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อย่างเราเม่ือก่อนก็เคยมคีวามสุขกบัการดูหนัง ฟังเพลง 

ไปเท่ียว แต่ในใจลึกๆ ก็ยังมอีีกอย่างหนึง่ท่ีอยากจะได้   

คอืความไม่วุ่นวายใจ ความสบายใจ ไม่ต้องคอยหาเงิน

หาทองมาบ�ารุงบ�าเรอ โชคดีได้หนังสือธรรมะมาอ่าน  

ได้ยินได้ฟังเรื่องภาวนา พอเริ่มภาวนาดูก็ไปได้เรื่อยๆ 

เพราะอาจจะมีพื้นเก่าอยู่แล้ว จิตใจเรียกร้องอยู่แล้ว 

พอได้ก็เหมือนกับมาประสานกันมาเช่ือมกัน มันก็ไป

ของมนั พอเร่ิมภาวนาแล้ว เร่ืองเท่ียวเร่ืองอะไรกไ็ม่ได้ 

สนใจ มีแต่คิดจะหาที่สงบเงียบไปนั่งภาวนาให้มากๆ 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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อภิชาโตภิกขุ

ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์
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จังหวะของชีวิตมันก็พาไป 

ตอนนั้นไม่มีภาระทางด้านอื่นก็เลยสะดวก 

พอเจอธรรมะ พอได้นั่งปฏิบัติก็ติดใจ 

มันก็ไปตามเรื่องของมัน
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 ส�าหรับเราน้ี มนัม ี๒ ตอนในชีวิตของเรา การเห็น

สัจธรรมตอนแรกกต็อนท่ีมีพีช่ายของเพือ่นเขาตาย เราไป 

งานศพเขา เขาเป็นพธีิกรรมของชาวคริสต์ เขาจะเปิดให้

คนไปคารวะศพ พอเปิดแล้ว จิตมันก็นกึข้ึนมาว่า ต่อไป 

ทุกคนกเ็ป็นอย่างน้ีเอง ต้องเป็นเหมอืนกนัหมดไม่ว่าใคร

ก็ตาม คนที่เรารัก พ่อ แม่ ตัวเรา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ

คนท่ีเรารู้จัก ในท่ีสุดกต้็องไปสู่ความตาย น่ีเป็นการเห็น

ธรรมคร้ังแรก แต่มนัก็ไม่ได้เอามาคิดให้หนกัอกหนกัใจ

หรืออะไร มันรับทราบและก็พจิารณาไปเร่ือยๆ เกีย่วกบั

ความตาย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆ คน มันก็เป็นการ

เจริญปัญญาไปในตัวให้เตรียมตัวเตรียมใจในทาง 

ความคดิว่าจะต้องมีความตาย ย่าเราก็ต้องตาย พ่อแม่เรา 

ก็ต้องตาย ตัวเราก็ต้องตาย 

 ต่อมาเราก็ด�าเนินชีวิตของเราตามปกติเพราะยัง

เป็นเด็ก มีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนไป พอเรียนจบที ่

เซเว่นเดย์แล้ว เรากไ็ปต่อปริญญาท่ีเมอืงนอก พอกลับมา 

มันก็มีเวลาว่าง ก็เลยได้อ่านหนังสือเยอะเพราะเป็น

คนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ช่วงน้ันจะอ่านหนังสือของ 

Hermann Hesse (เฮอร์มานน์ เฮสเส) ซ่ึงเขียนเกีย่วกบั 



นักบวช ï ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

10  

เร่ืองจิต เร่ืองกาย ท�านองเก่ียวกับชีวิต และพอได้มาอ่าน 

เรื่อง Siddhartha (สิทธารถะ) ก็รู้สึกสนใจเรื่องชีวิตใน 

อีกรูปแบบหนึ่ง คือชีวิตแบบนักบวช แล้วจังหวะพอดี

ได้คุยกับชาวต่างชาติคนหนึ่งท่ีเขามีหนังสือธรรมะท่ี

ได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็น

หนังสือแจกฟรีเล่มเล็กๆ เขาให้เอามาอ่านเล่มหน่ึง 

เกี่ยวกับอนิจจัง เนื้อหาในหนังสือจะเป็นค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้าท่ีทรงแสดงไว้เกีย่วกบั สังขารา อนิจจา แล้วก ็

มีเอาความเห็นของนักปราชญ์ชาวตะวันตกเกี่ยวกับ 

ปรัชญามาเปรียบเทียบกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

แต่ค�าสอนของพระพทุธเจ้านีรู้้สึกว่าเหนอืกว่าตรงท่ีสอน

วิธีให้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีเกดิจากความไม่เท่ียงนีไ้ด้ 

มนักเ็ลยท�าให้สนใจว่า อ๋อ มวิีธีท่ีเราจะไม่ต้องทุกข์ด้วย 

เพราะธรรมดาเราจะทุกข์กับเร่ืองอนิจจา เม่ืออ่านแล้ว 

กช็อบ กเ็ลยเขียนจดหมายไปขอหนังสือมาเพิม่ ท่ีน่ันเขา 

จะมีทั้งหนังสือแจกและหนังสือขาย 

 อ่านหนงัสือไปอยูสั่ก ๒-๓ เดือน วันหนึง่กเ็อะใจ
ว่า เมื่อไรจะน่ังสักที ก็เลยลองนั่งดู พอนั่งอานาปานสติ 

นัง่หลับตาดลูมหายใจเข้า หายใจออก นัง่ไปสักพักมันก็ 
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รู้สึกเบา เย็น สบาย ก็เลยมีความสนใจที่อยากจะมานั่ง

มากข้ึนๆ แต่น่ังไปทุกคร้ังกไ็ปเจอความเจ็บ มอียูค่ร้ังหน่ึง 

ไม่ยอมหยดุ ถึงจะเจ็บก็จะไม่หยุด ก็คิดว่ามนัเป็นอนจิจา  

ความเจบ็มนักอ็นิจจา ท่องอนจิจาไป ไม่นานจติมนักห็ลุด 

จากความเจ็บไป มันเข้าสู่ความสงบ แล้วกรู้็สึกว่ามนัเยน็

สบาย รู้สึกแปลกท่ีเมือ่กีย้งัเจ็บ เห็นความเจ็บ แต่พอเรา 

บังคบัให้มนัท่องอนจิจาๆ พอมนัไม่หนี มนัยอมรับเข้าไป  

สงบปั๊บ ความเจ็บมันก็หายไปเลย จิตก็สงบเย็นสบาย  

พลิกหน้ามอืเป็นหลังมอืเลย อ๋อ จิตดวงนีมั้นเปล่ียนแปลง 

ได้ขนาดนี้

 ตอนนั้นมันก็เลยเห็นความมหัศจรรย์ของการ

ปฏิบัติ มีแต่ความอยากที่จะปฏิบัติมากขึ้นๆ ตอนนั้นก ็

ก�าลังท�างานอยู่ ก็เลยคิดว่าจะต้องลาออกจากงาน ไม่คิด 

ว่าจะไปบวชหรืออะไรนะ แต่คดิว่าท�างานแล้วมันวุ่นวาย 

ปัญหาเยอะแยะไปหมด เจ้านายก็คอยกดดัน เราก็ต้อง 

ไปกดดนักบัลูกน้องอีกที เราอยูต่รงกลาง แล้วผลตอบแทน 

ท่ีได้คอืเงินเดอืนไม่กีส่ตางค์ ไม่คุม้ค่าอาชีพของเรา กเ็ลย 

ตัดสินใจออกจากงานดกีว่า ตอนนัน้มีเงินเก็บอยู่ ๖-๗ พนั  
สมยันัน้ของมนัถกู ก๋วยเต๋ียวชามละ ๒ บาท กคิ็ดว่าเราอยู่
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แบบประหยดัๆ เรากน่็าจะอยูไ่ด้ประมาณปีหน่ึง ไม่ต้อง 

ท�างาน เอาเวลามานั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะดีกว่า 

 พอออกจากงานแล้ว เราก็เก็บตัวอยู่บ้าน ไม่ได ้

ไปไหนแล้ว มแีต่เจริญสติปัฏฐาน เจริญสติต้ังแต่ต่ืนจน

หลับ เดนิจงกรม น่ังสมาธิ ถอืศลี ๘ รับประทานอาหาร 
วันละม้ือ อยูค่นเดียว ภาวนาอย่างเดยีว กบัอ่านหนงัสือ

ธรรมะเป็นหลัก หรือบางทีก็ออกไปกินข้างนอกบ้าง  

แต่ส่วนใหญ่ก็บังคับให้อยู่ในบ้าน ไม่ให้ออกไปหา 

ความสุขเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนไปหาความสขุทางรปู 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วมันเป็นทุกข์ เพราะมัน 

ไม่เท่ียง กเ็ห็นชัดอยู่แล้ว เวลาไปเท่ียวก็สนุก แต่พอกลับมา 

มนักอั็บเฉา มันก็เป็นอย่างน้ี วัฏจักรวนไปเวียนมา กเ็ลย 

มาหาความสุขจากการท�าสมาธิดีกว่า ก็เลยบงัคับตัวเอง 

บางคร้ังมันไม่เกิดความอยากมันก็สบาย แต่ช่วงไหน

ท่ีเกิดความอยาก ช่วงไหนท่ีเราเผลอสติ เราก็เครียด

ทรมานใจ เวลาเพื่อนมาชวนไปเท่ียวก็ปฏิเสธเขาไป  

แต่ในใจนี่ร้อง โอ้ย รู้สึกเสียดาย แต่ก็รู้ว่าเวลาออกไป

เท่ียวทีไรจะเป็นการเดินถอยหลัง เวลากลับมาภาวนา

เหมือนกลับมาเร่ิมต้นใหม่ จิตเหมือนกับว่าเส่ือมลงไป 
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ถ้าได้ภาวนาอย่างต่อเนื่อง มันจะง่ายกว่าการไปเท่ียว

กลับมาแล้วมาเร่ิมต้นใหม่ เหมือนกับลงจากช้ัน ๒ มาอยู่ 

ชัน้ ๑ ต้องเดินขึน้มาช้ัน ๒ ใหม่ ก็เลยพยายามต่อสู้กับ 

ความรู้สึกที่อยากจะออกไปด้วยการภาวนา 

 พอปฏบัิติไปได้ปีหนึง่ เงินท่ีเกบ็ไว้กใ็กล้หมด ก็เลย 

ต้องตัดสินใจว่าจะท�าอะไรต่อไป มันก็มี ๒ ทางเลือก 

คือต้องกลับไปท�างานเพือ่จะได้มีเงินใช้ แต่มนักจ็ะไม่ได้ 

ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีเพราะต้องไปท�างาน หรือถ้าอยากจะ

ปฏิบัติเต็มท่ีเหมือนอย่างท่ีท�าอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปบวช  

ซ่ึงในตอนนัน้กค็ดิว่าน่าจะบวชได้นะ เพราะชีวิตพระท่ีได้ 

ศึกษาดูก็เป็นแบบน้ี การปฏิบัติของพระก็ไม่มีอะไร 

ยากเยน็ กแ็ค่บิณฑบาตกบัปฏิบัติธรรมเท่านัน้เอง กเ็ลย

ตัดสินใจว่าจะบวช 

 ตอนน้ันก็หาวัดท่ีมีการปฏบัิติ แต่ส่วนใหญ่วัดแถว

บ้านก็จะเป็นวัดแบบที่เราเห็นๆ กัน คือมีเมรุ มีงานศพ 

มงีานบวช มีงานกุศล งานกิจนิมนต์อะไรต่างๆ เรากก็ลัว

ว่าถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นจะไม่ได้ภาวนา แต่เราก็โชคดีได้

ไปคยุกบัพระท่ีอยู่ใกล้บ้าน ท่านก็แนะน�าว่ามีพระปฏิบัติ
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อยูท่างภาคอีสาน แนะน�าให้ไปบวชกบัสมเด็จพระญาณ-

สังวรฯ ท่ีวัดบวรฯ เรากเ็ลยไปบวชท่ีวัดบวรฯ ได้รู้จักกบั 

พระฝร่ังท่ีไปวัดป่าบ้านตาด ท่านบอกว่าถ้าอยากจะไปอยู่ 

ท่ีวัดป่าบ้านตาดก็ให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตผ่าน

ท่านปัญญา แล้วท่านปัญญาจะไปขออนุญาตกบัหลวงตา 

อีกทีหนึง่ กเ็ลยเขียนจดหมายไปหาท่านปัญญา ท่านปัญญา 

กข็ออนญุาตหลวงตา ท่านกอ็นญุาตให้ข้ึนไปได้ แต่ท่าน 

ก็ไม่ได้รับให้อยู่เลย ท่านบอกว่าไปได้ แต่ให้อยู่แบบ

ชั่วคราว

 พอข้ึนไปท่ีวัดป่าบ้านตาด เราก็ปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบของวัด เขาท�าอะไรก็หัดท�าตามเขาทุกอย่าง  

จนกระท่ังประมาณเดือนก่อนเข้าพรรษา เป็นช่วงท่ี 

หลวงตาจะเลือกให้พระรูปไหนอยู่จ�าพรรษาบ้าง หลังจาก 

ท่านเทศน์อบรมเสร็จ ท่านก็พดูว่า “ท่านองค์นัน้ท่ีมาจาก

วัดบวรฯ จะอยู่ก็อยู่ได้นะ” เราก็เลยได้อยู่ต่อ 

 เราอยูท่ี่วัดป่าบ้านตาดต้ังแต่พรรษาท่ี ๑-๙ พรรษา
ที ่๑๐ อยูท่ี่วัดโพธิสัมพันธ์ ในเมอืงพัทยา และพรรษาท่ี ๑๑  
ถึงปัจจุบัน ก็อยู่ที่วัดญาณฯ นี้มาตลอด
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 จังหวะของชีวิตมันก็พาไป ตอนนั้นไม่มีภาระทาง

ด้านอื่นก็เลยสะดวก พอเจอธรรมะ พอได้นั่งปฏิบัติก็

ติดใจ มันก็ไปตามเรื่องของมัน ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะมี

ปัญหา จะต้องท้ิงใครไป ตอนน้ันก็ยงัโสด ไม่มภีาระอะไร 

กบัใคร พ่อแม่กไ็ม่เดอืดร้อนอะไร ไปโดยไม่ได้วางแผน

มาก่อน ชีวิตกไ็ปตามข้ันของมัน แล้วกไ็ม่ได้คดิว่าจะบวช 

นานเท่าไร เป็นคนท่ีไม่ยดึติดกบัอะไรมากจนเกนิไป ไม่ได้ 

ต้ังเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนัน้ จะต้องเป็นอย่างนี ้จะต้อง 

ให้ได้อย่างนัน้ จะต้องให้ได้อย่างนี ้ท�าไปกแ็ล้วกนั จะได้

มากน้อยเพยีงไรกป็ระเมนิผลไปเร่ือยๆ แล้วก็พจิารณาดู

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตามาเยี่ยมพระอาจารย์สุชาติ 

บนเขาชีโอน วัดญาณสังวรารามฯ
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ว่าควรจะท�าอย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไป ถ้าไปทางน้ี 

จะมีอปุสรรคอะไรบ้าง จะต้องท�าอย่างไรบ้าง ก็แก้ไขไป  

ศึกษาไป

 ตอนไปอยู่บ้านตาดก็ไม่คิดว่าจะได้อยู ่หรือไม่  

จะอยูน่านไม่นาน กไ็ม่ได้คิด เพยีงแต่ขอให้ได้ไปกแ็ล้วกนั  

ตอนนัน้อยากจะได้ท่ีภาวนาเท่าน้ันเอง อยากจะได้ท่ีสงบ  

ตอนน้ันยังไม่รู ้ว ่ามีครูบาอาจารย์ระดับไหนอยู ่ใน

ประเทศไทย เพราะไม่เคยอ่านหนงัสือของทางสายปฏบัิติ  

หนังสือท่ีได้อ ่านส่วนใหญ่จะเป็นพวกท่ีคัดมาจาก 

พระไตรปิฏก ก็เลยจะรู้แต่เรื่องพระในอดีต แต่พระใน
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ปัจจุบันจะไม่รู้ แต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าจิตของเราต้องการ

สถานท่ีท่ีสงบสงัด สถานท่ีท่ีสามารถบ�าเพ็ญภาวนาได้ 

และตอนนั้นจะอยู่เป็นฆราวาสต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะ

เงินหมด เงินท่ีเก็บมาจากการท�างานมนัหมดแล้ว ถ้าจะ

อยู่แบบฆราวาสก็ต้องไปหางานท�าอีก ถ้าไปหางานมันก็

ไม่มเีวลาภาวนาใช่ไหม วันหน่ึงไปท�างานก ็๘ ช่ัวโมงแล้ว  

กลับมาบ้านกเ็หนือ่ย ไม่มีทางท่ีจะภาวนาได้ท้ังวันท้ังคืน 

แต่ถ้าไม่ได้ท�างาน มันภาวนาได้ท้ังวันจนถงึเวลานอนเลย  

ก็เลยบวชดีกว่า 

 พอบวชแล้วมีโอกาสได้ภาวนาจริงๆ แต่ต้องหา

สถานท่ีภาวนา อย่าไปเจอวัดท่ีต้องท�างานอย่างอ่ืนเลย 

ขอแค่นี ้อย่าไปเจอวัดท่ีต้องสวด หรือไปสอนไปส่ังไปท�า

อะไรท่ีไม่ใช่เร่ืองภาวนาเลย เพราะเท่าท่ีได้ศกึษาในพระ

ไตรปิฏก ก็ไม่เห็นมีงานอย่างท่ีท�ากันในสมัยปัจจุบันน้ี

หรอก ในสมัยพุทธกาลพอออกบวชแล้ว พระพุทธเจ้าก็

ทรงสอนให้ไปอยูต่ามป่าตามเขา ไปภาวนากนั แต่สมัยนี ้

บวชแล้วต้องไปท�าโน่นท�าน่ี ไปสวดศพ ไปงานบุญ 

ไปงานอะไรเต็มไปหมด ซ่ึงไม่ใช่เป็นงานของพระเลย 

เพราะเหตุนี้เองจึงต้องหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติ ïïï
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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�าไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ

ทางธรรม ก็คือทางสู่การออกจากการเวียนว่าย

ตายเกิด ออกจากไตรภพ ผู้ที่พบทางธรรมแล้ว 

จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ 

ไม่ต้องมาเกิดในกามภพ 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ไม่มีใครเกิดมาแล้วไปบวชเป็นพระได้ 

น้อยคน มีบ้างแต่น้อยมาก 

คนบางคนบารมีมาก 

ชาติก่อนเคยบวชเคยปฏิบัติมาแล้ว 

เมื่ออดีตไม่เคยมีเชื้อเก่ามาก่อน 

เราก็ต้องสร้างเชื้อใหม่ในปัจจุบันนี้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวจริงๆ 

แล้วก็ออกไปเลย 

ไปปฏิบัติธรรมดีกว่า ถ้ายังท�างานอยู่

มันก็ต้องเจอคนอย่างนี้นะ คนในโลกนี้ส่วนใหญ่

ก็จะเป็นคนที่มีกิเลสตัณหา คนรักษาศีลน้อย 

มีคนท�าบาปกันเยอะ ท่านบอกว่า 

คนดีเหมือนเขาวัว คนไม่ดีเหมือนขนวัว 

วัวตัวหนึ่งมีเขาแค่ ๒ อัน เท่านั้น 

แต่ขนนี่นับไม่ถ้วนเลย ในโลกนี้ก็แบบนี้ 

โลกนี้มีเขาวัวน้อย มีแต่ขนวัวทั้งนั้นแหละ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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กุญแจออกจากไตรภพ

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ไม่มีศาสนาไหนสอนอริยสัจ ๔ ที่เป็นระดับปัญญา 

ที่จะพาให้ดวงวิญญาณนี้ออกจากไตรภพ 

ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

มีศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาพุทธ 

ถ้าจะว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่เลิศที่สุดก็ไม่ผิด
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 พวกเราเป็นนักเดินทางกัน ตอนน้ีเราเดินทาง

ระหว่าง ๓ ภพนี้ กามภพบ้าง รูปภพบ้าง อรูปภพบ้าง 

ข้ึนๆ ลงๆ ไปๆ มาๆ เพราะวิธีการด�าเนินชีวิตของพวกเรา  

การหาความสุขของพวกเราน่ีแหละ เป็นเหตุท่ีพาให้เรามา 

ท่องเที่ยวกันในไตรภพโดยไม่รู้สึกตัว

 พระพุทธเจ้าก็เคยทรงท่องเท่ียวอยู่ในไตรภพมา

นานแสนนาน จนถงึกบัมคีวามเบ่ือข้ึนมา หรือเกิดความ

กลัวในการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย จึงอยากจะพ้นจากสภาพของ 

การเป็นนกัท่องเท่ียวในไตรภพ ในการเวียนว่ายตายเกดิ

ในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงได้ทรงศึกษาหาวิธีว่าจะท�า

อย่างไรท่ีจะท�าให้ไม่ต้องกลับมาเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้อง 

มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็เลยสละราชสมบัติแล้ว

กไ็ปบวช เพราะเช่ือว่าวิธีบวชนีเ้ป็นวิธีท่ีจะสามารถศกึษา

เรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ ศึกษาเรื่องวิธีหยุดการ

เกดิ แก่ เจ็บ ตายได้ ในท่ีสุดกท็รงค้นพบค�าตอบในพระ

อริยสัจ ๔ ท่ีแสดงเหตุท่ีพาให้มาเกดิ แก่ เจ็บ ตายกัน และ 

แสดงเหตุที่จะตัดภพตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ 
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 นีแ่หละคือพระพุทธเจ้า คนท่ีได้ค้นพบพระอริยสัจ ๔  

กญุแจทีจ่ะเปิดประตใูห้เราออกจากไตรภพได้ ออกจาก 

การเวียนว่ายตายเกดิได้ คอืพระอริยสัจ ๔ ไม่มีศาสดาใด 

ในโลกนีข้องศาสนาไหนท่ีรู้พระอริยสัจ ๔ มพีระพทุธเจ้า

เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่รู้จักพระอริยสัจ ๔ 

 ในโลกเรานี้มีศาสนาหลักอยู่ประมาณ ๖ ศาสนา

ด้วยกัน คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาขงจื๊อ

ของจีน ศาสนาของยิว แล้วก็ศาสนาเต๋าของจนี ไปศกึษา

ศาสนาไหน ไม่มีศาสนาใดสอนอริยสัจ ๔ กแ็สดงว่าพวกนี ้

ยังไม่รู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไปนับถือ

ศาสนาเหล่านั้น ก็ยังจะถูกสอนให้ติดอยู่ในไตรภพอยู่ 

 ทุกศาสนาสอนเหมอืนกนัในระดบัโลกิยธรรม คือ

ระดับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ สอนให้ไปเกิดในสุคติกัน 

ทุกศาสนาสอนให้ท�าบุญ สอนให้รักษาศลี แล้วสอนให้นัง่

สมาธิกนั แต่ไม่มศีาสนาไหนสอนอริยสัจ ๔ ท่ีเป็นระดบั 

ปัญญา ท่ีจะพาให้ดวงวิญญาณน้ีออกจากไตรภพ ออกจาก 

การเวียนว่ายตายเกดิได้ มศีาสนาเดยีวเท่าน้ันคอืศาสนา

พุทธ ถ้าจะว่าศาสนาพทุธน้ีเป็นศาสนาท่ีเลิศท่ีสุดกไ็ม่ผิด 
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ถ้าเป็นยานอวกาศก็เป็นยานชนิดเดียวท่ีจะพาให้มนุษย์

ออกจากโลกน้ีไปได้ ยานอย่างอ่ืนน้ีบินแค่รอบโลกได้ 

ศาสนาพทุธก็เป็นเหมือนศาสนาท่ีจะส่งดวงวิญญาณของ

พวกเรานี้ให้ออกจากแรงดึงดูดของไตรภพ ของรูปภพ 

ของอรูปภพ ของกามภพ มีศาสนาพุทธนี้เท่านั้นที่เป็น

ยานอวกาศ เราจึงมีค�าว่า ยาน เป็นนกิายของศาสนาพทุธ  

มีมหายาน มีหีนยาน

 เดิมทีมียานเดียว คือสมัยท่ีพระพุทธเจ้าสอนนี้  

พระทุกรูปก็ปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนทุก

ประการ แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสียชีวิตไปแล้ว  

พระท่ีอยู่ก็เร่ิมมีความคิดท่ีแตกแยกในเร่ืองของการ

รักษาศีล พระบางรูปคิดว่าไม่ต้องบิณฑบาตก็ได้ 

เพราะพวกนี้ไปเผยแผ่ธรรมในประเทศท่ีหนาว ท่ีไม่มี

ธรรมเนียมใส่บาตร เช่น ไปที่ทิเบต ไปที่เมืองจีน ญี่ปุ่น 

เกาหลี พวกน้ีเขาเลยเปล่ียนช่ือเขาเป็น “มหายาน”  เพราะ 

เขาเปล่ียนความเช่ือจากการท่ีจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ใน 

ภพนีช้าตินีม้าเป็นการสร้างบารมแีทน ยงัไม่ต้องการท่ีจะ

พ้นทุกข์ในชาติน้ี อยากจะมาช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ก่อน 

ด้วยการมาท�าคุณท�าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน เสียสละท�า
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ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน พวกน้ีเขาก็เลยถือว่าเขาเป็น

มหายาน เป็นยานที่ใหญ่ เพราะว่าจะพาให้คนหลุดออก

จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจ�านวนมากกว่าพวกท่ี

ท�าประโยชน์ของตนก่อน คอืบรรลุธรรม ปฏบัิติธรรมเพือ่ 

ให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก่อน  

พวกนี้เขาเลยเรียกเป็น “หีนยาน” คือยานขนาดเล็ก  

ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถบัสกับรถมอเตอร์ไซด์ 

พวกรถบัสน้ีบรรทุกคนออกจากไตรภพได้เยอะกว่า 

พวกท่ีข่ีมอเตอร์ไซด์ท่ีบรรทุกใครไปไม่ได้ ไปได้คนเดยีว 

เขาเลยเรียกว่า หีนยาน 

 แต่ความจริงนีเ่ป็นความเข้าใจผิด เพราะว่าในเม่ือ

เขายังไม่สามารถสร้างยานพาให้เขาออกจากไตรภพได้ 

แล้วเขาจะบรรทุกคนให้ออกจากไตรภพได้อย่างไร ต่อให้ 

สร้างยานขนาดไหนก็ตาม แต่ยานอวกาศท่ีเขาสร้างยัง

ไม่สามารถออกจากการดึงดูดของโลกน้ีได้ เช่น ไปสร้าง 

แอร์บัส ๓๘๐ บรรทุกคนได้ต้ัง ๕๐๐ คนต่อล�า แต่ไม่สามารถ 
ออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ แต่พวกท่ีสร้างจรวด  

ส่งนักบินอวกาศออกจากโลกไปได้ทีละสองสามคน  

เขากเ็ลยเรียกพวกน้ีว่าเป็นหีนยาน ท่ีบรรทุกคนได้น้อย



พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 

33  

 ถ้าไปนบัถือมหายาน ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกดิใน

ไตรภพอยู่ เพราะผู้สอนของมหายานนี้ยังไม่ได้หลุดพ้น 

เขามาท�าทานบารมีแทน มาสร้างทานบารมีซึ่งเป็นธรรม

ระดบัท่ี ๑ เท่าน้ัน ระดับประถม เขายังไม่ไปศีล สมาธิ ปัญญา  

ในเมือ่เขายงัไม่ไปถึงข้ันปัญญา แล้วเขาจะพาคนอ่ืนให้ไป 

ขั้นปัญญาได้อย่างไร เขาก็มาสอนให้ท�าทานกัน ก็เลย

กลายเป็นพระโพธิสัตว์กันไป พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ท่ี

แสวงหาทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเอง 

ไม่อาศัยค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเขาอยากจะ 

ช่วยเหลือคนอื่นให้ไปพร้อมๆ กับเขาทีเดียว ก็เลยสอน

ให้มาร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมๆ กันในระดับเดียวกัน  

อย่าเพิง่ไปบวช อย่าเพิง่ไปตัดช่องน้อยหนีไปอยูค่นเดยีว 

พวกท่ีไปบวชไปปฏิบัติไปบรรลุเป็นพระอรหันต์นี้ถือว่า

เป็นพวกเห็นแก่ตัว เอาตัวรอดเพยีงคนเดยีวก่อน แต่เขา 

ลืมมองว่า พระอรหันต์หลังจากท่ีท่านรอดแล้ว ท่านไม่ได้ 

อยูเ่ฉยๆ ท่านก็กลับมาช่วยคนท่ีติดอยู่ให้หลุดรอดออก

ไปเป็นจ�านวนมากมาย

 ดอูย่างพระพทุธเจ้าตอนท่ีท่านบ�าเพญ็ ท่านชวนใคร 

มาบ�าเพญ็ด้วยหรือเปล่า ท่านไม่ยุง่กบัใครเลย ท่านเอาแต่ 
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ตัวท่านองค์เดยีวเท่าน้ันเอง ปฏบัิติธรรมอย่างเต็มท่ี ทุ่มเท

ท้ังชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาเพื่อหาทางออกจากกอง

ทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ยุ่งกับใคร ไม่สอนใคร  

ไม่เกีย่วข้องกบัใคร ตอนนัน้จะว่าเห็นแก่ตัวกเ็ห็นแก่ตัว 

แต่เป็นการเห็นแก่ตัวท่ีไม่เสียหาย ไม่ได้ไปเอารัดเอา

เปรียบใคร เป็นการรักษาจิตใจของตนท่ีถูกความทุกข์

ของการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เหยยีบย�า่ท�าลายอยู ่ต้องการ

ที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของการเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ 

ให้มันพ้นออกไปจากจิตใจเท่าน้ันเอง ซ่ึงก็เป็นเหมือน

เวลาเราไม่สบายกัน เราไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล อย่างน้ี 

เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่า เป็นฮีโร่แบบยอมตายถวายให้ 

กับบริษัท แต่ไม่สามารถช่วยให้บริษัทเจริญก้าวหน้า

รุ่งเรืองได้ หรือขอเห็นแก่ตัว คือไปรักษาตัวให้หายจาก 

โรคภัยไข้เจ็บก่อน แล้วค่อยกลับมาช่วยบริษัทให ้

เจริญรุ่งเรือง จะเป็นฮีโร่แบบไหนดี ตามความคิดแบบ

มหายาน เขาคิดว่าต้องเป็นฮีโร่แบบยอมตาย แต่ไม่ได้เกดิ 

ประโยชน์อะไรจากความยอมตายของตนเอง ยอมติดอยู่

กบัการเวียนว่ายตายเกดิ แต่คิดว่าได้ช่วยเหลือคนให้ได้

เร่ิมปฏิบัติสู่การหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกดิ ซ่ึงยงั 
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ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอีกกี่พันภพพันชาติหรือแสนล้าน

ชาติกว่าท่ีจะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้  

นี่คือที่มาของค�าว่า มหายาน กับ หีนยาน

 ถ้าไม่ไปศกึษาไม่ปฏิบัติ ท�าให้หูตาของตนสว่างข้ึน

มาก่อน แล้วจะมาพดูสอนคนอ่ืนให้หูตาของเขาสว่างข้ึน

ได้อย่างไร ลองไปฟังพระที่ท่านไม่ปฏิบัติดู พระที่ท่าน

เรียนจบนกัธรรมตรี โท เอก จบเปรียญ ๙ น้ี ลองไปฟัง
เทศน์ของท่านดู ท�าให้หูตาเราสว่างขึ้นหรืออาจจะท�าให้

มดืข้ึนกว่าเดมิกไ็ด้ เพราะฟังแล้วสับสน ส่ิงท่ีท่านพดูกบั 

ส่ิงท่ีท่านท�ามันไม่เหมือนกัน คนฟังก็เร่ิมสงสัยแล้ว 

แทนที่จะแก้ความลังเลสงสัยได้

 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มักน้อยสนัโดษ แต่ท�าไม

ท่านไม่มกัน้อยสันโดษ พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ลดความ

อยากได้ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท�าไมท่านยงัแสวงหา

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยู ่อันน้ีมนัขัดกนั แต่ถ้าไปศกึษา

กับพระท่ีท่านปฏิบัติแล้ว ท่านได้ละการแสวงหาลาภ 

สักการะ ละการหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แล้ว ท่านสอน 

อย่างไรท่านก็ท�าอย่างนั้น อย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า  
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“สิ่งใดที่เราสอน เราท�าสิ่งนั้นมาแล้วทั้งนั้น” นั่นแหละ 

มันเป็นตัวท่ีจะท�าให้คนมีความม่ันใจในค�าสอนได้  

แต่ค�าสอนของคนท่ีมกีเิลส เขาจะพดูอย่างนีว่้า “ให้ท�าตาม 

ที่เราสอน อย่าท�าตามที่เราท�า” เพราะว่าสิ่งที่เราสอนกับ

ส่ิงท่ีเราท�านีมั้นไม่เหมอืนกนั เราสอนอย่างหน่ึง ค�าสอนนี ้

ถูกต้องแต่เรายังท�าไม่ได้ พอฟังแล้ว คนไปฟังก็เสื่อม

ศรัทธา ถ้าท่านท�าไม่ได้แล้วท่านจะมาสอนให้เราท�าได้

อย่างไร ท่านกเ็ป็นเหมอืนแม่ปูสอนลูกปูละซิ ท่านสอนให้ 

ลูกปูเดินตรงๆ อย่าเฉไปเฉมา แต่พอเวลาท่านเดินเอง

ก็เฉไปเฉมา ไม่ได้เดินตรงตามหลักธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า มันก็เลยไม่ท�าให้เกิดศรัทธาขึ้นมา

 เพราะฉะนั้นเราจึงมี ๒ ยาน มหายานกับหีนยาน 

หีนยานอีกค�าพูดหน่ึง ก็คอื “เถรวาท” หีนยานกบัเถรวาท 

นีเ้ป็นช่ือเดียวกัน เป็นอันเดียวกนั เพียงแต่ว่าทางเถรวาท

เราไม่เรียกเราว่าหีนยาน เราเรียกเราว่าเป็นเถรวาท  

เถรวาท แปลว่า ผู้ฟังค�าสอนของพระเถระ ของพระผู้ใหญ่  

“วาท” นีม้าจากค�าว่าโอวาท ค�าสอน “เถระ” คอืพระผู้ใหญ่  

ทุกคนท่ีมาบวชในพระพุทธศาสนานี้ จะมีพระผู้ใหญ่

คือพระอุปัชฌาย์ คนที่จะบวชได้นี้ต้องมีพระอุปัชฌาย์  
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พระอุปัชฌาย์คือพระเถระ พระท่ีมพีรรษาถึงจะเป็นผู้บวช 

พระได้ อย่างน้อยตามหลักธรรมต้องมี ๑๐ พรรษาข้ึนไป  

ต้องได้ศึกษาพระธรรม ได้ปฏิบัติจนรู้จักพระธรรม 

ค�าสอนท่ีถูกต้องว่าเป็นอย่างไร แล้วพูดตามความจริง 

ต้องปฏบัิติด้วยถึงจะถกูต้อง พระเถระท่ีแท้จริงนีต้้องเป็น 

พระอรยิบคุคลถึงจะถือว่าเป็นพระเถระแท้ พระทีรู่้และ

ปฏิบัติตามที่ตนเองรู้และสอนผู้อื่นได้ นี่คือเถรวาท

 พระผู้ใหญ่จะสอนค�าสอน ๘ ข้อแรกก่อนเลยให้พระ 
ที่บวชใหม่ เรียกว่า “บุพพกิจของพระ” คือกิจที่พระพึง

กระท�า ๔ และไม่พึงกระท�า ๔ กิจที่ไม่พึงกระท�า ๔ คือ 

๑. การเสพเมถุน คือการร่วมหลับนอนกบัสีกา ๒. การฆ่า 

มนษุย์ ๓. การลักทรัพย์ ๔. การอวดอุตริคุณธรรมท่ีไม่มี 

ในตน เช่น บอกว่าได้ฌานข้ันนัน้ฌานข้ันนีแ้ล้ว ระลึกชาติ 

ได้แล้วว่าชาติก่อนเป็นอะไร เป็นการอวดอุตริคุณธรรมท่ี

ไม่มใีนตนเอง ถ้ามี ไม่บาป ถ้ามี ไม่ผิด ถ้าเป็นความจริง 

จะไม่ผิด แต่ถ้าท�าผิด ๔ ข้อนี้ ถือว่าขาดจากการเป็น 

พระทันที จึงจ�าเป็นต้องสอนข้อห้าม ๔ ข้อนี้ทันทีเลย  

คือกิจที่ไม่พึงกระท�า และกิจที่พึงกระท�าอีก ๔ ข้อ คือ 

๑. ให้บิณฑบาตเล้ียงชีพ ๒. ให้ใช้ผ้าบังสุกุล คือใช้ผ้าเก่า 
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ผ้าท่ีเขาท้ิงในป่าช้า สมัยก่อนผ้าบังสุกุลคือผ้าห่อศพ  

เขาถึงมักจะมีการถวายผ้าบังสุกุลในงานศพ เป็นการ

จ�าลองเหตุการณ์ นักบวชสมัยนั้นก็ไปเก็บผ้าห่อศพน้ี 

มาซักมาย้อม มาตัดเป็นผ้าเป็นจีวรนุ่งห่มกัน เรียกว่า  

ผ้าบังสุกลุ ความหมายก็คือให้หาผ้าท่ีไม่ต้องเสียเงิน ให้พึง่ 

ตนเอง ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้าน

 กิจที่พึงกระท�า ๔ ข้อนี้ คือให้เจริญความมักน้อย

สันโดษ มักน้อยสันโดษด้วยการบิณฑบาต มักน้อย

สันโดษด้วยการใช้ผ้าบังสุกุล มักน้อยสันโดษด้วยการอยู ่

ตามโคนไม้ ถ้าสมมติุวัดไม่มกีฏุอิยูก่ไ็ม่เป็นไร ขอปักกลด 

อยูต่ามโคนไม้แทน ไม่ไปรบกวนชาวบ้านให้มาช่วยสร้าง

กุฏิให้อยู่ ให้อยู่ตามมีตามเกิด และให้ใช้ยาดองน�้ามูตร 

สมัยก่อนเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วๆ ไปด้วยการกินยา 

ดองน�้ามูตร น�้ามูตรก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อมาดอง น�้ามูตร 

กค็อืน�า้ปัสสาวะของตนเอง เอาสมอใส่เข้าไป ท้ิงไว้ไม่กีวั่น 

มนักเ็ป็นยาดองข้ึนมา เป้าหมายก็คอืไม่ให้ไปรบกวนขอ 

ชาวบ้าน ขอญาติ ขออะไรจากใคร ให้อยู่ตามมีตามเกิด 

มกัน้อยสันโดษ เพราะศาสนานีจ้ะได้เจริญรุ่งเรือง ไม่เป็น 

ศาสนาท่ีไปเกาะกินชาวบ้าน ไปรบกวนขอนู่นขอน่ีจาก
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ชาวบ้านเขา ถ้าเขามศีรัทธาอยากจะให้ก็รับได้ ถ้าเขาเห็น

ว่าเรากนิยาดองน�า้มตูรแล้วเขามยีาดกีว่า เขาจะถวายให้

ก็รับไว้ได้ แต่ไม่ให้ไปขอว่า ขอยาแก้ปวด ขอยาแก้ไอ  

ขอยานู่นยานี ่ไม่ให้ขอ ให้ยนิดีตามมีตามเกดิ น่ีคือค�าสอน 

ท่ีพระเถระจะสอนพระบวชใหม่ในวันแรกของการ 

บวชเลย อันนี้เป็นค�าสอนของพระเถระในเบื้องต้น

 ต่อมาก็ให้มาศึกษาหลักธรรมต่างๆ ท่ีสมัยนี้เขา

คัดออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาใส่ไว้ในหลักสูตร

นกัธรรมตรี โท เอก นักธรรมตรีก็จะให้เรียนพระพทุธ-

ประวัติ ให้รู้ความเป็นไปความเป็นมาของพระพุทธเจ้า 

พระศาสดา แล้วก็ให้เรียนหลักธรรมค�าสอนส�าคญัๆ เช่น 

พระอริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ มงคล ๓๘ ธรรมที่ส�าคัญๆ  

ต่างๆ ค�าสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกพระองค์มี 

อะไรบ้าง คือให้ละการกระท�าบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญ

สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ช�าระจิตใจให้สะอาด

บริสุทธิ์ แล้วพอเรียนเสร็จเขาก็จะไปสอบ 

 การสอบน้ีความจริงเป็นการทดสอบความจ�า

เท่านัน้ว่าจ�าได้หรือไม่ แต่ทางปฏบัิติจริงๆ ยังถือว่าไม่ผ่าน  
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จะผ่านได้ต้องน�าเอาไปปฏิบัติเพื่อท�าให้จิตหลุดพ้นจาก

กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ทางคณะปริยติั

คอืคณะศึกษา เขาเอาแค่ความจ�าไปก่อน  เช่นในพรรษานี้  

จะสอนนักธรรมตรีให้กับพระบวชใหม่ แล้วพอใกล้จะ

ออกพรรษากจ็ะให้ไปสอบนักธรรมตรีกนั พอสอบผ่านก็

ถอืว่าจบนกัธรรมตรี อย่างน้อยให้มีความรู้เบ้ืองต้น รู้หลัก 

ธรรมค�าสอน รู้พทุธประวัติ รู้วินยัของพระคอืศลี ๒๒๗ ข้อ 

ว่ามีอะไรบ้าง และรู้จักเขียนแต่งกระทู้ คือจะได้เอามา

เขียนเป็นธรรมะเป็นเทศนาได้ต่อไป ให้หัดเขียนแต่ง

กระทู้ ต้ังหัวข้อความข้ึนมา เช่น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  

นี้เป็นอย่างไร ให้สาธยายไปเขียนไปแต่งข้อความไป  

เพื่อต่อไปจะได้เอามาเทศน์สอนญาติโยมได้

 นีค่อืการศกึษาทางปริยติัธรรม ปีแรกนีถ้้าบวชกใ็ห้ 

เรียนนักธรรมตรี ถ้าอยู่ต่อพรรษาท่ี ๒ ก็ให้เรียนนักธรรมโท  

ท่ีสอนละเอียดข้ึนไปเกีย่วกับพระวินยัต่างๆ พรรษาท่ี ๓  

ก็เช่นเดียวกัน สอนเพิ่มมากขึ้น พอจบชั้นนักธรรมเอก  

กถ็อืว่าครบหลักสูตรของปริยติัธรรม ถ้าอยากจะเรียนต่อ 

กใ็ห้เรียนบาลี เรียนภาษาบาลีเพือ่ท่ีจะได้อนรัุกษ์ค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าค�าสอนของพระพุทธเจ้า
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ดัง้เดมิน้ีใช้ภาษาบาลี แต่ยคุปัจจุบันนีเ้ราเอามาแปลเป็น

ภาษาไทย ซ่ึงเวลาแปลน้ีอาจจะไม่ตรงกนับางค�าพูดกไ็ด้ 

ถ้าอยากจะคงความด้ังเดิมของภาษาของค�าสอนไว้กต้็อง

ไปเรียนบาลีกนั จะได้สามารถท่ีจะถ่ายทอดค�าสอนท่ีเป็น

ภาษาบาลีต่อให้กับยุคต่อไปได้ ให้กับรุ่นต่อไปได้ 

 แล้วพอศกึษาเสร็จ ท่านกใ็ห้ไปปฏบัิติต่อ ยังไม่จบ 

ความจริง ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระปฏิบัตินี้ ท่านเอาแค่ 

นักธรรมตรี หรือบางแห่งเขามีเรียนสอนนักธรรมตรี  

แต่ไม่มีการสอบ ไม่มีการให้ประกาศนียบัตร

 ส�านักปฏิบัติน้ีจะไม่มีการสอบกัน สอบด้วยการ

ปฏบัิติ ให้ปฏบัิติเลย ให้รู้ว่ารักษาศีล ๒๒๗ ข้อได้หรือไม่  

ให้ท�าบุพพกจิท่ีสอนได้หรือไม่ ให้มีความมักน้อยสันโดษ

ในการบิณฑบาตได้หรือไม่ จะทดสอบด้วยการปฏิบัติเลย  

ไม่มาทดสอบความจ�ากัน บิณฑบาตหรือเปล่าหรือข้ีเกยีจ

บิณฑบาต คอยแต่รอกิจนิมนต์หรือคอยสั่งให้ลูกศิษย์

หาอาหารมาถวายท่ีกุฏิ ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสอบตกใน

สายตาของพระปฏิบัติ
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 พระปฏิบัติน้ีนอกจากเร่ืองบุพพกิจ ยังมีเร่ือง 

ธุดงควัตรเพิม่ข้ึนมาอีก ให้บิณฑบาตแล้วยงัให้ฉนัมือ้เดยีว  

ให้ฉันในบาตรอีก อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของการ

ปฏิบัติ 

 นีแ่หละคอืเร่ืองของเถรวาท เบ้ืองต้นน้ีต้องการท่ีจะ 

สอนผู้ท่ีมาบวชน้ีให้บรรลุมรรคผลนพิพานก่อน พอบรรลุ 

มรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ทีนี้ก็สามารถ

ไปสอนคนอ่ืนได้แล้ว เพราะเป็นคนตาดแีล้ว ไม่ใช่เป็นคน

ตาบอดคล�าช้างแล้ว ทีนี้จะบอกว่าช้างนี้มันมีหลายส่วน  

มันไม่มีเพียงแต่หางอย่างเดียว มันไม่มีเพียงแต่งวง 

อย่างเดียว ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มีเพียงแต่ท�า

ทานอย่างเดยีว รักษาศลีอย่างเดียว หรือภาวนาอย่างเดียว  

มีหลายอย่างท่ีจะต้องท�าให้ครบบริบูรณ์ถึงจะสามารถ

บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอบรรลุแล้วทีน้ีก็มาท�า

ประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปได้ 

 พระพทุธเจ้าเสร็จภารกิจ ๖ ปี อีก ๔๕ ปีมาท�าภารกจิ 

ให้กับผู้อ่ืน ครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน  

พอท่านบรรลุแล้วทีนี้ ท่านก็มาสั่งสอนศรัทธาญาติโยม
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ไปจนถึงวันตาย อันนี้ในสายตาของมหายานเขาเรียกว่า

เป็นหีนยาน เป็นยานขนาดเล็ก แต่ความจริงเป็นยาน

ขนาดใหญ่ เพยีงแต่ว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน ข้ันแรก

ต้องบรรทุกได้คนเดยีวก่อน พอบรรทุกได้คนเดยีวแล้ว 

ทีนีก้ส็ามารถท่ีจะไปบรรทุกคนอ่ืนได้อีกเยอะแยะต่อไป
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 นี่คือเรื่องที่พวกเราไม่รู้กัน พวกเราไม่รู้ว่าเราเป็น

ใครกนั เราก�าลังท�าอะไรกนัอยู ่เราคิดว่าเราเป็นมนษุย์เป็น

หญิงเป็นชาย เรามาหาความสุขอะไรกันต่างๆ ในโลกนี้  

เรารู้แค่นี้เอง แต่ความจริงเราก�าลังมาเวียนว่ายตาย 

เกดิกนั เพราะวิธีการหาความสุขของเราน้ีเป็นวิธีสร้างภพ 

สร้างชาติใหม่ให้กบัเรานัน่เอง แล้วบุญหรือบาปท่ีเราท�าก็

จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเราจะไปสร้างภพทีด่ีหรอืภพทีไ่ม่ดี 

แต่พวกเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับผู้รู้ คือพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์

 วันนีเ้รากไ็ด้มาพบกบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

มาได้ยนิได้เร่ืองราวท่ีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รู้แล้ว  

เอามาเผยแผ่ส่ังสอนให้กับพวกเรา พวกเราก็มีหูตา 

สว่างข้ึน และก็จะเอาไปท�าให้เกิดประโยชน์กับเราได ้

ต่อไป ïïï
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บวชเพือ่ดับความทุกข์

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



นักบวช ï ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

๔๘  

การบวชที่แท้จริง 

บวชเพื่อดับความทุกข์ 

บวชเพื่อไปพระนิพพาน 

เพราะพระนิพพานนี่แหละ

เป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์แบบเต็ม ๑๐๐
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 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดในค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ทรงเน้นเร่ืองความไม่ประมาท ทรงสอนให้หม่ันระลึกถงึ

ความตายอยู่เรื่อยๆ ทรงสอนให้ท่องว่า “เราเกิดมาแล้ว

ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 

มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความความ

เจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได ้มีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้น

ความตายไปไม่ได้ มกีารพลัดพรากจากกนัเป็นธรรมดา 

ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้” ให้ท่องอยู่

เรื่อยๆ เพื่อจะได้รู้ว่าเรามีภัยรอเราอยู่ ภัยจะมาหาเรา

 พวกเราทุกคนท่ีเกิดมาน้ีมีภัยติดตามเรามากัน 

ทุกคน แล้วมนัจะต้องตามเราทันไม่วันใดวันหน่ึง มันไม่ได้ 

มาเป็นสูตร มันไม่ได้มาเป็นขั้นตอน มันไม่ได้มาว่าต้อง 

แก่ก่อน แล้วต้องเจ็บก่อน แล้วค่อยตาย บางทีมันมา 

พลิกข้ันตอนกัน ไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บกต็ายได้ เกดิอุบัติเหตุ 

อย่างใดอย่างหนึ่งท�าให้ตายขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่ร่างกาย

ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บเลย แต่ก็ตายได้ หรือว่ายังไม่ทันแก่

กเ็จ็บไข้ได้ป่วย เดก็ทารกบางคนเกิดมาน้ีมโีรคติดตัวมา  

ถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจจะตายได้ น่ีคือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับ 

ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ 
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 แต่เราโชคดท่ีีเรามีพระพทุธเจ้า ผู้ท่ีได้ทรงค้นพบวิธี 

ทีเ่ราจะสามารถเผชญิกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ อย่างไม่มี

ความทุกข์เกดิข้ึน เราสามารถดบัความทุกข์ต่างๆ ท่ีจะเกดิ 

จากการที่เราต้องพบกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

พบกับการพลัดพรากจากกัน พบกับการพบกับสิ่งที่เรา 

ไม่ปรารถนา เราจะสามารถพบได้อย่างสบาย ไม่เดอืดร้อน  

ไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใด ไม่เศร้าโศกเสียใจ  

ไม่หวาดกลัว ไม่วุ่นวาย ไม่วิตกไม่กังวล

 นีค่อืประโยชน์จากการท่ีเรามาศึกษาและมาปฏบัิติ

ตามค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม�า่เสมอ เราต้อง 

ท�าแบบจริงจัง ท�าแบบมอือาชีพ ท�าเต็ม ๑๐๐ ท่านเรียกว่า  

“สุปฏิปันโน” ผู้ที่ท�าเต็ม ๑๐๐ นี้ ก็จะกลายเป็นพระ 

สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ที่อยู่เหนือ

ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจ คือทุกข์ที่เกิดจากความ

แก่ ความเจ็บ ความตาย ทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก 

จากกัน ทุกข์ท่ีเกิดจากการต้องประสบกับส่ิงท่ีไม่พึง

ปรารถนา และทุกข์สุดท้ายก็คือทุกข์ท่ีจะเกิดจากการ

เวียนว่ายตายเกดิต่อไป จะไม่มทุีกข์อีกต่อไป จะไม่ต้อง

กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป
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 ใจเราเป็นเหมือนคนไข้ที่เข้าห้องฉุกเฉิน ต้องการ

รับการรักษาจากแพทย์อย่างทันทีอย่างเต็มท่ี แต่เราต้อง

เป็นหมอของเราเอง เพราะการรักษาโรคใจนีค้นอ่ืนรักษา

ให้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้จักวิธีรักษา

โรคของใจ ถ้าเราไม่ศกึษาวิธีรักษาไว้ก่อน ไม่ซ้อมไว้ก่อน 

ไม่ลองท�าดกู่อน พอจติใจเข้าห้องฉุกเฉนิแล้วน้ี จะไม่รู้ว่า 

จะท�าอย่างไร มแีต่ปล่อยให้เศร้าโศกเสียใจ ปล่อยให้วิตก 

กังวล ปล่อยให้หวาดกลัวไปต่างๆ นานา จนบางทีถึง 

กับข้ันเสียสติไปก็มี น่ีเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวรับกับ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น คือความทุกข์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ตามมา บางทีไม่ได้เกดิกบัร่างกายของตนเอง แต่ไปเกิด 

กับร่างกายของคนที่รัก ก็แทบจะท�าให้ช็อคได้ บางคน

ถึงกับตายตามไปก็ได้เวลาท่ีเสียคนท่ีรักไป พอคนรัก

ตายไป จิตใจเลยไม่อยากจะอยู่ต่อไป เพราะไม่รู้จะอยู่

กบัใคร นีเ่พราะว่าไม่ได้มกีารศึกษาธรรมะค�าส่ังค�าสอน

 ส่วนหน่ึงท่ีไม่ศึกษากันก็เพราะไปกลัวศาสนา ไปคิด 

ว่าศาสนาน้ีเป็นของงมงาย เป็นของท่ีท�าให้คนโง่ จงึไม่กล้า 

เข้าหาศาสนากัน กลัวจะถูกล้างสมอง คนในยคุปัจจุบันนี ้

ท่ีมีการศกึษาสูงๆ แทนท่ีจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของ
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ศาสนา กลับไปเห็นว่าศาสนาเป็นภัย กลัวจะถูกมอมเมา 

เพราะศาสนาส่ังสอนในเร่ืองท่ีเขาไม่สามารถพิสูจน์ 

เห็นได้ ส่ังสอนเร่ืองสวรรค์ เร่ืองนรก เร่ืองบุญ เร่ืองบาป  

เร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด อะไรเหล่านี้ เป็นส่ิงท่ีเขา 

ไม่สามารถมองเห็นได้ เขาก็เลยกลัวว่าจะถูกหลอก  

เลยไม่อยากที่จะเข้าหาค�าสั่งค�าสอน แตศ่าสนาพุทธนี้มี

จุดเด่นอยูจุ่ดหนึง่ คอืถงึแม้จะไม่เช่ือเร่ืองบุญ เร่ืองบาป 

ไม่เช่ือเร่ืองนรก เร่ืองสวรรค์ ไม่เช่ือเร่ืองเวียนว่ายตายเกิด  

เพราะไม่สามารถเห็นได้กับตา แต่มีสิ่งที่ศาสนาสอนว่า 

เห็นได้ กคื็อความทุกข์ใจท่ีเกิดจากการมาเจอกบัส่ิงต่างๆ  

ในโลกนี้ เจอความแก่ เจอความเจ็บ เจอความตาย  

เจอการพลัดพรากจากกัน เจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไม่น่า 

ปรารถนาที่ไม่อยากจะพบ

 ถ้าลองเอามาปฏิบัติดู จะสามารถก�าจัดความทุกข์

ต่างๆ เหล่านีไ้ด้ แต่ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ ซ่ึงคนส่วนใหญ่

อาจจะไม่ยนิดีท่ีจะท�า เพราะยังคดิว่าการหาความสุขท่ีตน 

ก�าลังหาอยู่นี้ เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ได้ ก็เลย 

ไม่ยอมเข้ามาศกึษา ไม่ยอมเข้าหาศาสนา ถ้าเราได้ศึกษา

ได้ปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน เราจะไม่
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เดือดร้อน จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ เลย แต่เป็น

ส่ิงท่ีต้องใช้เวลา ต้องเปล่ียนวิถกีารด�าเนินชีวิต เพราะว่า 

วิถีการด�าเนินชีวิตของคนทั่วไปนี้ ด�าเนินไปในทางที่จะ

ท�าให้เกิดความทกุข์ต่างๆ ขึน้มาต่อไป ไม่ใช่เป็นวธิีทีจ่ะ

ดับความทุกข์ ความทุกข์ท่ีดับก็เป็นแบบท่ีดับช่ัวคราว 

แต่จะต้องไปเจอกับความทุกข์ที่ดับไม่ได้ต่อไป

 นีเ่ลยเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในโลกนีท่ี้เหมอืน

กับประมาท เพราะว่ามีวิธีท่ีจะก�าจัดความทุกข์ต่างๆ  

ให้หมดส้ินไปจากใจได้ แต่ก็ไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติตาม  

ไม่พร้อมระดับหน่ึง ก็คือกลัวจะถูกหลอก กลัวจะถูก

มอมเมาให้เช่ืองมงาย หรือพวกท่ีได้ศึกษาด้วยเหตุ 

ด้วยผล กรู้็ว่าเป็นวิธีท่ีถกูท่ีจะดบัความทุกข์ต่างๆ ได้ แต่ก ็

อ้างว่ามันยากหรือยังไม่พร้อม ยงัมีภาระอะไรต่างๆ หรือ 

ยังติดกับการหาความสุขแบบเดิมอยู่ คือติดกับการหา 

ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ติดกับความสุขจาก

ลาภ ยศ สรรเสริญอยู่ ก็ท�าให้ไม่สามารถเข้าหาพระธรรม 

ค�าสอน และปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ได้อย่างเต็มที่
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 นีค่อือุปสรรคต่างๆ ท่ีท�าให้คนแทนท่ีจะเข้าหาของ

วิเศษ กลับไม่เข้าหากัน กลับไปเห็นของท่ีไม่วิเศษว่าเป็น 

ของวิเศษ ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ “ไก่ได้พลอย” 

ใครท่ีได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่สนใจเข้าหา  

ไม่สนใจท่ีจะศึกษาพระธรรมค�าสอน ไม่สนใจท่ีจะปฏิบัติ

ตามพระธรรมค�าสอน ก็เป็นเหมือนพวกไก่ท่ีได้พลอย

นีเ่อง เกดิมาในครอบครัวท่ีเป็นพุทธ แต่ไม่ได้ปฏบัิติแบบ 

สุปฏปัินโนกนั ปฏิบัติแบบงมงายกนั ปฏิบัติไม่ตรงกบัหลัก 

ค�าส่ังค�าสอน หรือปฏิบัติแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง 

ส่วนที่ง่ายก็ปฏิบัติ ส่วนที่ยากก็ไม่ยอมปฏิบัติ

 ส่วนท่ีง่ายท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน คือการท�าบุญ

ท�ำทำน เมืองไทยนี้เป็นเมืองบุญ คนไทยชอบท�าบุญ 

เห็นพระเดนิมานี ่เด๋ียวต้องรีบหาอะไรมาขอใส่บาตรกนั 

เร่ืองท�าบุญน้ีพร้อม แต่พอเร่ืองรักษาศีลน้ีถอยกนั พอให้ 

รักษาศลี ๕ น่ีถอยกนัเป็นเหมอืนกบัมดเจอไฟ ถอยกนั 

ไปหมด พอให้รักษาศลี ๕ อย่าไปพดูถงึรักษาศีล ๘ อย่าไป 

พูดถึงการไปอยู่วัดปฏิบัติธรรม ไปถืออุโบสถศีล ไปนั่ง 

สมาธิ ไปฟังเทศน์ฟังธรรมในวัด หรืออย่าไปพดูถงึเร่ือง

บวชเลย
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 การบวชก็เป็นบวชอีกแบบหนึ่ง บวชแบบเอาบุญ 

ไม่ได้บวชเพื่อศึกษาปฏิบัติ บวชแค่ตามธรรมเนียม

ประเพณ ีเพราะมีความเช่ือว่าการบวชนีไ้ด้บุญท่ีจะส่งให้

พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ ก็เลยอยากจะทดแทนบุญคุณของ

พ่อแม่ ก็เลยบวชกัน แต่บวชแล้วไม่ได้เข้าหาพระธรรม 

ค�าส่ังค�าสอน เข้าก็ไม่เข้าใจ ไม่สนใจท่ีจะปฏิบัติตาม  

มีครูบาอาจารย์สั่งสอน มีหนังสือให้อ่าน บางทีก็ไม่อ่าน 

ถ้าฟังบางทีกฟั็งแบบใจลอย ฟังแล้วกไ็ม่เข้าใจ ไม่น�าเอา

ไปปฏิบัติ บางคนบวชเช้าสึกเย็น พ่อแม่ตายกเ็ลยบวชวัน

เผานีแ่หละ มคีวามเช่ือว่าการบวชของลูกๆ น้ี เป็นการเกาะ 

ชายผ้าเหลืองของพ่อแม่ การบวชนีผู้้บวชจะได้ไปสวรรค์

เพราะจะรักษาศีล ศีลน่ีแหละเป็นตัวท่ีจะป้องกันไม่ให้ 

ไปนรก แล้วถ้าได้ท�าบุญรักษาศีลก็จะได้ไปสวรรค์ กเ็ลย 

คดิว่าการบวชนีเ้ป็นการให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ บวชแบบน้ี 

เขาเรียกว่าบวชแบบไม่ได้อะไร บวชได้แต่กริิยา หรือเป็น 

การจัดฉาก เหมือนกับภาพยนตร์ที่เขาฉาย การบวชใน 

สมัยน้ีส�าหรับคนไทยส่วนใหญ่ก็บวชแบบจัดฉากกัน 

บวชแล้วกมี็การถ่ายรูปร่วมกับพ่อแม่ ไม่ใช่เป็นการบวช

ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บวชกัน 
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 การบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า บวชเพื่อให้มา

หยดุความทุกข์ต่างๆ ท่ียังไม่เกดิไม่ให้เกิด หรือท่ีเกดิแล้ว 

กใ็ห้มนัดับไปให้มนัหายไป น่ีคือการบวชท่ีแท้จริง บวชเพือ่ 

ดบัความทุกข์ บวชเพือ่ไปพระนิพพาน เพราะพระนพิพาน 

นี่แหละเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์แบบเต็ม ๑๐๐

 ถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพาน ยังดับความทุกข์ไม่ได้

ครบถ้วนบริบูรณ์ ยังต้องกลับมาเกิดอีกในระดับต่างๆ 

ถ้าได้ระดบัพระโสดาบัน กย็งัต้องกลับมาเกดิอีกไม่มาก 

กว่า ๗ ชาติ ถ้าได้ระดับท่ี ๒ พระสกิทาคามี กจ็ะกลับมา 

อีก ๑ ชาติเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นพระอนาคาม ีจะไม่กลับ 

มาเกิดในโลกของมนุษย์หรือเทวดา แต่ยังจะไปเกิดใน 

โลกของพรหม พอได้ข้ันท่ี ๔ ถึงจะหลุดออกจากไตรภพได้  

หลุดออกจากภพของเทวดา หลุดออกจากภพของ 

พรหมได้ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป น่ีแหละ 

คือเป้าหมายท่ีแท้จริงของการบวช บวชเพื่อการส้ินสุด

แห่งการเวียนว่ายตายเกิด

 พระพทุธเจ้าเลยต้ังช่ือผู้บวชว่า “ภกิษุ” ภิกษุ แปลว่า  

ผู้เห็นภยัในการเวียนว่ายตายเกดิ ผู้เห็นภยัในวัฏสงสาร 



พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 

5๗  

ผู้ใดท่ียังไม่ได้บวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามค�าส่ัง 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า จะต้องติดอยู่ในวัฏสงสารไป

อย่างไม่มีวันส้ินสุด จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เร่ือยๆ  

เวียนว่ายตายเกดิอยู่เร่ือยๆ ตายแล้วก็ไปเกดิท่ีสวรรค์บ้าง  

ไปอบายบ้าง ไปนรกบ้าง พอพ้นจากอบาย พ้นจากสวรรค์  

ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่  

มาท�าบุญท�าบาปใหม่ มาหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาอะไร

ต่างๆ กนัใหม่ หาได้มากน้อยเท่าไร เด๋ียวพอเวลาตายไป 

ก็ต้องพลัดพรากจากกันไป ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศก

เสียใจกนัไป นีค่อืค�าว่า “ภยัในวัฏสงสาร” ท่ีไม่มีอะไรจะ

มาก�าจัดได้ นอกจากการบวชเป็นพระภิกษุ และปฏิบัติ

ตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 ผู้ท่ีหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกดิ ผู้ท่ีบรรลุถงึ 

พระนิพพาน ส่วนใหญ่จึงเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณี  

ในสมัยพทุธกาล ต้องบวชถึงจะสามารถปฏิบัติได้เต็ม ๑๐๐  

ถ้าไม่บวช มันมีภารกิจการงาน มีการเก่ียวข้องกบัคนน้ัน 

คนนี ้ไม่สามารถท่ีจะปฏบัิติได้เต็ม ๑๐๐ แต่กไ็ด้ปฏบัิติบ้าง  

ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขับรถในช่องเลนซ้าย รถว่ิงช้า 

รถบรรทุก รถโดยสาร ที่ต้องคอยจอดรับส่งผู้โดยสาร
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หรือจอดส่งสินค้ารับสินค้า ก็จะไม่สามารถเดินทางได้

อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับรถที่อยู่ในช่องขวาที่วิ่งแบบ 

ไม่หยดุ เพราะไม่มผู้ีโดยสาร ไม่รับสินค้าไม่ส่งสินค้า มุ่งไป 

ท่ีเป้าหมายท่ีจุดหมายปลายทางเลย พวกท่ีอยู่เลนซ้าย 

บางทีไปไม่ถงึจดุหมายปลายทาง รถพังซะก่อน ส่วนใหญ่ 

ตายกันซะก่อนท่ีจะไปถึงพระนิพพาน มีน้อยคนท่ีเป็น

ข้อยกเว้นท่ีสามารถไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่บวช  

แต่ส่วนใหญ่แล้ว ๙๙.๙ % น้ี เป็นนักบวชท้ังนัน้ท่ีจะไปถงึ 
พระนิพพานได้

 ในภพนี้ชาตินี้ตามเวลาท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

ก�าหนดเอาไว้ว่า ถ้าใครมาบวชแล้วมาปฏิบัติตามหลักของ 

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 เม่ือบวชแล้วจะไม่มีภารกิจ

อย่างอ่ืนให้ภิกษุมาปฏิบัติเหมือนสมัยน้ี สมยัน้ีภารกจิท่ี 
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พระภิกษุไม่ควรปฏิบัติก็เต็มไปหมด ส่วนภารกิจที่พระ

ภกิษุควรปฏิบัติก็หายไปเลย ภารกิจท่ีภกิษุผู้ท่ีปรารถนา

การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คือ คันถะธุระ 

วิปัสสนาธุระ มีธุระอยู่ ๒ ธุระด้วยกัน

 “คนัถะธุระ” กค็อืการศกึษาพระธรรมค�าส่ังค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า “วิปัสสนาธุระ” ก็คือการปฏิบัติตาม 

ค�าส่ังค�าสอนเพ่ือให้รู้แจ้งเห็นจริงในเร่ืองของความทุกข์

และเหตุของความทุกข์ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร และจะดับ

ความทุกข์ได้อย่างไร ตอนต้นศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติ พอรู ้

แล้วกเ็อาไปปฏบัิติ ปฏบัิติแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ 

ต่างๆ ได้ หลังจากหลุดพ้นแล้วกม็าท�าธุระท่ีไม่บังคบัให้ท�า  

แต่ถ้ามีความสามารถมีความถนัดจะท�าก็ท�าได้ คือการ

เผยแผ่ส่ังสอนธรรมะให้แก่ผู้อ่ืนต่อไป นี่คือธุระของ

พระภิกษุ

 แต่สมัยน้ีธุระเหล่าน้ีแทบจะหายไปหมดแล้ว  

ธุระอ่ืนนีเ้ข้ามา คือธุระเกีย่วกับเร่ือง “บุญบังสังสวด” เป็น

ส่วนใหญ่ เพราะนี่คือสิ่งที่ศรัทธาญาติโยมผู้ครองเรือน 

ถนัดที่จะท�า ก็เรื่องของงาน “บุญ” ก็งานบุญต่างๆ บุญ
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ฉลองเจดย์ี บุญวันเกดิ เรียกว่า “งานบุญ” ถวายสังฆทาน

ให้แก่พระภิกษุ ก็เรียกว่า “สัง” “บัง” ก็คือบังสุกุล  

เวลามงีานศพกนิ็มนต์พระไปชักผ้าบังสุกลุ “สวด” บางทีก็

อยากนมินต์พระมาสวดข้ึนบ้านใหม่เพือ่ปัดภัยอันตราย

ต่างๆ มีแต่กิจเหล่าน้ีท้ังน้ันเลย เลยท�าให้เข้าไม่ถึง 

ตัวธรรมะค�าส่ังค�าสอน มีแต่งานบวช งานอะไร การบวช 

ก็เป็นงานบวชแบบบวชเป็นพิธี บวชเป็นการจัดฉาก  

บวชเช้าสึกเย็น บวช ๗ วันบ้าง บวช ๑๕ วันบ้าง ก็มา 

ยุ่งกับเวลามาบวช ก็ต้องนิมนต์พระ เวลาสึกก็ต้อง

นิมนต์พระ พระเลยไม่ต้องท�าอะไร คอยท�าแต่เร่ือง

กิจกรรมเหล่านี้ เลยไม่รู้เร่ืองของค�าส่ังค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าว่ามีไว้เพื่ออะไร และเม่ือได้ศึกษาแล้ว

ต้องเอาไปท�าอะไรต่อ บางทีมีการสั่งการสอนแต่ก็สอน 

อย่างเดียว สอนแล้วก็ไม่เอาไปปฏิบัติ เพราะคนสอนก ็

ไม่ได้ปฏิบัติ คนเรียนก็เลยไม่ได้ปฏิบัติ คิดว่าพอเรียนจบ 

กถ็อืว่าใช้ได้แล้ว ไม่ต้องไปปฏบัิติ พอเรียนจบกไ็ปได้รับ

รางวัล ได้ต�าแหน่งต่างๆ ถ้าเรียนจบขั้น ๓ ขึ้นไปก็จะ

เรียกว่า “มหา” กค็อืมหาบัณฑิต ผู้รู้มาก “มหา” แปลว่า  

มากหรือใหญ่ กไ็ปติดกบัลาภ ยศ สรรเสริญ ต่อไป แทนท่ี 
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จะมาบวชเพ่ือมาตัดส่ิงเหล่าน้ี ก็ไม่ต่างจากพวกท่ีเป็น

ฆราวาสญาติโยม ก็กลายเป็นเร่ืองของทางโลก พอมาบวช 

ก็เอานิสัยทางโลกมาใช้กัน

 จะมีพวกท่ีบวชจริงๆ ตามแนวของพระพุทธเจ้า 

ก็จะหนีไปอยู่ตามป่าตามเขากัน จะออกจากวงการของ

การแสวงหาลาภสักการะต่างๆ ไม่สนใจเร่ืองการเป็น

ต�าแหน่งอะไรต่างๆ ไม่สนใจยศต่างๆ เป็นพระครู

เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จน้ีไม่สนใจ ท�าตามแบบท่ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติทุกอย่าง พระพุทธเจ้าไม่ได้

เป็นสมเด็จ ไม่ได้เป็นสังฆราช ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้า

ให้เป็นสังฆราช ไม่มีใครต้ังพระพุทธเจ้าให้เป็นสมเด็จ 

ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นเจ้าอาวาส

 สมัยพุทธกาลนี้เขาเคารพกันตามล�าดับพรรษา 

ถ้าอยู่ในวัดนี้ใครมีพรรษามากกว่าก็เป็นผู้ปกครองไป 

ใครมีอายุแก่กว่าบวชก่อนก็นับถือเป็นพี่ไป เป็นครูเป็น

อาจารย์ไป ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกันในต�าแหน่งการ

ปกครอง เคารพกันด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผล น่ีคือ

แนวเดิมที่ถูกโลกเข้ามาครอบง�า
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 สมยันีอ้งค์กรของสงฆ์นีเ้หมือนกบัองค์กรของทาง

โลกทุกอย่าง มีลาภสักการะเหมือนกัน มียศมีต�าแหน่ง

เหมอืนกนั แทนท่ีจะมาศึกษามาปฏิบัติเพือ่ท่ีจะมาก�าจัด

ภัยต่างๆ ให้หมดไปจากใจ ก็กลับไปไขว่คว้าหาลาภ 

สักการะ หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมกู  

ล้ิน กาย กเ็ลยไม่มีใครบรรลุธรรมกนั สมยัน้ีมีก็น้อยมาก  

แม้แต่พระภิกษุท่ีจะเป็นผู้ท่ีจะบรรลุธรรมได้มากท่ีสุด 

ก็หาได้ยาก ก็ต้องไปหาพระท่ีบรรลุธรรมเท่านั้นเป็น 

ครูเป็นอาจารย์ ถึงจะสามารถมีคนส่ังคนสอนได้อย่าง 

ถกูต้อง และเป็นตัวอย่างท่ีดีของการปฏิบัติ ท่ีจะให้ก�าลัง

จิตก�าลังใจ ท่ีจะให้ความรู้ท่ีจะน�าไปสู่การบรรลุถงึธรรม

ข้ันต่างๆ ได้ พระแบบยคุพทุธกาลน้ีมีอยู ่แต่มีจ�านวนน้อย

มาก ต้องไปค้นหาเอา และไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมือง  

ส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามป่าตามเขา เพราะสถานท่ีเหล่านี้

เป็นที่สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมา

 ลองไปศึกษาประวัติของพระอริยบุคคลต้ังแต่

พระพทุธเจ้าลงมาเลยว่า มอีงค์ไหนบ้างท่ีไปบรรลุในบ้าน

ในเมอืง ส่วนใหญ่ ๙๙. ๙๙ % น้ี ไปบรรลุในป่าในเขาท้ังน้ัน  
เพราะเป็นสถานท่ีท่ีจะท�าให้เกิดพระอริยบุคคลข้ึนมา
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นัน่เอง ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากความ

เจริญทางด้านวัตถุ ห่างไกลจากความเจริญทางด้าน 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกัน ต้องไปอยู่ในที่ไม่มีลาภ ยศ 

สรรเสริญ ไม่มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถึงจะ 

สามารถสร้างธรรมอันประเสริฐข้ึนมาในใจได้ เพราะถ้าไป 

อยูใ่นท่ีท่ีมีลาภ ยศ สรรเสริญ มคีวามสุขทางตา หู จมกู  

ล้ิน กายนี้ จะเป็นอุปสรรคน่ันเอง ท่านเรียกว่าเป็น 

“นวิรณ์” คอืเป็นอุปสรรคต่อการเจริญธรรม ต่อการบรรลุ 

ธรรม 

 ผู้ท่ีต้องการบรรลุธรรมเลยต้องหนีจากอุปสรรค

เหล่านีไ้ป หนจีากลาภ ยศ สรรเสริญ หนจีากความสุขทาง 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ไปอยู่ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ คือ

ไปอยูต่ามป่าตามเขา อยูแ่บบอดอยาก อยู่แบบทุกข์ยาก 

ล�าบากทางกาย แต่กลับสุขทางใจ เพราะว่าสถานท่ี 

เหล่าน้ันจะท�าให้มีการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้

อย่างรวดเร็ว ไปอยู่ไม่ก่ีวันกีเ่ดือนก็พบกบัความสงบแล้ว  

พอจิตสงบแล้ว จะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรน้ีไม่เป็น

ปัญหา ร่างกายอยูไ่ปได้วันๆ หน่ึงกพ็อแล้ว แต่ความสุข

ทางใจนีไ้ด้จากการบ�าเพญ็ ได้จากการปฏบัิติจิตตภาวนา 
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ท่ีสามารถจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต่ืนจนหลับ  

ถ้าไปอยูต่ามสถานท่ีท่ีสงบแล้วไม่มีภารกิจการงานต่างๆ 

ให้ต้องท�า นอกจากภารกิจท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับการดูแล

สถานที่หรือดูแลร่างกายเท่านั้นเอง

 ภารกจิท่ีต้องเล้ียงดูร่างกายก็คือบิณฑบาต ภารกจิ

ท่ีดูแลความสะอาดของสถานท่ีก็คือคอยกวาดคอยถู

คอยเช็ด คอยรักษาให้ที่สะอาด ไม่สกปรก ซึ่งไม่ต้อง 

ใช้เวลามาก และการท�าภารกิจเหล่าน้ีก็สามารถปฏิบัติ

ควบคู่ไปได้ด้วย การปฏิบัติไม่ขาดตอน ถึงแม้จะไป 

บิณฑบาตกย็งัถอืว่าเป็นการปฏิบัติอยู ่เพราะถ้าบิณฑบาต 

ด้วยสติก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ 

 “สติปัฏฐาน ๔” นี ้เจริญสติด้วยการใช้ร่างกายเป็น 

ท่ีต้ังของการเจริญสติ ร่างกายก�าลังเดนิบิณฑบาต ก�าลัง

เปิดฝาบาตร ปิดฝาบาตร กใ็ห้มีสติอยูก่บัการกระท�าต่างๆ  

ของร่างกาย ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอาหารในบาตรว่ามี

อะไรบ้าง น่ากนิหรือไม่น่ากนิ คนใส่บาตรมีรูปร่างหน้าตา

อย่างไร อันนี้จะไม่มีความคิดปรุงแต่งเหล่าน้ี ส�าหรับ 

ผู้ปฏบัิติท่ีเจริญสติน้ี จะรู้เฉยๆ ไม่มกีารปรุงแต่งเกีย่วกบั 
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อาหารท่ีได้รับมา ไม่ได้ปรุงแต่งถึงคนท่ีใส่บาตรว่าเป็นคน 

ระดบัไหนช้ันไหน เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีหรือไม่ดีอะไร 

สิ่งเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ปฏิบัติ มีเพียงแต่รู้ว่าก�าลัง

ท�าอะไร รู้ว่าต้องเปิดฝาบาตรกเ็ปิดฝาบาตร รู้ว่าต้องปิด

ฝาบาตรกปิ็ดฝาบาตร รู้ว่าต้องเดนิไปก็เดนิไปเท่านัน้เอง 

การปฏบัิติจึงไม่ขาดตอน ถึงแม้ว่าจะต้องท�าภารกจิต่างๆ 

 ไม่เหมือนกับชีวิตของฆราวาส เวลาไปท�าภารกิจ

ต่างๆ นี้ ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง จึงไม่ถือว่าเป็นการ

ปฏิบัติ แต่การปฏิบัติของนักบวชของพระน้ี เป็นการ

ปฏิบัติทุกขั้นทุกเวลา แม้แต่การท�าความสะอาด แม้แต่

การรับประทานอาหาร การช�าระภาชนะบาตรอะไรต่างๆ  

เป็นการปฏิบัติได้หมด เพราะเป็นการเจริญสติอยู ่

ตลอดเวลา หรือเป็นการเจริญปัญญา

 บางทีก็พจิารณาก่อนจะฉันอาหาร กพ็จิารณาความ

เป็นปฏิกูลของอาหารขึ้นมา ให้เห็นว่าอาหารนี้มันไม่ได้ 

น่ากนิอย่างเดียว มนัไม่น่ารับประทาน ต่อไปเวลามันเน่า

มันบูด เวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในท้อง เวลามันถ่าย

ออกมาน้ีมนัไม่น่ากนิแล้ว พจิารณาให้เกดิปัญญา เพ่ือท่ี
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เวลาเกดิกเิลสความหิวอยากจะกนิอาหาร จะได้มาระงับ

มนัได้ เพราะนักบวชนีฉ้นัม้ือเดยีว รับประทานคร้ังเดยีว 

เดี๋ยวเวลารับประทานไปไม่กี่ชั่วโมง ความอยากกินมัน

อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีปัญญามาหยุด มันก็อาจจะ

ทนไม่ไหว แล้วอยากจะคิดสึกไปกม็ ีแต่ถ้ามีปัญญาเห็น

ปฏกิลูของอาหาร ทุกคร้ังอยากจะกนิอาหารกใ็ห้ระลึกถงึ

อาหารท่ีมนัอยูใ่นปากในท้อง หรือเวลาท่ีมันถ่ายออกมา 

พอเห็นอาหารอยู่ในรูปแบบน้ันก็กินไม่ลง ไม่อยากกิน 

ความหิวความอยากกินอาหารมันก็เลยหายไป 

 นี่ท�าไมนักบวชจึงเป็นผู้ท่ีจะบรรลุถึงพระนิพพาน

ได้มากกว่าฆราวาสผู้ครองเรือน แต่ต้องเป็นนักบวชท่ี

เป็นสุปฏปัินโนจริงๆ คอืต้องเป็นผู้ท่ีต้ังใจแน่วแน่ต่อการ

ศึกษาต่อการปฏิบัติ ไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาท�าภารกิจให้

แก่ฆราวาสญาติโยม

 สมัยน้ีส่วนใหญ่พระคิดว่ามาบวชน้ีเพื่อมาท�า

ภารกิจให้กับญาติโยม มาคอยรับกิจนิมนต์ต่างๆ พระ

เกรงใจ กลัวเดีย๋วจะไม่มีโยมเข้าวัดไปใส่บาตร ไปท�าบุญท่ี

วัด กเ็ลยต้องท�าตามใจญาติโยม นีค่อืกิจของพระในสมยั
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ปัจจุบันนี้ จึงไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา ก็เพราะ 

ว่าพระไม่ท�ากิจของพระนั่นเอง ไม่ท�าคันถะธุระ ไม่ท�า

วิปัสสนาธุระ แต่ไปท�ากจิของญาติโยมคือ “บุญบังสังสวด”  

ก็เลยไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา

 นี่คือเร่ืองค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีมีไว้เพื่อ

ให้เรามาศกึษาและเอาไปปฏบัิติ เพราะจะเป็นการเตรียม

เครื่องมือเตรียมอาวุธไว้รับกับภัยต่างๆ ที่จะตามมาต่อ

ไปนั่นเอง ภัยก็คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย การ

พลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก บุคคลที่เรารัก การที่ต้องพบ

กับส่ิงท่ีเราไม่ปรารถนา หรือบุคคลท่ีเราไม่ปรารถนา  

ถ้าเรามธีรรมะอยู่ในใจเราแล้วทีน้ี ไม่ว่าจะเจออะไร ใจจะ 

ไม่เดือดร้อน ใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ใจจะยิ้ม 

ได้อย่างสบาย เพราะน่ีแหละคืออ�านาจธรรมของ

พระพุทธเจ้าท่ีจะท�าให้ผู ้ปฏิบัติธรรมนี้แคล้วคลาด

ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ïïï
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เป็นพระน่ีไม่ให้ออกไปท่ีญาติโยมไปกัน ไม่ให้ไปบาร์ไปผับ  

ไม่ให้ไปโรงเหล้า โรงละคร โรงหนัง ไม่ให้ไปดูคอนเสิร์ต 

ไม่ให้ไปเต้นแร้งเต้นกาเหมือนญาติโยมไปกัน 

ถ้าถอืเนกขัมมะมาบวชนี ้อาจจะบวชช่ัวคราวอยู ่บวช ๓ วัน  

แล้วเดีย๋วออกไปกก็ลับไปเสพกามใหม่ ไปเต้นแร้งเต้นกา

กันใหม่ ไปช้อปปิ้ง ไปร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไปกินไปดื่ม

ไปถ่ายรูป แล้วก็ส่งไปอวดให้เพื่อนฝูงเห็นว่า ฉันก�าลังมา

กินที่นี่ มีความสุขมาก แต่มันเป็นความสุขระดับต�่า

ผู้ท่ีถอืเนกขัมมะนีต้้องการความสุขท่ีระดับสูงกว่า คอืระดบั 

ท่ีจะได้จากการไปเจริญบารมีอีกข้อหนึง่ คอือุเบกขาบารมี  

ถ้าได้อุเบกขานี ้จิตจะสงบ จติจะเยน็จะสบาย จะได้ความสุข 

ท่ีเหนอืกว่าความสุขท่ีได้จากรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ทางแห่งธรรม

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ลองได้มาทางธรรมแล้ว ก็จะเริ่มมีศรัทธามากขึ้น 

มีฉันทะ วิริยะ มีความยินดี มีความขยันหมั่นเพียร

ที่จะพยายามมาทางธรรมให้มากขึ้น ก็จะหาเวลา

หาโอกาสเข้าวัดให้บ่อยขึ้น ท�าบุญท�าทานให้มากขึ้น

รักษาศีลให้มากขึ้น ภาวนาให้มากขึ้นไป 

แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะอยากจะออกบวชเอง
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 ทางธรรมจะมอียู่ ๒ ข้ันด้วยกัน ข้ันต้นกบัข้ันปลาย  

ทุกคนต้องเร่ิมต้นจากข้ันต้นก่อน เพราะทุกคนไม่ได้เกดิ 

มาเป็นนักบวชเลย ยกเว้นพวกท่ีเป็นนกับวชท่ีตายไปแล้ว 

กลับมาเกดิเป็นมนุษย์ พวกน้ีอาจจะไม่ต้องเป็นฆราวาส

ต้ังแต่เด็ก โตข้ึนมาก็อาจจะขอพ่อขอแม่บวชเณรเลย  

ถ้ามพีระพุทธศาสนา อย่างหลวงปู่ม่ันท่ีเป็นครูบาอาจารย์ 

ท่ีพวกเราเคารพนับถือ ท่ีกระดูกของท่านได้กลายเป็น

พระธาตุไปแล้วน้ี  ชีวิตของหลวงปู่ม่ันน่ีรู้สึกเป็นฆราวาส

ไม่กี่ปี ต่อมาก็ได้มาบวช เพราะนิสัยท่านเป็นนักบวชมา

แต่ดั้งเดิม

 ส่วนพวกเราน้ีเป็นฆราวาสมาไม่รู้กีสิ่บปีแล้ว แสดง

ว่าชาติก่อนนี้ไม่เคยเป็นนักบวชเลย ดังนั้นก็เลยต้องมา

เคี่ยวเข็ญบังคับ ให้มาฝึกหัดมาเป็นนักบวชกัน ให้เข้า

วัดกัน วันพระไปฟังเทศน์ฟังธรรม ขั้นต้นให้ไปศึกษา

ธรรมะค�าส่ังค�าสอนก่อน ก็จะได้รู้ว่าทางธรรมน้ีดีกว่า

ทางโลกอย่างไร เมือ่ได้รู้แล้วว่าทางธรรมน้ีเป็นทางสู่การ

หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง ทางสู่ความสุขท่ีจีรังถาวร 

ทางท่ีไม่มกีารเวียนว่ายตายเกดิอีกต่อไป ถ้าฟังแล้วเกดิ

ศรัทธากอ็าจจะเร่ิมฝึกหัด เป็นมือใหม่หัดขับก่อน แทนท่ี
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จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น ก็เอาเงินไปท�าบุญ

ท�าทาน แทนที่จะไม่เคยรักษาศีลเลย ก็หัดรักษาศีลกัน 

รักษาศีล ๕ ก่อน รักษาศีล ๕ ได้แล้ว วันพระกล็องรักษา

ศีล ๘ ดู ยอมอดข้าวเย็นสักวันหนึ่ง จะตายให้มันรู้ไป  
ยอมเลิกนอนกบัแฟนสักคืนหนึง่ดูว่ามนัจะตายหรือเปล่า  

ยอมเลิกเท่ียว ยอมเลิกดูละครสักคืนหน่ึง มันจะเป็น

อย่างไร เอาเวลามาไหว้พระสวดมนต์ มาฝึกจิตใจท�าสมาธิ  

มาฟังเทศน์ฟังธรรม ดูว่ามันเป็นอย่างไร อย่างไหนจะดี 

กว่ากัน

 ถ้าลองได้ทดลองท�าแล้ว รับรองได้ว่าจะต้องเห็นว่า 

ทางธรรมน้ีดกีว่าทางโลกแน่นอน เพราะรสแห่งธรรมชนะ

รสท้ังปวง พระพทุธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่มรีสอันใดในโลกน้ี

จะดีเท่ากับรสแห่งธรรม รสของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย นี ้สู้รสแห่งธรรมไม่ได้ รสแห่ง 

ธรรมที่เกิดจากการท�าบุญท�าทาน เกิดจากการรักษาศีล 

เกดิจากการไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม น่ังสมาธิ  

อันนีแ้หละเป็นความสุขท่ีดกีว่าความสุขท่ีได้จากลาภ ยศ 

สรรเสริญ จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พอลอง

ได้สัมผัสแล้วรับรองได้ว่าจะเห็นความแตกต่างระหว่าง



พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 

๗3  

ทางสองทางเลย จะเห็นว่าทางของธรรมนี้ น�าไปสู ่

ความร่มเย็นเป็นสุขเพียงอย่างเดียว ทางของโลกนี้น�า

ไปสู่ความสุขท่ีคลุกเคล้าไปด้วยความวุ่นวาย ความวิตก

ความกงัวล ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆ นานา จะเห็นว่า

ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย

 พอลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ลองได้มาทาง

ธรรมแล้ว กจ็ะเร่ิมมีศรัทธามากข้ึน มีฉันทะ วิริยะ มีความ 

ยินดี มีความขยันหมั่นเพียร ที่จะพยายามมาทางธรรม

ให้มากข้ึน กจ็ะหาเวลาหาโอกาสเข้าวัดให้บ่อยข้ึน ท�าบุญ 

ท�าทานให้มากข้ึน รักษาศีลให้มากข้ึน ภาวนาให้มากข้ึนไป  

แล้วเดีย๋วต่อไปกจ็ะอยากจะออกบวชเอง เพราะรู้ว่าการ

เป็นฆราวาสนี้มันมีขีดจ�ากัด เวลามันไม่มากเท่ากับการ

เป็นนักบวช เอาจิตใจที่เป็นฆราวาสนี้ไปเป็นพระไปเป็น

นกับวช เพื่อที่จะได้มเีวลาปฏิบตัอิยา่งเตม็ที่ นอกจากมี 

เวลาปฏบัิติแล้ว ยงัมสัีงคมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติ ได้อยูก่บั

พวกนักบวชด้วยกัน ได้อยู่กับพวกปฏิบัติด้วยกัน ก็จะ

ไม่มีใครมาคอยชวนเราไปเท่ียวท่ีนั่นท่ีน่ี ไม่มีใครชวน

เราไปกนิข้าวเยน็ท่ีนัน่ท่ีนี ่ทุกคนปฏบัิติเหมือนกัน มีแต่

ชวนให้ไปเดินจงกรม ชวนให้ไปนั่งสมาธิ ชวนให้ไปฟัง
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เทศน์ฟังธรรม ชวนให้รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้ว

นอกจากนัน้ยงัมคีรูบาอาจารย์ผู้บรรลุธรรมแล้ว มาคอย

ให้ก�าลังใจ มาคอยดึงคอยก�าราบเวลาที่เถลไถล เวลาที่ 

ไม่ปฏบัิติ ถ้าไปบวชแล้วจะอยูใ่นสังคมท่ีเอ้ือต่อการบรรลุ 

มรรคผลนิพพาน

 ถ้าอยู่ในสังคมของฆราวาสก็จะไม่มีใครมาช่วย

สนบัสนนุ ไม่มีใครมาช่วยดึงช่วยผลัก มีแต่ช่วยคอยลาก 

ให้เราถอยหลัง ไม่ได้สนับสนุนให้ไปข้างหน้า ผู้ท่ีปฏบัิติ

ที่เป็นฆราวาสนี้ ต่อไปจะรู้เองว่าอยู่ไม่ได้แล้ว เพศของ 

ฆราวาสนีวุ่้นวายหนอ ถ้าอยากต้องการความสงบ ต้องการ

มรรคผลนพิพาน ต้องไปอยูแ่บบนกับวช ไปอยูก่บัพวก 

ท่ีเขาเป็นพวกปฏบัิติดีปฏิบัติชอบ ไปอยู่กับครูบาอาจารย์

ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏบัิติชอบ แล้วจะมีผู้คอยฉุดคอยลาก

คอยดึงคอยก�าราบเวลาท่ีเถลไถล เวลาท่ีออกนอกลู ่

นอกทาง จะมีคนคอยเฝ้าคอยดูแลคอยกั้นไว้ไม่ให้ 

ออกนอกลู่นอกทาง จะท�าให้การปฏิบัติคืบหน้าไป 

อย่างเดียว และในไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุถึงมรรคผล

นิพพานขั้นต่างๆ ïïï
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๗๗  

สร้างสรณะทีพ่ึง่ทางใจ

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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เวลาเราออกบวชนี้ 

เราจะไม่สามารถเลือกอาหารที่เราเคยกิน 

เลือกบ้านที่เราเคยอยู่ได้ ต้องอยู่แบบตามมีตามเกิด

ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่อาศัยเป็นเครื่อง

สนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติ 

สร้างสรณะภายในให้เกิดขึ้นมาเท่านั้น
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๗๙  

 ทุกวันนี้ท่ีวุ่นวายกันก็เพราะยังขาดท่ีพึ่ง ไม่ได้ท่ี

พึ่งท่ีแท้จริง ยังหลงยังยึดติดอยู่กับส่ิงท่ีไม่ใช่เป็นท่ีพึ่ง 

ที่แท้จริง ยังหลงยึดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆ ภายนอก  

ยงัหวังความสุขจากส่ิงต่างๆ ภายนอกอยู ่ถ้าไม่หวัง ป่านนี ้

ก็คงจะออกบวชกันหมดแล้ว คงจะตัดกันได้หมดแล้ว 

แต่ท่ียังไม่บวชกันก็เพราะยังยึดยังติดอยู่กับส่ิงต่างๆ  

ยงัยดึติดอยูก่บัวิถีชีวิตท่ีอยู่กันทุกวันนีอ้ยู ่มีบ้านกย็ดึติด 

กบับ้าน มอีาหารการกนิอย่างไร กย็งัยดึติดอยูก่บัอาหาร

การกินอย่างนั้นอยู่ 

 เวลาเราออกบวชนี ้เราจะไม่สามารถเลือกอาหารท่ี

เราเคยกิน เลือกบ้านที่เราเคยอยู่ได้ ต้องอยู่แบบตามม ี

ตามเกิด ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่อาศัยเป็น 

เคร่ืองสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติ สร้างสรณะ

ภายในให้เกดิข้ึนมาเท่านัน้ อาศัยปัจจัย ๔ คอื ท่ีอยูอ่าศยั  

ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร มาเล้ียงดูอัตภาพร่างกาย  

เพื่อให้เราได้ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม น่ังสมาธิ 

เดินจงกรม พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อตัด

ความหลง ตัดความยึดมัน่ถือมัน่ในส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นทุกข์  

เป็นอนิจจัง เป็นอนตัตา ไม่ให้ไปยดึไปติดกับมัน มันมีอยู่ 



นักบวช ï ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

๘0  

ก็รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมัน หวังอย่างเดียว 

ก็คือความไม่วุ่นวายใจ ถ้าจิตใจอยู่ในความสงบแล้ว  

แม้ร่างกายนีจ้ะเป็นอะไรไปกไ็ม่เกีย่วข้องกนั ถ้าร่างกาย

จะตายไปในขณะที่จิตสงบ จิตก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าจิต 

ไม่อยู่ในความสงบ มัวเกาะติดอยู่กับร่างกาย คิดว่า

ร่างกายเป็นตัวเป็นตน เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จิตใจจะม ี

ความระส�่าระสาย มีความว้าวุ่นขุ่นมัว มีความทุกข์เป็น

อันมาก แต่ในขณะใดเวลาใดถ้าเกดิมปัีญญาข้ึนมาแล้ว

ปลงได้ ในขณะน้ันจิตจะเย็นลงทันที จะสงบตัวลง จะน่ิง 

จากความวุ่นวายสับสนอลหม่านหาท่ียึดหาท่ีเกาะไม่ได้ 

ว่าจะท�าอย่างไรกบัความตายท่ีก�าลังมารออยู ่พอท�าความ 

เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของร่างกายท่ีจะต้องแตกจะต้อง 

ดบัไป เป็นเร่ืองปกติ ยอมรับความจริงนี ้แล้วกป็ล่อยให้ 

เป็นไปตามความจริง ไม่ฝืนไม่วุ่นวายกับการไปหาหยูก 

หายาหาหมอมาแก้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

เท่านั้นแหละ

 ถ้าปล่อยได้จริงๆ แล้ว จิตจะด่ิงลงสู่ความสงบแล้ว 

จะรู้สึกสบาย เหมอืนกับยกภูเขาออกจากอก เม่ือสักครู่น้ี 

ความอยากจะอยู่ท�าให้ทุกข์ทรมานแทบเป็นแทบตาย 
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พอตัดความอยากอยู่ได้เท่าน้ันเอง ยอมตายเท่าน้ันเอง 

จิตก็ปล่อย พอปล่อยแล้วมันก็สงบ

 ก็เหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิ ตอนต้นก็ไม่สงบ 

เพราะจิตยงัยดึยงัติดอยูก่บัรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ  

กับเร่ืองราวต่างๆ เวลาน่ังพุทโธๆ ไป ก็จะแวบไปหา

เร่ืองนัน้หาเร่ืองนี ้นัน่แสดงว่ามันยงัไม่ปล่อย แต่ถ้ามสีติ 

ควบคุมบังคับให้อยู่กับพุทโธๆ ไปได้อย่างต่อเน่ือง  

จนไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ได้ มันก็ต้อง

ปล่อยช่ัวคราว ไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญา แต่ปล่อยด้วย

ก�าลังของพุทธานุสติ

 การบริกรรมพทุโธๆ อย่างต่อเนือ่ง เป็นอุบายของ 

สมาธิท่ีจะดึงจิตดึงใจให้ออกจากรูป เสียง กล่ิน รส  

โผฏฐัพพะ ออกจากเรื่องราวต่างๆ ถ้าแรงที่จะดึงเข้าม ี

มากกว่าแรงท่ีจะดงึออกไป กจ็ะท�าให้จิตสงบ จิตจะรวม 

ตัวลง ขณะนัน้มนักส็งบน่ิงเยน็สบาย แต่จะสงบได้ไม่นาน  

อาจจะนานส�าหรับบางคน อาจจะไม่นานส�าหรับบางคน 

แล้วกจ็ะออกมา พอออกมาก็เหมอืนกับออกจากห้องแอร์ 

ท่ีเย็นเฉียบไปสัมผัสกับความร้อนท่ีอยู่ข้างนอก เราจะ
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เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จิตใจดวงนีส้ามารถพลิกจากร้อน

มาเย็นได้ จากเย็นไปร้อนได้ อยู่ที่เราจะควบคุมบังคับ

ให้อยู่ส่วนไหนเท่านั้นเอง

 เมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการท่ีจะท�าให้จิตของเราสงบ 

กค็อืการท�าสมาธิ การปลีกวิเวก การหาท่ีสงบท่ีสงัด การหนี 

จากรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะต่างๆ เราก็ต้องมคีวาม 

บากบ่ัน มีความอุตสาหะ มีความขวนขวาย มีความ

พากเพยีรทีจ่ะแสวงหาความสขุอย่างนี ้ถ้าลองได้สมัผสั

เพียงครั้งเดียวแล้วเราจะมีก�าลังจิตก�าลังใจ เรารู้แล้วว่า

ผลที่เราจะได้รับจากการเสียสละนั้นมันคุ้มค่ากัน 

 เหมือนกับคนที่ซื้อลอตเตอรี่ แม้จะไม่เคยถูกเลย 

แต่ก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆ เพราะรู้ว่าถ้าถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง

มนัคุม้ค่า เสียแค่ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ได้มาเป็นล้านอย่างน้ี  

ท�าไมจะไม่คุ้มค่า ฉันใด พวกเราก็เหมือนกัน เราเพียง

เสียสละด้วยการไม่ได้ไปเท่ียว ไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลง  

ไม่ได้ไปงานปาร์ต้ีกับเพือ่นฝูง แต่ไปอยู่วัดสัก ๒ - ๓ วัน  

แล้วท�าจิตใจให้สงบได้ ท�าไมจะไม่คุม้ค่า ถ้าสงบได้จริงๆ  

แล้วรับรองได้ว่าจะไปวัดอยู่เร่ือยๆ จะไปปฏิบัติธรรม
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อยู่เรื่อยๆ ที่ไปแล้วไม่ได้ผล จึงไม่ค่อยอยากจะกลับไป  

ไปแล้วทรมาน เพราะต้องฝืนจิตฝืนใจมาก ฝืนกิเลสที ่

ชอบดูหนังฟังเพลง ชอบกินอาหารอย่างโน้นอย่างนี ้

ชอบนอนท่ีสุขท่ีสบาย จึงเป็นการทรมานจิตใจ แต่ถ้าท�า 

จนได้ผลแล้ว เร่ืองเหล่านีจ้ะเป็นเร่ืองเล็กน้อยไป เพราะว่า 

ผลท่ีได้รับจากการท�าจิตใจให้สงบนี้มันเหนือส่ิงอ่ืนๆ 

เหนือความสุขอื่นๆ ที่เราได้สัมผัสมา 

 ความสุขท่ีได้ไปเท่ียว ไปดูหนังฟังเพลง ไปรับ

ประทานอาหาร ไปดื่ม เม่ือเทียบกับความสุขท่ีได้จาก 

ความสงบของจิตใจแล้ว มันห่างกันเหมือนฟ้ากับดิน 

ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า ความทุกข์ทรมาน ความ

ล�าบาก อดทนอดกลั้นต่างๆ จะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตเลย 

มนัคุม้ค่า กเ็หมือนกบัคนท่ีซ้ือลอตเตอร่ีอยูทุ่กงวด ซ้ือมา 

กีปี่ไม่เคยถกู กย็งัมกี�าลังจิตก�าลังใจท่ีจะซ้ือต่อไป ฉันใด 

การปฏบัิติธรรมกค็วรจะเป็นอย่างนัน้ ขอให้มองว่ามันก็ 

เหมือนกบัการถกูลอตเตอร่ีรางวัลท่ี ๑ เพยีงแต่ยงัไม่ถกู 

แต่เราก็ไม่ท้อแท้ ยังมีก�าลังจิตก�าลังใจท่ีจะบากบ่ันไป

ปฏิบัติ
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 ถ้าไม่ได้ไปท่ีวัดกป็ฏิบัติท่ีบ้านไปก่อนก็ยังดี อย่าไป 

รอโอกาสรอจังหวะเพราะมันอาจจะไม่มี ชีวิตของเรามี

เร่ืองวุ่นวายมาก มธุีระภารกจิต่างๆ มาก ถ้าเราไม่ให้เวลา 

กับการปฏิบัติธรรม เราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติ แต่ถ้าเรา

มองมนัเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญท่ีสุด เป็นสรณะเป็นท่ีพึง่ของเรา  

เป็นเพื่อนในยามยากจริงๆ เวลาท่ีเราตกทุกข์ได้ยาก

เปล่าเปล่ียวใจ เราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรม 

ถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่มีความรู้สึกว้าเหว่ ไม่รู้สึกว่าไม่มี

เพื่อน ไม่มีสรณะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตาย ไม่เคย

คดิถงึใคร ไม่เคยคดิว่าท�าไมคนนัน้ไม่มาเย่ียมเรา คนน้ี 

ไม่มาหาเรา ไม่เคยคดิ เพราะมีท่ีพึง่อยูภ่ายในใจแล้ว คือ 

ความสงบ พอสงบแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้น มันนิ่งอยู ่

จะไปคิดอะไรได้ ท่ีคิดก็เพราะมันไม่สงบ ยิ่งคิดก็ยิ่ง

ฟุง้ซ่านใหญ่ ยิง่คดิกย่ิ็งทุกข์ ย่ิงวุ่นวายใจไปใหญ่ ยิง่ท�าให้ 

อาการเจ็บไข้ได้ป่วยทรุดลงไปใหญ่ แต่ถ้าจิตสงบแล้ว

ปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อน บางทีมันก็หายของมันเอง 

โรคบางอย่างเกิดจากการท่ีไม่ได้รับการพักผ่อนพอเพยีง

เท่านัน้เอง ถ้าได้รับการพกัผ่อนพอเพยีงแล้ว ถงึเวลามัน 

ก็ฟื้นขึ้นมาได้ ïïï
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วิธีสร้างความสุขทีแ่ท้จริง

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ความสุขที่เกิดจากความดับของความทุกข์ 

ดับของตัณหา 

ดับของสมุทัย 

นี่แหละคือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง
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 ถ ้าเป ็นพระก็จะไม ่ค ่อยมี เ ร่ืองท่ีจะต ้องคิด  

จึงควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธๆ ได้ตลอดเวลา ถึงแม้ใน 

ขณะท่ีท�ากจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะกวาดถศูาลา ออกบิณฑบาต  

ขบฉัน กพ็ทุโธๆ ไปเร่ือยๆ ไม่ไปคดิเร่ืองอ่ืน ให้มีสติอยู่ 

กบัพทุโธๆ ไป ถ้ามีสติอยูก่บัพทุโธๆ ไปเร่ือยๆ ต่อไปจติ

ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมา จิตจะตั้งมั่น จะไม่ลอยไปลอยมา  

ท่ีลอยไปลอยมาเพราะเป็นเหมอืนนุน่ มลีมพดัมานดิเดยีว 

กจ็ะปลิวไปทันที จิตท่ีไม่มสีมาธิจะเบาเหมือนนุ่น ไม่ได้เบา 

เพราะปราศจากกเิลสตัณหา เบาเพราะขาดความหนกัแน่น  

เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบมาสัมผัสก็ลอยไปแล้ว  

พอคิดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บก็จะไหลตามไปทันที

 ถ้าจิตหนกัแน่นด้วยสมาธิจะไม่ไปง่ายๆ เพราะมีสติ 

คอยดึงเอาไว้ไม่ให้ไป ยกเว้นเป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีต้องคิด 

เพราะชีวิตของคนเรายังมีภารกิจการงาน ต้องท�างาน

ท�าการ ต้องออกบิณฑบาต ต้องรับประทานอาหาร ต้องท�า 

ภารกิจต่างๆ ก็ต้องคิดในเรื่องที่จ�าเป็น อย่างนี้ก็ไม่เป็น

ปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ จิตกจ็ะไหลไปตาม

อารมณ์ต่างๆ ท่ีมากระทบ ท�าให้ว้าวุ่นขุ่นมวัอยูต่ลอดเวลา 

เพราะไปแบกเอาเร่ืองราวต่างๆ เข้ามาในจติในใจนัน่เอง 
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แทนท่ีจะปล่อยให้ผ่านไป กลับไปดงึกลับมา เช่น เวลาได้ 

ยินค�าพูดที่ไม่ถูกอกถูกใจ ทั้งๆ ที่พูดไปตั้งแต่เมื่อเช้า 

นีแ้ล้ว หลายช่ัวโมงผ่านไปแล้ว กย็งัเอามาคดิอยูภ่ายในใจ  

ทุกครั้งที่คิดก็เกิดความหงุดหงิดใจ เกิดความไม่พอใจ

ขึ้นมา แล้วก็ไม่รู้จักวิธีท�าให้ความคิดนั้นหายไป ซึ่งง่าย

นดิเดียวกค็อืไม่ไปคิดถงึเร่ืองนัน้เท่านัน้เอง แต่กอ็ดคดิ 

ไม่ได้ เพราะไม่เคยฝึกจิตนัน่เอง ไม่เคยควบคุมจิตให้อยู่ 

ตามค�าสั่ง จิตจะไปตามค�าสั่งของเขา อยากจะคิดอะไร 

กจ็ะคดิ ส่วนใหญ่ก็ชอบคิดในเร่ืองท่ีท�าให้เกดิความทุกข์

นัน่แหละ เร่ืองท่ีไม่ควรคิดแต่กอ็ดคดิไม่ได้ ถ้าได้ฝึกท�า 

สมาธิอยูเ่ร่ือยๆ ให้มสีติอยูต่ลอดเวลา เวลาคดิถงึเร่ืองท่ี

สร้างความทุกข์ข้ึนมา ถ้าเคยบริกรรมพทุโธๆ กบ็ริกรรม

พทุโธๆ ไป ความคิดอ่ืนก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้ เมือ่เข้า 

มาไม่ได้ก็จะไม่รบกวนใจ

 การปฏิบัติของสายปฏิบัติจึงเน้นไปท่ีสติเป็นหลัก 

ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตามควรจะมีสติ มีความรู้สึกตัว รู้อยูเ่สมอ 

ว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ กาย วาจาใจ ก�าลังเคลื่อนไหวไปใน

ทิศทางใด ถ้ามีสติแล้วจะท�าอะไรก็ไม่พลาด พระทาง

สายปฏิบัติ เวลาท�างานกันจะท�ากันอย่างรวดเร็ว แต่จะ 
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ไม่ค่อยพลาดพลั้งเผลอกันเท่าไร เช่น จะไม่มีเสียงดัง  

ท�าอะไรจะเงียบ แต่ถ้าเป็นฆราวาสแล้ว ท�าอะไรกจ็ะอึกทึก 

ครึกโครมไปหมด เพราะท�าโดยปราศจากสตินัน่เอง มสีติ 

เหมือนกันแต่ไม่เข้มข้นพอทีจ่ะเฝ้าดูทกุขณะจิตว่าก�าลงั

เคล่ือนไหวไปทางไหน เช่น เวลาเช็ดช้อนเช็ดจาน ไม่รู้ว่า 

ตอนท่ีวางจานวางช้อนน้ันวางอย่างไร แรงหรือค่อย เพราะ 

สติไม่ละเอียดถึงขนาดนั้น แต่ผู้ปฏิบัติจะมีสติละเอียด

เข้าไปทุกขณะเลย ขณะหยิบช้อนข้ึนมาเช็ด ขณะท่ีจะวาง

ช้อนลงไป จะมีเสียงไม่มีเสียง จะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา  

การท�างานของพระปฏิบัติจงึท�าได้อย่างรวดเร็วและเงียบ

สงบ ไม่มีเสียง เวลาคนไม่มีสติเข้ามาในสังคมนั้นจะ 

เปิดเผยตัวเองทันทีเลย ท�าอะไรกด็งัโครมครามๆ ไปหมด  

เปิดปิดประตู เปิดปิดหน้าต่าง กเ็ป็นเสียงดังไปหมด เพราะ 

ไม่เคยฝึกสติให้มีความละเอียดถงึขนาดนัน้ แต่ถ้าได้เคย 

อยูใ่นส�านกัปฏิบัติแล้วจะระมดัระวังมากเร่ืองเสียง เพราะ 

ถอืว่าการกระท�าต่างๆ ต้องเงียบ ต้องสงบ เป็นการฝึกสติ 

ไปในตัว

 หลักของการปฏบัิติไม่ได้ต้องการความเงียบเป็นผล  

แต่ต้องการสติ ต้องการสมาธิเป็นหลัก การท�างานต่างๆ 



นักบวช ï ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

๙0  

กเ็พือ่ฝึกสติ ฝึกจติเป็นหลัก เพราะเม่ือสามารถควบคุม

จิตใจให้เป็นไปตามค�าสั่งได้แล้ว ก็จะสามารถระงับการ 

กระท�าของจิตในทางท่ีไม่ดีได้ เช่น เวลาเกดิตัณหาข้ึนมา 

ก็สามารถระงับดับมันได้

 การดับตัณหาก็มีอยู่ ๒ วิธีด้วยกันคือ ๑. สมาธิ 

ซ่ึงดับได้ในช่วงระยะส้ันๆ พอเบรกให้หยุดได้ช่ัวคราว 

เวลาอยากได้ส่ิงนัน้อยากได้ส่ิงนี ้กจ็ะรู้ว่าเกดิความอยาก 

ข้ึนมา เพราะเกดิความรุ่มร้อนข้ึนมา โดยปกติจติท่ีมสีมาธิ 

จะมีความเยอืกเยน็เป็นพืน้ พอเกดิความอยากข้ึนมากจ็ะ 

ร้อนวูบขึ้นมา เหมือนกับจุดไม้ขีดขึ้นมา ก็จะร้อนขึ้นมา 

ทันที สมาธิจะดับได้เพียงช่ัวคราว เด๋ียวความอยากกโ็ผล่ 

ข้ึนมาอีก จึงต้องใช้วิธีท่ี ๒. คอืปัญญา ท่ีจะดบัได้อย่างถาวร  

เช่น อยากมีคู่ครอง ถ้าบวชเป็นพระ ส่ิงแรกท่ีพระอุปัชฌาย์ 

จะสอนให้พระผู้บวชใหม่ทุกๆ รูปศึกษาหรือพจิารณากค็อื  

กรรมฐาน ๕ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยอนุโลม 

และปฏโิลม คอืทัง้ลงและขึน้ พจิารณาผม ขน เลบ็ ฟัน  

หนงั แล้วกพ็จิารณาหนัง ฟัน เล็บ ขน ผม ย้อนกลับมา  

ให้พิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความช�านาญ ไม่ให้อยู่

ห่างจากใจ 
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 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นความไม่สวยไม่งามของ

ร่างกาย ท่ีกเิลสตัณหามักจะเห็นว่าเป็นของสวยของงาม 

ท่านสอนให้พจิารณาถึงความไม่สวยไม่งามของส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ี เวลาผมกลายเป็นสีขาวก็เป็นท่ีรังเกียจ หนังก ็

เช่นเดียวกัน หนังที่เต่งตึงในวันนี้ ในวันข้างหน้าก็ต้อง

เห่ียวย่น ให้พจิารณาไปเร่ือยๆ จนถงึอาการส่วนอ่ืนๆ ของ 

ร่างกายท่ีซ่อนอยูใ่ต้ผิวหนัง กจ็ะเห็นความไม่สวยไม่งาม

ของร่างกายมากข้ึนไปๆ เม่ือได้พิจารณาอย่างต่อเน่ือง 

กจ็ะรู้ว่าส่ิงท่ีเราชอบ ส่ิงท่ีเราว่าสวยงามน้ัน ความจริงแล้ว 

ก็มีส่ิงท่ีไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง เพียงแต่เรา

ไม่ได้ใช้ปัญญาพนิจิพจิารณาจึงมองไม่เห็น ถ้าใช้ปัญญา

พิจารณาอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว ต่อไปความรู้น้ีก็จะติดอยู่กับใจ  

พอเกิดความอยากข้ึนมา ความรู้ท่ีได้พิจารณาก็จะผุด

ข้ึนมาทันทีว่าไม่สวยอย่างท่ีเราคดิหรอก ความอยากกจ็ะ 

ดับไป ทุกครั้งที่คิดอยาก ความรู้ที่ได้พิจารณาก็จะผุด

ข้ึนมาๆ ในท่ีสุดความอยากก็จะไม่มีก�าลังโผล่ข้ึนมา 

อย่างนี้เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนา

 การพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เพื่อแก้กามตัณหา 

แก้กามราคะ ความยินดีในรูปท่ีสวยท่ีงามท่ีเราหลงว่า
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สวยว่างาม แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ได้สวยงามเลย 

เราไปหลงเขาเองว่าสวยว่างาม พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน

ให้มองในส่วนท่ีไม่สวยไม่งามด้วยเพือ่ให้เห็นตามความ

เป็นจริง เรามักจะมองด้านเดยีวเท่านัน้ คือด้านท่ีเราชอบ 

แต่ด้านที่เราไม่ชอบ เราจะไม่มองกัน ทั้งๆ ที่ก็มีอยู่ใน

คนๆ เดียวกนั ทีน้ีปัญหาของพวกเราเวลาพิจารณาความ

ไม่สวยไม่งามนี้ โดยมากจะพิจารณาได้ไม่นาน เพราะ

กิเลสชอบมาขัดมาขวางอยู่เสมอ เราจึงต้องฝืนต้อง

บังคับให้พิจารณา ถ้าไม่ฝืนไม่บังคับแล้ว จะไม่ค่อยได้

พิจารณากันสักเท่าไหร่ แต่ถ้าได้ฝืนได้บังคับไปเร่ือยๆ 

พิจารณาไปเร่ือยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสัยข้ึนมา เหมอืน

กับหัดใช้มือซ้าย ถ้าถนัดขวาจะไม่ชอบใช้มือซ้ายเพราะ

อึดอัด ไม่สะดวก ไม่คล่องแคล่วว่องไว เพราะไม่ถนัด 

แต่ถ้าพยายามฝืนใช้ไปเร่ือยๆ หัดใช้ไปเร่ือยๆ ต่อไปกจ็ะ 

เกิดความช�านาญ เกิดความถนัด จนกลายเป็นนิสัยไป 

การเจริญปัญญาก็เป็นอย่างนี้

 จิตของพวกเราส่วนใหญ่มักจะชอบมองส่ิงต่างๆ 

ว่าสวยว่างาม ว่าจีรังถาวร เห็นอะไรกค็ดิว่าเป็นอย่างน้ัน

เสมอ เห็นรูปร่างหน้าตาที่ถูกใจก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
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ไปตลอด ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก่ต้องตายไป  

ผมจะกลายเป็นสีขาว หนังจะเหี่ยว แล้วก็ตายไปแตก

สลายไป จิตท่ีมกีเิลสครอบง�าอยูจ่ะไม่ชอบคิดอย่างนีก้นั 

แต่ถ้าต้องการแก้ปัญหาคอืความทุกข์ใจ กต้็องบังคบัใจ

ให้พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ 

 การท่ีจะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องจนได้ผล  

จิตต้องต้ังม่ัน ถ้ายงัลอยไปลอยมาอยู ่จะพจิารณาอสุภะ 

ได้ไม่นาน พอมีอารมณ์อื่นมากระทบก็จะฉุดลากจิตให้

ไปคิดเร่ืองโน้นเร่ืองนี้แทน ถ้าจิตมีสมาธิต้ังม่ันอยู่แล้ว 

จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ จะไม่มีอารมณ์ต่างๆ มา 

รบกวน ก�าหนดให้พิจารณาอะไร ก็จะอยู่กับเรื่องที่ได้

ก�าหนดไว้ การปฏบัิติจึงไม่ควรมองข้ามสมาธิไป บางคน 

คิดว่าสามารถปฏิบัติโดยไม่ต้องมีสมาธิเลย คือให้เข้าสู่

วิปัสสนา ให้เข้าสู่ปัญญาเลย ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปแล้วจะ 

ไม่ได้ผลเท่านั้นเอง จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเสีย

มากกว่า กลายเป็นจินตนาการไป ไม่ได้เป็นความจริง  

เวลาเกิดกิเลสข้ึนมาก็จะสู้ไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิอยู่แล้ว  

เวลาพจิารณาอะไร จิตก็จะเกาะติดอยู่กบัส่ิงท่ีให้พจิารณา 

จนเข้าใจ จนอยู่ติดกับใจ ทีน้ีไม่ต้องพิจารณาอีกแล้ว  
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พอกเิลสโผล่ข้ึนมา ความรู้ท่ีได้พจิารณาแล้วอย่างช�า่ชอง

ก็จะผุดข้ึนมารับทันทีโดยอัตโนมัติเลย เป็นธรรมชาติ

ของจิตไป แล้วกจ็ะรู้ว่ากเิลสแบบน้ีไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป  

เพราะไม่หลงแล้ว รู้เท่าทันแล้ว เวลากิเลสบอกว่าสวย 

ปัญญาจะบอกว่าไม่สวย ก็จะท�าลายล้างกนัไปจนหมดส้ิน 

ไปจากใจ กิเลสก็จะไม่สามารถมาหลอกใจได้อีกต่อไป 

เพราะมีปัญญารู้ทันกิเลสแล้วนั่นเอง

 นี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรค ต้องเจริญให้มาก 

พระพุทธเจ้าทรงตรสัไว้ว่า มรรคต้องเจรญิให้มาก ทกุข์

ต้องก�าหนดรู้ สมุทัยต้องละ นโิรธต้องท�าให้แจ้ง วิธีท่ีจะ

ท�าให้นโิรธแจ้ง ท่ีจะละสมทัุย ท่ีจะก�าหนดรู้ทุกข์ กอ็ยูท่ี่การ

เจริญมรรคนัน่เอง การเจริญมรรคจะท�าให้เห็นความแก่  

ความเจ็บ ความตาย อยูต่ลอดเวลา เป็นอริยสัจข้อท่ี ๑ คือ

ทุกขสัจจะ พวกเราส่วนใหญ่มกัจะมองข้ามทุกขสัจจะไป  

เม่ือลืมทุกขสัจจะก็จะเกิดตัณหา เกิดความอยากจะ 

สร้างโน่นสร้างนี่ ท�าโน่นท�านี่ เป็นโน่นเป็นนี่ แล้วก็ต้อง

ไปทุกข์กับเรื่องโน้นทุกข์กับเรื่องนี้ แต่ถ้าได้เจริญมรรค

คอืสัมมาทิฏฐ ิกจ็ะรู้ว่าคนเราเกดิมาแล้วต้องแก่ ต้องเจบ็  

ต้องตายเป็นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากของรักท้ังหลาย 
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ไปเป็นธรรมดา ต้องประสบกบัส่ิงท้ังหลายท่ีไม่ปรารถนา

เป็นธรรมดา

 เม่ือพจิารณาอย่างน้ีอยูเ่ร่ือยๆ กจ็ะไม่ถกูอ�านาจของ 

ตัณหามาหลอกให้ไปสร้างโน่นสร้างน่ี สร้างครอบครัว 

สร้างสวรรค์วิมานในโลกนี ้ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ เพราะในท่ีสุด 

แล้วกต้็องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตายไป เมือ่รู้อย่างนีแ้ล้วกจ็ะ 

ถอยออกจากการสร้างการหาความสุขกับส่ิงต่างๆ ใน

โลกนี้ เกิดปัญญาขึ้นมา เมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะระงับ

ดับตัณหาต่างๆ ที่หลอกให้ไปสร้างโน่นสร้างนี่ เป็นโน่น

เป็นนี่ได้ 

 เมือ่ไม่มตัีณหา อยูเ่ฉยๆ กม็คีวามสุขแล้ว เป็นความสุข 

ที่แท้จริง คือการอยู่เป็นสุขน่ันเอง เมื่ออยู่เฉยๆ ได้แล้ว  

มีเพียงร่างกายกับใจเป็นสมบัติก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้อง

มสีมบัติอ่ืนอีกกมี็ความสุขอย่างมากมายก่ายกองย่ิงกว่า 

คนที่มีเงินทองกองเท่าภูเขาเสียอีก เพราะเป็นความสุข 

ท่ีไม่ได้เกิดจากตัณหาความอยากท่ีเป็นต้นเหตุของ 

ความทุกข์ ถ้ามีตัณหาแล้ว ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภเูขา

ก็ยังจะอยากอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีความพอนั่นเอง 
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มีร้อยก็อยากจะได้เป็นพัน มีพันก็อยากจะได้เป็นหมื่น 

ก็อยากไปเรื่อยๆ นี่คือธรรมชาติของตัณหา แต่ถ้าไม่มี

ตัณหาแล้ว ความอิ่มก็จะเกิดขึ้นมาทันที 

 ตัณหากบัความอ่ิมจึงเป็นเหมอืนด้านท้ัง ๒ ด้านของ 

เหรียญอันเดียวกัน ด้านหน่ึงเป็นตัณหา อีกด้านเป็น

ความอ่ิม ถ้าด้านตัณหาหงายข้ึนมาก็จะมีแต่ความหิว 

ถ้าพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีแต่ความอิ่ม

 จิตของเราก็เหมือนกัน มีอยู่ ๒ ด้าน หิวกับอิ่ม  

ถ้าปล่อยให้ความหิวคือตัณหาท�างาน ก็จะหิวไปตลอด  

ถ้าท�าให้อ่ิม กจ็ะไม่หิวกับอะไร ไม่อยากกับอะไร มคีวามพอ 

กมี็ความสุข ไม่ต้องมอีะไรก็อยู่ได้  เพราะไม่มีอะไรท�าให้ 

จิตอิ่มหรือพอได้ นอกจากตัวจิตเองจะต้องพอ จะต้อง

พลิกจิตให้เข้าสู่ด้านอ่ิมให้ได้ ส่วนใหญ่มักจะถูกกิเลส

ตัณหาหลอกให้ไปในด้านหิว เม่ือหิวแล้วได้เท่าไรก็ไม ่

รู้จกัอ่ิม ไม่รู้จักพอ แต่ถ้าใช้ธรรมะมาดับตัณหาความอยาก  

ก็จะท�าให้จิตอ่ิมได้ เราจึงต้องต่อสู้กับตัณหาความหิว 

ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ด้วยมรรค ๘  บ�าเพ็ญ 

ไปเร่ือยๆ ศลีก็รักษาไป สมาธิก็พยายามท�าไป ปัญญาก็
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พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ พิจารณาเรื่องเกิด แก่ เจ็บ  

ตาย เร่ืองอสุภะ อสุภัง ความไม่สวยไม่งาม ไม่ช้าก็

เร็วก็จะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในจิตในใจ จนกลายเป็น 

เครื่องมือต่อสู้กับตัณหาความอยากได้ 

 เวลาเกิดความอยากข้ึนมาก็จะถามตัวเองว่า  

จะอยากไปถึงไหน เดี๋ยวก็ตายแล้ว มีเงินเท่าไรก็เอาไป

ไม่ได้ ตอนน้ีอายุเท่าไรแล้ว จะอยากไปหาอะไร ความสุข 

ต่างๆ ในโลกนี้ก็ได้ผ่านมามากต่อมากแล้ว ถ้าเป็น 

ความสุขท่ีแท้จริงกน่็าจะให้ความอ่ิมความพอกับเราแล้ว 

ถ้ายังไม่ให้ เวลากลับไปหาความสุขเหล่านี้อีกก็จะเป็น

เหมือนเดมิ ยงัอยากไปเร่ือยๆ อีก ๑๐ ปี ๒๐ ปีข้างหน้า 

ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ ยังหิวแบบนี้ไปเรื่อยๆ ลองหันมาหา 

ความสุขแบบท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจะไม่ดีกว่าหรือ  

ความสุขท่ีเกดิจากความดับของความทุกข์ ดบัของตัณหา  

ดบัของสมุทัย น่ีแหละคอืวิธีสร้างความสุขท่ีแท้จริง วิธีท่ี 

จะท�าให้จิตใจอยู่เหนือความทุกข์ท้ังหลายได้ ก็คือการ

เจริญมรรคนี่เอง ïïï 
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แนวทางพาด�าเนิน

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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การปฏิบัติของเรายังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอยู่

เรื่อยๆ เพราะจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆ ปรากฏขึ้น 

กบัการภาวนา ถ้าไม่มแีผนท่ีน�าทาง เช่น หนงัสือธรรมะ 

หรือเทศน์ของครูบาอาจารย์ไว้ฟังอยู่เร่ือยๆ ก็จะ 

หลงได้ เพราะส่ิงท่ีปรากฏในภาวนา มท้ัีงมรรคมีท้ังผล  

มท้ัีงท่ีไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผล ถ้าไม่รู้จักแยกแยะกจ็ะหลง 

ติดอยู่กับพวกโลกียธรรมต่างๆ ท่ีไม่พาให้หลุดพ้น 

แต่จะพาให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด จึงต้องมี

ธรรมะของครูบาอาจารย์ไว้อ่านไว้ฟังบ้างสลับกับการ

บ�าเพ็ญภาวนา
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 ทางปฏิบัติทางด�าเนินมีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่

ตัวเราว่าจะมีความขยนัมากน้อยเพยีงไร ส่วนใหญ่มักจะ

แพ้ความขี้เกียจ นอนดีกว่า ติดความสุขเล็กๆ น้อยๆ  

แค่การหลับการนอนการกิน เวลาจะภาวนาจงึต้องเปล่ียน 

วถิีชวีติของเรา จะอยู่กินแบบปกตกิ็จะไม่เจรญิทางด้าน

ภาวนา อย่างน้อยต้องถือศีล ๘ ไม่รับประทานอาหารเยน็  
การนอนก็นอนแบบง่ายๆ นอนกับพื้น ไปอยู่วัดที่ไม่มี

ไฟฟ้า ไม่มนี�า้ประปา กไ็ม่ค่อยสะดวก ไม่ค่อยสบายทาง 

ด้านการอยู่การกิน แต่ท�าให้ไม่ต้องไปพะวักพะวนกับ

เรื่องกินเรื่องนอนให้มากจนเกินไป 

 ใหม่ๆ ไม่เคยชินก็จะรู้สึกล�าบากหน่อย แต่ไม่ใช่

เร่ืองเลวร้ายอะไรหรอกเพราะไม่ถนัดเท่านัน้เอง เหมอืน

กบัเคยใช้มอืขวาอยูป่ระจ�าแล้วต้องมาใช้มอืซ้าย ใหม่ๆ ก็ 

รู้สึกว่ายาก ฝึกใช้ไปเร่ือยๆ ต่อไปกง่็ายข้ึนเอง เวลาเสีย

มอืขวาไป เหลือแต่มือซ้าย ก็ต้องหัดใช้มอืซ้ายจนได้ การ

ด�าเนินชีวิตของพวกเราก็เหมือนกัน มีท้ังขวามีท้ังซ้าย  

ถ้าถนัดขวาก็ไม่ชอบซ้าย ถ้าถนัดซ้ายก็ไม่ชอบขวา 

แนวทางชีวิตท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราด�าเนิน

เป็นทางที่ดี ที่สบายจริงๆ ไม่มีทุกข ์แต่เราไม่ถนัดกัน 
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จึงไม่ชอบ เราชอบอยูบ่นกองสุขท่ีมีความทุกข์ห้อมล้อมอยู่

ตลอดเวลา คดิดูซิ เรามไีฟฟ้าใช้กันตลอดเวลา ถ้าวันไหน 

ไฟฟ้าดับ เราก็เดือดร้อนกัน ตู้เย็นก็ไม่ท�างาน แอร ์

ก็ไม่ท�างาน พัดลมก็ไม่ท�างาน มีน�้าประปาใช้อยู่ตลอด

เวลา ถ้าน�า้ประปาไม่ไหลก็เดอืดร้อนกัน เพราะไม่เคยอยู ่

แบบท่ีไม่ต้องอาศัยส่ิงเหล่าน้ี ท้ังๆ ท่ีสามารถอยู่ได ้

แต่ไม่เคยอยู่กัน เคยท�าอะไรก็มักจะมีความผูกพัน

ติดพนั เคยสะดวกสบายง่ายดาย พอต้องท�าอะไรท่ียาก 

ก็ไม่อยากจะท�า ความจริงมันไม่ยาก เพียงแต่ว่าเรา 

ไม่ถนัด ก็เลยรู้สึกว่ายากจึงไม่อยากท�า ชีวิตของเราจึง

ไม่ค่อยได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร

 ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรม ถ้าไม่ได้ท�าตลอดเวลา 

อย่างน้อยก็ท�าเป็นพักๆ ไปก็ยังดี มีเวลาว่างวันหยุด  

๓ - ๔ วัน กไ็ปอยูวั่ดกัน ไปวัดท่ีเงียบๆ มีครูบาอาจารย์ท่ีดี  

แต่วัดของครูบาอาจารย์มักจะมคีนไปกนัมาก จงึไม่ค่อย

เหมาะกบันักภาวนา ผู้ท่ีภาวนาจริงๆ ต้องการความสงบ

จริงๆ ไปวัดของลูกศิษย์ของท่านก็อาจจะได้ประโยชน์

มากกว่า 
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 ตอนท่ีไปอยู่วัดป่าบ้านตาดใหม่ๆ ไม่ค่อยมีใคร 

ไปกัน ส่วนใหญ่จะไปวัดครูบาอาจารย์ท่ีเป็นผู้หลัก

ผู้ใหญ่กว่าหลวงตาท่าน สมัยน้ันท่ีวัดหลวงตาจึงเป็นวัดท่ี 

สงบ ไม่ค่อยมีญาติโยมไปกันเท่าไร วันเสาร์วันอาทิตย์

อย่างมากกมี็รถแค่ ๒ - ๓ คันท่ีไปจากอุดรฯ เท่าน้ันเอง  

ไปใส่บาตร ไปถวายอาหาร การฉันการท�าอะไรก็รวดเร็ว 

กลับมาจากบิณฑบาตจัดอาหารเพียงไม่ก่ีนาทีก็ได้ฉัน 

กันแล้ว แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนไปเยอะ กว่าจะได้ฉันกัน 

กเ็หน่ือย ฉนัเสร็จแล้วต้องมาเก็บมากวาดมาอะไรกนัอีก 

ใช้เวลามาก เวลาก็จะไม่ค่อยมีส�าหรับการภาวนา ถ้าไป
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วัดเล็กๆ ท่ียงัไม่ค่อยมีญาติโยมไปกันเท่าไร ไปอยูท่ี่นัน่

ก็จะมีเวลาภาวนาได้เยอะ ทีไ่หนที่มีคนเยอะๆ ก็จะต้อง

มีปัญหาตามมา

 ปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ท่ีคนนี่แหละ อยู่กันเยอะๆ 

ก็อดคุยกันไม่ได้ ยิ่งคุยกันมากก็ยิ่งเสียเวลา ยิ่งฟุ้งซ่าน  

ยิง่ไม่สงบ แต่ถ้าไปอยูวั่ดท่ีไม่ค่อยมีคน ต่างคนต่างมท่ีีพกั 

ของตนเอง อยู่แบบเงียบๆ อยู่ตามล�าพัง โอกาสท่ีจะภาวนา 

กม็เียอะ แต่ต้องภาวนาเป็น ต้องรู้ว่าจะต้องท�าอะไร ถ้าไป 

นอนก่ายหน้าผาก คิดฟุ้งซ่าน ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 

อย่างน้อยต้องรู้จักวิธีเจริญสติ เดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่

กับการเดิน นั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับการนั่ง อย่าปล่อย

ให้ใจคิดเพ่นพ่านไปตามยถากรรม ต้องคอยควบคุม

อยู่ตลอดเวลา เหมือนกับเป็นนักโทษ อย่าปล่อยให้ไป

ท�าอะไรตามอ�าเภอใจ ถ้าปล่อยให้คิดไป เดี๋ยวก็คิดถึง

เพือ่นฝูง คดิถงึความสุขเดมิๆ แล้วกจ็ะท�าให้รู้สึกว้าเหว่ 

เศร้าสร้อยหงอยเหงาข้ึนมา จะท�าให้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ 

พอคิดถึงเพื่อน คิดถึงบ้าน คิดถึงอะไรต่างๆ ก็อยากจะ 

กลับไป
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 แต่ถ้าพยายามภาวนาอยู่เร่ือยๆ ไม่ปล่อยให้จิต 

ไปคดิ เดินกพ็ทุโธๆ ไปเร่ือยๆ นัง่กพ็ทุโธๆ ต่อ ภายในจิต 

ไม่ให้มเีร่ืองอะไร ให้มแีต่พทุโธๆ อย่างเดียว ต่อไปจิตกจ็ะ 

เข้าสู่ความสงบ เมือ่สงบแล้ว จติจะไม่หิวไม่อยากกบัอะไร 

ทั้งนั้น เพราะได้หยุดคิดนั่นเอง เมื่อหยุดแล้วในโลกนี้

ก็เหมือนกับไม่มีอะไร อดีตก็ไม่มี อนาคตก็ไม่มี มีแค่

ปัจจบัุนเท่านัน้เอง ขณะท่ีมีความสุขก็ไม่อยากไปหาใคร

 ถ้าได้เข้าถึงจุดน้ีแล้วก็อยากจะภาวนาอย่างเดียว 

ไม่อยากจะอยูใ่กล้ใคร เพราะอยูใ่กล้แล้วกร็�าคาญ ท�าให้

จิตต้องกระเพื่อม ต้องคิด ต้องปรุง ต้องแต่ง ต้องมี

อารมณ์ตามมา แต่ถ้าอยู่ของเราคนเดยีวตามป่าตามเขา 

อยูก่บัเสียงลม อยูก่บัต้นไม้ กจ็ะมีแต่ความสุขความสบาย 

กับการภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ 

สลับกันไป

 การอ่านหนังสือธรรมะทางภาคปฏิบัติของครูบา-

อาจารย์ เป็นเหมอืนการฟังเทศน์ ได้ข้อคิดได้อุบายต่างๆ 

เพราะการปฏิบัติของเรายังต้องอาศยัการได้ยนิได้ฟังอยู่

เร่ือยๆ เพราะจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆ ปรากฏข้ึนกบั
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การภาวนา ถ้าไม่มีแผนท่ีน�าทาง เช่น หนงัสือธรรมะหรือ 

เทศน์ของครูบาอาจารย์ไว้ฟังอยู่เร่ือยๆ ก็จะหลงได้ เพราะ 

ส่ิงท่ีปรากฏในภาวนา มีท้ังมรรคมีท้ังผล มีท้ังท่ีไม่ใช่มรรค 

ไม่ใช่ผล ถ้าไม่รู้จักแยกแยะก็จะหลงติดอยู่กับพวก 

โลกียธรรมต่างๆ ที่ไม่พาให้หลุดพ้น แต่จะพาให้ติดอยู ่

กบัการเวียนว่ายตายเกิด จึงต้องมีธรรมะของครูบาอาจารย์ 

ไว้อ่านไว้ฟังบ้างสลับกับการบ�าเพ็ญภาวนา

 เวลาฟังธรรมะของครูบาอาจารย์จะเกิดก�าลังจิต

ก�าลังใจ เวลาเกดิความท้อแท้ ความเบ่ือหน่าย การภาวนา 

ไปไม่ถงึไหน พอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของท่าน ฟังท่านเล่า 

ถึงปัญหาท่ีท่านประสบมาและวิธีท่ีท่านต่อสู้กับมันมา  

ก็ท�าให้เกิดมีก�าลังจิตก�าลังใจท่ีจะปฏิบัติต่อไป จึงควร

เกาะติดครูบาอาจารย์ไว้ให้ด ีองค์ไหนท่ีเรามคีวามเช่ือมัน่ 

ในตัวท่าน กพ็ยายามเข้าไปหาท่านอยู่เร่ือยๆ ไปฟังเทศน์ 

ฟังธรรมอยูเ่ร่ือยๆ แล้วกน็�าไปปฏิบัติ ต้องท�าท้ัง ๒ อย่าง  

ต้องฟังด้วยและต้องปฏิบัติด้วย ถ้าฟังแล้วไม่น�าไป 

ปฏิบัติเด๋ียวก็ลืม ถ้าน�าไปปฏิบัติแล้วก็จะอยู่ในใจไป

ตลอด ïïï
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ถ้าปฏิบัติได้ผลแล้ว จะเห็นประโยชน์เห็นโทษของเร่ืองท่ีเรา 

ไปท�าทุกวันนี ้ท�าเพือ่อะไรถามดซิู ท�าเพือ่ความหลงใช่ไหม 

ท�าเพื่อความวุ่นวาย แล้วจะเริ่มเห็นความวุ่นวายของชีวิต

ของฆราวาส ในพระไตรปิฎกมกัจะแสดงไว้เสมอว่า เวลาคน 

ออกบวชมกัจะบ่นว่า ชีวิตฆราวาสน่ีมันช่างวุ่นวายจริงหนอ  

แสดงว่าจิตได้สัมผัสกับความสงบแล้ว เมือ่มคีวามสงบใน

จิตแล้ว จะเห็นเรื่องราวต่างๆ ภายนอกมีแต่ความวุ่นวาย 

เพราะมันรบกวนจิตใจ 

จิตใจที่สงบก็เหมือนกับน�้าที่นิ่ง แล้วเวลามีเรื่องราวเข้ามา 

กเ็หมือนกบัคนมาตักน�า้ มาแกว่ง มากวนน�า้ น�า้กขุ่็น น�า้ก ็

เป็นคลื่น มันก็วุ่นวาย 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ถ้าเราอยากจะไปนิพพาน ต้องคิดถึงความตายอยู่เร่ือยๆ 

เพราะนพิพานอยูฟ่ากตาย ต้องผ่านความตาย ผ่านความตาย 

ของสามี ของภรรยา ของบุตรของธิดา ของตัวเราเอง  

ของร่างกายเราเอง คิดว่าไม่ช้ากเ็ร็วมนัก็ต้องตาย แล้วเราจะ

ไปหวงไปห่วงอะไรกัน หวงยังไงห่วงยังไงก็ห้ามความตาย 

ไม่ได้อยูดี่ สู้ไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่า ไปปลีกวิเวก ไปเจริญ

สมถะ ไปรักษาศีลกนั ไปเจริญวิปัสสนากนั เพือ่เราจะได้ไป 

นพิพานกนั พอไปถงึนพิพานแล้ว เรากก็ลับมาช่วยคนท่ียังไป 

ไม่ถึงได้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
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 Youtube: Phrasuchart Live

 Facebook: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่

Phrasuchart.com

และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง 

Facebook และ Youtube

รับชมการแสดงธรรมโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ทุกวัน 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
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