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ตามรอยพระบรมศาสดา
ผู้เปน็ครูเปน็อาจารย์ของสัตว์โลก
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ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติใหม่ๆ ก็มีโหรได้พยากรณ์ ไว้ว่า 

จะต้องได้เป็นพระศาสดาอย่างแน่นอน

ช่วงพระเยาว์วัย พระองค์ ได้ทรงเคยสัมผัสกับความสงบตอนที่ทรง

ประทบัอยูต่ามล�าพงั วนันัน้เป็นวนัแรกนาขวญั พวกข้าราชบรพิารกต้็อง

ไปช่วยท�าภารกจิ ปล่อยให้พระองค์ประทบัอยูต่ามล�าพงัใต้ร่มไม้ พอไม่มรูีป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ไม่มีใครมารบกวน จติทีม่สีตกิจ็ะถกูดงึเข้าสูข้่างใน 

ให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิ จึงได้ทรงเห็นว่าความสงบคือความสุขที่แท้จริง 

แต่ตอนน้ันยังทรงเยาว์วยั ยงัไม่เป็นตวัของตวัเอง จงึต้องอยู่ในวงัไปก่อน

พระราชบดิาของพระพทุธเจ้าไม่อยากให้พระพทุธเจ้าบวช อตุส่าห์สร้าง

ปราสาท ๓ ฤด ู ให้ประทบั พยายามไม่ให้ออกไปเทีย่วภายนอกปราสาท

พระพุทธเจ้า เอกบุรุษของโลก



พระราชวงั เพราะกลวัจะไปเหน็ความแก่ ความเจบ็ ความตาย กลวัจะไปเหน็ 

นกับวชท่ีจะกระตุน้เชือ้ทีม่อียู่ในจติใจของพระองค์ให้ลกุขึน้มา คอืบญุบารมี

ที่ได้ทรงบ�าเพญ็ไว้เปรยีบเหมือนกับเชือ้ไฟทีจ่ะเผาผลาญกเิลสต่างๆ ให้หมด

ไปจากจติจากใจ แต่ขาดประกายไฟท่ีจะจดุให้เชือ้ลกุขึน้มา ประกายไฟนีก้ค็อื 

พระอริยสัจ ๔ สัจธรรมข้อแรกก็คือทุกข์นี้เอง พระราชบิดาจึงพยายาม

ห้อมล้อมเจ้าชายสทิธตัถะด้วยความสขุ ไม่ให้เหน็ความทกุข์ คอื ความแก่ 

ความเจบ็ ความตาย การพลดัพรากจากกนั กลวัว่าจะเป็นประกายไฟจดุเชือ้ 

ให้ลกุขึน้มาเพือ่เผาผลาญกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ

แต่จะห้ามได้อย่างไร เมือ่ถึงเวลาก็ห้ามไม่อยู ่พระองค์กท็รงเลด็ลอด

ออกไปประพาสนอกพระราชวงั ไปเหน็สิง่ต่างๆ เหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 

เหน็นักบวช เหน็คนแแก่ คนเจบ็ คนตาย กร็ูว่้าจะต้องแแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย  

เหน็นักบวชกร็ูว่้าเป็นทางทีจ่ะไปสูก่ารหลดุพ้นจากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย 

เมือ่เหน็ดงันัน้แล้วกต้็องไปทางนัน้ เพราะทางอืน่ไม่ได้เป็นทางออก ทางอืน่

เป็นทางทีจ่ะเข้าสูค่วามทุกข์ อยู่ในปราสาทราชวงักต้็องไปท�าสงครามให้ ได้

เป็นพระมหาจกัพรรดิ ก็สร้างความทุกข์ ให้มากขึน้ภายในใจ เพราะจะต้อง 

ระมัดระวงั ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาปลงพระชนม์ มายดึอ�านาจหรอืไม่  

มาล้มล้างพระราชบลัลงัก์หรอืไม่ ซึง่เป็นเรือ่งของความทกุข์ ประจวบกบั 
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ได้ข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรส กเ็ลย

เป็นเวลาท่ีจะต้องเสด็จออกบวช ถ้าอยู่ต่อไป 

กจ็ะถกูบ่วงคอืลกูมดัเอาไว้ จะไม่สามารถเสดจ็

ออกบวชได้ ก็เลยเสด็จออกไปภายในคืนนัน้เลย 

เสดจ็ออกบวช

จากการท่ีเคยอยู่ในวังแล้วต้องไปอยูแ่บบ

ขอทาน เรือ่งการกินอยู่หลบันอนคงจะไม่ต้อง

พดูถงึ คงจะนึกภาพออกว่าคนท่ีอยู่ในวังกบัคน 

ท่ีอยูแ่บบขอทานนัน้กนิอยูก่นัแบบไหน ก็เหมอืน 

นรกกบัสวรรค์ การอยู่ป่าของนักบวชสมยัก่อน

ล�าบากกว่าสมยันีม้าก สมยันีม้ศีรทัธาญาติโยม 

คอยดแูลเลีย้งดอูย่างเตม็ที ่สมยัก่อนไม่มีใครเลย  

บ้านก็ไม่มอียู่ อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถ�า้ ตาม

เงือ้มผา อยูท่ี่ไม่มีใครอยากจะไปอยู ่จวีรเครือ่ง

นุง่ห่มกต้็องใช้ของเก่า ต้องหาผ้าเก่าๆ ทีท่ิง้แล้ว 

มาตัดมาเย็บเป็นจีวร อยู่อย่างล�าบากมาก  

ถ้าจิตใจไม่สงบแล้ว จะอยู่กับความทุกข์ยาก

ล�าบากไม่ได้ แต่ถ้าใจมคีวามสงบแล้ว จะไม่หวิ

กบัรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ กบัปัจจยั ๔ 

จะอยูแ่บบตามมตีามเกดิได้อย่างสบาย อดมือ้ 

กนิมือ้ก็ได้ จะฉนัจะรบัประทานอะไรก็ได้ จะนอน 

ตรงไหนก็ ได้ ขอให้หลบแดดหลบฝนได้ก็พอ 

เพราะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญสมถะ

ภาวนา และวปัิสสนาภาวนา เอือ้ต่อการเจรญิสติ  

เอือ้ต่อการเจรญิปัญญา

ส�าหรบัพระพทุธเจ้าเองทรงใช้เวลา ๖ ปี 

เนือ่งจากไม่มคีรบูาอาจารย์ ถ้ามคีรบูาอาจารย์ 

สมมุติถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า

เหมือนพวกพระสาวกได้พบ ถ้าได้ฟังธรรม 

ครั้งสองครั้งก็จะบรรลุได้ทันที เพราะมีศีล

มีสมาธิอยู ่แล้ว พอฟังเทศน์ฟังธรรมของ

พระพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้เลย  

เพราะมภีมูธิรรมรองรบัปัญญาของพระพทุธเจ้า  

แต่พระพุทธเจ้าเองไม่มีครูที่รู้พระอริยสัจ ๔  
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มาคอยสอน ไม่มคีรทูีรู่ว่้าทกุข์เกดิจากความอยาก ไม่รูว่้าวธิดีบัความทกุข์ 

ต้องดบัด้วยปัญญาทีเ่หน็ว่าทกุข์เกดิจากความอยาก และส่ิงท่ีอยากก็ไม่ได้ 

ให้ความสขุแก่ใจ เพราะเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ได้มาแล้วกห็มดไป  

ควบคุมบังคับไม่ ได้ นี่คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าเพียง 

พระองค์เดยีวทีเ่หน็ได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่มผีูรู้อ้ย่างพระพทุธเจ้ามาตรสัรู้ 

มาบอกพวกเราให้รู้ ให้เหน็พระอรยิสจั ๔ ให้เหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

พวกเราจะไม่มีวนัทีจ่ะรูจ้ะเหน็ได้เลย กลบัจะเหน็ว่าทกุสิง่ทกุอย่างเป็น

ความสขุ เหน็ว่าเทีย่ง เหน็ว่าเป็นตวัเราของเรา แต่ความจรงิแล้วมนัเป็น

ตรงกนัข้ามกบัความเหน็ของเรา คอืไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราของเรา  

จึงต้องมพีระพทุธเจ้ามาตรสัรู้
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ในระยะเวลาเพยีง ๗ เดอืนแรกของการประกาศพระศาสนา ตัง้แต่

วันเพญ็เดือน ๘ ทีเ่รยีกว่าวนัอาสาฬหบชูา ทีท่รงแสดงธรรมครัง้แรกให้แก่ 

พระปัญจวัคคีย์ และทรงแสดงไปเรือ่ยๆ พอถงึวนัขึน้ ๑๕ ค�า่ เดอืน ๓  

ท่ีเรยีกว่าวันมาฆบชูา กป็รากฏมพีระอรหนัตสาวก ๑,๒๕๐ รปู เดนิทางมา

เฝ้าพระพทุธเจ้าจากทศิต่างๆ โดยไม่ได้นัดหมายกนั

นีเ่พยีงระยะ ๗ เดือนของการสัง่สอนเท่านัน้ ก็ปรากฏมพีระสาวก 

ขึน้มาเป็นจ�านวนมาก อย่างน้อยก ็๑,๒๕๐ รปู ทีป่รากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  

ส่วนที่ไม่ได้มากราบกค็งจะมอีีกหลายรปูด้วยกนั ทัง้หมดน้ีขึน้อยูท่ีก่ารฟัง

ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง



เป็นหลกั ฟังจากผูรู้ ้ฟังจากพระพทุธเจ้า 

พอพระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน 

ไปแล้ว ก็ฟังจากพระสาวกตามล�าดับ 

ฟังจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย 

พระสปุฏปัินโนทัง้หลาย ครบูาอาจารย์ 

ทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทีเ่รากราบไหว้บชูา  

ท่านกฟั็งมาก่อนพวกเรา ฟังแล้วกน้็อม 

น�าเอาไปปฏบิตัิ
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เราควรเอาเวลาอนัมค่ีาของมนษุย์นีม้าเอาธรรมะเข้าสู่ใจ ถ้าท�าอย่าง

จรงิจงัก็ไม่ต่างจากการเรยีน ก.ไก่ ข.ไข่ จนอ่านออกเขยีนได้ เพราะเราทุม่เท

เวลาให้กับการเรยีนกนั ตัง้แต่ ป.๑ ถงึ ม.๖ ก ็๑๒ ปีเข้าไปแล้ว ถ้าเรยีนต่อ 

ในมหาวิทยาลยักอ็กี ๔ ปี รวมเป็น ๑๖ ปี ถ้านบัอนบุาลอกี ๓ ปี และ 

ก่อนอนุบาลอกี ๑ ถงึ ๒ ปี กต้็องใช้เวลาไปกบัการเรยีนทางโลกอย่างน้อยก็  

๒๐ ปี ถ้าทุม่เทเวลาให้กบัการเรยีนธรรมะ ๒๐ ปี กจ็ะหลดุพ้นได้อย่างแน่นอน  

พระพทุธเจ้าทรงรบัประกนัไว้แล้วไม่เกนิ ๗ ปี

พระพุทธเจ้าทรงเอาพระราหุลไปบวชเณรตอนที่เสด็จกลับไปโปรด

พระราชวงศ์ แล้วพระนางยโสธราพิมพาก็เอาพระราหุลมาขอมรดกจาก

พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากเ็ลยสัง่ให้พระสารบีตุรเอาพระราหลุไปบวชเณร 

มรดกจากพระพุทธเจ้า
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ตอนนัน้อายปุระมาณ ๗ ขวบ บวชแล้วก็ไม่สกึ เพราะเรยีนจบแล้วบรรลแุล้วก็ ไม่รูจ้ะสกึไปหาอะไร 

ทีส่กึกนัเพราะยังเรยีนไม่จบ ยังไม่บรรลกัุน พวกทีเ่รยีนจบแล้วจะไม่สกึกนั เพราะไม่มคีวามอยาก

เหลอือยู่ในใจ พวกทีส่กึยังมคีวามอยากกับเรือ่งต่างๆ ทางโลกอยู ่เช่น ยงัมกีามตณัหา ความอยาก

ในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อยู่ หรอืความอยากมอียากเป็น อยากเป็นสามอียากเป็นภรรยา 

อยากจะเป็นเจ้านาย อยากเป็นใหญ่เป็นโต พวกนีจ้ะไม่สามารถอยูต่่อไปได้

ที่พูดมาทั้งหมดน้ีก็เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเรียนทางธรรมะกับการเรียนทางโลกน้ี 

ไม่ต่างกนั ต้องมเีวลา ถ้าเรยีนธรรมะแบบเรยีนทางโลก ต้องบรรลขุัน้ใดขัน้หน่ึงอย่างแน่นอน

ถา้เรยีนธรรมะแบบเรยีนทางโลก 
ตอ้งบรรลขุั้นใดขั้นหน่ึงอยา่งแน่นอน
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มรรคผลเกิดจากการปฏิบัติ ไม่ ได้เกิดจากอย่างอ่ืน ต่อให้เกาะ 

ชายผ้าเหลอืงของครบูาอาจารย์หรอืของพระพทุธเจ้าไป กจ็ะไม่ได้มรรคผล

ถ้าไม่ได้ปฏบิตั ิดงัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัว่า ต่อให้ ได้เกาะชายผ้าเหลอืงของ 

พระพทุธองค์ แต่ถ้าจติไม่ใฝ่ธรรม ไม่เจรญิสต ิไม่เจรญิปัญญา ก็เหมอืนกับ 

ไม่ได้อยู่ใกล้พระพทุธเจ้า ส่วนผูท้ีอ่ยูห่่างไกลเป็นโยชน์จากพระพทุธเจ้า แต่ 

หมัน่เจริญสต ิหมัน่เจรญิปัญญา หมัน่เจรญิธรรม อยูเ่รือ่ยๆ ผูน้ัน้แลคือ 

ผูท้ีอ่ยู่ใกล้ชดิพระพุทธเจ้า เพราะผู้นัน้จะเป็นผู้มดีวงตาเห็นธรรม จะเป็น

ผูเ้หน็ธรรม พอเหน็ธรรมแล้วกจ็ะเหน็ตถาคต ผู้ ใดเหน็ธรรม ผูน้ัน้แลคอื 

ผู้ที่เห็นตถาคต ผู้ท่ีเห็นตถาคตก็คือผู้ท่ีเห็นธรรม ส่วนสรีระร่างกายของ 

ตถาคตน้ีไม่ใช่ตวัตถาคต ต่อให้น่ังใกล้ชดิ ต่อให้จ้องมองดอูยูท่กุวนั กจ็ะ 

ไม่เหน็ตถาคต ตถาคตอยูท่ีธ่รรมะค�าสอน

ตถาคตอยู่ที่ธรรมะค�าสอน
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พระพทุธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชือ่ แต่ก็ ไม่ให้ปฏเิสธ ให้ฟังหไูว้ห ูไม่เชือ่ 

จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ ในกาลามสูตร พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน 

ไม่ให้เชือ่ ๑๐ ประการด้วยกนั เช่น ไม่ให้เชือ่ตามค�าเล่าลอื ไม่ให้เชือ่เพราะ 

ผูพ้ดูเป็นอาจารย์ของเรา เพราะอาจารย์อาจจะสอนผดิก็ได้ เช่น อาจารย์ของ

องคลุมิาลสอนให้ฆ่าคนเพือ่บรรลธุรรม กต้็องสงสยัก่อนแล้วว่าท�าอย่างนี ้

ถูกหรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม อย่างเป็นคนไข้ ไปหาหมอ 

กเ็หมอืนกนั หมอบอกเป็นโรคมะเรง็ กย็งัไม่รูว่้าเป็นจรงิหรอืไม่ กค็วรไปอีก

โรงพยาบาลหนึง่ ไปหาอีกหมอหน่ึงให้ตรวจดอีูกท ีเพราะหมออาจจะตาฝาด

ตาลาย หรอืเครือ่งมอือาจจะเสือ่มคณุภาพ ต้องหาข้อมลูจากหลายๆ ทีจ่น

ยืนยันได้ว่าเป็นความจรงิ แล้วกค่็อยเชือ่

ศาสนาพุทธสอนให้พิสูจน์
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ในทางศาสนา ท่านก็สอนให้พสิจูน์ดูว่าความทกุข์ 

เกดิจากสมทุยัหรอืไม่ ดับด้วยมรรคได้หรือไม่ แต่ไม่ปฏเิสธ  

ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ ถ้าเขาว่าพระเจ้าสร้างโลกภายใน  

๗ วนั กฟั็งไป แต่ยังไม่เชือ่ ขอเวลาพสิจูน์ก่อน ถ้ายงั

พสิจูน์ไม่ได้ กแ็ขวนไว้ก่อน อย่างนี้ไม่เป็นอกศุล เป็นกศุล  

เป็นแนวคดิทางปัญญา
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ให้พวกเราท�าอย่างทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงกระท�า พระพทุธเจ้าทรงสละ

พระราชสมบัติ นีเ่รยีกว่าท�าทานอย่างเตม็ที ่ตอนทีท่รงออกจากพระราชวงั

ไม่มสีมบติัติดตามพระองค์ไปแม้แต่ชิน้เดยีว นอกจากเสือ้ผ้าอาภรณ์ทีท่รง

สวมใส่อยู่ ตอนทีอ่อกไปกพ็บกบัขอทานทีอ่ยากจะได้เสือ้ผ้าอาภรณ์ทีพ่ระองค์

สวมใส่ กเ็ลยขอแลกเปลีย่น พระองค์กย็นิดสีละ ยนิดแีลกเปลีย่น เอาเส้ือผ้า

อาภรณ์ของขอทานมาสวมใส่ สละเสือ้ผ้าอาภรณ์ของพระราชโอรสไป

นีแ่หละคอืการกระท�าทีจ่ะผลกัดนัให้ ได้ตรสัรูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจ้า การกระท�าของขอทานเป็นการกระท�าเพือ่ให้เวยีนว่ายตายเกดิ

ต่อไป เพราะการกระท�าของขอทานนี ้ท�าด้วยความโลภ อยากได้ของสวยๆ 

งามๆ เพราะความโง่ ไม่รูว่้าการกระท�าอย่างนัน้เป็นการส่งเสรมิกเิลสตณัหา 

การกระท�าของนักปราชญ์ผู้ฉลาด
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เป็นการส่งเสรมิภพชาติให้มีมากขึน้ไป แต่ พระพทุธเจ้าทรงเป็นนกัปราชญ์เป็นคนฉลาด ทรงเห็นว่า 

การสละเสือ้ผ้าอาภรณ์อันสวยงามเป็นการตดัภพตดัชาต ิตดักเิลสตณัหาให้น้อยลงไป ไม่ทรงยดึตดิกบั 

ของสวยๆ งามๆ ของราคาแพงๆ ทรงใช้ด้วยเหตดุ้วยผลตามความจ�าเป็นตามความต้องการของ

ร่างกายเท่านัน้ เป็นการกระท�าทีพ่วกเราควรยดึเป็นตวัอย่าง
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วถิชีวีติของพระพทุธเจ้าทีท่รงด�าเนนินี ้เป็นแบบฉบับเป็นตวัอย่างของ

การดูแลร่างกายแบบพอด ีแบบเรยีบง่าย แบบมกัน้อยสนัโดษ ทรงหาอาหาร

ด้วยการบิณฑบาต ได้มากน้อยก็ทรงเสวยเพียงมื้อเดียว อาหารที่เหลือก ็

ทรงสละไป ไม่ทรงเกบ็เอาไว้ ทีอ่ยูอ่าศยั กท็รงประทบัในป่าในเขาเป็นหลัก 

อยูต่ามโคนไม้ ตามเพงิ ตามถ�า้ ตามเงือ้มผา ตามเรอืนร้าง นีค้อืทีอ่ยูอ่าศัย

ของพระพทุธเจ้าและของพระอรหนัต์ เครือ่งนุง่ห่มกท็รงใช้ผ้าบงัสกุลุ ผ้าที ่

ถูกท้ิงไว้ในป่าช้า ผ้าที่ใช้ห่อศพ หรอืผ้าทีท่ิง้ไว้ตามกองขยะ ไม่มีใครต้องการแล้ว  

ทรงเก็บผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมารวบรวมเอาไว้พอได้จ�านวนพอกับการเย็บให ้

เป็นผนื ก็ทรงเยบ็ เสรจ็แล้วกย้็อมด้วยน�า้ทีต้่มกบัแก่นไม้ เช่น แก่นขนนุ  

นีค่อืเครือ่งนุง่ห่มของพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ในยคุบกุเบกิ ในยคุที่ไม่ได้ 

วิถีชีวิตของผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
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ทรงสอนให้ญาติโยมถวายผ้ากฐิน ต้องใช้ผ้าป่า

ท่ีเรียกว่าผ้าบังสุกุล ผ้าป่าก็คือผ้าที่ ได้จากป่าช้า  

ส่วนยารักษาโรค ก็รักษาด้วยสมุนไพร หรือดื่ม 

ยาดองน�า้มูตร กพ็อทีจ่ะดแูลรกัษาร่างกายให้อยู่ไป

จนถงึเวลาอนัควร

นี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการ

เวยีนว่ายตายเกิด ผูท่ี้ต้องการดับทุกข์ท่ีมีอยู่ภายในใจ  

ถ้ามวัแต่ไปวุน่วายกบัการแสวงหาทีอ่ยูอ่าศยั เสือ้ผ้า

อาภรณ์ อาหาร ยารกัษาโรค อนัประณตีอนัหรหูรา 

ก็จะเสียเวลาอันมีค่าไป เพราะจะต้องใช้เวลามาก 

เวลาทีจ่ะเอามาใช้กับการปฏบิติัจะมน้ีอย แทนทีจ่ะ

เอือ้ประโยชน์ส่งเสรมิการปฏบิติั กลบัเป็นอปุสรรค

ของการปฏบิตัิ 
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สมยัก่อนนัน้บวชง่าย โกนหวัห่มผ้าเหลอืง แล้วกม็ากราบพระพทุธเจ้า

ขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า จงมาเป็นภิกษุเถิด แค่นี้ก็ ได้บวชเป็น

พระแล้ว ต่อมามคีนอยากจะบวชกนัเป็นจ�านวนมาก และอยูท่ีห่่างไกลจาก 

พระพทุธเจ้า ต้องเดนิทางมาล�าบากล�าบนมาขอพระพทุธเจ้าบวช พระพทุธเจ้า 

กเ็ลยมอบให้เป็นภาระของสงฆ์ไป คอืให้มพีระ ๑๐ รปู เป็นอย่างต�า่ ในเขตที ่

มีพระจ�านวนมาก ก็ให้ใช้พระ ๑๐ รปูบวช ถ้าอยู่ในที่ๆ  มพีระน้อย กอ็นโุลมให้ 

ใช้ ๕ รปู โดยให้ถอืพระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ  

ประกาศตนขอบวชในบวรพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ก็จะท�าญัตติกรรม 

ท�าการสอบสมัภาษณ์ผูท้ีม่าบวชว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการบวชหรือไม่  

มบีรขิารครบหรอืไม่ เมือ่มคีณุสมบตัคิรบ พระสงฆ์กจ็ะลงมตกินั คอืรับให้

เข้าสูบ่วรพระศาสนาได้ นีค่อืการบวชในสมยัปัจจบุนันี้

บวชเพ่ือหลุดพ้น



สมยัก่อนน้ันบวชแล้วไม่สกึกนั ไม่เหมอืนสมยัน้ี  

บวชเพื่อสึก ไม่ได้บวชเพื่อปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการ

เวียนว่ายตายเกิด ไม่ได้บวชเพื่อมรรคผลนิพพานกัน 

ส่วนใหญ่กบ็วชเพือ่ทดแทนบญุคณุของบดิามารดาที่ให้

ก�าเนิดแก่ตน ซึง่ไม่ใช่เป็นจดุประสงค์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรง 

ให้บวช ในสมยัพทุธกาล บวชเพือ่ศกึษาและปฏบิตัเิพือ่ 

ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อให้บรรลุถึง

มรรคผลนพิพาน เพือ่สบืทอดพระศาสนาต่อไป เพราะ 

ผูท้ีจ่ะสบืทอดพระศาสนาได้อย่างมีประสิทธภิาพ ต้องเป็น 

ผูท้ีบ่รรลธุรรมแล้ว บรรลมุรรคผลนิพพานแล้ว กค็อื

พระอรหนัตสาวกทัง้หลายนีเ่อง
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ความศรัทธานี้ต้องสร้างจากการประพฤติของเราท�าเป็นตัวอย่าง 

ประพฤตติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า มศีลี มธีรรม มสีจัจะ มคีวามสงบ มสีติ  

มคีวามเมตตากรณุา พอคนอ่ืนเห็นการกระท�าท่ีน่าเลือ่มใสน่าศรทัธาก็อยาก

จะปฏิบัติตาม อย่างพวกเราไปกราบครูบาอาจารย์ท่ีต้ังอยู่ ในศีลในธรรม  

มปัีญญาความรูค้วามสามารถทีป่ลดเปลือ้งความทกุข์ ในใจของเราได้ กจ็ะ

ท�าให้เราเกิดศรทัธาขึน้มา ถ้าไปพบกบัครบูาอาจารย์ที่ไม่มศีลีไม่มธีรรม มแีต่

กิเลสโลภโมโทสนั ไม่ได้ท�าให้ความทกุข์ ในใจน้อยลงไป ความสงสยัเบาบาง

ลงไป กลบัสร้างความสงสยัมากขึน้ กจ็ะไม่ศรทัธา ผูเ้ผยแผ่ศาสนาจงึต้องมี

คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมทีเ่ป็นตวัอย่างได้ เช่น พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

พระรตันตรยันีเ้ป็นผูส้ร้างศรทัธาให้แก่ผู้ ไม่มศีรทัธาได้ จงึต้องมุง่ไปหาท่าน

ครูที่แท้จริง



ค�าว่า “พระสงฆ์” ไม่ได้หมายถึงพระทีบ่วช บวชวนัแรกกเ็ป็นพระสงฆ์แล้ว ไม่ใช่ หมายถงึ 

พระภกิษ ุผูบ้วชในพระพทุธศาสนา โกนศีรษะนุง่เหลอืงน้ี เราเรยีกว่าพระภกิษหุรอืพระภกิข ุแต่ไม่ได้ 

เป็นพระสงฆ์ในพระรตันตรยั พระสงฆ์ในพระรตันตรยั หมายถงึ พระอรยิบคุคลตัง้แต่พระโสดาบนั

ขึน้ไปถงึจะเป็นแบบฉบบัทีด่ีได้ เพราะพระโสดาบนัอย่างน้อยก็มศีลี ๕ อย่างถาวร จะไม่ท�าผดิศลี ๕  

โดยเดด็ขาด

พระพทุธเจ้าทรงตรสัว่า สิง่ใดทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอน สิง่น้ันได้ทรงปฏบิตัมิาแล้ว ไม่ทรงสอน 

ในสิง่ทีท่รงปฏบิตัิไม่ได้ จะเป็นครกูต้็องเป็นอย่างน้ัน จะสอนให้คนอ่ืนภาวนา เราก็ต้องภาวนาให้ได้ก่อน  

สอนให้รกัษาศลี ก็ต้องรกัษาศีลให้ ได้ก่อน ถงึจะเป็นครทูีแ่ท้จรงิ ถงึจะสร้างศรทัธาได้ ถ้าครสูอน

อย่างแล้วท�าอกีอย่าง จะไม่มีใครมศีรทัธา ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรอืทางธรรม กเ็ช่นเดยีวกนั พ่อแม่

สอนลกูให้เป็นคนดี แต่พ่อแม่กินเหล้าเมายาอยูต่ลอดเวลา ลกูจะไม่ศรทัธา

สิ่งใดทีพ่ระพทุธองคท์รงสอน 
สิ่งน้ันไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ 
ไมท่รงสอนในสิ่งทีท่รงปฏบิตัไิมไ่ด้
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พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุตั้งแต่วันแรกบวช ให้พิจารณา 

กรรมฐาน ๕ คนทีม่าบวชจะต้องท่อง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ทัง้อนโุลม

และปฏิโลม ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั หนงั ฟัน เลบ็ ขน ผม พระพทุธเจ้าทรง

สอนให้เจรญิอยูต่ลอดเวลา ตอนต้นให้พจิารณา ๕ อาการนี้ไปก่อน เพราะ

เวลาบวชน้ีไม่มเีวลาสอนทัง้ ๓๒ อาการ สอนเป็นตวัอย่าง แต่ความหมาย 

ก็คือให้พจิารณาทัง้ ๓๒ อาการ จาก ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั กพ็จิารณาเข้า 

ไปเน้ือ เอน็กระดกู เยือ่ในกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไส้น้อย  

ไส้ ใหญ่ อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ในสมองศรีษะ น�า้ด ีน�า้เสลด น�า้เหลือง 

น�า้เลอืด น�า้เหงือ่ น�า้มนัข้น น�า้ตา น�า้มนัเหลว น�า้ลาย น�า้มกู น�า้ไขข้อ  

น�า้มตูร แล้วก็ให้ย้อนกลบัมา พจิารณาเข้าไปกเ็ป็นอนโุลม พจิารณาออกมา 

ก็เป็นปฏิโลม ให้พิจารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนเป็นภาพขึ้นมาในจิตในใจ  

ถ้าไม่เหน็ภาพก็ไปดขูองจรงิ

กรรมฐาน ๕
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สมัยก่อนไปดูท่ีป่าช้า สมัยน้ีไปดูตามสถานที่สอน

นกัศกึษาแพทย์ ไปดูเขาผ่าศพ ส่วนใหญ่จะสอนเรือ่งอสภุะ 

ให้กับนักบวช เพราะนักบวชออกจากเพศครองเรือนแล้ว  

แต่พวกญาติ โยมจะไม่ค่อยสอนเรื่องอสุภะนี้ นอกจาก

ญาติโยมที่เป็นนักปฏิบัตินักภาวนา ก็ถือว่าเป็นเหมือน

นกับวช 
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พระพทุธเจ้าทรงบญัญติัธดุงควัตร ๑๓ ข้อ ให้พระภกิษปุฏบิตัเิพือ่

เป็นการทรมานกิเลส เช่น ฉนัในบาตรเป็นวตัร บณิฑบาตเป็นวตัร เป็นการ

ทรมานกิเลส กิเลสชอบกินแต่ไม่ชอบบิณฑบาต ฉันมื้อเดียวเป็นวัตรเพื่อ

ทรมานกเิลสทีช่อบกนิทัง้วนั ธดุงควตัรเป็นอบุายทรมานกเิลสเพือ่พฒันาใจ

ให้เจริญก้าวหน้า เป็นการรดีกเิลส เหมอืนรดีหนอง ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ หนองจะ

ไม่ไหลออกมาเอง ต้องรดีมนัออกมาจะได้หายเรว็ จงึควรใช้มาตรการเหล่านี้  

อย่างน้อยก็ถือศลี ๘ บ้าง เริม่อาทติย์ละครัง้ แล้วกเ็พิม่ให้มากขึน้ ควรพฒันา 

ไปเรือ่ยๆ ถ้าต้องการเจรญิทางจติใจ ต้องกล้าจะใช้มาตรการแบบนี้

ธุดงควัตร 
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พระพทุธเจ้าทรงสอนให้พระภกิษทุกุรปูก่อนจะฉนัจงัหนั ให้พจิารณา

ปฏสิงัขาโยนิโสฯ คือ ให้พจิารณาถึงเหตุผลของการรบัประทานอาหารว่า 

รับประทานอาหารเพื่อระงับดับความหิว ป้องกันความหิวไม่ ให้เกิดข้ึน  

ไม่รบัประทานเพือ่รสชาต ิ เพือ่ความสนกุสนาน อย่างน้ีเป็นต้น คอืไม่ได้ 

รบัประทานเพือ่กเิลสตณัหา รบัประทานเพือ่ร่างกาย ร่างกายน้ีรบัประทาน

อะไรก็ได้ เขาไม่รูร้สชาตขิองอาหารทีส่มัผสั ลิน้ไม่รูร้สชาต ิใจเป็นผูร้บัรูร้สชาติ  

ลิน้เป็นเพยีงสือ่ เป็นตวัรบัรส แล้วส่งไปทางวญิญาณ วญิญาณกส่็งไปทีจ่ติ 

ให้จติรูว่้าเป็นรสอย่างนีเ้ป็นรสอย่างนัน้ โดยอาศยัสญัญาให้ความหมายว่า 

รสน้ีเปรีย้วเกนิไป หรอืหวานเกนิไป หรอืจดืเกนิไป หรอืก�าลงัด ีถ้าไม่ด ีสงัขาร 

ก็จะปรงุแต่งขึน้มาว่าต้องเตมิหวาน เตมิเปรีย้วลงไป นีค่อืการรบัประทาน

ตามกิเลสตัณหา จะไปในรปูแบบนี้

การพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสฯ



ถ้ารบัประทานตามมรรค ตามสตปัิญญา กร็บัประทานเพือ่ให้ร่างกายอยู่ได้  

ไม่สนใจกบัรสชาติ รับประทานเพื่อให้อิ่มท้อง เพื่อดับความหิว และป้องกนั

ความหวิไม่ให้เกดิขึน้เรว็เกินไป อยู่ได้อย่างน้อยก ็ ๒๔ ชัว่โมง อย่างพระฉนั 

ม้ือเดียว ท่านก็อยู่ได้ถึง ๒๔ ชั่วโมง รับประทานเหมือนกับรับประทานยา  

ยาจะมาในรปูแบบไหนก็รบัประทานไปตามที่ได้มา ยาน�า้กร็บัประทานได้ ยาเมด็ 

กร็บัประทานได้ จะกลมหรอืเหลีย่มหรอืรหีรอืรปูไข่กร็บัประทานได้ จะมสีสีนั

อย่างไร กร็บัประทานได้

นีค่อื การพจิารณาปฏสิงัขาโยนิโสฯ เพือ่ดบักิเลสตณัหาความอยากในรปู 

เสยีง กลิน่ รส ของอาหาร แล้วก็ต้องพจิารณาให้เหน็ว่าเป็นเพยีงธาต ุ๔ เพือ่ 

เยยีวยาดแูลรกัษาร่างกาย และพจิารณาให้เหน็ว่าเป็นปฏกิลู ให้ดสูภาพของอาหาร 

ท่ีอยู่ในจาน แล้วก็ให้ดสูภาพของอาหารทีอ่ยู่ในปากทีก่�าลงัขบเคีย้วอยูท่ีผ่สมกบั 

น�า้ลาย แล้วกด็สูภาพอาหารท่ีอยู่ในท้องและออกมาจากทวาร ถ้าพจิารณาอย่างนี ้

ก็จะดับตัณหาความอยากในอาหารได้ ถ้ารับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ  

จนอ่ิมท้องแน่นท้องแล้ว แต่ยงัอยากจะรบัประทานอกี กต้็องพจิารณาปฏกิลู

ของอาหารมาเป็นเครื่องมือดับความอยากรับประทานอาหารมากเกินไป  

ให้รบัประทานให้พอดีกับความต้องการของร่างกายเท่านัน้ 
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นกัปฏบิตัิไม่ควรหลบันอนเกินวนัละ ๔ ชัว่โมง ตามหลกัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงด�าเนนิมา จะทรงก�าหนดเวลาของการปฏบิตัิไว้ดงันี ้ ตอนค�า่ตัง้แต่  

๖ โมง ถงึ ๔ ทุม่ ให้นัง่สมาธ ิเดินจงกรม ๔ ทุ่ม ถึงตี ๒ ให้พักผ่อนหลบันอน  

ต ี๒ ให้ตืน่ข้ึนมาบ�าเพญ็ภาวนาต่อ จนถงึ ๖ โมงเช้า แล้วก็ออกบณิฑบาต 

ทรงสอนให้พวกนกับวชพระภกิษปุฏบิตัอิย่างนี้

พวกท่ีเป็นนักปฏบิตันิกัภาวนา กต้็องถอืว่าตนเป็นนกับวชเหมอืนกนั 

ถึงแม้ ไม่ได้บวชทางร่างกาย คอืไม่ได้ โกนศรีษะ ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว หรือ 

นุ่งเหลืองห่มเหลือง แต่ใจเป็นนักปฏิบัติ ก็ควรใช้หลักการน้ี ควรปฏิบัติ

ตลอดเวลาต้ังแต่ตืน่จนหลบั หลงัจากฉนัจงัหนัแล้ว กลบัไปทีพ่กัก็ ไม่ควร 

นัง่สมาธ ิเพราะจะง่วงนอน ควรเดนิจงกรมไปถงึประมาณเทีย่งวนั แล้วกพ็กั 

หลักที่พระพุทธเจ้าทรงด�าเนิน
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สักชั่วโมงหน่ึง จะนั่งสมาธิหรือจะนอนก็ ได้ 

พอลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมต่อ 

จนถงึเวลาปัดกวาด ฉนัน�า้ปานะ เสรจ็แล้วก็ไป 

สรงน�า้ พอ ๖ โมงเย็น ก็บ�าเพญ็ต่อ เดนิจงกรม

นัง่สมาธิไปจนถึง ๔ ทุ่ม ก็พกัหลบันอน ๔ ชัว่โมง  

พอตืน่ขึน้มาบ�าเพญ็ต่อ จะเป็นอย่างนี้ไปทกุวนั  

นกัปฏบิตัจิะไม่มเีวลาว่างจากการปฏบิตั ิถงึแม้

จะบิณฑบาตหรือท�ากิจอะไรต่างๆ ก็จะมีสติ 

คอยก�ากับจิตไม่ ให้ ไปเถลไถลไปคิดเรื่องอื่น  

ให้อยูก่บักจิทีก่�าลงัท�าอยู่ 
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ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีสตทิี่จะดึงใจไว้ ให้อยู่กบั

อารมณ์เดยีว ใจชอบอยูก่บัหลายอารมณ์ ชอบอยูก่บัหลายเรือ่ง ชอบคดิ 

เรือ่ยเป่ือย ท�าให้จติหมุน พอหมุนแล้วจะสงบได้อย่างไร ถ้าอยูกั่บเรือ่งเดียวแล้ว  

จติจะหยุดหมนุ จะรวมลงเข้าสูค่วามสงบ

ในการปฏบิติั ปัจจยัส�าคญัท่ีสดุก็คอืสติ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า

บรรลไุด้ ๗ วนั หรอื ๗ ปี นี ้กอ็ยูท่ีส่ตเิป็นหลกั ถ้าได้สตแิล้ว ๗ วนั กบ็รรลไุด้  

ถ้าได้สตแิล้ว เวลาท�าอานาปานสต ิจติจะสงบลงรวมลงกจ็ะมพีลงั พอออกจาก 

สมาธิมาพิจารณาไตรลักษณ์ เด๋ียวเดียวก็หลุดได้ สติจะควบคุมจิตให้อยู่

กับงานที่ต้องท�า เวลาท�าสมาธิก็จะอยู่กับการท�าสมาธิ เวลาเจริญปัญญา

พจิารณาไตรลกัษณ์ กจ็ะอยูก่บัการพจิารณาไตรลกัษณ์นี ้จะไม่เถลไถลไปคดิ 

สติ 



เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง จะจดจ่ออยู่กับงาน  

ถ้าเป็นอย่างนีแ้ล้วไม่นานก็จะหลดุได้ ๗ วนั กห็ลดุได้ ฟังหนเดยีวกห็ลดุได้

พระอญัญาโกณฑัญญะฟังครัง้แรกกห็ลดุได้ เพราะจติจดจ่ออยูกั่บการฟัง แล้วก ็

พิจารณาตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ พอเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ความอยาก  

กต็ดัความอยากป๊ับ จติกร็วมลงเข้าสูค่วามสงบ ปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายจะแก่ จะเจบ็  

จะตาย ก็ถือว่าเป็นธรรมดา เพราะท่านมีสติอยู่แล้ว มีสมาธิอยู่แล้ว ขาดแต่ปัญญา

แต่พวกเราเป็นตรงกันข้ามกับท่าน เราขาดสต ิมปัีญญามาก ฟังเทศน์ฟังธรรมกนั

ไม่รูก้ี ่๑๐๐ กณัฑ์ แต่ไม่เป็นภาวนามยปัญญา เป็นสตุมยปัญญา ไม่ได้เข้าไปในใจ ไม่ได้

พร�า่สอนอยูท่กุเวลานาท ีใจไปคิดเรือ่งอืน่ ไม่ยอมคดิเรือ่งธรรมะ คดิแต่เฉพาะเวลาฟัง

เท่านัน้ พอออกจากทีฟั่งเทศน์แล้ว ก็ไปคิดเรือ่งอืน่ทนัท ีคดิเรือ่งเพือ่นฝงู เรือ่งเทีย่ว 

เรือ่งท�าภารกจิการงานต่างๆ ไม่คิดธรรมะเหมอืนกบัตอนทีฟั่งเทศน์ฟังธรรม ยงัไม่เป็น

ปัญญาท่ีแท้จรงิทีต้่องพจิารณาอยูท่กุลมหายใจเข้าออก มสีตคิอยควบคมุให้พจิารณาอยู่ 

ตลอดเวลาถึงจะได้ผล ธรรมะที่ต้องเจริญให้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือสติ พอมีสติแล้ว  

จะพทุโธกจ็ะอยูก่บัพทุโธ จะพจิารณาร่างกายกจ็ะอยูก่บัการพจิารณา จะเข้าสูค่วามสงบ 

สูก่ารปล่อยวาง อยู่ท่ีการเจรญิสติ จงึอย่ามองข้ามการเจรญิสติไป พยายามฝึกไว้ ให้มาก 
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ถ้าบรกิรรมพทุโธแล้วยงัง่วงซมึ ควรเปลีย่นอริยิาบถ ถ้านัง่กค็วรลกุขึน้

มาเดนิแทน ถ้าเดนิไปข้างหน้ายงัง่วงอยู ่ก็ ให้เดนิถอยหลงั ในสมยัพทุธกาล 

เวลาง่วง พระจะเดนิถอยหลงั เดนิลงไปในน�า้ ถ้ายงัไม่หาย กเ็อาหญ้าจุม่น�า้ 

มาโพกไว้บนศรีษะ การอดอาหารกช่็วยแก้ความง่วงได้ น่ังอยูบ่นปากเหว 

น่ังตามทีม่เีสอืผ่าน มงีเูลือ้ยผ่านไปผ่านมา นัง่ในป่าช้ากแ็ก้ ได้เหมอืนกนั

วิธีแก้ความง่วงมีหลายวิธีด้วยกัน ถ้ามีความกล้าหาญก็จะใช้วิธีที่ได้ 

ผลเรว็ ถ้าไม่กล้าหาญกจ็ะใช้วธิทีี่ได้ผลช้าหรอืไม่ได้ผลเลย จะปฏบิตัแิบบสบายๆ  

ไม่ต้องล�าบากไม่ต้องทกุข์ นี่ไม่มทีาง เหมอืนคนสมยันีค้ดิกนัว่าปฏบิตัแิบบ 

ต้องกล้าหาญในการปฏิบัติ
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สบายๆ ไม่ต้องทรมานตนให้เสยีเวลากบ็รรลไุด้  

บรรลุแบบกิเลสหัวเราะอยู่ ในใจ บรรลุด้วย

สัญญาว่า เราถึงขั้นน้ันแล้วถึงขั้นนี้แล้ว แต ่

ยังไม่เคยเข้าห้องสอบดูเลย เหมือนนักมวย

แค่ชกกับกระสอบทรายก็ว่าเป็นแชมป์แล้ว  

ได้เหรียญทองแล้ว แต่ยังไม่เคยขึ้นเวทีเลย

ปฏบิตัแิบบสบายๆ จะเป็นอย่างนัน้ เป็นสญัญา 

ไม่ได้เป็นแบบความจรงิ
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เป้าหมายของการปฏิบัติก็คือรักษาความเฉย ความเป็นอุเบกขา  

ความสงบของใจนีเ่อง นพิพานกค็อืความสงบของใจ เป็นความสงบทีถ่าวร 

ความสงบระดับอืน่ยงัไม่ถาวร ความสงบระดบัสมาธิไม่ถาวร เพราะต้อง 

ออกจากสมาธ ิความสงบของพระโสดาบันกย็งัไม่เตม็ร้อย พระโสดาบันสงบ

กับเรือ่งความแก่ ความเจบ็ ความตาย ของร่างกาย แต่ยงัไม่สงบกบัเร่ือง 

ของกามารมณ์ พระโสดาบนั พระสกทิาคาม ียงัวุน่วายกบัเรือ่งกามารมณ์อยู่  

เวลาเหน็รปูร่างหน้าตาสวยงามเกิดกามารมณ์ แต่พระอนาคามีไม่วุ่นแล้ว 

ท่านเห็นร่างกายทีไร ก็เห็นว่าไม่สวยงาม เพราะเห็นส่วนที่ ไม่สวยงาม  

เหน็ตอนทีร่่างกายตายไป เห็นอาการ ๓๒ เห็นอวัยวะต่างๆ ท่ีซ่อนอยูภ่ายใต้ 

ผิวหนัง ท่านจึงไม่กระวนกระวายกระสับกระส่ายกับเรื่องกามารมณ์  

ไม่วุ่นวาย ใจของท่านสงบ ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ความเจบ็ ความตาย ไม่ว่า 

ปฏิบัติให้เข้าถึง “ตัวรู้” 



จะเป็นความสวยงามของร่างกาย จะไม่ท�าให้ 

ใจของพระอนาคามีไม่สงบ เพราะไม่มีความ 

อยากไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ไม่มคีวามอยากทาง

กามารมณ์

ส่วนพระอรหนัต์น้ี ท่านก�าจดัความหลง

ในอตัตาตวัตนได้ ท่านไม่หลงว่าท่านมตัีวมตีน 

ท่านเป็นตวัรู ้ ใครจะด่าก็รบัรู ้ ใครจะชมก็รบัรู้  

ไม่มตีวัตนมารบัรู ้เหมอืนกล้องถ่ายรปู ใครจะ 

ยิ้มใส่กล้อง ใครจะด่าจะหน้าบึ้งตึงใส่กล้อง 

กล้องกถ่็ายหมด แต่ใจของผูท้ีย่งัมอีตัตาตวัตน 

จะรบัไม่ได้ เวลาเหน็หน้าบึง้ตงึดถูกูเหยยีดหยาม  

ใจจะโกรธแค้น เพราะยังมีอัตตาตัวตนอยู่ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ท�าตัวเป็นเหมือน

ปฐพ ีเป็นเหมอืนดนิ ใครจะเหยยีบย�า่ อุจจาระ

ปัสสาวะใส่ ปฐพีไม่เดือดร้อน ใจก็ต้องเป็น 

อย่างนั้น ใครจะดูถูกเหยียดหยามท�าร้าย

ท�าลายอย่างไรก็ไม่เดอืดร้อน จะเฉยๆ ไม่ถอืตวั  

เพราะไม่มตีวัตนจะถอื มแีต่ตวัรู ้กร็ู้ ไป สกัแต่

ว่ารู้

ดงัทีท่รงสอนชายคนหนึง่ทีข่อพระพทุธเจ้า 

ให้สอนธรรมะในขณะที่ทรงบิณฑบาตอยู ่ 

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เวลานี้ ไม่ ใช่เวลาสอน  

เขากข็อให้สอนแบบสัน้ๆ สอนแบบสรปุ กท็รง

ตรสัสอนว่า ให้รูเ้ฉยๆ สกัแต่ว่ารู ้ เหน็อะไรก็ 

สกัแต่ว่าเห็น ได้ยนิอะไรกส็กัแต่ว่าได้ยนิ อย่าไป 

คดิปรงุแต่งว่าเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เป็นเรา 

เป็นเขา ไม่ต้องปรงุแต่ง ให้รบัรูเ้ฉยๆ เขากเ็ข้าใจ 

ความหมาย จงึขออนญุาตไปเตรยีมอฐับรขิาร
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เพือ่จะได้บวช ไปกลางทางถูกกระทิงขวดิตาย พระพทุธเจ้าทรงทราบ ก็ให้ฌาปนกจิแล้วสร้างสถปู

บรรจอุฐัขิองเขาไว้ การสร้างสถูปบรรจอุฐัแิสดงว่าต้องเป็นบคุคลส�าคญั สมยัก่อนจะสร้างสถปูหรือ

เจดย์ี กเ็พือ่พระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า พระอรหันต์ และพระมหาจกัรพรรดิ แสดงว่าชายคนนัน้ 

ได้เข้าถงึธรรมะ เข้าถึงตัวรู ้แหวกม่านของอวชิชาโมหะทีห่ลอกให้คดิว่าตวัรูเ้ป็นตวัเราของเรา ตวัรู้

เป็นเพยีงตวัรู ้ไม่ได้เป็นตัวเราของเรา รูเ้ฉยๆ ไม่มเีรารบัรู ้ถ้ามกีจ็ะดีใจเสยีใจกบัสิง่ทีร่บัรู ้ต้องรับรู้ 

แบบกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปไม่มีตัวมีตน ถ่ายภาพอย่างเดียว ใครจะท�าหน้าอย่างไรใส่กล้อง 

กถ่็ายหมด ไม่เลอืก ไม่เหมอืนใจท่ีมอีตัตาตวัตน จะมองแต่คนทีย่ิม้ คนหน้าบึง้จะไม่มอง

กลอ้งถา่ยรปูไม่มตีวัมตีน 
ถา่ยภาพอย่างเดยีว ใครจะท�าหน้าอยา่งไร
ใส่กลอ้งกถ็า่ยหมด ไมเ่ลอืก
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นีค้อืการปฏบิติัเพือ่ให้เข้าถึงตัวรู ้เข้าถงึธาตรุู ้เข้าถงึของจรงิของแท้ รูเ้ฉยๆ สกัแต่ว่ารู ้กต้็อง 

ท�าใจให้สงบ ต้องระงับความคิดปรุงแต่ง แล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่มีเจริญ 

ไม่มเีสือ่ม ความสขุท่ีอยู่คู่กับผูรู้ท้ีห่มดความอยาก ต้องปฏบิตัเิท่านัน้ถงึจะรู้ ได้ ถ้าปฏบิตักิจ็ะบรรลุ 

จะรูเ้ฉยๆ ตลอดเวลา ไม่มคีวามอยากไปไหน อยูท่ี่ไหนกอ็ยู่ได้ เหลอืแต่หน้าทีเ่ลีย้งดรู่างกายไปตาม

อตัภาพ เลีย้งได้ก็เลีย้งไป เลีย้งไม่ได้ก็อดตายไป กจ็บ แต่ใจไม่วุน่วายกบัเรือ่งการเลีย้งดรู่างกาย  

ไม่วุน่วายกบัการไปไหนมาไหน เพราะไม่มคีวามอยาก

ใจทีม่อีตัตาตวัตน 
จะมองแตค่นทีย่ิ้ม 
คนหน้าบึ้งจะไมม่อง
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นกัปฏบิตัติัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปัจจบัุนน้ี ต้องทดสอบกนัทัง้นัน้ 

ต้องอยู่ป่าอยู่เขากันท้ังนั้น ต้องอยู่ตามล�าพัง ถึงจะเกิดความกลัวสุดขีด 

พอเกิดความกลวัสดุขดี ถ้ามปัีญญากจ็ะดบัความกลวัได้ ดบัด้วยการเหน็ว่า 

ร่างกายไม่ใช่ตวัเราของเรา เป็นธาต ุ๔ เชือ่อย่างเตม็ทีว่่าเป็นอย่างนัน้จรงิๆ  

ถึงเวลาก็ยอมให้ ไปเลย เวลากลัวสุดขีดก็ยอมปล่อยให้ ไป ตายเป็นตาย  

พอปล่อยได้ป๊ับ จติจะหยดุกลวั จะแยกออกจากร่างกายให้เห็นเลย จะรวมเข้า

สูส่มาธ ิเป็นเอกคัคตารมณ์ ร่างกายอยูส่่วนหนึง่ จติอยูส่่วนหนึง่ หลงัจากนัน้ 

จะไม่มคีวามกลวัอกีต่อไป เพราะรูว่้าใจไม่เป็นอะไร ร่างกายเป็น แต่ใจกลับ 

สบาย จะไปกลวัตายท�าไม พอสลดัร่างกายทิง้ไปได้แล้วจะสบายใจมาก แลกกนั 

ระหว่างร่างกายกบัจติทีร่วมลงเป็นหนึง่ เป็นเอกคัคตารมณ์ เราจะเอาอะไร  

ท่านถึงสอนว่า นพิพานอยูฟ่ากตาย ถ้าไม่ยอมตาย จติจะไม่ดิง่ลงสูพ่ระนพิพาน  

ไม่ด่ิงลงสูค่วามสงบ

การถือนิสัยในอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์



แต่ก่อนทีจ่ะไปถึงขัน้น้ันได้ ต้องท�าการบ้านก่อน ต้องเตรยีมต้องซ้อม 

ไว้ก่อน ถ้าไม่ท�าจะไม่มีก�าลงั พอไปแล้วจะท�าไม่ได้ จะสตแิตก แทนทีจ่ะดิง่ลง 

สูค่วามสงบ จะดิง่สูค่วามเป็นบ้า เพราะควบคมุกเิลสไม่ได้ กเิลสจะท�าให้ 

สตแิตก จะท�าให้เป็นบ้าไปเลย ผูท้ีป่ฏบิตัแิล้วเป็นบ้ากนั เพราะไม่รูก้�าลงัของ 

ตนเอง ท่านถงึบงัคบัให้ผูท้ีบ่วชใหม่อยูก่บัพระอาจารย์อย่างน้อย ๕ พรรษาก่อน  

ให้ศกึษาวทิยายทุธ์ ให้มอีาวธุคุม้ครองจติใจก่อน แล้วค่อยออกไปต่อสูก้บักเิลส 

ในสนามรบ

ตอนต้นก็ซ้อมกับอาจารย์ไปก่อน ให้อาจารย์ยแุหย่ให้เกดิกเิลสขึน้มา 

ท�าให้เรากลวั แล้วดูซว่ิาจะปลงได้หรอืไม่ ถ้าปลงได้ ไม่กลวัท่าน กอ็อกวเิวกได้  

ถ้ายงักลวัท่านอยู ่ ท่านกจ็ะไม่ให้ ไป ถ้าบวชใหม่ไปอยูว่เิวกส่วนใหญ่มกัจะ 

เสยีหาย ไม่ค่อยได้ประโยชน์ นอกจากเก่งจรงิๆ เช่น พระพทุธเจ้า เป็นต้น 

จะว่าไม่มอีาจารย์ก็ไม่เชงิ ท่านก็ทรงศึกษากบัพระอาจารย์ ไม่ได้ ไปอยูต่าม

ล�าพงั ทรงศกึษาตามส�านกัต่างๆ การอยูศ่กึษากบัอาจารย์จงึเป็นเรือ่งส�าคญั  

ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ทรงบังคับให้อยู่กับอาจารย์ถึง ๕ พรรษา  

พระทีบ่วชใหม่จะต้องไม่อยูป่ราศจากอาจารย์ ต้องถือนสิยัในอาจารย์หรอื

พระอปัุชฌาย์ ถ้าพระอปัุชฌาย์ไม่สามารถทีจ่ะสอนได้ ท่านกจ็ะฝากให้ ไป

ศึกษากับพระอาจารย์รูปที่สอนได้ ก็ต้องไปถือนิสัยกับพระอาจารย์รูปนั้น  
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จะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตท่านก่อน  

ถ้าท่านให้ไปถงึจะไปได้ ถ้าท่านไม่ให้ ไปก็ไปไม่ได้  

ถ้าดื้อ ท่านก็จะไม่รับกลับมา ไปแล้วก็ ไปเลย  

ไม่ต้องกลบัมา ถือว่าขาดจากการเป็นอาจารย์

เป็นลูกศิษย์แล้ว ถ้าอาจารย์สอนแล้วลูกศิษย์

ไม่เชือ่ฟัง กจ็ะไม่มปีระโยชน์ สอนไปก็เสยีเวลา

การศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก

ส�าหรับผู้บวชใหม่ ผู้เริ่มปฏิบัติ พระพุทธเจ้า

ทรงก�าหนดไว้เลยว่าต้องศกึษาก่อน ปรยิตั ิคอื

การศึกษาค�าสอนของผู้รู้ ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องหา 

ผูรู้้ ให้สัง่สอน ท่านสอนให้ท�าอะไรกป็ฏบิตัติาม 

จนกว่าจะบรรลผุลขึน้มา เป็นปฏเิวธ ปรยิติัน�าไป 

สู่การปฏบัิต ิปฏบิตันิ�าไปสูป่ฏเิวธ พอบรรลธุรรม 

แล้วค่อยเผยแผ่สัง่สอนผูอ่ื้นต่อไป จะสอนก็ได้  

ไม่สอนก็ได้ ไม่มกีฎบงัคบัตายตวั ขึน้อยูกั่บปัจจยั 

ของแต่ละท่าน บางท่านไม่มีความสามารถทีจ่ะ 

สัง่สอนได้อย่างกว้างขวาง ก็อาจจะไม่สอน หรอื 

อาจจะไม่มผีูศ้รทัธามาศกึษากบัท่าน บางท่าน 

มคีวามสามารถและมผีูส้นใจศกึษากบัท่านมาก  

ท่านกส็อนไป สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของผูป้ฏบัิต ิกค็อื 

ปฏิเวธ การบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติ  

จะเกิดได ้ ก็ต ้องมีการปฏิบัติที่ ถูกต ้องคือ  

สปุฏปัินโน อุช ุญาย สามจีปิฏปัินโน จะปฏบิตัดิ ี

ปฏบิตัชิอบได้ กต้็องมปีรยิตัทิีถ่กูต้อง มคี�าสัง่สอน 

ทีถู่กต้องคอื สวากขาโต ภควตา ธมัโม จะศกึษา 

กับใครถึงจะได้ สวากขาโต ภควตา ธัมโม  

ก็ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎก เชื่อกันว่าเป็น 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีได้รบัการถ่ายทอดมา 

ทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน หรือไม่เช่นนั้นก ็

ต้องศกึษาจากพระอรยิสงฆ์ ผู้ปฏิบัตดิปีฏิบัตชิอบ  

ครูบาอาจารย์ผู ้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว  

ถงึจะได้ สวากขาโต ภควตา ธมัโม ธรรมทีต่ถาคต 

ตรัสไว้ชอบแล้ว นี่คือขั้นตอนของการบ�าเพ็ญ

ของพทุธศาสนกิชน 
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“ความตาย” พวกเราชอบลมืกนั ไม่ชอบคดิถงึความตายกนั กลบัชอบ

คดิถงึวนัเกดิ พอถงึวนัเกดิกท็�าบญุกนัท ีถ้าคดิถงึวนัตายแล้วรบัรองได้ว่าจะ

ท�าทกุวนัเลย ไม่ท�าเพยีงวนัเดยีว ทีพ่ระพทุธเจ้าสอนให้เราระลกึถึงความตาย 

อยู่เรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้รีบท�าบุญกัน แล้วพวกเราจะได้หลุดพ้นจาก 

ความทุกข์กัน แต่พวกเรากลับชอบคิดถึงแต่วันเกิด พอเกิดมาครั้งหนึ่ง  

พวกเรากท็�าบญุกนัสักครัง้หน่ึง ถ้าการท�าบุญเหมือนกบัการรบัประทานอาหาร  

เรากร็บัประทานอาหารปีละ ๑ ครัง้ ใจของเราจงึซบูผอม เป็นเหมอืนขอทาน  

เป็นเหมือนคนขาดอาหาร แต่ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ไม่ลืม 

ความตาย เรากจ็ะท�าบญุอยูเ่รือ่ยๆ

“ความตาย” ความจริงที่ไม่ควรลืม



การระลกึถงึความตายนี ้ ไม่ได้หมายถงึ 

เฉพาะการระลึกถึงความตายของร่างกาย 

ของเราเพยีงเท่านัน้ การระลกึถงึความตายนี้ 

ให้ระลกึถงึร่างกายของทุกๆ คน และของทุกสิง่ 

ทุกอย่างในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็มี

วนัตายเหมอืนกัน โลกใบน้ีสกัวันหน่ึงก็ต้องมี

วนัจบสิน้ไปเหมอืนกัน ไม่ว่าจะเป็นอะไร เมือ่ม ี

การเกิดแล้วต้องมีความตายตามมาด้วยกัน 

ทัง้นัน้ ถ้าเราระลกึถึงความตาย ไม่ลมืความตาย 

ในความรู ้สึกนึกคิดของเรา เราจะไม่ โลภ  

ไม่อยากได้อะไร เราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไร 

เราจะไม่หวง เราจะไม่ห่วงอะไร เราจะไม่ต้อง

ท�าบาปเพือ่ทีจ่ะรกัษาสิง่น้ันสิง่น้ี รกัษาคนนัน้

คนนี ้เราจะมแีต่ท�าบญุเพยีงอย่างเดียว

อานิสงส์ของการระลกึถึงความตาย ไม่ลมื 

ความตายนี ้เป็นสิง่ทีจ่ะท�าให้เราได้หลดุพ้นจาก

ความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์

ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก  

กค็อืทกุความรูส้กึนกึคดิ ไม่ว่าเราคดิจะท�าอะไร 

เราอยากจะได้อะไร อยากจะเป็นอะไร ถ้าเรา

ระลกึถงึความตายแล้ว เรากอ็าจจะเปลีย่นใจได้  

ไม่รูว่้าจะเป็นท�าไม ไม่รูว่้าจะเอามาท�าไม ได้มา 

แล้วตายไปกเ็อาไปไม่ได้ เป็นแล้วตายไปกต้็อง

หมดไป แล้วมาทกุข์กับการอยากเป็นอยากได้ 

ท�าไม แล้วพอได้แล้วกต้็องทกุข์กบัการดแูลรกัษา 

กับความหวงความห่วง และในที่สุดก็ต้องมา

ทุกข์กับการสญูเสยีเวลาทีเ่ขาจะต้องจากเราไป  

หรอืเราจะต้องจากเขาไป นีแ่หละคอืหวัใจส�าคญั 

ของการปฏิบัติธรรม ของการหลุดพ้นจาก 

ความทุกข์ ก็คือการเจริญมรณานุสตินี่เอง  

ให้เราระลกึถงึความตายอยูเ่รือ่ยๆ

49



50

พระพทุธเจ้าทรงสอนพระโมคคลัลานะไม่ให้ชงูวง ไม่ให้ท�าตวักร่างว่า 

ตัวเองใหญ่โต จะต้องปฏบิตักิบัตนอย่างนัน้อย่างนี ้ เพราะถ้าไม่ได้รบัการ

ปฏิบัติก็จะเสียใจ จึงควรท�าตัวให้ต�่าท่ีสุด เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว ผ้าเช็ดเท้า  

ใครจะเหยยีบ ใครจะเอาไปเชด็เท้า เอาไปเชด็อะไร ก็จะไม่เดอืดร้อน ถ้าคดิว่า 

เป็นผ้าขาวผ้าสะอาด เวลาใครเอาไปเช็ดอะไรเปื้อนหน่อย ก็จะเกิดโทสะ  

ใจของเราจะมคีวามสขุมคีวามสบายถ้าไม่ถอืตวั ไม่มมีานะ เพราะการถอืตัว

เป็นโมหะ เป็นอวชิชา เป็นความหลง เป็นเหตทุ�าให้ทกุข์ ใจ ท�าให้ ใจต้อง

ทะเยอทะยานดิน้รนอยูเ่รือ่ยๆ อยูเ่ฉยๆ ไม่ได้

วางตัวดังผ้าขี้ริ้ว ผ้าเช็ดเท้า
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การท�างานให้กับพระศาสนาก็ดีอยู ่แต่ไม่ดีเท่ากับท�างานให้ตัวเองก่อน 

งานของตัวเองต้องมาก่อน งานของพระศาสนามาทหีลงั ต้องหลดุพ้นก่อน  

ต้องเสร็จงานของเราก่อน พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก่อนถึงค่อยสอนผู้อื่น  

ถ้ายังไม่เสรจ็งานของเรา มวัแต่ไปท�างานให้คนอืน่ ท�าเท่าไรก็ไม่จบ จะมงีาน 

มาให้ท�าอยู่เรือ่ยๆ งานของเราก็ไม่ได้ท�าเสยีที

อย่างพระอานนท์ต้องอปัุฏฐากพระพทุธเจ้าถงึ ๒๕ ปี กย็งัดทีี่ได้ท�า

กบัพระพทุธเจ้า เพราะได้ยนิได้ฟังธรรมอยูเ่รือ่ยๆ ได้สะสมบารมีไปเร่ือยๆ 

พอสิน้พระพทุธเจ้าแล้ว ๓ เดอืน ท่านกเ็สรจ็งานของท่าน ท่านควรจะเสร็จ 

ตัง้นานแล้ว แต่ท่านไม่เสรจ็ องค์อ่ืนทีบ่วชพร้อมๆ กับท่านเสรจ็กันไปหมดแล้ว  

แต่ท่านไม่เสรจ็ เพราะตดิภาระอปัุฏฐากพระพทุธเจ้า แต่กจ็�าเป็น ต้องมผีู้ 

งานของตัวเองต้องมาก่อน
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ท�างานหน้าทีน้ี่ พอดสีงฆ์มมีติให้พระอานนท์ท�า 

พระอานนท์ก็ต้องรบัไป อาจจะเป็นวบิากของ

ท่านก็ได้ทีต้่องรบัใช้พระพทุธเจ้า ถ้าไม่มคีวาม

จ�าเป็น ไม่มีวิบากต้องไปเก่ียวข้องกับงานอื่น 

ก็อย่าเสนอตัว ท�างานของเราให้เสร็จก่อน  

แล้วค่อยไปท�างานอืน่
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พระปัญจวคัคย์ีนี ้พอได้ฟังธรรมของพระพทุธเจ้าสองสามครัง้ ก็บรรลุ

เป็นพระอรหนัต์กนัทัง้หมด แต่ฟังครัง้แรกบรรลเุป็นโสดาบนัเพยีงรปูเดยีว 

พอทรงแสดงเร่ืองอนัตตา ในอนัตตลักขณสูตร ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

พร้อมกันทัง้ ๕ รปู

พอไปโปรดพวกชฎลิ ๕๐๐ รปู ทีบ่ชูาไฟ กท็รงสอนเรือ่งไฟว่า ไฟที ่

แท้จรงิอยู่ในใจ คอืไฟของราคะ โทสะ โมหะ พอแสดงจบกบ็รรลเุป็นพระอรหันต์ 

ท้ัง ๕๐๐ รปู เพราะมศีลีมสีมาธกินัอยูแ่ล้ว แต่ไม่มปัีญญา ไม่รูว่้าปัญหา 

อยูท่ีต่รงไหน ปัญหาอยูต่รงที่ไม่รูว่้าราคะ โทสะ โมหะ เป็นเหตขุองความทกุข์  

พอสอนให้ดับราคะ โทสะ โมหะ ป๊ับ กบ็รรลไุด้ทนัที

พระวินัย



สมยัแรกๆ พระพทุธเจ้าไม่ต้องทรงสอน

เรือ่งสมาธ ิทรงแสดงแต่ปัญญา เพราะคนฟัง

มศีลีมสีมาธแิล้ว ต่อมาทรงต้องแสดงเรือ่งสติ 

เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เพราะคนที่มาบวช

ไม่มภีมูธิรรมเหล่านี ้ มแีต่ศรทัธา เหน็คนอ่ืน

บวชแล้วบรรลกัุน ก็อยากจะบรรลก็ุเลยมาบวช 

แต่ไม่รู้ว่าสติสมาธิเป็นอย่างไร จึงต้องสอน 

เรือ่งสตก่ิอน ต้องสอนเรือ่งศลีเรือ่งวนิยัของพระ  

บางคนบวชมาแล้วยังไปนอนกับภรรยา เพราะ 

ไม่รู้เรื่องของศีล ต้องทรงห้าม ทรงสอนว่า

เป็นพระแล้วไปหลับนอนกับคนอื่นไม่ได้แล้ว 

ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนกับคนอื่น 

ให้หาความสขุจากการท�าจติใจให้สงบ พระวนิยั 

จงึปรากฏขึน้มาทลีะข้อสองข้อ เพราะคนทีม่า

บวชใหม่ ไม่รู ้ศีลของพระ ในสมัยปัจจุบันนี้ 

ก็มีคนที่บวชแล้วท�าผิดศีลกันเยอะเพราะไม่ได้

ศกึษา อปัุชฌาย์สมยันีเ้ป็นอปัุชฌาย์เป็ด ไม่ใช่

อปัุชฌาย์ไก่ ไก่น้ีเวลาไข่ออกมาแล้วจะฟักด้วย 

แต่เป็ดจะไม่ฟัก อปัุชฌาย์สมยันีบ้วชแล้วไม่สอน  

ปล่อยตามบุญตามกรรม ปล่อยให้คนทีรู่้ ไม่จรงิ

สอน กเ็ลยสอนกนัแบบผดิๆ ไป
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เป็นธรรมเนยีมของพระภกิษทุกุรปูทีจ่ะต้องประชมุฟังพระปาฏิโมกข์

ทกุก่ึงเดือน พระปาฏิโมกข์ คอื ศลี ๒๒๗ ข้อ ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญัติ

ขึ้นตามเหตกุารณ์ต่างๆ ก่อนที่จะมีพระปาฏิโมกข์นี ้ กม็ีเรือ่งกล่าวถงึอยู่ 

ในพระไตรปิฎกว่า พระสารีบุตรมีความซาบซึ้งในพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าเป็นอย่างมาก เห็นว่ามีคุณค่าแก่สตัว์โลกอย่างยิง่ จงึอยากจะให้ 

พระศาสนาอยู่คูก่บัโลกไปนานๆ ให้เป็นทีพ่ึง่ของสตัว์โลก จงึกราบทลูถาม 

พระพทุธเจ้าว่า ท�าอย่างไรให้พระศาสนาอยู่ไปนานๆ พระพทุธเจ้ากท็รง 

ตรสัตอบว่า ต้องบญัญตัพิระปาฏิโมกข์ บญัญตัข้ิอห้ามต่างๆ พระสารบุีตร 

จงึกราบทลูขอให้พระพทุธเจ้าทรงบัญญติัข้อห้ามต่างๆ แต่ทรงตรสัว่าตอนน้ี 

ยงัไม่มเีหต ุเพราะ ๑. ผูป้ฏบิตัเิป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นผูท้ีส่ิน้กเิลสแล้ว  

๒. ลาภสกัการะทีเ่ป็นเหตขุองความเสือ่มของพระภกิษกุย็งัไม่ม ีเพราะลาภ 

พระปาฏิโมกข์



สักการะจะไปกระตุ้นกิเลสในใจของพระที่ยังไม่ ได้บรรลุให้กิเลสออกมา

เพ่นพ่าน ทะเลาะววิาทแก่งแย่งชงิดกีนั ท�าอะไรต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ตอนนัน้ 

จึงยงัไม่ได้ทรงบญัญติัพระปาฏิโมกข์ขึน้มา

ต่อมามีกุลบุตรที่ศรัทธาที่ ไม่เคยบวชมาก่อนมาบวชกัน แต่ไม่รู้จัก 

วิถีชีวิตของพระว่าควรด�าเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใส จึงมี 

การประพฤตนิอกลูน่อกทาง จงึทรงบญัญตัข้ิอห้ามต่างๆ ขึน้มา เรยีกว่า 

พระปาฏิโมกข์ มอียู ่๒๒๗ ข้อ พระพทุธเจ้าทรงแบ่งข้อห้ามต่างๆ ตามโทษ

หนกัเบา ข้อห้ามทีห่นักทีส่ดุก็มอียู่ ๔ ข้อด้วยกนั คอื ปาราชกิ ๔ ถ้าภกิษุ 

รปูหนึง่รปูใดละเมดิข้อห้ามนีแ้ล้ว จะถอืว่าขาดจากการเป็นพระภกิษ ุผูอ้ืน่จะรู ้

หรอืไม่กต็าม โดยหลกัธรรมถือว่าได้ขาดจากความเป็นพระไปแล้ว ข้อที ่๑ 

 ท�าอยา่งไรใหพ้ระศาสนาอยูไ่ปนานๆ 
พระพทุธเจา้กท็รงตรสัตอบวา่ 
ต้องบญัญัตพิระปาฏโิมกข ์บญัญัตขิอ้หา้มตา่งๆ 
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คือ การเสพเมถุน นักบวชไม่ควรเสพเมถุน  

ไม่ร่วมหลบันอนกบัผู้อืน่ ไม่หาความสขุทางโลกยิะ  

๒. ฆ่ามนุษย์ ถ้าฆ่าสัตว์ยังไม่เป็นปาราชิก  

๓. ลักทรัพย์ ๔. อตุรมินสุธรรม อวดธรรมวเิศษ 

ที่ ไม่มี ในตน เช่น อวดว่ามีฌานขั้นน้ันขั้นนี้ 

บรรลธุรรมขัน้น้ันขัน้น้ี โดยที่ไม่มีในตน ถ้ามี

ถ้าเป็นความจริงก็ ไม่ผิด ถ้าไม่เป็นความจริง

จงึจะผดิ

แต่ในสมัยน้ีถึงแม้มี ถ้าพดูไปก็จะถกูปรบั

ปาราชิกได้ ถ้าไม่มีใครเชื่อ ในสมัยพุทธกาล

มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าพระรูปนั้นรูปนี้ 

มธีรรมวเิศษหรอืไม่ เวลาทีพ่ระบางรปูถกูฟ้อง

ว่าอตุร ิ เพราะมคีวามประพฤติท่ีไม่น่าเลือ่มใส 

ไม่น่าจะบรรลุธรรมวิเศษได้ ในสมัยปัจจุบัน 

ไม่ค่อยมผีูรู้้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป นอกจาก 

ในวงปฏบิตัทิีมี่พระเถระครูบาอาจารย์ท่ีน่าเคารพ 

เลือ่มใสศรทัธา ถ้าท่านพดูว่าองค์นัน้องค์นีเ้ป็น

อย่างนัน้อย่างนี ้กเ็ชือ่ท่านได้ ไม่อย่างนัน้แล้ว

คงจะไม่รูก้นั วธิทีีจ่ะรูว่้าท่านบรรลหุรอืไม่นัน้อยู่

ที ่๑. การสนทนาธรรมกนั ผูร่้วมสนทนากต้็อง 

บรรลุแล้วถึงจะรู้ แต่จะรู้เพียงระดับที่ตนได ้

บรรล ุถ้าสงูกว่าตนกจ็ะไม่รูว่้าอยูข่ัน้ไหน ถ้าต�า่ 

กว่าตนกจ็ะรู ้๒. จะรูว่้าท่านเป็นพระอรหนัต์แล้ว 

กต็อนทีท่่านมรณภาพ แล้วอฐัขิองท่านกลาย

เป็นพระธาต ุ๓. เวลาน�าเอาค�าสอนของท่านไป

ปฏบิตัจินได้บรรลธุรรม ถ้าท่านไม่บรรล ุคงจะ

สอนให้เราบรรลไุม่ได้

นี่คือเรื่องของพระปาฏิโมกข์ ที่ต้องให้

ประชุมกันทุกกึ่งเดือนเพราะจะได้ ไม่หลงลืม 

ถ้าไม่มกีารทบทวนกนัเลย จะไม่รูว่้ามข้ีอห้าม

อะไรบ้าง แต่ความจริงเวลาสวดจะสวดเป็น

ภาษาบาลี ถ้าไม่ได้เรียนบาลีมาก็จะไม่เข้าใจ 

แต่มีหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยที่พระทุกรูป

ต้องเรยีนต้องอ่านกนั ต้องรูท้ัง้ ๒๒๗ ข้อ ว่า
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มอีะไรบ้าง มบีรรจอุยู่ในนกัธรรมตร ี การสวดพระปาฏิโมกข์เป็นประจ�านี้  

จะสวดในบางส�านักเท่านั้น บางส�านักจะสวดเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา  

พอออกพรรษาแล้วก็หยุด พระปฏบิติัจะถือเป็นภารกจิทีส่�าคญั ไม่ควรขาด  

ถ้ามีพระตัง้แต่ ๔ รปูขึน้ไป ต้องสวดพระปาฏิโมกข์ ถ้าต�า่กว่า ๔ ก็ไม่ต้องสวด  

ให้แสดงอาบัตแิล้วกแ็สดงความบรสิทุธิ ์ให้รูว่้าวนันีเ้ป็นวนัสวดพระปาฏิโมกข์ 

ข้อห้ามต่างๆ ทีนั่กบวชต้องปฏบิติัตาม เพราะความเป็นพระอยูท่ีศ่ลีนีเ้อง  

ถ้าไม่มศีลีแล้วก็เป็นเหมอืนฆราวาส เหมอืนจบัเอาลงิมาแต่งตวัใส่เสือ้ผ้าให้

เป็นคน แต่งอย่างไรก็ไม่เป็นคน เพราะลงิมนัซนมนัดือ้ ไม่เรยีบร้อย จะให้

นัง่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างทีพ่วกเราท�ากนัอยูน้ี่กท็�าไม่ได้ ฉนัใด จะให้คนห่ม 

ผ้าเหลอืงโกนหวัแต่ไม่มีศีลมาเป็นพระก็เป็นไม่ได้ เพราะกาย วาจา ใจ ไม่สงบ  

เป็นพระต้องสงบกาย วาจา ใจ ในเบือ้งต้นต้องสงบกาย สงบวาจา ส�ารวม

ในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติอยู่ ในกรอบของพระปาฏิโมกข์ ถึงแม้ ใจจะ 

ดิ้นรนกวัดแกว่ง อยากจะท�าอย่างน้ัน อยากจะพูดอย่างนี้ ก็ ให้มีสติรู้ว่า

ท�าไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในกรอบของพระปาฏิโมกข์ อย่างวนันีท้ีห่มูบ้่านที่ไป

บณิฑบาต มกีารสรงน�า้พระ เล่นสาดน�า้กัน เป็นพระอยากจะไปเล่นน�า้กบัเขา 

กท็�าไม่ได้ ถ้าอยากจะท�า ก็ต้องลาสกิขาไปก่อนแล้วค่อยท�า
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พระพทุธเจ้าทรงสอนพระทกุรปูให้อยูแ่บบคนจน ให้มเีพยีงอฐับรขิาร

เป็นสมบตั ิ คอืมบีาตรไว้หาอาหาร มผ้ีาบังสกุุล ๓ ผนืไว้นุง่ห่ม เป็นต้น  

ผ้าสมยัก่อนจะเป็นผ้าบงัสกุลุ หมายถงึเศษผ้าทีถ่กูทิง้ไว้ตามสถานทีต่่างๆ  

ไม่ได้เป็นผ้าส�าเรจ็รปูเป็นผ้าทัง้พบั แต่เป็นผ้าขีร้ิว้ พอใช้งานได้กเ็กบ็รวบรวมไว้  

พอได้พอประมาณกน็�าเอามาปะมาเยบ็มาต่อกนัให้เป็นผนืใหญ่ เอามาตดั

เย็บให้เป็นจวีร ย้อมด้วยน�า้ฝาด คอืเอาแก่นไม้ เช่น แก่นขนนุ มาต้มกบัน�า้ 

จะมีสอีอกมาบางๆ แล้วก็เอาหินแดงท่ีฝนแล้วมาผสมกัน ย้อมเป็นสีกรัก  

สกีรกัสมยัก่อนเป็นอย่างนี ้ ไม่มสีสี�าเรจ็รปู ในสมยัปัจจบุนัน้ีมสีสี�าเรจ็รูป 

เอามาผสมกนั สีกจ็ะไม่จางง่าย สจีะสดหรอืจางไม่ค่อยส�าคญั พอให้รูว่้าเป็น 

สญัลกัษณ์ของนกับวชก็ใช้ ได้แล้ว

ประโยชน์ในทางธรรม



ข้อส�าคัญของผ้าก็คือมีไว้ปกปิดอวัยวะ ป้องกันอากาศหนาวเย็น 

ป้องกนัพวกแมลงสตัว์ต่างๆ ท่ีจะมากัดมาต่อยร่างกาย สมยัเริม่แรกของ 

พระศาสนา พระจะใช้ผ้าเพยีง ๒ ผนื เท่าน้ันเอง คอื ผ้านุง่ เรยีกว่า สบง  

ผ้าห่ม เรยีกว่า จวีร ต่อมามพีระทีม่าบวชภายหลงัมจีติใจไม่ค่อยเข้มแขง็

เหมือนกับพระที่บวชรุ่นแรกๆ เพราะพระที่บวชรุ่นแรกๆ มีจิตใจที่สูง  

มีธรรมะมาก จิตใจจึงไม่ค่อยรู้สึกล�าบากล�าบนกบัเรื่องของร่างกายเท่าไร 

ส่วนใหญ่จะเป็นพระอรหนัต์ เป็นพระอรยิเจ้ากัน ต่อมาศาสนาได้เผยแผ่กว้าง 

ออกไป มคีนอยากจะบวชตามกันมาก แต่พวกนีย้งัไม่ได้เป็นพระอรยิะกนั  

ยังติดกับความสุขทางร่างกาย เวลาอากาศหนาวมากจะรู้สึกว่าห่มจีวร 

ผนืเดยีวจะไม่พอ จงึไปกราบทูลพระพทุธเจ้าว่า ห่มจวีรผนืเดยีวแล้วสูห้นาว

ไม่ไหว พระพทุธเจ้าจงึทรงพจิารณาด้วยการน่ังสมาธิในตอนหวัค�า่ ตัง้แต่ 

๖ โมงเยน็ ถงึ ๔ ทุม่ ทรงห่มจวีรผนืหน่ึง พอ ๔ ทุม่ขึน้ไป อากาศรูส้กึจะ 

เยน็ขึน้ จงึทรงห่มจวีรอกีผนืหน่ึง ๔ ทุม่ ถงึต ี๒ พอต ี๒ อากาศกเ็ยน็ขึน้อกี  

จึงน�าจีวรอีกผืนหน่ึงมาห่มถึงจะรู้สึกสบาย ทรงพิจารณาเห็นว่ามีความ

จ�าเป็นต้องเพิม่จวีรขึน้มาอกี ๒ ผนื เพือ่ไว้ห่มกนัหนาว จวีรผนืที ่๓ ที ่๔ นี้ 

ทรงให้เยบ็รวมกนัเป็นผนืเดียวกัน ให้เย็บเป็นผนืเดยีวแต่ม ี๒ ชัน้ เรยีกว่า  

สงัฆาฏ ิผ้าทีพ่ระพาดไว้บนบ่าเวลาท�าพธิกีรรมต่างๆ เป็นผ้าผนืที ่๓ ไว้ ใช้ 
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ส�าหรบัห่มกนัหนาว ยามปกติใช้ผ้า ๒ ผนื กพ็อ  

คอื สบงกบัจวีร ส่วนสงัฆาฏิใช้เวลาอากาศเยน็ 

สมยัก่อนพระอยู่ในป่ากนัเป็นส่วนใหญ่ เวลาไป 

บณิฑบาต ถ้าทิง้สงัฆาฏิไว้ทีพ่กัก็อาจจะหายได้  

เพราะสมยัก่อนผ้าหายาก ท่านจงึซ้อนผ้าสงัฆาฏ ิ

อีกผนืเวลาออกบณิฑบาต ปกตจิะห่มผนืเดยีว 

แต่เวลาออกบณิฑบาตออกจากทีพ่กัในป่า ไม่มี

ท่ีปิดมิดชิด อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถ�้า ตาม

เรือนร้าง ถ้าทิ้งผ้าสังฆาฏิไว้ ลิงหรือขโมย

อาจจะเอาไปได้ จงึเป็นธรรมเนียมของพระป่า

เวลาออกบิณฑบาต จะเอาผ้าสังฆาฏิไปด้วย  

นุง่ห่มทัง้ ๓ ผนืเลย น่ีคือการอยู่แบบคนจนอยู่  

ถ้าอยู่แบบคนจนได้ จะตัดปัญหาความอยาก

รวยได้

ควรดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ดูพระ

อรยิสงฆ์สาวกท้ังหลายเป็นตัวอย่าง ดูว่าท่าน

อยู่อย่างไร ท่านก็อยู่อย่างคนจน การขบฉัน

ท่านก็ยินดีตามมีตามเกิด บิณฑบาตได้อะไร

มาก็ฉันไป มีเหลือก็ ไม่เก็บเอาไว้ บริจาคให ้

ผูอ้ืน่ไป ไม่กักตนุ วนัรุง่ขึน้ค่อยหาใหม่ หาได้

มากน้อยก็ยนิดีตามมตีามเกดิ ถ้ากนิไม่อิม่ใน

บางวันก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง ท�าให้

จิตใจไม่ง่วงเหงาหาวนอน ท�าให้การบ�าเพ็ญ

สบายสะดวก ถ้ารับประทานมากก็จะขี้เกียจ  

จะง่วงเหงาหาวนอน อยากจะหาหมอน ไม่อยาก 

หาทางจงกรม อยูแ่บบคนจนจงึมแีต่ประโยชน์

ในทางธรรม มปีระโยชน์กับจติใจ เพราะจะช่วย

ส่งเสริมการปฏบิติัทางจิตใจให้เจริญก้าวหน้าไป

อย่างรวดเรว็ ไปถงึจดุหมายปลายทางได้
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ความหมายที่แท้จริงของสังฆทาน หมายถึงถวายให้องค์กร ไม่ได้

ถวายให้กบับคุคล เช่นวดัอย่างนี ้เวลาญาติโยมสร้างศาลาหลงัน้ีกถ็วายเป็น

สงัฆทาน ไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาส ไม่ได้ถวายให้พระรปูหนึง่รปูใดเป็นเจ้าของ 

แต่เป็นของวัด เป็นกรรมสทิธิข์องส่วนรวม นีค่อืความหมายของสงัฆทาน 

แต่คนไม่เข้าใจความหมาย คดิว่าถวายองค์ไหนก็ได้ ไม่จ�าเพาะเจาะจงองค์ 

อย่างนี้ไม่ใช่ ถงึแม้จะเป็นกระแป๋งสงัฆทาน แล้วทางวดัจดัพระรปูใดรปูหนึง่

ให้มารบั ก็ยังไม่ใช่สงัฆทานอยูด่ ีถ้าพระรปูนัน้เอาไปเป็นสมบตัขิองตนเอง 

เป็นเหมอืนกบัการจบัฉลากมากกว่า เป็นการสุม่เอา เอาพระองค์ไหนก็ได้มา 

สกัองค์หน่ึงก็แล้วกนั ยงัเป็นทานเพือ่บคุคลอยู่

ความหมายของทาน
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พระพทุธเจ้าทรงแยกทานไว้เป็น ๒ ชนดิ

ด้วยกันคอื ๑. ปาฏบิคุลิกทาน ทานที่ให้กับบคุคล  

เป็นสมบตัขิองบคุคลนัน้ ๒. ทานที่ให้กบัองค์กร 

เป็นสมบัติของส่วนรวม เรียกว่า สังฆทาน 

ความเป็นมามีอยู่ ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรง

ไปโปรดพระราชบิดาเป็นครั้งแรกหลังจากที ่

ได้ตรัสรู้แล้ว ได้รับนิมนต์ ให้ ไปโปรดในวัง  

พระนางมหาปชาบดีมีความปรารถนาท่ีจะ

ถวายผ้าจีวรให้พระพุทธเจ้าไว้ครอง อุตส่าห์

ตัดเย็บด้วยพระองค์เอง แล้วก็น�าไปถวายให้ 

พระพทุธเจ้า แต่พระพทุธเจ้าทรงปฏเิสธ ทรงตรสั 

ให้ถวายเป็นสงัฆทาน ถวายก่ีครัง้ก็ทรงปฏเิสธ

ทุกครัง้ไป ทรงเหน็ว่าผ้าหายาก จงึวางแบบฉบับ 

ไม่ให้ถวายเจาะจงกบัพระทีร่กัทีช่อบ เพราะมพีระ 

หลายรูปท่ีมีผ้าไม่พอใช้ ให้ถวายเป็นของสงฆ์ 

เป็นของส่วนรวม แล้วให้สงฆ์พจิารณากนัเอง

ว่าควรจะให้พระรปูไหนดี

การให้เป็นสังฆทานก็ดี ช่วยกระจาย

ปัจจยั ๔ ทีญ่าติโยมถวายให้ทัว่ถงึพระทกุรปู 

เพราะพระบางรูปอาจจะไม่ค่อยมีใครศรัทธา

ก็ได้ เป็นพระดีปฏิบัติดีแต่เงียบเฉย ไม่ค่อย

ปฏสินัถารกบัใคร ญาติโยมเลยไม่ชอบ เพราะ 

ไม่ยิม้แย้ม ไม่ทกัทาย ไม่เอาอกเอาใจ จงึไม่ม ี

ใครถวายข้าวของเลย พระพทุธเจ้าจงึทรงเหน็ว่า 

ควรถวายให้เป็นส่วนกลาง 
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เทศกาลทอดกฐนิ ปีหนึง่ก็ทอดได้เพยีงครัง้เดยีวต่อหนึง่วดั กฐนิเป็น

ทานพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเมื่อทรงเห็นว่ามีความจ�าเป็น 

เพราะพระภิกษุขาดผ้าจีวรไว้นุ่งห่ม มีเรื่องเล่าว่า ตอนปลายฤดูฝนนั้น  

มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เจอฝนกลางทางก็เลย 

เปียกปอนกันไปหมด เวลาเข้าเฝ้ากห่็มจวีรทีเ่ปียกปอนนัน้เข้าไป ด้วยความ

เมตตาสงสาร จงึทรงอนญุาตให้ถวายผ้ากฐนิ เมือ่ทรงเหน็ว่าพระภกิษไุม่มี

ผ้าจวีรไว้คอยเปลีย่นเวลาเปียกฝน เพราะสมยันัน้จะมเีพยีงผ้าสามผนืหรือ 

ไตรจวีรไว้ ใช้เท่าน้ันเอง คอื จวีรห่ม ๑ ผนื สงัฆาฏิไว้ห่มกนัหนาว ๑ ผนื 

และสบงนุ่ง ๑ ผนื เป็นหลกั ไม่มจีวีรไว้เปลีย่นเวลาเปียกฝนหรอืฉกีขาด

ความหมายของการทอดกฐิน



อย่างในกรณีท่ีนางวิสาขาส่งคนใช้ ไปดูพระที่วัดว่ามีอยู่กี่รูป เพราะ

ปรารถนาจะถวายน�า้ปานะ พอไปถงึทีว่ดั ฝนก็ตกลงมา พอเข้าไปในวัดก็เห็น 

พระเปล้ืองผ้าอาบน�้าฝนกัน เพราะไม่มีผ้าไว้เปลี่ยน ถ้าใส่ผ้าสบงอาบไป 

กจ็ะเปียก พออาบเสร็จแล้วจะไม่มีผ้าผลัด ก็เลยเปลื้องผ้าอาบน�้าฝนกัน  

สาวใช้ ไปเหน็เข้ากต็กใจ รบีวิง่กลบัไปรายงานนางวสิาขาว่า ตอนน้ีทีว่ดัไม่มี 

พระเหลอือยูเ่ลย มแีต่พวกชเีปลอืยมายดึครอง แต่นางวสิาขากเ็ข้าใจ กเ็ลย

ไปกราบทลูขออนุญาตพระพทุธเจ้า ขอถวายผ้าอาบน�า้ฝนให้พระสงฆ์ไว้ ใช้ 

ในช่วงฤดฝูน เวลาอาบน�า้ฝนจะได้มผ้ีาไว้ผลดั น่ีคอืความเป็นมาของเรือ่ง

ถวายผ้าอาบน�า้ฝน

ส่วนเรือ่งถวายผ้ากฐนิก็อย่างท่ีพดูให้ฟัง ทรงเหน็ว่าพระภกิษลุ�าบาก

เรือ่งผ้ามาก เพราะไม่มกีารถวายเป็นกจิจะลกัษณะ ต้องหากันตามป่าช้าบ้าง  

ตามกองขยะบ้าง เป็นผืนเล็กผืนน้อยก็สะสมไว้ พอได้จ�านวนมากพอ  

กเ็อามาปะเอามาต่อ เอามาเย็บเป็นผนืใหญ่ ผ้าของพระสงฆ์ทกุวนันีจ้งึมลีาย 

เหมือนกับคันนา ไม่ได้เป็นผ้าเรียบๆ ผืนเดียว เป็นผ้าชิ้นๆ มาต่อกัน  

หลังจากได้ทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากฐินแล้ว ก็มีคนถวายผ้ากันมาก 

ถวายเป็นพบัๆ เลย พระอานนท์จงึทลูถามว่า จะให้ตดัเยบ็จวีรอย่างไร กท็รง 

บอกให้ตดัต่อแบบลายคนันา จวีรของพระทกุวนันีถ้้าสงัเกตดจูะเหน็ว่าไม่ได้ 
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เป็นผ้าผนืเดยีว แต่เป็นผ้าชิน้ๆ เย็บติดกนัเป็น

ขนัธ์ๆ อย่างต�า่ก ็๕ ขนัธ์ ส�าหรบัพระป่าจะนยิม  

๗ และ ๙ ขนัธ์กัน

เร่ืองการถวายผ้ากฐนินี ้ ทรงระวงัไม่ให้

ญาติโยมและพระต้องวุ่นวายมากจนเกินไป 

จึงทรงบัญญัติให้มีเวลาถวายผ้ากฐินได้เพียง

หนึง่เดอืน ตัง้แต่วันออกพรรษา วันแรม ๑ ค�า่ 

เดือน ๑๑ ถึงวันข้ึน ๑๕ ค�า่ เดอืน ๑๒ พอดี

เป็นวนัลอยกระทง เป็นวนัสดุท้ายทีจ่ะถวายผ้า 

กฐนิได้ วดัหนึง่กจ็ะรับได้เพยีงคร้ังเดยีว พระทีจ่ะ 

รับกฐนิกต้็องอยูจ่�าพรรษาตลอดเวลา ๓ เดอืน 

และต้องมพีระอยูจ่�าพรรษาอย่างน้อย ๕ รปู

ขึ้นไปถึงรับผ้ากฐินได้ ได้ทรงบัญญัติเงื่อนไข

ไว้หลายอย่างด้วยกนัเพือ่ไม่ให้ท�าอะไรมากจน

เกนิไป ผ้าทีถ่วายกต้็องเป็นผ้าขาวทีย่งัไม่ได้ตัด 

ยังไม่ได้เย็บ หลังจากที่ได้รับถวายผ้ามาแล้ว  

ก็ต้องช่วยกันตัดเย็บให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง  

จะเป็นสบงก็ ได้ จีวรก็ ได้ หรือสังฆาฏิก็ ได้  

ต้องซักย้อมตากแห้งให้เสร็จภายในวันนั้น  

แล้วก็ต้องท�าการกรานกฐินในล�าดับต่อไป 

คือน�าผ้าที่ ได้ตัดเย็บซักย้อมตากแห้งเสร็จ

เรยีบร้อยแล้วมาสูท่ีป่ระชมุสงฆ์เพือ่อนโุมทนา

แสดงความยินดีกับพระที่ ได ้รับผ้าผืนนั้น 

ไปครอง เป็นผ้าที่ ไม่ ได้ถวายเจาะจงให้กับ 

พระภกิษรุปูหนึง่รปูใด เป็นสงัฆทาน ญาติโยม

จะถวายผ้ากฐินให้กับพระรูปนั้นรูปนี้ ไม่ ได้  

ต้องถวายให้เป็นของสงฆ์ แล้วสงฆ์จะท�าพิธี
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อปุโลกน์ โดยพระภกิษ ุ๔ รปู ก�าหนดคณุสมบตัขิองพระทีค่วรต่อการรบัผ้ากฐนิไปครอง  โดยปกตกิจ็ะ 

มีฉันทามติให้ถวายให้กับพระเถระที่มีอาวุโสสูงสุดในอาวาสนัน้ เพราะเคารพเลื่อมใสในคุณธรรม

บารมขีองท่าน เช่น ครบูาอาจารย์ทีเ่ราไปกราบไหว้กนั ท่านเป็นพระเถระ อาวโุสทัง้พรรษาและ

คณุธรรม

การถวายกฐินจึงเป็นงานที่ส�าคัญ ท�าให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ความขยันหม่ันเพียร 

ความเสยีสละ เพราะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมอืเพือ่ทีจ่ะท�าให้กจิคอืการตดัเยบ็ผ้าให้เสรจ็ภายใน

วนันัน้ ทกุคนจงึมีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกัน บ�าเพญ็วริยิะบารม ีความพากเพยีร ร่วมใจกนัเสยีสละ 

ถงึแม้อยากจะท�าอะไรตอนน้ันก็ต้องปล่อยวางไว้ก่อน เพือ่มาช่วยท�างานส�าคญันี้ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป
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พระโอวาทค�าสอนทีส่�าคญัทีส่ดุ กค็อืพระปัจฉมิโอวาท ค�าสอนครัง้สดุท้าย 

ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอน  

มเีกดิ มแีก่ มเีจบ็ มตีาย เป็นธรรมดา จงยงัประโยชน์ของตนและประโยชน์

ของผูอ้ืน่ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถดิ เป็นการสรปุพระธรรมค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าว่าความส�าคญัอยูต่รงน้ี อยูท่ีค่วามไม่ประมาท ไม่ผดัวนั

ประกันพรุง่ ต้องรบีขวนขวายท�าภารกจิทีต้่องท�าให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปก่อนเวลา

จะหมดไป

พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้เจรญิมรณานุสตอิยูเ่รือ่ยๆ ว่า สงัขารทัง้หลาย 

เป็นของไม่เท่ียง มเีกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นธรรมดา ให้คดิอยูเ่สมอๆ ว่าเกดิมาแล้ว 

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะเจ็บจะตายเมื่อไร ไม่มีใครรับประกันได้  

พระปัจฉิมโอวาท
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ทางที่ดีควรคิดว่าอาจจะเจ็บจะตายในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ ได้  

ถ้าคิดอย่างนี้จะได้ ไม่ประมาท เพราะมีเวลาเหลือน้อย ถ้ารู้ว่าจะ 

ต้องตายในวันนี้พรุ่งนี้ หรือในเวลา ๓ เดือน จะไม่มีกะจิตกะใจ 

อยากไปท�าอะไรต่างๆ อย่างทีเ่คยท�ามา คอืท�ามาหากิน หาทรพัย์สมบัติ 

ข้าวของเงนิทอง หาลาภ ยศ สรรเสรญิ หาความสขุทางตา หู จมูก ลิน้ 

กาย ถ้าไปหาหมอแล้วหมอวนิจิฉยัว่าเป็นโรคร้ายทีจ่ะต้องตายภายใน 

๓ เดอืน พวกเรายงัจะมกีะจติกะใจไปแสวงหาลาภ ยศ สรรเสรญิ 

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือไม่ จะไม่อยากได้แล้ว  

เพราะรูว่้าไม่ได้เป็นทีพ่ึง่ของใจ เป็นเพยีงทีพ่ึง่ของร่างกาย พอร่างกาย 

จะต้องหมดสภาพไปภายใน ๓ เดือน ก็จะมุ่งเข้าหาธรรมะเพียง 

อย่างเดยีว เพราะธรรมะเป็นทีพ่ึง่ของใจ ไม่มอีะไรในโลกนีท้ีจ่ะดบั

ความทกุข์ ใจได้ นอกจากธรรมะค�าสอนของพระพทุธเจ้า ถ้ารูว่้าจะ

ต้องตายภายในเวลา ๓ เดือน ก็จะม ีฉันทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา กบั

การสร้างบญุสร้างกุศล เพราะเป็นสิง่เดียวที่ใจจะพึง่ได้ทัง้ในขณะที ่

ยงัไม่ตายและหลงัจากทีต่ายไปแล้ว
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เคยได้ยินว่าธรรมสงัเวชกท็�าให้น�า้ตาหลัง่ได้ ไม่ได้หลัง่เพราะความทกุข์ 

เพราะกิเลส แต่เป็นธรรมสังเวช ความซาบซึ้งกับความจริงที่ไม่รู้มาก่อน 

พอได้สมัผสักบัความจรงิ ได้สมัผสักบัความสขุทีย่ิง่ใหญ่ กท็�าให้เกดิธรรม

สงัเวชขึน้มา แต่ใจไม่ได้หลัง่น�า้ตาเพราะกเิลส เพราะความทกุข์ ความโทมนสั  

ความเศร้าโศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ เหมอืนทีป่ถุชุนร้องห่มร้องไห้กนัเวลา 

สูญเสียสิ่งที่รักไป ท่านไม่มีอะไรที่จะสูญเสีย ท่านไม่มีอะไรที่ท่านรักแล้ว 

ธรรมสงัเวชมนี�า้หนกัมากกบัจติใจ จะคมุน�า้ตาไว้ก็ ได้ หรอืจะปล่อยให้หลัง่

ออกมาก็ได้ ไม่เป็นปัญหาอย่างไร

อย่างเวลาที ่พระพทุธเจ้าทรงเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน มพีระบางรปู

หลัง่น�า้ตา แต่ไม่ได้หลัง่ด้วยความเสยีอกเสยีใจอาลยัอาวรณ์ หลัง่เพราะ

เหน็สจัธรรมความจรงิทีก่�าลงัปรากฏ เป็นธรรมสงัเวช

ธรรมสังเวช
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มีพระอยู่รูปหนึ่ง เห็นพระรูปอื่นร้องห่มร้องไห้ตอนที่พระพุทธเจ้า 

ทรงเสด็จดบัขันธ์ ไป กบ็อกว่าร้องไปท�าไม ดเีสยีอีกไม่มีใครมาสอนมาว่า

กล่าวตกัเตอืน เป็นเหตทุ�าให้พระมหากสัสปะเกดิความวติกว่าพระพทุธเจ้า

เพิ่งดับขันธ์ ไปได้ ไม่นาน ก็มีความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นในหมู่สงฆ์แล้ว  

กลวัจะขยายไปเรือ่ยๆ จงึต้องจดัการสงัคายนา รวบรวมพระธรรมค�าสัง่สอน 

ต่างๆ ให้เป็นกิจจะลักษณะ มีพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป เป็นผู้สังคายนา  

เพื่อจะได้กันความสงสัยว่าสิ่งนี้ทรงสอนหรือไม่อย่างไร เพราะรู้แล้วว่า 

พอไม่มพีระศาสดาแล้ว จติของคนกจ็ะเริม่ห่างจากธรรมะ เหมอืนลกูศษิย์

ท่ีครูบาอาจารย์ตายจากไปก็จะแตกกระจายกัน ถ้ามีอะไรไว้ยึดเกาะได้ 

ก็ยังพอไปได้ จึงต้องรวบรวมพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ให้เป็น

กิจจะลักษณะเพื่อผู้ที่มาปฏิบัติภายหลังจะได้ ไม่สงสัยว่าเป็นค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าหรอืไม่ จะได้ปฏบิตัติามได้อย่างถกูต้องได้ประโยชน์

การสังคายนา
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จงึมกีารสงัคายนาครัง้แรก สามเดอืนหลงัจากท่ีพระพทุธเจ้าทรงเสด็จ

ดบัขนัธ์ปรนิพิพานไปแล้ว โดยมพีระอานนท์เป็นผูแ้สดงพระสตูรต่างๆ ที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ เพราะพระอานนท์ใกล้ชดิกบัพระพทุธเจ้ามาก  

มคีวามจ�าด ีจ�าพระสตูรต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ได้มาก ถ้าพระอานนท์ 

ไม่ได้ฟังเพราะไม่ได้ตามเสดจ็ไป กย็งัมข้ีอแม้ ให้พระพทุธเจ้ากลบัมาแสดง 

ให้พระอานนท์ฟัง พระอานนท์จึงเป็นผู้แสดงในท่ามกลางสงฆ์ที่ท�าการ

สงัคายนา คอื พระอรหนัต์ ๕๐๐ รปู ท่ีกลายมาเป็นพระไตรปิฎก เป็นธรรม

วนิยัทีป่ฏบิตักินัมาจนถึงปัจจบุนัของสายเถรวาท ถ้าเป็นสายมหายาน กม็ี

การตดัมกีารปรับปรงุเพือ่ให้เข้ากับสงัคม ไปอยูท่างเหนอือากาศหนาวมาก 

ก็เลยไม่ได้ห่มจีวรอย่างท่ีเคยห่มกัน กลับใส่กางเกงใส่เสื้อแทน พระวินัย 

บางข้อก็ ไม่รกัษาเพือ่ให้คล่องตัว แต่ทางสายเถรวาทถอืว่าเคยรกัษามาได้ 

ในสมัยพระพุทธกาล ก็น่าจะรักษาต่อไปได้ จึงไม่ลบล้างพระธรรมวินัย 

ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ พยายามรักษากันมาทุกข้อจนถึงปัจจุบัน  

มีบางพวกบางฝ่ายกย็กเลกิข้อน้ันข้อนีบ้้าง ก็เลยท�าให้แยกเป็นสายต่างๆ ไป 

แต่ไม่ได้เป็นเรือ่งของพระธรรมวินัย เป็นเรือ่งของกเิลสของคนทีม่าเกีย่วข้อง

กบัธรรมวนิยั กเิลสชอบปรบัธรรมวนิยัให้เข้ากบักเิลส แทนทีจ่ะปรบักเิลสให้

เข้ากบัธรรมวนิยั ก็เลยหย่อนยานลงไปเรือ่ยๆ



ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยครูบาอาจารย์

รุ่นหลวงปู่มั่น ลูกหลานของหลวงปู่มั่น ก็มี

ความแตกต่างกัน ความเคร่งครดัความเข้มข้น 

จะแตกต่างกัน แต่ก็จะมีพระรูปอื่นมาฟื้นฟู

ความเคร่งครัดความเข้มข้นอีก ปรากฏเป็น

ปฏปิทาสายใหม่ของพระองค์น้ันไป มอีย่างนี้ 

มาอยูเ่รือ่ยๆ หลวงปูม่ัน่ท่านก็มบีญุบารมมีาก  

ได ้ฟ ื ้นฟูความเข ้มข ้นความเคร ่งครัดใน 

พระธรรมพระวินัยจนปรากฏเป็นปฏิปทาสาย

พระอาจารย์ม่ันขึน้มา มีลกูศิษย์ลกูหา มีครบูา- 

อาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนให้เรากราบไหว้

บูชากันเป็นจ�านวนมาก มรีุน่ลกูหลานปรากฏ

ตามกันมา ความเข้มข้นก็ค่อยๆ จางไป  

เหมอืนกบักะททิีค่ัน้จากมะพร้าว น�า้แรกกข้็นดี  

พอน�า้ทีส่องกจ็างลงไป กะทกิน้็อยลงไป น�า้ก็ 

มากขึน้ จนกว่าจะได้มะพร้าวลกูใหม่มาคัน้ใหม่  

ก็จะได้ความเข้มข้นใหม่ คงจะเป็นอย่างนี้ไป

จนกว่าจะหมดยุคของศาสนา คือประมาณ 

ลกูศษิย์ท่ีครบูาอาจารยต์ายจากไปกจ็ะแตก
กระจายกนั ถา้มีอะไรไวย้ดึเกาะไดก้ย็งัพอไปได้ 
จงึต้องรวบรวมพระธรรมค�าสอนของ
พระพทุธเจา้ไวใ้หเ้ป็นกจิจะลกัษณะ
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๕,๐๐๐ ปี หลงัจากน้ันแล้วคงไม่มมีะพร้าวลกูใหม่ 

มาให้คัน้ กจ็ะกลายเป็นน�า้กะททิีม่แีต่กลิน่ มแีต่ 

รปูภาพให้ด ูแต่ไม่มเีนือ้มหีนงัของกะทเิหลอือยู่  

ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ ใหม่มาปรากฏ

มาประกาศสั่งสอนพระธรรมค�าสอนใหม่เป็น

รอบใหม่ เป็นอย่างน้ีมาต้ังนานแล้วในอดีต  

พระพทุธเจ้าทรงเล่าถงึพระพทุธเจ้าที่ได้ปรากฏ

ก่อนพระพทุธองค์อยู่ ๓ พระองค์ มชีือ่ต่างๆ 

พระองค์เป็นองค์ท่ี ๔ และทรงกล่าวถึงองค์ที ่๕  

ทีจ่ะมาต่อไป คือ พระศรอีารย์ิ พระศรอีารยิ- 

เมตไตรย แต่ก็ ไม่ ได้หมายความว่าหลังจาก

พระศรีอาริย ์แล ้วจะไม่มีพระพุทธเจ ้ามา 

ปรากฏอกี จะมต่ีอไปอกีเรือ่ยๆ พระศรอีาริย์ 

ก็คงจะเล ่าเรื่องพระพุทธเจ ้าในอดีตและ

พระพทุธเจ้าทีจ่ะมาในอนาคตอกี จะเป็นอย่างน้ี 

ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะไม่มกิีเลสหลงเหลอือยู่ใน

จติใจของสตัว์โลก ถงึจะไม่มกีารปรากฏขึน้ของ

พระพทุธเจ้า

เพือ่ผูท้ีม่าปฏบิตัภิายหลงัจะไดไ้มส่งสยัวา่
เป็นค�าสอนของพระพทุธเจา้หรอืไม่ 
จะไดป้ฏบิตัติามไดอ้ยา่งถกูตอ้งไดป้ระโยชน์
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จงมองให้เหน็คณุค่าของมรรคผลนพิพานว่าเป็นเพชรนลิจนิดา เป็นของ 

มีค่าท่ีแท้จริง ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว รับรองได้ว่าจะทิ้งลาภ ยศ สรรเสริญ 

ทิ้งความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและ 

พระอรหนัตสาวกทัง้หลายได้ทิง้กนั เพราะท่านเหน็ว่ามนัเป็นทกุข์ ไม่เทีย่ง 

ไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้ จะให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ ต้องมีวัน 

ที่จะต้องจากกันไป ต้องคิดอย่างนี้ ต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า  

ของพระอรหนัตสาวกอยูเ่รือ่ยๆ ศกึษาแนวทางด�าเนินของท่านอยูเ่รือ่ยๆ

อย่างท่ีมีรอยพระบาทให้กราบน้ี ก็เพื่อให้เราระลึกถึงการด�าเนิน 

ของท่าน ไม่ใช่ให้กราบเพื่อให้ร�่าให้รวย ให้เจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ  

ให้เราระลึกถึงวิถีชีวิตของท่านว่าท่านด�าเนินอย่างไร ตอนต้นท่านก็เป็น

คุณค่าของมรรคผลนิพพาน
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ฆราวาสเหมือนเรา พอท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ท่านก็สละสิ่งที ่

เป็นทกุข์ แล้วก็มุง่ไปหาสิง่ทีเ่ป็นสขุ สละลาภ ยศ สรรเสรญิ สละ

ความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย แล้วกอ็อกบวชปฏบิตัธิรรมจน

บรรลมุรรคผลนพิพาน น่ีคือการกราบรอยพระบาท กราบพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ให้กราบแบบน้ี ทกุครัง้ท่ีเรากราบพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ให้คิดถึงวิถีชีวิตของท่านว่าท่านด�าเนินชีวิต

อย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร ถ้ากราบอย่างนี้จะได้รับประโยชน์  

ถ้ากราบแล้วขอให้สามีอยู่ ไปนานๆ ขอให้ลูกอยู่ ไปนานๆ ขอให้

ภรรยาอยู่ไปนานๆ ขอให้ทรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทองอยู่ไปนานๆ 

กเ็สยีเวลาไปเปล่าๆ เพราะจะไม่ได้เกดิตามทีก่ราบขอ ของทกุอย่าง

ในโลกนีต้้องเสือ่มไปไม่ช้าก็เรว็ ไม่มีใครยับยัง้ได้
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พวกเราก็เป็นตัวละครเล่นตามบทที่บุญกรรมเป็นผู้ก�ากับ แต่ละคน

กม็บีทไม่เหมอืนกนั กเ็ล่นไป แต่อย่าไปยดึอย่าไปตดิกบับท ให้รูว่้าเราเป็น

เพยีงตัวละคร เราเลอืกบททีจ่ะเล่นได้ถ้าจะเลอืก เล่นเป็นพระก็ได้ เป็นแม่ชี 

เป็นภิกษุณีก็ ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเสมอไป แต่เรามักจะ

ปล่อยให้บญุกรรมเป็นผูก้�ากบับท แต่ คนฉลาดที่ได้ศกึษาธรรมแล้วจะเขียน

บทของตนเอง พระพทุธเจ้าก็ได้บทเป็นพระราชโอรส แต่ทรงฉกีบทน้ันทิง้  

แล้วเขยีนบทขึน้มาใหม่ เป็นสมณโคดมไป ออกบวชบ�าเพ็ญเพียร ๖ ปี จนบรรลุ 

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาของโลก ทรงเขียนบทเอง  

ไม่ปล่อยให้บญุกรรมพาไป พวกเรากต้็องตามรอยพระบรมศาสดา ตามรอย

ครบูาอาจารย์ อย่าปล่อยให้ ไหลไปตามกระแสอารมณ์ อยากจะไปไหนก็ไป 

อยากจะเทีย่วกเ็ทีย่ว ใครมาชวนให้ ไปเทีย่วก็ไปด้วย ต้องรูจ้กัค�าว่าไม่ไปบ้าง

เขียนบทขึ้นมาใหม่
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ดูพระพุทธเจ้า ดูพระสงฆ์สาวก

ทัง้หลายเป็นตวัอย่าง ท่านยนิดกีบัอะไร 

ยนิดกีบัรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

ยนิดกีบัลาภ ยศ สรรเสรญิ หรอืยนิดกีบั

ธรรม ยนิดกีบัความสงบ ยนิดกีบัความ

มกัน้อยสนัโดษ ยนิดกีบัสถานทีส่งบสงดั 

ทีป่ลกีวเิวก ยนิดกีบัศลี ยนิดกีบัสมาธิ 

ยินดีกับปัญญา ยินดีกับวิมุตติหลุดพ้น  

นีแ่หละคอืสิง่ทีเ่ราควรจะยนิดกีนั อย่าไป 

ยินดีกับกระเป๋าสวยๆ เสื้อผ้าสวยๆ  

รองเท้าสวยๆ มันไม่ได้เป็นสรณะ เป็นที่

พึง่ของใจ ให้ยนิดกีบัสิง่ทีจ่ะมาช่วยใจให้ 

หลดุพ้นจากความทุกข์ท้ังหลาย ต้องยนิดี 

ตามพระพทุธเจ้า ยนิดตีามครบูาอาจารย์ 

ทัง้หลาย
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ตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์
ผู้ด�ำเนินตำมเสด็จพระบรมศำสดำ
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ถ้ายังไม่รูว่้าความมกัน้อย สนัโดษ นีเ้ป็นอย่างไร ขอให้ ไปศกึษาดวู่า

ชวีประวัติของพระสาวกทัง้หลาย ของพระพทุธเจ้าว่าเป็นอย่างไร ผูป้ฏิบัติ 

ท่ีีแท้จรงิจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามมกัน้อย สนัโดษ ต้องมกัน้อยจรงิๆ ต้องสนัโดษ 

จรงิๆ แล้วถ้ามคีวามมกัน้อย สนัโดษแล้ว ทน้ีีกจ็ะท�าให้การปฏบิตัอิย่างอืน่

เป็นไปได้อย่างง่ายดาย การท�าทานกจ็ะง่าย มอีะไรมากเกินความจ�าเป็นกจ็ะ 

ไม่หวงไม่เก็บเอาไว้ ไม่สะสม ต้องการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพียงเท่านั้นเอง  

ถ้ามเีกินน้ันแล้ว ใครอยากจะได้กเ็อาไปเลย

น่ีใจก็จะเป็นทานอยู่ตลอดเวลา เมื่อใจเป็นทานแล้ว ใจก็จะมีศีล 

ตลอดเวลา เพราะผูท้ี่ให้จะไม่มคีวามอยากทีจ่ะไปท�าร้ายสร้างความเดอืดร้อน 

ให้แก่ผูอ้ืน่น่ันเอง พอมศีลีแล้วกจ็ะเจรญิสติได้ ท�าใจให้สงบได้

ใจเป็นทำนตลอดเวลำ	
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ไม่ทราบว่าเคยได้ยนิประวตัขิอง หลวงปู่พรหม หรอืไม่ ท่านมฐีานะดี  

มทีรพัย์สมบตัมิาก มีใจใฝ่ธรรมอยูเ่สมอ จนวนัหนึง่จติใจของท่านกบัภรรยา

ถึงความพร้อมที่จะออกบวช จึงแจกจ่ายทรัพย์สมบัติให้กับผู้อ่ืนไปหมด  

แล้วก็ออกบวช สามีก็ติดตามหลวงปู่มั่น ไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น  

จนในที่สุดก็ ได้บรรลุ มีบรรจุอยู่ ในปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานท่ีหลวงตา

เรยีบเรยีงไว้

 ในเบือ้งต้น ทานจงึเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัผูค้รองเรอืน 

ทำน	เป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงยิ่ง
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ประวตัขิอง หลวงปูข่าว ภรรยาท่านมชีู ้ท่านกอ็ยากจะฆ่าเขา พอดท่ีาน 

ได้สต ิ ถ้าท่านฆ่าเขา ท่านกเ็ลวกว่าเขา ท่านกเ็ลยเห็นโทษของการยดึตดิ  

การหงึหวง ท่านกเ็ลยตดั ไม่เอาแล้ว ต่อไปนีจ้ะไม่หาความสขุกบัร่างกาย

ของคนอืน่แล้ว ไปทางพระพทุธเจ้าดกีว่า ท่านกเ็ลยประกาศยกภรรยาให้กับ

ชู้ ไปเลย ท�าบญุอนัยิง่ใหญ่ ถ้าอยากจะท�าบญุอนัยิง่ใหญ่ บอกเขาให้ยกสามี

ให้ก๊ิกไปเลย จะมคีวามสขุมาก มอีสิรภาพ จะท�าอะไรก็ไม่ต้องขออนญุาต

ท�ำบุญอันยิ่งใหญ่
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การถอืเนสชัช ินีค่อืทางลดั ลฟิท์ของทางมรรคผลนพิพานกค็อืเนสชัชิ 

น่ีแหละ ส�าหรบัพระเรยีกว่าธดุงควตัร จงึไม่ทรงบงัคบั เพราะทรงเหน็ว่า

ไม่เหมาะกบัพระทีอ่นิทรย์ียงัไม่แก่กล้าพอ ถ้าบงัคบัให้ถอืธดุงควตัรกอ็าจจะ

ต้องลาสกิขาไป จงึทรงบงัคบัเพยีงศลี ๒๒๗ ข้อ ส่วนธดุงควตัรให้เป็นความ

สมคัรใจ ถ้าไปอยูก่บัครบูาอาจารย์ทีถ่อืธดุงควตัรกต้็องถอืตาม

ลิฟท์ของมรรคผลนิพพำน
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สายหลวงปู่มั่น จะถือข้อฉันในบาตร 

เป็นวตัร บิณฑบาตเป็นวตัร ฉันมือ้เดยีวเป็นวตัร  

ถ ้าในพรรษาก็จะไม ่รับอาหารหลังจากที่

บณิฑบาตแล้วเป็นวตัร ผ้าก็ถือผ้า ๓ ผนืเป็นวตัร  

ท่ีพกักพ็กัในป่าเป็นวตัร ส่วนความเพยีรกเ็นสชัชิ 

เป็นวัตรบ้าง หรือไม่เช่นนั้นก็อดอาหารบ้าง  

แต่การอดอาหารนี่ไม่ได้อยู่ในธดุงควตัร เป็นอกี 

วธิหีน่ึงที่ได้ผลดีส�าหรบัการปฏบิติั เช่นเดยีวกบั

การน่ังนานๆ น่ังทั้งคืน แทนที่จะถือเนสัชชิ  

ก็ถืออิริยาบถเดียว จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะ

ไม่ลกุ ปล่อยให้มนัเจบ็มนัปวดไปจนกว่าจะหาย

ไปเอง
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หลวงตาท่านเคยเล่าว่า ตอนทีท่่านบวชใหม่ๆ ท่านฉนัเสรจ็แล้วล้างบาตร 

เชด็บาตรยังไม่ทันแห้ง กอ็ยากจะกนิอกีแล้ว ท่านกเ็ลยว่า ถ้าหวิอย่างน้ีต้องอด  

๓ วัน ทรมานมนัแล้วต่อไปจะไม่กล้าหวิ ถ้ามบีทลงโทษ ต่อไปจะไม่กล้าท�าผดิ  

ถ้าท�าผดิแล้วไม่มีโทษ มแีต่นริโทษกรรม กจ็ะท�าใหม่ นริโทษกรรมกนัอยูเ่ร่ือยๆ 

แล้วก็กลบัมาท�าใหม่ ไม่มทีีส่ิน้สดุ มีโทษไว้ท�าไม มีไว้เพือ่ก�าราบเพือ่ป้องกนัไม่ให้

ท�าอกี ท�าผดิแล้วควรจะลงโทษตวัเอง ไม่กนิข้าวสกั ๓ วนั จะได้ ไม่กล้าท�าผดิอกี

พยายามตัดรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ พยายามท�าจติให้สงบให้ ได้  

ต้องท�าทัง้ ๒ ส่วน ถงึจะก้าวหน้า ถ้าเดินขาเดียวก็ต้องเดินเขย่งไป ควรใช้ท้ังเท้าซ้าย 

เท้าขวา สิง่ทีต้่องตัดกต้็องตดั สิง่ทีต้่องเจรญิกต้็องเจรญิ จะได้สนบัสนนุกนั

ลงโทษตัวเอง
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มีกรณีของแม่ชีอยู่คนหนึ่งที่พิจารณาปฏิกูลของอาหารจนถึงขั้น 

รับประทานอาหารไม่ลง มองอาหารทีไรกลายเป็นสิ่งที่อยู่ ในโถชักโครก  

จนมีปัญหาเพราะร่างกายไม่ ได้รับประทานอาหาร จึงไปกราบถาม 

พระอาจารย์ท่านหนึง่ พระอาจารย์ช่วยแก้ให้ว่า ถ้าพจิารณาอย่างนีก้เ็ลยเถดิ 

ไปแล้ว เหมอืนกบัรบัประทานยามากเกนิไป ต่อให้ยามคีณุมปีระโยชน์มาก

เพยีงไรก็ตาม ถ้ารบัประทานเกนิขนาดกจ็ะเป็นภยัต่อร่างกายได้

การพิจารณาปฏิกูลอาหารก็เช่นเดียวกัน พิจารณาเพื่อดับความ 

อยากอาหาร ดับกามตัณหา ถ้าไม่มีความอยากอาหารก็ ไม่ควรพิจารณา  

ถ้าพิจารณาจนติดเป็นนิสัย เวลาเห็นอาหารแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นทันที  

เหน็ปฏกูิลทนัท ีท่านให้พจิารณาว่าอาหารเป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ  

ควำมพอดีในกำรพิจำรณำ



ร่างกายกเ็ป็นธาต ุ ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ ไม่รงัเกยีจอาหาร ไม่รงัเกยีจธาตทุีเ่ตมิเข้าไปในร่างกาย  

รบักนัได้ธาตกุบัธาต ุเหมอืนกบัเตมิน�า้มนัให้รถ รถก็เป็นวัตถุ น�า้มันก็เป็นวัตถุเหมือนกัน วัตถุกับวัตถุ

กเ็ข้ากนัได้ ไม่รงัเกยีจกนั ให้พจิารณาเป็นการเตมิธาต ุพอพจิารณาอย่างนีก้จ็ะรบัประทานอาหารได้  

เพราะผูท้ีข่ยะแขยงไม่ใช่ร่างกาย เป็นใจ แต่ใจไม่ได้รบัประทานอาหารเลยแม้แต่นิดเดยีว เป็นเหมอืนแม่ 

ทีป้่อนอาหารให้ลกูรบัประทาน แม่ไม่ได้รบัประทานอาหาร แต่แม่กลบัขยะแขยง ไม่อยากรบัประทาน

อาหาร เมือ่แม่ไม่ได้รบัประทานอาหาร จะไปขยะแขยงแทนลกูท�าไม ลกูไม่ขยะแขยงเลย รบัอาหาร

ได้ทกุชนิด อาหารทีแ่ม่ไม่ชอบก็รบัประทานได้ ทีช่อบกร็บัประทานได้ ใจเป็นเหมอืนแม่ ใจจะชอบ 

หรอืไม่ชอบ ร่างกายรบัได้หมด เพราะเป็นธาตเุหมอืนกนั พอพจิารณาว่าเป็นธาต ุกจ็ะรบัประทาน

อาหารได้ปกติ

ท่านใหพ้จิารณาวา่อาหารเป็นเพยีงธาต ุ๔ 
ดิน น�้า ลม ไฟ รา่งกายกเ็ป็นธาต ุ๔ ดนิ น�้า 
ลม ไฟ ไมร่งัเกยีจอาหาร ไมร่งัเกยีจธาตทุีเ่ตมิ
เขา้ไปในรา่งกาย รบักนัไดธ้าตกุบัธาตุ 
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พระปฏิบัติท่านอยู่ง่าย ไปไหนท่านจะมีเครื่องนอนเครื่องกินครบ

บรบิรูณ์ มบีาตรใบหน่ึงกเ็ป็นเครือ่งกนิแล้ว มกีลดมมีุง้กเ็ป็นบ้านของพระ

ได้แล้ว ไปอยู่ท่ีไหนกก็างกลดกางมุง้ อยูต่รงไหนกอ็ยู่ได้ ผ้าห่มก็ใช้ผ้าไตร  

ไปแบบนก ไปตวัเบาๆ ไปแบบสบาย ไม่ไปแบบพะรงุพะรงั เดนิธดุงค์ไป

ไม่ได้ก่ีก้าวก็หมดแรง

สมยัก่อนท่านเดินธดุงค์จากอีสานไปเชียงใหม่ ไปตามหาหลวงปูม่ัน่ 

จากอุบลฯ จากอุดรฯ ท่านก็เดินธุดงค์ ไปกัน ค�่าที่ไหนก็นอนที่นั่น เช้า

บณิฑบาตเสรจ็กเ็ดนิต่อ เดนิจงกรมภาวนาไป ไม่คยุกนั ไม่เดนิเหมอืนพวก

ฆราวาสเดินกัน พระจะเดนิเป็นแถว เดนิตามกนัไป ต่างคนต่างเจรญิสติไป 

ควบคุมความคิดไป ถ้าเข้าสูก่ารปฏบิตัแิล้วจะมคีวามสขุ ถงึแม้ว่าจะเหนือ่ย

จะยาก ใจไม่ได้ทุกข์ ไปกับความเหนื่อยยากของร่างกาย ใจอยู่กับธรรม  

ทุกข์กำยแต่สบำยทำงใจ



มีความสงบ มีความสขุ สขุกว่าฆราวาสทีม่คีวามสขุทางร่างกาย แต่ใจเครยีด

กบัเรือ่งราวต่างๆ กินไม่ได้นอนไม่หลบั วิตกกงัวลวุน่วายไปหมด

นีค่อืความแตกต่างกัน ฆราวาสจะทกุข์ทางใจ สบายทางกาย พระจะ

ทุกข์ทางกาย แต่สบายทางใจ ความทกุข์ทางกายจะบงัคบัให้สร้างทีพ่ึง่ทางใจ  

คอืความสงบ สร้างความปล่อยวาง หยุดความอยาก ใจจงึจะมคีวามสขุได้ 

ความสขุทางร่างกายจะท�าให้เกดิตณัหาความอยาก และอปุาทานความยดึตดิ 

เพิม่มากขึน้ ยดึตดิกบัความสขุของร่างกาย อยากจะให้ร่างกายไม่เจบ็ไข้ได้ป่วย  

เวลาเจบ็ไข้ ได้ป่วยขึน้มาก็โกลาหลกันไปหมด วุน่วายกนัไปหมด เพราะไปยดึ 

ไปตดิกบัร่างกายทีต้่องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย นกับวชจะไม่ยดึตดิกบัร่างกาย 

เพราะรูว่้าร่างกายต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย ก่อนทีร่่างกายจะแก่ เจบ็ ตาย 

ก็เอามาใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เอามาใช้ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม  

นัง่สมาธิ
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การปฏบิตัธิรรมไม่ได้อยูท่ีอ่ืน่ อยูท่ีต่วัเรา อยูท่ีก่ารขงัตวัเราให้อยู่ในท่ี

สงบ แล้วก็ต่อสูก้บัความอยากในใจให้ยตุลิงให้ ได้ พอยตุแิล้วจะไม่คดิอยาก

ออกจากห้อง อยู่ในห้องแสนจะสบาย ถ้าทกุข์ทรมานกแ็สดงว่าความอยาก

ยังไม่ยุติ ยังท�างานอยู ่กจ็ะท�าให้ทกุข์ทรมานใจ

เคยได้ยนิประวัติของพระภกิษุรปูหนึง่ สมัยท่ีท่านปฏบัิติ ท่านไปปฏบิตัิ

ทีก่าญจนบรุ ีวนัหนึง่ท่านไปนัง่ภาวนาในป่า แล้วให้หมูเ่พือ่นเอาเชอืกมามดั 

ตัวท่าน ทิง้ให้ท่านอยู่ในป่า ๓ วนั ท่านจะต่อสูก้บัความอยาก เพราะถ้า 

ไม่ผกูไว้ เด๋ียวจะต้องลกุขึน้มา แล้วท่านกอ็ยู่ได้

อย่ำยืนอยู่กับที่



นีค่อือบุายต่อสูก้เิลสของแต่ละคน 

ไม่เหมอืนกนั แต่เด็ดๆ ท้ังนัน้ ถึงจะได้ผล  

พระพทุธเจ้า พระอรยิสงฆ์เป็นแบบฉบับ 

ท่ีดี ถ้าอยากจะได้ผลอย่างทีท่่านได้ กต้็อง 

เอาท่านมาเป็นแบบฉบับ ท่านปฏิบัติ

อย่างไร เรากต้็องปฏบิตัอิย่างนัน้
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ครบูาอาจารย์ทีบ่รรลมุรรคผลนพิพาน ท่านอยู่ในป่า ไม่มเีป๊ปซ่ีดืม่ 

ไม่มขีนมนมเนยรบัประทาน อยูก่บัชาวป่าชาวเขา บณิฑบาตวนัหน่ึงจะได้

อะไรมา ได้ข้าวเหนยีวหน่อย ได้ผกั ได้น�า้พรกิมาจิม้ แต่ใจท่านมสีต ิมสีมาธิ 

มปัีญญา จงึไม่หวิกบัรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ใจไม่ผลติความอยาก 

จงึไม่มคีวามทุกข์

ท�าไมท่านอยู่ในป่าในเขาได้ ท�าไมพวกเราอยูกั่นไม่ได้ ก็เพราะว่าใจของ

พวกเรายังผลติกามตณัหาอยูน่ัน้เอง ยงัอยากรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

พออยากแล้วก็เหมือนคนติดยาเสพติด ต้องหามาให้ ได้ อยู่ ไกลแสนไกล 

ก็ต้องไป น่ีคือ อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ทีต้่องพจิารณาอยูเ่รือ่ยๆ  

ใจไม่หิวในควำมอยำก
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เคยอ่านประวตัหิลวงปูม่ัน่กนัไม่ใช่หรอื คราวทีท่่านมอีาการเจบ็ท้อง 

ท่านก็พยายามหายามารับประทาน รับประทานเท่าไรก็ ไม่หาย กลับจะ

เจบ็มากข้ึนไป ท่านก็เลยปลง กนิยามามากแล้ว มนัก็ไม่หาย ทนีีเ้อาแบบ

ไม่กนิยาดบู้างจะเป็นอย่างไร ใช้ธรรมโอสถนัง่ภาวนาพิจารณาทุกขเวทนา  

แยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกาย ให้ต่างฝ่ายต่างเป็นความจรงิของเขา  

ร่างกายก็เป็นความจริง เวทนาก็เป็นความจริง ใจผู้รู ้ก็เป็นความจริง  

ให้ต่างฝ่ายต่างท�าหน้าที่ของตน ร่างกายเป็นธาตุก็ปล่อยให้เป็นธาตุไป  

ธาตไุม่รูเ้รือ่งอะไร เหมอืนกบัศาลาหลงันี ้ เขาเป็นธาต ุ เขาไม่รูเ้รือ่งอะไร 

แดดจะส่องร้อนขนาดไหนเขาก็ ไม่รู้ ใจคือผู้ที่อยู่ ในร่างกายไม่ต้องไปร้อน

แทนร่างกาย ร้อนกร็ูว่้าร้อน ความร้อนเป็นเหมอืนเวทนาทีเ่กดิขึน้ในร่างกาย 

เวลาเจบ็ไข้ ได้ป่วยกป็ล่อยให้เจบ็ไป เวทนามหีน้าทีแ่สดงความเจบ็กป็ล่อยให้

ธรรมโอสถ



แสดงไป ร่างกายมหีน้าท่ีน่ังอยู่ตรงน้ันก็นัง่ไป ใจมหีน้าทีร่บัรูก้ร็ู้ ไป พอต่างฝ่าย

ต่างท�าหน้าทีข่องตนแล้วกจ็ะอยู่ในสภาพปกต ิพอจติสงบป๊ับ ความทกุข์ทรมานใจ 

กจ็ะหายไป ความเจบ็ปวดของร่างกายก็ไม่รนุแรง หรอือาจจะหายไปเลย ถ้าอาการ

ปวดท้องเป็นผลจากความไม่ปกติของใจ ความไม่ปกตขิองใจสามารถท�าให้ร่างกาย

เจบ็ไข้ ได้ป่วยได้ พอท่านได้พจิารณาแยกแยะจนจติรวมลงสูค่วามสงบ จติก็ไม่รบัรู ้

เรือ่งของร่างกายของเวทนา พอถอนออกมาอาการเจบ็ท้องก็หายไปหมด เป็นไปได้  

ถ้าเป็นโรคที่ไม่ได้เกดิจากเชือ้โรค หรอืเกดิจากเชือ้โรคก็ได้ ถ้านัง่ท�าสมาธจิะท�า 

ให้ร่างกายสร้างภูมิต่อต้านเชื้อโรค เพราะเวลานัง่ไปนานๆ ร่างกายจะร้อนจน 

เหงือ่แตก ยิง่ร่างกายมอีณุหภมูร้ิอนขึน้เท่าไหร่ จะมภีมูต่ิอสูก้บัเชือ้โรคมากขึน้ 

อย่างเวลาเป็นไข้ ให้นั่งสมาธิจนเหงื่อแตกพลั่ก หรือนอนคลุมหัวให้เหง่ือแตก 

พลัก่เลย แล้วไข้จะลดหรอืหายไปเลย

นีค่อืการรกัษาโรคของพระปฏบิติั ได้ทัง้ธรรมและได้ทัง้การรกัษาร่างกาย

ไปในเวลาเดยีวกัน ยิงกระสนุนัดเดียวได้นก ๒ ตวั พระปฏบิตัพิระป่าส่วนใหญ่

จะไม่กงัวลกบัเรือ่งหยกูยาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะรบัประทานยาสมนุไพร จะไม่ค่อย

ไปหาหมอไปโรงพยาบาล นอกจากเป็นโรคทีร่กัษาได้ผลจรงิๆ ถ้าเป็นไข้ป่าก็ใช้

ธรรมโอสถ
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ถ้าจิตเป็นชนิดโลดโผนเหมือนของคุณแม่ชีแก้ว เวลาจิตสงบแล้ว 

ไม่อยูก่บัที ่ จะถอนออกมาแล้วไปรบัรูเ้รือ่งต่างๆ ตอนทีท่่านปฏบัิติใหม่ๆ 

ท่านก็คิดว่าเป็นสมาธ ิเป็นวธิทีีป่ฏบิตัทิีถ่กูต้อง แต่หลงัจากหลวงตาสอนว่า

ไม่ใช่ ต้องหยุด ไม่ให้ออกไปรบัรู ้ แต่มนักย็ากเพราะเป็นนสิยั พอน่ิงแล้ว 

ก็ออกไปทันที พอออกจากสมาธิแล้วก็ ไม่มีก�าลังท่ีจะไปเจริญปัญญาต่อ  

เจรญิก็เจรญิไม่ได้เพราะมนัไม่นิง่

ท่านถึงสอนว่า อย่าออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ถึงกับต้องขู่ว่าต้อง 

เลกิกนัเลยถ้าไม่เชือ่ฟัง ไม่สอนอีกต่อไป คุณแม่ชแีก้วจงึยบัยัง้จติไม่ให้ออกไป 

รับรู้ ให้น่ิงสงบเป็นอุเบกขา พอออกมา ท่านก็สอนให้พิจารณาร่างกาย 

พจิารณาเกดิ แก่ เจบ็ ตาย พจิารณาอสภุะ พจิารณาปฏกิลู พจิารณาดนิ น�า้  

ลม ไฟ จนในท่ีสดุกป็ล่อยวางร่างกายได้

แก้จิตโลดโผน
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ถ้าไม่พจิารณา ต่อให้มสีมาธริะดบัไหนกต็าม ขัน้นิโรธสมาบตัก็ิท�าอะไรกเิลสไม่ได้ รปูฌาน  

อรูปฌาน กท็�าลายกิเลสไม่ได้ ระงบักเิลสไว้ได้ชัว่คราว พอออกมามนัก็ท�างานต่อ พอออกจากสมาธแิล้ว 

ต้องพจิารณาต่อเลย ถ้าเป็นนักปฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง ไม่ใช่พอออกจากสมาธแิล้วกเ็อาจติไปท�างานอืน่  

ไปท�าขนม ไปท�ากบัข้าว ไปท�าเรือ่งไร้สาระทัง้หลาย ถ้าเป็นพระกเ็อาไปท�าเรือ่งบาตรบ้าง เรือ่งจวีรบ้าง  

เรือ่งกลดบ้าง ถ้าเอาไปท�าอย่างน้ีแล้วจะเสยีเวลาไปเปล่าๆ พอเสรจ็จากงานกก็ลบัเข้ามาท�าสมาธิใหม่  

กจ็ะอยูแ่ต่ขัน้สมาธเิท่าน้ัน จะไม่ก้าวเข้าสูข่ัน้ปัญญา
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การทีจ่ะให้จติรวมลงสูฐ่าน จะลงได้กต้็องเจรญิสมถภาวนา ถ้าไม่ชอบ

น่ังหลบัตาบรกิรรมพทุโธๆ กต้็องไปอยูท่ีก่ลวัๆ แล้วไปพบอะไรแรงๆ ถ้ามี 

สติดี จติก็จะรวมลงเลย เหมอืนหลวงปูช่อบ ตอนทีเ่ดนิไปจ๊ะเอ๋กบัเสอืโคร่ง 

ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา พอเห็นเสือโคร่งปั๊บ แทนที่จะตื่นตระหนกกลัว  

จติกลบัวุบ๊ลงไปสูค่วามสงบเลย ปล่อยวางร่างกาย หายไปหมดเลย ทัง้ร่างกาย 

ท้ังเสอืก็หายไป เหลอืแต่จติล้วนๆ ยนือยูต่รงนัน้ตัง้นานโดยไม่รูส้กึว่านาน 

พอถอนออกมากเ็หน็เทยีนทีจ่ดุไว้ ในโคมไฟได้ ไหม้หมดไปแล้ว

ถ้าไม่ชอบนัง่หลบัตาพทุโธๆ กต้็องไปอยูท่ีเ่ปลีย่วๆ กลวัๆ เวลาไปพบ 

อะไรแรงๆ เข้า จะเป็นกระตุน้ให้จติรวมลง ถ้าไม่รวมลงกเ็ป็นบ้าไปเลย

กำรปฏิบัติต้องรู้ก�ำลังของตน
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มีรายหน่ึงที่ ในวงกรรมฐานเล่ากันว่า อยากจะเป็นเหมือน 

หลวงปูช่อบ อยากจะไปเจอเสอื พอไปเจอเสอืจรงิๆ แล้วภาวนาไม่ได้  

จิตใจสัน่ไปหมด พอได้ยินเสอืใกล้เข้ามา ก็วิง่เข้าหมูบ้่านเลย พอเจอ

คนในหมูบ้่านกพ็ดูไม่เป็นภาษาเลย ถ้าอย่างนีก้อ็ย่าเพิง่ไป เพราะสติ 

ยงัไม่แก่กล้าพอ การปฏบิตัจิงึต้องรูก้�าลงัของตน ไม่ใช่เห็นคนอ่ืน

ท�าได้กจ็ะท�าบ้าง ต้องค่อยๆ ไปทลีะขัน้ ถ้ากลวัก็ ให้อยู่ในกฏุก่ิอน  

พอหายกลวัแล้วก็ให้ออกมาอยู่ข้างนอกกุฏ ิออกมานัง่ทีศ่าลา หรอื

เข้าไปอยู่ในป่าลกึๆ ต้องขยับไปทลีะขัน้



108

มีคติเตือนใจว่า ก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีเสียก่อน เพราะก่อนจะพูด 

เราเป็นนายของค�าพดู พอพดูแล้ว ค�าพดูจะเป็นนายของเรา เช่นเดยีวกบั

ความคดิตัง้ใจกแ็บบเดยีวกนั ก่อนทีจ่ะตัง้ใจท�าอะไรกค็ดิให้ดก่ีอนว่าจะท�าได้

หรอืไม่ ถ้าท�าไม่ได้กอ็ย่าไปตัง้

เช่น หลวงตา ท่านตัง้ใจจะนัง่ตัง้แต่หวัค�า่จนถึงสว่าง นีก่เ็ป็นการตัง้

อธษิฐานแล้ว ถ้าไม่มสีจัจะ พอเจบ็ปวดทนไม่ไหวกจ็ะเลกินัง่ ถ้ามสีจัจะ จะปวด 

หรอืจะตายกจ็ะไม่ลกุจนกว่าจะถงึเวลาท่ีได้ก�าหนดไว้ อย่างนีถึ้งจะมสีจัจะ 

อย่างเวลาเริ่มปฏิบัติกันใหม่ๆ ก็ตั้งนาฬิกากันไว้ ๑ ชั่วโมง ๒ ช่ัวโมง  

ถ้านาฬิกายังไม่ดัง ก็จะไม่ลุก ถ้าลุกก่อนที่มันดัง ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะ  

มีความต้ังใจแต่ไม่มสีจัจะ กเ็ลยล้มเหลว ไปไม่ถงึจดุหมายปลายทางที่ได้ตัง้ไว้

ต้องตั้งสัจจะ



ส�าคัญมากนะ เวลาจะท�าอะไร ถ้าไม่ปิด

ประตูตแีมวตหีมา มนักจ็ะหาช่องออกไปเรือ่ยๆ 

ต้องปิดช่องออก กต้็องตัง้สจัอธษิฐาน จะตัง้สงู

ต้ังต�า่อย่างไรก็ต้องดกู�าลงัของเรา อย่าไปตัง้ที่

สงูกว่าทีจ่ะท�าได้ จะท้อแท้ ตัง้ทีไรกท็�าไม่ได้ทกุที 

ไม่รู้จะตั้งไปท�าไม ก็จะไม่มีความต้ังใจต่อไป  

ถ้าต้ังใจแล้วท�าได้ กจ็ะเกดิก�าลงัใจ ขัน้ต่อไปก็

ต้ังให้มากขึน้ ตอนต้นกต็ัง้ชัว่โมงหนึง่ ต่อไปก็  

๒ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมง ตัง้ให้มากขึน้ไปตามล�าดบั 

ตามก�าลังความสามารถ อย่าปฏิบัติอยู่กับที่  

ปฏิบัติมาก่ีปีก็เหมือนเดิม เคยท�าเท่าไรก็ท�า 

เท่านั้น อย่างน้ีจะไม่ก้าวหน้า ต้องพัฒนา  

ต้องเพิม่การปฏบิตัิให้มากขึน้
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เวลาครูบาอาจารย์ท่านนั่งตลอดรุ่ง ท่านนั่งขัดสมาธิ ไม่เปลี่ยน

อิริยาบถเลย ท่านต้องการพบกับเวทนาขั้นสูงสุด ถ้าผ่านขั้นนั้นไปแล้ว  

เวลาจะตายจะไม่เดือดร้อน เพราะจะเจ็บขนาดไหน ใจก็จะเป็นอุเบกขา  

ปล่อยวางได้ ไม่สะทกสะท้านกบัความเจบ็ ต้องมธีรรมะแก่กล้าแล้ว มสีติ 

สมาธ ิปัญญา ถงึจะพร้อมเข้าห้องสอบต่อสูก้บัทกุขเวทนา

เวทนำขั้นสูงสุด
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มพีระรปูหนึง่ ท่านถนดัในการพจิารณาโครงกระดกู มองไปทางไหน 

ก็เห็นแต่โครงกระดูก ไม่เห็นคน มองไปทีไรจะลงไปใต้ผิวหนัง ลงไปที ่

โครงกระดูกเลย พอมคีนวิง่ตามหาคนผ่านมา ถามว่าเหน็คนๆ นัน้ผ่านมา 

ทางน้ีไหม ท่านบอกไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดูกวิ่งไปเมื่อกี้น้ี นี่คือการ

พจิารณาเพือ่ก�าจดักามฉนัทะหรอืกามราคะ ความยนิดีในกาม ความก�าหนดั

ยินดีในรปูร่างหน้าตา อยากได้มาเป็นคูค่รอง ถ้าพจิารณาอย่างนีแ้ล้วใจจะ

เย็นสบาย ในทีส่ดุกจ็ะปล่อยวางได้ กห็มดไปเปราะหนึง่ เรือ่งของร่างกาย

ก็หมดปัญหาไป จะไม่หลงยดึตดิกบัร่างกายของตนหรอืของผูอ้ืน่ รูว่้าเป็น

อนิจจงั ทกุขงั รูว่้าเป็นอสภุะ เป็นแค่ธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ ไม่มตีวัไม่มตีน

ผลที่เกิดจำกกำรพิจำรณำ



ต้องใช้เวลามากในการพจิารณา ต้องใช้ความสงบมาก  

ต้องไม่มเีรือ่งอืน่ๆ มารบกวน ถ้าพจิารณาเป็น จะเดนิจงกรม 

ได้ทัง้วันเลย บางท่านเดนิจนฝ่าเท้าแตก หลวงตาท่านก็

เดนิจงกรมจนฝ่าเท้าเกอืบแตก เวลาลบูเท้าแล้วรูส้กึเสยีว  

บางท่านเดินพิจารณาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนตาเสีย 

ไปเลย เช่น พระจกัขบุาล เพราะเวลาพจิารณาธรรมะแล้ว

จติจะหมนุต้ิวเลย เหมอืนกบัรถยนต์ทีว่ิง่ลงเขา จะหยดุก็

ตอนทีเ่ข้าใจแล้ว ปล่อยวางได้แล้ว ไม่ต้องพจิารณาอีกต่อไป  

เหมอืนการพจิารณาปฏกิลูในอาหารกเ็หมอืนกนั เมือ่หมด 

ปัญหาแล้วก็ไม่ต้องพจิารณาอกี ไม่ต้องคลกุอาหาร กนิอย่างไร 

ก็ได้ การพจิารณาอสภุะกเ็หมอืนกนั เมือ่ปล่อยวางได้แล้ว 

ไม่มคีวามก�าหนดัยินดแีล้ว ก็ไม่ต้องพจิารณาอกีต่อไปต่อให้ 

สวยงามขนาดไหนก็ตาม นีเ่ป็นผลทีเ่กดิจากการพจิารณา
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มคีนถามหลวงปูม่ัน่ว่า เวลาทีท่่านอยู่ในป่าในเขาตามล�าพงั ท่านไป 

ฟังเทศน์ฟังธรรมกับใคร เวลามีปัญหาท่านไปหาใครช่วยแก้ปัญหาให้  

ท่านบอกว่า ท่านฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดเวลา เพราะใจท่านหมนุไปทางธรรมะ 

นัน้เอง พจิารณาธรรมะอยูต่ลอดเวลา เป็นปัญญาตลอดเวลา เป็นมรรค

ตลอดเวลา ไม่ได้เป็นสมทุยัเหมอืนพวกเรา ทีค่ดิแต่เรือ่งหาความสขุทางตา  

ห ูจมกู ลิน้ กาย คดิอยากจะเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี อยากไม่เป็นอย่างนัน้ 

เป็นอย่างน้ี จะคิดแต่อย่างน้ี คิดแต่เรื่องสมุทัย ใจจึงมีแต่ความรุ่มร้อน  

มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลา ถ้าใจเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปอยู่ ใกล้ๆ 

ครบูาอาจารย์ ต้องเปิดธรรมะฟัง อ่านหนงัสอืธรรมะอยูเ่รือ่ยๆ ไม่ดหูนงั 

ฟังเพลงดลูะคร ที่ไม่เกดิประโยชน์อะไร มแีต่เรือ่งของสมทุยัทัง้น้ัน เรือ่งของ 

ความทกุข์ท้ังน้ัน

ฟงัเทศน์ฟงัธรรมตลอดเวลำ
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ไม่เป็นเรื่องแปลกส�าหรับผู้ปฏิบัติท่ีจะอดอาหารครั้งละหลายๆ วัน  

ถ้าไม่เคยอด จะคิดว่าอยู่ได้อย่างไร ถ้าอดไปหลายวันก็อาจจะมีของบางอย่าง

ด่ืมบ้าง เช่น น�า้ปานะ น�า้ตาล เพือ่ให้มกี�าลงับ้าง

ครบูาอาจารย์ที่ไปอยู่ในป่า ไปธดุงค์ปลกีวเิวกไปอยูอ่งค์เดยีว เวลาท่าน 

อดอาหารหลายวนั ชาวบ้านคดิว่าท่านตาย ไม่ได้ ไปบิณฑบาต ต้องมาทีพ่กัดู

ว่าเป็นอย่างไร ท่านก็ไม่มอีะไรตดิตวัไป ท่านกด็ืม่แต่น�า้อย่างเดยีว ตอนนัน้ 

จิตของท่านไม่ได้สนใจกับเรื่องอาหาร จิตของท่านอยู่กับธรรมตลอดเวลา 

เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิถ้าไม่พจิารณา กเ็ข้าสูค่วามสงบ จติกจ็ะเจรญิก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง

จิตติดแนบกับธรรม
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ในทางปฏบิตั ิเราจะศกึษาเพือ่เอาไปใช้ ในการปฏบิตั ิไม่ใช่ศกึษาแล้ว

ก็ไปสอบ สอบผ่านแล้วกแ็ล้วกนัไป ได้เปรยีญ ๙ แต่ไม่เคยไปปฏบิตัเิลย

อย่างทีห่ลวงปู่มัน่บอกหลวงตา ตอนท่ีไปกราบขออนญุาตอยูศึ่กษา 

กบัท่าน ท่านกอ็นญุาตให้อยู ่แล้วท่านกพู็ดธรรมะให้ฟังว่า ท่านเป็นถึงมหาฯ  

มีความรู้มากทางด้านปรยิตั ิแต่ยงัไม่เป็นประโยชน์ เพราะใจของท่านไม่สามารถ 

เอามาใช้ ได้ ใจยงัขาดความสงบ ต้องเอาความรูท่ี้ได้เรยีนมาต้ังไว้บนห้ิงก่อน  

ท�าใจให้สงบก่อน เวลาภาวนาท�าใจให้สงบ อย่าไปคดิถงึความรูต่้างๆ ที่ได้

เรยีนมา เพราะจะเป็นสญัญาอารมณ์ เป็นอดตี เช่น เรยีนรูม้าว่าสมาธเิป็น

อย่างไร อปุจาระเป็นอย่างไร ขณกิะเป็นอย่างไร อปัปนาเป็นอย่างไร เวลา

ท�าจิตใหส้งบอย่าไปสนใจ ให้สนใจอยูก่บัเหตทุีจ่ะท�าใหจ้ติสงบ คอืใหม้ีสติ 

ควำมรู้เก็บไว้ก่อน	ท�ำใจให้สงบก่อน



119

อยูก่บัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่น อยู่กับพทุโธ อยูก่บัอาการ ๓๒ อยูก่บั 

ลมหายใจเข้าออก ให้ใช้อารมณ์ผกูใจเอาไว้ ดงึใจเข้าสูค่วามสงบ พอใจสงบแล้ว  

ความรู้ที่เรียนมาจากปริยัติก็จะบอกเราเองว่าเป็นขณิกะฯ เป็นอัปปนาฯ  

เป็นอปุจาระฯ แต่ถ้ายังไม่เจอของจรงิก็จะคาดคะเนไปต่างๆ นานา ว่าเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เวลาน่ังผลยังไม่ปรากฏ กว็าดภาพขึน้มาว่าได้ผลแล้ว 

ถ้าข้ันปัญญาก็คาดว่าเป็นโสดาฯ เป็นน่ันเป็นน่ีแล้ว สิ่งที่จะวัดความจริง 

กค็อืความสงบ ความดับทุกข์ภายในใจ เป็นตวัวดัผลของการภาวนา ไม่ต้อง

ไปสนใจว่าเป็นขัน้ไหน ไม่ส�าคัญ

เหมอืนกบักินข้าว จะอิม่ขัน้ที ่๑ ขัน้ที ่๒ ขัน้พงุกาง กจ็ะรูเ้อง แต่จะ 

เรียนรู้ ไว้ก่อนก็ได้ เพ่ือจะได้รู้ว่าปฏิบัติไปถึงไหนแล้ว แต่ต้องเอาผลจาก

การปฏบิตัเิป็นตัววัด เพราะเป็นความจรงิ อย่าเอาความรูท้างปรยิตัมิาบบี

ให้เข้ากับผลของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างนี้ บางทีกิเลสอาจจะ 

หลอกก็ได้ กลายเป็นวปัิสสนไูป จะเป็นอะไรก็ไม่ส�าคญั ให้ดวู่าทกุข์หรอืไม่ทกุข์  

ใจกระเพือ่มหรอืไม่กระเพือ่ม สงบหรอืไม่สงบกแ็ล้วกนั อยูต่รงนัน้ ส�าคญั

ตรงนัน้
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ตอนทีห่ลวงตาติดสมาธ ิหลวงปู่มัน่ก็บอกว่าสมาธเิป็นเหมอืนเศษเนือ้

ตดิฟัน พอท่านออกไปพจิารณาทางปัญญา ท่านก็พจิารณาจนไม่หลบัไม่นอน  

หลวงปูม่ัน่กบ็อกว่าหลงสงัขาร จิตจะไปสดุโต่งเสมอ พออยูข้ั่นสมาธ ิมันก็จะ 

ตดิสมาธ ิไม่ยอมออกทางปัญญา พอออกพจิารณาทางปัญญา เกดิความรู ้

ความฉลาด กจ็ะติดการพิจารณาจนไม่ยอมหยดุพักเลย ก็เลยฟุ้งซ่าน พิจารณา

จนเลยเถิดไป หลวงปู่มั่นก็บอกว่าหลงสังขาร ต้องกลับมาพักในสมาธิ  

ต้องพกัจติบ้าง สลบักบัการพจิารณา

เหมอืนกบัมดี ถ้าใช้ ไปเรือ่ยๆ มนักจ็ะทือ่ ปัญญาถ้าพจิารณาไปเรือ่ยๆ 

มันก็จะทื่อเหมือนกัน จะตอบค�าถามไม่ได้ เหมือนตอนพิจารณาใหม่ๆ  

ตอนออกจากสมาธิใหม่ๆ สงสยัอะไร จะมคี�าตอบมารบัป๊ับ พอพจิารณาไป 

หลงสังขำร
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สกัระยะหนึง่ มีค�าถามออกมา แต่ค�าตอบไม่ออกมา  

มันหมดก�าลงัแล้ว ต้องหยุดพจิารณา กลบัเข้าไป

พกัในสมาธ ิเคยท�าจติให้สงบอย่างไรกท็�าไป พอจติ 

ได้พกัพอแล้ว อิม่สบาย พอถอนออกมา พอค�าถาม 

เดมิโผล่ออกมาป๊ับ ค�าตอบก็จะตามมาทันท ีค�าถาม 

ท่ีไม่มีค�าตอบเพราะจิตไม่มีสมาธิ ต้องพักจิต 

ให้สงบก่อน อย่าพจิารณามากจนเกินไป จะหลง

สงัขาร
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หลวงตาเคยเทศน์ให้ฟังว่า สมยัท่ีฟังเทศน์ของหลวงปู่มัน่นี ่เหมอืนท่าน 

เปิดตูพ้ระไตรปิฎกให้ด ูดมูรรคผลนพิพาน พอท่านเทศน์เสรจ็เหมอืนท่าน

ปิดตู ้พอปิดตูป๊ั้บ มนัหายไปหมดเลย ตอนฟังกเ็ข้าใจ พอออกจากทีน่ี่ไปแล้ว  

หายไปหมดเลย ไปคุยเรือ่งอ่ืนกันมากลบหมดเลย ไม่ได้เอาไปท�า พอไม่ได้ไปท�า 

กเ็ป็นสญัญา จะลืมง่าย ถ้าเอาไปท�าเอาไปปฏบิตัจิะเป็นความจริง จะไม่ลมื

มคีนถามพระอรหนัต์ว่า พระอรหนัต์ลมืได้ ไหม ท่านตอบว่า ลมืได้ 

สญัญา อนิจจา มอีะไรทีท่่านไม่ลมืบ้าง ท่านตอบว่า ม ีคอืพระอรยิสจั ๔ 

เป็นความจรงิ 

ควำมจริงที่ไม่ลืม
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การทีม่คีรบูาอาจารย์หรอืมกีารศกึษาอย่างต่อเน่ืองจะท�าให้ ไม่หลงทาง  

ขณะทีป่ฏบิตักิย็งัต้องศึกษาด้วยเพือ่จะได้รูว่้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ต้องท�า

อะไรต่อ ท�าถกูหรอืท�าไม่ถูก อยูศ่กึษากับครบูาอาจารย์แล้ว ก็ขอลาไปปลกีวเิวก 

ไปบ�าเพญ็ แล้วกก็ลบัมาฟังเทศน์ฟังธรรมต่อ มีปัญหาอะไรก็กลบัมาถามเพือ่

จะได้ ไม่หลงทาง ไม่เสยีเวลา ถ้ามคีวามเชือ่มัน่ในครบูาอาจารย์ทีส่ัง่สอนเรา 

ว่าท่านเป็นผูรู้จ้รงิเหน็จรงิ เวลามปัีญหากร็บีกลบัมาถาม ถ้าไม่มคีรบูาอาจารย์ 

ก็ต้องคล�าทางไปเอง

อย่างหลวงตาช่วงทีห่ลวงปู่มัน่มรณภาพไปแล้ว ท่านก็ต้องคล�าทาง 

ไปเอง ตอนนัน้เป็นช่วงสดุท้ายของการปฏบิตั ิท่านต้องเสยีเวลาไป ๓ เดอืน 

ตอนที่ปรากฏเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาในจิตของท่านว่า ที่ไหนมีจุดมีต่อม  

ควำมส�ำคัญของครูบำอำจำรย์



ที่นั้นคือภพชาติ ท่านก็ ไม่ทราบค�าตอบ ท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่ม่ันยังอยู่ 

ตอนน้ัน ถ้าไปกราบถวายท่านปั๊บ ท่านจะบอกค�าตอบให้เลยว่าอยู่ตรงนี้  

กจ็ะตดัภพชาติได้ ในเวลานัน้เลย แต่ท่านต้องแบกกลดไปธดุงค์อกี ๓ เดอืน 

แล้วกก็ลบัมาที่ปริศนาธรรมเกดิ ก็ ได้ค�าตอบว่าอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่เขา 

ลกูนัน้เขาลกูนี ้ทีเ่ป็นจดุเป็นต่อมอยู่ในจตินีเ่อง

น่ีคือความแตกต่างระหว่างการมีครูบาอาจารย์กับการไม่มีครูบา-

อาจารย์ ไม่มคีรบูาอาจารย์กย็งัไปได้อยู ่ ถ้าได้เข้าสูก่ระแสธรรมแล้ว ได้มี 

ดวงตาเหน็ธรรม ได้บรรลธุรรมขัน้แรกแล้ว จะไม่มทีางหลง เหลอื ๗ ชาติ 

เป็นอย่างมาก ถ้ามคีรบูาอาจารย์ กจ็ะบรรลไุด้ ในชาตนิีเ้ลย ๗ วนั หรอื  

๗ ชัว่โมง ก็บรรลไุด้ อย่างพระปัญจวคัคย์ีนี ้พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม

เพยีง ๒ - ๓ ครัง้ ภายในเวลา ๒ - ๓ วนั กบ็รรลเุป็นพระอรหนัต์กนัหมด 

ไม่ยากเลยถ้าจิตเข้าสู่กระแสแล้ว ถ้าลองจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้ว จะจับ

ประเด็นได้ จะรูว่้าต้องปฏบิตัอิย่างไร ผลของปฏบิตัเิป็นอย่างไร ถ้ายงัไม่ได้

เข้าสูจ่ดุน้ีก็ยังจะวนไปวนมา จะสงสยัจะท้อแท้อยูเ่รือ่ยๆ ไม่กล้าทุม่เทชวีติ

จติใจอย่างเต็มที่
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การมีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยสอนมีคุณค่าอย่างยิ่ง  

พระเณรจะแสวงหาครบูาอาจารย์กัน อยู่ใกล้ครบูาอาจารย์แล้วมคีวามสุข

ความสบาย แต่ต้องปลกีวเิวกบ้าง ถ้าอยูท่ีว่ดัไปนานๆ กจ็ะผกูพนักบัภารกจิ

ทางวัด จนไม่มเีวลาปฏบิตัิ

ถ้าอยู่พอสมควรแล้ว ถงึเวลากต้็องออกไปหาทีส่งบสงดัอยูต่ามล�าพัง  

ไปภาวนา พอตดิอะไรหรอืไม่ก้าวหน้าก็ค่อยกลบัมา ควรเข้าๆ ออกๆ ไปเร่ือยๆ  

แต่มาอยู่ไม่นาน มาฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังแล้วกก็ลบัไปปฏบิตัต่ิอ

สมยัหลวงปูม่ัน่ มพีระเณรมาลงปาฏิโมกข์กบัหลวงปูม่ัน่ พระเณรที่

ปฏบิติัอยู่รอบบรเิวณทีห่ลวงปูม่ัน่พกัอยู่ในรศัม ี ๑๕ กิโลเมตร ทีส่ามารถ

เดินมาได้ ก็จะเดนิมาในวนัปาฏิโมกข์ เพราะหลงัจากฟังพระปาฏิโมกข์แล้ว  

อยู่ในรัศมีครูบำอำจำรย์



หลวงปู่ม่ันจะเทศน์ ให้ฟัง พระเณรจะมา 

ฟังธรรมกนัทกุ ๑๕ วัน ฟังแล้วก็กลบัไปปฏบิตัิ

ไปตามสถานท่ีของตน แล้วก็กลับมาฟังใหม่  

ส ่วนพระเณรที่อยู ่ ในวัดกับท ่านก็ ได ้ฟ ัง 

บ่อยหน่อย ได้ฟังถ่ีหน่อย ท่านอาจจะอบรม 

ทกุคนื หรอื ๒ ถึง ๓ คืน สกัครัง้หน่ึง ก็จะได้ 

มากหน่อย แต่มทีีจ่�ากัด อยู่ได้ ไม่ก่ีองค์ ถ้าอยู่

กนัมากๆ กจ็ะไม่วเิวก ไม่สงบสงดั จงึต้องจ�ากดั

จ�านวนของพระเณรไว้

สมยัที่ไปอยูบ้่านตาดใหม่ๆ น่ี ท่านรบั

พระเณรประมาณ ๑๗ รูปเท่าน้ัน ใครเป็น

ล�าดบัที ่๑๘ กอ็ยู่ไม่ได้ ต้องออกไป แต่ตอนหลงั 

ท่านกเ็พิม่จ�านวนให้มากขึน้ เพราะมผีูส้นใจมาก  

ครบูาอาจารย์ที่ให้การอบรมสัง่สอนได้กช็ราภาพ 

ลงไปมาก มน้ีอยลงไป ท่านกเ็ลยต้องรบัภาระ 

เพิม่มากขึน้ คณุภาพกด้็อยลงไปด้วย พอมพีระ 

เณรมากขึน้กจ็ะไม่สงบเหมอืนเมือ่ก่อน เพราะ

ถ้ามีพระเณรที่ ไม่มีธรรมมาก ก็จะดึงไปใน 

ทางที่ไม่ใช่ธรรม ถ้ามีจ�านวนน้อยแต่มีธรรม 

ก็จะไปในทางธรรมกัน เวลารับพระรับเณร 

ท่านถึงต้องดูคุณสมบัติว ่าใฝ่ธรรมหรือไม่  

สนใจที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆ หรือไม่ จะดูว่า 

มีสติหรือไม่ ถ้ามีสติแสดงว่าใฝ่ธรรมแล้ว  

ถ้าไม่มีสตินี้แสดงว่าไม่ ใฝ่ธรรม ถึงแม้จะใฝ่

ก็ ไม่สามารถปฏบัิติได้ ถ้าท�าอะไรผดิๆ ถกูๆ  

สะเปะสะปะ แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับตัว ดูก็รู้ 

ท่านจงึเลอืกพระเณรพอสมควร
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อย่างเวลาไปกราบครูบาอาจารย์ อยากจะอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่าน 

บางทท่ีานยงัไม่รบัเราครัง้แรกที่ไปขอท่าน ท่านจะบอกไม่ว่าง หรอือยู่ไม่ได้  

เรากต้็องท�าใจ ถ้ายงัมุง่มัน่เชือ่มัน่ว่าท่านสามารถให้สิง่ทีด่ทีีง่ามแก่เราได้ 

วัดของท่านเป็นสถานที่ที่เราสามารถสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นได้ ก็ต้อง

กลบัไปอกี กลบัไปเรือ่ยๆ จนกว่าท่านจะอนญุาตให้เราอยู ่เพราะส่วนหนึง่

ก็เป็นการทดสอบจติใจของเรา ทดสอบความตัง้ใจว่ามคีวามตัง้ใจจรงิหรอืไม่  

เพราะวัดใดหรือองค์กรใด ถ้ามีคนท่ีไม่มีความต้ังใจเข้าไปร่วมสังฆกรรม 

ด้วยแล้ว ก็จะไม่ค่อยด ีจะมคีวามวุน่วาย ถ้าเป็นคนทีม่คีวามตัง้ใจ กจ็ะอยู ่

อย่างร่มเยน็เป็นสขุ ทกุอย่างกง่็ายสะดวกไปหมด หนกันดิเบาหน่อยก็ ไม่ 

ถือสากัน ถ้าเป็นคนที่ไม่ตัง้ใจไปอยู ่ถกูบงัคบัให้ ไป กจ็ะเป็นคนสร้างปัญหา 

ขึน้มา อะไรนดิอะไรหน่อยกจ็ะบ่น จะไม่พอใจไปหมด เพราะไม่มคีวามตัง้ใจ

บททดสอบของครูบำอำจำรย์



ทีอ่ยากจะอยูจ่รงิๆ เวลาไปขอครบูาอาจารย์อยูศ่กึษาเล่าเรยีนกบัท่าน โดยเฉพาะพระเณร จติใจต้อง 

มีความหนักแน่น ต้องกล้าเผชิญกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ให้อยู่ วันหลังก็กลับไปใหม่  

ถ้าอยู่แล้วถูกท่านขับไล่ไสส่ง ถ้าใจเด็ดก็อยู่ ไปเรื่อยๆ ท�าเป็นหูทวนลม ดูซิว่าท่านจะว่าอย่างไร  

ถ้าพจิารณาดแูล้วว่าการอยูข่องเราไม่ได้ ไปสร้างความเสยีหายให้กบัใคร ยงัประพฤตดิ ีมุง่มัน่ในการ

รบัฟังโอวาทของท่าน อาจจะพลัง้เผลอท�าอะไรผดิพลาดไปบ้าง กส็�านกึผดิแล้วพยายามไม่ท�าผดิซ�า้อกี 

กล็องอยูต่่อไปจนกว่าจะถกูลากออกไปจากวัด ถ้าท่านพดูเฉยๆ ยงัไม่ลากเราออกไปจากวัด ก็อยูต่่อไป

เพราะเท่าทีเ่คยได้ยินมาน้ัน รูส้กึจะอยู่ในพระไตรปิฎกที ่พระพทุธเจ้าทรงตรสัไว้ว่า ถ้าเราไป

แสวงหาครบูาอาจารย์หรือพบครูบาอาจารย์ทีเ่รามคีวามเคารพ มคีวามเชือ่ในตวัท่าน และอยากอยู่

กบัท่าน ถึงแม้ท่านจะไล่เรายงัไง ก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยูก่บัท่านต่อไป เพราะบางทกีารไล่ของท่าน

กเ็ป็นอบุายอย่างหนึง่ ทดสอบดจูติใจของเราว่ามคีวามหนกัแน่นหรอืไม่ เพราะการสอนให้เราต่อสู้

กบักเิลสนัน้ บางครัง้บางคราวต้องใช้วิธทีีห่นกักบัเราพอสมควร ถ้าไม่มคีวามหนกัแน่น กจ็ะไม่ได้

รบัประโยชน์ พอโดนลกูระเบดิสกัลกูก็เผ่นกนัหมด เวลาท่านแสดงกริยิาอาการขงึขงัตงึตงั เป็นการ

ทดสอบจติใจ เป็นการช่วยขดุคุย้กเิลสทีย่งัมอียู่ในจติใจทีย่งัไม่ได้ โผล่ออกมาหากไม่มเีหตกุารณ์ทีม่า

กระทบอย่างรนุแรง ลองสงัเกตดูเวลาเหตุการณ์เป็นปกต ิมคีวามสขุความสบายกนั กเิลสจะไม่ออก

มาเพ่นพ่าน แต่ถ้าอยู่ในเหตกุารณ์ทีว่กิฤตคิบัขนั กเิลสจงึจะออกมาแผลงฤทธิ ์จะเหน็ธาตแุท้ ในยาม

ทีต่กทกุข์ได้ยาก เวลามคีวามสขุจะไม่ค่อยเหน็ธาตแุท้กนั เพราะเวลามคีวามสขุ กเิลสกส็ขุไปด้วย 

พอใจไปด้วย แต่เวลาล�าบากยากเขญ็ ต่างคนต่างจะเอาตวัรอดกนั ตวัใครตวัมนั
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เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ ท่านคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆ ให้ปัญญา 

หมนุต้ิวเลย ให้เรว็ขึน้ ปัญญาจะเฉือ่ยชามากตอนเริม่ปฏบิตั ิต้องอาศยัการ 

กระตุ้นของครูบาอาจารย์ ถ้าท่านเก่งทางปัญญา ท่านจะกระตุ้นลูกศิษย์  

คอยข่มคอยขูค่อยจีต้ลอดเวลา ใหม่ๆ อยูกั่บท่านก็ใจสัน่ไปหมดเลย พอปัญญา 

เริม่เรว็ขึน้กจ็ะส่ันน้อยลงไป จนนิง่เลยก็ได้ คนทีป่ระสาทอ่อนจะอยู่ไม่ได้ 

ทนไม่ไหว รบัไม่ได้

อำศัยกำรกระตุ้นของครูบำอำจำรย์
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ครบูาอาจารย์ทีเ่น้นเรือ่งการภาวนา ท่านจะหวงลกูศษิย์มาก ไม่ให้ 

ลกูศษิย์ไปท�างานอย่างอืน่ หลวงตาหวงพระมาก ไม่ให้ ไปท�างานอย่างอ่ืน 

ไม่ให้รบักจินมินต์ ไม่ให้ท�างานก่อสร้างในวัด ถ้าจ�าเป็นจรงิๆ ก็ช่วยกันรบีท�า 

ให้เสรจ็ ไม่ยดืเยือ้ ไม่ท�าหามรุง่หามค�า่ ท�าถงึตอนเยน็ก็ให้หยดุ เพือ่จะได้ ไป 

ภาวนาต่อ พอทางวดัมฐีานะด ีกจ็ะไม่ใช้พระในวดัท�างาน เช่น ตอนทีส่ร้าง 

ก�าแพงรอบวัด มผีูม้จีติศรทัธาสนบัสนนุ ไม่ต้องใช้พระเณร จ้างชาวบ้านแทน  

ท่านจะไปดงูานเอง ตอนเช้าฉนัเสรจ็ ท่านกเ็ดนิไปด ูตอนบ่าย ท่านกเ็ดนิไปดู  

ตอนเยน็ก่อนจะเลกิงาน ท่านกเ็ดนิไปด ูไม่ให้ท�าเลยเถดิ ท�าเกนิเวลา เพราะ 

เสยีงจะรบกวนการภาวนา

ครูบำอำจำรย์ที่เข้มงวดด้ำนภำวนำ



งานศพงานของครูบาอาจารย์ต่างๆ พระเณร 

ในวัดก็ไม่ต้องไป เช่น งานศพของพระอาจารย์สงิห์ทอง  

ก็ให้พระเถระ ๒ - ๓ รปู ไป พระเณรในวดัท่านไม่ให้ 

ออกไปข้างนอก ให้ภาวนาอย่างเดียว ให้ปลีกวิเวก  

เดินจงกรม น่ังสมาธิ องค์ที่อดอาหาร ท่านจะเชียร์ 

เตม็ทีเ่ลย ถ้ามชีอ็กโกแลต ท่านกจ็ะส่งไปให้ นีค่อืครบูา-

อาจารย์ท่ีเหน็คุณค่าของการภาวนา จะไม่ให้ท�างานอืน่ 

ให้ภาวนาอย่างเดียว
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ที่วัดป่าบ้านตาด ของทุกอย่างท่ีถวาย หลวงตาเป็นผู้รับแทนสงฆ์  

เวลาพระต้องการใช้ก็เอามาใช้ ได้เลย โดยถือว่าของทุกอย่างที่ได้มาเป็น

สมบติัของวัด ทีพ่ระทีอ่ยู่ในวดัทกุรปูเอาไปใช้ ได้ ต้องการสบู ่ต้องการยาสฟัีน 

ก็หยิบไปใช้ ได้เลย ไม่ต้องขอใคร

ทางพระป่าไม่ได้พิถีพิถันกับเรื่องพิธีกรรมเท่าไร แต่ปฏิบัติกันเลย  

ของทกุอย่างทีห่วัหน้าสงฆ์รบัมา จะไม่ถอืว่าเป็นของๆ ตนเลย เป็นของ 

ส่วนรวม ท่านเป็นผู้ ใหญ่ เป็นเหมอืนพ่อแม่ เป็นหัวหน้าครอบครวั จะรูด้ว่ีาควร

เอาไปท�าอะไรอย่างไรมากน้อยเพยีงไร ผูท่ี้ไปอยูศึ่กษากับท่านก็มีฉนัทานมุตัิ 

มอบอ�านาจให้กบัท่านโดยปรยิาย เพราะไปตดัไปละ ไม่ได้ไปเพือ่สมบตัข้ิาวของ 

เงินทอง ไปเพือ่ธรรม แต่ทีต้่องท�าตามพธิเีพราะเป็นเรือ่งของกฎระเบยีบของ 

องค์กร ต้องมกีฏกตกิาเพือ่ป้องกนัไม่ให้คนไม่ดมีาสร้างความเสยีหาย

ไปเพ่ือธรรม
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เวลาหลวงตาสอนพระทกุครัง้ ท่านต้องบอกว่าอย่าก่อสร้าง ท่านรู้ว่า 

พระชอบก่อสร้างกฏุ ิสร้างศาลา สร้างเจดย์ี แต่ไม่ชอบสร้างมรรคผลนิพพาน 

สร้างความสงบภายในใจ ใจจะสงบได้ กายต้องสงบก่อน สภาพแวดล้อม

ของกายต้องสงบสงัดวิเวก ไม่คลุกคลีกัน จะมารวมกันเฉพาะเวลาท�ากิจ 

เช่น ฟังเทศน์ฟังธรรม ฉนัจงัหนั บณิฑบาต ปัดกวาด ทีพ่ระป่าจะมาพบกนั  

แต่จะไม่สนทนากนั ต่างคนต่างท�าหน้าทีข่องตน

ในสมยัพระพทุธกาล มชีาวบ้านสงสยัว่าพระทะเลาะกนัหรอื จงึไม่พูด

คยุกนัเลย ความจรงิท่านก�าลงัควบคมุกาย วาจา ใจ ของท่าน โดยเฉพาะใจ

ของท่านให้อยู่ในความสงบ ไม่ฟุง้ซ่าน ไม่ให้คดิปรงุแต่ง ถ้าคยุกนักแ็สดงว่า 

ใจยังฟุ้งซ่าน วิถีชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติกับผู้ที่ ไม่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน 

งำนปลดเปลื้องควำมทุกข์	



จะต่างกนั ผูท้ี่ไม่ปฏบิตัจิะชอบการสนทนา

สังสรรค์กัน ในวงการปฏิบัติจะรู ้หน้าท่ี

ของตน รูว่้าต้องควบคุมความคิดปรงุแต่ง 

ส�ารวมกาย วาจา ใจ เพือ่ให้ ใจสงบ ท�าทกุสิง่ 

ทุกอย่างเพื่อความสงบ การปฏิบัติจะ

ก้าวหน้าหรือไม่ก็อยู ่ที่ความสงบ ถ้าจิต 

ไม่สงบไม่ถึงฐาน ปัญญาจะไม่เป็นปัญญา  

ไม่สามารถถอนรากถอนโคนของกิเลส

ตณัหาได้
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ครบูาอาจารย์ท่านไม่บงัคบัพระเณรว่าจะต้องนัง่สมาธวินัละก่ีชัว่โมง 

เดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมง ท่านเพียงแต่สอนเป็นกลางๆ ว่า ท�าให้มาก  

เดินจงกรมน่ังสมาธิให้มาก เจริญสติให้มาก ลดละเรื่องภายนอกให้มาก 

อย่าไปยุง่อย่าไปเก่ียวกับภาระกิจการงานที่ไม่ได้พฒันาจติใจ กิจต่างๆ ที่ 

ไม่จ�าเป็น ท่านไม่ให้ท�า สร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี ท่านบอกว่าเป็นงานหยาบ 

ไม่ใช่งานของสมณะนักบวช นักบวชต้องสร้างใจ สร้างพระขึ้นมาในใจ  

ด้วยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญปัญญา นี่เป็นงานของนักบวชของ 

นักปฏิบัติ ของผู้มุ่งสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสู่มรรคผล

นิพพาน ต้องถอืงานนีเ้ป็นหลกั

งำนหลักของพระ



คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ คันถะ ก็คือการศึกษาพระธรรมค�าสอน 

วปัิสสนา กค็อืการท�าให้รู้แจ้งเหน็จรงิในพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

นีเ่ป็นงานหลกัของพระ งานหลกัของนกับวชนกัปฏบิตั ิงานอืน่ๆ ปล่อยให้ 

คนอื่นท�าไป ท�าไปจนวันตายก็จะไม่จบ แล้วก็ ไม่ได้ปลดเปลื้องความทุกข์  

ไม่ได้ปลดเปลือ้งกิเลสตัณหาภายในใจให้เบาบางลงไป แต่กลบัจะท�าให้มเีพิม่ 

มากขึ้นไป พอท�างานนี้เสร็จก็อยากจะท�างานนั้นต่อ พอได้รางวัลนี้แล้ว  

กอ็ยากจะได้รางวลัอืน่อกี เป็นเรือ่งของกิเลส ความคิดแบบนี้ในสมยันีจ้ะ 

ไม่ค่อยมกีนั ส่วนใหญ่จะไปทางโลกกนัหมด ไม่ว่านักบวชหรอืฆราวาส จะไป

ทางสร้างวัตถุกัน สร้างวัดให้สวยงาม สร้างเจดย์ี ๑๐๐ ยอด สร้างใหญ่ๆ 

โตๆ กัน แล้วได้อะไร ได้แต่กเิลสภายในใจที่ใหญ่มากขึน้ไป พระพทุธเจ้า

ทรงสร้างอะไรบ้าง ไม่ดูบ้าง พระบรมศาสดา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ  

ท่านสร้างวัดหรอืเปล่า ไม่เคยสร้างเลย ท่านสร้างอะไร ท่านสร้างพระอรหนัต์ 

เป็นหมืน่เป็นแสน ท�าไมไม่ท�าตาม เพราะจติมแีต่อวิชชาปัจจยา สงัขารา 

เชือ่ความคิดของตนก็เท่ากับเชือ่ความคดิของกเิลสนัน่เอง
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เราพยายามดูแลรักษาร่างกายแทบเป็นแทบตาย แต่เดี๋ยวก็ต้อง 

หมดไป ท�าได้แค่ให้อยู่ ได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเอง อย่างนี้พอจะท�าได้ 

พอจะดูแลได้ ถ้าไม่กินเหล้าเมายา ไม่ส�ามะเลเทเมา รับประทานอาหาร 

พอประมาณ หลับนอนพักผ่อนพอประมาณ ออกก�าลังกายอยู่สม�่าเสมอ  

ก็จะอยู่ได้นาน ถ้าใช้แบบสมบกุสมบนักจ็ะอยู่ได้ ไม่นาน เหมอืนกบัรถยนต์

ถ้าใช้แบบทะนุถนอมกม็อีายยุาวกว่าใช้แบบสมบกุสมบนั

ร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน อย่างหลวงตา ท่านนัง่สมาธ ิเดินจงกรม 

อยู่เรือ่ยๆ ก็ไม่ค่อยได้ ใช้มากเท่าไหร่ มแีค่ช่วงระยะเวลา ๙ ปี ทีท่่านปฏิบัติ

อย่างหนกัๆ ท่านอดอาหาร แต่หลงัจากนัน้ท่านก็ ไม่ได้อดอีก ท่านกฉ็นั 

ตามปกต ิประกอบกับจติใจสะอาดบรสิทุธิ ์ไม่มอีารมณ์ขุน่มวั ไม่มคีวามเครียด 

ปฏิบัติหนักเบื้องต้น	บรรลุธรรมแล้วสบำย



คอยกัดกร่อนจิตใจ จึงท�าให้มีอายุยืน 

ยาวนาน แต่ถ้าเอาไปเท่ียวกินเหล้าเมายา 

ดหูนงัฟังเพลง อดหลบัอดนอน เพราะ

ติดหนังติดละคร พอตื่นแล้วก็ต้องไป

ท�างานต่อ ร่างกายก็ ไม่มีเวลาพักผ่อน

เท่าทีค่วร ใช้ร่างกายหาเงนิแล้วกต้็องใช้

มนัไปเทีย่วต่ออกี จงึไม่ได้พกัผ่อนอย่าง

พอเพยีง กจ็ะมอีายุสัน้
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พระอานนท์ นี้โชคดทีีภ่าระเป็นการอปัุฏฐากพระพทุธเจ้า เพราะจะได้

ศกึษาตลอดเวลา เพราะหนึง่ในเงือ่นไขทีร่บัภาระนีก้ค็อื ไม่ว่าพระพทุธเจ้า

ไปทรงแสดงธรรมท่ีไหนก็ตาม ถ้าพระอานนท์ ไม่ ได้ตามเสด็จไปด้วย 

พระพทุธเจ้าต้องกลบัมาแสดงธรรมให้พระอานนท์ได้ฟังอกีครัง้หน่ึง เพราะ

ท่านถอืว่าการที่ได้รบัใช้พระพทุธเจ้าน้ี กเ็พือ่การได้ยนิได้ฟังธรรมะนัน่เอง 

เพราะพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรัสอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้น ลูกศิษย์ลูกหา 

พระเณรต่างๆ จงึแย่งกนัอปัุฏฐากครบูาอาจารย์เพือ่จะได้อยู่ใกล้ชดิกบัท่าน  

จะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด เวลาอยู่ ใกล้ท่าน ท่านจะดูกิริยาอาการ 

ตลอดเวลา ถ้าเหน็ออกไปนอกลูน่อกทาง ออกไปทางกเิลสเมือ่ไร ท่านจะดงึ

กลบัมาทันท ี จะมคีตธิรรมสอนอยูเ่รือ่ยๆ ไม่ว่าจะท�าอะไรจะเป็นคตธิรรม

เป็นอบุายทีจ่ะปลกูฝังให้เกดิสตปัิญญาขึน้มา

กำรรับใช้อุปัฏฐำกครูบำอำจำรย์



การได้รับใช้อุปถัมภ์อุปัฏฐากครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดนี้ จึงเป็นเรื่องที่ 

แย่งกันท�า อยากได้กันมาก แต่ไม่อยากแบบทางโลก คอือยากได้ลาภสกัการะ 

ทีค่รบูาอาจารย์ได้รบัจากญาติโยม นีก่เ็ป็นอกีหน่ึงเงือ่นไขของพระอานนท์จะไม่ 

ขอรบัลาภสกัการะต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจ้าจะประทานให้แก่พระอานนท์ เพราะกลวั 

จะถกูกล่าวหาว่ารบัใช้พระพทุธเจ้าเพ่ือลาภสักการะ พระอานนท์ขอธรรมะอย่างเดียว  

ถ้าไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเวลาไปแสดงธรรมที่ไหน ก็ขอให้กลับมาแสดงให้กับ 

พระอานนท์ด้วย ท่านแสดงความบรสิทุธิ์ใจว่าท�าเพือ่ธรรมะอย่างเดยีว เพราะเรือ่ง 

ลาภสกัการะน้ี ท่านมมีามากแล้ว ท่านเป็นเจ้าชายเหมอืนพระพทุธเจ้า ท่านเบือ่ 

สิง่เหล่าน้ีแล้ว เพราะเหน็แล้วว่าเป็นทกุข์ไม่ใช่สขุ เป็นกบัดกัทีจ่ะดกัใจของสตัว์โลก  

ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อย่างไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ ท่านจงึต้องดิน้

ออกจากกับดักน้ี เมือ่ออกมาแล้วจะกลบัไปหากบัดกันัน้อกีท�าไม

ถ้าพระเณรไปห้อมล้อมเพราะลาภสกัการะ ก็เป็นความหลงของพระเณร 

แต่ส�าหรบัผูท่ี้เข้าหาครบูาอาจารย์เพือ่ธรรมะจรงิๆ จะไม่เป็นอย่างนัน้ พระเณร

ที่อุปัฏฐากครูบาอาจารย์เพ่ือลาภสักการะนี้ หลังจากที่ท่านจากไปแล้ว มักจะ 

ลาสิกขากันไป เพราะไม่มธีรรมะอยู่ในใจทีจ่ะดงึใจให้อยู่ในสมณเพศได้ พอไม่มลีาภ 

สกัการะแล้ว ก็ไม่มกีะจติกะใจทีจ่ะอยูต่่อไป กเ็ลยลาสกิขากนัไป
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เวลาหลวงตาเดนิตรวจวดันี ่ถ้าเหน็พระออกมาท�าโน่นท�านี ่ท่านรูแ้ล้ว 

ว่ากิเลสออกมาแล้ว ท่านก็จะขนาบไล่ให้เข้าทางจงกรม ให้ ไปน่ังสมาธิ  

พระเณรเวลาเห็นหลวงตานี่ต้องรีบกระโจนหลบ ไปอยู่วัดไปน่ังคุยกัน  

แสดงว่ากิเลสออกมาแล้ว มาทางปาก ถ้าธรรมะกต้็องปลกีวเิวก ไปอยูแ่ถวทาง

เดนิจงกรม หรอืไปนัง่สมาธทิีม่มุสงบ ธรรมะเป็นอย่างนัน้ คนทีผ่่านมาแล้ว 

จะรูว่้าคนนีก้�าลงัปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตั ิกริยิา อาการ สถานที่ๆ  อยูน่ัน้ มนับอก 

อยู่แล้วว่าเป็นธรรมหรอืเป็นกเิลส

ถ้ามคีรบูาอาจารย์อย่างหลวงตานีจ้ะช่วยได้มาก แต่ต้องเคารพท่าน 

ต้องเช่ือฟังท่าน ต้องเกรงกลวัท่าน ท่านจะช่วยเราได้มาก แต่อย่ากลัวจน

ไม่มสีตสิตงั พอเหน็ท่านกส็ัน่ไปทัง้ตวั ให้เชือ่ท่าน ท่านด่าเรา ท่านว่าเรานี้  

อย่ำแซงหน้ำแซงตำครูบำอำจำรย์



ท่านก�าลงัช่วยเรา เราไม่ชอบด่าตัวเราเอง เราไม่ชอบห้ามตวัเราเอง เราต้องให้ท่านช่วยห้ามช่วยด่าเรา  

คนอืน่ด่าเราไม่ได้ มคีนเดยีวทีด่่าเราได้ก็คือครบูาอาจารย์ ถ้าไม่มคีวามย�าเกรงแล้ว ท่านจะไม่มี 

ประโยชน์กบัเรา ท่านว่าเรา ท่านห้ามเรา เราก็ไม่ฟังท่าน อยูก่บัท่านกอ็ยูแ่บบทพัพีในหม้อแกง ไม่เกดิ 

ประโยชน์อะไร เหมอืนกับนายฉันนะ ท่ีพระพทุธเจ้าทรงสัง่สงฆ์ไว้ว่า คนน้ีไม่ต้องสอน ปล่อยเขาไป 

ตามเรือ่ง คนนีม้นัดือ้ ขนาดเรายังไม่ค่อยฟังเลย คนอืน่รบัรองได้เขาไม่ฟังแน่นอน เหมอืนกบัตดัหาง 

ปล่อยวดั ปล่อยให้ ไปตามยถากรรม นายฉนันะพอได้ยนิกร้็องไห้เลย ท�าใจไม่ได้ มทีฐิมิาก

จงึควรเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย มสีมัมาคารวะ เป็นคณุธรรมพืน้ฐานของ

นกัเรยีนนกัศกึษา ไม่อวดเก่ง เชือ่ฟังครบูาอาจารย์ ถงึแม้จะไม่เข้าใจกฟั็งไว้ก่อน ท�าตามไปก่อน  

อย่าไปสวนกบัค�าสอนของท่าน ถ้าท่านไม่ดจีรงิ ไม่รูจ้รงิเหน็จรงิ ท่านไม่มาเป็นครบูาอาจารย์เราหรอก  

ถ้าเรารูจ้รงิเหน็จรงิ เราก็ไม่ต้องมคีรบูาอาจารย์ ถ้าเราเก่งจรงิก็ต้องอยูค่นเดียวได้ อย่างพระพทุธเจ้า

ไม่มีครไูม่มีอาจารย์ แต่กอ็ย่าไปเก่งแบบนัน้ เพราะส่วนใหญ่เก่งแบบหลงกนั บวชไม่ก่ีวนัก็ไปตัง้ส�านกั

เป็นเจ้าอาวาสแล้ว แล้วก็ไปท�าอะไรแปลกๆ บวชแล้วไม่ศกึษากบัครบูาอาจารย์ คดิว่าเก่งกว่าครบูา-

อาจารย์ ไม่สามารถรบัค�าสอนของท่านได้ จงึปลกีไปอยูต่ามล�าพงั ไม่นานกก็ลายเป็นเจ้าอาวาส 

เป็นเจ้าส�านกัขึน้มา มีชือ่เสยีงโด่งดัง จากน้ันก็ไปท�าวบัิต ิอาจจะมคีวามรูค้วามสามารถในระดบัหน่ึง  

แต่ไม่รอบคอบ ไม่ฉลาดพอ ไม่ทนักิเลส พอมคีนกราบไหว้บชูามากกห็ลงตวัเองคดิว่าท�าอะไรก็ได้  

อยูเ่หนอืธรรมวนิยัได้ เป็นผูว้เิศษแล้ว จนปรากฏเป็นเรือ่งเป็นข่าวดัง ส่วนพวกท่ีศึกษาปฏบัิติกบั

ครบูาอาจารย์ ตามรอยครบูาอาจารย์ ไม่แซงหน้าครบูาอาจารย์นี ้ส่วนใหญ่จะไปดตีลอด
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หลวงปูม่ัน่ ท่านเคยเล่านิมติ 

ท่ีเห็นว่ามีพระเณรเดินแซงหน้า 

แซงตาท่านไป ท่านพูดเพื่อเตือน

พระเณรว่า อย่าไปแซงหน้าแซงตา 

ครูบาอาจารย์ ให้เดินตามล�าดับ

พรรษา ครูบาอาจารย์สายนี้จะไม่

แซงหน้าแซงตากัน
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สมัยพระพทุธกาลสมยัแรกๆ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงประกาศสอนพระธรรม 

ค�าสอนนี้ ไม่มีพระวินัย ไม่มีศีล ๒๒๗ ข้อ ไม่เคยสั่งสอนพระ เพราะ 

พระทุกรูปที่มาบวชเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้น บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อน  

แล้วค่อยขออนญุาตบวชเป็นพระภกิษ ุ เช่น พระอญัญาโกณฑญัญะ กเ็ป็น 

พระโสดาบันก่อน พอพระปัญจวคัคย์ีทัง้ ๕ ได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ กข็อบวช 

พระกนั พอทรงไปโปรดนักบวชในส�านักอืน่จนบรรลเุป็นพระอรหนัต์ กข็อ 

บวชเป็นพระภกิษกัุน จงึไม่ต้องมพีระวนิยั เพราะท่านมคีวามสงบระงบั ไม่ได้ 

ท�าอะไรทีเ่สยีหาย พอรุน่พระอรหนัต์หมดไป พอพวกปถุชุนมาบวช กเ็ริม่มา 

สร้างปัญหาต่างๆ ขึน้มา เพราะพวกน้ียังมกีเิลสตณัหาอยู ่พอมาบวชแล้ว 

ก็ ไปท�าบดัสบีดัซบต่างๆ มคีนไปฟ้องพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าก็เลยต้อง

ก�าหนดข้อห้ามต่างๆ ขึน้มา ห้ามท�าน่ันห้ามท�านี ่จาก ๑ ข้อ เป็น ๒ ข้อ ๓ ข้อ  

อย่ำออกนอกลู่นอกทำง
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จนถงึ ๒๒๗ ข้อ ถ้าทรงประทบัอยู่ถึงวันนีค้งมี

ถงึ ๒,๒๗๐ ข้อ มเีรือ่งให้มาแก้อยู่เรือ่ยๆ

ทุกวนันี้ไม่มพีระพทุธเจ้า พระสงฆ์จงึต้อง 

ช่วยกัน ช่วงน้ีก็มีข่าวขึ้นมาอีกแล้ว มีพระไป 

บวชภกิษณุ ีมเีรือ่งให้แก้อยู่ตลอดเวลา เพราะ 

ใจของพระยงัไม่หลดุพ้นจากกเิลสตณัหา ท�าไม

ไม่ดคูรบูาอาจารย์บ้าง หลวงปูม่ัน่ท่านเคยบวช 

ภกิษณุหีรอืเปล่า หลวงปูช่าท่านเคยบวชภกิษณุี 

หรอืเปล่า เป็นลกูศษิย์หลวงปูช่าไปบวชภกิษณุ ี

ท�าไม ไปอวดเก่งกว่าครบูาอาจารย์ท�าไม จ�าเป็น 

ต้องบวชภกิษณีุด้วยหรอื ถ้าไม่บวชภิกษณุแีล้ว 

จะตายหรืออย่างไร จะบรรลุมรรคผลนิพพาน 

ไม่ได้หรอือย่างไร คณุแม่ชีแก้วไม่เหน็ต้องบวช

เป็นภกิษณุเีลย ท�าไมไม่ใช้สตปัิญญา น่ีคอืปัญหา 

ที่ตามมา บวชแล้วไม่ท�ากิจของตน ไม่ท�าจิต 

ให้สงบ พอปฏบิติัไปได้หน่อย จติสงบนดิหนึง่ 

ก็คิดว่าบรรลุแล้ว แล้วก็ออกไปสั่งสอนผู้อื่น  

เป็นเจ้าส�านกัแล้ว เป็นอาจารย์แล้ว สามารถ 

ล้มล้างปฏิปทาอันดีงามของครูบาอาจารย์ที ่

ท่านได้ปฏบิตัมิาได้อย่างไม่รูส้กึตวัเลย อ�านาจ

ของกเิลสตณัหาเป็นอย่างนี ้ถ้าเป็นศษิย์ทีม่คีรู  

กค็วรดคูรบูาอาจารย์เป็นตวัอย่าง อย่าออกนอก

ลูน่อกทาง อย่าไปคิดว่าเก่งกว่าครบูาอาจารย์  

จะได้ปลอดภัย จะได้อยู่ ในกรอบของความ 

ถูกต้องดีงาม จะเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ 

ขึน้ไป

อย่าไปอยากบวชเป็นภกิษณุกีนันะ แล้วมา 

ด่าพระว่าไม่เมตตาไม่ยอมบวชภกิษณุีให้ ชอบ

เกาไม่ถกูทีก่นั ทีค่นัไม่เกา ชอบเกาที่ไม่คนักนั  

ทีค่นักค็อืใจของเรา ไม่เกากนั ไปเกาเรือ่งนัน้

เกาเรือ่งนีก้นั
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เวลาหลวงตาสอนฆราวาสกับสอนพระ จะสอนต่างกัน ฆราวาสจะ 

ไม่ค่อยสอนเรือ่งอสภุะ เรือ่งความตายก็ ไม่ค่อยสอนเท่าไร เพราะจติของ 

ฆราวาสยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ ให้ดูหนังผีหนังฆ่ากันแล้วใจจะสลดหดหู่  

ท่านจะสอนเรือ่งการท�าบญุให้ทาน เรือ่งรกัษาศลี เรือ่งศรทัธา ถ้าสอนพระ 

จะสอนอสภุะและความตาย จงึไม่นิยมท่ีจะสอนรวมกนั จะแยกสอนฆราวาส

กับพระ พระพุทธเจ้าก็ทรงแยกสอน ตอนบ่ายก็สอนฆราวาสญาติโยม  

ตอนค�่าก็สอนพระ ตอนดึกก็สอนเทวดา เพราะระดับจิตของแต่ละกลุ่ม 

ไม่เหมอืนกนั ความต้องการอาหารคือธรรมไม่เหมอืนกนั กลุม่ของฆราวาส

ต้องการนม ยงัเค้ียวไม่ได้ ยังไม่มฟัีน ให้เนือ้ให้ผกัไปกย็งักนิไม่ได้ ส่วนพระ

เหมอืนคนโตแล้ว เป็นผู้ ใหญ่แล้ว ให้ ได้

สภำวจิตที่แตกต่ำง
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ที่ประเทศศรีลังกา จะถือมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ส�าคัญมาก  

จะท่องกันได้มาก ให้ความส�าคัญมากกว่าพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

เพราะถ้ายงัไม่มสีต ิพอฟังพระธมัมจกัฯ กท็�าอะไรไม่ได้ เป็น ก.ไก่ ข.ไข่ ของ 

การปฏบิติัจรงิๆ กค็อืสติ

ครูบาอาจารย์เน้นเรื่องสติก่อนเลย เวลาที่ท่านว่ากล่าวตักเตือน 

พระเณรกเ็ป็นการให้สต ิพอท�าอะไรผดิพลาด ท่านจะใส่อย่างแรงเลย ถ้ามสีติ  

จะไม่ผดิพลาด ถ้าผดิพลาดแสดงว่าเผลอสต ิ ใจก�าลงัไปคดิเรือ่งอืน่ ไม่อยู่ 

กับงานท่ีก�าลงัท�าอยู ่จงึท�าผดิๆ ถกูๆ ถ้ามสีตแิล้วจะรูอ้ยูท่กุขณะว่าก�าลงั 

ท�าอะไรอยู ่ท�าถกูหรอืไม่ จงึอย่าไปเห็นอะไรส�าคญักว่าสต ิถ้าเข้าสูก่ารปฏบิตัิ

แล้วต้องเจรญิสตก่ิอน พอได้สตแิล้ว สมาธจิะตามมา ปัญญาจะตามมา วมิตุติ

จะตามมา ถ้าไม่มสีตแิล้ว ไม่มทีางทีจ่ะได้สมาธ ิได้ปัญญา ได้วมิตุติ

ควำมส�ำคัญของสติ



หลวงตาท่านเปรยีบสมาธกิบัปัญญา เป็นเหมอืนเท้าซ้ายกบัเท้าขวา 

ต้องสลบักนัก้าว ในการปฏบิตัเิพือ่ตดักเิลสขัน้ต่างๆ ต้องอาศยัการก้าวไป

ของสมาธแิละปัญญาสลบักันไป พอพจิารณาไประยะหนึง่กต้็องหยดุพกัใน

สมาธเิพือ่เสรมิก�าลงั พอได้ก�าลงัแล้วกก็ลบัไปพจิารณาใหม่ เหมอืนคนตดัฟืน  

ถ้าตดัไปเรือ่ยๆ ก�าลงัก็จะอ่อนลงไปเรือ่ยๆ มดีที่ใช้ตดัฟืนก็จะทือ่ไปตามล�าดบั  

ตดัอย่างไรก็ไม่ขาด ก็ต้องพกั รบัประทานอาหาร หลบันอน ลบัมีด พอพกัเสรจ็ 

แล้วก็มาตัดต่อ ไม้ท่อนทีฟั่นตัง้หลายครัง้ไม่ขาดกจ็ะขาดทนัท ีปัญญากเ็ป็น

อย่างน้ัน ถ้าพจิารณาไม่เหน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา กต็ดักเิลสไม่ได้ พอได้

พกัจติในสมาธ ิแล้วออกมาพจิารณาใหม่ กจ็ะเหน็และตดักเิลสได้เลย นีค่อื 

การท�างานของสมาธแิละปัญญา ต้องสนบัสนนุกนั เหมอืนเท้าซ้ายกบัเท้าขวา 

ท่ีต้องสนับสนุนกันถงึจะเดนิไปได้

สมำธิและปัญญำต้องสนับสนุนกัน
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ในการปฏบิติัจติตภาวนาเพือ่ตดักเิลส ต้องอาศยัทัง้สมาธแิละปัญญา 

สลบักันท�างาน ถ้าเจรญิแต่ปัญญาอย่างเดยีว ไม่พกัในสมาธเิลย กจ็ะเกดิ

อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านขึ้นมา เพราะกิเลสรบกวน ไม่คิดด้วยเหตุด้วยผล  

คิดไปตามความอยากของกิเลส ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา ต้องรู้ทัน  

ต้องหยดุพกัในสมาธ ิเวลาพจิารณาทางปัญญามกัจะตดิพนั เหน็คณุค่าของ

การพจิารณาของปัญญา ก็เลยไม่หยดุพจิารณา กลบัไปเหน็โทษของสมาธว่ิา 

ไม่ได้ประโยชน์อะไร มีแต่สงบอย่างเดียว แต่ไม่สามารถตัดกิเลสได้เลย  

พอพจิารณาทางปัญญากต็ดักเิลสได้ กอ็ยากจะตดัไปเรือ่ยๆ อยากพจิารณา

ไปเรือ่ยๆ จนตัดไม่ได้เลย เพราะมดีทือ่ ปัญญาทบึ ตอนนัน้กต้็องหยดุพกั 

ในสมาธ ิพอออกมาปัญญาจะแหลมคม พจิารณาอนจิจงั ทุกขงั อนตัตา ก็จะ 

เหน็ตามความจรงิ
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ในหนงัสอืมตุโตทยัของหลวงปูม่ัน่ กแ็สดงไว้ว่า เจโตวมิตุตกิบัปัญญา

วิมุตติเป็นของคู่กัน ไม่ได้แยกกันอย่างท่ีคนบางคนเข้าใจ บางคนคิดว่า

สามารถบรรลุวิมุตติได้ด้วยเจโตวิมุตติเพียงอย่างเดียว ก็เหมือนพวกฤๅษี 

ชีไพรที่ได้ฌานสมาบัติแต่ยังไม่ได้วิปัสสนา บางคนก็คิดว่าสามารถบรรลุ

วิมตุติความหลดุพ้นด้วยปัญญาวมิตุตเิพยีงอย่างเดยีว ไม่ต้องมสีมาธกิ็ ได้ 

อย่างน้ีก็ไม่ถูก เป็นการใช้ปัญญาท�าจติให้มสีมาธก่ิอน ให้สงบให้ตัง้มัน่ก่อน 

แล้วถึงค่อยไปพจิารณาขนัธ์ ๕ ในล�าดบัต่อไป เจโตวมิตุตกิบัปัญญาวมิตุติ

ต้องไปด้วยกัน ศีล สมาธ ิปัญญา แยกกนัไม่ได้ เพยีงแต่การด�าเนนิอาจจะ

มหีนักเบาต่างกันไปตามวาสนาบารม ีตามความถนดัของแต่ละคน บางคน

ไม่เข้าใจ คิดว่าก�าหนดรู้ ไปเรือ่ยๆ แล้วก็ใช้ ได้ ไม่เคยท�าจติให้สงบเลยก็ได้ 

เจโตวิมุตติกับปัญญำวิมุตติเป็นของคู่กัน
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แต่การเจรญิสต ิให้รูว่้าก�าลงัท�าอะไรอยู ่ก�าลงัคดิ 

อะไรอยู่ แต่เวลาเกดิความทกุข์ขึน้มา เกดิความ

โลภขึ้นมา ความโกรธขึ้นมา ก็ ไม่รู้ว่าจะท�า

อย่างไร รูอ้ยูแ่ต่กด็บัไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาเข้าไปดับ  

ต้องเหน็ไตรลกัษณ์ในสิง่ทีท่�าให้โลภ ท�าให้โกรธ  

ทุกสิง่ทุกอย่างเป็นไตรลกัษณ์หมด 
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เคยได้ยินหลวงตาเล่าให้ฟังว่า นิพพานไม่ใช่ทั้งอัตตาและอนัตตา 

เพราะเป็นสมมุติ ท่านว่านิพพานเป็นวิมุตติ ไม่อยู่ภายใต้มิติของสมมุติ  

อนัตตามีไว้เพื่อก�าจัดความหลงที่คิดว่ามีอัตตาตัวตนในสิ่งต่างๆ เช่น  

ในร่างกาย กเ็ลยเอาอนตัตามาแก้ ให้เห็นว่าเป็นเพยีงดนิ น�า้ ลม ไฟ มตีวัตน 

ได้อย่างไร ร่างกายกเ็ป็นดนิ น�า้ ลม ไฟ ไม่มตีวัตน ต้องเอาอนตัตามาแก้  

มาท�าลายอตัตา ตวัจติทีพ่จิารณาก็ไม่ได้เป็นตวัเป็นตน เป็นตวัรู ้เป็นหน่ึง

ในธาตุทัง้ ๖ คือ ดนิ น�า้ ลม ไฟ อากาศธาต ุและธาตรุูค้อืจติ เพยีงแต่ 

จติมคีวามหลงคิดว่า ดนิ น�า้ ลม ไฟ เป็นตวัเป็นตน แล้วก็ไปทกุข์กบัมนั 

จึงต้องมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ ความหลงผิดที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตน  

กต้็องใช้อนตัตาเป็นตวัแก้ เมือ่พจิารณาเหน็ว่าเป็นอนตัตาแล้วกป็ล่อยวาง 

ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงวัตถุ เหมือนแก้วใบหนึ่ง เวลาเป็นอะไรไป  

นิพพำนไม่ใช่อัตตำและอนัตตำ
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เราก็ไม่เดอืดร้อน จะเฉยๆ เพราะปล่อยวางแล้ว  

พอปล่อยวางหมดแล้ว จติก็หลดุพ้น จติก็นพิพาน  

เป็นจิตที่บริสุทธ์ิ ไม่มีความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ไม่เก่ียวข้องกับอัตตาหรืออนัตตา  

จิตไม่ได้เป็นอตัตาหรอือนัตตา เป็นธาตรุู ้เหมอืน 

ดนิ น�า้ ลม ไฟ ก็ไม่ได้เป็นอตัตาหรอือนตัตา  

แต่เม่ือไปว่าเป็นอัตตา จึงต้องเอาอนัตตามา 

แก้ว่าไม่เป็นอัตตา เป็นดิน เป็นน�้า เป็นลม  

เป็นไฟ

ที่ต้องเสียเวลาคิดกับเรื่องเหล่านี้กัน 

กเ็พราะไม่ปฏิบติักัน อ่านแล้วก็จนิตนาการกนั 

อวดรูอ้วดเก่งกนั เป็นตาบอดคล�าช้าง แต่ละคน 

กว่็าตนถกูทัง้น้ัน คนที่ไปคล�าท้องช้างกว่็าช้าง

เป็นเหมือนฝาผนัง คนที่ ไปจับหางก็ว่าเป็น

เหมือนเชือก คนที่ไปจับงวงก็ว่าเป็นเหมือนงู  

ก็ ไม่มีใครผดิ แล้วก็เถียงกัน เพราะเหน็เพยีง

บางส่วน เหน็ไม่ครบทกุส่วน ถ้าศกึษาแต่ไม่ได้ 

ปฏิบัติก็จะจินตนาการไป เหมือนคนท่ีไม่เคย

ไปฮ่องกง เพยีงแต่อ่านเรือ่งของฮ่องกง แล้วก็ 

จนิตนาการไปต่างๆ นานา ถกูบ้างผดิบ้าง แล้วก ็

มานั่งเถียงกัน คนท่ีเคยไปมาแล้วก็จะไม่มา 

เสียเวลาเถียงกับคนที่ไม่เคยไป เถียงไปก็ไม ่

เกิดประโยชน์อะไร ซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาไป

ดูเลยดีกว่าจะง่ายกว่า พวกเราก็เหมือนกัน  

อยากจะรู ้ว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา  

กภ็าวนาไปเรือ่ยๆ มรรค ๘ กเ็ดนิไปซ ิกต้็อง

ถึงจนได้ ถึงแล้วก็จะไม่เถียงใคร ไม่เห็นม ี

พระอรหันต์มานั่งเถียงกันว่าเป็นอัตตาหรือ 

เป็นอนตัตา มแีต่พวกที่ไม่เป็นทีเ่ถยีงกนัอยูเ่รือ่ย
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หลวงตาท่านเทศน์ว่า พระทีเ่พิง่มาบวชนี ้เวลาบวชมนับวชแต่ร่างกายนะ  

แต่กเิลสมนัไม่ได้บวชด้วย ไม่ใช่พอนุง่เหลอืงห่มเหลอืงแล้วกเิลสจะตายไป

จากใจ กเิลสกย็งัมอียู ่ยงัท�าผดิศลีผดิธรรมได้อยู ่เพยีงแต่ว่ามเีจตนารมณ์ 

ทีจ่ะมาช�าระมาก�าจัดพวกกิเลสตัณหาต่างๆ เท่านัน้เอง ต้องรอดคูวามประพฤติ 

ของท่านไปก่อนว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว 

สามารถสัง่สอนธรรมะให้เราเข้าอกเข้าใจให้ปลดเปลือ้งความทกุข์ภายในใจ

ของเราได้ เรากจ็ะเกิดศรทัธาในตัวของท่านเอง ไม่ได้ขึน้อยูก่บัอายพุรรษา 

ด้วยซ�า้ไป เพราะในสมัยพระพทุธกาล แม้แต่สามเณรกบ็รรลเุป็นพระอรหนัต์ได้  

อยูท่ีก่ารประพฤตปิฏบิตัแิละค�าสอนของท่านว่าสอดคล้องกนัหรอืไม่ หรอืเป็น 

แบบแม่ปสูอนลูกป ูสอนให้ลกูอย่าสบูบหุรี ่อย่าดืม่เหล้า แต่ตวัแม่เองกลบั

สบูบหุรี ่กลบัดืม่เหล้าเอง

กิเลสจะหมดไปจำกกำรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
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เวลาบวชต้องลดมานะทฐิ ิไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม บวชเป็นพระบวชใหม่

ก็ให้อยูป่ลายแถว จะมอีาย ุ๘๐ - ๙๐ ปี กอ็ยูป่ลายแถว จะเป็นพระเจ้าแผ่นดนิ 

หรอืเป็นมหาเศรษฐกีอ็ยูป่ลายแถว ให้ตดัความเป็นอะไรต่างๆ ทีเ่คยเป็นไป

ให้หมดเลย เวลาคนใหญ่คนโตบวชมกัจะขดักบัหลกัธรรม ต้องมบีรวิารรบัใช้  

ถ้าบวชแบบนีก็้อย่าบวชให้เสยีเวลา ไม่เกดิประโยชน์ ต้องบวชเพือ่ลดละมานะ 

ทิฐคิวามถือตน ถอืว่าตนเป็นผู้ ใหญ่ ต้องมผีูร้บัใช้ ถอืบาตรให้ ล้างบาตรให้  

เชด็ถูกุฏิให้ ท�าตวัเป็นเหมอืนอาจารย์ ถ้าท�าอย่างนีก้ห็ลงทางแล้ว บวชป๊ับ

ก็ต้ังตัวเป็นอาจารย์เลย ยงัไม่ได้พรรษาเลย ไปตัง้ส�านกัเป็นอาจารย์แล้ว 

อย่างน้ีไม่ได้บวชเพือ่ละกเิลส แต่บวชเพือ่เสรมิกเิลส

บวชเพ่ือละกิเลส	มิใช่เสริมกิเลส



พระทีญ่ตัติในสมัยหลวงปูม่ั่น หลวงปูม่ัน่อยู่ในนกิายทีเ่คารพพระธรรมวนัิยมาก  

ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั มพีระบางรปูอยูอ่กีนิกายหน่ึงทีป่ฏบิตัิไม่เคร่งครดัเท่า กเ็กดิ 

ความเลื่อมใสอยากเป็นลูกศิษย์ อยากจะอยู่ศึกษาปฏิบัติกับท่าน ท่านก็ ให้ท�า 

ญัตติกรรม เปลี่ยนจากนิกายหน่ึงไปอีกนิกายหนึ่ง ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกับ 

บวชใหม่ ถงึแม้บวชมาสบิยีส่บิพรรษาแล้ว พอท�าญตัติกรรมแล้วก็ต้องนบัหน่ึงใหม่  

แต่ท่านก็ ไม่ถือเรื่องพรรษา เพราะบวชเพื่อธรรมะจริงๆ ไม่ได้บวชเพื่อพรรษา 

บวชแบบทัพพีในหม้อแกงจะเกิดประโยชน์อะไร เทียบกับบวชแบบลิ้นกับแกงไม่ได้  

บวชเพือ่สมัผสัธรรมะ รูธ้รรมะ เกิดธรรมะขึน้มาในใจ กเิลสล้มหายตายจากไปจากใจ  

ถงึแม้จะเป็นผูบ้วชใหม่กม็ศีกัดิศ์รมีากกว่าผูบ้วชมานาน แต่ไม่ได้สมัผสัธรรมะ บวชแบบ 

ทพัพีในหม้อแกง จงึต้องให้ความส�าคัญต่อการปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้ ได้สมัผสักบัธรรมะ

บวชเพ่ือธรรมะจริงๆ	
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หลงัจากเผาศพโยมแม่ของหลวงตาเสรจ็แล้ว ท่านกเ็อาเศษกระดกูเศษ

ขีเ้ถ้าไปโรยใต้ต้นโพธิ ์เป็นดนิกลบัคนืสูด่นิ เผาตอนบ่ายทีห่น้าศาลาภายในวดั  

ไม่ได้ก่อเมร ุ เอาฟืนมากอง แล้วก็เอาโลงศพไปต้ัง พอถึงเวลาก็จดุไฟเผา 

ตอนดึกพอไฟไหม้หมดแล้วก็เก็บเศษขี้เถ้าไปโรยใต้ต้นโพธิ์ ในวัด ตอนเช้า 

ท่ีหน้าศาลาไม่มอีะไรเหลอือยูเ่ลย ไม่มซีากเหลอือยูเ่ลย เกบ็เรยีบร้อยหมด

ตอนต้นท่านจะให้เผาวนัทีเ่สยีเลย เสยีตอนเช้า ท่านจะให้เผาตอนบ่าย 

ญาตพิีน้่องขออนุญาตเก็บไว้คืนหน่ึง จะได้บอกญาติพีน้่องท่ีอยูท่ี่ไกลจะได้มา 

ร่วมงาน ก็เลยเกบ็ไว้คนืหนึง่ ไม่มกีารสวด ตัง้ศพไว้เฉยๆ ใครอยากจะไหว้ 

ก็ไหว้ไป แต่ไม่มพีระสวดกุสลาฯ เวลาก่อนจะเผาก็นมินต์ครบูาอาจารย์ ๑๐ รูป  

มาบงัสกุุล ไม่ได้สวดกสุลาฯ 

กุสลำ	สร้ำงควำมฉลำดให้แก่ใจ



161

กุสลา แปลว่า ความฉลาด ก็คือการ

พจิารณาว่าเป็นเพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง เป็นดนิ น�า้ 

ลม ไฟ ทีจ่ะต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย ต้องกสุลา 

ตอนที่ยังไม่ตาย ตายไปแล้วจะกุสลาหาอะไร 

ต้องกสุลากบัคนท่ียังมชีวิีตอยู่ คนทีม่ชีวิีตอยูน่ี ้

ต้องกุสลาเอง ไปนิมนต์พระมากุสลาท�าไม  

พระต้องกสุลาร่างกายของท่านเอง พวกเราก็

ต้องกสุลาร่างกายของพวกเรา ต้องสร้างความ

ฉลาดให้แก่ใจ ให้รูท้นัธรรมชาตขิองร่างกายว่า 

เป็นเพยีงดนิ น�า้ ลม ไฟ มอีายุขยั ต้องแก่ เจบ็  

ตาย
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เรื่องบวชพระถวายเป็นกุศลแก่หลวงตานี้ พวกเราเอาหลวงตามา 

เป็นเหตุ ผู้ที่จะได้ผลก็คือผู้บวชเอง อาศัยความกตัญญูกตเวที ความรัก

เคารพในองค์ท่าน ความปรารถนาให้ท่านอยูก่บัเราไปนานๆ เป็นเหต ุท�าให้

คนที่โดยปกติอาจจะไม่ได้คดิบวชกนัจะได้บวชกนั เมือ่บวชแล้วกจ็ะได้รับผล

จากการบวช ส�าหรบัองค์ท่านเองนัน้ เรือ่งกศุลนีท่้านถงึพร้อมแล้ว ทัง้บุญ

และบาปท่านละได้หมดแล้ว ท่านไม่ต้องบ�าเพญ็แล้ว ท่านเคยพดูอยูเ่สมอว่า  

อย่ากุสลานะ ตอนเราตายอย่ากสุลา กสุลา คอื กศุล แปลว่า ความฉลาด  

คนเราจะฉลาดได้ ต้องฉลาดในตอนเป็น ตอนท่ีมีชวิีตอยู ่ต้องสวดตอนทีเ่ป็น  

หมายความว่าให้ฟังธรรมะในตอนที่มีชีวิตอยู่ ถ้าตายไปแล้วอย่าไปเคาะ 

โลงศพ ไปนิมนต์พระมาสวด คนตายฟังไม่รู้เรื่อง อย่างหนังสือท่ีชื่อว่า 

เสยีดายคนตายไม่ได้อ่าน คนตายอ่านไม่ได้ ต้องคนเป็นถงึจะอ่านได้

สร้ำงกุสลำตั้งแต่มีชีวิตอยู่



อย่างพวกเรานี้เป็นคนเป็นอยู ่ตอนนี้  

ถ้าอยากจะสร้างกุศลต้องสร้างกุศลต้ังแต่ตอนน้ี  

ดพูระพทุธเจ้าดพูระสาวกทัง้หลายเป็นตวัอย่าง 

ท่านสร้างกุศลในขณะที่ท ่านมีชีวิตอยู ่กัน  

ในสมยัพทุธกาลงานศพก็ไม่มกีารสวดกนั มแีต่

ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เพราะประโยชน์อยูต่รงนัน้  

การฟังเทศน์ฟังธรรมท�าให้เกิดกุศล สมัยนี้ 

เวลาสวดกนัคนฟังก็ไม่เข้าใจความหมาย คนสวด 

บางทกี็ไม่เข้าใจความหมาย เป็นเหมอืนนกแก้ว 

นกแก้วถ่ายทอดสูน่กแก้ว แก้วจ๋าๆ กนัมาตลอด 

แต่ไม่รู้ว่าแก้วเป็นอะไร เจอแก้วก็เขี่ยทิ้งไป  

เหมอืนไก่ได้พลอย คุย้เขีย่ๆ หาแต่ตวัหนอน

ตัวไส้เดือน พอเจอพลอยเจอเพชรก็เขี่ยทิ้งไป 

เพราะไก่กินเพชรกินพลอยไม่ได้ ไก่จะเอาแต่

ตัวหนอนตัวไส้เดือน เหมือนบุคคลที่ไม่ฉลาด 

ที่ ไม่มีกุสลา จะไม่เห็นธรรมะว่าเป็นเพชร 

เป็นพลอย จะเหน็ว่าเป็นก้อนหนิไป จะเหน็แต่

เงินทองว่าเป็นของมีค่า เห็นธรรมะเป็นของ

ไม่มค่ีา จงึบวชกนัยากทัง้หญงิและชาย

หญิงก็บวชได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นชาย 

เพราะการห่มเหลอืงห่มขาว โกนหวัไม่โกนหวัน่ี 

เป็นเพยีงรปูแบบ การบวชจรงิอยูท่ีก่ารปฏบัิติ 

ช�าระกาย วาจา ใจ อยูท่ีก่ารสละ สละทรพัย์สละ

ครอบครวั สละยศถาบรรดาศกัดิ ์สละความสขุ

ทางโลก เพือ่เข้าสูค่วามสขุทางธรรม สูค่วามสงบ  

นีค่อืการบวชทีแ่ท้จรงิ บวชแล้วไม่ปฏบิตั ิไม่สละ

จรงิ ก็ไม่ได้บวชจรงิ บวช ๕ วนั ๑๐ วนั ๒ อาทติย์  

๓ อาทติย์ ๓ เดอืน แล้วกล็าสกิขาไป ยงัไม่ถอื 

เป็นการบวชที่แท้จริง สู้พวกที่ ไม่ ได้ โกนหัว  

ไม่ได้ห่มผ้าขาวผ้าเหลอืง แต่ปฏบัิตอิยูเ่ป็นประจ�า 

ไม่ได้ ถงึแม้จะไม่มรีปูแบบของการบวช แต่มี

สาระของการบวช
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ครูบาอาจารย์ท้ังหลายท่ีพวกเรากราบไหว้กนั ท่านไม่ได้มคีวามจ�าเป็นกบั

ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เลย ได้ลาภมามากน้อยกเ็อาไปท�าประโยชน์ให้กบัโลก

อกีต่อหนึง่ เพราะท่านพร้อมทีจ่ะให้อยูเ่สมอ จติใจของท่านไม่ได้ยดึตดิกบัอะไร 

เรือ่งปัจจยั ๔ ก็ได้รบัการดแูลอย่างดจีากศรทัธาญาติโยมอยูแ่ล้ว บณิฑบาตก็มี

อาหารรบัประทานทกุวนั จวีรกม็คีนถวายอยูป่ระจ�า กฏุศิาลาทีพ่กักม็อียูพ่ร้อม 

ท่านมคีรบท้ัง ๒ ส่วน คอื มสีิง่ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพี ได้แก่ปัจจยั ๔ แล้ว  

กม็คีวามสขุความอิม่ใจท่ีเกิดจากการปฏบัิติธรรม จากการบ�าเพญ็ทาน ศีล ภาวนา  

ท่ีจะพาไปสูค่วามสขุทีแ่ท้จรงิ ให้สามารถอยูเ่หนอืโลกธรรมทัง้ ๘ ได้ ไม่ว่าจะ 

เป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถท�าอะไรกบัจติใจได้ ใครจะถวายเงนิเป็นล้านเป็นแสน  

ก็จะไม่รูส้กึดีอกดีใจ ใครจะแต่งตัง้ให้เป็นอะไร กเ็ฉยๆ เพราะจติไม่หวิกบัเร่ือง 

เหล่าน้ีแล้ว เหมอืนกบัเวลารบัประทานอาหารอิม่เตม็ทีแ่ล้ว ใครจะเอาอาหาร

วิเศษขนาดไหนมาให้กนิอกี กก็นิไม่ลง 

จิตอิ่มในธรรม
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ถ้าจติใจได้รบัการขดัเกลาได้รบัการช�าระด้วย

การบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อย่างต่อเนื่องแล้ว 

จติใจจะมคีวามสงบเยน็อยูต่ลอดเวลา ไม่เพยีงแต่ 

เวลานัง่ท�าสมาธเิท่านัน้ ถ้าได้ท�าวปัิสสนาจนสามารถ 

ช�าระความโลภ โกรธ หลง ให้ออกจติจากใจได้แล้ว  

แม้ในขณะทีเ่ดนิเหนิ ขณะทีค่ยุ ขณะทีท่�าอะไรต่างๆ  

จติกย็งัสงบอยู่ จติไม่ได้มอีารมณ์กบัอะไร ซึง่ต่างกบั 

คนท่ีไม่ได้ปฏบิติั
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อย่างครูบาอาจารย์ที่ถูกต�าหนิว่าท�าไมยังเคี้ยวหมากยังสูบบุหร่ีอยู่ 

เป็นตัณหาไม่ใช่หรอื เป็นตณัหากบัพวกเรา แต่ไม่ได้เป็นกบัท่าน ท่านเคีย้ว

ไปตามสภาพ มีให้เคีย้วกเ็คีย้ว มีให้สบูกส็บู ไม่ได้สบูไม่ได้เคีย้วอย่างไม่มี

ขอบเขต

อย่างหลวงปู่มั่นนี่ ได้ยินได้ฟังมาว่าท่านสูบวันละ ๓ ถึง ๔ มวน  

ตอนเช้าฉันจงัหนัเสรจ็แล้ว ท่านกจ็ะสบูสกัมวนหนึง่ ตอนบ่ายฉนัน�า้ชากจ็ะ

สบูอกีมวนหนึง่ ตอนค�า่ก็จะสบูอีกมวนหนึง่ เป็นบุหรีท่ี่เขาถวายไว้ ให้ท่านสบู  

ท่านไม่เคยไปสัง่ไปบอกให้ ใครไปซือ้บหุรีม่า ถ้าไม่มกี็ ไม่สบู ถ้าถามว่าสูบไป 

ท�าไม กส็บูไปอย่างน้ันแหละ ไม่เดอืดร้อนอะไร คนอืน่ไปเดอืดร้อนแทนท่าน 

ท�าไม

เป็นเพียงกิริยำ



ตอนทีห่ลวงตาไปต่างประเทศ ไปกรงุลอนดอน ตอนทีท่่านจะขึน้เครือ่งนี้  

ญาติโยมขนหมากมาให้มากมาย กลวัท่านจะไม่มหีมากฉนั แต่ท่านบอกว่า 

พอขึน้เครือ่งแล้วท่านจะหยุดทันท ีท่านไม่เอาไปเลย ไปลอนดอนประมาณสกั 

๒ อาทติย์ ท่านไม่ได้ฉนัหมากเลยแม้แต่วนัเดยีว ถ้าตดิกจ็ะต้องทกุข์ทรมานใจ  

ส�าหรบัท่านจะหยดุเมือ่ไรกห็ยดุได้ทนัท ี ไม่มปัีญหา ได้ยนิว่าเคีย้วหมากเพือ่

รกัษาฟัน หมากช่วยรกัษาฟันได้

คนที่สงสัยน้ีพูดไปจากความรู้สึกของตน เพราะยังติดอยู่ยังอยากอยู่  

พอคนอืน่ท�าเหมอืนตนกค็ดิว่าอยากเหมอืนตน ตดิเหมอืนตน แต่ส�าหรบัท่าน

มนัเป็นเพยีงกิรยิา การรับประทานของท่านก็ไม่เหมอืนการรบัประทานของเรา  

เรารับประทานด้วยความเอร็ดอร่อยกับรสกับชาติกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้  

แต่ท่านรับประทานเหมือนกับรับประทานยา รับประทานเพื่อร่างกาย  

ไม่เหมอืนกัน แต่เราไม่รู ้จติของท่านกบัจติของเราไม่เหมอืนกนั จติของท่าน

ไม่มคีวามอยาก ไม่มกีามตัณหา จงึไม่ได้ฉนัด้วยความเอรด็อร่อย ฉนัไปตาม

สภาพทีม่ ีมอีะไรกห็ยบิฉนัได้เลอืกได้ แต่ไม่ไปสัง่ให้หาอาหารชนดินัน้ชนดินีม้า 

ถ้ามหีลายอย่าง ฉนัไม่ได้ทกุอย่าง ก็เอาอย่างน้ีบ้าง เอาอย่างนัน้บ้าง อย่างอ่ืน 

ที่ไม่ได้เอาก็มบ้ีาง ไม่เสยีหายอย่างไร ถ้าเพือ่ฉลองศรทัธา ท่านกห็ยบิใส่ไป 

ในบาตรให้ทกุคน จะฉันหรอืไม่กเ็รือ่งของท่าน
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ส�าหรบัผูท้ี่ได้ตดัความอยากทัง้หมดแล้ว ความอยากในการท�ากรรมดี 

ก็ไม่ม ีดังทีเ่คยได้ยนิว่า ผูท้ีบ่รรลแุล้ว ละได้ทัง้บญุทัง้บาป ใจของท่านไม่ได้ 

คิดอยากจะท�าบุญ ส่วนเรื่องท�าบาปนี้ ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่อยากจะท�าอย่าง

แน่นอน แต่เรือ่งท�าบุญ เราอาจจะคดิว่าท่านยงัอยากจะท�าอยู ่ถ้าท�า ก็ไม่ได้ 

ท�าด้วยความอยากท�า แต่ท�าเพือ่เป็นอบุายให้ผูอ้ืน่ได้ท�าบญุ

เช่น หลวงตาจดังานท�าบญุเปิดโลกธาต ุท่านไม่ได้ท�าเพือ่ตวัท่านเอง 

ไม่ได้ท�าด้วยความอยากได้บญุ แต่อาศยัวนัมรณภาพของมารดาของท่านเป็น

เหตใุห้ ได้ชกัจงูผูท้ีย่งัต้องท�าบญุอยู ่ทีย่งัต้องอาศยับญุ ซึง่เปรยีบเหมอืนกบั

น�า้มนัรถทีจ่ะพาจติให้ ไปสูจ่ดุหมายปลายทาง จะได้ท�าบญุกนั ถ้าไม่มเีหตุ

ก็มกัจะไม่ท�ากัน คนทีย่งัไม่ได้ท�าบญุจนตดิเป็นนสิยั เป็นเหมอืนเรอืที่ไม่มี

อุบำยให้ผู้อื่นได้ท�ำบุญ



เครือ่งยนต์ จะไปไหนมาไหนต้องให้เรอืทีม่เีครือ่งลากไปถงึจะไปได้ ลากให้ ไปท�าบญุทีน่ัน่ท�าบญุทีน่ี่

ในโอกาสนัน้โอกาสนี ้ท่านไม่ได้ท�าเพือ่ตวัท่านเอง เพราะท่านได้บุญเต็มแก้วแล้ว บาปก็ละได้หมดแล้ว  

ท่านละได้ทัง้บญุและบาปแล้ว ไม่ได้ท�าบญุด้วยความอยากท�า ไม่ได้ติดบุญแต่อย่างใด แต่พวกท่ีท�าบญุ

จนตดิเป็นนสิยักจ็ะตดิบญุ อยากจะท�าบญุ ถ้าท�าไปจนถงึจดุอิม่ตวัแล้ว ความอยากท�ากจ็ะหายไปเอง  

เหมอืนกบัอยากรบัประทานอาหาร พอรบัประทานจนอิม่เตม็ทีแ่ล้วกจ็ะไม่อยากรบัประทานต่อ เพราะ

อิม่เตม็ทีแ่ล้ว เร่ืองของจติเป็นอย่างน้ี
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ส�าหรบันกับวช เรือ่งของการให้ทานเป็นเรือ่งของเหตทุีท่�าให้ต้องท�า  

เพราะบวชไปนานๆ มีชื่อเสียงมีฐานะ มีคนเคารพนับถือ มีคนอยากจะ

ท�าบญุมาก ส�าหรบัท่านเองก็ไม่รูจ้ะเอาไปใช้ท�าอะไร เพราะเป็นนกับวชไม่ได้ 

อาศัยเงินทองเป็นที่พึ่ง ท่านพึ่งธรรมะ พึ่งการปฏิบัติ เงินทองที่ ได้มา 

มากน้อยเพยีงไร ท่านก็พจิารณาไปตามความเหมาะสมว่าจะสงเคราะห์โลกไป 

ในทางไหน แล้วแต่จะเหมาะกับสภาพเหตกุารณ์ในตอนนัน้

ตอนที่หลวงตาออกมาสงเคราะห์ โลกทางด้านทองค�าช่วยชาตินี้  

กช่็วยคนทัง้ประเทศ แต่ก่อนหน้าน้ันท่านกช่็วยอยูเ่ป็นประจ�าอยูแ่ล้ว เริม่ต้น 

ก็ช่วยชาวบ้านแถวๆ วดัก่อน สร้างโรงเรยีน ท�าถนน ท�าอะไรต่างๆ ทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์ ต่อมากม็ทีี่ไกลหน่อยได้ทราบกติตศิพัท์ กเ็ข้ามาขอพ่ึง

เหตุที่ต้องท�ำ



บารม ีอยากจะได้ตึกโรงพยาบาลบ้าง อยากจะได้รถพยาบาลบ้าง อยากจะได้เครือ่งมอืแพทย์บ้าง กม็า 

ขอความเมตตาจากท่าน ท่านได้มาเท่าไร ท่านกส็งเคราะห์ไป แต่ท่านไม่ได้ ไปขวนขวาย ไม่ได้ท�าเป็น 

งานหลกั

นกับวชบางท่านไม่ทราบงานหลกั พอบวชแล้วแทนท่ีจะมุ่งเข้าป่าปฏบัิติ หาธรรมะ หาทางหลดุพ้น  

กม็าหาเงนิหาทอง มาเรีย่ไรญาติพีน้่อง สร้างความร�าคาญใจให้กบัผูอ้ืน่ เพราะขอเท่าไรก็ ไม่พอ 

เพราะในใจมีแต่ความโลภ ถึงแม้จะเป็นความโลภในทางบุญกุศลก็ยังเป็นความโลภอยู่ ท�าให้คน 

เบือ่หน่ายได้ เจอหน้าทีไรก็พดูเรีย่ไรขอเงนิทกุท ีจนไม่มีใครอยากจะเข้าวดั เพราะเข้าทีไรไม่เคยได้ 

ธรรมะ ได้แต่กเิลส เหน็กิเลสของคนทีส่อนให้ละกเิลสกเ็ลยหมดก�าลงัใจ
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พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า มกีารเจรญิย่อมมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา  

จงึไม่ควรยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ในโลกนี ้เช่น วดัวาอาราม เป็นต้น มกีารเจรญิแล้ว 

ก็มีการเสือ่มหมดไป วดัทีส่ร้างถวายพระพทุธเจ้าในสมยัพทุธกาล ก็ไม่มอีะไร 

หลงเหลอือยูแ่ล้ว ปูชนยีสถาน ๔ ก็เหลอืแต่ซากปรกัหักพงั จงึไม่ควรให้ 

ความส�าคัญทางด้านวัตถุ เพราะเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนทางด้านจิตใจ 

มร่ีางกายก็ต้องมปัีจจยั ๔ ไว้เป็นทีพ่ึง่อาศยั ต้องมทีีอ่ยูอ่าศยั พระกอ็ยูว่ดั 

ญาติโยมก็อยู่บ้าน มกีารเจรญิและเสือ่มหมดไป

วัดของครูบาอาจารย์ ในแต่ละยุคก็เป็นอย่างนี้ เวลาครูบาอาจารย์ 

มชีีวิตอยู ่ กม็คีวามเจรญิรุง่เรอืง พอท่านมรณภาพไปแล้ว วดักก็ลายเป็น 

วัดร้างไป เช่น วดัของหลวงปูแ่หวน หลวงปูฝ้ั่น หลวงปูข่าว หลวงปูเ่ทสก์  

มีกำรเจริญย่อมมีกำรเสื่อม



ตอนนีม้ีใครไปบ้าง มีไปบ้างประปราย ไม่เหมือน 

สมยัทีท่่านมชีวีติอยู ่เพราะไม่ได้ ไปดวูดั แต่ไปดู 

ธรรมะ ไปฟังพระธรรมค�าสอนของท่านทีท่�าให้ 

จิตใจร่มเยน็เป็นสขุ มคีวามทกุข์น้อยลง จนไม่มี 

ความทุกข์หลงเหลืออยู่เลย น่ีต่างหากที่เป็น 

เป้าหมายของการไปวัด ไม่ได้ ไปวัดเพื่อไปดู

เจดีย์ท่ีสวยงาม โบสถ์ที่สวยงาม ที่เป็นเพียง

องค์ประกอบ ไม่มก็ีไม่เสยีหายตรงไหน

ทีว่ดัหลวงตา ไม่เน้นเร่ืองถาวรวัตถุ มีไว้ 

ใช้งาน มีกุฏิพอประมาณ ไม่มากจนเกินไป  

ถ้ามีมากก็อยู่ ใกล้ชิดกันมาก ความวิเวกก็จะ 

หมดไป มแีต่ความอกึทึกครกึโครม แล้วก็ไม่สร้าง 

อย่างวจิติรพสิดาร สร้างเพือ่ให้ ใช้งานได้กพ็อ 

ศาลาที่สร้างตั้งแต่ตอนสร้างวัดมาก็ยังไม่ได ้

รือ้ไป เพยีงแต่ยกพืน้ให้สงูขึน้ เพราะมคีนมามาก  

ช้ันบนพืน้ที่ไม่พอ กเ็ลยยกพืน้ขึน้เพือ่ใช้ชัน้ล่าง

ทีก่ว้างใหญ่กว่าแทน

ดังนัน้ไม่ว่าเราจะท�าอะไรกับวัตถุ ก็อย่า

ไปหลง อย่าไปยดึไปตดิ อย่าไปอยากให้เลศิไป

ตลอด เพราะเป็นไปไม่ได้ มีการเจริญย่อมม ี

การเสือ่มไปเป็นธรรมดา อย่าไปเสยีเวลากบัการ 

ดูแลรักษาถาวรวัตถุ สร้างไว้ก็ดี ไม่เสียหาย  

อยากจะสร้างเจดย์ีสร้างโบสถ์กส็ร้างไป สร้าง

เสรจ็แล้วกท็�านดุแูลไปตามฐานะ จะเสือ่มก็ให้ 

เสือ่มไป อนชุนรุน่หลงัทีม่ศีรทัธากจ็ะสร้างขึน้ 

มาใหม่ เหมอืนทีพ่วกเรามาสร้างมาท�านบุ�ารงุ

พระพทุธศาสนากนั กท็�ากนัไปตามศรทัธา
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พระอริยสงฆ์ ไม่กังวลกับการแยกของธาตุ ๔ ท่านปล่อยไปตาม

ธรรมชาต ิ ถ้าฉนัได้ก็ฉนั ถ้าฉนัไม่ได้ก็ ไม่ฉนั ไม่เป็นปัญหา เพราะจติไม่ 

เดอืดร้อนไปกับร่างกาย จติของท่านได้แยกออกจากร่างกายแล้ว ร่างกาย

เป็นเหมอืนรถยนต์ทีม่ถีงัน�า้มนัทีห่ดตวัลงไปเรือ่ยๆ เมือ่ก่อนเตมิได้ครัง้ละ 

๕๐ ลติร เด๋ียวน้ีลดเหลอื ๔๐ บ้าง ๓๐ บ้าง ๒๐ บ้าง ถงัน�า้มนัจะเลก็ลงไป 

เรือ่ยๆ เป็นธรรมชาตขิองร่างกายทีจ่ะค่อยๆ แยกออกจากกนั ธาต ุ๔ จะแยก 

ออกจากกัน แต่พวกเราทีม่กีเิลสนีจ้ะไม่ค�านงึถงึเหตถุงึผล มแีต่ความอยาก  

อยากจะอยู่ถึง ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปี

ร่างกายของปถุชุนกบัร่างกายของพระอรหนัต์ไม่ต่างกนั มจีติเท่านัน้

ทีต่่างกนั จติของพระอรหนัต์ไม่ยดึตดิกบัร่างกาย จติของปถุชุนยงัยดึตดิอยู่ 

จิตเท่ำนั้นที่ตำ่งกัน



ยังหวงยังห่วงยงัเสยีดายอยู ่ยงัต้องรกัษาเอาไว้ 

อย่างเต็มที่ แต่จิตของพระอรหันต์จะเฉยๆ 

เพราะท่านเห็นว่าเป็นการแบกภาระมากกว่า 

ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา เป็นภาระทีจ่ะต้องคอย

ดแูลรกัษา ถ้าไม่มร่ีางกาย จติก็ไม่ต้องแบกภาระ  

เหมอืนคนทีม่ลูีกกับคนท่ีไม่มีลกู คนท่ีมีลกูก็ต้อง 

มภีาระเลีย้งดูลกู คนที่ไม่มลีกูก็ ไม่ต้องมภีาระ

เลีย้งดูลกู ร่างกายเป็นเหมอืนลกูของจติ ทีจ่ติ

ต้องคอยดูแลรกัษา คอยแบกคอยหาม พอยิง่ 

แก่มาก เวลานอนแล้วลกุขึน้มานี ้ เหมอืนกบั

ก้อนหินเลย เวลาดึงร่างกายขึ้นมาจากพื้น  

มันหนักนะ มันเป็นภาระ แต่ท่านยินดีแบก

ภาระน้ีเพื่อท�าประโยชน์ ให้แก่สัตว์ โลก แต่จะ

ไม่ท�าเกินธรรมชาติของร่างกาย ถ้าร่างกาย

ต้องการจะหยุด กต้็องหยดุ
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จติของคณุแม่แก้วกบัหลวงปูม่ัน่ หลวงปูม่ัน่มาแจ้งก่อนในคนืน้ันว่า

ท่านได้เสยีแล้ว คณุแม่แก้วรูก่้อนคนอืน่ในหมูบ้่าน คนในหมูบ้่านมารูต้อนสาย  

มคีนมาส่งข่าวบอก แต่ท่านรู้ ในยามดกึแล้ว เพราะจติของท่านมพีลงัทีจ่ะ 

ติดต่อจิตกับจิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านมือถือ อย่างพวกเราต้องผ่านมือถือ  

ต้องมร่ีางกายถงึคยุกนัได้ ถ้าร่างกายเป็นอะไรไป ก็ไม่สามารถตดิต่อกนัได้ 

นอกจากจะติดต่อโดยตรงทางกระแสจติ

จติไม่ตาย จตินีแ้หละเป็นองค์แท้ของท่าน แต่ร่างกายไม่ใช่องค์ท่าน 

ร่างกายเป็นเพยีงเครือ่งมอืสือ่สาร เป็นเหมอืนโทรศพัท์มอืถอื แต่เจ้าของ 

โทรศัพท์มอืถือไม่ได้เป็นอะไรไปกบัโทรศพัท์มอืถอืคอืร่างกาย เพยีงแต่ไม่

สามารถติดต่อกนัได้ เวลาเราตายไป กเ็หมอืนเปลีย่นโทรศพัท์มอืถอืใหม่ 

ได้เครื่องใหม่ จะได้รุ่นดีกว่าเดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของเรา  

จิตไม่ตำย



ถ้ามเีงนิมากกซ็ือ้ของดีกว่าเก่าได้ ถ้ามเีงนิน้อยกซ็ือ้ของทีด่ ี

เท่าของเก่าไม่ได้ ก็คือบญุน้ีเอง ฐานะการเงนิของเรา ถ้าม ี

บญุมากกจ็ะกลับมาเกิดได้ร่างกายดีกว่าเก่า มสีต ิ ปัญญา  

ศรัทธา วิริยะ มากกว่าเดิม ปฏิบัติธรรมได้สูงกว่าเก่า  

บญุทัง้หลายทีเ่ราท�าไว้น้ีไม่เสือ่ม จะเป็นเงนิทีจ่ะซือ้ภพชาติ

ทีด่เีพือ่ปฏบิตัธิรรมให้สงูขึน้ไปเรือ่ยๆ

ไม่ต้องเสยีดายเงนิทอง ไม่ต้องเสยีดายเวลา ไม่ต้อง 

เสยีดายความสขุเลก็ๆ น้อยๆ จากรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  

เวลาทีม่าท�าบญุให้ทาน รกัษาศีล ปฏบิติัธรรม นัง่สมาธนิี้  

เราได้ก�าไร ไม่หมดไปกับร่างกาย ย่ิงท�าได้มากเท่าไร กจ็ะ 

ยิง่ใกล้ถงึจดุหมายปลายทางมากขึน้เท่าน้ัน จงึไม่ต้องกงัวล 

กบัความตาย เพราะความตายเป็นเพยีงการเปลีย่นเครือ่ง 

โทรศัพท์มือถือ เจ้าของโทรศัพท์ ไม่ได้ตายไปกับโทรศัพท์  

พระพทุธเจ้าไม่ได้ตายไปกบัพระสรรีะของพระองค์ ครบูา-

อาจารย์ท้ังหลายไม่ได้ตายไปกบัร่างกายของท่าน ท่านยงัอยู่ 

อยูท่ีว่่าจะมคีวามสามารถติดต่อกับท่านได้หรอืไม่
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เวลาครบูาอาจารย์จากไปแต่ละครัง้นี ่ ผึง้ทีเ่กาะอยูก่บัครบูาอาจารย์ 

กแ็ตกรงั หารงัใหม่กัน ก็ยงัดีท่ีท่านบอกว่ามีรงัใหม่อยูท่ี่ไหนบ้าง ไม่อย่างนัน้ 

จะเสียเวลาหากัน ถ้าท่านไม่บอกก็จะไม่แน่ใจ ถ้าได้ยินจากหลายกระแส 

ก็จะเกิดการสบัสนได้ ถ้าท่านเป็นคนพดูเอง กจ็ะตดัความลงัเลสงสยัไปได้ 

พวกเราควรเอาการจากของท่านไปน้ีมาสอนใจว่า ไม่มอีะไรเทีย่งแท้แน่นอน 

ไม่มีท่ีพ่ึงใดท่ีจะดีเท่ากับตัวเราเอง ถ้าพึ่งผู้อื่นแล้วเขาจากเราไป เราก็จะ

ล�าบาก แต่ทีพ่ึง่ทีอ่ยู่ในใจเราน้ี จะอยูก่บัเราไปตลอด ไม่ว่าเราจะไปไหน จะมี 

ทีพ่ึง่เสมอ จงึควรพยายามสร้างท่ีพึง่ให้เกิดขึน้ภายในใจให้ ได้ ในขณะทีย่งั

สามารถท�าได้ เพราะถ้าร่างกายน้ีเป็นอะไรไปแล้ว จะไม่สามารถปฏบิตัิได้  

กจ็ะขาดทีพ่ึง่ ไปข้างหน้าก็ไม่รูว่้าจะได้ ไปพบท่ีพึง่ท่ีแท้จรงินีอี้กเม่ือไร จงึควร 

สร้างสรณะขึ้นมาภายในใจตั้งแต่บัดนี้ไป ด้วยการปฏิบัติตามค�าสอนของ 

ค�ำสอนจะเป็นอำจำรย์ต่อไป



พระพุทธเจ้า ของครูบาอาจารย์ท่ีเราเคารพ 

นบัถอื ให้ยดึค�าสอนของท่านเป็นอาจารย์ เพราะ 

ค�าสอนไม่ได้ตายตามท่านไป ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงตรสัไว้ว่า “ธรรมวินยัทีต่ถาคตตรัสไว้ชอบ 

นีแ้ล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป”

ค�าสอนของหลวงตานี ้ กจ็ะเป็นอาจารย์

แทนหลวงตาต่อไป พวกเราจึงไม่ได้อยู่ โดย

ปราศจากอาจารย์ ค�าสอนของท่านท่ีได้ถูก 

บนัทกึไว้กม็มีากทัง้ทีเ่ป็นหนงัสอื เป็นแผ่นซดีี  

และเป็นภาพวีดีโอ ท่ีพวกเราไม่ควรเก็บไว้ ใน 

ลิ้นชักหรือตั้งไว้บนหิ้งไว้กราบเฉยๆ แต่ควร 

หมัน่เปิดดเูปิดฟังอย่างสม�า่เสมอ เพราะธรรม 

ค�าสอนนีเ้ป็นอกาลิโก ไม่ได้เสือ่มไปกบักาลเวลา 

กบัการจากไปของครบูาอาจารย์ ค�าสอนของท่าน 

ที่สอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่มีประสิทธิภาพ

อย่างไร ค�าสอนน้ันก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่ 

อย่างนัน้ ถงึแม้ว่าสรรีะของท่านได้จากไปแล้ว

กต็าม แต่ค�าสอนของท่านไม่ได้จากพวกเราไป  

ถ้าน้อมเอาค�าสอนของท่านมาสอนใจแล้ว

ปฏบิตัติาม กจ็ะได้รบัประโยชน์เหมอืนกบัขณะ

ทีท่่านสอนต่อหน้าเรา ไม่มคีวามแตกต่างกนั

ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การจากไปของท่าน 

แต่อยู่ที่การน้อมเอาค�าสอนของท่านให้เข้ามา

สู่ ใจ เพราะค�าสอนที่ยังอยู่ ในหนังสือหรืออยู่

ในสือ่ต่างๆ นัน้ ยงัไม่ใช่ความจรงิส�าหรบัเรา  

จะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อได้น้อมเข้ามาสู่ ใจ

ด้วยการปฏบิตัเิพือ่ช�าระความโลภ ความโกรธ  

ความหลง เป็นความจรงิทีจ่ะอยูก่บัใจไปตลอด 

ไม่ว่าใจไปที่ ไหน จะมีค�าสอนคอยดูแลรักษา

ปกป้องใจไม่ให้ตกทกุข์ ได้ยาก จะรกัษาใจให้ม ี

แต่ความสขุ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้กต็าม
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คนทีเ่ฉยแล้วจะไม่ชอบอยูก่บัคนที่ไม่เฉย อยูแ่ล้วเรือ่งมาก แยกทางกนั 

ดีกว่า ไปบวชดีกว่า ในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่า ทุกครั้งที่ฆราวาสจะบวช  

จะอุทานว่า การครองเรอืนนีวุ้น่วายหนอ ท�าไมอยูเ่ฉยๆ กนัไม่ได้ ท�าไมต้อง

วุ่นวายกัน วุ่นวายกบัเรือ่งไร้สาระทัง้นัน้ เรือ่งไม่ใช่เรือ่งนะ วุน่วายกบัคนนัน้

คนนีท้�าไม ท�าไมต้องเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้ถ้าวุน่วายกับเรือ่งกินเรือ่งนอนนี้ 

กพ็อมเีหตผุล ไม่มข้ีาวกนิกต้็องวุน่วายหาข้าวมากนิกนั แต่นีวุ่น่วายกบัเร่ือง

ไร้สาระทั้งนั้น ถ้ามีกิเลสก็จะวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระต่างๆ ถ้าไม่มีกิเลสก็จะ 

ไม่วุ่นวาย แม้แต่กับเรือ่งหากนิหานอน ครบูาอาจารย์ท่านกย็งัต้องออกบิณฑบาต  

ไม่สบายก็ต้องกนิยา แต่จะไม่วุน่วาย ท�าไปตามเหต ุถ้าเป็นเรือ่งของกเิลสจะไม่มี 

ความพอเลย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด ร้อนกเ็บือ่ หนาวกเ็บือ่ ฝนตกกเ็บือ่ แดดออก 

ก็เบือ่ ท�าอย่างน้ีท�าอย่างนัน้กเ็บือ่ เพราะใจไม่เฉย ปรงุแต่งไปเรือ่ยๆ

กิเลสนี้วุ่นวำย
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ดตูวัอย่างของหลวงปู่มัน่ ท่านกว่าจะบรรลธุรรมนี ่ท่านอายยุ่างเข้าไป

ในวยั ๖๐ ขึน้ไปแล้ว เพราะตามประวตันิี ้ท่านไปอยูเ่ชยีงใหม่ไปบ�าเพญ็ตาม

ล�าพงัน้ี ในช่วงระยะอาย ุ๖๐ ปี ช่วง ๖๐ ถงึ ๗๐ ปีนี ้ท่านบ�าเพญ็ตามล�าพัง

อยู่ในเชยีงใหม่เพยีงผูเ้ดยีว ท่านไม่มคีรบูาอาจารย์ทีจ่ะมาคอยก�าราบคอย

ก�ากบัให้ท่านได้ปฏบิตั ิก่อนหน้านัน้ท่านกป็ฏบิตัแิล้วก็ไปท�าภารกจิอย่างอ่ืน  

ไปเป็นครูเป็นอาจารย์พาพระเณรพาญาติโยมปฏิบัติธรรมกัน โดยที่ตัว 

ท่านเองนัน้กย็งัไม่ได้บรรลธุรรมขัน้สงูสดุ จนในทีส่ดุท่านกเ็หน็โทษของการ

ท่ีจะเถลไถล ไม่บ�าเพญ็งานของตนให้บรรลลุ่วงไปก่อน กเ็ลยทิง้หมูค่ณะไป  

หนีไปอยู่ทีเ่ชยีงใหม่ ไปอยูก่บัชาวป่าชาวเขา ธดุงค์ไปตามหมูบ้่านต่างๆ แล้วก็ 

บ�าเพญ็อยู่ตามล�าพงั ถ้ามพีระเณรไปปรกึษากจ็ะให้อยูเ่พยีงเดีย๋วเดยีว เช่น  

ในช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษา ท่านกจ็ะปลกีหนีไป จะไม่อยากจะอยูก่บัใคร  

บ�ำเพ็ญงำนของตนให้ลุล่วงก่อน



ไม่อยากจะสอนใคร ไม่อยากจะช่วยใครใน 

ตอนนี ้ เพราะถ้าช่วยคนอืน่สอนคนอืน่ ก็ไม่มี 

เวลามาช่วยตนเอง มาสอนตนเอง ท่านกเ็ลย 

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะในช่วงน้ัน  

จนกระทัง่ท่านได้บรรลธุรรมแล้ว ประมาณอายุ 

๗๐ ปี ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่เป็นลูกศิษย์ 

ของหลวงปูม่ัน่ก็ ไปอาราธนาให้ท่านได้มาโปรด

ญาติโยมและพระภกิษสุามเณร ท่านก็เลยรบั 

นมินต์กลบัมาอยูท่างภาคอสีาน มาอยูช่่วง ๑๐ ปี 

สดุท้ายของชวีติของท่าน มพีระเณรเข้าไปศกึษา 

ไปปฏบิตัแิละได้บรรลธุรรมกันเป็นจ�านวนมาก

อันนี้ก็เพียงแต่เปรียบเทียบตามที่ ได้

ศกึษาประวตัขิองท่านมาว่า ขนาดอายุ ๖๐ ปี 

ท่านยงัไม่ได้บรรลธุรรมเลย ก็แสดงว่าท่านยงั

ไม่ได้ทุม่เทชวีติจติใจให้กับการปฏบิติัอย่างเตม็ที่  

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีครูบาอาจารย์

คอยก�ากบัคอยสัง่สอน ท่านอาจจะต้องศกึษา

จากต�าราบ้าง จากพระรปูนัน้รปูนีบ้้าง แต่ไม่ได้ 

เป็นครูบาอาจารย์แบบท่ีจะคอยมาคอยก�ากับ

ดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้

การบรรลธุรรมของท่านนีล่้วงไปถงึวยัชราแล้ว 

หลงัอาย ุ๖๐ ปีไปแล้ว ช่วง ๑๐ ปีทีท่่านอยูท่ี่

เชยีงใหม่ ช่วงอาย ุ๖๐ ถงึ ๗๐ ปีนัน้ เป็นช่วงที่ 

ท่านได้บรรลธุรรมขัน้สงู หลงัจากนัน้แล้วท่านก ็

เลยรบันิมนต์จากท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีมาอยู่

ทางภาคอสีาน มาตัง้ส�านกัแล้วกม็พีระเณรไป

อยู่ไปศกึษาไปปฏบิตัธิรรมและไปบรรลธุรรม
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อยู่ที่เราจะชั่งน�้าหนักว่าภาระไหนส�าคัญกว่า ดูแลแม่หรือไปบวชไป

ปฏิบัติธรรม ถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนจะท�าอย่างไร ก็ต้องมีคนอื่นดูแลต่อ  

แต่ถ้าเรายงัไม่พร้อม ก็ไปบวชไม่ได้อยูด่ ีอยูท่ีค่วามพร้อมของเราด้วย ถ้ายงั 

ไม่พร้อมก็ไปบวชไม่ได้ เพราะยงัมคีวามผกูพนั ความห่วง ความวติกกงัวล 

ไปบวชก็ไม่สามารถปฏบิตัิให้เจรญิก้าวหน้าได้ นี่ไม่ได้พดูถงึใครโดยเฉพาะ 

แต่ละคนต้องใช้วจิารณญาณของตนเอง ชัง่น�า้หนกัดคูวามจ�าเป็น ดกู�าลงั 

ของเราด้วย ถ้าไปบวชแล้วปฏบิตัิไม่ได้กอ็ย่าเพิง่ไป ปฏบิตัิในเพศของฆราวาส

ไปก่อน สร้างพละ ๕ คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา ไปก่อน ถอืศลี ๘  

ไปก่อน ช่วงทีว่่างจากภารกจิกภ็าวนาไป กลัวว่าจะอ้างภาระนีแ้ล้วไปท�าภาระอ่ืน  

ภาระเลีย้งดพู่อแม่ก็ไม่ได้ท�าตลอด ๒๔ ชัว่โมง เลีย้งอาหารเช้า กลางวนั เยน็ 

วันละ ๓ มือ้ ระหว่างนัน้กม็เีวลาภาวนาได้ กลวัว่าจะมภีาระอืน่แถมมาด้วย  

ภำระส�ำคัญ



ไหนๆ จะต้องท�าภาระเลีย้งดูพ่อแม่แล้ว ก็ขอท�า

ภาระอ่ืนด้วย ถ้าภาระเลีย้งดพู่อแม่อย่างเดยีว 

บวชเป็นพระกด็แูลได้ พระพทุธเจ้าทรงอนญุาต

ให้น�าอาหารบณิฑบาตมาแบ่งให้บดิามารดาได้

ก่อน เอาไปบวชเอาไปอยูวั่ดได้

หลวงตาท่านกเ็อาโยมแม่ท่านบวชช ีแล้ว 

ก็เอาไปอยู่ที่วัด ท่านก็ท�าภาระทั้ง ๒ ส่วน  

ท่านท�าภาระของท่านให้เสรจ็ก่อน พอภาระของ 

ท่านเสรจ็แล้ว ท่านถึงมาโปรดโยมมารดา เอาไป 

บวชแล้วก็ ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ๑ พรรษา  

หลงัจากน้ันกก็ลบัมาอยูท่ีว่ดัป่าบ้านตาด มาสร้าง 

วัดป่าบ้านตาดในปี ๒๔๙๙ หลวงปูม่ัน่มรณภาพ

ปี ๒๔๙๒ ต้นปี ๒๔๙๓ ก็ถวายพระเพลิง  

ปีน้ันหลังจากเสร็จภารกิจของท่าน ท่านก็ไป

จ�าพรรษาทีว่ดัป่าบ้านหนองผอื ปี ๒๔๙๔ ถงึ 

ปี ๒๔๙๗ ท่านไปอยูท่ีบ้่านห้วยทราย บ้านของ 

คณุแม่ชแีก้ว ปี ๒๔๙๘ ไปอยู่ทีจ่นัทบรุ ีแล้วก็ 

กลบัมาสร้างวดัป่าบ้านตาดในปี ๒๔๙๙ ท่านก ็

ดูแลโปรดโยมแม่มาตลอด มีโอกาสก็สอนธรรมะ 

ให้ฟังอย่างต่อเนือ่ง เรือ่งอาหารการกนิ เรือ่งยา  

ก็ดูแลอย่างใกล้ชิด ท่านท�าภาระของท่านให้

เสรจ็ก่อน ตอนทีย่งัไม่เสรจ็ ท่านก็ไม่เกีย่วข้อง 

กบัใคร ทุม่เทเวลาให้กบัการศกึษาและการปฏบิตัิ  

ศึกษาได้เปรียญ ๓ ประโยค ก็ออกปฏิบัติ  

พรรษาแรกทีอ่อกปฏบัิต ิท่านจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดั

ป่าจกัราช หลงัจากนัน้กอ็อกตดิตามหลวงปูม่ัน่  

ไปพบที่บ้านโคก จังหวัดสกลนคร ได้อยู่กับ

หลวงปูม่ัน่ ๘ พรรษา หลงัจากหลวงปูม่ัน่จากไป 

ไม่นาน ท่านกเ็สรจ็งานของท่าน

ต่อจากน้ัน ท่านก็แบกภาระของผู้อื่น 

อบรมสัง่สอนลกูศษิย์ลกูหา พระเณร ฆราวาส 

ญาติโยม ในเบือ้งต้นท่านจะพุง่เป้าไปทีพ่ระเณร 

เป็นหลกั อบรมสัง่สอนพระเณร ต้ังแต่หลวงปูล่ ี

มานี ่ หลวงปู่ลท่ีานก็บวชวันเผาศพหลวงปู่มัน่ 
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ปี ๒๔๙๓ แล้วก็มคีรบูาอาจารย์รปูอืน่ตามศกึษากบัท่าน หลวงปูล่ ีหลวงปูบ่ญุมี  

หลวงปูเ่พยีร อาจารย์สงิห์ทอง อาจารย์สพุฒัน์ คณุแม่ชแีก้ว เป็นลกูศษิย์ 

รุ ่นแรกของหลวงตา ไปบุกเบิกวัดป่าบ้านตาดด้วยกัน หลังจากนั้น 

ก็แยกย้ายกันไปตั้งส�านักของตน แล้วก็มีพระเณรรุ่นหลังเข้ามาศึกษากัน

ตามล�าดับ จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน ท่านก็อบรมพระเณรมาตลอด  

ช่วงระยะหลงัๆ กส็งเคราะห์ญาติโยมมากขึน้ เมือ่ก่อนนีท่้านไม่รบัญาติโยม

ให้อยู่ในวัดมาก ให้อยู่ได้ทลีะคน ๒ คน เพราะท่านต้องการความสงบ เวลา

ญาติโยมไปกราบท่าน มกัจะถกูท่านว่า พอถกูว่ากจ็ะไม่กล้าไปกนั มแีต่พระ 

เณรอยู่ในวัดกันเป็นหลกั แต่พอครบูาอาจารย์องค์ต่างๆ ทีอ่าวโุสกว่าท่าน 

ล่วงลบัไป ญาติโยมกข็าดทีพ่ึง่ ท่านกเ็ลยเมตตา ไม่ดดุ่ามาก จงึมญีาติโยมเข้าไป

อยู่ในวดัและไปท�าบญุกนัอย่างต่อเนือ่ง จนถงึวนัทีท่่านจากเราไป นีแ่หละคอื 

การท�าภาระทัง้ ๒ ส่วน
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ศิษย์ผู้ด�าเนินธรรมตามครู
พระอำจำรย์สุชำติ	อภิชำโต
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ถ้าใครยังไม่ได้หนงัสอืธรรมะ ต้องการเอาไปอ่านกเ็อาไปได้ มข้ีอแม้ 

อยู่ว่า เอาไปแล้วต้องอ่าน อย่าเอาไปตัง้ไว้บนหิง้ ถ้าไม่อ่านกจ็ะไม่เกดิประโยชน์  

ความวเิศษของหนงัสอือยูท่ีก่ารอ่าน อ่านแล้วกน็�าเอาไปปฏบิตั ิทีบ่วชอยู่ได้ 

ทกุวนันีก้เ็กดิจากการอ่านหนงัสอืธรรมะเล่มเลก็ๆ เล่มหนึง่ พออ่านแล้ว

เหมอืนกบัไปจดุประกายความรูท้ีม่อียูเ่ดมิให้สว่างขึน้ เมือ่ก่อนกร็บิๆ หร่ีๆ 

เหน็บ้างไม่เหน็บ้าง พออ่านธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว มนัชดัแจ้ง  

มนัเหน็ทาง รูว่้านีคื่อทางท่ีเราต้องไป เมือ่ก่อนไม่รู ้ พยายามหาทางทีจ่ะ

ท�าให้มีความสุขใจอย่างถาวร แต่ยังหาไม่เจอ มีแต่ความสุขใจแบบล้มลุก

คลกุคลาน บางเวลากส็ขุใจ บางเวลากก็ลุม้ใจ พอได้ศกึษาพระธรรมค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าเพยีงไม่กีห่น้าไม่กีบ่รรทดัน่ี มนัสว่างขึน้มาเลย มนัรูเ้ลยว่า 

นีค่อืทางทีเ่ราต้องไป กเ็ลยเขยีนจดหมายไปขอหนงัสอืมาเพิม่ จนได้หนังสอื

จุดเริ่มต้นเกิดจำกกำรได้อ่ำนได้ยินได้ฟงั



ท่ีพาไปสู่การปฏิบัติ ก็ลองปฏิบัติตามดู ก็ ได้ผล ก็เลยเกิดฉันทะ วิริยะ  

เกิดศรัทธา ที่จะปฏิบัติมากขึ้นไป ก็เลยลาออกจากงาน ออกปฏิบัติเลย  

ไม่เสยีดายรายได้ ไม่เสยีดายความสขุที่ได้จากการใช้เงนิ ได้ ไปเทีย่วทีน่ัน่

เท่ียวทีน่ี่ ได้ซือ้ข้าวซือ้ของ มนัไม่มรีสชาตเิลยหลงัจากที่ได้สมัผสักบัผลทีเ่กดิ

จากการปฏบิตัเิพยีงแต่ว่ามนัยังได้น้อยอยู่ อยากจะให้มมีากๆ

โลภแบบน้ีไม่เป็นกิเลส โลภแบบน้ีเป็นมรรคเป็นธรรม อยากจะได้

ความสขุในใจมากขึน้ อยากจะไปปฏบิตัธิรรมมากขึน้ อย่าไปคดิว่าเป็นกเิลส 

ถ้าคดิกจ็ะตกไปในหลมุพรางของกิเลส เขาต้องการให้เราคดิอย่างนีเ้พือ่จะ 

ได้ ไม่ปฏิบัติ ถ้าโลภในการปฏิบัติ อยากจะปฏิบัติมากขึ้น อย่างนี้ไม่เป็น 

ความโลภ เป็นมรรค แต่ต้องรูจ้กัประมาณ ไม่หย่อนเกนิไป ไม่เคร่งเกนิไป  

ต้องให้พอกับก�าลังของเรา ถ้าแบกของที่เราไม่สามารถยกได้ก็จะท้อแท้  

จะยอมแพ้ไปในทีส่ดุ แต่ถ้าค่อยขยบัขึน้ไปทลีะนดิทลีะหน่อย กจ็ะมกี�าลงัขยบั 

ขึน้ตามไปได้ จงึควรปฏบิตัิไปตามก�าลงัของเรา ศกึษาฟังเทศน์ฟังธรรม อ่าน

หนงัสอืธรรมะทีเ่ป็นธรรมจรงิๆ ทีเ่ก่ียวกับพระอรยิสจั ทีเ่กีย่วกบัมรรค ๘  

ทาน ศลี ภาวนา เป็นทางทีถ่กูต้อง ไม่หลงทางอย่างแน่นอน อ่านแล้วกน็�า 

เอาไปปฏบิตั ิแล้วผลจะปรากฏข้ึนมาในใจ จะพาไปสูจ่ดุที่ไม่คาดคดิว่าจะไปได้
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เมือ่ก่อนไม่เคยคดิว่าจะกล้าโกนหวั ไม่เคย 

คดิว่าจะอยู่ในวัด ขังตัวเองไม่ให้ ไปเที่ยวตาม

สถานที่ต่างๆ ได้ ก่อนบวชนี้เคยเห็นพระ 

เณรแล้ว ใจเกิดความรู้สึกว้าเหว่หดหู่ขึ้นมา  

ไม่อยากอยู่ในสภาพของพระเณร ไปไหนมาไหน 

ตามอ�าเภอใจไม่ได้ แต่พอปฏบิตัแิล้ว กลับเห็นว่า

นีค่อืทางท่ีต้องไป เพราะจะมเีวลาปฏบิตัิได้มาก 

ไม่ต้องมากังวลกบัภารกจิอย่างอืน่ ความกลวั

ความหดหู่ใจทีจ่ะต้องเป็นพระกห็ายไป กบ็วชได้ 

โดยไม่รู้สึกอะไร เป็นไปตามขั้นตอนของการ

ปฏบิตั ิพอเดนิมาถึงตรงน้ีแล้ว ก็มทีางให้เลอืก 

จะเลีย้วซ้ายเลีย้วขวาหรอืจะตรงไป กต้็องเลอืก

ทางทีเ่หมาะท่ีสดุต่อการเจรญิของจติใจ กต้็อง

บวชเท่านั้น ไม่มีทางอื่น ไม่คิดวิตกกับเรื่อง 

รูปร่างหน้าตา เพราะไม่ ได้ ไปหวังอะไรกับ

ร่างกายแล้ว ไม่ได้ ใช้ร่างกายหาความสขุจาก

ทางรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ จงึอย่า 

ไปกงัวลกบัอนาคตมากจนเกนิไป บางคนกลวัว่า 

ปฏิบัติมากแล้ว จะต้องท้ิงพ่อท้ิงแม่ ท้ิงสามี 

ทิง้ภรรยา ทิง้ลกูทิง้หลาน เป็นความคดิของกเิลส  

พอปฏบัิติไปมากๆ เข้า จะเห็นโทษของสิง่เหล่านี้  

แทนทีจ่ะเห็นว่าเป็นคณุเป็นความสขุ กลบัเหน็ว่า 

เป็นโทษเป็นความทุกข์ ก็จะตัดได้ปล่อยได้  

แต่ไม่ได้ตัดโดยไม่มีเยื่อใยความเมตตากรุณา  

ตัดความยดึติด แต่ยงัมคีวามผกูพนั มเีย่ือใย

เมตตาสงสารห่วงใยกนั ช่วยเหลอืกนัดแูลกนั

อยูเ่ตม็หวัใจเหมอืนเดมิ ตดัตรงทีค่วามยดึตดิ 

ไปห่วงไปกังวล ไปอยากให้เป็นอย่างน้ันเป็น

อย่างนี ้อย่างนี้ไม่ม ีเพราะเป็นความทกุข์
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เมือ่ก่อนนีเ้ราก็ไม่เคยสนใจศาสนา เป็นคนหวัทนัสมยั คดิว่าศาสนา

เป็นเรื่องของคนล้าสมัย กลัวจะหลงงมงาย เพราะเห็นคนเข้าหาศาสนา

เป็นคนงมงาย เชือ่ในสิง่ทีพ่สิจูน์ ไม่ได้ ซึง่ศาสนาบางศาสนากเ็ป็นอย่างนัน้  

แต่ศาสนาพทุธไม่ได้เป็นอย่างนัน้

สิ่งที่ศาสนาพุทธสอนนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ ได้ ศาสนาพุทธ

สอนว่า ความทกุข์เกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะดบัความทกุข์ ก็ให้ 

ดบัความอยาก พอน�าไปปฏบิตัดิ ูพอดบัความอยากได้ ความทกุข์กห็ายไป  

จะรู้เลยว่านี้เป็นค�าสอนที่แท้จริงที่ถูกต้องที่ช่วยเราได้จริงๆ ช่วยดับ 

ความทุกข์ภายในใจของเราได้ เพราะเวลาศึกษาศาสนานี้ ต้องดูที่ ใจเรา 

เป็นหลกัว่าค�าสอนมผีลอย่างไรต่อจติใจ ถ้าท�าให้ ใจทกุข์น้อยลงได้ก็ใช้ ได้ แต่

ค�ำสอนที่แท้จริง



จะให้หายหมดเลยหรอืไม่นี ้กอ็ยูท่ีค่วามสามารถ

ของแต่ละศาสนา ศาสนาส่วนใหญ่จะช่วยท�าให้ 

ความทุกข์ ใจเบาบางลง แต่จะให้หมดไปเลย 

มเีพยีงแต่ศาสนาพทุธนีเ้ท่านัน้ทีจ่ะท�าให้ความ

ทุกข์หมดไปได้

เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

เวลาจะหยิบย่ืนให้กบัใคร เราต้องดวู่าเขาพร้อม

หรอืไม่ ยินดีหรอืไม่ เช่น หนงัสอืทีเ่อาไปแจก 

ก็ต้องดูว่าเขาสนใจหรอืไม่ ถ้าไม่สนใจ กจ็ะเสยี

หนังสอืไป คนทีส่นใจจะไม่ได้รบั คนที่ไม่สนใจ

กลบัได้รบัแล้วกเ็อาไปวางไว้เฉยๆ
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สังเกตดูเด็กแต่ละคนจะมีนิสัยไม่เหมือนกัน เพราะจิตไม่เหมือนกัน 

บางคนจะกลวัโน่นกลวันี ่บางคนจะกล้าหาญ ไม่จูจ้ีจ้กุจกิ ไม่ต้องให้พ่อให้แม่ 

มาคอยกอด บางคนอะไรนดิอะไรหน่อยกห็วาดผวา กลวัไปหมด เพราะจติ 

ของเขาเป็นอย่างนั้น จิตของพระอริยะตอนเป็นเด็กก็ต้องท�าตามผู้ ใหญ่  

พอโตแล้วก็จะท�าต่อในสิง่ทีเ่คยท�ามา

อย่างสมยัทีเ่ราเป็นเดก็ ตอนนัน้อายสุกั ๑๐ หรอื ๑๑ ขวบ ไปงานศพ

ของเพือ่น ก็ไม่ได้ตกใจกลวั กลบัพจิารณาว่าเรากต้็องเป็นเหมอืนเขา พ่อแม่

พีน้่องทีเ่รารัก กจ็ะต้องเป็นอย่างนี ้เป็นเหมอืนกนัหมด คดิอย่างนัน้ ไม่ม ี

ใครสอน ดแูล้วก็โอปนยิโก น้อมเข้ามาสอนใจ บางคนเวลาเหน็แล้วนอนไม่หลบั  

กลวัว่าตวัเองจะตาย จติของแต่ละคนได้พฒันามาไม่เหมือนกัน จะมีปฏกิริยิา

ต่อสิง่ทีเ่หน็ไม่เหมอืนกนั ถ้าเคยฝึกมาให้มปีฏกิริยิาแบบนี ้พอไปเจอกจ็ะมี

กำรพัฒนำของจิต



ปฏกิริยิาแบบนี ้บางคนร้องไห้ฟมูฟาย บางคนตกใจกลวั  

บางคนนิ่งเฉย เพราะสติปัญญาของแต่ละคนได้รับ

การพฒันามาไม่เหมอืนกัน ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลงเลย

ภายในจติ เวลาทีร่่างกายตายไป พอมาเกดิเป็นเดก็ใหม่ 

ยงัไม่สามารถใช้ร่างกายได้เต็มที ่อย่างพระพทุธเจ้านี้ 

พอประสติูออกมาแล้วเดินได้ ๗ ก้าว เป็นไปได้ เพราะ

จติของพระพทุธเจ้ามพีลงัมาก แล้วการเดนิ ๗ ก้าวนี่ 

ไม่ยากเย็นเลย
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ถ้าทุ ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่ ลาออกจากงานสักปีหนึ่งถ้าลาได้  

ออกปฏบิตัจิริงๆ สกัปีหนึง่ ต้องได้อะไรสกัอย่างหนึง่อย่างแน่นอน

เราก็ทดลองอยูปี่หนึง่ กร็ูว่้าบวชได้ ตอนต้นก็ไม่แน่ใจว่าจะบวชได้หรือไม่  

ตอนน้ันยังรกัความสขุทางโลกอยู ่ยงัเสยีดายอยู ่ต้องลองอยูอ่ย่างพระสัก  

๑ ปี ตัดความสขุทางโลกไปหมด ถอืศลี ๘ แต่ไม่ได้นุง่ขาวห่มขาว ไม่มีใครรู้

ว่าเราถือศีล ๘ แต่เรารู ้รูว่้าศลี ๘ เป็นอย่างไร เราศกึษาอยู ่รูว้ธิกีารปฏิบัติ

จติตภาวนา ใช้สตปัิฏฐาน ๔ เป็นคมัภร์ีหลกัของการปฏบิตั ิทัง้สมถะและ

วปัิสสนา อยูต่รงน้ี อยูท่ี่สติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติก็อยู่ในนี ้เป็นบทแรกเลย 

ของพระสตูร ให้ ไปหาทีส่งบ นัง่อยู่โคนไม้หรอือยู่ในเรอืนร้าง หาสถานที ่

สงบสงดัวิเวก ไม่มรีปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มารบกวนใจ ตัง้สตอิยูท่ี่

ต้องได้อะไรหำกได้ปฏิบัติจริงๆ



ลมหายใจ ตัง้ตวัให้ตรง นัง่ขดัสมาธ ิตัง้ตวัให้ตรง แต่ไม่ต้องเกรง็ 

พอภาวนาแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกบัอริยิาบถของร่างกาย จะรูส้กึว่า

เอนไปทางซ้ายขวา ไปทางหน้าหลงั กอ็ย่าไปสนใจ หลงัไม่ตรง 

ก็ไม่เป็นไร ขอให้คิดว่าได้ต้ังไว้ตรงแล้ว เพราะถ้ามวัพะวกัพะวน

กบัอริยิาบถของร่างกาย ก็จะไม่ได้ภาวนา
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อย่าไปคิดว่าปฏิบัติแบบฆราวาสจะดี ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่สู้การ

ออกบวชไม่ได้ เราก็เคยคิดอย่างนี้ ตอนท่ีเป็นฆราวาสก็ไม่อยากจะบวช

เหมือนกัน แต่ถูกความจนบังคับ ไม่มีเงินเหลือแล้ว ก็ต้องบวชถึงจะได้

ปฏบิตัอิย่างเตม็ที ่ ไม่อยากจะกลบัไปท�างานอีกแล้ว ไม่อยากไปวุ่นวายกบั

การหาเงนิกับการใช้เงนิอกีแล้ว กเ็ลยต้องบวช ในใจกเ็คยคดิเหมอืนกนัว่า 

ถ้ามสีกัแสนสกัล้านหน่ึงจะปฏบัิตต่ิอไปได้อีกนาน แต่จะเป็นแบบกระท่อน 

กระแท่น ไม่เป็นกอบเป็นก�า เพราะไม่มสีงัคม ไม่มผีูน้�า ไม่มตีวัอย่างทีเ่ด่นกว่า 

ท่ีจะคอยฉุดลากเราไป

แต่พอได้บวชแล้ว ก็ได้เข้าสงัคมของผูท้ีม่กีสุลามากกว่าเรา มสีตปัิญญา

มคีวามรูค้วามสามารถมากกว่าเรา ปฏบัิตเิก่งกว่าเรา ก็ท�าให้เราต้องผลกัดนั 

การปฏิบัติของท่านเป็นการดึงเรา



ตัวเราเองให้เก่งเท่าเขาให้ ได้ เขาท�าอย่างไร เราก็ต้องท�าอย่างนั้นให้ ได้  

เช่น บณิฑบาตทีว่ดัป่าบ้านตาด ลองไปบณิฑบาตด ูถ้าไม่เป็นนกัวิง่กจ็ะสูเ้ขา

ไม่ได้นะ สมยัน้ันทางก็ไม่ได้ลาดยาง เป็นลกูรงั ยิง่หน้าหนาวนี ่ เวลาเดนิ

เหมอืนเหยียบก้อนน�า้แขง็ เขาท�าได้ เรากต้็องท�าได้ ครบูาอาจารย์ท่านท�า  

เราก็ต้องท�า ครบูาอาจารย์ท่านเดนิเรว็ เรากต้็องเดนิเรว็กว่าท่าน เวลาเดนิ 

กลบัวัดต้องถึงก่อนครบูาอาจารย์ ไม่ใช่ให้ท่านไปนัง่รอ

อย่างน้ีแหละเป็นการดงึเรา การปฏบิตัขิองท่านเป็นการดงึเรา ให้เรา 

เหยยีบคนัเร่งให้สดุเลย ถ้าปฏบิตัติามล�าพงั กจ็ะเหยยีบแค่ครึง่เดยีว พอหอม 

ปากหอมคอ ก็ถือว่าท�าความเพียรมากแล้ว พอไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี่  

ท่านเหยยีบคนัเร่งสดุเลย ถ้าไม่เร่งสดุก็ไม่ทนัท่าน อย่างนีถ้งึเรยีกว่าไปอยูว่ดั  

ไปปฏิบัติ ไปบวช เพื่อส่งเสริมผลักดันให้ ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าง

รวดเรว็
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ถ้าเป็นพระแล้วเลอืกไม่ได้ แล้วแต่ญาติโยมจะน�ามาถวาย ถ้าไปอยู่ 

ท่ีกนัดารมแีต่คนยากจนใส่บาตร กจ็ะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยชอบรบัประทาน  

แต่ต้องฝึกฉันให้ ได้ ด้วยการพจิารณาว่าอาหารทัง้หมดทีจ่ะฉนัน้ี จะต้องไป

รวมกนัอยู่ในท้องอยูดี่ ก็ให้รวมกันอยู่ในบาตรเสยีเลย ได้อาหารชนิดต่างๆ มา 

ก็เอาใส่รวมลงในบาตรเลย แล้วก็คลุกกันให้เป็นอาหารชนิดเดียวกัน  

ท้ังของคาว ของหวาน ผลไม้ ทองหยบิ ฝอยทอง แกงเขยีวหวาน แกงจดื 

ก็ใส่ไปลงไปในบาตร แล้วกค็ลกุกนั เหมอืนคลกุข้าวให้หมากนิ รสชาตกิด็ี  

มีเปรีย้ว หวาน มนั เคม็ ครบถ้วนหมดเลย ถ้าฉนัแบบนีแ้ล้ว จติใจจะไม่กงัวลกบั

เรือ่งอาหาร ไม่เช่นนัน้แล้วเวลาบวชใหม่ๆ จะต้องนัง่อยูป่ลายแถว เวลาเหน็ 

อาหารท่ีชอบอยูห่วัแถวกอ็ยากจะรบัประทาน พอมาถงึเราทีป่ลายแถวกเ็หลอื 

แต่ถาดเหลอืแต่จาน กจ็ะเกดิความเสยีใจท้อแท้เบือ่หน่ายได้ ถ้าไม่ไปมองส่ิง 

กินเพ่ืออยู่ ไม่ได้อยู่เพ่ือกิน



ทีย่งัมาไม่ถงึเรา มองแต่เฉพาะสิง่ท่ีมาต้ังอยูข้่างหน้าเรา เรากจ็ะไม่ผดิหวงั  

แล้วถ้าเอาอาหารทกุชนดิคลกุกนัในบาตร เรากจ็ะไม่เกดิความอยากรบัประทาน 

อาหารชนดินัน้ชนิดน้ี จะช่วยให้การฉันอาหารไม่เป็นปัญหากบัเรา

การฉนัในบาตรนีก้ม็อียู ่๓ ลกัษณะด้วยกนั คอื แบบท่ี ๑ แบบสบายๆ  

ได้อาหารอะไรมาก็แยกไว้เป็นส่วนๆ ในบาตร ข้าวกเ็อาไว้ด้านหนึง่ กบัข้าว 

เอาไว้อกีด้านหนึง่ ผลไม้เอาไว้ด้านหน่ึง ของหวานกเ็อาไว้อกีด้านหนึง่ ถ้าเป็นน�า้ 

ก็ใส่ไว้ ในถ้วยไว้ด่ืมเลย ผลไม้จะไว้ทีฝ่าบาตรก็ได้ ฉนัแบบนีฉ้นัแบบสบายๆ 

แบบที ่๒ จะไม่จดัแยกอาหารไว้เป็นส่วนๆ มีอะไรก็ใส่ลงไปเลย ตรงไหนก็ได้  

แบบที ่๓ กค็ลกุอาหารทกุชนดิทีอ่ยู่ในบาตร เพือ่ก�าหลาบกเิลสตณัหาความ 

อยากรับประทานอาหารชนิดน้ันชนิดน้ี ถ้าไม่อย่างนั้นจะมีปัญหากับการ

ขบฉนั ฉนัไม่ลงบ้าง อยากจะฉนัแล้วไม่ได้ฉนั กจ็ะท�าให้ท้อแท้เบือ่หน่ายกบั 

เพศของนกับวช แต่ถ้าฝึกรบัประทานตามมตีามเกิดได้ โดยพจิารณาว่า อาหาร 

จะดขีนาดไหนจะเลวขนาดไหนก็เป็นอาหารเหมอืนกนั ท�าหน้าทีเ่หมอืนกนั  

คอืรกัษาร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ ดับความหวิกาย ป้องกนัไม่ให้เจบ็ไข้ ได้ป่วย  

ให้มกี�าลงัปฏบิตัธิรรม ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว กินเพือ่อยู ่ไม่อยูเ่พือ่กนิ ไม่หาความสขุ 

จากการรบัประทานอาหาร
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ไม่เหมอืนฆราวาสญาติโยม เวลารบัประทานจะถอื 

เป็นความสขุอย่างหนึง่ กนิกนัแบบไม่ยบัยัง้ ต้องหาทีก่นิกนั  

ต้องขับรถไปไกลๆ เพื่อไปร้านอาหารที่ถูกปากถูกคอ  

เสียเวลาไปเปล่าๆ เพียงเพื่อเติมน�้ามันให้กับร่างกาย 

เท่านัน้เอง ควรจะปฏิบัตร่ิางกายเหมอืนกบัรถยนต์ ป๊ัมไหน 

กเ็ตมิได้ ป๊ัมตราดาว ป๊ัมตราเสอื ก็น�า้มันเหมือนกัน มาจาก 

โรงกลัน่เดียวกัน อาหารกม็าจากตลาดเหมอืนกนั พอมาถงึ 

ที่ร้านแล้วก็มีวิธีปรุงแต่งต่างกันไป ท�าให้มีสีสันรสชาติ

ต่างกันไป แต่การท�าหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ ได้  

ให้มพีลงั ให้มเีชือ้เพลงิ กเ็หมอืนกนั
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สมยัทีเ่ราอยูท่ี่วัดป่าบ้านตาด พระเณรบางองค์ หลวงตาก็ปล่อยให้

ท�างาน บางองค์ก็ ไม่ให้ท�า ท่านจะดวู่าแต่ละองค์จะเหมาะกบังานชนดิไหน  

ถ้าองค์ไหนภาวนาเป็น ชอบภาวนา ท่านกจ็ะไม่ให้ท�างานก่อสร้าง ถ้าภาวนา 

ไม่เป็น ท่านกป็ล่อยให้ท�างานก่อสร้าง ท�างานภายนอกไปก่อน จะได้ความเพยีร  

ไม่ขีเ้กียจ ไม่กินแล้วนอน ท่านจะปฏบิตัต่ิอพระเณรไม่เหมอืนกนั ท่านดคูวาม 

สามารถของแต่ละองค์

พวกเราก็ต้องดูตัวเราว่ามีความสามารถในการปฏิบัติธรรมขั้นไหน  

ก็ต้องปฏบิติัขัน้นัน้ไป แล้วกพ็ฒันาขึน้ไปตามล�าดบั

ภูมิจิตภูมิธรรมไม่เท่ากัน
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การนัง่สมาธ ิไม่ได้นัง่เพือ่เอาเวลา นัง่เพือ่เอาสติ เอาสมาธ ิเอาปัญญา 

จะนัง่บนเบาะหรอืไม่ ไม่ใช่เป็นประเดน็ ทีเ่ราไม่ใช้เบาะเพราะไม่อยากจะยุง่ 

ไปไหนมาไหนกต้็องเอาเบาะไปด้วย

เวลาบวชแล้วจะไม่ยุ่งกับใคร ขนาดครูบาอาจารย์ยังไม่ยุ่งกับท่าน  

คนอืน่อยากจะเข้าใกล้ชดิท่าน ไปบบีนวดไปรบัใช้ เรากลบัถอยห่าง ไม่อยาก

เข้าใกล้ ใคร ท่านคงจะทราบ ท่านคงเป็นอย่างนัน้มาก่อน ท่านรู ้จงึไม่เป็น

ปัญหา ท่านกลบัช่วยส่งเสรมิ บางทีจ�าใจต้องมาร่วมท�ากิจ ท่านก็เมตตามาไล่  

ไม่ให้ท�า ท่านรูว่้าใจเราเข้าข้างในแล้ว ไม่อยากออกมาข้างนอก แต่คนอ่ืน

ท่านไม่ไล่นะ

ใจเข้าข้างใน



ตอนท่ีจะบวชก็กลัวจะไปเจออาจารย์ 

ท่ีไม่ปฏบัิต ิจะอยูด้่วยกนัไม่ได้ แต่ก็โชคดเีจอ 

พระอาจารย์ทีป่ฏบิตัผ่ิานมาแล้ว ท่านเข้าใจ 

ทุกอย่าง เลยอยูท่ีว่ดัท่านได้อย่างสบาย ไม่เคย 

กลวัว่าท่านจะไล่เลย เวลาไปขอท่านอยู่ ใจก ็

เป็นกลาง อยูก่็ ได้ ไม่อยู่ก็ได้ เพราะตอนน้ัน 

ไม่ ได้พุ่งไปหาอาจารย์เป็นหลัก แต่ไปหา 

สถานทีภ่าวนาเป็นหลกั ถ้าอยูท่ีน่ี่ไม่ได้ก็ ไป

หาทีอ่ืน่ก็ได้ เราคดิอย่างนัน้ แต่ก็โชคด ีไปขอ 

ก็ได้อยูเ่ลย ได้ที่ๆ  ถูกใจ เป็นที่ๆ  สงบเงยีบ
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ช่วงไปอยูว่ดัป่าบ้านตาด กต้็องเขน็น�า้ ต้องปัดกวาด ต้องถพ้ืูน คนอืน่ท�า  

เราก็ต้องท�า อยู่ในสภาพทีบ่งัคบัให้ต้องท�า เรากท็�าไป ตราบใดที่ไม่ผดิศีล

ผดิธรรม ไม่เสยีหายอะไร ใจปรบัได้ฝืนได้ ฝืนไปสกัพักหนึง่สกัระยะหนึง่ก็จะ 

เคยชิน กก็ลบัชอบขึน้มาได้

ความไม่ชอบนีเ้ป็นวภิวตณัหา คอืความไม่อยากได้สิง่นัน้สิง่นี ้ไม่อยาก

เป็นสิง่น้ันสิง่น้ี ไม่มีใครอยากจะจน ไม่มีใครอยากจะล�าบาก ไม่มีใครอยาก

จะล้างถ้วยล้างชาม อยากจะน่ังชีน้ิว้ แจ๋ว เธอท�าอย่างนัน้ เธอท�าอย่างนี้ 

อยากมคีนใช้ แต่ พระท่านสอนไม่ให้มคีนใช้ ให้พึง่ตนเอง พระป่าจะไม่ให้มี 

ใครรับใช้

ให้พ่ึงตนเอง
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มีลูกผู้หลักผู้ ใหญ่จะมาบวชที่วัดป่าบ้านตาด 

แล้วจะขอเอาเด็กรบัใช้มาด้วย ท่านก็บอกให้เลอืกเอา 

ถ้าจะเอาเดก็รบัใช้ ก็ไม่ต้องให้ลกูมา ถ้าจะให้ลกูมา

ก็ไม่ต้องเอาเด็กรบัใช้มา จะเอามาท้ัง ๒ อย่างไม่ได้  

ท่ีมีก็มีเท่าท่ีจ�าเป็น ช่วยท�ากิจที่พระท�าเองไม่ ได้  

เช่น ถางป่าถางหญ้า ตดัต้นไม้ สิง่ไหนทีพ่ระท�าไม่ได้ 

กต้็องให้ลกูศษิย์ท�าให้ เช่น ประเคนของ พระประเคน

กนัเองไม่ได้ ต้องมฆีราวาสคอยประเคนให้ เงนิทอง

จบัเองไม่ได้ ต้องมฆีราวาสดูแลรกัษาให้
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เราเป็นหวดัมาตัง้แต่วนัศกุร์ เริม่มอีาการแสบคอ คนืแรกไข้ยงัไม่ค่อย

แรงเท่าไร พอคนืที ่๒ นี ้มนัปวดระบมไปทัง้ตวั กป็ล่อยมนัปวดไป เราก ็

ภาวนาของเราไป ใจไม่ได้ ไปวุน่วายกบัมนั พอวนัที ่๓ ไข้กล็ดลง แต่จะมนี�า้มกู 

เสมหะเพิม่มากขึน้ แล้วกค่็อยๆ ลดลงไป ตอนนีเ้หลอือยูน่ดิหน่อย มแีต่น�า้มกู  

ไม่มีไข้ ไม่เจบ็ปวด เป็นอย่างนีม้าหลายครัง้แล้ว ไม่เคยฉนัยา ตัง้แต่บวชนี้ 

ไม่เคยฉนัยาแก้ปวดเลย มนัไม่รูส้กึปวด ร่างกายมนัปวด แต่ใจไม่รูส้กึปวด  

ใจแยกออกจากร่างกายได้ ถ้าอดข้าวทลีะ ๕ วนั ๗ วนั ได้นี ้ความเจบ็ปวด

อย่างอ่ืนจะไม่ทรมานเท่าไร

จงึอย่าเสยีดายร่างกายเลย ให้พจิารณาความตายอยูเ่รือ่ยๆ จะได้รู้ว่า 

รกัษาอย่างไรกต้็องตาย เสยีเวลาไปเปล่าๆ สูร้กัษาใจดีกว่า จะสบายไปตลอด 

ร่างกายจะเป็นอย่างไรจะไม่เดอืดร้อน 

ใจแยกออกจากร่างกายได้
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การปฏบิตัธิรรมต้องทุม่เทเวลาให้มาก เหมอืนกบัการทุม่เทเวลาให้กบั

การศึกษาทางโลก ทางโลกเราทุม่เทให้ ได้ตัง้ ๒๐ ปี ทางธรรมเพยีง ๗ ปี 

เท่าน้ัน ท�าไมจะทุม่เทให้ ไม่ได้ เป็นการเรยีนเหมอืนกนั ต้องหาโรงเรยีนทีม่ ี

ครมูอีาจารย์ท่ีรูเ้รือ่งทางนีจ้รงิๆ สอนแต่เรือ่งธรรมะอย่างเดยีว

อย่างสมัยที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตาด ก็เหมือนกับได้ ไปโรงเรียนอย่างที่

พดูนีเ้ลย เพราะทีน่ัน่จะทุม่เททกุสิง่ทกุอย่างให้กบัการศกึษาและการปฏิบตัิ

เท่านัน้ จะไม่มภีารกจิอย่างอ่ืนให้ท�า ไม่มกีารก่อสร้าง ไม่มกีารเก่ียวข้อง

กับศรทัธาญาติโยมทีจ่ะมาท�าบญุบงัสงัสวดต่างๆ เช่น บงัสกุุล สงัฆทาน 

ท�าบญุวนัเกดิ หรอืสวดสะเดาะเคราะห์ ภารกจิเหล่านีจ้ะไม่มทีีว่ดัป่าบ้านตาด  

จะมีแต่งานของพระ คือบิณฑบาต ท�าความสะอาดปัดกวาดบริเวณวัดให้

สะอาดเรยีบร้อย เสรจ็แล้วกเ็ข้าทางจงกรมหรอืน่ังสมาธ ิปลกีวเิวกอยู่ในป่า  

โรงเรียนของพระพุทธศาสนา



ทกุ ๔ ถงึ ๕ วนั พระอาจารย์จะเรยีกไปอบรมสกั ๑ ครัง้ อบรมเรือ่งธรรมะ วธิขีองการปฏบิตัต่ิางๆ  

ปัญหาต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ วิธท่ีีจะแก้ปัญหาต่างๆ ท่านจะคอยสอนอยูต่ลอดเวลา เรากส็บายไปเลย 

ไม่ต้องท�าอะไร เพยีงท�าตามท่ีท่านสอน ไม่นานกเ็รยีนจบ

สมัยหลวงปู่มั่นก็เป็นแบบนี้ ลูกศิษย์ลูกหาที่ ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นก็เรียนจบกันเป็น 

จ�านวนมาก ประวัติของท่าน เราก็ได้ยินได้ฟังกนัแล้ว อฐัขิองท่านกลายเป็นพระธาต ุเป็นเครือ่งยนืยนั 

ว่าได้เรยีนจนส�าเรจ็แล้วจากโรงเรยีนของพระพทุธศาสนา เพราะปฏบิตักินัจรงิๆ เพยีงไม่กีปี่ก็ได้ขัน้ใด 

ขัน้หนึง่แล้ว ส่วนจะได้ถึงขัน้สดุท้ายเมือ่ไร จะช้าหรอืจะเรว็กอ็ยูท่ีอ่นิทรย์ีของท่าน คอื ศรทัธา วริยิะ  

สต ิสมาธ ิปัญญา ถ้ามมีากก็จะไปเรว็ ถ้ามน้ีอยก็ไปช้า อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัไว้ว่า ๗ วนักด็ี  

หรอื ๗ เดอืนกดี็ หรอื ๗ ปีก็ดี ต้องบรรลอุย่างแน่นอน

พระอาจารย์จะอบรมเรือ่งธรรมะ วธิขีองการปฏบิตัติา่งๆ 
ปญัหาต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้น วธิทีีจ่ะแกป้ญัหาตา่งๆ 
ท่านจะคอยสอนอยูต่ลอดเวลา เรากส็บายไปเลย 
ไม่ต้องท�าอะไร เพยีงท�าตามทีท่า่นสอน ไมน่านกเ็รยีนจบ
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ถ้าได้บวชก็จะตัดปัญหาเรื่องภาระเลี้ยงดู มีคนอื่นเลี้ยงดู การบวช 

ที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเอื้อต่อการปฏิบัติก็ดี  

ถ้าไม่เอื้อก็ควรเปลี่ยนสถานที่ ไม่สัปปายะ เรื่องบวชไม่บวชนี้เป็นเร่ือง 

เฉพาะตน บวชได้จะดกีว่า ถ้าหาวดัดีๆ  ได้กด็ีไป

วัดป่าบ้านตาดเมื่อก่อนนี้สุดยอดเลย ครูก็ดี สถานที่ก็ดี ปัจจัย ๔  

ก็พร้อมทุกอย่าง เหลอือยูท่ีเ่ราว่าจะปฏบัิตมิากน้อย ถ้าขบัรถกเ็หมอืนอยูบ่น

ทางด่วนแล้ว จะเหยยีบเท่าไรเท่านัน้เอง ไม่มอีปุสรรคอะไรแล้ว ผูห้ญงิอาจจะ

ล�าบากกว่า หาส�านักได้ยากกว่า ถ้าคณุแม่แก้วยงัอยู ่ก็ ไปบวชอยูก่บัท่านเลย  

ไม่ต้องกังวลเรือ่งท�ามาหากนิ จะได้มเีวลาปฏบิตัอิย่างเตม็ที่

ทุกสิ่งเอื้ออ�านวย



วดัปา่บา้นตาดเมือ่กอ่นน้ีสุดยอดเลย 
ครกูดี็ สถานทีก่ด็ ีปจัจยั ๔ กพ็รอ้มทกุอยา่ง 
เหลอือยูท่ีเ่ราวา่จะปฏบิตัมิากน้อย
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เวลารู้ว่าใครจะมาหา ก็จะเป็นภาระขึ้นมาในใจ เพราะต้องมีความ 

รับผดิชอบ จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ ไปแล้วกจ็ะรูส้กึไม่ด ี ไม่สบายใจ ถ้าไม่ 

รูเ้รือ่งเลยก็ไม่ต้องกังวล แต่ปกตกิ็ ไม่ได้ ไปไหนอยูแ่ล้ว ถ้าไม่มธีรุะจ�าเป็นจรงิๆ  

หรือกะทนัหนั กจ็ะไม่ได้ ไปไหน แต่ก็ ไม่เป็นไร กม็าตามบญุตามกรรมกแ็ล้วกนั  

ถ้าเจอก็เจอ ถ้าไม่เจอก็ไม่เจอ คราวนีม้ากนัมากขึน้ ก็ ได้ประโยชน์ทัง้ ๒ อย่าง  

ถ้ามาแล้วเจอก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ท�าบุญตามทีอ่ยากจะท�า แต่ถ้ามาแล้วไม่เจอ  

ก็จะได้พบกับความผิดหวัง ได้พบกับอริยสัจ คือความทุกข์ พอผิดหวังก็จะ 

รูส้กึเสยีใจ ก็เกิดความทกุข์ขึน้มา ถ้าน�าไปพจิารณา ใช้ความทกุข์ท�าให้เกดิปัญญา

ขึ้นมา พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า โลกน้ีเป็นโลกของความไม่

เทีย่งแท้แน่นอน ถ้าเหน็ความไม่เทีย่งแท้แน่นอนกจ็ะไม่เสยีใจ เกดิปัญญาขึน้มา  

เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะใช้เผชญิกบัความทกุข์อืน่ๆ ทีเ่หมอืนๆ กนั ทีเ่กดิจากความไม่ 

แน่นอน

ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้



ความจรงิถ้าได้เจออะไรทีส่มหวังกลบัไม่ด ี เพราะไม่ท�าให้เกดิปัญญา 

แต่ท�าให้เกดิความหลงมากข้ึน เพราะอยากจะได้อะไร ก็ได้ตามความอยาก 

เลยไม่เห็นโทษของความอยาก เพราะความอยากนี่แลเป็นต้นเหตุของ 

ความทกุข์ เวลาอยากอะไรขึน้มา กอ็ยูเ่ฉยๆ ไม่ได้แล้ว แต่เราไม่รูก้นั เพราะ 

ไม่ชอบอยูเ่ฉยๆ อยู่แล้ว เราชอบไปไหนมาไหนกนั เวลามคีวามอยากจะท�าบุญ  

เราก็ไปกนั เป็นความอยากท่ีดี อยากไปสร้างบญุสร้างกศุล ความอยากน้ี

มทีัง้ดแีละไม่ด ี ในเบือ้งต้นเราอาจจะยงัไม่เข้าใจ เวลาไปเจอความผดิหวัง 

ถ้าเอามาพิจารณาดูว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยาก

ของเรา ถ้าไม่ได้อยากให้พบกันในวันน้ี ก็จะไม่ผดิหวงัถ้าไม่ได้พบกนั ต่อไป

เวลามคีวามอยากก็จะไม่ยึดติดกับความอยากนัน้ ต้องเผือ่ไว้ว่าอาจจะไม่ได้

ดงัใจก็ได้ อย่างน้ีก็จะเกิดความฉลาดขึน้มา ไม่ได้ ไปหวงัว่าเวลาอยากจะได้

อะไรแล้ว จะต้องได้เสมอไป ถ้าไม่ได้แล้วจะเป็นจะตาย แต่กลบัคดิว่าไม่ได้

ก็ ไม่เป็นไร ไม่ได้ก็ไม่ตาย เพราะตอนที่ไม่มคีวามอยากนี ้เรากอ็ยู่ได้ เมือ่มี

ความอยากนีแ้ล้ว ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ยังอยูต่่อไปได้

ถ้าเป็นความอยากในทางทีดี่ เช่น อยากจะไปปฏบิตัธิรรม อยากจะไป

แสวงหาความรู ้แล้วไม่ได้ดัง่ใจหวงั กจ็ะท�าให้มคีวามมมุานะมากขึน้ ถ้าเป็น

สิง่ทีด่สี�าหรบัเราจรงิๆ ก็ต้องไม่ท้อแท้ 
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คนเราเวลาได้อะไรมา ส่วนใหญ่จะชอบ

จะดีใจกนัทกุคน แต่พอต้องเสยีไป ท�าใจไม่ได้  

ก็เลยล�าบาก บางคนถึงกับต้องท�าร้ายชีวิต

ตนเอง หรือท�าร้ายชีวิตของผู้อื่นด้วย เวลาที่

สญูเสยีอะไรไป สิง่ท่ีไม่เคยคิดเผือ่ไว้ก่อน เช่น 

คนรกัไม่รกัเรา ไปมอีะไรกับคนอืน่ ก็จะไม่รูจ้กั 

วิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์อย่างน้ี จะถูกอ�านาจ

ของกิเลสครอบง�า ท�าให้ลุแก่โทสะ แล้วก็ ไป

ท�าปาณาตบิาต หรอืท�าอะไรทีผ่ดิศีลผดิธรรม 

เพราะไม่เคยประสบกับความผดิหวัง ประสบกบั 

ความทุกข์มาก่อนน่ันเอง แต่ถ้าเคยได้เจอความ 

ทุกข์มาอยูเ่รือ่ยๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัง้แต่ตอน 

เป็นเดก็ เจอแต่ความทกุข์ เจอแต่ความผดิหวงั

อยูเ่รือ่ยๆ กจ็ะไม่ค่อยหวังกับอะไรเท่าไร จะยนิด ี

ตามมีตามเกดิ แต่ถ้าอยูก่บัพ่อแม่ทีร่กัเรา เอาอก 

เอาใจเรา ต้องการอะไรกร็บีประเคนให้เลย หามา 

ให้เลย กจ็ะตดิเป็นนสิยัไป เวลาไม่ได้อยูก่บัพ่อแม่  

เกดิต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดงัใจ หรอืมเีหตกุารณ์ 

ทีท่�าให้เกดิความเสยีใจ เกดิความผดิหวงัขึน้มา  

กจ็ะท�าใจไม่ได้ ไม่รูว้ธิที�าใจว่าท�าอย่างไร เพราะ 

คิดว่าโลกน้ีมีแต่ความสมหวัง ทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว้ เป็นไปตามทีว่างแผนไว้  

แต่ความจรงิแล้วมนัไม่มอีะไรแน่นอนในโลกนี้  

ดงันัน้ การประสบกบัความผดิหวงั ถ้ามองใน 

แง่ด ีกเ็ป็นสิง่ทีด่ ีเป็นการทดสอบจติใจ เป็นการ 

เสริมสร้างปัญญา ท�าให้มีภูมิต้านทานความ

ผดิหวงั 
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ตอนน้ีมีความตืน่เต้นกบัการสอนแนวใหม่ หรอืแนวเก่าแต่น�ามาเผยแผ่ใหม่  

มีคนดีอกดีใจว่าปฏิบัติง่ายเหลือเกิน คือการสอนให้ดูจิตตามรู้จิต ให้ตามรู้จิต 

อย่างเดียว จะท�าอะไรก็ ได้ ไม่ต้องอดน�้าอดข้าวอดอาหาร ไม่ต้องควบคุมบังคับ

ตวัเอง ให้อยูอ่ย่างสบาย อยูอ่ย่างปกติ ให้ดูจติ ตามดูจติไป แล้วความทุกข์ต่างๆ 

ก็จะหมดไปเอง จะหลุดพ้นเอง คนที่ได้ปฏิบัติก็ว่าดีกว่านั่งหลับตาพุทโธที่แสน

จะยาก ท�าไม่ได้ แต่ให้ตามดูจิตนี้สบายมาก เขาว่าเขาตามดูได้ แต่เขาอาจจะไม่ 

เข้าใจว่าดูแล้วได้อะไรก็ ได้ อาจจะระงับความรู้สึกที่ ไม่ดีที่เกิดขึ้นในบางเวลา  

พอเหน็ว่าก�าลงัโกรธ กท็�าให้ความโกรธเบาลงไป หรอืหยดุไปชัว่คราว แต่เดีย๋วก็ 

กลับมาโกรธใหม่ ไปโกรธเร่ืองอื่นอีก เหมือนกับตัดกิ่งไม้ สกัพกัหนึง่กง็อกออก 

มาใหม่ ไม่ได้ตัดท่ีต้น ไม่ได้ถอนรากถอนโคน

การดูจิตตามรู้จิตก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ ให้รู้ว่าจิตเป็นอะไรขณะนี้  

จติหยาบ จติละเอยีด จติฟุง้ซ่าน จติสงบ จติโลภ จติโกรธ ถ้ารูแ้ล้วมนัดบัก็ ใช้ ได้  

การดูจิตอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอ



แต่จะไม่ดบัถาวร ถ้าจะให้ดบัอย่างถาวร จะต้อง 

เข ้าไปวิเคราะห์เหตุท่ีท�าให้เกิดความโลภ  

เกิดความโกรธ สิ่งที่ท�าให้ โลภให้ โกรธว่าเป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ถึงจะดับได้อย่างถาวร  

ถ้ายงัไม่ได้วเิคราะห์ว่าเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา  

ยงัเป็นเราเป็นของเราอยู ่ เดีย๋วกม็อีารมณ์กบั

สิง่นัน้อกี 

จึงอย่าไปเข้าใจว่าการดูจิตอย่างเดียว 

จะไปถึงพระนพิพานได้ เป็นการโฆษณาชวนเชือ่ 

เป็นเพยีงจุดเร่ิมต้น เป็น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการปฏบิตัิ  

เป็นการสร้างสติให้มาบังคับจิตให้เข้าสู่ความ

สงบ ให้เข้าสมาธิให้ ได้ก่อน ถ้าเข้าสมาธิได้แล้ว  

ต่อไปเวลาจะปลงอะไรก็จะปลงในสมาธ ิ

นั้นแหละ ท�าจิตให้สงบแล้วก็ปล่อยวางได้  

แต่ถ้าไม่รูจ้ดุของความสงบอยู่ตรงไหน ก็ไม่รู้ 

จะปลงอย่างไร ก็ยังต้องแบกอยู่ แบกร่างกาย 

แบกความกลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย  

ทีน้ีคนท่ีปฏิบัติใหม่ๆ ก็เล่าว่าง่ายเหลือเกิน 

สบายเหลือเกิน ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องถือ 

ศีล ๘ ไม่ต้องบังคับ ท�าอย่างสบาย จะไปไหน 

ก็ ไปได้ ให้ดจูติอยูต่ลอดเวลากแ็ล้วกนั ไปเทีย่ว 

ก็ ได้ ไปท�าอะไรก็ ได้ ก็ท�าได้ควบคุมได้ ใน

เหตุการณ์แบบน้ัน แต่ชีวิตของเราไม่ ได้มี

เหตุการณ์แบบนั้นอย่างเดียว เหตุการณ์อื่น 

ที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็มีอยู่ เช่น เวลาสูญเสียสิ่ง 

ที่รักไป ยังท�าใจดูใจให้เป็นปกติได้หรือเปล่า  

ไม่ให้เศร้าโศกเสยีใจท้อแท้เบ่ือหน่าย จะท�าได้ 

หรือเปล่า ในชีวิตประจ�าวันที่เป็นสภาพปกติ 

ก็ท�าได้ แต่ถ้าอยู่ ในสภาพที่อัตคัดแร้นแค้น 

เสี่ยงต่อความเป็นความตาย ยังรักษาจิตให้ 

เป็นปกติได้หรือเปล่า สตติัวเดียวไมพ่อหรอก 

นอกจากสติของพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะพอ  

ของผูอ้ืน่นีย้งัไม่พอ ต้องมท้ัีงสมาธมิท้ัีงปัญญา 

ควบคูกั่นไปถึงจะท�าจติให้ปลงได้ปล่อยได้วางได้  

การดจูติอย่างเดยีวไม่พอ กอ็ยากจะเล่าให้ฟัง

เท่านัน้เอง
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การพจิารณาเกดิ แก่ เจบ็ ตาย น่ีเป็นข้อสอบทีเ่ราต้องก้าวไปหา บางที

ข้อสอบอาจจะก้าวมาหาเราก็ได้ ถ้าไม่เตรยีมตัวไว้ก่อน เวลาเขามาหาเรา 

ก็จะท�าข้อสอบไม่ได้ ถ้าเตรยีมตวัไว้ก่อน เวลาเขามาหาเรากจ็ะท�าข้อสอบได้  

ต้องท�าข้อสอบไปตามก�าลงัของเรา ท�าข้อสอบทีง่่ายก่อนแล้วค่อยท�าข้อสอบ

ท่ียากขึน้ไปตามล�าดบั ข้อสอบทีง่่ายกค็อืของนอกกาย เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ  

รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เป็นของง่ายกว่าร่างกาย กว่าเวทนา สญัญา  

สงัขาร วิญญาณ กว่าจติ จติจะยากทีส่ดุ แต่คนสมยัน้ีอยากจะท�าข้อสอบทีย่าก 

ท่ีสดุก่อน อยากจะเรยีนอภธิรรมกนั อภธิรรมกค็อืธรรมขัน้สงู ธรรมข้ันสงู 

กค็อืธรรมทีเ่กีย่วกับจตินีเ้อง จะไปท�าข้อสอบขัน้นัน้ แต่ตวัเองยงัอยู่ในระดบั

อนุบาล จะไปท�าข้อสอบระดบัปรญิญาเอก จะได้เรือ่งอะไร

อย่าปฏิบัติข้ามขั้น



เม่ือเช้านีก็้มีคนมาถามว่า จะไปเรยีนพระอภธิรรมดีไหม เราตอบไปว่า  

เรยีนให้หนกัศรีษะท�าไม เราไม่ได้อยู่ในระดับนัน้ ถ้าอยู่ในระดับนัน้กต้็องเรียน  

ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้ว เป็นพระอนาคามีแล้ว ก็เอาเลย ต้องเข้าสู่

อภิธรรมแล้ว แต่ตอนนีย้งัหวงยงัเสยีดายเงนิทองอยู ่ จะไปเรยีนอภธิรรม 

ไปท�าไม ดจูติเกิดดบัๆ แต่พอเงนิทองดบักท็กุข์ ใจ เรยีนอภธิรรมจะสบัสน

กบัการปฏบิตั ิจะไม่ภาวนา ไม่นัง่สมาธ ิไม่ถอืศลี ๘ จะดูจติอย่างเดียว ดูแล้ว

ท�าให้ทกุข์ดบัไปได้หรือเปล่า คนสมยันีห้ลงคดิว่ามปัีญญากัน มกีารศกึษา 

ทางโลกแล้วคิดว่าตัวเองมีปัญญา สามารถศึกษาธรรมะขั้นสูงได้ คือ 

พระอภธิรรม แต่ไม่รู้ว่าพระอภธิรรมมีไว้สอนพระอนาคามี

ถ้ายังปล่อยร่างกายไม่ได้ จะปล่อยจิตได้อย่างไร จิตละเอียดกว่า  

ยากกว่าหลายเท่า น่ีคอืวธิขีองกเิลสทีจ่ะหลอกให้หลงทาง โดยเอาธรรมะ 

ขัน้สงูมาล่อมาหลอก ท�าให้ไม่อยากท�าขัน้ ก.ไก่ ข.ไข่ ง่ายเกนิไป เรือ่งของเดก็ๆ  

เราระดบัปัญญาชนต้องอภธิรรม พทุโธยงัไม่ได้เลย ตัง้สตยิงัไม่ได้ นัง่สมาธิ

จิตยังไม่สงบเลย พิจารณาปล่อยวางลาภ ยศ สรรเสริญ ยังปล่อยไม่ได้ 

ปล่อยวางความเจบ็ไข้ ได้ป่วยความตายของร่างกายยงัไม่ได้ แล้วจะปล่อยจติ 

ได้อย่างไร
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เอาไปปฏบิตันิะ เป็นของใกล้ตวั อย่าไปมองว่าธรรมะอยู่ไกลตวั แต่อยู่

ใกล้ตัว อยู่ในชวีติประจ�าวนันีแ้หละ ฆ่าตวัเลก็ๆ น้อยๆ นีก่้อน อย่าเพิง่ไป

ฆ่าตัวใหญ่เลย เวลาท�าอะไรถ้าถกูบังคบัให้ท�า จะสูท้�าด้วยความสมคัรใจไม่ได้ 

เพราะจะท�าด้วยความพอใจ ความขยนั ความตัง้ใจ ถ้าถกูบงัคบัจะต่อต้าน  

จะรูส้กึอดึอดั จะไม่ค่อยได้ผล พระพทุธศาสนาไม่บงัคบัให้คนเข้าหาศาสนา  

ไม่เรยีกให้คนน้ันคนนีม้าฟังเทศน์ฟังธรรม พระภกิษมุหีน้าทีธ่ดุงค์จารกิไป

ตามทีต่่างๆ ถ้ามคีนสนใจถามก็ตอบเขาไป ถ้าอยากรูว่้ามาท�าอะไร ก็ตอบไปว่า 

มาหาทีส่งบภาวนา หาความสงบภายในจติใจ ถ้าถามว่าภาวนาเป็นอย่างไร 

ก็อธบิายไปว่าดกีว่าความสขุอย่างอืน่ ถ้าไม่สนใจก็ไม่เรยีกไม่ชวน

ศาสนาเหมาะกับผู้ที่เห็นคุณประโยชน์



นี่คือหลักของการเผยแผ่ของพระพุทธ- 

ศาสนา พระพทุธศาสนาไม่ได้ต้องการสาวก แต่ 

ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  

เป็นเหมือนหมอที่ไม่เรยีกให้คนไข้มารกัษา มแีต่ 

คนไข้จะมาหาหมอเอง เวลาเจบ็ไข้ ได้ป่วย คนที ่

มคีวามทกุข์ ใจกจ็ะเข้าหาพระหาศาสนา ถ้ายงั

ไม่มคีวามทกุข์ ไปบอกให้เข้าหาศาสนา ก็จะไม่ 

เกดิประโยชน์อะไร เหมอืนกับคนทีร่่างกายยงั

ปกตอิยู ่ไปหาหมอมาท�าไม ถ้าเป็นโรคต้องรกัษา 

ก็วิ่งหาหมอเอง ถ้าไม่เป็นอะไรจะรักษาอะไร 

จะให้คนที่มีความสุขเข้าหาพระหาศาสนา 

เพือ่อะไรในเมือ่ไม่มคีวามทุกข์ ถ้ามคีวามทกุข์ 

ค่อยเข้าหาศาสนา ควรเข้าหาศาสนา เพราะ

ศาสนาจะช่วยรกัษาความทกุข์ได้ จงึไม่ต้องลาก

คนท่ียงัไม่สนใจเข้าหาศาสนา จะเหนือ่ยเปล่าๆ 

เหมอืนลากววัลากควาย ให้มาเอง ไม่ต้องลาก 

จะสบายกว่า

เราจงึไม่ค่อยอยากไปเทศน์ทีอ่ืน่ เพราะ

เหมือนไปลากวัวลากควาย คนที่นิมนต์เรา 

นีแ่หละเป็นคนลาก ลากพระไปเทศน์ ลากคน 

มาฟัง จะไม่ได้เรือ่งทัง้คู ่คนฟังก็ไม่ได้อยากฟัง  

ฟังเพราะถกูบงัคบั เพราะเจ้านายสัง่ให้มาฟัง 

องค์กรอยากให้พัฒนาทางด้านจิตใจ ก็เลย

นมินต์พระมาเทศน์ แล้วกส็ัง่ให้ลกูน้องมาฟัง  

ก็ฟังแบบจ�าใจฟัง ฟังไปคุยกันไป เสยีเวลาเปล่าๆ  

ฟังไม่รูเ้รือ่ง เสยีเวลา จงึไม่รบันมินต์ไปเทศน์

ตามสถานที่ต่างๆ เพราะไม่อยากฟังจริงๆ  

ถ้าอยากจรงิๆ จะไปหาฟังเอง ถ้าไม่รู ้ก็ถามได้ว่า 

ที่ไหนมธีรรมะ จะไปหาเอง ถ้าไปอย่างนีจ้ะไป

ด้วยความต้ังใจ เวลาสอนก็ง่าย ถ้าถูกลากจงูมา 

จะเถียงในใจ จะต่อต้าน ศาสนาถงึแม้จะดีจะ

วเิศษอย่างไร กเ็หมาะกบัผูท้ีเ่หน็คณุประโยชน์

ของศาสนาเท่านัน้ ถ้าไม่เหน็คณุ กอ็ย่าไปเสีย

เวลายดัเยยีดให้เขาเลย เหมอืนกับเทน�า้ใส่หลงั

สนุขั เทป๊ับกส็ลดัท้ิงหมด ไม่เกดิประโยชน์อะไร
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ปัญญาทางศาสนาต่างกบัปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกส่วนใหญ่จะ

ต้ังอยู่บนความจ�า เวลาเรยีนหนงัสอืก่อนทีจ่ะสอบ กท่็องจ�าเอาไว้ พอเข้า 

ห้องสอบตอบค�าถามต่างๆ ได้ ก็ผ่าน พออีก ๖ เดอืนถามว่าเรยีนรูอ้ะไรมาบ้าง  

บางทจี�าไม่ได้เลย เพราะเป็นเพยีงความจ�า ต้องเปิดต�าราดกู่อน อย่างแพทย์นี้  

เวลาเรยีนจบมาใหม่ๆ ไปปฏบัิติไปรกัษาโรค บางทต้ีองเปิดหนงัสอืด ูถ้าไม่มี

หมออาวโุสคอยให้ค�าแนะน�า เพราะยงัขาดการปฏบัิตอิย่างต่อเน่ือง ถ้าได้ท�า

อย่างต่อเนือ่ง เช่น ตรวจคนไข้ทกุวนั พบโรคต่างๆ อยูท่กุวนั พอเหน็อาการ 

กร็ูว่้าเป็นโรคอะไร ต้องใช้ยาอะไรรกัษา ถ้าไปเจอโรคทีน่านๆ โผล่มาสกัครัง้หนึง่  

ก็ต้องไปเปิดต�าราดวูธิรีกัษา 

ปัญหาทางโลก ปัญหาทางธรรม



เคยไปหาหมอตอนเป็นงสูวดั หมอเพิง่จบมาใหม่ๆ ไม่รูว้ธิเีพาะเชือ้

เพือ่เอาไปตรวจ ต้องเปิดต�าราดกู่อน ปัญญาทางโลกส่วนใหญ่เป็นความจ�า  

จะเป็นความจริงเมื่อน�ามาใช้ ในการปฏิบัติ จะไม่เก่ียวกับการรักษาใจ 

ให้สงบ ให้อยูเ่ป็นปกตสิขุ เป็นเพยีงการปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลผุลภายนอกใจ 

เช่น รกัษาร่างกาย ไม่ได้เก่ียวกับใจ เพราะรกัษาแต่ร่างกาย ถ้าร่างกาย

ของหมอเองไม่สบาย จะมผีลกระทบกบัใจของหมอ ใจจะมคีวามทุกข์

ขึน้มา ทกุข์เพราะความเจบ็ปวดของร่างกาย ทกุข์เพราะอยากจะให้หาย  

ทกุข์เพราะความกลวั กลวัว่าจะรกัษาไม่หาย กลวัว่าจะต้องตาย เป็นผล 

กระทบทางจิตใจ วิชาความรู้ทางโลกจะไม่สามารถรักษาความทุกข์ 

ทางใจได้ เป็นหมอยงักลวัตาย กลวัความเจบ็ไข้ได้ป่วย กลวัจะรกัษาไม่หาย  

เพราะ วิชาทางโลกไม่ได้ดูแลรักษาใจให้เป็นปกติสุข มีวิชาทางธรรม 

เท่านัน้ทีด่แูลรกัษาใจโดยตรง ถ้าไม่ได้ศกึษาปฏบิตัธิรรม ใจจะไม่มัน่คง 

จะอ่อนไหวตืน่เต้นหวาดกลวัไปกับเหตกุารณ์ต่างๆ ที่ใจไปสมัผสัรบัรู้
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ถ้าจะสนทนากนั ก็ให้สนทนาเรือ่งธรรมะ เพราะจะเสรมิให้จติใจสูงขึน้  

ให้เจริญก้าวหน้า ถ้าวพิากษ์วจิารณ์คนนัน้คนนีจ้ะท�าให้จติใจตกต�า่ จะคดิร้าย  

จะคดิไม่ด ีจะไม่สบายอกไม่สบายใจ แทนทีจ่ะก้าวหน้ากลบัจะถดถอย เดนิถอยหลงั  

ไม่ได้เดินไปข้างหน้า เดนิไปตามกระแสของกเิลสตณัหา

พระปฏบิติัจงึไม่จบักลุม่สนทนากนั เวลาจบักลุม่กจ็ะมคีนพดูอยูค่นเดยีว 

คอืครบูาอาจารย์ ท่านกจ็ะพดูแต่เรือ่งธรรมะอย่างเดยีว เสรจ็จากการฟังเทศน์

ฟังธรรม ก็เหมอืนกบัได้ชาร์จแบตเตอรี ่มกี�าลงัจติมกี�าลงัใจ กลบัไปนัง่สมาธิ 

ไปเดินจงกรมได้หลายชัว่โมง เวลาไม่ได้ฟังธรรมจะขีเ้กยีจ ไม่อยากเดนิจงกรม  

น่ังสมาธ ิพอได้ยินได้ฟังธรรมก็ได้รบัการกระตุน้ ท�าให้มพีลงัธรรม ท�าให้สามารถ 

เดนิจงกรมนัง่สมาธิได้หลายชัว่โมง ครบูาอาจารย์ถงึต้องเรยีกประชมุอยูเ่รือ่ยๆ 

เพือ่ให้ก�าลงัจติก�าลงัใจ ให้ความรูท้ีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัิ

สนทนาธรรมะ
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เวลาทีพ่ระเจอกนันี ้ถ้าเป็นพระอรยิะ ท่านกจ็ะสนทนาธรรมกนั เวลามี 

รปูภาพครบูาอาจารย์นัง่สนทนากนั จะเขยีนอธบิายว่าท่านสนทนาธรรมกนั  

ไม่เขยีนว่าท่านสนทนาการเมอืงการบ้านกนั ไม่เหมอืนพวกเราเวลาคยุกนั  

ไม่สนทนาเรื่องธรรมเลย สนทนาแต่เรื่องตลาดหุ้นบ้าง สนทนาเรื่อง 

การเมอืงบ้าง สนทนาเรือ่งชาวบ้านบ้าง เพราะใจของพวกเราเป็นอวชิชา- 

ปัจจยา สงัขารา แต่ใจของพระอรหนัต์เป็นธรรมาปัจจยา สงัขารา จะคยุแต่ 

เรือ่งธรรมะ

ตัวเราเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้ เราต้องเป็นผู้ 

กระท�าเอง ถ้าท�าเองไม่ได้ก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ เพราะว่าเวลาอยู่ 

กับท่าน ท่านจะคอยก�าราบความคดิของเราให้คดิในกรอบของธรรมะ เช่น 

ให้คิดในกรอบของธรรมะ



อยูก่บัท่าน กเิลสจะเบกิบาน สบายใจ ที่ไม่มีใคร 

ควบคมุบงัคบั อยากจะไปไหนก็ไปได้ อยากจะ

ท�าอะไรก็ท�าได้ เหมือนกับพระรูปหนึ่งที่ดี ใจ 

ตอนทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็ปรนิพิพาน ดีใจที่ไม่มี

ใครห้าม จะท�าอะไรก็ท�าได้อย่างเต็มที ่ นีเ่ป็น

ความคดิของอวชิชาปัจจยา สงัขารา เพราะไม่รู ้

ว่าการกระท�าไปในทางกิเลสเป็นโทษ ไม่ได้ 

เป็นคณุ การไม่กระท�าอะไร อยูเ่ฉยๆ นีแ้หละ 

เป็นคุณอย่างยิ่ง พวกเราอยู ่ ไม่เป็นสุขกัน 

ต้องหาอะไรท�ากนัอยูเ่รือ่ยๆ

อยากจะลาท่านไปข้างนอก ท่านก็จะไม่ให้ ไป 

อยูก่บัหลวงตานี ้ท่านไม่ให้พระออกไปนอกวดั  

ให้อยู่ในวดั ท่านจะคอยไล่พระให้ภาวนา ให้เข้า 

ทางจงกรมอยูเ่รือ่ยๆ พระก็ชอบแอบออกมานัง่ 

อยูแ่ถวโรงน�า้ร้อนน�า้ชาอยูเ่รือ่ยๆ ท่านก็ต้อง 

คอยเดนิตรวจอยูเ่รือ่ยๆ ทกุครึง่ชัว่โมง ท่านจะ 

ออกมาด ู ถ้าเหน็ครัง้แรก ท่านจะไม่พดูอะไร  

ถ้าเหน็ครัง้ที ่ ๒ ท่านจะว่า “ท่านยงัอยูต่รงนี้

อกีหรอื จะฉนัไปถึงไหนกัน ท�าไมไม่ไปเข้าทาง

จงกรม ท�าไมไม่ไปนัง่สมาธกินั”

มีครูบาอาจารย์ก็ดีอย่างนี้ ท่านจะช่วย

ก�าราบความคิดท่ีเป็นอวิชชาปัจจยา สังขารา 

ให้มาคดิในทางธรรมาปัจจยา สงัขารา ถ้าไม่ได้ 
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ถามว่า ฆราวาสกับบรรพชิตนี้ต่างกันไหม ไม่ต่างกัน มีขันธ์ ๕  

เหมือนกัน มีกายมีใจเหมือนกัน ต่างกันตรงที่มีความใฝ่ธรรมมากน้อย 

ต่างกัน ถ้าใฝ่ธรรมมาก ก็จะมีก�าลังมากพอที่จะสละเพศของฆราวาสได้  

ออกไปปฏบิตัิได้ ออกไปบวชเป็นบรรพชติ เป็นนกับวช เพือ่ปฏบัิติอย่างเตม็ที่  

แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติ กลับมาท�ากิจของฆราวาสก็ ไม่ต่างกัน เช่น  

บวชแล้วไม่เคยนัง่สมาธ ิไม่เคยเดนิจงกรมเลย ท�าแต่บญุบงัสงัสวด บญุกค็อื 

งานบุญ เช่น ญาติโยมนิมนต์ ไปท�าบุญที่บ้าน ถือตาลปัตรไปนั่งสวดให้

ญาติโยมฟัง เสรจ็แล้วก็ฉนั ฉนัเสรจ็แล้วก็รบัจตปัุจจยัไทยทาน แล้วก็กลบัวดั 

มาพกัผ่อน บ่ายๆ กด็ืม่น�า้ชา กาแฟ ตอนกลางคนืกเ็ข้านอน เช้าก็ ไปรบั

กจินมินต์ใหม่ รบัสงัฆทานบ้าง งานบญุบ้าง บงัสกุลุบ้าง เวลาคนตายก็ไป

บงัสกุลุ ถ้ามพีธิสีวดกส็วดกัน ถ้าท�ากจิอย่างนีก้็ ไม่ต่างกับฆราวาส เพราะนี่

ไม่ใช่กิจของพระศาสนา ไม่ใช่กจิทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ปฏบิตัิ

บวชเพ่ือปฏิบัติธรรม



ในอดีตน้ัน ท่านไม่ได้ถือกิจเหล่าน้ีเป็น

กิจส�าคัญ การสวดการท่องน้ีท�าเพื่อสืบทอด 

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า เป็นอบุาย  

๓ ประการด้วยกนั คือ ๑. เป็นการสอนผูส้วดเอง  

ให้รูพ้ระธรรมค�าสัง่สอน ให้เกดิปัญญา ๒. ให้ม ี

สมาธิ เวลาสวดพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า หรือท่องไปในใจ เป็นการท�า 

สมาธภิาวนา ๓. เป็นการอนรุกัษ์ค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าไว้ ธรรมท่ีออกมาจากใจกับธรรม

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนน้ี จะตรงกัน จะไม่มี

ปัญหาไม่สงสยั ถ้าศกึษาอย่างเดยีว ไม่ได้ปฏบัิติ 

ไม่มปีฏเิวธ จะสงสยั ไม่แน่ใจว่าธรรมท่ีได้ยนินี ้

ถกูต้องหรอืไม่ เป็นอย่างน้ันจรงิหรอืไม่ ถ้าจะ 

อนรุกัษ์พระศาสนาด้วยการท่องสวดอย่างเดยีว 

จะไม่พอ พระศาสนาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน  

ถ้าไม่มีการปฏิบัติ พระศาสนาก็จะหมดไป  

ต่อให้มกีารจารกึพระไตรปิฎกไว้ ในระบบข้อมลู 

สื่อสารต่างๆ ก็จะเป็นเพียงตัวหนังสือเท่านั้น 

อ่านแล้วจะไม่เข้าใจ จะลังเลสงสัย เช่น เรื่อง 

ธาตุ ๖ ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยศึกษามาก่อน  

ฟังครั้งแรกก็จะต้องงงทันทีเลย ถ้าไม่ปฏิบัต ิ

จะไม่รู ้ถ้าปฏบัิตแิล้วจะเข้าใจทนัท ีพออ่านป๊ับ 

จะรู้ทันทีเลยว่าพูดถึงเรื่องอะไร เพราะมีอยู ่

ในตัวเรา ไม่ได้อยู่ที่ไหน ธาตุ ๖ นี้อยู่ในตัวเรา  

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้  

มุ่งมาที่กายและใจของเราเท่านั้น อริยสัจ ๔  

ก็อยู่ที่ ใจของเรา อยู่ที่ร่างกายของเรา ทุกขสัจ  

คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อะไรล่ะที่เกิด แก่  

เจ็บ ตาย ก็ร่างกายนี ้อะไรที่ทุกข์ ก็ ใจนี้ที่ทุกข์  

เพราะไปยึดไปติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวเรา 

ของเรา นีค่อื การอนรุกัษ์พระศาสนาให้มอีายุ 

ยืนยาวนาน ต้องอนุรักษ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ ในสมัยโบราณท่านสวดกันเพื่อเหตุน้ี  

แต่ในสมยัปัจจบุนัไม่ได้สวดเพือ่เหตน้ีุ สวดเพือ่ 
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กระดาษท่ีพมิพ์ตวัเลข เป็นพธิกีรรม ได้อย่างมาก 

กท็าน ถ้าเอาเงนิท่ีได้มาไปท�าทาน แต่การท�า

ทานไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชที่ได้สละหมดแล้ว 

ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ถ้าบวชเพื่อมา

หาเงนิ กแ็สดงว่าไม่ได้มาบวชจรงิ

ผูท้ีบ่วชจรงิๆ ได้สละหมดแล้ว ไม่ได้มา

บวชเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 

บวชเพื่อปฏิบัติธรรม ไม่ยุ่งกับเรื่องเงินทอง 

นอกจากว่ามนัมายุ่งกับท่านเอง อย่างน้ีกช่็วย 

ไม่ได้ เช่น ครบูาอาจารย์ทีม่ศีรทัธาถวายเงินทอง 

ให้กบัท่าน แต่จติใจท่านไม่ได้มุง่หาเงนิหาทอง  

มันมาเอง ท่านก็ ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่โลก  

ถ้าท่านยงัไม่บรรลกุจ็ะเป็นปัญหาได้ เพราะจะมี 

กิเลสที่ท�าให้เกิดความโลภ เกิดความอยาก  

เกิดความหวงขึ้นมาได้ ถ้าไปเกี่ยวข้องกับ 

เงินทองก็จะเสียได้ แต่ถ้าบรรลุธรรมแล้ว 

เสรจ็กจิของท่านแล้ว วุสตัิง พรหัมจะรยิงั แล้ว  

กิจในพรหมจรรย์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ต่อให้

เกีย่วข้องกบัเงนิทองกองเท่าภเูขา กจ็ะไม่เป็น 

ปัญหาอย่างไร เพราะท่านรูว่้ามนัเป็นเพยีงธาตุ  

เป็นกระดาษเท่านั้นเอง แต่เป็นประโยชน์กับ

ผู้ที่เดือดร้อน ไม่มีข้าวกิน ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มี

เสื้อผ้าใส่ ก็จะเป็นประโยชน์ แต่กับตัวท่าน 

มนัไม่มปีระโยชน์อะไร ทัง้กายและใจ กายท่าน 

ก็ปล่อย ใจท่านก็ไม่ทกุข์กับอะไร ไม่มคีวามอยาก  

ต่อให้ได้เงนิทองกองเท่าภเูขา กจ็ะไม่มปีระโยชน์ 

อะไรกบัท่าน กลบัเป็นภาระทีจ่ะต้องจดัการดแูล 

แจกจ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ถ้าผู ้

บวชใหม่เห็นครูบาอาจารย์มีเงินมีทองมาก  

กอ็ยากจะมเีหมอืนกบัท่าน กแ็สดงว่าหลงทาง

แล้ว เพราะไม่ได้บวชเพือ่มาหาเงนิหาทอง บวช

เพื่อหาธรรม หาการหลุดพ้นจากความทุกข์ 

เป็นงานของนกับวช งานของพทุธศาสนกิชน
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เราไม่มวีาสนาอยูอ่ย่างหนึง่ คอืตัง้แต่บวชมานี้ไม่ได้ ไปกราบไหว้ครบูา-

อาจารย์องค์ไหนเลย ถือหลกัว่าองค์ไหนกเ็หมอืนกัน เหมอืนกนัทีค่�าสอน 

สอนเหมอืนกันทกุองค์ เหมอืนพระพทุธเจ้า ไม่ว่าจะเจอพระพทุธเจ้าองค์ไหน 

ก็จะสอนเหมือนกัน สอนให้ท�าบุญละบาป ให้ช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์  

เลยไม่เคยคดิอยากจะไปกราบครบูาอาจารย์องค์ไหนเลย กราบรปูเดยีว อยูก่บั 

รูปเดียวก็เหมือนกัน สอนเหมือนกัน อาจจะต่างทางอุบาย แต่สอนแนว

เดียวกัน คือ ศีล สมาธ ิปัญญา ถ้าใครสอนนอกทางนีก้อ็ย่าไปเชือ่ จะหลงผดิ 

คดิว่าการเจรญิสมาธิไม่จ�าเป็น เป็นปัญญาชนแล้ว เจรญิปัญญาได้เลย จะได้ 

บรรลอุย่างฉับพลนั

เดีย๋วนีน้ยิมอ่านหนงัสอืของศาสนาเซน เหน็ว่าเซนสอนให้เจรญิปัญญา 

แต่ไม่รูว่้าเขาสอนพระทีน่ั่งสมาธวินัละ ๑๕ ชัว่โมง อยูแ่บบอดๆ อยากๆ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ทางนี้ทางเดียว



อยูแ่บบมกัน้อยสนัโดษ แต่ผูท้ีเ่ป็นปัญญาชนนี ้

อยู่แบบฆราวาส อยู่ท่ามกลางความสุขของรูป 

เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แล้วก็จะมาเจรญิปัญญา 

เพื่อให้บรรลุอย่างฉับพลัน จะบรรลุได้อย่างไร  

เมื่อถูกกิเลสผูกมัดไว้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

ตัง้แต่ตืน่จนหลบั นอนก็นอนห้องแอร์ กินวันละ  

๓ - ๔ เวลา มีเครื่องบันเทิงไว้คอยตอบสนอง

ตณัหาอยูต่ลอดเวลา พอได้อ่านหนงัสอืเซนกจ็ะ 

บรรลอุย่างฉบัพลนั เพราะเป็นวธิง่ีายๆ บรรลุ

ง่ายๆ

มีคนหนึ่งบอกว่า เขาก็หลงผิด ไปอ่าน 

หนังสือเซนแล้วก็ปฏิบัติ แต่ยังไม่บรรลุเลย  

ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่า เซนนี้ เขาสอนพระ 

ท่ีมีสมาธิแล้ว เหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระ 

ปัญจวคัคย์ี พวกนีม้สีมาธแิล้ว พอพระพทุธเจ้า 

แสดงทางปัญญา กส็ามารถตดัได้ ตดัความกลวั 

ความตายได้ เช่น พระอญัญาโกณฑญัญะ พอฟัง 

ว่ามีการเกิด ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา 

ความกลัวตายของท่านก็หายไป เพราะท่าน

ยอมตาย รู ้ว ่าไม่มี ใครหนีความตายไปได้  

ความกลัวตายนี้แหละเป็นสมุทัย ท�าให้เกิด

ความทกุข์ใจขึน้มา ถ้าไม่อยากให้ทกุข์ ใจ กต้็อง

ไม่กลวัตาย ต้องยอมตาย แต่คนทีย่งัติดอยูก่บั

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ติดอยู่กับลาภ  

ยศ สรรเสรญิ จะปลงไม่ได้ เขากเ็ลยยอมรบัว่า 

ต้องท�าสมาธก่ิอน เพราะไม่ใช่ของง่าย การท�า 

สมาธิน้ียากมาก ปัญญายิ่งยากกว่าสมาธิตั้ง 

หลายเท่า ถ้ายงัท�าสมาธิไม่ได้ จะไปเจรญิปัญญา 

ได้อย่างไร เพียงแต่บริกรรมพุทโธๆ ก็ยังท�า 

ไม่ได้เลย ไม่มกี�าลงัดงึจติให้มาบรกิรรมพทุโธๆ  

พุทโธๆ ได้ ๒ ค�า กิเลสก็ลากไปคิดเรื่องนั้น 

คิดเรื่องนี้แล้ว เพราะไม่ ได้เจริญสติอย่าง 

ต่อเนื่อง
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ตั้งแต่ศึกษาปฏิบัติมา เราไม่เคยคิดถึงภพหน้าชาติหน้า ไม่ได้เป็น

ประเดน็ส�าคญั ประเดน็ส�าคญัคอื ความทกุข์ทีอ่ยู่ในใจเกิดจากอะไร จะท�า 

อย่างไรให้หายไปได้ ท�าไมวันนี้อารมณ์ดี พรุ่งน้ีอารมณ์ ไม่ดี ท�าไมต้อง

เปลีย่นไปเปลีย่นมา เรือ่งนีต่้างหากทีเ่ป็นเหตทุีท่�าให้สนใจปฏบิตั ิต้องการ

แก้ปัญหาของใจ รูว่้าใจเป็นโรคไม่เป็นปกต ิบางวนักส็ขุบางวนักท็กุข์ ท�าไม

จะต้องเป็นอย่างนี ้ท�าไมจงึแก้ ไม่หายขาด แก้แล้วเดีย๋วกก็ลบัมาใหม่ เพราะ

แก้ ไม่ถูกจุดหรือเปล่า พอได้อ่านได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ถึงเข้าใจว่าเหตุของความทุกข์ ใจเกิดจากความอยาก เกิดจากกามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตณัหา ถ้าจะดบัความทกุข์กต้็องละความอยากเหล่านี ้ เช่น 

ความอยากอยู่กต้็องละ อย่าไปอยากอยู ่อยูเ่ท่าทีอ่ยู่ได้

เรื่องภพชาติไม่ส�าคัญต่อการปฏิบัติ



อย่างท่ีมคีนขอให้หลวงตาอยู่ไปนานๆ หลวงตาก็ตอบว่า จะอยู่ไปจนตาย ไม่อยูเ่กนินัน้ กจ็ะไม่ 

กลัวตาย อยู่แค่ตาย เร่ืองภพเร่ืองชาตินี้ เราไม่ได้ถือเป็นประเด็นส�าคัญในการปฏิบัติธรรมเลย  

ไม่เคยคดิเลย ชาตหิน้าจะมหีรือไม่ เราไม่สนใจ สนใจเพยีงแต่ว่าท�าอย่างไรไม่ให้ทกุข์ ใจเท่านัน้เอง  

พอรู้ว่าทุกข์เพราะความอยาก กต้็องละความอยาก อยากจะดืม่เหล้ากท็กุข์แล้ว อยากจะเทีย่วกท็กุข์แล้ว  

ถ้าไม่อยากดืม่เหล้า ก็จะไม่ทุกข์กับเรือ่งด่ืมเหล้าเลย ถ้าไม่อยากสบูบหุรี ่กจ็ะไม่ทกุข์กบัเรือ่งสบูบหุร่ี

ปัญหาจงึอยูท่ีค่วามอยาก ท่ีกลวัตายกันก็เพราะอยากจะอยู ่กอ็ย่าไปอยากอยูส่ ิอยูเ่ท่าทีอ่ยู่ได้ เราคดิ 

อย่างนี้

ข้อส�าคญัอยูท่ี่ให้รูว่้าทกุข์ ในใจเกดิจากความอยากต่างๆ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 

วธิท่ีีจะดบัทกุข์ได้กค็อื ศลี สมาธ ิปัญญา หรอื ทาน ศลี ภาวนา หรอื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา  

ธรรมเหล่าน้ีเป็นมรรคท้ังน้ันท่ีจะท�าให้มีก�าลังควบคุมใจให้รับกับความจริงได้ ไม่ให้อยากในสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้ เรือ่งภพชาตน้ัินไม่ส�าคญัต่อการปฏบัิติ เป็นความรูเ้สรมิของชวิีต คือจติไม่ได้ตายไป

กบัร่างกาย พอร่างกายตายไป จติก็ไปต่อ ไปได้ร่างใหม่ แต่จติไม่ได้เปลีย่น มอีะไรอยู่ในจติกย็งัอยู่ 

เหมอืนเดมิ มมีรรคอยู่เท่าไรก็ยังมอียู่เท่านัน้ มสีมทุยัอยูเ่ท่าไรกย็งัมอียูเ่ท่านัน้ ไม่เปลีย่น จะไปเกดิ 

เป็นมนุษย์ เป็นนก เป็นเทพ ก็ยังมีอยู่เท่ากับตอนที่ตาย ถ้ายังมีมรรคไม่พอก็ต้องท�าต่อ ถ้ามี 

พอแล้วก็ไม่ต้องท�า เช่น จติของพระพทุธเจ้า จติของพระอรหนัตสาวก ท่านท�าพอแล้ว ท�าเตม็ทีแ่ล้ว  

ก็ไม่ต้องท�าต่อ จติท่านไม่ได้หายไปไหน จติท่านถงึเมอืงพอแล้วท่านกห็ยดุ ไม่ต้องไปหาร่างใหม่  

ไปเกดิใหม่
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คนส่วนใหญ่คดิว่าเข้าวดัเพือ่ท�าพธิกีรรมต่างๆ ขอศลี ถวายสงัฆทาน 

กรวดน�า้ ให้พร เสรจ็แล้วกก็ราบลาพระ ให้หลวงพ่อได้พกัผ่อน ถ้าไปเจอ 

พระเทศน์ กค็ดิว่าเทศน์เรือ่งล้าสมัยงมงาย เรือ่งนรกเรือ่งสวรรค์ เรือ่งเปรต 

เรือ่งผ ี เรือ่งเวียนว่ายตายเกดิ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ขามองไม่เหน็ เขาพสิจูน์ไม่ได้  

เขาก็เลยตดับทไปง่ายๆ ว่าเป็นเรือ่งงมงายไป จงึไม่สนใจ กลวัจะถกูล้างสมอง  

ไม่เคยไปวัดป่า ไม่เคยศกึษาธรรมะจากต้นฉบบั

ถ้าศึกษาจากต้นฉบบั จะรูว่้าธรรมะเป็นวชิาความรู ้เป็นทัง้จติศาสตร์

และกายศาสตร์ เกีย่วข้องทัง้ ๒ ส่วนของชวีติ คอื จติกบักาย ถ้าศกึษาแล้ว

จะเข้าใจธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกาย เข้าใจความทุกข์ท่ีเกิดในจิต 

เข้าใจวิธรีกัษาจติไม่ให้ทกุข์กบัเรือ่งต่างๆ เป็นความรูแ้ท้ๆ เป็นวชิาความรู้ 

ธรรมะกับอธรรม



เป็นปรญิญา เรยีนแล้วเกิดปัญญา เพยีงแต่ว่า

มนัขดักบักเิลส ขดักับทางโลก จงึไม่น�าเอาไป

บรรจเุป็นปรญิญา ไม่สอนกนัในมหาวทิยาลยั  

สอนแต่ทีว่ทิยาลยัสงฆ์ ในเมอืงไทยก็มอียู่ ๒ แห่ง  

คอื มหามกฏุฯ และมหาจฬุาลงกรณ์ฯ ทีส่อน

พทุธศาสตร์ แต่สอนเพยีงครึง่เดียว สอนทาง

ด้านทฤษฎ ีไม่สอนทางด้านปฏบิตั ิไม่พาเข้าป่า

ถอืธดุงควตัร เช่น ถือผ้า ๓ ผนื นอนโคนไม้ 

ฉนัมือ้เดยีว อยูแ่ต่ในเมอืง มแีต่เครือ่งบนัเทงิ 

ต่างๆ มีเครื่องอ�านวยความสุขครบถ้วน  

เป็นเหมอืนฆราวาส เรยีนแต่ทฤษฎ ีไม่ได้น�าเอา 

มาใช้ขดัเกลาจติใจ เพราะมเีจ้าของเก่าเขาคอย

ต่อต้านอยู่

ใจของปุถุชนของพวกเรานี้ ถูกกิเลส

ครอบง�าเป็นเจ้าของอยู ่ กิเลสจะไม่เปิดโอกาส

ให้ธรรมะเข้ามาในใจได้ง่ายๆ ถ้าไม่ผลกัไม่ไล่ 

มนัจะไม่ออกไป เราต้องพยายามไล่มนัออกไป  

พยายามผลักดนัธรรมะเข้าไปในใจ พยายามออก 

จากบ้านมาวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมกัน 

เป็นการต่อสูแ้ก่งแย่งอ�านาจกนั ผูท้ีม่อี�านาจอยู่

ก็หวงอ�านาจ ผูท่ี้ไม่มอี�านาจก็อยากจะโค่นล้ม 

ถา้ศกึษาจากตน้ฉบบั จะรูว้า่ธรรมะเป็น
วชิาความรู ้เป็นทั้งจติศาสตรแ์ละกายศาสตร์ 
เกีย่วขอ้งทั้ง ๒ สว่นของชวีติ คอื จติกบักาย
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ผูท้ีม่อี�านาจด้วยวิธกีารต่างๆ ในใจกม็อี�านาจอยู ่ ๒ ส่วน ทีเ่รยีกว่า

ธรรมะกบัอธรรม

 ตอนนี้ใจของพวกเราถกูอธรรมควบคมุอยู ่ถ้าอยากจะได้ธรรมะ 

ก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาต่อสู้กับอธรรม ขับไล่อธรรมออกไปจากใจ  

ถ้ายังชอบอธรรมอยู่ ก็จะไม่สนใจหาธรรมะ พอใจอยูก่บักเิลส กต้็อง

ปล่อยเขาไป เพราะไม่มีใครบงัคบัใครได้ เป็นเรือ่งของแต่ละคนทีจ่ะมี

ปัญญามองเหน็ว่าตนก�าลงัเป็นทาสหรอืเป็นไท ถ้ายงัมคีวามโลภความ

อยากต่างๆ อยู ่กแ็สดงว่ายงัเป็นทาสอยู ่เวลากเิลสสัง่ให้ โลภให้อยาก 

ไปเทีย่วทีน่ั่นไปเทีย่วทีน่ี่ ก็ต้องไปตามค�าสัง่ ถ้าเป็นไทแล้วก็ไม่ต้องไป  

อยูเ่ฉยๆ นีส้บายทีส่ดุ ไม่ต้องมีอะไร แต่เราไม่รูกั้นว่ายงัเป็นทาสกันอยู่  

จงึต้องอาศยักระจกมาส่องใจ คือธรรมะนีแ่หละ ธรรมะจะแสดงให้เห็น 

ความแตกต่างระหว่างการเป็นทาสและการเป็นไท เวลาเป็นทาสนีมี้แต่ 

ความทุกข์ เวลาเป็นไทนี้ไม่มีความทุกข์เลย หลุดพ้นจากความทุกข ์

ท้ังปวง ถ้าฟังแล้วเกิดศรทัธาขึน้มากถ็อืว่าเป็นบญุ มีโอกาสทีจ่ะเป็น 

ไทได้ ถ้าฟังแล้วไม่ศรทัธาก็ต้องเป็นทาสต่อไป
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ก่อนทีจ่ะเทศน์อะไรกจ็ะดผููฟั้งก่อน พอสมัผสักันจะรูท้นัท ีพอเหน็กริยิา

อาการกร็ูแ้ล้วว่าอยู่ในธรรมระดบัไหน เมือ่วนัเสาร์ก่อนกม็ากลุม่หนึง่ มาถึง

ก็นิมนต์ไปทีศ่าลาให้เทศน์ธรรมะ เรากถ็ามกลบัไปว่า เอาหมูาฟังหรอืเปล่า 

เขาถามว่า ท�าไมถามอย่างนี ้ตอบไปว่า บางคนไม่ได้มาฟัง มาแต่ร่างกาย 

แต่ไม่ได้ต้ังใจฟัง เพราะตามกนัมาชวนกนัมา พวกน้ีเป็นเพือ่นเรยีนหนงัสือ

ร่วมกันมา ไปอยูต่่างประเทศแล้วกลบัมาเยีย่มเมอืงไทย คนทีอ่ยูเ่มอืงไทย

สนใจปฏบิติัก็ชวนเขามา แต่ดกูริยิาอาการแล้วกร็ูว่้าไม่ได้สนใจจรงิ เพ่ือให้ 

เขาสนใจ ก็ให้เขาบอกว่าอยากจะฟังอะไร เขาก็ไม่รูว่้าจะฟังอะไรด ีคนหนึง่

ก็เลยบอกว่า ขอให้เทศน์แก่นของศาสนา เรากเ็ลยว่า แก่นของศาสนากค็อื

ใจเรา เหตทุีม่ศีาสนากเ็พราะใจเราเป็นหลกั ใจมปัีญหา ศาสนาจงึต้องมาแก้ 

ปัญหาใจ

ใจมีปัญหา
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การให้ธรรมะมีอยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. ให้จากใจ ๒. ให้จากต�ารา  

อย่างทีพ่วกเราพมิพ์หนงัสอืธรรมะดีๆ  แจกกนั จะเป็นหนงัสอืทีค่ดัมาจาก

พระไตรปิฎกกด็ ีหนงัสอืทีค่รบูาอาจารย์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบได้แสดงไว้ตาม

สถานทีต่่างๆ แก่บุคคลต่างๆ ก็ดี ท่ีเราเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ เราก็ช่วยกนั 

บริจาคทรัพย์พิมพ์แจกให้แก่ผู้อ่ืน ก็พอจะช่วยให้ผู้ท่ีอยู่ ในความทุกข์ ได้ม ี

ความสขุบ้าง หลดุพ้นจากความทกุข์บ้าง

เมือ่ ๒ วนัก่อน ก็ได้รบัจดหมายจากนกัโทษคนหนึง่ เขาอยู่ในแดน

ประหาร ก�าลงัรออทุธรณ์อยู ่ เขาบอกว่าได้อ่านหนงัสอืก�าลงัใจเล่มที ่ ๑๕ 

และ ๑๖ ของเพื่อนนักโทษด้วยกัน อ่านแล้วมีความสุข มีความสบายใจ  

มแีสงสว่าง ถึงแม้จะอยู่ในคกุในตะราง เขากส็ามารถมคีวามสขุได้ เพราะมี

การให้ธรรมะ



ธรรมะสอนใจให้เขาอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุ ระงบัดบั

ความอยากต่างๆ ได้ เพราะความทกุข์ไม่ได้เกดิจาก

สถานที่ๆ  เราอยู ่ไม่ได้เกดิจากเหตกุารณ์รอบตวัเรา 

แต่เกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าไม่พอใจกบัสภาพที่

เป็นอยู ่อยากจะให้เป็นอย่างอืน่ กจ็ะสร้างความทกุข์

ให้กบัเรา แต่ถ้ายอมรบัสภาพความจรงิ เราอยูต่รงนี้ 

เราเป็นอย่างนี ้เรามอีย่างนี ้เราพอใจกบัมนั เรากจ็ะ

ไม่ทุกข์ คนทีอ่ยู่ในคกุ หลงัจากที่ได้อ่านหนงัสอืแล้ว

เข้าใจในหลกัธรรมนี ้กส็ามารถท�าใจให้มคีวามสขุได้ 
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ที่นี่กับต่างประเทศก็เหมือนกัน ไม่ต่างกัน มีท้องฟ้าเหมือนกัน  

มีพระจันทร์มีพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน มีภูเขาเหมือนกัน อากาศอาจจะ 

ต่างกนับ้าง หนาวเยน็ต่างกนั ไม่มผีลกบัจติใจมากเท่ากบัธรรมะ เท่ากบักเิลส  

ถ้ามีกิเลสมากก็ทุกข์มาก ถ้ามีธรรมะมากก็สุขมาก กิเลสจะไม่พอใจกับ 

สถานที่ ใดเลย ถ้าได้ ไปต่างประเทศก็จะดีใจเดี๋ยวเดียว อยู่ ไปสักพักหนึ่ง 

กจ็ะเบือ่ อยากจะกลบับ้าน เป็นฝรัง่ก็อยากจะมาเท่ียวภเูก็ต อยากจะมาเทีย่ว

เชยีงใหม่ คนไทยกอ็ยากจะไปปารสี อยากจะไปลอนดอน เป็นเรือ่งของกเิลส 

กเิลสไม่รูจ้กัค�าว่าพอ อยูท่ี่ไหนก็ไม่มคี�าว่าพอ อย่าไปหลงกลของกิเลส ที่ไหน

ก็เหมอืนกัน ส�าคญัที่ใจเป็นหลกั ท�าใจให้พอแล้วที่ไหนก็ได้ อยูท่ีเ่ดยีวก็ ได้

ส�าคัญที่ใจ



 เราอยูท่ีน่ีม่ากต็ัง้แต่ปี ๒๕๒๗ ไม่ได้ ไปไหนเลย ไม่รูจ้ะไปไหน ไม่มคีวามคดิ

อยากจะไปด้วย อยู่เฉยๆ แสนจะสบาย
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จติมหีลายขัน้ ขัน้อนบุาล ประถม มธัยม อดุมศกึษา ถ้าเรยีนอยูแ่ต่ข้ัน

อนุบาลก็ได้แค่ขัน้อนบุาล จบอนบุาลกต้็องก้าวเข้าสูข่ัน้ประถม ท�าบญุให้ทาน 

แล้วต้องรักษาศีล รักษาศีลแล้วต้องภาวนา ไปอยู่วัดถือศีล ๘ เนกขัมมะ  

แล้วน่ังสมาธ ิเดนิจงกรม ตอนต้นก็อยู่ในกุฏก่ิอน ต่อไปออกไปนัง่ในป่า ไปเดนิ 

ในป่าตอนค�า่คนื ตอนต้นก็ไปหลายๆ คน ต่อไปก็ไปคนเดยีว เป็นขัน้ๆ ไป ท�าแบบ 

ผลผีลามไม่ได้ เดีย๋วเตลดิเปิดเปิง

สองวนัก่อนมคีนขออยูภ่าวนา มาตอนบ่ายสามโมง พอสามทุม่กห็นีแล้ว  

โทรศพัท์เรยีกรถมารบั ตอนเช้ามาเล่าให้ฟังว่า ตอนต้นภาวนาจติกส็งบด ีพอนัง่ 

ต่อไป จติเริม่หลอน ไม่มสีตคิวบคมุ ทนอยู่ไม่ได้ กลวัไปหมด นัง่หลบัตา จดุเทียนไว้ 

ก็กลวัไฟจะไหม้ กเ็ลยวุน่วาย ไม่เคยอยูป่่ามาก่อน อยูแ่ต่ในเมอืง

การปฏิบัติต้องเป็นขั้นตอน



ตอนเช้ามาสารภาพว่า 

ผมเข้าใจแล้วที่ท่านอาจารย์

พดูว่า การปฏบิตัเิป็นขัน้เป็น

อย่างไร ผมต้องกลับไปขั้น

อนบุาลใหม่ ให้ทาน รกัษาศลี 

ก่อน
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ถ้าง่วงเหงาหาวนอนก็ให้อดอาหารแทน หรอืไปอยูท่ีน่่ากลวัๆ จะเป็นการ

แก้ปัญหาท่ีถูกจดุ ถ้าดืม่คาเฟอนีกจ็ะตดิคาเฟอนี วนัไหนไม่ได้ดืม่กจ็ะปฏบิตัิไม่ได้  

ไม่ควรอาศัยสิ่งภายนอกมาแก้ปัญหา ต้องใช้ธรรมะ ถ้าง่วงเหงาหาวนอน 

ก็อดอาหารถ้าถูกจริต ถ้าไม่ถูกจริตก็ ไปอยู่ที่น่ากลัวๆ หรือไปน่ังที่ปากเหว  

ถ้าสปัหงกหลบัไป หวัจะได้ทิม่ลงเหวไปเลย อย่างนีจ้ะไม่ง่วงแน่นอน ถ้ากลวัยงุกดั 

ก็หามุง้มากาง น่ังในมุง้ก็ ได้

 ในเบือ้งต้นจติจะไม่แขง็พอทีจ่ะทนกบัการรบกวน ต่อไปพอจติแขง็แรง 

มสีมาธแิล้ว ถ้าต้องการปล่อยวางร่างกาย กป็ล่อยให้มนักดัไป เป็นขัน้วปัิสสนา 

ร่างกายเวลาตายไป ถ้าทิง้ในป่าช้ากต้็องถูกแมลงสตัว์ต่างๆ มากัดกนิ ตอนทีย่งั 

ไม่ตาย จงึต้องทดสอบดวู่าท�าใจได้หรอืไม่ เวลานัง่ภาวนา มดมากดักป็ล่อยให้

กัดไป

แก้ปัญหาให้ถูกจุด
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คนทีป่ฏบัิติธรรมอย่างสขุอย่างสบาย นัง่ภาวนาอยู่ในห้องแอร์ กินข้าว  

๓ มือ้ ก็เป็นเหมอืนพวกทีต่่อยกระสอบทราย ยงัไม่ได้ลงสนามจรงิ ถ้าเป็น

สนามจรงิ ต้องอดอยากขาดแคลน ต้องต่อสูก้บัความทกุข์ยากล�าบากทกุชนิด 

ทีจ่ะต้องเกดิขึน้ในชวีติของเรา ไม่ต่อสูก้บัสิง่เหล่านีแ้ล้ว จะผ่านไปได้อย่างไร 

ใจผ่านมนัได้ สิง่เหล่านีจ้ะไม่เป็นอปุสรรค ไม่เป็นปัญหากบัใจ ถ้าเอาใจเข้าไป

ต่อสูกั้บมนั ศึกษาวธิทีีจ่ะท�าให้ ใจผ่านไปได้อย่างไม่วุน่วายไม่ทกุข์ ไม่กงัวล 

กับมัน แต่เราไม่กล้ากนั เรากลวักนั กเ็ลยคดิว่าไม่จ�าเป็น คนทีอ่ยู่ในเมอืงกว่็า 

ไม่จ�าเป็นต้องไปอยูป่่า ท�าในเมอืงให้เป็นป่าก็ได้ ท�าใจให้เป็นป่าก็ได้ จะท�าได้ 

จรงิหรอืเปล่า ท�าไมไม่ไปพสิจูน์ดใูห้มนัหายสงสยัไปเลย ป่าก็ไม่เหน็มอีะไรที่ 

ต้องรงัเกียจ

ความจ�าเป็นของจิต



ถ้าปฏิบัติจริงๆ ที่บ้าน สักวันหนึ่งก็จะ

เห็นว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่พอ เหมือนกับปลูก

ต้นไม้ ในกระถาง เม่ือต้นไม้ โตข้ึนจนดินใน

กระถางไม่มีเหลือ ก็รู้ว่าต้องเอาต้นไม้ลงดิน  

ถ้าปฏบิตัธิรรมจริงๆ แล้ว จะถงึจดุทีจ่ะเหน็ว่า

อยู่ในบ้านไม่พอเพยีงต่อธรรมทีต้่องการ เพราะ

มีเร่ืองท่ีท้าทายให้พสิจูน์อยู ่เช่น ความกลวั และ 

ความทกุข์ยากล�าบากล�าบนต่างๆ ยงัไม่ได้เจอ

ของจรงิ ยงัไม่มัน่ใจ ยงัต้องพสิจูน์ ต้องเจอ 

ของจรงิ ถ้าปฏบิตัิไปจะรู้เอง

ขอให้ปฏบิตัเิถดิ เริม่ทีต่รงไหนก็ได้ ปฏบิตัิ

ที่บ้านก่อนก็ ได้ ถ้าปฏิบัติจริงจะก้าวหน้าจริง  

ได้ผลจรงิ รบัรองได้ว่าไม่ช้ากเ็รว็กต้็องไปอยูป่่า

จนได้ พระบางรปูมาอยูป่่าทีน่ีย่งัไม่พอใจ ยงัไม่ 

เป็นป่าจริง พอออกพรรษา ขอลาไปอยู่ทาง

ล�าปาง ความจ�าเป็นของจติจะบอกผูป้ฏบิตัเิอง 

ว่าต้องการอะไร ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก ็

ตรสัรู้ ในวงัแล้ว ถ้าท่านตรสัรู้ ในวงัได้ พวกเรา 

ก็สบายกันหมด พวกเราไม่ค่อยดูศาสดากัน 

เท่าไร ไม่ด ูพทุธฺ� สรณ� คจฉฺาม ิว่าท่านปฏบัิติ

อย่างไร
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ในชวีติประจ�าวนันี ้บางอย่างเรากเ็ปลีย่นได้ กต้็องดกูาลเทศะ ดคูวาม

สามารถดูบารมขีองเรา บางคนพอพดูป๊ับ เขากฟั็งเรา เชือ่เรา ท�าตามเรา 

ก็ดีกับตัวเขาเอง จะได้พฒันาแก้ ไขข้อบกพร่องของเขา แต่เราต้องดกู่อนว่า 

เราสัง่เขาได้หรอืเปล่า เช่น ครบูาอาจารย์ท่านสัง่ลกูศษิย์ได้ ลกูศษิย์ท�าไม่ดี 

ท่านเตือนได้ เขากจ็ะหยดุทนัท ีถ้าไปบอกคนที่ไม่ใช่เป็นลกูศษิย์ ที่ไม่นบัถอืเรา  

เขากจ็ะด่าเรา ถ้าเป็นอย่างนีก้ต้็องท�าใจเฉย ต้องปล่อย ต้องปลง เป็น ๒ กรณี  

ถ้าพดูแล้วท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ได้กพ็ดูไป ถ้าไม่ดขีึน้กลบัเลวลง

ก็อย่าพดูจะดีกว่า ถ้าเฉยๆ เรือ่งก็ ไม่บานปลาย เขาจะแสดงบทบาทอะไร

ก็เรือ่งของเขา 

ปล่อยวางใจ



โลกมนัเป็นอย่างน้ี มีการเปลีย่นแปลงอยูเ่รือ่ยๆ สมยันีอ้ยู่ในช่วงขาลง 

ของศีลธรรม จะเลวลงไปเรื่อยๆ ต้องรู้ทัน เราอย่าไปเลวตามก็แล้วกัน  

เขาจะเลวกเ็รือ่งของเขา เขาจะอยู่แบบสนัุขก็ให้เขาอยู่ไป ทกุวนันีค้นก�าลงั

เลยีนแบบสนุขักนั ก�าลงัเลยีนแบบเดรจัฉานกัน ไม่มียางอาย เหมือนเดรจัฉาน  

ไม่มีมารยาท ต้องเข้าใจว่าสังคมเป็นอย่างนี้ สังคมก�าลังเสื่อมทางด้าน 

จรยิธรรม ทางด้านศีลธรรม

อยู่ในวดักม็ปัีญหาได้ ถ้าไม่มคีรบูาอาจารย์ควบคมุ วดักแ็หลกได้ เพราะ 

ทกุคนมคีวามคิดความเหน็ของตนว่าควรจะเป็นอย่างน้ัน ควรจะเป็นอย่างนี้  

พอไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะเข้ามาก�ากับแล้ว พอคนที่ถูกก�ากับไม่ยอม  

กเ็กดิเรือ่ง ควรท�าใจให้เป็นอเุบกขา ปล่อยวางให้ ได้ก่อน พอปล่อยวางได้แล้ว  

ก็ ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าพอจะพูดพอจะท�าอะไรได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็พูดไป

ท�าไป ถ้าไม่ได้ก็อย่าพูดอย่าท�า ต้องท�าใจให้สงบ เป็นอุเบกขาให้ ได้ก่อน  

ต้องแก้ที่ ใจเราก่อน ให้รับกับเหตุการณ์ ให้ ได้ก่อน แล้วค่อยไปแก้ปัญหา 

ข้างนอกถ้าแก้ ได้
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เราต้องฝึกใจให้ชอบในสิง่ทีเ่ราไม่ชอบ ไม่ชอบในสิง่ทีเ่ราชอบ เพือ่ท�า 

ให้มันสมดลุ ให้มนัอยูต่รงกลาง มนัแกว่งไปทางชอบ เรากด็งึมนักลับมา 

มนัแกว่งไปในทางไม่ชอบ เรากด็งึมนักลบัมา ให้มนัอยูต่รงกลาง เราจงึต้อง 

ฝึกดูภาพทีเ่ราไม่ชอบ เช่น ดภูาพอสภุะอย่างนี ้ดไูปเรือ่ยๆ จนชนิตา ต่อไป 

ก็จะไม่เกิดรงัเกียจ นกัศกึษาแพทย์ทีต้่องผ่าศพ หรอืสปัเหร่อทีต้่องเจอซากศพ 

อยูท่กุวนั เขากเ็ห็นจนจ�าเจ จนใจของเขาด้านไปกับภาพเหล่านี ้ไม่มปีฏกิริยิา

ตอบโต้ แต่เราต้องพจิารณาซ�า้ๆ ซากๆ จนตดิตาตดิใจ จนใจนิง่สงบ ตอน

พจิารณาใหม่ๆ จะรงัเกยีจขยะแขยง ก็ต้องบังคบัพจิารณาไปเรือ่ยๆ จนกว่า

จะหายขยะแขยง หายเมือ่ไรกแ็สดงว่ารบัได้แล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างคือ ดิน น�้า ลม ไฟ



ตอนต้นกเ็ป็นธรรมดา กเิลสมกี�าลงั ให้ด ู

ภาพท่ีมนัไม่ชอบ กม็ปีฏกิริยิาทนัท ีดภูาพทีม่นั

ชอบก็มีปฏิกิริยาทันที ถ้าพิจารณาไปถึงฐาน

ของภาพเหล่านีว่้ามาจากอะไร มนักม็าจากดนิ  

น�้า ลม ไฟ ทั้งนั้น ของต่างๆ ในโลกนี้ไม่ได้ 

มาจากอย่างอืน่เลย ต้นไม้ ภเูขา ใบหญ้า ร่างของ 

มนุษย์ ร่างของสัตว์เดรัจฉาน ก็มาจากดิน น�า้  

ลม ไฟ ทั้งนั้น ไม่เห็นจะต้องไปรังเกียจ หรือ 

ไปยินดีกับดิน น�้า ลม ไฟ เลย เราเห็นดิน 

เหน็น�า้ ท�าไมเฉยๆ ได้ เหน็น�า้นีเ้รารงัเกยีจไหม  

ไม่รังเกียจหรอก เรายินดีไหม เราก็ ไม่ยินดี 

แต่พอปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ ไปยินดีไป

รังเกียจ ชอบคนน้ันเกลียดคนน้ี เพราะไม่มี

ปัญญา มองด้วยอารมณ์ มองด้วยสญัญาทีถ่กู 

ปลูกฝังมาในแต่ละภพแต่ละชาติ ของพวกนี ้

ไม่ต้องสอนกัน เรือ่งชอบเรือ่งชงัของแต่ละคนนี้  

มนัตดิมากบัใจ บางคนกช็อบสแีดง บางคนก็ 

ชอบสีเขียว บางคนก็ชอบคนรูปร่างหน้าตา

อย่างนี ้บางคนกช็อบคนผวิขาว บางคนกช็อบ

คนผวิด�า เป็นสิง่ทีป่ลกูฝังมากบัใจ

เราเหน็ดินเหน็น�้า ท�าไมเฉยๆ ได ้เหน็น�้าน้ี
เรารงัเกยีจไหม ไมร่งัเกยีจหรอก เรายนิดไีหม 
เรากไ็ม่ยินด ีแตพ่อปรงุเป็นรปูเป็นรา่งขึ้นมา 
กไ็ปยนิดไีปรงัเกยีจ 

261



นีค่อืสิง่ทีเ่ราต้องมาแก้ พจิารณาด้วยปัญญาให้เหน็ว่ามาจากดนิ น�า้ ลม 

ไฟ ทัง้น้ัน เหมอืนกับขนมน่ี กม็าจากแป้ง น�า้ตาล ไข่ แล้วกม็าท�าให้เป็นขนม

ชนดิต่างๆ ทองหยบิ ฝอยทอง เค้ก ก็มาจาก ๔ อย่างนี ้เวลาเห็นแป้งเห็นน�า้ตาล

ไม่เหน็อยากกินเลย เพราะไม่ใช้ปัญญา กนิเข้าไปแล้วพอออกมากร็งัเกยีจมนั  

มนัก็ ดิน น�า้ ลม ไฟ เหมอืนกนั ต้องเข้าใจว่า ดนิ น�า้ ลม ไฟ ก�าลงัเล่นกลให้ 

เราดู อย่าไปหลงมัน มันหลอกเรา ยนิดกีห็ลงแล้ว รงัเกยีจกห็ลงแล้ว ให้รูว่้าเป็น 

เพยีง ดิน น�า้ ลม ไฟ ในรปูแบบต่างๆ มรีปู กลิน่ รส สสีนัต่างๆ

เวลาพระพิจารณาอาหาร ท่านท�าแบบนี้ ท่านถึงคลุกมันได้ ใส่ไปใน 

บาตรหมด ทองหยบิ ฝอยทอง แกงเขยีวหวาน เค้ก คลกุมันเหมือนกับข้าวผดัเลย  

อร่อยจะตายไป ลองท�าดสู ิมนักต้็องไปรวมกนัอยู่ในท้องอยูด่ ีมนัจะไปไหนละ  

ไม่คลุกในบาตร มันก็ ไปคลุกกันในท้อง ยิ่งคลุกในท้องยิ่งน่าเกลียดใหญ่  

เอาไปปฏบิติัดูซ ิท�าได้ก็ได้ประโยชน์ ท�าเพือ่ชนะกเิลสเท่านัน้เอง พอชนะแล้ว

กก็นิแบบปกติได้ ไม่ต้องคลกุไปตลอด ท�าเพือ่ตดัความจูจ้ีจ้กุจกิเกีย่วกบัเรือ่ง

อาหารเท่าน้ันเอง รูว่้ามนัมแีค่ ๔ รสเท่านัน้เอง เปรีย้ว หวาน มนั เคม็ ในรปู 

แบบต่างๆ ลองหลบัตาดแูล้วตกัของทีค่ลกุกนิเข้าไป มนักเ็ปรีย้ว หวาน มนั เคม็  

เพยีงแต่จดัให้ตอนน้ีเปรีย้วก่อน แล้วค่อยเคม็ แล้วค่อยหวาน
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เวลาปลกีวเิวกอยูค่นเดยีว ต้องคอยใช้ปัญญาสอนใจ ไม่เช่นนัน้จะปลกี

วิเวกไม่ได้ เด๋ียวกห่็วงคนน้ันห่วงคนนี ้ เป็นพระกย็งัห่วง เวลาไปปลกีวเิวก 

ก็ห่วงครบูาอาจารย์กม็ ีอยากจะกลบัมาช่วยท่าน อยากจะมาปรนนบิตัท่ิาน 

ไม่ต้องไปห่วงท่านหรอก ท่านเป็นครบูาอาจารย์เรา ท่านช่วยตวัท่านเองได้ 

ท่านเป็น อัตตา ห ิอตัตโน นาโถ แล้ว เรายงัช่วยตวัเราเองไม่ได้ ไปช่วยตวั 

เราเองก่อนเถดิ ไปสร้างธรรมาปัจจยา สงัขารา ขึน้มาภายในใจ เพือ่ท�าลาย 

อวชิชาปัจจยา สังขารา พออวิชชาปัจจยา สงัขารา หมดไปจากใจแล้ว ใจก็จะว่าง  

จะสกัแต่ว่ารู ้ไม่คดิปรงุแต่ง เหน็อะไรกเ็ฉย เหน็ตามความเป็นจรงิ เหมอืนกบั 

ดภูาพยนตร์เงยีบ ไม่มเีสยีงพากย์ ไม่มอีวชิชาปัจจยา สงัขารา มาคอยพากย์ 

ว่าเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างนี ้ควรจะท�าอย่างน้ัน ควรจะท�าอย่างนี ้จะเหน็ 

เฉยๆ จะรู้เฉยๆ จะได้ยินเฉยๆ เห็นแล้วก็ผ่านไป อะไรมาสัมผัสปั๊บ 

สร้างธรรมาปัจจยา สังขารา



ก็หายไป ไม่เอามาคิดปรุงแต่งว่าดีหรือไม่ดี  

ถ้าดี ก็เกิดตัณหาอยากจะฟังเสียงน้ันนานๆ 

ถ้าไม่ด ีกอ็ยากให้หายไปเรว็ๆ เวลาชม กอ็ยาก 

จะฟังทั้งวัน เวลาต�าหนิติเตียน ก็อยากจะ 

เดนิหน ีไม่อยากฟัง เพราะใจไม่มธีรรมาปัจจยา - 

สังขารา ถูกอวิชชาปัจจยา สังขารา ผลักดันให้

คิดปรุงแต่ง ให้รัก ชัง กลัว หลง

ถ้าใช้ธรรมาปัจจยา สังขารา ไม่เป็น  

ก็ต้องท�าลายอวิชชาปัจจยา สังขารา ด้วย 

พุทธานุสติก่อน พอออกจากความสงบแล้ว  

ก็จะสามารถใช้ปัญญาปัจจยา สังขารา ได้  

พออวชิชาปัจจยา สงัขารา สัง่ให้รกั ชงั กลัว หลง  

กจ็ะใช้ธรรมาปัจจยา สงัขารา เบรกทันที
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การไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ ได้ศึกษา ได้ยินได้ฟัง แล้วก็ ได้ปฏิบัติ  

ท่านสอนอย่างไร ก็ปฏิบัติอย่างนั้น สอนธุดงควัตร ก็ปฏิบัติธุดงควัตร  

วัดป่าส่วนใหญ่กจ็ะบณิฑบาต ฉนัมือ้เดยีว ฉนัในบาตรเป็นวตัร เป็นหน้าที่ 

ส่วนธดุงควตัรข้ออืน่กแ็ล้วแต่ๆ ละองค์จะสมาทานปฏบิตักินั วถิชีวีติกอ็ยูต่าม

แบบทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน ให้อยูแ่บบเรยีบง่าย ไม่ให้มเีรือ่งต่างๆ เข้ามา 

รบกวนจติใจ ให้พึง่ตนเอง วดัป่านีท่้านเน้นเรือ่งสมถะจรงิๆ ไม่ให้มอีะไรเลย  

ให้อยูก่บัธรรมชาต ิไม่ต้องมีไฟฟ้า ไม่ต้องมนี�า้ประปา มสีระน�า้มบ่ีอน�า้ก็อาศยั 

อยู่ได้แล้ว อย่างบนเขานี ้สระก็ไม่ม ีบ่อก็ไม่ม ีต้องอาศยัรองน�า้ฝนเอา ฝนตก

กต้็องขยนัออกมารอง แต่อยูส่บาย อยูกั่บธรรมชาต ิไม่มปัีญหามากเหมอืน

อยูก่บัสิง่ทีเ่ราสร้างขึน้มา เช่น ไฟฟ้า พอมีไฟฟ้าแล้วกม็เีรือ่งอืน่ๆ ตามมา  

แล้วเราก็ไปยดึไปตดิกบัเรือ่งต่างๆ ทีม่ากบัไฟฟ้า 

ของดีในตัวเรา



สมัยก่อนมี ไฟฟ้าไว้เพื่อให้แสงสว่าง  

ต่อมาเครื่องอ�านวยความสุขความสะดวก 

ทัง้หลายกต็ามมา เช่น ตู้เย็น เครือ่งปรบัอากาศ  

พดัลม เตาไฟฟ้า เครือ่งท�าน�า้อุน่ เครือ่งบนัเทิง 

ต่างๆ วทิย ุโทรทศัน์ เครือ่งเสยีง จนกลายเป็น 

ส่วนหนึง่ของชวีติ เดก็ทีเ่กดิมาในสมยัน้ีเลยคดิ

ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย ๔ คือจะ

ต้องมมีนั กเ็ลยต้องพยายามหามา พอโตขึน้แล้ว 

ย้ายออกจากบ้านไปมบ้ีานของตนเอง กต้็องไป 

หาซื้อของเหล่านี้มา แล้วก็สร้างภาระให้กับ 

ตวัเอง ดิน้รนขวนขวายวุน่วายกบัการหาทรพัย์ 

หาเงนิหาทอง ดูแลรกัษา กังวลห่วงใย แลกกบั 

ความสขุเลก็ๆ น้อยๆ เมือ่ได้สิง่ต่างๆ มาแล้ว 

ส่วนใหญ่กต็ัง้มนัไว้อย่างนัน้แหละ นานๆ จะดู 

สกัท ีจะฟังสกัท ีแล้วกบ่็นหาความสขุ ทัง้ๆ ทีม่ี 

เครื่องอ�านวยความสุขเต็มไปหมด แต่เป็น 

ความสุขที่ ไม่ ให้ความอิ่มความพอ ถ้ารับ

ประทานอาหาร ก็เหมอืนกับรบัประทานลม เช่น 

หายใจเข้าไปอย่างเดียว ไม่กินข้าวปลาอาหาร 

ถ้ากินแต่ลมหายใจ มีแต่ลมเข้าไปในร่างกาย

อย่างเดยีว ก็ไม่ท�าให้ร่างกายอิม่ ฉนัใด ความสุข 

ที่ได้จากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ที่เราสร้างสรรค์กัน

ขึน้มา ก็ไม่ได้ ให้ความอ่ิมความพอกบัเรา ไม่ได้ 

ให้ความสขุให้ความมัน่คงแก่จติใจ แต่กลบัสร้าง 

ความอ่อนไหวให้กับจิตใจ เพราะเวลาอะไร 

ขาดไปเพยีงชัว่คราวเท่าน้ันกว็ุน่วายกนัทัง้บ้าน 

ทั้งเมือง ไฟฟ้าดับทีหนึ่งก็วุ ่นวายไปหมด  

น�้าประปาไม่ไหลก็ล�าบากกันไปหมด ก็เพราะ 

ไม่ ได้ศึกษาไม่รู ้ความจริงของชีวิตว่าเป็น

อย่างไร 

ถ้าได้ไปเจอครบูาอาจารย์ ได้เจอพระพทุธ- 

ศาสนา ท่านก็จะสอนเน้นไปทางความเรยีบง่าย 

ในการครองชพี การด�ารงชวีติ ให้รกัษาชวีติให้ 

อยู่ไปได้วนัๆ หนึง่แบบทีส่ะดวกทีง่่ายทีส่ดุ คอื

ตามอัตภาพ ตามมตีามเกิด ไม่ต้องไปมอีะไร
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มากมายเกินความจ�าเป็น ไฟฟ้าไม่มีก็ ไม่ตาย  

น�้าประปาไม่มีใช้ก็ ไม่ตาย แต่น�้าต้องมี ไฟก็

ต้องมี แสงสว่างต้องมี

วนัหนึง่ๆ เราก็มีแสงสว่างต้ัง ๑๒ ชัว่โมง 

กเ็พยีงพอแล้ว ท�าไมต้องมีไฟตอนกลางคนืด้วย  

ถ้าไม่มี ไฟฟ้า ก็อาศัยแสงเทียนโคมไฟก็ ได้  

พระธดุงค์ท่านก็มีโคมผ้ากลมๆ มเีทยีนตัง้อยู ่

ข้างในไว้ ใช้เวลาเดินไปไหนมาไหนตอนกลางคนื  

จุดเทียนแล้วก็เดินถือโคมไฟไปก็พอเห็นทาง 

พอท�าอะไรได้ ส่วนใหญ่พระปฏิบัติจะไม่ค่อย 

อ่านหนังสือกันเท่าไร โดยเฉพาะเวลาตอน 

กลางคนื เพราะไม่จ�าเป็น หนงัสอืนีอ่่านเฉพาะ

ช่วงกลางวันก็เหลือเฟือแล้วถ้าอยากจะอ่าน  

พระปฏิบัติบางรูปท่านอ่านหนังสือไม่เป็น แต่

ท่านกบ็รรลเุป็นพระอรหนัต์ได้ จงึไม่จ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องอ่านมากนัก ไตรสกิขากม็แีค่ ๓ เท่าน้ันเอง  

คอื ศลี สมาธ ิปัญญา ก็ ได้ยนิได้ฟังจากครบูา-

อาจารย์ถ่ายทอดให้อยูเ่สมอๆ ต้ังใจฟังก็เท่ากบั

ได้อ่านหนังสือแล้ว คนสมัยโบราณจึงอ่านไม่ 

ค่อยออก เขียนไม่ค่อยได้กัน แต่อาศัยการจด

การจ�า การฟัง มคีวามจ�าทีด่ ีท่องพระไตรปิฎก

ได้ทั้งเล่ม แสดงว่าความจ�าดีมาก 

มนษุย์เรามสีิง่ทีด่อียู่ในตวัเรา แต่เน่ืองจาก 

ไปอาศยัสิง่ภายนอกมาทดแทน ของดีในตวัเรา 

กเ็ลยไม่มีโอกาสโผล่ออกมาให้เราเหน็ ของพวกน้ี 

ถ้าเราไม่ใช้ ก็เป็นเหมือนมีดที่ถูกปล่อยทิ้งไว้  

ก็จะมีสนิมเกาะ ไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้  

มดีต้องใช้อยูเ่รือ่ยๆ เพราะเมือ่ใช้ เรากต้็องลบั 

มนัอยูเ่รือ่ยๆ เมือ่ลบัเรือ่ยๆ มนักจ็ะคม ใจเรา 

ก็มีสัญญาความจ�า มีสังขารความคิดปรุงที่จะ

คิดไปในทางสติปัญญา ที่จะจ�าความรู้ต่างๆ 

ขยายความรู้ต่างๆ ให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไป

อย่างไม่มีขอบเขต 
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วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 

เราจ�าได้ดีเพราะเป็นวันที่เราบวช 
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เรื่องเก่าเล่าใหม่
ตั้งแต่วันบวชพระกรรมฐาน
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เรื่องเก่าเล่าใหม่

วันท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ เราจ�าได้ดเีพราะเป็นวนัทีเ่ราบวช บวชเมือ่วนัที่  

๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๑๘ บวชทีว่ดับวรนเิวศฯ ก่อนทีจ่ะบวชก็ได้ลาออกจาก 

งานตอนสิน้ปี ๒๕๑๖ คอืวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๑๖ ท�างานได้ ๖ เดอืน  

ระหว่างท�างานได้หนงัสอืธรรมะมาอ่าน กเ็ลยได้ศกึษาธรรมะเป็นครัง้แรก 

ในชวีติ ช่วงกรกฎาคมหรอืสงิหาคม ได้อ่านหนงัสอืแล้วกส็นใจ กเ็ขยีนไปขอ 

และซือ้หนังสอืมาเพิม่ ได้หนงัสอืสตปัิฏฐานมา ได้แนวทางปฏบิตั ิกล็องปฏิบัตดิู  

ท่านสอนพระภิกษุให้นั่งสมาธิก่อน ให้ ไปหาที่สงบตามโคนไม้ แล้วก็ ให้ 

น่ังขัดสมาธิหลับตา ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ดูลมหายใจเข้าออกไป  

อ่านหนังสอือยู่ ๒ - ๓ เดอืน กเ็กดิเอะใจขึน้มาว่า ยงัไม่ได้ปฏบิตัสิกัท ีมแีต่ 

อ่านอย่างเดียว กเ็ลยน่ังตอนนัน้เลย นัง่ไปตอนต้นกฟ็ุง้ซ่าน กเ็ลยท่องพระ

มหาสตปัิฏฐานสตูรไปก่อน ท่องไปประมาณสกั ๔๐ นาที ก็หายฟุง้ซ่าน จงึนัง่ดู 
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ลมต่อไปได้ จติกค่็อยสงบลงไป ในช่วง

แรกๆ ก็น่ังแบบน้ี ก่อนท่ีจะดูลมกจ็ะ 

ท่องพระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตร 

ไปก่อน แล้วกด็ลูมต่อ จติกจ็ะสงบเยน็

สบาย ไม่ลงลกึ แต่ไม่ฟุง้ซ่าน จะลงลกึ 

กต็อนท่ีน่ังไปแล้วเจบ็ปวด ตอนนัน้ก็ 

นึกขึ้นมาเองว่าต้องบริกรรม ก็เลย

บรกิรรม “อนจิจงัๆ” ไป บรกิรรมไป 

ไม่นาน ความเจบ็กห็ายไป จติกน็ิง่สงบ  

เกิดความมหัศจรรย์ ใจขึ้นมาว่า จิต 

เปลี่ยนไปได้อย่างนี้ด้วยการบริกรรม 

นีเ่อง เวลาเจบ็จะทรมานใจ จะอยาก

หนีจากความเจบ็ อยากจะให้ความเจบ็

หายไป ตอนน้ันถ้าไม่มีอะไรควบคุม

ความอยากไว้ จะทนน่ังต่อไปไม่ได้  

กเ็ลยต้องใช้การบรกิรรม พอบรกิรรม

ไปเดี๋ยวเดียวก็หายไปเลยความเจ็บ  

จติมนันิง่สงบ สบาย ท�าให้เกดิมฉีนัทะ วริิยะ 

ทีอ่ยากจะปฏบิตัิให้มากขึน้

ระหว่างท่ีท�างานก็สังเกตเห็นว่า ใจจะ

วุ่นวายจะเครียดพอสมควรกับเรื่องงาน ก็เลย

เหน็ว่าการท�างานกบัการปฏบัิติไปด้วยกนัไม่ได้  

ก็เลยตัดสินใจไปบอกเจ้าของกิจการว่า จะขอ

ลาออกจากงานภายในสิ้นปี ภายในเดือนหน้า 

ตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายน บอกล่วงหน้า 

หนึ่งเดือน จะออกจากงาน ๓๑ ธันวาคม  

พอออกแล้ว วันที่ ๑ ก็เริ่มต้นขังตัวเองอยู่ 

ในบ้าน ตอนนั้นอยู่คนเดียว ไม่มีใครอยู่ด้วย 

เป็นห้องแถวอยู่ในตลาดนาเกลือ ตอนเช้าตื่น

ขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิ ท่องพระสูตรไปก่อน แล้ว 

ก็ดูลมหายใจเข้าออก หลังจากน้ันก็ลุกขึ้นมา 

ล้างหน้าล้างตาท�ากิจอย่างอ่ืน ลงมาเดิน

จงกรม อ่านหนังสือธรรมะ สลับกับนั่งสมาธิ 

ตอนนั้นก็กินอาหารวันละมื้อ แล้วก็ถือศีล ๘  
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ไม่ ไปหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ แต่ก็ไม่เคยไปวดั ปฏบิตัติามหนงัสอื 

ตั้งใจจะลองปฏิบัติสักปีหนึ่งดูว่าจะไปถึงไหน

พอครบเวลาปีหนึง่ กถ็ามตวัเองว่าจะเอา

อย่างไรต่อไป เพราะเสบยีงคือเงินท่ีมีไว้ส�าหรบั

ใช้จ่ายค่าอาหารกจ็ะหมด ถ้าอยากจะปฏบิตัต่ิอ

ก็ต้องไปบวช ถ้าบวชจะมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่  

ถ้าไม่บวชกจ็ะไม่ได้ปฏบิติั ต้องไปท�างาน ใจหนึง่ 

ก็ไม่อยากจะบวช กิเลสยังหวงความสขุทางตา  

ห ูจมูก ลิน้ กาย ความเป็นอสิรภาพทีจ่ะไปไหน 

มาไหน เพราะคิดว่าการบวชเหมือนกับถูกจบัเข้า 

ขงัอยู่ในกรง ก็เลยยังกล้าๆ กลวัๆ ตอนนัน้ก ็

ทรมานใจพอสมควร ตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้  

แต่พอตัดสินใจได้แล้วก็ โล่งอกไปเลย เบาใจ 

บวชก็บวช ก็เลยไปกราบปรึกษาพระที่อยู่วัด 

ใกล้บ้าน เป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในพระ 

ธรรมวินัย เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือเลื่อมใส  

ชือ่วดัช่องลม นาเกลือ ไปกราบท่านเจ้าอาวาส 

ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย กราบเรียนว่า

อยากจะบวช แต่ไม่อยากจะท�าพิธีกรรมต่างๆ 

อยากจะภาวนา เพราะก�าลังปฏิบัติตามแนว 

สติปัฏฐาน ๔ อยู่ ท่านก็บอกว่า วัดของท่านมี

พิธีกรรม มีกิจนิมนต์ ถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่ 

จ�าพรรษากบัท่าน ๕ พรรษา ตามพระธรรมวนัิย  

ท่านแนะน�าว่า ถ้าอยากจะบวชแล้วภาวนา ให้ ไป 

บวชกับสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่วัดบวรฯ  

ถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏบิตั ิทา่นจะอนญุาต

ให้ ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

นัน่เป็นครัง้แรกที่ได้ยนิชือ่ของหลวงปูม่ัน่  

เพราะตอนที่ปฏิบัตินั้น อาศัยหนังสือที่ได้มา

จากประเทศศรลีงักา เป็นหนงัสอืทีคั่ดมาจาก

พระสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยไม่ทราบว่า 

พระปฏบิตัิในประเทศไทยมอียูท่ี่ไหนบ้าง กเ็ลย

มุง่ไปทีว่ดับวรนเิวศฯ ก็ไม่รูจ้กัสมเดจ็พระญาณ-

275



สงัวรฯ แต่ทราบว่าทีน่ัน่มพีระชาวต่างประเทศพ�านกัอยู ่กเ็ลยไปหาพระชาว

ต่างประเทศรูปหนึ่ง ท่านเป็นชาวอังกฤษ บวชมาได้ ๑๐ พรรษา ก็สนทนา

ธรรมกับท่าน เล่าให้ท่านฟังเป็นภาษาองักฤษ ท่านฟังแล้วท่านกอ็าสาว่าจะไป 

กราบทลูสมเดจ็พระญาณฯ ให้ เรือ่งทีจ่ะขอบวช พอไปกราบทลูเสรจ็ สมเดจ็ฯ  

ก็รับสั่งให้ ไปเฝ้า ท่านก็ถามค�าสองค�าว่า รู้จักใครในวัดนี้ไหม ตอบท่านว่า 

ไม่รู้จักใครเลย เพราะเพิ่งมาครั้งแรก ท่านก็ถามว่ามีพ่อมีแม่หรือเปล่า  

ตอบว่ามี ท่านก็บอกให้พามาพบหน่อย ก็เลยนัดวันพบ แล้วก็กลับไปบอก 

คุณพ่อคุณแม่ คุณแม่ก็เลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ ท่านก็ก�าหนดวัน

บวชให้ เป็นวนัท่ี ๑๙ กมุภาพันธ์ ให้บวชคู่กับอีกคนหนึง่ท่ีบวชชัว่คราว บวช

ประมาณ ๑๕ วัน เขาเพิ่งจบมาจากสหรัฐฯ จบปริญญาโท เป็นลูกนายพล  

เวลาบวช เขากม็แีขกมาเยอะร่วม ๑๐๐ คน แต่เรามเีพยีง ๔ คน มพ่ีอมแีม่ 

มน้ีองสาว แล้วกล็กูพีล่กูน้องอกีคนหน่ึง เพราะไม่ได้บอกใคร ชอบท�าอะไร

เงียบๆ ตอนที่ลาออกจากงานก็ ไม่ได้บอกใคร ตอนที่อยู่บ้านปฏิบัติธรรม 

ก็ไม่ได้บอกใคร เพราะไม่รูจ้ะบอกท�าไม ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีต้องบอก เป็นเรือ่ง 

ของเรา ไม่ใช่เรือ่งของคนอืน่ กด็อียูอ่ย่างหนึง่ บวชแล้วก็ไม่มีใครตามมายุง่  

ก็มีคนหน่ึงรู ้เขาต้องการให้เราไปท�างาน กส่็งโทรเลขมาตาม

พออยู่ทีว่ดับวรฯ กท็ราบวธิทีีจ่ะไปวดัป่าบ้านตาด ตอนนัน้ก็ ไม่รู้จกั 

วัดป่าบ้านตาด มพีระต่างประเทศจะไปทีน่ั่นบอกว่า เวลาไปวดัป่าบ้านตาด  
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ต้องเขยีนจดหมายไปขออนุญาตจากท่านอาจารย์ปัญญาก่อน ท่านเป็น

พระชาวองักฤษ พวกชาวต่างชาติจะติดต่อทางวดัผ่านท่านอาจารย์ปัญญา  

ท่านจะไปกราบเรียนหลวงตาอีกทีหนึ่ง หลวงตาก็จะอนุญาต เรากเ็ลย 

เขยีนจดหมายไปหาท่านอาจารย์ปัญญา เขยีนเป็นภาษาอังกฤษ ท่านก็เลย 

ไม่รูว่้าเราเป็นคนชาติไหน ใช้ชือ่ “อภชิาโต ภกิข”ุ ท่านก็ไปกราบเรยีน

หลวงตา หลวงตาก็บอกว่าไปได้

พอถงึเวลาเราก็ไป บวชวันที ่ ๑๙ กมุภาพนัธ์ แล้วกอ็ยูท่ีว่ดับวรฯ 

ประมาณเดือนครึ่ง ประมาณต้นเดือนเมษายน จ�าได้ว่าก่อนวันจักรี  

กน็ัง่รถไฟขึน้ไป รถไฟออกตอนเยน็ ไปถงึนัน่กเ็ช้ามดื ทางวดักเ็มตตา

มีญาติโยมอุปัฏฐากที่อยู่อุดรฯ มารับไปส่งท่ีวัดเลย ก็พอดีใกล้จะออก

บิณฑบาต หลวงตาท่านก็เพ่ิงลงมา ก็เลยไปกราบท่าน ท่านก็พูดว่า  

อยู่ไม่ได้นะ อยู่ได้ช่ัวคราว กฏุิไม่ว่าง เสรจ็แล้วท่านก็ไม่พดูอะไร ต้องรบี 

เตรยีมตวับณิฑบาต ก็อยู่ไปเรือ่ยๆ จนประมาณสกั ๑ เดอืน ก่อนจะเข้า

พรรษา ท่านกจ็ะบอกพระทีม่าขออยูจ่�าพรรษาว่าองค์ไหนอยู่ได้ องค์ไหน 

อยู่ ไม่ได้ พอมาถึงเรา ท่านก็บอกว่า ท่านจ�าได้ ไหมว่าวันที่ท่านมานี้ 

ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าอยู่ ไม่ได้ อยู่ ได้ชั่วคราว ดังนั้นท่านก็อยู่ ไม่ได้นะ  
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หลวงตาท่านพดูอย่างนัน้ เสรจ็แล้วหลวงตากแ็สดงธรรมเกอืบ ๒ ชัว่โมง กจ็ะเลกิประชมุ กล็กุขึน้มา 

กราบพระพร้อมๆ กัน ท่านก็พดูว่า ท่านทีม่าจากวดับวรฯ ท่านจะอยูก่อ็ยูน่ะ กเ็ลยได้อยูต่่อ

อยูท่ีน่ั่นก็มกีติกาว่า ถ้ายังไม่ได้ ๕ พรรษา กจ็ะไม่ให้ ไปไหน นอกจากมเีหตคุอขาดบาดตาย 

มธีรุะจ�าเป็นท่ีจะต้องไปท�า แต่ถ้าจะไปเทีย่วทีน่ัน่ทีน่ี ่ ท่านจะไม่ให้ ไป ให้อยู่ให้ ได้ ๕ พรรษาก่อน  

ถ้าได้ ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านยังเหน็ว่าไม่ได้เรือ่ง ยงัไม่ได้หลกัได้เกณฑ์ จะขอลาไปธดุงค์ ท่านกจ็ะ

ไม่ให้ ไป จะต้องให้ท่านอนุญาตก่อนว่าสมควรไปได้แล้วถงึจะไปได้

อยูท่ีน่ั่นกม็กีติกาวา่ 
ถา้ยงัไมไ่ด ้๕ พรรษา 
กจ็ะไมใ่หไ้ปไหน
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พออยู่ได้ ๕ พรรษา ก็ขอกราบลาท่านมาเยีย่มบ้าน ท่านกอ็นญุาตให้กลบัมา พกัได้ประมาณ 

๒ อาทติย์ กก็ลบั ตอนกลบักแ็วะไปภาวนาทีเ่ขือ่นจฬุาภรณ์ ตอนน้ันเป็นเดอืนเมษายน ๒๕๒๓  

อยูภ่าวนาได้ประมาณ ๑ อาทติย์ ก็ได้ข่าวเครือ่งบนิตก เครือ่งบนิทีค่รบูาอาจารย์ ๕ รปูโดยสาร 

ท่านมรณภาพ ก็เลยอยากจะกลับไปวัด ไม่ทราบว่าต้องช่วยท�าอะไรบ้าง พอไปถึงวัดก็ทราบว่า 

ท่านไม่ให้พระเณรไปช่วยท�าอะไร ท่านต้องการให้พระเณรภาวนา เพราะงานข้างนอกเป็นงานหยาบ 

งานข้างในเป็นงานละเอยีด ถ้าก�าลงัท�างานข้างในแล้วออกไปท�างานข้างนอก กจ็ะท�าให้งานข้างใน 

เสียได้ ท่านเลยไม่ให้พระเณรไป มีแต่ท่านกับพระเถระรูปสองรูปไปดูแลงานของครูบาอาจารย ์

ทีม่รณภาพไป น่ีก็เป็นเหตุท่ีท�าให้เราไม่ค่อยได้ ไปไหนเท่าไร

ทา่นตอ้งการใหพ้ระเณร
ภาวนา เพราะงาน
ขา้งนอกเป็นงานหยาบ 
งานขา้งในเป็นงาน
ละเอยีด

279



ตัง้แต่เริม่ปฏบิตัมิานีก้็ ไม่เคยไปเกีย่วข้อง

กบังานต่างๆ ต้ังแต่ได้หนังสอืธรรมะมาอ่าน 

หนังสือก็บอกให้เข้าข้างใน ปฏิบัติเข้าข้างใน 

อยู่ตลอด ไม่มีเหตุดึงให้เราไปข้างนอก เราก ็

เป็นคนนอกศาสนาด้วย ไม่ ได้อยู ่ ในบ้าน 

ที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่ ไปวัดเป็นประจ�า  

ไปประกอบพธิกีรรมต่างๆ งานบญุต่างๆ กเ็ลย 

ไม่มคีวามผกูพนักบัพธิกีรรมและงานบญุต่างๆ 

พอมาสัมผัสรับรู้เรื่องของพระศาสนา ก็มา

รู้เรื่องการภาวนาเลย ก็เลยไม่ต้องผ่านเรื่อง 

พิธกีรรมเร่ืองการท�าบญุต่างๆ พอเริม่ปฏบิตัแิล้ว  

กจ็ะเอาแต่เดินจงกรม น่ังสมาธเิท่าน้ัน ไปอยู ่

วดัของหลวงตาท่านก็ให้ท�าอย่างน้ัน ท่านไม่ให้ 

ไปไหน ไม่ให้ท�างานอืน่ ท่านเข้มงวดมากเรือ่ง

งานภายนอกส�าหรับพระเณร ถ้าจะท�าก็ท�า 

เท่าท่ีจ�าเป็นจรงิๆ เช่น ท�าไม้กวาด ปีหนึง่กจ็ะ 

ต้องไปตัดกิ่งไผ่กัน ต้องใช้กบไสแก่นขนุนไว้

ส�าหรับซักย้อมจีวร ทุก ๑๕ วัน จะซักย้อมจีวร 

กนัครัง้หน่ึง จะท�าพร้อมกนัทัง้วดั นอกจากนัน้

ก็จะท�าข้อวัตรต่างๆ คือ บิณฑบาต ปัดกวาด 

ท�าความสะอาดศาลา ตอนเช้าฉนัเสรจ็กช่็วยกนั

กวาดถศูาลา ตอนบ่ายกฉ็นัน�า้ปานะ ปัดกวาด 

แล้วก็สรงน�า้ จากนัน้ก็เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิวนัที ่

มีประชุมก็จะไปรวมกันที่ศาลาตอนก่อนค�า่

สมัยนัน้หลวงตาจะเรยีกประชมุประมาณ

อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ตอนนั้นร่างกายท่านยัง 

แขง็แรง ไม่มญีาติโยมไปมาก ช่วงเสาร์อาทติย์

จะมญีาติโยมจากอุดรฯ มาสกั ๒ - ๓ เจ้า มาใส่ 

บาตร ส่วนใหญ่จะได้อาหารจากบณิฑบาต เสรมิ

ด้วยอาหารจากโรงครวั และผลไม้ทีป่ลกูไว้ ในวดั  

พวกกล้วย มะละกอ สบัปะรด มะม่วง แล้วแต่ฤดู  

ไม่มภีารกจิมาก ฉนัเสรจ็เรว็ แยกกนักลบัไปที ่

พกัเรว็ มุง่ไปทีก่ารภาวนาอย่างเดยีว เดนิจงกรม  

นั่งสมาธิ เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกไล ่
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ไปภาวนา ถ้าออกมาเพ่นพ่านบ่อยๆ ก็ไล่ออก

จากวัดเลย ถ้าภาวนาไม่เป็นจะเครียด เพราะ 

ไม ่ มีอะไรให ้ท�า ถ ้าภาวนาเป ็น ก็จะได ้ 

ประโยชน์มาก ได้ภาวนาอย่างเต็มท่ี งาน

ภายนอกท่านไม่ส่งเสริม เวลาจะสร้างกุฏิ

แต่ละครั้ง ท่านต้องพิจารณาว่าจ�าเป็นจริงๆ 

ถึงจะให้สร้าง ท่านต้องการให้มีเวลาภาวนา 

มากๆ พระเณรท่านก็ ไม่รบัมากเกนิไป เพราะ

ว่า ๑. ถ้ามีมากก็ต้องสร้างที่อยู่เพิ่ม ๒. มีมาก 

ก็จะควบคุมอย่างใกล้ชิดไม่ ได้ สมัยที่เราไป 

ตอนแรก ท่านรบัพระประมาณ ๑๖ หรอื ๑๗ รปู  

ต่อมาท่านก็รับเพิ่มเป็น ๑๘ - ๑๙ เนื่องจาก 

ครบูาอาจารย์ต่างๆ ได้มรณภาพไปตามล�าดบั 

พระเณรจึงมุ ่งมาที่วัดป่าบ้านตาดมากขึ้น  

ท่านก็เลยเมตตารับมากขึ้น ปีที่เราออกมาก็ 

รับประมาณ ๒๕ รูป

อยูท่ีน่ัน่ได้ ๙ พรรษา พอได้ ๕ พรรษา  

กล็ากลบัมาเยีย่มบ้านครัง้หนึง่ พอออกพรรษา ๘  

กข็อลาออกมาภาวนา แล้วกม็าเยีย่มบ้านด้วย 

เป็นปลายปี ๒๕๒๕ มาแวะเยี่ยมบ้านก่อน 

แล้วกม็าทีว่ดัญาณฯ มาเป็นครัง้แรก ได้ยนิว่า 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นผู ้สร้างวัดนี้  

หลวงปูเ่จีย๊ะเคยมาอยูเ่ป็นเจ้าอาวาส กเ็ลยมา 

ดวู่าเป็นอย่างไร พกัอยู่ได้ประมาณ ๒ อาทติย์ 

แล ้วก็กลับไปพักอยู ่ที่สวนของวัดช ่องลม

ประมาณ ๓ เดือน แล้วก็เดินทางกลับไป 

วัดป่าบ้านตาด กลับไปจ�าพรรษาปี ๒๕๒๖  

เป็นพรรษาที ่๙ ออกพรรษา ทางบ้านกส่็งข่าว

มาว่าพ่อไม่สบาย ก็เลยขอลาท่านออกมาเพือ่จะ

มาอยู่ใกล้พ่อดูแลพ่อ มาพกัอยูท่ี่วัดโพธสิมัพนัธ์ 

ในเมืองพทัยา ก่อนจะเข้าพรรษา พ่อกถ็งึแก่กรรม  

ก็เลยไม่ได้กลับ ออกพรรษารับกฐินเสร็จแล้ว  

กม็าอยูท่ีว่ดัญาณฯ ในปลายปี ๒๕๒๗



พรรษาที่ ๑๐ จ�าพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ ในเมืองพัทยา พรรษา ๑ ถึง ๙  

จ�าพรรษาอยู่ทีวั่ดป่าบ้านตาด พรรษา ๑๑ ถงึปัจจบุนั อยูท่ีว่ดัญาณฯ มาอยูท่ีว่ดัญาณฯ  

ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ ตอนต้นก็พักอยู่ข้างล่าง พอปี ๒๕๓๐ ก็ย้ายขึ้นมาอยู่บน 

เขาชีโอน ช่วงน้ันหลวงตาท่านก็มาพักอยู่ที่สวนของวัดช่องลม ท่านก็จะแวะมาดู  

มอียูค่รัง้หน่ึงท่านมาปลกีวิเวก โรคหวัใจก�าเรบิ ท่านอยากจะหาทีส่งบ ท่านมาตอนช่วง

บ่ายๆ มาองค์เดียว ท่านบอกว่าจะมาพกับนเขา พอลงจากรถ ท่านกช็ีม้าทีศ่าลาหลงันี้ 

และบอกว่าจะพักที่นี่ ก็เลยจัดให้ท่านพักบนศาลานี้ ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉัน  

ท่านต้องการความสงบอย่างเดียว วันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมมารับท่านกลับไป เวลาท่าน 

ผ่านมาทางน้ี ท่านก็จะแวะมาอยูเ่รือ่ยๆ ปีสองปีท่านกแ็วะมาครัง้หนึง่ มอียูค่รัง้หน่ึง

ทราบว่าท่านจะมาพกัทีส่วนของวดัช่องลม กเ็ลยไปรอรบัท่านและกราบท่านทีน่ั่น ตัง้แต่

ออกมาก็ได้พบได้กราบท่านอยู่เรือ่ยๆ กเ็ลยไม่ได้กลบัไปทีว่ดัป่าบ้านตาดอกีเลย ตัง้แต่

ปลายปี ๒๕๒๖ มาน่ี ยังไม่เคยกลบัไปทีว่ดัป่าบ้านตาดเลย

ความส�าคญัของวดัป่าบ้านตาด อยูต่รงท่ีเป็นสถานท่ีท่ีสงบ มคีรบูาอาจารย์คอยสอน  

คอยแก้ปัญหาต่างๆให้ ถ้าอยูท่ี่ไหนทีส่งบก็เหมอืนกบัอยูท่ีว่ดัป่าบ้านตาด นีก็่เป็นนทิาน

เล่าให้ฟัง พอดตีรงกบัวันที ่๑๙ กมุภาพนัธ์
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สุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **
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แผนทีเ่ดนิทาง
ไปฟังธรรมะบนเขา








