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ค�ำน�ำ

	 ท่านอาจารย์มักสอนบรรดาศิษย์บ่อยครั้ง	 ให้ลองกักขัง
ตัวเองไว้ ในห้องไม่ให้ออกไปไหนท้ังวัน	 ท่านว่าให้ต่อสู้กับกิเลส 
ความอยากของใจ

	 เมื่อถึงคราวถูกกักล็อคดาวน์จากโควิด	 ไม่สามารถไปวัดได	้ 
จึงเข้าใจถึงการฝึกฝนตนในข้อนี้	 ภัยของใจจากโควิดจึงคลาย 
ร้อนรุ่มลงได้เมื่อได้ฟังธรรมหน้ากุฏิทุกๆ	สี่วัน	ประจักษ์ใจแล้วว่า	
ชื่อว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแสดง	ณ	กาลใด	สถานที่ใด	ไม่ว่าจะ
เป็นศาลาใหญ่	จุลศาลา	หรือหน้ากุฏิ	“รสแห่งธรรมย่อมช�ำนะรส 
ทั้งปวง”

คณะศิษยำนุศิษย์
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ข้อควำมแจ้งให้ทรำบ

	 คิดว่าเรื่องที่เราจะกลับไปท�าแบบเดิมนี้	 (การแสดง
ธรรมบนเขาชีโอน) คงจะต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องรอคอย 
อกีนาน	เพราะถ้าเรือ่งโรคนี	้(โรคโควดิ-๑๙)	มนัยังไม่สิน้สุดลง	 
โอกาสที่เราจะมาอยู่ใกล้ๆ	 กันเพ่ือจะมาฟังเทศน์ฟังธรรม
เหมอืนทีบ่นเขาน้ี	มนัจะท�าให้โรคไม่มีวันหมด	ถ้ามใีครคนใด 
คนหนึ่งมีเชื้อมาติดมาแพร่โดยที่ไม่รู้สึกตัว	 แล้วที่ข้างบน
ถึงแม้จะกว้าง	 แต่บางวันคนมาเยอะ	 คนก็ต้องน่ังใกล้กัน	
เวลาเดินสวนทางอะไรกัน	 แล้วจะให้มาคอยจัดระเบียบ	 
มันก็ค่อนข้างท่ีจะยุ่งยากล�าบาก	 แล้วที่นั่งที่มานั่งของ 
แต่ละคน	 ถ้าใช้ของส่วนรวมแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไหนนั่งแล้ว 
มีเชื้อหรือไม่มีเชื้ออีก	 ถ้าน่ังเสร็จก็ต้องมาฆ่าเชื้อกันอีก	 
มันก็เลยจะเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควร	



6  

	 ฉะนัน้คดิว่าเราเอาทางออนไลน์กนัดกีว่า	 
สมัยน้ีเขาใช้แบบผ่านทางออนไลน์กัน	ผ่านทาง 
อนิเทอร์เนต็	ผ่านทางมอืถอืกัน	ฟังเทศน์ฟังธรรม 
ท่ีนี่หรือฟังเทศน์ผ่านมือถือมันก็เหมือนกัน	
อยู่ที่เราอยู่ท่ีคนฟัง	 ถ้าฟังเข้าใจแล้วน้อมน�า
เอาไปปฏิบัติได้มันก็ได้ผลเหมือนกัน	 ทีนี้มัน
อาจจะยากตรงหาที่ปฏิบัติเท่านั้น	 หาที่วิเวก	 
เพราะเ ด๋ียวนี้ที่ ไหนเขาก็ ไม ่อยากให ้คน 
แปลกหน้าเข้าไป	 ใครอยู่ที่ไหนเขาก็จะให้อยู่
ที่น่ันไป	 เพราะไม่รู้ว่าไปแล้วจะเอาเชื้อไปแพร่
หรือไม่	 นอกจากว่าทุกคนมีการตรวจเชื้ออยู่
เรื่อยๆ	รู้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ	แต่ไม่มีอะไรจะดี
เท่ากบัการได้มวีคัซนี	ถ้ามวีคัซนีเมือ่ไร	ทกุคน 
ฉีดวัคซีนปั๊บ	 มีภูมิคุ้มกันโรค	 ทีนี้มีใครมีเชื้อ
มาแพร่ยังไงก็ไม่ตดิ	กม็หีลายประเทศพยายาม
ท่ีจะทดสอบวัคซีนกัน	 ข่าวล่าสุดไม่รู ้จริง 
หรอืเปล่า	ทางมหาวทิยาลยั	Oxford	เขาก�าลงั 
ทดลองวัคซีนที่เขาคิดว่าอาจจะเอามาใช้ ได้
ภายในเดือนกันยายน	 เน่ืองจากว่าเขาได้ท�า
วิจัยเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องโรคหวัดน้ีมา 
ล่วงหน้าก่อนแล้ว	 เพียงแต่เขามาปรับเอาเชื้อ
ตัวใหม่นี้เข้ามา	 ฉะนั้นเขาอาจจะลดขั้นตอน 
ของการผลิตวัคซีนออกมาได้	 โดยปกติเขาว่า
ต้องใช้เวลาปีครึง่ถงึสองปีถงึจะมวีคัซนีทีจ่ะเอา
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มาใช้	เพราะเขาต้องทดสอบให้แน่ใจว่าใช้ได้ผลและก็ไม่เป็น
อันตรายต่อคน	ไม่ใช่ไปใช้แล้วเดี๋ยวโรคติดมากับวัคซีนอีก	
ทีนี้ก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่

	 แต่ก็ขอให้เราใจเย็นๆ	 เราก็อยู่ของเราไป	 ตอนนี้เรา
ก็รู้วิธีที่มันจะมาแพร่	 ส่วนใหญ่ก็แพร่ออกมาจากทางปาก
ทางจมูกเรานี่แหละ	 ดังนั้นเราก็เลยต้องใส่หน้ากากกัน	 
คิดว่าช่วยกนั	ถงึแม้เราไม่เป็นหรอืคดิว่าเราไม่เป็นเราก็ไม่รู้
ว่าเราเป็นหรือเปล่า	 คนอื่นเขาอาจจะรับเชื้อจากเราโดยที่
เขาไม่รู้สึกตัวก็ได้	นอกจากถ้าเราอยู่ห่างกัน	อย่างตอนนี้ 
นั่งอยู่กันห่างกัน	 ตอนน้ีก็คิดว่าพอที่จะไม่ใส่หน้ากากได้	 
แต่ถ้าต้องเข้าไปเดินในสถานที่ชุมชน	 เพราะชีวิตจะต้อง
ด�าเนินต่อไป	 ต่อไปเขาก็จะเริ่มเปิดให้ออกไปท�ามาค้าขาย	
ท�ามาหากนิ	ไปซือ้ข้าวซ้ือของได้	แต่อาจจะต้องมมีาตรการ
ควบคุมป้องกัน	เช่น	ใส่หน้ากาก	แล้วยืนเข้าแถวก็ห่างกัน	 
๖	ฟตุ	หรอื	๒	เมตร	แล้วก็พยายามเช็ดมืออยู่เรือ่ยๆ	เชด็มอื	 
ล้างมือ	 เวลาที่จะรับประทานอาหาร	 หรือเวลาที่จะมีเอา 
อะไรเข้าปาก	นีก่จ็ะช่วยลดการแพร่ได้แต่มนัไม่หมด	เขาว่า 
ประสบการณ์ที่ผ่านมาพอรอบแรกมันลดลงปั๊บ	 ก็จะเกิด
การประมาทชะล่าใจ	เริม่เกดิการขีเ้กยีจทีจ่ะใส่หน้ากากกนั	 
เริ่มขี้เกียจท่ีจะยืนห่างกัน	 เพราะนิสัยความเคยชินมันก็
อยากจะกลับไปท�าตามความเคยชิน	 แล้วมันก็จะท�าให้
เกิดการแพร่โรคระบาดรอบท่ี	 ๒	 ขึ้นมาได้	 แล้วแรงกว่า 
รอบแรกด้วย	 เช่น	 ประเทศสิงคโปร์	 ตอนต้นนี้เขาคิดว่า 
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เอาอยูแ่ล้ว	แต่กม็รีอบท่ี	๒	ข้ึนมา	ประเทศญ่ีปุ่นกเ็หมอืนกนั	 
ตอนต้นก็คิดว่าเอาอยู่แล้ว	 ฉะน้ันเราก็ต้องเอาบทเรียน
และประสบการณ์ของเขาเอามาสอนเรา	 พวกเราโชคดีที่
เรามีประเทศอื่นเขามีประสบการณ์ก่อนเรา	เราก็หัดเรียน
รู้ไว้	 ให้เอาความไม่ประมาทน่ีแหละเป็นตัวด�าเนินวิธีชีวิต
ของพวกเรา	อย่าประมาท	อย่าไปปล่อยปละละเลยวิธีการ
ต่างๆ	 ที่เราใช้ป้องกัน	 อย่าไปคิดว่าไม่จ�าเป็นแล้ว	 มีโรค
ระบาดน้อยแล้ว	แต่นี่เป็นเพียงสถิติที่เขาวัดได้	แต่ตัวเชื้อ
โรคจริงๆ	 นี้	 ในกลุ่มของเรานี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งมีอยู่
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ก็ได้แต่ไม่มีอาการ	 เมื่อเช้านี้คุยกับหมอเขาก็บอกว่ามีคน	
๔	คนมาจากเมืองนอก	ไม่มีอาการ	แต่เขาตรวจแล้วมีเชื้อ	
ไม่มอีาการเลย	เขาก็เลยต้องกักตวัไว้และก็คอยตรวจดเูชือ้
อยู่เร่ือยๆ	ก่อน	จนกว่าไม่มเีชือ้เหลอือยูแ่ล้ว	เขาถงึจะปล่อย
ให้กลับไปบ้านได้

	 อันนีก้เ็ป็นการพดูช่วงหยดุพกั	พดูเรือ่งเบาๆ	ทางธรรมะ	 
แต่อาจจะหนักทางโลกทางร่างกาย	แต่ถ้าได้พูดแล้ว	ผู้ฟัง
ก็อาจจะได้ความรู้บ้าง	 จะได้ไม่ประมาทกัน	 อย่าไปคิดว่า 
หมดแล้ว	เดีย๋วจดังานเลีย้งได้แล้ว	จะมวัีนเกดิแล้ว	กร็อไว้ก่อน	 
เดี๋ยวแทนที่จะจัดวันเกิดจะได้ไปจัดวันตาย	จัดวันเกิดวันนี้	
เดี๋ยวอีก	๖	เดือนข้างหน้าอาจจะได้ไปจัดวันตายก็ได้	นี่ให้ 
คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการกระท�าของเราในวันนี	้ 
เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บ	มันท�าปุ๊บไม่ได้เกิดขึ้นปั๊บขึ้นมา
ทันที	
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เรื่องกำรบิณฑบำต

	 ขอย�า้อกีครัง้หน่ึงเร่ืองบณิฑบาต	จะเริม่ออกบณิฑบาต 
ใหม่ในวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ได้รับอนุมัติไฟเขียวจากทาง
หมู่บ้านแล้ว	 ก็จะได้กลับไปท�ากิจวัตรของนักบวชต่อไป	 
พระพุทธเจ้าให้ความส�าคัญเรื่องบิณฑบาตเป็นอย่างย่ิง	 
เพราะเป็นประโยชน์ทั้งพระและทั้งฆราวาสผู ้ ใส่บาตร	
ฆราวาสจะได้ท�าบุญ	ท�าบุญแบบสบายใจ	มั่นใจ	เพราะรู้ว่า
ท�าบุญกับคนดี	 ท�าบุญกับคนที่สร้างประโยชน์ให้กับโลก	 
ไม่มีใครสร้างประโยชน์ ให้กับโลกได้ดีเท่ากับพระสงฆ	์ 
มพีระพทุธเจ้าเป็นองค์แรก	ถ้าใครปฏบิตัไิด้แบบพระพุทธเจ้า 
หรือแบบพระสาวกของพระพุทธเจ้านี้	 ท่านไม่ได้ท�า
ประโยชน์ ให้กับตนเองเท่าไรเลย	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ท่ีท่านท�าให้กับโลก	 ประโยชน์ของท่านเป็น
ประโยชน์ทางจิตใจ	 ใจท่านหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว	 
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ท่านไม่ต้องท�าอะไรต่อไป	 แต่ท่านมาท�าประโยชน์ให้กับ 
ทางโลก	ทัง้ด้านทางธรรมและทางสงเคราะห์โลก	ทางธรรม 
กส็อนให้ผูท้ีไ่ม่รูเ้รือ่งของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจติ
ดวงวิญญาณ	เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาป	จะได้เรียนรู้และจะ
ได้กระท�าในสิง่ทีค่วรกระท�า	เพือ่ทีจ่ะยกระดบัของจิตใจให้มี
ความสุขมีความเจรญิเพิม่มากขึน้	ท่านท�าประโยชน์เหล่านี้

ให้กับโลก	นอกจากนั้นเงินทองข้าวของต่างๆ	ที่ท่านได้รับ

มาจากญาติโยมทีท่�าบญุ	ส่วนทีเ่กินทีท่่านจะใช้ประโยชน์ให้

เกดิกบัศาสนาได้	ท่านก็โอนให้กับทางโลกไปช่วยเหลอืทาง

โลกไปแล้วแต่กรณ	ีเช่น	ตอนนีเ้หน็ทางวดัทางพระออกมา 

ท�าอาหารแจกญาติโยมพ่ีน้อง	 แจกข้าวสารอาหารแห้ง	

แจกเครือ่งไม้เครือ่งมอือะไรต่างๆ	หรอืหน้ากากอะไรต่างๆ	

เหล่านี	้ฉะนัน้ผูท้ีไ่ด้ท�าบญุใส่บาตรกับพระนีจ้ะได้ประโยชน์

สองทาง	คือได้ทางจิตใจ	ได้ความสุขความอิ่มใจ	ได้บุญที่

จะยกระดับจิตของตนให้เป็นเทวดา	 แล้วก็ยังได้สนับสนุน 

ในการช่วยเหลือโลกที่เราอยู ่ร ่วมกันไม่ให้รู ้สึกว่าถูก 

ทอดทิ้ง	 คนที่ทุกข์ยากล�าบากก็จะได้รับการช่วยเหลือ	

เพราะพระท่านก็ไม่รูจ้ะเอาข้าวของเงนิทองไปใช้อะไร	เพราะ

ส่ิงที่ท่านมีคือธรรมในใจของท่านนี้มันมีคุณค่ามหาศาล

กว่าทรพัย์สมบติัข้าวของเงนิทองต่างๆ	ทีไ่ด้รบัจากศรทัธา

ญาติโยม	 ท่านก็เอามาแบ่งปันมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข ์

ได้ยากเดือดร้อนกันไป
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	 นี่คือท�าไมพระพุทธเจ้าถึงให้ความส�าคัญว่าต้อง

บณิฑบาต	อย่างในพทุธกจิ	๕	คอืการบณิฑบาต	แล้วอกี	๔	กจิ	 

ก็คือการสอนผู้อื่น	 สอนให้ธรรมะแก่ผู้อื่น	 การบิณฑบาต

ของพระจึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์	 ไม่ได้เป็นการไป

เป็นขอทาน	 เป็นการไปเปิดโอกาสให้สัตว์โลกได้มีโอกาส

พัฒนาจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้น	 ให้มีความสุขมากข้ึน	

พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อการบิณฑบาต	สอนไว้ใน

หลายทีด้่วยกนั	สอนให้กบัพระใหม่	พระทีบ่วชใหม่	สิง่แรก

ทีท่่านบงัคบัให้ผูบ้วชให้กับพระคอืพระอปัุชฌาย์นีต้้องสอน	



16  

คือกิจที่พึงกระท�า	 ๔	 ข้อด้วยกัน	 ก็คือการออกบิณฑบาต

เลี้ยงชีพ	ไม่ได้สอนให้ไปนั่งกินตามร้านอาหาร	ไม่ให้ไปรอ

กจินมินต์ของญาติโยม	สอนให้บณิฑบาตเป็นวตัร	เพราะว่า 

เป็นการฝึกฝนอบรมของนักบวชด้วย	 นักบวชจะได้ไม่

เกียจคร้าน	จะได้รูจ้กัพ่ึงตวัเอง	แล้วก็จะได้รู้จักความมกัน้อย 

สันโดษ	 ให้ยินดีตามมีตามเกิด	 ได้มากได้น้อย	 ได้ดีไม่ด	ี 

ถ้ากินเพ่ือเล้ียงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ	 จบ	 ไม่ส�าคัญว่า 

จะถูกปากถูกใจหรือไม่	 ถ้ากินแบบฆราวาสก็มักจะกินแล้ว

ต้องถูกปากถูกใจด้วย	วันนี้จะเลือกกินอะไรดี	คิดก่อนแล้ว	

คดิไว้แล้วว่าจะไปกนิอะไรกนั	ส�าหรบัพระน้ีไม่มสีทิธิท์ีจ่ะคดิ	

ดซีะอกี	ไม่ต้องมาคดิไม่ต้องมากงัวล	ไม่ต้องมาดใีจ	ไม่ต้อง

มาผดิหวงั	พอคิดแล้วอยากจะกินป๊ับ	พอไปถงึเวลานัน้แล้ว

เขาปิดซะก่อนนี้	ไปซื้อก็ไม่ได้กินขึ้นมาก็ผิดหวังอีก	ฉะนั้น

กินตามมีตามเกิด

	 แล้วก็ไม่ให้ขี้เกียจ	 การบิณฑบาตก็ให้ถือเป็นการ

ปฏิบัติธรรม	 เป็นเหมือนการเดินจงกรม	 เดินบิณฑบาต

ก็ให้มีสติอยู่ทุกระยะของการย่างเท้าของการเปิดฝาบาตร

ของการรับบาตร	 ไม่ให้ใจลอยไปในเรื่องราวต่างๆ	 ทั้งใน

อดีตหรือในอนาคต	 ก็จะได้เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว	

ท่านเลยสอนพระใหม่ให้ถอืการบณิฑบาตเป็นกจิวัตรประจ�า	 

แล้วก็ยังสอนในธุดงค์	๑๓	ให้ถือข้อการบิณฑบาตเป็นวัตร	 

เพราะว่าบางทีหลังจากบวชไปแล้วมีคนรู้จักเยอะ	 คนก็
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อยากจะอ�านวยความสะดวกความ 

สบายให้	กอ็าจจะนมินต์ไปฉนัทีบ้่านบ้าง	 

หาอาหารมาถวายที่วัดบ้าง	 ก็อาจจะ

ท�าให้ ไม่เห็นความจ�าเป็นว่าจะต้อง

ไปบิณฑบาต	 พระพุทธเจ้าก็เลยต้อง

สอนว่าให้ถือการบิณฑบาตนี้เป็นการ

ฆ่ากิเลส	 เป้าหมายหลักที่แท้จริง 
ของการบิณฑบาตน้ีไม่ได ้อยู ่ เพ่ือ
การเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง	 แต่เป็นการ 
เพื่อฆ่ากิเลสความมักมาก	ความโลภ	 
ความไม่มีสันโดษมักน้อย	 ความ
เกียจคร้าน	 อันนี้เป็นตัวที่จะขัดขวาง 
การเจริญก้าวหน้าในธรรมขั้นต่างๆ	 
พอบิณฑบาตแล้วมันจะไม่ขี้ เกียจ	 
ฉันเสร็จแล้วก็ ไปเดินจงกรมต่อได	้ 
มีก�าลังวังชา	 ถ ้าไม ่ได ้ บิณฑบาต	 
ฉัน เสร็ จแล ้ วก็ ไม ่ มี แรงจ ะ เดิน	 
จะหาแต ่เตียงจะหาแต ่หมอนต่อ 
ดังนั้น	พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�าคัญ
ในเรือ่งการบณิฑบาต	ดงัมกีารบนัทกึ
ไว้ใน	๓	อย่างด้วยกัน	คือในพุทธกิจ	
๕	 ในกิจของพระที่บวชใหม่	 และใน 
ธุดงควัตร	๑๓	
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	 ฉะนั้นการบิณฑบาตจึงถือว่าเป็นกิจวัตรส�าคัญของ
พระปฏิบัติ	 พระป่า	 แต่พระอื่นไม่รู้นะ	 พระอื่นเขาอาจจะ
เห็นความส�าคัญต่อการไปรับกิจนิมนต์มากกว่า	 เพราะ
ต้องเอาอกเอาใจศรัทธาญาติโยม	 แต่พระนี้เอาอกเอาใจ
ธรรมมากกว่า	 หลวงตำท่ำนเคยบอกไว้ ถ้ำไม่เกรงธรรม  
ธรรมกแ็หลก ถ้ำไปเกรงใจคน ธรรมก็แหลก เม่ือไม่เกรงใจ
คน ต้องเกรงธรรม	 ถ้าการกระท�ามันขัดกับหลักธรรม	 
อย่าไปท�า	ถึงแม้ว่าจะท�าตามใจของคนอื่น	ก็ให้เกรงธรรม	
อย่าไปเกรงใจ	เพราะถ้าไปเกรงใจแล้วธรรมแหลก	เหน็ไหม	 
ถ้าไม่บณิฑบาต	เดีย๋วก็สัง่อาหารมากินกัน		แล้วผลเป็นยงัไง	 
ก็อ้วนทางกาย	 ส่วนผลทางจิตใจ	 ทางจิตใจก็อ้วนด้วย 
ความโลภ	ความอยาก	ความโกรธต่างๆ	ความหลงต่างๆ	

	 นี่คือเร่ืองของการบิณฑบาต	 หลวงปู่มั่นท่านเป็น
ตวัอย่าง	ตามทีห่ลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัต	ิท่านพยายาม 
บณิฑบาตจนถงึวาระสดุท้ายของชวีติ	พอท่านชราภาพมาก
ไม่สามารถเดินเข้าไปถึงหมู่บ้านได้	 ท่านก็เดินไปครึ่งทาง	 
ชาวบ้านก็ออกมาพบท่านคร่ึงทาง	มาใส่บาตรตรงกลางทาง	 
พอต่อไปท่านไปตรงกลางทางไม่ไหว	 ไปได้แค่หน้าวัด	
ชาวบ้านก็มาใส่ที่หน้าวัด	 ต่อไปท่านไปที่หน้าวัดไม่ไหว	 
กบ็ณิฑบาตบนศาลา	ไปใส่บาตรท่านบนศาลา	ท่านพยายาม
รักษาข้อวตัรอนันีไ้ว้	เพราะท่านเหน็ความส�าคญั	โดยเฉพาะ
ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์	ท่านได้ท�าตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับลกูศิษย์ลกูหา	ถ้าท่านไม่ท�ากจ็ะไม่มกีารพดูเล่าให้เรา 
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ได้ฟังกันในวันน้ี	 พวกเราก็อาจจะไม่เห็นความส�าคัญของ
กิจวัตรในเรื่องการบิณฑบาตได้ 
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ควำมเป็นมำของกำรบิณฑบำต
ของพระวัดญำณสังวรำรำมฯ

	 ขอเล่าเร่ืองการบณิฑบาตสายบ้านอ�าเภอ	ความเป็นมา 
ของการบิณฑบาตของพระวัดญาณฯ	 ในยุคแรกๆ	 มีพระ
จ�านวนน้อยกอ็าศยับณิฑบาตรอบบรเิวณหมูบ้่าน	ชาวบ้าน 
ทีอ่ยูร่อบบรเิวณวดัญาณสงัวราราม	ต่อมามจี�านวนพระเณร 
เพิ่มมากขึ้น	อาหารที่ได้จากบิณฑบาตไม่พอเพียง	สมเด็จ
พระญาณสังวรฯ	 สมเด็จพระสังฆราช	 ก็เลยปรึกษากับ 
คณะสงฆ์	 โดยมีพระอาจารย์หวันเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์	 
พระอาจารย์หวนันีเ้ป็นพระปฏิบตัสิายหลวงปูม่ัน่	เป็นศษิย์
ของพระอาจารย์ขาว	(หลวงปู่ขาว)	วัดถ�้ากลองเพล	สมเด็จ 
ท่านก็เสนอว่า	 ท�าโรงครัวไหม	 พระอาจารย์หวันท่านก็
บอกว่า	 บิณฑบาตดีกว่า	 เพราะพระปฏิบัตินี้ถือธุดงควัตร 
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ข้อบิณฑบาต	แล้วพอดีมีชาวบ้านบ้านอ�าเภอ	โดยหัวหน้า 
คอืผู้ใหญ่อู๋เป็นผู้ใหญ่บ้าน	และเพ่ือนชือ่โยมเลยีบ	สามขีอง 
โยมแมว	 มีศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์หวัน	 
เป็นพระป่าและเป็นผูท้ีส่ัง่สอนให้เขาได้รูจ้กัวธิปีฏบัิตธิรรม	 
พาเขาขึ้นไปสร้างส�านักสงฆ์บนเขาชีโอน	 มีศรัทธาขอ
นิมนต์ให้พระวัดญาณฯ	 ไปบิณฑบาต	 พอดีโยมเลียบนี้ 
กมี็รถโดยสาร	รถสองแถว	กเ็ลยอาสาพาพระไปบณิฑบาต 
ที่บ ้านอ�าเภอ	 น่ีคือท่ีมาของการไปบิณฑบาตที่บ ้าน
อ�าเภอ	 ซึ่งจ�าได้ว่าเริ่มต้นอยู่ประมาณปี	 ๒๕๒๖	 พอดี
ตอนนั้นเราได้มาพักอยู่ชั่วคราวเป็นครั้งแรก	 ก็เลยได้
ประสบได้เห็นเรื่องของการบิณฑบาตสายบ้านอ�าเภอ	
ต่อมาชาวบ้านอ่ืนก็ศรัทธา	 ชาวบ้านชากแง้วก็นิมนต์
ให้ ไปบิณฑบาตชากแง้ว	 ชาวบ้านบางเสร่ก็นิมนต์ ให้
ไปบางเสร่	 ชาวบ้านสัตหีบก็นิมนต์ ให้ ไปบิณฑบาต 
ที่สัตหีบ	ชาวบ้านที่กิโล	๑๐	ก็นิมนต์ให้ไปบิณฑบาต	นี่คือ 
ที่มาของสายบิณฑบาตต่างๆ	 ของวัดญาณฯ	 ที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้	
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พระธรรมเทศนา โดยท่ำนพระอำจำรย์สุชำติ อภิชำโต 
วัดญาณสังวรารามฯ	จังหวัดชลบุรี
วันที่	๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

 การฟังเทศน์ฟังธรรม	การศึกษาธรรมะ	จะท�าให้เรา 

ฉลาด	 ให้ผู้ศึกษาผู้ฟังได้เรียนรู้ ในเรื่องท่ีไม่เคยเรียนรู้

มาก่อน	 เรื่องที่รู้แล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตาม

ล�าดับ	 เรื่องที่พวกเราไม่รู้กันคือเรื่องอะไร	 ก็คือเรื่องที่

เรำมำเกิดกันท�ำไม	 มีใครรู้บ้างไหมว่าเรามาเกิดกันท�าไม	 

มาเกิดแล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงิน

หาทองมายังชพี	แล้วพอมีเงนิทองเหลอืกนิเหลอืใช้กเ็อาไป

หาความสุขกัน	ซื้อข้าวซื้อของ	ท�าอะไรต่างๆ	ที่อยากจะท�า	

นอกนัน้ก็ไปมคีรอบครวั	ไปมสีามไีปมภีรรยา	มบุีตรมธีดิา	

แล้วก็ต้องมาด้ินรนต่อสู้กับการมีครอบครัวอีก	 แล้วพอ
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สามารถเลีย้งดคูรอบครวัได้	มีก�าลงัมีฐานะด	ีก็ไปหาเงนิทอง 

มาเพิ่มมากขึ้น	 หรือถ้าอยากจะมีอ�านาจวาสนาก็ไปหา 

ต�าแหน่งอะไรต่างๆ	 ไปเป็นผู้บริหารของประเทศในระดับ

ต่างๆ	ตั้งแต่ผู้ ใหญ่บ้าน	ก�านัน	ขึ้นไป	นายอ�าเภอ	ผู้ว่าฯ	

แล้วก็ไปเป็นรฐัมนตร	ีไปเป็นนายกรฐัมนตร	ีไปเป็นผูแ้ทน-

ราษฎร	นีค่อืสิง่ต่างๆ	ท่ีพวกเราท่ีมาเกิดกันน้ีมาท�ากนั	ก็ได้

สุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป	 แล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่	

เจ็บ	ตายไป	แล้วสิ่งต่างๆ	ที่หามากันได้แทบเป็นแทบตาย 

กสู็ญหายไปหมด	ส่วนผู้ตายก็ไม่รูเ้หมือนกันว่าจะไปไหนต่อ 

หรือไม่	ขึ้นอยู่กับว่ามีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณหรือไม่	 

ผู้ที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ	 ก็คิดว่าพอ 

ร่างกายตายแล้ว	ชีวิตของตนก็สิ้นสุดลง	ไม่มีอะไรตามมา

ต่อไป	ในเมือ่ร่างกายเป็นตวัตนเป็นตวัเรา	เมือ่ร่างกายมนั

สิ้นสุดลง	เราก็ต้องสิ้นสุดลงไปกับร่างกาย	นี่คือความเห็น 

ของผู ้ที่ไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณ	 ส่วนอีกพวกหนึ่งนี้มี

ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ	 เชื่อว่าจิตนี้ไม่ได้ตายไป

กับร่างกาย	 จิตนี้มาเกาะกับร่างกายตอนที่มีการก่อร่าง

สร้างตัวของร่างกายขึ้นมา	 แล้วพอร่างกายคลอดออกมา 

เจริญเติบโต	 ก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปท�ามาหากิน	 

ไปหาลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	ไปหาความสขุต่างๆ	จากรปู	เสยีง	

กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 ชนิดต่างๆ	 พวกน้ีก็เชื่อว่าหลังจาก 

ท่ีร ่างกายตายไปแล้ว	 จิตวิญญาณน้ีไม่ได้ตายไปกับ
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ร่างกาย	 จิตที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ	 นี้ 

กจ็ะเป็นดวงวญิญาณไป	แล้วดวงวิญญาณน้ีก็จะไปสูงไปต�า่	 

ไปสุขไปทุกข์	 ไปดีไปชั่ว	 ก็ขึ้นอยู่กับอ�านาจของบุญบาป 
ที่ได้ท�าไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่	 นี่คือความเห็นของผู้ที่เชื่อใน
เรื่องของจิตวิญญาณ

	 ผู ้ที่มีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณก็จะคิดถึง
เรื่องการท�าบุญ	 การท�าบาป	 ก็จะพยายามท�าบุญเพราะ
เช่ือว่าการท�าบุญนี้จะน�าความสุขความสบายมาให้กับ
จิตวิญญาณเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว	 จะพยายามไม่ 
ท�าบาป	เพราะถ้าท�าบาปแล้วจติวญิญาณกจ็ะทกุข์ยากล�าบาก	 
หลังจากทีจ่ติวญิญาณไม่มร่ีางกายแล้วกเ็ป็นโลกทพิย์น่ีเอง
ท่ีเป็นทีอ่ยู่ของจติวญิญาณ	โลกทพิย์นีก็้มส่ีวนทีม่คีวามสุข 
กเ็รยีกว่าสวรรค์ชัน้ต่างๆ	ซกีทีม่ทีกุข์กเ็รยีกว่าอบาย	ผูท้ีท่�า 
บาปมากกว่าท�าบุญก็ต้องไปรับผลบาปที่อบาย	 ส่วนผู้ที่
ท�าบุญมากกว่าท�าบาปก็จะไปอยู่ในซีกของสวรรค์	 ไปเป็น
เทพชัน้ต่างๆ	จนกว่าอ�านาจของบุญและบาปน้ีหมดก�าลังลง	 
ก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่	 แล้วก็กลับมาเป็น 
มนษุย์ใหม่	มาท�ามาหากนิมาเลีย้งปากเลีย้งท้องมาดิน้รน 
ต่อสู้มาหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้อีกรอบหนึ่ง	

 นี่คือความเชื่อของพวกที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณว่า

ตายแล้วไม่สูญ	 ตายแล้วยังจะต้องไปต่อตามอ�านาจของ

บุญหรือของบาป	แล้วพอพ้นจากอ�านาจของบุญหรือบาป
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ค�ำตอบของชีวิต
ก็คือเกิดมำเพ่ืออะไร 

เกิดมำเพ่ือหยุดกำรเกิด
และกำรจะหยุดกำรเกิดได้

ก็ต้องสร้ำงบำรมี
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ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่	 แล้วก็มาท�าอย่างเดิมอีก	

นี่คือความเช่ือของพวกท่ีเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณในระดับ 

ที่เรียกว่าปุถุชน	 คือผู้ท่ีไม่รู ้ว ่าจิตวิญญาณนี้สามารถ

พัฒนาให้ขึ้นสูงไปกว่าระดับของปุถุชนได้	 คือระดับของ

พระอริยบุคคล	 เรื่องระดับของพระอริยบุคคลนี้ก็ต้องรอ

ให้มีคนฉลาดมาค้นพบเรื่องระดับจิตของพระอริยบุคคล	

บุคคลน้ันก็คือพระโพธิสัตว์	 คือผู้ที่ได้บ�าเพ็ญบารมีต่างๆ	

มาจนแก่กล้าพอที่จะมองทะลุเมฆหมอกของโมหะอวิชชา

ที่ปิดบังไม่ให้เห็นระดับจิตของพระอริยบุคคล	ก็จะได้ตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา	 ผู้ที่รู้ว่าจิตน้ีนอกจากระดับปุถุชน

ที่เวียนว่ายตายเกิดในไตรภพแล้วน้ี	 ยังมีจิตที่สูงกว่าจิตที่

ต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพคือจิตของพระอริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป	 พระโสดาบัน	 พระสกิทาคาม	ี 
พระอนาคาม	ีพระอรหันต์	นีค่อืระดบัจติของพระอรยิบคุคล 
ที่อยู่สูงกว่าจิตของปุถุชน	 เพราะว่าเป็นจิตท่ีสามารถหลุด
ออกจากการดงึดดูของวฏัสงสาร	ของไตรภพ	ของโลกแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้	 หลุดออกไปตามขั้นตามล�าดับ	
ขั้นท่ี	 ๑	 คือข้ันพระโสดาบัน	 ท่านก็หลุดภายใน	 ๗	 ชาต ิ
เป็นอย่างมาก	ท่านยังไม่ได้หลุดทันทีทันใด	ท่านเริ่มหลุด
ออกไป	 ท่านได้ลดโอกาสที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน
ไตรภพเหลือไม่เกิน	 ๗	 ชาติเป็นอย่างมาก	 แล้วพอท่าน 
ยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับท่ี	 ๒	 ของพระอริยบุคคล	 คือขั้น
พระสกิทาคามี	 จิตของท่านก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิด
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ในกามภพเพียงชาติเดียว	 แล้วพอยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับ 
ที่	 ๓	 ได้	 จิตก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพ	 
แต่จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพ	แล้วพอได้ขั้นที่	๔	คือ
ขั้นพระอรหันต์	จิตก็จะหลุดออกจากไตรภพอย่างสมบูรณ์	
ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพ	ในรูปภพ	และ
ในอรูปภพอีกต่อไป	 ไปอยู่ที่พระนิพพาน	ซึ่งเป็นที่อยู่ของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

	 นี่คือระดับที่จิตทุกดวงสามารถที่จะยกระดับพัฒนา
ขึ้นไปจากระดับปุถุชนให้ขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลได้	 
แต่การที่จะขึ้นไปได้นี้จะต้องมีผู้บอกทาง	ต้องมีผู้มาตรัสรู้
อริยธรรมคืออริยสัจ	๔	ที่จะเป็นเครื่องมือที่จะปลดเปลื้อง
จิตของปุถุชนนี้ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของไตรภพได้	 
กจ็ะหลดุไปเป็นข้ันๆ	ขัน้โสดาบนั	ขัน้สกิทาคาม	ีขัน้อนาคามี	 
และขั้นอรหันต์	ตามขั้นของการปฏิบัติ	อันนี้ต้องมีศาสนา
พทุธ	ต้องมคี�าสัง่ค�าสอน	มพีระพทุธเจ้าหรอืมพีระอริยสงฆ์ 
สาวกเป็นผู้ชี้บอกทาง	 ถ้ามาเกิดในยุคท่ีไม่มีพระพุทธ	 
พระธรรม	 พระสงฆ์	 อยู ่ในโลกน้ีก็จะไม่มีวันรู ้ ได้ด้วย
ตนเองว่าจิตวิญญาณของตนน้ีจะหลุดออกจากไตรภพ
ได้อย่างไร	 แต่พอได้มาเกิดในยุคท่ีมีพระพุทธศาสนา	 
มีพระพทุธเจ้าหรอืมพีระธรรมค�าสอน	หรอืมพีระอรยิสงฆ์ 
สาวกองค์ใดองค์หนึ่ง	 ก็จะสามารถเรียนรู้วิธีที่จะยกระดับ 
จิตให้สูงข้ึนให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดได้	ส�าหรับผู้ที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา 
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อย่างพวกเรานี้	 พวกเราจึงมีค�าตอบของค�าถามที่ยาก 
ต่อการหาค�าตอบว่าเกิดมาท�าไม	 ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา 
ก็จะหาค�าตอบไม่ได้	 ก็จะต้องอยู่ไปท�าไปตามความรู้สึก 
นึกคิด	 ความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนก็คือการหาความสุข
จากสิ่งต่างๆ	 ที่มีอยู่ในโลกนี้	 เช่น	 ลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 
และรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ	แต่ก็หาได้
ในกรอบจ�ากัด	 ในกรอบของความสามารถของร่างกาย	
พอร่างกายเจ็บ	 ร่างกายแก่	 ร่างกายตาย	ก็จะไม่สามารถ
หาความสขุได้	กจ็ะเป็นช่วงท่ีจะต้องเจอกับความทกุข์	ดงันัน้ 
เมื่อเห็นความเป็นจริงของชีวิตเราแล้วพบว่าเมื่อเกิด
มาแล้วถ้ามามีร่างกาย	 นอกจากจะมีความสุขผ่านทาง 
ร่างกายแล้ว	ก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาด้วยทุกคน	ไม่ว่า 
จะเกิดมารวยหรือจน	 มาใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตาม	 ทุกคน 
จะต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่	 ของความเจ็บ	 
ของความตาย	ของการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักกัน	และ
ต้องมาทกุข์กบัภยัต่างๆ	ทีม่ารงัควานทีม่าท�าให้จติใจนีต้้อง
ทุกข์อยู่เรื่อยๆ	ดังนั้นการมาเกิดนี้จึงเป็นการมาเจอความ
ทกุข์มาหาความทุกข์กัน	ผู้ทีไ่ม่อยากจะเจอความทกุข์นีรู้ว่้า 
ต้องไม่มาเกิดเท่านัน้คอืพระพทุธเจ้ากบัพระอรหนัตสาวก-
ทั้งหลาย	 ท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านแล้วว่าการเกิดนี้ 
เป็นทุกข์	 เกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 การพลัดพรากจากกันน้ี 
เป็นทกุข์	ถ้าเกดิแล้วเจอความแก่	เจอความเจบ็	เจอความตาย	 
เจอการพลัดพรากจากกันทุกคน	ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง
ไม่มาเกิดเท่านั้น	 น่ีก็จะได้ค�าตอบจากพระพุทธศาสนาว่า
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เกิดมาท�าไม	 เกิดมาเพื่อดับทุกข์นั่นเอง	 การที่จะดับทุกข์ 
ต้องไม่กลับมาเกิดเท่าน้ันเอง	 น่ีแหละคือค�าตอบของ
ค�าถามที่คนบางคนอาจจะถามว่าเกิดมาท�าไม	เกิดมาแล้ว
เด๋ียวกต้็องตายไป	ท�าอะไรได้มากได้น้อยเท่าไร	พอตายไปก็
หายไปหมด	พอตายไปก็ไม่รูจ้ะเกิดอะไรขึน้ต่อมา	ผูท้ีไ่ม่เชือ่
เรื่องจิตวิญญาณก็คิดว่าตายไปแล้วก็สูญจบ	 ผู้ที่เชื่อเร่ือง
จิตวิญญาณก็เชื่อว่าไปต่อ	ไปสวรรค์	ไปนรก	ตามอ�านาจ
ของบุญของบาป	 แต่ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธ	 พระธรรม	 
พระสงฆ์	 ก็จะได้ความรู้เพ่ิมเติมว่าตายไปแล้วน้ีไม่สูญ	 
ตายไปแล้วนอกจากการไปนรกไปสวรรค์	ยังมีทีไ่ปอกีทีห่นึง่ 
คือพระนิพพาน	 คือที่ๆ	 ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย 
อกีต่อไป	เป็นที่ๆ 	ดทีีส่ดุของจติวญิญาณของสตัว์โลกทกุชนดิ	 
ถ้าตราบใดยงัมกีารเกิดอยู่ในไตรภพอยู	่ตราบน้ันกย็งัต้อง
มีการแก่	 การเจ็บ	 การตายอยู่เสมอ	 แต่ถ้าสามารถที่จะ 
หลดุออกจากไตรภพได้	สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้	จติก็ 
จะไม่ต้องกลับมาเจอกับการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	อีกต่อไป

	 ดังน้ันถ้าได้ศึกษาค�าสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว	
ก็จะได้ค�าตอบว่าการมาเกิดน้ีก็เพื่อมาหยุดการเกิดนี่เอง	
เพราะการเกิดเป็นทุกข์	ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์	ถ้ายังหยุด
การเกิดไม่ได้ก็จะต้องเจอความทุกข์ไปเรื่อยๆ	 เพราะพอ
ตายไปแล้วกจ็ะต้องกลบัมาเกดิใหม่อกี	เพียงแต่ว่าจะเกดิช้า 
เกิดเร็วก็ขึ้นอยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้ท�าไว้ว่ามากหรือน้อย	
ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วถึงจะกลับมาเกิดใหม่	 



38  

พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกาย	 มาทุกข์กับภัย
ต่างๆ	ทุกข์กับความแก่	ความเจ็บ	ความตายต่อไป	แต่ถ้า 
ได้มาพบกบัพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ก็จะได้รู้จกัวธิทีีจ่ะ
ท�าให้ดวงวญิญาณคอืจติใจไม่ต้องกลบัมาเกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	 
อกีต่อไป	และรู้ว่าวธิทีีจ่ะท�าให้การไม่กลบัมาเกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย 
นี้ท�าอย่างไร	ก็คือต้องท�าลายเหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับ
มาเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	นั่นเอง	เหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับ
มาเกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	ก็คือตณัหำ ๓ ประกำรด้วยกนั	เรียกว่า	 
กำมตัณหำ	 ความอยากในกาม	 ก็จะดึงจิตวิญญาณให้มา
เกิดในกามภพ ภวตัณหำ	ความอยากมีภวะที่สงบสุข	ก็จะ
ดึงจิตวิญญาณให้มาเกิดในรูปภพ วิภวตัณหำ	ความอยาก
ทีม่คีวามสุขโดยไม่มอีะไร	ก็จะท�าให้จิตวิญญาณกลบัมาเกดิ
ในอรูปภพ	มี	๓	ภพด้วยกันในไตรภพ	

	 การที่จะท�าให้ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพนี้ก็ต้อง
ท�าลายตัณหาทั้ง	๓	นี้ให้ออกไปจากใจให้ได้และเครื่องมือ 
ท่ีจะท�าลายนี้	 พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบ�าเพ็ญมาเป็นเวลา
อันยาวนานท่ีเรียกว่า	 บำรมี ๑๐ พระโพธิสัตว์	 คนที่ 
ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีใครสอน	
ต้องไปบ�าเพ็ญบารมีด้วยตนเองในแต่ละภพแต่ละชาติ
ที่มาเกิด	อย่างที่เราคงได้ยินเรื่องพระเจ้า	๑๐	ชาติ	นี่คือ 
ชาติต่างๆ	 ที่พระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าของ 
พวกเรานี้ได้ทรงบ�าเพ็ญบารมีชนิดต่างๆ	 เช่น	 ไปเกิด
เป็นพระมหาชนกก็ต้องบ�าเพ็ญวิริยบารมี	 ไปเกิดเป็น 
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พระเวสสันดรก็บ�าเพ็ญทานบารมี	 ดังน้ันผู้ที่ต้องการที่จะ
ยตุกิารเวยีนว่ายตายเกดิจ�าเป็นทีจ่ะต้องบ�าเพญ็บารมต่ีางๆ	
เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้บ�าเพ็ญมา	 เพราะถ้ามี
บารมีครบ	 ๑๐	 ประการ	 บารมีเหล่านี้จะมีอ�านาจที่จะมา
ท�าลายความอยากท้ัง	๓	ประการ	ความอยากทีจ่ะดงึจติใจให้
มาเกดิในไตรภพได้	ความอยากในกาม	ความอยากมคีวาม
สุขจากความสงบ	 ความอยากมีความสุขจากความสงบ
ที่เกิดจากความว่างเปล่า	 อันน้ีต้องท�าลายมันด้วยบารมี
ต่างๆ	ดังนั้นค�าตอบของชีวิตก็คือเกิดมาเพื่ออะไร	เกิดมา 
เพื่อหยุดการเกิดและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องสร้าง
บารม	ีจงึเป็นทีม่าของคนต่างๆ	ท่ีสร้างบารมีกัน	คนบางคน 
ก็สร้างเมตตาบารมี	 บางคนก็สร้างทานบารมี	 บางคน 
ก็สร้างศีลบารมี	 บางคนก็สร้างเนกขัมมบารมี	 บางคน
ก็สร้างอุเบกขาบารมี	 บางคนก็สร้างปัญญาบารมี	 นี่คือ
บารมีต่างๆ	 ที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์	 เพราะถ้าได้
บารมีเหล่านี้แล้วก็จะมีก�าลังที่จะหยุดความอยาก	 ท�าลาย
ความอยากทั้ง	 ๓	 ที่เป็นตัวที่คอยดึงจิตใจให้กลับมาเกิด	
แก่	 เจ็บ	ตาย	 ในไตรภพอยู่เรื่อยๆ	 ได้	และการที่จะสร้าง
บารมเีหล่านีไ้ด้กจ็�าเป็นจะต้องมบีารมสีนบัสนุน	เครือ่งมอื 
สนบัสนนุคอือธษิฐานบารม	ีสจัจบารม	ีวิรยิบารม	ีและขนัต-ิ
บารมี	 ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ก็จะไม่มีก�าลังที่จะไปสร้าง
เมตตาบารม	ีทานบารม	ีศลีบารม	ีและบารมอีืน่ๆ	ได้	จ�าเป็น
จะต้องมีอธิษฐานก่อน	 อธิษฐานคืออะไร	 คือความตั้งใจ	 
หรือความตั้งเป้าหมายของชีวิต	ชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อสร้าง
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บารมต่ีางๆ	ต้องต้ังเป้าหมายเอาไว้	จะตัง้เป้าหมายจะสร้าง
ทานบารมี	เช่นจะใส่บาตรทุกวัน	อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการ
ตั้งเป้าหมายเพื่อจะสร้างบารมี	 ต้องมีความตั้งใจก่อน	 
ถ้าไม่มีความต้ังใจก็จะปล่อยให้ ใจไหลไปตามอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด	 วันไหนอยากจะใส่บาตรก็ใส่	 วันไหน 
ไม่อยากจะใส่บาตรก็ไม่ใส่	 บางวันขี้เกียจ	 บางวันไม่อยาก
จะลุกขึ้นมาใส่บาตรก็ไม่ใส่	 แต่ถ้ามีอธิษฐานมีความตั้งใจ 
ว่าจะใส่บาตรทุกวัน	 ยกเว้นไม่มีเงินท่ีจะซ้ือข้าวใส่	 หรือ 
เจ็บไข้ได้ป่วย	คอืถ้าเป็นเหตสุุดวิสยันีท้�าไม่ได้เท่านัน้	แต่ถ้า
ท�าได้นี้จะต้องท�าให้ได้	 น่ีคือเป้าหมายของการสร้างบารม	ี
เราต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาในใจของเราว่าต่อไปนี้เราจะท�า	
เราจะสร้างบารมีชนิดน้ันชนิดน้ีขึ้นมา	 แล้วการที่จะท�าให้
การตั้งเป้าหมายของเราไม่ล้มเหลว	 เราก็ต้องมีสัจจบารมี	
สจัจะกค็อืความจรงิใจ	ไม่หลอกลวงตวัเอง	ไม่ใช่ตัง้เป้าหมาย 
ไว้แล้วก็ท�าเป็นลืมไป	 ถึงเวลาใส่บาตรก็ลืมไป	 น้ีแสดงว่า 
ไม่มีความจริงใจ	พอตัง้แล้วลมืกเ็หมอืนกับไม่ได้ตัง้ก็ไม่ได้ท�า	 
ไม่ได้สร้างบารมีตามท่ีควรจะสร้างกัน	 ฉะน้ันผู้ที่จะสร้าง
บารมีนี้นอกจากต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจแล้วก็ต้องมี
สัจจะ	 คือความจริงใจ	 เพื่อที่จะได้ท�าให้การตั้งอธิษฐานนี้
แน่วแน่มั่นคง	ไม่ล้มเหลว	

	 เรามักจะได้ยินค�าสองค�านี้ไปควบคู ่กัน	 ตั้งสัจจ- 
อธิษฐาน	 มีสัจจะในการต้ังอธิษฐานของเราว่าจะท�าอะไร 
กต้็องท�าตามทีไ่ด้ตัง้ไว้	ถงึจะเรยีกว่าสจัจะ	ถ้าตัง้แล้วถึงเวลา
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เปลี่ยนใจ	 เช่น	 ขอเอาเงินน้ีไปเที่ยวก่อน	 วันหลังค่อยมา 
ใส่บาตร	เปลี่ยนใจ	ถ้ามีสัจจะแล้วไม่เปลี่ยนใจ	ตั้งแล้วต้อง
ท�าตามที่ตั้งใจไว้	 เหมือนคนบางคนนี้เวลาไปบนบานกับ 
พระนีก้เ็หมอืนกนั	ถ้าหายจากโรคภยัไข้เจบ็จะมาบวช	๓	เดอืน	 
พอหายแล้วลืมหรือว่าขอผ่อนขอต่อรองทีหลัง	มาขอบวช 
ทีละอาทิตย์ได้มั้ย	 ผ่อนส่งได้ไหม	 เวลาตั้งสัจจะเราพูด
อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าว่าจะขอผ่อนส่ง	 หรือว่าเราจะบวช	
๓	เดอืน	แต่พอถึงเวลาเข้าจรงิๆ	มาขอผ่อนส่ง	ขอบวชเป็น
ผ้าขาวแทนได้ไหม	ไม่บวชเป็นพระได้ไหม	ก็เรื่องของคุณ	 
คุณเป็นคนตัง้เงือ่นไขเอง	แล้วคณุไปเปลีย่นเงือ่นไข	คณุก ็
ไม่มีสัจจะ	คุณก็โกหกหลอกลวงตัวเอง	อย่างนี้คุณก็จะท�า
อะไรไม่ส�าเรจ็	ฉะนัน้เวลาคณุต้ังสจัจะต้ังเง่ือนไขขึน้มาแล้ว	
คุณต้องท�าตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้	เรียกว่าการมีสัจจะ	

	 เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่น่ังอยู ่ใต้ โคนต้นโพธิ	์
พระองค์ตั้งสัจจอธิษฐาน	 อธิษฐานไม่ได้ขอให้ตรัสรู ้	
อธษิฐานว่าขอให้ภาวนาเจริญสมถภาวนา	วิปัสสนาภาวนา	
จนกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นจนกว่าจะดับความทุกข์ที่
มีอยู่ในใจให้หมดไปได้	 ถ้ายังไม่บรรลุ	 ถ้าเลือดในร่างกาย 
มันจะเหือดแห้งก็จะปล่อยให้มันเหือดแห้งไป	 แต่จะไม่ลุก
จากท่ีนั่งอันนี้ไปเป็นอันขาด	 จะลุกก็ต่อเมื่อได้พบสิ่งที่
ต้องการแล้ว	 คือได้ตรัสรู้ถึงพระนิพพานแล้ว	 ได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ต่างๆ	 แล้วเท่านั้น	 นี่แหละคืออ�านาจของ
สัจจอธิษฐาน	ถ้าเราไม่มีสัจจอธิษฐาน	ชีวิตเราก็จะโลเลไป 
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เหมอืนกบัเรอืทีไ่ม่มหีางเสอื	สงัเกตด	ูถ้านัง่เรอืไม่มหีางเสอื	 
เราก็จะบังคับมันไม่ได้	ไม่มีหางเสือ	ไม่มีพายไว้คอยบังคับ	 
มันก็จะไหลไปตามกระแสน�้า	 แต่ถ้าเรามีหางเสือ	 มีพาย	 
เราก็สามารถบงัคับให้เรือไหลไปตามทิศทางท่ีเราต้องการได้	 
ถึงแม้จะย้อนทวนกระแสของกระแสน�้าก็ยังท�าได้	 แต่ถ้า 
ไม่มีหางเสือ	 ไม่มีพายไว้คอยบังคับเรือ	 เราก็จะต้อง
ไหลไปตามกระแสน�้า	 ฉันใด	 ใจก็เหมือนกัน	 ถ้าใจไม่มี
สัจจอธิษฐาน	 ใจก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่
เปลี่ยนไปเปล่ียนมา	 สามวันดีสี่วันไข้	 เวลาอารมณ์ดีก็
ท�าดีกัน	 เวลาอารมณ์ร้ายก็ท�าเรื่องราวต่างๆ	 ให้วุ่นวาย 
ไปหมด	อนันีก้จ็ะไม่ไปในทศิทางใดทิศทางหนึง่	ท�าบญุบ้าง 
ท�าบาปบ้าง	 ยังสลับกันไปสลับกันมาอยู่	 ก็จะไม่มีทาง
ที่จะออกจากไตรภพได้	 จะออกจากไตรภพไปได้นี้ต้อง
ท�าความดีอย่างเดียว	 ๑๐	 ประการ	 ๖	 ประการด้วยกัน	 
คือ	 เมตตาบารมี	 ทานบารมี	 ศีลบารมี	 เนกขัมมบารม	ี
อุเบกขาบารมี	ปัญญาบารมี	ตามล�าดับด้วย	เพราะบารมี
เหล่าน้ีเหมือนบนัได	มคีวามยากง่ายต่างกัน	และต้องพึง่พา
อาศัยกัน	 บารมีอันแรกที่ต้องท�าก่อนที่เราจะท�าบารมี 
เหล่านี้	 นอกจากมีอธิษฐาน	 สัจจะแล้ว	 ก็ต้องมีวิริยะ	 
ความขยันหมั่นเพียร	 พอตั้งใจแล้ว	 มีสัจจะแล้ว	 แต่ท�า
แบบทีละเล็กทีละน้อย	 ไม่มีความขยัน	 อันนี้ก็จะไปไม่ถึง
เป้าหมาย	เพราะเดี๋ยวตายก่อน	ต้องมีวิริยะ	มีความเพียร	
บางท่านเพยีรแบบเนสัชชกิเลย	ถอื	๓	อริยิาบถ	เพ่ือทีจ่ะได้
ไปถึงจดุหมายปลายทางให้เรว็ทีส่ดุ	ไม่อยากจะเสยีเวลาให้
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กบัการหลับนอน	การถอือริยิาบถนีเ้พือ่ทีป้่องกันไม่ให้นอน
มากเกนิไป	เพราะว่าถ้าเอนหลังนอนแล้วเดีย๋วมนัหลับยาว	
ก็ขอหลับอยู่ในท่าน่ัง	 ท่าเดิน	 หรือท่ายืนน้ี	 มันก็จะหลับ 
ไม่นาน	 ถ้านั่งหลับเดี๋ยวคอพับ	 สักพักมันก็เมื่อยคอแล้ว	
เดี๋ยวมันก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้ว	 ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องลุก
ต้องต่ืนแล้ว	 แต่ถ้านอนน้ีนอนยาว	 ๕-๖	 ชั่วโมง	 ๗-๘	
ชั่วโมงได้	ส�าหรับผู้ที่มีวิริยบารมีนี้จะเร่งความเพียรตลอด
เวลา	 เพราะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ	 เพราะรู้ว่าชีวิตนี้
ไม่แน่นอน	จะตายเมือ่ไรนีไ้ม่มใีครรู	้จะมเีหตกุารณ์ทีจ่ะมา
ท�าลายชีวตินีใ้นอนาคตน้ีไม่มใีครรูว่้าจะมีอะไรมา	อย่างโรค
ระบาดที่มีในตอนนี้ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีมาก่อน	 อยู่ดีๆ	 
มนักม็าหาเรากนั	ฉะนัน้ถ้าคนท่ีไม่ประมาทก็จะเร่งความเพยีร 
อยูต่ลอดเวลา	กต้็องมวีริยิบารมสีนบัสนนุสจัจะกบัอธษิฐาน
บารมี	 แล้วนอกจากวิริยบารมีแล้ว	 เวลาเร่งความเพียร 
มันก็จะต้องเจอกับอุปสรรคเก่ียวกับความทุกข์ยากล�าบาก	
ก็ต้องมีขันติบารมีมาช่วย	 ถ้าไปเจอก�าแพง	 ไม่มีขันติที่จะ
เอาหัวชนก�าแพง	ไม่มีความอดทน	ก็หยุดชะงักอยู่ตรงนั้น	
ไปไม่ได้	แต่ถ้ามีขนัตมิคีวามอดทน	เดีย๋วกฟั็นฝ่าอปุสรรค
ที่ขวางกั้นได้	เพราะถ้ามีความอดทนแล้วจะไม่มีค�าว่าถอย	
จะไม่มีค�าว่ายอมแพ้	จะสู้ไม่ถอยนั่นเอง		

	 นี่คือผู้ที่จะสร้างบารมีที่จะสร้างบารมีต่างๆ	นี้	จ�าเป็น
ต้องใช้เครือ่งมอื	๔	ชนดินีเ้ป็นเครือ่งมอืบารม	ี๔	ชนดินี	้คอื	
อธษิฐานบารม	ีตัง้เป้า	สจัจบารม	ีความจรงิใจกบัการตัง้เป้า	 
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วิริยบารมี	 ความขยันหมั่นเพียรที่จะท�าตามที่ตั้งเป้าไว	้
ขันติบารมี	 มีความอดทนต่อสู้กับความยากล�าบากที่เป็น
อปุสรรคของการด�าเนิน	พอมบีารมทีัง้	๔	น้ีแล้วกส็ามารถ
ที่จะเจริญเมตตาบารมีได้	 ท�าเจริญเมตตาบารมีก่อน	
เพราะว่าเมตตาบารมีน้ีเรามีกันอยู่แล้วในใจของพวกเรา 
ทกุคน	เพียงแต่ว่าเมตตาของเรายงัไม่ครอบคลมุเท่านัน้เอง	 
ยังเป็นเมตตาแบบเลือกอยู่	 คนไหนที่เรารักเราชอบเรา
เมตตาเขา	แต่คนไหนท่ีเราเกลยีดเราชังน้ี	เราเมตตาไม่ออก	 
ฉะน้ันเราก็ต้องมาแก้ตรงน้ีเท่านั้นเอง	 ส่วนท่ีเรามีแล้ว
เราก็ท�าต่อไป	 เราก็มีความเมตตากับคนที่เรารักคนที่เรา
ชอบอยู่แล้ว

 ฉะนั้นการสร้างความเมตตามันไม่ยาก	เรามีอยู่แล้ว	

เพียงแต่ต้องขยายให้มันกว้างออกไป	 ต้องเมตตากับคน

ที่เราไม่ชอบให้ได้	 เช่นคนที่ท�าให้เราโกรธท�าให้เราเสียใจ	

เราก็ต้องใช้การให้อภัย	 คือการไม่จองเวร	 เป็นการท�าให้

เราสามารถแผ่เมตตาให้กับเขาได้	 ถ้าเรายกโทษให้เขาได้	

ไม่จองเวรจองกรรม	เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขา	เราก็จะ

มีความเมตตากับเขาได้	 แล้วถ้าตอนนี้เขาตกทุกข์ได้ยาก

ล�าบาก	 ถึงแม้ว่าเขาอาจจะท�าอะไรให้เราโกรธให้เราเสียใจ	

แต่ถ้าเราให้อภัยเขาแล้ว	 เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาให้

ความสุขกับเขา	นี่คือข้อที่	๑	ที่เราท�ากัน	เพราะมันไม่ต้อง

มีอะไร	มันมีอยู่ในใจของเรา	เรามีเมตตาอยู่แล้ว	เพียงแต่
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พัฒนาหรือขยายให้มันใหญ่โตขึ้น	 ให้มันกระจายไปเป็น 

สัพเพ สัตตำ	ให้ได้	สพัเพ	สตัตา	แปลว่าอะไร	สตัว์ทัง้หลาย

ทั้งปวง	สัตว์นี้ไม่หมายถึงสัตว์เดรัจฉาน	หมายถึงสัตว์โลก 

ที่เวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ	 ก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิด	
เทวดาก็เป็นสัตว์อย่างหน่ึง	 พรหมก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง	
พระอริยบุคคล	ยกเว้นพระอรหันต์ก็ยังเป็นสัตว์อย่างหนึ่ง	
หรือมนุษย์ก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง	 สัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์ 
อย่างหนึง่	พวกภตูผปีีศาจ	เปรต	ผต่ีางๆ	ก็เป็นสตัว์อย่างหนึง่	 
เราต้องแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง	 เรียกว่า	
สัพเพ	สตัตา	จะสตัว์สนุขั	จะสตัว์เดรจัฉาน	ก็ให้ความเมตตา
กบัเขา	ถ้าช่วยเหลอืเขาได้กช่็วยเหลอืเขา	บางทเีขาตกทกุข์
ได้ยากล�าบาก	 เช่น	 ไปปล่อยนกปล่อยปลาน้ีก็เป็นการ 
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แผ่เมตตา	เป็นการเจรญิเมตตาบารม	ีสพัเพ	สตัตา	ไม่เลอืก 
เฉพาะท�ากับคนที่เรารัก	ท�ากับคนที่เป็นลูกหลานเราเป็น
ครอบครัวเรา	แต่เราท�ากับคนที่เขาเดือดร้อน	หรือท�ากับ 
ศัตรูของเรา	 คนที่เราเคยเกลียดเขา	 เราก็เปลี่ยนเสีย	 
ยกอภัยให้เขาไป	 แล้วพอมีเหตุการณ์ท่ีจะต้องไปให้ความ
เมตตากับเขาก็ไป	 เช่น	วันเกิดเขาก็เอาของขวัญไปให้เขา 
ซะหน่อย	 ถ้ายังอยู่ร่วมกัน	 ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่	 
ต้องพบปะกัน	 ก็ให้แผ่เมตตาต่อกัน	 นี้ข้อที่	 ๑	 เพราะว่า 
ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างข้อที่	 ๒	 ได้	 คือ	
ทานบารมี	 ทานบารมีก็คือการให้	 การแบ่งปัน	 ธรรมดา
เราก็จะให้คนที่เรารักเราชอบ	 ยินดีวันเกิดคนที่รักนี้	 
ซื้อข้าวของมาให้เขา	ซื้อโค้กซื้อเค้กมาให้เขาเป่า	เพราะเรา 
รักเขา	 เรามีความเมตตากับเขา	 แต่ถ้าต่อไปเรามีสัพเพ	 
สัตตา	เราเมตตาต่อคนทกุคน	สตัว์ทกุชนดิ	ถ้าเรามโีอกาส 
ท่ีจะต้องให้ทานกับผู ้ ใด	 เราก็จะให้ ได้อย่างไม่มีความ
รู ้สึกตะขิดตะขวงใจ	 เราก็จะสามารถท�าทานได้อย่าง 
กว้างขวาง	ไม่เลือกจ�าเพาะเจาะจง	บางคนเลือกจะท�าทาน
กับพระ	 ท�าบุญกับพระ	 แต่ถ้ากับขอทานกับคนยากไร้
ก็ไม่ท�า	 เพราะคิดว่าไม่ได้บุญ	 อันน้ีเป็นความเข้าใจผิด	
การท�าทานไม่ว่าจะท�ากับใครนี้ได้บุญทั้งนั้น	 คือได้ความ
สุขใจ	 โดยเฉพาะท�าแบบที่เราชอบ	 เราชอบสุนัขเราก็ท�า
กับสุนัข	 เวลาเห็นสุนัขเขาได้รับความสุขจากเรา	 เราก็จะ
มีความสุข	 ถ้าเราชอบไถ่ชีวิตของวัวควาย	 เราก็ไปไถ่ชีวิต 
ให้เขา	เวลาเห็นเขาได้มชีวิีตอยู่ต่อก็ท�าให้มคีวามสุขใจขึน้มา	 
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แต่ถ้าเราชอบสร้างโบสถ์ก็ไปสร้างโบสถ์ก็ได้	 เห็นโบสถ ์
แล้วสวยงาม	 เห็นทีไรก็มีความสุขใจ	 ก็ท�าไปได้ทั้งนั้น	 
นี่คือทานบารมีที่จะตามมาจากเมตตาบารมี	 ถ้าไม่มี
เมตตาบารมี	 มันจะท�าไม่ออก	 มันเกลียดคนนั้นเกลียด
คนนี	้เกลียดส่ิงนัน้เกลยีดสิง่นี	้มนัก็ไม่ท�า	แต่พอมเีมตตา 
กบัสรรพสตัว์แล้ว	ไม่เกลยีดใคร	ไม่ชงัใคร	คดิว่าเป็นเพือ่น 
เกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 ด้วยกัน	 ถ้าเป็นนักโทษก็เหมือนอยู่ 
ในคกุเดยีวกนั	กพ็อช่วยเหลอืกนัได้	พอให้แบ่งปันความสุข 
ให้กันได้ก็แบ่งกันไป	 มีเงินทองมากเหลือเกินเหลือใช้ 
เก็บไว้ในกระเป๋ามันก็เป็นกระดาษ	แต่พอไปแจกจ่ายคนที่ 
เขาทุกข์ยากเดือดร้อนมันก็กลายเป็นความสุขใจอ่ิมใจ 
ขึน้มา	เป็นบญุขึน้มา	เป็นบารมขีึน้มา	ยกตวัอย่างบารมขีอง 
พระเวสสันดร	 ท่านก็แจกหมด	 ใครต้องการอะไร	 ใครมา 
ขออะไร	มีก็ให้ไม่หวง	แม้แต่ลูกก็ให้	ด้วยอ�านาจของทาน 
บารมีของท่าน	ท�าให้ท่านนี้เวลาตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์	
แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นราชโอรส	

	 นี่คืออานิสงส์ของทาน	 ท�าไว้แล้วไม่สูญหาย	 มันจะ 
รอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้า	 ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพาน	 
ถ้าเรายงัต้องกลบัมาเกดิอกี	ภพหน้าชาตหิน้าเราจะมฐีานะ
ดีกว่าเก่า	เรื่องการเงินการทองนี้จะดีกว่าเก่า	เพราะว่าเงิน
ทองที่เราใช้ในการท�าบุญท�าทานนี้เป็นเหมือนการลงทุน	
มนัจะส่งผลเวลาทีเ่รากลบัมาเกดิใหม่	เช่นเจ้าชายสิทธตัถะ 
นี่เอง	 แล้วก็เป็นการท�าให้ไม่ยึดติดด้วย	 ผู้ที่ท�าทานนี้จะ 
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ไม่ยดึตดิกบัทรัพย์สมบติัข้าวของเงนิทอง	มโีอกาสท�าทาน
ต่อเมื่อไรก็จะท�าต่อ	 มีโอกาสจะต้องสละราชสมบัติหรือ
ออกบวชก็ท�าได้อย่างง่ายดาย	 ไม่มีความหวง	 ไม่มีความ
รู้สึกเสียดายในการเป็นเจ้าชายในการมีทรัพย์สมบัติของ 
เจ้าชายเลย	 เม่ือเห็นว่าจ�าเป็นที่จะต้องไปสร้างบารมีขั้น 
ต่อไป	คอืเนกขมัมบารมี	อเุบกขาบารม	ีแล้วก็ปัญญาบารมี	
คือฐานะของนักบวชนั่นเอง

	 พอเราท�าทานบารมีได้แล้ว	เราจะไม่ยึดตดิกบัเงนิทอง	 
แล้วก็จะท�าให้เราเจริญศีลบารมีได้	 เพราะศีลบารมีนี้เกิด
จากใจที่มีความเมตตามีทานน่ันเอง	 ก็จะไม่คิดอยากจะ 
เบยีดเบียนใคร	คนทีท่�าบญุท�าทานน้ีจะไม่คดิเบยีดเบยีนใคร	 
ฉะนั้นการรักษาศีลก็จะตามมาอย่างง่ายดาย	 ไม่ฆ่าสัตว	์
ไม่ลักทรัพย์	ไม่ประพฤติผิดประเวณี	ไม่พูดปด	ไม่ดื่มสุรา 
ยาเมา	 เป็นต้น	 ก็จะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ในฐานะของ 
ผู ้ครองเรือน	 แล้วถ้าอยากจะเร่ิมฝึกหาความสุขแบบ
นกับวชกส็ามารถสร้างบารมีขัน้ต่อไปได้	คอืเนกขมัมบารมี	
คือการออกจากการหาความสุขทางกาม	ทางตา	หู	 จมูก	
ลิ้น	กาย	ด้วยการไปถือศีล	๘	นั่นเอง

	 การถือศีล	๘	นี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนกขัมมบารมี	 
ความจริงญาติโยมผู ้หญิงที่มาบวชนุ ่งขาวห่มขาวนี้ 
ควรจะเรยีกว่ามาบวชเนกขมัมะ	แต่มกัจะไม่รูก้นั	มกัจะเรยีก
บวชพราหมณ์กัน	 บวชพราหมณ์ก็เหมือนกัน	 เพราะผู้ที ่
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เจรญิเนกขัมมบารมก็ีจะได้อานสิงส์เป็นพราหมณ์	กเ็รยีกว่า 
บวชพราหมณ์	ความจริงเรียกว่าบวชเนกขัมมะ	คือละเว้น
การหาความสขุจากการเสพกาม	จากศลีข้อ	๓	กเ็ปล่ียนจาก 
กาเมเป็นอพรัหมจริยา	 ไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งน้ัน	
แล้วก็ไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหาร
มากเกินความต้องการของร่างกาย	 ก็เอาแค่เที่ยงวันก็
พอเรื่องของการดื่มการรับประทานอาหารให้กับร่างกาย	 
แล้วก็ไม่หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆ	 และการ
เสริมสวยความงามทางร่างกาย	 เพราะน้ีเป็นกามสุข	 
เป็นความสุขที่ได้สัมผัสด้วยตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 นี้เอง	 
เพื่อที่จะได้มีเวลา	 เพื่อที่จะได้ไปสร้างบารมีอีกข้ันหนึ่ง	 
คืออุเบกขาบารมี	 อุเบกขาบารมีน้ีเป็นการท�าใจให้สงบ	
เมื่อใจสงบแล้วจะมีอุเบกขาบารมี	 ใจจะเป็นกลางใจจะ 
ไม่รกัไม่ชงั	ไม่กลัว	ไม่หลง	จะมกี�าลังทีจ่ะฝืนความอยากได้	 
เวลาเกิดความอยากนี้	 ถ้ามีอุเบกขาบารมี	 ใจจะไม่รู้สึก
ทรมาน	 ใจจะรู้สึกเฉยๆ	 ไม่เดือดร้อน	 แต่ถ้าไม่มีอุเบกขา	
เวลาเกิดความอยากแล้วใจจะดิ้นรนขึ้นมาทันที	 จะรู้สึก
หงุดหงิด	 จะรู้สึกเหงา	 รู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อยขึ้นมาทันที	
แต่พอมีอุเบกขาบารมีก็จะฝืนความอยากได้	 พอใจมี
ความสุขในตัวเองจากการมีอุเบกขาบารมี	 เพียงแต่ว่า
อุเบกขาบารมีที่ได้นี้ยังเป็นอุเบกขาแบบช่ัวคราว	 ถ้าออก
จากสมาธิมานานๆ	 เข้า	 อุเบกขาบารมีน้ีก็จะจางหายไป	 
ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่	 เพื่อเสริมสร้างบารมีใหม่	 
ถ้าอยากจะท�าให ้อุเบกขาน้ีถาวร	 ก็ต ้องสร ้างบารมี 
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ตัวสุดท้าย	 ก็คือปัญญาบารมี	 เพราะถ้ามีปัญญาบารมี	 
ปัญญานี้จะสามารถไปท�าลายความอยากได้	ท�าลายความ
อยากที่มีอยู่ให้หมดไปได้	 เพราะความอยากนี้เกิดจาก
ความหลง	คือการเห็นความสุขอย่างเดียวในสิ่งที่อยากได้	 
แต่ไม่รู ้ว ่านอกจากความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้แล้ว	 
ก็จะมีความสุขความทุกข์ตามมาด้วย	 เพราะสิ่งที่ได้มา 
ไม่ว่าจะเป็นอะไร	 มันจะต้องมีวันเส่ือมมีวันเปล่ียนแปลง	
จากดกีจ็ะกลายเป็นของไม่ดไีป	กลายเป็นของเสยีของเน่าไป	 
เช่น	 อาหารที่รับประทาน	 ถ้าดูอาหารในจานมันก็จะเกิด
ความอยากรับประทานขึ้นมา	 แต่พอไปดูอาหารที่กลาย
เป็นของบูดเน่าแล้ว	เช่น	เป็นอุจจาระออกมาแล้ว	มันก็จะ
ท�าให้ความอยากรบัประทานอาหารนัน้หายไปได้	นีค้อืเรือ่ง
ของปัญญาบารมี	ต้องมีอีกมุมหนึ่ง	มองมุมกลับหรือมอง
อีกด้านหนึ่งของสิ่งต่างๆ	ที่อยากได้กันว่ามันไม่ได้เป็นสุข
อย่างเดียว	 มันไม่ดีอย่างเดียว	 มันไม่สวยงามอย่างเดียว	
ต่อไปเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะต้องเปลี่ยนไป	 มันจะต้อง
กลายเป็นของไม่ดีในที่สุด	 กลายเป็นของเน่าของเหม็นไป
ถ้าเป็นอาหาร	ถ้าเป็นร่างกายกเ็ป็นซากศพไป	เป็นซากศพ
ก็กลายเป็นของเน่าของเหม็นไป	หรือถ้าดูเข้าไปในภายใต้
ผิวหนังก็จะเห็นของไม่สวยไม่งามต่างๆ	 ที่มีอยู่ในร่างกาย	
นีค่อือสภุะ	เป็นการเจรญิปัญญาให้เห็นส่วนทีไ่ม่น่าดูน่าชม 
ของร่างกาย	หรอืไม่น่าดนู่าชมของอาหาร	หรอืไม่น่าดนู่าชม 
ของสิ่งต่างๆ	สิ่งต่างๆ	เวลาซื้อมาใหม่ๆ	มันสวยงาม	ใช้ไป 
เรือ่ยๆ	เดีย๋วมนัก็เก่าเดีย๋วมนัก็พงั	รถยนต์เวลาออกมาใหม่ๆ	 
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นี้สวยงาม	 วิ่งไปเรื่อยๆ	 เดี๋ยวมันก็เสื่อม	 เดี๋ยวมันก็พัง	 
ต้องพิจารณาอนิจจังของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้	 มันจะ
ท�าให้ไม่มีความอยากได้อะไร	 เพราะรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็
ต้องเสียไปหรือหมดไปหรือเปลี่ยนไป	 แล้วความสุขที่ได้ก็
จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไป

	 นี่คือการเจริญปัญญาบารมีเพื่อท�าลายความอยาก
ต่างๆ	ทีม่าสร้างความหงดุหงดิ	สร้างความร�าคาญให้แก่ใจ	 
เป็นตัวที่ดึงให้ ใจต้องกลับมาเกิดในกามภพ	 ในรูปภพ	
และในอรูปภพอยู่เรื่อยๆ	 พอมีปัญญามาพิจารณาเห็น
ไตรลกัษณ์ของสิง่ต่างๆ	ทีค่วามอยากต้องการแล้ว	มนักจ็ะ 
ท�าให้ความอยากหายไป	 การอยากจะได้ความสุขจากกาม
ก็หมดไป	ความอยากจะได้ความสุขจากความสงบจากการ
นั่งสมาธิก็หมดไป	 จากรูปฌานก็หมดไป	 จากอรูปฌาน 
ก็หมดไป	 เพราะเป็นความสุขแบบช่ัวคราวทั้งนั้น	 สู้เอา
ความสุขแบบถาวรดีกว่า	 คือความสุขที่เกิดจากการไม่มี
ความอยาก	 พอใจไม่มีความอยากแล้ว	 ใจที่รู้สึกหิวโหย	 
ใจทีรู่ส้กึขาดนูน้ขาดนี	้มนัจะหายไปหมด	มนัจะกลายเป็นใจ
ที่อิ่มเอิบขึ้นมาตลอดเวลา	 เป็นใจที่เป็นสุขตลอดเวลา	 
เรียกว่าเป็น	ปรมัง สุขัง	เป็นบรมสุขตลอดเวลา	แล้วก็จะ
เป็นใจที่ไม่หิว	 ไม่มีความอยากไปเกิดในไตรภพอีกต่อไป	 
เพราะไม่มีกามตัณหา	 ไม่มีภวตัณหา	 ไม่มีวิภวตัณหา	 
มาคอยดึงใจให้ไปเกิดต่อไปนั่นเอง
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 ใจที่ไม่เกิดก็เรียกว่ำนิพพำน ใจที่อยู่ที่นิพพำน 

เป็นใจที่ไม่ต้องกลับมำเกิดอีกต่อไป เป็นใจของ

พระพุทธเจ้ำและใจของพระอรหันตสำวกทั้งหลำย 

นอกน้ันต้องกลับมำเกิดอีก ถึงแม้พระอริยบุคคล 

ก็ยังต้องกลับมำเกิด เพียงแต่ว่ำมีกรอบมีเวลำ เช่น  

พระโสดำบันก็กลับมำเกิดในกำมภพแค่ ๗ ชำติ  

ถ้ำพระสกิทำคำมีก็ชำติเดียว พระอนำคำมีก็มำเกิด

ในอรูปภพหรือรูปภพ แล้วกจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ 

กจ็ะไปอยู่ทีพ่ระนพิพำน ท่ีไม่มกีำรเวยีนว่ำยตำยเกดิ 

อีกต่อไป ไม่มีกำรเกิด เมื่อไม่มีกำรเกิดก็จะไม่ม ี

ควำมทุกข์ตำมมำ เพรำะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด

เท่ำนั้น 

	 นีแ่หละคอืค�าตอบของชีวติว่าเกดิมาท�าไม	เกดิมาเพือ่

หยดุการเกดิน่ันเอง	เพราะการเกดิมนัเป็นทกุข์	และการจะ

หยดุการเกดิได้กต้็องหยุดความอยากทัง้	๓	คอืกามตณัหา	

ภวตณัหา	และวภิวตัณหา	และการจะหยดุตณัหาทัง้	๓	นีไ้ด้	

กต้็องมบีารมี	๑๐	มีอธิษฐานบารมี	มีสจัจบารม	ีมวีริยิบารมี	

มขีนัติบารมี	เพ่ือทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืในการมาสร้างเมตตา-

บารมี	ทานบารมี	ศีลบารมี	เนกขัมมบารมี	อุเบกขาบารมี	

และปัญญาบารม	ีพอสร้างบารมเีหล่านีไ้ด้ครบสมบูรณ์แล้ว

ก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งหลายได้	หยุดการกลับมา
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เวียนว่ายตายเกิดได้	ชีวิตก็ประสบกับความส�าเร็จ	ได้เป็น

พระอรหันต์	ได้เป็นพระพุทธเจ้า	นี่คือค�าตอบของชีวิตของ

พวกเราทกุคน	ถ้าไม่ต้องการทีจ่ะกลบัมาเวยีนว่ายตายเกิด

กต้็องหยุดการเวยีนว่ายตายเกิดได้ด้วยการสร้างบารมกีนั	

นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้	
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สนทนำธรรมหน้ำกุฏิ

โยม:  หากอยู่กับความว่างบ่อยๆ  ไม่ได้เจริญสติ ความ
ไม่เที่ยงของขันธ์ ๕ จะได้บรรลุพระโสดาบันไหมคะ

พระอาจารย์:	 คือถ้าเราอยู่กับความว่างมันก็สงบมันก็
สบายช่วงท่ีมันว่าง	แต่พอมนัมาเจอร่างกาย	เจอขันธ์	๕	ทีม่นั 
มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา	 ถ้าเราไม่พิจารณาขันธ์	 ๕	 
เพ่ือปล่อยวางขันธ์	 ๕	 เราก็ยังติดอยู่กับขันธ์	 ๕	 เราก็จะ
บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้	 ความเป็นพระโสดาบันนี้
เราต้องพิจารณาขันธ์	 ๕	 ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์	 และ
ปล่อยวางขันธ์	๕	ได้	คือไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายกับเวทนา	
ร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไป	 เวทนาจะเจ็บก็ปล่อยมัน
เจ็บไป	 ร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปถึงจะบรรลุเป็น

พระโสดาบันได้	

(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)
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โยม: ภาวนาแล้วสว่างอยู่ข้างนอก ลืมตาก็สว่าง หลับตา
ก็สว่าง ควรแก้ไขอย่างไรหรือไม่ต้องไปสนใจกับ 
ภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้น

พระอาจารย์:	ก็พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไป	เหมือน
เสียงนี้มันดังอย่างนี้	 ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะท�าให้
เราทุกข์	 แต่ถ้าเราปล่อยมัน	 มันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไป	 
เดี๋ยวมันก็หายเอง	 มันไม่หายเราก็อยู่กับมันไป	 แสงหรือ
อะไรก็ตามเวลามันเกิดก็อย่าไปอยากให้มันหาย	หรือเวลา
มันหายก็อยากจะให้มันเกิดนี่	 อย่าไปอยากเท่านั้นเอง	 
เฉยๆ	 ไปกับมัน	 มันจะโผล่ก็ปล่อยมันโผล่ข้ึนมา	 มันจะ 
หายก็ปล่อยมันหายไป	 เพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจัง	 

เป็นไตรลักษณ์	

(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: ผมไม่เคยนั่งสมาธิเลยครับ จะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ

พระอาจารย์: ก็น่ังตอนนี้เลย	 หลับตาแล้วก็ลองท่อง 
พทุโธด	ูลองนัง่หลับตาแล้วลองท่องพทุโธไป	อย่าไปคิดถึง
เรือ่งอะไร	นัง่ให้ได้นานทีส่ดุเท่าทีจ่ะนานได้	ถ้าพทุโธไม่ได้
ดลูมหายใจได้ไหม	ลองดลูมหายใจไป	หายใจเข้าออกให้รูว่้า
ลมเข้าลมออก	เท่าน้ันเอง	ไม่ต้องไปควบคมุบงัคบัลม	หรอื
ถ้าดลูมไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้	สวดอติปิิ	โส	ไป	อายเุรา 
เท่าไหร่ล่ะ	อายุเรา	๓๐	ก็สวดสัก	๓๐	จบดู	อันนี้ก็เป็นวิธี

ฝึกนั่งสมาธิในเบื้องต้น	
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)
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โยม:	 การบรรลุพระโสดาบนั บรรลุพระสกิทาคามี บรรลุ
พระอนาคาม ีบรรลุพระอรหนัต์ ต้องฝึกให้สภาวจิต 
เป็นอย่างไรเจ้าคะถึงจะบรรลุได้

พระอาจารย์:	อ๋อ	ขั้นต้นก็ให้จิตสงบมีอุเบกขา	แล้วก็ให้มี
ปัญญาทีจ่ะคอยตดัสงัโยชน์หรอืกเิลสทีม่าสร้างความทกุข์
วุ่นวายให้กับใจ	 พระโสดาบันก็ตัดสังโยชน์คือความหลง 
ยึดติดกับร่างกาย	 ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยาก 
ไม่ตาย	พอตดัความอยากไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายได้	พระโสดาบนั 
ก็หายทุกข์	 ส่วนพระสกิทาคามีก็มีความอยากเสพรูป 
เสพกามอยู่	ยังมกีามารมณ์อยู	่พอเจรญิอสภุะ	กามารมณ์
มันก็จะเบาบางลงไป	ก็ได้เป็นพระสกิทาคามี	แล้วถ้าเจริญ 
อสุภะแบบต่อเน่ืองแบบไม่หยดุ	แบบไม่มช่ีวงว่าง	เหน็อสภุะ 
ตลอดเวลา	 มันก็จะก�าจัดกามารมณ์หรือกามราคะอย่าง
ถาวร	 ก็จะได้เป็นพระอนาคามี	 ข้ันต่อไปก็ก�าจัดสังโยชน์
เบื้องสูง	เช่น	อวิชชา	มานะ	การถือตัว	พอก�าจัดได้	ใจก็จะ

ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไป	

(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: ถ้าเจริญพระกรรมฐานโดยจับยึดพระนิพพาน 
เป็นอารมณ์อยูเ่ป็นประจ�าสม�า่เสมอ และเม่ือขณะท่ี 
ก�าลังจะตายก็มีจิตยึดพระนิพพาน และเม่ือตาย
จริงๆ แล้วสามารถไปพระนิพพานได้ไหมครับ
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พระอาจารย์:	ถ้าเราไม่เคยเห็นพระนิพพาน	 เราจะไปจับ 
พระนิพพานมาเป็นอารมณ์ยึดได้อย่างไร	 ไม่ได้หรอก	 
พระนิพพานนี้มันเป็นส่ิงที่จะเกิดขึ้น	 เราต้องใช้กรรมฐาน 
อย่างอืน่	เช่น	พทุโธหรอืลมหายใจเข้าออกไปยึดเหนีย่วจติใจ 
ให้จิตใจหยุดปรุงแต่ง	 หยุดความโลภความอยากชั่วคราว	
แต่การที่จะมานั่งจินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างน้ันเป็น
อย่างนี้	 บางคนเห็นวาดเป็นชาร์ต	 (chart)	 ออกมาเป็น
วงกลม	วงกลมแรกเป็นเดรจัฉาน	วงกลมเข้าไปเป็นมนษุย์	
เข้าไปเป็นเทพ	 เป็นพรหม	 เป็นอริยบุคคล	 เป็นขั้นต่างๆ	
พอถึงศูนย์กลางของวงกลม	น่ันคอืนิพพาน	เอ้า	ลองไปนกึ 
ภาพเหล่านั้นดูสิ	ดูว่าจะท�าให้ใจสงบได้ไหม	มันไม่ได้หรอก	 
นิพพานถ้าไม่เคยเห็นจะไปนึกมันได้ยังไง	มันต้องเคยเห็น

อะไรก่อนถึงจะมานึกมันได้	

(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม:	 ในฐานะที่วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ขอพระอาจารย์
เมตตาแนะน�าได้ไหมคะว่าควรใช ้ชี วิตหรือว ่า
แนวทางอย่างไรในฐานะทีเ่ป็นฆราวาสท่ีมคีรอบครวั
ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วๆ ไปล่ะค่ะ 

พระอาจารย์:	ก็อย่างที่เราฟังเทศน์ฟังธรรม	 ก็ปฏิบัติ
ตามค�าสอน	เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าน้ีสอนทัง้ระดบั
ฆราวาสและระดับนักบวช	 ฆราวาสท่านก็สอนท�าทาน	
รักษาศีล	 ภาวนา	 ท�าทานไปตามโอกาสตามก�าลัง	 หรือ



ตามความอยาก	บางคนอยากท�าบุญมากก็ท�าไป	บางคน 
ท�าน้อยก็ท�าไปก่อน	แต่ผลกค็อืถ้าท�ามากกจ็ะได้มาก	ท�าทาน 
แล้วก็รักษาศีล	 ๕	 ส�าหรับผู้ครองเรือนถ้าท�างานท�าการ	
รกัษาศีล	๘	กจ็ะยาก	ยกเว้นถ้ามเีวลาว่างก็ไปอยูว่ดับางช่วง 
ก็ถือศีล	 ๘	 แล้วก็ไปภาวนาได้	 ถ้าอยู่บ้านก็อาจจะภาวนา
ได้เล็กๆ	น้อยๆ	ช่วงก่อนนอนหรือช่วงเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมา 
ก่อนทีจ่ะไปท�าอะไร	ก็ใช้ช่วงนัน้เป็นช่วงทีม่าหดัภาวนาไปก่อน	 
แล้วต่อไปถ้ามีเวลามากขึ้นก็อาจไปอยู่วัดไปภาวนา	ไปเข้า

คอร์สที่ไหนต่อก็ได้	

(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม:	 มีปัญหาเรื่องกลัวเสียงฟ้าผ่าเพราะเคยโดนช็อต
ตอนฟ้าผ่าแล้วไปจับโลหะ จะแก้ความกลัวตาย
อย่างนี้อย่างไรคะ

พระอาจารย์:	 ก็ผ่านมาได้แล้วไปกลัวท�าไม	 แสดงว่า
เรามีภูมิคุ้มกันแล้ว	 เหมือนติดไวรัสครั้งเดียวแล้วก็ทีน้ี 
หายแล้ว	กม็ภีมูคิุม้กนัแล้ว	ไปกลวัท�าไม	กร็ูแ้ล้วว่ามนัเป็น
ยังไงก็ผ่านมาแล้ว	มันจะเป็นอีกมันก็ผ่านมาได้อีก	ไปกลัว
อะไร	มนัทกุข์เพราะไม่อยากไปเจอมนัเท่านัน้เอง	ทน้ีีไม่ต้อง 
ไปกลัวมัน	มีภูมิคุ้มกันแล้ว	เหมือนเราถ้าเราติดไวรัสแล้ว
ทนีีเ้ราก็ไม่ไปตดิแล้ว	ไม่ต้องไปใส่หน้ากาก	ไม่ต้องไปกงัวล
ไปอะไรกับใครแล้ว	 ไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้ว	 เพราะเรา 
มีภูมิคุ้มกันแล้ว	 พอเจ็บแล้วทีนี้	 เรารู้ความเจ็บเป็นยังไง	 
มันก็แค่นั้น	ก็ผ่านมันมาได้	แล้วไปกลัวมันท�าไม	จริงไหม	
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ทีม่นักลัวเพราะมันไม่อยากจะเจ็บ	ไม่ใช่เหตผุลนะ	มนัความ
ฝังลึก	 ความอยากจะได้แต่ความสุข	 พอไปเจอความทุกข์ 
ก็เลยไม่อยากได้	ก็เลยเกิดความกลัว	ไม่รู้ว่าความทุกข์มัน
ก็เป็นเหมือนยาแหละ	มันท�าให้ใจเราเข้มแข็ง	ท�าให้ใจเรา
ไม่ต้องมาทุกข์กับมันอีกต่อไป	 แต่กลับไม่ใช้มัน	 กลับไป 
กลัวมัน	

	 ความจริงถ้าเราผ่านมาได้แล้วเราจะไปกลัวมันท�าไม	
อนันีต้้องใช้เหตใุช้ผล	แล้วถ้าเวลามนัจะเกดิกห้็ามมนัไม่ได้	 
เวลาจะเจอมันก็ห้ามมันไม่ได้	 และถ้ามันจะถึงเวลาที่จะ
ตายก็ห้ามมันไม่ได้	ไม่ตายด้วยไฟช็อต	มันก็ต้องตายด้วย 
เรือ่งอืน่อยู่ดี	ไม่มใีครไม่ตาย	ให้คดิแบบนี	้มองความจรงิด	ู 
เกิดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตาย 
ไปได้	มนัจะเกดิขึน้ตอนไหน	เท่าน้ันเอง	แต่ต้องเกดิขึน้กับ
คนทุกคน	ถ้าคิดบ่อยๆ	แล้วมันจะไม่มีความกลัว	 ไม่กลัว 
ความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย	กลัวไปก็ไม่ได้ 
อะไร	 กลัวไปขาดทุนเปล่าๆ	 เพราะความกลัวก็เหมือนกับ
เอาค้อนมาทุบศีรษะเรานี่	อยู่ดีๆ	พอกลัวก็เอาค้อนมาทุบ
ศีรษะเรา	 ทุกข์ไปท�าไม	 ทุกข์แล้วไปเปลี่ยนแปลงอะไรได ้
หรอืเปล่า	มันก็ไม่เปลีย่นแปลงอะไร	มนัก็เจ็บอยูด่	ีตายอยูด่ ี

เหมือนกัน	ลองใช้เหตุผลคิดดู	แล้วมันก็จะไม่กลัว	

(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓)




