ข้อความแจ้งให้ทราบ
คิดว่าเรือ่ งทีเ่ ราจะกลับไปท�ำแบบเดิมนี้ (การแสดงธรรมบนเขาชีโอน)
คงจะต้องเป็นเรือ่ งทีย่ งั ต้องรอคอยอีกนาน เพราะถ้าเรือ่ งโรคนี้ (โรคโควิด๑๙) มันยังไม่สิ้นสุดลง โอกาสที่เราจะมาอยู่ใกล้ๆ กันเพื่อจะมาฟังเทศน์
ฟังธรรมเหมือนที่บนเขานี้ มันจะท�ำให้ โรคไม่มีวันหมด ถ้ามีใครคนใด
คนหนึ่งมีเชื้อมาติดมาแพร่โดยที่ไม่รู้สึกตัว แล้วที่ข้างบนถึงแม้จะกว้าง
แต่บางวันคนมาเยอะ คนก็ต้องนั่งใกล้กัน เวลาเดินสวนทางอะไรกัน
แล้วจะให้มาคอยจัดระเบียบ มันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากล�ำบาก แล้วที่นั่ง
ที่มานั่งของแต่ละคน ถ้าใช้ของส่วนรวมแล้วก็ ไม่รู้ว่าคนไหนนั่งแล้วมีเชื้อ
หรือไม่มีเชื้ออีก ถ้านั่งเสร็จก็ต้องมาฆ่าเชื้อกันอีก มันก็เลยจะเป็นเรื่อง
เป็นราวพอสมควร
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ฉะนั้ น คิ ด ว่ า เราเอาทางออนไลน์ กั น ดี ก ว่ า
สมัยนี้เขาใช้แบบผ่านทางออนไลน์กัน ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ผ่านทางมือถือกัน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีน่ ี่
หรือฟังเทศน์ผ่านมือถือมันก็เหมือนกัน อยู่ที่เรา
อยูท่ คี่ นฟัง ถ้าฟังเข้าใจแล้วน้อมน�ำเอาไปปฏิบตั ไิ ด้
มันก็ ได้ผลเหมือนกัน ทีนี้มันอาจจะยากตรงหา
ทีป่ ฏิบตั เิ ท่านัน้ หาทีว่ เิ วก เพราะเดีย๋ วนีท้ ไี่ หนเขาก็
ไม่อยากให้คนแปลกหน้าเข้าไป ใครอยู่ที่ไหนเขาก็
จะให้อยู่ที่นั่นไป เพราะไม่รู้ว่าไปแล้วจะเอาเชื้อไป
แพร่หรือไม่ นอกจากว่าทุกคนมีการตรวจเชื้ออยู่
เรื่อยๆ รู้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ แต่ไม่มีอะไรจะดี
เท่ากับการได้มีวัคซีน ถ้ามีวัคซีนเมื่อไร ทุกคนฉีด
วัคซีนปั๊บ มีภูมิคุ้มกันโรค ทีนี้มีใครมีเชื้อมาแพร่
ยั ง ไงก็ ไ ม่ ติ ด ก็ มี ห ลายประเทศพยายามที่ จ ะ
ทดสอบวัคซีนกัน ข่าวล่าสุดไม่รู้จริงหรือเปล่า ทาง
มหาวิทยาลัย Oxford เขาก�ำลังทดลองวัคซีนที่
เขาคิดว่าอาจจะเอามาใช้ ได้ภายในเดือนกันยายน
เนื่องจากว่าเขาได้ท�ำวิจัยเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่อง
โรคหวัดนีม้ าล่วงหน้าก่อนแล้ว เพียงแต่เขามาปรับ
เอาเชื้อตัวใหม่นี้เข้ามา ฉะนั้นเขาอาจจะลดขั้นตอน
ของการผลิตวัคซีนออกมาได้ โดยปกติเขาว่าต้อง
ใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปีถึงจะมีวัคซีนที่จะเอามาใช้
เพราะเขาต้องทดสอบให้แน่ใจว่าใช้ ได้ผลและก็ ไม่
เป็นอันตรายต่อคน ไม่ใช่ไปใช้แล้วเดี๋ยวโรคติด
มากับวัคซีนอีก ทีนี้ก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่
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แต่ ก็ ข อให้ เ ราใจเย็ น ๆ เราก็ อ ยู ่
ของเราไป ตอนนีเ้ ราก็รวู้ ธิ ที มี่ นั จะมาแพร่
ส่ ว นใหญ่ ก็ แ พร่ อ อกมาจากทางปาก
ทางจมูกเรานี่แหละ ดังนั้นเราก็เลยต้อง
ใส่หน้ากากกัน คิดว่าช่วยกัน ถึงแม้เรา
ไม่ เป็ น หรื อ คิ ด ว่ า เราไม่ เป็ น เราก็ ไ ม่ รู ้
ว่าเราเป็นหรือเปล่า คนอื่นเขาอาจจะ
รับเชื้อจากเราโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวก็ ได้
นอกจากถ้าเราอยู่ห่างกัน อย่างตอนนี้
นั่งอยู่กันห่างกัน ตอนนี้ก็คิดว่าพอที่จะ
ไม่ใส่หน้ากากได้ แต่ถ้าต้องเข้าไปเดินใน
สถานที่ชุมชน เพราะชีวิตจะต้องด�ำเนิน
ต่อไป ต่อไปเขาก็จะเริ่มเปิดให้ออกไปท�ำ
มาค้าขาย ท�ำมาหากิน ไปซือ้ ข้าวซือ้ ของได้
แต่อาจจะต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน
เช่น ใส่หน้ากาก แล้วยืนเข้าแถวก็หา่ งกัน
๖ ฟุต หรือ ๒ เมตร แล้วก็พยายามเช็ด
มืออยู่เรื่อยๆ เช็ดมือ ล้างมือ เวลาที่จะ
รับประทานอาหาร หรือเวลาที่จะมีเอา
อะไรเข้าปาก นี่ก็จะช่วยลดการแพร่ได้
แต่มันไม่หมด เขาว่าประสบการณ์ที่ผ่าน
มาพอรอบแรกมั น ลดลงปั ๊ บ ก็ จ ะเกิ ด
การประมาทชะล่าใจ เริ่มเกิดการขี้เกียจ
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ที่จะใส่หน้ากากกัน เริ่มขี้เกียจที่จะยืนห่างกัน เพราะนิสัยความเคยชินมันก็
อยากจะกลับไปท�ำตามความเคยชิน แล้วมันก็จะท�ำให้เกิดการแพร่โรคระบาด
รอบที่ ๒ ขึ้นมาได้ แล้วแรงกว่ารอบแรกด้วย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ตอนต้นนี้
เขาคิดว่าเอาอยูแ่ ล้ว แต่กม็ รี อบที่ ๒ ขึน้ มา ประเทศญีป่ นุ่ ก็เหมือนกัน ตอนต้น
ก็คิดว่าเอาอยู่แล้ว ฉะนั้นเราก็ต้องเอาบทเรียนและประสบการณ์ของเขาเอา
มาสอนเรา พวกเราโชคดีที่เรามีประเทศอื่นเขามีประสบการณ์ก่อนเรา เราก็
หัดเรียนรู้ ไว้ ให้เอาความไม่ประมาทนี่แหละเป็นตัวด�ำเนินวิธีชีวิตของพวกเรา
อย่าประมาท อย่าไปปล่อยปละละเลยวิธกี ารต่างๆ ทีเ่ ราใช้ปอ้ งกัน อย่าไปคิดว่า
ไม่จำ� เป็นแล้ว มีโรคระบาดน้อยแล้ว แต่นเี่ ป็นเพียงสถิตทิ เี่ ขาวัดได้ แต่ตวั เชือ้ โรค
จริงๆ นี้ ในกลุม่ ของเรานีอ้ าจจะมีคนใดคนหนึง่ มีอยูก่ ็ได้แต่ไม่มอี าการ เมือ่ เช้านี้
คุยกับหมอเขาก็บอกว่ามีคน ๔ คนมาจากเมืองนอก ไม่มีอาการ แต่เขา
ตรวจแล้วมีเชื้อ ไม่มีอาการเลย เขาก็เลยต้องกักตัวไว้และก็คอยตรวจดูเชื้ออยู่
เรื่อยๆ ก่อน จนกว่าไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้ว เขาถึงจะปล่อยให้กลับไปบ้านได้
อันนี้ก็เป็นการพูดช่วงหยุดพัก พูดเรื่องเบาๆ ทางธรรมะ แต่อาจจะหนัก
ทางโลกทางร่างกาย แต่ถ้าได้พูดแล้ว ผู้ฟังก็อาจจะได้ความรู้บ้าง จะได้ ไม่
ประมาทกัน อย่าไปคิดว่าหมดแล้ว เดี๋ยวจัดงานเลี้ยงได้แล้ว จะมีวันเกิดแล้ว
ก็รอไว้กอ่ น เดีย๋ วแทนทีจ่ ะจัดวันเกิดจะได้ ไปจัดวันตาย จัดวันเกิดวันนี้ เดีย๋ วอีก
๖ เดือนข้างหน้าอาจจะได้ ไปจัดวันตายก็ได้ นี่ให้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมา
จากการกระท�ำของเราในวันนี้ เพราะมันไม่ได้เกิดขึน้ ปุบ๊ มันท�ำปุบ๊ ไม่ได้เกิดขึน้
ปั๊บขึ้นมาทันที 
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เรื่องการบิณฑบาต
ขอย�้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องบิณฑบาต จะเริ่มออกบิณฑบาตใหม่ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ได้รับอนุมัติ
ไฟเขียวจากทางหมูบ่ า้ นแล้ว ก็จะได้กลับไปท�ำกิจวัตรของนักบวชต่อไป พระพุทธเจ้าให้ความส�ำคัญเรือ่ ง
บิณฑบาตเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นประโยชน์ทงั้ พระและทัง้ ฆราวาสผู้ ใส่บาตร ฆราวาสจะได้ทำ� บุญ ท�ำบุญ
แบบสบายใจ มั่นใจ เพราะรู้ว่าท�ำบุญกับคนดี ท�ำบุญกับคนที่สร้างประโยชน์ ให้กับโลก ไม่มีใครสร้าง
ประโยชน์ ให้กับโลกได้ดีเท่ากับพระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก ถ้าใครปฏิบัติได้แบบพระพุทธเจ้า
หรือแบบพระสาวกของพระพุทธเจ้านี้ ท่านไม่ได้ท�ำประโยชน์ ให้กับตนเองเท่าไรเลย เมื่อเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่ท่านท�ำให้กับโลก ประโยชน์ของท่านเป็นประโยชน์ทางจิตใจ ใจท่านหลุดพ้นจาก
ความทุกข์แล้ว ท่านไม่ต้องท�ำอะไรต่อไป แต่ท่านมาท�ำประโยชน์ ให้กับทางโลก ทั้งด้านทางธรรมและ
ทางสงเคราะห์ โลก ทางธรรมก็สอนให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงวิญญาณ
เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาป จะได้เรียนรู้และจะได้กระท�ำในสิ่งที่ควรกระท�ำเพื่อที่จะยกระดับของจิตใจให้
มีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น ท่านท�ำประโยชน์เหล่านี้ให้กับโลก นอกจากนั้นเงินทองข้าวของ
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ต่างๆ ที่ท่านได้รับมาจากญาติโยมที่ท�ำบุญ ส่วนที่เกินที่ท่านจะใช้ประโยชน์ ให้เกิดกับศาสนาได้ ท่านก็
โอนให้กบั ทางโลกไปช่วยเหลือทางโลกไปแล้วแต่กรณี เช่น ตอนนีเ้ ห็นทางวัดทางพระออกมาท�ำอาหาร
แจกญาติโยมพี่น้อง แจกข้าวสารอาหารแห้ง แจกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆ หรือหน้ากากอะไร
ต่างๆ เหล่านี้ ฉะนั้นผู้ที่ได้ท�ำบุญใส่บาตรกับพระนี้จะได้ประโยชน์สองทาง คือได้ทางจิตใจ ได้ความสุข
ความอิม่ ใจ ได้บญ
ุ ทีจ่ ะยกระดับจิตของตนให้เป็นเทวดา แล้วก็ยงั ได้สนับสนุนในการช่วยเหลือโลกทีเ่ รา
อยูร่ ว่ มกันไม่ให้รสู้ กึ ว่าถูกทอดทิง้ คนทีท่ กุ ข์ยากล�ำบากก็จะได้รบั การช่วยเหลือ เพราะพระท่านก็ไม่รจู้ ะ
เอาข้าวของเงินทองไปใช้อะไร เพราะสิง่ ทีท่ า่ นมีคอื ธรรมในใจของท่านนีม้ นั มีคณ
ุ ค่ามหาศาลกว่าทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากศรัทธาญาติโยม ท่านก็เอามาแบ่งปันมาช่วยเหลือผูท้ ตี่ กทุกข์
ได้ยากเดือดร้อนกันไป
นี่คือท�ำไมพระพุทธเจ้าถึงให้ความส�ำคัญว่าต้องบิณฑบาต อย่างในพุทธกิจ ๕ คือการบิณฑบาต
แล้วอีก ๔ กิจ ก็คือการสอนผู้อื่น สอนให้ธรรมะแก่ผู้อื่น การบิณฑบาตของพระจึงเรียกว่าเป็นการ
โปรดสัตว์ ไม่ได้เป็นการไปเป็นขอทาน เป็นการไปเปิดโอกาสให้สตั ว์ โลกได้มโี อกาสพัฒนาจิตใจของตน
ให้ดขี นึ้ ให้สงู ขึน้ ให้มคี วามสุขมากขึน้ พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�ำคัญต่อการบิณฑบาต สอนไว้ ในหลายที่
ด้วยกัน สอนให้กับพระใหม่ พระที่บวชใหม่ สิ่งแรกที่ท่านบังคับให้ผู้บวชให้กับพระคือพระอุปัชฌาย์
นี้ต้องสอน คือกิจที่พึงกระท�ำ  ๔ ข้อด้วยกัน ก็คือการออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ไม่ได้สอนให้ ไปนั่งกิน
ตามร้านอาหาร ไม่ให้ ไปรอกิจนิมนต์ของญาติโยม สอนให้บิณฑบาตเป็นวัตร เพราะว่าเป็นการฝึกฝน
อบรมของนักบวชด้วย นักบวชจะได้ ไม่เกียจคร้าน จะได้รู้จักพึ่งตัวเอง แล้วก็จะได้รู้จักความมักน้อย
สันโดษ ให้ยินดีตามมีตามเกิด ได้มากได้น้อย ได้ดีไม่ดี ถ้ากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ จบ
ไม่ส�ำคัญว่าจะถูกปากถูกใจหรือไม่ ถ้ากินแบบฆราวาสก็มักจะกินแล้วต้องถูกปากถูกใจด้วย วันนี้จะ
เลือกกินอะไรดี คิดก่อนแล้ว คิดไว้แล้วว่าจะไปกินอะไรกัน ส�ำหรับพระนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิด ดีซะอีก
ไม่ตอ้ งมาคิดไม่ตอ้ งมากังวล ไม่ตอ้ งมาดีใจ ไม่ตอ้ งมาผิดหวัง พอคิดแล้วอยากจะกินปับ๊ พอไปถึงเวลานัน้
แล้วเขาปิดซะก่อนนี้ ไปซื้อก็ไม่ได้กินขึ้นมาก็ผิดหวังอีก ฉะนั้นกินตามมีตามเกิด
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แล้วก็ ไม่ให้ขี้เกียจ การบิณฑบาตก็ ให้ถือเป็นการปฏิบัติธรรม เป็นเหมือนการเดินจงกรม
เดินบิณฑบาตก็ให้มสี ติอยูท่ กุ ระยะของการย่างเท้าของการเปิดฝาบาตรของการับบาตร ไม่ให้ ใจลอยไป
ในเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีตหรือในอนาคต ก็จะได้เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว ท่านเลยสอนพระใหม่
ให้ถือการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ�ำ  แล้วก็ยังสอนในธุดงค์ ๑๓ ให้ถือข้อการบิณฑบาตเป็นวัตร
เพราะว่าบางทีหลังจากบวชไปแล้วมีคนรูจ้ กั เยอะ คนก็อยากจะอ�ำนวยความสะดวกความสบายให้ ก็อาจ
จะนิมนต์ ไปฉันที่บ้านบ้าง หาอาหารมาถวายที่วัดบ้าง ก็อาจจะท�ำให้ ไม่เห็นความจ�ำเป็นว่าจะต้องไป
บิณฑบาต พระพุทธเจ้าก็เลยต้องสอนว่าให้ถอื การบิณฑบาตนีเ้ ป็นการฆ่ากิเลส เป้าหมายหลักทีแ่ ท้จริง
11

ของการบิ ณ ฑบาตนี้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ เพื่ อ การเลี้ ย งปาก
เลี้ยงท้อง แต่เป็นการเพื่อฆ่ากิเลสความมักมาก
ความโลภ ความไม่มสี นั โดษมักน้อย ความเกียจคร้าน
อันนี้เป็นตัวที่จะขัดขวางการเจริญก้าวหน้าในธรรม
ขั้นต่างๆ พอบิณฑบาตแล้วมันจะไม่ขี้เกียจ ฉันเสร็จ
แล้วก็ ไปเดินจงกรมต่อได้ มีก�ำลังวังชา ถ้าไม่ได้
บิณฑบาต ฉันเสร็จแล้วก็ ไม่มีแรงจะเดิน หาเตียง
หาหมอนต่อ พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเรื่อง
การบิณฑบาต มีการบันทึกไว้ ใน ๓ อย่างด้วยกัน
คือในพุทธกิจ ๕ ในกิจของพระที่บวชใหม่ และใน
ธุดงควัตร ๑๓
ฉะนั้นการบิณฑบาตจึงถือว่าเป็นกิจวัตรส�ำคัญ
ของพระปฏิบัติ พระป่า แต่พระอื่นไม่รู้นะ พระอื่น
เขาอาจจจะเห็นความส�ำคัญต่อการไปรับกิจนิมนต์
มากกว่า เพราะต้องเอาอกเอาใจศรัทธาญาติโยม
แต่พระนีเ้ อาอกเอาใจธรรมมากกว่า หลวงตาท่านเคย
บอกไว้ ถ้าไม่เกรงธรรม ธรรมก็แหลก ถ้าไปเกรงใจคน
ธรรมก็แหลก เมือ่ ไม่เกรงใจคนต้องเกรงธรรม ถ้าการ
กระท�ำมันขัดกับหลักธรรม อย่าไปท�ำ  ถึงแม้ว่าจะ
ท�ำตามใจของคนอื่น ก็ ให้เกรงธรรม อย่าไปเกรงใจ
เพราะถ้าไปเกรงใจแล้วธรรมแหลก เห็นไหม ถ้าไม่
บิณฑบาต เดีย๋ วก็สงั่ อาหารมากินกัน  แล้วผลเป็นยังไง
ก็อว้ นทางกาย ส่วนผลทางจิตใจ ทางจิตใจก็อว้ นด้วย
ความโลภ ความอยาก ความโกรธต่างๆ ความหลงต่างๆ
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นีค่ อื เรือ่ งของการบิณฑบาต หลวงปูม่ นั่
ท่านเป็นตัวอย่าง ตามทีห่ ลวงตาท่านเขียนไว้
ในประวัติ ท่านพยายามบิณฑบาตจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต พอท่านชราภาพมาก
ไม่สามารถเดินเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ ท่านก็
เดินไปครึ่งทาง ชาวบ้านก็ออกมาพบท่าน
ครึ่งทาง มาใส่บาตรตรงกลางทาง พอต่อไป
ไปตรงกลางทางไม่ไหว ไปได้แค่หน้าวัด
ชาวบ้านก็มาใส่ทหี่ น้าวัด ต่อไปท่านไปทีห่ น้า
วัดไม่ไหว ก็บิณฑบาตบนศาลา ไปใส่บาตร
ท่านบนศาลา ท่านพยายามรักษาข้อวัตร
อันนีไ้ ว้ เพราะท่านเห็นความส�ำคัญ โดยเฉพาะ
ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ ท่านได้ท�ำตัวเอง
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ลูกหา ถ้าท่าน
ไม่ท�ำก็จะไม่มีการพูดเล่าให้เราได้ฟังกันใน
วันนี้ พวกเราก็อาจจะไม่เห็นความส�ำคัญของ
กิจวัตรในเรื่องการบิณฑบาตได้ 
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ความเป็นมาของการบิณฑบาต
ของพระวัดญาณสังวรารามฯ
ขอเล่าเรือ่ งการบิณฑบาตสายบ้านอ�ำเภอ ความเป็นมาของการบิณฑบาตของพระ
วัดญาณฯ ในยุคแรกๆ มีพระจ�ำนวนน้อยก็อาศัยบิณฑบาตรอบบริเวณหมูบ่ า้ น ชาวบ้าน
ทีอ่ ยูร่ อบบริเวณวัดญาณสังวราราม ต่อมีมจี ำ� นวนพระเณรเพิม่ มากขึน้ อาหารทีไ่ ด้จาก
บิณฑบาตไม่พอเพียง สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช ก็เลยปรึกษากับ
คณะสงฆ์ โดยมีพระอาจารย์หวันเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ พระอาจารย์หวันนีเ้ ป็นพระปฏิบตั ิ
สายหลวงปู่มั่น เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ขาว (หลวงปู่ขาว) วัดถ�้ำกลองเพล สมเด็จ
ท่านก็เสนอว่า ท�ำโรงครัวไหม พระอาจารย์หวันท่านก็บอกว่า บิณฑบาตดีกว่า เพราะ
พระปฏิบัติน้ีถือธุดงควัตรข้อบิณฑบาต แล้วพอดีมีชาวบ้านบ้านอ�ำเภอ โดยหัวหน้า
15
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คือผู้ ใหญ่อู๋เป็นผู้ ใหญ่บ้าน และเพื่อนชื่อโยมเลียบ สามีของโยมแมว มีศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติของ
พระอาจารย์หวัน เป็นพระป่าและเป็นผูท้ สี่ งั่ สอนให้เขาได้รจู้ กั วิธปี ฏิบตั ธิ รรม พาเขาขึน้ ไปสร้างส�ำนักสงฆ์
บนเขาชีโอน มีศรัทธาขอนิมนต์ให้พระวัดญาณฯ ไปบิณฑบาต พอดีโยมเลียบนีก้ ม็ รี ถโดยสาร รถสองแถว
ก็เลยอาสาพาพระไปบิณฑบาตที่บ้านอ�ำเภอ นี่คือที่มาของการไปบิณฑบาตที่บ้านอ�ำเภอ ซึ่งจ�ำได้ว่า
เริ่มต้นอยู่ประมาณปี ๒๕๒๖ พอดีตอนนั้นเราได้มาพักอยู่ชั่วคราวเป็นครั้งแรก ก็เลยได้ประสบได้
เห็นเรื่องของการบิณฑบาตสายบ้านอ�ำเภอ ต่อมาชาวบ้านอื่นก็ศรัทธา ชาวบ้านซาวแง้วก็นิมนต์ ให้
ไปบิณฑบาตซากแง้ว ชาวบ้านบางเสร่ก็นิมนต์ ให้ ไปบางเสร่ ชาวบ้านสัตหีบก็นิมนต์ ให้ ไปบิณฑบาต
ที่สัตหีบ ชาวบ้านที่กิโล ๑๐ ก็นิมนต์ ให้ ไปบิณฑบาต นี่คือที่มาของสายบิณฑบาตต่างๆ ของวัดญาณฯ
ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 
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เกิดมาเพื่อหยุดการเกิด
พระธรรมเทศนา โดยท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
การฟังเทศน์ฟังธรรม การศึกษาธรรมะ จะท�ำให้เราฉลาด ให้ผู้ศึกษาผู้ฟังได้เรียนรู้ ในเรื่องที่
ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เรื่องที่รู้แล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามล�ำดับ เรื่องที่พวกเราไม่รู้กันคือ
เรื่องอะไร ก็คือเรื่องที่เรามาเกิดกันท�ำไม มีใครรู้บ้างไหมว่าเรามาเกิดกันท�ำไม มาเกิดแล้วก็ต้องมา
ดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองมายังชีพ แล้วพอมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปหา
ความสุขกัน ซื้อข้าวซื้อของ ท�ำอะไรต่างๆ ที่อยากจะท�ำ นอกนั้นก็ไปมีครอบครัว ไปมีสามีไปมีภรรยา
มีบุตรมีธิดา แล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับการมีครอบครัวอีก แล้วก็พอสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
มีก�ำลังมีฐานะดี ก็ ไปหาเงินทองมาเพิ่มมากขึ้น หรือถ้าอยากจะมีอ�ำนาจวาสนาก็ ไปหาต�ำแหน่ง
อะไรต่างๆ ไปเป็นผูบ้ ริหารของประเทศในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ผู้ ใหญ่บา้ น ก�ำนัน ขึน้ ไป นายอ�ำเภอ ผูว้ า่ ฯ
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แล้วก็ ไปเป็นรัฐมนตรี ไปเป็นนายกรัฐมนตรี
ไปเป็นผู้แทนราษฎร นี่คือสิ่งต่างๆ ที่พวกเรา
ที่มาเกิดกันนี้มาท�ำกัน ก็ ได้สุขบ้างทุกข์บ้าง
สลับกันไป แล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่ เจ็บ
ตายไป แล้วสิ่งต่างๆ ที่หามากันได้แทบเป็น
แทบตายก็สูญหายไปหมด ส่วนผู้ตายก็ ไม่รู้
เหมือนกันว่าจะไปไหนต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า
มีความเชือ่ ในเรือ่ งจิตวิญญาณหรือไม่ ผูท้ ไี่ ม่มี
ความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ ก็คิดว่าพอ
ร่างกายตายแล้ว ชีวิตของตนก็สิ้นสุดลง ไม่มี
อะไรตามมาต่อไป ในเมือ่ ร่างกายเป็นตัวตนเป็น
ตัวเรา เมือ่ ร่างกายมันสิน้ สุดลง เราก็ตอ้ งสิน้ สุด
ลงไปกับร่างกาย นี่คือความเห็นของผู้ที่ไม่เชื่อ
เรือ่ งจิตวิญญาณ ส่วนอีกพวกหนึง่ นีม้ คี วามเชือ่
ในเรื่องจิตวิญญาณ เชื่อว่าจิตนี้ไม่ได้ตายไป
กับร่างกาย จิตนี้มาเกาะกับร่างกายตอนที่มี
การก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมา แล้วพอ
ร่างกายคลอดออกมาเจริญเติบโตก็ ใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือไปท�ำมาหากิน ไปหาลาภ ยศ
สรรเสริญ ไปหาความสุขต่างๆ จากรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ พวกนี้ก็เชื่อว่า
หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตวิญญาณนี้
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตทีเ่ ป็นผูร้ ผู้ คู้ ดิ ผูส้ งั่ ให้
ร่างกายท�ำอะไรต่างๆ นีก้ จ็ ะเป็นดวงวิญญาณไป
แล้วดวงวิญญาณนีก้ จ็ ะไปสูงไปต�ำ 
่ ไปสุขไปทุกข์
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ไปดีไปชัว่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั อ�ำนาจของบุญบาปทีไ่ ด้
ท�ำไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ นี่คือความเห็นของ
ผู้ที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ
ผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ
ก็จะคิดถึงเรื่องการท�ำบุญ การท�ำบาป ก็จะ
พยายามท�ำบุญเพราะเชื่อว่าการท�ำบุญนี้จะ
น�ำความสุขความสบายมาให้กับจิตวิญญาณ
เวลาที่ ร ่ า งกายตายไปแล้ ว จะพยายาม
ไม่ท�ำบาป เพราะถ้าท�ำบาปแล้วจิตวิญญาณ
ก็จะทุกข์ยากล�ำบาก หลังจากที่จิตวิญญาณ
ไม่มีร่างกายแล้วก็เป็นโลกทิพย์นี่เองที่เป็น
ที่อยู่ของจิตวิญญาณ โลกทิพย์นี้ก็มีส่วนที่มี
ความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ชนั้ ต่างๆ ซีกทีม่ ที กุ ข์
ก็เรียกว่าอบาย ผู้ที่ท�ำบาปมากกว่าท�ำบุญ
ก็ต้องไปรับผลบาปที่อบาย ส่วนผู้ที่ท�ำบุญ
มากกว่าท�ำบาปก็จะไปอยู่ในซีกของสวรรค์
ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ จนกว่าอ�ำนาจของบุญ
และบาปนี้หมดก�ำลังลง ก็จะไปเกิดใหม่ไปได้
ร่างกายอันใหม่ แล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ ใหม่
มาท� ำ มาหากิ น มาเลี้ ย งปากเลี้ ย งท้ อ งมา
ดิ้ น รนต่ อ สู ้ ม าหาความสุ ข ที่ มี อ ยู ่ ในโลกนี้
อีกรอบหนึ่ง
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นี่คือความเชื่อของพวกที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วยังจะต้องไปต่อตาม
อ�ำนาจของบุญหรือของบาป แล้วพอพ้นจากอ�ำนาจของบุญหรือบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ใหม่ แล้ว
ก็มาท�ำอย่างเดิมอีก นีค่ อื ความเชือ่ ของพวกทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งจิตวิญญาณในระดับทีเ่ รียกว่าปุถชุ น คือผูท้ ไี่ ม่
รู้ว่าจิตวิญญาณนี้สามารถพัฒนาให้ขึ้นสูงไปกว่าระดับของปุถุชนได้ คือระดับของพระอริยบุคคล เรื่อง
ระดับของพระอริยบุคคลนี้ก็ต้องรอให้มีคนฉลาดมาค้นพบเรื่องระดับจิตของพระอริยบุคคล บุคคลนั้น
ก็คอื พระโพธิสตั ว์ คือผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญบารมีตา่ งๆ มาจนแก่กล้าพอทีจ่ ะมองทะลุเมฆหมอกของโมหะอวิชชา
ที่ปิดบังไม่ให้เห็นระดับจิตของพระอริยบุคคลก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ผู้ที่รู้ว่าจิตนี้นอกจาก
ระดับปุถชุ นทีเ่ วียนว่ายตายเกิดในไตรภพแล้วนี้ ยังมีจติ ทีส่ งู กว่าจิตทีต่ อ้ งเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพคือ
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ค�ำตอบของชีวิต
ก็คือเกิดมาเพื่ ออะไร
เกิดมาเพื่ อหยุดการเกิด
และการจะหยุดการเกิดได้
ก็ต้องสร้างบารมี

จิตของพระอริยบุคคลตัง้ แต่พระโสดาบันขึน้ ไป พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
นี่คือระดับจิตของพระอริยบุคคลที่อยู่สูงกว่าจิตของปุถุชน เพราะว่าเป็นจิตที่สามารถหลุดออกจาก
การดึงดูดของวัฏสงสาร ของไตรภพ ของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดออกไปตามขั้น
ตามล�ำดับ ขัน้ ที่ ๑ คือขัน้ พระโสดาบัน ท่านก็หลุดภายใน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ท่านยังไม่ได้หลุดทันที
ทันใด ท่านเริม่ หลุดออกไป ท่านได้ลดโอกาสทีจ่ ะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ
เป็นอย่างมาก แล้วพอท่านยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับที่ ๒ ของพระอริยบุคคล คือขั้นพระสกิทาคามี
จิตของท่านก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพเพียงชาติเดียว แล้วพอยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับที่ ๓ ได้
จิตก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพ แต่จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพ แล้วพอได้ข้ันที่ ๔
คือขั้นพระอรหันต์ จิตก็จะหลุดออกจากไตรภพอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน
กามภพ ในรูปภพ และในอรูปภพอีกต่อไป ไปอยู่ที่พระนิพพาน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทั้งหลาย
นี่ คื อ ระดั บ ที่ จิ ต ทุ ก ดวงสามารถที่ จ ะยกระดั บ พั ฒ นาขึ้ น ไปจากระดั บ ปุ ถุ ช นให้ ขึ้ น ไปสู ่ ร ะดั บ
พระอริยบุคคลได้ แต่การทีจ่ ะขึน้ ไปได้นจี้ ะต้องมีผบู้ อกทาง ต้องมีผมู้ าตรัสรูอ้ ริยธรรมคืออริยสัจ ๔ ทีจ่ ะ
เป็นเครื่องมือที่จะปลดเปลื้องจิตของปุถุชนนี้ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของไตรภพได้ ก็จะหลุดไปเป็น
ขัน้ ๆ ขัน้ โสดาบัน ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี และขัน้ อรหันต์ ตามขัน้ ของการปฏิบตั ิ อันนีต้ อ้ งมีศาสนาพุทธ
ต้องมีค�ำสั่งค�ำสอน มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ชี้บอกทาง ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในโลกนี้ก็จะไม่มีวันรู้ ได้ด้วยตนเองว่าจิตวิญญาณของตนนี้จะหลุด
ออกจากไตรภพได้อย่างไร แต่พอได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรม
ค�ำสอน หรือมีพระอริยสงฆ์สาวกองค์ ใดองค์หนึ่ง ก็จะสามารถเรียนรู้วิธีที่จะยกระดับจิตที่ให้สูงขึ้นให้
หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้มาเกิดในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนาอย่าง
พวกเรานี้ พวกเราจึงมีคำ� ตอบของค�ำถามทีย่ ากต่อการหาค�ำตอบว่าเกิดมาท�ำไม ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา
ก็จะหาค�ำตอบไม่ได้ ก็จะต้องอยู่ไปท�ำไปตามความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนก็คือการหา
ความสุขจากสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ และรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
แต่กห็ าได้ ในกรอบจ�ำกัด ในกรอบของความสามารถของร่างกาย พอร่างกายเจ็บ ร่างกายแก่ ร่างกายตาย
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ก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องเจอกับความทุกข์ ดังนั้นเมื่อเห็นความเป็นจริงของ
ชีวิตเราแล้วพบว่าเมื่อเกิดมาแล้วถ้ามามีร่างกาย นอกจากจะมีความสุขผ่านทางร่างกายแล้ว ก็จะต้อง
มีความทุกข์ตามมาด้วยทุกคน ไม่ว่าจะเกิดมารวยหรือจน มาใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตาม ทุกคนจะต้อง
เจอกับความทุกข์ของความแก่ ของความเจ็บ ของความตาย ของการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักกัน
และต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆ ที่มารังควานที่มาท�ำให้จิตใจนี้ต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆ ดังนั้นการมาเกิดนี้จึง
เป็นการมาเจอความทุกข์มาหาความทุกข์กัน ผู้ที่ไม่อยากจะเจอความทุกข์นี้รู้ว่าต้องไม่มาเกิดเท่านั้น
คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านแล้วว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากกันนีเ้ ป็นทุกข์ ถ้าเกิดแล้วเจอความแก่ เจอความเจ็บ เจอความตาย
เจอการพลัดพรากจากกันทุกคน ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้น นี่ก็จะได้ค�ำตอบจาก
พระพุทธศาสนาว่าเกิดมาท�ำไม เกิดมาเพือ่ ดับทุกข์นนั่ เอง การทีจ่ ะดับทุกข์ตอ้ งไม่กลับมาเกิดเท่านัน้ เอง
นี่แหละคือค�ำตอบของค�ำถามที่คนบางคนอาจจะถามว่าเกิดมาท�ำไม เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไป
ท�ำอะไรได้มากได้น้อยเท่าไร พอตายไปก็หายไปหมด พอตายไปก็ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อมา ผู้ที่ไม่เชื่อ
เรื่องจิตวิญญาณก็คิดว่าตายไปแล้วก็สูญจบ ผู้ที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณก็เชื่อว่าไปต่อ ไปสวรรค์ ไปนรก
ตามอ�ำนาจของบุญของบาป แต่ผทู้ ไี่ ด้มาพบกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะได้ความรูเ้ พิม่ เติมว่า
ตายไปแล้วนี้ไม่สูญ ตายไปแล้วนอกจากการไปนรกไปสวรรค์ ยังมีที่ไปอีกที่หนึ่งคือพระนิพพาน
คือที่ๆ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เป็นที่ๆ ดีที่สุดของจิตวิญญาณของสัตว์ โลกทุกชนิด
ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ในไตรภพอยู่ ตราบนั้นก็ยังต้องมีการแก่ การเจ็บ การตายอยู่เสมอ แต่ถ้า
สามารถที่จะหลุดออกจากไตรภพได้ สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ จิตก็จะไม่ต้องกลับมาเจอกับการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป
ดังนั้นถ้าได้ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะได้ค�ำตอบว่าการมาเกิดนี้ก็เพื่อมาหยุด
การเกิดนีเ่ อง เพราะการเกิดเป็นทุกข์ ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มที กุ ข์ ถ้ายังหยุดการเกิดไม่ได้กจ็ ะต้องเจอความ
ทุกข์ ไปเรื่อยๆ เพราะพอตายไปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก เพียงแต่ว่าจะเกิดช้าเกิดเร็วก็ขึ้นอยู่ที่
บุญหรือบาปที่ได้ท�ำไว้ว่ามากหรือน้อย ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วถึงจะกลับมาเกิดใหม่ พอมา
เกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกาย มาทุกข์กับภัยต่างๆ ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายต่อไป
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แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะได้รู้จักวิธีที่จะท�ำให้ดวงวิญญาณคือจิตใจไม่ต้อง
กลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป และรู้ว่าวิธีที่จะท�ำให้การไม่กลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ท�ำอย่างไร
ก็คือต้องท�ำลายเหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นเอง เหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับ
มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็คือตัณหา ๓ ประการด้วยกัน เรียกว่า กามตัณหา ความอยากในกาม ก็จะดึง
จิตวิญญาณให้มาเกิดในกามภพ ภวตัณหา ความอยากมีภวะที่สงบสุข ก็จะดึงจิตวิญญาณให้มาเกิดใน
รูปภพ วิภวตัณหา ความอยากที่มีความสุขโดยไม่มีอะไร ก็จะท�ำให้จิตวิญญาณกลับมาเกิดในอรูปภพ
มี ๓ ภพด้วยกันในไตรภพ
การที่จะท�ำให้ ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพนี้ก็ต้องท�ำลายตัณหาทั้ง ๓ นี้ให้ออกไปจากใจให้ ได้
และเครื่องมือที่จะท�ำลายนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบ�ำเพ็ญมาเป็นเวลาอันยาวนานที่เรียกว่า บารมี ๑๐
พระโพธิสตั ว์ คนทีต่ อ้ งการทีจ่ ะยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิดและไม่มใี ครสอน ต้องไปบ�ำเพ็ญบารมีดว้ ยตนเอง
ในแต่ละภพแต่ละชาติทมี่ าเกิด อย่างทีเ่ ราคงได้ยนิ เรือ่ งพระเจ้า ๑๐ ชาติ นีค่ อื ชาติตา่ งๆ ทีพ่ ระโพธิสตั ว์
ทีจ่ ะมาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเรานีไ้ ด้ทรงบ�ำเพ็ญบารมีชนิดต่างๆ เช่น ไปเกิดเป็นพระมหาชนกก็ตอ้ ง
บ�ำเพ็ญวิรยิ บารมี ไปเกิดเป็นพระเวสสันดรก็บำ� เพ็ญทานบารมี ดังนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการทีจ่ ะยุตกิ ารเวียนว่าย
ตายเกิดจ�ำเป็นที่จะต้องบ�ำเพ็ญบารมีต่างๆ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้บ�ำเพ็ญมา เพราะถ้ามี
บารมีครบ ๑๐ ประการ บารมีเหล่านี้จะมีอ�ำนาจที่จะมาท�ำลายความอยากทั้ง ๓ ประการ ความอยาก
ทีจ่ ะดึงจิตใจให้มาเกิดในไตรภพได้ ความอยากในกาม ความอยากมีความสุขจากความสงบ ความอยาก
มีความสุขจากความสงบที่เกิดจากความว่างเปล่า อันนี้ต้องท�ำลายมันด้วยบารมีต่างๆ ดังนั้นค�ำตอบ
ของชีวติ ก็คอื เกิดมาเพือ่ อะไร เกิดมาเพือ่ หยุดการเกิดและการจะหยุดการเกิดได้กต็ อ้ งสร้างบารมี จึงเป็น
ที่มาของคนต่างๆ ที่สร้างบารมีกัน คนบางคนก็สร้างเมตตาบารมี บางคนก็สร้างทานบารมี บางคน
ก็สร้างศีลบารมี บางคนก็สร้างเนกขัมมบารมี บางคนก็สร้างอุเบกขาบารมี บางคนก็สร้างปัญญาบารมี
นี่คือบารมีต่างๆ ที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์ เพราะถ้าได้บารมีเหล่านี้แล้วก็จะมีก�ำลังที่จะหยุด
ความอยาก ท�ำลายความอยากทั้ง ๓ ที่เป็นตัวที่คอยดึงจิตใจให้กลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในไตรภพ
อยูเ่ รือ่ ยๆ ได้ และการทีจ่ ะสร้างบารมีเหล่านีไ้ ด้กจ็ ำ� เป็นจะต้องมีบารมีสนับสนุน เครือ่ งมือสนับสนุนคือ
อธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี และขันติบารมี ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ก็จะไม่มีก�ำลังที่จะไปสร้าง
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เมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี และบารมี
อืน่ ๆ ได้ จ�ำเป็นจะต้องมีอธิษฐานก่อน อธิษฐาน
คืออะไร คือความตั้งใจ หรือความตั้งเป้าหมาย
ของชีวิต ชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีต่างๆ
ต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ จะตั้งเป้าหมายจะสร้าง
ทานบารมี เช่นจะใส่บาตรทุกวัน อย่างนีก้ เ็ รียก
ว่าเป็นการตัง้ เป้าหมายเพือ่ จะสร้างบารมี ต้องมี
ความตัง้ ใจก่อน ถ้าไม่มคี วามตัง้ ใจก็จะปล่อยให้
ใจไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด วันไหน
อยากจะใส่บาตรก็ใส่ วันไหนไม่อยากจะใส่บาตร
ก็ ไม่ใส่ บางวันขี้เกียจ บางวันไม่อยากจะลุกขึ้น
มาใส่บาตรก็ไม่ใส่ แต่ถา้ มีอธิษฐานมีความตัง้ ใจ
ว่าจะใส่บาตรทุกวัน ยกเว้นไม่มีเงินที่จะซื้อ
ข้าวใส่ หรือเจ็บไข้ได้ปว่ ย คือถ้าเป็นเหตุสดุ วิสยั นี้
ท�ำไม่ได้เท่านั้น แต่ถ้าท�ำได้นี้จะต้องท�ำให้ ได้
นี่คือเป้าหมายของการสร้างบารมี เราต้องตั้ง
เป้าหมายขึน้ มาในใจของเราว่าต่อไปนีเ้ ราจะท�ำ 
เราจะสร้างบารมีชนิดนัน้ ชนิดนีข้ นึ้ มา แล้วการ
ที่จะท�ำให้การตั้งเป้าหมายของเราไม่ล้มเหลว
เราก็ต้องมีสัจจบารมี สัจจะก็คือความจริงใจ
ไม่หลอกลวงตัวเอง ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็
ท�ำเป็นลืมไป ถึงเวลาใส่บาตรก็ลมื ไป นีแ้ สดงว่า
ไม่มีความจริงใจ พอตั้งแล้วลืมก็เหมือนกับ
ไม่ได้ตั้งก็ไม่ได้ท�ำ  ไม่ได้สร้างบารมีตามที่ควร
จะสร้างกัน ฉะนั้นผู้ที่จะสร้างบารมีนี้นอกจาก
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ต้องมีอธิษฐานคือความตัง้ ใจแล้วก็ตอ้ งมีสจั จะ คือความจริงใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้ทำ� ให้การตัง้ อธิษฐานนีแ้ น่วแน่
มั่นคง ไม่ล้มเหลว
เรามักจะได้ยินค�ำสองค�ำนี้ไปควบคู่กัน ตั้งสัจจอธิษฐาน มีสัจจะในการตั้งอธิษฐานของเราว่า
จะท�ำอะไรก็ต้องท�ำตามที่ได้ตั้งไว้ ถึงจะเรียกว่าสัจจะ ถ้าตั้งแล้วถึงเวลาเปลี่ยนใจ เช่น ขอเอาเงินนี้ไป
เที่ยวก่อน วันหลังค่อยมาใส่บาตร เปลี่ยนใจ ถ้ามีสัจจะแล้วไม่เปลี่ยนใจ ตั้งแล้วต้องท�ำตามที่ตั้งใจไว้
เหมือนคนบางคนนี้เวลาไปบนบานกับพระนี้ก็เหมือนกัน ถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บจะมาบวช ๓ เดือน
พอหายแล้วลืมหรือว่าขอผ่อนขอต่อรองทีหลัง มาขอบวชทีละอาทิตย์ได้มยั้ ผ่อนส่งได้ ไหม เวลาตัง้ สัจจะ
เราพูดอย่างนัน้ ด้วยหรือเปล่าว่าจะขอผ่อนส่ง หรือว่าเราจะบวช ๓ เดือน แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆ มาขอ
ผ่อนส่ง ขอบวชเป็นผ้าขาวแทนได้ ไหม ไม่บวชเป็นพระได้ ไหม ก็เรือ่ งของคุณ คุณเป็นคนตัง้ เงือ่ นไขเอง
แล้วคุณไปเปลีย่ นเงือ่ นไข คุณก็ไม่มสี จั จะ คุณก็โกหกหลอกลวงตัวเอง อย่างนีค้ ณ
ุ ก็จะท�ำอะไรไม่สำ� เร็จ
ฉะนั้นเวลาคุณตั้งสัจจะตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้ว คุณต้องท�ำตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ เรียกว่าการมีสัจจะ
เหมือนพระพุทธเจ้าตอนทีน่ งั่ อยูใ่ ต้ โคนต้นโพธิ์ พระองค์ตงั้ สัจจอธิษฐาน อธิษฐานไม่ได้ขอให้ตรัสรู้
อธิษฐานว่าขอให้ภาวนาเจริญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา จนกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมขึน้ จนกว่าจะดับ
ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ ถ้ายังไม่บรรลุ ถ้าเลือดในร่างกายมันจะเหือดแห้งก็จะปล่อยให้มัน
เหือดแห้งไป แต่จะไม่ลกุ จากทีน่ งั่ อันนีไ้ ปเป็นอันขาด จะลุกก็ตอ่ เมือ่ ได้พบสิง่ ทีต่ อ้ งการแล้ว คือได้ตรัสรู้
ถึงพระนิพพานแล้ว ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ แล้วเท่านั้น นี่แหละคืออ�ำนาจของสัจจอธิษฐาน
ถ้าเราไม่มสี จั จอธิษฐาน ชีวติ เราก็จะโลเลไปเหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ สังเกตดู ถ้านัง่ เรือไม่มหี างเสือ
เราก็จะบังคับมันไม่ได้ ไม่มีหางเสือ ไม่มีพายไว้คอยบังคับ มันก็จะไหลไปตามกระแสน�้ำ  แต่ถ้าเรามี
หางเสือ มีพาย เราก็สามารถบังคับให้เรือไหลไปตามทิศทางทีเ่ ราต้องการได้ ถึงแม้จะย้อนทวนกระแส
ของกระแสน�ำ้ ก็ยงั ท�ำได้ แต่ถา้ ไม่มหี างเสือ ไม่มพี ายไว้คอยบังคับเรือ เราก็จะต้องไหลไปตามกระแสน�ำ 
้
ฉันใด ใจก็เหมือนกัน ถ้าใจไม่มสี จั จอธิษฐาน ใจก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์ทเี่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
สามวันดีสวี่ นั ไข้ เวลาอารมณ์ดกี ท็ ำ� ดีกนั เวลาอารมณ์รา้ ยก็ทำ� เรือ่ งราวต่างๆ ให้วนุ่ วายไปหมด อันนีก้ ็
จะไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ท�ำบุญบ้างท�ำบาปบ้าง ยังสลับกันไปสลับกันมาอยู่ ก็จะไม่มีทางที่จะ
ออกจากไตรภพได้ จะออกจากไตรภพไปได้นตี้ อ้ งท�ำความดีอย่างเดียว ๑๐ ประการ ๖ ประการด้วยกัน
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คือ เมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี ตามล�ำดับด้วย
เพราะบารมีเหล่านี้เหมือนบันได มีความยากง่ายต่างกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน บารมีอันแรกที่ต้อง
ท�ำก่อนที่เราจะท�ำบารมีเหล่านี้ นอกจากมีอธิษฐาน สัจจะแล้ว ก็ต้องมีวิริยะ ความขยันหมั่นเพียร
พอตั้งใจแล้ว มีสัจจะแล้ว แต่ท�ำแบบทีละเล็กทีละน้อย ไม่มีความขยัน อันนี้ก็จะไปไม่ถึงเป้าหมาย
เพราะเดี๋ยวตายก่อน ต้องมีวิริยะ มีความเพียร บางท่านเพียรแบบเนสัชชิกเลย ถือ ๓ อิริยาบถ เพื่อที่
จะได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วทีส่ ดุ ไม่อยากจะเสียเวลาให้กบั การหลับนอน การถืออิรยิ าบถนีเ้ พือ่
ที่ป้องกันไม่ให้นอนมากเกินไป เพราะว่าถ้าเอนหลังนอนแล้วเดี๋ยวมันหลับยาว ก็ขอหลับอยู่ในท่านั่ง
ท่าเดิน หรือท่ายืนนี้ มันก็จะหลับไม่นาน ถ้านั่งหลับเดี๋ยวคอพับ สักพักมันก็เมื่อยคอแล้ว เดี๋ยวมัน
ก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้ว ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องลุกต้องตื่นแล้ว แต่ถ้านอนนี้นอนยาว ๕-๖ ชั่วโมง ๗-๘
ชั่วโมงได้ ส�ำหรรับผู้ที่มีวิริยบารมีนี้จะเร่งความเพียรตลอดเวลา เพราะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ
เพราะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอน จะตายเมื่อไรนี้ไม่มีใครรู้ จะมีเหตุการณ์ที่จะมาท�ำลายชีวิตนี้ในอนาคตนี้
ไม่มีใครรู้ว่าจะมีอะไรมา อย่างโรคระบาดที่มีในตอนนี้ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีมาก่อน อยู่ดีๆ มันก็มา
หาเรากัน ฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ประมาทก็จะเร่งความเพียรอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องมีวิริยบารมีสนับสนุนสัจจะ
กับอธิษฐานบารมี แล้วนอกจากวิรยิ บารมีแล้ว เวลาเร่งความเพียรมันก็จะต้องเจอกับอุปสรรคเกีย่ วกับ
ความทุกข์ยากล�ำบาก ก็ต้องมีขันติบารมีมาช่วย ถ้าไปเจอก�ำแพง ไม่มีขันติที่จะเอาหัวชนก�ำแพง
ไม่มีความอดทน ก็หยุดชะงักอยู่ตรงนั้น ไปไม่ได้ แต่ถ้ามีขันติมีความอดทน เดี๋ยวก็ฟันฝ่าอุปสรรคที่
ขวางกั้นได้ เพราะถ้ามีความอดทนแล้วจะไม่มีค�ำว่าถอย จะไม่มีค�ำว่ายอมแพ้ จะสู้ ไม่ถอยนั่นเอง  
นี่คือผู้ที่จะสร้างบารมีที่จะสร้างบารมีต่างๆ นี้ จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ ๔ ชนิดนี้เป็นเครื่องมือ
บารมี ๔ ชนิดนี้ คือ อธิษฐานบารมี ตั้งเป้า สัจจบารมี ความจริงใจกับการตั้งเป้า วิริยบารมี ความขยัน
หมั่นเพียรที่จะท�ำตามที่ตั้งเป้าไว้ ขันติบารมี มีความอดทนต่อสู้กับความยากล�ำบากที่เป็นอุปสรรค
ของการด�ำเนิน พอมีบารมีทั้ง ๔ นี้แล้วก็สามารถที่จะเจริญเมตตาบารมีได้ ท�ำเจริญเมตตาบารมีก่อน
เพราะว่าเมตตาบารมีนี้เรามีกันอยู่แล้วในใจของพวกเราทุกคน เพียงแต่ว่าเมตตาของเรายังไม่
ครอบคลุมเท่านั้นเอง ยังเป็นเมตตาแบบเลือกอยู่ คนไหนที่เรารักเราชอบเราเมตตาเขา แต่คนไหนที่
เราเกลียดเราชังนี้ เราเมตตาไม่ออก ฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้เท่านั้นเอง ส่วนที่เรามีแล้วเราก็ท�ำ
ต่อไป เราก็มีความเมตตากับคนที่เรารักคนที่เราชอบอยู่แล้ว
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ฉะนัน้ การสร้างความเมตตามันไม่ยาก เรามีอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ตอ้ งขยายให้มนั กว้างออกไป ต้องเมตตา
กับคนทีเ่ ราไม่ชอบให้ได้ เช่นคนทีท่ ำ� ให้เราโกรธท�ำให้เราเสียใจ เราก็ตอ้ งใช้การให้อภัย คือการไม่จองเวร
เป็นการท�ำให้เราสามารถแผ่เมตตาให้กับเขาได้ ถ้าเรายกโทษให้เขาได้ ไม่จองเวรจองกรรม เราก็จะ
ไม่โกรธไม่เกลียดเขา เราก็จะมีความเมตตากับเขาได้ แล้วถ้าตอนนีเ้ ขาตกทุกข์ ได้ยากล�ำบาก ถึงแม้วา่
เขาอาจจะท�ำอะไรให้เราโกรธให้เราเสียใจ แต่ถา้ เราให้อภัยเขาแล้ว เราก็ยนิ ดีทจี่ ะช่วยเหลือเขาให้ความสุข
กับเขา นี่คือข้อที่ ๑ ที่เราท�ำกัน เพราะมันไม่ต้องมีอะไร มันมีอยู่ในใจของเรา เรามีเมตตาอยู่แล้ว
เพียงแต่พัฒนาหรือขยายให้มันใหญ่โตขึ้น ให้มันกระจายไปเป็น สัพเพ สัตตา ให้ ได้ สัพเพ สัตตา
แปลว่าอะไร สัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง สัตว์นไี้ ม่หมายถึงสัตว์เดรัจฉาน หมายถึงสัตว์ โลกทีเ่ วียนว่ายตายเกิด
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ในไตรภพ ก็หมายถึงสัตว์ทกุ ชนิด เทวดาก็เป็นสัตว์อย่างหนึง่ พรหมก็เป็นสัตว์อย่างหนึง่ พระอริยบุคคล
ยกเว้นพระอรหันต์ก็ยังเป็นสัตว์อย่างหนึ่ง หรือมนุษย์ก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง สัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์
อย่างหนึ่ง พวกภูตผีปีศาจ เปรต ผีต่างๆ ก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง เราต้องแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งปวง เรียกว่า สัพเพ สัตตา จะสัตว์สุนัข จะสัตว์เดรัจฉาน ก็ให้ความเมตตากับเขา ถ้าช่วยเหลือเขาได้
ก็ช่วยเหลือเขา บางทีเขาตกทุกข์ ได้ยากล�ำบาก เช่น ไปปล่อยนกปล่อยปลานี้ก็เป็นการแผ่เมตตา
เป็นการเจริญเมตตาบารมี สัพเพ สัตตา ไม่เลือกเฉพาะท�ำกับคนทีเ่ รารัก ท�ำกับคนทีเ่ ป็นลูกหลานเรา
เป็นครอบครัวเรา แต่เราท�ำกับคนทีเ่ ขาเดือดร้อน หรือท�ำกับศัตรูของเรา คนทีเ่ ราเคยเกลียดเขา เราก็
เปลีย่ นเสีย ยกอภัยให้เขาไป แล้วพอมีเหตุการณ์ทจี่ ะต้องไปให้ความเมตตากับเขาก็ไป เช่น วันเกิดเขา
ก็เอาของขวัญไปให้เขาซะหน่อย ถ้ายังอยู่ร่วมกัน ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ ต้องพบปะกัน ก็ ให้แผ่
เมตตาต่อกัน นี้ข้อที่ ๑ เพราะว่าถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างข้อที่ ๒ ได้ คือ ทานบารมี
ทานบารมีกค็ อื การให้ การแบ่งปัน ธรรมดาเราก็จะให้คนทีเ่ รารักเราชอบ ยินดีวนั เกิดคนทีร่ กั นี้ ซือ้ ข้าวของ
มาให้เขา ซื้อโค้กซื้อเค้กมาให้เขาเป่า เพราะเรารักเขา เรามีความเมตตากับเขา แต่ถ้าต่อไปเรามีสัพเพ
สัตตา เราเมตตาต่อคนทุกคน สัตว์ทุกชนิด ถ้าเรามีโอกาสที่จะต้องให้ทานกับผู้ ใด เราก็จะให้ ได้อย่าง
ไม่มคี วามรูส้ กึ ตะขิดตะขวงใจ เราก็จะสามารถท�ำทานได้อย่างกว้างขวาง ไม่เลือกจ�ำเพาะเจาะจง บางคน
เลือกจะท�ำทานกับพระ ท�ำบุญกับพระ แต่ถ้ากับขอทานกับคนยากไร้ก็ ไม่ท�ำ  เพราะคิดว่าไม่ได้บุญ
อันนี้เป็นความเข้าใจผิด การท�ำทานไม่ว่าจะท�ำกับใครนี้ได้บุญทั้งนั้น คือได้ความสุขใจ โดยเฉพาะท�ำ
แบบที่เราชอบ เราชอบสุนัขเราก็ท�ำกับสุนัข เวลาเห็นสุนัขเขาได้รับความสุขจากเรา เราก็จะมีความสุข
ถ้าเราชอบไถ่ชีวิตของวัวควาย เราก็ ไปไถ่ชีวิตให้เขา เวลาเห็นเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อก็ท�ำให้มีความสุขใจ
ขึ้นมา แต่ถ้าเราชอบสร้างโบสถ์ก็ ไปสร้างโบสถ์ก็ ได้ เห็นโบสถ์แล้วสวยงาม เห็นทีไรก็มีความสุขใจ
ก็ท�ำไปได้ทั้งนั้น นี่คือทานบารมีที่จะตามมาจากเมตตาบารมี ถ้าไม่มีเมตตาบารมี มันจะท�ำไม่ออก
มันเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ เกลียดสิ่งนั้นเกลียดสิ่งนี้ มันก็ ไม่ท�ำ  แต่พอมีเมตตากับสรรพสัตว์แล้ว
ไม่เกลียดใคร ไม่ชังใคร คิดว่าเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ถ้าเป็นนักโทษก็เหมือนอยู่ในคุก
เดียวกัน ก็พอช่วยเหลือกันได้ พอให้แบ่งปันความสุขให้กันได้ก็แบ่งกันไป มีเงินทองมากเหลือเกิน
เหลือใช้เก็บไว้ ในกระเป๋ามันก็เป็นกระดาษ แต่พอไปแจกจ่ายคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนมันก็กลาย
เป็นความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา เป็นบุญขึ้นมา เป็นบารมีขึ้นมา ยกตัวอย่างบารมีของพระเวสสันดร ท่านก็
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แจกหมด ใครต้องการอะไร ใครมาขออะไร มีก็ให้ไม่หวง แม้แต่ลกู ก็ให้ ด้วยอ�ำนาจของทานบารมีของท่าน
ท�ำให้ท่านนี้เวลาตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นราชโอรส
นี่คืออานิสงส์ของทาน ท�ำไว้แล้วไม่สูญหาย มันจะรอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้า ถ้าเรายังไปไม่ถึง
นิพพาน ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีก ภพหน้าชาติหน้าเราจะมีฐานะดีกว่าเก่า เรื่องการเงินการทองนี้
จะดีกว่าเก่า เพราะว่าเงินทองที่เราใช้ ในการท�ำบุญท�ำทานนี้เป็นเหมือนการลงทุน มันจะส่งผลเวลา
ที่เรากลับมาเกิดใหม่ เช่นเจ้าชายสิทธัตถะนี่เอง แล้วก็เป็นการท�ำให้ ไม่ยึดติดด้วย ผู้ที่ท�ำทานนี้จะ
ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง มีโอกาสท�ำทานต่อเมื่อไรก็จะท�ำต่อ มีโอกาสจะต้องสละ
ราชสมบัติหรือออกบวชก็ท�ำได้อย่างง่ายดาย ไม่มีความหวง ไม่มีความรู้สึกเสียดายในการเป็นเจ้าชาย
ในการมีทรัพย์สมบัตขิ องเจ้าชายเลย เมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปสร้างบารมีขนั้ ต่อไป คือเนกขัมมบารมี
อุเบกขาบารมี แล้วก็ปัญญาบารมี คือฐานะของนักบวชนั่นเอง
พอเราท�ำทานบารมีได้แล้ว เราจะไม่ยึดติดกับเงินทอง แล้วก็จะท�ำให้เราเจริญศีลบารมีได้
เพราะศีลบารมีนี้เกิดจากใจที่มีความเมตตามีทานนั่นเอง ก็จะไม่คิดอยากจะเบียดเบียนใคร คนที่ท�ำ
บุญท�ำทานนี้จะไม่คิดเบียดเบียนใคร ฉะนั้นการรักษาศีลก็จะตามมาอย่างง่ายดาย ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรายาเมา เป็นต้น ก็จะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ใน
ฐานะของผู้ครองเรือน แล้วถ้าอยากจะเริ่มฝึกหาความสุขแบบนักบวชก็สามารถสร้างบารมีขั้นต่อไปได้
คือเนกขัมมบารมี คือการออกจากการหาความสุขทางกาม ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ด้วยการไปถือศีล ๘
นั่นเอง
การถือศีล ๘ นี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนกขัมมบารมี ความจริงญาติโยมผู้หญิงที่มาบวชนุ่งขาว
ห่มขาวนีค้ วรจะเรียกว่ามาบวชเนกขัมมะ แต่มกั จะไม่รกู้ นั ว่า มักจะเรียกบวชพราหมณ์กนั บวชพราหมณ์
ก็เหมือนกัน เพราะผู้ท่ีเจริญเนกขัมมบารมีก็จะได้อานิสงส์เป็นพราหมณ์ ก็เรียกว่าบวชพราหมณ์
ความจริงเรียกว่าบวชเนกขัมมะ คือละเว้นการหาความสุขจากการเสพกาม จากศีลข้อ ๓ ก็เปลี่ยนจาก
กาเมเป็นอพรัหมจริยา ไม่รว่ มหลับนอนกับใครทัง้ นัน้ แล้วก็ไม่หาความสุขจากการดืม่ การรับประทาน
อาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย ก็เอาแค่เที่ยงวันก็พอเรื่องของการดื่มการรับประทาน
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อาหารให้กับร่างกาย แล้วก็ ไม่หาความสุข
จากมหรสพบันเทิงต่างๆ และการเสริมสวย
ความงามทางร่างกาย เพราะนี้เป็นกามสุข
เป็นความสุขทีไ่ ด้สมั ผัสด้วยตา หู จมูก ลิน้ กาย
นี้เอง เพื่อที่จะได้มีเวลา เพื่อที่จะได้ ไปสร้าง
บารมีอีกขั้นหนึ่ง คืออุเบกขาบารมี อุเบกขาบารมีนี้เป็นการท�ำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้ว
จะมีอุเบกขาบารมี ใจจะเป็นกลางใจจะไม่รัก
ไม่ ชั ง ไม่ ก ลั ง ไม่ ห ลง จะมี ก� ำ ลั ง ที่ จ ะฝื น
ความอยากได้ เวลาเกิดความอยากนี้ ถ้ามี
อุเบกขาบารมี ใจจะไม่รู้สึกทรมาน ใจจะรู้สึก
เฉยๆ ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าไม่มีอุเบกขา เวลา
เกิดความอยากแล้วใจจะดิ้นรนขึ้นมาทันที
จะรู ้ สึ กหงุ ด หงิ ด จะรู้สึกเหงา รู้สึกว้าเหว่
เศร้าสร้อยขึ้นมาทันที แต่พอมีอุเบกขาบารมี
ก็จะฝืนความอยากได้ พอใจมีความสุขในตัวเอง
จากการมีอุเบกขาบารมี เพียงแต่ว่าอุเบกขาบารมี ที่ ไ ด้ นี้ ยั ง เป็ น อุ เ บกขาแบบชั่ ว คราว
ถ้าออกจากสมาธิมานานๆ เข้า อุเบกขาบารมี
นีก้ จ็ ะจางหายไป ก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่
เพื่อเสริมสร้างบารมีใหม่ ถ้าอยากจะท�ำให้
อุเบกขานี้ถาวร ก็ต้องสร้างบารมีตัวสุดท้าย
ก็คือปัญญาบารมี เพราะถ้ามีปัญญาบารมี
ปัญญานี้จะสามารถไปท�ำลายความอยากได้
ท�ำลายความอยากที่มีอยู่ในหมดไปได้ เพราะ
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ความอยากนี้เกิดจากความหลง คือการเห็น
ความสุขอย่างเดียวในสิ่งที่อยากได้ แต่ไม่รู้ว่า
นอกจากความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้แล้ว
ก็จะมีความสุขความทุกข์ตามมาด้วย เพราะสิง่
ทีไ่ ด้มาไม่วา่ จะเป็นอะไร มันจะต้องมีวนั เสือ่ มมี
วันเปลีย่ นแปลง จากดีกจ็ ะกลายเป็นของไม่ดไี ป
กลายเป็นของเสียของเน่าไป เช่น อาหารที่
รับประทาน ถ้าดูอาหารในจานมันก็จะเกิด
ความอยากรับประทานขึน้ มา แต่พอไปดูอาหาร
ที่กลายเป็นของบูดเน่าแล้ว เช่น เป็นอุจจาระ
ออกมาแล้ ว มั น ก็ จ ะท� ำ ให้ ค วามอยาก
รับประทานอาหารนัน้ หายไปได้ นีค้ อื เรือ่ งของ
ปัญญาบารมี ต้องมีอีกมุมหนึ่ง มองมุมกลับ
หรือมองอีกด้านหนึง่ ของสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยากได้กนั
ว่ามันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียว มันไม่ดอี ย่างเดียว
มันไม่สวยงามอย่างเดียว ต่อไปเมื่อวันเวลา
ผ่านไปมันจะต้องเปลี่ยนไป มันจะต้องกลาย
เป็ น ของไม่ ดี ใ นที่ สุ ด กลายเป็ น ของเน่ า
ของเหม็นไปถ้าเป็นอาหาร ถ้าเป็นร่างกายก็
เป็นซากศพไป เป็นซากศพก็กลายเป็นของเน่า
ของเหม็นไป หรือถ้าดูเข้าไปในภายใต้ผิวหนัง
ก็ จะเห็น ของไม่ส วยไม่ ง ามต่ า งๆ ที่ มี อยู ่ใน
ร่างกาย นี่คืออสุภะ เป็นการเจริญปัญญา
ให้เห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมของร่างกาย หรือ
ไม่น่าดูน่าชมของอาหาร หรือไม่น่าดูน่าชม
37

ของสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆ เวลาซื้อมาใหม่ๆ มันสวยงาม ใช้ ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็พัง รถยนต์
เวลาออกมาใหม่ๆ นี้สวยงาม วิ่งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เสื่อม เดี๋ยวมันก็พัง ต้องพิจารณาอนิจจังของ
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันจะท�ำให้ ไม่มีความอยากได้อะไร เพราะรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหรือ
หมดไปหรือเปลี่ยนไป แล้วความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไป
นี่คือการเจริญปัญญาบารมีเพื่อท�ำลายความอยากต่างๆ ที่มาสร้างความหงุดหงิด สร้าง
ความร�ำคาญให้แก่ใจ เป็นตัวที่ดึงให้ ใจต้องกลับมาเกิดในกามภพ ในรูปภพ และในอรูปภพอยู่เรื่อยๆ
พอมีปัญญามาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งต่างๆ ที่ความอยากต้องการแล้ว มันก็จะท�ำให้ความ
อยากหายไป การอยากจะได้ความสุขจากกามก็หมดไป ความอยากจะได้ความสุขจากความสงบจากการ
นัง่ สมาธิกห็ มดไป จากรูปฌานก็หมดไป จากอรูปฌานก็หมดไป เพราะเป็นความสุขแบบชัว่ คราวทัง้ นัน้
สู้เอาความสุขแบบถาวรดีกว่า คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยาก พอใจไม่มีความอยากแล้ว
ใจที่รู้สึกหิวโหย ใจที่รู้สึกขาดนู้นขาดนี้ มันจะหายไปหมด มันจะกลายเป็นใจที่อิ่มเอิบขึ้นมาตลอดเวลา
เป็นใจทีเ่ ป็นสุขตลอดเวลา เรียกว่าเป็น ปรมัง สุขงั เป็นบรมสุขตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นใจทีไ่ ม่หวิ ไม่มี
ความอยากไปเกิดในไตรภพอีกต่อไป เพราะไม่มกี ามตัณหา ไม่มภี วตัณหา ไม่มวี ภิ วตัณหา มาคอยดึงใจ
ให้ ไปเกิดต่อไปนั่นเอง

ใจทีไ่ ม่เกิดก็เรียกว่านิพพาน ใจทีอ่ ยูท่ นี่ พิ พานเป็นใจทีไ่ ม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีกต่อไป เป็นใจ
ของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย นอกนั้นต้องกลับมาเกิดอีก ถึงแม้
พระอริยบุคคลก็ยงั ต้องกลับมาเกิด เพียงแต่วา่ มีกรอบมีเวลา เช่น พระโสดาบันก็กลับมาเกิด
ในกามภพแค่ ๗ ชาติ ถ้าพระสกิทาคามีก็ชาติเดียว พระอนาคามีก็มาเกิดในอรูปภพหรือ
รูปภพ แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็จะไปอยู่ที่พระนิพพาน ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด
อีกต่อไป ไม่มีการเกิด เมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมา เพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่
ผู้ไม่เกิดเท่านั้น
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นี่แหละคือค�ำตอบของชีวิตว่าเกิดมาท�ำไม เกิดมาเพื่อหยุดการเกิดนั่นเอง เพราะการเกิดมัน
เป็นทุกข์ และการจะหยุดการเกิดได้กต็ อ้ งหยุดความอยากทัง้ ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
และการจะหยุดตัณหาทั้ง ๓ นี้ได้ ก็ต้องมีบารมี ๑๐ มีอธิษฐานบารมี มีสัจจบารมี มีวิริยบารมี
มีขันติบารมี เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการมาสร้างเมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
และปัญญาบารมี พอสร้างบารมีเหล่านี้ได้ครบสมบูรณ์แล้วก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งหลายได้
หยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ ชีวิตก็ประสบกับความส�ำเร็จ ได้เป็นพระอรหันต์ ได้เป็น
พระพุทธเจ้า นีค่ อื ค�ำตอบของชีวติ ของพวกเราทุกคน ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ตอ้ ง
หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการสร้างบารมีกัน นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ 
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