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ค�ำปรารภ

ความสลั บ ซั บ ซ้อนสับสนในสังคมมนุษย์ที่ท วี คู ณ เพิ่ ม ขึ้ น
ทุกวัน ท�ำให้โลกเรามีวันต่างๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายให้
ระลึกถึง เช่น วันสันติภาพโลก วันสตรีสากล วันคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน วันคุ้มครองสัตว์ป่า หรือแม้กระทั่งวันล้างมือ
โลก คงเป็นความพยายามที่จะให้พวกเราตระหนักถึงหน้าที่
ที่เราพึงกระท�ำต่อกันและกัน และหน้าที่ของเราต่อโลกใบนี้
แต่ ใ นทางกลั บ กั น วั น พระ ที่ พ วกเราเคยมี กลั บ
ค่อยๆ หดหายไปจากปฏิทิน เรากล่าวถึงวันพระกันน้อยลง
ส่ ว นหนึ่ ง คงเป็ น เพราะวั น นี้ มี ค วามหมายกั บ เราน้ อ ยลง
วิ ถี ชี วิ ต ของพวกเราเปลี่ ย นไป ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ มี วั ด เป็ น
ศูนย์กลางของชุมชนที่เตือนให้เราระลึกถึงจุดหมายที่เป็น
โลกุตตระอีกต่อไป อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวัตถุกามมี
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การพัฒนาให้พิสดารหลากหลายออกไปมากมายตามตัณหา
และความปรารถนาของพวกเรา อย่างน้อยก็เพลิดเพลินมัวเมา
หรืออย่างมากก็ถึงกับเป็นการหมกมุ่นถล�ำลึกลงไปกับวัตถุ
กามเหล่านี้ แทนที่จะเห็นโทษและหาทางเป็นอิสระจากมัน
ค�ำว่าเนกขัมมะ (ออกจากกาม) จึงเป็นค�ำที่ไม่เป็นที่นิยม
กันนักและดูออกจะเชยๆ ในโลกปัจจุบันที่รายล้อมไปด้วย
วัตถุกาม พวกเราคงจะลืมไปว่าความเพลิดเพลินในสิง่ เหล่านี้
ไม่ได้ทำ� ให้ภยั จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย หายไปไหน
ภั ย เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ไ กลอย่ า งที่ เ ราคิ ด เราควรเตรี ย มตั ว
เตรียมใจกันไว้บ้างไหมส�ำหรับภัยที่จะมาถึงอย่างแน่นอนนี้
เพราะถึงแม้เราจะแกล้งลืม มัจจุราชก็ไม่เคยลืมใคร
บทความนี้ เ ป็ น ข้ อ คิ ด ทางธรรมะเกิ ด ขึ้ น จากการที่
คุณหมออัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ได้นมิ นต์พระไปถวายภัตตาหาร
และท� ำ บุ ญ ประจ� ำ ปี ข องครอบครั ว ที่ บ ้ า นเนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบวันที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอจากไป จึงเป็นการ
คุยกันแบบเป็นกันเอง มีเรื่องส่วนตัวของผู้เล่ามากหน่อย
เพือ่ ยกเป็นอุทธาหรณ์ เริม่ ต้นแบบสบายๆ ไปจบลงในเรือ่ งที่
ค่อนข้างจะจริงจัง เรื่องแบบนี้ก็มีแต่พระเท่านั้นที่จะชวนคุย
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ยุคปัจจุบนั นี้ ถ้าจะเปรียบก็คงเหมือนกันกับ ยุคทีค่ น
ทีก่ ำ� ลังง่วนอยูก่ บั การประกอบรถรูปแบบใหม่ๆ สวยๆ งามๆ
ออกมาประชั น ขั บ แข่ ง กั น โดยไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ระดั บ น�้ำ ที่
ก� ำ ลั ง เอ่ อ ท่ ว มถนนขึ้นมาเรื่อยๆ ที่จริงสิ่งที่ เ ราควรท� ำ คื อ
การต่อเรือมิใช่หรือ เพราะรถไม่ว่าจะสวยสักเท่าไรก็ไม่มี
ประโยชน์เลยในน�้ำ มีเพียงพระธรรมนาวาเท่านั้นที่จะพาให้
เราข้ามพ้นห้วงกาม และห้วงความเกิดตาย เพื่อไปให้ถึง
อีกฝั่งได้อย่างปลอดภัย จริงแท้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ใน
หมู่มนุษย์ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก หมู่มนุษย์
นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้นี่เอง”
แล้วพวกเราล่ะ พร้อมที่จะเริ่มต่อเรือกันบ้างหรือยัง
ธีรปัญโญ
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คํ า นํ า
ชมรมกั ล ยาณธรรม

ธรรมดาของคนตกน�ำ้ อยูใ่ นกระแสน�ำ้ อันเชีย่ วและห้วงน�ำ้ ลึก
ผูร้ กั ตัวย่อมไม่มวั เล่นน�ำ้ อยู่ ย่อมรีบไขว่คว้าหาทีพ่ งึ่ หรือว่าย
เข้าหาฝั่งโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยจากห้วงน�้ำที่เต็ม
ไปด้วยอันตรายนั้น แต่ธรรมดาปุถุชนย่อมมีความประมาท
ไม่มีความแน่วแน่ในการแสวงหาทางออกจากทุกข์ ชีวิตเรา
หากเปรียบด้วยการเดินทาง เราก็เดินทางกันมาไกล ผ่าน
หลักกิโลมาหลายหลัก แต่ละจุดเปลี่ยน จุดผ่านที่ส�ำคัญ
เราอาจสะดุ้งหวาดกลัว เกิดความตระหนก ตระหนักในการ
เตือนตนให้เดินหน้ามุง่ หาสัจธรรม แต่สว่ นใหญ่แล้ว มักเป็น
แค่สายลมที่พัดผ่าน มันวูบมาแล้วก็วูบไป ชีวิตของปุถุชน
จึงอยู่ในวังวนของอันตรายในวัฏฏะที่น่ากลัวมาก
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เราคงเคยได้ยินส�ำนวนว่า “วันพระไม่ได้มีหนเดียว”
แต่เราผ่านวันพระกันมากี่หนแล้ว มีหนไหนที่เป็นวันพระ
ของเราจริงๆ บ้าง ในชีวติ ทีป่ ระเสริฐของสมณะพระสุปฏิปนั โน
ทุกวันของท่านคือวันพระ ท่านมุ่งมั่นแผ้วถางทางบริสุทธิ์
เร่งรุดไปในอริยมรรค เป็นแบบอย่างชีวิตที่สงบเย็นเป็น
ประโยชน์ที่เราเห็นแล้วอยากเป็นได้บ้าง แต่ในความเป็น
ฆราวาส วุน่ วายยุง่ เหยิงด้วยภาระหน้าที่ เราจึงยอมรับข้อจ�ำกัด
แต่ไม่ยอมแพ้ เราต้องเปลี่ยนวันโยมให้เป็นวันพระมากขึ้น
ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้ง
พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ มาแสดงธรรมบ�ำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเพื่ออุทิศแด่คุณพ่อคุณแม่ที่จากไป ในช่วงกลางปี
๒๕๕๙ ท่ า นได้ ส นทนาธรรมในบรรยากาศที่ เ ป็ น กั น เอง
ธรรมะใสๆ ซื่อๆ ง่ายๆ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตพระป่าและ
ครอบครัวมรณสติ และมีหลายประโยคที่ข้าพเจ้าฟังแล้ว
สะดุด หยุดพิจารณา น้อมน� ำมาสอนตนเตือนตนได้ จึง
ขออนุ ญ าตท่ า นพระอาจารย์ น� ำ มาเรี ย บเรี ย งเป็ น หนั ง สื อ
ซึ่งท่านเมตตาตรวจทานเนื้อหาให้ เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้ารัก
และภูมิใจที่ได้แบ่งปัน
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อานิสงส์แห่งธรรมอันประเสริฐนี้ ขอนอบน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชา และถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระสุปฏิปันโน
ทุกรูปที่ได้มุ่งมั่นแน่วแน่เดินตามปฏิปทาของพระสงฆ์สาวก
พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ และขออุทิศบุญกุศล
แห่งธรรมทานนี้ให้แก่คุณพ่อฉัตร และ คุณแม่บุญเลื่อม
กลิ่นสุวรรณ์ บิดามารดาที่รักยิ่งของข้าพเจ้า
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
๓ มกราคม ๒๕๖๐
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สารบั ญ
วันพระ วันโยม
ชีวิตวัยเยาว์
ศีล ๘ เป็นเครื่องฝึก
อินทรียสังวรศีล
ศีลต้องมาก่อน
สุขอย่างคนฉลาด
โยมถาม-พระตอบ เนกขัมมะ
• ชีวิตสมบูรณ์แบบ แล้วท�ำไมจึงมาบวช
• ส�ำหรับคนงานยุ่ง
• พระก็แปลกใจโยม
• แด่ สว.
• ครอบครัวมรณสติ
• เตรียมพร้อมก่อนอ�ำลา
• จิตที่แตกต่าง
• ตัวอย่างจากคุณย่า
• ไม่กลัวตาย แต่กลัวเจ็บ

น�ำภาวนา
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สุขา เต สมณ ฉายา
ท่านสมณะ
ร่มเงาของท่านเป็นสุขยิ่งนัก
....
ราหุลกุมาร กล่าวกับพระศาสดา

วันพระ วันโยม

เราควรจะมีสักวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ไหม ที่ให้น้อมมา
ระลึกนึกถึงสิ่งที่มันไกลตัวออกไปบ้าง พระพุทธเจ้าท่าน
ทรงแนะน�ำว่า วันพระ ๘ ค�่ ำ ๑๕ ค�่ำ ให้น้อมมานึกถึง
พระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดบ้าง นึกถึงคุณธรรมความดีงามของท่าน
ซึ่งสมัยนี้เราก็ไม่ได้ใกล้ชิดท่านเหมือนอย่างแต่ก่อน สมัย
ก่อนบ้านเมืองเรามักจะอยู่ใกล้ๆ วัด ตอนยังเด็ก อาตมา
อยู่บ้านคุณย่าที่อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ก็อยู่ใกล้วัด
พระก็มาบิณฑบาตทุกเช้า คุณย่าก็สอนตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่า
ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาใส่บาตร แล้วเช้าๆ เรายังเล็กมาก ไม่รู้
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เรือ่ งรูร้ าวอะไร ก็ตอ้ งออกมาใส่บาตรกับคุณย่าแล้ว อันนีเ้ ป็น
กิจวัตรทีเ่ รียกว่าอยูใ่ นวิถชี วี ติ ของเรา ได้มโี อกาสเจอพระสงฆ์
ตั้งแต่เช้าๆ
ส่วนพระสงฆ์ ท่านได้สวดมนต์ท�ำวัตรเช้าแล้ว ท�ำ
สมาธิแล้ว ท่านก็เดินประคองบาตรเดินย่างออกมาอย่างมีสติ
พวกเราอยูข่ า้ งนอก เราก็นอ้ มระลึก ก็ได้ใส่บาตร ได้มโี อกาส
ใกล้ชดิ กับพระสงฆ์องค์เจ้า นีก้ เ็ ป็นโอกาสทีด่ ี ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่า บัณฑิตเมื่ออยู่ในที่ใด ก็จะมองหาผู้ที่มีศีลมีธรรม
ที่สูงกว่าเรา เขาเรียกว่า “หาเนื้อนาบุญ” จึงจะนับว่าเป็นคน
ที่ฉลาดจริง คือเราก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องท�ำมาหากินอยู่แล้ว
ในวันหนึง่ เราก็เจียดเวลาสักนิดหนึง่ ท�ำอาหารเพือ่ ท่านวันละ
ช้อนสองช้อน กับข้าววันละถุงสองถุง ช่วยๆ กันในหมูบ่ า้ นนี้
ก็ทำ� ให้พระสงฆ์มชี วี ติ รอดได้ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำธรรมะมาให้มาบอก
มาสอนกับญาติโยมได้
แต่จริงๆ วันพระนี้ก็เพื่อญาติโยมนะ เพราะส�ำหรับ
พระ ทุกวันก็เป็นวันพระอยู่แล้ว แต่วันพระเป็นวันที่ให้โยม
ได้ระลึกถึงพระเสมือนเป็นญาติคนหนึ่ง เพราะพระจะด�ำรง
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วิถีชีวิตได้ก็ต้องอาศัยญาติโยม ช่วยเรื่องปัจจัยสี่ และเอื้อ
ให้พระได้รักษาพระวินัย ชีวิตพระเรา ในแง่หนึ่งเราก็ขึ้นอยู่
กับครอบครัวที่ถวายปัจจัยสี่แก่เรา แต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็
ขึ้นอยู่กับทุกๆ ครอบครัวเลย ไม่ใช่ครอบครัวใดครอบครัว
หนึง่ โดยเฉพาะ ถ้าหมูบ่ า้ นไหนไม่เลีย้ งไม่ดแู ลพระ พระก็อยู่
ไม่ได้ แต่การทีพ่ ระเราบิณฑบาตไปเรือ่ ยๆ พระเราก็สามารถ
ที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระได้
อย่างชีวิตญาติโยมนี่ไม่มีอิสระใช่ไหม ยิ่งมีเจ้านาย
ก็ต้องแล้วแต่เจ้านายที่ทำ� งานสั่ง ไม่งั้นก็มีเจ้านายที่บ้านคอย
สั่ง จะท�ำอะไรเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้
แต่ว่าชีวิตของพระนี้ เราอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาได้เต็มที่
วันๆ เราก็มุ่งแต่ในเรื่องของค�ำสอน จะสวดหรือว่าจะเรียน
ภาษาบาลี ท่องบ้าง ท�ำสมาธิบ้าง ท�ำความเข้าใจกับค�ำสอน
บ้าง ชีวิตพระจึงขึ้นอยู่กับทุกคน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ขึ้น
กับใครเลย มีอสิ ระเต็มทีท่ จี่ ะเจริญในไตรสิกขา เราก็เริม่ ต้น
ทีต่ วั เราเองนัน้ แหละ เมือ่ เราเข้าใจแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะแบ่งปัน
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ญาติโยมได้ โดยทีช่ วี ติ เราไม่ตอ้ งกังวล
ในเรื่องปัจจัย ๔ ญาติโยมก็เข้ามาอุปฐากอุปถัมภ์บ�ำรุง แต่
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ถ้าญาติโยมท่านไหนท�ำไม่ถูกต้องตามธรรมเราก็ตักเตือน
ได้เต็มที่เพราะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับญาติโยมท่านนั้นเท่านั้น
แต่ขึ้นกับทั้งหมู่บ้าน ถ้าเราท�ำได้อย่างนี้ นี่ก็เท่ากับเรามา
ช่วยกันรักษาสืบทอดศาสนาไว้
อย่างญาติโยมก็ชว่ ยดูแลในเรือ่ งของทานกับวัตถุ ส่วน
พระก็เน้นหนักในเรื่องของกรรมฐาน งานภายใน ก็มาแลก
เปลีย่ นกัน ญาติโยมมาท�ำบุญถวายทาน พระก็มีหน้าทีม่ ่งุ ไป
ในเรื่องของธรรมะ ขณะที่พระมีวิถีชีวิตแบบอิสระ เรารักษา
วินยั ยิง่ ชีพของเรา ความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ ราได้ เราก็มาแบ่งปัน
กับญาติโยม อันนี้ก็ถือเป็นการเอื้อเฟื้อกัน พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า เราต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเอง พุทธศาสนานั้น
พระพุทธองค์ทา่ นก็ไม่ได้ฝากไว้กบั คนใดคนหนึง่ หรือกลุม่ ใด
กลุ่มหนึ่ง แต่ท่านฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง ๔ พวกเราก็ต้อง
ช่วยกันในการท�ำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด
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อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย
ไม่พึงประมาท ในก้อนข้าวที่ต้องลุกขึ้นรับ

ชี วิ ต วั ย เยาว์

ทีนี้เราในฐานะของคฤหัสถ์ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของอุบาสก
อุบาสิกาแก้ว ผู้จะรักษาศาสนาไว้ได้ต้องมีศรัทธา มีศีล
และต้องไม่อิ่มในการที่จะฟังธรรมะแล้วน�ำมาพัฒนาตนเอง
เพราะเราเป็นสาวก เราก็ถือว่าเราเป็นผู้ฟัง พระพุทธเจ้าได้
สอนได้เทศน์ไว้ อยู่ในพระธรรม อยู่ในพระไตรปิฎก แล้ว
ก็มีการเอามาศึกษา เอามาค้นคว้ากัน ศึกษาเล่าเรียน มี
ความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันกัน นี้ก็ถือว่าเราได้แบ่งบุญกันใน
ส่วนต่างๆ
19

ธี ร ปั ญ โญ

สมัยก่อนอาตมาก็ไม่คอ่ ยเข้าใจพวกนีเ้ ท่าไหร่นะ ตอน
เด็กๆ คุณย่าก็พาไปวัด วันไหนเป็นวันพระก็ไม่ได้ใส่บาตร
เพราะว่าคุณย่าจะไปท�ำบุญที่วัด จะเป็นประเพณีหลายๆ ที่
เลย ทีว่ ดั จากแดงก็เป็นอย่างนัน้ ถ้าเป็นวันพระ พระบางสาย
จะงดบิณฑบาต เพื่อให้ญาติโยมมาท�ำบุญที่วัดแทน เพราะ
แต่กอ่ นนี้ วันพระคือวันหยุดใช่ไหม ญาติโยมก็หยุดจากงาน
แทนทีว่ า่ จะต้องรอพระอยูท่ บี่ า้ น โยมก็เดินมาทีว่ ดั มาท�ำบุญ
มาฟังเทศน์ด้วย
สมัยตอนเด็กๆ อาตมาก็โตมากับคุณย่า คุณแม่กก็ ำ� ลัง
train เป็นแพทย์เฉพาะทางอยูเ่ มืองนอก ไม่เคยรูจ้ กั ไม่เคย
เห็นหน้าแม่ กว่าจะได้เห็นหน้าแม่ก็อายุ ๓ ขวบแล้ว โตมา
กับคุณย่า วันไหนถ้าตื่นมาไม่เจอตัวคุณย่านอนอยู่ข้างๆ ก็
รู้ว่าวันนั้นคือวันพระ แล้วคุณย่าจะเข้าครัวแต่เช้า รีบหุงหา
อาหาร แล้วก็ไปวัดกัน ถ้าวันไหนวันพระ เราก็ได้ไปวัดวันนัน้
แหละ คุณย่าก็จะถวายอาหารแล้วก็นั่งฟังธรรมแบบนี้แหละ
เราก็จะวิ่งเล่นอยู่รอบๆ เล่นอยู่ตามข้างนอก ไม่ค่อยรู้เรื่อง
อะไรหรอก แต่เรารู้เรื่องแล้วว่าวันไหนเป็นวันพระ เพราะว่า
คุณย่าจะยิ้มแย้มแจ่มใส ขากลับเราก็จะพาคุณย่าแวะเข้า
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ร้ า นของเล่ น แล้ ว เราก็ ไ ด้ ข องเล่ น ติ ด ไม้ ติ ด มื อ กลั บ มา
ทุกวันพระ จึงเกิดความประทับใจ มีความรูส้ กึ ทีด่ ใี นวันพระ
แล้วก็พลอยได้อานิสงส์วันพระไปด้วย
แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีกิจกรรมอย่างนั้นแล้ว แต่ว่าเราก็
น้อมเข้ามาได้ ถ้าเราคิดว่าวันพระวันหนึ่ง เรามาอยู่กับพระ
ท�ำวันของเราให้เป็นวันที่ประเสริฐ เพราะค�ำว่าพระก็แปลว่า
ประเสริฐ ภาษาอังกฤษจะใช้ค�ำว่า Holyday นี้ไม่ใช่วัน
shopping เหมือนอย่างทุกวันนี้นะ แต่เป็นวันที่ต้องท� ำ
จิตใจให้เราเป็น Holy ก็คือมีความเป็นพระ Holy เรียก
ว่า ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความที่เราเข้าใกล้พระขึ้นไปทุกทีๆ
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ศี ล ๘ เป็ นเครื่ อ งฝึ ก

อย่างวันพระสมัยก่อน เราก็จะถือศีลอุโบสถ รักษาศีล ๘
กัน ปกติโยมก็ต้องมีศีล ๕ เป็นปกติอยู่แล้ว นี้เรียกว่าเป็น
คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ ถ้าเรารักษาศีล ๕ ยังไม่ได้
ก็ เ ท่ า กั บ เราขาดทุ น นะ เพราะว่ า จิ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มาตอนที่
ปฏิสนธิจากภพที่แล้ว แสดงว่าได้วิบากผลมาจากจิตที่เป็น
กุศลจึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่อย่างนั้นเราก็เป็นสัตว์
เดียรัจฉาน เห็นไหมรอบตัวเรามีเดียรัจฉานเยอะแยะไปหมด
เลย หรือไม่ก็พวกอบายภูมิทั้ง ๔ โอกาสที่เราเป็นมนุษย์ได้
อย่างนี้ แสดงว่าเรามีพื้นฐานจิตที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราอยาก
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จะฝึกหัดปรับปรุงให้มากขึ้น เราก็มาพากันท�ำสัปดาห์ละ
ครั้งหนึ่ง มารักษาศีล ๘ รักษาอุโบสถศีล เราก็มาฝึก
ฝึกอะไรบ้าง เราก็ฝึกในแง่ของการท�ำชีวิตให้เป็นอยู่
ง่ายขึน้ เรือ่ งอาหารก็รบั ประทานเฉพาะช่วงเช้า ตัดความกังวล
เรื่องการหาอาหารในช่วงหลังเที่ยงออกไป สมัยก่อนต้อง
ยุง่ เรือ่ งท�ำอาหารเยอะนะ ตอนอาตมาเด็กๆ เห็นคุณย่า วันๆ
ง่วนอยูแ่ ต่การท�ำอาหาร ตอนบ่ายๆ ก็ได้ยนิ เสียงครกต�ำแล้ว
เราเคยคิดนะ ท�ำไมชีวิตถึงต้องยุ่งยากขนาดนั้น เดี๋ยวนี้
พวกเราอาจจะไม่ต้องท� ำเองแล้ว ซื้อหาอะไรก็ได้ แต่ว่า
เรื่องอาหารมันก็ต้องยุ่งยากนั่นแหละ ต้องคิด ต้องปรุงแต่ง
ถ้ า เราไม่ ต ้ อ งเป็ น กั ง วลเรื่ อ งนั้ น ตั ด ความกั ง วลได้ ท� ำ
เฉพาะแต่ช่วงเช้า ก็ช่วยทุ่นเวลาและประหยัดแรงงานไปได้
เยอะ
ศีล ๘ นัน้ เป็นเรือ่ งของการลดความสุขจากการบันเทิง
ต่างๆ ลง เราก็มาลองลดเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆ ลงไป
บ้าง วันพระเราลองมาอยู่กับตัวเราเอง มาฟังเทศน์ฟังธรรม
นั่งสมาธิ ท�ำในสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตกันบ้าง หรือว่าในเรื่อง
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ของการนอน ปกติเราชอบหาความสุขจากการนอน นี้ก็เป็น
การที่เราชอบตัดความยุ่งยากความทุกข์ยากออกไป เรียกว่า
เราไม่อยากจะรับรู้ ในสิ่งที่ยากๆ แต่ก็ท�ำให้เราตัดโอกาส
ในการเข้าใจความทุกข์ออกไปด้วย เราก็ลองมานอนเท่าที่
เราจ�ำเป็น ดูซิว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอ พอตื่นมาเราก็
รีบขวนขวาย ท�ำกรรมฐานเพื่อท�ำความเข้าใจทุกข์ ส่วนศีล
ข้อที่ ๓ ถ้าเป็นของศีล ๕ ก็เกี่ยวกับเรื่องของกาเมฯ ผิดลูก
ผิดเมียเขา ถ้าเป็นศีลข้อที่ ๓ ของศีล ๘ ก็เป็นการตัดความ
กังวลในเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องกามที่หยาบออกไปทั้งหมดเลย
อันนี้ก็เท่ากับว่าเราท�ำจิตของเราให้พร้อมที่จะเอื้อต่อความ
ละเอียดอ่อน ท�ำจิตของเราให้เกิดความสงบ เวลามาฟังเทศน์
ฟังธรรมจะได้พร้อมที่จะรับธรรมะได้ ส่วนการฟังธรรมะ
นั้น เดี๋ยวนี้เราหาได้ไม่ยาก ธรรมะของครูบาอาจารย์ เรามี
เยอะแยะ อย่างชมรมกัลยาณธรรมก็คงมีอยู่มาก บางทีเรา
มาร่วมกันฟัง มันก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกัน
สมัยก่อนบวชตอนอาตมาอยู่ต่างประเทศเริ่มสนใจ
ธรรมะแล้ว ตอนนั้นก็รักษาศีล ๕ เป็นปรกติ แล้วก็รักษา
ศีล ๘ สัปดาห์ละครัง้ แล้วเราก็จะหากัลยาณมิตร ส�ำคัญนะ
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กัลยาณมิตร เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิต
พรหมจรรย์ พระอานนท์บอกว่าส�ำคัญแค่ครึ่งเดียว แต่
พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่หรอก กัลยาณมิตรคือทั้งหมดเลย
หมู่สัตว์ที่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา อาศัยเรา
ตถาคตผู้เป็นกัลยาณมิตร จึงพ้นเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นได้
พวกเราก็เหมือนกัน ต้องอาศัยกัลยาณมิตร ก็คอื ช่วยกันแนะน�ำ
พระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ ตอนนีท้ า่ น
ก็ไม่อยู่แล้วก็เหลือแค่พระธรรมและพระสงฆ์ ที่ช่วยกันสืบ
ศาสนามา เราอาศัยท่านเป็นกัลยาณมิตรได้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ของท่านแล้วก็น้อมน�ำมาปฏิบัติ จะได้ยกจิตให้ขึ้นสูงด้วย
สิง่ ทีเ่ ป็นธรรมะ เป็นกุศล ไม่เปิดให้มารมันได้ชอ่ ง ปกติมาร
มันหาช่องเข้าตลอดเวลา คือการที่เราคอยคิดถึงแต่เรื่องตน
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับตน ชีวิตความเป็นอยู่ที่จะต้องมีความ
เกีย่ วข้องมากมาย ส่วนมากมารจะเข้ามายุง่ อยูเ่ รือ่ ยๆ ฉะนัน้
เราต้ อ งหาวิ ธี ที่ ม ารจะไม่ เ ข้ า มายุ ่ ง อั น นี้ ก็ คื อ เรารั บ ไตรสรณคมณ์ รักษาศีล ๕ เป็นป้อมปราการอันดับแรก เพิ่ม
ศีล ๘ เข้ามา ก็จะเน้นเรื่องของการสังวร สังวรอินทรีย์
ต่างๆ ในเรื่องของตา หู จมูก ลิ้น กาย
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ถ้าเราปฏิบัติธรรม เราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะ
ไปคู่กัน การสังวร อินทรีย์ กับสตินทรีย์ สมาธินทรีย์ คือ
ศีลที่เรารักษา อย่างศีล ๕ ศีล ๘ นี้ เป็นศีล เขาเรียกว่า
เป็ น ศี ล หลั ก หรื อ ปาติ โ มกขสั ง วรศี ล ซึ่ ง มั น เป็ น โครงร่ า ง
เป็นกรอบที่ดีอยู่แล้ว แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญมาก ก็คือ
อินทรียสังวรศีล อันนี้เป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันบางทีเรา
ไม่คอ่ ยได้ใส่ใจตรงจุดนี้ เพราะว่าถ้าเราไม่สำ� รวมสังวรอินทรีย์
ทวารของเราจะเปิดช่องให้กับมารมาจัดการเราได้ง่าย ท่าน
เปรียบเหมือนกับว่าบ้านเมืองไม่ปิดประตูเมือง พวกโจร
มันก็เข้ามาปล้นทรัพย์สมบัติได้ ถ้าเรามีทรัพย์สมบัติ มีกุศล
ธรรมต่างๆ เช่นหิริ โอตตัปปะ ศรัทธา ความเพียร ปัญญา
อะไรเหล่านีท้ งั้ หมดเป็นกุศลธรรม แต่พอเราไม่รกั ษาอินทรีย์
สั ง วร พวกอกุ ศ ลหรื อ พวกมารอสู ร นี้ มั น ก็ เ ข้ า มาขโมย
มาปล้นชิงเอาไปได้

“ กามอยู่ที่ไหน ความกลัว ความกังวลก็อยู่ที่นั่น ”
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อิ น ทรี ย สั ง วรศี ล

เพราะฉะนั้ น สิ่ ง แรกที่ เ ราต้ อ งมี ก็ คื อ เราต้ อ งรั ก ษาทวาร
ของเราไว้ให้ได้ กั้นไว้ก่อน อย่าให้กิเลสเข้ามา เพราะถ้ามัน
เข้ามาแล้วมันเอาออกยากนะ ลองสังเกตดูนะ ถ้ามันไม่เข้ามา
แต่แรก มันจัดการไม่ค่อยยากเท่าไหร่ แต่พอปล่อยให้มัน
เข้ามาแล้ว มันมาติดอยู่ในใจเรา ติดอยู่ในตาเรา ติดอยู่ใน
หูเรา บางทีเราไปฟังอะไรมา มันก็ติดอยู่ในเรื่องราวต่างๆ
ที่เราต้องคอยคิด การที่เรามีวันส�ำหรับพระบ้าง จะได้เพิ่ม
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ความส�ำรวมระวัง มีอนิ ทรียสังวร เหล่านีจ้ ะมีผลให้จติ ใจเรา
สงบ นิ่ง ได้ง่ายมากขึ้น เหล่านี้มันจะเกื้อกูลกัน การที่เรา
มี อิ น ทรี ย สั ง วรในชี วิ ต ประจ� ำ วั น แล้ ว เมื่ อ เรามานั่ ง สมาธิ
หรือท�ำสมาธิในรูปแบบ จิตก็จะน้อมให้สงบได้ง่ายขึ้น และ
เมื่อเผชิญอารมณ์ต่างๆ ในขณะนั่งสมาธิ เราก็จะมีทักษะที่
จะจัดการกับมันได้
ถ้าเราฝึกสมาธิ นั่งสมาธิเป็นประจ�ำทุกวัน ครึ่งชั่วโมง
ชั่วโมงหนึ่งก็ดี ก็จะช่วยในเรื่องอินทรียสังวรด้วย เพราะถ้า
เรามีความสุขอยู่ภายในใจ ความสุขทาง ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ภายนอกนั้น ใจเราก็จะไม่ไปซัดส่ายหา เขาเรียกว่า
ไม่ไปหาอาหารขยะข้างนอก เพราะเรามีความสุขอยู่ด้านใน
เรามีอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยูแ่ ล้ว ก็คอื สมาธิ ฉะนัน้ ๒ อย่างนี้
จะไปด้วยกัน เราลองสังเกตดู ในการปฏิบัติ ถ้าเราไม่มี
อิ น ทรี ย สั ง วร สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง ก็ เ พราะเราขาดความสุ ข
ด้านใน เราจึงพยายามจะไปเที่ยวหาข้างนอก ขณะเดียวกัน
ถ้าเราพยายามรักษาอินทรีย์ ส�ำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา เวลา
เรามานั่งสมาธิ จิตก็รวม สงบได้ง่าย หาความสุขจากข้างใน
ก็ได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องลองสังเกตดูเองนะ
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คนที่จะนั่งสมาธิได้ดีก็จะต้องมีความช่างสังเกตด้วย
ว่าสิง่ ใดทีเ่ ราท�ำแล้ว จิตเราจะเป็นสมาธิได้งา่ ย สิง่ ใดทีท่ �ำแล้ว
จิตมันจะเป็นกุศลได้ง่าย เราต้องฉลาด ฉลาดในการรักษา
จิตของเรา ไม่ให้อยู่ในอ�ำนาจของพวกมารต่างๆ ฉะนั้น
เราควรมีเวลาส่วนตัวเพื่อสะสมพลังด้วย อย่างเช่นวันพระ
เรามาเจริญสติ เจริญกุศล มารักษาศีล เช่น ศีล ๕ ก็ดี
ศีล ๘ ก็ดี ฟังเทศน์ ฟังธรรม แล้วก็นั่งสมาธิร่วมกัน ถ้า
ไม่มพี ระสงฆ์มาน�ำ เราก็ทำ� กันเองก็ได้ ก็มาอยูพ่ ร้อมหน้ากัน
เปิดเทปธรรมะ คุยเรื่องธรรมะกันในวันนั้น จิตใจก็เบิกบาน
ไม่ตอ้ งมาก ก็เอาสัปดาห์ละวันก่อน พอเราอายุเยอะแล้ว เรา
ก็อยากท�ำมากขึน้ ไปเอง พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้คอ่ ยๆ เพิม่
วันไป สมัยก่อนวันพระก็อาจจะมีสัปดาห์ละหนึ่งวันใช่ไหม
พอเราอายุมากขึ้น เรื่องของกามวัตถุต่างๆ เราก็ผ่านมาหมด
แล้ว เราก็อยากจะหาความสุขภายในมากขึ้น เราก็จะเพิ่ม
วันพระของเรา ก็อาจจะเพิ่มเป็นวันก่อนวันพระ แล้วก็หลัง
วันพระ สมัยก่อนเขาก็มีลักษณะอย่างนั้น มาอยู่วัดร่วมกัน
ตอนมาอยูใ่ นวัด ก็มาก่อนวันหนึง่ แล้วก็กลับหลังไปวันหนึง่
นานไปก็ยงิ่ เพิม่ เวลามากขึน้ สุดท้ายไปๆ มาๆ ในทีส่ ดุ กลาย
เป็นว่าวันพระมากกว่าวันคน สุดท้ายก็ไปอยู่วัดทุกวันเลย
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ชีวิตพัฒนาไปอย่างนี้ ก็ดีนะ
แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีการจัดสรรเวลาอย่างนั้นแล้ว
ใช่ไหม เวลาของเราส่วนใหญ่เป็นวันคน วันพระเราก็ไม่คอ่ ย
จะมี เราเอาวันพระไปใช้หมด ชีวิตเราเลยไม่ค่อยได้ฝึกหัด
ถ้าเราเคยฝึกหัดศีล ๘ มาบ้าง ศีล ๕ ก็จะไม่ใช่เรื่องยาก
อะไร ทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกอะไรเลย ศีล ๕ เราจึงยากแล้ว
คนไทยผิดศีล ๕ กันเยอะเลย ทุกข้อเลยก็ว่าได้ ก็บอกว่า
เป็นชาวพุทธ แต่ว่าศีล ๕ แต่ละข้อนี้ เราเป็นผู้น�ำของโลก
เลยก็ว่าได้ในการผิดศีล พระก็เบื่อจะสอนแล้ว เวลาให้ศีล
ก็เหมือนกับท�ำพิธีกรรมกลวงๆ โยมก็รับๆ ไป พอออกไป
หน้าวัดแล้วก็ทิ้งไว้เต็มหน้าวัดเลย อาตมาเดินไปบิณฑบาต
ศีลตกเต็มไปหมดเลย ท�ำไมไม่เอาไปด้วยล่ะ คือรับเป็นพิธี
อย่างเดียว แล้วก็บ่นอยู่บ่อยๆว่าเป็นทุกข์ แต่ไม่ละเหตุของ
ความทุกข์
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อาวุโส ปพฺพชิโต นาม อธิวาสนสีโล โหติ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ การมีปกติอดทน ชื่อว่าบรรพชิต

ศี ล ต้ อ งมาก่ อน

ศีลเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหมด ความดีเหล่านี้ต้องมีศีล
เป็ น ตั ว เริ่ ม เราต้ อ งเข้ า ใจด้ ว ยว่ า ศี ล นี้ ส�ำ คั ญ มาก ถ้ า เรา
ไม่รักษาศีล ถ้าเราไม่มีศีล ทุกอย่างก็จบไปแล้ว เราต้อง
ตั้งกรอบของเราไว้ กรอบนี้จะเป็นฐานในการปฏิบัติ อย่าง
ศีล ๕ นี้นะ ๔ ข้อแรกมันก็เป็นด้านต่างๆ ใช่ไหม ข้อแรก
เรือ่ งของการฆ่าสัตว์ ก็เป็นเรือ่ งของการให้ความเคารพในเรือ่ ง
ของชี วิ ต ถ้ า เราต้ อ งมี ค วามกลั ว ความหวาดหวั่ น ในเรื่ อ ง
ของชีวิต ในเรื่องของร่างกายของเราแล้ว เราจะเดินหน้าไป
ต่อได้อย่างไร เรามาอยู่ด้วยกันเป็นสังคม ก็ต้องช่วยกันใน
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เรื่องของให้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ศีลข้อ ๒ ก็เป็น
เรื่องของการให้ความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สิน
ข้อ ๓ ก็ในเรื่องของครอบครัว ข้อ ๔ ก็ให้ความมั่นคงใน
เรื่องของความจริง สัจจะ ดังนั้นจึงแบ่งเป็น ๔ ด้าน
ลองสังเกตดู เวลาพระพุทธเจ้าแบ่งอะไรเป็น ๔ อย่าง
ท่านจะแบ่งเป็นอย่างนี้ กาย เวทนา จิต ธรรม นัน่ ก็คอื หลัก
ของสติปฏั ฐานเลย ลองจับคูด่ กู ไ็ ด้ อย่างศีล ๕ ข้อ ๑ ก็เน้น
ในเรือ่ งของกาย ข้อ ๒ ก็เน้นในเรือ่ งของเวทนา เวลาใครมา
ขโมยของเรา เราก็ทุกข์ใช่ไหม อย่างข้อที่ ๓ ก็เรื่องของจิต
อั น นี้ ส� ำ คั ญ มากเลย ครอบครั ว ของเราก็ คื อ จิ ต นั่ น แหละ
ถ้าเราต้องสับสนว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา จิตเราจะสงบ
ได้อย่างไร ชีวิตจิตใจก็ว้าวุ่นไปหมด แล้วถ้าจะให้ดีก็คือให้
พ้นไปเลย ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องของกามอะไรพวกนี้เลย จิตใจ
มันก็จะได้ไม่วุ่นวาย ส่วนข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของธรรมะ
การใช้ภาษา เป็นการสื่อธรรมะออกไป ท�ำอย่างไรที่เราจะ
รักษาความจริงรักษาสัจจะเอาไว้ ไม่พดู หยาบ ไม่พดู ส่อเสียด
ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดนินทา พูดแต่สิ่งที่ให้เป็นประโยชน์
อันนี้ก็เป็นการรักษาสัจธรรมเอาไว้
36

วั น พระ เนกขั ม มะ และ มรณภั ย

เพราะฉะนั้น ๔ ด้านของเรานี้ คือ กาย เวทนา จิต
ธรรม พอแสดงออกไปในด้านสังคมก็จะเป็นเรื่องของศีล
ได้ แ ก่ ศี ล ๔ ข้ อ แรก ส่ ว นข้ อ สุ ด ท้ า ยเรื่ อ งของสุ ร าเมรั ย
ข้อนี้เป็นเรื่องของสติ ถ้าขาดสติแล้ว ๔ ข้อแรกก็จะผิดหมด
เพราะฉะนั้น เวลาท่านวางหลักไว้ มันจึงเป็นสากล จริงๆ
แล้ว ศีลไม่ใช่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาหรอก ศาสนาอื่น
ก็มี แต่ศีลในพุทธศาสนาเท่านั้นที่น�ำไปสู่ความพ้นทุกข์โดย
สิน้ เชิงได้ ศีลจึงมีความส�ำคัญจริงๆ เป็นหลักสากลทัง้ หมด
ศีล ๕ นี่ ตอนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า ก็มีศีลอยู่นะ
ก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนานี้ พวกศาสนาอื่น ลัทธิอื่นเขามา
ตกลงกัน ก็คล้ายๆ ศีล ๕ นี้แหละ อย่างอาตมารู้จักเพื่อน
อยู่ที่วัดป่านานาชาติ โยมพ่อแม่ของเพื่อน จะเรียกว่าไม่มี
ศาสนาก็ได้ เขาเคยเป็นคริสต์ แต่วา่ เขาไม่คอ่ ยสนใจไปโบสถ์
แต่เขาเป็นคนทีด่ ี เขาอยูท่ ปี่ ระเทศแคนาดา แล้วก็มารวมกลุม่
กันเป็นหมูบ่ า้ นอย่างนี้ มารวมกันว่าจะตัง้ กติกากันอย่างไร จึง
จะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข นีม้ าจากการเริม่ ไม่มศี าสนานะ
แต่ละคนก็คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ อะไร
อย่างนี้มารวมกลุ่มกัน ปรากฏว่าเขาร่างกฎของหมู่บ้านขึ้นมา
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ก็เหมือนกับศีล ๔ ข้อแรกเลย ลองคิดดู ถ้าไม่มี ๔ ข้อแรก
จะอยู่กันได้อย่างไร ก็ต้องมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิต
ทรัพย์สนิ เรือ่ งของครอบครัว เรือ่ งของธรรมะ เรือ่ งของสัจจะ
แต่ขอ้ ที่ ๕ นีเ้ ขายังไม่มนี ะ โดยเฉพาะฝรัง่ เขาจะต้องมีธรรมเนียมดื่มเหล้าดื่มไวน์กันบ้าง เพราะเขาถือว่ามันท�ำให้อบอุ่น
อะไรก็ว่าไป แต่ว่า ๔ ข้อแรกนั้นก็คือหลักการ
เพราะฉะนั้น ก่อนมีพระพุทธศาสนานี้ ศีล ๕ มัน
ก็มีอยู่แล้วนะ แต่ว่าอาจจะไม่เป็นระบบชัดเจนอย่างนี้ แต่
ก็คล้ายๆ อย่างนี้แหละ ศีล ๘ ก็คล้ายๆ จะมี แต่ก็ยัง
ไม่ชัดเจนอย่างที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติ จะมีการถือศีลแบบ
ศีลอดบ้าง ฝึกศีลพรตต่างๆ ทรมานตัวเองอะไรอย่างนี้บ้าง
แต่พ อมี พ ระพุ ท ธเจ้าแล้ว มีบัณ ฑิตแล้ว ก็ มีการบั ญ ญั ติ
ชั ด เจนว่ า ศี ล มี อ งค์ ๘ คื อ องค์ อุ โ บสถมี อ ะไรบ้ า ง ส่ ว น
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่
จะบัญญัตไิ ด้ ทุกศาสนา อย่างน้อยศีล ๕ ก็ควรจะได้ เพียง
แต่ว่าเงื่อนไขในการรักษาศีลหรือจุดมุ่งหมายอาจจะต่างกัน
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ถ้าเป็นของพุทธศาสนา เราไม่ใช่แค่ให้สังคมสงบสุข
เท่านัน้ แต่เรามุง่ หมายไปให้ชดั ขึน้ ด้วยว่าศีลเป็นไปเพือ่ อะไร
เพื่อให้เกิดสมาธิใช่ไหม จิตเราจะได้สงบ จิตเราจะได้มีที่ตั้ง
ในการพัฒนาขึ้นไป คือมีความสงบแล้ว จะได้มีวิปัสสนา
มีความเข้าใจ เห็นตามความเป็นจริง ก็คือพุทธศาสนานี้
จะเป็นระบบโครงสร้างจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง ศีลก็เป็นไป
เพื่อสมาธิ สมาธิก็เป็นไปเพื่อปัญญา ปัญญาก็เป็นไปเพื่อ
ความวิมตุ หิ ลุดพ้น ทุกอย่างก็เริม่ ต้นจากศีลทัง้ นัน้ เลย ไม่วา่
จะเป็นสมบัติคุณธรรมข้อไหน เมื่อเรารักษาศีล ๕ แล้ว
เราเพิ่มความเข้มข้นขึ้นบ้าง พอเราอายุมากขึ้น มีวุฒิภาวะ
มากขึ้น แล้วฝึกมีศีล ๘ สัปดาห์ละครั้ง ก็ลองฝึกตัวเอง
ขณะที่เรารักษาศีล ก็ฝึกสมาธิ เจริญปัญญาไปด้วย จึงจะ
เรียกได้วา่ ถือเอาประโยชน์จากการทีเ่ ราได้เกิดมาในพระพุทธ
ศาสนาให้มากที่สุด เมื่อมาฟังธรรมะของพระพุทธองค์แล้ว
เราก็น้อมไปพิจารณา ชีวิตเราจะได้ก้าวหน้า มีวุฒิภาวะใน
สังสารวัฏมากขึ้น ย่นระยะเวลาทุกข์ให้น้อยลง
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สุ ข อย่ างคนฉลาด

การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้มันไม่ได้ก้าวหน้าไปไหน
เรียกว่าอายุยังวัยรุ่นอยู่ อายุแท้ ๖๐ แต่อายุในสังสารวัฏ
ยัง ๑๖ ท�ำตัวเหมือนวัยรุ่น แบบนี้ก็มีเยอะนะ ยิ่งในต่าง
ประเทศ อาตมาเห็นบางทีบางคนก็เดินตามศูนย์การค้า บางที
อายุเยอะๆ แล้ว ก็ยงั ทาปากกันซะแดงเลย เดินเกีย่ วก้อยกัน
กอดจูบกันในทีส่ าธารณะ ก็คอื เขาไม่มคี วามสุขในช่องทางอืน่
แล้ว ก็หาความสุขจากช่องทางกามเท่านัน้ ก็ไปลงเอยแบบนัน้
แต่วา่ พวกเราโชคดีมาก ทีไ่ ด้มาอยูใ่ นเมืองพุทธศาสนา
เราก็ ต ้ อ งฝึ ก หาความสุ ข ในช่ อ งทางอื่ น บ้ า ง โดยเฉพาะ
ความสุขทางออกจากกาม พอเราอายุเยอะๆ แล้ว เราเสพ
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กามไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว ลิน้ เรามันก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้ว
หู ตา ดูอะไรสีมันก็ไม่สด ฟังเสียงก็ไม่ค่อยชัดแล้ว ถ้าเรา
ไม่ได้เสริมความสุขทางด้านอื่นขึ้นมา คือความสุขทางด้าน
จิตใจที่เป็นความสุขภายใน ความสุขภายนอกที่เราได้มาจาก
กาม คือ รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส มันจะค่อยๆ จืดจางลงไป
เราก็ตอ้ งหาความสุขทีค่ ณ
ุ ภาพดีกว่ามาชดเชย เช่น ความสุข
จากความสงบ ความสุขจากความเข้าใจ จนถึงความสุขจาก
การหลุดพ้น หรือความสุขที่ไม่ต้องขึ้นกับอะไรเลย
คนที่ฉลาดก็ต้องพิจารณาแล้วว่ากลไกความสุขของ
เราคืออะไร และจะท�ำให้มันมีเหตุปัจจัยน้อยลงได้อย่างไร
ยิ่งความสุขของเราขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มาก พอปัจจัย
เปลี่ยนแปลงไป มันก็ไม่สุขแล้ว อันนี้เรียกว่าคนไม่ฉลาด
ไม่ฉลาดที่ไปฝากความสุขไว้กับสิ่งหลายๆ อย่าง ลองค้นหา
ดู น ะ ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ เ ราฝากความสุ ข ไว้ กั บ อะไรบ้ า ง แล้ ว
สิง่ เหล่านัน้ หากวันหนึง่ มันเปลีย่ นไป ความสุขเราก็จะตามมัน
ไปด้วยใช่ไหม ถ้าความสุขเราอยู่กับบ้าน ความสุขเราอยู่กับ
เงินในธนาคาร ความสุขเราอยู่กับครอบครัว ความสุขอยู่กับ
สุขภาพของเรา สิง่ เหล่านีส้ กั วันหนึง่ มันก็ตอ้ งจากเราไป แล้ว
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ถ้าเราไปฝากความสุขไว้กับสิ่งเหล่านั้น มันจะเป็นที่พึ่งที่
แท้จริงให้เราได้ไหม
คนฉลาดก็ต้องรู้ว่าสิ่งภายนอกมันไม่ปลอดภัย ไม่แน่
ไม่นอน เราหันมาหาความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายในได้ไหม
อยู่กับลมหายใจของเรา อยู่กับอิริยาบถ มีสติอยู่อย่างนี้
ความสุขของศีลที่เรามีอยู่เอง เป็นความสุขที่มีอยู่ภายใน
ไปที่ไหนเราก็มีศีล เราไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนตน
ความสุขจากการที่จิตสงบ ความสุขของความเข้าใจสิ่งต่างๆ
ตามที่มันเป็น และความสุขของพระอริยะ คือความสุขของ
การหลุดพ้น ความสุขของพระนิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง
สุขโดยไม่มีปัจจัยเลย อย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่ฉลาด ก็ต้อง
มุ่งหน้าไปทางนั้น
ถ้าเราเริม่ จากทีเ่ ราเป็นอยู่ ไปสูค่ วามไม่มปี จั จัยเลยมัน
อาจจะดูยากไป หรือเป็นไปไม่ได้ แต่จริงๆ มันก็ไม่ยากอย่าง
ที่คิดหรอก มันยากเพราะเราก้าวข้ามขั้นไป เราก็เริ่มจาก
ลดเหตุปัจจัยให้มันน้อยลงๆ จากปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็น
ปัจจัยภายใน แล้วต่อมา ปัจจัยภายในก็ให้มันเหลือน้อย
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ลงๆ ก่อนที่จะก้าวข้ามไปสู่ความไม่มีปัจจัยเลย เราฉลาดก็
สังเกตตัวเราเองอย่างนี้ซิว่าความสุขเราได้มายังไง แล้วเรา
จะให้มันอยู่ตลอดไปได้ยังไง ส่วนความสุขของการที่ไม่มี
ปัจจัย เราก็ไปพิจารณาดูว่ามันเป็นยังไง ความสุขที่ไม่ต้อง
ขึ้นอยู่กับอะไรเลย ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเลย ถ้าเราเข้าใจมัน
มันก็เป็นความสุขสูงทีส่ ดุ ก็วา่ ได้ พระพุทธเจ้าบอก นิพพานัง
ปรมัง สุขงั ความสุขจากความสงบสูงสุดกว่าความสุขทัง้ ปวง
ความสงบมันจะเป็นความสุขได้ยังไง เราก็ค่อยๆ น้อมไป
สัมผัสดู สิง่ เหล่านีม้ นั จะช่วยเราให้พฒ
ั นาความสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มากขึ้นตามล�ำดับ
ปกติเราวิ่งไปหาความสุข แต่เราก็ไม่รู้ว่าความสุขที่เรา
ได้มานั้นมันเป็นความสุขแบบไหน มันเจือด้วยทุกข์โทษ
มากน้อยแค่ไหน เราก็ต้องพิจารณาดู ไม่อย่างนั้นก็จะกลาย
เป็นว่าเราวิ่งสลับไปมาระหว่างความทุกข์ต่างระดับ โดยที่
เราคิดว่ามันเป็นความสุข อย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่า
ที่เราว่าสุข มันสุขจริงไหม แล้วมันสุขนานเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่
กับปัจจัยอะไรบ้าง ต้องพิจารณาอย่างนีเ้ รือ่ ยๆ ถ้ามันยังต้อง
เปลี่ยนแปลง มันก็ยังต้องเป็นทุกข์ มันสมควรไหมที่เราจะ
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ไปยึด ไปเรียกมันว่าความสุข
ความสุขพวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรศึกษา พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าสันติคือความสงบ เป็นสิง่ ที่เราควรจะศึกษา และควร
เพิ่ ม พู น จาคะ ให้ มั น มี ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่ า งนี้ ถื อ ว่ า เป็ น
ชาวพุทธทีส่ มบูรณ์ คือเราท�ำสมบูรณ์แล้ว ให้ทานแล้ว ทานนี้
จะมีผลมาก เราก็ต้องมีศีลด้วย แล้วก็เรามาภาวนาด้วย ท�ำ
ทิ ฐิ ใ ห้ ต รงด้ ว ย ฟั ง ธรรมะแล้ ว น้ อ มไปพิ จ ารณาก็ เ กิ ด ปี ติ
ปราโมทย์ การที่เราได้มีโอกาสในการที่เกิดมาชาติหนึ่งแล้ว
เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์แล้ว ซึ่งก็เป็นโอกาสที่แสนยากแล้ว
และก็ไม่บา้ ใบ้บอดหนวก เกิดในประเทศทีม่ พี ระสัทธรรมยัง
ด�ำรงอยู่ มีอุบาสก อุบาสิกา มีพระภิกษุ มีศาสนายังด�ำรง
อยู่ เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า เราก็น้อมเข้า
ไปปฏิบตั ติ ามก�ำลังสติกำ� ลังปัญญาของเรา อย่างนีจ้ งึ ถือว่าเป็น
ผูท้ ไี่ ด้ประโยชน์ ในโลกทีม่ นั เป็นอย่างนีแ้ หละ มันก็วนเวียน
อยู่อย่างนี้ แต่ว่าสิ่งที่เราจะเอาตนให้พ้นออกไปได้ก็คือเรา
ต้องเอาธรรมะไปพิจารณา เราก็สามารถทีจ่ ะเป็นอิสระ คือพ้น
ออกจากโลกที่มันเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ได้ในที่สุด
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โยมถาม-พระตอบ
เนกขั ม มะ
ชีวิตสมบูรณ์แบบ
แล้วท�ำไมจึงมาบวช
โยม : ถามเรื่ อ งเนกขั ม มะ ท� ำ ไมพระอาจารย์ จึ ง
ตัดสินใจออกบวช ทัง้ ทีใ่ นชีวติ ฆราวาสของท่านก็สมบูรณ์แบบ
ทุกอย่าง ทั้งหน้าที่การงาน เป็นแพทย์เฉพาะทาง การศึกษา
การเรียนก็เก่งระดับเกียรตินิยม ครอบครัวก็อบอุ่น มีหลัก
มีฐาน มีพร้อมทุกอย่าง
พระอาจารย์ : ทีเ่ ราเรียนกันในโรงเรียนนัน้ จริงๆ ไม่ใช่
การศึกษานะ มันเป็นแค่สปิ ปะ หรือศิลปวิทยาเท่านัน้ เอาไว้
หาเลี้ยงชีวิต การศึกษาจริงๆ นั้นมาจาก สิกขา คือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึง่ จะพัฒนาชีวติ ต่อไปให้พน้ ทุกข์
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พระพุทธเจ้าท่านส�ำเร็จทุกอย่างหมดเลย ศิลปศาสตร์ ๑๘
อย่าง คือท่านก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้กี่ชาติแล้ว ทุกอย่างก็คือ
เป็นที่ ๑ มาตลอด แต่ท่านมองว่ามันมีอะไรที่สูงกว่านั้น
ความส� ำ เร็ จ ทางโลกพวกนี้ มั น ก็ ไ ม่ แ น่ น อน เดี๋ ย วก็ มี ค น
รุ่นหลังที่เก่งกว่าเราอีก มันก็ไล่ไปเรื่อยๆ อย่างนี้ ความสุข
ทางโลก ความส�ำเร็จ มันก็เป็นแค่โลกิยะ มันเป็นของโลก
ทรัพย์สนิ สมบัตทิ สี่ ะสมไว้ เอาติดตัวไปก็ไม่ได้เลย แล้วจริงๆ
มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆ เรื่อง คือเราเกิดมา มันก็
ไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ถูกไหม เราก็มาหาเอาทีหลัง
ค่อยผสมสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า “เรา ของเรา” ความเก่ง สติปญ
ั ญา
ของเรา การสอบได้ที่หนึ่ง อะไรพวกนี้ เราก็มาเอาทีหลังอยู่
แล้ว สุดท้ายเราก็ต้องคืนเขาไปทั้งหมด
ถ้ า เรามองให้ ดี เราก็ จ ะเริ่ ม เห็ น แล้ ว ว่ า สิ่ ง ที่ มั น มี
อยู่ จะเป็นความดี ความส�ำเร็จ อะไรพวกนี้ ก็คอื วิถชี วี ติ ของ
พระพุทธเจ้านั้นแหละ พวกเราจริงๆ มันก็เหมือนกันแหละ
อยู่ในพระราชวัง ไม่ยอมออกไปเห็นความจริงข้างนอกสักที
พระราชบิดาของพวกเรากันเราไว้ไม่ให้ออกไป ไม่ให้เห็น
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราเคยน้อมเข้ามาคิดบ้างไหม
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ว่ า วั น หนึ่ ง จะเป็ น เรา เราไม่ เ คยคิ ด หรอก เป็ น เจ้ า ชาย
เจ้าหญิงกันอยูใ่ นวัง มีความสุขอยูอ่ ย่างนัน้ เพราะว่าพระบิดา
ของพวกเราอยากให้พวกเราสืบต่อครอบครัว สืบต่อวัฏฏะ
เอาไว้ให้เป็นแบบเดียวกับที่ท่านได้เคยท�ำมา อาตมาคิดว่า
ถึงเวลาที่พวกเราต้องออกนอกวังไปสิกขากันบ้าง ออกไปพบ
สมณะ ออกไปแสวงหาทางพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ก็ปัจจุบันนี้
เราพ้นทุกข์กันหรือยังละ หรือยิ่งอยู่ไป กลับยิ่งทุกข์

ส�ำหรับคนงานยุ่ง
โยม : อยากได้ธรรมะส�ำหรับคนทีไ่ ม่คอ่ ยว่าง งานยุง่
จะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร
พระอาจารย์ : จริงๆ มันก็ตอ้ งดูดว้ ยว่าท�ำไมมันถึงยุง่
คือการที่เรามารู้ว่าเรายุ่งนี้ มันก็เป็นสิ่งแรก เป็นก้าวแรก
ถ้าวิถีชีวิตของเรามันวุ่นวายนัก เราจะปรับยังไงให้มันพอ
ประมาณได้ไหม คือมันจะไปด้วยกัน ถ้าเรามามีปัญหาใน
เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้วุ่นวายไปหมด ก็แสดงว่าอาจจะต้องปรับ
วิถีชีวิตของเราด้วยไหม ถ้าเราหวังความส�ำเร็จ ก็น่าจะเข้าหา
ธรรมะด้วยนะปรับชีวิตให้มัน simple
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ก็มีมงคลชีวิตอันหนึ่งใช่ไหม “อนากุลา จ กมฺมนฺตา”
การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน นี้ก็เป็นมงคลชีวิต ทีนี้เราก็ดู
ตัวเองด้วยว่าชีวิตของเรามันเป็นยังไง ที่เราไปฝากตัวเราไว้
กับงาน บางทีเราก็ไปยึดกับสิ่งที่เรียกว่างานว่าเป็นตัวตน
ของเรา อันนี้ก็คือท�ำให้เราวุ่นวายไปหมด จริงๆ ถ้าเราตาย
ไปวันนี้ โลกเขาก็ยังคงอยู่ได้นะ เขาไม่ได้พึ่งเราเท่าไหร่
หรอก เขาหาคนมาท�ำแทนเราได้ เชื่อไหม อาตมาว่าเราต้อง
คิดอย่างนี้
บางอย่างมันหาคนท�ำได้ไม่ยากหรอก มีคนท�ำอยูเ่ สมอ
แต่งานบางอย่างมีเราคนเดียวเท่านั้นที่ท�ำได้ นั่นคืองานที่เรา
จะพ้นทุกข์ การที่เราจะเข้าใจธรรมะ จะมีศีล สมาธิ ปัญญา
เราท�ำได้คนเดียว ส�ำหรับตัวเรา คนอื่นเขาท�ำแทนเราไม่ได้
แต่งานข้างนอก งานภายนอกเราไม่ต้องไปห่วงมันมากหรอก
มีคนอืน่ เขาท�ำแทนได้ เราไม่ได้เก่งอยูค่ นเดียวหรอก มีคนที่
เขาแทนได้อยู่เสมอ
ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งดูวา่ ช่วงนี้ สิง่ ทีเ่ ราให้ความส�ำคัญกับมัน
คืออะไร เท่าไหร่ถึงจะพอ เคยถามตัวเองไหมว่า ทรัพย์
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สมบัติของโลก เราต้องหาได้เท่าไหร่ถึงจะพอ ก่อนอาตมา
จะบวช เคยนั่งคิดนะว่าเราจะต้องหาเงินได้เท่าไหร่ถึงจะพอ
ลองคิดดูซิ แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ บางคนก็เท่านีก้ พ็ อ
บางคนรูส้ กึ ว่าไม่ได้ ต้องมีรถระดับนี้ ต้องมีบา้ นแบบนี้ ความ
ต้องการก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จุดเปลี่ยนของอาตมาตอนนั้น จุดหนึ่งที่ส�ำคัญก็คือ
ตอนทีเ่ ราเริม่ เป็นหมอใหม่ๆ ก็เริม่ คล้ายว่ามีผหู้ ญิงเข้ามาสนใจ
พ่อแม่ผหู้ ญิงก็เรียกเข้าไปคุยด้วย ท�ำนองว่าไปกินข้าวด้วยกัน
เขาก็เริ่มคุยกัน เขาก็เหมือนกับพูดว่า คือถ้าจะดูแลลูกสาว
เขาไปอย่างนี้นะ คือว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “สเป็ค” ต้อง
เป็นลักษณะอย่างนี้ คือเราก็ฟังดูนะ ความจริงแล้วเราเป็น
หมอมันไม่ยากหรอก เราก็ท�ำได้ หาเงินได้ ถูกไหม เราก็คณ
ู
เข้าไปซิว่าต้องการเงินเท่าไหร่ เราก็ไปท�ำงานอยู่เวรเท่านั้นๆ
เขาเรียก มูนไลท์ แต่ก่อนคืออยู่เมืองนอก ก็คือไปอยู่เวร
ก็ได้เงินเยอะนะ แต่พออาตมาค�ำนวณไปค�ำนวณมา โอ้โห
ถ้าเราจะมีสาวคนนี้ เราจะต้องท� ำงานขนาดนี้เลย ท�ำงาน
ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วมันจะคุ้มไหม
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สุดท้ายอาตมาก็เลยเลิก ไม่เอาดีกว่า คือเราก็ต้องมา
นั่งคิด มาพิจารณาแต่ละอย่าง มันเป็นเรื่องที่เราเลือกได้
ใช่ไหม ว่าเราต้องการวิถีชีวิตแบบไหน แล้วอีกอย่าง ถ้าเรา
มีชีวิตอยู่คนเดียว เราก็ไม่ต้องการอะไรมาก เราก็มีเวลา
ศึกษาท�ำความเข้าใจกับชีวติ มากขึน้ เหมือนกัน แต่ถา้ เราเลือก
วิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง จึงต้องตัดสินใจว่า เราต้องการมีแฟน
แบบนี้ หรือว่าต้องการมีวิถีชีวิตแบบนี้ หรือเราจะมีลูกกี่คน
แต่ละคนเราต้องการให้เป็นยังไง อยากให้เรียนโรงเรียน
นานาชาติ อย่างนี้ก็ต้องไปท�ำงานท�ำเงินให้มันได้ เพื่อให้ได้
เรียนอย่างนัน้ ใช่ไหม อันนีแ้ ต่ละคนมันเลือกได้ ทีนเี้ ราเลือก
มาแล้ว เราก็มาร้อนใจยังไง ก็เราเป็นคนเลือกเอง วิถีชีวิต
เราเป็ น คนเลื อ กเอง เราต้องการเป็นระดับไหน เราก็ จั ด
หมวดหมู่ของเราได้ ถ้าเราพอใจแค่นี้ เราก็มีเวลาเหลือที่จะ
ไปศึกษาอะไรได้ อาตมาก็ลองมาหลายอย่างแล้ว ก็พยายาม
ท�ำความเข้าใจ ที่โยมถามเรื่องพวกนี้ อาตมาไม่แปลกใจนะ
เพราะอาตมาพิจารณามานานแล้ว

52

วั น พระ เนกขั ม มะ และ มรณภั ย

พระก็แปลกใจโยม
แต่อาตมาแปลกใจกับพวกโยมมากกว่า ว่าท�ำไมไม่
ศึกษาธรรมะให้มันมากกว่านี้ ไม่เคยรู้สึกเสียใจหรือ รู้ได้
ยังไง แน่ใจได้ยังไงว่าเกิดมาในโอกาสข้างหน้าจะเกิดมาเจอ
พระพุทธเจ้าอีก เราเกิดมาอย่างนี้ ชาตินี้ ไม่ว่าจะเกิดมาท�ำ
อาชีพอะไรก็ตาม ทุกคนก็ต้องมีโอกาสได้ท�ำอาชีพแบบนี้ใน
ชาติหน้าอยูแ่ ล้ว ยุคไหนๆ ก็ตอ้ งมี แต่การทีจ่ ะได้เจอธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเจอพระศาสนาที่จะช่วยพัฒนาจิต
เรา มันเป็นช่วงเวลาที่น้อยมากนะ ห้าพันปีนี้ไม่นานเลยใน
ช่วงกัปหนึ่งใช่ไหม
กัปหนึ่งนี่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปี ห้าพันปีนี่เป็นช่วงแว๊บ
เดียวเอง เหมือนกับฟ้าแลบแปล๊บเดียวเองทีม่ พี ทุ ธศาสนาอยู่
แล้วพวกเราก็มัวประมาท มัวไปท�ำอย่างอื่น พวกเราไม่ให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีใ้ ห้มากทีส่ ดุ ถ้าเราพยายามแล้ว แต่เรา
ท�ำไม่ได้ก็ว่าไปอีกอย่าง แต่ว่านี่เราให้ความส�ำคัญกับมัน
น้อยเกินไปหรือเปล่า ค�ำสอนต่างๆ ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ อย่า
คิดว่ามันจะมีอย่างนี้ตลอดเวลานะ บางช่วงบางเวลามันไม่มี
เลย
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กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก

พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าไว้ในชาดก ตอนที่ท่านเกิดเป็น
พราหมณ์ เป็นเศรษฐีใจบุญ คงจะประมาณบิลเกต ท่านให้
ตั้งโรงทาน ๑๒ โยชน์ โยชน์หนึ่งเท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร
คูณไปเท่าไหร่ เตานี้ไม่รู้เท่าไหร่ๆ ท่านให้พักการไถนาคือ
ไม่ต้องท�ำงานเลย ท่านเลี้ยงเองหมดทุกอย่างเลย ท่านเป็น
มหาเศรษฐีพันๆ ล้าน ท่านก็ท�ำบุญมากมายแบบนั้นมาแล้ว
ท�ำมาไม่รเู้ ท่าไหร่แล้วด้วย แต่เพราะสมัยนัน้ ไม่มพี ทุ ธศาสนา
ไม่มีโอกาสได้ต่อยอด ไม่มีโอกาสได้รักษาศีล ฟังธรรม
ก็เป็นแค่ทาน แล้วก็ได้ผลบุญอย่างนั้น มันก็ได้ล่ะ ก็คงได้
เป็นอะไรก็วา่ ไป เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีจากผลทานทีท่ า่ น
ได้ท�ำเอาไว้ แต่ท่านบอกว่าเทียบกับคนให้ทานทัพพีเดียว
กั บ พระอรหั น ต์ นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ลยนะ ก็ มี ที่ ตั ว อย่ า งเล่ า ไว้ ว ่ า
การใส่บาตรทัพพีเดียวกับพระอนุรุทธะที่เป็นพระอรหันต์
ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ ก็ยังได้อานิสงส์มากกว่า ก็คือตรงนี้
แหละคือหลักฐานทีว่ า่ การทีเ่ ราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
ถือว่าเราโชคดีมากเลย โชคดีกว่าบิลเกต โชคดีกว่าใคร
ทั้งหมดที่เขามีทรัพย์สมบัติเยอะก็จริง แต่ว่าเขาจะมีโอกาส
มาศึ ก ษาพั ฒ นาชี วิ ต มากขึ้ น อย่ า งพวกเราไหม เป็ น สิ่ ง ที่
พวกเราน่าน�ำมาคิดน�ำมาพิจารณา
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ที่วัดป่านานาชาติก็มีโยมถามอยู่เรื่อยๆ ว่า ฝรั่งท�ำไม
ถึงมาบวช แล้วพระฝรั่งท่านจะตอบเสมอว่าท่านสงสัยว่า
คนไทยท�ำไมไม่บวช ปัญหามันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
ค� ำ ถามมั น ควรจะเป็ น ที่ โ ยมมากกว่ า ในเมื่ อ พระศาสนา
สมบูรณ์ขนาดนีแ้ ล้ว มีทกุ สิง่ ทุกอย่าง อย่างนีแ้ ล้ว คนทีค่ วร
จะแปลกใจก็คอื อาตมาควรจะแปลกใจโยมมากกว่า ว่าท�ำไม
ถึงไม่ปฏิบัติให้เต็มที่ ในเมื่อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหมดแล้ว
จะท�ำอะไร พระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดแล้ว ทางไปทางมา
ซึ่งมันไม่ได้มีอย่างนี้ตลอดนะ บางทีอยากปฏิบัติมากแต่ไม่มี
คนชี้ เราก็ไปลองผิดลองถูก อย่างพวกที่ไปทรมานตัวเอง
ไปท�ำวัตรเป็นสุนัข วัตรเป็นโค เป็นอะไรก็ว่าไป อันนั้นเขา
ก็ตั้งใจนะ พยายามด้วย เป็นสุนัข เป็นโคมาทั้งชาติเลย
สุดท้ายก็ไปเกิดเป็นอะไร ไปเกิดในอบาย อุตส่าห์พยายาม
แทบตาย
แต่เรานี้ จะท�ำอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดแล้ว
ศีลคืออะไร ศีลแบบไหนยังไงบ้าง เลือกปฏิบัติให้ชัดๆ เลย
ธรรมะท่านก็แผ่ไว้ให้หมดแล้ว ไปนัง่ คิดดูซวิ า่ มันผิดตรงไหน
บ้าง อาตมาบวชมาตัง้ ๑๘ ปีแล้ว ยังไม่เห็นตรงไหนผิดเลย
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เพียงแต่เราจะท�ำได้หรือไม่เท่านั้นเอง
ของโยมล่ะ ศีล ๕ ได้หรือยัง แล้วเราท�ำต่อไปอีก
ได้ไหม ศีล ๘ แต่ละอย่างที่ท่านให้ท�ำ เราท�ำได้ไหม เราก็
ต้องดูตัวเราเอง ถ้ายังท�ำไม่ได้ เราก็ต้องพยายามท�ำให้มัน
มากขึ้น

แด่ สว.
โยม : แล้วธรรมะส�ำหรับผู้สูงวัยล่ะคะ
พระอาจารย์ : ผู้สูงวัยก็ต้องมีการเตรียมตัว เราก็
ต้องรู้ว่าชีวิตเราเหลืออีกไม่นานแล้ว เขาเรียกว่าเข้าช่วงท้าย
ของชีวิตแล้ว อันนี้เราต้องเจริญมรณสติให้มากๆ คือครั้งนี้
อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราก็ได้ ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตาม
ให้เราคิดไว้เสมอว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายของเรา เหมือนอย่าง
โยมพ่ออาตมา ท่านก็อายุเยอะแล้ว ท่านก็ยังศึกษาอะไร
อยูน่ ะ อาตมาก็พยายามส่งบาลี ส่งอะไรไปให้ทา่ นเรียน ท่าน
ก็พยายามศึกษาอยู่ แต่อาตมาอาจจะส่งต�ำรายากไปหน่อย
ส่งบาลีไวยากรณ์ใหญ่ ท่านก็ตอบกลับมา “ท่านมหา พ่อก็
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อายุเยอะแล้ว ถ้าจะก่อเจดีย์ ก่อฐานแบบใหญ่ๆ มันจะ
ไม่เห็นยอดเอา ขอฐานแค่นี้ (ท�ำมือให้ด)ู มันจะได้เห็นยอด”
โยมพ่อชอบอุปมาอย่างนี้นะ เราก็เลยต้องเปลี่ยน เอาเล่ม
ง่ายๆ ของอาจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก บาลีอย่างง่ายไป
คือให้ท่านเห็นยอดเจดีย์ใกล้ๆ
โยมพ่อจะเป็นอย่างนี้ เวลาจะท�ำอะไรก็คิดเสมอว่า
อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย อย่างเวลาโยมพ่ออ่านหนังสืออะไร
ท่ า นก็ ม าคิ ด ว่ า อายุ ปู น นี้ แ ล้ ว อ่ า นครั้ ง นี้ แ ล้ ว ก็ ค งไม่ ไ ด้
อ่านอีกแล้ว ท่านก็ส่งมาให้อาตมา ให้เก็บไว้ในห้องสมุดวัด
ตอนนี้ ท ่ า นอายุ ๗๐ กว่ า แล้ ว นะ แต่ คุ ณ ย่ า อายุ ยื น ท่ า น
อายุ ๑๐๑ ปี แต่ ว ่ า โยมพ่ อ ท่ า นก็ ไ ม่ ป ระมาท ก็ เ ตรี ย ม
ทุกอย่างไว้หมดแล้ว เรียกว่าเตรียมตัวตายนั่นแหละ ถ้าเรา
เตรียมตัวตายไว้ ก็จะท�ำให้เราไม่ต้องเป็นกังวล ไม่อย่างนั้น
เราต้ อ งเป็ น กั ง วล ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งของพิ นั ย กรรมอะไร
พวกนี้ ท� ำ ให้ มั น เรี ย บร้ อ ย ไม่ อ ย่ า งนั้ น มั น จะเป็ น กั ง วล
ใครจะยกอะไรให้ใครอย่างนี้ก็ควรจัดการให้มันเรียบร้อย
เขาเรียกว่าท�ำพินัยกรรมชีวิต ฝากไว้ให้คนรอบข้าง ให้เขารู้
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อันนี้ส�ำคัญนะ เพราะว่าถ้าเราไม่ท�ำอย่างนี้ เวลาเกิด
เหตุอะไรขึ้น มันก็จะเข้าตามช่องทาง (default) ของมัน
เป็นไปตามยถากรรม คือเราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเราจะเป็น
ยังไง สมมติเวลาแก่ลง แล้วเราดูแลตัวเองไม่ได้ ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ เราต้องการบั้นปลายชีวิตเป็นแบบไหน เราต้องลอง
คิดดู ลองพิจารณาดู วิถีชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
สมมติเราเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ ขั้นสุดท้ายแล้วอย่างนี้
เขาก็ยื้อเราไว้ เดี๋ยวนี้ทางการแพทย์เขาก้าวหน้านะ อันไหน
ไม่ท�ำงาน ยื้อได้อีก เช่น ไตไม่ท�ำงานเขาก็ล้างไตให้ อะไร
ไม่ท�ำงานเขาก็เปลี่ยนให้ ไม่กินเหรอ เขาก็ใส่ท่อให้ เจาะ
ตรงนี้ก็ได้ ตรงคอช่วยหายใจ ได้หลายอย่างเลย คือพูด
ง่ า ยๆ คื อ ไม่ ใ ห้ ต ายง่ า ยหรอก เขาจั ด การให้ เ สร็ จ สรรพ
อยู่ ทีนี้เราก็ดูซิว่าเราต้องการอะไรในชีวิต ถ้าเราต้องการ
ปฏิบัติธรรม เราก็รู้ว่าชีวิตแบบนี้มันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม
บ้างไหม เราพอหรือยัง ถ้ามันไม่ได้ชว่ ยท�ำให้เราปฏิบตั ธิ รรม
ก้าวหน้าเลย เราก็ให้มันไปตามธรรมชาติจะดีกว่าไหม ถ้า
เราเชื่อมั่นในบุญที่เราท�ำมา บาปเราไม่เคยท�ำ เราก็ไปเอา
ภพภู มิ ใ หม่ ที่ มั น เหมาะแก่ เ ราที่ เ ราจะปฏิ บั ติ ส่ ว นอั น นี้
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เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ไม่ต้องไป
ยื้ออะไร แล้วมันก็ทรมานด้วย ถ้าเราไม่ท�ำอะไร มันก็จะ
เป็นไปตามช่องทางของมัน ซึง่ มันอาจจะไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราต้องการ
ลูกหลานเขาก็ต้องท�ำอย่างเต็มที่แหละ ถูกไหม

ครอบครัวมรณสติ
ครอบครัวอาตมานี้ คุณย่ามีลูกตั้งหกคน ก็เป็นหมอ
เกือบทัง้ นัน้ หรือไม่กเ็ ป็นพยาบาล ลูกเขยลูกสะใภ้กเ็ ป็นหมอ
หรือเภสัช คือถ้าไม่ท�ำอะไรไว้ก่อน เวลาป่วยขั้นสุดท้ายก็
จะต้ อ งไปโรงพยาบาล ใส่ นั่ น ใส่ นี่ คุ ณ ย่ า เคยไปไอซี ยู
มาหนหนึ่งก็เข็ดแล้วกลับมาบอกไม่เอาแล้ว ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติดีกว่า ไม่อย่างนั้นเขาก็จะเจาะนั่นเจาะนี่ แล้วก็
จะใส่เครื่องช่วยตามเรื่องตามราว ในเรื่องเหล่านี้เราก็ต้อง
พิจารณาด้วย เพราะว่าชีวิตเราก็ใกล้แล้ว เราใช้เวลาใน
แต่ละวันของเราท�ำอะไรบ้าง
จริ ง ๆ เราควรมี เ วลาให้ กั บ ตนเองบ้ า ง เมื่ อ เรามี
ประสบการณ์ ม ากขึ้ น เราก็ ค วรมาทางธรรมะมากขึ้ น
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เพราะว่ า ในเรื่ อ งของกามสุ ข ต่ า งๆ รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง
สัมผัสอะไรๆ เราก็ผ่านมาหมดแล้วทุกอย่าง ทีนี้เราก็มา
ลองชิมความสุขทางด้านความสงบ ทางด้านจิตใจ ความสุข
ในการท�ำความเข้าใจตามความเป็นจริงดูบ้าง มาดูมาฟัง
สิ่งต่างๆ ทางธรรมะ น้อมน�ำชีวิตของเราให้มันเป็นไปใน
แนวทางที่เป็นธรรมะ เรียกลูกหลานมาซักคนสองคนที่คิด
เหมื อ นกั บ เรามาคุ ย กั น แล้ ว ก็ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เรื่ อ ง
ของปรัชญาในการด�ำรงชีวิต เราต้องการอย่างไร เพราะว่า
ท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง บางทีถึงจุดหนึ่ง
เราตั ด สิ น ใจไม่ ไ ด้ แล้ ว ใครจะเป็ น คนตั ด สิ น ใจแทนเรา
เราควรมอบหมายไว้ก่อนว่าให้คนนี้เขาเป็นคนตัดสินใจแทน
เรา ในกรณีที่เราตัดสินใจไม่ได้ คือหาคนที่เขามีแนวคิด
แบบเดียวกันกับเราว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไร แล้ว
คุ ย กั น ว่ า ชี วิ ต แบบนี้ จ ะเอาไหม จะใช้ วิ ธี ท างการแพทย์
สมัยใหม่ หรือว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ก็ต้องรู้
พวกนี้ต้องคุยกัน เพราะถึงวันหนึ่งเราอาจจะพูดอะไรไม่ได้
เราควรฝากชี วิ ต ในส่ ว นร่ า งกายของเราไว้ ใ นมื อ ของคน
ที่ คิ ด เหมื อ นกั บ เรา เมื่ อ เราสื่ อ สารไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ เ ขาเป็ น คน
ตัดสินใจแทนเรา และเราก็ควรบอกลูกบอกหลานคนอื่น
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ไว้ด้วยว่าเราคิดอย่างนี้ ตัดสินใจวางแผนของเราไว้อย่างนี้
เขาจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง
ปั ญ หาปั จ จุ บั น นี้ บางที พ ่ อ แม่ เ ป็ น อะไรไปแล้ ว
ลูกหลานบางทีทะเลาะกันไม่จบ จนพ่อแม่จากไปแล้วก็มี
ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ คนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ก็จะเห็นความทุกข์ของ
พ่อแม่ ส่วนใหญ่ก็คือเราผ่านประสบการณ์มาหมดแล้ว เช่น
พาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลหลายครั้งแล้ว แต่ว่าบางทีคนที่
มาจากแดนไกลเขาเรียกว่า “กตัญญูจากแดนไกล” อย่างนี้
มีเยอะ คือความที่ตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ พอมาถึง
ก็ จ ะชดเชยโดยให้ ห มอท� ำ การรั ก ษาให้ เ ต็ ม ที่ เ ลย แล้ ว ก็
ไม่ยอมให้แม่ไปไหน ก็คือจะให้แม่เหมือนเดิม ก็จะรักษา
เต็มที่ แล้วมันก็จะขัดแย้งกัน บางทีคนนี้บอกว่าให้พ่อแม่
จากไปตามธรรมชาติเถอะไม่ต้องทรมานมาก แต่อีกคนก็
ไม่ยอม บางทีก็ทะเลาะกันบางทีพ่อแม่จากไปแล้ว ลูกหลาน
ยังไม่คุยกันเลย ลูกหลานทะเลาะอย่างนี้ก็เห็นมีอยู่หลาย
ครอบครัว หรือบางคนเขาก็ยื้อไป ปล่อยให้พ่อแม่ต้องมา
ทรมานอย่างนี้ เจาะท่อเจาะอะไรอย่างนี้ อยู่อย่างนี้ไปอีกตั้ง
หลายปี แต่สดุ ท้ายทะเลาะกันอยูด่ ี ไม่วา่ จะอยูห่ รือจะไปยังไง
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เพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง
เราควรจะมานัง่ คิดว่าชีวติ ของเรานีม้ นั คืออะไร มีจดุ มุง่ หมาย
ปรัชญาในชีวิตของเราเป็นยังไง เราต้องการมีชีวิตอยู่ให้นาน
ที่สุดไหม จะคิดอย่างนั้นก็ได้นะ บางคนคิดอย่างนั้นจริงๆ
ก็ให้เขาท�ำให้เราเต็มที่ไป เขาก็จะได้ไม่รู้สึกผิด เพราะว่า
เอาความต้องการของเราเป็นหลัก เพราะเราคิดว่าชีวิตนี้เรา
มีโอกาสหนเดียว เราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ ยื้อให้มากที่สุด
มีโอกาสอะไรหมอบอกมาท�ำหมด อย่างนัน้ ได้ ก็ได้แบบหนึง่
แต่อีกพวกหนึ่งก็อาจจะคิดว่า ชีวิตนี้เราก็เอาเท่าที่ธรรมชาติ
ให้เรา สุดท้ายหากเรายื้อไป แล้วไม่ได้เอื้อในการปฏิบัติ
ธรรมะ ไม่ได้ท�ำให้เรามีสติปัญญาดีขึ้น เราก็ยอมรับ ปล่อย
ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่า ไม่ต้องมาเป็นภาระกับ
ลูกหลาน มันทรมานเราด้วย เพราะการที่เรามีท่อมีอะไร
พวกนี้ มันไม่ใช่จะรักษาสติอะไรได้ง่ายเลย
แล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้เป็นการสิ้นสุดนะ
มันเป็นการเดินทาง มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ้าเราต้องไป
จริงๆ แล้ว เราต้องการให้การเปลี่ยนผ่านของเราเป็นแบบ
ไหน เป็นแบบที่มีคนมาปั๊มมาเจาะท่ออะไรอย่างนั้น หรือว่า
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ต้องการไปอย่างสงบ ในจุดทีม่ นั จะไปแล้ว เราก็ตอ้ งตายด้วย
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหม สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับ
อย่างนีก้ อ่ น ไม่ใช่วา่ เราจะอยูร่ อดปลอดภัยไปได้ตลอด แล้ว
เราจะไปยังไง ก็ต้องมีการคุยกัน มีการเตรียมตัวไว้ พอเรา
จากไปจริงๆ ลูกหลานจะได้ไม่ทะเลาะกัน ความต้องการ
ของเราท�ำให้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เลย แล้วก็มอบหมาย
ไว้ให้อีกคนหนึ่ง แล้วให้ทุกคนรู้ไว้ว่าคนคนนี้เขาตัดสินใจ
แบบนี้แล้ว ทุกคนยอมรับ ว่าตามคนนั้น โยมได้ท�ำกันบ้าง
หรือยัง พระอาจารย์ไพศาลมาเทศน์บ่อยแล้ว น่าจะมีนะ
เพราะอาตมาก็ไปเรียนกับท่านมาเหมือนกันแหละ อบรมการ
เผชิญความตายอย่างสงบที่ท่านจัด อาตมาว่าดีนะได้ฝึก
ฝึกเตรียมตัวตาย
โยม : เวลาไปก็ไปแบบสบาย แหวกทางให้เราไปเอง
ถูกต้องไหมคะ
พระอาจารย์ : เราตั้งจิตไว้ก็ดีแล้ว แต่มันอาจไม่เป็น
แบบที่เราต้องการก็ได้ เราก็จะมีการบอก สั่งไว้หน่อยก็ดี
เตรียมไว้ เผื่อมันไม่เป็นอย่างนั้น ในจุดที่เราอาการหนัก
ต้องมีการจัดการหลายอย่าง ก็ต้องมีการคุยกันไว้ก่อนก็จะดี
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แต่ส่วนใหญ่คนข้างนอกเขาจะมองว่า พาเข้าไปโรงพยาบาล
แล้ ว ก็ จ ะให้ เ ป็ น ธุ ร ะของหมอ ให้ ห มอจั ด การไปทั้ ง หมด
ส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนั้น เขาก็จะจัดการเต็มที่เหมือนกัน
ตอนอาตมาเป็นหมออยู่เวรดูคนไข้ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่า
คนไข้จะตายก็ได้ แต่อย่ามาตายในเวรฉันก็แล้วกัน ฉันก็
จะจัดการให้อยู่รอดต่อไปอีก หน้าที่ของหมอก็เป็นอย่างนั้น
ถูกไหมล่ะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นหมอได้อย่างไร เขาก็ต้อง
ท�ำของเขาเต็มที่ แต่ว่าแล้วมันจะดีกับคนไข้ไหม ต้องถาม
คนไข้ดู ถ้าคนไข้บางคนเจ็บป่วยระยะสุดท้ายแล้ว เราก็ต้อง
บอกหมอว่าเราจะเอาแค่ไหนยังไง

เตรียมพร้อมก่อนอ�ำลา
ที่วัดอาตมาก็ท�ำเรื่องนี้นะ พอดีที่วัดอาตมาอยู่ที่อุบล
ติดแม่น�้ำมูล บางทีไปบิณฑบาตต้องข้ามเรือ แล้วก็มีที่เคย
เรือล่มอยู่ด้วย เรืออาตมาก็เคยล่มในแม่น�้ำทีหนึ่ง ก็โชคดี
ที่อาตมาว่ายน�้ำแข็ง ผ้าขาวที่ไปด้วยกันเป็นชาวแอฟริกาใต้
ก็วา่ ยน�ำ้ แข็ง ก็เลยประคองตัว รอดกันมาได้ แต่อาตมาบอก
ให้เตรียมตัวไว้เสมอ อาตมาเคยเป็นหมอ แล้วเจ้าอาวาส
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ท่ า นก็ เ คยเป็ น ทนายความ ฉะนั้ น ก็ เ ลยร่ ว มกั น ร่ า งเป็ น
ลายลักษณ์อักษรออกมาเลยว่าหากใครมาวัดและจะอยู่นาน
เรามีพินัยกรรมชีวิตมาให้พิจารณาเลยว่า หากตายแล้วจะให้
ท�ำยังไง จะให้ใครจัดการ คุยกันมาเลยว่าปรัชญาชีวิตมัน
คืออะไร งานศพแบบไหนก็บอกมาเลย ต้องการให้จัดงาน
กี่วัน เก็บกระดูกที่ไหน จะให้เผายังไงอะไร เรื่องทั้งหมด
จะให้ใครจัดการดูแล และถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ เรื่องนั้น จะ
ต้องท� ำยังไง จะให้ยื้อชีวิตยังไงบ้าง คือเขียนมาให้หมด
ให้ชัดเจน จะเอาอะไรบ้าง ไม่เอาอะไรบ้าง เจาะคอเอาไหม
ใส่สายยางให้อาหารเอาไหม อะไรอย่างนี้ เดี๋ยวนี้มันมีให้
กรอกเยอะนะ ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชน เขาให้เลือกระบุใน
เอกสารเลยนะ จะเอาอะไรบ้าง ติ๊กเอาเลย มานั่งคิดดูก่อน
แล้วเขาจะได้ท�ำตรงตามใจเรา เพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือน
กันนะ เราจะไปคิดแทนใครได้ยังไง เราก็เขียนไว้เลย ใคร
ต้องการอะไรยังไง ไปนั่งคิด กันบ้างก็ดี เราก็มีเวลานั่งคิด
ของเราด้วย เคยคิดไหม ได้เขียนพินัยกรรมชีวิตกันบ้าง
หรือยัง

66

วั น พระ เนกขั ม มะ และ มรณภั ย

เดีย๋ วนีก้ ม็ ที างอินเตอร์เน็ตก็ดาวน์โหลดเอามาได้ ของที่
เขาก�ำลังท�ำอยู่นี้ เพราะเมืองไทยเราจะมีผู้สูงอายุเยอะมาก
ขึ้น แล้วก็เริ่มสนใจให้ความรู้ แล้วก็ให้การเตรียมตัว แล้ว
เราก็ ม านั่ ง คิ ด แล้ ว ก็ สื่ อ สารกั บ คนรอบข้ า งเช่ น ลู ก หลาน
ให้เขารู้ว่าเราคิดยังไงกับชีวิต ทรัพย์สมบัติอะไรก็บอกเขา
ให้หมด ไม่อย่างนั้นตายไปเดี๋ยวไปเป็นปู่โสม แล้วไปเที่ยว
เข้าฝันใครคนโน้นคนนี้ให้วุ่นวายไปหมด ว่าได้ฝังไว้ตรงนั้น
ไว้ตรงนี้ แล้วใจเราก็เป็นห่วงกังวลด้วย
ครอบครั ว อาตมานี่ เ ป็ น อย่ า งนั้ น เป็ น มาตั้ ง แต่ ส มั ย
คุณพ่อคุณแม่ แต่กอ่ นคุณแม่ตอ้ งเดินทางไปท�ำคลินกิ ทีเ่ มือง
ชลบุรี ทุกอาทิตย์ ต้องไปกับคุณพ่อ นัง่ รถเป็นระยะทางไกล
อาตมามารู้เรื่องรู้ราวการเตรียมพร้อมอย่างนี้เมื่อตอนเรียน
ชั้นมัธยม คุณพ่อคุณแม่ก็เรียกมา แล้วบอกเลยว่ามีหนี้
ตรงไหนบ้าง มีทรัพย์สนิ ตรงไหนบ้าง ถ้าท่านตายไป เราต้อง
ดูแลน้องยังไง คือเอามาให้ดหู มดเลย เพราะว่าพ่อแม่บอกว่า
ท่านขับรถไปต่างจังหวัดทุกอาทิตย์นี้ ไม่แน่หรอก มันตูม
ขึ้นมาก็ไปทั้งคู่เลยนะ เคยคิดบ้างไหม อาตมาอยู่มาด้วย
ความมีมรณสติในครอบครัวอยู่แล้ว แต่ก่อนคุณแม่จะเรียก
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มาบอกอยู่แล้ว ว่าอันนี้คืออะไร เป็นยังไง เราก็จะรู้ความ
เป็นไปของครอบครัว วิธีที่คุณพ่อคุณแม่สอนไว้แบบนั้น
ก็ ดี น ะ มั น จ� ำ ได้ ดี ตอนอาตมาเรี ย นโตขึ้ น มาเรี ย นเป็ น
นักศึกษาแพทย์ คุณพ่อก็ยกรถให้คนั หนึง่ พร้อมกุญแจ แล้ว
ก็บอกว่าเธอเอาแม่กับน้องไปด้วยนะ ต้องขับรถไปส่งแม่
ดูแลน้อง คือเรารู้หมดว่าความเป็นครอบครัวมันมาพร้อม
กับความรับผิดชอบยังไง
นี่เป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุดเลย ไม่ต้องใช้ค�ำพูดอะไร
เลย แต่ด้วยวิธีอย่างนี้ ท�ำให้เรารู้ว่าครอบครัวมันต้องมากับ
ความรั บ ผิ ด ชอบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันมาด้วยกัน ทั้ ง หมด
เราก็มีการเตรียมตัวไว้เสมอ ไม่ให้ยุ่งยาก เราก็เตรียมตัวไว้
เรารูก้ บ็ อกลูกบอกหลานไว้ การทีไ่ ม่ได้พดู ถึงมัน ไม่ได้แปลว่า
จะไม่เกิดขึ้นนะ แต่ถ้าเราพูดถึงมันบ่อยๆ นี้ บางทีมันก็
ไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง เราก็เตรียมตัวไว้พร้อมแล้ว
เราก็ไม่มีอะไรต้องมาห่วง เราก็จัดการให้เรียบร้อย เราออก
ไปจากบ้าน มันไม่แน่นี่ เกิดมันตู้ม ตายขึ้นมา ถ้าจิตเรา
ไม่พร้อม มันท�ำให้เป็นห่วงเป็นกังวลนะ
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จิตที่แตกต่าง
อาตมาเคยมีประสบการณ์ก่อนบวชตอนที่อยู่ต่างประเทศ เคยขับรถยนต์แล้วเกิดอุบตั เิ หตุ ตอนนัน้ เราควบคุม
จิตไม่ได้นะ จิตมันจะไปอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ราเป็นห่วง อาตมาไปอยู่
เมืองนอก ๖ ปี เรียนหมอเฉพาะทาง ตอนปีที่ ๔ นี้ขับรถ
ทางไกล ไปเยี่ยมเพื่อนที่ฟลอริด้า แล้วขับกลับมาที่โอไฮโอ
ขับมาได้ ๗ ถึง ๘ ชั่วโมง ตอนนั้นเรายังหนุ่ม ก็ประมาท
เราคิดว่าขับได้ ขับไหว ก็ขับมาถึงเคนทักกี้ ประมาณตี ๒
แล้ว เราคงจะหลับใน เพราะว่ามันวูปไป รู้ตัวอีกที รถมัน
หมุนอยูก่ ลางถนนแล้ว หมุนๆๆ อยู่ ตอนนัน้ ถ้ามีรถสวนมา
เราก็คงไปแล้ว เพราะมันหมุนอยู่กลางไฮเวย์เลย
ตอนนั้นจิตมันแปลกดีนะ มันไปคิดเรื่องอะไรรู้ไหม
ตอนนั้น คือเมื่อก่อนหน้านั้น อาตมาเป็นคนขับรถไม่เคยมี
อุบัติเหตุมาก่อน ไปอยู่ที่นั่น ๔ ปีก็จ่ายเบี้ยประกันแพง
มาตลอด แบบว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้น เราจ่ายน้อยแต่เราต้อง
จ่ายเบี้ยประกันแพง ทีนี้เราก็มาคิดว่า ท�ำไมเราต้องจ่ายแพง
อะไรอย่ า งนี้ เราก็ ล ดการจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ให้ มั น น้ อ ยลง
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แต่เมื่อเราจ่ายน้อยลง เวลาเกิดอุบัติเหตุเราต้องจ่ายแพงขึ้น
ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ อาตมาเพิ่งไปเปลี่ยนสัญญาเบี้ย
ประกันมาได้แค่ ๒ อาทิตย์ ตอนที่เกิดอุบัติเหตุ มันไปคิด
ว่าเราไม่น่าจะไปเปลี่ยนพรีเมี่ยมเลย เราน่าจะจ่ายเท่าเดิม
แล้วเราจะได้ไม่ต้องจ่ายแพง แปลกดีนะ เวลาคนเราจะตาย
ท�ำไมกลับไปคิดเรื่องเงิน ตอนนั้นเราคิดเรื่องนี้ เพราะว่าเงิน
กว่าเราจะหามาซื้อรถได้ มันคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องนี้
ดังนั้นเวลาตอนเราจะตาย ไม่ใช่ว่าเราบังคับจิตได้
แทนทีเ่ ราจะไปคิดเรือ่ งดีๆ ทีเ่ ราเคยท�ำบุญไว้ อย่างเช่นเคยได้
อุปัฏฐากหลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ป.อ. ปยุตโฺ ต) ทีด่ ที รอยต์ เพราะโยมลุงโยมป้าเคยนิมนต์ทา่ น
มาพักที่บ้าน รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ใกล้ชิดท่าน อย่างเรื่อง
ท�ำบุญเรื่องกุศลพวกนี้ ท�ำไมเราไม่คิดตอนนั้น มันไม่ใช่ว่า
จะเลือกได้นะ ไม่ใช่ว่าจะกดปุ่มไหนให้มันมาเป็นคตินิมิต
เป็นกรรมนิมิต ก่อนตายได้ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ มันโผล่
ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่า อะไรมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
ตอนนั้ น เรามาคิ ด ดู ถ้ า มั น ตู ้ ม ขึ้ น มาจริ ง ๆ เกิ ด รถมั น มา
ชน เราตายไป เราก็คงกลายเป็นปู่โสมเฝ้าซากรถอยู่แถวนั้น
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เพราะเราห่ ว งรถ เราไม่ ไ ด้ ห ่ ว งอย่ า งอื่ น เราเพิ่ ง ซื้ อ รถ
แล้วเราไปจ่ายค่าเบี้ยประกัน เราคิดแต่เรื่องของเงิน เราก็มา
คิดดู เพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดอุบัติเหตุขึ้น จิตใจที่เราไม่ได้
เตรียม ไม่ได้ฝึกฝนมา มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน
อันนีก้ เ็ ป็นอีกเหตุผลหนึง่ ถ้าจะถามว่าท�ำไมถึงมาบวช
ก็ คื อ เห็ น ความไม่ แ น่ น อนในชี วิ ต ถ้ า เกิ ด ตู ้ ม เราตายไป
ตอนนั้น แล้วที่เราเรียนมาทั้งหมด มันเพื่ออะไร มันเอาไป
ใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ งในชาติตอ่ ไป เราก็คงไปเกิดเป็นอะไร
ไม่รู้ ทีเ่ ราเรียนมา ไม่วา่ จะได้ที่ ๑ ได้อะไร มันก็จบอยูแ่ ค่นี้
มันก็ไปต่อไม่ได้ ที่เราเอาไปได้ ก็คือกรรมของเรา แค่นั้น
นี้ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่ง
เทียบกับตอนที่อาตมามาบวชแล้ว ตอนนั้นอยู่ที่วัด
นานาชาติประมาณพรรษาที่ ๒ ตอนนั้นก็ท�ำงานเกี่ยวกับ
คุมพวกพระใหม่และสามเณร ท�ำความสะอาดโบสถ์ ทีว่ ดั ป่า
นานาชาติ ไม่รู้ใครเคยไปวัดป่านานาชาติไหม โบสถ์ที่นั่น
จะเหมือนกับยานอวกาศ (ก่อนที่จะมียอดพระเจดีย์ครอบ
ในปัจจุบนั ) ออกแบบสวยดูแปลกดี ข้างบนเป็นกระจก แล้ว
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ข้างล่างเป็นฐานหินอ่อน มันก็ต้องท�ำความสะอาด ปีละ ๒
ถึ ง ๓ ครั้ ง เพราะว่ า กระจกมั น ไม่ ใ ส เราเป็ น หั ว หน้ า ที ม
เราก็เอาบันได เอาน�้ำสบู่ใส่ถัง เอาบันไดขึ้นไปพาด แล้วก็
สั่งคนนั้นท�ำตรงนั้น คนนี้ท�ำตรงนี้ แล้วเราก็ขึ้นไปท�ำที่สูง
เราชอบท� ำ งานสู ง เพราะได้ เ ห็ น ทั่ ว ดี เรารู ้ สึ ก ว่ า ท� ำ งาน
เช็ดกระจกแล้วมันรู้สึกดีเวลาเห็นมันสะอาด จากที่มันขุ่นๆ
พอเราไปถู แ ล้ ว มั น สะอาด เราก็ ป ระมาทไปหน่ อ ย เรา
พาดบันไดแล้ว เราก็ขึ้นไปท�ำ พอยิ่งๆ ท�ำไป เราก็เพลินไง
พอเห็นสะอาด เราก็ดีใจ เราก็ท�ำต่อไปเรื่อยๆ ในใจก็คิดว่า
ท�ำไมครั้งนี้เราท� ำความสะอาดได้เยอะกว่าปกติ ปกติมัน
ควรจะท�ำได้แค่ ๒ - ๓ ช่องนะ มันกลายเป็นว่าช่องที่ ๔
ที่ ๕ เราก็ทำ� ได้นะ พอมองลงไปข้างล่าง อ้าว บันไดมันก�ำลัง
เลื่อน และมันก�ำลังไหลลื่นลงมา เพราะโดนน�้ำสบู่ พื้นเป็น
พื้ น หิ น อ่ อ นหมด แล้ ว ไม่ ใ ช่ เ ตี้ ย ๆ นะ ประมาณ ๗ ถึ ง
๘ เมตรได้ คือถ้าร่วงมาเจอพื้นหินอ่อน หัวฟาดมาก็คงตาย
แต่ตอนทีเ่ ราร่วงลงมาตอนนัน้ เราก็นกึ ว่า ไปแล้ว แต่
ว่าจิตเราตอนนั้นอยู่กับลมหายใจ เพราะว่าเราเป็นพระป่า
ตื่นมาก็อยู่กับลมหายใจ อยู่กับพระพุทธรูป อยู่กับพุทธานุ72
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สติอยู่แล้ว ตอนที่มันก�ำลังลงมา ตอนอยู่กลางอากาศนั้นนะ
จิตมันไปรวมอยู่กับพุทธรูป แล้วมันก็สว่างวาบขึ้นมา มีแสง
แล้ ว มั น ก็ รู ้ สึ ก เบา คิ ด ว่ า ถ้ า ตอนนั้ น ตายไป เราก็ ค งไปดี
แต่วา่ โชคดีมนั ไม่ตาย เพราะมันร่วงลงมาตรงหย่อมดินทีร่ าก
ต้นโพธิ์พอดี ปากก็แค่เจ่อนิดหน่อย แต่ถ้าร่วงลงมาโดน
หินอ่อนคงเสร็จแน่ เพราะมันก็คงจะกระแทกเต็มที่
แต่ว่าอยากให้พวกเราลองเอามาเปรียบเทียบนะ ว่า
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตอนเป็นโยมกับตอนทีเ่ ป็นพระนี้ สิง่ ทีม่ นั
หล่อเลีย้ งจิต มันไม่เหมือนกัน อยูใ่ นทางโลก เราคิดแต่เรือ่ ง
เงินเรื่องทอง เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ แล้วพอเวลาใกล้จะตาย
มันก็คิดแบบนี้ ถูกไหม แต่ว่าเราอยู่ในวัดนี้ มันเป็นอีกเรื่อง
หนึง่ จิตใจเราน้อมอยูก่ บั พุทธคุณ อยูก่ บั ลมหายใจ เวลาเกิด
เหตุ มันก็มาอยู่กับลมหายใจ อยู่กับพระพุทธรูป แล้วมัน
ก็สว่างวาบขึ้นมา อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะ ถ้าว่า
มันมีภพหน้าจริง ซึง่ อาตมาเชือ่ ว่ามี และเราก็ตอ้ งไปต่อ แล้ว
เราจะไปต่อยังไง ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราท�ำอะไรไว้ เพราะฉะนั้น
การที่เราเตรียมตัวตาย ก็คือการที่เราเตรียมตัวอยู่นั่นแหละ
การอยู่ยังไง มันก็ย่อมจะตายอย่างนั้น เมื่อเราท� ำตัวอยู่
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อย่ า งนี้ ตอนที่ เ ราจะไป เราท� ำ ตั ว อยู ่ ใ นเรื่ อ งของธรรมะ
อยู่ในเรื่องของศาสนา มันก็ย่อมจะไปดี

ตัวอย่างจากคุณย่า
อย่างโยมคุณย่าอาตมา อายุ ๑๐๑ ปี เพิ่งเสียไปเมื่อ
๓ ปี ที่ แ ล้ ว คุ ณ ย่ า ก็ จ ะท� ำ บุ ญ ประจ� ำ มาท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร
ตอนเช้านะ ท�ำบุญจนอาตมาล้อคุณย่าว่า ท�ำชนะพระ คือ
แต่ ก ่ อ นนี้ รอบๆ บ้ า นคุ ณ ย่ า มี ค นแก่ เ ยอะ พระมาก็ ไ ด้
บิณฑบาตหลายบ้าน ทีนี้ก็เพื่อนบ้านคุณย่าก็ค่อยๆ ทยอย
กั น ตายไป ที ล ะคน สองคน คนรุ ่ น ใหม่ เ ขาก็ ไ ม่ ค ่ อ ย
ใส่บาตรกันแล้ว เขามัวไปท�ำงาน ก็เหลือแต่คุณย่าใส่บาตร
อยูบ่ า้ นเดียว ในช่วงหลังๆ พระก็เลยไม่มาบิณฑบาต คุณอา
ต้องไปนิมนต์ ออกค่ารถตุ๊กๆ ให้พระ แล้วให้ท่านนั่งตุ๊กๆ
มา มารับบ้านนี้เพื่อคุณย่าจะได้ใส่บาตร คุณย่าอายุเยอะ
แล้ ว ร้ อ ยกว่ า ปี ใช้ ไ ม้ เ ท้ า ๔ ขา ก็ เ ดิ น ๆ ไป ระหว่ า ง
รอพระ ก็ถอนหญ้าหน้าบ้านไปเรื่อยๆ คุณย่ามือไม่เคยว่าง
ท�ำงานตลอด
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การที่เราได้มีชีวิตผูกพันอยู่กับพระมาตลอด อย่างที่
คุณย่าท�ำมา ตอนที่ท่านป่วย อาตมาไปเยี่ยมที่ห้องไอซียู
ท่านเห็นผ้าเหลืองมา ท่านก็คว้าแล้วหาแล้ว ว่าจะเอาอะไร
ถวายพระ คือจิตใจมันคิดแต่เรือ่ งทาน จะเอาอะไรถวายพระ
ดี ตอนที่คุณย่าจะจากไป คุณย่าเคยเข้าไอซียู มาครั้งหนึ่ง
หลังจากนัน้ ก็คยุ กัน ท่านก็บอกไม่เอาแล้วไอซียู คือให้เข้าไป
ใส่ทอ่ อะไรๆ ก็ไม่เอาแล้ว ตอนทีค่ ณ
ุ ย่าจะไป ก็ไม่ได้มอี ะไร
คุณอาถามว่าจะเอาอะไรไหม คุณย่าก็ไม่เอาอะไรแล้วไปแบบ
เงียบๆ ตายอยู่ที่บ้าน ท่านตายอย่างสงบ
นัน่ ก็คอื เราต้องเตรียมตัวไว้ มีชวี ติ อยูย่ งั ไง เวลาเราไป
เราก็ไปอย่างนั้น ก็อยู่ในเรื่องของสิ่งต่างๆ หมายความว่า
ถ้าเราอยู่ในเรื่องของธรรมะ ฟังธรรมะบ่อยๆ สวดมนต์
ท�ำบุญ ให้ทาน อะไรอย่างนี้ เวลาคุยกับคุณย่าก็จดไว้ คุณย่า
พูดถึงเรื่องอะไรแล้วมีความสุข คุณย่าให้ทุนพระไปเรียน
ที่อินเดีย ไปทอดกฐินที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง อาตมาก็จดเอาไว้
ตอนที่คุณย่าป่วยก็เอาบุญนั้นมาคุยให้ท่านฟัง คุณย่าก็จะมี
รอยยิม้ เวลาไปท�ำบุญก็ถา่ ยรูปไว้ อย่างมีงานบุญก็ถา่ ยรูปไว้
แล้ ว ก็ ใ ห้ ไ ด้ ร ะลึ ก ถึ ง ไว้ มั น ก็ เ ป็ น เครื่ อ งหล่ อ เลี้ ย ง อั น นี้
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เรียกว่า ปีติ ปัสสัทธิ มันจะช่วยแก้ไขเรื่องของทุกขเวทนา
เวลาตอนที่จิตใจมันสับสนวุ่นวาย พอเราเห็นพวกนี้ มันจะ
ช่วยเป็นพลังได้ ก็ต้องเตรียมตัวไว้อย่างนี้นะ ว่ามีอะไรที่จะ
เป็นตัวช่วยเราได้บ้างในตอนวาระสุดท้าย
เขาบอกไว้ คนจะกลัวตายนั้น มีอยู่ ๔ เหตุ
• ห่ ว งกาย คื อ ห่ ว งร่ า งกายของเรา คนที่ ยึ ด ติ ด
ร่างกายของเรามากๆ ชอบเสริมสวย แต่งนั่นแต่งนี่ นี้เป็น
คนไม่อยากตายหรอก เพราะว่าตายแล้วต้องเสียร่างกายอันนี้
• เสียดายกาม ก็คอื พวกทีช่ อบ รูป รส กลิน่ เสียง
สัมผัสต่างๆ ไปไหนก็ต้องโรงแรม ๕ ดาว อาหารอย่างดี
พวกนี้ก็จะไม่อยากตาย มันจะท�ำให้เราพลัดพรากจากกาม
ที่เรารัก พลัดพรากจากคนที่เรารัก พลัดพรากจากสัตว์และ
สังขารที่เป็นที่รักของเรา
• พวกทีท่ ำ� บาปไว้เยอะ พวกนีก้ จ็ ะกลัวตาย พอตอน
จะท�ำบาปไม่คิดหรอก แต่ว่าเผื่อมันมีชาติหน้าล่ะ ก็จะกลัว
ชาติหน้า
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• ส่ ว นพวกสุ ด ท้ า ยนี้ คื อ พวกที่ ไ ม่ เ คยท� ำ บุ ญ ไว้
พวกนี้ ก็ จ ะกลั ว ตายเพราะไม่ มี เ สบี ย งเลย ไปแล้ ว จะไป
ยังไงต่อ บุญก็ไม่เคยท�ำ
เพราะฉะนั้น ๔ อย่างนี้ ท่องไว้เลยง่ายๆ ห่วงกาย
เสี ย ดายกาม กรรมไม่ ง าม ไม่ เ คยท� ำ ความดี ถ้ า เรามี
๔ อย่างนี้นะ เราก็จะกลัวตายแน่นอน แต่ถ้าเรามีธรรมะ
ทั้ง ๔ อย่างนี้ คือ ไม่ห่วงกาย เราจะไปห่วงมันท�ำไม มันก็
เป็นอย่างนี้แหละ เราเคยเกิดมา มันก็จะแก่ เจ็บ ตาย เป็น
ธรรมดา มันเคยเป็นมาอย่างนี้ มันก�ำลังเป็นอย่างนี้ แล้วมัน
ก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าเราจะไปเอาอัตภาพใหม่ มันก็จะเป็น
อย่างนี้แหละ ไม่ใช่เราคนเดียว คนอื่นก็เป็นทั้งหมด
ส่ ว นกามเหรอ กามมั น เป็ น ที่ พึ่ ง อะไรได้ บ ้ า งล่ ะ
พระพุทธเจ้าบอกไว้ กามมันเหมือนความฝันที่ยืมมา อาหาร
พวกนี้ อ ร่ อ ยแทบตาย แตะลิ้ น ก็ ห มดแล้ ว กิ น แป๊ บ เดี ย ว
เตรียมแทบตายก็หมดแล้ว มันมีแค่นี้เอง มันเหมือนกับ
ความฝัน เราจะไปห่วงอะไร กามมันเป็นที่พึ่งอะไรแก่เราก็
ไม่ได้เลย
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ส่วนกรรมไม่งาม เราไปท�ำอะไรไว้บา้ ง ถ้าเราเคยท�ำไว้
เราก็ต้องท�ำชดเชยนะ คือท�ำความดีชดเชย ส่วนกรรมชั่ว
อันไหนท�ำแล้วก็คือท�ำแล้วนะ อย่าไปคิดมันบ่อยๆ อันไหน
ท�ำแล้ว เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ตอนนั้นเรายังไม่รู้
มันก็เป็นอย่างนัน้ เหมือนตอนเราเด็กใช่ไหม เราอาจจะท�ำผิด
เราต้องให้อภัยกับตัวเองด้วย เรารู้แล้ว เราก็จะไม่ท�ำอีก
ใช่ไหม แค่นั้นเอง
ส่วนข้อสุดท้าย เราก็เร่งท�ำความดีเยอะๆ มีโอกาส
ก็เร่งท�ำความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ถ้าเรามี
๔ ข้อนีค้ อื ไม่หว่ งกาย ไม่อาลัยกาม ไม่ทำ� กรรมทีไ่ ม่งาม ท�ำ
แต่ความดี ก็ไม่ตอ้ งกลัวตาย กลัวท�ำไมความตาย ตายก็คอื
ไปเอาอัตภาพใหม่ ถ้าเรามีธรรมะ ๔ ข้อนี้ อัตภาพใหม่กย็ งิ่ ดี
อาตมาขอไว้อย่างเดียวคือ ขอให้เกิดในประเทศทีม่ พี ระพุทธ
ศาสนา ไม่วา่ จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์กแ็ ล้วแต่นะ แต่อาตมา
ว่ามนุษย์นี้ดีกว่า แต่บางคนเขาไม่ชอบ บอกว่าอยากเป็น
เทวดา ก็ได้ เป็นเทวดาก็มีโอกาสฟังธรรม แต่อาตมาว่า
เทวดานี้มันช้ากว่านะ เพราะว่ามันเพลินง่าย ติดสุขได้ง่ายๆ
ให้ เ กิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ น ่ า จะดี ก ว่ า มาพบพระพุ ท ธศาสนาได้
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มีโอกาสปฏิบัติ พวกนี้จะได้ไปเร็ว แต่ถ้าไม่ได้อย่างนั้น
อย่างน้อยเป็นเทวดา ก็เป็นเทวดาพุทธ มีโอกาสได้ฟังธรรม
ด้ ว ย เทวดาก็มีหลายประเภทนะ เทวดามิจ ฉาทิ ฐิ ก็ เ ยอะ
เหมือนกัน เสพเสวยสุขอยู่ยาวเลย แต่สุดท้ายมันก็ลงอบาย
ได้อีก เพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าใจอะไร เราก็เลือกของเรา
เราก็ตั้งปณิธานของเราไว้ว่าเราอยากเป็นยังไง เพราะฉะนั้น
ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัว ความตายมันก็แค่เปลี่ยนผ่านไป
อีกสถานะหนึ่ง มีโอกาสจะได้เร่งท�ำความดีเพิ่มขึ้น

ไม่กลัวตาย แต่กลัวเจ็บ
โยม : พูดถึงความตาย ไม่กลัวตาย แต่กลัวเจ็บ กลัว
ทรมานค่ะ
พระอาจารย์ : ก็นนั่ แหละ มันก็สว่ นเดียวกัน ก่อนที่
ขันธ์จะแตก มันก็มอี าการทุรนทุราย อะไรอย่างนี้ เป็นธรรมดา
ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรม
โยม : เราจะท�ำใจยังไง ท�ำจิตยังไง ช่วงทีเ่ ราเจ็บปวด
ทรมาน
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พระอาจารย์ : อันนีเ้ ราก็ตอ้ งฝึกทุกวัน ฝึกทุกวันพระ
อย่างนี้เป็นต้นนะ วันพระนี้คือการมาฝึกตายทุกวัน ตอนเรา
มานั่งสมาธินี้ มันปวดใช่ไหม เราฝึกซิ เราลองไม่ขยับดูสัก
ห้านาทีได้ไหม ฝึกสูก้ บั มัน ตอนทีเ่ ราจะตาย เราบังคับไม่ได้
เลย ใช่ไหม เราต้องนอนท่าเดียวอย่างนี้ ไม่รู้ทุกขเวทนา
มันจะมากขนาดไหน อย่างนี้เราก็ฝึกไปทีละน้อยซิ อย่าง
วันพระ เราก็มานั่งฝึก เคยนั่งได้ ห้านาที สิบนาที สิบห้า
นาที เราก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นไป มันไม่ตายหรอก ห้านาที สู้กับ
เวทนาซักห้านาที เราก็คอ่ ยเพิม่ ไปกับมันเรือ่ ยๆ เราก็ฝกึ เรา
ก็มีทักษะในการที่จะอยู่กับทุกขเวทนายังไง ให้จิตมันแยก
กัน ทุกขเวทนาก็ทุกขเวทนา แต่ไม่ใช่เราทุกข์ ร่างกายนี้
มันทุกข์ ถูกต้องแล้ว แต่อย่าเป็นเราทุกข์ ปัญหาคือเราไป
คิ ด ว่ า เป็ น เราทุ ก ข์ เพราะเรากั บ ร่ า งกายมั น เป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกัน แล้วก็เรากับเวทนามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ใช่ไหม เราก็ไปยึดว่ามันเป็นของเรา
ที นี้ เ ราก็ ต ้ อ งฝึ ก ค่ อ ยๆ ดู ไ ป ในการที่ จ ะดู มั น ได้
ก็ตอ้ งอดทนก่อนในช่วงแรกๆ เราก็ตงั้ ปณิธานไว้อย่างนีก้ อ่ น
เราอาจจะท�ำน้อยๆ ก่อน สิบนาที สิบห้านาที เหลือห้านาที
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สุดท้าย เราจะสู้กับมันหน่อย ถ้าเราเคยสู้แล้วเราเคยผ่าน
เวทนาได้ มันจะช่วยได้เยอะเลยนะ จะท�ำให้เรารู้ว่าเรากับ
เวทนามั น คนละอั น กั น แต่ ถ ้ า เราไม่ เ คยนั่ ง จนสุ ด เวทนา
มันก็คิดไปไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่ามันจะไปด้วยกันเลย
ขาเรามันจะแตก มันจะคิดอยู่อย่างนั้น มันจะยึดมากเลย
จนถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ราเคยนัง่ เราผ่านทุกขเวทนาตอนทีม่ นั ปล่อย
แล้ว โอ้โห มันมีความสงบ แล้วมันก็เห็นว่ามันคนละส่วน
กั น อย่ า งนี้ คื อ อย่ า งนี้ มั น พู ด ได้ แต่ ว ่ า มั น ต้ อ งไปท� ำ เอง
ถึงจะเข้าใจ พอมันผ่านประสบการณ์มาแล้ว มันจะไม่กลัว
มันจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ สิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวเรา มันเกิดแล้ว
มันก็ดบั มันจะใช่ตวั เราได้ยงั ไง เราต้องเห็นมันอย่างนัน้ เรา
ก็ต้องฝึกมองดู ต้องฝึกบ่อยๆ
การมานั่งสมาธิ หรือการมาปฏิบัติธรรมนี่ ท้ายที่สุด
จริงๆ แล้วก็คือการเตรียมตัวตาย จริงๆ มันก็คืออย่างนั้น
เตรียมตัวตายยังไงที่จะไม่ต้องเกิดอีก แต่ส่วนใหญ่เรายัง
ไปไม่ถึงอย่างนั้น อย่างน้อยก็ให้เกิดในสุคติก็ยังดี แต่ถ้า
ให้ดีก็คือไม่ต้องเกิดอีก ก็คือไม่ต้องมีทุกข์อีก แต่ว่าจะท�ำ
อย่างนั้นได้ มันก็ต้องเข้าใจทั้งหมดนะ ต้องเข้าใจโลกและ
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ชี วิ ต พู ด ง่ า ยๆ วุ ฒิ ภ าวะในวั ฏ สงสารต้ อ งสุ ก งอมแล้ ว
ถึ ง จะปล่ อ ยวางได้ ถ้ า เรายั ง เป็ น พวกวั ย รุ ่ น ในสั ง สารวั ฏ
พวกทวารยังหวานอยู่ ก็ยังอยู่อีกยาว ยาวมากเลย ถ้าเรา
เข้าใจแล้ว สุกงอมแล้ว ความเข้าใจมันถึงจุดหนึง่ แล้ว มันจะ
สามารถปล่อยวางได้ในสังสารวัฏนี้ มันก็คอื เป็นอย่างนีแ้ หละ
ธรรมชาติของมัน ของสังสารวัฏมันมีแค่นเี้ อง เราก็ปล่อยวาง
ลงได้ ก็คือมาฝึกทุกๆ วันนี้แหละ
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น�ำภาวนา
ลองนั่งสมาธิดูนะ นั่งพื้นก็ได้ นั่งเก้าอี้ก็ได้ ใครนั่ง
เก้าอี้ก็พยายามอย่าพิงพนัก นั่งให้หลังตรงๆ ท�ำตนให้เป็น
ที่พึ่งของเราเอง นั่งท่าที่เราสบาย นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้าย
เอามือตั้งไว้ที่หน้าตักของเรา มือขวาทับมือซ้าย จะให้ดีก็เอา
นิ้วโป้งชนกันไว้ มันจะช่วยเตือนสติ เพราะเวลาเราหลับ นิ้ว
โป้งมันจะหลุดไปก่อนใช่ไหม ฟิวส์มันขาดก่อนถึงจะหลับ
เราเอาตรงนี้ เอาความรู้สึกที่นิ้วเราเป็นที่สังเกตได้จุดหนึ่ง
เริ่มต้นก็มาสังเกตที่ร่างกายของเราก่อน อิริยาบถของการนั่ง
ความรู้สึกของการนั่งมันเป็นอย่างนี้ รู้สึกถึงความเย็น ความ
ร้อน ความอ่อน ความแข็งของพื้นที่ก้นเราสัมผัส ที่ส่วนเท้า
ส่วนหน้าขา ไล่ขึ้นมา ส่วนก้นกบ ส่วนเข่า ท้อง หน้าอก
ขึ้นไปจนถึงใบหน้า แล้วก็ศีรษะ
ตัวความรู้สึก ที่เรียกว่า กาย มันเป็นยังไง กายที่ว่า
เป็นของเรานี้นะ มาดูตรงนี้ก่อน ดูกายนี้นะว่า จริงๆ แล้ว
ถ้าเรารับรู้มันโดยตรง เรารับรู้มันได้ยังไงบ้าง เพราะจะ
เห็นว่าจริงๆ แล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกต่างๆ ที่มันมารวมกัน
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ในร่างกายกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้ เราเรียกว่าร่างกาย
มี ธ าตุ ดิ น อยู ่ มี ค วามแค่ น แข็ ง ที่ เ รารู ้ สึ ก ได้ รั บ กระทบได้
ความเย็นความร้อนในส่วนต่างๆ ส่วนของพื้น ส่วนของ
ลมหายใจส่ ว นในช่ อ งอก ช่ อ งท้ อ งของเรา ความรู ้ สึ ก
ความเย็น ความร้อน เรารู้สึกได้ ดูที่ผิวหนังของเรา
ธาตุน�้ำก็คือสิ่งที่มันเกาะกุม เอิบอาบอยู่ทั่วร่างกาย
ของเรา เกิดความรู้สึกน�้ำลายที่อยู่ในปากของเรา ธาตุลมก็
คือสิง่ ทีม่ นั พัดเวียนเคลือ่ นไหวอยูใ่ นร่างกายของเรา มีลมเข้า
ลมออก สังเกตดูลมทีม่ นั ผ่านเข้าผ่านออกเป็นยังไง แล้วหาก
มันยังไม่ชัด เราก็หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ สักสอง
สามครั้ง ให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้น เราจะได้ระลึกรู้ว่าธาตุลม
มันเป็นอย่างนี้ ค�ำว่าลมนี้ มันรวมทั้งหมดนะ ในทางธาตุนี้
มันหมายถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมด การที่หัวใจสูบฉีดเลือด
ไปตามส่วนต่างๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุลมเหมือนกัน ที่เรา
รู้สึกได้ ตามมือ ตามเท้า ตามเส้นเลือดใหญ่ บางคนก็รู้สึก
ได้ที่คอ เส้นเลือดที่มันเต้นตุ๊บๆ ที่ศีรษะหรือที่ต้นขา นี้ก็
เป็นส่วนของลมเหมือนกัน ส่วนที่เคลื่อนไหว ดูที่ช่องท้อง
ลมที่พัดไปในส่วนต่างๆ เลือดลมต่างๆ เราก็รู้สึกธาตุ ๔
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ที่มันอยู่ในร่างกายของเรา
เราเริ่มต้นอย่างนี้ แล้วเราก็มาดูส่วนที่มันละเอียดลง
ไปๆ ส่วนไหนที่มันละเอียด เราก็มาสังเกตส่วนนั้นให้มัน
ชัดขึน้ ส่วนใหญ่กจ็ ะพบว่าสิง่ ทีล่ ะเอียดก็คอื ลมหายใจนีแ้ หละ
จะละเอียดไปตามล�ำดับ เอาสติไปตัง้ ไว้ทลี่ มหายใจทีม่ นั ผ่าน
เข้าออก โดยที่เราตั้งสติไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง จะเป็นที่สะดือ ที่
ทรวงอก ที่โพรงจมูก ที่ปลายจมูก ที่ริมฝีปากบน ส่วนไหน
ก็ได้ที่เป็นทางผ่านของลม และเรารู้สึกได้ชัดเจนที่สุด แล้ว
ก็ตั้งจิตไว้ตรงนั้น ตั้งสติไว้ตรงนั้น ก็ดูลมที่มันผ่านเข้าออก
ในส่วนของต้นลม กลางลม และปลายลม ลมผ่านจุดนั้น
เราก็ ท� ำ ความระลึ ก รู ้ ไ ว้ ลมหายใจนี้ เ ป็ น เครื่ อ งอยู ่ ข อง
พระพุทธเจ้านะ เมื่อเรามาระลึกรู้อยู่ในลมนี้ ก็เท่ากับได้มา
อยู่ที่เดียวกับพระพุทธเจ้าแล้ว
ให้รู้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออก ท่านบอกเหมือนคนเฝ้า
ประตูเมือง กิจที่เราต้องรู้ก็แค่รู้ว่าใครผ่านเข้าผ่านออก เรา
ไม่ต้องเดินตามไปดูว่าเขาเข้าไปท�ำอะไร หรือออกไปท�ำอะไร
แค่รับความรู้สึก รู้แล้วก�ำหนดไว้ที่ประตูว่า กองทัพก�ำลัง
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เดินเข้า ต้นกองทัพ กลางกองทัพ ปลายกองทัพ แล้วก็มอี กี
กองทัพหนึ่งเดินสวนออกมา เราก็แค่เฝ้าดูที่ประตู ฉันใด
ก็ดี เราดูลมก็แบบเดียวกัน จะรู้รวมเข้ามาที่ปลายจมูก เห็น
กองลมที่มันผ่านต้นลม กลางลม ปลายลม สังเกตการที่
มั น หยุ ด อยู ่ ซั ก ครู ่ ห นึ่ ง ก่ อ นที่ ล มจะกลั บ ออกมา ต้ น ลม
กลางลม ปลายลม แล้วก็มีหยุดระยะหนึ่งสั้นๆ ก่อนที่จะ
กลับเข้าไปใหม่
ให้เราตามสังเกตดูลมแบบนี้เรื่อยๆ นอกจากจะรู้ว่า
ลมเข้ า ลมออกแล้ ว ก็ ใ ห้ รู ้ ชั ด เพิ่ ม เข้ า มาว่ า มั น ยาวหรื อ
มันสัน้ ด้วย ยาวเราก็รวู้ า่ ยาว สัน้ เราก็รวู้ า่ สัน้ หน้าทีเ่ ราตอนนี้
ก็คือแค่ดูลมอย่างเดียว นอกนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ร่างกายที่เขาจะหายใจ เราเป็นแค่ผู้ดู ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิด
ญาณเป็นเครื่องรู้ สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึก ทั้งลมซึ่งเป็น
สิ่งที่เราเข้าไปดู จิตหรือสติที่เข้าไปดู ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็น
ธรรมชาติของมัน มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่ใช่
ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา หน้าที่ก็คือการระลึกรู้ แล้วก็ท�ำความ
เข้าใจกับมันเท่านั้น ส่วนธรรมชาติต่างๆ ทั้งผู้รู้ ทั้งสิ่งที่ถูกรู้
ก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้น เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เรา
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ก็ค่อยๆ ตามดูไปเรื่อยๆ ทุกลมหายใจที่เข้าและออก ทั้งผู้รู้
ก็ดี สิ่งที่ถูกรู้ก็ดี จะท�ำให้เราคลายความเห็นผิด ที่เรายึดว่า
เป็นตัวตน เป็นรูปของเรา เป็นลมของเรา หรือเป็นเรารู้
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติ เปลี่ยนแปรไปตามเหตุตาม
ปัจจัย ไม่ใช่เราเลย ไม่เคยเป็นเรา ไม่ใช่เราในปัจจุบันด้วย
และจะท�ำให้มันเป็นเราก็ไม่ได้ในอนาคตไหนๆ ความเข้าใจ
ผิดว่าเป็น “เรา” ก็จะบรรเทาเบาบางลง ความกลัวตายก็จะ
บรรเทาเบาบางลง เพราะเห็นชัดด้วยตนเองแล้วว่าธรรมะ
ในตนนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ และ
ทุกข์เท่านั้นที่จะดับไป แล้วจะเอาอะไรมาให้กลัว วางขันธ์
วางภาระลงได้ก็หมดทุกข์ เท่านั้นเอง

วันเวลา ผ่านไป ใจสงบ
เรียนรู้ครบ จบชีวิต ไม่ผิดหวัง
สละออกไป สิ่งอันใด ไม่จีรัง
การสละ เท่านั้น นั่นแหละจริงฯ
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ธี ร ปั ญ โญ

พระมหากีรติ ธีรปัญโญ ก่อนมาบวชได้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศึกษาแพทย์เฉพาะทางพิเศษต่ออีก ๖ ปี
ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างฝึกงานได้พบพระอาจารย์ชยสาโร
(เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในตอนนั้น) ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ออกบวชในสายวัดหนองป่าพง โดยมีพระราชภาวนาวิกรม
(หลวงพ่อเลีย่ ม ฐิตธัมโม) เป็นพระอุปชั ฌาย์ และพระอาจารย์
ชยสาโร เป็นพระอาจารย์ผฝู้ กึ สอน จ�ำพรรษา ๕ พรรษาแรก
ทีว่ ดั ป่านานาชาติ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพระธรรมทูต ทีส่ หรัฐอเมริกา
และนิวซีแลนด์ ก่อนจะมาเป็นรองเจ้าอาวาส วัดป่าบุญล้อม
อ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันศึกษาบาฬี
ทีส่ ำ� นักเรียนวัดจากแดง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
วั น พระ เนกขั ม มะ และ มรณภั ย

“ ทุ ก ข์ ใ น เ น ก ขั ม ม ะ  เ ป็ น ทุ ก ข์ ที่ มี ค ว า ม ห ม า ย ”

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

