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 “....พระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนกระจกส่องหน้า ถ้าเราไม่มี

กระจกส่องหน้า เราก็จะไม่รู ้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไร เราก็อาจ

จะคิดว่าหน้าตาของเราเหมือนกับหน้าตาของคนอื่น เพราะเราไม่เคย

เห็นหน้าตาของเราเอง แต่ถ้าเรามีกระจกส่องหน้า เราก็จะรู้ว่าหน้าตา 

ของเราเป็นอย่างไร ฉันใด พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับกระจก 

ส่องหน้าของเรา ให้เรารู ้ว ่าตัวเรานี้เป็นใคร เป็นอะไร ถ้าเราไม่ม ี

พระพุทธศาสนา เราก็จะคิดว ่าร ่างกายนี้ เป ็นตัวเรา แต ่ถ ้าเรามี 

พระพุทธศาสนา เราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ ไม่ใช่ตัวเรา....„

 “...ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาไว้ส่องตัวเราคือใจของเรา เราก็จะได้

รู้ว่าใจของเรานี้เป็นตัวของเรา เราก็จะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของเรา  

เราจะได้รู้ว่าความสุขของเราเกิดจากความคิดแบบไหน เกิดจากการพูด  

การกระท�าแบบไหน ความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดแบบไหน เกิดจาก 

การพูดการกระท�าแบบไหน เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะได้คิดและพูดและท�า  

ในแบบที่จะท�าให้เรามีความสุข เราก็จะยุติการคิด การพูด การกระท�า

แบบที่ท�าให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา...„

โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



II
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ผู้จัดพิมพ์  คณะศิษย์ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ออกแบบรูปเล่ม  นางสาวศิริญญา ชัยชนะทอง

    นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ ๓

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแบบปก  นางสาวทักษพร สาราพฤษ

    นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ ๓

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดพิมพ์ท่ี  บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด 

    แจกฟรีเป็นธรรมบรรณาการ

"...ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้ตามประสงค์โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด

นอกจากพิมพ์เพื่อจ�าหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์..."
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 หนังสือกระจกส่องใจเล่มนี้เป็นผลงานของผู้ชนะเลิศในการประกวด

ออกแบบหนังสือธรรมะ “กระจกส่องใจ” ของนักศึกษาคณะการสื่อสาร

มวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงจัดขึ้นโดยกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาและให้ธรรมะได้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่

ไปพร้อมกัน จึงเปิดโอกาสให้เด็กได้น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และความเข้าใจ

ในหัวข้อธรรม  ซ่ึงผลงานท่ีออกมาเป็นท่ีน่าชมเชยและน่าประทับใจดังผลงาน

ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้

 กองทุนเฉลียวอยู ่วิทยานุสรณ์ ได ้ก ่อต้ังขึ้นเพื่อเป ็นอนุสรณ์แด่  

คุณเฉลียว อยู ่วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อปฏิปทาความต้ังใจของ 

คุณเฉลียว ซ่ึงท่านได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทย และท่าน

ยังเป็นผู้ท่ีให้ความเคารพและเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

 พระพุทธศาสนามีคุณมีประโยชน์มากมายส�าหรับพวกเราทุกคน 

พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนกระจกท่ีส่องใจของพวกเรา สะท้อนให้เห็น

ความจริงว่าปัญหาทุกอย่างอยู่ท่ีใจเรา ความทุกข์อยู่ที่ใจเรา ไฟอยู่ในใจเรา  

มีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ท่ีจะดับไฟ ดับความทุกข์ในใจเราได้ ก็คือธรรมะ

ของพระพุทธเจ้า
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ประวัติย่อ 

ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 ท่านพระอาจารย์สุชาติ	 อภิชาโต ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์ 

เป ็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ีพระจุลนายก พระราชาคณะปลัดซ ้าย 

ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ 

สุวฑฺฒโน) ได้รับพระราชทานพัดยศ เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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 ท่านถือก�าเนิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อท่านอายุได้
ประมาณ ๒ ขวบ โยมพ่อได้น�าท่านมาฝากกับคุณย่าที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
ให้ช่วยเลี้ยงดูแทน เนื่องจากไม่สะดวกในการเลี้ยงดูเพราะต้องท�างานและ
ย้ายที่ท�างานบ่อย ตัวท่านเองสนใจธรรมะตั้งแต่สมัยเรียนอยู ่ที่โรงเรียน 
เซเว่นเดย์ แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventist Ekamai School) ปัจจุบัน
เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกมัย กรุงเทพฯ เมื่อเรียนจบเกรด ๑๒ (ม.๖) ได้ไป 
เรียนต่อด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ที่ State University 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเรียนจบกลับมาเมืองไทยได้ท�างาน 
เป็นผู ้จัดการร้านไอศกรีมอยู ่ระยะหนึ่ง กระทั่งคิดหาหนทางสู ่ความสงบ 
ที่แท้จริง ก็คือการบวช หลังจากได้อ่านหนังสือธรรมะที่พระฝร่ังแปลจาก 
พระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอนิจจัง ความไม่เที่ยง
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 ท่านได้ตัดสินใจบวชเมื่ออายุได้ ๒๗ ปี (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๑๘) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

ซ่ึงโยมพ่อและโยมแม่ของท่านไม่ขัดข้องเพราะเป็นการตัดสินใจของท่านเอง 

ท่านพระอาจารย์สุชาติ ได้เคยกล่าวว่า 

”เหตุผลที่ท�าให้บวช ไม่ได้เพราะอกหักหรอก ไม่เคยมีแฟน ไม่เคย 

สูญเสียอะไร พ่อแม่ก็อยู ่  ถ ้าจะอกหักก็ไม่รู ้จะอกหักตรงไหน  

จะเสียใจก็ไม่รู้จะเสียใจตรงไหน ถ้าจะถามว่าทุกข์หรือเปล่า ทุกข์  

อะไร เพราะมันไม่สุข เพราะสุขท่ีมีอยู่มันไม่ถาวร มันสนุกเฮฮาปาร์ตี้

เดี๋ยวมันก็หมดแล้ว หมดแล้วมันก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาอีกแล้ว  

ต้องเฮฮากันใหม่ มันก็เป็นอย่างนี้ไปเร่ือยๆ มันถึงเบื่อไง มันไม่มีอะไร 

ที่มันดีกว่านี้หรือ พอได้อ่านหนังสือธรรมะก็พบว่ามีนี่หว่า ฝึก 

นั่งสมาธิดู ถึงรู้ว่า อ๋อ...นี่ของจริง มีแล้วเราสบายใจ แล้วเราไม่ต้อง

พึ่งใคร เงินไม่มีก็มีได้ แต่เฮฮาปาร์ตี้นี้มันต้องมีเงินใช่ไหม พอได้ 

(สมาธิ) คราวนี้ก็ติดใจอยากจะได้มากๆ อยากจะได้ท้ังวันทั้งคืน  

มันก็ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน„
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 หลังจากที่บวชได้ประมาณ ๖ สัปดาห์ ท่านก็ได้เดินทางไปจ�าพรรษา 

อยู ่กับหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี  

รวมเป็นระยะเวลา ๙ ปี (ช่วงพรรษาที่ ๑–๙ ) โดยท่านได้เล่าชีวิตช่วงท่ี 

จ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดว่า 

 ”ที่ วัดป่าบ้านตาดก็อยู ่ไป ปกติเราก็ไม่ชอบไปคุยกับใคร  

ไม่อะไร อยู่ก็พยายามท�าหน้าท่ีของเราไป ส่วนงานภาวนาเราก็ท�า

ของเรา เวลาเสร็จจากหน้าท่ีเราก็กลับไปท่ีพักของเราไปเดินจงกรม

นั่งสมาธิของเรา เวลาหลวงตาเรียกประชุมก็มานั่งฟังประชุมแต ่

ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับท่าน เพราะไม่ได้คิดว่าอยากจะคุยกับท่าน 

ท่านเทศน์ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ท่านเทศน์ตั้งแต่ศีล สมาธิ 

ปัญญา ขึ้นไปถึงวิมุตติหลุดพ้น แล้วเราก็อาศัยอ่านหนังสือธรรมะ

ของท่าน ตอนนั้นมีอยู่ ๒ - ๓ เล่ม ประวัติหลวงปู่มั่น และก็ปฏิปทาฯ 

และก็อ่านแว่นดวงใจ อ่าน ๓ เล่มนี้เป็นหลักแล้วก็มีเล่มอื่น พอดี

ตอนนั้นท่านกลับมาจากลอนดอน ท่านก็มีภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือ 

ที่ท่านไปเทศน์ให้ชาวต่างประเทศฟัง ก็ใช้หนังสือของท่านอ่าน  

หาเวลาอ่านประมาณวันละชั่วโมง เสริมความรู้ไปก็เลยไม่มีความ

จ�าเป็นท่ีจะต้องไปรบกวนท่าน แล้วตอนนั้นจิตของเราก็ไม่อยาก 
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 หลังจากนั้นท่านก็กลับมาจ�าพรรษาที่ วัดโพธิสัมพันธ์ เมืองพัทยา 

จ.ชลบุรี อยู่อีก ๑ ปี ก่อนจะเดินทางมาจ�าพรรษาที่วัดญาณสังวราราม ตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส  

ในการดูแลการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ รวมทั้งการรักษาพ้ืนท่ีของวัดทั้งหมด

จะยุ่งกับใคร มันชอบของมันอยู่คนเดียว ชอบลุยกับกิเลสตัณหา 

ของตัวเอง สู้กับเร่ืองของตัวเอง ก็เลยไม่ไปสนใจใคร แม้แต่พระ 

ด้วยกันเราก็ไม่ไปยุ่งกับใคร„
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 ปัจจุบันพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เทศนาธรรมสอนศรัทธาญาติโยมที่

สนใจการปฏิบัติธรรม ทุกเช้าก่อนฉัน ในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดตามประกาศ

คณะรัฐมนตรี และวันส�าคัญทางศาสนา ที่ศาลาเอนกกุศล สว.สก. (ศาลาฉัน)  

และเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. วันเสาร์และอาทิตย์ ที่จุลศาลา (ศาลาไม้)  

บนเขาชีโอน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน) โดยงดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี
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 ท่านได้กล่าวถึงเหตุผลที่ท่านเทศนาธรรมโปรดญาติโยมจนทุกวันนี้ว่า

 ”มันเป็นปกติของผู้มีความรู้ ของผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของ 

ความรู้นี้ว ่าจะสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้หลุดพ้นจากความ

ทุกข์ได้ เป็นเร่ืองของความเมตตาของจิตใจที่บริสุทธ์ิที่สะอาดนี้  

จะไม่ปรารถนาอะไรจากใคร ตนเองก็พอแล้ว ตนเองก็อิ่มแล้ว  

ก็อยากจะให้คนอื่นได้อิ่มได้พอเหมือนกับเรา เหมือนกับเรากินอาหาร

เราเห็นขอทานมานี้ เราก็สงสารใช่ไหม เราก็อยากจะแบ่งให้เขากิน 

เพื่อให้เขาได้อิ่มเหมือนเรา มันเป็นธรรมชาติของจิตใจของคน„
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ธรรมะเกี่ยวกับพ่อแม่ลูก 
(ครอบครัว)

โดย ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
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“พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตเรา ก็มากเท่ากับ

พระคุณของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ท่านเป็น

พระอรหันต์ในทางโลก ส่วนพระพุทธเจ้า พระอรหันต์

เป็นพระอรหันต์ในทางธรรม ในทางจิตใจ ท่านให้ 

พระนิพพานเรา ให้เราอยู่ในพระนิพพานได้”
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  ... 
ลูกปรกึษา ...

เรื่องของ

พ่อแม่
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ขอข้อธรรม
ให้แม่ที่ก�าลังป่วยหนัก

๑
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มันก็เป็นธรรมอยู่แล้วค�าถามนี้ ก็รู้อยู่แล้ว 

ว่าต้องปล่อย ปล่อยแล้วใจก็จะสงบ ใจก็จะ 

ไม่ทรมาน ถ้าไม่ยอมปล่อย ใจก็ทรมานไปเปล่าๆ และผลก็ไม่เปลี่ยนแปลง  

ผลก็เหมือนกัน ตายเหมือนกัน แต่ตายแบบสงบ ตายแบบสบายหรือตาย 

แบบทุกข์ทรมาน ก็อยู่ที่การจะปล่อยไม่ปล่อย

 การจะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง

เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยเฉพาะการเห็นว่ามันไม่เป็นตัวเรานี้เป็นตัวที่ส�าคัญ 

ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เราก็จะไม่เดือดร้อน วิธีจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรา  

เราก็ต้องแยกกายออกจากใจให้ได้

ตอนนี้แม่ป่วยหนัก วันนี้หมอเข้ามาคุยกับแม่แล้วบอกว่า 

ให้เลือกว่าจะรักษาต่อหรือไม่ ถ้าเลือกที่จะรักษาต่อก็ต้อง

ทรมานกับทุกขเวทนาทางกาย แต่ถ้าเลือกที่จะไม่รักษาต่อ  

หมอก็จะหยุด และรักษาตามอาการและให้กลับบ้าน แต่เมื่อก่อนแม่เคยพูด

เสมอว่าพร้อมที่จะตาย อยากจะตายเพราะทรมาน แต่พอแม่ได้ยินหมอพูด

แบบนั้น หนูเห็นแม่ช๊อกไปเลยกับค�าพูดของหมอท่ีพูดประมาณว่าหมดทาง

ที่จะรอดแล้ว ตอนนี้คือรอความตายอย่างเดียว ขอพระอาจารย์ให้ข้อคิด 

ทางธรรมด้วยค่ะ
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 พอใจเข้าสู่ความสงบ ใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกัน ร่างกายก็จะ 

หายไปจากความรู้สึก จะเหลือแต่ตัวรู้ ผู้รู้อยู่ตัวเดียว ก็จะรู้ว่าตัวนี้ไม่ได้ตาย  

ตัวนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ตัวนี้ไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกาย ขอให้ตัวนี้ปล่อย 

เท่านั้นเอง

 วิธีปล่อยก็ให้รู ้เฉยๆ อย่างท่ีขณะที่อยู ่ในสมาธิ ขณะที่อยู่ในสมาธินี ้

ใจหยุดท�างาน ใจหยุดยึดหยุดติดหยุดอยากกับร่างกาย ดังนั้นวิธีที่จะปล่อย

อย่างมีความสงบ อย่างมีความสุข ก็ต้องพยายามท�าสมาธิให้ได้ คนเราบางที

“วิธีที่จะแยกใจออกจากกายก็ต้องท�าใจให้สงบ 
เจริญพุทโธๆ หรือดูลมหายใจเข้าออก อย่าให้คิดอะไร 
ตอนนีอ้ย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกาย ให้อยู่กับพุทโธๆ ไป
หรืออยู่กับลมหายใจไป เพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบ”
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 ดังนั้น จ�าเป็นจะต้องมีสมาธิก่อน พอมีสมาธิแล้วจะรู้ว่า อ๋อ ไม่มีร่างกาย

นี้กลับสบายกว่ามี เวลามีร่างกายนี้เหมือนแบกภูเขาไว้บนอก พอจิตเข้าไปใน

ความสงบ ปล่อยวางร่างกายแล้วนี้ เหมือนกับยกภูเขาออกจากอก แล้วจะ 

รู้จักวิธีปล่อยร่างกายได้ ก็คือไม่แบกมัน ไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปถือว่ามันเป็น 

ตัวเราของเรา แล้วใจก็จะอยู ่อย่างสงบ อยู ่อย่างสบาย ไม่เดือดร้อนกับ 

ความตายของร่างกาย นี่คือค�าตอบ

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

”มรรคผลนิพพานในอุ้งมือ„)

ถึงเวลาจนตรอกแล้วมันท�าได้ เช่น คนเราเวลาจะจมน�้าตายนี้มีศพลอยมา 

ยังกอดศพไว้เลย ยอมกอดศพดีกว่ายอมตายเข้าใจไหม ตอนนี้จะตายแล้ว 

กต้็องกอดสมาธิเท่านัน้แหละถงึจะไม่ทรมาน กอดสมาธิกอดปัญญา มสีมาธิแล้ว 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยได้อย่างง่ายดาย ถ้ายังไม่มีสมาธิ 

ถึงแม้ใครจะมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไม่เชื่อ ก็มองไม่เห็นอีกแหละ  

ก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่
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วิธีที่จะท�าให้แม่ลูก
อยู่ด้วยกันอย่าง

มีความสุข

๒
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 ขอวิธีรับมือและการแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างแม่กับลูก 

เนื่องจากใช้ชีวิตต้ังแต่เรียนและท�างานอยู่ที่เมืองนอกโดยตลอด จึงท�าให้

ซึมซับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนตะวันตก โดยเฉพาะเร่ืองการเคารพ

สิทธิส่วนบุคคล การไม่ยุ ่งไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัวกัน แต่เมื่อต้องสูญเสีย

บุคคลในครอบครัว จึงท�าให้ต้องเออร่ีรีไทร์ออกจากงานแล้วกลับมาดูแลแม่

ซ่ึงอายุมากแล้ว แต่ด้วยความที่แม่เป็นผู้หญิงเก่ง จึงท�าให้แม่เข้ามาก้าวก่าย

ในชีวิตส่วนตัวทั้งๆ ท่ีลูกอายุมากแล้ว เกือบ ๗๐ แล้ว ทุกคร้ังที่แม่เข้ามายุ่ง

เข้ามาวุ่นวาย ก็จะมีปัญหาทะเลาะกัน และถูกคุณแม่ดุด่าใช้ถ้อยค�าที่รุนแรง

จนเครียดและมีปัญหาโรคกระเพาะ

ถาม
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	 วิธีท่ีจะท�าให้สองคนอยู่กันอย่างมีความสุข	 ก็คือต้องรู้จักประสาน 

ส่วนเหมือนและสงวนส่วนต่าง	 ถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็อย่าเอามา 

พูดกัน	 พูดกันก็ไม่มีวันจบ	 ไม่มีวันเข้าใจกัน	 พูดแต่ในเร่ืองที่มีความเห็น 

ตรงกัน	 ส่วนความเห็นท่ีไม่ตรงกันก็อย่าพยายามที่จะน้อมให้เข้าหากัน  

ให้มันเข้าหากันเองถ้ามันจะเข้าหา ถ้ามันไม่ยอมเข้าหาก็ต่างคนต่างอยู่ไป  

ไม่เป็นเร่ืองส�าคัญอะไร อยู่แบบนี้ก็ได้ อยู่แบบนั้นก็ได้ ตายเหมือนกัน ให้คิด

อย่างนี้ เขาจะให้เราเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่เป็น วิธีที่จะปฏิบัติกับเขาก็คือ

“เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหว 
ก็คือปล่อยให้เขาพูดให้พอ ปล่อยให้เขาบ่นให้พอ 
เราก็เฉยลูกเดียว ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องอะไร” 

 ถึงเวลาเราก็ท�าไปตามเร่ืองของเรา ถ้าการกระท�าของเราไม่ได้ไปสร้าง

ความเดือดร้อนให้กับเขา ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้าเป็นการกระท�าท่ีท�าให้

เขาเดือดร้อนเสียหาย เราก็ควรจะหยุด

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

”มรรคผลนิพพานในอุ้งมือ„)



20

ให้ถือว่า
การดุด่าว่ากล่าวนี้

เป็นข้อสอบ

๓
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ช่วงท่ีกลับมาเมืองไทยแรกๆ ต้องปรับตัว  

แต่โชคดีท่ีเจอธรรมะ และได้ปฏิบัตินั่งสมาธิ

ก่อนนอนและหลังต่ืน แต่สติก็ต้องกระเจิง

ทุกคร้ังหลังจากคุยกับแม่ เพราะทะเลาะกันและโดนแม่

ด่าทุกคร้ัง และทุกคร้ังที่โดนแม่ดุด่าก็จะเสียก�าลังใจ  

รู้สึกเบ่ือระอาชีวิต อยากจะหนีเข้าวัดหาท่ีสงบปฏิบัติธรรม  

แต่อีกใจกเ็ป็นห่วงแม่ สงสารแม่ กลวับาป อยูไ่กลกเ็ป็นห่วง  

อยู่ใกล้ก็นรก จึงกราบขอพระอาจารย์เมตตาขอโอวาท

พระอาจารย์
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ก็ควรจะพลิกนรกให ้ เป ็นสวรรค ์ ข้ึนมา	 

ให้ถือว ่าการดุด ่าว ่ากล ่าวนี้ เป ็นข ้อสอบ  

ไม่ว่าเราจะไปอยู่ท่ีไหน ไปอยู่วัดก็จะต้องเจอ ยิ่งไปอยู่กับวัดที่มีครูบาอาจารย์

ที่ดุเก่งว่าเก่งกว่านี้ยิ่งจะเจอหนักกว่าอยู่ท่ีบ้านเสียอีก ดังนั้นอย่าให้เราไป

กลัวกับค�าดุด่าว่ากล่าว เพราะว่ามันก็เป็นเพียงเสียงเป็นลมปากเท่านั้นเอง  

ปัญหามันไม่ได้อยู่ท่ีเสียง ท่ีดุด่าว่ากล่าว ปัญหาอยู่ที่ใจเราต่อต้านการดุด่า 

ว่ากล่าว ไม่ชอบการดุด่าว่ากล่าว ชอบแต่การสรรเสริญเยินยอ แต่พระพุทธเจ้า

ก็ทรงตรัสสอนอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกธรรม ๘ ต้องมีการเจริญและเสื่อม

ทั้งของโลกธรรมท้ัง ๘ คือมีเจริญลาภก็ต้องเสื่อมลาภ มีเจริญยศก็ต้อง 

เสื่อมยศ มีสรรเสริญก็ต ้องมีนินทาเป็นธรรมดา จะให้มีแต่สรรเสริญ 

อย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ 

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

”มรรคผลนิพพานในอุ้งมือ„)

 ดังนั้น เราควรจะดีใจที่มีคนมาคอยให้ข้อสอบเราอยู ่เร่ือยๆ เพราะ 

ถ้าไม่มีใคร เราก็จะเหลิง เราก็จะคิดว่าเราเก่ง ถ้าเราเก่งจริงเราต้องให้ 

เขาด่าได้ วิธีที่จะให้เขาด่าได้ พระพุทธเจ้าก็สอนบอกให้ท�าตัวเป็นเหมือน 

ผ้าขี้ร้ิว ท�าเป็นเหมือนคนรับใช้ เจ้านายจะด่าอะไรจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไป 

ขอให้เขาจ่ายเงินเดือนก็พอ
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อยากให้พ่อ
ท�าทาน

และรักษาศีล

๔
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ถาม หนูอยากจะให้พ่อของหนูท�าทานแล้วก็รักษาศีลเจ้าค่ะ

ท�าไมถึงจะไปให้พ่อท�า

เพราะกลัวพ่อตกนรกค่ะถาม

เขาตก เราไม่ได้ตกนิ เราจะไปกลัวอะไร 

เราควรจะน่ากลัวเราตกเสียมากกว่า ตกนรก 

เพราะไม่อยากให้เขาตกนรกรู้หรือเปล่า หนูก�าลังตกนรกอยู่หรือเปล่า หนูสุข

หรือหนูทุกข์

ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่

ก็นั่นแหละไม่สุขมันก็ต้องทุกข์ ทุกข์มันก็

นรกดีๆ นี่เอง หนูไม่อยากให้คนอื่นตกนรก 

หนูเลยตกนรกแทนเขาหรือ

ถาม
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ก็ดูพระพุทธเจ้า ถ้าท่านท�าให้พวกเราไม่ตก

นรกกันได้ ท่านก็คงท�าให้พวกเราไม่ตกนรก

กันแล้ว แม้แต่พระพุทธเจ้ายังท�าไม่ได้ แล้ว

เราจะไปท�าอย่างไรได้ มันเป็น Mission Impossible

จะให้ปล่อยไปอย่างนี้หรือเจ้าคะ

หนูก็ท�าตัวของหนูไป เอาหนังสือธรรมะ 

ไปทิ้งไว ้ ท่ีบ ้าน มีเวลาก็ชวนพ่อมาท�าบุญ  

ชวนพ่อมาเข้าวัด ถ้าเขามาก็ดี ถ้าเขาไม่มา 

ก็เร่ืองของเขา หนูท�าตัวเองของหนู หนูบวชชีได้หรือเปล่า

ยังไม่ได้เจ้าค่ะ

นั่นนะซิ  แล ้วหนูจะไปท�าให ้พ ่อท�าทาน  

รักษาศีลได้อย่างไร ขนาดตัวหนูเอง หนูยัง 

ท่านอาจารย์พอมีอุบายอะไรไหมคะ หนูอยากให้พ่อรักษาศีลถาม

ถาม

ถาม
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หนูไม่ทราบค่ะ สุขบ้างทุกข์บ้างมั๊งคะ

แล้วใครเป็นคนท�าให้เขาสุขหรือทุกข์ล่ะ

พ่อหนูเองค่ะ

แล้วหนูไปบอกให้เขาท�าทานได้หรือเปล่า

หนูไปบอกให้เขารักษาศีลได้หรือเปล่า 

ทาน พอจะบอกให้ท�าได้ แต่รักษาศีลคงบอกไม่ได้เจ้าค่ะ

ไม่ได้แล้วจะท�าอย่างไร

บังคับให้ตัวเองท�าไม่ได้ แล้วหนูจะไปบังคับให้คนอ่ืนเขาท�าได้อย่างไร  

เข้าใจไหม แต่ละคนก็มีความสามารถมีความเห็นไม่เหมือนกัน เขามีความเห็น

ว่าบุญไม่ต้องท�า ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ เขามีความสุขของเขาอย่างนั้น เราจะ 

ไปทุกข์กับเขาท�าไมในเมื่อเขามีความสุข พ่อหนูทุกข์หรือสุขตอนนี้

ถาม

ถาม

ถาม
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เราก็เลยถามกลับไง

ท�าอะไรไม่ได้เจ้าค่ะ

รู ้ จักค�าว ่าอนัตตาไหม นี่แหละ อนัตตา  

ก็คือไม่อยู่ในวิสัยของเราท่ีจะไปท�าอะไรได้  

จึงเรียกว่าอนัตตา ของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

พอเราอยากจะท�าอนัตตาให้เป็นอัตตา มันก็ทุกข์ เพราะมันเป็นไปไม่ได้  

อยากให้ของต่างๆ มันเป็นไปตามใจเรามันไม่ได้หรอก บางอย่างก็ท�าได ้ 

บางอย่างก็ท�าไม่ได้ ท�าได้ก็ท�าไป ท�าไม่ได้ก็ต้องหยุดท�า เหมือนตอนนี้บอก 

ให้ฟ้าหยุดร้องได้หรือเปล่า

ไม่ได้เจ้าค่ะ

ท�าไมไม่อยากให้ฟ้าหยุดร้องละ

หนูก็เลยมาถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะถาม

ถาม

ถาม
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มันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ค่ะ

พ่อกับเราก็ไม่เกี่ยวกัน เราไปเกี่ยวกับเขาเอง 

ต่างหาก เขาก็เป ็นคนรู ้จักกันเท่านั้นเอง  

คนท่ีมีความสัมพันธ์กันแต่เขาก็เป็นเหมือนท้องฟ้านี่แหละ เราก็ไม่สามารถ 

ที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เพราะความเกี่ยวกันมันเลยท�า 

ให้เราทุกข์ เพราะถ้าไม่เกี่ยวกันเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม ถ้าเขาเป็นคนอ่ืนเราก็ 

ไม่ทุกข์ไม่ใช่ นี่เราทุกข์เพราะอะไร เพราะเราอยากนี่เอง ถ้าเราไม่อยาก 

เราจะทุกข์ไหม ก็อย่าไปอยากซิ อยากก็ไม่ได้ดังใจอยากแล้วไปอยากท�าไม

“ท�าดีที่สุดแล้ว ท�าได้เท่าไหร่ก็เท่านัน้ อย่างตอนนีม้ันมืด
อยากจะท�าให้มันสว่างได้ไหม ถ้าไม่ไปอยากให้มันสว่าง
ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม ถ้าอยากให้มันสว่างเราก็เดือดร้อน 

ต้องดูความอยากของเรา”

เวลาไม่สบายใจ ถามว่าตอนนี้เราก�าลังอยากกับอะไร แล้วเราท�าอะไรได ้

หรือเปล่า เราท�าตามที่เราอยากได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้อย่าไปอยากไม่ดีกว่าหรือ 

เมื่อไม่อยากแล้วเราก็จะเฉยๆ ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ ถ้าอยากแล้วก็เดือดร้อน 

ถาม
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 เหมือนพระพุทธเจ้าแก้ให้องคุลิมาล พระพุทธเจ้าแก้ได้ หรือเอาตัวอย่าง 

องคุลิมาลไปใช้กับพ่อดูซิ เอาเร่ืองตัวอย่างองคุลิมาลไปเล่าให้ฟังก็ได้  

องคุลิมาลร้ายกว่าพ่ออีก ฆ่าคนมาแล้วตั้ง ๙๙๙ คน พอเจอพระพุทธเจ้า 

บอกนั่นไม่ใช่ทางไปสู่ความสุข ทางไปสู่ความทุกข์ ทางไปสู่นรก พอองคุลิมาล 

ได้ยินเท่านี้ก็ตกใจ ไปบอกพ่อบอกท�าบาปเป็นทางไปสู่นรกนะพ่อ จะบอกได้ 

หรือเปล่า เดี๋ยวบอกแล้วโกรธกลับมาจะท�าอย่างไร เป็นลูกก็ไปสอนพ่อไม่ได้ 

อีกแหละ นอกจากพ่อถามก็บอกได้ ถ้าพ่อถามหนูมาวัดแล้วได้เรียนรู ้ 

อะไรบ้าง พูดไปเลยว่าเรียนรู้ว่าท�าบาปแล้วทุกข์ ท�าบุญแล้วสุข ถ้าไม่เชื่อ 

เร่ืองนรกเร่ืองสวรรค์ก็เอาเร่ืองสุขเอาทุกข์แทน ไม่ต้องไปพูดเร่ืองนรก 

เร่ืองสวรรค์ก็ได้ ถ้าท�าบุญแล้วจะมีความสุข ถ้าท�าบาปแล้วจะมีความทุกข์  

แล้วก็ท�าอะไรไม่ได้อยู ่ดี ของทุกอย่างเขามีเหตุมีป ัจจัยมีวาระของเขา  

เหตุปัจจัยท�าให้เขาเป็นอย่างนี้ เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าอยากจะแก้เขาก็ต้อง

ไปแก้ที่เหตุปัจจัยของเขา ปัจจัยของพ่อก็คือความหลง เห็นผิดเป็นชอบ 

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มี เห็นว่ากรรมไม่มี ท�าบุญ 

ก็เท่ากับท�าบาป ไม่มีผลต่างกัน ท�าบาปดีกว่าสนุกกว่า หนูต้องไปแก้ท่ีตรงนั้นซิ  

แก้ที่ความเห็นผิดเป ็นชอบของเขา ท�าบาปมันมีโทษ ท�าบุญไม่มีโทษ  

แก้ได้ไหมละ 
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ถ้าพ่อเขาบอกฉันท�าบาปฉันก็มีความสุขจะท�าอย่างไร ฉันกินเหล้าฉันก็ม ี

ความสุข ฉันโกหกเมียก็มีความสุข มันก็ต้องปล่อยเขาไปใช่ไหม ตัวหนู 

ก็ต้องดูตัวหนูเอง หนูก�าลังทุกข์ ท�าไมหนูไม่แก้ความทุกข์ของหนูก่อน หนูไป 

แก้ความทุกข์ของคนอื่นท�าไม ยิ่งแก้ความทุกข์ของคนอื่นความทุกข์ของ

ตนยิ่งมีมากขึ้นไป ต้องแก้ความทุกข์ของตัวเองก่อนซิ เป็นหมอรักษาตัวเอง 

ไม่ได้แล้วจะไปรักษาคนอื่นได้อย่างไร ใช่ไหม หัดรักษาตัวเองให้ได้ก่อน  

รักษาตัวเองได้แล้วค่อยไปรักษาคนอื่น เข้าใจหรือยัง

(ธรรมะบนเขา (สนทนาธรรม) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
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ปรนนิบัติ
พระอรหันต์

๕
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ขออุบายวางใจเนื่องจากมีภาระที่ต้องเลี้ยงแม่ ซ่ึงเป็นคนแก ่

เจ้าอารมณ์ เวลาถูกแม่ดุด่า มักคุมสติไม่อยู่ค่ะ

ก็ให้คิดว่าเราก�าลังปรนนิบัติพระอรหันต  ์

ก็แล้วกัน พ่อแม่ของเราพระพุทธเจ้าบอกว่า

เป็นพระพรหม เป็นพระอรหันต์ของลูก ๆ  เราต้องคิดถึงเวลาที่แม่เลี้ยงเราบ้าง  

เราปวดท้องฉี่ตอนกลางคืนกี่โมงกี่ยาม เราก็ร้องลั่นออกมาปลุกพ่อแม่ที ่

ก�าลังนอนหลับให้ตื่นขึ้นมาพาเราไปฉี่พาเราไปขับถ่าย ทีนี้ถึงเวลาที่พ่อแม่เขา

เป็นแบบเราตอนที่เป็นเด็กๆ แล้ว เราก็ต้องท�าหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่านไป  

ท่านเลี้ยงเราได้ เราก็ต้องเลี้ยงท่านได้

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ”สักแต่ว่า„)

ถาม
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๖
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คุณแม่ของเพื่อนตอนนี้ป่วยอยู่ หมอแนะน�าให้บริหารร่างกาย 

เพื่อนก็พยายามจะให้แม่ท�า แต่แม่ไม่ยอมท�า เพ่ือนจะบังคับแม่

ตลอด ก็เลยกลุ้มใจ ฝากกราบเรียนถามว่าควรจะท�าตัวอย่างไร

ควรท�าตามใจแม่ อย่าท�าตามใจเรา

แต่เพื่อนอยากให้คุณแม่หาย

อย่าไปอยาก ท�าตามเหตุตามผล บอกให้แม่

ท�าแล้ว ถ้าไม่ท�าก็จบ เป็นเร่ืองของแม่ ไม่ใช่

เร่ืองของเรา

จะเป็นกรรมกับแม่ไหมคะ

ถ้าบังคับแม่ มีเร่ืองกับแม่ ก็เป็นเวรเป็น 

กรรมกัน ควรจะรับใช้แม่ ตามใจแม่ บอก

แม่แล้ว ถ้าไม่ท�าก็เร่ืองของแม่ ถ้าเคี่ยวเข็ญแม่จะเป็นเวรเป็นกรรม ถึงแม้จะ

ถาม

ถาม

ถาม
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เพราะต่างคนต่างจะเอาชนะกันก็เลยโกรธกัน 

เกลียดกัน ถ้าต่างคนต่างถอย ต่างคนต่างอยู่  

ไม ่เคี่ยวเข็ญบังคับกัน ก็จะไม ่มีป ัญหาต่อกัน แทนท่ีจะท�าตัวเป ็นลูก 

กลับท�าตัวเป็นแม่ จะสอนแม่บังคับแม่ให้ท�าอย่างนั้นท�าอย่างนี้ ไม่ใช่หน้าที่ 

ของเรา หน้าที่ของเราเป็นคนรับใช้ แม่เป็นเจ้านาย แม่ต้องการอะไร ถ้าไม่ผิดศีล 

ผิดธรรม ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ก็เอามาให้ท่าน ถ้าผิดศีลผิดธรรม เช่น

เอาเบียร์มาสักขวด ก็ไม่ต้องเอามาให้ ท�าให้ท่านมีความสุขถึงจะเป็นบุญ  

ท�าให้ท่านมีความทุกข์ ถึงแม้จะถูกใจเราก็เป็นบาป

(กัณฑ์ที่ ๔๕๗ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

”เติมก�าลังใจ„ (จุลธรรมน�าใจ ๓๓)

แต่คุณแม่จะเคียดแค้นเขา

อยากให้ท่านหาย แต่ความอยากเป็นกิเลส เรามีหน้าที่เลี้ยงดูท่านรับใช้ท่าน 

ต้องเอาใจท่าน เอาตัวท่านเป็นใหญ่ ไม่ใช่เอาความอยากของเราเป็นใหญ่  

ต้องเอาความสบายใจของท่านเป็นใหญ่

ถาม
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 คนที่ทุกข์ตอนนี้
ไม่ใช่เเม่แล้ว 
เรานัน่แหละ

เป็นคนทุกข์เอง

๗
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แม ่ป ่วยหนักร ้องไห ้ตลอดเวลาเพราะได ้ รับทุกขเวทนา 

ทางกายมาก ซ่ึงแม่ไม่มีที่พ่ึง ไม่เอาธรรมะเลย บอกให้แม่ 

สวดมนต์ในใจแม่ก็ไม่เอา เอาแต่ร้องไห้บ่นอยากตายอย่างเดียว ในฐานะที่

เป็นลูกควรท�าอย่างไรดี

ก็ท�าใจนั่นแหละ คนที่ทุกข ์ตอนนี้ ไม ่ใช ่ 

เเม่แล้ว เรานั่นแหละเป็นคนทุกข์เอง ถ้าเรา

ท�าใจว่ามันเป็นเร่ืองของเขา เราก็บอกวิธีเขาแล้ว ถ้าเขาไม่ท�าเขาก็ต้องรับ 

ผลของการกระท�าของเขาไป เราก็ท�าอะไรไม่ได้ เรามาทุกข์แทนเขา เราก็ทุกข์

ไปเปล่าๆ ถ้าเราท�าใจเราก็จะไม่ทุกข์

แม่ไม่ปล่อยวางเลยค่ะ ยังบ่นยังอาละวาด ยังห่วงโน่นนี่นั่น  

โทสะแรงมาก แม่เป ็นคนแบบนี้อยู ่แล ้ว แต่พอป่วยก็ยิ่ง

อาละวาดหนักกว่าเดิม หนูกลัวว่าถ้าแม่จากไปในสภาพแบบนี้

คงไม่ดีแน่ หนูจะช่วยแม่ได้อย่างไรดีคะ

ถาม

ถาม
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หนูว่าแม่ไม่ปล่อยวาง หนูก็ไม่ปล่อยวาง

เหมือนกันแหละ ดังนั้นหนูปล่อยวางก่อน

ส่วนแม่ก็ให้เขาปล่อยของเขา เขาไม่ปล่อยก็เร่ืองของเขา แต่หนูปล่อยได ้

ท�าไมหนูไม่ปล่อย

ก็นั่นแหละให้ปล่อยวางไง ให้พิจารณาว่าเป็น

สัพเพ ธัมมา อนัตตา เป็นเรื่องกรรมของสัตว์ 

อนัตตา ก็คือเราไม่สามารถที่จะไปท�าอะไรได้ 

ถ้าเราท�าได้ก็ท�าไป ถ้าท�าไม่ได้ก็ต้องปลงไป

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ”ผลประกอบการชีวิต„)

หนูสงสารแม่ค่ะ โดยเฉพาะเวลาท่ีแม่ร ้องไห้เพราะความ 

เจ็บปวด หนูรู้สึกแย่ที่ช่วยอะไรแม่ไม่ได้ ควรวางใจอย่างไรดีคะถาม
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อยากบวช
แต่พ่อแม่ไม่อนุญาต

๘
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ในชีวิตประจ�าวันของเราพยายามให้มีสติอยู่กับกาย ทีนี้ฆราวาส

บางทีมันก็มีกิจการงานหน้าท่ี มันก็อาจจะไม่อยู่กับกายตลอด

เวลา อย่างนี้มีวิธีแก้

ถาม

ก็ต้องไปบวชเท่านั้นแหละ เป็นฆราวาสท�าไม 

บวชดกีว่าเยอะแยะ คณุจะเอาท้ัง ๒ อย่างด้วย

ไม่ได้ จะเอาเงินด้วยและจะเอาธรรมะด้วย  

มันไปด้วยกันไม่ได้หรอก ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องเลือกเอา

ถ้าจะเอาธรรมะก็ต้องทิ้งเงินทอง ท้ิงความสุข

ทางโลกไป ถ้าจะเอาท้ัง ๒ อย่างกค็ร่ึงๆ กลางๆ  

จะร้อนก็ไม่ร้อน จะเย็นก็ไม่เย็น คนเขาถึงบวชกันไง เข้าใจไหม ตอนต้นเขา

ก็เป็นฆราวาสเขาก็ปฏิบัติในฐานะของฆราวาส พอปฏิบัติไปแล้วเขาก็จะรู้

ขอบเขตว่ามันเต็มท่ีแล้ว อยู่อย่างนี้ก็จะไม่ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ เหมือนกับเรา

ปลูกต้นไม้ในกระถาง ปลูกไปแล้วต่อไปก็จะรู้ว่ามันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้หรอก 

ถ้าอยากจะให้ต้นไม้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเอาออกจากกระถางเอาออกไปลงดิน

ถาม
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ทีนี้ปัญหาคือพ่อแม่อยากให้ด�าเนินชีวิตทางโลก แต่เราก็อยาก

จะมาทางธรรม อย่างนี้มันค้านกันอยู่

ก็เราเป็นเรา พ่อแม่ก็เร่ืองของพ่อแม่ 

เร่ืองของเราก็เรื่องของเราซิ

อย่างนี้ถ้าจะบวชก็ต้องให้พ่อแม่อนุญาต

ถ้าโตแล้วไม่ต้องก็ได้หรอก ที่เขาให้พ่อแม่

อนุญาตนี้หมายถึงยังเด็ก กลัวจะถูกหลอก

ลวงไป

อย่างนี้ไม่ต้องก็ได้ แล้วอุปัชฌาย์จะว่าไหมครับ

ก็ลองไปดูซิ ที่เขาให้พ่อแม่อนุญาตก็กลัวว่า

จะถูกหลอกหรืออะไรมา คุณบรรลุนิติภาวะ

คุณเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังต้องให้พ่อแม่มาอนุญาตท�าไม

ถาม

ถาม

ถาม
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ถ้าคุณอยากจะบวชจริงๆ ปัญหานี้จะไม่เป็น

ปัญหาหรอก คุณอยากจะได้อะไร ปัญหา

ต่างๆ นี้คุณสามารถหาวิธีข้ามมันไปได้ ก็ลองไปถามถ้าผมโกหกนี้ ผมบวช

แล้วจะจับผมสึกได้หรือเปล่า เขาก็จับเราสึกไม่ได้พอเราบวชแล้ว จะจับเรา

สึกได้ก็ต่อเมื่อเราไปท�าปาราชิก ๔ เท่านั้นเอง

ที่วัดนี้ก็บวชได้ใช่ไหมครับถ้าพ่อแม่ไม่ยอม

ก็เราบอกแล้วไง ชี้โพรงให้กระรอกแล้วก็ยัง

ฟังไม่รู้เร่ือง จะให้เราบอกตรงๆ มนัไม่ได้หรอก  

เข้าใจไหม อย่างทีเวลาไปโกหกเมียว่าไม่ไปเท่ียวอย่างนี้โกหกได้ เวลาจะโกหก

เพื่อไปบวชนี้โกหกไม่ได้ แหมอยากจะรักษาศีลอย่างเต็มที่ข้ึนมา ใช่ไหม คิดดู

โกหกบางอย่างมันไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เขาเรียกว่ากุศโลบาย

ทีนี้ปัญหาคือว่ากลัวพ่อแม่เสียใจอย่างนี้ครับ จะท�าอย่างไรครับ

ถาม

ถาม

บางทีอุปัชฌาย์บอกว่าถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อน  

เหมือนกับพระพุทธเจ้าก็สั่งไว้ว่าถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็คือไม่ยอม

ให้บวช

ถาม
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เราจะท�าอะไรเขาก็ เสียใจอยู ่ดีนั่นแหละ  

ไปกินเหล้าเขาก็เสียใจ ไปเท่ียวเขาก็เสียใจ 

ไปมีเมียน้อยเขาก็เสียใจ ดังนั้นอย่าไปกังวลเร่ืองใจของเขา ถ้าเราท�าความดี  

พระพุทธเจ้า พ่อแม่ก็เสียใจไม่ใช่หรือ พ่อก็เสียใจไม่ใช่หรือ ลูกก็เสียใจ  

เมียก็เสียใจ ถ้าพระพุทธเจ้ากลัวคนอื่นเสียใจ ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เวลา

จะท�าความดีรู้สึกมันมีอุปสรรคเยอะเเยะเลย เวลาจะกินเหล้านี้มันอุปสรรค 

ไม่มีเลย ใครจะมาขวางมาพูดนี้ไม่สนใจเลยใช่ไหม พ่อแม่ขอร้องอย่างไรก็จะ

กินอยู่ดี พอจะบวชพอจะท�าความดีสักหน่อยมีเร่ืองขึ้นมาทันทีเลย

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ”ส่วนประกอบของชีวิต„)
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พ่อแม่เป็นพระอรหันต์

๙
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วันก่อนเพื่อนเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเร่ือง 

พ่อแม่เปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ แต่จิตพ่อแม่ต่างกันกับ 

พระอรหันต์อย่างไร และเราต้องนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อย่างไร

ที่พูดตอนนั้นมันสด ตอนนี้เอามาพูดจะเป็น

สญัญา จะไม่เหมอืนกนั เขาถามว่าท�าไมพ่อแม่ 

ถึงเป็นเหมือนพระอรหันต์ส�าหรับลูกๆ เพราะพระอรหันต์เช่นพระพุทธเจ้า  

มีคุณประโยชน์กับเรามาก ท่านช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ไม่มีใคร 

จะช่วยเราได้นอกจากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ พ่อแม่ก็เป็นเหมือน 

พระอรหันต์ มีคุณประโยชน์กับเรามาก ท่านให้ก�าเนิดเรา จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ 

ต้องมีพ่อมีแม่ การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะมีโอกาส 

หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ยากท่ีจะหลุดพ้นได้ เช่น 

เกิดเป็นสุนัข ก็จะไม่มีทางหลุดพ้นได้เลย พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้

ชีวิตเรา ก็มากเท่ากับพระคุณของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ท่านเป็น 

พระอรหันต์ในทางโลก ส่วนพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ใน 

ทางธรรม ในทางจิตใจ ท่านให้พระนิพพานเรา ให้เราอยู่ในพระนิพพานได้  

พ่อแม่ก็ให้ร่างกายเรามา การมีร่างกายมนุษย์ก็เป็นสิ่งท่ีเลิศท่ีสุดแล้ว ไม่มี 

ภพไหนจะมีคุณค่าเท่ากับภพของมนุษย์

ถาม
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 พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ พูดภาษามนุษย์ ถ้าอยากจะฟังธรรมของ

พระพุทธเจ้า ก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าไปเกิดเป็นช้างเป็นลิงที่ไปอุปัฏฐาก

พระพทุธเจ้า กจ็ะไม่สามารถรับธรรมะทีล่ะเอยีดได้ ไม่ได้รับประโยชน์เท่าท่ีควร  

ถ้าได้เป็นมนุษย์ได้ไปอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าอยู่ ๓ เดือน ถ้ามีบารมีพอที่จะ 

รับธรรมได้ ก็จะหลุดพ้นได้ เช่น พระท่ีได้ไปศึกษากับพระพุทธเจ้า ได้บรรล ุ

เป็นพระอรหันต์เป็นจ�านวนมาก ในสมัยปัจจุบันนี้ พระท่ีได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับ

ครูบาอาจารย์ท่ีเป็นพระอรหันต์ ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากท่าน ก็จะหลุดพ้นได้  

ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ก็จะไม่มีทางหลุดพ้นได้ ปฏิบัติไปจนวันตายก็ไม่มีทาง  

เพราะกิเลสมันเหนือกว่าป ัญญาของเรามาก จึงต้องอาศัยปัญญาของ

พระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ถึงจะช่วยเราได้ นอกจากเป็นพระโพธิสัตว์

เท่านั้นที่จะชนะกิเลสได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น

แล้วไม่มีใครจะท�าได้ ผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีน้อยมาก ถ้าเปรียบกับปุถุชน

คนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ ก็เหมือนเขาวัวกับขนวัว วัวตัวหนึ่งมีเขาวัวอยู ่

คู่เดียว แต่มีขนเป็นร้อย คนท่ีเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นเหมือนเขาวัว สุดยอดของ

มนุษย์มีแค่คน ๒ คนเท่านั้นเองในจ�านวนหลายๆ ล้านคน

 ทีนี้กลับมาตรงท่ีพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ เราจะ 

เกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์เราก็จะไม่ได้พบพระพุทธศาสนา  
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ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ไม่มีทางหลุดพ้นได้ ไม่ได้เป็น

พระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าก็มีพ่อแม่เหมือนกัน ทรงเห็น 

พระคุณของพ่อแม ่  จึงพยายามโปรดท่านให ้บรรลุ เป ็นพระอริยะกัน  

พระพุทธมารดาก็ได้เป็นพระโสดาบันท้ังๆ ที่ท่านตายไปแล้ว แต่ยังอยู่ในฐานะ 

ที่จะรับธรรมได้ ท่านเป็นเทพ ทรงอุตส่าห์โปรดสอนผ่านทางกระแสจิต 

ทางสมาธิอยู่ ๑ พรรษา จนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ส่วนพระพุทธบิดา

ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนจะสวรรคต พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ 

จึงยิ่งใหญ่มาก ไม่มีท่านแล้วจะมีเราได้อย่างไร ถ้าดูแลท่านก็เท่ากับได้

อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เลย เราจึงไม่ควรมองข้ามการดูแล 

คุณพ่อคุณแม่ ถึงแม้จะยากจะล�าบากอย่างไรก็ต้องอดทน ท่านอาจจะจู้จ้ีจุกจิก 

บ่นเร่ืองนั้นบ่นเรื่องนี้ หรือไม่ท�าตามที่เราบอกให้ท่านท�า ก็อย่าไปถือสา บางที

เราห่วงท่านมากจนเกินไปจนกลายเป็นลูกบังเกิดเกล้าไป บังคับพ่อแม่ให้

ท�าอย่างนั้นท�าอย่างนี้ ถ้าท่านไม่ท�าก็ไม่เป็นไร ให้ท่านกินยา ท่านไม่ยอมกิน  

ก็ไม่เป็นไร ให้เดินออกก�าลังกาย ท่านไม่เดิน ก็ไม่เป็นไร ถ้าท่านอยากจะเดิน 

เราก็ช่วยประคับประคองท่าน เราต้องคอยสนับสนุน อย่าไปเป็นเจ้านายท่าน  

บางคนเวลาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท�าเหมือนกับเลี้ยงลูก ท�าให้พ่อแม่อึดอัดใจ  

จนทนอยู่ด้วยไม่ได้ ไปอยู่บ้านคนชราสบายใจกว่า เพราะรักเกินไป แต่ไม่รู้จัก 

วิธีปรนนิบัติพ ่อแม่ ต ้องดูพระท่ีปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เป ็นตัวอย่าง  
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ต้องเทิดทูนเคารพท่านอยู่เสมอ ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟังธรรม ก็จะท�าไปตาม

อารมณ์ พอไม่ได้ดังใจก็โกรธ แล้วก็พาลปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลเลย

(กัณฑ์ที่ ๓๓๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

(จุลธรรมน�าใจ ๙) ”งานภายใน„)
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เหตุผลที่บวช

๑๐
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ขอให้พระอาจารย์เล่าเหตุผลที่บวช

คือตอนต้นอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เลย 

ได้รู ้จักวิธีนั่งสมาธิก็นั่ง ก็ไม่คิดว่าจะบวช

อะไรนะ ก็นั่งเพื่อหาความสุข นั่งแล้วก็มีความสุขก็อยากจะนั่งมากขึ้น อยากจะ 

นั่งมากขึ้นก็เลยต้องลาออกจากงาน ก็เลยลองนั่งสมาธิไปอยู่ปีหนึ่งไม่ท�างาน 

ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่ง ตัดทางโลกไปทุกอย่าง อยู่เหมือนพระอยู่ปีหนึ่ง อยู่กระท่ัง 

เงินหมด เงินหมดก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วจะท�าอย่างไรต่อ เงินหมดแล้ว  

ถ้าจะอยู่แบบนี้ต่อไปมันต้องออกไปท�างาน ต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าน�้า ค่าไฟ  

ค่าอาหาร บ้านไม่ต้องเสียค่าเช่า แต่ถ้าไปท�างานมันก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้  

ถ้าปฏิบัติแบบนี้มันก็ต้องบวช มันก็เลยมีทางเลือก ๒ ทาง ถ้ายังอยากปฏิบัติ

อยู ่มันก็ต้องบวชก็เท่านั้นเอง บวชเพราะอยากปฏิบัติต่อ อยากจะปฏิบัติ 

ให้เต็มที่ทั้งวันทั้งคืนต้ังแต่ต่ืนจนหลับ ปฏิบัติอย่างเดียว เดินจงกรมบ้าง  

นั่งสมาธิบ้าง อ่านหนังสือธรรมะบ้าง กวาดบ้านถูบ้านบ้าง ท�าอะไรจิปาถะ 

เจริญสติไป ก็มีความสุขดีไม่วุ่นวาย ก็มีทุกข์ด้วยไม่ใช่ไม่มี เวลาเผลอเวลา

กิเลสออกฤทธ์ิ มันก็เซ็งเหมือนกัน มันก็อะไรเหมือนกัน บางทีมันก็ออกไป 

ข้างนอกบ้าง แต่มันไม่ได้ไปเที่ยว ไปเปลี่ยนบรรยากาศ ออกไปอยู ่แถว

ถาม
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ชายทะเลบ้าง ตอนนั้นพักอยู ่ท่ีนาเกลือที่ตลาดใหม่อยู ่ซอยข้างไปรษณีย์  

อยู่บ้านก็อึดอัด อยากออกไปข้างนอก บางทีก็ไปแช่น�้าอาบน�้าทะเล ไปนั่งสมาธิ 

กลางแดดอยู ่ชายทะเล ท�าไปอย่างนี้  แต่ไม่ไปหาทางตาหูจมูกลิ้นกาย  

เปลี่ยนที่บ้าง คร้ังหนึ่งก็เคยไปนอนท่ีเกาะล้านเลย ไปก็กะจะอด เอาส้มไป 

โลหนึ่งแล้วเอากล้วยไป อยากจะไปหาท่ีเงียบๆ อยู่ ท�าอย่างนี้มาทั้งปี ได้ปีหนึ่ง 

เงินที่เก็บจากท�างานก็หมด มันก็ต้องเลือกทางแล้วว่าจะต้องท�ายังไงต่อไป  

มันก็ต้องบวชแล้ว ทีนี้จะบวชที่ไหนดี เพราะวัดแถวบ้านมันก็ไม่มีใครปฏิบัติ 

มีแต่งานสวดงานศพงานอะไรต่างๆ แต่เขาก็แนะน�าว่าให้ไปวัดช่องลม  

อยู่ใกล้บ้าน เป็นวัดท่ีมีความเคร่งครัดในพระวินัย มีการศึกษาปริยัติธรรม  

แต่ไม่มีการปฏิบัติ เราก็เลยกราบท่านเจ้าอาวาส ไปเล่าว่าเราได้ปฏิบัติได้ 

ศึกษามาอยู่ปีหนึ่งแล้ว อยากจะบวชเพื่อปฏิบัติ ไม่อยากท่ีจะต้องมาเรียน 

มาสวดมาท�าพิธีอะไรต่างๆ 

 โชคดี พอดีท่านเจ้าอาวาสท่านเพิ่งไปกราบพระทางสายหลวงปู่มั่นมา 

ทางภาคอีสาน ไปกราบหลวงปู่ฝั้น ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านก็ไปเห็นวัดป่า 

ท่านก็มีศรัทธาท่านก็กลับมาท�าวัดป่า ท่านไปมีที่ชาวบ้านถวายให้เป็นสวน  

ท่านเลยไปปลูกกระต๊อบให้พระอยู่ ตัวท่านก็ไปอยู่ วันไหนที่ท่านไม่มีภารกิจ 

ที่วัดท่านก็จะไปปลีกวิเวก ท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะบวชปฏิบัติก็ต้องไปท่ี 

ทางภาคอีสาน ถ้าบวชกับท่าน ท่านบอกว่าต้องอยู่กับท่านอย่างน้อย ๕ พรรษา
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ตามหลักพระวินัย ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ท่ีวัดท่าน ท่ีวัดท่านก็บอกว่าไม่มี

ปฏิบัติ มีแต่ปริยัติมีแต่การเรียน เรียนแล้วก็มีกิจกรรมกิจนิมนต์ต่างๆ งานศพ  

งานสวดอะไรต่างๆ ถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องไปทางภาคอีสาน ไปหาพระสาย

หลวงปู่มั่น ตอนนั้นเป็นคร้ังแรกที่เราได้รู้จัก เพราะตอนที่เราปฏิบัติเราไม่ได้

ใช้หนังสือของไทย เราได้หนังสือมาจากศรีลังกา เป็นหนังสือที่เขาคัดมาจาก

พระไตรปิฎก สติปัฏฐาน ๔ พระสูตรของพระพุทธเจ้า ตอนนั้นมีพระพุทธเจ้า

เป็นอาจารย์ ท่านบอกว่าถ้าอยากไปอยู่ทางภาคอีสานก็ไปบวชที่วัดบวรฯ ได้ 

แล้วสมเด็จญาณฯ ท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่กับอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ก็เลย

ต้องไปวัดบวรฯ ไปก็เลยไปขออนุญาตท่านก็เมตตาบวชให้ บวชเสร็จก็ตอน

ที่อยู่วัดบวรฯ ก็เจอพระชาวต่างประเทศ เขาก็แนะน�าให้ไปวัดป่าบ้านตาด 

วัดหลวงตามหาบัว บอกว่าวัดนี้ดีมากเคร่งมาก ปฏิบัติอย่างเดียว ก็เลยไป 

เขียนจดหมายไปขออนุญาต เขียนไปหาพระชาวต่างประเทศท่ีอยู่ท่ีนั่น ท่านก ็

ไปกราบขอหลวงตาให้ หลวงตาอนุญาตให้ข้ึนไปได้ แต่ให้ไปอยู ่ช่ัวคราว  

ท่านไม่รับถาวร ก็ไป ไปถึงท่านก็บอกอยู่ได้ชั่วคราว ก็อยู่ไปเร่ือยๆ ตอนต้น

ท่านก็ท�าท่าว่าอยู่ไม่ได้นะ อยู่ชั่วคราวนะ ตอนหลังท่านก็บอกว่าอยากจะอยู่ 

ก็อยู่ไปนะ ก็เลยอยู่ไป ๙ พรรษา อยู่ที่นั่นก็มีกฎ ๕ พรรษาแรกก็ไม่ให้ไปไหน 

นอกจากมีกิจเหตุจ�าเป็น พ่อแม่ตายหรืออะไรอย่างนี้ถึงจะไปได้ ถ้าอยากจะลา 

ไปเท่ียวที่นั่นที่นี้ ไปวิเวกที่โน้นที่นี่ ท่านไม่ให้ไป เพราะวัดท่านก็วิเวกดีอยู่แล้ว 
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 พอหรือยังเหตุผลท่ีท�าให้บวช ไม่ได้เพราะอกหักหรอก ไม่เคยมีแฟน  

ไม่เคยสูญเสียอะไร พ่อแม่ก็อยู่ ถ้าจะอกหักก็ไม่รู้จะอกหักตรงไหน จะเสียใจ

ก็ไม่รู้จะเสียใจตรงไหน ถ้าจะถามว่าทุกข์หรือเปล่า ทุกข์อะไร เพราะมันไม่สุข 

เพราะสุขท่ีมีอยู่มันไม่ถาวร มันสนุกเฮฮาปาร์ตี้เดี๋ยวมันก็หมดแล้ว หมดแล้ว

มันก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาอีกแล้ว ต้องเฮฮากันใหม่ มันก็เป็นอย่างนี้ไปเร่ือยๆ 

มันถึงเบ่ือไง เอ..มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้หรือ พอได้อ่านหนังสือธรรมก็พบว่า 

วัดท่านก็เป็นสถานที่ปฏิบัติดีอยู่แล้ว เราก็ต้องการสถานที่อย่างนั้นท่ีเราไป 

อยู่บ้านตาด พอเราได้สถานท่ีแล้วเราก็โอเค เร่ืองอย่างอื่นนี้เราปรับตัวได้ 

อาหารอะไรต่างๆ กฎระเบียบต่างๆ เรารับได้ ขอให้มันมีที่ที่ท�าให้เราสบายใจ

เราก็โอเค มีที่ให้เราอยู่เงียบๆ ที่บ้านตาดสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้ เงียบๆ อย่างนี ้ 

แล้วก็ได้อยู่กับครูอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์มีความรู้ก็ได้รับประโยชน์มาก 

ไม่ต้องคล�าทาง อ่านหนังสือนี้มันก็ยังเหมือนคล�าทางอยู่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มี

หนังสือเลย แต่อ่านหนังสือนี้ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะหลงทางได้ เหมือนคนดู

แผนที่ไม่เป็น เอาทิศเหนือมาพลิกกลับเป็นทิศใต้อย่างนี้ เวลาดูแผนที่ตอนต้น 

มันก็ต้องดูลูกศรก่อนใช่ไหม ลูกศรเขาชี้ทิศเหนืออยู่ตรงไหน ไม่ใช่กลับหัว

กลับหางดู แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นี้ พอเราเดินผิดทาง ท่านก็บอก พอไปติดไหน 

ท่านก็บอก ติดตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ ติดตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะ
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มีนี่หว่า ฝึกนั่งสมาธิดู ถึงรู้ว่า อ๋อ นี่ของจริง มีแล้วเราสบายใจแล้วเราไม่ต้อง

พ่ึงใคร เงินไม่มีก็มีได้ แต่เฮฮาปาร์ต้ีนี้มันต้องมีเงินใช่ไหม พอได้ (สมาธิ) 

คราวนี้ก็ติดใจอยากจะได้มากๆ อยากจะได้ทั้งวันท้ังคืน มันก็ต้องปฏิบัติ 

ทั้งวันทั้งคืน ชีวิตของเรามันไปเองนะ มันไม่มีใครสอน พ่อแม่ก็สอนเราไม่ได้ 

ทางนี้ เพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ที่เรียนในมหาวิทยาลัย ใครเขาก็สอนเราทางนี้ 

ไม่ได้ มันหาของมันเอง มันไปของมันเอง พอได้หนังสือธรรมะเล่มแรกนี ้

มันไปเลย ได้เล่มแรกมาติดใจเลยเขียนจดหมายไปขอเพ่ิม เล่มท่ีต้องเสียเงิน

ก็ซ้ือ เล่มท่ีฟรีไม่ต้องเสียก็เอามาอ่าน อ่านแล้วมันก็ได้ความรู้หลายมิติด้วยกัน

วันท่ีมาถามพระอาจารย์ครับ กลับไปก็คืนนั้นก็โทรไปหาแม่  

พูดถึงเ ร่ืองบวชปรากฏว ่ามีป ัญหา คือผมเหลือแม ่และ 

ลูกคนเดียว พ่อก็ไม่มี เขากลัวว่าเวลาแก่ไปเขาจะไม่มีคนดูแล

โยม

หลวงตาท่านก็ดูแลแม่ท่านได้ เป็นพระ 

ก็ดูแลได้ ไปอยู่วัดสบายจะตาย
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คราวนี้ผมจะออกอุบายว่าจะขอบวชพรรษาเดียวครับ เป็นการ

หลอกเขาไหมครับ

กุศโลบายไม่เป็นไรนี่ หลอกไปท�าบุญ ไม่ใช่

หลอกไปท�าบาปเสียหายตรงไหน หลอก

เมียไปเที่ยวนี้มันบาปนะ ยังหลอกได้ ใช่ไหม เวลาหลอกเมียไปเท่ียวนี ้

ไม่เป็นไร พอหลอกแม่ไปบวชนี้กลัวแล้ว กลัวบาปข้ึนมาแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่ได ้

ท�าบาปสักหน่อย บวชบาปตรงไหน ใช่ไหม

คิดอยู่ครับ คิดเมื่อไม่นาน

ก็หลวงตามหาบัวตอนท่านบวช ท่านคิดจะ

บวชไปตลอดที่ไหน บวชเพราะจ�าใจบวช  

พ่อขอร้องให้บวช พ่อแม่ขอร ้องให้บวช 

เพราะมีลูกหลายคน ไม่มีใครบวชให้สักคน  

ก็หลอกแม่ไปซิว่าบวชให้แม่ ไม่ได้บวชให้ 

ใครหรอก แม่จะได้ขึ้นสวรรค์ พูดไม่เป็นเอง

โยม

โยม
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พูดหลายคร้ัง แต่ว่าคือแม่ผมเขาจะชอบคิดถึงเวลาแก่

เวลาแก่ก็ดูได้นิ ไม่เห็นมีอะไรเลย

เขากลัวว่าถ้าเขาอายุเยอะแล้วเกิดป่วยเกิดอะไรอย่างนี้แล้ว 

ไม่มีคนดูแล เขาจะชอบคิดและกังวลลักษณะนั้น

แล้วคนที่มีลูกเยอะและเวลาป่วยและลูกท้ิง

ท�าไมไม่คิดบ้างละ บางคนมีลูกต้ังหลายคน 

แต่เวลาแก่ไม่มีใครดูแลสักคน มันอยู่ท่ีเราต่างหากว่าเราอยากจะบวชจริง

หรือเปล่าเท่านั้นเอง ถ้าบวชแล้วต่อให้ช้างมีฉุดก็ไม่อยู่ อย่างพระพุทธเจ้า 

เห็นไหม พอท่านตัดสินใจบวชแล้ว มีอะไรมาฉุดก็หยุดไม่อยู่ มันไม่ได้อยู่ 

ที่ใคร มันอยู่ท่ีเรานั่นแหละ ถ้าเราจะบวชซะอย่าง ใครจะมาหยุดเราได้ใช่ไหม  

บวชแล้วเราก็ดูแลแม่ได้ไม่ใช่ว่าดูแลแม่ไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่า  

อาหารท่ีบิณฑบาตมาก็แบ่งให้พ่อให้แม่ได้ ปกติอาหารบิณฑบาตที่ได้มานี้

ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อน ก่อนที่จะไปแบ่งให้ญาติโยมได้ แต่ถ้าเป็นพ่อ 

เป็นแม่ยกเว้น บิณฑบาตกลับมาแบ่งให้พ่อให้แม่ก่อนได้ เอาแม่ไปอยู่วัดได้  

โยม

โยม
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หลวงตามหาบัวท่านก็เอาแม่ไปอยู่วัด แล้วท่านตายไปจิตท่านไประดับไหน

แล้วก็ไม่รู้ ถ้าคุณไม่บวช คุณก็ตกนรกด้วยกันทั้งคู ่ ไม่ตกนรกก็ไปอบาย 

อย่างนี้ ท�าบาปท�ากรรมกันอยู่ โอกาสที่จะไปสูงนี้มันมากไหม แต่เวลามา 

บวชแล้วโอกาสท่ีจะไปสูงนี้มันมากนะ บาปแทบจะไม่ได้ท�าเลย ใช่ไหม ไม่มอง

ทางนี้กัน มองแต่เร่ืองร่างกาย กลัวร่างกายมันจะล�าบากล�าบนไม่มีใครดูแล  

มีคนดูแลมันก็ล�าบาก มันก็ตายเหมือนกันแหละ มันก็เจ็บเหมือนกัน ไม่ม ี

คนดูแลมันก็ตายเหมือนกัน เจ็บเหมือนกัน ขอทานข้างถนนมันก็ตาย  

พระเจ้าแผ่นดินในวังก็ตายเหมือนกัน มันต่างกันตรงไหน ต่อให้มีอะไร

มากมายก่ายกองถึงเวลามันจะตายอะไรหยุดมันได้ละ อยู่ท่ีเรา เรามันยัง 

ไม่พร้อมท่ีจะไป ยังมีกิเลสอยู่

(ธรรมะบนเขา สนทนาธรรม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
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พระพุทธเจ้า
เป็นตัวอย่างที่ดี
ของการออกบวช

๑๑
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ตอนนี้ใจอยากบวชอยากปฏิบัติ แต่ด้วยความเป็นลูกคนเดียว

ของพ่อแม่ จึงต้องท�างานหาเงินและเลี้ยงดูท่าน ท่านก็อยากให้ 

เราแต่งงานมีครอบครัว แต่เราก็ปฏิเสธมาตลอด ท่านไม่อยาก

ให้เราบวช แล้วเราควรท�าอย่างไรถึงจะเดินไปสู่เป้าหมายของเราได้

ก็มีตั วอย ่ างอยู ่ หลายตัวอย ่ างด ้ วยกัน 

พระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง พระราชบิดา 

ก็ไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าบวช อุตส่าห์สร้างปราสาท ๓ ฤดูห้อมล้อมด้วย

ความสุขทางร่างกายอย่างเต็มท่ี แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเล็ดรอดออกไปนอก

ก�าแพงพระราชวัง แล้วก็ไปเห็นเทวทูต ๔ ถึงแม้มีครอบครัวแล้ว มีภรรยา 

มีลูก แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ต้องออกบวชอยู่ดี นี่ก็กรณีหนึ่ง

ถาม

 อกีกรณีหนึง่ กม็ลีกูของเศรษฐีลูกชายคนเดยีว พ่อแม่มสีมบัตมิากกอ็ยาก

จะให้ลูกอยู่สืบทอดสมบัติ แต่ลูกอยากจะบวช ขอบวชเท่าไหร่ก็ไม่อนุญาต  

ลูกก็เลยอดข้าว ถ้าไม่ให้บวชก็จะไม่กินข้าว พออดไปหลายๆ วันเข ้า 

พ่อแม่กลัวว่าจะตาย ก็ไปเรียกร้องให้เพื่อนฝูงมาช่วยกล่อม กล่อมอย่างไร 

ก็ไม่ยอมฟัง ไม่ยอมเลิกอดอาหาร จนที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมอนุญาตให้ไปบวช  

อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่เราสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินของเราได้ 

อยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่า หรือเราอยากเฉยๆ อยากให้มันเท่ๆ เท่านั้นเอง
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พระพุทธเจ้าบาปตรงไหน

บาปตรงที่ท�าให้พ่อแม่เสียใจ ทุกข์ใจ

ก็เพราะเขาโง่ เขาไม่ฉลาดไง คนฉลาดก็ 

ไม่ได้ไปท�าให้เขาทุกข์ เขาทุกข์ของเขาเอง  

เห็นสุนัขฉี่ยังทุกข์เลยอย่าว่าแต่คนบวช ถ้าคนจะทุกข์เห็นอะไรมันก็ทุกข์

ได้ทุกเร่ืองแหละ ดังนั้นเราอย่าไปสนใจเร่ืองของความทุกข์ของคนอื่น  

ถ้าตราบใดมันไม่เกิดจากการที่เราไปท�าร้ายร่างกายเขา หรือไปท�าผิดศีล 

ผิดธรรมกับเขาแล้วไม่ถือว่าผิด แต่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ สมมุติว่า 

พ่อแม่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไม่มีใครเลี้ยงดู ถ้าเราไปบวชเขาตายแน่ๆ 

อย่างนี้เราก็ไปไม่ได้ หรือไปก็ต้องเอาเขาไปด้วย บวชแล้วพระพุทธเจ้า 

อนุญาตว่าอาหารท่ีได้จากการบิณฑบาตนี้เอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ อย่างนี้ 

ก็ยังไปได้อยู่แต่ก็ต้องเอาไปด้วยกัน เอาพ่อแม่ไปอยู่วัดแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่

ด้วยการเป็นพระนี้ พระพุทธเจ้าไม่ห้าม อนุญาต ไม่เสียหาย

แต่ลูกบางคนก็กลัวบาปถาม

ถาม
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มันเกี่ยวกับเร่ืองวิบากกรรมหรือเปล่า ที่มีคนหรือเหตุการณ ์

มาคอยขัดขวางไม่ให้บวช

มันก็มีหลายอย ่ า งจะว ่ า เ ร่ืองกรรมก็มี  

จะว่าเรื่องกิเลสของเราก็มี บางทีกิเลสเรา 

ก็มาขัดขวางก็อ้างโน้นอ้างนี่ไปร้อยแปดพันประการ เราก็ต้องถือพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นหลัก พระพุทธเจ้าบวชได้ พระอริยสงฆ์สาวกบวชได ้

ท�าไมเราจะบวชไม่ได้ ท ่านก็มีพ ่อมีแม่เหมือนเรา ท่านก็มีบุญมีกรรม

เหมือนเรา ท่านก็มีกิเลสเหมือนเรา คิดแค่นี้มันก็จบใช่ไหม เราไม่รู ้จัก 

คิดกัน เพราะว่าเรายังไม่ได้อยากจะบวชจริงๆ เท่านั้นเอง ถ้าอยากจะบวชจริงๆ 

แล้วจะมีอะไรมาขวางได้ เห็นไหมอยากจะได้ผัว พ่อแม่ไม่ให้ ยังหนีตามเลย

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ”ความส�าคัญของสติ„)

ถาม
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บาปก็คือ
การกระท�าร้ายผู้อื่น

๑๒
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แล้วอย่างนี้เราจะบาปไหมครับ อย่างพ่อแม่อย่างนี้เหมือนกัน 

เดินสวนกันไปสวนกันมา

จะบาปได้ไง เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ เราไม่ได้ไป

ท�าร้ายใคร ถ้าไปตีท่านน่ะบาป ไปด่าท่าน 

น่ะบาป แต่ถ้าถึงเวลาจะต้องท�าหน้าท่ีปรนนิบัติท่าน ไม่ท�าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า 

ไม่ได้บุญ ไม่กตัญญู แต่ก็ไม่บาปอีกน่ะแหละ บาปก็คือการกระท�าร้ายผู้อื่น  

แต่ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตอบแทนบุญคุณนี้ก็เรียกว่าไม่กตัญญูเท่านั้นเอง คือว่า 

ไม ่ได ้บุญแต่ไม ่บาป เพราะถ ้า ง้ันเกิดคุณเป ็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล ้ว  

คุณไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ของคุณอย่างนี้ก็บาปสิ มันไม่บาป แต่ไม่กตัญญู 

เพราะมันท�าไม่ได้

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ถาม
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๑๓

กรรมตัดไม่ได้
และความสัมพันธ์กับพ่อแม่

ก็ตัดไม่ได้
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วิธีตัดกรรมกับพ่อแม่ท�าอย่างไรครับ

กรรมน้ีมันตัดไม่ได้	 และความสัมพันธ์

กับพ่อแม่ก็ตัดไม่ได้ เพราะว่าเป็นของที่

มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ตัดพ่อแม่ก็เหมือนกับตัดแขนตัดขาของเรา  

ซ่ึงเราคงจะไม่กล้าที่จะตัดแขนตัดขา ฉันใด เราก็ไม่ควรที่จะไปตัดพ่อตัดแม่  

เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดในโลกนี้ ต่อให้คนเขา 

ให้เงินเรามาเป็นร้อยล้านพันล้าน เงินร้อยล้านพันล้านนี้ก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับ

ชีวิตที่พ่อแม่ให้มากับเรา ถ้าเราไม่มีพ่อแม่ เราก็จะไม่มีชีวิตนี้ ดังนั้นอย่าไป 

คิดในทางนั้นเพราะเป็นความคิดทางกิเลสตัณหา พ่อแม่อาจจะท�าให้เรา 

ไม่พอใจ ไม่สบายใจ แต่เราควรจะมองในแง่ที่ดี พ่อแม่ทุกคนนี้ รักลูก  

อยากจะให้ลูกได้ดี เวลาพ่อแม่เห็นลูกท�าอะไรไม่ถูกต้อง เห็นการกระท�า 

ของลูกจะน�าไปสู่ความเสื่อมเสียต่อความวิบัติต่างๆ ของลูกๆ พ่อแม่ก็ต้อง

ห้ามปราม ต้องคอยเตือน ต้องคอยสั่งสอน ถ้าเรามีกิเลสตัณหามาก เราก็จะ

ไม่ชอบค�าเตือนค�าสั่งสอน เพราะมันจะไปขัดกับกิเลสตัณหาของเรานั้นเอง

ถาม
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 ดังนั้น เราต้องพยายามท่ีจะข่มใจเอาไว้ อย่าให้ความคิดท่ีไม่ดีนี้ 

เกิดขึ้นมากับเราเพราะว่าเป็นการเนรคุณ เป็นการไม่มีความกตัญญูกตเวที  

ผู้ใดไม่มีความกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเนรคุณนี้ จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้า 

รุ่งเรืองได้ เพราะคนอื่นถ้าเขารู้ว่าขนาดบิดามารดายังเนรคุณได้ แล้วคนอื่น 

ที่ไม่มีพระคุณอย่างนั้น ท�าไมจะไม่เนรคุณต่อไป เขาก็จะไม่อยากคบค้าสมาคม 

หรือสนับสนุนช่วยเหลือคนท่ีไม่มีความกตัญญูหรือคนที่เนรคุณ แล้วถ้า 

ไปคิดท�าร้ายพ่อแม่นี้ก็เป็นบาปหนักยิ่งกว่าการไปท�าร้ายผู้อื่น การฆ่าพ่อฆ่าแม ่

นี้ถือว่าเป็นกรรมหนักท่ีสุด เทียบเท่ากับการฆ่าพระอรหันต์ เทียบเท่ากับ

การท�าให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด เทียบเท่ากับการยุยงให้สงฆ์แตกแยกขึ้นมา  

นี่คืออนันตริยกรรม ๕ ประการด้วยกัน ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นกรรม

ที่หนักที่สุดท่ีมนุษย์เราจะสามารถท�าได้ 

 ดังนั้น เราต้องพยายามข่มใจและพยายามร�าลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ 

อยู่เร่ือยๆ อย่างที่มีธรรมเนียมว่าให้เรากราบพ่อกราบแม่หลังจากที่เรากราบ

พระแล้ว ทุกเช้าทุกเย็น ไม่ได้หมายความว่าต้องไปกราบที่หน้าพ่อหน้าแม่ 

เราอยู ่ท่ีไหนเราก็กราบได้ การกราบนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้ร�าลึกถึงพระคุณ 

ของพ่อของแม่ เพื่อที่เวลาที่เรามีความโกรธ หรือมีความเกลียดขึ้นมา เราจะได้ 

มีธรรมะอันนี้มาคอยระงับยับยั้งว่าบุคคลท่ีเราก�าลังโกรธก�าลังเกลียดนี ้
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เป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราล้นฟ้าล้นมหาสมุทร เพราะถ้าไม่มีบุคคลสองคน

นี้แล้ว เราจะไม่มีตัวเราอยู่เป็นอย่างนี้ได้

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ”เติมพลังใจ„)
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ท�าให้ดีที่สุด
เท่าที่เราจะท�าได้

๑๔
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ดิฉันมีปัญหาชีวิต จนปัญญาจะแก้ไข ดิฉันแต่งงานแล้ว และ

แยกออกมาอยู่บ้านเป็นของตนเอง ส่วนแม่เลิกกับพ่อเลี้ยงและ

อยู่กับแฟนใหม่ ซ่ึงขายของเล็กๆ น้อยๆ แม่จะมีปัญหาเร่ืองเงินทองขาดมือ 

บ่อยคร้ังเพราะแฟนใหม่เขาชอบกินเหล้า ขายเอง กินเอง ทุนหายก�าไรหด 

ดิฉันก็จะช่วยเหลือท่านได้เดือนละพันห้า เพราะต้องส่งให้พ่อเลี้ยงอีกพันห้า 

บางคร้ังหนักหนาก็ช่วยเป็นก้อน เคยให้ดิฉันค�้าประกันเงินกู้เพื่อจะลงทุน 

ขายของแต่ก็ส่งค่างวดไม่ได้ ธนาคารจึงมาเรียกเก็บกับดิฉัน หลังๆ มาทุกคร้ัง

ที่มารดาโทรหา ดิฉันรู้สึกหลอนไม่อยากรับโทรศัพท์ เพราะรู้ดีว่าต้องเดือดร้อน 

เงินทองแน่ๆ และที่ส�าคัญคือเขาหลงแฟนใหม่มาก พูดแตะต้องแทบมิได้เลย 

หากมารดาเป็นเช่นนี้ต้องปฏิบัติต่อท่านอย่างไรดีค่ะ

ถาม
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ก็ท�าให้ดีท่ีสุดเท่าที่เราจะท�าได้ เรามีความ

สามารถมากน้อยเพียงไรที่เราพอจะท�าได ้

ก็ท�าไป ถ้าเราไม่สามารถท�าได้เราก็ต้องเจริญอุเบกขาธรรมว่าสัตว์ทั้งหลาย 

มีกรรมเป็นของๆ ตน จะท�าบุญกรรมอันใดไว้ ดีหรือช่ัว จะต้องเป็นผู้รับผล

ของกรรมนั้น เราก็ต้องมีความพอดี คือเราท�าเท่าที่เราท�าได้ ถ้าท�าจนกระทั่ง 

เราเสียหายเดือดร้อน มันก็เกินความพอดีไป นอกจากเราเป็นที่ต้องการ 

ที่จะอุทิศชีวิตของเราให้กับการทดแทนบุญคุณแก่พ่อกับแม่ อันนี้ก็เป็นอีก 

กรณีหนึ่ง ก็สามารถเลือกระดับการทดแทนบุญคุณได้ เอาเท่าที่เราท�าได้พอ 

เราไม่เดือดร้อนก็เป็นระดับหนึ่ง อีกระดับหนึ่งก็ยอมทนทุกข์ยากล�าบาก หรือ

แม้กระทั่งยอมเสียชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดา อันนี้ก็เป็นอีก

ระดับหนึ่ง

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ”เติมพลังใจ„)
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การเลีย้งดูพ่อแม่
ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกัน

๑๕
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ภาระหน้าที่ ท่ีลูกต้องมีต่อบิดามารดา สมมุติว ่าบิดามารดา 

แก่แล้ว แต่เราก็อยากจะออกมาปฏิบัติ ถ้าออกมาปฏิบัตินานๆ 

พ่อแม่ก็จะต้องเหนื่อย คือต้องท�างานบ้านเอง อย่างนี้ถือว่า 

บาปไหมคะ เพราะจริงๆ ชีวิตมันไม่แน่นอน ถ้าจะรอเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนแล้ว

ค่อยออกมาปฏิบัติ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายไปเมื่อไร

การเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่ง

เหมือนกัน ถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ แล้วใครจะ

ดูแลท่านล่ะ ใช่ไหม มันเป็นทางท่ีเราต้องด�าเนินไป ไปทางตรงไม่ได้ ก็ต้อง

ไปทางนี้ก่อน เพราะยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อน ถ้าไม่เลี้ยงท่าน เวลาไปปฏิบัติ

จิตก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ดี เกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองขึ้นมา แล้วก็จะ 

ไม่สามารถปฏิบัติได้ อาตมาคิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคของ

การปฏิบัติ ถ้าเราฉลาดพอก็สามารถจัดการได้ หมายถึงจัดหาเวลาปลีกตัวไป 

ได้บ้าง ไม่ต้องอยูก่บัท่านไปตลอดเวลา นอกจากเป็นเหตจุ�าเป็นจริงๆ ท่านเลีย้งดู

ตัวท่านเองไม่ได้ แล้วไม่มีใครท�าหน้าท่ีแทนได้ ก็ใช้การเลี้ยงดูท่านนี่แหละ  

เป็นเหตุสร้างบุญบารมีไปก่อน เช่น พระอานนท์ ท่านไม่เหมือนกับพระสาวก 

องค์อื่น ท่านได้ปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าถึง ๒๕ ปี ไม่ได้บรรลุธรรม 

ที่สูงกว่าท่ีมีอยู่ในช่วงที่รับใช้พระพุทธเจ้า เป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นเอง  

ถาม
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แต่พระสาวกรูปอื่น พอบวชแล้ว ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว ไม่มีภาระที่จะต้อง

คอยปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ก็ออกไปปฏิบัติตามป่าตามเขาตามล�าพัง ก็ได้ 

บรรลกุนัอย่างรวดเร็ว เยอะแยะไปหมด เป็นวถิชีวีติของแต่ละคน แต่พระอานนท์ 

ก็ได้ประโยชน์มาก การที่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา  

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปเพียง ๓ เดือน ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 

จึงอย่าไปคิดว่าการปรนนิบัติดูแลพ่อแม่เป็นอุปสรรค ถือว่าเป็นทางเดินของเรา 

ดีกว่า ต้องเดินไปทางนี้ก่อน จะท�าให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อจุดหมาย

ปลายทางของเรา ดีกว่าไปแบบชิงสุกก่อนห่าม เข้าใจไหม ถ้าไปแบบชิงสุก

ก่อนห่าม อาจจะไม่สุก แต่จะเละเทะไปเลย เสียไปเลยก็ได้ ปัจจุบันเราอยู่

ที่ไหน เราก็สามารถปฏิบัติได้ในที่นั้นๆ จะได้มากหรือน้อยเท่านั้นเอง แต่อย่า

ไปกังวล การท�าความดีไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนเวลาไหน ถือว่าเป็นการน�าพาให้ได ้

ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปต่อไป

ที่ท ่านอาจารย์พูดอย่างนี้หมายถึงการท�าทุกอย่างก็ถือว ่า

เป็นการปฏิบัติเหมือนกัน

     ใช่

(กัณฑ์ที่ ๒๒๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ (จุลธรรมน�าใจ ๑) ”ภาวนา„)

ถาม



74

แม่จะภาวนาที่บ้าน
ควรเริม่อย่างไร

๑๖
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คุณแม่อายุ ๗๖ แล้วไม่สะดวกไปอยู่วัด จะภาวนาที่บ้าน

ควรเร่ิมอย่างไร

ก็ที่บ้านก็ต้องสงบ คือไม่มีอะไรมารบกวน

ควรจะท�าที่บ้านให้เหมือนวัด คือไม่มีแสงสี

เสียง รูปเสียงกลิ่นรส มายั่วยวนกวนใจ แล้วก็เจริญสติอย่างต่อเนื่อง รักษา

ศีล ๘ และก็เจริญสติ พุทโธๆ เดิน ยืน นั่ง นอน ก็เฝ้า ก็อาการ ๓๒ ดูร่างกาย

หรือว่าจะบริกรรมพุทโธไปก็ได้ เวลานั่งก็หลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธไป  

หรือสวดมนต์ไป อย่าไปคลุกคลี อย่าไปคุยกับคนนั้นคนนี้ อย่าไปเปิดดูทีวี 

อย่าไปกิน ไปดื่ม ในเวลาที่ไม่ใช่ในเวลาที่จะกินจะดื่มอย่างนี้ ถ้าท�าอยู่ที่บ้านได้ 

แต่มักจะเป็นสิ่งท่ียาก เพราะเวลาอยู่ที่บ้านคนเขาจะไม่ถือศีล ๘ กัน คนเขาจะ

ดื่มจะกินกันตามอารมณ์ตามความอยาก อยากจะดื่มเมื่อไหร่ก็ดื่ม อยากจะ 

รับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทาน อยากดูอยากจะฟังอะไรก็ดูฟังไป มันก็จะ

รบกวนผู้ที่จะแสวงหาความสงบ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องสร้างห้องให้แม่อยู่

คนเดียว ห้องปรับอากาศ ไม่มีเสียงเข้าไปรบกวน แล้วก็ขังแม่ไว้ในนั้นเลย 

แม่อย่าออกมานะ แม่อยู่ในนั้นจึงถึงวันพรุ่งนี้ ถ้ามาวัดไม่ได้ก็ต้องท�าบ้าน 

ให้เป็นวัด เข้าใจไหม

ถาม
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 เอ ้า..ไม ่ได ้บังคับกันไง หมายถึงว ่าแม่ต ้องสมัครใจก่อน ถ้าแม  ่

ไม่สมัครใจเขาไม่ท�าหรอก ไม่ต้องกลัวหรอก แต่ถ้าแม่สมัครใจ แม่ไปวัดไม่ได้

แม่อยากจะภาวนา อยากท่ีมีสงบ ก็ให้ลูกสร้างห้องสร้างเรือนรับรองแยกออก 

จากบ้านอีกส่วนหนึ่ง ไม่ให้คนมาวุ ่นวาย มีโยมบางคนลูกศิษย์หลวงตา 

นี่แหละ เขาไปอยู่วัด พอเขาออกจากวัดมา เขาก็ไปท�ากุฏิในบ้านเขา แล้วก็

เขียนป้ายว่านี่เป็นวัด แล้วแกก็จะขังตัวเองอยู่ในบ้านนั่น ภาวนาอยู่ในบ้านนั้น  

ถือศีล ๘ ในบ้านนั้น ก็จะเป็นเหมือนกุฏิวัดเลย จะไม่มีทีวีไม่มีอะไรต่างๆ  

อันนี้ก็อยู ่ท่ีเรา ถ้าเราไปวัดไม่ได้ เราก็สร้างวัดขึ้นมาในบ้านเราก็ได้ ไม่มี

กฎหมายห้าม ถ้าเราไม่ไปตั้งชื่อวัดเท่านั้นเอง 



77

 วัดกค็อืท่ีสงบ วดัในสมยัพระพทุธเจ้ากค็อืป่าเขานีเ่อง สมยัพระพุทธเจ้านี ้

ไม่มีวัดวาอารามเหมือนสมัยนี้ วัดท่ีแท้จริงต้องเป็นวัดแบบนั้น วัดป่าวัดเขา  

ป่าเขานี่แหละคือวัดของพระอริยเจ้าท้ังหลาย ครูบาอาจารย์ พระอริยเจ้า 

ทั้งหลายมักจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานในวัดแบบนั้น หลวงปู่มั่นก็ไปบรรลุ

ที่ป่าในเชียงใหม่ ไม่มีใครท่ีจะไปบรรลุในบ้านกันหรอก น้อยคน ดังนั้น 

ถ้าเราอยากจะบรรลุ อยากจะปฏิบัติธรรม ก็ต้องหาที่เป็นวัดจริงๆ ถ้าหาไม่ได ้

ก็ต้องสร้างวัดจริงๆ ขึ้นมาในบ้านเราก็ได้ สร้างห้องข้ึนมา แล้วก็ปิดการรับรู้ 

เร่ืองราวต่างๆ ท้ังหมด แล้วก็คอยควบคุมใจของเรา ควบคุมความอยาก 

ของเรา ท�าใจให้สงบให้ได้ ดับความอยากให้ได้ ก็จะบรรลุได้ 

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ”ศัตรูของนักบวช„)
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ดูแลแม่
ในขอบเขตของ
ความจ�าเป็น

๑๗
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าพ่ีน้องกับแม่ไม่ดีเท่าที่ควรตลอด 

๒๐-๒๕ ปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าและพ่ีน้องต่างมีครอบครัวกัน 

หมดแล้ว แยกบ้านอยู ่กับแม่เพราะกลัวว่าจะทะเลาะกับเเม่ แต่ก็ส่งเสีย 

เลี้ยงดูแม่เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท แม่มีกิเลสมาก ยังอยากได้ อยากมี อยากเป็น  

และชอบเปรียบเทียบกับบ้านอื่นที่เขารวยกว่า ข้าพเจ้ากับพ่ีน้องฟังแล้วก็ได้

แต่เงียบ เพราะกลัวจะเป็นบาป ปกติเราก็จะพาเเม่ไปเที่ยวต่างประเทศปีละ 

๒ คร้ัง แต่เป็นรอบๆ ประเทศไทย แต่เเม่เห็นเพ่ือนบ้านจะไปเที่ยวยุโรปและ

ขอเขาไปด้วย โดยบอกบริษัททัวร์ให้มาเก็บค่าใช้จ่ายที่ลูก ซ่ึงภาระมาตกหนัก

ที่ข้าพเจ้า ลูกๆ ไม่มีใครชอบท่ีแม่ท�าแบบนี้ อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่า

ข้าพเจ้าและพี่น้องควรท�าอย่างไร ปฏิบัติอย่างไรกับแม่ไม่ให้เป็นบาปกรรม

ต่อกัน ไม่ทุกข์ใจต่อกัน

คือการจะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นนั้นท่านสอนว่า

ให้อยู่ในขอบเขตของความจ�าเป็นและความ

เป็นไปได้ ความจ�าเป็นก็คือการดูแลด้วยปัจจัย ๔ นี่เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีพท่ีทุกคนจะต้องมี ถ้าคุณแม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปัจจัย ๔ เราก็ควร 

ที่จะหามาให้ท่าน แล้วหามาตามความเหมาะสมกับฐานะของเรา เรามีฐานะ 

ถาม
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ที่จะซ้ือของในระดับไหนก็ซ้ือมาในระดับนั้น ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องซ้ือในระดับดี

ที่สุด ถ้ามันเหนือความสามารถของเรา 

ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมมาได้ ๗ ปี แต่ไม่ก้าวหน้า อยู่แค่เบื้องต้น  

เคยได้ยินค�ากล่าวว่าจะต้องอโหสิกรรมล้างเท้ามารดาถึงจะ 

มีดวงตาเห็นธรรม อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงเท็จ

ประการใด

 การไม่ได้ท�าให้ดทีีส่ดุเกนิความสามารถของเรานีไ้ม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใด  

ไม่ได้เป็นความไม่กตัญญูกตเวทีแต่อย่างใด แต่เป็นธรรม ก็คือเป็นเหตุเป็นผล  

เพราะรู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักความสามารถของตน และรู้จักความต้องการ

ของผู้อื่นว่าสิ่งไหนให้กับเขาแล้วเขาอยู ่ได้ เขาไม่เดือดร้อน ก็ถือว่าใช้ได้  

ส่วนอ่ืนนี้ถ้าเราไม่สามารถท�าให้เขาได้ แล้วเขาไม่พอใจ เขาไม่สบายใจ  

เขาโกรธเรา เขาด่าเรา เราก็ท�าใจเฉยๆ ไว้ ถ้าเขาเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรา 

เราก็นิ่งเฉยไว้ ยกให้เขาคนหนึ่ง ถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเรา การไปพูด 

ไปว่าไปเถียงกันนี้จะท�าให้เสียความกตัญญูไป

ถาม
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ไม่จริงหรอก เพราะว่าถ้าล้างเท้าแล้วบรรลุได ้

ป่านนี้ก็บรรลุกันหมดแล้ว ง่ายจะตายไป  

ล้างเท้ามันจะไปยากตรงไหน ท่ีมันยากก็คือมันต้องไปปลีกวิเวกไปภาวนากัน 

เรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเอง จึงท�าให้เรายังไม่สามารถบรรลุถึงผลได้  

ถ้าเราปลีกวิเวกแล้วปฏิบัติอย่างเต็มท่ีแล้ว รับรองได้ว่าภายใน ๗ ปีนี้จะ 

ไม่เป็นสิ่งที่เกินเลยเถิดไป สามารถได้ผลอย่างแน่นอน ผลอยู่ที่เหตุ เหตุก็คือ 

การปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ”ทางเลือก„)
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ท�าแบบที่พระพุทธเจ้า
ท�ากับพระพุทธมารดา

๑๘
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วันนี้เป็นวันครบรอบ ๑๑ ปีที่แม่โยมเสียชีวิต ป่วยด้วยโรค 

อัลไซเมอร์และเสียชีวิตด้วยอาการส�าลักอาหาร ในตอนที ่

มีชีวิตอยู่ แม่เป็นคนขี้เหนียวมากและมีมิจฉาทิฏฐิ ไม่ชอบเข้าวัด  

ไม่ชอบท�าบุญ แต่ช่วงท้ายของชีวิตก็เปลี่ยนไป ลูกๆ พาเข้าวัดท�าบุญท�าทาน 

มากพอสมควร โดยเฉพาะถวายเงินและทองกับหลวงตา บัดนี้แม่ก็ได  ้

เสียชีวิตไปแล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ค�าถามข้อที่ ๑ ในฐานะที่

โยมเป็นลูก โยมท�าทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมาโดยตลอด 

โยมจะสามารถช่วยเหลือตอบแทนบุญคุณของแม่ให้ดีที่สุดได้อย่างไรคะ

ก็ต้องท�าตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงท�าให้กับ

พระพุทธมารดา คือเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติ

ให้ตนเองได้บรรลุธรรม มีพลังจิตท่ีสามารถจะหยั่งทราบได้ว่าตอนนี้แม่อยู่ 

ตรงไหน เมื่อรู้ว่าแม่อยู ่ตรงไหนก็ส่งกระแสจิตไปติดต่อกับแม่และก็สอน

ธรรมให้กับแม่ ถ้าแม่มีสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธาเชื่อฟัง ก็จะสามารถบรรลุเป็น 

พระโสดาบันได้ ก็จะสามารถตอบแทนบุญคุณของแม่ได้หมดเลย คือการท�า 

ให้แม่ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบาย และได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพาน 

จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ไม่เกินภายใน ๗ ชาติ

ถาม
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กราบขออนุญาตถามว่า ถ้าปัญหานี้เป็นปัญหาของพระอาจารย์  

พระอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือว่าตอบแทนพระคุณ 

ของแม่อย่างดีที่สุดเจ้าคะ

 ก็ท�าตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ”ทางเลือก„)

ถาม
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ควรคุยกันก่อน

๑๙
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ถ้าคนป่วยไม่อยากจะรักษาต่อเพราะจะสิ้นเปลืองเงินทอง 

ท�าให้ลูกหลานล�าบาก อย่างนี้เป็นการท�าลายตัวเองไหมคะ

เป็นกิเลสถ้าเสียดายเงินทอง

แล้วลูกหลานที่เห็นว่าสมควร

กิเลสเหมือนกัน เพราะเสียดายเงิน

เหมือนกัน

ก็ต้องปล่อยให้รักษาต่อ

ควรพูดกันก่อนจะดีกว่า จะเอาอย่างไรเวลา

ไม่สบาย จะให้รักษาถึงขั้นไหน จะให้จ่าย

เท่าไหร่ พูดกันให้รู้เร่ืองไปเลย แต่ก็ไม่กล้าพูดกัน พอพูดก็หาว่าสาปแช่งกัน  

พอถึงเวลาก็มีปัญหา อย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรไม่ต้อง

เอาเข้าโรงพยาบาล ท่านสั่งไว้ล่วงหน้าก่อน อยู่ท่ีคนเจ็บคนที่จะตายว่าต้องการ

ถาม

ถาม

ถาม



87

อย่างไร ถ้าต้องการรักษา มีปัญญารักษาก็รักษาไป ถ้าไม่ต้องการรักษา 

ก็ไม่ต้องรักษา ควรจะคุยกันก่อน จะให้ส่งโรงพยาบาลไหม จะให้ผ่าไหม  

จะรักษาถึงขั้นไหน พูดกันเลย อย่าไปคิดเร่ืองเงินเร่ืองทอง ส่วนใหญ่พอพูดถึง

เร่ืองเงินเร่ืองทองกเ็ป็นกเิลสไป ถงึเวลาจริงๆ เงินทองไม่น่าจะเป็นเหต ุท่านสอน 

ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิต สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ครูบาอาจารย์ท่าน 

สละชีวิตเพื่อรักษาความสงบของจิตใจ ไม่ต้องวุ่นวาย เข้าโรงพยาบาลเหมือน

เข้าโรงฆ่าสัตว์ ท้ังผ่าท้ังตัด ทั้งท่ิมทั้งแทง วุ่นไปหมด สู้นอนสงบอยู่ในกุฏิ  

ดีกว่า ให้หมดลมหายใจไป กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน

(กัณฑ์ที่ ๓๖๙ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

(จุลธรรมน�าใจ ๑๐) ”เวทนา„)
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๒๐

ถูกความมืดบอด
ครอบง�าจิตใจ
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คุณพ่อของเพื่อนเพิ่งเสียไป คุณแม่ท�าใจไม่ได้ ไม่รู้จะช่วย

อย่างไร

บางอย่างเราก็ช่วยเขาไม่ได้ เพราะเป็นการ

กระท�าของเขาเอง ถกูความมดืบอดความหลง 

ครอบง�าจิตใจ ท�าให้มองไม่เห็นความจริงของชีวิตว ่ามีการพลัดพราก 

จากกันเป็นธรรมดา จิตไม่อยู ่ในปัจจุบัน ไม่เร่ิมต้นชีวิตใหม่ ยังไขว่คว้า

อดีตที่หอมหวานอยู่ อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีก ถ้าตัดอดีตได้ ท�าใจให้อยู่

ในปัจจุบันได้ ก็จะด�าเนินชีวิตไปตามปกติอย่างที่เคยได้ อย่าไปคิดถึงอดีต

ที่ผ่านไปแล้ว เราอยากจะช่วยเขาแต่เขาไม่คิดหาความช่วยเหลือจากผู้อื่น  

มันก็ยาก ถ้าเขาอยากจะหาความช่วยเหลือมันก็ง่าย ปัญหาอยู่ท่ีท�าอย่างไร

ให้เขาอยากจะหาความช่วยเหลือ มีนิทานในสมัยพุทธกาลที่มีแม่ท่ีสูญเสีย

ลูกทารกไป ก็อยากจะให้ลูกฟื้น ไม่ยอมเอาไปเผา ไม่ยอมเอาไปฝัง เก็บไว้

ในบ้าน ร้องห่มร้องไห้ เพื่อนบ้านก็สงสารก็เลยแนะน�าว่ามีคนที่จะช่วยเขาได้  

ก็คือพระพุทธเจ้า เพื่อนบ้านมีอุบายหลอกให้เขาหาความช่วยเหลือ เขาก็ไป 

หาพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าจะท�าให้ลูกเขาฟื ้น แต่ความจริง 

จะทรงช่วยให้เขาหายทุกข์ ทรงตรัสว่าถ้าอยากจะให้ลูกฟื้นก็ไปหาเมล็ดงา

มาสักก�ามือหนึ่ง แต่ต้องมาจากบ้านท่ีไม่มีคนตาย ไม่มีญาติพ่ีน้องตาย ไม่มี

ถาม
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ปู่ย่าตายายตาย ไม่มีพี่ป้าน้าอาตาย ไม่มีลูกหลานตาย ถึงจะใช้ได้ เอามาท�า

พิธีปลุกให้ลูกฟื้นจากความตาย เขาก็ดีใจมีความหวัง รีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน 

ไปเคาะประตูบ้าน ถามว่ามีเมล็ดงาไหม ทุกบ้านก็ตอบว่ามี แต่ทุกบ้านก็มี 

คนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนกัน เคาะทุกประตูบ้านเลยก็ไม่มีบ้านไหนที่ไม่มี

คนตาย ก็ท�าให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าไม่เฉพาะแต่ลูกเขาเท่านั้นที่ตาย คนตาย 

มีทุกแห่งหน รวมทั้งตัวเขาเองด้วย สักวันหนึ่งก็ต้องตาย ทุกคนต้องตายหมด  

ถ้าตายแล้วก็ไม่มีการฟื้นขึ้นมา ตายแล้วก็ต้องตายเลย ก็เลยได้สัจธรรม 

ความจริง ได้ปัญญา ก็หายเศร้าโศกเสียใจ ยอมรับความจริง ยอมเอาลูกไปฝัง 

ไปเผา เร่ืองก็จบ ปัญหาอยู่ตรงท่ีคนท่ีเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือ

หรือเปล่า เห็นเขาสงสารเขา ถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็ท�าอะไร 

ไม่ได้ ก็ต้องปลงอนิจจัง ท�าใจให้เป็นอุเบกขาว่าเป็นกรรมของเขา ถ้าเขามี

ปัญญามีธรรมะก็จะไม่เป็นแบบนี้ ก็จะผ่านไปได้อย่างสบาย ไม่รู้สึกอะไรเลย 

ตายก็เอาไปเผา ชีวิตก็ด�าเนินต่อไป
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๒๑เขาได้บุญ
จากการดูแลเรา
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อย่างคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจะต้องมาดูแลเรา

เป็นกรรมของเขา เราไม่ได้บังคับเขา เขาจะ 

ดูแลเราก็เร่ืองของเขา เขาได้บุญจากการ 

ดูแลเรา ถ้ามองในแง่ดี เรากลับเป็นเหตุที่ท�าให้เขาได้ท�าบุญ ส่วนเร่ือง 

ความเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อย แต่ความเจ็บนี้ 

เราสามารถจะรับมันได้ด้วยการฝึกนั่งสมาธิไปนานๆ เวลาเจ็บก็พยายามท�าใจ

ให้นิ่งให้สงบ อย่าไปวุ่นวายกับความเจ็บ จะไม่เจ็บมาก จะเจ็บเพียงคร่ึงเดียว 

คือเจ็บที่ร่างกายแต่ไม่เจ็บท่ีใจ ถ้าใจไม่เจ็บแล้ว ร่างกายจะเจ็บมากขนาดไหน 

ก็ไม่ส�าคัญ ความเจ็บท่ีใจรุนแรงกว่าเจ็บท่ีร่างกาย เวลาใจกลัวความเจ็บนี่  

จะทรมานมากกว่าร่างกายเจ็บ ถ้าไม่กลัวความเจ็บเสียอย่างจะไม่ทรมานใจ 

ความเจ็บนี่เราสามารถแก้ได้ด้วยการฝึกนั่งสมาธิ แล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บไป 

อย่าไปสนใจ ยอมรับมันเหมือนกับยอมรับเสียงที่ก�าลังดังอยู่นี้ ถ้าไม่ไปร�าคาญ

กับเสียงนั้น มันก็จะไม่สร้างความทุกข์ใจให้กับเรา ความเจ็บของร่างกายก็เป็น

เหมือนกับเสียงนี้ จะเจ็บอย่างไรก็ตามถ้าไม่ไปร�าคาญกับมัน ไม่ไปกลัวมัน 

ไม่ไปอยากให้มันหาย มันก็จะไม่ท�าให้เราทุกข์ใจทรมานใจ ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติ

กับความเจ็บของร่างกายได้แล้ว จะไม่กลัวความเจ็บที่จะเกิดข้ึนในขณะท่ี 

จะตายเพราะเคยผ่านมาแล้ว รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแล้ว เราบังคับให้ความเจ็บ

ถาม
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ทางร่างกายหายไม่ได้ แต่เราห้ามความทุกข์ทรมานใจไม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าท�าใจ

ให้สงบนิ่ง ให้ยอมรับความเจ็บของร่างกาย ไม่ปฏิเสธ ไม่รังเกียจ ไม่อยากให้

ความเจ็บหายไป ความทุกข์ทรมานใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายอีก

หลายเท่าก็จะไม่เกิดขึ้น จะตายได้อย่างสบาย ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกาย

นี้ไม่ใช่ของเรา เป็นเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่ง เป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่ง เมื่อถึง

เวลาที่ต้องโยนท้ิงไปก็ท้ิงมันไป ร่างกายเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเอง  

เมื่อมันเก่าแล้วมันจะขาดก็ท้ิงมันไป ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แล้วเราจะ

ไปกลัวท�าไม ไปทุกข์ท�าไม นี่คือปัญญา เห็นว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกัน

 ต้องแยกใจกับร่างกายให้ออกจากกันให้ได้ ต้องรู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกาย  

เราเป็นใจ เป็นผู้ดูแลรักษา เป็นผู้ปกครองของร่างกาย เราพามันไปท�ากิจ

ต่างๆ พาไปอาบน�้า ไปกินข้าว พาไปหลับนอน ท�าอย่างนี้อยู ่ทุกวันทุกวัน  

แต่เราไม่รู้ว่าเราพามันไป เรากลับไปคิดว่าเราเป็นมัน ปัญหาอยู่ตรงนี้ ต้องแยก 

ให้ออกมาว่ามันไม่ใช่เรา เราคือใจ เป็นผู ้สั่งการ เป็นผู ้ปกครอง ร่างกาย 

เป็นเหมือนลูกเรา สักวันหนึ่งก็ต้องตายจากเราไป แต่เราไม่ได้ตายไปกับมัน 

ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วจะไม่กลัวตาย แต่เราไม่มีใครสอน เกิดมาก็คิดว่าร่างกายนี้

เป็นตัวเราของเรา มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่ีสอน แต่ขนาดสอนแล้วก็ยังไม่เข้าใจ 

ต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจ สามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ ไม่อย่างนั้นก็เป็นการพูด 

ที่ไม่มีน�้าหนัก สัพเพ ธัมมา อนัตตา รูปัง อนัตตา เป็นค�าพูดที่ว่างเปล่า  
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ฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ร่างกายไม่ใช่ของเราได้อย่างไร เป็นของเราตั้งแต่เกิดมา 

มีร่างกายอยู่กับเรามาตลอด เพราะไม่เห็นใจของเรา ไม่รู้ว่าใจเป็นอีกส่วนหนึ่ง 

เป็นเหมือนน�้าที่อยู่ในขวด เป็นคนละส่วนกัน

 ใจนี้มันละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไม่มีใจจะไม่มี

ความคิด ไม่มีผู้สั่งการให้ท�าอะไรต่างๆ กับร่างกาย ท่ีเราไปไหนมาไหนได้  

เพราะมีใจเป็นผู ้พาไป เป็นผู้ปกครอง เป็นผู ้สั่งการ สั่งผ่านทางร่างกาย  

พูดออกมาทางปาก นัดกันไว้ว่าจะมาท่ีนี่วันนี้ พอถึงเวลาใจก็พาร่างกาย 

ขึ้นรถมา ก่อนจะมาก็ต่ืนอาบน�้าอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว  

แล้วก็ออกเดินทางมา ใจเป็นผู้พามา เป็นผู้ปกครอง ใจไม่ได้เป็นร่างกาย 

แต่ใจไม่รู้ ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจเป็นตัวเป็นตน พอร่างกายเป็นอะไรไป

ใจก็วุ่นวาย เพียงแต่คิดว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ใจก็วุ่นวายแล้ว  

ยังไม่ทันเป็นเลยเพียงแต่คิดเท่านั้น พอได้ยินพระเทศน์ว่าเกิดมาต้องแก่ 

ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้น ใจก็ไม่สบายแล้ว กระสับกระส่าย จะกระสับกระส่าย

ท�าไมใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลย แต่ไม่มีใครไปพูดอย่างนี้ให้ฟัง 

ให้แยกแยะให้เห็นว่าใจกับกายเป็นคนละส่วนกัน

(กัณฑ์ที่ ๓๘๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ (จุลธรรมน�าใจ ๑๓) ”ไปถูกทาง„)
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๒๒ ต้องให้
พิจารณา

ความเสื่อมอยู่เรื่อยๆ 
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พี่สะใภ้เจ็บหนักมาก หลานที่ดูแลอยู่ หลังจากที่แม่เจ็บหนัก 

และคิดว่าอยู ่ได้อีกไม่นาน ได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์เป็น

เคร่ืองจรรโลงใจตลอดมา เขาขอธรรมะมาว่าถ้าวันไหนแม่รู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่ง  

ใจเขาจะฟมูาก ถ้าวนัไหนแม่ไม่ฟ้ืนตวัเลย ไม่พูดเลย ไม่ลมืตา กจ็ะเป็นทุกข์มาก  

ตรงนี้ยังท�าใจไม่ได้ ถึงแม้จะได้พิจารณาตามท่านอาจารย์ว่าเป็นไตรลักษณ์ 

แต่ยังเป็นทุกข์มากเหลือเกิน

ใจยังตัดไม่ขาด ตัดได้เป็นช่วงๆ เวลามีสต ิ

มีป ัญญาก็จะปล ่อยวางได ้  พออาการดี

ขึ้น สติหายไปเลย ดีใจจนลืมไปแล้วว่าดีขึ้นเพ่ือที่จะเลวลงไปอีก ไม่มีอะไร 

ดีไปตลอด ดีแล้วเดี๋ยวก็ต้องไม่ดี เพราะต้องไปสู่จุดจบอยู่ดี ไม่มองไปตรง

จุดจบ มองอยู่ตรงจุดท่ีขึ้นๆ ลงๆ เวลาขึ้นก็ดีใจ เวลาลงก็เสียใจ ไม่รู ้ว่า 

ในท่ีสุดก็จะต้องลงไปที่ศูนย์ มันก�าลังดิ่งลงไป ขณะท่ีดิ่งลงก็ยังมีข้ึนมาบ้าง 

ลงไปบ้าง แต่ในท่ีสุดแล้วก็ต้องลงไปท่ีจุดนั้นทุกคน ไม่ว่าใครก็ตาม มีสุขภาพดี

ขนาดไหนขณะนี้ก็ตาม อาจจะไปถึงก่อนคนท่ีก�าลังนอนใกล้ตายอยู ่ก็ได้  

ไม่มีอะไรแน่นอน ต้องให้พิจารณาความเสื่อมอยู่เร่ือยๆ เป็นปัญญา 

ถาม
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 พวกเราส่วนใหญ่ชอบพิจารณาความเจริญกัน ท�าอะไรก็อยากให  ้

มันเจริญ ไม่เคยคิดเลยว่าอะไรท่ีเจริญก็ต้องเสื่อม ธรรมที่มีการเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา สร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาก็เสื่อมหมดไป  

สร้างกรุงโรมขึ้นมาก็เสื่อมหมดไป ตอนนี้ไปสร้างที่ประเทศดูไบ เดี๋ยวก็เสื่อม

หมดไป ไม่มีอะไรที่จะอยู่ถาวร เพราะสิ่งต่างๆ เมื่อรวมตัวแล้ว โดยธรรมชาติ

ก็จะกลับไปสู่ที่เดิมเสมอ น�้าก็กลับไปหาน�้า ไม่อยู่กับดิน สังเกตดูเวลาซักผ้า 

เสร็จแล้ว พอเอามาผึ่งเดี๋ยวก็แห้ง น�้าระเหยไปแล้ว น�้าไม่ยอมอยู่กับดิน  
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ผ้าเป็นดิน อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็หนีไปแล้ว จากไปแล้ว เป็นธรรมชาติของทุกสิ่ง 

ทุกอย่างจะกลับไปท่ีเดิมของเขาเสมอ เวลามีพลังทางธรรมชาติท�าให้มา 

รวมกัน ก็มารวมกัน เช่น ต้นไม้ เกิดขึ้นมาได้เพราะน�้าฝนลงมาจากท้องฟ้า  

พอมาสัมผัสกับดินกับเมล็ดก็เร่ิมเจริญเติบโตขึ้นมา ในทะเลทรายไม่มีน�้า 

ก็ไม่มีต้นไม้ ถ้าทะเลทรายมีฝนตกอยู่เป็นประจ�า ทะเลทรายก็กลายเป็นป่า 

ขึ้นมาได้ เพราะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ จะถูกลมพัดไป เวลามีพายุมา เมล็ดพืชพันธุ์

ต่างๆ ก็จะถูกพัดไปด้วยหรือลอยไปในน�้าก็มี ต้นมะพร้าวอยู่ๆ ก็ไปโผล่ 

อยู่ที่เกาะนี้เกาะนั้น ทวีปนี้ทวีปนั้น พอมีปัจจัยท่ีท�าให้เจริญเติบโตได้ ก็จะ 

เจริญเติบโตขึ้นมา พอเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะแก่ตายไป ธรรมชาติของ

ธาตุ ๔ จะแยกกัน ไม่รวมกัน นอกจากมีพลังอย่างอื่นมาท�าให้รวมกัน เช่น 

ลมพัด ฝนตก 

  จึงควรท�าความเข้าใจไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีม้ีการเกิดขึ้น
แลว้มกีารดบัไปเป็นธรรมดา อย่าไปหลงอยากให้อยู่ไปนานๆ เป็นไปไม่ได้  

ไม่เป็นความจริง เห็นกันชัดๆ อยู่ ทุกคนก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ

ต้องตายกันทุกคน แต่ไม่ยอมรับกัน เพราะไม่รู้ว่าการยอมรับความจริงจะท�า 

ให้สบายใจ การไม่ยอมรับความจริงจะท�าให้ทุกข์ใจ เช่นวันก่อนมีโยม 

คนหนึ่งแม่อายุ ๙๐ กว่าแล้ว ตอนนี้ก�าลังเข้าโรงพยาบาล จะนิมนต์ให้เราไป  
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เราบอกไม่ไปหรอก บอกว่าควรท�าใจ เพราะคนเราเกิดมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไป 

เธอบอกว่าตอนนี้ยังท�าใจไม่ได้ ท�าไมไม่ท�าล่ะ ท�าแล้วสบายใจ ถ้าไม่ท�าจะ

ทรมานใจ เธอไม่รู้ว่าท�าใจได้แล้วจะสบายใจ พวกเราบางทีก็รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง 

พอเผลอปั๊บก็ไม่ยอมท�าใจทันที 

 ต้องมีสติเตือนตนอยู่เรื่อยๆ ต้องท�าใจให้ยอมรับความจริง อะไร

จะเกิดก็เกิด ท�าได้เมื่อไรก็จะสบายเมื่อนั้น ท�าก่อนมันเกิดได้ยิ่งดี เหมือนที่

ท่านสอนให้ตายก่อน ตายก็แบบนี้ คิดเสียว่าเราตายไปแล้ว ของในโลกนี้จะ

เป็นอย่างไร ไม่มีผลกระทบกับเราแล้ว อยู่แบบคนตายอยู่ อยู่แบบไม่หวัง

อะไร ไม่ต้องการอะไร อะไรจะเป็นอย่างไรก็ได้ คนตายไม่ออกมาประท้วง  

ถ้าอยู่แบบคนตายได้แล้วใจจะสบาย เพราะดับความอยากได้ ความอยาก

เป็นสมุทัยในพระอริยสัจ ๔ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยาก จึงต้อง

ท�าใจ เคร่ืองมือที่จะใช้ท�าใจก็คือ ทาน ศีล ภาวนา จะไปบังคับให้ท�าใจไม่ได้  

ต้องท�าใจจากง่ายไปหายาก ทาน คอืการให้นีท้�าง่ายท่ีสดุ มอีะไรเหลอืกนิเหลอืใช้

กเ็อาไปแจกจ่าย เพราะอย่างไรกต้็องจากเราไปอยูด่ ีเกบ็ไว้กต้็องคอยดแูลรักษา  

ต้องทุกข์กบัมนั ถ้าให้ไปแล้วกห็มดภาระไป หมดปัญหาไป ใจกเ็บาไประดบัหนึง่  

สบายไประดับหนึ่ง ศีล คือการไม่เบียดเบียนผู ้อื่น จะหาอะไรมาเพิ่มอีก 

ท�าไม ไม่ต้องเอาแล้ว พอแล้ว มีเท่านี้ก็พออยู่ได้แล้ว ดูพระเป็นตัวอย่าง  
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มีสมบัติเพียง ๘ ชิ้น ก็อยู่ได้แล้ว พวกเรามีมากกว่าท่านตั้งหลายเท่า ท�าไมจะ

อยู่ไม่ได้ ต้องคิดแบบนี้แล้วจะได้ไม่อยาก เมื่อไม่อยากจะได้ไม่ไปท�าผิดศีล  

ไปเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าไปเบียดเบียนผู ้อื่นก็เป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจ  

จิตใจต้องหวาดระแวงกลัวกับผลที่จะตามมา

(กัณฑ์ที่ ๓๘๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

(จุลธรรมน�าใจ ๑๕) ”ยินดีกับการเป็นคนจน„) 
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ต้องเข้าใจ
สถานภาพของแม่

๒๓
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แม่เป็นโรคสมอง ใช้เหตุผลไม่ได้

ต ้องหาอุบายให้เขาท�าตามให้ได ้  เขาตั้ง

นาฬิกาให้เร็วขึ้น เราแอบตั้งใหม่ หรือซ้ือ

อีกเรือนที่เหมือนกัน พอเขาเผลอก็สลับเปลี่ยนนาฬิกากัน ต้องใช้อุบาย 

ใช้ปัญญาให้ทันกัน ข้อส�าคัญอย่าไปเครียด อย่าไปโกรธ ต้องเข้าใจสถานภาพ

ของท่าน ต้องปรับใจให้รับกับสภาพเหตุการณ์ให้ได้ ถ้าให้กินตามเวลาไม่ได้ 

อยากจะกินก่อนเวลาก็กินไป เท่านั้นก็จบ แต่ต้องดูใจเราเป็นหลัก อย่าเป็นทุกข ์

กับเหตุการณ์ต่างๆ ใช้สติปัญญาเพื่อปรับรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปรับได้

เท่าไหร่ก็เท่านั้น ต้องมองภาพรวมด้วยว่าท�าอย่างไรในที่สุดท่านก็ต้องตาย 

อยู ่ดี มาเครียดกันท�าไม เราก็เพียงแต่ประวิงเวลาหรือยืดเวลาออกไป 

เท่านั้นเอง ในท่ีสุดก็ตายเหมือนกัน ตายช้าตายเร็ว ถ้ามองภาพรวมแล้วก็จะ

ปล่อยวางได้ ท�าได้ก็ท�าไป ท�าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไป จะไม่เครียด  

จะสบายใจอยู ่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่เราจะหลงไปกับร่างกาย ทุ ่มทุกสิ่ง 

ทุกอย่างไว้กับร่างกาย ปล่อยให้ใจเครียด ทุกข์ทรมานใจกับเร่ืองของร่างกาย 

ถ้ามีธรรมะคอยสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สาระที่ส�าคัญ สาระส�าคัญคือใจ  

ต้องรักษาใจมากกว่ารักษาร่างกาย ใจรักษาได้แต่ร่างกายรักษาไม่ได้ รักษาได้

เพียงชั่วคราว ในที่สุดก็รักษาไม่ได้

ถาม
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  แต่ใจนี้เรารักษาให้เป็นปกติให้อยู่อย่างสุขสบายได้ตลอดเวลา แต่เรา

ไม่รักษากัน เรากลับสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจอยู่ตลอดเวลา  

เพราะหลงไปให้ความส�าคัญกับสิ่งท่ีไม่สามารถจะรักษาได้ ไม่ใช่แต่เฉพาะ

ร่างกายของเรา ร่างกายของคนอื่นก็รักษาไม่ได้ สมบัติข้าวของเงินทอง

สถานภาพต่างๆ เราก็รักษาไม่ได้ ไม่อยู ่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา 

เสมอไป มันเปลี่ยนแปลงเล่ือนไหลไปอยู่เร่ือยๆ เหมือนปลาไหล จับแล้ว 

ก็ลื่นหลุดมือไป ได้ลาภยศสรรเสริญสุขมาแล้วก็ลื่นหลุดไป ต้องไปจับ 

ตวัใหม่ พอจับมาแล้วกล็ืน่หลุดมอืไปอกี กไ็ปจับใหม่อกี เก้าอีน้ายกฯ กว็ิง่จับกนั  

ได้นั่งแล้วเดี๋ยวก็ลื่นตกลงมา ต�าแหน่งนั้นต�าแหน่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีอะไร 

ที่เท่ียงแท้แน่นอน อย่าไปรักษาพวกนี้เลย ได้มาก็ดูแลไปตามอัตภาพ จะอยู่

ก็อยู ่ ไม่อยู ่ก็ไป ต้องรักษาใจให้สบายให้รับกับทุกสภาพให้ได้ จะรับได  ้

ก็ต้องรู้ทัน รู้ว่าจะต้องจากไป จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน พอเตรียมตัว 

เตรียมใจแล้วเวลาจากไปก็ไม่เดือดร้อน พอมันท�าท่าจะไปก็ไม่เดือดร้อน  

ต้องรู้วิธีที่จะรักษาใจให้สุขให้สบาย ต้องรู้ทันกับสิ่งต่างๆ ท่ีใจไปเกี่ยวข้องด้วย  

อย่าไปยึดอย่าไปติด ต้องรู้ว่าต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว ถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะอยู่

อย่างสุขอย่างสบายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงการไปการมาของทุกสิ่งทุกอย่าง

(กัณฑ์ที่ ๔๐๐ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ (จุลธรมน�าใจ ๑๘) 

”ตายแล้วไปเกิดใหม่„)
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๒๔

ถึงพ่อแม่จะทิง้ให้เป็นเด็กก�าพร้า

ท่านก็มีบุญคุณกับเรา
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พ่อหรือแม่ หากท้ิงลูกไปแล้ว ลูกมีโอกาสตอบแทนบุญคุณ 

แล้วควรจะตอบแทนตามก�าลงัหรือปล่อยไป คดิว่าเวรกรรมใคร 

เวรกรรมมัน

คือเขาทิ้งไม ่ทิ้งเรา เขาก็มีบุญคุณกับเรา 

อยู่แล้ว เพราะการให้ก�าเนิดกับเรานี้ ให้ชีวิต 

กับเรานี้ ก็เป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีปัญญา 

เลี้ยงเรา เขาท้ิงให้เราเป็นเด็กก�าพร้านี้ บุญคุณท่ีเขาให้ก�าเนิดกับเรานี้ก็ยัง 

เป็นบุญคุณท่ีใหญ่หลวง อยู่ที่เราควรที่จะตอบแทนทุกโอกาสทุกเวลาที่เรา

สามารถที่จะท�าได้

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ”บ�าเพ็ญเพียร„)

ถาม
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๒๕
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 ดิฉันได ้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเข ้ามาช ่วยกิจการ 

ของบิดาซ่ึงอายุแก่ชรามากและสุขภาพไม่ดีจึงไม่ได้บริหารงาน 

มานาน ให้ลูกน้องท�าแทน ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อเนื่องและมี

ปัญหาทุจริตเร้ือรัง ดิฉันไม่มีความสุขกับการท�างานเท่าไรเนื่องจากเข้ากับบิดา

ไม่ได้ ไม่มีความสนิทสนม บิดามีภรรยาน้อย และธุรกิจยังเป็นธุรกิจต้องห้าม

ตามศาสนาพุทธ เหตุผลหลักท่ีเข้ามาช่วยคือเพ่ือตอบแทนบุญคุณท่ีบิดาให ้

การศึกษาและเลี้ยงดูมา แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึงมีโทสะและปากเสียง

บ่อยครั้ง เนื่องจากมีความขัดแย้งมากมายและดิฉันคงจะไม่มีทางเลือกอื่น

คือยังต้องช่วยต่อไป จึงขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะธรรมะที่จะน�ามาใช้ในกรณี

นี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ก็คิดว ่าเราเป ็นหนี้ เขา เราต้องใช ้หนี้ เขา 

เราก็ใช้ไป เมื่อหมดหนี้เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น 

เมื่อยังไม่หมดหนี้ก็ใช้ไปเร่ือยๆ

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ”บ�าเพ็ญเพียร„)

ถาม
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๒๖

ถ้าพ่อแม่ไม่ให้บวช
ต้องอดข้าว
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ได้ฟังท่านอาจารย์แล้วก็อยากจะออกบวช 

แต่ไม่รู้จะเจรจากับคุณพ่อคุณแม่อย่างไร

ต้องอดข้าวถ้าไม่ให้ออกบวช มีท�ามาแล้ว

ในอดีต มีชายคนหนึ่งอยากจะบวช แต่พ่อแม่

ไม่ยอมให้บวช ก็เลยอดข้าว พ่อแม่ให้เพื่อนมากล่อมก็ไม่ยอม 

ในท่ีสุดพ่อแม่ก็ต้องยอมเพราะเห็นว่ายอมตายจริงๆ ถ้าไม่ได้บวช

อ่านหนังสือพระอาจารย์ท่ีให้ลองขังตัวเองอยู่ในห้อง 

๓ วัน ๗ วัน

เหมือนไปอยู ่ วัด ไม ่หาความสุขจากรูป

เสียงกลิ่นรส จะใช ้เวลาท้ังหมดควบคุม 

ความคิดปรุงแต่ง เจริญสติให้ใจอยู่ในปัจจุบัน สลับกับการนั่งสมาธิ เดินจงกรม 

ในห้อง กินมื้อเดียว ดื่มแต่น�้าเปล่า บังคับให้นั่งนานๆ ถ้านั่งขัดสมาธิ 

ไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้ ไม่ต้องลุกไปไหน นั่งควบคุมใจด้วยการบริกรรม

พุทโธๆ ถ้าใจคิดแล้วก็จะเกิดความอยากต่างๆ ข้ึนมา อยากจะท�านั่นท�านี่  

เพราะอยู ่ เฉยๆ ไม่เป ็น อยู ่ไม ่เป ็นสุข ต ้องมีอะไรท�าถึงจะมีความสุข 

ถาม

ถาม
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เพราะความอยากท�า ต้องหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิด หยุด

ร่างกาย ความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเคร่ืองมือก็ต้องหยุดร่างกาย ถ้าหยุด 

ที่ใจไม่ได้ก็หยุดท่ีร ่างกายก่อน อยากจะลุกก็จะไม่ยอมลุก ไม่ช ้าก็เร็ว  

ความอยากจะสงบตัวลงไปเอง ถ้ารู้ว่าอยากจะลุกแล้วลุกไม่ได้ก็จะยอมแพ้

ไปเอง พอความอยากยอมแพ้แล้วก็จะหายเครียดหายทุกข์ แต่จะทรมานมาก 

ถ้าใช้ขันติอย่างเดียว ไม่ได้ใช้พุทโธ เป็นเหมือนชักเย่อกัน ตอนนั้นใจจะ 

ปั่นป่วนมากเลย พอความอยากยอมแพ้ปั๊บ ความปั่นป่วนก็จะหายไปเลย  

ถึงแม้จะไม่รวม แต่หายจากความปั่นป่วน หายจากความเครียด จะเฉยๆ 

สบายๆ ถึงรู้ว่าปัญหาคือความอยากนี่เอง ถ้าท�าตามความอยากปัญหาจะ 

ไม่มีวันหมด อยากจะไปตรงนั้นก็ไป พอไปตรงนั้นแล้วก็อยากจะมาตรงนี้

  เวลาสู ้กับความอยากจะทรมานใจมาก เหมือนสู ้กับความอยาก 

ดื่มสุราอยากสูบบุหร่ี อยากเสพยาเสพติด ก็เป็นความทุกข์แบบเดียวกัน  

ถ้าไม่ได้ท�าตามความอยากใจจะปั่นป่วนมาก ถ้าใช้พุทโธก็จะช่วยผ่อนคลาย 

ความปั่นป่วน ถ้าไม่ใช้พุทโธก็ต้องใช้ขันติ อย่างท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า  

ขันติ	ปรมัง	ตโป	ตีติกขา ขันติเป็นเคร่ืองดับความทุกข์ เป็นเคร่ืองแผดเผา 

กิเลสตัณหา ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาก็ต้องสู้ขันติ จะไม่ยอมท�าตามความอยาก  

จะนั่งตรงนี้ จะไม่ยอมลุกจนกว่าความอยากจะหายไป ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้  
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ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อน อย่าลุกไปไหนจนกว่าความอยากจะหายไป หายแล้ว 

ค่อยลุก หรือจนกว่าจะถึงเวลาท่ีก�าหนดไว้ ท�าจากน้อยไปหามาก นั่ง  

๑ ชั่วโมงก่อน แล้วก็เพิ่มเป็น ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ขยับขึ้นไปเร่ือยๆ นั่งจนกว่า

จะหายอยากจะลุกขึ้นมา พอหายอยากแล้วก็จะรู ้ว ่าต่อสู ้กับความอยาก 

ได้แล้ว ทางที่ดีควรบริกรรมพุทโธๆ ไปด้วย จะดีกว่าใช้ขันติความอดทน 

อย่างเดียว ถ้าไม่มีความอดทนก็จะทนไม่ได้ ถ้ามีการบริกรรมพุทโธก็จะช่วย

ผ่อนคลายความเครียดได้

  ต้องสู้กับความอยาก ถ้าไม่สู้ การปฏิบัติจะไม่ก้าวหน้า เพราะจะตกอยู่

ภายใต้อ�านาจของความอยากท่ีจะสั่งให้ไปโน่นมานี่อยู่เร่ือยๆ พอมาอยู่วัด 

ก็อยากจะออกไปนอกวัด พออยู่นอกวัดก็อยากจะกลับวัด เข้าๆ ออกๆ อย่างนี้  

ต้องปักหลักสู้ ทรงบัญญัติให้พระบวชใหม่อยู่กับครูบาอาจารย์ ๕  พรรษา  

พระที่ไปอยู่กับหลวงตาก็รู้กันว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ต้องไปไหน ๕ ปี เหมือน 

ติดคุก ๕ ปี ออกไปได้เฉพาะตอนไปบิณฑบาตเท่านั้น ไม่มีกิจนิมนต์ ถ้าอยู่

ได้แล้วก็จะสบาย จึงต้องเจริญสติให้มาก ท�าจิตให้รวมให้ได้ ถ้ารวมได้แล้ว 

ก็จะก้าวหน้า พอออกทางปัญญาก็จะไปได้เร็ว ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง

ทุกขัง อนัตตา พิจารณาว่าทุกข์เกิดจากความอยาก พระพุทธเจ้าทรงรับประกัน

ว่า ๗ วัน หรือ ๗ เดือน หรือ ๗ ปี ก็จะบรรลุได้ 
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  ต้องเร่ิมต้นที่การเจริญสติก่อน พอได้สติก็จะเข้าสมาธิได้ พอออกจาก

สมาธิก็จะเจริญปัญญาได้ ตัดความหลงท่ีผลิตความอยากได้ ความหลงก็คือ

การไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นว่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา ใจของพวกเรา 

ส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นสุข เป็นของเรา จะอยู่กับเราไปนานๆ จะคิดอย่างนี้กัน 

ทั้งนั้น เวลาแต่งงานก็จะอวยพรให้อยู่กันไปนานๆ ให้มีความสุขมากๆ เป็น

ของกันและกัน แล้วเป็นหรือเปล่า ดีไม่ดีเพียง ๖ เดือน ก็ไปกันคนละทางแล้ว  

ถ้าคิดว่าเป็นไตรลักษณ์ก็จะไม่อยากแต่งงาน จะไม่อยากได้อะไร อยู่คนเดียว

สบายกว่า ถ้าต่อสู้กับความอยากได้ เวลาอยู่คนเดียวจะเหงาว้าเหว่ ก็ต้องอดทน 

ปล่อยให้เหงาว้าเหว่ไป พอความอยากรู้ว่าไม่ได้จริงๆ แล้วก็จะหยุดอยาก  

จะหายเหงาหายว้าเหว่ เหมือนการหยุดสูบบุหร่ี อยากจะสูบบุหร่ีก็ไม่ไปสูบ 

ต่อไป ก็จะหายอยาก

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าปัญหาทัง้หมดเกิดจากสมุทัย คือ
ความอยาก และเคร่ืองมือท่ีจะหยุดความอยากกค็อื มรรค คอืสติ  
สมาธิ ปัญญา สนับสนุนด้วยขันติ ด้วยวิริยะ ด้วยทาน ด้วยศีล 

 ทรงสอนให้เจริญมรรคให้มาก หน้าที่ของพวกเราก็คือ การเจริญมรรค

นี่เอง ถ้าจะถามว่าเกิดมาท�าไม ค�าตอบก็คือเกิดมาเพื่อเจริญมรรค เจริญ
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ทาน ศีล ภาวนา เจริญสติ สมาธิ ปัญญา เจริญวิริยะ ขันติ รับรองได้ว่าปัญหา

ทั้งหมดจะหมดไปจากใจ ตอนนี้ใจเป็นเหมือนคนเป็นโรคมะเร็ง ต้องรักษา 

โรคมะเร็ง เชื้อโรคก็คือความอยาก การใช้คีโมฉายแสงผ่าตัดก็คือมรรค  

ต้องเจริญมรรคให้มาก พอมรรคมีก�าลังมากกว่าความอยากแล้ว ความอยาก

ก็จะตายไปหมด ความทุกข์ก็จะหายไปหมด จะเป็นจะตายก็ได้ เพราะใจ 

ไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นเพียงผู ้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ เท่านั้นเอง เหมือน 

คนดูภาพยนตร์ ในภาพยนตร์จะฆ่ากันตายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ ก็จะไม่ได ้

ฆ่าคนดู ถ้าคนดูหลงก็จะต่ืนเต้นตกใจหวาดกลัวไปกับภาพยนตร์ ถ้ามีสติ

สมาธิปัญญาก็จะไม่หลง จะดูเฉยๆ รู้เฉยๆ 

  อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับคนท่ีมาถามธรรมะตอนท่ีทรงบิณฑบาต 

ว่าไม่สะดวก เขาก็กราบทูลให้ทรงสอนสั้นๆ ทรงตรัสว่าเวลาเห็นอะไรก็สักแต่

ว่าเห็น รู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้ ให้สักแต่ว่าเท่านั้น อย่าไปอยู่ในเหตุการณ์ ให้เป็น

เพียงผู้รับรู้ คนดูไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์ อยู่นอกจอ เป็นเพียงผู้ดู ใจไม่ได้

อยู่ในโลกนี้ ใจอยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ เหตุการณ์ที่เกิดในโลก

ธาตุนี้ไปไม่ถึงโลกทิพย์ อยู่คนละท่ีกัน เหมือนคนที่ควบคุมยานอวกาศอยู่ท่ี

หอบังคับการ ส่วนยานอวกาศอยู่อีกท่ีหนึ่ง ถ้ายานอวกาศระเบิด ก็ไม่ได้ไป

กระเทือนคนที่อยู่ท่ีหอบังคับการ ความจริงใจไม่ได้ไม่เสียกับอะไร ไปหลง
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กับเขาเอง ไปสุขไปทุกข์กับเขาเอง เวลาสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็สุข  

พอสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์ ปรุงแต่งขึ้นมาเอง ถ้าใจ 

เป็นอุเบกขาก็จะเป็นกลาง ไม่สุขไม่ทุกข์ รูปเสียงกลิ่นรสจะมาในรูปแบบไหน  

ใจก็จะเฉยๆ ร่างกายจะเจ็บปวด ใจก็จะเฉยๆ ร่างกายจะหิวจะอิ่ม ใจก็จะเฉยๆ  

เพราะใจไม่ได้ไม่เสียกับร่างกายเลย ถ้าใจหลงก็จะไม่นิ่งไม่เป็นกลาง จะแกว่ง

ไปกับความยินดียินร้าย ถ้ายินดีก็สุข ยินร้ายก็ทุกข์ เพราะใจไปมีปฏิกิริยา 

กับสิ่งต่างๆ เอง ถ้าท�าใจให้นิ่งให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาได้ ก็จะไม่มีปฏิกิริยา 

ไม่ยินดียินร้าย ไม่สุขไม่ทุกข์กับการสัมผัสรับรู้ แต่มีความสุขท่ีเหนือกว่า 

ความสุขทั้งหลายอยู่ภายในใจ ความสุขที่เกิดจากความว่าง เกิดจากความนิ่ง 

ที่ท�าให้ใจรับรู้กับสิ่งต่างๆ ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน เช่นรับรู้กับความเจ็บปวด

ของร่างกาย จึงต้องเจริญมรรคให้มาก เป็นหน้าที่ของพวกเรา

(กัณฑ์ที่ ๔๔๐ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ (จุลธรรมน�าใจ ๒๙) 

”ท�าใจให้สงบ„)
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เราเป็นหนีพ้่อแม่
มามากแล้ว

๒๗
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พาลูกสาวมากราบพระอาจารย์ค่ะ

เรียนที่ไหน จบหรือยัง

จบแล้วค่ะ

จบที่ไหนมา

เกษตรศาสตร์ค่ะ

คณะไหน

อุตสาหกรรมเกษตรค่ะ

แล้วได้งานหรือยัง

ได้แล้วค่ะ

โยม

โยม

โยม

โยม

โยม
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ก็พยายามเก็บเงินเก็บทองไว้ ส่วนหนึ่งก็ต้อง 

คืนให้พ่อให้แม่นะ เราเป็นหนี้พ ่อแม่มา 

มากแล้ว ต้องชดใช้บุญคุณบ้าง ท่านจะเอาไม่เอาอีกเร่ืองหนึ่ง แต่หน้าที่ของเรา  

เราต้องให้ท่านไป อย่าใช้เงินมาก เอาไว้ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ ของฟุ่มเฟือย 

ปัจจัยห้าหกเจ็ดแปดนี้ไม่ต้องมี เอาแค่ปัจจัยสี่ก็พอ แล้วเราจะเป็นคนดีได้  

เราจะเป็นคนทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ ถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก เราจะ 

ไม่มีโอกาสไม่มีวันท่ีจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้เลย พยายามศึกษา 

ธรรมะบ้าง เอาซีดีไปฟังนะ เอาหนังสือไปอ่าน แล้วเราจะได้รู้ความจริงว่า 

เราควรจะต้องท�าอะไรท่ีจะท�าให้ชีวิตของเรานี้เจริญก้าวหน้า ท�าให้เราเป็น 

คนดีจริงๆ 

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ”สัมมาชีพ„)
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พวกเรามันยังห่วง
พวกเหยียบเรือสองแคมอยู่

๒๘
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เมื่อสักครู่ท่ีท่านเทศน์ตอนต้นนี้ บอกว่าการปฏิบัติเป็น

เร่ืองของเราคนเดียว เร่ืองพ่อเร่ืองแม่เป็นสิ่งไม่จ�าเป็นต้อง

ไปกังวล บางคร้ังมันรู้สึกเหมือนห่วง

อ๋อ นี้เร่ืองของคนที่เขาปฏิบัติเต็ม ๑๐๐ แล้ว 

ออกบวชแล้ว เหมือนพระพุทธเจ้านี้ไปแล้ว

ไม่ห่วงบ้านห่วงเมืองแล้ว ๖ ปี ไม่เคยกลับไปในวังเลย อยู่ตามป่าตามเขา  

บ�าเพ็ญ ไม่ติดต่อกับใครทั้งนั้นจนบรรลุตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วจึง 

รับนิมนต์กลับไปโปรดในวังต่อไป 

 พวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก พวกเรามันยังห่วง พวกเหยียบเรือ 

สองแคมอยู่ พูดกันคนละเร่ืองกัน พวกเรายังห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพ่ีห่วงน้อง

ได้ กลัวไม่ห่วงละซิ กลัวจะไปห่วงเท่ียวห่วงกินมากกว่า พอจะมาปฏิบัติหน่อย 

ก็ห่วงขึ้นมาทันที เวลาไปเที่ยวไม่ห่วงเลย พอมาอยู ่วัด ๓ วัน ๗ วันนี ้

เร่ิมห่วงขึ้นมาทันที แต่เวลาไปเที่ยวเมืองนอก ๓ วัน ๗ วันนี้ ไม่เคยคิดถึงพ่อ 

คิดถึงแม่เลย

กิเลสเขาแยบยล

ถาม

ถาม
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ใช ่  มันพยายามท่ีจะสะกัดกั้นทาง เดิน 

ของเรา ถ้าไปทางกิเลสนี้มันจะไม่แย้งเลย  

แต่ถ้าไปทางสวนทางกับมันนี้มันจะหาเร่ืองทันที พาลทันที ห่วงพ่อห่วงเเม่  

ห่วงพี่ห่วงน้อง ห่วงลูกห่วงหลานกัน

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ”รักษาโรคใจ„)
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อยากปฏิบัติธรรม
แต่มีภาระเลีย้งดูพ่อแม่

๒๙
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ถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันต้องใช้เวลา ทีนี ้

เราก็ยังมีภาระ เช่นต้องท�ามาหากิน หรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ทีนี้

ถ ้าเกิดเราไปเจอธุรกิจอะไรก็ตามที่มันสามารถสร้างรายได  ้

ในลักษณะเชิงลิขสิทธ์ิ คือท�าแล้วมันจบ แต่ระหว่างทางกว่าที่มันจะมีรายได ้

แบบนั้นมันต้องดิ้นรนมาก ดิ้นรนกว่าปกติ ทีนี้จะถามว่าการที่เราท�าตรงนั้น 

เพ่ือให้จบมีรายได้เพียงพอในระดับท่ีเราพอใจ แล้วเราก็ใช้เวลาจากนั้น 

ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมไปเลย อาจจะละทางโลกแล้วไปทางธรรมเลย  

อันนี้ควรจะท�าอย่างนั้นหรือว่าควรจะไม่ต้องดิ้นรนมาก แต่ว่าปฏิบัติไปเร่ือยๆ 

แค่ที่เราท�าได้แต่ละวันก็พอแล้ว

ก็แต่ละคนก็คงจะมีทางของตนไปไม่เหมือน

กัน ทางไหนก็ได้ที่ท�าให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ 

จะท�าแบบเต็มที่เลย ไปบวชชีเลยก็ได้ หรือว่าถ้ายังไปไม่ได้ ยังต้องมีภาระ

อะไรอยู่เราก็ท�าภาระไป แล้วก็ในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างเราก็ศึกษาปฏิบัติไป 

คือขอให้เราตั้งเป้าไว้ท่ีการศึกษาและปฏิบัติไว้เป็นหลักก็แล้วกัน ส่วนหน้าที่

การงานอย่างอื่นนี้ถือว่ามันเป็นภาระหน้าท่ีผูกพันท่ีเราจะต้องค่อยๆ ปลด 

มันไปทีละเปราะๆ จนกว่าเราจะปลดมันได้หมดแล้วเราก็ค่อยไปปฏิบัติกัน 

ถาม
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อย่างเต็มที่ คือเราต้องเดินออกจากจุดท่ีเราก�าลังยืนอยู่ ขณะนี้เรามีภาระ

ผูกพันอะไรบ้างหรือเปล่า ไปได้หรือเปล่า หรือว่าไม่มีภาระผูกพัน ไปได ้

แต่ไม่มีก�าลังจะไปก็ไปไม่ได้ ถ้าใจไม่สู้ ใจไม่พร้อม กลัว ยังติดอยู่กับความสุข  

ที่เคยมีอยู่ จะไปก็ไปไม่ได้ ก็ต้องค่อยๆ พัฒนาไป ค่อยๆ ละ ละการหาความสุข 

ที่เคยหาให้มันน้อยลงไป แล้วก็เพิ่มการปฏิบัติให้มีมากขึ้น ถ้าจิตมีความสงบ

มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีก�าลังที่จะท�าให้เราลดละหรือหยุดการหาความสุขใน 

รูปแบบเดิมๆ ได้ และเราก็จะสามารถไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบต่อไป 

 ในเบื้องต้นก็ท�าจากน้อยไปหามากก่อน ถ้าเรามีมากอยู่แล้วก็สบาย  

คนบางคนมีบุญบารมีมามากในอดีต พอได้มาศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรม

เพียงคร้ังสองคร้ังก็สละทุกอย่างได้ ออกบวชได้เลยก็มี ดังนั้นในเร่ือง 

ของการด�าเนินนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกัน ทั้งบุญบารมี  

ทั้งภาระ ทั้งกรรมเก่า มันอาจจะมาขัดมาขวาง ถ้าเป็นกรรมเก่ามันก็จะมาขัด

มาขวาง ถ้าเป็นบุญวาสนาบารมีมันก็จะมาสนับสนุน แต่ละคนมีกรรมมีบุญ 

มาไม่เท่ากัน เพราะในอดีตชาติเราท�าบุญท�าบาปมาไม่เท่ากัน มันจึงส่งผลมา 

ให้มีไม่เหมือนกัน 

 ดังนั้น รูปแบบของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันในการท่ีจะเข้าสู่ทางธรรม

ของพระพุทธเจ้านี้ไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้ากว่าจะออกบวชได้ก็ต้องอายุ  
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๒๙ ไปแล้ว แต่สมัยนี้ครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็บวชได้ตั้งแต่ยังเป็นเณรเลย  

สมเด็จพระสังฆราช นี้ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเณรมา ทีนี้แต่ละคนนี้มีภาระ 

ไมเ่หมือนกัน หลวงปูม่ั่นทา่นก็บวชเป็นเณรก่อน เสร็จแล้วท่านก็ต้องสึกออกไป 

ช่วยท่ีบ้านไปท�านาท�าไร่ แล้วพอโตขึ้นอีกหน่อยท่านก็สามารถออกมาบวชได้  

บวชแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะไปบ�าเพ็ญตามล�าพังได้เพราะท่านมีลูกศิษย ์

ลูกหาเยอะ ท่านก็คอยสงเคราะห์จนอายุเกือบ ๖๐ มั้ง ท่านถึงไปปลีกวิเวกอยู่

ที่เชียงใหม่คนเดียว ระยะอายุ ๖๐ - ๗๐ นี้ท่านไปบ�าเพ็ญตามประวัตินี้ ท่านก็

ไปบรรลุในช่วงนั้น ตอนท่ีท่านไปปฏิบัติอยู่ที่เชียงใหม่ ท่านก็ต้องใช้เวลานาน

พอสมควรกว่าจะบรรลุได้ 

 ดังนั้นแต่ละคนนี้มีวิถีการด�าเนินเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ 

มีไม่เหมือนกัน เพราะวาสนา บุญบารมี หรือกรรมท่ีได้ท�ามานี้มีไม่เหมือนกัน

นั่นเอง เราก็ต้องไปตามวิถีของเรา ดูที่ตัวเรา ดูที่ความสามารถของเรา ดูที่ภาระ 

ความผูกพันที่เราต้องรับต้องแบกอยู ่นี้ว ่าเราปลดเปลื้องได้ช้าหรือได้เร็ว  

ก็ท�าไปตาม ข้อส�าคัญอย่าไปทุกข์กับมัน เราต้องยอมรับสภาพของเรา บางที

ความอยากของเรา อยากจะไปให้เร็ว อยากจะไปให้ได้มาก แต่มีอุปสรรค 

มันก็จะท�าให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเราขับรถ 

แล้วไปติดตามไฟแดง ไปติดตามสี่แยก เราอยากจะรีบไปให้ถึงจุดหมาย 
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ปลายทาง มันก็ไปไม่ได้อยู่ดี ก็ต้องขยับไปตามเขาไปจนกว่าเราจะขยับขึ้น

ทางด่วนได้ พอขึ้นทางด่วนได้ทีนี้ก็ไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคแล้ว มีแต่ตัวเรา

เท่านั้นแหละจะผลักดันตัวเราได้มากน้อยเท่าไหร่ อย่างพอบวชได้แล้วทีนี้ 

อยู่ที่ตัวเราแล้วแหละ พอบวชได้แล้วมีเวลาที่จะภาวนาได้ทั้งวันท้ังคืนแล้ว  

จะเร่งความเพียรอย่างไรก็ได้ หรือจะกินจะนอนไปก็แล้วแต่ อันนี้อยู่ท่ีตัวเรา

แล้วเราขับรถได้ขึ้นทางด่วนแล้วจะเหยียบให้มันสุดเลยก็ได้ หรือจะเหยียบ

มันไปเล็กๆ น้อยๆ วิ่งไปเร่ือยๆ ตามสบายก็สุดแท้แต่ 

 อันนี้เป็นเร่ืองท่ีเราจะต้องพิจารณาเอา แต่ข้อส�าคัญอย่าท�าให้เกิด 

ความทุกข์เกิดความท้อแท้ใจขึ้นมา แล้วมันจะพาลให้เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเลย  

และก็อาจจะขอเลื่อนไปเป็นชาติหน้าภพหน้าต ่อไป อันนี้ก็จะตกหลุม

อุบายของกิเลส ต้องคิดว่าไม่มีภพไหนชาติไหนท่ีจะดีเท่าภพนี้ชาตินี้แล้ว  

ถ้าเป็นรถไฟก็เป็นเท่ียวสุดท้ายแล้วท่ีจะพาเราไปพระนิพพาน ถ้าเราไม่รีบ

กระโดดขึ้น เดี๋ยวชาติหน้ากลับมาจะไม่ได้เจอรถไฟขบวนนี้อีกนะ รถไฟก็คือ 

พระพุทธศาสนานี้เอง เราไม่รู ้ว ่าจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาใหม  ่

อีกเมื่อไหร่ แล้วพระพุทธศาสนาท่ีเรารู้จักกันอยู่นี้ก็จะมีอายุไม่เกิน ๕,๐๐๐ ปี  

เราตายไปแล้วอาจจะต้องไปใช้กรรมใช้บุญอีกหลายพันปีกว่าจะกลับมา 

เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็ได้ กลับมาแล้วอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีรถไฟ

ให้เราเกาะขึ้นแล้วเราก็ต้องเดินไป เดินไปกับนั่งรถไฟ อันไหนมันจะเร็วกว่ากัน 
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 ดังนั้น ตอนนี้มีรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วรีบกระโจนขึ้นไปให้ได้นะ  

รีบตีต๋ัวกัน ไม่ใช่มัวแต่ไปเท่ียว ไปเล่น ไปกิน ไปดื่ม ไปสนุกสนานเฮฮากัน 

เข้าใจไหม

(ธรรมะบนเขาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ”มหาเศรษฐีท่ีแท้จริง„)
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อยากหยุดเรียน
แล้วไปแสวงบุญ

๓๐
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แล้วถ้าเกิดว่าเราหยุดเรียนเพื่อจะมาปฏิบัติ แล้วเราจ�าเป็นต้อง

เดินทางไปปฏิบัติตามต่างจังหวัดที่เรียกว่าแสวงบุญตามสถานที่

ต่างๆ จะเป็นการได้บุญมากกว่าที่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะ

คอืบญุมนัม ี๒ ลกัษณะไง การท่ีเราไปแสวงบุญ 

ก็หมายถึงว่าเราไปหาค�าสอน ไปหาธรรมะ  

หาผู้สอนที่รู้จักวิธีปฏิบัติ ถ้าเรารู้แล้วว่าวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไร เรามีค�าสอนแล้ว 

เราก็ไม่ต้องไป เราปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ขอให้เป็นสถานท่ีสงบไม่มีอะไรมารบกวน

ใจเราเท่านั้นเอง แต่ท่ีเราต้องไป ท่ีปฏิบัติที่บ้านเราอาจจะไม่ดีเท่ากับที่วัดที่ 

อยู่ตามชนบท ท่ีอยู่ห่างไกลจากเเสงสีเสียง ไปอยู่ท่ีนั่นแล้วมันเหมือนกับ 

ปลูกข้าวในที่มันมีดินดีน�้าดี อยู่บ้านเราเหมือนกับปลูกข้าวบนภูเขาอย่างนี้  

ดินก็ไม่ดี น�้าก็ไม่ค่อยดี ผลมันก็ไม่ค่อยออก 

 ดังนั้น การปฏิบัตินี้บางทีเราต้องหาที่ปฏิบัติ เพราะว่ามันมีที่ท่ีจะเอื้อ 

ต่อการปฏิบัติ กับท่ีที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้ อันนี้จึงเป็นเหตุท่ีท�าให้ 

เราต้องออกจากบ้านเราไปกัน เพราะโดยปกติแล้วท่ีบ้านนี้ไม่ใช่เป็นที่เหมาะ

ต่อการปฏิบัติ เพราะว่าเราอยู่ในท่ามกลางเเสงสีเสียงของรูปเสียงกลิ่นรส

ถาม
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ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมาคอยรบกวนการปฏิบัติของเรา แต่ถ้าเราไปอยู่

ตามป่าตามเขา ท่ีห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆ นี้ก็จะไม่มีอะไรมารบกวน 

ใจเรา ทีนี้เราก็ต้องดูว ่าสิ่งท่ีเราต้องการคืออะไร ถ้าเราต้องการค�าสอน  

เราก็ต้องไปหาผู้ที่มีความรู้สอนเรา ถ้าเราต้องการปฏิบัติที่สงบ เราก็ต้องไป 

หาที่ปฏิบัติที่สงบ แต่ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านได้ เรายังไม่สามารถที่จะออกจากบ้าน 

ไปได้เพราะเรามีภารกิจหน้าท่ีความผูกพันอะไร เราก็ต้องปฏิบัติที่บ้านเรา 

ไปก่อน อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเราว่าเราจะท�าอะไร

ได้อย่างไรมากน้อยเพียงไร เข้าใจนะ

(ธรรมะบนเขาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ”มหาเศรษฐีท่ีแท้จริง„)
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ต้องชัง่น�า้หนัก
ระหว่างใกล้พ่อกับธรรมะ

๓๑
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ที่บ้านสั่งหนูว่าให้มาวัดให้น้อยลง เดือนละคร้ังก็พอ เนื่องจาก

พ่อเป็นโรคซึมเศร้า หนูควรจะอยู่กับพ่อ แล้วที่บ้านบอกว่า 

พ่อเป็นหนักขึ้นเพราะหนูไปแต่วัด ไม่สนใจพ่อ ไม่ยอมอยู่บ้าน 

ท�าให้พ่อเป็นห่วง เพราะวัดท่ีหนูไปไกลบ้าน ปกติที่บ้านก็ญาติอยู่กันเยอะ

และหนูก็กลับบ้านทุกวัน จะมาวัดก็แค่ช่วงวันหยุด แต่ที่บ้านก็บอกว่ามาบ่อย 

เกินไป กราบขอพระอาจารย์ให้ค�าแนะน�าด้วยค่ะ

เราก็ต้องชั่งน�้าหนักดูว่าความส�าคัญมันอยู่

ตรงไหน น�้าหนักควรจะไปด้านไหน ถ้าเรา

ต้องการธรรม เราก็ต้องไปวัด ถ้าเราต้องการอยู่ใกล้พ่อ เราก็อยู่บ้าน คือว่า 

ถ้าเรากลัวค�าครหานินทา กลัวเขาว่าเราต้องท�าตามที่เขาพูด เราก็ต้องอยู่บ้าน 

แต่ถ้าเราไม่สนใจ คิดว่าค�าพูดของเขาเป็นค�าพูดที่ไม่มีเหตุไม่มีผล คือเราอยู่

หรือเราไป มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร พ่อก็มีคนดูแลอยู่ เราก็ไม่ได้ท�าอะไร 

ดังนั้นการไปของเราก็ไม่น่าจะเป็นเร่ืองเสียหายอะไร ท่ีเสียหายก็เป็นความทุกข ์

ของพ่อที่อยากจะให้เราอยู่ใกล้ อันนี้มันก็เป็นกิเลสของพ่อ ความอยากให้

ลูกอยู่ใกล้ตน แต่อยู่ใกล้มันก็ไม่ได้ท�าประโยชน์อะไรให้กับพ่อ เพราะฉะนั้น  

เราดูท่ีประโยชน์ดีกว่าว่าการอยู่ใกล้นั้นท�าให้เกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่เกิด

ประโยชน์ อยู่ก็เท่านั้นไม่อยู่ก็เท่านั้น ก็ไปดีกว่า แต่ถ้าอยู่ใกล้แล้วเป็นประโยชน์ 

ถาม
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ช่วยดูแลพ่อเพราะไม่มีใครดูแล อย่างนี้ก็ต้องอยู่ใกล้ แต่ถ้าอยู่แล้วไม่ได้ 

ท�าอะไร เหมือนกับไม่ได้อยู่ ก็ไปไม่ดีกว่าหรือ ไปจะได้ธรรมะ ได้ไปบ�าเพ็ญ  

ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ไปปฏิบัติธรรม

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ”สะพานไปสู่นิพพาน„)
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กรรมของพ่อ
ที่ไม่สนใจธรรมะ

๓๒
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พ่อเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากแม่เสียชีวิต อาการพ่อหนักมากถึง

ขั้นต้องไปหาจิตแพทย์ พ่อไม่สนใจธรรมะเลยและไม่มีศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา หนูรู้สึกไม่ดีที่ช่วยพ่อไม่ได้ ท้ังๆ ที่เราก็เห็น

หมอซ่ึงก็คือครูบาอาจารย์ และเห็นโรงพยาบาลก็คือวัดที่สามารถให้ยาพ่อได้ 

แต่หนูกลับพาพ่อมารักษาไม่ได้ ขอพระอาจารย์ช่วยแนะน�าวิธีวางใจค่ะ

ก็ให ้คิดว ่าสัตว ์ทั้งหลายมีกรรมเป ็นของ 

ของตน จะท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรือชัว่ กจ็ะต้อง 

เป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ตอนนี้พ่อก�าลังรับผลของการไม่เช่ือ ของการม ี

มิจฉาทิฏฐิ ก็เลยต้องรับผล ต้องซึมเศร้าไปเร่ือยๆ เพราะไม่เช่ือว่าพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ นี้สามารถท่ีจะรักษาความซึมเศร้าของตนให้หายไปได้ 

 

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

”น้อมเอาพระรัตนตรัยเข้าสู่ใจ„)

ถาม
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 ... 
พอ่แมป่รกึษา ...
เรื่องของ

ลูก
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 ทุกข์

เพราะลูกดือ้

๓๓
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ก็นั่นแหละ เมื่อเราท�าอะไรไม่ได้แล้วเราจะไป

ทุกข์ท�าไม ทุกข์ไปก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไร 

ใช่ไหม ถ้าเปลี่ยนได้ก็คงเปลี่ยนไปนานแล้ว ความทุกข์ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลง 

อะไร เราทุกข์ เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิม ไม่ทุกข์ก็เป็นเหมือนเดิม จะเอายังไง  

จะเอาไม่ทุกข์หรือจะเอาทุกข์

ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วรู้ว่าแก้ไม่ได้  

มันเป็นเร่ืองของเขา เป็นกรรมของเขา ก็ต้อง 

ท่านอาจารย์คะ ลูกดื้อเหลือเกิน น้องเขาเป็นทุกข์มาก

ก็อยู่ตรงนั้น

ถาม

เอาไม่ทุกข์

ก็ปล่อยให้เขาเป็นไป

ถาม

ถาม
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น้องเขาจะหาวิธีแก้ด้วยเจ้าค่ะ

ก็ดูที่เหตุซิ คนจะไปเล่มเกมนี่มันต้องมีเงิน 

ถ้าไม่มีเงินแล้วจะไปเล่นได้อย่างไร

คืออย่างนี้ค่ะ เขาเล่นท่ีบ้าน แต่ว่าเขาไม่ดูหนังสือเลยค่ะ  

ลูกเขาเป็นเหมือนยามค่ะ กลางคืนเล่นเกม กลางวันนอน  

ไม่ได้ไปเรียน เขาก็เป็นกังวลอยู่ค่ะ

จะท�ายังไง มันตัวเขา ไม่ใช่ตัวเรา

เขาท�าใจไม่ได้เพราะลูกนี่คะ

ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขา ถ้าแก้ได้ก็แก้ไป แก้ไปเร่ือยๆ ท�าไปเร่ือยๆ 

แต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ได้เท่าไรก็เท่านั้น ถ้าคิดว่ายังสู้กับมันไหว ท�าได้ 

ก็ท�าไป

ถาม

ถาม

ถาม
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ก็ต ้องท�าใจ ถือเสียว่าเป ็นกรรมของเขา  

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน

เอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบเท้าเขาสักคร้ังซิ 

ท�าอะไรแปลกๆ ให้เขาได้สติบ้าง เผ่ือจะได้ 

สติก็ได้ บอกแม่ขอร้องเถอะ ท�าให้แม่หน่อย เลิกเล่นเถอะ แม่ขอกราบเท้า

ลูกเลย เป็นอุบาย

ไม่หรอก เขาอาจจะได้สติก็ได้ ขนาดแม่ยัง

มากราบเท้าเรานี่ ถ้ามีจิตส�านึกก็จะแก้ได้  

ถ้าไม่มี ก็ตัดหางปล่อยวัดได้แล้ว ขนาดแม่เอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบ  

ยังไม่ได้สติสตังเลย ก็ต้องปล่อยไป ถือว่าเป็นพวกบัวใต้น�้า เราท�าดีที่สุดแล้ว 

ขนาดกราบเท้ายังไม่เอา ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรแล้ว นอกจากท�าใจ

ก็ต้องท�าใจ

ท�าอย่างนั้นแล้วจะเป็นบาปส�าหรับตัวเขาไหมคะท่านถาม

ถาม
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สงสารเขาค่ะ เขาเป็นทุกข์มากค่ะ

ตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วล่ะ ตอนนี้เข้าใจแล้วนี่

ก�าลังท�าใจอยู่ค่ะ

ในเมื่อทุกข์แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม ไม่ทุกข์ 

กเ็ป็นเหมอืนเดมิ ไปทุกข์แล้วจะเกดิประโยชน์ 

อะไร ท่องคาถานี้ไว้ จ�าเอาไว้เตือนเรา

กรรมของเราด้วยหรือเปล่าคะ

กรรมของเราท่ีไปทุกข์กับเขา ถ้ามีปัญญาปั๊บ 

ก็ตัดได้ กรรมท่ีมีกับเขาก็หมด เขาก็ต้องเป็น

คนทุกข์ทรมานเอง อาจจะมีเวรมีกรรมกันมา เคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมา 

ในอดีต เขาเลยกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับเรา ก็ต้องทนเอาเท่านั้นเอง  

อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น ให้ความเมตตา ให้ความสงสาร  

ก็ท�าไปเท่าที่จะท�าได้ แต่อย่าไปทุกข์ ทุกข์ไปก็ไม่ได้ไปแก้อะไร

ถาม

ถาม

ถาม
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แต่หลานเป็นผู้หญิงนะคะท่านอาจารย์คะ

นั่นแหละ ผู้หญิงผู้ชายมันไม่เกี่ยวกันหรอก 

มันอยู่ที่จิต จิตไม่มีเพศ จิตก็เป็นจิต มีกิเลส 

มีความหลงเหมือนกัน สักวันหนึ่งอาจจะได้สติสตังข้ึนมา สักวันก็ต้องอ่ิมตัว  

ถ้าเราไม่ไปจู้จ้ีจุกจิกกับเขา เขาจะอิ่มตัวเร็วขึ้น พอเราไปจู้จ้ีจุกจิกกับเขา  

เป็นกรรมของเขา ในเมื่อเขาไม่ขวนขวาย 

เหมือนกับพวกเรานี่  พระพุทธเจ ้ าทรง 

สอนเราแทบเป็นแทบตาย แต่ท�าไมเราไปไม่ถึงพระนิพพานกัน พระพุทธเจ้า

ไม่เห็นมาร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์กับพวกเราเลย ท่านก็อยากจะให้พวกเรา 

ถึงนิพพานเหมือนกัน แต่พวกเราก็ยังอยากจะอยู่ของเราอย่างนี้ ก็เหมือนกับ

ลูกเรา บางทีเราก็คิดมากไปเอง เด็กอยู่ในวัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ เพราะเท่าท่ี 

ได้ฟังมาเด็กพวกนี้พอโตขึ้นก็ได้ดีจากเกมส์ก็มี มาจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับ

เร่ืองเกมส์ เร่ืองคอมพิวเตอร์ เขาได้ความรู้จากการเล่นเกมส์

คือเขากลัวว่าลูกจะเรียนไม่จบ จะไม่มีอาชีพ แล้วต่อไป 

ถ้าเขาตายไปลูกจะท�าอย่างไรนี่
ถาม

ถาม
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จะลองค่ะ ค่อนข้างท�ายาก บางทีเราก็อยากจะเตือนเขา

ยิ่งเตือนเหมือนยิ่งยุ ยิ่งเตือนยิ่งแย่ เราเตือน

มาพอแล้วไม่ใช่หรือ ถ้าจะได้ผลก็ควรจะได้

มานานแล้ว ทีนี้เราต้องใช้วิธีอื่นบ้าง ใช้วิธีไม่เตือนบ้าง เหมือนกับหมอให้ยา

มาต้ังเยอะแล้ว อาจจะดื้อยา หรือให้ยามากเกินไป ก็ลองหยุดยาสักพักหนึ่ง 

เผ่ือจะดีขึ้นมาก็ได้

ก็เหมือนกับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ เขาจะเอาชนะเรา จึงอย่าไปยุ ่งกับเขา 

มากจนเกินไป ปล่อยเขาบ้าง ท�าเป็นไม่แยแสดู เดี๋ยวเขาก็จะคิดได้เอง  

แม่ไม่แยแสจริงๆ บางทีเขาต่อต้านเรา จะเอาแพ้เอาชนะกับเราเท่านั้นเอง  

ตอนนี้เขาโตแล้ว เขาอยากจะเป็นตัวของเขาเอง แต่เรายังไปครอบง�าเขาอยู่ 

เขาจึงเกลียดชังเรา ท�าไปก็เพื่อให้เราทุกข์ใจเท่านั้นเอง บางทีเขาก็ไม่อยาก 

จะท�า เราอยู่เฉยๆ บ้าง ปล่อยเขาไปตามเร่ืองตามราว ไม่แยแส เฉยๆ ไว้  

เดี๋ยวสักพักเขาก็จะเห็นความผิดแปลกที่ไม่มีเหตุที่คอยสร้างความรู้สึก 

ที่อยากจะต่อสู ้กับเรา ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบโต้แล้วมันก็จบ ตบมือ 

ข้างเดียวไม่ดังหรอก ลองท�าใจเฉยๆ เป็นอุเบกขาดูบ้าง

ถาม
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เขาเป็นแม่ที่ดีมากเลยนะคะ ตีหนึ่ง ตีสอง ยังไปซ้ือก๋วยเตี๋ยว

ให้ลูกเลยค่ะ

รักลูกมากจนเกินไปอาจจะท�าให ้ลูกเสีย 

คนได้ รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี คนสมัยใหม่ 

ไม่ค่อยชอบตีลูกเท่าไร เขาก็เลยไม่เชื่อฟังเรา รักไปในทางที่ผิด เขาก็เลย

ได้ใจ ท�าอะไรก็ได้ เมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็มีทางเดียวคือพูดบ้างสอนบ้าง  

แต่ไม่จ�้าจ้ีจ�้าไช พอให้รู ้ว่านี่ไม่ดีนะลูกนะ ถ้าท�าแบบนี้ไปเร่ือยๆ อนาคต 

มันจะแย่นะ เขาก็รู ้ แต่เขาอยากจะเอาแพ้เอาชนะเราเท่านั้นเอง พอเขา 

ชนะเราแล้วเขาก็จะเร่ิมคิดถึงชีวิตของเขาเอง ก็บอกเขาว่าแม่ช่วยลูกไม่ได้นะ 

เวลาที่แม่ตายไป ถ้าลูกไม่มีความรู ้ก็ต้องล�าบากล�าบน ถ้าไม่ขวนขวาย 

หาวิชาความรู้ใส่ตัวในตอนนี้ ต่อไปลูกก็จะแย่นะ พูดได้แค่นี้แหละ พูดมาก 

ถาม
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ไม่ใช่ดื้อยา แต่จะตายเพราะยา คนไข้จึง

ต่อต้าน ลองไปท�าดูนะ ใช้ทางสายกลาง  

ไม่ปล่อยทีเดียว แต่ก็ไม่คุมแจเลยทีเดียว เด็กท่ีมีวัยโตขึ้นไม่ต้องการให ้

เลี้ยงดูเขาเหมือนกับตอนท่ีเขาเป็นเด็กๆ เขาอยากจะให้เราปฏิบัติกับเขา

เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ ให้เขาตัดสินใจของเขาเอง

(กัณฑ์ที่ ๒๒๙ วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ”ความผิดหวัง„ 

(จุลธรรมน�าใจ ๒)

ก็แสดงว่าเราพูดมากเกินไป ถ้าเป็นหมอ 

ก็ให้ยามากเกินไป

ก็ไม่ดี พูดมากเขาก็เบ่ือ เจอหน้ากันทีไรก็จะสอนจะว่าอยู่อย่างเดียว เขาก ็

เกิดความเบื่อหน่ายได้เหมือนกัน รักมากเกินไปก็ท�าให้เสียได้

ถาม ดื้อยา

เขาบอกร�าคาญค่ะถาม
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ปล่อยลูก
ให้เป็นไปตาม
เรื่องของเขา

๓๔
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“ปัญญาคืออะไร คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆ ท่ีเราไปทุกข์ด้วยนี้
มันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรา เราไปสัง่มันไม่ได้ 

เราไปอยากให้มันเท่ียงไม่ได้ 
อยากจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ ”

 เช่น ลูกของเรา เราทุกข์กับลูกของเรา เราอยากจะให้เขาดี แต่เขาไม่ดี  

แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถท่ีจะไปสั่งให้เขาดีได้เพราะเขาไม่แน่นอน บางวัน 

ก็ดี บางวันก็ไม่ดี เราอยากให้เขาดี เราก็จะเสียใจ ก็จะทุกข์ใจ ถ้าเรารู้ว่า 

เขาเป็นอย่างนี้ เขาไม่มีความแน่นอน เขามีการเปลี่ยนไปเร่ือยๆ สามวันด ี

สี่วันไข้ เวลาเขาไม่ดี เราก็อย่าไปอยากให้เขาดี เพราะถ้าอยากให้เขาดีแล้ว 

เขาไม่ดี เราก็จะทุกข์ใจ แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 

แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้ เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขา ก็ปล่อยเขาไป 

ตามเรื่องของเขา เขาอยากจะดีก็ดีไป เขาไม่อยากจะดีก็ไม่ดีไป คนท่ีจะรับโทษ 

รับคุณก็คือตัวเขาเอง เราไม่ได้ไปรับคุณรับโทษจากความดีจากความไม่ด ี

ของเขา แต่เรากลับไปทุกข์กับเขา เพราะเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเรา  

พอเราคิดว่าเขาเป็นลูกเรา เราก็อยากจะให้เขาได้ดิบได้ดีมีแต่ความสุข  

แต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นลูกเราหรอก เขาเพียงแต่มาอาศัยร่างกายท่ีเรา 

ผลิตขึ้นมาในท้องนี้เท่านั้นเอง เขามาอาศัยร่างกายท่ีเราสร้างขึ้นมา แล้วพอเขา 
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โตขึ้นเขาก็ไปตามทางของเขา เขาไปหาลูกหาเมียไปมีชีวิตของเขา แต่เรา 

ก็ไปหลงรักเขา ไปหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเรา เราก็อดห่วงอดใยเขาไม่ได้ ทั้งๆ ท่ี 

เขาไม่สนใจกับเรื่องของเราเลย นี่แหละคือความหลง เพราะเราไม่รู ้ว ่า  

ความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นของเรา เขาเป็นเพียงแต่ผู ้มาอาศัยบ้านเราอยู่  

อาศัยท้องเราอยู่ พอออกจากมาท้องก็อาศัยบ้านเราอยู่ อาศัยเราเลี้ยงเขา 

ความหลงท�าให้เราต้องเล้ียงดูเขาอย่างดีเลย ถ้าเป็นคนอื่นนี้รับรองได้ว่า 

เราจะไม่เลี้ยงเขา ถ้าคนอื่นมาอาศัยอยู่บ้านเรานี้ เราจะไม่รับเขาเข้ามา แต่ถ้า

เขามาในท้องเรานี้ เราหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเรา เราก็เลยเลี้ยงเขาอย่างเต็มที่  

แต่ความจริงก็เป็นเหมือนกับคนที่มาขออาศัยบ้านเราอยู่ดีๆ นี่เอง 

 ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้ เราก็จะได้ไม่ไปต้องไปกังวลกับเขามาก 

จนเกินไป ก็เลี้ยงไปแบบเอาบุญ เหมือนเราเลี้ยงสุนัข มีสุนัขมีแมวมา 

ขออาศัยอยู่ เราก็เลี้ยงมันไปตามมีตามเกิด มีอาหารก็ให้มันกินไป มีอะไร 

พอให้มันได้ก็ให้มันไป แต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมัน เวลาแมวกับหมามันท�าตัว 

ไม่ดี เราไปทุกข์กับมันหรือเปล่า ก็ช่างหัวมัน มันอยากจะกัดกันก็ปล่อยมัน 

กัดกัน มันจะไปขโมยข้าวของ ไปกินโน่นกินนี่ ถ้าเราจับมันได้ตีมันได้ก็ตีมัน  

แต่เราจะไม่มาทุกข์มากังวลกับมัน เพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมัน 

ฉันใด ลูกของเรามันก็มีธรรมชาติของเขา เขามีศีลหรือไม่มีศีลก็เป็นธรรมชาติ
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ของเขา เพราะแต่ละคนมาเกิดนี้มีศีลธรรมไม่เท่ากัน บางคนก็มีศีลมาก 

บางคนก็มีศีลน้อย บางคนก็เป็นคนดี บางคนก็เป็นคนไม่ดี เราไปเปลี่ยนเขา 

ไม่ได้นอกจากเพียงแต่สอนเขาได้เท่านั้น บอกเขาว่าอะไรดี อะไรไม่ดี  

แต่ถ้าเขาไม่ฟังเราไม่เชื่อเรา เราก็อย่าไปทุกข์ให้เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าเรามีปัญญา 

เราก็จะปล่อยวางได้ เราจะรู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ อย่างมากก็บอกเขาได้

เท่านั้นเอง แต่เขาจะเป็นคนเปลี่ยนตัวเขาเอง ถ้าเขาเห็นว่าการกระท�าไม่ดี

เป็นโทษกับเขา เขาก็จะเปลี่ยนเอง ถ้าเขารู้ว่าการกระท�าดีเป็นคุณประโยชน์

กับเขา เขาก็จะท�าเอง เหมือนกับเราเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็ก เราก็ไม่รู้ดีรู้ชั่ว
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ว่าเป็นอย่างไร ก็อาศัยพ่ออาศัยแม่คอยสอนคอยบอก แต่บางทีเราก็ยังท�าช่ัว

ท�าไม่ดีอยู่ แต่พอเราไปรับผลของการไม่ดี เราเห็นโทษของมัน ต่อไปเราก็จะ

ไม่กล้าท�าความชั่วท�าความไม่ดีไปเอง

 นี่คือปัญญา คือเราต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆ นี้ มันไม่แน่นอน มีขึ้นมีลง  

มีเกิด มีดับ มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราห้ามมันไม่ได้ มันจะเป็นอย่างไร 

มันก็ต้องเป็นไปตามเร่ืองของมัน เราไปอยากให้มันไม่เป็น เราก็จะทุกข ์

ขึ้นมาเปล่าๆ วุ่นวายใจไปเปล่าๆ แต่ถ้าเรามีปัญญา เราก็จะดูว่าเราท�าได ้

หรือไม่ได้ ท�าได้เราก็ท�า ท�าไม่ได้เราก็ต้องปล่อย แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไป 

กับมัน นี่คือยารักษาโรคใจ ดับความทุกข์ได้ทุกชนิด เรามีความทุกข์อะไร 

ลองใช้ปัญญาอันนี้ดู รับรองได้ว่าเราจะดับความทุกข์ได้หมดเลย

(ธรรมะในศาลา วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
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  ชีวิต
มันถอยหลังไม่ได้

๓๕
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พอดีเพื่อนของลูกสาวเขาแต่งงานได้ประมาณ ๔-๕ ปี  แล้วสาม ี

เขาเป็นเส้นเลือดในสมองโป่งแล้วแตก ตอนนี้ไม่ค่อยรับรู้อะไร

ทั้งสิ้น ทีนี้เพื่อนลูกสาวเขามีความทุกข์มากเลย เขามีความ

รู้สึกเหมือนอนาคตมืดมนอะไรอย่างนี้ค่ะ เขาก็โทรมาปรึกษาลูกสาว ลูกสาว 

ก็โทรมาหาก็พยายามคัดหนังสือค�าสอนท่านอาจารย์จากจุลธรรมน�าใจ ทีนี้

ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ตรงมาก ก็อยากจะขอธรรมะจากท่านอาจารย์ แต่เขา 

ก็บอกว่ามีคนพูดธรรมะให้เขาฟังเยอะแล้ว เพื่อนสนิทก็พูด แต่ก็รู ้สึกว่า

เพื่อนๆ เขาก็ยังเด็กๆ อยู่ ยังไม่ลึกซ้ึง จึงอยากจะได้ธรรมะท่านอาจารย์  

เพ่ือเขาจะได้สบายใจขึ้นค่ะ

ก็มันเกิดขึ้นแล ้ว เหตุการณ์เกิดข้ึนแล้ว 

มันเป็นอย่างนี้แล้ว เราไม่สามารถท่ีจะไป 

เปลี่ยนมันได้ เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเหมือนเก่า เหมือนกับเรา 

ดูภาพยนตร์ ดูเทป แล้วเราสามารถเลือกว่าช่วงนี้ไม่ดี ไม่น่าดู ก็ถอยกลับไป 

สัก ๕ ปี ตอนท่ีแต่งงานกันใหม่ๆ ชีวิตมันถอยหลังไม่ได้ ชีวิตมันมีแต่จะ 

เลื่อนไปเร่ือยๆ 

ถาม
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 ดังนั้นตอนนี้เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ เราก็ต้องยอมรับเหตุการณ์นั้น

อย่าไปฝืน อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น ชีวิตของเรา เรายังด�าเนินต่อไปได้  

เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไร เขาต่างหากท่ีเป็น เขาเป็นก็ปล่อยเขาเป็นไป  

เราก็ยังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ และเราควรจะใช้บทเรียนอันนี้เป็น 

การสอนใจเราให้เราเลือกทางใหม่จะดีกว่า เพราะว่าถ้าเราเลือกทางเดิม เช่น 

ไปหาคนใหม่ เดี๋ยวเราก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันอีก แต่ถ้าเราอยากไปแบบ 

ที่ไม่เจอปัญหาแบบนี้ เราก็ต้องเลือกทางของพระพุทธเจ้า ทางของพระพุทธเจ้า

ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายของเราหรือของคนอื่นมาเป็นเคร่ืองมือให้ความสุขกับเรา 

ก็คือการภาวนานี้เป็นการท�าใจให้สงบ เพราะถ้าเราได้ความสงบ เราจะได้รับ 

ความสุขท่ียิ่งใหญ่กว่าท่ีเราได้รับจากการแต่งงานกับแฟนกับสามีของเรา  

แล้วเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์เวลาท่ีสามีหรือคู ่ครองของเรานั้นเป็นอะไรไป 

ให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะว่านานๆ เราจะได้เห็นสัจธรรมความจริง

ชัดเจน คนเราต้องทุกข์ก่อนมันจึงจะเกิดปัญญาได้ เพราะถ้าไม่ทุกข์ ไปบอก

อย่างไรก็ไม่เชื่อ เหมือนเด็กไปบอกว่าอย่าไปแตะอย่าไปเล่นกับไฟ เด็กก็ไม่เช่ือ  

เพราะไม่รู ้ว่าผลของการเล่นกับไฟมันจะเป็นอย่างไร ต้องปล่อยให้เขาไป 

โดนไฟไหม้เสียก่อน ไปจับไฟเข้าหรือจับไฟฟ้าและโดนไฟช๊อตโดนไฟดูด  

ทีนี้ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอน เข็ดแน่ๆ กลัวแน่ๆ 
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 ตอนนี้เขาเจอความทุกข์แล้วจากการท่ีเขาไปเล่นกับไฟ จากการที่ไป

หาความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ดังนั้นควรจะเอาอันนี้มาเป็นบทเรียน 

สอนใจว่าก�าลังเดินไปในทางท่ีผิด ตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทาง

การเดินของเราได้ เรามีพระพุทธศาสนาท่ีจะช้ีทางให้เราไปสู่ความสุขท่ีแท้จริง 

ความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมา เอาไปสอนเขาไปบอกเขาอย่างนี้ 

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ”เติมพลังใจ„)
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ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความส�าเร็จก็อยู่ที่นัน่

๓๖
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ถาม

ก็ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จก็อยู่ 

ที่นั่น ถ้าไม่ส�าเร็จก็อย่าไปโทษตัวเราก็แล้วกัน  

โทษว่ามันเป็นการท�าในสิ่งที่มันสุดวิสัย เช่น พยายามท่ีจะปั้นน�้าให้เป็นตัว

ขึ้นมา ถ้ามันท�าไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันสุดวิสัยที่อยากจะดึงใจดึงลูกให้ 

เข้าสู่ธรรม ถ้าเขาไม่ยอมเข้า เมื่อเรารู้แล้วว่าท�าอย่างไรมันก็ไม่เข้า เราก็ต้อง

ยอมรับความจริงนั้นไป

ในฐานะผู้เป็นแม่ พยายามพาลูกมาวัด บางคร้ังลูกก็เต็มใจ 

บางคร้ังลูกก็ไม่เต็มใจ ควรจะพยายามต่อไปหรือไม่อย่างไรคะ

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ”พระพุทธเจ้า„) 
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มีลูกแล้ว
ก็ต้องเลีย้งลูกให้ดีนะ

๓๗
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 พระอาจารย์สุชาติ แสดงธรรมสอนญาติโยมโดยเฉพาะ
คนที่เป็นพ่อแม่ว่า "มีลูกแล้วก็ต้องเลีย้งลูกให้ดีนะ อย่าไปเลีย้ง 
แต่ร่างกาย ร่างกายไม่ส�าคัญนะ ส�าคัญเรื่องจิตใจ ต้องพยายาม
สอนให้มันท�าบุญใส่บาตร อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีความซ่ือสัตย์
สุจริต พยายามสอนเขา"

ดวงจิตที่จะมาเกิด สิ่งใดจะเป็นตัวก�าหนดว่าเขาจะได้เกิด 

ในครอบครัวที่ดี  หรือครอบครัวท่ีแร้นเเค้น เหมือนที่ เรา 

ชอบพูดกันว่าครอบครัวคนรวยอยากมีลูกก็จะไม่มี ครอบครัว

หาเช้ากินค�่ากลับมีลูกเยอะแยะ อะไรท่ีจะเป็นตัวก�าหนดว่าดวงจิตดวงไหน 

จะได้ไปเกิดในที่ที่ดี หรือท่ีสูง หรือที่ท่ีต�่า

ก็บอกว ่า บุญกรรมนี่แหละ บุญกับบาป 

ที่เราท�านี่แหละเป็นตัวก�าหนด บุญมันก็จะ

ดึงไปหาคนใจบุญ บาปมันก็จะดึงไปหาพวกใจบาปด้วยกัน เหมือนน�้ากับ 

น�้ามันไง น�้าจะเข้าหาแต่น�้า น�้ามันมันก็จะวิ่งเข้าหาน�้ามัน พวกคนใจบุญก็จะ

เดินเข้าหาพวกใจบุญด้วยกัน พวกใจบาปก็จะไปหาพวกใจบาปด้วยกัน

ถาม
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ถ้าอย่างท่ีพระอาจารย์ว่าก็คือ ถ้าพวกที่เป็นโจรมาก่อน เป็นโจร

ใจร้ายใจทมิฬมา แล้วจะได้มาเกิดในครอบครัวที่ดี ครอบครัว

ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็จะยาก

คือมันมี ท้ังสองส่วน บุญกรรมส่วนหนึ่ง  

แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีท่ีเกิดหรือเปล่า

บางทีหาคนใจบุญเกิดไม่ได้ มันก็ต้องไปเกิดกับคนใจบาปก็ได้ แต่ถ้าคนที ่

มาเกิดเป็นคนใจบุญ ถึงแม้จะเกิดกับครอบครัวใจบาปก็ไม่ไปท�าบาปตามเขา

ถาม
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ก็ได้ มีบุญเก่าคอยหนุนอยู่ ในทางตรงกันข้าม คนท่ีใจบาปแล้วไปเกิดในบ้าน

ของคนใจบุญก็มี แต่ก็ยังติดอยู่กับการท�าบาปอยู่ สอนเขายังไงเขาก็ไม่เอา

 มันมีเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน แต่โดยหลักนี้บุญกรรมเป็นเหตุหลัก  

แต่เหตุอย่างอื่นคือมันอาจจะมีจังหวะ มีอุบัติเหตุ มีความผิดพลาดอะไร 

อย่างง้ีมันไม่แน่นอน ดังนั้น ไม่ว่าใครมาเกิดในครอบครัวเรา เราก็ต้องมองเขา 

ว่าเป็นเหมือนอาคันตุกะ อย่าไปคิดว่าเขาเป็นเนื้อหนังมังสา เป็นชีวิตจิตใจ 

ของเรา มาจากชีวิตจิตใจของเรา เขามาเพียงทางร่างกาย ทางร่างกายนี้มาจาก

ของเรา แต่ทางจิตใจนี้เขามาตามบุญตามกรรม อย่างที่เราสวดกันทุกวันว่า  

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน มีกรรม กัมมะพันธุ กัมมะโยนิ มีกรรม

เป็นผู้ให้ก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กรรมตัวนี้แหละเป็นพ่อแม่ของดวงจิต

ดวงใจ 

 ท�าบุญใจก็เป็นใจบุญ ท�าบาปก็จะเป็นใจบาป ง้ันขอให้เราท�าบุญกันไว้

อย่าท�าบาป ไม่ว่าเราจะไปเกิดท่ีไหน บุญของเรานี่แหละจะคุ้มครองเราไปเอง  

ถึงแม้จะต้องไปตกระก�าล�าบากอยู่กับคนไม่ดี เราก็จะไม่ถูกเขาฉุดลากไป 

ในทางท่ีไม่ดี แล้วบุญนี้แหละจะช่วยเราเอง เพราะคนที่ใจดีคนท่ีใจบุญมักจะ

มีคนเมตตาสงสาร มีคนท่ีอยากจะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา แต่คนที่ใจบาปนี้ 

ถึงแม้จะไปอยู่กับคนใจบุญ คนดีเขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือ ถ้ารู้ว่าเป็นคน 
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ไม่ดี ท้ังๆ ที่เขาเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือ แต่เขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือ 

อยู่ดี ขอให้ท�าบุญ ละบาป แล้วช�าระใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ ถ้าท�าได้เพียง ๒  

ข้อแรกก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าท�าข้อที่ ๓ ได้คือช�าระใจให้สะอาด

บริสุทธ์ิก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะเชื้อของภพชาติถูกท�าลายไปหมด  

คือความอยากทั้งสาม 

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
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ยังหลงยึดติด

๓๘
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เวลาอยู่กับครอบครัว ดูลูกๆ น่ารักมีความสุข แต่ลึกๆ มันทุกข์  

เพราะรู้ว่าวันหนึ่งต้องจากกัน ยิ่งรักเขามากก็จะยิ่งทุกข์มาก 

บางทีผมบอกแฟนว่าอย่ารักกันมากเกินไปนะ บางทีเขาก็ 

รับไม่ได้ เขาก็ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น อย่างลูกของผม พอเห็นเขาแล้ว

ผมก็สงสาร ถ้าเกิดวันหนึ่งต้องจากกัน จะจากกันในรูปแบบใด ก็รู้สึกทุกข์  

จะเป็นอย่างนี้อยู่เร่ือยๆ มันเกิดจากความคิดปรุงแต่ง

เกิดจากที่ เรายังหลงยึดติดอยู ่  เกิดจาก

กิเลส พอคิดถึงเร่ืองแก่เจ็บตายแล้วก็จะ

ท�าให้หดหู่ใจ เพราะไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ตรงจุดไหน ถ้ามีความสงบแล้วเราจะ

มีจุดยืน เวลาท่ีทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปก็สงบนิ่งเฉย เพราะท�าอะไรไม่ได้ 

เหมือนฝนตก บังคับให้มันหยุดได้ไหม สิ่งที่เราท�าได้คือนั่งอยู่เฉยๆ ตอนนี้

ฝนก�าลังตกก็ปล่อยให้ตกไป ไม่เดือดร้อนอะไร ต้องหาจุดยืนนี้ให้เจอ จุดท่ี 

อยู่เฉยๆ ได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เรียกว่าอุเบกขา ต้องเป็นเอกัคคตารมณ์ 

จิตต้องรวมลงเป็นหนึ่งก่อน เป็นเอกัคคตารมณ์ จึงจะรู้ว่าเป็นอุเบกขาจริงๆ  

พอเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก็ไปตรงจุดนั้นได้ทันที เป็นเหมือนหลุมหลบภัย  

ถ้าจิตยังไม่รวมก็จะแกว่งไปแกว่งมาระหว่างดีใจกับเสียใจ ต้องพิจารณา

ถาม
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จนกว่าจะรับความจริงได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้น พอเหตุการณ์นั้น 

ปรากฏขึ้นมาก็ปล่อยให้เป็นไปตามเร่ืองของมัน ไม่ต้องไปตีโพยตีพาย  

ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เราไม่มีอ�านาจที่จะ

ยับยั้งกฎแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ ยับยั้งการเกิดข้ึนต้ังอยู่แล้วดับไปได้ 

 ถ้าไม่มีจุดยืนก็จะท�าใจไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้วจะมีจุดยืน เป็นท่ีพ่ึงได้ 

เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมาก็นิ่งเฉยเสีย เพราะรู ้ว ่าทุกสิ่งทุกอย่าง 

ต้องไปหมด ร่างกายเราก็ต้องไป มีสิ่งเดียวที่ไม่ไปก็คือใจ ถ้าใจนิ่งสงบก็จะม ี

ความสุข ไม่หว่ันไหว ถ้าใจไม่นิ่งก็จะทุกข์วุ่นวายตามไปด้วย ทุกข์มากกว่า

ร่างกายเสียอีก ความเจ็บป่วยทางร่างกายไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บป่วยทาง

จิตใจ จึงต้องรักษาใจให้สงบให้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญา ถ้ารักษาได้แล้วจะม ี

ความมั่นใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดข้ึน

(กัณฑ์ที่ ๓๓๘ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ”ความสุขที่แท้จริง„

(จุลธรรมน�าใจ ๙)
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ลูกชาย
มีปัญหาสุขภาพ

๓๙
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อยากถามหลวงพ่อค่ะว ่าลูกชายมีป ัญหาเร่ืองสุขภาพค่ะ  

แล้วพ่อกับแม่นี้พอจะท�าอย่างไรที่จะช่วยลูกได้บ้างคะ

ช ่วยรักษา พาไปหาหมอหายา ดูแลไป 

ตามเหตุตามผล ร่างกายของคนทุกคนก็ต้อง

เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน เจ็บมากเจ็บน้อย เจ็บเร็วเจ็บช้าก็รักษาไปดูแลไป  

ถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนาก็เตรียมซ้ือโลงไว้ท้ังของเราทั้งของเขา ไม่ใช่แต่เฉพาะ 

ของทุกคนนะ ในนี้ทุกคนจะต้องมีโลงคนละ ๑ โลง ถ้าคิดตามวิปัสสนานะ ก็ให้

คิดว่าร่างกายมันเป็นท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่เราใช้อาศัย

ท�างานให้เรา แต่ในที่สุดมันก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงท�าไม่ไหว อยู่ต่อไปไม่ไหว

 แต่เราไม่ได้เป็นร่างกาย เราไม่ต้องไปกลัว ไม่ต้องไปวุ่นวาย เราเป็นใจ  

ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งการให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ ก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์

กับใจ ถ้าใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับใจ มันก็ท�าให้ใจมีที่พึ่งมีความสุขแล้ว

ก็จะไม่เดือดร้อน ไม่ต้องอาศัยร่างกาย ตอนนี้ที่เรายังเดือดร้อนกันอยู ่  

ก็เพราะเรายังไม่มีที่พึ่งให้กับใจ ใจยังต้องพึ่งร่างกาย พอร่างกายพ่ึงไม่ได้  

เราก็เดือดร้อนขึ้นมา เราต้องมาสร้างท่ีพึ่งให้กับใจ ถ้าใจมีท่ีพึ่งแล้วใจจะได ้

ไม่ต้องพึ่งร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไร เราก็จะได้ไม่เดือดร้อน นี่คือเป้าหมาย

ของพระพุทธศาสนา ให้เราเปลี่ยนท่ีพึ่งกัน 

ถาม
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 ตอนนี้เราพึ่งร่างกายหาความสุขต่างๆ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย  

ได้ไปดูได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้รับประทาน มันก็มีความสุข ถ้าไม่ได้ท�าก็ม ี

ความทุกข์ ทีนี้ร่างกายมันไม่สามารถรับใช้เราไปได้ตลอด เพราะใจเรานี้อายุ

มันยาวกว่าร่างกาย ใจนี้มันไม่มีวันตาย แต่ร่างกายนี้มันก็ต้องหมดสภาพไป 

๑๐๐ ปี อย่างมากก็ท�าอะไรไม่ไหวแล้ว ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ พอร่างกายนี้ 

ตายไป เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ต้องไปเกิดใหม่ เวลาเกิดใหม่ร่างกาย

ที่เราได้มาเราก็ไม่รู ้ว่าเราจะได้ร่างกายดีหรือไม่ดี เพราะส่วนหนึ่งมันก็อยู ่

กับพ่อแม่ ส่วนหนึ่งก็อยู ่ท่ีบุญกรรมท่ีเราท�ามา มันก็ต้องเป็นไปตามบุญ 

ตามกรรม เขาก็ได้ร่างกายของเขามาแบบนี้ เขาก็ต้องอยู่กับมันไปใช้มันไป  

จะอยู่ได้นานหรือไม่นานก็ไม่มีใครรู้ แต่จะอยู่ไปตลอดนี้เป็นไปไม่ได้

 พระพุทธเจ้าถึงได้สอนให้เราคิดอยู ่เร่ือยๆ ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมม ี

ความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตาย

เป็นธรรมดา ย่อมมีความพลัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดา ล่วงพ้นสิ่งเหล่านี ้

ไปไม่ได้ ถ้าเราคอยสอนใจเราจะได้หาวิธีอย่าไปพึ่งร่างกาย พระพุทธเจ้าให้

มาพึ่งธรรมของพระพุทธเจ้า พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ พ่ึงค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติค้นพบที่พ่ึงอันใหม่ที่ไม่ต้องใช้

ร่างกาย คือให้พึ่งการภาวนา พึ่งการรักษาศีล เช่นวันนี้เราจะรักษาศีล ๘ กัน 

แล้วก็ภาวนาท�าใจให้สงบ ใจสงบแล้วก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกาย มีความสุขแล้ว 
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ก็ไม่ต้องออกไปหาความสุขข้างนอก ตอนนี้ใจเราไม่มีความสุขในตัวของมันเอง  

เลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอก ไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ  

ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ แต่ความสุขเหล่านี้มันเป็น 

ความสุขชั่วคราว สุขประเดี๋ยวประด๋าว สุขแล้วก็หมดไป ได้ดูได้ยินได้ฟัง 

ได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุข เสร็จแล้วมันก็ผ่านไปๆ ก็อยากจะได้อีก 

ก็ต้องไปหามาอีก ก็ต้องใช้ร่างกาย แต่ร่างกายมันไม่สามารถท่ีจะหาตาม 

ความอยากของเราไปได้ตลอด แต่ความอยากของเรามันไม่ได้หมดไปจากการ

ที่เราได้อะไรมา เพราะสิ่งท่ีเราได้มามันไม่ได้มาก�าจัดความอยาก มันมาเพ่ิม

ความอยาก มาต่อความอยาก มันก็เลยอยากไปเร่ือยๆ มันก็เลยวุ่นวายเวลา

ร่างกายไม่สามารถที่จะท�าตามที่เราอยากได้ เราจึงต้องมาหาที่พ่ึงใหม่ อย่าไป

ใช้ร่างกาย เพราะร่างกายพึ่งได้ไม่แน่นอนไม่ถาวร มาพึ่งในสิ่งแน่นอนถาวร 

ดีกว่า ก็คือพึ่งใจนี่แหละ

 ใจสามารถผลิตความสุขให้กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไร ให้นั่งสมาธิ

ท�าใจให้สงบ จะนั่งสมาธิได้ก็ต้องก�าจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่น

วันนี้ถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องถือศีล ๘ จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางตา

หูจมูกลิ้นกาย ต้องห้ามต้องเบรคไว้เพื่อจะได้เอาเวลามาหาความสุขทางใจ  

มานั่งสมาธิกัน นั่งเยอะๆ นั่งบ่อยๆ นะ ไม่ใช่นั่งแค่วันละคร้ังสองคร้ัง คร้ังละ 

๑๐ นาท ี๑๕ นาท ีมนัไม่พอ มนัต้องนัง่ท้ังวนั ตืน่ข้ึนมากน็ัง่ เมือ่ยกล็กุขึน้มาเดนิ 
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สลับกันไปไม่ต้องไปท�าอะไร พยายามสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในใจ 

ให้ได้ แล้วเราท�าไปเร่ือยๆ ต่อไปเราก็จะช�านาญ เราก็จะสามารถสร้างความสุข

ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องนั่งก็ได้ ถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขแล้วไม่ต้องนั่ง ท�าอะไร

อยู่ที่ไหนเวลาใดก็ท�าให้ใจสงบได้ ท�าให้ใจมีความสุขได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับ

เร่ืองของร่างกาย ก็เลี้ยงร่างกายไปตามอัตภาพ ถึงเวลาก็ให้มันกิน ถึงเวลาก็

ให้มันดื่ม ถึงเวลาก็นอน แต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดท�างานไม่ว่า

จะเป็นของใครก็ตาม แต่เราไม่เดือดร้อนนะ เพราะเราไม่ต้องใช้มัน มันเจ็บไข้ 

ได้ป่วยใจเราก็มีความสุข แก่ก็มีความสุข ตายก็มีความสุข แล้วก็ไม่ต้อง 

กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะว่ามีความสุขในตัวเราแล้ว 

 ความสุขท่ีได้ผ่านทางร่างกายก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้  

นี่ก็คือค�าตอบสั้นๆ ก็ดูไปรักษาไป ถ้าเราไม่รู้จักวิธีรักษาก็ไปหาหมอหายา 

ให้เขาช่วยรักษาให้ ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาท่ีเขาเกิดมาได้ร่างกาย 

อันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเร่ืองของบุญของกรรม ส่วนหนึ่งก็เร่ืองของกรรมพันธุ์  

พ่อแม่เป็นอย่างไรก็ให้อย่างนั้นมากับลูก พ่อแม่มีโรคติดตัวมามันก็ส่งมาผ่าน

ทางลูกได้ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเร่ืองของกรรมที่เขาท�ามา บางทีพ่อแม่ไม่มี

อะไรเสียหายแต่ลูกกลับมีความเสียหาย อันนี้ก็อาจจะเป็นเร่ืองกรรมของเขา 

ท�าอย่างไรได้ อยากจะมาเกิดอยากจะมามีร่างกาย มันก็อย่างนี้แหละ ต่อให้ 

มันดีอย่างไรเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บมันก็ต้องตายอยู่ดี ก็มองคนที่เขาแย่
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กว่าลูกเราก็แล้วกัน เด็กท่ีเป็นดาวน์ก็มี เด็กท่ีเป็นออทิสติกก็มี เด็กที่พิกล

พิการแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดก็มี มันก็เป็นเร่ืองของร่างกาย ถ้าไม่อยาก 

จะต้องมาทุกข์กับร่างกายก็อย่าใช้ร่างกายเป็นท่ีพ่ึง พยายามปฏิบัติธรรมเพ่ือ

จะได้สร้างที่พึ่งทางใจ แล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องพ่ึงร่างกาย ถ้ายังพ่ึงร่างกายอยู ่

มันก็ต้องเจอแบบนี้ อยู ่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องแต่งงาน แต่งงานก็ต้องมีลูก  

ลูกก็ได้ลูกมาอย่างนี้ บางทีดีทางร่างกายแต่จิตใจไม่ดีก็มี เกเร มีเร่ืองมีราว 

เลี้ยงมาโตขึ้นก็มีแต่เร่ืองแต่ราวให้ปวดหัวอยู ่ตลอดเวลา ก็เพราะว่าเรา 

พ่ึงร่างกายกัน พอพึ่งร่างกายมันก็มีผลต่อเนื่องตามมาเป็นลูกโซ่

 ดังนั้น ท�าตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่ามันเป็นทางไปสู่

ความทุกข์ ทางที่พวกเราอยู่กันนี้เดินกันนี้ มันเป็นทางท่ีพาเราไปสู่ความทุกข์

ไม่ได้สู่ความดับทุกข์ ทางแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็น

ทางสู่ความทุกข์ เป็นลูกโซ่ ต้องตัดมันหยุดมัน อย่าไปหาลาภยศ สรรเสริญ 

อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มาหาความสุขทางใจด้วยการท�าทาน 

รักษาศีล ภาวนา แทนท่ีจะเอาเงินไปซ้ือความสุขก็เอาเงินไปท�าทานแทน จะได ้

ตัดความอยาก อยากจะดู อยากจะดื่ม อยากจะฟังอะไรท่ีไม่จ�าเป็นต้องด ู

ต้องฟังก็เอาเงินท่ีจะใช้นี้เอาไปท�าบุญท�าทาน หรือเก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งท่ีมี

ประโยชน์ก็ได้ เก็บเอาไว้ส�าหรับดูแลร่างกาย เราจะได้หยุดท�างานได้ ถ้ามี
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เงินก้อนหนึ่งก็หยุดท�างานได้ แล้วจะได้มีเวลามาหาท่ีพ่ึงทางใจได้ มาอยู่วัด 

ถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรมได้ท้ังวันท้ังคืน พอมีความสุขในใจแล้วมันก็จะ 

ไม่ต้องการอะไร นี่แหละคือทางของพระพุทธเจ้า ทางของพระพุทธศาสนา  

เป็นทางออกจากกองทุกข์ ต้องหยุดการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข แล้วมาหา

มรรคผล นิพพาน ด้วยการท�าทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา ถ้าไม่มีเงิน 

ท�าทาน ต้องเก็บเงินไว้กับการปฏิบัติธรรม ก็ไม่ต้องท�าทาน รักษาศีลไป  

ถ้าจะปฏิบัติธรรมภาวนาก็ต้องรักษาศีล ๘ เพราะมันจะได้กั้นความอยาก 

ที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย จะได้ไม่เสียเวลา จะได้มีเวลามา 

ภาวนาอย่างเต็มที่ คนมาอยู่วัดนี่เขาก็หาความสุขแบบอยู่บ้านไม่ได้ จะดูหนัง

ฟังเพลงก็ไม่ได้ จะกินอาหารหลังเที่ยงวันก็ไม่ได้ จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 

ก็ไม่ได้ จะร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่ได้ นอนบนฟูกหนาๆ ก็ไม่ได้ อันนี้เป็น 

การตัดกิจกรรมท่ีมันไม่เกิดประโยชน์กับใจ เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัย

ร่างกายเป็นเคร่ืองมือ ต้องหยุดกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย แล้วมาใช้ธรรมะเป็น

เคร่ืองมือ มาใช้สติ เจริญสติเพื่อท�าใจให้สงบ ใจสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้ว 

ก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ เพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะท�าลายความอยาก 

ที่คอยท�าลายความสงบได้ ต้องใช้ปัญญา
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 ถ้ามีปัญญาทุกคร้ัง อยากกับอะไรก็จะรู้ว่ามันเป็นการเดินเข้าหากองทุกข์  

อยากกับรูปเสียงกลิ่นรส ก็เข้าหาความทุกข์ อยากกับลาภยศสรรเสริญ 

ก็เข้าหาความทุกข์ มันก็จะไม่อยาก หยุดความอยากได้ พอไม่มีความอยาก 

ใจก็ไม่วุ่นวาย ใจก็จะสงบของมันเอง เหมือนน�้าที่ไม่มีใครไปตัก มันก็จะนิ่ง  

ถ้ามคีนไปตกัไปเล่นอยูเ่ร่ือยๆ กไ็ม่นิง่ น�า้ ถ้าเราปล่อยมนัทิง้ไว้เฉยๆ มนักจ็ะนิง่  

ใจของเรา ถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆ ไม่ไปกวนมันๆ ก็นิ่ง เราชอบกวนมันด้วย 
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ความอยาก พออยากแล้วมันก็กระเพื่อม กระสับกระส่าย กระวนกระวาย 

หงุดหงิดร�าคาญใจ ความอะไรต่างๆ นี้มันเกิดจากความอยากเท่านั้นเอง  

ดังนั้นถ้าเห็นโทษของการอาศัยร่างกายก็จะได้พยายามเปลี่ยนวิถีทางใหม่  

หันมาใช้การพ่ึงธรรมะ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ พึ่งการท�าทาน พึ่งการรักษาศีล  

พึ่งการภาวนา ถ้าเราท�าได้เราก็จะมีที่พึ่งไปตลอด เข้าใจไหม ก็อย่าไปวิตก

ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไร เราจะไปก่อนเขาหรือเขาจะไปก่อนเรา  

เราก็ไม่รู้ ท�าให้ดีท่ีสุดก็แล้วกัน

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ สนทนาธรรมวันพระ)
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ความรับผิดชอบ
กับความเมตตา

๔๐
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ในส่วนท่ีเป็นพ่อแม่ล่ะเจ้าคะ

นั่นแหละเพราะเราไม่เห็นว่าลูกของเราไม่ใช่

ลูกของเรา เราเห็นว่าเป็นลูกของเรา ก็เลย

มีความผูกพันขึ้นมา ถ้าเห็นว่าเป็นเหมือน 

แค่ต้นไม้ต้นหนึ่ง ก็จะไม่มีความผูกพัน

มันก็ยาก ความรับผิดชอบกับความเมตตา 

ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้

จะว่าเป็นความเมตตาก็ไม่ใช่หรอก เราเรียก

ว่าความเมตตา ความจริงเป็นความหลง

มากกว่า ท�าไมเด็กอื่นเราไม่เมตตาล่ะ ท�าไมต้องมาเมตตาเฉพาะเด็กคนนี้ล่ะ 

เด็กอื่นมีต้ังเยอะแยะเต็มไปหมด ใช่ไหม ถ้าความเมตตาที่แท้จริงมันต้อง

เสมอภาค ต้องไม่มีฝักไม่มีฝ่าย ถึงจะเรียกว่าเป็นความเมตตา อย่างนี้เรียกว่า 

เป็นความหลง เป็นความรัก เป็นความรักที่เกิดจากอุปาทาน ความยึดมั่นว่า

เป็นสมบัติของเรา ถ้าไม่เป็นสมบัติของเรา เช่น ลูกของชาวบ้านเขาจะเป็น 

ถาม

ถาม
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ในส่วนของความรับผิดชอบ 

ท่านอาจารย์ก็ให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ

ก็ เลี้ยงเขาไปตามความสามารถของเรา  

ให้อาหารเขารับประทาน ส่งเขาเรียนหนังสือ  

สอนให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษ ก็ท�าไป เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครอง ถ้าเขาจะ

ไปติดยา ไปกินเหล้าเมายา ก็เร่ืองของเขาแล้ว เราไปทุกข์กับเขาท�าไม เราไป

ห้ามเขาได้ที่ไหน ก็ห้ามไม่ได้อยู่ดี เหมือนกับได้แอปเปิ้ลมา แต่อยากจะให้

แอปเปิ้ลเป็นส้ม เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้หรอก จะร้องห่มร้องไห้อย่างไร  

อย่างไร ไม่เห็นร้องห่มร้องไห้ไปกับเขา แต่ถ้าลูกของเราเกิดไปติดยาเสพติด 

ขึ้นมา เราก็ เดือดร ้อนวุ ่นวาย แต ่ถ ้าลูกชาวบ ้านไปติดคุกติดตะราง 

เราไม่เดือดร้อน ลูกของคนอื่นเราไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ได้ถือว ่า 

เป็นลูกเรา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา แต่คนนี้ออกจากท้องเรา เราก็เลย 

มีความผูกพันกับเขา ความจริงส่วนท่ีมีความผูกพันกับเราก็เป็นแต่เพียง

ร่างกายเท่านั้น แต่จิตใจนี้เป็นใครมาจากไหน เราก็ไม่รู้ ดวงวิญญาณเข้ามา 

ครอบครองร่างกายนี้ตอนที่อยู ่ในท้องของเรา ไม่รู ้ว่าเป็นใครมาจากไหน  

อาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาในอดีตก็ได้ เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้  

จึงต้องมาทุกข์กับเขา

ถาม
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ก็เป็นไปไม่ได้ แอปเปิ้ลย่อมเป็นแอปเปิ้ลอยู่นั่นแหละ คนเราก็เหมือนกับผลไม้  

แต่ละคนมีจริตนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนก็เหมือนกับส้ม บางคนก็เป็น 

เหมือนมะนาว บางคนก็เป็นเหมือนกล้วย เขาเป็นของเขาอย่างนี้ ตามบุญ 

ตามกรรม ดังบทสวดท่ีว่าเรามีกรรมเป็นของๆ ตน จะท�ากรรมอันใดไว้ ก็ต้อง 

เป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

 ลูกของเรา เขาก็ท�าบุญท�ากรรมของเขามา เวลาเขามาเกิด เขาก็อาศัย 

ท้องเราเกิดเท่านั้นเอง แต่ใจของเขามีกรรมเป็นพ่อแม่ มีกรรมเป็นของเขา  

ถ้าเป็นคนดี เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปสั่งสอนเขาก็ดี อย่างพระพุทธเจ้านี่  

ไม่ต้องมีใครไปสั่งไปสอน ท่านก็ดีของท่าน มีแต่จะพยายามไม่ให้ดีเสียอีก  

พระราชบิดาไม่อยากให้ท่านออกบวช แต่ท่านก็ออกบวช เพราะบุญที่ท่าน 

สร้างมามีพลังมาก ไม่มีใครจะต้านบุญได้ เช่นเดียวกับกรรม ถ้าสร้างกรรม 

มาอย่างพระเทวทัต เห็นไหมสร้างกรรมไว้มาก ถึงแม้ได้บวช ได้อยู ่กับ

พระพุทธเจ้า ก็ยังต้องมาก่อเวรก่อกรรมกับพระพุทธเจ้าอีก นี่เป็นเร่ือง 

ของบุญของกรรมที่มีติดตัวมา เราท�าได้ก็เพียงแต่ดูแลเลี้ยงดูเขาตอนท่ีเขา 

ยังช่วยตัวเองไม่ได้ อย่างตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ ก็ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยปัจจัย ๔ 

เมื่อโตขึ้นก็ส่งเรียนหนังสือ สอนเร่ืองบาปบุญคุณโทษ เท่าที่จะสอนได้ ก็เท่านั้น 

เขาจะรับได้หรือไม่ก็อยู่ท่ีตัวเขา
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 อย่างพ่อของอาตมาก็ไม่อยากจะให้บวช แต่ก็ได้มาบวช ใช่ไหม  

มันเป็นเร่ืองของบุญของกรรมของแต่ละคน พ่อแม่บางคนก็เสียใจท่ีลูกบวช 

พ่อแม่บางคนก็ดีใจท่ีลูกบวช มันก็อยู ่ ท่ีจิตใจของพ่อแม่ว่ามีบุญมีกรรม 

มากน้อยเพียงไร ถ้าพ่อแม่มีบุญมากเข้าใจถึงเร่ืองบุญ เวลาเห็นใครบวช 

ก็ดีอกดีใจ พ่อแม่ท่ีไม่มีบุญก็ไม่เข้าใจเร่ืองบุญหรอก พอลูกของตนเองไปบวช  

ก็เกิดความเสียใจขึ้นมา ท�าไมลูกเราไม่เอาดีทางโลก ก็คิดไปต่างๆ นานา  

นี่เป็นเร่ืองของบุญของกรรมของแต่ละคน โดยหลักแล้วก็คืออย่าไปยึด 

อย่าไปติด ต้องท�าความเข้าใจว่าเราทุกคนมีชีวิตเป็นของเรา มีทางเดินของเรา  

ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับใครก็ให้ใช้ความเมตตาแบบที่ไม่มีความผูกพัน คือ 

ช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพ เช่น ลูกของเรา ก็เลี้ยงดูเขาไป เสร็จแล้วเขา 

จะไปทางไหนก็เป็นเร่ืองของเขา ถ้าไปอยากให้เขาบวช เขาไม่บวช เราก็จะ 

เสียอกเสียใจ ถ้ายอมรับว่าถ้าเขาไม่อยากบวชก็เป็นเรื่องของเขา เราก็ได ้

ให้โอกาสเขาแล้ว เมื่อเขาไม่ต้องการก็ช ่วยไม่ได้ เหมือนกับให้เงินเขา 

ก้อนหนึ่ง เขาไม่เอา เราจะไปเสียใจท�าไม ใช่ไหม ในเมื่อเขาไม่อยากจะได้เงิน  

ก็เร่ืองของเขา เขาอยากจะไปทางไหนก็เป็นเร่ืองของเขา การปล่อยให้เขา

ไปตามทางของเขาก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ดีกว่าการ 

ดึงให้เขาไปตามทางที่เราต้องการให้เขาไป อันนี้กลับไม่ใช่เป็นความเมตตา 

แต่จะกลายเป็นความเกลียดชังกันขึ้นมา เราไปบังคับเขา เขาก็ไม่ชอบขึ้นมา 
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ท่านอาจารย์ขอออกบวช โยมพ่อโยมแม่ท่านห้ามไหมคะ

โยมแม่เขาก็อนุโมทนา แต่โยมพ่อไม่เห็นด้วย 

ความเห็นไม่ตรงกัน โยมพ่อคิดว่าเราไม่มี

ทางไปแล้วหรือถึงจะต้องไปบวชอาศัยผ้าเหลืองกิน ท่านคิดอย่างนั้น คิดว่า 

คนไปบวชเป็นคนไม่มีทางไป แล้วท่านก็ว่าเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น ได้ไปเรียน

หนังสือมา มีความรู้ความสามารถ ท�าไมต้องมาท้อแท้กับชีวิต ท่านคิดแบบนั้น  

คิดว่าคนที่ไปบวชเป็นคนท้อแท้ต่อชีวิต คนสิ้นท่า ไม่มีปัญญาที่จะต่อสู ้

กับชีวิต ท่านคิดอย่างนั้น อยากให้อยู่สู้ต่อไป อย่าไปท้อแท้

ก็อาจจะทะเลาะกัน โกรธชังกัน เกลียดชังกัน เราต้องรู้ว่าเราเป็นเหมือนกับ

คนพายเรือเท่านั้นแหละ เหมือนครูบาอาจารย์สอนเด็ก พาให้เด็กข้ามฟากไป 

เท่านั้นเอง เด็กจะกระโดดลงจากเรือไปกลางทางก็ช่วยไม่ได้ เรามีหน้าที ่

เลี้ยงดูให้ลูกได้รู ้จักผิดถูกดีชั่ว ให้เขาพึ่งตัวของเขาเองได้ ก็หมดหน้าที ่

ของเราแล้ว ถ้าจะเลือกไปทางดีก็เป็นบุญของเขา ถ้าจะไปทางไม่ดีก็เป็นกรรม 

ของเขา ไม่มีใครบังคับจิตใจของใครได้ ในที่สุดเราก็ต้องตายจากเขาไป  

เวลาเราตายไปแล้วใครจะมาบังคับเขาล่ะ เขาก็ต้องไปตามทางของเขาอยู่ดี

ถาม
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เร่ืองนี้อาตมาก็ไม่ทราบ ถ้าให้พูดก็คิดว่า  

เป็นไปได้ทั้ง ๒ อย่าง มีความผูกพันกันมาก็มี  

ไม่มีความผูกพันกันมาก็มีเหมือนกัน ไม่แน่นอน ขึ้นอยู ่กับความสัมพันธ ์

ของกันและกัน โอกาสท่ีมีก็ย่อมมีได้ เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดกันมานับภพ 

ไม่ถ้วน ก็คงเคยเจอกันหลายคร้ังหลายหนแล้ว เวลาเจอกันนี่ก็รู ้เลยว่า 

ชอบคนนี้  รู ้ เลยว่าไม่ชอบคนนี้  เป ็นความรู ้สึกที่ฝ ังอยู ่ในใจของเรามา  

ถ้าจะให้รู้จริงต้องระลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้า จะทรงรู้ว่าคนนี้เมื่อก่อนนี ้

มีอะไรกันมา อย่างพระเทวทัตนี่ก็ทรงเล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมต้นเลย  

ว่าเคยมีอะไรกันมา อย่างพระมเหสีของพระองค์ก็ทรงทราบว่าได้เคยร่วมสุข

ร่วมทุกข์กันมาอย่างไร ต้องมีความสามารถหยั่งทราบถึงอดีตชาติถึงจะรู้ได้

แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ลูกกัน 

ต้องมีความผูกพันกันมาก่อนหรือเปล่าคะถาม
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๔๑
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คร้ังท่ีแล้วท่ีถามเร่ืองลูกค่ะ เขาก็ยังเหมือนเดิม ถามเขาๆ  

ก็บอกว่าเพราะตอนเล็กๆ คุณแม่ท�างาน ก็ไม่ได้สนใจเขา  

ดูแลเขา ตอนนี้เขาโตแล้วก็เลยพยายามท�าตามที่ท่านอาจารย์

แนะน�า พยายามปล่อยวาง

เขาไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยน คือเราปรับลด

บทบาทลง บางทีให้ยามากเกินไปก็ท�าให้

ดื้อยา หรือแพ้ยาได้ เป็นหมอก็ต้องรู้จักให้ยา เขาโตแล้ว ไปพูดซ�้าๆ ซากๆ 

เขาก็ร�าคาญ เพราะเราเป็นห่วง ปัญหาของเราก็อยู ่ที่ความเป็นห่วง และ 

ความอยากให้เขาเป็นเหมือนเรา แต่เราไม่เคยอยากในตัวเราเอง ท�าไมเรา 

ไม่อยากให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้าง ชอบไปอยากในเร่ืองของคนอื่น  

เราน่าจะอยากในตัวเรา อยากจะให้เราดี อยากจะให้เราพอ อยากในเร่ืองของ

คนอื่นแล้วไม่ได้อะไร มีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าอยากในตัวเราแล้วท�าได้ เราก็

จะได้ประโยชน์ เร่ืองอย่างนี้ธรรมะจะช่วยได้ คนที่อยากมาฟังธรรมอาตมา 

ก็เพราะเข้าใจค�าว่าปล่อยวางว่าเป็นอย่างไร

ถาม
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โดยเฉพาะหนังสือของท่านอาจารย์ชอบมากเลยค่ะ

ปล่อยวาง แต่ไม่ได้ปล่อยทิ้ง ต้องดูแลรักษา

เลี้ยงดูกันไป เขารับได้มากน้อยเท่าไรก็ให้เขา

แค่นั้น คนเราเหมือนภาชนะ บางคนมีถ้วยเล็กๆ ใส่ไปเยอะๆ มันก็ล้น บางคน

มีถ้วยใหญ่ก็รับได้เยอะ เราจึงต้องดูภาชนะคือความสามารถของแต่ละคน 

(กัณฑ์ที่ ๒๓๐  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

ศาสนาสอนให้เห็นความจริง (จุลธรรมน�าใจ ๒)

ถาม
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มีคร้ังหนึ่งท่ีลูกโกรธ แล้วก็คิดว่าท่ีโกรธนี่เป็นเพราะเขาท�า 

ไม่ได้เหมือนกับใจเรา แต่แยกไม่ได้ว่าเป็นความหลงอย่างไร 

เพราะยังไม่เห็นความไม่เท่ียงหรือไม่ใช่ตัวตน ตรงนี้ยังเทียบ

กับชีวิตจริงๆ ไม่ได้ค่ะ

ยังไม่เห็นว่าสิ่งท่ีเราคิดกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นนั้น 

เป็นคนละอย่างกัน สิ่งที่เราคิดเป็นทฤษฎี  

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริง ยังไม่เห็นความไม่แน่นอนของความจริง สิ่งที่ 

เราคิดว่าจะเกิดอาจจะเกิดก็ได้ ไม่เกิดก็ได้ นี่คืออนิจจัง ไม่แน่นอน เราสั่ง 

ให้ท�าอย่างนี้ เขาก็ต้องท�าตามทุกประการ แต่สติการรับรู ้ค�าสั่งของเขากับ 

ของเราอาจจะต่างกัน เขาอาจจะฟังไม่เข้าใจ ก็เลยไปท�าตรงข้ามกับที่เราสั่ง 

ผลท่ีเราต้องการจึงไม่เกิด พอไม่เกิดเราก็โกรธ สั่งให้ท�าอย่างนี้ ท�าไมไปท�า 

อีกอย่าง เพราะเวลาสั่งเขาฟังเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปปิดน�้า กลับไป 

ปิดไฟเสีย ก�าลังวุ่นวายอยู่กับปัญหาของเขา ไปสั่งงานเขา เขาก็ค่ะๆ เพราะ 

เขากลัว ถ้าตอบว่าไม่เข้าใจจะโดนด่า โง่ขนาดนี้หรือ จึงไม่กล้าถาม ไม่แน่ใจว่า

ได้ยินอะไรเพราะความกลัวก็เลยค่ะไว้ก่อน เราคิดว่าเขาเข้าใจก็เลยไม่ทบทวน 

ความจริงควรให้เขาทบทวนค�าสั่งเพื่อความมั่นใจ ดูซิว่าเขาได้ยินตามท่ี 

เราสั่งหรือเปล่า โอกาสท่ีจะท�าตามค�าสั่งก็จะมีมาก แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์  

ถาม
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อยู่ท่ีเขาจะท�าตามได้มากน้อยเพียงไร บางทีสั่งแล้วก็ลืม ดูโทรทัศน์เพลิน  

ถึงเวลาต้องท�าตามที่สั่งก็ไม่ได้ท�า จึงไม่ควรมีอุปาทานกับค�าสั่งว่าจะต้อง 

เป็นไปตามค�าสั่งเสมอไป ต้องเผื่อไว้บ้างว่าจะไม่เป็นไปตามค�าสั่ง เพราะ 

ไม่แน่นอน มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะท�าให้สิ่งที่เราต้องการ

ปรากฏขึ้นมา

(กัณฑ์ที่ ๒๓๐  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

ศาสนาสอนให้เห็นความจริง (จุลธรรมน�าใจ ๒)
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๔๓

อุบายชวนลูกมาวัด
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โยมมีลูก ๓ คน อายุ ๒๒ ปี ๑๖ ปี และ ๑๒ ปี เขาทั้ง ๓ คน

ท�าบุญท�าทาน รักษาศีล แต่ชวนมาภาวนาไม่ค่อยอยากมา  

มีข้ออ้างต่างๆ นานา โยมควรท่ีจะมีกุศโลบายอย่างไรเพื่อให้เขา 

มาฟังเทศน์พระอาจารย์และเพื่อมาภาวนาเจ้าคะ

ก็ชวนเขามาเป็นเพื่อนซิ บอกว่าเเม่เป็นผู้หญิง

มาวัดคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเพื่อนมาด้วย

การที่เรามาวัดตลอดโดยที่ไม่ได้พาเขามาด้วย จะเป็นการกระท�า 

ที่ถูกต้องสมควรหรือไม่คะ เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่และ

สมควรหรือเปล่าคะ

มันก็ขึ้นอยู ่กับเหตุผลและที่เจตนาของเรา  

ถ้าเราอยากจะมาคนเดียว ไม่สนใจที่จะพา 

เขามา อันนี้ก็เป็นการเห็นแก่ตัว แต่ถ้าเรา 

ชวนเขาแล้วเขาไม่อยากมาก็ช่วยไม่ได้

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ”ทางเลือก„)

ถาม

ถาม
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๔๔เด็กดือ้
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วันนี้ท ่านอาจารย์เมตตาเทศน์เ ร่ืองลูก ลูกก็มีค�าถามว่าที ่

ท่านอาจารย์บอกว่าลูกท่ีเป็นอย่างนี้เพราะเราให้แต่ร่างกายเขา  

เลยไม่แน่ใจว่าท่ีลูกดื้อเป็นเพราะกรรมท่ีเขาท�ามา หรือเพราะ

เลี้ยงลูกไม่เก่ง

ค ว า ม ดื้ อ ติ ด ม า กั บ เ ข า  ก า ร ป ฏิ บั ติ กั บ 

เด็กดื้ออยู ่ที่ ตัวเรา ถ ้าฉลาดก็จะรู ้ จักวิ ธี

ปฏิบัติ  รู ้ จักวิธีสอนเด็กดื้อ อย่างท่ีพระพุทธเจ ้าทรงสอนพระราหุลให  ้

รักษาสัจจะ ทรงตักน�้าขึ้นมาขันหนึ่ง แล้วก็ทรงเทน�้าทิ้งไปนิดหนึ่ง ทรงตรัสว่า 

ทุกคร้ังที่ราหุลพูดปดก็เหมือนกับเทน�้าคือความดีในใจท้ิงไป ก็ทรงเทน�้า

ทิ้งไปเร่ือยๆ จนไม่มีน�้าเหลืออยู ่ในขัน ถ้าพูดปดไปเร่ือยๆ ต่อไปสัจจะ 

จะไม่มีเหลือ จะไม่มีใครเชื่อถือ อยู ่ที่คนสอนว่าจะมีป ัญญาที่จะสอน 

ให้หายดื้อได้หรือไม่ มีบางคนท่ีสอนไม่ได้ เช ่น นายฉันนะ ท่ีเป็นคน 

เอาม้ากลับไปในวัง ตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงออกผนวช ทรงตรัสสั่งสงฆ์ว่า 

หลังจากท่ีทรงละขันธ์ไปแล้ว ไม่ต้องไปสอนเขา ปล่อยเขาไปตามเรื่อง  

ให้เป็นไปตามบุญตามกรรม นายฉันนะถึงกับร้องไห้ที่ทรงปรารภอย่างนี้  

คนนี้สอนไม่ได้ก็อย่าไปสอนเขา ถ้าสอนจะเกิดทิฐิขึ้นมาทันที จะดื้อไม่ฟังใคร

ทั้งนั้น จะฟังแต่พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว ถือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดที่สุด  

ถาม
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ใครเป็นลูกศิษย์มือขวามักจะมีทิฐิแบบนี้ทั้งนั้น คนอื่นแตะไม่ได้ มีแต่อาจารย์

องค์เดียวเท่านั้นท่ีจะพูดจะว่าได้ สอนคนดื้อไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขา เป็นการ

สอนเหมือนกัน ให้เกิดส�านึกว่าดื้อจริงๆ พ่อแม่รักขนาดไหนก็ยังสอนไม่ได้  

ถ้าสอนแล้วไม่เชื่อฟัง ก็ลองหยุดสอนสักพักหนึ่ง ปล่อยเขาไปตามเร่ือง  

บอกเขาไปเลยว่าต ่อไปนี้ไม ่สอนแล้วนะ จะท�าอะไรก็ท�าไป จะติดคุก 

ติดตะรางก็ติดไป ไม่ไปเยี่ยม ไม่ท�าอะไรท้ังนั้น อย่างนี้อาจท�าให้เขาได้สติ 

ขึ้นมาก็ได้ ถ้าไม่เด็ดขาด ยังยอมเขาไปเร่ือยๆ เขาก็ได้ใจดื้อไปเร่ือยๆ 

(กัณฑ์ที่ ๓๗๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐ (จุลธรรมน�าใจ ๑๐) 

”คู่มือปฏิบัติธรรม„)
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๔๕



193

ลูกสาวฝากมาถามคะ เกี่ยวกับเร่ืองอุ ้มบุญคะ ว่าเป็นการ 

เปิดโอกาสให้กับธุรกิจค้ามนุษย์หรือเปล่า กลัวจะผิดศีล

อุ้มบุญนี้เป็นอย่างไร

อุ้มท้องแทน

แล้วท�าไมหรือ

รับจ้างท้องแทนคนที่มีบุตรยาก

มันเ ร่ืองของกิ เลส การเกิดมันดี ท่ี ไหน  

คิดอยากจะมีลูกก็เป็นทุกข์แล้ว

เป็นบาปไหม เหมือนเป็นการค้ามนุษย์

ก็ไม ่ได ้ฆ ่าสัตว ์ตัดชีวิตตรงไหน ไม่บาป  

ก็เหมือนกับรับลูกเขามาเลี้ยง อย่างแม่ที่ต้อง

ถาม

ถาม

ถาม

ถาม
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พ่อแม่ปกปิดไว้ ไม่บอกความจริงว่าไปอุ้มบุญมา พอเด็กโตขึ้น 

ก็ไม่ทราบว่าคนนี้คือแม่เขา ถ้าไปปรามาสแม่คนนี้จะเป็นบาปไหม

ถ้าไม่รู้ก็ไม่บาป เพราะไม่มีเจตนา ถ้ารู้ก็บาป 

รู้ว่าเป็นแม่แล้วก็ไปเนรคุณก็บาป แต่ถึงแม้

จะไม่ใช่แม่ เป็นคนอื่น ถ้าไปท�าไม่ดีกับเขาก็บาปเหมือนกัน แต่บาปไม่หนัก

เหมือนท�ากับพ่อแม่ เช่น อนันตริยกรรม เป็นบาปท่ีหนักท่ีสุด ได้แก่ การฆ่าพ่อ 

ฆ่าแม่ ฆ่าคนอื่นไม่บาปเท่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ ถ้าไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้เป็น

อนันตริยกรรม เพราะคิดว่าเป็นคนอื่น ต้องรู้ว่าคนที่ถูกฆ่าเป็นใคร ถ้าเป็น

อุบัติเหตุเผลอไปเนี่ย

(กัณฑ์ที่ ๓๗๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (จุลธรรมน�าใจ ๑๑) 

”ทางสู่ความยิ่งใหญ่„)

ไปท�างาน ก็ฝากลูกไว้ที่โรงเลี้ยงเด็ก ตอนเย็นๆ ก็ไปรับกลับบ้าน นี่ก็ฝากลูก 

ไว้ในท้องเขาให้เขาเลี้ยงแทน ไม่ต่างกัน เป็นธุรกิจการค้า ถ้าท�าหน้าที่เป็น 

ผู้ต้ังครรภ์ให้โดยไม่เรียกผลตอบแทน ก็เป็นการท�าบุญ แต่มักจะมีปัญหา 

ตามมาเพราะความผูกพัน พอคลอดออกมาแล้วจะไม่ยอมคืนให้แม่ ปัญหา 

ก็จะตามมา พอคลอดลูกแล้วก็พาลูกเขาหนีไปเพราะเป็นลูกของเราแล้ว

ถาม
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แม่ท�าทาน
แทนลูก

๔๖
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ถ้าแม่ท�าทานให้ลูกโดยไม่ใช่เงินของลูก เขาจะได้ไหม

ไม่ได้เลย

แต่ถ้าลูกเขาอนุโมทนาด้วย

เขาก็จะได ้ตรงที่อนุ โมทนา คนละเ ร่ือง 

คนละบัญชีกัน การให้ทานนี้ต ้องให้ของ 

ที่เป็นของเรา เราถึงจะได้ ถ้าเอาเงินค่าขนมของลูกมาท�าบุญ ถ้าลูกอนุญาต 

ด้วยความยินดี เขาจะได้เต็มที่เลยเพราะเป็นเงินของเขา แต่ถ้าเอาเงินของแม่

ไปท�าบุญให้กับลูก ลูกจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะไม่ได้เสียอะไร

แต่ถ้าอนุโมทนา

ได้ตรงที่อนุโมทนา

คนละบัญชีกัน

ถาม

ถาม

ถาม

ถาม
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เขาไม่มีความรู้สึกว่าได้เสียอะไรไป บางคน

ตัวเองไม่ได้ท�าแล้วยังไม่พอ ไม่อยากให้ 

คนอื่นท�าด้วย เงินของตัวเองก็หวงแล้วยังไปหวงเงินของคนอื่นอีก ก็จะ 

ไม่สุขใจไปกับการท�าบุญของผู้อื่น

ถ้าให้เงินแม่ แล้วแม่อธิษฐานแล้วเอามาถวาย อย่างนี้จะ 

ได้ไหมคะ เอาเงินตัวเราเองให้แม่
ถาม

ถ้าให้เงินแม่ไปอย่างไม่มีเง่ือนไข แล้วแม่

บอกให้เอาไปท�าบุญ ท่านก็ได้ แต่ถ้าบอก

ว่าจะเอาเงินที่ให้แม่นี้ไปท�าบุญ ถ้าแม่อนุโมทนา ก็จะได้ตรงที่อนุโมทนา  

แม่ไม่ขัดขวาง ชื่นชมยินดีกับการท�าบุญของเรา

ถ้าบอกแม่ว่าจะไปท�าบุญ แล้วแม่ฝากเงินไปท�าบุญด้วย จะได้ 

หรือไม่คะ

ได้

แต่ถ้าไม่ได้ฝากอะไรเลยก็จะไม่ได้เลย

ถาม

ถาม
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ถ้าแม่อนุโมทนา ก็จะได้บุญท่ีเกิดจากการ 

อนุโมทนา แต่ต ่างจากบุญที่ เกิดจากการ 

ให้ทาน ถ้าไม่อนุโมทนาก็จะไม่ได้ เพราะจะไม่สบายใจ เสียดายเงินแทนเรา

ถ้าท�าให้คุณแม่ แต่ไม่ได้บอกให้คุณแม่ทราบ แม่ก็ไม่ได้

อนุโมทนา ก็จะไม่ได้เลยใช่ไหมคะ

เวลาเราท�าบุญอุทิศให้แม่ แม่ก็ต้องได้ซิคะ

เป ็นบุญอีกบัญชีหนึ่ง บุญท่ีเกิดจากการ

อนุโมทนา กับบุญท่ีเกิดจากการอุทิศบุญ 

เป็นคนละส่วนกัน

เวลาอุทิศส่วนกุศลให้พวกเปรต ผี เทวดา

ไม่ได้เลย

ถาม

ถาม

ถาม
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ถ้าแม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้ก็จะได้ ถ้าไม่อยู่

ในฐานะก็ไม่ได้ ถ้าจิตของท่านสูงกว่าเปรต 

ท่านก็ไม่รอรับบุญนี้

ถ้าท�าทานจ�านวนเท่ากันให้กับคนเดียวกันอย่างสม�่าเสมอ  

แต่ความรู้สึกปลาบปลื้มใจไม่เท่ากัน ผลจะแตกต่างกันไหมคะ

เป ็นความรู ้ สึกท่ีผมเคยถามท่านอาจารย ์ว ่าท�าไมท�ากับ 

หลวงตาแล้วมันปลาบปลื้ม

ถ ้าท�าด ้วยอุปาทาน ความรู ้สึกก็จะต ่าง

ตามอุปาทาน ถ้าท�าด้วยความบริสุทธ์ิใจ  

ความรู้สึกจะไม่ต่างกัน

แล้วความสุขใจกับบุญนี้เป็น

อันเดียวกัน

ถาม

ถาม

ถาม
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ท่านบอกว่าบุญผู้ท�าเป็นผู ้ได้ เวลาเราแผ่ส่วนกุศลไปนั้น 

หาประมาณมิได้ จะแผ่ไปมากแค่ไหนก็ไม่มีท่ีสิ้นสุด อย่างนั้น

ใช่ไหมคะ

มันเป็นโวหาร ค�าว่าไม่สิ้นสุด คือแผ่บุญไปได ้

ทุกแห่งหน ไม่ว่าผู้รับอยู่ตรงไหนก็ไปถึงหมด  

แต่ผู ้รับจะรับได้เพียงนิดเดียวตามฐานะของเขา ที่เป็นเหมือนกับภาชนะ  

คือจิตของเขารับบุญได้เพียงเสี้ยวเดียวของบุญท่ีเราท�า เช่น เราท�า ๑๐๐  

แล้วเราอุทิศไปนี้ เขารับได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเอง อีก ๙๙ ส่วน เขารับไม่ได้ 

เพราะเขาไม่มีฐานะ ไม่มีภาชนะรองรับบุญ

แม้กระท่ังบุรุษไปรษณีย์ที่ดีก็เหมือนกัน

ไม่ได้อยู ่ที่บุรุษไปรษณีย์ อยู ่ ท่ีผู ้รับ อยู ่ ท่ี

ฐานะของผู้รับว่ามีภาชนะรองรับได้มากน้อย

เพียงไร

อย่างท่านอาจารย์แผ่ไปกับลูกแผ่ไป เปรตผีเทวดาก็ต้องรับ 

จากท่านอาจารย์ได้มากกว่าลูกแผ่ไปอย่างแน่นอนซิคะ

ถาม

ถาม

ถาม
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ก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรม ตามฐานะ

ของเขา คนส่งดีขนาดไหน แต่คนรับไม่มี

ภาชนะรองรับก็รับไม่ได้ เช่น ไปตกนรกก็รับไม่ได้ ไปเกิดเป็นอย่างอื่น 

ก็ไม่ได้รับทั้งนั้น มีพวกเปรตพวกเดียวเท่านั้นที่รับได้ท่ีรอรับอยู่ แต่พวกอื่น 

ไม่รอรับ เป็นเดรัจฉานก็หากินเองได้ อยากจะเสพกามก็หาเสพเองได้  

เป็นมนุษย์ก็หาความสุขเองได้ เป็นเทพก็มีความสุขอยู่แล้ว ถ้าตกนรกก็มีแต่

ความทุกข์จนมองไม่เห็นความสุข ส่งความสุขไปให้ก็ไม่รู้เร่ือง เพราะทุกข์อยู่

ตลอดเวลา เหมือนชวนคนท่ีทุกข์ไปเท่ียว เขาก็ไม่อยากจะไป ไม่มีความสุข 

เขาตายไปแล้ว

ให้เขาท�าตอนท่ีมีชีวิตอยู่

อยากให้พ่อแม่

ไม่จ�าเป็น ไม่เกี่ยวกัน ควรท�าในขณะที่มี 

ชีวิตอยู่ จะได้มากกว่าให้คนอื่นอุทิศไปให้

ถาม

ถาม
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พวกเปรตนี้ก็มีกรรมมากซิคะ

เป็นเปรตเพราะไม่ท�าบุญ ไม่เสียสละ มีแต่

ความโลภอยากได้ของผู้อื่น และได้มาด้วยวิธี 

ที่มิชอบ ผิดศีลผิดธรรม ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อน เพราะอยากจะได้เงิน 

ของคนอื่นแล้วก็ต้องไปฆ่าเขา จึงต้องไปใช้โทษในนรกก่อน พอออกมา 

ก็เป็นเปรต แต่ถ้าท�าบุญให้ทานอยู่เสมอ ใจกว้างไม่เสียดายเงิน ถ้ามีใคร

ท�าให้โกรธมากจนฆ่าเขาตาย ตายไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมในนรกเหมือนกัน  

แต่พอออกจากนรกก็ไม่ต้องเป็นเปรต เพราะได้ท�าบุญอย่างสม�า่เสมอ ก็ส่งให ้

ไปเกิดในสวรรค์เลย เป็นเทพเลย หรือมาเกิดเป็นมนุษย์เลย ไม่ต ้อง 

รอบุญอุทิศของผู ้อื่น ไม่ต ้องไปเคาะประตูบ ้านคนนั้นคนนี้ให ้เขาต้อง 

ตกอกตกใจ เหมือนในเร่ืองท่ีมีเปรตมาสร้างเสียงอึกทึกครึกโครมจนท�าให้

พระเจ ้าแผ่นดินทรงบรรทมไม่หลับ ต้องมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า 

ที่จะเที่ยว พวกเปรตนี้เหมือนพวกเร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่ ที่เพ่ิงถูกปล่อยออกมา

จากคุก เพิ่งออกมาจากนรก ไม่มีบุญเก่าพอที่จะส่งให้ไปเกิดใหม่ จึงต้องอาศัย

บุญอุทิศประทังชีพไปพลางๆ ก่อน

ถาม
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(กัณฑ์ที่ ๓๗๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

(จุลธรรมน�าใจ ๑๒) ”สังเวชนียสถาน„)

พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกไปว่าเป็นอ�ามาตย์เก่าในชาติก่อนๆ มีจิตใจที่ไม่บริสุทธ์ิ  

ยักยอกเงินของพระเจ ้าแผ่นดินที่ให ้ไปท�าบุญท�าทาน ก็ยักยอกเอาไว  ้

บางส่วน เมื่อตายไปก็ไปตกนรกก่อน พอออกมาจากนรกก็ไม่มีท่ีไป จึงคิด 

ถึงเจ้านายเก่า ก็เลยมาขอความช่วยเหลือ
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๔๗
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กับลูกเรายังเป็นห่วงยังกังวลอยู่ เขายังเรียนหนังสืออยู่

อย่าไปห่วง ดูแลเขาไปแต่อย่าเป ็นห่วง 

ความห่วงเป็นความทุกข์ แต่การดูแลเป็น

หน้าที่

เป็นห่วง ไปเรียนหนังสือก็ต้องไปรับ กลับเองไม่ได้ อันนี้ 

ตัดไม่ได้

ถ้าเป็นหน้าท่ีก็ไม่ต้องตัด แต่ความห่วงนี ้

ต้องตัด ไม ่ต ้องกังวล ท�าไปตามหน้าท่ี  

ถึงเวลาก็ไปรับไปส่ง เวลาไม่เห็นหน้าตาก็ไม่ต ้องกังวลว่าเกิดอะไรขึ้น 

กับเขาหรือเปล่า ท�าตามหน้าที่ไป ให้เขาหัดช่วยตัวเองให้ได้มากท่ีสุด พอท�า

อะไรเองได้ก็สอนให้เขาท�าเอง อย่าให้เขาพ่ึงเรามากจนเกินไป จะกลายเป็น 

คนพิการไป สอนให้เขาพึ่งตนเองดีกว่า พ่อแม่บางคนรักลูกมากเกินไป  

อยากให้ลูกสบาย แต่ไม่รู้ว่าเป็นการท�าให้ลูกพิการไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  

เวลาขาดพ่อขาดแม่แล้วท�าอะไรไม่เป็น ให้เขาล�าบากบ้าง ให้เขาทุกข์บ้าง  

ถาม

ถาม
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ให้เขาอดทนบ้างเพื่อจะได้แข็งแกร่ง จะได้พึ่งตนเองได้ ถ้าคิดอยู่เสมอว่า 

สักวันเขาก็ต้องตาย หรือคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไป เราก็จะ 

ไม่กังวล ท�าตามหน้าที่แต่ไม่หวาดวิตกกังวล ตอนนี้ลูกอยู ่ท่ีไหน มีอะไร 

เกิดขึ้นกับเขาหรือเปล ่า ถ ้ามีอะไรต ้องสอนเขาก็สอนเขาไป ให ้ เขามี 

ภูมิคุ้มกันไว้ ยาเสพติดก็สอนเขา เพื่อนไม่ดีก็สอนเขา การประพฤติผิดศีล

ผิดธรรมก็สอนเขาไป เมื่อเราท�าหน้าท่ีเต็มท่ีแล้ว เขาไม่ท�าตามก็ช่วยไม่ได้  

ไปห่วงใยก็ท�าอะไรไม่ได้ถ้าเขาจะท�า ถ้าเขาไม่ฟังเรา ถ้าเขาฟังแล้วเขารับไม่ได้  

เพราะเขาไม่มีภาชนะที่จะรับค�าสอนของเราได้ เข้าหูซ้ายออกหูขวาไป เราห่วง

เราก็ทุกข์ไปเปล่าๆ เขาไม่ได้ทุกข์กับเรา เขากลับสบาย ไปกินเหล้าไปเที่ยว  

หนีโรงเรียน มีความสุขจะตายไป เรากลับเป็นทุกข์กับเขาเพราะรู้ว่าต่อไป 

เขาจะต้องล�าบาก หรือจะต้องมาพึ่งเรา เล้ียงเท่าไรๆ ก็ไม่โต ถ้าสอนให้เขา 

ช่วยตัวเองได้แล้ว ต่อไปเราจะสบาย เขาจะไม่มารบกวนเรา 

 เรามีหน้าที่ก็ท�าหน้าที่นั้นไป แต่ไม่ต้องแบก ไม่ต้องไปทุกข์แทนเขา  

เขาจะตกทุกข์ได้ยากก็เป็นกรรมของเขา เราไม่ได้สั่งให้เขาไป เขาเลือกทาง

ของเขาเอง เรามีหน้าท่ีบอกแล้วว่าทางนั้นอย่าไปนะ มีแต่หลุมแต่บ่อ มีแต่

โจรผู้ร้าย ไปแล้วถูกปล้น ช่วยไม่ได้นะ ถ้าเขาไปทางนั้น ถูกปล้นก็ช่วยไม่ได้  

เป็นเร่ืองของเขา ต้องดูใจเรา อย่าไปทุกข์กับใคร กินไม่ได้นอนไม่หลับ  
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กับเร่ืองโน้นเร่ืองนี้ แม้กระท่ังเร่ืองของเราเองก็อย่าทุกข์ อะไรที่ท�าได้ก็ท�าไป  

แก้ได้ก็แก้ไป ป้องกันได้ก็ป้องกันไป ถ้าท�าไม่ได้ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด  

จะเสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าไปเสียใจ ใจไม่ต้องเสีย รักษาใจไว้ ไปติดคุก 

ติดตะรางก็ยังมีความสุขได้ถ้ารักษาใจได้ อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ เพราะใจ

ไม่ขึ้นกับกาลสถานท่ี เป็นอกาลิโก ใจขึ้นอยู่กับธรรมกับอธรรม ถ้ามีธรรม 

ก็จะสงบเย็นสบาย ถ้ามีอธรรมมีกิเลสก็จะร้อนวุ่นวาย ที่พระพุทธเจ้าทรงมา

สั่งสอนก็เพื่อให้เราสร้างธรรมะขึ้นมา สร้างกุสลาขึ้นมา สร้างปัญญาขึ้นมา  

แต่มันกลับกลายเป็นธรรมเนียมสวดศพไปเสียแล้ว จะให้ไปกุสลาตอนตาย 

ตอนนั้นคนตายไม่ได้ยินแล้ว ไม่รู้เร่ืองแล้ว ตอนนี้เราก�าลังกุสลากัน ก�าลัง

มาท�าใจให้ฉลาดด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม แต่นี่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของ

การสร้างความฉลาด เพราะในวันหนึ่งเรามีถึง ๒๔ ช่ัวโมง แล้วใจเราก็ท�างาน

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเราท�ากุสลาตอนฟังธรรมเท่านั้น ส่วนเวลาอื่นปล่อย 

ให้ไปทางกิเลส มันก็ยังโง่เหมือนเดิม พอฟังแล้วเราต้องเอามาเป็นเชื้อ  

มาขยายความ เอามาคิดต่อ เอามาพิจารณาต่ออยู่เร่ือยๆ อย่าปล่อยให้คิด

ไปตามที่เคยคิด ให้มีทุกขังอนิจจังอนัตตาสอดแทรกอยู ่กับทุกความคิด  

ใหม่ๆ ก็อาจจะยากหน่อยเพราะไม่ค่อยถนัด แต่พอหัดคิดไปเร่ือยๆ ต่อไป

จะเป็นเหมือนอาวุธคู่มือเลย เวลาอยากจะได้อะไรมันจะมาคอยเตือนเลย 

อนิจจังทุกขังอนัตตา จ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็นจะคิดทันที ถ้าไม่จ�าเป็นไม่เอาดีกว่า  
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อยู่อย่างนี้ก็สบายอยู่แล้ว หาเหามาใส่หัวท�าไม ได้ไม่คุ้มเสีย ได้อะไรมาก็สนุก

เพลิดเพลินไปกับมัน แล้วก็กลายเป็นภาระต้องมาคอยดูแลรักษา ถ้าได้ยิน 

ได้ฟังธรรมแบบนี้ก่อนแต่งงาน ก็อาจจะไม่ได้แต่งงาน

(วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ (จุลธรรมน�าใจ ๑๕) 

”ยินดีกับการเป็นคนจน„)
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เห็นผิด๔๘
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มีน้องคนหนึ่งคุณแม่เขาเสียแล้ว เขาก็เก็บศพไว้ ถึงเวลาจะเผา

ก็มีความคิดไม่อยากจะเผา ถ้าเผาไปแล้วคุณแม่จะไม่กลับมา

วนเวียน

บอกเขาว่าเป็นความเห็นผิด 

เก็บไว้ก็ไม่กลับมา

เขารู้สึกว่าคุณแม่ยังมาวนเวียนอยู่

เป ็นความรู ้สึกเท ่านั้นเอง เป ็นอุปาทาน  

ไม่ได้เป็นความจริง เก็บไว้ก็ได้ถ้าอยากจะ

เก็บไว้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากจะเป็นภาระเฝ้าดูแลก็เก็บไป ถ้าตายไป

ใครจะดูแลศพคุณแม่ต่อ

(กัณฑ์ที่ ๓๘๙ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ (จุลธรรมน�าใจ ๑๕) 

”ปฏิจจสมุปบาท„)

ถาม

ถาม
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๔๙
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แต่ถ้ามันเกิดมีพันธะขึ้นมาล่ะคะพระอาจารย์

ก็ตัดมันซิ

ลูก

ลูกก็ยกให้เขาไปซิ เขาอยากได้ก็ให้เขาไป 

ก็จบเรา เราสบายไม่ต้องเลี้ยง ถ้าเขาไม่เอา

เราก็เลี้ยงก็ไม่ต้องไปแย่งกันเลย มันเป็นถ่านไฟแท้ๆ ไปแย่งถ่านไฟกันท�าไม  

ถ้าเขาอยากจะได้กเ็อาไป ไม่มปัีญหาอะไรเลยถ้าเราไม่มคีวามอยาก ความอยาก 

คือเราอยากเอาแพ้เอาชนะกัน ก็เลยเอาเร่ืองสมบัติ เอาเร่ืองลูกมาเป็นตัว 

ที่จะมาข่มกันเพราะอยากจะเอาแพ้เอาชนะกันเท่านั้นเอง ถ้าฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ 

แล้วก็จบ คุณอยากจะได้ก็เอาไปเลย เอาไปให้หมดเลย เรามาตัวเปล่าๆ  

เดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆ ให้คิดอย่างนี้บ้าง มีใครเอาอะไรไปได้บ้าง ลูกก็เอาไป

ไม่ได้ ทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไป แล้วมาทุกข์กับมันท�าไม เราไม่ม ี

ปัญญา ไม่คิดกัน คิดว่าจะอยู่กันไปตลอด ให้คิดถึงอนิจจังบ้าง ไม่เที่ยง มีมา 

ถาม

ถาม



213

มีไป มีเกิดมีดับ เมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปมันก็จบแล้ว ถึงเวลา 

เราไปเราก็ไปนะ เข้าใจแล้วนะ

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

”วันเกิดของพระพุทธศาสนา„)
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อยากพาลูกหลาน
มาปฏิบัติธรรม

๕๐
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อยากพาลูกหลานมาปฏิบัติธรรม จะมาได้วันไหนบ้างครับ

คือที่บนเขานี้ไม่มีท่ีปฏิบัติธรรม นอกจาก

มี เป ็นที่แสดงธรรมฟ ังธรรมกันอย ่างที่

ญาติโยมมากันในวันนี้ ส่วนที่จะอยู ่ปฏิบัติธรรมนี้ต้องไปพักที่วัดญาณฯ  

ที่อยู่ข้างล่างเขา เขาจะมีท่ีพักให้อยู่ได้คร้ังละไม่เกิน ๗ วัน ๗ คืน ถ้าอยาก 

จะมาส�ารองท่ีพักก็โทรไปที่หมายเลข ๐๓๘-๓๔๓๖๑๔-๑๕ เบอร์หนึ่งจะเป็น

เบอร์แฟกซ์ ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนจ�าไม่ได้ ลองโทรไป ๒ เบอร์นี้ดู  ๐๓๘ - ๓๔๓๖๑๔ 

- ๖๑๕ และก็ต้องโทรในเวลาราชการ เพราะถ้าเย็นแล้วเขาจะปิดส�านักงาน 

จะไปไหว้พระสวดมนต์ลงโบสถ์กัน จะไม่มีคนรับสาย

(ธรรมะบนเขา กัณฑ์ที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

”ศัตรูของนักบวช„)

ถาม
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๕๑
ความห่วงใย

เป็นตัวกัดกร่อนจิตใจ
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แต่ความจริงมันยาก เพราะความผูกพันสายโลหิต

ความห่วงใยเป็นตัวกัดกร่อนจิตใจ ถ้าเห็นว่า 

เราทุกข์ทรมานเพราะไปยึดติดกับร่างกาย

ของคนอื่น เราก็จะตัดความยึดติดเพราะไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่เห็น 

ความทุกข์ทรมานใจของเรา กลับไปเห็นว่าเป็นสายเลือดเป็นของเรา ก็จะ 

ไม่ยอมตัดความยึดติด ถ้าสามารถท�าใจให้สงบได้เพียงคร้ังเดียวจะเห็น 

ความแตกต่างระหว่างความสงบกับความวุ่นวายใจที่เกิดจากการไปกังวล 

กับเร่ืองสายเลือด เร่ืองของเราของเขา ก็จะท�าให้เห็นโทษของความเห็นผิดและ

จะตัดได้เพราะรู้ว่าเป็นต้นเหตุที่จะท�าให้ทุกข์ทรมานใจ

  ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นถึงจะรู้ รู้ว่าความเห็นผิดนี้เป็นผู้สร้างความทุกข์

ให้กับเรา ไม่ได้ท�าให้เรามีความสุขเลย เพราะเป็นความเห็นผิดเป็นชอบ  

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ต้องเอาความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้ามาใช ้

ถึงจะถูก คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ได้แก่ สัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ  

สังขารา อนิจจา สัพเพ สังขารา ทุกขา ท่ีเป็นความเห็นท่ีถูกต้อง ต้องเห็น 

แบบนี้  ต ้องปฏิบัติถึงจะเข ้าถึงความจริงนี้ได ้ ตอนนี้ เรายืนดูอยู ่ฟากนี้  

ถาม
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ความจริงอยู่ฟากโน้น สิ่งที่ขวางกั้นเราอยู่ก็คือแม่น�้าที่เราต้องว่ายข้าม แต่เรา

ไม่ยอมว่ายกัน กลัวจมน�้า

(กัณฑ์ที่ ๔๒๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ (จุลธรรมน�าใจ ๒๗) 

”รักษาร่างกายและใจ„)
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ประเด็นอยู่ที่การปล่อย

๕๒
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วิญญาณท่ีเข้าไปฝังในท้อง เร่ิมต้ังแต่ตอนปฏิสนธิหรือหลังจาก 

๓ เดือนไปแล้วคะ

ไม่เป็นประเด็นส�าคัญในเชิงปฏิบัติ ประเด็น

ส�าคัญอยู ่ ท่ีปล ่อยได ้หรือเปล ่า ยึดแล ้ว 

ปล่อยได้หรือเปล่า เหมือนไปซ้ือบ้าน พอผ่อนไม่ไหวแล้วจะถูกยึด ปล่อยให้ 

ยึดไปได้หรือเปล่า จะไปซ้ือตอนไหนไม่ส�าคัญ ส�าคัญตอนปล่อยมากกว่า  

ยึดมาแล้ว เป็นอดีตไปแล้ว เรายึดร่างกายมาแล้ว เราปล่อยร่างกายได ้

หรือเปล่า อย่าไปหลงประเด็น ประเด็นอยู่ตรงนี้ ประเด็นอยู่ในปัจจุบันนี้  

ถาม
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เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยได้หรือเปล่า ร่างกายจะตายปล่อยได้ 

หรือเปล่า ไปรู้ท�าไมว่ายึดตอนปฏิสนธิหรือตอน ๓ เดือน

 ความจริงต้องมี ๓ ส่วนถึงจะปฏิสนธิได้ ยึดง ่าย แต่ปล่อยยาก  

ปล่อยได้หรือยัง ยึดมาหลายสิบปีแล้วปล่อยได้หรือยัง อย่าไปหลงประเด็น 

พวกเราชอบหลงประเด็นกัน ชอบไปคิดเร่ืองอจินไตย เร่ืองไม่อจินไตยไม่ชอบ

คิดกัน เร่ืองง่ายๆ ไม่คิดกัน ชอบไปคิดเร่ืองยากๆ ให้ปวดหัว พระพุทธเจ้า 

ทรงบอกไม่ให้ไปสนใจ เหมือนคนท่ีถูกยิงด้วยลูกธนูไม่ยอมให้ดึงออก  

ไม่ยอมรักษาแผล กลับอยากไปรู ้ว ่าคนยิงเป็นใคร เป็นหญิง เป็นชาย  

เป็นชนชั้นใด ไปรู้ท�าไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร ความรู้นี้เป็นเพียงส่วนประกอบ 

เพื่อให้เห็นภาพของการมาการไปของร่างกาย ประเด็นส�าคัญอยู ่ที่การ 

ตัดอุปาทาน ด้วยการหามีดคมๆ คือสติ สมาธิ ปัญญา มาตัดให้ขาดไปเลย  

ตัดแบบสมุจเฉทเลย

(กัณฑ์ที่ ๔๔๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

(จุลธรรมน�าใจ ๓๐ ”ท�าใจให้ถูกต้อง„)
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      มีลูก
ก็มีกองทุกข์เพิม่ขึน้อีกกองหนึ่ง

๕๓
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เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่อยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูก ปู ่ย ่า 

ตายายต้องเอาเงินมาล่อ ให้ ๑ ล้านบ้าง ๒ ล้านบ้าง เป็นผู้หญิง

ผู้ชายก็ได้

เกิดมาแล้วก็ต ้องมีป ัญหาต่างๆ ตามมา  

ถ้าไม่เกิดก็จะสบาย ถ้ามีลูกก็มีกองทุกข  ์

เพิ่มขึ้นอีกกองหนึ่ง ร ่างกายนี้เป ็นกองทุกข์ เราอยู ่ตามล�าพังก็ทุกข์พอ 

สมควรแล้ว ต้องไปหากองทุกข์มาเพิ่มอีกกอง หาภรรยาหาสามีมาแบกทุกข์  

แล้วก็ต้องหาลูกมาเพิ่มอีก แล้วก็หาหลานมาเพิ่มอีก เป็นกองทุกข์ตามมา  

เพราะไม่มีปัญญา ไม่รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ พอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บ 

ต้องตาย เกิดแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู ้เล้ียงดูร่างกาย มีแต่ภาระ มีแต่เร่ือง

ให้ท�าอยู ่ตลอดเวลา ความสุขที่ได ้จากร่างกายก็เป ็นความสุขชั่วคราว  

สุขประเดี๋ยวประด๋าว ต้องคอยเติมอยู่เร่ือยๆ ถ้ามีความสุขกับการสูบบุหร่ี 

ก็ต้องสูบเร่ือยๆ มีความสุขกับดื่มสุราก็ต้องดื่มเร่ือยๆ มีความสุขกับการกระท�า 

อะไรก็ต้องท�าอยู่เร่ือยๆ เวลาไม่ได้ท�าก็ทุกข์ อยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆ ไม่ได้  

เพราะไม่รู ้ วิธีอยู ่ให้เป็นสุขอยู ่อย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอน 

ก็จะอยู่อย่างนี้ ต้องดิ้นรนต่อสู้ตะเกียกตะกาย เช้าก็ออกจากบ้านเพื่อไปหาเงิน 

พอได้เงินมาก็ตะเกียกตะกายใช้เงินกัน พอเงินหมดก็หาอีก หาเงินใช้เงินไป 

ถาม
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จนวันตาย ก็มีเท่านั้น ไม่มีความสุขที่แท้จริง เพราะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู ่

ตรงไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ความสุขที่ถาวรนี้มีอยู่แต่หากันไม่เจอ หากันไม่เป็น

 ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนก็จะไม่มีใครหาพบ ถึงแม้ได้ทรงสอน

แล้วก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ มีเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ 

เพราะจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เคยกินอยู่แบบนี้ 

ต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง เช่น เคยอยู่ในวังก็ต้องไปอยู่ในป่า เคยมีอาหาร

ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ต้องออกไปขอเขา อาศัยความเมตตาของผู้อื่น แล้วแต่เขา

จะให้อะไรมา ก็กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินไปตามมีตามเกิด ท่ีต้องไปอยู่

ในป่าก็เพราะว่าเป็นท่ีท่ีจะท�าให้เกิดความสงบทางจิตใจ ถ้าอยู่ในบ้านเมืองนี้

จะมีเรื่องราวต่างๆ คอยกวนใจ ท�าให้ใจไม่สงบ ใจไม่สงบก็จะไม่มีความสุข

ที่แท้จริง ก็ต้องอาศัยความสุขแบบยาขมเคลือบน�้าตาล สุขเดี๋ยวเดียว แล้วก็ 

มีความทุกข์ตามมา เวลาอยากจะมีความสุขแต่ไม่สามารถจะมีได้ เช่น สูบบุหร่ี  

เวลาบุหร่ีหมด ไม่มีบุหร่ีสูบจะหงุดหงิด สูบไปก็จะท�าให้ชีวิตสั้นลง มีโรคภัย

ไข้เจ็บเบียดเบียน เป็นความทุกข์ท่ีจะตามมา จึงต้องพยายามปฏิบัติตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้ได้ อยู่แบบพระพุทธเจ้า ลองซ้อมอยู่แบบ

คนจนสักวันหนึ่ง ถือศีล ๘ อดข้าวเย็น ปิดโทรทัศน์ปิดเคร่ืองบันเทิงต่างๆ  

ให้อยู่กับความว่างกับความไม่มีอะไร ไม่ต้องท�าอะไรทั้งวัน ให้ดูแลรักษา

ร่างกายอย่างเดียว แล้วก็ควบคุมใจท�าใจให้สงบ
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 อุบายของการท�าใจให้สงบก็มีหลายวิธี สวดมนต์ไปก็ได้ บริกรรม 

พุทโธๆ ไปก็ได้ ใจจะคิดได้ทีละอย่าง ถ้าบังคับให้คิดเร่ืองนี้ก็จะไปคิด 

เร่ืองอื่นไม่ได้ ถ้าสวดมนต์ไปเร่ือยๆ จะไปคิดเร่ืองอ่ืนไม่ได้ ก็จะสงบได้ เพราะ

การสวดมนต์จะท�าให้ใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน สวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุทโธไป  

ไม่เช่นนั้นก็บังคับใจให้อยู ่ในปัจจุบัน อย่าให้ไปอดีตไปอนาคต ไปที่โน่น 

ไปท่ีนั่น ให้อยู่ในปัจจุบัน อยู่ท่ีร่างกาย อยู่กับการท�างานของร่างกาย อย่าไปคิด 

เร่ือยเปื่อย ถ้าหยุดความคิดได้แล้ว เวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่าย นั่งหลับตาแล้ว

ก็ดูลมหายใจ อย่าไปคิดเร่ืองอื่น ลมหายใจก็จะพาใจเข้าสู่ความสงบ พอสงบ

แล้วก็ไม่ต้องท�าอะไร สงบได้นานก็ยิ่งดี ถ้าสงบไม่นานก็ต้องท�าให้สงบให้นาน

ให้ได้ ใหม่ๆ แรกๆ จะสงบเดี๋ยวเดียว วูบลงไปแล้วก็ถอนออกมา เด้งออกมา  

แต่จะได้สัมผัสกับความสงบความว่าง จะท�าให้มีศรัทธามีความยินดีที่จะ

หาความสุขแบบนี้ให้มากขึ้น เพราะเป็นความสุขท่ีเหนือกว่าความสุขทั้งหลาย 

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็นความสุข 

ที่ เหนือกว ่าความสุข ท้ังหลาย  พอได้พบกับความสงบแล้วก็จะติดใจ  

จะพยายามท�าให้มีมากขึ้น ก็ต้องถือศีล ๘ บ่อยขึ้น ตอนต้นก็ถืออาทิตย์ละวัน  

พอได้สัมผัสกับความสงบแล้วก็จะถือไปทุกวันเลย มีภารกิจการงานอะไร 

ที่ไม่ส�าคัญก็ตัดไป ถ้าพอมีพอกินแล้วก็หยุดท�างาน ถ้าบวชได้ก็บวช บวชแล้ว
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จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ ท�าใจให้สงบได้ตลอดเวลา ถ้าท�าอย่างนี้อยู่ไปก็ก�าไร 

ท�าไปจนกว่าความสุขจะมีเต็มเปี่ยมภายในใจและมีอยู่ตลอดเวลา

 ตอนต้นความสุขจะได้เป็นพักๆ เพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

ถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความสุขก็จะต่อเนื่องจนมีความสุขตลอดเวลา พอถึง

เวลานั้นก็จะสบาย หมดปัญหา ไม่มีความทุกข์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน เพราะ 

มีความสงบรักษาใจไม่ให้ถูกเหตุการณ์ต่างๆ มาท�าให้ทุกข์ ถ้ามีความสงบ

ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ แล้วก็มีปัญญามาคอยรักษา ความสงบก็จะคงอยู่ไป

ตลอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะเฉยได้ ใครชมก็เฉยได้ ใครด่า 

ก็เฉยได้ ได้สมบัติมาก็เฉย สูญเสียสมบัติไปก็เฉย ได้อะไรมาก็เฉย เสียอะไรไป 

ก็เฉย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉย เฉยแล้วสบาย ไม่ต้องไปยุ ่งกับ

ร่างกาย ถึงเวลาจะตายก็เฉย ถ้าไม่ยุ ่งกับร่างกายแล้วใจจะไม่เดือดร้อน  

อย่าไปอยากให้ร่างกายอยู่ต่อไป อย่าไปอยากให้ร่างกายหายเจ็บ อยู ่กับ 

ความเจ็บไป เจ็บก็อยู่กับเจ็บไป ตายก็อยู่กับตายไป ถ้าเฉยได้แล้วไม่เป็น

ปัญหา ปัญหาอยู่ตรงที่เฉยไม่เป็น

  พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงสอนให้เฉย ท�าทานก็เหมือนเสียทรัพย์ไป 

เสียเงินไป เวลาเสียเงินไปจะเสียใจ เวลาได้เงินมาจะดีใจ ตอนนี้ก็มาฝึกให้

เสียเงิน ถ้าเสียด้วยความสมัครใจ เสียด้วยความยินดีจะไม่เสียใจ ท�าไมเวลา
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ซ้ือข้าวของท่ีเราอยากได้ เราเสียใจไหม วิธีที่จะแก้ปัญหาเร่ืองการใช้เงินท่ี 

ไม่จ�าเป็น ก็คือเวลาที่อยากจะซ้ืออะไรก็ซ้ือมา แล้วก็เอาไปให้คนอื่น ถ้าอยาก

จะซ้ือเสื้อผ้าชุดใหม่ ซื้อมาเลย แล้วก็เอาไปให้คนอื่น จะได้มีความสุข ๒ ต่อ  

เวลาซ้ือก็มีความสุข เวลาเอาไปให้คนอื่นก็มีความสุข แต่มักจะไม่คิด 

อย่างนั้นกัน ถ้าซ้ือให้เราจะยินดี ถ ้าซ้ือให้คนอื่นไม่ยอมซ้ือ นอกจาก 

มีเหตุการณ์ เช่น วันปีใหม่ วันเกิดอย่างนี้ จึงต้องหัดเฉยกับการสูญเสีย 

สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เรารักมากสิ่งหนึ่งก็คือเงินทอง สิ่งที่เรารักมากกว่าเงินทอง 

คืออะไร ก็คืออวัยวะต่างๆ แล้วสิ่งท่ีเรารักมากกว่าอวัยวะคืออะไร ก็คือชีวิต 

 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ สละอวัยวะ 

เพื่อรักษาชีวิต แล้วก็ให้สละชีวิตเพื่อรักษาความสงบ รักษาธรรมะ ธรรมะก็คือ 

ความสงบ เพราะความสงบมีคุณค่ายิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ท่ีมีความสงบ

แล้วสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ สละทรัพย์ได้ สละอวัยวะได้ สละชีวิตได้ เพราะ 

ความสงบจะท�าให้ไม่สะเทือนใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆ ไปจึงต้องมาหัดท�าใจ 

ให้เฉยกับการสูญเสียด้วยการสละทรัพย์ แล้วก็มารักษาศีล อย่าท�าบาป  

เพราะท�าบาปจะท�าให้ใจวุ่นวาย ท�าบาปแล้วจะมีความหวาดกลัว ไม่สบายใจ 

กลัวจะต้องไปรับผลบาป ถ้าไม่ท�าบาปก็จะไม่มีความหวาดกลัว ไม่วิตก 

กังวล ใจก็จะสงบ ท�าให้นั่งสมาธิได้ไม่ยาก ก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติก่อน  
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ควบคุมความคิดไม่ให้คิดเร่ืองราวต่างๆ คิดแต่บทสวดมนต์ หรือคิดแต่

พุทโธๆ ไป หรือให้ให้คิดอยู่กับเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดข้ึน คือเฝ้าดูร่างกาย 

ทุกเวลานาที เฝ้าดูการกระท�าของร่างกาย พอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาเพ่ือให้ใจ 

เข้าสู ่ความสงบได้อย่างเต็มท่ี พอสงบแล้วก็ปล่อยให้สงบไปให้นานท่ีสุด 

เท่าท่ีจะนานได้ พอถอนออกมา ถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไปก็ท�าได้ ๒ วิธี 

คือ ๑. ควบคุมความคิดต่อไป อย่าให้คิดอะไร พุทโธๆ ต่อไป สวดมนต์ต่อไป 

หรือเฝ้าดูการกระท�าของร่างกายต่อไป ๒. ใช้ปัญญาควบคุมใจไม่ให้กระเพื่อม 

ถ้ามีปัญญาจะรู้ว่าเหตุท่ีท�าให้ใจกระเพื่อมก็คือความอยากต่างๆ เวลาเกิด 

ความอยากใจจะไม่สงบ จะกระวนกระวายกระสับกระส่าย ตอนนั้นก็ต้อง 

ใช้ปัญญาเข้ามาหยุดความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่อยากได้ไม่เป็นความ

สุข เป็นความทุกข์ ถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะไม่อยากได้ แต่จะไม่เห็นกัน  

เพราะไม่เห็นความไม่เทีย่ง ได้มาแล้วเปลีย่นไป เวลาเปลีย่นไปกไ็ม่สขุแล้ว เวลา

ได้ของมาใหม่ๆ จะสุข เวลาเปล่ียนไปหรือเสียไปก็ไม่สุขแล้ว เราไม่เห็นตรงนั้น 

จึงต้องพิจารณา ถ้าเขาจากไปก่อนที่เราจะพร้อมให้เขาจากไป เราก็จะทุกข์ใจ 

ตอนนี้ไม่มีอะไรก็อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่า ทุกข์แบบไม่มีอะไรดีกว่า ถ้ามีปัญญา 

ก็จะหยุดความอยากได้ ก็จะหายทุกข์ จะตั้งอยู่ในความสงบได้
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 นี่คือการปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบของใจให้อยู่กับเราไปตลอด ลองไป 

ท�าดู พระพุทธเจ้าท�ามาแล้ว พระสาวกท�ามาแล้ว ได้ผลเหมือนกัน คือได้ 

ความสบายใจ ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไร ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะไม่มีตัว 

ผลักดันให้ไปเกิด ตัวผลักดันก็คือความอยากนี้เอง ไม่มีความอยากแล้ว 

อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไม่อยากจะไปไหน ถ้ามีความอยากจะอยู่ไม่ได้ ต่อให้อยู่ใน

วังก็อยู่ไม่ได้ ต่อให้มีคฤหาสน์มีทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเบ่ือ อยากจะ

ออกไปข้างนอก ถ้าใจสงบแล้วจะไม่อยาก จะเฉยๆ ไปก็ได้ แต่ไม่ได้ไปเพราะ

ความอยาก ถ้ามีเหตุให้ไปก็ไป เช่น ไปหาหมอ มีธุระต้องไปก็ไป แต่ไม่ได้ไป

ด้วยความอยาก นี่คือเหตุผลท่ีเราควรจะอยู่กัน อยู่เพื่อท�าใจให้สงบ ถ้าอยู่

เพื่อท�าตามความอยากก็อย่าอยู่ จะขาดทุน เพราะมีแต่จะเพ่ิมความทุกข์ให้มี

มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง

 ปัญหาของพวกเราก็คือปฏิบัติกันน้อยไป ผลก็เลยไม่ค่อยปรากฏ  

ถ้าปฏิบัติให้มากขึ้น ผลก็จะมากขึ้นไปตามล�าดับ ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับ

การปฏิบัติ อย่างท่ีพระพุทธเจ้าท่ีได้ทรงทุ่มเท พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับ 

ที่ดีที่สุดของพวกเรา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ถ้ายึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้า

มาปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกับท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้รับ แต่พวกเราไม่เอา

พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับกัน ชอบเอากิเลสเป็นแบบฉบับกัน ยังอยากเที่ยว 
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ยังอยากกิน ยังอยากดื่ม ยังอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ท้ังหลายในโลกนี้ 

พระพุทธเจ้าก็ทรงมีมาแล้ว มีปราสาท ๓ ฤดู มีทุกสิ่งทุกอย่างในทางรูปเสียง

กลิ่นรสโผฏฐัพพะ อันประณีตอันละเอียดอันวิเศษที่มนุษย์สามารถจะสรรหา

มาได้ ทรงมีมาแล้ว แต่ทรงสละไปหมด เพราะทรงเห็นว่าเป็นยาพิษมากกว่า

เป็นยารักษาใจ ท�าให้ใจเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข เป็นเหมือนยาขมเคลือบ

น�้าตาล เวลาอมเข้าไปใหม่ๆ ก็หวาน พอน�้าตาลที่เคลือบหายไปก็เหลือแต่ 

ความขม รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอย่างนี้ เพราะไม่เที่ยง เป็นความสุข 

ที่ไม่เที่ยง สุขเดี๋ยวเดียว สุขแล้วก็หายไป เหลือแต่ความว้าเหว่อ้างว้าง 

เปล่าเปลี่ยว ท�าให้ต้องหาความสุขแบบนี้ใหม่ เช่น มีสามีมีแฟน เวลาเลิกกันแล้ว 

ท�าอย่างไรต่อไป ก็ต้องหาแฟนใหม่ หาสามีหาภรรยาใหม่ แทนท่ีจะเข็ด  

ว่าเวลาจากกันแล้วมันทรมานใจเหลือเกิน กลับไม่เห็นอย่างนั้น กลับไป 

เห็นว ่าถ ้าไม ่มีคนนี้ก็ต ้องหาคนใหม ่มาทดแทน หากี่คนก็ เหมือนกัน  

หาคนใหม่มาเดี๋ยวเขาก็จากเราไปอีก นี่คือความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  

เป็นอย่างนี้ ต้องหามาทดแทนอยู ่เร่ือยๆ เพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิด

แล ้วดับไป หามากี่ภพกี่ชาติแล ้วก็หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้กัน  

พวกที่มาเกิดในโลกมนุษย์นี้  เป ็นพวกท่ียังติดกามคุณ ๕ ติดรูปเสียง 

กลิ่นรสโผฏฐัพพะ แล้วก็ไม่ต้องสอนด้วย เร่ืองอย่างนี้ไม่ต้องสอนเลย  

เร่ืองท�าทานนี้ต้องสอน เร่ืองรักษาศีลนี้ต้องสอน เร่ืองภาวนานี้ต้องสอน 
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แต่เร่ืองหาแฟนนี้ไม่ต้องสอน เดี๋ยวนี้เด็กอายุ ๑๒ ขวบก็หาแฟนกันแล้ว 

เพราะมันฝังอยู ่ในใจ คือกามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้  

มันฝังอยู่ในใจ ติดมากับใจ เวลาตายจากร่างกายร่างก่อน ความอยากนี้ก็

ยังฝังอยู่ในใจ พอมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะหาแฟนทันที หาแล้วก็มีความทุกข์ 

ตามมา เวลาอยู่ด้วยกันถ้ามีความเห็นไม่ตรงกัน ก็จะทุกข์ จะทะเลาะกัน  

ถ้ามีแฟนคนนี้แล้วแต่ยังอยากจะได้อีกคนหนึ่ง ก็แอบไปหาอีกคนหนึ่ง  

พออีกคนรู้เข้าก็เสียใจ ก็อาจจะฆ่ากันตายหมด นี่คือความทุกข์ที่ตามมา  

 ถ้าไม่มีแฟนอยู่คนเดียวได้ก็จะสบาย ถ้าอยากจะอยู่คนเดียวก็ต้อง

ท�าใจให้สงบ ต้องภาวนา สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม บริกรรมพุทโธๆ ไป  

ก็จะควบคุมความอยากได้ พอใจสงบแล้วก็จะเย็นสบายมีความสุข ไม่หิว 

ไม่อยาก ก็ต้องพยายามรักษาความสงบต่อไปด้วยการนั่งสมาธิต่อ หรือใช้

ปัญญาสอนใจ ให้เห็นว่าความสุขแบบอื่นไม่ดี ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ 

ดีที่สุด ความสุขท่ีได้จากความอยากต่างๆ นี้ไม่ดี เพราะมีความทุกข์ตามมา  

มีป ัญหาต่างๆ ตามมา พอมีครอบครัวก็จะมีลูก มีภาระต้องเลี้ยงลูก  

ต้องเหนื่อยยาก ถ้ามีความสงบแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้ ได้ก�าไรไม่ขาดทุน  

ถ้ามีครอบครัวก็จะขาดทุน ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูกัน ต้องทุกข ์

ต้องผิดหวังเวลาลูกไม่ดี จึงควรเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ  

ให้เห็นว่าเป็นยาพิษ ไม่ใช่เป็นขนมหวาน เป็นยาขมเคลือบน�้าตาล หวาน 
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เดี๋ยวเดียว ใหม่ๆ ก็หวานดี พอนานเข้าไปความหวานก็จางหายไป อยู่กัน 

แบบทนกันอยู่ ถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องหย่าร้างกันไป ไปหาคนใหม่ หาคนใหม ่

ก็แบบเดียวกัน ถ้าหาความสุขแบบนี้ ก็จะต้องเจอกับความทุกข์แบบนี้ 

ไปเร่ือยๆ ตายจากชาตินี้ก็ต้องไปเกิดใหม่เพื่อไปหาความสุขแบบนี้ใหม่อีก 

ถ้าท�าใจให้สงบได้ก็จะหยุด ไม่ต้องไปหาอะไร มีความสุขในตัวเรา ไม่ต้อง 

ไปหาความสุขข้างนอก 

 ความสุขในตัวเรานี้เป็นความสุขท่ีแท้จริง เป็นความสุขที่จะอยู่กับเรา

ไปตลอด การไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหน เราก็ยังอยู่

เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นภาระ มาเป็นเคร่ืองมือ

หาความสุขให้กับเรา เหมือนคนที่ไม่ต้องออกนอกบ้านก็ไม่ต้องมีรถ ถ้ามี 

ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในบ้าน มีความสุขกับการอยู่ในบ้านแล้ว 

ก็ไม่ต้องมีรถ คนที่มีรถเพราะว่ายังต้องออกไปนอกบ้าน คนที่ไม่ออกไป 

นอกบ้าน ไม่มีรถ ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท้ังหลาย

ท่านก็ไม่ได้สูญหายไปไหน ท่านก็ยังอยู่ อยู่เหมือนกับเราอยู่นี่แหละ เพียงแต ่

ท่านไม่มีร่างกายมาเป็นภาระ ท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเคร่ืองมือ จึงไม่ต้อง

กลัวว่าปฏิบัติไปแล้วพอไม่มีความอยากแล้วเราจะอันตรธานหายไป สูญไป 

ไม่ใช่อย่างนั้น
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เป็นดวงจิตท่ีอยู่ใช่ไหมคะ

เหมือนดวงจิตของเราที่อยู่เดี๋ยวนี้

แล้วจะอยู่ส่วนไหนของโลก

อยู่ในโลกทิพย์ จิตอยู่ในโลกทิพย์ ร่างกาย

อยู่ในโลกธาตุ อยู่คนละโลกกัน เหมือนยาน

ที่ไปส�ารวจที่ดาวอังคาร ร่างกายเหมือนอยู่ที่ดาวอังคาร แต่ผู้ควบคุมยานนี้ 

อยู ่ที่โลกนี้ สมมุติว่ายานนั้นเกิดเสียหายไป ติดต่อกันไม่ได้ คนควบคุม 

ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ ดวงจิตแต่ละดวงนี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันดับ ของใครของมัน  

อยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันทุกดวง

(กัณฑ์ที่ ๔๔๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (จุลธรรมน�าใจ ๓๑) 

”ความหลงท�าให้ยึดติด„)

ถาม

ถาม
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แนวทางที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสอนเป็นสิง่ที่ดีที่สุด

ส�าหรับชีวิตเรา

๕๔
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แม่คิดว่าอะไรที่น่าสนใจต่อการมีชีวิตอยู่ เหมือนกับว่า

อยู ่ ไปท� าไม อยู ่ ไปเพื่ อท� าอะไรใช ่ ไหม  

ก็ที่เทศน์มา ๔๕ นาที นี้ก็เพื่อการบ�าบัดทุกข์  

บ�ารุงสุขตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี่แหละเป็นสิ่งท่ีดีที่สุด

ส�าหรับชีวิตเรา ถ้าเราเกิดมาเพื่อท�าอะไรก็เกิดมาเพื่อท�าสิ่งนี้ คือบ�าเพ็ญตาม

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน การท�าทาน การรักษาศีล การภาวนา เพราะเป็น 

วิธีบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขที่ถูกที่แท้จริงและจะท�าให้เกิดผลที่ปรารถนากัน  

ก็คือความหมดทุกข์ การมีแต่ความสุขที่ถาวรต่อไป ถ้าไม่บ�าเพ็ญตาม

ทางนี้ก็จะต ้องกลับมาถามค�าถามนี้ ไปเ ร่ือยๆ ทุกภพทุกชาติ  กลับมา 

เกิดใหม่ก็จะถามว่าเกิดมาท�าไม แล้วก็ไม่มีใครให้ค�าตอบได้เพราะว่าทุกคน 

ก็ไม่รู ้เหมือนกันว่าเกิดมาท�าไมกัน จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนา  

พบผู ้ ท่ีได ้บ�าเพ็ญทางนี้มาแล ้ว ถึงจะรู ้ว ่านี่แหละคือสิ่งที่ เป ็นคุณเป ็น 

ประโยชน์กับชีวิตจิตใจอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่ควรจะท�าให้มากที่สุดเท่าท่ี 

จะมากได้ เพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์โดยถ่ายเดียว ไม่มีโทษแก่จิตใจเลย  

มีค�าถามเดียวหรือ

ถาม
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ดีท่ีสุดก็คือการศึกษาทางธรรม แต่ถ้าเรา 

ยังไม่มีความสามารถพอท่ีจะเข้าสู่การศึกษา

ทางธรรมได้ เราก็ต้องศึกษาทางโลกไปก่อน เพราะว่าการศึกษาทางโลกนี้

เป็นการมีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีจะได้ประกอบสัมมาชีพ เพราะว่าเราต้องดูแล

ชีวิตของเราเลี้ยงชีวิตของเราคือร่างกายของเรา เราก็ต้องมีอาชีพ การท่ีจะ 

มีอาชีพท่ีดีก็ต้องมีความรู้ทางโลก ก็ต้องเรียนทางโลกไปก่อน พอเราจบวิชา 

ทางโลก ได้ความรู้ เราก็ไปสมัครงาน ได้งานท�าที่ดี มีรายได้ที่ดี จนท�าให้ 

เรามีเวลาว่างที่เราจะได้เข้ามาศึกษาทางธรรมต่อไป 

 ถ้าเรามีอาชีพที่ไม่ดี มีความรู้ไม่ดี เราจะต้องท�างานหนักมาก เวลาที่จะ

มีเวลาว่างมาศึกษาธรรมะก็อาจจะไม่มี ก็เลยต้องเรียนทางโลกไปก่อน แต่ถ้า 

เราเป็นคนที่สามารถเรียนทางธรรมได้เลยอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชฯ 

ที่ทรงสิ้นพระชนม์ไป พระองค์ก็ทรงเรียนทางธรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์วัย  

บวชเป็นสามเณรเลย สมัยก่อนเขาก็มักจะให้ลูกๆ บวชเณรกัน เพื่อท่ี

จะทดสอบภูมิของเด็กว่าจะมีปัญญาที่จะไปในทางธรรมได้หรือไม่ ถ้าม ี

ผมเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กครับ คงอยู ่ในวัยที่เรียนหนังสือด้วย

และพ่อพามาวัด คงจะคิดว่า เอ๊ะ การเรียนหนังสือก็ส่วนหนึ่ง  

การปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมก็ส่วนหนึ่ง อะไรคือสิ่งท่ีดีท่ีสุด

ถาม
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ทางธรรม ก็จะบวชไปเรื่อยๆ ไม่สึก หลวงปู่มั่นนี้ท่านก็บวชเป็นเณรมาก่อน 

เพียงแต่ว่าท่านต้องสึกออกมาเพราะทางบ้านยากจน บิดามารดาท�าไร่ไถนา

ต้องการมีผู้ช่วยท�างาน ก็เลยต้องออกมา แต่พอท่านมีอายุท่ีจะบวชพระได้ 

ความปรารถนาที่จะไปทางในธรรมของท่านนั้นมีก�าลังมาก จึงท�าให้บวชและ

ศึกษาทางธรรมต่อโดยท่ีไม่ไปศึกษาทางโลกเลย หรือศึกษาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น 

ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นี้รู้สึกว่าท่านจะไม่ได้เรียนสูงในทางโลกกัน บางท่าน 

ก็จบ ป.๑ หรือบางท่านไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็มี บางท่านอ่านหนังสือ 

ไม่ออกก็มี แต่จิตใจของท่านนี้สนใจกับการศึกษาทางธรรมกัน พอท่านก็มี

โอกาสท่ีจะบวชได้ท่านก็บวชกันเลย แล้วท่านก็ด�าเนินตามท่ีพระพุทธเจ้า 

ทรงด�าเนิน ทรงสอนให้ด�าเนิน จนในที่สุดก็ได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้า 

ได้รับกัน กลายเป็นสรณะที่พึ่งของประชาชนชาวไทยเราเป็นจ�านวนมาก

 อันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าศึกษา น่าแสวงหามาเป็นสมบัติ 

ให้ได้ เพราะเป็นสรณะเป็นท่ีพึ่งท่ีแท้จริง ผู้ท่ีมีธรรมะเป็นธัมมัง สรณัง คัจฉามิ 

แล้วจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นสรณะอีกต่อไป เพราะ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  

จะสามารถปกป้องคุ ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย�่า

ท�าลายได้เลย

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ”ทางท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน„)
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๕๕
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คู่นี้ผมเป็นเถ้าแก่ใหญ่ เลยไม่มีลูกเหมือนผม แต่งมา ๒-๓ ปี

แล้วยังไม่มีเลย

ไม่มี ดีแล้ว

นึกว่าจะขอท่านพระอาจารย์สักคน

เราก็ไม ่มี เหมือนกัน มีแล ้วเป ็นบ ่วงนะ

พระพุทธเจ ้าบอกบ่วง ราหุลแปลว่าบ่วง 

อย่ากลับมาเกิดเลย กลับมาแล้วก็ต้องทุกข์ใหม่อีก ไปดีกว่า ไปให้หลุดพ้น

อย่างหลวงตาดีกว่า สุคโต ไปสบาย ไม่สูญหายรับรองได้ นิพพานไม่สูญ 

นิพพานเป็นบ้าน เป็นบ้านท่ีถาวร เป็นบ้านที่ปลอดภัย บ้านท่ีไม่มีความทุกข์ 

บ้านอื่นยังมีความทุกข์อยู่ เพราะยังมีความเสื่อมอยู่ มีพระนิพพานเท่านั้น 

ที่ไม่มีวันเสื่อม ขอให้พวกเราตั้งเป้าไปที่นิพพานกันเถิด

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ”กุญแจออกจากวัฏฏะ„)

ถาม

ถาม
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ลูกโตแล้ว
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

๕๖
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ทุกข์เร่ืองลูก คือโตแล้วบางทีเราก็ทุกข์เพราะเขายังช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้

ความอยากไง อยากให้มันดี ก็ต้องดูเหตุผล 

ดูว่าจ�าเป็นต้องช่วยไหม ถ้าจ�าเป็นต้องช่วย 

ก็ช่วย ถ้าไม่จ�าเป็นต้องช่วยก็อย่าไปช่วย เพราะบางทีช่วยแล้วท�าให้เขา 

ไม่พึ่งตัวเองก็อย่าไปช่วย เขาต้องรู ้จักพ่ึงตนเอง แก้ปัญหาของเขาเอง  

ถ้าเราไปคอยแก้ปัญหาให้เขา เขาก็จะโยนปัญหามาให้เราแก้อยู่เร่ือย

แต่ตัวเราไม่ค่อยทุกข์แล้วเพราะเราก็มีปฏิบัติธรรมบ้าง แต่แฟน

เขาจะทุกข์อยู่เร่ือยๆ ว่าเขาตายไปลูกจะท�าอย่างไร ก็บอกว่า 

ต้องเป็นไปตามเวรตามกรรม คนเรามีเวรกรรมคนละแบบ

ในที่สุดก็ต้องตายกันไปหมดแหละ ถ้าเขา

ได้ท่ีพ่ึงได้ศาสนา เขาก็จะได้วิธีแก้ปัญหา 

ที่ถาวร ถ้าไม่ได้พุทธศาสนาก็จะแก้แบบยาหม่อง ไม่ได้ไปแก้ที่รากของปัญหา

เดี๋ยวกลับมาเกิดชาติหน้าก็มาสร้างปัญหาเดิม ปัญหาของเรานี่เราสร้างมัน 

ข้ึนมาทั้งนั้นแหละจากความอยากของเรานี่ เอง ไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี ้

ถาม

ถาม
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ก็ทุกข์แล้ว พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์อีก พอพอใจแล้วก็กลัวมันจะจากเรา 

ไปอีกแล้ว เวลามันจากไปจริง ๆ ก็ทุกข์อีก

 มันมาสร้างปัญหากันเอง ของต่างๆ เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละ 

เขาก็มาต้ังอยู่แล้วเขาก็ดับไป เกิดขึ้นต้ังอยู่แล้วดับไป เราไปยุ่งกับเขาเอง

ไปพอใจ พอพอใจก็ไม่อยากจะให้เขาดับไป พอไม่พอใจก็อยากจะให้เขา 

ดับเร็วๆ เขาก็ยังไม่ดับ ใจร้อนไปหน่อย ใจเย็นๆ อะไรท่ีเราไม่พอใจเดี๋ยว

มันก็ดับ อะไรที่พอใจมันก็ดับเหมือนกัน ต้องท�าใจให้เป็นกลางแล้วจะสบาย  

ถึงต้องมาฝึกสมาธิกันไง วิธีฝึกสมาธิท�าให้ใจเราเป็นกลาง วางเฉยกับทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง แต่ไม่ได้เฉยเมย วางเฉยด้วยเหตุผล วางเฉยด้วยสติด้วยปัญญา  

อันไหนท�าได้ก็ท�าไปแต่ใจไม่มีความรักความชังกับสิ่งต่างๆ เพราะรักก็ทุกข์

แบบหนึ่ง ชังก็ทุกข์แบบหนึ่ง รักก็ทุกข์ตอนที่เขาจากเราไป ชังก็ทุกข์ตอนที่

เขามาหาเรา แต่ถ้าเฉยๆ ไม่รักไม่ชังก็สบาย เขามาหาเราเราก็ไม่ทุกข์ เขาไป 

เราก็ไม่ทุกข์

อย่างนี้เหมือนใจด�าไหมคะ

ด�าตรงไหนล่ะ

ถาม
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ไม่ได้เฉยๆ แบบไม่มีเหตุไม่มีผล มีเงินแบ่ง

ให้เขาก็ได้ มีอะไรให้เขาก็ได้ ช่วยเหลือเขา

ก็ได้ แต่ใจเฉยๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเราจะต้องเจอ ไม่ใช่พอต้องเสียเงิน

นี่เบ่ือแล้ว พอเวลาได้เงินนี่ชอบ อย่างนี้เรียกว่าใจดีหรือ ใจเฉยๆ ก็คือว่า 

ได้มาก็ไม่ดีใจ เสียไปก็ไม่เสียใจ ความหมายอยู่ตรงนี้ เพราะรู้ว่าได้มาเท่าไหร ่

ก็ต้องเสียไปเท่านั้นแหละ คุณคิดว่าของต่าง ๆ  ที่คุณมีอยู่นี้คุณจะไม่เสียไปหรือ  

ไม่เสียวันนี้ก็ต้องเสียพรุ่งนี้ เวลาตายไปกลายเป็นของใครล่ะ คุณเอาไปได้ 

หรือเปล่า ไม่คิดถึงตอนนี้กันบ้างหรือ ไม่คิดถึงตอนที่จะต้องท้ิงทุกสิ่ง 

ทุกอย่างไป ถึงบอกอยากให้เป็นโรคมะเร็งไง แล้วหมอบอกอยู่ได้ ๓ เดือน 

แล้วมันจะได้ท้ิงทุกอย่างได้ มันจะไม่อยากได้อะไรแล้ว มันอยากจะได้บุญ

แล้วอยากจะปล่อยวางแล้ว

 พระพุทธเจ้าถึงบอกให้คิดถึงความตายอยู่เร่ือยๆ ถ้าคิดได้ ความตายนี่

ยาวิเศษ ยาตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ได้อย่างทันทีทันใดเลย ถ้าไป 

หาหมอๆ บอกเป็นมะเร็ง เหลืออีก ๓ เดือน ดูสิมีอะไรก็อยากจะให้คนโน้น 

คนนี้ไปแล้ว ยกให้เขาไปแล้ว กลัวว่าตายไปแล้วเดี๋ยวคนอ่ืนมาแย่งไป  

ก็เฉยๆ อย่างนี้ถาม
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ก่อนตายให้ไปก่อนดีกว่า ให้คิดถึงความตายแล้วปัญหาต่างๆ มันก็จะหมด 

แต่ถ้าคิดไม่ได้ก็อย่าไปคิดเลย เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นตาย  

เพราะบางคนถ้าจิตยังไม่มีความสงบพอ มันจะต่อต้านหรือต่อสู้ พอคิดแล้ว 

ก็จะเกิดอาการหดหู ่ใจขึ้นมา แล ้วอาจจะไปท�าร ้ายคนอื่นหรือท�าร ้าย 

ตัวเอง ไหนๆ กูจะต้องตายแล้วก็ตายเสียตอนนี้เลย อันนี้ก็ไม่ใช่อีก

 การเจริญมรณานุสติไม่ได้ให้ฆ่าตัวเราหรือฆ่าคนอ่ืน ให้เราปล่อยวาง

เขาว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตาย เขาก็ต้องตาย ไม่ต้องไปท�าอะไรให้เหนื่อยยาก

ไปเปล่าๆ ท�าแล้วก็จะเป็นเวรเป็นกรรม เป็นบาปเป็นกรรมกันไปเปล่าๆ จะได้

มีความเมตตา มีอะไรใครเดือดร้อนพอแบ่งให้กันได้ก็แบ่งกันไป เพราะเดี๋ยว

ตายไปก็เอาไปไม่ได้ แต่ก็ต้องให้แบบมีเหตุมีผล ไม่ได้ให้แบบเทน�้าใส่ถังร่ัว

อย่างนี้ ให้อย่างนั้นก็อย่าไปให้ ให้มันเท่าไหร่ก็หมด ไปกินเหล้าเล่นการพนัน 

หมดแล้วมันก็มาขอใหม่ ถ้าให้แบบนี้ก็อย่าไปให้ ให้แบบคนที่รู ้จักใช้เงิน 

รักษาเงิน รู้จักเอาเงินไปต่อยอดให้อย่างนี้ก็ดี แต่ถ้าให้เท่าไหร่ก็ไม่พอ กลับมา

หาเราอยู่เร่ือย ก็ต้องให้ส่วนหนึ่งท่ีคิดว่าเป็นของเขาที่เราต้องให้เขา พอหมด 

ส่วนนี้ไปแล้วจะมาขออีกก็ไม่ให้แล้ว หรือวิธีง่ายๆ ก็ให้ทีละนิดทีละหน่อย

เพราะเรารู ้ว ่าจะมาขออยู ่เร่ือยๆ ให้ไปวันละนิดวันละหน่อย แล้วก็คอย 

เตือนว่าใกล้จะหมดแล้วนะ จะได้บอกให้เขานับถอยหลังได้ว่าขอได้อีกกี่คร้ัง

หมดแล้วนะ เขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้
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 ต้องฝึกท�าใจนั่งท�าสมาธิ ใจสงบแล้วจะมีความสุขแล้วจะปล่อยได้หมด

เสียได้หมด เสียเงินเสียทองเสียอะไรก็เสียได้เพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้ว 

เพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าจากการได้เงินทอง ไม่ต้องพึ่งเงินทอง นอกจาก 

เอาไว้ส�าหรับเลี้ยงดูร ่างกายเท่านั้นเอง แต่ไม่ต้องเอาเงินไปซ้ือนู ่นซ้ือนี่  

ไปเที่ยวไปกินไปดื่ม เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่า 

 พยายามปฏิบัติให้ได้นะ ของดีอยู่ในตัวเรานี่แหละ พวกเราเป็นเหมือน

ไก่ได้พลอยของดีมีไม่เอา ตัวพลอยนี้เขี่ยท้ิงหมดเลย จะเอาแต่ตัวหนอน 

ตัวไส้เดือน แล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม ไม่พอ ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ได้ต�าแหน่ง

ได้เลื่อนยศได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ อยากจะให้สูงขึ้นไปเร่ือยๆ ใหญ่ข้ึนไป

เร่ือยๆ พอไม่ได้ก็เสียใจ โกรธ ทุกข์ แต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่อยากได้อะไร 

จะไม่เสียใจ ได้ก็ไม่ดีใจ เสียก็ไม่เสียใจ เป็นเหมือนของแถมอย่างนี้ อย่างไป

เติมน�้ามันนี่เขาจะแถมอะไรให้เรา ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร สิ่งท่ีเราต้องการ 

คือน�้ ามันเท ่านั้นเอง ใจถ ้าเราได ้น�้ ามันคือความสุขใจแล้วจะได ้อะไร 

อย่างอื่นมาก็ไม่ส�าคัญ จะเสียอะไรอย่างอื่นไปก็ไม่ส�าคัญ หาอันนี้ให้ได้เถอะ

อันนี้แหละเป็นของเรา ของแท้ ของจริง ของถาวร อยู่กับเราไปตลอด มีใคร 

อยากจะถามอะไรอีกไหม

(สนทนาธรรมะบนเขา วันพระท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ )
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ธรรมะ

ครอบครัว
ใน
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๕๗

พ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร
เป็นเพื่อนที่ดีของลูก
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 พ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร เป็นเพื่อนท่ีดีของลูก เป็นอาจารย ์

ของลูก เป ็นครูของลูก มีหน้าท่ีสอนก็สอนไป เป็นเหมือนคนพายเรือ 

ส่งคนข้ามฟาก เมื่อเขาลงจากเรือแล้ว จะไปทางไหนก็บังคับเขาไม่ได้  

แต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้ในสิ่งที่ดีกับเขาไป สักวันหนึ่งเขาได้สติ เขาก็จะเห็น

คุณค่าในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเรา เมื่อเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงอย่าไป

กังวลกับเขามากจนเกินไป เป็นเร่ืองของเขา เร่ืองท่ีควรสนใจก็คือเร่ืองของ

ตัวเรา เราไปทุกข์กับคนอื่นจนเราไม่มีความสุขเลย ทั้งๆ ที่ไม่จ�าเป็นจะต้องไป

ทุกข์กับเขาเลย เพราะไม่ฉลาด ยังมีความหลง มีความผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆ  

ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พอได้อะไรมาเป็นสมบัติแล้วก็อยากครอบง�า  
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 ถ้ามองชีวิตอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว ก็จะเห็นเป็น

เหมือนกับการเข้าโรงหนังไปดูหนัง พอหนังจบ เร่ืองราวต่างๆ ในหนังก็ผ่านไป  

แล้วก็หายไปจากความทรงจ�า จากนั้นก็ไปดูเร่ืองใหม่ต่อ ชีวิตก็เป็นแบบนี้  

เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ก็เหมือนกับการออกจากโรงหนังโรงหนึ่ง  

แล้วก็ไปเข้าอีกโรงหนึ่ง เป็นท้ังคนดู เป็นท้ังคนแสดง ถ้าฉลาดก็จะไม่ทุกข์

เพราะรู้ว่าเป็นการแสดงเท่านั้นเอง ถ้าโชคดีมีวาสนาได้เจอคนฉลาดที่สอน

ให้รู้ว่าชีวิตเป็นเหมือนโรงละครท่ีต้องจบลงในที่สุด ไม่ว่าจะวิเศษขนาดไหน 

ก็ตามเมื่อจบแล้วก็จบ ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเพราะชีวิตเป็นอย่างนี้  

มีแต่ความทุกข์ถ้ารู้ไม่เท่าทัน

 มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหมดในโลกนี้ที่เราจะมอบให้กับตัวเราได้  

สิ่งนั้นก็คือใจของเรา ท�าให้ใจสะอาดบริสุทธ์ิเท่านั้นแหละ แล้วจะได้สิ่ง 

ที่ประเสริฐเลิศโลกมาเป็นสมบัติ ท่ีจะท�าให้ใจไม่ทุกข์อีกเลย เราจึงต้อง 

.. ในที่สุดชีวิตของคนเราก็ต้องจบลง 
จะสุขขนาดไหน จะทุกข์ขนาดไหน 
เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันไป ..

อยากเป็นเจ้าของทันที อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เมื่อเป็นไปตาม 

ที่ตนต้องการก็มีความสุขใจ ถ้าไม่เป็น ก็มีความทุกข์ใจ ว้าวุ่นขุ่นมัว
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มาศึกษาดูว่าอะไรท�าให้ใจทุกข์ อะไรท�าให้ใจหายทุกข์ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า 

มาทรงสั่งทรงสอน เราจะไม่รู ้ เพราะไม่มีปัญญาพอท่ีจะวิเคราะห์ได้ด้วย 

ตนเอง จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุท�าให้เราทุกข์ จะต้องท�าอย่างไรให้ทุกข์หายไป  

ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ ้าเท ่านั้นหรือพระอริยสงฆ์สาวกที่ได ้เรียนรู ้ 

จากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งที่จะสอนพวกเราได้ ถ้าเป็นเร่ืองของจิตใจแล้ว  

พวกเราเป ็นเหมือนคนตาบอด ไม ่ รู ้วิ ธีแก ้ป ัญหาของใจทั้ง ท่ีอยู ่กับใจ 

ตลอดเวลาแต่ไม่รู ้จักวิธีแก้ ไม่รู ้เลยว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะแก ้

ได้อย่างไร เหมือนกับเวลามีโรคระบาดขึ้นมา เช่น ไข้หวัดนก ตอนต้นก็ไม่รู้

ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จึงต้องศึกษาวิเคราะห์ดูว่าอะไรเป็นเหตุท่ีท�าให้เกิด 

โรคนี้ขึ้นมา เมื่อได้ศึกษาแล้วก็พบว่าเป็นเพราะเช้ือโรคชนิดนี้ ขั้นตอน 

ต่อไปก็ต้องหาวิธีท�าลายเชื้อโรคนี้ให้ได้ ถ้าท�าลายได้แล้ว โรคท่ีระบาดอยู ่

ก็จะหมดไป

 

(กัณฑ์ที่ ๒๒๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

”หัวใจของค�าสอน„ จุลธรรมน�าใจ ๑)
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มรดกอันเลิศ
จากพ่อแม่

๕๘
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 ดังนั้นเวลาเราท�าอะไร เราต้องเข้าใจว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู ่ ท�าบุญ 

หรือสร ้างกุศล ถ ้าบุญนี้ก็หมายถึงการสร ้างความสุขให ้กับใจของเรา  

การที่ใจของเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ช่วยเหลือ 

ผู้อื่น สงเคราะห์ผู ้อื่น ถึงจะท�าให้ใจของเรามีความสุข เช่น การดูแลบิดา

มารดา ผู ้มีพระคุณ เล้ียงดูลูกหลาน ช่วยเหลือผู ้ที่ด้อยโอกาส ผู ้ที่มีวัย 

สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นโดยที่เรา 

ไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนเลย ถึงจะเรียกว่าเป็นบุญ เป็นความสุขใจ แต่ถ้า 

เราท�าแล้วเราหวังผลตอบแทน เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่เพราะอยากจะได้มรดก

“บุญและกุศลนีเ้ป็นค�าพูดท่ีใช้คู่กัน 
แต่มีความหมายที่ต่างกัน 
บุญนีแ้ปลว่าความสุขใจ 

กุศล นีแ้ปลว่าความฉลาด แปลว่าปัญญา”

 ที่ท่านท้ังหลายได้ต้ังใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญและ

กุศลเป็นเหตุปัจจัยที่ส�าคัญต่อการอยู ่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อความเจริญ

ก้าวหน้า ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจท้ังหลาย พระพุทธเจ้า

จึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอ
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อย่างนี้ ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ให้มรดกก็จะเสียใจ หรือพ่อแม่จะเอาเงินไปท�าบุญ 

ก็ไม่อนุโมทนา ดีอกดีใจ มีความสุขใจไปด้วย เพราะเสียดายเงิน เพราะคิดว่า 

เงินของพ่อแม่นั้นเป็นของตนเอง อยากจะให้พ่อแม่เก็บเอาไว้ พอพ่อแม  ่

ตายไปจะได้เป็นของตน ถ้าดูแลพ่อแม่ในลักษณะนี้ ไม่ถือว่าเป็นการท�าบุญ  

ยังไม่ถือว่าเป็นความกตัญญูกตเวที

 ถ้าจะให้เป็นบุญเป็นความกตัญญูกตเวที ต้องท�าโดยไม่หวังผลตอบแทน

จากพ่อจากแม่เลย เพราะคิดว่าพ่อแม่ก็ให้มามากแล้ว ให้ชีวิตเรามานี้  

ก็เหลือเฟือแล้ว เลี้ยงดูเรามาจนเจริญเติบโตเป็นรูปเป็นร่างเป็นคนมีความสุข

อยู่อย่างปัจจุบันนี้ ก็ถือว่าให้มามากเกินความปรารถนาแล้ว

 ดังนั้นไม่ควรท่ีจะคิดไปถึงเร่ืองมรดกที่พ่อแม่มีอยู่ ถ้าพ่อแม่มีความ

ยินดีท่ีจะยกมรดกให้กับการท�าบุญ ก็ควรจะอนุโมทนาด้วย เพราะเราจะได้ 

บุญไปกับท่านด้วย แต่ถ้าเราไม่ยินดี เรามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจ เสียอก 

เสียใจท่ีอุตส่าห์เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี แต่พ่อแม่กลับไม่ให้เงินให้ทองกับ 

ตนเลย อย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญ เป็นความทุกข์ขึ้นมา

 ดังนั้น เวลาเราท�าบุญ ขอให้เราท�าด้วยการเสียสละจริงๆ ท�าเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้อื่น ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม  
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แม้กระท่ังค�าว ่าขอบคุณก็ไม่ปรารถนา แต่ก็ไม่ปฏิเสธถ้าผู ้อื่นเขามีจิต 

เมตตากรุณา เขาอยากจะให้อะไรเป็นส่ิงตอบแทน เราก็รับไว้เพื่อไม่ให้เป็น 

การเสียมารยาท ถ้าเราไม่ต้องการจริงๆ เราก็เอาไปท�าบุญท�าทานต่อก็ได้  

แต่ไม่ควรปฏิเสธความปรารถนาดี ความเมตตากรุณาของผู้อื่น เพราะจะท�า 

ให้เขาไม่ได้บุญ และท�าให้เขาเสียใจ และจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 ดังนั้น ถึงแม้เราจะท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราไม่ต้องการผลตอบแทน 

แต่เมื่อได้รับ เมื่อมีผู้ให้ ก็ขอรับไว้เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของผู้ให้ เช่น  

พระภิกษุท่ีญาติโยมน�าข้าวของกับข้าวกับปลาต่างๆ มาถวายพระ ความจริง

รับไว้แล้วก็ฉันเองใช้เองไม่ได้หมด แต่ก็ต้องรับไว้เพ่ือเป็นการอนุโมทนาบุญ  

ของศรัทธาญาติโยม เป็นการฉลองศรัทธาเพื่อให้ญาติโยมได้มีบุญได้ม ี

ความสุข ส่วนสิ่งท่ีได้รับมานั้นก็เอาไปท�าประโยชน์ต่อได้ เอาไปท�าบุญ 

อีกต่อหนึ่งก็ได้ มีคนอื่นเดือดร้อนก็สงเคราะห์กันไป ช่วยเหลือกันไป  

นี่คือลักษณะของการท�าบุญ ท�าเพื่อความสุขใจ ไม่ได้ท�าเพ่ือผลตอบแทน 

จากผู้อื่น ถ้าเราท�าด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่ต้องการหวังสิ่งตอบแทนเลย เช่น

เราเลี้ยงดูพ่อแม่เราอย่างเต็มท่ีโดยไม่หวังรับมรดกเลย ถ้าพ่อแม่อยากจะ

ให้มรดกกับพี่กับน้องคนอื่นก็จะไม่เสียใจเลย จะอนุโมทนายินดีด้วย จะม ี

ความสุขใจด้วย เพราะท�าเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้ชีวิตเรามา ไม่มีอะไร 
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จะมีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิต ถ้าไม่มีชีวิตแล้ว ต่อให้มีสมบัติกองเท่าภูเขาก็ไม่มี

ประโยชน์อะไร ดังนั้นขอให้เราคิดว่าเราได้รับมรดกอันเลิศแล้วจากพ่อ 

จากแม่มาก็คือการมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นเราไม่ควรที่จะหวังอะไร 

จากพ่อจากแม่อีก ในการท่ีเราจะตอบแทนบุญคุณของท่าน ขอให้เราถือว่า 

การตอบแทนบุญคุณของท่านนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเรา  

เป็นการพัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น

(ธรรมะในศาลา วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ”สร้างบุญ สร้างกุศล„)
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เป็นพระอรหันต์
ง่ายกว่าสอบเข้าจุฬาฯ
ทุกคนมีโอกาส

๕๙
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เมื่อเช ้านี้มีญาติโยมเอาลูกของลูกชายมา 

ขอให้ช่วย เขาจะสอบเข้าวิศวะ จุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย เราบอกว่าสอบเป็นพระอรหันต์ยังง ่ายกว่านะ เพราะว่า 

สมัครเท่าไหร่ก็รับเท่านั้น สอบจุฬาฯ นี้ สมัคร ๑,๐๐๐ เขารับเพียงร้อยเดียว  

จะเก่งขนาดไหนก็รับได้เพียงร้อยคนเท่านั้น แต่ถ้าเก่งพันคน เขาก็รับเพียง 

ร้อยคน แต่ถ้าสมัครเป็นพระอรหันต์ ถ้าเก่งพันคนก็ได้เป็นพระอรหันต ์

ทั้งพันคน ไม่มีจ�านวนจ�ากัด เราถึงบอกเขาว่าการเป็นพระอรหันต์นี้มันง่าย 

กว่าการสอบเข้าจุฬาฯ โอกาสก็เป็นของทุกคน ทุกคนมีโอกาส

(กัณฑ์ที่ ๔๔๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องพระธุดงค์)
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๖๐ ไม่หวัน่ไหว
ไม่เดือดร้อน

กับความตาย
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เคยอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง เมื่อคราวท่ีท่าน 

อยู่ในกุฏิ ทีนี้โยมแม่ท่านอยู่นอกกุฏิ แล้วโจรมาปล้นและท�าร้าย

แม่ท่านจนเสียชีวิตแต่ท่านก็ไม่ได้ออกมาช่วย อันนี้ไม่ทราบว่า 

เป็นข้อคิดยังไงเจ้าคะ

ท่านปล่อยวาง เกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็น

ธรรมดา ถือว่าเป็นกรรมของบุคคลนั้นไป 

เช ่น พระโมคคัลลานะนี้  ท ่านก็ไม่ใช ้อิทธิฤทธ์ิมาปกป้องรักษาร่างกาย 

ของท่าน ท่านว่าถ้าป้องกันวันนี้ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ กรรม ถ้ามัน 

ยังไม่ส่งผล มันก็จะคอยตามมาอยู่เร่ือยๆ จนกว่ามันจะส่งผลแล้วมันก็จะ 

หมดกันไป ท่านมีอิทธิฤทธ์ิที่สามารถจะใช้อิทธิฤทธ์ิช่วยป้องกันท่านได้  

แต่ท่านไม่ใช้เพราะท่านบอกว่าใช้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ ต้องใช ้

ไปเร่ือยๆ ต้องหนีไปเร่ือยๆ แล้วก็หนีไม่ได้อยู่ดี เพราะในที่สุดก็ต้องตาย 

อยู่ดี ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายกัน

 ผู ้ที่บรรลุแล้วท่านไม่หวั่นไหวกับความตาย ท่านไม่เดือดร้อนกับ 

ความตาย เพราะสิ่งท่ีตายไม่ใช่ตัวท่าน ท่านเป็นเหมือนคนขับรถ ส่วนร่างกาย

ของท่านเป็นเหมือนรถ รถมันจะพัง รถมันจะถูกยึดคืนไป ก็ปล่อยเขายึดคืนไป  

ถาม
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ธนาคารจะมาเอาคืนไปก็ปล่อยเขาเอาคืนไป มันไม่ใช่ของเรา เขาไม่ได้เอา 

ตัวเราไปด้วย เขาเอาแต่รถไปก็ให้เขาเอาไป ร่างกายตายไป เราไม่ได้ตายไป

กับร่างกาย

 ถ้าเราไม่ปฏิบัติ เราจะไม่รู ้ ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู ้ เราจะเห็นใจ

กับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน พอเราเห็นว่าเป็นคนละส่วนกัน เราก็เลย 

ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ”ปรับใจให้เป็นกลาง„)
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ลูกนีเ้ขามาจากที่ไหน
เราก็ไม่รู้

๖๑
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 ลองศึกษาประวัติของคนท่ีร�่ารวยกันว่าเขาร�่ารวยข้ึนมาได้อย่างไร  

คนบางคนเวลามาเกิดนี้เขาไม่มีเงินมีทองมาเลย พ่อแม่เขาก็ยากจน แต่เขา

เป็นคนท่ีมีความขยัน มีความขวนขวายท่ีจะศึกษาแนวทางของการหาเงิน

หาทอง ดูว่าควรจะท�าอาชีพอะไร ควรจะค้าขายอะไร พอท�าแล้วพอได้เงิน 

ได้ทองมา เขาก็ไม่เอาไปใช้เอาไปจ่าย ใช้เท่าที่จ�าเป็น ใช้เพ่ือดูแลรักษา 

ร่างกาย เช่น เอาไปซ้ืออาหารมารับประทาน ซ้ือเสื้อผ้ามาสวมใส่ แต่เขา 

จะไม่เอาเงินไปกินเหล้าเมายา ไปเล่นการพนัน เอาไปเที่ยวกลางคืน หรือเอาไป 

ซ้ือกระเป๋า ซ้ือรองเท้าต่างๆ เป็นสิบๆ คู่ ของเหล่านี้ รองเท้า เท้าเราก็มีเพียง 

คู่เดียว ท�าไมเราต้องมีรองเท้าเป็นสิบๆ คู ่ กระเป๋าเราก็ใช้ทีละใบเท่านั้น  

ท�าไมเราต้องใช้ทีเป็นสิบๆ ใบ ถ้าเราใช้แบบนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันท่ีจะร�่ารวยได้  

เพราะหามาได ้ เท ่าไรก็ต ้องใช ้มันหมดไป แต ่ถ ้าเราใช ้แบบประหยัด 

มัธยัสถ์ ใช้เท่าท่ีจ�าเป็น เราจะมีเงินเหลือจากรายได้ และเราสามารถเอาเงินนี้ 

มาลงทุนขยายกิจการ ท�าให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปเร่ือยๆ และไม่นานเพียง

ไม่กี่ปีก็จะท�าให้เราเป็นมหาเศรษฐีได้ ลองไปศึกษาประวัติของมหาเศรษฐี 

ในเมืองไทยดู เขาท�ากันอย่างนี้ท้ังนั้นเขาจึงร�่ารวยกัน เขาไม่เสียเวลาไปกับ

การเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่ม เขาเอาเวลาทั้งหมดมาท�ามาหากินหาเงิน 

หาทอง ศึกษาแนวทางของการขยายกิจการให้กว้างใหญ่ไพศาลข้ึนไปเร่ือยๆ 

เขาจึงกลายเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทย 
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 นี่คือเหตุของการท่ีจะท�าให้เราร�่ารวย ไม่ใช่ไปหาพระธาตุมาบูชาแล้ว 

ก็มานั่งขอเช้าขอเย็น ขอให้ร�่าขอให้รวย หรืออยากจะได้ลูก ก็ขอให้ได้ลูก  

ถ้าลูกไม่ดี ก็ขอให้ลูกดี ถ้าสามีภรรยาไม่ดี ก็ขอให้สามีภรรยาดี การขอ 

เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้พวกเราก็จะร�่ารวยกันเป็นมหาเศรษฐี

กันทุกคน มีลูกท่ีดี มีสามีท่ีดี มีภรรยาที่ดีกันหมด แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น

สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่เรา อยู่ที่การกระท�าของเรา อยากจะได้สามีดีก็ต้องหา

คนดีมาเป็นสามี อย่าไปหาคนไม่ดีมาเป็น ถ้าหาคนไม่ดีมาเป็นสามี เขาจะ 

เป็นสามีที่ดีได้อย่างไร คนท่ีดีต้องเป็นคนอย่างไร ก็เป็นคนท่ีมีศีลมีสัตย ์

นั่นเอง มีความขยันหมั่นเพียร มีความประหยัดมัธยัสถ์ มีความมักน้อยสันโดษ  

ถ้ามีคนอย่างนี้มาเป็นสามีหรือมาเป็นภรรยา ก็จะได้สามีที่ดี ภรรยาท่ีดี  
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ที่จะให้ความสุขกับเรา ถ้าไปได้คนไม่ดี คนที่กินเหล้าเมายา ชอบเที่ยวกลางคืน 

ชอบเล่นการพนัน ชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตร มีความเกียจคร้าน ถ้าไปได้ 

คนอย่างนี้มาเป็นสามี มาเป็นภรรยา ก็จะได้ภรรยาและสามีที่ไม่ดี 

 ส่วนลูกเป็นเร่ืองท่ีเราเลือกไม่ได้ เพราะว่าลูกนี้เขามาจากท่ีไหนเราก็ไม่รู้  

พอเราต้ังท้อง ดวงวิญญาณท่ีไม่มีร่างกายเขาก็มาขออาศัยท้องท่ีเราตั้งนี้  

พอเขาออกมา เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ชาติก่อนเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี  

แต่เราจะรู้ได้จากพฤติกรรมของเขา ถ้าเขาโตข้ึนแล้วเขาเร่ิมแสดงพฤติกรรม

เราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี เช่น ถ้าเขาชอบกินเหล้า ชอบเล่นการพนัน 

ชอบเท่ียวเตร่ ชอบคบคนไม่ดี มีความเกียจคร้าน ก็ขอให้เรารู้ไว้ว่านี่แหละ

เขาเป็นคนไม่ดี เป็นกรรมของเราท่ีได้ลูกท่ีไม่ดีมา สิ่งที่เราสามารถท�าได้  

ก็เพียงแต่สอนเขาบอกเขาว ่าการกระท�าเหล่านี้ไม ่ดี  ไม ่ควรจะกระท�า  

เราสอนให้เขาท�าให้ส่ิงที่ดี ถ้าเขาเปลี่ยนนิสัยเขาได้ก็เป็นบุญของเขาและ 

เป็นบุญของเรา แต่ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาและเป็น

กรรมของเรา สิ่งท่ีเราต้องท�าก็คือต้องท�าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้ เราสอนเขาแล้ว  

บอกเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อไม่ฟัง เขาไม่ยอมเปลี่ยน เราก็อย่าไปทุกข์กับเขา  

คิดเสียว่าเขาไม่ได้เป็นลูกของเราอย่างแท้จริง เขาเป็นเพียงคนมาอาศัยท้อง

ของเราอยู่เท่านั้นเอง และไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากกันไป 
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 เพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับลูกมากจนเกินไป ถ้าเขาไม่ได้เป็นไปตาม 

ที่เราต้องการ เพราะว่ามันเป็นเรื่องบุญเร่ืองกรรมที่เราไม่สามารถที่จะไป

เปลี่ยนได้ นอกจากตัวเขาเองเท่านั้นท่ีจะเปลี่ยนได้ ถ้าเขารู้ว่าการประพฤติ 

ของเขาไม่ดี แล้วเขาไม่กระท�า แล้วเปลี่ยนมากระท�าในสิ่งที่ดี เขาก็จะกลายเป็น

คนดีได้ หน้าที่ของเรามีตรงที่คอยสอนคอยบอกเขาเท่านั้น ให้เขารู้ว่าอะไรดี 

อะไรไม่ดี เช่น ลูกเราท่ีเราให้มาบวชเณรนี้ก็เป็นการให้เขามาศึกษา ให้เขา

ได้มาเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยตัวเราเอง สอนเขา 

บางทีเขาก็ไม่เชื่อ เพราะการกระท�าของเรามันบอก เราท�าตัวไม่ดี แต่เราสอน

ให้ลูกท�าดีนี้เขาก็จะไม่เชื่อ เช่น เรากินเหล้า แล้วเราไปสอนลูกไม่ให้กินเหล้า 

เขาเห็นเรากินเหล้า เขาก็จะไม่เชื่อเรา เราจึงต้องมาฝากวัดไว้ให้มาอยู่กับพระ 

เพราะพระท่านไม่กินเหล้า พอสอนลูกไม่ให้กินเหล้า ลูกเขาก็เช่ือพระ 
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 ดังนั้น ถ้าเราไม่สามารถท่ีจะสอนลูกได้ เราก็ควรท่ีจะเอามาฝากวัดไว ้

เอามาบวชเป็นเณร เอามาบวชเป็นพระ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ เมื่อเขาเรียนรู้ 

ว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรดีและชั่ว เขาก็จะได้ปรับตัวเขาเองได้ เขาก็จะได้ 

เปลี่ยนตัวเขาเองจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็อย่าไป

ทุกข์กับเขา เพราะมันเป็นเร่ืองกรรมของเขา เป็นเร่ืองความหลงของเขาที ่

เราไม่สามารถที่จะไปท�าอะไรได้

(ธรรมะในศาลา วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘)
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หน้าที่หลักของเรา
คือดูแลรักษาร่างกายและใจ

๖๒
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ก็แต่งงานมีสามีไปแล้วนี่เจ้าค่ะ

ก็ตัดใจซิ ว่าเขาไม่ใช่ลูกเรา ไม่ใช่สามีเรา 

เป็นเพียงเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้น 

อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักกันได้แต่อย่าไปยึดติด  

อย่าไปอยากให้เขาเป็นตามท่ีเราต้องการ ก็คนอื่นเขาเป็นอะไรเราไม่เห็น 

เดือดร้อนเลย พอมาเป็นสามีเป็นลูกเราเท่านั้น ต้องเป็นเร่ืองทันที ก็เพียงแต่ 

ท�าใจ หัดท�าใจว่าเป็นเหมือนคนอื่นก็แล้วกัน แต่อยู ่ด้วยกันอย่างเพื่อน  

เพ่ือนร่วมหอเพื่อนร่วมบ้าน ช ่วยดูแลกัน อยู ่คนเดียวอาจจะมีคนอื่น

รบกวนเราได้ ก็มีเพื่อนไว้คอยช่วยปกป้องคุ้มครองก็มีความสุขได้ เพียงแต ่

เปลี่ยนทัศนะของเราเท่านั้นเอง อย่าไปครอบครอง ส่วนใหญ่พอได้อะไร 

มาแล้วจะเป็นตัวกูของกูขึ้นมาทันที จะต้องท�าตามที่เราสั่งท่ีเราต้องการ

ทันที พอไม่ได้ดังใจ ความรักท่ีเคยมีก็กลายเป็นความเกลียดชังขึ้นมาทันที 

เพราะความหลง ไม่มีปัญญา ไม่รู้จักคิดกัน ปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ 

ความอยากที่เป็นตัวร้ายกาจท่ีสุด ได้อะไรมาก็ไม่เคยพอใจสักที ให้ท�า 

อย่างนี้ก็ไม่พอใจ ท�าอย่างนั้นก็ไม่พอใจ ถ้าชอบอาหารชนิดนี้ก็ท�าให้กิน 

ถาม
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ทุกวันก็เบื่อ ก็ว่าเขาอีก เขาก็ตอบว่าเห็นว่าชอบไม่ใช่หรือ ก็เลยท�าให้กิน

ทุกวัน ความอยากจะเป็นอย่างนี้ ไม่เคยอยากได้ในสิ่งที่มี สิ่งที่มีเหมือนกับ 

ของตายแล้ว ชอบของเป็นๆ ชอบลุ้น จะได้หรือไม่ได้หนอ มีความสุข ตื่นเต้น  

พอได้มาแล้วก็หมดความอยากแล้วก็หาของใหม่อีก นี่คือตัณหาความอยาก 

ต้องเห็นโทษของมัน อย่าไปหลงตามมัน ให้ใช้เหตุผลทุกคร้ังที่อยากจะได้

อะไร ให้พิจารณาว่ามีความจ�าเป็นไหม ถ้ามีความจ�าเป็นต่อการดูแลอัตภาพ

ร่างกายก็หามา มีความจ�าเป็นต่อการดูแลจิตใจก็ท�าไป เช่น ต้องนั่งสมาธิ 

ต้องเดินจงกรม เจริญปัญญา จ�าเป็นไหม ถ้าจ�าเป็นต่อจิตใจก็ไม่เป็นตัณหา 

เป็นมรรค เป็นเคร่ืองดับทุกข์ดับปัญหาต่างๆ ทางร่างกายก็เช่นกัน ถ้าต้อง 

กินอาหาร ก็ต้องมีอาหาร แต่ให้รู้จักประมาณ ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป  

ให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกัน ก็ให้พอดีกับ 

ความจ�าเป็นความต้องการ บ้านกับยารักษาโรคก็เช่นกัน ถ้ามีความจ�าเป็น 

ก็ต้องมี เพราะหน้าที่ของเราท่ีแท้จริงก็มีอยู่ ๒ อย่างเท่านั้น คือดูแลรักษากาย

กับใจของเรา กายก็ต้องดูแลรักษาให้อยู่ได้ ไม่ให้ช�ารุดทรุดโทรมก่อนเวลา 

ที่ควร ใจก็ยิ่งต้องรักษาใหญ่ เป็นงานหลัก เป็นงานหนักด้วย เป็นงาน 

ที่ส�าคัญท่ีสุด เพราะถ้ารักษาใจได้แล้วปัญหาต่างๆ จะหมดสิ้นไป เช่น

พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ท่ีเป็นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ข้ึนมาได  ้

ก็เพราะท่านดูแลรักษาใจ ก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก 
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ต่างๆ จนหมดไปจากจิตจากใจ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ความอยากต่างๆ นี้แล เป็นต้นเหตุของปัญหาของใจที่สร้างความทุกข์ 

สร้างความวุ ่นวายใจ กระวนกระวายใจ เวลาร่างกายเป็นอะไรก็เกิดจาก 

ตัณหา จากความอยากท้ังนั้น เวลายังมีชีวิตอยู ่เพียงแต่คิดถึงความตาย 

ก็ทุกข์แล้ว ก็เกิดจากตัณหาทั้งนั้น ถ้าก�าจัดได้แล้วจะไม่มีปัญหาอีกต่อไป

 หน้าที่หลักๆ ของเราจึงมี ๒ หน้าที่เท่านั้น คือดูแลรักษาร่างกายและใจ  

จะดูแลรักษาร่างกายก็ต้องมีรายได้ ก็ต้องท�างานท�าการ แต่อย่าไปท�า 

จนหลงผิดไป หาเงินหาทองร�่ารวยใช้ไป ๑๐ ชาติก็ไม่หมด อย่างนี้ไม่รู้จะหา 

ไปท�าไม หามาพอดูแลอัตภาพร่างกาย แล้วให้มีเวลาได้ท�าบุญปฏิบัติธรรม  

มีเงินท�าบุญท�าทาน มีเวลาปฏิบัติธรรม จึงต้องมีร่างกายไว้ท�างานทางด้าน

จิตใจ ไม่มีร่างกายก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ ไปเกิดในอบายก็ท�าอะไรไม่ได้ ไปเกิด

บนสวรรค์ก็ท�าอะไรไม่ได้ เพราะอบายเป็นที่ใช้บาปใช้กรรม สวรรค์ก็เป็น 

ที่รับรางวัลของบุญกุศล มีภพชาติของมนุษย์เท่านั้นท่ีสามารถท�าภารกิจ 

ทางด้านจิตใจให ้เสร็จสิ้นไปได ้  เมื่อได ้ เกิดเป ็นมนุษย ์แล ้วจึงควรท�า 

ความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเกิดมาท�าไม คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดมาท�าไม ถ้าไม่ได ้

เจอพระพุทธศาสนาจะไม่รู ้ ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะจะไม่รู ้ ก็จะไหลไป 

ตามความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขกัน แล้วก็ทุกข์วุ ่นวายกัน เพราะมี 



271

ทั้งเจริญและเสื่อม เวลาเจริญก็ดีอกดีใจ เวลาได้งานได้การได้เงินเดือน 

เพิ่มก็ดีใจ พอถูกปลดออกก็เสียใจ จึงไม่ควรกังวลกับเร่ืองตกงาน หาอะไร 

ท�าได้ก็ท�าไป ถ้าต้องล้างชามก็ล้างไป เป็นงานที่มีศักดิ์ศรี ดีกว่าไปลักไปขโมย 

ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น

(กัณฑ์ที่ ๒๗๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ (จุลธรรมน�าใจ ๗) 

”พ่อแม่ครูอาจารย์„)
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พ่อแม่ต้องสอนลูก
ด้วยเหตุด้วยผล

๖๓
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 ลูกของเรานี้จะถูกอารมณ์ครอบง�า จะชอบท�าอะไรตามอารมณ์  

พ่อแม่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว รู้ดีรู้ชั่วแล้ว ก็อยากจะให้ลูกอยู่ในท�านอง

คลองธรรม อยู ่กับการกระท�าท่ีเกิดคุณเกิดประโยชน์ เช่น อยากจะให้ 

ลูกเรียนหนังสือเก่งๆ ไม่อยากให้ลูกเล่นมากจนเกินไป ดูโทรทัศน์มาก 

จนเกินไป เท่ียวมากจนเกินไป แต่ใจของลูกถูกความอยากเหล่านี้ครอบง�า  

จึงชอบเท่ียว ชอบเล่น ชอบสนุกสนานเฮฮา ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบเรียน

หนังสือ พ่อแม่ก็เลยหนักอกหนักใจ ไม่รู้จะท�าอย่างไร ถ้าสามารถสอนให้ลูก

ปฏิบัติตามแนวพระมหาสติปัฏฐานสูตรได้ ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มาก 

สอนให้ลูกมีสติคอยควบคุมอารมณ์ ให้ใช้เหตุใช้ผลเวลาจะท�าอะไรว่าจะ 
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เกิดคุณหรือโทษ ถ้าเกิดโทษก็ให ้หักห้ามจิตใจ อย่าไปท�า ถ ้าเกิดคุณ 

เกิดประโยชน์ก็ให้ท�าไปเลย พ่อแม่จึงต้องสอนลูกด้วยเหตุด้วยผล แต่บางที 

พ่อแม่ก็สอนด้วยอารมณ์ ก็ท�าให้เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมา เพราะอารมณ์ต่อ 

อารมณ์จะรับกันไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างมีทิฐิด้วยกัน อารมณ์ของฝ่ายหนึ่ง 

ก็บอกว่าดี อารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ดี ฝ่ายท่ีสอนก็บอกว่าต้องเชื่อฟัง 

พ่อแม่เพราะรู ้มากกว่า แต่อารมณ์ของลูกไม่ยอมรับ ต้องให้เห็นเหต ุ

เห็นผลเห็นโทษจริงๆ บางทีก็ยากท่ีจะท�าให้เห็นได้ ก็ต้องใช้มาตรการเผด็จการ

บังคับ มีการลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตาม ถ้าอยู่ในวัยท่ียังควบคุมบังคับด้วยกฎ

ด้วยระเบียบได้ก็ต้องท�า ถ้าฝืนก็ต้องมีการลงโทษ

 เด็กบางคนห้ามอย่างไรก็ไม่เชื่อ พ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาท่ีจะลงโทษได้  

ก็ต้องให้ต�ารวจช่วยจับไปอยู่โรงเรียนดัดสันดานเลย มีอยู่รายหนึ่ง พ่อแม่

ห้ามอย่างไรก็ไม่เชื่อ ไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่ชอบท�างาน ชอบเอาเพื่อนมาเล่น 

การพนัน กินเหล้ากันในบ้าน จนพ่อแม่ต้องขอให้ต�ารวจมาช่วยจับไป 

ส่งโรงเรียนดัดสันดาน ท่ีราชบุรีมีโรงเรียนของคาทอลิคท่ีรับเด็กที่ไม่เอาไหน 

ไปอยู่ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ให้เรียนหนังสือ มีกฎเคร่งครัดมาก ไม่ให้ 

กลับไปเยี่ยมบ้าน พ่อแม่ไปเยี่ยมได้เดือนละคร้ัง พออยู่ได้สักพักหนึ่งก็ดีข้ึน  

ต้องมีประสบการณ์ถึงจะเห็นโทษว่าท�าไปแล้วจะต้องรับผลอย่างนี้ ถ้าสามารถ
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วาดภาพให้ลูกเห็นได้ว่าถ้าท�าอย่างนี้ต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเขาเห็น 

เขาเชื่อ และปฏิบัติตามได้ก็ดีไป ถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้องใช้มาตรการการลงโทษ  

ใช้กฎระเบียบ ถ้ายังห้ามปรามไม่ได้ ก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ แต่พ่อแม ่

บางคนก็ใจอ่อน ท�าไม่ลง รักลูก กลัวลูกจะโกรธจะเกลียด กลัวจะขาดจาก 

การเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกัน ท้ังนี้ท้ังนั้นก็อยู ่ที่ใจของเด็กเป็นหลัก ถ้ามี

อวิชชา โมหะ ตัณหามาก มีความโลภโมโทสันมาก ก็เหมือนมีเมฆปกคลุม 

หุ้มห่อใจมาก จนแสงสว่างของเหตุผลของธรรมะเข้าไม่ถึง อธิบายด้วยเหตุ

ด้วยผลก็ไม่ชอบ ไม่ถูกอารมณ์ ไม่ยอมฟัง ถ้าพ่อแม่มีความแน่วแน่ มีความ

กล้าหาญ ไม่กลัวว่าลูกจะโกรธจะเกลียดอย่างไร เช่ือว่าท�าเพ่ือลูกจริงๆ แล้ว 

ก็ต้องใช้มาตรการเข้มงวดกวดขัน ลูกก็จะยอม จะเห็นคุณต่อไป เพราะท�า 

เพื่อให้เขาได้เห็นคุณเห็นโทษ ให้เขาฉลาด พอโตข้ึนเขาก็จะเข้าใจว่าเราท�า 

เพื่อเขา ถึงแม้เขาจะไม่ชอบ

 พวกเราทุกคนชอบท�าอะไรตามใจ ถ้าถูกบังคับ จะโกรธจะเกลียดคน

ที่มาบังคับ พอโตขึ้นได้พัฒนาทางด้านสติปัญญาก็จะเข้าใจ ไปอยู ่วัดกับ 

ครูบาอาจารย์ก็แบบเดียวกัน ท่านเข ้มงวดกวดขันมากจนดูเหมือนว่า 

ท่านโหดร้ายทารุณ เป็นเผด็จการ แต่ท่านมีความมั่นใจในมาตรการของท่าน  

และสิ่งท่ีท่านอบรมสั่งสอนว่าเป็นทางที่ถูกต้องดีงามท่ีสุด เราไปหาท่าน 



276

ก็เพื่อไปรับสิ่งเหล่านี้จากท่าน แต่กิเลสก็ชอบมาดึงมาลากให้ไปอีกทางหนึ่ง  

ไปชนกับมาตรการที่ดีงามของท่าน ถ้าท่านทราบ ท่านก็ต้องตักเตือน ถ้าเราฝืน 

ท่านก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาด เช่น วัดป่าบ้านตาดนี้ ท่านห้ามทะเลาะกัน 

ถ้าทะเลาะกันก็ถือว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ ที่วัดป่าบ้านตาดจะไม่มีศาลตัดสินว่า 

ใครผิดใครถูก ถ้าใครมาฟ้องก็ให้ออกไปเลย ไปด้วยกันทั้งคู่ ทั้งคนฟ้องทั้งคน

ถูกฟ้อง การทะเลาะกันมันเสียหาย เกิดจากทิฐิ ความไม่ยอมกัน

(กัณฑ์ที่ ๓๗๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐ (จุลธรรมน�าใจ ๑๐) 

”คู่มือปฏิบัติธรรม„)
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๖๔ ความเคยชิน
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 คนเราถึงแม ้จะเกิดมาจากพ ่อแม ่คนเดียวกัน พอโตขึ้นมาก็มี 

ความแตกต่างกัน บางคนก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า บางคนก็กลายเป็นโจรไป  

ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ เพราะพ่อแม่ก็สอนให้ลูกเป็นคนดีเหมือนกัน  

แต่กรรมของเขาเป็นตัวที่ผลักดันให้เขาไปในทิศทางที่เขาได้สะสมมา ถ้าสะสม

ในทิศทางที่ไม่ดี ก็จะผลักให้เขาไปท�าในสิ่งท่ีไม่ดีต่อไป เพราะเป็นความเคยชิน 

ท�าแล้วง่าย เหมือนคนท่ีถนัดมือซ้ายก็จะใช้มือซ้าย คนที่ถนัดมือขวาก็จะใช้

มือขวา แต่เปลี่ยนได้ถ้าเห็นว่าไม่ถูกไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเห็นว่าใช้มือซ้ายแล้ว

สู้คนใช้มือขวาไม่ได้ ก็หัดใช้มือขวาไป ใหม่ๆ จะรู้สึกไม่ถนัด พอใช้ไปเร่ือยๆ 

ก็จะถนัด เช่นเดียวกับการท�าความดีหรือท�าความชั่ว คนที่เคยท�าความชั่วมา 
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จะท�าความชั่วง่าย พูดโกหกนี้จะเร็ว สะดวก หยิบข้าวของๆ คนอื่นโดย 

ไม่ขออนุญาตก่อน จะท�าได้ง่าย ท�าได้รวดเร็ว ถ้ามารู้ในภายหลังว่าไม่ดี 

ไม่เจริญ อยากจะเป็นคนดี อยากจะเจริญ ก็ต้องฝึกนิสัยใหม่ เวลาพูดอะไร 

ก็ต้องระมัดระวัง มีสติมีป ัญญาคอยกลั่นกรองว่าสิ่งที่จะพูดนั้นถูกผิด 

อย่างไร จริงหรือเท็จ ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็พูดเร่ืองอ่ืนแทน หรือไม่พูดเลย 

จะได้ไม่ต้องพูดปด ข้าวของๆ คนอื่นก็เช่นเดียวกัน ไม่ถือวิสาสะ ถ้าอยากได้ 

ก็ต้องคิดก่อนว่าของนี้มีเจ้าของ ถ้าอยากได้ก็ต้องขออนุญาตก่อน ท�าให ้

ถูกต้อง ฝึกท�าได้ ต่อไปก็จะเป็นนิสัย ก็จะท�าง่าย ดังมีค�าพูดว่า คนดีท�าดีง่าย 

คนชั่วท�าดียาก คนดีท�าชั่วยาก คนชั่วท�าชั่วง่าย เพราะความเคยชิน ถ้าเคยชิน

กับการท�าความชั่ว ย่อมท�าชั่วง่าย ถ้าเคยชินกับการท�าความดี ย่อมท�าดีง่าย 

ชีวิตของเราก็อยู่ตรงนี้เอง อยู่ที่ท�าดีละบาป ก�าจัดโลภโกรธหลงที่เป็นต้นเหตุ

ของความวุ่นวาย ของความทุกข์ ของความชั่วทั้งหลาย ถ้ารู้ว่ายังท�าดีไม่ครบ 

ก็พยายามท�าให้ครบ ถ้ารู้ว่ายังท�าบาปอยู่ ก็ต้องพยายามตัด ถ้ารู้ว่ายังมีโลภ

โกรธหลงอยู่ ก็ต้องพยายามก�าจัด 

(กัณฑ์ที่ ๓๗๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐ (จุลธรรมน�าใจ ๑๐)

”คู่มือปฏิบัติธรรม„)



280

อย่าไปยุ่งกับเขา

๖๕
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เขาก็พยายาม แต่ดูเหมือนจะไม่ดีข้ึนเลย

เป็นชีวิตของเขา อย่าไปยุ ่งกับเขา จะไป 

สร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไปอีก บางทีความ

ปรารถนาดีของเรากลับเป็นโทษกับเขาก็ได้ เวลาจะช่วยใครต้องดูกาลเทศะ 

ดูความหนักเบา ดูความสามารถว่าช่วยเขาได้หรือไม่ ถ้าช่วยไม่ได้ก็เฉยๆ  

ดีกว่า ปล่อยเขาไปตามเร่ืองของเขา แทนที่จะช่วยให้ดีขึ้น กลับท�าให้เลว 

ลงไปก็ได้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขา ปัญหาอยู่ท่ีเรา อยู่ที่เราท�าใจไม่ได้ เห็นคนอื่น 

ทุกข์ ก็ทุกข์ตามไปด้วย มองในแง่หนึ่งก็ดี เพราะมีความเมตตาสงสาร แต่มอง 

อีกแง่หนึ่งก็ไม่ดี เพราะเมตตาสงสารเกินขอบเขตจนเราทุกข์ไปด้วย เมตตา

สงสารแล้วไม่ทุกข์ถึงจะถูก ถ้าช่วยได้ก็ช่วย แต่จะไม่ทุกข์ถ้าช่วยไม่ได้  

ต้องดูแลทั้ง ๒ ส่วน ดูแลคนอื่นและดูแลใจของเราด้วย บางทีเราห่วงคนอื่น 

จนลืมดูแลใจเรา ใจเราจึงทุกข์มากกว่าคนที่เราห่วง

มีกรณีท่ีคล้ายๆ อย่างนี้  สามีเสียแล้วท�าใจไม่ได้ แต่อีก  

๓ เดือน ก็แต่งงานใหม่

ถาม

ถาม
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แผลใจก็เหมือนแผลกาย เวลาไปสะกิด 

มันเข้า มันก็เจ็บ แผลใจก็เหมือนกัน เวลา 

เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใหม่ๆ ก็ท�าใจไม่ได้ พอเวลาผ่านไปก็หายไปตามกาลเวลา  

ถ้ามีธรรมโอสถรักษาแผลใจก็จะหายเร็ว แทนที่จะ ๓ เดือน ๓ วัน 

ก็แต่งงานใหม่ได้

เขาคงเสียใจ แต่จริงๆ แล้วเขาอยากมีเพื่อนมากกว่า

เพราะเหงา พอมีคนอื่นมาแทนท่ีก็หายเหงา  

ส่วนใหญ่กเ็ป็นอย่างนีก้นัทัง้นัน้ ทีม่คีูค่รองกนั  

ก็เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ พอคนนี้ตายไป ถ้าหาใหม่ได้ก็ลืมคนเก่าไป

(กัณฑ์ที่ ๓๗๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

(จุลธรรมน�าใจ ๑๒) ”เชื่อบุญกรรม„)

ถาม
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๖๖

พี่น้องไม่ได้มาจาก
พ่อแม่เดียวกัน
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ต่างจากพี่จากน้องไหมคะ

ต่างกัน มีน้องสาวคนเดียว เขาไม่ค่อยรู ้

เร่ืองธรรมะ เขาไม่เข้าใจ เพราะไม่ได้มาจาก

พ่อจากแม่ มาจากบุญจากกรรมท่ีได้สะสมมาแต่ละคน ไม่ได้เป็นพี่น้องกัน

อย่างแท้จริงหรอก เพียงแต่อาศัยครรภ์เดียวกันมาเกิด ออกมาจากท้องแม่

คนเดียวกัน แต่ที่มานี้มาจากคนละที่

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรามีกรรมเป็นของตนเอง

ใช่ ตอนที่ใจกับกายมาเจอกัน ใจไม่ได้มา 

จากพ่อจากแม่ มันมาจากภพก่อน มันตาย

จากภพก่อน พอถึงเวลาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็หาครรภ์ พอได้ครรภ ์

ก็เข้าไปอยู่ในครรภ์นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เจ้าของครรภ์  

หรือกับพี่กับน้องที่เกิดก่อนหรือเกิดหลัง ยกเว้นถ้ามีอะไรกันในอดีตชาติ  

นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง อาจจะมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้ อย่างนี้ก็มีอยู่ อาจจะ 

ถาม

ถาม
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เคยเป็นญาติกันมาก่อนก็ได้ ไม่ใช่ว ่าพอเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วจะต้อง 

เป็นเหมือนกัน พ่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วลูกจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วย ก็ไม่ใช่  

แต่ก็เป็นได้ในบางกรณี พอดีพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้ จิตของลูกก็เป็นแบบนี้ด้วย 

แต่ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ มาจากบุญกรรมที่ท�าไว้ในอดีต และที่ก�าลังท�ากัน

อยู่ในปัจจุบันท่ีจะติดไปกับเรา ถ้าใฝ่ธรรม ไปเกิดชาติหน้าก็จะใฝ่ธรรมต่อ

(กัณฑ์ที่ ๔๐๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (จุลธรรมน�าใจ ๑๘) 

”ใจไม่มีอายุขัย„)
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ธรรมชาติของ
กิเลสตัณหา

๖๗
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พระอาจารย์ครับ ที่สุดของทุกข์ของพระพุทธเจ้าก็คงเป็น 

พระราหุล แล้วพระราหุลที่ เป ็นบุตร ถือว่าเป็นวิบากของ

พระพุทธเจ้าไหมครับหรือว่ายังไงครับ

เราก็ ไม ่ เคยคิดว ่ าพระพุทธเจ ้ า ทุกข ์กับ 

พระราหุล เพราะท่านรู้ทันก่อนไง พอรู้ว่า 

ลูกออกมาก็ไม่ไปดู ไม่ไปรับรู้ ไม่ไปยอมเห็นหน้า เพราะรู้ว่าโดยธรรมชาต ิ

ของกิเลสตัณหานี้ พออะไรเป็นของตนแล้วก็จะรักจะหวงจะห่วง ก็ออกก่อน

เท่านั้นเอง ท่านฉลาด ท่านถึงอุทานว่าบ่วงไง บ่วงได้เกิดข้ึนแล้ว ค�าว่าราหุลนี้

แปลว่าบ่วง ลูกชาย พระราหุล จึงมีชื่อว่า พระราหุล แปลว่าบ่วง

เพราะดูแล้วตลอดชีวิตท่าน 

ถ้าจะทุกข์ที่สุดก็ต้องพระราหุล

พ่อแม่ก็ต้องทุกข์กับลูกมากท่ีสุด คือรักลูก  

คือรักสิ่งไหนมากท่ีสุดก็จะทุกข์กับส่ิงนั้น

มากท่ีสุด เพราะรักแล้วก็อยากจะให้เขาดี พอเขาไม่ดีก็ทุกข์แล้ว พอเขา 

จากเราไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ แต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาด ท่านรู้ทัน รู้ว่ามีบ่วง 

ถาม

ถาม
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มาดักแล้ว เหมือนกวาง กวางท่ีฉลาดเห็นบ่วง ก็ไม่ไปเหยียบบ่วง ก็ไม่ 

ติดบ่วงไม่ติดกับ ถ้าไปดูลูกปั๊บเดี๋ยวใจอ่อน เดี๋ยวไปไม่ได้เสียแล้ว มีภาระ 

ต้องเลี้ยงลูกแล้ว ห่วงลูกห่วงเมียเสียแล้ว เลยไม่ยอมไปดู หนีไปเลยคืนนั้น 

ไม่บอกใครด้วย ไปแบบเงียบๆ มีคนไปส่งคนเดียว นายฉันนะ อันนี้แหละ

เป็นนักปราชญ์ จึงท�าให้ท่านหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้  

โดยที่ไม ่มีใครสอนไง ท่านมีป ัญญา มีความฉลาดมาก ท่านรู ้ว ่าอะไร

เป็นอุปสรรค ท่านรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการบ�าเพ็ญ พวกเรานี้ถ้าไม่มี

พระพุทธเจ้ามาสอนมาเป็นตัวอย่างให้เห็นนี้ ไม่มีวันท่ีจะหลุดได้หรอก  

ขนาดมียังไม่หลุดเลย ยังไม่ยอมหลุดเลย

(ธรรมะบนเขา วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ”ความรู้ที่พาเอาตัวรอด„)
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๖๘
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เวลาเพื่อนตายไป จะใช ้ป ัญญาพิจารณาอย่างไรให้เป ็น 

โลกุตตรธรรม ต้องพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ใช่ไหมคะ

ใช่ ต้องพิจารณาความจริงของร่างกายว่า 

ไม่เที่ยง เป็นดินน�้าลมไฟ แต่ไม่พิจารณากัน  

กลับไปคิดว่าเป็นนาย ก. นาย ข. เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นสามี เป็นภรรยา  

เป็นลูก ไม่รู้ว่าเป็นสมมุติ เป็นชื่อที่ติดอยู่กับดินน�้าลมไฟ ในโลกนี้มีความจริง 

อยู่ ๒ ชนิด คือสมมุติสัจจะ กับ ปรมัตถสัจจะ สมมุติสัจจะ ก็คือเป็นหญิง 

เป็นชาย เป็นนาย ก. นาย ข. ปรมัตถสัจจะ ก็คือเป็นดินน�้าลมไฟ เป็นผม  

ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นอาการ ๓๒ แต่พวกเราไม่ด ู

ปรมัตถสัจจะกัน ดูแต่สมมุติสัจจะ ว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เรา พอเป็นของเรา 

ก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ พอไม่อยู่ก็ทุกข์ใจ ถ้าพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์  

ไม่อยู ่ไปตลอด เป็นเพียงดินน�้าลมไฟ ก็จะหยุดความอยากได้ เวลาเขา

เป็นอะไรไปก็จะไม่ทุกข์ ต้องเห็นปรมัตถสัจจะ อย่าเห็นสมมุติสัจจะเพียง 

อย่างเดียว เพราะปรมัตถสัจจะเป็นความจริงที่แท้จริง ถ้าเห็นปรมัตถสัจจะ  

ก็จะรู้ว่าเหมือนกันหมด เป็นดินน�้าลมไฟหมด

(กัณฑ์ที่ ๔๒๖ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ”กามฉันทะ„)

ถาม
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ท�าแบบหลวงปู่ขาว
ยกให้เขาไปเลย

๖๙
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น้องคนหนึ่ง เขาจับได้ว่าสามีมีกิ๊ก เขามีความรู้สึกอยากไป 

จัดการฆ ่ าผู ้หญิงคนนั้น  แต ่ความท่ี เขาได ้อ ่ านหนังสือ 

ท่านอาจารย์ มีสติ ก็เลยไม่ได้ไปท�าร้ายผู้หญิงคนนั้น แต่ก็ยัง

ท�าใจไม่ได้เท่าไหร่ค่ะ

ให้อ่านประวัติหลวงปู่ขาว ภรรยาท่านก็มีชู ้

ท่านก็อยากจะฆ่าเขา พอดีท่านได้สติ ถ้าท่าน

ฆ่าเขา ท่านก็เลวกว่าเขา ท่านก็เลยเห็นโทษของการยึดติด การหึงหวง  

ท่านก็เลยตัด ไม่เอาแล้ว ต่อไปนี้จะไม่หาความสุขกับร่างกายของคนอ่ืนแล้ว 

ไปทางพระพุทธเจ้าดีกว่า ท่านก็เลยประกาศยกภรรยาให้กับชู้ไปเลย ท�าบุญ

อันยิ่งใหญ่ ถ้าอยากจะท�าบุญอันยิ่งใหญ่ บอกเขาให้ยกสามีให้กิ๊กไปเลย  

จะมีความสุขมาก มีอิสรภาพ จะท�าอะไรก็ไม่ต้องขออนุญาต

ท้าสามีเลิก สามีไม่ยอมเลิก ถามว่าเลือกเขาหรือเลือกผู้หญิง

คนนั้น สามีก็บอกเลือกเขา พออีกอาทิตย์หนึ่งก็ จับได้ว ่า 

ไปติดต่อกันอีก

ถาม

ถาม
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ตัดเขาไม่ขาดเอง ใจอ่อนแอเอง ต้องเป็น 

แบบหลวงปู่ขาว ยกให้เขาไปเลย

(กัณฑ์ที่ ๔๔๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

(จุลธรรมน�าใจ ๓๐ ”ท�าใจให้ถูกต้อง„)
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ข้อสอบ๗๐
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สามีของลูกศิษย์คนหนึ่งหัวใจวายตายที่เชียงใหม่ เป็นทุกข์มาก 

เขาให้มากราบเรียนว่าต้ังแต่เขาเร่ิมเข้าวัดมาฟังท่านอาจารย์  

๒ ปี ท�าให้เขาเข้มแข็งมาก เขาเข้มแข็งจริงๆ ค่ะ

ถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้

เขาบอกวันที่รดน�้ าศพ เขาเข ้าไปกราบสามี  แล ้วก็นึกถึง 

ท่านอาจารย์ เพราะได้เห็นร่างกายซ่ึงบวมมาก ได้เห็นอสุภะ 

ในวันนั้น ก็กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ต้องกราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้า 

ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พวกเราก็จะไม่รู้

เขาให้กราบเรียนด้วยค่ะว่า ท่านอาจารย์ส่งข้อสอบยากท่ีสุดเลย 

ไม่ให้เขาสอบซ้อมเลย ให้สอบใหญ่เลย

ถาม

ถาม

ถาม
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จะได้ท�าข้อสอบเลย ไม่อย่างนั้นจะไม่ยอม

ท�ากัน พอท�าจริงๆ ก็จะท�าได้ ทุกคนต้องเจอ 

ข้อสอบนี้  ช ้าหรือเร็ว ไม่ต ้องกลัว พวกเราท�าได้เพราะมีธรรมะ ท�าไม 

จะท�าไม่ได้ถ้ามีธรรมะ จะมีข้อสอบกี่ข้อก็สอบผ่านหมด ปลงไปเร่ือยๆ ปลงไป 

ทุกวันๆ คนนั้นก็ตาย คนนี้ก็ตาย คนนั้นก็ไป คนนี้ก็ไป ให้คิดอย่างนี้ ถ้าปลง

ตัวเราได้แล้ว ปลงคนอื่นได้อย่างสบายเลย ปลงตัวเราให้ได้ก่อน ถามตัวเรา

ว่าวันนี้เราพร้อมที่จะตายหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็จะสบาย

(กัณฑ์ที่ ๔๕๑ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ (จุลธรรมน�าใจ ๓๒) 

”ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง„)
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“...เวลาที่พ่อแม่จะสั่งสอนลูกนั้น ขอให้ท�าในขณะ 
ที่มีความสบายใจ อย่าไปดุ อย่าไปด่าลูกในขณะ 
ที่มีความโกรธ เพราะตอนนั้นจะเป็นการเอาแพ้
เอาชนะกัน ลูกจะไม่ยอมรับ เพราะรู ้ว่าก�าลังใช้
อารมณ์อยู่ ไม่ได้ใช้เหตุผล ส่ิงท่ีพ่อแม่พูดจะไม่มี 
น�า้หนกั เพราะไม่มเีหตไุม่มผีล มแีต่อารมณ์ เวลาสอน 
จึงต้องสอนด้วยเหตุด้วยผล ค�าสอนของพ่อแม่จะมี
น�้าหนักต่อเมื่อมีเหตุมีผล และการกระท�าของผู้สอน
ก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่สอนด้วย...”

โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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สามารถดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา

ของท่านพระอาจารย์สุชาติ	อภิชาโต	ได้ท่ี	

www.kammatthana.com

www.PhraSuChart.com

www.facebook.com/PhraAjarnSuChart
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 เวลา	 ๐๕.๔๕	 -	 ๐๖.๔๐	 น. (โดยประมาณ) เดินบิณฑบาตพร้อม 

คณะสงฆ์วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ
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