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ท่านอาจารย์มักสอนบรรดาศิษย์บ่อยครั้ง ให้ลองกักขัง
ตัวเองไว้ ในห้องไม่ให้ออกไปไหนทั้งวัน ท่านว่าให้ต่อสู้กับกิเลส
ความอยากของใจ
เมื่อถึงคราวถูกกักล็อคดาวน์จากโควิด ไม่สามารถไปวัดได้
จึงเข้าใจถึงการฝึกฝนตนในข้อนี้ ภัยของใจจากโควิดจึงคลาย
ร้อนรุ่มลงได้เมื่อได้ฟังธรรมหน้ากุฏิทุกๆ สี่วัน ประจักษ์ ใจแล้วว่า
ชื่อว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแสดง ณ กาลใด สถานที่ใด ไม่ว่าจะ
เป็นศาลาใหญ่ จุลศาลา หรือหน้ากุฏิ “รสแห่งธรรมย่อมช�ำนะรส
ทั้งปวง”
คณะศิษยานุศิษย์
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ข้อความแจ้งให้ทราบ
คิดว่าเรื่องที่เราจะกลับไปท�ำแบบเดิมนี้ (การแสดง
ธรรมบนเขาชีโอน) คงจะต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องรอคอย
อีกนาน เพราะถ้าเรือ่ งโรคนี้ (โรคโควิด-๑๙) มันยังไม่สนิ้ สุดลง
โอกาสที่เราจะมาอยู่ใกล้ๆ กันเพื่อจะมาฟังเทศน์ฟังธรรม
เหมือนทีบ่ นเขานี้ มันจะท�ำให้โรคไม่มวี นั หมด ถ้ามีใครคนใด
คนหนึ่งมีเชื้อมาติดมาแพร่โดยที่ไม่รู้สึกตัว แล้วที่ข้างบน
ถึงแม้จะกว้าง แต่บางวันคนมาเยอะ คนก็ต้องนั่งใกล้กัน
เวลาเดินสวนทางอะไรกัน แล้วจะให้มาคอยจัดระเบียบ
มันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากล�ำบาก แล้วที่นั่งที่มานั่งของ
แต่ละคน ถ้าใช้ของส่วนรวมแล้วก็ ไม่รู้ว่าคนไหนนั่งแล้ว
มีเชื้อหรือไม่มีเชื้ออีก ถ้านั่งเสร็จก็ต้องมาฆ่าเชื้อกันอีก
มันก็เลยจะเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควร
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ฉะนัน้ คิดว่าเราเอาทางออนไลน์กนั ดีกว่า
สมัยนีเ้ ขาใช้แบบผ่านทางออนไลน์กนั ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ผ่านทางมือถือกัน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ที่นี่หรือฟังเทศน์ผ่านมือถือมันก็เหมือนกัน
อยู่ที่เราอยู่ที่คนฟัง ถ้าฟังเข้าใจแล้วน้อมน�ำ
เอาไปปฏิบัติได้มันก็ ได้ผลเหมือนกัน ทีนี้มัน
อาจจะยากตรงหาที่ปฏิบัติเท่านั้น หาที่วิเวก
เพราะเดี๋ ย วนี้ ที่ ไ หนเขาก็ ไ ม่ อ ยากให้ ค น
แปลกหน้าเข้าไป ใครอยู่ที่ไหนเขาก็จะให้อยู่
ที่นั่นไป เพราะไม่รู้ว่าไปแล้วจะเอาเชื้อไปแพร่
หรือไม่ นอกจากว่าทุกคนมีการตรวจเชื้ออยู่
เรื่อยๆ รู้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ แต่ไม่มีอะไรจะดี
เท่ากับการได้มวี คั ซีน ถ้ามีวคั ซีนเมือ่ ไร ทุกคน
ฉีดวัคซีนปั๊บ มีภูมิคุ้มกันโรค ทีนี้มีใครมีเชื้อ
มาแพร่ยงั ไงก็ไม่ตดิ ก็มหี ลายประเทศพยายาม
ที่ จ ะทดสอบวั ค ซี น กั น ข่ า วล่ า สุ ด ไม่ รู ้ จ ริ ง
หรือเปล่า ทางมหาวิทยาลัย Oxford เขาก�ำลัง
ทดลองวัคซีนที่เขาคิดว่าอาจจะเอามาใช้ ได้
ภายในเดือนกันยายน เนื่องจากว่าเขาได้ท�ำ
วิ จั ย เรื่ อ งวั ค ซี น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโรคหวั ด นี้ ม า
ล่วงหน้าก่อนแล้ว เพียงแต่เขามาปรับเอาเชื้อ
ตัวใหม่นี้เข้ามา ฉะนั้นเขาอาจจะลดขั้นตอน
ของการผลิตวัคซีนออกมาได้ โดยปกติเขาว่า
ต้องใช้เวลาปีครึง่ ถึงสองปีถงึ จะมีวคั ซีนทีจ่ ะเอา
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มาใช้ เพราะเขาต้องทดสอบให้แน่ใจว่าใช้ ได้ผลและก็ไม่เป็น
อันตรายต่อคน ไม่ใช่ไปใช้แล้วเดี๋ยวโรคติดมากับวัคซีนอีก
ทีนี้ก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่
แต่ก็ขอให้เราใจเย็นๆ เราก็อยู่ของเราไป ตอนนี้เรา
ก็รู้วิธีที่มันจะมาแพร่ ส่วนใหญ่ก็แพร่ออกมาจากทางปาก
ทางจมูกเรานี่แหละ ดังนั้นเราก็เลยต้องใส่หน้ากากกัน
คิดว่าช่วยกัน ถึงแม้เราไม่เป็นหรือคิดว่าเราไม่เป็นเราก็ไม่รู้
ว่าเราเป็นหรือเปล่า คนอื่นเขาอาจจะรับเชื้อจากเราโดยที่
เขาไม่รู้สึกตัวก็ได้ นอกจากถ้าเราอยู่ห่างกัน อย่างตอนนี้
นั่งอยู่กันห่างกัน ตอนนี้ก็คิดว่าพอที่จะไม่ใส่หน้ากากได้
แต่ถ้าต้องเข้าไปเดินในสถานที่ชุมชน เพราะชีวิตจะต้อง
ด�ำเนินต่อไป ต่อไปเขาก็จะเริ่มเปิดให้ออกไปท�ำมาค้าขาย
ท�ำมาหากิน ไปซือ้ ข้าวซือ้ ของได้ แต่อาจจะต้องมีมาตรการ
ควบคุมป้องกัน เช่น ใส่หน้ากาก แล้วยืนเข้าแถวก็ห่างกัน
๖ ฟุต หรือ ๒ เมตร แล้วก็พยายามเช็ดมืออยูเ่ รือ่ ยๆ เช็ดมือ
ล้างมือ เวลาที่จะรับประทานอาหาร หรือเวลาที่จะมีเอา
อะไรเข้าปาก นีก่ จ็ ะช่วยลดการแพร่ได้แต่มนั ไม่หมด เขาว่า
ประสบการณ์ที่ผ่านมาพอรอบแรกมันลดลงปั๊บ ก็จะเกิด
การประมาทชะล่าใจ เริม่ เกิดการขีเ้ กียจทีจ่ ะใส่หน้ากากกัน
เริ่มขี้เกียจที่จะยืนห่างกัน เพราะนิสัยความเคยชินมันก็
อยากจะกลับไปท�ำตามความเคยชิน แล้วมันก็จะท�ำให้
เกิดการแพร่โรคระบาดรอบที่ ๒ ขึ้นมาได้ แล้วแรงกว่า
รอบแรกด้วย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ตอนต้นนี้เขาคิดว่า
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เอาอยูแ่ ล้ว แต่กม็ รี อบที่ ๒ ขึน้ มา ประเทศญีป่ นุ่ ก็เหมือนกัน
ตอนต้นก็คิดว่าเอาอยู่แล้ว ฉะนั้นเราก็ต้องเอาบทเรียน
และประสบการณ์ของเขาเอามาสอนเรา พวกเราโชคดีที่
เรามีประเทศอื่นเขามีประสบการณ์ก่อนเรา เราก็หัดเรียน
รู้ ไว้ ให้เอาความไม่ประมาทนี่แหละเป็นตัวด�ำเนินวิธีชีวิต
ของพวกเรา อย่าประมาท อย่าไปปล่อยปละละเลยวิธีการ
ต่างๆ ที่เราใช้ป้องกัน อย่าไปคิดว่าไม่จ�ำเป็นแล้ว มีโรค
ระบาดน้อยแล้ว แต่นี่เป็นเพียงสถิติที่เขาวัดได้ แต่ตัวเชื้อ
โรคจริงๆ นี้ ในกลุ่มของเรานี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งมีอยู่
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ก็ได้แต่ไม่มีอาการ เมื่อเช้านี้คุยกับหมอเขาก็บอกว่ามีคน
๔ คนมาจากเมืองนอก ไม่มีอาการ แต่เขาตรวจแล้วมีเชื้อ
ไม่มอี าการเลย เขาก็เลยต้องกักตัวไว้และก็คอยตรวจดูเชือ้
อยูเ่ รือ่ ยๆ ก่อน จนกว่าไม่มเี ชือ้ เหลืออยูแ่ ล้ว เขาถึงจะปล่อย
ให้กลับไปบ้านได้
อันนีก้ เ็ ป็นการพูดช่วงหยุดพัก พูดเรือ่ งเบาๆ ทางธรรมะ
แต่อาจจะหนักทางโลกทางร่างกาย แต่ถ้าได้พูดแล้ว ผู้ฟัง
ก็อาจจะได้ความรู้บ้าง จะได้ ไม่ประมาทกัน อย่าไปคิดว่า
หมดแล้ว เดีย๋ วจัดงานเลีย้ งได้แล้ว จะมีวนั เกิดแล้ว ก็รอไว้กอ่ น
เดี๋ยวแทนที่จะจัดวันเกิดจะได้ ไปจัดวันตาย จัดวันเกิดวันนี้
เดี๋ยวอีก ๖ เดือนข้างหน้าอาจจะได้ ไปจัดวันตายก็ได้ นี่ให้
คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการกระท�ำของเราในวันนี้
เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บ มันท�ำปุ๊บไม่ได้เกิดขึ้นปั๊บขึ้นมา
ทันที 
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เรื่องการบิณฑบาต
ขอย�ำ้ อีกครัง้ หนึง่ เรือ่ งบิณฑบาต จะเริม่ ออกบิณฑบาต
ใหม่ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ได้รับอนุมัติไฟเขียวจากทาง
หมู่บ้านแล้ว ก็จะได้กลับไปท�ำกิจวัตรของนักบวชต่อไป
พระพุทธเจ้าให้ความส�ำคัญเรื่องบิณฑบาตเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง พระและทั้ ง ฆราวาสผู ้ ใ ส่ บ าตร
ฆราวาสจะได้ท�ำบุญ ท�ำบุญแบบสบายใจ มั่นใจ เพราะรู้ว่า
ท�ำบุญกับคนดี ท�ำบุญกับคนที่สร้างประโยชน์ ให้กับโลก
ไม่มีใครสร้างประโยชน์ ให้กับโลกได้ดีเท่ากับพระสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก ถ้าใครปฏิบตั ไิ ด้แบบพระพุทธเจ้า
หรื อ แบบพระสาวกของพระพุ ท ธเจ้ า นี้ ท่ า นไม่ ไ ด้ ท� ำ
ประโยชน์ ให้กับตนเองเท่าไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่ท่านท�ำให้กับโลก ประโยชน์ของท่านเป็น
ประโยชน์ทางจิตใจ ใจท่านหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว
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ท่านไม่ต้องท�ำอะไรต่อไป แต่ท่านมาท�ำประโยชน์ ให้กับ
ทางโลก ทัง้ ด้านทางธรรมและทางสงเคราะห์โลก ทางธรรม
ก็สอนให้ผทู้ ไี่ ม่รเู้ รือ่ งของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิต
ดวงวิญญาณ เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาป จะได้เรียนรู้และจะ
ได้กระท�ำในสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ เพือ่ ทีจ่ ะยกระดับของจิตใจให้มี
ความสุขมีความเจริญเพิม่ มากขึน้ ท่านท�ำประโยชน์เหล่านี้
ให้กับโลก นอกจากนั้นเงินทองข้าวของต่างๆ ที่ท่านได้รับ
มาจากญาติโยมทีท่ ำ� บุญ ส่วนทีเ่ กินทีท่ า่ นจะใช้ประโยชน์ ให้
เกิดกับศาสนาได้ ท่านก็โอนให้กบั ทางโลกไปช่วยเหลือทาง
โลกไปแล้วแต่กรณี เช่น ตอนนีเ้ ห็นทางวัดทางพระออกมา
ท�ำอาหารแจกญาติโยมพี่น้อง แจกข้าวสารอาหารแห้ง
แจกเครือ่ งไม้เครือ่ งมืออะไรต่างๆ หรือหน้ากากอะไรต่างๆ
เหล่านี้ ฉะนัน้ ผูท้ ไี่ ด้ทำ� บุญใส่บาตรกับพระนีจ้ ะได้ประโยชน์
สองทาง คือได้ทางจิตใจ ได้ความสุขความอิ่มใจ ได้บุญที่
จะยกระดับจิตของตนให้เป็นเทวดา แล้วก็ยังได้สนับสนุน
ในการช่ ว ยเหลื อ โลกที่ เ ราอยู ่ ร ่ ว มกั น ไม่ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า ถู ก
ทอดทิ้ง คนที่ทุกข์ยากล�ำบากก็จะได้รับการช่วยเหลือ
เพราะพระท่านก็ไม่รจู้ ะเอาข้าวของเงินทองไปใช้อะไร เพราะ
สิ่งที่ท่านมีคือธรรมในใจของท่านนี้มันมีคุณค่ามหาศาล
กว่าทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากศรัทธา
ญาติโยม ท่านก็เอามาแบ่งปันมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์
ได้ยากเดือดร้อนกันไป
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นี่ คื อ ท� ำ ไมพระพุ ท ธเจ้ า ถึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ว่ า ต้ อ ง
บิณฑบาต อย่างในพุทธกิจ ๕ คือการบิณฑบาต แล้วอีก ๔ กิจ
ก็คือการสอนผู้อื่น สอนให้ธรรมะแก่ผู้อื่น การบิณฑบาต
ของพระจึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ ไม่ได้เป็นการไป
เป็นขอทาน เป็นการไปเปิดโอกาสให้สัตว์ โลกได้มีโอกาส
พัฒนาจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น
พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�ำคัญต่อการบิณฑบาต สอนไว้ ใน
หลายทีด่ ว้ ยกัน สอนให้กบั พระใหม่ พระทีบ่ วชใหม่ สิง่ แรก
ทีท่ า่ นบังคับให้ผบู้ วชให้กบั พระคือพระอุปชั ฌาย์นตี้ อ้ งสอน
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คือกิจที่พึงกระท�ำ  ๔ ข้อด้วยกัน ก็คือการออกบิณฑบาต
เลี้ยงชีพ ไม่ได้สอนให้ ไปนั่งกินตามร้านอาหาร ไม่ให้ ไปรอ
กิจนิมนต์ของญาติโยม สอนให้บณ
ิ ฑบาตเป็นวัตร เพราะว่า
เป็นการฝึกฝนอบรมของนักบวชด้วย นักบวชจะได้ ไม่
เกียจคร้าน จะได้รจู้ กั พึง่ ตัวเอง แล้วก็จะได้รจู้ กั ความมักน้อย
สันโดษ ให้ยินดีตามมีตามเกิด ได้มากได้น้อย ได้ดีไม่ดี
ถ้ากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ จบ ไม่ส�ำคัญว่า
จะถูกปากถูกใจหรือไม่ ถ้ากินแบบฆราวาสก็มักจะกินแล้ว
ต้องถูกปากถูกใจด้วย วันนี้จะเลือกกินอะไรดี คิดก่อนแล้ว
คิดไว้แล้วว่าจะไปกินอะไรกัน ส�ำหรับพระนีไ้ ม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะคิด
ดีซะอีก ไม่ตอ้ งมาคิดไม่ตอ้ งมากังวล ไม่ตอ้ งมาดีใจ ไม่ตอ้ ง
มาผิดหวัง พอคิดแล้วอยากจะกินปับ๊ พอไปถึงเวลานัน้ แล้ว
เขาปิดซะก่อนนี้ ไปซื้อก็ไม่ได้กินขึ้นมาก็ผิดหวังอีก ฉะนั้น
กินตามมีตามเกิด
แล้วก็ ไม่ให้ขี้เกียจ การบิณฑบาตก็ ให้ถือเป็นการ
ปฏิบัติธรรม เป็นเหมือนการเดินจงกรม เดินบิณฑบาต
ก็ ให้มีสติอยู่ทุกระยะของการย่างเท้าของการเปิดฝาบาตร
ของการรับบาตร ไม่ให้ ใจลอยไปในเรื่องราวต่างๆ ทั้งใน
อดีตหรือในอนาคต ก็จะได้เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว
ท่านเลยสอนพระใหม่ให้ถอื การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ�ำ 
แล้วก็ยังสอนในธุดงค์ ๑๓ ให้ถือข้อการบิณฑบาตเป็นวัตร
เพราะว่าบางทีหลังจากบวชไปแล้วมีคนรู้จักเยอะ คนก็
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อยากจะอ� ำ นวยความสะดวกความ
สบายให้ ก็อาจจะนิมนต์ไปฉันทีบ่ า้ นบ้าง
หาอาหารมาถวายที่วัดบ้าง ก็อาจจะ
ท�ำให้ ไม่เห็นความจ�ำเป็นว่าจะต้อง
ไปบิณฑบาต พระพุทธเจ้าก็เลยต้อง
สอนว่าให้ถือการบิณฑบาตนี้เป็นการ
ฆ่ า กิ เ ลส เป้ า หมายหลั ก ที่ แท้ จ ริ ง
ของการบิ ณ ฑบาตนี้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ เพื่ อ
การเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่เป็นการ
เพื่อฆ่ากิเลสความมักมาก ความโลภ
ความไม่ มี สั น โดษมั ก น้ อ ย ความ
เกียจคร้าน อันนี้เป็นตัวที่จะขัดขวาง
การเจริญก้าวหน้าในธรรมขั้นต่างๆ
พอบิ ณ ฑบาตแล้ ว มั น จะไม่ ขี้ เ กี ย จ
ฉันเสร็จแล้วก็ ไปเดินจงกรมต่ อได้
มี ก� ำ ลั ง วั ง ชา ถ้ า ไม่ ไ ด้ บิ ณ ฑบาต
ฉั น เสร็ จ แล้ ว ก็ ไม่ มี แ รงจะเดิ น
จะหาแต่ เ ตี ย งจะหาแต่ ห มอนต่ อ
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�ำคัญ
ในเรือ่ งการบิณฑบาต ดังมีการบันทึก
ไว้ ใน ๓ อย่างด้วยกัน คือในพุทธกิจ
๕ ในกิจของพระที่บวชใหม่ และใน
ธุดงควัตร ๑๓
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ฉะนั้นการบิณฑบาตจึงถือว่าเป็นกิจวัตรส�ำคัญของ
พระปฏิบัติ พระป่า แต่พระอื่นไม่รู้นะ พระอื่นเขาอาจจะ
เห็นความส�ำคัญต่อการไปรับกิจนิมนต์มากกว่า เพราะ
ต้องเอาอกเอาใจศรัทธาญาติโยม แต่พระนี้เอาอกเอาใจ
ธรรมมากกว่า หลวงตาท่านเคยบอกไว้ ถ้าไม่เกรงธรรม
ธรรมก็แหลก ถ้าไปเกรงใจคน ธรรมก็แหลก เมือ่ ไม่เกรงใจ
คน ต้องเกรงธรรม ถ้าการกระท�ำมันขัดกับหลักธรรม
อย่าไปท�ำ ถึงแม้ว่าจะท�ำตามใจของคนอื่น ก็ให้เกรงธรรม
อย่าไปเกรงใจ เพราะถ้าไปเกรงใจแล้วธรรมแหลก เห็นไหม
ถ้าไม่บณ
ิ ฑบาต เดีย๋ วก็สงั่ อาหารมากินกัน  แล้วผลเป็นยังไง
ก็อ้วนทางกาย ส่วนผลทางจิตใจ ทางจิตใจก็อ้วนด้วย
ความโลภ ความอยาก ความโกรธต่างๆ ความหลงต่างๆ
นี่คือเรื่องของการบิณฑบาต หลวงปู่มั่นท่านเป็น
ตัวอย่าง ตามทีห่ ลวงตาท่านเขียนไว้ ในประวัติ ท่านพยายาม
บิณฑบาตจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ พอท่านชราภาพมาก
ไม่สามารถเดินเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ ท่านก็เดินไปครึ่งทาง
ชาวบ้านก็ออกมาพบท่านครึง่ ทาง มาใส่บาตรตรงกลางทาง
พอต่อไปท่านไปตรงกลางทางไม่ไหว ไปได้แค่หน้าวัด
ชาวบ้านก็มาใส่ที่หน้าวัด ต่อไปท่านไปที่หน้าวัดไม่ไหว
ก็บณ
ิ ฑบาตบนศาลา ไปใส่บาตรท่านบนศาลา ท่านพยายาม
รักษาข้อวัตรอันนีไ้ ว้ เพราะท่านเห็นความส�ำคัญ โดยเฉพาะ
ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ ท่านได้ท�ำตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กบั ลูกศิษย์ลกู หา ถ้าท่านไม่ทำ� ก็จะไม่มกี ารพูดเล่าให้เรา
20

ได้ฟังกันในวันนี้ พวกเราก็อาจจะไม่เห็นความส�ำคัญของ
กิจวัตรในเรื่องการบิณฑบาตได้ 

21

22

ความเป็นมาของการบิณฑบาต
ของพระวัดญาณสังวรารามฯ
ขอเล่าเรือ่ งการบิณฑบาตสายบ้านอ�ำเภอ ความเป็นมา
ของการบิณฑบาตของพระวัดญาณฯ ในยุคแรกๆ มีพระ
จ�ำนวนน้อยก็อาศัยบิณฑบาตรอบบริเวณหมูบ่ า้ น ชาวบ้าน
ทีอ่ ยูร่ อบบริเวณวัดญาณสังวราราม ต่อมามีจำ� นวนพระเณร
เพิ่มมากขึ้น อาหารที่ได้จากบิณฑบาตไม่พอเพียง สมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช ก็เลยปรึกษากับ
คณะสงฆ์ โดยมีพระอาจารย์หวันเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์
พระอาจารย์หวันนีเ้ ป็นพระปฏิบตั สิ ายหลวงปูม่ นั่ เป็นศิษย์
ของพระอาจารย์ขาว (หลวงปู่ขาว) วัดถ�้ำกลองเพล สมเด็จ
ท่านก็เสนอว่า ท�ำโรงครัวไหม พระอาจารย์หวันท่านก็
บอกว่า บิณฑบาตดีกว่า เพราะพระปฏิบัตินี้ถือธุดงควัตร
23

24

ข้อบิณฑบาต แล้วพอดีมีชาวบ้านบ้านอ�ำเภอ โดยหัวหน้า
คือผู้ ใหญ่อเู๋ ป็นผู้ ใหญ่บา้ น และเพือ่ นชือ่ โยมเลียบ สามีของ
โยมแมว มีศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์หวัน
เป็นพระป่าและเป็นผูท้ สี่ งั่ สอนให้เขาได้รจู้ กั วิธปี ฏิบตั ธิ รรม
พาเขาขึ้นไปสร้างส�ำนักสงฆ์บนเขาชีโอน มีศรัทธาขอ
นิมนต์ ให้พระวัดญาณฯ ไปบิณฑบาต พอดีโยมเลียบนี้
ก็มรี ถโดยสาร รถสองแถว ก็เลยอาสาพาพระไปบิณฑบาต
ที่ บ ้ า นอ� ำ เภอ นี่ คื อ ที่ ม าของการไปบิ ณ ฑบาตที่ บ ้ า น
อ�ำเภอ ซึ่งจ�ำได้ว่าเริ่มต้นอยู่ประมาณปี ๒๕๒๖ พอดี
ตอนนั้นเราได้มาพักอยู่ชั่วคราวเป็นครั้งแรก ก็เลยได้
ประสบได้ เห็ น เรื่ อ งของการบิ ณ ฑบาตสายบ้ า นอ� ำ เภอ
ต่อมาชาวบ้านอื่นก็ศรัทธา ชาวบ้านชากแง้วก็นิมนต์
ให้ ไปบิ ณ ฑบาตชากแง้ ว ชาวบ้ า นบางเสร่ ก็ นิ ม นต์ ให้
ไปบางเสร่ ชาวบ้ า นสั ต หี บ ก็ นิ ม นต์ ให้ ไ ปบิ ณ ฑบาต
ที่สัตหีบ ชาวบ้านที่กิโล ๑๐ ก็นิมนต์ ให้ ไปบิณฑบาต นี่คือ
ที่มาของสายบิณฑบาตต่างๆ ของวัดญาณฯ ที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้ 
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พระธรรมเทศนา โดยท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การฟังเทศน์ฟังธรรม การศึกษาธรรมะ จะท�ำให้เรา
ฉลาด ให้ผู้ศึกษาผู้ฟังได้เรียนรู้ ในเรื่องที่ไม่เคยเรียนรู้
มาก่อน เรื่องที่รู้แล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตาม
ล�ำดับ เรื่องที่พวกเราไม่รู้กันคือเรื่องอะไร ก็คือเรื่องที่
เรามาเกิดกันท�ำไม มีใครรู้บ้างไหมว่าเรามาเกิดกันท�ำไม
มาเกิดแล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงิน
หาทองมายังชีพ แล้วพอมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้กเ็ อาไป
หาความสุขกัน ซื้อข้าวซื้อของ ท�ำอะไรต่างๆ ที่อยากจะท�ำ 
นอกนัน้ ก็ไปมีครอบครัว ไปมีสามีไปมีภรรยา มีบตุ รมีธดิ า
แล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับการมีครอบครัวอีก แล้วพอ
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สามารถเลีย้ งดูครอบครัวได้ มีกำ� ลังมีฐานะดี ก็ไปหาเงินทอง
มาเพิ่มมากขึ้น หรือถ้าอยากจะมีอ�ำนาจวาสนาก็ ไปหา
ต�ำแหน่งอะไรต่างๆ ไปเป็นผู้บริหารของประเทศในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ผู้ ใหญ่บ้าน ก�ำนัน ขึ้นไป นายอ�ำเภอ ผู้ว่าฯ
แล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรี ไปเป็นนายกรัฐมนตรี ไปเป็นผูแ้ ทนราษฎร นีค่ อื สิง่ ต่างๆ ทีพ่ วกเราทีม่ าเกิดกันนีม้ าท�ำกัน ก็ได้
สุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป แล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่
เจ็บ ตายไป แล้วสิ่งต่างๆ ที่หามากันได้แทบเป็นแทบตาย
ก็สญ
ู หายไปหมด ส่วนผูต้ ายก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าจะไปไหนต่อ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณหรือไม่
ผู้ ที่ ไ ม่ มี ค วามเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ ก็ คิ ดว่ า พอ
ร่างกายตายแล้ว ชีวิตของตนก็สิ้นสุดลง ไม่มีอะไรตามมา
ต่อไป ในเมือ่ ร่างกายเป็นตัวตนเป็นตัวเรา เมือ่ ร่างกายมัน
สิ้นสุดลง เราก็ต้องสิ้นสุดลงไปกับร่างกาย นี่คือความเห็น
ของผู ้ ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ เรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณ ส่ ว นอี ก พวกหนึ่ ง นี้ มี
ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ เชื่อว่าจิตนี้ไม่ได้ตายไป
กับร่างกาย จิตนี้มาเกาะกับร่างกายตอนที่มีการก่อร่าง
สร้างตัวของร่างกายขึ้นมา แล้วพอร่างกายคลอดออกมา
เจริญเติบโต ก็ ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปท�ำมาหากิน
ไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ ไปหาความสุขต่างๆ จากรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ พวกนี้ก็เชื่อว่าหลังจาก
ที่ ร ่ า งกายตายไปแล้ ว จิ ต วิ ญ ญาณนี้ ไ ม่ ไ ด้ ต ายไปกั บ
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ร่างกาย จิตที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายท�ำอะไรต่างๆ นี้
ก็จะเป็นดวงวิญญาณไป แล้วดวงวิญญาณนีก้ จ็ ะไปสูงไปต�ำ 
่
ไปสุขไปทุกข์ ไปดีไปชั่ว ก็ขึ้นอยู่กับอ�ำนาจของบุญบาป
ที่ได้ท�ำไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ นี่คือความเห็นของผู้ที่เชื่อใน
เรื่องของจิตวิญญาณ
ผู ้ ที่ มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของจิ ต วิ ญ ญาณก็ จ ะคิ ด ถึ ง
เรื่องการท�ำบุญ การท�ำบาป ก็จะพยายามท�ำบุญเพราะ
เชื่อ ว่ าการท� ำ บุ ญ นี้จะน�ำความสุขความสบายมาให้ กั บ
จิตวิญญาณเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว จะพยายามไม่
ท�ำบาป เพราะถ้าท�ำบาปแล้วจิตวิญญาณก็จะทุกข์ยากล�ำบาก
หลังจากทีจ่ ติ วิญญาณไม่มรี า่ งกายแล้วก็เป็นโลกทิพย์นเี่ อง
ทีเ่ ป็นทีอ่ ยูข่ องจิตวิญญาณ โลกทิพย์นกี้ ม็ สี ว่ นทีม่ คี วามสุข
ก็เรียกว่าสวรรค์ชนั้ ต่างๆ ซีกทีม่ ที กุ ข์กเ็ รียกว่าอบาย ผูท้ ที่ ำ�
บาปมากกว่าท�ำบุญก็ต้องไปรับผลบาปที่อบาย ส่วนผู้ที่
ท�ำบุญมากกว่าท�ำบาปก็จะไปอยู่ในซีกของสวรรค์ ไปเป็น
เทพชัน้ ต่างๆ จนกว่าอ�ำนาจของบุญและบาปนีห้ มดก�ำลังลง
ก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ แล้วก็กลับมาเป็น
มนุษย์ ใหม่ มาท�ำมาหากินมาเลีย้ งปากเลีย้ งท้องมาดิน้ รน
ต่อสู้มาหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้อีกรอบหนึ่ง
นี่คือความเชื่อของพวกที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณว่า
ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วยังจะต้องไปต่อตามอ�ำนาจของ
บุญหรือของบาป แล้วพอพ้นจากอ�ำนาจของบุญหรือบาป
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ค�ำตอบของชีวิต
ก็คือเกิดมาเพื่ ออะไร
เกิดมาเพื่ อหยุดการเกิด
และการจะหยุดการเกิดได้
ก็ต้องสร้างบารมี
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ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ใหม่ แล้วก็มาท�ำอย่างเดิมอีก
นี่คือความเชื่อของพวกที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณในระดับ
ที่ เ รี ย กว่ า ปุ ถุ ช น คื อ ผู ้ ที่ ไ ม่ รู ้ ว ่ า จิ ต วิ ญ ญาณนี้ ส ามารถ
พัฒนาให้ขึ้นสูงไปกว่าระดับของปุถุชนได้ คือระดับของ
พระอริยบุคคล เรื่องระดับของพระอริยบุคคลนี้ก็ต้องรอ
ให้มีคนฉลาดมาค้นพบเรื่องระดับจิตของพระอริยบุคคล
บุคคลนั้นก็คือพระโพธิสัตว์ คือผู้ท่ีได้บ�ำเพ็ญบารมีต่างๆ
มาจนแก่กล้าพอที่จะมองทะลุเมฆหมอกของโมหะอวิชชา
ที่ปิดบังไม่ให้เห็นระดับจิตของพระอริยบุคคล ก็จะได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ผู้ที่รู้ว่าจิตนี้นอกจากระดับปุถุชน
ที่เวียนว่ายตายเกิดในไตรภพแล้วนี้ ยังมีจิตที่สูงกว่าจิตที่
ต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพคือจิตของพระอริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี พระอรหันต์ นีค่ อื ระดับจิตของพระอริยบุคคล
ที่อยู่สูงกว่าจิตของปุถุชน เพราะว่าเป็นจิตที่สามารถหลุด
ออกจากการดึงดูดของวัฏสงสาร ของไตรภพ ของโลกแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดออกไปตามขั้นตามล�ำดับ
ขั้นที่ ๑ คือขั้นพระโสดาบัน ท่านก็หลุดภายใน ๗ ชาติ
เป็นอย่างมาก ท่านยังไม่ได้หลุดทันทีทันใด ท่านเริ่มหลุด
ออกไป ท่านได้ลดโอกาสที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน
ไตรภพเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก แล้วพอท่าน
ยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับที่ ๒ ของพระอริยบุคคล คือขั้น
พระสกิทาคามี จิตของท่านก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิด
33

34

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
ก็จะหลุดไปเป็นขัน้ ๆ ขัน้ โสดาบัน ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี
และขั้นอรหันต์ ตามขั้นของการปฏิบัติ อันนี้ต้องมีศาสนา
พุทธ ต้องมีคำ� สัง่ ค�ำสอน มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงฆ์
สาวกเป็นผู้ชี้บอกทาง ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในโลกนี้ก็จ ะไม่มีวัน รู ้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเองว่าจิตวิญญาณของตนนี้จะหลุดออกจากไตรภพ
ได้อย่างไร แต่พอได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา
มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมค�ำสอน หรือมีพระอริยสงฆ์
สาวกองค์ ใดองค์หนึ่ง ก็จะสามารถเรียนรู้วิธีที่จะยกระดับ
จิตให้สูงขึ้นให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ ส�ำหรับผู้ที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา
35

อย่างพวกเรานี้ พวกเราจึงมีค�ำตอบของค�ำถามที่ยาก
ต่อการหาค�ำตอบว่าเกิดมาท�ำไม ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา
ก็จะหาค�ำตอบไม่ได้ ก็จะต้องอยู่ไปท�ำไปตามความรู้สึก
นึกคิด ความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนก็คือการหาความสุข
จากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ
และรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ แต่ก็หาได้
ในกรอบจ�ำกัด ในกรอบของความสามารถของร่างกาย
พอร่างกายเจ็บ ร่างกายแก่ ร่างกายตาย ก็จะไม่สามารถ
หาความสุขได้ ก็จะเป็นช่วงทีจ่ ะต้องเจอกับความทุกข์ ดังนัน้
เมื่ อ เห็ น ความเป็ น จริ ง ของชี วิ ต เราแล้ ว พบว่ า เมื่ อ เกิ ด
มาแล้วถ้ามามีร่างกาย นอกจากจะมีความสุขผ่านทาง
ร่างกายแล้ว ก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาด้วยทุกคน ไม่ว่า
จะเกิดมารวยหรือจน มาใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตาม ทุกคน
จะต้ อ งเจอกั บ ความทุ ก ข์ ข องความแก่ ของความเจ็ บ
ของความตาย ของการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักกัน และ
ต้องมาทุกข์กบั ภัยต่างๆ ทีม่ ารังควานทีม่ าท�ำให้จติ ใจนีต้ อ้ ง
ทุกข์อยู่เรื่อยๆ ดังนั้นการมาเกิดนี้จึงเป็นการมาเจอความ
ทุกข์มาหาความทุกข์กนั ผูท้ ไี่ ม่อยากจะเจอความทุกข์นรี้ วู้ า่
ต้องไม่มาเกิดเท่านัน้ คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านแล้วว่าการเกิดนี้
เป็นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากกันนี้
เป็นทุกข์ ถ้าเกิดแล้วเจอความแก่ เจอความเจ็บ เจอความตาย
เจอการพลัดพรากจากกันทุกคน ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง
ไม่มาเกิดเท่านั้น นี่ก็จะได้ค�ำตอบจากพระพุทธศาสนาว่า
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เกิดมาท�ำไม เกิดมาเพื่อดับทุกข์นั่นเอง การที่จะดับทุกข์
ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเอง นี่แหละคือค�ำตอบของ
ค�ำถามที่คนบางคนอาจจะถามว่าเกิดมาท�ำไม เกิดมาแล้ว
เดีย๋ วก็ตอ้ งตายไป ท�ำอะไรได้มากได้นอ้ ยเท่าไร พอตายไปก็
หายไปหมด พอตายไปก็ไม่รจู้ ะเกิดอะไรขึน้ ต่อมา ผูท้ ไี่ ม่เชือ่
เรื่องจิตวิญญาณก็คิดว่าตายไปแล้วก็สูญจบ ผู้ที่เชื่อเรื่อง
จิตวิญญาณก็เชื่อว่าไปต่อ ไปสวรรค์ ไปนรก ตามอ�ำนาจ
ของบุญของบาป แต่ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมว่าตายไปแล้วนี้ไม่สูญ
ตายไปแล้วนอกจากการไปนรกไปสวรรค์ ยังมีทไี่ ปอีกทีห่ นึง่
คือพระนิพพาน คือที่ๆ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย
อีกต่อไป เป็นทีๆ่ ดีทสี่ ดุ ของจิตวิญญาณของสัตว์โลกทุกชนิด
ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยูใ่ นไตรภพอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั ต้อง
มีการแก่ การเจ็บ การตายอยู่เสมอ แต่ถ้าสามารถที่จะ
หลุดออกจากไตรภพได้ สามารถเข้าสูพ่ ระนิพพานได้ จิตก็
จะไม่ต้องกลับมาเจอกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป
ดังนั้นถ้าได้ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว
ก็จะได้ค�ำตอบว่าการมาเกิดนี้ก็เพื่อมาหยุดการเกิดนี่เอง
เพราะการเกิดเป็นทุกข์ ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ ถ้ายังหยุด
การเกิดไม่ได้ก็จะต้องเจอความทุกข์ ไปเรื่อยๆ เพราะพอ
ตายไปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อกี เพียงแต่วา่ จะเกิดช้า
เกิดเร็วก็ขึ้นอยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้ท�ำไว้ว่ามากหรือน้อย
ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วถึงจะกลับมาเกิดใหม่
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พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกาย มาทุกข์กับภัย
ต่างๆ ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายต่อไป แต่ถ้า
ได้มาพบกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะได้รจู้ กั วิธที จี่ ะ
ท�ำให้ดวงวิญญาณคือจิตใจไม่ตอ้ งกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย
อีกต่อไป และรูว้ า่ วิธที จี่ ะท�ำให้การไม่กลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย
นี้ท�ำอย่างไร ก็คือต้องท�ำลายเหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับ
มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นเอง เหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับ
มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็คอื ตัณหา ๓ ประการด้วยกัน เรียกว่า
กามตัณหา ความอยากในกาม ก็จะดึงจิตวิญญาณให้มา
เกิดในกามภพ ภวตัณหา ความอยากมีภวะที่สงบสุข ก็จะ
ดึงจิตวิญญาณให้มาเกิดในรูปภพ วิภวตัณหา ความอยาก
ทีม่ คี วามสุขโดยไม่มอี ะไร ก็จะท�ำให้จติ วิญญาณกลับมาเกิด
ในอรูปภพ มี ๓ ภพด้วยกันในไตรภพ
การที่จะท�ำให้ ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพนี้ก็ต้อง
ท�ำลายตัณหาทั้ง ๓ นี้ให้ออกไปจากใจให้ ได้และเครื่องมือ
ที่จะท�ำลายนี้ พระพุทธเจ้าก็ ได้ทรงบ�ำเพ็ญมาเป็นเวลา
อันยาวนานที่เรียกว่า บารมี ๑๐ พระโพธิสัตว์ คนที่
ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีใครสอน
ต้องไปบ�ำเพ็ญบารมีด้วยตนเองในแต่ละภพแต่ละชาติ
ที่มาเกิด อย่างที่เราคงได้ยินเรื่องพระเจ้า ๑๐ ชาติ นี่คือ
ชาติต่างๆ ที่พระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าของ
พวกเรานี้ได้ทรงบ�ำเพ็ญบารมีชนิดต่างๆ เช่น ไปเกิด
เป็นพระมหาชนกก็ต้องบ�ำเพ็ญวิริยบารมี ไปเกิดเป็น
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พระเวสสันดรก็บ�ำเพ็ญทานบารมี ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะ
ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิดจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบ�ำเพ็ญบารมีตา่ งๆ
เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้บ�ำเพ็ญมา เพราะถ้ามี
บารมีครบ ๑๐ ประการ บารมีเหล่านี้จะมีอ�ำนาจที่จะมา
ท�ำลายความอยากทัง้ ๓ ประการ ความอยากทีจ่ ะดึงจิตใจให้
มาเกิดในไตรภพได้ ความอยากในกาม ความอยากมีความ
สุขจากความสงบ ความอยากมีความสุขจากความสงบ
ที่เกิดจากความว่างเปล่า อันนี้ต้องท�ำลายมันด้วยบารมี
ต่างๆ ดังนั้นค�ำตอบของชีวิตก็คือเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมา
เพื่อหยุดการเกิดและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องสร้าง
บารมี จึงเป็นทีม่ าของคนต่างๆ ทีส่ ร้างบารมีกนั คนบางคน
ก็สร้างเมตตาบารมี บางคนก็สร้างทานบารมี บางคน
ก็สร้างศีลบารมี บางคนก็สร้างเนกขัมมบารมี บางคน
ก็สร้างอุเบกขาบารมี บางคนก็สร้างปัญญาบารมี นี่คือ
บารมีต่างๆ ที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์ เพราะถ้าได้
บารมีเหล่านี้แล้วก็จะมีก�ำลังที่จะหยุดความอยาก ท�ำลาย
ความอยากทั้ง ๓ ที่เป็นตัวที่คอยดึงจิตใจให้กลับมาเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ในไตรภพอยู่เรื่อยๆ ได้ และการที่จะสร้าง
บารมีเหล่านีไ้ ด้กจ็ ำ� เป็นจะต้องมีบารมีสนับสนุน เครือ่ งมือ
สนับสนุนคืออธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิรยิ บารมี และขันติบารมี ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ก็จะไม่มีก�ำลังที่จะไปสร้าง
เมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี และบารมีอนื่ ๆ ได้ จ�ำเป็น
จะต้องมีอธิษฐานก่อน อธิษฐานคืออะไร คือความตั้งใจ
หรือความตั้งเป้าหมายของชีวิต ชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อสร้าง
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บารมีตา่ งๆ ต้องตัง้ เป้าหมายเอาไว้ จะตัง้ เป้าหมายจะสร้าง
ทานบารมี เช่นจะใส่บาตรทุกวัน อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการ
ตั้งเป้าหมายเพื่อจะสร้างบารมี ต้องมีความตั้งใจก่อน
ถ้ า ไม่ มี ค วามตั้ ง ใจก็ จ ะปล่ อ ยให้ ใจไหลไปตามอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด วันไหนอยากจะใส่บาตรก็ ใส่ วันไหน
ไม่อยากจะใส่บาตรก็ไม่ใส่ บางวันขี้เกียจ บางวันไม่อยาก
จะลุกขึ้นมาใส่บาตรก็ ไม่ใส่ แต่ถ้ามีอธิษฐานมีความตั้งใจ
ว่าจะใส่บาตรทุกวัน ยกเว้นไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวใส่ หรือ
เจ็บไข้ได้ปว่ ย คือถ้าเป็นเหตุสดุ วิสยั นีท้ ำ� ไม่ได้เท่านัน้ แต่ถา้
ท�ำได้นี้จะต้องท�ำให้ ได้ นี่คือเป้าหมายของการสร้างบารมี
เราต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาในใจของเราว่าต่อไปนี้เราจะท�ำ 
เราจะสร้างบารมีชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมา แล้วการที่จะท�ำให้
การตั้งเป้าหมายของเราไม่ล้มเหลว เราก็ต้องมีสัจจบารมี
สัจจะก็คอื ความจริงใจ ไม่หลอกลวงตัวเอง ไม่ใช่ตงั้ เป้าหมาย
ไว้แล้วก็ท�ำเป็นลืมไป ถึงเวลาใส่บาตรก็ลืมไป นี้แสดงว่า
ไม่มคี วามจริงใจ พอตัง้ แล้วลืมก็เหมือนกับไม่ได้ตงั้ ก็ไม่ได้ทำ 
�
ไม่ได้สร้างบารมีตามที่ควรจะสร้างกัน ฉะนั้นผู้ที่จะสร้าง
บารมีนี้นอกจากต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจแล้วก็ต้องมี
สัจจะ คือความจริงใจ เพื่อที่จะได้ท�ำให้การตั้งอธิษฐานนี้
แน่วแน่มั่นคง ไม่ล้มเหลว
เรามั ก จะได้ ยิ น ค�ำ สองค� ำ นี้ ไปควบคู ่ กั น ตั้ ง สั จ จอธิษฐาน มีสัจจะในการตั้งอธิษฐานของเราว่าจะท�ำอะไร
ก็ตอ้ งท�ำตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ ถึงจะเรียกว่าสัจจะ ถ้าตัง้ แล้วถึงเวลา
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เปลี่ยนใจ เช่น ขอเอาเงินนี้ไปเที่ยวก่อน วันหลังค่อยมา
ใส่บาตร เปลี่ยนใจ ถ้ามีสัจจะแล้วไม่เปลี่ยนใจ ตั้งแล้วต้อง
ท�ำตามที่ตั้งใจไว้ เหมือนคนบางคนนี้เวลาไปบนบานกับ
พระนีก้ เ็ หมือนกัน ถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บจะมาบวช ๓ เดือน
พอหายแล้วลืมหรือว่าขอผ่อนขอต่อรองทีหลัง มาขอบวช
ทีละอาทิตย์ ได้มั้ย ผ่อนส่งได้ ไหม เวลาตั้งสัจจะเราพูด
อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าว่าจะขอผ่อนส่ง หรือว่าเราจะบวช
๓ เดือน แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆ มาขอผ่อนส่ง ขอบวชเป็น
ผ้าขาวแทนได้ ไหม ไม่บวชเป็นพระได้ ไหม ก็เรื่องของคุณ
คุณเป็นคนตัง้ เงือ่ นไขเอง แล้วคุณไปเปลีย่ นเงือ่ นไข คุณก็
ไม่มีสัจจะ คุณก็ โกหกหลอกลวงตัวเอง อย่างนี้คุณก็จะท�ำ
อะไรไม่สำ� เร็จ ฉะนัน้ เวลาคุณตัง้ สัจจะตัง้ เงือ่ นไขขึน้ มาแล้ว
คุณต้องท�ำตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ เรียกว่าการมีสัจจะ
เหมื อ นพระพุ ท ธเจ้ า ตอนที่ นั่ ง อยู ่ ใ ต้ โ คนต้ น โพธิ์
พระองค์ ตั้ ง สั จ จอธิ ษ ฐาน อธิ ษ ฐานไม่ ไ ด้ ข อให้ ต รั ส รู ้
อธิษฐานว่าขอให้ภาวนาเจริญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา
จนกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นจนกว่าจะดับความทุกข์ที่
มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ ถ้ายังไม่บรรลุ ถ้าเลือดในร่างกาย
มันจะเหือดแห้งก็จะปล่อยให้มันเหือดแห้งไป แต่จะไม่ลุก
จากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาด จะลุกก็ต่อเมื่อได้พบสิ่งที่
ต้องการแล้ว คือได้ตรัสรู้ถึงพระนิพพานแล้ว ได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ต่างๆ แล้วเท่านั้น นี่แหละคืออ�ำนาจของ
สัจจอธิษฐาน ถ้าเราไม่มีสัจจอธิษฐาน ชีวิตเราก็จะโลเลไป
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เหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ สังเกตดู ถ้านัง่ เรือไม่มหี างเสือ
เราก็จะบังคับมันไม่ได้ ไม่มีหางเสือ ไม่มีพายไว้คอยบังคับ
มันก็จะไหลไปตามกระแสน�้ำ  แต่ถ้าเรามีหางเสือ มีพาย
เราก็สามารถบังคับให้เรือไหลไปตามทิศทางทีเ่ ราต้องการได้
ถึงแม้จะย้อนทวนกระแสของกระแสน�้ำก็ยังท�ำได้ แต่ถ้า
ไม่ มี ห างเสื อ ไม่ มี พ ายไว้ ค อยบั ง คั บ เรื อ เราก็ จ ะต้ อ ง
ไหลไปตามกระแสน�้ำ  ฉันใด ใจก็เหมือนกัน ถ้าใจไม่มี
สั จ จอธิ ษ ฐาน ใจก็ จ ะไหลไปตามกระแสของอารมณ์ ที่
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สามวันดีสี่วันไข้ เวลาอารมณ์ดีก็
ท�ำดีกัน เวลาอารมณ์ร้ายก็ท�ำเรื่องราวต่างๆ ให้วุ่นวาย
ไปหมด อันนีก้ จ็ ะไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ท�ำบุญบ้าง
ท�ำบาปบ้าง ยังสลับกันไปสลับกันมาอยู่ ก็จะไม่มีทาง
ที่จะออกจากไตรภพได้ จะออกจากไตรภพไปได้นี้ต้อง
ท�ำความดีอย่างเดียว ๑๐ ประการ ๖ ประการด้วยกัน
คือ เมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
อุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี ตามล�ำดับด้วย เพราะบารมี
เหล่านีเ้ หมือนบันได มีความยากง่ายต่างกัน และต้องพึง่ พา
อาศัยกัน บารมีอันแรกที่ต้องท�ำก่อนที่เราจะท�ำบารมี
เหล่ านี้ นอกจากมีอ ธิษ ฐาน สัจจะแล้ว ก็ ต้ องมี วิ ริ ย ะ
ความขยันหมั่นเพียร พอตั้งใจแล้ว มีสัจจะแล้ว แต่ท�ำ
แบบทีละเล็กทีละน้อย ไม่มีความขยัน อันนี้ก็จะไปไม่ถึง
เป้าหมาย เพราะเดี๋ยวตายก่อน ต้องมีวิริยะ มีความเพียร
บางท่านเพียรแบบเนสัชชิกเลย ถือ ๓ อิรยิ าบถ เพือ่ ทีจ่ ะได้
ไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วทีส่ ดุ ไม่อยากจะเสียเวลาให้
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กับการหลับนอน การถืออิรยิ าบถนีเ้ พือ่ ทีป่ อ้ งกันไม่ให้นอน
มากเกินไป เพราะว่าถ้าเอนหลังนอนแล้วเดีย๋ วมันหลับยาว
ก็ขอหลับอยู่ในท่านั่ง ท่าเดิน หรือท่ายืนนี้ มันก็จะหลับ
ไม่นาน ถ้านั่งหลับเดี๋ยวคอพับ สักพักมันก็เมื่อยคอแล้ว
เดี๋ยวมันก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้ว ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องลุก
ต้องตื่นแล้ว แต่ถ้านอนนี้นอนยาว ๕-๖ ชั่วโมง ๗-๘
ชั่วโมงได้ ส�ำหรับผู้ที่มีวิริยบารมีนี้จะเร่งความเพียรตลอด
เวลา เพราะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เพราะรู้ว่าชีวิตนี้
ไม่แน่นอน จะตายเมือ่ ไรนีไ้ ม่มใี ครรู้ จะมีเหตุการณ์ทจี่ ะมา
ท�ำลายชีวติ นีใ้ นอนาคตนีไ้ ม่มใี ครรูว้ า่ จะมีอะไรมา อย่างโรค
ระบาดที่มีในตอนนี้ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีมาก่อน อยู่ดีๆ
มันก็มาหาเรากัน ฉะนัน้ ถ้าคนทีไ่ ม่ประมาทก็จะเร่งความเพียร
อยูต่ ลอดเวลา ก็ตอ้ งมีวริ ยิ บารมีสนับสนุนสัจจะกับอธิษฐาน
บารมี แล้วนอกจากวิริยบารมีแล้ว เวลาเร่งความเพียร
มันก็จะต้องเจอกับอุปสรรคเกี่ยวกับความทุกข์ยากล�ำบาก
ก็ต้องมีขันติบารมีมาช่วย ถ้าไปเจอก�ำแพง ไม่มีขันติที่จะ
เอาหัวชนก�ำแพง ไม่มีความอดทน ก็หยุดชะงักอยู่ตรงนั้น
ไปไม่ได้ แต่ถา้ มีขนั ติมคี วามอดทน เดีย๋ วก็ฟนั ฝ่าอุปสรรค
ที่ขวางกั้นได้ เพราะถ้ามีความอดทนแล้วจะไม่มีค�ำว่าถอย
จะไม่มีค�ำว่ายอมแพ้ จะสู้ ไม่ถอยนั่นเอง  
นี่คือผู้ที่จะสร้างบารมีที่จะสร้างบารมีต่างๆ นี้ จ�ำเป็น
ต้องใช้เครือ่ งมือ ๔ ชนิดนีเ้ ป็นเครือ่ งมือบารมี ๔ ชนิดนี้ คือ
อธิษฐานบารมี ตัง้ เป้า สัจจบารมี ความจริงใจกับการตัง้ เป้า
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วิริยบารมี ความขยันหมั่นเพียรที่จะท�ำตามที่ตั้งเป้าไว้
ขันติบารมี มีความอดทนต่อสู้กับความยากล�ำบากที่เป็น
อุปสรรคของการด�ำเนิน พอมีบารมีทงั้ ๔ นีแ้ ล้วก็สามารถ
ที่ จ ะเจริ ญ เมตตาบารมี ไ ด้ ท� ำ เจริ ญ เมตตาบารมี ก ่ อ น
เพราะว่าเมตตาบารมีนี้เรามีกันอยู่แล้วในใจของพวกเรา
ทุกคน เพียงแต่วา่ เมตตาของเรายังไม่ครอบคลุมเท่านัน้ เอง
ยังเป็นเมตตาแบบเลือกอยู่ คนไหนที่เรารักเราชอบเรา
เมตตาเขา แต่คนไหนทีเ่ ราเกลียดเราชังนี้ เราเมตตาไม่ออก
ฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้เท่านั้นเอง ส่วนที่เรามีแล้ว
เราก็ท�ำต่อไป เราก็มีความเมตตากับคนที่เรารักคนที่เรา
ชอบอยู่แล้ว
ฉะนั้นการสร้างความเมตตามันไม่ยาก เรามีอยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องขยายให้มันกว้างออกไป ต้องเมตตากับคน
ที่เราไม่ชอบให้ ได้ เช่นคนที่ท�ำให้เราโกรธท�ำให้เราเสียใจ
เราก็ต้องใช้การให้อภัย คือการไม่จองเวร เป็นการท�ำให้
เราสามารถแผ่เมตตาให้กับเขาได้ ถ้าเรายกโทษให้เขาได้
ไม่จองเวรจองกรรม เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขา เราก็จะ
มีความเมตตากับเขาได้ แล้วถ้าตอนนี้เขาตกทุกข์ ได้ยาก
ล�ำบาก ถึงแม้ว่าเขาอาจจะท�ำอะไรให้เราโกรธให้เราเสียใจ
แต่ถ้าเราให้อภัยเขาแล้ว เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาให้
ความสุขกับเขา นี่คือข้อที่ ๑ ที่เราท�ำกัน เพราะมันไม่ต้อง
มีอะไร มันมีอยู่ในใจของเรา เรามีเมตตาอยู่แล้ว เพียงแต่
46

พัฒนาหรือขยายให้มันใหญ่โตขึ้น ให้มันกระจายไปเป็น
สัพเพ สัตตา ให้ ได้ สัพเพ สัตตา แปลว่าอะไร สัตว์ทงั้ หลาย
ทั้งปวง สัตว์นี้ไม่หมายถึงสัตว์เดรัจฉาน หมายถึงสัตว์ โลก
ที่เวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ ก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิด
เทวดาก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง พรหมก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง
พระอริยบุคคล ยกเว้นพระอรหันต์ก็ยังเป็นสัตว์อย่างหนึ่ง
หรือมนุษย์ก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง สัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์
อย่างหนึง่ พวกภูตผีปศี าจ เปรต ผีตา่ งๆ ก็เป็นสัตว์อย่างหนึง่
เราต้องแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เรียกว่า
สัพเพ สัตตา จะสัตว์สนุ ขั จะสัตว์เดรัจฉาน ก็ให้ความเมตตา
กับเขา ถ้าช่วยเหลือเขาได้กช็ ว่ ยเหลือเขา บางทีเขาตกทุกข์
ได้ยากล�ำบาก เช่น ไปปล่อยนกปล่อยปลานี้ก็เป็นการ
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แผ่เมตตา เป็นการเจริญเมตตาบารมี สัพเพ สัตตา ไม่เลือก
เฉพาะท�ำกับคนที่เรารัก ท�ำกับคนที่เป็นลูกหลานเราเป็น
ครอบครัวเรา แต่เราท�ำกับคนที่เขาเดือดร้อน หรือท�ำกับ
ศัตรูของเรา คนที่เราเคยเกลียดเขา เราก็เปลี่ยนเสีย
ยกอภัยให้เขาไป แล้วพอมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปให้ความ
เมตตากับเขาก็ไป เช่น วันเกิดเขาก็เอาของขวัญไปให้เขา
ซะหน่ อ ย ถ้ า ยั ง อยู ่ ร ่ ว มกั น ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อยู ่
ต้องพบปะกัน ก็ ให้แผ่เมตตาต่อกัน นี้ข้อที่ ๑ เพราะว่า
ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างข้อที่ ๒ ได้ คือ
ทานบารมี ทานบารมีก็คือการให้ การแบ่งปัน ธรรมดา
เราก็ จ ะให้ ค นที่ เ รารั ก เราชอบ ยิ น ดี วั น เกิ ด คนที่ รั ก นี้
ซื้อข้าวของมาให้เขา ซื้อโค้กซื้อเค้กมาให้เขาเป่า เพราะเรา
รักเขา เรามีความเมตตากับเขา แต่ถ้าต่อไปเรามีสัพเพ
สัตตา เราเมตตาต่อคนทุกคน สัตว์ทกุ ชนิด ถ้าเรามีโอกาส
ที่จะต้องให้ทานกับผู้ ใด เราก็จะให้ ได้อย่างไม่มีความ
รู ้ สึ ก ตะขิ ด ตะขวงใจ เราก็ จ ะสามารถท� ำ ทานได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง ไม่เลือกจ�ำเพาะเจาะจง บางคนเลือกจะท�ำทาน
กับพระ ท�ำบุญกับพระ แต่ถ้ากับขอทานกับคนยากไร้
ก็ ไม่ท�ำ  เพราะคิดว่าไม่ได้บุญ อันนี้เป็นความเข้าใจผิด
การท�ำทานไม่ว่าจะท�ำกับใครนี้ได้บุญทั้งนั้น คือได้ความ
สุขใจ โดยเฉพาะท�ำแบบที่เราชอบ เราชอบสุนัขเราก็ท�ำ
กับสุนัข เวลาเห็นสุนัขเขาได้รับความสุขจากเรา เราก็จะ
มีความสุข ถ้าเราชอบไถ่ชีวิตของวัวควาย เราก็ ไปไถ่ชีวิต
ให้เขา เวลาเห็นเขาได้มชี วี ติ อยูต่ อ่ ก็ทำ� ให้มคี วามสุขใจขึน้ มา
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แต่ถ้าเราชอบสร้างโบสถ์ก็ ไปสร้างโบสถ์ก็ ได้ เห็นโบสถ์
แล้วสวยงาม เห็นทีไรก็มีความสุขใจ ก็ท�ำไปได้ทั้งนั้น
นี่ คื อ ทานบารมี ที่ จ ะตามมาจากเมตตาบารมี ถ้ า ไม่ มี
เมตตาบารมี มันจะท�ำไม่ออก มันเกลียดคนนั้นเกลียด
คนนี้ เกลียดสิง่ นัน้ เกลียดสิง่ นี้ มันก็ไม่ทำ 
� แต่พอมีเมตตา
กับสรรพสัตว์แล้ว ไม่เกลียดใคร ไม่ชงั ใคร คิดว่าเป็นเพือ่ น
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ถ้าเป็นนักโทษก็เหมือนอยู่
ในคุกเดียวกัน ก็พอช่วยเหลือกันได้ พอให้แบ่งปันความสุข
ให้กันได้ก็แบ่งกันไป มีเงินทองมากเหลือเกินเหลือใช้
เก็บไว้ ในกระเป๋ามันก็เป็นกระดาษ แต่พอไปแจกจ่ายคนที่
เขาทุกข์ยากเดือดร้อนมันก็กลายเป็นความสุขใจอิ่มใจ
ขึน้ มา เป็นบุญขึน้ มา เป็นบารมีขนึ้ มา ยกตัวอย่างบารมีของ
พระเวสสันดร ท่านก็แจกหมด ใครต้องการอะไร ใครมา
ขออะไร มีก็ ให้ ไม่หวง แม้แต่ลูกก็ให้ ด้วยอ�ำนาจของทาน
บารมีของท่าน ท�ำให้ท่านนี้เวลาตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์
แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นราชโอรส
นี่คืออานิสงส์ของทาน ท�ำไว้แล้วไม่สูญหาย มันจะ
รอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้า ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพาน
ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีก ภพหน้าชาติหน้าเราจะมีฐานะ
ดีกว่าเก่า เรื่องการเงินการทองนี้จะดีกว่าเก่า เพราะว่าเงิน
ทองที่เราใช้ ในการท�ำบุญท�ำทานนี้เป็นเหมือนการลงทุน
มันจะส่งผลเวลาทีเ่ รากลับมาเกิดใหม่ เช่นเจ้าชายสิทธัตถะ
นี่เอง แล้วก็เป็นการท�ำให้ ไม่ยึดติดด้วย ผู้ที่ท�ำทานนี้จะ
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ไม่ยดึ ติดกับทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง มีโอกาสท�ำทาน
ต่อเมื่อไรก็จะท�ำต่อ มีโอกาสจะต้องสละราชสมบัติหรือ
ออกบวชก็ท�ำได้อย่างง่ายดาย ไม่มีความหวง ไม่มีความ
รู้สึกเสียดายในการเป็นเจ้าชายในการมีทรัพย์สมบัติของ
เจ้าชายเลย เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นที่จะต้องไปสร้างบารมีขั้น
ต่อไป คือเนกขัมมบารมี อุเบกขาบารมี แล้วก็ปญ
ั ญาบารมี
คือฐานะของนักบวชนั่นเอง
พอเราท�ำทานบารมีได้แล้ว เราจะไม่ยดึ ติดกับเงินทอง
แล้วก็จะท�ำให้เราเจริญศีลบารมีได้ เพราะศีลบารมีนี้เกิด
จากใจที่มีความเมตตามีทานนั่นเอง ก็จะไม่คิดอยากจะ
เบียดเบียนใคร คนทีท่ ำ� บุญท�ำทานนีจ้ ะไม่คดิ เบียดเบียนใคร
ฉะนั้นการรักษาศีลก็จะตามมาอย่างง่ายดาย ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรา
ยาเมา เป็นต้น ก็จะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ในฐานะของ
ผู ้ ค รองเรื อ น แล้ ว ถ้ า อยากจะเริ่ ม ฝึ ก หาความสุ ข แบบ
นักบวชก็สามารถสร้างบารมีขนั้ ต่อไปได้ คือเนกขัมมบารมี
คือการออกจากการหาความสุขทางกาม ทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ด้วยการไปถือศีล ๘ นั่นเอง
การถือศีล ๘ นี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนกขัมมบารมี
ความจริ ง ญาติ โ ยมผู ้ ห ญิ ง ที่ ม าบวชนุ ่ ง ขาวห่ ม ขาวนี้
ควรจะเรียกว่ามาบวชเนกขัมมะ แต่มกั จะไม่รกู้ นั มักจะเรียก
บวชพราหมณ์กัน บวชพราหมณ์ก็เหมือนกัน เพราะผู้ที่
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เจริญเนกขัมมบารมีกจ็ ะได้อานิสงส์เป็นพราหมณ์ ก็เรียกว่า
บวชพราหมณ์ ความจริงเรียกว่าบวชเนกขัมมะ คือละเว้น
การหาความสุขจากการเสพกาม จากศีลข้อ ๓ ก็เปลีย่ นจาก
กาเมเป็นอพรัหมจริยา ไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้น
แล้วก็ ไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหาร
มากเกินความต้องการของร่างกาย ก็เอาแค่เที่ยงวันก็
พอเรื่องของการดื่มการรับประทานอาหารให้กับร่างกาย
แล้วก็ ไม่หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆ และการ
เสริ ม สวยความงามทางร่ า งกาย เพราะนี้ เป็ น กามสุ ข
เป็นความสุขที่ได้สัมผัสด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้เอง
เพื่อที่จะได้มีเวลา เพื่อที่จะได้ ไปสร้างบารมีอีกขั้นหนึ่ง
คืออุเบกขาบารมี อุเบกขาบารมีนี้เป็นการท�ำใจให้สงบ
เมื่อใจสงบแล้วจะมีอุเบกขาบารมี ใจจะเป็นกลางใจจะ
ไม่รกั ไม่ชงั ไม่กลัว ไม่หลง จะมีกำ� ลังทีจ่ ะฝืนความอยากได้
เวลาเกิดความอยากนี้ ถ้ามีอุเบกขาบารมี ใจจะไม่รู้สึก
ทรมาน ใจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าไม่มีอุเบกขา
เวลาเกิดความอยากแล้วใจจะดิ้นรนขึ้นมาทันที จะรู้สึก
หงุดหงิด จะรู้สึกเหงา รู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อยขึ้นมาทันที
แต่ พ อมี อุ เบกขาบารมี ก็ จ ะฝื น ความอยากได้ พอใจมี
ความสุขในตัวเองจากการมีอุเบกขาบารมี เพียงแต่ว่า
อุเบกขาบารมีที่ได้นี้ยังเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราว ถ้าออก
จากสมาธิมานานๆ เข้า อุเบกขาบารมีนี้ก็จะจางหายไป
ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ เพื่อเสริมสร้างบารมีใหม่
ถ้ า อยากจะท� ำ ให้ อุ เ บกขานี้ ถ าวร ก็ ต ้ อ งสร้ า งบารมี
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ตัวสุดท้าย ก็คือปัญญาบารมี เพราะถ้ามีปัญญาบารมี
ปัญญานี้จะสามารถไปท�ำลายความอยากได้ ท�ำลายความ
อยากที่มีอยู่ให้หมดไปได้ เพราะความอยากนี้เกิดจาก
ความหลง คือการเห็นความสุขอย่างเดียวในสิ่งที่อยากได้
แต่ไม่รู้ว่านอกจากความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้แล้ว
ก็จะมีความสุขความทุกข์ตามมาด้วย เพราะสิ่งที่ได้มา
ไม่ว่าจะเป็นอะไร มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันเปลี่ยนแปลง
จากดีกจ็ ะกลายเป็นของไม่ดไี ป กลายเป็นของเสียของเน่าไป
เช่น อาหารที่รับประทาน ถ้าดูอาหารในจานมันก็จะเกิด
ความอยากรับประทานขึ้นมา แต่พอไปดูอาหารที่กลาย
เป็นของบูดเน่าแล้ว เช่น เป็นอุจจาระออกมาแล้ว มันก็จะ
ท�ำให้ความอยากรับประทานอาหารนัน้ หายไปได้ นีค้ อื เรือ่ ง
ของปัญญาบารมี ต้องมีอีกมุมหนึ่ง มองมุมกลับหรือมอง
อีกด้านหนึ่งของสิ่งต่างๆ ที่อยากได้กันว่ามันไม่ได้เป็นสุข
อย่างเดียว มันไม่ดีอย่างเดียว มันไม่สวยงามอย่างเดียว
ต่อไปเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะต้องเปลี่ยนไป มันจะต้อง
กลายเป็นของไม่ดีในที่สุด กลายเป็นของเน่าของเหม็นไป
ถ้าเป็นอาหาร ถ้าเป็นร่างกายก็เป็นซากศพไป เป็นซากศพ
ก็กลายเป็นของเน่าของเหม็นไป หรือถ้าดูเข้าไปในภายใต้
ผิวหนังก็จะเห็นของไม่สวยไม่งามต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกาย
นีค่ อื อสุภะ เป็นการเจริญปัญญาให้เห็นส่วนทีไ่ ม่นา่ ดูนา่ ชม
ของร่างกาย หรือไม่นา่ ดูนา่ ชมของอาหาร หรือไม่นา่ ดูนา่ ชม
ของสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆ เวลาซื้อมาใหม่ๆ มันสวยงาม ใช้ ไป
เรือ่ ยๆ เดีย๋ วมันก็เก่าเดีย๋ วมันก็พงั รถยนต์เวลาออกมาใหม่ๆ
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นี้สวยงาม วิ่งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เสื่อม เดี๋ยวมันก็พัง
ต้องพิจารณาอนิจจังของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันจะ
ท�ำให้ ไม่มีความอยากได้อะไร เพราะรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็
ต้องเสียไปหรือหมดไปหรือเปลี่ยนไป แล้วความสุขที่ได้ก็
จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไป
นี่คือการเจริญปัญญาบารมีเพื่อท�ำลายความอยาก
ต่างๆ ทีม่ าสร้างความหงุดหงิด สร้างความร�ำคาญให้แก่ใจ
เป็นตัวที่ดึงให้ ใจต้องกลับมาเกิดในกามภพ ในรูปภพ
และในอรูปภพอยู่เรื่อยๆ พอมีปัญญามาพิจารณาเห็น
ไตรลักษณ์ของสิง่ ต่างๆ ทีค่ วามอยากต้องการแล้ว มันก็จะ
ท�ำให้ความอยากหายไป การอยากจะได้ความสุขจากกาม
ก็หมดไป ความอยากจะได้ความสุขจากความสงบจากการ
นั่งสมาธิก็หมดไป จากรูปฌานก็หมดไป จากอรูปฌาน
ก็หมดไป เพราะเป็นความสุขแบบชั่วคราวทั้งนั้น สู้เอา
ความสุขแบบถาวรดีกว่า คือความสุขที่เกิดจากการไม่มี
ความอยาก พอใจไม่มีความอยากแล้ว ใจที่รู้สึกหิวโหย
ใจทีร่ สู้ กึ ขาดนูน้ ขาดนี้ มันจะหายไปหมด มันจะกลายเป็นใจ
ที่อิ่มเอิบขึ้นมาตลอดเวลา เป็นใจที่เป็นสุขตลอดเวลา
เรียกว่าเป็น ปรมัง สุขัง เป็นบรมสุขตลอดเวลา แล้วก็จะ
เป็นใจที่ไม่หิว ไม่มีความอยากไปเกิดในไตรภพอีกต่อไป
เพราะไม่มีกามตัณหา ไม่มีภวตัณหา ไม่มีวิภวตัณหา
มาคอยดึงใจให้ ไปเกิดต่อไปนั่นเอง
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ใจที่ไม่เกิดก็เรียกว่านิพพาน ใจที่อยู่ที่นิพพาน
เป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เป็นใจของ
พระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
นอกนั้นต้องกลับมาเกิดอีก ถึงแม้พระอริยบุคคล
ก็ยังต้องกลับมาเกิด เพียงแต่ว่ามีกรอบมีเวลา เช่น
พระโสดาบันก็กลับมาเกิดในกามภพแค่ ๗ ชาติ
ถ้าพระสกิทาคามีก็ชาติเดียว พระอนาคามีก็มาเกิด
ในอรูปภพหรือรูปภพ แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
ก็จะไปอยูท่ พี่ ระนิพพาน ทีไ่ ม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด
อีกต่อไป ไม่มีการเกิด เมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มี
ความทุกข์ตามมา เพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด
เท่านั้น
นีแ่ หละคือค�ำตอบของชีวติ ว่าเกิดมาท�ำไม เกิดมาเพือ่
หยุดการเกิดนัน่ เอง เพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ และการจะ
หยุดการเกิดได้กต็ อ้ งหยุดความอยากทัง้ ๓ คือกามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา และการจะหยุดตัณหาทัง้ ๓ นีไ้ ด้
ก็ตอ้ งมีบารมี ๑๐ มีอธิษฐานบารมี มีสจั จบารมี มีวริ ยิ บารมี
มีขนั ติบารมี เพือ่ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือในการมาสร้างเมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อุเบกขาบารมี
และปัญญาบารมี พอสร้างบารมีเหล่านีไ้ ด้ครบสมบูรณ์แล้ว
ก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งหลายได้ หยุดการกลับมา
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เวียนว่ายตายเกิดได้ ชีวิตก็ประสบกับความส�ำเร็จ ได้เป็น
พระอรหันต์ ได้เป็นพระพุทธเจ้า นี่คือค�ำตอบของชีวิตของ
พวกเราทุกคน ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
ก็ตอ้ งหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ดว้ ยการสร้างบารมีกนั
นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ 
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สนทนาธรรมหน้ากุฏิ
โยม: หากอยู่กับความว่างบ่อยๆ ไม่ได้เจริญสติ ความ
ไม่เที่ยงของขันธ์ ๕ จะได้บรรลุพระโสดาบันไหมคะ
พระอาจารย์: คือถ้าเราอยู่กับความว่างมันก็สงบมันก็

สบายช่วงทีม่ นั ว่าง แต่พอมันมาเจอร่างกาย เจอขันธ์ ๕ ทีม่ นั
มาสร้างความทุกข์ ให้กับเรา ถ้าเราไม่พิจารณาขันธ์ ๕
เพื่อปล่อยวางขันธ์ 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: ก็พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ ไป เหมือน

เสียงนี้มันดังอย่างนี้ ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะท�ำให้
เราทุกข์ แต่ถ้าเราปล่อยมัน มันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไป
เดี๋ยวมันก็หายเอง มันไม่หายเราก็อยู่กับมันไป แสงหรือ
อะไรก็ตามเวลามันเกิดก็อย่าไปอยากให้มันหาย หรือเวลา
มันหายก็อยากจะให้มันเกิดนี่ อย่าไปอยากเท่านั้นเอง
เฉยๆ ไปกับมัน มันจะโผล่ก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมา มันจะ
หายก็ปล่อยมันหายไป เพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจัง
เป็นไตรลักษณ์ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: ผมไม่เคยนั่งสมาธิเลยครับ จะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
พระอาจารย์: ก็นั่งตอนนี้เลย หลับตาแล้วก็ลองท่อง

พุทโธดู ลองนัง่ หลับตาแล้วลองท่องพุทโธไป อย่าไปคิดถึง
เรือ่ งอะไร นัง่ ให้ ได้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะนานได้ ถ้าพุทโธไม่ได้
ดูลมหายใจได้ ไหม ลองดูลมหายใจไป หายใจเข้าออกให้รวู้ า่
ลมเข้าลมออก เท่านัน้ เอง ไม่ตอ้ งไปควบคุมบังคับลม หรือ
ถ้าดูลมไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดอิตปิ ิ โส ไป อายุเรา
เท่าไหร่ล่ะ อายุเรา ๓๐ ก็สวดสัก ๓๐ จบดู อันนี้ก็เป็นวิธี
ฝึกนั่งสมาธิในเบื้องต้น 
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(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: การบรรลุพระโสดาบัน บรรลุพระสกิทาคามี บรรลุ
พระอนาคามี บรรลุพระอรหันต์ ต้องฝึกให้สภาวจิต
เป็นอย่างไรเจ้าคะถึงจะบรรลุได้
พระอาจารย์: อ๋อ ขั้นต้นก็ ให้จิตสงบมีอุเบกขา แล้วก็ ให้มี

ปัญญาทีจ่ ะคอยตัดสังโยชน์หรือกิเลสทีม่ าสร้างความทุกข์
วุ่นวายให้กับใจ พระโสดาบันก็ตัดสังโยชน์คือความหลง
ยึดติดกับร่างกาย ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยาก
ไม่ตาย พอตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พระโสดาบัน
ก็หายทุกข์ ส่วนพระสกิทาคามีก็มีความอยากเสพรูป
เสพกามอยู่ ยังมีกามารมณ์อยู่ พอเจริญอสุภะ กามารมณ์
มันก็จะเบาบางลงไป ก็ได้เป็นพระสกิทาคามี แล้วถ้าเจริญ
อสุภะแบบต่อเนือ่ งแบบไม่หยุด แบบไม่มชี ว่ งว่าง เห็นอสุภะ
ตลอดเวลา มันก็จะก�ำจัดกามารมณ์หรือกามราคะอย่าง
ถาวร ก็จะได้เป็นพระอนาคามี ขั้นต่อไปก็ก�ำจัดสังโยชน์
เบื้องสูง เช่น อวิชชา มานะ การถือตัว พอก�ำจัดได้ ใจก็จะ
ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไป 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: ถ้ า เจริ ญ พระกรรมฐานโดยจั บ ยึ ด พระนิ พ พาน
เป็นอารมณ์อยูเ่ ป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ และเมือ่ ขณะที่
ก�ำลังจะตายก็มีจิตยึดพระนิพพาน และเมื่อตาย
จริงๆ แล้วสามารถไปพระนิพพานได้ไหมครับ
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พระอาจารย์: ถ้าเราไม่เคยเห็นพระนิพพาน เราจะไปจับ

พระนิพพานมาเป็นอารมณ์ยึดได้อย่างไร ไม่ได้หรอก
พระนิพพานนี้มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น เราต้องใช้กรรมฐาน
อย่างอืน่ เช่น พุทโธหรือลมหายใจเข้าออกไปยึดเหนีย่ วจิตใจ
ให้จิตใจหยุดปรุงแต่ง หยุดความโลภความอยากชั่วคราว
แต่การที่จะมานั่งจินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ บางคนเห็นวาดเป็นชาร์ต (chart) ออกมาเป็น
วงกลม วงกลมแรกเป็นเดรัจฉาน วงกลมเข้าไปเป็นมนุษย์
เข้าไปเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นอริยบุคคล เป็นขั้นต่างๆ
พอถึงศูนย์กลางของวงกลม นัน่ คือนิพพาน เอ้า ลองไปนึก
ภาพเหล่านั้นดูสิ ดูว่าจะท�ำให้ ใจสงบได้ ไหม มันไม่ได้หรอก
นิพพานถ้าไม่เคยเห็นจะไปนึกมันได้ยังไง มันต้องเคยเห็น
อะไรก่อนถึงจะมานึกมันได้ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: ในฐานะที่วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ขอพระอาจารย์
เมตตาแนะน� ำ ได้ ไ หมคะว่ า ควรใช้ ชี วิ ต หรื อ ว่ า
แนวทางอย่างไรในฐานะทีเ่ ป็นฆราวาสทีม่ คี รอบครัว
ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วๆ ไปล่ะค่ะ
พระอาจารย์: ก็อย่างที่เราฟังเทศน์ฟังธรรม ก็ปฏิบัติ

ตามค�ำสอน เพราะค�ำสอนของพระพุทธเจ้านีส้ อนทัง้ ระดับ
ฆราวาสและระดับนักบวช ฆราวาสท่านก็สอนท�ำทาน
รักษาศีล ภาวนา ท�ำทานไปตามโอกาสตามก�ำลัง หรือ
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ตามความอยาก บางคนอยากท�ำบุญมากก็ท�ำไป บางคน
ท�ำน้อยก็ทำ� ไปก่อน แต่ผลก็คอื ถ้าท�ำมากก็จะได้มาก ท�ำทาน
แล้วก็รักษาศีล ๕ ส�ำหรับผู้ครองเรือนถ้าท�ำงานท�ำการ
รักษาศีล ๘ ก็จะยาก ยกเว้นถ้ามีเวลาว่างก็ไปอยูว่ ดั บางช่วง
ก็ถือศีล ๘ แล้วก็ ไปภาวนาได้ ถ้าอยู่บ้านก็อาจจะภาวนา
ได้เล็กๆ น้อยๆ ช่วงก่อนนอนหรือช่วงเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมา
ก่อนทีจ่ ะไปท�ำอะไร ก็ใช้ชว่ งนัน้ เป็นช่วงทีม่ าหัดภาวนาไปก่อน
แล้วต่อไปถ้ามีเวลามากขึ้นก็อาจไปอยู่วัดไปภาวนา ไปเข้า
คอร์สที่ไหนต่อก็ได้ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๖ พ.ค. ๒๕๖๓)

โยม: มีปัญหาเรื่องกลัวเสียงฟ้าผ่าเพราะเคยโดนช็อต
ตอนฟ้าผ่าแล้วไปจับโลหะ จะแก้ความกลัวตาย
อย่างนี้อย่างไรคะ
พระอาจารย์: ก็ผ่านมาได้แล้วไปกลัวท�ำไม แสดงว่า

เรามีภูมิคุ้มกันแล้ว เหมือนติดไวรัสครั้งเดียวแล้วก็ทีนี้
หายแล้ว ก็มภี มู คิ มุ้ กันแล้ว ไปกลัวท�ำไม ก็รแู้ ล้วว่ามันเป็น
ยังไงก็ผ่านมาแล้ว มันจะเป็นอีกมันก็ผ่านมาได้อีก ไปกลัว
อะไร มันทุกข์เพราะไม่อยากไปเจอมันเท่านัน้ เอง ทีนไี้ ม่ตอ้ ง
ไปกลัวมัน มีภูมิคุ้มกันแล้ว เหมือนเราถ้าเราติดไวรัสแล้ว
ทีนเี้ ราก็ไม่ไปติดแล้ว ไม่ตอ้ งไปใส่หน้ากาก ไม่ตอ้ งไปกังวล
ไปอะไรกับใครแล้ว ไปที่ไหนก็ ไม่ต้องกลัวแล้ว เพราะเรา
มีภูมิคุ้มกันแล้ว พอเจ็บแล้วทีนี้ เรารู้ความเจ็บเป็นยังไง
มันก็แค่นั้น ก็ผ่านมันมาได้ แล้วไปกลัวมันท�ำไม จริงไหม

ทีม่ นั กลัวเพราะมันไม่อยากจะเจ็บ ไม่ใช่เหตุผลนะ มันความ
ฝังลึก ความอยากจะได้แต่ความสุข พอไปเจอความทุกข์
ก็เลยไม่อยากได้ ก็เลยเกิดความกลัว ไม่รู้ว่าความทุกข์มัน
ก็เป็นเหมือนยาแหละ มันท�ำให้ ใจเราเข้มแข็ง ท�ำให้ ใจเรา
ไม่ต้องมาทุกข์กับมันอีกต่อไป แต่กลับไม่ใช้มัน กลับไป
กลัวมัน
ความจริงถ้าเราผ่านมาได้แล้วเราจะไปกลัวมันท�ำไม
อันนีต้ อ้ งใช้เหตุใช้ผล แล้วถ้าเวลามันจะเกิดก็หา้ มมันไม่ได้
เวลาจะเจอมันก็ห้ามมันไม่ได้ และถ้ามันจะถึงเวลาที่จะ
ตายก็ห้ามมันไม่ได้ ไม่ตายด้วยไฟช็อต มันก็ต้องตายด้วย
เรือ่ งอืน่ อยูด่ ี ไม่มใี ครไม่ตาย ให้คดิ แบบนี้ มองความจริงดู
เกิดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตาย
ไปได้ มันจะเกิดขึน้ ตอนไหน เท่านัน้ เอง แต่ตอ้ งเกิดขึน้ กับ
คนทุกคน ถ้าคิดบ่อยๆ แล้วมันจะไม่มีความกลัว ไม่กลัว
ความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย กลัวไปก็ไม่ได้
อะไร กลัวไปขาดทุนเปล่าๆ เพราะความกลัวก็เหมือนกับ
เอาค้อนมาทุบศีรษะเรานี่ อยู่ดีๆ พอกลัวก็เอาค้อนมาทุบ
ศีรษะเรา ทุกข์ ไปท�ำไม ทุกข์แล้วไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้
หรือเปล่า มันก็ไม่เปลีย่ นแปลงอะไร มันก็เจ็บอยูด่ ี ตายอยูด่ ี
เหมือนกัน ลองใช้เหตุผลคิดดู แล้วมันก็จะไม่กลัว 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓)
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