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พระพุ ทธเจ้า เอกบุรุษของโลก

ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ใหม่ๆ ก็มี โหรได้พยากรณ์ ไว้ว่า
จะต้องได้เป็นพระศาสดาอย่างแน่นอน
ช่วงพระเยาว์วัย พระองค์ ได้ทรงเคยสัมผัสกับความสงบตอนที่ทรง
ประทับอยูต่ ามล�ำพัง วันนัน้ เป็นวันแรกนาขวัญ พวกข้าราชบริพารก็ตอ้ ง
ไปช่วยท�ำภารกิจ ปล่อยให้พระองค์ประทับอยูต่ ามล�ำพังใต้รม่ ไม้ พอไม่มรี ปู
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไม่มี ใครมารบกวน จิตทีม่ สี ติกจ็ ะถูกดึงเข้าสูข่ า้ งใน
ให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิ จึงได้ทรงเห็นว่าความสงบคือความสุขที่แท้จริง
แต่ตอนนัน้ ยังทรงเยาว์วยั ยังไม่เป็นตัวของตัวเอง จึงต้องอยู่ในวังไปก่อน
พระราชบิดาของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระพุทธเจ้าบวช อุตส่าห์สร้าง
ปราสาท ๓ ฤดู ให้ประทับ พยายามไม่ ให้ออกไปเทีย่ วภายนอกปราสาท
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พระราชวัง เพราะกลัวจะไปเห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย กลัวจะไปเห็น
นักบวชทีจ่ ะกระตุน้ เชือ้ ทีม่ อี ยู่ในจิตใจของพระองค์ ให้ลกุ ขึน้ มา คือบุญบารมี
ที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญไว้เปรียบเหมือนกับเชือ้ ไฟทีจ่ ะเผาผลาญกิเลสต่างๆ ให้หมด
ไปจากจิตจากใจ แต่ขาดประกายไฟทีจ่ ะจุดให้เชือ้ ลุกขึน้ มา ประกายไฟนีก้ ค็ อื
พระอริยสัจ ๔ สัจธรรมข้อแรกก็คือทุกข์นี้เอง พระราชบิดาจึงพยายาม
ห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความสุข ไม่ ให้เห็นความทุกข์ คือ ความแก่
ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน กลัวว่าจะเป็นประกายไฟจุดเชือ้
ให้ลกุ ขึน้ มาเพือ่ เผาผลาญกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ
แต่จะห้ามได้อย่างไร เมือ่ ถึงเวลาก็หา้ มไม่อยู่ พระองค์กท็ รงเล็ดลอด
ออกไปประพาสนอกพระราชวัง ไปเห็นสิง่ ต่างๆ เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย
เห็นนักบวช เห็นคนแแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็รวู้ า่ จะต้องแแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เห็นนักบวชก็รวู้ า่ เป็นทางทีจ่ ะไปสูก่ ารหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เมือ่ เห็นดังนัน้ แล้วก็ตอ้ งไปทางนัน้ เพราะทางอืน่ ไม่ ได้เป็นทางออก ทางอืน่
เป็นทางทีจ่ ะเข้าสูค่ วามทุกข์ อยู่ ในปราสาทราชวังก็ตอ้ งไปท�ำสงครามให้ ได้
เป็นพระมหาจักพรรดิ ก็สร้างความทุกข์ ให้มากขึน้ ภายในใจ เพราะจะต้อง
ระมัดระวัง ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาปลงพระชนม์ มายึดอ�ำนาจหรือไม่
มาล้มล้างพระราชบัลลังก์หรือไม่ ซึง่ เป็นเรือ่ งของความทุกข์ ประจวบกับ
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ได้ขา่ วว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรส ก็เลย
เป็นเวลาที่จะต้องเสด็จออกบวช ถ้าอยู่ต่อไป
ก็จะถูกบ่วงคือลูกมัดเอาไว้ จะไม่สามารถเสด็จ
ออกบวชได้ ก็เลยเสด็จออกไปภายในคืนนัน้ เลย
เสด็จออกบวช
จากการทีเ่ คยอยู่ในวังแล้วต้องไปอยูแ่ บบ
ขอทาน เรือ่ งการกินอยูห่ ลับนอนคงจะไม่ตอ้ ง
พูดถึง คงจะนึกภาพออกว่าคนทีอ่ ยู่ในวังกับคน
ทีอ่ ยูแ่ บบขอทานนัน้ กินอยูก่ นั แบบไหน ก็เหมือน
นรกกับสวรรค์ การอยูป่ า่ ของนักบวชสมัยก่อน
ล�ำบากกว่าสมัยนีม้ าก สมัยนีม้ ศี รัทธาญาติโยม
คอยดูแลเลีย้ งดูอย่างเต็มที่ สมัยก่อนไม่มีใครเลย
บ้านก็ ไม่มอี ยู่ อยูต่ ามโคนไม้ อยูต่ ามถ�ำ้ ตาม
เงือ้ มผา อยูท่ ี่ไม่มี ใครอยากจะไปอยู่ จีวรเครือ่ ง
นุง่ ห่มก็ตอ้ งใช้ของเก่า ต้องหาผ้าเก่าๆ ทีท่ งิ้ แล้ว
มาตัดมาเย็บเป็นจีวร อยู่อย่างล�ำบากมาก
ถ้าจิตใจไม่สงบแล้ว จะอยู่กับความทุกข์ยาก
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ล�ำบากไม่ ได้ แต่ถา้ ใจมีความสงบแล้ว จะไม่หวิ
กับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ กับปัจจัย ๔
จะอยูแ่ บบตามมีตามเกิดได้อย่างสบาย อดมือ้
กินมือ้ ก็ ได้ จะฉันจะรับประทานอะไรก็ ได้ จะนอน
ตรงไหนก็ ได้ ขอให้หลบแดดหลบฝนได้ก็พอ
เพราะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญสมถะ
ภาวนา และวิปสั สนาภาวนา เอือ้ ต่อการเจริญสติ
เอือ้ ต่อการเจริญปัญญา
ส�ำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงใช้เวลา ๖ ปี
เนือ่ งจากไม่มคี รูบาอาจารย์ ถ้ามีครูบาอาจารย์
สมมุติถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า
เหมือนพวกพระสาวกได้พบ ถ้าได้ฟังธรรม
ครั้งสองครั้งก็จะบรรลุได้ทันที เพราะมีศีล
มีสมาธิอยู่แล้ว พอฟังเทศน์ฟังธรรมของ
พระพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้เลย
เพราะมีภมู ธิ รรมรองรับปัญญาของพระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าเองไม่มีครูที่รู้พระอริยสัจ ๔

มาคอยสอน ไม่มคี รูทรี่ วู้ า่ ทุกข์เกิดจากความอยาก ไม่รวู้ า่ วิธดี บั ความทุกข์
ต้องดับด้วยปัญญาทีเ่ ห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาก และสิง่ ทีอ่ ยากก็ ไม่ได้
ให้ความสุขแก่ ใจ เพราะเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ได้มาแล้วก็หมดไป
ควบคุมบังคับไม่ ได้ นี่คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าเพียง
พระองค์เดียวทีเ่ ห็นได้ดว้ ยตนเอง ถ้าไม่มผี รู้ อู้ ย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้
มาบอกพวกเราให้รู้ ให้เห็นพระอริยสัจ ๔ ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พวกเราจะไม่มวี นั ทีจ่ ะรูจ้ ะเห็นได้เลย กลับจะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็น
ความสุข เห็นว่าเทีย่ ง เห็นว่าเป็นตัวเราของเรา แต่ความจริงแล้วมันเป็น
ตรงกันข้ามกับความเห็นของเรา คือไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราของเรา
จึงต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้
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ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง

ในระยะเวลาเพียง ๗ เดือนแรกของการประกาศพระศาสนา ตัง้ แต่
วันเพ็ญเดือน ๘ ทีเ่ รียกว่าวันอาสาฬหบูชา ทีท่ รงแสดงธรรมครัง้ แรกให้แก่
พระปัญจวัคคีย์ และทรงแสดงไปเรือ่ ยๆ พอถึงวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๓
ทีเ่ รียกว่าวันมาฆบูชา ก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป เดินทางมา
เฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศต่างๆ โดยไม่ ได้นดั หมายกัน
นีเ่ พียงระยะ ๗ เดือนของการสัง่ สอนเท่านัน้ ก็ปรากฏมีพระสาวก
ขึน้ มาเป็นจ�ำนวนมาก อย่างน้อยก็ ๑,๒๕๐ รูป ทีป่ รากฏอยู่ในพระไตรปิฎก
ส่วนที่ ไม่ ได้มากราบก็คงจะมีอกี หลายรูปด้วยกัน ทัง้ หมดนีข้ นึ้ อยูท่ กี่ ารฟัง
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เป็นหลัก ฟังจากผูร้ ู้ ฟังจากพระพุทธเจ้า
พอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พาน
ไปแล้ว ก็ฟังจากพระสาวกตามล�ำดับ
ฟั ง จากพระอริ ย สงฆ์ ส าวกทั้ ง หลาย
พระสุปฏิปนั โนทัง้ หลาย ครูบาอาจารย์
ทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทีเ่ รากราบไหว้บชู า
ท่านก็ฟงั มาก่อนพวกเรา ฟังแล้วก็นอ้ ม
น�ำเอาไปปฏิบตั ิ
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มรดกจากพระพุ ทธเจ้า

เราควรเอาเวลาอันมีคา่ ของมนุษย์นมี้ าเอาธรรมะเข้าสู่ใจ ถ้าท�ำอย่าง
จริงจังก็ ไม่ตา่ งจากการเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ จนอ่านออกเขียนได้ เพราะเราทุม่ เท
เวลาให้กบั การเรียนกัน ตัง้ แต่ ป.๑ ถึง ม.๖ ก็ ๑๒ ปีเข้าไปแล้ว ถ้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยก็อกี ๔ ปี รวมเป็น ๑๖ ปี ถ้านับอนุบาลอีก ๓ ปี และ
ก่อนอนุบาลอีก ๑ ถึง ๒ ปี ก็ตอ้ งใช้เวลาไปกับการเรียนทางโลกอย่างน้อยก็
๒๐ ปี ถ้าทุม่ เทเวลาให้กบั การเรียนธรรมะ ๒๐ ปี ก็จะหลุดพ้นได้อย่างแน่นอน
พระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้แล้วไม่เกิน ๗ ปี
พระพุทธเจ้าทรงเอาพระราหุลไปบวชเณรตอนที่เสด็จกลับไปโปรด
พระราชวงศ์ แล้วพระนางยโสธราพิมพาก็เอาพระราหุลมาขอมรดกจาก
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยสัง่ ให้พระสารีบตุ รเอาพระราหุลไปบวชเณร
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ถ้าเรียนธรรมะแบบเรียนทางโลก
ต้องบรรลุข้น
ั ใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอน

ตอนนัน้ อายุประมาณ ๗ ขวบ บวชแล้วก็ ไม่สกึ เพราะเรียนจบแล้วบรรลุแล้วก็ ไม่รจู้ ะสึกไปหาอะไร
ทีส่ กึ กันเพราะยังเรียนไม่จบ ยังไม่บรรลุกนั พวกทีเ่ รียนจบแล้วจะไม่สกึ กัน เพราะไม่มคี วามอยาก
เหลืออยู่ในใจ พวกทีส่ กึ ยังมีความอยากกับเรือ่ งต่างๆ ทางโลกอยู่ เช่น ยังมีกามตัณหา ความอยาก
ในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อยู่ หรือความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยา
อยากจะเป็นเจ้านาย อยากเป็นใหญ่เป็นโต พวกนีจ้ ะไม่สามารถอยูต่ อ่ ไปได้
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเรียนทางธรรมะกับการเรียนทางโลกนี้
ไม่ตา่ งกัน ต้องมีเวลา ถ้าเรียนธรรมะแบบเรียนทางโลก ต้องบรรลุขนั้ ใดขัน้ หนึง่ อย่างแน่นอน
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ตถาคตอยู่ที่ธรรมะค�ำสอน

มรรคผลเกิดจากการปฏิบัติ ไม่ ได้เกิดจากอย่างอื่น ต่อให้เกาะ
ชายผ้าเหลืองของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธเจ้าไป ก็จะไม่ ได้มรรคผล
ถ้าไม่ ได้ปฏิบตั ิ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ต่อให้ ได้เกาะชายผ้าเหลืองของ
พระพุทธองค์ แต่ถา้ จิตไม่ ใฝ่ธรรม ไม่เจริญสติ ไม่เจริญปัญญา ก็เหมือนกับ
ไม่ ได้อยู่ ใกล้พระพุทธเจ้า ส่วนผูท้ อี่ ยูห่ า่ งไกลเป็นโยชน์จากพระพุทธเจ้า แต่
หมัน่ เจริญสติ หมัน่ เจริญปัญญา หมัน่ เจริญธรรม อยูเ่ รือ่ ยๆ ผูน้ นั้ แลคือ
ผูท้ อี่ ยู่ ใกล้ชดิ พระพุทธเจ้า เพราะผูน้ นั้ จะเป็นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม จะเป็น
ผูเ้ ห็นธรรม พอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตถาคต ผู้ ใดเห็นธรรม ผูน้ นั้ แลคือ
ผู้ที่เห็นตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรม ส่วนสรีระร่างกายของ
ตถาคตนี้ ไม่ ใช่ตวั ตถาคต ต่อให้นงั่ ใกล้ชดิ ต่อให้จอ้ งมองดูอยูท่ กุ วัน ก็จะ
ไม่เห็นตถาคต ตถาคตอยูท่ ธี่ รรมะค�ำสอน
16

17

ศาสนาพุ ทธสอนให้พิสูจน์

พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ ให้เชือ่ แต่ก็ ไม่ ให้ปฏิเสธ ให้ฟงั หูไว้หู ไม่เชือ่
จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ ในกาลามสูตร พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน
ไม่ ให้เชือ่ ๑๐ ประการด้วยกัน เช่น ไม่ ให้เชือ่ ตามค�ำเล่าลือ ไม่ ให้เชือ่ เพราะ
ผูพ้ ดู เป็นอาจารย์ของเรา เพราะอาจารย์อาจจะสอนผิดก็ ได้ เช่น อาจารย์ของ
องคุลมิ าลสอนให้ฆา่ คนเพือ่ บรรลุธรรม ก็ตอ้ งสงสัยก่อนแล้วว่าท�ำอย่างนี้
ถูกหรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม อย่างเป็นคนไข้ ไปหาหมอ
ก็เหมือนกัน หมอบอกเป็นโรคมะเร็ง ก็ยงั ไม่รวู้ า่ เป็นจริงหรือไม่ ก็ควรไปอีก
โรงพยาบาลหนึง่ ไปหาอีกหมอหนึง่ ให้ตรวจดูอกี ที เพราะหมออาจจะตาฝาด
ตาลาย หรือเครือ่ งมืออาจจะเสือ่ มคุณภาพ ต้องหาข้อมูลจากหลายๆ ทีจ่ น
ยืนยันได้วา่ เป็นความจริง แล้วก็คอ่ ยเชือ่
18

ในทางศาสนา ท่านก็สอนให้พสิ จู น์ดวู า่ ความทุกข์
เกิดจากสมุทยั หรือไม่ ดับด้วยมรรคได้หรือไม่ แต่ไม่ปฏิเสธ
ไม่เชื่อแต่ ไม่ลบหลู่ ถ้าเขาว่าพระเจ้าสร้างโลกภายใน
๗ วัน ก็ฟงั ไป แต่ยงั ไม่เชือ่ ขอเวลาพิสจู น์กอ่ น ถ้ายัง
พิสจู น์ ไม่ได้ ก็แขวนไว้กอ่ น อย่างนี้ไม่เป็นอกุศล เป็นกุศล
เป็นแนวคิดทางปัญญา
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การกระท�ำของนักปราชญ์ผู้ฉลาด

ให้พวกเราท�ำอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกระท�ำ พระพุทธเจ้าทรงสละ
พระราชสมบัติ นีเ่ รียกว่าท�ำทานอย่างเต็มที่ ตอนทีท่ รงออกจากพระราชวัง
ไม่มสี มบัตติ ดิ ตามพระองค์ ไปแม้แต่ชนิ้ เดียว นอกจากเสือ้ ผ้าอาภรณ์ทที่ รง
สวมใส่อยู่ ตอนทีอ่ อกไปก็พบกับขอทานทีอ่ ยากจะได้เสือ้ ผ้าอาภรณ์ทพี่ ระองค์
สวมใส่ ก็เลยขอแลกเปลีย่ น พระองค์กย็ นิ ดีสละ ยินดีแลกเปลีย่ น เอาเสือ้ ผ้า
อาภรณ์ของขอทานมาสวมใส่ สละเสือ้ ผ้าอาภรณ์ของพระราชโอรสไป
นีแ่ หละคือการกระท�ำทีจ่ ะผลักดันให้ ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การกระท�ำของขอทานเป็นการกระท�ำเพือ่ ให้เวียนว่ายตายเกิด
ต่อไป เพราะการกระท�ำของขอทานนี้ ท�ำด้วยความโลภ อยากได้ของสวยๆ
งามๆ เพราะความโง่ ไม่รวู้ า่ การกระท�ำอย่างนัน้ เป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหา
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เป็นการส่งเสริมภพชาติให้มมี ากขึน้ ไป แต่ พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปราชญ์เป็นคนฉลาด ทรงเห็นว่า
การสละเสือ้ ผ้าอาภรณ์อนั สวยงามเป็นการตัดภพตัดชาติ ตัดกิเลสตัณหาให้นอ้ ยลงไป ไม่ทรงยึดติดกับ
ของสวยๆ งามๆ ของราคาแพงๆ ทรงใช้ดว้ ยเหตุดว้ ยผลตามความจ�ำเป็นตามความต้องการของ
ร่างกายเท่านัน้ เป็นการกระท�ำทีพ่ วกเราควรยึดเป็นตัวอย่าง
21

วิถีชีวิตของผู้หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิด

วิถชี วี ติ ของพระพุทธเจ้าทีท่ รงด�ำเนินนี้ เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของ
การดูแลร่างกายแบบพอดี แบบเรียบง่าย แบบมักน้อยสันโดษ ทรงหาอาหาร
ด้วยการบิณฑบาต ได้มากน้อยก็ทรงเสวยเพียงมื้อเดียว อาหารที่เหลือก็
ทรงสละไป ไม่ทรงเก็บเอาไว้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ก็ทรงประทับในป่าในเขาเป็นหลัก
อยูต่ ามโคนไม้ ตามเพิง ตามถ�ำ้ ตามเงือ้ มผา ตามเรือนร้าง นีค้ อื ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ เครือ่ งนุง่ ห่มก็ทรงใช้ผา้ บังสุกลุ ผ้าที่
ถูกทิง้ ไว้ ในป่าช้า ผ้าที่ใช้หอ่ ศพ หรือผ้าทีท่ งิ้ ไว้ตามกองขยะ ไม่มีใครต้องการแล้ว
ทรงเก็บผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมารวบรวมเอาไว้พอได้จ�ำนวนพอกับการเย็บให้
เป็นผืน ก็ทรงเย็บ เสร็จแล้วก็ยอ้ มด้วยน�ำ้ ทีต่ ม้ กับแก่นไม้ เช่น แก่นขนุน
นีค่ อื เครือ่ งนุง่ ห่มของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ในยุคบุกเบิก ในยุคที่ไม่ได้
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ทรงสอนให้ญาติ โยมถวายผ้ากฐิน ต้องใช้ผ้าป่า
ที่เรียกว่าผ้าบังสุกุล ผ้าป่าก็คือผ้าที่ ได้จากป่าช้า
ส่วนยารักษาโรค ก็รักษาด้วยสมุนไพร หรือดื่ม
ยาดองน�ำ้ มูตร ก็พอทีจ่ ะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไป
จนถึงเวลาอันควร
นี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด ผูท้ ตี่ อ้ งการดับทุกข์ทมี่ อี ยูภ่ ายในใจ
ถ้ามัวแต่ ไปวุน่ วายกับการแสวงหาทีอ่ ยูอ่ าศัย เสือ้ ผ้า
อาภรณ์ อาหาร ยารักษาโรค อันประณีตอันหรูหรา
ก็จะเสียเวลาอันมีค่าไป เพราะจะต้องใช้เวลามาก
เวลาทีจ่ ะเอามาใช้กบั การปฏิบตั จิ ะมีนอ้ ย แทนทีจ่ ะ
เอือ้ ประโยชน์สง่ เสริมการปฏิบตั ิ กลับเป็นอุปสรรค
ของการปฏิบตั ิ
23

บวชเพื่ อหลุดพ้ น

สมัยก่อนนัน้ บวชง่าย โกนหัวห่มผ้าเหลือง แล้วก็มากราบพระพุทธเจ้า
ขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า จงมาเป็นภิกษุเถิด แค่นี้ก็ ได้บวชเป็น
พระแล้ว ต่อมามีคนอยากจะบวชกันเป็นจ�ำนวนมาก และอยูท่ หี่ า่ งไกลจาก
พระพุทธเจ้า ต้องเดินทางมาล�ำบากล�ำบนมาขอพระพุทธเจ้าบวช พระพุทธเจ้า
ก็เลยมอบให้เป็นภาระของสงฆ์ ไป คือให้มพี ระ ๑๐ รูป เป็นอย่างต�ำ่ ในเขตที่
มีพระจ�ำนวนมาก ก็ ให้ ใช้พระ ๑๐ รูปบวช ถ้าอยู่ในทีๆ่ มีพระน้อย ก็อนุโลมให้
ใช้ ๕ รูป โดยให้ถอื พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ
ประกาศตนขอบวชในบวรพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ก็จะท�ำญัตติกรรม
ท�ำการสอบสัมภาษณ์ผทู้ มี่ าบวชว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการบวชหรือไม่
มีบริขารครบหรือไม่ เมือ่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ พระสงฆ์กจ็ ะลงมติกนั คือรับให้
เข้าสูบ่ วรพระศาสนาได้ นีค่ อื การบวชในสมัยปัจจุบนั นี้
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สมัยก่อนนัน้ บวชแล้วไม่สกึ กัน ไม่เหมือนสมัยนี้
บวชเพื่อสึก ไม่ ได้บวชเพื่อปฏิบัติ ให้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด ไม่ ได้บวชเพื่อมรรคผลนิพพานกัน
ส่วนใหญ่กบ็ วชเพือ่ ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่ ให้
ก�ำเนิดแก่ตน ซึง่ ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ทพี่ ระพุทธเจ้าทรง
ให้บวช ในสมัยพุทธกาล บวชเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั เิ พือ่
ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อให้บรรลุถึง
มรรคผลนิพพาน เพือ่ สืบทอดพระศาสนาต่อไป เพราะ
ผูท้ จี่ ะสืบทอดพระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็น
ผูท้ บี่ รรลุธรรมแล้ว บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ก็คอื
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายนีเ่ อง
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ครูที่แท้จริง

ความศรัทธานี้ต้องสร้างจากการประพฤติของเราท�ำเป็นตัวอย่าง
ประพฤติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า มีศลี มีธรรม มีสจั จะ มีความสงบ มีสติ
มีความเมตตากรุณา พอคนอืน่ เห็นการกระท�ำทีน่ า่ เลือ่ มใสน่าศรัทธาก็อยาก
จะปฏิบัติตาม อย่างพวกเราไปกราบครูบาอาจารย์ที่ตั้งอยู่ ในศีลในธรรม
มีปญั ญาความรูค้ วามสามารถทีป่ ลดเปลือ้ งความทุกข์ ในใจของเราได้ ก็จะ
ท�ำให้เราเกิดศรัทธาขึน้ มา ถ้าไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ไม่มศี ลี ไม่มธี รรม มีแต่
กิเลสโลภโมโทสัน ไม่ ได้ทำ� ให้ความทุกข์ ในใจน้อยลงไป ความสงสัยเบาบาง
ลงไป กลับสร้างความสงสัยมากขึน้ ก็จะไม่ศรัทธา ผูเ้ ผยแผ่ศาสนาจึงต้องมี
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมทีเ่ ป็นตัวอย่างได้ เช่น พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
พระรัตนตรัยนีเ้ ป็นผูส้ ร้างศรัทธาให้แก่ผู้ ไม่มศี รัทธาได้ จึงต้องมุง่ ไปหาท่าน
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สิ่งใดทีพ
่ ระพุทธองค์ทรงสอน
สิ่งนั้นได้ทรงปฏิบต
ั ม
ิ าแล้ว
ไม่ทรงสอนในสิ่งทีท
่ รงปฏิบต
ั ไิ ม่ได้

ค�ำว่า “พระสงฆ์” ไม่ ได้หมายถึงพระทีบ่ วช บวชวันแรกก็เป็นพระสงฆ์แล้ว ไม่ ใช่ หมายถึง
พระภิกษุ ผูบ้ วชในพระพุทธศาสนา โกนศีรษะนุง่ เหลืองนี้ เราเรียกว่าพระภิกษุหรือพระภิกขุ แต่ ไม่ ได้
เป็นพระสงฆ์ ในพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ในพระรัตนตรัย หมายถึง พระอริยบุคคลตัง้ แต่พระโสดาบัน
ขึน้ ไปถึงจะเป็นแบบฉบับทีด่ ีได้ เพราะพระโสดาบันอย่างน้อยก็มศี ลี ๕ อย่างถาวร จะไม่ทำ� ผิดศีล ๕
โดยเด็ดขาด
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สิง่ ใดทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอน สิง่ นัน้ ได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว ไม่ทรงสอน
ในสิง่ ทีท่ รงปฏิบตั ิไม่ได้ จะเป็นครูกต็ อ้ งเป็นอย่างนัน้ จะสอนให้คนอืน่ ภาวนา เราก็ตอ้ งภาวนาให้ ได้กอ่ น
สอนให้รกั ษาศีล ก็ตอ้ งรักษาศีลให้ ได้กอ่ น ถึงจะเป็นครูทแี่ ท้จริง ถึงจะสร้างศรัทธาได้ ถ้าครูสอน
อย่างแล้วท�ำอีกอย่าง จะไม่มี ใครมีศรัทธา ไม่วา่ จะเป็นทางโลกหรือทางธรรม ก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่
สอนลูกให้เป็นคนดี แต่พอ่ แม่กนิ เหล้าเมายาอยูต่ ลอดเวลา ลูกจะไม่ศรัทธา
27

กรรมฐาน ๕
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พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนพระภิ ก ษุ ตั้ ง แต่ วั น แรกบวช ให้ พิ จ ารณา
กรรมฐาน ๕ คนทีม่ าบวชจะต้องท่อง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทัง้ อนุโลม
และปฏิ โลม ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้เจริญอยูต่ ลอดเวลา ตอนต้นให้พจิ ารณา ๕ อาการนี้ ไปก่อน เพราะ
เวลาบวชนี้ ไม่มเี วลาสอนทัง้ ๓๒ อาการ สอนเป็นตัวอย่าง แต่ความหมาย
ก็คอื ให้พจิ ารณาทัง้ ๓๒ อาการ จาก ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ก็พจิ ารณาเข้า
ไปเนือ้ เอ็นกระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้นอ้ ย
ไส้ ใหญ่ อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ ในสมองศีรษะ น�ำ้ ดี น�ำ้ เสลด น�ำ้ เหลือง
น�ำ้ เลือด น�ำ้ เหงือ่ น�ำ้ มันข้น น�ำ้ ตา น�ำ้ มันเหลว น�ำ้ ลาย น�ำ้ มูก น�ำ้ ไขข้อ
น�ำ้ มูตร แล้วก็ ให้ยอ้ นกลับมา พิจารณาเข้าไปก็เป็นอนุโลม พิจารณาออกมา
ก็เป็นปฏิ โลม ให้พิจารณาอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ จนเป็นภาพขึ้นมาในจิตในใจ
ถ้าไม่เห็นภาพก็ ไปดูของจริง

สมัยก่อนไปดูที่ป่าช้า สมัยนี้ ไปดูตามสถานที่สอน
นักศึกษาแพทย์ ไปดูเขาผ่าศพ ส่วนใหญ่จะสอนเรือ่ งอสุภะ
ให้กับนักบวช เพราะนักบวชออกจากเพศครองเรือนแล้ว
แต่พวกญาติ โยมจะไม่ค่อยสอนเรื่องอสุภะนี้ นอกจาก
ญาติ โยมที่เป็นนักปฏิบัตินักภาวนา ก็ถือว่าเป็นเหมือน
นักบวช
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ธุดงควัตร

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตธิ ดุ งควัตร ๑๓ ข้อ ให้พระภิกษุปฏิบตั เิ พือ่
เป็นการทรมานกิเลส เช่น ฉันในบาตรเป็นวัตร บิณฑบาตเป็นวัตร เป็นการ
ทรมานกิเลส กิเลสชอบกินแต่ ไม่ชอบบิณฑบาต ฉันมื้อเดียวเป็นวัตรเพื่อ
ทรมานกิเลสทีช่ อบกินทัง้ วัน ธุดงควัตรเป็นอุบายทรมานกิเลสเพือ่ พัฒนาใจ
ให้เจริญก้าวหน้า เป็นการรีดกิเลส เหมือนรีดหนอง ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ หนองจะ
ไม่ไหลออกมาเอง ต้องรีดมันออกมาจะได้หายเร็ว จึงควรใช้มาตรการเหล่านี้
อย่างน้อยก็ถอื ศีล ๘ บ้าง เริม่ อาทิตย์ละครัง้ แล้วก็เพิม่ ให้มากขึน้ ควรพัฒนา
ไปเรือ่ ยๆ ถ้าต้องการเจริญทางจิตใจ ต้องกล้าจะใช้มาตรการแบบนี้
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การพิ จารณาปฏิสังขาโยนิโสฯ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุทกุ รูปก่อนจะฉันจังหัน ให้พจิ ารณา
ปฏิสงั ขาโยนิ โสฯ คือ ให้พจิ ารณาถึงเหตุผลของการรับประทานอาหารว่า
รับประทานอาหารเพื่อระงับดับความหิว ป้องกันความหิวไม่ ให้เกิดขึ้น
ไม่รบั ประทานเพือ่ รสชาติ เพือ่ ความสนุกสนาน อย่างนีเ้ ป็นต้น คือไม่ ได้
รับประทานเพือ่ กิเลสตัณหา รับประทานเพือ่ ร่างกาย ร่างกายนีร้ บั ประทาน
อะไรก็ ได้ เขาไม่รรู้ สชาติของอาหารทีส่ มั ผัส ลิน้ ไม่รรู้ สชาติ ใจเป็นผูร้ บั รูร้ สชาติ
ลิน้ เป็นเพียงสือ่ เป็นตัวรับรส แล้วส่งไปทางวิญญาณ วิญญาณก็สง่ ไปทีจ่ ติ
ให้จติ รูว้ า่ เป็นรสอย่างนีเ้ ป็นรสอย่างนัน้ โดยอาศัยสัญญาให้ความหมายว่า
รสนีเ้ ปรีย้ วเกินไป หรือหวานเกินไป หรือจืดเกินไป หรือก�ำลังดี ถ้าไม่ดี สังขาร
ก็จะปรุงแต่งขึน้ มาว่าต้องเติมหวาน เติมเปรีย้ วลงไป นีค่ อื การรับประทาน
ตามกิเลสตัณหา จะไปในรูปแบบนี้
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ถ้ารับประทานตามมรรค ตามสติปญั ญา ก็รบั ประทานเพือ่ ให้รา่ งกายอยู่ได้
ไม่สนใจกับรสชาติ รับประทานเพื่อให้อิ่มท้อง เพื่อดับความหิว และป้องกัน
ความหิวไม่ ให้เกิดขึน้ เร็วเกินไป อยู่ ได้อย่างน้อยก็ ๒๔ ชัว่ โมง อย่างพระฉัน
มื้อเดียว ท่านก็อยู่ ได้ถึง ๒๔ ชั่วโมง รับประทานเหมือนกับรับประทานยา
ยาจะมาในรูปแบบไหนก็รบั ประทานไปตามที่ได้มา ยาน�ำ้ ก็รบั ประทานได้ ยาเม็ด
ก็รบั ประทานได้ จะกลมหรือเหลีย่ มหรือรีหรือรูปไข่กร็ บั ประทานได้ จะมีสสี นั
อย่างไร ก็รบั ประทานได้
นีค่ อื การพิจารณาปฏิสงั ขาโยนิโสฯ เพือ่ ดับกิเลสตัณหาความอยากในรูป
เสียง กลิน่ รส ของอาหาร แล้วก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ เพือ่
เยียวยาดูแลรักษาร่างกาย และพิจารณาให้เห็นว่าเป็นปฏิกลู ให้ดสู ภาพของอาหาร
ทีอ่ ยู่ในจาน แล้วก็ ให้ดสู ภาพของอาหารทีอ่ ยู่ในปากทีก่ ำ� ลังขบเคีย้ วอยูท่ ผี่ สมกับ
น�ำ้ ลาย แล้วก็ดสู ภาพอาหารทีอ่ ยู่ในท้องและออกมาจากทวาร ถ้าพิจารณาอย่างนี้
ก็จะดับตัณหาความอยากในอาหารได้ ถ้ารับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ
จนอิม่ ท้องแน่นท้องแล้ว แต่ยงั อยากจะรับประทานอีก ก็ตอ้ งพิจารณาปฏิกลู
ของอาหารมาเป็นเครื่องมือดับความอยากรับประทานอาหารมากเกินไป
ให้รบั ประทานให้พอดีกบั ความต้องการของร่างกายเท่านัน้
33

หลักที่พระพุ ทธเจ้าทรงด�ำเนิน

นักปฏิบตั ิไม่ควรหลับนอนเกินวันละ ๔ ชัว่ โมง ตามหลักทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงด�ำเนินมา จะทรงก�ำหนดเวลาของการปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี้ ตอนค�ำ่ ตัง้ แต่
๖ โมง ถึง ๔ ทุม่ ให้นงั่ สมาธิ เดินจงกรม ๔ ทุม่ ถึงตี ๒ ให้พกั ผ่อนหลับนอน
ตี ๒ ให้ตนื่ ขึน้ มาบ�ำเพ็ญภาวนาต่อ จนถึง ๖ โมงเช้า แล้วก็ออกบิณฑบาต
ทรงสอนให้พวกนักบวชพระภิกษุปฏิบตั อิ ย่างนี้
พวกทีเ่ ป็นนักปฏิบตั นิ กั ภาวนา ก็ตอ้ งถือว่าตนเป็นนักบวชเหมือนกัน
ถึงแม้ ไม่ ได้บวชทางร่างกาย คือไม่ ได้ โกนศีรษะ ไม่ ได้นงุ่ ขาวห่มขาว หรือ
นุ่งเหลืองห่มเหลือง แต่ ใจเป็นนักปฏิบัติ ก็ควรใช้หลักการนี้ ควรปฏิบัติ
ตลอดเวลาตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ หลังจากฉันจังหันแล้ว กลับไปทีพ่ กั ก็ ไม่ควร
นัง่ สมาธิ เพราะจะง่วงนอน ควรเดินจงกรมไปถึงประมาณเทีย่ งวัน แล้วก็พกั
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สักชั่วโมงหนึ่ง จะนั่งสมาธิหรือจะนอนก็ ได้
พอลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมต่อ
จนถึงเวลาปัดกวาด ฉันน�ำ้ ปานะ เสร็จแล้วก็ ไป
สรงน�ำ้ พอ ๖ โมงเย็น ก็บำ� เพ็ญต่อ เดินจงกรม
นัง่ สมาธิไปจนถึง ๔ ทุม่ ก็พกั หลับนอน ๔ ชัว่ โมง
พอตืน่ ขึน้ มาบ�ำเพ็ญต่อ จะเป็นอย่างนี้ไปทุกวัน
นักปฏิบตั จิ ะไม่มเี วลาว่างจากการปฏิบตั ิ ถึงแม้
จะบิณฑบาตหรือท�ำกิจอะไรต่างๆ ก็จะมีสติ
คอยก�ำกับจิตไม่ ให้ ไปเถลไถลไปคิดเรื่องอื่น
ให้อยูก่ บั กิจทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่
35

สติ

ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีสติที่จะดึงใจไว้ ให้อยู่กบั
อารมณ์เดียว ใจชอบอยูก่ บั หลายอารมณ์ ชอบอยูก่ บั หลายเรือ่ ง ชอบคิด
เรือ่ ยเปือ่ ย ท�ำให้จติ หมุน พอหมุนแล้วจะสงบได้อย่างไร ถ้าอยูก่ บั เรือ่ งเดียวแล้ว
จิตจะหยุดหมุน จะรวมลงเข้าสูค่ วามสงบ
ในการปฏิบตั ิ ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื สติ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์วา่
บรรลุได้ ๗ วัน หรือ ๗ ปี นี้ ก็อยูท่ สี่ ติเป็นหลัก ถ้าได้สติแล้ว ๗ วัน ก็บรรลุได้
ถ้าได้สติแล้ว เวลาท�ำอานาปานสติ จิตจะสงบลงรวมลงก็จะมีพลัง พอออกจาก
สมาธิมาพิจารณาไตรลักษณ์ เดี๋ยวเดียวก็หลุดได้ สติจะควบคุมจิตให้อยู่
กับงานที่ต้องท�ำ เวลาท�ำสมาธิก็จะอยู่กับการท�ำสมาธิ เวลาเจริญปัญญา
พิจารณาไตรลักษณ์ ก็จะอยูก่ บั การพิจารณาไตรลักษณ์นี้ จะไม่เถลไถลไปคิด
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เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง จะจดจ่ออยู่กับงาน
ถ้าเป็นอย่างนีแ้ ล้วไม่นานก็จะหลุดได้ ๗ วัน ก็หลุดได้ ฟังหนเดียวก็หลุดได้
พระอัญญาโกณฑัญญะฟังครัง้ แรกก็หลุดได้ เพราะจิตจดจ่ออยูก่ บั การฟัง แล้วก็
พิจารณาตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ พอเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ความอยาก
ก็ตดั ความอยากปับ๊ จิตก็รวมลงเข้าสูค่ วามสงบ ปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ
จะตาย ก็ถือว่าเป็นธรรมดา เพราะท่านมีสติอยู่แล้ว มีสมาธิอยู่แล้ว ขาดแต่ปัญญา
แต่พวกเราเป็นตรงกันข้ามกับท่าน เราขาดสติ มีปญั ญามาก ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
ไม่รกู้ ี่ ๑๐๐ กัณฑ์ แต่ ไม่เป็นภาวนามยปัญญา เป็นสุตมยปัญญา ไม่ ได้เข้าไปในใจ ไม่ ได้
พร�ำ่ สอนอยูท่ กุ เวลานาที ใจไปคิดเรือ่ งอืน่ ไม่ยอมคิดเรือ่ งธรรมะ คิดแต่เฉพาะเวลาฟัง
เท่านัน้ พอออกจากทีฟ่ งั เทศน์แล้ว ก็ ไปคิดเรือ่ งอืน่ ทันที คิดเรือ่ งเพือ่ นฝูง เรือ่ งเทีย่ ว
เรือ่ งท�ำภารกิจการงานต่างๆ ไม่คดิ ธรรมะเหมือนกับตอนทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรม ยังไม่เป็น
ปัญญาทีแ่ ท้จริงทีต่ อ้ งพิจารณาอยูท่ กุ ลมหายใจเข้าออก มีสติคอยควบคุมให้พจิ ารณาอยู่
ตลอดเวลาถึงจะได้ผล ธรรมะที่ต้องเจริญให้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือสติ พอมีสติแล้ว
จะพุทโธก็จะอยูก่ บั พุทโธ จะพิจารณาร่างกายก็จะอยูก่ บั การพิจารณา จะเข้าสูค่ วามสงบ
สูก่ ารปล่อยวาง อยูท่ กี่ ารเจริญสติ จึงอย่ามองข้ามการเจริญสติไป พยายามฝึกไว้ ให้มาก
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ต้องกล้าหาญในการปฏิบัติ

ถ้าบริกรรมพุทโธแล้วยังง่วงซึม ควรเปลีย่ นอิรยิ าบถ ถ้านัง่ ก็ควรลุกขึน้
มาเดินแทน ถ้าเดินไปข้างหน้ายังง่วงอยู่ ก็ ให้เดินถอยหลัง ในสมัยพุทธกาล
เวลาง่วง พระจะเดินถอยหลัง เดินลงไปในน�ำ้ ถ้ายังไม่หาย ก็เอาหญ้าจุม่ น�ำ้
มาโพกไว้บนศีรษะ การอดอาหารก็ชว่ ยแก้ความง่วงได้ นัง่ อยูบ่ นปากเหว
นัง่ ตามทีม่ เี สือผ่าน มีงเู ลือ้ ยผ่านไปผ่านมา นัง่ ในป่าช้าก็แก้ ได้เหมือนกัน
วิธีแก้ความง่วงมีหลายวิธีด้วยกัน ถ้ามีความกล้าหาญก็จะใช้วิธีที่ ได้
ผลเร็ว ถ้าไม่กล้าหาญก็จะใช้วธิ ที ี่ได้ผลช้าหรือไม่ได้ผลเลย จะปฏิบตั แิ บบสบายๆ
ไม่ตอ้ งล�ำบากไม่ตอ้ งทุกข์ นี่ ไม่มที าง เหมือนคนสมัยนีค้ ดิ กันว่าปฏิบตั แิ บบ
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สบายๆ ไม่ตอ้ งทรมานตนให้เสียเวลาก็บรรลุได้
บรรลุแบบกิเลสหัวเราะอยู่ ในใจ บรรลุด้วย
สัญญาว่า เราถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นนี้แล้ว แต่
ยังไม่เคยเข้าห้องสอบดูเลย เหมือนนักมวย
แค่ชกกับกระสอบทรายก็ว่าเป็นแชมป์แล้ว
ได้เหรียญทองแล้ว แต่ยังไม่เคยขึ้นเวทีเลย
ปฏิบตั แิ บบสบายๆ จะเป็นอย่างนัน้ เป็นสัญญา
ไม่ ได้เป็นแบบความจริง
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ปฏิบัติให้เข้าถึง “ตัวรู้”

เป้าหมายของการปฏิบัติก็คือรักษาความเฉย ความเป็นอุเบกขา
ความสงบของใจนีเ่ อง นิพพานก็คอื ความสงบของใจ เป็นความสงบทีถ่ าวร
ความสงบระดับอืน่ ยังไม่ถาวร ความสงบระดับสมาธิ ไม่ถาวร เพราะต้อง
ออกจากสมาธิ ความสงบของพระโสดาบันก็ยงั ไม่เต็มร้อย พระโสดาบันสงบ
กับเรือ่ งความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย แต่ยงั ไม่สงบกับเรือ่ ง
ของกามารมณ์ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ยังวุน่ วายกับเรือ่ งกามารมณ์อยู่
เวลาเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามเกิดกามารมณ์ แต่พระอนาคามี ไม่วนุ่ แล้ว
ท่านเห็นร่างกายที ไร ก็เห็นว่าไม่สวยงาม เพราะเห็นส่วนที่ ไม่สวยงาม
เห็นตอนทีร่ า่ งกายตายไป เห็นอาการ ๓๒ เห็นอวัยวะต่างๆ ทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้
ผิวหนัง ท่านจึงไม่กระวนกระวายกระสับกระส่ายกับเรื่องกามารมณ์
ไม่วนุ่ วาย ใจของท่านสงบ ไม่วา่ จะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่วา่
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จะเป็นความสวยงามของร่างกาย จะไม่ท�ำให้
ใจของพระอนาคามี ไม่สงบ เพราะไม่มีความ
อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มคี วามอยากทาง
กามารมณ์
ส่วนพระอรหันต์นี้ ท่านก�ำจัดความหลง
ในอัตตาตัวตนได้ ท่านไม่หลงว่าท่านมีตวั มีตน
ท่านเป็นตัวรู้ ใครจะด่าก็รบั รู้ ใครจะชมก็รบั รู้
ไม่มตี วั ตนมารับรู้ เหมือนกล้องถ่ายรูป ใครจะ
ยิ้มใส่กล้อง ใครจะด่าจะหน้าบึ้งตึงใส่กล้อง
กล้องก็ถา่ ยหมด แต่ ใจของผูท้ ยี่ งั มีอตั ตาตัวตน
จะรับไม่ได้ เวลาเห็นหน้าบึง้ ตึงดูถกู เหยียดหยาม
ใจจะโกรธแค้น เพราะยังมีอัตตาตัวตนอยู่
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ท�ำตัวเป็นเหมือน
ปฐพี เป็นเหมือนดิน ใครจะเหยียบย�ำ่ อุจจาระ

ปัสสาวะใส่ ปฐพี ไม่เดือดร้อน ใจก็ต้องเป็น
อย่างนั้น ใครจะดูถูกเหยียดหยามท�ำร้าย
ท�ำลายอย่างไรก็ ไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ ไม่ถอื ตัว
เพราะไม่มตี วั ตนจะถือ มีแต่ตวั รู้ ก็รู้ ไป สักแต่
ว่ารู้
ดังทีท่ รงสอนชายคนหนึง่ ทีข่ อพระพุทธเจ้า
ให้ ส อนธรรมะในขณะที่ ท รงบิ ณ ฑบาตอยู ่
พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เวลานี้ ไม่ ใช่เวลาสอน
เขาก็ขอให้สอนแบบสัน้ ๆ สอนแบบสรุป ก็ทรง
ตรัสสอนว่า ให้รเู้ ฉยๆ สักแต่วา่ รู้ เห็นอะไรก็
สักแต่วา่ เห็น ได้ยนิ อะไรก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ อย่าไป
คิดปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เป็นเรา
เป็นเขา ไม่ตอ้ งปรุงแต่ง ให้รบั รูเ้ ฉยๆ เขาก็เข้าใจ
ความหมาย จึงขออนุญาตไปเตรียมอัฐบริขาร
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กล้องถ่ายรูปไม่มต
ี วั มีตน
ถ่ายภาพอย่างเดียว ใครจะท�ำหน้าอย่างไร
ใส่กล้องก็ถา่ ยหมด ไม่เลือก

เพือ่ จะได้บวช ไปกลางทางถูกกระทิงขวิดตาย พระพุทธเจ้าทรงทราบ ก็ ให้ฌาปนกิจแล้วสร้างสถูป
บรรจุอฐั ขิ องเขาไว้ การสร้างสถูปบรรจุอฐั แิ สดงว่าต้องเป็นบุคคลส�ำคัญ สมัยก่อนจะสร้างสถูปหรือ
เจดีย์ ก็เพือ่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระมหาจักรพรรดิ แสดงว่าชายคนนัน้
ได้เข้าถึงธรรมะ เข้าถึงตัวรู้ แหวกม่านของอวิชชาโมหะทีห่ ลอกให้คดิ ว่าตัวรูเ้ ป็นตัวเราของเรา ตัวรู้
เป็นเพียงตัวรู้ ไม่ ได้เป็นตัวเราของเรา รูเ้ ฉยๆ ไม่มเี รารับรู้ ถ้ามีกจ็ ะดี ใจเสียใจกับสิง่ ทีร่ บั รู้ ต้องรับรู้
แบบกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปไม่มีตัวมีตน ถ่ายภาพอย่างเดียว ใครจะท�ำหน้าอย่างไรใส่กล้อง
ก็ถา่ ยหมด ไม่เลือก ไม่เหมือนใจทีม่ อี ตั ตาตัวตน จะมองแต่คนทีย่ มิ้ คนหน้าบึง้ จะไม่มอง
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ใจทีม
่ อี ต
ั ตาตัวตน
จะมองแต่คนทีย
่ ้ม
ิ
คนหน้าบึ้งจะไม่มอง

นีค้ อื การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เข้าถึงตัวรู้ เข้าถึงธาตุรู้ เข้าถึงของจริงของแท้ รูเ้ ฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ก็ตอ้ ง
ท�ำใจให้สงบ ต้องระงับความคิดปรุงแต่ง แล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ ไม่มีเจริญ
ไม่มเี สือ่ ม ความสุขทีอ่ ยูค่ กู่ บั ผูร้ ทู้ หี่ มดความอยาก ต้องปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถึงจะรู้ ได้ ถ้าปฏิบตั กิ จ็ ะบรรลุ
จะรูเ้ ฉยๆ ตลอดเวลา ไม่มคี วามอยากไปไหน อยูท่ ี่ ไหนก็อยู่ได้ เหลือแต่หน้าทีเ่ ลีย้ งดูรา่ งกายไปตาม
อัตภาพ เลีย้ งได้กเ็ ลีย้ งไป เลีย้ งไม่ ได้กอ็ ดตายไป ก็จบ แต่ ใจไม่วนุ่ วายกับเรือ่ งการเลีย้ งดูรา่ งกาย
ไม่วนุ่ วายกับการไปไหนมาไหน เพราะไม่มคี วามอยาก
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การถือนิสัยในอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์
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นักปฏิบตั ติ งั้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั นี้ ต้องทดสอบกันทัง้ นัน้
ต้องอยู่ป่าอยู่เขากันทั้งนั้น ต้องอยู่ตามล�ำพัง ถึงจะเกิดความกลัวสุดขีด
พอเกิดความกลัวสุดขีด ถ้ามีปญั ญาก็จะดับความกลัวได้ ดับด้วยการเห็นว่า
ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็นธาตุ ๔ เชือ่ อย่างเต็มทีว่ า่ เป็นอย่างนัน้ จริงๆ
ถึงเวลาก็ยอมให้ ไปเลย เวลากลัวสุดขีดก็ยอมปล่อยให้ ไป ตายเป็นตาย
พอปล่อยได้ปบ๊ั จิตจะหยุดกลัว จะแยกออกจากร่างกายให้เห็นเลย จะรวมเข้า
สูส่ มาธิ เป็นเอกัคคตารมณ์ ร่างกายอยูส่ ว่ นหนึง่ จิตอยูส่ ว่ นหนึง่ หลังจากนัน้
จะไม่มคี วามกลัวอีกต่อไป เพราะรูว้ า่ ใจไม่เป็นอะไร ร่างกายเป็น แต่ ใจกลับ
สบาย จะไปกลัวตายท�ำไม พอสลัดร่างกายทิง้ ไปได้แล้วจะสบายใจมาก แลกกัน
ระหว่างร่างกายกับจิตทีร่ วมลงเป็นหนึง่ เป็นเอกัคคตารมณ์ เราจะเอาอะไร
ท่านถึงสอนว่า นิพพานอยูฟ่ ากตาย ถ้าไม่ยอมตาย จิตจะไม่ดงิ่ ลงสูพ่ ระนิพพาน
ไม่ดงิ่ ลงสูค่ วามสงบ

แต่กอ่ นทีจ่ ะไปถึงขัน้ นัน้ ได้ ต้องท�ำการบ้านก่อน ต้องเตรียมต้องซ้อม
ไว้กอ่ น ถ้าไม่ทำ� จะไม่มกี ำ� ลัง พอไปแล้วจะท�ำไม่ ได้ จะสติแตก แทนทีจ่ ะดิง่ ลง
สูค่ วามสงบ จะดิง่ สูค่ วามเป็นบ้า เพราะควบคุมกิเลสไม่ ได้ กิเลสจะท�ำให้
สติแตก จะท�ำให้เป็นบ้าไปเลย ผูท้ ปี่ ฏิบตั แิ ล้วเป็นบ้ากัน เพราะไม่รกู้ ำ� ลังของ
ตนเอง ท่านถึงบังคับให้ผทู้ บี่ วชใหม่อยูก่ บั พระอาจารย์อย่างน้อย ๕ พรรษาก่อน
ให้ศกึ ษาวิทยายุทธ์ ให้มอี าวุธคุม้ ครองจิตใจก่อน แล้วค่อยออกไปต่อสูก้ บั กิเลส
ในสนามรบ
ตอนต้นก็ซอ้ มกับอาจารย์ ไปก่อน ให้อาจารย์ยแุ หย่ ให้เกิดกิเลสขึน้ มา
ท�ำให้เรากลัว แล้วดูซวิ า่ จะปลงได้หรือไม่ ถ้าปลงได้ ไม่กลัวท่าน ก็ออกวิเวกได้
ถ้ายังกลัวท่านอยู่ ท่านก็จะไม่ ให้ ไป ถ้าบวชใหม่ ไปอยูว่ เิ วกส่วนใหญ่มกั จะ
เสียหาย ไม่คอ่ ยได้ประโยชน์ นอกจากเก่งจริงๆ เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้น
จะว่าไม่มอี าจารย์ก็ ไม่เชิง ท่านก็ทรงศึกษากับพระอาจารย์ ไม่ ได้ ไปอยูต่ าม
ล�ำพัง ทรงศึกษาตามส�ำนักต่างๆ การอยูศ่ กึ ษากับอาจารย์จงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ทรงบังคับให้อยู่กับอาจารย์ถึง ๕ พรรษา
พระทีบ่ วชใหม่จะต้องไม่อยูป่ ราศจากอาจารย์ ต้องถือนิสยั ในอาจารย์หรือ
พระอุปชั ฌาย์ ถ้าพระอุปชั ฌาย์ ไม่สามารถทีจ่ ะสอนได้ ท่านก็จะฝากให้ ไป
ศึกษากับพระอาจารย์รูปที่สอนได้ ก็ต้องไปถือนิสัยกับพระอาจารย์รูปนั้น
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จะไปไหนมาไหนต้ อ งขออนุ ญ าตท่ า นก่ อ น
ถ้าท่านให้ ไปถึงจะไปได้ ถ้าท่านไม่ให้ ไปก็ ไปไม่ได้
ถ้าดื้อ ท่านก็จะไม่รับกลับมา ไปแล้วก็ ไปเลย
ไม่ตอ้ งกลับมา ถือว่าขาดจากการเป็นอาจารย์
เป็นลูกศิษย์แล้ว ถ้าอาจารย์สอนแล้วลูกศิษย์
ไม่เชือ่ ฟัง ก็จะไม่มปี ระโยชน์ สอนไปก็เสียเวลา
การศึ ก ษาเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อย่ า งมาก
ส�ำหรับผู้บวชใหม่ ผู้เริ่มปฏิบัติ พระพุทธเจ้า
ทรงก�ำหนดไว้เลยว่าต้องศึกษาก่อน ปริยตั ิ คือ
การศึกษาค�ำสอนของผู้รู้ ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องหา
ผูร้ ู้ ให้สงั่ สอน ท่านสอนให้ทำ� อะไรก็ปฏิบตั ติ าม
จนกว่าจะบรรลุผลขึน้ มา เป็นปฏิเวธ ปริยตั นิ ำ� ไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ ปฏิบตั นิ ำ� ไปสูป่ ฏิเวธ พอบรรลุธรรม
แล้วค่อยเผยแผ่สงั่ สอนผูอ้ นื่ ต่อไป จะสอนก็ ได้
ไม่สอนก็ ได้ ไม่มกี ฎบังคับตายตัว ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
ของแต่ละท่าน บางท่านไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะ
สัง่ สอนได้อย่างกว้างขวาง ก็อาจจะไม่สอน หรือ
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อาจจะไม่มผี ศู้ รัทธามาศึกษากับท่าน บางท่าน
มีความสามารถและมีผสู้ นใจศึกษากับท่านมาก
ท่านก็สอนไป สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของผูป้ ฏิบตั ิ ก็คอื
ปฏิ เ วธ การบรรลุ ผ ลที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ
จะเกิ ด ได้ ก็ ต ้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งคื อ
สุปฏิปนั โน อุชุ ญาย สามีจปิ ฏิปนั โน จะปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบได้ ก็ตอ้ งมีปริยตั ทิ ถี่ กู ต้อง มีคำ� สัง่ สอน
ทีถ่ กู ต้องคือ สวากขาโต ภควตา ธัมโม จะศึกษา
กับใครถึงจะได้ สวากขาโต ภควตา ธัมโม
ก็ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎก เชื่อกันว่าเป็น
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รบั การถ่ายทอดมา
ทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน หรือไม่เช่นนั้นก็
ต้องศึกษาจากพระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ครูบาอาจารย์ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว
ถึงจะได้ สวากขาโต ภควตา ธัมโม ธรรมทีต่ ถาคต
ตรัสไว้ชอบแล้ว นี่คือขั้นตอนของการบ�ำเพ็ญ
ของพุทธศาสนิกชน
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“ความตาย” ความจริงที่ไม่ควรลืม

“ความตาย” พวกเราชอบลืมกัน ไม่ชอบคิดถึงความตายกัน กลับชอบ
คิดถึงวันเกิด พอถึงวันเกิดก็ทำ� บุญกันที ถ้าคิดถึงวันตายแล้วรับรองได้วา่ จะ
ท�ำทุกวันเลย ไม่ทำ� เพียงวันเดียว ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้เราระลึกถึงความตาย
อยู่เรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้รีบท�ำบุญกัน แล้วพวกเราจะได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์กัน แต่พวกเรากลับชอบคิดถึงแต่วันเกิด พอเกิดมาครั้งหนึ่ง
พวกเราก็ทำ� บุญกันสักครัง้ หนึง่ ถ้าการท�ำบุญเหมือนกับการรับประทานอาหาร
เราก็รบั ประทานอาหารปีละ ๑ ครัง้ ใจของเราจึงซูบผอม เป็นเหมือนขอทาน
เป็นเหมือนคนขาดอาหาร แต่ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ไม่ลืม
ความตาย เราก็จะท�ำบุญอยูเ่ รือ่ ยๆ
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การระลึกถึงความตายนี้ ไม่ ได้หมายถึง
เฉพาะการระลึก ถึง ความตายของร่างกาย
ของเราเพียงเท่านัน้ การระลึกถึงความตายนี้
ให้ระลึกถึงร่างกายของทุกๆ คน และของทุกสิง่
ทุกอย่างในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็มี
วันตายเหมือนกัน โลกใบนีส้ กั วันหนึง่ ก็ตอ้ งมี
วันจบสิน้ ไปเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็นอะไร เมือ่ มี
การเกิดแล้วต้องมีความตายตามมาด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ถ้าเราระลึกถึงความตาย ไม่ลมื ความตาย
ในความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของเรา เราจะไม่ โ ลภ
ไม่อยากได้อะไร เราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไร
เราจะไม่หวง เราจะไม่หว่ งอะไร เราจะไม่ตอ้ ง
ท�ำบาปเพือ่ ทีจ่ ะรักษาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ รักษาคนนัน้
คนนี้ เราจะมีแต่ทำ� บุญเพียงอย่างเดียว
อานิสงส์ของการระลึกถึงความตาย ไม่ลมื
ความตายนี้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เราได้หลุดพ้นจาก

ความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์
ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
ก็คอื ทุกความรูส้ กึ นึกคิด ไม่วา่ เราคิดจะท�ำอะไร
เราอยากจะได้อะไร อยากจะเป็นอะไร ถ้าเรา
ระลึกถึงความตายแล้ว เราก็อาจจะเปลีย่ นใจได้
ไม่รวู้ า่ จะเป็นท�ำไม ไม่รวู้ า่ จะเอามาท�ำไม ได้มา
แล้วตายไปก็เอาไปไม่ ได้ เป็นแล้วตายไปก็ตอ้ ง
หมดไป แล้วมาทุกข์กบั การอยากเป็นอยากได้
ท�ำไม แล้วพอได้แล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั การดูแลรักษา
กับความหวงความห่วง และในที่สุดก็ต้องมา
ทุกข์กบั การสูญเสียเวลาทีเ่ ขาจะต้องจากเราไป
หรือเราจะต้องจากเขาไป นีแ่ หละคือหัวใจส�ำคัญ
ของการปฏิบัติธรรม ของการหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ก็คือการเจริญมรณานุสตินี่เอง
ให้เราระลึกถึงความตายอยูเ่ รือ่ ยๆ
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วางตัวดังผ้าขี้รว
้ิ ผ้าเช็ดเท้า

พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลานะไม่ ให้ชงู วง ไม่ ให้ทำ� ตัวกร่างว่า
ตัวเองใหญ่ โต จะต้องปฏิบตั กิ บั ตนอย่างนัน้ อย่างนี้ เพราะถ้าไม่ ได้รบั การ
ปฏิบัติก็จะเสียใจ จึงควรท�ำตัวให้ต�่ำที่สุด เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว ผ้าเช็ดเท้า
ใครจะเหยียบ ใครจะเอาไปเช็ดเท้า เอาไปเช็ดอะไร ก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าคิดว่า
เป็นผ้าขาวผ้าสะอาด เวลาใครเอาไปเช็ดอะไรเปื้อนหน่อย ก็จะเกิดโทสะ
ใจของเราจะมีความสุขมีความสบายถ้าไม่ถอื ตัว ไม่มมี านะ เพราะการถือตัว
เป็นโมหะ เป็นอวิชชา เป็นความหลง เป็นเหตุทำ� ให้ทกุ ข์ ใจ ท�ำให้ ใจต้อง
ทะเยอทะยานดิน้ รนอยูเ่ รือ่ ยๆ อยูเ่ ฉยๆ ไม่ ได้
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งานของตัวเองต้องมาก่อน

การท�ำงานให้กบั พระศาสนาก็ดอี ยู่ แต่ไม่ดเี ท่ากับท�ำงานให้ตวั เองก่อน
งานของตัวเองต้องมาก่อน งานของพระศาสนามาทีหลัง ต้องหลุดพ้นก่อน
ต้องเสร็จงานของเราก่อน พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก่อนถึงค่อยสอนผู้อื่น
ถ้ายังไม่เสร็จงานของเรา มัวแต่ไปท�ำงานให้คนอืน่ ท�ำเท่าไรก็ ไม่จบ จะมีงาน
มาให้ทำ� อยูเ่ รือ่ ยๆ งานของเราก็ ไม่ ได้ทำ� เสียที
อย่างพระอานนท์ตอ้ งอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้าถึง ๒๕ ปี ก็ยงั ดีที่ ได้ทำ�
กับพระพุทธเจ้า เพราะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ ได้สะสมบารมี ไปเรือ่ ยๆ
พอสิน้ พระพุทธเจ้าแล้ว ๓ เดือน ท่านก็เสร็จงานของท่าน ท่านควรจะเสร็จ
ตัง้ นานแล้ว แต่ทา่ นไม่เสร็จ องค์อนื่ ทีบ่ วชพร้อมๆ กับท่านเสร็จกันไปหมดแล้ว
แต่ทา่ นไม่เสร็จ เพราะติดภาระอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า แต่กจ็ ำ� เป็น ต้องมีผู้
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ท�ำงานหน้าทีน่ ี้ พอดีสงฆ์มมี ติให้พระอานนท์ทำ�
พระอานนท์กต็ อ้ งรับไป อาจจะเป็นวิบากของ
ท่านก็ ได้ทตี่ อ้ งรับใช้พระพุทธเจ้า ถ้าไม่มคี วาม
จ�ำเป็น ไม่มีวิบากต้องไปเกี่ยวข้องกับงานอื่น
ก็อย่าเสนอตัว ท�ำงานของเราให้เสร็จก่อน
แล้วค่อยไปท�ำงานอืน่
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พระวินัย

พระปัญจวัคคียน์ ี้ พอได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าสองสามครัง้ ก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์กนั ทัง้ หมด แต่ฟงั ครัง้ แรกบรรลุเป็นโสดาบันเพียงรูปเดียว
พอทรงแสดงเรื่องอนัตตา ในอนัตตลักขณสูตร ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
พร้อมกันทัง้ ๕ รูป
พอไปโปรดพวกชฎิล ๕๐๐ รูป ทีบ่ ชู าไฟ ก็ทรงสอนเรือ่ งไฟว่า ไฟที่
แท้จริงอยู่ในใจ คือไฟของราคะ โทสะ โมหะ พอแสดงจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
ทัง้ ๕๐๐ รูป เพราะมีศลี มีสมาธิกนั อยูแ่ ล้ว แต่ ไม่มปี ญั ญา ไม่รวู้ า่ ปัญหา
อยูท่ ตี่ รงไหน ปัญหาอยูต่ รงที่ไม่รวู้ า่ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุของความทุกข์
พอสอนให้ดบั ราคะ โทสะ โมหะ ปับ๊ ก็บรรลุได้ทนั ที
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สมัยแรกๆ พระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งทรงสอน
เรือ่ งสมาธิ ทรงแสดงแต่ปญั ญา เพราะคนฟัง
มีศลี มีสมาธิแล้ว ต่อมาทรงต้องแสดงเรือ่ งสติ
เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เพราะคนที่มาบวช
ไม่มภี มู ธิ รรมเหล่านี้ มีแต่ศรัทธา เห็นคนอืน่
บวชแล้วบรรลุกนั ก็อยากจะบรรลุกเ็ ลยมาบวช
แต่ ไม่รู้ว่าสติสมาธิเป็นอย่างไร จึงต้องสอน
เรือ่ งสติกอ่ น ต้องสอนเรือ่ งศีลเรือ่ งวินยั ของพระ
บางคนบวชมาแล้วยังไปนอนกับภรรยา เพราะ
ไม่รู้เรื่องของศีล ต้องทรงห้าม ทรงสอนว่า
เป็นพระแล้วไปหลับนอนกับคนอื่นไม่ ได้แล้ว

ไม่ ให้หาความสุขจากการหลับนอนกับคนอื่น
ให้หาความสุขจากการท�ำจิตใจให้สงบ พระวินยั
จึงปรากฏขึน้ มาทีละข้อสองข้อ เพราะคนทีม่ า
บวชใหม่ ไม่รู้ศีลของพระ ในสมัยปัจจุบันนี้
ก็มีคนที่บวชแล้วท�ำผิดศีลกันเยอะเพราะไม่ ได้
ศึกษา อุปชั ฌาย์สมัยนีเ้ ป็นอุปชั ฌาย์เป็ด ไม่ ใช่
อุปชั ฌาย์ ไก่ ไก่นเี้ วลาไข่ออกมาแล้วจะฟักด้วย
แต่เป็ดจะไม่ฟกั อุปชั ฌาย์สมัยนีบ้ วชแล้วไม่สอน
ปล่อยตามบุญตามกรรม ปล่อยให้คนทีร่ ู้ ไม่จริง
สอน ก็เลยสอนกันแบบผิดๆ ไป
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พระปาฏิโมกข์

เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุทกุ รูปทีจ่ ะต้องประชุมฟังพระปาฏิ โมกข์
ทุกกึง่ เดือน พระปาฏิโมกข์ คือ ศีล ๒๒๗ ข้อ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ
ขึ้นตามเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนที่จะมีพระปาฏิ โมกข์นี้ ก็มีเรือ่ งกล่าวถึงอยู่
ในพระไตรปิฎกว่า พระสารีบุตรมีความซาบซึ้งในพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เห็นว่ามีคณ
ุ ค่าแก่สตั ว์ โลกอย่างยิง่ จึงอยากจะให้
พระศาสนาอยูค่ กู่ บั โลกไปนานๆ ให้เป็นทีพ่ งึ่ ของสัตว์ โลก จึงกราบทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า ท�ำอย่างไรให้พระศาสนาอยู่ ไปนานๆ พระพุทธเจ้าก็ทรง
ตรัสตอบว่า ต้องบัญญัตพิ ระปาฏิโมกข์ บัญญัตขิ อ้ ห้ามต่างๆ พระสารีบตุ ร
จึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตขิ อ้ ห้ามต่างๆ แต่ทรงตรัสว่าตอนนี้
ยังไม่มเี หตุ เพราะ ๑. ผูป้ ฏิบตั เิ ป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็นผูท้ สี่ นิ้ กิเลสแล้ว
๒. ลาภสักการะทีเ่ ป็นเหตุของความเสือ่ มของพระภิกษุกย็ งั ไม่มี เพราะลาภ
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ท�ำอย่างไรให้พระศาสนาอยูไ่ ปนานๆ
พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่า
ต้องบัญญัตพ
ิ ระปาฏิโมกข์ บัญญัตข
ิ อ้ ห้ามต่างๆ

สักการะจะไปกระตุ้นกิเลสในใจของพระที่ยังไม่ ได้บรรลุให้กิเลสออกมา
เพ่นพ่าน ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งชิงดีกนั ท�ำอะไรต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ตอนนัน้
จึงยังไม่ ได้ทรงบัญญัตพิ ระปาฏิ โมกข์ขนึ้ มา
ต่อมามีกุลบุตรที่ศรัทธาที่ ไม่เคยบวชมาก่อนมาบวชกัน แต่ ไม่รู้จัก
วิถีชีวิตของพระว่าควรด�ำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใส จึงมี
การประพฤตินอกลูน่ อกทาง จึงทรงบัญญัตขิ อ้ ห้ามต่างๆ ขึน้ มา เรียกว่า
พระปาฏิโมกข์ มีอยู่ ๒๒๗ ข้อ พระพุทธเจ้าทรงแบ่งข้อห้ามต่างๆ ตามโทษ
หนักเบา ข้อห้ามทีห่ นักทีส่ ดุ ก็มอี ยู่ ๔ ข้อด้วยกัน คือ ปาราชิก ๔ ถ้าภิกษุ
รูปหนึง่ รูปใดละเมิดข้อห้ามนีแ้ ล้ว จะถือว่าขาดจากการเป็นพระภิกษุ ผูอ้ นื่ จะรู้
หรือไม่กต็ าม โดยหลักธรรมถือว่าได้ขาดจากความเป็นพระไปแล้ว ข้อที่ ๑
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คือ การเสพเมถุน นักบวชไม่ควรเสพเมถุน
ไม่รว่ มหลับนอนกับผูอ้ นื่ ไม่หาความสุขทางโลกิยะ
๒. ฆ่ามนุษย์ ถ้าฆ่าสัตว์ยังไม่เป็นปาราชิก
๓. ลักทรัพย์ ๔. อุตริมนุสธรรม อวดธรรมวิเศษ
ที่ ไม่มี ในตน เช่น อวดว่ามีฌานขั้นนั้นขั้นนี้
บรรลุธรรมขัน้ นัน้ ขัน้ นี้ โดยที่ ไม่มี ในตน ถ้ามี
ถ้าเป็นความจริงก็ ไม่ผิด ถ้าไม่เป็นความจริง
จึงจะผิด
แต่ ในสมัยนีถ้ งึ แม้มี ถ้าพูดไปก็จะถูกปรับ
ปาราชิกได้ ถ้าไม่มี ใครเชื่อ ในสมัยพุทธกาล
มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าพระรูปนั้นรูปนี้
มีธรรมวิเศษหรือไม่ เวลาทีพ่ ระบางรูปถูกฟ้อง
ว่าอุตริ เพราะมีความประพฤติที่ ไม่นา่ เลือ่ มใส
ไม่น่าจะบรรลุธรรมวิเศษได้ ในสมัยปัจจุบัน
ไม่คอ่ ยมีผรู้ ทู้ เี่ ป็นทีย่ อมรับของคนทัว่ ไป นอกจาก
ในวงปฏิบตั ทิ มี่ พี ระเถระครูบาอาจารย์ทนี่ า่ เคารพ
เลือ่ มใสศรัทธา ถ้าท่านพูดว่าองค์นนั้ องค์นเี้ ป็น
58

อย่างนัน้ อย่างนี้ ก็เชือ่ ท่านได้ ไม่อย่างนัน้ แล้ว
คงจะไม่รกู้ นั วิธที จี่ ะรูว้ า่ ท่านบรรลุหรือไม่นนั้ อยู่
ที่ ๑. การสนทนาธรรมกัน ผูร้ ว่ มสนทนาก็ตอ้ ง
บรรลุแล้วถึงจะรู้ แต่จะรู้เพียงระดับที่ตนได้
บรรลุ ถ้าสูงกว่าตนก็จะไม่รวู้ า่ อยูข่ นั้ ไหน ถ้าต�ำ่
กว่าตนก็จะรู้ ๒. จะรูว้ า่ ท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว
ก็ตอนทีท่ า่ นมรณภาพ แล้วอัฐขิ องท่านกลาย
เป็นพระธาตุ ๓. เวลาน�ำเอาค�ำสอนของท่านไป
ปฏิบตั จิ นได้บรรลุธรรม ถ้าท่านไม่บรรลุ คงจะ
สอนให้เราบรรลุไม่ ได้
นี่คือเรื่องของพระปาฏิ โมกข์ ที่ต้องให้
ประชุมกันทุกกึ่งเดือนเพราะจะได้ ไม่หลงลืม
ถ้าไม่มกี ารทบทวนกันเลย จะไม่รวู้ า่ มีขอ้ ห้าม
อะไรบ้าง แต่ความจริงเวลาสวดจะสวดเป็น
ภาษาบาลี ถ้าไม่ ได้เรียนบาลีมาก็จะไม่เข้าใจ
แต่มีหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยที่พระทุกรูป
ต้องเรียนต้องอ่านกัน ต้องรูท้ งั้ ๒๒๗ ข้อ ว่า

มีอะไรบ้าง มีบรรจุอยู่ ในนักธรรมตรี การสวดพระปาฏิ โมกข์เป็นประจ�ำนี้
จะสวดในบางส�ำนักเท่านั้น บางส�ำนักจะสวดเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา
พอออกพรรษาแล้วก็หยุด พระปฏิบตั จิ ะถือเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญ ไม่ควรขาด
ถ้ามีพระตัง้ แต่ ๔ รูปขึน้ ไป ต้องสวดพระปาฏิโมกข์ ถ้าต�ำ่ กว่า ๔ ก็ ไม่ตอ้ งสวด
ให้แสดงอาบัตแิ ล้วก็แสดงความบริสทุ ธิ์ ให้รวู้ า่ วันนีเ้ ป็นวันสวดพระปาฏิโมกข์
ข้อห้ามต่างๆ ทีน่ กั บวชต้องปฏิบตั ติ าม เพราะความเป็นพระอยูท่ ศี่ ลี นีเ้ อง
ถ้าไม่มศี ลี แล้วก็เป็นเหมือนฆราวาส เหมือนจับเอาลิงมาแต่งตัวใส่เสือ้ ผ้าให้
เป็นคน แต่งอย่างไรก็ ไม่เป็นคน เพราะลิงมันซนมันดือ้ ไม่เรียบร้อย จะให้
นัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างทีพ่ วกเราท�ำกันอยูน่ กี้ ท็ ำ� ไม่ ได้ ฉันใด จะให้คนห่ม
ผ้าเหลืองโกนหัวแต่ไม่มศี ลี มาเป็นพระก็เป็นไม่ได้ เพราะกาย วาจา ใจ ไม่สงบ
เป็นพระต้องสงบกาย วาจา ใจ ในเบือ้ งต้นต้องสงบกาย สงบวาจา ส�ำรวม
ในพระปาฏิ โมกข์ ประพฤติอยู่ ในกรอบของพระปาฏิ โมกข์ ถึงแม้ ใจจะ
ดิ้นรนกวัดแกว่ง อยากจะท�ำอย่างนั้น อยากจะพูดอย่างนี้ ก็ ให้มีสติรู้ว่า
ท�ำไม่ ได้ เพราะไม่อยู่ ในกรอบของพระปาฏิโมกข์ อย่างวันนีท้ หี่ มูบ่ า้ นที่ ไป
บิณฑบาต มีการสรงน�ำ้ พระ เล่นสาดน�ำ้ กัน เป็นพระอยากจะไปเล่นน�ำ้ กับเขา
ก็ทำ� ไม่ ได้ ถ้าอยากจะท�ำ ก็ตอ้ งลาสิกขาไปก่อนแล้วค่อยท�ำ
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ประโยชน์ในทางธรรม

พระพุทธเจ้าทรงสอนพระทุกรูปให้อยูแ่ บบคนจน ให้มเี พียงอัฐบริขาร
เป็นสมบัติ คือมีบาตรไว้หาอาหาร มีผา้ บังสุกลุ ๓ ผืนไว้นงุ่ ห่ม เป็นต้น
ผ้าสมัยก่อนจะเป็นผ้าบังสุกลุ หมายถึงเศษผ้าทีถ่ กู ทิง้ ไว้ตามสถานทีต่ า่ งๆ
ไม่ได้เป็นผ้าส�ำเร็จรูปเป็นผ้าทัง้ พับ แต่เป็นผ้าขีร้ วิ้ พอใช้งานได้กเ็ ก็บรวบรวมไว้
พอได้พอประมาณก็นำ� เอามาปะมาเย็บมาต่อกันให้เป็นผืนใหญ่ เอามาตัด
เย็บให้เป็นจีวร ย้อมด้วยน�ำ้ ฝาด คือเอาแก่นไม้ เช่น แก่นขนุน มาต้มกับน�ำ้
จะมีสอี อกมาบางๆ แล้วก็เอาหินแดงทีฝ่ นแล้วมาผสมกัน ย้อมเป็นสีกรัก
สีกรักสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ ไม่มสี สี ำ� เร็จรูป ในสมัยปัจจุบนั นีม้ สี สี ำ� เร็จรูป
เอามาผสมกัน สีกจ็ ะไม่จางง่าย สีจะสดหรือจางไม่คอ่ ยส�ำคัญ พอให้รวู้ า่ เป็น
สัญลักษณ์ของนักบวชก็ ใช้ ได้แล้ว
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ข้อส�ำคัญของผ้าก็คือมี ไว้ปกปิดอวัยวะ ป้องกันอากาศหนาวเย็น
ป้องกันพวกแมลงสัตว์ตา่ งๆ ทีจ่ ะมากัดมาต่อยร่างกาย สมัยเริม่ แรกของ
พระศาสนา พระจะใช้ผา้ เพียง ๒ ผืน เท่านัน้ เอง คือ ผ้านุง่ เรียกว่า สบง
ผ้าห่ม เรียกว่า จีวร ต่อมามีพระทีม่ าบวชภายหลังมีจติ ใจไม่คอ่ ยเข้มแข็ง
เหมือนกับพระที่บวชรุ่นแรกๆ เพราะพระที่บวชรุ่นแรกๆ มีจิตใจที่สูง
มีธรรมะมาก จิตใจจึงไม่ค่อยรู้สึกล�ำบากล�ำบนกับเรื่องของร่างกายเท่าไร
ส่วนใหญ่จะเป็นพระอรหันต์ เป็นพระอริยเจ้ากัน ต่อมาศาสนาได้เผยแผ่กว้าง
ออกไป มีคนอยากจะบวชตามกันมาก แต่พวกนีย้ งั ไม่ ได้เป็นพระอริยะกัน
ยังติดกับความสุขทางร่างกาย เวลาอากาศหนาวมากจะรู้สึกว่าห่มจีวร
ผืนเดียวจะไม่พอ จึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ห่มจีวรผืนเดียวแล้วสูห้ นาว
ไม่ ไหว พระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณาด้วยการนัง่ สมาธิในตอนหัวค�ำ่ ตัง้ แต่
๖ โมงเย็น ถึง ๔ ทุม่ ทรงห่มจีวรผืนหนึง่ พอ ๔ ทุม่ ขึน้ ไป อากาศรูส้ กึ จะ
เย็นขึน้ จึงทรงห่มจีวรอีกผืนหนึง่ ๔ ทุม่ ถึงตี ๒ พอตี ๒ อากาศก็เย็นขึน้ อีก
จึงน�ำจีวรอีกผืนหนึ่งมาห่มถึงจะรู้สึกสบาย ทรงพิจารณาเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นต้องเพิม่ จีวรขึน้ มาอีก ๒ ผืน เพือ่ ไว้หม่ กันหนาว จีวรผืนที่ ๓ ที่ ๔ นี้
ทรงให้เย็บรวมกันเป็นผืนเดียวกัน ให้เย็บเป็นผืนเดียวแต่มี ๒ ชัน้ เรียกว่า
สังฆาฏิ ผ้าทีพ่ ระพาดไว้บนบ่าเวลาท�ำพิธกี รรมต่างๆ เป็นผ้าผืนที่ ๓ ไว้ ใช้
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ส�ำหรับห่มกันหนาว ยามปกติใช้ผา้ ๒ ผืน ก็พอ
คือ สบงกับจีวร ส่วนสังฆาฏิใช้เวลาอากาศเย็น
สมัยก่อนพระอยู่ในป่ากันเป็นส่วนใหญ่ เวลาไป
บิณฑบาต ถ้าทิง้ สังฆาฏิ ไว้ทพี่ กั ก็อาจจะหายได้
เพราะสมัยก่อนผ้าหายาก ท่านจึงซ้อนผ้าสังฆาฏิ
อีกผืนเวลาออกบิณฑบาต ปกติจะห่มผืนเดียว
แต่เวลาออกบิณฑบาตออกจากทีพ่ กั ในป่า ไม่มี
ที่ปิดมิดชิด อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถ�้ำ ตาม
เรือนร้าง ถ้าทิ้งผ้าสังฆาฏิ ไว้ ลิงหรือขโมย
อาจจะเอาไปได้ จึงเป็นธรรมเนียมของพระป่า
เวลาออกบิณฑบาต จะเอาผ้าสังฆาฏิ ไปด้วย
นุง่ ห่มทัง้ ๓ ผืนเลย นีค่ อื การอยูแ่ บบคนจนอยู่
ถ้าอยู่แบบคนจนได้ จะตัดปัญหาความอยาก
รวยได้
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ควรดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ดูพระ
อริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็นตัวอย่าง ดูวา่ ท่าน
อยู่อย่างไร ท่านก็อยู่อย่างคนจน การขบฉัน
ท่านก็ยินดีตามมีตามเกิด บิณฑบาตได้อะไร
มาก็ฉันไป มีเหลือก็ ไม่เก็บเอาไว้ บริจาคให้
ผูอ้ นื่ ไป ไม่กกั ตุน วันรุง่ ขึน้ ค่อยหาใหม่ หาได้
มากน้อยก็ยนิ ดีตามมีตามเกิด ถ้ากินไม่อมิ่ ใน
บางวันก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง ท�ำให้
จิตใจไม่ง่วงเหงาหาวนอน ท�ำให้การบ�ำเพ็ญ
สบายสะดวก ถ้ารับประทานมากก็จะขี้เกียจ
จะง่วงเหงาหาวนอน อยากจะหาหมอน ไม่อยาก
หาทางจงกรม อยูแ่ บบคนจนจึงมีแต่ประโยชน์
ในทางธรรม มีประโยชน์กบั จิตใจ เพราะจะช่วย
ส่งเสริมการปฏิบตั ทิ างจิตใจให้เจริญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ว ไปถึงจุดหมายปลายทางได้
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ความหมายของทาน

ความหมายที่แท้จริงของสังฆทาน หมายถึงถวายให้องค์กร ไม่ ได้
ถวายให้กบั บุคคล เช่นวัดอย่างนี้ เวลาญาติโยมสร้างศาลาหลังนีก้ ถ็ วายเป็น
สังฆทาน ไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาส ไม่ได้ถวายให้พระรูปหนึง่ รูปใดเป็นเจ้าของ
แต่เป็นของวัด เป็นกรรมสิทธิข์ องส่วนรวม นีค่ อื ความหมายของสังฆทาน
แต่คนไม่เข้าใจความหมาย คิดว่าถวายองค์ ไหนก็ ได้ ไม่จำ� เพาะเจาะจงองค์
อย่างนี้ไม่ใช่ ถึงแม้จะเป็นกระแป๋งสังฆทาน แล้วทางวัดจัดพระรูปใดรูปหนึง่
ให้มารับ ก็ยงั ไม่ ใช่สงั ฆทานอยูด่ ี ถ้าพระรูปนัน้ เอาไปเป็นสมบัตขิ องตนเอง
เป็นเหมือนกับการจับฉลากมากกว่า เป็นการสุม่ เอา เอาพระองค์ ไหนก็ ได้มา
สักองค์หนึง่ ก็แล้วกัน ยังเป็นทานเพือ่ บุคคลอยู่
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พระพุทธเจ้าทรงแยกทานไว้เป็น ๒ ชนิด
ด้วยกันคือ ๑. ปาฏิบคุ ลิกทาน ทานที่ให้กบั บุคคล
เป็นสมบัตขิ องบุคคลนัน้ ๒. ทานที่ให้กบั องค์กร
เป็นสมบัติของส่วนรวม เรียกว่า สังฆทาน
ความเป็นมามีอยู่ ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรง
ไปโปรดพระราชบิดาเป็นครั้งแรกหลังจากที่
ได้ตรัสรู้แล้ว ได้รับนิมนต์ ให้ ไปโปรดในวัง
พระนางมหาปชาบดีมีความปรารถนาที่จะ
ถวายผ้าจีวรให้พระพุทธเจ้าไว้ครอง อุตส่าห์
ตัดเย็บด้วยพระองค์เอง แล้วก็น�ำไปถวายให้
พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ทรงตรัส
ให้ถวายเป็นสังฆทาน ถวายกีค่ รัง้ ก็ทรงปฏิเสธ
ทุกครัง้ ไป ทรงเห็นว่าผ้าหายาก จึงวางแบบฉบับ
ไม่ให้ถวายเจาะจงกับพระทีร่ กั ทีช่ อบ เพราะมีพระ
หลายรูปที่มีผ้าไม่พอใช้ ให้ถวายเป็นของสงฆ์
เป็นของส่วนรวม แล้วให้สงฆ์พจิ ารณากันเอง
ว่าควรจะให้พระรูปไหนดี

การให้เป็นสังฆทานก็ดี ช่วยกระจาย
ปัจจัย ๔ ทีญ่ าติ โยมถวายให้ทวั่ ถึงพระทุกรูป
เพราะพระบางรูปอาจจะไม่ค่อยมี ใครศรัทธา
ก็ ได้ เป็นพระดีปฏิบัติดีแต่เงียบเฉย ไม่ค่อย
ปฏิสนั ถารกับใคร ญาติโยมเลยไม่ชอบ เพราะ
ไม่ยมิ้ แย้ม ไม่ทกั ทาย ไม่เอาอกเอาใจ จึงไม่มี
ใครถวายข้าวของเลย พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่า
ควรถวายให้เป็นส่วนกลาง
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ความหมายของการทอดกฐิน

เทศกาลทอดกฐิน ปีหนึง่ ก็ทอดได้เพียงครัง้ เดียวต่อหนึง่ วัด กฐินเป็น
ทานพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเมื่อทรงเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
เพราะพระภิกษุขาดผ้าจีวรไว้นุ่งห่ม มีเรื่องเล่าว่า ตอนปลายฤดูฝนนั้น
มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เจอฝนกลางทางก็เลย
เปียกปอนกันไปหมด เวลาเข้าเฝ้าก็หม่ จีวรทีเ่ ปียกปอนนัน้ เข้าไป ด้วยความ
เมตตาสงสาร จึงทรงอนุญาตให้ถวายผ้ากฐิน เมือ่ ทรงเห็นว่าพระภิกษุไม่มี
ผ้าจีวรไว้คอยเปลีย่ นเวลาเปียกฝน เพราะสมัยนัน้ จะมีเพียงผ้าสามผืนหรือ
ไตรจีวรไว้ ใช้เท่านัน้ เอง คือ จีวรห่ม ๑ ผืน สังฆาฏิ ไว้หม่ กันหนาว ๑ ผืน
และสบงนุง่ ๑ ผืน เป็นหลัก ไม่มจี วี รไว้เปลีย่ นเวลาเปียกฝนหรือฉีกขาด
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อย่างในกรณีที่นางวิสาขาส่งคนใช้ ไปดูพระที่วัดว่ามีอยู่กี่รูป เพราะ
ปรารถนาจะถวายน�ำ้ ปานะ พอไปถึงทีว่ ดั ฝนก็ตกลงมา พอเข้าไปในวัดก็เห็น
พระเปลื้องผ้าอาบน�้ำฝนกัน เพราะไม่มีผ้าไว้เปลี่ยน ถ้าใส่ผ้าสบงอาบไป
ก็จะเปียก พออาบเสร็จแล้วจะไม่มีผ้าผลัด ก็เลยเปลื้องผ้าอาบน�้ำฝนกัน
สาวใช้ ไปเห็นเข้าก็ตกใจ รีบวิง่ กลับไปรายงานนางวิสาขาว่า ตอนนีท้ วี่ ดั ไม่มี
พระเหลืออยูเ่ ลย มีแต่พวกชีเปลือยมายึดครอง แต่นางวิสาขาก็เข้าใจ ก็เลย
ไปกราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้า ขอถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝนให้พระสงฆ์ ไว้ ใช้
ในช่วงฤดูฝน เวลาอาบน�ำ้ ฝนจะได้มผี า้ ไว้ผลัด นีค่ อื ความเป็นมาของเรือ่ ง
ถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝน
ส่วนเรือ่ งถวายผ้ากฐินก็อย่างทีพ่ ดู ให้ฟงั ทรงเห็นว่าพระภิกษุลำ� บาก
เรือ่ งผ้ามาก เพราะไม่มกี ารถวายเป็นกิจจะลักษณะ ต้องหากันตามป่าช้าบ้าง
ตามกองขยะบ้าง เป็นผืนเล็กผืนน้อยก็สะสมไว้ พอได้จ�ำนวนมากพอ
ก็เอามาปะเอามาต่อ เอามาเย็บเป็นผืนใหญ่ ผ้าของพระสงฆ์ทกุ วันนีจ้ งึ มีลาย
เหมือนกับคันนา ไม่ ได้เป็นผ้าเรียบๆ ผืนเดียว เป็นผ้าชิ้นๆ มาต่อกัน
หลังจากได้ทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากฐินแล้ว ก็มีคนถวายผ้ากันมาก
ถวายเป็นพับๆ เลย พระอานนท์จงึ ทูลถามว่า จะให้ตดั เย็บจีวรอย่างไร ก็ทรง
บอกให้ตดั ต่อแบบลายคันนา จีวรของพระทุกวันนีถ้ า้ สังเกตดูจะเห็นว่าไม่ ได้
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เป็นผ้าผืนเดียว แต่เป็นผ้าชิน้ ๆ เย็บติดกันเป็น
ขันธ์ๆ อย่างต�ำ่ ก็ ๕ ขันธ์ ส�ำหรับพระป่าจะนิยม
๗ และ ๙ ขันธ์กนั
เรือ่ งการถวายผ้ากฐินนี้ ทรงระวังไม่ ให้
ญาติ โยมและพระต้องวุ่นวายมากจนเกินไป
จึงทรงบัญญัติ ให้มีเวลาถวายผ้ากฐินได้เพียง
หนึง่ เดือน ตัง้ แต่วนั ออกพรรษา วันแรม ๑ ค�ำ่
เดือน ๑๑ ถึงวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๒ พอดี
เป็นวันลอยกระทง เป็นวันสุดท้ายทีจ่ ะถวายผ้า
กฐินได้ วัดหนึง่ ก็จะรับได้เพียงครัง้ เดียว พระทีจ่ ะ
รับกฐินก็ตอ้ งอยูจ่ ำ� พรรษาตลอดเวลา ๓ เดือน
และต้องมีพระอยูจ่ �ำพรรษาอย่างน้อย ๕ รูป
ขึ้นไปถึงรับผ้ากฐินได้ ได้ทรงบัญญัติเงื่อนไข
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ไว้หลายอย่างด้วยกันเพือ่ ไม่ ให้ทำ� อะไรมากจน
เกินไป ผ้าทีถ่ วายก็ตอ้ งเป็นผ้าขาวทีย่ งั ไม่ ได้ตดั
ยังไม่ ได้เย็บ หลังจากที่ ได้รับถวายผ้ามาแล้ว
ก็ต้องช่วยกันตัดเย็บให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง
จะเป็นสบงก็ ได้ จีวรก็ ได้ หรือสังฆาฏิก็ ได้
ต้องซักย้อมตากแห้งให้เสร็จภายในวันนั้น
แล้วก็ต ้องท�ำการกรานกฐินในล�ำดับต่อไป
คือน� ำผ้าที่ ไ ด้ตัด เย็บซักย้อมตากแห้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้วมาสูท่ ปี่ ระชุมสงฆ์เพือ่ อนุโมทนา
แสดงความยิ น ดี กั บ พระที่ ไ ด้ รั บ ผ้ า ผื น นั้ น
ไปครอง เป็นผ้าที่ ไม่ ได้ถวายเจาะจงให้กับ
พระภิกษุรปู หนึง่ รูปใด เป็นสังฆทาน ญาติโยม
จะถวายผ้ากฐินให้กับพระรูปนั้นรูปนี้ ไม่ ได้
ต้องถวายให้เป็นของสงฆ์ แล้วสงฆ์จะท�ำพิธี

อุปโลกน์ โดยพระภิกษุ ๔ รูป ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องพระทีค่ วรต่อการรับผ้ากฐินไปครอง โดยปกติกจ็ ะ
มีฉันทามติให้ถวายให้กับพระเถระที่มีอาวุโสสูงสุดในอาวาสนัน้ เพราะเคารพเลื่อมใสในคุณธรรม
บารมีของท่าน เช่น ครูบาอาจารย์ทเี่ ราไปกราบไหว้กนั ท่านเป็นพระเถระ อาวุโสทัง้ พรรษาและ
คุณธรรม
การถวายกฐินจึงเป็นงานที่ส�ำคัญ ท�ำให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ความขยันหมั่นเพียร
ความเสียสละ เพราะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้กจิ คือการตัดเย็บผ้าให้เสร็จภายใน
วันนัน้ ทุกคนจึงมีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกัน บ�ำเพ็ญวิรยิ ะบารมี ความพากเพียร ร่วมใจกันเสียสละ
ถึงแม้อยากจะท�ำอะไรตอนนัน้ ก็ตอ้ งปล่อยวางไว้กอ่ น เพือ่ มาช่วยท�ำงานส�ำคัญนี้ ให้สำ� เร็จลุลว่ งไป
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พระปัจฉิมโอวาท

พระโอวาทค�ำสอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื พระปัจฉิมโอวาท ค�ำสอนครัง้ สุดท้าย
ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอน
มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย เป็นธรรมดา จงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์
ของผูอ้ นื่ ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด เป็นการสรุปพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าว่าความส�ำคัญอยูต่ รงนี้ อยูท่ คี่ วามไม่ประมาท ไม่ผดั วัน
ประกันพรุง่ ต้องรีบขวนขวายท�ำภารกิจทีต่ อ้ งท�ำให้สำ� เร็จลุลว่ งไปก่อนเวลา
จะหมดไป
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญมรณานุสติอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า สังขารทัง้ หลาย
เป็นของไม่เทีย่ ง มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ให้คดิ อยูเ่ สมอๆ ว่าเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะเจ็บจะตายเมื่อไร ไม่มี ใครรับประกันได้
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ทางที่ดีควรคิดว่าอาจจะเจ็บจะตายในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ ได้
ถ้าคิดอย่างนี้จะได้ ไม่ประมาท เพราะมีเวลาเหลือน้อย ถ้ารู้ว่าจะ
ต้องตายในวันนี้พรุ่งนี้ หรือในเวลา ๓ เดือน จะไม่มีกะจิตกะใจ
อยากไปท�ำอะไรต่างๆ อย่างทีเ่ คยท�ำมา คือท�ำมาหากิน หาทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้
กาย ถ้าไปหาหมอแล้วหมอวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคร้ายทีจ่ ะต้องตายภายใน
๓ เดือน พวกเรายังจะมีกะจิตกะใจไปแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ
หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือไม่ จะไม่อยากได้แล้ว
เพราะรูว้ า่ ไม่ได้เป็นทีพ่ งึ่ ของใจ เป็นเพียงทีพ่ งึ่ ของร่างกาย พอร่างกาย
จะต้องหมดสภาพไปภายใน ๓ เดือน ก็จะมุ่งเข้าหาธรรมะเพียง
อย่างเดียว เพราะธรรมะเป็นทีพ่ งึ่ ของใจ ไม่มอี ะไรในโลกนีท้ จี่ ะดับ
ความทุกข์ ใจได้ นอกจากธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้ารูว้ า่ จะ
ต้องตายภายในเวลา ๓ เดือน ก็จะมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา กับ
การสร้างบุญสร้างกุศล เพราะเป็นสิง่ เดียวที่ ใจจะพึง่ ได้ทงั้ ในขณะที่
ยังไม่ตายและหลังจากทีต่ ายไปแล้ว
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ธรรมสังเวช

เคยได้ยนิ ว่าธรรมสังเวชก็ทำ� ให้นำ�้ ตาหลัง่ ได้ ไม่ได้หลัง่ เพราะความทุกข์
เพราะกิเลส แต่เป็นธรรมสังเวช ความซาบซึ้งกับความจริงที่ ไม่รู้มาก่อน
พอได้สมั ผัสกับความจริง ได้สมั ผัสกับความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่ ก็ทำ� ให้เกิดธรรม
สังเวชขึน้ มา แต่ใจไม่ได้หลัง่ น�ำ้ ตาเพราะกิเลส เพราะความทุกข์ ความโทมนัส
ความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ เหมือนทีป่ ถุ ชุ นร้องห่มร้องไห้กนั เวลา
สูญเสียสิ่งที่รักไป ท่านไม่มีอะไรที่จะสูญเสีย ท่านไม่มีอะไรที่ท่านรักแล้ว
ธรรมสังเวชมีนำ�้ หนักมากกับจิตใจ จะคุมน�ำ้ ตาไว้ก็ ได้ หรือจะปล่อยให้หลัง่
ออกมาก็ ได้ ไม่เป็นปัญหาอย่างไร
อย่างเวลาที่ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน มีพระบางรูป
หลัง่ น�ำ้ ตา แต่ ไม่ ได้หลัง่ ด้วยความเสียอกเสียใจอาลัยอาวรณ์ หลัง่ เพราะ
เห็นสัจธรรมความจริงทีก่ ำ� ลังปรากฏ เป็นธรรมสังเวช
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การสังคายนา
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มีพระอยู่รูปหนึ่ง เห็นพระรูปอื่นร้องห่มร้องไห้ตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงเสด็จดับขันธ์ ไป ก็บอกว่าร้องไปท�ำไม ดีเสียอีกไม่มี ใครมาสอนมาว่า
กล่าวตักเตือน เป็นเหตุทำ� ให้พระมหากัสสปะเกิดความวิตกว่าพระพุทธเจ้า
เพิ่งดับขันธ์ ไปได้ ไม่นาน ก็มีความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นในหมู่สงฆ์แล้ว
กลัวจะขยายไปเรือ่ ยๆ จึงต้องจัดการสังคายนา รวบรวมพระธรรมค�ำสัง่ สอน
ต่างๆ ให้เป็นกิจจะลักษณะ มีพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป เป็นผู้สังคายนา
เพื่อจะได้กันความสงสัยว่าสิ่งนี้ทรงสอนหรือไม่อย่างไร เพราะรู้แล้วว่า
พอไม่มพี ระศาสดาแล้ว จิตของคนก็จะเริม่ ห่างจากธรรมะ เหมือนลูกศิษย์
ที่ครูบาอาจารย์ตายจากไปก็จะแตกกระจายกัน ถ้ามีอะไรไว้ยึดเกาะได้
ก็ยังพอไปได้ จึงต้องรวบรวมพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ให้เป็น
กิจจะลักษณะเพื่อผู้ที่มาปฏิบัติภายหลังจะได้ ไม่สงสัยว่าเป็นค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าหรือไม่ จะได้ปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้องได้ประโยชน์

จึงมีการสังคายนาครัง้ แรก สามเดือนหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จ
ดับขันธ์ปรินพิ พานไปแล้ว โดยมีพระอานนท์เป็นผูแ้ สดงพระสูตรต่างๆ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ เพราะพระอานนท์ ใกล้ชดิ กับพระพุทธเจ้ามาก
มีความจ�ำดี จ�ำพระสูตรต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้มาก ถ้าพระอานนท์
ไม่ ได้ฟงั เพราะไม่ ได้ตามเสด็จไป ก็ยงั มีขอ้ แม้ ให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดง
ให้พระอานนท์ฟัง พระอานนท์จึงเป็นผู้แสดงในท่ามกลางสงฆ์ที่ท�ำการ
สังคายนา คือ พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ทีก่ ลายมาเป็นพระไตรปิฎก เป็นธรรม
วินยั ทีป่ ฏิบตั กิ นั มาจนถึงปัจจุบนั ของสายเถรวาท ถ้าเป็นสายมหายาน ก็มี
การตัดมีการปรับปรุงเพือ่ ให้เข้ากับสังคม ไปอยูท่ างเหนืออากาศหนาวมาก
ก็เลยไม่ ได้ห่มจีวรอย่างที่เคยห่มกัน กลับใส่กางเกงใส่เสื้อแทน พระวินัย
บางข้อก็ ไม่รกั ษาเพือ่ ให้คล่องตัว แต่ทางสายเถรวาทถือว่าเคยรักษามาได้
ในสมัยพระพุทธกาล ก็น่าจะรักษาต่อไปได้ จึงไม่ลบล้างพระธรรมวินัย
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ ไว้ พยายามรักษากันมาทุกข้อจนถึงปัจจุบัน
มีบางพวกบางฝ่ายก็ยกเลิกข้อนัน้ ข้อนีบ้ า้ ง ก็เลยท�ำให้แยกเป็นสายต่างๆ ไป
แต่ไม่ได้เป็นเรือ่ งของพระธรรมวินยั เป็นเรือ่ งของกิเลสของคนทีม่ าเกีย่ วข้อง
กับธรรมวินยั กิเลสชอบปรับธรรมวินยั ให้เข้ากับกิเลส แทนทีจ่ ะปรับกิเลสให้
เข้ากับธรรมวินยั ก็เลยหย่อนยานลงไปเรือ่ ยๆ
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ลูกศิษย์ทค
ี่ รูบาอาจารย์ตายจากไปก็จะแตก
กระจายกัน ถ้ามีอะไรไว้ยด
ึ เกาะได้กย
็ งั พอไปได้
จึงต้องรวบรวมพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ให้เป็นกิจจะลักษณะ

ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยครูบาอาจารย์
รุ่นหลวงปู่มั่น ลูกหลานของหลวงปู่มั่น ก็มี
ความแตกต่างกัน ความเคร่งครัดความเข้มข้น
จะแตกต่างกัน แต่ก็จะมีพระรูปอื่นมาฟื้นฟู
ความเคร่งครัดความเข้มข้นอีก ปรากฏเป็น
ปฏิปทาสายใหม่ของพระองค์นนั้ ไป มีอย่างนี้
มาอยูเ่ รือ่ ยๆ หลวงปูม่ นั่ ท่านก็มบี ญุ บารมีมาก
ได้ ฟ ื ้ น ฟู ค วามเข้ ม ข้ น ความเคร่ ง ครั ด ใน
พระธรรมพระวินัยจนปรากฏเป็นปฏิปทาสาย
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พระอาจารย์มนั่ ขึน้ มา มีลกู ศิษย์ลกู หา มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนให้เรากราบไหว้
บูชากันเป็นจ�ำนวนมาก มีรนุ่ ลูกหลานปรากฏ
ตามกั น มา ความเข้ ม ข้ น ก็ ค ่ อ ยๆ จางไป
เหมือนกับกะทิทคี่ นั้ จากมะพร้าว น�ำ้ แรกก็ขน้ ดี
พอน�ำ้ ทีส่ องก็จางลงไป กะทิกน็ อ้ ยลงไป น�ำ้ ก็
มากขึน้ จนกว่าจะได้มะพร้าวลูกใหม่มาคัน้ ใหม่
ก็จะได้ความเข้มข้นใหม่ คงจะเป็นอย่างนี้ ไป
จนกว่าจะหมดยุคของศาสนา คือประมาณ

เพือ่ ผูท
้ ม
ี่ าปฏิบต
ั ภ
ิ ายหลังจะได้ไม่สงสัยว่า
เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่
จะได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามได้อย่างถูกต้องได้ประโยชน์

๕,๐๐๐ ปี หลังจากนัน้ แล้วคงไม่มมี ะพร้าวลูกใหม่
มาให้คนั้ ก็จะกลายเป็นน�ำ้ กะทิทมี่ แี ต่กลิน่ มีแต่
รูปภาพให้ดู แต่ไม่มเี นือ้ มีหนังของกะทิเหลืออยู่
ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ ใหม่มาปรากฏ
มาประกาศสั่งสอนพระธรรมค�ำสอนใหม่เป็น
รอบใหม่ เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วในอดีต
พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ปรากฏ
ก่อนพระพุทธองค์อยู่ ๓ พระองค์ มีชอื่ ต่างๆ
พระองค์เป็นองค์ที่ ๔ และทรงกล่าวถึงองค์ที่ ๕
ทีจ่ ะมาต่อไป คือ พระศรีอาริย์ พระศรีอาริย-

เมตไตรย แต่ก็ ไม่ ได้หมายความว่าหลังจาก
พระศรี อ าริ ย ์ แ ล้ ว จะไม่ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า มา
ปรากฏอีก จะมีตอ่ ไปอีกเรือ่ ยๆ พระศรีอาริย์
ก็ ค งจะเล่ า เรื่ อ งพระพุ ท ธเจ้ า ในอดี ต และ
พระพุทธเจ้าทีจ่ ะมาในอนาคตอีก จะเป็นอย่างนี้
ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยู่ ใน
จิตใจของสัตว์ โลก ถึงจะไม่มกี ารปรากฏขึน้ ของ
พระพุทธเจ้า
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คุณค่าของมรรคผลนิพพาน

จงมองให้เห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานว่าเป็นเพชรนิลจินดา เป็นของ
มีค่าที่แท้จริง ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว รับรองได้ว่าจะทิ้งลาภ ยศ สรรเสริญ
ทิ้งความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ทงิ้ กัน เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่เทีย่ ง
ไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ ได้ จะให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ ได้ ต้องมีวัน
ที่จะต้องจากกันไป ต้องคิดอย่างนี้ ต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า
ของพระอรหันตสาวกอยูเ่ รือ่ ยๆ ศึกษาแนวทางด�ำเนินของท่านอยูเ่ รือ่ ยๆ
อย่างที่มีรอยพระบาทให้กราบนี้ ก็เพื่อให้เราระลึกถึงการด�ำเนิน
ของท่าน ไม่ ใช่ ให้กราบเพื่อให้ร�่ำให้รวย ให้เจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ
ให้เราระลึกถึงวิถีชีวิตของท่านว่าท่านด�ำเนินอย่างไร ตอนต้นท่านก็เป็น
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ฆราวาสเหมือนเรา พอท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ท่านก็สละสิ่งที่
เป็นทุกข์ แล้วก็มงุ่ ไปหาสิง่ ทีเ่ ป็นสุข สละลาภ ยศ สรรเสริญ สละ
ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย แล้วก็ออกบวชปฏิบตั ธิ รรมจน
บรรลุมรรคผลนิพพาน นีค่ อื การกราบรอยพระบาท กราบพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ให้กราบแบบนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ รากราบพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ให้คิดถึงวิถีชีวิตของท่านว่าท่านด�ำเนินชีวิต
อย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร ถ้ากราบอย่างนี้จะได้รับประโยชน์
ถ้ากราบแล้วขอให้สามีอยู่ ไปนานๆ ขอให้ลูกอยู่ ไปนานๆ ขอให้
ภรรยาอยู่ไปนานๆ ขอให้ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองอยู่ไปนานๆ
ก็เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะจะไม่ ได้เกิดตามทีก่ ราบขอ ของทุกอย่าง
ในโลกนีต้ อ้ งเสือ่ มไปไม่ชา้ ก็เร็ว ไม่มี ใครยับยัง้ ได้
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เขียนบทขึ้นมาใหม่

พวกเราก็เป็นตัวละครเล่นตามบทที่บุญกรรมเป็นผู้ก�ำกับ แต่ละคน
ก็มบี ทไม่เหมือนกัน ก็เล่นไป แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดกับบท ให้รวู้ า่ เราเป็น
เพียงตัวละคร เราเลือกบททีจ่ ะเล่นได้ถา้ จะเลือก เล่นเป็นพระก็ ได้ เป็นแม่ชี
เป็นภิกษุณีก็ ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเสมอไป แต่เรามักจะ
ปล่อยให้บญุ กรรมเป็นผูก้ ำ� กับบท แต่ คนฉลาดที่ได้ศกึ ษาธรรมแล้วจะเขียน
บทของตนเอง พระพุทธเจ้าก็ ได้บทเป็นพระราชโอรส แต่ทรงฉีกบทนัน้ ทิง้
แล้วเขียนบทขึน้ มาใหม่ เป็นสมณโคดมไป ออกบวชบ�ำเพ็ญเพียร ๖ ปี จนบรรลุ
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาของโลก ทรงเขียนบทเอง
ไม่ปล่อยให้บญุ กรรมพาไป พวกเราก็ตอ้ งตามรอยพระบรมศาสดา ตามรอย
ครูบาอาจารย์ อย่าปล่อยให้ ไหลไปตามกระแสอารมณ์ อยากจะไปไหนก็ ไป
อยากจะเทีย่ วก็เทีย่ ว ใครมาชวนให้ ไปเทีย่ วก็ ไปด้วย ต้องรูจ้ กั ค�ำว่าไม่ ไปบ้าง
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ดูพระพุทธเจ้า ดูพระสงฆ์สาวก
ทัง้ หลายเป็นตัวอย่าง ท่านยินดีกบั อะไร
ยินดีกบั รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ยินดีกบั ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือยินดีกบั
ธรรม ยินดีกบั ความสงบ ยินดีกบั ความ
มักน้อยสันโดษ ยินดีกบั สถานทีส่ งบสงัด
ทีป่ ลีกวิเวก ยินดีกบั ศีล ยินดีกบั สมาธิ
ยินดีกับปัญญา ยินดีกับวิมุตติหลุดพ้น
นีแ่ หละคือสิง่ ทีเ่ ราควรจะยินดีกนั อย่าไป
ยินดีกับกระเป๋าสวยๆ เสื้อผ้าสวยๆ
รองเท้าสวยๆ มันไม่ได้เป็นสรณะ เป็นที่
พึง่ ของใจ ให้ยนิ ดีกบั สิง่ ทีจ่ ะมาช่วยใจให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ต้องยินดี
ตามพระพุทธเจ้า ยินดีตามครูบาอาจารย์
ทัง้ หลาย
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ตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์
ผู้ด�ำเนินตามเสด็จพระบรมศาสดา
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ใจเป็นทานตลอดเวลา

ถ้ายังไม่รวู้ า่ ความมักน้อย สันโดษ นีเ้ ป็นอย่างไร ขอให้ ไปศึกษาดูวา่
ชีวประวัตขิ องพระสาวกทัง้ หลาย ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไร ผูป้ ฏิบตั ิ
ทีแี่ ท้จริงจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามมักน้อย สันโดษ ต้องมักน้อยจริงๆ ต้องสันโดษ
จริงๆ แล้วถ้ามีความมักน้อย สันโดษแล้ว ทีนกี้ จ็ ะท�ำให้การปฏิบตั อิ ย่างอืน่
เป็นไปได้อย่างง่ายดาย การท�ำทานก็จะง่าย มีอะไรมากเกินความจ�ำเป็นก็จะ
ไม่หวงไม่เก็บเอาไว้ ไม่สะสม ต้องการเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพียงเท่านั้นเอง
ถ้ามีเกินนัน้ แล้ว ใครอยากจะได้กเ็ อาไปเลย
นี่ ใจก็จะเป็นทานอยู่ตลอดเวลา เมื่อใจเป็นทานแล้ว ใจก็จะมีศีล
ตลอดเวลา เพราะผูท้ ี่ให้จะไม่มคี วามอยากทีจ่ ะไปท�ำร้ายสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผอู้ นื่ นัน่ เอง พอมีศลี แล้วก็จะเจริญสติ ได้ ท�ำใจให้สงบได้
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ทาน เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง

ไม่ทราบว่าเคยได้ยนิ ประวัตขิ อง หลวงปูพ่ รหม หรือไม่ ท่านมีฐานะดี
มีทรัพย์สมบัตมิ าก มี ใจใฝ่ธรรมอยูเ่ สมอ จนวันหนึง่ จิตใจของท่านกับภรรยา
ถึงความพร้อมที่จะออกบวช จึงแจกจ่ายทรัพย์สมบัติ ให้กับผู้อื่นไปหมด
แล้วก็ออกบวช สามีก็ติดตามหลวงปู่มั่น ไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น
จนในที่สุดก็ ได้บรรลุ มีบรรจุอยู่ ในปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานที่หลวงตา
เรียบเรียงไว้
ในเบือ้ งต้น ทานจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับผูค้ รองเรือน
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ท�ำบุญอันยิ่งใหญ่

ประวัตขิ อง หลวงปูข่ าว ภรรยาท่านมีชู้ ท่านก็อยากจะฆ่าเขา พอดีทา่ น
ได้สติ ถ้าท่านฆ่าเขา ท่านก็เลวกว่าเขา ท่านก็เลยเห็นโทษของการยึดติด
การหึงหวง ท่านก็เลยตัด ไม่เอาแล้ว ต่อไปนีจ้ ะไม่หาความสุขกับร่างกาย
ของคนอืน่ แล้ว ไปทางพระพุทธเจ้าดีกว่า ท่านก็เลยประกาศยกภรรยาให้กบั
ชู้ ไปเลย ท�ำบุญอันยิง่ ใหญ่ ถ้าอยากจะท�ำบุญอันยิง่ ใหญ่ บอกเขาให้ยกสามี
ให้กกิ๊ ไปเลย จะมีความสุขมาก มีอสิ รภาพ จะท�ำอะไรก็ ไม่ตอ้ งขออนุญาต
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ลิฟท์ของมรรคผลนิพพาน

การถือเนสัชชิ นีค่ อื ทางลัด ลิฟท์ของทางมรรคผลนิพพานก็คอื เนสัชชิ
นีแ่ หละ ส�ำหรับพระเรียกว่าธุดงควัตร จึงไม่ทรงบังคับ เพราะทรงเห็นว่า
ไม่เหมาะกับพระทีอ่ นิ ทรียย์ งั ไม่แก่กล้าพอ ถ้าบังคับให้ถอื ธุดงควัตรก็อาจจะ
ต้องลาสิกขาไป จึงทรงบังคับเพียงศีล ๒๒๗ ข้อ ส่วนธุดงควัตรให้เป็นความ
สมัครใจ ถ้าไปอยูก่ บั ครูบาอาจารย์ทถี่ อื ธุดงควัตรก็ตอ้ งถือตาม
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สายหลวงปู่มั่น จะถือข้อฉันในบาตร
เป็นวัตร บิณฑบาตเป็นวัตร ฉันมือ้ เดียวเป็นวัตร
ถ้ า ในพรรษาก็ จ ะไม่ รั บ อาหารหลั ง จากที่
บิณฑบาตแล้วเป็นวัตร ผ้าก็ถอื ผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร
ทีพ่ กั ก็พกั ในป่าเป็นวัตร ส่วนความเพียรก็เนสัชชิ
เป็นวัตรบ้าง หรือไม่เช่นนั้นก็อดอาหารบ้าง
แต่การอดอาหารนี่ไม่ได้อยู่ในธุดงควัตร เป็นอีก
วิธหี นึง่ ที่ได้ผลดีสำ� หรับการปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับ
การนั่งนานๆ นั่งทั้งคืน แทนที่จะถือเนสัชชิ
ก็ถืออิริยาบถเดียว จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะ
ไม่ลกุ ปล่อยให้มนั เจ็บมันปวดไปจนกว่าจะหาย
ไปเอง
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ลงโทษตัวเอง

หลวงตาท่านเคยเล่าว่า ตอนทีท่ า่ นบวชใหม่ๆ ท่านฉันเสร็จแล้วล้างบาตร
เช็ดบาตรยังไม่ทนั แห้ง ก็อยากจะกินอีกแล้ว ท่านก็เลยว่า ถ้าหิวอย่างนีต้ อ้ งอด
๓ วัน ทรมานมันแล้วต่อไปจะไม่กล้าหิว ถ้ามีบทลงโทษ ต่อไปจะไม่กล้าท�ำผิด
ถ้าท�ำผิดแล้วไม่มีโทษ มีแต่นริ โทษกรรม ก็จะท�ำใหม่ นิรโทษกรรมกันอยูเ่ รือ่ ยๆ
แล้วก็กลับมาท�ำใหม่ ไม่มที สี่ นิ้ สุด มีโทษไว้ทำ� ไม มีไว้เพือ่ ก�ำราบเพือ่ ป้องกันไม่ ให้
ท�ำอีก ท�ำผิดแล้วควรจะลงโทษตัวเอง ไม่กนิ ข้าวสัก ๓ วัน จะได้ ไม่กล้าท�ำผิดอีก
พยายามตัดรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ พยายามท�ำจิตให้สงบให้ ได้
ต้องท�ำทัง้ ๒ ส่วน ถึงจะก้าวหน้า ถ้าเดินขาเดียวก็ตอ้ งเดินเขย่งไป ควรใช้ทงั้ เท้าซ้าย
เท้าขวา สิง่ ทีต่ อ้ งตัดก็ตอ้ งตัด สิง่ ทีต่ อ้ งเจริญก็ตอ้ งเจริญ จะได้สนับสนุนกัน
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ความพอดีในการพิ จารณา

มีกรณีของแม่ชีอยู่คนหนึ่งที่พิจารณาปฏิกูลของอาหารจนถึงขั้น
รับประทานอาหารไม่ลง มองอาหารที ไรกลายเป็นสิ่งที่อยู่ ในโถชักโครก
จนมีปัญหาเพราะร่า งกายไม่ ไ ด้รับ ประทานอาหาร จึงไปกราบถาม
พระอาจารย์ทา่ นหนึง่ พระอาจารย์ชว่ ยแก้ ให้วา่ ถ้าพิจารณาอย่างนีก้ เ็ ลยเถิด
ไปแล้ว เหมือนกับรับประทานยามากเกินไป ต่อให้ยามีคณ
ุ มีประโยชน์มาก
เพียงไรก็ตาม ถ้ารับประทานเกินขนาดก็จะเป็นภัยต่อร่างกายได้
การพิจารณาปฏิกูลอาหารก็เช่นเดียวกัน พิจารณาเพื่อดับความ
อยากอาหาร ดับกามตัณหา ถ้าไม่มีความอยากอาหารก็ ไม่ควรพิจารณา
ถ้าพิจารณาจนติดเป็นนิสัย เวลาเห็นอาหารแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นทันที
เห็นปฏิกลู ทันที ท่านให้พจิ ารณาว่าอาหารเป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ
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ท่านให้พจ
ิ ารณาว่าอาหารเป็นเพียงธาตุ ๔
ดิน น�้ำ ลม ไฟ ร่างกายก็เป็นธาตุ ๔ ดิน น�้ำ
ลม ไฟ ไม่รงั เกียจอาหาร ไม่รงั เกียจธาตุทเี่ ติม
เข้าไปในร่างกาย รับกันได้ธาตุกบ
ั ธาตุ

ร่างกายก็เป็นธาตุ ๔ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ไม่รงั เกียจอาหาร ไม่รงั เกียจธาตุทเี่ ติมเข้าไปในร่างกาย
รับกันได้ธาตุกบั ธาตุ เหมือนกับเติมน�ำ้ มันให้รถ รถก็เป็นวัตถุ น�ำ้ มันก็เป็นวัตถุเหมือนกัน วัตถุกบั วัตถุ
ก็เข้ากันได้ ไม่รงั เกียจกัน ให้พจิ ารณาเป็นการเติมธาตุ พอพิจารณาอย่างนีก้ จ็ ะรับประทานอาหารได้
เพราะผูท้ ขี่ ยะแขยงไม่ใช่รา่ งกาย เป็นใจ แต่ใจไม่ได้รบั ประทานอาหารเลยแม้แต่นดิ เดียว เป็นเหมือนแม่
ทีป่ อ้ นอาหารให้ลกู รับประทาน แม่ไม่ได้รบั ประทานอาหาร แต่แม่กลับขยะแขยง ไม่อยากรับประทาน
อาหาร เมือ่ แม่ ไม่ ได้รบั ประทานอาหาร จะไปขยะแขยงแทนลูกท�ำไม ลูกไม่ขยะแขยงเลย รับอาหาร
ได้ทกุ ชนิด อาหารทีแ่ ม่ ไม่ชอบก็รบั ประทานได้ ทีช่ อบก็รบั ประทานได้ ใจเป็นเหมือนแม่ ใจจะชอบ
หรือไม่ชอบ ร่างกายรับได้หมด เพราะเป็นธาตุเหมือนกัน พอพิจารณาว่าเป็นธาตุ ก็จะรับประทาน
อาหารได้ปกติ
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ทุกข์กายแต่สบายทางใจ

พระปฏิบัติท่านอยู่ง่าย ไปไหนท่านจะมีเครื่องนอนเครื่องกินครบ
บริบรู ณ์ มีบาตรใบหนึง่ ก็เป็นเครือ่ งกินแล้ว มีกลดมีมงุ้ ก็เป็นบ้านของพระ
ได้แล้ว ไปอยูท่ ี่ ไหนก็กางกลดกางมุง้ อยูต่ รงไหนก็อยู่ได้ ผ้าห่มก็ ใช้ผา้ ไตร
ไปแบบนก ไปตัวเบาๆ ไปแบบสบาย ไม่ ไปแบบพะรุงพะรัง เดินธุดงค์ ไป
ไม่ ได้กกี่ า้ วก็หมดแรง
สมัยก่อนท่านเดินธุดงค์จากอีสานไปเชียงใหม่ ไปตามหาหลวงปูม่ นั่
จากอุบลฯ จากอุดรฯ ท่านก็เดินธุดงค์ ไปกัน ค�่ำที่ ไหนก็นอนที่นั่น เช้า
บิณฑบาตเสร็จก็เดินต่อ เดินจงกรมภาวนาไป ไม่คยุ กัน ไม่เดินเหมือนพวก
ฆราวาสเดินกัน พระจะเดินเป็นแถว เดินตามกันไป ต่างคนต่างเจริญสติ ไป
ควบคุมความคิดไป ถ้าเข้าสูก่ ารปฏิบตั แิ ล้วจะมีความสุข ถึงแม้วา่ จะเหนือ่ ย
จะยาก ใจไม่ ได้ทุกข์ ไปกับความเหนื่อยยากของร่างกาย ใจอยู่กับธรรม
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มีความสงบ มีความสุข สุขกว่าฆราวาสทีม่ คี วามสุขทางร่างกาย แต่ใจเครียด
กับเรือ่ งราวต่างๆ กินไม่ ได้นอนไม่หลับ วิตกกังวลวุน่ วายไปหมด
นีค่ อื ความแตกต่างกัน ฆราวาสจะทุกข์ทางใจ สบายทางกาย พระจะ
ทุกข์ทางกาย แต่สบายทางใจ ความทุกข์ทางกายจะบังคับให้สร้างทีพ่ งึ่ ทางใจ
คือความสงบ สร้างความปล่อยวาง หยุดความอยาก ใจจึงจะมีความสุขได้
ความสุขทางร่างกายจะท�ำให้เกิดตัณหาความอยาก และอุปาทานความยึดติด
เพิม่ มากขึน้ ยึดติดกับความสุขของร่างกาย อยากจะให้รา่ งกายไม่เจ็บไข้ ได้ปว่ ย
เวลาเจ็บไข้ ได้ปว่ ยขึน้ มาก็ โกลาหลกันไปหมด วุน่ วายกันไปหมด เพราะไปยึด
ไปติดกับร่างกายทีต่ อ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย นักบวชจะไม่ยดึ ติดกับร่างกาย
เพราะรูว้ า่ ร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก่อนทีร่ า่ งกายจะแก่ เจ็บ ตาย
ก็เอามาใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เอามาใช้ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม
นัง่ สมาธิ
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อย่ายืนอยู่กับที่

การปฏิบตั ธิ รรมไม่ ได้อยูท่ อี่ นื่ อยูท่ ตี่ วั เรา อยูท่ กี่ ารขังตัวเราให้อยู่ในที่
สงบ แล้วก็ตอ่ สูก้ บั ความอยากในใจให้ยตุ ลิ งให้ ได้ พอยุตแิ ล้วจะไม่คดิ อยาก
ออกจากห้อง อยู่ในห้องแสนจะสบาย ถ้าทุกข์ทรมานก็แสดงว่าความอยาก
ยังไม่ยตุ ิ ยังท�ำงานอยู่ ก็จะท�ำให้ทกุ ข์ทรมานใจ
เคยได้ยนิ ประวัตขิ องพระภิกษุรปู หนึง่ สมัยทีท่ า่ นปฏิบตั ิ ท่านไปปฏิบตั ิ
ทีก่ าญจนบุรี วันหนึง่ ท่านไปนัง่ ภาวนาในป่า แล้วให้หมูเ่ พือ่ นเอาเชือกมามัด
ตัวท่าน ทิง้ ให้ทา่ นอยู่ในป่า ๓ วัน ท่านจะต่อสูก้ บั ความอยาก เพราะถ้า
ไม่ผกู ไว้ เดีย๋ วจะต้องลุกขึน้ มา แล้วท่านก็อยู่ได้
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นีค่ อื อุบายต่อสูก้ เิ ลสของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน แต่เด็ดๆ ทัง้ นัน้ ถึงจะได้ผล
พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์เป็นแบบฉบับ
ทีด่ ี ถ้าอยากจะได้ผลอย่างทีท่ า่ นได้ ก็ตอ้ ง
เอาท่านมาเป็นแบบฉบับ ท่านปฏิบัติ
อย่างไร เราก็ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างนัน้

99

ใจไม่หิวในความอยาก

ครูบาอาจารย์ทบี่ รรลุมรรคผลนิพพาน ท่านอยู่ ในป่า ไม่มเี ป๊ปซีด่ มื่
ไม่มขี นมนมเนยรับประทาน อยูก่ บั ชาวป่าชาวเขา บิณฑบาตวันหนึง่ จะได้
อะไรมา ได้ขา้ วเหนียวหน่อย ได้ผกั ได้นำ�้ พริกมาจิม้ แต่ ใจท่านมีสติ มีสมาธิ
มีปญั ญา จึงไม่หวิ กับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ใจไม่ผลิตความอยาก
จึงไม่มคี วามทุกข์
ท�ำไมท่านอยู่ในป่าในเขาได้ ท�ำไมพวกเราอยูก่ นั ไม่ได้ ก็เพราะว่าใจของ
พวกเรายังผลิตกามตัณหาอยูน่ นั้ เอง ยังอยากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
พออยากแล้วก็เหมือนคนติดยาเสพติด ต้องหามาให้ ได้ อยู่ ไกลแสนไกล
ก็ตอ้ งไป นีค่ อื อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีต่ อ้ งพิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ
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ธรรมโอสถ

เคยอ่านประวัตหิ ลวงปูม่ นั่ กันไม่ ใช่หรือ คราวทีท่ า่ นมีอาการเจ็บท้อง
ท่านก็พยายามหายามารับประทาน รับประทานเท่าไรก็ ไม่หาย กลับจะ
เจ็บมากขึน้ ไป ท่านก็เลยปลง กินยามามากแล้ว มันก็ ไม่หาย ทีนเี้ อาแบบ
ไม่กนิ ยาดูบา้ งจะเป็นอย่างไร ใช้ธรรมโอสถนัง่ ภาวนาพิจารณาทุกขเวทนา
แยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกาย ให้ตา่ งฝ่ายต่างเป็นความจริงของเขา
ร่างกายก็เป็นความจริง เวทนาก็เป็นความจริง ใจผู้รู้ก็เป็นความจริง
ให้ต่างฝ่ายต่างท�ำหน้าที่ของตน ร่างกายเป็นธาตุก็ปล่อยให้เป็นธาตุไป
ธาตุไม่รเู้ รือ่ งอะไร เหมือนกับศาลาหลังนี้ เขาเป็นธาตุ เขาไม่รเู้ รือ่ งอะไร
แดดจะส่องร้อนขนาดไหนเขาก็ ไม่รู้ ใจคือผู้ที่อยู่ ในร่างกายไม่ต้องไปร้อน
แทนร่างกาย ร้อนก็รวู้ า่ ร้อน ความร้อนเป็นเหมือนเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ในร่างกาย
เวลาเจ็บไข้ ได้ปว่ ยก็ปล่อยให้เจ็บไป เวทนามีหน้าทีแ่ สดงความเจ็บก็ปล่อยให้
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แสดงไป ร่างกายมีหน้าทีน่ งั่ อยูต่ รงนัน้ ก็นงั่ ไป ใจมีหน้าทีร่ บั รูก้ ร็ ู้ ไป พอต่างฝ่าย
ต่างท�ำหน้าทีข่ องตนแล้วก็จะอยู่ในสภาพปกติ พอจิตสงบปับ๊ ความทุกข์ทรมานใจ
ก็จะหายไป ความเจ็บปวดของร่างกายก็ ไม่รนุ แรง หรืออาจจะหายไปเลย ถ้าอาการ
ปวดท้องเป็นผลจากความไม่ปกติของใจ ความไม่ปกติของใจสามารถท�ำให้รา่ งกาย
เจ็บไข้ ได้ปว่ ยได้ พอท่านได้พจิ ารณาแยกแยะจนจิตรวมลงสูค่ วามสงบ จิตก็ ไม่รบั รู้
เรือ่ งของร่างกายของเวทนา พอถอนออกมาอาการเจ็บท้องก็หายไปหมด เป็นไปได้
ถ้าเป็นโรคที่ ไม่ ได้เกิดจากเชือ้ โรค หรือเกิดจากเชือ้ โรคก็ ได้ ถ้านัง่ ท�ำสมาธิจะท�ำ
ให้ร่างกายสร้างภูมิต่อต้านเชื้อโรค เพราะเวลานัง่ ไปนานๆ ร่างกายจะร้อนจน
เหงือ่ แตก ยิง่ ร่างกายมีอณ
ุ หภูมริ อ้ นขึน้ เท่าไหร่ จะมีภมู ติ อ่ สูก้ บั เชือ้ โรคมากขึน้
อย่างเวลาเป็นไข้ ให้นั่งสมาธิจนเหงื่อแตกพลั่ก หรือนอนคลุมหัวให้เหงื่อแตก
พลัก่ เลย แล้วไข้จะลดหรือหายไปเลย
นีค่ อื การรักษาโรคของพระปฏิบตั ิ ได้ทงั้ ธรรมและได้ทงั้ การรักษาร่างกาย
ไปในเวลาเดียวกัน ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว พระปฏิบตั พิ ระป่าส่วนใหญ่
จะไม่กงั วลกับเรือ่ งหยูกยาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะรับประทานยาสมุนไพร จะไม่คอ่ ย
ไปหาหมอไปโรงพยาบาล นอกจากเป็นโรคทีร่ กั ษาได้ผลจริงๆ ถ้าเป็นไข้ปา่ ก็ ใช้
ธรรมโอสถ
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แก้จิตโลดโผน

ถ้าจิตเป็นชนิดโลดโผนเหมือนของคุณแม่ชีแก้ว เวลาจิตสงบแล้ว
ไม่อยูก่ บั ที่ จะถอนออกมาแล้วไปรับรูเ้ รือ่ งต่างๆ ตอนทีท่ า่ นปฏิบตั ิใหม่ๆ
ท่านก็คดิ ว่าเป็นสมาธิ เป็นวิธที ปี่ ฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง แต่หลังจากหลวงตาสอนว่า
ไม่ ใช่ ต้องหยุด ไม่ ให้ออกไปรับรู้ แต่มนั ก็ยากเพราะเป็นนิสยั พอนิง่ แล้ว
ก็ออกไปทันที พอออกจากสมาธิแล้วก็ ไม่มีก�ำลังที่จะไปเจริญปัญญาต่อ
เจริญก็เจริญไม่ ได้เพราะมันไม่นงิ่
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ท่านถึงสอนว่า อย่าออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ถึงกับต้องขู่ว่าต้อง
เลิกกันเลยถ้าไม่เชือ่ ฟัง ไม่สอนอีกต่อไป คุณแม่ชแี ก้วจึงยับยัง้ จิตไม่ให้ออกไป
รับรู้ ให้นิ่งสงบเป็นอุเบกขา พอออกมา ท่านก็สอนให้พิจารณาร่างกาย
พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย พิจารณาอสุภะ พิจารณาปฏิกลู พิจารณาดิน น�ำ้
ลม ไฟ จนในทีส่ ดุ ก็ปล่อยวางร่างกายได้

ถ้าไม่พจิ ารณา ต่อให้มสี มาธิระดับไหนก็ตาม ขัน้ นิ โรธสมาบัตกิ ท็ ำ� อะไรกิเลสไม่ ได้ รูปฌาน
อรูปฌาน ก็ทำ� ลายกิเลสไม่ได้ ระงับกิเลสไว้ ได้ชวั่ คราว พอออกมามันก็ทำ� งานต่อ พอออกจากสมาธิแล้ว
ต้องพิจารณาต่อเลย ถ้าเป็นนักปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ไม่ ใช่พอออกจากสมาธิแล้วก็เอาจิตไปท�ำงานอืน่
ไปท�ำขนม ไปท�ำกับข้าว ไปท�ำเรือ่ งไร้สาระทัง้ หลาย ถ้าเป็นพระก็เอาไปท�ำเรือ่ งบาตรบ้าง เรือ่ งจีวรบ้าง
เรือ่ งกลดบ้าง ถ้าเอาไปท�ำอย่างนีแ้ ล้วจะเสียเวลาไปเปล่าๆ พอเสร็จจากงานก็กลับเข้ามาท�ำสมาธิใหม่
ก็จะอยูแ่ ต่ขนั้ สมาธิเท่านัน้ จะไม่กา้ วเข้าสูข่ นั้ ปัญญา
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การปฏิบัติต้องรู้ก�ำลังของตน

การทีจ่ ะให้จติ รวมลงสูฐ่ าน จะลงได้กต็ อ้ งเจริญสมถภาวนา ถ้าไม่ชอบ
นัง่ หลับตาบริกรรมพุทโธๆ ก็ตอ้ งไปอยูท่ กี่ ลัวๆ แล้วไปพบอะไรแรงๆ ถ้ามี
สติดี จิตก็จะรวมลงเลย เหมือนหลวงปูช่ อบ ตอนทีเ่ ดินไปจ๊ะเอ๋กบั เสือโคร่ง
ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา พอเห็นเสือโคร่งปั๊บ แทนที่จะตื่นตระหนกกลัว
จิตกลับวุบ๊ ลงไปสูค่ วามสงบเลย ปล่อยวางร่างกาย หายไปหมดเลย ทัง้ ร่างกาย
ทัง้ เสือก็หายไป เหลือแต่จติ ล้วนๆ ยืนอยูต่ รงนัน้ ตัง้ นานโดยไม่รสู้ กึ ว่านาน
พอถอนออกมาก็เห็นเทียนทีจ่ ดุ ไว้ ในโคมไฟได้ ไหม้หมดไปแล้ว
ถ้าไม่ชอบนัง่ หลับตาพุทโธๆ ก็ตอ้ งไปอยูท่ เี่ ปลีย่ วๆ กลัวๆ เวลาไปพบ
อะไรแรงๆ เข้า จะเป็นกระตุน้ ให้จติ รวมลง ถ้าไม่รวมลงก็เป็นบ้าไปเลย
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มีรายหนึ่งที่ ในวงกรรมฐานเล่ากันว่า อยากจะเป็นเหมือน
หลวงปูช่ อบ อยากจะไปเจอเสือ พอไปเจอเสือจริงๆ แล้วภาวนาไม่ ได้
จิตใจสัน่ ไปหมด พอได้ยนิ เสือใกล้เข้ามา ก็วงิ่ เข้าหมูบ่ า้ นเลย พอเจอ
คนในหมูบ่ า้ นก็พดู ไม่เป็นภาษาเลย ถ้าอย่างนีก้ อ็ ย่าเพิง่ ไป เพราะสติ
ยังไม่แก่กล้าพอ การปฏิบตั จิ งึ ต้องรูก้ ำ� ลังของตน ไม่ ใช่เห็นคนอืน่
ท�ำได้กจ็ ะท�ำบ้าง ต้องค่อยๆ ไปทีละขัน้ ถ้ากลัวก็ ให้อยู่ ในกุฏกิ อ่ น
พอหายกลัวแล้วก็ ให้ออกมาอยูข่ า้ งนอกกุฏิ ออกมานัง่ ทีศ่ าลา หรือ
เข้าไปอยู่ในป่าลึกๆ ต้องขยับไปทีละขัน้
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ต้องตั้งสัจจะ

มีคติเตือนใจว่า ก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีเสียก่อน เพราะก่อนจะพูด
เราเป็นนายของค�ำพูด พอพูดแล้ว ค�ำพูดจะเป็นนายของเรา เช่นเดียวกับ
ความคิดตัง้ ใจก็แบบเดียวกัน ก่อนทีจ่ ะตัง้ ใจท�ำอะไรก็คดิ ให้ดกี อ่ นว่าจะท�ำได้
หรือไม่ ถ้าท�ำไม่ ได้กอ็ ย่าไปตัง้
เช่น หลวงตา ท่านตัง้ ใจจะนัง่ ตัง้ แต่หวั ค�ำ่ จนถึงสว่าง นีก่ เ็ ป็นการตัง้
อธิษฐานแล้ว ถ้าไม่มสี จั จะ พอเจ็บปวดทนไม่ไหวก็จะเลิกนัง่ ถ้ามีสจั จะ จะปวด
หรือจะตายก็จะไม่ลกุ จนกว่าจะถึงเวลาที่ ได้กำ� หนดไว้ อย่างนีถ้ งึ จะมีสจั จะ
อย่างเวลาเริ่มปฏิบัติกันใหม่ๆ ก็ตั้งนาฬิกากันไว้ ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง
ถ้านาฬิกายังไม่ดัง ก็จะไม่ลุก ถ้าลุกก่อนที่มันดัง ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะ
มีความตัง้ ใจแต่ไม่มสี จั จะ ก็เลยล้มเหลว ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางที่ได้ตงั้ ไว้
108

ส�ำคัญมากนะ เวลาจะท�ำอะไร ถ้าไม่ปดิ
ประตูตแี มวตีหมา มันก็จะหาช่องออกไปเรือ่ ยๆ
ต้องปิดช่องออก ก็ตอ้ งตัง้ สัจอธิษฐาน จะตัง้ สูง
ตัง้ ต�ำ่ อย่างไรก็ตอ้ งดูกำ� ลังของเรา อย่าไปตัง้ ที่
สูงกว่าทีจ่ ะท�ำได้ จะท้อแท้ ตัง้ ทีไรก็ทำ� ไม่ได้ทกุ ที
ไม่รู้จะตั้งไปท�ำไม ก็จะไม่มีความตั้งใจต่อไป
ถ้าตัง้ ใจแล้วท�ำได้ ก็จะเกิดก�ำลังใจ ขัน้ ต่อไปก็
ตัง้ ให้มากขึน้ ตอนต้นก็ตงั้ ชัว่ โมงหนึง่ ต่อไปก็
๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง ตัง้ ให้มากขึน้ ไปตามล�ำดับ
ตามก�ำลังความสามารถ อย่าปฏิบัติอยู่กับที่
ปฏิบัติมากี่ปีก็เหมือนเดิม เคยท�ำเท่าไรก็ท�ำ
เท่านั้น อย่างนี้จะไม่ก้าวหน้า ต้องพัฒนา
ต้องเพิม่ การปฏิบตั ิให้มากขึน้
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เวทนาขั้นสูงสุด

เวลาครูบาอาจารย์ท่านนั่งตลอดรุ่ง ท่านนั่งขัดสมาธิ ไม่เปลี่ยน
อิริยาบถเลย ท่านต้องการพบกับเวทนาขั้นสูงสุด ถ้าผ่านขั้นนั้นไปแล้ว
เวลาจะตายจะไม่เดือดร้อน เพราะจะเจ็บขนาดไหน ใจก็จะเป็นอุเบกขา
ปล่อยวางได้ ไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บ ต้องมีธรรมะแก่กล้าแล้ว มีสติ
สมาธิ ปัญญา ถึงจะพร้อมเข้าห้องสอบต่อสูก้ บั ทุกขเวทนา
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ผลที่เกิดจากการพิ จารณา

มีพระรูปหนึง่ ท่านถนัดในการพิจารณาโครงกระดูก มองไปทางไหน
ก็เห็นแต่ โครงกระดูก ไม่เห็นคน มองไปที ไรจะลงไปใต้ผิวหนัง ลงไปที่
โครงกระดูกเลย พอมีคนวิง่ ตามหาคนผ่านมา ถามว่าเห็นคนๆ นัน้ ผ่านมา
ทางนี้ ไหม ท่านบอกไม่เห็น เห็นแต่ โครงกระดูกวิ่งไปเมื่อกี้นี้ นี่คือการ
พิจารณาเพือ่ ก�ำจัดกามฉันทะหรือกามราคะ ความยินดีในกาม ความก�ำหนัด
ยินดี ในรูปร่างหน้าตา อยากได้มาเป็นคูค่ รอง ถ้าพิจารณาอย่างนีแ้ ล้วใจจะ
เย็นสบาย ในทีส่ ดุ ก็จะปล่อยวางได้ ก็หมดไปเปราะหนึง่ เรือ่ งของร่างกาย
ก็หมดปัญหาไป จะไม่หลงยึดติดกับร่างกายของตนหรือของผูอ้ นื่ รูว้ า่ เป็น
อนิจจัง ทุกขัง รูว้ า่ เป็นอสุภะ เป็นแค่ธาตุ ๔ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ไม่มตี วั ไม่มตี น
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ต้องใช้เวลามากในการพิจารณา ต้องใช้ความสงบมาก
ต้องไม่มเี รือ่ งอืน่ ๆ มารบกวน ถ้าพิจารณาเป็น จะเดินจงกรม
ได้ทงั้ วันเลย บางท่านเดินจนฝ่าเท้าแตก หลวงตาท่านก็
เดินจงกรมจนฝ่าเท้าเกือบแตก เวลาลูบเท้าแล้วรูส้ กึ เสียว
บางท่านเดินพิจารณาจนไม่ ได้หลับไม่ ได้นอนจนตาเสีย
ไปเลย เช่น พระจักขุบาล เพราะเวลาพิจารณาธรรมะแล้ว
จิตจะหมุนติว้ เลย เหมือนกับรถยนต์ทวี่ งิ่ ลงเขา จะหยุดก็
ตอนทีเ่ ข้าใจแล้ว ปล่อยวางได้แล้ว ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป
เหมือนการพิจารณาปฏิกลู ในอาหารก็เหมือนกัน เมือ่ หมด
ปัญหาแล้วก็ ไม่ตอ้ งพิจารณาอีก ไม่ตอ้ งคลุกอาหาร กินอย่างไร
ก็ ได้ การพิจารณาอสุภะก็เหมือนกัน เมือ่ ปล่อยวางได้แล้ว
ไม่มคี วามก�ำหนัดยินดีแล้ว ก็ ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไปต่อให้
สวยงามขนาดไหนก็ตาม นีเ่ ป็นผลทีเ่ กิดจากการพิจารณา
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ฟังเทศน์ฟง
ั ธรรมตลอดเวลา

มีคนถามหลวงปูม่ นั่ ว่า เวลาทีท่ า่ นอยู่ในป่าในเขาตามล�ำพัง ท่านไป
ฟังเทศน์ฟังธรรมกับใคร เวลามีปัญหาท่านไปหาใครช่วยแก้ปัญหาให้
ท่านบอกว่า ท่านฟังเทศน์ฟงั ธรรมตลอดเวลา เพราะใจท่านหมุนไปทางธรรมะ
นัน้ เอง พิจารณาธรรมะอยูต่ ลอดเวลา เป็นปัญญาตลอดเวลา เป็นมรรค
ตลอดเวลา ไม่ ได้เป็นสมุทยั เหมือนพวกเรา ทีค่ ดิ แต่เรือ่ งหาความสุขทางตา
หู จมูก ลิน้ กาย คิดอยากจะเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ อยากไม่เป็นอย่างนัน้
เป็นอย่างนี้ จะคิดแต่อย่างนี้ คิดแต่เรื่องสมุทัย ใจจึงมีแต่ความรุ่มร้อน
มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลา ถ้าใจเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปอยู่ ใกล้ๆ
ครูบาอาจารย์ ต้องเปิดธรรมะฟัง อ่านหนังสือธรรมะอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่ดหู นัง
ฟังเพลงดูละคร ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่เรือ่ งของสมุทยั ทัง้ นัน้ เรือ่ งของ
ความทุกข์ทงั้ นัน้
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จิตติดแนบกับธรรม

ไม่เป็นเรื่องแปลกส�ำหรับผู้ปฏิบัติที่จะอดอาหารครั้งละหลายๆ วัน
ถ้าไม่เคยอด จะคิดว่าอยู่ได้อย่างไร ถ้าอดไปหลายวันก็อาจจะมีของบางอย่าง
ดืม่ บ้าง เช่น น�ำ้ ปานะ น�ำ้ ตาล เพือ่ ให้มกี ำ� ลังบ้าง
ครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ในป่า ไปธุดงค์ปลีกวิเวกไปอยูอ่ งค์เดียว เวลาท่าน
อดอาหารหลายวัน ชาวบ้านคิดว่าท่านตาย ไม่ได้ ไปบิณฑบาต ต้องมาทีพ่ กั ดู
ว่าเป็นอย่างไร ท่านก็ ไม่มอี ะไรติดตัวไป ท่านก็ดมื่ แต่นำ�้ อย่างเดียว ตอนนัน้
จิตของท่านไม่ ได้สนใจกับเรื่องอาหาร จิตของท่านอยู่กับธรรมตลอดเวลา
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ถ้าไม่พจิ ารณา ก็เข้าสูค่ วามสงบ จิตก็จะเจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนือ่ ง
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ความรู้เก็บไว้ก่อน ท�ำใจให้สงบก่อน

ในทางปฏิบตั ิ เราจะศึกษาเพือ่ เอาไปใช้ ในการปฏิบตั ิ ไม่ ใช่ศกึ ษาแล้ว
ก็ ไปสอบ สอบผ่านแล้วก็แล้วกันไป ได้เปรียญ ๙ แต่ ไม่เคยไปปฏิบตั เิ ลย
อย่างทีห่ ลวงปูม่ นั่ บอกหลวงตา ตอนที่ ไปกราบขออนุญาตอยูศ่ กึ ษา
กับท่าน ท่านก็อนุญาตให้อยู่ แล้วท่านก็พดู ธรรมะให้ฟงั ว่า ท่านเป็นถึงมหาฯ
มีความรูม้ ากทางด้านปริยตั ิ แต่ยงั ไม่เป็นประโยชน์ เพราะใจของท่านไม่สามารถ
เอามาใช้ ได้ ใจยังขาดความสงบ ต้องเอาความรูท้ ี่ได้เรียนมาตัง้ ไว้บนหิง้ ก่อน
ท�ำใจให้สงบก่อน เวลาภาวนาท�ำใจให้สงบ อย่าไปคิดถึงความรูต้ า่ งๆ ที่ ได้
เรียนมา เพราะจะเป็นสัญญาอารมณ์ เป็นอดีต เช่น เรียนรูม้ าว่าสมาธิเป็น
อย่างไร อุปจาระเป็นอย่างไร ขณิกะเป็นอย่างไร อัปปนาเป็นอย่างไร เวลา
ท�ำจิตให้สงบอย่าไปสนใจ ให้สนใจอยูก่ บั เหตุทจี่ ะท�ำให้จติ สงบ คือให้มีสติ
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อยูก่ บั อารมณ์ ใดอารมณ์หนึง่ เช่น อยูก่ บั พุทโธ อยูก่ บั อาการ ๓๒ อยูก่ บั
ลมหายใจเข้าออก ให้ ใช้อารมณ์ผกู ใจเอาไว้ ดึงใจเข้าสูค่ วามสงบ พอใจสงบแล้ว
ความรู้ที่เรียนมาจากปริยัติก็จะบอกเราเองว่าเป็นขณิกะฯ เป็นอัปปนาฯ
เป็นอุปจาระฯ แต่ถา้ ยังไม่เจอของจริงก็จะคาดคะเนไปต่างๆ นานา ว่าเป็น
อย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เวลานัง่ ผลยังไม่ปรากฏ ก็วาดภาพขึน้ มาว่าได้ผลแล้ว
ถ้าขั้นปัญญาก็คาดว่าเป็นโสดาฯ เป็นนั่นเป็นนี่แล้ว สิ่งที่จะวัดความจริง
ก็คอื ความสงบ ความดับทุกข์ภายในใจ เป็นตัววัดผลของการภาวนา ไม่ตอ้ ง
ไปสนใจว่าเป็นขัน้ ไหน ไม่สำ� คัญ
เหมือนกับกินข้าว จะอิม่ ขัน้ ที่ ๑ ขัน้ ที่ ๒ ขัน้ พุงกาง ก็จะรูเ้ อง แต่จะ
เรียนรู้ ไว้ก่อนก็ ได้ เพื่อจะได้รู้ว่าปฏิบัติ ไปถึงไหนแล้ว แต่ต้องเอาผลจาก
การปฏิบตั เิ ป็นตัววัด เพราะเป็นความจริง อย่าเอาความรูท้ างปริยตั มิ าบีบ
ให้เข้ากับผลของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ บางทีกิเลสอาจจะ
หลอกก็ ได้ กลายเป็นวิปสั สนูไป จะเป็นอะไรก็ ไม่สำ� คัญ ให้ดวู า่ ทุกข์หรือไม่ทกุ ข์
ใจกระเพือ่ มหรือไม่กระเพือ่ ม สงบหรือไม่สงบก็แล้วกัน อยูต่ รงนัน้ ส�ำคัญ
ตรงนัน้
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หลงสังขาร

ตอนทีห่ ลวงตาติดสมาธิ หลวงปูม่ นั่ ก็บอกว่าสมาธิเป็นเหมือนเศษเนือ้
ติดฟัน พอท่านออกไปพิจารณาทางปัญญา ท่านก็พจิ ารณาจนไม่หลับไม่นอน
หลวงปูม่ นั่ ก็บอกว่าหลงสังขาร จิตจะไปสุดโต่งเสมอ พออยูข่ นั้ สมาธิ มันก็จะ
ติดสมาธิ ไม่ยอมออกทางปัญญา พอออกพิจารณาทางปัญญา เกิดความรู้
ความฉลาด ก็จะติดการพิจารณาจนไม่ยอมหยุดพักเลย ก็เลยฟุง้ ซ่าน พิจารณา
จนเลยเถิดไป หลวงปู่มั่นก็บอกว่าหลงสังขาร ต้องกลับมาพักในสมาธิ
ต้องพักจิตบ้าง สลับกับการพิจารณา
เหมือนกับมีด ถ้าใช้ ไปเรือ่ ยๆ มันก็จะทือ่ ปัญญาถ้าพิจารณาไปเรือ่ ยๆ
มันก็จะทื่อเหมือนกัน จะตอบค�ำถามไม่ ได้ เหมือนตอนพิจารณาใหม่ๆ
ตอนออกจากสมาธิใหม่ๆ สงสัยอะไร จะมีคำ� ตอบมารับปับ๊ พอพิจารณาไป
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สักระยะหนึง่ มีคำ� ถามออกมา แต่คำ� ตอบไม่ออกมา
มันหมดก�ำลังแล้ว ต้องหยุดพิจารณา กลับเข้าไป
พักในสมาธิ เคยท�ำจิตให้สงบอย่างไรก็ทำ� ไป พอจิต
ได้พกั พอแล้ว อิม่ สบาย พอถอนออกมา พอค�ำถาม
เดิมโผล่ออกมาปับ๊ ค�ำตอบก็จะตามมาทันที ค�ำถาม
ที่ ไม่มีค�ำตอบเพราะจิตไม่มีสมาธิ ต้องพักจิต
ให้สงบก่อน อย่าพิจารณามากจนเกินไป จะหลง
สังขาร
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ความจริงที่ไม่ลืม

หลวงตาเคยเทศน์ ให้ฟงั ว่า สมัยทีฟ่ งั เทศน์ของหลวงปูม่ นั่ นี่ เหมือนท่าน
เปิดตูพ้ ระไตรปิฎกให้ดู ดูมรรคผลนิพพาน พอท่านเทศน์เสร็จเหมือนท่าน
ปิดตู้ พอปิดตูป้ บ๊ั มันหายไปหมดเลย ตอนฟังก็เข้าใจ พอออกจากทีน่ ี่ไปแล้ว
หายไปหมดเลย ไปคุยเรือ่ งอืน่ กันมากลบหมดเลย ไม่ได้เอาไปท�ำ พอไม่ได้ไปท�ำ
ก็เป็นสัญญา จะลืมง่าย ถ้าเอาไปท�ำเอาไปปฏิบตั จิ ะเป็นความจริง จะไม่ลมื
มีคนถามพระอรหันต์วา่ พระอรหันต์ลมื ได้ ไหม ท่านตอบว่า ลืมได้
สัญญา อนิจจา มีอะไรทีท่ า่ นไม่ลมื บ้าง ท่านตอบว่า มี คือพระอริยสัจ ๔
เป็นความจริง
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ความส�ำคัญของครูบาอาจารย์

การทีม่ คี รูบาอาจารย์หรือมีการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งจะท�ำให้ ไม่หลงทาง
ขณะทีป่ ฏิบตั กิ ย็ งั ต้องศึกษาด้วยเพือ่ จะได้รวู้ า่ ตอนนี้ ไปถึงไหนแล้ว ต้องท�ำ
อะไรต่อ ท�ำถูกหรือท�ำไม่ถกู อยูศ่ กึ ษากับครูบาอาจารย์แล้ว ก็ขอลาไปปลีกวิเวก
ไปบ�ำเพ็ญ แล้วก็กลับมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมต่อ มีปญั หาอะไรก็กลับมาถามเพือ่
จะได้ ไม่หลงทาง ไม่เสียเวลา ถ้ามีความเชือ่ มัน่ ในครูบาอาจารย์ทสี่ งั่ สอนเรา
ว่าท่านเป็นผูร้ จู้ ริงเห็นจริง เวลามีปญั หาก็รบี กลับมาถาม ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์
ก็ตอ้ งคล�ำทางไปเอง
อย่างหลวงตาช่วงทีห่ ลวงปูม่ นั่ มรณภาพไปแล้ว ท่านก็ตอ้ งคล�ำทาง
ไปเอง ตอนนัน้ เป็นช่วงสุดท้ายของการปฏิบตั ิ ท่านต้องเสียเวลาไป ๓ เดือน
ตอนที่ปรากฏเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาในจิตของท่านว่า ที่ ไหนมีจุดมีต่อม
124

ที่นั้นคือภพชาติ ท่านก็ ไม่ทราบค�ำตอบ ท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นยังอยู่
ตอนนั้น ถ้าไปกราบถวายท่านปั๊บ ท่านจะบอกค�ำตอบให้เลยว่าอยู่ตรงนี้
ก็จะตัดภพชาติ ได้ ในเวลานัน้ เลย แต่ทา่ นต้องแบกกลดไปธุดงค์อกี ๓ เดือน
แล้วก็กลับมาที่ปริศนาธรรมเกิด ก็ ได้ค�ำตอบว่าอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ ได้อยู่ที่เขา
ลูกนัน้ เขาลูกนี้ ทีเ่ ป็นจุดเป็นต่อมอยู่ในจิตนีเ่ อง
นี่คือความแตกต่างระหว่างการมีครูบาอาจารย์กับการไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มคี รูบาอาจารย์กย็ งั ไปได้อยู่ ถ้าได้เข้าสูก่ ระแสธรรมแล้ว ได้มี
ดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรมขัน้ แรกแล้ว จะไม่มที างหลง เหลือ ๗ ชาติ
เป็นอย่างมาก ถ้ามีครูบาอาจารย์ ก็จะบรรลุได้ ในชาตินเี้ ลย ๗ วัน หรือ
๗ ชัว่ โมง ก็บรรลุได้ อย่างพระปัญจวัคคียน์ ี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
เพียง ๒ - ๓ ครัง้ ภายในเวลา ๒ - ๓ วัน ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กนั หมด
ไม่ยากเลยถ้าจิตเข้าสู่กระแสแล้ว ถ้าลองจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้ว จะจับ
ประเด็นได้ จะรูว้ า่ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ผลของปฏิบตั เิ ป็นอย่างไร ถ้ายังไม่ ได้
เข้าสูจ่ ดุ นีก้ ย็ งั จะวนไปวนมา จะสงสัยจะท้อแท้อยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่กล้าทุม่ เทชีวติ
จิตใจอย่างเต็มที่
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อยู่ในรัศมีครูบาอาจารย์

การมีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยสอนมีคุณค่าอย่างยิ่ง
พระเณรจะแสวงหาครูบาอาจารย์กนั อยู่ ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วมีความสุข
ความสบาย แต่ตอ้ งปลีกวิเวกบ้าง ถ้าอยูท่ วี่ ดั ไปนานๆ ก็จะผูกพันกับภารกิจ
ทางวัด จนไม่มเี วลาปฏิบตั ิ
ถ้าอยูพ่ อสมควรแล้ว ถึงเวลาก็ตอ้ งออกไปหาทีส่ งบสงัดอยูต่ ามล�ำพัง
ไปภาวนา พอติดอะไรหรือไม่กา้ วหน้าก็คอ่ ยกลับมา ควรเข้าๆ ออกๆ ไปเรือ่ ยๆ
แต่มาอยู่ ไม่นาน มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังแล้วก็กลับไปปฏิบตั ติ อ่
สมัยหลวงปูม่ นั่ มีพระเณรมาลงปาฏิโมกข์กบั หลวงปูม่ นั่ พระเณรที่
ปฏิบตั อิ ยูร่ อบบริเวณทีห่ ลวงปูม่ นั่ พักอยู่ในรัศมี ๑๕ กิโลเมตร ทีส่ ามารถ
เดินมาได้ ก็จะเดินมาในวันปาฏิโมกข์ เพราะหลังจากฟังพระปาฏิโมกข์แล้ว
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หลวงปู ่ มั่ น จะเทศน์ ให้ ฟ ั ง พระเณรจะมา
ฟังธรรมกันทุก ๑๕ วัน ฟังแล้วก็กลับไปปฏิบตั ิ
ไปตามสถานที่ของตน แล้วก็กลับมาฟังใหม่
ส่ ว นพระเณรที่ อ ยู ่ ใ นวั ด กั บ ท่ า นก็ ได้ ฟ ั ง
บ่อยหน่อย ได้ฟังถี่หน่อย ท่านอาจจะอบรม
ทุกคืน หรือ ๒ ถึง ๓ คืน สักครัง้ หนึง่ ก็จะได้
มากหน่อย แต่มที จี่ ำ� กัด อยู่ ได้ ไม่กอี่ งค์ ถ้าอยู่
กันมากๆ ก็จะไม่วเิ วก ไม่สงบสงัด จึงต้องจ�ำกัด
จ�ำนวนของพระเณรไว้
สมัยที่ ไปอยูบ่ า้ นตาดใหม่ๆ นี่ ท่านรับ
พระเณรประมาณ ๑๗ รูปเท่านั้น ใครเป็น
ล�ำดับที่ ๑๘ ก็อยู่ไม่ได้ ต้องออกไป แต่ตอนหลัง
ท่านก็เพิม่ จ�ำนวนให้มากขึน้ เพราะมีผสู้ นใจมาก
ครูบาอาจารย์ที่ให้การอบรมสัง่ สอนได้กช็ ราภาพ

ลงไปมาก มีนอ้ ยลงไป ท่านก็เลยต้องรับภาระ
เพิม่ มากขึน้ คุณภาพก็ดอ้ ยลงไปด้วย พอมีพระ
เณรมากขึน้ ก็จะไม่สงบเหมือนเมือ่ ก่อน เพราะ
ถ้ามีพระเณรที่ ไม่มีธรรมมาก ก็จะดึงไปใน
ทางที่ ไม่ ใช่ธรรม ถ้ามีจ�ำนวนน้อยแต่มีธรรม
ก็จะไปในทางธรรมกัน เวลารับพระรับเณร
ท่ า นถึ ง ต้ อ งดู คุ ณ สมบั ติ ว ่ า ใฝ่ ธ รรมหรื อ ไม่
สนใจที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆ หรือไม่ จะดูว่า
มีสติหรือไม่ ถ้ามีสติแสดงว่าใฝ่ธรรมแล้ว
ถ้าไม่มีสตินี้แสดงว่าไม่ ใฝ่ธรรม ถึงแม้จะใฝ่
ก็ ไม่สามารถปฏิบตั ิ ได้ ถ้าท�ำอะไรผิดๆ ถูกๆ
สะเปะสะปะ แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับตัว ดูก็รู้
ท่านจึงเลือกพระเณรพอสมควร
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อย่างเวลาไปกราบครูบาอาจารย์ อยากจะอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่าน
บางทีทา่ นยังไม่รบั เราครัง้ แรกที่ ไปขอท่าน ท่านจะบอกไม่วา่ ง หรืออยู่ไม่ ได้
เราก็ตอ้ งท�ำใจ ถ้ายังมุง่ มัน่ เชือ่ มัน่ ว่าท่านสามารถให้สงิ่ ทีด่ ที งี่ ามแก่เราได้
วัดของท่านเป็นสถานที่ที่เราสามารถสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นได้ ก็ต้อง
กลับไปอีก กลับไปเรือ่ ยๆ จนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราอยู่ เพราะส่วนหนึง่
ก็เป็นการทดสอบจิตใจของเรา ทดสอบความตัง้ ใจว่ามีความตัง้ ใจจริงหรือไม่
เพราะวัดใดหรือองค์กรใด ถ้ามีคนที่ ไม่มีความตั้งใจเข้าไปร่วมสังฆกรรม
ด้วยแล้ว ก็จะไม่คอ่ ยดี จะมีความวุน่ วาย ถ้าเป็นคนทีม่ คี วามตัง้ ใจ ก็จะอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทุกอย่างก็งา่ ยสะดวกไปหมด หนักนิดเบาหน่อยก็ ไม่
ถือสากัน ถ้าเป็นคนที่ ไม่ตงั้ ใจไปอยู่ ถูกบังคับให้ ไป ก็จะเป็นคนสร้างปัญหา
ขึน้ มา อะไรนิดอะไรหน่อยก็จะบ่น จะไม่พอใจไปหมด เพราะไม่มคี วามตัง้ ใจ
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ทีอ่ ยากจะอยูจ่ ริงๆ เวลาไปขอครูบาอาจารย์อยูศ่ กึ ษาเล่าเรียนกับท่าน โดยเฉพาะพระเณร จิตใจต้อง
มีความหนักแน่น ต้องกล้าเผชิญกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ ให้อยู่ วันหลังก็กลับไปใหม่
ถ้าอยู่แล้วถูกท่านขับไล่ ไสส่ง ถ้าใจเด็ดก็อยู่ ไปเรื่อยๆ ท�ำเป็นหูทวนลม ดูซิว่าท่านจะว่าอย่างไร
ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าการอยูข่ องเราไม่ ได้ ไปสร้างความเสียหายให้กบั ใคร ยังประพฤติดี มุง่ มัน่ ในการ
รับฟังโอวาทของท่าน อาจจะพลัง้ เผลอท�ำอะไรผิดพลาดไปบ้าง ก็สำ� นึกผิดแล้วพยายามไม่ทำ� ผิดซ�ำ้ อีก
ก็ลองอยูต่ อ่ ไปจนกว่าจะถูกลากออกไปจากวัด ถ้าท่านพูดเฉยๆ ยังไม่ลากเราออกไปจากวัด ก็อยูต่ อ่ ไป
เพราะเท่าทีเ่ คยได้ยนิ มานัน้ รูส้ กึ จะอยู่ในพระไตรปิฎกที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ ถ้าเราไป
แสวงหาครูบาอาจารย์หรือพบครูบาอาจารย์ทเี่ รามีความเคารพ มีความเชือ่ ในตัวท่าน และอยากอยู่
กับท่าน ถึงแม้ทา่ นจะไล่เรายังไง ก็ ไม่ตอ้ งไปสนใจ ให้อยูก่ บั ท่านต่อไป เพราะบางทีการไล่ของท่าน
ก็เป็นอุบายอย่างหนึง่ ทดสอบดูจติ ใจของเราว่ามีความหนักแน่นหรือไม่ เพราะการสอนให้เราต่อสู้
กับกิเลสนัน้ บางครัง้ บางคราวต้องใช้วธิ ที หี่ นักกับเราพอสมควร ถ้าไม่มคี วามหนักแน่น ก็จะไม่ ได้
รับประโยชน์ พอโดนลูกระเบิดสักลูกก็เผ่นกันหมด เวลาท่านแสดงกิรยิ าอาการขึงขังตึงตัง เป็นการ
ทดสอบจิตใจ เป็นการช่วยขุดคุย้ กิเลสทีย่ งั มีอยู่ในจิตใจทีย่ งั ไม่ ได้ โผล่ออกมาหากไม่มเี หตุการณ์ทมี่ า
กระทบอย่างรุนแรง ลองสังเกตดูเวลาเหตุการณ์เป็นปกติ มีความสุขความสบายกัน กิเลสจะไม่ออก
มาเพ่นพ่าน แต่ถา้ อยู่ในเหตุการณ์ทวี่ กิ ฤติคบั ขัน กิเลสจึงจะออกมาแผลงฤทธิ์ จะเห็นธาตุแท้ ในยาม
ทีต่ กทุกข์ ได้ยาก เวลามีความสุขจะไม่คอ่ ยเห็นธาตุแท้กนั เพราะเวลามีความสุข กิเลสก็สขุ ไปด้วย
พอใจไปด้วย แต่เวลาล�ำบากยากเข็ญ ต่างคนต่างจะเอาตัวรอดกัน ตัวใครตัวมัน
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อาศัยการกระตุ้นของครูบาอาจารย์

เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ ท่านคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆ ให้ปัญญา
หมุนติว้ เลย ให้เร็วขึน้ ปัญญาจะเฉือ่ ยชามากตอนเริม่ ปฏิบตั ิ ต้องอาศัยการ
กระตุ้นของครูบาอาจารย์ ถ้าท่านเก่งทางปัญญา ท่านจะกระตุ้นลูกศิษย์
คอยข่มคอยขูค่ อยจีต้ ลอดเวลา ใหม่ๆ อยูก่ บั ท่านก็ ใจสัน่ ไปหมดเลย พอปัญญา
เริม่ เร็วขึน้ ก็จะสัน่ น้อยลงไป จนนิง่ เลยก็ ได้ คนทีป่ ระสาทอ่อนจะอยู่ ไม่ ได้
ทนไม่ ไหว รับไม่ ได้
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ครูบาอาจารย์ที่เข้มงวดด้านภาวนา

ครูบาอาจารย์ทเี่ น้นเรือ่ งการภาวนา ท่านจะหวงลูกศิษย์มาก ไม่ ให้
ลูกศิษย์ ไปท�ำงานอย่างอืน่ หลวงตาหวงพระมาก ไม่ ให้ ไปท�ำงานอย่างอืน่
ไม่ให้รบั กิจนิมนต์ ไม่ให้ทำ� งานก่อสร้างในวัด ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ ก็ชว่ ยกันรีบท�ำ
ให้เสร็จ ไม่ยดื เยือ้ ไม่ทำ� หามรุง่ หามค�ำ่ ท�ำถึงตอนเย็นก็ ให้หยุด เพือ่ จะได้ ไป
ภาวนาต่อ พอทางวัดมีฐานะดี ก็จะไม่ ใช้พระในวัดท�ำงาน เช่น ตอนทีส่ ร้าง
ก�ำแพงรอบวัด มีผมู้ จี ติ ศรัทธาสนับสนุน ไม่ตอ้ งใช้พระเณร จ้างชาวบ้านแทน
ท่านจะไปดูงานเอง ตอนเช้าฉันเสร็จ ท่านก็เดินไปดู ตอนบ่าย ท่านก็เดินไปดู
ตอนเย็นก่อนจะเลิกงาน ท่านก็เดินไปดู ไม่ ให้ทำ� เลยเถิด ท�ำเกินเวลา เพราะ
เสียงจะรบกวนการภาวนา
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งานศพงานของครูบาอาจารย์ต่างๆ พระเณร
ในวัดก็ ไม่ตอ้ งไป เช่น งานศพของพระอาจารย์สงิ ห์ทอง
ก็ ให้พระเถระ ๒ - ๓ รูป ไป พระเณรในวัดท่านไม่ ให้
ออกไปข้างนอก ให้ภาวนาอย่างเดียว ให้ปลีกวิเวก
เดินจงกรม นั่งสมาธิ องค์ที่อดอาหาร ท่านจะเชียร์
เต็มทีเ่ ลย ถ้ามีชอ็ กโกแลต ท่านก็จะส่งไปให้ นีค่ อื ครูบาอาจารย์ทเี่ ห็นคุณค่าของการภาวนา จะไม่ ให้ทำ� งานอืน่
ให้ภาวนาอย่างเดียว
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ไปเพื่ อธรรม

ที่วัดป่าบ้านตาด ของทุกอย่างที่ถวาย หลวงตาเป็นผู้รับแทนสงฆ์
เวลาพระต้องการใช้ก็เอามาใช้ ได้เลย โดยถือว่าของทุกอย่างที่ ได้มาเป็น
สมบัตขิ องวัด ทีพ่ ระทีอ่ ยู่ในวัดทุกรูปเอาไปใช้ ได้ ต้องการสบู่ ต้องการยาสีฟนั
ก็หยิบไปใช้ ได้เลย ไม่ตอ้ งขอใคร
ทางพระป่าไม่ ได้พิถีพิถันกับเรื่องพิธีกรรมเท่าไร แต่ปฏิบัติกันเลย
ของทุกอย่างทีห่ วั หน้าสงฆ์รบั มา จะไม่ถอื ว่าเป็นของๆ ตนเลย เป็นของ
ส่วนรวม ท่านเป็นผู้ ใหญ่ เป็นเหมือนพ่อแม่ เป็นหัวหน้าครอบครัว จะรูด้ วี า่ ควร
เอาไปท�ำอะไรอย่างไรมากน้อยเพียงไร ผูท้ ี่ไปอยูศ่ กึ ษากับท่านก็มฉี นั ทานุมตั ิ
มอบอ�ำนาจให้กบั ท่านโดยปริยาย เพราะไปตัดไปละ ไม่ได้ ไปเพือ่ สมบัตขิ า้ วของ
เงินทอง ไปเพือ่ ธรรม แต่ทตี่ อ้ งท�ำตามพิธเี พราะเป็นเรือ่ งของกฎระเบียบของ
องค์กร ต้องมีกฏกติกาเพือ่ ป้องกันไม่ ให้คนไม่ดมี าสร้างความเสียหาย
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เวลาหลวงตาสอนพระทุกครัง้ ท่านต้องบอกว่าอย่าก่อสร้าง ท่านรูว้ า่
พระชอบก่อสร้างกุฏิ สร้างศาลา สร้างเจดีย์ แต่ไม่ชอบสร้างมรรคผลนิพพาน
สร้างความสงบภายในใจ ใจจะสงบได้ กายต้องสงบก่อน สภาพแวดล้อม
ของกายต้องสงบสงัดวิเวก ไม่คลุกคลีกัน จะมารวมกันเฉพาะเวลาท�ำกิจ
เช่น ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฉันจังหัน บิณฑบาต ปัดกวาด ทีพ่ ระป่าจะมาพบกัน
แต่จะไม่สนทนากัน ต่างคนต่างท�ำหน้าทีข่ องตน
ในสมัยพระพุทธกาล มีชาวบ้านสงสัยว่าพระทะเลาะกันหรือ จึงไม่พดู
คุยกันเลย ความจริงท่านก�ำลังควบคุมกาย วาจา ใจ ของท่าน โดยเฉพาะใจ
ของท่านให้อยู่ในความสงบ ไม่ฟงุ้ ซ่าน ไม่ ให้คดิ ปรุงแต่ง ถ้าคุยกันก็แสดงว่า
ใจยังฟุ้งซ่าน วิถีชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติกับผู้ที่ ไม่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
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จะต่างกัน ผูท้ ี่ ไม่ปฏิบตั จิ ะชอบการสนทนา
สังสรรค์กัน ในวงการปฏิบัติจะรู้หน้าที่
ของตน รูว้ า่ ต้องควบคุมความคิดปรุงแต่ง
ส�ำรวมกาย วาจา ใจ เพือ่ ให้ ใจสงบ ท�ำทุกสิง่
ทุ ก อย่ า งเพื่ อ ความสงบ การปฏิ บั ติ จ ะ
ก้าวหน้าหรือไม่ก็อยู่ที่ความสงบ ถ้าจิต
ไม่สงบไม่ถึงฐาน ปัญญาจะไม่เป็นปัญญา
ไม่ ส ามารถถอนรากถอนโคนของกิ เ ลส
ตัณหาได้
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งานหลักของพระ

ครูบาอาจารย์ทา่ นไม่บงั คับพระเณรว่าจะต้องนัง่ สมาธิวนั ละกีช่ วั่ โมง
เดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมง ท่านเพียงแต่สอนเป็นกลางๆ ว่า ท�ำให้มาก
เดินจงกรมนั่งสมาธิ ให้มาก เจริญสติ ให้มาก ลดละเรื่องภายนอกให้มาก
อย่าไปยุง่ อย่าไปเกีย่ วกับภาระกิจการงานที่ ไม่ ได้พฒั นาจิตใจ กิจต่างๆ ที่
ไม่จำ� เป็น ท่านไม่ ให้ทำ� สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ท่านบอกว่าเป็นงานหยาบ
ไม่ ใช่งานของสมณะนักบวช นักบวชต้องสร้างใจ สร้างพระขึ้นมาในใจ
ด้วยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญปัญญา นี่เป็นงานของนักบวชของ
นักปฏิบัติ ของผู้มุ่งสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสู่มรรคผล
นิพพาน ต้องถืองานนีเ้ ป็นหลัก
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คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ คันถะ ก็คือการศึกษาพระธรรมค�ำสอน
วิปสั สนา ก็คอื การท�ำให้รแู้ จ้งเห็นจริงในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
นีเ่ ป็นงานหลักของพระ งานหลักของนักบวชนักปฏิบตั ิ งานอืน่ ๆ ปล่อยให้
คนอื่นท�ำไป ท�ำไปจนวันตายก็จะไม่จบ แล้วก็ ไม่ ได้ปลดเปลื้องความทุกข์
ไม่ ได้ปลดเปลือ้ งกิเลสตัณหาภายในใจให้เบาบางลงไป แต่กลับจะท�ำให้มเี พิม่
มากขึ้นไป พอท�ำงานนี้เสร็จก็อยากจะท�ำงานนั้นต่อ พอได้รางวัลนี้แล้ว
ก็อยากจะได้รางวัลอืน่ อีก เป็นเรือ่ งของกิเลส ความคิดแบบนี้ ในสมัยนีจ้ ะ
ไม่คอ่ ยมีกนั ส่วนใหญ่จะไปทางโลกกันหมด ไม่วา่ นักบวชหรือฆราวาส จะไป
ทางสร้างวัตถุกนั สร้างวัดให้สวยงาม สร้างเจดีย์ ๑๐๐ ยอด สร้างใหญ่ๆ
โตๆ กัน แล้วได้อะไร ได้แต่กเิ ลสภายในใจที่ ใหญ่มากขึน้ ไป พระพุทธเจ้า
ทรงสร้างอะไรบ้าง ไม่ดูบ้าง พระบรมศาสดา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ท่านสร้างวัดหรือเปล่า ไม่เคยสร้างเลย ท่านสร้างอะไร ท่านสร้างพระอรหันต์
เป็นหมืน่ เป็นแสน ท�ำไมไม่ทำ� ตาม เพราะจิตมีแต่อวิชชาปัจจยา สังขารา
เชือ่ ความคิดของตนก็เท่ากับเชือ่ ความคิดของกิเลสนัน่ เอง
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ปฏิบัติหนักเบื้องต้น บรรลุธรรมแล้วสบาย

เราพยายามดูแลรักษาร่างกายแทบเป็นแทบตาย แต่เดี๋ยวก็ต้อง
หมดไป ท�ำได้แค่ ให้อยู่ ได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเอง อย่างนี้พอจะท�ำได้
พอจะดูแลได้ ถ้าไม่กินเหล้าเมายา ไม่ส�ำมะเลเทเมา รับประทานอาหาร
พอประมาณ หลับนอนพักผ่อนพอประมาณ ออกก�ำลังกายอยู่สม�่ำเสมอ
ก็จะอยู่ ได้นาน ถ้าใช้แบบสมบุกสมบันก็จะอยู่ได้ ไม่นาน เหมือนกับรถยนต์
ถ้าใช้แบบทะนุถนอมก็มอี ายุยาวกว่าใช้แบบสมบุกสมบัน
ร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน อย่างหลวงตา ท่านนัง่ สมาธิ เดินจงกรม
อยูเ่ รือ่ ยๆ ก็ ไม่คอ่ ยได้ ใช้มากเท่าไหร่ มีแค่ชว่ งระยะเวลา ๙ ปี ทีท่ า่ นปฏิบตั ิ
อย่างหนักๆ ท่านอดอาหาร แต่หลังจากนัน้ ท่านก็ ไม่ ได้อดอีก ท่านก็ฉนั
ตามปกติ ประกอบกับจิตใจสะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่มอี ารมณ์ขนุ่ มัว ไม่มคี วามเครียด
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คอยกัดกร่อนจิตใจ จึงท�ำให้มีอายุยืน
ยาวนาน แต่ถา้ เอาไปเทีย่ วกินเหล้าเมายา
ดูหนังฟังเพลง อดหลับอดนอน เพราะ
ติดหนังติดละคร พอตื่นแล้วก็ต้องไป
ท�ำงานต่อ ร่างกายก็ ไม่มีเวลาพักผ่อน
เท่าทีค่ วร ใช้รา่ งกายหาเงินแล้วก็ตอ้ งใช้
มันไปเทีย่ วต่ออีก จึงไม่ ได้พกั ผ่อนอย่าง
พอเพียง ก็จะมีอายุสนั้
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พระอานนท์ นี้โชคดีทภี่ าระเป็นการอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า เพราะจะได้
ศึกษาตลอดเวลา เพราะหนึง่ ในเงือ่ นไขทีร่ บั ภาระนีก้ ค็ อื ไม่วา่ พระพุทธเจ้า
ไปทรงแสดงธรรมที่ ไหนก็ตาม ถ้าพระอานนท์ ไม่ ได้ตามเสด็จไปด้วย
พระพุทธเจ้าต้องกลับมาแสดงธรรมให้พระอานนท์ ได้ฟงั อีกครัง้ หนึง่ เพราะ
ท่านถือว่าการที่ ได้รบั ใช้พระพุทธเจ้านี้ ก็เพือ่ การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะนัน่ เอง
เพราะพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรัสอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้น ลูกศิษย์ลูกหา
พระเณรต่างๆ จึงแย่งกันอุปฏั ฐากครูบาอาจารย์เพือ่ จะได้อยู่ใกล้ชดิ กับท่าน
จะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด เวลาอยู่ ใกล้ท่าน ท่านจะดูกิริยาอาการ
ตลอดเวลา ถ้าเห็นออกไปนอกลูน่ อกทาง ออกไปทางกิเลสเมือ่ ไร ท่านจะดึง
กลับมาทันที จะมีคติธรรมสอนอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่วา่ จะท�ำอะไรจะเป็นคติธรรม
เป็นอุบายทีจ่ ะปลูกฝังให้เกิดสติปญั ญาขึน้ มา
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การได้รับใช้อุปถัมภ์อุปัฏฐากครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดนี้ จึงเป็นเรื่องที่
แย่งกันท�ำ อยากได้กนั มาก แต่ ไม่อยากแบบทางโลก คืออยากได้ลาภสักการะ
ทีค่ รูบาอาจารย์ ได้รบั จากญาติ โยม นีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ เงือ่ นไขของพระอานนท์จะไม่
ขอรับลาภสักการะต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าจะประทานให้แก่พระอานนท์ เพราะกลัว
จะถูกกล่าวหาว่ารับใช้พระพุทธเจ้าเพือ่ ลาภสักการะ พระอานนท์ขอธรรมะอย่างเดียว
ถ้าไม่ ได้ตามเสด็จไปด้วยเวลาไปแสดงธรรมที่ ไหน ก็ขอให้กลับมาแสดงให้กับ
พระอานนท์ดว้ ย ท่านแสดงความบริสทุ ธิ์ใจว่าท�ำเพือ่ ธรรมะอย่างเดียว เพราะเรือ่ ง
ลาภสักการะนี้ ท่านมีมามากแล้ว ท่านเป็นเจ้าชายเหมือนพระพุทธเจ้า ท่านเบือ่
สิง่ เหล่านีแ้ ล้ว เพราะเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์ ไม่ใช่สขุ เป็นกับดักทีจ่ ะดักใจของสัตว์ โลก
ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ ในภพน้อยภพใหญ่อย่างไม่รจู้ กั จบจักสิน้ ท่านจึงต้องดิน้
ออกจากกับดักนี้ เมือ่ ออกมาแล้วจะกลับไปหากับดักนัน้ อีกท�ำไม
ถ้าพระเณรไปห้อมล้อมเพราะลาภสักการะ ก็เป็นความหลงของพระเณร
แต่สำ� หรับผูท้ เี่ ข้าหาครูบาอาจารย์เพือ่ ธรรมะจริงๆ จะไม่เป็นอย่างนัน้ พระเณร
ที่อุปัฏฐากครูบาอาจารย์เพื่อลาภสักการะนี้ หลังจากที่ท่านจากไปแล้ว มักจะ
ลาสิกขากันไป เพราะไม่มธี รรมะอยู่ในใจทีจ่ ะดึงใจให้อยู่ในสมณเพศได้ พอไม่มลี าภ
สักการะแล้ว ก็ ไม่มกี ะจิตกะใจทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไป ก็เลยลาสิกขากันไป
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อย่าแซงหน้าแซงตาครูบาอาจารย์

เวลาหลวงตาเดินตรวจวัดนี่ ถ้าเห็นพระออกมาท�ำโน่นท�ำนี่ ท่านรูแ้ ล้ว
ว่ากิเลสออกมาแล้ว ท่านก็จะขนาบไล่ ให้เข้าทางจงกรม ให้ ไปนั่งสมาธิ
พระเณรเวลาเห็นหลวงตานี่ต้องรีบกระโจนหลบ ไปอยู่วัดไปนั่งคุยกัน
แสดงว่ากิเลสออกมาแล้ว มาทางปาก ถ้าธรรมะก็ตอ้ งปลีกวิเวก ไปอยูแ่ ถวทาง
เดินจงกรม หรือไปนัง่ สมาธิทมี่ มุ สงบ ธรรมะเป็นอย่างนัน้ คนทีผ่ า่ นมาแล้ว
จะรูว้ า่ คนนีก้ ำ� ลังปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิ กิรยิ า อาการ สถานทีๆ่ อยูน่ นั้ มันบอก
อยูแ่ ล้วว่าเป็นธรรมหรือเป็นกิเลส
ถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างหลวงตานีจ้ ะช่วยได้มาก แต่ตอ้ งเคารพท่าน
ต้องเชือ่ ฟังท่าน ต้องเกรงกลัวท่าน ท่านจะช่วยเราได้มาก แต่อย่ากลัวจน
ไม่มสี ติสตัง พอเห็นท่านก็สนั่ ไปทัง้ ตัว ให้เชือ่ ท่าน ท่านด่าเรา ท่านว่าเรานี้
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ท่านก�ำลังช่วยเรา เราไม่ชอบด่าตัวเราเอง เราไม่ชอบห้ามตัวเราเอง เราต้องให้ทา่ นช่วยห้ามช่วยด่าเรา
คนอืน่ ด่าเราไม่ ได้ มีคนเดียวทีด่ า่ เราได้กค็ อื ครูบาอาจารย์ ถ้าไม่มคี วามย�ำเกรงแล้ว ท่านจะไม่มี
ประโยชน์กบั เรา ท่านว่าเรา ท่านห้ามเรา เราก็ ไม่ฟงั ท่าน อยูก่ บั ท่านก็อยูแ่ บบทัพพีในหม้อแกง ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เหมือนกับนายฉันนะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สงฆ์ ไว้วา่ คนนี้ ไม่ตอ้ งสอน ปล่อยเขาไป
ตามเรือ่ ง คนนีม้ นั ดือ้ ขนาดเรายังไม่คอ่ ยฟังเลย คนอืน่ รับรองได้เขาไม่ฟงั แน่นอน เหมือนกับตัดหาง
ปล่อยวัด ปล่อยให้ ไปตามยถากรรม นายฉันนะพอได้ยนิ ก็รอ้ งไห้เลย ท�ำใจไม่ ได้ มีทฐิ มิ าก
จึงควรเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย มีสมั มาคารวะ เป็นคุณธรรมพืน้ ฐานของ
นักเรียนนักศึกษา ไม่อวดเก่ง เชือ่ ฟังครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะไม่เข้าใจก็ฟงั ไว้กอ่ น ท�ำตามไปก่อน
อย่าไปสวนกับค�ำสอนของท่าน ถ้าท่านไม่ดจี ริง ไม่รจู้ ริงเห็นจริง ท่านไม่มาเป็นครูบาอาจารย์เราหรอก
ถ้าเรารูจ้ ริงเห็นจริง เราก็ ไม่ตอ้ งมีครูบาอาจารย์ ถ้าเราเก่งจริงก็ตอ้ งอยูค่ นเดียวได้ อย่างพระพุทธเจ้า
ไม่มคี รูไม่มอี าจารย์ แต่กอ็ ย่าไปเก่งแบบนัน้ เพราะส่วนใหญ่เก่งแบบหลงกัน บวชไม่กวี่ นั ก็ ไปตัง้ ส�ำนัก
เป็นเจ้าอาวาสแล้ว แล้วก็ ไปท�ำอะไรแปลกๆ บวชแล้วไม่ศกึ ษากับครูบาอาจารย์ คิดว่าเก่งกว่าครูบาอาจารย์ ไม่สามารถรับค�ำสอนของท่านได้ จึงปลีกไปอยูต่ ามล�ำพัง ไม่นานก็กลายเป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าส�ำนักขึน้ มา มีชอื่ เสียงโด่งดัง จากนัน้ ก็ ไปท�ำวิบตั ิ อาจจะมีความรูค้ วามสามารถในระดับหนึง่
แต่ ไม่รอบคอบ ไม่ฉลาดพอ ไม่ทนั กิเลส พอมีคนกราบไหว้บชู ามากก็หลงตัวเองคิดว่าท�ำอะไรก็ ได้
อยูเ่ หนือธรรมวินยั ได้ เป็นผูว้ เิ ศษแล้ว จนปรากฏเป็นเรือ่ งเป็นข่าวดัง ส่วนพวกทีศ่ กึ ษาปฏิบตั กิ บั
ครูบาอาจารย์ ตามรอยครูบาอาจารย์ ไม่แซงหน้าครูบาอาจารย์นี้ ส่วนใหญ่จะไปดีตลอด
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หลวงปูม่ นั่ ท่านเคยเล่านิมติ
ที่ เ ห็ น ว่ า มี พ ระเณรเดิ น แซงหน้ า
แซงตาท่านไป ท่านพูดเพื่อเตือน
พระเณรว่า อย่าไปแซงหน้าแซงตา
ครูบาอาจารย์ ให้เดินตามล�ำดับ
พรรษา ครูบาอาจารย์สายนี้จะไม่
แซงหน้าแซงตากัน
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อย่าออกนอกลู่นอกทาง

สมัยพระพุทธกาลสมัยแรกๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนพระธรรม
ค�ำสอนนี้ ไม่มีพระวินัย ไม่มีศีล ๒๒๗ ข้อ ไม่เคยสั่งสอนพระ เพราะ
พระทุกรูปที่มาบวชเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้น บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อน
แล้วค่อยขออนุญาตบวชเป็นพระภิกษุ เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็เป็น
พระโสดาบันก่อน พอพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็ขอบวช
พระกัน พอทรงไปโปรดนักบวชในส�ำนักอืน่ จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็ขอ
บวชเป็นพระภิกษุกนั จึงไม่ตอ้ งมีพระวินยั เพราะท่านมีความสงบระงับ ไม่ได้
ท�ำอะไรทีเ่ สียหาย พอรุน่ พระอรหันต์หมดไป พอพวกปุถชุ นมาบวช ก็เริม่ มา
สร้างปัญหาต่างๆ ขึน้ มา เพราะพวกนีย้ งั มีกเิ ลสตัณหาอยู่ พอมาบวชแล้ว
ก็ ไปท�ำบัดสีบดั ซบต่างๆ มีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยต้อง
ก�ำหนดข้อห้ามต่างๆ ขึน้ มา ห้ามท�ำนัน่ ห้ามท�ำนี่ จาก ๑ ข้อ เป็น ๒ ข้อ ๓ ข้อ
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จนถึง ๒๒๗ ข้อ ถ้าทรงประทับอยูถ่ งึ วันนีค้ งมี
ถึง ๒,๒๗๐ ข้อ มีเรือ่ งให้มาแก้อยูเ่ รือ่ ยๆ
ทุกวันนี้ไม่มพี ระพุทธเจ้า พระสงฆ์จงึ ต้อง
ช่วยกัน ช่วงนี้ก็มีข่าวขึ้นมาอีกแล้ว มีพระไป
บวชภิกษุณี มีเรือ่ งให้แก้อยูต่ ลอดเวลา เพราะ
ใจของพระยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ท�ำไม
ไม่ดคู รูบาอาจารย์บา้ ง หลวงปูม่ นั่ ท่านเคยบวช
ภิกษุณหี รือเปล่า หลวงปูช่ าท่านเคยบวชภิกษุณี
หรือเปล่า เป็นลูกศิษย์หลวงปูช่ าไปบวชภิกษุณี
ท�ำไม ไปอวดเก่งกว่าครูบาอาจารย์ทำ� ไม จ�ำเป็น
ต้องบวชภิกษุณดี ว้ ยหรือ ถ้าไม่บวชภิกษุณแี ล้ว
จะตายหรืออย่างไร จะบรรลุมรรคผลนิพพาน
ไม่ ได้หรืออย่างไร คุณแม่ชแี ก้วไม่เห็นต้องบวช
เป็นภิกษุณเี ลย ท�ำไมไม่ใช้สติปญั ญา นีค่ อื ปัญหา
ที่ตามมา บวชแล้วไม่ท�ำกิจของตน ไม่ท�ำจิต
ให้สงบ พอปฏิบตั ิ ไปได้หน่อย จิตสงบนิดหนึง่
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ก็คิดว่าบรรลุแล้ว แล้วก็ออกไปสั่งสอนผู้อื่น
เป็นเจ้าส�ำนักแล้ว เป็นอาจารย์แล้ว สามารถ
ล้มล้างปฏิปทาอันดีงามของครูบาอาจารย์ที่
ท่านได้ปฏิบตั มิ าได้อย่างไม่รสู้ กึ ตัวเลย อ�ำนาจ
ของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นศิษย์ทมี่ คี รู
ก็ควรดูครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่าง อย่าออกนอก
ลูน่ อกทาง อย่าไปคิดว่าเก่งกว่าครูบาอาจารย์
จะได้ปลอดภัย จะได้อยู่ ในกรอบของความ
ถูกต้องดีงาม จะเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ
ขึน้ ไป
อย่าไปอยากบวชเป็นภิกษุณกี นั นะ แล้วมา
ด่าพระว่าไม่เมตตาไม่ยอมบวชภิกษุณี ให้ ชอบ
เกาไม่ถกู ทีก่ นั ทีค่ นั ไม่เกา ชอบเกาที่ ไม่คนั กัน
ทีค่ นั ก็คอื ใจของเรา ไม่เกากัน ไปเกาเรือ่ งนัน้
เกาเรือ่ งนีก้ นั

สภาวจิตที่แตกต่าง

เวลาหลวงตาสอนฆราวาสกับสอนพระ จะสอนต่างกัน ฆราวาสจะ
ไม่คอ่ ยสอนเรือ่ งอสุภะ เรือ่ งความตายก็ ไม่คอ่ ยสอนเท่าไร เพราะจิตของ
ฆราวาสยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ ให้ดูหนังผีหนังฆ่ากันแล้วใจจะสลดหดหู่
ท่านจะสอนเรือ่ งการท�ำบุญให้ทาน เรือ่ งรักษาศีล เรือ่ งศรัทธา ถ้าสอนพระ
จะสอนอสุภะและความตาย จึงไม่นยิ มทีจ่ ะสอนรวมกัน จะแยกสอนฆราวาส
กับพระ พระพุทธเจ้าก็ทรงแยกสอน ตอนบ่ายก็สอนฆราวาสญาติ โยม
ตอนค�่ำก็สอนพระ ตอนดึกก็สอนเทวดา เพราะระดับจิตของแต่ละกลุ่ม
ไม่เหมือนกัน ความต้องการอาหารคือธรรมไม่เหมือนกัน กลุม่ ของฆราวาส
ต้องการนม ยังเคีย้ วไม่ ได้ ยังไม่มฟี นั ให้เนือ้ ให้ผกั ไปก็ยงั กินไม่ ได้ ส่วนพระ
เหมือนคนโตแล้ว เป็นผู้ ใหญ่แล้ว ให้ ได้
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ความส�ำคัญของสติ

ที่ประเทศศรีลังกา จะถือมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ส�ำคัญมาก
จะท่องกันได้มาก ให้ความส�ำคัญมากกว่าพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพราะถ้ายังไม่มสี ติ พอฟังพระธัมมจักฯ ก็ทำ� อะไรไม่ ได้ เป็น ก.ไก่ ข.ไข่ ของ
การปฏิบตั จิ ริงๆ ก็คอื สติ
ครูบาอาจารย์เน้นเรื่องสติก่อนเลย เวลาที่ท่านว่ากล่าวตักเตือน
พระเณรก็เป็นการให้สติ พอท�ำอะไรผิดพลาด ท่านจะใส่อย่างแรงเลย ถ้ามีสติ
จะไม่ผดิ พลาด ถ้าผิดพลาดแสดงว่าเผลอสติ ใจก�ำลังไปคิดเรือ่ งอืน่ ไม่อยู่
กับงานทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ จึงท�ำผิดๆ ถูกๆ ถ้ามีสติแล้วจะรูอ้ ยูท่ กุ ขณะว่าก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ ท�ำถูกหรือไม่ จึงอย่าไปเห็นอะไรส�ำคัญกว่าสติ ถ้าเข้าสูก่ ารปฏิบตั ิ
แล้วต้องเจริญสติกอ่ น พอได้สติแล้ว สมาธิจะตามมา ปัญญาจะตามมา วิมตุ ติ
จะตามมา ถ้าไม่มสี ติแล้ว ไม่มที างทีจ่ ะได้สมาธิ ได้ปญั ญา ได้วมิ ตุ ติ
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สมาธิและปัญญาต้องสนับสนุนกัน

หลวงตาท่านเปรียบสมาธิกบั ปัญญา เป็นเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวา
ต้องสลับกันก้าว ในการปฏิบตั เิ พือ่ ตัดกิเลสขัน้ ต่างๆ ต้องอาศัยการก้าวไป
ของสมาธิและปัญญาสลับกันไป พอพิจารณาไประยะหนึง่ ก็ตอ้ งหยุดพักใน
สมาธิเพือ่ เสริมก�ำลัง พอได้กำ� ลังแล้วก็กลับไปพิจารณาใหม่ เหมือนคนตัดฟืน
ถ้าตัดไปเรือ่ ยๆ ก�ำลังก็จะอ่อนลงไปเรือ่ ยๆ มีดที่ใช้ตดั ฟืนก็จะทือ่ ไปตามล�ำดับ
ตัดอย่างไรก็ ไม่ขาด ก็ตอ้ งพัก รับประทานอาหาร หลับนอน ลับมีด พอพักเสร็จ
แล้วก็มาตัดต่อ ไม้ทอ่ นทีฟ่ นั ตัง้ หลายครัง้ ไม่ขาดก็จะขาดทันที ปัญญาก็เป็น
อย่างนัน้ ถ้าพิจารณาไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ตดั กิเลสไม่ ได้ พอได้
พักจิตในสมาธิ แล้วออกมาพิจารณาใหม่ ก็จะเห็นและตัดกิเลสได้เลย นีค่ อื
การท�ำงานของสมาธิและปัญญา ต้องสนับสนุนกัน เหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวา
ทีต่ อ้ งสนับสนุนกันถึงจะเดินไปได้
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ในการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาเพือ่ ตัดกิเลส ต้องอาศัยทัง้ สมาธิและปัญญา
สลับกันท�ำงาน ถ้าเจริญแต่ปญั ญาอย่างเดียว ไม่พกั ในสมาธิเลย ก็จะเกิด
อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านขึ้นมา เพราะกิเลสรบกวน ไม่คิดด้วยเหตุด้วยผล
คิดไปตามความอยากของกิเลส ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา ต้องรู้ทัน
ต้องหยุดพักในสมาธิ เวลาพิจารณาทางปัญญามักจะติดพัน เห็นคุณค่าของ
การพิจารณาของปัญญา ก็เลยไม่หยุดพิจารณา กลับไปเห็นโทษของสมาธิวา่
ไม่ ได้ประโยชน์อะไร มีแต่สงบอย่างเดียว แต่ ไม่สามารถตัดกิเลสได้เลย
พอพิจารณาทางปัญญาก็ตดั กิเลสได้ ก็อยากจะตัดไปเรือ่ ยๆ อยากพิจารณา
ไปเรือ่ ยๆ จนตัดไม่ ได้เลย เพราะมีดทือ่ ปัญญาทึบ ตอนนัน้ ก็ตอ้ งหยุดพัก
ในสมาธิ พอออกมาปัญญาจะแหลมคม พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะ
เห็นตามความจริง
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เจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเป็นของคู่กัน

ในหนังสือมุตโตทัยของหลวงปูม่ นั่ ก็แสดงไว้วา่ เจโตวิมตุ ติกบั ปัญญา
วิมุตติเป็นของคู่กัน ไม่ ได้แยกกันอย่างที่คนบางคนเข้าใจ บางคนคิดว่า
สามารถบรรลุวิมุตติ ได้ด้วยเจโตวิมุตติเพียงอย่างเดียว ก็เหมือนพวกฤๅษี
ชี ไพรที่ ได้ฌานสมาบัติแต่ยังไม่ ได้วิปัสสนา บางคนก็คิดว่าสามารถบรรลุ
วิมตุ ติความหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมตุ ติเพียงอย่างเดียว ไม่ตอ้ งมีสมาธิก็ ได้
อย่างนีก้ ็ ไม่ถกู เป็นการใช้ปญั ญาท�ำจิตให้มสี มาธิกอ่ น ให้สงบให้ตงั้ มัน่ ก่อน
แล้วถึงค่อยไปพิจารณาขันธ์ ๕ ในล�ำดับต่อไป เจโตวิมตุ ติกบั ปัญญาวิมตุ ติ
ต้องไปด้วยกัน ศีล สมาธิ ปัญญา แยกกันไม่ ได้ เพียงแต่การด�ำเนินอาจจะ
มีหนักเบาต่างกันไปตามวาสนาบารมี ตามความถนัดของแต่ละคน บางคน
ไม่เข้าใจ คิดว่าก�ำหนดรู้ ไปเรือ่ ยๆ แล้วก็ ใช้ ได้ ไม่เคยท�ำจิตให้สงบเลยก็ ได้
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แต่การเจริญสติ ให้รวู้ า่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังคิด
อะไรอยู่ แต่เวลาเกิดความทุกข์ขนึ้ มา เกิดความ
โลภขึ้นมา ความโกรธขึ้นมา ก็ ไม่รู้ว่าจะท�ำ
อย่างไร รูอ้ ยูแ่ ต่กด็ บั ไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญาเข้าไปดับ
ต้องเห็นไตรลักษณ์ ในสิง่ ทีท่ ำ� ให้ โลภ ท�ำให้ โกรธ
ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมด

154

นิพพานไม่ใช่อัตตาและอนัตตา

เคยได้ยินหลวงตาเล่าให้ฟังว่า นิพพานไม่ ใช่ทั้งอัตตาและอนัตตา
เพราะเป็นสมมุติ ท่านว่านิพพานเป็นวิมุตติ ไม่อยู่ภายใต้มิติของสมมุติ
อนัตตามี ไว้เพื่อก�ำจัดความหลงที่คิดว่ามีอัตตาตัวตนในสิ่งต่างๆ เช่น
ในร่างกาย ก็เลยเอาอนัตตามาแก้ ให้เห็นว่าเป็นเพียงดิน น�ำ้ ลม ไฟ มีตวั ตน
ได้อย่างไร ร่างกายก็เป็นดิน น�ำ้ ลม ไฟ ไม่มตี วั ตน ต้องเอาอนัตตามาแก้
มาท�ำลายอัตตา ตัวจิตทีพ่ จิ ารณาก็ ไม่ ได้เป็นตัวเป็นตน เป็นตัวรู้ เป็นหนึง่
ในธาตุทงั้ ๖ คือ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ อากาศธาตุ และธาตุรคู้ อื จิต เพียงแต่
จิตมีความหลงคิดว่า ดิน น�ำ้ ลม ไฟ เป็นตัวเป็นตน แล้วก็ ไปทุกข์กบั มัน
จึงต้องมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ ความหลงผิดที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตน
ก็ตอ้ งใช้อนัตตาเป็นตัวแก้ เมือ่ พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวาง
ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงวัตถุ เหมือนแก้วใบหนึ่ง เวลาเป็นอะไรไป
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เราก็ ไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ เพราะปล่อยวางแล้ว
พอปล่อยวางหมดแล้ว จิตก็หลุดพ้น จิตก็นพิ พาน
เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง ไม่เกี่ยวข้องกับอัตตาหรืออนัตตา
จิตไม่ได้เป็นอัตตาหรืออนัตตา เป็นธาตุรู้ เหมือน
ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ก็ ไม่ ได้เป็นอัตตาหรืออนัตตา
แต่เมื่อไปว่าเป็นอัตตา จึงต้องเอาอนัตตามา
แก้ว่าไม่เป็นอัตตา เป็นดิน เป็นน�้ำ เป็นลม
เป็นไฟ
ที่ ต ้ อ งเสี ย เวลาคิ ด กั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ กั น
ก็เพราะไม่ปฏิบตั กิ นั อ่านแล้วก็จนิ ตนาการกัน
อวดรูอ้ วดเก่งกัน เป็นตาบอดคล�ำช้าง แต่ละคน
ก็วา่ ตนถูกทัง้ นัน้ คนที่ ไปคล�ำท้องช้างก็วา่ ช้าง
เป็นเหมือนฝาผนัง คนที่ ไปจับหางก็ว่าเป็น
เหมือนเชือก คนที่ ไปจับงวงก็ว่าเป็นเหมือนงู
ก็ ไม่มี ใครผิด แล้วก็เถียงกัน เพราะเห็นเพียง
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บางส่วน เห็นไม่ครบทุกส่วน ถ้าศึกษาแต่ ไม่ ได้
ปฏิบัติก็จะจินตนาการไป เหมือนคนที่ ไม่เคย
ไปฮ่องกง เพียงแต่อา่ นเรือ่ งของฮ่องกง แล้วก็
จินตนาการไปต่างๆ นานา ถูกบ้างผิดบ้าง แล้วก็
มานั่งเถียงกัน คนที่เคยไปมาแล้วก็จะไม่มา
เสียเวลาเถียงกับคนที่ ไม่เคยไป เถียงไปก็ ไม่
เกิดประโยชน์อะไร ซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาไป
ดูเลยดีกว่าจะง่ายกว่า พวกเราก็เหมือนกัน
อยากจะรู้ว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา
ก็ภาวนาไปเรือ่ ยๆ มรรค ๘ ก็เดินไปซิ ก็ตอ้ ง
ถึงจนได้ ถึงแล้วก็จะไม่เถียงใคร ไม่เห็นมี
พระอรหันต์มานั่งเถียงกันว่าเป็นอัตตาหรือ
เป็นอนัตตา มีแต่พวกที่ไม่เป็นทีเ่ ถียงกันอยูเ่ รือ่ ย

กิเลสจะหมดไปจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

หลวงตาท่านเทศน์วา่ พระทีเ่ พิง่ มาบวชนี้ เวลาบวชมันบวชแต่รา่ งกายนะ
แต่กเิ ลสมันไม่ ได้บวชด้วย ไม่ ใช่พอนุง่ เหลืองห่มเหลืองแล้วกิเลสจะตายไป
จากใจ กิเลสก็ยงั มีอยู่ ยังท�ำผิดศีลผิดธรรมได้อยู่ เพียงแต่วา่ มีเจตนารมณ์
ทีจ่ ะมาช�ำระมาก�ำจัดพวกกิเลสตัณหาต่างๆ เท่านัน้ เอง ต้องรอดูความประพฤติ
ของท่านไปก่อนว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว
สามารถสัง่ สอนธรรมะให้เราเข้าอกเข้าใจให้ปลดเปลือ้ งความทุกข์ภายในใจ
ของเราได้ เราก็จะเกิดศรัทธาในตัวของท่านเอง ไม่ ได้ขนึ้ อยูก่ บั อายุพรรษา
ด้วยซ�ำ้ ไป เพราะในสมัยพระพุทธกาล แม้แต่สามเณรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้
อยูท่ กี่ ารประพฤติปฏิบตั แิ ละค�ำสอนของท่านว่าสอดคล้องกันหรือไม่ หรือเป็น
แบบแม่ปสู อนลูกปู สอนให้ลกู อย่าสูบบุหรี่ อย่าดืม่ เหล้า แต่ตวั แม่เองกลับ
สูบบุหรี่ กลับดืม่ เหล้าเอง
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บวชเพื่ อละกิเลส มิใช่เสริมกิเลส

เวลาบวชต้องลดมานะทิฐิ ไม่วา่ จะเป็นใครก็ตาม บวชเป็นพระบวชใหม่
ก็ ให้อยูป่ ลายแถว จะมีอายุ ๘๐ - ๙๐ ปี ก็อยูป่ ลายแถว จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
หรือเป็นมหาเศรษฐีกอ็ ยูป่ ลายแถว ให้ตดั ความเป็นอะไรต่างๆ ทีเ่ คยเป็นไป
ให้หมดเลย เวลาคนใหญ่คนโตบวชมักจะขัดกับหลักธรรม ต้องมีบริวารรับใช้
ถ้าบวชแบบนีก้ อ็ ย่าบวชให้เสียเวลา ไม่เกิดประโยชน์ ต้องบวชเพือ่ ลดละมานะ
ทิฐคิ วามถือตน ถือว่าตนเป็นผู้ ใหญ่ ต้องมีผรู้ บั ใช้ ถือบาตรให้ ล้างบาตรให้
เช็ดถูกฏุ ิให้ ท�ำตัวเป็นเหมือนอาจารย์ ถ้าท�ำอย่างนีก้ ห็ ลงทางแล้ว บวชปับ๊
ก็ตงั้ ตัวเป็นอาจารย์เลย ยังไม่ ได้พรรษาเลย ไปตัง้ ส�ำนักเป็นอาจารย์แล้ว
อย่างนี้ ไม่ ได้บวชเพือ่ ละกิเลส แต่บวชเพือ่ เสริมกิเลส
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บวชเพื่ อธรรมะจริงๆ

พระทีญ่ ตั ติในสมัยหลวงปูม่ นั่ หลวงปูม่ นั่ อยู่ในนิกายทีเ่ คารพพระธรรมวินยั มาก
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด มีพระบางรูปอยูอ่ กี นิกายหนึง่ ทีป่ ฏิบตั ิ ไม่เคร่งครัดเท่า ก็เกิด
ความเลื่อมใสอยากเป็นลูกศิษย์ อยากจะอยู่ศึกษาปฏิบัติกับท่าน ท่านก็ ให้ท�ำ
ญัตติกรรม เปลี่ยนจากนิกายหนึ่งไปอีกนิกายหนึ่ง ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกับ
บวชใหม่ ถึงแม้บวชมาสิบยีส่ บิ พรรษาแล้ว พอท�ำญัตติกรรมแล้วก็ตอ้ งนับหนึง่ ใหม่
แต่ท่านก็ ไม่ถือเรื่องพรรษา เพราะบวชเพื่อธรรมะจริงๆ ไม่ ได้บวชเพื่อพรรษา
บวชแบบทัพพี ในหม้อแกงจะเกิดประโยชน์อะไร เทียบกับบวชแบบลิ้นกับแกงไม่ ได้
บวชเพือ่ สัมผัสธรรมะ รูธ้ รรมะ เกิดธรรมะขึน้ มาในใจ กิเลสล้มหายตายจากไปจากใจ
ถึงแม้จะเป็นผูบ้ วชใหม่กม็ ศี กั ดิศ์ รีมากกว่าผูบ้ วชมานาน แต่ไม่ได้สมั ผัสธรรมะ บวชแบบ
ทัพพี ในหม้อแกง จึงต้องให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ทิ จี่ ะท�ำให้ ได้สมั ผัสกับธรรมะ
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กุสลา สร้างความฉลาดให้แก่ใจ

หลังจากเผาศพโยมแม่ของหลวงตาเสร็จแล้ว ท่านก็เอาเศษกระดูกเศษ
ขีเ้ ถ้าไปโรยใต้ตน้ โพธิ์ เป็นดินกลับคืนสูด่ นิ เผาตอนบ่ายทีห่ น้าศาลาภายในวัด
ไม่ ได้กอ่ เมรุ เอาฟืนมากอง แล้วก็เอาโลงศพไปตัง้ พอถึงเวลาก็จดุ ไฟเผา
ตอนดึกพอไฟไหม้หมดแล้วก็เก็บเศษขี้เถ้าไปโรยใต้ต้นโพธิ์ ในวัด ตอนเช้า
ทีห่ น้าศาลาไม่มอี ะไรเหลืออยูเ่ ลย ไม่มซี ากเหลืออยูเ่ ลย เก็บเรียบร้อยหมด
ตอนต้นท่านจะให้เผาวันทีเ่ สียเลย เสียตอนเช้า ท่านจะให้เผาตอนบ่าย
ญาติพนี่ อ้ งขออนุญาตเก็บไว้คนื หนึง่ จะได้บอกญาติพนี่ อ้ งทีอ่ ยูท่ ี่ไกลจะได้มา
ร่วมงาน ก็เลยเก็บไว้คนื หนึง่ ไม่มกี ารสวด ตัง้ ศพไว้เฉยๆ ใครอยากจะไหว้
ก็ ไหว้ ไป แต่ไม่มพี ระสวดกุสลาฯ เวลาก่อนจะเผาก็นมิ นต์ครูบาอาจารย์ ๑๐ รูป
มาบังสุกลุ ไม่ ได้สวดกุสลาฯ
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กุสลา แปลว่า ความฉลาด ก็คือการ
พิจารณาว่าเป็นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึง่ เป็นดิน น�ำ้
ลม ไฟ ทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องกุสลา
ตอนที่ยังไม่ตาย ตายไปแล้วจะกุสลาหาอะไร
ต้องกุสลากับคนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ คนทีม่ ชี วี ติ อยูน่ ี้
ต้องกุสลาเอง ไปนิมนต์พระมากุสลาท�ำไม
พระต้องกุสลาร่างกายของท่านเอง พวกเราก็
ต้องกุสลาร่างกายของพวกเรา ต้องสร้างความ
ฉลาดให้แก่ ใจ ให้รทู้ นั ธรรมชาติของร่างกายว่า
เป็นเพียงดิน น�ำ้ ลม ไฟ มีอายุขยั ต้องแก่ เจ็บ
ตาย
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สร้างกุสลาตั้งแต่มีชีวิตอยู่

เรื่องบวชพระถวายเป็นกุศลแก่หลวงตานี้ พวกเราเอาหลวงตามา
เป็นเหตุ ผู้ที่จะได้ผลก็คือผู้บวชเอง อาศัยความกตัญญูกตเวที ความรัก
เคารพในองค์ทา่ น ความปรารถนาให้ทา่ นอยูก่ บั เราไปนานๆ เป็นเหตุ ท�ำให้
คนที่โดยปกติอาจจะไม่ ได้คดิ บวชกันจะได้บวชกัน เมือ่ บวชแล้วก็จะได้รบั ผล
จากการบวช ส�ำหรับองค์ทา่ นเองนัน้ เรือ่ งกุศลนีท้ า่ นถึงพร้อมแล้ว ทัง้ บุญ
และบาปท่านละได้หมดแล้ว ท่านไม่ตอ้ งบ�ำเพ็ญแล้ว ท่านเคยพูดอยูเ่ สมอว่า
อย่ากุสลานะ ตอนเราตายอย่ากุสลา กุสลา คือ กุศล แปลว่า ความฉลาด
คนเราจะฉลาดได้ ต้องฉลาดในตอนเป็น ตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ ต้องสวดตอนทีเ่ ป็น
หมายความว่าให้ฟังธรรมะในตอนที่มีชีวิตอยู่ ถ้าตายไปแล้วอย่าไปเคาะ
โลงศพ ไปนิมนต์พระมาสวด คนตายฟังไม่รู้เรื่อง อย่างหนังสือที่ชื่อว่า
เสียดายคนตายไม่ ได้อา่ น คนตายอ่านไม่ ได้ ต้องคนเป็นถึงจะอ่านได้
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อย่างพวกเรานี้เป็นคนเป็นอยู่ตอนนี้
ถ้าอยากจะสร้างกุศลต้องสร้างกุศลตัง้ แต่ตอนนี้
ดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกทัง้ หลายเป็นตัวอย่าง
ท่ า นสร้ า งกุ ศ ลในขณะที่ ท ่ า นมี ชี วิ ต อยู ่ กั น
ในสมัยพุทธกาลงานศพก็ ไม่มกี ารสวดกัน มีแต่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เพราะประโยชน์อยูต่ รงนัน้
การฟังเทศน์ฟังธรรมท�ำให้เกิดกุศล สมัยนี้
เวลาสวดกันคนฟังก็ ไม่เข้าใจความหมาย คนสวด
บางทีก็ ไม่เข้าใจความหมาย เป็นเหมือนนกแก้ว
นกแก้วถ่ายทอดสูน่ กแก้ว แก้วจ๋าๆ กันมาตลอด
แต่ ไม่รู้ว่าแก้วเป็นอะไร เจอแก้วก็เขี่ยทิ้งไป
เหมือนไก่ ได้พลอย คุย้ เขีย่ ๆ หาแต่ตวั หนอน
ตัวไส้เดือน พอเจอพลอยเจอเพชรก็เขี่ยทิ้งไป
เพราะไก่กินเพชรกินพลอยไม่ ได้ ไก่จะเอาแต่
ตัวหนอนตัวไส้เดือน เหมือนบุคคลที่ ไม่ฉลาด
ที่ ไม่มีกุสลา จะไม่เห็นธรรมะว่าเป็นเพชร
เป็นพลอย จะเห็นว่าเป็นก้อนหินไป จะเห็นแต่

เงินทองว่าเป็นของมีค่า เห็นธรรมะเป็นของ
ไม่มคี า่ จึงบวชกันยากทัง้ หญิงและชาย
หญิงก็บวชได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นชาย
เพราะการห่มเหลืองห่มขาว โกนหัวไม่โกนหัวนี่
เป็นเพียงรูปแบบ การบวชจริงอยูท่ กี่ ารปฏิบตั ิ
ช�ำระกาย วาจา ใจ อยูท่ กี่ ารสละ สละทรัพย์สละ
ครอบครัว สละยศถาบรรดาศักดิ์ สละความสุข
ทางโลก เพือ่ เข้าสูค่ วามสุขทางธรรม สูค่ วามสงบ
นีค่ อื การบวชทีแ่ ท้จริง บวชแล้วไม่ปฏิบตั ิ ไม่สละ
จริง ก็ ไม่ได้บวชจริง บวช ๕ วัน ๑๐ วัน ๒ อาทิตย์
๓ อาทิตย์ ๓ เดือน แล้วก็ลาสิกขาไป ยังไม่ถอื
เป็นการบวชที่แท้จริง สู้พวกที่ ไม่ ได้ โกนหัว
ไม่ได้หม่ ผ้าขาวผ้าเหลือง แต่ปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจ�ำ
ไม่ ได้ ถึงแม้จะไม่มรี ปู แบบของการบวช แต่มี
สาระของการบวช
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จิตอิ่มในธรรม

ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายทีพ่ วกเรากราบไหว้กนั ท่านไม่ ได้มคี วามจ�ำเป็นกับ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เลย ได้ลาภมามากน้อยก็เอาไปท�ำประโยชน์ ให้กบั โลก
อีกต่อหนึง่ เพราะท่านพร้อมทีจ่ ะให้อยูเ่ สมอ จิตใจของท่านไม่ ได้ยดึ ติดกับอะไร
เรือ่ งปัจจัย ๔ ก็ ได้รบั การดูแลอย่างดีจากศรัทธาญาติโยมอยูแ่ ล้ว บิณฑบาตก็มี
อาหารรับประทานทุกวัน จีวรก็มคี นถวายอยูป่ ระจ�ำ กุฏศิ าลาทีพ่ กั ก็มอี ยูพ่ ร้อม
ท่านมีครบทัง้ ๒ ส่วน คือ มีสงิ่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีพ ได้แก่ปจั จัย ๔ แล้ว
ก็มคี วามสุขความอิม่ ใจทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม จากการบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
ทีจ่ ะพาไปสูค่ วามสุขทีแ่ ท้จริง ให้สามารถอยูเ่ หนือโลกธรรมทัง้ ๘ ได้ ไม่วา่ จะ
เป็นอย่างไร ก็ ไม่สามารถท�ำอะไรกับจิตใจได้ ใครจะถวายเงินเป็นล้านเป็นแสน
ก็จะไม่รสู้ กึ ดีอกดี ใจ ใครจะแต่งตัง้ ให้เป็นอะไร ก็เฉยๆ เพราะจิตไม่หวิ กับเรือ่ ง
เหล่านีแ้ ล้ว เหมือนกับเวลารับประทานอาหารอิม่ เต็มทีแ่ ล้ว ใครจะเอาอาหาร
วิเศษขนาดไหนมาให้กนิ อีก ก็กนิ ไม่ลง
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ถ้าจิตใจได้รบั การขัดเกลาได้รบั การช�ำระด้วย
การบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อย่างต่อเนื่องแล้ว
จิตใจจะมีความสงบเย็นอยูต่ ลอดเวลา ไม่เพียงแต่
เวลานัง่ ท�ำสมาธิเท่านัน้ ถ้าได้ทำ� วิปสั สนาจนสามารถ
ช�ำระความโลภ โกรธ หลง ให้ออกจิตจากใจได้แล้ว
แม้ ในขณะทีเ่ ดินเหิน ขณะทีค่ ยุ ขณะทีท่ ำ� อะไรต่างๆ
จิตก็ยงั สงบอยู่ จิตไม่ได้มอี ารมณ์กบั อะไร ซึง่ ต่างกับ
คนที่ ไม่ ได้ปฏิบตั ิ
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เป็นเพี ยงกิริยา

อย่างครูบาอาจารย์ที่ถูกต�ำหนิว่าท�ำไมยังเคี้ยวหมากยังสูบบุหรี่อยู่
เป็นตัณหาไม่ ใช่หรือ เป็นตัณหากับพวกเรา แต่ ไม่ ได้เป็นกับท่าน ท่านเคีย้ ว
ไปตามสภาพ มี ให้เคีย้ วก็เคีย้ ว มี ให้สบู ก็สบู ไม่ ได้สบู ไม่ ได้เคีย้ วอย่างไม่มี
ขอบเขต
อย่างหลวงปู่มั่นนี่ ได้ยินได้ฟังมาว่าท่านสูบวันละ ๓ ถึง ๔ มวน
ตอนเช้าฉันจังหันเสร็จแล้ว ท่านก็จะสูบสักมวนหนึง่ ตอนบ่ายฉันน�ำ้ ชาก็จะ
สูบอีกมวนหนึง่ ตอนค�ำ่ ก็จะสูบอีกมวนหนึง่ เป็นบุหรีท่ เี่ ขาถวายไว้ ให้ทา่ นสูบ
ท่านไม่เคยไปสัง่ ไปบอกให้ ใครไปซือ้ บุหรีม่ า ถ้าไม่มกี ็ ไม่สบู ถ้าถามว่าสูบไป
ท�ำไม ก็สบู ไปอย่างนัน้ แหละ ไม่เดือดร้อนอะไร คนอืน่ ไปเดือดร้อนแทนท่าน
ท�ำไม
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ตอนทีห่ ลวงตาไปต่างประเทศ ไปกรุงลอนดอน ตอนทีท่ า่ นจะขึน้ เครือ่ งนี้
ญาติ โยมขนหมากมาให้มากมาย กลัวท่านจะไม่มหี มากฉัน แต่ทา่ นบอกว่า
พอขึน้ เครือ่ งแล้วท่านจะหยุดทันที ท่านไม่เอาไปเลย ไปลอนดอนประมาณสัก
๒ อาทิตย์ ท่านไม่ ได้ฉนั หมากเลยแม้แต่วนั เดียว ถ้าติดก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ
ส�ำหรับท่านจะหยุดเมือ่ ไรก็หยุดได้ทนั ที ไม่มปี ญั หา ได้ยนิ ว่าเคีย้ วหมากเพือ่
รักษาฟัน หมากช่วยรักษาฟันได้
คนที่สงสัยนี้พูดไปจากความรู้สึกของตน เพราะยังติดอยู่ยังอยากอยู่
พอคนอืน่ ท�ำเหมือนตนก็คดิ ว่าอยากเหมือนตน ติดเหมือนตน แต่สำ� หรับท่าน
มันเป็นเพียงกิรยิ า การรับประทานของท่านก็ ไม่เหมือนการรับประทานของเรา
เรารับประทานด้วยความเอร็ดอร่อยกับรสกับชาติกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้
แต่ท่านรับประทานเหมือนกับรับประทานยา รับประทานเพื่อร่างกาย
ไม่เหมือนกัน แต่เราไม่รู้ จิตของท่านกับจิตของเราไม่เหมือนกัน จิตของท่าน
ไม่มคี วามอยาก ไม่มกี ามตัณหา จึงไม่ ได้ฉนั ด้วยความเอร็ดอร่อย ฉันไปตาม
สภาพทีม่ ี มีอะไรก็หยิบฉันได้เลือกได้ แต่ไม่ไปสัง่ ให้หาอาหารชนิดนัน้ ชนิดนีม้ า
ถ้ามีหลายอย่าง ฉันไม่ได้ทกุ อย่าง ก็เอาอย่างนีบ้ า้ ง เอาอย่างนัน้ บ้าง อย่างอืน่
ที่ ไม่ ได้เอาก็มบี า้ ง ไม่เสียหายอย่างไร ถ้าเพือ่ ฉลองศรัทธา ท่านก็หยิบใส่ ไป
ในบาตรให้ทกุ คน จะฉันหรือไม่กเ็ รือ่ งของท่าน
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อุบายให้ผู้อื่นได้ท�ำบุญ

ส�ำหรับผูท้ ี่ได้ตดั ความอยากทัง้ หมดแล้ว ความอยากในการท�ำกรรมดี
ก็ ไม่มี ดังทีเ่ คยได้ยนิ ว่า ผูท้ บี่ รรลุแล้ว ละได้ทงั้ บุญทัง้ บาป ใจของท่านไม่ ได้
คิดอยากจะท�ำบุญ ส่วนเรื่องท�ำบาปนี้ ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่อยากจะท�ำอย่าง
แน่นอน แต่เรือ่ งท�ำบุญ เราอาจจะคิดว่าท่านยังอยากจะท�ำอยู่ ถ้าท�ำ ก็ ไม่ ได้
ท�ำด้วยความอยากท�ำ แต่ทำ� เพือ่ เป็นอุบายให้ผอู้ นื่ ได้ทำ� บุญ
เช่น หลวงตาจัดงานท�ำบุญเปิดโลกธาตุ ท่านไม่ ได้ทำ� เพือ่ ตัวท่านเอง
ไม่ได้ทำ� ด้วยความอยากได้บญุ แต่อาศัยวันมรณภาพของมารดาของท่านเป็น
เหตุให้ ได้ชกั จูงผูท้ ยี่ งั ต้องท�ำบุญอยู่ ทีย่ งั ต้องอาศัยบุญ ซึง่ เปรียบเหมือนกับ
น�ำ้ มันรถทีจ่ ะพาจิตให้ ไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง จะได้ทำ� บุญกัน ถ้าไม่มเี หตุ
ก็มกั จะไม่ทำ� กัน คนทีย่ งั ไม่ ได้ทำ� บุญจนติดเป็นนิสยั เป็นเหมือนเรือที่ ไม่มี
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เครือ่ งยนต์ จะไปไหนมาไหนต้องให้เรือทีม่ เี ครือ่ งลากไปถึงจะไปได้ ลากให้ ไปท�ำบุญทีน่ นั่ ท�ำบุญทีน่ ี่
ในโอกาสนัน้ โอกาสนี้ ท่านไม่ได้ทำ� เพือ่ ตัวท่านเอง เพราะท่านได้บญุ เต็มแก้วแล้ว บาปก็ละได้หมดแล้ว
ท่านละได้ทงั้ บุญและบาปแล้ว ไม่ได้ทำ� บุญด้วยความอยากท�ำ ไม่ได้ตดิ บุญแต่อย่างใด แต่พวกทีท่ ำ� บุญ
จนติดเป็นนิสยั ก็จะติดบุญ อยากจะท�ำบุญ ถ้าท�ำไปจนถึงจุดอิม่ ตัวแล้ว ความอยากท�ำก็จะหายไปเอง
เหมือนกับอยากรับประทานอาหาร พอรับประทานจนอิม่ เต็มทีแ่ ล้วก็จะไม่อยากรับประทานต่อ เพราะ
อิม่ เต็มทีแ่ ล้ว เรือ่ งของจิตเป็นอย่างนี้
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เหตุที่ต้องท�ำ

ส�ำหรับนักบวช เรือ่ งของการให้ทานเป็นเรือ่ งของเหตุทที่ �ำให้ตอ้ งท�ำ
เพราะบวชไปนานๆ มีชื่อเสียงมีฐานะ มีคนเคารพนับถือ มีคนอยากจะ
ท�ำบุญมาก ส�ำหรับท่านเองก็ ไม่รจู้ ะเอาไปใช้ทำ� อะไร เพราะเป็นนักบวชไม่ได้
อาศัยเงินทองเป็นที่พึ่ง ท่านพึ่งธรรมะ พึ่งการปฏิบัติ เงินทองที่ ได้มา
มากน้อยเพียงไร ท่านก็พจิ ารณาไปตามความเหมาะสมว่าจะสงเคราะห์ โลกไป
ในทางไหน แล้วแต่จะเหมาะกับสภาพเหตุการณ์ ในตอนนัน้
ตอนที่หลวงตาออกมาสงเคราะห์ โลกทางด้านทองค�ำช่วยชาตินี้
ก็ชว่ ยคนทัง้ ประเทศ แต่กอ่ นหน้านัน้ ท่านก็ชว่ ยอยูเ่ ป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว เริม่ ต้น
ก็ชว่ ยชาวบ้านแถวๆ วัดก่อน สร้างโรงเรียน ท�ำถนน ท�ำอะไรต่างๆ ทีเ่ ป็น
สาธารณประโยชน์ ต่อมาก็มที ี่ ไกลหน่อยได้ทราบกิตติศพั ท์ ก็เข้ามาขอพึง่
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บารมี อยากจะได้ตกึ โรงพยาบาลบ้าง อยากจะได้รถพยาบาลบ้าง อยากจะได้เครือ่ งมือแพทย์บา้ ง ก็มา
ขอความเมตตาจากท่าน ท่านได้มาเท่าไร ท่านก็สงเคราะห์ ไป แต่ทา่ นไม่ ได้ ไปขวนขวาย ไม่ ได้ทำ� เป็น
งานหลัก
นักบวชบางท่านไม่ทราบงานหลัก พอบวชแล้วแทนทีจ่ ะมุง่ เข้าป่าปฏิบตั ิ หาธรรมะ หาทางหลุดพ้น
ก็มาหาเงินหาทอง มาเรีย่ ไรญาติพนี่ อ้ ง สร้างความร�ำคาญใจให้กบั ผูอ้ นื่ เพราะขอเท่าไรก็ ไม่พอ
เพราะในใจมีแต่ความโลภ ถึงแม้จะเป็นความโลภในทางบุญกุศลก็ยังเป็นความโลภอยู่ ท�ำให้คน
เบือ่ หน่ายได้ เจอหน้าที ไรก็พดู เรีย่ ไรขอเงินทุกที จนไม่มี ใครอยากจะเข้าวัด เพราะเข้าที ไรไม่เคยได้
ธรรมะ ได้แต่กเิ ลส เห็นกิเลสของคนทีส่ อนให้ละกิเลสก็เลยหมดก�ำลังใจ
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มีการเจริญย่อมมีการเสื่อม

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า มีการเจริญย่อมมีการเสือ่ มไปเป็นธรรมดา
จึงไม่ควรยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ เช่น วัดวาอาราม เป็นต้น มีการเจริญแล้ว
ก็มกี ารเสือ่ มหมดไป วัดทีส่ ร้างถวายพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ก็ ไม่มอี ะไร
หลงเหลืออยูแ่ ล้ว ปูชนียสถาน ๔ ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง จึงไม่ควรให้
ความส�ำคัญทางด้านวัตถุ เพราะเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนทางด้านจิตใจ
มีรา่ งกายก็ตอ้ งมีปจั จัย ๔ ไว้เป็นทีพ่ งึ่ อาศัย ต้องมีทอี่ ยูอ่ าศัย พระก็อยูว่ ดั
ญาติ โยมก็อยูบ่ า้ น มีการเจริญและเสือ่ มหมดไป
วัดของครูบาอาจารย์ ในแต่ละยุคก็เป็นอย่างนี้ เวลาครูบาอาจารย์
มีชวี ติ อยู่ ก็มคี วามเจริญรุง่ เรือง พอท่านมรณภาพไปแล้ว วัดก็กลายเป็น
วัดร้างไป เช่น วัดของหลวงปูแ่ หวน หลวงปูฝ่ น้ั หลวงปูข่ าว หลวงปูเ่ ทสก์
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ตอนนีม้ ีใครไปบ้าง มีไปบ้างประปราย ไม่เหมือน
สมัยทีท่ า่ นมีชวี ติ อยู่ เพราะไม่ได้ ไปดูวดั แต่ไปดู
ธรรมะ ไปฟังพระธรรมค�ำสอนของท่านทีท่ ำ� ให้
จิตใจร่มเย็นเป็นสุข มีความทุกข์นอ้ ยลง จนไม่มี
ความทุกข์หลงเหลืออยู่เลย นี่ต่างหากที่เป็น
เป้าหมายของการไปวัด ไม่ ได้ ไปวัดเพื่อไปดู
เจดีย์ที่สวยงาม โบสถ์ที่สวยงาม ที่เป็นเพียง
องค์ประกอบ ไม่มกี ็ ไม่เสียหายตรงไหน
ทีว่ ดั หลวงตา ไม่เน้นเรือ่ งถาวรวัตถุ มี ไว้
ใช้งาน มีกุฏิพอประมาณ ไม่มากจนเกินไป
ถ้ามีมากก็อยู่ ใกล้ชิดกันมาก ความวิเวกก็จะ
หมดไป มีแต่ความอึกทึกครึกโครม แล้วก็ ไม่สร้าง
อย่างวิจติ รพิสดาร สร้างเพือ่ ให้ ใช้งานได้กพ็ อ
ศาลาที่สร้างตั้งแต่ตอนสร้างวัดมาก็ยังไม่ ได้
รือ้ ไป เพียงแต่ยกพืน้ ให้สงู ขึน้ เพราะมีคนมามาก
ชัน้ บนพืน้ ที่ไม่พอ ก็เลยยกพืน้ ขึน้ เพือ่ ใช้ชนั้ ล่าง
ทีก่ ว้างใหญ่กว่าแทน

ดังนัน้ ไม่วา่ เราจะท�ำอะไรกับวัตถุ ก็อย่า
ไปหลง อย่าไปยึดไปติด อย่าไปอยากให้เลิศไป
ตลอด เพราะเป็นไปไม่ ได้ มีการเจริญย่อมมี
การเสือ่ มไปเป็นธรรมดา อย่าไปเสียเวลากับการ
ดูแลรักษาถาวรวัตถุ สร้างไว้ก็ดี ไม่เสียหาย
อยากจะสร้างเจดียส์ ร้างโบสถ์กส็ ร้างไป สร้าง
เสร็จแล้วก็ทำ� นุดแู ลไปตามฐานะ จะเสือ่ มก็ ให้
เสือ่ มไป อนุชนรุน่ หลังทีม่ ศี รัทธาก็จะสร้างขึน้
มาใหม่ เหมือนทีพ่ วกเรามาสร้างมาท�ำนุบำ� รุง
พระพุทธศาสนากัน ก็ทำ� กันไปตามศรัทธา
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จิตเท่านั้นที่ต่างกัน

พระอริยสงฆ์ ไม่กังวลกับการแยกของธาตุ ๔ ท่านปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ ถ้าฉันได้กฉ็ นั ถ้าฉันไม่ ได้ก็ ไม่ฉนั ไม่เป็นปัญหา เพราะจิตไม่
เดือดร้อนไปกับร่างกาย จิตของท่านได้แยกออกจากร่างกายแล้ว ร่างกาย
เป็นเหมือนรถยนต์ทมี่ ถี งั น�ำ้ มันทีห่ ดตัวลงไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ก่อนเติมได้ครัง้ ละ
๕๐ ลิตร เดีย๋ วนีล้ ดเหลือ ๔๐ บ้าง ๓๐ บ้าง ๒๐ บ้าง ถังน�ำ้ มันจะเล็กลงไป
เรือ่ ยๆ เป็นธรรมชาติของร่างกายทีจ่ ะค่อยๆ แยกออกจากกัน ธาตุ ๔ จะแยก
ออกจากกัน แต่พวกเราทีม่ กี เิ ลสนีจ้ ะไม่คำ� นึงถึงเหตุถงึ ผล มีแต่ความอยาก
อยากจะอยูถ่ งึ ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปี
ร่างกายของปุถชุ นกับร่างกายของพระอรหันต์ ไม่ตา่ งกัน มีจติ เท่านัน้
ทีต่ า่ งกัน จิตของพระอรหันต์ ไม่ยดึ ติดกับร่างกาย จิตของปุถชุ นยังยึดติดอยู่
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ยังหวงยังห่วงยังเสียดายอยู่ ยังต้องรักษาเอาไว้
อย่างเต็มที่ แต่จิตของพระอรหันต์จะเฉยๆ
เพราะท่านเห็นว่าเป็นการแบกภาระมากกว่า
ภารา หะเว ปัญจักขันธา เป็นภาระทีจ่ ะต้องคอย
ดูแลรักษา ถ้าไม่มรี า่ งกาย จิตก็ ไม่ตอ้ งแบกภาระ
เหมือนคนทีม่ ลี กู กับคนที่ไม่มลี กู คนทีม่ ลี กู ก็ตอ้ ง
มีภาระเลีย้ งดูลกู คนที่ ไม่มลี กู ก็ ไม่ตอ้ งมีภาระ
เลีย้ งดูลกู ร่างกายเป็นเหมือนลูกของจิต ทีจ่ ติ
ต้องคอยดูแลรักษา คอยแบกคอยหาม พอยิง่
แก่มาก เวลานอนแล้วลุกขึน้ มานี้ เหมือนกับ
ก้อนหินเลย เวลาดึงร่างกายขึ้นมาจากพื้น
มันหนักนะ มันเป็นภาระ แต่ท่านยินดีแบก
ภาระนี้เพื่อท�ำประโยชน์ ให้แก่สัตว์ โลก แต่จะ
ไม่ท�ำเกินธรรมชาติของร่างกาย ถ้าร่างกาย
ต้องการจะหยุด ก็ตอ้ งหยุด
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จิตไม่ตาย

จิตของคุณแม่แก้วกับหลวงปูม่ นั่ หลวงปูม่ นั่ มาแจ้งก่อนในคืนนัน้ ว่า
ท่านได้เสียแล้ว คุณแม่แก้วรูก้ อ่ นคนอืน่ ในหมูบ่ า้ น คนในหมูบ่ า้ นมารูต้ อนสาย
มีคนมาส่งข่าวบอก แต่ทา่ นรู้ ในยามดึกแล้ว เพราะจิตของท่านมีพลังทีจ่ ะ
ติดต่อจิตกับจิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านมือถือ อย่างพวกเราต้องผ่านมือถือ
ต้องมีรา่ งกายถึงคุยกันได้ ถ้าร่างกายเป็นอะไรไป ก็ ไม่สามารถติดต่อกันได้
นอกจากจะติดต่อโดยตรงทางกระแสจิต
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จิตไม่ตาย จิตนีแ้ หละเป็นองค์แท้ของท่าน แต่รา่ งกายไม่ ใช่องค์ทา่ น
ร่างกายเป็นเพียงเครือ่ งมือสือ่ สาร เป็นเหมือนโทรศัพท์มอื ถือ แต่เจ้าของ
โทรศัพท์มอื ถือไม่ ได้เป็นอะไรไปกับโทรศัพท์มอื ถือคือร่างกาย เพียงแต่ ไม่
สามารถติดต่อกันได้ เวลาเราตายไป ก็เหมือนเปลีย่ นโทรศัพท์มอื ถือใหม่
ได้เครื่องใหม่ จะได้รุ่นดีกว่าเดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของเรา

ถ้ามีเงินมากก็ซอื้ ของดีกว่าเก่าได้ ถ้ามีเงินน้อยก็ซอื้ ของทีด่ ี
เท่าของเก่าไม่ ได้ ก็คอื บุญนีเ้ อง ฐานะการเงินของเรา ถ้ามี
บุญมากก็จะกลับมาเกิดได้รา่ งกายดีกว่าเก่า มีสติ ปัญญา
ศรัทธา วิริยะ มากกว่าเดิม ปฏิบัติธรรมได้สูงกว่าเก่า
บุญทัง้ หลายทีเ่ ราท�ำไว้นี้ ไม่เสือ่ ม จะเป็นเงินทีจ่ ะซือ้ ภพชาติ
ทีด่ เี พือ่ ปฏิบตั ธิ รรมให้สงู ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
ไม่ตอ้ งเสียดายเงินทอง ไม่ตอ้ งเสียดายเวลา ไม่ตอ้ ง
เสียดายความสุขเล็กๆ น้อยๆ จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
เวลาทีม่ าท�ำบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธินี้
เราได้กำ� ไร ไม่หมดไปกับร่างกาย ยิง่ ท�ำได้มากเท่าไร ก็จะ
ยิง่ ใกล้ถงึ จุดหมายปลายทางมากขึน้ เท่านัน้ จึงไม่ตอ้ งกังวล
กับความตาย เพราะความตายเป็นเพียงการเปลีย่ นเครือ่ ง
โทรศัพท์มือถือ เจ้าของโทรศัพท์ ไม่ ได้ตายไปกับโทรศัพท์
พระพุทธเจ้าไม่ ได้ตายไปกับพระสรีระของพระองค์ ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่าน ท่านยังอยู่
อยูท่ วี่ า่ จะมีความสามารถติดต่อกับท่านได้หรือไม่
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ค�ำสอนจะเป็นอาจารย์ต่อไป

เวลาครูบาอาจารย์จากไปแต่ละครัง้ นี่ ผึง้ ทีเ่ กาะอยูก่ บั ครูบาอาจารย์
ก็แตกรัง หารังใหม่กนั ก็ยงั ดีทที่ า่ นบอกว่ามีรงั ใหม่อยูท่ ี่ไหนบ้าง ไม่อย่างนัน้
จะเสียเวลาหากัน ถ้าท่านไม่บอกก็จะไม่แน่ ใจ ถ้าได้ยินจากหลายกระแส
ก็จะเกิดการสับสนได้ ถ้าท่านเป็นคนพูดเอง ก็จะตัดความลังเลสงสัยไปได้
พวกเราควรเอาการจากของท่านไปนีม้ าสอนใจว่า ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน
ไม่มีที่พึ่งใดที่จะดีเท่ากับตัวเราเอง ถ้าพึ่งผู้อื่นแล้วเขาจากเราไป เราก็จะ
ล�ำบาก แต่ทพี่ งึ่ ทีอ่ ยู่ในใจเรานี้ จะอยูก่ บั เราไปตลอด ไม่วา่ เราจะไปไหน จะมี
ทีพ่ งึ่ เสมอ จึงควรพยายามสร้างทีพ่ งึ่ ให้เกิดขึน้ ภายในใจให้ ได้ ในขณะทีย่ งั
สามารถท�ำได้ เพราะถ้าร่างกายนีเ้ ป็นอะไรไปแล้ว จะไม่สามารถปฏิบตั ิ ได้
ก็จะขาดทีพ่ งึ่ ไปข้างหน้าก็ ไม่รวู้ า่ จะได้ ไปพบทีพ่ งึ่ ทีแ่ ท้จริงนีอ้ กี เมือ่ ไร จึงควร
สร้างสรณะขึ้นมาภายในใจตั้งแต่บัดนี้ ไป ด้วยการปฏิบัติตามค�ำสอนของ
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พระพุทธเจ้า ของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ
นับถือ ให้ยดึ ค�ำสอนของท่านเป็นอาจารย์ เพราะ
ค�ำสอนไม่ ได้ตายตามท่านไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้วา่ “ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบ
นีแ้ ล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป”
ค�ำสอนของหลวงตานี้ ก็จะเป็นอาจารย์
แทนหลวงตาต่อไป พวกเราจึงไม่ ได้อยู่ โดย
ปราศจากอาจารย์ ค�ำสอนของท่านที่ ได้ถูก
บันทึกไว้กม็ มี ากทัง้ ทีเ่ ป็นหนังสือ เป็นแผ่นซีดี
และเป็นภาพวีดี โอ ที่พวกเราไม่ควรเก็บไว้ ใน
ลิ้นชักหรือตั้งไว้บนหิ้งไว้กราบเฉยๆ แต่ควร
หมัน่ เปิดดูเปิดฟังอย่างสม�ำ่ เสมอ เพราะธรรม
ค�ำสอนนีเ้ ป็นอกาลิโก ไม่ได้เสือ่ มไปกับกาลเวลา
กับการจากไปของครูบาอาจารย์ ค�ำสอนของท่าน
ที่สอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่มีประสิทธิภาพ
อย่างไร ค�ำสอนนั้นก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่
อย่างนัน้ ถึงแม้วา่ สรีระของท่านได้จากไปแล้ว

ก็ตาม แต่คำ� สอนของท่านไม่ ได้จากพวกเราไป
ถ้าน้อมเอาค�ำสอนของท่านมาสอนใจแล้ว
ปฏิบตั ติ าม ก็จะได้รบั ประโยชน์เหมือนกับขณะ
ทีท่ า่ นสอนต่อหน้าเรา ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ปัญหาจึงไม่ ได้อยู่ที่การจากไปของท่าน
แต่อยู่ที่การน้อมเอาค�ำสอนของท่านให้เข้ามา
สู่ ใจ เพราะค�ำสอนที่ยังอยู่ ในหนังสือหรืออยู่
ในสือ่ ต่างๆ นัน้ ยังไม่ ใช่ความจริงส�ำหรับเรา
จะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อได้น้อมเข้ามาสู่ ใจ
ด้วยการปฏิบตั เิ พือ่ ช�ำระความโลภ ความโกรธ
ความหลง เป็นความจริงทีจ่ ะอยูก่ บั ใจไปตลอด
ไม่ว่าใจไปที่ ไหน จะมีค�ำสอนคอยดูแลรักษา
ปกป้องใจไม่ ให้ตกทุกข์ ได้ยาก จะรักษาใจให้มี
แต่ความสุข ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ก็ตาม
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กิเลสนี้วุ่นวาย

คนทีเ่ ฉยแล้วจะไม่ชอบอยูก่ บั คนที่ ไม่เฉย อยูแ่ ล้วเรือ่ งมาก แยกทางกัน
ดีกว่า ไปบวชดีกว่า ในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่า ทุกครั้งที่ฆราวาสจะบวช
จะอุทานว่า การครองเรือนนีว้ นุ่ วายหนอ ท�ำไมอยูเ่ ฉยๆ กันไม่ ได้ ท�ำไมต้อง
วุน่ วายกัน วุน่ วายกับเรือ่ งไร้สาระทัง้ นัน้ เรือ่ งไม่ ใช่เรือ่ งนะ วุน่ วายกับคนนัน้
คนนีท้ ำ� ไม ท�ำไมต้องเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ ถ้าวุน่ วายกับเรือ่ งกินเรือ่ งนอนนี้
ก็พอมีเหตุผล ไม่มขี า้ วกินก็ตอ้ งวุน่ วายหาข้าวมากินกัน แต่นวี่ นุ่ วายกับเรือ่ ง
ไร้สาระทั้งนั้น ถ้ามีกิเลสก็จะวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระต่างๆ ถ้าไม่มีกิเลสก็จะ
ไม่วนุ่ วาย แม้แต่กบั เรือ่ งหากินหานอน ครูบาอาจารย์ทา่ นก็ยงั ต้องออกบิณฑบาต
ไม่สบายก็ตอ้ งกินยา แต่จะไม่วนุ่ วาย ท�ำไปตามเหตุ ถ้าเป็นเรือ่ งของกิเลสจะไม่มี
ความพอเลย ไม่วา่ จะอยู่ในสภาพใด ร้อนก็เบือ่ หนาวก็เบือ่ ฝนตกก็เบือ่ แดดออก
ก็เบือ่ ท�ำอย่างนีท้ ำ� อย่างนัน้ ก็เบือ่ เพราะใจไม่เฉย ปรุงแต่งไปเรือ่ ยๆ
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บ�ำเพ็ ญงานของตนให้ลุล่วงก่อน

ดูตวั อย่างของหลวงปูม่ นั่ ท่านกว่าจะบรรลุธรรมนี่ ท่านอายุยา่ งเข้าไป
ในวัย ๖๐ ขึน้ ไปแล้ว เพราะตามประวัตนิ ี้ ท่านไปอยูเ่ ชียงใหม่ ไปบ�ำเพ็ญตาม
ล�ำพังนี้ ในช่วงระยะอายุ ๖๐ ปี ช่วง ๖๐ ถึง ๗๐ ปีนี้ ท่านบ�ำเพ็ญตามล�ำพัง
อยู่ ในเชียงใหม่เพียงผูเ้ ดียว ท่านไม่มคี รูบาอาจารย์ทจี่ ะมาคอยก�ำราบคอย
ก�ำกับให้ทา่ นได้ปฏิบตั ิ ก่อนหน้านัน้ ท่านก็ปฏิบตั แิ ล้วก็ ไปท�ำภารกิจอย่างอืน่
ไปเป็นครูเป็นอาจารย์พาพระเณรพาญาติ โยมปฏิบัติธรรมกัน โดยที่ตัว
ท่านเองนัน้ ก็ยงั ไม่ ได้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุด จนในทีส่ ดุ ท่านก็เห็นโทษของการ
ทีจ่ ะเถลไถล ไม่บำ� เพ็ญงานของตนให้บรรลุลว่ งไปก่อน ก็เลยทิง้ หมูค่ ณะไป
หนีไปอยูท่ เี่ ชียงใหม่ ไปอยูก่ บั ชาวป่าชาวเขา ธุดงค์ ไปตามหมูบ่ า้ นต่างๆ แล้วก็
บ�ำเพ็ญอยูต่ ามล�ำพัง ถ้ามีพระเณรไปปรึกษาก็จะให้อยูเ่ พียงเดีย๋ วเดียว เช่น
ในช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษา ท่านก็จะปลีกหนีไป จะไม่อยากจะอยูก่ บั ใคร
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ไม่อยากจะสอนใคร ไม่อยากจะช่วยใครใน
ตอนนี้ เพราะถ้าช่วยคนอืน่ สอนคนอืน่ ก็ ไม่มี
เวลามาช่วยตนเอง มาสอนตนเอง ท่านก็เลย
ไม่เกี่ยวข้อง ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะในช่วงนั้น
จนกระทัง่ ท่านได้บรรลุธรรมแล้ว ประมาณอายุ
๗๐ ปี ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่เป็นลูกศิษย์
ของหลวงปูม่ นั่ ก็ ไปอาราธนาให้ทา่ นได้มาโปรด
ญาติ โยมและพระภิกษุสามเณร ท่านก็เลยรับ
นิมนต์กลับมาอยูท่ างภาคอีสาน มาอยูช่ ว่ ง ๑๐ ปี
สุดท้ายของชีวติ ของท่าน มีพระเณรเข้าไปศึกษา
ไปปฏิบตั แิ ละได้บรรลุธรรมกันเป็นจ�ำนวนมาก

จากต�ำราบ้าง จากพระรูปนัน้ รูปนีบ้ า้ ง แต่ไม่ได้
เป็นครูบาอาจารย์แบบที่จะคอยมาคอยก�ำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้
การบรรลุธรรมของท่านนีล้ ว่ งไปถึงวัยชราแล้ว
หลังอายุ ๖๐ ปีไปแล้ว ช่วง ๑๐ ปีทที่ า่ นอยูท่ ี่
เชียงใหม่ ช่วงอายุ ๖๐ ถึง ๗๐ ปีนนั้ เป็นช่วงที่
ท่านได้บรรลุธรรมขัน้ สูง หลังจากนัน้ แล้วท่านก็
เลยรับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณธรรมเจดียม์ าอยู่
ทางภาคอีสาน มาตัง้ ส�ำนักแล้วก็มพี ระเณรไป
อยู่ไปศึกษาไปปฏิบตั ธิ รรมและไปบรรลุธรรม

อั น นี้ ก็ เ พี ย งแต่ เ ปรี ย บเที ย บตามที่ ไ ด้
ศึกษาประวัตขิ องท่านมาว่า ขนาดอายุ ๖๐ ปี
ท่านยังไม่ ได้บรรลุธรรมเลย ก็แสดงว่าท่านยัง
ไม่ได้ทมุ่ เทชีวติ จิตใจให้กบั การปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีครูบาอาจารย์
คอยก�ำกับคอยสัง่ สอน ท่านอาจจะต้องศึกษา
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ภาระส�ำคัญ

อยู่ที่เราจะชั่งน�้ำหนักว่าภาระไหนส�ำคัญกว่า ดูแลแม่หรือไปบวชไป
ปฏิบัติธรรม ถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนจะท�ำอย่างไร ก็ต้องมีคนอื่นดูแลต่อ
แต่ถา้ เรายังไม่พร้อม ก็ ไปบวชไม่ ได้อยูด่ ี อยูท่ คี่ วามพร้อมของเราด้วย ถ้ายัง
ไม่พร้อมก็ ไปบวชไม่ ได้ เพราะยังมีความผูกพัน ความห่วง ความวิตกกังวล
ไปบวชก็ ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เจริญก้าวหน้าได้ นี่ ไม่ ได้พดู ถึงใครโดยเฉพาะ
แต่ละคนต้องใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ชัง่ น�ำ้ หนักดูความจ�ำเป็น ดูกำ� ลัง
ของเราด้วย ถ้าไปบวชแล้วปฏิบตั ิไม่ได้กอ็ ย่าเพิง่ ไป ปฏิบตั ิในเพศของฆราวาส
ไปก่อน สร้างพละ ๕ คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา ไปก่อน ถือศีล ๘
ไปก่อน ช่วงทีว่ า่ งจากภารกิจก็ภาวนาไป กลัวว่าจะอ้างภาระนีแ้ ล้วไปท�ำภาระอืน่
ภาระเลีย้ งดูพอ่ แม่ก็ ไม่ได้ทำ� ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เลีย้ งอาหารเช้า กลางวัน เย็น
วันละ ๓ มือ้ ระหว่างนัน้ ก็มเี วลาภาวนาได้ กลัวว่าจะมีภาระอืน่ แถมมาด้วย
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ไหนๆ จะต้องท�ำภาระเลีย้ งดูพอ่ แม่แล้ว ก็ขอท�ำ
ภาระอืน่ ด้วย ถ้าภาระเลีย้ งดูพอ่ แม่อย่างเดียว
บวชเป็นพระก็ดแู ลได้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้นำ� อาหารบิณฑบาตมาแบ่งให้บดิ ามารดาได้
ก่อน เอาไปบวชเอาไปอยูว่ ดั ได้
หลวงตาท่านก็เอาโยมแม่ทา่ นบวชชี แล้ว
ก็เอาไปอยู่ที่วัด ท่านก็ท�ำภาระทั้ง ๒ ส่วน
ท่านท�ำภาระของท่านให้เสร็จก่อน พอภาระของ
ท่านเสร็จแล้ว ท่านถึงมาโปรดโยมมารดา เอาไป
บวชแล้วก็ ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ๑ พรรษา
หลังจากนัน้ ก็กลับมาอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาด มาสร้าง
วัดป่าบ้านตาดในปี ๒๔๙๙ หลวงปูม่ นั่ มรณภาพ
ปี ๒๔๙๒ ต้นปี ๒๔๙๓ ก็ถวายพระเพลิง
ปีนั้นหลังจากเสร็จภารกิจของท่าน ท่านก็ ไป
จ�ำพรรษาทีว่ ดั ป่าบ้านหนองผือ ปี ๒๔๙๔ ถึง
ปี ๒๔๙๗ ท่านไปอยูท่ บี่ า้ นห้วยทราย บ้านของ
คุณแม่ชแี ก้ว ปี ๒๔๙๘ ไปอยูท่ จี่ นั ทบุรี แล้วก็

กลับมาสร้างวัดป่าบ้านตาดในปี ๒๔๙๙ ท่านก็
ดูแลโปรดโยมแม่มาตลอด มีโอกาสก็สอนธรรมะ
ให้ฟงั อย่างต่อเนือ่ ง เรือ่ งอาหารการกิน เรือ่ งยา
ก็ดูแลอย่างใกล้ชิด ท่านท�ำภาระของท่านให้
เสร็จก่อน ตอนทีย่ งั ไม่เสร็จ ท่านก็ ไม่เกีย่ วข้อง
กับใคร ทุม่ เทเวลาให้กบั การศึกษาและการปฏิบตั ิ
ศึกษาได้เปรียญ ๓ ประโยค ก็ออกปฏิบัติ
พรรษาแรกทีอ่ อกปฏิบตั ิ ท่านจ�ำพรรษาอยูท่ วี่ ดั
ป่าจักราช หลังจากนัน้ ก็ออกติดตามหลวงปูม่ นั่
ไปพบที่บ้านโคก จังหวัดสกลนคร ได้อยู่กับ
หลวงปูม่ นั่ ๘ พรรษา หลังจากหลวงปูม่ นั่ จากไป
ไม่นาน ท่านก็เสร็จงานของท่าน
ต่อจากนั้น ท่านก็แบกภาระของผู้อื่น
อบรมสัง่ สอนลูกศิษย์ลกู หา พระเณร ฆราวาส
ญาติโยม ในเบือ้ งต้นท่านจะพุง่ เป้าไปทีพ่ ระเณร
เป็นหลัก อบรมสัง่ สอนพระเณร ตัง้ แต่หลวงปูล่ ี
มานี่ หลวงปูล่ ที า่ นก็บวชวันเผาศพหลวงปูม่ นั่
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ปี ๒๔๙๓ แล้วก็มคี รูบาอาจารย์รปู อืน่ ตามศึกษากับท่าน หลวงปูล่ ี หลวงปูบ่ ญุ มี
หลวงปูเ่ พียร อาจารย์สงิ ห์ทอง อาจารย์สพุ ฒั น์ คุณแม่ชแี ก้ว เป็นลูกศิษย์
รุ่นแรกของหลวงตา ไปบุกเบิกวัด ป่าบ้านตาดด้วยกัน หลังจากนั้น
ก็แยกย้ายกันไปตั้งส�ำนักของตน แล้วก็มีพระเณรรุ่นหลังเข้ามาศึกษากัน
ตามล�ำดับ จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน ท่านก็อบรมพระเณรมาตลอด
ช่วงระยะหลังๆ ก็สงเคราะห์ญาติโยมมากขึน้ เมือ่ ก่อนนีท้ า่ นไม่รบั ญาติโยม
ให้อยู่ ในวัดมาก ให้อยู่ได้ทลี ะคน ๒ คน เพราะท่านต้องการความสงบ เวลา
ญาติ โยมไปกราบท่าน มักจะถูกท่านว่า พอถูกว่าก็จะไม่กล้าไปกัน มีแต่พระ
เณรอยู่ ในวัดกันเป็นหลัก แต่พอครูบาอาจารย์องค์ตา่ งๆ ทีอ่ าวุโสกว่าท่าน
ล่วงลับไป ญาติโยมก็ขาดทีพ่ งึ่ ท่านก็เลยเมตตา ไม่ดดุ า่ มาก จึงมีญาติโยมเข้าไป
อยู่ในวัดและไปท�ำบุญกันอย่างต่อเนือ่ ง จนถึงวันทีท่ า่ นจากเราไป นีแ่ หละคือ
การท�ำภาระทัง้ ๒ ส่วน
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ศิษย์ผู้ด�ำเนินธรรมตามครู

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

189

จุดเริ่มต้นเกิดจากการได้อ่านได้ยินได้ฟง
ั

ถ้าใครยังไม่ ได้หนังสือธรรมะ ต้องการเอาไปอ่านก็เอาไปได้ มีขอ้ แม้
อยูว่ า่ เอาไปแล้วต้องอ่าน อย่าเอาไปตัง้ ไว้บนหิง้ ถ้าไม่อา่ นก็จะไม่เกิดประโยชน์
ความวิเศษของหนังสืออยูท่ กี่ ารอ่าน อ่านแล้วก็นำ� เอาไปปฏิบตั ิ ทีบ่ วชอยู่ได้
ทุกวันนีก้ เ็ กิดจากการอ่านหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ เล่มหนึง่ พออ่านแล้ว
เหมือนกับไปจุดประกายความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิมให้สว่างขึน้ เมือ่ ก่อนก็รบิ ๆ หรีๆ่
เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง พออ่านธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว มันชัดแจ้ง
มันเห็นทาง รูว้ า่ นีค่ อื ทางทีเ่ ราต้องไป เมือ่ ก่อนไม่รู้ พยายามหาทางทีจ่ ะ
ท�ำให้มีความสุขใจอย่างถาวร แต่ยังหาไม่เจอ มีแต่ความสุขใจแบบล้มลุก
คลุกคลาน บางเวลาก็สขุ ใจ บางเวลาก็กลุม้ ใจ พอได้ศกึ ษาพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กหี่ น้าไม่กบี่ รรทัดนี่ มันสว่างขึน้ มาเลย มันรูเ้ ลยว่า
นีค่ อื ทางทีเ่ ราต้องไป ก็เลยเขียนจดหมายไปขอหนังสือมาเพิม่ จนได้หนังสือ
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ที่พาไปสู่การปฏิบัติ ก็ลองปฏิบัติตามดู ก็ ได้ผล ก็เลยเกิดฉันทะ วิริยะ
เกิดศรัทธา ที่จะปฏิบัติมากขึ้นไป ก็เลยลาออกจากงาน ออกปฏิบัติเลย
ไม่เสียดายรายได้ ไม่เสียดายความสุขที่ ได้จากการใช้เงิน ได้ ไปเทีย่ วทีน่ นั่
เทีย่ วทีน่ ี่ ได้ซอื้ ข้าวซือ้ ของ มันไม่มรี สชาติเลยหลังจากที่ได้สมั ผัสกับผลทีเ่ กิด
จากการปฏิบตั เิ พียงแต่วา่ มันยังได้นอ้ ยอยู่ อยากจะให้มมี ากๆ
โลภแบบนี้ ไม่เป็นกิเลส โลภแบบนี้เป็นมรรคเป็นธรรม อยากจะได้
ความสุขในใจมากขึน้ อยากจะไปปฏิบตั ธิ รรมมากขึน้ อย่าไปคิดว่าเป็นกิเลส
ถ้าคิดก็จะตกไปในหลุมพรางของกิเลส เขาต้องการให้เราคิดอย่างนีเ้ พือ่ จะ
ได้ ไม่ปฏิบัติ ถ้าโลภในการปฏิบัติ อยากจะปฏิบัติมากขึ้น อย่างนี้ ไม่เป็น
ความโลภ เป็นมรรค แต่ตอ้ งรูจ้ กั ประมาณ ไม่หย่อนเกินไป ไม่เคร่งเกินไป
ต้องให้พอกับก�ำลังของเรา ถ้าแบกของที่เราไม่สามารถยกได้ก็จะท้อแท้
จะยอมแพ้ ไปในทีส่ ดุ แต่ถา้ ค่อยขยับขึน้ ไปทีละนิดทีละหน่อย ก็จะมีกำ� ลังขยับ
ขึน้ ตามไปได้ จึงควรปฏิบตั ิไปตามก�ำลังของเรา ศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่าน
หนังสือธรรมะทีเ่ ป็นธรรมจริงๆ ทีเ่ กีย่ วกับพระอริยสัจ ทีเ่ กีย่ วกับมรรค ๘
ทาน ศีล ภาวนา เป็นทางทีถ่ กู ต้อง ไม่หลงทางอย่างแน่นอน อ่านแล้วก็นำ�
เอาไปปฏิบตั ิ แล้วผลจะปรากฏขึน้ มาในใจ จะพาไปสูจ่ ดุ ที่ไม่คาดคิดว่าจะไปได้
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เมือ่ ก่อนไม่เคยคิดว่าจะกล้าโกนหัว ไม่เคย
คิดว่าจะอยู่ ในวัด ขังตัวเองไม่ ให้ ไปเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆ ได้ ก่อนบวชนี้เคยเห็นพระ
เณรแล้ว ใจเกิดความรู้สึกว้าเหว่หดหู่ขึ้นมา
ไม่อยากอยู่ในสภาพของพระเณร ไปไหนมาไหน
ตามอ�ำเภอใจไม่ได้ แต่พอปฏิบตั แิ ล้ว กลับเห็นว่า
นีค่ อื ทางทีต่ อ้ งไป เพราะจะมีเวลาปฏิบตั ิได้มาก
ไม่ตอ้ งมากังวลกับภารกิจอย่างอืน่ ความกลัว
ความหดหู่ใจทีจ่ ะต้องเป็นพระก็หายไป ก็บวชได้
โดยไม่รู้สึกอะไร เป็นไปตามขั้นตอนของการ
ปฏิบตั ิ พอเดินมาถึงตรงนีแ้ ล้ว ก็มที างให้เลือก
จะเลีย้ วซ้ายเลีย้ วขวาหรือจะตรงไป ก็ตอ้ งเลือก
ทางทีเ่ หมาะทีส่ ดุ ต่อการเจริญของจิตใจ ก็ตอ้ ง
บวชเท่านั้น ไม่มีทางอื่น ไม่คิดวิตกกับเรื่อง
รูปร่างหน้าตา เพราะไม่ ได้ ไปหวังอะไรกับ
ร่างกายแล้ว ไม่ ได้ ใช้รา่ งกายหาความสุขจาก
ทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ จึงอย่า
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ไปกังวลกับอนาคตมากจนเกินไป บางคนกลัวว่า
ปฏิบัติมากแล้ว จะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ ทิ้งสามี
ทิง้ ภรรยา ทิง้ ลูกทิง้ หลาน เป็นความคิดของกิเลส
พอปฏิบตั ิไปมากๆ เข้า จะเห็นโทษของสิง่ เหล่านี้
แทนทีจ่ ะเห็นว่าเป็นคุณเป็นความสุข กลับเห็นว่า
เป็นโทษเป็นความทุกข์ ก็จะตัดได้ปล่อยได้
แต่ ไม่ ได้ตัดโดยไม่มีเยื่อใยความเมตตากรุณา
ตัดความยึดติด แต่ยงั มีความผูกพัน มีเยือ่ ใย
เมตตาสงสารห่วงใยกัน ช่วยเหลือกันดูแลกัน
อยูเ่ ต็มหัวใจเหมือนเดิม ตัดตรงทีค่ วามยึดติด
ไปห่วงไปกังวล ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ อย่างนี้ ไม่มี เพราะเป็นความทุกข์
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ค�ำสอนที่แท้จริง

เมือ่ ก่อนนีเ้ ราก็ ไม่เคยสนใจศาสนา เป็นคนหัวทันสมัย คิดว่าศาสนา
เป็นเรื่องของคนล้าสมัย กลัวจะหลงงมงาย เพราะเห็นคนเข้าหาศาสนา
เป็นคนงมงาย เชือ่ ในสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ ไม่ ได้ ซึง่ ศาสนาบางศาสนาก็เป็นอย่างนัน้
แต่ศาสนาพุทธไม่ ได้เป็นอย่างนัน้
สิ่งที่ศาสนาพุทธสอนนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ ได้ ศาสนาพุทธ
สอนว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะดับความทุกข์ ก็ ให้
ดับความอยาก พอน�ำไปปฏิบตั ดิ ู พอดับความอยากได้ ความทุกข์กห็ ายไป
จะรู้เลยว่านี้เป็นค�ำสอนที่แท้จริงที่ถูกต้องที่ช่วยเราได้จริงๆ ช่วยดับ
ความทุกข์ภายในใจของเราได้ เพราะเวลาศึกษาศาสนานี้ ต้องดูที่ ใจเรา
เป็นหลักว่าค�ำสอนมีผลอย่างไรต่อจิตใจ ถ้าท�ำให้ ใจทุกข์นอ้ ยลงได้ก็ ใช้ ได้ แต่
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จะให้หายหมดเลยหรือไม่นี้ ก็อยูท่ คี่ วามสามารถ
ของแต่ละศาสนา ศาสนาส่วนใหญ่จะช่วยท�ำให้
ความทุกข์ ใจเบาบางลง แต่จะให้หมดไปเลย
มีเพียงแต่ศาสนาพุทธนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ความ
ทุกข์หมดไปได้
เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เวลาจะหยิบยืน่ ให้กบั ใคร เราต้องดูวา่ เขาพร้อม
หรือไม่ ยินดีหรือไม่ เช่น หนังสือทีเ่ อาไปแจก
ก็ตอ้ งดูวา่ เขาสนใจหรือไม่ ถ้าไม่สนใจ ก็จะเสีย
หนังสือไป คนทีส่ นใจจะไม่ ได้รบั คนที่ ไม่สนใจ
กลับได้รบั แล้วก็เอาไปวางไว้เฉยๆ
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การพั ฒนาของจิต

สังเกตดูเด็กแต่ละคนจะมีนิสัยไม่เหมือนกัน เพราะจิตไม่เหมือนกัน
บางคนจะกลัวโน่นกลัวนี่ บางคนจะกล้าหาญ ไม่จจู้ จี้ กุ จิก ไม่ตอ้ งให้พอ่ ให้แม่
มาคอยกอด บางคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดผวา กลัวไปหมด เพราะจิต
ของเขาเป็นอย่างนั้น จิตของพระอริยะตอนเป็นเด็กก็ต้องท�ำตามผู้ ใหญ่
พอโตแล้วก็จะท�ำต่อในสิง่ ทีเ่ คยท�ำมา
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อย่างสมัยทีเ่ ราเป็นเด็ก ตอนนัน้ อายุสกั ๑๐ หรือ ๑๑ ขวบ ไปงานศพ
ของเพือ่ น ก็ ไม่ ได้ตกใจกลัว กลับพิจารณาว่าเราก็ตอ้ งเป็นเหมือนเขา พ่อแม่
พีน่ อ้ งทีเ่ รารัก ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ เป็นเหมือนกันหมด คิดอย่างนัน้ ไม่มี
ใครสอน ดูแล้วก็โอปนยิโก น้อมเข้ามาสอนใจ บางคนเวลาเห็นแล้วนอนไม่หลับ
กลัวว่าตัวเองจะตาย จิตของแต่ละคนได้พฒั นามาไม่เหมือนกัน จะมีปฏิกริ ยิ า
ต่อสิง่ ทีเ่ ห็นไม่เหมือนกัน ถ้าเคยฝึกมาให้มปี ฏิกริ ยิ าแบบนี้ พอไปเจอก็จะมี

ปฏิกริ ยิ าแบบนี้ บางคนร้องไห้ฟมู ฟาย บางคนตกใจกลัว
บางคนนิ่งเฉย เพราะสติปัญญาของแต่ละคนได้รับ
การพัฒนามาไม่เหมือนกัน ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงเลย
ภายในจิต เวลาทีร่ า่ งกายตายไป พอมาเกิดเป็นเด็กใหม่
ยังไม่สามารถใช้รา่ งกายได้เต็มที่ อย่างพระพุทธเจ้านี้
พอประสูตอิ อกมาแล้วเดินได้ ๗ ก้าว เป็นไปได้ เพราะ
จิตของพระพุทธเจ้ามีพลังมาก แล้วการเดิน ๗ ก้าวนี่
ไม่ยากเย็นเลย

ต้องได้อะไรหากได้ปฏิบัติจริงๆ

ถ้าทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่ ลาออกจากงานสักปีหนึ่งถ้าลาได้
ออกปฏิบตั จิ ริงๆ สักปีหนึง่ ต้องได้อะไรสักอย่างหนึง่ อย่างแน่นอน
เราก็ทดลองอยูป่ หี นึง่ ก็รวู้ า่ บวชได้ ตอนต้นก็ ไม่แน่ใจว่าจะบวชได้หรือไม่
ตอนนัน้ ยังรักความสุขทางโลกอยู่ ยังเสียดายอยู่ ต้องลองอยูอ่ ย่างพระสัก
๑ ปี ตัดความสุขทางโลกไปหมด ถือศีล ๘ แต่ ไม่ ได้นงุ่ ขาวห่มขาว ไม่มี ใครรู้
ว่าเราถือศีล ๘ แต่เรารู้ รูว้ า่ ศีล ๘ เป็นอย่างไร เราศึกษาอยู่ รูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ิ
จิตตภาวนา ใช้สติปฏั ฐาน ๔ เป็นคัมภีรห์ ลักของการปฏิบตั ิ ทัง้ สมถะและ
วิปสั สนา อยูต่ รงนี้ อยูท่ สี่ ติปฏั ฐาน ๔ อานาปานสติกอ็ ยู่ในนี้ เป็นบทแรกเลย
ของพระสูตร ให้ ไปหาทีส่ งบ นัง่ อยู่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนร้าง หาสถานที่
สงบสงัดวิเวก ไม่มรี ปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ มารบกวนใจ ตัง้ สติอยูท่ ี่
198

ลมหายใจ ตัง้ ตัวให้ตรง นัง่ ขัดสมาธิ ตัง้ ตัวให้ตรง แต่ ไม่ตอ้ งเกร็ง
พอภาวนาแล้วก็ ไม่ตอ้ งไปสนใจกับอิรยิ าบถของร่างกาย จะรูส้ กึ ว่า
เอนไปทางซ้ายขวา ไปทางหน้าหลัง ก็อย่าไปสนใจ หลังไม่ตรง
ก็ ไม่เป็นไร ขอให้คดิ ว่าได้ตงั้ ไว้ตรงแล้ว เพราะถ้ามัวพะวักพะวน
กับอิรยิ าบถของร่างกาย ก็จะไม่ ได้ภาวนา
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การปฏิบัติของท่านเป็นการดึงเรา

อย่าไปคิดว่าปฏิบัติแบบฆราวาสจะดี ก็ดีอยู่ ในระดับหนึ่ง แต่สู้การ
ออกบวชไม่ ได้ เราก็เคยคิดอย่างนี้ ตอนที่เป็นฆราวาสก็ ไม่อยากจะบวช
เหมือนกัน แต่ถูกความจนบังคับ ไม่มีเงินเหลือแล้ว ก็ต้องบวชถึงจะได้
ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ไม่อยากจะกลับไปท�ำงานอีกแล้ว ไม่อยากไปวุน่ วายกับ
การหาเงินกับการใช้เงินอีกแล้ว ก็เลยต้องบวช ในใจก็เคยคิดเหมือนกันว่า
ถ้ามีสกั แสนสักล้านหนึง่ จะปฏิบตั ติ อ่ ไปได้อกี นาน แต่จะเป็นแบบกระท่อน
กระแท่น ไม่เป็นกอบเป็นก�ำ เพราะไม่มสี งั คม ไม่มผี นู้ ำ� ไม่มตี วั อย่างทีเ่ ด่นกว่า
ทีจ่ ะคอยฉุดลากเราไป
แต่พอได้บวชแล้ว ก็ ได้เข้าสังคมของผูท้ มี่ กี สุ ลามากกว่าเรา มีสติปญั ญา
มีความรูค้ วามสามารถมากกว่าเรา ปฏิบตั เิ ก่งกว่าเรา ก็ทำ� ให้เราต้องผลักดัน
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ตัวเราเองให้เก่งเท่าเขาให้ ได้ เขาท�ำอย่างไร เราก็ต้องท�ำอย่างนั้นให้ ได้
เช่น บิณฑบาตทีว่ ดั ป่าบ้านตาด ลองไปบิณฑบาตดู ถ้าไม่เป็นนักวิง่ ก็จะสูเ้ ขา
ไม่ ได้นะ สมัยนัน้ ทางก็ ไม่ ได้ลาดยาง เป็นลูกรัง ยิง่ หน้าหนาวนี่ เวลาเดิน
เหมือนเหยียบก้อนน�ำ้ แข็ง เขาท�ำได้ เราก็ตอ้ งท�ำได้ ครูบาอาจารย์ทา่ นท�ำ
เราก็ตอ้ งท�ำ ครูบาอาจารย์ทา่ นเดินเร็ว เราก็ตอ้ งเดินเร็วกว่าท่าน เวลาเดิน
กลับวัดต้องถึงก่อนครูบาอาจารย์ ไม่ ใช่ ให้ทา่ นไปนัง่ รอ
อย่างนีแ้ หละเป็นการดึงเรา การปฏิบตั ขิ องท่านเป็นการดึงเรา ให้เรา
เหยียบคันเร่งให้สดุ เลย ถ้าปฏิบตั ติ ามล�ำพัง ก็จะเหยียบแค่ครึง่ เดียว พอหอม
ปากหอมคอ ก็ถือว่าท�ำความเพียรมากแล้ว พอไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี่
ท่านเหยียบคันเร่งสุดเลย ถ้าไม่เร่งสุดก็ ไม่ทนั ท่าน อย่างนีถ้ งึ เรียกว่าไปอยูว่ ดั
ไปปฏิบัติ ไปบวช เพื่อส่งเสริมผลักดันให้ ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าง
รวดเร็ว
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กินเพื่ ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่ อกิน

ถ้าเป็นพระแล้วเลือกไม่ ได้ แล้วแต่ญาติ โยมจะน�ำมาถวาย ถ้าไปอยู่
ทีก่ นั ดารมีแต่คนยากจนใส่บาตร ก็จะเป็นอาหารที่ ไม่คอ่ ยชอบรับประทาน
แต่ตอ้ งฝึกฉันให้ ได้ ด้วยการพิจารณาว่าอาหารทัง้ หมดทีจ่ ะฉันนี้ จะต้องไป
รวมกันอยู่ในท้องอยูด่ ี ก็ ให้รวมกันอยู่ในบาตรเสียเลย ได้อาหารชนิดต่างๆ มา
ก็เอาใส่รวมลงในบาตรเลย แล้วก็คลุกกันให้เป็นอาหารชนิดเดียวกัน
ทัง้ ของคาว ของหวาน ผลไม้ ทองหยิบ ฝอยทอง แกงเขียวหวาน แกงจืด
ก็ ใส่ ไปลงไปในบาตร แล้วก็คลุกกัน เหมือนคลุกข้าวให้หมากิน รสชาติกด็ ี
มีเปรีย้ ว หวาน มัน เค็ม ครบถ้วนหมดเลย ถ้าฉันแบบนีแ้ ล้ว จิตใจจะไม่กงั วลกับ
เรือ่ งอาหาร ไม่เช่นนัน้ แล้วเวลาบวชใหม่ๆ จะต้องนัง่ อยูป่ ลายแถว เวลาเห็น
อาหารทีช่ อบอยูห่ วั แถวก็อยากจะรับประทาน พอมาถึงเราทีป่ ลายแถวก็เหลือ
แต่ถาดเหลือแต่จาน ก็จะเกิดความเสียใจท้อแท้เบือ่ หน่ายได้ ถ้าไม่ ไปมองสิง่
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ทีย่ งั มาไม่ถงึ เรา มองแต่เฉพาะสิง่ ทีม่ าตัง้ อยูข่ า้ งหน้าเรา เราก็จะไม่ผดิ หวัง
แล้วถ้าเอาอาหารทุกชนิดคลุกกันในบาตร เราก็จะไม่เกิดความอยากรับประทาน
อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ จะช่วยให้การฉันอาหารไม่เป็นปัญหากับเรา
การฉันในบาตรนีก้ ม็ อี ยู่ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ แบบที่ ๑ แบบสบายๆ
ได้อาหารอะไรมาก็แยกไว้เป็นส่วนๆ ในบาตร ข้าวก็เอาไว้ดา้ นหนึง่ กับข้าว
เอาไว้อกี ด้านหนึง่ ผลไม้เอาไว้ดา้ นหนึง่ ของหวานก็เอาไว้อกี ด้านหนึง่ ถ้าเป็นน�ำ้
ก็ ใส่ ไว้ ในถ้วยไว้ดมื่ เลย ผลไม้จะไว้ทฝี่ าบาตรก็ ได้ ฉันแบบนีฉ้ นั แบบสบายๆ
แบบที่ ๒ จะไม่จดั แยกอาหารไว้เป็นส่วนๆ มีอะไรก็ ใส่ลงไปเลย ตรงไหนก็ ได้
แบบที่ ๓ ก็คลุกอาหารทุกชนิดทีอ่ ยู่ในบาตร เพือ่ ก�ำหลาบกิเลสตัณหาความ
อยากรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ ถ้าไม่อย่างนั้นจะมีปัญหากับการ
ขบฉัน ฉันไม่ลงบ้าง อยากจะฉันแล้วไม่ ได้ฉนั ก็จะท�ำให้ทอ้ แท้เบือ่ หน่ายกับ
เพศของนักบวช แต่ถา้ ฝึกรับประทานตามมีตามเกิดได้ โดยพิจารณาว่า อาหาร
จะดีขนาดไหนจะเลวขนาดไหนก็เป็นอาหารเหมือนกัน ท�ำหน้าทีเ่ หมือนกัน
คือรักษาร่างกายให้อยูต่ อ่ ไปได้ ดับความหิวกาย ป้องกันไม่ ให้เจ็บไข้ ได้ปว่ ย
ให้มกี ำ� ลังปฏิบตั ธิ รรม ก็ถอื ว่าใช้ ได้แล้ว กินเพือ่ อยู่ ไม่อยูเ่ พือ่ กิน ไม่หาความสุข
จากการรับประทานอาหาร
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ไม่เหมือนฆราวาสญาติโยม เวลารับประทานจะถือ
เป็นความสุขอย่างหนึง่ กินกันแบบไม่ยบั ยัง้ ต้องหาทีก่ นิ กัน
ต้องขับรถไปไกลๆ เพื่อไปร้านอาหารที่ถูกปากถูกคอ
เสียเวลาไปเปล่าๆ เพียงเพื่อเติมน�้ำมันให้กับร่างกาย
เท่านัน้ เอง ควรจะปฏิบตั ริ า่ งกายเหมือนกับรถยนต์ ปัม๊ ไหน
ก็เติมได้ ปัม๊ ตราดาว ปัม๊ ตราเสือ ก็นำ�้ มันเหมือนกัน มาจาก
โรงกลัน่ เดียวกัน อาหารก็มาจากตลาดเหมือนกัน พอมาถึง
ที่ร้านแล้วก็มีวิธีปรุงแต่งต่างกันไป ท�ำให้มีสีสันรสชาติ
ต่างกันไป แต่การท�ำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ ได้
ให้มพี ลัง ให้มเี ชือ้ เพลิง ก็เหมือนกัน
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ภูมิจิตภูมิธรรมไม่เท่ากัน

สมัยทีเ่ ราอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาด พระเณรบางองค์ หลวงตาก็ปล่อยให้
ท�ำงาน บางองค์ก็ ไม่ ให้ทำ� ท่านจะดูวา่ แต่ละองค์จะเหมาะกับงานชนิดไหน
ถ้าองค์ ไหนภาวนาเป็น ชอบภาวนา ท่านก็จะไม่ ให้ทำ� งานก่อสร้าง ถ้าภาวนา
ไม่เป็น ท่านก็ปล่อยให้ทำ� งานก่อสร้าง ท�ำงานภายนอกไปก่อน จะได้ความเพียร
ไม่ขเี้ กียจ ไม่กนิ แล้วนอน ท่านจะปฏิบตั ติ อ่ พระเณรไม่เหมือนกัน ท่านดูความ
สามารถของแต่ละองค์
พวกเราก็ต้องดูตัวเราว่ามีความสามารถในการปฏิบัติธรรมขั้นไหน
ก็ตอ้ งปฏิบตั ขิ นั้ นัน้ ไป แล้วก็พฒั นาขึน้ ไปตามล�ำดับ
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ใจเข้าข้างใน

การนัง่ สมาธิ ไม่ได้นงั่ เพือ่ เอาเวลา นัง่ เพือ่ เอาสติ เอาสมาธิ เอาปัญญา
จะนัง่ บนเบาะหรือไม่ ไม่ ใช่เป็นประเด็น ทีเ่ ราไม่ ใช้เบาะเพราะไม่อยากจะยุง่
ไปไหนมาไหนก็ตอ้ งเอาเบาะไปด้วย
เวลาบวชแล้วจะไม่ยุ่งกับใคร ขนาดครูบาอาจารย์ยังไม่ยุ่งกับท่าน
คนอืน่ อยากจะเข้าใกล้ชดิ ท่าน ไปบีบนวดไปรับใช้ เรากลับถอยห่าง ไม่อยาก
เข้าใกล้ ใคร ท่านคงจะทราบ ท่านคงเป็นอย่างนัน้ มาก่อน ท่านรู้ จึงไม่เป็น
ปัญหา ท่านกลับช่วยส่งเสริม บางทีจำ� ใจต้องมาร่วมท�ำกิจ ท่านก็เมตตามาไล่
ไม่ ให้ทำ� ท่านรูว้ า่ ใจเราเข้าข้างในแล้ว ไม่อยากออกมาข้างนอก แต่คนอืน่
ท่านไม่ ไล่นะ
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ตอนที่จะบวชก็กลัวจะไปเจออาจารย์
ที่ไม่ปฏิบตั ิ จะอยูด่ ว้ ยกันไม่ได้ แต่ก็ โชคดีเจอ
พระอาจารย์ทปี่ ฏิบตั ผิ า่ นมาแล้ว ท่านเข้าใจ
ทุกอย่าง เลยอยูท่ วี่ ดั ท่านได้อย่างสบาย ไม่เคย
กลัวว่าท่านจะไล่เลย เวลาไปขอท่านอยู่ ใจก็
เป็นกลาง อยูก่ ็ ได้ ไม่อยูก่ ็ ได้ เพราะตอนนัน้
ไม่ ได้พุ่งไปหาอาจารย์เป็นหลัก แต่ ไปหา
สถานทีภ่ าวนาเป็นหลัก ถ้าอยูท่ นี่ ี่ ไม่ ได้ก็ ไป
หาทีอ่ นื่ ก็ ได้ เราคิดอย่างนัน้ แต่ก็ โชคดี ไปขอ
ก็ ได้อยูเ่ ลย ได้ทๆี่ ถูกใจ เป็นทีๆ่ สงบเงียบ
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ให้พ่ึ งตนเอง

ช่วงไปอยูว่ ดั ป่าบ้านตาด ก็ตอ้ งเข็นน�ำ้ ต้องปัดกวาด ต้องถูพนื้ คนอืน่ ท�ำ
เราก็ตอ้ งท�ำ อยู่ในสภาพทีบ่ งั คับให้ตอ้ งท�ำ เราก็ทำ� ไป ตราบใดที่ ไม่ผดิ ศีล
ผิดธรรม ไม่เสียหายอะไร ใจปรับได้ฝนื ได้ ฝืนไปสักพักหนึง่ สักระยะหนึง่ ก็จะ
เคยชิน ก็กลับชอบขึน้ มาได้
ความไม่ชอบนีเ้ ป็นวิภวตัณหา คือความไม่อยากได้สงิ่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่อยาก
เป็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่มี ใครอยากจะจน ไม่มี ใครอยากจะล�ำบาก ไม่มี ใครอยาก
จะล้างถ้วยล้างชาม อยากจะนัง่ ชีน้ วิ้ แจ๋ว เธอท�ำอย่างนัน้ เธอท�ำอย่างนี้
อยากมีคนใช้ แต่ พระท่านสอนไม่ ให้มคี นใช้ ให้พงึ่ ตนเอง พระป่าจะไม่ ให้มี
ใครรับใช้
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มีลูกผู้หลักผู้ ใหญ่จะมาบวชที่วัดป่าบ้านตาด
แล้วจะขอเอาเด็กรับใช้มาด้วย ท่านก็บอกให้เลือกเอา
ถ้าจะเอาเด็กรับใช้ ก็ ไม่ตอ้ งให้ลกู มา ถ้าจะให้ลกู มา
ก็ ไม่ตอ้ งเอาเด็กรับใช้มา จะเอามาทัง้ ๒ อย่างไม่ ได้
ที่มีก็มีเท่าที่จ�ำเป็น ช่วยท�ำกิจที่พระท�ำเองไม่ ได้
เช่น ถางป่าถางหญ้า ตัดต้นไม้ สิง่ ไหนทีพ่ ระท�ำไม่ ได้
ก็ตอ้ งให้ลกู ศิษย์ทำ� ให้ เช่น ประเคนของ พระประเคน
กันเองไม่ ได้ ต้องมีฆราวาสคอยประเคนให้ เงินทอง
จับเองไม่ ได้ ต้องมีฆราวาสดูแลรักษาให้
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ใจแยกออกจากร่างกายได้

เราเป็นหวัดมาตัง้ แต่วนั ศุกร์ เริม่ มีอาการแสบคอ คืนแรกไข้ยงั ไม่คอ่ ย
แรงเท่าไร พอคืนที่ ๒ นี้ มันปวดระบมไปทัง้ ตัว ก็ปล่อยมันปวดไป เราก็
ภาวนาของเราไป ใจไม่ได้ ไปวุน่ วายกับมัน พอวันที่ ๓ ไข้กล็ ดลง แต่จะมีนำ�้ มูก
เสมหะเพิม่ มากขึน้ แล้วก็คอ่ ยๆ ลดลงไป ตอนนีเ้ หลืออยูน่ ดิ หน่อย มีแต่นำ�้ มูก
ไม่มี ไข้ ไม่เจ็บปวด เป็นอย่างนีม้ าหลายครัง้ แล้ว ไม่เคยฉันยา ตัง้ แต่บวชนี้
ไม่เคยฉันยาแก้ปวดเลย มันไม่รสู้ กึ ปวด ร่างกายมันปวด แต่ ใจไม่รสู้ กึ ปวด
ใจแยกออกจากร่างกายได้ ถ้าอดข้าวทีละ ๕ วัน ๗ วัน ได้นี้ ความเจ็บปวด
อย่างอืน่ จะไม่ทรมานเท่าไร
จึงอย่าเสียดายร่างกายเลย ให้พจิ ารณาความตายอยูเ่ รือ่ ยๆ จะได้รวู้ า่
รักษาอย่างไรก็ตอ้ งตาย เสียเวลาไปเปล่าๆ สูร้ กั ษาใจดีกว่า จะสบายไปตลอด
ร่างกายจะเป็นอย่างไรจะไม่เดือดร้อน
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โรงเรียนของพระพุ ทธศาสนา

การปฏิบตั ธิ รรมต้องทุม่ เทเวลาให้มาก เหมือนกับการทุม่ เทเวลาให้กบั
การศึกษาทางโลก ทางโลกเราทุม่ เทให้ ได้ตงั้ ๒๐ ปี ทางธรรมเพียง ๗ ปี
เท่านัน้ ท�ำไมจะทุม่ เทให้ ไม่ ได้ เป็นการเรียนเหมือนกัน ต้องหาโรงเรียนทีม่ ี
ครูมอี าจารย์ทรี่ เู้ รือ่ งทางนีจ้ ริงๆ สอนแต่เรือ่ งธรรมะอย่างเดียว
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อย่างสมัยที่ ไปอยู่วัดป่าบ้านตาด ก็เหมือนกับได้ ไปโรงเรียนอย่างที่
พูดนีเ้ ลย เพราะทีน่ นั่ จะทุม่ เททุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั การศึกษาและการปฏิบตั ิ
เท่านัน้ จะไม่มภี ารกิจอย่างอืน่ ให้ทำ� ไม่มกี ารก่อสร้าง ไม่มกี ารเกีย่ วข้อง
กับศรัทธาญาติโยมทีจ่ ะมาท�ำบุญบังสังสวดต่างๆ เช่น บังสุกลุ สังฆทาน
ท�ำบุญวันเกิด หรือสวดสะเดาะเคราะห์ ภารกิจเหล่านีจ้ ะไม่มที วี่ ดั ป่าบ้านตาด
จะมีแต่งานของพระ คือบิณฑบาต ท�ำความสะอาดปัดกวาดบริเวณวัดให้
สะอาดเรียบร้อย เสร็จแล้วก็เข้าทางจงกรมหรือนัง่ สมาธิ ปลีกวิเวกอยู่ในป่า

พระอาจารย์จะอบรมเรือ่ งธรรมะ วิธข
ี องการปฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆ
ปัญหาต่างๆ ทีจ
่ ะเกิดขึ้น วิธท
ี จ
ี่ ะแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ท่านจะคอยสอนอยูต
่ ลอดเวลา เราก็สบายไปเลย
ไม่ตอ้ งท�ำอะไร เพียงท�ำตามทีท
่ า่ นสอน ไม่นานก็เรียนจบ

ทุก ๔ ถึง ๕ วัน พระอาจารย์จะเรียกไปอบรมสัก ๑ ครัง้ อบรมเรือ่ งธรรมะ วิธขี องการปฏิบตั ติ า่ งๆ
ปัญหาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ วิธที จี่ ะแก้ปญั หาต่างๆ ท่านจะคอยสอนอยูต่ ลอดเวลา เราก็สบายไปเลย
ไม่ตอ้ งท�ำอะไร เพียงท�ำตามทีท่ า่ นสอน ไม่นานก็เรียนจบ
สมัยหลวงปู่มั่นก็เป็นแบบนี้ ลูกศิษย์ลูกหาที่ ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นก็เรียนจบกันเป็น
จ�ำนวนมาก ประวัตขิ องท่าน เราก็ ได้ยนิ ได้ฟงั กันแล้ว อัฐขิ องท่านกลายเป็นพระธาตุ เป็นเครือ่ งยืนยัน
ว่าได้เรียนจนส�ำเร็จแล้วจากโรงเรียนของพระพุทธศาสนา เพราะปฏิบตั กิ นั จริงๆ เพียงไม่กปี่ กี ็ ได้ขนั้ ใด
ขัน้ หนึง่ แล้ว ส่วนจะได้ถงึ ขัน้ สุดท้ายเมือ่ ไร จะช้าหรือจะเร็วก็อยูท่ อี่ นิ ทรียข์ องท่าน คือ ศรัทธา วิรยิ ะ
สติ สมาธิ ปัญญา ถ้ามีมากก็จะไปเร็ว ถ้ามีนอ้ ยก็ ไปช้า อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ ๗ วันก็ดี
หรือ ๗ เดือนก็ดี หรือ ๗ ปีกด็ ี ต้องบรรลุอย่างแน่นอน
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ทุกสิง
่ เอื้ออ�ำนวย

ถ้าได้บวชก็จะตัดปัญหาเรื่องภาระเลี้ยงดู มีคนอื่นเลี้ยงดู การบวช
ที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนก็ตาม ถ้าเอื้อต่อการปฏิบัติก็ดี
ถ้าไม่เอื้อก็ควรเปลี่ยนสถานที่ ไม่สัปปายะ เรื่องบวชไม่บวชนี้เป็นเรื่อง
เฉพาะตน บวชได้จะดีกว่า ถ้าหาวัดดีๆ ได้กด็ ี ไป
วัดป่าบ้านตาดเมื่อก่อนนี้สุดยอดเลย ครูก็ดี สถานที่ก็ดี ปัจจัย ๔
ก็พร้อมทุกอย่าง เหลืออยูท่ เี่ ราว่าจะปฏิบตั มิ ากน้อย ถ้าขับรถก็เหมือนอยูบ่ น
ทางด่วนแล้ว จะเหยียบเท่าไรเท่านัน้ เอง ไม่มอี ปุ สรรคอะไรแล้ว ผูห้ ญิงอาจจะ
ล�ำบากกว่า หาส�ำนักได้ยากกว่า ถ้าคุณแม่แก้วยังอยู่ ก็ ไปบวชอยูก่ บั ท่านเลย
ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งท�ำมาหากิน จะได้มเี วลาปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
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วัดป่าบ้านตาดเมือ่ ก่อนนี้สด
ุ ยอดเลย
ครูกด
็ ี สถานทีก
่ ด
็ ี ปัจจัย ๔ ก็พร้อมทุกอย่าง
เหลืออยูท
่ เี่ ราว่าจะปฏิบต
ั ม
ิ ากน้อย
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ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้
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เวลารู้ว่าใครจะมาหา ก็จะเป็นภาระขึ้นมาในใจ เพราะต้องมีความ
รับผิดชอบ จะไปไหนมาไหนก็ ไปไม่ ได้ ไปแล้วก็จะรูส้ กึ ไม่ดี ไม่สบายใจ ถ้าไม่
รูเ้ รือ่ งเลยก็ ไม่ตอ้ งกังวล แต่ปกติก็ ไม่ ได้ ไปไหนอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่มธี รุ ะจ�ำเป็นจริงๆ
หรือกะทันหัน ก็จะไม่ ได้ ไปไหน แต่ก็ ไม่เป็นไร ก็มาตามบุญตามกรรมก็แล้วกัน
ถ้าเจอก็เจอ ถ้าไม่เจอก็ ไม่เจอ คราวนีม้ ากันมากขึน้ ก็ ได้ประโยชน์ทงั้ ๒ อย่าง
ถ้ามาแล้วเจอก็ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ได้ทำ� บุญตามทีอ่ ยากจะท�ำ แต่ถา้ มาแล้วไม่เจอ
ก็จะได้พบกับความผิดหวัง ได้พบกับอริยสัจ คือความทุกข์ พอผิดหวังก็จะ
รูส้ กึ เสียใจ ก็เกิดความทุกข์ขนึ้ มา ถ้าน�ำไปพิจารณา ใช้ความทุกข์ทำ� ให้เกิดปัญญา
ขึ้นมา พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า โลกนี้เป็นโลกของความไม่
เทีย่ งแท้แน่นอน ถ้าเห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนก็จะไม่เสียใจ เกิดปัญญาขึน้ มา
เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้เผชิญกับความทุกข์อนื่ ๆ ทีเ่ หมือนๆ กัน ทีเ่ กิดจากความไม่
แน่นอน

ความจริงถ้าได้เจออะไรทีส่ มหวังกลับไม่ดี เพราะไม่ทำ� ให้เกิดปัญญา
แต่ทำ� ให้เกิดความหลงมากขึน้ เพราะอยากจะได้อะไร ก็ ได้ตามความอยาก
เลยไม่เห็นโทษของความอยาก เพราะความอยากนี่แลเป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ เวลาอยากอะไรขึน้ มา ก็อยูเ่ ฉยๆ ไม่ ได้แล้ว แต่เราไม่รกู้ นั เพราะ
ไม่ชอบอยูเ่ ฉยๆ อยูแ่ ล้ว เราชอบไปไหนมาไหนกัน เวลามีความอยากจะท�ำบุญ
เราก็ ไปกัน เป็นความอยากทีด่ ี อยากไปสร้างบุญสร้างกุศล ความอยากนี้
มีทงั้ ดีและไม่ดี ในเบือ้ งต้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจ เวลาไปเจอความผิดหวัง
ถ้าเอามาพิจารณาดูว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยาก
ของเรา ถ้าไม่ ได้อยากให้พบกันในวันนี้ ก็จะไม่ผดิ หวังถ้าไม่ ได้พบกัน ต่อไป
เวลามีความอยากก็จะไม่ยดึ ติดกับความอยากนัน้ ต้องเผือ่ ไว้วา่ อาจจะไม่ ได้
ดังใจก็ ได้ อย่างนีก้ จ็ ะเกิดความฉลาดขึน้ มา ไม่ ได้ ไปหวังว่าเวลาอยากจะได้
อะไรแล้ว จะต้องได้เสมอไป ถ้าไม่ ได้แล้วจะเป็นจะตาย แต่กลับคิดว่าไม่ ได้
ก็ ไม่เป็นไร ไม่ ได้ก็ ไม่ตาย เพราะตอนที่ ไม่มคี วามอยากนี้ เราก็อยู่ได้ เมือ่ มี
ความอยากนีแ้ ล้ว ไม่ ได้ก็ ไม่เป็นไร ก็ยงั อยูต่ อ่ ไปได้
ถ้าเป็นความอยากในทางทีด่ ี เช่น อยากจะไปปฏิบตั ธิ รรม อยากจะไป
แสวงหาความรู้ แล้วไม่ ได้ดงั่ ใจหวัง ก็จะท�ำให้มคี วามมุมานะมากขึน้ ถ้าเป็น
สิง่ ทีด่ สี ำ� หรับเราจริงๆ ก็ตอ้ งไม่ทอ้ แท้
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คนเราเวลาได้อะไรมา ส่วนใหญ่จะชอบ
จะดี ใจกันทุกคน แต่พอต้องเสียไป ท�ำใจไม่ ได้
ก็เลยล�ำบาก บางคนถึงกับต้องท�ำร้ายชีวิต
ตนเอง หรือท�ำร้ายชีวิตของผู้อื่นด้วย เวลาที่
สูญเสียอะไรไป สิง่ ที่ ไม่เคยคิดเผือ่ ไว้กอ่ น เช่น
คนรักไม่รกั เรา ไปมีอะไรกับคนอืน่ ก็จะไม่รจู้ กั
วิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์อย่างนี้ จะถูกอ�ำนาจ
ของกิเลสครอบง�ำ ท�ำให้ลุแก่ โทสะ แล้วก็ ไป
ท�ำปาณาติบาต หรือท�ำอะไรทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรม
เพราะไม่เคยประสบกับความผิดหวัง ประสบกับ
ความทุกข์มาก่อนนัน่ เอง แต่ถา้ เคยได้เจอความ
ทุกข์มาอยูเ่ รือ่ ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้ แต่ตอน
เป็นเด็ก เจอแต่ความทุกข์ เจอแต่ความผิดหวัง
อยูเ่ รือ่ ยๆ ก็จะไม่คอ่ ยหวังกับอะไรเท่าไร จะยินดี
ตามมีตามเกิด แต่ถา้ อยูก่ บั พ่อแม่ทรี่ กั เรา เอาอก
เอาใจเรา ต้องการอะไรก็รบี ประเคนให้เลย หามา
ให้เลย ก็จะติดเป็นนิสยั ไป เวลาไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่
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เกิดต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดงั ใจ หรือมีเหตุการณ์
ทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียใจ เกิดความผิดหวังขึน้ มา
ก็จะท�ำใจไม่ ได้ ไม่รวู้ ธิ ที ำ� ใจว่าท�ำอย่างไร เพราะ
คิดว่าโลกนี้มีแต่ความสมหวัง ทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้ เป็นไปตามทีว่ างแผนไว้
แต่ความจริงแล้วมันไม่มอี ะไรแน่นอนในโลกนี้
ดังนัน้ การประสบกับความผิดหวัง ถ้ามองใน
แง่ดี ก็เป็นสิง่ ทีด่ ี เป็นการทดสอบจิตใจ เป็นการ
เสริมสร้างปัญญา ท�ำให้มีภูมิต้านทานความ
ผิดหวัง
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การดูจิตอย่างเดียวนี้ไม่เพี ยงพอ

ตอนนีม้ คี วามตืน่ เต้นกับการสอนแนวใหม่ หรือแนวเก่าแต่นำ� มาเผยแผ่ ใหม่
มีคนดีอกดี ใจว่าปฏิบัติง่ายเหลือเกิน คือการสอนให้ดูจิตตามรู้จิต ให้ตามรู้จิต
อย่างเดียว จะท�ำอะไรก็ ได้ ไม่ต้องอดน�้ำอดข้าวอดอาหาร ไม่ต้องควบคุมบังคับ
ตัวเอง ให้อยูอ่ ย่างสบาย อยูอ่ ย่างปกติ ให้ดจู ติ ตามดูจติ ไป แล้วความทุกข์ตา่ งๆ
ก็จะหมดไปเอง จะหลุดพ้นเอง คนที่ ได้ปฏิบัติก็ว่าดีกว่านั่งหลับตาพุทโธที่แสน
จะยาก ท�ำไม่ ได้ แต่ ให้ตามดูจิตนี้สบายมาก เขาว่าเขาตามดูได้ แต่เขาอาจจะไม่
เข้าใจว่าดูแล้วได้อะไรก็ ได้ อาจจะระงับความรู้สึกที่ ไม่ดีที่เกิดขึ้นในบางเวลา
พอเห็นว่าก�ำลังโกรธ ก็ทำ� ให้ความโกรธเบาลงไป หรือหยุดไปชัว่ คราว แต่เดีย๋ วก็
กลับมาโกรธใหม่ ไปโกรธเรื่องอื่นอีก เหมือนกับตัดกิ่งไม้ สักพักหนึง่ ก็งอกออก
มาใหม่ ไม่ ได้ตดั ทีต่ น้ ไม่ ได้ถอนรากถอนโคน
การดูจิตตามรู้จิตก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ ให้รู้ว่าจิตเป็นอะไรขณะนี้
จิตหยาบ จิตละเอียด จิตฟุง้ ซ่าน จิตสงบ จิตโลภ จิตโกรธ ถ้ารูแ้ ล้วมันดับก็ ใช้ ได้
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แต่จะไม่ดบั ถาวร ถ้าจะให้ดบั อย่างถาวร จะต้อง
เข้ า ไปวิ เ คราะห์ เ หตุ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความโลภ
เกิดความโกรธ สิ่งที่ท�ำให้ โลภให้ โกรธว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงจะดับได้อย่างถาวร
ถ้ายังไม่ได้วเิ คราะห์วา่ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ เดีย๋ วก็มอี ารมณ์กบั
สิง่ นัน้ อีก
จึงอย่าไปเข้าใจว่าการดูจิตอย่างเดียว
จะไปถึงพระนิพพานได้ เป็นการโฆษณาชวนเชือ่
เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น เป็น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการปฏิบตั ิ
เป็นการสร้างสติ ให้มาบังคับจิตให้เข้าสู่ความ
สงบ ให้เข้าสมาธิให้ ได้กอ่ น ถ้าเข้าสมาธิ ได้แล้ว
ต่ อ ไปเวลาจะปลงอะไรก็ จ ะปลงในสมาธิ
นั้ น แหละ ท�ำจิตให้สงบแล้วก็ปล่อยวางได้
แต่ถา้ ไม่รจู้ ดุ ของความสงบอยูต่ รงไหน ก็ ไม่รู้
จะปลงอย่างไร ก็ยงั ต้องแบกอยู่ แบกร่างกาย
แบกความกลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ทีนี้คนที่ปฏิบัติ ใหม่ๆ ก็เล่าว่าง่ายเหลือเกิน

สบายเหลือเกิน ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องถือ
ศีล ๘ ไม่ต้องบังคับ ท�ำอย่างสบาย จะไปไหน
ก็ ไปได้ ให้ดจู ติ อยูต่ ลอดเวลาก็แล้วกัน ไปเทีย่ ว
ก็ ได้ ไปท�ำอะไรก็ ได้ ก็ท�ำได้ควบคุมได้ ใน
เหตุ ก ารณ์ แ บบนั้ น แต่ ชี วิ ต ของเราไม่ ไ ด้ มี
เหตุการณ์แบบนั้นอย่างเดียว เหตุการณ์อื่น
ที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็มีอยู่ เช่น เวลาสูญเสียสิ่ง
ที่รักไป ยังท�ำใจดูใจให้เป็นปกติ ได้หรือเปล่า
ไม่ ให้เศร้าโศกเสียใจท้อแท้เบือ่ หน่าย จะท�ำได้
หรือเปล่า ในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นสภาพปกติ
ก็ท�ำได้ แต่ถ้าอยู่ ในสภาพที่อัตคัดแร้นแค้น
เสี่ยงต่อความเป็นความตาย ยังรักษาจิตให้
เป็นปกติ ได้หรือเปล่า สติตัวเดียวไม่พอหรอก
นอกจากสติของพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะพอ
ของผูอ้ นื่ นีย้ งั ไม่พอ ต้องมีทงั้ สมาธิมที งั้ ปัญญา
ควบคูก่ นั ไปถึงจะท�ำจิตให้ปลงได้ปล่อยได้วางได้
การดูจติ อย่างเดียวไม่พอ ก็อยากจะเล่าให้ฟงั
เท่านัน้ เอง
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อย่าปฏิบัติข้ามขั้น

การพิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย นีเ่ ป็นข้อสอบทีเ่ ราต้องก้าวไปหา บางที
ข้อสอบอาจจะก้าวมาหาเราก็ ได้ ถ้าไม่เตรียมตัวไว้กอ่ น เวลาเขามาหาเรา
ก็จะท�ำข้อสอบไม่ ได้ ถ้าเตรียมตัวไว้กอ่ น เวลาเขามาหาเราก็จะท�ำข้อสอบได้
ต้องท�ำข้อสอบไปตามก�ำลังของเรา ท�ำข้อสอบทีง่ า่ ยก่อนแล้วค่อยท�ำข้อสอบ
ทีย่ ากขึน้ ไปตามล�ำดับ ข้อสอบทีง่ า่ ยก็คอื ของนอกกาย เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็นของง่ายกว่าร่างกาย กว่าเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ กว่าจิต จิตจะยากทีส่ ดุ แต่คนสมัยนีอ้ ยากจะท�ำข้อสอบทีย่ าก
ทีส่ ดุ ก่อน อยากจะเรียนอภิธรรมกัน อภิธรรมก็คอื ธรรมขัน้ สูง ธรรมขัน้ สูง
ก็คอื ธรรมทีเ่ กีย่ วกับจิตนีเ้ อง จะไปท�ำข้อสอบขัน้ นัน้ แต่ตวั เองยังอยู่ในระดับ
อนุบาล จะไปท�ำข้อสอบระดับปริญญาเอก จะได้เรือ่ งอะไร
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เมือ่ เช้านีก้ ม็ คี นมาถามว่า จะไปเรียนพระอภิธรรมดีไหม เราตอบไปว่า
เรียนให้หนักศีรษะท�ำไม เราไม่ได้อยู่ในระดับนัน้ ถ้าอยู่ในระดับนัน้ ก็ตอ้ งเรียน
ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้ว เป็นพระอนาคามีแล้ว ก็เอาเลย ต้องเข้าสู่
อภิธรรมแล้ว แต่ตอนนีย้ งั หวงยังเสียดายเงินทองอยู่ จะไปเรียนอภิธรรม
ไปท�ำไม ดูจติ เกิดดับๆ แต่พอเงินทองดับก็ทกุ ข์ ใจ เรียนอภิธรรมจะสับสน
กับการปฏิบตั ิ จะไม่ภาวนา ไม่นงั่ สมาธิ ไม่ถอื ศีล ๘ จะดูจติ อย่างเดียว ดูแล้ว
ท�ำให้ทกุ ข์ดบั ไปได้หรือเปล่า คนสมัยนีห้ ลงคิดว่ามีปญ
ั ญากัน มีการศึกษา
ทางโลกแล้วคิดว่าตัวเองมีปัญญา สามารถศึกษาธรรมะขั้นสูงได้ คือ
พระอภิธรรม แต่ ไม่รวู้ า่ พระอภิธรรมมี ไว้สอนพระอนาคามี
ถ้ายังปล่อยร่างกายไม่ ได้ จะปล่อยจิตได้อย่างไร จิตละเอียดกว่า
ยากกว่าหลายเท่า นีค่ อื วิธขี องกิเลสทีจ่ ะหลอกให้หลงทาง โดยเอาธรรมะ
ขัน้ สูงมาล่อมาหลอก ท�ำให้ ไม่อยากท�ำขัน้ ก.ไก่ ข.ไข่ ง่ายเกินไป เรือ่ งของเด็กๆ
เราระดับปัญญาชนต้องอภิธรรม พุทโธยังไม่ ได้เลย ตัง้ สติยงั ไม่ ได้ นัง่ สมาธิ
จิตยังไม่สงบเลย พิจารณาปล่อยวางลาภ ยศ สรรเสริญ ยังปล่อยไม่ ได้
ปล่อยวางความเจ็บไข้ ได้ปว่ ยความตายของร่างกายยังไม่ได้ แล้วจะปล่อยจิต
ได้อย่างไร
225

ศาสนาเหมาะกับผู้ท่เี ห็นคุณประโยชน์

เอาไปปฏิบตั นิ ะ เป็นของใกล้ตวั อย่าไปมองว่าธรรมะอยู่ไกลตัว แต่อยู่
ใกล้ตวั อยู่ ในชีวติ ประจ�ำวันนีแ้ หละ ฆ่าตัวเล็กๆ น้อยๆ นีก้ อ่ น อย่าเพิง่ ไป
ฆ่าตัวใหญ่เลย เวลาท�ำอะไรถ้าถูกบังคับให้ทำ� จะสูท้ ำ� ด้วยความสมัครใจไม่ได้
เพราะจะท�ำด้วยความพอใจ ความขยัน ความตัง้ ใจ ถ้าถูกบังคับจะต่อต้าน
จะรูส้ กึ อึดอัด จะไม่คอ่ ยได้ผล พระพุทธศาสนาไม่บงั คับให้คนเข้าหาศาสนา
ไม่เรียกให้คนนัน้ คนนีม้ าฟังเทศน์ฟงั ธรรม พระภิกษุมหี น้าทีธ่ ดุ งค์จาริกไป
ตามทีต่ า่ งๆ ถ้ามีคนสนใจถามก็ตอบเขาไป ถ้าอยากรูว้ า่ มาท�ำอะไร ก็ตอบไปว่า
มาหาทีส่ งบภาวนา หาความสงบภายในจิตใจ ถ้าถามว่าภาวนาเป็นอย่างไร
ก็อธิบายไปว่าดีกว่าความสุขอย่างอืน่ ถ้าไม่สนใจก็ ไม่เรียกไม่ชวน
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นี่คือหลักของการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไม่ ได้ตอ้ งการสาวก แต่
ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นเหมือนหมอที่ไม่เรียกให้คนไข้มารักษา มีแต่
คนไข้จะมาหาหมอเอง เวลาเจ็บไข้ ได้ปว่ ย คนที่
มีความทุกข์ ใจก็จะเข้าหาพระหาศาสนา ถ้ายัง
ไม่มคี วามทุกข์ ไปบอกให้เข้าหาศาสนา ก็จะไม่
เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับคนทีร่ า่ งกายยัง
ปกติอยู่ ไปหาหมอมาท�ำไม ถ้าเป็นโรคต้องรักษา
ก็วิ่งหาหมอเอง ถ้าไม่เป็นอะไรจะรักษาอะไร
จะให้ ค นที่ มี ค วามสุ ข เข้ า หาพระหาศาสนา
เพือ่ อะไรในเมือ่ ไม่มคี วามทุกข์ ถ้ามีความทุกข์
ค่อยเข้าหาศาสนา ควรเข้าหาศาสนา เพราะ
ศาสนาจะช่วยรักษาความทุกข์ ได้ จึงไม่ตอ้ งลาก
คนทีย่ งั ไม่สนใจเข้าหาศาสนา จะเหนือ่ ยเปล่าๆ
เหมือนลากวัวลากควาย ให้มาเอง ไม่ตอ้ งลาก
จะสบายกว่า

เราจึงไม่คอ่ ยอยากไปเทศน์ทอี่ นื่ เพราะ
เหมือนไปลากวัวลากควาย คนที่นิมนต์เรา
นีแ่ หละเป็นคนลาก ลากพระไปเทศน์ ลากคน
มาฟัง จะไม่ ได้เรือ่ งทัง้ คู่ คนฟังก็ ไม่ ได้อยากฟัง
ฟังเพราะถูกบังคับ เพราะเจ้านายสัง่ ให้มาฟัง
องค์กรอยากให้พัฒนาทางด้านจิตใจ ก็เลย
นิมนต์พระมาเทศน์ แล้วก็สงั่ ให้ลกู น้องมาฟัง
ก็ฟงั แบบจ�ำใจฟัง ฟังไปคุยกันไป เสียเวลาเปล่าๆ
ฟังไม่รเู้ รือ่ ง เสียเวลา จึงไม่รบั นิมนต์ ไปเทศน์
ตามสถานที่ต่างๆ เพราะไม่อยากฟังจริงๆ
ถ้าอยากจริงๆ จะไปหาฟังเอง ถ้าไม่รู้ ก็ถามได้วา่
ที่ ไหนมีธรรมะ จะไปหาเอง ถ้าไปอย่างนีจ้ ะไป
ด้วยความตัง้ ใจ เวลาสอนก็งา่ ย ถ้าถูกลากจูงมา
จะเถียงในใจ จะต่อต้าน ศาสนาถึงแม้จะดีจะ
วิเศษอย่างไร ก็เหมาะกับผูท้ เี่ ห็นคุณประโยชน์
ของศาสนาเท่านัน้ ถ้าไม่เห็นคุณ ก็อย่าไปเสีย
เวลายัดเยียดให้เขาเลย เหมือนกับเทน�ำ้ ใส่หลัง
สุนขั เทปับ๊ ก็สลัดทิง้ หมด ไม่เกิดประโยชน์อะไร
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ปัญหาทางโลก ปัญหาทางธรรม

ปัญญาทางศาสนาต่างกับปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกส่วนใหญ่จะ
ตัง้ อยูบ่ นความจ�ำ เวลาเรียนหนังสือก่อนทีจ่ ะสอบ ก็ทอ่ งจ�ำเอาไว้ พอเข้า
ห้องสอบตอบค�ำถามต่างๆ ได้ ก็ผา่ น พออีก ๖ เดือนถามว่าเรียนรูอ้ ะไรมาบ้าง
บางทีจำ� ไม่ได้เลย เพราะเป็นเพียงความจ�ำ ต้องเปิดต�ำราดูกอ่ น อย่างแพทย์นี้
เวลาเรียนจบมาใหม่ๆ ไปปฏิบตั ิไปรักษาโรค บางทีตอ้ งเปิดหนังสือดู ถ้าไม่มี
หมออาวุโสคอยให้คำ� แนะน�ำ เพราะยังขาดการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ถ้าได้ทำ�
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ตรวจคนไข้ทกุ วัน พบโรคต่างๆ อยูท่ กุ วัน พอเห็นอาการ
ก็รวู้ า่ เป็นโรคอะไร ต้องใช้ยาอะไรรักษา ถ้าไปเจอโรคทีน่ านๆ โผล่มาสักครัง้ หนึง่
ก็ตอ้ งไปเปิดต�ำราดูวธิ รี กั ษา
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เคยไปหาหมอตอนเป็นงูสวัด หมอเพิง่ จบมาใหม่ๆ ไม่รวู้ ธิ เี พาะเชือ้
เพือ่ เอาไปตรวจ ต้องเปิดต�ำราดูกอ่ น ปัญญาทางโลกส่วนใหญ่เป็นความจ�ำ
จะเป็นความจริงเมื่อน�ำมาใช้ ในการปฏิบัติ จะไม่เกี่ยวกับการรักษาใจ
ให้สงบ ให้อยูเ่ ป็นปกติสขุ เป็นเพียงการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุผลภายนอกใจ
เช่น รักษาร่างกาย ไม่ ได้เกีย่ วกับใจ เพราะรักษาแต่รา่ งกาย ถ้าร่างกาย
ของหมอเองไม่สบาย จะมีผลกระทบกับใจของหมอ ใจจะมีความทุกข์
ขึน้ มา ทุกข์เพราะความเจ็บปวดของร่างกาย ทุกข์เพราะอยากจะให้หาย
ทุกข์เพราะความกลัว กลัวว่าจะรักษาไม่หาย กลัวว่าจะต้องตาย เป็นผล
กระทบทางจิตใจ วิชาความรู้ทางโลกจะไม่สามารถรักษาความทุกข์
ทางใจได้ เป็นหมอยังกลัวตาย กลัวความเจ็บไข้ ได้ปว่ ย กลัวจะรักษาไม่หาย
เพราะ วิชาทางโลกไม่ ได้ดูแลรักษาใจให้เป็นปกติสุข มีวิชาทางธรรม
เท่านัน้ ทีด่ แู ลรักษาใจโดยตรง ถ้าไม่ ได้ศกึ ษาปฏิบตั ธิ รรม ใจจะไม่มนั่ คง
จะอ่อนไหวตืน่ เต้นหวาดกลัวไปกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่ ใจไปสัมผัสรับรู้
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สนทนาธรรมะ

ถ้าจะสนทนากัน ก็ ให้สนทนาเรือ่ งธรรมะ เพราะจะเสริมให้จติ ใจสูงขึน้
ให้เจริญก้าวหน้า ถ้าวิพากษ์วจิ ารณ์คนนัน้ คนนีจ้ ะท�ำให้จติ ใจตกต�ำ่ จะคิดร้าย
จะคิดไม่ดี จะไม่สบายอกไม่สบายใจ แทนทีจ่ ะก้าวหน้ากลับจะถดถอย เดินถอยหลัง
ไม่ ได้เดินไปข้างหน้า เดินไปตามกระแสของกิเลสตัณหา
พระปฏิบตั จิ งึ ไม่จบั กลุม่ สนทนากัน เวลาจับกลุม่ ก็จะมีคนพูดอยูค่ นเดียว
คือครูบาอาจารย์ ท่านก็จะพูดแต่เรือ่ งธรรมะอย่างเดียว เสร็จจากการฟังเทศน์
ฟังธรรม ก็เหมือนกับได้ชาร์จแบตเตอรี่ มีกำ� ลังจิตมีกำ� ลังใจ กลับไปนัง่ สมาธิ
ไปเดินจงกรมได้หลายชัว่ โมง เวลาไม่ ได้ฟงั ธรรมจะขีเ้ กียจ ไม่อยากเดินจงกรม
นัง่ สมาธิ พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมก็ ได้รบั การกระตุน้ ท�ำให้มพี ลังธรรม ท�ำให้สามารถ
เดินจงกรมนัง่ สมาธิได้หลายชัว่ โมง ครูบาอาจารย์ถงึ ต้องเรียกประชุมอยูเ่ รือ่ ยๆ
เพือ่ ให้กำ� ลังจิตก�ำลังใจ ให้ความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั ิ
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ให้คิดในกรอบของธรรมะ

เวลาทีพ่ ระเจอกันนี้ ถ้าเป็นพระอริยะ ท่านก็จะสนทนาธรรมกัน เวลามี
รูปภาพครูบาอาจารย์นงั่ สนทนากัน จะเขียนอธิบายว่าท่านสนทนาธรรมกัน
ไม่เขียนว่าท่านสนทนาการเมืองการบ้านกัน ไม่เหมือนพวกเราเวลาคุยกัน
ไม่สนทนาเรื่องธรรมเลย สนทนาแต่เรื่องตลาดหุ้นบ้าง สนทนาเรื่อง
การเมืองบ้าง สนทนาเรือ่ งชาวบ้านบ้าง เพราะใจของพวกเราเป็นอวิชชาปัจจยา สังขารา แต่ ใจของพระอรหันต์เป็นธรรมาปัจจยา สังขารา จะคุยแต่
เรือ่ งธรรมะ
ตัวเราเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้ เราต้องเป็นผู้
กระท�ำเอง ถ้าท�ำเองไม่ ได้ก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ เพราะว่าเวลาอยู่
กับท่าน ท่านจะคอยก�ำราบความคิดของเราให้คดิ ในกรอบของธรรมะ เช่น
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อยากจะลาท่านไปข้างนอก ท่านก็จะไม่ ให้ ไป
อยูก่ บั หลวงตานี้ ท่านไม่ ให้พระออกไปนอกวัด
ให้อยู่ในวัด ท่านจะคอยไล่พระให้ภาวนา ให้เข้า
ทางจงกรมอยูเ่ รือ่ ยๆ พระก็ชอบแอบออกมานัง่
อยูแ่ ถวโรงน�ำ้ ร้อนน�ำ้ ชาอยูเ่ รือ่ ยๆ ท่านก็ตอ้ ง
คอยเดินตรวจอยูเ่ รือ่ ยๆ ทุกครึง่ ชัว่ โมง ท่านจะ
ออกมาดู ถ้าเห็นครัง้ แรก ท่านจะไม่พดู อะไร
ถ้าเห็นครัง้ ที่ ๒ ท่านจะว่า “ท่านยังอยูต่ รงนี้
อีกหรือ จะฉันไปถึงไหนกัน ท�ำไมไม่ ไปเข้าทาง
จงกรม ท�ำไมไม่ ไปนัง่ สมาธิกนั ”

อยูก่ บั ท่าน กิเลสจะเบิกบาน สบายใจ ที่ไม่มีใคร
ควบคุมบังคับ อยากจะไปไหนก็ ไปได้ อยากจะ
ท�ำอะไรก็ท�ำได้ เหมือนกับพระรูปหนึ่งที่ดี ใจ
ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จปรินพิ พาน ดี ใจที่ ไม่มี
ใครห้าม จะท�ำอะไรก็ทำ� ได้อย่างเต็มที่ นีเ่ ป็น
ความคิดของอวิชชาปัจจยา สังขารา เพราะไม่รู้
ว่าการกระท�ำไปในทางกิเลสเป็นโทษ ไม่ ได้
เป็นคุณ การไม่กระท�ำอะไร อยูเ่ ฉยๆ นีแ้ หละ
เป็นคุณอย่างยิ่ง พวกเราอยู่ ไม่เป็นสุขกัน
ต้องหาอะไรท�ำกันอยูเ่ รือ่ ยๆ

มีครูบาอาจารย์ก็ดีอย่างนี้ ท่านจะช่วย
ก�ำราบความคิดที่เป็นอวิชชาปัจจยา สังขารา
ให้มาคิดในทางธรรมาปัจจยา สังขารา ถ้าไม่ ได้
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บวชเพื่ อปฏิบัติธรรม
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ถามว่า ฆราวาสกับบรรพชิตนี้ต่างกันไหม ไม่ต่างกัน มีขันธ์ ๕
เหมือนกัน มีกายมี ใจเหมือนกัน ต่างกันตรงที่มีความใฝ่ธรรมมากน้อย
ต่างกัน ถ้าใฝ่ธรรมมาก ก็จะมีก�ำลังมากพอที่จะสละเพศของฆราวาสได้
ออกไปปฏิบตั ิได้ ออกไปบวชเป็นบรรพชิต เป็นนักบวช เพือ่ ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
แต่ถ้าบวชแล้วไม่ ได้ปฏิบัติ กลับมาท�ำกิจของฆราวาสก็ ไม่ต่างกัน เช่น
บวชแล้วไม่เคยนัง่ สมาธิ ไม่เคยเดินจงกรมเลย ท�ำแต่บญุ บังสังสวด บุญก็คอื
งานบุญ เช่น ญาติ โยมนิมนต์ ไปท�ำบุญที่บ้าน ถือตาลปัตรไปนั่งสวดให้
ญาติโยมฟัง เสร็จแล้วก็ฉนั ฉันเสร็จแล้วก็รบั จตุปจั จัยไทยทาน แล้วก็กลับวัด
มาพักผ่อน บ่ายๆ ก็ดมื่ น�ำ้ ชา กาแฟ ตอนกลางคืนก็เข้านอน เช้าก็ ไปรับ
กิจนิมนต์ ใหม่ รับสังฆทานบ้าง งานบุญบ้าง บังสุกลุ บ้าง เวลาคนตายก็ ไป
บังสุกลุ ถ้ามีพธิ สี วดก็สวดกัน ถ้าท�ำกิจอย่างนีก้ ็ ไม่ตา่ งกับฆราวาส เพราะนี่
ไม่ ใช่กจิ ของพระศาสนา ไม่ ใช่กจิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ

ในอดีตนั้น ท่านไม่ ได้ถือกิจเหล่านี้เป็น
กิจส�ำคัญ การสวดการท่องนี้ท�ำเพื่อสืบทอด
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นอุบาย
๓ ประการด้วยกัน คือ ๑. เป็นการสอนผูส้ วดเอง
ให้รพู้ ระธรรมค�ำสัง่ สอน ให้เกิดปัญญา ๒. ให้มี
สมาธิ เวลาสวดพระธรรมค� ำ สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้า หรือท่องไปในใจ เป็นการท�ำ
สมาธิภาวนา ๓. เป็นการอนุรกั ษ์คำ� สอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ ธรรมทีอ่ อกมาจากใจกับธรรม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนี้ จะตรงกัน จะไม่มี
ปัญหาไม่สงสัย ถ้าศึกษาอย่างเดียว ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ไม่มปี ฏิเวธ จะสงสัย ไม่แน่ ใจว่าธรรมที่ ได้ยนิ นี้
ถูกต้องหรือไม่ เป็นอย่างนัน้ จริงหรือไม่ ถ้าจะ
อนุรกั ษ์พระศาสนาด้วยการท่องสวดอย่างเดียว
จะไม่พอ พระศาสนาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน
ถ้าไม่มีการปฏิบัติ พระศาสนาก็จะหมดไป
ต่อให้มกี ารจารึกพระไตรปิฎกไว้ ในระบบข้อมูล

สื่อสารต่างๆ ก็จะเป็นเพียงตัวหนังสือเท่านั้น
อ่านแล้วจะไม่เข้าใจ จะลังเลสงสัย เช่น เรื่อง
ธาตุ ๖ ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยศึกษามาก่อน
ฟังครั้งแรกก็จะต้องงงทันทีเลย ถ้าไม่ปฏิบัติ
จะไม่รู้ ถ้าปฏิบตั แิ ล้วจะเข้าใจทันที พออ่านปับ๊
จะรู้ทันทีเลยว่าพูดถึงเรื่องอะไร เพราะมีอยู่
ในตัวเรา ไม่ ได้อยู่ที่ ไหน ธาตุ ๖ นี้อยู่ ในตัวเรา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้
มุ่งมาที่กายและใจของเราเท่านั้น อริยสัจ ๔
ก็อยู่ที่ ใจของเรา อยู่ที่ร่างกายของเรา ทุกขสัจ
คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อะไรล่ะที่เกิด แก่
เจ็บ ตาย ก็ร่างกายนี้ อะไรที่ทุกข์ ก็ ใจนี้ที่ทุกข์
เพราะไปยึดไปติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวเรา
ของเรา นีค่ อื การอนุรกั ษ์พระศาสนาให้มอี ายุ
ยืนยาวนาน ต้องอนุรักษ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ
ปฏิเวธ ในสมัยโบราณท่านสวดกันเพื่อเหตุนี้
แต่ ในสมัยปัจจุบนั ไม่ ได้สวดเพือ่ เหตุนี้ สวดเพือ่
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กระดาษทีพ่ มิ พ์ตวั เลข เป็นพิธกี รรม ได้อย่างมาก
ก็ทาน ถ้าเอาเงินที่ ได้มาไปท�ำทาน แต่การท�ำ
ทานไม่ ใช่หน้าที่ของนักบวชที่ ได้สละหมดแล้ว
ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ถ้าบวชเพื่อมา
หาเงิน ก็แสดงว่าไม่ ได้มาบวชจริง
ผูท้ บี่ วชจริงๆ ได้สละหมดแล้ว ไม่ ได้มา
บวชเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
บวชเพื่อปฏิบัติธรรม ไม่ยุ่งกับเรื่องเงินทอง
นอกจากว่ามันมายุง่ กับท่านเอง อย่างนีก้ ช็ ว่ ย
ไม่ได้ เช่น ครูบาอาจารย์ทมี่ ศี รัทธาถวายเงินทอง
ให้กบั ท่าน แต่จติ ใจท่านไม่ ได้มงุ่ หาเงินหาทอง
มันมาเอง ท่านก็ ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ โลก
ถ้าท่านยังไม่บรรลุกจ็ ะเป็นปัญหาได้ เพราะจะมี
กิเลสที่ท�ำให้เกิดความโลภ เกิดความอยาก
เกิดความหวงขึ้นมาได้ ถ้าไปเกี่ยวข้องกับ
เงินทองก็จะเสียได้ แต่ถ้าบรรลุธรรมแล้ว
เสร็จกิจของท่านแล้ว วุสติ งั พรัหมจะริยงั แล้ว
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กิ จ ในพรหมจรรย์ ได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว ต่ อ ให้
เกีย่ วข้องกับเงินทองกองเท่าภูเขา ก็จะไม่เป็น
ปัญหาอย่างไร เพราะท่านรูว้ า่ มันเป็นเพียงธาตุ
เป็นกระดาษเท่านั้นเอง แต่เป็นประโยชน์กับ
ผู้ที่เดือดร้อน ไม่มีข้าวกิน ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มี
เสื้อผ้าใส่ ก็จะเป็นประโยชน์ แต่กับตัวท่าน
มันไม่มปี ระโยชน์อะไร ทัง้ กายและใจ กายท่าน
ก็ปล่อย ใจท่านก็ ไม่ทกุ ข์กบั อะไร ไม่มคี วามอยาก
ต่อให้ ได้เงินทองกองเท่าภูเขา ก็จะไม่มปี ระโยชน์
อะไรกับท่าน กลับเป็นภาระทีจ่ ะต้องจัดการดูแล
แจกจ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ถ้าผู้
บวชใหม่เห็นครูบาอาจารย์มีเงินมีทองมาก
ก็อยากจะมีเหมือนกับท่าน ก็แสดงว่าหลงทาง
แล้ว เพราะไม่ ได้บวชเพือ่ มาหาเงินหาทอง บวช
เพื่อหาธรรม หาการหลุดพ้นจากความทุกข์
เป็นงานของนักบวช งานของพุทธศาสนิกชน

ศีล สมาธิ ปัญญา ทางนี้ทางเดียว

เราไม่มวี าสนาอยูอ่ ย่างหนึง่ คือตัง้ แต่บวชมานี้ไม่ได้ ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์องค์ ไหนเลย ถือหลักว่าองค์ ไหนก็เหมือนกัน เหมือนกันทีค่ ำ� สอน
สอนเหมือนกันทุกองค์ เหมือนพระพุทธเจ้า ไม่วา่ จะเจอพระพุทธเจ้าองค์ ไหน
ก็จะสอนเหมือนกัน สอนให้ท�ำบุญละบาป ให้ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
เลยไม่เคยคิดอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์องค์ ไหนเลย กราบรูปเดียว อยูก่ บั
รูปเดียวก็เหมือนกัน สอนเหมือนกัน อาจจะต่างทางอุบาย แต่สอนแนว
เดียวกัน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าใครสอนนอกทางนีก้ อ็ ย่าไปเชือ่ จะหลงผิด
คิดว่าการเจริญสมาธิ ไม่จำ� เป็น เป็นปัญญาชนแล้ว เจริญปัญญาได้เลย จะได้
บรรลุอย่างฉับพลัน
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เดีย๋ วนีน้ ยิ มอ่านหนังสือของศาสนาเซน เห็นว่าเซนสอนให้เจริญปัญญา
แต่ ไม่รวู้ า่ เขาสอนพระทีน่ งั่ สมาธิวนั ละ ๑๕ ชัว่ โมง อยูแ่ บบอดๆ อยากๆ

อยูแ่ บบมักน้อยสันโดษ แต่ผทู้ เี่ ป็นปัญญาชนนี้
อยู่แบบฆราวาส อยู่ท่ามกลางความสุขของรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แล้วก็จะมาเจริญปัญญา
เพื่อให้บรรลุอย่างฉับพลัน จะบรรลุได้อย่างไร
เมื่อถูกกิเลสผูกมัดไว้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ นอนก็นอนห้องแอร์ กินวันละ
๓ - ๔ เวลา มีเครื่องบันเทิงไว้คอยตอบสนอง
ตัณหาอยูต่ ลอดเวลา พอได้อา่ นหนังสือเซนก็จะ
บรรลุอย่างฉับพลัน เพราะเป็นวิธงี า่ ยๆ บรรลุ
ง่ายๆ
มีคนหนึ่งบอกว่า เขาก็หลงผิด ไปอ่าน
หนังสือเซนแล้วก็ปฏิบัติ แต่ยังไม่บรรลุเลย
ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่า เซนนี้ เขาสอนพระ
ที่มีสมาธิแล้ว เหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระ
ปัญจวัคคีย์ พวกนีม้ สี มาธิแล้ว พอพระพุทธเจ้า
แสดงทางปัญญา ก็สามารถตัดได้ ตัดความกลัว
ความตายได้ เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พอฟัง

ว่ามีการเกิด ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา
ความกลัวตายของท่านก็หายไป เพราะท่าน
ยอมตาย รู ้ ว ่ า ไม่ มี ใ ครหนี ค วามตายไปได้
ความกลัวตายนี้แหละเป็นสมุทัย ท�ำให้เกิด
ความทุกข์ ใจขึน้ มา ถ้าไม่อยากให้ทกุ ข์ ใจ ก็ตอ้ ง
ไม่กลัวตาย ต้องยอมตาย แต่คนทีย่ งั ติดอยูก่ บั
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ติดอยู่กับลาภ
ยศ สรรเสริญ จะปลงไม่ ได้ เขาก็เลยยอมรับว่า
ต้องท�ำสมาธิกอ่ น เพราะไม่ ใช่ของง่าย การท�ำ
สมาธินี้ยากมาก ปัญญายิ่งยากกว่าสมาธิตั้ง
หลายเท่า ถ้ายังท�ำสมาธิไม่ได้ จะไปเจริญปัญญา
ได้อย่างไร เพียงแต่บริกรรมพุทโธๆ ก็ยังท�ำ
ไม่ได้เลย ไม่มกี ำ� ลังดึงจิตให้มาบริกรรมพุทโธๆ
พุทโธๆ ได้ ๒ ค�ำ กิเลสก็ลากไปคิดเรื่องนั้น
คิดเรื่องนี้แล้ว เพราะไม่ ได้เจริญสติอย่าง
ต่อเนื่อง
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เรื่องภพชาติไม่สำ� คัญต่อการปฏิบัติ

ตั้งแต่ศึกษาปฏิบัติมา เราไม่เคยคิดถึงภพหน้าชาติหน้า ไม่ ได้เป็น
ประเด็นส�ำคัญ ประเด็นส�ำคัญคือ ความทุกข์ทอี่ ยู่ในใจเกิดจากอะไร จะท�ำ
อย่างไรให้หายไปได้ ท�ำไมวันนี้อารมณ์ดี พรุ่งนี้อารมณ์ ไม่ดี ท�ำไมต้อง
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เรือ่ งนีต้ า่ งหากทีเ่ ป็นเหตุทที่ ำ� ให้สนใจปฏิบตั ิ ต้องการ
แก้ปญั หาของใจ รูว้ า่ ใจเป็นโรคไม่เป็นปกติ บางวันก็สขุ บางวันก็ทกุ ข์ ท�ำไม
จะต้องเป็นอย่างนี้ ท�ำไมจึงแก้ ไม่หายขาด แก้แล้วเดีย๋ วก็กลับมาใหม่ เพราะ
แก้ ไม่ถูกจุดหรือเปล่า พอได้อ่านได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ถึงเข้าใจว่าเหตุของความทุกข์ ใจเกิดจากความอยาก เกิดจากกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าจะดับความทุกข์กต็ อ้ งละความอยากเหล่านี้ เช่น
ความอยากอยูก่ ต็ อ้ งละ อย่าไปอยากอยู่ อยูเ่ ท่าทีอ่ ยู่ได้
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อย่างทีม่ คี นขอให้หลวงตาอยู่ไปนานๆ หลวงตาก็ตอบว่า จะอยู่ไปจนตาย ไม่อยูเ่ กินนัน้ ก็จะไม่
กลัวตาย อยู่แค่ตาย เรื่องภพเรื่องชาตินี้ เราไม่ ได้ถือเป็นประเด็นส�ำคัญในการปฏิบัติธรรมเลย
ไม่เคยคิดเลย ชาติหน้าจะมีหรือไม่ เราไม่สนใจ สนใจเพียงแต่วา่ ท�ำอย่างไรไม่ ให้ทกุ ข์ ใจเท่านัน้ เอง
พอรูว้ า่ ทุกข์เพราะความอยาก ก็ตอ้ งละความอยาก อยากจะดืม่ เหล้าก็ทกุ ข์แล้ว อยากจะเทีย่ วก็ทกุ ข์แล้ว
ถ้าไม่อยากดืม่ เหล้า ก็จะไม่ทกุ ข์กบั เรือ่ งดืม่ เหล้าเลย ถ้าไม่อยากสูบบุหรี่ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั เรือ่ งสูบบุหรี่
ปัญหาจึงอยูท่ ค่ี วามอยาก ทีก่ ลัวตายกันก็เพราะอยากจะอยู่ ก็อย่าไปอยากอยูส่ ิ อยูเ่ ท่าทีอ่ ยู่ได้ เราคิด
อย่างนี้
ข้อส�ำคัญอยูท่ ี่ ให้รวู้ า่ ทุกข์ ในใจเกิดจากความอยากต่างๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
วิธที จี่ ะดับทุกข์ ได้กค็ อื ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา
ธรรมเหล่านี้เป็นมรรคทั้งนั้นที่จะท�ำให้มีก�ำลังควบคุมใจให้รับกับความจริงได้ ไม่ ให้อยากในสิ่งที่
เป็นไปไม่ ได้ เรือ่ งภพชาตินนั้ ไม่ส�ำคัญต่อการปฏิบตั ิ เป็นความรูเ้ สริมของชีวติ คือจิตไม่ ได้ตายไป
กับร่างกาย พอร่างกายตายไป จิตก็ ไปต่อ ไปได้รา่ งใหม่ แต่จติ ไม่ ได้เปลีย่ น มีอะไรอยู่ในจิตก็ยงั อยู่
เหมือนเดิม มีมรรคอยูเ่ ท่าไรก็ยงั มีอยูเ่ ท่านัน้ มีสมุทยั อยูเ่ ท่าไรก็ยงั มีอยูเ่ ท่านัน้ ไม่เปลีย่ น จะไปเกิด
เป็นมนุษย์ เป็นนก เป็นเทพ ก็ยังมีอยู่เท่ากับตอนที่ตาย ถ้ายังมีมรรคไม่พอก็ต้องท�ำต่อ ถ้ามี
พอแล้วก็ ไม่ตอ้ งท�ำ เช่น จิตของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันตสาวก ท่านท�ำพอแล้ว ท�ำเต็มทีแ่ ล้ว
ก็ ไม่ตอ้ งท�ำต่อ จิตท่านไม่ ได้หายไปไหน จิตท่านถึงเมืองพอแล้วท่านก็หยุด ไม่ตอ้ งไปหาร่างใหม่
ไปเกิดใหม่
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ธรรมะกับอธรรม

คนส่วนใหญ่คดิ ว่าเข้าวัดเพือ่ ท�ำพิธกี รรมต่างๆ ขอศีล ถวายสังฆทาน
กรวดน�ำ้ ให้พร เสร็จแล้วก็กราบลาพระ ให้หลวงพ่อได้พกั ผ่อน ถ้าไปเจอ
พระเทศน์ ก็คดิ ว่าเทศน์เรือ่ งล้าสมัยงมงาย เรือ่ งนรกเรือ่ งสวรรค์ เรือ่ งเปรต
เรือ่ งผี เรือ่ งเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขามองไม่เห็น เขาพิสจู น์ ไม่ ได้
เขาก็เลยตัดบทไปง่ายๆ ว่าเป็นเรือ่ งงมงายไป จึงไม่สนใจ กลัวจะถูกล้างสมอง
ไม่เคยไปวัดป่า ไม่เคยศึกษาธรรมะจากต้นฉบับ
ถ้าศึกษาจากต้นฉบับ จะรูว้ า่ ธรรมะเป็นวิชาความรู้ เป็นทัง้ จิตศาสตร์
และกายศาสตร์ เกีย่ วข้องทัง้ ๒ ส่วนของชีวติ คือ จิตกับกาย ถ้าศึกษาแล้ว
จะเข้าใจธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกาย เข้าใจความทุกข์ที่เกิดในจิต
เข้าใจวิธรี กั ษาจิตไม่ ให้ทกุ ข์กบั เรือ่ งต่างๆ เป็นความรูแ้ ท้ๆ เป็นวิชาความรู้
242

ถ้าศึกษาจากต้นฉบับ จะรูว้ า่ ธรรมะเป็น
วิชาความรู้ เป็นทั้งจิตศาสตร์และกายศาสตร์
เกีย
่ วข้องทั้ง ๒ ส่วนของชีวต
ิ คือ จิตกับกาย

เป็นปริญญา เรียนแล้วเกิดปัญญา เพียงแต่วา่
มันขัดกับกิเลส ขัดกับทางโลก จึงไม่นำ� เอาไป
บรรจุเป็นปริญญา ไม่สอนกันในมหาวิทยาลัย
สอนแต่ทวี่ ทิ ยาลัยสงฆ์ ในเมืองไทยก็มอี ยู่ ๒ แห่ง
คือ มหามกุฏฯ และมหาจุฬาลงกรณ์ฯ ทีส่ อน
พุทธศาสตร์ แต่สอนเพียงครึง่ เดียว สอนทาง
ด้านทฤษฎี ไม่สอนทางด้านปฏิบตั ิ ไม่พาเข้าป่า
ถือธุดงควัตร เช่น ถือผ้า ๓ ผืน นอนโคนไม้
ฉันมือ้ เดียว อยูแ่ ต่ ในเมือง มีแต่เครือ่ งบันเทิง
ต่ า งๆ มี เ ครื่ อ งอ� ำ นวยความสุ ข ครบถ้ ว น
เป็นเหมือนฆราวาส เรียนแต่ทฤษฎี ไม่ได้นำ� เอา

มาใช้ขดั เกลาจิตใจ เพราะมีเจ้าของเก่าเขาคอย
ต่อต้านอยู่
ใจของปุถุชนของพวกเรานี้ ถูกกิเลส
ครอบง�ำเป็นเจ้าของอยู่ กิเลสจะไม่เปิดโอกาส
ให้ธรรมะเข้ามาในใจได้งา่ ยๆ ถ้าไม่ผลักไม่ ไล่
มันจะไม่ออกไป เราต้องพยายามไล่มนั ออกไป
พยายามผลักดันธรรมะเข้าไปในใจ พยายามออก
จากบ้านมาวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมกัน
เป็นการต่อสูแ้ ก่งแย่งอ�ำนาจกัน ผูท้ มี่ อี ำ� นาจอยู่
ก็หวงอ�ำนาจ ผูท้ ี่ ไม่มอี ำ� นาจก็อยากจะโค่นล้ม
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ผูท้ มี่ อี ำ� นาจด้วยวิธกี ารต่างๆ ในใจก็มอี ำ� นาจอยู่ ๒ ส่วน ทีเ่ รียกว่า
ธรรมะกับอธรรม
ตอนนี้ใจของพวกเราถูกอธรรมควบคุมอยู่ ถ้าอยากจะได้ธรรมะ
ก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาต่อสู้กับอธรรม ขับไล่อธรรมออกไปจากใจ
ถ้ายังชอบอธรรมอยู่ ก็จะไม่สนใจหาธรรมะ พอใจอยูก่ บั กิเลส ก็ตอ้ ง
ปล่อยเขาไป เพราะไม่มี ใครบังคับใครได้ เป็นเรือ่ งของแต่ละคนทีจ่ ะมี
ปัญญามองเห็นว่าตนก�ำลังเป็นทาสหรือเป็นไท ถ้ายังมีความโลภความ
อยากต่างๆ อยู่ ก็แสดงว่ายังเป็นทาสอยู่ เวลากิเลสสัง่ ให้ โลภให้อยาก
ไปเทีย่ วทีน่ นั่ ไปเทีย่ วทีน่ ี่ ก็ตอ้ งไปตามค�ำสัง่ ถ้าเป็นไทแล้วก็ ไม่ตอ้ งไป
อยูเ่ ฉยๆ นีส้ บายทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งมีอะไร แต่เราไม่รกู้ นั ว่ายังเป็นทาสกันอยู่
จึงต้องอาศัยกระจกมาส่องใจ คือธรรมะนีแ่ หละ ธรรมะจะแสดงให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างการเป็นทาสและการเป็นไท เวลาเป็นทาสนีม้ แี ต่
ความทุกข์ เวลาเป็นไทนี้ ไม่มีความทุกข์เลย หลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง ถ้าฟังแล้วเกิดศรัทธาขึน้ มาก็ถอื ว่าเป็นบุญ มีโอกาสทีจ่ ะเป็น
ไทได้ ถ้าฟังแล้วไม่ศรัทธาก็ตอ้ งเป็นทาสต่อไป
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ใจมีปัญหา

ก่อนทีจ่ ะเทศน์อะไรก็จะดูผฟู้ งั ก่อน พอสัมผัสกันจะรูท้ นั ที พอเห็นกิรยิ า
อาการก็รแู้ ล้วว่าอยู่ในธรรมระดับไหน เมือ่ วันเสาร์กอ่ นก็มากลุม่ หนึง่ มาถึง
ก็นมิ นต์ ไปทีศ่ าลาให้เทศน์ธรรมะ เราก็ถามกลับไปว่า เอาหูมาฟังหรือเปล่า
เขาถามว่า ท�ำไมถามอย่างนี้ ตอบไปว่า บางคนไม่ ได้มาฟัง มาแต่รา่ งกาย
แต่ ไม่ ได้ตงั้ ใจฟัง เพราะตามกันมาชวนกันมา พวกนีเ้ ป็นเพือ่ นเรียนหนังสือ
ร่วมกันมา ไปอยูต่ า่ งประเทศแล้วกลับมาเยีย่ มเมืองไทย คนทีอ่ ยูเ่ มืองไทย
สนใจปฏิบตั กิ ช็ วนเขามา แต่ดกู ริ ยิ าอาการแล้วก็รวู้ า่ ไม่ ได้สนใจจริง เพือ่ ให้
เขาสนใจ ก็ ให้เขาบอกว่าอยากจะฟังอะไร เขาก็ ไม่รวู้ า่ จะฟังอะไรดี คนหนึง่
ก็เลยบอกว่า ขอให้เทศน์แก่นของศาสนา เราก็เลยว่า แก่นของศาสนาก็คอื
ใจเรา เหตุทมี่ ศี าสนาก็เพราะใจเราเป็นหลัก ใจมีปญั หา ศาสนาจึงต้องมาแก้
ปัญหาใจ
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การให้ธรรมะ

การให้ธรรมะมีอยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. ให้จากใจ ๒. ให้จากต�ำรา
อย่างทีพ่ วกเราพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆ แจกกัน จะเป็นหนังสือทีค่ ดั มาจาก
พระไตรปิฎกก็ดี หนังสือทีค่ รูบาอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบได้แสดงไว้ตาม
สถานทีต่ า่ งๆ แก่บคุ คลต่างๆ ก็ดี ทีเ่ ราเห็นว่ามีคณุ ค่ามีประโยชน์ เราก็ชว่ ยกัน
บริจาคทรัพย์พิมพ์แจกให้แก่ผู้อื่น ก็พอจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ ในความทุกข์ ได้มี
ความสุขบ้าง หลุดพ้นจากความทุกข์บา้ ง
เมือ่ ๒ วันก่อน ก็ ได้รบั จดหมายจากนักโทษคนหนึง่ เขาอยู่ในแดน
ประหาร ก�ำลังรออุทธรณ์อยู่ เขาบอกว่าได้อา่ นหนังสือก�ำลังใจเล่มที่ ๑๕
และ ๑๖ ของเพื่อนนักโทษด้วยกัน อ่านแล้วมีความสุข มีความสบายใจ
มีแสงสว่าง ถึงแม้จะอยู่ในคุกในตะราง เขาก็สามารถมีความสุขได้ เพราะมี
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ธรรมะสอนใจให้เขาอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข ระงับดับ
ความอยากต่างๆ ได้ เพราะความทุกข์ ไม่ ได้เกิดจาก
สถานทีๆ่ เราอยู่ ไม่ ได้เกิดจากเหตุการณ์รอบตัวเรา
แต่เกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าไม่พอใจกับสภาพที่
เป็นอยู่ อยากจะให้เป็นอย่างอืน่ ก็จะสร้างความทุกข์
ให้กบั เรา แต่ถา้ ยอมรับสภาพความจริง เราอยูต่ รงนี้
เราเป็นอย่างนี้ เรามีอย่างนี้ เราพอใจกับมัน เราก็จะ
ไม่ทกุ ข์ คนทีอ่ ยู่ในคุก หลังจากที่ ได้อา่ นหนังสือแล้ว
เข้าใจในหลักธรรมนี้ ก็สามารถท�ำใจให้มคี วามสุขได้
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ส�ำคัญที่ใจ

ที่นี่กับต่างประเทศก็เหมือนกัน ไม่ต่างกัน มีท้องฟ้าเหมือนกัน
มีพระจันทร์มีพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน มีภูเขาเหมือนกัน อากาศอาจจะ
ต่างกันบ้าง หนาวเย็นต่างกัน ไม่มผี ลกับจิตใจมากเท่ากับธรรมะ เท่ากับกิเลส
ถ้ามีกิเลสมากก็ทุกข์มาก ถ้ามีธรรมะมากก็สุขมาก กิเลสจะไม่พอใจกับ
สถานที่ ใดเลย ถ้าได้ ไปต่างประเทศก็จะดี ใจเดี๋ยวเดียว อยู่ ไปสักพักหนึ่ง
ก็จะเบือ่ อยากจะกลับบ้าน เป็นฝรัง่ ก็อยากจะมาเทีย่ วภูเก็ต อยากจะมาเทีย่ ว
เชียงใหม่ คนไทยก็อยากจะไปปารีส อยากจะไปลอนดอน เป็นเรือ่ งของกิเลส
กิเลสไม่รจู้ กั ค�ำว่าพอ อยูท่ ี่ไหนก็ ไม่มคี ำ� ว่าพอ อย่าไปหลงกลของกิเลส ที่ไหน
ก็เหมือนกัน ส�ำคัญที่ ใจเป็นหลัก ท�ำใจให้พอแล้วที่ ไหนก็ ได้ อยูท่ เี่ ดียวก็ ได้
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เราอยูท่ นี่ มี่ าก็ตงั้ แต่ปี ๒๕๒๗ ไม่ ได้ ไปไหนเลย ไม่รจู้ ะไปไหน ไม่มคี วามคิด
อยากจะไปด้วย อยูเ่ ฉยๆ แสนจะสบาย
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การปฏิบัติต้องเป็นขั้นตอน

จิตมีหลายขัน้ ขัน้ อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ถ้าเรียนอยูแ่ ต่ขนั้
อนุบาลก็ ได้แค่ขนั้ อนุบาล จบอนุบาลก็ตอ้ งก้าวเข้าสูข่ นั้ ประถม ท�ำบุญให้ทาน
แล้วต้องรักษาศีล รักษาศีลแล้วต้องภาวนา ไปอยู่วัดถือศีล ๘ เนกขัมมะ
แล้วนัง่ สมาธิ เดินจงกรม ตอนต้นก็อยู่ในกุฏกิ อ่ น ต่อไปออกไปนัง่ ในป่า ไปเดิน
ในป่าตอนค�ำ่ คืน ตอนต้นก็ ไปหลายๆ คน ต่อไปก็ ไปคนเดียว เป็นขัน้ ๆ ไป ท�ำแบบ
ผลีผลามไม่ ได้ เดีย๋ วเตลิดเปิดเปิง
สองวันก่อนมีคนขออยูภ่ าวนา มาตอนบ่ายสามโมง พอสามทุม่ ก็หนีแล้ว
โทรศัพท์เรียกรถมารับ ตอนเช้ามาเล่าให้ฟงั ว่า ตอนต้นภาวนาจิตก็สงบดี พอนัง่
ต่อไป จิตเริม่ หลอน ไม่มสี ติควบคุม ทนอยู่ไม่ได้ กลัวไปหมด นัง่ หลับตา จุดเทียนไว้
ก็กลัวไฟจะไหม้ ก็เลยวุน่ วาย ไม่เคยอยูป่ า่ มาก่อน อยูแ่ ต่ ในเมือง
252

ตอนเช้ามาสารภาพว่า
ผมเข้าใจแล้วที่ท่านอาจารย์
พูดว่า การปฏิบตั เิ ป็นขัน้ เป็น
อย่างไร ผมต้องกลับไปขั้น
อนุบาลใหม่ ให้ทาน รักษาศีล
ก่อน

แก้ปัญหาให้ถูกจุด

ถ้าง่วงเหงาหาวนอนก็ ให้อดอาหารแทน หรือไปอยูท่ นี่ า่ กลัวๆ จะเป็นการ
แก้ปญั หาทีถ่ กู จุด ถ้าดืม่ คาเฟอีนก็จะติดคาเฟอีน วันไหนไม่ได้ดมื่ ก็จะปฏิบตั ิไม่ได้
ไม่ควรอาศัยสิ่งภายนอกมาแก้ปัญหา ต้องใช้ธรรมะ ถ้าง่วงเหงาหาวนอน
ก็อดอาหารถ้าถูกจริต ถ้าไม่ถูกจริตก็ ไปอยู่ที่น่ากลัวๆ หรือไปนั่งที่ปากเหว
ถ้าสัปหงกหลับไป หัวจะได้ทมิ่ ลงเหวไปเลย อย่างนีจ้ ะไม่งว่ งแน่นอน ถ้ากลัวยุงกัด
ก็หามุง้ มากาง นัง่ ในมุง้ ก็ ได้
ในเบือ้ งต้นจิตจะไม่แข็งพอทีจ่ ะทนกับการรบกวน ต่อไปพอจิตแข็งแรง
มีสมาธิแล้ว ถ้าต้องการปล่อยวางร่างกาย ก็ปล่อยให้มนั กัดไป เป็นขัน้ วิปสั สนา
ร่างกายเวลาตายไป ถ้าทิง้ ในป่าช้าก็ตอ้ งถูกแมลงสัตว์ตา่ งๆ มากัดกิน ตอนทีย่ งั
ไม่ตาย จึงต้องทดสอบดูวา่ ท�ำใจได้หรือไม่ เวลานัง่ ภาวนา มดมากัดก็ปล่อยให้
กัดไป
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ความจ�ำเป็นของจิต

คนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมอย่างสุขอย่างสบาย นัง่ ภาวนาอยู่ในห้องแอร์ กินข้าว
๓ มือ้ ก็เป็นเหมือนพวกทีต่ อ่ ยกระสอบทราย ยังไม่ ได้ลงสนามจริง ถ้าเป็น
สนามจริง ต้องอดอยากขาดแคลน ต้องต่อสูก้ บั ความทุกข์ยากล�ำบากทุกชนิด
ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ ในชีวติ ของเรา ไม่ตอ่ สูก้ บั สิง่ เหล่านีแ้ ล้ว จะผ่านไปได้อย่างไร
ใจผ่านมันได้ สิง่ เหล่านีจ้ ะไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นปัญหากับใจ ถ้าเอาใจเข้าไป
ต่อสูก้ บั มัน ศึกษาวิธที จี่ ะท�ำให้ ใจผ่านไปได้อย่างไม่วนุ่ วายไม่ทกุ ข์ ไม่กงั วล
กับมัน แต่เราไม่กล้ากัน เรากลัวกัน ก็เลยคิดว่าไม่จำ� เป็น คนทีอ่ ยู่ในเมืองก็วา่
ไม่จำ� เป็นต้องไปอยูป่ า่ ท�ำในเมืองให้เป็นป่าก็ ได้ ท�ำใจให้เป็นป่าก็ ได้ จะท�ำได้
จริงหรือเปล่า ท�ำไมไม่ ไปพิสจู น์ดใู ห้มนั หายสงสัยไปเลย ป่าก็ ไม่เห็นมีอะไรที่
ต้องรังเกียจ
256

ถ้าปฏิบัติจริงๆ ที่บ้าน สักวันหนึ่งก็จะ
เห็นว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่พอ เหมือนกับปลูก
ต้นไม้ ในกระถาง เมื่อต้นไม้ โตขึ้นจนดินใน
กระถางไม่มีเหลือ ก็รู้ว่าต้องเอาต้นไม้ลงดิน
ถ้าปฏิบตั ธิ รรมจริงๆ แล้ว จะถึงจุดทีจ่ ะเห็นว่า
อยู่ในบ้านไม่พอเพียงต่อธรรมทีต่ อ้ งการ เพราะ
มีเรือ่ งทีท่ า้ ทายให้พสิ จู น์อยู่ เช่น ความกลัว และ
ความทุกข์ยากล�ำบากล�ำบนต่างๆ ยังไม่ ได้เจอ
ของจริง ยังไม่มนั่ ใจ ยังต้องพิสจู น์ ต้องเจอ
ของจริง ถ้าปฏิบตั ิ ไปจะรูเ้ อง

ขอให้ปฏิบตั เิ ถิด เริม่ ทีต่ รงไหนก็ ได้ ปฏิบตั ิ
ที่บ้านก่อนก็ ได้ ถ้าปฏิบัติจริงจะก้าวหน้าจริง
ได้ผลจริง รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปอยูป่ า่
จนได้ พระบางรูปมาอยูป่ า่ ทีน่ ยี่ งั ไม่พอใจ ยังไม่
เป็นป่าจริง พอออกพรรษา ขอลาไปอยู่ทาง
ล�ำปาง ความจ�ำเป็นของจิตจะบอกผูป้ ฏิบตั เิ อง
ว่าต้องการอะไร ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็
ตรัสรู้ ในวังแล้ว ถ้าท่านตรัสรู้ ในวังได้ พวกเรา
ก็สบายกันหมด พวกเราไม่ค่อยดูศาสดากัน
เท่าไร ไม่ดู พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ว่าท่านปฏิบตั ิ
อย่างไร
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ปล่อยวางใจ

ในชีวติ ประจ�ำวันนี้ บางอย่างเราก็เปลีย่ นได้ ก็ตอ้ งดูกาลเทศะ ดูความ
สามารถดูบารมีของเรา บางคนพอพูดปับ๊ เขาก็ฟงั เรา เชือ่ เรา ท�ำตามเรา
ก็ดกี บั ตัวเขาเอง จะได้พฒั นาแก้ ไขข้อบกพร่องของเขา แต่เราต้องดูกอ่ นว่า
เราสัง่ เขาได้หรือเปล่า เช่น ครูบาอาจารย์ทา่ นสัง่ ลูกศิษย์ ได้ ลูกศิษย์ทำ� ไม่ดี
ท่านเตือนได้ เขาก็จะหยุดทันที ถ้าไปบอกคนที่ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ ที่ไม่นบั ถือเรา
เขาก็จะด่าเรา ถ้าเป็นอย่างนีก้ ต็ อ้ งท�ำใจเฉย ต้องปล่อย ต้องปลง เป็น ๒ กรณี
ถ้าพูดแล้วท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ได้กพ็ ดู ไป ถ้าไม่ดขี นึ้ กลับเลวลง
ก็อย่าพูดจะดีกว่า ถ้าเฉยๆ เรือ่ งก็ ไม่บานปลาย เขาจะแสดงบทบาทอะไร
ก็เรือ่ งของเขา
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โลกมันเป็นอย่างนี้ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ รือ่ ยๆ สมัยนีอ้ ยู่ในช่วงขาลง
ของศีลธรรม จะเลวลงไปเรื่อยๆ ต้องรู้ทัน เราอย่าไปเลวตามก็แล้วกัน
เขาจะเลวก็เรือ่ งของเขา เขาจะอยูแ่ บบสุนขั ก็ ให้เขาอยู่ไป ทุกวันนีค้ นก�ำลัง
เลียนแบบสุนขั กัน ก�ำลังเลียนแบบเดรัจฉานกัน ไม่มยี างอาย เหมือนเดรัจฉาน
ไม่มีมารยาท ต้องเข้าใจว่าสังคมเป็นอย่างนี้ สังคมก�ำลังเสื่อมทางด้าน
จริยธรรม ทางด้านศีลธรรม
อยู่ในวัดก็มปี ญั หาได้ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ควบคุม วัดก็แหลกได้ เพราะ
ทุกคนมีความคิดความเห็นของตนว่าควรจะเป็นอย่างนัน้ ควรจะเป็นอย่างนี้
พอไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะเข้ามาก�ำกับแล้ว พอคนที่ถูกก�ำกับไม่ยอม
ก็เกิดเรือ่ ง ควรท�ำใจให้เป็นอุเบกขา ปล่อยวางให้ ได้กอ่ น พอปล่อยวางได้แล้ว
ก็ ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าพอจะพูดพอจะท�ำอะไรได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็พูดไป
ท�ำไป ถ้าไม่ ได้ก็อย่าพูดอย่าท�ำ ต้องท�ำใจให้สงบ เป็นอุเบกขาให้ ได้ก่อน
ต้องแก้ที่ ใจเราก่อน ให้รับกับเหตุการณ์ ให้ ได้ก่อน แล้วค่อยไปแก้ปัญหา
ข้างนอกถ้าแก้ ได้
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ทุกสิ่งทุกอย่างคือ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ

เราต้องฝึกใจให้ชอบในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ ไม่ชอบในสิง่ ทีเ่ ราชอบ เพือ่ ท�ำ
ให้มนั สมดุล ให้มนั อยูต่ รงกลาง มันแกว่งไปทางชอบ เราก็ดงึ มันกลับมา
มันแกว่งไปในทางไม่ชอบ เราก็ดงึ มันกลับมา ให้มนั อยูต่ รงกลาง เราจึงต้อง
ฝึกดูภาพทีเ่ ราไม่ชอบ เช่น ดูภาพอสุภะอย่างนี้ ดูไปเรือ่ ยๆ จนชินตา ต่อไป
ก็จะไม่เกิดรังเกียจ นักศึกษาแพทย์ทตี่ อ้ งผ่าศพ หรือสัปเหร่อทีต่ อ้ งเจอซากศพ
อยูท่ กุ วัน เขาก็เห็นจนจ�ำเจ จนใจของเขาด้านไปกับภาพเหล่านี้ ไม่มปี ฏิกริ ยิ า
ตอบโต้ แต่เราต้องพิจารณาซ�ำ้ ๆ ซากๆ จนติดตาติดใจ จนใจนิง่ สงบ ตอน
พิจารณาใหม่ๆ จะรังเกียจขยะแขยง ก็ตอ้ งบังคับพิจารณาไปเรือ่ ยๆ จนกว่า
จะหายขยะแขยง หายเมือ่ ไรก็แสดงว่ารับได้แล้ว
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เราเห็นดินเห็นน�้ำ ท�ำไมเฉยๆ ได้ เห็นน�้ำนี้
เรารังเกียจไหม ไม่รงั เกียจหรอก เรายินดีไหม
เราก็ไม่ยน
ิ ดี แต่พอปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ก็ไปยินดีไปรังเกียจ

ตอนต้นก็เป็นธรรมดา กิเลสมีก�ำลัง ให้ดู
ภาพทีม่ นั ไม่ชอบ ก็มปี ฏิกริ ยิ าทันที ดูภาพทีม่ นั
ชอบก็มีปฏิกิริยาทันที ถ้าพิจารณาไปถึงฐาน
ของภาพเหล่านีว้ า่ มาจากอะไร มันก็มาจากดิน
น�ำ้ ลม ไฟ ทั้งนั้น ของต่างๆ ในโลกนี้ ไม่ ได้
มาจากอย่างอืน่ เลย ต้นไม้ ภูเขา ใบหญ้า ร่างของ
มนุษย์ ร่างของสัตว์เดรัจฉาน ก็มาจากดิน น�ำ้
ลม ไฟ ทั้งนั้น ไม่เห็นจะต้องไปรังเกียจ หรือ
ไปยินดีกับดิน น�้ำ ลม ไฟ เลย เราเห็นดิน
เห็นน�ำ้ ท�ำไมเฉยๆ ได้ เห็นน�ำ้ นีเ้ รารังเกียจไหม

ไม่รังเกียจหรอก เรายินดี ไหม เราก็ ไม่ยินดี
แต่พอปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ ไปยินดี ไป
รังเกียจ ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้ เพราะไม่มี
ปัญญา มองด้วยอารมณ์ มองด้วยสัญญาทีถ่ กู
ปลูกฝังมาในแต่ละภพแต่ละชาติ ของพวกนี้
ไม่ตอ้ งสอนกัน เรือ่ งชอบเรือ่ งชังของแต่ละคนนี้
มันติดมากับใจ บางคนก็ชอบสีแดง บางคนก็
ชอบสีเขียว บางคนก็ชอบคนรูปร่างหน้าตา
อย่างนี้ บางคนก็ชอบคนผิวขาว บางคนก็ชอบ
คนผิวด�ำ เป็นสิง่ ทีป่ ลูกฝังมากับใจ
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นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องมาแก้ พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ามาจากดิน น�ำ้ ลม
ไฟ ทัง้ นัน้ เหมือนกับขนมนี่ ก็มาจากแป้ง น�ำ้ ตาล ไข่ แล้วก็มาท�ำให้เป็นขนม
ชนิดต่างๆ ทองหยิบ ฝอยทอง เค้ก ก็มาจาก ๔ อย่างนี้ เวลาเห็นแป้งเห็นน�ำ้ ตาล
ไม่เห็นอยากกินเลย เพราะไม่ ใช้ปญั ญา กินเข้าไปแล้วพอออกมาก็รงั เกียจมัน
มันก็ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ เหมือนกัน ต้องเข้าใจว่า ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ก�ำลังเล่นกลให้
เราดู อย่าไปหลงมัน มันหลอกเรา ยินดีกห็ ลงแล้ว รังเกียจก็หลงแล้ว ให้รวู้ า่ เป็น
เพียง ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ในรูปแบบต่างๆ มีรปู กลิน่ รส สีสนั ต่างๆ
เวลาพระพิจารณาอาหาร ท่านท�ำแบบนี้ ท่านถึงคลุกมันได้ ใส่ ไปใน
บาตรหมด ทองหยิบ ฝอยทอง แกงเขียวหวาน เค้ก คลุกมันเหมือนกับข้าวผัดเลย
อร่อยจะตายไป ลองท�ำดูสิ มันก็ตอ้ งไปรวมกันอยู่ในท้องอยูด่ ี มันจะไปไหนละ
ไม่คลุกในบาตร มันก็ ไปคลุกกันในท้อง ยิ่งคลุกในท้องยิ่งน่าเกลียดใหญ่
เอาไปปฏิบตั ดิ ซู ิ ท�ำได้ก็ ได้ประโยชน์ ท�ำเพือ่ ชนะกิเลสเท่านัน้ เอง พอชนะแล้ว
ก็กนิ แบบปกติ ได้ ไม่ตอ้ งคลุกไปตลอด ท�ำเพือ่ ตัดความจูจ้ จี้ กุ จิกเกีย่ วกับเรือ่ ง
อาหารเท่านัน้ เอง รูว้ า่ มันมีแค่ ๔ รสเท่านัน้ เอง เปรีย้ ว หวาน มัน เค็ม ในรูป
แบบต่างๆ ลองหลับตาดูแล้วตักของทีค่ ลุกกินเข้าไป มันก็เปรีย้ ว หวาน มัน เค็ม
เพียงแต่จดั ให้ตอนนีเ้ ปรีย้ วก่อน แล้วค่อยเค็ม แล้วค่อยหวาน
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สร้างธรรมาปัจจยา สังขารา

เวลาปลีกวิเวกอยูค่ นเดียว ต้องคอยใช้ปญั ญาสอนใจ ไม่เช่นนัน้ จะปลีก
วิเวกไม่ ได้ เดีย๋ วก็หว่ งคนนัน้ ห่วงคนนี้ เป็นพระก็ยงั ห่วง เวลาไปปลีกวิเวก
ก็หว่ งครูบาอาจารย์กม็ ี อยากจะกลับมาช่วยท่าน อยากจะมาปรนนิบตั ทิ า่ น
ไม่ตอ้ งไปห่วงท่านหรอก ท่านเป็นครูบาอาจารย์เรา ท่านช่วยตัวท่านเองได้
ท่านเป็น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แล้ว เรายังช่วยตัวเราเองไม่ ได้ ไปช่วยตัว
เราเองก่อนเถิด ไปสร้างธรรมาปัจจยา สังขารา ขึน้ มาภายในใจ เพือ่ ท�ำลาย
อวิชชาปัจจยา สังขารา พออวิชชาปัจจยา สังขารา หมดไปจากใจแล้ว ใจก็จะว่าง
จะสักแต่วา่ รู้ ไม่คดิ ปรุงแต่ง เห็นอะไรก็เฉย เห็นตามความเป็นจริง เหมือนกับ
ดูภาพยนตร์เงียบ ไม่มเี สียงพากย์ ไม่มอี วิชชาปัจจยา สังขารา มาคอยพากย์
ว่าเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ ควรจะท�ำอย่างนัน้ ควรจะท�ำอย่างนี้ จะเห็น
เฉยๆ จะรู้เฉยๆ จะได้ยินเฉยๆ เห็นแล้วก็ผ่านไป อะไรมาสัมผัสปั๊บ
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ก็หายไป ไม่เอามาคิดปรุงแต่งว่าดีหรือไม่ดี
ถ้าดี ก็เกิดตัณหาอยากจะฟังเสียงนั้นนานๆ
ถ้าไม่ดี ก็อยากให้หายไปเร็วๆ เวลาชม ก็อยาก
จะฟังทั้งวัน เวลาต�ำหนิติเตียน ก็อยากจะ
เดินหนี ไม่อยากฟัง เพราะใจไม่มธี รรมาปัจจยา สังขารา ถูกอวิชชาปัจจยา สังขารา ผลักดันให้
คิดปรุงแต่ง ให้รัก ชัง กลัว หลง
ถ้าใช้ธรรมาปัจจยา สังขารา ไม่เป็น
ก็ต้องท�ำลายอวิชชาปัจจยา สังขารา ด้วย
พุทธานุสติก่อน พอออกจากความสงบแล้ว
ก็จะสามารถใช้ปัญญาปัจจยา สังขารา ได้
พออวิชชาปัจจยา สังขารา สัง่ ให้รกั ชัง กลัว หลง
ก็จะใช้ธรรมาปัจจยา สังขารา เบรกทันที
265

ของดีในตัวเรา

การไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ ได้ศึกษา ได้ยินได้ฟัง แล้วก็ ได้ปฏิบัติ
ท่านสอนอย่างไร ก็ปฏิบัติอย่างนั้น สอนธุดงควัตร ก็ปฏิบัติธุดงควัตร
วัดป่าส่วนใหญ่กจ็ ะบิณฑบาต ฉันมือ้ เดียว ฉันในบาตรเป็นวัตร เป็นหน้าที่
ส่วนธุดงควัตรข้ออืน่ ก็แล้วแต่ๆ ละองค์จะสมาทานปฏิบตั กิ นั วิถชี วี ติ ก็อยูต่ าม
แบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้อยูแ่ บบเรียบง่าย ไม่ ให้มเี รือ่ งต่างๆ เข้ามา
รบกวนจิตใจ ให้พงึ่ ตนเอง วัดป่านีท้ า่ นเน้นเรือ่ งสมถะจริงๆ ไม่ให้มอี ะไรเลย
ให้อยูก่ บั ธรรมชาติ ไม่ตอ้ งมีไฟฟ้า ไม่ตอ้ งมีนำ�้ ประปา มีสระน�ำ้ มีบอ่ น�ำ้ ก็อาศัย
อยู่ได้แล้ว อย่างบนเขานี้ สระก็ ไม่มี บ่อก็ ไม่มี ต้องอาศัยรองน�ำ้ ฝนเอา ฝนตก
ก็ตอ้ งขยันออกมารอง แต่อยูส่ บาย อยูก่ บั ธรรมชาติ ไม่มปี ญั หามากเหมือน
อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ราสร้างขึน้ มา เช่น ไฟฟ้า พอมี ไฟฟ้าแล้วก็มเี รือ่ งอืน่ ๆ ตามมา
แล้วเราก็ ไปยึดไปติดกับเรือ่ งต่างๆ ทีม่ ากับไฟฟ้า
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สมั ย ก่ อ นมี ไ ฟฟ้ า ไว้ เ พื่ อ ให้ แ สงสว่ า ง
ต่ อ มาเครื่ อ งอ� ำ นวยความสุ ข ความสะดวก
ทัง้ หลายก็ตามมา เช่น ตูเ้ ย็น เครือ่ งปรับอากาศ
พัดลม เตาไฟฟ้า เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ เครือ่ งบันเทิง
ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ เครือ่ งเสียง จนกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของชีวติ เด็กทีเ่ กิดมาในสมัยนีเ้ ลยคิด
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย ๔ คือจะ
ต้องมีมนั ก็เลยต้องพยายามหามา พอโตขึน้ แล้ว
ย้ายออกจากบ้านไปมีบา้ นของตนเอง ก็ตอ้ งไป
หาซื้อของเหล่านี้มา แล้วก็สร้างภาระให้กับ
ตัวเอง ดิน้ รนขวนขวายวุน่ วายกับการหาทรัพย์
หาเงินหาทอง ดูแลรักษา กังวลห่วงใย แลกกับ
ความสุขเล็กๆ น้อยๆ เมือ่ ได้สงิ่ ต่างๆ มาแล้ว
ส่วนใหญ่กต็ งั้ มันไว้อย่างนัน้ แหละ นานๆ จะดู
สักที จะฟังสักที แล้วก็บน่ หาความสุข ทัง้ ๆ ทีม่ ี
เครื่องอ�ำนวยความสุขเต็มไปหมด แต่เป็น
ความสุ ข ที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามอิ่ ม ความพอ ถ้ า รั บ
ประทานอาหาร ก็เหมือนกับรับประทานลม เช่น

หายใจเข้าไปอย่างเดียว ไม่กินข้าวปลาอาหาร
ถ้ากินแต่ลมหายใจ มีแต่ลมเข้าไปในร่างกาย
อย่างเดียว ก็ ไม่ทำ� ให้รา่ งกายอิม่ ฉันใด ความสุข
ที่ ได้จากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ที่เราสร้างสรรค์กัน
ขึน้ มา ก็ ไม่ ได้ ให้ความอิม่ ความพอกับเรา ไม่ ได้
ให้ความสุขให้ความมัน่ คงแก่จติ ใจ แต่กลับสร้าง
ความอ่อนไหวให้กับจิตใจ เพราะเวลาอะไร
ขาดไปเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ก็วนุ่ วายกันทัง้ บ้าน
ทั้ ง เมื อ ง ไฟฟ้ า ดั บ ที ห นึ่ ง ก็ วุ ่ น วายไปหมด
น�้ำประปาไม่ ไหลก็ล�ำบากกันไปหมด ก็เพราะ
ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาไม่ รู ้ ค วามจริ ง ของชี วิ ต ว่ า เป็ น
อย่างไร
ถ้าได้ ไปเจอครูบาอาจารย์ ได้เจอพระพุทธศาสนา ท่านก็จะสอนเน้นไปทางความเรียบง่าย
ในการครองชีพ การด�ำรงชีวติ ให้รกั ษาชีวติ ให้
อยู่ ไปได้วนั ๆ หนึง่ แบบทีส่ ะดวกทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือ
ตามอัตภาพ ตามมีตามเกิด ไม่ตอ้ งไปมีอะไร
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มากมายเกินความจ�ำเป็น ไฟฟ้าไม่มีก็ ไม่ตาย
น�้ำประปาไม่มี ใช้ก็ ไม่ตาย แต่น�้ำต้องมี ไฟก็
ต้องมี แสงสว่างต้องมี
วันหนึง่ ๆ เราก็มแี สงสว่างตัง้ ๑๒ ชัว่ โมง
ก็เพียงพอแล้ว ท�ำไมต้องมีไฟตอนกลางคืนด้วย
ถ้าไม่มี ไฟฟ้า ก็อาศัยแสงเทียนโคมไฟก็ ได้
พระธุดงค์ทา่ นก็มีโคมผ้ากลมๆ มีเทียนตัง้ อยู่
ข้างในไว้ ใช้เวลาเดินไปไหนมาไหนตอนกลางคืน
จุดเทียนแล้วก็เดินถือโคมไฟไปก็พอเห็นทาง
พอท�ำอะไรได้ ส่วนใหญ่พระปฏิบัติจะไม่ค่อย
อ่านหนังสือกันเท่าไร โดยเฉพาะเวลาตอน
กลางคืน เพราะไม่จำ� เป็น หนังสือนีอ่ า่ นเฉพาะ
ช่วงกลางวันก็เหลือเฟือแล้วถ้าอยากจะอ่าน
พระปฏิบัติบางรูปท่านอ่านหนังสือไม่เป็น แต่
ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้ จึงไม่จำ� เป็นทีจ่ ะ
ต้องอ่านมากนัก ไตรสิกขาก็มแี ค่ ๓ เท่านัน้ เอง
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ ได้ยนิ ได้ฟงั จากครูบา268

อาจารย์ถา่ ยทอดให้อยูเ่ สมอๆ ตัง้ ใจฟังก็เท่ากับ
ได้อ่านหนังสือแล้ว คนสมัยโบราณจึงอ่านไม่
ค่อยออก เขียนไม่ค่อยได้กัน แต่อาศัยการจด
การจ�ำ การฟัง มีความจ�ำทีด่ ี ท่องพระไตรปิฎก
ได้ทั้งเล่ม แสดงว่าความจ�ำดีมาก
มนุษย์เรามีสงิ่ ทีด่ อี ยู่ในตัวเรา แต่เนือ่ งจาก
ไปอาศัยสิง่ ภายนอกมาทดแทน ของดี ในตัวเรา
ก็เลยไม่มีโอกาสโผล่ออกมาให้เราเห็น ของพวกนี้
ถ้าเราไม่ ใช้ ก็เป็นเหมือนมีดที่ถูกปล่อยทิ้งไว้
ก็จะมีสนิมเกาะ ไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้
มีดต้องใช้อยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะเมือ่ ใช้ เราก็ตอ้ งลับ
มันอยูเ่ รือ่ ยๆ เมือ่ ลับเรือ่ ยๆ มันก็จะคม ใจเรา
ก็มีสัญญาความจ�ำ มีสังขารความคิดปรุงที่จะ
คิดไปในทางสติปัญญา ที่จะจ�ำความรู้ต่างๆ
ขยายความรู้ต่างๆ ให้กว้างใหญ่ ไพศาลขึ้นไป
อย่างไม่มีขอบเขต
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วันที่ ๑๙ กุมภาพั นธ์
เราจ�ำได้ดีเพราะเป็นวันที่เราบวช
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เรื่องเก่าเล่าใหม่

ตัง
้ แต่วันบวชพระกรรมฐาน
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เรื่องเก่าเล่าใหม่

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เราจ�ำได้ดเี พราะเป็นวันทีเ่ ราบวช บวชเมือ่ วันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ บวชทีว่ ดั บวรนิเวศฯ ก่อนทีจ่ ะบวชก็ ได้ลาออกจาก
งานตอนสิน้ ปี ๒๕๑๖ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ ท�ำงานได้ ๖ เดือน
ระหว่างท�ำงานได้หนังสือธรรมะมาอ่าน ก็เลยได้ศกึ ษาธรรมะเป็นครัง้ แรก
ในชีวติ ช่วงกรกฎาคมหรือสิงหาคม ได้อา่ นหนังสือแล้วก็สนใจ ก็เขียนไปขอ
และซือ้ หนังสือมาเพิม่ ได้หนังสือสติปฏั ฐานมา ได้แนวทางปฏิบตั ิ ก็ลองปฏิบตั ดิ ู
ท่านสอนพระภิกษุให้นั่งสมาธิก่อน ให้ ไปหาที่สงบตามโคนไม้ แล้วก็ ให้
นั่งขัดสมาธิหลับตา ตั้งสติ ไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ดูลมหายใจเข้าออกไป
อ่านหนังสืออยู่ ๒ - ๓ เดือน ก็เกิดเอะใจขึน้ มาว่า ยังไม่ ได้ปฏิบตั สิ กั ที มีแต่
อ่านอย่างเดียว ก็เลยนัง่ ตอนนัน้ เลย นัง่ ไปตอนต้นก็ฟงุ้ ซ่าน ก็เลยท่องพระ
มหาสติปฏั ฐานสูตรไปก่อน ท่องไปประมาณสัก ๔๐ นาที ก็หายฟุง้ ซ่าน จึงนัง่ ดู
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ลมต่อไปได้ จิตก็คอ่ ยสงบลงไป ในช่วง
แรกๆ ก็นงั่ แบบนี้ ก่อนทีจ่ ะดูลมก็จะ
ท่ อ งพระสู ต รมหาสติ ป ั ฏ ฐานสู ต ร
ไปก่อน แล้วก็ดลู มต่อ จิตก็จะสงบเย็น
สบาย ไม่ลงลึก แต่ไม่ฟงุ้ ซ่าน จะลงลึก
ก็ตอนทีน่ งั่ ไปแล้วเจ็บปวด ตอนนัน้ ก็
นึกขึ้นมาเองว่าต้องบริกรรม ก็เลย
บริกรรม “อนิจจังๆ” ไป บริกรรมไป
ไม่นาน ความเจ็บก็หายไป จิตก็นงิ่ สงบ
เกิดความมหัศจรรย์ ใจขึ้นมาว่า จิต
เปลี่ยนไปได้อย่างนี้ด้วยการบริกรรม
นีเ่ อง เวลาเจ็บจะทรมานใจ จะอยาก
หนีจากความเจ็บ อยากจะให้ความเจ็บ
หายไป ตอนนั้นถ้าไม่มีอะไรควบคุม
ความอยากไว้ จะทนนั่งต่อไปไม่ ได้
ก็เลยต้องใช้การบริกรรม พอบริกรรม
ไปเดี๋ยวเดียวก็หายไปเลยความเจ็บ
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จิตมันนิง่ สงบ สบาย ท�ำให้เกิดมีฉนั ทะ วิรยิ ะ
ทีอ่ ยากจะปฏิบตั ิให้มากขึน้
ระหว่างที่ท�ำงานก็สังเกตเห็นว่า ใจจะ
วุ่นวายจะเครียดพอสมควรกับเรื่องงาน ก็เลย
เห็นว่าการท�ำงานกับการปฏิบตั ิไปด้วยกันไม่ ได้
ก็เลยตัดสินใจไปบอกเจ้าของกิจการว่า จะขอ
ลาออกจากงานภายในสิ้นปี ภายในเดือนหน้า
ตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายน บอกล่วงหน้า
หนึ่งเดือน จะออกจากงาน ๓๑ ธันวาคม
พอออกแล้ว วันที่ ๑ ก็เริ่มต้นขังตัวเองอยู่
ในบ้าน ตอนนั้นอยู่คนเดียว ไม่มี ใครอยู่ด้วย
เป็นห้องแถวอยู่ ในตลาดนาเกลือ ตอนเช้าตื่น
ขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิ ท่องพระสูตรไปก่อน แล้ว
ก็ดูลมหายใจเข้าออก หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมา
ล้างหน้าล้างตาท�ำกิจอย่างอื่น ลงมาเดิน
จงกรม อ่านหนังสือธรรมะ สลับกับนั่งสมาธิ
ตอนนั้นก็กินอาหารวันละมื้อ แล้วก็ถือศีล ๘

ไม่ ไ ปหาความสุ ข จากรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส
โผฏฐัพพะ แต่ก็ ไม่เคยไปวัด ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
ตั้งใจจะลองปฏิบัติสักปีหนึ่งดูว่าจะไปถึงไหน
พอครบเวลาปีหนึง่ ก็ถามตัวเองว่าจะเอา
อย่างไรต่อไป เพราะเสบียงคือเงินทีม่ ีไว้สำ� หรับ
ใช้จา่ ยค่าอาหารก็จะหมด ถ้าอยากจะปฏิบตั ติ อ่
ก็ต้องไปบวช ถ้าบวชจะมีเวลาปฏิบัติ ได้เต็มที่
ถ้าไม่บวชก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ ต้องไปท�ำงาน ใจหนึง่
ก็ ไม่อยากจะบวช กิเลสยังหวงความสุขทางตา
หู จมูก ลิน้ กาย ความเป็นอิสรภาพทีจ่ ะไปไหน
มาไหน เพราะคิดว่าการบวชเหมือนกับถูกจับเข้า
ขังอยู่ในกรง ก็เลยยังกล้าๆ กลัวๆ ตอนนัน้ ก็
ทรมานใจพอสมควร ตอนที่ยังตัดสินใจไม่ ได้
แต่พอตัดสินใจได้แล้วก็ โล่งอกไปเลย เบาใจ
บวชก็บวช ก็เลยไปกราบปรึกษาพระที่อยู่วัด
ใกล้บ้าน เป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในพระ
ธรรมวินัย เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือเลื่อมใส

ชือ่ วัดช่องลม นาเกลือ ไปกราบท่านเจ้าอาวาส
ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย กราบเรียนว่า
อยากจะบวช แต่ ไม่อยากจะท�ำพิธีกรรมต่างๆ
อยากจะภาวนา เพราะก�ำลังปฏิบัติตามแนว
สติปัฏฐาน ๔ อยู่ ท่านก็บอกว่า วัดของท่านมี
พิธีกรรม มีกิจนิมนต์ ถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่
จ�ำพรรษากับท่าน ๕ พรรษา ตามพระธรรมวินยั
ท่านแนะน�ำว่า ถ้าอยากจะบวชแล้วภาวนา ให้ ไป
บวชกับสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่วัดบวรฯ
ถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏิบตั ิ ท่านจะอนุญาต
ให้ ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
นัน่ เป็นครัง้ แรกที่ได้ยนิ ชือ่ ของหลวงปูม่ นั่
เพราะตอนที่ปฏิบัตินั้น อาศัยหนังสือที่ ได้มา
จากประเทศศรีลงั กา เป็นหนังสือทีค่ ดั มาจาก
พระสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยไม่ทราบว่า
พระปฏิบตั ิในประเทศไทยมีอยูท่ ี่ไหนบ้าง ก็เลย
มุง่ ไปทีว่ ดั บวรนิเวศฯ ก็ ไม่รจู้ กั สมเด็จพระญาณ275

สังวรฯ แต่ทราบว่าทีน่ นั่ มีพระชาวต่างประเทศพ�ำนักอยู่ ก็เลยไปหาพระชาว
ต่างประเทศรูปหนึ่ง ท่านเป็นชาวอังกฤษ บวชมาได้ ๑๐ พรรษา ก็สนทนา
ธรรมกับท่าน เล่าให้ทา่ นฟังเป็นภาษาอังกฤษ ท่านฟังแล้วท่านก็อาสาว่าจะไป
กราบทูลสมเด็จพระญาณฯ ให้ เรือ่ งทีจ่ ะขอบวช พอไปกราบทูลเสร็จ สมเด็จฯ
ก็รับสั่งให้ ไปเฝ้า ท่านก็ถามค�ำสองค�ำว่า รู้จักใครในวัดนี้ ไหม ตอบท่านว่า
ไม่รู้จักใครเลย เพราะเพิ่งมาครั้งแรก ท่านก็ถามว่ามีพ่อมีแม่หรือเปล่า
ตอบว่ามี ท่านก็บอกให้พามาพบหน่อย ก็เลยนัดวันพบ แล้วก็กลับไปบอก
คุณพ่อคุณแม่ คุณแม่ก็เลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ ท่านก็ก�ำหนดวัน
บวชให้ เป็นวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ให้บวชคูก่ บั อีกคนหนึง่ ทีบ่ วชชัว่ คราว บวช
ประมาณ ๑๕ วัน เขาเพิ่งจบมาจากสหรัฐฯ จบปริญญาโท เป็นลูกนายพล
เวลาบวช เขาก็มแี ขกมาเยอะร่วม ๑๐๐ คน แต่เรามีเพียง ๔ คน มีพอ่ มีแม่
มีนอ้ งสาว แล้วก็ลกู พีล่ กู น้องอีกคนหนึง่ เพราะไม่ ได้บอกใคร ชอบท�ำอะไร
เงียบๆ ตอนที่ลาออกจากงานก็ ไม่ ได้บอกใคร ตอนที่อยู่บ้านปฏิบัติธรรม
ก็ ไม่ได้บอกใคร เพราะไม่รจู้ ะบอกท�ำไม ไม่มเี หตุผลอะไรทีต่ อ้ งบอก เป็นเรือ่ ง
ของเรา ไม่ ใช่เรือ่ งของคนอืน่ ก็ดอี ยูอ่ ย่างหนึง่ บวชแล้วก็ ไม่มี ใครตามมายุง่
ก็มีคนหนึง่ รู้ เขาต้องการให้เราไปท�ำงาน ก็สง่ โทรเลขมาตาม
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พออยูท่ วี่ ดั บวรฯ ก็ทราบวิธที จี่ ะไปวัดป่าบ้านตาด ตอนนัน้ ก็ ไม่รจู้ กั
วัดป่าบ้านตาด มีพระต่างประเทศจะไปทีน่ นั่ บอกว่า เวลาไปวัดป่าบ้านตาด

ต้องเขียนจดหมายไปขออนุญาตจากท่านอาจารย์ปญั ญาก่อน ท่านเป็น
พระชาวอังกฤษ พวกชาวต่างชาติจะติดต่อทางวัดผ่านท่านอาจารย์ปญั ญา
ท่านจะไปกราบเรียนหลวงตาอีกทีหนึ่ง หลวงตาก็จะอนุญาต เราก็เลย
เขียนจดหมายไปหาท่านอาจารย์ปญั ญา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ท่านก็เลย
ไม่รวู้ า่ เราเป็นคนชาติ ไหน ใช้ชอื่ “อภิชาโต ภิกขุ” ท่านก็ ไปกราบเรียน
หลวงตา หลวงตาก็บอกว่าไปได้
พอถึงเวลาเราก็ ไป บวชวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ แล้วก็อยูท่ วี่ ดั บวรฯ
ประมาณเดือนครึ่ง ประมาณต้นเดือนเมษายน จ�ำได้ว่าก่อนวันจักรี
ก็นงั่ รถไฟขึน้ ไป รถไฟออกตอนเย็น ไปถึงนัน่ ก็เช้ามืด ทางวัดก็เมตตา
มีญาติ โยมอุปัฏฐากที่อยู่อุดรฯ มารับไปส่งที่วัดเลย ก็พอดี ใกล้จะออก
บิณฑบาต หลวงตาท่านก็เพิ่งลงมา ก็เลยไปกราบท่าน ท่านก็พูดว่า
อยู่ไม่ ได้นะ อยู่ ได้ชวั่ คราว กุฏิ ไม่วา่ ง เสร็จแล้วท่านก็ ไม่พดู อะไร ต้องรีบ
เตรียมตัวบิณฑบาต ก็อยู่ ไปเรือ่ ยๆ จนประมาณสัก ๑ เดือน ก่อนจะเข้า
พรรษา ท่านก็จะบอกพระทีม่ าขออยูจ่ ำ� พรรษาว่าองค์ ไหนอยู่ได้ องค์ ไหน
อยู่ ไม่ ได้ พอมาถึงเรา ท่านก็บอกว่า ท่านจ�ำได้ ไหมว่าวันที่ท่านมานี้
ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าอยู่ ไม่ ได้ อยู่ ได้ชั่วคราว ดังนั้นท่านก็อยู่ ไม่ ได้นะ
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อยูท
่ น
ี่ ่ันก็มก
ี ติกาว่า
ถ้ายังไม่ได้ ๕ พรรษา
ก็จะไม่ให้ไปไหน

หลวงตาท่านพูดอย่างนัน้ เสร็จแล้วหลวงตาก็แสดงธรรมเกือบ ๒ ชัว่ โมง ก็จะเลิกประชุม ก็ลกุ ขึน้ มา
กราบพระพร้อมๆ กัน ท่านก็พดู ว่า ท่านทีม่ าจากวัดบวรฯ ท่านจะอยูก่ อ็ ยูน่ ะ ก็เลยได้อยูต่ อ่
อยูท่ นี่ นั่ ก็มกี ติกาว่า ถ้ายังไม่ ได้ ๕ พรรษา ก็จะไม่ ให้ ไปไหน นอกจากมีเหตุคอขาดบาดตาย
มีธรุ ะจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปท�ำ แต่ถา้ จะไปเทีย่ วทีน่ นั่ ทีน่ ี่ ท่านจะไม่ ให้ ไป ให้อยู่ให้ ได้ ๕ พรรษาก่อน
ถ้าได้ ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านยังเห็นว่าไม่ ได้เรือ่ ง ยังไม่ ได้หลักได้เกณฑ์ จะขอลาไปธุดงค์ ท่านก็จะ
ไม่ ให้ ไป จะต้องให้ทา่ นอนุญาตก่อนว่าสมควรไปได้แล้วถึงจะไปได้
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ท่านต้องการให้พระเณร
ภาวนา เพราะงาน
ข้างนอกเป็นงานหยาบ
งานข้างในเป็นงาน
ละเอียด

พออยู่ได้ ๕ พรรษา ก็ขอกราบลาท่านมาเยีย่ มบ้าน ท่านก็อนุญาตให้กลับมา พักได้ประมาณ
๒ อาทิตย์ ก็กลับ ตอนกลับก็แวะไปภาวนาทีเ่ ขือ่ นจุฬาภรณ์ ตอนนัน้ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๒๓
อยูภ่ าวนาได้ประมาณ ๑ อาทิตย์ ก็ ได้ขา่ วเครือ่ งบินตก เครือ่ งบินทีค่ รูบาอาจารย์ ๕ รูปโดยสาร
ท่านมรณภาพ ก็เลยอยากจะกลับไปวัด ไม่ทราบว่าต้องช่วยท�ำอะไรบ้าง พอไปถึงวัดก็ทราบว่า
ท่านไม่ ให้พระเณรไปช่วยท�ำอะไร ท่านต้องการให้พระเณรภาวนา เพราะงานข้างนอกเป็นงานหยาบ
งานข้างในเป็นงานละเอียด ถ้าก�ำลังท�ำงานข้างในแล้วออกไปท�ำงานข้างนอก ก็จะท�ำให้งานข้างใน
เสียได้ ท่านเลยไม่ ให้พระเณรไป มีแต่ท่านกับพระเถระรูปสองรูปไปดูแลงานของครูบาอาจารย์
ทีม่ รณภาพไป นีก่ เ็ ป็นเหตุทที่ ำ� ให้เราไม่คอ่ ยได้ ไปไหนเท่าไร
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ตัง้ แต่เริม่ ปฏิบตั มิ านีก้ ็ ไม่เคยไปเกีย่ วข้อง
กับงานต่างๆ ตัง้ แต่ ได้หนังสือธรรมะมาอ่าน
หนังสือก็บอกให้เข้าข้างใน ปฏิบัติเข้าข้างใน
อยู่ตลอด ไม่มีเหตุดึงให้เราไปข้างนอก เราก็
เป็ น คนนอกศาสนาด้ ว ย ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นบ้ า น
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่ ไปวัดเป็นประจ�ำ
ไปประกอบพิธกี รรมต่างๆ งานบุญต่างๆ ก็เลย
ไม่มคี วามผูกพันกับพิธกี รรมและงานบุญต่างๆ
พอมาสัมผัสรับรู้เรื่องของพระศาสนา ก็มา
รู้เรื่องการภาวนาเลย ก็เลยไม่ต้องผ่านเรื่อง
พิธกี รรมเรือ่ งการท�ำบุญต่างๆ พอเริม่ ปฏิบตั แิ ล้ว
ก็จะเอาแต่เดินจงกรม นัง่ สมาธิเท่านัน้ ไปอยู่
วัดของหลวงตาท่านก็ ให้ทำ� อย่างนัน้ ท่านไม่ ให้
ไปไหน ไม่ ให้ทำ� งานอืน่ ท่านเข้มงวดมากเรือ่ ง
งานภายนอกส�ำหรับพระเณร ถ้าจะท�ำก็ท�ำ
เท่าทีจ่ ำ� เป็นจริงๆ เช่น ท�ำไม้กวาด ปีหนึง่ ก็จะ
ต้องไปตัดกิ่งไผ่กัน ต้องใช้กบไสแก่นขนุนไว้
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ส�ำหรับซักย้อมจีวร ทุก ๑๕ วัน จะซักย้อมจีวร
กันครัง้ หนึง่ จะท�ำพร้อมกันทัง้ วัด นอกจากนัน้
ก็จะท�ำข้อวัตรต่างๆ คือ บิณฑบาต ปัดกวาด
ท�ำความสะอาดศาลา ตอนเช้าฉันเสร็จก็ชว่ ยกัน
กวาดถูศาลา ตอนบ่ายก็ฉนั น�ำ้ ปานะ ปัดกวาด
แล้วก็สรงน�ำ้ จากนัน้ ก็เดินจงกรม นัง่ สมาธิ วันที่
มีประชุมก็จะไปรวมกันที่ศาลาตอนก่อนค�่ำ
สมัยนัน้ หลวงตาจะเรียกประชุมประมาณ
อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ตอนนั้นร่างกายท่านยัง
แข็งแรง ไม่มญี าติโยมไปมาก ช่วงเสาร์อาทิตย์
จะมีญาติโยมจากอุดรฯ มาสัก ๒ - ๓ เจ้า มาใส่
บาตร ส่วนใหญ่จะได้อาหารจากบิณฑบาต เสริม
ด้วยอาหารจากโรงครัว และผลไม้ทปี่ ลูกไว้ ในวัด
พวกกล้วย มะละกอ สับปะรด มะม่วง แล้วแต่ฤดู
ไม่มภี ารกิจมาก ฉันเสร็จเร็ว แยกกันกลับไปที่
พักเร็ว มุง่ ไปทีก่ ารภาวนาอย่างเดียว เดินจงกรม
นั่งสมาธิ เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกไล่

ไปภาวนา ถ้าออกมาเพ่นพ่านบ่อยๆ ก็ ไล่ออก
จากวัดเลย ถ้าภาวนาไม่เป็นจะเครียด เพราะ
ไม่ มี อ ะไรให้ ท� ำ ถ้ า ภาวนาเป็ น ก็ จ ะได้
ประโยชน์มาก ได้ภาวนาอย่างเต็มที่ งาน
ภายนอกท่านไม่ส่งเสริม เวลาจะสร้างกุฏิ
แต่ละครั้ง ท่านต้องพิจารณาว่าจ�ำเป็นจริงๆ
ถึงจะให้สร้าง ท่านต้องการให้มีเวลาภาวนา
มากๆ พระเณรท่านก็ ไม่รบั มากเกินไป เพราะ
ว่า ๑. ถ้ามีมากก็ต้องสร้างที่อยู่เพิ่ม ๒. มีมาก
ก็จะควบคุมอย่างใกล้ชิดไม่ ได้ สมัยที่เราไป
ตอนแรก ท่านรับพระประมาณ ๑๖ หรือ ๑๗ รูป
ต่อมาท่านก็รับเพิ่มเป็น ๑๘ - ๑๙ เนื่องจาก
ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ได้มรณภาพไปตามล�ำดับ
พระเณรจึ ง มุ ่ ง มาที่ วั ด ป่ า บ้ า นตาดมากขึ้ น
ท่านก็เลยเมตตารับมากขึ้น ปีที่เราออกมาก็
รับประมาณ ๒๕ รูป

อยูท่ นี่ นั่ ได้ ๙ พรรษา พอได้ ๕ พรรษา
ก็ลากลับมาเยีย่ มบ้านครัง้ หนึง่ พอออกพรรษา ๘
ก็ขอลาออกมาภาวนา แล้วก็มาเยีย่ มบ้านด้วย
เป็นปลายปี ๒๕๒๕ มาแวะเยี่ยมบ้านก่อน
แล้วก็มาทีว่ ดั ญาณฯ มาเป็นครัง้ แรก ได้ยนิ ว่า
สมเด็ จ พระญาณสั ง วรฯ เป็ น ผู ้ ส ร้ า งวั ดนี้
หลวงปูเ่ จีย๊ ะเคยมาอยูเ่ ป็นเจ้าอาวาส ก็เลยมา
ดูวา่ เป็นอย่างไร พักอยู่ได้ประมาณ ๒ อาทิตย์
แล้ ว ก็ ก ลั บ ไปพั ก อยู ่ ที่ ส วนของวั ด ช่ อ งลม
ประมาณ ๓ เดือน แล้วก็เดินทางกลับไป
วัดป่าบ้านตาด กลับไปจ�ำพรรษาปี ๒๕๒๖
เป็นพรรษาที่ ๙ ออกพรรษา ทางบ้านก็สง่ ข่าว
มาว่าพ่อไม่สบาย ก็เลยขอลาท่านออกมาเพือ่ จะ
มาอยู่ใกล้พอ่ ดูแลพ่อ มาพักอยูท่ วี่ ดั โพธิสมั พันธ์
ในเมืองพัทยา ก่อนจะเข้าพรรษา พ่อก็ถงึ แก่กรรม
ก็เลยไม่ ได้กลับ ออกพรรษารับกฐินเสร็จแล้ว
ก็มาอยูท่ วี่ ดั ญาณฯ ในปลายปี ๒๕๒๗
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พรรษาที่ ๑๐ จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ ในเมืองพัทยา พรรษา ๑ ถึง ๙
จ�ำพรรษาอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาด พรรษา ๑๑ ถึงปัจจุบนั อยูท่ วี่ ดั ญาณฯ มาอยูท่ วี่ ดั ญาณฯ
ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ ตอนต้นก็พักอยู่ข้างล่าง พอปี ๒๕๓๐ ก็ย้ายขึ้นมาอยู่บน
เขาชี โอน ช่วงนั้นหลวงตาท่านก็มาพักอยู่ที่สวนของวัดช่องลม ท่านก็จะแวะมาดู
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ท่านมาปลีกวิเวก โรคหัวใจก�ำเริบ ท่านอยากจะหาทีส่ งบ ท่านมาตอนช่วง
บ่ายๆ มาองค์เดียว ท่านบอกว่าจะมาพักบนเขา พอลงจากรถ ท่านก็ชมี้ าทีศ่ าลาหลังนี้
และบอกว่าจะพักที่นี่ ก็เลยจัดให้ท่านพักบนศาลานี้ ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉัน
ท่านต้องการความสงบอย่างเดียว วันรุ่งขึ้นก็มีญาติ โยมมารับท่านกลับไป เวลาท่าน
ผ่านมาทางนี้ ท่านก็จะแวะมาอยูเ่ รือ่ ยๆ ปีสองปีทา่ นก็แวะมาครัง้ หนึง่ มีอยูค่ รัง้ หนึง่
ทราบว่าท่านจะมาพักทีส่ วนของวัดช่องลม ก็เลยไปรอรับท่านและกราบท่านทีน่ นั่ ตัง้ แต่
ออกมาก็ ได้พบได้กราบท่านอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็เลยไม่ ได้กลับไปทีว่ ดั ป่าบ้านตาดอีกเลย ตัง้ แต่
ปลายปี ๒๕๒๖ มานี่ ยังไม่เคยกลับไปทีว่ ดั ป่าบ้านตาดเลย
ความส�ำคัญของวัดป่าบ้านตาด อยูต่ รงทีเ่ ป็นสถานทีท่ สี่ งบ มีครูบาอาจารย์คอยสอน
คอยแก้ปญั หาต่างๆให้ ถ้าอยูท่ ี่ไหนทีส่ งบก็เหมือนกับอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาด นีก่ เ็ ป็นนิทาน
เล่าให้ฟงั พอดีตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
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กิจและเวลาประจ�ำวันที่สามารถเข้าพบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนทีเ่ ส้นทางเดินบิณฑบาต
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เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอ�ำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพอากาศ)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน เฉพาะวันธรรมดา
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชี โอน
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันส�ำคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ
วันจันทร์ - ศุกร์ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือ
สุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น
** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **
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แผนทีเ่ ดินทาง
ไปฟังธรรมะบนเขา
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