คณะศิษย์จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
เนื่องในวาระครบรอบวันอุปสมบท ๔๖ พรรษา
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒
 ๕๖๔
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คนๆ หนึ่งเห็นอะไรถึงเข้ามาบวช
และเมื่อเข้ามาบวชแล้ว
ต้องการอะไรจากการเป็นนักบวช

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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สารบัญ

๗

อภิชาโตภิกขุ

๒๗

๗๗

๔๗

๘๕

๖๙

๙๙

กุญแจออกจากไตรภพ

สร้างสรณะที่พึ่งทางใจ

บวชเพื่อดับความทุกข์

วิธีสร้างความสุขที่แท้จริง

ทางแห่งธรรม

แนวทางพาด�ำเนิน

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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อย่างเราเมือ่ ก่อนก็เคยมีความสุขกับการดูหนัง ฟังเพลง
ไปเทีย่ ว แต่ในใจลึกๆ ก็ยงั มีอกี อย่างหนึง่ ทีอ่ ยากจะได้
คือความไม่วนุ่ วายใจ ความสบายใจ ไม่ตอ้ งคอยหาเงิน
หาทองมาบ�ำรุงบ�ำเรอ โชคดีได้หนังสือธรรมะมาอ่าน
ได้ยินได้ฟังเรื่องภาวนา พอเริ่มภาวนาดูก็ไปได้เรื่อยๆ
เพราะอาจจะมีพื้นเก่าอยู่แล้ว จิตใจเรียกร้องอยู่แล้ว
พอได้ก็เหมือนกับมาประสานกันมาเชื่อมกัน มันก็ไป
ของมัน พอเริม่ ภาวนาแล้ว เรือ่ งเทีย่ วเรือ่ งอะไรก็ไม่ได้
สนใจ มีแต่คิดจะหาที่สงบเงียบไปนั่งภาวนาให้มากๆ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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อภิชาโตภิกขุ
ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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จังหวะของชีวิตมันก็พาไป
ตอนนั้นไม่มีภาระทางด้านอื่นก็เลยสะดวก
พอเจอธรรมะ พอได้นั่งปฏิบัติก็ติดใจ
มันก็ไปตามเรื่องของมัน
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ส�ำหรับเรานี้ มันมี ๒ ตอนในชีวติ ของเรา การเห็น
สัจธรรมตอนแรกก็ตอนทีม่ พี ชี่ ายของเพือ่ นเขาตาย เราไป
งานศพเขา เขาเป็นพิธกี รรมของชาวคริสต์ เขาจะเปิดให้
คนไปคารวะศพ พอเปิดแล้ว จิตมันก็นกึ ขึน้ มาว่า ต่อไป
ทุกคนก็เป็นอย่างนีเ้ อง ต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่วา่ ใคร
ก็ตาม คนที่เรารัก พ่อ แม่ ตัวเรา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ
คนทีเ่ รารูจ้ กั ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งไปสูค่ วามตาย นีเ่ ป็นการเห็น
ธรรมครัง้ แรก แต่มนั ก็ไม่ได้เอามาคิดให้หนักอกหนักใจ
หรืออะไร มันรับทราบและก็พจิ ารณาไปเรือ่ ยๆ เกีย่ วกับ
ความตาย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆ คน มันก็เป็นการ
เจริ ญ ปั ญ ญาไปในตั ว ให้ เ ตรี ย มตั ว เตรี ย มใจในทาง
ความคิดว่าจะต้องมีความตาย ย่าเราก็ตอ้ งตาย พ่อแม่เรา
ก็ต้องตาย ตัวเราก็ต้องตาย
ต่อมาเราก็ด�ำเนินชีวิตของเราตามปกติเพราะยัง
เป็นเด็ก มีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนไป พอเรียนจบที่
เซเว่นเดย์แล้ว เราก็ไปต่อปริญญาทีเ่ มืองนอก พอกลับมา
มันก็มีเวลาว่าง ก็เลยได้อ่านหนังสือเยอะเพราะเป็น
คนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ช่วงนั้นจะอ่านหนังสือของ
Hermann Hesse (เฮอร์มานน์ เฮสเส) ซึง่ เขียนเกีย่ วกับ
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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เรือ่ งจิต เรือ่ งกาย ท�ำนองเกีย่ วกับชีวติ และพอได้มาอ่าน
เรื่อง Siddhartha (สิทธารถะ) ก็รู้สึกสนใจเรื่องชีวิตใน
อีกรูปแบบหนึ่ง คือชีวิตแบบนักบวช แล้วจังหวะพอดี
ได้คุยกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เขามีหนังสือธรรมะที่
ได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
หนังสือแจกฟรีเล่มเล็กๆ เขาให้เอามาอ่านเล่มหนึ่ง
เกี่ยวกับอนิจจัง เนื้อหาในหนังสือจะเป็นค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทีท่ รงแสดงไว้เกีย่ วกับ สังขารา อนิจจา แล้วก็
มีเอาความเห็นของนักปราชญ์ชาวตะวันตกเกี่ยวกับ
ปรั ช ญามาเปรี ย บเที ย บกั บ ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
แต่คำ� สอนของพระพุทธเจ้านีร้ สู้ กึ ว่าเหนือกว่าตรงทีส่ อน
วิธใี ห้หลุดพ้นจากความทุกข์ทเี่ กิดจากความไม่เทีย่ งนีไ้ ด้
มันก็เลยท�ำให้สนใจว่า อ๋อ มีวธิ ที เี่ ราจะไม่ตอ้ งทุกข์ดว้ ย
เพราะธรรมดาเราจะทุกข์กับเรื่องอนิจจา เมื่ออ่านแล้ว
ก็ชอบ ก็เลยเขียนจดหมายไปขอหนังสือมาเพิม่ ทีน่ นั่ เขา
จะมีทั้งหนังสือแจกและหนังสือขาย
อ่านหนังสือไปอยูส่ กั ๒-๓ เดือน วันหนึง่ ก็เอะใจ
ว่า เมื่อไรจะนั่งสักที ก็เลยลองนั่งดู พอนั่งอานาปานสติ
นัง่ หลับตาดูลมหายใจเข้า หายใจออก นัง่ ไปสักพักมันก็
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รู้สึกเบา เย็น สบาย ก็เลยมีความสนใจที่อยากจะมานั่ง
มากขึน้ ๆ แต่นงั่ ไปทุกครัง้ ก็ไปเจอความเจ็บ มีอยูค่ รัง้ หนึง่
ไม่ยอมหยุด ถึงจะเจ็บก็จะไม่หยุด ก็คดิ ว่ามันเป็นอนิจจา
ความเจ็บมันก็อนิจจา ท่องอนิจจาไป ไม่นานจิตมันก็หลุด
จากความเจ็บไป มันเข้าสูค่ วามสงบ แล้วก็รสู้ กึ ว่ามันเย็น
สบาย รูส้ กึ แปลกทีเ่ มือ่ กีย้ งั เจ็บ เห็นความเจ็บ แต่พอเรา
บังคับให้มนั ท่องอนิจจาๆ พอมันไม่หนี มันยอมรับเข้าไป
สงบปั๊บ ความเจ็บมันก็หายไปเลย จิตก็สงบเย็นสบาย
พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลย อ๋อ จิตดวงนีม้ นั เปลีย่ นแปลง
ได้ขนาดนี้
ตอนนั้น มัน ก็เ ลยเห็น ความมหัศจรรย์ ของการ
ปฏิบัติ มีแต่ความอยากที่จะปฏิบัติมากขึ้นๆ ตอนนั้นก็
ก�ำลังท�ำงานอยู่ ก็เลยคิดว่าจะต้องลาออกจากงาน ไม่คดิ
ว่าจะไปบวชหรืออะไรนะ แต่คดิ ว่าท�ำงานแล้วมันวุน่ วาย
ปัญหาเยอะแยะไปหมด เจ้านายก็คอยกดดัน เราก็ต้อง
ไปกดดันกับลูกน้องอีกที เราอยูต่ รงกลาง แล้วผลตอบแทน
ทีไ่ ด้คอื เงินเดือนไม่กสี่ ตางค์ ไม่คมุ้ ค่าอาชีพของเรา ก็เลย
ตัดสินใจออกจากงานดีกว่า ตอนนัน้ มีเงินเก็บอยู่ ๖-๗ พัน
สมัยนัน้ ของมันถูก ก๋วยเตีย๋ วชามละ ๒ บาท ก็คดิ ว่าเราอยู่
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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แบบประหยัดๆ เราก็นา่ จะอยูไ่ ด้ประมาณปีหนึง่ ไม่ตอ้ ง
ท�ำงาน เอาเวลามานั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะดีกว่า
พอออกจากงานแล้ว เราก็เก็บตัวอยู่บ้าน ไม่ได้
ไปไหนแล้ว มีแต่เจริญสติปฏั ฐาน เจริญสติตงั้ แต่ตนื่ จน
หลับ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ถือศีล ๘ รับประทานอาหาร
วันละมือ้ อยูค่ นเดียว ภาวนาอย่างเดียว กับอ่านหนังสือ
ธรรมะเป็นหลัก หรือบางทีก็ออกไปกินข้างนอกบ้าง
แต่ส่วนใหญ่ก็บังคับให้อยู่ในบ้าน ไม่ให้ออกไปหา
ความสุขเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนไปหาความสุขทางรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วมันเป็นทุกข์ เพราะมัน
ไม่เทีย่ ง ก็เห็นชัดอยูแ่ ล้ว เวลาไปเทีย่ วก็สนุก แต่พอกลับมา
มันก็อบั เฉา มันก็เป็นอย่างนี้ วัฏจักรวนไปเวียนมา ก็เลย
มาหาความสุขจากการท�ำสมาธิดีกว่า ก็เลยบังคับตัวเอง
บางครั้งมันไม่เกิดความอยากมันก็สบาย แต่ช่วงไหน
ที่เกิดความอยาก ช่วงไหนที่เราเผลอสติ เราก็เครียด
ทรมานใจ เวลาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ปฏิเสธเขาไป
แต่ในใจนี่ร้อง โอ้ย รู้สึกเสียดาย แต่ก็รู้ว่าเวลาออกไป
เที่ยวทีไรจะเป็นการเดินถอยหลัง เวลากลับมาภาวนา
เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ จิตเหมือนกับว่าเสื่อมลงไป
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ถ้าได้ภาวนาอย่างต่อเนื่อง มันจะง่ายกว่าการไปเที่ยว
กลับมาแล้วมาเริม่ ต้นใหม่ เหมือนกับลงจากชัน้ ๒ มาอยู่
ชัน้ ๑ ต้องเดินขึน้ มาชั้น ๒ ใหม่ ก็เลยพยายามต่อสู้กับ
ความรู้สึกที่อยากจะออกไปด้วยการภาวนา
พอปฏิบตั ไิ ปได้ปหี นึง่ เงินทีเ่ ก็บไว้กใ็ กล้หมด ก็เลย
ต้องตัดสินใจว่าจะท�ำอะไรต่อไป มันก็มี ๒ ทางเลือก
คือต้องกลับไปท�ำงานเพือ่ จะได้มเี งินใช้ แต่มนั ก็จะไม่ได้
ปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะต้องไปท�ำงาน หรือถ้าอยากจะ
ปฏิบัติเต็มที่เหมือนอย่างที่ท�ำอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปบวช
ซึง่ ในตอนนัน้ ก็คดิ ว่าน่าจะบวชได้นะ เพราะชีวติ พระทีไ่ ด้
ศึกษาดูก็เป็นแบบนี้ การปฏิบัติของพระก็ไม่มีอะไร
ยากเย็น ก็แค่บณ
ิ ฑบาตกับปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ เอง ก็เลย
ตัดสินใจว่าจะบวช
ตอนนัน้ ก็หาวัดทีม่ กี ารปฏิบตั ิ แต่สว่ นใหญ่วดั แถว
บ้านก็จะเป็นวัดแบบที่เราเห็นๆ กัน คือมีเมรุ มีงานศพ
มีงานบวช มีงานกุศล งานกิจนิมนต์อะไรต่างๆ เราก็กลัว
ว่าถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นจะไม่ได้ภาวนา แต่เราก็โชคดีได้
ไปคุยกับพระทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น ท่านก็แนะน�ำว่ามีพระปฏิบตั ิ
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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อยูท่ างภาคอีสาน แนะน�ำให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทีว่ ดั บวรฯ เราก็เลยไปบวชทีว่ ดั บวรฯ ได้รจู้ กั กับ
พระฝรัง่ ทีไ่ ปวัดป่าบ้านตาด ท่านบอกว่าถ้าอยากจะไปอยู่
ที่วัดป่าบ้านตาดก็ให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตผ่าน
ท่านปัญญา แล้วท่านปัญญาจะไปขออนุญาตกับหลวงตา
อีกทีหนึง่ ก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านปัญญา ท่านปัญญา
ก็ขออนุญาตหลวงตา ท่านก็อนุญาตให้ขนึ้ ไปได้ แต่ทา่ น
ก็ไม่ได้รับให้อยู่เลย ท่านบอกว่าไปได้ แต่ให้อยู่แบบ
ชั่วคราว
พอขึ้นไปที่วัดป่าบ้านตาด เราก็ปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของวัด เขาท�ำอะไรก็หัดท�ำตามเขาทุกอย่าง
จนกระทั่งประมาณเดือนก่อนเข้าพรรษา เป็นช่วงที่
หลวงตาจะเลือกให้พระรูปไหนอยูจ่ ำ� พรรษาบ้าง หลังจาก
ท่านเทศน์อบรมเสร็จ ท่านก็พดู ว่า “ท่านองค์นนั้ ทีม่ าจาก
วัดบวรฯ จะอยู่ก็อยู่ได้นะ” เราก็เลยได้อยู่ต่อ
เราอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาดตัง้ แต่พรรษาที่ ๑-๙ พรรษา
ที่ ๑๐ อยูท่ วี่ ดั โพธิสมั พันธ์ ในเมืองพัทยา และพรรษาที่ ๑๑
ถึงปัจจุบัน ก็อยู่ที่วัดญาณฯ นี้มาตลอด
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หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตามาเยี่ยมพระอาจารย์สุชาติ
บนเขาชีโอน วัดญาณสังวรารามฯ

จังหวะของชีวิตมันก็พาไป ตอนนั้นไม่มีภาระทาง
ด้านอื่นก็เลยสะดวก พอเจอธรรมะ พอได้นั่งปฏิบัติก็
ติดใจ มันก็ไปตามเรื่องของมัน ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะมี
ปัญหา จะต้องทิง้ ใครไป ตอนนัน้ ก็ยงั โสด ไม่มภี าระอะไร
กับใคร พ่อแม่กไ็ ม่เดือดร้อนอะไร ไปโดยไม่ได้วางแผน
มาก่อน ชีวติ ก็ไปตามขัน้ ของมัน แล้วก็ไม่ได้คดิ ว่าจะบวช
นานเท่าไร เป็นคนทีไ่ ม่ยดึ ติดกับอะไรมากจนเกินไป ไม่ได้
ตัง้ เป้าไว้วา่ จะต้องเป็นอย่างนัน้ จะต้องเป็นอย่างนี้ จะต้อง
ให้ได้อย่างนัน้ จะต้องให้ได้อย่างนี้ ท�ำไปก็แล้วกัน จะได้
มากน้อยเพียงไรก็ประเมินผลไปเรือ่ ยๆ แล้วก็พจิ ารณาดู
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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ว่าควรจะท�ำอย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไป ถ้าไปทางนี้
จะมีอปุ สรรคอะไรบ้าง จะต้องท�ำอย่างไรบ้าง ก็แก้ไขไป
ศึกษาไป
ตอนไปอยู่บ้านตาดก็ไม่คิดว่าจะได้อยู่หรือไม่
จะอยูน่ านไม่นาน ก็ไม่ได้คดิ เพียงแต่ขอให้ได้ไปก็แล้วกัน
ตอนนัน้ อยากจะได้ทภี่ าวนาเท่านัน้ เอง อยากจะได้ทสี่ งบ
ตอนนั้ น ยั ง ไม่ รู ้ ว ่ า มี ค รู บ าอาจารย์ ร ะดั บ ไหนอยู ่ ใ น
ประเทศไทย เพราะไม่เคยอ่านหนังสือของทางสายปฏิบตั ิ
หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ อ ่ า นส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น พวกที่ คั ด มาจาก
พระไตรปิฏก ก็เลยจะรู้แต่เรื่องพระในอดีต แต่พระใน
นักบวช ï ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
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พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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ปัจจุบันจะไม่รู้ แต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าจิตของเราต้องการ
สถานที่ท่ีสงบสงัด สถานที่ที่สามารถบ�ำเพ็ญภาวนาได้
และตอนนั้นจะอยู่เป็นฆราวาสต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะ
เงินหมด เงินทีเ่ ก็บมาจากการท�ำงานมันหมดแล้ว ถ้าจะ
อยู่แบบฆราวาสก็ต้องไปหางานท�ำอีก ถ้าไปหางานมันก็
ไม่มเี วลาภาวนาใช่ไหม วันหนึง่ ไปท�ำงานก็ ๘ ชัว่ โมงแล้ว
กลับมาบ้านก็เหนือ่ ย ไม่มที างทีจ่ ะภาวนาได้ทงั้ วันทัง้ คืน
แต่ถา้ ไม่ได้ทำ� งาน มันภาวนาได้ทงั้ วันจนถึงเวลานอนเลย
ก็เลยบวชดีกว่า
พอบวชแล้วมีโอกาสได้ภาวนาจริงๆ แต่ต้องหา
สถานที่ภาวนา อย่าไปเจอวัดที่ต้องท�ำงานอย่างอื่นเลย
ขอแค่นี้ อย่าไปเจอวัดทีต่ อ้ งสวด หรือไปสอนไปสัง่ ไปท�ำ
อะไรทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งภาวนาเลย เพราะเท่าทีไ่ ด้ศกึ ษาในพระ
ไตรปิฏก ก็ไม่เห็นมีงานอย่างที่ท�ำกันในสมัยปัจจุบันนี้
หรอก ในสมัยพุทธกาลพอออกบวชแล้ว พระพุทธเจ้าก็
ทรงสอนให้ไปอยูต่ ามป่าตามเขา ไปภาวนากัน แต่สมัยนี้
บวชแล้วต้องไปท�ำโน่นท�ำนี่ ไปสวดศพ ไปงานบุญ
ไปงานอะไรเต็มไปหมด ซึ่งไม่ใช่เป็นงานของพระเลย
เพราะเหตุนี้เองจึงต้องหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติ ïïï
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พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

19
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“นักบวช”
ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี
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เส้นทางชีวิตของมนุษย์มีอยู่ ๒ เส้นทางด้วยกัน คือ
๑. ทางโลก ๒. ทางธรรม
ทางโลก ก็คือทางแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ
ทางแห่งความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ทางที่น�ำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ
ทางธรรม ก็คือทางสู่การออกจากการเวียนว่าย
ตายเกิด ออกจากไตรภพ ผู้ที่พบทางธรรมแล้ว
จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ
ไม่ต้องมาเกิดในกามภพ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ไม่มีใครเกิดมาแล้วไปบวชเป็นพระได้
น้อยคน มีบ้างแต่น้อยมาก
คนบางคนบารมีมาก
ชาติก่อนเคยบวชเคยปฏิบัติมาแล้ว
เมื่ออดีตไม่เคยมีเชื้อเก่ามาก่อน
เราก็ต้องสร้างเชื้อใหม่ในปัจจุบันนี้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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ถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวจริงๆ
แล้วก็ออกไปเลย
ไปปฏิบัติธรรมดีกว่า ถ้ายังท�ำงานอยู่
มันก็ต้องเจอคนอย่างนี้นะ คนในโลกนี้ส่วนใหญ่
ก็จะเป็นคนที่มีกิเลสตัณหา คนรักษาศีลน้อย
มีคนท�ำบาปกันเยอะ ท่านบอกว่า
คนดีเหมือนเขาวัว คนไม่ดีเหมือนขนวัว
วัวตัวหนึ่งมีเขาแค่ ๒ อัน เท่านั้น
แต่ขนนี่นับไม่ถ้วนเลย ในโลกนี้ก็แบบนี้
โลกนี้มีเขาวัวน้อย มีแต่ขนวัวทั้งนั้นแหละ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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กุญแจออกจากไตรภพ
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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ไม่มีศาสนาไหนสอนอริยสัจ ๔ ที่เป็นระดับปัญญา
ที่จะพาให้ดวงวิญญาณนี้ออกจากไตรภพ
ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
มีศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาพุทธ
ถ้าจะว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่เลิศที่สุดก็ไม่ผิด
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พวกเราเป็นนักเดินทางกัน ตอนนี้เราเดินทาง
ระหว่าง ๓ ภพนี้ กามภพบ้าง รูปภพบ้าง อรูปภพบ้าง
ขึน้ ๆ ลงๆ ไปๆ มาๆ เพราะวิธกี ารด�ำเนินชีวติ ของพวกเรา
การหาความสุขของพวกเรานีแ่ หละ เป็นเหตุทพี่ าให้เรามา
ท่องเที่ยวกันในไตรภพโดยไม่รู้สึกตัว
พระพุทธเจ้าก็เคยทรงท่องเที่ยวอยู่ในไตรภพมา
นานแสนนาน จนถึงกับมีความเบือ่ ขึน้ มา หรือเกิดความ
กลัวในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงอยากจะพ้นจากสภาพของ
การเป็นนักท่องเทีย่ วในไตรภพ ในการเวียนว่ายตายเกิด
ในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงได้ทรงศึกษาหาวิธีว่าจะท�ำ
อย่างไรทีจ่ ะท�ำให้ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ตอ้ ง
มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็เลยสละราชสมบัติแล้ว
ก็ไปบวช เพราะเชือ่ ว่าวิธบี วชนีเ้ ป็นวิธที จี่ ะสามารถศึกษา
เรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ ศึกษาเรื่องวิธีหยุดการ
เกิด แก่ เจ็บ ตายได้ ในทีส่ ดุ ก็ทรงค้นพบค�ำตอบในพระ
อริยสัจ ๔ ทีแ่ สดงเหตุทพี่ าให้มาเกิด แก่ เจ็บ ตายกัน และ
แสดงเหตุที่จะตัดภพตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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นีแ่ หละคือพระพุทธเจ้า คนทีไ่ ด้คน้ พบพระอริยสัจ ๔
กุญแจทีจ่ ะเปิดประตูให้เราออกจากไตรภพได้ ออกจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ คือพระอริยสัจ ๔ ไม่มศี าสดาใด
ในโลกนีข้ องศาสนาไหนทีร่ พู้ ระอริยสัจ ๔ มีพระพุทธเจ้า
เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่รู้จักพระอริยสัจ ๔
ในโลกเรานี้มีศาสนาหลักอยู่ประมาณ ๖ ศาสนา
ด้วยกัน คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาขงจื๊อ
ของจีน ศาสนาของยิว แล้วก็ศาสนาเต๋าของจีน ไปศึกษา
ศาสนาไหน ไม่มศี าสนาใดสอนอริยสัจ ๔ ก็แสดงว่าพวกนี้
ยังไม่รู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไปนับถือ
ศาสนาเหล่านั้น ก็ยังจะถูกสอนให้ติดอยู่ในไตรภพอยู่
ทุกศาสนาสอนเหมือนกันในระดับโลกิยธรรม คือ
ระดับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ สอนให้ไปเกิดในสุคติกัน
ทุกศาสนาสอนให้ทำ� บุญ สอนให้รกั ษาศีล แล้วสอนให้นงั่
สมาธิกนั แต่ไม่มศี าสนาไหนสอนอริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็นระดับ
ปัญญา ทีจ่ ะพาให้ดวงวิญญาณนีอ้ อกจากไตรภพ ออกจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ มีศาสนาเดียวเท่านัน้ คือศาสนา
พุทธ ถ้าจะว่าศาสนาพุทธนีเ้ ป็นศาสนาทีเ่ ลิศทีส่ ดุ ก็ไม่ผดิ
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ถ้าเป็นยานอวกาศก็เป็นยานชนิดเดียวที่จะพาให้มนุษย์
ออกจากโลกนี้ไปได้ ยานอย่างอื่นนี้บินแค่รอบโลกได้
ศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนศาสนาทีจ่ ะส่งดวงวิญญาณของ
พวกเรานี้ให้ออกจากแรงดึงดูดของไตรภพ ของรูปภพ
ของอรูปภพ ของกามภพ มีศาสนาพุทธนี้เท่านั้นที่เป็น
ยานอวกาศ เราจึงมีคำ� ว่า ยาน เป็นนิกายของศาสนาพุทธ
มีมหายาน มีหีนยาน
เดิมทีมียานเดียว คือสมัยที่พระพุทธเจ้าสอนนี้
พระทุ ก รู ป ก็ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนทุ ก
ประการ แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสียชีวิตไปแล้ว
พระที่อยู่ก็เริ่มมีความคิดที่แตกแยกในเรื่องของการ
รั ก ษาศี ล พระบางรู ป คิ ด ว่ า ไม่ ต ้ อ งบิ ณ ฑบาตก็ ไ ด้
เพราะพวกนี้ไปเผยแผ่ธรรมในประเทศที่หนาว ที่ไม่มี
ธรรมเนียมใส่บาตร เช่น ไปที่ทิเบต ไปที่เมืองจีน ญี่ปุ่น
เกาหลี พวกนีเ้ ขาเลยเปลีย่ นชือ่ เขาเป็น “มหายาน” เพราะ
เขาเปลี่ยนความเชื่อจากการที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ใน
ภพนีช้ าตินมี้ าเป็นการสร้างบารมีแทน ยังไม่ตอ้ งการทีจ่ ะ
พ้นทุกข์ในชาตินี้ อยากจะมาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ก่อน
ด้วยการมาท�ำคุณท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น เสียสละท�ำ
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ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น พวกนี้เขาก็เลยถือว่าเขาเป็น
มหายาน เป็นยานที่ใหญ่ เพราะว่าจะพาให้คนหลุดออก
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจ�ำนวนมากกว่าพวกที่
ท�ำประโยชน์ของตนก่อน คือบรรลุธรรม ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่
ให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก่อน
พวกนี้เขาเลยเรียกเป็น “หีนยาน” คือยานขนาดเล็ก
ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถบัสกับรถมอเตอร์ไซด์
พวกรถบัสนี้บรรทุกคนออกจากไตรภพได้เยอะกว่า
พวกทีข่ มี่ อเตอร์ไซด์ทบี่ รรทุกใครไปไม่ได้ ไปได้คนเดียว
เขาเลยเรียกว่า หีนยาน
แต่ความจริงนีเ่ ป็นความเข้าใจผิด เพราะว่าในเมือ่
เขายังไม่สามารถสร้างยานพาให้เขาออกจากไตรภพได้
แล้วเขาจะบรรทุกคนให้ออกจากไตรภพได้อย่างไร ต่อให้
สร้างยานขนาดไหนก็ตาม แต่ยานอวกาศที่เขาสร้างยัง
ไม่สามารถออกจากการดึงดูดของโลกนีไ้ ด้ เช่น ไปสร้าง
แอร์บสั ๓๘๐ บรรทุกคนได้ตงั้ ๕๐๐ คนต่อล�ำ แต่ไม่สามารถ
ออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ แต่พวกที่สร้างจรวด
ส่ ง นั ก บิ น อวกาศออกจากโลกไปได้ทีล ะสองสามคน
เขาก็เลยเรียกพวกนีว้ า่ เป็นหีนยาน ทีบ่ รรทุกคนได้นอ้ ย
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ถ้าไปนับถือมหายาน ก็ยงั ต้องเวียนว่ายตายเกิดใน
ไตรภพอยู่ เพราะผู้สอนของมหายานนี้ยังไม่ได้หลุดพ้น
เขามาท�ำทานบารมีแทน มาสร้างทานบารมีซึ่งเป็นธรรม
ระดับที่ ๑ เท่านัน้ ระดับประถม เขายังไม่ไปศีล สมาธิ ปัญญา
ในเมือ่ เขายังไม่ไปถึงขัน้ ปัญญา แล้วเขาจะพาคนอืน่ ให้ไป
ขั้นปัญญาได้อย่างไร เขาก็มาสอนให้ท�ำทานกัน ก็เลย
กลายเป็นพระโพธิสัตว์กันไป พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่
แสวงหาทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเอง
ไม่อาศัยค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเขาอยากจะ
ช่วยเหลือคนอื่นให้ไปพร้อมๆ กับเขาทีเดียว ก็เลยสอน
ให้มาร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมๆ กันในระดับเดียวกัน
อย่าเพิง่ ไปบวช อย่าเพิง่ ไปตัดช่องน้อยหนีไปอยูค่ นเดียว
พวกที่ไปบวชไปปฏิบัติไปบรรลุเป็นพระอรหันต์นี้ถือว่า
เป็นพวกเห็นแก่ตวั เอาตัวรอดเพียงคนเดียวก่อน แต่เขา
ลืมมองว่า พระอรหันต์หลังจากทีท่ า่ นรอดแล้ว ท่านไม่ได้
อยูเ่ ฉยๆ ท่านก็กลับมาช่วยคนทีต่ ดิ อยูใ่ ห้หลุดรอดออก
ไปเป็นจ�ำนวนมากมาย
ดูอย่างพระพุทธเจ้าตอนทีท่ า่ นบ�ำเพ็ญ ท่านชวนใคร
มาบ�ำเพ็ญด้วยหรือเปล่า ท่านไม่ยงุ่ กับใครเลย ท่านเอาแต่
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ตัวท่านองค์เดียวเท่านัน้ เอง ปฏิบตั ธิ รรมอย่างเต็มที่ ทุม่ เท
ทั้งชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาเพื่อหาทางออกจากกอง
ทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ยงุ่ กับใคร ไม่สอนใคร
ไม่เกีย่ วข้องกับใคร ตอนนัน้ จะว่าเห็นแก่ตวั ก็เห็นแก่ตวั
แต่เป็นการเห็นแก่ตัวที่ไม่เสียหาย ไม่ได้ไปเอารัดเอา
เปรียบใคร เป็นการรักษาจิตใจของตนที่ถูกความทุกข์
ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหยียบย�ำ่ ท�ำลายอยู่ ต้องการ
ที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของการเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้
ให้มันพ้นออกไปจากจิตใจเท่านั้นเอง ซึ่งก็เป็นเหมือน
เวลาเราไม่สบายกัน เราไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล อย่างนี้
เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่า เป็นฮีโร่แบบยอมตายถวายให้
กับบริษัท แต่ไม่สามารถช่วยให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
รุ่งเรืองได้ หรือขอเห็นแก่ตัว คือไปรักษาตัวให้หายจาก
โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ก่ อ น แล้ ว ค่ อ ยกลั บ มาช่ ว ยบริ ษั ท ให้
เจริญรุ่งเรือง จะเป็นฮีโร่แบบไหนดี ตามความคิดแบบ
มหายาน เขาคิดว่าต้องเป็นฮีโร่แบบยอมตาย แต่ไม่ได้เกิด
ประโยชน์อะไรจากความยอมตายของตนเอง ยอมติดอยู่
กับการเวียนว่ายตายเกิด แต่คดิ ว่าได้ชว่ ยเหลือคนให้ได้
เริม่ ปฏิบตั สิ กู่ ารหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ ยัง
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ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอีกกี่พันภพพันชาติหรือแสนล้าน
ชาติกว่าที่จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
นี่คือที่มาของค�ำว่า มหายาน กับ หีนยาน
ถ้าไม่ไปศึกษาไม่ปฏิบตั ิ ท�ำให้หตู าของตนสว่างขึน้
มาก่อน แล้วจะมาพูดสอนคนอืน่ ให้หตู าของเขาสว่างขึน้
ได้อย่างไร ลองไปฟังพระที่ท่านไม่ปฏิบัติดู พระที่ท่าน
เรียนจบนักธรรมตรี โท เอก จบเปรียญ ๙ นี้ ลองไปฟัง
เทศน์ของท่านดู ท�ำให้หูตาเราสว่างขึ้นหรืออาจจะท�ำให้
มืดขึน้ กว่าเดิมก็ได้ เพราะฟังแล้วสับสน สิง่ ทีท่ า่ นพูดกับ
สิ่งที่ท่านท�ำมันไม่เหมือนกัน คนฟังก็เริ่มสงสัยแล้ว
แทนที่จะแก้ความลังเลสงสัยได้
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มักน้อยสันโดษ แต่ทำ� ไม
ท่านไม่มกั น้อยสันโดษ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ลดความ
อยากได้ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท�ำไมท่านยังแสวงหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยู่ อันนีม้ นั ขัดกัน แต่ถา้ ไปศึกษา
กับพระที่ท่านปฏิบัติแล้ว ท่านได้ละการแสวงหาลาภ
สักการะ ละการหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แล้ว ท่านสอน
อย่างไรท่านก็ท�ำอย่างนั้น อย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
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“สิ่งใดที่เราสอน เราท�ำสิ่งนั้นมาแล้วทั้งนั้น” นั่นแหละ
มั น เป็ น ตั ว ที่ จ ะท� ำ ให้ ค นมี ค วามมั่ น ใจในค� ำ สอนได้
แต่คำ� สอนของคนทีม่ กี เิ ลส เขาจะพูดอย่างนีว้ า่ “ให้ทำ� ตาม
ที่เราสอน อย่าท�ำตามที่เราท�ำ” เพราะว่าสิ่งที่เราสอนกับ
สิง่ ทีเ่ ราท�ำนีม้ นั ไม่เหมือนกัน เราสอนอย่างหนึง่ ค�ำสอนนี้
ถูกต้องแต่เรายังท�ำไม่ได้ พอฟังแล้ว คนไปฟังก็เสื่อม
ศรัทธา ถ้าท่านท�ำไม่ได้แล้วท่านจะมาสอนให้เราท�ำได้
อย่างไร ท่านก็เป็นเหมือนแม่ปสู อนลูกปูละซิ ท่านสอนให้
ลูกปูเดินตรงๆ อย่าเฉไปเฉมา แต่พอเวลาท่านเดินเอง
ก็เฉไปเฉมา ไม่ได้เดินตรงตามหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า มันก็เลยไม่ท�ำให้เกิดศรัทธาขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเราจึงมี ๒ ยาน มหายานกับหีนยาน
หีนยานอีกค�ำพูดหนึง่ ก็คอื “เถรวาท” หีนยานกับเถรวาท
นีเ้ ป็นชือ่ เดียวกัน เป็นอันเดียวกัน เพียงแต่วา่ ทางเถรวาท
เราไม่เรียกเราว่าหีนยาน เราเรียกเราว่าเป็นเถรวาท
เถรวาท แปลว่า ผูฟ้ งั ค�ำสอนของพระเถระ ของพระผูใ้ หญ่
“วาท” นีม้ าจากค�ำว่าโอวาท ค�ำสอน “เถระ” คือพระผูใ้ หญ่
ทุกคนที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ จะมีพระผู้ใหญ่
คือพระอุปัชฌาย์ คนที่จะบวชได้นี้ต้องมีพระอุปัชฌาย์
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พระอุปชั ฌาย์คอื พระเถระ พระทีม่ พี รรษาถึงจะเป็นผูบ้ วช
พระได้ อย่างน้อยตามหลักธรรมต้องมี ๑๐ พรรษาขึน้ ไป
ต้องได้ศึกษาพระธรรม ได้ปฏิบัติจนรู้จักพระธรรม
ค�ำสอนที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร แล้วพูดตามความจริง
ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยถึงจะถูกต้อง พระเถระทีแ่ ท้จริงนีต้ อ้ งเป็น
พระอริยบุคคลถึงจะถือว่าเป็นพระเถระแท้ พระทีร่ ้แู ละ
ปฏิบัติตามที่ตนเองรู้และสอนผู้อื่นได้ นี่คือเถรวาท
พระผูใ้ หญ่จะสอนค�ำสอน ๘ ข้อแรกก่อนเลยให้พระ
ที่บวชใหม่ เรียกว่า “บุพพกิจของพระ” คือกิจที่พระพึง
กระท�ำ ๔ และไม่พึงกระท�ำ ๔ กิจที่ไม่พึงกระท�ำ ๔ คือ
๑. การเสพเมถุน คือการร่วมหลับนอนกับสีกา ๒. การฆ่า
มนุษย์ ๓. การลักทรัพย์ ๔. การอวดอุตริคณ
ุ ธรรมทีไ่ ม่มี
ในตน เช่น บอกว่าได้ฌานขัน้ นัน้ ฌานขัน้ นีแ้ ล้ว ระลึกชาติ
ได้แล้วว่าชาติกอ่ นเป็นอะไร เป็นการอวดอุตริคณ
ุ ธรรมที่
ไม่มใี นตนเอง ถ้ามี ไม่บาป ถ้ามี ไม่ผดิ ถ้าเป็นความจริง
จะไม่ผิด แต่ถ้าท�ำผิด ๔ ข้อนี้ ถือว่าขาดจากการเป็น
พระทันที จึงจ�ำเป็นต้องสอนข้อห้าม ๔ ข้อนี้ทันทีเลย
คือกิจที่ไม่พึงกระท�ำ และกิจที่พึงกระท�ำอีก ๔ ข้อ คือ
๑. ให้บณ
ิ ฑบาตเลีย้ งชีพ ๒. ให้ใช้ผา้ บังสุกลุ คือใช้ผา้ เก่า
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ผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้า สมัยก่อนผ้าบังสุกุลคือผ้าห่อศพ
เขาถึงมักจะมีการถวายผ้าบังสุกุลในงานศพ เป็นการ
จ�ำลองเหตุการณ์ นักบวชสมัยนั้นก็ไปเก็บผ้าห่อศพนี้
มาซักมาย้อม มาตัดเป็นผ้าเป็นจีวรนุ่งห่มกัน เรียกว่า
ผ้าบังสุกลุ ความหมายก็คอื ให้หาผ้าทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงิน ให้พงึ่
ตนเอง ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้าน
กิจที่พึงกระท�ำ ๔ ข้อนี้ คือให้เจริญความมักน้อย
สันโดษ มักน้อยสันโดษด้วยการบิณฑบาต มักน้อย
สันโดษด้วยการใช้ผา้ บังสุกลุ มักน้อยสันโดษด้วยการอยู่
ตามโคนไม้ ถ้าสมมุตวิ ดั ไม่มกี ฏุ อิ ยูก่ ไ็ ม่เป็นไร ขอปักกลด
อยูต่ ามโคนไม้แทน ไม่ไปรบกวนชาวบ้านให้มาช่วยสร้าง
กุฏิให้อยู่ ให้อยู่ตามมีตามเกิด และให้ใช้ยาดองน�้ำมูตร
สมัยก่อนเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วๆ ไปด้วยการกินยา
ดองน�้ำมูตร น�้ำมูตรก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อมาดอง น�้ำมูตร
ก็คอื น�ำ้ ปัสสาวะของตนเอง เอาสมอใส่เข้าไป ทิง้ ไว้ไม่กวี่ นั
มันก็เป็นยาดองขึน้ มา เป้าหมายก็คอื ไม่ให้ไปรบกวนขอ
ชาวบ้าน ขอญาติ ขออะไรจากใคร ให้อยู่ตามมีตามเกิด
มักน้อยสันโดษ เพราะศาสนานีจ้ ะได้เจริญรุง่ เรือง ไม่เป็น
ศาสนาที่ไปเกาะกินชาวบ้าน ไปรบกวนขอนู่นขอนี่จาก
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ชาวบ้านเขา ถ้าเขามีศรัทธาอยากจะให้กร็ บั ได้ ถ้าเขาเห็น
ว่าเรากินยาดองน�ำ้ มูตรแล้วเขามียาดีกว่า เขาจะถวายให้
ก็รับไว้ได้ แต่ไม่ให้ไปขอว่า ขอยาแก้ปวด ขอยาแก้ไอ
ขอยานูน่ ยานี่ ไม่ให้ขอ ให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด นีค่ อื ค�ำสอน
ที่ พ ระเถระจะสอนพระบวชใหม่ ใ นวั น แรกของการ
บวชเลย อันนี้เป็นค�ำสอนของพระเถระในเบื้องต้น
ต่อมาก็ให้มาศึกษาหลักธรรมต่างๆ ที่สมัยนี้เขา
คัดออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาใส่ไว้ในหลักสูตร
นักธรรมตรี โท เอก นักธรรมตรีกจ็ ะให้เรียนพระพุทธประวัติ ให้รู้ความเป็นไปความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
พระศาสดา แล้วก็ให้เรียนหลักธรรมค�ำสอนส�ำคัญๆ เช่น
พระอริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ มงคล ๓๘ ธรรมที่ส�ำคัญๆ
ต่างๆ ค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกพระองค์มี
อะไรบ้าง คือให้ละการกระท�ำบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญ
สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ช�ำระจิตใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ แล้วพอเรียนเสร็จเขาก็จะไปสอบ
การสอบนี้ ค วามจริ ง เป็ น การทดสอบความจ� ำ
เท่านัน้ ว่าจ�ำได้หรือไม่ แต่ทางปฏิบตั จิ ริงๆ ยังถือว่าไม่ผา่ น
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จะผ่านได้ต้องน�ำเอาไปปฏิบัติเพื่อท�ำให้จิตหลุดพ้นจาก
กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ทางคณะปริยตั ิ
คือคณะศึกษา เขาเอาแค่ความจ�ำไปก่อน เช่นในพรรษานี้
จะสอนนักธรรมตรีให้กับพระบวชใหม่ แล้วพอใกล้จะ
ออกพรรษาก็จะให้ไปสอบนักธรรมตรีกนั พอสอบผ่านก็
ถือว่าจบนักธรรมตรี อย่างน้อยให้มคี วามรูเ้ บือ้ งต้น รูห้ ลัก
ธรรมค�ำสอน รูพ้ ทุ ธประวัติ รูว้ นิ ยั ของพระคือศีล ๒๒๗ ข้อ
ว่ามีอะไรบ้าง และรู้จักเขียนแต่งกระทู้ คือจะได้เอามา
เขียนเป็นธรรมะเป็นเทศนาได้ต่อไป ให้หัดเขียนแต่ง
กระทู้ ตัง้ หัวข้อความขึน้ มา เช่น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
นี้เป็นอย่างไร ให้สาธยายไปเขียนไปแต่งข้อความไป
เพื่อต่อไปจะได้เอามาเทศน์สอนญาติโยมได้
นีค่ อื การศึกษาทางปริยตั ธิ รรม ปีแรกนีถ้ า้ บวชก็ให้
เรียนนักธรรมตรี ถ้าอยูต่ อ่ พรรษาที่ ๒ ก็ให้เรียนนักธรรมโท
ทีส่ อนละเอียดขึน้ ไปเกีย่ วกับพระวินยั ต่างๆ พรรษาที่ ๓
ก็เช่นเดียวกัน สอนเพิ่มมากขึ้น พอจบชั้นนักธรรมเอก
ก็ถอื ว่าครบหลักสูตรของปริยตั ธิ รรม ถ้าอยากจะเรียนต่อ
ก็ให้เรียนบาลี เรียนภาษาบาลีเพือ่ ทีจ่ ะได้อนุรกั ษ์คำ� สอน
ของพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

41

ดัง้ เดิมนีใ้ ช้ภาษาบาลี แต่ยคุ ปัจจุบนั นีเ้ ราเอามาแปลเป็น
ภาษาไทย ซึง่ เวลาแปลนีอ้ าจจะไม่ตรงกันบางค�ำพูดก็ได้
ถ้าอยากจะคงความดัง้ เดิมของภาษาของค�ำสอนไว้กต็ อ้ ง
ไปเรียนบาลีกนั จะได้สามารถทีจ่ ะถ่ายทอดค�ำสอนทีเ่ ป็น
ภาษาบาลีต่อให้กับยุคต่อไปได้ ให้กับรุ่นต่อไปได้
แล้วพอศึกษาเสร็จ ท่านก็ให้ไปปฏิบตั ติ อ่ ยังไม่จบ
ความจริง ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระปฏิบัตินี้ ท่านเอาแค่
นักธรรมตรี หรือบางแห่งเขามีเรียนสอนนักธรรมตรี
แต่ไม่มีการสอบ ไม่มีการให้ประกาศนียบัตร
ส�ำนักปฏิบัตินี้จะไม่มีการสอบกัน สอบด้วยการ
ปฏิบตั ิ ให้ปฏิบตั เิ ลย ให้รวู้ า่ รักษาศีล ๒๒๗ ข้อได้หรือไม่
ให้ทำ� บุพพกิจทีส่ อนได้หรือไม่ ให้มคี วามมักน้อยสันโดษ
ในการบิณฑบาตได้หรือไม่ จะทดสอบด้วยการปฏิบตั เิ ลย
ไม่มาทดสอบความจ�ำกัน บิณฑบาตหรือเปล่าหรือขีเ้ กียจ
บิณฑบาต คอยแต่รอกิจนิมนต์หรือคอยสั่งให้ลูกศิษย์
หาอาหารมาถวายที่กุฏิ ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสอบตกใน
สายตาของพระปฏิบัติ
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พระปฏิบัตินี้นอกจากเรื่องบุพพกิจ ยังมีเรื่อง
ธุดงควัตรเพิม่ ขึน้ มาอีก ให้บณ
ิ ฑบาตแล้วยังให้ฉนั มือ้ เดียว
ให้ฉันในบาตรอีก อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของการ
ปฏิบัติ
นีแ่ หละคือเรือ่ งของเถรวาท เบือ้ งต้นนีต้ อ้ งการทีจ่ ะ
สอนผูท้ มี่ าบวชนีใ้ ห้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อน พอบรรลุ
มรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ทีนี้ก็สามารถ
ไปสอนคนอืน่ ได้แล้ว เพราะเป็นคนตาดีแล้ว ไม่ใช่เป็นคน
ตาบอดคล�ำช้างแล้ว ทีนี้จะบอกว่าช้างนี้มันมีหลายส่วน
มันไม่มีเพียงแต่หางอย่างเดียว มันไม่มีเพียงแต่งวง
อย่างเดียว ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มีเพียงแต่ท�ำ
ทานอย่างเดียว รักษาศีลอย่างเดียว หรือภาวนาอย่างเดียว
มีหลายอย่างที่จะต้องท�ำให้ครบบริบูรณ์ถึงจะสามารถ
บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอบรรลุแล้วทีนี้ก็มาท�ำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปได้
พระพุทธเจ้าเสร็จภารกิจ ๖ ปี อีก ๔๕ ปีมาท�ำภารกิจ
ให้กับผู้อื่น ครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน
พอท่านบรรลุแล้วทีนี้ ท่านก็มาสั่งสอนศรัทธาญาติโยม
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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ไปจนถึงวันตาย อันนี้ในสายตาของมหายานเขาเรียกว่า
เป็นหีนยาน เป็นยานขนาดเล็ก แต่ความจริงเป็นยาน
ขนาดใหญ่ เพียงแต่วา่ ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน ขัน้ แรก
ต้องบรรทุกได้คนเดียวก่อน พอบรรทุกได้คนเดียวแล้ว
ทีนกี้ ส็ ามารถทีจ่ ะไปบรรทุกคนอืน่ ได้อกี เยอะแยะต่อไป
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นี่คือเรื่องที่พวกเราไม่รู้กัน พวกเราไม่รู้ว่าเราเป็น
ใครกัน เราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่ เราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เป็น
หญิงเป็นชาย เรามาหาความสุขอะไรกันต่างๆ ในโลกนี้
เรารู้แค่นี้เอง แต่ความจริงเราก�ำลังมาเวียนว่ายตาย
เกิดกัน เพราะวิธกี ารหาความสุขของเรานีเ้ ป็นวิธสี ร้างภพ
สร้างชาติใหม่ให้กบั เรานัน่ เอง แล้วบุญหรือบาปทีเ่ ราท�ำก็
จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเราจะไปสร้างภพทีด่ ีหรือภพทีไ่ ม่ดี
แต่พวกเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับผู้รู้ คือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์
วันนีเ้ ราก็ได้มาพบกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
มาได้ยนิ ได้เรือ่ งราวทีพ่ ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รูแ้ ล้ว
เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา พวกเราก็มีหูตา
สว่างขึ้น และก็จะเอาไปท�ำให้เกิดประโยชน์กับเราได้
ต่อไป ïïï
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่ ดับความทุกข์
บวชเพือ
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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การบวชที่แท้จริง
บวชเพื่อดับความทุกข์
บวชเพื่อไปพระนิพพาน
เพราะพระนิพพานนี่แหละ
เป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์แบบเต็ม ๑๐๐
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สิ่งส�ำคัญที่สุดในค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ทรงเน้นเรือ่ งความไม่ประมาท ทรงสอนให้หมัน่ ระลึกถึง
ความตายอยู่เรื่อยๆ ทรงสอนให้ท่องว่า “เราเกิดมาแล้ว
ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความความ
เจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ มีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้น
ความตายไปไม่ได้ มีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา
ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้” ให้ท่องอยู่
เรื่อยๆ เพื่อจะได้รู้ว่าเรามีภัยรอเราอยู่ ภัยจะมาหาเรา
พวกเราทุกคนที่เกิดมานี้มีภัยติดตามเรามากัน
ทุกคน แล้วมันจะต้องตามเราทันไม่วนั ใดวันหนึง่ มันไม่ได้
มาเป็นสูตร มันไม่ได้มาเป็นขั้นตอน มันไม่ได้มาว่าต้อง
แก่ก่อน แล้วต้องเจ็บก่อน แล้วค่อยตาย บางทีมันมา
พลิกขัน้ ตอนกัน ไม่ทนั แก่ไม่ทนั เจ็บก็ตายได้ เกิดอุบตั เิ หตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งท�ำให้ตายขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่ร่างกาย
ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บเลย แต่ก็ตายได้ หรือว่ายังไม่ทันแก่
ก็เจ็บไข้ได้ปว่ ย เด็กทารกบางคนเกิดมานีม้ โี รคติดตัวมา
ถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจจะตายได้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้
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แต่เราโชคดีทเี่ รามีพระพุทธเจ้า ผูท้ ไี่ ด้ทรงค้นพบวิธี
ทีเ่ ราจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ อย่างไม่มี
ความทุกข์เกิดขึน้ เราสามารถดับความทุกข์ตา่ งๆ ทีจ่ ะเกิด
จากการที่เราต้องพบกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
พบกับการพลัดพรากจากกัน พบกับการพบกับสิ่งที่เรา
ไม่ปรารถนา เราจะสามารถพบได้อย่างสบาย ไม่เดือดร้อน
ไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใด ไม่เศร้าโศกเสียใจ
ไม่หวาดกลัว ไม่วุ่นวาย ไม่วิตกไม่กังวล
นีค่ อื ประโยชน์จากการทีเ่ รามาศึกษาและมาปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม�ำ่ เสมอ เราต้อง
ท�ำแบบจริงจัง ท�ำแบบมืออาชีพ ท�ำเต็ม ๑๐๐ ท่านเรียกว่า
“สุปฏิปันโน” ผู้ที่ท�ำเต็ม ๑๐๐ นี้ ก็จะกลายเป็นพระ
สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ที่อยู่เหนือ
ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจ คือทุกข์ที่เกิดจากความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย ทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก
จากกัน ทุกข์ที่เกิดจากการต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนา และทุกข์สุดท้ายก็คือทุกข์ที่จะเกิดจากการ
เวียนว่ายตายเกิดต่อไป จะไม่มที กุ ข์อกี ต่อไป จะไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป
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ใจเราเป็นเหมือนคนไข้ที่เข้าห้องฉุกเฉิน ต้องการ
รับการรักษาจากแพทย์อย่างทันทีอย่างเต็มที่ แต่เราต้อง
เป็นหมอของเราเอง เพราะการรักษาโรคใจนีค้ นอืน่ รักษา
ให้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้จักวิธีรักษา
โรคของใจ ถ้าเราไม่ศกึ ษาวิธรี กั ษาไว้กอ่ น ไม่ซอ้ มไว้กอ่ น
ไม่ลองท�ำดูกอ่ น พอจิตใจเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนี้ จะไม่รวู้ า่
จะท�ำอย่างไร มีแต่ปล่อยให้เศร้าโศกเสียใจ ปล่อยให้วติ ก
กังวล ปล่อยให้หวาดกลัวไปต่างๆ นานา จนบางทีถึง
กับขั้นเสียสติไปก็มี นี่เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวรับกับ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น คือความทุกข์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตามมา บางทีไม่ได้เกิดกับร่างกายของตนเอง แต่ไปเกิด
กับร่างกายของคนที่รัก ก็แทบจะท�ำให้ช็อคได้ บางคน
ถึงกับตายตามไปก็ได้เวลาที่เสียคนที่รักไป พอคนรัก
ตายไป จิตใจเลยไม่อยากจะอยู่ต่อไป เพราะไม่รู้จะอยู่
กับใคร นีเ่ พราะว่าไม่ได้มกี ารศึกษาธรรมะค�ำสัง่ ค�ำสอน
ส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่ศกึ ษากันก็เพราะไปกลัวศาสนา ไปคิด
ว่าศาสนานีเ้ ป็นของงมงาย เป็นของทีท่ ำ� ให้คนโง่ จึงไม่กล้า
เข้าหาศาสนากัน กลัวจะถูกล้างสมอง คนในยุคปัจจุบนั นี้
ทีม่ กี ารศึกษาสูงๆ แทนทีจ่ ะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของ
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ศาสนา กลับไปเห็นว่าศาสนาเป็นภัย กลัวจะถูกมอมเมา
เพราะศาสนาสั่ ง สอนในเรื่ อ งที่ เ ขาไม่ ส ามารถพิ สู จ น์
เห็นได้ สัง่ สอนเรือ่ งสวรรค์ เรือ่ งนรก เรือ่ งบุญ เรือ่ งบาป
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด อะไรเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เขา
ไม่สามารถมองเห็นได้ เขาก็เลยกลัวว่าจะถูกหลอก
เลยไม่อยากที่จะเข้าหาค�ำสั่งค�ำสอน แต่ศาสนาพุทธนี้มี
จุดเด่นอยูจ่ ดุ หนึง่ คือถึงแม้จะไม่เชือ่ เรือ่ งบุญ เรือ่ งบาป
ไม่เชือ่ เรือ่ งนรก เรือ่ งสวรรค์ ไม่เชือ่ เรือ่ งเวียนว่ายตายเกิด
เพราะไม่สามารถเห็นได้กับตา แต่มีสิ่งที่ศาสนาสอนว่า
เห็นได้ ก็คอื ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากการมาเจอกับสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ เจอความแก่ เจอความเจ็บ เจอความตาย
เจอการพลัดพรากจากกัน เจอกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีไ่ ม่นา่
ปรารถนาที่ไม่อยากจะพบ
ถ้าลองเอามาปฏิบตั ดิ ู จะสามารถก�ำจัดความทุกข์
ต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ แต่ตอ้ งทุม่ เทชีวติ จิตใจ ซึง่ คนส่วนใหญ่
อาจจะไม่ยนิ ดีทจี่ ะท�ำ เพราะยังคิดว่าการหาความสุขทีต่ น
ก�ำลังหาอยู่นี้ เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ได้ ก็เลย
ไม่ยอมเข้ามาศึกษา ไม่ยอมเข้าหาศาสนา ถ้าเราได้ศกึ ษา
ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เราจะไม่
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เดือดร้อน จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ เลย แต่เป็น
สิง่ ทีต่ อ้ งใช้เวลา ต้องเปลีย่ นวิถกี ารด�ำเนินชีวติ เพราะว่า
วิถีการด�ำเนินชีวิตของคนทั่วไปนี้ ด�ำเนินไปในทางที่จะ
ท�ำให้เกิดความทุกข์ต่างๆ ขึน้ มาต่อไป ไม่ใช่เป็นวิธีทจี่ ะ
ดับความทุกข์ ความทุกข์ที่ดับก็เป็นแบบที่ดับชั่วคราว
แต่จะต้องไปเจอกับความทุกข์ที่ดับไม่ได้ต่อไป
นีเ่ ลยเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในโลกนีท้ เี่ หมือน
กับประมาท เพราะว่ามีวิธีที่จะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ
ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ แต่ก็ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ไม่พร้อมระดับหนึ่ง ก็คือกลัวจะถูกหลอก กลัวจะถูก
มอมเมาให้เชื่องมงาย หรือพวกที่ได้ศึกษาด้วยเหตุ
ด้วยผล ก็รวู้ า่ เป็นวิธที ถ่ี กู ทีจ่ ะดับความทุกข์ตา่ งๆ ได้ แต่ก็
อ้างว่ามันยากหรือยังไม่พร้อม ยังมีภาระอะไรต่างๆ หรือ
ยังติดกับการหาความสุขแบบเดิมอยู่ คือติดกับการหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ติดกับความสุขจาก
ลาภ ยศ สรรเสริญอยู่ ก็ทำ� ให้ไม่สามารถเข้าหาพระธรรม
ค�ำสอน และปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้อย่างเต็มที่
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นีค่ อื อุปสรรคต่างๆ ทีท่ ำ� ให้คนแทนทีจ่ ะเข้าหาของ
วิเศษ กลับไม่เข้าหากัน กลับไปเห็นของทีไ่ ม่วเิ ศษว่าเป็น
ของวิเศษ ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ “ไก่ได้พลอย”
ใครที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่สนใจเข้าหา
ไม่สนใจทีจ่ ะศึกษาพระธรรมค�ำสอน ไม่สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมค�ำสอน ก็เป็นเหมือนพวกไก่ที่ได้พลอย
นีเ่ อง เกิดมาในครอบครัวทีเ่ ป็นพุทธ แต่ไม่ได้ปฏิบตั แิ บบ
สุปฏิปนั โนกัน ปฏิบตั แิ บบงมงายกัน ปฏิบตั ไิ ม่ตรงกับหลัก
ค�ำสั่งค�ำสอน หรือปฏิบัติแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง
ส่วนที่ง่ายก็ปฏิบัติ ส่วนที่ยากก็ไม่ยอมปฏิบัติ
ส่วนที่ง่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือการท�ำบุญ
ท�ำทาน เมืองไทยนี้เป็นเมืองบุญ คนไทยชอบท�ำบุญ
เห็นพระเดินมานี่ เดีย๋ วต้องรีบหาอะไรมาขอใส่บาตรกัน
เรือ่ งท�ำบุญนีพ้ ร้อม แต่พอเรือ่ งรักษาศีลนีถ้ อยกัน พอให้
รักษาศีล ๕ นีถ่ อยกันเป็นเหมือนกับมดเจอไฟ ถอยกัน
ไปหมด พอให้รกั ษาศีล ๕ อย่าไปพูดถึงรักษาศีล ๘ อย่าไป
พูดถึงการไปอยู่วัดปฏิบัติธรรม ไปถืออุโบสถศีล ไปนั่ง
สมาธิ ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมในวัด หรืออย่าไปพูดถึงเรือ่ ง
บวชเลย
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การบวชก็เป็นบวชอีกแบบหนึ่ง บวชแบบเอาบุญ
ไม่ได้บวชเพื่อศึกษาปฏิบัติ บวชแค่ตามธรรมเนียม
ประเพณี เพราะมีความเชือ่ ว่าการบวชนีไ้ ด้บญ
ุ ทีจ่ ะส่งให้
พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ ก็เลยอยากจะทดแทนบุญคุณของ
พ่อแม่ ก็เลยบวชกัน แต่บวชแล้วไม่ได้เข้าหาพระธรรม
ค�ำสั่งค�ำสอน เข้าก็ไม่เข้าใจ ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม
มีครูบาอาจารย์สั่งสอน มีหนังสือให้อ่าน บางทีก็ไม่อ่าน
ถ้าฟังบางทีกฟ็ งั แบบใจลอย ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ไม่นำ� เอา
ไปปฏิบตั ิ บางคนบวชเช้าสึกเย็น พ่อแม่ตายก็เลยบวชวัน
เผานีแ่ หละ มีความเชือ่ ว่าการบวชของลูกๆ นี้ เป็นการเกาะ
ชายผ้าเหลืองของพ่อแม่ การบวชนีผ้ บู้ วชจะได้ไปสวรรค์
เพราะจะรักษาศีล ศีลนี่แหละเป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้
ไปนรก แล้วถ้าได้ทำ� บุญรักษาศีลก็จะได้ไปสวรรค์ ก็เลย
คิดว่าการบวชนีเ้ ป็นการให้พอ่ แม่ได้ไปสวรรค์ บวชแบบนี้
เขาเรียกว่าบวชแบบไม่ได้อะไร บวชได้แต่กริ ยิ า หรือเป็น
การจัดฉาก เหมือนกับภาพยนตร์ที่เขาฉาย การบวชใน
สมัยนี้ส�ำหรับคนไทยส่วนใหญ่ก็บวชแบบจัดฉากกัน
บวชแล้วก็มกี ารถ่ายรูปร่วมกับพ่อแม่ ไม่ใช่เป็นการบวช
ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บวชกัน
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การบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า บวชเพื่อให้มา
หยุดความทุกข์ตา่ งๆ ทีย่ งั ไม่เกิดไม่ให้เกิด หรือทีเ่ กิดแล้ว
ก็ให้มนั ดับไปให้มนั หายไป นีค่ อื การบวชทีแ่ ท้จริง บวชเพือ่
ดับความทุกข์ บวชเพือ่ ไปพระนิพพาน เพราะพระนิพพาน
นี่แหละเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์แบบเต็ม ๑๐๐
ถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพาน ยังดับความทุกข์ไม่ได้
ครบถ้วนบริบูรณ์ ยังต้องกลับมาเกิดอีกในระดับต่างๆ
ถ้าได้ระดับพระโสดาบัน ก็ยงั ต้องกลับมาเกิดอีกไม่มาก
กว่า ๗ ชาติ ถ้าได้ระดับที่ ๒ พระสกิทาคามี ก็จะกลับมา
อีก ๑ ชาติเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นพระอนาคามี จะไม่กลับ
มาเกิดในโลกของมนุษย์หรือเทวดา แต่ยังจะไปเกิดใน
โลกของพรหม พอได้ขนั้ ที่ ๔ ถึงจะหลุดออกจากไตรภพได้
หลุ ด ออกจากภพของเทวดา หลุ ด ออกจากภพของ
พรหมได้ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นีแ่ หละ
คือเป้าหมายที่แท้จริงของการบวช บวชเพื่อการสิ้นสุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
พระพุทธเจ้าเลยตัง้ ชือ่ ผูบ้ วชว่า “ภิกษุ” ภิกษุ แปลว่า
ผูเ้ ห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด ผูเ้ ห็นภัยในวัฏสงสาร
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ผู้ใดที่ยังไม่ได้บวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า จะต้องติดอยู่ในวัฏสงสารไป
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ
เวียนว่ายตายเกิดอยูเ่ รือ่ ยๆ ตายแล้วก็ไปเกิดทีส่ วรรค์บา้ ง
ไปอบายบ้าง ไปนรกบ้าง พอพ้นจากอบาย พ้นจากสวรรค์
ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่
มาท�ำบุญท�ำบาปใหม่ มาหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาอะไร
ต่างๆ กันใหม่ หาได้มากน้อยเท่าไร เดีย๋ วพอเวลาตายไป
ก็ต้องพลัดพรากจากกันไป ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศก
เสียใจกันไป นีค่ อื ค�ำว่า “ภัยในวัฏสงสาร” ทีไ่ ม่มอี ะไรจะ
มาก�ำจัดได้ นอกจากการบวชเป็นพระภิกษุ และปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ผูท้ หี่ ลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผูท้ บี่ รรลุถงึ
พระนิพพาน ส่วนใหญ่จึงเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณี
ในสมัยพุทธกาล ต้องบวชถึงจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้เต็ม ๑๐๐
ถ้าไม่บวช มันมีภารกิจการงาน มีการเกีย่ วข้องกับคนนัน้
คนนี้ ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้เต็ม ๑๐๐ แต่กไ็ ด้ปฏิบตั บิ า้ ง
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขับรถในช่องเลนซ้าย รถวิ่งช้า
รถบรรทุก รถโดยสาร ที่ต้องคอยจอดรับส่งผู้โดยสาร
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หรือจอดส่งสินค้ารับสินค้า ก็จะไม่สามารถเดินทางได้
อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับรถที่อยู่ในช่องขวาที่วิ่งแบบ
ไม่หยุด เพราะไม่มผี โู้ ดยสาร ไม่รบั สินค้าไม่สง่ สินค้า มุง่ ไป
ที่เป้าหมายที่จุดหมายปลายทางเลย พวกที่อยู่เลนซ้าย
บางทีไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง รถพังซะก่อน ส่วนใหญ่
ตายกันซะก่อนที่จะไปถึงพระนิพพาน มีน้อยคนที่เป็น
ข้อยกเว้นที่สามารถไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่บวช
แต่สว่ นใหญ่แล้ว ๙๙.๙ % นี้ เป็นนักบวชทัง้ นัน้ ทีจ่ ะไปถึง
พระนิพพานได้
ในภพนี้ ช าติ นี้ ต ามเวลาที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รง
ก�ำหนดเอาไว้วา่ ถ้าใครมาบวชแล้วมาปฏิบตั ติ ามหลักของ
สติปัฏฐานสูตรได้ ทรงรับประกันว่าจะสามารถบรรลุถึง
พระนิพพานได้ภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ ๗ วันก็ ๗ เดือน
ถ้าไม่ ๗ เดือนก็ ๗ ปี เป็นอย่างมาก จะต้องได้อย่าง
แน่นอน เพราะนี่คือเหตุผลนั่นเอง เหตุก็คือการปฏิบัติ
เต็ม ๑๐๐ ผู้ที่จะปฏิบัติได้เต็ม ๑๐๐ ก็คือพระภิกษุ
ในสมัยพุทธกาลนี้ เมื่อบวชแล้วจะไม่มีภารกิจ
อย่างอืน่ ให้ภกิ ษุมาปฏิบตั เิ หมือนสมัยนี้ สมัยนีภ้ ารกิจที่
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พระภิกษุไม่ควรปฏิบัติก็เต็มไปหมด ส่วนภารกิจที่พระ
ภิกษุควรปฏิบตั กิ ห็ ายไปเลย ภารกิจทีภ่ กิ ษุผทู้ ปี่ รารถนา
การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คือ คันถะธุระ
วิปัสสนาธุระ มีธุระอยู่ ๒ ธุระด้วยกัน
“คันถะธุระ” ก็คอื การศึกษาพระธรรมค�ำสัง่ ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า “วิปัสสนาธุระ” ก็คือการปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งค�ำสอนเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของความทุกข์
และเหตุของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะดับ
ความทุกข์ได้อย่างไร ตอนต้นศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติ พอรู้
แล้วก็เอาไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์
ต่างๆ ได้ หลังจากหลุดพ้นแล้วก็มาท�ำธุระทีไ่ ม่บงั คับให้ทำ�
แต่ถ้ามีความสามารถมีความถนัดจะท�ำก็ท�ำได้ คือการ
เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นต่อไป นี่คือธุระของ
พระภิกษุ
แต่ ส มั ย นี้ ธุ ร ะเหล่ า นี้ แ ทบจะหายไปหมดแล้ ว
ธุระอืน่ นีเ้ ข้ามา คือธุระเกีย่ วกับเรือ่ ง “บุญบังสังสวด” เป็น
ส่วนใหญ่ เพราะนี่คือสิ่งที่ศรัทธาญาติโยมผู้ครองเรือน
ถนัดที่จะท�ำ ก็เรื่องของงาน “บุญ” ก็งานบุญต่างๆ บุญ
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ฉลองเจดีย์ บุญวันเกิด เรียกว่า “งานบุญ” ถวายสังฆทาน
ให้แก่พระภิกษุ ก็เรียกว่า “สัง” “บัง” ก็คือบังสุกุล
เวลามีงานศพก็นมิ นต์พระไปชักผ้าบังสุกลุ “สวด” บางทีก็
อยากนิมนต์พระมาสวดขึน้ บ้านใหม่เพือ่ ปัดภัยอันตราย
ต่างๆ มีแต่กิจเหล่านี้ทั้งนั้นเลย เลยท�ำให้เข้าไม่ถึง
ตัวธรรมะค�ำสัง่ ค�ำสอน มีแต่งานบวช งานอะไร การบวช
ก็เป็นงานบวชแบบบวชเป็นพิธี บวชเป็นการจัดฉาก
บวชเช้าสึกเย็น บวช ๗ วันบ้าง บวช ๑๕ วันบ้าง ก็มา
ยุ่งกับเวลามาบวช ก็ต้องนิมนต์พระ เวลาสึกก็ต้อง
นิมนต์พระ พระเลยไม่ต้องท�ำอะไร คอยท�ำแต่เรื่อง
กิจกรรมเหล่านี้ เลยไม่รู้เรื่องของค�ำสั่งค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่ามีไว้เพื่ออะไร และเมื่อได้ศึกษาแล้ว
ต้องเอาไปท�ำอะไรต่อ บางทีมีการสั่งการสอนแต่ก็สอน
อย่างเดียว สอนแล้วก็ไม่เอาไปปฏิบัติ เพราะคนสอนก็
ไม่ได้ปฏิบตั ิ คนเรียนก็เลยไม่ได้ปฏิบตั ิ คิดว่าพอเรียนจบ
ก็ถอื ว่าใช้ได้แล้ว ไม่ตอ้ งไปปฏิบตั ิ พอเรียนจบก็ไปได้รบั
รางวัล ได้ต�ำแหน่งต่างๆ ถ้าเรียนจบขั้น ๓ ขึ้นไปก็จะ
เรียกว่า “มหา” ก็คอื มหาบัณฑิต ผูร้ มู้ าก “มหา” แปลว่า
มากหรือใหญ่ ก็ไปติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ ต่อไป แทนที่
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จะมาบวชเพื่อมาตัดสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ต่างจากพวกที่เป็น
ฆราวาสญาติโยม ก็กลายเป็นเรือ่ งของทางโลก พอมาบวช
ก็เอานิสัยทางโลกมาใช้กัน
จะมีพวกที่บวชจริงๆ ตามแนวของพระพุทธเจ้า
ก็จะหนีไปอยู่ตามป่าตามเขากัน จะออกจากวงการของ
การแสวงหาลาภสักการะต่างๆ ไม่สนใจเรื่องการเป็น
ต�ำแหน่งอะไรต่างๆ ไม่สนใจยศต่างๆ เป็นพระครู
เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จนี้ไม่สนใจ ท�ำตามแบบที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติทุกอย่าง พระพุทธเจ้าไม่ได้
เป็นสมเด็จ ไม่ได้เป็นสังฆราช ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้า
ให้เป็นสังฆราช ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นสมเด็จ
ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นเจ้าอาวาส
สมัยพุทธกาลนี้เขาเคารพกันตามล�ำดับพรรษา
ถ้าอยู่ในวัดนี้ใครมีพรรษามากกว่าก็เป็นผู้ปกครองไป
ใครมีอายุแก่กว่าบวชก่อนก็นับถือเป็นพี่ไป เป็นครูเป็น
อาจารย์ไป ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกันในต�ำแหน่งการ
ปกครอง เคารพกันด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผล นี่คือ
แนวเดิมที่ถูกโลกเข้ามาครอบง�ำ
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

61

สมัยนีอ้ งค์กรของสงฆ์นเี้ หมือนกับองค์กรของทาง
โลกทุกอย่าง มีลาภสักการะเหมือนกัน มียศมีต�ำแหน่ง
เหมือนกัน แทนทีจ่ ะมาศึกษามาปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะมาก�ำจัด
ภัยต่างๆ ให้หมดไปจากใจ ก็กลับไปไขว่คว้าหาลาภ
สักการะ หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก
ลิน้ กาย ก็เลยไม่มใี ครบรรลุธรรมกัน สมัยนีม้ กี น็ อ้ ยมาก
แม้แต่พระภิกษุท่ีจะเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมได้มากที่สุด
ก็หาได้ยาก ก็ต้องไปหาพระที่บรรลุธรรมเท่านั้นเป็น
ครูเป็นอาจารย์ ถึงจะสามารถมีคนสั่งคนสอนได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการปฏิบตั ิ ทีจ่ ะให้กำ� ลัง
จิตก�ำลังใจ ทีจ่ ะให้ความรูท้ จี่ ะน�ำไปสูก่ ารบรรลุถงึ ธรรม
ขัน้ ต่างๆ ได้ พระแบบยุคพุทธกาลนีม้ อี ยู่ แต่มจี ำ� นวนน้อย
มาก ต้องไปค้นหาเอา และไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมือง
ส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามป่าตามเขา เพราะสถานที่เหล่านี้
เป็นที่สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมา
ลองไปศึกษาประวัติของพระอริยบุคคลตั้งแต่
พระพุทธเจ้าลงมาเลยว่า มีองค์ไหนบ้างทีไ่ ปบรรลุในบ้าน
ในเมือง ส่วนใหญ่ ๙๙. ๙๙ % นี้ ไปบรรลุในป่าในเขาทัง้ นัน้
เพราะเป็นสถานที่ที่จะท�ำให้เกิดพระอริยบุคคลขึ้นมา
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นัน่ เอง ต้องอยูห่ า่ งไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากความ
เจริญทางด้านวัตถุ ห่างไกลจากความเจริญทางด้าน
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกัน ต้องไปอยู่ในที่ไม่มีลาภ ยศ
สรรเสริญ ไม่มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถึงจะ
สามารถสร้างธรรมอันประเสริฐขึน้ มาในใจได้ เพราะถ้าไป
อยูใ่ นทีท่ มี่ ลี าภ ยศ สรรเสริญ มีความสุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กายนี้ จะเป็นอุปสรรคนั่นเอง ท่านเรียกว่าเป็น
“นิวรณ์” คือเป็นอุปสรรคต่อการเจริญธรรม ต่อการบรรลุ
ธรรม
ผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมเลยต้องหนีจากอุปสรรค
เหล่านีไ้ ป หนีจากลาภ ยศ สรรเสริญ หนีจากความสุขทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ไปอยู่ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ คือ
ไปอยูต่ ามป่าตามเขา อยูแ่ บบอดอยาก อยูแ่ บบทุกข์ยาก
ล�ำบากทางกาย แต่กลับสุขทางใจ เพราะว่าสถานที่
เหล่านั้นจะท�ำให้มีการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็ว ไปอยูไ่ ม่กวี่ นั กีเ่ ดือนก็พบกับความสงบแล้ว
พอจิตสงบแล้ว จะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรนี้ไม่เป็น
ปัญหา ร่างกายอยูไ่ ปได้วนั ๆ หนึง่ ก็พอแล้ว แต่ความสุข
ทางใจนีไ้ ด้จากการบ�ำเพ็ญ ได้จากการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา
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ที่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ
ถ้าไปอยูต่ ามสถานทีท่ สี่ งบแล้วไม่มภี ารกิจการงานต่างๆ
ให้ต้องท�ำ นอกจากภารกิจที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการดูแล
สถานที่หรือดูแลร่างกายเท่านั้นเอง
ภารกิจทีต่ อ้ งเลีย้ งดูรา่ งกายก็คอื บิณฑบาต ภารกิจ
ที่ดูแลความสะอาดของสถานที่ก็คือคอยกวาดคอยถู
คอยเช็ด คอยรักษาให้ที่สะอาด ไม่สกปรก ซึ่งไม่ต้อง
ใช้เวลามาก และการท�ำภารกิจเหล่านี้ก็สามารถปฏิบัติ
ควบคู่ไปได้ด้วย การปฏิบัติไม่ขาดตอน ถึงแม้จะไป
บิณฑบาตก็ยงั ถือว่าเป็นการปฏิบตั อิ ยู่ เพราะถ้าบิณฑบาต
ด้วยสติก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ
“สติปฏั ฐาน ๔” นี้ เจริญสติดว้ ยการใช้รา่ งกายเป็น
ทีต่ งั้ ของการเจริญสติ ร่างกายก�ำลังเดินบิณฑบาต ก�ำลัง
เปิดฝาบาตร ปิดฝาบาตร ก็ให้มสี ติอยูก่ บั การกระท�ำต่างๆ
ของร่างกาย ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอาหารในบาตรว่ามี
อะไรบ้าง น่ากินหรือไม่นา่ กิน คนใส่บาตรมีรปู ร่างหน้าตา
อย่างไร อันนี้จะไม่มีความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ ส�ำหรับ
ผูป้ ฏิบตั ทิ เี่ จริญสตินี้ จะรูเ้ ฉยๆ ไม่มกี ารปรุงแต่งเกีย่ วกับ
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อาหารทีไ่ ด้รบั มา ไม่ได้ปรุงแต่งถึงคนทีใ่ ส่บาตรว่าเป็นคน
ระดับไหนชัน้ ไหน เป็นคนมีรปู ร่างหน้าตาดีหรือไม่ดอี ะไร
สิ่งเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ปฏิบัติ มีเพียงแต่รู้ว่าก�ำลัง
ท�ำอะไร รูว้ า่ ต้องเปิดฝาบาตรก็เปิดฝาบาตร รูว้ า่ ต้องปิด
ฝาบาตรก็ปดิ ฝาบาตร รูว้ า่ ต้องเดินไปก็เดินไปเท่านัน้ เอง
การปฏิบตั จิ งึ ไม่ขาดตอน ถึงแม้วา่ จะต้องท�ำภารกิจต่างๆ
ไม่เหมือนกับชีวิตของฆราวาส เวลาไปท�ำภารกิจ
ต่างๆ นี้ ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง จึงไม่ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติ แต่การปฏิบัติของนักบวชของพระนี้ เป็นการ
ปฏิบัติทุกขั้นทุกเวลา แม้แต่การท�ำความสะอาด แม้แต่
การรับประทานอาหาร การช�ำระภาชนะบาตรอะไรต่างๆ
เป็ น การปฏิ บั ติ ไ ด้ ห มด เพราะเป็ น การเจริ ญ สติ อ ยู ่
ตลอดเวลา หรือเป็นการเจริญปัญญา
บางทีกพ็ จิ ารณาก่อนจะฉันอาหาร ก็พจิ ารณาความ
เป็นปฏิกูลของอาหารขึ้นมา ให้เห็นว่าอาหารนี้มันไม่ได้
น่ากินอย่างเดียว มันไม่นา่ รับประทาน ต่อไปเวลามันเน่า
มันบูด เวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในท้อง เวลามันถ่าย
ออกมานีม้ นั ไม่นา่ กินแล้ว พิจารณาให้เกิดปัญญา เพือ่ ที่
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
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เวลาเกิดกิเลสความหิวอยากจะกินอาหาร จะได้มาระงับ
มันได้ เพราะนักบวชนีฉ้ นั มือ้ เดียว รับประทานครัง้ เดียว
เดี๋ยวเวลารับประทานไปไม่กี่ชั่วโมง ความอยากกินมัน
อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีปัญญามาหยุด มันก็อาจจะ
ทนไม่ไหว แล้วอยากจะคิดสึกไปก็มี แต่ถา้ มีปญ
ั ญาเห็น
ปฏิกลู ของอาหาร ทุกครัง้ อยากจะกินอาหารก็ให้ระลึกถึง
อาหารทีม่ นั อยูใ่ นปากในท้อง หรือเวลาทีม่ นั ถ่ายออกมา
พอเห็นอาหารอยู่ในรูปแบบนั้นก็กินไม่ลง ไม่อยากกิน
ความหิวความอยากกินอาหารมันก็เลยหายไป
นี่ท�ำไมนักบวชจึงเป็นผู้ที่จะบรรลุถึงพระนิพพาน
ได้มากกว่าฆราวาสผู้ครองเรือน แต่ต้องเป็นนักบวชที่
เป็นสุปฏิปนั โนจริงๆ คือต้องเป็นผูท้ ตี่ งั้ ใจแน่วแน่ตอ่ การ
ศึกษาต่อการปฏิบัติ ไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาท�ำภารกิจให้
แก่ฆราวาสญาติโยม
สมั ย นี้ ส ่ ว นใหญ่ พ ระคิ ด ว่ า มาบวชนี้ เ พื่ อ มาท� ำ
ภารกิจให้กับญาติโยม มาคอยรับกิจนิมนต์ต่างๆ พระ
เกรงใจ กลัวเดีย๋ วจะไม่มโี ยมเข้าวัดไปใส่บาตร ไปท�ำบุญที่
วัด ก็เลยต้องท�ำตามใจญาติโยม นีค่ อื กิจของพระในสมัย
นักบวช ï ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

66

ปัจจุบันนี้ จึงไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา ก็เพราะ
ว่าพระไม่ท�ำกิจของพระนั่นเอง ไม่ท�ำคันถะธุระ ไม่ท�ำ
วิปสั สนาธุระ แต่ไปท�ำกิจของญาติโยมคือ “บุญบังสังสวด”
ก็เลยไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา
นี่คือเรื่องค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้เพื่อ
ให้เรามาศึกษาและเอาไปปฏิบตั ิ เพราะจะเป็นการเตรียม
เครื่องมือเตรียมอาวุธไว้รับกับภัยต่างๆ ที่จะตามมาต่อ
ไปนั่นเอง ภัยก็คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย การ
พลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก บุคคลที่เรารัก การที่ต้องพบ
กับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา หรือบุคคลที่เราไม่ปรารถนา
ถ้าเรามีธรรมะอยูใ่ นใจเราแล้วทีนี้ ไม่วา่ จะเจออะไร ใจจะ
ไม่เดือดร้อน ใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ใจจะยิ้ม
ได้ อ ย่ า งสบาย เพราะนี่ แ หละคื อ อ� ำ นาจธรรมของ
พระพุ ท ธเจ้ า ที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมนี้ แ คล้ ว คลาด
ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ïïï
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เป็นพระนีไ่ ม่ให้ออกไปทีญ
่ าติโยมไปกัน ไม่ให้ไปบาร์ไปผับ
ไม่ให้ไปโรงเหล้า โรงละคร โรงหนัง ไม่ให้ไปดูคอนเสิร์ต
ไม่ให้ไปเต้นแร้งเต้นกาเหมือนญาติโยมไปกัน
ถ้าถือเนกขัมมะมาบวชนี้ อาจจะบวชชัว่ คราวอยู่ บวช ๓ วัน
แล้วเดีย๋ วออกไปก็กลับไปเสพกามใหม่ ไปเต้นแร้งเต้นกา
กันใหม่ ไปช้อปปิ้ง ไปร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไปกินไปดื่ม
ไปถ่ายรูป แล้วก็ส่งไปอวดให้เพื่อนฝูงเห็นว่า ฉันก�ำลังมา
กินที่นี่ มีความสุขมาก แต่มันเป็นความสุขระดับต�่ำ
ผูท้ ถี่ อื เนกขัมมะนีต้ อ้ งการความสุขทีร่ ะดับสูงกว่า คือระดับ
ทีจ่ ะได้จากการไปเจริญบารมีอกี ข้อหนึง่ คืออุเบกขาบารมี
ถ้าได้อเุ บกขานี้ จิตจะสงบ จิตจะเย็นจะสบาย จะได้ความสุข
ทีเ่ หนือกว่าความสุขทีไ่ ด้จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ทางแห่งธรรม
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ลองได้มาทางธรรมแล้ว ก็จะเริ่มมีศรัทธามากขึ้น
มีฉันทะ วิริยะ มีความยินดี มีความขยันหมั่นเพียร
ที่จะพยายามมาทางธรรมให้มากขึ้น ก็จะหาเวลา
หาโอกาสเข้าวัดให้บ่อยขึ้น ท�ำบุญท�ำทานให้มากขึ้น
รักษาศีลให้มากขึ้น ภาวนาให้มากขึ้นไป
แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะอยากจะออกบวชเอง
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ทางธรรมจะมีอยู่ ๒ ขัน้ ด้วยกัน ขัน้ ต้นกับขัน้ ปลาย
ทุกคนต้องเริม่ ต้นจากขัน้ ต้นก่อน เพราะทุกคนไม่ได้เกิด
มาเป็นนักบวชเลย ยกเว้นพวกทีเ่ ป็นนักบวชทีต่ ายไปแล้ว
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ พวกนีอ้ าจจะไม่ตอ้ งเป็นฆราวาส
ตั้งแต่เด็ก โตขึ้นมาก็อาจจะขอพ่อขอแม่บวชเณรเลย
ถ้ามีพระพุทธศาสนา อย่างหลวงปูม่ นั่ ทีเ่ ป็นครูบาอาจารย์
ที่พวกเราเคารพนับถือ ที่กระดูกของท่านได้กลายเป็น
พระธาตุไปแล้วนี้ ชีวติ ของหลวงปูม่ นั่ นีร่ สู้ กึ เป็นฆราวาส
ไม่กี่ปี ต่อมาก็ได้มาบวช เพราะนิสัยท่านเป็นนักบวชมา
แต่ดั้งเดิม
ส่วนพวกเรานีเ้ ป็นฆราวาสมาไม่รกู้ สี่ บิ ปีแล้ว แสดง
ว่าชาติก่อนนี้ไม่เคยเป็นนักบวชเลย ดังนั้นก็เลยต้องมา
เคี่ยวเข็ญบังคับ ให้มาฝึกหัดมาเป็นนักบวชกัน ให้เข้า
วัดกัน วันพระไปฟังเทศน์ฟังธรรม ขั้นต้นให้ไปศึกษา
ธรรมะค�ำสั่งค�ำสอนก่อน ก็จะได้รู้ว่าทางธรรมนี้ดีกว่า
ทางโลกอย่างไร เมือ่ ได้รแู้ ล้วว่าทางธรรมนีเ้ ป็นทางสูก่ าร
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ทางสูค่ วามสุขทีจ่ รี งั ถาวร
ทางทีไ่ ม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้าฟังแล้วเกิด
ศรัทธาก็อาจจะเริม่ ฝึกหัด เป็นมือใหม่หดั ขับก่อน แทนที่
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จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น ก็เอาเงินไปท�ำบุญ
ท�ำทาน แทนที่จะไม่เคยรักษาศีลเลย ก็หัดรักษาศีลกัน
รักษาศีล ๕ ก่อน รักษาศีล ๕ ได้แล้ว วันพระก็ลองรักษา
ศีล ๘ ดู ยอมอดข้าวเย็นสักวันหนึ่ง จะตายให้มันรู้ไป
ยอมเลิกนอนกับแฟนสักคืนหนึง่ ดูวา่ มันจะตายหรือเปล่า
ยอมเลิกเที่ยว ยอมเลิกดูละครสักคืนหนึ่ง มันจะเป็น
อย่างไร เอาเวลามาไหว้พระสวดมนต์ มาฝึกจิตใจท�ำสมาธิ
มาฟังเทศน์ฟังธรรม ดูว่ามันเป็นอย่างไร อย่างไหนจะดี
กว่ากัน
ถ้าลองได้ทดลองท�ำแล้ว รับรองได้วา่ จะต้องเห็นว่า
ทางธรรมนีด้ กี ว่าทางโลกแน่นอน เพราะรสแห่งธรรมชนะ
รสทัง้ ปวง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่มรี สอันใดในโลกนี้
จะดีเท่ากับรสแห่งธรรม รสของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นี้ สูร้ สแห่งธรรมไม่ได้ รสแห่ง
ธรรมที่เกิดจากการท�ำบุญท�ำทาน เกิดจากการรักษาศีล
เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม นัง่ สมาธิ
อันนีแ้ หละเป็นความสุขทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากลาภ ยศ
สรรเสริญ จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พอลอง
ได้สัมผัสแล้วรับรองได้ว่าจะเห็นความแตกต่างระหว่าง
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ทางสองทางเลย จะเห็นว่าทางของธรรมนี้ น�ำไปสู่
ความร่มเย็นเป็นสุขเพียงอย่างเดียว ทางของโลกนี้น�ำ
ไปสูค่ วามสุขทีค่ ลุกเคล้าไปด้วยความวุน่ วาย ความวิตก
ความกังวล ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆ นานา จะเห็นว่า
ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย
พอลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ลองได้มาทาง
ธรรมแล้ว ก็จะเริม่ มีศรัทธามากขึน้ มีฉนั ทะ วิรยิ ะ มีความ
ยินดี มีความขยันหมั่นเพียร ที่จะพยายามมาทางธรรม
ให้มากขึน้ ก็จะหาเวลาหาโอกาสเข้าวัดให้บอ่ ยขึน้ ท�ำบุญ
ท�ำทานให้มากขึน้ รักษาศีลให้มากขึน้ ภาวนาให้มากขึน้ ไป
แล้วเดีย๋ วต่อไปก็จะอยากจะออกบวชเอง เพราะรูว้ า่ การ
เป็นฆราวาสนี้มันมีขีดจ�ำกัด เวลามันไม่มากเท่ากับการ
เป็นนักบวช เอาจิตใจที่เป็นฆราวาสนี้ไปเป็นพระไปเป็น
นักบวช เพื่อที่จะได้มเี วลาปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ นอกจากมี
เวลาปฏิบตั แิ ล้ว ยังมีสงั คมทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั ิ ได้อยูก่ บั
พวกนักบวชด้วยกัน ได้อยู่กับพวกปฏิบัติด้วยกัน ก็จะ
ไม่มีใครมาคอยชวนเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ไม่มีใครชวน
เราไปกินข้าวเย็นทีน่ นั่ ทีน่ ี่ ทุกคนปฏิบตั เิ หมือนกัน มีแต่
ชวนให้ไปเดินจงกรม ชวนให้ไปนั่งสมาธิ ชวนให้ไปฟัง
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เทศน์ฟังธรรม ชวนให้รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้ว
นอกจากนัน้ ยังมีครูบาอาจารย์ผบู้ รรลุธรรมแล้ว มาคอย
ให้ก�ำลังใจ มาคอยดึงคอยก�ำราบเวลาที่เถลไถล เวลาที่
ไม่ปฏิบตั ิ ถ้าไปบวชแล้วจะอยูใ่ นสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน
ถ้าอยู่ในสังคมของฆราวาสก็จะไม่มีใครมาช่วย
สนับสนุน ไม่มใี ครมาช่วยดึงช่วยผลัก มีแต่ชว่ ยคอยลาก
ให้เราถอยหลัง ไม่ได้สนับสนุนให้ไปข้างหน้า ผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ที่เป็นฆราวาสนี้ ต่อไปจะรู้เองว่าอยู่ไม่ได้แล้ว เพศของ
ฆราวาสนีว้ นุ่ วายหนอ ถ้าอยากต้องการความสงบ ต้องการ
มรรคผลนิพพาน ต้องไปอยูแ่ บบนักบวช ไปอยูก่ บั พวก
ทีเ่ ขาเป็นพวกปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ไปอยูก่ บั ครูบาอาจารย์
ทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ แล้วจะมีผคู้ อยฉุดคอยลาก
คอยดึงคอยก�ำราบเวลาที่เถลไถล เวลาที่ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีคนคอยเฝ้าคอยดูแลคอยกั้นไว้ไม่ให้
ออกนอกลู ่ น อกทาง จะท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ คื บ หน้ า ไป
อย่างเดียว และในไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุถึงมรรคผล
นิพพานขั้นต่างๆ ïïï
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ึ่ ทางใจ
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

77

เวลาเราออกบวชนี้
เราจะไม่สามารถเลือกอาหารที่เราเคยกิน
เลือกบ้านที่เราเคยอยู่ได้ ต้องอยู่แบบตามมีตามเกิด
ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่อาศัยเป็นเครื่อง
สนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติ
สร้างสรณะภายในให้เกิดขึ้นมาเท่านั้น
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ทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันก็เพราะยังขาดที่พึ่ง ไม่ได้ที่
พึ่งที่แท้จริง ยังหลงยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พ่ึง
ที่แท้จริง ยังหลงยึดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆ ภายนอก
ยังหวังความสุขจากสิง่ ต่างๆ ภายนอกอยู่ ถ้าไม่หวัง ป่านนี้
ก็คงจะออกบวชกันหมดแล้ว คงจะตัดกันได้หมดแล้ว
แต่ที่ยังไม่บวชกันก็เพราะยังยึดยังติดอยู่กับสิ่งต่างๆ
ยังยึดติดอยูก่ บั วิถชี วี ติ ทีอ่ ยูก่ นั ทุกวันนีอ้ ยู่ มีบา้ นก็ยดึ ติด
กับบ้าน มีอาหารการกินอย่างไร ก็ยงั ยึดติดอยูก่ บั อาหาร
การกินอย่างนั้นอยู่
เวลาเราออกบวชนี้ เราจะไม่สามารถเลือกอาหารที่
เราเคยกิน เลือกบ้านที่เราเคยอยู่ได้ ต้องอยู่แบบตามมี
ตามเกิด ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่อาศัยเป็น
เครื่องสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติ สร้างสรณะ
ภายในให้เกิดขึน้ มาเท่านัน้ อาศัยปัจจัย ๔ คือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ยารักษาโรค เครือ่ งนุง่ ห่ม อาหาร มาเลีย้ งดูอตั ภาพร่างกาย
เพื่อให้เราได้ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิ
เดินจงกรม พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อตัด
ความหลง ตัดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นทุกข์
เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ไม่ให้ไปยึดไปติดกับมัน มันมีอยู่
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ก็รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมัน หวังอย่างเดียว
ก็คือความไม่วุ่นวายใจ ถ้าจิตใจอยู่ในความสงบแล้ว
แม้รา่ งกายนีจ้ ะเป็นอะไรไปก็ไม่เกีย่ วข้องกัน ถ้าร่างกาย
จะตายไปในขณะที่จิตสงบ จิตก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าจิต
ไม่อยู่ในความสงบ มัวเกาะติดอยู่กับร่างกาย คิดว่า
ร่างกายเป็นตัวเป็นตน เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จิตใจจะมี
ความระส�่ำระสาย มีความว้าวุ่นขุ่นมัว มีความทุกข์เป็น
อันมาก แต่ในขณะใดเวลาใดถ้าเกิดมีปญ
ั ญาขึน้ มาแล้ว
ปลงได้ ในขณะนัน้ จิตจะเย็นลงทันที จะสงบตัวลง จะนิง่
จากความวุ่นวายสับสนอลหม่านหาที่ยึดหาที่เกาะไม่ได้
ว่าจะท�ำอย่างไรกับความตายทีก่ ำ� ลังมารออยู่ พอท�ำความ
เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของร่างกายที่จะต้องแตกจะต้อง
ดับไป เป็นเรือ่ งปกติ ยอมรับความจริงนี้ แล้วก็ปล่อยให้
เป็นไปตามความจริง ไม่ฝืนไม่วุ่นวายกับการไปหาหยูก
หายาหาหมอมาแก้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
เท่านั้นแหละ
ถ้าปล่อยได้จริงๆ แล้ว จิตจะดิง่ ลงสูค่ วามสงบแล้ว
จะรูส้ กึ สบาย เหมือนกับยกภูเขาออกจากอก เมือ่ สักครูน่ ี้
ความอยากจะอยู่ท�ำให้ทุกข์ทรมานแทบเป็นแทบตาย
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พอตัดความอยากอยู่ได้เท่านั้นเอง ยอมตายเท่านั้นเอง
จิตก็ปล่อย พอปล่อยแล้วมันก็สงบ
ก็เหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิ ตอนต้นก็ไม่สงบ
เพราะจิตยังยึดยังติดอยูก่ บั รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
กับเรื่องราวต่างๆ เวลานั่งพุทโธๆ ไป ก็จะแวบไปหา
เรือ่ งนัน้ หาเรือ่ งนี้ นัน่ แสดงว่ามันยังไม่ปล่อย แต่ถา้ มีสติ
ควบคุมบังคับให้อยู่กับพุทโธๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง
จนไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ได้ มันก็ต้อง
ปล่อยชั่วคราว ไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญา แต่ปล่อยด้วย
ก�ำลังของพุทธานุสติ
การบริกรรมพุทโธๆ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นอุบายของ
สมาธิที่จะดึงจิตดึงใจให้ออกจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ออกจากเรื่องราวต่างๆ ถ้าแรงที่จะดึงเข้ามี
มากกว่าแรงทีจ่ ะดึงออกไป ก็จะท�ำให้จติ สงบ จิตจะรวม
ตัวลง ขณะนัน้ มันก็สงบนิง่ เย็นสบาย แต่จะสงบได้ไม่นาน
อาจจะนานส�ำหรับบางคน อาจจะไม่นานส�ำหรับบางคน
แล้วก็จะออกมา พอออกมาก็เหมือนกับออกจากห้องแอร์
ที่เย็นเฉียบไปสัมผัสกับความร้อนที่อยู่ข้างนอก เราจะ
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เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จิตใจดวงนีส้ ามารถพลิกจากร้อน
มาเย็นได้ จากเย็นไปร้อนได้ อยู่ที่เราจะควบคุมบังคับ
ให้อยู่ส่วนไหนเท่านั้นเอง
เมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการที่จะท�ำให้จิตของเราสงบ
ก็คอื การท�ำสมาธิ การปลีกวิเวก การหาทีส่ งบทีส่ งัด การหนี
จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ เราก็ตอ้ งมีความ
บากบั่น มีความอุตสาหะ มีความขวนขวาย มีความ
พากเพียรทีจ่ ะแสวงหาความสุขอย่างนี้ ถ้าลองได้สมั ผัส
เพียงครั้งเดียวแล้วเราจะมีก�ำลังจิตก�ำลังใจ เรารู้แล้วว่า
ผลที่เราจะได้รับจากการเสียสละนั้นมันคุ้มค่ากัน
เหมือนกับคนที่ซื้อลอตเตอรี่ แม้จะไม่เคยถูกเลย
แต่ก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆ เพราะรู้ว่าถ้าถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
มันคุม้ ค่า เสียแค่ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ได้มาเป็นล้านอย่างนี้
ท�ำไมจะไม่คุ้มค่า ฉันใด พวกเราก็เหมือนกัน เราเพียง
เสียสละด้วยการไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลง
ไม่ได้ไปงานปาร์ตกี้ บั เพือ่ นฝูง แต่ไปอยูว่ ดั สัก ๒ - ๓ วัน
แล้วท�ำจิตใจให้สงบได้ ท�ำไมจะไม่คมุ้ ค่า ถ้าสงบได้จริงๆ
แล้วรับรองได้ว่าจะไปวัดอยู่เรื่อยๆ จะไปปฏิบัติธรรม
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อยู่เรื่อยๆ ที่ไปแล้วไม่ได้ผล จึงไม่ค่อยอยากจะกลับไป
ไปแล้วทรมาน เพราะต้องฝืนจิตฝืนใจมาก ฝืนกิเลสที่
ชอบดูหนังฟังเพลง ชอบกินอาหารอย่างโน้นอย่างนี้
ชอบนอนทีส่ ขุ ทีส่ บาย จึงเป็นการทรมานจิตใจ แต่ถา้ ท�ำ
จนได้ผลแล้ว เรือ่ งเหล่านีจ้ ะเป็นเรือ่ งเล็กน้อยไป เพราะว่า
ผลที่ได้รับจากการท�ำจิตใจให้สงบนี้มันเหนือสิ่งอื่นๆ
เหนือความสุขอื่นๆ ที่เราได้สัมผัสมา
ความสุขที่ได้ไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลง ไปรับ
ประทานอาหาร ไปดื่ม เมื่อเทียบกับความสุขที่ได้จาก
ความสงบของจิตใจแล้ว มันห่างกันเหมือนฟ้ากับดิน
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความทุกข์ทรมาน ความ
ล�ำบาก อดทนอดกลั้นต่างๆ จะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตเลย
มันคุม้ ค่า ก็เหมือนกับคนทีซ่ อื้ ลอตเตอรีอ่ ยูท่ กุ งวด ซือ้ มา
กีป่ ไี ม่เคยถูก ก็ยงั มีกำ� ลังจิตก�ำลังใจทีจ่ ะซือ้ ต่อไป ฉันใด
การปฏิบตั ธิ รรมก็ควรจะเป็นอย่างนัน้ ขอให้มองว่ามันก็
เหมือนกับการถูกลอตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ เพียงแต่ยงั ไม่ถกู
แต่เราก็ไม่ท้อแท้ ยังมีก�ำลังจิตก�ำลังใจที่จะบากบั่นไป
ปฏิบัติ
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ถ้าไม่ได้ไปทีว่ ดั ก็ปฏิบตั ทิ บี่ า้ นไปก่อนก็ยงั ดี อย่าไป
รอโอกาสรอจังหวะเพราะมันอาจจะไม่มี ชีวิตของเรามี
เรือ่ งวุน่ วายมาก มีธรุ ะภารกิจต่างๆ มาก ถ้าเราไม่ให้เวลา
กับการปฏิบัติธรรม เราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติ แต่ถ้าเรา
มองมันเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เป็นสรณะเป็นทีพ่ งึ่ ของเรา
เป็นเพื่อนในยามยากจริงๆ เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาก
เปล่าเปลี่ยวใจ เราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรม
ถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่มีความรู้สึกว้าเหว่ ไม่รู้สึกว่าไม่มี
เพื่อน ไม่มีสรณะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตาย ไม่เคย
คิดถึงใคร ไม่เคยคิดว่าท�ำไมคนนัน้ ไม่มาเยีย่ มเรา คนนี้
ไม่มาหาเรา ไม่เคยคิด เพราะมีทพี่ งึ่ อยูภ่ ายในใจแล้ว คือ
ความสงบ พอสงบแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้น มันนิ่งอยู่
จะไปคิดอะไรได้ ที่คิดก็เพราะมันไม่สงบ ยิ่งคิดก็ยิ่ง
ฟุง้ ซ่านใหญ่ ยิง่ คิดก็ยงิ่ ทุกข์ ยิง่ วุน่ วายใจไปใหญ่ ยิง่ ท�ำให้
อาการเจ็บไข้ได้ป่วยทรุดลงไปใหญ่ แต่ถ้าจิตสงบแล้ว
ปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อน บางทีมันก็หายของมันเอง
โรคบางอย่างเกิดจากการทีไ่ ม่ได้รบั การพักผ่อนพอเพียง
เท่านัน้ เอง ถ้าได้รบั การพักผ่อนพอเพียงแล้ว ถึงเวลามัน
ก็ฟื้นขึ้นมาได้ ïïï
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่ ท้จริง
วิธีสร้างความสุ ขทีแ
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ความสุขที่เกิดจากความดับของความทุกข์
ดับของตัณหา
ดับของสมุทัย
นี่แหละคือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง
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ถ้ า เป็ น พระก็ จ ะไม่ ค ่ อ ยมี เ รื่ อ งที่ จ ะต้ อ งคิ ด
จึงควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธๆ ได้ตลอดเวลา ถึงแม้ใน
ขณะทีท่ ำ� กิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะกวาดถูศาลา ออกบิณฑบาต
ขบฉัน ก็พทุ โธๆ ไปเรือ่ ยๆ ไม่ไปคิดเรือ่ งอืน่ ให้มสี ติอยู่
กับพุทโธๆ ไป ถ้ามีสติอยูก่ บั พุทโธๆ ไปเรือ่ ยๆ ต่อไปจิต
ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมา จิตจะตั้งมั่น จะไม่ลอยไปลอยมา
ทีล่ อยไปลอยมาเพราะเป็นเหมือนนุน่ มีลมพัดมานิดเดียว
ก็จะปลิวไปทันที จิตทีไ่ ม่มสี มาธิจะเบาเหมือนนุน่ ไม่ได้เบา
เพราะปราศจากกิเลสตัณหา เบาเพราะขาดความหนักแน่น
เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบมาสัมผัสก็ลอยไปแล้ว
พอคิดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บก็จะไหลตามไปทันที
ถ้าจิตหนักแน่นด้วยสมาธิจะไม่ไปง่ายๆ เพราะมีสติ
คอยดึงเอาไว้ไม่ให้ไป ยกเว้นเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้องคิด
เพราะชีวิตของคนเรายังมีภารกิจการงาน ต้องท�ำงาน
ท�ำการ ต้องออกบิณฑบาต ต้องรับประทานอาหาร ต้องท�ำ
ภารกิจต่างๆ ก็ต้องคิดในเรื่องที่จ�ำเป็น อย่างนี้ก็ไม่เป็น
ปัญหาอะไร แต่ถา้ ไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ จิตก็จะไหลไปตาม
อารมณ์ตา่ งๆ ทีม่ ากระทบ ท�ำให้วา้ วุน่ ขุน่ มัวอยูต่ ลอดเวลา
เพราะไปแบกเอาเรือ่ งราวต่างๆ เข้ามาในจิตในใจนัน่ เอง
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แทนทีจ่ ะปล่อยให้ผา่ นไป กลับไปดึงกลับมา เช่น เวลาได้
ยินค�ำพูดที่ไม่ถูกอกถูกใจ ทั้งๆ ที่พูดไปตั้งแต่เมื่อเช้า
นีแ้ ล้ว หลายชัว่ โมงผ่านไปแล้ว ก็ยงั เอามาคิดอยูภ่ ายในใจ
ทุกครั้งที่คิดก็เกิดความหงุดหงิดใจ เกิดความไม่พอใจ
ขึ้นมา แล้วก็ไม่รู้จักวิธีท�ำให้ความคิดนั้นหายไป ซึ่งง่าย
นิดเดียวก็คอื ไม่ไปคิดถึงเรือ่ งนัน้ เท่านัน้ เอง แต่กอ็ ดคิด
ไม่ได้ เพราะไม่เคยฝึกจิตนัน่ เอง ไม่เคยควบคุมจิตให้อยู่
ตามค�ำสั่ง จิตจะไปตามค�ำสั่งของเขา อยากจะคิดอะไร
ก็จะคิด ส่วนใหญ่กช็ อบคิดในเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เกิดความทุกข์
นัน่ แหละ เรือ่ งทีไ่ ม่ควรคิดแต่กอ็ ดคิดไม่ได้ ถ้าได้ฝกึ ท�ำ
สมาธิอยูเ่ รือ่ ยๆ ให้มสี ติอยูต่ ลอดเวลา เวลาคิดถึงเรือ่ งที่
สร้างความทุกข์ขนึ้ มา ถ้าเคยบริกรรมพุทโธๆ ก็บริกรรม
พุทโธๆ ไป ความคิดอืน่ ก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้ เมือ่ เข้า
มาไม่ได้ก็จะไม่รบกวนใจ
การปฏิบัติของสายปฏิบัติจึงเน้นไปที่สติเป็นหลัก
ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ตามควรจะมีสติ มีความรูส้ กึ ตัว รูอ้ ยูเ่ สมอ
ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ กาย วาจาใจ ก�ำลังเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางใด ถ้ามีสติแล้วจะท�ำอะไรก็ไม่พลาด พระทาง
สายปฏิบัติ เวลาท�ำงานกันจะท�ำกันอย่างรวดเร็ว แต่จะ
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ไม่ค่อยพลาดพลั้งเผลอกันเท่าไร เช่น จะไม่มีเสียงดัง
ท�ำอะไรจะเงียบ แต่ถา้ เป็นฆราวาสแล้ว ท�ำอะไรก็จะอึกทึก
ครึกโครมไปหมด เพราะท�ำโดยปราศจากสตินนั่ เอง มีสติ
เหมือนกันแต่ไม่เข้มข้นพอทีจ่ ะเฝ้าดูทกุ ขณะจิตว่าก�ำลัง
เคลือ่ นไหวไปทางไหน เช่น เวลาเช็ดช้อนเช็ดจาน ไม่รวู้ า่
ตอนทีว่ างจานวางช้อนนัน้ วางอย่างไร แรงหรือค่อย เพราะ
สติไม่ละเอียดถึงขนาดนั้น แต่ผู้ปฏิบัติจะมีสติละเอียด
เข้าไปทุกขณะเลย ขณะหยิบช้อนขึน้ มาเช็ด ขณะทีจ่ ะวาง
ช้อนลงไป จะมีเสียงไม่มีเสียง จะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา
การท�ำงานของพระปฏิบตั จิ งึ ท�ำได้อย่างรวดเร็วและเงียบ
สงบ ไม่มีเสียง เวลาคนไม่มีสติเข้ามาในสังคมนั้นจะ
เปิดเผยตัวเองทันทีเลย ท�ำอะไรก็ดงั โครมครามๆ ไปหมด
เปิดปิดประตู เปิดปิดหน้าต่าง ก็เป็นเสียงดังไปหมด เพราะ
ไม่เคยฝึกสติให้มคี วามละเอียดถึงขนาดนัน้ แต่ถา้ ได้เคย
อยูใ่ นส�ำนักปฏิบตั แิ ล้วจะระมัดระวังมากเรือ่ งเสียง เพราะ
ถือว่าการกระท�ำต่างๆ ต้องเงียบ ต้องสงบ เป็นการฝึกสติ
ไปในตัว
หลักของการปฏิบตั ไิ ม่ได้ตอ้ งการความเงียบเป็นผล
แต่ตอ้ งการสติ ต้องการสมาธิเป็นหลัก การท�ำงานต่างๆ
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ก็เพือ่ ฝึกสติ ฝึกจิตเป็นหลัก เพราะเมือ่ สามารถควบคุม
จิตใจให้เป็นไปตามค�ำสั่งได้แล้ว ก็จะสามารถระงับการ
กระท�ำของจิตในทางทีไ่ ม่ดไี ด้ เช่น เวลาเกิดตัณหาขึน้ มา
ก็สามารถระงับดับมันได้
การดับตัณหาก็มีอยู่ ๒ วิธีด้วยกันคือ ๑. สมาธิ
ซึ่งดับได้ในช่วงระยะสั้นๆ พอเบรกให้หยุดได้ชั่วคราว
เวลาอยากได้สงิ่ นัน้ อยากได้สงิ่ นี้ ก็จะรูว้ า่ เกิดความอยาก
ขึน้ มา เพราะเกิดความรุม่ ร้อนขึน้ มา โดยปกติจติ ทีม่ สี มาธิ
จะมีความเยือกเย็นเป็นพืน้ พอเกิดความอยากขึน้ มาก็จะ
ร้อนวูบขึ้นมา เหมือนกับจุดไม้ขีดขึ้นมา ก็จะร้อนขึ้นมา
ทันที สมาธิจะดับได้เพียงชัว่ คราว เดีย๋ วความอยากก็โผล่
ขึน้ มาอีก จึงต้องใช้วธิ ที ี่ ๒. คือปัญญา ทีจ่ ะดับได้อย่างถาวร
เช่น อยากมีคคู่ รอง ถ้าบวชเป็นพระ สิง่ แรกทีพ่ ระอุปชั ฌาย์
จะสอนให้พระผูบ้ วชใหม่ทกุ ๆ รูปศึกษาหรือพิจารณาก็คอื
กรรมฐาน ๕ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยอนุโลม
และปฏิโลม คือทัง้ ลงและขึน้ พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง แล้วก็พจิ ารณาหนัง ฟัน เล็บ ขน ผม ย้อนกลับมา
ให้พิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความช�ำนาญ ไม่ให้อยู่
ห่างจากใจ
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เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นความไม่สวยไม่งามของ
ร่างกาย ทีก่ เิ ลสตัณหามักจะเห็นว่าเป็นของสวยของงาม
ท่านสอนให้พจิ ารณาถึงความไม่สวยไม่งามของสิง่ ต่างๆ
เหล่านี้ เวลาผมกลายเป็นสีขาวก็เป็นที่รังเกียจ หนังก็
เช่นเดียวกัน หนังที่เต่งตึงในวันนี้ ในวันข้างหน้าก็ต้อง
เหีย่ วย่น ให้พจิ ารณาไปเรือ่ ยๆ จนถึงอาการส่วนอืน่ ๆ ของ
ร่างกายทีซ่ อ่ นอยูใ่ ต้ผวิ หนัง ก็จะเห็นความไม่สวยไม่งาม
ของร่างกายมากขึ้นไปๆ เมื่อได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ก็จะรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราชอบ สิง่ ทีเ่ ราว่าสวยงามนัน้ ความจริงแล้ว
ก็มีสิ่งที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง เพียงแต่เรา
ไม่ได้ใช้ปญ
ั ญาพินจิ พิจารณาจึงมองไม่เห็น ถ้าใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว ต่อไปความรูน้ กี้ จ็ ะติดอยูก่ บั ใจ
พอเกิดความอยากขึ้นมา ความรู้ที่ได้พิจารณาก็จะผุด
ขึน้ มาทันทีวา่ ไม่สวยอย่างทีเ่ ราคิดหรอก ความอยากก็จะ
ดับไป ทุกครั้งที่คิดอยาก ความรู้ที่ได้พิจารณาก็จะผุด
ขึ้นมาๆ ในที่สุดความอยากก็จะไม่มีก�ำลังโผล่ขึ้นมา
อย่างนี้เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนา
การพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เพื่อแก้กามตัณหา
แก้กามราคะ ความยินดีในรูปที่สวยที่งามที่เราหลงว่า
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สวยว่างาม แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ได้สวยงามเลย
เราไปหลงเขาเองว่าสวยว่างาม พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
ให้มองในส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งามด้วยเพือ่ ให้เห็นตามความ
เป็นจริง เรามักจะมองด้านเดียวเท่านัน้ คือด้านทีเ่ ราชอบ
แต่ด้านที่เราไม่ชอบ เราจะไม่มองกัน ทั้งๆ ที่ก็มีอยู่ใน
คนๆ เดียวกัน ทีนปี้ ญ
ั หาของพวกเราเวลาพิจารณาความ
ไม่สวยไม่งามนี้ โดยมากจะพิจารณาได้ไม่นาน เพราะ
กิเลสชอบมาขัดมาขวางอยู่เสมอ เราจึงต้องฝืนต้อง
บังคับให้พิจารณา ถ้าไม่ฝืนไม่บังคับแล้ว จะไม่ค่อยได้
พิจารณากันสักเท่าไหร่ แต่ถ้าได้ฝืนได้บังคับไปเรื่อยๆ
พิจารณาไปเรือ่ ยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสยั ขึน้ มา เหมือน
กับหัดใช้มือซ้าย ถ้าถนัดขวาจะไม่ชอบใช้มือซ้ายเพราะ
อึดอัด ไม่สะดวก ไม่คล่องแคล่วว่องไว เพราะไม่ถนัด
แต่ถา้ พยายามฝืนใช้ไปเรือ่ ยๆ หัดใช้ไปเรือ่ ยๆ ต่อไปก็จะ
เกิดความช�ำนาญ เกิดความถนัด จนกลายเป็นนิสัยไป
การเจริญปัญญาก็เป็นอย่างนี้
จิตของพวกเราส่วนใหญ่มักจะชอบมองสิ่งต่างๆ
ว่าสวยว่างาม ว่าจีรงั ถาวร เห็นอะไรก็คดิ ว่าเป็นอย่างนัน้
เสมอ เห็นรูปร่างหน้าตาที่ถูกใจก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
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ไปตลอด ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก่ต้องตายไป
ผมจะกลายเป็นสีขาว หนังจะเหี่ยว แล้วก็ตายไปแตก
สลายไป จิตทีม่ กี เิ ลสครอบง�ำอยูจ่ ะไม่ชอบคิดอย่างนีก้ นั
แต่ถา้ ต้องการแก้ปญ
ั หาคือความทุกข์ใจ ก็ตอ้ งบังคับใจ
ให้พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
การที่จะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องจนได้ผล
จิตต้องตัง้ มัน่ ถ้ายังลอยไปลอยมาอยู่ จะพิจารณาอสุภะ
ได้ไม่นาน พอมีอารมณ์อื่นมากระทบก็จะฉุดลากจิตให้
ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แทน ถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้ว
จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ จะไม่มีอารมณ์ต่างๆ มา
รบกวน ก�ำหนดให้พิจารณาอะไร ก็จะอยู่กับเรื่องที่ได้
ก�ำหนดไว้ การปฏิบตั จิ งึ ไม่ควรมองข้ามสมาธิไป บางคน
คิดว่าสามารถปฏิบัติโดยไม่ต้องมีสมาธิเลย คือให้เข้าสู่
วิปสั สนา ให้เข้าสูป่ ญ
ั ญาเลย ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปแล้วจะ
ไม่ได้ผลเท่านั้นเอง จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเสีย
มากกว่า กลายเป็นจินตนาการไป ไม่ได้เป็นความจริง
เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาก็จะสู้ไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิอยู่แล้ว
เวลาพิจารณาอะไร จิตก็จะเกาะติดอยูก่ บั สิง่ ทีใ่ ห้พจิ ารณา
จนเข้าใจ จนอยู่ติดกับใจ ทีนี้ไม่ต้องพิจารณาอีกแล้ว
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พอกิเลสโผล่ขนึ้ มา ความรูท้ ไี่ ด้พจิ ารณาแล้วอย่างช�ำ่ ชอง
ก็จะผุดขึ้นมารับทันทีโดยอัตโนมัติเลย เป็นธรรมชาติ
ของจิตไป แล้วก็จะรูว้ า่ กิเลสแบบนีไ้ ม่เป็นปัญหาอีกต่อไป
เพราะไม่หลงแล้ว รู้เท่าทันแล้ว เวลากิเลสบอกว่าสวย
ปัญญาจะบอกว่าไม่สวย ก็จะท�ำลายล้างกันไปจนหมดสิน้
ไปจากใจ กิเลสก็จะไม่สามารถมาหลอกใจได้อีกต่อไป
เพราะมีปัญญารู้ทันกิเลสแล้วนั่นเอง
นี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรค ต้องเจริญให้มาก
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ มรรคต้องเจริญให้มาก ทุกข์
ต้องก�ำหนดรู้ สมุทยั ต้องละ นิโรธต้องท�ำให้แจ้ง วิธที จี่ ะ
ท�ำให้นโิ รธแจ้ง ทีจ่ ะละสมุทยั ทีจ่ ะก�ำหนดรูท้ กุ ข์ ก็อยูท่ กี่ าร
เจริญมรรคนัน่ เอง การเจริญมรรคจะท�ำให้เห็นความแก่
ความเจ็บ ความตาย อยูต่ ลอดเวลา เป็นอริยสัจข้อที่ ๑ คือ
ทุกขสัจจะ พวกเราส่วนใหญ่มกั จะมองข้ามทุกขสัจจะไป
เมื่อลืมทุกขสัจจะก็จะเกิดตัณหา เกิดความอยากจะ
สร้างโน่นสร้างนี่ ท�ำโน่นท�ำนี่ เป็นโน่นเป็นนี่ แล้วก็ต้อง
ไปทุกข์กับเรื่องโน้นทุกข์กับเรื่องนี้ แต่ถ้าได้เจริญมรรค
คือสัมมาทิฏฐิ ก็จะรูว้ า่ คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตายเป็นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากของรักทัง้ หลาย
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ไปเป็นธรรมดา ต้องประสบกับสิง่ ทัง้ หลายทีไ่ ม่ปรารถนา
เป็นธรรมดา
เมือ่ พิจารณาอย่างนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ ก็จะไม่ถกู อ�ำนาจของ
ตัณหามาหลอกให้ไปสร้างโน่นสร้างนี่ สร้างครอบครัว
สร้างสวรรค์วมิ านในโลกนี้ ซึง่ เป็นไปไม่ได้ เพราะในทีส่ ดุ
แล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป เมือ่ รูอ้ ย่างนีแ้ ล้วก็จะ
ถอยออกจากการสร้างการหาความสุขกับสิ่งต่างๆ ใน
โลกนี้ เกิดปัญญาขึ้นมา เมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะระงับ
ดับตัณหาต่างๆ ที่หลอกให้ไปสร้างโน่นสร้างนี่ เป็นโน่น
เป็นนี่ได้
เมือ่ ไม่มตี ณ
ั หา อยูเ่ ฉยๆ ก็มคี วามสุขแล้ว เป็นความสุข
ที่แท้จริง คือการอยู่เป็นสุขนั่นเอง เมื่ออยู่เฉยๆ ได้แล้ว
มีเพียงร่างกายกับใจเป็นสมบัติก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้อง
มีสมบัตอิ นื่ อีกก็มคี วามสุขอย่างมากมายก่ายกองยิง่ กว่า
คนที่มีเงินทองกองเท่าภูเขาเสียอีก เพราะเป็นความสุข
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากตั ณ หาความอยากที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ ข อง
ความทุกข์ ถ้ามีตณ
ั หาแล้ว ต่อให้มเี งินทองกองเท่าภูเขา
ก็ยังจะอยากอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีความพอนั่นเอง
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มีร้อยก็อยากจะได้เป็นพัน มีพันก็อยากจะได้เป็นหมื่น
ก็อยากไปเรื่อยๆ นี่คือธรรมชาติของตัณหา แต่ถ้าไม่มี
ตัณหาแล้ว ความอิ่มก็จะเกิดขึ้นมาทันที
ตัณหากับความอิม่ จึงเป็นเหมือนด้านทัง้ ๒ ด้านของ
เหรียญอันเดียวกัน ด้านหนึ่งเป็นตัณหา อีกด้านเป็น
ความอิ่ม ถ้าด้านตัณหาหงายขึ้นมาก็จะมีแต่ความหิว
ถ้าพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีแต่ความอิ่ม
จิตของเราก็เหมือนกัน มีอยู่ ๒ ด้าน หิวกับอิ่ม
ถ้าปล่อยให้ความหิวคือตัณหาท�ำงาน ก็จะหิวไปตลอด
ถ้าท�ำให้อมิ่ ก็จะไม่หวิ กับอะไร ไม่อยากกับอะไร มีความพอ
ก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยูไ่ ด้ เพราะไม่มอี ะไรท�ำให้
จิตอิ่มหรือพอได้ นอกจากตัวจิตเองจะต้องพอ จะต้อง
พลิกจิตให้เข้าสู่ด้านอิ่มให้ได้ ส่วนใหญ่มักจะถูกกิเลส
ตัณหาหลอกให้ไปในด้านหิว เมื่อหิวแล้วได้เท่าไรก็ไม่
รูจ้ กั อิม่ ไม่รจู้ กั พอ แต่ถา้ ใช้ธรรมะมาดับตัณหาความอยาก
ก็จะท�ำให้จิตอิ่มได้ เราจึงต้องต่อสู้กับตัณหาความหิว
ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ด้วยมรรค ๘ บ�ำเพ็ญ
ไปเรือ่ ยๆ ศีลก็รกั ษาไป สมาธิกพ็ ยายามท�ำไป ปัญญาก็
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พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ พิจารณาเรื่องเกิด แก่ เจ็บ
ตาย เรื่องอสุภะ อสุภัง ความไม่สวยไม่งาม ไม่ช้าก็
เร็วก็จะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในจิตในใจ จนกลายเป็น
เครื่องมือต่อสู้กับตัณหาความอยากได้
เวลาเกิ ด ความอยากขึ้ น มาก็ จ ะถามตั ว เองว่ า
จะอยากไปถึงไหน เดี๋ยวก็ตายแล้ว มีเงินเท่าไรก็เอาไป
ไม่ได้ ตอนนีอ้ ายุเท่าไรแล้ว จะอยากไปหาอะไร ความสุข
ต่างๆ ในโลกนี้ก็ได้ผ่านมามากต่อมากแล้ว ถ้าเป็น
ความสุขทีแ่ ท้จริงก็นา่ จะให้ความอิม่ ความพอกับเราแล้ว
ถ้ายังไม่ให้ เวลากลับไปหาความสุขเหล่านี้อีกก็จะเป็น
เหมือนเดิม ยังอยากไปเรือ่ ยๆ อีก ๑๐ ปี ๒๐ ปีขา้ งหน้า
ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ ยังหิวแบบนี้ไปเรื่อยๆ ลองหันมาหา
ความสุขแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจะไม่ดกี ว่าหรือ
ความสุขทีเ่ กิดจากความดับของความทุกข์ ดับของตัณหา
ดับของสมุทยั นีแ่ หละคือวิธสี ร้างความสุขทีแ่ ท้จริง วิธที ี่
จะท�ำให้จิตใจอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ ก็คือการ
เจริญมรรคนี่เอง ïïï
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แนวทางพาด�ำเนิน
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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การปฏิบัติของเรายังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอยู่
เรื่อยๆ เพราะจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆ ปรากฏขึ้น
กับการภาวนา ถ้าไม่มแี ผนทีน่ ำ� ทาง เช่น หนังสือธรรมะ
หรือเทศน์ของครูบาอาจารย์ไว้ฟังอยู่เรื่อยๆ ก็จะ
หลงได้ เพราะสิง่ ทีป่ รากฏในภาวนา มีทงั้ มรรคมีทงั้ ผล
มีทงั้ ทีไ่ ม่ใช่มรรคไม่ใช่ผล ถ้าไม่รจู้ กั แยกแยะก็จะหลง
ติดอยู่กับพวกโลกียธรรมต่างๆ ที่ไม่พาให้หลุดพ้น
แต่จะพาให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด จึงต้องมี
ธรรมะของครูบาอาจารย์ไว้อ่านไว้ฟังบ้างสลับกับการ
บ�ำเพ็ญภาวนา
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ทางปฏิบัติทางด�ำเนินมีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ตัวเราว่าจะมีความขยันมากน้อยเพียงไร ส่วนใหญ่มกั จะ
แพ้ความขี้เกียจ นอนดีกว่า ติดความสุขเล็กๆ น้อยๆ
แค่การหลับการนอนการกิน เวลาจะภาวนาจึงต้องเปลีย่ น
วิถีชวี ติ ของเรา จะอยู่กินแบบปกติก็จะไม่เจริญทางด้าน
ภาวนา อย่างน้อยต้องถือศีล ๘ ไม่รบั ประทานอาหารเย็น
การนอนก็นอนแบบง่ายๆ นอนกับพื้น ไปอยู่วัดที่ไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มนี ำ�้ ประปา ก็ไม่คอ่ ยสะดวก ไม่คอ่ ยสบายทาง
ด้านการอยู่การกิน แต่ท�ำให้ไม่ต้องไปพะวักพะวนกับ
เรื่องกินเรื่องนอนให้มากจนเกินไป
ใหม่ๆ ไม่เคยชินก็จะรู้สึกล�ำบากหน่อย แต่ไม่ใช่
เรือ่ งเลวร้ายอะไรหรอกเพราะไม่ถนัดเท่านัน้ เอง เหมือน
กับเคยใช้มอื ขวาอยูป่ ระจ�ำแล้วต้องมาใช้มอื ซ้าย ใหม่ๆ ก็
รูส้ กึ ว่ายาก ฝึกใช้ไปเรือ่ ยๆ ต่อไปก็งา่ ยขึน้ เอง เวลาเสีย
มือขวาไป เหลือแต่มอื ซ้าย ก็ตอ้ งหัดใช้มอื ซ้ายจนได้ การ
ด�ำเนินชีวิตของพวกเราก็เหมือนกัน มีทั้งขวามีทั้งซ้าย
ถ้าถนัดขวาก็ไม่ชอบซ้าย ถ้าถนัดซ้ายก็ไม่ชอบขวา
แนวทางชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราด�ำเนิน
เป็นทางที่ดี ที่สบายจริงๆ ไม่มีทุกข์ แต่เราไม่ถนัดกัน
พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

101

จึงไม่ชอบ เราชอบอยูบ่ นกองสุขทีม่ คี วามทุกข์หอ้ มล้อมอยู่
ตลอดเวลา คิดดูซิ เรามีไฟฟ้าใช้กนั ตลอดเวลา ถ้าวันไหน
ไฟฟ้าดับ เราก็เดือดร้อนกัน ตู้เย็นก็ไม่ท�ำงาน แอร์
ก็ไม่ท�ำงาน พัดลมก็ไม่ท�ำงาน มีน�้ำประปาใช้อยู่ตลอด
เวลา ถ้าน�ำ้ ประปาไม่ไหลก็เดือดร้อนกัน เพราะไม่เคยอยู่
แบบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถอยู่ได้
แต่ไม่เคยอยู่กัน เคยท�ำอะไรก็มักจะมีความผูกพัน
ติดพัน เคยสะดวกสบายง่ายดาย พอต้องท�ำอะไรทีย่ าก
ก็ไม่อยากจะท�ำ ความจริงมันไม่ยาก เพียงแต่ว่าเรา
ไม่ถนัด ก็เลยรู้สึกว่ายากจึงไม่อยากท�ำ ชีวิตของเราจึง
ไม่ค่อยได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร
ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรม ถ้าไม่ได้ทำ� ตลอดเวลา
อย่างน้อยก็ท�ำเป็นพักๆ ไปก็ยังดี มีเวลาว่างวันหยุด
๓ - ๔ วัน ก็ไปอยูว่ ดั กัน ไปวัดทีเ่ งียบๆ มีครูบาอาจารย์ทดี่ ี
แต่วดั ของครูบาอาจารย์มกั จะมีคนไปกันมาก จึงไม่คอ่ ย
เหมาะกับนักภาวนา ผูท้ ภี่ าวนาจริงๆ ต้องการความสงบ
จริงๆ ไปวัดของลูกศิษย์ของท่านก็อาจจะได้ประโยชน์
มากกว่า
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ตอนที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดใหม่ๆ ไม่ค่อยมีใคร
ไปกัน ส่วนใหญ่จะไปวัดครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หลัก
ผูใ้ หญ่กว่าหลวงตาท่าน สมัยนัน้ ทีว่ ดั หลวงตาจึงเป็นวัดที่
สงบ ไม่ค่อยมีญาติโยมไปกันเท่าไร วันเสาร์วันอาทิตย์
อย่างมากก็มรี ถแค่ ๒ - ๓ คันทีไ่ ปจากอุดรฯ เท่านัน้ เอง
ไปใส่บาตร ไปถวายอาหาร การฉันการท�ำอะไรก็รวดเร็ว
กลับมาจากบิณฑบาตจัดอาหารเพียงไม่ก่ีนาทีก็ได้ฉัน
กันแล้ว แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนไปเยอะ กว่าจะได้ฉันกัน
ก็เหนือ่ ย ฉันเสร็จแล้วต้องมาเก็บมากวาดมาอะไรกันอีก
ใช้เวลามาก เวลาก็จะไม่ค่อยมีส�ำหรับการภาวนา ถ้าไป
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วัดเล็กๆ ทีย่ งั ไม่คอ่ ยมีญาติโยมไปกันเท่าไร ไปอยูท่ นี่ นั่
ก็จะมีเวลาภาวนาได้เยอะ ทีไ่ หนที่มีคนเยอะๆ ก็จะต้อง
มีปัญหาตามมา
ปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คนนี่แหละ อยู่กันเยอะๆ
ก็อดคุยกันไม่ได้ ยิ่งคุยกันมากก็ยิ่งเสียเวลา ยิ่งฟุ้งซ่าน
ยิง่ ไม่สงบ แต่ถา้ ไปอยูว่ ดั ทีไ่ ม่คอ่ ยมีคน ต่างคนต่างมีทพี่ กั
ของตนเอง อยูแ่ บบเงียบๆ อยูต่ ามล�ำพัง โอกาสทีจ่ ะภาวนา
ก็มเี ยอะ แต่ตอ้ งภาวนาเป็น ต้องรูว้ า่ จะต้องท�ำอะไร ถ้าไป
นอนก่ายหน้าผาก คิดฟุ้งซ่าน ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
อย่างน้อยต้องรู้จักวิธีเจริญสติ เดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่
กับการเดิน นั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับการนั่ง อย่าปล่อย
ให้ใจคิดเพ่นพ่านไปตามยถากรรม ต้องคอยควบคุม
อยู่ตลอดเวลา เหมือนกับเป็นนักโทษ อย่าปล่อยให้ไป
ท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจ ถ้าปล่อยให้คิดไป เดี๋ยวก็คิดถึง
เพือ่ นฝูง คิดถึงความสุขเดิมๆ แล้วก็จะท�ำให้รสู้ กึ ว้าเหว่
เศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา จะท�ำให้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้
พอคิดถึงเพื่อน คิดถึงบ้าน คิดถึงอะไรต่างๆ ก็อยากจะ
กลับไป
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แต่ถ้าพยายามภาวนาอยู่เรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้จิต
ไปคิด เดินก็พทุ โธๆ ไปเรือ่ ยๆ นัง่ ก็พทุ โธๆ ต่อ ภายในจิต
ไม่ให้มเี รือ่ งอะไร ให้มแี ต่พทุ โธๆ อย่างเดียว ต่อไปจิตก็จะ
เข้าสูค่ วามสงบ เมือ่ สงบแล้ว จิตจะไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร
ทั้งนั้น เพราะได้หยุดคิดนั่นเอง เมื่อหยุดแล้วในโลกนี้
ก็เหมือนกับไม่มีอะไร อดีตก็ไม่มี อนาคตก็ไม่มี มีแค่
ปัจจุบนั เท่านัน้ เอง ขณะทีม่ คี วามสุขก็ไม่อยากไปหาใคร
ถ้าได้เข้าถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะภาวนาอย่างเดียว
ไม่อยากจะอยูใ่ กล้ใคร เพราะอยูใ่ กล้แล้วก็รำ� คาญ ท�ำให้
จิตต้องกระเพื่อม ต้องคิด ต้องปรุง ต้องแต่ง ต้องมี
อารมณ์ตามมา แต่ถ้าอยู่ของเราคนเดียวตามป่าตามเขา
อยูก่ บั เสียงลม อยูก่ บั ต้นไม้ ก็จะมีแต่ความสุขความสบาย
กับการภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ
สลับกันไป
การอ่านหนังสือธรรมะทางภาคปฏิบัติของครูบาอาจารย์ เป็นเหมือนการฟังเทศน์ ได้ขอ้ คิดได้อบุ ายต่างๆ
เพราะการปฏิบตั ขิ องเรายังต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั อยู่
เรือ่ ยๆ เพราะจะมีปญ
ั หามีอปุ สรรคต่างๆ ปรากฏขึน้ กับ
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การภาวนา ถ้าไม่มแี ผนทีน่ ำ� ทาง เช่น หนังสือธรรมะหรือ
เทศน์ของครูบาอาจารย์ไว้ฟงั อยูเ่ รือ่ ยๆ ก็จะหลงได้ เพราะ
สิง่ ทีป่ รากฏในภาวนา มีทงั้ มรรคมีทงั้ ผล มีทงั้ ทีไ่ ม่ใช่มรรค
ไม่ใช่ผล ถ้าไม่รู้จักแยกแยะก็จะหลงติดอยู่กับพวก
โลกียธรรมต่างๆ ที่ไม่พาให้หลุดพ้น แต่จะพาให้ติดอยู่
กับการเวียนว่ายตายเกิด จึงต้องมีธรรมะของครูบาอาจารย์
ไว้อ่านไว้ฟังบ้างสลับกับการบ�ำเพ็ญภาวนา
เวลาฟังธรรมะของครูบาอาจารย์จะเกิดก�ำลังจิต
ก�ำลังใจ เวลาเกิดความท้อแท้ ความเบือ่ หน่าย การภาวนา
ไปไม่ถงึ ไหน พอได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมของท่าน ฟังท่านเล่า
ถึงปัญหาที่ท่านประสบมาและวิธีที่ท่านต่อสู้กับมันมา
ก็ท�ำให้เกิดมีก�ำลังจิตก�ำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไป จึงควร
เกาะติดครูบาอาจารย์ไว้ให้ดี องค์ไหนทีเ่ รามีความเชือ่ มัน่
ในตัวท่าน ก็พยายามเข้าไปหาท่านอยูเ่ รือ่ ยๆ ไปฟังเทศน์
ฟังธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วก็นำ� ไปปฏิบตั ิ ต้องท�ำทัง้ ๒ อย่าง
ต้องฟังด้วยและต้องปฏิบัติด้วย ถ้าฟังแล้วไม่น�ำไป
ปฏิบัติเดี๋ยวก็ลืม ถ้าน�ำไปปฏิบัติแล้วก็จะอยู่ในใจไป
ตลอด ïïï
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ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ผลแล้ว จะเห็นประโยชน์เห็นโทษของเรือ่ งทีเ่ รา
ไปท�ำทุกวันนี้ ท�ำเพือ่ อะไรถามดูซิ ท�ำเพือ่ ความหลงใช่ไหม
ท�ำเพื่อความวุ่นวาย แล้วจะเริ่มเห็นความวุ่นวายของชีวิต
ของฆราวาส ในพระไตรปิฎกมักจะแสดงไว้เสมอว่า เวลาคน
ออกบวชมักจะบ่นว่า ชีวติ ฆราวาสนีม่ นั ช่างวุน่ วายจริงหนอ
แสดงว่าจิตได้สมั ผัสกับความสงบแล้ว เมือ่ มีความสงบใน
จิตแล้ว จะเห็นเรื่องราวต่างๆ ภายนอกมีแต่ความวุ่นวาย
เพราะมันรบกวนจิตใจ
จิตใจที่สงบก็เหมือนกับน�้ำที่นิ่ง แล้วเวลามีเรื่องราวเข้ามา
ก็เหมือนกับคนมาตักน�ำ้ มาแกว่ง มากวนน�ำ้ น�ำ้ ก็ขนุ่ น�ำ้ ก็
เป็นคลื่น มันก็วุ่นวาย

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ถ้าเราอยากจะไปนิพพาน ต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ
เพราะนิพพานอยูฟ่ ากตาย ต้องผ่านความตาย ผ่านความตาย
ของสามี ของภรรยา ของบุตรของธิดา ของตัวเราเอง
ของร่างกายเราเอง คิดว่าไม่ชา้ ก็เร็วมันก็ตอ้ งตาย แล้วเราจะ
ไปหวงไปห่วงอะไรกัน หวงยังไงห่วงยังไงก็ห้ามความตาย
ไม่ได้อยูด่ ี สูไ้ ปปฏิบตั ธิ รรมกันดีกว่า ไปปลีกวิเวก ไปเจริญ
สมถะ ไปรักษาศีลกัน ไปเจริญวิปสั สนากัน เพือ่ เราจะได้ไป
นิพพานกัน พอไปถึงนิพพานแล้ว เราก็กลับมาช่วยคนทีย่ งั ไป
ไม่ถึงได้
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