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ถามมาหลวงตาตอบ เลม ๑
ญาณภาวัน

   ขอมูลทางบรรณานุกรมหอสมุดแหงชาติ
   ญาณภาวัน
   ถามมาหลวงตาตอบ เลม ๑  จํานวน  ๖๐ หนา
   ๑. พุทธศาสนา    ๒. ธรรมะ   ๓. การตูนธรรมะ

   

ผูเรียบเรียง : หลวงตาญาณภาวัน 

ภาพประกอบ : หลวงตาญาณภาวัน และ คุณนนทินี สรรพคุณ

จัดรูปเลม : สันติ - สงบ - เย็น

พิมพครั้งที่ ๑ : สิงหาคม ๒๕๕๙   จํานวน ๕,๐๐๐ เลม  

จัดพิมพโดย : ญาณภาวัน  ๖๐ หมู ๖ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐

https://www.facebook.com/yanapawan2/

พิมพที่ : หจก.สามลดา 
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เกริ่นนํา

 ถามมาหลวงตาตอบเกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกออนไลน เมื่อกวา ๑ ป       

ที่ผานมา บนหนาเพจ https://www.facebook.com/yanapawan2/ ซึ่งนําเสนอ

ไปแลวมากกวา ๓๐๐ ตอน หลวงตาไดทําหนาที่ใหความรูตอบขอสงสัยเรื่อง

ธรรมะและพระพุทธศาสนาผานลีลาการถามตอบที่สั้นกระชับของตัวการตูน

หลวงตาและเหลาสานุศิษย มีผูตองการอยากอานเปนหนังสือแตก็ถูกยื้อไว

เสียนาน เพราะภาระงานของหลวงตา (ฟงดูดีเนอะ) 

 บัดนี้เปนฤกษงามยามดีที่หลวงตาไดโผลหนาในรูปหนังสือ ก็ชวยกัน

ถือไปแบงกันอานเปนธรรมทานไมมีขาย ผลบุญใดที่เกิดขึ้นจากการกระทํานี้

ขออุทิศใหแดครู อุปชฌาย อาจารย และทีมงานของหลวงตา รวมทั้งบรรดา

สานุศิษยที่ติดตามกดไลคกดแชรและเมนทบนหนาเพจ ตองการสื่อสารสิ่งใดก็

ไปพบกันไดบนเพจนะโยม

หลวงตาญาณภาวัน

สิงหาคม ๒๕๕๙เคร
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ุทธ
กิา



๑

9

๑

9

ความเชื่อเรื่องกรรมเกานั้นมีมากอนที่พุทธศาสนาจะอุบัติขึ้น

แมพุทธศาสนาจะเชื่อวากรรมที่ตนเคยทําไว                                       

คือสิ่งกําหนดความเปนไปของชีวิต

แตไมไดเชื่อวาชีวิตเราจะเปนไปตามกรรมเกาในอดีตชาติเทานั้น

เพราะยังขึ้นกับกรรมที่เราทําในชาตินี้ รวมถึงเมื่อวินาทีที่เพิ่งผานไปนี้ดวย

ที่สําคัญคือมนุษยมีอิสรภาพและศักยภาพในการทําในสิ่งที่ตนประสงคได

มนุษยจึงสรางกรรมใหมได พัฒนาตนใหดีขึ้นได                                    

และบรรลุธรรมไดโดยไมตองขอใคร

แมจะไมงายโดยเฉพาะเมื่อตองทําในสิ่งที่ฝนกระแสของกรรมเกาที่เคยทําไว

แตก็ไมพนวิสัยแหงความเพียรของมนุษยไปได

สัตวโลกชนิดอื่นสวนใหญลวนเกิดและตายขึ้นในภพภูมินั้นๆ                    

เพื่อใชกรรมเกาเปนหลัก

โอกาสสรางกรรมดีเพื่อพัฒนาตนทําไดยากยิ่งนัก

มนุษยประเสริฐกวาสัตวทั้งปวงเพราะเราฝกฝนพัฒนาตนไดนั่นเองเคร
อืข
่ายพ
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สิ่งที่ผิดหรือเปนบาปในพุทธศาสนานั้นทานดูที่เจตนาในการกระทําเปนหลัก

มิไดอยูที่การขัดบทบัญญัติศาสนาหรือคานคําสั่งของ                             

พระศาสดาเชนศาสนาอื่นๆ

แมพุทธศาสนาจะแนะนําใหทําบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ฟงธรรม

ผูที่ไมทําก็ไมจัดวาเปนคนบาป ตราบเทาที่เขาไมไปประทุษราย

หรือเบียดเบียนผูอื่นดวยจิตใจที่ประกอบดวยความโลภ                         

ความโกรธ ความหลง

แมการกระทําตามสิ่งที่แนะนํา เชน ทําบุญ ฟงธรรม                                

แตหากเคลาไปดวยความโลภ

ความริษยา หรือลุมหลงมัวเมา วาจะทําใหตนมีชัย                                  

ในการกระทําอันทุจริตตางๆ

เขาก็จะไดบาปและผลเสียอันเกิดจากการทําบุญ                                     

ที่เคลือบดวยอกุศลกรรมนั้นดวย

แตผูที่ไมทําบุญ ฟงธรรม บําเพ็ญภาวนานั้น                                       

พุทธศาสนาถือวาเสียโอกาสที่เปนมนุษย

เพราะพลาดโอกาสสําคัญในการพัฒนาตน                                           

ไปในทางที่เหมาะสมจนพนจากทุกขทั้งปวง

การไดเกิดมาเปนมนุษย พบพุทธศาสนา มีสติปญญาสมบูรณนั้นไมใชงาย

พลาดโอกาสพัฒนาตนในชาตินี้ไป มันชางนาเสียดายจริงๆ
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ความเหงาเปนภัยรายของคนเมือง

ที่แมมีชีวิตอยูทามกลางแสงสีและโลกออนไลนที่ไมเคยหลับ

แตชีวิตยิ่งวุนวาย สังคมยิ่งเรงรีบ ความเหงากลับยิ่งคุกคาม

เราไมสามารถหลีกหนีความเหงาใหพนได

เพราะสุดทายทุกคนตองหลับและตายจากสิ่งทั้งหลายไปเพียงลําพัง

เพียงเปดใจตอนรับความเหงา เปลี่ยนเขาใหเปนมิตรผูมากับความสงบ

อยูกับปจจุบัน หยุดคิด ปรุง ปน ใหความเหงาเขาฟุงฟูมฟาย

ใหเขาเปนอุบาย สรางความเขมแข็ง และพลังภายในอันสงบเย็น
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พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนั้น เปนเครื่องปองกันภัยไดสารพัด

แตพระคุณทั้งสามจะแสดงพลังคุมครองได ตองนอมนํามาปฏิบัติ

จนกลายเปนคุณสมบัติประจําตัวเรา

ตราบใดที่พระเครื่อง ของขลัง และพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย                        

เปนสิ่งอยูภายนอกตัว

ก็มีโอกาสเสื่อมถอย ดอยคา เมื่อขาดศรัทธา หรือถูกแยงชิงไป

พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธเรื่องอิทธิปาฏิหาริย หรือพลังศักดิ์สิทธิ์วาไมมีอยูจริง

แต เสมอวาสิ่งเหลานี้ไมใชที่พึ่งอันเกษม ไมใชสรณะอันสูงสุด 

ไมสามารถนําสูการพนทุกขทั้งปวงในวัฏสงสารนี้ได

แลวเราจะมัววิ่งหา ไขวควา ของดอยคาที่เขาโฆษณาปนราคาเหลานั้นอยูไย

ก็เมื่อทางปฏิบัติอันมุงตรงลงในใจตน ไมคิดสนนราคานั้น                       

ชัดเจนสวางไสวรอเราอยูแลว

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๑

17

๑

17

ทานในพุทธศาสนานั้น หากจะใหไดอานิสงสมาก                                  

ตองใหสิ่งที่เหมาะกับผูรับดวย

หากรูอยูแลววาสิ่งนั้นผูรับไมไดใช จะเกิดผลเสียตอเขา                             

หรืออาจใชในทางเสียหาย

แมใหไปอานิสงสที่ไดก็นอย หรืออาจพวงบาปกรรมติดตัวมาดวย

การตั้งใจทําสิ่งดีๆ อุทิศใหบรรพบุรุษที่ลวงลับเปนเรื่องนาสรรเสริญ

แตแทนที่จะถวายอาหารดีๆ ที่ทานเคยชอบแกพระอยางที่เคย

(ซึ่งพระอาจไมไดฉันเพราะ ไมชอบ หมอหาม หรือเปนอาบัติ เชน ปลาดิบ)

เรานาจะมาตั้งใจละสิ่งที่ทานไมอยากใหทํา นอมนําสิ่งที่ทานชื่นชมมาปฏิบัติ

สิ่งเหลานี้เปนบุญ เปนสัจจะบารมี อธิษฐานบารมี                                     

ที่เราทําแลวอุทิศใหแกทานไดเชนกัน

การทําบุญทําทานในพุทธศาสนาทานวาตองมีปญญาประกอบ

โดยเฉพาะในยุคนี้ที่บุญถูกนํามาเปนสินคา สรางศรัทธาแบบงมงายเสียมาก
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พระคือตนแบบของชีวิตที่อยูอยางเรียบงาย สงบ เย็น

ผูคนในโลกเสียเงิน เสียเวลา รวมทั้งเสียหนา                                        

และเสียใจ กับเสื้อผาที่ใสมานักตอนัก

ผาไตรจีวรสามผืนหลักกับอุปกรณอีกเล็กๆ นอยๆ 

ก็นําพระกาวสูทุกสถานการณไดอยางเรียบรอยงดงาม

คุณคาและความงดงามที่แทจริงจึงไมไดอยูที่เสื้อผาเครื่องแตงกาย

แตอยูที่คุณธรรมและความสงบเย็นอันเกิดจากปญญาภายในของผูนั้น

ยิ่งมีเวลาเหลือไมตองไปวุนวายเพื่อใหไดใสเสื้อผาดีๆ หรูๆ มาใช

ยิ่งมีเวลาพัฒนาใจตนมากยิ่งขึ้น

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๑

21

๑

21

การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นทานใหความสําคัญทั้งกายและใจ

แมเรื่องทางกายนั้นทานมิไดใหความสําคัญที่รูปแบบ                               

แตก็ใชวารูปแบบจะไมสําคัญ 

รูปแบบเปนกรอบกํากับเบื้องตนใหตนตระหนักถึงความตางจากสถานะเดิม

ชวยเสริมกําลังใจใหมุงมั่น ปฏิบัติกันเปนหมูใหญ                                   

ทานจึงจัดใหมีพระ เณร เถร ชี

แตหากไมเริ่มฝกตนดวยศีล สมาธิ ปญญา มิชาก็จะชินชากับรูปแบบใหม

ความใสใจในความตางก็จะลดลง ชีวิตคงไมตางหางจากเดิม

แถมยังเติมความดางพรอยใหกับหมูใหญที่ตั้งใจปฏิบัติ

จึงไมควรตัดสินคนแคเพียงรูปแบบภายนอก

ใหดูพฤติกรรมที่บงบอก ความคิด และคุณภาพของจิตจะแนนอนกวา
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การทําบุญโดยอาสาใชแรงกาย กําลังสติปญญา ความสามารถที่ตนมี

ชวยเหลือสังคมโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ นั้น 

ถือเปนบุญที่ยิ่งใหญมีอานิสงสมาก

เพราะนอกจากตองสละทรัพย เสียเวลา 

ทุมเทความสามารถของตนใหเปนทานแลว 

จะตองพัฒนาคุณธรรมขึ้นอีกหลายประการ 

จึงจะทํางานไดโดยไมยอทอเบื่อหนาย

ทั้งความรัก เมตตา กรุณา การใหอภัย ความอดทน เพียรพยายาม ฯลฯ

เพราะตองสัมพันธกับผูคนและสภาพแวดลอมที่ควบคุมไดยากรอบตัว

ผูทําบุญโดยการเปนจิตอาสาที่มีความสุขอยูกับงานตรงหนาไดอยางแทจริง

ไมตองอิงผลใดๆ ในภายภาคหนา หรือหวังคุณคาหนาตาในสังคม

ยอมแสดงถึงความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมของเขาไดอยางชัดเจนเคร
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การทํากิจดวยจิตอาสา คือคุณคาที่แทจริงของนักบวช

การเปนจิตอาสาที่ดีนั้นจะทิ้งการพัฒนาดานในไมไดเลย

มิฉะนั้นก็จะกลายเปนอาสาเพียงเพื่อสนองตัณหาและกิเลส

พอพบอุปสรรค หนักใจ ไมมีใครยอมรับ ก็มอยพับเลิกกลับไปงายๆ

การดํารงชีวิตทํากิจดวยจิตอาสาอยางสมบูรณ

ทานไดวางระบบไวใหแลวในสังฆะ

ที่จะพัฒนาดานใน ไปพรอมกับใชชีวิตที่สงบ เย็น 

เปนประโยชนใหเห็นภายนอก

เปนภาระหนาที่ของนักบวช ที่ทําไดแมไมตองอาศัยเครื่องแบบของพระ

แตนาเสียดายที่เครื่องแบบของพระ 

ที่ชวยใหภารกิจของจิตอาสาทําไดงายขึ้นนั้น

กลับถูกนําไปใชแสวงหาประโยชน โดยไมตระหนักถึงโทษภัยที่จะตามมา

เมื่อพระไมสละ ละ วาง ก็ไมตางจากคนทํามาหากิน 

สูญสิ้นอุดมการณแหงจิตอาสาเคร
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ความซับซอนของเทคโนโลยีไดทําใหเรามีความตายที่ยุงยากขึ้นมาก

การแกตายไปตามธรรมชาติดูเหมือนจะเปนสิ่งที่เปนไปไมไดอีกตอไป

การเตรียมความพรอมกอนตาย จึงเปนสิ่งที่มองขามไมไดอีกตอไป

เพราะความตายมิใชเรื่องของเราคนเดียว 

ทิศทางการตายก็ไมไดเปนไปในทางเดียว

การเตรียมกาย ปฏิบัติธรรมฝกใจไวอยางเดียว จึงไมพอ

นักปฏิบัติธรรมจํานวนมาก ก็ถูกลากหนีความตาย 

เพราะมัวแตขวนขวายฝกใจตน

แตไมไดเตรียมหนทางในสวนที่สัมพันธกับผูอื่นไวใหชัดเจน

สรางความลําบากใหผูไป ทิ้งความเศราใจใหคนอยู ฝากความหดหูใหสังคม

ตองรีบลงมือเตรียมการ อยามัวรอใหธรรมะจัดสรรแตเพียงอยางเดียว
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ถายังมีสติสัมปชัญญะอยู การปฏิบัติธรรมทําไดตลอดเวลา

เหลือแตเพียงวาเราเขาใจการปฏิบัติธรรมแคไหน 

และพากเพียรเพียงใดเทานั้น

การจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติธรรมวาตองมีเงินทําบุญ ตองไปวัด

หัดถือศีล ๕ นั่งสมาธิภาวนา แผเมตตาและสวดมนตนั้น

ทําใหการปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่แปลกแยกออกจากชีวิตผูคน

ใครไมเคยทําสิ่งที่วามาก็ถือวายังไมไดปฏิบัติธรรม ไมใชคนดี

ทั้งที่การปฏิบัติธรรมนั้น คือการนําธรรมมาปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติสิ่งนั้นชอบดวยธรรม 

การออกกําลังกายเหมือนๆ กัน แตตั้งเปาหมายไวตางกัน ผลก็ตางกัน

ตั้งใจเพื่อใหสุขภาพดีก็เปนธรรม 

หากเพื่อเสริมกามความโลภหลงก็ไมใชธรรม

ขณะกระทําสิ่งใดดวยเจตนาดี ไมมีโลภ โกรธ หลงผลักดัน 

เมื่อนั้นคือการปฏิบัติธรรมเคร
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หลักสําคัญอยางหนึ่งของวินัยสงฆ คือมุงดํารงศรัทธาของมหาชน

กิจอันใดแมโดยวินัยมิไดระบุชัดเจน อันเปนเหตุเพราะยุคสมัยตางกัน

หากพิจารณาแลวเห็นวา ทําไปแลวทําลายศรัทธา

ของหมูชนทานก็ใหพึงงดเสีย

จะปฏิเสธเพียงเพราะไมมีระบุวาเปนอาบัติ ก็จะขัดกับหลักการใหญ

อีกทั้งยังมีศีลในหมวดอื่น เชน อินทรียสังวรศีล กํากับไวอีกดวย

หากภิกษุระลึกอยูเสมอวาชีวิตสมณะของตนนั้นเปนไปได 

เพราะอาศัยศรัทธาของหมูชน

ทานก็จะพนจากการถูกคุกคามจากความอยากที่เกินพอดี
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ของกินของใชทุกวันนี้ ดูจะทวีความซับซอนมากขึ้นไมสิ้นสุด

จนทําใหหลายคนสะดุดใจ วาถวายอะไร (ที่ไมผิดวินัย) ไดบาง

พระเองก็คลางแคลงใจ วามันมีอะไรเปนสวนประกอบ

 แมอานดูอยางรอบคอบ 

ก็ตอบโยมไมไดวาเปนของที่ควรในยามวิกาล (หลังเที่ยง) หรือไม

เพราะไมเขาใจ วาสวนประกอบที่เขียนไวมันคืออะไรบาง

แตหากกลับมามองที่ใจ เมื่อจะฉันสิ่งใดทานใหพิจารณา... วาเพื่ออะไร

ถาเปนไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาแมวาเปนของเหมาะกับกาล 

ก็อยาไปฉันมันเลย

ญาติโยมก็อยาหวังบุญ คอยแตหนุนใหพระฉัน... 

จะพากันเขารกเขาพงเสียหมด
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ชีวิตพระนั้นทานวางไวใหเรียบงาย แตไดประโยชนสูง

สวนการยกไวในสถานะที่ควรเคารพ กราบไหว บูชา เปนหนาที่ของญาติโยม

เมื่อเขาเห็นสมควร เขาศรัทธา นาเลื่อมใส 

จึงยกไวในที่สูง บํารุงดวยของประณีต

พระที่มิไดปฏิบัติ ขัดเกลากิเลส หรือสรางประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน

แตหมั่นพรําบน วาญาติโยมทําไมถูก ปฏิบัติไมควรตอพระ

ควรละอายที่สรางความเสียหายใหหมูสงฆ ไมดํารงตนใหสมฐานะ

ฝายโยมก็ควรเกื้อหนุนพระ ทําบุญดวยปญญา 

ใชเพียงกมหนากมตาทําตามกันไป

พระ-เณร บอกเตือนไดดวยเมตตา 

โดยหวังมุงรักษาพระศาสนาโดยรวมเคร
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พอแมนั้นคือผูมีพระคุณ เราไมควรทําตัวใหทานตองหนักใจ 

คอยอุปถัมภดูแลทานไวยามแกตัว

แตการเปนลูกที่ดีก็มิไดมีความหมายวาใหตามใจทานในทุกเรื่อง

เพราะพอ-แมแมปรารถนาดีแตก็มิใชวาจะทําแตสิ่งที่ถูกตองเสมอ 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทานอาจไมเขาใจ/ไมเทาทันโลกเทาคนรุนใหม

แตก็อยารีบเบื่อหรือรําคาญคงตองใชเวลานานในการทําความเขาใจกับทาน

อยาใหตองมานึกเสียใจภายหลัง เมื่อครั้งทานจากเราไป

ยังมีพอแมใหเฝาดูแลนั้นแหละเปนบุญ
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ความเปนพระอริยเจา ไมใชตําแหนงที่มีไวใหปาวประกาศมารวมกันชื่นชม

แตเปนคุณธรรมในใจ ที่ยิ่งเขาใกล ความมักใหญใฝอํานาจยิ่งลดลง

ความเปนพระอริยเจาก็ไมใชโรคติดตอ ที่พอเขาใกลแลวไดรับเชื้อมา

แตละคนตองคนหาลงไปในใจ และสรางภาวะนี้ขึ้นใหมขางในตน

การเที่ยวตามหาวิ่งลาพระอริยเจาจึงไมใชวิถีทางแหงการพนทุกข

หันมาปลุกความเปนอริยะในตนกันดีกวา
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คนเราเมื่อทําความผิดมักคิดหาเหตุผลไวเปนขออางสักนิดเพื่ออําพรางกิเลส

แมลึกๆ จะรูวาไมถูก แตเหตุผลนั้นยังพออนุญาตใหเคารพตนเองอยูได

ศีลในพุทธศาสนา ไมใชขอหามที่ถูกกําหนดมาแลว

โดยผูมีอํานาจที่ไมอาจฝาฝน

แตถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใหชุมชนอยูรวมกันไดดี มีความนาเลื่อมใส 

ชวยแกไขสิ่งผิดพลาดที่เคยมีมา 

หากไมเหมาะกับสมัยทานยังอนุญาตใหแกไขไดดวย

การกินขาวมื้อเย็นไมใชเรื่องผิดพลาดใดๆ ของชีวิตฆราวาสเลย

แตจะไมเหมาะสมทันทีเมื่อมีในหมูสงฆ ซึ่งพึ่งพาอาหารจากญาติโยม

และตองการดํารงชีวิตที่อิสระ เรียบงาย มีภาระนอย

การหาเหตุอางเพื่อไมเคารพตอวินัยที่ยังใชไดดี 

จึงมิใชวิสัยที่พระรูปใดจะพึงทําเคร
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ที่วาสังฆทานมีผลมากนั้นมิใชเพียงเพราะพระพุทธองคไดตรัสไว 

แตเพราะเปนไปตามกฎธรรมชาติ เปนเรื่องธรรมดา

ที่การชวยเหลือสังคมหรือชนหมูใหญ 

ยอมใหอานิสงสผลกระทบที่กวางกวา

การถวายสังฆทานเพื่อใหไดผลมาก 

จึงไมไดอยูที่การกลาวคําถวายใหถูกตอง 

การมีพระมารับหลายรูป หรือไดรับพรยาวๆ

แตอยูที่เจตนาอันมุงมั่น ที่จะสละทรัพย 

สิ่งของ หรือกําลังกายของตนแกคนหมูใหญ

ซึ่งหากขยายความหมายของ “สังฆะ” วาคือ “สังคม” 

โดยรวมแลว แมไมมีพระก็ทําสังฆทานได

ตรงกันขามแมไดถวายตอพระ แตมุงจะใหตอรูปใดรูปหนึ่ง 

ก็ไมถือเปนสังฆทานเคร
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สิกขาบทที่เพิ่มขึ้นมาอีก ๓ ขอ และเพิ่มความเขมจากเดิม ๑ ขอ 

ในศีล ๘ นั้น

ลวนเปนไปเพื่อมุงใหฆราวาสไดมีโอกาสสัมผัสชีวิต

ที่เรียบงายเบาสบายขึ้น

ตางจากศีล ๕ ที่มุงหมายไมใหเบียดเบียนผูอื่น

อันเปนคุณธรรมพื้นฐานที่หากละเมิดก็จะทําใหตน และคนรอบขางวุนวาย

ศีล ๘ จึงเลือกรักษาเพิ่มขึ้นที่ละขอสองขอได 

ลองรักษาดูแควันเดียวก็ไมผิด

ศีล ๘ ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่ไมตองงดอาหารมื้อเย็น 

เรียกวา อาชีวัฏฐมกศีล 

หมายถึง ศีลที่มีสัมมาอาชีวะเปนขอที่ ๘ 

หรือศีลที่มาจากองคมรรคหมวดศีล

ซึ่งมีอยู ๓ ขอ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตา 

สัมมาอาชีวะ แตกเปนขอยอย คือ

๑. เวนจากการฆาสัตว  ๒. เวนจากการลักทรัพยเคร
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การชวยเหลือผูปวยระยะทายเปนภาระที่หนัก

เต็มไปดวยความทุกขความเครียด

โดยเฉพาะถาผูนั้นเปนบุพการีที่เลี้ยงดูเรามา เปนหนาที่ที่ไมควรปฏิเสธ

เปนเรื่องที่ตองคุยระหวางพี่นองหรือผูที่เกี่ยวของ

วาจะแบงเบาภาระกันไดอยางไร

แตก็เปนเรื่องที่เปนไปได ที่ทานอยากใกลชิดใคร

เปนพิเศษหรือจะปฏิเสธไมอยากพบใคร

ณ เวลานี้ไมมีอะไรดีกวาตามใจทาน ใหทานรูสึกสบายใจที่สุด

การฝนเขาไปเมื่อทานไมพรอมอาจมีผลเสียมากกวาผลดี

การชวยเหลือยังทําไดอีกหลายวิธี เชน การเปนแรงกาย แรงใจ อยูวงนอก

แมที่สุดแลวทานไมเปดโอกาสใหไดเขาพบเลย 

เราก็ยังภูมิใจที่ไดชวยอยูวงนอกเคร
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สื่อยุคใหมอาจเปนที่ระบายของหลายคน 

เหมือนไดหลุดพนออกไปจากสถานภาพตัวตนที่แทจริง

แตในทางธรรมแลว ความคิดอานผานโลกเสมือนนั้น 

ไมไดพนไปจากกรอบของกฎแหงกรรมในธรรมชาติเลย

ความโกรธเกรี้ยวของเราคนอาน ความพาล โปปด เมื่อเปนคนโพสต

หรือความเมตตาอาทรผอนปรนที่สงไปในนั้น

ตางลวนถูกบันทึกไวและเขามาเปนองคประกอบสวนหนึ่งในใจเราทั้งสิ้น

ตัวเราในโลกเสมือนก็เคลื่อนมาปนเขากับตัวตนในโลกแหงความจริง

สําหรับผูปฏิบัติธรรมแลว แมอยูในโลกเสมือนก็จะไมลืมเลือนการฏิบัติ
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พระคือผูละสละเรือน สละทรัพยสมบัติ และครอบครัว ปลีกตัวสูอาราม

การพักอยูรวมกับหมูสงฆในวัด จึงเปนหลักปฏิบัติทั่วไป 

เวนแตในโอกาสพิเศษอาจปลีกวิเวกธุดงค

เขาปาหาความสงบและประสบการณ

การเขาพักในเมือง ในบานโยม ก็ทําไดเมื่อตองเดินทางไปธุระ ณ ถิ่นนั้น

พระสารีบุตรกอนนิพพานก็กลับไปพักที่บานเพื่อโปรดโยมมารดา

ทุกวันนี้วัดมีพื้นที่มากมายรองรับผูคน 

แตดูขัดสนเมื่อพระอาคันตุกะมาขอพักแรม

ฝายอาคันตุกะไมนอย ก็มาสรางภาระกอปญหา

สรางความระอาใหวัดที่ไปอาศัย

ทั้งที่เรื่องอาคันตุกวัตร (วัตรปฏิบัติของผูจรมา) 

อาวาสิกวัตร (วัตรของเจาถิ่น) 

และคมิกวัตร (วัตรของผูที่จะเดินทางจากไป) พระองคก็ตรัสไวชัดเจน

จึงเปนเรื่องของสงฆที่จะตองลงมือแกไข 

เพื่อทําใหวัดกลับไปเปนที่พักของเหลาภิกษุผูมาจากทั่วทุกทิศไดดังเดิมเคร
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พอ-แม คือผูอบรมกลอมเกลาบุตรธิดา 

ดวยปรารถนาใหเขาเปนคนดี มีชีวิตที่รุงเรือง

แตก็ใชวาจะเปนเจาของชีวิต ชี้นิ้วกําหนดทิศ ลิขิตชะตาเขาไดทั้งหมด

เรามีกรรมเปนของของตน มีกรรมเปนแดนเกิด 

มีกรรมเปนเผาพันธุ ทานวาไว

สิ่งที่ลูกๆ เขาทําของเขาเอง หรือทําสะสมเอาไวแลว ก็มีอีกไมนอย

พอ-แมทําไดก็แคเติมปจจัยที่เหมาะสมลงไปสวนหนึ่งเทานั้น 

เมื่อครั้งยังสอนสั่งได

การเขาไปกาวกายชีวิต เมื่อเขามีความคิด

หรือเติบโตเปนผูใหญแลว ตองระวัง

แคแนะนํา ยําความเห็น เนนใหรู ดูจะเพียงพอแลว

หากถึงขั้นเขาไปบังคับ จัดการ ไปเปนมารในชีวิตเขา 

ดูจะไมเขาที เกินหนาที่ที่ควรทํา

เพียงวางอุเบกขา แสดงมุทิตาเมื่อเขาเติบโตกาวหนา 

ใหความกรุณาเมื่อเขาพลาดพลั้ง

เปนพลังผลักใหเขารักที่จะพัฒนาตนดวยตนเอง เทานี้พอ
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กฎแหงกรรมนั้นชื่อตรงเสมอ

หลายครั้ง เราพยายามหาคนมาชวยยืนยันวาสิ่งที่เราทํานั้นถูกผิดแคไหน 

ทําแลวจะบาปหรือเปลา หรือพาเราถึงสวรรคชั้นไหน

ไมวาคําตอบเปนอยางไร ถูกตรงแคไหน 

กฎแหงกรรมก็ยังคงทําหนาที่อยางซื่อตรง

ไมตองถามใคร ตัวเรานั่นแหละรูดีกวาใคร 

เพราะเจตนาลึกๆ เปนอยางไร และรูสึกอยางไรตอนนี้ เราคือผูรูดีที่สุด

หากเราเจตนาดี ไมไดมีจิตคิดราย โอกาสทําบาปก็แทบไมมี

เวนไวแตผูที่มีมิจฉาทิฐิ คิดวาสิ่งที่ผิดนั้นถูก 

อาจทําดวยเจตนาดี แตก็มีบาปได
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เพราะวาชีวิตเราสวนใหญ หมดไปกับการทํางาน

หากงานที่ทําเปนเหตุใหเราตองประกอบทุจริต ผิดศีลธรรม 

ยอมทําใหชีวิตเราตกตํา นําสูความทุกขในเบื้องหนา

การออกจากการดําเนินชีวิตที่ผิดศีลธรรม จึงจําเปนตอการพัฒนาจิตใจ

เพราะจะชวยใหเราสั่งสมความดี ไดเรื่อยๆ ขณะที่กําลังทํางานได

ทานจึงกําหนดไวในองคแหงมรรค “สัมมาอาชีวะ”

แตก็นาเสียดาย แมอยูในอาชีพที่สุจริต หลายคนก็ยังคิดคดโกง

ซึ่งยอมไมพนตองรับผลแหงกรรมนั้น
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พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนั้น เปนเครื่องปองกันภัยไดสารพัด

แตพระคุณทั้งสามจะแสดงพลังคุมครองได ตองนอมนํามาปฏิบัติ

จนกลายเปนคุณสมบัติประจําตัวเรา

ตราบใดที่พระเครื่อง ของขลัง และพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

เปนสิ่งอยูภายนอกตัว

ก็มีโอกาสเสื่อมถอย ดอยคา เมื่อขาดศรัทธา หรือถูกแยงชิงไป

พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธเรื่องอิทธิปาฏิหาริย 

หรือพลังศักดิ์สิทธิ์วาไมมีอยูจริง

แตยําเสมอวาสิ่งเหลานี้ไมใชที่พึ่งอันเกษม ไมใชสรณะอันสูงสุด 

ไมสามารถนําสูการพนทุกขทั้งปวงในวัฏสงสารนี้ได

แลวเราจะมัววิ่งหา ไขวควา ของดอยคาที่เขาโฆษณาปนราคาเหลานั้นอยูไย

ก็เมื่อทางปฏิบัติอันมุงตรงลงในใจตน ไมคิดสนราคานั้น 

ชัดเจนสวางไสวรอเราอยูแลวเคร
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ความรัก ชีวิตคู ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของราคะ โมหะนั้น 

จะไมนําไปสูความทุกข ความเศราโศกใจยอมไมมี

การพัฒนาปญญาใหเติบโตมาพรอมความรัก เปนเหมือนหลักไวใหเรายึด

ใหมองเสียวาการประคับประคองความรักนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง

หมั่นเติมเมตตา อุเบกขา ความเปนกัลยาณมิตรเขาไปเรื่อยๆ 

ความแรงของราคะ โมหะก็จะบรรเทาเบาลง

บุญกรรมถึงจะทําแทนกันไมได แตก็ยังพอจะชวนทําไปดวยกันได

ณ จุดสุดทายตองยอมรับใหไดวา เราแตละคนมีกรรมของตนนําไป

จะรักกันแคไหน ตางคนตางไปในที่สุด
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https://www.facebook.com/yanapawan2/
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