




ปัญหาต่างๆ      ไม่มีวันจบสิ้น

ตราบใดที่เรายังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้



ค ำ� น ำ�
เมือ่เราเกดิมา เราพบว่ามปัีญหามากมายอยูร่อบตวัเรา ค�าตอบอยูท่ีว่่าเราใช้ 
ยารักษาโรคแก้ปัญหาไม่ตรงกับโรค ท่านอาจารย์สุชาติได้เคยกล่าวว่า

“ท�ำไมเรำต้องท�ำบุญตักบำตร ท�ำไมเรำต้องรักษำศีล ท�ำไมต้อง 
ปฏิบัติธรรม ต้องนั่งสมำธิ ต้องเจริญปัญญำ ต้องฟังเทศน์ฟังธรรม  
ก็เป็นเหมือนกับท�ำไมเรำต้องรับประทำนอำหำร ท�ำไมต้องมีเสื้อผ้ำ 
ไว้สวมใส่ ท�ำไมต้องมีบ้ำนไว้อยู่ และท�ำไมต้องมียำรักษำโรค เพรำะว่ำ
ชีวิตของเรำนั้นมีสองส่วน คือร่ำงกำยและจิตใจนั่นเอง”

ท่านอาจารย์ได้ป้อนยารักษาโรค “ท�ำไม” ทุกๆ วัน แต่ “ใจ” ของเรา
ปฏิเสธยาของท่าน ปัญหาคาใจจึงยังคงมีต่อไปและต่อไป แต่อย่างน้อย 
วนัหนึง่เราจะฉุกคิดได้ว่า ถ้าเรายอมกนิยาของท่าน ปัญหาใจจะเบาบางลง

อกีประการหนึง่ คณะศิษย์ได้รวบรวมจดหมายของเดก็น้อยทีม่มีาถงึหลวงตา 
ของเขาไว้ด้วย จากส�านวนการเขยีนจดหมายของเด็กน้อย ท�าให้เหน็ความ 
เป็นธรรมชาติในตัวเขา เห็นศรัทธาของเขาที่มีต่อหลวงตา เข้าใจว่า 
เขาสามารถหาที่พึ่งได้อย่างชาญฉลาด การรวมจดหมายของเขาเพื่อว่า 
วนัหน้า เมือ่ใบไม้อ่อนเยาว์เหล่านีเ้ตบิโตเป็นใบแกร่งแขง็แรง เขาจกัร�าลึก
ได้ว่าอะไรคือเครื่องยาใจของเขาในวันวาน

 คณะศิษย์



ส � ร บั ญ

ตอบปัญหำคำใจ เล่ม ๘

๑ ความเข้าใจเรื่องศาสนา ๒

๒ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ๑๗

๓ การอธิษฐานและการสวดมนต์ ๖๓

๔ เรื่องของกรรม ๘๔

๕ บาป บุญ คุณ โทษ ๙๕

๖ การท�าบุญที่ถูกต้อง ๑๓๕

๗ ทุก (ข์) ปัญหา ต้องแก้ที่ใจเรา ๑๘๗

๘ แนวทางส�าหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม  ๑๙๙

๙ ตอบปัญหาข้อสงสัยของเด็กน้อย ๒๒๐

 Think Good, Speak Good, Do Good ๒๓๐

 จดหมายเด็กน้อยที่เขียนถึงหลวงตาสุชาติ อภิชาโต





ชวีติของเรามนัไปเองนะ มนัไม่มใีครสอน พ่อแม่กส็อนเราไม่ได้ทางนี้  

เพือ่นฝูงครูบาอาจารย์ท่ีเรยีนในมหาวทิยาลยัใครเขากส็อนเราทางนี้ 

ไม่ได้ มันหาของมันเอง มันไปของมันเอง เหตุผลที่ออกบวช ไม่ได้ 

เพรำะอกหักหรอก ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยสูญเสียอะไร พ่อแม่ก็อยู่  

ถ้ำจะอกหกักไ็ม่รู้จะอกหกัตรงไหน จะเสยีใจกไ็ม่รูจ้ะเสยีใจตรงไหน 

ถ้ำจะถำมว่ำทกุข์หรือเปล่ำ ทกุข์อะไร เพรำะมนัไม่สขุ เพรำะสขุทีม่อียู่ 

มันไม่ถำวร มันสนุกเฮฮำปำร์ตี้เดี๋ยวมันก็หมดแล้ว หมดแล้วมันก็ 

เศร้ำสร้อยหงอยเหงำอีกแล้ว ต้องเฮฮำกันใหม่ มันก็เป็นอย่ำงนี้

ไปเรื่อยๆ มันถึงเบื่อไง เอ มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่ำนี้หรือ แต่พอได้

หนังสือธรรมะเล่มแรกนี้มำ มันไปเลย ติดใจเลย ก็พบว่ำมีนี่หว่ำ  

เลยได้ฝึกนัง่สมาธิดู ถงึรู้ว่า อ๋อ น่ีของจรงิ มแีล้วเราสบายใจ เราไม่ต้อง 

พึ่งใคร เงินไม่มีก็มีได้ แต่เฮฮาปาร์ตี้น้ีมันต้องมีเงินใช่ไหม พอได้ 

(สมาธิ) คราวนี้ก็ติดใจ อยากจะได้มากๆ อยากจะได้ทั้งวันทั้งคืน  

ผู้ ห � ค ว � ม สุ ข เ จ อ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



มนักต้็องปฏบิตัท้ัิงวันท้ังคืน กเ็ลยต้องลาออกจากงาน ปฏบิตัอิยูปี่หนึง่

ไม่ท�างาน ตัดทางโลกไปทุกอย่าง อยู่เหมือนพระอยู่ปีหนึ่ง

สมัยที่ปฏิบัติอยู่คนเดียวนี้ วันหนึ่งใช้เงินแค่ ๕ บาท ไว้ซื้อข้าวก็อยู่ 

ได้แล้ว กนิข้าวมือ้เดียว ข้าว ๒ จาน ข้าวจานก๋วยเตีย๋วชาม เงนิ ๕ บาท 

สมัยนั้นก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชาม ชามละ ๒ บาท ข้าวจานละ ๓ บาท 

พวกข้าวมันไก่มี ๕ บาท ก็อยู่ได้วันหนึ่งแล้ว อาตมาตั้งแต่สมัยที่ยัง 

ไม่ได้ปฏิบัติธรรม ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องอาหารการกิน อะไรก็ได้  

ก็เลือกอาหารที่ชอบบ้างถ้ามีให้เลือก แต่ไม่ต้องเป็นร้านเชลล์ชวนชิม 

ส่วนใหญ่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนน กินให้อิ่มก็ใช้ได้แล้ว 

เคยเจอพวกฝรัง่ท่ีชอบอยูแ่บบซ�าเหมา พวกนีม้เีงนิแต่อยากจะประหยดั 

อยากจะอยู่อยากจะเท่ียวนานๆ เชือ่ไหม เขาซ้ือข้าวแกงกนิกนั กนิข้าวแกง 

ข้างถนนจานละ ๒ บาท ๓ บาท เมือ่ก่อนเรากลบัมาจากเมอืงนอกใหม่ๆ  

ยังต้องไปกินร้านอาหารที่ติดแอร์ มีคนเสิร์ฟ พอเห็นเขาท�าแบบนี้ 

เราก็บอกตัวเราว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแล้ว เพราะเงินก็มีเหลือน้อย  

แล้วก็อยากจะให้อยู่ไปได้นานๆ เพราะไม่อยากจะไปท�างาน อยู่เฉยๆ  

สบายกว่า กเ็ลยประหยดัดกีว่า ยอมกนิของถกูๆ แต่ไม่ต้องเป็นลกูจ้าง

ไปให้เจ้านายคอยด่าคอยส่ัง ต้องต่ืนแต่เช้าไปท�างาน ไปเบียดบน

รถเมล์ กว่าจะได้เงินมาไม่กี่สตางค์ ไม่มีความเป็นอิสระ เรารักความ



เป็นอิสระ จึงยอมล�าบาก ยอมอด ไม่ค่อยอยากจะรับค�าสั่งจากใคร 

โดยเฉพาะจากคนที่โง่กว่าเราแต่สั่งเราได้เพราะเขารวยกว่าเรา

ตอนนัน้ทีป่ฏบิตักิม็เีดนิจงกรมบ้ำง นัง่สมำธบ้ิำง อ่ำนหนงัสอืธรรมะบ้ำง  

กวำดบ้ำนถบู้ำนบ้ำง ท�ำอะไรจปิำถะเจริญสตไิป ก็มีควำมสขุด ีไม่วุน่วำย  

แต่ก็มีทุกข์ด้วยไม่ใช่ไม่มี เวลำเผลอเวลำกิเลสออกฤทธิ์ มันก็เซ็ง 

เหมอืนกนั มนักอ็ะไรเหมอืนกนั บำงทีมันก็ออกไปข้ำงนอกบ้ำง แต่มัน 

ไม่ได้ไปเทีย่ว ไปเปลีย่นบรรยำกำศ ออกไปอยูแ่ถวชายทะเลบ้าง ตอนนัน้ 

พกัอยู่ทีน่าเกลอืท่ีตลาดใหม่ อยูซ่อยข้างไปรษณย์ี บางทอียูบ้่านกอ็ดึอดั  

อยากออกไปข้างนอก บางทกีไ็ปแช่น�า้อาบน�า้ทะเล ไปน่ังสมาธิกลางแดด 

อยู่ชายทะเล ท�าไปอย่างนี้ แต่ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย 

เปลี่ยนที่บ้าง ครั้งหน่ึงก็เคยไปนอนที่เกาะล้านเลย ไปก็กะจะอด  

เอาส้มไปโลหนึ่งแล้วเอากล้วยไปด้วย อยากจะไปหาที่เงียบๆ อยู่ 

พอปฏิบัติมาได้ปีหนึ่ง เงินที่เก็บจากท�างานก็หมด เงินหมดก็ต้องถาม

ตัวเองว่าแล้วจะท�าอย่างไรต่อ ถ้าจะอยู่แบบนี้ต่อไปมันต้องออกไป

ท�างาน ต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าน�้าค่าไฟค่าอาหาร แต่ค่าบ้านไม่ต้อง

เสยีค่าเช่า แต่ถ้าไปท�างานมนักไ็ม่ได้ปฏบิตัแิบบนี ้มนักเ็ลยมทีางเลอืก 

๒ ทาง ถ้ายังอยากปฏิบตัอิยูม่นักต้็องบวชเท่าน้ันเอง บวชเพราะอยาก

ปฏบิตัต่ิอ อยากจะปฏบิตัใิห้เตม็ทีท่ัง้วนัทัง้คนืตัง้แต่ตืน่จนหลบั ปฏบิตั ิ



อย่างเดยีว แต่ตอนต้นกไ็ม่แน่ใจ ไม่กล้า ไม่รูว่้าบวชแล้วจะสกึหรอืเปล่า  

ก็เลยยังไม่กล้าบวช ถึงต้องลองปฏิบัติไปก่อน ทดสอบจิตใจไปก่อน  

ปิดประต ูปิดทางออกของกเิลสทวารท้ัง ๕ ก่อน ตา หู จมกู ลิน้ กาย  

ไม่ไปดูไปฟัง ไม่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น ท�าไปจนกระทั่งรู้สึกว่า  

เออ เราพอจะอยู่เป็นพระได้แล้ว ถ้าบวชก็ไม่คิดอยากจะสึกแล้ว  

เลยตัดสินใจอย่างนั้น

ทนีีจ้ะบวชทีไ่หนดี เพราะวัดแถวบ้านมันกไ็ม่มใีครปฏบิตั ิมแีต่งานสวด  

งานศพ งานอะไรต่างๆ มคีนเขาแนะน�าว่าให้ไปวดัช่องลมทีอ่ยูใ่กล้บ้าน  

เป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในพระวินัย มีการศึกษาปริยัติธรรม และ 

โชคดีว่าเจ้าอาวาสเพิ่งไปกราบพระทางสายหลวงปู่มั่นมาทางภาค

อีสาน ไปกราบหลวงปู่ฝั้น ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านไปเห็นวัดป่า ท่าน 

กม็ศีรัทธา ท่านกก็ลับมาท�าเป็นวดัป่า ท่านมทีี่ๆ  ชาวบ้านถวายให้เป็น

สวน ท่านเลยไปปลกูกระต๊อบให้พระอยู ่วนัไหนทีท่่านไม่มีภารกจิทีว่ดั 

ตัวท่านก็ไปอยู่ ไปปลีกวิเวก 

ดังนั้นเราก็เลยไปติดต่อกับท่านเจ้าอาวาส คือพระครูบัวเกตุ (หลวงปู่ 

บัวเกตุ ปทุมสิโร) ไปเล่าว่าเราได้ปฏิบัติได้ศึกษามาอยู่ปีหนึ่งแล้ว  

อยากจะบวชเพ่ือปฏบัิติ ไม่อยากท่ีจะต้องมาเรยีนมาสวดมาท�าพธิอีะไร 

ต่างๆ ท่านบอกว่า ถ้าบวชกบัท่าน ต้องอยูกั่บท่านอย่างน้อย ๕ พรรษา 



ตามหลักพระวินัย ไปไหนไม่ได้ ก็ต้องอยู่ที่วัดท่าน และท่านก็บอกว่า

วดันีไ้ม่มปีฏบัิต ิมแีต่ปรยิตัคิอืการเรยีน เรยีนแล้วกม็กีจิกรรมกิจนมินต์

ต่างๆ งานศพ งานสวดอะไรต่างๆ มีการฉันเพล ถ้าอยากจะปฏิบัติ 

กต้็องไปทางภาคอสีานไปหาพระสายหลวงปูม่ัน่ ตอนน้ันเป็นครัง้แรก

ที่เราได้รู้จักชื่อหลวงปู่มั่น เพราะตอนที่เราปฏิบัติ เราไม่ได้ใช้หนังสือ

ของไทย เราได้หนังสือมาจากศรีลังกา เป็นหนังสือที่เขาคัดมาจาก

พระไตรปิฎก สติปัฏฐาน ๔ เป็นพระสูตรของพระพุทธเจ้า ตอนนั้น

มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ 

เจ้าอาวาสท่านบอกว่า ถ้าอยากบวชแล้วปฏิบัติ ต้องไปบวชที่วัดบวรฯ  

กับสมเดจ็พระญาณสังวรฯ ท่านเมตตารับบวช เพราะมีชาวต่างประเทศ 

ทีไ่ปบวชทีว่ดับวรฯ จากน้ันกข็ออนุญาตท่านไปศึกษากบัครบูาอาจารย์

ทีเ่ป็นสายหลวงปูม่ัน่ทางภาคอสีาน สมยันัน้กม็หีลวงปูข่าว หลวงปูฝ้ั่น 

หลวงปู่เทสก์ หลวงตามหาบัว หลวงปูช่า เราเลยต้องไปวดับวรฯ ไปขอ 

อนญุาตบวช สมเด็จฯ ท่านก็เมตตาบวชให้ ได้บวชทีน่ัน่ บวชกบัสมเดจ็

พระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช

ตอนที่อยู่วัดบวรฯ ก็เจอพระชาวต่างประเทศ เขาก็แนะน�าให้ไปวัดป่า 

บ้านตาดของหลวงตามหาบัว บอกว่าวัดนี้ดีมาก เคร่งมาก ปฏิบัติ

อย่างเดียว ก็เลยเขียนจดหมายไปขออนุญาต เขียนไปหาพระชาว 



ต่างประเทศทีอ่ยูท่ี่นัน่ ท่านกไ็ปกราบขอหลวงตาให้ หลวงตาอนญุาต
ให้ขึ้นไปได้ แต่ให้ไปอยู่ชั่วคราว ท่านไม่รับถาวร 

หลังจากที่เราห่มจีวรเป็น บิณฑบาตเป็น ดูแลอัฐบริขารเป็น บวชได้ 
๖ สัปดาห์แล้ว ก็ขออนุญาตสมเด็จฯ ไปศึกษาอยู่กับหลวงตามหาบัว 
ท่านกอ็นญุาต ตอนทีข่ออนญุาตต้องบอกก่อนว่าจะไปอยูก่บัใคร ไม่ใช่
ว่าจะขอแสวงหาตามประสีประสา อย่างนี้ไปไม่ได้ เดี๋ยวไปอยู่กับใคร 
ก็ไม่รู ้เกดิไปอยูกั่บอาจารย์ทีค่ดิผดิ มีมจิฉาทฏิฐ ิเดีย๋วจะสอนให้เหน็ผดิ  
ท�าให้เป็นภัยอันตรายกับตนเองต่อไปได้ ถ้าพระอุปัชฌาย์ไม่รู้จักกับ
ครูบาอาจารย์ที่เราจะไปขออยู่ด้วย ท่านก็จะไม่ให้ไป 

พอไปแล้ว เราก็ไม่เคยกลับมาหาท่านเลย จนได้มาอยูท่ีว่ดัญาณฯ ถงึมา 
พบท่าน ท่านกจ็�าไม่ได้ ท่านกถ็ามว่าใครบวชให้ พอดพีระเลขาทีอ่ยูใ่กล้ 
พระองค์ท่าน ท่านจ�าเราได้ เพราะท่านเป็นพี่เลี้ยงตอนที่เราบวช  
ท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้บวชให้

เราไปถึงที่วัดป่าบ้านตาด ช่วงนั้นก�าลังเตรียมตัวจะไปบิณฑบาตพอดี 
เพราะเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปตอนเย็น ไปถึงอุดรฯ ตอนเช้ามืด 
ก็มศีรทัธาญาตโิยมท่ีอปัุฏฐากวัดป่าบ้านตาด เขารบัจากสถานมีาส่งให้
ทีว่ดั พอไปถงึวดักพ็อดีพระลงมาท�าความสะอาดศาลา เตรยีมตวัออก
บณิฑบาต พอหลวงตาลงมากไ็ด้ไปกราบท่าน พอกราบท่าน ท่านก�าลัง



ห่มจีวรออกบิณฑบาต ก็เลยได้พูดแค่ว่า “อยู่ได้ชั่วคราว ที่นี่ไม่ว่าง” 

แล้วหลงัจากนัน้กไ็ม่ได้คุยไม่ได้อะไรกบัท่าน กอ็ยูไ่ป ปกตเิรากไ็ม่ชอบ 

ไปคุยกับใคร เวลาอยูก็่พยายามท�าหน้าทีข่องเราไป หน้าทีข่องทางวดั 

ก็ร่วมกับเขาท�าไป บิณฑบาต ปัดกวาดถูศาลา ก็ท�าไปตามหน้าท่ี  

ส่วนงานภาวนาเราก็ท�าของเรา เวลาเสรจ็จากหน้าที ่เรากก็ลับไปท่ีพกั 

ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิของเรา เวลาหลวงตาเรียกประชุมก็มานั่งฟัง

ประชุม แต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับท่าน มันเฉยๆ ไม่ได้คิดว่าอยาก

จะคุยกับท่าน

ตอนต้นท่านก็ท�าท่าว่าอยู่ไม่ได้นะ อยู่ได้ชั่วคราวนะ ตอนหลังท่านก็

บอกว่า อยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะ ก็เลยอยู่ไป ๙ พรรษา อยู่ที่นั่นก็มีกฎ 

๕ พรรษาแรกก็ไม่ให้ไปไหน นอกจากมีกิจเหตุจ�าเป็น พ่อแม่ตายหรือ

อะไรอย่างนีถ้งึจะไปได้ ถ้าอยากจะลาไปเทีย่วทีน่ัน่ท่ีนี ่ไปวเิวกทีโ่น้นทีน่ี่ 

ท่านไม่ให้ไป เพราะวัดท่านกวิ็เวกดีอยูแ่ล้ว วดัท่านกเ็ป็นสถานทีป่ฏิบัติ

ดีอยู่แล้ว เราก็ต้องการสถานท่ีอย่างนั้น พอเราได้สถานที่แล้วเราก็

โอเค เร่ืองอยากอืน่นีเ้ราปรบัตวัได้ อาหารอะไรต่างๆ กฎระเบยีบต่างๆ 

เรารับได้ ขอให้มันมีที่ๆ ท�าให้เราสบายใจ มีที่ให้เราอยู่เงียบๆ เราก็

โอเค ที่บ้ำนตำดสมัยก่อนก็เป็นแบบเงียบๆ อย่ำงนี้ แล้วก็ได้อยู่กับ

ครูอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์มีควำมรู้ก็ได้รับประโยชน์มำก ไม่ต้อง



คล�ำทำง อ่ำนหนงัสอืนีมั้นก็ยังเหมือนคล�ำทำงอยู ่แต่กยั็งดกีว่ำไม่ม ี

หนงัสอืเลย แต่อ่ำนหนงัสอืนีถ้้ำไม่เข้ำใจกอ็ำจจะหลงทำงได้ เหมอืน

คนดแูผนทีไ่ม่เป็น เอำทิศเหนอืมำพลกิกลบัเป็นทิศใต้อย่ำงนี ้เวลำดู 

แผนที่ตอนต้นมันก็ต้องดูลูกศรก่อนใช่ไหม ลูกศรเขำชี้ทิศเหนืออยู่ 

ตรงไหน ไม่ใช่กลบัหัวกลับหำงด ูแต่ถ้ำมีครูบำอำจำรย์น้ี พอเรำเดนิ 

ผิดทำง ท่ำนก็บอก พอไปติดทำงไหน ท่ำนก็บอก ติดตรงนี้จะเป็น

อย่ำงนี้ ติดตรงนั้นจะเป็นอย่ำงนี้นะ

เวลาหลวงตาเรียกประชุม ท่านก็จะเทศน์อบรมอยู่เรื่อยๆ ท่านเทศน์

ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ท่านเทศน์ตั้งแต่ศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นไป

ถงึวมิตุตหิลดุพ้น แล้วเรากอ็าศยัอ่านหนงัสือธรรมะของท่าน ตอนนัน้

มีอยู่ ๒–๓ เล่ม มีประวัติหลวงปู่มั่น มีปฏิปทาฯ และก็อ่านแว่นดวงใจ 

อ่าน ๓ เล่มนี้เป็นหลัก แล้วก็มีเล่มอื่น พอดีตอนนั้นท่านกลับมาจาก

ลอนดอน ท่านก็มีเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือที่ท่านไปเทศน์ให้ 

ชาวต่างประเทศฟัง กใ็ช้หนงัสอืของท่านอ่าน หาเวลาอ่านประมาณวนัละ 

ชั่วโมงเสริมความรู้ไป ก็เลยไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปรบกวนท่าน  

แล้วตอนนั้นจิตของเราก็ไม่อยากจะยุ่งกับใคร มันชอบอยู่คนเดียว  

ชอบลยุกับกิเลสตณัหาของตัวเอง สูก้บัเรือ่งของตวัเอง กเ็ลยไม่สนใจใคร 

แม้แต่พระด้วยกันเราก็ไม่ไปยุ่งกับใคร มีท่านสุดใจ (เจ้าอาวาสวัดป่า



บ้านตาดปัจจบัุน) พอดอียูก่ฏุใิกล้กนั กเ็ลยได้คยุกนับ้างเวลาไปสรงน�า้ 

เพราะไปสรงที่เดียวกันแถวบ่อข้างบนใกล้กุฏิของท่านตอนนี้

เวลำอยู่กับหลวงตำ กิเลสของเรำจะยุบยอบไปหมดเพรำะควำมที ่

กลวัท่ำน หลวงตำช่วยปรำบกเิลสให้เรำ เพรำะเวลำกิเลสออกนีท่้ำน

จะใส่เรำทนัที ทีท่่ำนใส่นีไ้ม่ได้ใส่เรำนะ ท่ำนใส่กเิลสของเรำ เพรำะ 

กเิลสของเรำมันออกมำแสดงลวดลำยให้ท่ำนเหน็ไง แต่เรำไม่รู ้เรำท�ำ 

อะไรคิดว่ำเป็นของดีส�ำหรับเรำ แต่มันเป็นของอันตรำยต่อจิตใจ  

อำจจะดีกับกิเลส ท�ำแล้วเรำมีควำมสุข ได้กินได้เที่ยวได้ดื่มแล้วเรำ

มคีวำมสขุ เรำก็คดิว่ำมนัด ีแต่ควำมจรงิมนัท�ำให้ใจของเรำตกเป็น

ทำสของมัน ของเหล่ำนี้เวลำไม่ได้ก็ทุกข์ 

ดังนั้นท่านจะมาคอยช่วยมาไล่ให้พวกเราไปในทางจงกรม เวลาออก

มาเพ่นพ่านท�าอะไรเป็นเรื่องของกิเลสน้ี เดี๋ยวท่านไล่กลับเข้าไปแล้ว  

เวลามานัง่ฉนัน�า้ร้อน ถ้าน่ังเกินเวลา ท่านกม็าไล่แล้ว เรือ่งฉันน�า้ปานะนี ้

ท่านเปิดโอกาสให้ฉันวันละครั้ง ถ้าท่านเดินผ่านมารอบแรกยัง 

ไม่เป็นไร ถ้าท่านมารอบท่ีสองแล้วยงัเจอเรานัง่อยูน่ี ้ให้รบีโกยได้แล้ว 

ไม่งัน้เดีย๋วท่านจะใส่แล้ว หลวงตาท่านรูเ้รือ่งของกเิลสเพราะท่านผ่าน

มาหมดแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเป็นกิเลส เราคิดว่าไม่เป็นไรๆ แต่มันเป็น 

ถ้ามันไม่เป็น ท่านจะไม่มาห้าม 



สรปุแล้วเรำต่อสูก้บักเิลสตัง้แต่เร่ิมต้นเลยตัง้แต่ลำออกจำกงำน แล้ว

กห้็ำมตวัเองไม่ให้ไปท�ำตำมกเิลส แล้วกเ็ริม่สูก้บัมัน ประกำศสงครำม

ตัง้แต่วันนัน้ว่ำต่อไปนีจ้ะไม่เทีย่วไม่หำควำมสขุทำงตำหจูมกูลิน้กำย  

จะหำควำมสขุจำกกำรภำวนำเพียงอย่ำงเดยีว เดินจงกรมน่ังสมำธิ

ท�ำใจให้สงบ อ่ำนหนงัสอืธรรมะ ท�ำแค่นี ้สูม้นัไปเรือ่ยๆ มนักล็ดน้อย 

ลงไปเรื่อยๆ และกำรที่ได้อยู่กับหลวงตำนั้นดี เพรำะท่ำนเป็นผู้มี 

ควำมรู้มำก ได้แนะแนวทำงหลำยอย่ำง อุปสรรคต่ำงๆ เวลำเกิด 

ท่ำนบอกไว้ก่อนแล้ว มำตรงนีจ้ะตดิสมำธนิะ มำตรงนีจ้ะตดิปัญญำนะ  

พอไปถึงตรงนั้นเรำก็รู้เลยว่ำจะติดแล้ว เรำก็แก้ได้ ไปตรงนี้จะติด

ก็แก้มันไป ก็เลยสบำย มีคนบอกทำงไว้ล่วงหน้ำแล้ว เรำเดินไปถึง 

จุดนั้นเรำก็รู้วิธีที่จะต้องปฏิบัติ มีครูบำอำจำรย์ที่ผ่ำนมำแล้วเป็น 

ผู้สอนนี้มันได้ประโยชน์มำก





พระอำจำรย์ : อ๋อ ไม่หรอก มันเป็นปกติของผู้มีความรู้

ของผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของความรู้นี้ ว่าจะสามารถช่วย

เพื่อนมนุษย์ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เป็นเรื่องของ

ความเมตตาของจติใจทีบ่รสิทุธิท์ีส่ะอาดนี ้จะไม่ปรารถนา

อะไรจากใคร ตนเองก็พอแล้ว ตนเองก็อิ่มแล้ว ก็อยาก

จะให้คนอื่นได้อิ่มได้พอเหมือนกับเรา เหมือนกับเรากิน 

อาหาร เราเหน็ขอทานมานี ้เรากส็งสารใช่ไหม เรากอ็ยาก 

จะแบ่งให้เขากิน เพื่อให้เขาได้อิ่มเหมือนเรา มันเป็น 

ธรรมชาติของจิตใจคน ไม่มีใครสั่งหรอก ครูบาอาจารย์ 

บางองค์ท่านไม่สอนก็มี ไม่ใช่สอนไม่ได้แต่เป็นเพราะท่าน

อาจจะไม่ถนดัในการสอนกไ็ด้ ท่านไม่มเีครือ่งไม้เคร่ืองมอื  

คือการจะสอนธรรมะนี้มันต้องมีความรู้รอบตัวถึงจะสอน

ได้อย่างกว้างขวาง ถ้ามคีวามรูเ้ฉพาะตวันีม้นัไม่มเีครือ่งมอื  

เคร่ืองมือน้ีก็คือความรู้รอบตัวท่ีจะมาอธิบายยกตัวอย่าง

เปรียบเทียบหัวข้อธรรม

ถาม : ที่หลวงพ่อยังเมตตาสอนอยู่ทุกวันนี้
ถึงเเม้ว่าอาจจะเบื่อหรือไม่อยากสอน แต่เป็นเพราะว่า
พระพุทธเจ้าท่านสั่งมาให้สอนหรือเจ้าคะ



1
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ความเข้าใจเรื่องศาสนา

๑
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“ศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนให้หลุดพ้น”

พระอาจารย์ : ศาสนาทกุศาสนากส็อนให้เป็นคนด ี

ไม่เบียดเบียนกัน ให้ท�าบุญ ไม่ท�าบาป จะได้

ไปเกิดบนสวรรค์ ได้ไปอยู่กับพระเจ้า ก็เป็น

ความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน ไม่ขัดกับทางหลัก 

พระพทุธศาสนา แต่ไม่ได้จบตรงนัน้ สวรรค์กเ็ป็น 

อนิจจังเหมือนกัน ถึงแม้จะไปอยู่บนสวรรค์เป็น

เวลาหมื่นปีแสนปี บุญก็หมดได้ เป็นอนิจจัง  

เมื่อบุญหมด จิตก็ต้องตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ถาม : ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนด ี
ใช่ไหมค่ะ มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น 
ที่สอนให้หลุดพ้น
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พระอาจารย์ : เขาไม่รู้เร่ืองการเวยีนว่ายตายเกิด รูเ้พยีง 

แต่ว่าเมื่อหมดชาตินี้แล้วก็มีที่ไป ๒ จุด สวรรค์หรือนรก  

แล้วก็จะอยู ่อย่างนั้นไปตลอด ถ้าได้ขึ้นสวรรค์ก็อยู ่ 

บนสวรรค์ไปตลอด ถ้าตกนรกก็จะอยู่ในนรกไปตลอด แต่ทาง 

พระพทุธศาสนาไม่สอนอย่างน้ี ถ้าตกนรกกไ็ม่ตกไปตลอด มวีนัหมด 

พ้นโทษได้เหมอืนกบัติดคุก เมือ่หมดเวรหมดกรรมแล้ว กก็ลบัมาเกดิ

เป็นเปรตบ้าง เป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นมนุษย์บ้าง ตามบุญตามกรรม 

ที่ยังไม่ส่งผล โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีอยู่เสมอ  

เพยีงแต่จะบ่อยหรือไม่บ่อย จะดีหรือจะไม่ด ีเท่านัน้เอง แต่จะต้องได้

กลับมาเกิด มาเกิดแล้วก็มาเติมบุญเติมบาปอีก เพราะภพของมนุษย์ 

เป็นภพเดยีวเท่าน้ันทีส่ามารถเตมิได้ทัง้บาปเตมิได้ทัง้บญุ ภพอืน่ๆ เป็นที่ 

เสวยบญุเสวยกรรม ถ้าไปเป็นเทพกจ็ะไม่ได้ท�าบญุ เพราะมแีต่ความสขุ 

ถาม : คนที่นับถือศาสนาอื่น
ก็ยากที่จะหลุดพ้นได้
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พระอาจารย์ : คือเราท้ังหมดนีอ้ยูใ่นโลกทพิย์ด้วย

กันทั้งหมด เพียงแต่อยู่ชั้นไหน เหมือนอยู่คอนโด 

ตึกเดียวกันนี่แหละ จะอยู่ชั้นสูงหรืออยู่ชั้นต�่า  

ใจเรานีอ้ยูใ่นโลกทพิย์ โลกทพิย์นีก้เ็หมอืนคอนโด 

อันหนึ่งที่พวกเราอยู่กัน ทีนี้เราจะขึ้นชั้นสูงชั้นต�่า 

กอ็ยูท่ี่บญุทีบ่าปเราท�ากนั ถ้าท�าบญุเราก็จะขึน้ไป

“พุทธศาสนากรองใจได้ละเอียดที่สุด”

ถาม : ถ้าฝรั่งตายไปแล้ว
จะไปไหนคะ

พระอาจารย์ : ก็ไปตามบุญ 

ตามบาปเหมอืนกบัเรานีแ่หละ

ถาม : ถ้าท�าบาปก็ไปตกนรก 
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อยูช่ัน้บน ถ้าเราท�าบาปเรากจ็ะลงไปอยูช่ัน้ล่าง ชัน้ล่างกจ็ะมคีวามร้อน 

ความวุ่นวาย ชั้นบนก็จะมีความเย็นมีความสงบ 

ดังนั้นไม่ว่าจะนับถอืศาสนาใดกเ็หมอืนกันหมด เป็นมนุษย์หรือเป็น

เดรจัฉานกเ็หมอืนกนัหมด ใจของเรา ตวัเราทีแ่ท้จรงินีไ้ม่อยูท่ีร่่างกาย 

แต่อยูท่ีใ่จ อยูท่ีโ่ลกทพิย์ โลกทพิย์กค็อืคอนโดอนัใหญ่ทีส่ตัว์ทัง้หลาย 

อาศยักนัอยู ่ขึน้ๆ ลงๆ กนัไป เหมือนกบัเราขึน้ลฟิท์ลงลฟิท์ ช่วงนี ้

วนัน้ีเราขึน้ลฟิท์มาท�าบญุมาฟังเทศน์ฟังธรรม เรากน่ั็งลฟิท์ขึน้ชัน้สงู  

เดีย๋วเยน็นีเ้ราไปกนิเหล้ากนัเดีย๋วกล็งไปชัน้ล่าง ช่วงน้ียงัขึน้ๆ ลงๆ อยู ่

ใจของเราเป็นอย่างนี ้ท่านถงึมคี�าพดูว่าร่างกายเป็นมนษุย์ แต่ใจเป็นเทพ 

ใจเป็นพรหม ใจเป็นเดรจัฉาน ใจเป็นเปรต ใจเป็นนรก มนัเป็นที่

การกระท�าของเรา เวลาเราท�าบญุมันก็เป็นเทพ นัง่สมาธก็ิเป็นพรหม  

เวลาปลงอนจิจงั ทุกขงั อนตัตาได้ก็เป็นพระอรยิเจ้า เวลาท�าบาปกเ็ป็น 

เดรจัฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นนรกบ้าง ใจของเรามนัเป็นทนัที 

มนัไม่ต้องมารอให้ร่างกายนีต้ายไปก่อน ร่างกายยงัเป็นมนษุย์อยู ่

แต่ใจไม่ได้เป็นมนษุย์แล้ว ใจเป็นเทพเป็นพรหมไปแล้ว 

อย่างเจ้าชายสิทธัตถะ วันเพ็ญเดือน ๖ นี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เป็น

นิพพานไปแล้ว ถ้านั่งลิฟท์ก็ถึงชั้นสูงสุด เห็นวิวสวยอยู่บนหลังคาเลย 

นี่แหละชั้นนิพพาน เห็นทุกอย่าง แต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่ใจนี้ 



7

เป็นพระอรหนัต์แล้ว เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว จากเจ้าชายสทิธัตถะ ทีร่กัษาศลี 
ท�าทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ออกบวชนี่ก็เป็นเทพแล้ว 
พอนั่งสมาธิได้ก็เป็นพรหมแล้ว พอพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
อรยิสจั ๔ ปลงได้ ตัดสังโยชน์ได้ กเ็ป็นพระอริยบคุคลขัน้ต่างๆ พระโสดาบนั  
พระสกทิาคามี พระอนาคาม ีไปจนถงึพระอรหนัต์ อันน้ีแหละใจของเรา 
อยูท่ีเ่ดยีวกนัหมด ทุกชาติ ทุกภาษา และไม่ใช่แต่เฉพาะสัตว์ที่มีอยู่ใน
โลกนี้เท่านั้น อยู่ในโลกอื่น ในจักรวาลดวงอื่น มันก็ยังมีมนุษย์อย่าง
พวกเรากันเยอะแยะไป แต่ใจมันอยู่ที่เดียวกันหมด เขาเรียกว่าอยู่ใน
โลกทิพย์ แต่ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ 

ดังนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ไม่ส�าคัญ อยู่ที่ว่า 
ท�าอะไร ท�าบญุหรอืท�าบาป ท�าบญุกข็ึน้สงู ท�าบาปกล็งต�า่ เพราะเรา 
ไม่รูไ้ง เราไม่เคยศกึษา ถ้าเราภาวนาเราจะเข้าใจ เราจะเห็นใจของเรา  
พอเห็นใจของเราแล้ว เราจะเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็มีใจแบบ
เดียวกันทั้งหมด ใจของเราทุกคนเหมือนกันหมด ต่างกันตรงที่ว่า 
สะอาดมากสะอาดน้อย สกปรกมากสกปรกน้อย ถ้าโลภโมโทสนัมาก 
ท�าบาปท�ากรรมมาก ก็สกปรกมาก ถ้าโลภโมโทสันน้อย ท�าบุญ
รักษาศีลภาวนามาก ก็จะสะอาดมาก 

การมาภาวนามานั่งสมาธิ มารักษาศีล มาท�าทาน นี้ก็เป็นการมา 
กลั่นกรองใจเราให้สะอาดมากขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับน�้าดีๆ นี่เอง  
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น�า้นีเ้ราจะท�าให้มันเป้ือนกไ็ด้ ท�าให้มนัสะอาดกไ็ด้ น�า้ทีเ่ป้ือนเราท�าให้

มนัสะอาดได้โดยหาทีก่รองมา เช่นเด๋ียวนีน้�า้ประปาบางแห่งมนัสกปรก 

มตีะกอนมอีะไรมาก เราก็ซ้ือเคร่ืองกรองมากรอง เรากจ็ะได้น�า้สะอาด 

น�้าสะอาดพอตกลงมาบนท้องถนน มันก็กลายเป็นน�้าสกปรกไป เช่น 

น�า้ฝนนีเ้ป็นน�า้ท่ีสะอาด พอตกลงมาจากฟ้ามาถงึดนิมนักไ็ปคลกุเคล้า

กับฝุ่นกับดินกับของปฏิกูลต่างๆ มันก็กลายเป็นน�้าสกปรกไป ต้อง

บ�าบัดกัน บ�าบัดน�้าเสียกัน การบ�าบัดก็เป็นการกลั่นกรอง เป็นการ

กรองน�้าให้มันสะอาดขึ้นมา

การท�าทาน การรักษาศีล การภาวนา นี้เป็นการกรองใจของเราให้

สะอาด ส่วนการท�าบาป การท�าตามความโลภ ท�าตามความโกรธ ท�าตาม 

ความหลง นี้จะท�าให้ใจของเราสกปรกเพิ่มมากขึ้นไป ใจสกปรกก็จะ 

มีความรุ ่มร้อน มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป ใจที่สะอาดก็จะมี 

ความสงบ มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไป ใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ 

ใจของเราจะนับถือศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น ทุกศาสนาจึงสอน

คล้ายๆ กนั สอนให้เรามากรองใจ เพยีงแต่ศาสนานีก้เ็ป็นบรษิทัทีผ่ลติ

เครื่องกรองออกมา แต่ละบริษัทก็มีความสามารถกรองน�้าได้สะอาด 

ไม่เท่ากนั ศาสนาส่วนใหญ่ก็จะกรองได้เพยีงขัน้ระดบัพรหมเท่าน้ันเอง 

เพราะว่าไม่มใีครจะรูร้ะดบัของพระอรยิเจ้าได้นอกจากพระพทุธเจ้า 
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ดงันัน้พระพทุธศาสนานีจ้ะกรองแบบละเอยีดทีส่ดุเลย กรองหมดเลย 

แต่ศาสนาอืน่นีย้งัไม่สามารถกรองความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ให้หมดไปได้ เป็นพรหมก็ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ 

เป็นเทพกยั็งมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู ่เพยีงแต่ว่ามทีาน 

มศีีล มสีมาธ ิคอยเบรคมันไว้เท่าน้ันเอง คอยคมุมนัไว้ มนักเ็ลยไม่ไป 

ท�าบาป พวกที่ไม่มีทาน ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ พวกนี้จะไปท�าบาปกัน  

เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง มันจะผลักดันให้ไปท�าเพราะ

ไม่มีเบรค ไม่มีทานมาคอยเบรคอย่างที่บอก แทนที่จะเอาเงินมา

ท�าบุญ ก็เอาไปเท่ียวกัน ไปกินเหล้าเมายากัน กินเหล้าเมายาแล้ว 

ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ไปท�าบาปท�ากรรมกันขึ้นมา ทุกศาสนาจึง

สอนให้เลกิอบายมขุท้ังน้ัน ไม่ว่าจะศาสนาไหนกต็าม ของฝรัง่ของแขก 

กแ็บบเดยีวกนั สอนไม่ให้ไปเสพสุรายาเมา ไม่ให้ไปเล่นการพนนั ไม่ให้ 

ไปเที่ยวกลางคืน ไม่ให้ไปท�าบาป ไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ ไม่ให้ลักทรัพย์ 

ไม่ให้ประพฤตผิดิประเวณ ีเหมอืนกนัทุกศาสนา ศาสนาสอนให้สวดมนต์ 

ไหว้พระเหมอืนกนั ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากเ็หมอืนกบัการสวดมนต์  

สวดแล้วก็ท�าให้ใจเยน็สบาย ไม่ไปคิดถงึเร่ืองของความโลภ ความโกรธ  

ความหลง บางศาสนาก็ให้นับลูกประค�า อันนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิ 

เจริญสติ เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ 



10

“พุทธศาสนิกชนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธแค่เปลือก”

ถาม : มีคนตั้งข้อสังเกตว่า 
เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก 
ประชากรในประเทศมากกว่าร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ 
แต่ท�าไมยังมีปัญหาสังคมและปัญหาความแตกแยก 
ทั้งๆ ที่คนส่วนมากของประเทศนับถือพุทธศาสนา

พระอาจารย์ : เพราะว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยนี้เป็น

พุทธเปลือก ไม่ใช่พุทธแก่น เข้าใจไหม ถ้าเป็นผลไม้ 

ก็มีแต่เปลือก ไม่มีเนื้อ แกะทุเรียนออกมานี้ไม่มีเนื้อข้างใน เนื้อถูก

กระรอกกระแตมนัขโมยกนิไปหมด มแีต่เปลอืกทเุรยีน มแีต่เปลอืกส้ม 

เปลอืกกล้วย นีคื่อพทุธศาสนาของประเทศไทยในวนันี ้ถาวรวตัถุต่างๆ  

ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเปลือกของศาสนา ไม่ใช่แก่นของศาสนา  

แก่นอยูท่ีต่รงไหน แก่นของศาสนาอยูท่ีป่รยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ปรยิตัิ  

แปลว่าการศกึษาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า ปฏบัิตกิค็อืการปฏบิตั ิ

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนให้ปฏบิตั ิปฏเิวธกค็อืการได้บรรลผุล 

ตามทีป่ฏบัิต ินีคื่อแก่นของพระพทุธศาสนาทีห่ายไปจากพระพุทธศาสนา 
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ถาม : เป็นเพราะว่าคนไทยเราไม่ได้ศึกษาให้รู้ถึง 
ความหมายที่แท้จริงของค�าสอน แต่ไปยึดกับพิธีกรรม 
ท�าบุญตักบาตร ท�าบุญวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา  
ก็ถือว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว

ในประเทศไทย มีอยู่บ้างมีจ�านวนน้อย มีอยู่กับพระที่เรียกว่าพระสาย

พระป่าเป็นส่วนใหญ่

ถาม : ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าจ�านวนน้อย  
เพราะจ�านวนพระสงฆ์ในไทย จากสถิติข้อมูล
ของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสงฆ์ในไทย
ที่บวชตามประเพณี บวชเรียน และบวชยังไม่สึก 
ยอดประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ รูป ถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
จ�านวนพระป่าจากจ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ รูป 
ก็ถือว่าน้อยมาก ไม่น่าจะถึงร้อยละ ๒๐

พระอาจารย์ : ไม่รู้ว่ามีถึง 

๒๐,๐๐๐ หรือเปล่า



12

พระอาจารย์ : ถ้าว่าศึกษาก็น้อย ศึกษาแบบไม่ครบ
หลกัสูตร ศึกษาแบบบอกปากต่อปาก พ่อแม่สอนลกูกนัมา 
ก็สอนกันในระดับทานเป็นส่วนใหญ่ คือท�าบุญใส่บาตร 

เลี้ยงพระ เลี้ยงเพล อันน้ีจะเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธเรา แต่จะ 
ไม่เข้าถึงระดับสูงคือศีลหรือภาวนากัน ภาวนานี้มันเป็นระดับที่ท�า 
ให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ผิดถูกดีชั่ว 

ดังนั้นการท�าทานอย่างเดียวนี้จะไม่สามารถที่จะท�าลายความหลง 
ที่หลอกให้ดวงจิตดวงใจนี้ไปหลงกับการหาลาภยศสรรเสริญ 
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จึงเป็นที่มาของการกระท�าบาป 
การกระท�าผิดต่างๆ เพราะความโลภอยากได้ลาภยศสรรเสริญ 
อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย โดยที่ไม่ได้ศึกษาผลเสีย 
ที่ตามมา ถ้าหาด้วยการกระท�าบาปคือคอรัปชั่น คนจึงไม่กลัวบาป 
คนจึงไม่กลัวคอรัปชั่น ท�ากันอย่างเปิดหน้าเปิดตา ท�ากันอย่างเป็น
กิจลักษณะ เป็นที่รูักันทั่วสังคม มันก็เลยเป็นส่ิงที่ฝังอยู่ในจิตใจ
ของคนไทยเราทุกวันนี้ในเรื่องของการคอรัปชั่น ทุกคนท�าบาปกัน 
เพราะทุกคนรู้ว่าอันน้ีเป็นวิธีท่ีจะท�าให้เขาได้ในส่ิงที่เขาต้องการกัน  
ไม่ว่าจะท�าอะไรจะต้องมเีบีย้ใบ้รายทาง ไม่มอีะไรทีแ่บบตรงไปตรงมา  
เพราะว่าไม่ได้ศึกษากัน หรือว่าถ้าได้ศึกษาก็ศึกษาเพียงระดับทาน

เท่านั้นเอง



13

คนไทยนี้ดีอย่างคือใจบุญ ชอบท�าทาน วัดวานี้อยู่ที่ไหนจะไม่อดยาก 

จะไม่อดตาย ถ้ามีคนไทยอยู่ คนไทยชอบท�าบุญมาก สังเกตเวลา 

คนไทยเข้าวดันีห้ิว้ของเต็มไปหมด เหมอืนไปชอปป้ิงมาจากทีไ่หนกไ็ม่รู้ 

เวลาต่างชาตเิดินเข้าวัดน้ีเดินเข้ามาตัวเปล่า วดัวาทีไ่ปตัง้อยูเ่มอืงนอกนี้ 

ถ้าไม่มชุีมชนชาวไทยหรอืชาวเขมรหรอืลาวอยู ่ไปไม่ได้หรอก เพราะถ้า 

รอให้ชาวต่างประเทศไปสนับสนนุนีเ้ขาคงจะอดตาย เพราะชาวต่างประเทศ 

เขาไม่มีธรรมเนยีมเรือ่งการท�าทานกนั ไม่เหมอืนชาวไทย พอเข้าวดัน้ี 

เหมือนได้ขึ้นสวรรค์กัน ข้าวของมีอะไรขนกันเข้าไป ฝรั่งมองยังงง

เลยว่า โอ๊ย มันขนอะไรมาเยอะแยะ พระก็มีไม่กี่องค์ ไม่ดูกันบ้างว่า 

พระกนิหมดหรือเปล่า จะเอาไปไหนก็ไม่สนใจ ขอให้ได้ท�า อนันีด้อีย่าง 

เรือ่งของคนไทย เรือ่งบญุนีเ้ท่าไหร่เท่ากนั เชือ่บญุแต่ไม่เชือ่ศลี ไม่ค่อย 

มศีลีกนั ไม่เช่ือภาวนากนั มนักเ็ลยไม่ค่อยได้ประโยชน์จากพระพทุธศาสนา 

สกัเท่าไหร่ สงัคมจงึมวัเมาอยูก่บัเรือ่งอบายมขุ มวัเมาอยูก่บัเรือ่งการ

คอรัปชั่น การท�าบาปด้วยวิธีการต่างๆ 

อนันีแ้หละคอืพระพทุธศาสนาของไทยเราเป็นอย่างน้ี มน้ีอยทีจ่ะปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง ๓ ส่วน ทานก็ท�า ศีลก็รักษา ภาวนาก็ภาวนา คือภาวนา 

กห็าเวลาเข้าวดัอย่างน้อยอาทติย์ละ ๑ ครัง้กย็งัด ีเช่น วนัธรรมสวนะ  

วันพระอย่างวันนี้ สมยัก่อนเมืองไทยเราจะมวีนัหยดุคอืวนัโกนกบั
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วนัพระ วนัโกนเพือ่จะได้เตรียมตวัเตรียมการเตรยีมอาหาร เตรยีมข้าว 

เตรยีมของ เตรยีมอะไรต่างๆ วันพระกจ็ะได้เข้าวัดมาท�าบุญให้ทาน 

มารักษาศลี รกัษาศลีของนกับวชคอืรักษาศลี ๘ แล้วกอ็ยูว่ดั ภาวนา 

นัง่สมาธ ิเจรญิวปัิสสนา ฟังเทศน์ฟังธรรม อนันีค้อืการปฏบิตัขิอง 

ชาวพุทธท่ีถูกต้อง ต้องมีอย่างนี้ มีผู้น�าของประเทศท�าอย่างนี้ให้

ประชาชนได้ดกูนับ้างหรอืเปล่า นายกรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตร ีวนัพระ

หยุดการท�างาน ๑ วัน เข้าวัดท�าบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม 

เดินจงกรม นั่งสมาธิ นอนวัด ถือศีลอุโบสถ มีท�ากันบ้างหรือเปล่า 

นีค่อืหน้าทีข่องชาวพทุธเรา ขัน้ต�า่นะ ขัน้น้อยทีส่ดุคอือาทติย์ละ ๑ ครัง้  

นีไ่ม่มเีลย แล้ววนัธรรมดาตอนเช้ากต้็องตกับาตรก่อนไปท�างาน รกัษา

ศีล ๕ คือจะไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด กลับบ้านตอนเย็น อาบน�้า 

รบัประทานอาหาร เสร็จแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ นัง่สมาธก่ิอนเข้านอน  

นี่มันไม่มีกันอย่างนี้ ถึงบอกว่ามันไม่มีแก่นไง ไม่มีเนื้อ มีแต่เปลือก 

เปลอืกกค็อืท�าทาน บรจิาคท�าบุญ งานกฐนิ งานผ้าป่า งานสร้างเจดย์ี  

สร้างโบสถ์นี ้โอ้โห้ ต่างคนต่างแย่งกนัท�า ประกาศช่ือเอาหน้าเอาตากนั
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พระอาจารย์ : ใช่ ชีวิตเขาก็จะวนเวียนอย่างนี้

ไปโดยไม่รู้ตัว ฆ่าตัวตายกันก็มากทุกวันนี้ เมื่อมี 

ปัญหา รับกับสภาพไม่ได้ ก็ยุติปัญหาด้วยการ 

ฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหา เพราะตัวที่ 

ถูกฆ่าเป็นเพียงหุ่นเท่าน้ันเอง ถ้าจะฆ่าต้องฆ่า 

ตัวเชิด คือตัณหาความอยากทั้งหลาย ที่ต้องฆ่า

กลับไม่ฆ่า ไปฆ่าร่างกาย 

เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนแสวงหาการตรัสรู ้  

ก็จะฆ่าร่างกายด้วยการไม่กินข้าว อดข้าวถึง 

๔๙ วัน แต่ตัวเชิดยังมีก�าลังเต็มที่อยู่ในจิตในใจ  

จึงทรงเห็นว่าความทุกข์มันอยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ที่

“พุทธศาสนาสอนให้ทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย”

ถาม : บางคนอาจจะเข้าใจว่าการปล่อยวาง
เป็นการไม่รับผิดชอบ ขี้เกียจ เกียร์ว่างค่ะ 
บางคนก็ยอมรับว่าการเกิดเป็นธรรมดา ยังไงก็ต้องเกิด 
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติ 
เขาบอกว่าทุกข์ก็ทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายก็ยอมรับ
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ร่างกาย ตัวที่ท�าให้ต้องดิ้นรนกวัดแกว่งแสวงหา

ต่างหากท่ีต้องฆ่า แล้วก็ฆ่ามันได้ ระงับมันได้ 

หยุดมนัได้ แต่ต้องเหน็ด้วยปัญญาว่าสิง่ทีอ่ยากได้

นั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ให้โทษมากกว่าให้คุณ 

ให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข เป็นสุขตอนต้น

แต่ทุกข์ตอนปลาย เวลาได้เป็นนายกฯ ก็ดีอกดีใจ 

พอตกเก้าอี้ไปก็เป็นทุกข์ 

ศาสนาสอนให้ทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย ทุกข์

ด้วยการต่อสู้กับความอยาก คนที่เลิกบุหรี่ได้น่ี

สบายกว่าคนทีต่ดิบหุรี ่คนทีเ่ลกิเหล้าได้สบายกว่า

คนที่ติดเหล้า แต่เวลาเลิกนี่มันทรมานจิตใจ แต่ก็ 

ไม่นาน ไม่กี่วัน ถ้าฝืนได้ อดได้ ทนได้ ถ้าท�าจิต 

ให้สงบได้ ก็จะไม่ยาก พอห่างไปสักระยะหนึ่ง 

ความอยากกจ็ะเบาลงไปๆ แล้วกห็มดไป ถ้าจะโผล่ 

กลับมาอีก ถ้ามีปัญญาเห็นว่าเป็นโทษมากกว่า 

เป็นคุณ ก็จะไม่กล้าแตะ
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

๒
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พระอาจารย์ : หมายความว่าพวกหูหนวกตาบอด ไม่มี

ปัญญาเข้าถึงตัวจิต ไม่รู้ว่าพลังของจิตนั้นเป็นอย่างไร 

คนที่มีพลังจิตท�าได้นะ เกิดมาแล้วเดิน ๗ ก้าว ไม่ใช่เป็น

เรื่องยากเย็นเลย ระดับจิตของพระพุทธเจ้า ระดับพระโพธิสัตว์ เป็น

เรือ่งง่ายดายมาก แต่กพ็ดูแบบคนไม่ปฏบิตั ิเรยีนอย่างเดยีว เรยีนแล้ว 

ก็เป็นเหมือนตาบอดคล�าช้างแล้วมาทะเลาะกันว่าช้างเป็นเชือกบ้าง 

เป็นงบู้าง เป็นฝาผนังบ้าง คือพวกศึกษาแล้วไม่ปฏบิตั ิดงัน้ันอย่าสนใจ

กบัพวกใบลานเปล่าท่ีเต็มไปด้วยกิเลส โมหะ อวชิชา อยูใ่นหวัใจ ไปฟัง 

หลวงปู่หลวงตาที่ไม่ได้เรียนนักธรรมดีกว่า ฟังพระที่ท่านปฏิบัติเข้า

ถึงตัวจิตดีกว่า แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไร จิตเป็นตัวที่ลึกลับ มหัศจรรย์ 

อย่างยิง่ มคีวามรูค้วามสามารถท่ีแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ

“เรียนแล้วไม่ปฏิบัติเหมือนตาบอดคล�าช้าง”

ถาม : มีการพูดกันว่า พุทธประวัติตอนที่
พระพุทธเจ้าออกบวชเพราะสาเหตุการเมือง 
และมีวิเคราะห์กันตอนพระพุทธเจ้าประสูติว่า
จะมีทารกที่ไหนก้าวเดินได้ ๗ ก้าว 
อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับพระอาจารย์
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จะเข้าไม่ถึงความจริงอันนี้ ต้องปฏิบัติแล้วจะไม่สงสัยเรื่องความรู ้

ความสามารถของพระพุทธเจ้า ส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติ มันเป็นอจินไตย  

มันอยู่เหนือวิสัยท่ีจะรู้ได้ เรื่องของจิตถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นความ

สามารถของจิต และจะไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไร

เรื่องพระพุทธเจ้าอดข้าวถึง ๔๙ วันได้อย่างไร คนธรรมดานี้อดเพียง

มื้อเย็นยังอดไม่ได้เลย นับประสาอะไรอดตั้ง ๔๙ วัน จิตของเรากับ 

จิตของท่านมันคนละระดับกัน เราไม่สงสัยเลยเรื่องที่พระพุทธเจ้า 

เกิดมาแล้วเดินได้ ๗ ก้าว ขนาดวัว ควาย มันออกมายังเดินได้เลย  

แล้วท�าไมคนระดับพระพุทธเจ้าออกมาแล้วจะเดินไม่ได้ เด็กอัจฉริยะ 

มีไม่ใช่หรือ เด็ก ๑๓ ขวบ ๑๔ ขวบ เรียนจบปริญญาก็มี ความรู้เขา

ระดับปริญญาตรี เพราะจิตของเขามันระดับอัจฉริยะ

จติน้ีท่านแบ่งไว้ ๓ ระดับ จติทีฉ่ลาดกว่าพ่อกบัแม่ จิตทีฉ่ลาดเท่ากบั

พ่อแม่ และจิตที่โง่กว่าพ่อแม่ จิตของพระพุทธเจ้าเป็นอภิชาตจิต  

อภชิาตบตุร เป็นบตุรทีฉ่ลาดกว่าเก่งกว่าพ่อแม่ กข็นาดเอาครบูาอาจารย์ 

มาสอน พระพทุธเจ้ายงัรูม้ากกว่าครบูาอาจารย์ทีม่าสอนอกี เพราะจติ 

ท่านได้ศกึษามาแล้วนบัไม่ถ้วนในอดตีชาต ิมนัตดิมากบัจติ ไม่ได้หาย

ไปไหน เราเหน็ไหมคนทีเ่กดิมาแต่ละคนมคีวามสามารถทีแ่ตกต่างกนั  

บางคนเก่งเรื่องวาดภาพ ไม่ต้องมีใครสอนก็วาดได้อย่างสวยงาม 
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บางคนก็เก่งเรื่องการแต่งเพลงแต่งดนตรี ของพวกนี้เป็นพรที่ติด

มากับตนเอง เป็นสิ่งที่เคยท�ามาในอดีตชาติ บางคนก็เก่งทางด้าน

คณิตศาสตร์ บางคนก็เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพวกนี้พ่อแม่

สอนไม่ได้ มนัไม่ได้มาจากพ่อแม่ มันมาจากกรรมทีเ่รยีกว่าการกระท�า 

ในอดตี ท่านถงึบอกว่าเรามกีรรมเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ 

กรรมเป็นผู้ให้ก�าเนิดคือการกระท�าของเราต่างๆ นานา นี่แหละที่จะ

ท�าให้เรามีความรู้ความสามารถต่างๆ 

อย่างชาตนิีเ้ราก�าลงัมาสร้างกรรม มาสร้างความรูค้วามสามารถให้กบั

จิตกัน ลองนั่งสมาธิจนได้ฌาน ชาติหน้าก็นั่งได้อย่างสบาย แต่ชาตินี้ 

ที่นั่งไม่ได้เพราะชาติก่อนมันไม่เคยนั่งกัน ชาติก่อนมันมีแต่นั่งดูละคร 

ดูทีวีกัน เข้าใจไหม เรื่องของจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ไม่เหมือนร่างกาย  

จิตเหมือนร่างกายท่ีเปล่ียนเส้ือผ้า ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเส้ือผ้า 

ของจิต แต่ตัวจิตเป็นตัวเดิม นิสัยเดิม เคยฉลาดก็ฉลาดเหมือนเดิม 

เคยโง่ก็โง่เหมือนเดิม
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พระอาจารย์ : ผู้น�าท่ีแท้จริงไม่ได้มาจากการแต่งตั้ง  

ผู้ที่มีต�าแหน่งจากการแต่งตั้งไม่ใช่ผู้น�าที่แท้จริง อย่าง

พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครแต่งตั้งท่าน การแต่งตั้งผู้น�าเป็น

เรือ่งลทัธ ิแต่ไม่ใช่พระพทุธศาสนา เวลาทีพ่ระพุทธเจ้าท่าน 

จะปรินิพพาน ท่านก็ไม่ได้ทรงเเต่งตั้งใครขึ้นมาเป็น

ศาสดาแทนพระองค์ท่าน แต่พระพุทธเจ้ากลับตอบคนที่

ทูลถามว่ามีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเธอ

ดงันัน้ ผูน้�าของพวกเรา คอื พระธรรมวินัย พระธรรมค�าสอน 

พระไตรปิฎกท้ัง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ อันนีแ้หละคือ

ผูน้�าของเรา ไม่ใช่พระองค์นั้นพระองค์นี้ แต่ถ้าท่านเป็น

พระอรหันต์ก็จะมาช่วยขยายความช่วยให้พระไตรปิฎก

ที่รู้สึกว่ายากเย็นมาอธิบายให้เข้าใจง่ายแสนง่ายเท่าน้ัน  

“พระวินัย คือ ผู้น�า”

ถาม : พระอาจารย์ครับ ช่วงนี้ชาวพุทธ
มีการหวั่นใจกันว่าใครจะมาเป็นพระสังฆราชฯ 
พระองค์ที่ ๒๐ เป็นผู้น�าสงฆ์ 
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แต่ไม่ต้องแต่งตั้งผู้สืบทอดเพราะเป็นเรื่องทางโลก ที่คิดแบบทางโลก 

คอืต้องมผีูน้�า กเ็ลยคิดว่าพระพทุธศาสนาต้องมผีูน้�า แต่จรงิๆ แล้วทาง 

พระพุทธศาสนาไม่ต้องมีผู้น�า ผู้น�าของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ

การแต่งตั้ง แต่เกิดจากคุณธรรมของแต่ละท่าน ใครมีคุณธรรม 

คนนั้นแหละเป็นผู้น�าโดยอัตโนมัติ แล้วจะมีผู้แสวงหามาเดินตาม 

เรือ่งการแต่งตัง้เป็นเรือ่งลทัธ ิคล้ายพระพทุธศาสนาแต่ไม่ใช่ เพราะ

พระพุทธศาสนาไม่มีการแต่งตั้งผู้น�า

ดงันัน้ผู้ปฏบิตัอิย่ากงัวล เรามผู้ีน�าตลอดเวลาอยู่แล้วคอืพระธรรมวนัิย 

ของพระพทุธเจ้านัน่แหละ พระสูตรส�าคัญๆ ไม่กีพ่ระสตูรกพ็าพ้นทกุข์ 

ได้แล้ว แต่ใครจะเป็นผูน้�า เรากไ็ม่ปฏเิสธ เพราะเรายงัอยูใ่นกรอบของ 

การสมมุติอยู่ เขาให้มีผู้น�าก็ต้องรับทราบไป แต่จะเดินตามหรือไม่ 

กต้็องดกู่อนว่าจะพาไปทางไหน พาไปลงนรกกไ็ม่ไปอยูด่ ีพระพทุธเจ้า

สอนว่าอย่าไปเชื่อ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขา

พาเราไปมันถูกหรือมันผิด พาไปนรกหรือไปสวรรค์ พระพุทธเจ้า 

ท่านฉลาด มธีรรมะทีค่อยปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ถกูสิง่ต่างๆ 

พาหลงไปได้
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พระอาจารย์ : เป็นของไร้สาระทั้งนั้นแหละ  

เป็นตุก๊ตาหลอกเด็ก จิตท่ีไม่มปัีญญากเ็หมอืนเด็ก  

ให้ตุก๊ตาเดก็ เด็กเอาไปเล่นกด็อีกดใีจ คดิไปต่างๆ 

นานากับตุ๊กตา ความจริงก็แค่ตุ๊กตาเท่านั้นเอง 

เป็นวัตถุชิ้นหนึ่ง มันไม่มีพลานุภาพอะไรในวัตถุ

เหล่านั้น

พระสายปฏิบัตินี้ท่านไม่สนใจเร่ืองวัตถุมงคล

ต่างๆ ท่านสนใจอยู่กับกรรมอย่างเดียวเท่านั้น 

ท่านจงึตัง้หน้าตัง้ใจปฏบิตัแิต่กรรมด ีคอื เจริญศลี  

“ความส�าคัญของพระพุทธรูป”

ถาม : พระกรรมฐานหรือพระสายป่าคิดเห็นอย่างไร
กับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจ�าพวกพระเครื่อง
หรือเครื่องรางของขลัง ถ้าหากตัวผู้บูชาไร้ซึ่งจิตใจ
ฝักใฝ่ธรรม พลานุภาพที่เชื่อนั้นจะเกิดหรือไม่
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สมาธ ิปัญญา ทีเ่ป็นทางไปสู่ความเป็นมงคลอย่างแท้จรงิ นอกนัน้แล้ว 

เป็นของปลอมของหลอกทัง้นัน้ ของจรงิของแท้อยูท่ีก่รรม คอืการกระท�าดี  

คิดดี ท�าดี พูดดี เท่านั้น ถึงจะได้สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างแท้จริง

ดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆ แต่ก็ 

ไม่ต้องไปประมาท ไม่ต้องไปลบหลู่ ใครจะเชื่อก็ปล่อยเขาเช่ือไป  

ใครเขาจะให้มาก็รับไว้ ขอบอกขอบใจอนุโมทนาว่ากันไปเพื่อไม่ให ้

เสียน�้าใจ เสร็จแล้วก็เอาไปวางในที่สมควรก็พอ เห็นไหม ฝรั่งมันตัด 

เศยีรพระไปตัง้เป็นของประดบัในบ้าน ไม่เหน็มนัตายเลย ไม่เหน็อะไร 

เกิดขึ้นเลย มันก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไร เพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นเพียงวัตถุ 

ชิน้หนึง่เท่านัน้เอง เพยีงแต่ว่ามคีวามหมายต่อผูท้ีรู่ค้วามหมายของวตัถ ุ

ชิ้นนั้น การมีพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องภัยอันตรายต่างๆ 

เพราะปกป้องไม่ได้ พระพุทธรูปนีมี้ไว้เพือ่ให้เราระลกึถงึค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้า ให้ระลึกถึงวิธีการด�าเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เรา

ปฏิบัติตามเท่านั้นเอง ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรมากไปกว่านั้น

ดงันัน้อย่าไปหลงกับเร่ืองวตัถุต่างๆ แต่กไ็ม่ต้องไปลบหลู ่พระบางรปู 

ท่านถึงกับลบหลู่พระพุทธรูป อันนี้ก็ไม่สมควร เพราะว่ามันเป็น 

การท�าลายจติใจของผูท้ีเ่ขายงัหลงยงัมคีวามเคารพอยู ่ถงึแม้ตวัเอง 

จะคิดว่าไม่มีความส�าคัญอะไร ก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่ ไปท�าลาย 
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ศรัทธา แต่บอกสอนได้ว่าพระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่ออะไร ให้เข้าใจ 

ความหมายของการมีพระพุทธรูปท่ีถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ได้  

ถ้าทุกครัง้ทีเ่ราเหน็พระพุทธรูปแล้วท�าให้เราอยากจะท�าบญุ รกัษาศลี  

ปฏบัิตธิรรม อย่างนีก้ด็ ีดกีว่าไม่มพีระพทุธรูป แต่ถ้าเห็นพระพทุธรูป 

แล้วคิดว่า โอ๊ย เราจะปลอดภัย เราจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ขโมย

จะไม่ขึน้บ้าน ท�ามาค้าขายจะไม่ล่มจม อนันีก้เ็ป็นความหลง เพราะ

มันขัดกับหลักของความจริง

ความจริงก็คือ อนิจจัง คือไม่เที่ยงเท่านั้นเอง อนัตตา ก็คือไม่มีใคร 

ไปควบคมุบังคับไปส่ังให้เหตุการณ์เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนีไ้ด้เสมอไป  

ทุกส่ิงทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเส่ือมไปเป็นธรรมดา มีเกิดก็ต้อง 

มีดับไป ไม่มีใครมายับยั้งความจริงอันนี้ได้ เปล่ียนแปลงความจริง

อันนี้ได้ นี่คือส่ิงท่ีเราควรจะเข้าใจ แล้วเราจะได้ปฏิบัติกับส่ิงต่างๆ  

ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง



26

พระอาจารย์ : กราบครั้งแรกก็ระลึกถึงพระพุทธคุณ  

คร้ังที ่๒ กร็ะลกึถงึพระธรรมคุณ คร้ังท่ี ๓ กพ็ระสงัฆคณุ  

พุทโธ ธัมโม สังโฆ แต่สมัยนี้เขากราบพระ ๑ ๒ ๓ กัน 

เอ้า ลูกกราบพระ ๑ ๒ ๓ 

หลวงตาท่านพยายามสอนว่า กราบพทุโธ กราบธมัโม กราบ

สงัโฆ ระลกึถงึพระพทุธเจ้า อนัน้ีมนักไ็ม่ได้ระลกึถงึตอนที่

เรากราบหรอก เพียงแต่ให้เรารู้ว่าเรากราบอะไร ถ้าเรา 

ไม่รู ้ก็ให้ไปศึกษาเสีย ไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าคือใคร  

พระธรรมค�าสอน สอนอะไร พระสงฆ์สาวกท่านเป็น 

สงฆ์สาวกได้อย่างไร ให้เราไปศึกษา ศึกษาแล้วเราจะได้

“กราบ ๓ ครั้ง
เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ”

ถาม : การกราบ ๓ ครั้ง ของชาวพุทธ
ควรวางจิตวางใจอย่างไรครับ
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เห็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ท่านยิ่งใหญ่  

ที่เรากราบเพราะท่านยิ่งใหญ่ ท่านอยู่เหนือโลก อยู่เหนือความทุกข์ 

อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด พวกเรานี้ยังติดอยู่กับการเวียนว่าย 

ตายเกดิ เหมอืนกบัการตดิคกุ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านเป็น 

เหมือนคนแหกคุก ท่านแหกคุกได้ ถ้าเราอยากจะเเหกคุก เราก็ต้อง

ศึกษาวิธีการแหกคุกจากท่าน ถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์

จากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้ว 

นี่คือเจตนารมณ์ของการมีถาวรวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระธาตุ  

สร้างเจดย์ีเพ่ือบรรจุพระธาตุไว้เพ่ือจะได้อยูไ่ปนานๆ ถ้าไม่มทีีบ่รรจเุกบ็ไว้ 

อยู่ในทีไ่ม่ถาวรกห็ายได้ แต่ถ้าเก็บไว้ท่ีถาวรกอ็ยูไ่ด้ ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี  

เรามีเจดีย์กราบไหว้กันทุกวันนี้ก็ให้เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์เท่านัน้เอง เพราะสมยัก่อนไม่มีหนงัสอื หรอืถ้ามกีไ็ม่แพร่หลาย  

คนรูห้นังสอืกม็น้ีอย กเ็ลยต้องสร้างท่ีเกบ็พระธาตใุห้มนัเด่นให้มนัใหญ่ 

ใครมากม็องเหน็กอ็ยากจะรูว่้าคอือะไร ต้องการอยากจะรู ้อยากจะศกึษา  

ศึกษาแล้วปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์ แต่ถ้าคนดูแล้วเฉยๆ ไม่สนใจ  

ก็ไม่ได้รับประโยชน์
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พระอาจารย์ : เพราะว่าคนที่สอนก็ไม่รู้ สอนมา

ตามรปูแบบฉบบั ไม่ได้คิดว่าท�าเพือ่อะไร ถ้าไม่ได้ 

ปฏิบัติจะไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติต่างๆ ที่เราท�าไปนี้ 

“ความหมายการเวียนเทียน”

ถาม : พระอาจารย์ครับ การเวียนเทียนคือ 
การปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้า 

พระอาจารย์ : เป็นอุบายสอนให้ญาติโยมได้ 

เดินจงกรมไง เดินจงกรมก็ให้เจริญพุทธานุสสติ  

ให้สวดอติิปิ โส อะระหงั สัมมา ไป อนันีก้เ็รยีกว่า 

เป็นอุบายสอนให้คนที่ภาวนาไม่เป็นได้ภาวนา

เท่านั้นเอง ก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชา เป็นปฏิบัติบูชา 

เป็นการบูชาที่แท้จริง

ถาม : ผู้คนไม่ค่อยรู้ จริงๆ แล้วควร
จะอธิบายให้คนรู้แล้วเดินให้มีสติ 
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มีเหตุมีผลมาอย่างไร ทุกอย่างมีเหตุมีผลหมด ถ้าเป็นค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้านี้มีเหตุมีผลที่จะดึงให้เราเข้าสู่มรรคทั้งนั้น ให้เราเข้าสู่

การปฏบิตัธิรรม ให้เข้าสู่ปัญญาความรูค้วามฉลาด แต่เรามาเรยีนกนั 

แบบนกแก้ว ท่องคมัภร์ีกนัมาแล้วถ่ายทอดกนัมาโดยทีไ่ม่รูเ้หตรุูผ้ลว่า

ท่องกันท�าไม สิ่งที่ท่องมีความหมายอะไรอย่างไรก็ไม่รู้กัน

พระอาจารย์ : พิธีกรรมก็เป็นเหมือนกับขั้นตอน

ของการปฏิบัติ พิธีกรรมก็มีไว้ให้เราได้เข้าสู่การ

ปฏิบัติ ถ้าเราเข้าสู่การปฏิบัติแล้ว เราก็ไม่ต้องมี

พธิกีรรมกไ็ด้ แต่คนท่ียงัปฏบัิตไิม่เป็นกอ็าจจะต้อง

อาศยัพธิกีรรม เหมอืนเด็กตอนทีย่งัเดนิไม่ได้กต้็อง

อาศัย walker ให้เด็กหัดเกาะเดินไปก่อน แต่พอ

เด็กเดินได้แล้ว walker ก็โยนทิ้งไป

ถาม : ดังนั้นผู้ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอยู่แล้ว
หรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว พิธีกรรมเหล่านี้
ก็ไม่มีความจ�าเป็นใช่ไหมครับพระอาจารย์
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คนที่เข้าสู ่การภาวนาแล้วก็ทิ้งหมดได้ พิธีกรรมต่างๆ  

บุญต่างๆ ก็ทิ้งได้หมดเลย กฐิน ผ้าป่า หรืองานวันเกิด  

งานวนัตาย งานเผาศพนี ้ทิง้ได้หมดเลย เพราะมนัไม่จ�าเป็น 

ส�าหรับผู้ภาวนา มันกลับท�าให้เสียเวลาหรือดึงจิตให้ลงต�่า 

คนภาวนาเขาต้องปลกีวเิวก ต้องเข้าป่า อยูบ่นเขาตามล�าพงั 

คนเดียว อย่างหลวงปู่มั่นไปอยู่เชียงใหม่ ๑๐ ปี นั่นแหละ 

ถ้าถึงขั้นภาวนาแล้วต้องเป็นอย่างนั้น

ดังนั้นพอเราเป็นนักบวชแล้วอย่าไปท�างานของนักบุญ  

งานผ้าป่า งานกฐนิ งานฉลองเจดย์ี งานฉลองโบสถ์อะไรนี้  

ไม่ใช่งานหน้าท่ีของนักบวชแล้ว นักบวชต้องเข้าสูท่างจงกรม  

เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิเจรญิสต ิพจิารณาปัญญา อนัน้ีเป็นงาน 

ของนักบวช
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พระอาจารย์ : ค�าว่า พระสงฆ์ ในความหมายของ 

ไตรสรณคมน์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ 

พระสงฆ์ทีเ่ป็นพระอริยะตัง้แต่ชัน้โสดาบนัข้ึนไป เป็นพระ

ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศีลท่านบริสุทธิ์ ยึดพระวินัย

ในการปฏิบัติเป็นหลัก

ส่วนคนที่บวชห่มเหลืองแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็ไม่ใช ่

พระอริยะ ก็เป็นเพียงภิกษุหรือภิกขุ เพราะการโกนคิ้ว  

โกนผม ห่มเหลืองแล้ว ไม่ใช่ว่ากเิลสจะหายไป แต่ต้องปฏบิติั 

ให้เห็นสัจธรรม ถงึจะเรียกว่าพระสงฆ์ในพระพทุธศาสนา

“ความหมายของค�าว่าพระสงฆ์”

ถาม : อยากทราบความหมายของ
ค�าว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
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พระอาจารย์ : ใช่ ความรู้มีทัง้ทีเ่ป็นคณุเป็นประโยชน์และ

ทีเ่ป็นโทษ เป็นดาบสองคม ใช้ให้เป็นประโยชน์กไ็ด้ ใช้ให้

เกิดโทษก็ได้ เอามาหั่นเนื้อหั่นผักก็เป็นประโยชน์ เอาไป

ตัดมือตัดแขนคนอื่นก็เป็นโทษ ความรู้ก็เหมือนกัน อยู่ที่

เราจะเอาไปใช้ในทางไหน เอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลส

ก็เป็นโทษ เอาไปเป็นเครื่องมือของธรรมะก็เป็นคุณ เช่น 

โฆษณาธรรมะ พอคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าวัด อย่าง 

บางวัดขึ้นป้ายเบ้อเริ่มเทิ่มอยู่ตามริมถนน ใครเห็นแล้วก็

อยากจะเข้าวัดกนั เพยีงแต่ว่าทางศาสนาไม่ค่อยเน้นแบบนี้  

ไม่ต้องการดงึคนเข้ามาด้วยของล่อหลอก อยากจะให้เข้ามา 

สัมผัสกับความจริงมากกว่า โดยอาศัยคนที่ได้สัมผัสกับ

ของจริงช่วยเผยแผ่

“ในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์มากมาย
โดยไม่ต้องมีสื่อโฆษณา”

ถาม : อาชีพที่ท�าอยู่ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่า
จริงๆ แล้วมันก็มีทางเลือก
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อย ่างพระพุทธเจ ้าตอนที่ทรงเผยแผ ่ธรรมะ 

ครัง้แรก กม็ุง่ไปท่ีคนท่ีสามารถรบัถ่ายทอดธรรมะ

ได้เร็วและง่าย ก็คือพระปัญจวัคคีย์ เพราะสอน 

ครั้งเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว สอนอีก 

สองครัง้สามครัง้กไ็ด้บรรลุเป็นพระอรหนัต์กนัหมด  

ไม่ต้องเหนื่อยยาก ต่อจากนั้นก็อาศัยท่านเหล่านี้

เป็นสื่อเป็นผู้ไปโฆษณาต่ออีกที ทั้ง ๕ องค์ก็แยก

กันไป ๕ ทศิทาง ไปเจอใครทีไ่หนกส็อนแบบเดยีว 

กับที่พระพุทธเจ้าทรงสอน พอได้ยินได้ฟังก็บรรลุ

เป็นพระอรหันต์กันข้ึนมา ก็ช่วยกันกระจาย 

พระธรรมค�าสอนให้แผ่กว้างไกลออกไปจนถึง 

ทุกวันนี้ ในสมัยพุทธกาลจึงมีพระอรหันต ์

ปรากฏขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกองโดยไม่ต้อง

มีสื่อโฆษณา เพราะการใช้สื่อโฆษณามันไม่เป็น

ธรรมชาติ
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“ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสามารถปิดอบายได้”

ถาม : สืบเนื่องจากที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่อง
การสร้างเสนาสนะ พอดีมันมีเหมือนกับเป็นค�าเชื่อ 
ค�ากล่าวว่าสร้างเจดีย์แล้วจะได้กุศลแรง 
จะปิดอบายได้

พระอาจารย์ : ไม่จริง

ถาม : จะปิดอบายได้ก็ต้องเป็น
โลกุตตระอย่างเดียวใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : คอืปิดอบายกต้็องรกัษาศลี ๕ ให้ได้

นัน่แหละ คือไม่ท�าบาป กม็พีระโสดาบนัเท่านัน้

ที่จะสามารถรักษาศีล ๕ ได้โดยตลอดเวลา  

ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
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พระอาจารย์ : เป็นเพยีงก้าวแรกทีจ่ะน�าไปสูก่าร

ปิดอบาย คือจะท�าให้เกิดศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ มีจริง เมื่อเชื่อแล้วก็จะเกิด

ศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติ พอศึกษาแล้วปฏิบัต ิ

ก็จะบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกข้ึนมา มันก็จะ

ปิดอบายได้ 

ไม่ใช ่ว ่าเพียงแต่ไปอินเดียแล้วจะปิดได้เลย  

เหมือนมาที่นี่ก็ปิดไม่ได้ มาที่นี่แล้วก็ต้องกลับไป

ปฏิบัติต่อ ถ้าปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้

กจ็ะปิดอบายได้ เพราะพระโสดาบนันีจ้ะรกัษาศลี

ยิ่งกว่าชีวิต ท่านไม่เสียดายชีวิตเพราะท่านเห็น

ว่าร่างกายน้ีไม่ใช่ตัวท่าน ร่างกายนี้จะท�าบาป

หรือไม่ท�าบาปกต้็องตายอยูด่ ีแต่ผู้ทีท่�าบาปนีค้อื

ใจจะต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไป ท่านเห็นชัด 

ถาม : อย่างนี้ที่เขาบอกว่า
ไปอินเดียแล้วจะปิดอบายได้ ๑ ชาติ 

ก็ไม่ใช่ซิครับ
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เหมือนกับเราเห็นว่าถ้าท�าผิดกฎหมายนี้ก็จะต้องติดคุกแน่นอน  

แล้วเรากไ็ม่กล้าท�ากัน แต่คนสมยัน้ีเขาเก่ง เขามวีธิทีีไ่ม่ติดคกุได้  

เขาเลยท�ากัน อันนั้นก็ช่วยไม่ได้ แต่อบายนี้ไม่มีวิธีกั้นได้  

ถ้าท�าบาปแล้วก็ต้องไปแน่ๆ เงินก็ปิดไม่ได้ มีวิธีเดียวก็คือต้อง 

ไม่ท�าบาปเท่านัน้เอง ต้องรักษาศลีให้ได้ และการจะรกัษาศลีได้ 

กต้็องรูว่้าร่างกายนีเ้รารกัษามนัอย่างไรกรั็กษามันไม่ได้ ยงัไง 

ก็ต้องตายอยู่ดี

ดังนั้นการท่ีจะไปท�าบาปเพื่อรักษาร่างกายน้ี จึงเป็นวิธีท่ีผลัก

ให้เราไปใช้กรรมในอบาย สู้ยอมปล่อยให้ร่างกายตายไปดีกว่า 

แล้วเราไม่ท�าบาป เราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไป  

นี่พระโสดาบันท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของท่าน เห็นว่ามัน

จะต้องตาย ท่านก็เลยไม่ต้องไปรักษามัน เวลาอดข้าวอดยาก

ขาดแคลนก็ไม่ไปลักขโมย ไม่ไปท�าบาปที่จะหาอาหารหายามา

รักษาร่างกาย ถ้าจะหากห็าโดยวิธไีม่ท�าบาป ถ้าหาไม่ได้กป็ล่อย

ให้มันตายไป รักษาก็ตายอยู่ดี ไม่รักษาก็ตายอยู่ดี ช้าหรือเร็ว

เท่านัน้เอง แต่ท�าบาปแล้วต้องไปใช้กรรมในอบาย ถ้าไม่ท�าบาป

ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย
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พระอาจารย์ : คือไม่ได้ให้ไปเชื่อแต่

ต ้ อง เอามาพิสู จน ์ ว ่ าสิ่ งที่ เ ราอ ่ านใน 

พระไตรป ิฎกนี้ กับ เวลาที่ เ ราปฏิ บั ตินี้ 

เหมือนกันไหม ถ ้ามันไม ่ เหมือนกันนี้  

เราก็ต้องเอาไปพิสูจน์กับสิ่งที่เราได้สัมผัส

เป็นตวัหลกั เข้าใจไหม เช่น ในหนงัสอืโบรชวัร์ 

ขายรถเบนซ์นี้ เขาว่าคุณภาพดีอย่างนั้น 

ดอีย่างนี ้คณุไปซ้ือมาและไปเจอคนัทีม่นัไม่ดี  

คุณจะว่าโบรชัวร์ถูกหรือผิด เห็นคนบางคน

“จิตของพระอรหันต์ต่างกับจิตปุถุชนผู้มีกิเลส”

ถาม : พระอาจารย์คะ อ่านในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น 
ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์และ ม.ล.จิตติ ทีเ่ขยีนบทความหลงัจากอ่าน
ประวัติหลวงปู่มั่น โดยเฉพาะสภาวธรรม แล้วหลวงตา 
ก็ชี้แจงว่าอย่าเอาพระไตรปิฎกเปรียบเทียบกับจิตคน
ที่ปฏิบัติแล้ว เหมือนกับว่าไม่ต้องไปเชื่อว่าสภาวจิตที่
ปฏิบัติเป็นอย่างไร เพราะว่าเหมือนเป็นการจ�าต่อๆ กัน
มาเหมือนรุ่นต่อรุ่น
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ต้องเอารถไปประจานที่หน้าโชว์รูมเลยใช่ไหม ขอเปลี่ยนใหม่ 

มันก็ไม่ยอมให้เปล่ียน นี่มันต้องดูที่ความจริง อย่าไปดูแต่ตัว 

ที่โฆษณา แต่ไม่ให้ปฏิเสธสิ่งที่โฆษณา เพราะว่าสิ่งที่โฆษณามัน 

กถ็กู เพยีงแต่ว่ามนัอาจจะไม่ครบถ้วนบรบิรูณ์ เข้าใจไหม ดงันัน้ 

สิ่งที่ไม่มีในโบรชัวร์น้ีแสดงว่ามันจะไม่มีในรถใช่ไหม บางทีเขา 

ไม่ได้ลงทุกอย่าง เขาอาจจะลงตัวที่เป็นจุดส�าคัญๆ ให้รู้ว่ารถ 

คันนี้มีสมรรถภาพอะไร แต่จุดเล็กๆ น้อยๆ มีอีกเยอะเเยะที่เขา

ไม่ได้ลงก็มีอยู่ ดังนั้นถ้าไม่มีในโบรชัวร์ก็แสดงว่าไม่ใช่รถที่เขา

โฆษณาไว้ซิ นี่คือความหมาย

พระพทุธเจ้าบอกว่าธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าสอนนีเ้ป็นเหมอืนใบไม้

ในก�ามอื เข้าใจไหม แต่ความรู้ทีไ่ด้จากการปฏบิตันิีเ้หมอืนใบไม้

ในป่า พระพทุธเจ้าถามพระภกิษวุ่าใบไม้ในก�ามอืเรากบัใบไม้ 

ในป่าอันไหนมันจะมากกว่ากัน แต่สิง่ทีเ่รารูท้ีเ่ราเหน็ท่ีเราไม่ได้ 

เอามาสอนเพราะเราเห็นว่ามันไม่ส�าคัญส�าหรับที่จะท�าให้เธอ 

ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะสอนแล้วเดี๋ยวมันจะท�าให้ 

หลงทางไป จะไปสนใจกบัเร่ืองทีไ่ม่ส�าคญั

เร่ืองที่ส�าคัญก็คือทุกข์เกิดขึ้นแล้ว รู้ว่าเหตุของทุกข์เป็นอะไร 

ถ้ารู้แล้วละมนัได้หรอืเปล่า หาเครือ่งมอืทีจ่ะมาละมนัได้หรอืเปล่า  
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ให้รู้แค่นี้ รู้แค่ ๔ อย่างนี้พอแล้ว แต่ส่วนเรื่องเวลาเข้าสมาธิแล้ว

มีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมมาโปรดน้ี มันไม่ได้ 

ท�าให้ทุกข์น้อยลงหรือมากขึ้นแต่อย่างใด เข้าใจไหม มันเป็น 

เรื่องอจินไตยส�าหรับพวกเรา พวกเรามันเป็นเหมือนเดก็อนบุาล  

ครเูขาไม่มาสอนทฤษฎเีรือ่งสร้างระเบดินิวเคลยีร์หรอก 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

ดงันัน้สิง่ทีห่ลวงปูม่ั่นท่านเหน็ท่านเจอนี ้ท่านอยูใ่นระดบัสงูแล้ว  

อยู่ระดับอุดมศึกษาแล้ว หรืออยู่ระดับจบปริญญาแล้ว หรือ 

เขาเรียกว่า Postdoctoral ระดับเหนือปริญญาเอกไปแล้ว 

ท�าวิจยัแล้ว วิจยัค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ ทีไ่ม่มใีนต�ารา ความรู้ 

ใหม่ๆ เกดิจากใคร เกิดจากพวกทีไ่ปค้นคว้าหาความจริงทีไ่ม่มี 

อยู่ในต�ารา 

สมัยก่อนนี้มีต�าราไหนบอกว่าโลกนี้มันกลม ไม่มีหรอก ทุกคนก็

คิดว่าโลกนี้มันแบนใช่ไหม ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลใช่ไหม 

กลัวเดี๋ยวจะตกขอบออกไป แต่พอมีคนกล้าที่จะพิสูจน์ว่ามันจริง
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หรือเปล่า ก็เลยยอมเสี่ยงตายดู ก็วิ่งไปเท่าไร ไม่เห็นมันตกขอบ

สักที จนกระทั่งมันย้อนกลับมาท่ีเดิม เขาก็เลยได้ข้อสรุปว่า 

โลกนี้มันกลมนี่หว่า ใช่ไหม วิ่งไปเที่ยวเดียวกันนี้แต่ท�าไมมัน 

กลับมาที่เดิมได้ ถ้ามันไม่กลม มันจะกลับมาที่เดิมได้ไหม

นี่แหละความรู ้ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติกับความรู ้ที่ได้จากการ 

อ่านหนังสือนี้มันไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ใช่ผิดนะ ความรู้ใน 

พระไตรปิฎกนี้ถูกต้องทุกอย่าง แต่คนอ่านแล้วแปลไม่เข้าใจ

ความหมายเอง คนอ่านแล้วคดิว่าพอคนบรรลถุงึนพิพานแล้วสญู  

กเ็ลยคดิว่า เอ อยูด่ีๆ  ปฏบิตัแิทบเป็นตาย พอตายแล้วสูญ แล้วจะ 

ไปปฏิบตัทิ�าไมให้มันเหน่ือยใช่ไหม เหมอืนคุณเอาผ้าไปซกัให้มนั

ขาวให้มันสะอาด พอสะอาดปั๊บ ผ้าหายไปเลย มันมีที่ไหน อันนี้

พวกที่คิดว่าพระอรหันต์สูญ พระนิพพานสูญ คิดอย่างนี้ พอถึง

นิพพานแล้วสูญหมด จะกลับมาติดต่อกับใครไม่ได้แล้ว ท�าไมจะ

ตดิต่อไม่ได้ กพ็ระมารดาของพระพทุธเจ้าทีย่งัไม่เป็นพระอรหนัต์
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ยังติดต่อได้ แล้วพระอรหันต์ไม่มีกิเลส ท�าไมจะติดต่อกันไม่ได้ 

ถ้าจะติดต่อกัน มันก็จิตเหมือนกัน 

จติของพระอรหนัต์กบัของคนผูม้กีเิลสมันแตกต่างกนัตรงไหน 

กแ็ตกต่างกนัตรงทีม่กีเิลสกบัไม่มกิีเลส กเ็หมอืนกบัเสือ้ผ้าทีม่นั

สกปรกกับเสื้อผ้าที่สะอาด มันต่างกันตรงไหน เสื้อผ้ามันก็เป็น

เสื้อผ้าเหมือนกัน ก่อนซักกับหลังซักมันต่างกันตรงไหน มันก็ 

ต่างกนัตรงท่ีมกีล่ินเหม็นหรอืไม่มกีลิน่เหมน็เท่าน้ัน แต่เสือ้ผ้ามนั

ก็ยังตัวเดียวกันอยู่นั่นแหละ จิตก็เหมือนกัน จิตที่สะอาดบริสุทธิ์

แล้วมันจะสูญหายไปไหน แล้วท�าไมจะติดต่อกับจิตดวงอื่นไม่ได้

ถ้าจะติดต่อกัน แล้วพระพุทธเจ้าไปติดต่อกับพระพุทธมารดาได้

อย่างไร แล้วเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีต พระพุทธเจ้าไปรู้ได้

อย่างไรถ้าไม่ได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน จะไปรู้ชื่อของ

พระพุทธเจ้าองค์ก่อนได้อย่างไร 



42

พระอาจารย์ : ก็ต้องดูมาตรฐานของอาจารย์ 

เช่น ดูพระพุทธเจ้าก่อน ดูพระอรหันตสาวกก่อน  

ไปศกึษาพระพทุธประวัต ิ ศกึษาพระธรรมค�าสอน

ของพระพทุธเจ้า ศกึษาประวตัขิองพระอรหนัตสาวก  

ศกึษาค�าสอนของท่านแล้วเราเอาประวตัขิองท่าน 

เอาค�าสอนของท่านมาเปรียบเทียบกับครูบา

อาจารย์ที่เราสงสัยว่าเป็นของแท้หรือของเทียม 

เราก็พอที่จะวัดได้ เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อของ 

อะไรสักอย่างหนึ่ง บางทีเราต้องไปเอาของ

ตวัอย่างมา แล้วไปเปรยีบเทยีบกบัของทีเ่ราซือ้ว่า 

เหมือนกันหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนกัน เราก็รู้ว่า 

“วิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของเทียม”

ถาม : วิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของปลอม 
ดูและมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าค�าสอนของท่าน 
จะพาเราหลงทางหรือพาพ้นทุกข์ได้จริง
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มันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริง เราก็อย่าซื้อ แต่ถ้าเรา 

ไปซือ้โดยทีเ่ราไม่มขีองจรงิไปเปรยีบเทยีบ เรากไ็ม่รูว่้า 

จริงหรือไม่จริง

ดงันัน้เรามขีองทีเ่ราจะเปรยีบเทยีบได้ เรามปีระวตัขิอง

พระพุทธเจ้า เรามีพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ดูว่าท่านอยู่อย่างไร ท่านปฏิบัติอย่างไร ท่านอยู่แบบ

นัง่รถเบนซ์ กนิหูปลาฉลาม สัง่อาหารกนิ หรอืว่าท่าน

อยู่แบบมักน้อยสันโดษ บิณฑบาต ใช้ผ้าบังสุกุลหรือ 

ใช้ผ้าไหมใช้ผ้าแพรผ้าสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนา 

ของอย่างน้ีวัดได้ดูได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง  

ท่านเป็นแบบฉบบั เป็นของแท้ของจริง แล้ววัดดตูรงนัน้
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“เอาครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยงอย่าง”

ถาม : ถ้าในชีวิตประจ�าวันของเรานี้
เอาครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยงอย่าง 
คือท�าตัวสมถะ ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย มัธยัสถ์ 
อะไรท�านองนี้ มันก็จะเกื้อหนุนให้ใจเราโน้มไป
ในทางที่จะละวางมากขึ้นใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ใช่ เพราะตัวฟุ่มเฟือยคือ 

ตวัฉดุเอาเวลาของเราไปหมด เมือ่เราฟุ่มเฟือย 

เราก็ต้องหาเงินหาทองแล้วก็หาเวลาไปใช้กับ

สิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหลาย เคยซื้อของร้านเดิมๆ  

จนเบ่ือแล้ว ก็ต้องบินไปเมอืงนอกต่อ ตอนต้น 

ก็บินใกล้ๆ ไปแค่ฮ่องกง ญี่ปุ่น ต่อไปก็บินไป

ยโุรป บนิไปอเมรกิา ยิง่มเีงนิมทีองมากเท่าไร

ก็จะท�าอย่างนี้
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พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเสมอ

เวลาเราจะใช้อะไร ทรงสอนให้พิจารณาทุกครั้งไป เช่น 

เวลาจะสวมใส่เส้ือผ้าห่มจวีรกใ็ห้พิจารณาว่าห่มเพ่ือปกปิด

ร่างกาย ปกปิดอวัยวะ ป้องกนัความหนาวความเยน็ไม่ให้

มาท�าให้ร่างกายเจบ็ไข้ได้ป่วย ไม่ได้ห่มเพ่ือความสวยงาม

จากเส้ือผ้าอาภรณ์ ความสวยงามทีแ่ท้จรงิต้องสวยด้วยใจ  

สวยด้วยศีลธรรม สวยด้วยความเมตตากรุณา ไม่ได้

สวยด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ เสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ไว้เพียง

เพื่อปกปิดร่างกายไว้เท่านั้น เวลาฉันอาหารก็ให้ฉันเพื่อ

ระงับดับความหิวของร่างกาย รับประทานอาหารแบบ 

รบัประทานยา เยยีวยารกัษาโรคคอืความหวิ ไม่ได้รับประทาน 

เพื่อรสชาติ เพื่อความสนุกสนานเฮฮา กินข้าวคนเดียว 

กนิไม่ได้เพราะเหงา ต้องโทรศพัท์ชวนเพือ่นออกไปกนิข้าว 

ข้างนอกกัน แล้วก็ไม่ได้กินเฉยๆ ต้องดื่มของมึนเมา

ถาม : ที่จริงเสื้อผ้าใส่ไม่กี่ชุด
มันก็พอแล้วนะครับอาจารย์
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ประกอบไปด้วย ซึ่งไม่จ�าเป็นเลย เป็นการสูญเสียทรัพย์ที่หามาด้วย

ความยากล�าบาก สูญเสียเวล�า่เวลา ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ความสขุ 

ก็เป็นความสุขแบบควันไฟท่ีลอยมาแล้วก็กระจายหายไปในอากาศ  

สุขในขณะที่เรารับประทานกันเท่านั้นเอง พอแยกกันกลับบ้านแล้ว 

ก็หายไปหมด ทิ้งไว้แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ทิ้งไว้แต่

ความอยากทีจ่ะต้องโทรศัพท์ชวนกนัไปหาความสขุแบบนัน้อกี ความสขุ 

ของเราจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิต

นี่คือวิถีทางของคนในโลก เขาหาความสุขกันแบบนี้ แต่ไม่เคยเจอ

ความอิม่ความพอในจิตใจเลย ความอิม่ความพอจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่

เราระงบัดบัความอยากต่างๆ แม้จะเป็นชัว่ขณะหนึง่ ก็เป็นความสขุ 

ทีม่คีณุค่ามาก สมมติวันน้ีอยากจะออกไปกนิข้าวกบัเพือ่นฝงู อยากจะ 

ออกไปดูหนัง แต่ตัดสินใจไม่ไป จะขออยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์ 

นัง่ท�าสมาธ ิท�าอย่างจริงๆ จังๆ กอ็าจจะสงบได้ จะได้ก�าไรกว่าการออกไป  

เราได้ทรัพย์ภายในแล้วหนึ่งชิ้น ถ้าท�าไปเรื่อยๆ ก็จะสะสมมากขึ้นไป

เรือ่ยๆ จะไม่มใีครพรากจากเราไปได้ ยิง่มมีากเท่าไร ความอิม่ความพอ 

ความสุขก็ย่ิงมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไม่อยากโทรศัพท์ไปหาใคร  

ไม่อยากจะให้ใครโทรศพัท์มาหา จะปิดเคร่ืองตลอดเวลา จะเปิดกต่็อเมือ่ 

มีธุระจ�าเป็นเท่านั้น เพราะมีความสุขอยู่ตามล�าพังของเรา พอไปอยู่
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กบัเพ่ือนกจ็ะฟังแต่เรือ่งร�าคาญใจ เด๋ียวคนนัน้บ่นเรือ่งนัน้ให้ฟัง คนน้ี

กบ่็นเรือ่งนีใ้ห้ฟัง มแีต่ปัญหามาระบายกนัทัง้นัน้ ไม่มอีะไรหรอกเวลา 

เจอกนั พอทกุคนได้ระบายแล้ว ทุกคนกส็บายใจ เรากไ็ด้ระบายของเรา  

เขาก็ได้ระบายของเขา แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีระบายที่ถูกต้อง เดี๋ยวก็

มีเรื่องใหม่มาให้ระบายอีกเพราะเราชอบไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใส ่

ใจเรา แทนทีจ่ะปลดเปลือ้งปล่อยวาง ไม่ไปยุง่เกีย่ว กลบัเอาเข้ามาแบก 

ในจิตในใจ

การเดินตามครูบาอาจารย์จึงเป็นการเดินท่ีถูกต้องแล้ว เดินตาม 

พระพทุธเจ้านีถู้กแล้ว สิง่ทีเ่ราต้องมใีนเบ้ืองต้นกคื็อศรทัธา ขอให้เชือ่

พระพทุธเจ้า เชือ่ครูบาอาจารย์ แล้วพยายามท�าในสิง่ท่ีท่านสอนให้เราท�า 

เพราะถ้าเราไม่มคีวามเชือ่ เราจะไม่มอีาวธุท�าลายป้อมปราการทีก่เิลส

สร้างห้อมล้อมจิตใจของเราไว้ กิเลสไม่ต้องการให้ธรรมะเข้าไปในใจ 

เพราะถ้าธรรมะเข้าไปในใจแล้ว กเิลสกจ็ะถกูท�าลายไป มนัจึงสร้างป้อม

ปราการสร้างก�าแพงไว้ป้องกันไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ สังเกต

ดูเวลาเราจะปฏิบัติธรรม จะรู้สึกเหมือนกับจะไปปีนเขา มันจะสร้าง

ความรู้สึกยากล�าบากเสมอ เวลาจะท�าบุญท�าทาน เวลาไปรักษาศีล  

จะรู้สึกว่ายากล�าบาก ถ้าเปรียบกับเวลาที่จะไปเที่ยวนี่ต่างกันมาก  

มเีงนิก้อนหนึง่ถ้าให้เลอืกระหว่างไปเทีย่วกบัไปท�าบญุ ไปเทีย่วเหมอืน
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กับการเดนิลงเขา แต่เอาเงินไปท�าบุญน้ีเหมอืนกบัเดนิขึน้เขา หมายถงึ
คนที่ยังไม่เคยท�าบุญมาก่อน แต่ถ้าเคยท�าจนติดเป็นนิสัยแล้ว จะเป็น 
ตรงกันข้ามกัน ถ้าจะเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยไปเที่ยวจะรู้สึกเสียดาย  
แต่ถ้าเอาไปท�าบุญแล้วจะมีความสุข นี่แสดงว่าได้ฝ่าก�าแพงของกิเลส
ไปได้ข้ันหนึ่งแล้ว คือความตระหนี่ ความอยากจะใช้เงินไปกับของ
ฟุม่เฟือย ความอยากจะใช้เงนิไปกบัการซือ้ความสขุต่างๆ ในโลก ได้ถกู 
ท�าลายไปเพราะอาศัยศรัทธา ในเบื้องต้นเชื่อว่าการท�าบุญเป็นสิ่งที่ดี 
การให้ทานเป็นประโยชน์กับเราจริงๆ

ในเบื้องต้นก็ฝืนท�าไปก่อนเหมือนกับกินยาขม หมอบอกว่ายาขม 
มปีระโยชน์ ท�าให้สขุภาพดีขึน้ เราไม่ชอบรบัประทานแต่เราเชือ่หมอ 
กพ็ยายามฝืนรบัประทานไป เช่น พวกมะระ เด็กๆ จะไม่ชอบกนิกนั 
เพราะขม แต่ผู้ใหญ่เม่ือมีโรคภยัไข้เจบ็เบยีดเบียน เมือ่ได้รบัการแนะน�า
ให้กินของพวกนีก้เ็ชือ่หมอ พยายามฝืนกนิไปเรือ่ยๆ จนติดเป็นนสัิย 
ขึ้นมาจนชอบของขมไป ฉันใด การท�าบุญท�าทาน การรักษาศีล 
การภาวนา กเ็ช่นเดยีวกนั ต้องมศีรทัธาเป็นหวัหอกคอยทะลุทะลวง
เกราะทีกิ่เลสสร้างขวางไว้ไม่ให้เข้าสูใ่จของเรา พยายามท�าไป ถงึแม้
จะไม่ชอบท�ากฝื็นท�าไป ท�าไปเรือ่ยๆ แล้วจะเริม่เหน็ผล จะมกี�าลงัใจ  
ศรัทธาก็หมดหน้าที่ไปเพราะมีปัญญามาแทนที่ เห็นว่าการท�าบุญ 
ท�าทานนีด้จีรงิๆ เกดิประโยชน์กบัใจของเราจรงิๆ ต้องขอบใจคนท่ี
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ให้เราได้ท�าบญุท�าทานเสยีด้วยซ�า้ไป ถ้าไม่มคีนเดอืดร้อนแล้วกจ็ะ 
ไม่ได้ท�าบญุท�าทาน คนท่ีเดอืดร้อนจึงมปีระโยชน์กบัเรา เป็นเหตุให้ 
เราได้มโีอกาสท�าบญุท�าทาน

ลองท�าไปเถิด เมื่อท�าแล้วจะเห็นผลต่อไป จะติดนิสัยท�าบุญ เรื่องการ 
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ จะหมดไปเอง สังเกตดูคนที่ชอบท�าบุญท�าทาน 
มักจะอยู่แบบเรียบง่าย แต่เวลาท�าบุญท�าทานจะท�าเยอะ เสื้อผ้าที่ใส่ 
ก็เป็นเสื้อผ้าธรรมดา ไม่หรูหราอะไร ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ขั้นสูงสุด
ก็แบบครูบาอาจารย์ ท่านท�าบุญท�าทานขนาดไหน สิ่งที่ท่านได้มา
ทัง้หมดนีท่้านไม่ได้เกบ็ไว้เลยแม้แต่นิดเดยีว ท่านเอาไปท�าประโยชน์ให้
แก่โลกทั้งหมด เพราะท่านเห็นประโยชน์ท่านจึงท�า ถึงแม้ตัวท่านเอง 
จะไม่ได้รับประโยชน์จากการท�าทานแล้วก็ตาม เพราะจิตของท่านนั้น 
เต็มเป่ียมแล้ว ถ้าเป็นน�า้ในแก้วกล้็นแล้วเตม็แล้ว จะเทน�า้เข้าไปเท่าไร
ก็ไม่ได้ท�าให้มีน�้ามากขึ้น คือความสุขความอิ่มใจของท่านนี้เต็มเปี่ยม 
อยูแ่ล้ว แต่ทีท่่านท�ากเ็พราะ ๑. เป็นตัวอย่างให้ลกูศษิย์ลกูหาได้มกี�าลัง
จิตก�าลังใจ ๒. สงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อน ถ้าท่านไม่ท�า ท่านอยู่เฉยๆ  
ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ญาติโยมจะไม่มีโอกาสได้ท�าบุญท�าทาน  
คนที่เดือดร้อนก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการท�าบุญท�าทานของ
ญาตโิยม แต่คนทีเ่หนือ่ยกค็อืองค์ท่านน้ันแหละ ความจรงิท่านอยูเ่ฉยๆ  
ท่านก็สบายอยู่แล้ว
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นี่คือการเสียสละของพระจริงๆ ท�าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจริงๆ  

ตัวท่านเองท่านได้ประโยชน์ของท่านเต็มท่ีแล้ว อย่างพระพุทธเจ้า  

ที่เราร�าลึกถึงในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน ๖ วันที่พระพุทธเจ้าทรง

ตรัสรู้ หลังจากนั้นแล้ว พระองค์จะไม่ทรงท�าอะไรก็ได้ ก็ไม่เดือดร้อน

อะไร แต่ยังทรงสละเวลาถึง ๔๙ พรรษาด้วยกัน ท�าประโยชน์ให้กับ 

สัตว์โลก ท�าให้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจ�านวนนับไม่ถ้วน 

จนถงึปัจจบุนันี ้พวกเรากม็ส่ีวนได้รบัอานสิงส์จากการตรัสรู้ และการน�า 

เอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลก 

ถ้าไม่มีพระองค์แล้วพวกเราทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร อาจจะหลงยุ่งอยู่

กับการไปช้อบปิ้งอยู่แถวสยามพารากอนก็ได้ แทนที่จะมานั่งอยู่ในป่า

ในเขาแบบนี้ อาจจะไปดูหนัง ไปตามชายแดนไปเล่นการพนันกันก็ได้  

เพราะเป็นพวกหหูนวกตาบอด พวกท่ีไปสยามพารากอน ไปเข้าโรงหนัง  

ไปบ่อนการพนัน เป็นพวกหูหนวกตาบอดทั้งน้ัน พวกเราถึงแม้จะ 

ตาไม่ดเีตม็ที ่หูไม่ดเีตม็ที ่แต่อย่างน้อยกพ็อจะได้ยนิยงัพอจะเหน็อะไร

รางๆ อยู่บ้าง จงึพยายามตะเกยีกตะกายมาท�าบญุกนั ฝนตกแดดออก

อย่างไรก็ยังฝ่าฟันกันมา แสดงว่ามีบุญมีกุศล ได้สะสมบุญกุศลมา 

ทัง้ในอดตีและในปัจจบุนั บญุกศุลท่ีจะได้มาใหม่นีไ้ม่ได้เกดิจากอดตีนะ  

แต่เกดิจากปัจจบัุนท่ีเรามโีอกาสตักตวงได้เตม็ทีเ่ลย ในอดตีเราอาจจะ
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สะสมมาได้เพยีง ๑๐ เปอร์เซน็ต์ ๒๐ เปอร์เซน็ต์ ทีเ่หลอือกี ๘๐ หรอื  

๙๐ เปอร์เซ็นต์นี้ เราสามารถสะสมได้ในชาตินี้ทั้งหมดเลยถ้าเชื่อ 

ในพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ผูท่ี้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม

ตามทีต่ถาคตได้แสดงไว้ อย่างช้าไม่เกนิ ๗ ปี ถ้าเรว็คอืพวกทีฉ่ลาด

กเิลสเบาก ็๗ วนั ก็สามารถเสรจ็งานทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบให้ท�าได้ 

อย่าไปคิดว่าจะต้องสะสมเป็นกัปเป็นกัลป์เหมือนกับท่ีพระพุทธเจ้า

ต้องทรงสะสมมา เพราะไม่มีใครสอน ไม่รู้จักทาง ไม่รู้จักวธิ ีเลยต้อง

ทรงทดลองทกุอย่าง ต้องใช้เวลามาก เหมือนกบัคนท่ีหลงทางในป่า 

ไม่มคีนน�าทาง ต้องเดนิหาทางไปเรือ่ยๆ วนไปอยูเ่รือ่ยๆ กต้็องใช้เวลา

ยาวนาน แต่พวกเรามีคนน�าทาง เราหลงอยูใ่นป่าแต่เรามคีนน�าทาง 

มพีระพทุธเจ้าทรงน�าทาง มคีรบูาอาจารย์น�าทางอยูแ่ล้ว ท�าไมเรา 

ไม่เดินตามท่าน ถ้าเดนิตามเพยีงไม่กีว่นัก็พ้นจากป่าไปสู่ทีป่ลอดภยั 

ไปสู่ท่ีเกษม ไปสู่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีภัยต่างๆ มีแต่ความสุขไปตลอด 

อนนัตกาล โอกาสอย่างนีห้าไม่ได้ง่ายๆ ทีไ่ด้มาเกดิเป็นมนษุย์ มาเจอ 

ธรรมะ เจอพระพทุธศาสนา เจอพระพทุธเจ้า โอกาสหน้าจะไม่มี 

อย่างนีอ้กี เหมอืนถูกลอ็ตเตอรีร่างวลัท่ี ๑ จงึควรรบีไปขึน้เงนิเสยี 

อย่าเอาไปเผาทิง้ พวกเราเหมอืนกบัถูกล็อตเตอรีร่างวลัที ่ ๑ แล้ว 

เพยีงแต่ต้องเดนิไปขึน้เงนิเองเท่านัน้ กย็งัขีเ้กยีจเดนิกนัเลย ก็ไม่รู้

จะว่าอย่างไร 
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วธิเีดนิไปขึน้เงนิกคื็อการบ�าเพญ็ทานศีลภาวนา พยายามท�าไป ทาน เราก ็

ท�าไปตามฐานะของเรา อย่าไปหาเงินมาเพื่อท�าทาน อันนี้ไม่ใช่

เป็นการท�าทาน การท�าทานคือการท�าในส่วนที่เรามีเหลืออยู่ สละใน

ส่วนที่เราจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น เช่น วันนี้จะไปซื้อเสื้อชุดใหม่

สักชุดหนึ่ง เราก็เอาเงินที่จะซื้อชุดใหม่นี้มาท�าทาน จะเอาเงินนี้ไปกิน

อาหารกับเพื่อนฝูงไปเลี้ยงฉลองกัน ก็เอามาท�าทานเสีย อดข้าวเย็น

สักมื้อหนึ่งแทน ถือศีล ๘ อย่างนี้จะได้ประโยชน์ ใจก็ได้ประโยชน์ 

เงินที่เอาไปท�าบุญก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่น จิตใจเราก็พัฒนาไปเร็วขึ้น 

นี่คือความหมายของการท�าทาน ไม่ได้ให้ไปท�ามาหากิน หาเงินมา

เยอะๆ เพื่อมาท�าทาน อย่างนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะท�าอย่างอื่นได้ เช่น

รักษาศีลและภาวนา เพราะนอกจากทานแล้วยังมีศีลที่จะต้องรักษา 

มีงานภาวนาที่ต้องบ�าเพ็ญ ซึ่งต้องใช้เวลามาก ถ้าทุ่มเทได้มากเท่าไร 

ผลก็จะออกมามากเท่านั้น ถ้าให้เวลากับมันน้อย ผลก็จะออกมาน้อย

เราจะสามารถด�าเนนิตามรอยของครบูาอาจารย์ได้เตม็ร้อย กเ็กดิจาก

ศรทัธาในเบือ้งต้น เชือ่พระพุทธเจ้า เชือ่ครบูาอาจารย์ เชือ่พระอรยิสงฆ์ 

สาวกทั้งหลาย ท่านสอนให้เราท�าทาน ท�าไปเถิดไม่ต้องเสียดาย  

รกัษาศลีกร็กัษาไป บางคนกว่็ารกัษาศลีแล้วไม่รวยไม่เจรญิ ไม่เป็นไร 

ความรวยไม่ใช่เป็นความเจริญ ความเจริญอยู่ที่ศีล คนที่ไม่มีศีล 
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จะเจรญิได้อย่างไร ต่อให้รวยเป็นมหาเศรษฐแีต่ถ้าเป็นคนโกหก ไม่ม ี
คนเชือ่ถอื แล้วจะไปเจรญิได้อย่างไร คนไม่มเีงนิแต่มศีลี นีก่ลบัเป็น
คนทีเ่ขากราบไหว้บชูากนั ทีเ่รากราบไหว้พระน้ีไม่ได้กราบเพราะท่าน
มเีงนิทองแจก เรากราบท่านเพราะท่านมีศลี

จากศีลก็ภาวนา พยายามหาที่สงบ หาเวลาภาวนาให้มาก อยากจะ
ภาวนาให้มากกต้็องอยูใ่นทีอ่กีแบบหน่ึงจึงจะได้ประโยชน์เตม็ที ่เพราะ
การภาวนาหมายถึงการท�างานทางด้านจิตใจล้วนๆ ไม่ควรที่จะมี
ภารกิจภายนอกเข้ามาเกีย่วข้อง ยกเว้นภารกจิทีจ่�าเป็นเท่าน้ัน ภารกจิ
ของพระก็คือการบิณฑบาต ปัดกวาดลานวัด อาบน�้าอาบท่า ดูแล
รักษาร่างกาย กวาดถูศาลากุฏิ 

งานภายในนีส้�าคญั เป็นงานรือ้ภพรือ้ชาติ ไม่ใช่เป็นงานเลก็ๆ น้อยๆ  
รื้อภพชาติ รื้อวัฏสงสาร ท�าลายอวิชชา เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่
ที่จะต้องท�ากัน และไม่มีใครท�าแทนเราได้ ไม่มีใครท�าให้เราได้ 
พระพุทธเจ้าก็ท�าให้เราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ก็ท�าให้เราไม่ได้ พ่อแม่
กท็�าให้เราไม่ได้ เพือ่นสนทิมติรสหายกท็�าให้เราไม่ได้ มเีราคนเดยีว 
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน 

ขอให้ปลูกฝังศรัทธาให้มีความแน่วแน่ มั่นคง อย่าท้อแท้ เวลาท้อแท้
ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ ท่านตะเกียกตะกาย
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ล้มลกุคลกุคลานล�าบากล�าบนจงึจะผ่านไปได้ ไม่มใีครผ่านทางนี ้

ไปได้ด้วยความสะดวกสบาย ต้องผ่านนรกไปก่อนจึงจะไปถึง

สวรรค์ได้ หลวงปูข่าวท่านเคยพดูไว้ว่า นิพพานมนัอยูฟ่ากตายนะ 

ถ้าไม่เอาชีวติเข้าไปแลกกจ็ะไม่ได้ ความล�าบากล�าบนเลก็ๆ น้อยๆ 

ของเราขณะนีย้งัไม่ถงึขัน้เอาชีวติเข้าไปแลก จึงไม่ต้องไปกลวัมัน  

เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเมื่อไหร่  

คนเราทกุคนเกดิมามคีวามกลัวตายด้วยกนัทกุคน เป็นสิง่ทีจ่ะต้อง 

เอาชนะให้ได้ ถ้ายงัมคีวามกลัวตายอยูแ่ล้ว ไม่มีทางทีจ่ะผ่านไปได้  

ถ้าปฏบิตัไิปแล้ว ต่อไปจะเริม่เหน็เอง ปัญหาทีม่าขวางความสงบ

ของใจจะรูว่้ามนัเป็นอะไร จะรูว่้าวธิแีก้เป็นอย่างไร ในภาคปฏบัิตนิี ้

จะต้องผ่านเหมือนกันทุกคน เพราะโรคมันโรคเดียวกัน ยาที่ใช้

รักษาก็ชนิดเดียวกัน เพียงแต่หนักเบาต่างกันไป
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พระอาจารย์ : เราต้องคดิว่าเราเป็นเหมอืน 

นักรบ เราเข้าสนามรบกนั บางครัง้เพือ่นเรา 

ทีร่บกบัเรา เขาถกูกระสนุ เขากถ็กูยงิตายไป  

เขาตายไปกฝั็งเขาไป เรากร็บต่อไป เข้าใจไหม  

คนที่ถูกกิเลสฆ่า เขาก็ล้มไป เขาก็ตายไป

หรอืยอมแพ้ยกธงขาวไป กเ็ป็นเรือ่งของเขา  

“ไม่ควรยึดติดกับบุคคล ให้ยึดติดกับค�าสอน”

ถาม : มีคนหลายคนที่รู้สึกหวั่นไหวกับการที่
ครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านบวชประมาณ ๓๐-๔๐ พรรษา  
ได้ลาสิกขาบทไป ซึ่งหนูก็เข้าใจว่าพื้นฐานของคนฝากถาม 
เขามีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ ก็รู้สึกหวั่นไหว และรู้สึกว่า
ศรัทธาที่มีอยู่อาจลดลงบ้างด้วยอินทรีย์ของเขาที่ยังอ่อนอยู่  
ยังไม่มั่นคงในพุทธศาสนาอย่างแท้จริง แต่หนูก็ได้ตอบเขาไปว่า 
ท่านเป็นท่าน เราเป็นเรา ไม่เกี่ยวกัน เราเป็นชาวพุทธ 
หน้าที่ของเราคือท�าตัวของเราให้ดีที่สุด รักษาศีล รักษาธรรม
ในใจเราให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อจิตใจ
ของคนแต่ละบุคคล อย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
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แต่ละคนนี้เราไปให้เป็นเหมือนกันไม่ได้ เราต้องมองคนที่

ยังอยู่หรือมองคนที่ไปถึงแล้ว ทุกครั้งที่เราเกิดความท้อแท้ 

พระพุทธเจ้าบอกให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ให้ระลึกถึง 

พระอริยสงฆ์สาวกท้ังหลายเพราะท่านเหล่าน้ีท่านเป็นผูช้นะ  

ท่านไปถึงแล้ว ท่านชนะกเิลส ส่วนผู้ทีต่ายไปหรอืหยดุปฏบิตัไิป 

ก็ถือว่าท่านยอมแพ้กิเลส ท่านยกธงขาวไปก็เท่าน้ันเอง 

เป็นเรือ่งธรรมดานานาจติตงั พระพทุธเจ้าบอกว่าเป็นเรือ่ง

ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราไม่ควรยึดติดกับบุคคล  

ให้ยึดติดกับค�าสอน

พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวนิยัทีต่ถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนีแ้ล  

จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงมอบ 

การเป็นศาสดาให้กบัพระรปูหนึง่รปูใด เพราะถ้าเกดิพระ 

รปูท่ีท่านมอบให้เป็นศาสดา เกิดท่านล้มป่วยตายจากไป

หรอืว่าลาสกิขาไปแล้ว พวกเราจะพึง่ใครได้ แต่ถ้าท่าน

มอบให้กับธรรมวินัยนี้ ธรรมวินัยน้ีไม่มีวันที่จะลาสิกขา 

ไม่มวีนัทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปได้เพราะเป็นอกาลโิก ไม่ว่าเวลา

จะผ่านมากีพั่นปีแล้ว ธรรมวินยัของพระพทุธเจ้ากย็งัเป็น

ธรรมวนิยัอยูเ่หมอืนเดมิ เป็นทีย่ดึเหน่ียวของจิตใจได้เสมอ 
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ปัญหาของคนทีเ่ขาเกิดความท้อแท้หรอืเกดิความหวัน่ไหว 

กเ็พราะว่าเขาไม่ได้ยดึธรรมวนิยั เขาไปยึดตดิกับตวับคุคล 

พอตวับคุคลเป็นอะไรไป เขาก็เกดิความหวัน่ไหวขึน้มา เช่น 

เวลาครบูาอาจารย์ต่างๆ ทีท่่านล้มหายตายจากไปแต่ละครัง้ 

ลกูศษิย์ลกูหากเ็กดิการป่ันป่วนกนัขึน้มา เพราะเวลาเข้าหา

ครบูาอาจารย์นีไ้ม่ได้เข้าไปหาค�าสอนของท่าน ชอบเข้าไปหา 

องค์ท่าน ไปเห็นหน้าท่าน ได้ไปกราบท่าน ได้ยนิเสยีงของท่าน  

ก็เกิดความสุขใจ เกิดความสบายใจ พอไม่เห็นหน้าไม่ได้ 

ยินเสียงก็เกิดความเสียใจเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรายึดค�าสอน

ของท่านตอนนี ้เรากย็งัสามารถมท่ีานอยูก่บัเราได้ ค�าสอน

ของท่านทีม่ไีว้ในแผ่นซดีี มไีว้ในหนังสือน้ี เรามกีนัเต็มบ้าน

แต่ไม่เคยเปิดดู ไม่เคยเปิดฟังกัน จะชอบออกนอกบ้านกัน 

ออกไปหาท่าน พอไม่มีท่านแล้วก็เลยไม่รู้จะไปไหนกัน 

ความจริงตวัท่านอยูท่ีบ้่านเรา ไม่ด ูไม่เปิดอ่าน ไม่เปิดฟังกนั  

ท่านอยู่กับเราตลอดเวลา อย่างตอนน้ีครูบาอาจารย์ที ่

สกึไปกด็หีรอืตายไปกด็ ีหนงัสอืของท่านกย็งัอยู ่ตวัท่านอยู่

ในหนงัสอืนัน่ละ อยูท่ีธ่รรมวนิยั อยูท่ีธ่รรมะ คนมนัต้องแก่ 

ต้องเจ็บ ต้องตายไป มันก็ต้องมีเหตุมีอะไรที่ท�าให้ต้องเกิด



58

การเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ถ้าเรายึดกับค�าสอนแล้ว 

เราจะไม่เคว้ง เราก็จะมีที่ยึดอยู่ตลอดเวลา พวกเราไม่ได้ 

เข้าไปหาธรรม เราเข้าไปหารูป รูปของธรรม รูปของ 

ผูแ้สดงธรรม พอรปูของผูแ้สดงธรรมหายไป เรากว็ุน่วายใจ 

ถ้าเราเข้าไปหาธรรมแล้ว ไม่มีวันหาย ธรรมเป็นอกาลิโก

ดงันัน้ขอให้เราศกึษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจและศกึษา

จนให้เกิดความยินดีความพอใจท่ีจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่ง 

ของเรา ไม่เอาบุคคลเป็นที่พึ่งของเรา แล้วเราจะได้ไม่มี 

วันเสียใจ เราจะมีที่พึ่งไปตลอด
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พระอาจารย์ : ถ้าท�าให้สงฆ์แตกแยก ท�าลายศาสนา  

ก็เป็นอนันตริยกรรมได้ โทษเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่  

ฆ่าพระอรหันต์ ท�าพระพุทธเจ้าให้ห้อเลอืด เพราะพระศาสนาน้ีเป็นสิง่

ทีม่คุีณค่าต่อสตัว์โลก ผูที้ไ่ปท�าลายส่ิงทีม่คีณุค่าต่อสตัว์โลก กเ็ป็นผูท้ี ่

ท�าลายจติใจของสตัว์โลกทัง้หลาย เหมอืนกบัไปฆ่าสตัว์โลกโดยทางอ้อม  

ท�าให้เขาไม่มทีีพ่ึ่ง ต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้ว เวลาเรามคีวาม

ทกุข์ใจจะไปพึง่อะไร เรากจ็ะท�าแบบคนทีไ่ม่มศีาสนา กจ็ะฆ่าฟันกัน

เป็นผกักนั โลกทีไ่ม่มีศาสนาจะเป็นโลกทีม่แีต่ความทารุณโหดร้าย  

มแีต่ความหวาดกลวั อยูกั่นแบบไม่มคีวามสขุ อยูแ่บบตกนรกทัง้เป็น 

นัน่คอืโลกทีไ่ม่มศีาสนา ผูท้ีท่�าลายศาสนากจ็ะต้องตกนรกอยู่แบบน้ัน

ดังนั้นเราจะพูดอะไร เราต้องระมัดระวัง ท่านบอกว่าอย่าพูดเพ้อเจ้อ 

อย่าพูดค�าหยาบ อย่าพูดให้เกิดความแตกแยก อย่าพูดความไม่จริง  

จะพูดอะไรให้พูดความจริง พูดด้วยวาจาที่สุภาพ พูดด้วยเหตุด้วยผล 

“บทลงโทษของผู้ที่ชอบปรามาสพระสงฆ์”

ถาม : บทลงโทษของผู้ทีช่อบปรามาสพระสงฆ์ และบางครัง้
ลามไปถึงพระพทุธศาสนาครบั บทลงโทษเขาหนกัหนาสาหสั
แค่ไหนครับ



60

พูดเพือ่ให้เกดิประโยชน์ อย่าไปพดูให้เกดิการเสือ่มเสยี เกดิการท�าลาย

ล้างกนั พูดให้เกดิความรกัความสามคัคกัีน แล้วเรากจ็ะอยูอ่ย่างร่มเยน็ 

เป็นสุข ถ้าเราพูดให้เกิดความแตกแยก ก็จะไม่มีความสุขทั้งสองฝ่าย  

ต่างฝ่ายต่างมีความทุกข์ความวุ่นวายใจ บางคนบอกว่าติดตามข่าว

บ้านเมอืงแล้วบางทีเครียด นอนไม่หลับ ตอนหลงัเลยไม่ตดิตามมนัเลย  

ไม่อยากไปยุ่ง ไม่อยากจะไปรับรู้ พอบ้านเมืองแตกแยกแล้วก็ท�าให้

ไม่สบายใจ 

ฉะนั้น อย่าไปสร้างความแตกแยกให้เกิดขึน้ พยายามสมานความรกั 

ความสามัคคีกันไว้ ดังในหลวงพูดอยู่เรื่อยๆ ว่า ให้รู้รักสามัคคี  

ให้รกัสามคัคกีนั อย่าไปรักความแตกแยก ถ้าจะพดูแล้วเกดิการทะเลาะ

ววิาทกนัแล้วกใ็ห้หยดุพดู ให้ถือหลักว่า แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร  

พอหยุดแล้ว ปัญหาก็จะหมดไป ตบมือข้างเดยีวจะไม่ดงั ถ้าเราไปพดู 

กบัเสา เสามนัไม่ตอบโต้เรา พดูไปสกัพกัเดีย๋วเราเหน่ือย เราก็หยุดพูด 

ไปเอง ใครเขาพูดอะไร ถ้าเรานิง่เฉยๆ ไม่ตอบโต้อะไรทัง้นัน้ เดีย๋วเขา 

กห็ยุดพดูไปเอง เรือ่งกจ็บ ไม่มเีร่ืองราว ไม่มปัีญหา ถ้าเขาพดูค�า  

เราตอบกลบัไปค�า เด๋ียวกต็อบโต้ เดีย๋วกจ็ากค�าพูดกก็ลายเป็นลงไม้

ลงมือกนัไป จากลงไม้ลงมอืก็ลงมดีลงดาบกนั
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ดังนั้น ต้องสงวนส่วนต่าง ประสานส่วนเหมือน นี่เป็นสุภาษิตของ 

นกัปราชญ์ อย่าเอาส่วนต่างมาคยุกนั คยุกนัแล้วมนักจ็ะแตกแยกกัน 

เอาส่วนเหมอืนมาคยุกันว่าเราเป็นมนษุย์ เราเป็นเพือ่นเกดิแก่เจบ็ตาย

ด้วยกนั เรามาอยูม่าหาความสขุร่วมกนัดกีว่า เราไม่ต้องมาแก่งแย่งกนั  

เพราะสิง่ทีเ่ราต้องการนัน้มีพอเพียงส�าหรบัทกุคน ถ้าเราไม่มคีวามโลภ  

แล้ว ปัจจัย ๔ นี้พอเพียงส�าหรับทุกคน ปัญหาคือเรามีความโลภแล้ว 

ไม่สามารถหยุดความโลภได้ คิดว่ามีมากกว่าปัจจัย ๔ แล้วจะท�าให้มี

ความสุขมากขึ้น มันไม่มีหรอก ความสุขในโลกนี้มีแค่เพียงปัจจัย ๔ 

เท่านั้นเอง ถ้าคุณไปหลงป่าแล้วไปเจอกล้วยหวีหนึ่งกับทองกองหนึ่ง 

จะเอาอะไร จะเอาทองหรอืจะเอากล้วย คนทีม่ปัีญญาก็จะเหน็ชดัเลยว่า 

กล้วยมนัส�าคญักว่าทอง ปัจจยั ๔ มนัส�าคญักว่าความร�า่รวยมหาศาล 

มีเงินเป็นหม่ืนล้านเเสนล้านมีประโยชน์อะไร อย่างมากก็ได้แค่ซื้อ 

ปัจจัย ๔ มาเท่านั้นเอง ซื้อความสุขอย่างอื่นมาไม่ได้ สิ่งต่างๆ ที่เรา

ซื้อมาแล้วเป็นความทุกข์ท้ังน้ัน ซ้ือรถมาก็ต้องมาทุกข์กับรถ ถ้าซื้อ

รถมา ๑๐ คันจะท�าอย่างไร ก็ต้องสร้างโรงจอดรถ ๑๐ คัน ให้รถ 

๑๐ คันจอด แล้วก็ต้องหาคนมาขับ เพราะจอดไว้เฉยๆ เดี๋ยวมันก็

เสียอีก แต่คนโง่มันจะไม่คิด จะคิดว่าอยากได้อะไรแล้วซื้อได้ ท�าตาม

ความอยากแล้วจะมีความสุข ไม่มาคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป
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ดังนั้นคนเราถ้าไม่หลงแล้ว ก็จะอยู ่บนโลกนี้กันอย่างมีความสุข 

เพราะมีของเหลือเฟือ ปัจจัย ๔ เหลือเฟือ ไม่ต้องมีอะไร ท�าใจให้

สงบดีกว่า มาสวดมนต์ไหว้พระท�าใจให้สงบ มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน  

มีความสุขกว่าการใช้เงินใช้ทองไปเท่ียวไปซ้ือข้าวซ้ือของต่างๆ มา  

เราต้องหยุดความอยากกันด้วยการท�าทาน อยากจะซื้อของก็เอาเงิน 

ซื้อของนี้ไปท�าบุญแทน อยากไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไป 

ท�าบญุกนั ท�าแล้วกม็คีวามอิม่ใจสุขใจ อยูบ้่านได้ อยูว่ดัได้ อยูเ่ฉยๆ ได้  

แล้วกจ็ะมศีลี จะมคีวามเมตตา จะไม่เบียดเบียนผู้อืน่ คนทีช่อบท�าบญุ

จะไม่ชอบท�าบาป เพราะเห็นชัดเลยว่าเวลาท�าบุญกับท�าบาปมีผล 

ต่างกันทางจิตใจ ท�าบุญแล้วใจเย็นสบาย ท�าบาปแล้วใจร้อน ใจทุกข์

ดงัน้ันพยายามท่ีจะเอาเงนิทีจ่ะไปเทีย่วไปซือ้ของต่างๆ ให้เอามาท�าบุญแทน  

ท�าที่ไหนก็ได้ ท�าที่วัดก็ได้ ท�าที่บ้านก็ได้ ท�ากับพ่อกับแม่ก็ได้ พ่อแม่ 

ก็เป็นพระเหมือนกัน เป็นพระของเรา ท�ากับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก

เดือดร้อนก็ได้ ท�ากับหมาก็ได้ ท�ากับแมวก็ได้ ไปสร้างโรงเลี้ยงหมา

จรจัดไว้สักโรงก็ได้ หมาจรจัดมันจะได้มีที่อยู่อาศัย เป็นโรงเลี้ยงหมา

ก�าพร้า เราเลี้ยงเด็กก�าพร้าได้ ท�าไมเราเลี้ยงหมาก�าพร้าไม่ได้ ซื้อที่

สัก ๑๐ ไร่ จัดคอนโดให้มันอยู่กันไปเลย
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การอธิษฐานและการสวดมนต์

๓
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พระอาจารย์ : ถ้าการอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ ไม่ได้

แปลว่าขอ ก็ต้องมีผลสิ เพราะถ้าไม่ได้ตั้งใจจะไปท�าอะไร

ได้อย่างไร เช่น วันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ จะมาได้อย่างไร 

การอธิษฐานคือการตั้งเป้า ถ้าท�างานให้กับบริษัท ก็ต้อง 

ตัง้เป้าให้ได้ก�าไรเพิม่ขึน้อกี ๑๐ เปอร์เซน็ต์ กต้็องขวนขวาย 

หาวิธีท�าให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้ ต้องติดตามดูทุกเดือน 

ว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเร่งท�าให้มากข้ึน  

อธษิฐานไม่ได้แปลว่าขอ เป็นความเข้าใจผดิ ทางโลกหมาย

ถงึการขอ เวลาท�าบญุให้ทานก็ขอให้ไปพระนพิพาน ไม่ต้อง

กลบัมาเกดิ ขอไม่ได้ ไม่ได้อยูท่ีข่อ อยูท่ีเ่หตปัุจจยั อยากจะ 

ไปนพิพาน อยากจะไม่กลบัมาเกดิ กต้็องตดัตณัหาทัง้ ๓ ให้ได้  

ไม่ได้อยูท่ีก่ารท�าบญุให้ทานอย่างเดยีว มนัไม่พอ เหมอืนอยาก 

“การอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ ไม่ได้แปลว่าขอ”

ถาม : ค�าอธิษฐานนี้
ไม่ทราบจะมีผลมากน้อยแค่ไหนครับ
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จะกินข้าวให้อิ่ม ต้องอธิษฐานไหมว่าขอกินให้อิ่ม ตักข้าวเพียง ๒ ค�า

แล้วก็หยุด จะอิ่มไหมละ มันไม่อิ่มหรอก มันอยู่ที่การกินมากกว่า  

ไม่ต้องอธิษฐานกอ็ิม่ได้ กนิเข้าไปเถดิ เดีย๋วกอ็ิม่เอง ถ้าอธษิฐานแปลว่า 

ความตั้งใจ อธิษฐานกินข้าวก็ต้องตั้งใจกิน ถ้าไม่ตั้งใจกินก็จะไม่อิ่ม 

พอกินได้ ๒ ค�า มีคนมาติดต่อธุระก็หยุดกิน ไปท�าธุระต่อก็จะไม่อิ่ม 

ถ้าตัง้ใจว่าต้องกนิให้อิม่ก่อนแล้วค่อยไปท�างานต่อ ใครจะมาตดิต่อธรุะ

ก็ต้องรอไปก่อน ก็จะอิ่มอย่างแน่นอน 

นี่คืออธิษฐานในทางธรรม คือความตั้งใจ ถ้าตั้งใจไปนิพพาน เราก็ 

จะไม่ท�าอย่างอื่น ให้ไปถึงนิพพานก่อนแล้วค่อยท�าอย่างอื่น เช่น 

พระพุทธเจ้าไม่ทรงท�าอย่างอื่นเลย ออกบวชแล้วก็มุ่งสู่พระนิพพาน

อย่างเดยีว พอบรรลพุระนพิพานแล้วถงึค่อยสัง่สอนผูอ้ืน่ต่อ ทรงไม่ให้ 

การสัง่สอนมาขัดขวางการด�าเนินสู่พระนพิพาน ได้ทรงตัง้สจัจอธษิฐาน 

ไว้แล้วว่าจะไปถึงพระนิพพานก่อนแล้วค่อยท�าอย่างอื่นต่อ 

อธิษฐานมีความหมายอย่างน้ี มีความส�าคัญมากในการปฏิบัติ  

ถ้าไม่แน่วแน่ต่อการอธิษฐาน พอมีเรื่องอื่นมาดึงไปก็จะไปตาม เช่น 

รับงานชิ้นหนึ่งไว้ สัญญาว่าจะท�าให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ พอมีงาน

ใหม่มาก็รับไว้อีก แล้วก็ท�างานใหม่ก่อน ไม่ท�างานที่รับไว้ก่อนหน้านี้ 

งานก็จะไม่เสร็จตามสัญญา
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พระอาจารย์ : การสวดมนต์ก็เป็นการฝึกท�าสมาธิ

ในขั้นเบ้ืองต้น คือบางทีให้นั่งหลับตาบริกรรม

พุทโธๆ แล้วใจไม่ยอมอยู่กับการบริกรรม แต่ถ้าให้

สวดมนต์ยาวๆ เป็นบทสวด กส็วดได้หยดุได้ ใจไม่ไป 

คดิเร่ืองนัน้เรือ่งน้ี ใจกส็งบได้ในระดับหนึง่ พอทีจ่ะ

ท�าให้สามารถมาบริกรรมพุทโธๆ ต่อได้

ดังนั้นการสวดมนต์ก็เป็นการท�าสมาธิเบื้องต้น 

เป็นการกล่อมใจให้ระงับจากความคิดปรุงแต่ง

ต่างๆ ให้เบาลงไป แล้วพอมันเบากจ็ะท�าให้การ 

บรกิรรมพทุโธนีท้�าได้อย่างง่ายดาย แล้วใจจะรวม

“การสวดมนต์ข้ามปี”

ถาม : การสวดมนต์ข้ามคืนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ในมุมมองของพระวัดป่ามีคุณประโยชน์ใด
และแค่ไหน
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เข้าสูค่วามสงบได้ แต่การสวดมนต์นีต้้องเป็นการสวด

อย่างต่อเนื่อง ท�าเป็นกิจลักษณะ ไม่ใช่ท�าเฉพาะวัน 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท�าเพยีงวนัเดยีว กเ็หมอืนกบั 

ปีหนึง่กนิข้าวหนเดยีวกจ็ะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ 

เพราะเราต้องกินข้าวทุกวัน วันละ ๓ มื้อ

การสวดมนต์เหมือนการฝึกสมาธิ ก็ควรจะฝึกท�า

สมาธิทุกวัน สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน อย่างน้อยก็

วันละ ๒ ครั้ง ท�าวัตรเช้า วัตรเย็น นั่นก็คือการ

สวดมนต์ท�าใจให้สงบ ไม่ใช่มารอแต่วนัส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรบัปีใหม่แล้วจะได้บญุได้กศุลมากมายกว่าวนัอืน่ 

เป็นไปไม่ได้ 
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พระอาจารย์ : คือเป็นการเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้า

มารวมกัน เพื่อให้เรารู้หัวข้อส�าคัญต่างๆ 

กสุลา แปลว่า กุศล คือ ความคิดท่ีฉลาดทีต่รงกบัความจรงิ  

ไม่ตรงกบัความหลง เช่น คิดว่าทุกอย่างไม่เทีย่ง เป็นทกุข์  

เป็นอนัตตา อย่างนี้เรียกว่า “กุสลา”

ส่วน “อกสุลา” คอื ความคิดทีไ่ม่ฉลาดไม่ตรงกบัความจรงิ  

ทีค่ดิว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา เป็นสุข เป็นสิง่ทีอ่ยูก่บัเรา 

ไปตลอด 

บทสวดนี้ เป ็นเพียงการรวบรวมหัวข ้อธรรมะของ

พระพุทธเจ้าต่างๆ แล้วมาสวดกันเป็นพิธีเท่านั้น ซึ่งการ

สวดแล้วไม่เข้าใจความหมาย ก็เป็นเหมือนกับนกแก้วดีๆ 

การสวดกุสลา ธัมมา

ถาม : ขอถามเรื่องการสวดกุสลา ธัมมา 
ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
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นี่เอง เราสอนนกแก้วว่า แก้วจ๋าๆ พอเราเอาแก้วมาให้มัน 

มันก็โยนทิ้ง มันจะเอาแต่กล้วยจ๋าๆ พวกเราก็เหมือนกัน 

พอสวด “กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา” เพื่อเอาธรรมะให้ 

ก็เขี่ยทิ้งๆ พอให้เงินมาก็เเย่งกัน เข้าใจไหม?

อย่าไปตดิกบัพระอภธิรรมทีเ่ขาสวดกนัในงานศพ คนสวด 

กไ็ม่รูเ้รือ่ง คนฟังก็ไม่รู้เร่ือง สวดกนัไปเพือ่จะได้จบๆ เป็นพธิ ี

เผาศพเท่านัน้เอง ความจริงเผาศพไม่ต้องสวดหรอก ขอให้ 

มีฟืนก็พอล่ะ มีฟืนมีไฟตั้งไว้ก็เผาได้แล้ว ไม่ต้องสวดให้

เสียเวลา สวดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร สวดไปก็ไม่รู้เรื่อง 

คนฟังกไ็ม่ฟัง เวลาพระสวดกห็นัเข้าหากนั คยุกนั ไม่เกดิ 

ประโยชน์อะไร 

ดังนั้น ถ้าอยากจะศึกษาอะไรก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรา 

ศกึษา เราไม่รู้กต้็องหาค�าแปล เดีย๋วนีม้คี�าสอนทีแ่ปลเป็น 

ภาษาไทยออกมามากมาย ไปหามาอ่าน เดีย๋วนีเ้ขาจดัเป็น 

หลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก เขาคัดบทส�าคัญๆ เรื่องราว 

ส�าคัญต่างๆ ที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกมาสอนชาวพุทธ  
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ความจริงชาวพุทธควรเรียนนักธรรมตรี โท เอก แต่ไม่

เรยีนกนั ไปเรียนจิตวทิยา เรียนวิทยาศาสตร์ เรยีนอะไรกนั  

แต่ไม่เรียนของดี คือ นักธรรมตรี โท เอก ถ้าโยม 

อยากจะรู้ ก็ควรไปหาหนังสือเหล่านี้มาอ่านดู ไม่ง้ันก็ 

อ่านหนังสือของพระอาจารย์ต่างๆ ก็ได้ ท่านก็เอาแต่

หัวข้อต่างๆ เอาหัวใจมาสอนเลย เพราะในพระไตรปิฎกมี 

ทั้งค�าสอนและประวัติศาสตร์ควบคู่กันไป มีการเล่าถึง

เหตกุารณ์อะไร เล่าถึงประวัตขิองพระพุทธเจ้าว่าท่านทรง 

ประทับที่ไหนบ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง อันนี้ 

เป็นความรู้เสริม แต่ความรู้หลกัคอืค�าเทศนาทีพ่ระองค์

ทรงสอนให้ท�าอะไรกันบ้าง โดยสรุปคือสอนให้ท�าทาน 

รกัษาศลี ภาวนา เข้าใจนะ
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พระอาจารย์ : คอืการสวดนีม้นัไม่ได้เป็นเหตทุีจ่ะ

ให้ตกนรกหรอืไม่ให้ตกนรก เหตุทีจ่ะท�าให้ตกนรก 

คอืการท�าบาป เช่น การฆ่าสตัว์ ลกัทรพัย์ ประพฤต ิ

ผิดในกาม พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา อันนี้ 

เป็นเหตุให้ไปตกนรก ถ้าสวดแล้วไปท�าบาป 

มันก็ไปตกนรกอยู่ดี ที่ให้สวดก็เพื่อจะให้ใจสงบ 

ใจเย็น ใจอิ่ม ใจพอ คือให้ท�าสมาธิ

การสวดนีก้เ็ป็นการเจรญิสติ เรียกว่า ธัมมานุสสติ  

คอืคดิถงึค�าสอนของพระพทุธเจ้า บทสวดมนต์ต่างๆ น้ี  

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา

อยูก่บัค�าสอนของพระพุทธเจ้า ใจของเรากจ็ะเยน็ 

“การสวดมนต์
ไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้ตกนรกหรือไม่ตกนรก”

ถาม : มีคนบอกว่าสวดมนต์
คาถาอุณหิสสวิชัยแล้วจะไม่ตกนรก 
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จะสบาย จะสงบ จะมีสมาธิ จะไม่หิว จะไม่อยากได้อะไร พอไม่หิว 

ไม่อยากได้อะไร กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นท่ีจะไปท�าบาปนัน่เอง คนทีไ่ปท�าบาป

ก็เพราะว่าใจไม่อิ่ม ใจไม่สุข ใจไม่สงบ ใจถูกความโลภ ความอยาก 

ครอบง�าจิตใจ เห็นโน้นเห็นนี่ก็อยากได้ พออยากแล้วถ้าไม่สามารถ 

หามาได้โดยวิธีที่สุจริต ก็ไปหามาโดยวิธีทุจริต ก็คือการไปท�าบาป

นั่นเอง

ดงันัน้ถ้าสวดมนต์แล้วจติสงบ จติก็จะไม่ไปท�าบาปได้ แต่ถ้าสวดแล้ว

ไม่สงบ หรอืว่าสวดแบบนกแก้ว คือสวดไปแต่ใจก็คดิเรือ่ยเป่ือย คดิถงึ

เรือ่งนัน้ คดิถงึเรือ่งนี ้ขณะทีส่วดอยู ่กไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร เพราะ

ใจจะไม่สงบ ใจก็จะหิวจะอยาก พอหยุดสวดก็ไปท�าตามความหิว  

ท�าตามความอยาก กอ็าจจะไปท�าบาป ถ้าท�าบาปแล้วกไ็ปตกนรกได้ 

มันไม่ได้อยู่ที่การสวดอย่างเดียว การสวดนี้เป็นเพียงเหตุที่จะท�าให้ 

เราไม่ไปท�าบาป แต่ถ้าเราหยดุการกระท�าบาปไม่ได้ เช่น พระเทวทตันี้  

ได้บวชเป็นพระเป็นเวลาต้ังหลายสิบปี แต่ใจของท่านก็ยังไม่สงบ 

หรือสงบแต่ก็ยังไม่สามารถก�าจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้  

พอปล่อยให้ความอยากออกมามีอิทธิพล อยากจะไปเป็นผู้รักษาการ

แทนพระพุทธเจ้า อยากจะเป็นผูป้กครองสงฆ์แทนพระพทุธเจ้า พอไป 

กราบทูลขอพุทธานุญาตแล้วไม่ทรงอนุญาต ก็เกิดความโกรธขึ้นมา  
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ก็พยายามปลงพระชนม์เพ่ือท่ีจะได้ต้ังตนเป็นพระพุทธเจ้าแทนต่อไป 

อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมความอยาก ไม่สามารถหยุด

การกระท�าบาปได้ พอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกในขุมที่ลึก ฉะนั้น

อย่าไปคดิว่าการสวดอย่างเดยีวจะเป็นประกนัภยัเป็นการรบัประกนั

ว่าจะไม่ไปตกนรก สิ่งที่จะรับประกันไม่ให้เราไปตกนรกก็คือ ศีล

รกัษาศลี ๕ ให้ได้เถอะ รกัษาศีล ๕ ได้แล้ว รบัประกนัได้ว่าจะไม่ตกนรก  

จะสวดไม่สวดไม่เป็นปัญหาอะไร สวดกไ็ด้ ไม่สวดก็ได้ ถ้าสวดมนัก็

อาจจะช่วยท�าให้รกัษาศลี ๕ ง่ายขึน้ เพราะใจลดความอยากได้ ท�าให้

ความอยากอ่อนก�าลงัหรอืเบาบางลงได้ มันกจ็ะไม่มากดดนัจิตใจให้ไป

ท�าบาป แต่ถ้าไม่ได้สวดนีก็้อาจจะท�าให้ท�าบาปง่าย เพราะความอยาก

ไม่ได้รบัการบรรเทา ไม่ได้ลดลง กจ็ะกดดนัจิตใจให้ไปท�าบาปท�ากรรม

ต่อไป ดงันัน้เราต้องเข้าใจว่าการกระท�าแต่ละอย่างน้ีมผีลอย่างไร  

แล้วถึงจะเข้าใจ ถึงจะปฏิบตัไิด้ถูกต้อง บางทีเขาบอกว่าสวดมนต์  

แล้วไม่ตกนรก กส็วดไป แล้วก็ออกไปกินเหล้าต่อ เด๋ียวกไ็ปลกัขโมย 

ไปประพฤติผิดประเวณี เพราะว่าไม่มีใครบอกว่าท�าบาปแล้วจะ 

ตกนรก มแีต่บอกว่าถ้าไม่อยากจะตกนรก กใ็ห้สวดคาถานีไ้ป กส็บาย 

ถ้าย่ิงคาถาส้ันๆ สวด ๕ นาท ีสวดเสรจ็ก็ไปล่ะ มปีระกนัภยัแล้ว ทีนี้

กไ็ปท�าบาปท�ากรรมได้แล้วซ ิมนัไม่ได้นะ
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เหตุที่จะท�าให้เราไปอบายก็คือการไม่รักษาศีล อย่างในท้ายศีล

ท่านแสดงไว้ว่า สเีลนะ สคุะตงิ ยันต ิศลีเป็นเหตุทีจ่ะท�าให้ไปเกดิ 

ในสคุติ สคุติ ก็คือภพของเทวดา ภพของมนุษย์ ภพของอรยิเจ้า  

ส่วนภพของเดรัจฉาน ของเปรต นีเ้รยีกว่า อบาย พวกนีไ้ปเพราะ

ว่าท�าบาป หรือถ้าท�าบาปด้วยความไม่รู้ ก็ไปเป็นเดรัจฉาน 

ท�าบาปเพราะโลภอยากได้มากๆ ก็ไปเป็นเปรต ท�าบาปเพราะ

ความกลัว ก็จะไปเป็นอสุรกาย ท�าบาปเพราะความอาฆาต

พยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองก็จะไปนรก อย่างพระเทวทัตนี้

ท�าบาปเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรง

แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนพระพุทธเจ้า ก็เลยพยายาม 

ปลงพระชนม์ถึง ๓ ครั้งด้วยกัน อันนี้ก็ไปตกนรก ส่วนอ�ามาตย์

ที่ในเร่ืองหนึ่งไปหาพระเจ้าแผ่นดินในยามค�่าคืน ท่านบอกว่า 

มีเสียงอะไรมาร้องโหยหวน ก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า 

เป็นอะไรกนั พระพทุธเจ้ากบ็อกว่าเป็นอ�ามาตย์ซ่ึงตอนนีม้าเป็นเปรต  

เพราะว่าสมัยที่มีชีวิตอยู่ได้รับใช้พระองค์ ไม่ใช่ชาตินี้แต่เป็นชาติ
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ในอดีต พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเปรตตัวนี้เป็นอ�ามาตย์ 

พระองค์ได้สั่งให้อ�ามาตย์นี้เอาทรัพย์ไปท�าบุญ แล้วอ�ามาตย์น้ี 

ได้ยักยอกทรพัย์บางส่วนไว้เป็นของตนเอง นีเ่รยีกว่าท�าบาปด้วย

ความโลภ อยากได้เงินของผู้อื่น ก็เลยยักยอกทรัพย์ของพระเจ้า 

แผ่นดิน ไปซื้อของท�าบุญแทนท่ีจะซื้อทั้งหมดก็แบ่งส่วนหนึ่งไว ้

ส�าหรบัตนเอง พอตายไปก็ไปตกนรก ออกจากนรกกม็าเป็นเปรต  

แล้วพอเป็นเปรตกน็กึถงึพระเจ้าเเผ่นดนิ เจ้านายเก่า กเ็ลยมาขอ 

ส่วนบญุ พระพทุธเจ้ากบ็อกว่าให้ท�าบญุอุทศิให้กบัเขาไป นี่คือ

ท�าบาปด้วยความโลภ 

ถ้าท�าบาปด้วยความไม่รู้ เช่น สัตว์เดรัจฉาน เขาไม่รู้ว่าบาป

ที่เขาต้องฆ่าต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อความอยู่รอดของเขา 

อย่างน้ีเรยีกว่า เดรจัฉาน มนษุย์ทีท่�าอาชพีค้าขายฆ่าววัฆ่าควาย

ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็เเบบเดียวกัน เขาก็ไม่รู้ว่าเขาบาป เขารู้แต่ว่ามัน

เป็นอาชีพของเขา หรือแม้แต่ผู้ที่รักษาประเทศชาติ เช่น ต�ารวจ 
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ทหาร นี้ก็เหมือนกัน ถ้าไปฆ่าผู้อื่นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าบาป 

เหมือนกนั กเ็ป็นเดรจัฉานได้เหมอืนกนั เพราะท�าไปด้วยความไม่รู้ว่าบาป  

ไม่รูว่้ามผีลทีจ่ะตามมา คิดว่าท�าตามหน้าทีแ่ล้วไม่บาป ท�าเพือ่เลีย้งปาก 

เลี้ยงท้อง อย่างน้ีก็ลักษณะเดียวกันกับเดรัจฉาน แต่อาจจะไม่หนัก

เหมอืนกบัเดรจัฉานก็ได้ เพราะไม่ได้ท�าตลอดเวลา อย่างบางคนกไ็ม่ได้ 

ท�าเลย รับราชการมาจนเกษียณก็ไม่เคยไปฆ่าใครเลย อันนี้ก็จะไม่มี

ผลบาปตามมา

ทีว่ดันีม้ธีรรมเนยีมอทุศิเพือ่แผ่นดนิไทย เขากท็�าบญุอทุศิให้แก่วรีบรุุษ

ทั้งหลายที่ออกรบท�าสงครามปกป้องรักษาประเทศ เวลาเขาตายไปนี้ 

เขาก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเปรตได้ ไปเกิดในอบายได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ 

มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ส�านึกในบุญคุณของเขาเหล่านี้ ก็ท�าบุญอุทิศให้แก่เขาไป 

ดังนั้นการจะไปไหนหรือไม่ไปไหน อยู่ที่การท�าบาปหรือไม่ท�าบาป  

ไม่ได้อยูท่ี่การสวดมนต์เพยีงอย่างเดยีว แล้วการสวดนีก้ต้็องอยูท่ีว่่า 

ได้ผลหรอืไม่ได้ผล คือสวดแล้วจติสงบเป็นสมาธิหรือไม่ ถ้าสวดแล้วสงบ  

ใจเป็นสมาธิ ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมได้ 
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พระอาจารย์ : แต่ไม่คดิอย่างน้ันกนั จะคดิว่าสวดเพ่ือรกัษา

ร่างกายเพราะอยากจะให้ร่างกายหาย ความจริงการ

สวดนี้ก็จะไม่รักษาโรคใจให้หายได้อย่างถาวรเพราะ

เป็นการท�าใจให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะรักษาได้ชั่วคราว  

ไม่หายอย่างถาวร ถ้าจะให้หายอย่างถาวรก็ต้องใช้

ปัญญา ต้องไม่กลวัความเจบ็ของร่างกาย เหมือนคนที่

ฮึดสู้ ถึงแม้จะถูกยิงแล้วแต่ใจยังสู้อยู่ ยังสั่งให้ร่างกาย 

ลุยต่อไปได้ ถ้าใจไม่สู้ ถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงก็จะ

ไม่สู ้ต้องแยกประเดน็คือความเจบ็ของร่างกายออกจาก 

ความเจบ็ของใจ ถ้าความเจบ็ของใจหายไป แต่ความเจบ็ 

ของร่างกายไม่หาย ก็จะไม่เป็นปัญหา บางทีความเจ็บ

ของใจหายไป ความเจ็บของร่างกายกห็ายตามไปด้วยกม็ี  

ถ้าความเจ็บของร่างกายเกิดจากความเจ็บของใจ เวลา

“การสวดมนต์ไม่สามารถรักษาโรคใจให้หายได้อย่างถาวร”

ถาม : เวลาคนที่ป่วยหนักจะชอบให้
สวดโพชฌงค์ แสดงว่าต้องการน�าค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ามารักษาใจให้ผู้ป่วยปล่อยวาง
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ใจเครียดก็ท�าให้ร่างกายปั่นป่วน เกิดความเจ็บทางร่างกาย พอใจ 

หายเครียด ความเจ็บทางร่างกายก็หายไปด้วย

เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ถ้าบริกรรมพุทโธๆ ไปจน

ใจสงบ ความเจบ็ของใจทีร่นุแรงกว่าความเจบ็ของร่างกายกจ็ะหายไป  

จะรู้สึกว่าไม่เจ็บมาก เวลาร่างกายเจ็บแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาจะรู้สึก

เจ็บมากเพราะใจไปขยายความเจ็บขึ้นมาเอง เหมือนเอาแว่นขยายไป

ขยายจะรูส้กึว่าเจบ็มาก แต่พอใจสงบจะเจบ็เพยีงนดิเดยีวหรอืไม่เจบ็เลย

ความเจบ็ของร่างกายจึงไม่ใช่ประเดน็ส�าคญั ไม่ใช่สิง่ทีต้่องแก้ สิง่ที่ 

ต้องแก้คอืความเจบ็ของใจทีเ่กดิจากความกลวัความเจบ็ของร่างกาย

หรอืกลวัความตาย ต้องแก้วิภวตณัหา คอืความอยากไม่เจบ็ อยากไม่ตาย  

พอไม่มีความอยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายแล้ว ก็จะไม่เดือดร้อนกับ 

ความเจบ็กบัความตายของร่างกาย จะอยูอ่ย่างสบาย เจบ็ไข้ได้ป่วย

ถ้ารกัษาได้กร็กัษาไป รกัษาไม่ได้กอ็ยูก่บัมันไป ความตายกเ็หมือนกนั  

เมื่อถึงเวลาตายก็ห้ามไม่ได้ จะตายก็ปล่อยให้ตายไป ใจไม่ได้ตาย 

ไปกับร่างกาย จะไปกลวัท�าไม ใจไปหลงคดิว่าใจเป็นร่างกาย ถ้าแก้ 

ความหลงได้ว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจจะไม่วุ่นวายไปกับ 

ความตายของร่างกาย เหมือนกับเวลาหลงรักใคร เวลาเขาตายไป 

เรากจ็ะวุน่วายไปกบัความตายของเขา ถ้าเราไม่ชอบเขา เราจะวุน่วายไหม 
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เขาตาย เรากลับดใีจเสยีอกี อย่าไปชอบร่างกาย มองร่างกายเหมอืนกบั 

มองคนที่เราเกลียด เวลาร่างกายเป็นอะไรไปจะได้ไม่ทุกข์ใจ

สิง่ทีเ่ราขาดกันก็คอืเคร่ืองมอืแก้ความกลัวทีเ่กดิจากความอยากไม่แก่ 

ไม่เจ็บไม่ตาย ก็คือมรรค มรรคที่ขาดกันมากก็คือสติสมาธิปัญญา 

ศลีกบัทานพอมีกัน ท�าทานรักษาศลีกนัอยูเ่สมอ แต่ไม่ค่อยได้บ�าเพญ็

ภาวนา คอืการเจรญิสตสิมาธปัิญญา ซึง่เป็นองค์ประกอบของมรรค 

ทีส่�าคญั ถ้าเป็นยากเ็ป็นส่วนประกอบส�าคญัของยา ทานกบัศลีเป็นส่วน 

สนับสนุนสติสมาธิปัญญาที่เป็นส่วนส�าคัญ จึงควรพิจารณาดูว่าก�าลัง

ขาดส่วนไหน ยาท่ีใช้รกัษาโรคใจน้ีขาดอะไรอยู ่ทาน เราขาดหรอืไม่ ศลี  

เราขาดหรือไม่ สติ สมาธิ ปัญญา เราขาดหรือไม่ อย่าให้ส่วนใด 

ส่วนหนึ่งมากเกินสูตร จะไม่เป็นประโยชน์ เช่น ทาน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 

ศลี ๕ เปอร์เซน็ต์ สตสิมาธปัิญญา ๕ เปอร์เซน็ต์ อย่างนีก้จ็ะไม่สามารถ 

รกัษาโรคใจได้ ต้องเป็นไปตามสตูร ทานกท็�าเท่าทีม่ ีไม่ยดึตดิ ไม่โลภ 

อยากได้สมบัติข้าวของเงินทอง ก็ถือว่าได้ท�าทานครบสูตรแล้ว ศีลก็

รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ไป ก็จะได้ศีลเต็มสูตรแล้ว สติก็ต้อง

เจริญทั้งวันต้ังแต่ต่ืนจนหลับ ควบคุมความคิดไม่ให้ลอยไปลอยมา  

แล้วก็นั่งให้มาก ต้องตัดภารกิจการงานต่างๆ ไป ถ้ายังท�างานอยู ่

ก็ควรลาออก อยู่คนเดียว อยู่วัดก็ได้ อยู่บ้านก็ได้ ท�างานเท่าที่จ�าเป็น 
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เช่น กวาดบ้านถบู้าน ซักเสือ้ผ้า หาอาหารมารบัประทาน จะได้มเีวลา
นั่งสมาธิมาก เดินจงกรมมาก พอได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญาต่อไป 
หลังจากออกมาจากสมาธิก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณา
อริยสัจ ๔ ดูใจว่าก�าลังผลิตอะไร ผลิตมรรคหรือผลิตสมุทัย ถ้าผลิต
สมทุยัเรากต้็องหยดุ ต้องหันกลับมาผลิตมรรค หยดุด้วยการเจรญิสติ  
การเจริญสติเป็นทั้งการผลิตมรรคและหยุดสมุทัย หยุดความคิดปรุง
แต่งไปในทางสมุทัย ความคิด ๙๙ เปอร์เซ็นต์ จะไปในทางสมุทัย  
ต้องหยุดความคิดนี้ก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธ พอคิดอยากไปดูน่ัน 
ฟังนี่มันก็ไม่ได้ อยากไปที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้ พอไม่มีความอยาก ใจก็จะ 
เย็นสบาย อยู่เฉยๆ ได้ จะนั่งเก้าอี้ ๔-๕ ชั่วโมงก็นั่งได้ ก็จะได้สมาธิ 
ได้ความสงบ แล้วก็ตัดความอยากด้วยปัญญา 

การดูจติดอูย่างไร ก็ดวู่าตอนนีจ้ติเป็นโรงงานผลติกเิลสหรอืโรงงาน
ผลิตธรรม ถ้าจิตคดิไปในทางธรรม ไปในทางไตรลกัษณ์ ไปในทาง
อรยิสจั ๔ กจ็ะเป็นมรรค กป็ล่อยให้คดิไป ถ้าคดิไปในทางกามตณัหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ต้องหยุดมัน ถ้าไม่หยุดก็จะผลิตความทุกข์ 
เช่น อยากจะสูบบุหรี่ อยากจะด่ืมเหล้า ถ้ายิ่งคิดก็จะยิ่งทรมานใจ  
ยิ่งหงุดหงิดใจ เวลาอยากจะสูบบุหร่ีดื่มเหล้าก็จะคิดแต่เรื่องสูบบุหรี ่
ดื่มเหล้า จะไม่คิดเรื่องอื่น ถ้าสามารถหยุดความคิดอยากดื่มสุรา 
อยากสูบบุหรี่ได้ โดยคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาจากการดื่มสุรา 
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ยาเมา จากการสูบบุหรี่แทน ก็จะท�าให้หยุดความอยากได้ การดูจิต 

ต้องดูอย่างนี ้ดวู่าตอนนีจ้ติก�าลงัไปในทางไหน ไปในทางมรรคหรอืไป

ในทางสมทุยั ถ้าไปในทางสมทุยัก็ต้องสกดั ถ้าไปในทางมรรคกต้็อง 

ส่งเสริม ถ้าคิดอยากจะหยุดด่ืมสุรา อยากจะหยุดสูบบุหรี่ ก็ต้อง

สนับสนุนว่าอย่าไปสูบ อย่าไปดื่ม ถ้าคิดอยากจะไปท�าบุญก็ไปเลย  

คิดอยากจะบวชชีก็บวชเลย คิดอย่างนี้เป็นมรรค ถ้าคิดจะไปแต่งหน้า 

ทาปาก ไปท�าศัลยกรรม ก็หยุดเสีย เพราะไปทางสมุทัย ไปทาง

กามตณัหา อยากจะซือ้เสือ้ผ้าชดุใหม่ ซือ้รองเท้าคูใ่หม่ กต้็องเบรกมนั  

เอาเงินไปท�าบุญดีกว่า น่ีคือการดูจิต ไม่ใช่ปล่อยให้จิตท�าอะไร 

ตามใจชอบ อยากจะไปเที่ยวก็ไป อยากจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ไป 

อยากจะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ไป อยากจะไปเดินห้างก็ไป อยากจะไป

กนิขนมนมเนยกไ็ป ถ้าดแูบบนีก้ด็ใูห้เสยีเวลาไปเปล่าๆ ดูไปแล้วไม่เกดิ 

ประโยชน์ ต้องดูอริยสัจ ๔ ว่าตอนนี้ก�าลังผลิตฝ่ายไหน ฝ่ายมรรค

หรือฝ่ายสมุทัย ถ้าผลิตฝ่ายมรรคตลอดเวลา ผลิตโสดาปัตติมรรค 

สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ก็จะมีผลของมรรค

ตามมา คือโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล  

ถ้าจะดูจิตต้องดูตรงนี้ ดูว่าก�าลังผลิตมรรคหรือก�าลังผลิตสมุทัย  
ถ้าผลิตสมุทัยก็จะมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ มีการเวียนว่ายตายเกิด
ตามมา นี่คือธรรมในสติปัฏฐาน ๔ 
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การดูธรรมก็ดูอริยสัจ ๔ ถ้าดูจิตก็ดูว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างไร 
ฟุง้ซ่านหรอืสงบ ถ้าฟุ้งซ่านกต้็องท�าให้สงบ ถ้าสงบก็ต้องรักษาให้
สงบต่อไป ดูเวทนาก็ดูว่าตอนน้ีเวทนาเป็นอย่างไร ต้องปล่อยวาง  
ถ้าเป็นสุขเวทนาก็อย่าอยากให้สุขไปตลอด ถ้าเป็นทุกขเวทนา
ก็อย่าไปอยากให้หาย ปล่อยไปตามธรรมชาติ ไปตามอนิจจัง  
มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องไปท�าอะไร ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง  
ไม่ใช่พอเป็นทุกขเวทนาก็แก้ให้เป็นสุขเวทนา ถ้าร้อนก็เปิด 
เครือ่งปรับอากาศ เพราะไม่ได้แก้ทีต้่นเหต ุต้องแก้ทีใ่จ แก้ทีส่มทุยั  
ความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปต้องแก้ด้วยการปล่อยวาง 
ทุกขเวทนา ดูร่างกายก็เช่นเดียวกัน ร่างกายจะแก่จะตายก็ดูไป  
ไม่ต้องท�าอะไร ผมจะหงอกก็ปล่อยให้หงอกไป หนังจะเหี่ยว
ก็ปล่อยให้เห่ียวไป ไม่ต้องหายามาทา ทาอย่างไรก็เหี่ยวอยู่ดี  
ย้อมอย่างไรก็ขาวอยู่ดี ย้อมให้เหนื่อยไปเปล่าๆ ท�าให้ใจทุกข์  
ไม่สบายใจกับความเหีย่วกบัความหงอก ต้องปล่อยวาง ให้ตัง้สต ิ
ที่กายเวทนาจิตธรรม น่ีเป็นขั้นของปัญญา ถ้าขั้นของสติก็ให ้
รู้เฉยๆ ให้มีสติเกาะติดอยู่กับร่างกาย ร่างกายก�าลังเคลื่อนไหว 
ก�าลังท�าอะไร ก็ให้เกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระท�า 

ของร่างกาย เพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อย  

ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบ จะนิ่ง จะสบาย  
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ก็จะรู้จักวิธีรักษาจิต เวลาฟุ้งซ่านก็แก้ด้วยการเข้าสมาธิไป หรือ 

แก้ด้วยปัญญา พิจารณาจนเห็นว่าฟุ้งซ่านเพราะความอยาก  

อยากให้สิง่นัน้เป็นอย่างนี ้อยากให้สิง่น้ีเป็นอย่างน้ัน ต้องปล่อยวาง  

อย่าไปอยาก สิง่น้ันส่ิงน้ีจะเป็นอย่างไรกป็ล่อยให้เป็นไป ถ้าไม่อยู่ 

ในวสิยัทีจ่ะแก้ได้กอ็ย่าไปแก้ให้เหนือ่ยไปเปล่าๆ ถ้ายงัแก้ได้กแ็ก้ไป  

ถ้าสั่งไม่ให้ผมหงอกได้ก็ส่ังไป ถ้าสั่งไม่ให้หนังเหี่ยวได้ก็สั่งไป  

ถ้าสั่งไม่ได้ก็อย่าฝืนธรรมชาติ อย่าไปท�าศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาพูดธรรมะทีไรมักจะไปโดนใจคนฟังทุกที เม่ือเช้าพูดเรื่อง

การอดสุราอดบุหรี่ ก็มีคนมาบอกว่าก�าลังจะอดพอดี พอฟังแล้ว

กไ็ด้อุบาย แล้วก็มภีรรยาพาสามมีาหา ถอืดอกไม้ธูปเทียนมาตัง้ 

สัจจอธิษฐานให้หยุดด่ืมสุรา เพราะเวลาดื่มแล้วจะอาละวาด 

สร้างความเดือดร้อนให้กับภรรยา เราก็บอกว่าให้เห็นโทษของ

การดื่มสุราทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น 

ถ้าไม่หยุดดื่มก็จะต้องสูญเสียคนที่รักไปเพราะจะทนอยู่กับเรา 

ไม่ได้ แล้วก็บอกภรรยาว่า ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปดีกว่า ผู้ชายไม่ได้มี

คนเดียวในโลกนี้ คนดีๆ ไม่เอา ไปเอาคนไม่ดีท�าไม
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เรื่องของกรรม

๔
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พระอาจารย์ : แต่ทีม่นัเรว็กค็อืใจ เพราะ

มันทุกข์แล้ว 

“กรรมติดจรวด”

ถาม : ที่เขาว่าชาตินี้กรรมติดจรวด
จริงหรือเปล่าเจ้าคะ

พระอาจารย์ : บางทีมันก็ติดจรวด บางท ี

มันก็ไม่ติดจรวด บางทีมันก็เร็ว บางทีมันก็ช้า 

ถาม : แล้วแต่กรรม
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“กรรมอยู่ที่เจตนา”

พระอาจารย์ : ถ้ามีส่วนร่วมด้วยก็มี  

ถ้าไม่มีส่วนร่วมด้วยก็ไม่มี

ถาม : ลูกสาวท�างานทางราชการ มีการเรียกเงินใต้โต๊ะ 
แล้วเขาต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ในฐานะผู้ให้ เขาจะมีความผิด 
ในส่วนกรรมที่ละเอียดนี้หรือไม่

พระอาจารย์ : มีหน้าที่เซ็น 

ก็เซ็นไป

ถาม : ไม่ได้เป็นผู้รับ

พระอาจารย์ : อยู่ที่เจตนา

ถาม : ต้องท�าไปตามหน้าที่
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พระอาจารย์ : เราไม่ได้ท�าผิด คนที่เรียกนั่นแหละผิด  

เราเป็นคนซื้อของ เขาเรียกราคานี้ เราก็จ่ายเขาไป   

เขาก็ไปเป็นเปรต เราไม่ได้ไปเป็น

ถาม : งานบางอย่างเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมอนุมัติ
ถ้าไม่ให้เงิน เขาจะหาเรื่องหาราวหาข้อผิด 
นี่ก็กรณีเดียวกัน มันจ�าเป็นคะ

พระอาจารย์ : กม็องว่าเป็นการซือ้ของ

กแ็ล้วกนั ต้องเสยีเงนิซือ้ อยากจะได้ของ 

ก็ต้องจ่ายเงิน

ถาม : เพื่อความสะดวก ไม่อย่างนั้น 
จะท�าอะไรไม่ได้ งานไม่เดิน
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“สีลัพพตปรามาส”

ถาม : มีเพื่อนเขาป่วยหนักเป็นมะเร็ง 
เขาไปตรวจกับผู้รู้แล้วพบว่าเคยไปท�าอะไรใคร
ในชาติปางที่แล้ว ในขณะที่คนที่เขาไปท�ากรรมด้วย
เกิดอยู่ที่นั่นที่นี่

พระอาจารย์ : ไม่มีกรรมก็ตายเหมือนกัน  

อย่าไปกังวลเลย ยิ่งมีกรรมก็ยิ่งตายเร็ว

เท่านัน้แหละ ไอ้ทีจ่ะไปแก้กรรมมนัไม่มีหรอก

ถาม : แล้วที่ไปขออโหสิกรรม

พระอาจารย์ : ไม่มีหรอก พระพุทธเจ้ายัง

ตายเลย ครบูาอาจารย์ยงัตาย ร่างกายตาย 

เป็นธรรมดา จะมีกรรมไม่มีกรรมก็ตาย

เหมือนกัน ตายช้าตายเร็ว
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พระอาจารย์ : รักษาได้ก็รักษาไป แต่นี่เป็นเรื่อง 

สลีพัพตปรามาสท้ังน้ันแหละ เร่ืองของงมงายทัง้นัน้  

กรรมเป็นสิง่ทีเ่ราแก้ไม่ได้ มันเป็นอนัตตา วบิาก

มันเป็นอนัตตา มันมีเหตุมีผลของมัน เราไป

สร้างเหตุ มันก็เกิดผลตามมาซิ

ถาม : ไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้

ถาม : ที่น่าตกใจคือเขาเป็นคนปฏิบัติ

พระอาจารย์ : ก็นั่นแหละยังปฏิบัติไม่ถึงแก่นไง  

ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ยังไม่เห็นอริยสัจ ๔  

ยังไม่เห็นว่าความทุกข์แท้จริงเกิดจากความอยาก  

อยากจะให้หาย แล้วใครว่าอะไรก็เชื่อกันไปหมด  

เขาพูดจริงหรือไม่จริง เราก็ไม่รู้ เชื่อไปก่อน  

ถ้าตราบใดยังมีโอกาสจะท�าให้หายได้ก็เชื่อเขา 

ไว้ก่อนแล้ว
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พระอาจารย์ : ทั้งนั้นแหละ พระนี้ 

ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็ไปทางเดียวกัน 

ทั้งนั้น ไปทางมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น  

เพราะไม่ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะ

ไม่หลงทาง

ถาม : พระก็เป็นเหมือนกันนะคะ
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“อุปนิสัยใหม่”

พระอาจารย์ : ติดไปด้วย เราฝึกได้เสมอ ถ้ารูว่้า

ดื่มเหล้าไม่ดี ก็เลิกเสีย เมื่อก่อนเราไม่รู้ เพราะ

ยังไม่ได้พบพระศาสนา อยู่ในสังคมที่ดื่มเหล้ากัน 

อย่างฝรั่งต้องดื่มไวน์กับอาหาร แต่ถ้าได้ศึกษา 

ก็จะรู้ว่าไม่ดี ก็อย่าไปดื่ม แต่ตอนที่เปลี่ยนนิสัยนี้ 

มันจะทรมาน เคยท�าอะไรแล้วไม่ได้ท�าจะรู้สึก 

ทุกข์ใจ อย่างกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้ใส่เครื่องปรุง

ก็กินไม่ลง มันไม่อร่อย

ถาม : กรรมที่เรามีอยู่นี่ ถ้ารู้ว่ามันไม่ดี  
เราพยายามฝึกฝนใหม่ อุปนิสัยใหม ่
จะติดไปไหมคะ
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พระอาจารย์ : บารมี ๑๐ หรือมรรค ๘ เริ่มต้น

ด้วยการมศีรทัธาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เพือ่จะได้ปฏบิตัติามค�าสอน ต้องบ�าเพญ็ไปเรือ่ยๆ 

ทาน ศีล ภาวนา ทานบารม ีศลีบารม ีเนกขมัมะ 

บารมี ขันติบารมี วิริยะบารมี ฯลฯ เป็นสิ่งที่เรา

ต้องปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอน 

เช่น เรามาท�าบุญก็เป็นทานบารมี มาท�าบุญได้ 

ก็ต้องมีวิริยะบารมี ถ้าขี้เกียจก็มาไม่ได้ ถ้าวันนี้

อยากจะนอนกข็บัรถมาไม่ไหวกจ็ะไม่ได้มา ต้องมี

ขันติบารมี จะท�าบุญก็ต้องเหนื่อยบ้าง ถ้าอยาก

“คนเราต่างกันตรงบารมี
ที่ได้สะสมมาท�ามาไม่เท่ากัน”

ถาม : มีกรรมแบบไหนที่จะท�าให้
เราเจริญก้าวหน้าในทางที่จะหลุดพ้น 
เมื่อเราตายแล้วไปเกิดใหม่
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จะสบายกจ็ะนอนอยูก่บับ้าน ต้องมอีธษิฐานบารมี คอืความตัง้ใจ 

ตั้งใจว่าจะมาท�าบุญ มีสัจจะบารมี คือมีความจริงใจ คือตั้งใจ

แล้วก็ท�าตามที่ตั้งใจไว้ ต้องขยับการปฏิบัติให้สูงขึ้นไปด้วยการ 

รกัษาศลี การปฏบิตัเินกขมัมะ ออกบวช ออกจากกามสขุ ปฏบิติั

แล้วกจ็ะได้อเุบกขาบารม ีพอจติสงบกจ็ะเป็นอเุบกขา จะได้เมตตา

บารม ีเวลาจติมคีวามสงบจะมคีวามสขุ จะไม่เกลยีดชงัใคร จะมแีต่ 

ความเมตตา เพราะไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใคร ส่ิงที่ดีที่สุด 

มีอยู่ในใจแล้ว มีปัญญาเห็นความจริงที่เป็นปรมัตถสัจจะว่าไม่มี

ตัวตน เป็นเพียงดินน�้าลมไฟ นี่คือการบ�าเพ็ญบารมีที่จะพัฒนา

จิตใจให้ไปถึงพระนิพพาน 

ถ้าท�าไม่เสร็จชาตินี้ก็ไปท�าต่อชาติหน้าได้ ไม่สูญหายไปไหน 

เหมือนเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนน้ีแล้วต้องย้ายภูมิล�าเนาไปอยู่ที่อื่น  

ก็ไปเรียนต่อได้เลย เรียนจบ ม.๕ ก็ไปเรียนต่อ ม.๖ ได้เลย  

ไม่ต้องไปเริ่ม ป.๑ ใหม่ นี่ก็เหมือนกัน บ�าเพ็ญบารมีได้ถึง 

ระดับไหนแล้ว พอกลับมาเกิดเป็นมนษุย์ใหม่กจ็ะท�าต่อ คนเรา

จงึมกีารพฒันาทางจติใจมาไม่เท่ากนั ครบูาอาจารย์ท่านได้ท�า
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มามากแล้ว พอมาเกดิชาติน้ีท่านกบ็วชได้เลย ท�าไมพวกเรา 

ยังบวชไม่ได้ เป็นคนเหมือนกัน เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่

เหมอืนกนั กนิข้าวเหมอืนกนั หายใจเหมือนกนั เพราะต่างกนั 

ตรงบารมท่ีีได้สะสมมา ได้ท�ามาไม่เท่ากนั กต้็องท�าไปเรือ่ยๆ  

เหน็คนอืน่อยูร่ะดับปริญญา แต่เรายงัอยูช่ัน้ประถม กอ็ย่าไป 

อิจฉา อย่าไปน้อยใจ ต้องยอมรับความจริงว่าเรายังเรียน

ไม่ถงึชัน้นัน้ กต้็องเรยีนต่อไปเรือ่ยๆ จากประถมกข็ึน้มัธยม 

จากมัธยมก็ขึ้นระดับปริญญา ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบใด 

ถ้ายังปฏิบัติทางแห่งการให้ทาน รักษาศีล การภาวนา

ด้วยศรัทธา วิริยะ ขันติ ก็จะขยับขึ้นไปเร่ือยๆ จนจบ

วิชาทางพระพุทธศาสนา ได้อริยะ ๔ ขั้นตามล�าดับ คือ 

โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์
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บาป บุญ คุณ โทษ

๕
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พระอาจารย์ : ใช่ อยู่ที่ว่าเรามีความรู้ทางด้าน

ธรรมะมากน้อยเพียงไร ถ้ามีความรู้ทางด้าน

ธรรมะน้อย อ�านาจความหลงก็จะฉุดลากให้เรา

ไปทางสีเทา แต่ถ้ามีความรู้ทางธรรมะมาก ก็จะ 

ฉุดลากให้เราไปทางสีขาว เพราะเราจะไม่ถอืเรือ่ง

รายได้เป็นหลัก เราจะถือเรื่องของความถูกต้อง  

เร่ืองของความสะอาดทางด้านศีลธรรมเป็นหลัก  

มันท�าได้แต่อาจจะรวยช้าหน่อยหรือไม่รวยเลย 

แต่มีบุญมีความสุขทางด้านจิตใจ ถ้าไปทาง 

สเีทาจะมเีงนิเยอะ แต่หาความสขุไม่เจอ มรีถเก๋ง 

คนัละล้านสองล้าน มบ้ีานหลงัละสบิล้าน แต่ไม่มี

ความสุขในจิตใจเลย 

“ต้องยึดถือความถูกต้องทางศีลธรรมเป็นหลัก”

ถาม : ทุกอาชีพมีสิทธิ์ที่จะท�าบุญและท�าบาป
ได้เท่าๆ กันใช่ไหมคะ
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มันก็เป็นทางเลือกท่ีเราสามารถเลือกได้ คนส่วนใหญ่ที่ไปทาง 

สีเทากันก็เพราะไม่เคยเข้าหาธรรมะกัน ก็เลยไม่รู้ ก็เลยถือว่า

ทุกอย่างยุติธรรมหมด ขอให้ท�าแล้วได้ก�าไรก็ใช้ได้ ไม่ผิด 

กฎหมายก็แล้วกัน แต่กฎหมายหยาบกว่าศีลธรรม ถ้าเป็น

ตาข่าย กเ็ป็นตาข่ายทีรู่ใหญ่ มีช่องโหว่เยอะ แต่ถ้าเป็นศลีธรรม 

จะละเอยีดกว่า อยูท่ีเ่ราว่าจะเลอืกเอาอะไร คนส่วนใหญ่กจ็ะเอา 

ทางเงินทองกัน ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องศีลธรรม แต่ถ้าได้รู้จัก 

ศีลธรรมแล้ว ก็จะยึดทางด้านศีลธรรม 

ยกตัวอย่าง ทุกวันนี้เราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็มีคนที่มี 

ศีลธรรมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมก�าลังต่อสู้กันอยู่ ก็เห็นอยู่ชัดๆ  

คนที่เน้นทางด้านศีลธรรมก็จะไม่สร้างความวุ่นวาย สร้างความ 

เดือดร้อนให้กับตนเองหรือกับผู ้อื่น แต่คนที่ไม่เน้นเรื่อง 

ศลีธรรมกจ็ะมแีต่ความวุ่นวายท้ังกบัตัวเองและกบัผู้อืน่ ผลกเ็หน็ 

อยูช่ดัๆ ถ้าได้ศกึษาธรรมะจนเหน็คณุค่าของธรรมะ กจ็ะมาทาง 

ธรรมะมาทางศลีธรรม ถ้าไม่เหน็คุณค่าของธรรมะ เห็นคณุค่า

ของเงินทองมากกว่า ก็จะไปทางนั้น
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“บุญล้างบาปไม่ได้”

ถาม : อย่างบริษัทใหญ่ๆ ที่เขาเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย
แล้วเขาก็ท�าบุญคืนให้

พระอาจารย์ : บญุล้างบาปไม่ได้ บญุกเ็รือ่ง 

ของบุญ แต่บุญกับบาปมันจะมามีผลตอนที่

เราตาย ถ้าบุญมีก�าลังมากกว่าบาป บุญก็

จะดึงไปสวรรค์ก่อน ยังไม่ต้องไปใช้กรรม 

แต่กรรมบาปยงัมอียู ่ต้องรอให้บญุมนัหมด

ก�าลังก่อน แล้วมันถึงค่อยดึงเราไป

พระอาจารย์ : ก็คูณไปไง  

ก็ฆ่าหน่ึงตัว มันก็หนึ่งเท่า  

ฆ่าล้านตัว มันก็ล้านเท่า

ถาม : บาปที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นล้านๆ ตัว 
นี่หนักมากใช่มั้ยครับพระอาจารย์
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พระอาจารย์ : มันจะพอหรือเปล่า

ไม่รู้ เวลาตายจงึจะรูว่้าไปสวรรค์หรอื

ไปนรก

ถาม : ล้างไม่ได้ ก็ต้องรอผลว่า
อันไหนจะมาก่อน 

แต่ถ้าปีหนึ่งท�าบุญใหญ่ให้เลย
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พระอาจารย์ : ความบังเอิญก็เป็นเหตุอย่างหนึ่ง 

เหมือนกันนะ ความบังเอิญน้ีก็เป็นเหตุ บังเอิญเดินไป

ใต้ต้นไม้ ลูกมะพร้าวมันหล่นมาใส่หัวตายนี้มันก็เป็นเหตุ 

เหมือนกัน ความบังเอิญคือมันไม่ใช่เป็นแต่การกระท�า 

ของเราอย่างเดยีวเท่าน้ัน คือมันมเีหตุอย่างอืน่ด้วย โลกนี้

มนักม็เีหตกุารณ์ของมนั ฝนฟ้าอากาศ น�า้ท่วม พาย ุนีม้นั

กไ็ม่ได้เป็นการกระท�าของเรา แต่ถ้าเราไปอยูใ่นเหตุการณ์ 

เราก็ต้องรับเคราะห์ไปกับมันด้วย

“ความบังเอิญก็เป็นเหตุอย่างหนึ่ง”

ถาม : ผมเห็นโพสต์หลายวันที่ผ่านมา แต่จ�าวันที่ไม่ได้ 
ที่มีคนถามพระอาจารย์ว่าบางคนเกิดมาร�่ารวยแต่ไม่ชอบท�าบุญ
ท�าทาน ท�าไมเขาถึงรวย เพราะการที่จะร�่ารวยก็มาจากการ 

ให้ทาน และอาจารย์ตอบว่าถ้าคนเคยให้ทานชาติที่แล้วจะติดอุปนิสัยสะสม
มาเกิด ชาตินี้จะชอบท�าบุญให้ทาน แต่กรณีเขาร�่ารวยแต่ไม่สนใจท�าทาน
เป็นเพราะสาเหตุใด พระอาจารย์ว่ามันซับซ้อนหลายอย่าง อาจเป็นโชคดี
ของเขาก็ได้ แต่ผมสงสัยและเคยได้ยินมาว่าศาสนาพุทธไม่มีความบังเอิญ
ทุกอย่างเกิดจากเหตุ ถ้าปราศจากผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเคยได้ยินว่า
อยากรวยให้พากันท�าทาน 
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ดงันัน้เราจะไปว่ามนัเป็นกรรมท้ังหมดมนักไ็ม่ใช่ แต่ส่วนทีเ่ป็นกรรมกม็ี  

กรรมกค็อืสิง่ท่ีเกดิจากการกระท�าของเรา เช่น เราเคยท�าบญุมาในอดตี  

เรามาเกิดในชาตินี ้เรากไ็ด้รบัอานสิงส์ของการท�าบุญ ได้ทรพัย์สมบตั ิ

ข้าวของเงนิทอง แล้วถ้าเราเคยท�ามา เรากจ็ะตดินสิยัท�ามา แต่บางคนน้ี 

เขาอาจจะร�่ารวยด้วยการหากินที่มิชอบก็ได้ ฉ้อโกง คอรัปชั่น          

ก็รวยได้ พวกน้ีมักจะไม่ชอบท�าทานกัน เพราะมีแต่อยากจะได้  

ไม่อยากจะให้ เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งต่างๆ น้ีมันก็มีเหตุมีปัจจัย 

หลายอย่างด้วยกันทีท่�าให้คนรวยได้ คนโกงก็รวยได้ คนท�าความดี  

คนซือ่สตัย์สุจริตก็รวยได้ คนโกงท่ีไม่รวยกม็ ีคนซือ่สตัย์สจุรติทีไ่ม่รวย

ก็มี เพราะฉะนั้นมันจะไปเหมาหมดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  

ไม่ได้ มนักต้็องวเิคราะห์ตามกรณีไปในแต่ละกรณ ีถ้าเราวเิคราะห์กรณี 

ของพระพุทธเจ้าท่ีท่านทรงระลึกชาติได้ ท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็น 

พระเวสสนัดร ท่านกบ็อกว่าท่านมคีวามฝักใฝ่ในการท�าทานอย่างมาก  

มีอะไรก็ยินดีที่จะแบ่งปันเสียสละ พอตายไป ตามต�าราท่านก็บอกว่า 

ได้ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วพอลงจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชาย 

สิทธัตถะ พอเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อถึงเวลาที่จะสละราชสมบัติ 

กท็รงสละได้อย่างง่ายดาย ไม่มคีวามหวงแหนในทรพัย์สมบตัข้ิาวของ

เงินทองเลย เพราะเคยได้สละมาแล้วในอดีตชาติมาจนเป็นนิสัย
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ผู้ที่ท�าทานนี้จะเป็นผู้ที่สามารถจะออกปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ใน

เวลาทีจ่ติพร้อมท่ีจะออก พอจติพร้อมทีจ่ะออกป๊ับนี ้ต่อให้มทีรพัย์ 

สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่มีอ�านาจที่จะ

เหนี่ยวรั้งจิตใจของผู้ที่เคยท�าทานมาอย่างโชกโชนได้แล้ว แต่ผู้ที่ 

ไม่เคยท�าทานมาอย่างโชกโชน ผู้ที่ต้องการทรัพย์สมบัติข้าวของ 

เงินทองเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนี้ ก็จะไม่มีวันที่จะออกไปปฏิบัต ิ

ขั้นสูงได้ ก็จะต้องติดอยู่กับทรัพย์สมบัติของตน และก็ตายไปกับ

ทรัพย์สมบัติของตน แล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป 

ถ้าชาตินี้ไม่ได้ท�าทานเอาไว้ ชาติหน้าก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็น

เศรษฐีหรือเกิดเป็นลูกของเศรษฐี เหมือนในต�าราที่ทรงแสดงไว้ 

เกีย่วกบัเศรษฐท่ีานหนึง่ เป็นผูท้ีโ่ลภอยากได้ทรัพย์และกห็วงทรัพย์  

มคีวามตระหนี ่ได้ทรพัย์สมบติัมามากน้อยเพียงไรน้ีจะเอาไปซ่อนไว้  

จะไม่บอกใคร แม้แต่ลูกๆ กไ็ม่บอก กลัวลกูๆ จะมาขโมย จงึเอาไป 

ฝังดินเอาไว้ แล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาศีล ขอให้ได้เงินได้ทองมา 

กจ็ะท�า พอตายไป ความรกัสมบตัขิองตนกท็�าให้จติน้ีหวนกลบัมา 

เกดิในบ้านของตนเอง พอดสีนุขัในบ้านตัง้ท้องกเ็ลยเข้าไปจับจอง 

ท้องของสนุขันัน้ พอคลอดออกมาก็มาเกดิเป็นสนุขั ถงึแม้จะได้อยู ่

ใกล้ทรพัย์สมบตัขิองตน แต่ความทีเ่กดิเป็นสนัุข ก็ไม่สามารถทีจ่ะ 
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รับประโยชน์จากสมบัติของตนได้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านมา 

ทรงเห็นจิตของสุนัขตัวนี้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของทรัพย์ ก็บอก 

ลกูๆ ของเศรษฐนีีว่้าสนุขัตวันีเ้ป็นพ่อของเธอกลบัมาเกดิใหม่ เลีย้ง

มนัไว้ดีๆ แล้วเด๋ียวมนัจะพาไปขุดสมบตัใิห้เอง แล้วมันกพ็าไปขดุ

สมบตัดิงัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัไว้ อันน้ีกเ็ป็นเร่ืองของการมทีรัพย์ 

แต่ไม่ชอบท�าทาน แล้วพอตายไปกลับมาเกิด ก็ไม่ได้รับอานิสงส์

ของทรัพย์ที่ตนหาได้เลย กลายเป็นของลูกไปหมด ลูกๆ เอาไป 

ใช้หมด แต่ถ้าท�าแบบพระเวสสันดรคอืไม่หวงทรพัย์สมบัตข้ิาวของ 

เงินทอง มีเท่าไรก็สละไป แบ่งปันไป ให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุข  

ได้บรรเทาความทุกข์ พอตายไปกไ็ปเกดิเป็นเทพ และพอกลบัมา

เกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้มาเกิดเป็นพระราชโอรส 

นีค่อืเรือ่งของกรรมหรอืการกระท�าของแต่ละบคุคลทีไ่ม่เหมอืนกนั  

การที่จะร�่ารวยนี้ อาจจะร�่ารวยเหมือนกันได้ แต่ด้วยเหตุท่ี 

แตกต่างกนั บางท่านร�่ารวยด้วยอานิสงส์ของทานที่ได้ท�าไว้

ในอดีตชาติ บางท่านร�่ารวยด้วยการคดโกงคอรัปชั่น ท�าผิด

กฎหมาย ผิดศีลผิดธรรม ก็ร�่ารวยได้ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์

แต่ละเรื่องไปในแต่ละกรณี มันไม่เหมือนกันทุกกรณี
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“เรียนเก่ง เรียนไม่เก่ง เป็นเรื่องที่ติดมากับจิต”

ถาม : ท่านอาจารย์คะ บางคนเรียนเก่ง 
บางคนเรียนไม่เก่ง เป็นเพราะเหตุใด

พระอาจารย์ : เป็นความสามารถ 

ที่ติดมากับจิต ไม่ได้อยู่ในร่างกาย

พระอาจารย์ : ไม่ สมองกับร่างกายเป็นเหมอืนโทรศพัท์

มอืถอื เวลาเปลีย่นเครือ่งใหม่คนพูดกย็งัคนเดิม เสยีงเดมิ   

ภาษาส�าเนยีงกอ็นัเดิม แต่เครือ่งใหม่ เปลีย่นจากโนเกยี

มาเป็นอีริคสัน เวลาโทรไปหาใครก็รู้ว่าเป็นเราอยู่ดี  

เด็กบางคนเกิดมาเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะจิตเป็นจิต

อัจฉริยะ ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิต

ถาม : ไม่ได้อาศยัสมอง
กับร่างกายหรือคะ
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พระอาจารย์ : บุญวาสนากค็อืนิสยัต่างๆ  

ที่สะสมไว ้ ในจิต นิ สัยดีก็ เป ็นบุญ  

นิสัยไม่ดีก็เป็นบาป พัฒนาขึ้นหรือ 

มเีสือ่มลงกไ็ด้ในแต่ละชาติ เกดิมาชาตนิี้ 

ได้ท�าบุญเพราะมีคนชวนท�าก็ได้พัฒนา

จิตให้ดีขึ้น ถ้าชวนไปกินเหล้าเมายา 

เล่นการพนัน ก็ท�าให้จิตเสื่อมลงไป

ถาม : ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา
ที่เขาได้ท�ามาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
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พระอาจารย์ : ถ้าความอยากมันเกินฐานะของเรา  

มนักจ็ะท�าให้เราทุกข์ข้ึนมาได้ เม่ือไม่ได้อย่างใจกเ็กดิโทสะ 

ขึน้มา ความอยากน่ะอยากได้แต่ต้องค�านงึถงึความสามารถของเรา 

ว่าท�าได้มากน้อยเพียงไร ขอให้ยึดความสามารถของเราเป็นหลัก 

อยากจะไปถึงนิพพานวันนี้ก็อยากได้ แต่จะไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ท่ี 

ความสามารถของเรา ความอยากท่ีจะเป็นพระอรหนัต์ไม่เป็นความผดิ  

เพยีงแต่ว่าเราต้องแยกแยะว่ายงัเป็นเพยีงความฝัน เป็นเป้าหมายทีเ่รา 

ตัง้ไว้ เป็นจดุหมายปลายทางทีเ่ราต้องการจะไป แต่เคร่ืองมอืทีจ่ะพาเรา 

ไปมีอะไรบ้างล่ะ มีรถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง ก็จะไปถึง

ช้าเร็วต่างกัน ถ้ามรีถเก๋งกต้็องไปเรว็กว่าเดนิไป ถ้าตัง้เป้าได้กค็วรตัง้ 

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ชาวพทุธตัง้เป้าไปทีม่รรค ผล นพิพาน นีค่อื

เป้าหมายของพระพุทธเจ้าทีท่รงประกาศพระศาสนา ทรงต้องการ 
ให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง อยู่ที่ว่าจะหลุดในชาตินี้ 

“อยากได้บุญเยอะๆ จะบาปไหม”

ถาม : ถ้าเราอยากได้บุญเยอะๆ 
เราจะบาปไหมคะ
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หรือในชาติต่อๆ ไป บางคนก็หลุดได้ในชาตินี้ บางคนได้บรรลุเป็น 
พระโสดาบนั กเ็หลอือกีเพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก บางคนกไ็ด้บรรลเุป็น
พระสกทิาคามี กเ็หลืออกีเพยีงชาติเดียว ถ้าได้บรรลเุป็นพระอนาคามี  
กไ็ม่ต้องกลบัมาเกดิในกามภพอกีต่อไป ไปเกดิบนชัน้พรหมโลก แล้วก ็
บรรลุเป็นพระอรหันต์ในล�าดับต่อไป 

เป้าหมายจะส�าเร็จต้องเกิดขึ้นจากการบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ผลก็
อยูท่ีท่�ามากท�าน้อย ท�าถูกท�าผดิ อยู่ท่ีบญุวาสนาทีไ่ด้บ�าเพญ็มาในอดตี 
อยู่ทีกั่ลยาณมติร ถ้าได้เพือ่นดี เขากจ็ะชวนเราปฏบิตั ิเวลาท้อแท้กใ็ห้ 
ก�าลงัใจ เป็นตวัอย่างท่ีดี เราน่ังได้คร่ึงช่ังโมง แต่เขานัง่ได้ชัว่โมงหนึง่ 
เขายังไม่ลุกก็ท�าให้เราฮึดสู้ สู้ต่อไป ถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดี เรานั่งได้ 
คร่ึงช่ัวโมง เขาน่ังได้ ๑๕ นาที พอได้ ๑๕ นาท ีเขาลกุหนไีปแล้ว เรากท็น 
นัง่ไม่ได้ ก็ต้องลกุตามเขาไป พระพุทธเจ้าจงึทรงสัง่ไว้ว่า ถ้าจะคบคน  
ให้คบคนทีด่ท่ีีเก่งกว่าเรา หรอือย่างน้อยต้องเท่าเรา ถ้าแย่กว่าเรา  
กอ็ย่าไปคบ อยูค่นเดยีวดกีว่า เราไปแสวงหาครบูาอาจารย์เพราะ 
ท่านเก่งกว่าเรา ท่านดีกว่าเรา ท่านสามารถดงึเราขึน้ไปได้ ท่านอยู ่
สงูกว่าเรา ท่านหย่อนเชอืกลงมาให้ เราก็ปีนป่ายขึน้ไปได้ ท่านเป็น
แบบฉบับทีด่ ีเรือ่งราวต่างๆ ท่ีท่านเล่าให้ฟังเป็นคตท้ัิงนัน้ ท�าให้เกดิ
ก�าลังจติก�าลงัใจท่ีจะปฏบิติัตาม
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“ปล่อยปลาชนิดไหนแล้วกินปลาชนิดนั้นได้ไหม”

พระอาจารย์ : ได้ ก็มันตายแล้ว

ก็กินได้ทั้งนั้น

ถาม : เราปล่อยเขาไปแล้ว แล้วเราจะกินเขา
ได้อีกหรือ สมมติเราปล่อยปลาช่อน  

พระอาจารย์ : ได้ ถ้าเป็นปลาช่อนที่

ตายแล้ว อย่าไปกินปลาช่อนที่เป็น คือ

อย่าไปฆ่ามัน

ถาม : พระอาจารย์คะ สมมติว่า 
เราปล่อยปลาแล้วเราจะกินปลา
ชนิดนั้นอีกได้ไหม
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พระอาจารย์ : ก็ให้ชีวิตเขาไง 

ถ้าเราเกิดไปเป็นปลา เราก็อาจ

จะมีคนมาจับเราปล่อย

ถาม : คิดว่าปล่อยแล้วไม่ค่อยกล้าเอามากิน

พระอาจารย์ : กนิได้ถ้ามนัเป็นของตาย  

เช่น เราเลี้ยงไก่ที่บ้าน ถ้ามันตายเราก็

เอามากินได้ ไม่ได้เชือดไง มันตายเอง 

มันแก่ตายอย่างนี้

ถาม : ปล่อยปลานี้เยอะมาก
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พระอาจารย์ : อ๋อ ไม่เกี่ยวกัน อันนี้อาจะเป็นเพราะว่า

บุญเก่าท่ีเราท�ามา เราอาจะเคยช่วยใครเขามาก่อน พอถงึ 

เวลาเขากลับมาช่วยเรา มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเรา

ปล่อยปลาวนัน้ีหรอก มนัคนละเรือ่งกนั มันคนละบญัชกีนั  

คอืบญุเก่าเราท�าไว้กม็อียู ่บาปเก่าทีเ่ราท�าไว้กม็อียู ่บางที

เราจะสบัสนว่า เอ๊ะ เราท�าบญุ ท�าไมเรายังเจอแต่เรือ่งไม่ดี  

ก็เพราะว่าบาปเก่าท่ีเราท�าไว้มันส่งผลในวันน้ี ส่วนบุญ 

ที่เราท�าในวันนี้มันยังไม่ส่งผลข้ึนมา ดังน้ันบางทีเราไป

จับแพะชนแกะกัน ก็เลยจะท�าให้หลงผิดได้ บางคนก็เลย

คิดว่า เอ๊ ท�าบาปกูก็ยังได้ดีอยู่นี่หว่า บางคนก็ท้อแท้ว่า

ท�าบุญแล้วก็ยังเจอแต่ความทุกข์ เจอแต่ความเดือดร้อน  

ก็จะไม่อยากท�า ก็เพราะว่าไปจับแพะชนแกะ ไม่วิเคราะห์

เหมอืนกบัการปลกูต้นไม้ เราปลกูต้นไม้วนันี ้เราจะให้มนั

ออกผลได้เลยที่ไหน แต่ต้นที่เราปลูกไว้เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว 

มันออกผลให้เราแล้ว มันต้องเป็นอย่างนั้น

ถาม : อย่างคนเวลามีอะไรติดขัด
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ฉะนัน้ขอให้เราเช่ือว่าท�าดีได้ดี ท�าช่ัวได้ช่ัว กแ็ล้วกนั เพยีงแต่ว่า 
เราไม่ได้ท�าดีอย่างเดียว ท�าช่ัวอย่างเดียว เราท�าผสมกันไป  
มันก็เลยได้ผลดีบ้าง ผลไม่ดีบ้าง สลับกันไป พอมาท�าบุญวันนี้  
แล้วพอไปถูกเขาตีหัวเย็นนี้ก็ว่า โอ๊ย ไม่ท�าบุญดีกว่า ท�าบุญ 
แล้วซวย มนัไม่ใช่ มนัคนละเร่ืองกนั เพราะเราไปด่าคนนัน้เขา 
ตัง้แต่เม่ือวานนี ้วนัน้ีเขาเลยตามมาตหีวัเรา ท�าเหตไุว้ก่อนแล้ว 
ขอให้เชื่อว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว นี้จริงแน่นอน เพียงแต่ว่า 
มันจะเกิดผลเมื่อไหร่มันไม่รู้ บางอย่างก็เร็ว บางอย่างก็ช้า 

บางอย่างอาจจะข้ามภพข้ามชาติไปก็ได้ 

พระอาจารย์ : มีเหตกุารณ์แปลกๆ เยอะแยะ กข็อให้คดิ 

ว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเป็นผลบุญที่เราท�ามาในอดีต 

ก็แล้วกัน ส่วนผลไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ขอให้คิดว่าเป็น

ผลไม่ดี เป็นการกระท�าที่ไม่ดีในอดีตของเราก็แล้วกัน 

เราจะได้กลวัไม่กล้าท�าบาป จะได้พยายามท�าแต่บญุไป 

เรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะมีแต่ผลดีๆ มากกว่าผลที่ไม่ดี

ถาม : มีปาฏิหาริย์ไหมคะ 
ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน 
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พระอาจารย์ : ก็ดี ความจริงเนื้อสัตว์มันก็มาจากผัก 

สตัว์มนักก็นิผกั มนักนิผกัแล้วมันกก็ลายเป็นเนือ้ เรากนิผกั 

เข้าไปมันก็กลายเป็นเน้ือเราอีกแหละ มันก็ผลัดกันไป

โยม : แบบเขี่ยค่ะ มีไข่ ทานนมได้ค่ะ  
จะไม่ล�าบากคุณแม่และคนที่บ้าน

“การรับประทานมังสวิรัติ”

ถาม : พีเ่ขาเป็นห่วง เหน็หนไูม่ทานเนือ้สัตว์
แล้วกลัวจะไม่มีแรง

พระอาจารย์ : ไม่เป็นไรหรอก ววั ควาย มนัก็ 

ไม่ได้กนิเนือ้เหมอืนกนั มนักนิแต่หญ้า แล้วเป็น 

อะไรหรือเปล่า ไม่เป็นใช่ไหม

โยม : ไม่เป็นอะไรค่ะ เหนื่อยเพลียบ้าง
แต่ว่าไม่เป็นอะไรแล้ว ชินแล้ว

พระอาจารย์ : มงัสวริตัแิบบไหน เตม็รปูแบบ  

หรือมีไข่มีอะไรได้
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เปลีย่นกนัมาอย่างนี ้มาวเิคราะห์ดีๆ  แล้วมนักเ็หมอืนกนัแหละ ทีก่นินี้

เป้าหมายจรงิๆ คือไม่ให้ไปฆ่าเพือ่เอาเนือ้เขามาเป็นอาหารเท่านัน้เอง 

ถ้าเรากินเนื้อเขาท่ีตายแล้วนี้ไม่ต่างกันหรอก กินผักกับกินเน้ือสัตว์ที่

ตายแล้วกไ็ม่มผีลแตกต่างกนั แต่ถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วเอามากินอันน้ีมผีล  

เราท�าบาปแล้ว เราฆ่า ถ้าหนูกินมังสวิรัติแต่ยังตบยุงตีมดอยู่ มันก็สู้ 

คนทีก่นิเนือ้ท่ีมนัตายแล้วแต่ไม่ตบยงุไม่ตมีดไม่ได้ คนกนิเนือ้ทีต่ายแล้ว

ไม่ตบยุงไม่ตีมดน้ีเขาจะดีกว่าเพราะเขาไม่ผิดศีล ประเด็นอยู่ตรงนั้น 

อยู่ทีศ่ลี ไม่ได้อยูท่ี่กนิ กนิอะไรกไ็ด้ แต่สิง่ทีเ่รากนินีเ้ราอย่าท�าบาปมากนิ  

ถึงแม้เป็นผักแต่ไปขโมยผักเขามากินนี้ก็ไม่ดีแล้ว

ดงันัน้เป้าหมายจรงิๆ มนัไม่ได้อยูท่ีส่ิ่งทีเ่รากนิ เป้าหมายอยูท่ี่การกระท�า 

ของเราว่าสิง่ทีเ่ราจะกนินีไ้ด้มาแบบไหน ถ้าได้มาเพราะฆ่าเขานีไ้ม่ดี 

ได้มาเพราะไปขโมยของของเขานีไ้ม่ด ีอยูต่รงนัน้ เพราะมนัจะท�าให้

เรากลายเป็นเดรจัฉานไป เดรจัฉานเขากเ็ป็นแบบน้ี เขาขโมยได้เขาก ็

ขโมย เขาฆ่าได้เขากฆ่็า แต่เราเป็นมนษุย์ เรามคีวามฉลาดทีเ่ราจะ 

สามารถหากนิได้โดยทีไ่ม่ผดิศลี ถ้าเราอยากจะรกัษาความเป็มนษุย์

ของเราไว้ กต้็องรกัษาศลี ๕ ให้ได้ อย่างวนันีว้นัพระ เรากส็มาทานศลี 

เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเรา ไม่ให้ใจเราตกต�่าไปเป็นเปรตไป

เป็นเดรัจฉาน



114

“เล่นหวยผิดศีลไหม”

พระอาจารย์ : ก็เป็นการเล่นการพนัน  

เป็นอบายมุข มันยังไม่ผิดศีล แต่ถ้าเล่น

มากๆ เสยีมากๆ เดีย๋วต่อไปเงนิไม่พอเล่น 

ก็จะไปขโมยเงนิมาเล่นต่อ มนัจะเป็นเหตุ

ที่ให้เราจะไปท�าบาปต่อไป

ถาม : พระอาจารย์คะ 
เล่นหวยนี้ผิดศีลไหมคะ
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พระอาจารย์ : ไม่ควรท�าอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่น 

ถ้าซ้ือ กซ้ื็อของท่ีตายแล้วจะดทีีส่ดุ ถงึแม้จะให้คนอืน่ไปซือ้ 

มันกเ็ป็นเงนิของเรา ในทางโลกกย็งัถอืว่าผิดกฎหมายอยูด่ี 

สัง่ให้เขาท�ากด็ ีท�าด้วยตนเองกด็ ีกเ็ป็นความผดิเหมอืนกนั 

เพราะมเีจตนาร่วมท่ีจะท�าความผิดนัน้ ถ้าเราศกึษาธรรมะ

แล้วเห็นว่าอาชพีท่ีเราท�าอยูน่ีไ้ม่เป็นสมัมาอาชวีะ เรากต้็อง 

เลิกเสีย ต้องเปล่ียนอาชีพน้ีแล้วหาอาชีพใหม่ท�า อย่าไป

เสยีดายกบัเงินทองเล็กๆ น้อยๆ มนัไม่มคุีณค่าเท่ากบัธรรมะ  

ไม่มีคุณค่าเท่ากับบุญ เพราะเราหาเงินมาก็เพื่อเอาไปแลก

กับบุญอยู่ดี แล้วในเมื่อเราสามารถได้บุญมาโดยไม่ต้อง 

เสยีเงนิ ท�าไมเราไม่ท�า เปลีย่นอาชีพเสยีกห็มดเร่ือง ถ้าขายเหล้า  

รู้ว่าไม่ดีก็ไม่ต้องขาย ขายแต่ข้าวอย่างเดียว เนื้อสัตว์ก็ไป 

ซื้อของที่ตายแล้ว

“ศีล ๕ กับสัมมาอาชีวะ”

ถาม : ท่านอาจารย์คะ เรียนถามเรื่องศีล ๕ 
กับสัมมาอาชีวะ ถ้าท�าร้านอาหารแล้วต้องไป
จ่ายตลาดเอง บางทีจะต้องซื้อปลาสดๆ มาค่ะ
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พระอาจารย์ : ผิด ถ้าสั่งให้เขาเอาตัวที่อยู่ 

ในตู้มาท�าให้เรากิน ถ้าเราไม่อยากจะผิดศลี ๕  

ก็บอกเขาว่าเอาของที่ตายแล้วนะ อย่าเอา

ของเป็น ถ้าไม่มีก็เอาแต่ผัดผักมาก็แล้วกัน 

ถ้าเราอยากจะรักษาศีลก็ต้องเป็นอย่างนั้น 

ถ้ายังติดในรสชาติอยู่ ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ มันก็

หลอกตัวเราเอง

“ถ้าไม่อยากผิดศีลต้องกินของที่ตายแล้ว”

ถาม : อาหารเป็นๆ ที่เราไปชี้แล้ว
เขาท�ามาให้ ผิดศีล ๕ ไหมคะ
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พระอาจารย์ : อยู่ที่เจตนาว่าเราอยาก

จะรับประทานมันหรือเปล่า ถ้าอยาก

รับประทานแล้วเราใช่เล่ห์เพทุบายให้

เพือ่นสัง่แทน อย่างนีก้ย็งับาปอยู ่แต่ถ้า 

เราไปเพราะจ�ายอม เพราะว่าอยู่ใน

สังคมแล้วถูกฉุดลากพาไป แล้วไปถึง

เราก็ไม่ไปสั่ง ใครจะสั่งใครจะกินอะไร 

ก็ปล่อยเขาส่ังของเขาไป พอมาที่โต๊ะ

แล้วเราก็กินได้เพราะมันตายแล้ว

“บาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนา”

ถาม : ขอโอกาสถามเรื่องปลาที่อยู่ในตู้ที่ยังเป็นอยู่ใน
ร้านอาหารครับ ถ้าไปร้านแล้วเราไม่ได้เป็นคนสั่ง คือ
ไปเป็นกลุ่มไปด้วยกันแล้วมีเพื่อนส่ัง แล้วการที่เรา
ทานด้วยกับไม่ทาน บาปหรอืกรรมจะต่างกันไหมครบั
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ถาม : แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาที่ตายมา
แล้วจริงๆ หรือว่าไปท�าให้ตายเอง

พระอาจารย์ : อันนั้นเป็นเร่ืองของเขาแล้ว 

ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เราสั่งเขาแล้วว่าเรา

ต้องการของท่ีตายแล้ว เขาอาจจะท�าตายตอนที ่

เราสัง่ มนักเ็รือ่งของเขา เพราะเราไม่ได้เป็นผูฆ่้า 

ไม่ได้เป็นผู้ส่ัง แต่สมมติว่าเราขายข้าวมันไก่ 

แล้วเราไปทีต่ลาดสัง่เขาล่วงหน้าว่าพรุง่น้ีเอาไก่

สามตวันะ อย่างนีเ้ราบาป แต่ถ้าเราไปทีต่ลาด

แล้วถามว่าวันนี้มีไก่ไหม ถ้าเขามีขายอยู่แล้ว 

เราก็ซื้อมา อย่างนี้ก็ไม่บาป

พระอาจารย์ : ก็ถามเขาก่อน

ว่ามีของตายแล้วไหม

ถาม : อีกนัยหนึ่ง บางครั้งไปร้านแล้วเราสั่ง  
โดยพยายามบอกเขาว่าขอตัวที่ตายแล้ว
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พระอาจารย์ : ก็ใจเรามีเจตนา

อยากจะให้เขาตายหรือเปล่า 

ถาม : ถ้ารู้ว่าเขาต้องไปฆ่ามาเพิ่ม สมมติตอนเที่ยง 
จะไปทานข้าว แล้วตอน ๑๑ โมง โทรไปบอกว่าจะ
เอาปลาทอด แต่เป็นร้านอาหารทั่วไป

พระอาจารย์ : ถ้าเรารู้ว่าเป็นร้านอาหารที่ปลา 

ที่เขาซื้อมามันตายแล้ว ไม่ได้อยู่ในตู้ อยู่ในตู้เย็น

แล้วแช่เย็นแล้ว ถ้าเป็นของตายแล้ว คือถ้าเรา

ไม่รูซ้ะอย่าง แล้วเราไม่มเีจตนาทีอ่ยากจะกนิของ

เป็นๆ โดยที่ให้เขาฆ่าเพื่อเรานี้ มันไม่บาป

ถาม: หลักก็คืออยู่ที่ใจเราว่า
มันเป็นอกุศลหรือเปล่า
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พระอาจารย์ : ก็คิดว่าเวลาฉีดยา 

เจ็บกว่านี้เรายังทนได้เลย มันเจ็บแค่นี้ 

จะเป็นอย่างไร แล้วลองคิดว่า เราเป็นเขา  

เขาเป็นเรา จะเป็นอย่างไร เขาก็ต้อง

ด้ินรนต่อสู้เพือ่ประทังชีวิตของเขา การที่ 

เราให้เขากดัเรา มนักเ็ป็นทานอย่างหนึง่  

หมาเรายังเลี้ยงได้เลย อุตส่าห์หาข้าว

มาให้มันกินได้ แล้วยุงท�าไมจะเลี้ยงมัน

ไม่ได้

“ไม่อยากผิดศีลข้อ ๑ แต่ทนไม่ได้”

ถาม : ในเรื่องการรักษาศีล อย่างศีลข้อแรก 
สัตว์บางชนิดมันก็เหมือนจะท�าร้ายเรา เช่น 
ยุงกัด มันก็เจ็บ บางทีก็ไม่อยากให้มันกัด 
เพราะว่ามันจะเจ็บแล้วก็ร�าคาญ เราจะต้อง
คิดอย่างไรดีคะพระอาจารย์
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พระอาจารย์ : ก็ไม่บาปหรอก เพราะถ้าเรา

ไม่ได้ไปทุบไปตีไปฆ่าเขา แต่มันจะเป็นเรื่อง

ของความไม่มีเมตตา ไร้ความเมตตาปรานี 

ถ้าเราอยากจะได้บุญ เรากเ็อามาเลีย้ง หรอืไม่ 

กพ็าไปหาทีเ่ลีย้งทีอ่ยูใ่ห้กบัเขา อาจจะมสีถานที ่

ทีเ่ขารบัเลีย้งพวกแมวพวกสนุขัจรจดั เรากเ็อา

ไปฝากไว้ที่นั่น

“ปล่อยแมวตามถนนข้างทาง 
จะเป็นบาปหรือไม่คะ”

ถาม : เพื่อนบ้านขอให้เอาแมวไป
ปล่อยตามถนนข้างทางเพราะได้รับ
ความร�าคาญเสียหายแก่บ้านเรือน 
เช่น หลังคาแตก กระถางต้นไม้แตก 
เพื่อนบ้านหลายหลังก็เจอปัญหา
เดียวกัน หากดิฉันท�าตามค�าแนะน�า
จะเป็นบาปหรือไม่คะ



122

พระอาจารย์ : ถ้าการอยูก่ารเสพกามนี ้ตามประเพณ ี

เขากบ็อกว่าต้องสูข่อกนั ต้องเป็นสามเีป็นภรรยากนั  

ต้องมีการรับรู ้จากบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย 

เพราะมันจะได้ท�าให้ผู้อื่นเขาไม่ทุกข์ไปกับความ

ประพฤติของเรา ความประพฤติของเรานี้ก็เพื่อที่ 

จะไม่ให้เกิดความทุกข์กับเราและเกิดความทุกข์

กับผู้อื่น เพราะว่าเรายังเป็นผู้ท่ีมีความรู้น้อยอยู่  

บางทสีิง่ทีเ่ราตดัสินใจท�านีอ้าจจะไม่เป็นประโยชน์ 

หรือเป็นสุขกับเรา หรือเป็นโทษเป็นทุกข์กับเรา  

“ถึงแม้จะบรรลุนิติภาวะแล้ว
ก็ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน”

ถาม : ศลีข้อที ่๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม หากคนสองคน 
รักกัน แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ยังไม่ได้ไปสู่ขอตาม
ประเพณี แต่อายุบรรลุนิติภาวะแล้ว แล้วทั้งสองคน
มีอะไรกันแล้ว แบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ หรือเปล่าครับ 
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ผู ้ใหญ่รับรู้ไว้ก่อนจะช่วยกลั่นกรองให้เราอีกทีว่า 

เราควรท่ีจะเสพกามหรือยัง เราอยู ่ในฐานะที่เรา

สามารถท่ีจะมีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการ

เสพกามหรอืไม่ เช่น มลีกูมเีต้าขึน้มาเราจะท�าอย่างไร 

ไม่ใช่ไปท�าแท้งกนั ท�าแท้งกไ็ปท�าบาปกนัอกี ประพฤติ

ผิดประเวณีแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อ เวลาตั้งท้อง 

ข้ึนมาแล้วตนเองไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูได้ ดังนั้น 

การที่ท่านบอกว่าไม่ให้เสพกาม กาเม สุมิจฉาจารา 

เวรมณ ีกเ็พือ่ท�าให้มันถกูต้อง ให้ปรกึษาผูห้ลกัผูใ้หญ่  

ให้มีผู้ใหญ่ช่วยกลั่นกรองให้เราอีกทีหน่ึง เราอยู่ใน

ฐานะที่พร้อมหรือยังกับการที่เราจะท�าภารกิจเหล่านี้



124

“ไปเที่ยวตามสถานบริการ 
ผิดศีลข้อ ๓ หรือเปล่า”

พระอาจารย์ : ผิดทั้งนั้นแหละ 

ขอพ่อขอแม่ก่อนหรือเปล่าล่ะ

ถาม : ถ้าไปเที่ยวตามสถานบริการ 
ผิดศีลข้อ ๓ หรือเปล่าคะ
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พระอาจารย์ : เกิดจากความอยากนี่แหละ  

ถ้าไม่อยาก มันก็ไม่มีสามเส้าสองเส้า ถ้ามัน 

อยากมาก มันกม็สีามเส้าสีเ่ส้าห้าเส้า ถ้าอยากน้อย 

มันก็มีเศร้าเดียว ดังนั้นมันอยู่ที่ความอยากว่า 

อยากมากหรอือยากน้อย คนทีอ่ยากน้อยกม็ผัีวเดยีว 

เมียเดียวเขาก็อยู่ได้ ถ้าเกิดมีคนอื่นจะมาแย่ง 

ผวัเมยีไป กใ็ห้เขาไป หาใหม่กไ็ด้ แค่น้ีกจ็บ ดซีะอกี 

จะได้ของใหม่ เปลี่ยนใหม่บ้าง เขาอยากจะได้ 

ก็ยกให้เขาไปเลย ท�าทานไปเลย เท่านี้ก็จบแล้ว  

ท่ีสามเส ้าเพราะหวงรักพี่ เสียดายน้องอะไร 

อย่างนี้เอง มีแล้วก็หวง อย่าไปหวง ยอมรับว่า

มนัเป็นอนิจจงั มมีามไีปเป็นธรรมดา ถงึเวลาเขา

จะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไป ห้ามเขาไม่ได้

“รักสามเส้า”

ถาม : ในมุมมองของพระพุทธศาสนา 
รักสามเส้าเกิดจากวิบากกรรมอะไร  

จะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
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ปัญหาทัง้หมดอยูท่ีค่วามอยากน่ีแหละ ไม่ได้อยูท่ีต่รงไหน  

ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีสามเส้าส่ีเส้า หรือว่า

ปัญหากค็อืการมาเกดิน่ีเอง ถ้าไม่เกดิ มนักไ็ม่มีปัญหา

ต่างๆ ถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ มันก็ต้องมีปัญหาต่างๆ  

ตามมา ซ่ึงมนักเ็กดิจากความอยากทัง้นัน้ ความอยาก

ของเราบ้าง ความอยากของคนอืน่บ้าง มาผสมผสานกนั  

มันก็เลยกลายเป็นเร่ืองเป็นราวกันขึ้นมาอยู่ตลอด 

เวลานี้

ถ้าทกุคนสามารถควบคุมความอยากให้อยูใ่นกรอบ

ของศีลธรรมได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไม่มีการ

ประพฤติผิดประเวณี มันก็จะไม่มีรักสามเส้าสี่เส้า 

เข้าใจไหมแค่นี้
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“ความหมายของศีลเรื่องมุสา”

พระอาจารย์ : มุสานี้คือพูดไม่ตรง

กบัความจริง แต่ศีลข้ออืน่นีก่เ็รยีกว่า 

พูดค�าหยาบ

ถาม : เรื่องศีลข้อมุสา
หน้าตาเป็นอย่างไร 

พระอาจารย์ : พูดไม่ตรงกับความจริง

ก็มุสาแล้วล่ะ

ถาม : พูดไม่เพราะ นินทา
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พระอาจารย์ : พูดเพ้อเจ้อ เร่ืองนินทากาเล เรือ่งนยิาย 

เร่ืองคนนั้นคนนี้ อย่าไปพูดให้เสียเวลา พูดในเรื่องที่

เป็นประโยชน์ดีกว่า หาเงินอย่างไร ท�าอะไรให้เกิดคุณ 

เกิดประโยชน์ พูดในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่มีสาระ  

อย่าไปพูดเรื่องนินทากาเล แล้วก็อย่าพูดส่อเสียด 

ค�าว่าส่อเสียด หมายความว่า อย่าไปยุยงให้คนอื่น

เขาแตกสามัคคีกัน เช่น อย่าไปยุยงสามีภรรยาให้เขา

แตกกนัด้วยการไปหลอกเขาว่าสามไีปท�าอย่างนูน้ไปท�า 

อย่างนี้ จะท�าให้ภรรยาเกิดความเคลือบแคลงสงสัย 

เป็นบาป เพราะไปท�าให้เขาแตกแยกกัน เราอาจจะมี 

ถาม : แล้วที่เขาเรียกพูดเพ้อเจ้อ 
เรื่องเหลวไหล ล่ะคะ
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ผลประโยชน์คือเขาแตกแยกแล้วเราจะได้ไปเอาสามี

เขาก็ได้ บางคนเขาพูดเพื่อจะหวังผลประโยชน์แบบนี้  

มนัเป็นบาปเป็นกรรม อย่าไปท�า ควรจะพดูให้เขารกักนั  

เพราะคนรกักนัเขาจะมคีวามสุข ถ้าคนโกรธเกลยีดกนั

จะมีความทุกข์ เราเป็นคนควรมีความเมตตา 

คนรกัษาศลีนีจ้ะไม่อยากจะให้ใครเขามคีวามทกุข์กนั  

เราต้องพยายามพูดให้ประสาน อย่าพูดให้เกิดการ

แตกแยกกัน มี ๔ ข้อ คือ ไม่ให้พูดปด ไม่ให้พูด 

ค�าหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ ไม่ให้พูดส่อเสียด
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พระอาจารย์ : กต้็องดเูจตนารมณ์ว่าอยูต่รงไหน  

บางทเีราอ้างกศุโลบายแต่บางทเีราปกปิดความช่ัว 

ของเรา อย่างนี้ก็ไม่ใช่กุศโลบาย 

ก็มีตัวอย่างท่ีเคยได้ยินมาท่ีเรียกว่ากุศโลบาย  

มีแม่กับลูกไปจับปลาในหนองไปจับปลาไหล  

แต่ลกูไปจบังูพษิเข้า พอแม่หันมาเหน็เข้า ตอนต้น 

แม่ก็ตกใจ พอได้สติก็บอกลูกว่า ดีแล้ว งูตัวนี้ 

จับไว้ให้แน่นนะ เดีย๋วแม่จะมาช่วย อย่างนีเ้รยีกว่า 

โกหกแล้ว แต่พอลูกจับไว้แน่น พอแม่มาช่วยแล้ว

“การโกหกเพื่อปกปิดความชั่วของตัวเอง
ไม่ใช่กุศโลบาย”

ถาม : การโกหกเพือ่ให้คนอืน่สบายใจ หรอื
เพื่อให้สถานการณ์ที่ไม่ดีให้ดีขึ้น หรือเพื่อ
สอนคน เป็นบาปไหม เรียกเป็นกุศโลบาย
ได้ไหม
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จึงตีมันตาย จากนั้นค่อยบอกลูกว่าเป็นงูพิษ ทีหลัง

อย่าไปจบัมนันะ ถ้าอย่างนีเ้รยีกว่ากศุโลบายได้ ไม่ใช่

หนีไปเที่ยวแล้วมาบอกแฟนว่าไปท�างานเพ่ือให้แฟน

สบายใจ อย่างนี้ไม่ใช่กุศโลบาย 

มันต้องชัดเจนเข้าใจไหม มันต้องมีประโยชน์กับ 

ผูฟั้งจรงิๆ แล้วเราไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัการพดูของเรา  

ถงึจะเรยีกว่าเป็นกศุโลบาย ไม่ใช่ว่าเรามส่ีวนได้ส่วนเสยี 

แล้วอ้างว่าเป็นกศุโลบาย อนันีใ้ช้ไม่ได้ หนเีเฟนไปเทีย่ว 

แล้วบอกไปท�างาน
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พระอาจารย์ : การสวดมนต์ไหว้พระนีเ้ป็นบญุ 

อยู่เสมอ ไม่ว่าจะท�าบาปมาแล้วหรือไม่ได้

ท�าบาปมา มนัเป็นคนละเร่ืองกนั คนละบญัชกีนั  

การท�าบาปกเ็ป็นบญัชขีองบาป การท�าบญุกเ็ป็น 

บัญชีของบุญ เหมือนกับเราเอาเงินไปฝาก

ธนาคารอันนี้ก็เป็นบัญชีเงินฝาก เวลาเราไปกู้

อนันีก้เ็ป็นบัญชีเงินกู ้มนัต้องใช้กนั ถ้ากูเ้ขามา 

ก็ต้องใช้ ถ้าไปฝากก็จะเบิกมาใช้ได้ทีหลัง  

การดืม่สุรามันก็เป็นบาปไม่ว่าจะในกรณีใดกต็าม 

แล้วการมาสวดมนต์ไหว้พระอันน้ีก็เป็นบุญ  

เพียงแต่ว่ามันจะขัดกันเท่าน้ันเอง เพราะการ

“สวดมนต์แต่ดื่มสุรา”

ถาม : หากเราดื่มสุราด้วยความที่หลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ทางสังคม และกลับบ้านไปสวดมนต์ภาวนา 
รู้สึกตัวว่าศีลไม่สมบูรณ์ ไม่บริสุทธิ์  
แต่อยากปฏิบัติบูชานั้น การปฏิบัติครั้งนี้จะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษ เป็นบุญหรือเป็นบาปครับ
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ดื่มสุรานี้มันจะท�าให้ไม่มีสติ ถ้าดื่มมากๆ ถ้าไม่มีสติแล้วสวดมนต์  

ก็สวดไม่รู้เร่ือง สวดไม่ถึงไหนแล้ว สวดวนไปเวยีนมา ดงัน้ันผลทีจ่ะได้ 

จากการสวดมนต์กจ็ะไม่ได้เหมอืนกบัเวลาทีไ่ม่ได้ดืม่สรุา สวดไปกอ็าจ

จะสวดไปแต่ที่ปาก แต่ที่ใจนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่มีสติสตัง 

การสวดมนต์น้ีเพื่อจะท�าใจให้สงบน่ีเอง แต่ถ้าไม่มีสติไปกับการสวด 

สวดไปแล้วมันก็จะไม่สงบ

ดงันัน้ถ้าอยากจะได้ผลจากการสวดมนต์กต้็องรกัษาศลี เพราะถ้ารกัษา 

ศลีได้กจ็ะสนบัสนนุในการเจริญสตใินการสวดมนต์ จะท�าให้เราไม่มี

จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวกับบาปกรรมทีเ่ราท�าไว้ ถ้าเราท�าบาปท�ากรรมแล้ว 

เวลามาสวดมนต์มันก็จะเป็นนิวรณ์ขึ้นมาได้ จะท�าให้เรากังวลกับ

บาปทีเ่ราท�าไว้ สวดมนต์ไปก็จะไม่สงบ ไม่ได้ผล ดงันัน้ก่อนทีจ่ะภาวนา  

เช่นการสวดมนต์น้ีถือว่าอยู่ในขั้นภาวนา ก่อนที่จะภาวนาได้ต้อง 

มศีลีก่อน ต้องรกัษาศีลก่อน ก่อนทีจ่ะมศีลีได้กต้็องท�าทานก่อน ใจต้อง 

ใจบุญสุนทาน ถ้าใจบุญสุนทานแล้วก็จะรักษาศีลได้ง่าย เพราะคน

ใจบุญสุนทานนี้จะไม่ชอบท�าบาป พอไม่ท�าบาป ใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัว 

ก็จะไม่เป็นนิวรณ์ไม่มีความฟุ้งซ่าน เวลาสวดมนต์ใจก็จะมีสติอยู่กับ 

การสวด ไม่ต้องมาคิดมาวิตกกังวลกับบาปกรรมทีไ่ด้ท�าเอาไว้ พอสวดไป 

ด้วยสติก็ไม่คิดอะไร ใจก็จะได้ผล ได้ความสงบตามมา
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ดังนัน้พยายามอย่าไปท�าบาป อย่าไปดืม่สรุายาเมา พระพุทธเจ้า 

ท่านสอนว่าให้เราเสียเพ่ือนดีกว่าเสียตัว อย่าไปเสียดายคน  

อย่าไปเสยีดายผลประโยชน์ต่างๆ ทางโลกน้ี ผลประโยชน์ทางโลกน้ี 

สู้ผลประโยชน์ทางธรรมไม่ได้ ดังที่ทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อ

รักษาอวยัวะ ให้สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวิีต สละชีวติเพือ่ให้รกัษาธรรม  

ธรรมนี้ส�าคัญกว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้ เพราะธรรมนี้แหละ

คือสรณัง คัจฉามิ ของพวกเรา ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ถ้าเรา

มีธัมมัง สรณัง คัจฉามิ เราจะปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตราย 

ทัง้หลายทัง้ปวง แต่ถ้าเรามเีพ่ือน มเีงินทอง มร่ีางกาย นีม้นัไม่ได้ 

เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของใจ

ดังนั้นอย่าไปเสียดายถ้าเราต้องเสียผลประโยชน์เพราะว่าเรา 

ไม่ได้ดืม่สรุา ยอมเสยีไป ดกีว่าเสียศลีเสยีธรรม ศลีธรรมนีเ้ป็น

ทีพ่ึ่งของใจ แต่ผลประโยชน์นีไ้ม่ได้เป็นท่ีพึง่ของใจ ต่อให้ร�า่รวย

เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองกองเท่าภูเขา ก็ดับความทุกข์ใจ 

ไม่ได้
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การทำาบุญที่ถูกต้อง

๖
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พระอาจารย์ : ค�าว่า ทาน แปลว่า การให้ การแบ่งปัน เช่น  

เรามรีถ ๒ คัน เรากใ็ห้คนอืน่ไปสกัคนัหน่ึง เราใช้คนัเดยีว

ก็พอ เรียกว่าทาน เป็นการให้ 

บุญก็คือผลที่เกิดจากการให้ บุญ แปลว่า ความสุขใจ  

ท�าแล้วเกดิความสขุใจกเ็รยีกว่าเป็นบญุ ท�าทานจงึเรยีกว่า 

เป็นบุญ บุญนี้มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงไว้ 

บุญที่เกิดจากการให้ เรียกว่า ทาน 

บุญท่ีเกิดจากการรักษาศีล คือละเว้นจากการท�าบาป 

เรียกว่า ศีล 

บญุทีเ่กิดจากการภาวนา ท�าใจให้สงบ ใจสงบกม็คีวามสขุใจ  

บุญคือความสุขใจ 

“ความหมายของบุญ ทาน และกุศล”

ถาม : กรุณาอธิบาย ค�าว่า 
ทาน บุญ และกุศล หมายความว่าอะไร 
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บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญ เราท�าบุญแล้วเราก็แบ่งบุญที่เราได้นี้

ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราก็จะมีความสุขใจว่าเราได้ท�าประโยชน์

ให้กับผู้ที่ล่วงลับไป 

บุญท่ีเกิดจากการอนุโมทนาบุญ เวลาเห็นคนอื่นเขาท�าบุญก็แสดง

ความชื่นชมยินดีหรือร่วมท�าบุญไปกับเขา เราก็จะเกิดความสุข แต่ถ้า 

เราเห็นเขาท�าบุญแล้วเราไม่เห็นด้วย เราแย้งขึ้นมาไม่อยากให้เขาท�า  

ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ดังนั้นเวลาใครท�าบุญก็อนุโมทนาไป 

ถ้าอนุโมทนาไม่ได้ก็เฉยๆ ไป ปล่อยไป ไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็จะ 

ไม่ได้บุญเท่านั้นเอง ไม่ได้ความสุขใจ

บญุท่ีเกดิจากการอ่อนน้อมถ่อมตน คนทีม่คีวามอ่อนน้อมถ่อมตนกจ็ะ

เป็นคนทีมี่ความน่ารกั อยูก่บัใครเขากจ็ะยนิด ีเอน็ดชู่วยเหลอื กจ็ะได้รบั 

ความสุขจากบุคคลต่างๆ ที่อยู่ด้วย

บุญทีเ่กดิจากการรบัใช้ผูอ้ืน่ ช่วยเหลอืผู้อืน่ เราไม่มเีงนิทองทีจ่ะช่วยเขา 

แต่เรามกี�าลงั เราไปช่วยเขากวาดบ้าน ถบู้าน ซกัเสือ้ผ้า อะไรอย่างนี้ 

เราได้ท�าอะไรให้กับเขา เราก็ได้บุญคือความสุขใจ

บุญที่เกิดจากฟังเทศน์ฟังธรรม เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ปัญญา

ได้ความรู้ ได้ความสุขใจ
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บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น เรามีธรรมะ เราแบ่งให้แก่ผู้อื่น  

ผูอ้ืน่เขาได้ธรรมะของเราแล้วเขาคลายความทกุข์ใจของเขาได้ เรากไ็ด้

เหน็เขาปลดเปลือ้งความทุกข์ ได้ความสุข เรากจ็ะมคีวามสขุไปกบัเขา 

บญุข้อสดุท้ายกค็อืบญุทีม่คีวามเหน็ทีถ่กูต้อง ความเหน็ทีถ่กูต้อง กค็อื 

สักแต่ว่ารู้นี้ คือความเห็นที่ถูกต้อง เป็นขั้นสูงสุด ถ้าถึงตรงนี้ได้แล้ว

ก็สบาย เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ อันนี้ข้อที่ ๒ เรียกว่าบุญ

ข้อที่ ๓ คือกุศล กุศลนี้มาจากภาษาบาลี ที่เขาเรียกว่ากุสลา กุสลานี้ 

ท่านแปลว่าความฉลาด กค็อืปัญญานีเ่อง ความรูค้วามฉลาด การกระท�า 

ที่เป็นกุศลก็คือการกระท�าที่ท�าด้วยปัญญา ท�าด้วยสัมมาทิฏฐิคือ

ความเห็นที่ถูกต้อง เช่น การท�าบุญนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศล เพราะท�า

ด้วยปัญญา รักษาศีล ภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม การกระท�าอะไรที่

เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนี้เราเรียกว่ากุศล เพราะว่าเป็นการกระท�าที่

เกิดจากความรู้ความเห็นที่ถูกต้องก็คือปัญญานี่เอง กุศลจะเกิดขึ้นได้ 

ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนจากผู้ท่ีรู ้ เราอยากจะได้ความรู ้ กุศลทาง 

พระพุทธศาสนา เรากต้็องเข้าหาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มาฟัง 

เทศน์ฟังธรรมกนัอย่างในวันน้ี เรากจ็ะได้รบัความรู ้ไม่เข้าใจเรากถ็าม 

พอถามแล้วเราได้ค�าตอบ เราก็ได้ความรู้ 
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ตอนนี้คนที่ถาม ๓ ข้อนี้ก็จะได้กุศลแล้ว ได้ความฉลาดได้กุสลาขึ้นมา 

ท่านสอนว่าอย่าไปกสุลาตอนตาย ให้กุสลาตอนเป็น แต่เราชาวพุทธนี้

หลงคิดว่าต้องกุสลาตอนตายกัน เวลาคนตายนี้นิมนต์พระมานั่งสวด 

กสุลา มาสอนคนตาย สอนอย่างไรคนตายมนักไ็ม่รูเ้รือ่ง ทีพ่ระสวดนี้

ความจริงไม่ได้สวดให้คนตาย สวดให้คนเป็น คนทีม่างานศพนัน่แหละ 

แต่คนที่มางานศพกลับคิดว่าพระสวดให้คนตาย ก็เลยไม่สนใจที่จะฟัง 

พอพระกุสลาไป ญาติโยมกคุ็ยกนัไป ถ้าอยากจะได้กศุล เวลาไปงานศพ 

กต็ัง้ใจฟัง แต่ทีน้ีท่านสวดภาษาท่ีเราไม่เข้าใจ ฟังอย่างไรมนักไ็ม่เข้าใจ 

อยู่ด ีเพราะท่านสวดภาษาบาลี ประโยชน์ทีเ่ราได้อย่างมากกค็อืถ้าเรา 

ตัง้ใจฟัง เรากจ็ะได้ความสงบ คอืใจเรากม็ธีรรมะมากล่อมใจเหมอืนกบั 

มพุีทโธมากล่อมใจ ถ้าใจเรายดึตดิกบัเสยีงพระสวด ไม่ไปคดิไม่ไปคยุกนั  

ใจเรากจ็ะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึง่ อนันีก้เ็ป็นกศุลทีเ่กดิจากการ

ฟังพระสวด แต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะจะไม่เข้าใจความหมาย ถ้าอยาก

จะเข้าใจความหมายก็ต้องไปเปิดค�าแปลดู หรือเดี๋ยวน้ีบางวัดท่าน 

ก็สวดไปแปลไปด้วยเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าท่านก�าลังสวดอะไรกัน
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พระอาจารย์  : มนัมส่ีวนเหมอืนและส่วนต่าง ส่วนเหมอืน
ก็คือเราท�าบุญไปตามก�าลังของเรา เราท�าแล้วก็เหมือน 
กินอาหาร ถ้าเราเป็นหนู เรากินข้าวช้อนเดียวก็อิ่ม ถ้าเรา 
เป็นช้าง เราก็ต้องกินข้าว ๑ ถงั มนัถงึจะอิม่ ดงันัน้คนรวย
ต้องท�ามากมันถึงจะอิ่มใจ คนจนท�าน้อยมันก็อิ่มใจเท่ากัน 
ต้องดูเปอร์เซ็นต์ อย่าไปดูจ�านวนเงิน 

สมมตคิณุม ี๑๐๐ บาท คณุท�า ๕๐ บาทน้ี คณุท�าร้อยละ ๕๐  
ถ้าคนรวยมี ๑๐๐ ล้าน ต้องท�าเท่ากับคุณนี้ เขาต้องท�า 
๕๐ ล้าน เขาถงึจะได้ความรูส้กึเท่ากนั แต่อานสิงส์ทีต่่างกนั 
ก็คือ คนท�า ๑๐๐ ล้าน เวลาไปเกิดภพหน้าชาติหน้าก็ได้ 
๑๐๐ ล้าน คนที่ท�าบุญ ๑๐๐ บาท ไปเกิดชาติหน้าก็ได้เเค่  
๑๐๐ บาท มันต่างกันอย่างนี้และเหมือนกันอย่างนี้

“ท�าบุญตามก�าลังเหมือนกินอาหาร”

ถาม : เรื่องท�าบุญ ยิ่งท�ามากยิ่งได้มาก เปรียบเหมือน
คุณท�านา ๑ ไร่ กับท�านา ๕ ไร่ อันไหนได้บุญมากกว่า 

แล้วท�าบุญ ๑๐๐ บาท กับ ๕๐๐ บาท ท�าบุญ ๕๐๐ บาท 
ย่อมได้มากกว่า ๑๐๐ บาท
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พระอาจารย์ : ก็คิดเสียว่าเราจะได้ไม่ต้องท�างาน เมื่อเรา 

ไม่ต้องใช้เงนิต่อไป เรากไ็ม่ต้องหาเงนิ การทีใ่ห้ท�าทานกเ็พ่ือ 

ที่เราจะได้เลิกใช้เงิน อย่าใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆ เช่น  

เราหยุดช่วงสงกรานต์นี้ ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็หมดไป

หลายหมืน่ ถ้าเอาเงนิหลายหมืน่นีม้าท�าทาน ต่อไปกไ็ม่ต้อง

อยากเทีย่ว เมือ่ไม่อยากเทีย่วกไ็ม่ต้องใช้เงนิ เมือ่ไม่ต้องใช้เงนิ 

ก็ไม่ต้องหาเงิน ก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาเงิน ต้องคิดว่า 

เป็นประโยชน์กบัการท่ีเราท�าทานไปน้ี อย่างนัน้ใช้ให้มนัหมด 

ไปเลย เก็บไว้เท่าท่ีจ�าเป็นพอ แล้วต่อไปจะได้เลกิท�างานได้  

ท�าไปท�าไม ท�ามาแล้วกต้็องใช้มนั เหนือ่ยแล้วกต้็องมาใช้มนั  

ใช้แล้วกลบัเป็นโทษ ใช้ไปเพือ่สะสมกเิลสตณัหา แทนทีค่วามทกุข์ 

มันจะน้อยลง มันก็กลับจะมากขึ้นอีก

“ท�าอย่างไรจึงจะให้ทานได้เยอะและสบายใจ”

ถาม : เรื่องของการให้ทาน บางทีเราท�างานมาเหนื่อยยาก
กว่าจะได้เงินมาอย่างนี้คะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทาน 
แต่เราไม่อยากให้เยอะเพราะว่าเราท�างานมา 
เราจะคิดยังไงเพื่อที่จะให้ทานได้ง่ายขึ้นคะ
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พระอาจารย์ : ส่งทันทีเลย ได้รบัทนัทเีลย กค็อืความสุขใจ  

เขาไม่รู้ว่าบุญคืออะไรกัน เขาคิดว่าบุญคือเงินทองทรัพย์

สมบัติที่จะกลับมาหาเขา สิ่งดีๆ ต่างๆ ที่จะกลับมาหาเขา 

สิง่พวกน้ีไม่ส�าคัญ ไม่มอีะไรจะดเีท่ากบัความสขุใจ ท�าแล้ว

มีความสุขใจ ดับความทุกข์ใจได้ไม่ดีกว่าหรือ เช่น ตอนนี้ 

ไม่สบายใจ พอมาท�าบุญป๊ับหายทกุข์เลยอะไรอย่างน้ี ไม่ดหีรือ  

อนันัน้แหละคือบุญ คือผลท่ีเกดิจากการท�าทาน การให้เพือ่ 

ดบัความทกุข์ใจ ดบัความไม่สบายใจ เพือ่สร้างความสขุใจ

ความสบายใจขึน้มาเท่านัน้เอง ส่วนผลอย่างอืน่นีเ้ป็นของแถม  

เหมอืนกบัเราไปเติมน�า้มนัรถนี ้บางป๊ัมเขาก็แจกผ้าเช็ดหน้า 

บางปั๊มเขาก็แจกปากกาดินสอ ของพวกนี้ได้ก็ดี ไม่ได้ 

ก็ไม่เสียหายตรงไหน เพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือน�้ามัน 

ใช่ไหม การท�าบญุเรากต้็องการน�า้มนัของใจ น�า้มนัของใจ 

ก็คือความสุขใจ 

“ผลบุญที่ได้รับทันทีคือความสุขใจ”

ถาม : ค�าถามยอดนิยม ผู้ที่ท�าบุญมักจะตั้งค�าถามว่า
บุญที่ท�าไปแล้วเมื่อไหร่ผลของบุญนั้นจะส่งกลับมาที่ตน
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ดังนั้นได้มากได้น้อยก็อยู ่ท่ีความบริสุทธิ์ใจของเราว่าเราให้ด้วย 

ความบริสทุธ์ิใจมากน้อยเพยีงไร ถ้าให้ด้วยความไม่บรสิทุธิ ์ยงัอยากจะ

ได้ของตอบแทนอยู ่อนัน้ีมนักจ็ะไม่สุขใจเท่ากบัการให้โดยทีไ่ม่หวงัผล 

ตอบแทน เช่น ปิดทองหลงัพระกบัปิดทองหน้าพระ อนัไหนจะได้บญุ

มากกว่ากนั ปิดทองหลงัพระเขาก็ได้บญุมากกว่า เช่น บรจิาคเงินแล้ว

ต้องให้เขาประกาศชือ่หรือเปล่า ถ้าประกาศชือ่แสดงว่าไม่บรสิทุธิใ์จ 

อยากมหีน้ามตีา อยากให้คนอืน่รู้ว่าเราเป็นคนใจบญุสนุทาน อนันี ้

กไ็ม่บรสิทุธิ ์ความสขุใจกไ็ม่เกดิหรอืเกิดกน้็อย เวลาเขาไม่ประกาศชือ่ 

หรือประกาศชื่อผิดมาจะเสียใจ ท�าบุญปั๊บก็ได้ผลทันที ท�าบาปปั๊บก็ 

ได้ผลทนัท ีท�าบาปป๊ับใจก็ร้อนขึน้มาทันที ทุกขข์ึ้นมาทันท ีท�าบญุป๊ับ 

ก็เย็นทนัท ีสบายใจทนัท ีอนันีแ้หละคอืผลทีเ่ราต้องการ ส่วนผลอย่างอืน่ 

ทีจ่ะตามมานัน้มนัไม่ส�าคญั ได้กด็ ีไม่ได้กไ็ม่เป็นปัญหาอะไร ท�าบญุแล้ว 

เขาจะขอบใจหรอืไม่ขอบใจ เขาจะประกาศช่ือเราหรอืไม่ประกาศชือ่เรา 

ก็เรื่องของเขา อย่าไปอยาก 
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พระอาจารย์ : ท�าบญุนีม้นัมอีานิสงส์ ๒ ประการ ประการแรก 

ที่เราพูดกันคือความอิ่มใจสุขใจนี้ เราท�ากับใครก็ได้ แม้แต่

เดรัจฉานเราก็ได้ความอิ่มใจสุขใจ ช่วยหมาจรจัดอย่างนี้  

ท�าให้เขามทีีอ่ยูม่ทีีพ่กัอยูด่กีนิด ีเรากม็คีวามสขุใจเหมอืนกนั  

เหมอืนกบัเราใส่บาตรพระนีก้เ็หมอืนกนั พระนีก้เ็หมอืนกบั

สนัุขจรจัดดีๆ น่ีเอง ก็ต้องออกไปขอทานไปรบัการเลีย้งดจูาก 

ผู้อื่น แต่นอกจากผลที่เราได้รับทางจิตใจแล้วนี้ มันยังมีผล 

อกีอนัหนึง่คือผลภายนอก ผลจากบคุคลอืน่ท่ีเราท�าบญุด้วยนี้  

ทีเ่ราให้ความช่วยเหลอืกจ็ะให้กบัสงัคมต่อไป หรอืให้กบัเรา  

อันนี้มีผลอีกอันตรงนี้ อันนี้ต้องเลือกคนแล้ว ถ้าเราอยาก

จะได้ผลที่ดี เราก็ต้องท�าบุญกับคนที่มีความดี มีความรู้

ความสามารถมาก เช่น ให้เลือกระหว่างท�าบุญกับพระ

“เลือกท�าบุญ”

ถาม : จริงๆ แล้วการท�าบุญนี้ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
ท�าบุญกับวัด กับพระอริยะพระอรหันต์เสมอไป 
แต่ท�าบุญกับสถานที่ที่จ�าเป็น เช่น องค์กรที่เขา

จ�าเป็นจริงๆ นี้ก็สามารถมีปีติอันมากมายได้เหมือนกัน
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หรือระหว่างท�าบุญกับโจรอย่างนี้ ผลจะเกิดขึ้นต่างกัน ท�าบุญกับพระ  

พระกจ็ะท�านุบ�ารงุพระพทุธศาสนา ศึกษาปฏบิตัธิรรม ท่านอาจจะศกึษา 

จนบรรลุธรรมแล้ว ท่านก็เอาธรรมะที่ท่านบรรลุนี้มาเผยแผ่ส่ังสอน

ให้กับเราได้ แต่ถ้าเราไปท�าบุญกับโจร โจรก็เอาไปซื้ออาวุธแล้วก็เอา

กลับมาปล้นเราอีกทีหนึ่ง

การท�าบญุกบัคนกต้็องเลือกเหมอืนกนั ไม่ใช่ว่าท�ากบัใครกไ็ด้ แต่ถ้าท�า 

โดยหลกัของมนษุยธรรมนีก็้ได้ แม้แต่โจร เจ้าหน้าทีต่�ารวจเวลายงิโจร 

ผู้ร้ายเจ็บไข้ได้ป่วย เขายังต้องเอาไปรักษาพยาบาล เขาไม่ปล่อยให้

มันตายไป ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนชั่ว สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่เขา 

ก็ต้องเอามันไปรักษาโดยหลักมนุษยธรรม อันน้ีก็เป็นการท�าทาน

เหมือนกัน รักษาให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ต้องจับขังไว้ในกรง 

ต้องมเีจ้าหน้าท่ีต�ารวจมาคอยคุม ไม่ปล่อยให้เขาออกไป เพราะถ้าหาย

แล้วปล่อยไปก็จะหนีไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีก

นี่คือเรื่องของการเลือกบุคคล เวลาท�าทานนี้เราก็มี ๒ หลัก คือหลัก

มนุษยธรรม คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ น�้าท่วม เราไม่ต้อง

ไปเลือกว่าเป็นใคร ถ้าน�้าท่วมไฟไหม้นี้เป็นใครก็เดือดร้อนกัน เรามี

ข้าวปลาอาหาร มีเครื่องใช้ไม้สอย ก็เอาแจกจ่ายช่วยเหลือคนที่เขา

เดือดร้อนกัน จะเป็นโจรหรือไม่เป็นโจร จะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดี  
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ความต้องการเงนิในปัจจยัสีน่ีม้เีหมอืนกนั อนัน้ีเราไม่เลือกคน ท�าแบบน้ี 

เรียกว่าไม่เลือก แต่เวลาเราท�าอีกแบบนี้เราต้องเลือก ถ้าเราอยากจะ

ให้เกิดประโยชน์กับเราและกับสังคมต่อไป 

ท่านกม็กีารพดูเปรียบเปรยว่า ท�าบญุกับคนธรรมดาได้ ๑ เท่า ท�าบญุ

กบัพระทรงศลีได้ ๑๐ เท่า ท�าบญุกับพระทรงธรรม เช่น พระโสดาบัน

ก็ได้ ๑๐๐ เท่า พระอนาคามี ก็ได้ ๑๐,๐๐๐ เท่า พระอรหันต์ก็ได้ 

๑๐๐,๐๐๐ เท่า พระพทุธเจ้ากไ็ด้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เท่า เพราะท่านเหล่านี้ 

มคีวามสามารถทีจ่ะท�าประโยชน์ให้กบัสงัคมให้กบัเราน้ีต่างกนั เราฟัง 

ธรรมจากคนธรรมดานี ้ฟังจนตายกไ็ม่มวีนับรรลธุรรมได้ แต่พอไปฟัง 

กับพระพทุธเจ้าน้ี ฟังหนเดียวอาจจะบรรลธุรรมขึน้มาเลยกไ็ด้ มนัต่างกนั 

ตรงนี ้แต่อนันีก้ไ็ม่ได้หมายความว่าเราท�าเพ่ือผลตอบแทน แต่มนัเป็น 

เรื่องของความจ�าเป็นเหมือนกัน เพราะเรายังต้องมีที่พ่ึงทางใจอยู่  

เราก็ต้องท�ากับคนที่เขารู้จักสร้างที่พึ่งทางใจ ท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้ 

เลือกว่าใครจะมาท�าหรือไม่ท�า ถ้ามาหาท่าน ท่านก็จะสงเคราะห์

เหมอืนกนัหมด มาแสดงธรรมเหมอืนกนัหมด คนบรจิาค ๕ บาท กไ็ด้

ฟังเท่ากัน คนบริจาค ๕๐๐ บาท ก็ได้ฟังเท่ากัน ไม่มีราคาเรื่องของ

การฟังธรรม เพราะธรรมนี้ท่านถือว่าเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะนี้

ชนะการให้ทั้งปวง เพราะว่าธรรมเท่านั้นที่จะท�าให้จิตใจหลุดพ้นจาก
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ความทกุข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกดิได้ สิง่ของต่างๆ ในโลกนี้  

ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ น้ีไม่สามารถที่จะดับ

ความทุกข์ใจได้ ไม่สามารถที่จะปลดใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย

ตายเกิดได้ 

ดังนั้นการให้ธรรมะจงึเป็นส่ิงทีม่คีณุค่าทีส่งูสดุ สงูสดุยิง่กว่าลาภยศ

สรรเสรญิ ยิง่กว่ารปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐัพพะ ธรรมะจึงต้องเป็นการให้

โดยเปล่า ให้โดยไม่มรีาคา หลวงตานีท่้านได้เขยีนไว้ในหนังสอืของท่าน 

ทกุเล่มว่า ธรรมะนีมี้คณุค่ายิง่กว่าสมบตัทิัง้หลายในโลกนี ้การทีจ่ะเอา 

มาเป็นสนิค้าซือ้ขายนีไ้ม่เป็นการกระท�าทีถ่กู ธรรมะนีต้้องให้เพยีง

อย่างเดียว เมือ่ก่อนนีจ้ะไม่ค่อยมกีารแจกหนังสอืธรรมะกนั มน้ีอยมาก  

หนังสือธรรมะนี้จะมีแต่ขายกัน คนแสวงหาประโยชน์จากหนังสือ

ธรรมะกัน ไปเขียนไปแต่งหนังสือธรรมะแล้วก็เอามาขายกันตาม 

ท้องตลาด มายุคหลวงตานี้ท่านแจกอย่างเดียว จนเดี๋ยวนี้เลย 

กลายเป็นธรรมเนียมการให้ธรรมะ เป็นการให้การแจก ไม่มีการ

ซื้อขายกัน 



148

พระอาจารย์ : ความจริงมนักม็ภีาพท่ีท�าให้เขาเหน็ว่าเป็น

อย่างนัน้กม็อียู ่ปฏเิสธไม่ได้ เช่น การบรจิาคสร้างวตัถตุ่างๆ  

ที่ไม่จ�าเป็น สร้างโบสถ์ สร้างวัด อย่างพิสดาร อย่างนี้ 

กไ็ม่จ�าเป็น อย่างหลวงตาท่านกท็�าเป็นตัวอย่างแล้ว วดัของ 

ท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นวัตถุที่พิสดาร แต่เงินปัจจัยที่

ท่านได้มาจากญาตโิยมทัง้หลาย ท่านกเ็อาไปท�าประโยชน์

แทนญาติโยม ท�าบุญกับท่านก็จะได้สองต่อ คือ 

๑. ได้ท�าบุญกับท่าน แล้วก็มีความมั่นใจว่าเงินทุกบาท 

ทกุสตางค์ทีถ่วายท่านไม่สูญเปล่า ไม่ถกูคนนัน้คนนีแ้บ่งไป  

วดัคร่ึงหนึง่ กรรมการคร่ึงหน่ึง อย่างน้ีไม่ม ีรูว่้าบญุทีท่�านี ้

เกิดประโยชน์ร้อยทั้งร้อย 

“เหตุผลที่ท�าบุญกับพระที่มีธรรมะ”

ถาม : บางทีเขาจะเปรียบเทียบว่าอย่างบริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิเด็ก เขาเห็นว่าเงินนั้นเด็กได้ ถ้าท�ากับทางวัด
ก็เหมือนกับสูญเปล่า เราจะมีวิธีไหนที่จะบอกเขาว่า
บุญมันไม่เหมือนกันและอานิสงส์ก็ต่างกัน 
คือเขาจะมองเป็นวัตถุมากกว่า
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๒. ได้ฟังธรรมะจากท่านด้วย อันนี้ส�าคัญกว่า ถ้าไปท�าบุญท�าทาน

กับคนที่ไม่มีธรรมะ อย่างมากส่ิงท่ีเราได้รับก็คือความอิ่มเอิบใจที่ได ้

ช่วยเหลือเขา เขามีความสุข เราก็มีความสุข อย่างมากสิ่งที่เขาท�าให้

กับเราได้ก็คือยกมือไหว้เรา กล่าวขอบคุณ ขอบอกขอบใจ ก็เท่านั้น 

แต่เขาไม่มธีรรมะทีจ่ะท�าให้เรามแีสงสว่างมปัีญญาเพิม่ขึน้มา ถ้าไปท�า

กับพระที่มีความรู้มากกว่าเรา เราก็จะได้รับประโยชน์จากการได้ยิน 

ได้ฟังธรรมะจากท่าน นี่คือความแตกต่างกัน 

ถ้าไปท�ากบัคนทีไ่ม่สะอาด ไม่บริสทุธ์ิ ก็จะไม่มัน่ใจว่าเงนิท่ีถวายไปนัน้ 

เขาจะเอาไปท�าอะไร เรากอ็ย่าไปท�าซ ิเราเลอืกได้ ไม่ใช่ว่าการท�าบุญจะ

เลือกไม่ได้ ควรจะเลือกด้วยซ�า้ไป เพราะต้องการให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

จากเงนิทองท่ีเราบริจาคไป ถ้ารู้ว่าจ�าเป็นจรงิๆ เป็นคณุเป็นประโยชน์ 

ต่อสงัคมกท็�าไป 

คนทีเ่ราเลอืกท�าบญุด้วยกม็ส่ีวนทีจ่ะท�าให้เราได้รบัประโยชน์ เป็นก�าไร 

ขั้นที่ ๒ เหมือนกับเวลาไปเติมน�้ามันที่ปั๊มที่มีการแจกผ้า กับปั๊มที่ไม่มี

การแจกผ้า ไปเติมปั๊มที่แจกผ้าเราก็ได้ก�าไรใช่ไหม ได้ผ้าอีกผืนหนึ่ง  

ถ้าไปเตมิป๊ัมทีไ่ม่ได้แจกผ้า กไ็ด้แต่น�า้มนัอย่างเดยีว กเ็หมอืนกนักบัการ 

ท�าบุญกบัพระท่ีมธีรรมะสงูๆ เราได้ธรรมะเป็นของแถมด้วย ซึง่เป็นของ 

ทีด่กีว่าทีไ่ด้จากการท�าบญุเฉยๆ เสยีด้วยซ�า้ไป ทานกเ็ป็นธรรมะระดบัหน่ึง  
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แต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรมเทศนา เป็นธรรมะขั้นที่สูงกว่า 

ท�าให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การท�าทานยังท�าให้ต้อง 

เวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นภพชาตน้ิอยใหญ่อยู่ เพียงแต่ว่าเมือ่ได้ท�าทานแล้ว  

เวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า ทานก็จะมารองรับเรา ท�าให้เราอยู่

อย่างสุขอย่างสบาย มีเสบียงรอเราอยู่ข้างหน้า ไม่ต้องเดือดร้อนกับ

ปัจจยั ๔ เรือ่งอาหารการกนิ ทีอ่ยูอ่าศยั เพราะได้สะสมทานไว้ในชาต ิ

ก่อนๆ มา แต่จะไม่ท�าให้หลดุพ้นจากกองทุกข์ไปได้ การทีจ่ะหลดุพ้นไปได้ 

กต้็องอาศยัผู้ท่ีได้หลดุพ้นไปแล้ว ท่านจะพดูธรรมะทีต่รงเป้าหมายเลย  

เราสามารถน�าไปปฏิบัติได้ อาจจะได้หลุดพ้นในภพนี้ชาตินี้เลย นี่คือ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�าบุญกับคนดีคนเก่ง แต่การท�าบุญ

ให้ทานแม้กับสุนัขก็เป็นบุญ ปล่อยนกปล่อยปลาก็เป็นบุญเหมือนกัน 

เพียงแต่ไม่ได้ผลตอบแทนขั้นที่ ๒ คือไม่ได้รับธรรมะ การท�าบุญจึง

ต้องพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรอย่างไร 

อย่างหลวงตาท่านเคยเล่าว่า ในหลวงท่านอยากจะสร้างโบสถ์ถวาย  

หลวงตาท่านยังปฏิเสธเลย ท่านบอกว่าวัดนี้ไม่สนใจกับการสร้างวัตถุ  

สนใจแต่สร้างคน สร้างคนให้เป็นพระมากกว่า การสร้างคนให้เป็นพระ 

ไม่จ�าเป็นต้องมีโบสถ์ แต่ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกในป่าในเขา  

หลวงตาจงึอตุส่าห์ซือ้ทีไ่ว้ ทีไ่หนดเีหมาะกบัการบ�าเพญ็ ท่านกพ็ยายาม
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ส่งเสริม เพราะต่อไปสถานท่ีปฏิบัติจะมีน้อยลงๆ ไปทุกวัน เพราะ

ประชากรจะมีมากขึ้นๆ การตัดไม้ท�าลายป่าก็จะมีมากขึ้นๆ ทุกวันนี้ 

ทีต่่อสูก็้เพือ่รักษาป่าเขาสถานท่ีบ�าเพญ็ไว้เท่านัน้เอง ถ้าพระไม่ได้อยูป่่า  

กอ็ย่าไปหวงัว่าจะได้บรรลมุรรค ผล นพิพานกัน ถ้าให้อยูใ่นโบสถ์สวยๆ  

กฏิุสวยๆ ตดิแอร์ ไม่มทีางทีจ่ะหลดุพ้นไปได้หรอกเพราะอยูแ่บบฆราวาส  

ได้แต่โกนหวัห่มผ้าเหลอืงเท่านัน้ อาจจะอยูส่บายกว่าฆราวาสเสยีอกี 

กฏุพิระบางแห่ง มทีัง้แอร์ มทีัง้พรม มอีะไรเตม็ไปหมด แล้วจะเอาเวลา 

ที่ไหนมานั่งภาวนา พอเจ็บนิดปวดหน่อยก็นั่งไม่ได้แล้ว 

เวลาท�าบญุจงึต้องใช้ปัญญาเพ่ือจะได้เกดิประโยชน์ อยากจะส่งเสรมิ 

พระพทุธศาสนาก็ต้องส่งเสริมให้ถูกทาง อย่าไปสร้างพวกวตัถตุ่างๆ  

พยายามส่งเสริมให้มีสถานทีป่ฏบัิตธิรรม ส่งเสรมิพระทีเ่ผยแผ่ธรรมะ  

เพื่อให้คนได้รู้จักค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง แล้วจะได ้

น�าเอาไปปฏิบัติ 

ความสขุของคนไม่ได้อยูท่ีก่องเงนิกองทอง ไม่ได้อยูท่ีส่มบตัภิายนอก 

แต่อยูท่ีค่ณุธรรมภายในใจ มีคณุธรรมมากน้อยเพยีงไร กจ็ะไปท�าลาย

กเิลสตณัหาทีม่อียูใ่นใจให้เบาบางลงไป เม่ือกเิลสตณัหาเบาบางลงไป  

ความสุขกม็ากขึน้ มนัอยู่ตรงนี ้อยู่ในใจน้ี กองสมบตักิองเงนิกองทอง  

วตัถุข้าวของต่างๆ จึงไม่เป็นส่ิงส�าคัญ มเีท่าทีจ่�าเป็นกพ็อ เช่น ศาลาหลงันี้  
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พอหลบแดดหลบฝนได้ พอใช้ท�ากจิกรรมได้กพ็อแล้ว ไม่ต้อง 

มรีาคาแพงๆ ให้ดูทีเ่หตผุลของการใช้สอยเป็นหลัก สามารถ

ท�าหน้าที่ของเขาได้หรือเปล่า จะถูกจะแพงไม่ส�าคัญ ถ้าใช้

ของราคาถูกได้ก็จะดีกว่า เพราะจะได้เป็นตัวอย่าง ไม่ต้อง

ไปขวนขวายเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาสร้างสิ่งที่ 

มีราคาแพงๆ แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เท่ากัน เหมือนกับการ 

รบัประทานอาหาร อาหารมือ้ละ ๕๐ บาท กบัมือ้ละ ๕๐๐ บาท  

ก็ส�าเร็จประโยชน์ได้เหมือนกัน อิ่มเหมือนกัน เวลาไปวัด  

กินอาหารวัด ก็อิ่มเหมือนกัน ไปกินอาหารตามโรงแรม 

ราคาแพงๆ ก็อิ่มเหมือนกัน แล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกัน 

ท�าให้ต้องเสยีเวลากบัการหาเงนิ สูเ้อาเวลามาท�าประโยชน์

ให้กับสังคมให้กับพระศาสนาจะดีกว่า

ถ้าพระศาสนามีความเจริญมากขึ้นไปเพียงไร พวกเรา 

ก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเพียงนั้น สังคมจะอยู่ด้วยความ
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ร่มเยน็เป็นสขุ ทกุวนันีส้งัคมวุน่วายเพราะขาดศาสนาในใจ  

มีศาสนาอยู่ตามวัดตามวา ตามวัตถตุ่างๆ แต่ไม่ได้อยูใ่นใจคน  

เข้าใจไหม คนเข้าวดัแต่ไม่ได้เอาศาสนาเข้าไปไว้ในใจ ในใจ 

มแีต่กเิลส มีแต่ตณัหา เข้าไปในวัดกไ็ปทะเลาะกนัมเีรือ่งกนั  

ถ้าจะไปวดัต้องไปแบบสงบ ไปแบบไม่มีเร่ืองมีราวกบัใคร 

มีเป้าหมายเพียงอันเดียวคือไปบ�าเพ็ญเท่าน้ัน ไปเจริญ 

จิตภาวนา ไปรักษาศีล ไปปฏิบัติธรรม ใครจะมีความรู้ 

ความเห็นอย่างไรก็ปล่อยเขาไป เรื่องของเขา ท�าตัวเป็น

เหมือนกับหนูตัวเล็กๆ จะดีกว่า อย่าไปท�าตัวเป็นราชสีห์  

เดี๋ยวต้องไปกัดกับราชสีห์ตัวอื่น ถ้าเป็นหนูก็จะไม่มีปัญหา 

จะมีเวลาภาวนา
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“สังฆทานกับปุคคลิกทาน”

ถาม : พระอาจารย์ครับ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกไหม 
ผมมักจะบอกใครๆ ว่าการท�าสังฆทานนี้ไม่จ�าเป็นว่า
จะต้องมานั่งต่อหน้าพระสี่รูป ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็น
ถังสังฆทานหรือชุดสังฆทานมา แต่ว่าสังฆทานนี้
แค่ตักบาตรหนึ่งช้อนใส่บาตร หรือท�าอะไรให้
พระพุทธศาสนานี้ ก็ถือว่าเป็นสังฆทาน แต่ว่าวาระจิต
เรานี้ต้องท�าถวายสงฆ์ อย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : คือทานท่ีเราท�ากับพระนีม้สีองลกัษณะ 

เขาเรียก ปุคคลิกทาน กับ สังฆทาน

ปุคคลกิทาน กค็อืถวายให้องค์ใดองค์หนึง่ เช่น วนันีค้ณุ

ซื้อของมาให้เราคนเดียว เป็นของเรา อย่างนี้เรียกว่า  

“ปุคคลิกทาน” แต่ถ้าคุณซื้อของมาแล้วบอกว่า 

ขอถวายของให้กับพระทุกรูปในวัดนี้ อย่างน้ีเรียกว่า  

“สังฆทาน”
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ถาม : อย่างการตักบาตรนี ้ผมจะคดิประมาณว่าเราถวายสงฆ์นะ  
เพราะองค์นี้ก็คือหนึ่งในสงฆ์ แล้วพอท่านฉันนี้ ท่านก็มีแรง
เพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา

พระอาจารย์ : ใช่ถูก ที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับผ้าจาก 

พระพุทธมารดาเลี้ยงที่ท่านตัดเย็บจีวรเพื่อมาถวายให้กับ 

พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าบอกให้เอาไปถวายสงฆ์ ไปให้เป็น 

สงัฆทาน ให้สงฆ์เป็นผูพ้จิารณาว่าใครควรจะได้รบัผ้าผืนนี้  

คอืถ้าองค์ไหนขาดผ้ากค็วรจะได้ ไม่ใช่จะให้แต่พระพุทธเจ้า

องค์เดยีว พระพทุธเจ้าบอกให้เอาไปให้สงฆ์ แล้วสงฆ์จะไป 

พิจารณากันเองว่าองค์ไหนขาดแคลนผ้าก็ให้องค์นั้นไป 

ถ้าสรปุง่ายๆ คอื การถวายส่วนรวมหรอืการถวายส่วนตวั  

ถ้าถวายส่วนตัว พอคนนี้ตายไป บางทีจะเขียนมรดก 

มอบให้กับใครก็ได้ แต่ถ้าเป็นส่วนรวมนี้จะเป็นของ

พระพุทธศาสนาโดยตลอด เช่น ศาลาหลังน้ีเขาก็ถวาย

เป็นสังฆทาน วดัเขากถ็วายเป็นสงัฆทาน เขาไม่ได้ถวายให้

เจ้าอาวาส ถ้าถวายให้เจ้าอาวาส เด๋ียวท่านเขยีนมรดกว่า  

ถ้าฉันตายไป ขอมอบให้กับนาย ก นาย ข
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พระอาจารย์ : พระท่านก็เลยมาแก้เคล็ดไงว่า  

ถ้าอยากถวายสังฆทานให้ถูกธรรมวินัยก็ต้อง 

มีพระอย่างน้อยส่ีรูป เพราะค�าว่าสงฆ์นี้แปลว่า

ต้องมีพระสี่รูปถึงจะเรียกว่าเป็นองค์สงฆ์ ถึงจะ

ครบองค์สงฆ์ คือความจริงขอให้เข้าใจว่าป็นการ 

ถวายส่วนรวม ถวายให้กบัศาสนา ไม่ได้ถวายให้กบั 

พระรูปหนึ่งรูปใด เช่น เวลาถวายศาลาหลังนี้ 

ก็ไม่ได้ถวายให้เราคนเดียว เพราะถ้าถวายเรา 

องค์เดียว พระรูปอื่นจะมาใช้ เราจะห้ามเขาได้

ถาม : คนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่ที่
การถวายสังฆทาน คือพระสี่รูป

และก็ชุดสังฆทานอย่างนั้น
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ถาม : แล้วระหว่างถวายพระหนึ่งรูปที่เจาะจง
กับถวายพระสงฆ์ อานิสงส์ต่างกันมากไหมครับ

พระอาจารย์ : เวลาจะบวชพระต้องมีสงฆ์ไม่ใช่หรือ  

มีพระกี่รูปถึงจะบวชได้ ๑๐ รูปใช่ไหม ถ้าไปถวาย

พระองค์เดียวน้ี แล้วเกิดพระองค์อ่ืนเขาไม่มีข้าวกิน  

เขากส็กึกนัไปหมด กเ็หลอืพระองค์เดยีว แล้วพระองค์เดียว 

บวชพระใหม่ได้หรอืเปล่า ไม่ได้ เราต้องมพีระอย่างน้อย 

๑๐ รูป เราถึงต้องรักษาสงฆ์ไว้ให้ได้ เพราะขาดสงฆ์

ไปแล้วก็ท�าอะไรไม่ได้ ศาสนาพุทธจะอยู่ต่อไปได้ก็อยู ่

ที่สงฆ์ ถวายแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว ไม่มีใครไปถวาย 

ให้กับพระรูปอื่น พระรูปอื่นก็สึกไปกันหมดเพราะไม่มี

ข้าวกนิ ไม่มอีะไรกอ็ยูไ่ม่ได้ใช่ไหม พอพระพทุธเจ้าตายไป  

ศาสนาพทุธกจ็บไป เหมอืนพระปัจเจกพุทธเจ้า พอท่าน

ตายไปก็จบ
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พระอาจารย์ : ไม่ๆ ถวายหัวแถวไง ถวายพระหัวหน้าก่อน  

ในธรรมเนียมพระป่าพระปฏิบัตินี้จะต้องให้พระผู้ใหญ ่

รบัก่อน รบัแล้วต�า่ลงไปตามล�าดับ อย่างทีว่ดัป่าบ้านตาด 

ก็ถวายหลวงตาก่อน พอหลวงตาตักใส่บาตรท่านแล้ว 

ท่านก็ส่งให้พระไปตักบาตรองค์อื่นต่อไป ธรรมเนียม

ของพระป่าเขาท�ากันอย่างนี้ ทุกอย่างจะต้องไปที่

หัวหน้าก่อน เคารพหัวหน้ามากพระป่านี่ เวลาจะฉัน

ถ้าหัวหน้ายังไม่ฉัน ไม่ฉันนะ น่ังรอดูหัวหน้าฉันก่อน 

ถงึจะฉนั มนัต่างกนั ธรรมเนยีมของพระป่ากบัพระบ้าน 

ไม่เหมอืนกนั พระบ้านน่ีของใครของมนั บิณฑบาตกลับมา 

กเ็ข้ากฏุเิลย กฏิุใครกฏุมินั ไม่มเีรือ่งครบูาอาจารย์เรือ่ง

ลูกศิษย์ ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กัน แล้วบางทีก็จะ

หลงคิดว่าเท่ากันเลย

ถาม : สังเกตที่ศาลาฉัน เห็นในรูปบ้าง
อะไรบ้าง มีคนบอกมาว่ามีแต่คนต่อคิว

จะถวายพระอาจารย์อย่างเดียว
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พระอาจารย์ : ไม่บาปหรอก เพยีงแต่ว่าพระท่านเกบ็ทีเ่ป็น

อาหารนี้ไว้ไม่ได้ ท่านเก็บไว้ได้เพียงแค่ช่วงระยะเที่ยงวัน 

เท่านั้นเอง หลังจากเที่ยงวันแล้ว ส่วนที่เป็นอาหารนี้ท่าน

ต้องสละไปหมด เพราะพระพทุธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสม

ของไว้ในกุฏิของตน แต่ทรงอนุญาตให้สะสมไว้ในคลัง 

ของวดัได้ เช่น ถ้าญาติโยมอยากจะถวายของให้เกบ็ไว้นานๆ  

อย่าไปใส่บาตร อย่าไปประเคนกับมือ อย่างที่อาตมารับ

ของนี ้ส่วนใหญ่จะให้วางไว้เฉยๆ ถ้าญาตโิยมวางไว้เฉยๆ นี้  

ถอืว่าพระยงัไม่ได้รบัประเคน พระยงัเอาไปใช้ไม่ได้ แต่เกบ็ไว้ 

ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหมดอายุ เวลาต้องการจะใช้ ก็ให้

ลกูศษิย์หยบิมาประเคนให้จงึจะใช้ได้ แต่ถ้ารบัประเคนด้วย

มือเอง ของมันจะมีอายุ

“การถวายของแด่พระสงฆ์”

ถาม : การใส่บาตรและการถวายอาหารแด่พระ
ควรเป็นอาหารสด แต่ถ้าบางคนถวายมาม่า

หรือของแห้งที่จะต้องเอาไปประกอบอาหารใหม่ 
จะบาปหรือไม่
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ของนี้ท่านแบ่งไว้ ๓ ชนิดด้วยกัน ชนิดอาหารนี้มีอายุแค่ถึงเที่ยงวัน 
หลงัจากเทีย่งวนัไปแล้ว ถงึแม้รบัตอนนีก้ห็มดอายทุนัทเีลย ใครถวาย
มาม่า ถวายปลากระป๋องมา รับปั๊บนี้ก็ต้องสละแล้ว เก็บไว้กินพรุ่งนี้ 
ไม่ได้ เรียกว่า “อาหาร” ดงันัน้ถ้าของเป็นอาหาร อยากจะถวายพระ
ให้เก็บไว้นานๆ เอาวางตั้งไว้เฉยๆ ตั้งไว้ตรงหน้าก็ได้ บอกขอถวาย 
อันนี้ก็ได้เท่ากับถวายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าต้องท�าให้มันถูกพระวินัย  
พระยังไม่ถือว่าเป็นของๆ ตน เป็นของส่วนกลางอยู่ เป็นของสงฆ์  
แต่เวลาต้องการจะใช้ ค่อยให้ลกูศษิย์มาประเคน เอาไปเกบ็ไว้ท่ีกฏุไิม่ได้  
ต้องเก็บไว้ทีเ่กบ็ของทางวดั วดัจะมท่ีีเกบ็ของส่วนกลางไว้ ของทัง้หมด 
ทีไ่ม่ได้รบัประเคนก็ให้เอาไปไว้ทีน่ัน่ เวลาจะใช้ค่อยให้ลกูศษิย์เอามา
ประเคนให้อีกที พวกอาหารก็มีอายุเพียงครึ่งวัน เช้าถึงเพล

พวกที่เรียกว่า “เภสัช” คือ พวกน�้าตาล น�้าอ้อย เนยข้น เนยใส  
น�้าผึ้ง ถ้ารับประเคนนี้ ท่านอนุญาตให้เก็บไว้ได้ ๗ วัน และฉันได้
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ถือว่าเป็นยา สมัยก่อนเขาคงกินยาพวกนี้ 
รกัษาอาการเจบ็ท้องปวดท้อง มนัคงจะไปเคลอืบกระเพาะหรือไปท�าอะไร  
ท่านก็เลยอนุญาตให้มีเภสัช ๕ ชนิดด้วยกัน พวกนี้เก็บไว้ได้ไม่เกิน  
๗ วนั พอหลงัจาก ๗ วนัแล้ว ถ้ายงัมเีหลอือยูก่ต้็องสละให้คนอืน่ไป  
สละให้กับพระด้วยกันไม่ได้ ต้องสละให้ฆราวาสญาติโยมลูกศิษย ์
ลูกหาไป หรือเอาไปท�าบุญท�าทานไป
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แล้วชนิดที่ ๓ เรียกว่า “ยา” จริงๆ เช่น ยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง  

ยาอะไรต่างๆ เหล่านี ้รบัประเคนแล้วกเ็กบ็ไว้ได้ตลอดเวลา เกบ็ไว้ที่

กฏุด้ิวย เพราะเวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยมันจะได้หยบิได้ทนัท่วงท ีถ้าเป็นยาน้ี 

ถวายได้ตลอดเวลาและเก็บไว้ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันเสื่อม นอกจาก

ที่เขาเขียนไว้ในฉลากว่าใช้ได้ถึงวันไหน วันหมดอายุเมื่อไรเท่านั้น

นี่คือเรื่องการประเคนของให้กับพระ เราต้องรู้จักแยกแยะ แต่สมัยนี้ 

ญาติโยมไม่รู้กันก็เลยรวมกันหมดเลย ที่เขาใส่ในกระเเป๋งสีเหลืองน้ี 

เขาอยากจะถวายให้ครบทั้ง ๔ คือ ปัจจัย ๔ ยาก็ใส่เข้าไป อาหารก็

ใส่เข้าไป จีวรก็ใส่เข้าไป ถึงแม้จีวรจะเอามาห่มไม่ได้ อย่างน้อยก็เป็น

ผ้าเหลืองๆ ชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นจีวรแล้ว กระเเป๋งก็คงถือว่าเป็นกุฏิมั้ง  

ไว้ครอบหัวเวลาฝนตก ท�าบุญก็อยากจะถวายปัจจัย ๔ ให้ครบ เขาก็ 

เลยใส่มา มาถึงก็บังคับให้พระรับประเคน ให้วางไว้เฉยๆ ก็กลัวว่า 

ไม่ได้บุญอีก บางทีบางคนขนกลับไปก็มี พอบอกว่าให้วางไว้เฉยๆ  

ได้ถวายแล้ว โยมกบ็อกว่า ท่านไม่รับ ฉนัไม่ได้บญุ ฉนัไปดกีว่า ไปถวาย 

ที่อื่นดีกว่า อย่างนั้นก็มี เพราะการไม่รู้ ไม่มีการสอน ไม่มีการบอก  

แล้วพระที่มาบวชใหม่ทีหลังก็ไม่รู ้เรื่อง เขาเอาอะไรมาถวายก็รับ 

ประเคนหมด ถือว่าค่อยไปว่ากันใหม่ คอืตอนนีร้บัประเคนแบบหลอกๆ 

ไปก่อน รบัประเคนให้ญาติโยมดีอกดีใจ แล้วค่อยไปแยกแยะของทหีลงั 
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ของที่เป็นอาหารก็เก็บไว้ส่วนหนึ่ง ถ้าอยากจะได้อะไร ค่อยให้ 

ลูกศิษย์มาประเคนให้ใหม่ เขาท�ากันแบบนี้

แต่ทางสายวดัป่า ท่านไม่ท�า ท่านท�าแบบไม่หลอก ท�าแบบจรงิๆ  

บอกประเคนไม่ได้ก็ประเคนไม่ได้ วางไว้ต้องวางไว้ เพ่ือจะได้

สอนญาติโยมไปในตัว ญาติโยมที่ไปท�าบุญที่วัดป่าจึงได้บุญ

คือความสุขใจ แล้วก็ได้ปัญญาคือความเห็นความรู้ที่ถูกต้อง 

ในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพระให้ปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ แทนท่ีจะส่งเสริมให้พระปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย

เพราะด้วยความเกรงใจญาติโยม นี่คือเรื่องของการถวายของที่

เราต้องควรจะศึกษา
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“การใส่บาตรจริงๆ คือความต้องการบุญ”

ถาม : พระอาจารย์ครับ มีป้าคนหนึ่ง
เขาเลือกท�าบุญกับพระด้วยครับ 
ถ้าพระองค์นี้ไม่ให้พร ป้าก็จะไม่ท�า 

พระอาจารย์ : เขายงัไม่เข้าใจหลกัของการท�าทาน  

เขาท�าไปตามกเิลสของเขา ตามความอยากของเขา  

เพราะว่าเขาไม่ได้ศกึษาพระธรรมค�าสอน คนไทย 

เราส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ศึกษากัน อาศัยได้ยินได้ฟัง

กนัมาเป็นทอดๆ ซึง่เป็นความเข้าใจทีห่่างไกลจาก 

หลกัธรรมแล้วทุกวันน้ี เช่น เด๋ียวนีบ้ณิฑบาตต้อง 

ให้พร อนันีก้ก็ลายเป็นปัญหาขึน้มาแล้ว พระองค์ไหน 

ไม่ให้พร กลายเป็นพระไม่ดีเสียแล้ว
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การบณิฑบาตเป็นการโปรดสตัว์ ไม่ได้เป็นการมาขออะไรกัน  

เมือ่ได้อะไรก็ไม่ต้องมีการขอบอกขอบใจ คนใส่บาตรกไ็ม่ได้ 

หวังอะไรตอบแทนจากผูร้บั คนใส่บาตรต้องการบญุ บญุก็

คอืการให้ การบรจิาคเสยีสละ อนันีต่้างหากคอืเรือ่งของ

การบิณฑบาต เดี๋ยวนี้กลายเป็นพาณิชย์กัน กลายเป็นการ

แลกเปลีย่นกนั ฉนัให้กบัข้าวหลวงพ่อ หลวงพ่อต้องให้พรฉนั 

อย่างนี้ ฉันอยากจะร�่าอยากจะรวย อยากจะอยู่อย่างมั่งมี

ศรสีขุ พอพระบอก อาย ุวัณโณ สุขัง พลงั โอ้ย สาธุๆ  ใหญ่  

มันก็เป็นค�าพูด เหมือนค�าพูดที่ไม่มีความหมายอะไรหรอก  

มันท�าให้เรามีอายมุัน่ขวญัยนืมัง่มศีรีสขุหรอืเปล่า กเ็หมือน

เดิมแหละ มันไม่ได้อยู่ที่ค�าพูดของคน มันอยู่ที่การกระท�า

ของเรา
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พระอาจารย์ : คือเดิมนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้

พระรบัเงนิรบัทอง แล้วต่อมามีผู้มจิีตศรทัธาขอให้

พระพทุธเจ้าผ่อนข้อนีล้ง เพราะพระบางรปูอาจจะ

มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อหยูกไป

ซ้ือยา หรอืซือ้ส่ิงท่ีไม่ได้มาจากการบณิฑบาต หรอื

การถวายของจากญาตโิยม พระพทุธเจ้ากอ็นญุาต 

แต่ไม่ให้ถวายกับมือพระ ให้ฝากกับลูกศิษย์เอาไว้ 

คนที่พระไว้ใจได้ เขาเรียกว่า “ไวยาวัจกร” แล้ว

เวลาจะถวาย กเ็พยีงแต่เขยีนใบปวารณาให้พระรูว่้า 

ได้ถวายเงินจ�านวนนี้เท่าน้ี ฝากไว้ที่ไวยาวัจกร 

เพื่อให้พระรู้ว่าได้รับเงินจ�านวนเท่านี้แล้ว แต่เงิน

“การถวายเงิน”

ถาม : พระอาจารย์ช่วยอธิบายใบปวารณากับการถวายเงิน 
มันแตกต่างกันอย่างไรครับ เพราะว่าผมอ่านในพระวินัย 

ท่านไม่ให้พระรับเงิน คือผมอยากถวายตังค์ 
แต่บางท่านว่าใบปวารณาก็เหมือนถวายตังค์พระ 

พระรับไม่ได้ ผมก็ไม่กล้าถวาย
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ไม่ได้อยู่กับพระ เงินอยู่กับไวยาวัจกร เวลาพระอยากจะใช้เงินนี้ เช่น 

อาจจะต้องเดินทางไปน่ันมาน่ี ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือต้องไปซื้อหยูก 

ซือ้ยา ไปหาหมอทีเ่ขาไม่รกัษาฟรใีห้ กต้็องจ่ายเงนิให้เขา ก็ต้องไปบอก

ไวยาวัจกรว่ามีรายจ่ายนะ ช่วยจัดการให้หน่อย ถ้าเขาจ่ายให้ก็ดีไป  

ถ้าเขาไม่จ่าย เขาบอกว่าผมใช้เงินไปหมดแล้ว ก็ท�าอะไรไม่ได้ ดังนั้น

คราวหน้าก็อย่าไปฝากไว้กบัคนนี ้กบ็อกได้เพยีงเท่านี ้แต่เงนิทีเ่ขาเอา

ไปใช้หมดก็ถอืว่าไม่ใช่เงนิของพระ พระไม่ต้องไปเสยีอกเสยีใจ ไม่ต้อง

ไปเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใด 

เวลาจะใส่บาตรก็ไม่ควรเอาเงินใส่บาตร อันนี้ก็ท�าให้พระผิดแล้ว  

ถ้าอยากจะถวาย กช่็วยฝากกบัเดก็ทีเ่ขามาช่วยถ่ายบาตร บอกเกบ็ให้

หลวงพ่อหน่อยนะ แล้วเอาใบปวารณาใส่ลงไปในบาตรได้ แต่ตวัเงนิน้ี 

ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้

พระพทุธเจ้าห้ามไม่ให้พระแตะต้องเงิน ห้ามไม่ให้พกเงนิทองเหมอืนกบั 

ญาตโิยมทีพ่กตดิตวั เวลาจะไปไหนมาไหน ถ้าจะซือ้ข้าวซือ้ของอะไรต่างๆ  

กต้็องผ่านบคุคลอืน่เพราะท�าเองไม่ได้ เพราะท่านไม่อยากจะให้พระ 

มายุง่กบัเรือ่งของเงนิของทอง เพราะว่ามนัจะท�าให้เกดิกเิลสขึน้มาได้  

แทนท่ีจะมาฆ่ากิเลส กลับมาเลี้ยงกิเลส มันจะขัดกับเจตนารมณ ์

ของการออกบวช 
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การออกบวชน้ี บวชเพื่อตัดกิเลสตัณหาความอยากได้สิ่งต่างๆ  

พอมีเงินมีทองปั๊บ มันก็มีสะพานให้ตอบสนองความอยากได้  

เห็นมือถือรุ่นใหม่ก็อยากจะได้ เห็นอะไรต่างๆ ที่น่าชอบน่าชม 

ก็อยากจะได้ พอมีเงินก็ไปเดินช้อปปิ้งกันเองเลย ไปซื้ออะไร

ตามที่ความอยากต้องการ อันนี้ก็จะท�าให้ใจไม่สงบ ใจฟุ้งซ่าน

แล้วก็จะเกิดกามารมณ์ เกิดกามราคะขึ้นมา ก็จะดับมันไม่ได้  

พอดับมันไม่ได้ก็มี ๒ ทาง เสพกามท้ังขณะที่อยู่ในผ้าเหลือง 

หรือไม่เช่นน้ันกสิ็กขาลาเพศไปเพือ่ไปเสพ ถ้าเสพในขณะทีอ่ยูใ่น

ผ้าเหลืองก็ปาราชิก ก็ขาดจากความเป็นพระไป ไม่ว่าจะมีผู้อื่น

รู้หรือไม่ก็ตาม ตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตนนั้นไม่ได้เป็นพระแล้ว 

ตนละเมิดกฎข้อที่ ๑ คือ ปาราชิกแล้ว อันนี้ก็เป็นภัยอันตราย

ต่อนักบวช
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พระอาจารย์ : บุญที่เราท�าไว้มันก็จะหายไป  

ถ้าเราจะเอาของนั้นกลับคืนมา ถ้าเราไม่เอา

กลบัคนืมา ถงึแม้ว่าเราจะท�ากบัพระทีส่กึไปแล้ว 

บุญน้ันก็ยังเป็นของเราอยู่ ถ้าเราอยากจะเอา

ของคืนมา เราก็ต้องเอาบุญคืนไป

“ขอคืนสิ่งของ
ที่เคยถวายพระที่เราหมดศรัทธา”

ถาม : มีคนหมดและเสื่อมศรัทธาพระที่ท�าผิดวินัยสงฆ์ 
แต่เคยได้ถวายของ เช่น ครุภัณฑ์ ตอนนี้ท�าเรื่องขอคืน
สิ่งของที่เคยถวายไป กรณีนี้สมควรหรือไม่ครับ เพราะ
ถือว่าสละออกไปแล้ว แต่กรณนีีพ้ระรปูนัน้บอกว่าถ้าใคร
ไม่ศรทัธา มาท�าเรือ่งเอาของคนืได้ และตอนน้ีพระรปูนัน้
ก็สึกขาดจากความเป็นพระแล้วครับ
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พระอาจารย์ : ให้ได้ ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน 

ของใช้แล้วแต่มันยังใช้ได้อยู่ก็ให้ได้ เพียงแต่ว่า

ธรรมเนยีมนยิมปฏบิตักินั เวลาเราจะให้ของกบัใคร  

เรามกัจะให้ของดีๆ กบัคนอืน่เพ่ือเราจะได้รบับญุมาก  

เพราะการให้ของไม่ดแีก่ผูอ้ืน่ กแ็สดงว่าเหมอืนกบั

การให้ขยะผู้อื่น เราจะทิ้งของนี้แล้ว แต่เราเอาไป

ให้เขา มนัให้ได้แต่มนัควรให้หรอืไม่ ควรพจิารณา

ดูความเหมาะสม เวลาท่ีคนอื่นเขาให้ของใช้แล้ว 

กับเรา เราจะรู้สึกอย่างไร

“ถวายของใช้แล้วให้กับพระ”

ถาม : หากถวายหนังสือที่อ่านแล้วให้พระได้หรือไม่คะ 
จะกลายเป็นของใช้แล้วให้แก่พระสงฆ์หรือเปล่าคะ
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“กรวดน�้าอุทิศบุญ”

ถาม : เคยได้ยินมาว่าเวลาเราถวายของใส่มือพระปั๊บ
บุญมันจะเกิดขึ้นทันที ต้องรีบอุทิศเลยใช่ไหมครับ 
เคยได้ยินมาอย่างนั้นครับ

พระอาจารย์ : บุญนี้ก็คือความสุขใจ ความสุขใจ 

ที่เกิดจากการที่เราได้ให้สิ่งของกับพระ เราก็เกิด 

ความสขุใจอิม่ใจ ถ้าเราปล่อยท้ิงไว้นานเข้า เดีย๋วเรา 

ไปด่าใคร ใครท�าอะไรให้เราโกรธ ความสขุใจนัน้

มันจะถูกอารมณ์โกรธมาลบ แล้วมันก็จะไม่มีบุญ

อุทิศตอนนั้น เลยต้องรีบอุทิศบุญทันที



171

พระอาจารย์ : ไม่ต่างกัน เพราะที่เราอุทิศนี้ไม่ใช่น�้า  

เราอทุศิบญุ คอืความรูสึ้กทีม่อียูใ่นใจเรา น�า้นีเ้ป็นเหมอืน 

ตุก๊ตาเป็นเหมอืนตวัอย่างให้เราด ูให้คนรูว่้าบญุนีเ้ป็นเหมอืน 

กับกระแสน�้า เวลาเราอธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับนาย ก  

นาย ข ท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว ถ้ายังมารอรับส่วนน้ีก็ขอให้รับไป 

เป็นการส่งกระแสจิต เหมือนส่งโทรสาร เข้าใจไหม สมัยใหม่นี้ 

เขาเรยีกว่าส่งเอสเอม็เอสให้กบัผู้ตาย ทนีีค้นเขาไม่เห็นกระแสจติ 

ความคิด เขาไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไร เขาก็เลยให้ใช้น�้าแทน  

เวลาอทุศิบญุกส็มมติุว่าน�า้น้ีแหละเป็นบุญทีเ่ราอทุศิให้กบัผูล่้วงลับ 

ไปแล้ว ดงันัน้จะมนี�า้หรอืไม่มนี�า้กไ็ม่เป็นปัญหาอะไร ต้องมบีญุ 

เท่านั้น ถ้าไม่ได้ท�าบุญแล้วเทน�้าไป ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

ถาม : การกรวดน�้ากับการไม่กรวดน�้านี้
เหมือนกันไหมครับ
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พระอาจารย์ : คอืการท�าบญุเสรจ็ พระยังไม่ได้ให้พร เรากอ็ธิษฐาน 

จิตอุทิศไปเลยก็ได้ หรือถ้าไม่ได้ท�าอะไรระหว่างท่านสวด ก็นั่ง

ท�าความสงบอธิษฐานอุทิศบุญในใจเลยก็ได้ มันไม่เกี่ยวกับว่า

พระจะสวดหรอืไม่สวด จะให้พรหรอืไม่ให้พร การให้พรของพระ 

เป็นเพียงการแสดงความชื่นชมยินดีต่อการกระท�าดีของเรา  

ถ้าจะแปลความหมายของยะถา สัพพี มี ๒ ส่วน 

“ท�าบุญแล้วสามารถอธิษฐานอุทิศผลบุญได้เลย”

ถาม : ระหว่างที่พระให้พรสวดยะถาฯ 
หลังท�าบุญ เราก็อุทิศให้ดวงวิญญาณ
ใช่ไหมคะ 
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ยะถา ท่านหมายถึงบุญนี้เราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับ

ไปแล้ว เพราะ ยะถา หมายถึงการถือ การอุทิศบุญส�าหรับ

ผู้ล่วงลับ พอท่านเริ่มพูดถึง สัพพี ก็คืออานิสงส์ของการ 

ให้ทาน ว่าจะได้ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความหมายมีอยู่ 

แค่นี้

ดังนั้นพระจะสวดหรือไม่สวด ส่ิงที่โยมท�าก็ได้อยู่แล้ว 

เหมอืนเดมิ แต่เราไปติดทีค่�าว่า ยะถา สพัพ ีถ้าพระไม่ ยะถา  

สพัพ ีกอ็ทุศิไม่ได้ ต้องรอให้ท่าน ยะถา ก่อน บางคนต้อง

มีน�้าอีก หลงกันไปใหญ่ ทั้งที่ความจริงเราท�าเราได้เลย  

ก็เหมือนการรดน�้าต้นไม้ แต่ไม่ใช่ว่ารดน�้าต้นไม้แล้วมัน

จะออกดอกผลเลย มนักต้็องรดไปเรือ่ยๆ ถงึเวลามนัออก 

ดอกผลเอง
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“การแผ่เมตตาและการอุทิศบุญ”

ถาม : จะถามเรื่องการแผ่เมตตา คือว่าเราท�าอะไรไป
แล้วเวลาแผ่เมตตาไป ส�าหรับผู้รับจะได้รับสิ่งที่เราส่งไปให้
หรือตัวผู้รับเองต้องท�าอย่างไรถึงจะได้รับ

พระอาจารย์ : กเ็วลาคณุเอาของขวญั 

ไปให้เขานี่ เขาได้รับหรือเปล่าล่ะ

ถาม : ได้ค่ะ แต่จะเปิดหรือไม่เปิด
นี่อีกเรื่องหนึ่ง

พระอาจารย์ : เรือ่งของเขา เราให้เขาแล้วไง เช่น  

ปีใหม่เรากซ็ือ้ของขวัญแล้วกเ็อาไปให้เขา อันนัน้ล่ะ 

เมตตาแล้ว รู้หรือเปล่า แต่เมตตาแบบลอยๆ 

แบบใจคิดไปนี้มันไม่ใช่เมตตา มันเป็นการซ้อม 

เป็นการท�าการบ้าน เมตตาจรงิๆ ต้องเวลาเจอกนั  

เจอกันก็ยกมือไหว้กัน ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย  

ถามสารทุกข์สุขดิบอย่างนี้ ให้เขาเกิดความสุขใจ
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ขึ้นมา นี่ล่ะความเมตตา หรือมีขนมมีอะไรพอแบ่งปันให้ได้ก็ให้เขาไป  

อันนี้เรียกว่าเมตตา หรือเวลาที่เขาท�าให้เราโกรธแล้วเราก็ให้อภัยเขา 

ไม่จองเวรจองกรรม อันนี้ก็เมตตา หรือเวลาเราโกรธ อยากจะฆ่าเขา  

อยากจะตีเขา เราก็ไม่ฆ่า ไม่ตี ไม่ด่า เราหยุด อย่างนี้เขาเรียกว่า

เมตตา ต้องอยูใ่นเหตุการณ์จรงิจงึจะเรยีกว่าแผ่เมตตา เวลาอยูค่นเดยีว 

อยู่หน้าห้ิงพระนี้ การแผ่นี้เป็นการซ้อมท�าการบ้าน ยังไม่ได้แผ่จริง  

แผ่เมตตาเพือ่ดับความโกรธดับความทกุข์ภายในใจของเรา ความหมาย 

ของการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อคนอื่น เพื่อใจเราจะได้หายจากความโกรธ

เกลียดอาฆาตพยาบาท คิดร้ายต่อผู้อื่น เพราะมันเป็นทุกข์แก่ใจเรา 

แล้วจะท�าให้เราไปท�าบาปท�ากรรมแล้วจะเกดิวบิากตามมาอกี นีแ่หละ

คือการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อผู้อื่น แต่เพื่อตัวเรา

พระอาจารย์ : นี่คนตาบอดหูหนวกสอนกัน 

ก็สอนแบบนั้นแหละ

ถาม : ไปเข้าคอร์สวิปัสสนา
แล้วเขาบอกว่าปฏิบัติแล้ว
ก็ไปแผ่เมตตาซิ
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พระอาจารย์ : ก็ต้องท�าก่อนไง ต้องซ้อมก่อน  

มันต้องสมมติว ่าเดี๋ยวเราไปเจอตาสีตาสา 

เขาด่าเรา เราจะท�ายังไง จะแผ่เมตตาออก

หรือเปล่า

ถาม : แต่ก็ท�าได้ใช่ไหมค่ะ

พระอาจารย์ : ไม่เกีย่วๆ คน

ท่ีตายกเ็ป็นเร่ืองของเขาแล้ว 

อันนี้เรื่องของคนเป็น

ถาม : คนที่ตายไปแล้วล่ะคะ
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พระอาจารย์ : ก็ให้คนทุกคน สัตว์ทุกชนิดไง 

เวลาเจอหมาเห่า เราอย่าไปตีมัน อย่าไปโกรธ

ไปเกลียดมนั ลิงมนัมาท�าลายข้าวของเรา กอ็ย่า 

ไปฆ่ามัน ให้อภัยมัน มันไม่รู ้ประสีประสา 

เข้าใจไหม

พระอาจารย์ : เราอทุศิบญุได้ เราต้องสร้างบญุ เช่น  

มาท�าบุญวันนี้ก็ส่งบุญไปให้เขาได้ อุทิศกับแผ่เมตตา 

คนละเร่ืองกัน จะแผ่เมตตาให้กับคนตายไปแล้ว  

ถ้าดวงวญิญาณเขาจะมาฆ่าเราอย่างนี ้เรากแ็ผ่เมตตา

ให้เขา ถ้าเขาจะมารบกวนเรา เราก็แผ่เมตตาให้เขา  

บอกว่าอย่ามีเวรมกีรรมกนัเลย เราไม่เอาอะไรคณุหรอก

ถาม : อย่างนี้แปลว่า
เราไม่สามารถแผ่เมตตาให้คนตายได้

ถาม : แล้วสัพเพ สัพตา ล่ะครับ
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พระอาจารย์ : ไม่ได้หรอก พระพุทธเจ้านี้ยังไม่สามารถ

อทุศิบญุให้กบัเทวทตัเมือ่ตายไปตกนรกนี ้ผู้ทีรั่บบญุอทุศิได้ 

ก็คอืพวกเปรตเท่านัน้เอง พวกนีอ้ยูใ่นฐานะทีจ่ะรบับญุอุทศิได้ พวกอืน่นี ้

เขารับไม่ได้ ส่วนเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับเศษเงินเศษบุญ เขามี 

บญุมาก เขาเป็นเศรษฐบีญุ พวกเดรจัฉานเขากห็ากนิของเขาได้ เขากอ็ยู ่

ท�ามาหากนิของเขาไป พวกเปรตน้ีเท่าน้ันทีห่ากนิเองไม่ได้ ต้องรอรบั 

ส่วนบุญ พวกที่อยู่ในนรกก็อยู่ในนรกอยู่ในกองเพลิง อันนั้นก็จะมีแต่

ไฟเผาอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะออกมารับบุญที่เขาส่งไปให้ได้

ดงันัน้ถ้าไม่อยากจะไปเป็นเปรต ไม่อยากจะไปตกนรก ไม่อยากไปเกดิ 

เป็นเดรัจฉาน ก็อย่าไปท�าบาปเท่านั้นเอง รักษาศีล ๕ ข้อน้ีให้ได้  

ถึงแม้จะไม่ได้ท�าบุญก็ไม่เป็นไร แต่ต้องไม่ได้ท�าบาป ตายไปก็กลับมา

เกิดเป็นมนษุย์ใหม่ แต่ถ้าท�าบุญไม่ท�าบาป ตายไปกไ็ปเป็นเทวดาก่อน 

“ผู้ที่รับบุญอุทิศได้คือพวกเปรตเท่านั้น”

ถาม : พระอาจารย์ครับ จริงหรือไม่
ที่การจะอุทิศผลบุญให้ผู้ที่อยู่ในนรก
จะต้องใช้วิธีวิปัสสนาภาวนาเท่านั้น
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ไปเที่ยวก่อน ไปท่องเที่ยวจนสุขสบายอิ่มหน�าส�าราญใจแล้วค่อยกลับ

มาเกดิเป็นมนษุย์ใหม่ กลบัมาเกดิเป็นมนษุย์กจ็ะเป็นมนษุย์ทีด่กีว่าเก่า 

เพราะมบีญุส่งมาเกดิ มาเกดิกม็รูีปร่างหน้าตาดกีว่า ฐานะการเงนิการทอง 

ดีกว่า สุขภาพร่างกายสมบูรณ์เเข็งแรง ไม่พิกลไม่พิการ ไม่หูหนวก 

ตาบอด ต่างกบัพวกทีถ่กูบาปส่งกลบัมาเกดิ พวกทีไ่ปใช้กรรมในอบายแล้ว  

พอมาเกดิใหม่นีก้จ็ะเกดิเลวกว่าเดิม รูปร่างหน้าตานีก้เ็ลวกว่าเดมิ การเงนิ 

การทองก็เลวกว่าเดิม ร่างกายบางทีก็ไม่ครบอาการ ๓๒ พิกลพิการ 

รูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งาม

อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการท่ีไปท�าบาปแล้วไปใช้กรรมในอบาย  

พอหมดบาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ส่วนพวกที่ไม่ท�าบุญ 

ไม่ท�าบาป ตายไปก็กลับมาเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไร เวลากลับมา 

กเ็ป็นเหมอืนเดมิ แต่น้อยคนทีจ่ะอยูแ่บบไม่ท�าบญุไม่ท�าบาปนี ้คงจะไม่มี  

จะมีอยู่ว่าท�าบุญมากกว่าบาป หรือท�าบาปมากกว่าบุญ ถ้าท�าบาป

มากกว่าบุญก็ต้องไปอบาย ถ้าท�าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ไปสุคติ 

พอบญุกบับาปมกี�าลังเท่ากนักก็ลับมาเกดิเป็นมนษุย์ใหม่ การเวยีนว่าย

ตายเกิดของพวกเราก็เป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆ
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พระอาจารย์ : บุญที่เกิดจากการภาวนาอันนี้อุทิศไม่ได้

บุญที่เขาอุทิศกันก็คือบุญที่เกิดจากการท�าทาน แต่เรา

สามารถที่จะใช้ในการแบ่งบุญชนิดนี้ให้กับผู้อื่นได้ คือ

เวลาเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะสามารถสอน

ให้เขาเจริญสมาธเิจริญปัญญาได้ แต่บุญอทุศินีส่้วนใหญ่ 

เราจะอุทิศให้กับเปรต เปรตนี้จะไม่มีความต้องการ คือ

ไม่มภีมูทิีจ่ะรบับญุระดับภาวนาได้ เปรตนีจ้ะรอรบัแต่บญุ

ที่เกิดจากทานเท่านั้น

“บุญเกิดจากการภาวนาไม่สามารถอุทิศให้เปรตได้”

ถาม : การภาวนาได้บุญมาก มีอานิสงส์มาก 
เราสามารถอุทิศบุญชนิดนี้ได้หรือไม่
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“บุญที่เกิดจากการให้ ผู้ให้ได้บุญ”

ถาม : ในงานศพจะมีการตั้งโต๊ะมูลนิธิการกุศล
โดยเจ้าภาพจัดไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพเอาเงินที่ตั้งใจ

ให้เจ้าภาพมาบริจาคให้มูลนิธิที่เจ้าภาพเชิญมา ถ้าผู้ตาย
สั่งไว้ก่อนตายว่าเงินที่ได้จากงานศพทั้งหมดให้บริจาคเข้ามูลนิธินี้ 

ใครเป็นผู้ได้รับบุญจากการบริจาคนี้บ้าง 
ผู้มางานศพที่สละเงินบริจาคได้หรือไม่ และผู้ตายได้บุญหรือไม่ 

พระอาจารย์ : ใครเป็นเจ้าของเงิน ผู้นั้นจะได้บุญ  

ผู้ตายน้ีจะไม่ได้บุญแล้ว เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ท�าบุญ  

เป็นเพยีงผูช้ี้ทางบอกให้ท�าบญุเท่านัน้เอง บญุนีเ้กดิจาก 

การให้ ผู้ให้เป็นผู้ที่ได้บุญ ผู้ที่ไม่ได้ให้จะไม่ได้บุญ

ถาม : ถ้าผู้ตายไม่ได้สั่งอะไรไว้ แต่เจ้าภาพ คือ สามี ภรรยา 
หรือลูกหลาน จัดการให้มีการบริจาคมูลนิธินี้ ผู้ตายจะได้บุญ
ที่ผู้มางานศพบริจาคหรือไม่ หรือว่าเจ้าภาพเป็นผู้ได้บุญ  

พระอาจารย์ : ผู้ที่มางานศพนั้นเป็นผู้ที่ได้บุญ 

และผู้ตายจะได้ก็คือบุญอุทิศเท่าน้ันเอง บุญที ่

ผู้ท�าบุญกรวดน�้าอุทิศไปให้ผู้ที่ตาย
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พระอาจารย์ : จะไม่ได้บุญเลย เพราะว่าไม่ให้ตอนที่ยังมี 

ชวีติอยู ่ถ้าอยากจะได้บญุ ต้องให้ตอนทีม่ชีวีติอยู ่เช่น บริจาค 

ดวงตาให้คนตาบอดไปดวงหนึง่ หรอืแบ่งไตไปให้แก่ผูท้ีเ่ขา 

ต้องการ เมือ่มกีารเปล่ียนไตแล้วเราบรจิาคให้เขาไป ถ้าบรจิาค 

ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เรามีความรับรู้อยู่ รู้ว่าเราสูญเสีย 

สิง่ทีเ่รารกัไปด้วยความยนิดี อย่างน้ีเรากไ็ด้บญุ หรือเสยีสละ 

ภรรยาหรอืสามียกให้คนอ่ืนเขาไป คนอ่ืนเขาขอเขาอยากได้  

เรากใ็ห้เขาไป ถ้าให้ตอนทีเ่รายงัมชีวีติอยูจ่ะได้บญุ เพราะเรา 

ตดัความยดึติด ความหวงแหน การท�าบุญนีเ้ป็นการตดักเิลส  

แต่ถ้าเราตายไปแล้ว ภรรยาของเราหรือสามีของเราไปมี

แฟนใหม่ อย่างนี้จะไม่ได้บุญ

ดงันัน้ เวลาจะให้อะไร ต้องให้ตอนทีเ่รามชีวีติอยู ่ต้องให้

เพือ่ทีจ่ะได้ตดัความหวงความยดึตดิออกจากใจของเราไป 

เพราะความหวงความยึดติดจะท�าให้เราทุกข์ใจเวลาที่เรา 

ถาม : การอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลไว้
เมื่อตายไปแล้วนั้น มีอานิสงส์จริงหรือไม่ 
ถ้าเปรียบเทียบทานในรูปแบบอื่น 
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พระอาจารย์ : ละไม่ได้ จะละได้กต้็องละตอนมชีวีติอยู่  

เช่น ใครมาขอดวงตาก็ให้เขาไป ใครขอตับ ไต ไส้  

พุง ต้องการอันไหนก็ให้เขาไป อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า

ละสักกายทิฏฐิ ต้องให้ในขณะที่เราเป็นเจ้าของอยู่ 

เวลาเราตายไปแล้ว ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราแล้ว

ต้องสูญเสียส่ิงที่เราไม่พร้อมที่จะสูญเสีย แต่ถ้าเราฝึกให้อยู่เรื่อยๆ  

ยอมเสยีอยูเ่รือ่ยๆ พอถงึเวลาต้องเสยี เรากเ็สยีเป็น แล้วเรากจ็ะไม่เสยีใจ  

เสยีของแต่จะไม่เสยีใจ แต่ถ้าเราไม่ซ้อมไปเรือ่ยๆ พอถงึเวลาเสยี จะเสยี 

ทั้ง ๒ อย่าง คือ เสียทั้งของ และเสียทั้งใจ สิ่งที่เราต้องท�าคือป้องกัน

ไม่ให้เกดิการเสียใจ การให้น้ีเป็นการฝึกซ้อมเพ่ือให้เราไม่ต้องมาเสยีใจ

เวลาที่เราจะต้องตายจากสิ่งต่างๆ ไป

ถาม : ผู้ที่บริจาคอุทิศร่างกายไว้กับโรงพยาบาล
ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ 
ถือว่าเป็นการละสักกายทิฏฐิได้หรือไม่
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“ท�าบุญเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องเรี่ยไร” 

พระอาจารย์ : ไม่บาป ก็ไม่แน่ว่าจะได้บุญหรือเปล่า 

เพราะเป็นการส่งเสรมิให้เขาท�าลายศาสนาพุทธนะ ผ้าป่า

ก็ท�าไปซิ ใครอยากจะท�าก็ท�าไป ไม่ต้องมาเรี่ยไรกัน เป็นเรื่องของ

ปัจเจกบุคคล คณุมาท�าบุญ คณุต้องไปเรีย่ไรเขาก่อนหรอืเปล่าว่าวนัน้ี 

ผมจะมาท�าบญุ ไม่ต้องเรีย่ไร คณุกท็�าของคณุไปซิ เขาอยากจะทอดผ้าป่า  

ก็ไปทอดซิ ผ้าป่ามันเกี่ยวอะไรกับเงินทอง ผ้าป่าก็คือผ้านี่เอง 

ถาม : พระอาจารย์ครับ เวลามีเพื่อนเขามาขอผ้าป่า
แล้วเราปฏิเสธ เราจะบาปไหมครับ

ถาม : ส่วนมากพนักงานด้วยกันคือ
ท�าไปแล้วเขาพูดว่าวันนี้ ๑๐ กว่าซอง 
เราก็เหมือนสวนกระแส เลยไม่พูดมาก 

พระอาจารย์ : น่ันนะซิ พดูไปเด๋ียวกโ็ดนเขาตหัีวเอา ไปขดั 

ผลประโยชน์เขา เข้าใจไหม การท�าบุญนี้เป็นเรื่องส่วนตัว 

อยากจะท�าบุญผ้าป่า อยากจะทอดกฐิน ก็ท�าไปซิ ไม่มีใคร 

เขาห้าม บอกบญุก็ได้แต่ไม่ต้องเอาซองมาเรีย่ไรมาขอเงนิเขา  
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บอกคนได้ บอกญาติสนทิมติรสหายได้ว่าปีนีเ้ราจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิ 

วัดนี้นะ ก็บอกแค่นั้นเอง นี่เรียกว่าบอกบุญ ถ้าใครอยากจะร่วมก็มา  

มาแบบไหนก็ได้ จะส่งเงินมาร่วมด้วยก็ได้ ไม่มาก็ได้ ไม่มีปัญหาอะไร 

อันนี้คือหลักของการบอกบุญ บอกได้ แต่อันนี้มันไม่บอกบุญแล้ว  

เรียกรีดไถกันซะมากกว่า 

ถาม : มีกระดาษมีปากกา
มาขอกรรมการ

พระอาจารย์ : ใช่ เอาซงเอาซองมา

อย่างนี ้กดั็ดมนัซ ิใส่ไปซองละ ๕ บาท 

ถาม : บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นกรรมการต้องอย่างน้อย 
๑๐๐ บาท ท�าอย่างนี้จะได้บุญหรือเปล่า

พระอาจารย์ : เป็นการรีดไถกันแล้ว เป็นการปล้น 

เป็นการจี้ บังคับใจกันแล้ว การท�าบุญนี้บังคับใจกันไม่ได้  

ต้องออกมาจากใจของตนเองถึงจะได้บุญ อย่างนี้เรียกว่า

เป็นการแลกเปลีย่นมากกว่า เขาท�าบญุ เราต้องไปช่วยเขา 

อย่างนี้ มันเป็นการเเลกเปลี่ยนกันแล้ว มันไม่ได้เกิดจาก 

ความอยากจะท�า 
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พระอาจารย์ : นั่นแหละ อย่าไปสนใจ ใครเอาผ้าป่า 
เอาอะไรมาให้อย่าไปสนใจ เราอยากท�า เรากไ็ปท�าของเราเอง  
แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามาในรูปแบบไหน มาต้มตุ๋นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ 
เดี๋ยวนี้มีทั้งแม่ชีมีท้ังพระถือบาตรไปตามตลาดตามห้างร้านต่างๆ  
ผ้าป่าวดัโน้นวดันี ้มนัไปถงึวดัหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้หรอืวดัครึง่กรรมการครึง่ 
กไ็ม่รู้ ถ้าเราอยากจะท�าบุญ กไ็ปท�าของเราเอง เราไปท�าทีว่ดัทีเ่ราศรทัธา 
ทีเ่รามคีวามม่ันใจว่าท�าแล้วได้ประโยชน์กบัศาสนาจรงิๆ เรากท็�า แล้ว 
ถ้ามีเพือ่นฝงู เรากบ็อกได้ แต่เราอย่าไปเคีย่วเขญ็บงัคบัเขาเท่านัน้เอง 
เพราะบางทีเพื่อนฝูงเขาก็ไม่รู้จะท�าที่ไหน พอมีคนที่ไว้ใจได้ เชื่อใจได้
ว่าจะไปท�าวัดนั้นวัดนี้ เขาก็อาจจะฝากไป หรือบางทีเขาอยากจะไปดู
วัดด้วย เขาก็จะได้ติดตามเราไป เพราะบางทีล�าพังเขาอาจจะไปไม่ได้ 
การบอกบญุก็เพือ่ผลอนันี ้เพือ่สงเคราะห์ผู้ทีอ่าจจะไม่ได้ท�าบญุได้ด้วย 
ตนเอง ถ้าไม่มีคนอื่นท�า ตัวเองไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างนี้ ไปไม่ได้ ไม่รู้
วัดดีอยู่ที่ไหน ไม่รู้อย่างนี้ พอคนรู้ว่าวัดดีอยู่ที่ไหนมาบอกมาชวน  
ถ้าอยากจะไปกต็ามไปได้ เขากจ็ะได้มโีอกาสท�าได้ ได้ท�าบญุ บอกอย่างนี ้
ได้อยู ่แต่อย่าไปบอกแบบในเชิงบังคับกัน พมิพ์ซองมาถงึต้องได้เท่านัน้
เท่านี้นะ อย่างนี้มันไม่เป็นการบอกบุญแล้ว เป็นการจี้แล้ว

ถาม : บางคนเขาวุน่วาย อยากให้เราท�าเท่านี้ๆ   
ก�าหนดมาเลย 
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ทุก (ข์) ปัญหา ต้องแก้ที่ใจเรา

๗
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พระอาจารย์ : เกดิจากทีเ่รายงัหลงยดึตดิอยู ่เกดิจากกเิลส  

พอคดิถงึเรือ่งแก่เจ็บตายแล้วกจ็ะท�าให้หดหูใ่จเพราะไม่รู้

ว่าจะยืนอยู่ตรงจดุไหน ถ้ามคีวามสงบแล้วเราจะมจีดุยนื  

เวลาทีท่กุสิง่ทกุอย่างจากเราไปกส็งบนิง่เฉยเพราะท�าอะไร 

ไม่ได้ เหมือนฝนตก บังคับให้มันหยุดได้ไหม สิ่งที่เรา 

ท�าได้คือนั่งอยู่เฉยๆ ตอนนี้ฝนก�าลังตกก็ปล่อยให้ตกไป 

ไม่เดือดร้อนอะไร 

“ถ้าใจสงบแล้วจะมีจุดยืนเป็นที่พึ่งได้”

ถาม : เวลาอยู่กับครอบครัว ดูลูกๆ น่ารักมีความสุข 
แต่ลึกๆ มันทุกข์ เพราะรู้ว่าวันหนึ่งต้องจากกัน 
ยิ่งรักเขามากก็จะยิ่งทุกข์มาก บางทีผมบอกแฟนว่า
อย่ารักกันมากเกินไปนะ บางทีเขาก็รับไม่ได้ 
เขาก็ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น อย่างลูกของผม 
พอเห็นเขาแล้วผมก็สงสาร ถ้าเกิดวันหนึ่งต้องจากกัน 
จะจากกันในรูปแบบใดก็รู้สึกทุกข์ จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ 
มันเกิดจากความคิดปรุงแต่ง
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ต้องหาจดุยนืน้ีให้เจอ จดุท่ีอยูเ่ฉยๆ ได้ เวลาเกดิเหตกุารณ์ต่างๆ 

เรยีกว่าอเุบกขา จติต้องรวมลงเป็นหนึง่ก่อน เป็นเอกคัคตารมณ์ 

จงึจะรูว่้าเป็นอเุบกขาจริงๆ พอเกดิเหตกุารณ์ต่างๆ กไ็ปตรงจดุนัน้ 

ได้ทันที เป็นเหมือนหลุมหลบภัย ถ้าจิตยังไม่รวม ก็จะแกว่งไป 

แกว่งมาระหว่างดใีจกบัเสยีใจ ต้องพจิารณาจนกว่าจะรับความจริง 

ได้ว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีจะต้องเกิดขึ้น พอเหตุการณ์นั้นปรากฏ

ขึ้นมาก็ปล่อยให้เป็นไปตามเร่ืองของมัน ไม่ต้องไปตีโพยตีพาย  

ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้เปลีย่นแปลงอะไร เราไม่มอี�านาจ 

ที่จะยับย้ังกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ยับยั้งการเกิดขึ้น 

ตัง้อยู่แล้วดบัไปได้ ถ้าไม่มจีดุยนืกจ็ะท�าใจไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้วจะมี 

จุดยืน เป็นที่พึ่งได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมาก็นิ่งเฉยเสีย 

เพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปหมด ร่างกายเราก็ต้องไป  

มีสิ่งเดียวที่ไม่ไปก็คือใจ ถ้าใจนิ่งสงบก็จะมีความสุข ไม่หวั่นไหว 

ถ้าใจไม่นิ่ง ก็จะทุกข์วุ่นวายตามไปด้วย ทุกข์มากกว่าร่างกาย 

เสียอกี ความเจบ็ป่วยทางร่างกายไม่รนุแรงเท่ากบัความเจบ็ป่วย 

ทางจิตใจ จึงต้องรักษาใจให้สงบให้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญา  

ถ้ารักษาได้แล้วจะมีความมั่นใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะไม่หวั่นไหว

กับอะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้น
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พระอาจารย์ : ก็ต้องใช้ธรรม ธรรมน้ีก็มีหลายอย่างด้วยกนั  
ธรรมอนัแรกกค็วรจะมคีวามเมตตากรณุา คอืต้องสงสารเขา  
เห็นอกเห็นใจเขาว่าเขาก�าลังทุกข์มาก การที่คนทุกข์มากนี้จะให้เขา 
พดูดที�าดนีีค้งจะยาก ดังน้ันเราต้องเข้าใจเขา ให้อภยัเขา อย่าไปถอืโทษ 
โกรธเคอืงเขา แล้วกใ็ห้นึกถงึบุญคณุทีเ่ขามกีบัเราเพือ่ทีเ่ราจะได้มกี�าลงัใจ 
ทีร่บัอารมณ์ต่างๆ ทีเ่ขาระบายออกมา ให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนเดก็ทารก 
ก็แล้วกัน เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กทารก เราก็จะรบกวนพ่อแม่ได้
ตลอดเวลา ดึกดื่นยังไงถ้าอยากจะปวดฉี่ปวดอะไรก็ร้องขึ้นมา พ่อแม่
นอนหลับก็ต้องลุกข้ึนมาเพ่ือท่ีจะมาบ�าบัดบรรเทาความทุกข์ของเรา 
ฉันใด คู่ครองของเรา บิดาของเรา ก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณของเรา 
เราอย่าลืมบุญคุณของเขา เราก็คิดว่าเขาก็เหมือนเรา เราอาจจะเป็น
เหมือนเขากไ็ด้ เวลาท่ีเราเป็นเขาแล้วเขาดแูลเรา ถ้าเขาไม่ทอดทิง้เรา 
อย่างนี้ เราก็ควรคิดอย่างน้ี ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็พอที่จะทนอยู่กับ
เขาได้

“อุบายวางใจอยู่กับคนป่วย”

ถาม : สามีเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งปอด แล้วเหวี่ยงใส่ทุกคนเลย 
ใครอยู่ใกล้ๆ ร้อนไปหมด คนเป็นเมียและลูกจะท�าใจอย่างไร
ที่จะอยู่ด้วยและดูแลช่วยเหลืออย่างไรทั้งๆ ที่อยากจะวิ่งหนี
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ส่วนตัวเราก็ควรท่ีจะสร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมา ถ้าเราภาวนาได้ก็จะดี
เพราะเราจะมีเกราะคุ้มกัน ถ้าเรามีสมาธิ มีความสงบ ใจเราก็จะเป็น
อเุบกขา กจ็ะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกบัอารมณ์ของเขา ถ้าเรามปัีญญา 
เราก็จะปลงได้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเตือนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่ 
เตือนใจไว้ พอถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะท�าใจไม่ได้ ถ้าสามีหรือพ่อนี้ 
เขาปฏิบัติธรรมอยู่ เขาจะไม่มีการระบายความทุกข์ออกมา เพราะ 
ใจของเขาจะเตรยีมตวัเตรยีมใจรบักบัความแก่ รบักบัความเจ็บ รับกบั
ความตาย พอเกดิเหตกุารณ์ขึน้มาเขากส็ามารถทีจ่ะควบคมุใจของเขา
ให้เป็นปกติได้ ไม่ทุกข์มากจนเกินไป 

เพราะฉะนั้นเราควรจะเอาเขามาเป็นอุทาธรณ์เตือนใจเราว่าต่อไป 
เราก็ต้องเป็นเหมือนเขา ต่อไปเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัย 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะว่าไม่มียกเว้นใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะ 
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายกนั เราจงึควรท่ีจะมาเตรยีมตวัเตรยีมใจมาฝึกใจ 
สอนใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้ เพราะถ้าใจสงบแล้ว ใจของเรา 
จะไม่เดือดร้อนในเรื่องของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือ
ร่างกายของคนอื่น 
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พระอาจารย์ : ต้องมีสติรูทั้นว่าก�าลังโกรธ รูว่้าความโกรธ 

เป็นโทษกบัเรามากกว่าคนทีท่�าให้เราโกรธ คนทีท่�าให้เรา

โกรธเป็นเหมือนกับคนจุดไฟ แต่ไฟอยู่ในใจเรา อย่าไป 

สนใจคนที่จุดไฟ ต้องรีบหาน�้ามาดับไฟ วิธีที่เร็วที่สุด 

ก็คือปัญญา รู้ว่านี่ไฟก�าลังไหม้บ้านเรา ก�าลังไหม้ตัวเรา  

กห็ยดุโกรธเสยี นีค่อืปัญญา ถ้าไม่มปัีญญากต้็องใช้อบุาย

อย่างอื่น เช่น เมตตา ให้อภัย คิดว่าเรื่องก็ผ่านไปแล้ว 

จะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บก็ไม่ได้แก้ความรุ่มร้อนความโกรธ

ที่มีอยู่ภายในใจ ก็คิดเสียว่าใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกัน แล้วแต่

จะใช้อุบายคิด 

วิธีที่ฉลาดที่เร็วที่สุดก็ต้องมองว่าไฟก�าลังไหม้บ้าน จะไป 

ตีโพยตีพายท�าไม รีบหาน�้ามาดับไฟดีกว่า ขณะนี้เรา

ก�าลงัโกรธ รบีระงับความโกรธน้ีเถิด ถ้าไม่รูจ้ะท�าอย่างไร 

“อุบายระงับความโกรธ”

ถาม : เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจ 
ท�าอย่างไรจึงจะระงับความโกรธได้
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ก็บริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงคนที่ท�าให้เราโกรธ 

เดี๋ยวความโกรธก็หายไปเอง ยิ่งไปคิดถึงคนที่ท�าให้เราโกรธ 

ท�าไมเขาต้องท�าให้เราโกรธ เรากดี็อย่างโน้นดอีย่างนี ้คิดอย่างนี ้

ก็ท�าให้เป็นเรือ่งเป็นราวขึน้มาใหญ่ อย่าไปคิดถงึมนัเลย มนัผ่าน 

ไปแล้ว เวลาไฟไหม้ก็อย่าไปนั่งเถียงกันเลยว่าใครเป็นคนจุดไฟ  

เดีย๋วบ้านกไ็หม้หมด ต่างคนต่างรบีไปหาน�า้มาดบักนัดกีว่า เวลา

เกิดความโกรธ ต้องบอกตัวเราว่าไฟก�าลังไหม้ใจเรานะ รีบดับ

มันเสีย ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้อุบายของสมาธิไปก่อนด้วยการ

บริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงคนที่ท�าให้เราโกรธ 

ความกลวักเ็หมือนกนั พระทีต้่องการแก้ความกลวั ท่านจะไม่ชอบ 

อยู่ตามสถานท่ีปลอดภัย เพราะจะไม่มีความกลัว แต่พอไปอยู ่

ที่เปลี่ยวๆ ที่น่ากลัว ความกลัวจะโผล่ขึ้นมา พอโผล่ขึ้นมาท่านก็

จะบรกิรรมพทุโธๆๆ ไปเรือ่ยๆ จิตกจ็ะอยูก่บัพุทโธๆๆ ไป จนเป็น 

สมาธิขึ้นมา พอจิตเป็นสมาธิสงบน่ิงแล้ว ความกลัวก็หายไป 

หมดเลย เพราะความกลัวก็ออกมาจากจิตนี่แหละ จิตปรุงแต่ง

ขึ้นมาเอง ความโกรธก็ออกมาจากจิต จิตไปปรุงไปแต่งมันขึ้น

มาเอง ถ้าระงบัได้ ท�าจติให้สงบได้ ความกลวักด็ ีความโกรธกด็ี  

ก็จะหายไปเอง 
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นีเ่ป็นวธิทีีง่่าย คอืวธีิของสมาธิ แต่ไม่ถาวรเหมอืนกบั 

การใช้ปัญญา ถ้าใช้ปัญญากจ็ะรูว่้าเราไปหลงมนัเอง 

ไปยินดียินร้ายกับมันเอง ถ้าไม่ไปยินดียินร้ายก็จะ

ท�าให้เราโกรธไม่ได้ ถ้าไปหวงัว่าเขาจะต้องพดูดกีบัเรา 

พอเขาพดูไม่ดเีราก็โกรธหรอืเสียใจ ถ้าไม่ไปหวงัว่าเขา

จะต้องดกัีบเรา เขาจะร้ายกับเราอย่างไร เรากพ็ร้อม

ทีจ่ะรบัอยูแ่ล้ว เรากไ็ม่โกรธ เรากไ็ม่เสียใจ จงึอย่า 

ไปหวงัอะไรจากใครในโลกนี ้อย่าไปหวงั อย่าไปหา 

ความสขุจากภายนอก ให้หาความสขุในตวัเราน่ีแหละ
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พระอาจารย์ : มีหนี้ก็ต้องพยายามใช้หนี้ไป แต่อย่าฆ่า

ตัวตาย เพราะว่าการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา 

แต่เป็นการเพิ่มปัญหาขึ้นมา เพราะมันจะติดเป็นนิสัยไป แล้วเวลา 

ชาติหน้าไปเกิดมีหนี้ใหม่ มันก็แก้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆ ท่านบอกว่า 

การแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตวัตายนีจ้ะเป็นการท�าให้เราไปฆ่าตวัตาย 

อกี ๕๐๐ ครัง้ เพราะฉะนัน้อย่าแก้ด้วยการฆ่าตัวตาย ให้อยูสู่ก้บัมนัไป  

ถ้าต้องถูกเขายึดทรัพย์ ก็ให้เขายึดไป ถ้าถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตะราง 

ก็ไปอยู่คุกอยู่ตะราง ถ้าต้องถูกประหารชีวิต ก็ให้เขาประหารชีวิตไป  

ถ้ามันไม่ได้เป็นการกระท�าที่เกิดจากเราเอง มันจะไม่เป็นนิสัยติด 

กับเราไป ถ้าเราต้องมารับโทษกับการกระท�าที่ไม่ถูกของเราคือการ

สร้างหนี้สร้างสิน ต่อไปเราจะได้เข็ดหลาบ ถ้ามีหนี้มีสินแล้วนี้ก็จะมี 

ปัญหาเหล่านีต้ามมา มโีทษเหล่านีต้ามมา มนักจ็ะท�าให้เราเขด็หลาบได้  

แล้วในอนาคตต่อไปเรากจ็ะไม่กล้าไปสร้างหนี ้ไม่กล้าไปใช้เงนิใช้ทอง 

แบบเกนิตวั ถ้าเรารูจ้กัอยูแ่บบประหยดั มธัยสัถ์ มกัน้อยสนัโดษ เรือ่ง 

หนี้สินนี้มันจะไม่มี

“เป็นหนี้เยอะ อยากตาย มีทางออกไหม”

ถาม : ผมอยากตาย หนี้เยอะ หาทางออกไม่เจอ 
ขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับ
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วธิแีก้ปัญหาเรือ่งของหนีส้นิ คอืต้องยอมรับโทษของมนั  

โทษท่ีเกดิจากการไปมหีนีมี้สนิ ถ้าเขามาทวง เราไม่ม ี

ให้เขา เขาจะด่ากใ็ห้เขาด่าไป เขาจะทุบตีกใ็ห้เขาทุบตีไป  

ถ้าเขาจะจบัไปเข้าคกุเข้าตะรางก็ให้เขาจับไป เราต้อง

ยอมทกุอย่างจนกว่าหนีส้นิมันจะหมดไป แล้วต่อไป

เราจะไม่กล้าสร้างหนีกั้นขึน้มา แล้วปัญหาเหล่าน้ีกจ็ะ 

หมดไป ถ้าเราหนปัีญหาด้วยการฆ่าตวัตาย เรากจ็ะ

ไม่เขด็หลาบ ชาตหิน้าพอไปเกดิใหม่กไ็ปสร้างหนีใ้หม่ 

พอเจอหนีท้ีใ่ช้ไม่ได้ก็คดิจะฆ่าตวัตายใหม่ มนักจ็ะวน

อยูกั่บปัญหาอย่างนีไ้ปไม่มวีนัส้ินสดุ
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พระอาจารย์ : เวลาเกดิความกลัว ท่านสอนว่าอย่าส่งจติ

ไปคิดถึงเรื่องนั้น ให้คิดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

สวดอติิปิ โสฯ สวากขาโตฯ สุปฏปัินโนฯ ไปเรือ่ยๆ ท�าสมาธ ิ

ด้วยการสวดมนต์ เจรญิพระพทุธคณุ พระธรรมคุณ พระสงัฆคณุ เมือ่จติ 

ไม่คิดถึงเรื่องที่ท�าให้กลัวแล้ว ความกลัวก็หายไป ความกลัวไม่ได้อยู่ 

ข้างนอกแต่อยูข้่างในใจเรา เกดิจากจติไปคดิปรงุแต่งขึน้มา มอุีปาทาน

กลวัตายนัน่เอง กลัวจะเจอกับส่ิงท่ีไม่ปรารถนา ถ้าจติไม่มโีอกาสได้คดิ 

ก็จะไม่กลวั อย่างตอนนี้ไม่กลวัใช่ไหม เพราะไม่ได้คดิ แต่พอไปคิดป๊ับ

ก็จะกลัว ตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่กันเยอะๆ ไม่มีใครกลัว แต่เย็นนี้ถ้านั่งอยู่ 

คนเดียวกจ็ะกลัว ท่ีกท่ี็เดียวกนั ไม่มอีะไรแตกต่างกนั ความกลวัอยู่ในใจ  

ถ้าอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งคืนก็ไม่กลัว แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะกลัว เวลากลัว

อย่าส่งจิตไปคิดถึงสิ่งที่กลัว นี่เป็นอุบายอย่างหนึ่ง 

“ความกลัวแบบไม่มีเหตุผล”

ถาม : ท่านอาจารย์คะ ถ้าเราเกิดความกลัวมากๆ 
นี่จะท�าอย่างไรดีคะ สมมุติว่าเกิดกลัวขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล 
ลูกต้องไปท�างานที่สุวรรณภูมิค่ะ เขาบอกว่าผีดุมาก 
แล้วก็มีงู มีอะไรอย่างนี้ค่ะ จะภาวนาอย่างไรดีเจ้าคะ
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อุบายอย่างที่สอง ก็คือการเจริญปัญญา ใช้ปัญญาว่าเกิดมาแล้ว

ต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย ถ้าจะตายตอนนีก้ใ็ห้มนัรูไ้ป ยอมตาย 

ถ้ายอมตายได้ก็หายกลัว 

ถ้ายังไม่กล้าพอที่จะสละชีวิตก็อย่าไปคิดถึงมัน สวดมนต์ไปก่อน 

คิดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไปเรื่อยๆ เวลาตกใจมากๆ 

กพุ็ทโธๆๆ อรหงั สมัมาฯ จติกจ็ะสงบได้นะ ทีพ่ระท่านต้องไปอยู่

ที่กลัวๆ ก็จะได้บังคับจิตให้เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ให้เข้าหาบทสวดมนต์ พอสวดแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องที่ท�าให้กลัว 

พอสวดไปปั๊บเดียว ดีไม่ดีจิตก็รวมลงสงบนิ่งเลย แล้วก็จะรู้ว่า

เมื่อสักครู่นี้กลัว แต่เด๋ียวน้ีไม่กลัวแล้ว พอไม่กลัวแล้วก็ไม่เห็น 

มอีะไรเพราะใจไปคิดเอง เห็นใบไม้ขยบัหน่อยกค็ดิว่าอะไรมาแล้ว  

ใจไปคิดเอง ลมอาจจะพัดมาก็ได้ หรือตุ๊กแกหรือจิ้งจกหรือหนู 

มันวิ่งกัน ก็คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้ว เป็นพวกไม่มีปัญญา พวก

กระต่ายตื่นตูม พอได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็กลัวแล้ว ถ้ากลัวแล้ว

ไม่รู้จะท�าอย่างไร ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

สวดอติปิิ โสฯ หรอืพทุโธๆๆ ไปอย่างเดยีวกไ็ด้ พทุโธๆๆ ธมัโมๆๆ  

สังโฆๆๆ ไปเรื่อยๆ อย่าให้ใจไปคิดเรื่องที่เรากลัว หลับหูหลับตา 

อย่าส่งจิตไปหา ให้เกาะอยู่กับพุทโธไว้ ไม่ต้องไปไหน
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แนวทางสำาหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม

๘
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พระอาจารย์ : เหมอืนกบัคุณไปสัง่เขาได้หรอื คณุจะไปรู้ 

ว่าเขาชอบฟังหรอืไม่ชอบฟัง อนันีเ้ป็นเรือ่งทีค่นฟังเองจะ

ต้องเป็นคนเลือกเอง ตัดสินใจเอง นอกจากว่าเขาไม่รูจ้รงิๆ  

แล้วเขามาถามเรา ถ้ามาถามเรา เราก็แนะน�าเขาไปได้ 

การศึกษาธรรมะก็มีอยู่ ๒ ทางด้วยกัน ทางแรกก็คือ 

ศกึษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า คอืค�าสอนทีไ่ด้จารกึ

ไว้ในพระสูตรส�าคัญต่างๆ เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

อนตัตลกัขณสูตร สตปัิฏฐานสตูร หรอืมหาสติปัฏฐานสตูร 

กไ็ด้ อนัน้ีอนัเดียวกัน มหาสตอิาจจะยาว สตปัิฏฐานแบบย่อ  

แล้วก็มงคลสูตร ศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า  

เพื่อที่จะมีมาตรฐาน เวลาที่เราไปฟังค�าสอนของครูบา

“ผู้ฟังเองจะต้องเป็นคนเลือกเอง”

ถาม : เวลาเราจะให้คนอื่นที่สนใจปฏิบัติใหม่ๆ 
เราควรให้ผู้นั้นฟังแนวไหนก่อนดีครับ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของเขาให้มากขึ้น
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อาจารย์ต่างๆ เราจะได้รู้ว่าท่านสอนออกนอกลู่นอกทางหรือไม่  

ถ้าเราไม่ศกึษามาตรฐานก่อน ไม่รูว่้ามาตรฐานของค�าสอนเป็นอะไร  

แล้วไปฟังค�าสอนของผูอ้ืน่ ถ้าไปเจอค�าสอนทีถ่กูต้องกป็ลอดภยัไป  

แต่ถ้าไปเจอค�าสอนที่ผิดก็จะหลงทางได้ 

ดังนั้นขั้นต้นก็ต้องศึกษาก่อน อย่างน้อยศึกษาพระสูตรส�าคัญๆ 

๔-๕ พระสตูรนีก่้อน คอืธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ทีท่รงแสดงเรือ่ง

พระอริยสจั ๔ ท่ีเป็นหัวใจของพระพทุธศาสนา พระพุทธเจ้าตรสัรู้ 

อะไร กต็รสัรู้พระอริยสัจ ๔ นีเ่อง ในอรยิสจั ๔ กม็มีรรค มรรค

ก็มีองค์ ๘ เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ถึงสัมมาสมาธินี้  

ก็เป็นองค์ประกอบของมรรค ท่ีจะเป็นทางที่จะน�าไปสู่การดับ

ความทุกข์ หยุดความอยากต่างๆ ได้ 

มรรค ๘ ต่อมากไ็ด้ถกูมาแจงหรอืมาแยกมาจดัให้รวมเป็น ๓ คอื  

ศลี สมาธิ ปัญญา อนัน้ีกม็าจากมรรค ๘ ศลี กม็สีมัมากมัมนัโต  

สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว, สมาธิ ก็มีสัมมาสติ สัมมาวายาโม  

สมัมาสมาธ,ิ ปัญญา กค็อืสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป ต้องรู้เร่ืองราว 

เหล่านี้ก่อนว่าเป็นอะไร จะได้รู้ว่าปัญญาคืออะไร 
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ถ้าใครถามว่าปัญญาคืออะไรก็ต้องบอกว่าคือสัมมาทิฏฐิ สัมมา 

สังกัปโป สัมมาทิฏฐิคืออะไร คือความเห็นที่ถูกต้อง เห็นถูกต้อง

เห็นอย่างไร ก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นอนิจจัง 

เห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปโป คือ ความคิดที่ถูกต้อง คิดอย่างไร 

กคิ็ดปล่อยวางสิง่ทีเ่ป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา นีเ่อง อย่าไปอยาก 

กบัสิง่ทีเ่ป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา อย่าไปอยากกบัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐัพพะ อย่าไปอยากมีอยากเป็น เพราะมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา เรียกว่าปัญญา

ถ้าศึกษาจากพระสูตรก่อนแล้ว ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะไม่หลงทาง 

เวลาใครเขาสอนวธิปีฏบิตัอิย่างไร เราจะได้รู้ว่าเขาสอนครบหรือ

ไม่ครบ ถูกหรือไม่ถูกต้อง
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พระอาจารย์ : ศีลสนับสนุนการภาวนา ถ้าบริสุทธิ์มาก 

ก็ภาวนาได้ง่าย ถ้าบริสุทธิ์น้อยก็ภาวนาได้ยาก ถ้าศีล

บริสุทธิ์มาก ความวุ่นวายใจก็จะน้อย จิตจะสงบได้ง่าย  

ถ้าท�าผิดศีลข้อน้ันข้อน้ี ก็จะท�าให้ใจวุ่นวาย เวลาภาวนา 

จะสงบยาก เพราะอดท่ีจะคิดถงึเรือ่งท่ีไปท�ามาไม่ได้ เกดิความ 

กงัวล เกดิความทุกข์ใจ กเ็ลยยากท่ีจะท�าให้จติสงบ แต่ไม่ได้ 

หมายความว่าศีลจะต้องสะอาดบริสุทธ์ิก่อนถึงจะภาวนาได้ 

ถ้าศีลสะอาดบริสุทธิ์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะภาวนาได้ผล ๕๐ 

เปอร์เซ็นต์ ถ้าสะอาดบรสุิทธิ ์๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ กจ็ะภาวนา

ได้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ศีลสนับสนุนภาวนา พอภาวนาได้

ผลแล้ว กจ็ะช่วยให้รกัษาศลีได้ดขีึน้ พอได้ความสงบมากขึน้ 

จิตก็มีความร่มเย็นมากขึ้น มีโทสะน้อยลง ก็จะเบียดเบียน

ผู้อื่นน้อยลง ท�าให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้น 

“ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา จะสนับสนุนกันและกัน”

ถาม : ถ้าศีล ๕ ยังไม่บริสุทธิ์ 
จะเจริญภาวนาได้ไหม
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ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา จะสนบัสนนุกนัและกนั เป็นเหมือนวงกลม 

ช่วยดนักนั คนทีมี่ปัญญามากจะท�าบญุท�าทานมาก เสยีสละมาก  

เพราะรูว่้ายิง่เสยีสละยิง่มคีวามสขุมากขึน้ แล้วกด็นัให้รกัษาศลี

มากขึน้ ให้มสีมาธมิากขึน้ เจรญิปัญญามากขึน้ ไม่จ�าเป็นต้อง 

ท�าทลีะขัน้ ท�าควบคูก่นัไปเลยตามระดบัของธรรม ถ้าทาน ๕๐ 

เปอร์เซน็ต์ กร็กัษาศลี ๕๐ เปอร์เซน็ต์ ภาวนา ๕๐ เปอร์เซน็ต์  

แล้วกข็ยับขึน้ไปท�าทาน ๖๐ เปอร์เซน็ต์ รกัษาศลี ๖๐ เปอร์เซ็นต์  

ภาวนา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้น ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์
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พระอาจารย์ : กเ็หมือนตอนท่ีเราเรียนหนงัสอื เรากเ็รยีน 

ต่อไป เราอย่าเพิง่ออกจากโรงเรียน เรยีนไปเรือ่ยๆ จากป.หนึง่ 

ก็ขึ้นป.สอง จากป.สองก็ขึ้นป.สาม เรียนไปจนกระทั่งจบ

มหาวทิยาลยัได้รบัปรญิญา ถ้าเราเรยีนอย่างต่อเนือ่ง ไม่หยดุ  

ไม่ออก มนักต้็องถงึจุดหมายปลายทาง ถ้าเราปฏบิตัอิย่าง 

ต่อเนื่อง มันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน 

ปัญหาคือบางทีปฏิบัติไปได้ครึ่งทาง แล้วไปเถลไถลไปท�า 

เรื่องอย่างอื่นแทน ไปหลงติดกับลาภสักการะ ติดกับ 

ญาตโิยม คนมาพึง่พาอาศัยกเ็ลยเกดิความเมตตาสงสารเขา  

ก็เลยมัววุน่วายไปกบัเขา หลงไปคอยดแูล ไปส่ังไปสอนเขา  

“เวลาออกปฏิบัติภาวนาแล้วต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”

ถาม : ในเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะออกไปปฏิบัติ
ภาวนา หลายคนมักจะบอกว่าแรกๆ ก็มีก�าลังที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแบบต่อเนื่อง แต่ไปนานๆ เมื่อมันยังไม่ถึงจิตที่จะ
เป็นอัปปนาสมาธิหรือยังไม่สงบพอที่จะรักษาตัวให้รอดจาก
อาสวะทั้งหลายนี้ มันท�าให้มีความรู้สึกว่ามันไม่กล้าจะเดิน
ออกไปนะเจ้าคะ จะแก้มันตรงนั้นยังไงเจ้าคะ
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ลมืมาสัง่สอนตัวเอง พอกเิลสมนัออกฤทธิข์ึน้มากโ็ดนนอ็คเลย เข้าใจไหม  

แต่ถ้าเราพยายามคอยควบคมุใจของเรา ควบคุมกเิลสตณัหาของเราอยู่

ตลอดเวลา คอยท�าลายมนัอยูเ่รือ่ยๆ มนักจ็ะค่อยๆ หมดไปเอง บางที

เราท�าไปได้ครึ่งหนึ่ง มันตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เราก็เกิดความชะล่าใจ 

คดิว่าเราเก่งแล้ว เด๋ียวเราท�าต่อกไ็ด้ ไปท�าอย่างอืน่ก่อน ถ้าคดิอย่างนี้ 

แล้วเป็นการประมาท เป็นการฆ่าตัวเอง พอไปท�าอย่างอ่ืนป๊ับ เดีย๋วกเิลส 

มันมีก�าลังขึ้นมาปั๊บ มันใส่หมัดเด็ดเราทีเดียวก็ไปเลย

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้ประมาท ให้มีความระมัดระวังอยู่

ตลอดเวลา ไม่ให้ชะล่าใจ ตราบใดท่ีเรายงัไปไม่ถงึฝ่ัง เราต้องไม่หยดุว่าย  

ต้องว่ายไปให้ถึงฝั่งก่อน ให้ไปถึงที่ปลอดภัยก่อน แล้วเราค่อยมาท�า 

อย่างอืน่ต่อไป พระพทุธเจ้าขณะทีท่รงบ�าเพ็ญ ๖ ปีนี ้ไม่ไดไ้ปสั่งสอน 

ญาตโิยม ไม่ได้ไปสัง่สอนใครเลย มแีต่ศึกษาและปฏบิตัอิย่างเดียว ยงัถือว่า 

ตนเองเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเพราะยังเรียนไม่จบ พอเรียนจบแล้ว

ทนีีท่้านจงึค่อยมาส่ังสอนผูอ่ื้น ทีน้ีส่ังสอนผูอ้ืน่ขนาดไหนกไ็ม่เป็นปัญหา  

เพราะไม่มกีเิลสทีจ่ะมานอ็คท่านได้ เพราะท่านน็อคกเิลสทกุตวัจนหมดไป 

จากใจหมดแล้ว ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว
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พระอาจารย์ : ต้องเข้าใจธรรมชาติของจติว่าเวลาท�าอะไรใหม่ๆ  

จะมีความกระตือรือร้น มีพลังมาก มีฉันทะ วิริยะมาก  

พอท�าไปๆ แล้วพลังจะอ่อนลงๆ ไปจนเหมอืนกบัไม่มพีลงัเลย  

ท�าแล้วไม่เกิดผล ก็ต้องอดทนท�าไปเรื่อยๆ ควรคิดย้อน

กลับไปวันแรกๆ ที่ท�าได้ผลดีว่าท�าอย่างไร ก็เอาวิธีนั้น 

มาท�าต่อ อย่าไปกงัวลกบัผลทีย่งัไม่เกดิ ท�าไปแล้วยงัไม่สงบ 

เหมือนเมื่อก่อนนี้เลย เพราะมีกิเลสต่อต้าน ตอนไปใหม่ๆ 

กิเลสจะชอบ ดีอกดีใจ ได้เปลี่ยนสถานที่ ได้ท�าอะไรใหม่ๆ 

กิเลสไม่ต่อต้าน พออยู่ไปนานๆ เข้า เกิดความจ�าเจ ทีนี้ 

กเิลสจะออกมาแล้ว เริม่เบ่ือแล้ว ไม่มสีต ิไม่มฉีนัทะ วริยิะ  

เหมอืนตอนต้น ตอนนีเ้ราต้องพยายามสร้างสต ิสร้างฉันทะ 

วริยิะ ด้วยการปฏบัิติต่อไป เคยท�าอย่างไรก็ท�าไป ผลจะได้ 

“ธรรมชาติของจิต”

ถาม : มีเพื่อนไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด คิดว่าจะไปอยู่นาน  
แต่มีปัญหาคือสองอาทิตย์แรกก็ปฏิบัติได้ดีอยู่ พออาทิตย์ที่สาม
ถึงจะท�านานเท่าไหร่มันฟุ้งมาก เขาก็พยายามแก ้
แต่ยังไม่กลับมาเข้าที่ ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรดีถึงจะผ่านไปได้
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มากน้อยเพียงไรก็อย่าไปกังวล ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าจิตใจไม่อยู ่

กบัเนือ้กับตวั ถูกกเิลสฉุดลากไป กเิลสออกมาอาละวาดมากขึน้ ไม่เหมอืน 

กบัตอนไปใหม่ๆ กิเลสยังเฉยๆ อยู ่พออยูไ่ปนานๆ แล้ว มนักจ็ะออกมา 

อาละวาด จงึท�าไม่ค่อยได้ผล อย่าไปกงัวลกบัผล ถือว่าเป็นเรือ่งธรรมดา  

ต้องท�าต่อไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะได้ผล จะได้ก�าลังใจ ต้องอาศัย

การได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่จะช่วยปลุกฉันทะ วิริยะ 

ให้ฟ้ืนขึน้มาใหม่ จงึควรฟังธรรมบ้าง อย่าปฏบิตัอิย่างเดยีว ควรฟังธรรม 

สักวันละชั่วโมง ถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เทศน์ ก็เอาหนังสือธรรมะ

มาอ่าน เอาเทปของท่านมาเปิดฟังแทน 

อย่างสมยัทีอ่ยู่กบัหลวงตา อาตมากอ่็านหนงัสอืของท่านทกุวนั วันละ 

ชั่วโมง เหมือนกับได้ฟังเทศน์ของท่าน อ่านไปเรื่อยๆ ประวัติของ 

หลวงปูม่ัน่ อ่านวนัละชัว่โมงจนจบ แล้วกอ่็านปฏปิทาของหลวงปูม่ัน่ต่อ  

อ่านแว่นดวงใจต่อ มีหนงัสอืกีเ่ล่มกอ่็านไป อ่านแล้วเหมือนกบัได้น�า้ได้ปุย๋  

ถ้าจะรอให้ท่านอบรมกจ็ะไม่ทันกาล บางทีท่านมภีารกจิอย่างอืน่ แต่สมยัน้ี 

เรามตีวัแทนของท่านในรปูของหนงัสือเทปและซดี ีไม่จ�าเป็นต้องฟังสดๆ  

เพราะธรรมเป็นอกาลิโก สดตลอดเวลา จะสดหรือไม่สดอยู่ที่การฟัง

ของเราว่าฟังด้วยสติหรอืไม่ ถ้าฟังด้วยสตจิะสด ถ้าไม่ตัง้ใจฟังกจ็ะไม่สด  

เพราะคิดว่าเป็นของเก่า เคยฟังมาแล้ว ความจริงเวลาฟังแต่ละครั้งนี้ 
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เราฟังไม่ได้ครบร้อยหรอก ขึ้นอยู่กับสติของเราว่ามีมากเท่าไหร่ ถ้ามี 

ห้าสบิกฟั็งได้เพยีงห้าสิบ ถ้ามร้ีอยกจ็ะฟังได้ครบร้อย แต่ไม่มใีครหรอก 

ที่มีสติครบร้อย เพราะฟังเด๋ียวเดียวก็เผลอไปคิดเร่ืองนั้นเรื่องนี้แล้ว 

ธรรมทีท่่านพดูกจ็ะผ่านไป พอวันหลังฟังใหม่กเ็หมอืนกบัไม่ได้ฟังมาก่อน

จึงควรฟังธรรมสลับกับการปฏิบัติ อย่าปฏิบัติอย่างเดียว ปฏิบัติ 

อย่างเดยีวอาจจะไปตดิกับไปตดิหล่มได้ จะไม่รูจ้กัวธิแีก้ ถ้าฟังธรรม

อยูเ่รือ่ยๆ แล้ว จะมธีรรมคอยเตอืนสตว่ิาท�าอย่างนีไ้ม่ถูกนะ ท�าอย่างนี ้

ถูกนะ แล้วจะมีก�าลังใจ ท่านจะพูดถึงการปฏิบัติของท่าน พูดถึง

เรื่องธรรมต่างๆ ฟังแล้วจะมีก�าลังจิตก�าลังใจ ท่านจะเล่าถึงปัญหา

ที่ท่านเคยมีเหมือนที่เราก�าลังมีอยู่ จิตของท่านก็เจริญแล้วก็เสื่อม 

พอเสื่อมแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจ ไม่รู้จะท�าอย่างไร ยิ่งอยากให้

หายเสือ่มยิง่ไม่หาย เพราะความอยากหายไม่ได้เป็นเหตทุีท่�าให้หาย 

เหตท่ีุจะท�าให้หายก็คอืการมีสตอิยูก่บัอารมณ์กรรมฐาน เช่น อยูก่บั

พทุโธ ถ้านัง่คดิว่าเมือ่ไหร่จะสงบ เมือ่ไหร่จะได้ผล แต่จติไม่อยูก่บั

พทุโธเลย กจ็ะไม่ได้ผล เพราะมีแต่ความอยาก ไม่มเีหตุทีจ่ะท�าให้ 

เกิดผลคือความสงบขึ้นมา ถ้ามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

ได้อย่างต่อเนือ่ง จะมเีหตทุ�าให้เป็นผลขึน้มา ต้องอย่าลมืเหตตัุวน้ี

เป็นอันขาด
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เป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นเหมือนลูกคลื่น บางทีก็ขึ้นสูง  

มีศรัทธาแรงกล้า มีก�าลังจิตมีก�าลังใจมาก บางทีก็ลงต�่า  

ไม่ค่อยอยากปฏบิตั ิเป็นเหมอืนลกูคลืน่ บางทกีว่็านอนสอนง่าย  

บางทีก็ดื้อด้าน ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างน้ี  

เวลาดือ้ด้านก็พยายามประคบัประคองไป อย่าไปโกรธ อย่าไป 

โมโห อย่าท้อแท้ ไม่ปฏบิติัเลย เลกิดกีว่า กจ็ะไปเข้าทางของกเิลส 

ทีต้่องการให้เราเลกิปฏบิตั ิช่วงนีมั้นยาก เหมอืนกบัเดนิขึน้ภเูขา  

ก็ต้องทนไปก่อน ท�าไปเรื่อยๆ ช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นไร พอถึง 

ช่วงลงเขาก็รีบกอบโกยเลย รีบตักตวงท�าให้มากๆ จิตเป็น 

อย่างนี ้เป็นเหมือนลกูคล่ืน มีสงูมีต�า่ไปเรือ่ยๆ แต่จะน้อยลงไป 

เรือ่ยๆ จนเป็นเส้นตรง ไม่ขึน้ไม่ลง ทีนีก็้จะสบาย ไม่ยากล�าบาก  

จะไปได้เรื่อยๆ ตอนต้นเหมือนกับข้ึนเขาลงห้วยอยู่หลายเขา

หลายห้วยด้วยกันกว่าจะไปถึงทางราบ พอไปถึงทางราบแล้ว

ก็จะสบาย

จิตตอนต้นจะแกว่งมาก แกว่งไปทางกิเลส พอปฏิบัติมากขึ้น  

มธีรรมะมากขึน้ กจ็ะแกว่งน้อยลง จนนิง่อยูต่รงกลาง ไม่แกว่งเลย  

คอือเุบกขา จติเป็นหน่ึง ไม่แกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆ ตอนต้นจงึ



211

ยากมาก พอไปถงึจุดอยูต่ัวแล้ว จะไปไดอ้ยา่งสบาย แตย่ังมงีาน 

ทีต้่องท�าอกีมาก ถงึแม้จติจะอยูต่รงกลางกย็งัมกีเิลสอยู ่ยงัไม่ได้ 

ขุดคุย้ถอดถอนกเิลส เพยีงท�าจติไม่ให้แกว่งไปตามอารมณ์ ให้อยู่ 

ในความสงบเท่าท่ีจะมากได้ แต่ในความสงบนั้นยังมีกิเลสซ่อน 

ตัวอยู่ พอมีโอกาสมันก็จะโผล่ออกมา พอเห็นอะไร ได้ยินอะไร  

คดิอะไร กจ็ะโผล่ออกมา ตอนนัน้จะเป็นงานละเอยีด งานของปัญญา  

ไม่เหมอืนการท�าจติให้สงบท่ีเป็นงานแบกหาม แต่การเจรญิปัญญา 

เป็นงานขดีเขยีน เราต้องมคีวามแน่วแน่ต่องานของเรา ต้องยอมรบั 

ว่ามีง่ายมยีาก ยากกท็�าไปถงึแม้จะไม่ได้ผลเลย อย่างน้อยได้รกัษา 

ข้อวัตร เคยนั่งได้เท่าไหร่ก็ต้องนั่งให้ได้เท่านั้น ถ้านั่งไม่ได้ก็เดิน 

แทนก็ได้ ให้ปฏบิตัอิยู่เร่ือยๆ อย่าอยูแ่บบไม่มสีต ิใจลอยคิดถงึ 

เรือ่งน้ันเรือ่งนี ้แล้วก็ร้องไห้อยูค่นเดยีว นัน่ก�าลงัจะเป็นบ้าแล้ว  

ไม่มีสติแล้ว นักปฏิบัติต้องมีสติประคับประคองใจตลอดเวลา 

ถึงแม้จะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เป็นไร แต่อย่าถอยหลัง ยืนอยู่กับที่

ก็ยังดี
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พระอาจารย์ : กป็ฏบิตัเิท่าทีจ่ะปฏบิตัไิด้ ท�าได้เท่าไหร่กท็�าไป  
เหมอืนกบัเวลาท่ีเราขับรถบนท้องถนน ถ้ารถมันติด เรากต้็อง 
ไปตามกระแสของรถน่ันแหละ รถวิง่ได้เรากว็ิง่ รถวิง่ไม่ได้ 
เราต้องรอไปก่อน จนกว่าเราจะขึ้นทางด่วนได้ ถ้าเราขึ้น
ทางด่วนได้ เราก็จะวิ่งไปได้อย่างรวดเร็ว ทางด่วนก็คือ 
การออกบวชนีเ้อง แต่ถ้าเรายงัเป็นฆราวาส มพีนัธกรณต่ีางๆ  
เราก็ต้องรับใช้พันธกรณีเหล่านั้นไปจนกว่ามันจะหมด  
จนกว่าเราจะปลีกตัวออกบวชได้ เราก็ต้องท�าเท่าที่เรา
ท�าได้ ข้อส�าคัญอย่าไปอยากท�าในสิ่งที่เราท�าไม่ได้ เพราะ
จะท�าให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์โดย 
ใช่เหตุ เพราะอยากจะปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติ มันก็จะท�าให้
เราเครียด ท�าให้เราไม่สบายใจ และเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดี 

“อยากบวชแต่มีภาระ”

ถาม : ส�าหรับบุคคลที่มีหนี้สินมากไม่สามารถออกบวชได้ 
(ผู้หญิงค่ะ) ทั้งที่ปรารถนาจะออกปฏิบัติอย่างเดียว 
แต่มีภาระมากต้องรับผิดชอบ ท�าให้รักษาจิตยาก 
เพราะท�างานจนเหนื่อย พอเวลาจะภาวนาก็เพลีย 

ควรจะปฏิบัติอย่างไรคะ
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ดังนั้นเราต้องยอมรับกับสถานภาพของเรา เหมือนกับเรายอมรับกับ

สถานภาพของรถติดบนท้องถนน เราท�าอะไรไม่ได้ เราก็ต้องเจริญ

อุเบกขาไป ท�าใจให้เฉยๆ ไว้ ถึงเวลาไปได้ก็ไป ถึงเวลายังไปไม่ได้  

ยังจอดอยู่ก็ต้องจอด แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์โดยใช่เหตุ และไม่ต้องเพิ่ม 

ความทุกข์ข้ึนมา ความทุกข์ที่มีอยู่แล้วมันก็พอแล้ว อย่ามาสร้าง 

ความทกุข์ทีเ่กดิจากความอยากปฏบิติัแล้วก็ไม่ได้ปฏบิตัน้ีิเลย เสยีเวลา

ไปเปล่าๆ ท�าให้เหนือ่ยใจ ท�าให้กดักร่อนจติใจ ยิง่จะท�าให้ไม่อยากปฏบิตัิ  

ไม่มกี�าลงัทีจ่ะปฏบิตั ิถ้าเราท�าใจเฉยๆ ไว้ ใจเราก็เยน็สบาย เรามเีวลา 

ปฏบิตัติอนไหนเรากป็ฏบิตัไิด้ คนเรามนัไม่ได้ยุง่ไปทัง้วนัหรอก ถ้าเรา

อยากจะปฏิบัติจริงๆ กลัวจะไม่ปฏิบัติ เวลามีเวลาว่างแล้วกลัวจะไป

เปิดทีวีดูกัน กลัวจะไปเที่ยวกันเสียมากกว่า แล้วก็มาอ้างว่าไม่มีเวลา 

ปฏบิตัธิรรมกนั ก็ให้เราดูสถานภาพของเรา ดกู�าลงัของเราว่าเราท�าได้

มากน้อยเพียงไร เราก็ท�าไปตามก�าลังของเรา 

การกระท�านีเ้ป็นเหตทุีจ่ะท�าให้เกิดผลข้ึนมา การท่ีอยากจะได้ผลทีม่ี 

มากกว่าเหตนุีย่้อมเป็นไปไม่ได้ ย่ิงไปอยากได้ในผลทีเ่ราไม่สามารถ 

ผลิตขึ้นมาได้ เราก็จะเครียด เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ และก็จะเกิด

ความท้อแท้ ไม่มีก�าลังจิตก�าลังใจที่จะปฏิบัติ แต่ถ้าเราปฏิบัติเจริญ 

เหตุทีเ่ราท�าได้ แล้วพอใจกบัผลท่ีเราได้รบั เราก็จะมคีวามสขุได้ ถงึแม้ว่า 
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จะไม่เป็นผลทีเ่ลอเลศิแต่อย่างใด แต่อย่างน้อยกด็กีว่าได้ความทุกข์

ความเครียดจากความผิดหวังที่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้

ดังนั้นขอให้เรามองสถานภาพของเรา มองก�าลังของเราว่าตอนนี้ 

เราท�าได้มากน้อยเพียงไรก็พยายามท�าไป พยายามรักษาระดับของ

การปฏบิตัขิองเราท่ีปฏิบติัได้ไว้ให้คงเส้นคงวา ไม่ให้เสือ่มไม่ให้ถดถอย 

แล้วก็พยายามเพิ่มปริมาณของการปฏิบัติให้มีมากขึ้นตามก�าลังที่เรา

พอที่จะถูไถไปได้ เช่น เราเคยท�าบุญร้อยละ ๑๐ ช่วงนี้วันเทศกาล 

เราอาจจะท�าเพิ่มเป็นพิเศษเป็นร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ท�าไป หาวิธี 

หาอุบายต่างๆ หาเหตุที่จะท�าให้เราได้ท�าบุญเพิ่มขึ้น ถ้าเราท�าบุญ

เพิ่มขึ้นมากขึ้นๆ ความอยากก็จะเบาบางลงไป แล้วเราก็จะอยู่บ้านได้ 

มากข้ึน มีเวลาท่ีจะปฏิบัติได้มากข้ึน เพราะว่าเราได้ลดก�าลังของ 

ความอยากที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกให้น้อยลงไป 

ในเบื้องต้นนี้เราต้องท�าทานให้มากๆ ก่อน จนกว่าเราจะท�าได้เต็มที่ 

การท�าทานนี้ก็เปรียบเหมือนกับการถอนสมอเรือ การที่เราจะออก 

เดนิทางให้เรือออกวิง่ได้นี ้เรอืต้องถอนสมอ ถ้าเรอืยงัไม่ถอนสมอ เรอืจะ 

วิ่งไปไหนไม่ได้ การที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ 

ไปเป็นเทวดา จากเทวดาไปเป็นพรหม จากพรหมไปเป็นพระอรยิบุคคล 

ขั้นต่างๆ เราก็ต้องเร่ิมต้นที่การถอนสมอเรือนี่เอง คือเราต้องสละ
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ทรพัยส์มบัตขิ้าวของเงินทอง ไม่ใช้สมบตัิเงนิทองเป็นที่พึง่เป็นที่สร้าง

ความสขุให้แก่ใจ เพือ่เราจะได้ไม่ต้องมาเสยีเวลากบัการหาเงนิเสยีเวลา

กับการรักษาเงินและเสียเวลากับการใช้เงิน เราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้

อย่างเต็มที่ ก็มีเวลาแบบนักบวชนี่เอง 

นกับวชนีเ้ขาเลิกใช้เงินทองซ้ือความสุขแล้ว ผูท้ีม่าบวชในพระพุทธศาสนานี ้

ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหมด เวลาบวชน้ีพระพุทธเจ้า

ทรงอนุญาตสมบัติเพียง ๘ ชิ้นเท่านั้นเอง คืออัฐบริขาร อันนี้พอแล้ว

ส�าหรับผู้ที่จะต้องการสร้างความสุขท่ีเกิดจากความสงบของใจ ถ้ามี

มากกว่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคเป็นเคร่ืองกีดขวางในการสร้างความสงบ 

ความสขุของใจ พระพทุธเจ้าจงึทรงไม่อนญุาตให้พระภกิษจุบัต้องเงนิทอง  

มีเงินทองเป็นสมบัติของตน แต่ทรงอนุโลมให้ฝากไว้กับศรัทธา

ญาติโยมคนท่ีเชื่อใจได้ เผื่อจ�าเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองในการดูแล

รกัษาอตัภาพร่างกาย เช่น จวีรไม่พอใช้ เจบ็ไข้ได้ป่วยต้องเสยีเงนิทอง 

ซ้ือหยูกซ้ือยาหาหมออะไรอย่างนี ้กท็รงอนญุาต แต่ไม่อนญุาตให้เกบ็

ไว้เอง ไม่ให้พกพาไปไหนใช้เอง ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ 

เวลามีความจ�าเป็นจะต้องใช้ก็บอกให้เขาจัดการหามาให้ ไม่ต้องไป 

หาเอง ไม่ต้องไปซือ้ท่ีตลาดเอง ไปชีว่้าต้องการสิง่นัน้ส่ิงนี ้เพียงแต่บอก 

คนที่เขาถือเงินทอง บอกเขาว่าตอนนี้ก�าลังขาดแคลนอะไรต้องการ
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อะไรให้เขาไปจดัการให้ ความจรงิพระไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ไปอยู่ตามศูนย์การค้า ไปตามสถานที่อโคจรต่างๆ เพราะอันนี้

ไม่ใช่กิจของพระ ไม่ใช่หน้าท่ีของพระ กิจของพระคือให้อยู่ใน

สถานที่วิเวกสงบสงัด บ�าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลัก

นี่คือเรื่องของการออกบวช ก่อนจะออกบวชได้ก็ต้องสละทรัพย์

สมบัติข้าวของเงินทองให้ได้ การที่จะสละได้ก็ต้องไม่ใช้เงินทอง

นั่นเอง ถ้าเรายังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ เช่น เราหยุด  

๔ วนั เราอยากจะไปเทีย่ว เรากต้็องมเีงนิทอง ถ้าเรายงัต้องไปเทีย่ว 

ต้องใช้เงนิทองอย่างนี ้เรากจ็ะสละเงนิทองไปไม่ได้ เพราะหลงัจาก 

ที่เราเที่ยวเสร็จกลับมา เราก็เกิดความอยากจะเที่ยวใหม่อีก  

ก็จะต้องหาเงินทองมาเพื่อมาเที่ยวใหม่อีก ดังนั้นจึงต้องสละ 

เงนิทองทกุครัง้ทีเ่ราจะเอาเงนิทองไปซือ้ของไม่จ�าเป็น เอาไปเท่ียว

อย่างนี ้เรากเ็อามาบรจิาคให้แก่ผูท้ีต่กทกุข์ได้ยาก ให้กบัใครกไ็ด้  
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กบัผูม้พีระคุณกไ็ด้ เช่น เอาเงนิไปให้พ่อให้แม่บ้างกไ็ด้เป็นการทดแทน 

บญุคณุ เป็นการแสดงความกตัญญกูตเวที ท่านจะต้องการหรอืไม่  

ไม่ส�าคญั ส�าคัญท่ีว่าเราต้องการท่ีจะบรจิาคเงนิส่วนนี ้ไม่ต้องการ 

มพีนัธะมส่ีวนเกีย่วข้องกบัเงินก้อนนี ้เรากส็ามารถทีจ่ะท�าบญุได้

หลากหลายวิธี ท�าด้วยความกตัญญูกตเวที ท�าด้วยความเคารพ 

บูชาพระคณุ เช่น ท�าบญุกบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กท็�าบญุ 

กับวัดนี้เอง เพื่อท่ีจะสนับสนุนให้ศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ไป 

กับโลกอีกยาวนาน อันนี้ก็ท�าได้ แล้วแต่เราอยากจะท�า เราชอบ 

ท�าแบบไหน เราก็ท�าไป ท�าไปแล้วก็จะหยุดความอยากใช้เงินได้  

แล้วต่อไปเรากไ็ม่ต้องใช้เงนิ พอเราไม่ต้องใช้เงนิ เรากอ็อกบวชได้
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พระอาจารย์ : คือในประเทศไทยเราถือว่าไม่สามารถที่จะ

บวชภกิษณุไีด้แล้ว เพราะว่าในพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงบัญญัติไว้นี้ถือว่าการบวชภิกษุณีนี้หมดสภาพไปแล้ว 

เพราะไม่มีภิกษุณีสงฆ์อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว ถ้าอยากจะบวช 

ก็ต้องบวชเป็นแม่ชี

การจะบวชเป็นแม่ชหีรือภิกษณุนีีก็้ไม่ต่างกนั เพราะประเดน็ 

ไม่ได้อยู่ท่ีว่าเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณี ประเด็นอยู่ที่ว่า 

ภาวนาหรอืไม่ภาวนา ถ้าบวชแล้วไม่ภาวนา มามวัแต่เดนิ 

เรีย่ไรขอเงนิขอทองท�าผ้าป่า ท�าอะไรอย่างนี้ มันก็ไม่มี 

ประโยชน์อะไร เป็นแม่ชแีต่ไม่ไปเร่ียไรไม่ไปอะไร อยูก่บัที่  

ภาวนาเจริญสมถภาวนาและวปัิสสนาภาวนา มนัก็บรรลุ

ธรรมได้ อย่างท่าน ก เขาสวนหลวงน้ีก็ไม่ได้เป็นแม่ช ี

เสยีด้วยซ�า้ เธอเป็นเพยีงอบุาสกิา เขากเ็ชือ่กนัว่าเธอได้เป็น 

พระอรหันต์แล้ว คุณ ก เขาสวนหลวง อยู่ที่ราชบุรี 

“การบรรลุธรรมอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”

ถาม : เป็นผู้หญิงแล้วต้องการบวช 
จะบวชเป็นแม่ชีหรือภิกษุณีดีคะ
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ทีว่ดัญาณฯ นีจ้ะมพีพิธิภัณฑ์หุน่ขีผ้ึง้ทีป่ระดษิฐานรปูเหมอืนของครบูา
อาจารย์ต่างๆ ๒๐ รปูด้วยกนั เช่น หลวงปูม่ัน่ หลวงปูเ่สาร์ หลวงปูช่า  
หลวงปู่อะไรต่างๆ แล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้งของผู้หญิง ๒ ท่าน อยู่ในชุดแม่ชี
คนหนึ่งและอยู่ในชุดอุบาสิกาคนหนึ่ง คนที่เป็นอุบาสิกาก็คือ คุณ ก 
เขาสวนหลวง ส่วนคนที่อยู่ในชุดแม่ชีก็คือ คุณแม่แก้ว คุณแม่แก้วนี้ 
ก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัว

อนัน้ีกไ็ม่ได้อยู่ท่ีว่าต้องบวชเป็นแบบไหน แม้แต่ฆราวาสบางท่านกบ็รรล ุ
เป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพระพุทธกาล แต่เป็นกรณีพิเศษ เป็นกรณี
ที่ยกเว้นเท่าน้ันเอง คือไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ส�าหรับฆราวาสทุกคน 
แต่ถ้ามีบุญบารมีพร้อม มีปัญญาพร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจ้าได้ ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้

ดงันัน้การบวชนีจ้ะบวชในรูปแบบไหนกไ็ด้ อยูท่ี่ไหนก็ได้ บางท่านบวช 
ถือศีล ๘ ถือศีล ๑๐ อยู่ที่บ้านปฏิบัติก็บรรลุธรรมได้ บางท่านบวช
เป็นพระแต่ไม่ภาวนากบ็รรลไุม่ได้ เพราะฉะนัน้การท่ีจะบรรลธุรรม 
ไม่บรรลธุรรมนีม้นัอยู่ทีก่ารภาวนาหรือไม่ภาวนา อย่างทีท่่านกล่าวว่า 
ต้องเป็น สปุฏิปันโน ต้องเป็นผูป้ฏิบตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ไม่ได้อยูท่ีว่่าเป็น 
ภกิษณุ ีเป็นภกิษ ุหรือเป็นแม่ช ีหรือเป็นอบุาสกิา เหล่านีไ้ม่ได้เป็นตวัชี ้
บอกว่าจะบรรลหุรอืไม่บรรล ุส่ิงทีจ่ะชีบ้อกกค็อืการปฏบัิตดิ ีปฏิบตัชิอบ
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ตอบปัญหาข้อสงสัยของเด็กน้อย

๙
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 “พระนิพพานคืออะไร”

เด็กน้อยที่ตามแม่มาฟังธรรมะบนเขาบ่อยครั้ง 
วันนี้เขามีข้อสงสัยอยากจะถามพระอาจารย์
แต่เขินไม่กล้าถามเอง จึงให้แม่ช่วยถามแทนว่า 
พระนิพพานคืออะไร

พระอาจารย์ : พระนิพพานคือบ้านของหนู 

บ้านที่มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์

พระอาจารย์ : ได้ แต่รถนี้ไม่ใช่รถสี่ล้อ  

ต้องท�าทาน ต้องรักษาศีล ถ้าท�าทานรักษาศีลแล้ว 

เดี๋ยวก็ไปถึงพระนิพพานเอง

แล้วถามอีกว่า : แม่ขับรถไปนิพพานได้ไหม
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พระอาจารย์ : ให้เชื่อพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ถ้าหลวงตาบอกว่าต้องมาท�าบุญทกุวัน  

เเล้วจะได้เงิน ๑ ล้านบาท จะเชื่อไหม

 “ให้เชื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”

เด็ก : มีเพื่อนส่งเมล์ (จดหมายลูกโซ่) มาทางไลน์ 
แล้วบอกให้ส่งต่อให้เพือ่นอีก ถ้าไม่เชือ่จะมอัีนเป็นไป 
เพราะแม่ของเพื่อนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ

เด็ก : ไม่เชื่อค่ะ
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มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ ๕ ขวบ เป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เเม่ของเธอ 

พาเธอมากราบฟังธรรมกับพระอาจารย์บนเขาเกอืบทกุวนัช่วงปิดเทอม 

เพราะถ้าอยูบ้่านเธอกเ็อาแต่เล่นเกมท้ังวนั แต่ถ้าพามาบนเขาอย่างน้อย 

เธอกเ็กรงใจหลวงตา ก็ได้พกัสายตาจากไอแพดบ้าง บางวนัเธอกน็อนฟัง 

จนหลับ จนบางทีพระอาจารย์เเซวว่า ศาลานี้ดีนะเป็นที่นอนได้ด้วย 

บางวันญาติโยมคนอื่นกลับ แต่เด็กน้อยนี้ยังนอนอยู่ แม่ปลุกอย่างไร

ก็ไม่ยอมตื่น พอพระอาจารย์บอกว่า “นอนเลย เดี๋ยวให้เเม่กลับบ้าน

ไปก่อน แล้วหลวงตาจะไปส่งเอง แต่เดินไปนะ” สักพักเธอก็ลุกขึ้นเอง

“สวรรค์กับนรกอยู่ในใจ”

พระอาจารย์ : กอ็ยูใ่นใจหนนูัน่แหละ เวลาหน ู

มีความสุข สนุก ดีใจ ก็เป็นสวรรค์ แต่ถ้า

เวลาหนูเสียใจ ก็เป็นนรก

มีวันหนึ่งเธออยากถามหลวงตา
แต่เขิน ไม่กล้าถามเอง ให้เเม่ถามแทนว่า 
“สวรรค์กับนรกอยู่ที่ไหน”
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“ฟังแล้วปฏิบัติได้ผลมากกว่า”

เด็ก : ถ้ามาฟังธรรมแล้วไม่ปฏิบัติ บาปไหมคะ

พระอาจารย์ : ไม่บาป ฟังธรรมได้บุญเหมือนกับได้เงิน 

๕ บาท แต่ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติจะได้เงิน ๑ ล้านบาท

แรกๆ ค�าตอบน้ีท�าให้เดก็หญงิ ๙ ขวบ คดิว่างัน้แค่ตืน่เช้า 

ไปใส่บาตรกไ็ด้บญุเท่ากบัฟังธรรมคอืได้เงนิ ๕ บาท จึงเลอืก 

ที่จะใส่บาตรไม่อยากมาฟังธรรม เพราะได้เงินเท่ากัน

แต่ต่อมาเด็กหญิง ๙ ขวบก็ได้รับค�าอธิบายเพิ่มเติมว่า 

“การฟังธรรมก็เหมอืนกบัการมาเอาแผนทีท่ีจ่ะท�าให้ได้เงนิ 

๑ ล้านบาท” จากค�าตอบนี้ท�าให้เด็กหญิง ๙ ขวบ ตั้งใจ

ฟังธรรม และตื่นเช้ามาใส่บาตรแทบทุกวัน
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พระอาจารย์ : นะ ต้องรู้จักอด ต้องรู้จักหยุดการกิน

มากเกินไป การกินมากเกินไปจะท�าให้เดินไม่สะดวก 

นั่งไม่สะดวก จะสะดวกแต่ท่านอนเพียงท่าเดียวนะ

“ควรจะลดน�้าหนักก่อน”

เด็กชายร่างอ้วน : เมื่อตอนที่เดินจงกรมอยู่ก็ว่าจะเปลี่ยนมา
นั่งสมาธิ พอเปลี่ยนมานั่งสมาธิกว็่าจะเปลี่ยนเป็นนอนสมาธิ 
เปลีย่นจากนอนสมาธก็ิมาเป็นเดินจงกรม อยูใ่นอริยิาบถไหน
ก็ไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรม ควรจะท�าอย่างไรดีครับ

พระอาจารย์ : ควรจะลดน�า้หนกัก่อน ควรกนิข้าวให้น้อยๆ 

ลดสัก ๕ หรือ ๑๐ กิโลก่อน แล้วก็จะเดินสะดวกนั่งสะดวก 

แต่อย่านอนสมาธิ เพราะถ้านอนสมาธิมันจะหลับมากกว่า 

ตอนนี้ลองไปหัดถือศีล ๘ คือไม่กินข้าวเย็นก่อนนะ กินแค่ 

เที่ยงวันก็พอ ไม่ตาย เพราะว่าเรามีอาหารสะสมอยู่ใน

ร่างกายไว้มาก ไม่กินสัก ๑๐ วันก็ไม่ตายรับรองได้ ดังนั้น

ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมได้ต้องถือศีล ๘  ให้ได้ก่อน

เด็กชายร่างอ้วน : ครับ
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“ลอกข้อสอบ”

เด็ก : เมือ่วานน้ีหนสูอบ แล้วเพือ่นเขามาถามข้อสอบหนู 
หนูสงสารเขาก็เลยบอกไป หนูบาปไหมคะ

พระอาจารย์ : มันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูก

เด็กส่ายหน้า

พระอาจารย์ : ไม่ถูกใช่ไหม แทนที่จะช่วยเขา

กลบัไปท�าร้ายเขารู้หรอืเปล่า เพราะเขากจ็ะไม่รู้

ความสามารถของเขาอย่างแท้จริง

เด็ก : จริงๆ หนูไม่ได้บอกโดยตรงค่ะ หนูแค่ใบ้ให้เขา

พระอาจารย์ : ถ้าสมมติหนูไปถามคนอื่น  

แล้วคนอืน่เขาบอกหนู หนูคิดซว่ิาหนไูด้หรอื

หนูเสีย หนูได้คะแนนแต่หนูไม่ได้ความรู้  

ใช่ไหม
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เด็ก : เขาไม่ได้อ่านหนังสือมา

พระอาจารย์ : ถ้าเขาท�าอย่างนี ้ต่อไปเขาจะติดนสิยั  

ถ้าเขาต้องใช้ความรู้ของเขาเอง เขาก็จะไม่มีความรู้ 

จะใช้ ที่เรียนหนังสือเพื่ออะไร เพื่อให้เรามีความรู้

ใช่ไหม

พระอาจารย์ : ที่สอบนี้เพื่อประเมินดูว่าเรามี 

ความรูร้ะดบัไหนเท่าไหร่ ทนีีถ้้าเราไปโกงน้ี การวดั 

ระดับความรู้มันเลยเพี้ยนจากระดับความจริง

ใช่ไหม

เด็ก : ค่ะ

เด็ก : ใช่ค่ะ

พระอาจารย์ : แล้วต่อไปเขากจ็ะเป็นคนเดอืดร้อนเอง  

เวลาไปท�างาน คะแนนบอกว่าได้ความรู้ระดับนี้  

แต่พอไปท�างานความรู้ระดับหนึง่ ท�างานไปได้ไม่นาน 

เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากงานใช่ไหม ต้องคิดอย่างนี้
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ท่ีผ่านมาเร่ืองการดืม่ชาเป็นปัญหาของสองแม่ลกู เพราะเม่ือเด็ก 

ดืม่ชาแล้วมกันอนไม่หลับ ชาจงึกลายเป็นของต้องห้าม และเม่ือ 

ถกูห้าม เดก็กจ็ะแอบดืม่ทีโ่รงเรียน พอพระอาจารย์รูเ้รือ่งปัญหา

การดื่มชา จากวันนั้นเป็นต้นมา เด็กก็ได้ดื่มชาของชอบทุกเช้า  

โดยไม่ต้องไปแอบดืม่ทีโ่รงเรยีน เพราะเวลาทีม่าใส่บาตร พระอาจารย์ 

ก็มักจะให้ชาเป็นของก�านัลแทบทุกวัน 

ช่วงเเรกๆ ที่แม่ของเด็กเห็นลูกได้รับชาเป็นของก�านัล ก็อึ้ง 

พดูไม่ออก แต่ด้วยความรกัและเคารพในพระอาจารย์ กต้็องยอมให้ 

ลูกดื่มชาเกือบทุกเช้า จากวันนั้นมาปัญหาทะเลาะกันเรื่องดื่มชา

ของสองแม่ลูกก็หมดไป 

“สอนให้เลิกดื่มชาด้วยการให้ชา”

พระอาจารย์ : ให้ดื่มตอนเช้า กว่าจะนอน

มันก็ฉี่ออกหมดแล้ว

เคยมีคนถามพระอาจารย์ว่า “หลวงพ่อให้เด็กดื่มชา 
เดี๋ยวเด็กก็นอนไม่หลับซิค่ะ” 
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บางวนัพระอาจารย์กถ็ามเด็กขณะใส่บาตรว่า “ดืม่ชาเบ่ือ

หรือยัง” เด็กก็ตอบว่า “ไม่เบื่อค่ะ” 

แต่ผลจากการดื่มชาทุกเช้าในช่วงระยะเวลา ๓-๔ เดือน 

กท็�าให้เด็กเบ่ือได้ พอตอนใส่บาตรเช้าวนันี ้พระอาจารย์

ถามเด็กว่า “เอาชาหรือยาคูลท์” เด็กตอบ “ยาคูลท์ 

เพราะดื่มชาแล้วนอนไม่หลับ” 

เป็นอันว่าเด็กเบื่อชาแล้ว หลังจากดื่มแทบทุกวัน เรื่องนี้

พระอาจารย์สอนเสมอว่า คนเราชอบอะไร ถ้าได้กนิทกุวนั 

เดี๋ยวก็เบื่อ กลายเป็นของไม่ชอบไป
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Think Good, Speak Good, Do Good
จดหมายเด็กน้อย

ที่เขียนถึงหลวงตาสุชาติ อภิชาโต
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ที่มาของการเขียนจดหมาย
ส่งหลวงตาสุชาติของเด็กๆ ประจ�าสัปดาห์

เนื่องจากเด็กหญิงวัย ๕ ขวบ มี
ปัญหาเร่ืองฝันร้าย เธอจึงต้องการ 
ที่จะถามหลวงตาว่าท�าอย่างไร 
เธอจึงจะไม่ฝันร้าย แต่ด้วยความที่
เธออายทีจ่ะถามเอง จึงอ้อนวอนให้
คุณพ่อคุณแม่ช่วยถาม แต่ทุกคน 
ปฏเิสธพร้อมกบับอกว่าปัญหาน้ีเป็น 
ของเธอ เธอต้องเป็นคนถามหลวงตาเอง แต่เธอกย็งัเขนิทีจ่ะเดนิไปถามหลวงตา  
พอมคีนแนะน�าว่าให้เขยีนจดหมาย เธอจึงวิง่ไปหยบิซองทีแ่ม่ชมีาเขียนจดหมาย
ถามหลวงตาว่า “ท�าอย่างไรเธอจึงจะฝันดี”

แต่ด้วยความทีเ่ธอเขิน พอไปส่งจดหมายแล้ว กไ็ปวิง่เล่นทัว่ศาลา ท�าให้หลวงตา 
ต้องฝากค�าตอบผ่านคณุพ่อคณุแม่ของเธอ โดยบอกเธอว่า “หนตู้องคิดดี พูดดี  
ท�าดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และคุณครู หนูก็จะไม่ฝันร้าย”

หลังจาก ๒ สัปดาห์ผ่านไป เธอก็ไปกราบรายงานหลวงตาว่า เธอไม่ฝันร้าย
อกีแล้ว และจากการเขยีนจดหมายครัง้นัน้ ท�าให้เธอเขยีนจดหมายถงึหลวงตา  
ในหัวข้อ “Think Good, Speak Good and Do Good” (คิดดี พูดดี และ
ท�าดี) 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 

ก่อนเด็กน้อยจะยื่นจดหมาย

ฉบับนี้ให้หลวงตา ท่านถามว่า 

Did you have good dream? 

เธอตอบว่า yes หลวงตาถาม  

If you see me in your dream?  

เด็กพยักหน้า yes 

พอตักบาตรเสร็จ พ่อแม่ก็ถาม

ลูกว่า “เม่ือคืนหนูฝันดีเหรอ” 

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

หลวงตากส็อนให้เด็กน้อยพดู “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

เด็กน้อยบอกว่าเธอทุกข์ใจกับ 

การ Say “No” มากกว่าการหิว  

เธอเอานมให้เพื่อนแล้วตัวเอง 

ไม่ได้กนิ ดงัน้ันหลวงตาจงึบอกให้ 

เธอไม่ต้องพดู ให้เกบ็ค�าว่า “No” ไว้
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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�ามากกว่าขอโทษ เช่น 

แบ่งขนม นม ทีต่วัเองมใีห้เพือ่นกนิ
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มีวันหนึ่งเด็กผู้หญิงพี่น้องสองคนทะเลาะกันในรถเพราะ

แย่งที่คาดผมก่อนมาถึงวัด ซึ่งคุณแม่ได้สอนลูกว่า “แม่จะ 

ไม่ถามว่าทีค่าดผมของใคร แต่แม่จะบอกว่าใครยอมหยดุได้ 

คนนัน้จะเยน็ก่อน” พีส่าวเลยหยดุเเย่ง ท้ังๆ ทีค่าดผมอนันัน้ 

เป็นของเธอ ถงึแม้เธอจะเสียสละให้น้องไปแล้วแต่เธอยงัรูส้กึ 

ไม่ดีอยู่ 

เมือ่ถงึช่วงทีพ่ระอาจารย์อ่านและตอบจดหมายของพวกเดก็ๆ  

ท่านกส็อนว่า “ไม่ว่าจะเป็น Bad Dream, Bad Feeling มนั

ก็เป็น Bad Think ให้ใช้พุทโธไล่มันไปเหมือนไล่ Cloudy 

บนท้องฟ้า พอถกูพุทโธไล่ไปแล้วท้องฟ้าจะเคลยีร์ แล้วมนั 

จะดีเอง” กลายเป็นว่าเด็กๆ ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที ่

พระอาจารย์สอนมากกว่าทีค่ณุแม่อธบิายพวกเขาในตอนแรก

“ใช้พุทโธไล่ใจที่เป็น 
Bad Dream, Bad Feeling, Bad Think”
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หลายสัปดาห์ที่เด็กน้อยเหล่านี้ได้ส่งจดหมายและรับ 

ค�าสอนจากหลวงตาซึง่เป็นทีเ่คารพรกัของพวกเขา ท�าให้

ทุกวันนี้จิตใจอันบริสุทธ์ิได้ถูกพัฒนาให้เดินเข้าไปสู่ทาง

แห่งธรรมะ อันเป็นแนวทางที่ถูกต้องและม่ันคงแก่ชีวิต

ของพวกเขา 

ผูอ้ยู่ใกล้ชดิของพวกเขาต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าเดก็น้อย

เหล่านีเ้รียบร้อยมากข้ึน ใจเยน็ลง เวลาทีเ่ขาจะพาลหรอื 

อาละวาด เขากจ็ะมสีตแิละบอกตวัเองว่าพทุโธๆ พวกเขา 

ปฏิบัติตามค�าสั่งและเชื่อฟังในสิ่งที่หลวงตาสุชาติเมตตา 

สัง่สอนพวกเขา เขาบอกว่าท่านเป็นครขูองเขา และเขาเข้าใจ 

ท่านมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาเสียอีก ทุกวันนี้

พวกเขายึดองค์ท่านเป็นสรณะเป็นที่พ่ึงด้านจิตใจของ

พวกเขาอย่างแท้จริง

ท�าให้ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ท่านๆ คงต้องดูเป็นตัวอย่างและ 

เร่งปฏิบัติกันแล้ว เพราะเดี๋ยวจะตามเด็กน้อยเหล่าน้ี

ไม่ทัน :)
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กิจและเวลาประจ�าวันที่สามารถเข้าพบ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ) เดนิบณิฑบาตพร้อมคณะสงฆ์  

วดัญาณฯ บรเิวณบ้านอ�าเภอ เริม่ทีซ่อยนาจอมเทยีน ๓๐ (เริม่เดนิเม่ือ 

ฟ้าสว่างเห็นลายมอื ท้ังน้ีเวลาสามารถเปลีย่นแปลงตามสภาพอากาศ)

แผนที่เส้นทางเดิน
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉันเช้าที่ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน) โดยจะมีการแสดง

ธรรมก่อนฉนัประมาณ ๓๐ นาที ในวนัพระ วนัส�าคญัทางศาสนา 

วันเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุตามที ่ครม. ประกาศ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) ณ จลุศาลา เขตปฏบิตัธิรรม

เขาชีโอน

 - วนัเสาร์-อาทติย์ และวนัส�าคญัทางศาสนา แสดงธรรมและตอบ

ปัญหาข้อสงสยัเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

 - วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามที่ ครม. ประกาศ 

สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหต ุ: ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนอืจาก

เวลาดงักล่าว และขอความร่วมมอืสภุาพสตรงีดสวมกางเกงขาสัน้ 

และกระโปรงส้ัน **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 

สามารถดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา

ของท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ที่

www.kammatthana.com 

www.PhraSuchart.com

www.facebook.com/PhraAjarnSuchart



ISBN  : 978-616-7174-92-1

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผู้จัดพิมพ์ : ศิษยานุศิษย์ 

พิมพ์ที่  บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด
 โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑-๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘

 E-mail: silpasiamprinting@hotmail.com 

พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ

ห้ามจ�าหน่าย

โดย ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต


