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ค�ำปรำรภ

ผู้ป่วยทุกประเภท ไม่ได้ต้องการการเยียวยาทางกายเท่านั้น หากยัง

ปรารถนาความช่วยเหลือทางจิตใจด้วย เพราะหากจิตใจเป็นทุกข์แล้ว 

ก็สามารถฉุดกายให้ทรุดลงย่ิงกว่าเดิม อีกทั้งท�าให้เกิดความทุกข์ทรมาน

มากขึ้น ยิ่งเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแล้ว การดูแลทางจิตใจเป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก อาจจะย่ิงกว่าการดูแลทางกายด้วยซ�้า เพราะแม้กายมีแต่จะ

เสื่อมถอย พ้นวิสัยเยียวยาได้ แต่ใจก็ยังสามารถประคองให้เป็นปกติ มีสติ

จนวาระสุดท้าย และจากไปอย่างสงบได้  จะว่าไปแล้ว ส�าหรับผู้ป่วยที่ใกล้

สิ้นลม การมีชีวิตยืนยาวไปอีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนด้วยอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ ไม่ส�าคัญเท่ากับการพบกับความสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต

การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้น ไม่ใช่เรื่อง

ลี้ลับซับซ้อน ที่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ เช่น พระสงฆ์  แต่เป็นเรื่องสามัญ

ทีอ่าศัยความเข้าอกเข้าใจและความใส่ใจ ซึง่ญาตผิูป่้วยกส็ามารถท�าได้ และ

อาจท�าได้ดีกว่าพระสงฆ์ด้วยซ�้า หากตระหนักเป็นเบื้องต้นว่าสิ่งที่ผู้ป่วย

ต้องการคอืความสงบทางจติใจ กย่็อมเหน็ถึงความส�าคญัของการน้อมใจให้

ผูป่้วยนึกถงึสิง่ดงีามทีน่บัถอื บญุกศุลทีไ่ด้บ�าเพญ็ สิง่ทีเ่ป็นความภาคภมูใิจ

ในชีวิต รวมทั้งการปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาใจหรือหวงแหนกังวล
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เนือ้หาในหนงัสอืเล่มนีค้ดัเลอืกมาจากค�าสนทนาของข้าพเจ้ากบัผูป่้วย

ระยะสุดท้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพโคม่าแล้ว แต่ก็

เชือ่ว่ายงัสามารถรบัรู้ส่ิงทีเ่กดิขึน้รอบตัวได้ หลายคนแสดงอาการตอบสนอง

ทั้งระหว่างสนทนาและเมื่อสนทนาเสร็จสิ้นแล้ว เนื้อหาของการสนทนานั้น

แตกต่างกันไปตามภมูหิลงัและประสบการณ์ ตลอดจนความเข้าใจทางธรรม

ของผู้ป่วย เชื่อวา่น่าจะเป็นประโยชนต์่อผู้ป่วยคนอื่นๆ ด้วย โดยผูป้่วยอาจ

อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยตนเอง หรือมีญาติช่วยอ่านให้ฟัง ที่ดีกว่าน้ันก็คือ 

ญาติหยิบเอาสาระบางส่วนที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในการสนทนากับผู้ป่วย 

เพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ออกมาจากใจและสอดคล้องกับสภาพจิตใจและ

อุปนิสัยของผู้ป่วย

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยทั้งหลายสามารถเผชิญ 

ความตายด้วยใจสงบ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้คนอีกมากมายสามารถท�าสิ่งที่มี

คุณค่าที่สุดแก่คนที่ตนรักในวาระสุดท้ายของชีวิต นั่นคือการน้อมใจเขาให้

เป็นกุศลและปล่อยวางก่อนสิ้นลม

พระไพศาล วิสาโล 

วันมหาปวารณา-ออกพรรษา 

๓0 ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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ท�ำบุญได้แม้กำยป่วย

อาตมามาให้ก�าลังใจโยมนะ เพราะว่าตอนนี้จิตใจส�าคัญมาก

เลย ร่างกายเราก�าลงัพยายามช่วยตวัเองอยูแ่ล้วทัง้หวัใจ ปอดและ

อวัยวะทุกส่วน แต่ว่าเขายังต้องการก�าลังใจมาช่วยอีกแรงหนึ่ง 

เพราะร่างกายก�าลงัอ่อนแอ จติใจจงึเป็นสิง่ส�าคัญมาก คล้ายๆ กบั

ช่วยสองแรงนะ ร่างกายก็ช่วยทางหนึ่ง แต่ว่ายังไม่พอ ต้องอาศัย

จิตใจเข้ามาช่วยด้วย ใจจะช่วยร่างกายได้ก็ต้องท�าใจให้สงบก่อน 

อย่าไปทุกข์ร้อนกับร่างกาย อย่าโกรธร่างกายตัวเอง อย่าโกรธ

หมอ โกรธแล้วจะเป็นทุกข์ และเมื่อใจเราเป็นทุกข์ ไม่สบาย 

ร่างกายกฟ้ื็นฟยูาก เพราะฉะนัน้อย่าโกรธร่างกายตวัเอง ต้องช่วย

เขา แผ่เมตตาให้เขา ให้หัวใจ ให้ปอดท�างานเข้มแข็ง ให้ท�างาน

เต็มความสามารถ

ค�าบรรยายธรรมแก่นายมานะ  วรสินธพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
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ท�าจิตใจให้สบาย กายเจ็บ แต่ใจอย่าเจ็บด้วย บางครั้งใจอาจ

จะทนความเจ็บไม่ได้ก็อย่าโกรธ พยายามนกึในทางทีด่ ีแผ่เมตตา

ให้กับร่างกายตัวเอง แล้วระลกึนกึถงึบญุกศุลด้วย โยมมอีาย ุ๗0 

กว่าปีแล้ว ท�าบุญกศุลไว้มาก ท�าความดใีห้แก่ลกู ท�าความดใีห้แก่

หลาน ท�าความดีให้แก่เพื่อนฝูง ท�าความดีให้แก่พระ กุศลที่โยม

ท�าน่ะเยอะมาก ขอให้นกึถงึบญุกศุลทีไ่ด้ท�าแล้วจะมคีวามสบายใจ 

มั่นใจว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้

เมื่อท�าบุญท�ากุศลไว้มาก ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ตกน�้าก็ไม่ไหล ตก

ไฟก็ไม่ไหม้ อยู่บนเตียง อยู่ในบ้าน อยู่ในโรงพยาบาล บุญกุศล

จะช่วยให้เราใจสบาย เมื่อกี้ลูกหลานได้ท�าบุญกุศลให้แก่โยมด้วย 

นอกจากถวายสงัฆทานแล้ว ยงัใส่บาตรทกุวนั ขอให้โยมเปิดใจรบั

บุญกุศลนี้ด้วย บุญกุศลจะช่วยให้เราใจสบาย 

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ขณะที่โยมอยู่บนเตียงนี้ ก็ท�าบุญได้นะ ถึง

จะเดนิไม่ได้ พดูไม่ได้ กย็งัท�าบญุได้นะ ท�าอย่างไร? 

ท�าที่ใจ ท�าใจให้สบาย นึกในทางที่ดี แผ่เมตตา 
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อย่าโกรธใคร อันนี้เรียกว่าท�าบุญแล้ว บุญท�าได้ ๓ อย่าง ท�าด้วย

กายก็ได้ ด้วยวาจาและใจก็ได้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ท�าบุญด้วยกายโยม

ท�าล�าบากแล้วใช่ไหม ท�าด้วยวาจาก็ท�าล�าบากแล้ว แต่ว่าท�าบุญ

ด้วยใจยงัท�าได้ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้โยมนอนอยูต่รงนี ้อย่าคดิ

ว่าท�าอะไรไม่ได้แล้ว ท�าได้ต้ังเยอะแยะ ท�าบุญให้แก่ตัวเองก็ได้ 

ท�าบุญให้แก่คนอื่นก็ได้ เช่น อย่าไปโกรธเขา เจ็บปวด ก็ไม่โมโห 

ท�าใจได้ นี่เรียกว่าท�าบุญด้วยใจ

โยมอยูน่ีย่งับวชด้วยใจได้อกีนะ เป็นพระได้ด้วยใจไม่ใช่ว่าเป็น

พระแบบอาตมาอย่างเดียว คนเราเป็นพระได้ทกุทีท่กุเวลา ผูห้ญงิ

ก็เป็นได้ ผูช้ายกเ็ป็นได้ ตอนนีโ้ยมจงึสามารถท�าอะไรให้กบัตวัเอง

ได้เยอะแยะ เวลาฟังพระเทศน์หรอืสวดมนต์เช้าเยน็ ท�าใจให้สบาย 

การท�าใจสบายก็เรียกว่าเป็นบุญแล้ว เป็นการท�าบุญให้กับตัวเอง 

อาตมาจึงอยากให้ก�าลังใจโยม ท�าใจและปล่อยวาง ไม่ต้อง 

ไปกังวลอะไรทั้งสิ้น ทรัพย์สมบัติก็ดี ลูกหลานก็ดี ตอนนี้โยม

สบายใจได้ ลูกหลานช่วยตัวเองได้แล้ว ทรัพย์สมบัติก็ไม่ต้องเป็น
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ห่วง เพราะว่ามพีอแล้ว ทีม่อียูต่อนนีก้ช่็วยเราได้เยอะแยะแล้ว พอ

เรารู้จักปล่อยวางทรัพย์สมบัติ ปล่อยวางลูกหลาน ปล่อยวาง

กระทัง่ความเจบ็ปวด พอปล่อยวางได้ อนันีก้เ็ป็นบุญมหาศาล เป็น

กุศลมหาศาล

การปล่อยวางเป็นการท�าบุญที่ประเสริฐที่สุด ตอนนี้โยมอาจ

จะปล่อยวางได้น้อยหน่อย แต่พอท�าไปๆ เช่น เวลาเจ็บขึ้นมา ก็

ให้เจ็บแต่กายนะ ใจอย่าเจ็บ เจ็บเป็นเรื่องของกาย ใจไม่เจ็บด้วย 

นี่เรียกว่าปล่อยวาง ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางความเจ็บปวด 

ทีนี้ถ้าท�าอย่างนี้บ่อยๆ ก็สบาย ลูกหลานมา ก็ยิ้มให้ลูกหลาน  

ในใจไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว อันนี้เรียกว่า ปล่อยวางลูกหลาน ไม่ว่า

เร่ืองทรพัย์สมบัต ิเงนิทอง ลกูหลาน ร่างกาย ปล่อยไปทลีะอย่างๆ 

โยมจะรู้สึก ใจก็จะสบาย พอใจสบายก็จะมีพลัง มีก�าลังมหาศาล 

ก็เป็นที่พึ่งให้กับโยมได้

อาตมาอยากให้โยมถือโอกาสนี้ท�าบุญให้กับตัวเอง สร้าง

เมตตาในใจ ไม่โกรธ ไม่โมโห เจ็บก็ช่าง ไม่เจ็บก็ไม่เป็นไร นอน
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หลับก็ช่าง นอนไม่หลับก็ไม่เป็นไร แล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อย คิดถึง

บุญ คิดถึงกุศล ว่ากุศลที่เราท�านี้ ต้องให้ผลดีอย่างแน่นอน ท�าดี

ต้องได้ดี ไม่มีผิด ไม่มีพลาด การนึกถึงบุญกุศลจะช่วยให้โยมมี

ก�าลัง พอจะท�าได้ไหม ค่อยๆ ท�าไปนะ 

ทุกเช้าเย็นก็สวดมนต์ นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

แล้วพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็จะช่วยโยมได้ ทีแรกช่วยที่ใจ

ก่อน จากน้ันใจกไ็ปช่วยร่างกายอีกท ีกายกบัใจต้องสามคัคกีนันะ 

ต้องร่วมแรงกัน จึงจะช่วยให้สุขสบายได้ แต่ถ้าเผื่อว่าร่างกายมัน

ไม่ไหว ก็เป็นธรรมดาของมัน เพราะว่ามันรับใช้โยมมาตั้ง ๗๔ ปี

แล้ว ก็ต้องเห็นใจมันบ้าง เราจะไปใช้งานมันถึงร้อยปีก็ไม่ได้ มัน

ก็เหมือนกับบ้าน เราก็ต้องเห็นใจมันด้วย ว่าร่างกายสังขารของ

โยม หัวใจ ปอด สมอง เส้นเลือด ผิวหนัง กระดูก พวกนี้รับใช้

โยมมาตั้งแต่เกิดถึง ๗๔ ปีแล้ว ถ้าคิดเป็นวันก็เกือบสามหมื่นวัน

เข้าไปแล้วมนักต้็องเหนือ่ยบ้าง กต้็องอ่อนแรงไปบ้าง กต้็องมป่ีวย

บ้าง จึงควรเห็นใจเขา เห็นใจร่างกายตัวเอง อย่าไปคาดหวังคาด

คั้นเขาให้เป็นไปตามใจเรา เขาพยายามเต็มที่แล้วล่ะ เขาแก่แล้ว
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นะ สังขารของเราท�างานมาเต็มที่แล้ว รับใช้เรามาตลอด ก็ต้อง

ให้เวลาเขาพักบ้าง แต่ว่าใจเรานี่ รักษาไว้ไม่ให้แก่ เราท�าได้นะ 

สังขารร่างกายมันแก่ได้ แต่ว่าใจไม่มีแก่ เราท�าได้ ถ้ารู้จักดูแล 

ท�าใจปล่อยวาง อันนี้แหละเป็นประโยชน์ที่สุดเลย 

ถึงแม้ว่าโยมจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ พูดอะไรไม่ได้ หรือไม่

เห็นอะไรเลยก็ตาม ก็ขอให้ใจยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ว่า ร่างกาย

มันไม่เที่ยง ไม่อยู่ในอ�านาจของเรา เราอยากจะให้เขาหาย เขาก็

ไม่เชื่อฟังเรา เราอยากจะให้เขาอยู่ เขาก็ไม่ยอมอยู่กับเรา สังขาร

มันเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องท�าใจ อย่าไปขัดอกขัดใจที่เขาไม่ยอมเชื่อ

ฟังเรา อย่าไปหงุดหงิดร�าคาญร่างกายที่มีแต่ป่วย ไม่ยอมดีขึ้น

ตามใจเรา สังขารร่างกายเป็นอย่างนี้แหละ

ลูกหลานก็เหมือนกัน เรามีเวลาอยู่กับเขาได้จ�ากัด มีโอกาส

ได้มาพบมาอยูด้่วยกนัหลายสบิปี อนันีก้เ็ป็นเพราะบุญทีไ่ด้ท�าร่วม

กัน แต่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องอยู่กันไปนานๆ อันนี้เป็น

ไปไม่ได้ เมือ่มกีารพบปะกนักต้็องมกีารจากกนั ต้องยอมรบัสภาพ 
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อย่าไปห่วง อย่าไปกังวล ขอให้โยมวางใจว่า ลูกหลานเขาจะอยู่ได้

ด้วยดี ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง ทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกัน ขอให้

ปล่อยวาง ให้ลูกหลานเขาจัดการกันเอง 

ให้โยมรับรู้สภาพแบบนี้ไว้ ท�าใจให้สบาย ไม่ว่าอะไรก็ตามที่

เกิดข้ึน ถ้าหากว่าได้ยินหรือรับรู้แล้วไม่สบายใจ ก็ปล่อยวาง 

เสยีบ้าง ให้มสีตเิอาไว้ อย่าให้ความทกุข์ ความหงดุหงดิร�าคาญใจ 

ความเศร้ามาครอบง�า รู้จักวางเสีย รู้จักปล่อยเสีย แล้วก็รับรู้แต่

สิ่งที่ดีๆ สบายๆ 

ตอนนี้โยมก็เหมือนกับคนที่ก�าลังท�างานอยู่ ใกล้จะเลิกงาน

แล้ว แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเลิกงานทีเดียว เราก็อยู่ไปก่อน ท�าใจ

ไว้ว่าเมื่อถึงเวลาเลิกงาน ก็จะเลิกงานเสียที แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึง

เวลาเลิกงาน กพ็ยายามท�าหน้าทีข่องเราไปก่อน การท�าหน้าทีข่อง

เราก็คือการรักษาจิตรักษาใจให้เป็นปกติไว้ 

ตอนนีม้อีย่างเดยีวเท่านัน้แหละทีโ่ยมต้องดแูลกค็อืเรือ่งจติใจ 

ส่วนเรือ่งร่างกายนัน้เป็นหน้าทีข่องหมอ เรือ่งลูกหลานกเ็ป็นหน้าที่
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ของเขาดูแลกันเอง เร่ืองทรัพย์สมบัติก็มีลูกหลานช่วยกันดูแล 

ตอนนีโ้ยมมหีน้าทีเ่หลอือยูอ่ย่างเดยีวคอืเรือ่งจติใจ ท�าจติท�าใจให้

สบายเป็นกุศล นี่คือหน้าที่ที่เรายังท�าอยู่ ยังไม่เลิกงานนะ ยังไม่

ถึงเวลาเลิกงาน ถึงเวลาเลิกงานเมื่อไหร่ เราจะได้เลิกงานอย่าง

สบายใจ ไม่ใช่เลิกในสภาพที่ไม่พร้อม เลิกเมื่อไหร่ก็พร้อมทันที 

พร้อมที่จะวางเครื่องไม้เครื่องมือ กลับไปพักผ่อนได้ ถ้าท�าใจให้

พร้อมอย่างน้ัน เมื่อถึงเวลาเลิกงานแล้วก็จะได้เลิกงานอย่าง

สบายใจ แต่ถ้าหากว่ายังไม่เลิกงานก็มีหน้าที่ต้องท�าอยู่ คือรักษา

จิตรักษาใจ 

จติใจตอนนีเ้ลอืนๆ ลางๆ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหากว่าใจหงดุหงดิ

ขึน้มา ร�าคาญขึน้มา กใ็ห้รูไ้ว้ แล้วปล่อยวาง ไม่เอาทัง้ส้ิน 

จะขึ้นจะลงก็ไม่เอา จะฟูจะแฟบก็ไม่เอา ดีใจเสียใจ

ก็ไม่เอา มีแต่ความปกติของใจ แล้วใจจะสงบเอง 

ความสงบนี่แหละจะช่วยโยม ไม่ว่าอะไรจะเกิด

ขึ้นกับโยม ความสงบนี่แหละจะช่วยโยมได้
เคร
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อาตมามาเยีย่ม มาให้ก�าลงัใจเท่านี ้ถ้ามโีอกาสกจ็ะมาอกี ขอ

ให้โยมท�าใจสบายๆ วางทุกอย่าง ตอนนี้ขอให้ท�าหน้าที่ของตัวเอง

ให้ดทีีส่ดุในเรือ่งของจติในเรือ่งของใจ เรือ่งอืน่ไม่ต้องสนใจแล้ว มนั

ไม่ใช่หน้าทีข่องเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งร่างกาย เรือ่งทรพัย์สมบัติ 

ลูกหลาน ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้ว หน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือ 

ดูใจ รักษาใจให้เป็นปรกติเอาไว้ 
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เผชิญควำมตำยด้วยใจกุศล

ตอนนี้ลูกหลานมาช่วยให้ก�าลังใจโยม อาตมาก็มาให้ก�าลังใจ

โยมด้วยเช่นกัน ตอนนี้ร่างกายของโยมพยายามอยู่แล้วที่จะสู้ 

กับความเจ็บป่วย แต่ว่าอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกายอย่างเดียว  

ใจของโยมก็ส�าคัญเหมือนกันในการสู้กับความเจ็บป่วย ถ้าท�าใจ

ดีๆ นึกถึงสิ่งที่ดีๆ เป็นบุญกุศล ก็จะช่วยให้ทุกขเวทนาผ่อนคลาย 

ลงได้ 

ขอให้โยมนึกถึงสิ่งที่ดีๆ ที่โยมได้เคยบ�าเพ็ญมา อย่างเช่น  

โยมชอบท�าบุญ การท�าบญุนีแ้หละเป็นความดทีีอ่ยากให้โยมนกึถงึ 

เอาไว้เสมอๆ โยมชอบสร้างพระพทุธรปู กข็อให้ระลึกถงึพระพุทธ-

รูปที่โยมได้ถวายแก่วัดต่างๆ เวลาเกิดทุกขเวทนาก็ให้นึกถึง

ค�าบรรยายธรรมแก่นายลิขิต  ธนสารสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
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พระพุทธรปูท่ีโยมได้สร้างถวายให้แก่พระศาสนา นกึถงึพระพักตร์

ของพระพทุธรปูทีโ่ยมได้ถวาย  พยายามนกึและจ�าให้ประทบัแน่น

ในใจ เพราะว่าเวลาที่เห็นพระพุทธรูปท่านยิ้มด้วยเมตตา รอยยิ้ม

และความเมตตาของพระพุทธเจ้านี้แหละที่จะช่วยท�าให้เราเกิด

ก�าลงัใจท่ีจะเอาชนะทกุขเวทนาได้ ในยามนีพ้ระพทุธรปูทีโ่ยมสร้าง

ถวายจะมาช่วยโยม มาเป็นที่พึ่งของโยมได้ จึงขอให้นึกถึงพระ-

พุทธองค์อยู่บ่อยๆ เวลารู้สึกตัวแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็นึก  ก่อนจะ

หลบักน็กึ ตืน่ขึน้มาจ�าได้เมือ่ไหร่กน็กึถงึพระพทุธรปูทีโ่ยมได้สร้าง

ถวาย แล้วความเมตตากรณุาของพระองค์ รวมทัง้ความปีตอิิม่เอบิ

จากการที่โยมได้ท�าบุญเอาไว้จะช่วยให้โยมมีก�าลังใจ 

บุญกุศลที่โยมได้ท�าไว้มีมากมายที่ควรจะภาค

ภูมิใจ ไม่ว่าจะสร้างพระไตรปิฎก สร้างศาลา 

สร้างห้องน�้า สร้างกุฏิให ้แก่พระสงฆ์ 

ทั้งหมดนี้เป็นบุญกุศลที่มีอานิสงส์มาก  

บุญเหล่านั้นไม่ไปไหน แต่อยู่ที่ใจของโยม

แล้วล่ะ อยู่ที่ใจถ้าไม่นึกถึงก็มีประโยชน์
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น้อยลง ก็ขอให้นึกถึงบุญกุศลไว้ด้วย จะช่วยให้โยมมีความมั่นใจ  

จะไม่กลัวว่าข้างหน้าจะมีอะไร เพราะว่าบุญกุศลนี้แหละที่รอเรา

อยู่ข้างหน้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญกุศลเหมือนกับญาติพี่น้องที่

เราจากไป เวลาเรากลบัไปหาญาติพีน้่อง ญาตพ่ีิน้องกต้็อนรบัด้วย

ความดีใจท่ีเราได้กลับมา บุญกุศลก็คอยต้อนรับเราอย่างนั้น

เหมอืนกัน เพราะฉะนัน้โยมไม่ต้องกลวัข้างหน้าว่าจะเกดิอะไรขึน้ 

เพราะข้างหน้ามีบุญกุศลคอยรับรองต้อนรับอยู่ ขอให้โยมมั่นใจ 

ในความดีที่ได้ท�าไว้ ความมั่นใจจะท�าให้โยมไม่มีอะไรต้องกลัว 

ข้างหน้า 

ขอให้โยมภูมิใจว่าตั้งแต่เราได้มีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้

ท�าความดีไว้มากมาย ในฐานะพุทธศาสนิกชนเราก็ได้ท�าบุญ

อปุถมัภ์บ�ารงุพระศาสนา ในฐานะทีเ่ป็นลกูเรากเ็ป็นลกูทีด่ขีองแม่

ของพ่อ ได้ท�าความดีตอบแทนผูม้พีระคณุ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราควร

ภาคภูมิใจ  นอกจากนั้นโยมยังได้ท�าความดีในฐานะที่เป็นพ่อ ได้

เลี้ยงลูกให้เติบโต ไม่ใช่เติบโตแต่ร่างกาย แต่ว่าเติบโตทางจิตใจ

ด้วย ให้เขาได้รู้จักคุณงามความดีและมีความรู้ สามารถที่จะเลี้ยง
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ตัวเองได้จนเราไม่ต้องกังวล แล้วเขาก็ยังท�าความดี ได้รู ้จัก 

พทุธศาสนา ได้ช่วยน�าพากนัอปุถมัภ์ค�า้จนุพทุธศาสนา อนันีก้เ็ป็น

เรือ่งทีโ่ยมควรจะภาคภมูใิจ ในฐานะท่ีเราเป็นพ่อกค็งไม่มอีะไรน่า

ภาคภมูใิจย่ิงกว่าได้ท�าบญุกบัลกูๆ ให้ลกูเขาได้เป็นคนดจีนกระทัง่

ตอนนี้โยมก็หายห่วงได้แล้ว  ความดีเหล่านี้ขอให้โยมระลึกถึงอยู่

เสมอๆ เพราะว่าความภาคภูมิใจนี้แหละที่จะช่วยให้เราผ่านพ้น

ความเจ็บความปวดต่างๆ ไปได้ 

นอนอย่างนี้อย่าไปห่วงว่าตัวเองจะอยู่อย่างไร อย่าไปนึกกลัว

ว่าจะอยูค่นเดยีว ลกูๆ รวมทัง้ภรรยาและญาตมิติรจะอยูข้่างๆ โยม  

คอยเป็นก�าลงัใจให้โยม  อย่าไปห่วงอย่าไปกลวัว่าเราจะเป็นภาระ

ให้แก่เขา ลูกๆ หลานๆ ภรรยาเขามีความภูมิใจที่ได้อยู่ช่วยเหลือ

ข้างๆ โยม อย่าไปกลัวว่าเขาจะทิ้งเรา อันนี้ไม่มีหรอก เขาจะอยู่

กบัเรา จะร่วมทุกข์ร่วมสขุกบัโยม ขอให้มัน่ใจได้ อย่าไปห่วงว่าตวั

เองจะเป็นภาระแก่ใคร หรือกลัวว่าจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว  เราได้

ท�าความดีมาเยอะแล้ว ตอนนี้ความดีก�าลังตอบสนอง ลูกหลาน

และภรรยาก�าลังมาช่วยกันดูแล พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา  
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แม้จะเจ็บจะปวดอย่างไร ก็อย่าถือว่าก�าลังใช้กรรม ให้คิดว่า

ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสามารถที่จะสร้างกรรมดีได้ 

อย่าไปคดิว่าเราต้องมาอยูอ่ย่างทกุข์ทรมานเพือ่ใช้กรรม อย่ารูส้กึ

ทดท้อเบือ่หน่าย  ให้คดิว่าทกุขณะทีเ่รามลีมหายใจหมายถงึโอกาส

ท่ีเราจะยงัท�าความดไีด้  แม้ก�าลงันอนเจบ็อยูเ่รากม็โีอกาสท�าความ

ดีได้ ไม่ใช่ว่าท�าอะไรไม่ได้เลย ไม่ใช่ว่าก�าลังมาอยู่แบบใช้กรรม 

ทุกขณะท่ีมลีมหายใจคอืโอกาสทีจ่ะสร้างความด ีอย่างโยมอยูอ่ย่าง

น้ีก็ยังสามารถท�าบญุได้เยอะ อย่างคราวทีแ่ล้วโยมกไ็ด้ท�าบญุด้วย

การให้ทาน สร้างห้องน�้าให้กับวัด และตอนนี้ที่วัดก�าลังสร้าง

ห้องน�้าที่โยมได้ถวายให้ ใกล้จะเสร็จแล้ว เสร็จเมื่อไหร่ก็จะมา 

บอกให้โยมได้รู้ 

บญุกศุลเหล่านีโ้ยมสามารถท�าได้ทกุขณะท่ีมลีมหายใจ เพราะ

ฉะนั้นอย่ารู้สึกท้อแท้ อย่ารู้สึกเบื่อหน่าย อย่าคิดว่าตอนนี้ก�าลัง

เป็นภาระแก่ใคร โยมไม่ได้เป็นภาระแก่ใครเลย ไม่เป็นภาระแม้

กระท่ังแก่ตัวโยมเอง เพราะว่าโยมยังสามารถท�าความดีได้ด้วย

การให้ทาน แม้ว่าจะใส่บาตรไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถอุทิศสมบัติที่
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ตนมี เพื่อเป็นบุญกุศลได้ โยมยังสามารถท�าความดีได้ด้วยการ

รักษาใจให้ปกติ อยู่กับความทุกข์แต่ว่าสามารถที่จะอาศัยทุกข์นี้

แหละมาเป็นเครื่องสอนใจเรา ให้ระลึกว่าขณะนี้ความทุกข์ก�าลัง

บอกกับเราว่าสังขารนี้มันไม่น่าเอาไม่น่ายึด ถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์ 

พิจารณาอย่างนี้ดูก็ได้ ว่าทุกขณะธรรมะก�าลังแสดงให้เราได้เห็น

จากสังขารที่ก�าลังเป็นอยู่

 สังขารนี้เขาได้รับใช้เรามาช้านานแล้ว  เราจะไปไหนเขาก็

เดินเหินให้เรา เราจะกิน เขาก็หาของมาตักใส่ปากให้เรากิน  เขา

ช่วยเราหลายอย่างแล้ว และตอนนีเ้ขาก็ก�าลงัช่วยเราอกีอย่างหนึง่

กค็อืแสดงธรรมให้เราเห็นว่าสงัขารนีม้นัไม่น่าเอา ไม่

น่ายึดถือ ที่ผ่านมาเราใช้สังขารนี้มามากแล้ว  

ถ้าถึงเวลาเขาจะไม่อยากอยู่กับเรา ก็ต้อง

ปล่อยไป อย่าไปยดึ ถ้าเขาไม่อยากอยูก่บัเรา

หรือถึงเวลาที่เขาต้องไปก็ให้เขาไป ถ้าเราจะ

ยดึเอาไว้ กเ็ป็นทกุข์ ถ้าเราอยากจะยึดอยาก

จะให้เป็นตามใจเรา เราก็จะเจ็บปวด  ขอให้
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ลองมองความเจ็บปวดของสังขารว่า เขาก�าลังจะมาสอนมาบอก

เราว่าอย่าไปยึด ให้ปล่อยวาง ถ้าโยมพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เป็น

บุญได้เหมือนกัน 

ทุกลมหายใจเข้าออกของโยมเมื่อคิดไปในทางที่ดี คิดในทาง

ที่เป็นกุศล เช่นนึกถึงบุญกุศลที่โยมได้ท�าเอาไว้ แล้วเกิดความปีติ

สบายใจ อันนั้นแหละคือบุญ นอนอย่างนี้ก็ยังท�าบุญได้ เพียงแค่

รักษาใจให้เป็นบุญให้เป็นกุศลและรู้จักปล่อยกับวาง อันนี้โยมก็

ท�าได้ ท�าแล้วจิตจะสงบ ความทุกข์จะลดน้อยลง 

นอนอยู่อย่างนี้เรายังท�าบุญได้อีกอย่างคือแผ่เมตตา เมตตา

ให้แม้กระทัง่เจ้ากรรมนายเวร นอกจากขอขมาเขาแล้ว กใ็ห้อโหสิ

แก่เขาด้วย เจ้ากรรมนายเวรถ้ามี ก็ขอให้เขาได้ประสบกับความ

สุขได้ไปสู่สุคติ อย่าไปมีความโกรธความเกลียดเขา ให้เราคิดเสีย

ว่าความเจบ็ความปวดทีเ่กดิขึน้มนัเป็นการชดใช้หรอืชดเชย ทีเ่รา

อาจจะล่วงเกินเขาไว้ บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ล่วงเกินใครไปบ้าง  

อาจจะท�าให้เขาเจ็บปวด ก็ถือว่าความเจ็บความปวดของเรานี้ มัน
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ไม่ได้เจ็บปวดเปล่าๆ แต่มันเป็นการชดใช้หรือชดเชยที่เราอาจจะ

ล่วงเกินเขาไป  ให้คิดว่าความเจ็บปวดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ 

แต่มีเพ่ือจะช่วยไถ่ถอนเราให้พ้นจากภาระเครื่องผูกพันทั้งหลาย  

ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ใจก็เป็นบุญ 

พยายามนึกถึงสิ่งที่ดีงามเอาไว้ อย่าไปนึกถึงสิ่งที่ขุ ่นข้อง

หมองใจ  แม้ว่าจะมบีางคนท�าให้เราขุน่ข้องหมองใจกใ็ห้อโหสกิรรม 

อย่าให้ความขุ่นข้องหมองใจติดค้างอยู่ในจิตใจ  ถึงเวลาแล้วที่เรา

จะต้องละวางสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจของเรา เหมือนกับเรา

ก�าลังเดินขึ้นเขา ควรเดินให้ตัวเบาที่สุด  ขอให้นึกว่าโยมก�าลังจะ

เดินขึ้นเขา ข้างบนนั้นมีพระพุทธรูป จะไปสักการะบูชาพระพุทธ

รูปข้างบนก็ต้องเดินให้ตัวเบา แบกของไปให้น้อยที่สุด จะได้ไม่

เหน่ือย ตอนนีโ้ยมก�าลงัจะเดินทางไปสูภ่พใหม่ กข็อให้เดนิด้วยใจ

ที่เบาท่ีสุด ความขุ ่นข้องหมองใจทั้งหลาย ให้ละวางให้หมด  

ให้อโหสิกรรมแก่คนที่ท�าให้ไม่สบายใจ ส่วนอะไรที่รู้สึกว่าเราท�า

ไม่ถูก ล่วงเกินใครไว้ก็ขอขมาด้วยเช่นกัน ถ้าท�าได้ก็จะสบายใจ 
เคร

ือข
่ายพ

ุทธ
ิกา



25

อย่าลืมนึกถึงสิ่งดีงามที่โยมได้ท�ากับศาสนา ได้ท�ากับผู้ที่มี

พระคุณ เช่น พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือที่เราได้ท�าไว้กับภรรยา ลูก

หลาน นี้เป็นบุญกุศลอันน่าภูมิใจที่จะไม่สูญเปล่า บุญกุศลเหล่านี้

จะช่วยให้เราผ่านความทกุข์ไปได้และจะช่วยให้เราไปสู่ภพใหม่ด้วย

ความมัน่ใจ บญุกุศลรอเราอยู่ข้างหน้าแล้ว ไม่ต้องห่วงข้างหน้า ให้

ท�าตอนนี้ให้ดีที่สุดคือท�าใจให้เป็นกุศล ทุกลมหายใจของเราคือ

โอกาสท่ีจะท�าความดี โอกาสที่จะท�าบุญกุศล โอกาสที่จะปล่อย

วางสิง่ต่างๆ ทีย่งัคัง่ค้างอยู่  เป็นโอกาสท่ีจะขอขมา ให้อโหสิกรรม 

ทั้งแก่คนที่รู้จักและไม่รู้จัก รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรท้ังหลาย 

เมื่อท�าบุญแล้วก็แผ่ไปถึงทุกๆ คน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วย 

เด๋ียวอาตมาจะท�าสมาธแิผ่เมตตาให้โยม โยมนอนตามสบาย 

และขอให้เปิดใจรับกระแสแห่งเมตตาจากสมาธินี้ด้วย 

ทุกลมหายใจเข้าก็ดี ออกก็ดี ขอให้มีเมตตากับตัวเองด้วยนะ 

สังขารหรือร่างกายของเรา อย่าไปเผลอโกรธเกลียดเขา ว่าเขา

ท�าให้เราเจ็บ ท�าให้เราปวด ให้มีเมตตากับสังขารของเราเองด้วย
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ว่าเขากพ็ยายามอย่างเตม็ทีส่ดุความสามารถทีจ่ะช่วยบ�าบดัความ

ทกุข์ความเจบ็ความปวดให้หมดไป จงึขอให้แผ่เมตตาไปถงึสงัขาร

ร่างกายของเราทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ปอด กระเพาะ ล�าไส้ 

ตับหรือไต แผ่เมตตาให้ทุกส่วน อย่างน้อยเขาก็ได้ช่วยให้เราได้มี

ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้แผ่เมตตา อย่าให้เขาได้ทุกข์ทรมาน 

การแผ่เมตตาให้กับตัวเองเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเรารักษาใจของ

เราให้มีเมตตาอยู่เสมอ อย่าให้ความโกรธความเกลียดขุ่นเคือง

ใจมาครองใจของเรา อันนั้นก็เป็นบุญกุศลเช่นกัน ในยามนี้ต้อง

อาศยัเมตตาด้วย แผ่เมตตาให้กับร่างกายของเรา แผ่เมตตาให้กบั

หวัใจ ปอด ตับ ไต ไส้พงุของเรา แผ่เมตตาให้กบัใครกต็าม ทีเ่คย

ท�าให้เราขุ่นเคืองใจ แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 

ทั้งปวง บุญกุศลอะไรที่ได้ท�าเอาไว้หรือที่ได้ท�าต่อไปก็แผ่ให้เขา 

ไปด้วย อันนี้ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาล

ขอให้โยมมัน่ใจว่าบญุนีแ้หละทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่พาของโยมได้ อย่าง

อื่นเป็นส่วนประกอบ ตอนนี้ยังมีลมหายใจก็เป็นโอกาสที่จะได้
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ท�าบุญ ทุกขณะที่ยังมีลมหายใจก็ขอให้ท�าบุญ

เร่ือยไป สร้างกรรมดอียูเ่รือ่ยไป ถ้าท�าอย่างนีไ้ด้ 

การมานอนป่วยอยู่นี้จะไม่ใช่เป็นการมาใช้กรรม  

แต่เป็นการเอากรรมนี้แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

เป็นการสร้างกรรมใหม่ท่ีดีเป็นกุศล ขอให้ท�าเรื่อยไป แม้ว่า

ร่างกายจะอ่อนแอแต่ใจเรายังมีก�าลังสามารถท�าอะไรได้มากมาย 

ถ้ามคีวามต้ังใจอย่างยิง่ เรากจ็ะผ่านความล�าบากความทกุข์ความ

เจ็บปวดไปได้ด้วยดี 

ทีนี้อาตมาจะสวดโพชฌงค์ให้โยมนะ โยมนอนฟังตามสบาย 

ท�าใจให้เป็นกุศลพิจารณานึกถึงพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นที่มาของบท

สวดมนต์นี้ด้วยก็ได้ นึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นที่มาของบท

สวดมนต์นี้ จะได้ช่วยให้บรรเทาจากโรค

อาตมาได้พูดมาตั้งแต่ต้นขอพิจารณาตามไปด้วย นั่นคือให้

ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ท�าเอาไว้ ที่ได้ท�ากับพระศาสนาก็ดี ที่ได้ท�า

กับผู้มีพระคุณ พ่อแม่ ลูกหลาน ภรรยา มิตรสหายก็ดี ขอให้
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มัน่ใจในบญุกศุลเหล่านัน้ว่าจะช่วยเราได้  ขณะเดยีวกนัทกุโอกาส

ที่ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ให้ระลึกว่าเรายังสามารถสร้างบุญกุศลได้ 

ด้วยการให้ทานก็ดี ด้วยการแผ่เมตตาก็ดี ด้วยการปล่อยวางสิ่งที่

ท�าให้ขุน่ข้องหมองใจกด็ ีอนันีแ้หละจะท�าให้โยมผ่านพ้นความทกุข์

ความเจ็บความปวดได้ 
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ช่วยผู้ป่วยให้ตำยดี

ถงึแม้ว่าโยมจะไม่ได้เป็นหมอหรอืเป็นพยาบาล แต่กอ็ยากจะ

ให้ระลึกว่าเราสามารถที่จะช่วยคุณพ่อได้ เพราะว่าส่ิงที่คุณพ่อ

ต้องการไม่ใช่แค่ยาบ�าบัดความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้น แต่ยัง

ต้องการก�าลังใจ และต้องการสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้สงบ

มั่นคงด้วย เรียกว่าต้องการทั้งยาทางกายและยาทางใจ  เพราะว่า

คนป่วยจริงๆ แล้วเขาไม่ได้เจ็บป่วยทางกายอย่างเดียว บ่อยครั้ง

เขากเ็จบ็ป่วยทางใจด้วย เช่น มคีวามทกุข์ มคีวามกงัวล และความ

กลัวสารพัด นี้เป็นสิ่งที่ลูกหลานหรือภรรยาจะช่วยได้แม้จะไม่ได้

เป็นหมอ น่ันคือการช่วยเหลอืทางจติใจ อย่างเช่นการทีม่ลูีกหลาน

มาอยูก่นัพร้อมหน้า อนันีก้ท็�าให้ผูป่้วยกม็คีวามอบอุน่ใจ บางทคีน

บางส่วนของการสนทนาธรรมกับลูกหลานของนายลิขิต ธนสารสมบัติ  

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
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ป่วยเขาอาจจะกังวลว่าตนเองอาจจะถูกทอดทิ้งหรือว่าอาจจะอยู่

คนเดยีวในวาระสดุท้าย  เขาไม่อยากจะไปคนเดยีว แต่ถ้าเขารูสึ้ก

ว่ามีคนอยู่กับเขาตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เขาก็จะมีความอบอุ่นใจ

ไม่กลัว คนเราไม่ว่าจะมีความเข้มแข็งแค่ไหนก็ตาม แต่ว่าในยาม

น้ีจิตใจมีโอกาสแปรปรวนได้ง่ายเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายมัน

แรง การท่ีลกูหลานมาอยูก่นัพร้อมหน้า บางทไีม่ต้องท�าอะไรมาก 

แค่ให้เขาเห็นหน้า บางทีไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่ทักเขาหรือว่า

สมัผสัตวัเขาเบาๆ  เพยีงแค่สมัผสัตวักใ็ห้ความรู้สึกทีด่นีะ มนัช่วย

ได้ ภาษากายบางทีก็มีพลังมากกว่าค�าพูด 

ให้ระลึกด้วยว่าผู้ป่วยเขาต้องการสิ่งนี้ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะ

รู้สึกตัวหรือไม่ อย่าไปนึกว่า ถ้าเขาโคม่าแล้วจะไม่สามารถรับรู้

การกระท�าหรอืความรูส้กึของเราได้ มคีนจ�านวนไม่น้อยถงึแม้เขา

โคม่าไม่รูส้กึตัวแต่เขาสามารถรบัรูไ้ด้  มผีูป่้วยคนหนึง่โคม่าเพราะ

เกดิอบุตัเิหตกุระทบกระเทอืนทางสมอง แถมไตวายฉับพลัน หมด

สติไม่รู้ตัว หมอบอกว่าโอกาสรอดมีน้อย แต่ว่าในที่สุดเขาก็รอด

มาได้ เขาได้มาเล่าว่าเกดิอะไรขึน้กบัเขาตอนทีเ่ขานอนหมดสตอิยู่
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ในห้องไอซยี ูตอนนัน้ในใจเขารูส้กึเคว้งคว้างเหมอืนจะหลดุจากร่าง 

แต่บางช่วงจะรูส้กึว่ามมีอืมาแตะทีต่วัเขา พร้อมกบัมพีลังส่งเข้ามา 

ท�าให้ใจท่ีเหมือนจะขาดหลุดไปนั้น กลับมารวมตัวกันเกิดความ

รู้สึกตัวขึ้นมา แล้วความรู้สึกตัวนั้นก็เลือนรางไปอีก เป็นอย่างนี้ 

ทุกวัน ตอนหลังเขาพบว่ามีพยาบาลคนหนึ่งทุกครั้งที่เข้าเวรเธอ 

จะเดินเยี่ยมคนไข้ทุกคน แต่ถ้าคนไหนยังโคม่าอยู่ เธอจะจับมือ

แล้วแผ่เมตตาไปให้ นีเ่ป็นตวัอย่างทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าพลงัแห่งเมตตาจิต

นี้ผู้ป่วยที่หมดสติสามารถรู้สึกได้

มบีางคนหวัใจเกดิหยดุเต้นกะทนัหนั ถูกพาไปส่งโรงพยาบาล

เพื่อท�าการกระตุ้นหัวใจ ตอนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจนั้น พยาบาล

ได้ถอดฟันปลอมของผู้ป่วยออก ตอนนั้นผู้ป่วยหมดสติ แต่หลัง

จากนั้นหนึ่งอาทิตย์เมื่อเขาฟื ้นกลับมาเป็นปกติ พอเขาเห็น

พยาบาลคนนั้นเขาก็ทักว่าคุณใช่มั้ยที่ถอดฟันปลอม พยาบาลก็

ตกใจถามว่าคุณรู้ได้ยังไง ในเมื่อตอนนั้นคุณหมดสติอยู่ จะเรียก

ว่าตายก็ได้เพราะหัวใจไม่ท�างาน เร่ืองแบบนี้มีอยู่บ่อยๆ ผู้ป่วย

หลายคนที่เมื่อฟื้นจากโคม่าบอกว่าได้ฟังเสียงบทสวดมนต์หรือ
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เสยีงพระเทศน์จากเทปทีพ่ยาบาลหรอืญาตเิปิดให้ฟังขณะหมดสติ 

บางคนบอกว่าได้ยินกระทั่งว่าหมอกับพยาบาลพูดอะไรกัน  

ดังน้ันขอให้ตระหนักว่า ถึงแม้ผู้ป่วยจะหมดสติอยู่ในภาวะ

โคม่า ไม่ตอบสนองอะไรเลย แต่เขาอาจจะรับรู้ค�าพูดค�าจาของเรา

ได้ ถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีมีเมตตาไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน เขาก็จะ

รู้สึกดี แต่ถ้าญาติพี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดก เรื่องค่ารักษา

พยาบาลอะไรท�านองนี้ นี่คือการท�าร้ายผู้ป่วยโดยไม่รู้ตัวเพราะ 

คิดว่าเขาหมดสติ ขอให้ระลึกว่าไม่ว่าเขาจะหมดสติหรือไม่ก็ตาม 

ขอให้ปฏิบัติกับเขาอย่างปกติเหมือนตอนที่เขารู้ตัว ถ้าจะให้ดียิ่ง

กว่าน้ันก็ควรท�าบรรยากาศให้เกดิความสงบ หรือจะมกีารสวดมนต์ 

เช่น สวดคาถาชินบัญชรพร้อมๆ กันก็ดี แต่ไม่ต้องดังนัก จะสวด

ในใจกไ็ด้ หรอืท�าสมาธร่ิวมกนัเป็นครัง้คราว จะท�าให้เกดิคล่ืนแห่ง

ความสงบที่เขาสามารถสัมผัสได้ 

หากว่าผูป่้วยมเีรือ่งอะไรค้างคาใจทีเ่ราสามารถช่วยเหลือได้ ก็

ควรเป็นธรุะช่วยเหลอืจดัการให้แล้วเสร็จ แต่กรณขีองคณุพ่อไม่มี
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อะไรท่ีรู้สึกเป็นห่วงกังวลหรือไม่สบายใจ แต่ว่ามีบางอย่างที่ลูก

หลานอาจจะช่วยได้ นอกจากที่อาตมาได้พูดไปแล้ว ก็คือถ้าเกิด

ว่าลูกหลานคนใดระลึกได้ว่าเคยล่วงเกินโยมเขาไว้หรือมีอะไรไม่

สบายใจอยู่ข้างใน ควรถือโอกาสนี้ขอขมาลาโทษ บางทีผู้ป่วยเขา

อาจรู้สึกติดค้างในบางเรื่อง เช่น เขาอาจจะรู้สึกผิดกับใครบางคน 

หรอืรูส้กึไม่พอใจใครบางคน ตดิใจใครบางคนทีท่�าอะไรไม่ถกูต้อง

กับเขา ตรงน้ีถ้ามีอะไรค้างคามันก็ท�าให้ไม่สามารถไปอย่างสงบ 

หรืออยู่อย่างสงบได้ มีบางคนป่วยหนักเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย 

พยาบาลก็มาแนะน�าให้ลกูมาขอขมา ลกูขอขมาเสรจ็ แม่กย็งัรูส้กึ

ไม่ดขีึน้ พยาบาลผดิสงัเกตจงึไปถามลกูว่ามบีางเรือ่ง

ท่ียังไม่ได้พูดกับแม่ใช่ไหม ลูกก็ตกใจยอมรับว่า 

มีเรื่องหนึ่งท่ียังไม่ได้บอก คือเขาไปอยู่กินกับ 

ผู้หญงิจนมลีกูด้วยกนัแต่ไม่ได้บอกแม่ พอลกู

ไปสารภาพกับแม่เรื่องนี้และขอโทษที่ปิด 

เอาไว้แม่ก็รู้สึกดีขึ้น  เคร
ือข
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เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างว่าอย่าไปนกึว่าคนป่วยเขาไม่รู ้หรอือย่าไป

นึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ส�าหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอาจถือเป็น

เร่ืองใหญ่ และรู้สึกน้อยใจว่าท�าไมลูกไม่พูดความจริง ถ้าหาก 

ความรู้สึกแบบนี้ยังค้างคาใจเขา เขาก็อยู่อย่างเป็นทุกข์และอาจ

ตายด้วยอาการไม่สงบก็ได้

เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ค้างคาใจหรือ

ระลึกว่าได้เคยล่วงเกินอะไรกับคุณพ่อ ก็ควรถือโอกาสนี้ขอขมา  

ความจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโยมเขายังติดใจอะไรบ้างหรือเปล่า แต่

เร่ืองแบบนีเ้ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน อย่าไปนกึว่าบางเรือ่งเขาคงไม่รู้

หรือไม่ตดิใจอะไรหรอก คนป่วยนัน้จติใจเขาเปราะบาง เปราะบาง

หมายความว่ามีอะไรกระทบได้ง่าย บางอย่างคนปกติ 

ไม่รู้สึก แต่คนป่วยเขาจะรู้สึกได้ไว เพราะฉะนั้น

ความรู้สึกอะไรที่ไม่ดี เช่น ความรู้สึกหมางเมิน

ค้างคาใจ ตอนนี้ยังมีโอกาสควรไปเปิดใจหรือ

ขอขมาเสยี เพราะหากผดัผ่อนอาจไม่มโีอกาส

ได้พูด ถึงตอนนั้นก็จะมาเสียใจว่าท�าไมตอน
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เขายังอยู่เราไม่ไปขอขมา 

ทนีีบ้างคนอาจเกิดค�าถามขึน้มาว่าถ้าเขาจ�าไม่ได้จะท�าอย่างไร 

จ�าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเราก็ขอขมาไว้ก่อนเป็นดี อีกเรื่องหนึ่ง 

ที่อาตมาคิดว่าลูกหลานน่าจะได้ท�ากับผู้ป่วยก็คือ เมื่อเรารู้ว่าเขา

จะอยู่กับเราได้อีกไม่นาน ก็ควรมีการกล่าวค�าอ�าลา อาจจะอ�าลา

ในลักษณะท่ีเป็นกิจจะลักษณะสักหน่อย เช่น มีตัวแทนของ 

ลกูหลานมาพดูถงึคณุความดขีองเขาให้เขาฟัง ว่าเขาได้ท�าความดี

อะไรบ้างที่เรารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของเขา เช่น เขาเป็นพ่อที่ดี 

เป็นสามีที่ดี เป็นปู่ที่ดี ซึ่งเราภูมิใจ การที่เราพูดความดีของเขา

เป็นการช่วยเตือนให้เขาระลึกถึงความดีที่ตนได้ท�า การระลึกถึง

ความดีในยามนี้มีความส�าคัญเพราะช่วยให้จิตมีความอิ่มเอิบ

ปลาบปลื้มและเป็นกุศล ไม่จมอยู่กับความทุกข์ บางคนพอเจ็บ

ป่วยมากๆ จิตตก คิดไปคิดมาก็นึกถึงความผิดพลาดในอดีต 

ลงโทษตัวเองว่าฉันไม่น่าท�าอย่างโน้นอย่างนี้เลย ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ 

แต่ถ้าลกูหลานช่วยให้เขาระลกึถึงความดีทีเ่คยท�าไว้ เขากจ็ะไม่ไป

นึกถึงส่ิงไม่ดีในอดีต คนเราเมื่อมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ถ้า
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นึกคิดในสิ่งที่ไม่ดี หรือมีอะไรค้างคาใจ จิตจะเป็นอกุศล ถ้าตาย

ไปก็จะไปสู่ทุคติได้ แต่ถ้านึกถึงสิ่งที่ดีหรือเรื่องบุญกุศล ตายไปก็

จะไปสู่สุคติ 

เมื่อจะกล่าวค�าอ�าลา ประการแรกเราพูดถึงความดีของเขา 

ส�านึกในบุญคุณของเขา ขอบคุณเขาท่ีได้เอ้ือเฟื้อเกื้อกูลเรามา  

ขอให้พูดออกมาจากใจ ประการที่สองก็คือขอขมาลาโทษ ถ้าเรา

ได้ท�าอะไรล่วงเกินไม่ว่าด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี จะ

รูต้วัหรอืไม่รูตั้วก็ตาม กข็อขมา ประการทีส่ามกค็อืพดูย�า้เตอืนให้ 

เขานึกถึงสิ่งที่ดีงาม นึกถึงบุญกุศล รวมทั้งพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ รวมทั้งให้ท�าใจปล่อยวาง อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความ

สนใจธรรมะแค่ไหน ถ้าเขาสนใจธรรมะ ศึกษาเรื่องนี้พอสมควร 

ก็ให้เขาปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่เฉพาะทรัพย์สมบัติ หรือ

คนรัก แต่รวมถึงปล่อยวางในร่างกายและในตัวตน ให้จิตใจนึกถึง

แต่พระนิพพาน หรือภาวะท่ีดับไม่เหลือ แต่ถ้าเขาเข้าใจพุทธ-

ศาสนาเลก็น้อย กใ็ห้นกึถงึสคุต ิโดยพดูเตอืนใจให้นกึถงึส่ิงทีด่งีาม

มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้
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จิตเกิดความสงบและเป็นกุศล

อันนี้จะช่วยได้มาก ถ้าท�าตอนที่เขารู้ตัวก็ดี แต่ถึงแม้ไม่รู้สึก

ตัวแล้วก็ไม่เป็นไร พูดกระซิบข้างหูเบาๆ คนที่เป็นพ่อเป็นปู่เป็น

ตาเขาก็จะรู้สึกภูมิใจ ยิ่งถ้าหากมีลูกหลานมาอยู่กันพร้อมหน้าก็

ยิ่งดี เขาจะได้ดีใจที่ลูกหลานรู้สึกส�านึกในบุญคุณของเขา เขาจะ

ได้จากไปด้วยความสงบ 

อาตมาก็ขอฝากเอาไว้ ท้ังหมดนี้เป็นการแนะน�าวิธีที่จะช่วย

เขาในทางจติใจ แต่ถ้าจะให้ดีนอกจากจะช่วยเขาแล้ว เราเองกค็วร

ได้ประโยชน์จากเขาด้วย คือได้มาเรียนรู้จากเขาในเรื่องสัจธรรม

ของชีวิต ตอนนี้คุณพ่อก�าลังเป็นครูสอนเรา สอนสัจธรรมให้แก่

เราว่าสักวันหนึ่งเราต้องล้มป่วยอย่างนี้หรืออาจจะเป็นยิ่งกว่านี้  

เพราะฉะนั้นจึงอย่าประมาท บางทีเรานึกว่าฉันยังหนุ่มยังแน่น 

ยังเด็กอยู่ ไม่ล้มป่วยง่ายๆ จึงมัวแต่สนุกสนาน ไม่ได้เตรียมใจไว้

เลยที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิต แถมไม่นึกถึงบุญกุศล 

อันนี้เรียกว่าความประมาท ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตที่
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ไม่มีใครหนพ้ีน และเกดิขึน้ได้ทกุเวลากบัทกุคน  อย่าไปนกึว่าฉนั

ยังเด็ก ยังอีกนานกว่าจะป่วย คนเราจะเจ็บจะป่วยเมื่อไหร่ไม่ม ี

ใครรู้ แต่ในที่สุดไม่ว่าเราจะอายุแค่ไหนเราก็ต้องเจ็บป่วย ความ

ตายก็เหมือนกัน จะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และเกิดขึ้นได้กับทุก

คนเช่นกัน เพราะฉะนั้นให้เราระลึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยง จึง

ควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอ รวมทั้งหมั่นท�าความดีไว้เสมอ

เมือ่มาเยีย่มคณุพ่อ กข็อให้ถอืว่าคณุพ่อเป็นครท่ีูก�าลังสอนเรา

เกีย่วกับสัจธรรมของชวีติทีห่นไีม่พ้นความเจบ็ความป่วย ให้ระลกึ

ว่าสักวันหนึ่งเราอาจเป็นอย่างคุณพ่อก็ได้ ทีนี้เมื่อระลึกเช่นนี้แล้ว

ก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะท�าอย่างไรถ้าเราต้องล้มป่วยอย่างนี้ใน 

วันข้างหน้า เราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างหรือเปล่า และเรา 

จะเรียนจากคุณพ่อได้อย่างไรในเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจ  

อย่างเช่นคุณพ่อบอกว่าไม่มอีะไรกงัวล ไม่มอีะไรเป็นภาระแล้ว ถ้า

เป็นเรา เราจะปล่อยวางแบบนีไ้ด้ไหม และถ้าเราเกดิเจ็บป่วยอย่าง

คุณพ่อจะประคองใจอย่างไรถึงไม่ทุกข์กระสับกระส่าย
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ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราจะรู้จักมองหรือไม่ ข้อส�าคัญ

คือต้องระลึกว่าที่เรามาอยู ่ที่นี่เราไม่ได้มาช่วยคุณพ่อเท่านั้น  

แต่คุณพ่อก็มาช่วยเราด้วย ถ้ามองให้เป็นก็จะเห็นประโยชน ์

จากการล้มป่วยของคุณพ่อ นอกจากจะเกิดปัญญาและความไม่

ประมาทแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือได้มีโอกาสท�าบุญ คุณพ่อ

ก�าลังเปิดโอกาสให้เราท�าบุญ เพราะการที่เรามาช่วยคนป่วย โดย

เฉพาะผู้มีพระคุณถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ว่าต้องมาถวาย

สังฆทานให้พระถึงจะได้บุญ ตอนนี้โยมเขาก็เปิดโอกาสให้เราได้

ท�าบุญ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิต เช่น 

ความไม่แน่นอน หรือความผันผวนปรวนแปรของชีวิต สัจธรรม

หรือค�าสอนเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้มาจากพระ 

อย่างเดียว แต่ยังมาจากผู้ที่เราเคารพนี้แหละ ถ้าเรามองเห็น 

จนเกิดปัญญาก็ถือว่าได้บุญเช่นกัน บุญอย่างนี้แหละที่จะช่วยให้

เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีเคร
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รักษำใจในยำมเจ็บป่วย

ขอให้โยมวางตัวตามสบาย อาตมาขออนุโมทนาที่โยมถวาย

เพลในวนันี ้ถอืว่าเป็นการอปุถมัภ์พระสงฆ์ในเรือ่งของอาหารเพือ่

ให้ด�ารงอยู่ได้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง แต่บุญอีกส่วนหนึ่งก็สามารถ

ท�าได้ด้วยการฟังธรรมะ บุญนั้นท�าได้หลายวิธี อาตมามาคุยกับ

โยมก็ถือว่ามาท�าบุญด้วย พูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นบุญ ฟัง

สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นบุญเช่นกัน

ส�าหรับโยมในตอนนี้ ถ้ามองในแง่ของสภาพร่างกายก็ถือว่า

ป่วย ซึง่เป็นธรรมดาและไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะกบัโยมเท่านัน้ อาตมา

หรือคนอื่นที่เห็นว่าปกติธรรมดา เขาก็ป่วย เพียงแต่ยังไม่

แสดงออก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ควำมแก่มีอยู่ ในควำมหนุ่มสำว 

ค�าบรรยายธรรม แก่นางพรรณวดี  วศินวรรธนะ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ๒๕๔๘
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ควำมป่วยมีอยู่ ในควำมไม่มี โรค ควำมตำยมีอยู่ ในชีวิต คือไม่ได้

แยกจากกัน คนปกติก็ถือว่ามีความป่วยแต่ยังไม่แสดงออก

ความป่วยนั้นมี ๒ สองอย่าง คือป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งไม่

จ�าเป็นว่าจะต้องไปด้วยกนัหรอืเป็นคูก่นั ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจกม็ี 

อันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะน�าด้วยซ�้า พระพุทธเจ้าเคย

แนะอบุาสกคนหนึง่ซ่ึงป่วยหนกัว่า แม้กายกระสบักระส่ายแต่อย่า

ให้ใจกระสบักระส่าย นีเ่ป็นสิง่ท่ีเราทกุคนท�าได้ ป่วยกายเป็นเรือ่ง

ที่เราต้องรักษา แต่ไม่ใช่ว่าพอป่วยกายแล้วจะต้องป่วยใจด้วย

กายกบัใจถงึแม้จะใกล้เคยีงกนัและเกีย่วข้องกนั แต่กแ็ยกจาก

กันได้ในระดับหนึ่ง ใจที่สบาย ใจที่ปกติสามารถอยู่ได้แม้กระทั่ง

ในร่างกายที่ป่วย ในทางตรงข้ามคนที่สุขภาพกายดี แต่ใจป่วยก็มี 

ถึงแม้ว่าโยมจะป่วยทางกาย ความป่วยแสดงตัวออกมา แต่ว่าใจ

นั้นเราสามารถที่จะรักษาให้เป็นปกติได้ มันอยู่ที่ว่าเราไปส�าคัญ

มั่นหมายกับความป่วยทางกายแค่ไหน มันขึ้นอยู่กับมุมมอง และ

ทัศนคติด้วย 
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ท่ีวดัป่าสุคะโตมคีนพกิารคนหนึง่ชือ่ อาจารย์ก�าพล ทองบญุนุม่ 

เราเรียกว่าอาจารย์เพราะเคยเป็นครู แต่ภายหลังที่เรียกอาจารย์

เพราะท่านเป็นอาจารย์ทางธรรมด้วย ท่านพิการตั้งแต่คอลงมา 

เมือ่อาย ุ๒๔ ปี เคยมคีวามหวงัว่าจะหาย แต่รกัษาเท่าไรกไ็ม่หาย 

ในที่สุดก็รอวันตาย แต่รอเท่าไรก็ไม่ตาย แม้จะเร่งเวลาว่าเมื่อไร

จะตายเสียที เพราะรู้สึกว่าอยู่ไปก็เดือดร้อน เป็นภาระแก่แม่และ

พ่อที่ต้องคอยอุ้มเข้าห้องน�า้ คอยป้อนอาหารให้ ต้องคอยสวนให้

ขบัถ่าย ท�าให้ทกุอย่างเพราะตวัเองท�าอะไรไม่ได้เลยนอกจากเค้ียว

อาหาร แต่ตอนหลงัมาปฏิบตัธิรรมในแนวของหลวงพ่อเทยีน โดย

มหีลวงพ่อค�าเขยีนให้ค�าแนะน�า ท่านปฏิบติัด้วยการพลิกมอืไปมา 

ท�าได้แค่นั้น เดินจงกรมก็ไม่ได้ ลมหายใจก็ติดขัด ปรากฏว่าเมื่อ

ได้ปฏิบัติ ดูกายดูใจ รู้กายรู้ใจอย่างต่อเนื่องก็ได้เห็นว่า คนเราก็

มีแค่นั้นคือกายกับใจ ส่วนตัวกูนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเอง พอรู้

กายรู้ใจบ่อยๆ ก็รู้เท่าทันความคิดนึก เห็นความ

ปรุงแต่ง แล้วก็เกิดปัญญาได้คิดว่า แต่ก่อน

หลงไปคิดว่าฉันพิการ ที่จริงที่พิการนั้นคือ

กายต่างหาก แต่ฉันไม่ได้พิการด้วย 
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พอเหน็อย่างนีอ้าจารย์ก�าพลบอกว่า จิตลาออกจาก

ความพิการทันที จิตใจไม่รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความ

พิการอีกต่อไป รู้สึกโปร่งเบาสบาย และมีความสุขมาก

จากการค้นพบนี้ จนกระท่ังคนท่ีมาวัด เห็นอาจารย์ 

ก�าพลมคีวามสขุกเ็ลยมาขอปรึกษาหารือ เอาเรือ่งทกุข์เรือ่ง

ร้อนมาเล่าให้อาจารย์ก�าพลฟังเพือ่ขอค�าแนะน�าและก�าลังใจ กลับ

กลายเป็นว่าคนมอีาการปกตคิรบ ๓๒ กลบัทกุข์มากกว่าคนพิการ

อย่างอาจารย์ก�าพลเสยีอกี ทัง้ๆ ทีต่วัอาจารย์ก�าพลเองไม่มอีนาคต 

จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ แต่กลับมีความสุข นี่ก็เป็นตัวอย่างว่า กาย

พกิารแต่ใจไม่พิการ ถ้าพระพทุธเจ้าเสดจ็มากค็งตรสัแบบนีแ้หละ

ว่า แม้กายพิการแต่ใจไม่จ�าเป็นต้องพิการด้วย 

ความเจ็บป่วยก็เหมือนกัน เราสามารถรักษาใจให้เป็นสุขได้ 

แม้กายป่วยแต่อย่าให้ใจป่วย ใจป่วย คือใจที่เครียด ทุกข์ กังวล 

เศร้าหมอง หดหู่ อาการเหล่านี้ไม่จ�าเป็นว่าต้องเกิดกับเราเวลา

เจ็บป่วย เราสามารถที่จะรักษาใจให้สดใส เบิกบาน แช่มชื่นได้ 

ท�าได้อย่างไร ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ท�ำสมำธ ิ บางคนปวดมาก แต่
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พอเขาท�าสมาธิด้วยการตามลมหายใจ จิตก็สงบ ความเจ็บปวดก็

บรรเทาหรือหายไป ที่จริงความเจ็บปวดไม่ได้หายไปไหน มันยัง

อยู่แต่ใจไม่รับรู้ ใจไปอยู่กับลมหายใจ หรืออยู่กับความสงบเย็น 

ความสบาย ก็เลยไม่รู้สึกเจ็บปวด เหมือนกับคนที่เล่นไพ่ทั้งวันทั้ง

คืน ถามว่าเขาไม่ปวดเมื่อยหรือ ที่จริงเขาเมื่อย แต่เขาไม่รู้สึก 

เพราะเขาก�าลังเพลนิหรอืมสีมาธกิบัการเล่นไพ่ แต่พอเล่นเสรจ็ถงึ

รู้สึกปวดเมื่อย 

คนเจบ็คนป่วยกเ็ช่นกนั เมือ่เขาท�าจติให้เป็นสมาธ ิกจ็ะไม่รูส้กึ

ถงึความเจบ็ความปวด ความเครยีดความทกุข์กห็ายไป มแีต่ความ

เย็นสบายหรือความปีติเกิดขึ้นมา จิตใจกลับมาเป็นปกติ อย่างนี้

เรียกว่าจิตใจไม่ป่วย ทั้งๆ ที่เขาก็นอนแบบอยู่ ทั้งๆ ที่ความเจ็บ

ความปวดยงัมอียู ่แต่เขาไม่รู้สกึไม่รับรู้ แต่พอสมาธหิายไป กอ็าจ

จะรับรู้ความเจ็บความปวดได้อีก

นอกจากการท�าสมาธิ หรือการน้อมจิตจดจ่อกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่

ความเจ็บปวดแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ กำรมีสติ คือเห็นความ 
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เจ็บปวดเกิดขึ้นกับกาย แค่รู้ แค่เห็น แต่ไม่เข้าไปยึด คนเราส่วน

ใหญ่พอเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา จิตก็เผลอไปจมหรือปักอยู่ใน

ความเจ็บปวดนั้น รวมทั้งไปยึดว่าความเจ็บปวดเป็นของฉัน ฉัน

เป็นผู้ปวด ตรงนี้แหละที่ท�าให้ทุกข์มากขึ้น เหมือนกับเวลาที่เรา

ใจลอยหรือฟุ้งซ่าน ถ้าเราไม่มีสติ เราก็จมหายเข้าไปในความคิด

น้ัน พอคิดเรื่องไม่ดีเราก็ทุกข์ พอคิดเรื่องที่ชวนให้โกรธ ความ

โกรธความโมโหเกดิขึน้ เมือ่ไม่มสีติกเ็ลยกลายเป็นผูโ้กรธ ผูโ้มโห 

แต่พอเรามีสติ เห็นความคิด รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว 

อารมณ์ความรูส้กึนัน้ยงัมอียูก่จ็รงิ แต่ใจไม่ได้ยดึอารมณ์ความรูสึ้ก

น้ัน ความโกรธยงัมอียู ่แต่ไม่เป็นผูโ้กรธ พดูอกีอย่างคอื สตทิ�าให้ 

“เห็นแต่ไม่เป็น” 

สติใช้ได้กับทุกอย่าง ทั้งเรื่องที่เห็นทางตา ได้ยินทางหู หรือ

ว่าได้กล่ินทางจมูก เวลาที่มีอะไรมากระทบ ถ้าเราไม่รู้ทันเราก็

โกรธ เราก็หงุดหงิด แต่ถ้าเรารู้ทันมัน เราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่

น่าดู เป็นสิ่งที่น่าร�าคาญแต่ใจเราไม่ร�าคาญด้วย 
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มเีรือ่งเล่าเก่ียวกับหลวงปูบ่ดุดา ถาวโร มีคนมานมินต์ท่านไป

ฉนัเพลทีก่รงุเทพฯ พอฉนัเพลเสรจ็โยมกจ็ดัห้องให้หลวงปู่เอนกาย

เพื่อพักผ่อนก่อนที่จะกลับวัดที่สิงห์บุรี ระหว่างที่ท่านเอนกายก็มี

ลูกศิษย์หลายคนมานั่งอยู่ในห้องด้วย เวลาจะพูดจาก็กระซิบ

กระซาบ เพราะกลัวจะไปรบกวนท่าน บังเอิญว่าห้องข้างๆ เป็น

ร้านค้า เจ้าของเป็นอาซิ้ม คนจีนที่มีอายุเมื่อ ๔0-๕0 ปีก่อนเขา

ใส่เกีย๊ะกนั เวลาเดนิขึน้ลงบนัไดจงึมเีสยีงดงั ลูกศิษย์หลวงปู่ได้ยนิ

เสียงนั้นก็บ่นขึ้นมาว่า เดินเสียงดังจัง ไม่เกรงใจกันเลย หลวงปู่

บุดดาท่านหลับตากจ็รงิแต่ได้ยนิลกูศษิย์บ่น ท่านจึงพูดข้ึนมาเบาๆ 

ว่า “เขาเดินของเขาอยู่ดีๆ เราเอาหูไปรองเกี๊ยะเขาเอง” 

น่ีเป็นเพราะลกูศิษย์ไม่มสีต ิได้ยนิเสยีงรบกวนใจกไ็ปยดึฉวย

เสียงนั้นมาทิ่มมาแทงตัวเอง บางทีมันไม่ใช่เสียงเกี๊ยะ แต่เป็น 

เสียงด่า เสียงต�าหนิ หรือการกระท�าที่ 

ไม่ถูกใจเรา เมื่อเราไม่มีสติ ก็จะ

รู้สึกไม่พอใจ น้อยอกน้อยใจ 

หงดุหงิด แต่ถ้ามสีต ิเมือ่รับ
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รู้แล้วก็จะวาง ไม่ไปยึด ถามว่าความหงุดหงิดมีไหม มี แต่ไม่เอา 

เห็นแต่ไม่เอา เคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ 

ของหลวงปูม่ัน่ มคีนลอืกนัว่าท่านเป็นพระอรหนัต์ เขาจึงถามท่าน

ว่า หลวงปู่มีโกรธไหม หลวงปู่ดูลย์ตอบสั้นๆ ว่า “มี แต่ไม่เอา” 

ไม่เอาเพราะว่ามีสติเห็นความโกรธและมีปัญญารู้ว่ามันไม่น่าเอา 

เพราะฉะน้ันเวลาทีม่คีวามเจบ็ความปวดเกดิข้ึน กายเจ็บกาย

ปวดกจ็รงิ แต่ไม่จ�าเป็นว่าใจจะต้องเจบ็ต้องปวดด้วย ท่านอาจารย์

พุทธทาสยกตัวอย่างว่า เวลามีดบาดนิ้ว ถ้ารู้สึกว่า มีดบาดฉัน  

จะรู้สึกเจ็บมากกว่าคนที่มองว่า มีดบาดนิ้ว คนที่คิดว่ามีดบาดฉัน 

อันนี้เป็นเพราะไม่มีสติ จึงปรุงตัวฉันเกิดขึ้น แล้วเกิดความส�าคัญ

มั่นหมายตามมาว่าฉันเจ็บ ก็เลยทุกข์ แต่ถ้ามีสติ ก็เห็นมีดบาด

น้ิว หรือเห็นความปวดเกิดขึ้นที่นิ้ว จะรู้สึกปวดน้อยกว่าเหมือน

อาจารย์ก�าพลที่พิการแต่กาย แต่พอไปคิดว่าฉันเป็นคนพิการ  

ใจก็เลยพิการไปด้วยจึงเป็นทุกข์มาก กายพิการนั้นรักษายาก แต่

ใจพิการรักษาง่าย อย่างอาจารย์ก�าพล ไม่มีทางรักษากายที่พิการ 

จะต้องพิการตลอดชวีติ เพราะไม่มเีทคโนโลยทีีจ่ะรกัษาให้หายได้ 
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แต่ความพกิารในใจของอาจารย์ก�าพลนัน้หายได้ และสามารถหาย

ได้รวดเร็วฉับพลันทันทีที่สติและปัญญาเกิดขึ้น

ความเจ็บป่วยทางกายบางอย่างรักษายาก เพราะเทคโนโลยี

มีข้อจ�ากัดในบางโรคและในบางระยะของโรค แต่ความเจ็บป่วย

ทางใจนั้นหลุดได้ง่ายถ้าเรารู้วิธี ใครๆ ก็ท�าได้ ไม่ใช่พระเท่านั้นที่

ท�าได้ กายของคนเรามันมีแต่จะเสื่อมลงไป แต่ใจนั้นใช่ว่าจะต้อง

เสื่อมลงตามวัย มันสามารถเจริญงอกงามขึ้นตามวันเวลาได้ ใน

ขณะท่ีกายก�าลงัเสือ่มลงๆ แต่เราสามารถรักษาทีใ่จหรอืท�าใจให้ดี

ขึ้นได้เรื่อยๆ ด้วยการมีสติ ไม่ให้ความทุกข์ ความเจ็บปวดมา

ครอบง�าใจคือ เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็น เห็นความเจ็บแต่ไม่เป็นผู้เจ็บ 

ฟังแล้วอาจจะเข้าใจยาก แต่ถ้าเราปฏบิตักิจ็ะเริม่เหน็ ต้องฝึก

จากการเห็นความคิดก่อน เห็นความคิดรู้ทันความคิด ต่อไปก็จะ

รูท้นัอารมณ์ความรู้สกึ อารมณ์ความรู้สกึนีล้ะเอยีดอ่อนกว่าความ

คิด เวลาคิดเราคิดเป็นค�า คิดเป็นภาพ จึงรู้ทันง่าย แต่เวลาเกิด

อารมณ์ความรู้สึกขึ้นมา บางทีมันเป็นเหมือนกับอะไรที่หมองมัว
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หนักอึ้งอยู่ข้างใน ไม่เป็นค�าไม่เป็นภาพ มันจับต้องได้ยาก แต่ถ้า

เรามีสติที่ว่องไว ก็จะรู้ทันมัน แล้วปล่อยวางทันที ไม่เข้าไปยึดติด

ถือมั่น นั่นคือ เห็นความเจ็บแต่ไม่เป็นผู้เจ็บ เห็นความกลัวแต่ไม่

เป็นผู้กลัว เห็นความท้อแต่ไม่เป็นผู้ท้อ เห็นความโกรธแต่ไม่เป็น

ผู้โกรธ เราเป็นสุขได้ด้วยสติ 

อีกวิธีหนึ่งคือ ปัญญา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในความเป็น

จรงิของชวีติ รูแ้ละเข้าใจว่าสงัขารมนัเป็นอย่างนีเ้อง เราทกุข์เพราะ

เราไม่เห็นความเป็นจรงิของชวีติ เราไปยดึว่ามนัต้องเป็นอย่างนัน้

อย่างนี้ มันจะต้องยั่งยืน เราจะต้องสบายไปตลอด แต่เมื่อมันไม่

เป็นไปตามใจเรา แต่เป็นไปตามธรรมชาติ คือมีขึ้นมีลง มีเจริญ

ก้าวหน้า มีเสื่อมถอย เจริญขึ้นนี่ไม่เท่าไร แต่พอมันเสื่อมทรุดไม่

ถูกใจเรา เราก็ทุกข์ทันที

หากเราไม่ยอมรับความจริงว่าสังขาร

ก�าลังเสื่อมถอย เราก็จะทุกข์เวลาล้มป่วย 

และที่เรายอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ ก็
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เพราะเรายึดติดถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา เราบังคับได้และ 

มนัต้องเป็นสุขอย่างเดยีว แต่ถ้าเรามปัีญญาเหน็ว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่

ของเรา บงัคบัมนัไม่ได้ และต้องเปลีย่นแปลงไปตามเหตตุามปัจจยั 

ไม่ได้มีแต่สุขอย่างเดียว แต่แฝงไปด้วยทุกข์ ถ้าเรารู้เช่นนี้เราก็ไม่

ทุกข์เมื่อเจ็บป่วย เรายอมรับได้เพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง 

จะว่าไปแล้ว ไม่มีอะไรท่ีจะท�าให้เราเห็นความจริงได้ดีกว่า

ความเจบ็ป่วย เพราะตอนทีเ่ราสบาย เรากค็ดิว่าความสบายจะอยู่

กบัเราไปตลอด ความสบายท�าให้เราไม่เหน็ความจรงิของธรรมชาติ

ท่ีต้องเส่ือมต้องทรุด นอกจากนั้นความสุขสบายยังท�าให้เราหลง

เข้าใจว่า ชีวติน้ี สงัขารนี ้น่ายดึมัน่ถือมัน่ เพราะมนัสบาย แต่เมือ่

เกิดความเจบ็ความป่วยขึน้ มนัช่วยเตอืนใจให้ตระหนกัถงึสัจธรรม

ว่า สังขารร่างกายนี้ไม่น่ายึดและไม่น่าเอาว่าเป็นของเราเลย

เมื่อสังขารหรือร่างกายเจ็บป่วย เราก็พบว่า ประการที่หนึ่ง 

มันไม่ใช่ของเรา เราควบคุมมันไม่ได้ ประการที่สอง มันไม่น่าเอา 

ไม่น่ายึดมาเป็นของเรา ความจริงสองข้อนี้ท�าให้เราค่อยๆ ปล่อย
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ค่อยๆ วาง เวลาเราหยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมา ทีแรกก็รู้สึกว่ามันนุ่ม 

เย็น จับสบาย พอมันเริ่มร้อนขึ้นเราก็รู้แล้วว่า จับไม่ได้แล้ววางดี

กว่า ถ้ามนัไม่ร้อน เรากย็ดึจบัมนัเร่ือยไป แต่ทีจ่รงิมนัมคีวามร้อน

แฝงอยู ่พอจบัแน่นๆ ก็จะรู้สกึร้อนในท่ีสดุ แต่พอวางกท็�าให้สบาย  

ร่างกายของเราก็เช่นกัน มันเคยสุขสบาย แต่ไม่ช้าไม่นานก็ต้อง

ป่วย ต้องเจ็บ อย่างที่โยมประสบอยู่ตอนนี้ ยิ่งกว่านั้นในที่สุดมัน

ก็ต้องแตกดับ พูดง่ายๆ คือตาย นี่เป็นธรรมชาติของมัน ถ้าเรา

ตระหนักถงึความจริงข้อนี ้เรากจ็ะไม่หวงแหนมันต่อไป แต่จะวาง

มันลงไป ไม่ยึดถือให้เป็นทุกข์

อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือ การมองในแง่บวก เมื่อ ๒-๓ เดือน

ก่อนอาตมาไปอบรมเรือ่งเผชญิความตายอย่างสงบทีภ่าคใต้ อบรม

เสร็จก็ให้คนที่ร่วมอบรมไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล มีคนหนึ่ง

ไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ ๑๔ ปี หัวล้านเพราะผมร่วงหมดเลย 

เนื่องจากไปฉายแสงมา อาสาสมัครถามว่าเขาป่วยเป็นอะไร เด็ก

บอกว่าเป็นมะเรง็สมอง แต่ว่าเด็กมสีหีน้าแช่มชืน่ พูดคุยเป็นปกติ

ธรรมดา ถามไปถามมาเด็กบอกว่า ตนเองโชคดี ถามว่าโชคดี
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อย่างไร เด็กตอบว่า โชคดีท่ีไม่เป็นมะเร็ง

มดลูก เพราะว่ามีญาติเป็นมะเร็งมดลูก 

เขาทุกข์ทรมานมากเลย เธอบอกว่า 

ตัวเองโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง

อาสาสมัครบอกว่าพอได้ยินเด็กพูด

อย่างนี้ ก็ได้คิดขึ้นมา คืนก่อนหน้านี้เธอเล่าว่า 

มีความทุกข์มาก จ�าไม่ได้ว่ายิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไร เพราะมีปัญหา

ครอบครัวและอาชีพการงาน แต่พอเธอเห็นเด็กคนนี้หน้าตายิ้ม

แย้มทั้งๆ ที่เป็นโรคร้ายถึงตาย ปัญหาของเธอเล็กน้อยกว่าของ

เด็กคนน้ีมาก แต่กลบัทกุข์มากกว่า พอมาเจอเดก็คนนี ้ความทกุข์

เธอลดลงไปเยอะเลย 

อันนี้เป็นการมองตามหลักพระพุทธศาสนาเหมือนกัน คือ 

การมองให้เป็นกุศล มีหลายคนที่มองแบบนี้แล้วก็อุทานว่า โชคดี

ทีฉั่นเป็นมะเรง็ เพราะว่าตอนทีไ่ม่เป็นมะเร็ง ไม่รูค้วามหมายของ

ชีวิต ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อย พอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ไม่รู้ว่าจะตาย
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เมื่อไหร่ จึงเริ่มตั้งหลัก หันมาสนใจธรรมะ หันมาสนใจครอบครัว 

หันมาท�าสมาธิ ก็พบว่า ชีวิตมีคุณค่าและค้นพบความสุขจาก

ภายใน แต่ก่อนมัวแต่เที่ยวสนุกสนานเพราะคิดว่า ความสุขนั้น 

อยู่นอกตัว แต่มะเร็งท�าให้เขาหันมาฝึกจิตฝึกใจ จนมาพบว่า  

ความสุขอยู่ท่ีใจ ถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่พบความจริงข้อนี้ เขาก็

ซาบซึ้ง รู้สึกขอบคุณมะเร็งที่ท�าให้เขาค้นพบสิ่งส�าคัญ ตรงกับที่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีปัญญำแม้ประสบทุกข์ก็ยังหำสุขพบ เรา

ต้องฝึกท�าตรงนี้ให้ได้ ถึงแม้จะประสบทุกข์แต่ก็หาสุขพบ คือ สุข

ท่ามกลางความทุกข์ เรียกว่า รู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ 

เพราะในทุกข์มีสุข ส่วนในสุขก็มีทุกข์

 อาหารอร่อยเมือ่เรากนิเข้าไปนานๆ กย่็อมเบือ่ กนิตดิต่อกนั

ทุกมื้อๆ สักเดือนหนึ่งก็จะเอียน อันนี้เรียกว่า ความไม่อร่อยแฝง

อยู่ในความอร่อย อิริยาบถที่สบายไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง ท่านอน 

ปล่อยขา ห้อยขา หรือนั่งเอนหลัง ลองนั่งไปนานๆ ก็จะเริ่มปวด

เมื่อย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความทุกข์อยู่ในความสุข ไม่มีอะไร

ที่ท�าให้สุขไปตลอด ในทางตรงกันข้าม ในความทุกข์ก็มีความสุข 
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ธรรมชาตินั้นยุติธรรม ในสุขมีทุกข์ ในทุกข์มีสุข เป็นหน้าที่ที่เรา

ต้องหาดูว่า ในทุกข์มีความสุขอย่างไร หลายคนพบความจริง 

ดังกล่าวในขณะที่ตัวเองเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บ ก็เลยท�าให้

เรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเอง และพบความสุขแม้ในขณะที่ป่วยได้ มี

ความสุขจากการท�าสมาธิ มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัว มี

ความสุขที่ได้ท�าสิ่งที่ตัวเองรัก มันอยู่ในวิสัยที่เราจะค้นพบได้ 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า แม้กายกระสับกระส่ายแต่ใจไม่กระสับ

กระส่ายก็ได้ 

อาตมาอยากชวนโยมลองดวู่าเราจะท�าใจให้เป็นสขุหรอืไม่ทกุข์

ได้อย่างไร ด้วยการท�าใจให้มีสมาธิ ไม่ไปรับรู้ความเจ็บปวดหรือ

ความไม่สบายทางกาย ไม่ปล่อยให้ความคดิฟุง้ซ่านเข้ามาครอบง�า

จติ ไม่ปล่อยให้ความกงัวลในอนาคตเข้ามาครองใจ หรอืไม่กใ็ช้สติ

เพื่อช่วยให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิด พยายามอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด 

อยู่แต่ละวันให้ดีที่สุด อยู่แต่ละชั่วโมงให้ดีที่สุด อยู่แต่ละนาทีให ้

ดีท่ีสุด ใช้สติรักษาใจให้ปกติ มีความสุข มีความผ่อนคลาย  

อย่าให้เรือ่งอดตีหรอืเรือ่งอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจของเรา เพราะ
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อดตีกบัอนาคตไม่ใช่ของจรงิ ของจรงิอยูท่ีปั่จจบัุน ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบัน

นั้นอยู่ในวิสัยที่เราสามารถดูแลได้ในระดับหนึ่ง จึงมีความส�าคัญ

มากกว่าอดีตกับอนาคต มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นท�าได้ แต่เรา
จะเปลี่ยนอดีตให้เป็นสุขไม่ได้แล้ว หรือจะไปคาดหวังอนาคตให้

เป็นสุขก็ท�าไม่ได้เพราะอนาคตยังไม่มาถึง 

วิธีที่ช่วยท�าให้จิตของเรามีสติหรือมีสมาธิ คือ ตามลมหายใจ 

หรือไม่ก็คลึงน้ิวไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดควบคุมใจให้สงบ มันจะ

ฟุง้ซ่านไปไหนกช่็าง รูแ้ล้วกพ็าใจกลบัมา ท�าเล่นๆ อย่าไปคาดหวงั 

แล้วก็ขอให้อ่อนโยนกับตัวเองด้วย เพราะเราป่วยกายอยู่แล้ว  

อย่าไปเคี่ยวเข็ญจิตใจของเราให้เป็นทุกข์ซ�า้อีก ใจจะเผลอ จะฟุ้ง

ไปบ้างก็ไม่เป็นไร อย่าไปลงโทษตัวเอง อย่าไปเคี่ยวเข็ญตนเอง

มากเกินไป ท�าสบายๆ ท�าเล่นๆ ไป

ว่างๆ ก็ลองสวดมนต์ดูบ้าง การสวดมนต์ช่วยท�าให้ใจเราเป็น

สมาธ ิไม่ไปหมกมุน่อยูก่บัความเจบ็ป่วยหรอืความกงัวลต่างๆ หรอื

ไม่กล็องผ่อนคลายร่างกาย เช่น ส่วนไหนทีเ่จบ็หรอืปวดเมือ่ย เรา

ลองจินตนาการว่า ร่างกายของเราก�าลังท�างานเต็มที่เพื่อเยียวยา
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ร่างกายส่วนน้ัน อาจจะนึกภาพว่ามีกองทัพพยาบาลก�าลังเข้าไป

ช่วยฟ้ืนฟูอวยัวะส่วนนัน้ให้กลบัมาเป็นปกต ิบางคนอาจจะนกึภาพ

เป็นอัศวินที่ก�าลังต่อกรกับมังกรร้ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรคภัย

ไข้เจ็บ ระหว่างที่เราจินตนาการนั้น มันเหมือนกับเราก�าลังคุยกับ

ร่างกายของเราเองและให้ก�าลังใจเขา เพราะว่าเขาก็ก�าลังท�างาน

เต็มที่อยู่แล้ว โยมลองท�าดู มันจะช่วยให้ใจผ่อนคลาย กายก็ผ่อน

คลายด้วย 

อาตมาอยากให้ก�าลงัใจโยมว่า แม้ว่าร่างกายของโยมจะไม่เอือ้

อ�านวยให้โยมท�าอะไรหลายๆ อย่างได้เหมอืนเดมิ แต่ในอกีแง่หนึง่ 

นี่ก็เป็นโอกาสให้โยมได้ฝึกจิตฝึกใจ ให้เกิดสมาธิ มีสติ และเป็น

โอกาสที่จะได้เรียนรู้ธรรมะ ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า ความ

เจ็บไข้มาเตือนให้เราฉลาดขึ้น ฉลาดในเรื่อง

ท่ีเป ็นสัจธรรมของชีวิต หรือกฎ

ธรรมชาติ อาตมาอยากเพิ่มว่า 

อย่าให้เราขาดทุน ถ้าเราป่วย 

แล้วเราทกุข์ใจ เรากข็าดทุน แต่

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



60

ถ้าป่วยแล้วเรารักษาใจไม่ให้ทุกข์ อันนี้เราเสมอตัว แต่ถ้าเราป่วย

แล้วเราพจิารณาจนกระท่ังเกิดปัญญาขึน้มา เรามสุีขภาพจิตดกีว่า

เดิม อันนี้คือก�าไร แต่อย่างน้อยๆ ก็อย่าให้ขาดทุน คือ อย่าทุกข์

เพราะความเจ็บป่วย อย่างน้อยๆ ก็ให้เสมอตัว คือไม่ทุกข์ ถ้าจะ

ให้ดีก็ควรมีความสุข ซึ่งเป็นไปได้ 

เพื่อนของอาตมาคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านม เธอบอกว่า ช่วง 

๒ ปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนั้น เป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากที่สุด  

แม้ร่างกายจะเจบ็ปวด ท�าอะไรล�าบาก แต่ใจกลบัมคีวามสขุ เพราะ

วางใจได้โดยอาศัยธรรมะ อย่างนี้เรียกว่า เธอได้ก�าไรจากความ

เจ็บป่วย สามารถทีจ่ะข้ามพ้นมนัได้ แม้กายจะทกุข์ แต่กส็ามารถ

ค้นพบความสขุได้  เรือ่งแบบนีต้้องอาศยัการฝึกฝน และต้องค่อยๆ 

เป็นค่อยๆ ไป อย่าไปคาดหวังว่า ฉันจะต้องหาย สบาย จิตใจ

เป็นสขุในวนัน้ีวนัพรุ่ง เราต้องให้เวลาและให้โอกาสแก่ตวัเราเองที่

จะค่อยๆ ฝึกฝนและเรียนรู้ แต่ขอให้มั่นใจได้ว่า ในจิตใจของโยม

มศีกัยภาพทีจ่ะเข้าถงึสิง่เหล่านีไ้ด้ และเมือ่ใจสบายกช่็วยท�าให้กาย

สบายไปด้วย เหมือนบางคนพอเขาปฏิบัติธรรม มีสมาธิมากขึ้น 
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เขาแทบไม่ต้องพึง่ยาระงบัปวดเลย เพราะกายมนัปวดน้อยลง ตอน

นีก้ายของโยมอาจจะยงัอยูใ่นสภาวะฟ้ืนฟ ูแต่ว่าใจของโยมสามารถ

ทีจ่ะเจรญิก้าวหน้า หรอืพฒันาได้อย่างรวดเรว็ ในทีสุ่ดกจ็ะมาช่วย

ฟื้นฟูอุดหนุนกายให้ดีขึ้นได้ 

ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าเราควรใช้โอกาสนี้เตือนใจให้

ตระหนักและยอมรับถึงความจริงของชีวิต โดยเฉพาะความเป็น

ทกุข์ ความไม่เทีย่ง ความไม่จรีงั ทกุเช้าเมือ่ตืน่ขึน้มา กข็อให้โยม

พจิารณาว่า ความเจบ็ป่วยก�าลงัมาสอนโยมว่า ชวีติเป็นอย่างนีเ้อง 

ธรรมชาติของสังขารเป็นอย่างนี้เอง มองความเจ็บป่วยว่าเป็น

เสมือนครูที่ก�าลังให้การบ้านแก่เรา ว่าท�าอย่างไรเราถึงจะไม่ทุกข์

แม้ว่ากายจะเจ็บจะป่วยก็ตาม นี่คือการบ้านที่สังขารก�าลังมอบให้

แก่เรา ถ้าระลึกอย่างนีอ้ยูเ่สมอ อาตมาแน่ใจว่า สกัวนัหนึง่โยมจะ

สามารถเขา้ใจ และฉลาดขึน้อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวไว้ 

ซึ่งจะช่วยให้เป็นทุกข์น้อยลง อาตมาขอฝากไว้เท่านี้ คิดว่าโยมได้

ฟังได้อ่านมามากแล้ว อาตมาเพียงแต่มาย�้า มาเตือน และมาให้

ก�าลังใจ 
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เชื่อว่าครอบครัว สามี ลูกๆ และญาติพี่น้อง รวมทั้งหลานๆ 

ก็ยินดีทีจ่ะช่วยเหลอืและเป็นก�าลงัใจให้แก่โยมด้วย ขณะเดยีวกนั

นี่ก็เป็นโอกาสท่ีเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับโยมด้วย ในเรื่อง

ธรรมชาติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียนรู้แม้

กระทั่งความตายอันเป็นธรรมดาของชีวิต 

ขอให้ระลึกว่าความตายนัน้เกดิขึน้กบัเราทกุขณะ พระพทุธเจ้า

ตรัสว่าความตายมีอยู่ในชีวิต ในทุกขณะมีความตายเกิดขึ้นแล้ว 

เซลล์ในร่างกายเราตายตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์ค�านวณว่ามี

เซลล์ถึงห้าหมื่นล้านเซลล์ในร่างกายเราตายทุกวัน ขณะเดียวกัน

ความสูญเสียความพลัดพรากก็เกิดขึ้นกับเราทุกขณะ จะเรียกว่า

เป็นความตายอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องล้มป่วยเสียก่อน 

จึงจะนึกถึงความตาย แม้กระทั่งคนที่มีสุขภาพดีก็ควรระลึกถึง 

ความตาย รวมท้ังการสญูเสยีการพลดัพราก เช่น มรีถแล้วรถหาย

ก็เรียกว่าตาย คือตายจากความเป็นเจ้าของรถคันนั้น หรือเป็น 

คนเรียนเก่งแต่วันหนึ่งเกิดสอบตก ก็เรียกว่าตายจากความเป็น 

ผู้เก่ง กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ กลายเป็นผู้ล้มเหลว นี่ก็คือความตาย

เหมือนกัน 
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อย่านึกว่าความตายมันรอเราอยู่ข้างหน้า แท้จริงมันเกิดขึ้น

กับเราทุกขณะ ปัญหาคือว่า เราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยที่ไม่ทุกข์ 

และถ้าเราสามารถอยู่กับความตายในทุกขณะได้โดยใจไม่ทุกข์ 

ความตายจะกลายเป็นเร่ืองเล็กน้อยไปเลย เป็นเรื่องที่ไม่ส�าคัญ 

ไม่น่ากลัว กลายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้น

กบัเราทกุคน เป็นวฏัจกัรของการเกดิดบัทีต้่องเกดิข้ึนไม่มทีีส้ิ่นสุด

จนกว่าเราจะหลุดพ้นหรือบรรลุนิพพาน 

ส่วนเรือ่งตายแล้วจะไปไหนไม่ส�าคญัเท่ากบัการท�าใจให้สบาย

และเป็นสุขในทุกขณะจวบจนวาระสุดท้าย คนที่ป่วยหนักใกล ้

จะตาย ถ้ารู้สึกผิด หรือห่วงลูกหลาน ห่วงสมบัติ จะทุรนทุราย 

กระสับกระส่าย แต่คนที่ใจเป็นบุญ ปล่อยวางทุกอย่าง นึกถึงสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิ ์บญุกศุลอยู่เป็นนจิ เขาจะยอมรับความตายได้อย่างสงบ 

ใจไม่เป็นทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนว่า การท�าจิตให้เป็นกุศลนั้น

ประเสริฐ และเห็นผลได้ชัดเจน คุณภาพชีวิตหรือคุณภาพจิตของ

คนสามารถวัดกันตอนใกล้ตายว่าแตกต่างกันอย่างไร แม้แต่เด็ก

ก็ท�าได้  
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มีเด็กอายุ ๑0 ขวบ เป็นมะเร็งเม็ดเลือด วันสุดท้ายของชีวิต 

เขามีอาการหนัก ถามพยาบาลด้วยความกลัวว่า “ผมจะตายแล้ว

หรือ” พยาบาลบอกว่า “หนูไม่ต้องกลัว หนูเป็นคนกล้าหาญ ให้

ระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านรออยู่ข้างหน้าแล้ว หนูก้าวไป

ข้างหน้าได้เลย แม่และพยาบาลจะช่วยหนูอยู่ ไม่ต้องห่วง” เด็ก

คนนีรู้จ้กัท่านอาจารย์พทุธทาส พอได้ยนิชือ่ท่านกเ็กดิก�าลงัใจ ใน

ที่สุดก็ไปอย่างสงบ ไปไหนเราไม่รู้ แต่ที่เรารู้คือเขาไปอย่างสงบ 

เพราะว่าเขาวางจิตวางใจไว้ดี เพราะฉะนั้นการนึกถึงส่ิงท่ีดีงาม 

มีประโยชน์แน่นอน อย่างน้อยกท็�าให้สามารถผ่านช่วงสุดท้ายของ

ชีวติไปได้อย่างราบร่ืน  อย่าไปนกึว่าเป็นเร่ืองยาก แม้เดก็ ๓ ขวบ

ก็สามารถท�าได้ 

พยาบาลที่ขอนแก่นเล่าให้ฟังว่า มีเด็กคนหนึ่งเป็นมะเร็ง วัน

สุดท้ายของชีวิตเขากระสับกระส่ายตลอดเวลา พยาบาลเรียน

จิตวิทยาเด็กจึงเข้าใจความรู้สึกของเด็ก เธอรู้ว่าเด็กชอบอุลตร้า

แมน จงึพูดชวนเด็กว่า ไปซือ้อุลตร้าแมนกนัไหม เดีย๋วพีจ่ะพาหนู

ไปซื้ออุลตร้าแมน เด็กได้ยินก็พยักหน้า แล้วพยาบาลก็ชวนเด็ก
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จินตนาการตาม พูดน�าเด็กไปซื้อของเล่น 

บางช่วงพยาบาลก็ถามว่าตอนนี้เดินไปถึง

ไหนแล้ว เด็กก็บอกว่าเดินไปถึงสนามเด็ก

เล่นแล้ว เด็กจินตนาการว่าเดินไปเรื่อยๆ 

จนถึงศูนย์การค้า ในจินตนาการเด็กเห็นของ

เล่นเยอะแยะ รวมทั้งอุลตร้าแมน พยาบาล 

ถามว่า อุลตร้าแมนสีอะไร เด็กก็เล่าให้ฟัง ในที่สุด

ก็ซื้ออุลตร้าแมนเอ็กซ์ซ่ึงเป็นรุ่นที่เขาชอบ หลังจากนั้นพยาบาล 

ก็ชวนไปกราบหลวงพ่อโตที่สี่คิ้ว ซึ่งแม่เคยพาเด็กไปท�าบุญ 

พยาบาลน�าจนิตนาการเดก็ไปได้ประมาณสบิห้านาท ีหลงัจากนัน้

เดก็กส็งบหายกระสบักระส่าย สองสามชัว่โมงต่อมาเดก็กเ็สียชีวติ

อย่างสงบ โดยไม่ต้องพึ่งยาระงับปวดมาก เรื่องอย่างนี้เราอย่าไป

คิดว่าเป็นเรื่องยากสุดวิสัย อย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรม 

มามากมายจะท�าได้อย่างไร เราทุกคนท�าได้ทั้งนั้น

อาตมาขอพดูคยุเพยีงเท่านี ้ขอให้โยมรักษากายให้ด ีรกัษาใจ

ให้เข้มแข็ง ท�าจิตใจปลอดโปร่งเบาสบาย ได้มีโอกาสสัมผัสกับ 
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ความสงบเย็นภายในและหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นล�าดับ จน

กระทั่งไม่เป็นทุกข์กับอาการที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ขออนุโมทนาด้วย 
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ธรรมะข้างเตียง

โยมแม่ อาตมาพระเต้ียมาเย่ียมนะ จ�าได้หรอืเปล่า เป็นเพ่ือน

ของสง่า ตอนอาตมายังไม่บวชเคยมาเยี่ยมที่บ้านอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่

เรียนมหาวิทยาลัย ท�างานแล้วก็ยังมาเที่ยวที่บ้านหลายครั้ง โยม

แม่คงจ�าได้ เพราะว่าพอบวชแล้วกย็งัได้เจอโยมแม่ทีว่ดัทองนพคุณ 

งานท�าบุญวันที่สง่ากับสมถวิลแต่งงานกัน หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอ

โยมแม่อีกเลย แต่ก็ฟังข่าวคราวจากสง่าอยู่เสมอ 

ตอนนี้โยมแม่อายุ ๙6 แล้ว ถือว่ามีอายุยืนมาก โยมแม่ได้มี

โอกาสเห็นความส�าเร็จที่ตัวเองได้เพียรพยายามเลี้ยงดูลูกมาด้วย

ความอดทน ด้วยความเสียสละ ด้วยความรัก แม้ว่าจะล�าบาก

อย่างไรก็ไม่ยอมแพ้ อดทน ท�าทุกอย่างเพื่อลูก ไม่ใช่แค่แรงกาย

ค�าบรรยายธรรมแก่นางถ่องสี  แซ่ลุ่ย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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เท่านั้น แรงใจก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆ 

มวีชิาความรู ้และมีท่ีพึง่ทางจติใจ จนกระทัง่ลกูโตมอีาชพีการงาน

ที่ดี มีครอบครัว มีฐานะการเงินที่มั่นคง แล้วยังมีหลานให้โยมแม่

ได้ชื่นชม หลายคนไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นความส�าเร็จที่ตัวเองได้

อดทนเสียสละ แต่ว่าโยมแม่ได้เห็น เพราะว่ามีอายุยืนมาจนทุก

วันนี้ 

ถึงแม้ว่าตอนนี้โยมแม่จะเจ็บป่วย ไม่รู้เนื้อรู้ตัว แต่ว่าคงรับรู้

ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัว วันนี้มีลูกมีหลานมาเย่ียมมากมาย 

หลานๆ หลายคนเรยีนจบแล้ว บางคนกท็�างานแล้วมอีาชีพทีม่ัน่คง

มีอนาคต ขอให้โยมแม่รับรู้และชื่นชมสิ่งที่เป็นผลแห่งความเพียร

ของตัวเองด้วย 

อยู่อย่างน้ีไม่รูส้กึอึดอัดกไ็ด้นะ เพราะถึงแม้ร่างกายจะไม่เป็น

ไปอย่างท่ีใจต้องการ แต่ว่าใจเรายังสามารถที่จะท�าอะไรดีๆ ได้ 

เช่น นึกถึงความส�าเร็จของลูกของหลาน ชื่นชมความส�าเร็จของ

เขา รวมทั้งถือว่าตอนนี้เป็นโอกาสให้ลูกหลานได้ดูแลโยมแม่บ้าง 
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โยมแม่เสียสละเพื่อลูกเพื่อหลานมาเยอะแล้ว เสียสละเพื่อคนอื่น

มาเยอะแล้ว ตอนนีก้ใ็ห้คนอ่ืนเขาได้ดแูลโยมแม่บ้าง อย่าไปคดิว่า

เรามาอยู่แบบนี้เป็นภาระของคนอื่นเขา ที่จริงตอนนี้แหละเป็น

โอกาสดทีีค่นทีโ่ยมแม่รกั โดยเฉพาะลกูๆ ทีเ่คยได้รบัความสุขจาก

ความเสียสละของโยมแม่ จะได้มาดูแลโยมแม่ เป็นการท�า 

ความดี เป็นการตอบแทนบญุคณุของโยมแม่ เปิดโอกาสให้เขานะ 

เปิดโอกาสให้เขาได้ท�าบุญกับโยมแม่ เท่าที่สังขารของโยมแม่จะ

อ�านวยให้ อย่าไปรู้สึกร�าคาญ อย่าไปรู้สึกหงุดหงิดกับสภาพ 

เช่นนี ้ถอืว่าตอนนีเ้ราก�าลงัเปิดโอกาสให้ลกูๆ ได้ท�าบุญ ให้หลานๆ 

ได้มาเยี่ยมเยียน และได้รู้จัก ได้สัมผัสกับย่ายายของตัว อันนี้จะ

เป็นผลดีกับเขาเองด้วย 

ตอนนีถ้งึแม้ร่างกายจะไม่เป็นไปอย่างท่ีโยมแม่ต้องการ ขอให้

อดทนหน่อยนะ อาตมาเชื่อว่าโยมแม่ท�าได้เพราะโยมแม่เคยต่อสู้

กับอุปสรรคต่างๆ มามากมาย แล้วก็สามารถผ่านไปได้ในที่สุด 

โยมแม่เคยเจอส่ิงท่ีล�าบากหนักหนากว่านี้มาแล้ว ตอนนี้โยมแม่

เพยีงแต่รอคอยให้ถงึเวลาทีส่งัขารจะแตกดบั ระหว่างนีก้อ็ยูก่บัเขา
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ไปก่อน แต่อย่าอยู่ด้วยความรู้สึกฝืนทนนะ ระหว่างที่รอคอย

สังขารแตกดับก็ท�าใจให้เป็นกุศล นึกถึงความดีที่โยมแม่ได้ท�ามา

ตลอดชีวิตด้วยความเสียสละ และชื่นชมยินดีกับความส�าเร็จของ

โยมแม่ที่ท�าให้ลูกหลานเติบโตเป็นคนดี มีการงานที่มั่นคง

สังขารร่างกายนี้ โยมแม่อยู่กับเขามานานแล้ว โยมแม่ได้ใช้

สังขารร่างกายนี้ในการท�าประโยชน์มากมาย ท�าประโยชน์ให้กับ

ตัวเอง ท�าประโยชน์ให้กับครอบครัว ให้กับลูกหลาน ใช้ร่างกายนี้

ในการท�าสิ่งดีงามให้คุ้มค่ากับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ใช้สังขารนี้ท�า

ประโยชน์มากมายจนเรียกว่าคุม้ค่าแล้วล่ะ สมกบัทีไ่ด้เกดิมาเป็น

มนุษย์ในชาตินี้ 

ตอนนี้สังขารร่างกายก�าลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะ โยม

แม่ก็ตอบแทนเขาหน่อย คือดูแลเขา ไม่ใช่ดูแลด้วยยา อันนั้นเป็น

เรื่องของหมอของพยาบาล แต่ว่าให้โยมแม่ดูแลด้วยใจ คืออยู่กับ

เขาไป อย่าไปโกรธ อย่าไปโมโหที่เขาเป็นอย่างนี้ เพราะสังขาร

ร่างกายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา เราใช้เขามามากแล้วนะ ใช้เขา

หาบน�้ารดผักตั้งแต่สมัยยังสาว ใช้เขาเย็บผ้าและท�ามาหากินด้วย
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ความเหนื่อยยาก ใช้เขาในการเลี้ยงดูลูกหลาน ตอนนี้ถึงเวลาที่

เขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ปอดเอย หัวใจเอย ตับไตเอย ก็ชรามาก

แล้วนะ เขาท�างานเต็มที่แล้ว ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแล

เขาด้วยใจ และอยู่กับเขาไปก่อน ไม่ต้องอยู่ด้วยความอดทนนะ 

ไม่ต้องอยู่ด้วยความฝืนทน อยู่กับเขาจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาจะไป

 ตอนนี้ขอให้โยมแม่ท�าใจเหมือนกับว่า ก�าลังรอเวลาเลิกงาน 

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลิกงาน เราก็ท�างานไปเรื่อยๆ ท�าไปแบบ

สบายๆ ไม่ได้ท�าด้วยหน้าด�าคร�่าเคร่ง ถึงเวลาเลิกงานเมื่อไหร่ มี

เสียงระฆังดัง “เป๊ง” เราก็วางงาน วางมือ แล้วก็เดินกลับ

บ้าน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เวลา ก็อยู่กับสังขาร

ร่างกายนีไ้ปก่อน อยู่เป็นเพือ่นเขา ไม่ใช่อยู่

ด้วยความฝืนทน แต่อยูเ่พือ่ท�าหน้าทีข่อง

เราเป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าร่างกายนี้

เขารับใช้เรามาเยอะแล้ว ตอนนี้เราก็

ตอบแทนเขาด้วยการอยู่เป็นเพื่อนเขา 
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อย่ารูสึ้กร�าคาญนะทีร่่างกายนีไ้ม่เหมอืนเม่ือก่อน แต่ก่อนเรา

สั่งให้ท�าอะไรเขาก็ท�า เดี๋ยวนี้สั่งไม่ได้แล้ว 

พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา แต่ถึงจะไม่ใช่ของ

เรา เราก็มีส่วนดูแลร่างกายนี้ได้บ้าง เหมือนกับเราสร้างบ้าน เรา

ก็แต่งเติมบ้านตามความต้องการของเรา แต่บ้านนี้ไม่ว่าจะดีแค่

ไหน แข็งแรงเพียงใด สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมต้องผุพังไป เราจะไป

สั่งว่าบ้านนี้อย่าพัง อย่าผุ เราสั่งไม่ได้ เราได้แต่ซ่อมแซมหรือสั่ง

ให้คนอื่นมาซ่อมแซม แต่ถ้ามันเสื่อม มันจะพังจริงๆ เราก็หยุด

มันไม่ได้นะ เพราะว่าบ้านไม่ใช่ของเรา ถึงเวลาที่บ้านจะผุพังไป 

เราก็ ต้องยอมให้มนัผพุงั เพราะว่าเราท�าเตม็ทีแ่ล้ว ตอน

นีม้นัยงัไม่พงัลงมาเรากอ็ยูเ่ฝ้าบ้านไปก่อน 

แต่ถ้าบ้านพังลงมาเมื่อไหร่ก็พร้อมจะ

ออกจากบ้านหลังนี้ไป ไปหาบ้าน

หลังใหม่ที่ดีกว่า 

บ้านหลงัใหม่ดแีน่นอน เพราะ
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ว่าโยมแม่ได้ท�าบุญ สร้างความดี สร้างกุศลมาเยอะ บ้านหลังใหม่

นี้ที่รอไว้ ดีแน่นอน เป็นบ้านที่สะดวกสบายกว่าบ้านหลังนี้ แต่ก็

อย่าเพิง่ไปสนใจเลยนะ ขอให้มัน่ใจและสบายใจว่าบ้านทีร่อเราอยู่

ข้างหน้านั้นดีแน่ แต่ระหว่างนี้โยมแม่ก็อยู่เป็นเพื่อนบ้านหลังนี้ไป

ก่อน เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องอยู่กับเขา ถ้าเขายังไม่ไป เราก็ยังไป

ไม่ได้ แต่เมื่อสังขารร่างกายนี้ถึงเวลาที่จะต้องไป เราก็พร้อมทิ้ง

บ้านหลังนี้ไป ไม่ต้องอาลัย แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะทิ้งนะ 

เพราะว่าเขายังท�างานได้อยู่ ก็ให้อยู่ไปด้วยความรู้สึกที่สบายใจ  

ไม่หงุดหงิด ไม่ร�าคาญ ไม่โมโห ที่บ้านหลังนี้มันไม่เป็นไปอย่างที่

เราคิด 

สังขารร่างกายนี้ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ก็อย่าโมโห  

อยูก่บัเขาไปก่อน ถอืว่าเป็นหน้าทีข่องเราทีจ่ะต้องอยูก่บัเขา เพราะ

ว่าเขารบัใช้เรามาช้านานแล้ว  ๙6 ปีแล้วนะทีเ่ขาได้อยูก่บัโยมแม่ 

ทกุลมหายใจทีเ่ข้าและออก ได้ช่วยให้โยมแม่ท�าหน้าทีก่ารงาน นบั

ตั้งแต่ดูแลพ่อแม่ ดูแลสามี ดูแลลูก ต่อมาก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 

ท�างานการต่างๆ ที่สมควรท�าในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ ในฐานะ
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ทีเ่ป็นคนไทย ช่วยเหลอืสงัคม ช่วยเหลอืส่วนรวม กอ็าศยัร่างกาย

นี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ตอนนี้เราได้แต่ขอบคุณเขา และ

อยู่กับเขาไปก่อน อยู่เป็นเพื่อนเขา 

อันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะ เพราะว่าโยมแม่เคยท�าสิ่งที่ยากกว่านี้

มาแล้ว ตั้งแต่เล็กจนสาวจนกระทั่งมีครอบครัว จนกระทั่งแก่ชรา 

กเ็คยท�าสิง่ทีย่ากๆ กว่านีม้ามากมายแล้ว และท�าได้ส�าเรจ็ด้วย น่า

พอใจ ตอนนี้เหลืองานอยู่ชิ้นเดียว คืออยู่กับสังขารร่างกายนี้ แต่

ให้อยู่ด้วยใจที่ปล่อยวางนะ คือใจไม่ทุกข์ไปกับสังขารร่างกายนี้ 

ร่างกายน้ีมนัจะเจบ็มนัจะปวดมนัจะอึดอัด กอ็ยูก่บัเขาด้วยใจทีไ่ม่

เป็นทุกข์ สั่งอะไรไม่ได้ก็ช่างเขา ไม่เป็นไร ช่างมัน

โยมแม่ได้ปล่อยวางกับหลายเรื่องมาแล้ว เจอคนใกล้ชิดเจอ

ใครต่อใครทีไ่ม่ถกูใจเรา โยมแม่ก็ให้อภยั ไม่ถือสาหาความ ไม่เอา

มาเป็นอารมณ์ อันนั้นเป็นเรื่องของคนรอบข้าง เรื่องของสิ่งนอก

ตวั ตอนนีร่้างกายกเ็ป็นอย่างนัน้เหมอืนกัน คอืไม่ค่อยยอมเช่ือฟัง

เท่าไหร่ บางทีก็เอาความเจ็บความปวดมาให้ ก็อย่าไปโกรธนะ 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



77

อย่าไปโมโห อย่าไปอึดอัด อย่าไปขัดเคืองใจ ให้อภัยเขา ไม่ถือสา

หาความ ท�าใจให้สบาย รกัษาใจให้เป็นปกต ิสังขารร่างกายจะเป็น

อย่างไร ก็ปล่อยเขาไป เราก็ได้แต่อยู่กับเขาไปก่อน แต่เมื่อไหร่

ก็ตามที่ร่างกายนี้ไม่ไหวแล้ว ได้เวลาที่จะไปแล้ว โยมแม่ก็ไม่ต้อง

ห่วง ไม่ต้องยึด เมื่อถึงเวลาเขาไป เราก็ไปเหมือนกัน เหมือนกับ

บ้านที่ก�าลังจะพังลงมา พังลงมาเมื่อไหร่เราก็ไปแล้ว ไม่หวงแหน

เอาไว้ ปล่อยมันพังลงมา ส่วนเราก็ไปหาบ้านใหม่ที่รออยู่ 

ตอนน้ีโยมแม่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้ว เรียกว่าสบายใจได้

แล้ว ถ้ามีอะไรจะห่วงก็อย่าไปยึดติดถือมั่นมาก เพราะว่าได้ท�า

หน้าที่ทุกอย่างมาอย่างเต็มที่แล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่ท�าสิ่งที่ควรท�า

คือชื่นชมในความส�าเร็จของเราที่ท�าด้วยความเสียสละและ

ปรารถนาดี อาจมีบางอย่างที่เราอยากจะให้ดีกว่านี้ แต่ได้เท่านี้ก็

ควรพอใจแล้ว เพราะว่าคนท่ีจะมีอายุยืนแล้วได้เห็นความส�าเร็จ

ของลูก และความส�าเร็จของหลาน มีไม่มาก แต่โยมแม่ได้เห็นมา

จนครบถ้วนแล้ว จึงน่าจะภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมา ระหว่างที่ยังอยู่

กับสังขารร่างกายตอนนี้ อย่าไปมัวอึดอัดขัดเคืองใจกับร่างกายนี้ 
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ให้น้อมใจหนัมาชืน่ชมความส�าเร็จของเรา ท่ีได้ท�าจนน่าภาคภมูใิจ 

ขอให้โยมแม่มองไปรอบๆ ลูกหลานตอนนี้เขามองโยมแม่ด้วย

ความชื่นชม ด้วยความเคารพนับถือ 

ไม่ค่อยมีใครได้มีโอกาสอย่างนี้หรอก เพราะว่าไม่มีอายุยืน

เหมือนโยมแม่ หรือถึงแม้มีอายุยืนแต่ก็อาจจะทุ่มเทเสียสละไม่

เท่าโยมแม่ จนกระทั่งลูกหลานประสบความส�าเร็จให้โยมแม่ภาค

ภูมิใจ เพราะฉะนั้นขณะที่นอนอยู่อย่างนี้อย่าไปคิดว่าเป็นการทน

ทุกข์ทรมาน ให้ถือว่าแต่ละวันคือวันที่เราจะได้ช่ืนชมลูกหลาน 

ชืน่ชมความส�าเรจ็ของเรา ให้แต่ละวนัๆ เป็นวนัทีเ่ราได้ภาคภมูใิจ

ในชีวิตของเรา ไม่ใช่วันที่จะทุกข์ทรมานแต่

อย่างใด ขอให้วางใจแบบนี้ ทุกวันที่

ผ่านเข้ามา เป็นวันที่เราจะเก็บเกี่ยว

ตักตวงความสุขจากการที่ได้เห็น

ความส�าเร็จของลูกของหลาน และ

ภาคภูมิใจในความดีในความเสียสละ

ทีท่�ามาตลอดทัง้ชวีติ เป็นชวีติทีคุ่ม้ค่ากบั
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การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 

อย่าให้วนัแต่ละวนัเป็นวนัแห่งความทกุข์ ขอให้อยูก่บัร่างกาย

นี้ด้วยใจที่สบาย เขาจะทุกข์อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ทุกข์

ไปกับเขาด้วย ให้ทุกข์แต่กาย แต่ใจไม่ทุกข์ อยู่กับสังขารร่างกาย

นีด้้วยใจท่ีปล่อยวาง ไม่โกรธ ไม่โมโห ไม่ขดัเคืองใจ อย่างทีอ่าตมา

บอกไว้นะ ให้อยู่เหมือนกับว่ารอเวลาเลิกงาน ระหว่างท่ีรอ ก็

ท�างานของเราไปเร่ือยๆ เลิกงานเมื่อไหร่ ก็พร้อมจะไปทันที 

เหมอืนกบัที่พระสารบีตุร พระอคัรสาวกของพระพุทธเจ้า บอกวา่ 

“ไม่ยนิดต่ีอความตายและชวีติ รอคอยเวลาตายอยู ่เหมอืนลูกจ้าง

รอให้หมดเวลาท�างานฉะนัน้” ระหว่างท่ียังไม่ถงึเวลาเลิกงาน กท็�า

หน้าที่ไปเหมือนกับที่โยมแม่ก�าลังท�าตอนนี้ อยู่กับสังขารร่างกาย

นี้ เป็นเพื่อนกับเขา พอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บ วางมือ ไปได้เลย ไม่มี

อะไรต้องอาลัย แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจ

เอาล่ะนะ ทีอ่าตมาพดูมาคงเป็นแง่คดิให้กบัโยมแม่ได้ อาตมา

ขอยตุเิท่านีน้ะ จากนีไ้ปจะสวดมนต์ให้พรขอให้พระธรรมคุ้มครอง
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จติใจของโยมแม่ เพือ่ให้อยูอ่ย่างมคีวามสขุ อสิระ ปล่อยวาง แม้ว่า

สงัขารร่างกายนีจ้ะเป็นทกุข์อย่างไรกต็าม ขอให้โยมแม่น้อมรบัพร
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ถึงเวลำปล่อยวำง 
สังขำรทั้งปวง

ขอให้พรพยายามอ่อนโยนกบัตวัเอง เพราะว่าสงัขาร ร่างกาย 

และจติใจของพร เขาพยายามท�าหน้าทีข่องเขาอย่างดทีีสุ่ดแล้ว ถ้า

เราอ่อนโยนกับร่างกายและจิตใจของตัวเอง เราจะเป็นสุขมากขึ้น 

อย่าไปบีบค้ันตัวเอง แผ่เมตตาให้กบัตวัเองมากๆ แผ่เมตตาให้กบั

ร่างกายของเราเอง เขามารับใช้เรานานแล้ว รักษาจิตประคองใจ

ให้เป็นไปในทางกุศล เปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศล  เมื่อเราอ่อนโยน

กับตัวเราเอง ทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่รับได้ ทนได้ จิตใจก็จะนุ่มนวล

มากขึ้น ขณะเดียวกันไม่ว่าอะไรที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเรา ก็

พยายามอ่อนโยนกับสิ่งนั้น ไม่ผลักไส ต้อนรับแต่ไม่ยึดติด ไม่ว่า

บางส่วนจากค�าบรรยายแก่ นางสาวสุภาพร  พงศ์พฤกษ์ 

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน และ ๑๕-๑6 ตุลาคม ๒๕๔6
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สิ่งนั้นเป็นบวกหรือลบ พรมีเมตตากับคนอื่นมามากแล้ว ตอนนี้ 

ก็ขอให้พยายามมีเมตตากับตนเอง อย่าไปหงุดหงิดขัดเคืองใจกับ 

สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้น จะช่วยให้โทสะเบาบางลงไป แล้วโมหะก็จะ

เบาบางลงไปด้วย เมตตากรุณานี้เป็นพลังส�าคัญ ในการยกจิตให้

อยู่เหนือความทุกข์ เพราะขณะที่เราเมตตาสิ่งใดก็ตาม ใจเราจะ

เป็นสุข พยายามประคองจิตให้อยู่กับสติ สัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วยสติ 

แล้วความอ่อนโยนนุ่มนวลก็จะเกิดขึ้นเอง

ตอนนี้ร่างกายของพรก�าลังแสดงความจริงของมันออกมาว่า

มันไม่น่ารักเลย แต่ก่อนเราคิดว่ามันน่ารัก จึงยึดมันเอาไว้ แต่

ตอนนี้มันไม่ยอมฟังค�าสั่งเราแล้ว ที่จริงก็ไม่เคยฟังด้วยซ�้า ตอนนี้

มันแสดงอาการท่ีไม่น่ารักออกมา เต็มไปด้วยความแปรปรวน 

ความเจ็บปวด อันนี้คือโทษหรือด้านลบของมันที่พระพุทธเจ้า 

เรียกว่าอาทีนวะ นี่เป็นโอกาสดีที่ช่วยเราให้เกิดความเบื่อหน่าย 

จางคลาย ท่ีเรียกว่า นิพพิทาและวิราคะ พอหน่ายแล้วก็ละได้  

ถ้าไม่หน่ายก็ยังไม่ละ สาเหตุที่เรายังยึดร่างกายนี้เพราะเรายัง 

ไม่หน่ายมัน แต่ถ้าเราหน่ายมันเมื่อไร ก็ละมันได้เมื่อนั้น 
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ตอนน้ีพรก็ได้เหน็แล้วว่าสงัขารนีน่้าเบือ่หน่ายอย่างไรบ้าง มนั

ไม่น่ารกั มนัแปรปรวน พดูอย่างนีม้ไิด้ให้เกลยีดเขา อย่าไปเกลียด 

โกรธ หรือขุ่นเคืองใจกับสังขารนี้ มันเป็นธรรมชาติของเขา เรา

ต้องเหน็ด้วยว่าธรรมชาตขิองเขาเป็นอย่างนัน้เอง คอืไม่น่ารกั ถ้า

เราเห็นอย่างนี้มากขึ้นๆ ก็จะคลายความยึดติด ทีนี้พอเราคลาย

ความยึดติดได้ใจเราก็เบา ที่เคยแบกไว้เต็มที่ ก็ค่อยๆ หลุดไปที

ละอย่าง สองอย่าง ตอนนี้ขอให้พรพยายามคลายความยึดใน

ร่างกายนี้ให้ได้มากที่สุด ก็ไม่รู้จะยึดมันไปท�าไม มันหนัก และ 

ไม่น่ามีไม่น่าเอา เป็นที่พึ่งไม่ได้ ไม่ต้องผลักไสเขานะ มันเป็น

ธรรมชาติที่เขาจะต้องไปจากเรา 

ตอนนี้พรคงจะเห็นแล้วว่าธาตุต่างๆ ในร่างกาย

มันก�าลังแตกดับ ร่างกายผ่ายผอม ก�าลังวังชา

ลดน้อยถอยลง ไม่มเีร่ียวมแีรง รู้สกึอ่อนเพลีย 

อันนีแ้สดงว่าธาตดุนิก�าลงัแตกดบั ต่อมาธาตุ

น�้าก็แสดงอาการแล้ว ริมฝีปากแห้งผาก 

กระหายน�า้ มีสิ่งอุดตันในล�าคอ ไม่สามารถ

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



86

ควบคมุของเหลวในร่างกายได้ รวมทัง้ปัสสาวะอจุจาระ อนันีแ้สดง

ว่าธาตุน�า้ในตัวเราเริ่มแปรปรวน ถ้าไม่มีมากเกินไปก็น้อยเกินไป 

ต่อไปธาตุไฟก็จะเรรวน รู้สึกหนาว ร่างกายเริ่มเย็นจากเท้าขึ้นมา 

เป็นต้น ตอนนี้ธาตุลมเริ่มแสดงอาการแปรปรวน หายใจก็ติดขัด 

รู้สึกไม่สบาย นี้คือธรรมดาของธาตุทั้งสี่ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับพร ขอ

ให้รับรู้อย่างมีสติ ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมดา อย่าไปผลักไส 

ให้ยอมรบัตามทีเ่ป็นจริง มองให้เหน็ว่า ธาต ุดิน น�า้ ไฟ ลม ก�าลัง

แสดงธรรมให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยง ถึงความเป็นทุกข์ ถึงความ

ไม่ใช่ตัวตน 

เราไม่สามารถบังคับให้ ดิน น�้า ลม ไฟ ให้เป็นไปตามใจเรา

ปรารถนาได้ เมื่อเขาจะไปก็ไม่ได้บอกก่อน แต่เราก็ให้เขาไป 

ด้วยดี เหมือนเราล�่าลาเพื่อนเก่า เขาจะไปเราก็โบกมืออ�าลา  

ไม่พยายามยื้อยุดเอาไว้ เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขา ถึงเวลา

เขาก็ต้องไป ธาตุ ดิน น�า้ ลม ไฟ เขารับใช้เรานานพอสมควรแล้ว 

ท�าให้เรามีชีวิต ครองร่างมนุษย์ ได้สร้างสรรค์คุณงามความดี ได้

ประกอบกุศลกรรมมาเป็นเวลานานพอสมควร ตอนนี้เขาจะต้อง
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ไปแล้ว ก็ขอให้พรอ�าลาเขา ไม่โกรธเคือง ไม่น้อยใจ ไม่หงุดหงิด 

และก็ไม่คิดจะยึดเขาไว้ อันนี้แหละคือการยอมรับตามที่เป็นจริง 

ถ้าเรายอมรับอันนี้ได้เราก็จะเกิดปัญญา โพธิในใจเราก็จะเติบโต

ขึ้น เพราะว่าเราได้เปิดใจเรียนรู้ธรรมะจาก ดิน น�้า ลม ไฟ 

ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ ดิน น�้า ไฟ ลม เท่านั้น ที่ก�าลังแตกดับ 

นาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ก�าลังแตกสลายไป

พร้อมๆ กับ ดิน น�้า ไฟ ลม พอดินเริ่มจะไป เราก็ง่วงหงาว 

หาวนอน อ่อนเพลีย มึนงง พอน�้าเริ่มจะไป เราก็รู้สึกหงุดหงิด 

ขัดเคืองใจ พอไฟเริ่มไป ความจ�าก็จะพร่าเลือน สัญญาเริ่มไม่

ท�างาน อย่าไปหงุดหงิดร�าคาญใจ ถ้าหากนึกช่ือใครไม่ออกมัน 

เป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น อย่าทุกข์ใจ ให้เราอยู่กับความเป็นจริง

ขณะนี้ให้ได้ ต่อไปการรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น ก็จะเริ่มมีปัญหา 

มันเป็นธรรมดาของฝ่ายนาม ที่คู่เคียงไปกับฝ่ายรูป ก็ขอให้พร

ยอมรับตามที่เป็นจริง ไม่ขัดขืน ขอบคุณเขา ปล่อยเขาไป อย่าไป

ยึดเลยร่างกายน้ี พยายามประคองใจให้อยู่กับสติให้ดีที่สุดไม่ว่า

อะไรจะเกิดขึ้น

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



88

รูปเป็นอย่างไร เวทนาก็เป็นอย่างนั้น เมื่อมันเกิดขึ้น เราจะ

ยึดมาเป็นของเราไม่ได้เพราะมันก็ไม่น่ารักเหมือนกัน มีสุข

ประเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์ เราไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อเกิดขึ้นก็ดูมัน 

อย่าไปยึดเอาไว้ และไม่ต้องไปพยายามก�าจัดด้วย เพราะมันมา

แล้วก็ไป ให้ถือคาถาว่า ฉันไม่เอา ฉันไม่เอา ฉันเห็นแก ฉันเห็น

เจ้าทุกขเวทนา แต่ฉันไม่เอา มีแต่ไม่เอา มาก็มา ฉันไม่เอา ไม่

เอามาเป็นฉนัเป็นของฉนั เราไม่มสีทิธิไ์ปขบัไล่เขานะ ตวัเวทนานี้ 

เพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เกิดขึ้นตามเหตุ ตาม

ปัจจยั เราขับไล่เขาไม่ได้ แต่เราไม่เอาได้ กค็อืไม่ยดึตดิมนั ปล่อย

วางมันเสียเหมือนคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว แบกของ

มาเต็มหลังเลย ตอนนี้ก็ค่อยๆ ทิ้งลงไป เริ่มจากการทิ้งร่างกาย

หรือรูป ต่อไปก็ทิ้งเวทนา ทิ้งก็คือไม่เอา แต่ไม่คิดที่จะไปก�าจัด 

ขับไสเขา เขาจะมาก็มาแต่เราไม่เอา ของเดิมก็ทิ้งไป ของใหม่ก็

ไม่เก็บมาแบกเอาไว้ 

พยายามประคองใจอย่าให้พลัดเข้าไปในทุกขเวทนา ทุกข-

เวทนาเกิดขึน้ก็จรงิ แต่ขอให้ทกุข์แค่กายส่วนใจไม่ทกุข์ ตอนนีเ้ป็น
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โอกาสดี มีพระอรหันต์หลายรูปอาศัยช่วงที่ป่วยหนักเรียนรู้ธรรม 

บางท่านท้อแท้ในชีวิต ตัดสินใจฆ่าตัวตาย เช่น ปฏิบัติธรรม 

ไม่ก้าวหน้า บางท่านได้ฌานแล้วก็เสื่อม เป็นอย่างนี้อยู่ ๗ ครั้ง 

ก็เบื่ออยากจะฆ่าตัวตาย ตอนพยายามลงมือฆ่าตัวตายนั้น เห็น

ความทุกข์ทรมานขณะเอามีดกรีดคอตัวเอง ในตอนนั้นเองที่ท่าน

ได้สติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่น่าเอาเลย มันทุกข์เหลือเกิน เกิดความ

หน่ายในสังขารขึ้นมาก็ปล่อยวาง จิตหลุดพ้นทันทีเลย กลายเป็น

พระอรหนัต์ นีเ่รียกว่าเปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส จากคนซึง่สู้โลก

ไม่ไหว มีความเข้าใจผิดคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออก แต่เกิด

มีสติได้คิดขึ้นมาตอนที่เจ็บปวดอย่างหนักและก็รู้ว่าร่างกายนี้ไม่

น่าเอา เกิดปัญญาแจ่มแจ้งจนจิตหลุดพ้นได้ เพราะฉะนั้นความ

เจ็บปวดก็มีประโยชน์นะ มันช่วยให้เราปล่อยวางสังขาร ในแง่นี้

ถือว่าเขาเป็นมิตร เป็นอาจารย์ที่พยายามผลักเราให้หลุดจาก

วัฏสงสาร ผลักให้เราทิ้งเขาไป แต่ถ้าเราไม่ยอมยัง

พยายามยึดเขาเอาไว้ก็ยิ่งทุกข์ แต่ถ้าเขายิ่งผลัก 

เรากย็อมทิง้เขาไป เสมอืนกับว่าฉนัไม่สนใจเธอ

แล้วล่ะ 
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ภิกษุณีบางท่านชรามาก ถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่ง จู่ๆ 

เดินสะดุดหกล้มลงไปนอนกองกับพื้น เจ็บปวดมาก ขณะนั้นเอง

ท่านได้สติเห็นชัดว่าสังขารนี้ทุกข์เหลือเกิน มันไม่น่าเอาเลย เกิด

ความสังเวช เกิดความหน่ายในสงัขาร กเ็ลยสลดัมนัทิง้ไปเลย จิต

หลุดพ้นบรรลุธรรม  คนที่บรรลุธรรมในขณะที่เจ็บปวด

มเียอะมาก เพราะฉะนัน้จงึเรยีกว่าความเจบ็ป่วย

เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นธรรม จะเรียกว่าเขา

เป็นครูบาอาจารย์ ความทุกข์สามารถเป็น

ครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราให้เราเข็ดหลาบ

ต่อการยึดติดถือมั่นหรืออุปาทาน เราจะได้

หลุดออกมา ตอนนี้ชีวิตเราวนเวียนอยู่รอบ

ความทุกข์เหมือนกับดาวเทียมที่วนโคจรอยู่

รอบโลก  ความทุกข์มันดูดเราไม่ให้เราไปไหน 

ให้เราหมุนวนอยู่นั่นแหละ ปุถุชนก็เหมือนกับ

ดาวเทียมที่วนอยู่รอบความทุกข์ เพราะความทุกข์มันดูด

เอาไว้ ตัวดูดตัวยึดนี่ก็คืออุปาทานนั่นเอง แต่ถ้าเราอยากสลัดตัว

ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของความทุกข์ เราก็ต้องอาศัยแรงผลัก 
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เหมอืนกบัดาวเทยีมต้องมจีรวดดนัให้มนัออกมาจากแรงดงึดดูของ

โลก อะไรที่ผลักใจเราให้หลุดจากแรงดึงดูดของความทุกข์ ก็คือ

ความหน่ายในความไม่เที่ยงและความทุกข์ของสังขารนั่นเอง 

ตอนนี้ขอให้พรถือว่า ความเจ็บปวดตอนนี้คือแรงผลักที่จะ

ท�าให้พรหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของความทุกข์ หลุดออกมาจากวง

โคจรทีเ่ป็นวฏัสงสาร ขอให้พจิารณาอย่างนี ้อาศยัสต ิอาศยัสมาธิ 

อาศัยปัญญา คือ ธรรมวิจัยในสัมโพชฌงค์ แล้วประคองจิตให้อยู่

ในปัสสัทธิหรือความผ่อนคลายแม้กายจะแปรปรวนก็ตาม อันนี้

เราท�าได้ ส่วนวิริยะหรือความเพียรก็ขอให้ท�าไม่หยุด คือเพียรใน

การพิจารณาสังขาร ส่วนอุเบกขาก็ส�าคัญนะ กายจะทุกข์อย่างไร 

ก็ให้ใจเป็นปกติ เป็นกลางต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและอารมณ์

ความรู้สึก ถ้าท�าได้ก็เรียกว่าเป็นการระดมพลมาช่วย ขอให้

รวบรวมก�าลังเอาไว้ แล้วก็ให้รู้สึกเสมอว่า แต่ละวันที่มาถึง และ

ก�าลังจะมาถึง ไม่ได้หมายถึงวันที่จะต้องทุกข์มากขึ้น แต่เป็นวันที่

เราจะเป็นอิสระมากขึ้น วันที่เราจะหลุดออกจากทุกข์ได้มากขึ้น 

ห่างไกลจากความทุกข์เรื่อยๆ อย่ายอมจ�านน เมื่อขึ้นวันใหม่ 
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อย่าไปคิดว่าวันนี้ฉันจะต้องทุกข์อีกแล้ว ให้รู้สึกว่าวันนี้ฉันจะมี

ก�าลังเพิ่มขึ้น ไกลจากทุกข์มากขึ้น

พรจ�าเรือ่งลงิก�าถัว่ได้ไหม ลงิอยากกนิถ่ัว จงึเอามอืล้วงเข้าไป

ในกระบอกไม้ไผ่ เพราะในกระบอกไม้ไผ่มีถั่วที่พรานเอามาล่อไว้ 

ก�าถั่วเสร็จก็ชักมือออกมา แต่ชักออกมาไม่ได้เพราะมือก�าถั่วเอา

ไว้ กระบอกไม้ไผ่เลยตดิมอืจะขึน้ต้นไม้กข็ึน้ไม่ได้ จนถกูพรานจับ

ได้ในที่สุด มันถูกจับเพราะมันก�าถั่วเอาไว้ มันไม่

เฉลยีวใจว่าถ้ามนัปล่อยถัว่ทิง้ไปกจ็ะดงึมอืออก

จากกระบอกไม้ไผ่ได้ ท�าไมมันไม่ปล่อยถั่ว 

กเ็พราะว่ามนัทัง้โลภทัง้หลง คนเรากไ็ม่ต่าง

จากลิงก�าถ่ัว ความทุกข์ตามติดเราตลอด

เวลาเพราะเราไม่รูจ้กัปล่อยวาง เพราะฉะนัน้

ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ขอให้ปล่อยวาง เหมือนที่

พระพทุธเจ้าสอนว่าให้รูจ้กัสลดัทิง้ของหนกัลงเสีย

ในบทสวดที่ว่า
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ภารา  หะเว ปัญจักขันธา  ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นของหนักเน้อ 

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล  บุคคลแหละ 

    เป็นผู้แบกของหนักพาไป 

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก  การแบกถือของหนัก 

    เป็นความทุกข์ ในโลก

ภาระ นิกเขปะนัง สุขัง  การสลัดของหนัก 

    ทิ้งลงเสียเป็นความสุข

นิกขิปิต�วา คะรุง ภารัง  พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก 

    ลงเสียแล้ว

อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ  ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่น 

    ขึ้นมาอีก

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุย�หะ ผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ แม้กระทั่งราก

นิจฉาโต ปะรินิพพุโต  เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา  

    ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ
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ระหว่างที่ก�าหนดลมหายใจ พรลองพิจารณาขันธ์ท้ัง ๕ ดู 

พิจารณาให้เห็นถึงความเป็นโทษของขันธ์ ๕ พิจารณาให้เห็นถึง

ความเป็นทุกข์ของรูป ความเป็นทุกข์ของเวทนา ความเป็นทุกข์

ของสญัญา ความเป็นทกุข์ของสงัขาร ความเป็นทกุข์ของวญิญาณ 

พิจารณาให้เห็นถึงความไม่น่าเอา ไม่น่ามี สิ่งเหล่านี้ไม่น่ายึดมา

เป็นเราเป็นของเรา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้

มาประกอบกันเพื่อให้ชีวิตด�าเนินไปได้ ช่วยให้เราสามารถท�า 

คุณงามความดี อันนี้เรียกว่าคุณของขันธ์ ๕ แต่ว่ามันก็มีโทษใน

เวลาเดียวกัน โทษก็คือมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์อย่างที่ก�าลัง

ปรากฏให้เห็น พรก็เห็นชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ ว่ามันมีทุกข์มีโทษ

อย่างไรบ้าง สิง่เหล่านีแ้ม้ว่าจะมปีระโยชน์แต่เราไม่สามารถจะยดึ

เป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันได้ เขามาเพื่อให้เราได้ใช้งาน แต่เขาก็ไม่

ยอมให้เราเป็นเจ้าของครอบครองเขา เพราะว่าขันธ์ ๕ นี่มันไม่ใช่

ของของเรา มันเป็นของใครของอะไร เป็นของธรรมชาตินั่นเอง 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดิน น�า้ ลม ไฟ เป็นของ

ธรรมชาติ มาจากธรรมชาติ และต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติในที่สุด 
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พรพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอ ไปหลงไป

ยึดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นของเรา ไปยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ เรา

กท็กุข์ไม่สบายใจเหมอืนกบัคนทีข่โมยทรัพย์สินของคนอืน่ เมือ่ได้

มาแล้วใจก็ไม่เป็นสุข เพราะกลัวถูกต�ารวจจับ ต่อเมื่อคืนให้แก่

เจ้าของ ต�ารวจจงึจะเลกิไล่จบัเรา เราจงึจะอยูอ่ย่างเป็นสุขได้ ขันธ์ 

๕ กเ็หมอืนกนั มนัไม่ใช่ของเรา เราไปยดึเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ได้ 

มันเป็นของธรรมชาติ ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นเพราะความหลงเราก็

เลยเผลอไปยึดเอาขันธ์ ๕ เป็นของเรา เราก็เลยมีสภาพไม่ต่าง

จากขโมยที่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ เพราะว่าถูกต�ารวจไล่ล่าตามจับ

ตัว มทีางเดียวทีจ่ะเป็นอสิระหรอืเป็นสขุได้ กค็อืคนืขนัธ์ทัง้ ๕ ให้

แก่ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือเจ้าของตัวจริง 

ความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะความติดยึด เช่น ติดยึดในสังขาร

ว่าเป็นเราเป็นของเรา อยากให้เป็นตามใจเรา ถ้าเราเห็นว่าความ

ทุกข์เกิดขึ้นเพราะความติดยึด มันจะเฉลยในตัวให้เราเห็นเองว่า

ถ้าจะไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยวาง ไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา 

สังขารเป็นเพียงอุปกรณ์เหมือนกับเรือที่เราใช้ข้ามฝั่ง ตอนนี้พรก็
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เดินทางมาไกลพอสมควรแล้ว เรือมันก็รั่วไปตามเหตุตามปัจจัย 

ก็ไม่เป็นไร ใกล้ถงึเวลาท่ีพรจะต้องสละเรือ ถ้ามนัผพุงัจนไปต่อไม่

ไหวเรากต้็องขึน้ฝ่ังและเดินทางต่อไปแค่นัน้เองไม่มอีะไรมาก อย่า

ไปหวงแหนยึดติดกับเรือมาก มันเสื่อมมันผุพังจนใกล้เวลาที่จะ

ต้องสละเรือแล้ว จากนั้นก็เดินทางต่อจนกว่าจะถึงเป้าหมายถึง

ความพ้นทุกข์ 

ในใจของพรมีโพธิจิตอยู่ ขอให้หล่อเลี้ยงโพธิจิตนั้น ด้วยสติ 

ด้วยปัญญา เพื่อแปรความเจ็บปวด แปรความทุกข์ ให้กลายเป็น

กุศลหล่อเลี้ยงโพธิจิตเหมือนกับต้นไม้ที่เปลี่ยนขยะซากพืช ซาก

สัตว์ ในดินให้กลายเป็นปุ๋ย กลายเป็นโอชะ ท�าความเจริญเติบโต

ให้แก่ใบและดอกและท�าให้เกิดผลไม้ที่เอร็ดอร่อย ผลไม้ที่

เอรด็อร่อยมาจากไหน กม็าจากขยะปฏกิลูทีอ่ยูร่อบๆ ต้นไม้นัน่เอง 

ต้นไม้ถึงแดดจะร้อนยังไงมันก็สามารถเปลี่ยนแดดร้อนให้เป็นร่ม

เงาที่เย็นได้ โพธิในใจเราก็ท�างานคล้ายกัน คือเปลี่ยนความทุกข์ 

ความเจ็บปวด ให้กลายเป็นปัญญาและความตื่นรู้ เปลี่ยนปัญหา

ที่เผาใจให้รุ่มร้อนให้กลายเป็นความสงบเย็นในใจ 
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ความร้อนกับความเย็นมันอยู ่ด้วยกัน ไม่ได้แยกจากกัน 

เหมือนกับแดดกับเงา มันมาด้วยกัน ยิ่งแดดจ้ามากเท่าไรก็เกิด

ร่มเงาท่ีด�าเข้มมากเท่านั้น ร่มเงาที่เย็นคือร่มเงาที่อยู่ท่ามกลาง

แดดร้อน ย่ิงแดดร้อนระอุมากเท่าไหร่ เราจะรู้สึกว่าร่มเงาเย็น

สบายมากเท่านั้น ในความร้อนมันมีความเย็นอยู่ ในความทุกข์ก็

เช่นกันมีความสุขแฝงอยู่ พรพยายามหาให้เจอ จ�าได้ไหมที่ท่าน

อาจารย์พุทธทาสบอกว่าในวัฏสงสารมีนิพพาน หานิพพานได้ที่

ไหน ก็กลางวฏัสงสารนัน่แหละ เพราะอะไร เพราะความร้อนความ

เยน็มนัไม่ได้แยกออกจากกนั มนัไม่ได้อยูค่นละที ่มนัอยูท่ีเ่ดยีวกนั 

มันพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนแดดกับเงามันต้องมาด้วยกัน มีแดด

แล้วไม่มีเงาย่อมเป็นไปไม่ได้ มีแสงแดด 

ก็ต้องมีร่มเงา แดดนั้นร้อนแต่ร่ม 

เงาเย็น ความทุกข์ความเจ็บปวด

ของสงัขารกเ็ช่นกนั ถ้าเรามสีติ

ตระหนกัรูก้จ็ะสามารถค้นพบ

ความสงบเยน็ท่ามกลางความ
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เจ็บปวดหรือความแตกดับ 

ของสังขารได้ อย่างที่หลวงพ่อ

ค�าเขียนบอกว่า “ทุกข์อยู่ที่ ไหน 
ควำมไม่ทกุข์กอ็ยูท่ีน่ัน่แหละ” จะไป

หาความไม่ทุกข์ที่อื่นไม่ได้ ต้องไปหา 

ที่ตัวทุกข์น่ันแหละ เพราะในตัวทุกข์มันมีความไม่ทุกข์แฝงอยู่  

ตัวทุกข์จะเฉลยความไม่ทุกข์ เหมือนกับสวิทช์ที่ใช้เปิดไฟก็เป็น 

อันเดียวกับที่ใช้ปิดไฟ รูกุญแจที่ใช้ล็อกประตูก็เป็นรูเดียวกับที่ไข

เปิดประตู

ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งป่วยหนัก ไม่มีใครมาดูแล 

รักษาเพราะเป็นโรคที่คนเขารังเกียจ แผลพุพองเต็มตัว ต้องนอน

ท่ามกลางอุจจาระปัสสาวะ เมื่อพระพุทธเจ้าทราบก็เสด็จมาดูแล 

ท่านมาช่วยเช็ดท�าความสะอาดร่างกาย เช็ดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งเอา

จีวรไปซักและต้ม พระองค์ท�าทุกอย่างด้วยตัวพระองค์เอง แม้

อาการของพระรปูนัน้ไม่ได้ทเุลา แต่จติใจปลอดโปร่งขึน้ ในระหว่าง

นั้นเอง พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาว่า
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 อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะ

วญิญาโณ. นริตัถงัวะ กะลงิคะรงั แปลว่า ร่างกายนีอ้กีไม่ช้าไม่นาน

นักจักนอนทับซึ่งแผ่นดิน ครั้นปราศจากวิญญาณ อันเขาทิ้งเสีย

แล้ว ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน หาประโยชน์มิได้

พระองค์ตรัสเป็นคาถาสั้นๆ แค่ ๔ บรรทัดเท่านั้นแหละ  

พอตรัสเสร็จ พระรูปนั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ อันนี้

หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าท่ามกลางความเจ็บปวดที่ 

เกิดกับพระรูปนั้นมีขุมทรัพย์แฝงอยู่ ความเจ็บปวดสามารถเป็น

พลังผลักดันให้คนบรรลุธรรมได้เมื่อเขาได้ตระหนักว่า ร่างกายนี้

ไม่เที่ยง ตั้งอยู่ไม่ได้นาน เป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้ พระรูปนั้นได้ฟัง

คาถาจากพระพุทธเจ้า ก็เกิดความสังเวช เกิดความเบื่อหน่ายใน

สังขาร ปล่อยวางเลย ทันทีที่จิตสลัดไม่ยึดไม่ติดในร่างกายนี้ก็

บรรลุธรรมในทันที 

จะเห็นได้ว่านิพพานไม่ได้อยู่ตรงไหนเลย ก็อยู่ในความเจ็บ

ความปวดนัน่เอง พบได้ทีค่วามเจบ็ความปวด ถ้าพระรปูนัน้ไม่เจ็บ
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ไม่ทุกข์ทรมานมากก็คงไม่บรรลุธรรม แต่ท่ีท่านบรรลุธรรมได้ก็

เพราะว่ามีความเจ็บปวดแสนสาหัสจนเห็นแจ้งในความจริงของ

สังขาร เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดจึงส�าคัญมาก ข้อ

ส�าคัญคอือย่าให้ความเจบ็ปวดทกุข์ทรมานครอบง�าจิตของเรา เมือ่

ไหร่มันเข้ามาครอบง�าจติของเรา เรากจ็ะเกดิโทสะ และโมหะกจ็ะ

ตามมา มันจะไปครอบหรือสกัดไม่ให้โพธิ หรือว่าความตื่นรู้ของ

เราท�างานได้ เพราะฉะนั้นขอให้มีสติ อย่าให้ความเจ็บความปวด

ครอบง�าใจเรา แต่ใช้มันเพื่อช่วยปลุกเร้าให้เกิดปัญญาว่าสิ่งเหล่า

นี้มันไม่เทีย่ง เต็มไปด้วยทุกข์ มันไม่น่ารัก ไม่น่าเอา ไม่น่ายึดเอา

ไว้ แต่ก็ไม่ได้รังเกียจผลักไสเขา เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง 

ความเมตตาในสังขารก็มีอยู่ เราเมตตาร่างกายนี้ เราเมตตาใน

คุณก้อนเนื้อ เราเมตตาอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เขาพยายาม

ท�างานเต็มท่ี แต่ถึงแม้เขาจะท�างานเต็มที่ ไม่ว่าเขาจะดีวิเศษ

อย่างไร ก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ เราก็รู้ว่าเขาท�าได้แค่นี้

แหละ อย่าไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเรา ตรงนี้แหละที่จะท�าให้

เราเป็นอิสระ 
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ตอนนี้เป็นโอกาสที่พรจะได้เข้าใจสัจธรรม ไม่ใช่แค่มองเห็น

แจ่มแจ้งว่าสิง่ท้ังปวงไม่เทีย่ง สิง่ทัง้ปวงก�าลงัเสือ่มโทรมทัง้นัน้ แต่

ยังได้เรียนรู้ด้วยว่าในความทุกข์ เราสามารถเข้าถึงความไม่ทุกข์

ได้ ในภาวะที่บีบคั้นเจ็บแสบ เราสามารถสัมผัสกับความโปร่งโล่ง

เบาสบายอย่างทีพ่ระอรหนัต์หลายท่านอาศยัความจรงิตรงนีแ้หละ

เข้าถึงการหลุดพ้นขั้นสูงสุดได้ในยามที่ร่างกายป่วยไข้เสื่อมสลาย 

สองอย่างนี้มาด้วยกัน เหมือนกับสองด้านในเหรียญเดียวกัน มัน

ไม่มีทุกข์ล้วนๆ ในความทุกข์มีสุขแฝงอยู่ เราต้องเข้าใจ และมอง

ให้เห็น อย่าปฏเิสธ อย่าผลกัไสความทกุข์ความเจบ็ปวด ให้ต้อนรบั

ทุกอย่างด้วยสติ โอบกอดต้อนรับสิ่งต่างๆ ท่ีเข้ามาสู่จิตใจและ

ร่างกายของเราด้วยสติ ให้สติสัมผัสกับความเจ็บความปวดอย่าง

นุ่มนวล สัมผัสความหงุดหงิดร�าคาญใจอย่างนุ่มนวล แล้วตัณหา

จะเปลี่ยนเป็นความเผื่อแผ่ ความพยาบาทก็จะกลายเป็นกรุณา 

ความหลงจะกลายเป็นโพธิหรือปัญญา มันอยู่ด้วยกันเหมือนเป็น

สิ่งเดียวกัน เพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยสติเป็นตัวแปรเปลี่ยนสิ่ง 

เหล่านี้ เหมือนขยะกับดอกไม้ ขยะกับดอกไม้ก็เป็นสิ่งเดียวกัน 

นัน่แหละ ขยะแปรสภาพเป็นปุย๋แล้วกลายเป็นดอกไม้ ส่วนดอกไม้
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อยูไ่ปนานๆ ก็กลายเป็นขยะ กเิลสกบัโพธ ิความทกุข์กบัความสขุ 

วัฏสงสารหรือนิพพานมันอยู่ด้วยกัน พยายามหาให้เจอ พยายาม

เข้าถงึให้ได้ด้วยสตด้ิวยการตระหนกัรู ้ไม่มอีะไรท�ามากกว่านี ้แค่

เพียงรู้ อะไรที่เกิดขึ้นก็รู้ ท�าแค่นี้ก็พอ 

พรจ�าบทสวดท�าวัตรที่พระพุทธเจ้าเตือนว่าอย่าไปห่วงอาลัย

ถึงอดีตเพราะอดีตก็ผ่านไปแล้ว อย่าไปกังวลอนาคตเพราะยังมา

ไม่ถึงและไม่มีความแน่นอน อดีตที่เราระลึกนึกถึงนั้นเป็นเพียง 

แค่ซากสัตว์หรือสัตว์สตัฟฟ์ ไม่ใช่ความจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

“ผู้ ใดเห็นธรรมเฉพำะหน้ำในที่นั้นๆ อย่ำงแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่น
คลอนแคลน เขำควรพอกพูนอำกำรเช่นนั้นไว้” เห็นธรรมที่เกิดขึ้น

เฉพาะหน้าหมายถึงอะไร หมายถึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

กับกายกับใจ ไม่ว่าความปวด ความกลัว ความ

โกรธ ความกังวล ความปีติ ความยินดี ความ

ยินร้ายทั้งหลายทั้งปวง สิ่งนี้มันมาแล้วก็ผ่าน

เลยไป เราไม่ยึดมัน อันนั้นแหละคือธรรมที่

เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เมื่อเกิดขึ้นก็มองให้เห็น
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อย่างแจ่มแจ้ง โดยไม่ผลกัไสหรือใฝ่หา กค็อืเหน็ด้วยตาในหรอืสติ 

ธรรมเหล่านั้นจะเปิดเผยตัวเองให้เรารู้ว่า มันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ 

ตัวตน มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือครอบครองอะไรได้ 

ความทุกข์มิใช่ว่าจะกัดกร่อนจิตใจเราได้เสมอไป ความเจ็บ

ปวดมิใช่ว่าจะมาบั่นทอนจิตใจของเราได้เสมอไป พระอรหันต์

หลายรูปท่านบรรลุธรรมได้เพราะความทุกข์นั่นเอง เห็นทุกข์เกิด

ขึน้แต่ว่าไม่ปล่อยให้มนัเข้ามาคกุคามใจ แต่รูจั้กมองจนกระทัง่เกดิ

ปัญญาขึ้นมา เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง เข้าใจว่า

มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวตน มันไม่น่าเอา เกิดอาการ

หน่ายขึ้นมา พอหน่ายใจก็ไม่อยากจะยึดแล้ว อยากจะละ อยาก

จะวาง  วิมุตหรือความหลุดพ้นเกิดขึ้นได้ตรงนี้

ร่างกาย สังขาร มันก�าลังสอนสัจธรรมอยู่ตลอดเวลา ขอให้

เปิดใจรับ เปิดใจด้วยสติ เวลาใดที่รู้สึกว่าพอทนได้ อันนั้นก็ถือว่า

ด ีในยามทีเ่รารูส้กึว่ามนัทนได้ยาก กใ็ห้รูส้กึว่ามนัเป็นเช่นนัน้เอง 

อย่าไปผลักไสมัน ยอมรับมันตามที่เป็นจริง ถ้าเราไม่ผลักไสมัน 
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ก็จะมาคุกคามเราได้น้อยลง ยิ่งเราไปรังเกียจไปผลักไสมันเรายิ่ง

ทุกข์ แต่เมื่อท�าใจเปิดรับสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะดับไปเอง เพราะว่า

มันไม่เที่ยง มันไม่สามารถที่จะตั้งได้อยู่นาน พิจารณาเห็นความ

จริงอนันี ้อนันีแ้หละทีจ่ะท�าให้จติของเรารุดหน้าไปเรือ่ยๆ ในขณะ

ที่ร่างกายของเราเสื่อมทรุดลงไป จิตของเราสามารถที่จะเจริญ

ก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆ โพธิจิตจะงอกงามมากขึ้นเรื่อยๆ เอาโพธิจิต

ในใจพรนี่แหละเป็นที่พึ่ง 

โพธิจิตมีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคน พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกุตร-

ธรรมเป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ของทุกคนเป็นสมบัติของทุกชีวิต 

โลกุตรธรรมคือธรรมที่ท�าให้หลุดพ้น ไม่ติดยึดในสุขและทุกข์  

ในความยินดียินร้ายเป็นสมบัติของทุกคน เป็นสมบัติของพรด้วย  

อันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าโพธิจิต พยายามเอาโพธิจิตเป็น 

ที่พึ่งหล่อเลี้ยง บ�ารุงเลี้ยงด้วยสติความรู้ตัว เป็นผู้รู้ ผู้เห็น ไม่เข้า 

ไปยึด ไม่เข้าไปเป็น  ไม่ไปยึดว่าฉันเจ็บฉันปวด เห็นแค่ความเจ็บ 

ความปวด ว่ามนัเกดิขึน้กบักายเฉยๆ เวลาความโกรธเกดิข้ึนกอ็ย่า

ไปยึดว่าฉันโกรธ ฉันกลัว เห็นว่ามันเป็นเพียงอาการที่ปรากฏขึ้น
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ในจิตใจ ตั้งอยู่ได้ไม่นานมันก็จะต้องดับไป ไม่เที่ยง ไม่คงตัว  

ไม่คงที่ 

ประคองจติให้เป็นผูเ้หน็อย่างต่อเนือ่ง ไม่เข้าไปเป็น ไม่เข้าไป

ยึดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ผลักไสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ตั้ง

จิตบนฐานรู้นี่แหละ โดยมีลมหายใจเป็นตัวช่วยยึดจิตของเราเอา

ไว้ ให้มสีตปิระคองใจเอาไว้อย่างต่อเนือ่ง พยายามท�าต่อไปเรือ่ยๆ 

อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย อย่ารู้สึกเหนื่อยกับการประคองใจ ให้มี

สติเพราะวา่วนันีเ้รารกัษาสตเิอาไว้ พรุง่นี้สติจะรักษาเรา วนันีเ้รำ
รักษำสติ เรำสร้ำงสติไม่ ให้หลุด พรุ่งนีส้ติจะรักษำเรำไม่ ให้ทุกข์ 
เพราะฉะน้ันพยายามท�าไปเร่ือยๆ มีเพื่อนๆ เป็นก�าลังใจอยู่ 

เพื่อนๆ ก็เจริญสติฝึกสติไปพร้อมๆ กับพรด้วย ช่วยกันเป็นก�าลัง

ใจให้แก่กันและกัน

พรพยายามรกัษาใจให้มสีตเิอาไว้นะ ธรรมะของพระพทุธเจ้า

ก็มหีวัใจตรงนีเ้ท่านัน้แหละ รกัษาใจให้เป็นปกต ิเคยมพีระรปูหนึง่

ในสมยัพทุธกาลมากราบทลูพระพทุธเจ้าว่าอยากจะลาสกิขาเพราะ
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เพศบรรชิตนั้นมีระเบียบวินัยมากมายเหลือเกิน ท�าอย่างนั้นก ็

ไม่ได้ ท�าอย่างนีก้ไ็ม่ได้ เลยขอสกึดกีว่า พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่าถ้า

ให้ท่านท�าอย่างเดียวจะท�าได้ไหม พระรูปนั้นก็รับปากว่าจะท�า 

พระองค์จึงแนะให้รักษาใจให้เป็นปกติเอาไว้ ให้ท�าข้อเดียวพอ 

พระรปูนัน้กน็�าไปปฏบิตั ิพยายามระมดัระวงัรปูทีเ่หน็ทางตา เสยีง

ที่ได้ยินทางหู กลิ่นที่ได้รับทางจมูก สัมผัสที่ได้รับทางผิวหนัง 

ตลอดจนความคิดที่เกิดขึ้นในใจ แต่ก่อนท่านไม่ได้ระมัดระวังตัว 

จิตจึงหวั่นไหว ใจกระเพื่อมขึ้นลง แต่ตอนหลังก็พยายาม

ระมัดระวัง ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น เข้ามา ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ก็รับรู้เฉยๆ เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่น

ก็สักแต่ว่าได้กลิ่น ความนึกคิดเกิดขึ้นก็สักแต่ว่า มันเกิดขึ้น  

ไม่ต่อความยาวสาวความยืด ไม่ปรุงแต่งมัน ก็ด้วยการรักษาจิต

ให้เป็นปกติแบบนีแ้หละ ในทีสุ่ดท่านกบ็รรลุ

ธรรม เป็นพระอรหันต์

การรักษาใจให้เป็นปกติไม่ใช่

เป็นเร่ืองของพระสงฆ์หรือครูบา
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อาจารย์ ใครๆ ก็ท�าได้ ในยามนี้พรก็ยังท�าได้ พยายามรักษาใจให้

เป็นปกติ นึกถึงภาพใบบัว พอมีน�้าหยดลงมามันก็ไม่ติดใบบัว ได้

แต่กล้ิงอยูบ่นใบบวั ท�าอะไรใบบวัไม่ได้ ให้พยายามรกัษาจติอย่าง

นั้น รักษาจิตให้เป็นปกติอยู่เสมอ แล้วความเป็นปกติของจิตก็จะ

ช่วยคุ้มกันจิต ไม่ให้ความทุกข์เข้ามาแผ้วพาน เหมือนหยดน�้าที่

เข้าไปแผ้วพานใบบัวไม่ได้ อะไรที่มากระทบทางตาทางหู เช่น  

แสงมากไป เสียงดังไป หรือว่า มีสิ่งต้องกายที่หยาบกร้าน ท�าให้

เจ็บปวด ขอให้สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่าสัมผัส  

รวมทัง้เมือ่มคีวามนกึคดิ เกดิอารมณ์ปรุงแต่งต่างๆ ในใจ กสั็กแต่

ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ใจ อย่าพยายามผลักดันให้มันหายไป 

อย่าพยายามก�าจัดมัน เพียงแค่เราไม่เอาเฉยๆ เราห้ามไม่ให้

มันเกิดไม่ได้ ห้ามไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ ห้ามไม่ให้หงุดหงิดร�าคาญใจ

ไม่ได้ ห้ามไม่ให้ไม่กลัวไม่ได้ แต่ว่าอย่าไปยึดมัน ไม่เอา อย่าไป

เอามัน อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เอาทั้งสิ้น ไม่ผลักไส ไม่ปฏิเสธ ไม่ 

ยึดติด ถ้าเอาเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้น ถ้าเอาความทุกข์มาเป็นของ

เรา เอาความโกรธมาเป็นของเรา เราก็ทุกข์ มันเกิดขึ้นมาตาม
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ธรรมดา ตามเหตุปัจจัย ถ้าเราไปยึดเราก็เจ็บเราก็ปวดเท่านั้นเอง 

เหมอืนกบัหนามมนักม็ขีองมนัตามธรรมชาต ิเราเพียงแต่อยูห่่างๆ 

ไม่ไปเกี่ยว ไม่ไปข้องแวะมันก็มาทิ่มแทงเราไม่ได้ 

ความเจ็บความปวด ความบีบคั้นที่เกิดขึ้นกับกายและใจ เรา

ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ มันมาตามธรรมชาติ แต่ว่าสิ่งที่เราท�าได้คือ

รับรู้เฉยๆ รู้สึกเป็นกลางกับมัน ไม่ผลักไสต่อต้านหรือยึดติดถือ

มัน่ เมือ่ท�าอย่างน้ีมนักม็าครอบง�าจติใจของเราไม่ได้ ตอนนีเ้ราไม่

สามารถจะห้ามอะไรได้เลยสักอย่าง ความปวดเอย ความเจ็บเอย 

ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจเราห้ามไม่ให้เกิดขึ้นอะไรไม่ได้เลย

สักอย่าง แต่ว่าเรายังมีสิ่งหนึ่งที่เราท�าได้คือ การรักษาใจให้เป็น

ปกติเอาไว้ ไม่ยึดติด ไม่มีอุปาทาน อันนี้แหละคือสิ่งส�าคัญที่สุด

ส�าหรับพรตอนนี้ อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยินร้าย ไม่ยินดี ไม่ผลักไส ไม่

ยึดติดคลอเคลียกับมัน ทรงใจให้เป็นปกติเป็นกลางๆ เป็นเพียง

แค่ผู้ดู ผู้เห็น รับรู้อยู่ เหมือนกับอยู่บนภูเขา มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่

อยู่เบื้องล่าง อะไรก็ตามที่อยู ่เบื้องล่างมันก็ท�าอะไรเราไม่ได้ 

เหมือนเราอยู่ในห้องกระจกเห็นสิ่งต่างๆ มากมายที่อยู่ข้างนอก 
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บางครั้งก็มีสิ่งท่ีน่ากลัว สิ่งที่ไม่น่าดู แต่มันก็ท�าอะไรเราไม่ได้ 

เพราะเราอยู่ในห้องที่มีกระจก เพราะเราเป็นแค่ ผู้ดู ผู้เห็น ไม่ใช่

เข้าไปคลุกเคล้าคลอเคลียหรือผลักไสไล่ส่ง

ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวลอีกแล้ว ไม่ว่าแม่หรือ

ครอบครัว พรได้ท�าอย่างดีที่สุดแล้ว วางได้เลย มาถึงตอนนี้แล้ว

มีแต่จะต้องเดินไปข้างหน้า ข้างหน้าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะ อย่า

ไปกลัว อย่าไปกังวลกับข้างหน้า เพราะว่าทุกอย่างมันมาจากใจ

เราทั้งนั้นแหละ ยิ่งพรได้ท�าความดีมาตลอด ทุกอย่างจะราบรื่น 

อาจจะมีแสงสว่างให้เห็น ก็อย่าไปวิตกกับแสงนั้น เพราะมันมา

จากจิตใจของเราเอง อาจจะมีนิมิตที่ดูน่ากลัว แต่มันก็ไม่ใช่อะไร 

แค่สิ่งปรุงแต่งจากใจ ถ้าหากว่าพรตั้งสติเอาไว้ให้ดีๆ นิมิตเหล่านี้

ก็ท�าอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัว ไม่มีอะไรให้น่าตกใจ  

มีแต่การครองสติเอาไว้ ยิ่งได้ท�าความดีมา สร้างกุศลมา กุศลนั่น

แหละกจ็ะเป็นสมบติัติดตามเราไป คนเราเวลาจะจากโลกนีไ้ปเอา

อะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่าง แต่สิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศล เพราะ

ฉะนั้นให้มั่นใจในบุญกุศลที่ท�ามา บุญกุศลนี่แหละจะช่วยรักษา
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ปกป้องให้พรสามารถผ่านสิ่งต่างๆ ไปได้ด้วยดี 

ให้พรภมูใิจและมัน่ใจในชวีติทีผ่่านมา ไม่มอีะไรทีต้่องรูสึ้กผดิ

หรือว่ารูส้ึกไม่สบายใจ เป็นชีวิตทีพ่รมั่นใจและภมูิใจได้ เมื่อมั่นใจ

และภมูใิจอย่างนีแ้ล้วกไ็ม่ต้องกลวัว่า อะไรจะเกดิขึน้ข้างหน้า อย่าง

มากก็เป็นแค่การเปลี่ยนสภาพ หรือเปลี่ยนบ้านเท่านั้นเอง มัน

ไม่มีอะไรที่น่ากลัว แต่หากมีความกลัวเกิดขึ้นก็อย่าไปผลักไสมัน 

อย่าไปพยายามก�าจัดมัน ให้ยอมรับตามที่เป็นจริงว่า ความกลัว

เกิดขึน้ ความวติกเกดิขึน้ ถ้ายิง่ไปพยายามก�าจดัมนักย็ิง่ทกุข์ แต่

ถ้ายอมรับตามที่เป็นจริง ความกลัวความวิตกกังวลก็จะทนอยู่ 

ไม่ได้ เมื่อใดที่เราเห็น เรารู้ มันก็อยู่ไม่ได้ อย่างที่เราเคยเล่าให้

พรฟังว่า เวลามารมาล่อหลอกพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก เพียง

แต่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบอกว่า นี่แหน่ะ

มารเรารู้จักเจ้านะ แค่นี้แหละมารก็ทนอยู ่

ไม่ได้ ต้องหนีไปเอง การรู้เห็นหรือรู้จักนี้

มนัมนัมพีลงัมาก เพราะฉะนัน้เมือ่มคีวาม

กลวัเกดิขึน้ ความวติกกงัวลเกดิข้ึน พรไม่
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ต้องไปท�าอะไรมัน และก็อย่าหงุดหงดิผิดหวงักบัตวัเองว่า อตุส่าห์

ปฏิบตัธิรรมมาต้ังนานท�าไมถึงยงักลวัยงักงัวลอยู ่มนัเป็นธรรมดา 

เพียงแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้น และไม่เข้าไปในความกลัว ไม่เข้าไปใน

ความกังวล มันก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าเรารู้จักมัน มันทนต่อการ

รู้จักหรือการเห็นไม่ได้ ยิ่งพรมีความมั่นใจภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาก็

จะไม่มีอะไรจะต้องกลัว พรเป็นศิษย์มีครู ก็ยิ่งไม่มีอะไรต้องกลัว 

ศิษย์มีครู ครูของเราคือใคร คือ พระพุทธเจ้า เรามีอาจารย์ที่

ประเสริฐยิ่งจึงไม่มีอะไรต้องกลัว 

พระพทุธเจ้าทรงแนะน�าภกิษทุัง้หลายว่า ถ้ากลัวเมือ่ไหร่ขอให้

นึกถึงพระองค์ กลัวเมื่อไหร่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้านึกไม่ออกก็

ให้นึกถึงพระธรรมก็จะหายกลัว นึกไม่ออกก็นึกถึงพระสงฆ์ หรือ

พระอริยสงฆ์ที่พรเคารพนับถือ ความกลัวก็จะหายไป สิ่งเหล่านี้

มนัไม่สามารถทนทานต่ออานภุาพของพระพทุธเจ้าได้ ไม่สามารถ

ทนทานต่ออานุภาพของพระธรรมได้ ไม่สามารถทนทานต่อ

อานุภาพของพระสงฆ์ได้  พรเป็นศิษย์มีครูอยู่แล้วจงภูมิใจ มั่นใจ

ตรงนี้ ไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้น องค์ก่อนๆ ในกัลป์นี้
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เมื่อระลึกถึงก็จะช่วยได้เช่นกัน แม้แต่พระโพธิสัตว์ที่พรเคารพ

นับถือ เมื่อระลึกนึกถึงความกลัวหรือความวิตกกังวลก็จะหนีไป

เพราะมนัเกดิขึน้มาจากความหลง ให้ระลกึไว้ว่า อาการเหล่านีม้นั

เกดิจากความหลงทีเ่กดิขึน้ พรกม็คีวามรูค้วามเข้าใจดอียูแ่ล้วเรือ่ง

ความหลงว่ามันมาอย่างไร เพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวล อย่ากลัว 

หรือถ้ากลัวกย็อมรบัตามทีเ่ป็นจรงิ และอาศยัพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งก็จะช่วยได้ พยายามมั่นใจในเส้นทางที่เดินที่

ยืนอยู่ แล้วพรจะไปดี 
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ฉลาดท�าบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 60 บาท

ฉลาดท�าใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ 

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๙๙ บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๗๕ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 1 

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๑๒0 บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 2

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๙๙ บาท

หนงัสอืเครอืข่ายพทุธิกาที่น่าสนใจ
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เหนือความตาย

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๑๒0 บาท

บทเรียนจากผู้จากไป

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และอโนทัย เจียรสถาวงศ์ 

บรรณาธิการ 

ราคา ๑00 บาท

สุขสุดท้ายที่ปลายทาง 

กรรณจริยา สุขรุ่ง เรียบเรียง 

ราคา ๑๙0 บาท

ระลึกถึงความตายสบายนัก

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๔0 บาท

 ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๕๕ บาท

ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๘0 บาท
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ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ 

พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 

ราคา ๗0 บาท

คู่มือสวดมนต์ ฉบับสวนโมกขพลาราม 

จัดท�าโดยเครือข่ายพุทธิกา 

ราคา ๓๕ บาท

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์ 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๕๙ บาท

ธรรมะส�าหรับผู้ป่วย

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๑00 บาท

รักษาใจให้ไกลทุกข์  

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๒0 บาท

ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง 

ราคาแผ่นละ ๕0 บาท

น�า้ใส ใจเย็น  

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๗๙ บาท
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ซีดี MP3 เผชิญความตายอย่างสงบชุด ๑ (๑ ชุด มี 6 แผ่น) 

ราคาแผ่นละ ๕0 บาท ชุดละ ๓00  บาท

๓0 วิธีท�าบุญ, สอนลูกท�าบุญ, ฉลาดท�าใจ, การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธี 

แบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา, ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ, สุขสวนกระแส,  

ความสุขที่ปลายจมูก, ใส่บาตรให้ได้บุญ, ความสุขที่แท้, พรวันใหม่ ชีวิตใหม่,  

คู่มือพระภิกษุ เพื่อการเยี่ยมพระอาพาธและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ ๑0 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
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เครอืข่ายพทุธิกา

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง 

หรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ�ากัดอยู่กับ

พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น

ความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีพ่ระพทุธศาสนาประสบภาวะวกิฤต จึงควรทีช่าว

พทุธทุกคนจะร่วมมอืกนัอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถเพือ่ฟ้ืนฟพูระพทุธ

ศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทยรวมทั้งยัง

ประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตนุี ้“เครอืข่ายพทุธกิา” จงึเกดิขึน้ เพือ่เป็นจดุเริม่ต้นของการ

มีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนส�าหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้

มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๙ องค์กร ได้แก่ 

มลูนธิโิกมลคมีทอง มลูนิธิเดก็ มูลนิธิพทุธธรรม มูลนธิสิขุภาพไทย มลูนธิ ิ

สานแสงอรณุ มลูนธิสิายใยแผ่นดิน เสมสกิขาลัย มลูนธิเิมตตาธรรมรกัษ์ 

และกลุ่มเสขิยธรรม
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ธรรมะข้างเตียง
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยระยะสุดทำ้ย

พระไพศำล วิสำโล
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