดแล้วมันก็
เศร้าสร้อยหงอยเหงาอีกแล้ว ต้องเฮฮากันใหม่ มันก็เป็นอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ มันถึงเบื่อไง เอ มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้หรือ แต่พอได้
หนังสือธรรมะเล่มแรกนี้มา มันไปเลย ติดใจเลย ก็พบว่ามีนี่หว่า
เลยได้ฝกึ นัง่ สมาธิดู ถึงรูว้ า่ อ๋อ นีข่ องจริง มีแล้วเราสบายใจ เราไม่ตอ้ ง
พึ่งใคร เงินไม่มีก็มีได้ แต่เฮฮาปาร์ตี้นี้มันต้องมีเงินใช่ไหม พอได้
(สมาธิ) คราวนี้ก็ติดใจ อยากจะได้มากๆ อยากจะได้ทั้งวันทั้งคืน

มันก็ตอ้ งปฏิบตั ทิ งั้ วันทัง้ คืน ก็เลยต้องลาออกจากงาน ปฏิบตั อิ ยูป่ หี นึง่
ไม่ท�ำงาน ตัดทางโลกไปทุกอย่าง อยู่เหมือนพระอยู่ปีหนึ่ง
สมัยที่ปฏิบัติอยู่คนเดียวนี้ วันหนึ่งใช้เงินแค่ ๕ บาท ไว้ซื้อข้าวก็อยู่
ได้แล้ว กินข้าวมือ้ เดียว ข้าว ๒ จาน ข้าวจานก๋วยเตีย๋ วชาม เงิน ๕ บาท
สมัยนั้นก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชาม ชามละ ๒ บาท ข้าวจานละ ๓ บาท
พวกข้าวมันไก่มี ๕ บาท ก็อยู่ได้วันหนึ่งแล้ว อาตมาตั้งแต่สมัยที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติธรรม ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องอาหารการกิน อะไรก็ได้
ก็เลือกอาหารที่ชอบบ้างถ้ามีให้เลือก แต่ไม่ต้องเป็นร้านเชลล์ชวนชิม
ส่วนใหญ่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนน กินให้อิ่มก็ใช้ได้แล้ว
เคยเจอพวกฝรัง่ ทีช่ อบอยูแ่ บบซ�ำเหมา พวกนีม้ เี งินแต่อยากจะประหยัด
อยากจะอยูอ่ ยากจะเทีย่ วนานๆ เชือ่ ไหม เขาซือ้ ข้าวแกงกินกัน กินข้าวแกง
ข้างถนนจานละ ๒ บาท ๓ บาท เมือ่ ก่อนเรากลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆ
ยังต้องไปกินร้านอาหารที่ติดแอร์ มีคนเสิร์ฟ พอเห็นเขาท�ำแบบนี้
เราก็บอกตัวเราว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแล้ว เพราะเงินก็มีเหลือน้อย
แล้วก็อยากจะให้อยู่ไปได้นานๆ เพราะไม่อยากจะไปท�ำงาน อยู่เฉยๆ
สบายกว่า ก็เลยประหยัดดีกว่า ยอมกินของถูกๆ แต่ไม่ตอ้ งเป็นลูกจ้าง
ไปให้เจ้านายคอยด่าคอยสั่ง ต้องตื่นแต่เช้าไปท�ำงาน ไปเบียดบน
รถเมล์ กว่าจะได้เงินมาไม่กี่สตางค์ ไม่มีความเป็นอิสระ เรารักความ

เป็นอิสระ จึงยอมล�ำบาก ยอมอด ไม่ค่อยอยากจะรับค�ำสั่งจากใคร
โดยเฉพาะจากคนที่โง่กว่าเราแต่สั่งเราได้เพราะเขารวยกว่าเรา
ตอนนัน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ม็ เี ดินจงกรมบ้าง นัง่ สมาธิบา้ ง อ่านหนังสือธรรมะบ้าง
กวาดบ้านถูบา้ นบ้าง ท�ำอะไรจิปาถะเจริญสติไป ก็มคี วามสุขดี ไม่วน่ ุ วาย
แต่ก็มีทุกข์ด้วยไม่ใช่ไม่มี เวลาเผลอเวลากิเลสออกฤทธิ์ มันก็เซ็ง
เหมือนกัน มันก็อะไรเหมือนกัน บางทีมนั ก็ออกไปข้างนอกบ้าง แต่มนั
ไม่ได้ไปเทีย่ ว ไปเปลีย่ นบรรยากาศ ออกไปอยูแ่ ถวชายทะเลบ้าง ตอนนัน้
พักอยูท่ นี่ าเกลือทีต่ ลาดใหม่ อยูซ่ อยข้างไปรษณีย์ บางทีอยูบ่ า้ นก็อดึ อัด
อยากออกไปข้างนอก บางทีกไ็ ปแช่นำ�้ อาบน�ำ้ ทะเล ไปนัง่ สมาธิกลางแดด
อยู่ชายทะเล ท�ำไปอย่างนี้ แต่ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เปลี่ยนที่บ้าง ครั้งหนึ่งก็เคยไปนอนที่เกาะล้านเลย ไปก็กะจะอด
เอาส้มไปโลหนึ่งแล้วเอากล้วยไปด้วย อยากจะไปหาที่เงียบๆ อยู่
พอปฏิบัติมาได้ปีหนึ่ง เงินที่เก็บจากท�ำงานก็หมด เงินหมดก็ต้องถาม
ตัวเองว่าแล้วจะท�ำอย่างไรต่อ ถ้าจะอยู่แบบนี้ต่อไปมันต้องออกไป
ท�ำงาน ต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าน�้ำค่าไฟค่าอาหาร แต่ค่าบ้านไม่ต้อง
เสียค่าเช่า แต่ถา้ ไปท�ำงานมันก็ไม่ได้ปฏิบตั แิ บบนี้ มันก็เลยมีทางเลือก
๒ ทาง ถ้ายังอยากปฏิบตั อิ ยูม่ นั ก็ตอ้ งบวชเท่านัน้ เอง บวชเพราะอยาก
ปฏิบตั ติ อ่ อยากจะปฏิบตั ใิ ห้เต็มทีท่ งั้ วันทัง้ คืนตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ ปฏิบตั ิ

อย่างเดียว แต่ตอนต้นก็ไม่แน่ใจ ไม่กล้า ไม่รวู้ า่ บวชแล้วจะสึกหรือเปล่า
ก็เลยยังไม่กล้าบวช ถึงต้องลองปฏิบัติไปก่อน ทดสอบจิตใจไปก่อน
ปิดประตู ปิดทางออกของกิเลสทวารทัง้ ๕ ก่อน ตา หู จมูก ลิน้ กาย
ไม่ไปดูไปฟัง ไม่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น ท�ำไปจนกระทั่งรู้สึกว่า
เออ เราพอจะอยู่เป็นพระได้แล้ว ถ้าบวชก็ไม่คิดอยากจะสึกแล้ว
เลยตัดสินใจอย่างนั้น
ทีนจี้ ะบวชทีไ่ หนดี เพราะวัดแถวบ้านมันก็ไม่มใี ครปฏิบตั ิ มีแต่งานสวด
งานศพ งานอะไรต่างๆ มีคนเขาแนะน�ำว่าให้ไปวัดช่องลมทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
เป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในพระวินัย มีการศึกษาปริยัติธรรม และ
โชคดีว่าเจ้าอาวาสเพิ่งไปกราบพระทางสายหลวงปู่มั่นมาทางภาค
อีสาน ไปกราบหลวงปู่ฝั้น ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านไปเห็นวัดป่า ท่าน
ก็มศี รัทธา ท่านก็กลับมาท�ำเป็นวัดป่า ท่านมีทๆี่ ชาวบ้านถวายให้เป็น
สวน ท่านเลยไปปลูกกระต๊อบให้พระอยู่ วันไหนทีท่ า่ นไม่มภี ารกิจทีว่ ดั
ตัวท่านก็ไปอยู่ ไปปลีกวิเวก
ดังนั้นเราก็เลยไปติดต่อกับท่านเจ้าอาวาส คือพระครูบัวเกตุ (หลวงปู่
บัวเกตุ ปทุมสิโร) ไปเล่าว่าเราได้ปฏิบัติได้ศึกษามาอยู่ปีหนึ่งแล้ว
อยากจะบวชเพือ่ ปฏิบตั ิ ไม่อยากทีจ่ ะต้องมาเรียนมาสวดมาท�ำพิธอี ะไร
ต่างๆ ท่านบอกว่า ถ้าบวชกับท่าน ต้องอยูก่ บั ท่านอย่างน้อย ๕ พรรษา

ตามหลักพระวินัย ไปไหนไม่ได้ ก็ต้องอยู่ที่วัดท่าน และท่านก็บอกว่า
วัดนีไ้ ม่มปี ฏิบตั ิ มีแต่ปริยตั คิ อื การเรียน เรียนแล้วก็มกี จิ กรรมกิจนิมนต์
ต่างๆ งานศพ งานสวดอะไรต่างๆ มีการฉันเพล ถ้าอยากจะปฏิบัติ
ก็ตอ้ งไปทางภาคอีสานไปหาพระสายหลวงปูม่ นั่ ตอนนัน้ เป็นครัง้ แรก
ที่เราได้รู้จักชื่อหลวงปู่มั่น เพราะตอนที่เราปฏิบัติ เราไม่ได้ใช้หนังสือ
ของไทย เราได้หนังสือมาจากศรีลังกา เป็นหนังสือที่เขาคัดมาจาก
พระไตรปิฎก สติปัฏฐาน ๔ เป็นพระสูตรของพระพุทธเจ้า ตอนนั้น
มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์
เจ้าอาวาสท่านบอกว่า ถ้าอยากบวชแล้วปฏิบัติ ต้องไปบวชที่วัดบวรฯ
กับสมเด็จพระญาณสังวรฯ ท่านเมตตารับบวช เพราะมีชาวต่างประเทศ
ทีไ่ ปบวชทีว่ ดั บวรฯ จากนัน้ ก็ขออนุญาตท่านไปศึกษากับครูบาอาจารย์
ทีเ่ ป็นสายหลวงปูม่ นั่ ทางภาคอีสาน สมัยนัน้ ก็มหี ลวงปูข่ าว หลวงปูฝ่ น้ั
หลวงปูเ่ ทสก์ หลวงตามหาบัว หลวงปูช่ า เราเลยต้องไปวัดบวรฯ ไปขอ
อนุญาตบวช สมเด็จฯ ท่านก็เมตตาบวชให้ ได้บวชทีน่ นั่ บวชกับสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช
ตอนที่อยู่วัดบวรฯ ก็เจอพระชาวต่างประเทศ เขาก็แนะน�ำให้ไปวัดป่า
บ้านตาดของหลวงตามหาบัว บอกว่าวัดนี้ดีมาก เคร่งมาก ปฏิบัติ
อย่างเดียว ก็เลยเขียนจดหมายไปขออนุญาต เขียนไปหาพระชาว

ต่างประเทศทีอ่ ยูท่ นี่ นั่ ท่านก็ไปกราบขอหลวงตาให้ หลวงตาอนุญาต
ให้ขึ้นไปได้ แต่ให้ไปอยู่ชั่วคราว ท่านไม่รับถาวร
หลังจากที่เราห่มจีวรเป็น บิณฑบาตเป็น ดูแลอัฐบริขารเป็น บวชได้
๖ สัปดาห์แล้ว ก็ขออนุญาตสมเด็จฯ ไปศึกษาอยู่กับหลวงตามหาบัว
ท่านก็อนุญาต ตอนทีข่ ออนุญาตต้องบอกก่อนว่าจะไปอยูก่ บั ใคร ไม่ใช่
ว่าจะขอแสวงหาตามประสีประสา อย่างนี้ไปไม่ได้ เดี๋ยวไปอยู่กับใคร
ก็ไม่รู้ เกิดไปอยูก่ บั อาจารย์ทคี่ ดิ ผิด มีมจิ ฉาทิฏฐิ เดีย๋ วจะสอนให้เห็นผิด
ท�ำให้เป็นภัยอันตรายกับตนเองต่อไปได้ ถ้าพระอุปัชฌาย์ไม่รู้จักกับ
ครูบาอาจารย์ที่เราจะไปขออยู่ด้วย ท่านก็จะไม่ให้ไป
พอไปแล้ว เราก็ไม่เคยกลับมาหาท่านเลย จนได้มาอยูท่ วี่ ดั ญาณฯ ถึงมา
พบท่าน ท่านก็จำ� ไม่ได้ ท่านก็ถามว่าใครบวชให้ พอดีพระเลขาทีอ่ ยูใ่ กล้
พระองค์ท่าน ท่านจ�ำเราได้ เพราะท่านเป็นพี่เลี้ยงตอนที่เราบวช
ท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้บวชให้
เราไปถึงที่วัดป่าบ้านตาด ช่วงนั้นก�ำลังเตรียมตัวจะไปบิณฑบาตพอดี
เพราะเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปตอนเย็น ไปถึงอุดรฯ ตอนเช้ามืด
ก็มศี รัทธาญาติโยมทีอ่ ปุ ฏั ฐากวัดป่าบ้านตาด เขารับจากสถานีมาส่งให้
ทีว่ ดั พอไปถึงวัดก็พอดีพระลงมาท�ำความสะอาดศาลา เตรียมตัวออก
บิณฑบาต พอหลวงตาลงมาก็ได้ไปกราบท่าน พอกราบท่าน ท่านก�ำลัง

ห่มจีวรออกบิณฑบาต ก็เลยได้พูดแค่ว่า “อยู่ได้ชั่วคราว ที่นี่ไม่ว่าง”
แล้วหลังจากนัน้ ก็ไม่ได้คยุ ไม่ได้อะไรกับท่าน ก็อยูไ่ ป ปกติเราก็ไม่ชอบ
ไปคุยกับใคร เวลาอยูก่ พ็ ยายามท�ำหน้าทีข่ องเราไป หน้าทีข่ องทางวัด
ก็ร่วมกับเขาท�ำไป บิณฑบาต ปัดกวาดถูศาลา ก็ท�ำไปตามหน้าที่
ส่วนงานภาวนาเราก็ทำ� ของเรา เวลาเสร็จจากหน้าที่ เราก็กลับไปทีพ่ กั
ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิของเรา เวลาหลวงตาเรียกประชุมก็มานั่งฟัง
ประชุม แต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับท่าน มันเฉยๆ ไม่ได้คิดว่าอยาก
จะคุยกับท่าน
ตอนต้นท่านก็ท�ำท่าว่าอยู่ไม่ได้นะ อยู่ได้ชั่วคราวนะ ตอนหลังท่านก็
บอกว่า อยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะ ก็เลยอยู่ไป ๙ พรรษา อยู่ที่นั่นก็มีกฎ
๕ พรรษาแรกก็ไม่ให้ไปไหน นอกจากมีกิจเหตุจ�ำเป็น พ่อแม่ตายหรือ
อะไรอย่างนีถ้ งึ จะไปได้ ถ้าอยากจะลาไปเทีย่ วทีน่ นั่ ทีน่ ี่ ไปวิเวกทีโ่ น้นทีน่ ี่
ท่านไม่ให้ไป เพราะวัดท่านก็วเิ วกดีอยูแ่ ล้ว วัดท่านก็เป็นสถานทีป่ ฏิบตั ิ
ดีอยู่แล้ว เราก็ต้องการสถานที่อย่างนั้น พอเราได้สถานที่แล้วเราก็
โอเค เรือ่ งอยากอืน่ นีเ้ ราปรับตัวได้ อาหารอะไรต่างๆ กฎระเบียบต่างๆ
เรารับได้ ขอให้มันมีที่ๆ ท�ำให้เราสบายใจ มีที่ให้เราอยู่เงียบๆ เราก็
โอเค ที่บ้านตาดสมัยก่อนก็เป็นแบบเงียบๆ อย่างนี้ แล้วก็ได้อยู่กับ
ครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์มีความรู้ก็ได้รับประโยชน์มาก ไม่ต้อง

คล�ำทาง อ่านหนังสือนีม้ นั ก็ยงั เหมือนคล�ำทางอยู่ แต่กย็ งั ดีกว่าไม่มี
หนังสือเลย แต่อา่ นหนังสือนีถ้ า้ ไม่เข้าใจก็อาจจะหลงทางได้ เหมือน
คนดูแผนทีไ่ ม่เป็น เอาทิศเหนือมาพลิกกลับเป็นทิศใต้อย่างนี้ เวลาดู
แผนที่ตอนต้นมันก็ต้องดูลูกศรก่อนใช่ไหม ลูกศรเขาชี้ทิศเหนืออยู่
ตรงไหน ไม่ใช่กลับหัวกลับหางดู แต่ถา้ มีครูบาอาจารย์นี้ พอเราเดิน
ผิดทาง ท่านก็บอก พอไปติดทางไหน ท่านก็บอก ติดตรงนี้จะเป็น
อย่างนี้ ติดตรงนั้นจะเป็นอย่างนี้นะ
เวลาหลวงตาเรียกประชุม ท่านก็จะเทศน์อบรมอยู่เรื่อยๆ ท่านเทศน์
ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ท่านเทศน์ตั้งแต่ศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นไป
ถึงวิมตุ ติหลุดพ้น แล้วเราก็อาศัยอ่านหนังสือธรรมะของท่าน ตอนนัน้
มีอยู่ ๒–๓ เล่ม มีประวัติหลวงปู่มั่น มีปฏิปทาฯ และก็อ่านแว่นดวงใจ
อ่าน ๓ เล่มนี้เป็นหลัก แล้วก็มีเล่มอื่น พอดีตอนนั้นท่านกลับมาจาก
ลอนดอน ท่านก็มีเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือที่ท่านไปเทศน์ให้
ชาวต่างประเทศฟัง ก็ใช้หนังสือของท่านอ่าน หาเวลาอ่านประมาณวันละ
ชั่วโมงเสริมความรู้ไป ก็เลยไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องไปรบกวนท่าน
แล้วตอนนั้นจิตของเราก็ไม่อยากจะยุ่งกับใคร มันชอบอยู่คนเดียว
ชอบลุยกับกิเลสตัณหาของตัวเอง สูก้ บั เรือ่ งของตัวเอง ก็เลยไม่สนใจใคร
แม้แต่พระด้วยกันเราก็ไม่ไปยุ่งกับใคร มีท่านสุดใจ (เจ้าอาวาสวัดป่า

บ้านตาดปัจจุบนั ) พอดีอยูก่ ฏุ ใิ กล้กนั ก็เลยได้คยุ กันบ้างเวลาไปสรงน�ำ้
เพราะไปสรงที่เดียวกันแถวบ่อข้างบนใกล้กุฏิของท่านตอนนี้
เวลาอยู่กับหลวงตา กิเลสของเราจะยุบยอบไปหมดเพราะความที่
กลัวท่าน หลวงตาช่วยปราบกิเลสให้เรา เพราะเวลากิเลสออกนีท้ า่ น
จะใส่เราทันที ทีท่ า่ นใส่นไี้ ม่ได้ใส่เรานะ ท่านใส่กเิ ลสของเรา เพราะ
กิเลสของเรามันออกมาแสดงลวดลายให้ทา่ นเห็นไง แต่เราไม่รู้ เราท�ำ
อะไรคิดว่าเป็นของดีส�ำหรับเรา แต่มันเป็นของอันตรายต่อจิตใจ
อาจจะดีกับกิเลส ท�ำแล้วเรามีความสุข ได้กินได้เที่ยวได้ดื่มแล้วเรา
มีความสุข เราก็คดิ ว่ามันดี แต่ความจริงมันท�ำให้ใจของเราตกเป็น
ทาสของมัน ของเหล่านี้เวลาไม่ได้ก็ทุกข์
ดังนั้นท่านจะมาคอยช่วยมาไล่ให้พวกเราไปในทางจงกรม เวลาออก
มาเพ่นพ่านท�ำอะไรเป็นเรื่องของกิเลสนี้ เดี๋ยวท่านไล่กลับเข้าไปแล้ว
เวลามานัง่ ฉันน�ำ้ ร้อน ถ้านัง่ เกินเวลา ท่านก็มาไล่แล้ว เรือ่ งฉันน�ำ้ ปานะนี้
ท่ า นเปิ ด โอกาสให้ ฉั น วั น ละครั้ ง ถ้ า ท่ า นเดิ น ผ่ า นมารอบแรกยั ง
ไม่เป็นไร ถ้าท่านมารอบทีส่ องแล้วยังเจอเรานัง่ อยูน่ ี้ ให้รบี โกยได้แล้ว
ไม่งนั้ เดีย๋ วท่านจะใส่แล้ว หลวงตาท่านรูเ้ รือ่ งของกิเลสเพราะท่านผ่าน
มาหมดแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเป็นกิเลส เราคิดว่าไม่เป็นไรๆ แต่มันเป็น
ถ้ามันไม่เป็น ท่านจะไม่มาห้าม

สรุปแล้วเราต่อสูก้ บั กิเลสตัง้ แต่เริม่ ต้นเลยตัง้ แต่ลาออกจากงาน แล้ว
ก็หา้ มตัวเองไม่ให้ไปท�ำตามกิเลส แล้วก็เริม่ สูก้ บั มัน ประกาศสงคราม
ตัง้ แต่วนั นัน้ ว่าต่อไปนีจ้ ะไม่เทีย่ วไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย
จะหาความสุขจากการภาวนาเพียงอย่างเดียว เดินจงกรมนัง่ สมาธิ
ท�ำใจให้สงบ อ่านหนังสือธรรมะ ท�ำแค่นี้ สูม้ นั ไปเรือ่ ยๆ มันก็ลดน้อย
ลงไปเรื่อยๆ และการที่ได้อยู่กับหลวงตานั้นดี เพราะท่านเป็นผู้มี
ความรู้มาก ได้แนะแนวทางหลายอย่าง อุปสรรคต่างๆ เวลาเกิด
ท่านบอกไว้กอ่ นแล้ว มาตรงนีจ้ ะติดสมาธินะ มาตรงนีจ้ ะติดปัญญานะ
พอไปถึงตรงนั้นเราก็รู้เลยว่าจะติดแล้ว เราก็แก้ได้ ไปตรงนี้จะติด
ก็แก้มันไป ก็เลยสบาย มีคนบอกทางไว้ล่วงหน้าแล้ว เราเดินไปถึง
จุดนั้นเราก็รู้วิธีที่จะต้องปฏิบัติ มีครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วเป็น
ผู้สอนนี้มันได้ประโยชน์มาก

ถาม : ที่หลวงพ่อยังเมตตาสอนอยู่ทุกวันนี้
ถึงเเม้ว่าอาจจะเบื่อหรือไม่อยากสอน แต่เป็นเพราะว่า
พระพุทธเจ้าท่านสั่งมาให้สอนหรือเจ้าคะ
พระอาจารย์ : อ๋อ ไม่หรอก มันเป็นปกติของผู้มีความรู้
ของผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของความรู้นี้ ว่าจะสามารถช่วย
เพื่อนมนุษย์ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เป็นเรื่องของ
ความเมตตาของจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิท์ สี่ ะอาดนี้ จะไม่ปรารถนา
อะไรจากใคร ตนเองก็พอแล้ว ตนเองก็อิ่มแล้ว ก็อยาก
จะให้คนอื่นได้อิ่มได้พอเหมือนกับเรา เหมือนกับเรากิน
อาหาร เราเห็นขอทานมานี้ เราก็สงสารใช่ไหม เราก็อยาก
จะแบ่งให้เขากิน เพื่อให้เขาได้อิ่มเหมือนเรา มันเป็น
ธรรมชาติของจิตใจคน ไม่มีใครสั่งหรอก ครูบาอาจารย์
บางองค์ท่านไม่สอนก็มี ไม่ใช่สอนไม่ได้แต่เป็นเพราะท่าน
อาจจะไม่ถนัดในการสอนก็ได้ ท่านไม่มเี ครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
คือการจะสอนธรรมะนี้มันต้องมีความรู้รอบตัวถึงจะสอน
ได้อย่างกว้างขวาง ถ้ามีความรูเ้ ฉพาะตัวนีม้ นั ไม่มเี ครือ่ งมือ
เครื่องมือนี้ก็คือความรู้รอบตัวที่จะมาอธิบายยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบหัวข้อธรรม

1

๑
ความเข้าใจเรื่องศาสนา

2

“ศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนให้หลุดพ้น”

ถาม : ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี
ใช่ไหมค่ะ มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น
ที่สอนให้หลุดพ้น

พระอาจารย์ : ศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดี
ไม่เบียดเบียนกัน ให้ท�ำบุญ ไม่ท�ำบาป จะได้
ไปเกิดบนสวรรค์ ได้ไปอยู่กับพระเจ้า ก็เป็น
ความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน ไม่ขัดกับทางหลัก
พระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้จบตรงนัน้ สวรรค์กเ็ ป็น
อนิจจังเหมือนกัน ถึงแม้จะไปอยู่บนสวรรค์เป็น
เวลาหมื่นปีแสนปี บุญก็หมดได้ เป็นอนิจจัง
เมื่อบุญหมด จิตก็ต้องตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
3

ถาม : คนที่นับถือศาสนาอื่น
ก็ยากที่จะหลุดพ้นได้
พระอาจารย์ : เขาไม่รเู้ รือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด รูเ้ พียง
แต่ว่าเมื่อหมดชาตินี้แล้วก็มีที่ไป ๒ จุด สวรรค์หรือนรก
แล้ ว ก็ จ ะอยู ่ อ ย่ า งนั้ น ไปตลอด ถ้ า ได้ ขึ้ น สวรรค์ ก็ อ ยู ่
บนสวรรค์ไปตลอด ถ้าตกนรกก็จะอยู่ในนรกไปตลอด แต่ทาง
พระพุทธศาสนาไม่สอนอย่างนี้ ถ้าตกนรกก็ไม่ตกไปตลอด มีวนั หมด
พ้นโทษได้เหมือนกับติดคุก เมือ่ หมดเวรหมดกรรมแล้ว ก็กลับมาเกิด
เป็นเปรตบ้าง เป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นมนุษย์บ้าง ตามบุญตามกรรม
ที่ยังไม่ส่งผล โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีอยู่เสมอ
เพียงแต่จะบ่อยหรือไม่บอ่ ย จะดีหรือจะไม่ดี เท่านัน้ เอง แต่จะต้องได้
กลับมาเกิด มาเกิดแล้วก็มาเติมบุญเติมบาปอีก เพราะภพของมนุษย์
เป็นภพเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถเติมได้ทงั้ บาปเติมได้ทงั้ บุญ ภพอืน่ ๆ เป็นที่
เสวยบุญเสวยกรรม ถ้าไปเป็นเทพก็จะไม่ได้ทำ� บุญ เพราะมีแต่ความสุข
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“พุทธศาสนากรองใจได้ละเอียดที่สุด”
ถาม : ถ้าฝรั่งตายไปแล้ว
จะไปไหนคะ
พระอาจารย์ : ก็ไปตามบุญ
ตามบาปเหมือนกับเรานีแ่ หละ

ถาม : ถ้าท�ำบาปก็ไปตกนรก
พระอาจารย์ : คือเราทัง้ หมดนีอ้ ยูใ่ นโลกทิพย์ดว้ ย
กันทั้งหมด เพียงแต่อยู่ชั้นไหน เหมือนอยู่คอนโด
ตึกเดียวกันนี่แหละ จะอยู่ชั้นสูงหรืออยู่ชั้นต�่ำ
ใจเรานีอ้ ยูใ่ นโลกทิพย์ โลกทิพย์นกี้ เ็ หมือนคอนโด
อันหนึ่งที่พวกเราอยู่กัน ทีนี้เราจะขึ้นชั้นสูงชั้นต�่ำ
ก็อยูท่ บี่ ญ
ุ ทีบ่ าปเราท�ำกัน ถ้าท�ำบุญเราก็จะขึน้ ไป
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อยูช่ นั้ บน ถ้าเราท�ำบาปเราก็จะลงไปอยูช่ นั้ ล่าง ชัน้ ล่างก็จะมีความร้อน
ความวุ่นวาย ชั้นบนก็จะมีความเย็นมีความสงบ
ดังนั้นไม่วา่ จะนับถือศาสนาใดก็เหมือนกันหมด เป็นมนุษย์หรือเป็น
เดรัจฉานก็เหมือนกันหมด ใจของเรา ตัวเราทีแ่ ท้จริงนีไ้ ม่อยูท่ รี่ า่ งกาย
แต่อยูท่ ใี่ จ อยูท่ โี่ ลกทิพย์ โลกทิพย์กค็ อื คอนโดอันใหญ่ทสี่ ตั ว์ทงั้ หลาย
อาศัยกันอยู่ ขึน้ ๆ ลงๆ กันไป เหมือนกับเราขึน้ ลิฟท์ลงลิฟท์ ช่วงนี้
วันนีเ้ ราขึน้ ลิฟท์มาท�ำบุญมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราก็นงั่ ลิฟท์ขนึ้ ชัน้ สูง
เดีย๋ วเย็นนีเ้ ราไปกินเหล้ากันเดีย๋ วก็ลงไปชัน้ ล่าง ช่วงนีย้ งั ขึน้ ๆ ลงๆ อยู่
ใจของเราเป็นอย่างนี้ ท่านถึงมีคำ� พูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ใจเป็นเทพ
ใจเป็นพรหม ใจเป็นเดรัจฉาน ใจเป็นเปรต ใจเป็นนรก มันเป็นที่
การกระท�ำของเรา เวลาเราท�ำบุญมันก็เป็นเทพ นัง่ สมาธิกเ็ ป็นพรหม
เวลาปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้กเ็ ป็นพระอริยเจ้า เวลาท�ำบาปก็เป็น
เดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นนรกบ้าง ใจของเรามันเป็นทันที
มันไม่ตอ้ งมารอให้รา่ งกายนีต้ ายไปก่อน ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่
แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว ใจเป็นเทพเป็นพรหมไปแล้ว
อย่างเจ้าชายสิทธัตถะ วันเพ็ญเดือน ๖ นี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เป็น
นิพพานไปแล้ว ถ้านั่งลิฟท์ก็ถึงชั้นสูงสุด เห็นวิวสวยอยู่บนหลังคาเลย
นี่แหละชั้นนิพพาน เห็นทุกอย่าง แต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่ใจนี้
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เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จากเจ้าชายสิทธัตถะ ทีร่ กั ษาศีล
ท�ำทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ออกบวชนี่ก็เป็นเทพแล้ว
พอนั่งสมาธิได้ก็เป็นพรหมแล้ว พอพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อริยสัจ ๔ ปลงได้ ตัดสังโยชน์ได้ ก็เป็นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ พระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระอนาคามี ไปจนถึงพระอรหันต์ อันนีแ้ หละใจของเรา
อยูท่ เี่ ดียวกันหมด ทุกชาติ ทุกภาษา และไม่ใช่แต่เฉพาะสัตว์ที่มีอยู่ใน
โลกนี้เท่านั้น อยู่ในโลกอื่น ในจักรวาลดวงอื่น มันก็ยังมีมนุษย์อย่าง
พวกเรากันเยอะแยะไป แต่ใจมันอยู่ที่เดียวกันหมด เขาเรียกว่าอยู่ใน
โลกทิพย์ แต่ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ
ดังนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ไม่ส�ำคัญ อยู่ที่ว่า
ท�ำอะไร ท�ำบุญหรือท�ำบาป ท�ำบุญก็ขนึ้ สูง ท�ำบาปก็ลงต�ำ่ เพราะเรา
ไม่รไู้ ง เราไม่เคยศึกษา ถ้าเราภาวนาเราจะเข้าใจ เราจะเห็นใจของเรา
พอเห็นใจของเราแล้ว เราจะเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็มีใจแบบ
เดียวกันทั้งหมด ใจของเราทุกคนเหมือนกันหมด ต่างกันตรงที่ว่า
สะอาดมากสะอาดน้อย สกปรกมากสกปรกน้อย ถ้าโลภโมโทสันมาก
ท�ำบาปท�ำกรรมมาก ก็สกปรกมาก ถ้าโลภโมโทสันน้อย ท�ำบุญ
รักษาศีลภาวนามาก ก็จะสะอาดมาก
การมาภาวนามานั่งสมาธิ มารักษาศีล มาท�ำทาน นี้ก็เป็นการมา
กลั่นกรองใจเราให้สะอาดมากขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับน�้ำดีๆ นี่เอง
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น�ำ้ นีเ้ ราจะท�ำให้มนั เปือ้ นก็ได้ ท�ำให้มนั สะอาดก็ได้ น�ำ้ ทีเ่ ปือ้ นเราท�ำให้
มันสะอาดได้โดยหาทีก่ รองมา เช่นเดีย๋ วนีน้ ำ�้ ประปาบางแห่งมันสกปรก
มีตะกอนมีอะไรมาก เราก็ซอื้ เครือ่ งกรองมากรอง เราก็จะได้นำ�้ สะอาด
น�้ำสะอาดพอตกลงมาบนท้องถนน มันก็กลายเป็นน�้ำสกปรกไป เช่น
น�ำ้ ฝนนีเ้ ป็นน�ำ้ ทีส่ ะอาด พอตกลงมาจากฟ้ามาถึงดินมันก็ไปคลุกเคล้า
กับฝุ่นกับดินกับของปฏิกูลต่างๆ มันก็กลายเป็นน�้ำสกปรกไป ต้อง
บ�ำบัดกัน บ�ำบัดน�้ำเสียกัน การบ�ำบัดก็เป็นการกลั่นกรอง เป็นการ
กรองน�้ำให้มันสะอาดขึ้นมา
การท�ำทาน การรักษาศีล การภาวนา นี้เป็นการกรองใจของเราให้
สะอาด ส่วนการท�ำบาป การท�ำตามความโลภ ท�ำตามความโกรธ ท�ำตาม
ความหลง นี้จะท�ำให้ใจของเราสกปรกเพิ่มมากขึ้นไป ใจสกปรกก็จะ
มี ค วามรุ ่ ม ร้ อ น มี ค วามทุ ก ข์ เ พิ่ ม มากขึ้ น ไป ใจที่ ส ะอาดก็ จ ะมี
ความสงบ มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไป ใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้
ใจของเราจะนับถือศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น ทุกศาสนาจึงสอน
คล้ายๆ กัน สอนให้เรามากรองใจ เพียงแต่ศาสนานีก้ เ็ ป็นบริษทั ทีผ่ ลิต
เครื่องกรองออกมา แต่ละบริษัทก็มีความสามารถกรองน�้ำได้สะอาด
ไม่เท่ากัน ศาสนาส่วนใหญ่กจ็ ะกรองได้เพียงขัน้ ระดับพรหมเท่านัน้ เอง
เพราะว่าไม่มใี ครจะรูร้ ะดับของพระอริยเจ้าได้นอกจากพระพุทธเจ้า
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ดังนัน้ พระพุทธศาสนานีจ้ ะกรองแบบละเอียดทีส่ ดุ เลย กรองหมดเลย
แต่ศาสนาอืน่ นีย้ งั ไม่สามารถกรองความโลภ ความโกรธ ความหลง
ให้หมดไปได้ เป็นพรหมก็ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่
เป็นเทพก็ยงั มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ เพียงแต่วา่ มีทาน
มีศลี มีสมาธิ คอยเบรคมันไว้เท่านัน้ เอง คอยคุมมันไว้ มันก็เลยไม่ไป
ท�ำบาป พวกที่ไม่มีทาน ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ พวกนี้จะไปท�ำบาปกัน
เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง มันจะผลักดันให้ไปท�ำเพราะ
ไม่มีเบรค ไม่มีทานมาคอยเบรคอย่างที่บอก แทนที่จะเอาเงินมา
ท�ำบุญ ก็เอาไปเที่ยวกัน ไปกินเหล้าเมายากัน กินเหล้าเมายาแล้ว
ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ไปท�ำบาปท�ำกรรมกันขึ้นมา ทุกศาสนาจึง
สอนให้เลิกอบายมุขทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะศาสนาไหนก็ตาม ของฝรัง่ ของแขก
ก็แบบเดียวกัน สอนไม่ให้ไปเสพสุรายาเมา ไม่ให้ไปเล่นการพนัน ไม่ให้
ไปเที่ยวกลางคืน ไม่ให้ไปท�ำบาป ไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ ไม่ให้ลักทรัพย์
ไม่ให้ประพฤติผดิ ประเวณี เหมือนกันทุกศาสนา ศาสนาสอนให้สวดมนต์
ไหว้พระเหมือนกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็เหมือนกับการสวดมนต์
สวดแล้วก็ทำ� ให้ใจเย็นสบาย ไม่ไปคิดถึงเรือ่ งของความโลภ ความโกรธ
ความหลง บางศาสนาก็ให้นับลูกประค�ำ อันนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิ
เจริญสติ เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ
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“พุทธศาสนิกชนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธแค่เปลือก”
ถาม : มีคนตั้งข้อสังเกตว่า
เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก
ประชากรในประเทศมากกว่าร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ
แต่ท�ำไมยังมีปัญหาสังคมและปัญหาความแตกแยก
ทั้งๆ ที่คนส่วนมากของประเทศนับถือพุทธศาสนา
พระอาจารย์ : เพราะว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยนี้เป็น
พุทธเปลือก ไม่ใช่พุทธแก่น เข้าใจไหม ถ้าเป็นผลไม้
ก็มีแต่เปลือก ไม่มีเนื้อ แกะทุเรียนออกมานี้ไม่มีเนื้อข้างใน เนื้อถูก
กระรอกกระแตมันขโมยกินไปหมด มีแต่เปลือกทุเรียน มีแต่เปลือกส้ม
เปลือกกล้วย นีค่ อื พุทธศาสนาของประเทศไทยในวันนี้ ถาวรวัตถุตา่ งๆ
ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเปลือกของศาสนา ไม่ใช่แก่นของศาสนา
แก่นอยูท่ ตี่ รงไหน แก่นของศาสนาอยูท่ ปี่ ริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ปริยตั ิ
แปลว่าการศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบตั กิ ค็ อื การปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนให้ปฏิบตั ิ ปฏิเวธก็คอื การได้บรรลุผล
ตามทีป่ ฏิบตั ิ นีค่ อื แก่นของพระพุทธศาสนาทีห่ ายไปจากพระพุทธศาสนา
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ในประเทศไทย มีอยู่บ้างมีจ�ำนวนน้อย มีอยู่กับพระที่เรียกว่าพระสาย
พระป่าเป็นส่วนใหญ่
ถาม : ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าจ�ำนวนน้อย
เพราะจ�ำนวนพระสงฆ์ในไทย จากสถิติข้อมูล
ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสงฆ์ในไทย
ที่บวชตามประเพณี บวชเรียน และบวชยังไม่สึก
ยอดประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ รูป ถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
จ�ำนวนพระป่าจากจ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ รูป
ก็ถือว่าน้อยมาก ไม่น่าจะถึงร้อยละ ๒๐
พระอาจารย์ : ไม่รู้ว่ามีถึง
๒๐,๐๐๐ หรือเปล่า
ถาม : เป็นเพราะว่าคนไทยเราไม่ได้ศึกษาให้รู้ถึง
ความหมายที่แท้จริงของค�ำสอน แต่ไปยึดกับพิธีกรรม
ท�ำบุญตักบาตร ท�ำบุญวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก็ถือว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว
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พระอาจารย์ : ถ้าว่าศึกษาก็น้อย ศึกษาแบบไม่ครบ
หลักสูตร ศึกษาแบบบอกปากต่อปาก พ่อแม่สอนลูกกันมา
ก็สอนกันในระดับทานเป็นส่วนใหญ่ คือท�ำบุญใส่บาตร
เลี้ยงพระ เลี้ยงเพล อันนี้จะเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธเรา แต่จะ
ไม่เข้าถึงระดับสูงคือศีลหรือภาวนากัน ภาวนานี้มันเป็นระดับที่ท�ำ
ให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ผิดถูกดีชั่ว
ดังนั้นการท�ำทานอย่างเดียวนี้จะไม่สามารถที่จะท�ำลายความหลง
ที่ ห ลอกให้ ด วงจิ ต ดวงใจนี้ ไ ปหลงกั บ การหาลาภยศสรรเสริ ญ
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จึงเป็นที่มาของการกระท�ำบาป
การกระท�ำผิดต่างๆ เพราะความโลภอยากได้ ล าภยศสรรเสริ ญ
อยากได้ ค วามสุ ข ทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กาย โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ศึ ก ษาผลเสี ย
ที่ตามมา ถ้าหาด้วยการกระท�ำบาปคือคอรัปชั่น คนจึงไม่กลัวบาป
คนจึงไม่กลัวคอรัปชั่น ท�ำกันอย่างเปิดหน้าเปิดตา ท�ำกันอย่างเป็น
กิจลักษณะ เป็นที่รูักันทั่วสังคม มันก็เลยเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจ
ของคนไทยเราทุกวันนี้ในเรื่องของการคอรัปชั่น ทุกคนท�ำบาปกัน
เพราะทุกคนรู้ว่าอันนี้เป็นวิธีที่จะท�ำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการกัน
ไม่วา่ จะท�ำอะไรจะต้องมีเบีย้ ใบ้รายทาง ไม่มอี ะไรทีแ่ บบตรงไปตรงมา
เพราะว่าไม่ได้ศึกษากัน หรือว่าถ้าได้ศึกษาก็ศึกษาเพียงระดับทาน
เท่านั้นเอง
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คนไทยนี้ดีอย่างคือใจบุญ ชอบท�ำทาน วัดวานี้อยู่ที่ไหนจะไม่อดยาก
จะไม่อดตาย ถ้ามีคนไทยอยู่ คนไทยชอบท�ำบุญมาก สังเกตเวลา
คนไทยเข้าวัดนีห้ วิ้ ของเต็มไปหมด เหมือนไปชอปปิง้ มาจากทีไ่ หนก็ไม่รู้
เวลาต่างชาติเดินเข้าวัดนีเ้ ดินเข้ามาตัวเปล่า วัดวาทีไ่ ปตัง้ อยูเ่ มืองนอกนี้
ถ้าไม่มชี มุ ชนชาวไทยหรือชาวเขมรหรือลาวอยู่ ไปไม่ได้หรอก เพราะถ้า
รอให้ชาวต่างประเทศไปสนับสนุนนีเ้ ขาคงจะอดตาย เพราะชาวต่างประเทศ
เขาไม่มธี รรมเนียมเรือ่ งการท�ำทานกัน ไม่เหมือนชาวไทย พอเข้าวัดนี้
เหมือนได้ขึ้นสวรรค์กัน ข้าวของมีอะไรขนกันเข้าไป ฝรั่งมองยังงง
เลยว่า โอ๊ย มันขนอะไรมาเยอะแยะ พระก็มีไม่กี่องค์ ไม่ดูกันบ้างว่า
พระกินหมดหรือเปล่า จะเอาไปไหนก็ไม่สนใจ ขอให้ได้ทำ� อันนีด้ อี ย่าง
เรือ่ งของคนไทย เรือ่ งบุญนีเ้ ท่าไหร่เท่ากัน เชือ่ บุญแต่ไม่เชือ่ ศีล ไม่คอ่ ย
มีศลี กัน ไม่เชือ่ ภาวนากัน มันก็เลยไม่คอ่ ยได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
สักเท่าไหร่ สังคมจึงมัวเมาอยูก่ บั เรือ่ งอบายมุข มัวเมาอยูก่ บั เรือ่ งการ
คอรัปชั่น การท�ำบาปด้วยวิธีการต่างๆ
อันนีแ้ หละคือพระพุทธศาสนาของไทยเราเป็นอย่างนี้ มีนอ้ ยทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ได้ครบทั้ง ๓ ส่วน ทานก็ท�ำ ศีลก็รักษา ภาวนาก็ภาวนา คือภาวนา
ก็หาเวลาเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ก็ยงั ดี เช่น วันธรรมสวนะ
วันพระอย่างวันนี้ สมัยก่อนเมืองไทยเราจะมีวนั หยุดคือวันโกนกับ
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วันพระ วันโกนเพือ่ จะได้เตรียมตัวเตรียมการเตรียมอาหาร เตรียมข้าว
เตรียมของ เตรียมอะไรต่างๆ วันพระก็จะได้เข้าวัดมาท�ำบุญให้ทาน
มารักษาศีล รักษาศีลของนักบวชคือรักษาศีล ๘ แล้วก็อยูว่ ดั ภาวนา
นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อันนีค้ อื การปฏิบตั ขิ อง
ชาวพุทธที่ถูกต้อง ต้องมีอย่างนี้ มีผู้น�ำของประเทศท�ำอย่างนี้ให้
ประชาชนได้ดกู นั บ้างหรือเปล่า นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี วันพระ
หยุดการท�ำงาน ๑ วัน เข้าวัดท�ำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม
เดินจงกรม นั่งสมาธิ นอนวัด ถือศีลอุโบสถ มีท�ำกันบ้างหรือเปล่า
นีค่ อื หน้าทีข่ องชาวพุทธเรา ขัน้ ต�ำ่ นะ ขัน้ น้อยทีส่ ดุ คืออาทิตย์ละ ๑ ครัง้
นีไ่ ม่มเี ลย แล้ววันธรรมดาตอนเช้าก็ตอ้ งตักบาตรก่อนไปท�ำงาน รักษา
ศีล ๕ คือจะไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด กลับบ้านตอนเย็น อาบน�้ำ
รับประทานอาหาร เสร็จแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิกอ่ นเข้านอน
นี่มันไม่มีกันอย่างนี้ ถึงบอกว่ามันไม่มีแก่นไง ไม่มีเนื้อ มีแต่เปลือก
เปลือกก็คอื ท�ำทาน บริจาคท�ำบุญ งานกฐิน งานผ้าป่า งานสร้างเจดีย์
สร้างโบสถ์นี้ โอ้โห้ ต่างคนต่างแย่งกันท�ำ ประกาศชือ่ เอาหน้าเอาตากัน
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“พุทธศาสนาสอนให้ทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย”
ถาม : บางคนอาจจะเข้าใจว่าการปล่อยวาง
เป็นการไม่รับผิดชอบ ขี้เกียจ เกียร์ว่างค่ะ
บางคนก็ยอมรับว่าการเกิดเป็นธรรมดา ยังไงก็ต้องเกิด
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติ
เขาบอกว่าทุกข์ก็ทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายก็ยอมรับ
พระอาจารย์ : ใช่ ชีวิตเขาก็จะวนเวียนอย่างนี้
ไปโดยไม่รู้ตัว ฆ่าตัวตายกันก็มากทุกวันนี้ เมื่อมี
ปัญหา รับกับสภาพไม่ได้ ก็ยุติปัญหาด้วยการ
ฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหา เพราะตัวที่
ถูกฆ่าเป็นเพียงหุ่นเท่านั้นเอง ถ้าจะฆ่าต้องฆ่า
ตัวเชิด คือตัณหาความอยากทั้งหลาย ที่ต้องฆ่า
กลับไม่ฆ่า ไปฆ่าร่างกาย
เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนแสวงหาการตรัสรู้
ก็จะฆ่าร่างกายด้วยการไม่กินข้าว อดข้าวถึง
๔๙ วัน แต่ตัวเชิดยังมีก�ำลังเต็มที่อยู่ในจิตในใจ
จึงทรงเห็นว่าความทุกข์มันอยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ที่
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ร่างกาย ตัวที่ท�ำให้ต้องดิ้นรนกวัดแกว่งแสวงหา
ต่างหากที่ต้องฆ่า แล้วก็ฆ่ามันได้ ระงับมันได้
หยุดมันได้ แต่ตอ้ งเห็นด้วยปัญญาว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้
นั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ให้โทษมากกว่าให้คุณ
ให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข เป็นสุขตอนต้น
แต่ทุกข์ตอนปลาย เวลาได้เป็นนายกฯ ก็ดีอกดีใจ
พอตกเก้าอี้ไปก็เป็นทุกข์
ศาสนาสอนให้ทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย ทุกข์
ด้วยการต่อสู้กับความอยาก คนที่เลิกบุหรี่ได้นี่
สบายกว่าคนทีต่ ดิ บุหรี่ คนทีเ่ ลิกเหล้าได้สบายกว่า
คนที่ติดเหล้า แต่เวลาเลิกนี่มันทรมานจิตใจ แต่ก็
ไม่นาน ไม่กี่วัน ถ้าฝืนได้ อดได้ ทนได้ ถ้าท�ำจิต
ให้สงบได้ ก็จะไม่ยาก พอห่างไปสักระยะหนึ่ง
ความอยากก็จะเบาลงไปๆ แล้วก็หมดไป ถ้าจะโผล่
กลับมาอีก ถ้ามีปัญญาเห็นว่าเป็นโทษมากกว่า
เป็นคุณ ก็จะไม่กล้าแตะ
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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“เรียนแล้วไม่ปฏิบัติเหมือนตาบอดคล�ำช้าง”
ถาม : มีการพูดกันว่า พุทธประวัติตอนที่
พระพุทธเจ้าออกบวชเพราะสาเหตุการเมือง
และมีวิเคราะห์กันตอนพระพุทธเจ้าประสูติว่า
จะมีทารกที่ไหนก้าวเดินได้ ๗ ก้าว
อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : หมายความว่าพวกหูหนวกตาบอด ไม่มี
ปัญญาเข้าถึงตัวจิต ไม่รู้ว่าพลังของจิตนั้นเป็นอย่างไร
คนที่มีพลังจิตท�ำได้นะ เกิดมาแล้วเดิน ๗ ก้าว ไม่ใช่เป็น
เรื่องยากเย็นเลย ระดับจิตของพระพุทธเจ้า ระดับพระโพธิสัตว์ เป็น
เรือ่ งง่ายดายมาก แต่กพ็ ดู แบบคนไม่ปฏิบตั ิ เรียนอย่างเดียว เรียนแล้ว
ก็เป็นเหมือนตาบอดคล�ำช้างแล้วมาทะเลาะกันว่าช้างเป็นเชือกบ้าง
เป็นงูบา้ ง เป็นฝาผนังบ้าง คือพวกศึกษาแล้วไม่ปฏิบตั ิ ดังนัน้ อย่าสนใจ
กับพวกใบลานเปล่าทีเ่ ต็มไปด้วยกิเลส โมหะ อวิชชา อยูใ่ นหัวใจ ไปฟัง
หลวงปู่หลวงตาที่ไม่ได้เรียนนักธรรมดีกว่า ฟังพระที่ท่านปฏิบัติเข้า
ถึงตัวจิตดีกว่า แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไร จิตเป็นตัวที่ลึกลับ มหัศจรรย์
อย่างยิง่ มีความรูค้ วามสามารถทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ
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จะเข้าไม่ถึงความจริงอันนี้ ต้องปฏิบัติแล้วจะไม่สงสัยเรื่องความรู้
ความสามารถของพระพุทธเจ้า ส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติ มันเป็นอจินไตย
มันอยู่เหนือวิสัยที่จะรู้ได้ เรื่องของจิตถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นความ
สามารถของจิต และจะไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไร
เรื่องพระพุทธเจ้าอดข้าวถึง ๔๙ วันได้อย่างไร คนธรรมดานี้อดเพียง
มื้อเย็นยังอดไม่ได้เลย นับประสาอะไรอดตั้ง ๔๙ วัน จิตของเรากับ
จิตของท่านมันคนละระดับกัน เราไม่สงสัยเลยเรื่องที่พระพุทธเจ้า
เกิดมาแล้วเดินได้ ๗ ก้าว ขนาดวัว ควาย มันออกมายังเดินได้เลย
แล้วท�ำไมคนระดับพระพุทธเจ้าออกมาแล้วจะเดินไม่ได้ เด็กอัจฉริยะ
มีไม่ใช่หรือ เด็ก ๑๓ ขวบ ๑๔ ขวบ เรียนจบปริญญาก็มี ความรู้เขา
ระดับปริญญาตรี เพราะจิตของเขามันระดับอัจฉริยะ
จิตนีท้ า่ นแบ่งไว้ ๓ ระดับ จิตทีฉ่ ลาดกว่าพ่อกับแม่ จิตทีฉ่ ลาดเท่ากับ
พ่อแม่ และจิตที่โง่กว่าพ่อแม่ จิตของพระพุทธเจ้าเป็นอภิชาตจิต
อภิชาตบุตร เป็นบุตรทีฉ่ ลาดกว่าเก่งกว่าพ่อแม่ ก็ขนาดเอาครูบาอาจารย์
มาสอน พระพุทธเจ้ายังรูม้ ากกว่าครูบาอาจารย์ทมี่ าสอนอีก เพราะจิต
ท่านได้ศกึ ษามาแล้วนับไม่ถว้ นในอดีตชาติ มันติดมากับจิต ไม่ได้หาย
ไปไหน เราเห็นไหมคนทีเ่ กิดมาแต่ละคนมีความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน
บางคนเก่งเรื่องวาดภาพ ไม่ต้องมีใครสอนก็วาดได้อย่างสวยงาม
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บางคนก็เก่งเรื่องการแต่งเพลงแต่งดนตรี ของพวกนี้เป็นพรที่ติด
มากับตนเอง เป็นสิ่งที่เคยท�ำมาในอดีตชาติ บางคนก็เก่งทางด้าน
คณิตศาสตร์ บางคนก็เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพวกนี้พ่อแม่
สอนไม่ได้ มันไม่ได้มาจากพ่อแม่ มันมาจากกรรมทีเ่ รียกว่าการกระท�ำ
ในอดีต ท่านถึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กรรมเป็นผู้ให้ก�ำเนิดคือการกระท�ำของเราต่างๆ นานา นี่แหละที่จะ
ท�ำให้เรามีความรู้ความสามารถต่างๆ
อย่างชาตินเี้ ราก�ำลังมาสร้างกรรม มาสร้างความรูค้ วามสามารถให้กบั
จิตกัน ลองนั่งสมาธิจนได้ฌาน ชาติหน้าก็นั่งได้อย่างสบาย แต่ชาตินี้
ที่นั่งไม่ได้เพราะชาติก่อนมันไม่เคยนั่งกัน ชาติก่อนมันมีแต่นั่งดูละคร
ดูทีวีกัน เข้าใจไหม เรื่องของจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ไม่เหมือนร่างกาย
จิตเหมือนร่างกายที่เปลี่ยนเสื้อผ้า ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเสื้อผ้า
ของจิต แต่ตัวจิตเป็นตัวเดิม นิสัยเดิม เคยฉลาดก็ฉลาดเหมือนเดิม
เคยโง่ก็โง่เหมือนเดิม
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“พระวินัย คือ ผู้น�ำ”
ถาม : พระอาจารย์ครับ ช่วงนี้ชาวพุทธ
มีการหวั่นใจกันว่าใครจะมาเป็นพระสังฆราชฯ
พระองค์ที่ ๒๐ เป็นผู้น�ำสงฆ์
พระอาจารย์ : ผู้น�ำที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแต่งตั้ง
ผู้ที่มีต�ำแหน่งจากการแต่งตั้งไม่ใช่ผู้น�ำที่แท้จริง อย่าง
พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครแต่งตั้งท่าน การแต่งตั้งผู้น�ำเป็น
เรือ่ งลัทธิ แต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าท่าน
จะปรินิพพาน ท่านก็ไม่ได้ทรงเเต่งตั้งใครขึ้นมาเป็น
ศาสดาแทนพระองค์ท่าน แต่พระพุทธเจ้ากลับตอบคนที่
ทูลถามว่ามีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเธอ
ดังนัน้ ผูน้ ำ� ของพวกเรา คือ พระธรรมวินยั พระธรรมค�ำสอน
พระไตรปิฎกทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อันนีแ้ หละคือ
ผูน้ ำ� ของเรา ไม่ใช่พระองค์นั้นพระองค์นี้ แต่ถ้าท่านเป็น
พระอรหันต์ก็จะมาช่วยขยายความช่วยให้พระไตรปิฎก
ที่รู้สึกว่ายากเย็นมาอธิบายให้เข้าใจง่ายแสนง่ายเท่านั้น
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แต่ไม่ต้องแต่งตั้งผู้สืบทอดเพราะเป็นเรื่องทางโลก ที่คิดแบบทางโลก
คือต้องมีผนู้ ำ� ก็เลยคิดว่าพระพุทธศาสนาต้องมีผนู้ ำ� แต่จริงๆ แล้วทาง
พระพุทธศาสนาไม่ต้องมีผู้น�ำ ผู้น�ำของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ
การแต่งตั้ง แต่เกิดจากคุณธรรมของแต่ละท่าน ใครมีคุณธรรม
คนนั้นแหละเป็นผู้น�ำโดยอัตโนมัติ แล้วจะมีผู้แสวงหามาเดินตาม
เรือ่ งการแต่งตัง้ เป็นเรือ่ งลัทธิ คล้ายพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ เพราะ
พระพุทธศาสนาไม่มีการแต่งตั้งผู้น�ำ
ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั อิ ย่ากังวล เรามีผนู้ ำ� ตลอดเวลาอยูแ่ ล้วคือพระธรรมวินยั
ของพระพุทธเจ้านัน่ แหละ พระสูตรส�ำคัญๆ ไม่กพี่ ระสูตรก็พาพ้นทุกข์
ได้แล้ว แต่ใครจะเป็นผูน้ ำ� เราก็ไม่ปฏิเสธ เพราะเรายังอยูใ่ นกรอบของ
การสมมุติอยู่ เขาให้มีผู้น�ำก็ต้องรับทราบไป แต่จะเดินตามหรือไม่
ก็ตอ้ งดูกอ่ นว่าจะพาไปทางไหน พาไปลงนรกก็ไม่ไปอยูด่ ี พระพุทธเจ้า
สอนว่าอย่าไปเชื่อ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขา
พาเราไปมันถูกหรือมันผิด พาไปนรกหรือไปสวรรค์ พระพุทธเจ้า
ท่านฉลาด มีธรรมะทีค่ อยปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ถกู สิง่ ต่างๆ
พาหลงไปได้
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“ความส�ำคัญของพระพุทธรูป”
ถาม : พระกรรมฐานหรือพระสายป่าคิดเห็นอย่างไร
กับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจ�ำพวกพระเครื่อง
หรือเครื่องรางของขลัง ถ้าหากตัวผู้บูชาไร้ซึ่งจิตใจ
ฝักใฝ่ธรรม พลานุภาพที่เชื่อนั้นจะเกิดหรือไม่
พระอาจารย์ : เป็นของไร้สาระทั้งนั้นแหละ
เป็นตุก๊ ตาหลอกเด็ก จิตทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาก็เหมือนเด็ก
ให้ตกุ๊ ตาเด็ก เด็กเอาไปเล่นก็ดอี กดีใจ คิดไปต่างๆ
นานากับตุ๊กตา ความจริงก็แค่ตุ๊กตาเท่านั้นเอง
เป็นวัตถุชิ้นหนึ่ง มันไม่มีพลานุภาพอะไรในวัตถุ
เหล่านั้น
พระสายปฏิ บั ติ นี้ ท ่ า นไม่ ส นใจเรื่ อ งวั ต ถุ ม งคล
ต่างๆ ท่านสนใจอยู่กับกรรมอย่างเดียวเท่านั้น
ท่านจึงตัง้ หน้าตัง้ ใจปฏิบตั แิ ต่กรรมดี คือ เจริญศีล
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สมาธิ ปัญญา ทีเ่ ป็นทางไปสูค่ วามเป็นมงคลอย่างแท้จริง นอกนัน้ แล้ว
เป็นของปลอมของหลอกทัง้ นัน้ ของจริงของแท้อยูท่ ก่ี รรม คือการกระท�ำดี
คิดดี ท�ำดี พูดดี เท่านั้น ถึงจะได้สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างแท้จริง
ดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆ แต่ก็
ไม่ต้องไปประมาท ไม่ต้องไปลบหลู่ ใครจะเชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อไป
ใครเขาจะให้มาก็รับไว้ ขอบอกขอบใจอนุโมทนาว่ากันไปเพื่อไม่ให้
เสียน�้ำใจ เสร็จแล้วก็เอาไปวางในที่สมควรก็พอ เห็นไหม ฝรั่งมันตัด
เศียรพระไปตัง้ เป็นของประดับในบ้าน ไม่เห็นมันตายเลย ไม่เห็นอะไร
เกิดขึ้นเลย มันก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไร เพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นเพียงวัตถุ
ชิน้ หนึง่ เท่านัน้ เอง เพียงแต่วา่ มีความหมายต่อผูท้ รี่ คู้ วามหมายของวัตถุ
ชิ้นนั้น การมีพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องภัยอันตรายต่างๆ
เพราะปกป้องไม่ได้ พระพุทธรูปนีม้ ไี ว้เพือ่ ให้เราระลึกถึงค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ให้ระลึกถึงวิธีการด�ำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เรา
ปฏิบัติตามเท่านั้นเอง ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรมากไปกว่านั้น
ดังนัน้ อย่าไปหลงกับเรือ่ งวัตถุตา่ งๆ แต่กไ็ ม่ตอ้ งไปลบหลู่ พระบางรูป
ท่านถึงกับลบหลู่พระพุทธรูป อันนี้ก็ไม่สมควร เพราะว่ามันเป็น
การท�ำลายจิตใจของผูท้ เี่ ขายังหลงยังมีความเคารพอยู่ ถึงแม้ตวั เอง
จะคิดว่าไม่มีความส�ำคัญอะไร ก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่ ไปท�ำลาย
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ศรัทธา แต่บอกสอนได้ว่าพระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่ออะไร ให้เข้าใจ
ความหมายของการมีพระพุทธรูปที่ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ได้
ถ้าทุกครัง้ ทีเ่ ราเห็นพระพุทธรูปแล้วท�ำให้เราอยากจะท�ำบุญ รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม อย่างนีก้ ด็ ี ดีกว่าไม่มพี ระพุทธรูป แต่ถา้ เห็นพระพุทธรูป
แล้วคิดว่า โอ๊ย เราจะปลอดภัย เราจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ขโมย
จะไม่ขนึ้ บ้าน ท�ำมาค้าขายจะไม่ลม่ จม อันนีก้ เ็ ป็นความหลง เพราะ
มันขัดกับหลักของความจริง
ความจริงก็คือ อนิจจัง คือไม่เที่ยงเท่านั้นเอง อนัตตา ก็คือไม่มีใคร
ไปควบคุมบังคับไปสัง่ ให้เหตุการณ์เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีไ้ ด้เสมอไป
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งมี เ จริ ญ ก็ ต ้ อ งมี เ สื่ อ มไปเป็ น ธรรมดา มี เ กิ ด ก็ ต ้ อ ง
มีดับไป ไม่มีใครมายับยั้งความจริงอันนี้ได้ เปลี่ยนแปลงความจริง
อันนี้ได้ นี่คือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจ แล้วเราจะได้ปฏิบัติกับสิ่งต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
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“กราบ ๓ ครั้ง
เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ”
ถาม : การกราบ ๓ ครั้ง ของชาวพุทธ
ควรวางจิตวางใจอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : กราบครั้งแรกก็ระลึกถึงพระพุทธคุณ
ครัง้ ที่ ๒ ก็ระลึกถึงพระธรรมคุณ ครัง้ ที่ ๓ ก็พระสังฆคุณ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ แต่สมัยนี้เขากราบพระ ๑ ๒ ๓ กัน
เอ้า ลูกกราบพระ ๑ ๒ ๓
หลวงตาท่านพยายามสอนว่า กราบพุทโธ กราบธัมโม กราบ
สังโฆ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า อันนีม้ นั ก็ไม่ได้ระลึกถึงตอนที่
เรากราบหรอก เพียงแต่ให้เรารู้ว่าเรากราบอะไร ถ้าเรา
ไม่รู้ก็ให้ไปศึกษาเสีย ไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าคือใคร
พระธรรมค�ำสอน สอนอะไร พระสงฆ์สาวกท่านเป็น
สงฆ์สาวกได้อย่างไร ให้เราไปศึกษา ศึกษาแล้วเราจะได้
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เห็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ท่านยิ่งใหญ่
ที่เรากราบเพราะท่านยิ่งใหญ่ ท่านอยู่เหนือโลก อยู่เหนือความทุกข์
อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด พวกเรานี้ยังติดอยู่กับการเวียนว่าย
ตายเกิด เหมือนกับการติดคุก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านเป็น
เหมือนคนแหกคุก ท่านแหกคุกได้ ถ้าเราอยากจะเเหกคุก เราก็ต้อง
ศึกษาวิธีการแหกคุกจากท่าน ถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์
จากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของการมีถาวรวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระธาตุ
สร้างเจดียเ์ พือ่ บรรจุพระธาตุไว้เพือ่ จะได้อยูไ่ ปนานๆ ถ้าไม่มที บี่ รรจุเก็บไว้
อยูใ่ นทีไ่ ม่ถาวรก็หายได้ แต่ถา้ เก็บไว้ทถี่ าวรก็อยูไ่ ด้ ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี
เรามีเจดีย์กราบไหว้กันทุกวันนี้ก็ให้เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เท่านัน้ เอง เพราะสมัยก่อนไม่มหี นังสือ หรือถ้ามีกไ็ ม่แพร่หลาย
คนรูห้ นังสือก็มนี อ้ ย ก็เลยต้องสร้างทีเ่ ก็บพระธาตุให้มนั เด่นให้มนั ใหญ่
ใครมาก็มองเห็นก็อยากจะรูว้ า่ คืออะไร ต้องการอยากจะรู้ อยากจะศึกษา
ศึกษาแล้วปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์ แต่ถ้าคนดูแล้วเฉยๆ ไม่สนใจ
ก็ไม่ได้รับประโยชน์
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“ความหมายการเวียนเทียน”
ถาม : พระอาจารย์ครับ การเวียนเทียนคือ
การปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้า
พระอาจารย์ : เป็นอุบายสอนให้ญาติโยมได้
เดินจงกรมไง เดินจงกรมก็ให้เจริญพุทธานุสสติ
ให้สวดอิตปิ ิ โส อะระหัง สัมมา ไป อันนีก้ เ็ รียกว่า
เป็ น อุ บ ายสอนให้ ค นที่ ภ าวนาไม่ เ ป็ น ได้ ภ าวนา
เท่านั้นเอง ก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชา เป็นปฏิบัติบูชา
เป็นการบูชาที่แท้จริง
ถาม : ผู้คนไม่ค่อยรู้ จริงๆ แล้วควร
จะอธิบายให้คนรู้แล้วเดินให้มีสติ
พระอาจารย์ : เพราะว่าคนที่สอนก็ไม่รู้ สอนมา
ตามรูปแบบฉบับ ไม่ได้คดิ ว่าท�ำเพือ่ อะไร ถ้าไม่ได้
ปฏิบัติจะไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติต่างๆ ที่เราท�ำไปนี้
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มีเหตุมีผลมาอย่างไร ทุกอย่างมีเหตุมีผลหมด ถ้าเป็นค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้านี้มีเหตุมีผลที่จะดึงให้เราเข้าสู่มรรคทั้งนั้น ให้เราเข้าสู่
การปฏิบตั ธิ รรม ให้เข้าสูป่ ญ
ั ญาความรูค้ วามฉลาด แต่เรามาเรียนกัน
แบบนกแก้ว ท่องคัมภีรก์ นั มาแล้วถ่ายทอดกันมาโดยทีไ่ ม่รเู้ หตุรผู้ ลว่า
ท่องกันท�ำไม สิ่งที่ท่องมีความหมายอะไรอย่างไรก็ไม่รู้กัน
ถาม : ดังนั้นผู้ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอยู่แล้ว
หรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว พิธีกรรมเหล่านี้
ก็ไม่มีความจ�ำเป็นใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : พิธีกรรมก็เป็นเหมือนกับขั้นตอน
ของการปฏิบัติ พิธีกรรมก็มีไว้ให้เราได้เข้าสู่การ
ปฏิบัติ ถ้าเราเข้าสู่การปฏิบัติแล้ว เราก็ไม่ต้องมี
พิธกี รรมก็ได้ แต่คนทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เป็นก็อาจจะต้อง
อาศัยพิธกี รรม เหมือนเด็กตอนทีย่ งั เดินไม่ได้กต็ อ้ ง
อาศัย walker ให้เด็กหัดเกาะเดินไปก่อน แต่พอ
เด็กเดินได้แล้ว walker ก็โยนทิ้งไป
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คนที่ เ ข้ า สู ่ ก ารภาวนาแล้ ว ก็ ทิ้ ง หมดได้ พิ ธี ก รรมต่ า งๆ
บุญต่างๆ ก็ทิ้งได้หมดเลย กฐิน ผ้าป่า หรืองานวันเกิด
งานวันตาย งานเผาศพนี้ ทิง้ ได้หมดเลย เพราะมันไม่จำ� เป็น
ส�ำหรับผู้ภาวนา มันกลับท�ำให้เสียเวลาหรือดึงจิตให้ลงต�่ำ
คนภาวนาเขาต้องปลีกวิเวก ต้องเข้าป่า อยูบ่ นเขาตามล�ำพัง
คนเดียว อย่างหลวงปู่มั่นไปอยู่เชียงใหม่ ๑๐ ปี นั่นแหละ
ถ้าถึงขั้นภาวนาแล้วต้องเป็นอย่างนั้น
ดั ง นั้ น พอเราเป็ น นั ก บวชแล้ ว อย่ า ไปท� ำ งานของนั ก บุ ญ
งานผ้าป่า งานกฐิน งานฉลองเจดีย์ งานฉลองโบสถ์อะไรนี้
ไม่ใช่งานหน้าทีข่ องนักบวชแล้ว นักบวชต้องเข้าสูท่ างจงกรม
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติ พิจารณาปัญญา อันนีเ้ ป็นงาน
ของนักบวช
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“ความหมายของค�ำว่าพระสงฆ์”
ถาม : อยากทราบความหมายของ
ค�ำว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
พระอาจารย์ : ค�ำว่า พระสงฆ์ ในความหมายของ
ไตรสรณคมน์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ
พระสงฆ์ทเี่ ป็นพระอริยะตัง้ แต่ชนั้ โสดาบันขึน้ ไป เป็นพระ
ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศีลท่านบริสุทธิ์ ยึดพระวินัย
ในการปฏิบัติเป็นหลัก
ส่ ว นคนที่ บ วชห่ ม เหลื อ งแล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ก็ ไ ม่ ใ ช่
พระอริยะ ก็เป็นเพียงภิกษุหรือภิกขุ เพราะการโกนคิ้ว
โกนผม ห่มเหลืองแล้ว ไม่ใช่วา่ กิเลสจะหายไป แต่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เห็นสัจธรรม ถึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
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“ในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์มากมาย
โดยไม่ต้องมีสื่อโฆษณา”
ถาม : อาชีพที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่า
จริงๆ แล้วมันก็มีทางเลือก
พระอาจารย์ : ใช่ ความรูม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นคุณเป็นประโยชน์และ
ทีเ่ ป็นโทษ เป็นดาบสองคม ใช้ให้เป็นประโยชน์กไ็ ด้ ใช้ให้
เกิดโทษก็ได้ เอามาหั่นเนื้อหั่นผักก็เป็นประโยชน์ เอาไป
ตัดมือตัดแขนคนอื่นก็เป็นโทษ ความรู้ก็เหมือนกัน อยู่ที่
เราจะเอาไปใช้ในทางไหน เอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลส
ก็เป็นโทษ เอาไปเป็นเครื่องมือของธรรมะก็เป็นคุณ เช่น
โฆษณาธรรมะ พอคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าวัด อย่าง
บางวัดขึ้นป้ายเบ้อเริ่มเทิ่มอยู่ตามริมถนน ใครเห็นแล้วก็
อยากจะเข้าวัดกัน เพียงแต่วา่ ทางศาสนาไม่คอ่ ยเน้นแบบนี้
ไม่ตอ้ งการดึงคนเข้ามาด้วยของล่อหลอก อยากจะให้เข้ามา
สัมผัสกับความจริงมากกว่า โดยอาศัยคนที่ได้สัมผัสกับ
ของจริงช่วยเผยแผ่
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อย่ า งพระพุ ท ธเจ้ า ตอนที่ ท รงเผยแผ่ ธ รรมะ
ครัง้ แรก ก็มงุ่ ไปทีค่ นทีส่ ามารถรับถ่ายทอดธรรมะ
ได้เร็วและง่าย ก็คือพระปัญจวัคคีย์ เพราะสอน
ครั้งเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว สอนอีก
สองครัง้ สามครัง้ ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กนั หมด
ไม่ต้องเหนื่อยยาก ต่อจากนั้นก็อาศัยท่านเหล่านี้
เป็นสื่อเป็นผู้ไปโฆษณาต่ออีกที ทั้ง ๕ องค์ก็แยก
กันไป ๕ ทิศทาง ไปเจอใครทีไ่ หนก็สอนแบบเดียว
กับที่พระพุทธเจ้าทรงสอน พอได้ยินได้ฟังก็บรรลุ
เป็ น พระอรหั น ต์ กั น ขึ้ น มา ก็ ช ่ ว ยกั น กระจาย
พระธรรมค� ำ สอนให้ แ ผ่ ก ว้ า งไกลออกไปจนถึ ง
ทุ ก วั น นี้ ในสมั ย พุ ท ธกาลจึ ง มี พ ระอรหั น ต์
ปรากฏขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกองโดยไม่ต้อง
มีสื่อโฆษณา เพราะการใช้สื่อโฆษณามันไม่เป็น
ธรรมชาติ
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“ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสามารถปิดอบายได้”
ถาม : สืบเนื่องจากที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่อง
การสร้างเสนาสนะ พอดีมันมีเหมือนกับเป็นค�ำเชื่อ
ค�ำกล่าวว่าสร้างเจดีย์แล้วจะได้กุศลแรง
จะปิดอบายได้
พระอาจารย์ : ไม่จริง

ถาม : จะปิดอบายได้ก็ต้องเป็น
โลกุตตระอย่างเดียวใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : คือปิดอบายก็ตอ้ งรักษาศีล ๕ ให้ได้
นัน่ แหละ คือไม่ทำ� บาป ก็มพี ระโสดาบันเท่านัน้
ที่จะสามารถรักษาศีล ๕ ได้โดยตลอดเวลา
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
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ถาม : อย่างนี้ที่เขาบอกว่า
ไปอินเดียแล้วจะปิดอบายได้ ๑ ชาติ
ก็ไม่ใช่ซิครับ
พระอาจารย์ : เป็นเพียงก้าวแรกทีจ่ ะน�ำไปสูก่ าร
ปิดอบาย คือจะท�ำให้เกิดศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ มีจริง เมื่อเชื่อแล้วก็จะเกิด
ศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติ พอศึกษาแล้วปฏิบัติ
ก็จะบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมา มันก็จะ
ปิดอบายได้
ไม่ ใ ช่ ว ่ า เพี ย งแต่ ไ ปอิ น เดี ย แล้ ว จะปิ ด ได้ เ ลย
เหมือนมาที่นี่ก็ปิดไม่ได้ มาที่นี่แล้วก็ต้องกลับไป
ปฏิบัติต่อ ถ้าปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้
ก็จะปิดอบายได้ เพราะพระโสดาบันนีจ้ ะรักษาศีล
ยิ่งกว่าชีวิต ท่านไม่เสียดายชีวิตเพราะท่านเห็น
ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่าน ร่างกายนี้จะท�ำบาป
หรือไม่ทำ� บาปก็ตอ้ งตายอยูด่ ี แต่ผทู้ ที่ ำ� บาปนีค้ อื
ใจจะต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไป ท่านเห็นชัด
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เหมือนกับเราเห็นว่าถ้าท�ำผิดกฎหมายนี้ก็จะต้องติดคุกแน่นอน
แล้วเราก็ไม่กล้าท�ำกัน แต่คนสมัยนีเ้ ขาเก่ง เขามีวธิ ที ไี่ ม่ตดิ คุกได้
เขาเลยท� ำ กั น อั น นั้ น ก็ ช ่ ว ยไม่ ไ ด้ แต่ อบายนี้ไม่มีวิธีกั้นได้
ถ้าท�ำบาปแล้วก็ต้องไปแน่ๆ เงินก็ปิดไม่ได้ มีวิธีเดียวก็คือต้อง
ไม่ทำ� บาปเท่านัน้ เอง ต้องรักษาศีลให้ได้ และการจะรักษาศีลได้
ก็ตอ้ งรูว้ า่ ร่างกายนีเ้ รารักษามันอย่างไรก็รกั ษามันไม่ได้ ยังไง
ก็ต้องตายอยู่ดี
ดังนั้นการที่จะไปท�ำบาปเพื่อรักษาร่างกายนี้ จึงเป็นวิธีที่ผลัก
ให้เราไปใช้กรรมในอบาย สู้ยอมปล่อยให้ร่างกายตายไปดีกว่า
แล้ ว เราไม่ ท� ำ บาป เราก็ ไ ม่ ต ้ อ งไปใช้ ก รรมในอบายต่ อ ไป
นี่พระโสดาบันท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของท่าน เห็นว่ามัน
จะต้องตาย ท่านก็เลยไม่ต้องไปรักษามัน เวลาอดข้าวอดยาก
ขาดแคลนก็ไม่ไปลักขโมย ไม่ไปท�ำบาปที่จะหาอาหารหายามา
รักษาร่างกาย ถ้าจะหาก็หาโดยวิธไี ม่ทำ� บาป ถ้าหาไม่ได้กป็ ล่อย
ให้มันตายไป รักษาก็ตายอยู่ดี ไม่รักษาก็ตายอยู่ดี ช้าหรือเร็ว
เท่านัน้ เอง แต่ทำ� บาปแล้วต้องไปใช้กรรมในอบาย ถ้าไม่ทำ� บาป
ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย
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“จิตของพระอรหันต์ต่างกับจิตปุถุชนผู้มีกิเลส”
ถาม : พระอาจารย์คะ อ่านในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และ ม.ล.จิตติ ทีเ่ ขียนบทความหลังจากอ่าน
ประวัติหลวงปู่มั่น โดยเฉพาะสภาวธรรม แล้วหลวงตา
ก็ชี้แจงว่าอย่าเอาพระไตรปิฎกเปรียบเทียบกับจิตคน
ที่ปฏิบัติแล้ว เหมือนกับว่าไม่ต้องไปเชื่อว่าสภาวจิตที่
ปฏิบัติเป็นอย่างไร เพราะว่าเหมือนเป็นการจ�ำต่อๆ กัน
มาเหมือนรุ่นต่อรุ่น
พระอาจารย์ : คื อ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ปเชื่ อ แต่
ต้ อ งเอามาพิ สู จ น์ ว ่ า สิ่ ง ที่ เ ราอ่ า นใน
พระไตรปิ ฎ กนี้ กั บ เวลาที่ เ ราปฏิ บั ติ นี้
เหมื อ นกั น ไหม ถ้ า มั น ไม่ เ หมื อ นกั น นี้
เราก็ต้องเอาไปพิสูจน์กับสิ่งที่เราได้สัมผัส
เป็นตัวหลัก เข้าใจไหม เช่น ในหนังสือโบรชัวร์
ขายรถเบนซ์นี้ เขาว่าคุณภาพดีอย่างนั้น
ดีอย่างนี้ คุณไปซือ้ มาและไปเจอคันทีม่ นั ไม่ดี
คุณจะว่าโบรชัวร์ถูกหรือผิด เห็นคนบางคน
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ต้องเอารถไปประจานที่หน้าโชว์รูมเลยใช่ไหม ขอเปลี่ยนใหม่
มันก็ไม่ยอมให้เปลี่ยน นี่มันต้องดูที่ความจริง อย่าไปดูแต่ตัว
ที่โฆษณา แต่ไม่ให้ปฏิเสธสิ่งที่โฆษณา เพราะว่าสิ่งที่โฆษณามัน
ก็ถกู เพียงแต่วา่ มันอาจจะไม่ครบถ้วนบริบรู ณ์ เข้าใจไหม ดังนัน้
สิ่งที่ไม่มีในโบรชัวร์นี้แสดงว่ามันจะไม่มีในรถใช่ไหม บางทีเขา
ไม่ได้ลงทุกอย่าง เขาอาจจะลงตัวที่เป็นจุดส�ำคัญๆ ให้รู้ว่ารถ
คันนี้มีสมรรถภาพอะไร แต่จุดเล็กๆ น้อยๆ มีอีกเยอะเเยะที่เขา
ไม่ได้ลงก็มีอยู่ ดังนั้นถ้าไม่มีในโบรชัวร์ก็แสดงว่าไม่ใช่รถที่เขา
โฆษณาไว้ซิ นี่คือความหมาย
พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนนีเ้ ป็นเหมือนใบไม้
ในก�ำมือ เข้าใจไหม แต่ความรูท้ ไี่ ด้จากการปฏิบตั นิ เี้ หมือนใบไม้
ในป่า พระพุทธเจ้าถามพระภิกษุวา่ ใบไม้ในก�ำมือเรากับใบไม้
ในป่าอันไหนมันจะมากกว่ากัน แต่สงิ่ ทีเ่ รารูท้ เี่ ราเห็นทีเ่ ราไม่ได้
เอามาสอนเพราะเราเห็นว่ามันไม่ส�ำคัญส�ำหรับที่จะท�ำให้เธอ
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะสอนแล้วเดี๋ยวมันจะท�ำให้
หลงทางไป จะไปสนใจกับเรือ่ งทีไ่ ม่สำ� คัญ
เรื่องที่ส�ำคัญก็คือทุกข์เกิดขึ้นแล้ว รู้ว่าเหตุของทุกข์เป็นอะไร
ถ้ารูแ้ ล้วละมันได้หรือเปล่า หาเครือ่ งมือทีจ่ ะมาละมันได้หรือเปล่า
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ให้รู้แค่นี้ รู้แค่ ๔ อย่างนี้พอแล้ว แต่ส่วนเรื่องเวลาเข้าสมาธิแล้ว
มีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมมาโปรดนี้ มันไม่ได้
ท�ำให้ทุกข์น้อยลงหรือมากขึ้นแต่อย่างใด เข้าใจไหม มันเป็น
เรื่องอจินไตยส�ำหรับพวกเรา พวกเรามันเป็นเหมือนเด็กอนุบาล
ครูเขาไม่มาสอนทฤษฎีเรือ่ งสร้างระเบิดนิวเคลียร์หรอก เข้าใจไหม
เขาสอนว่า กอ ไก่ ขอ ไข่ ท่องไปก่อนนะ ท่อง กอ ไก่ ขอ ไข่
สระ อะ สระอา ไปก่อน บวก ๑ ๒ ๓ ไปก่อน ท่องสูตรคูณ
ไปก่อน แล้วต่อไปพอเรียนไปมากขึ้นๆ แล้วเดี๋ยวมันก็จะสร้าง
ระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้เอง
ดังนัน้ สิง่ ทีห่ ลวงปูม่ นั่ ท่านเห็นท่านเจอนี้ ท่านอยูใ่ นระดับสูงแล้ว
อยู่ระดับอุดมศึกษาแล้ว หรืออยู่ระดับจบปริญญาแล้ว หรือ
เขาเรียกว่า Postdoctoral ระดับเหนือปริญญาเอกไปแล้ว
ท�ำวิจยั แล้ว วิจยั ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ม่มใี นต�ำรา ความรู้
ใหม่ๆ เกิดจากใคร เกิดจากพวกทีไ่ ปค้นคว้าหาความจริงทีไ่ ม่มี
อยู่ในต�ำรา
สมัยก่อนนี้มีต�ำราไหนบอกว่าโลกนี้มันกลม ไม่มีหรอก ทุกคนก็
คิดว่าโลกนี้มันแบนใช่ไหม ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลใช่ไหม
กลัวเดี๋ยวจะตกขอบออกไป แต่พอมีคนกล้าที่จะพิสูจน์ว่ามันจริง
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หรือเปล่า ก็เลยยอมเสี่ยงตายดู ก็วิ่งไปเท่าไร ไม่เห็นมันตกขอบ
สักที จนกระทั่งมันย้อนกลับมาที่เดิม เขาก็เลยได้ข้อสรุปว่า
โลกนี้มันกลมนี่หว่า ใช่ไหม วิ่งไปเที่ยวเดียวกันนี้แต่ท�ำไมมัน
กลับมาที่เดิมได้ ถ้ามันไม่กลม มันจะกลับมาที่เดิมได้ไหม
นี่ แ หละความรู ้ ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ กั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการ
อ่านหนังสือนี้มันไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ใช่ผิดนะ ความรู้ใน
พระไตรปิฎกนี้ถูกต้องทุกอย่าง แต่คนอ่านแล้วแปลไม่เข้าใจ
ความหมายเอง คนอ่านแล้วคิดว่าพอคนบรรลุถงึ นิพพานแล้วสูญ
ก็เลยคิดว่า เอ อยูด่ ๆี ปฏิบตั แิ ทบเป็นตาย พอตายแล้วสูญ แล้วจะ
ไปปฏิบตั ทิ ำ� ไมให้มนั เหนือ่ ยใช่ไหม เหมือนคุณเอาผ้าไปซักให้มนั
ขาวให้มันสะอาด พอสะอาดปั๊บ ผ้าหายไปเลย มันมีที่ไหน อันนี้
พวกที่คิดว่าพระอรหันต์สูญ พระนิพพานสูญ คิดอย่างนี้ พอถึง
นิพพานแล้วสูญหมด จะกลับมาติดต่อกับใครไม่ได้แล้ว ท�ำไมจะ
ติดต่อไม่ได้ ก็พระมารดาของพระพุทธเจ้าทีย่ งั ไม่เป็นพระอรหันต์
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ยังติดต่อได้ แล้วพระอรหันต์ไม่มีกิเลส ท�ำไมจะติดต่อกันไม่ได้
ถ้าจะติดต่อกัน มันก็จิตเหมือนกัน
จิตของพระอรหันต์กบั ของคนผูม้ กี เิ ลสมันแตกต่างกันตรงไหน
ก็แตกต่างกันตรงทีม่ กี เิ ลสกับไม่มกี เิ ลส ก็เหมือนกับเสือ้ ผ้าทีม่ นั
สกปรกกับเสื้อผ้าที่สะอาด มันต่างกันตรงไหน เสื้อผ้ามันก็เป็น
เสื้อผ้าเหมือนกัน ก่อนซักกับหลังซักมันต่างกันตรงไหน มันก็
ต่างกันตรงทีม่ กี ลิน่ เหม็นหรือไม่มกี ลิน่ เหม็นเท่านัน้ แต่เสือ้ ผ้ามัน
ก็ยังตัวเดียวกันอยู่นั่นแหละ จิตก็เหมือนกัน จิตที่สะอาดบริสุทธิ์
แล้วมันจะสูญหายไปไหน แล้วท�ำไมจะติดต่อกับจิตดวงอื่นไม่ได้
ถ้าจะติดต่อกัน แล้วพระพุทธเจ้าไปติดต่อกับพระพุทธมารดาได้
อย่างไร แล้วเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีต พระพุทธเจ้าไปรู้ได้
อย่างไรถ้าไม่ได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน จะไปรู้ชื่อของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนได้อย่างไร
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“วิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของเทียม”
ถาม : วิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของปลอม
ดูและมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าค�ำสอนของท่าน
จะพาเราหลงทางหรือพาพ้นทุกข์ได้จริง
พระอาจารย์ : ก็ต้องดูมาตรฐานของอาจารย์
เช่น ดูพระพุทธเจ้าก่อน ดูพระอรหันตสาวกก่อน
ไปศึกษาพระพุทธประวัติ ศึกษาพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัตขิ องพระอรหันตสาวก
ศึกษาค�ำสอนของท่านแล้วเราเอาประวัตขิ องท่าน
เอาค� ำ สอนของท่ า นมาเปรี ย บเที ย บกั บ ครู บ า
อาจารย์ที่เราสงสัยว่าเป็นของแท้หรือของเทียม
เราก็พอที่จะวัดได้ เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อของ
อะไรสั ก อย่ า งหนึ่ ง บางที เ ราต้ อ งไปเอาของ
ตัวอย่างมา แล้วไปเปรียบเทียบกับของทีเ่ ราซือ้ ว่า
เหมือนกันหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนกัน เราก็รู้ว่า
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มันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริง เราก็อย่าซื้อ แต่ถ้าเรา
ไปซือ้ โดยทีเ่ ราไม่มขี องจริงไปเปรียบเทียบ เราก็ไม่รวู้ า่
จริงหรือไม่จริง
ดังนัน้ เรามีของทีเ่ ราจะเปรียบเทียบได้ เรามีประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า เรามีพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ดูว่าท่านอยู่อย่างไร ท่านปฏิบัติอย่างไร ท่านอยู่แบบ
นัง่ รถเบนซ์ กินหูปลาฉลาม สัง่ อาหารกิน หรือว่าท่าน
อยู่แบบมักน้อยสันโดษ บิณฑบาต ใช้ผ้าบังสุกุลหรือ
ใช้ผ้าไหมใช้ผ้าแพรผ้าสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนา
ของอย่างนี้วัดได้ดูได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง
ท่านเป็นแบบฉบับ เป็นของแท้ของจริง แล้ววัดดูตรงนัน้
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“เอาครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยงอย่าง”
ถาม : ถ้าในชีวิตประจ�ำวันของเรานี้
เอาครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยงอย่าง
คือท�ำตัวสมถะ ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย มัธยัสถ์
อะไรท�ำนองนี้ มันก็จะเกื้อหนุนให้ใจเราโน้มไป
ในทางที่จะละวางมากขึ้นใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ใช่ เพราะตัวฟุ่มเฟือยคือ
ตัวฉุดเอาเวลาของเราไปหมด เมือ่ เราฟุม่ เฟือย
เราก็ต้องหาเงินหาทองแล้วก็หาเวลาไปใช้กับ
สิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหลาย เคยซื้อของร้านเดิมๆ
จนเบือ่ แล้ว ก็ตอ้ งบินไปเมืองนอกต่อ ตอนต้น
ก็บินใกล้ๆ ไปแค่ฮ่องกง ญี่ปุ่น ต่อไปก็บินไป
ยุโรป บินไปอเมริกา ยิง่ มีเงินมีทองมากเท่าไร
ก็จะท�ำอย่างนี้
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ถาม : ที่จริงเสื้อผ้าใส่ไม่กี่ชุด
มันก็พอแล้วนะครับอาจารย์

พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเสมอ
เวลาเราจะใช้อะไร ทรงสอนให้พิจารณาทุกครั้งไป เช่น
เวลาจะสวมใส่เสือ้ ผ้าห่มจีวรก็ให้พจิ ารณาว่าห่มเพือ่ ปกปิด
ร่างกาย ปกปิดอวัยวะ ป้องกันความหนาวความเย็นไม่ให้
มาท�ำให้รา่ งกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่ได้หม่ เพือ่ ความสวยงาม
จากเสือ้ ผ้าอาภรณ์ ความสวยงามทีแ่ ท้จริงต้องสวยด้วยใจ
สวยด้วยศีลธรรม สวยด้วยความเมตตากรุณา ไม่ได้
สวยด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ เสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ไว้เพียง
เพื่อปกปิดร่างกายไว้เท่านั้น เวลาฉันอาหารก็ให้ฉันเพื่อ
ระงับดับความหิวของร่างกาย รับประทานอาหารแบบ
รับประทานยา เยียวยารักษาโรคคือความหิว ไม่ได้รบั ประทาน
เพื่อรสชาติ เพื่อความสนุกสนานเฮฮา กินข้าวคนเดียว
กินไม่ได้เพราะเหงา ต้องโทรศัพท์ชวนเพือ่ นออกไปกินข้าว
ข้างนอกกัน แล้วก็ไม่ได้กินเฉยๆ ต้องดื่มของมึนเมา
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ประกอบไปด้วย ซึ่งไม่จ�ำเป็นเลย เป็นการสูญเสียทรัพย์ที่หามาด้วย
ความยากล�ำบาก สูญเสียเวล�ำ่ เวลา ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ความสุข
ก็เป็นความสุขแบบควันไฟที่ลอยมาแล้วก็กระจายหายไปในอากาศ
สุขในขณะที่เรารับประทานกันเท่านั้นเอง พอแยกกันกลับบ้านแล้ว
ก็หายไปหมด ทิ้งไว้แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ทิ้งไว้แต่
ความอยากทีจ่ ะต้องโทรศัพท์ชวนกันไปหาความสุขแบบนัน้ อีก ความสุข
ของเราจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิต
นี่คือวิถีทางของคนในโลก เขาหาความสุขกันแบบนี้ แต่ไม่เคยเจอ
ความอิม่ ความพอในจิตใจเลย ความอิม่ ความพอจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่
เราระงับดับความอยากต่างๆ แม้จะเป็นชัว่ ขณะหนึง่ ก็เป็นความสุข
ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาก สมมติวนั นีอ้ ยากจะออกไปกินข้าวกับเพือ่ นฝูง อยากจะ
ออกไปดูหนัง แต่ตัดสินใจไม่ไป จะขออยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์
นัง่ ท�ำสมาธิ ท�ำอย่างจริงๆ จังๆ ก็อาจจะสงบได้ จะได้กำ� ไรกว่าการออกไป
เราได้ทรัพย์ภายในแล้วหนึ่งชิ้น ถ้าท�ำไปเรื่อยๆ ก็จะสะสมมากขึ้นไป
เรือ่ ยๆ จะไม่มใี ครพรากจากเราไปได้ ยิง่ มีมากเท่าไร ความอิม่ ความพอ
ความสุขก็ยิ่งมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไม่อยากโทรศัพท์ไปหาใคร
ไม่อยากจะให้ใครโทรศัพท์มาหา จะปิดเครือ่ งตลอดเวลา จะเปิดก็ตอ่ เมือ่
มีธุระจ�ำเป็นเท่านั้น เพราะมีความสุขอยู่ตามล�ำพังของเรา พอไปอยู่
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กับเพือ่ นก็จะฟังแต่เรือ่ งร�ำคาญใจ เดีย๋ วคนนัน้ บ่นเรือ่ งนัน้ ให้ฟงั คนนี้
ก็บน่ เรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั มีแต่ปญ
ั หามาระบายกันทัง้ นัน้ ไม่มอี ะไรหรอกเวลา
เจอกัน พอทุกคนได้ระบายแล้ว ทุกคนก็สบายใจ เราก็ได้ระบายของเรา
เขาก็ได้ระบายของเขา แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีระบายที่ถูกต้อง เดี๋ยวก็
มีเรื่องใหม่มาให้ระบายอีกเพราะเราชอบไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใส่
ใจเรา แทนทีจ่ ะปลดเปลือ้ งปล่อยวาง ไม่ไปยุง่ เกีย่ ว กลับเอาเข้ามาแบก
ในจิตในใจ
การเดินตามครูบาอาจารย์จึงเป็นการเดินที่ถูกต้องแล้ว เดินตาม
พระพุทธเจ้านีถ้ กู แล้ว สิง่ ทีเ่ ราต้องมีในเบือ้ งต้นก็คอื ศรัทธา ขอให้เชือ่
พระพุทธเจ้า เชือ่ ครูบาอาจารย์ แล้วพยายามท�ำในสิง่ ทีท่ า่ นสอนให้เราท�ำ
เพราะถ้าเราไม่มคี วามเชือ่ เราจะไม่มอี าวุธท�ำลายป้อมปราการทีก่ เิ ลส
สร้างห้อมล้อมจิตใจของเราไว้ กิเลสไม่ต้องการให้ธรรมะเข้าไปในใจ
เพราะถ้าธรรมะเข้าไปในใจแล้ว กิเลสก็จะถูกท�ำลายไป มันจึงสร้างป้อม
ปราการสร้างก�ำแพงไว้ป้องกันไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ สังเกต
ดูเวลาเราจะปฏิบัติธรรม จะรู้สึกเหมือนกับจะไปปีนเขา มันจะสร้าง
ความรู้สึกยากล�ำบากเสมอ เวลาจะท�ำบุญท�ำทาน เวลาไปรักษาศีล
จะรู้สึกว่ายากล�ำบาก ถ้าเปรียบกับเวลาที่จะไปเที่ยวนี่ต่างกันมาก
มีเงินก้อนหนึง่ ถ้าให้เลือกระหว่างไปเทีย่ วกับไปท�ำบุญ ไปเทีย่ วเหมือน
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กับการเดินลงเขา แต่เอาเงินไปท�ำบุญนีเ้ หมือนกับเดินขึน้ เขา หมายถึง
คนที่ยังไม่เคยท�ำบุญมาก่อน แต่ถ้าเคยท�ำจนติดเป็นนิสัยแล้ว จะเป็น
ตรงกันข้ามกัน ถ้าจะเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยไปเที่ยวจะรู้สึกเสียดาย
แต่ถ้าเอาไปท�ำบุญแล้วจะมีความสุข นี่แสดงว่าได้ฝ่าก�ำแพงของกิเลส
ไปได้ขั้นหนึ่งแล้ว คือความตระหนี่ ความอยากจะใช้เงินไปกับของ
ฟุม่ เฟือย ความอยากจะใช้เงินไปกับการซือ้ ความสุขต่างๆ ในโลก ได้ถกู
ท�ำลายไปเพราะอาศัยศรัทธา ในเบื้องต้นเชื่อว่าการท�ำบุญเป็นสิ่งที่ดี
การให้ทานเป็นประโยชน์กับเราจริงๆ
ในเบื้องต้นก็ฝืนท�ำไปก่อนเหมือนกับกินยาขม หมอบอกว่ายาขม
มีประโยชน์ ท�ำให้สขุ ภาพดีขนึ้ เราไม่ชอบรับประทานแต่เราเชือ่ หมอ
ก็พยายามฝืนรับประทานไป เช่น พวกมะระ เด็กๆ จะไม่ชอบกินกัน
เพราะขม แต่ผใู้ หญ่เมือ่ มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เมือ่ ได้รบั การแนะน�ำ
ให้กนิ ของพวกนีก้ เ็ ชือ่ หมอ พยายามฝืนกินไปเรือ่ ยๆ จนติดเป็นนิสยั
ขึ้นมาจนชอบของขมไป ฉันใด การท�ำบุญท�ำทาน การรักษาศีล
การภาวนา ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีศรัทธาเป็นหัวหอกคอยทะลุทะลวง
เกราะทีก่ เิ ลสสร้างขวางไว้ไม่ให้เข้าสูใ่ จของเรา พยายามท�ำไป ถึงแม้
จะไม่ชอบท�ำก็ฝนื ท�ำไป ท�ำไปเรือ่ ยๆ แล้วจะเริม่ เห็นผล จะมีกำ� ลังใจ
ศรัทธาก็หมดหน้าที่ไปเพราะมีปัญญามาแทนที่ เห็นว่าการท�ำบุญ
ท�ำทานนีด้ จี ริงๆ เกิดประโยชน์กบั ใจของเราจริงๆ ต้องขอบใจคนที่
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ให้เราได้ทำ� บุญท�ำทานเสียด้วยซ�ำ้ ไป ถ้าไม่มคี นเดือดร้อนแล้วก็จะ
ไม่ได้ทำ� บุญท�ำทาน คนทีเ่ ดือดร้อนจึงมีประโยชน์กบั เรา เป็นเหตุให้
เราได้มโี อกาสท�ำบุญท�ำทาน
ลองท�ำไปเถิด เมื่อท�ำแล้วจะเห็นผลต่อไป จะติดนิสัยท�ำบุญ เรื่องการ
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ จะหมดไปเอง สังเกตดูคนที่ชอบท�ำบุญท�ำทาน
มักจะอยู่แบบเรียบง่าย แต่เวลาท�ำบุญท�ำทานจะท�ำเยอะ เสื้อผ้าที่ใส่
ก็เป็นเสื้อผ้าธรรมดา ไม่หรูหราอะไร ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ขั้นสูงสุด
ก็แบบครูบาอาจารย์ ท่านท�ำบุญท�ำทานขนาดไหน สิ่งที่ท่านได้มา
ทัง้ หมดนีท้ า่ นไม่ได้เก็บไว้เลยแม้แต่นดิ เดียว ท่านเอาไปท�ำประโยชน์ให้
แก่โลกทั้งหมด เพราะท่านเห็นประโยชน์ท่านจึงท�ำ ถึงแม้ตัวท่านเอง
จะไม่ได้รับประโยชน์จากการท�ำทานแล้วก็ตาม เพราะจิตของท่านนั้น
เต็มเปีย่ มแล้ว ถ้าเป็นน�ำ้ ในแก้วก็ลน้ แล้วเต็มแล้ว จะเทน�ำ้ เข้าไปเท่าไร
ก็ไม่ได้ท�ำให้มีน�้ำมากขึ้น คือความสุขความอิ่มใจของท่านนี้เต็มเปี่ยม
อยูแ่ ล้ว แต่ทที่ า่ นท�ำก็เพราะ ๑. เป็นตัวอย่างให้ลกู ศิษย์ลกู หาได้มกี ำ� ลัง
จิตก�ำลังใจ ๒. สงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อน ถ้าท่านไม่ท�ำ ท่านอยู่เฉยๆ
ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ญาติโยมจะไม่มีโอกาสได้ท�ำบุญท�ำทาน
คนที่ เ ดื อ ดร้ อ นก็ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการท� ำ บุ ญ ท� ำ ทานของ
ญาติโยม แต่คนทีเ่ หนือ่ ยก็คอื องค์ทา่ นนัน้ แหละ ความจริงท่านอยูเ่ ฉยๆ
ท่านก็สบายอยู่แล้ว
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นี่ คื อ การเสี ย สละของพระจริ ง ๆ ท� ำ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ อื่ น จริ ง ๆ
ตัวท่านเองท่านได้ประโยชน์ของท่านเต็มที่แล้ว อย่างพระพุทธเจ้า
ที่เราร�ำลึกถึงในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน ๖ วันที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ หลังจากนั้นแล้ว พระองค์จะไม่ทรงท�ำอะไรก็ได้ ก็ไม่เดือดร้อน
อะไร แต่ยังทรงสละเวลาถึง ๔๙ พรรษาด้วยกัน ท�ำประโยชน์ให้กับ
สัตว์โลก ท�ำให้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
จนถึงปัจจุบนั นี้ พวกเราก็มสี ว่ นได้รบั อานิสงส์จากการตรัสรู้ และการน�ำ
เอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลก
ถ้าไม่มีพระองค์แล้วพวกเราทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร อาจจะหลงยุ่งอยู่
กับการไปช้อบปิ้งอยู่แถวสยามพารากอนก็ได้ แทนที่จะมานั่งอยู่ในป่า
ในเขาแบบนี้ อาจจะไปดูหนัง ไปตามชายแดนไปเล่นการพนันกันก็ได้
เพราะเป็นพวกหูหนวกตาบอด พวกทีไ่ ปสยามพารากอน ไปเข้าโรงหนัง
ไปบ่อนการพนัน เป็นพวกหูหนวกตาบอดทั้งนั้น พวกเราถึงแม้จะ
ตาไม่ดเี ต็มที่ หูไม่ดเี ต็มที่ แต่อย่างน้อยก็พอจะได้ยนิ ยังพอจะเห็นอะไร
รางๆ อยูบ่ า้ ง จึงพยายามตะเกียกตะกายมาท�ำบุญกัน ฝนตกแดดออก
อย่างไรก็ยังฝ่าฟันกันมา แสดงว่ามีบุญมีกุศล ได้สะสมบุญกุศลมา
ทัง้ ในอดีตและในปัจจุบนั บุญกุศลทีจ่ ะได้มาใหม่นไี้ ม่ได้เกิดจากอดีตนะ
แต่เกิดจากปัจจุบนั ทีเ่ รามีโอกาสตักตวงได้เต็มทีเ่ ลย ในอดีตเราอาจจะ
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สะสมมาได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ทีเ่ หลืออีก ๘๐ หรือ
๙๐ เปอร์เซ็นต์นี้ เราสามารถสะสมได้ในชาตินี้ทั้งหมดเลยถ้าเชื่อ
ในพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงพยากรณ์ไว้วา่ ผูท้ ปี่ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
ตามทีต่ ถาคตได้แสดงไว้ อย่างช้าไม่เกิน ๗ ปี ถ้าเร็วคือพวกทีฉ่ ลาด
กิเลสเบาก็ ๗ วัน ก็สามารถเสร็จงานทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้ทำ� ได้
อย่าไปคิดว่าจะต้องสะสมเป็นกัปเป็นกัลป์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้า
ต้องทรงสะสมมา เพราะไม่มใี ครสอน ไม่รจู้ กั ทาง ไม่รจู้ กั วิธี เลยต้อง
ทรงทดลองทุกอย่าง ต้องใช้เวลามาก เหมือนกับคนทีห่ ลงทางในป่า
ไม่มคี นน�ำทาง ต้องเดินหาทางไปเรือ่ ยๆ วนไปอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็ตอ้ งใช้เวลา
ยาวนาน แต่พวกเรามีคนน�ำทาง เราหลงอยูใ่ นป่าแต่เรามีคนน�ำทาง
มีพระพุทธเจ้าทรงน�ำทาง มีครูบาอาจารย์นำ� ทางอยูแ่ ล้ว ท�ำไมเรา
ไม่เดินตามท่าน ถ้าเดินตามเพียงไม่กวี่ นั ก็พน้ จากป่าไปสูท่ ปี่ ลอดภัย
ไปสู่ที่เกษม ไปสู่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีภัยต่างๆ มีแต่ความสุขไปตลอด
อนันตกาล โอกาสอย่างนีห้ าไม่ได้งา่ ยๆ ทีไ่ ด้มาเกิดเป็นมนุษย์ มาเจอ
ธรรมะ เจอพระพุทธศาสนา เจอพระพุทธเจ้า โอกาสหน้าจะไม่มี
อย่างนีอ้ กี เหมือนถูกล็อตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ จึงควรรีบไปขึน้ เงินเสีย
อย่าเอาไปเผาทิง้ พวกเราเหมือนกับถูกล็อตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ แล้ว
เพียงแต่ตอ้ งเดินไปขึน้ เงินเองเท่านัน้ ก็ยงั ขีเ้ กียจเดินกันเลย ก็ไม่รู้
จะว่าอย่างไร
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วิธเี ดินไปขึน้ เงินก็คอื การบ�ำเพ็ญทานศีลภาวนา พยายามท�ำไป ทาน เราก็
ท�ำไปตามฐานะของเรา อย่าไปหาเงินมาเพื่อท�ำทาน อันนี้ไม่ใช่
เป็นการท�ำทาน การท�ำทานคือการท�ำในส่วนที่เรามีเหลืออยู่ สละใน
ส่วนที่เราจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น เช่น วันนี้จะไปซื้อเสื้อชุดใหม่
สักชุดหนึ่ง เราก็เอาเงินที่จะซื้อชุดใหม่นี้มาท�ำทาน จะเอาเงินนี้ไปกิน
อาหารกับเพื่อนฝูงไปเลี้ยงฉลองกัน ก็เอามาท�ำทานเสีย อดข้าวเย็น
สักมื้อหนึ่งแทน ถือศีล ๘ อย่างนี้จะได้ประโยชน์ ใจก็ได้ประโยชน์
เงินที่เอาไปท�ำบุญก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่น จิตใจเราก็พัฒนาไปเร็วขึ้น
นี่คือความหมายของการท�ำทาน ไม่ได้ให้ไปท�ำมาหากิน หาเงินมา
เยอะๆ เพื่อมาท�ำทาน อย่างนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะท�ำอย่างอื่นได้ เช่น
รักษาศีลและภาวนา เพราะนอกจากทานแล้วยังมีศีลที่จะต้องรักษา
มีงานภาวนาที่ต้องบ�ำเพ็ญ ซึ่งต้องใช้เวลามาก ถ้าทุ่มเทได้มากเท่าไร
ผลก็จะออกมามากเท่านั้น ถ้าให้เวลากับมันน้อย ผลก็จะออกมาน้อย
เราจะสามารถด�ำเนินตามรอยของครูบาอาจารย์ได้เต็มร้อย ก็เกิดจาก
ศรัทธาในเบือ้ งต้น เชือ่ พระพุทธเจ้า เชือ่ ครูบาอาจารย์ เชือ่ พระอริยสงฆ์
สาวกทั้งหลาย ท่านสอนให้เราท�ำทาน ท�ำไปเถิดไม่ต้องเสียดาย
รักษาศีลก็รกั ษาไป บางคนก็วา่ รักษาศีลแล้วไม่รวยไม่เจริญ ไม่เป็นไร
ความรวยไม่ใช่เป็นความเจริญ ความเจริญอยู่ที่ศีล คนที่ไม่มีศีล
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จะเจริญได้อย่างไร ต่อให้รวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ถา้ เป็นคนโกหก ไม่มี
คนเชือ่ ถือ แล้วจะไปเจริญได้อย่างไร คนไม่มเี งินแต่มศี ลี นีก่ ลับเป็น
คนทีเ่ ขากราบไหว้บชู ากัน ทีเ่ รากราบไหว้พระนีไ้ ม่ได้กราบเพราะท่าน
มีเงินทองแจก เรากราบท่านเพราะท่านมีศลี
จากศีลก็ภาวนา พยายามหาที่สงบ หาเวลาภาวนาให้มาก อยากจะ
ภาวนาให้มากก็ตอ้ งอยูใ่ นทีอ่ กี แบบหนึง่ จึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ เพราะ
การภาวนาหมายถึงการท�ำงานทางด้านจิตใจล้วนๆ ไม่ควรที่จะมี
ภารกิจภายนอกเข้ามาเกีย่ วข้อง ยกเว้นภารกิจทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ ภารกิจ
ของพระก็คือการบิณฑบาต ปัดกวาดลานวัด อาบน�้ำอาบท่า ดูแล
รักษาร่างกาย กวาดถูศาลากุฏิ
งานภายในนีส้ ำ� คัญ เป็นงานรือ้ ภพรือ้ ชาติ ไม่ใช่เป็นงานเล็กๆ น้อยๆ
รื้อภพชาติ รื้อวัฏสงสาร ท�ำลายอวิชชา เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่
ที่จะต้องท�ำกัน และไม่มีใครท�ำแทนเราได้ ไม่มีใครท�ำให้เราได้
พระพุทธเจ้าก็ท�ำให้เราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ก็ท�ำให้เราไม่ได้ พ่อแม่
ก็ทำ� ให้เราไม่ได้ เพือ่ นสนิทมิตรสหายก็ทำ� ให้เราไม่ได้ มีเราคนเดียว
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
ขอให้ปลูกฝังศรัทธาให้มีความแน่วแน่ มั่นคง อย่าท้อแท้ เวลาท้อแท้
ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ ท่านตะเกียกตะกาย
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ล้มลุกคลุกคลานล�ำบากล�ำบนจึงจะผ่านไปได้ ไม่มใี ครผ่านทางนี้
ไปได้ด้วยความสะดวกสบาย ต้องผ่านนรกไปก่อนจึงจะไปถึง
สวรรค์ได้ หลวงปูข่ าวท่านเคยพูดไว้วา่ นิพพานมันอยูฟ่ ากตายนะ
ถ้าไม่เอาชีวติ เข้าไปแลกก็จะไม่ได้ ความล�ำบากล�ำบนเล็กๆ น้อยๆ
ของเราขณะนีย้ งั ไม่ถงึ ขัน้ เอาชีวติ เข้าไปแลก จึงไม่ตอ้ งไปกลัวมัน
เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเมื่อไหร่
คนเราทุกคนเกิดมามีความกลัวตายด้วยกันทุกคน เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้อง
เอาชนะให้ได้ ถ้ายังมีความกลัวตายอยูแ่ ล้ว ไม่มที างทีจ่ ะผ่านไปได้
ถ้าปฏิบตั ไิ ปแล้ว ต่อไปจะเริม่ เห็นเอง ปัญหาทีม่ าขวางความสงบ
ของใจจะรูว้ า่ มันเป็นอะไร จะรูว้ า่ วิธแี ก้เป็นอย่างไร ในภาคปฏิบตั นิ ี้
จะต้องผ่านเหมือนกันทุกคน เพราะโรคมันโรคเดียวกัน ยาที่ใช้
รักษาก็ชนิดเดียวกัน เพียงแต่หนักเบาต่างกันไป
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“ไม่ควรยึดติดกับบุคคล ให้ยึดติดกับค�ำสอน”
ถาม : มีคนหลายคนที่รู้สึกหวั่นไหวกับการที่
ครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านบวชประมาณ ๓๐-๔๐ พรรษา
ได้ลาสิกขาบทไป ซึ่งหนูก็เข้าใจว่าพื้นฐานของคนฝากถาม
เขามีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ ก็รู้สึกหวั่นไหว และรู้สึกว่า
ศรัทธาที่มีอยู่อาจลดลงบ้างด้วยอินทรีย์ของเขาที่ยังอ่อนอยู่
ยังไม่มั่นคงในพุทธศาสนาอย่างแท้จริง แต่หนูก็ได้ตอบเขาไปว่า
ท่านเป็นท่าน เราเป็นเรา ไม่เกี่ยวกัน เราเป็นชาวพุทธ
หน้าที่ของเราคือท�ำตัวของเราให้ดีที่สุด รักษาศีล รักษาธรรม
ในใจเราให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อจิตใจ
ของคนแต่ละบุคคล อย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ : เราต้องคิดว่าเราเป็นเหมือน
นักรบ เราเข้าสนามรบกัน บางครัง้ เพือ่ นเรา
ทีร่ บกับเรา เขาถูกกระสุน เขาก็ถกู ยิงตายไป
เขาตายไปก็ฝงั เขาไป เราก็รบต่อไป เข้าใจไหม
คนที่ถูกกิเลสฆ่า เขาก็ล้มไป เขาก็ตายไป
หรือยอมแพ้ยกธงขาวไป ก็เป็นเรือ่ งของเขา
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แต่ละคนนี้เราไปให้เป็นเหมือนกันไม่ได้ เราต้องมองคนที่
ยังอยู่หรือมองคนที่ไปถึงแล้ว ทุกครั้งที่เราเกิดความท้อแท้
พระพุทธเจ้าบอกให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ให้ระลึกถึง
พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายเพราะท่านเหล่านีท้ า่ นเป็นผูช้ นะ
ท่านไปถึงแล้ว ท่านชนะกิเลส ส่วนผูท้ ตี่ ายไปหรือหยุดปฏิบตั ไิ ป
ก็ถือว่าท่านยอมแพ้กิเลส ท่านยกธงขาวไปก็เท่านั้นเอง
เป็นเรือ่ งธรรมดานานาจิตตัง พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรือ่ ง
ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราไม่ควรยึดติดกับบุคคล
ให้ยึดติดกับค�ำสอน
พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนีแ้ ล
จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบ
การเป็นศาสดาให้กบั พระรูปหนึง่ รูปใด เพราะถ้าเกิดพระ
รูปทีท่ า่ นมอบให้เป็นศาสดา เกิดท่านล้มป่วยตายจากไป
หรือว่าลาสิกขาไปแล้ว พวกเราจะพึง่ ใครได้ แต่ถา้ ท่าน
มอบให้กับธรรมวินัยนี้ ธรรมวินัยนี้ไม่มีวันที่จะลาสิกขา
ไม่มวี นั ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปได้เพราะเป็นอกาลิโก ไม่วา่ เวลา
จะผ่านมากีพ่ นั ปีแล้ว ธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้าก็ยงั เป็น
ธรรมวินยั อยูเ่ หมือนเดิม เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วของจิตใจได้เสมอ
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ปัญหาของคนทีเ่ ขาเกิดความท้อแท้หรือเกิดความหวัน่ ไหว
ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ยดึ ธรรมวินยั เขาไปยึดติดกับตัวบุคคล
พอตัวบุคคลเป็นอะไรไป เขาก็เกิดความหวัน่ ไหวขึน้ มา เช่น
เวลาครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ทีท่ า่ นล้มหายตายจากไปแต่ละครัง้
ลูกศิษย์ลกู หาก็เกิดการปัน่ ป่วนกันขึน้ มา เพราะเวลาเข้าหา
ครูบาอาจารย์นไี้ ม่ได้เข้าไปหาค�ำสอนของท่าน ชอบเข้าไปหา
องค์ทา่ น ไปเห็นหน้าท่าน ได้ไปกราบท่าน ได้ยนิ เสียงของท่าน
ก็เกิดความสุขใจ เกิดความสบายใจ พอไม่เห็นหน้าไม่ได้
ยินเสียงก็เกิดความเสียใจเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรายึดค�ำสอน
ของท่านตอนนี้ เราก็ยงั สามารถมีทา่ นอยูก่ บั เราได้ ค�ำสอน
ของท่านทีม่ ไี ว้ในแผ่นซีดี มีไว้ในหนังสือนี้ เรามีกนั เต็มบ้าน
แต่ไม่เคยเปิดดู ไม่เคยเปิดฟังกัน จะชอบออกนอกบ้านกัน
ออกไปหาท่าน พอไม่มีท่านแล้วก็เลยไม่รู้จะไปไหนกัน
ความจริงตัวท่านอยูท่ บี่ า้ นเรา ไม่ดู ไม่เปิดอ่าน ไม่เปิดฟังกัน
ท่านอยู่กับเราตลอดเวลา อย่างตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่
สึกไปก็ดหี รือตายไปก็ดี หนังสือของท่านก็ยงั อยู่ ตัวท่านอยู่
ในหนังสือนัน่ ละ อยูท่ ธี่ รรมวินยั อยูท่ ธี่ รรมะ คนมันต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตายไป มันก็ต้องมีเหตุมีอะไรที่ท�ำให้ต้องเกิด
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การเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ถ้าเรายึดกับค�ำสอนแล้ว
เราจะไม่เคว้ง เราก็จะมีที่ยึดอยู่ตลอดเวลา พวกเราไม่ได้
เข้าไปหาธรรม เราเข้าไปหารูป รูปของธรรม รูปของ
ผูแ้ สดงธรรม พอรูปของผูแ้ สดงธรรมหายไป เราก็วนุ่ วายใจ
ถ้าเราเข้าไปหาธรรมแล้ว ไม่มีวันหาย ธรรมเป็นอกาลิโก
ดังนัน้ ขอให้เราศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจและศึกษา
จนให้เกิดความยินดีความพอใจที่จะเอาธรรมะเป็นที่พึ่ง
ของเรา ไม่เอาบุคคลเป็นที่พึ่งของเรา แล้วเราจะได้ไม่มี
วันเสียใจ เราจะมีที่พึ่งไปตลอด
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“บทลงโทษของผู้ที่ชอบปรามาสพระสงฆ์”
ถาม : บทลงโทษของผูท้ ชี่ อบปรามาสพระสงฆ์ และบางครัง้
ลามไปถึงพระพุทธศาสนาครับ บทลงโทษเขาหนักหนาสาหัส
แค่ไหนครับ
พระอาจารย์ : ถ้าท�ำให้สงฆ์แตกแยก ท�ำลายศาสนา
ก็เป็นอนันตริยกรรมได้ โทษเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่
ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำพระพุทธเจ้าให้หอ้ เลือด เพราะพระศาสนานีเ้ ป็นสิง่
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสัตว์โลก ผูท้ ไี่ ปท�ำลายสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสัตว์โลก ก็เป็นผูท้ ี่
ท�ำลายจิตใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย เหมือนกับไปฆ่าสัตว์โลกโดยทางอ้อม
ท�ำให้เขาไม่มที พี่ งึ่ ต่อไปถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนาแล้ว เวลาเรามีความ
ทุกข์ใจจะไปพึง่ อะไร เราก็จะท�ำแบบคนทีไ่ ม่มศี าสนา ก็จะฆ่าฟันกัน
เป็นผักกัน โลกทีไ่ ม่มศี าสนาจะเป็นโลกทีม่ แี ต่ความทารุณโหดร้าย
มีแต่ความหวาดกลัว อยูก่ นั แบบไม่มคี วามสุข อยูแ่ บบตกนรกทัง้ เป็น
นัน่ คือโลกทีไ่ ม่มศี าสนา ผูท้ ที่ ำ� ลายศาสนาก็จะต้องตกนรกอยูแ่ บบนัน้
ดังนั้นเราจะพูดอะไร เราต้องระมัดระวัง ท่านบอกว่าอย่าพูดเพ้อเจ้อ
อย่าพูดค�ำหยาบ อย่าพูดให้เกิดความแตกแยก อย่าพูดความไม่จริง
จะพูดอะไรให้พูดความจริง พูดด้วยวาจาที่สุภาพ พูดด้วยเหตุด้วยผล
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พูดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ อย่าไปพูดให้เกิดการเสือ่ มเสีย เกิดการท�ำลาย
ล้างกัน พูดให้เกิดความรักความสามัคคีกนั แล้วเราก็จะอยูอ่ ย่างร่มเย็น
เป็นสุข ถ้าเราพูดให้เกิดความแตกแยก ก็จะไม่มีความสุขทั้งสองฝ่าย
ต่างฝ่ายต่างมีความทุกข์ความวุ่นวายใจ บางคนบอกว่าติดตามข่าว
บ้านเมืองแล้วบางทีเครียด นอนไม่หลับ ตอนหลังเลยไม่ตดิ ตามมันเลย
ไม่อยากไปยุ่ง ไม่อยากจะไปรับรู้ พอบ้านเมืองแตกแยกแล้วก็ท�ำให้
ไม่สบายใจ
ฉะนั้น อย่าไปสร้างความแตกแยกให้เกิดขึน้ พยายามสมานความรัก
ความสามัคคีกันไว้ ดังในหลวงพูดอยู่เรื่อยๆ ว่า ให้รู้รักสามัคคี
ให้รกั สามัคคีกนั อย่าไปรักความแตกแยก ถ้าจะพูดแล้วเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันแล้วก็ให้หยุดพูด ให้ถอื หลักว่า แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
พอหยุดแล้ว ปัญหาก็จะหมดไป ตบมือข้างเดียวจะไม่ดงั ถ้าเราไปพูด
กับเสา เสามันไม่ตอบโต้เรา พูดไปสักพักเดีย๋ วเราเหนือ่ ย เราก็หยุดพูด
ไปเอง ใครเขาพูดอะไร ถ้าเรานิง่ เฉยๆ ไม่ตอบโต้อะไรทัง้ นัน้ เดีย๋ วเขา
ก็หยุดพูดไปเอง เรือ่ งก็จบ ไม่มเี รือ่ งราว ไม่มปี ญ
ั หา ถ้าเขาพูดค�ำ
เราตอบกลับไปค�ำ เดีย๋ วก็ตอบโต้ เดีย๋ วก็จากค�ำพูดก็กลายเป็นลงไม้
ลงมือกันไป จากลงไม้ลงมือก็ลงมีดลงดาบกัน
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ดังนั้น ต้องสงวนส่วนต่าง ประสานส่วนเหมือน นี่เป็นสุภาษิตของ
นักปราชญ์ อย่าเอาส่วนต่างมาคุยกัน คุยกันแล้วมันก็จะแตกแยกกัน
เอาส่วนเหมือนมาคุยกันว่าเราเป็นมนุษย์ เราเป็นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกัน เรามาอยูม่ าหาความสุขร่วมกันดีกว่า เราไม่ตอ้ งมาแก่งแย่งกัน
เพราะสิง่ ทีเ่ ราต้องการนัน้ มีพอเพียงส�ำหรับทุกคน ถ้าเราไม่มคี วามโลภ
แล้ว ปัจจัย ๔ นี้พอเพียงส�ำหรับทุกคน ปัญหาคือเรามีความโลภแล้ว
ไม่สามารถหยุดความโลภได้ คิดว่ามีมากกว่าปัจจัย ๔ แล้วจะท�ำให้มี
ความสุขมากขึ้น มันไม่มีหรอก ความสุขในโลกนี้มีแค่เพียงปัจจัย ๔
เท่านั้นเอง ถ้าคุณไปหลงป่าแล้วไปเจอกล้วยหวีหนึ่งกับทองกองหนึ่ง
จะเอาอะไร จะเอาทองหรือจะเอากล้วย คนทีม่ ปี ญ
ั ญาก็จะเห็นชัดเลยว่า
กล้วยมันส�ำคัญกว่าทอง ปัจจัย ๔ มันส�ำคัญกว่าความร�ำ่ รวยมหาศาล
มีเงินเป็นหมื่นล้านเเสนล้านมีประโยชน์อะไร อย่างมากก็ได้แค่ซื้อ
ปัจจัย ๔ มาเท่านั้นเอง ซื้อความสุขอย่างอื่นมาไม่ได้ สิ่งต่างๆ ที่เรา
ซื้อมาแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ซื้อรถมาก็ต้องมาทุกข์กับรถ ถ้าซื้อ
รถมา ๑๐ คันจะท�ำอย่างไร ก็ต้องสร้างโรงจอดรถ ๑๐ คัน ให้รถ
๑๐ คันจอด แล้วก็ต้องหาคนมาขับ เพราะจอดไว้เฉยๆ เดี๋ยวมันก็
เสียอีก แต่คนโง่มันจะไม่คิด จะคิดว่าอยากได้อะไรแล้วซื้อได้ ท�ำตาม
ความอยากแล้วจะมีความสุข ไม่มาคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป
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ดั ง นั้ น คนเราถ้ า ไม่ ห ลงแล้ ว ก็ จ ะอยู ่ บ นโลกนี้ กั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
เพราะมีของเหลือเฟือ ปัจจัย ๔ เหลือเฟือ ไม่ต้องมีอะไร ท�ำใจให้
สงบดีกว่า มาสวดมนต์ไหว้พระท�ำใจให้สงบ มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน
มีความสุขกว่าการใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆ มา
เราต้องหยุดความอยากกันด้วยการท�ำทาน อยากจะซื้อของก็เอาเงิน
ซื้ อ ของนี้ ไ ปท� ำ บุ ญ แทน อยากไปเที่ ย วก็ เ อาเงิ น ที่ จ ะไปเที่ ย วนี้ ไ ป
ท�ำบุญกัน ท�ำแล้วก็มคี วามอิม่ ใจสุขใจ อยูบ่ า้ นได้ อยูว่ ดั ได้ อยูเ่ ฉยๆ ได้
แล้วก็จะมีศลี จะมีความเมตตา จะไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ คนทีช่ อบท�ำบุญ
จะไม่ชอบท�ำบาป เพราะเห็นชัดเลยว่าเวลาท�ำบุญกับท�ำบาปมีผล
ต่างกันทางจิตใจ ท�ำบุญแล้วใจเย็นสบาย ท�ำบาปแล้วใจร้อน ใจทุกข์
ดังนัน้ พยายามทีจ่ ะเอาเงินทีจ่ ะไปเทีย่ วไปซือ้ ของต่างๆ ให้เอามาท�ำบุญแทน
ท�ำที่ไหนก็ได้ ท�ำที่วัดก็ได้ ท�ำที่บ้านก็ได้ ท�ำกับพ่อกับแม่ก็ได้ พ่อแม่
ก็เป็นพระเหมือนกัน เป็นพระของเรา ท�ำกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
เดือดร้อนก็ได้ ท�ำกับหมาก็ได้ ท�ำกับแมวก็ได้ ไปสร้างโรงเลี้ยงหมา
จรจัดไว้สักโรงก็ได้ หมาจรจัดมันจะได้มีที่อยู่อาศัย เป็นโรงเลี้ยงหมา
ก�ำพร้า เราเลี้ยงเด็กก�ำพร้าได้ ท�ำไมเราเลี้ยงหมาก�ำพร้าไม่ได้ ซื้อที่
สัก ๑๐ ไร่ จัดคอนโดให้มันอยู่กันไปเลย
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๓

การอธิษฐานและการสวดมนต์
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“การอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ ไม่ได้แปลว่าขอ”
ถาม : ค�ำอธิษฐานนี้
ไม่ทราบจะมีผลมากน้อยแค่ไหนครับ
พระอาจารย์ : ถ้าการอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ ไม่ได้
แปลว่าขอ ก็ต้องมีผลสิ เพราะถ้าไม่ได้ตั้งใจจะไปท�ำอะไร
ได้อย่างไร เช่น วันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ จะมาได้อย่างไร
การอธิษฐานคือการตั้งเป้า ถ้าท�ำงานให้กับบริษัท ก็ต้อง
ตัง้ เป้าให้ได้กำ� ไรเพิม่ ขึน้ อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ตอ้ งขวนขวาย
หาวิ ธี ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลขึ้ น มาให้ ไ ด้ ต้ อ งติ ด ตามดู ทุ ก เดื อ น
ว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเร่งท�ำให้มากขึ้น
อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอ เป็นความเข้าใจผิด ทางโลกหมาย
ถึงการขอ เวลาท�ำบุญให้ทานก็ขอให้ไปพระนิพพาน ไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิด ขอไม่ได้ ไม่ได้อยูท่ ขี่ อ อยูท่ เี่ หตุปจั จัย อยากจะ
ไปนิพพาน อยากจะไม่กลับมาเกิด ก็ตอ้ งตัดตัณหาทัง้ ๓ ให้ได้
ไม่ได้อยูท่ กี่ ารท�ำบุญให้ทานอย่างเดียว มันไม่พอ เหมือนอยาก
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จะกินข้าวให้อิ่ม ต้องอธิษฐานไหมว่าขอกินให้อิ่ม ตักข้าวเพียง ๒ ค�ำ
แล้วก็หยุด จะอิ่มไหมละ มันไม่อิ่มหรอก มันอยู่ที่การกินมากกว่า
ไม่ตอ้ งอธิษฐานก็อมิ่ ได้ กินเข้าไปเถิด เดีย๋ วก็อมิ่ เอง ถ้าอธิษฐานแปลว่า
ความตั้งใจ อธิษฐานกินข้าวก็ต้องตั้งใจกิน ถ้าไม่ตั้งใจกินก็จะไม่อิ่ม
พอกินได้ ๒ ค�ำ มีคนมาติดต่อธุระก็หยุดกิน ไปท�ำธุระต่อก็จะไม่อิ่ม
ถ้าตัง้ ใจว่าต้องกินให้อมิ่ ก่อนแล้วค่อยไปท�ำงานต่อ ใครจะมาติดต่อธุระ
ก็ต้องรอไปก่อน ก็จะอิ่มอย่างแน่นอน
นี่คืออธิษฐานในทางธรรม คือความตั้งใจ ถ้าตั้งใจไปนิพพาน เราก็
จะไม่ท�ำอย่างอื่น ให้ไปถึงนิพพานก่อนแล้วค่อยท�ำอย่างอื่น เช่น
พระพุทธเจ้าไม่ทรงท�ำอย่างอื่นเลย ออกบวชแล้วก็มุ่งสู่พระนิพพาน
อย่างเดียว พอบรรลุพระนิพพานแล้วถึงค่อยสัง่ สอนผูอ้ นื่ ต่อ ทรงไม่ให้
การสัง่ สอนมาขัดขวางการด�ำเนินสูพ่ ระนิพพาน ได้ทรงตัง้ สัจจอธิษฐาน
ไว้แล้วว่าจะไปถึงพระนิพพานก่อนแล้วค่อยท�ำอย่างอื่นต่อ
อธิ ษ ฐานมี ค วามหมายอย่ า งนี้ มี ค วามส� ำ คั ญ มากในการปฏิ บั ติ
ถ้าไม่แน่วแน่ต่อการอธิษฐาน พอมีเรื่องอื่นมาดึงไปก็จะไปตาม เช่น
รับงานชิ้นหนึ่งไว้ สัญญาว่าจะท�ำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ พอมีงาน
ใหม่มาก็รับไว้อีก แล้วก็ท�ำงานใหม่ก่อน ไม่ท�ำงานที่รับไว้ก่อนหน้านี้
งานก็จะไม่เสร็จตามสัญญา
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“การสวดมนต์ข้ามปี”
ถาม : การสวดมนต์ข้ามคืนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ในมุมมองของพระวัดป่ามีคุณประโยชน์ใด
และแค่ไหน
พระอาจารย์ : การสวดมนต์ก็เป็นการฝึกท�ำสมาธิ
ในขั้นเบื้องต้น คือบางทีให้นั่งหลับตาบริกรรม
พุทโธๆ แล้วใจไม่ยอมอยู่กับการบริกรรม แต่ถ้าให้
สวดมนต์ยาวๆ เป็นบทสวด ก็สวดได้หยุดได้ ใจไม่ไป
คิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ใจก็สงบได้ในระดับหนึง่ พอทีจ่ ะ
ท�ำให้สามารถมาบริกรรมพุทโธๆ ต่อได้
ดั ง นั้ น การสวดมนต์ก็เป็นการท�ำสมาธิเบื้องต้น
เป็นการกล่อมใจให้ระงับจากความคิดปรุงแต่ง
ต่างๆ ให้เบาลงไป แล้วพอมันเบาก็จะท�ำให้การ
บริกรรมพุทโธนีท้ ำ� ได้อย่างง่ายดาย แล้วใจจะรวม
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เข้าสูค่ วามสงบได้ แต่การสวดมนต์นตี้ อ้ งเป็นการสวด
อย่างต่อเนื่อง ท�ำเป็นกิจลักษณะ ไม่ใช่ท�ำเฉพาะวัน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท�ำเพียงวันเดียว ก็เหมือนกับ
ปีหนึง่ กินข้าวหนเดียวก็จะไม่คอ่ ยได้ประโยชน์เท่าไหร่
เพราะเราต้องกินข้าวทุกวัน วันละ ๓ มื้อ
การสวดมนต์เหมือนการฝึกสมาธิ ก็ควรจะฝึกท�ำ
สมาธิทุกวัน สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน อย่างน้อยก็
วันละ ๒ ครั้ง ท�ำวัตรเช้า วัตรเย็น นั่นก็คือการ
สวดมนต์ทำ� ใจให้สงบ ไม่ใช่มารอแต่วนั ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่แล้วจะได้บญ
ุ ได้กศุ ลมากมายกว่าวันอืน่
เป็นไปไม่ได้
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การสวดกุสลา ธัมมา
ถาม : ขอถามเรื่องการสวดกุสลา ธัมมา
ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
พระอาจารย์ : คือเป็นการเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
มารวมกัน เพื่อให้เรารู้หัวข้อส�ำคัญต่างๆ
กุสลา แปลว่า กุศล คือ ความคิดทีฉ่ ลาดทีต่ รงกับความจริง
ไม่ตรงกับความหลง เช่น คิดว่าทุกอย่างไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา อย่างนี้เรียกว่า “กุสลา”
ส่วน “อกุสลา” คือ ความคิดทีไ่ ม่ฉลาดไม่ตรงกับความจริง
ทีค่ ดิ ว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา เป็นสุข เป็นสิง่ ทีอ่ ยูก่ บั เรา
ไปตลอด
บทสวดนี้ เ ป็ น เพี ย งการรวบรวมหั ว ข้ อ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าต่างๆ แล้วมาสวดกันเป็นพิธีเท่านั้น ซึ่งการ
สวดแล้วไม่เข้าใจความหมาย ก็เป็นเหมือนกับนกแก้วดีๆ
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นี่เอง เราสอนนกแก้วว่า แก้วจ๋าๆ พอเราเอาแก้วมาให้มัน
มันก็โยนทิ้ง มันจะเอาแต่กล้วยจ๋าๆ พวกเราก็เหมือนกัน
พอสวด “กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา” เพื่อเอาธรรมะให้
ก็เขี่ยทิ้งๆ พอให้เงินมาก็เเย่งกัน เข้าใจไหม?
อย่าไปติดกับพระอภิธรรมทีเ่ ขาสวดกันในงานศพ คนสวด
ก็ไม่รเู้ รือ่ ง คนฟังก็ไม่รเู้ รือ่ ง สวดกันไปเพือ่ จะได้จบๆ เป็นพิธี
เผาศพเท่านัน้ เอง ความจริงเผาศพไม่ตอ้ งสวดหรอก ขอให้
มีฟืนก็พอล่ะ มีฟืนมีไฟตั้งไว้ก็เผาได้แล้ว ไม่ต้องสวดให้
เสียเวลา สวดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร สวดไปก็ไม่รู้เรื่อง
คนฟังก็ไม่ฟงั เวลาพระสวดก็หนั เข้าหากัน คุยกัน ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร
ดังนั้น ถ้าอยากจะศึกษาอะไรก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรา
ศึกษา เราไม่รกู้ ต็ อ้ งหาค�ำแปล เดีย๋ วนีม้ คี ำ� สอนทีแ่ ปลเป็น
ภาษาไทยออกมามากมาย ไปหามาอ่าน เดีย๋ วนีเ้ ขาจัดเป็น
หลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก เขาคัดบทส�ำคัญๆ เรื่องราว
ส�ำคัญต่างๆ ที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกมาสอนชาวพุทธ
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ความจริงชาวพุทธควรเรียนนักธรรมตรี โท เอก แต่ไม่
เรียนกัน ไปเรียนจิตวิทยา เรียนวิทยาศาสตร์ เรียนอะไรกัน
แต่ไม่เรียนของดี คือ นักธรรมตรี โท เอก ถ้าโยม
อยากจะรู้ ก็ควรไปหาหนังสือเหล่านี้มาอ่านดู ไม่งั้นก็
อ่านหนังสือของพระอาจารย์ต่างๆ ก็ได้ ท่านก็เอาแต่
หัวข้อต่างๆ เอาหัวใจมาสอนเลย เพราะในพระไตรปิฎกมี
ทั้งค�ำสอนและประวัติศาสตร์ควบคู่กันไป มีการเล่าถึง
เหตุการณ์อะไร เล่าถึงประวัตขิ องพระพุทธเจ้าว่าท่านทรง
ประทับที่ไหนบ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง อันนี้
เป็นความรูเ้ สริม แต่ความรูห้ ลักคือค�ำเทศนาทีพ่ ระองค์
ทรงสอนให้ท�ำอะไรกันบ้าง โดยสรุปคือสอนให้ท�ำทาน
รักษาศีล ภาวนา เข้าใจนะ
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“การสวดมนต์
ไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้ตกนรกหรือไม่ตกนรก”
ถาม : มีคนบอกว่าสวดมนต์
คาถาอุณหิสสวิชัยแล้วจะไม่ตกนรก
พระอาจารย์ : คือการสวดนีม้ นั ไม่ได้เป็นเหตุทจี่ ะ
ให้ตกนรกหรือไม่ให้ตกนรก เหตุทจี่ ะท�ำให้ตกนรก
คือการท�ำบาป เช่น การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดในกาม พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา อันนี้
เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ปตกนรก ถ้ า สวดแล้ ว ไปท� ำ บาป
มันก็ไปตกนรกอยู่ดี ที่ให้สวดก็เพื่อจะให้ใจสงบ
ใจเย็น ใจอิ่ม ใจพอ คือให้ท�ำสมาธิ
การสวดนีก้ เ็ ป็นการเจริญสติ เรียกว่า ธัมมานุสสติ
คือคิดถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ตา่ งๆ นี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา
อยูก่ บั ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ใจของเราก็จะเย็น
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จะสบาย จะสงบ จะมีสมาธิ จะไม่หิว จะไม่อยากได้อะไร พอไม่หิว
ไม่อยากได้อะไร ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะไปท�ำบาปนัน่ เอง คนทีไ่ ปท�ำบาป
ก็เพราะว่าใจไม่อิ่ม ใจไม่สุข ใจไม่สงบ ใจถูกความโลภ ความอยาก
ครอบง�ำจิตใจ เห็นโน้นเห็นนี่ก็อยากได้ พออยากแล้วถ้าไม่สามารถ
หามาได้โดยวิธีที่สุจริต ก็ไปหามาโดยวิธีทุจริต ก็คือการไปท�ำบาป
นั่นเอง
ดังนัน้ ถ้าสวดมนต์แล้วจิตสงบ จิตก็จะไม่ไปท�ำบาปได้ แต่ถา้ สวดแล้ว
ไม่สงบ หรือว่าสวดแบบนกแก้ว คือสวดไปแต่ใจก็คดิ เรือ่ ยเปือ่ ย คิดถึง
เรือ่ งนัน้ คิดถึงเรือ่ งนี้ ขณะทีส่ วดอยู่ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะ
ใจจะไม่สงบ ใจก็จะหิวจะอยาก พอหยุดสวดก็ไปท�ำตามความหิว
ท�ำตามความอยาก ก็อาจจะไปท�ำบาป ถ้าท�ำบาปแล้วก็ไปตกนรกได้
มันไม่ได้อยู่ที่การสวดอย่างเดียว การสวดนี้เป็นเพียงเหตุที่จะท�ำให้
เราไม่ไปท�ำบาป แต่ถา้ เราหยุดการกระท�ำบาปไม่ได้ เช่น พระเทวทัตนี้
ได้บวชเป็นพระเป็นเวลาตั้งหลายสิบปี แต่ใจของท่านก็ยังไม่สงบ
หรือสงบแต่ก็ยังไม่สามารถก�ำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้
พอปล่อยให้ความอยากออกมามีอิทธิพล อยากจะไปเป็นผู้รักษาการ
แทนพระพุทธเจ้า อยากจะเป็นผูป้ กครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า พอไป
กราบทูลขอพุทธานุญาตแล้วไม่ทรงอนุญาต ก็เกิดความโกรธขึ้นมา
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ก็พยายามปลงพระชนม์เพื่อที่จะได้ตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าแทนต่อไป
อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมความอยาก ไม่สามารถหยุด
การกระท�ำบาปได้ พอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกในขุมที่ลึก ฉะนั้น
อย่าไปคิดว่าการสวดอย่างเดียวจะเป็นประกันภัยเป็นการรับประกัน
ว่าจะไม่ไปตกนรก สิ่งที่จะรับประกันไม่ให้เราไปตกนรกก็คือ ศีล
รักษาศีล ๕ ให้ได้เถอะ รักษาศีล ๕ ได้แล้ว รับประกันได้วา่ จะไม่ตกนรก
จะสวดไม่สวดไม่เป็นปัญหาอะไร สวดก็ได้ ไม่สวดก็ได้ ถ้าสวดมันก็
อาจจะช่วยท�ำให้รกั ษาศีล ๕ ง่ายขึน้ เพราะใจลดความอยากได้ ท�ำให้
ความอยากอ่อนก�ำลังหรือเบาบางลงได้ มันก็จะไม่มากดดันจิตใจให้ไป
ท�ำบาป แต่ถา้ ไม่ได้สวดนีก้ อ็ าจจะท�ำให้ทำ� บาปง่าย เพราะความอยาก
ไม่ได้รบั การบรรเทา ไม่ได้ลดลง ก็จะกดดันจิตใจให้ไปท�ำบาปท�ำกรรม
ต่อไป ดังนัน้ เราต้องเข้าใจว่าการกระท�ำแต่ละอย่างนีม้ ผี ลอย่างไร
แล้วถึงจะเข้าใจ ถึงจะปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง บางทีเขาบอกว่าสวดมนต์
แล้วไม่ตกนรก ก็สวดไป แล้วก็ออกไปกินเหล้าต่อ เดีย๋ วก็ไปลักขโมย
ไปประพฤติผิดประเวณี เพราะว่าไม่มีใครบอกว่าท�ำบาปแล้วจะ
ตกนรก มีแต่บอกว่าถ้าไม่อยากจะตกนรก ก็ให้สวดคาถานีไ้ ป ก็สบาย
ถ้ายิง่ คาถาสัน้ ๆ สวด ๕ นาที สวดเสร็จก็ไปล่ะ มีประกันภัยแล้ว ทีนี้
ก็ไปท�ำบาปท�ำกรรมได้แล้วซิ มันไม่ได้นะ
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เหตุที่จะท�ำให้เราไปอบายก็คือการไม่รักษาศีล อย่างในท้ายศีล
ท่านแสดงไว้วา่ สีเลนะ สุคะติง ยันติ ศีลเป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้ไปเกิด
ในสุคติ สุคติ ก็คอื ภพของเทวดา ภพของมนุษย์ ภพของอริยเจ้า
ส่วนภพของเดรัจฉาน ของเปรต นีเ้ รียกว่า อบาย พวกนีไ้ ปเพราะ
ว่าท�ำบาป หรือถ้าท�ำบาปด้วยความไม่รู้ ก็ไปเป็นเดรัจฉาน
ท�ำบาปเพราะโลภอยากได้มากๆ ก็ไปเป็นเปรต ท�ำบาปเพราะ
ความกลัว ก็จะไปเป็นอสุรกาย ท�ำบาปเพราะความอาฆาต
พยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองก็จะไปนรก อย่างพระเทวทัตนี้
ท�ำบาปเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรง
แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า ก็เลยพยายาม
ปลงพระชนม์ถึง ๓ ครั้งด้วยกัน อันนี้ก็ไปตกนรก ส่วนอ�ำมาตย์
ที่ในเรื่องหนึ่งไปหาพระเจ้าแผ่นดินในยามค�่ำคืน ท่านบอกว่า
มีเสียงอะไรมาร้องโหยหวน ก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
เป็นอะไรกัน พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นอ�ำมาตย์ซงึ่ ตอนนีม้ าเป็นเปรต
เพราะว่าสมัยที่มีชีวิตอยู่ได้รับใช้พระองค์ ไม่ใช่ชาตินี้แต่เป็นชาติ
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ในอดีต พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเปรตตัวนี้เป็นอ�ำมาตย์
พระองค์ได้สั่งให้อ�ำมาตย์นี้เอาทรัพย์ไปท�ำบุญ แล้วอ�ำมาตย์นี้
ได้ยกั ยอกทรัพย์บางส่วนไว้เป็นของตนเอง นีเ่ รียกว่าท�ำบาปด้วย
ความโลภ อยากได้เงินของผู้อื่น ก็เลยยักยอกทรัพย์ของพระเจ้า
แผ่นดิน ไปซื้อของท�ำบุญแทนที่จะซื้อทั้งหมดก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้
ส�ำหรับตนเอง พอตายไปก็ไปตกนรก ออกจากนรกก็มาเป็นเปรต
แล้วพอเป็นเปรตก็นกึ ถึงพระเจ้าเเผ่นดิน เจ้านายเก่า ก็เลยมาขอ
ส่วนบุญ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำ� บุญอุทศิ ให้กบั เขาไป นี่คือ
ท�ำบาปด้วยความโลภ
ถ้าท�ำบาปด้วยความไม่รู้ เช่น สัตว์เดรัจฉาน เขาไม่รู้ว่าบาป
ที่เขาต้องฆ่าต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อความอยู่รอดของเขา
อย่างนีเ้ รียกว่า เดรัจฉาน มนุษย์ทที่ ำ� อาชีพค้าขายฆ่าวัวฆ่าควาย
ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็เเบบเดียวกัน เขาก็ไม่รู้ว่าเขาบาป เขารู้แต่ว่ามัน
เป็นอาชีพของเขา หรือแม้แต่ผู้ที่รักษาประเทศชาติ เช่น ต�ำรวจ
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ทหาร นี้ก็เหมือนกัน ถ้าไปฆ่าผู้อื่นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าบาป
เหมือนกัน ก็เป็นเดรัจฉานได้เหมือนกัน เพราะท�ำไปด้วยความไม่รวู้ า่ บาป
ไม่รวู้ า่ มีผลทีจ่ ะตามมา คิดว่าท�ำตามหน้าทีแ่ ล้วไม่บาป ท�ำเพือ่ เลีย้ งปาก
เลี้ยงท้อง อย่างนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับเดรัจฉาน แต่อาจจะไม่หนัก
เหมือนกับเดรัจฉานก็ได้ เพราะไม่ได้ทำ� ตลอดเวลา อย่างบางคนก็ไม่ได้
ท�ำเลย รับราชการมาจนเกษียณก็ไม่เคยไปฆ่าใครเลย อันนี้ก็จะไม่มี
ผลบาปตามมา
ทีว่ ดั นีม้ ธี รรมเนียมอุทศิ เพือ่ แผ่นดินไทย เขาก็ทำ� บุญอุทศิ ให้แก่วรี บุรษุ
ทั้งหลายที่ออกรบท�ำสงครามปกป้องรักษาประเทศ เวลาเขาตายไปนี้
เขาก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเปรตได้ ไปเกิดในอบายได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่
มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ส�ำนึกในบุญคุณของเขาเหล่านี้ ก็ท�ำบุญอุทิศให้แก่เขาไป
ดังนั้นการจะไปไหนหรือไม่ไปไหน อยู่ที่การท�ำบาปหรือไม่ท�ำบาป
ไม่ได้อยูท่ กี่ ารสวดมนต์เพียงอย่างเดียว แล้วการสวดนีก้ ต็ อ้ งอยูท่ วี่ า่
ได้ผลหรือไม่ได้ผล คือสวดแล้วจิตสงบเป็นสมาธิหรือไม่ ถ้าสวดแล้วสงบ
ใจเป็นสมาธิ ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมได้
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“การสวดมนต์ไม่สามารถรักษาโรคใจให้หายได้อย่างถาวร”
ถาม : เวลาคนที่ป่วยหนักจะชอบให้
สวดโพชฌงค์ แสดงว่าต้องการน�ำค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ามารักษาใจให้ผู้ป่วยปล่อยวาง
พระอาจารย์ : แต่ไม่คดิ อย่างนัน้ กัน จะคิดว่าสวดเพือ่ รักษา
ร่างกายเพราะอยากจะให้ร่างกายหาย ความจริงการ
สวดนี้ก็จะไม่รักษาโรคใจให้หายได้อย่างถาวรเพราะ
เป็นการท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะรักษาได้ชั่วคราว
ไม่หายอย่างถาวร ถ้าจะให้หายอย่างถาวรก็ต้องใช้
ปัญญา ต้องไม่กลัวความเจ็บของร่างกาย เหมือนคนที่
ฮึดสู้ ถึงแม้จะถูกยิงแล้วแต่ใจยังสู้อยู่ ยังสั่งให้ร่างกาย
ลุยต่อไปได้ ถ้าใจไม่สู้ ถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงก็จะ
ไม่สู้ ต้องแยกประเด็นคือความเจ็บของร่างกายออกจาก
ความเจ็บของใจ ถ้าความเจ็บของใจหายไป แต่ความเจ็บ
ของร่างกายไม่หาย ก็จะไม่เป็นปัญหา บางทีความเจ็บ
ของใจหายไป ความเจ็บของร่างกายก็หายตามไปด้วยก็มี
ถ้าความเจ็บของร่างกายเกิดจากความเจ็บของใจ เวลา
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ใจเครียดก็ท�ำให้ร่างกายปั่นป่วน เกิดความเจ็บทางร่างกาย พอใจ
หายเครียด ความเจ็บทางร่างกายก็หายไปด้วย
เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ถ้าบริกรรมพุทโธๆ ไปจน
ใจสงบ ความเจ็บของใจทีร่ นุ แรงกว่าความเจ็บของร่างกายก็จะหายไป
จะรู้สึกว่าไม่เจ็บมาก เวลาร่างกายเจ็บแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาจะรู้สึก
เจ็บมากเพราะใจไปขยายความเจ็บขึ้นมาเอง เหมือนเอาแว่นขยายไป
ขยายจะรูส้ กึ ว่าเจ็บมาก แต่พอใจสงบจะเจ็บเพียงนิดเดียวหรือไม่เจ็บเลย
ความเจ็บของร่างกายจึงไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ ไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งแก้ สิง่ ที่
ต้องแก้คอื ความเจ็บของใจทีเ่ กิดจากความกลัวความเจ็บของร่างกาย
หรือกลัวความตาย ต้องแก้วภิ วตัณหา คือความอยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
พอไม่มีความอยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายแล้ว ก็จะไม่เดือดร้อนกับ
ความเจ็บกับความตายของร่างกาย จะอยูอ่ ย่างสบาย เจ็บไข้ได้ปว่ ย
ถ้ารักษาได้กร็ กั ษาไป รักษาไม่ได้กอ็ ยูก่ บั มันไป ความตายก็เหมือนกัน
เมื่อถึงเวลาตายก็ห้ามไม่ได้ จะตายก็ปล่อยให้ตายไป ใจไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย จะไปกลัวท�ำไม ใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกาย ถ้าแก้
ความหลงได้ว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจจะไม่วุ่นวายไปกับ
ความตายของร่างกาย เหมือนกับเวลาหลงรักใคร เวลาเขาตายไป
เราก็จะวุน่ วายไปกับความตายของเขา ถ้าเราไม่ชอบเขา เราจะวุน่ วายไหม
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เขาตาย เรากลับดีใจเสียอีก อย่าไปชอบร่างกาย มองร่างกายเหมือนกับ
มองคนที่เราเกลียด เวลาร่างกายเป็นอะไรไปจะได้ไม่ทุกข์ใจ
สิง่ ทีเ่ ราขาดกันก็คอื เครือ่ งมือแก้ความกลัวทีเ่ กิดจากความอยากไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย ก็คือมรรค มรรคที่ขาดกันมากก็คือสติสมาธิปัญญา
ศีลกับทานพอมีกนั ท�ำทานรักษาศีลกันอยูเ่ สมอ แต่ไม่คอ่ ยได้บำ� เพ็ญ
ภาวนา คือการเจริญสติสมาธิปญ
ั ญา ซึง่ เป็นองค์ประกอบของมรรค
ทีส่ ำ� คัญ ถ้าเป็นยาก็เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของยา ทานกับศีลเป็นส่วน
สนับสนุนสติสมาธิปัญญาที่เป็นส่วนส�ำคัญ จึงควรพิจารณาดูว่าก�ำลัง
ขาดส่วนไหน ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคใจนีข้ าดอะไรอยู่ ทาน เราขาดหรือไม่ ศีล
เราขาดหรือไม่ สติ สมาธิ ปัญญา เราขาดหรือไม่ อย่าให้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งมากเกินสูตร จะไม่เป็นประโยชน์ เช่น ทาน ๙๐ เปอร์เซ็นต์
ศีล ๕ เปอร์เซ็นต์ สติสมาธิปญ
ั ญา ๕ เปอร์เซ็นต์ อย่างนีก้ จ็ ะไม่สามารถ
รักษาโรคใจได้ ต้องเป็นไปตามสูตร ทานก็ทำ� เท่าทีม่ ี ไม่ยดึ ติด ไม่โลภ
อยากได้สมบัติข้าวของเงินทอง ก็ถือว่าได้ท�ำทานครบสูตรแล้ว ศีลก็
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ไป ก็จะได้ศีลเต็มสูตรแล้ว สติก็ต้อง
เจริญทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ ควบคุมความคิดไม่ให้ลอยไปลอยมา
แล้วก็นั่งให้มาก ต้องตัดภารกิจการงานต่างๆ ไป ถ้ายังท�ำงานอยู่
ก็ควรลาออก อยู่คนเดียว อยู่วัดก็ได้ อยู่บ้านก็ได้ ท�ำงานเท่าที่จ�ำเป็น
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เช่น กวาดบ้านถูบา้ น ซักเสือ้ ผ้า หาอาหารมารับประทาน จะได้มเี วลา
นั่งสมาธิมาก เดินจงกรมมาก พอได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญาต่อไป
หลังจากออกมาจากสมาธิก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณา
อริยสัจ ๔ ดูใจว่าก�ำลังผลิตอะไร ผลิตมรรคหรือผลิตสมุทัย ถ้าผลิต
สมุทยั เราก็ตอ้ งหยุด ต้องหันกลับมาผลิตมรรค หยุดด้วยการเจริญสติ
การเจริญสติเป็นทั้งการผลิตมรรคและหยุดสมุทัย หยุดความคิดปรุง
แต่งไปในทางสมุทัย ความคิด ๙๙ เปอร์เซ็นต์ จะไปในทางสมุทัย
ต้องหยุดความคิดนี้ก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธ พอคิดอยากไปดูนั่น
ฟังนี่มันก็ไม่ได้ อยากไปที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้ พอไม่มีความอยาก ใจก็จะ
เย็นสบาย อยู่เฉยๆ ได้ จะนั่งเก้าอี้ ๔-๕ ชั่วโมงก็นั่งได้ ก็จะได้สมาธิ
ได้ความสงบ แล้วก็ตัดความอยากด้วยปัญญา
การดูจติ ดูอย่างไร ก็ดวู า่ ตอนนีจ้ ติ เป็นโรงงานผลิตกิเลสหรือโรงงาน
ผลิตธรรม ถ้าจิตคิดไปในทางธรรม ไปในทางไตรลักษณ์ ไปในทาง
อริยสัจ ๔ ก็จะเป็นมรรค ก็ปล่อยให้คดิ ไป ถ้าคิดไปในทางกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ต้องหยุดมัน ถ้าไม่หยุดก็จะผลิตความทุกข์
เช่น อยากจะสูบบุหรี่ อยากจะดื่มเหล้า ถ้ายิ่งคิดก็จะยิ่งทรมานใจ
ยิ่งหงุดหงิดใจ เวลาอยากจะสูบบุหรี่ด่ืมเหล้าก็จะคิดแต่เรื่องสูบบุหรี่
ดื่มเหล้า จะไม่คิดเรื่องอื่น ถ้าสามารถหยุดความคิดอยากดื่มสุรา
อยากสูบบุหรี่ได้ โดยคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาจากการดื่มสุรา
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ยาเมา จากการสูบบุหรี่แทน ก็จะท�ำให้หยุดความอยากได้ การดูจิต
ต้องดูอย่างนี้ ดูวา่ ตอนนีจ้ ติ ก�ำลังไปในทางไหน ไปในทางมรรคหรือไป
ในทางสมุทยั ถ้าไปในทางสมุทยั ก็ตอ้ งสกัด ถ้าไปในทางมรรคก็ตอ้ ง
ส่งเสริม ถ้าคิดอยากจะหยุดดื่มสุรา อยากจะหยุดสูบบุหรี่ ก็ต้อง
สนับสนุนว่าอย่าไปสูบ อย่าไปดื่ม ถ้าคิดอยากจะไปท�ำบุญก็ไปเลย
คิดอยากจะบวชชีก็บวชเลย คิดอย่างนี้เป็นมรรค ถ้าคิดจะไปแต่งหน้า
ทาปาก ไปท�ำศัลยกรรม ก็หยุดเสีย เพราะไปทางสมุทัย ไปทาง
กามตัณหา อยากจะซือ้ เสือ้ ผ้าชุดใหม่ ซือ้ รองเท้าคูใ่ หม่ ก็ตอ้ งเบรกมัน
เอาเงินไปท�ำบุญดีกว่า นี่คือการดูจิต ไม่ใช่ปล่อยให้จิตท�ำอะไร
ตามใจชอบ อยากจะไปเที่ยวก็ไป อยากจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ไป
อยากจะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ไป อยากจะไปเดินห้างก็ไป อยากจะไป
กินขนมนมเนยก็ไป ถ้าดูแบบนีก้ ด็ ใู ห้เสียเวลาไปเปล่าๆ ดูไปแล้วไม่เกิด
ประโยชน์ ต้องดูอริยสัจ ๔ ว่าตอนนี้ก�ำลังผลิตฝ่ายไหน ฝ่ายมรรค
หรือฝ่ายสมุทัย ถ้าผลิตฝ่ายมรรคตลอดเวลา ผลิตโสดาปัตติมรรค
สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ก็จะมีผลของมรรค
ตามมา คือโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล
ถ้าจะดูจิตต้องดูตรงนี้ ดูว่าก�ำลังผลิตมรรคหรือก�ำลังผลิตสมุทัย
ถ้าผลิตสมุทัยก็จะมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ มีการเวียนว่ายตายเกิด
ตามมา นี่คือธรรมในสติปัฏฐาน ๔
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การดูธรรมก็ดูอริยสัจ ๔ ถ้าดูจิตก็ดูว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างไร
ฟุง้ ซ่านหรือสงบ ถ้าฟุง้ ซ่านก็ตอ้ งท�ำให้สงบ ถ้าสงบก็ตอ้ งรักษาให้
สงบต่อไป ดูเวทนาก็ดวู า่ ตอนนีเ้ วทนาเป็นอย่างไร ต้องปล่อยวาง
ถ้าเป็นสุขเวทนาก็อย่าอยากให้สุขไปตลอด ถ้าเป็นทุกขเวทนา
ก็อย่าไปอยากให้หาย ปล่อยไปตามธรรมชาติ ไปตามอนิจจัง
มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องไปท�ำอะไร ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง
ไม่ใช่พอเป็นทุกขเวทนาก็แก้ให้เป็นสุขเวทนา ถ้าร้อนก็เปิด
เครือ่ งปรับอากาศ เพราะไม่ได้แก้ทตี่ น้ เหตุ ต้องแก้ทใี่ จ แก้ทสี่ มุทยั
ความอยากให้ ทุ ก ขเวทนาหายไปต้ อ งแก้ ด ้ ว ยการปล่ อ ยวาง
ทุกขเวทนา ดูร่างกายก็เช่นเดียวกัน ร่างกายจะแก่จะตายก็ดูไป
ไม่ต้องท�ำอะไร ผมจะหงอกก็ปล่อยให้หงอกไป หนังจะเหี่ยว
ก็ปล่อยให้เหี่ยวไป ไม่ต้องหายามาทา ทาอย่างไรก็เหี่ยวอยู่ดี
ย้อมอย่างไรก็ขาวอยู่ดี ย้อมให้เหนื่อยไปเปล่าๆ ท�ำให้ใจทุกข์
ไม่สบายใจกับความเหีย่ วกับความหงอก ต้องปล่อยวาง ให้ตงั้ สติ
ที่กายเวทนาจิตธรรม นี่เป็นขั้นของปัญญา ถ้าขั้นของสติก็ให้
รู้เฉยๆ ให้มีสติเกาะติดอยู่กับร่างกาย ร่างกายก�ำลังเคลื่อนไหว
ก�ำลังท�ำอะไร ก็ให้เกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระท�ำ
ของร่างกาย เพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อย
ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบ จะนิ่ง จะสบาย
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ก็จะรู้จักวิธีรักษาจิต เวลาฟุ้งซ่านก็แก้ด้วยการเข้าสมาธิไป หรือ
แก้ด้วยปัญญา พิจารณาจนเห็นว่าฟุ้งซ่านเพราะความอยาก
อยากให้สงิ่ นัน้ เป็นอย่างนี้ อยากให้สงิ่ นีเ้ ป็นอย่างนัน้ ต้องปล่อยวาง
อย่าไปอยาก สิง่ นัน้ สิง่ นีจ้ ะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไป ถ้าไม่อยู่
ในวิสยั ทีจ่ ะแก้ได้กอ็ ย่าไปแก้ให้เหนือ่ ยไปเปล่าๆ ถ้ายังแก้ได้กแ็ ก้ไป
ถ้าสั่งไม่ให้ผมหงอกได้ก็สั่งไป ถ้าสั่งไม่ให้หนังเหี่ยวได้ก็สั่งไป
ถ้าสั่งไม่ได้ก็อย่าฝืนธรรมชาติ อย่าไปท�ำศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาพูดธรรมะทีไรมักจะไปโดนใจคนฟังทุกที เมื่อเช้าพูดเรื่อง
การอดสุราอดบุหรี่ ก็มีคนมาบอกว่าก�ำลังจะอดพอดี พอฟังแล้ว
ก็ได้อุบาย แล้วก็มภี รรยาพาสามีมาหา ถือดอกไม้ธูปเทียนมาตัง้
สัจจอธิษฐานให้หยุดดื่มสุรา เพราะเวลาดื่มแล้วจะอาละวาด
สร้างความเดือดร้อนให้กับภรรยา เราก็บอกว่าให้เห็นโทษของ
การดื่มสุราทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น
ถ้าไม่หยุดดื่มก็จะต้องสูญเสียคนที่รักไปเพราะจะทนอยู่กับเรา
ไม่ได้ แล้วก็บอกภรรยาว่า ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปดีกว่า ผู้ชายไม่ได้มี
คนเดียวในโลกนี้ คนดีๆ ไม่เอา ไปเอาคนไม่ดีท�ำไม
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๔

เรื่องของกรรม
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“กรรมติดจรวด”
ถาม : ที่เขาว่าชาตินี้กรรมติดจรวด
จริงหรือเปล่าเจ้าคะ
พระอาจารย์ : บางทีมันก็ติดจรวด บางที
มันก็ไม่ติดจรวด บางทีมนั ก็เร็ว บางทีมันก็ช้า

ถาม : แล้วแต่กรรม
พระอาจารย์ : แต่ทมี่ นั เร็วก็คอื ใจ เพราะ
มันทุกข์แล้ว
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“กรรมอยู่ที่เจตนา”
ถาม : ลูกสาวท�ำงานทางราชการ มีการเรียกเงินใต้โต๊ะ
แล้วเขาต้องเข้าไปเกีย่ วข้อง ในฐานะผูใ้ ห้ เขาจะมีความผิด
ในส่วนกรรมที่ละเอียดนี้หรือไม่

พระอาจารย์ : ถ้ามีส่วนร่วมด้วยก็มี
ถ้าไม่มีส่วนร่วมด้วยก็ไม่มี
ถาม : ไม่ได้เป็นผู้รับ
พระอาจารย์ : อยู่ที่เจตนา

ถาม : ต้องท�ำไปตามหน้าที่
พระอาจารย์ : มีหน้าที่เซ็น
ก็เซ็นไป
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ถาม : งานบางอย่างเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมอนุมัติ
ถ้าไม่ให้เงิน เขาจะหาเรื่องหาราวหาข้อผิด
นี่ก็กรณีเดียวกัน มันจ�ำเป็นคะ
พระอาจารย์ : ก็มองว่าเป็นการซือ้ ของ
ก็แล้วกัน ต้องเสียเงินซือ้ อยากจะได้ของ
ก็ต้องจ่ายเงิน

ถาม : เพื่อความสะดวก ไม่อย่างนั้น
จะท�ำอะไรไม่ได้ งานไม่เดิน
พระอาจารย์ : เราไม่ได้ท�ำผิด คนที่เรียกนั่นแหละผิด
เราเป็นคนซื้อของ เขาเรียกราคานี้ เราก็จ่ายเขาไป
เขาก็ไปเป็นเปรต เราไม่ได้ไปเป็น
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“สีลัพพตปรามาส”
ถาม : มีเพื่อนเขาป่วยหนักเป็นมะเร็ง
เขาไปตรวจกับผู้รู้แล้วพบว่าเคยไปท�ำอะไรใคร
ในชาติปางที่แล้ว ในขณะที่คนที่เขาไปท�ำกรรมด้วย
เกิดอยู่ที่นั่นที่นี่
พระอาจารย์ : ไม่มีกรรมก็ตายเหมือนกัน
อย่า ไปกัง วลเลย ยิ่งมีกรรมก็ยิ่งตายเร็ว
เท่านัน้ แหละ ไอ้ทจี่ ะไปแก้กรรมมันไม่มหี รอก

ถาม : แล้วที่ไปขออโหสิกรรม
พระอาจารย์ : ไม่มีหรอก พระพุทธเจ้ายัง
ตายเลย ครูบาอาจารย์ยงั ตาย ร่างกายตาย
เป็นธรรมดา จะมีกรรมไม่มีกรรมก็ตาย
เหมือนกัน ตายช้าตายเร็ว
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ถาม : ไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้
พระอาจารย์ : รักษาได้ก็รักษาไป แต่นี่เป็นเรื่อง
สีลพั พตปรามาสทัง้ นัน้ แหละ เรือ่ งของงมงายทัง้ นัน้
กรรมเป็นสิง่ ทีเ่ ราแก้ไม่ได้ มันเป็นอนัตตา วิบาก
มันเป็นอนัตตา มันมีเหตุมีผลของมัน เราไป
สร้างเหตุ มันก็เกิดผลตามมาซิ
ถาม : ที่น่าตกใจคือเขาเป็นคนปฏิบัติ
พระอาจารย์ : ก็นั่นแหละยังปฏิบัติไม่ถึงแก่นไง
ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ยังไม่เห็นอริยสัจ ๔
ยังไม่เห็นว่าความทุกข์แท้จริงเกิดจากความอยาก
อยากจะให้หาย แล้วใครว่าอะไรก็เชื่อกันไปหมด
เขาพูดจริงหรือไม่จริง เราก็ไม่รู้ เชื่อไปก่อน
ถ้าตราบใดยังมีโอกาสจะท�ำให้หายได้ก็เชื่อเขา
ไว้ก่อนแล้ว
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ถาม : พระก็เป็นเหมือนกันนะคะ
พระอาจารย์ : ทั้งนั้นแหละ พระนี้
ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็ไปทางเดียวกัน
ทั้ ง นั้ น ไปทางมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ทั้ ง นั้ น
เพราะไม่ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะ
ไม่หลงทาง
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“อุปนิสัยใหม่”
ถาม : กรรมที่เรามีอยู่นี่ ถ้ารู้ว่ามันไม่ดี
เราพยายามฝึกฝนใหม่ อุปนิสัยใหม่
จะติดไปไหมคะ
พระอาจารย์ : ติดไปด้วย เราฝึกได้เสมอ ถ้ารูว้ า่
ดื่มเหล้าไม่ดี ก็เลิกเสีย เมื่อก่อนเราไม่รู้ เพราะ
ยังไม่ได้พบพระศาสนา อยู่ในสังคมที่ดื่มเหล้ากัน
อย่างฝรั่งต้องดื่มไวน์กับอาหาร แต่ถ้าได้ศึกษา
ก็จะรู้ว่าไม่ดี ก็อย่าไปดื่ม แต่ตอนที่เปลี่ยนนิสัยนี้
มันจะทรมาน เคยท�ำอะไรแล้วไม่ได้ท�ำจะรู้สึก
ทุกข์ใจ อย่างกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้ใส่เครื่องปรุง
ก็กินไม่ลง มันไม่อร่อย
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“คนเราต่างกันตรงบารมี
ที่ได้สะสมมาท�ำมาไม่เท่ากัน”
ถาม : มีกรรมแบบไหนที่จะท�ำให้
เราเจริญก้าวหน้าในทางที่จะหลุดพ้น
เมื่อเราตายแล้วไปเกิดใหม่
พระอาจารย์ : บารมี ๑๐ หรือมรรค ๘ เริ่มต้น
ด้วยการมีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสอน ต้องบ�ำเพ็ญไปเรือ่ ยๆ
ทาน ศีล ภาวนา ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะ
บารมี ขันติบารมี วิริยะบารมี ฯลฯ เป็นสิ่งที่เรา
ต้องปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอน
เช่น เรามาท�ำบุญก็เป็นทานบารมี มาท�ำบุญได้
ก็ต้องมีวิริยะบารมี ถ้าขี้เกียจก็มาไม่ได้ ถ้าวันนี้
อยากจะนอนก็ขบั รถมาไม่ไหวก็จะไม่ได้มา ต้องมี
ขันติบารมี จะท�ำบุญก็ต้องเหนื่อยบ้าง ถ้าอยาก
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จะสบายก็จะนอนอยูก่ บั บ้าน ต้องมีอธิษฐานบารมี คือความตัง้ ใจ
ตั้งใจว่าจะมาท�ำบุญ มีสัจจะบารมี คือมีความจริงใจ คือตั้งใจ
แล้วก็ท�ำตามที่ตั้งใจไว้ ต้องขยับการปฏิบัติให้สูงขึ้นไปด้วยการ
รักษาศีล การปฏิบตั เิ นกขัมมะ ออกบวช ออกจากกามสุข ปฏิบตั ิ
แล้วก็จะได้อเุ บกขาบารมี พอจิตสงบก็จะเป็นอุเบกขา จะได้เมตตา
บารมี เวลาจิตมีความสงบจะมีความสุข จะไม่เกลียดชังใคร จะมีแต่
ความเมตตา เพราะไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใคร สิ่งที่ดีที่สุด
มีอยู่ในใจแล้ว มีปัญญาเห็นความจริงที่เป็นปรมัตถสัจจะว่าไม่มี
ตัวตน เป็นเพียงดินน�้ำลมไฟ นี่คือการบ�ำเพ็ญบารมีที่จะพัฒนา
จิตใจให้ไปถึงพระนิพพาน
ถ้าท�ำไม่เสร็จชาตินี้ก็ไปท�ำต่อชาติหน้าได้ ไม่สูญหายไปไหน
เหมือนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วต้องย้ายภูมิล�ำเนาไปอยู่ที่อื่น
ก็ไปเรียนต่อได้เลย เรียนจบ ม.๕ ก็ไปเรียนต่อ ม.๖ ได้เลย
ไม่ต้องไปเริ่ม ป.๑ ใหม่ นี่ก็เหมือนกัน บ�ำเพ็ญบารมีได้ถึง
ระดับไหนแล้ว พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กจ็ ะท�ำต่อ คนเรา
จึงมีการพัฒนาทางจิตใจมาไม่เท่ากัน ครูบาอาจารย์ทา่ นได้ทำ�
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มามากแล้ว พอมาเกิดชาตินที้ า่ นก็บวชได้เลย ท�ำไมพวกเรา
ยังบวชไม่ได้ เป็นคนเหมือนกัน เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่
เหมือนกัน กินข้าวเหมือนกัน หายใจเหมือนกัน เพราะต่างกัน
ตรงบารมีทไี่ ด้สะสมมา ได้ทำ� มาไม่เท่ากัน ก็ตอ้ งท�ำไปเรือ่ ยๆ
เห็นคนอืน่ อยูร่ ะดับปริญญา แต่เรายังอยูช่ นั้ ประถม ก็อย่าไป
อิจฉา อย่าไปน้อยใจ ต้องยอมรับความจริงว่าเรายังเรียน
ไม่ถงึ ชัน้ นัน้ ก็ตอ้ งเรียนต่อไปเรือ่ ยๆ จากประถมก็ขนึ้ มัธยม
จากมัธยมก็ขึ้นระดับปริญญา ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบใด
ถ้ายังปฏิบัติทางแห่งการให้ทาน รักษาศีล การภาวนา
ด้วยศรัทธา วิริยะ ขันติ ก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนจบ
วิชาทางพระพุทธศาสนา ได้อริยะ ๔ ขั้นตามล�ำดับ คือ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์
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๕

บาป บุญ คุณ โทษ
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“ต้องยึดถือความถูกต้องทางศีลธรรมเป็นหลัก”
ถาม : ทุกอาชีพมีสิทธิ์ที่จะท�ำบุญและท�ำบาป
ได้เท่าๆ กันใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ : ใช่ อยู่ที่ว่าเรามีความรู้ทางด้าน
ธรรมะมากน้อยเพียงไร ถ้ามีความรู้ทางด้าน
ธรรมะน้อย อ�ำนาจความหลงก็จะฉุดลากให้เรา
ไปทางสีเทา แต่ถ้ามีความรู้ทางธรรมะมาก ก็จะ
ฉุดลากให้เราไปทางสีขาว เพราะเราจะไม่ถอื เรือ่ ง
รายได้เป็นหลัก เราจะถือเรื่องของความถูกต้อง
เรื่องของความสะอาดทางด้านศีลธรรมเป็นหลัก
มันท�ำได้แต่อาจจะรวยช้าหน่อยหรือไม่รวยเลย
แต่ มี บุ ญ มี ค วามสุ ข ทางด้ า นจิ ต ใจ ถ้ า ไปทาง
สีเทาจะมีเงินเยอะ แต่หาความสุขไม่เจอ มีรถเก๋ง
คันละล้านสองล้าน มีบา้ นหลังละสิบล้าน แต่ไม่มี
ความสุขในจิตใจเลย
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มันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้ คนส่วนใหญ่ที่ไปทาง
สีเทากันก็เพราะไม่เคยเข้าหาธรรมะกัน ก็เลยไม่รู้ ก็เลยถือว่า
ทุกอย่างยุติธรรมหมด ขอให้ท�ำแล้วได้ก�ำไรก็ใช้ได้ ไม่ผิด
กฎหมายก็แล้วกัน แต่กฎหมายหยาบกว่าศีลธรรม ถ้าเป็น
ตาข่าย ก็เป็นตาข่ายทีร่ ใู หญ่ มีชอ่ งโหว่เยอะ แต่ถา้ เป็นศีลธรรม
จะละเอียดกว่า อยูท่ เี่ ราว่าจะเลือกเอาอะไร คนส่วนใหญ่กจ็ ะเอา
ทางเงินทองกัน ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องศีลธรรม แต่ถ้าได้รู้จัก
ศีลธรรมแล้ว ก็จะยึดทางด้านศีลธรรม
ยกตัวอย่าง ทุกวันนี้เราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็มีคนที่มี
ศีลธรรมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมก�ำลังต่อสู้กันอยู่ ก็เห็นอยู่ชัดๆ
คนที่เน้นทางด้านศีลธรรมก็จะไม่สร้างความวุ่นวาย สร้างความ
เดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ตนเองหรื อ กั บ ผู ้ อื่ น แต่ ค นที่ ไ ม่ เ น้ น เรื่ อ ง
ศีลธรรมก็จะมีแต่ความวุน่ วายทัง้ กับตัวเองและกับผูอ้ นื่ ผลก็เห็น
อยูช่ ดั ๆ ถ้าได้ศกึ ษาธรรมะจนเห็นคุณค่าของธรรมะ ก็จะมาทาง
ธรรมะมาทางศีลธรรม ถ้าไม่เห็นคุณค่าของธรรมะ เห็นคุณค่า
ของเงินทองมากกว่า ก็จะไปทางนั้น
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“บุญล้างบาปไม่ได้”
ถาม : อย่างบริษัทใหญ่ๆ ที่เขาเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย
แล้วเขาก็ท�ำบุญคืนให้
พระอาจารย์ : บุญล้างบาปไม่ได้ บุญก็เรือ่ ง
ของบุญ แต่บุญกับบาปมันจะมามีผลตอนที่
เราตาย ถ้าบุญมีก�ำลังมากกว่าบาป บุญก็
จะดึงไปสวรรค์ก่อน ยังไม่ต้องไปใช้กรรม
แต่กรรมบาปยังมีอยู่ ต้องรอให้บญ
ุ มันหมด
ก�ำลังก่อน แล้วมันถึงค่อยดึงเราไป
ถาม : บาปที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นล้านๆ ตัว
นี่หนักมากใช่มั้ยครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ก็คูณไปไง
ก็ฆ่าหนึ่งตัว มันก็หนึ่งเท่า
ฆ่าล้านตัว มันก็ล้านเท่า
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ถาม : ล้างไม่ได้ ก็ต้องรอผลว่า
อันไหนจะมาก่อน
แต่ถ้าปีหนึ่งท�ำบุญใหญ่ให้เลย

พระอาจารย์ : มันจะพอหรือเปล่า
ไม่รู้ เวลาตายจึงจะรูว้ า่ ไปสวรรค์หรือ
ไปนรก
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“ความบังเอิญก็เป็นเหตุอย่างหนึ่ง”
ถาม : ผมเห็นโพสต์หลายวันที่ผ่านมา แต่จ�ำวันที่ไม่ได้
ที่มีคนถามพระอาจารย์ว่าบางคนเกิดมาร�่ำรวยแต่ไม่ชอบท�ำบุญ
ท�ำทาน ท�ำไมเขาถึงรวย เพราะการที่จะร�่ำรวยก็มาจากการ
ให้ทาน และอาจารย์ตอบว่าถ้าคนเคยให้ทานชาติที่แล้วจะติดอุปนิสัยสะสม
มาเกิด ชาตินี้จะชอบท�ำบุญให้ทาน แต่กรณีเขาร�่ำรวยแต่ไม่สนใจท�ำทาน
เป็นเพราะสาเหตุใด พระอาจารย์ว่ามันซับซ้อนหลายอย่าง อาจเป็นโชคดี
ของเขาก็ได้ แต่ผมสงสัยและเคยได้ยินมาว่าศาสนาพุทธไม่มีความบังเอิญ
ทุกอย่างเกิดจากเหตุ ถ้าปราศจากผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเคยได้ยินว่า
อยากรวยให้พากันท�ำทาน
พระอาจารย์ : ความบั ง เอิ ญ ก็ เ ป็ น เหตุ อ ย่ า งหนึ่ ง
เหมือนกันนะ ความบังเอิญนี้ก็เป็นเหตุ บังเอิญเดินไป
ใต้ต้นไม้ ลูกมะพร้าวมันหล่นมาใส่หัวตายนี้มันก็เป็นเหตุ
เหมือนกัน ความบังเอิญคือมันไม่ใช่เป็นแต่การกระท�ำ
ของเราอย่างเดียวเท่านัน้ คือมันมีเหตุอย่างอืน่ ด้วย โลกนี้
มันก็มเี หตุการณ์ของมัน ฝนฟ้าอากาศ น�ำ้ ท่วม พายุ นีม้ นั
ก็ไม่ได้เป็นการกระท�ำของเรา แต่ถา้ เราไปอยูใ่ นเหตุการณ์
เราก็ต้องรับเคราะห์ไปกับมันด้วย
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ดังนัน้ เราจะไปว่ามันเป็นกรรมทัง้ หมดมันก็ไม่ใช่ แต่สว่ นทีเ่ ป็นกรรมก็มี
กรรมก็คอื สิง่ ทีเ่ กิดจากการกระท�ำของเรา เช่น เราเคยท�ำบุญมาในอดีต
เรามาเกิดในชาตินี้ เราก็ได้รบั อานิสงส์ของการท�ำบุญ ได้ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง แล้วถ้าเราเคยท�ำมา เราก็จะติดนิสยั ท�ำมา แต่บางคนนี้
เขาอาจจะร�่ ำ รวยด้ ว ยการหากิ น ที่ มิ ช อบก็ ไ ด้ ฉ้ อ โกง คอรั ป ชั่ น
ก็ ร วยได้ พวกนี้ มั ก จะไม่ ช อบท� ำ ทานกั น เพราะมี แ ต่ อ ยากจะได้
ไม่อยากจะให้ เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งต่างๆ นี้มันก็มีเหตุมีปัจจัย
หลายอย่างด้วยกันทีท่ ำ� ให้คนรวยได้ คนโกงก็รวยได้ คนท�ำความดี
คนซือ่ สัตย์สจุ ริตก็รวยได้ คนโกงทีไ่ ม่รวยก็มี คนซือ่ สัตย์สจุ ริตทีไ่ ม่รวย
ก็มี เพราะฉะนั้นมันจะไปเหมาหมดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ไม่ได้ มันก็ตอ้ งวิเคราะห์ตามกรณีไปในแต่ละกรณี ถ้าเราวิเคราะห์กรณี
ของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงระลึกชาติได้ ท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็น
พระเวสสันดร ท่านก็บอกว่าท่านมีความฝักใฝ่ในการท�ำทานอย่างมาก
มีอะไรก็ยินดีที่จะแบ่งปันเสียสละ พอตายไป ตามต�ำราท่านก็บอกว่า
ได้ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วพอลงจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะ พอเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อถึงเวลาที่จะสละราชสมบัติ
ก็ทรงสละได้อย่างง่ายดาย ไม่มคี วามหวงแหนในทรัพย์สมบัตขิ า้ วของ
เงินทองเลย เพราะเคยได้สละมาแล้วในอดีตชาติมาจนเป็นนิสัย
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ผู้ที่ท�ำทานนี้จะเป็นผู้ที่สามารถจะออกปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ใน
เวลาทีจ่ ติ พร้อมทีจ่ ะออก พอจิตพร้อมทีจ่ ะออกปับ๊ นี้ ต่อให้มที รัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่มีอ�ำนาจที่จะ
เหนี่ยวรั้งจิตใจของผู้ที่เคยท�ำทานมาอย่างโชกโชนได้แล้ว แต่ผู้ที่
ไม่เคยท�ำทานมาอย่างโชกโชน ผู้ที่ต้องการทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทองเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนี้ ก็จะไม่มีวันที่จะออกไปปฏิบัติ
ขั้นสูงได้ ก็จะต้องติดอยู่กับทรัพย์สมบัติของตน และก็ตายไปกับ
ทรัพย์สมบัติของตน แล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป
ถ้าชาตินี้ไม่ได้ท�ำทานเอาไว้ ชาติหน้าก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็น
เศรษฐีหรือเกิดเป็นลูกของเศรษฐี เหมือนในต�ำราที่ทรงแสดงไว้
เกีย่ วกับเศรษฐีทา่ นหนึง่ เป็นผูท้ โี่ ลภอยากได้ทรัพย์และก็หวงทรัพย์
มีความตระหนี่ ได้ทรัพย์สมบัตมิ ามากน้อยเพียงไรนีจ้ ะเอาไปซ่อนไว้
จะไม่บอกใคร แม้แต่ลกู ๆ ก็ไม่บอก กลัวลูกๆ จะมาขโมย จึงเอาไป
ฝังดินเอาไว้ แล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาศีล ขอให้ได้เงินได้ทองมา
ก็จะท�ำ พอตายไป ความรักสมบัตขิ องตนก็ทำ� ให้จติ นีห้ วนกลับมา
เกิดในบ้านของตนเอง พอดีสนุ ขั ในบ้านตัง้ ท้องก็เลยเข้าไปจับจอง
ท้องของสุนขั นัน้ พอคลอดออกมาก็มาเกิดเป็นสุนขั ถึงแม้จะได้อยู่
ใกล้ทรัพย์สมบัตขิ องตน แต่ความทีเ่ กิดเป็นสุนขั ก็ไม่สามารถทีจ่ ะ
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รับประโยชน์จากสมบัติของตนได้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านมา
ทรงเห็นจิตของสุนัขตัวนี้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของทรัพย์ ก็บอก
ลูกๆ ของเศรษฐีนวี้ า่ สุนขั ตัวนีเ้ ป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดใหม่ เลีย้ ง
มันไว้ดๆี แล้วเดีย๋ วมันจะพาไปขุดสมบัตใิ ห้เอง แล้วมันก็พาไปขุด
สมบัตดิ งั ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของการมีทรัพย์
แต่ไม่ชอบท�ำทาน แล้วพอตายไปกลับมาเกิด ก็ไม่ได้รับอานิสงส์
ของทรัพย์ที่ตนหาได้เลย กลายเป็นของลูกไปหมด ลูกๆ เอาไป
ใช้หมด แต่ถา้ ท�ำแบบพระเวสสันดรคือไม่หวงทรัพย์สมบัตขิ า้ วของ
เงินทอง มีเท่าไรก็สละไป แบ่งปันไป ให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุข
ได้บรรเทาความทุกข์ พอตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพ และพอกลับมา
เกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้มาเกิดเป็นพระราชโอรส
นีค่ อื เรือ่ งของกรรมหรือการกระท�ำของแต่ละบุคคลทีไ่ ม่เหมือนกัน
การที่จะร�่ำรวยนี้ อาจจะร�่ำรวยเหมือนกันได้ แต่ด้วยเหตุที่
แตกต่างกัน บางท่านร�่ำรวยด้วยอานิสงส์ของทานที่ได้ท�ำไว้
ในอดีตชาติ บางท่านร�่ำรวยด้วยการคดโกงคอรัปชั่น ท�ำผิด
กฎหมาย ผิดศีลผิดธรรม ก็ร�่ำรวยได้ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์
แต่ละเรื่องไปในแต่ละกรณี มันไม่เหมือนกันทุกกรณี
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“เรียนเก่ง เรียนไม่เก่ง เป็นเรื่องที่ติดมากับจิต”
ถาม : ท่านอาจารย์คะ บางคนเรียนเก่ง
บางคนเรียนไม่เก่ง เป็นเพราะเหตุใด
พระอาจารย์ : เป็นความสามารถ
ที่ติดมากับจิต ไม่ได้อยู่ในร่างกาย
ถาม : ไม่ได้อาศัยสมอง
กับร่างกายหรือคะ
พระอาจารย์ : ไม่ สมองกับร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์
มือถือ เวลาเปลีย่ นเครือ่ งใหม่คนพูดก็ยงั คนเดิม เสียงเดิม
ภาษาส�ำเนียงก็อนั เดิม แต่เครือ่ งใหม่ เปลีย่ นจากโนเกีย
มาเป็นอีริคสัน เวลาโทรไปหาใครก็รู้ว่าเป็นเราอยู่ดี
เด็ ก บางคนเกิ ด มาเป็ น เด็ ก อั จ ฉริ ย ะเพราะจิ ต เป็ น จิ ต
อัจฉริยะ ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิต
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ถาม : ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา
ที่เขาได้ท�ำมาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : บุญวาสนาก็คอื นิสยั ต่างๆ
ที่ ส ะสมไว้ ใ นจิ ต นิ สั ย ดี ก็ เ ป็ น บุ ญ
นิ สั ย ไม่ ดี ก็ เ ป็ น บาป พั ฒ นาขึ้ น หรื อ
มีเสือ่ มลงก็ได้ในแต่ละชาติ เกิดมาชาตินี้
ได้ท�ำบุญเพราะมีคนชวนท�ำก็ได้พัฒนา
จิตให้ดีขึ้น ถ้าชวนไปกินเหล้าเมายา
เล่นการพนัน ก็ท�ำให้จิตเสื่อมลงไป
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“อยากได้บุญเยอะๆ จะบาปไหม”
ถาม : ถ้าเราอยากได้บุญเยอะๆ
เราจะบาปไหมคะ
พระอาจารย์ : ถ้ า ความอยากมั น เกิ น ฐานะของเรา
มันก็จะท�ำให้เราทุกข์ขนึ้ มาได้ เมือ่ ไม่ได้อย่างใจก็เกิดโทสะ
ขึน้ มา ความอยากน่ะอยากได้แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงความสามารถของเรา
ว่าท�ำได้มากน้อยเพียงไร ขอให้ยึดความสามารถของเราเป็นหลัก
อยากจะไปถึงนิพพานวันนี้ก็อยากได้ แต่จะไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่
ความสามารถของเรา ความอยากทีจ่ ะเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นความผิด
เพียงแต่วา่ เราต้องแยกแยะว่ายังเป็นเพียงความฝัน เป็นเป้าหมายทีเ่ รา
ตัง้ ไว้ เป็นจุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการจะไป แต่เครือ่ งมือทีจ่ ะพาเรา
ไปมีอะไรบ้างล่ะ มีรถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง ก็จะไปถึง
ช้าเร็วต่างกัน ถ้ามีรถเก๋งก็ตอ้ งไปเร็วกว่าเดินไป ถ้าตัง้ เป้าได้กค็ วรตัง้
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธตัง้ เป้าไปทีม่ รรค ผล นิพพาน นีค่ อื
เป้าหมายของพระพุทธเจ้าทีท่ รงประกาศพระศาสนา ทรงต้องการ
ให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง อยู่ที่ว่าจะหลุดในชาตินี้
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หรือในชาติต่อๆ ไป บางคนก็หลุดได้ในชาตินี้ บางคนได้บรรลุเป็น
พระโสดาบัน ก็เหลืออีกเพียง ๗ ชาติเป็นอย่างมาก บางคนก็ได้บรรลุเป็น
พระสกิทาคามี ก็เหลืออีกเพียงชาติเดียว ถ้าได้บรรลุเป็นพระอนาคามี
ก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป ไปเกิดบนชัน้ พรหมโลก แล้วก็
บรรลุเป็นพระอรหันต์ในล�ำดับต่อไป
เป้าหมายจะส�ำเร็จต้องเกิดขึ้นจากการบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ผลก็
อยูท่ ที่ ำ� มากท�ำน้อย ท�ำถูกท�ำผิด อยูท่ บี่ ญ
ุ วาสนาทีไ่ ด้บำ� เพ็ญมาในอดีต
อยูท่ กี่ ลั ยาณมิตร ถ้าได้เพือ่ นดี เขาก็จะชวนเราปฏิบตั ิ เวลาท้อแท้กใ็ ห้
ก�ำลังใจ เป็นตัวอย่างทีด่ ี เรานัง่ ได้ครึง่ ชัง่ โมง แต่เขานัง่ ได้ชวั่ โมงหนึง่
เขายังไม่ลุกก็ท�ำให้เราฮึดสู้ สู้ต่อไป ถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดี เรานั่งได้
ครึง่ ชัว่ โมง เขานัง่ ได้ ๑๕ นาที พอได้ ๑๕ นาที เขาลุกหนีไปแล้ว เราก็ทน
นัง่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งลุกตามเขาไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสัง่ ไว้วา่ ถ้าจะคบคน
ให้คบคนทีด่ ที เี่ ก่งกว่าเรา หรืออย่างน้อยต้องเท่าเรา ถ้าแย่กว่าเรา
ก็อย่าไปคบ อยูค่ นเดียวดีกว่า เราไปแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะ
ท่านเก่งกว่าเรา ท่านดีกว่าเรา ท่านสามารถดึงเราขึน้ ไปได้ ท่านอยู่
สูงกว่าเรา ท่านหย่อนเชือกลงมาให้ เราก็ปนี ป่ายขึน้ ไปได้ ท่านเป็น
แบบฉบับทีด่ ี เรือ่ งราวต่างๆ ทีท่ า่ นเล่าให้ฟงั เป็นคติทงั้ นัน้ ท�ำให้เกิด
ก�ำลังจิตก�ำลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
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“ปล่อยปลาชนิดไหนแล้วกินปลาชนิดนั้นได้ไหม”
ถาม : พระอาจารย์คะ สมมติว่า
เราปล่อยปลาแล้วเราจะกินปลา
ชนิดนั้นอีกได้ไหม
พระอาจารย์ : ได้ ก็มันตายแล้ว
ก็กินได้ทั้งนั้น
ถาม : เราปล่อยเขาไปแล้ว แล้วเราจะกินเขา
ได้อีกหรือ สมมติเราปล่อยปลาช่อน
พระอาจารย์ : ได้ ถ้าเป็นปลาช่อนที่
ตายแล้ว อย่าไปกินปลาช่อนที่เป็น คือ
อย่าไปฆ่ามัน
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ถาม : คิดว่าปล่อยแล้วไม่ค่อยกล้าเอามากิน
พระอาจารย์ : กินได้ถา้ มันเป็นของตาย
เช่น เราเลี้ยงไก่ที่บ้าน ถ้ามันตายเราก็
เอามากินได้ ไม่ได้เชือดไง มันตายเอง
มันแก่ตายอย่างนี้
ถาม : ปล่อยปลานี้เยอะมาก
พระอาจารย์ : ก็ให้ชีวิตเขาไง
ถ้าเราเกิดไปเป็นปลา เราก็อาจ
จะมีคนมาจับเราปล่อย
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ถาม : อย่างคนเวลามีอะไรติดขัด
พระอาจารย์ : อ๋อ ไม่เกี่ยวกัน อันนี้อาจะเป็นเพราะว่า
บุญเก่าทีเ่ ราท�ำมา เราอาจะเคยช่วยใครเขามาก่อน พอถึง
เวลาเขากลับมาช่วยเรา มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเรา
ปล่อยปลาวันนีห้ รอก มันคนละเรือ่ งกัน มันคนละบัญชีกนั
คือบุญเก่าเราท�ำไว้กม็ อี ยู่ บาปเก่าทีเ่ ราท�ำไว้กม็ อี ยู่ บางที
เราจะสับสนว่า เอ๊ะ เราท�ำบุญ ท�ำไมเรายังเจอแต่เรือ่ งไม่ดี
ก็เพราะว่าบาปเก่าที่เราท�ำไว้มันส่งผลในวันนี้ ส่วนบุญ
ที่เราท�ำในวันนี้มันยังไม่ส่งผลขึ้นมา ดังนั้นบางทีเราไป
จับแพะชนแกะกัน ก็เลยจะท�ำให้หลงผิดได้ บางคนก็เลย
คิดว่า เอ๊ ท�ำบาปกูก็ยังได้ดีอยู่นี่หว่า บางคนก็ท้อแท้ว่า
ท�ำบุญแล้วก็ยังเจอแต่ความทุกข์ เจอแต่ความเดือดร้อน
ก็จะไม่อยากท�ำ ก็เพราะว่าไปจับแพะชนแกะ ไม่วิเคราะห์
เหมือนกับการปลูกต้นไม้ เราปลูกต้นไม้วนั นี้ เราจะให้มนั
ออกผลได้เลยที่ไหน แต่ต้นที่เราปลูกไว้เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว
มันออกผลให้เราแล้ว มันต้องเป็นอย่างนั้น
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ฉะนัน้ ขอให้เราเชือ่ ว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ก็แล้วกัน เพียงแต่วา่
เราไม่ได้ท�ำดีอย่างเดียว ท�ำชั่วอย่างเดียว เราท�ำผสมกันไป
มันก็เลยได้ผลดีบ้าง ผลไม่ดีบ้าง สลับกันไป พอมาท�ำบุญวันนี้
แล้วพอไปถูกเขาตีหัวเย็นนี้ก็ว่า โอ๊ย ไม่ท�ำบุญดีกว่า ท�ำบุญ
แล้วซวย มันไม่ใช่ มันคนละเรือ่ งกัน เพราะเราไปด่าคนนัน้ เขา
ตัง้ แต่เมือ่ วานนี้ วันนีเ้ ขาเลยตามมาตีหวั เรา ท�ำเหตุไว้กอ่ นแล้ว
ขอให้เชื่อว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว นี้จริงแน่นอน เพียงแต่ว่า
มันจะเกิดผลเมื่อไหร่มันไม่รู้ บางอย่างก็เร็ว บางอย่างก็ช้า
บางอย่างอาจจะข้ามภพข้ามชาติไปก็ได้
ถาม : มีปาฏิหาริย์ไหมคะ
ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
พระอาจารย์ : มีเหตุการณ์แปลกๆ เยอะแยะ ก็ขอให้คดิ
ว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเป็นผลบุญที่เราท�ำมาในอดีต
ก็แล้วกัน ส่วนผลไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ขอให้คิดว่าเป็น
ผลไม่ดี เป็นการกระท�ำที่ไม่ดีในอดีตของเราก็แล้วกัน
เราจะได้กลัวไม่กล้าท�ำบาป จะได้พยายามท�ำแต่บญ
ุ ไป
เรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะมีแต่ผลดีๆ มากกว่าผลที่ไม่ดี
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“การรับประทานมังสวิรัติ”
ถาม : พีเ่ ขาเป็นห่วง เห็นหนูไม่ทานเนือ้ สัตว์
แล้วกลัวจะไม่มีแรง
พระอาจารย์ : ไม่เป็นไรหรอก วัว ควาย มันก็
ไม่ได้กนิ เนือ้ เหมือนกัน มันกินแต่หญ้า แล้วเป็น
อะไรหรือเปล่า ไม่เป็นใช่ไหม
โยม : ไม่เป็นอะไรค่ะ เหนื่อยเพลียบ้าง
แต่ว่าไม่เป็นอะไรแล้ว ชินแล้ว
พระอาจารย์ : มังสวิรตั แิ บบไหน เต็มรูปแบบ
หรือมีไข่มีอะไรได้
โยม : แบบเขี่ยค่ะ มีไข่ ทานนมได้ค่ะ
จะไม่ล�ำบากคุณแม่และคนที่บ้าน
พระอาจารย์ : ก็ดี ความจริงเนื้อสัตว์มันก็มาจากผัก
สัตว์มนั ก็กนิ ผัก มันกินผักแล้วมันก็กลายเป็นเนือ้ เรากินผัก
เข้าไปมันก็กลายเป็นเนื้อเราอีกแหละ มันก็ผลัดกันไป
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เปลีย่ นกันมาอย่างนี้ มาวิเคราะห์ดๆี แล้วมันก็เหมือนกันแหละ ทีก่ นิ นี้
เป้าหมายจริงๆ คือไม่ให้ไปฆ่าเพือ่ เอาเนือ้ เขามาเป็นอาหารเท่านัน้ เอง
ถ้าเรากินเนื้อเขาที่ตายแล้วนี้ไม่ต่างกันหรอก กินผักกับกินเนื้อสัตว์ที่
ตายแล้วก็ไม่มผี ลแตกต่างกัน แต่ถา้ เราไปฆ่าเขาแล้วเอามากินอันนีม้ ผี ล
เราท�ำบาปแล้ว เราฆ่า ถ้าหนูกินมังสวิรัติแต่ยังตบยุงตีมดอยู่ มันก็สู้
คนทีก่ นิ เนือ้ ทีม่ นั ตายแล้วแต่ไม่ตบยุงไม่ตมี ดไม่ได้ คนกินเนือ้ ทีต่ ายแล้ว
ไม่ตบยุงไม่ตีมดนี้เขาจะดีกว่าเพราะเขาไม่ผิดศีล ประเด็นอยู่ตรงนั้น
อยูท่ ศี่ ลี ไม่ได้อยูท่ กี่ นิ กินอะไรก็ได้ แต่สงิ่ ทีเ่ รากินนีเ้ ราอย่าท�ำบาปมากิน
ถึงแม้เป็นผักแต่ไปขโมยผักเขามากินนี้ก็ไม่ดีแล้ว
ดังนัน้ เป้าหมายจริงๆ มันไม่ได้อยูท่ สี่ งิ่ ทีเ่ รากิน เป้าหมายอยูท่ กี่ ารกระท�ำ
ของเราว่าสิง่ ทีเ่ ราจะกินนีไ้ ด้มาแบบไหน ถ้าได้มาเพราะฆ่าเขานีไ้ ม่ดี
ได้มาเพราะไปขโมยของของเขานีไ้ ม่ดี อยูต่ รงนัน้ เพราะมันจะท�ำให้
เรากลายเป็นเดรัจฉานไป เดรัจฉานเขาก็เป็นแบบนี้ เขาขโมยได้เขาก็
ขโมย เขาฆ่าได้เขาก็ฆา่ แต่เราเป็นมนุษย์ เรามีความฉลาดทีเ่ ราจะ
สามารถหากินได้โดยทีไ่ ม่ผดิ ศีล ถ้าเราอยากจะรักษาความเป็มนุษย์
ของเราไว้ ก็ตอ้ งรักษาศีล ๕ ให้ได้ อย่างวันนีว้ นั พระ เราก็สมาทานศีล
เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเรา ไม่ให้ใจเราตกต�่ำไปเป็นเปรตไป
เป็นเดรัจฉาน
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“เล่นหวยผิดศีลไหม”
ถาม : พระอาจารย์คะ
เล่นหวยนี้ผิดศีลไหมคะ
พระอาจารย์ : ก็เป็นการเล่นการพนัน
เป็นอบายมุข มันยังไม่ผิดศีล แต่ถ้าเล่น
มากๆ เสียมากๆ เดีย๋ วต่อไปเงินไม่พอเล่น
ก็จะไปขโมยเงินมาเล่นต่อ มันจะเป็นเหตุ
ที่ให้เราจะไปท�ำบาปต่อไป
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“ศีล ๕ กับสัมมาอาชีวะ”
ถาม : ท่านอาจารย์คะ เรียนถามเรื่องศีล ๕
กับสัมมาอาชีวะ ถ้าท�ำร้านอาหารแล้วต้องไป
จ่ายตลาดเอง บางทีจะต้องซื้อปลาสดๆ มาค่ะ
พระอาจารย์ : ไม่ควรท�ำอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่น
ถ้าซือ้ ก็ซอื้ ของทีต่ ายแล้วจะดีทสี่ ดุ ถึงแม้จะให้คนอืน่ ไปซือ้
มันก็เป็นเงินของเรา ในทางโลกก็ยงั ถือว่าผิดกฎหมายอยูด่ ี
สัง่ ให้เขาท�ำก็ดี ท�ำด้วยตนเองก็ดี ก็เป็นความผิดเหมือนกัน
เพราะมีเจตนาร่วมทีจ่ ะท�ำความผิดนัน้ ถ้าเราศึกษาธรรมะ
แล้วเห็นว่าอาชีพทีเ่ ราท�ำอยูน่ ไี้ ม่เป็นสัมมาอาชีวะ เราก็ตอ้ ง
เลิกเสีย ต้องเปลี่ยนอาชีพนี้แล้วหาอาชีพใหม่ท�ำ อย่าไป
เสียดายกับเงินทองเล็กๆ น้อยๆ มันไม่มคี ณ
ุ ค่าเท่ากับธรรมะ
ไม่มีคุณค่าเท่ากับบุญ เพราะเราหาเงินมาก็เพื่อเอาไปแลก
กับบุญอยู่ดี แล้วในเมื่อเราสามารถได้บุญมาโดยไม่ต้อง
เสียเงิน ท�ำไมเราไม่ทำ� เปลีย่ นอาชีพเสียก็หมดเรือ่ ง ถ้าขายเหล้า
รู้ว่าไม่ดีก็ไม่ต้องขาย ขายแต่ข้าวอย่างเดียว เนื้อสัตว์ก็ไป
ซื้อของที่ตายแล้ว
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“ถ้าไม่อยากผิดศีลต้องกินของที่ตายแล้ว”
ถาม : อาหารเป็นๆ ที่เราไปชี้แล้ว
เขาท�ำมาให้ ผิดศีล ๕ ไหมคะ
พระอาจารย์ : ผิด ถ้าสั่งให้เขาเอาตัวที่อยู่
ในตูม้ าท�ำให้เรากิน ถ้าเราไม่อยากจะผิดศีล ๕
ก็บอกเขาว่าเอาของที่ตายแล้วนะ อย่าเอา
ของเป็น ถ้าไม่มีก็เอาแต่ผัดผักมาก็แล้วกัน
ถ้าเราอยากจะรักษาศีลก็ต้องเป็นอย่างนั้น
ถ้ายังติดในรสชาติอยู่ ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ มันก็
หลอกตัวเราเอง
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“บาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนา”
ถาม : ขอโอกาสถามเรื่องปลาที่อยู่ในตู้ที่ยังเป็นอยู่ใน
ร้านอาหารครับ ถ้าไปร้านแล้วเราไม่ได้เป็นคนสั่ง คือ
ไปเป็นกลุ่มไปด้วยกันแล้วมีเพื่อนสั่ง แล้วการที่เรา
ทานด้วยกับไม่ทาน บาปหรือกรรมจะต่างกันไหมครับ
พระอาจารย์ : อยู่ที่เจตนาว่าเราอยาก
จะรับประทานมันหรือเปล่า ถ้าอยาก
รับประทานแล้วเราใช่เล่ห์เพทุบายให้
เพือ่ นสัง่ แทน อย่างนีก้ ย็ งั บาปอยู่ แต่ถา้
เราไปเพราะจ�ำยอม เพราะว่าอยู่ใน
สังคมแล้วถูกฉุดลากพาไป แล้วไปถึง
เราก็ไม่ไปสั่ง ใครจะสั่งใครจะกินอะไร
ก็ปล่อยเขาสั่งของเขาไป พอมาที่โต๊ะ
แล้วเราก็กินได้เพราะมันตายแล้ว
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ถาม : อีกนัยหนึ่ง บางครั้งไปร้านแล้วเราสั่ง
โดยพยายามบอกเขาว่าขอตัวที่ตายแล้ว
พระอาจารย์ : ก็ถามเขาก่อน
ว่ามีของตายแล้วไหม
ถาม : แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาที่ตายมา
แล้วจริงๆ หรือว่าไปท�ำให้ตายเอง
พระอาจารย์ : อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้ว
ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เราสั่งเขาแล้วว่าเรา
ต้องการของทีต่ ายแล้ว เขาอาจจะท�ำตายตอนที่
เราสัง่ มันก็เรือ่ งของเขา เพราะเราไม่ได้เป็นผูฆ้ า่
ไม่ได้เป็นผู้สั่ง แต่สมมติว่าเราขายข้าวมันไก่
แล้วเราไปทีต่ ลาดสัง่ เขาล่วงหน้าว่าพรุง่ นีเ้ อาไก่
สามตัวนะ อย่างนีเ้ ราบาป แต่ถา้ เราไปทีต่ ลาด
แล้วถามว่าวันนี้มีไก่ไหม ถ้าเขามีขายอยู่แล้ว
เราก็ซื้อมา อย่างนี้ก็ไม่บาป
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ถาม : ถ้ารู้ว่าเขาต้องไปฆ่ามาเพิ่ม สมมติตอนเที่ยง
จะไปทานข้าว แล้วตอน ๑๑ โมง โทรไปบอกว่าจะ
เอาปลาทอด แต่เป็นร้านอาหารทั่วไป
พระอาจารย์ : ถ้าเรารู้ว่าเป็นร้านอาหารที่ปลา
ที่เขาซื้อมามันตายแล้ว ไม่ได้อยู่ในตู้ อยู่ในตู้เย็น
แล้วแช่เย็นแล้ว ถ้าเป็นของตายแล้ว คือถ้าเรา
ไม่รซู้ ะอย่าง แล้วเราไม่มเี จตนาทีอ่ ยากจะกินของ
เป็นๆ โดยที่ให้เขาฆ่าเพื่อเรานี้ มันไม่บาป
ถาม: หลักก็คืออยู่ที่ใจเราว่า
มันเป็นอกุศลหรือเปล่า
พระอาจารย์ : ก็ใจเรามีเจตนา
อยากจะให้เขาตายหรือเปล่า
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“ไม่อยากผิดศีลข้อ ๑ แต่ทนไม่ได้”
ถาม : ในเรื่องการรักษาศีล อย่างศีลข้อแรก
สัตว์บางชนิดมันก็เหมือนจะท�ำร้ายเรา เช่น
ยุงกัด มันก็เจ็บ บางทีก็ไม่อยากให้มันกัด
เพราะว่ามันจะเจ็บแล้วก็ร�ำคาญ เราจะต้อง
คิดอย่างไรดีคะพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ก็ คิ ด ว่ า เวลาฉี ด ยา
เจ็บกว่านี้เรายังทนได้เลย มันเจ็บแค่นี้
จะเป็นอย่างไร แล้วลองคิดว่า เราเป็นเขา
เขาเป็นเรา จะเป็นอย่างไร เขาก็ต้อง
ดิน้ รนต่อสูเ้ พือ่ ประทังชีวติ ของเขา การที่
เราให้เขากัดเรา มันก็เป็นทานอย่างหนึง่
หมาเรายังเลี้ยงได้เลย อุตส่าห์หาข้าว
มาให้มันกินได้ แล้วยุงท�ำไมจะเลี้ยงมัน
ไม่ได้

120

“ปล่อยแมวตามถนนข้างทาง
จะเป็นบาปหรือไม่คะ”
ถาม : เพื่ อ นบ้ า นขอให้ เ อาแมวไป
ปล่อยตามถนนข้างทางเพราะได้รับ
ความร� ำ คาญเสี ย หายแก่ บ ้ า นเรื อ น
เช่น หลังคาแตก กระถางต้นไม้แตก
เพื่ อ นบ้ า นหลายหลั ง ก็ เ จอปั ญ หา
เดียวกัน หากดิฉันท�ำตามค�ำแนะน�ำ
จะเป็นบาปหรือไม่คะ
พระอาจารย์ : ก็ไม่บาปหรอก เพราะถ้าเรา
ไม่ได้ไปทุบไปตีไปฆ่าเขา แต่มันจะเป็นเรื่อง
ของความไม่มีเมตตา ไร้ความเมตตาปรานี
ถ้าเราอยากจะได้บญ
ุ เราก็เอามาเลีย้ ง หรือไม่
ก็พาไปหาทีเ่ ลีย้ งทีอ่ ยูใ่ ห้กบั เขา อาจจะมีสถานที่
ทีเ่ ขารับเลีย้ งพวกแมวพวกสุนขั จรจัด เราก็เอา
ไปฝากไว้ที่นั่น
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“ถึงแม้จะบรรลุนิติภาวะแล้ว
ก็ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน”
ถาม : ศีลข้อที่ ๓ ห้ามประพฤติผดิ ในกาม หากคนสองคน
รักกัน แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ยังไม่ได้ไปสู่ขอตาม
ประเพณี แต่อายุบรรลุนิติภาวะแล้ว แล้วทั้งสองคน
มีอะไรกันแล้ว แบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ หรือเปล่าครับ
พระอาจารย์ : ถ้าการอยูก่ ารเสพกามนี้ ตามประเพณี
เขาก็บอกว่าต้องสูข่ อกัน ต้องเป็นสามีเป็นภรรยากัน
ต้องมีการรับรู้จากบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย
เพราะมันจะได้ท�ำให้ผู้อ่ืนเขาไม่ทุกข์ไปกับความ
ประพฤติของเรา ความประพฤติของเรานี้ก็เพื่อที่
จะไม่ให้เกิดความทุกข์กับเราและเกิดความทุกข์
กับผู้อื่น เพราะว่าเรายังเป็นผู้ท่ีมีความรู้น้อยอยู่
บางทีสงิ่ ทีเ่ ราตัดสินใจท�ำนีอ้ าจจะไม่เป็นประโยชน์
หรือเป็นสุขกับเรา หรือเป็นโทษเป็นทุกข์กับเรา
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ผู ้ ใ หญ่ รั บ รู ้ ไ ว้ ก ่ อ นจะช่ ว ยกลั่ น กรองให้ เ ราอี ก ที ว ่ า
เราควรที่จะเสพกามหรือยัง เราอยู่ในฐานะที่เ รา
สามารถที่จะมีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการ
เสพกามหรือไม่ เช่น มีลกู มีเต้าขึน้ มาเราจะท�ำอย่างไร
ไม่ใช่ไปท�ำแท้งกัน ท�ำแท้งก็ไปท�ำบาปกันอีก ประพฤติ
ผิดประเวณีแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อ เวลาตั้งท้อง
ขึ้นมาแล้วตนเองไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูได้ ดังนั้น
การที่ท่านบอกว่าไม่ให้เสพกาม กาเม สุมิจฉาจารา
เวรมณี ก็เพือ่ ท�ำให้มนั ถูกต้อง ให้ปรึกษาผูห้ ลักผูใ้ หญ่
ให้มีผู้ใหญ่ช่วยกลั่นกรองให้เราอีกทีหนึ่ง เราอยู่ใน
ฐานะที่พร้อมหรือยังกับการที่เราจะท�ำภารกิจเหล่านี้
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“ไปเที่ยวตามสถานบริการ
ผิดศีลข้อ ๓ หรือเปล่า”
ถาม : ถ้าไปเที่ยวตามสถานบริการ
ผิดศีลข้อ ๓ หรือเปล่าคะ

พระอาจารย์ : ผิดทั้งนั้นแหละ
ขอพ่อขอแม่ก่อนหรือเปล่าล่ะ
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“รักสามเส้า”
ถาม : ในมุมมองของพระพุทธศาสนา
รักสามเส้าเกิดจากวิบากกรรมอะไร
จะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
พระอาจารย์ : เกิ ด จากความอยากนี่ แ หละ
ถ้าไม่อยาก มันก็ไม่มีสามเส้าสองเส้า ถ้ามัน
อยากมาก มันก็มสี ามเส้าสีเ่ ส้าห้าเส้า ถ้าอยากน้อย
มันก็มีเศร้าเดียว ดังนั้นมันอยู่ที่ความอยากว่า
อยากมากหรืออยากน้อย คนทีอ่ ยากน้อยก็มผี วั เดียว
เมียเดียวเขาก็อยู่ได้ ถ้าเกิดมีคนอื่นจะมาแย่ง
ผัวเมียไป ก็ให้เขาไป หาใหม่กไ็ ด้ แค่นกี้ จ็ บ ดีซะอีก
จะได้ของใหม่ เปลี่ยนใหม่บ้าง เขาอยากจะได้
ก็ยกให้เขาไปเลย ท�ำทานไปเลย เท่านี้ก็จบแล้ว
ที่ ส ามเส้ า เพราะหวงรั ก พี่ เ สี ย ดายน้ อ งอะไร
อย่างนี้เอง มีแล้วก็หวง อย่าไปหวง ยอมรับว่า
มันเป็นอนิจจัง มีมามีไปเป็นธรรมดา ถึงเวลาเขา
จะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไป ห้ามเขาไม่ได้
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ปัญหาทัง้ หมดอยูท่ คี่ วามอยากนีแ่ หละ ไม่ได้อยูท่ ตี่ รงไหน
ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีสามเส้าสี่เส้า หรือว่า
ปัญหาก็คอื การมาเกิดนีเ่ อง ถ้าไม่เกิด มันก็ไม่มปี ญ
ั หา
ต่างๆ ถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ มันก็ต้องมีปัญหาต่างๆ
ตามมา ซึง่ มันก็เกิดจากความอยากทัง้ นัน้ ความอยาก
ของเราบ้าง ความอยากของคนอืน่ บ้าง มาผสมผสานกัน
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอยู่ตลอด
เวลานี้
ถ้าทุกคนสามารถควบคุมความอยากให้อยูใ่ นกรอบ
ของศีลธรรมได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไม่มีการ
ประพฤติผิดประเวณี มันก็จะไม่มีรักสามเส้าสี่เส้า
เข้าใจไหมแค่นี้
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“ความหมายของศีลเรื่องมุสา”
ถาม : เรื่องศีลข้อมุสา
หน้าตาเป็นอย่างไร
พระอาจารย์ : พูดไม่ตรงกับความจริง
ก็มุสาแล้วล่ะ

ถาม : พูดไม่เพราะ นินทา
พระอาจารย์ : มุสานี้คือพูดไม่ตรง
กับความจริง แต่ศลี ข้ออืน่ นีก่ เ็ รียกว่า
พูดค�ำหยาบ
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ถาม : แล้วที่เขาเรียกพูดเพ้อเจ้อ
เรื่องเหลวไหล ล่ะคะ

พระอาจารย์ : พูดเพ้อเจ้อ เรือ่ งนินทากาเล เรือ่ งนิยาย
เรื่องคนนั้นคนนี้ อย่าไปพูดให้เสียเวลา พูดในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ดีกว่า หาเงินอย่างไร ท�ำอะไรให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์ พูดในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่มีสาระ
อย่าไปพูดเรื่องนินทากาเล แล้วก็อย่าพูดส่อเสียด
ค�ำว่าส่อเสียด หมายความว่า อย่าไปยุยงให้คนอื่น
เขาแตกสามัคคีกัน เช่น อย่าไปยุยงสามีภรรยาให้เขา
แตกกันด้วยการไปหลอกเขาว่าสามีไปท�ำอย่างนูน้ ไปท�ำ
อย่างนี้ จะท�ำให้ภรรยาเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
เป็นบาป เพราะไปท�ำให้เขาแตกแยกกัน เราอาจจะมี
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ผลประโยชน์คือเขาแตกแยกแล้วเราจะได้ไปเอาสามี
เขาก็ได้ บางคนเขาพูดเพื่อจะหวังผลประโยชน์แบบนี้
มันเป็นบาปเป็นกรรม อย่าไปท�ำ ควรจะพูดให้เขารักกัน
เพราะคนรักกันเขาจะมีความสุข ถ้าคนโกรธเกลียดกัน
จะมีความทุกข์ เราเป็นคนควรมีความเมตตา
คนรักษาศีลนีจ้ ะไม่อยากจะให้ใครเขามีความทุกข์กนั
เราต้องพยายามพูดให้ประสาน อย่าพูดให้เกิดการ
แตกแยกกัน มี ๔ ข้อ คือ ไม่ให้พูดปด ไม่ให้พูด
ค�ำหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ ไม่ให้พูดส่อเสียด
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“การโกหกเพื่อปกปิดความชั่วของตัวเอง
ไม่ใช่กุศโลบาย”
ถาม : การโกหกเพือ่ ให้คนอืน่ สบายใจ หรือ
เพื่อให้สถานการณ์ที่ไม่ดีให้ดีขึ้น หรือเพื่อ
สอนคน เป็นบาปไหม เรียกเป็นกุศโลบาย
ได้ไหม
พระอาจารย์ : ก็ตอ้ งดูเจตนารมณ์วา่ อยูต่ รงไหน
บางทีเราอ้างกุศโลบายแต่บางทีเราปกปิดความชัว่
ของเรา อย่างนี้ก็ไม่ใช่กุศโลบาย
ก็มีตัวอย่างที่เคยได้ยินมาที่เรียกว่ากุศโลบาย
มี แ ม่ กั บ ลู ก ไปจั บ ปลาในหนองไปจั บ ปลาไหล
แต่ลกู ไปจับงูพษิ เข้า พอแม่หนั มาเห็นเข้า ตอนต้น
แม่ก็ตกใจ พอได้สติก็บอกลูกว่า ดีแล้ว งูตัวนี้
จับไว้ให้แน่นนะ เดีย๋ วแม่จะมาช่วย อย่างนีเ้ รียกว่า
โกหกแล้ว แต่พอลูกจับไว้แน่น พอแม่มาช่วยแล้ว
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จึงตีมันตาย จากนั้นค่อยบอกลูกว่าเป็นงูพิษ ทีหลัง
อย่าไปจับมันนะ ถ้าอย่างนีเ้ รียกว่ากุศโลบายได้ ไม่ใช่
หนีไปเที่ยวแล้วมาบอกแฟนว่าไปท�ำงานเพื่อให้แฟน
สบายใจ อย่างนี้ไม่ใช่กุศโลบาย
มั น ต้ อ งชั ด เจนเข้ า ใจไหม มั น ต้ อ งมี ป ระโยชน์ กั บ
ผูฟ้ งั จริงๆ แล้วเราไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับการพูดของเรา
ถึงจะเรียกว่าเป็นกุศโลบาย ไม่ใช่วา่ เรามีสว่ นได้สว่ นเสีย
แล้วอ้างว่าเป็นกุศโลบาย อันนีใ้ ช้ไม่ได้ หนีเเฟนไปเทีย่ ว
แล้วบอกไปท�ำงาน
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“สวดมนต์แต่ดื่มสุรา”
ถาม : หากเราดื่มสุราด้วยความที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ทางสังคม และกลับบ้านไปสวดมนต์ภาวนา
รู้สึกตัวว่าศีลไม่สมบูรณ์ ไม่บริสุทธิ์
แต่อยากปฏิบัติบูชานั้น การปฏิบัติครั้งนี้จะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษ เป็นบุญหรือเป็นบาปครับ
พระอาจารย์ : การสวดมนต์ไหว้พระนีเ้ ป็นบุญ
อยู ่ เ สมอ ไม่ ว ่ า จะท� ำ บาปมาแล้ ว หรื อ ไม่ ไ ด้
ท�ำบาปมา มันเป็นคนละเรือ่ งกัน คนละบัญชีกนั
การท�ำบาปก็เป็นบัญชีของบาป การท�ำบุญก็เป็น
บั ญ ชี ข องบุ ญ เหมื อ นกั บ เราเอาเงิ น ไปฝาก
ธนาคารอันนี้ก็เป็นบัญชีเงินฝาก เวลาเราไปกู้
อันนีก้ เ็ ป็นบัญชีเงินกู้ มันต้องใช้กนั ถ้ากูเ้ ขามา
ก็ ต ้ อ งใช้ ถ้ า ไปฝากก็ จ ะเบิ ก มาใช้ ไ ด้ ที ห ลั ง
การดืม่ สุรามันก็เป็นบาปไม่วา่ จะในกรณีใดก็ตาม
แล้ ว การมาสวดมนต์ ไ หว้ พ ระอั น นี้ ก็ เ ป็ น บุ ญ
เพียงแต่ว่ามันจะขัดกันเท่านั้นเอง เพราะการ
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ดื่มสุรานี้มันจะท�ำให้ไม่มีสติ ถ้าดื่มมากๆ ถ้าไม่มีสติแล้วสวดมนต์
ก็สวดไม่รเู้ รือ่ ง สวดไม่ถงึ ไหนแล้ว สวดวนไปเวียนมา ดังนัน้ ผลทีจ่ ะได้
จากการสวดมนต์กจ็ ะไม่ได้เหมือนกับเวลาทีไ่ ม่ได้ดมื่ สุรา สวดไปก็อาจ
จะสวดไปแต่ที่ปาก แต่ที่ใจนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่มีสติสตัง
การสวดมนต์นี้เพื่อจะท�ำใจให้สงบนี่เอง แต่ถ้าไม่มีสติไปกับการสวด
สวดไปแล้วมันก็จะไม่สงบ
ดังนัน้ ถ้าอยากจะได้ผลจากการสวดมนต์กต็ อ้ งรักษาศีล เพราะถ้ารักษา
ศีลได้กจ็ ะสนับสนุนในการเจริญสติในการสวดมนต์ จะท�ำให้เราไม่มี
จิตใจว้าวุน่ ขุน่ มัวกับบาปกรรมทีเ่ ราท�ำไว้ ถ้าเราท�ำบาปท�ำกรรมแล้ว
เวลามาสวดมนต์มันก็จะเป็นนิวรณ์ขึ้นมาได้ จะท�ำให้เรากังวลกับ
บาปทีเ่ ราท�ำไว้ สวดมนต์ไปก็จะไม่สงบ ไม่ได้ผล ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะภาวนา
เช่นการสวดมนต์นี้ถือว่าอยู่ในขั้นภาวนา ก่อนที่จะภาวนาได้ต้อง
มีศลี ก่อน ต้องรักษาศีลก่อน ก่อนทีจ่ ะมีศลี ได้กต็ อ้ งท�ำทานก่อน ใจต้อง
ใจบุญสุนทาน ถ้าใจบุญสุนทานแล้วก็จะรักษาศีลได้ง่าย เพราะคน
ใจบุญสุนทานนี้จะไม่ชอบท�ำบาป พอไม่ท�ำบาป ใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัว
ก็จะไม่เป็นนิวรณ์ไม่มีความฟุ้งซ่าน เวลาสวดมนต์ใจก็จะมีสติอยู่กับ
การสวด ไม่ตอ้ งมาคิดมาวิตกกังวลกับบาปกรรมทีไ่ ด้ทำ� เอาไว้ พอสวดไป
ด้วยสติก็ไม่คิดอะไร ใจก็จะได้ผล ได้ความสงบตามมา
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ดังนัน้ พยายามอย่าไปท�ำบาป อย่าไปดืม่ สุรายาเมา พระพุทธเจ้า
ท่านสอนว่าให้เราเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัว อย่าไปเสียดายคน
อย่าไปเสียดายผลประโยชน์ตา่ งๆ ทางโลกนี้ ผลประโยชน์ทางโลกนี้
สู้ผลประโยชน์ทางธรรมไม่ได้ ดังที่ทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อ
รักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ สละชีวติ เพือ่ ให้รกั ษาธรรม
ธรรมนี้ส�ำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เพราะธรรมนี้แหละ
คือสรณัง คัจฉามิ ของพวกเรา ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ถ้าเรา
มีธัมมัง สรณัง คัจฉามิ เราจะปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตราย
ทัง้ หลายทัง้ ปวง แต่ถา้ เรามีเพือ่ น มีเงินทอง มีรา่ งกาย นีม้ นั ไม่ได้
เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของใจ
ดังนั้นอย่าไปเสียดายถ้าเราต้องเสียผลประโยชน์เพราะว่าเรา
ไม่ได้ดมื่ สุรา ยอมเสียไป ดีกว่าเสียศีลเสียธรรม ศีลธรรมนีเ้ ป็น
ทีพ่ งึ่ ของใจ แต่ผลประโยชน์นไี้ ม่ได้เป็นทีพ่ งึ่ ของใจ ต่อให้รำ�่ รวย
เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองกองเท่าภูเขา ก็ดับความทุกข์ใจ
ไม่ได้
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๖

การทำ�บุญที่ถูกต้อง
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“ความหมายของบุญ ทาน และกุศล”
ถาม : กรุณาอธิบาย ค�ำว่า
ทาน บุญ และกุศล หมายความว่าอะไร
พระอาจารย์ : ค�ำว่า ทาน แปลว่า การให้ การแบ่งปัน เช่น
เรามีรถ ๒ คัน เราก็ให้คนอืน่ ไปสักคันหนึง่ เราใช้คนั เดียว
ก็พอ เรียกว่าทาน เป็นการให้
บุญก็คือผลที่เกิดจากการให้ บุญ แปลว่า ความสุขใจ
ท�ำแล้วเกิดความสุขใจก็เรียกว่าเป็นบุญ ท�ำทานจึงเรียกว่า
เป็นบุญ บุญนี้มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้
บุญที่เกิดจากการให้ เรียกว่า ทาน
บุญที่เกิดจากการรักษาศีล คือละเว้นจากการท�ำบาป
เรียกว่า ศีล
บุญทีเ่ กิดจากการภาวนา ท�ำใจให้สงบ ใจสงบก็มคี วามสุขใจ
บุญคือความสุขใจ
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บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญ เราท�ำบุญแล้วเราก็แบ่งบุญที่เราได้นี้
ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราก็จะมีความสุขใจว่าเราได้ท�ำประโยชน์
ให้กับผู้ที่ล่วงลับไป
บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ เวลาเห็นคนอื่นเขาท�ำบุญก็แสดง
ความชื่นชมยินดีหรือร่วมท�ำบุญไปกับเขา เราก็จะเกิดความสุข แต่ถ้า
เราเห็นเขาท�ำบุญแล้วเราไม่เห็นด้วย เราแย้งขึ้นมาไม่อยากให้เขาท�ำ
ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ดังนั้นเวลาใครท�ำบุญก็อนุโมทนาไป
ถ้าอนุโมทนาไม่ได้ก็เฉยๆ ไป ปล่อยไป ไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็จะ
ไม่ได้บุญเท่านั้นเอง ไม่ได้ความสุขใจ
บุญทีเ่ กิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตน คนทีม่ คี วามอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะ
เป็นคนทีม่ คี วามน่ารัก อยูก่ บั ใครเขาก็จะยินดี เอ็นดูชว่ ยเหลือ ก็จะได้รบั
ความสุขจากบุคคลต่างๆ ที่อยู่ด้วย
บุญทีเ่ กิดจากการรับใช้ผอู้ นื่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ เราไม่มเี งินทองทีจ่ ะช่วยเขา
แต่เรามีกำ� ลัง เราไปช่วยเขากวาดบ้าน ถูบา้ น ซักเสือ้ ผ้า อะไรอย่างนี้
เราได้ท�ำอะไรให้กับเขา เราก็ได้บุญคือความสุขใจ
บุญที่เกิดจากฟังเทศน์ฟังธรรม เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ปัญญา
ได้ความรู้ ได้ความสุขใจ
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บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น เรามีธรรมะ เราแบ่งให้แก่ผู้อื่น
ผูอ้ นื่ เขาได้ธรรมะของเราแล้วเขาคลายความทุกข์ใจของเขาได้ เราก็ได้
เห็นเขาปลดเปลือ้ งความทุกข์ ได้ความสุข เราก็จะมีความสุขไปกับเขา
บุญข้อสุดท้ายก็คอื บุญทีม่ คี วามเห็นทีถ่ กู ต้อง ความเห็นทีถ่ กู ต้อง ก็คอื
สักแต่ว่ารู้นี้ คือความเห็นที่ถูกต้อง เป็นขั้นสูงสุด ถ้าถึงตรงนี้ได้แล้ว
ก็สบาย เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ อันนี้ข้อที่ ๒ เรียกว่าบุญ
ข้อที่ ๓ คือกุศล กุศลนี้มาจากภาษาบาลี ที่เขาเรียกว่ากุสลา กุสลานี้
ท่านแปลว่าความฉลาด ก็คอื ปัญญานีเ่ อง ความรูค้ วามฉลาด การกระท�ำ
ที่เป็นกุศลก็คือการกระท�ำที่ท�ำด้วยปัญญา ท�ำด้วยสัมมาทิฏฐิคือ
ความเห็นที่ถูกต้อง เช่น การท�ำบุญนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศล เพราะท�ำ
ด้วยปัญญา รักษาศีล ภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม การกระท�ำอะไรที่
เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนี้เราเรียกว่ากุศล เพราะว่าเป็นการกระท�ำที่
เกิดจากความรู้ความเห็นที่ถูกต้องก็คือปัญญานี่เอง กุศลจะเกิดขึ้นได้
ก็ ต ้ อ งศึกษาเล่าเรียนจากผู้ที่รู้ เราอยากจะได้ความรู้ กุศลทาง
พระพุทธศาสนา เราก็ตอ้ งเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกันอย่างในวันนี้ เราก็จะได้รบั ความรู้ ไม่เข้าใจเราก็ถาม
พอถามแล้วเราได้ค�ำตอบ เราก็ได้ความรู้
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ตอนนี้คนที่ถาม ๓ ข้อนี้ก็จะได้กุศลแล้ว ได้ความฉลาดได้กุสลาขึ้นมา
ท่านสอนว่าอย่าไปกุสลาตอนตาย ให้กสุ ลาตอนเป็น แต่เราชาวพุทธนี้
หลงคิดว่าต้องกุสลาตอนตายกัน เวลาคนตายนี้นิมนต์พระมานั่งสวด
กุสลา มาสอนคนตาย สอนอย่างไรคนตายมันก็ไม่รเู้ รือ่ ง ทีพ่ ระสวดนี้
ความจริงไม่ได้สวดให้คนตาย สวดให้คนเป็น คนทีม่ างานศพนัน่ แหละ
แต่คนที่มางานศพกลับคิดว่าพระสวดให้คนตาย ก็เลยไม่สนใจที่จะฟัง
พอพระกุสลาไป ญาติโยมก็คยุ กันไป ถ้าอยากจะได้กศุ ล เวลาไปงานศพ
ก็ตงั้ ใจฟัง แต่ทนี ที้ า่ นสวดภาษาทีเ่ ราไม่เข้าใจ ฟังอย่างไรมันก็ไม่เข้าใจ
อยูด่ ี เพราะท่านสวดภาษาบาลี ประโยชน์ทเี่ ราได้อย่างมากก็คอื ถ้าเรา
ตัง้ ใจฟัง เราก็จะได้ความสงบ คือใจเราก็มธี รรมะมากล่อมใจเหมือนกับ
มีพทุ โธมากล่อมใจ ถ้าใจเรายึดติดกับเสียงพระสวด ไม่ไปคิดไม่ไปคุยกัน
ใจเราก็จะเข้าสูค่ วามสงบได้ในระดับหนึง่ อันนีก้ เ็ ป็นกุศลทีเ่ กิดจากการ
ฟังพระสวด แต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะจะไม่เข้าใจความหมาย ถ้าอยาก
จะเข้าใจความหมายก็ต้องไปเปิดค�ำแปลดู หรือเดี๋ยวนี้บางวัดท่าน
ก็สวดไปแปลไปด้วยเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าท่านก�ำลังสวดอะไรกัน
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“ท�ำบุญตามก�ำลังเหมือนกินอาหาร”
ถาม : เรื่องท�ำบุญ ยิ่งท�ำมากยิ่งได้มาก เปรียบเหมือน
คุณท�ำนา ๑ ไร่ กับท�ำนา ๕ ไร่ อันไหนได้บุญมากกว่า
แล้วท�ำบุญ ๑๐๐ บาท กับ ๕๐๐ บาท ท�ำบุญ ๕๐๐ บาท
ย่อมได้มากกว่า ๑๐๐ บาท
พระอาจารย์ : มันมีสว่ นเหมือนและส่วนต่าง ส่วนเหมือน
ก็คือเราท�ำบุญไปตามก�ำลังของเรา เราท�ำแล้วก็เหมือน
กินอาหาร ถ้าเราเป็นหนู เรากินข้าวช้อนเดียวก็อิ่ม ถ้าเรา
เป็นช้าง เราก็ตอ้ งกินข้าว ๑ ถัง มันถึงจะอิม่ ดังนัน้ คนรวย
ต้องท�ำมากมันถึงจะอิ่มใจ คนจนท�ำน้อยมันก็อิ่มใจเท่ากัน
ต้องดูเปอร์เซ็นต์ อย่าไปดูจ�ำนวนเงิน
สมมติคณ
ุ มี ๑๐๐ บาท คุณท�ำ ๕๐ บาทนี้ คุณท�ำร้อยละ ๕๐
ถ้าคนรวยมี ๑๐๐ ล้าน ต้องท�ำเท่ากับคุณนี้ เขาต้องท�ำ
๕๐ ล้าน เขาถึงจะได้ความรูส้ กึ เท่ากัน แต่อานิสงส์ทตี่ า่ งกัน
ก็คือ คนท�ำ ๑๐๐ ล้าน เวลาไปเกิดภพหน้าชาติหน้าก็ได้
๑๐๐ ล้าน คนที่ท�ำบุญ ๑๐๐ บาท ไปเกิดชาติหน้าก็ได้เเค่
๑๐๐ บาท มันต่างกันอย่างนี้และเหมือนกันอย่างนี้
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“ท�ำอย่างไรจึงจะให้ทานได้เยอะและสบายใจ”
ถาม : เรื่องของการให้ทาน บางทีเราท�ำงานมาเหนื่อยยาก
กว่าจะได้เงินมาอย่างนี้คะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทาน
แต่เราไม่อยากให้เยอะเพราะว่าเราท�ำงานมา
เราจะคิดยังไงเพื่อที่จะให้ทานได้ง่ายขึ้นคะ
พระอาจารย์ : ก็คิดเสียว่าเราจะได้ไม่ต้องท�ำงาน เมื่อเรา
ไม่ตอ้ งใช้เงินต่อไป เราก็ไม่ตอ้ งหาเงิน การทีใ่ ห้ทำ� ทานก็เพือ่
ที่เราจะได้เลิกใช้เงิน อย่าใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆ เช่น
เราหยุดช่วงสงกรานต์นี้ ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็หมดไป
หลายหมืน่ ถ้าเอาเงินหลายหมืน่ นีม้ าท�ำทาน ต่อไปก็ไม่ตอ้ ง
อยากเทีย่ ว เมือ่ ไม่อยากเทีย่ วก็ไม่ตอ้ งใช้เงิน เมือ่ ไม่ตอ้ งใช้เงิน
ก็ไม่ต้องหาเงิน ก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาเงิน ต้องคิดว่า
เป็นประโยชน์กบั การทีเ่ ราท�ำทานไปนี้ อย่างนัน้ ใช้ให้มนั หมด
ไปเลย เก็บไว้เท่าทีจ่ ำ� เป็นพอ แล้วต่อไปจะได้เลิกท�ำงานได้
ท�ำไปท�ำไม ท�ำมาแล้วก็ตอ้ งใช้มนั เหนือ่ ยแล้วก็ตอ้ งมาใช้มนั
ใช้แล้วกลับเป็นโทษ ใช้ไปเพือ่ สะสมกิเลสตัณหา แทนทีค่ วามทุกข์
มันจะน้อยลง มันก็กลับจะมากขึ้นอีก
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“ผลบุญที่ได้รับทันทีคือความสุขใจ”
ถาม : ค�ำถามยอดนิยม ผู้ที่ท�ำบุญมักจะตั้งค�ำถามว่า
บุญที่ท�ำไปแล้วเมื่อไหร่ผลของบุญนั้นจะส่งกลับมาที่ตน
พระอาจารย์ : ส่งทันทีเลย ได้รบั ทันทีเลย ก็คอื ความสุขใจ
เขาไม่รู้ว่าบุญคืออะไรกัน เขาคิดว่าบุญคือเงินทองทรัพย์
สมบัติที่จะกลับมาหาเขา สิ่งดีๆ ต่างๆ ที่จะกลับมาหาเขา
สิง่ พวกนีไ้ ม่สำ� คัญ ไม่มอี ะไรจะดีเท่ากับความสุขใจ ท�ำแล้ว
มีความสุขใจ ดับความทุกข์ใจได้ไม่ดีกว่าหรือ เช่น ตอนนี้
ไม่สบายใจ พอมาท�ำบุญปับ๊ หายทุกข์เลยอะไรอย่างนี้ ไม่ดหี รือ
อันนัน้ แหละคือบุญ คือผลทีเ่ กิดจากการท�ำทาน การให้เพือ่
ดับความทุกข์ใจ ดับความไม่สบายใจ เพือ่ สร้างความสุขใจ
ความสบายใจขึน้ มาเท่านัน้ เอง ส่วนผลอย่างอืน่ นีเ้ ป็นของแถม
เหมือนกับเราไปเติมน�ำ้ มันรถนี้ บางปัม๊ เขาก็แจกผ้าเช็ดหน้า
บางปั๊มเขาก็แจกปากกาดินสอ ของพวกนี้ได้ก็ดี ไม่ได้
ก็ไม่เสียหายตรงไหน เพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือน�้ำมัน
ใช่ไหม การท�ำบุญเราก็ตอ้ งการน�ำ้ มันของใจ น�ำ้ มันของใจ
ก็คือความสุขใจ
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ดั ง นั้ น ได้ ม ากได้ น ้ อ ยก็ อ ยู ่ ที่ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ใ จของเราว่ า เราให้ ด ้ ว ย
ความบริสทุ ธิใ์ จมากน้อยเพียงไร ถ้าให้ดว้ ยความไม่บริสทุ ธิ์ ยังอยากจะ
ได้ของตอบแทนอยู่ อันนีม้ นั ก็จะไม่สขุ ใจเท่ากับการให้โดยทีไ่ ม่หวังผล
ตอบแทน เช่น ปิดทองหลังพระกับปิดทองหน้าพระ อันไหนจะได้บญ
ุ
มากกว่ากัน ปิดทองหลังพระเขาก็ได้บญ
ุ มากกว่า เช่น บริจาคเงินแล้ว
ต้องให้เขาประกาศชือ่ หรือเปล่า ถ้าประกาศชือ่ แสดงว่าไม่บริสทุ ธิใ์ จ
อยากมีหน้ามีตา อยากให้คนอืน่ รูว้ า่ เราเป็นคนใจบุญสุนทาน อันนี้
ก็ไม่บริสทุ ธิ์ ความสุขใจก็ไม่เกิดหรือเกิดก็นอ้ ย เวลาเขาไม่ประกาศชือ่
หรือประกาศชื่อผิดมาจะเสียใจ ท�ำบุญปั๊บก็ได้ผลทันที ท�ำบาปปั๊บก็
ได้ผลทันที ท�ำบาปปั๊บใจก็ร้อนขึน้ มาทันที ทุกข์ขึ้นมาทันที ท�ำบุญปับ๊
ก็เย็นทันที สบายใจทันที อันนีแ้ หละคือผลทีเ่ ราต้องการ ส่วนผลอย่างอืน่
ทีจ่ ะตามมานัน้ มันไม่สำ� คัญ ได้กด็ ี ไม่ได้กไ็ ม่เป็นปัญหาอะไร ท�ำบุญแล้ว
เขาจะขอบใจหรือไม่ขอบใจ เขาจะประกาศชือ่ เราหรือไม่ประกาศชือ่ เรา
ก็เรื่องของเขา อย่าไปอยาก
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“เลือกท�ำบุญ”
ถาม : จริงๆ แล้วการท�ำบุญนี้ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง
ท�ำบุญกับวัด กับพระอริยะพระอรหันต์เสมอไป
แต่ท�ำบุญกับสถานที่ที่จ�ำเป็น เช่น องค์กรที่เขา
จ�ำเป็นจริงๆ นี้ก็สามารถมีปีติอันมากมายได้เหมือนกัน
พระอาจารย์ : ท�ำบุญนีม้ นั มีอานิสงส์ ๒ ประการ ประการแรก
ที่เราพูดกันคือความอิ่มใจสุขใจนี้ เราท�ำกับใครก็ได้ แม้แต่
เดรัจฉานเราก็ได้ความอิ่มใจสุขใจ ช่วยหมาจรจัดอย่างนี้
ท�ำให้เขามีทอี่ ยูม่ ที พี่ กั อยูด่ กี นิ ดี เราก็มคี วามสุขใจเหมือนกัน
เหมือนกับเราใส่บาตรพระนีก้ เ็ หมือนกัน พระนีก้ เ็ หมือนกับ
สุนขั จรจัดดีๆ นีเ่ อง ก็ตอ้ งออกไปขอทานไปรับการเลีย้ งดูจาก
ผู้อื่น แต่นอกจากผลที่เราได้รับทางจิตใจแล้วนี้ มันยังมีผล
อีกอันหนึง่ คือผลภายนอก ผลจากบุคคลอืน่ ทีเ่ ราท�ำบุญด้วยนี้
ทีเ่ ราให้ความช่วยเหลือก็จะให้กบั สังคมต่อไป หรือให้กบั เรา
อันนี้มีผลอีกอันตรงนี้ อันนี้ต้องเลือกคนแล้ว ถ้าเราอยาก
จะได้ผลที่ดี เราก็ต้องท�ำบุญกับคนที่มีความดี มีความรู้
ความสามารถมาก เช่น ให้เลือกระหว่างท�ำบุญกับพระ
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หรือระหว่างท�ำบุญกับโจรอย่างนี้ ผลจะเกิดขึ้นต่างกัน ท�ำบุญกับพระ
พระก็จะท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ท่านอาจจะศึกษา
จนบรรลุธรรมแล้ว ท่านก็เอาธรรมะที่ท่านบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอน
ให้กับเราได้ แต่ถ้าเราไปท�ำบุญกับโจร โจรก็เอาไปซื้ออาวุธแล้วก็เอา
กลับมาปล้นเราอีกทีหนึ่ง
การท�ำบุญกับคนก็ตอ้ งเลือกเหมือนกัน ไม่ใช่วา่ ท�ำกับใครก็ได้ แต่ถา้ ท�ำ
โดยหลักของมนุษยธรรมนีก้ ไ็ ด้ แม้แต่โจร เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเวลายิงโจร
ผู้ร้ายเจ็บไข้ได้ป่วย เขายังต้องเอาไปรักษาพยาบาล เขาไม่ปล่อยให้
มันตายไป ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนชั่ว สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่เขา
ก็ต้องเอามันไปรักษาโดยหลักมนุษยธรรม อันนี้ก็เป็นการท�ำทาน
เหมือนกัน รักษาให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ต้องจับขังไว้ในกรง
ต้องมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมาคอยคุม ไม่ปล่อยให้เขาออกไป เพราะถ้าหาย
แล้วปล่อยไปก็จะหนีไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีก
นี่คือเรื่องของการเลือกบุคคล เวลาท�ำทานนี้เราก็มี ๒ หลัก คือหลัก
มนุษยธรรม คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ น�้ำท่วม เราไม่ต้อง
ไปเลือกว่าเป็นใคร ถ้าน�้ำท่วมไฟไหม้นี้เป็นใครก็เดือดร้อนกัน เรามี
ข้าวปลาอาหาร มีเครื่องใช้ไม้สอย ก็เอาแจกจ่ายช่วยเหลือคนที่เขา
เดือดร้อนกัน จะเป็นโจรหรือไม่เป็นโจร จะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดี
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ความต้องการเงินในปัจจัยสีน่ มี้ เี หมือนกัน อันนีเ้ ราไม่เลือกคน ท�ำแบบนี้
เรียกว่าไม่เลือก แต่เวลาเราท�ำอีกแบบนี้เราต้องเลือก ถ้าเราอยากจะ
ให้เกิดประโยชน์กับเราและกับสังคมต่อไป
ท่านก็มกี ารพูดเปรียบเปรยว่า ท�ำบุญกับคนธรรมดาได้ ๑ เท่า ท�ำบุญ
กับพระทรงศีลได้ ๑๐ เท่า ท�ำบุญกับพระทรงธรรม เช่น พระโสดาบัน
ก็ได้ ๑๐๐ เท่า พระอนาคามี ก็ได้ ๑๐,๐๐๐ เท่า พระอรหันต์ก็ได้
๑๐๐,๐๐๐ เท่า พระพุทธเจ้าก็ได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เท่า เพราะท่านเหล่านี้
มีความสามารถทีจ่ ะท�ำประโยชน์ให้กบั สังคมให้กบั เรานีต้ า่ งกัน เราฟัง
ธรรมจากคนธรรมดานี้ ฟังจนตายก็ไม่มวี นั บรรลุธรรมได้ แต่พอไปฟัง
กับพระพุทธเจ้านี้ ฟังหนเดียวอาจจะบรรลุธรรมขึน้ มาเลยก็ได้ มันต่างกัน
ตรงนี้ แต่อนั นีก้ ไ็ ม่ได้หมายความว่าเราท�ำเพือ่ ผลตอบแทน แต่มนั เป็น
เรื่องของความจ�ำเป็นเหมือนกัน เพราะเรายังต้องมีที่พึ่งทางใจอยู่
เราก็ต้องท�ำกับคนที่เขารู้จักสร้างที่พึ่งทางใจ ท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้
เลือกว่าใครจะมาท�ำหรือไม่ท�ำ ถ้ามาหาท่าน ท่านก็จะสงเคราะห์
เหมือนกันหมด มาแสดงธรรมเหมือนกันหมด คนบริจาค ๕ บาท ก็ได้
ฟังเท่ากัน คนบริจาค ๕๐๐ บาท ก็ได้ฟังเท่ากัน ไม่มีราคาเรื่องของ
การฟังธรรม เพราะธรรมนี้ท่านถือว่าเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะนี้
ชนะการให้ทั้งปวง เพราะว่าธรรมเท่านั้นที่จะท�ำให้จิตใจหลุดพ้นจาก
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ความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ สิง่ ของต่างๆ ในโลกนี้
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ นี้ไม่สามารถที่จะดับ
ความทุกข์ใจได้ ไม่สามารถที่จะปลดใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้
ดังนั้นการให้ธรรมะจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ งู สุด สูงสุดยิง่ กว่าลาภยศ
สรรเสริญ ยิง่ กว่ารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ธรรมะจึงต้องเป็นการให้
โดยเปล่า ให้โดยไม่มรี าคา หลวงตานีท้ า่ นได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน
ทุกเล่มว่า ธรรมะนีม้ คี ณ
ุ ค่ายิง่ กว่าสมบัตทิ งั้ หลายในโลกนี้ การทีจ่ ะเอา
มาเป็นสินค้าซือ้ ขายนีไ้ ม่เป็นการกระท�ำทีถ่ กู ธรรมะนีต้ อ้ งให้เพียง
อย่างเดียว เมือ่ ก่อนนีจ้ ะไม่คอ่ ยมีการแจกหนังสือธรรมะกัน มีนอ้ ยมาก
หนังสือธรรมะนี้จะมีแต่ขายกัน คนแสวงหาประโยชน์จากหนังสือ
ธรรมะกัน ไปเขียนไปแต่งหนังสือธรรมะแล้วก็เอามาขายกันตาม
ท้องตลาด มายุคหลวงตานี้ท่านแจกอย่างเดียว จนเดี๋ยวนี้เลย
กลายเป็นธรรมเนียมการให้ธรรมะ เป็นการให้การแจก ไม่มีการ
ซื้อขายกัน
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“เหตุผลที่ท�ำบุญกับพระที่มีธรรมะ”
ถาม : บางทีเขาจะเปรียบเทียบว่าอย่างบริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิเด็ก เขาเห็นว่าเงินนั้นเด็กได้ ถ้าท�ำกับทางวัด
ก็เหมือนกับสูญเปล่า เราจะมีวิธีไหนที่จะบอกเขาว่า
บุญมันไม่เหมือนกันและอานิสงส์ก็ต่างกัน
คือเขาจะมองเป็นวัตถุมากกว่า
พระอาจารย์ : ความจริงมันก็มภี าพทีท่ ำ� ให้เขาเห็นว่าเป็น
อย่างนัน้ ก็มอี ยู่ ปฏิเสธไม่ได้ เช่น การบริจาคสร้างวัตถุตา่ งๆ
ที่ไม่จ�ำเป็น สร้างโบสถ์ สร้างวัด อย่างพิสดาร อย่างนี้
ก็ไม่จำ� เป็น อย่างหลวงตาท่านก็ทำ� เป็นตัวอย่างแล้ว วัดของ
ท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นวัตถุที่พิสดาร แต่เงินปัจจัยที่
ท่านได้มาจากญาติโยมทัง้ หลาย ท่านก็เอาไปท�ำประโยชน์
แทนญาติโยม ท�ำบุญกับท่านก็จะได้สองต่อ คือ
๑. ได้ท�ำบุญกับท่าน แล้วก็มีความมั่นใจว่าเงินทุกบาท
ทุกสตางค์ทถ่ี วายท่านไม่สญ
ู เปล่า ไม่ถกู คนนัน้ คนนีแ้ บ่งไป
วัดครึง่ หนึง่ กรรมการครึง่ หนึง่ อย่างนีไ้ ม่มี รูว้ า่ บุญทีท่ ำ� นี้
เกิดประโยชน์ร้อยทั้งร้อย
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๒. ได้ฟังธรรมะจากท่านด้วย อันนี้ส�ำคัญกว่า ถ้าไปท�ำบุญท�ำทาน
กับคนที่ไม่มีธรรมะ อย่างมากสิ่งที่เราได้รับก็คือความอิ่มเอิบใจที่ได้
ช่วยเหลือเขา เขามีความสุข เราก็มีความสุข อย่างมากสิ่งที่เขาท�ำให้
กับเราได้ก็คือยกมือไหว้เรา กล่าวขอบคุณ ขอบอกขอบใจ ก็เท่านั้น
แต่เขาไม่มธี รรมะทีจ่ ะท�ำให้เรามีแสงสว่างมีปญ
ั ญาเพิม่ ขึน้ มา ถ้าไปท�ำ
กับพระที่มีความรู้มากกว่าเรา เราก็จะได้รับประโยชน์จากการได้ยิน
ได้ฟังธรรมะจากท่าน นี่คือความแตกต่างกัน
ถ้าไปท�ำกับคนทีไ่ ม่สะอาด ไม่บริสทุ ธิ์ ก็จะไม่มนั่ ใจว่าเงินทีถ่ วายไปนัน้
เขาจะเอาไปท�ำอะไร เราก็อย่าไปท�ำซิ เราเลือกได้ ไม่ใช่วา่ การท�ำบุญจะ
เลือกไม่ได้ ควรจะเลือกด้วยซ�ำ้ ไป เพราะต้องการให้เกิดประโยชน์สงู สุด
จากเงินทองทีเ่ ราบริจาคไป ถ้ารูว้ า่ จ�ำเป็นจริงๆ เป็นคุณเป็นประโยชน์
ต่อสังคมก็ทำ� ไป
คนทีเ่ ราเลือกท�ำบุญด้วยก็มสี ว่ นทีจ่ ะท�ำให้เราได้รบั ประโยชน์ เป็นก�ำไร
ขั้นที่ ๒ เหมือนกับเวลาไปเติมน�้ำมันที่ปั๊มที่มีการแจกผ้า กับปั๊มที่ไม่มี
การแจกผ้า ไปเติมปั๊มที่แจกผ้าเราก็ได้ก�ำไรใช่ไหม ได้ผ้าอีกผืนหนึ่ง
ถ้าไปเติมปัม๊ ทีไ่ ม่ได้แจกผ้า ก็ได้แต่นำ�้ มันอย่างเดียว ก็เหมือนกันกับการ
ท�ำบุญกับพระทีม่ ธี รรมะสูงๆ เราได้ธรรมะเป็นของแถมด้วย ซึง่ เป็นของ
ทีด่ กี ว่าทีไ่ ด้จากการท�ำบุญเฉยๆ เสียด้วยซ�ำ้ ไป ทานก็เป็นธรรมะระดับหนึง่
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แต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรมเทศนา เป็นธรรมะขั้นที่สูงกว่า
ท�ำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การท�ำทานยังท�ำให้ต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นภพชาตินอ้ ยใหญ่อยู่ เพียงแต่วา่ เมือ่ ได้ทำ� ทานแล้ว
เวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า ทานก็จะมารองรับเรา ท�ำให้เราอยู่
อย่างสุขอย่างสบาย มีเสบียงรอเราอยู่ข้างหน้า ไม่ต้องเดือดร้อนกับ
ปัจจัย ๔ เรือ่ งอาหารการกิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพราะได้สะสมทานไว้ในชาติ
ก่อนๆ มา แต่จะไม่ทำ� ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้ การทีจ่ ะหลุดพ้นไปได้
ก็ตอ้ งอาศัยผูท้ ไี่ ด้หลุดพ้นไปแล้ว ท่านจะพูดธรรมะทีต่ รงเป้าหมายเลย
เราสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ อาจจะได้หลุดพ้นในภพนี้ชาตินี้เลย นี่คือ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�ำบุญกับคนดีคนเก่ง แต่การท�ำบุญ
ให้ทานแม้กับสุนัขก็เป็นบุญ ปล่อยนกปล่อยปลาก็เป็นบุญเหมือนกัน
เพียงแต่ไม่ได้ผลตอบแทนขั้นที่ ๒ คือไม่ได้รับธรรมะ การท�ำบุญจึง
ต้องพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรอย่างไร
อย่างหลวงตาท่านเคยเล่าว่า ในหลวงท่านอยากจะสร้างโบสถ์ถวาย
หลวงตาท่านยังปฏิเสธเลย ท่านบอกว่าวัดนี้ไม่สนใจกับการสร้างวัตถุ
สนใจแต่สร้างคน สร้างคนให้เป็นพระมากกว่า การสร้างคนให้เป็นพระ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีโบสถ์ แต่ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกในป่าในเขา
หลวงตาจึงอุตส่าห์ซอื้ ทีไ่ ว้ ทีไ่ หนดีเหมาะกับการบ�ำเพ็ญ ท่านก็พยายาม
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ส่งเสริม เพราะต่อไปสถานที่ปฏิบัติจะมีน้อยลงๆ ไปทุกวัน เพราะ
ประชากรจะมีมากขึ้นๆ การตัดไม้ท�ำลายป่าก็จะมีมากขึ้นๆ ทุกวันนี้
ทีต่ อ่ สูก้ เ็ พือ่ รักษาป่าเขาสถานทีบ่ ำ� เพ็ญไว้เท่านัน้ เอง ถ้าพระไม่ได้อยูป่ า่
ก็อย่าไปหวังว่าจะได้บรรลุมรรค ผล นิพพานกัน ถ้าให้อยูใ่ นโบสถ์สวยๆ
กุฏสิ วยๆ ติดแอร์ ไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นไปได้หรอกเพราะอยูแ่ บบฆราวาส
ได้แต่โกนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านัน้ อาจจะอยูส่ บายกว่าฆราวาสเสียอีก
กุฏพิ ระบางแห่ง มีทงั้ แอร์ มีทงั้ พรม มีอะไรเต็มไปหมด แล้วจะเอาเวลา
ที่ไหนมานั่งภาวนา พอเจ็บนิดปวดหน่อยก็นั่งไม่ได้แล้ว
เวลาท�ำบุญจึงต้องใช้ปญ
ั ญาเพือ่ จะได้เกิดประโยชน์ อยากจะส่งเสริม
พระพุทธศาสนาก็ตอ้ งส่งเสริมให้ถกู ทาง อย่าไปสร้างพวกวัตถุตา่ งๆ
พยายามส่งเสริมให้มสี ถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ส่งเสริมพระทีเ่ ผยแผ่ธรรมะ
เพื่อให้คนได้รู้จักค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง แล้วจะได้
น�ำเอาไปปฏิบัติ
ความสุขของคนไม่ได้อยูท่ กี่ องเงินกองทอง ไม่ได้อยูท่ สี่ มบัตภิ ายนอก
แต่อยูท่ คี่ ณ
ุ ธรรมภายในใจ มีคณ
ุ ธรรมมากน้อยเพียงไร ก็จะไปท�ำลาย
กิเลสตัณหาทีม่ อี ยูใ่ นใจให้เบาบางลงไป เมือ่ กิเลสตัณหาเบาบางลงไป
ความสุขก็มากขึน้ มันอยูต่ รงนี้ อยูใ่ นใจนี้ กองสมบัตกิ องเงินกองทอง
วัตถุขา้ วของต่างๆ จึงไม่เป็นสิง่ ส�ำคัญ มีเท่าทีจ่ ำ� เป็นก็พอ เช่น ศาลาหลังนี้
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พอหลบแดดหลบฝนได้ พอใช้ทำ� กิจกรรมได้กพ็ อแล้ว ไม่ตอ้ ง
มีราคาแพงๆ ให้ดทู เ่ี หตุผลของการใช้สอยเป็นหลัก สามารถ
ท�ำหน้าที่ของเขาได้หรือเปล่า จะถูกจะแพงไม่ส�ำคัญ ถ้าใช้
ของราคาถูกได้ก็จะดีกว่า เพราะจะได้เป็นตัวอย่าง ไม่ต้อง
ไปขวนขวายเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาสร้างสิ่งที่
มีราคาแพงๆ แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เท่ากัน เหมือนกับการ
รับประทานอาหาร อาหารมือ้ ละ ๕๐ บาท กับมือ้ ละ ๕๐๐ บาท
ก็ส�ำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกัน อิ่มเหมือนกัน เวลาไปวัด
กินอาหารวัด ก็อิ่มเหมือนกัน ไปกินอาหารตามโรงแรม
ราคาแพงๆ ก็อิ่มเหมือนกัน แล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกัน
ท�ำให้ตอ้ งเสียเวลากับการหาเงิน สูเ้ อาเวลามาท�ำประโยชน์
ให้กับสังคมให้กับพระศาสนาจะดีกว่า
ถ้าพระศาสนามีความเจริญมากขึ้นไปเพียงไร พวกเรา
ก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเพียงนั้น สังคมจะอยู่ด้วยความ
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ร่มเย็นเป็นสุข ทุกวันนีส้ งั คมวุน่ วายเพราะขาดศาสนาในใจ
มีศาสนาอยูต่ ามวัดตามวา ตามวัตถุตา่ งๆ แต่ไม่ได้อยูใ่ นใจคน
เข้าใจไหม คนเข้าวัดแต่ไม่ได้เอาศาสนาเข้าไปไว้ในใจ ในใจ
มีแต่กเิ ลส มีแต่ตณ
ั หา เข้าไปในวัดก็ไปทะเลาะกันมีเรือ่ งกัน
ถ้าจะไปวัดต้องไปแบบสงบ ไปแบบไม่มเี รือ่ งมีราวกับใคร
มีเป้าหมายเพียงอันเดียวคือไปบ�ำเพ็ญเท่านั้น ไปเจริญ
จิตภาวนา ไปรักษาศีล ไปปฏิบัติธรรม ใครจะมีความรู้
ความเห็นอย่างไรก็ปล่อยเขาไป เรื่องของเขา ท�ำตัวเป็น
เหมือนกับหนูตัวเล็กๆ จะดีกว่า อย่าไปท�ำตัวเป็นราชสีห์
เดี๋ยวต้องไปกัดกับราชสีห์ตัวอื่น ถ้าเป็นหนูก็จะไม่มีปัญหา
จะมีเวลาภาวนา
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“สังฆทานกับปุคคลิกทาน”
ถาม : พระอาจารย์ครับ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกไหม
ผมมักจะบอกใครๆ ว่าการท�ำสังฆทานนี้ไม่จ�ำเป็นว่า
จะต้องมานั่งต่อหน้าพระสี่รูป ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็น
ถังสังฆทานหรือชุดสังฆทานมา แต่ว่าสังฆทานนี้
แค่ตักบาตรหนึ่งช้อนใส่บาตร หรือท�ำอะไรให้
พระพุทธศาสนานี้ ก็ถือว่าเป็นสังฆทาน แต่ว่าวาระจิต
เรานี้ต้องท�ำถวายสงฆ์ อย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : คือทานทีเ่ ราท�ำกับพระนีม้ สี องลักษณะ
เขาเรียก ปุคคลิกทาน กับ สังฆทาน
ปุคคลิกทาน ก็คอื ถวายให้องค์ใดองค์หนึง่ เช่น วันนีค้ ณ
ุ
ซื้อของมาให้เราคนเดียว เป็นของเรา อย่างนี้เรียกว่า
“ปุ ค คลิ ก ทาน” แต่ ถ ้ า คุ ณ ซื้ อ ของมาแล้ ว บอกว่ า
ขอถวายของให้กับพระทุกรูปในวัดนี้ อย่างนี้เรียกว่า
“สังฆทาน”
154

ถาม : อย่างการตักบาตรนี้ ผมจะคิดประมาณว่าเราถวายสงฆ์นะ
เพราะองค์นี้ก็คือหนึ่งในสงฆ์ แล้วพอท่านฉันนี้ ท่านก็มีแรง
เพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
พระอาจารย์ : ใช่ถูก ที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับผ้าจาก
พระพุทธมารดาเลี้ยงที่ท่านตัดเย็บจีวรเพื่อมาถวายให้กับ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกให้เอาไปถวายสงฆ์ ไปให้เป็น
สังฆทาน ให้สงฆ์เป็นผูพ้ จิ ารณาว่าใครควรจะได้รบั ผ้าผืนนี้
คือถ้าองค์ไหนขาดผ้าก็ควรจะได้ ไม่ใช่จะให้แต่พระพุทธเจ้า
องค์เดียว พระพุทธเจ้าบอกให้เอาไปให้สงฆ์ แล้วสงฆ์จะไป
พิจารณากันเองว่าองค์ไหนขาดแคลนผ้าก็ให้องค์นั้นไป
ถ้าสรุปง่ายๆ คือ การถวายส่วนรวมหรือการถวายส่วนตัว
ถ้าถวายส่วนตัว พอคนนี้ตายไป บางทีจะเขียนมรดก
มอบให้ กั บ ใครก็ ไ ด้ แต่ ถ ้ า เป็ น ส่ ว นรวมนี้ จ ะเป็ น ของ
พระพุทธศาสนาโดยตลอด เช่น ศาลาหลังนี้เขาก็ถวาย
เป็นสังฆทาน วัดเขาก็ถวายเป็นสังฆทาน เขาไม่ได้ถวายให้
เจ้าอาวาส ถ้าถวายให้เจ้าอาวาส เดีย๋ วท่านเขียนมรดกว่า
ถ้าฉันตายไป ขอมอบให้กับนาย ก นาย ข
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ถาม : คนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่ที่
การถวายสังฆทาน คือพระสี่รูป
และก็ชุดสังฆทานอย่างนั้น

พระอาจารย์ : พระท่านก็เลยมาแก้เคล็ดไงว่า
ถ้ า อยากถวายสั ง ฆทานให้ ถู ก ธรรมวิ นั ย ก็ ต ้ อ ง
มีพระอย่างน้อยสี่รูป เพราะค�ำว่าสงฆ์นี้แปลว่า
ต้องมีพระสี่รูปถึงจะเรียกว่าเป็นองค์สงฆ์ ถึงจะ
ครบองค์สงฆ์ คือความจริงขอให้เข้าใจว่าป็นการ
ถวายส่วนรวม ถวายให้กบั ศาสนา ไม่ได้ถวายให้กบั
พระรูปหนึ่งรูปใด เช่น เวลาถวายศาลาหลังนี้
ก็ไม่ได้ถวายให้เราคนเดียว เพราะถ้าถวายเรา
องค์เดียว พระรูปอื่นจะมาใช้ เราจะห้ามเขาได้
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ถาม : แล้วระหว่างถวายพระหนึ่งรูปที่เจาะจง
กับถวายพระสงฆ์ อานิสงส์ต่างกันมากไหมครับ

พระอาจารย์ : เวลาจะบวชพระต้องมีสงฆ์ไม่ใช่หรือ
มีพระกี่รูปถึงจะบวชได้ ๑๐ รูปใช่ไหม ถ้าไปถวาย
พระองค์เดียวนี้ แล้วเกิดพระองค์อื่นเขาไม่มีข้าวกิน
เขาก็สกึ กันไปหมด ก็เหลือพระองค์เดียว แล้วพระองค์เดียว
บวชพระใหม่ได้หรือเปล่า ไม่ได้ เราต้องมีพระอย่างน้อย
๑๐ รูป เราถึงต้องรักษาสงฆ์ไว้ให้ได้ เพราะขาดสงฆ์
ไปแล้วก็ท�ำอะไรไม่ได้ ศาสนาพุทธจะอยู่ต่อไปได้ก็อยู่
ที่สงฆ์ ถวายแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว ไม่มีใครไปถวาย
ให้กับพระรูปอื่น พระรูปอื่นก็สึกไปกันหมดเพราะไม่มี
ข้าวกิน ไม่มอี ะไรก็อยูไ่ ม่ได้ใช่ไหม พอพระพุทธเจ้าตายไป
ศาสนาพุทธก็จบไป เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้า พอท่าน
ตายไปก็จบ
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ถาม : สังเกตที่ศาลาฉัน เห็นในรูปบ้าง
อะไรบ้าง มีคนบอกมาว่ามีแต่คนต่อคิว
จะถวายพระอาจารย์อย่างเดียว
พระอาจารย์ : ไม่ๆ ถวายหัวแถวไง ถวายพระหัวหน้าก่อน
ในธรรมเนียมพระป่าพระปฏิบัตินี้จะต้องให้พระผู้ใหญ่
รับก่อน รับแล้วต�ำ่ ลงไปตามล�ำดับ อย่างทีว่ ดั ป่าบ้านตาด
ก็ถวายหลวงตาก่อน พอหลวงตาตักใส่บาตรท่านแล้ว
ท่านก็ส่งให้พระไปตักบาตรองค์อื่นต่อไป ธรรมเนียม
ของพระป่ า เขาท� ำ กั น อย่ า งนี้ ทุ ก อย่ า งจะต้ อ งไปที่
หัวหน้าก่อน เคารพหัวหน้ามากพระป่านี่ เวลาจะฉัน
ถ้าหัวหน้ายังไม่ฉัน ไม่ฉันนะ นั่งรอดูหัวหน้าฉันก่อน
ถึงจะฉัน มันต่างกัน ธรรมเนียมของพระป่ากับพระบ้าน
ไม่เหมือนกัน พระบ้านนีข่ องใครของมัน บิณฑบาตกลับมา
ก็เข้ากุฏเิ ลย กุฏใิ ครกุฏมิ นั ไม่มเี รือ่ งครูบาอาจารย์เรือ่ ง
ลูกศิษย์ ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กัน แล้วบางทีก็จะ
หลงคิดว่าเท่ากันเลย
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“การถวายของแด่พระสงฆ์”
ถาม : การใส่บาตรและการถวายอาหารแด่พระ
ควรเป็นอาหารสด แต่ถ้าบางคนถวายมาม่า
หรือของแห้งที่จะต้องเอาไปประกอบอาหารใหม่
จะบาปหรือไม่
พระอาจารย์ : ไม่บาปหรอก เพียงแต่วา่ พระท่านเก็บทีเ่ ป็น
อาหารนี้ไว้ไม่ได้ ท่านเก็บไว้ได้เพียงแค่ช่วงระยะเที่ยงวัน
เท่านั้นเอง หลังจากเที่ยงวันแล้ว ส่วนที่เป็นอาหารนี้ท่าน
ต้องสละไปหมด เพราะพระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งการให้พระสะสม
ของไว้ในกุฏิของตน แต่ทรงอนุญาตให้สะสมไว้ในคลัง
ของวัดได้ เช่น ถ้าญาติโยมอยากจะถวายของให้เก็บไว้นานๆ
อย่าไปใส่บาตร อย่าไปประเคนกับมือ อย่างที่อาตมารับ
ของนี้ ส่วนใหญ่จะให้วางไว้เฉยๆ ถ้าญาติโยมวางไว้เฉยๆ นี้
ถือว่าพระยังไม่ได้รบั ประเคน พระยังเอาไปใช้ไม่ได้ แต่เก็บไว้
ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหมดอายุ เวลาต้องการจะใช้ ก็ให้
ลูกศิษย์หยิบมาประเคนให้จงึ จะใช้ได้ แต่ถา้ รับประเคนด้วย
มือเอง ของมันจะมีอายุ
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ของนี้ท่านแบ่งไว้ ๓ ชนิดด้วยกัน ชนิดอาหารนี้มีอายุแค่ถึงเที่ยงวัน
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ถึงแม้รบั ตอนนีก้ ห็ มดอายุทนั ทีเลย ใครถวาย
มาม่า ถวายปลากระป๋องมา รับปั๊บนี้ก็ต้องสละแล้ว เก็บไว้กินพรุ่งนี้
ไม่ได้ เรียกว่า “อาหาร” ดังนัน้ ถ้าของเป็นอาหาร อยากจะถวายพระ
ให้เก็บไว้นานๆ เอาวางตั้งไว้เฉยๆ ตั้งไว้ตรงหน้าก็ได้ บอกขอถวาย
อันนี้ก็ได้เท่ากับถวายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าต้องท�ำให้มันถูกพระวินัย
พระยังไม่ถือว่าเป็นของๆ ตน เป็นของส่วนกลางอยู่ เป็นของสงฆ์
แต่เวลาต้องการจะใช้ ค่อยให้ลกู ศิษย์มาประเคน เอาไปเก็บไว้ทกี่ ฏุ ไิ ม่ได้
ต้องเก็บไว้ทเี่ ก็บของทางวัด วัดจะมีทเี่ ก็บของส่วนกลางไว้ ของทัง้ หมด
ทีไ่ ม่ได้รบั ประเคนก็ให้เอาไปไว้ทนี่ นั่ เวลาจะใช้คอ่ ยให้ลกู ศิษย์เอามา
ประเคนให้อีกที พวกอาหารก็มีอายุเพียงครึ่งวัน เช้าถึงเพล
พวกที่เรียกว่า “เภสัช” คือ พวกน�้ำตาล น�้ำอ้อย เนยข้น เนยใส
น�้ำผึ้ง ถ้ารับประเคนนี้ ท่านอนุญาตให้เก็บไว้ได้ ๗ วัน และฉันได้
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ถือว่าเป็นยา สมัยก่อนเขาคงกินยาพวกนี้
รักษาอาการเจ็บท้องปวดท้อง มันคงจะไปเคลือบกระเพาะหรือไปท�ำอะไร
ท่านก็เลยอนุญาตให้มีเภสัช ๕ ชนิดด้วยกัน พวกนี้เก็บไว้ได้ไม่เกิน
๗ วัน พอหลังจาก ๗ วันแล้ว ถ้ายังมีเหลืออยูก่ ต็ อ้ งสละให้คนอืน่ ไป
สละให้กับพระด้วยกันไม่ได้ ต้องสละให้ฆราวาสญาติโยมลูกศิษย์
ลูกหาไป หรือเอาไปท�ำบุญท�ำทานไป
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แล้วชนิดที่ ๓ เรียกว่า “ยา” จริงๆ เช่น ยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง
ยาอะไรต่างๆ เหล่านี้ รับประเคนแล้วก็เก็บไว้ได้ตลอดเวลา เก็บไว้ที่
กุฏดิ ว้ ย เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยมันจะได้หยิบได้ทนั ท่วงที ถ้าเป็นยานี้
ถวายได้ตลอดเวลาและเก็บไว้ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันเสื่อม นอกจาก
ที่เขาเขียนไว้ในฉลากว่าใช้ได้ถึงวันไหน วันหมดอายุเมื่อไรเท่านั้น
นี่คือเรื่องการประเคนของให้กับพระ เราต้องรู้จักแยกแยะ แต่สมัยนี้
ญาติโยมไม่รู้กันก็เลยรวมกันหมดเลย ที่เขาใส่ในกระเเป๋งสีเหลืองนี้
เขาอยากจะถวายให้ครบทั้ง ๔ คือ ปัจจัย ๔ ยาก็ใส่เข้าไป อาหารก็
ใส่เข้าไป จีวรก็ใส่เข้าไป ถึงแม้จีวรจะเอามาห่มไม่ได้ อย่างน้อยก็เป็น
ผ้าเหลืองๆ ชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นจีวรแล้ว กระเเป๋งก็คงถือว่าเป็นกุฏิมั้ง
ไว้ครอบหัวเวลาฝนตก ท�ำบุญก็อยากจะถวายปัจจัย ๔ ให้ครบ เขาก็
เลยใส่มา มาถึงก็บังคับให้พระรับประเคน ให้วางไว้เฉยๆ ก็กลัวว่า
ไม่ได้บุญอีก บางทีบางคนขนกลับไปก็มี พอบอกว่าให้วางไว้เฉยๆ
ได้ถวายแล้ว โยมก็บอกว่า ท่านไม่รบั ฉันไม่ได้บญ
ุ ฉันไปดีกว่า ไปถวาย
ที่อื่นดีกว่า อย่างนั้นก็มี เพราะการไม่รู้ ไม่มีการสอน ไม่มีการบอก
แล้วพระที่มาบวชใหม่ทีหลังก็ไม่รู้เรื่อง เขาเอาอะไรมาถวายก็รับ
ประเคนหมด ถือว่าค่อยไปว่ากันใหม่ คือตอนนีร้ บั ประเคนแบบหลอกๆ
ไปก่อน รับประเคนให้ญาติโยมดีอกดีใจ แล้วค่อยไปแยกแยะของทีหลัง
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ของที่เป็นอาหารก็เก็บไว้ส่วนหนึ่ง ถ้าอยากจะได้อะไร ค่อยให้
ลูกศิษย์มาประเคนให้ใหม่ เขาท�ำกันแบบนี้
แต่ทางสายวัดป่า ท่านไม่ทำ� ท่านท�ำแบบไม่หลอก ท�ำแบบจริงๆ
บอกประเคนไม่ได้ก็ประเคนไม่ได้ วางไว้ต้องวางไว้ เพื่อจะได้
สอนญาติโยมไปในตัว ญาติโยมที่ไปท�ำบุญที่วัดป่าจึงได้บุญ
คือความสุขใจ แล้วก็ได้ปัญญาคือความเห็นความรู้ที่ถูกต้อง
ในการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนา ส่ ง เสริ ม พระให้ ป ฏิ บั ติ ดี
ปฏิบัติชอบ แทนที่จะส่งเสริมให้พระปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย
เพราะด้วยความเกรงใจญาติโยม นี่คือเรื่องของการถวายของที่
เราต้องควรจะศึกษา
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“การใส่บาตรจริงๆ คือความต้องการบุญ”
ถาม : พระอาจารย์ครับ มีป้าคนหนึ่ง
เขาเลือกท�ำบุญกับพระด้วยครับ
ถ้าพระองค์นี้ไม่ให้พร ป้าก็จะไม่ท�ำ
พระอาจารย์ : เขายังไม่เข้าใจหลักของการท�ำทาน
เขาท�ำไปตามกิเลสของเขา ตามความอยากของเขา
เพราะว่าเขาไม่ได้ศกึ ษาพระธรรมค�ำสอน คนไทย
เราส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ศึกษากัน อาศัยได้ยินได้ฟัง
กันมาเป็นทอดๆ ซึง่ เป็นความเข้าใจทีห่ า่ งไกลจาก
หลักธรรมแล้วทุกวันนี้ เช่น เดีย๋ วนีบ้ ณ
ิ ฑบาตต้อง
ให้พร อันนีก้ ก็ ลายเป็นปัญหาขึน้ มาแล้ว พระองค์ไหน
ไม่ให้พร กลายเป็นพระไม่ดีเสียแล้ว
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การบิณฑบาตเป็นการโปรดสัตว์ ไม่ได้เป็นการมาขออะไรกัน
เมือ่ ได้อะไรก็ไม่ตอ้ งมีการขอบอกขอบใจ คนใส่บาตรก็ไม่ได้
หวังอะไรตอบแทนจากผูร้ บั คนใส่บาตรต้องการบุญ บุญก็
คือการให้ การบริจาคเสียสละ อันนีต้ า่ งหากคือเรือ่ งของ
การบิณฑบาต เดี๋ยวนี้กลายเป็นพาณิชย์กัน กลายเป็นการ
แลกเปลีย่ นกัน ฉันให้กบั ข้าวหลวงพ่อ หลวงพ่อต้องให้พรฉัน
อย่างนี้ ฉันอยากจะร�่ำอยากจะรวย อยากจะอยู่อย่างมั่งมี
ศรีสขุ พอพระบอก อายุ วัณโณ สุขงั พลัง โอ้ย สาธุๆ ใหญ่
มันก็เป็นค�ำพูด เหมือนค�ำพูดที่ไม่มีความหมายอะไรหรอก
มันท�ำให้เรามีอายุมนั่ ขวัญยืนมัง่ มีศรีสขุ หรือเปล่า ก็เหมือน
เดิมแหละ มันไม่ได้อยู่ที่ค�ำพูดของคน มันอยู่ที่การกระท�ำ
ของเรา
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“การถวายเงิน”
ถาม : พระอาจารย์ช่วยอธิบายใบปวารณากับการถวายเงิน
มันแตกต่างกันอย่างไรครับ เพราะว่าผมอ่านในพระวินัย
ท่านไม่ให้พระรับเงิน คือผมอยากถวายตังค์
แต่บางท่านว่าใบปวารณาก็เหมือนถวายตังค์พระ
พระรับไม่ได้ ผมก็ไม่กล้าถวาย
พระอาจารย์ : คือเดิมนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้
พระรับเงินรับทอง แล้วต่อมามีผมู้ จี ติ ศรัทธาขอให้
พระพุทธเจ้าผ่อนข้อนีล้ ง เพราะพระบางรูปอาจจะ
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อหยูกไป
ซือ้ ยา หรือซือ้ สิง่ ทีไ่ ม่ได้มาจากการบิณฑบาต หรือ
การถวายของจากญาติโยม พระพุทธเจ้าก็อนุญาต
แต่ไม่ให้ถวายกับมือพระ ให้ฝากกับลูกศิษย์เอาไว้
คนที่พระไว้ใจได้ เขาเรียกว่า “ไวยาวัจกร” แล้ว
เวลาจะถวาย ก็เพียงแต่เขียนใบปวารณาให้พระรูว้ า่
ได้ถวายเงินจ�ำนวนนี้เท่านี้ ฝากไว้ที่ไวยาวัจกร
เพื่อให้พระรู้ว่าได้รับเงินจ�ำนวนเท่านี้แล้ว แต่เงิน
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ไม่ได้อยู่กับพระ เงินอยู่กับไวยาวัจกร เวลาพระอยากจะใช้เงินนี้ เช่น
อาจจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือต้องไปซื้อหยูก
ซือ้ ยา ไปหาหมอทีเ่ ขาไม่รกั ษาฟรีให้ ก็ตอ้ งจ่ายเงินให้เขา ก็ตอ้ งไปบอก
ไวยาวัจกรว่ามีรายจ่ายนะ ช่วยจัดการให้หน่อย ถ้าเขาจ่ายให้ก็ดีไป
ถ้าเขาไม่จ่าย เขาบอกว่าผมใช้เงินไปหมดแล้ว ก็ท�ำอะไรไม่ได้ ดังนั้น
คราวหน้าก็อย่าไปฝากไว้กบั คนนี้ ก็บอกได้เพียงเท่านี้ แต่เงินทีเ่ ขาเอา
ไปใช้หมดก็ถอื ว่าไม่ใช่เงินของพระ พระไม่ตอ้ งไปเสียอกเสียใจ ไม่ตอ้ ง
ไปเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใด
เวลาจะใส่บาตรก็ไม่ควรเอาเงินใส่บาตร อันนี้ก็ท�ำให้พระผิดแล้ว
ถ้าอยากจะถวาย ก็ชว่ ยฝากกับเด็กทีเ่ ขามาช่วยถ่ายบาตร บอกเก็บให้
หลวงพ่อหน่อยนะ แล้วเอาใบปวารณาใส่ลงไปในบาตรได้ แต่ตวั เงินนี้
ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้
พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระแตะต้องเงิน ห้ามไม่ให้พกเงินทองเหมือนกับ
ญาติโยมทีพ่ กติดตัว เวลาจะไปไหนมาไหน ถ้าจะซือ้ ข้าวซือ้ ของอะไรต่างๆ
ก็ตอ้ งผ่านบุคคลอืน่ เพราะท�ำเองไม่ได้ เพราะท่านไม่อยากจะให้พระ
มายุง่ กับเรือ่ งของเงินของทอง เพราะว่ามันจะท�ำให้เกิดกิเลสขึน้ มาได้
แทนที่จะมาฆ่ากิเลส กลับมาเลี้ยงกิเลส มันจะขัดกับเจตนารมณ์
ของการออกบวช
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การออกบวชนี้ บวชเพื่อตัดกิเลสตัณหาความอยากได้สิ่งต่างๆ
พอมีเงินมีทองปั๊บ มันก็มีสะพานให้ตอบสนองความอยากได้
เห็นมือถือรุ่นใหม่ก็อยากจะได้ เห็นอะไรต่างๆ ที่น่าชอบน่าชม
ก็อยากจะได้ พอมีเงินก็ไปเดินช้อปปิ้งกันเองเลย ไปซื้ออะไร
ตามที่ความอยากต้องการ อันนี้ก็จะท�ำให้ใจไม่สงบ ใจฟุ้งซ่าน
แล้วก็จะเกิดกามารมณ์ เกิดกามราคะขึ้นมา ก็จะดับมันไม่ได้
พอดับมันไม่ได้ก็มี ๒ ทาง เสพกามทั้งขณะที่อยู่ในผ้าเหลือง
หรือไม่เช่นนัน้ ก็สกิ ขาลาเพศไปเพือ่ ไปเสพ ถ้าเสพในขณะทีอ่ ยูใ่ น
ผ้าเหลืองก็ปาราชิก ก็ขาดจากความเป็นพระไป ไม่ว่าจะมีผู้อื่น
รู้หรือไม่ก็ตาม ตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตนนั้นไม่ได้เป็นพระแล้ว
ตนละเมิดกฎข้อที่ ๑ คือ ปาราชิกแล้ว อันนี้ก็เป็นภัยอันตราย
ต่อนักบวช
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“ขอคืนสิ่งของ
ที่เคยถวายพระที่เราหมดศรัทธา”
ถาม : มีคนหมดและเสื่อมศรัทธาพระที่ท�ำผิดวินัยสงฆ์
แต่เคยได้ถวายของ เช่น ครุภัณฑ์ ตอนนี้ท�ำเรื่องขอคืน
สิ่งของที่เคยถวายไป กรณีนี้สมควรหรือไม่ครับ เพราะ
ถือว่าสละออกไปแล้ว แต่กรณีนพี้ ระรูปนัน้ บอกว่าถ้าใคร
ไม่ศรัทธา มาท�ำเรือ่ งเอาของคืนได้ และตอนนีพ้ ระรูปนัน้
ก็สึกขาดจากความเป็นพระแล้วครับ
พระอาจารย์ : บุญที่เราท�ำไว้มันก็จะหายไป
ถ้าเราจะเอาของนั้นกลับคืนมา ถ้าเราไม่เอา
กลับคืนมา ถึงแม้วา่ เราจะท�ำกับพระทีส่ กึ ไปแล้ว
บุญนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ ถ้าเราอยากจะเอา
ของคืนมา เราก็ต้องเอาบุญคืนไป
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“ถวายของใช้แล้วให้กับพระ”
ถาม : หากถวายหนังสือที่อ่านแล้วให้พระได้หรือไม่คะ
จะกลายเป็นของใช้แล้วให้แก่พระสงฆ์หรือเปล่าคะ

พระอาจารย์ : ให้ได้ ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน
ของใช้แล้วแต่มันยังใช้ได้อยู่ก็ให้ได้ เพียงแต่ว่า
ธรรมเนียมนิยมปฏิบตั กิ นั เวลาเราจะให้ของกับใคร
เรามักจะให้ของดีๆ กับคนอืน่ เพือ่ เราจะได้รบั บุญมาก
เพราะการให้ของไม่ดแี ก่ผอู้ นื่ ก็แสดงว่าเหมือนกับ
การให้ขยะผู้อื่น เราจะทิ้งของนี้แล้ว แต่เราเอาไป
ให้เขา มันให้ได้แต่มนั ควรให้หรือไม่ ควรพิจารณา
ดูความเหมาะสม เวลาที่คนอื่นเขาให้ของใช้แล้ว
กับเรา เราจะรู้สึกอย่างไร
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“กรวดน�้ำอุทิศบุญ”
ถาม : เคยได้ยินมาว่าเวลาเราถวายของใส่มือพระปั๊บ
บุญมันจะเกิดขึ้นทันที ต้องรีบอุทิศเลยใช่ไหมครับ
เคยได้ยินมาอย่างนั้นครับ

พระอาจารย์ : บุญนี้ก็คือความสุขใจ ความสุขใจ
ที่เกิดจากการที่เราได้ให้สิ่งของกับพระ เราก็เกิด
ความสุขใจอิม่ ใจ ถ้าเราปล่อยทิง้ ไว้นานเข้า เดีย๋ วเรา
ไปด่าใคร ใครท�ำอะไรให้เราโกรธ ความสุขใจนัน้
มันจะถูกอารมณ์โกรธมาลบ แล้วมันก็จะไม่มีบุญ
อุทิศตอนนั้น เลยต้องรีบอุทิศบุญทันที

170

ถาม : การกรวดน�้ำกับการไม่กรวดน�้ำนี้
เหมือนกันไหมครับ
พระอาจารย์ : ไม่ต่างกัน เพราะที่เราอุทิศนี้ไม่ใช่น�้ำ
เราอุทศิ บุญ คือความรูส้ กึ ทีม่ อี ยูใ่ นใจเรา น�ำ้ นีเ้ ป็นเหมือน
ตุก๊ ตาเป็นเหมือนตัวอย่างให้เราดู ให้คนรูว้ า่ บุญนีเ้ ป็นเหมือน
กับกระแสน�้ำ เวลาเราอธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับนาย ก
นาย ข ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ถ้ายังมารอรับส่วนนี้ก็ขอให้รับไป
เป็นการส่งกระแสจิต เหมือนส่งโทรสาร เข้าใจไหม สมัยใหม่นี้
เขาเรียกว่าส่งเอสเอ็มเอสให้กบั ผูต้ าย ทีนคี้ นเขาไม่เห็นกระแสจิต
ความคิด เขาไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไร เขาก็เลยให้ใช้น�้ำแทน
เวลาอุทศิ บุญก็สมมุตวิ า่ น�ำ้ นีแ้ หละเป็นบุญทีเ่ ราอุทศิ ให้กบั ผูล้ ว่ งลับ
ไปแล้ว ดังนัน้ จะมีนำ�้ หรือไม่มนี ำ�้ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ต้องมีบญ
ุ
เท่านั้น ถ้าไม่ได้ท�ำบุญแล้วเทน�้ำไป ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
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“ท�ำบุญแล้วสามารถอธิษฐานอุทิศผลบุญได้เลย”
ถาม : ระหว่างที่พระให้พรสวดยะถาฯ
หลังท�ำบุญ เราก็อุทิศให้ดวงวิญญาณ
ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : คือการท�ำบุญเสร็จ พระยังไม่ได้ให้พร เราก็อธิษฐาน
จิตอุทิศไปเลยก็ได้ หรือถ้าไม่ได้ท�ำอะไรระหว่างท่านสวด ก็นั่ง
ท�ำความสงบอธิษฐานอุทิศบุญในใจเลยก็ได้ มันไม่เกี่ยวกับว่า
พระจะสวดหรือไม่สวด จะให้พรหรือไม่ให้พร การให้พรของพระ
เป็นเพียงการแสดงความชื่นชมยินดีต่อการกระท�ำดีของเรา
ถ้าจะแปลความหมายของยะถา สัพพี มี ๒ ส่วน
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ยะถา ท่านหมายถึงบุญนี้เราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับ
ไปแล้ว เพราะ ยะถา หมายถึงการถือ การอุทิศบุญส�ำหรับ
ผู้ล่วงลับ พอท่านเริ่มพูดถึง สัพพี ก็คืออานิสงส์ของการ
ให้ทาน ว่าจะได้ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความหมายมีอยู่
แค่นี้
ดังนั้นพระจะสวดหรือไม่สวด สิ่งที่โยมท�ำก็ได้อยู่แล้ว
เหมือนเดิม แต่เราไปติดทีค่ ำ� ว่า ยะถา สัพพี ถ้าพระไม่ ยะถา
สัพพี ก็อทุ ศิ ไม่ได้ ต้องรอให้ทา่ น ยะถา ก่อน บางคนต้อง
มีน�้ำอีก หลงกันไปใหญ่ ทั้งที่ความจริงเราท�ำเราได้เลย
ก็เหมือนการรดน�้ำต้นไม้ แต่ไม่ใช่ว่ารดน�้ำต้นไม้แล้วมัน
จะออกดอกผลเลย มันก็ตอ้ งรดไปเรือ่ ยๆ ถึงเวลามันออก
ดอกผลเอง
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“การแผ่เมตตาและการอุทิศบุญ”
ถาม : จะถามเรื่องการแผ่เมตตา คือว่าเราท�ำอะไรไป
แล้วเวลาแผ่เมตตาไป ส�ำหรับผู้รับจะได้รับสิ่งที่เราส่งไปให้
หรือตัวผู้รับเองต้องท�ำอย่างไรถึงจะได้รับ
พระอาจารย์ : ก็เวลาคุณเอาของขวัญ
ไปให้เขานี่ เขาได้รับหรือเปล่าล่ะ
ถาม : ได้ค่ะ แต่จะเปิดหรือไม่เปิด
นี่อีกเรื่องหนึ่ง
พระอาจารย์ : เรือ่ งของเขา เราให้เขาแล้วไง เช่น
ปีใหม่เราก็ซอื้ ของขวัญแล้วก็เอาไปให้เขา อันนัน้ ล่ะ
เมตตาแล้ว รู้หรือเปล่า แต่เมตตาแบบลอยๆ
แบบใจคิดไปนี้มันไม่ใช่เมตตา มันเป็นการซ้อม
เป็นการท�ำการบ้าน เมตตาจริงๆ ต้องเวลาเจอกัน
เจอกันก็ยกมือไหว้กัน ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
ถามสารทุกข์สุขดิบอย่างนี้ ให้เขาเกิดความสุขใจ
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ขึ้นมา นี่ล่ะความเมตตา หรือมีขนมมีอะไรพอแบ่งปันให้ได้ก็ให้เขาไป
อันนี้เรียกว่าเมตตา หรือเวลาที่เขาท�ำให้เราโกรธแล้วเราก็ให้อภัยเขา
ไม่จองเวรจองกรรม อันนี้ก็เมตตา หรือเวลาเราโกรธ อยากจะฆ่าเขา
อยากจะตีเขา เราก็ไม่ฆ่า ไม่ตี ไม่ด่า เราหยุด อย่างนี้เขาเรียกว่า
เมตตา ต้องอยูใ่ นเหตุการณ์จริงจึงจะเรียกว่าแผ่เมตตา เวลาอยูค่ นเดียว
อยู่หน้าหิ้งพระนี้ การแผ่นี้เป็นการซ้อมท�ำการบ้าน ยังไม่ได้แผ่จริง
แผ่เมตตาเพือ่ ดับความโกรธดับความทุกข์ภายในใจของเรา ความหมาย
ของการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อคนอื่น เพื่อใจเราจะได้หายจากความโกรธ
เกลียดอาฆาตพยาบาท คิดร้ายต่อผู้อื่น เพราะมันเป็นทุกข์แก่ใจเรา
แล้วจะท�ำให้เราไปท�ำบาปท�ำกรรมแล้วจะเกิดวิบากตามมาอีก นีแ่ หละ
คือการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อผู้อื่น แต่เพื่อตัวเรา
ถาม : ไปเข้าคอร์สวิปัสสนา
แล้วเขาบอกว่าปฏิบัติแล้ว
ก็ไปแผ่เมตตาซิ
พระอาจารย์ : นี่คนตาบอดหูหนวกสอนกัน
ก็สอนแบบนั้นแหละ
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ถาม : แต่ก็ท�ำได้ใช่ไหมค่ะ
พระอาจารย์ : ก็ต้องท�ำก่อนไง ต้องซ้อมก่อน
มั น ต้ อ งสมมติ ว ่ า เดี๋ ย วเราไปเจอตาสี ต าสา
เขาด่าเรา เราจะท�ำยังไง จะแผ่เมตตาออก
หรือเปล่า
ถาม : คนที่ตายไปแล้วล่ะคะ
พระอาจารย์ : ไม่เกีย่ วๆ คน
ทีต่ ายก็เป็นเรือ่ งของเขาแล้ว
อันนี้เรื่องของคนเป็น
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ถาม : อย่างนี้แปลว่า
เราไม่สามารถแผ่เมตตาให้คนตายได้
พระอาจารย์ : เราอุทศิ บุญได้ เราต้องสร้างบุญ เช่น
มาท�ำบุญวันนี้ก็ส่งบุญไปให้เขาได้ อุทิศกับแผ่เมตตา
คนละเรื่องกัน จะแผ่เมตตาให้กับคนตายไปแล้ว
ถ้าดวงวิญญาณเขาจะมาฆ่าเราอย่างนี้ เราก็แผ่เมตตา
ให้เขา ถ้าเขาจะมารบกวนเรา เราก็แผ่เมตตาให้เขา
บอกว่าอย่ามีเวรมีกรรมกันเลย เราไม่เอาอะไรคุณหรอก
ถาม : แล้วสัพเพ สัพตา ล่ะครับ
พระอาจารย์ : ก็ให้คนทุกคน สัตว์ทุกชนิดไง
เวลาเจอหมาเห่า เราอย่าไปตีมัน อย่าไปโกรธ
ไปเกลียดมัน ลิงมันมาท�ำลายข้าวของเรา ก็อย่า
ไปฆ่ามัน ให้อภัยมัน มันไม่รู้ประสีประสา
เข้าใจไหม
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“ผู้ที่รับบุญอุทิศได้คือพวกเปรตเท่านั้น”
ถาม : พระอาจารย์ครับ จริงหรือไม่
ที่การจะอุทิศผลบุญให้ผู้ที่อยู่ในนรก
จะต้องใช้วิธีวิปัสสนาภาวนาเท่านั้น
พระอาจารย์ : ไม่ได้หรอก พระพุทธเจ้านี้ยังไม่สามารถ
อุทศิ บุญให้กบั เทวทัตเมือ่ ตายไปตกนรกนี้ ผูท้ รี่ บั บุญอุทศิ ได้
ก็คอื พวกเปรตเท่านัน้ เอง พวกนีอ้ ยูใ่ นฐานะทีจ่ ะรับบุญอุทศิ ได้ พวกอืน่ นี้
เขารับไม่ได้ ส่วนเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับเศษเงินเศษบุญ เขามี
บุญมาก เขาเป็นเศรษฐีบญ
ุ พวกเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาได้ เขาก็อยู่
ท�ำมาหากินของเขาไป พวกเปรตนีเ้ ท่านัน้ ทีห่ ากินเองไม่ได้ ต้องรอรับ
ส่วนบุญ พวกที่อยู่ในนรกก็อยู่ในนรกอยู่ในกองเพลิง อันนั้นก็จะมีแต่
ไฟเผาอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะออกมารับบุญที่เขาส่งไปให้ได้
ดังนัน้ ถ้าไม่อยากจะไปเป็นเปรต ไม่อยากจะไปตกนรก ไม่อยากไปเกิด
เป็นเดรัจฉาน ก็อย่าไปท�ำบาปเท่านั้นเอง รักษาศีล ๕ ข้อนี้ให้ได้
ถึงแม้จะไม่ได้ท�ำบุญก็ไม่เป็นไร แต่ต้องไม่ได้ท�ำบาป ตายไปก็กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ถา้ ท�ำบุญไม่ทำ� บาป ตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อน
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ไปเที่ยวก่อน ไปท่องเที่ยวจนสุขสบายอิ่มหน�ำส�ำราญใจแล้วค่อยกลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กจ็ ะเป็นมนุษย์ทดี่ กี ว่าเก่า
เพราะมีบญ
ุ ส่งมาเกิด มาเกิดก็มรี ปู ร่างหน้าตาดีกว่า ฐานะการเงินการทอง
ดีกว่า สุขภาพร่างกายสมบูรณ์เเข็งแรง ไม่พิกลไม่พิการ ไม่หูหนวก
ตาบอด ต่างกับพวกทีถ่ กู บาปส่งกลับมาเกิด พวกทีไ่ ปใช้กรรมในอบายแล้ว
พอมาเกิดใหม่นกี้ จ็ ะเกิดเลวกว่าเดิม รูปร่างหน้าตานีก้ เ็ ลวกว่าเดิม การเงิน
การทองก็เลวกว่าเดิม ร่างกายบางทีก็ไม่ครบอาการ ๓๒ พิกลพิการ
รูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งาม
อั น นี้ ก็ เ ป็ น อานิ ส งส์ ข องการที่ ไ ปท� ำ บาปแล้ ว ไปใช้ ก รรมในอบาย
พอหมดบาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ส่วนพวกที่ไม่ท�ำบุญ
ไม่ท�ำบาป ตายไปก็กลับมาเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไร เวลากลับมา
ก็เป็นเหมือนเดิม แต่นอ้ ยคนทีจ่ ะอยูแ่ บบไม่ทำ� บุญไม่ทำ� บาปนี้ คงจะไม่มี
จะมีอยู่ว่าท�ำบุญมากกว่าบาป หรือท�ำบาปมากกว่าบุญ ถ้าท�ำบาป
มากกว่าบุญก็ต้องไปอบาย ถ้าท�ำบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ไปสุคติ
พอบุญกับบาปมีกำ� ลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ การเวียนว่าย
ตายเกิดของพวกเราก็เป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆ
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“บุญเกิดจากการภาวนาไม่สามารถอุทิศให้เปรตได้”
ถาม : การภาวนาได้บุญมาก มีอานิสงส์มาก
เราสามารถอุทิศบุญชนิดนี้ได้หรือไม่
พระอาจารย์ : บุญที่เกิดจากการภาวนาอันนี้อุทิศไม่ได้
บุญที่เขาอุทิศกันก็คือบุญที่เกิดจากการท�ำทาน แต่เรา
สามารถที่จะใช้ในการแบ่งบุญชนิดนี้ให้กับผู้อื่นได้ คือ
เวลาเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะสามารถสอน
ให้เขาเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ แต่บญ
ุ อุทศิ นีส้ ว่ นใหญ่
เราจะอุทิศให้กับเปรต เปรตนี้จะไม่มีความต้องการ คือ
ไม่มภี มู ทิ จี่ ะรับบุญระดับภาวนาได้ เปรตนีจ้ ะรอรับแต่บญ
ุ
ที่เกิดจากทานเท่านั้น
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“บุญที่เกิดจากการให้ ผู้ให้ได้บุญ”
ถาม : ในงานศพจะมีการตั้งโต๊ะมูลนิธิการกุศล
โดยเจ้าภาพจัดไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพเอาเงินที่ตั้งใจ
ให้เจ้าภาพมาบริจาคให้มูลนิธิที่เจ้าภาพเชิญมา ถ้าผู้ตาย
สั่งไว้ก่อนตายว่าเงินที่ได้จากงานศพทั้งหมดให้บริจาคเข้ามูลนิธินี้
ใครเป็นผู้ได้รับบุญจากการบริจาคนี้บ้าง
ผู้มางานศพที่สละเงินบริจาคได้หรือไม่ และผู้ตายได้บุญหรือไม่
พระอาจารย์ : ใครเป็นเจ้าของเงิน ผู้นั้นจะได้บุญ
ผู้ตายนี้จะไม่ได้บุญแล้ว เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ท�ำบุญ
เป็นเพียงผูช้ ที้ างบอกให้ทำ� บุญเท่านัน้ เอง บุญนีเ้ กิดจาก
การให้ ผู้ให้เป็นผู้ที่ได้บุญ ผู้ที่ไม่ได้ให้จะไม่ได้บุญ
ถาม : ถ้าผู้ตายไม่ได้สั่งอะไรไว้ แต่เจ้าภาพ คือ สามี ภรรยา
หรือลูกหลาน จัดการให้มีการบริจาคมูลนิธินี้ ผู้ตายจะได้บุญ
ที่ผู้มางานศพบริจาคหรือไม่ หรือว่าเจ้าภาพเป็นผู้ได้บุญ
พระอาจารย์ : ผู้ที่มางานศพนั้นเป็นผู้ที่ได้บุญ
และผู้ตายจะได้ก็คือบุญอุทิศเท่านั้นเอง บุญที่
ผู้ท�ำบุญกรวดน�้ำอุทิศไปให้ผู้ที่ตาย
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ถาม : การอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลไว้
เมื่อตายไปแล้วนั้น มีอานิสงส์จริงหรือไม่
ถ้าเปรียบเทียบทานในรูปแบบอื่น
พระอาจารย์ : จะไม่ได้บุญเลย เพราะว่าไม่ให้ตอนที่ยังมี
ชีวติ อยู่ ถ้าอยากจะได้บญ
ุ ต้องให้ตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ เช่น บริจาค
ดวงตาให้คนตาบอดไปดวงหนึง่ หรือแบ่งไตไปให้แก่ผทู้ เี่ ขา
ต้องการ เมือ่ มีการเปลีย่ นไตแล้วเราบริจาคให้เขาไป ถ้าบริจาค
ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เรามีความรับรู้อยู่ รู้ว่าเราสูญเสีย
สิง่ ทีเ่ รารักไปด้วยความยินดี อย่างนีเ้ ราก็ได้บญ
ุ หรือเสียสละ
ภรรยาหรือสามียกให้คนอืน่ เขาไป คนอืน่ เขาขอเขาอยากได้
เราก็ให้เขาไป ถ้าให้ตอนทีเ่ รายังมีชวี ติ อยูจ่ ะได้บญ
ุ เพราะเรา
ตัดความยึดติด ความหวงแหน การท�ำบุญนีเ้ ป็นการตัดกิเลส
แต่ถ้าเราตายไปแล้ว ภรรยาของเราหรือสามีของเราไปมี
แฟนใหม่ อย่างนี้จะไม่ได้บุญ
ดังนัน้ เวลาจะให้อะไร ต้องให้ตอนทีเ่ รามีชวี ติ อยู่ ต้องให้
เพือ่ ทีจ่ ะได้ตดั ความหวงความยึดติดออกจากใจของเราไป
เพราะความหวงความยึดติดจะท�ำให้เราทุกข์ใจเวลาที่เรา
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ต้องสูญเสียสิ่งที่เราไม่พร้อมที่จะสูญเสีย แต่ถ้าเราฝึกให้อยู่เรื่อยๆ
ยอมเสียอยูเ่ รือ่ ยๆ พอถึงเวลาต้องเสีย เราก็เสียเป็น แล้วเราก็จะไม่เสียใจ
เสียของแต่จะไม่เสียใจ แต่ถา้ เราไม่ซอ้ มไปเรือ่ ยๆ พอถึงเวลาเสีย จะเสีย
ทั้ง ๒ อย่าง คือ เสียทั้งของ และเสียทั้งใจ สิ่งที่เราต้องท�ำคือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเสียใจ การให้นเี้ ป็นการฝึกซ้อมเพือ่ ให้เราไม่ตอ้ งมาเสียใจ
เวลาที่เราจะต้องตายจากสิ่งต่างๆ ไป
ถาม : ผู้ที่บริจาคอุทิศร่างกายไว้กับโรงพยาบาล
ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
ถือว่าเป็นการละสักกายทิฏฐิได้หรือไม่
พระอาจารย์ : ละไม่ได้ จะละได้กต็ อ้ งละตอนมีชวี ติ อยู่
เช่น ใครมาขอดวงตาก็ให้เขาไป ใครขอตับ ไต ไส้
พุง ต้องการอันไหนก็ให้เขาไป อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า
ละสักกายทิฏฐิ ต้องให้ในขณะที่เราเป็นเจ้าของอยู่
เวลาเราตายไปแล้ว ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราแล้ว
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“ท�ำบุญเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องเรี่ยไร”
ถาม : พระอาจารย์ครับ เวลามีเพื่อนเขามาขอผ้าป่า
แล้วเราปฏิเสธ เราจะบาปไหมครับ
พระอาจารย์ : ไม่บาป ก็ไม่แน่ว่าจะได้บุญหรือเปล่า
เพราะเป็นการส่งเสริมให้เขาท�ำลายศาสนาพุทธนะ ผ้าป่า
ก็ท�ำไปซิ ใครอยากจะท�ำก็ท�ำไป ไม่ต้องมาเรี่ยไรกัน เป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล คุณมาท�ำบุญ คุณต้องไปเรีย่ ไรเขาก่อนหรือเปล่าว่าวันนี้
ผมจะมาท�ำบุญ ไม่ตอ้ งเรีย่ ไร คุณก็ทำ� ของคุณไปซิ เขาอยากจะทอดผ้าป่า
ก็ไปทอดซิ ผ้าป่ามันเกี่ยวอะไรกับเงินทอง ผ้าป่าก็คือผ้านี่เอง
ถาม : ส่วนมากพนักงานด้วยกันคือ
ท�ำไปแล้วเขาพูดว่าวันนี้ ๑๐ กว่าซอง
เราก็เหมือนสวนกระแส เลยไม่พูดมาก
พระอาจารย์ : นัน่ นะซิ พูดไปเดีย๋ วก็โดนเขาตีหวั เอา ไปขัด
ผลประโยชน์เขา เข้าใจไหม การท�ำบุญนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
อยากจะท�ำบุญผ้าป่า อยากจะทอดกฐิน ก็ท�ำไปซิ ไม่มีใคร
เขาห้าม บอกบุญก็ได้แต่ไม่ตอ้ งเอาซองมาเรีย่ ไรมาขอเงินเขา
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บอกคนได้ บอกญาติสนิทมิตรสหายได้วา่ ปีนเี้ ราจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
วัดนี้นะ ก็บอกแค่นั้นเอง นี่เรียกว่าบอกบุญ ถ้าใครอยากจะร่วมก็มา
มาแบบไหนก็ได้ จะส่งเงินมาร่วมด้วยก็ได้ ไม่มาก็ได้ ไม่มีปัญหาอะไร
อันนี้คือหลักของการบอกบุญ บอกได้ แต่อันนี้มันไม่บอกบุญแล้ว
เรียกรีดไถกันซะมากกว่า
ถาม : มีกระดาษมีปากกา
มาขอกรรมการ
พระอาจารย์ : ใช่ เอาซงเอาซองมา
อย่างนี้ ก็ดดั มันซิ ใส่ไปซองละ ๕ บาท
ถาม : บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นกรรมการต้องอย่างน้อย
๑๐๐ บาท ท�ำอย่างนี้จะได้บุญหรือเปล่า
พระอาจารย์ : เป็นการรีดไถกันแล้ว เป็นการปล้น
เป็นการจี้ บังคับใจกันแล้ว การท�ำบุญนี้บังคับใจกันไม่ได้
ต้องออกมาจากใจของตนเองถึงจะได้บุญ อย่างนี้เรียกว่า
เป็นการแลกเปลีย่ นมากกว่า เขาท�ำบุญ เราต้องไปช่วยเขา
อย่างนี้ มันเป็นการเเลกเปลี่ยนกันแล้ว มันไม่ได้เกิดจาก
ความอยากจะท�ำ
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ถาม : บางคนเขาวุน่ วาย อยากให้เราท�ำเท่านีๆ้
ก�ำหนดมาเลย
พระอาจารย์ : นั่นแหละ อย่าไปสนใจ ใครเอาผ้าป่า
เอาอะไรมาให้อย่าไปสนใจ เราอยากท�ำ เราก็ไปท�ำของเราเอง
แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามาในรูปแบบไหน มาต้มตุ๋นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้
เดี๋ยวนี้มีทั้งแม่ชีมีทั้งพระถือบาตรไปตามตลาดตามห้างร้านต่างๆ
ผ้าป่าวัดโน้นวัดนี้ มันไปถึงวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือวัดครึง่ กรรมการครึง่
ก็ไม่รู้ ถ้าเราอยากจะท�ำบุญ ก็ไปท�ำของเราเอง เราไปท�ำทีว่ ดั ทีเ่ ราศรัทธา
ทีเ่ รามีความมัน่ ใจว่าท�ำแล้วได้ประโยชน์กบั ศาสนาจริงๆ เราก็ทำ� แล้ว
ถ้ามีเพือ่ นฝูง เราก็บอกได้ แต่เราอย่าไปเคีย่ วเข็ญบังคับเขาเท่านัน้ เอง
เพราะบางทีเพื่อนฝูงเขาก็ไม่รู้จะท�ำที่ไหน พอมีคนที่ไว้ใจได้ เชื่อใจได้
ว่าจะไปท�ำวัดนั้นวัดนี้ เขาก็อาจจะฝากไป หรือบางทีเขาอยากจะไปดู
วัดด้วย เขาก็จะได้ติดตามเราไป เพราะบางทีล�ำพังเขาอาจจะไปไม่ได้
การบอกบุญก็เพือ่ ผลอันนี้ เพือ่ สงเคราะห์ผทู้ อี่ าจจะไม่ได้ทำ� บุญได้ดว้ ย
ตนเอง ถ้าไม่มีคนอื่นท�ำ ตัวเองไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างนี้ ไปไม่ได้ ไม่รู้
วัดดีอยู่ที่ไหน ไม่รู้อย่างนี้ พอคนรู้ว่าวัดดีอยู่ที่ไหนมาบอกมาชวน
ถ้าอยากจะไปก็ตามไปได้ เขาก็จะได้มโี อกาสท�ำได้ ได้ทำ� บุญ บอกอย่างนี้
ได้อยู่ แต่อย่าไปบอกแบบในเชิงบังคับกัน พิมพ์ซองมาถึงต้องได้เท่านัน้
เท่านี้นะ อย่างนี้มันไม่เป็นการบอกบุญแล้ว เป็นการจี้แล้ว
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๗

ทุก (ข์) ปัญหา ต้องแก้ที่ใจเรา
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“ถ้าใจสงบแล้วจะมีจุดยืนเป็นที่พึ่งได้”
ถาม : เวลาอยู่กับครอบครัว ดูลูกๆ น่ารักมีความสุข
แต่ลึกๆ มันทุกข์ เพราะรู้ว่าวันหนึ่งต้องจากกัน
ยิ่งรักเขามากก็จะยิ่งทุกข์มาก บางทีผมบอกแฟนว่า
อย่ารักกันมากเกินไปนะ บางทีเขาก็รับไม่ได้
เขาก็ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น อย่างลูกของผม
พอเห็นเขาแล้วผมก็สงสาร ถ้าเกิดวันหนึ่งต้องจากกัน
จะจากกันในรูปแบบใดก็รู้สึกทุกข์ จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ
มันเกิดจากความคิดปรุงแต่ง
พระอาจารย์ : เกิดจากทีเ่ รายังหลงยึดติดอยู่ เกิดจากกิเลส
พอคิดถึงเรือ่ งแก่เจ็บตายแล้วก็จะท�ำให้หดหูใ่ จเพราะไม่รู้
ว่าจะยืนอยูต่ รงจุดไหน ถ้ามีความสงบแล้วเราจะมีจดุ ยืน
เวลาทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่างจากเราไปก็สงบนิง่ เฉยเพราะท�ำอะไร
ไม่ได้ เหมือนฝนตก บังคับให้มันหยุดได้ไหม สิ่งที่เรา
ท�ำได้คือนั่งอยู่เฉยๆ ตอนนี้ฝนก�ำลังตกก็ปล่อยให้ตกไป
ไม่เดือดร้อนอะไร
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ต้องหาจุดยืนนีใ้ ห้เจอ จุดทีอ่ ยูเ่ ฉยๆ ได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ
เรียกว่าอุเบกขา จิตต้องรวมลงเป็นหนึง่ ก่อน เป็นเอกัคคตารมณ์
จึงจะรูว้ า่ เป็นอุเบกขาจริงๆ พอเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ ก็ไปตรงจุดนัน้
ได้ทันที เป็นเหมือนหลุมหลบภัย ถ้าจิตยังไม่รวม ก็จะแกว่งไป
แกว่งมาระหว่างดีใจกับเสียใจ ต้องพิจารณาจนกว่าจะรับความจริง
ได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้น พอเหตุการณ์นั้นปรากฏ
ขึ้นมาก็ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมัน ไม่ต้องไปตีโพยตีพาย
ไม่ตอ้ งไปเสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้เปลีย่ นแปลงอะไร เราไม่มอี ำ� นาจ
ที่จะยับยั้งกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ยับยั้งการเกิดขึ้น
ตัง้ อยูแ่ ล้วดับไปได้ ถ้าไม่มจี ดุ ยืนก็จะท�ำใจไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้วจะมี
จุดยืน เป็นที่พึ่งได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมาก็นิ่งเฉยเสีย
เพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปหมด ร่างกายเราก็ต้องไป
มีสิ่งเดียวที่ไม่ไปก็คือใจ ถ้าใจนิ่งสงบก็จะมีความสุข ไม่หวั่นไหว
ถ้าใจไม่นิ่ง ก็จะทุกข์วุ่นวายตามไปด้วย ทุกข์มากกว่าร่างกาย
เสียอีก ความเจ็บป่วยทางร่างกายไม่รนุ แรงเท่ากับความเจ็บป่วย
ทางจิตใจ จึงต้องรักษาใจให้สงบให้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญา
ถ้ารักษาได้แล้วจะมีความมั่นใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะไม่หวั่นไหว
กับอะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้น
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“อุบายวางใจอยู่กับคนป่วย”
ถาม : สามีเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งปอด แล้วเหวี่ยงใส่ทุกคนเลย
ใครอยู่ใกล้ๆ ร้อนไปหมด คนเป็นเมียและลูกจะท�ำใจอย่างไร
ที่จะอยู่ด้วยและดูแลช่วยเหลืออย่างไรทั้งๆ ที่อยากจะวิ่งหนี
พระอาจารย์ : ก็ตอ้ งใช้ธรรม ธรรมนีก้ ม็ หี ลายอย่างด้วยกัน
ธรรมอันแรกก็ควรจะมีความเมตตากรุณา คือต้องสงสารเขา
เห็นอกเห็นใจเขาว่าเขาก�ำลังทุกข์มาก การที่คนทุกข์มากนี้จะให้เขา
พูดดีทำ� ดีนคี้ งจะยาก ดังนัน้ เราต้องเข้าใจเขา ให้อภัยเขา อย่าไปถือโทษ
โกรธเคืองเขา แล้วก็ให้นกึ ถึงบุญคุณทีเ่ ขามีกบั เราเพือ่ ทีเ่ ราจะได้มกี ำ� ลังใจ
ทีร่ บั อารมณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ขาระบายออกมา ให้คดิ ว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารก
ก็แล้วกัน เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กทารก เราก็จะรบกวนพ่อแม่ได้
ตลอดเวลา ดึกดื่นยังไงถ้าอยากจะปวดฉี่ปวดอะไรก็ร้องขึ้นมา พ่อแม่
นอนหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาบ�ำบัดบรรเทาความทุกข์ของเรา
ฉันใด คู่ครองของเรา บิดาของเรา ก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณของเรา
เราอย่าลืมบุญคุณของเขา เราก็คิดว่าเขาก็เหมือนเรา เราอาจจะเป็น
เหมือนเขาก็ได้ เวลาทีเ่ ราเป็นเขาแล้วเขาดูแลเรา ถ้าเขาไม่ทอดทิง้ เรา
อย่างนี้ เราก็ควรคิดอย่างนี้ ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็พอที่จะทนอยู่กับ
เขาได้
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ส่วนตัวเราก็ควรที่จะสร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมา ถ้าเราภาวนาได้ก็จะดี
เพราะเราจะมีเกราะคุ้มกัน ถ้าเรามีสมาธิ มีความสงบ ใจเราก็จะเป็น
อุเบกขา ก็จะไม่วนุ่ วายไม่เดือดร้อนไปกับอารมณ์ของเขา ถ้าเรามีปญ
ั ญา
เราก็จะปลงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเตือนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่
เตือนใจไว้ พอถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะท�ำใจไม่ได้ ถ้าสามีหรือพ่อนี้
เขาปฏิบัติธรรมอยู่ เขาจะไม่มีการระบายความทุกข์ออกมา เพราะ
ใจของเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่ รับกับความเจ็บ รับกับ
ความตาย พอเกิดเหตุการณ์ขนึ้ มาเขาก็สามารถทีจ่ ะควบคุมใจของเขา
ให้เป็นปกติได้ ไม่ทุกข์มากจนเกินไป
เพราะฉะนั้นเราควรจะเอาเขามาเป็นอุทาธรณ์เตือนใจเราว่าต่อไป
เราก็ต้องเป็นเหมือนเขา ต่อไปเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัย
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะว่าไม่มียกเว้นใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะ
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายกัน เราจึงควรทีจ่ ะมาเตรียมตัวเตรียมใจมาฝึกใจ
สอนใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้ เพราะถ้าใจสงบแล้ว ใจของเรา
จะไม่เดือดร้อนในเรื่องของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือ
ร่างกายของคนอื่น

191

“อุบายระงับความโกรธ”
ถาม : เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจ
ท�ำอย่างไรจึงจะระงับความโกรธได้
พระอาจารย์ : ต้องมีสติรทู้ นั ว่าก�ำลังโกรธ รูว้ า่ ความโกรธ
เป็นโทษกับเรามากกว่าคนทีท่ ำ� ให้เราโกรธ คนทีท่ ำ� ให้เรา
โกรธเป็นเหมือนกับคนจุดไฟ แต่ไฟอยู่ในใจเรา อย่าไป
สนใจคนที่จุดไฟ ต้องรีบหาน�้ำมาดับไฟ วิธีท่ีเร็วที่สุด
ก็คือปัญญา รู้ว่านี่ไฟก�ำลังไหม้บ้านเรา ก�ำลังไหม้ตัวเรา
ก็หยุดโกรธเสีย นีค่ อื ปัญญา ถ้าไม่มปี ญ
ั ญาก็ตอ้ งใช้อบุ าย
อย่างอื่น เช่น เมตตา ให้อภัย คิดว่าเรื่องก็ผ่านไปแล้ว
จะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บก็ไม่ได้แก้ความรุ่มร้อนความโกรธ
ที่มีอยู่ภายในใจ ก็คิดเสียว่าใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกัน แล้วแต่
จะใช้อุบายคิด
วิธีที่ฉลาดที่เร็วที่สุดก็ต้องมองว่าไฟก�ำลังไหม้บ้าน จะไป
ตีโพยตีพายท�ำไม รีบหาน�้ำมาดับไฟดีกว่า ขณะนี้เรา
ก�ำลังโกรธ รีบระงับความโกรธนีเ้ ถิด ถ้าไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
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ก็บริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงคนที่ท�ำให้เราโกรธ
เดี๋ยวความโกรธก็หายไปเอง ยิ่งไปคิดถึงคนที่ท�ำให้เราโกรธ
ท�ำไมเขาต้องท�ำให้เราโกรธ เราก็ดอี ย่างโน้นดีอย่างนี้ คิดอย่างนี้
ก็ทำ� ให้เป็นเรือ่ งเป็นราวขึน้ มาใหญ่ อย่าไปคิดถึงมันเลย มันผ่าน
ไปแล้ว เวลาไฟไหม้ก็อย่าไปนั่งเถียงกันเลยว่าใครเป็นคนจุดไฟ
เดีย๋ วบ้านก็ไหม้หมด ต่างคนต่างรีบไปหาน�ำ้ มาดับกันดีกว่า เวลา
เกิดความโกรธ ต้องบอกตัวเราว่าไฟก�ำลังไหม้ใจเรานะ รีบดับ
มันเสีย ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้อุบายของสมาธิไปก่อนด้วยการ
บริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงคนที่ท�ำให้เราโกรธ
ความกลัวก็เหมือนกัน พระทีต่ อ้ งการแก้ความกลัว ท่านจะไม่ชอบ
อยู่ตามสถานที่ปลอดภัย เพราะจะไม่มีความกลัว แต่พอไปอยู่
ที่เปลี่ยวๆ ที่น่ากลัว ความกลัวจะโผล่ขึ้นมา พอโผล่ขึ้นมาท่านก็
จะบริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรือ่ ยๆ จิตก็จะอยูก่ บั พุทโธๆๆ ไป จนเป็น
สมาธิขึ้นมา พอจิตเป็นสมาธิสงบนิ่งแล้ว ความกลัวก็หายไป
หมดเลย เพราะความกลัวก็ออกมาจากจิตนี่แหละ จิตปรุงแต่ง
ขึ้นมาเอง ความโกรธก็ออกมาจากจิต จิตไปปรุงไปแต่งมันขึ้น
มาเอง ถ้าระงับได้ ท�ำจิตให้สงบได้ ความกลัวก็ดี ความโกรธก็ดี
ก็จะหายไปเอง
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นีเ่ ป็นวิธที งี่ า่ ย คือวิธขี องสมาธิ แต่ไม่ถาวรเหมือนกับ
การใช้ปญ
ั ญา ถ้าใช้ปญ
ั ญาก็จะรูว้ า่ เราไปหลงมันเอง
ไปยินดียินร้ายกับมันเอง ถ้าไม่ไปยินดียินร้ายก็จะ
ท�ำให้เราโกรธไม่ได้ ถ้าไปหวังว่าเขาจะต้องพูดดีกบั เรา
พอเขาพูดไม่ดเี ราก็โกรธหรือเสียใจ ถ้าไม่ไปหวังว่าเขา
จะต้องดีกบั เรา เขาจะร้ายกับเราอย่างไร เราก็พร้อม
ทีจ่ ะรับอยูแ่ ล้ว เราก็ไม่โกรธ เราก็ไม่เสียใจ จึงอย่า
ไปหวังอะไรจากใครในโลกนี้ อย่าไปหวัง อย่าไปหา
ความสุขจากภายนอก ให้หาความสุขในตัวเรานีแ่ หละ
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“เป็นหนี้เยอะ อยากตาย มีทางออกไหม”
ถาม : ผมอยากตาย หนี้เยอะ หาทางออกไม่เจอ
ขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับ
พระอาจารย์ : มีหนี้ก็ต้องพยายามใช้หนี้ไป แต่อย่าฆ่า
ตัวตาย เพราะว่าการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา
แต่เป็นการเพิ่มปัญหาขึ้นมา เพราะมันจะติดเป็นนิสัยไป แล้วเวลา
ชาติหน้าไปเกิดมีหนี้ใหม่ มันก็แก้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆ ท่านบอกว่า
การแก้ปญ
ั หาด้วยการฆ่าตัวตายนีจ้ ะเป็นการท�ำให้เราไปฆ่าตัวตาย
อีก ๕๐๐ ครัง้ เพราะฉะนัน้ อย่าแก้ดว้ ยการฆ่าตัวตาย ให้อยูส่ กู้ บั มันไป
ถ้าต้องถูกเขายึดทรัพย์ ก็ให้เขายึดไป ถ้าถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตะราง
ก็ไปอยู่คุกอยู่ตะราง ถ้าต้องถูกประหารชีวิต ก็ให้เขาประหารชีวิตไป
ถ้ามันไม่ได้เป็นการกระท�ำที่เกิดจากเราเอง มันจะไม่เป็นนิสัยติด
กับเราไป ถ้าเราต้องมารับโทษกับการกระท�ำที่ไม่ถูกของเราคือการ
สร้างหนี้สร้างสิน ต่อไปเราจะได้เข็ดหลาบ ถ้ามีหนี้มีสินแล้วนี้ก็จะมี
ปัญหาเหล่านีต้ ามมา มีโทษเหล่านีต้ ามมา มันก็จะท�ำให้เราเข็ดหลาบได้
แล้วในอนาคตต่อไปเราก็จะไม่กล้าไปสร้างหนี้ ไม่กล้าไปใช้เงินใช้ทอง
แบบเกินตัว ถ้าเรารูจ้ กั อยูแ่ บบประหยัด มัธยัสถ์ มักน้อยสันโดษ เรือ่ ง
หนี้สินนี้มันจะไม่มี
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วิธแี ก้ปญ
ั หาเรือ่ งของหนีส้ นิ คือต้องยอมรับโทษของมัน
โทษทีเ่ กิดจากการไปมีหนีม้ สี นิ ถ้าเขามาทวง เราไม่มี
ให้เขา เขาจะด่าก็ให้เขาด่าไป เขาจะทุบตีกใ็ ห้เขาทุบตีไป
ถ้าเขาจะจับไปเข้าคุกเข้าตะรางก็ให้เขาจับไป เราต้อง
ยอมทุกอย่างจนกว่าหนีส้ นิ มันจะหมดไป แล้วต่อไป
เราจะไม่กล้าสร้างหนีก้ นั ขึน้ มา แล้วปัญหาเหล่านีก้ จ็ ะ
หมดไป ถ้าเราหนีปญ
ั หาด้วยการฆ่าตัวตาย เราก็จะ
ไม่เข็ดหลาบ ชาติหน้าพอไปเกิดใหม่กไ็ ปสร้างหนีใ้ หม่
พอเจอหนีท้ ใี่ ช้ไม่ได้กค็ ดิ จะฆ่าตัวตายใหม่ มันก็จะวน
อยูก่ บั ปัญหาอย่างนีไ้ ปไม่มวี นั สิน้ สุด
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“ความกลัวแบบไม่มีเหตุผล”
ถาม : ท่านอาจารย์คะ ถ้าเราเกิดความกลัวมากๆ
นี่จะท�ำอย่างไรดีคะ สมมุติว่าเกิดกลัวขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล
ลูกต้องไปท�ำงานที่สุวรรณภูมิค่ะ เขาบอกว่าผีดุมาก
แล้วก็มีงู มีอะไรอย่างนี้ค่ะ จะภาวนาอย่างไรดีเจ้าคะ
พระอาจารย์ : เวลาเกิดความกลัว ท่านสอนว่าอย่าส่งจิต
ไปคิดถึงเรื่องนั้น ให้คิดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
สวดอิตปิ ิ โสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนั โนฯ ไปเรือ่ ยๆ ท�ำสมาธิ
ด้วยการสวดมนต์ เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เมือ่ จิต
ไม่คิดถึงเรื่องที่ท�ำให้กลัวแล้ว ความกลัวก็หายไป ความกลัวไม่ได้อยู่
ข้างนอกแต่อยูข่ า้ งในใจเรา เกิดจากจิตไปคิดปรุงแต่งขึน้ มา มีอปุ าทาน
กลัวตายนัน่ เอง กลัวจะเจอกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ถ้าจิตไม่มโี อกาสได้คดิ
ก็จะไม่กลัว อย่างตอนนี้ไม่กลัวใช่ไหม เพราะไม่ได้คดิ แต่พอไปคิดปั๊บ
ก็จะกลัว ตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่กันเยอะๆ ไม่มีใครกลัว แต่เย็นนี้ถ้านั่งอยู่
คนเดียวก็จะกลัว ทีก่ ท็ เี่ ดียวกัน ไม่มอี ะไรแตกต่างกัน ความกลัวอยูใ่ นใจ
ถ้าอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งคืนก็ไม่กลัว แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะกลัว เวลากลัว
อย่าส่งจิตไปคิดถึงสิ่งที่กลัว นี่เป็นอุบายอย่างหนึ่ง
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อุบายอย่างที่สอง ก็คือการเจริญปัญญา ใช้ปัญญาว่าเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ถ้าจะตายตอนนีก้ ใ็ ห้มนั รูไ้ ป ยอมตาย
ถ้ายอมตายได้ก็หายกลัว
ถ้ายังไม่กล้าพอที่จะสละชีวิตก็อย่าไปคิดถึงมัน สวดมนต์ไปก่อน
คิดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไปเรื่อยๆ เวลาตกใจมากๆ
ก็พทุ โธๆๆ อรหัง สัมมาฯ จิตก็จะสงบได้นะ ทีพ่ ระท่านต้องไปอยู่
ที่กลัวๆ ก็จะได้บังคับจิตให้เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ให้เข้าหาบทสวดมนต์ พอสวดแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องที่ทำ� ให้กลัว
พอสวดไปปั๊บเดียว ดีไม่ดีจิตก็รวมลงสงบนิ่งเลย แล้วก็จะรู้ว่า
เมื่อสักครู่นี้กลัว แต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว พอไม่กลัวแล้วก็ไม่เห็น
มีอะไรเพราะใจไปคิดเอง เห็นใบไม้ขยับหน่อยก็คดิ ว่าอะไรมาแล้ว
ใจไปคิดเอง ลมอาจจะพัดมาก็ได้ หรือตุ๊กแกหรือจิ้งจกหรือหนู
มันวิ่งกัน ก็คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้ว เป็นพวกไม่มีปัญญา พวก
กระต่ายตื่นตูม พอได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็กลัวแล้ว ถ้ากลัวแล้ว
ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
สวดอิตปิ ิ โสฯ หรือพุทโธๆๆ ไปอย่างเดียวก็ได้ พุทโธๆๆ ธัมโมๆๆ
สังโฆๆๆ ไปเรื่อยๆ อย่าให้ใจไปคิดเรื่องที่เรากลัว หลับหูหลับตา
อย่าส่งจิตไปหา ให้เกาะอยู่กับพุทโธไว้ ไม่ต้องไปไหน
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๘

แนวทางสำ�หรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม

199

“ผู้ฟังเองจะต้องเป็นคนเลือกเอง”
ถาม : เวลาเราจะให้คนอื่นที่สนใจปฏิบัติใหม่ๆ
เราควรให้ผู้นั้นฟังแนวไหนก่อนดีครับ
เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของเขาให้มากขึ้น
พระอาจารย์ : เหมือนกับคุณไปสัง่ เขาได้หรือ คุณจะไปรู้
ว่าเขาชอบฟังหรือไม่ชอบฟัง อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีค่ นฟังเองจะ
ต้องเป็นคนเลือกเอง ตัดสินใจเอง นอกจากว่าเขาไม่รจู้ ริงๆ
แล้วเขามาถามเรา ถ้ามาถามเรา เราก็แนะน�ำเขาไปได้
การศึกษาธรรมะก็มีอยู่ ๒ ทางด้วยกัน ทางแรกก็คือ
ศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า คือค�ำสอนทีไ่ ด้จารึก
ไว้ในพระสูตรส�ำคัญต่างๆ เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร สติปฏั ฐานสูตร หรือมหาสติปฏั ฐานสูตร
ก็ได้ อันนีอ้ นั เดียวกัน มหาสติอาจจะยาว สติปฏั ฐานแบบย่อ
แล้วก็มงคลสูตร ศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
เพื่อที่จะมีมาตรฐาน เวลาที่เราไปฟังค�ำสอนของครูบา
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อาจารย์ต่างๆ เราจะได้รู้ว่าท่านสอนออกนอกลู่นอกทางหรือไม่
ถ้าเราไม่ศกึ ษามาตรฐานก่อน ไม่รวู้ า่ มาตรฐานของค�ำสอนเป็นอะไร
แล้วไปฟังค�ำสอนของผูอ้ นื่ ถ้าไปเจอค�ำสอนทีถ่ กู ต้องก็ปลอดภัยไป
แต่ถ้าไปเจอค�ำสอนที่ผิดก็จะหลงทางได้
ดังนั้นขั้นต้นก็ต้องศึกษาก่อน อย่างน้อยศึกษาพระสูตรส�ำคัญๆ
๔-๕ พระสูตรนีก้ อ่ น คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทีท่ รงแสดงเรือ่ ง
พระอริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสรู้
อะไร ก็ตรัสรูพ้ ระอริยสัจ ๔ นีเ่ อง ในอริยสัจ ๔ ก็มมี รรค มรรค
ก็มีองค์ ๘ เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ถึงสัมมาสมาธินี้
ก็เป็นองค์ประกอบของมรรค ที่จะเป็นทางที่จะน�ำไปสู่การดับ
ความทุกข์ หยุดความอยากต่างๆ ได้
มรรค ๘ ต่อมาก็ได้ถกู มาแจงหรือมาแยกมาจัดให้รวมเป็น ๓ คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา อันนีก้ ม็ าจากมรรค ๘ ศีล ก็มสี มั มากัมมันโต
สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว, สมาธิ ก็มีสัมมาสติ สัมมาวายาโม
สัมมาสมาธิ, ปัญญา ก็คอื สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ต้องรูเ้ รือ่ งราว
เหล่านี้ก่อนว่าเป็นอะไร จะได้รู้ว่าปัญญาคืออะไร
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ถ้าใครถามว่าปัญญาคืออะไรก็ต้องบอกว่าคือสัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปโป สัมมาทิฏฐิคืออะไร คือความเห็นที่ถูกต้อง เห็นถูกต้อง
เห็นอย่างไร ก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นอนิจจัง
เห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปโป คือ ความคิดที่ถูกต้อง คิดอย่างไร
ก็คดิ ปล่อยวางสิง่ ทีเ่ ป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นีเ่ อง อย่าไปอยาก
กับสิง่ ทีเ่ ป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่าไปอยากกับรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ อย่าไปอยากมีอยากเป็น เพราะมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เรียกว่าปัญญา
ถ้าศึกษาจากพระสูตรก่อนแล้ว ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะไม่หลงทาง
เวลาใครเขาสอนวิธปี ฏิบตั อิ ย่างไร เราจะได้รวู้ า่ เขาสอนครบหรือ
ไม่ครบ ถูกหรือไม่ถูกต้อง

202

“ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา จะสนับสนุนกันและกัน”
ถาม : ถ้าศีล ๕ ยังไม่บริสุทธิ์
จะเจริญภาวนาได้ไหม
พระอาจารย์ : ศีลสนับสนุนการภาวนา ถ้าบริสุทธิ์มาก
ก็ภาวนาได้ง่าย ถ้าบริสุทธิ์น้อยก็ภาวนาได้ยาก ถ้าศีล
บริสุทธิ์มาก ความวุ่นวายใจก็จะน้อย จิตจะสงบได้ง่าย
ถ้าท�ำผิดศีลข้อนั้นข้อนี้ ก็จะท�ำให้ใจวุ่นวาย เวลาภาวนา
จะสงบยาก เพราะอดทีจ่ ะคิดถึงเรือ่ งทีไ่ ปท�ำมาไม่ได้ เกิดความ
กังวล เกิดความทุกข์ใจ ก็เลยยากทีจ่ ะท�ำให้จติ สงบ แต่ไม่ได้
หมายความว่าศีลจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ก่อนถึงจะภาวนาได้
ถ้าศีลสะอาดบริสุทธิ์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะภาวนาได้ผล ๕๐
เปอร์เซ็นต์ ถ้าสะอาดบริสทุ ธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะภาวนา
ได้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ศีลสนับสนุนภาวนา พอภาวนาได้
ผลแล้ว ก็จะช่วยให้รกั ษาศีลได้ดขี นึ้ พอได้ความสงบมากขึน้
จิตก็มีความร่มเย็นมากขึ้น มีโทสะน้อยลง ก็จะเบียดเบียน
ผู้อื่นน้อยลง ท�ำให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้น
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ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา จะสนับสนุนกันและกัน เป็นเหมือนวงกลม
ช่วยดันกัน คนทีม่ ปี ญ
ั ญามากจะท�ำบุญท�ำทานมาก เสียสละมาก
เพราะรูว้ า่ ยิง่ เสียสละยิง่ มีความสุขมากขึน้ แล้วก็ดนั ให้รกั ษาศีล
มากขึน้ ให้มสี มาธิมากขึน้ เจริญปัญญามากขึน้ ไม่จำ� เป็นต้อง
ท�ำทีละขัน้ ท�ำควบคูก่ นั ไปเลยตามระดับของธรรม ถ้าทาน ๕๐
เปอร์เซ็นต์ ก็รกั ษาศีล ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ภาวนา ๕๐ เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ขยับขึน้ ไปท�ำทาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ รักษาศีล ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ภาวนา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้น ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์
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“เวลาออกปฏิบัติภาวนาแล้วต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”
ถาม : ในเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะออกไปปฏิบัติ
ภาวนา หลายคนมักจะบอกว่าแรกๆ ก็มีก�ำลังที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแบบต่อเนื่อง แต่ไปนานๆ เมื่อมันยังไม่ถึงจิตที่จะ
เป็นอัปปนาสมาธิหรือยังไม่สงบพอที่จะรักษาตัวให้รอดจาก
อาสวะทั้งหลายนี้ มันท�ำให้มีความรู้สึกว่ามันไม่กล้าจะเดิน
ออกไปนะเจ้าคะ จะแก้มันตรงนั้นยังไงเจ้าคะ
พระอาจารย์ : ก็เหมือนตอนทีเ่ ราเรียนหนังสือ เราก็เรียน
ต่อไป เราอย่าเพิง่ ออกจากโรงเรียน เรียนไปเรือ่ ยๆ จากป.หนึง่
ก็ขึ้นป.สอง จากป.สองก็ขึ้นป.สาม เรียนไปจนกระทั่งจบ
มหาวิทยาลัยได้รบั ปริญญา ถ้าเราเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ไม่หยุด
ไม่ออก มันก็ตอ้ งถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเราปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง มันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน
ปัญหาคือบางทีปฏิบัติไปได้ครึ่งทาง แล้วไปเถลไถลไปท�ำ
เรื่องอย่างอื่นแทน ไปหลงติดกับลาภสักการะ ติดกับ
ญาติโยม คนมาพึง่ พาอาศัยก็เลยเกิดความเมตตาสงสารเขา
ก็เลยมัววุน่ วายไปกับเขา หลงไปคอยดูแล ไปสัง่ ไปสอนเขา
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ลืมมาสัง่ สอนตัวเอง พอกิเลสมันออกฤทธิข์ นึ้ มาก็โดนน็อคเลย เข้าใจไหม
แต่ถา้ เราพยายามคอยควบคุมใจของเรา ควบคุมกิเลสตัณหาของเราอยู่
ตลอดเวลา คอยท�ำลายมันอยูเ่ รือ่ ยๆ มันก็จะค่อยๆ หมดไปเอง บางที
เราท�ำไปได้ครึ่งหนึ่ง มันตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เราก็เกิดความชะล่าใจ
คิดว่าเราเก่งแล้ว เดีย๋ วเราท�ำต่อก็ได้ ไปท�ำอย่างอืน่ ก่อน ถ้าคิดอย่างนี้
แล้วเป็นการประมาท เป็นการฆ่าตัวเอง พอไปท�ำอย่างอืน่ ปับ๊ เดีย๋ วกิเลส
มันมีก�ำลังขึ้นมาปั๊บ มันใส่หมัดเด็ดเราทีเดียวก็ไปเลย
ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้ประมาท ให้มีความระมัดระวังอยู่
ตลอดเวลา ไม่ให้ชะล่าใจ ตราบใดทีเ่ รายังไปไม่ถงึ ฝัง่ เราต้องไม่หยุดว่าย
ต้องว่ายไปให้ถึงฝั่งก่อน ให้ไปถึงที่ปลอดภัยก่อน แล้วเราค่อยมาท�ำ
อย่างอืน่ ต่อไป พระพุทธเจ้าขณะทีท่ รงบ�ำเพ็ญ ๖ ปีนี้ ไม่ได้ไปสั่งสอน
ญาติโยม ไม่ได้ไปสัง่ สอนใครเลย มีแต่ศกึ ษาและปฏิบตั อิ ย่างเดียว ยังถือว่า
ตนเองเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเพราะยังเรียนไม่จบ พอเรียนจบแล้ว
ทีนที้ า่ นจึงค่อยมาสัง่ สอนผูอ้ นื่ ทีนสี้ งั่ สอนผูอ้ นื่ ขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะไม่มกี เิ ลสทีจ่ ะมาน็อคท่านได้ เพราะท่านน็อคกิเลสทุกตัวจนหมดไป
จากใจหมดแล้ว ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว
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“ธรรมชาติของจิต”
ถาม : มีเพื่อนไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด คิดว่าจะไปอยู่นาน
แต่มีปัญหาคือสองอาทิตย์แรกก็ปฏิบัติได้ดีอยู่ พออาทิตย์ที่สาม
ถึงจะท�ำนานเท่าไหร่มันฟุ้งมาก เขาก็พยายามแก้
แต่ยังไม่กลับมาเข้าที่ ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรดีถึงจะผ่านไปได้
พระอาจารย์ : ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเวลาท�ำอะไรใหม่ๆ
จะมีความกระตือรือร้น มีพลังมาก มีฉันทะ วิริยะมาก
พอท�ำไปๆ แล้วพลังจะอ่อนลงๆ ไปจนเหมือนกับไม่มพี ลังเลย
ท�ำแล้วไม่เกิดผล ก็ต้องอดทนท�ำไปเรื่อยๆ ควรคิดย้อน
กลับไปวันแรกๆ ที่ท�ำได้ผลดีว่าท�ำอย่างไร ก็เอาวิธีนั้น
มาท�ำต่อ อย่าไปกังวลกับผลทีย่ งั ไม่เกิด ท�ำไปแล้วยังไม่สงบ
เหมือนเมื่อก่อนนี้เลย เพราะมีกิเลสต่อต้าน ตอนไปใหม่ๆ
กิเลสจะชอบ ดีอกดีใจ ได้เปลี่ยนสถานที่ ได้ท�ำอะไรใหม่ๆ
กิเลสไม่ต่อต้าน พออยู่ไปนานๆ เข้า เกิดความจ�ำเจ ทีนี้
กิเลสจะออกมาแล้ว เริม่ เบือ่ แล้ว ไม่มสี ติ ไม่มฉี นั ทะ วิรยิ ะ
เหมือนตอนต้น ตอนนีเ้ ราต้องพยายามสร้างสติ สร้างฉันทะ
วิรยิ ะ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ไป เคยท�ำอย่างไรก็ทำ� ไป ผลจะได้
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มากน้อยเพียงไรก็อย่าไปกังวล ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าจิตใจไม่อยู่
กับเนือ้ กับตัว ถูกกิเลสฉุดลากไป กิเลสออกมาอาละวาดมากขึน้ ไม่เหมือน
กับตอนไปใหม่ๆ กิเลสยังเฉยๆ อยู่ พออยูไ่ ปนานๆ แล้ว มันก็จะออกมา
อาละวาด จึงท�ำไม่คอ่ ยได้ผล อย่าไปกังวลกับผล ถือว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา
ต้องท�ำต่อไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะได้ผล จะได้ก�ำลังใจ ต้องอาศัย
การได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่จะช่วยปลุกฉันทะ วิริยะ
ให้ฟน้ื ขึน้ มาใหม่ จึงควรฟังธรรมบ้าง อย่าปฏิบตั อิ ย่างเดียว ควรฟังธรรม
สักวันละชั่วโมง ถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เทศน์ ก็เอาหนังสือธรรมะ
มาอ่าน เอาเทปของท่านมาเปิดฟังแทน
อย่างสมัยทีอ่ ยูก่ บั หลวงตา อาตมาก็อา่ นหนังสือของท่านทุกวัน วันละ
ชั่วโมง เหมือนกับได้ฟังเทศน์ของท่าน อ่านไปเรื่อยๆ ประวัติของ
หลวงปูม่ นั่ อ่านวันละชัว่ โมงจนจบ แล้วก็อา่ นปฏิปทาของหลวงปูม่ นั่ ต่อ
อ่านแว่นดวงใจต่อ มีหนังสือกีเ่ ล่มก็อา่ นไป อ่านแล้วเหมือนกับได้นำ�้ ได้ปยุ๋
ถ้าจะรอให้ทา่ นอบรมก็จะไม่ทนั กาล บางทีทา่ นมีภารกิจอย่างอืน่ แต่สมัยนี้
เรามีตวั แทนของท่านในรูปของหนังสือเทปและซีดี ไม่จำ� เป็นต้องฟังสดๆ
เพราะธรรมเป็นอกาลิโก สดตลอดเวลา จะสดหรือไม่สดอยู่ที่การฟัง
ของเราว่าฟังด้วยสติหรือไม่ ถ้าฟังด้วยสติจะสด ถ้าไม่ตงั้ ใจฟังก็จะไม่สด
เพราะคิดว่าเป็นของเก่า เคยฟังมาแล้ว ความจริงเวลาฟังแต่ละครั้งนี้
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เราฟังไม่ได้ครบร้อยหรอก ขึ้นอยู่กับสติของเราว่ามีมากเท่าไหร่ ถ้ามี
ห้าสิบก็ฟงั ได้เพียงห้าสิบ ถ้ามีรอ้ ยก็จะฟังได้ครบร้อย แต่ไม่มใี ครหรอก
ที่มีสติครบร้อย เพราะฟังเดี๋ยวเดียวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว
ธรรมทีท่ า่ นพูดก็จะผ่านไป พอวันหลังฟังใหม่กเ็ หมือนกับไม่ได้ฟงั มาก่อน
จึงควรฟังธรรมสลับกับการปฏิบัติ อย่าปฏิบัติอย่างเดียว ปฏิบัติ
อย่างเดียวอาจจะไปติดกับไปติดหล่มได้ จะไม่รจู้ กั วิธแี ก้ ถ้าฟังธรรม
อยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว จะมีธรรมคอยเตือนสติวา่ ท�ำอย่างนีไ้ ม่ถกู นะ ท�ำอย่างนี้
ถูกนะ แล้วจะมีก�ำลังใจ ท่านจะพูดถึงการปฏิบัติของท่าน พูดถึง
เรื่องธรรมต่างๆ ฟังแล้วจะมีก�ำลังจิตก�ำลังใจ ท่านจะเล่าถึงปัญหา
ที่ท่านเคยมีเหมือนที่เราก�ำลังมีอยู่ จิตของท่านก็เจริญแล้วก็เสื่อม
พอเสื่อมแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจ ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ยิ่งอยากให้
หายเสือ่ มยิง่ ไม่หาย เพราะความอยากหายไม่ได้เป็นเหตุทที่ ำ� ให้หาย
เหตุทจี่ ะท�ำให้หายก็คอื การมีสติอยูก่ บั อารมณ์กรรมฐาน เช่น อยูก่ บั
พุทโธ ถ้านัง่ คิดว่าเมือ่ ไหร่จะสงบ เมือ่ ไหร่จะได้ผล แต่จติ ไม่อยูก่ บั
พุทโธเลย ก็จะไม่ได้ผล เพราะมีแต่ความอยาก ไม่มเี หตุทจี่ ะท�ำให้
เกิดผลคือความสงบขึ้นมา ถ้ามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
ได้อย่างต่อเนือ่ ง จะมีเหตุทำ� ให้เป็นผลขึน้ มา ต้องอย่าลืมเหตุตวั นี้
เป็นอันขาด
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เป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นเหมือนลูกคลื่น บางทีก็ขึ้นสูง
มีศรัทธาแรงกล้า มีก�ำลังจิตมีก�ำลังใจมาก บางทีก็ลงต�่ำ
ไม่คอ่ ยอยากปฏิบตั ิ เป็นเหมือนลูกคลืน่ บางทีกว็ า่ นอนสอนง่าย
บางทีก็ด้ือด้าน ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างนี้
เวลาดือ้ ด้านก็พยายามประคับประคองไป อย่าไปโกรธ อย่าไป
โมโห อย่าท้อแท้ ไม่ปฏิบตั เิ ลย เลิกดีกว่า ก็จะไปเข้าทางของกิเลส
ทีต่ อ้ งการให้เราเลิกปฏิบตั ิ ช่วงนีม้ นั ยาก เหมือนกับเดินขึน้ ภูเขา
ก็ต้องทนไปก่อน ท�ำไปเรื่อยๆ ช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นไร พอถึง
ช่วงลงเขาก็รีบกอบโกยเลย รีบตักตวงท�ำให้มากๆ จิตเป็น
อย่างนี้ เป็นเหมือนลูกคลืน่ มีสงู มีตำ�่ ไปเรือ่ ยๆ แต่จะน้อยลงไป
เรือ่ ยๆ จนเป็นเส้นตรง ไม่ขนึ้ ไม่ลง ทีนกี้ จ็ ะสบาย ไม่ยากล�ำบาก
จะไปได้เรื่อยๆ ตอนต้นเหมือนกับขึ้นเขาลงห้วยอยู่หลายเขา
หลายห้วยด้วยกันกว่าจะไปถึงทางราบ พอไปถึงทางราบแล้ว
ก็จะสบาย
จิตตอนต้นจะแกว่งมาก แกว่งไปทางกิเลส พอปฏิบัติมากขึ้น
มีธรรมะมากขึน้ ก็จะแกว่งน้อยลง จนนิง่ อยูต่ รงกลาง ไม่แกว่งเลย
คืออุเบกขา จิตเป็นหนึง่ ไม่แกว่งไปตามอารมณ์ตา่ งๆ ตอนต้นจึง
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ยากมาก พอไปถึงจุดอยูต่ ัวแล้ว จะไปได้อย่างสบาย แต่ยังมีงาน
ทีต่ อ้ งท�ำอีกมาก ถึงแม้จติ จะอยูต่ รงกลางก็ยงั มีกเิ ลสอยู่ ยังไม่ได้
ขุดคุย้ ถอดถอนกิเลส เพียงท�ำจิตไม่ให้แกว่งไปตามอารมณ์ ให้อยู่
ในความสงบเท่าที่จะมากได้ แต่ในความสงบนั้นยังมีกิเลสซ่อน
ตัวอยู่ พอมีโอกาสมันก็จะโผล่ออกมา พอเห็นอะไร ได้ยินอะไร
คิดอะไร ก็จะโผล่ออกมา ตอนนัน้ จะเป็นงานละเอียด งานของปัญญา
ไม่เหมือนการท�ำจิตให้สงบทีเ่ ป็นงานแบกหาม แต่การเจริญปัญญา
เป็นงานขีดเขียน เราต้องมีความแน่วแน่ตอ่ งานของเรา ต้องยอมรับ
ว่ามีงา่ ยมียาก ยากก็ทำ� ไปถึงแม้จะไม่ได้ผลเลย อย่างน้อยได้รกั ษา
ข้อวัตร เคยนั่งได้เท่าไหร่ก็ต้องนั่งให้ได้เท่านั้น ถ้านั่งไม่ได้ก็เดิน
แทนก็ได้ ให้ปฏิบตั อิ ยูเ่ รือ่ ยๆ อย่าอยูแ่ บบไม่มสี ติ ใจลอยคิดถึง
เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ แล้วก็รอ้ งไห้อยูค่ นเดียว นัน่ ก�ำลังจะเป็นบ้าแล้ว
ไม่มีสติแล้ว นักปฏิบัติต้องมีสติประคับประคองใจตลอดเวลา
ถึงแม้จะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เป็นไร แต่อย่าถอยหลัง ยืนอยู่กับที่
ก็ยังดี
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“อยากบวชแต่มีภาระ”
ถาม : ส�ำหรับบุคคลที่มีหนี้สินมากไม่สามารถออกบวชได้
(ผู้หญิงค่ะ) ทั้งที่ปรารถนาจะออกปฏิบัติอย่างเดียว
แต่มีภาระมากต้องรับผิดชอบ ท�ำให้รักษาจิตยาก
เพราะท�ำงานจนเหนื่อย พอเวลาจะภาวนาก็เพลีย
ควรจะปฏิบัติอย่างไรคะ
พระอาจารย์ : ก็ปฏิบตั เิ ท่าทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ ท�ำได้เท่าไหร่กท็ ำ� ไป
เหมือนกับเวลาทีเ่ ราขับรถบนท้องถนน ถ้ารถมันติด เราก็ตอ้ ง
ไปตามกระแสของรถนัน่ แหละ รถวิง่ ได้เราก็วงิ่ รถวิง่ ไม่ได้
เราต้องรอไปก่อน จนกว่าเราจะขึ้นทางด่วนได้ ถ้าเราขึ้น
ทางด่วนได้ เราก็จะวิ่งไปได้อย่างรวดเร็ว ทางด่วนก็คือ
การออกบวชนีเ้ อง แต่ถา้ เรายังเป็นฆราวาส มีพนั ธกรณีตา่ งๆ
เราก็ ต ้ อ งรั บ ใช้ พั น ธกรณี เ หล่ า นั้ น ไปจนกว่ า มั น จะหมด
จนกว่าเราจะปลีกตัวออกบวชได้ เราก็ต้องท�ำเท่าที่เรา
ท�ำได้ ข้อส�ำคัญอย่าไปอยากท�ำในสิ่งที่เราท�ำไม่ได้ เพราะ
จะท�ำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์โดย
ใช่เหตุ เพราะอยากจะปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติ มันก็จะท�ำให้
เราเครียด ท�ำให้เราไม่สบายใจ และเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดี
212

ดังนั้นเราต้องยอมรับกับสถานภาพของเรา เหมือนกับเรายอมรับกับ
สถานภาพของรถติดบนท้องถนน เราท�ำอะไรไม่ได้ เราก็ต้องเจริญ
อุเบกขาไป ท�ำใจให้เฉยๆ ไว้ ถึงเวลาไปได้ก็ไป ถึงเวลายังไปไม่ได้
ยังจอดอยู่ก็ต้องจอด แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์โดยใช่เหตุ และไม่ต้องเพิ่ม
ความทุกข์ขึ้นมา ความทุกข์ที่มีอยู่แล้วมันก็พอแล้ว อย่ามาสร้าง
ความทุกข์ทเี่ กิดจากความอยากปฏิบตั แิ ล้วก็ไม่ได้ปฏิบตั นิ เี้ ลย เสียเวลา
ไปเปล่าๆ ท�ำให้เหนือ่ ยใจ ท�ำให้กดั กร่อนจิตใจ ยิง่ จะท�ำให้ไม่อยากปฏิบตั ิ
ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะปฏิบตั ิ ถ้าเราท�ำใจเฉยๆ ไว้ ใจเราก็เย็นสบาย เรามีเวลา
ปฏิบตั ติ อนไหนเราก็ปฏิบตั ไิ ด้ คนเรามันไม่ได้ยงุ่ ไปทัง้ วันหรอก ถ้าเรา
อยากจะปฏิบัติจริงๆ กลัวจะไม่ปฏิบัติ เวลามีเวลาว่างแล้วกลัวจะไป
เปิดทีวีดูกัน กลัวจะไปเที่ยวกันเสียมากกว่า แล้วก็มาอ้างว่าไม่มีเวลา
ปฏิบตั ธิ รรมกัน ก็ให้เราดูสถานภาพของเรา ดูกำ� ลังของเราว่าเราท�ำได้
มากน้อยเพียงไร เราก็ท�ำไปตามก�ำลังของเรา
การกระท�ำนีเ้ ป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เกิดผลขึน้ มา การทีอ่ ยากจะได้ผลทีม่ ี
มากกว่าเหตุนยี้ อ่ มเป็นไปไม่ได้ ยิง่ ไปอยากได้ในผลทีเ่ ราไม่สามารถ
ผลิตขึ้นมาได้ เราก็จะเครียด เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ และก็จะเกิด
ความท้อแท้ ไม่มีก�ำลังจิตก�ำลังใจที่จะปฏิบัติ แต่ถ้าเราปฏิบัติเจริญ
เหตุทเี่ ราท�ำได้ แล้วพอใจกับผลทีเ่ ราได้รบั เราก็จะมีความสุขได้ ถึงแม้วา่
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จะไม่เป็นผลทีเ่ ลอเลิศแต่อย่างใด แต่อย่างน้อยก็ดกี ว่าได้ความทุกข์
ความเครียดจากความผิดหวังที่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้
ดังนั้นขอให้เรามองสถานภาพของเรา มองก�ำลังของเราว่าตอนนี้
เราท�ำได้มากน้อยเพียงไรก็พยายามท�ำไป พยายามรักษาระดับของ
การปฏิบตั ขิ องเราทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ไว้ให้คงเส้นคงวา ไม่ให้เสือ่ มไม่ให้ถดถอย
แล้วก็พยายามเพิ่มปริมาณของการปฏิบัติให้มีมากขึ้นตามก�ำลังที่เรา
พอที่จะถูไถไปได้ เช่น เราเคยท�ำบุญร้อยละ ๑๐ ช่วงนี้วันเทศกาล
เราอาจจะท�ำเพิ่มเป็นพิเศษเป็นร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ท�ำไป หาวิธี
หาอุบายต่างๆ หาเหตุที่จะท�ำให้เราได้ท�ำบุญเพิ่มขึ้น ถ้าเราท�ำบุญ
เพิ่มขึ้นมากขึ้นๆ ความอยากก็จะเบาบางลงไป แล้วเราก็จะอยู่บ้านได้
มากขึ้น มีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากขึ้น เพราะว่าเราได้ลดก�ำลังของ
ความอยากที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกให้น้อยลงไป
ในเบื้องต้นนี้เราต้องท�ำทานให้มากๆ ก่อน จนกว่าเราจะท�ำได้เต็มที่
การท�ำทานนี้ก็เปรียบเหมือนกับการถอนสมอเรือ การที่เราจะออก
เดินทางให้เรือออกวิง่ ได้นี้ เรือต้องถอนสมอ ถ้าเรือยังไม่ถอนสมอ เรือจะ
วิ่งไปไหนไม่ได้ การที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์
ไปเป็นเทวดา จากเทวดาไปเป็นพรหม จากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคล
ขั้นต่างๆ เราก็ต้องเริ่มต้นที่การถอนสมอเรือนี่เอง คือเราต้องสละ
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ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่ใช้สมบัติเงินทองเป็นที่พงึ่ เป็นที่สร้าง
ความสุขให้แก่ใจ เพือ่ เราจะได้ไม่ตอ้ งมาเสียเวลากับการหาเงินเสียเวลา
กับการรักษาเงินและเสียเวลากับการใช้เงิน เราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้
อย่างเต็มที่ ก็มีเวลาแบบนักบวชนี่เอง
นักบวชนีเ้ ขาเลิกใช้เงินทองซือ้ ความสุขแล้ว ผูท้ มี่ าบวชในพระพุทธศาสนานี้
ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหมด เวลาบวชนี้พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตสมบัติเพียง ๘ ชิ้นเท่านั้นเอง คืออัฐบริขาร อันนี้พอแล้ว
ส�ำหรับผู้ที่จะต้องการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ถ้ามี
มากกว่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องกีดขวางในการสร้างความสงบ
ความสุขของใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงไม่อนุญาตให้พระภิกษุจบั ต้องเงินทอง
มี เ งิ น ทองเป็ น สมบั ติ ข องตน แต่ ท รงอนุ โ ลมให้ ฝ ากไว้ กั บ ศรั ท ธา
ญาติโยมคนที่เชื่อใจได้ เผื่อจ�ำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองในการดูแล
รักษาอัตภาพร่างกาย เช่น จีวรไม่พอใช้ เจ็บไข้ได้ปว่ ยต้องเสียเงินทอง
ซือ้ หยูกซือ้ ยาหาหมออะไรอย่างนี้ ก็ทรงอนุญาต แต่ไม่อนุญาตให้เก็บ
ไว้เอง ไม่ให้พกพาไปไหนใช้เอง ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้
เวลามีความจ�ำเป็นจะต้องใช้ก็บอกให้เขาจัดการหามาให้ ไม่ต้องไป
หาเอง ไม่ตอ้ งไปซือ้ ทีต่ ลาดเอง ไปชีว้ า่ ต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพียงแต่บอก
คนที่เขาถือเงินทอง บอกเขาว่าตอนนี้ก�ำลังขาดแคลนอะไรต้องการ
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อะไรให้เขาไปจัดการให้ ความจริงพระไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ไปอยู่ตามศูนย์การค้า ไปตามสถานที่อโคจรต่างๆ เพราะอันนี้
ไม่ใช่กิจของพระ ไม่ใช่หน้าที่ของพระ กิจของพระคือให้อยู่ใน
สถานที่วิเวกสงบสงัด บ�ำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลัก
นี่คือเรื่องของการออกบวช ก่อนจะออกบวชได้ก็ต้องสละทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองให้ได้ การที่จะสละได้ก็ต้องไม่ใช้เงินทอง
นั่นเอง ถ้าเรายังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ เช่น เราหยุด
๔ วัน เราอยากจะไปเทีย่ ว เราก็ตอ้ งมีเงินทอง ถ้าเรายังต้องไปเทีย่ ว
ต้องใช้เงินทองอย่างนี้ เราก็จะสละเงินทองไปไม่ได้ เพราะหลังจาก
ที่เราเที่ยวเสร็จกลับมา เราก็เกิดความอยากจะเที่ยวใหม่อีก
ก็จะต้องหาเงินทองมาเพื่อมาเที่ยวใหม่อีก ดังนั้นจึงต้องสละ
เงินทองทุกครัง้ ทีเ่ ราจะเอาเงินทองไปซือ้ ของไม่จำ� เป็น เอาไปเทีย่ ว
อย่างนี้ เราก็เอามาบริจาคให้แก่ผทู้ ตี่ กทุกข์ได้ยาก ให้กบั ใครก็ได้
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กับผูม้ พี ระคุณก็ได้ เช่น เอาเงินไปให้พอ่ ให้แม่บา้ งก็ได้เป็นการทดแทน
บุญคุณ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ท่านจะต้องการหรือไม่
ไม่สำ� คัญ ส�ำคัญทีว่ า่ เราต้องการทีจ่ ะบริจาคเงินส่วนนี้ ไม่ตอ้ งการ
มีพนั ธะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเงินก้อนนี้ เราก็สามารถทีจ่ ะท�ำบุญได้
หลากหลายวิธี ท�ำด้วยความกตัญญูกตเวที ท�ำด้วยความเคารพ
บูชาพระคุณ เช่น ท�ำบุญกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ทำ� บุญ
กับวัดนี้เอง เพื่อที่จะสนับสนุนให้ศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ไป
กับโลกอีกยาวนาน อันนี้ก็ท�ำได้ แล้วแต่เราอยากจะท�ำ เราชอบ
ท�ำแบบไหน เราก็ท�ำไป ท�ำไปแล้วก็จะหยุดความอยากใช้เงินได้
แล้วต่อไปเราก็ไม่ตอ้ งใช้เงิน พอเราไม่ตอ้ งใช้เงิน เราก็ออกบวชได้
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“การบรรลุธรรมอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”
ถาม : เป็นผูห้ ญิงแล้วต้องการบวช
จะบวชเป็นแม่ชีหรือภิกษุณีดีคะ
พระอาจารย์ : คือในประเทศไทยเราถือว่าไม่สามารถที่จะ
บวชภิกษุณไี ด้แล้ว เพราะว่าในพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงบัญญัติไว้นี้ถือว่าการบวชภิกษุณีนี้หมดสภาพไปแล้ว
เพราะไม่มีภิกษุณีสงฆ์อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว ถ้าอยากจะบวช
ก็ต้องบวชเป็นแม่ชี
การจะบวชเป็นแม่ชหี รือภิกษุณนี กี้ ไ็ ม่ตา่ งกัน เพราะประเด็น
ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณี ประเด็นอยู่ที่ว่า
ภาวนาหรือไม่ภาวนา ถ้าบวชแล้วไม่ภาวนา มามัวแต่เดิน
เรีย่ ไรขอเงินขอทองท�ำผ้าป่า ท�ำอะไรอย่างนี้ มันก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร เป็นแม่ชแี ต่ไม่ไปเรีย่ ไรไม่ไปอะไร อยูก่ บั ที่
ภาวนาเจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา มันก็บรรลุ
ธรรมได้ อย่างท่าน ก เขาสวนหลวงนี้ก็ไม่ได้เป็นแม่ชี
เสียด้วยซ�ำ้ เธอเป็นเพียงอุบาสิกา เขาก็เชือ่ กันว่าเธอได้เป็น
พระอรหันต์แล้ว คุณ ก เขาสวนหลวง อยู่ที่ราชบุรี
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ทีว่ ดั ญาณฯ นีจ้ ะมีพพิ ธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ ทีป่ ระดิษฐานรูปเหมือนของครูบา
อาจารย์ตา่ งๆ ๒๐ รูปด้วยกัน เช่น หลวงปูม่ นั่ หลวงปูเ่ สาร์ หลวงปูช่ า
หลวงปู่อะไรต่างๆ แล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้งของผู้หญิง ๒ ท่าน อยู่ในชุดแม่ชี
คนหนึ่งและอยู่ในชุดอุบาสิกาคนหนึ่ง คนที่เป็นอุบาสิกาก็คือ คุณ ก
เขาสวนหลวง ส่วนคนที่อยู่ในชุดแม่ชีก็คือ คุณแม่แก้ว คุณแม่แก้วนี้
ก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัว
อันนีก้ ไ็ ม่ได้อยูท่ วี่ า่ ต้องบวชเป็นแบบไหน แม้แต่ฆราวาสบางท่านก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพระพุทธกาล แต่เป็นกรณีพิเศษ เป็นกรณี
ที่ยกเว้นเท่านั้นเอง คือไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ส�ำหรับฆราวาสทุกคน
แต่ถ้ามีบุญบารมีพร้อม มีปัญญาพร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจ้าได้ ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้
ดังนัน้ การบวชนีจ้ ะบวชในรูปแบบไหนก็ได้ อยูท่ ไี่ หนก็ได้ บางท่านบวช
ถือศีล ๘ ถือศีล ๑๐ อยู่ที่บ้านปฏิบัติก็บรรลุธรรมได้ บางท่านบวช
เป็นพระแต่ไม่ภาวนาก็บรรลุไม่ได้ เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะบรรลุธรรม
ไม่บรรลุธรรมนีม้ นั อยูท่ กี่ ารภาวนาหรือไม่ภาวนา อย่างทีท่ า่ นกล่าวว่า
ต้องเป็น สุปฏิปนั โน ต้องเป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เป็น
ภิกษุณี เป็นภิกษุ หรือเป็นแม่ชี หรือเป็นอุบาสิกา เหล่านีไ้ ม่ได้เป็นตัวชี้
บอกว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุ สิง่ ทีจ่ ะชีบ้ อกก็คอื การปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
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๙

ตอบปัญหาข้อสงสัยของเด็กน้อย
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“พระนิพพานคืออะไร”
เด็กน้อยที่ตามแม่มาฟังธรรมะบนเขาบ่อยครั้ง
วันนี้เขามีข้อสงสัยอยากจะถามพระอาจารย์
แต่เขินไม่กล้าถามเอง จึงให้แม่ช่วยถามแทนว่า
พระนิพพานคืออะไร
พระอาจารย์ : พระนิพพานคือบ้านของหนู
บ้านที่มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์

แล้วถามอีกว่า : แม่ขับรถไปนิพพานได้ไหม
พระอาจารย์ : ได้ แต่รถนี้ไม่ใช่รถสี่ล้อ
ต้องท�ำทาน ต้องรักษาศีล ถ้าท�ำทานรักษาศีลแล้ว
เดี๋ยวก็ไปถึงพระนิพพานเอง
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“ให้เชื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”
เด็ก : มีเพื่อนส่งเมล์ (จดหมายลูกโซ่) มาทางไลน์
แล้วบอกให้สง่ ต่อให้เพือ่ นอีก ถ้าไม่เชือ่ จะมีอนั เป็นไป
เพราะแม่ของเพื่อนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ
พระอาจารย์ : ให้เชื่อพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ถ้าหลวงตาบอกว่าต้องมาท�ำบุญทุกวัน
เเล้วจะได้เงิน ๑ ล้านบาท จะเชื่อไหม
เด็ก : ไม่เชื่อค่ะ
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“สวรรค์กับนรกอยู่ในใจ”
มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ ๕ ขวบ เป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เเม่ของเธอ
พาเธอมากราบฟังธรรมกับพระอาจารย์บนเขาเกือบทุกวันช่วงปิดเทอม
เพราะถ้าอยูบ่ า้ นเธอก็เอาแต่เล่นเกมทัง้ วัน แต่ถา้ พามาบนเขาอย่างน้อย
เธอก็เกรงใจหลวงตา ก็ได้พกั สายตาจากไอแพดบ้าง บางวันเธอก็นอนฟัง
จนหลับ จนบางทีพระอาจารย์เเซวว่า ศาลานี้ดีนะเป็นที่นอนได้ด้วย
บางวันญาติโยมคนอื่นกลับ แต่เด็กน้อยนี้ยังนอนอยู่ แม่ปลุกอย่างไร
ก็ไม่ยอมตื่น พอพระอาจารย์บอกว่า “นอนเลย เดี๋ยวให้เเม่กลับบ้าน
ไปก่อน แล้วหลวงตาจะไปส่งเอง แต่เดินไปนะ” สักพักเธอก็ลุกขึ้นเอง
มีวันหนึ่งเธออยากถามหลวงตา
แต่เขิน ไม่กล้าถามเอง ให้เเม่ถามแทนว่า
“สวรรค์กับนรกอยู่ที่ไหน”
พระอาจารย์ : ก็อยูใ่ นใจหนูนนั่ แหละ เวลาหนู
มีความสุข สนุก ดีใจ ก็เป็นสวรรค์ แต่ถ้า
เวลาหนูเสียใจ ก็เป็นนรก
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“ฟังแล้วปฏิบัติได้ผลมากกว่า”
เด็ก : ถ้ามาฟังธรรมแล้วไม่ปฏิบัติ บาปไหมคะ
พระอาจารย์ : ไม่บาป ฟังธรรมได้บุญเหมือนกับได้เงิน
๕ บาท แต่ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติจะได้เงิน ๑ ล้านบาท
แรกๆ ค�ำตอบนีท้ ำ� ให้เด็กหญิง ๙ ขวบ คิดว่างัน้ แค่ตนื่ เช้า
ไปใส่บาตรก็ได้บญ
ุ เท่ากับฟังธรรมคือได้เงิน ๕ บาท จึงเลือก
ที่จะใส่บาตรไม่อยากมาฟังธรรม เพราะได้เงินเท่ากัน
แต่ต่อมาเด็กหญิง ๙ ขวบก็ได้รับค�ำอธิบายเพิ่มเติมว่า
“การฟังธรรมก็เหมือนกับการมาเอาแผนทีท่ จ่ี ะท�ำให้ได้เงิน
๑ ล้านบาท” จากค�ำตอบนี้ท�ำให้เด็กหญิง ๙ ขวบ ตั้งใจ
ฟังธรรม และตื่นเช้ามาใส่บาตรแทบทุกวัน
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“ควรจะลดน�้ำหนักก่อน”
เด็กชายร่างอ้วน : เมื่อตอนที่เดินจงกรมอยู่ก็ว่าจะเปลี่ยนมา
นั่งสมาธิ พอเปลี่ยนมานั่งสมาธิกว็ ่าจะเปลี่ยนเป็นนอนสมาธิ
เปลีย่ นจากนอนสมาธิกม็ าเป็นเดินจงกรม อยูใ่ นอิรยิ าบถไหน
ก็ไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรม ควรจะท�ำอย่างไรดีครับ
พระอาจารย์ : ควรจะลดน�ำ้ หนักก่อน ควรกินข้าวให้นอ้ ยๆ
ลดสัก ๕ หรือ ๑๐ กิโลก่อน แล้วก็จะเดินสะดวกนั่งสะดวก
แต่อย่านอนสมาธิ เพราะถ้านอนสมาธิมันจะหลับมากกว่า
ตอนนี้ลองไปหัดถือศีล ๘ คือไม่กินข้าวเย็นก่อนนะ กินแค่
เที่ยงวันก็พอ ไม่ตาย เพราะว่าเรามีอาหารสะสมอยู่ใน
ร่างกายไว้มาก ไม่กินสัก ๑๐ วันก็ไม่ตายรับรองได้ ดังนั้น
ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมได้ต้องถือศีล ๘ให้ได้ก่อน
เด็กชายร่างอ้วน : ครับ
พระอาจารย์ : นะ ต้องรู้จักอด ต้องรู้จักหยุดการกิน
มากเกินไป การกินมากเกินไปจะท�ำให้เดินไม่สะดวก
นั่งไม่สะดวก จะสะดวกแต่ท่านอนเพียงท่าเดียวนะ
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“ลอกข้อสอบ”
เด็ก : เมือ่ วานนีห้ นูสอบ แล้วเพือ่ นเขามาถามข้อสอบหนู
หนูสงสารเขาก็เลยบอกไป หนูบาปไหมคะ
พระอาจารย์ : มันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูก
เด็กส่ายหน้า
พระอาจารย์ : ไม่ถูกใช่ไหม แทนที่จะช่วยเขา
กลับไปท�ำร้ายเขารูห้ รือเปล่า เพราะเขาก็จะไม่รู้
ความสามารถของเขาอย่างแท้จริง
เด็ก : จริงๆ หนูไม่ได้บอกโดยตรงค่ะ หนูแค่ใบ้ให้เขา
พระอาจารย์ : ถ้าสมมติหนูไปถามคนอื่น
แล้วคนอืน่ เขาบอกหนู หนูคดิ ซิวา่ หนูได้หรือ
หนูเสีย หนูได้คะแนนแต่หนูไม่ได้ความรู้
ใช่ไหม
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เด็ก : เขาไม่ได้อ่านหนังสือมา
พระอาจารย์ : ถ้าเขาท�ำอย่างนี้ ต่อไปเขาจะติดนิสยั
ถ้าเขาต้องใช้ความรู้ของเขาเอง เขาก็จะไม่มีความรู้
จะใช้ ที่เรียนหนังสือเพื่ออะไร เพื่อให้เรามีความรู้
ใช่ไหม
เด็ก : ค่ะ
พระอาจารย์ : ที่สอบนี้เพื่อประเมินดูว่าเรามี
ความรูร้ ะดับไหนเท่าไหร่ ทีนถี้ า้ เราไปโกงนี้ การวัด
ระดับความรู้มันเลยเพี้ยนจากระดับความจริง
ใช่ไหม
เด็ก : ใช่ค่ะ
พระอาจารย์ : แล้วต่อไปเขาก็จะเป็นคนเดือดร้อนเอง
เวลาไปท�ำงาน คะแนนบอกว่าได้ความรู้ระดับนี้
แต่พอไปท�ำงานความรูร้ ะดับหนึง่ ท�ำงานไปได้ไม่นาน
เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากงานใช่ไหม ต้องคิดอย่างนี้
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“สอนให้เลิกดื่มชาด้วยการให้ชา”
ทีผ่ า่ นมาเรือ่ งการดืม่ ชาเป็นปัญหาของสองแม่ลกู เพราะเมือ่ เด็ก
ดืม่ ชาแล้วมักนอนไม่หลับ ชาจึงกลายเป็นของต้องห้าม และเมือ่
ถูกห้าม เด็กก็จะแอบดืม่ ทีโ่ รงเรียน พอพระอาจารย์รเู้ รือ่ งปัญหา
การดื่มชา จากวันนั้นเป็นต้นมา เด็กก็ได้ดื่มชาของชอบทุกเช้า
โดยไม่ตอ้ งไปแอบดืม่ ทีโ่ รงเรียน เพราะเวลาทีม่ าใส่บาตร พระอาจารย์
ก็มักจะให้ชาเป็นของก�ำนัลแทบทุกวัน
ช่วงเเรกๆ ที่แม่ของเด็กเห็นลูกได้รับชาเป็นของก�ำนัล ก็อึ้ง
พูดไม่ออก แต่ดว้ ยความรักและเคารพในพระอาจารย์ ก็ตอ้ งยอมให้
ลูกดื่มชาเกือบทุกเช้า จากวันนั้นมาปัญหาทะเลาะกันเรื่องดื่มชา
ของสองแม่ลูกก็หมดไป
เคยมีคนถามพระอาจารย์ว่า “หลวงพ่อให้เด็กดื่มชา
เดี๋ยวเด็กก็นอนไม่หลับซิค่ะ”
พระอาจารย์ : ให้ดื่มตอนเช้า กว่าจะนอน
มันก็ฉี่ออกหมดแล้ว
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บางวันพระอาจารย์กถ็ ามเด็กขณะใส่บาตรว่า “ดืม่ ชาเบือ่
หรือยัง” เด็กก็ตอบว่า “ไม่เบื่อค่ะ”
แต่ผลจากการดื่มชาทุกเช้าในช่วงระยะเวลา ๓-๔ เดือน
ก็ทำ� ให้เด็กเบือ่ ได้ พอตอนใส่บาตรเช้าวันนี้ พระอาจารย์
ถามเด็กว่า “เอาชาหรือยาคูลท์” เด็กตอบ “ยาคูลท์
เพราะดื่มชาแล้วนอนไม่หลับ”
เป็นอันว่าเด็กเบื่อชาแล้ว หลังจากดื่มแทบทุกวัน เรื่องนี้
พระอาจารย์สอนเสมอว่า คนเราชอบอะไร ถ้าได้กนิ ทุกวัน
เดี๋ยวก็เบื่อ กลายเป็นของไม่ชอบไป
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Think Good, Speak Good, Do Good

จดหมายเด็กน้อย
ที่เขียนถึงหลวงตาสุชาติ อภิชาโต
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ที่มาของการเขียนจดหมาย
ส่งหลวงตาสุชาติของเด็กๆ ประจ�ำสัปดาห์
เนื่องจากเด็กหญิงวัย ๕ ขวบ มี
ปัญหาเรือ่ งฝันร้าย เธอจึงต้องการ
ที่ จ ะถามหลวงตาว่ า ท� ำ อย่ า งไร
เธอจึงจะไม่ฝันร้าย แต่ด้วยความที่
เธออายทีจ่ ะถามเอง จึงอ้อนวอนให้
คุณพ่อคุณแม่ช่วยถาม แต่ทุกคน
ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าปัญหานีเ้ ป็น
ของเธอ เธอต้องเป็นคนถามหลวงตาเอง แต่เธอก็ยงั เขินทีจ่ ะเดินไปถามหลวงตา
พอมีคนแนะน�ำว่าให้เขียนจดหมาย เธอจึงวิง่ ไปหยิบซองทีแ่ ม่ชมี าเขียนจดหมาย
ถามหลวงตาว่า “ท�ำอย่างไรเธอจึงจะฝันดี”
แต่ดว้ ยความทีเ่ ธอเขิน พอไปส่งจดหมายแล้ว ก็ไปวิง่ เล่นทัว่ ศาลา ท�ำให้หลวงตา
ต้องฝากค�ำตอบผ่านคุณพ่อคุณแม่ของเธอ โดยบอกเธอว่า “หนูตอ้ งคิดดี พูดดี
ท�ำดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และคุณครู หนูก็จะไม่ฝันร้าย”
หลังจาก ๒ สัปดาห์ผ่านไป เธอก็ไปกราบรายงานหลวงตาว่า เธอไม่ฝันร้าย
อีกแล้ว และจากการเขียนจดหมายครัง้ นัน้ ท�ำให้เธอเขียนจดหมายถึงหลวงตา
ในหัวข้อ “Think Good, Speak Good and Do Good” (คิดดี พูดดี และ
ท�ำดี) ส่งท่านทุกสัปดาห์
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Dear Phra Ajarn Suchart
Sila
Sila is the second thing that I do.
I have 5 Sila all the time. Sila has not
kill, not steal, not lie, not drink alcohol
and not do sexual misconduct. And
I love doing Sila.

Dear Phra Ajarn Suchart
I’m trying to do meditation for a long
time. If I do meditation I can do it for
a short time. I want to have “Sati” all
the time.

Dear Phra Ajarn Suchart
Give
Give is the first thing that I do.
I give so many thing that I can give
to many people. I love to give.
Now I know I have to do more
that is meditation for long time.
So I will have “BOON” forever.
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Luang ta
I have good dream I see you in
my dream now I think that I will
have good dream to I love to have
it but not all day to have it. Did
you know that we already bring
it home everybody bring it home
did you want to see it.

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน
ก่ อ นเด็ ก น้ อ ยจะยื่ น จดหมาย
ฉบับนี้ให้หลวงตา ท่านถามว่า
Did you have good dream?
เธอตอบว่า yes หลวงตาถาม
If you see me in your dream?
เด็กพยักหน้า yes
พอตักบาตรเสร็จ พ่อแม่ก็ถาม
ลูกว่า “เมื่อคืนหนูฝันดีเหรอ”
เด็กบอกว่า “ฝันถึงหลวงตา”
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Dear Luang ta,
For me it’s very hard to say “no”.
I want to know how to say “no”
Your sincerely,
Mai

หลวงตาก็สอนให้เด็กน้อยพูด “No”
โดยหลวงตาบอกว่าให้เธอดูปากท่าน
เวลาพูด Say “No” พูดถึง ๓ ครั้ง
แต่เธอก็ไม่สามารถพูดได้

Dear Luang ta,
I have practice saying “no” but the
problem is saying it aloud. I am
very shy maybe that’s why. I tried to
force myself to do it but the only
thing that come out was air.
Your sincerely,
Mai
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เด็ ก น้ อ ยบอกว่ า เธอทุ ก ข์ ใ จกั บ
การ Say “No” มากกว่าการหิว
เธอเอานมให้ เ พื่ อ นแล้ ว ตั ว เอง
ไม่ได้กนิ ดังนัน้ หลวงตาจึงบอกให้
เธอไม่ตอ้ งพูด ให้เก็บค�ำว่า “No” ไว้

Dear Luang ta
I don’t need anything when my friend
ask me for something that I have.
I will give them if my bossy friend ask
me I give them that time. I went to my
grandmother house and grandfather
house so I could not see you but now
I can see you.

Dear Luang ta
I always say sorry but sometime
I say sorry but she or he is still angry
I don’t know why they are just still
angry I don’t know please please
could you tell me I want to know
I want to know now.

หลวงตาสอนว่าขอโทษอย่างเดียว
ไม่พอ ต้องท�ำมากกว่าขอโทษ เช่น
แบ่งขนม นม ทีต่ วั เองมีให้เพือ่ นกิน
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“ใช้พุทโธไล่ใจที่เป็น

Bad Dream, Bad Feeling, Bad Think”
มีวันหนึ่งเด็กผู้หญิงพี่น้องสองคนทะเลาะกันในรถเพราะ
แย่งที่คาดผมก่อนมาถึงวัด ซึ่งคุณแม่ได้สอนลูกว่า “แม่จะ
ไม่ถามว่าทีค่ าดผมของใคร แต่แม่จะบอกว่าใครยอมหยุดได้
คนนัน้ จะเย็นก่อน” พีส่ าวเลยหยุดเเย่ง ทัง้ ๆ ทีค่ าดผมอันนัน้
เป็นของเธอ ถึงแม้เธอจะเสียสละให้นอ้ งไปแล้วแต่เธอยังรูส้ กึ
ไม่ดีอยู่
เมือ่ ถึงช่วงทีพ่ ระอาจารย์อา่ นและตอบจดหมายของพวกเด็กๆ
ท่านก็สอนว่า “ไม่วา่ จะเป็น Bad Dream, Bad Feeling มัน
ก็เป็น Bad Think ให้ใช้พุทโธไล่มันไปเหมือนไล่ Cloudy
บนท้องฟ้า พอถูกพุทโธไล่ไปแล้วท้องฟ้าจะเคลียร์ แล้วมัน
จะดีเอง” กลายเป็นว่าเด็กๆ ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่
พระอาจารย์สอนมากกว่าทีค่ ณ
ุ แม่อธิบายพวกเขาในตอนแรก
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หลายสัปดาห์ที่เด็กน้อยเหล่านี้ได้ส่งจดหมายและรับ
ค�ำสอนจากหลวงตาซึง่ เป็นทีเ่ คารพรักของพวกเขา ท�ำให้
ทุกวันนี้จิตใจอันบริสุทธิ์ได้ถูกพัฒนาให้เดินเข้าไปสู่ทาง
แห่งธรรมะ อันเป็นแนวทางที่ถูกต้องและมั่นคงแก่ชีวิต
ของพวกเขา
ผูอ้ ยูใ่ กล้ชดิ ของพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กน้อย
เหล่านีเ้ รียบร้อยมากขึน้ ใจเย็นลง เวลาทีเ่ ขาจะพาลหรือ
อาละวาด เขาก็จะมีสติและบอกตัวเองว่าพุทโธๆ พวกเขา
ปฏิบัติตามค�ำสั่งและเชื่อฟังในสิ่งที่หลวงตาสุชาติเมตตา
สัง่ สอนพวกเขา เขาบอกว่าท่านเป็นครูของเขา และเขาเข้าใจ
ท่านมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาเสียอีก ทุกวันนี้
พวกเขายึดองค์ท่านเป็นสรณะเป็นที่พึ่งด้านจิตใจของ
พวกเขาอย่างแท้จริง
ท�ำให้ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ท่านๆ คงต้องดูเป็นตัวอย่างและ
เร่งปฏิบัติกันแล้ว เพราะเดี๋ยวจะตามเด็กน้อยเหล่านี้
ไม่ทัน :)
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