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จิตพระอรหันต์เป็นแบบไหนคะ

 จิตพระอรหันต์ เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสเท่านั้น ไม่มีโลภ โกรธ หลง ไม่มี

ความอยาก กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ถ้าเป็นร่างกายกไ็ม่มเีชือ้โรค  

คนทีย่งัไม่ได้รบัการรกัษาก็ยังมีเชือ้โรค แต่คนท่ีรกัษาแล้วเช้ือโรคกไ็ม่ม ีอนัน้ี 

กเ็หมอืนกนั กเิลสเป็นเชือ้โรคของใจ พอเราได้รบัธรรมโอสถ คือ ศลี สมาธิ  

ปัญญา เข้าไป มันก็เข้าไปฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในใจ ก็คือฆ่ากิเลสให้หมดไป 

ใจก็สะอาดบริสุทธิ์ แต่ขันธ์ก็ยังมี ร่างกายก็ยังมี ความรู้สึกนึกคิดก็ยังมีอยู่ 

เพียงแต่ว่าท่านสามารถไม่ให้มันไปนึกคิดทางกิเลสเท่านั้นเอง แต่ว่ามัน 

ก็ยังคิดได้ คิดไปทางกิเลสก็ได้ หรือคิดไปทางไหนก็ได้ แต่ท่านคุมมันได้  

ไม่ปล่อยให้มนัคดิไปทางกเิลส คอืคดิไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ตรงน้ีไม่มี จิตของท่านเห็นด้วยธรรมว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์  

มนัเป็นของปลอม ถ้าไปอยากได้มนักจ็ะทุกข์ พอได้มาเด๋ียวมันก็เปล่ียนไป  

มันไม่เที่ยง มันต้องดับ พอดับแล้วมันก็จะท�าให้เราทุกข์ จิตของท่านไม่
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ต้องการอะไรทัง้หมดในสงัสารวฏันี ้ในไตรภพนี ้กามภพก็เป็นทุกข์ รปูภพก็

เป็นทกุข์ อรปูภพกเ็ป็นทุกข์ เพราะมันไม่เทีย่ง มนัได้แล้วเดีย๋วมนัก็เสือ่มไป  

พอท่านตัดความอยากได้หมด จิตของท่านก็ไม่มีทุกข์เหลืออยู่ในใจ จิตก็มี

ความสงบสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไร

 การด�ารงชีวิตอยู่ในโลก ท่านก็ดูแลธาตุขันธ์ไป แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ

ใครก็ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคน อย่างหลวงตาท่านเกี่ยวข้องกับคนมาก  

เพราะว่าท่านพร้อมที่จะรับคนได้ ส่วนหลวงปู่ลีนี้ท่านไม่เก่ียวข้องกับใคร 

เพราะท่านไม่พร้อม ไม่มีเครื่องท่ีจะติดต่อคน ท่านพูดคุยอะไรไม่เป็น  

ท่านไม่มคีวามรู้ทางโลกท่ีจะเป็นเคร่ืองประกอบในการสอนธรรมะให้กับคน  

ช่วงท่ีหลวงตายังอยู่ ท่านก็เลยหลบนั่งด้านหลังหลวงตา คนก็เลยไม่ไป 

รบกวนท่านมาก แต่พอไม่มีหลวงตาแล้ว คนก็เลยมุ่งไปหาท่าน พอไปหา 

ท่านบ่อยๆ ท่านก็ต้องพูด แต่ทีนี้จะพูดได้มากได้น้อยก็อยู ่ที่ความ 

สามารถของท่าน
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 ดังนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านถึงมีการสั่งสอนมากน้อยต่างกัน 

ในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่ม่ันก็มีหลวงตามหาบัวท่านมีความสามารถมาก

ทีส่ดุ เพราะท่านมีปฏภิาณ มีไหวพรบิ การพดูการจา มคีวามรูอ้ะไรเยอะแยะ  

ท่านจงึสามารถพดูให้คนเข้าใจธรรมะได้ เขากต็ดิใจ แล้วกไ็ปหาท่าน แล้วท่าน 

ก็มีท�าหนังสืออะไรต่างๆ ออกมา

 กเ็หมอืนเราเนีย่ คนทีเ่ขามากว่็าเราพดูฟังง่าย ฟังแล้วเขาก็เข้าใจ 

ท�าให้เขาเห็นธรรมะว่าไม่ใช่เป็นของลึกลับซับซ้อน ไม่ใช่เป็นของ 

ยุง่ยากอะไร เป็นการปฏบิติั แล้วคนกบ็อกว่าได้รบัผลดจีากการน�าเอาไป

ปฏบิตั ิเขากเ็ลยเข้ามาหาเรา แถวนีเ้ขามาเอง เราไม่ได้ไปประกาศอะไร  

ตอนแรกลงมาแสดงธรรมทีข้่างล่าง (หน้ากุฏ)ิ ก็คดิว่าไม่มีใครมา เขาก็ 

ตามมาฟังที่นี่อีก 
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 ทุกอย่างมันก็มาของมันเอง ท้ังหนังสือ ซีดี หรืออะไร มันก็ตาม 

มาเอง ก็มีคนมาช่วยท�าให้โดยที่เราไม่ต้องไปท�าเอง คือเราก็อาจจะ

ฟรีหน่อยคือเปิดกว้างหน่อย คือใครอยากจะเอาไปท�าก็ท�า ท�าให้มัน 

ถกูกแ็ล้วกนั แต่เราไม่มีเวลาทีจ่ะมาตรวจตรา แต่อาศัยมลีกูศษิย์สายหลวงตา 

รู ้เรื่องค�าสอนนี้พอสมควร ก็เลยพอที่จะดักได้ว่าค�าสอนอันไหนที่มัน

แปลกๆ เพ้ียนๆ กจ็ะส่งมาถามเราได้ แต่ส่วนใหญ่หนงัสือท่ีออกมา คนอ่าน 

ก็ไม่มีใครมาบ่นอะไร เพราะเราก็สอนแบบตรงไปตรงมา ไม่มีเก่ียวกับ

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ไม่มีเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น มีแต่เรื่องการช�าระกิเลส 

อย่างเดียว

 พระอรหันต์แต่ละรูปท่านจะสอนก็ได้หรือไม่สอนก็ได้ คือใจท่านมัน

เต็มเปี่ยมแล้ว ถ้าเป็นแก้วน�้า น�้ามันก็เต็มแก้วแล้ว จะท�าอะไรมันก็ไม่ได้

เพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มขึ้นมันก็ล้นออกไป หรือถ้าไม่ท�าอะไรมันก็ไม่ได้ลดน้อยลง  

แต่ถ้าได้ท�าอะไรแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไป เช่นมีคน 
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มาบริจาคข้าวของเงินทอง ท่านก็จะเอาไปท�าประโยชน์ให้แก่คนที่เขา

ขาดแคลนต่อไป 

การสอนของท่านอาจารย์นี่ครอบคลุมหมดเลยคะ

 เราก็สอนทั้งหมดตั้งแต่ทาน ศีล ภาวนา สังเกตดูกัณฑ์เทศน์ทุกกัณฑ์ 

เราจะเริ่มจากทานบ้าง จากศีลบ้าง หรือภาพรวมบ้าง เพื่อให้คนรู้ว่าเรา 

เป็นใคร เราจะไปไหนต่อ เราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นจิตวิญญาณที่มา 

เกาะร่างกายชั่วคราว แล้วเด๋ียวเราก็ไปแล้ว ถ้าเราท�าบุญเราก็จะมีของดี

ติดตัวไป แต่ถ้าเราท�าบาปเราก็จะมีของท่ีเป็นโทษติดตัวไป ถ้าเราหยุด 

กเิลสได้ เรากไ็ม่ต้องกลบัมาเวยีนว่ายตายเกิด อนันีจ้ะเป็นแนวค�าสอนของ

เราตลอดแทบทุกวัน

 ธรรมะนี่เป็นเหมือนเน้ือนะ โดยที่เนื้อนี้สามารถไปท�ากับข้าวได้

หลายชนิด เช่น เอาไปปิ้ง เอาไปย่าง เอาไปย�า เอาไปท�าตุ๋น เอาไปท�า
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อะไร แต่ตัวหลักๆ ของธรรมะกต็วันี ้แต่จะมเีรือ่งต่างๆ เข้ามาประกอบ

ผสมผสานให้มันไม่เบื่อ 

ความคดิของพระอรหนัต์ บางครัง้ญาตโิยมกค็าดเดาไม่ถงึ และกไ็ม่เข้าใจ

ด้วยคะ

 คนทัว่ไปจะไม่เข้าใจพระอรหนัต์ว่า concept ทีแ่ท้จรงิมนัอยูท่ีใ่จท่ีไม่มี

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากจะต้องการอะไร เวลาท�าบางสิง่ 

บางอย่าง เวลาท�าไปก็เพื่อให้คนเขา ไม่ได้ท�าเพื่อตนเอง

ท�าไมท่านพระอาจารย์ถึงอนุญาตให้ท�าเหรียญรูปล็อกเก็ต

 จริงๆ แล้วเราไม่เคยคิดจะท�าหรอก พอดีมันก็แปลก มีโยมที่เป็นฝรั่ง 

เขาก็ศรัทธา เขาก็บอกว่าอยากจะท�าล็อกเก็ตให้แจก เราก็บอกว่า ท�าได้  

แต่ไม่มปีลกุเสกนะ ไม่ให้ถอืว่าเป็นเครือ่งลางของขลังนะ เพราะเราก็คดิว่า 
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มนักเ็ป็นเหมอืนกบัภาพทีแ่จก หรอืพวกสติก๊เกอร์ทีต่ดิรถ กเ็ป็นของทีร่ะลกึ 

ไม่ได้ไปท�าว่าเป็นเครื่องลางของขลังหรืออะไร 

 ของแบบนีม้นักม็อียูแ่ล้ว เหมอืนท่ีพ่อแม่ท�าให้ลกูใส่กนัตดิกนั มนัไม่ได้ 

เป็นแบบของขลังนิ ซึ่งมันก็แล้วแต่คนจะไปมอง แล้วเราก็ไม่ได้ท�าเพื่อหา 

เงินด้วย ไม่มีการเก็บสตางค์แต่ให้ฟรี ส่วนใหญ่ที่เขาท�าเครื่องรางของขลัง

อนันีเ้ขาจะหาเงินเข้าวัด เพ่ือไว้ส�าหรบัสร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี หรอืสร้างอะไร  

ทีนี้เขากลัวไม่มีคนบริจาคก็เลยมีของล่อใจ เวลาท�าก็มีอยู่ ๓ แบบ มีเนื้อ

ทองแดง มีเนื้อเงิน มีเนื้อทอง ท�าเท่านี้ๆ ก็เท่ากับเป็นการขายเลยแหละ 

ขายเพ่ือหาเงินเข้าวัด แต่เราน้ีไม่มีโครงการคิดจะหาเงินเข้าวัด เวลามี

ญาติโยมมาฟังธรรม ถ้ามีอะไรแจกก็แจกไป ตอนต้นก็แจกหนังสือ แจกซีดี 

แจกแฟลชไดร์ฟ ทีนี้มีคนศรัทธาถ่ายรูปมาพิมพ์เป็นโปสเตอร์แจก และก็ 

มีพวกสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ เราก็คิดว่าเขามาขอท�าพวกนี้ เอ้า ท�าก็ท�าซิ 

แจกก็แจก ก็มีเท่านั้นแหละ
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 เรือ่งการท�าลอ็กเกต็ จรงิแล้วๆ เราก็คดิว่าเป็นเหมือนสติก๊เกอร์ ถ้ามี 

รถยนต์ก็ไปติดไว้ให้รู้ว่าเราเคารพนับถือครูบาอาจารย์สายนี้นะ ธรรมะ 

บนเขาแบบนี้ ก็อาจจะช่วยเผยแพร่ พอมีคนอื่นเห็นแล้วก็อาจจะคิดว่า

ธรรมะบนเขาเป็นใครวะ เขาก็อาจจะไป search ดู ก็อาจจะท�าให้เขาได้มี

โอกาสได้ศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้น

 เป้าหมายของเรากอ็ยูท่ี่การให้ธรรมะเท่านัน้แหละ ซึง่ของพวกนี้  

(พวกของแจกต่างๆ) ไม่รูเ้หมอืนกนั มนัมาเอง เรากเ็หน็ว่าเป็นประโยชน์ 

ต่อโยม เขาก็อยากจะท�าบุญ แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับ ก็เป็น

ของทีร่ะลกึ ก็เลยไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหน แต่ถ้าไปมองว่าเป็น

เครือ่งรางของขลัง เวลาท�ากมี็แต่พวกทีม่กีเิลสท�า พอคนไม่มกีเิลสมาท�า 

ก็เลยสงสัย
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ได้เห็นครูบาอาจารย์หลายท่าน เมื่อท่านมีอายุมากขึ้น รู้สึกว่าท่านจะดุ

น้อยลงและอนุโลมในบางเรื่องมากขึ้น  

 เพราะการเข้าหามันไม่เหมือนกัน รุ่นแรกๆ นี้เป็นรุ่นเข้าหาธรรมะ  

ซึ่งถ้ามาให้ของพวกนี้ (พวกเหรียญ พวกสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ หรือรูปภาพ)  

เขาก็ไม่เอา วันก่อนพระที่มาช่วยท�าความสะอาด เราก็กลัวว่าถ้าไม่ให้เขา

แล้วเขาจะน้อยใจ กเ็ลยถามพระดูว่า มใีครอยากจะได้ลอ็กเกต็ไหม พระตอบ 

ว่าไม่มีใครอยากได้ เพราะเขาเป็นอีกพวกหนึ่ง พวกน้ีเขาเป็นพวกที่เห็น 

เขารู้ธรรมไง เขารู้ว่าธรรมต้องเกิดจากการปฏิบัติ ไม่ได้เกิดจากการได้ของ

สิ่งเหล่านี้

 การทีเ่ราถามพระเพราะกลัวว่าพระจะหาว่าเราแจกแต่โยม ไม่ให้พระเลย  

เรากเ็ลยแกล้งถามด ูพอได้ค�าตอบแล้ว เรากไ็ม่ได้ดใีจหรอืเสยีใจ เขาไม่เอา 

เรากไ็ม่เสยีใจ หรอืถ้าเขาเอา เรากไ็ม่ดใีจ เป็นแต่เราคดิว่ามนัเป็นเรือ่งความ
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สัมพนัธ์กนั บางทกีต้็องมีแบ่งปันกนั เหมือนอย่างของพวกนี ้(ของสงัฆทาน) 

พอเราได้มาเราก็ให้พระไปหมด อันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ให้ท่านไป ทีนี้ท่าน

จะเอาไปใช้หรอืไม่ใช้กเ็ป็นเรือ่งของท่าน เราไม่ได้ไปตดิตามว่าใช้หรอืเปล่า

ช่วงนีพ้ระอาจารย์เป็นท่ีรู้จักของพระและญาตโิยมมากมายทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

 ช่วงยคุแรกๆ นีไ่ม่มีใครรูจ้กัเรานะ ญาตโิยมไม่หาเราหรอก เพราะเขา 

ไม่มศีรทัธา เขาไม่รูจ้กัเรา และส่วนใหญ่พระก็อยูแ่ต่บนเขา อยูแ่ค่องค์สององค์  

ถ้ามีเข้ามาก็อาจจะสะเปะสะปะหลงมา แล้วพอมาอยู่ด้วยกันไปนานๆ 

เริ่มรู้จักกัน ก็เริ่มจะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นอะไรท�านองนี้ จริงๆ เราก็ไม่มี 

ลกูศษิย์ทีเ่ป็นพระมากนะ พอเรามาอยูท่ี่นีเ่ราก็อยูแ่ต่ของเราคนเดียวเงยีบๆ 

แล้วก็อาศัยญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตา เช่น คุณชายปั๋ม เพราะ 

เขาเป็นคนที่ตามเราตั้งแต่เราออกมาจากบ้านตาดมา เขาจะคอยถามว่า
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พระอาจารย์ตอนน้ีไปอยู่ท่ีไหน แล้วเขาก็จะมาเยี่ยม ส่วนกลุ่มจุลธรรมนี้

เขารูจ้กัเราจากการทีห่ลวงตาบอกอกีทว่ีาท่านมลีกูศษิย์ชือ่ท่านสชุาตมิาอยู่

ที่ชลบุรีนี้ กลุ่มจุลธรรมเขาก็เลยมา พวกเขามาฟังธรรมที่นี่ก็สิบกว่าปีแล้ว  

ก็มีเท่านี้บรรดาญาติโยมที่มาเป็นประจ�า

 ต่อมามีหนังสืออะไรออกไป คนก็เริ่มมาเยอะขึ้น แล้วต่อมาก็มีพวก 

facebook พวก Youtube มันกเ็ลยระเบดิเลยทนีี ้เพราะมคีนมาอาสาท�าให้ 

เราไม่ได้ไปส่ังให้เขามาท�า พอดีมคีนหนึง่อยูพั่ทยา เขาเก่งเร่ืองไอท ีตอนแรก 

กะว่าจะท�าแบบถ่ายทอดสด เพราะเขาท�าสถานี FM. ที่พัทยา ทีนี้ท�าไป 

ท�ามามนัไม่เวร์ิค เขากเ็ลยเปล่ียนมาเป็น facebook Youtube ดกีว่า แล้วกม็า 

เริ่มถ่ายทอดสด แล้วมันก็กระจายของมันไป ทีนี้คนมันก็รู้จักนะซิ

 แล้วพอเราพรรษาเยอะ พวกญาตโิยมกม็ศีรทัธามากขึน้ด้วย ส่วนหน่ึง 

เขาดูที่ระยะเวลาบวช ถ้าบวชนานๆ และอยู่มาได้ถึงขนาดน้ี คงจะเป็น
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ของแท้ของจริงมั้ง ไม่ใช่ของปลอม แต่ถ้าเป็นพระหนุ่มๆ หรือบวชได้ไม่กี่

พรรษา พวกญาติโยมเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจ เพราะมีข่าวเสียหายตามมาเยอะ 

การทีต้่องเผยแพร่ธรรมะทกุวนั ท�าให้พระอาจารย์เหน่ือยมากข้ึนไหมคะ

 ตั้งแต่เราเทศน์ออกเผยแพร่ทาง facebook ทาง Youtube ทาง Line 

ยอดคนติดตามก็ขึ้นมาเป็นแสนสองแสน แต่ช่วงนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อน เพราะ

เมือ่ก่อนต้องเทศน์ทกุวนั แต่พอมโีควดิมาก็เลยสามารถจัดตารางได้ ต่อไปนี้ 

เอาแค่วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันพระ และวันหยุดราชการ เลยท�าให้เราก็ได้

พักผ่อนมากขึ้น 

 ส่วนเรือ่งการ Zoom กป็ระมาณอาทิตย์ละ ๒ ครัง้ วนัหนึง่เป็นภาษา-

องักฤษ อกีวันหนึง่เป็นภาษาไทย แต่มนักไ็ม่ล�าบากอะไร เพราะเป็นเหมอืน

กับการนั่งคุยสนทนากัน โดยจะมีกล้องตั้งข้างหน้า แล้วก็จะมีทีมงานคอย
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ช่วยกันคนอื่น คือพวกคนประสาทที่จะเข้ามารบกวน พอเห็นปุ๊บ เขาก็จะ 

ตัดเลย แต่ถ้าเราท�าเองจะไม่ทันเพราะเราจะต้องคุยไปตอบค�าถามไป  

ซึ่งเรื่องการ Zoom นี้ก็มีทีมงานช่วยท�าให้ เขาก็ happy เพราะเขาอยาก

จะให้เราท�า เราก็ท�าให้ ซึ่งเราท�าไปก็ไม่ได้เหนื่อยอะไร มันก็ดีตรงที่ว่าเรา 

ไม่ต้องไปรับแขกทีละคนสองคน เราสามารถรับแขกได้ทีละเยอะๆ เลย 

อย่างเมื่อคืนนี้ดู Live สด ก็ ๖๐-๗๐ คน แล้วก็มาดูย้อนหลังอีกเป็นพันคน 

มาจากทั่วโลกทุกประเทศเลย

 มันก็ตรงกับเป้าหมายของเราคืออยู่ที่การเผยแพร่ธรรม เพราะ

วันๆ หนึ่งเราไม่มีอะไรท�านอกจากคุยธรรมะ พูดธรรมะ นอกนั้นก็หา

เวลาพักผ่อนของเราไปเท่านั้นเอง เราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร 

 ตอนหลงัทีค่ยุธรรมะเยอะ เพราะส่วนหนึง่คนเข้ามาถามค�าถามเยอะ 

อย่าง Zoom เนี่ย ส่วนใหญ่จะเน้นการตอบค�าถาม ไม่ได้มีการแสดงธรรม 
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พอเข้ามาปั๊บ เอ้า มีใครอยากจะถามอะไรก็ให้ถามเลย เราก็พูดไปสอนไป 

เขาก็ดีใจเพราะได้ฟังธรรมจากพระปฏิบัติ เพราะมันไม่เหมือนกับธรรมที่

เขาได้ยิน เรื่องจิตเรื่องอะไรเขาไม่เข้าใจ เขางง เรื่องขันธ์ ๕ นี่งงกัน พอเรา

อธิบายให้เขาฟังว่าอะไรเป็นอะไร เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเข้าใจดีขึ้น

 การเผยแพร่ธรรมะทุกอย่าง มันเป็นธรรมะจัดสรร เพราะจริงๆ 

แล้วเราเองก็อยู่ของเราเฉยๆ แต่ทุกอย่างมันก็เข้ามารับใช้เราเอง  

ถ้าตราบใดเราไม่ต้องไปวุ่นวายกบัใคร เราก็โอเค เราก็ท�าหน้าทีส่อนไป

 ถ้าเป็นเวลาบ่ายสองโมงของวนัเสาร์ วันอาทติย์ หรอืวนัพระ เรากอ็อก 

มานั่งเทศน์ โดยจะเทศน์ ๑ ชั่วโมง และตอบค�าถามอีกครึ่งชั่วโมง ก็จบ  

ส่วน Zoom มี ๒ คืน แต่ถ้าบางทีเราว่างๆ เราก็จะท�า Q&A ในส่วนภาษา-

องักฤษเอง โดยจะให้เขาส่งข้อความเข้ามา เราก็อ่านข้อความแล้วก็ตอบไปๆ  

แล้วค�าตอบของเรา พวกลูกศิษย์เขาก็จะคัดลอกออกมาเพื่อมา Post อีก  
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เดีย๋วต่อไปกม็ารวมท�าเป็นหนงัสืออกี เพราะถ้าตราบใดเรายงัพดูธรรมะ 

อยู่นี้ มันก็จะมีเรื่องต่อไปอีกเรื่อยๆ  เพราะธรรมะมันเป็นของใหม่อยู่

เสมอ ค�าถามแต่ละค�าถามมนัจะพลิกไปพลกิมา ค�าตอบมนักต้็องพลกิ

ไปพลิกมาตามค�าถามไป คนฟังมันก็เลยได้ความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้น 

แต่อย่างที่บอกมันก็เป็นธรรมะอันเดียวกันน่ีแหละ แต่ได้กินนึ่งบ้าง 

ได้กินปิ้งบ้าง ได้กินทอดบ้าง มันก็เลยท�าให้มีรสมีชาติ กินแล้วไม่เบื่อ

ท่านอาจารย์มีเมตตาสั่งสอนธรรมะให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมาก 

เลยคะ

 เพราะชีวติเราไม่เคยสนใจ ชวีติของเราจบแล้ว ไม่มอีะไรท่ีต้องแสวงหา 

ของพวกนีเ้ป็นของสมมุตทิัง้นัน้ มนัจะออกไปในรปูแบบไหนกป็ล่อยให้เป็น

เรือ่งของบญุกรรมไปเท่านัน้เอง เราไม่ได้ไปคิดอะไร เพราะเดีย๋ววนัหนึง่มนั

ก็จบ เพราะเหมือนกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็มีบทมีบาทของท่าน 
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แล้วแต่บุญกรรม ธรรมะจัดสรรให้ท่านเป็น บางองค์ท่านก็มีคนรู้จักเยอะ 

บางองค์กไ็ม่มคีนรูจั้ก แต่กไ็ม่หวงัอะไร ไม่ได้คดิอะไร เพยีงแต่ว่าขอให้มเีวลา 

พักผ่อนหลับนอนให้สบาย กินให้สบาย มีเวลาออกก�าลังกาย ตอนเย็นเรา

ก็ยังเดินจงกรมวันละชั่วโมง ตอนเช้าก็เดินบิณฑบาตวันละชั่วโมง

 เรือ่งธาตุขนัธ์ร่างกายเรากป็ล่อยไปตามธรรมชาต ิถ้ามันไม่ไหวก็ไม่ไหว  

อย่างบางช่วงท่ีเราไม่สบายเราก็ไม่ไปบิณฑบาต เราก็หยุดบิณฑบาตเพื่อ

หยุดพัก เราก็ฉันที่กุฏิไป ไม่ได้ออกไปบิณฑบาต แต่พอหายแล้วก็กลับไป 

บิณฑบาตใหม่ อันไหนท�าได้ก็ท�า แต่ต่อไปอาจจะบิณฑบาตแค่หัวแถว

กับปลายแถวก็ได้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมาดักใส่ที่หัวแถวกับท้ายแถว  

ตรงกลางน้ีอาจจะไม่ค่อยมคีนเท่าไร ซึง่ถ้าเดนิไม่ไหวจรงิๆ กอ็าจจะเอาแค่ 

ช่วงแรกกับช่วงปลาย ช่วงกลางก็อาจจะนั่งอยู่บนรถไป แต่อย่างที่บอก 

มันเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรร
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 เรือ่งการบณิฑบาตน้ี เราจะไม่เลิกถ้ามนัไม่สดุวสิยัจรงิๆ เหน็มลีกูศษิย์ 

ของหลวงปู่มั่นองค์หนึ่ง ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งท่านก็ยังบิณฑบาตอยู่  

แต่ท่านนั่งรถกอล์ฟแล้วเขาก็ท�าที่ตั้งบาตรให้ท่าน ก็เห็นท่านนั่งรับ

บณิฑบาตแต่ท่านน่ังในรถกอล์ฟ เปิดฝาบาตรแล้วญาตโิยมกม็าใส่ ซึง่ต่อไป 

เราก็อาจจะต้องท�าอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราเดินไม่ไหว เพราะท�าแล้วคนก็จะได้

ใส่บาตร เขาก็จะได้ดีใจ

เนือ่งจากอายุของพระอาจารย์ก็มากข้ึน ท่านอาจารย์ไม่เมตตาให้พระมา

ช่วยอุปัฏฐากหรือคะ

 เราไม่เอาทีจ่ะให้มพีระมาอปัุฏฐากตลอดเวลา เราจะท�าของเราไปเอง

เพราะเราไม่มงีานอะไรมาก วนัหนึง่เรากซ็กัผ้าสองผนื ส่วนผ้าจีวรนีอ่าทติย์

หนึง่เรากเ็อาไปซกั พอซกัแล้วพอดมีีเครือ่งป่ันแห้ง พอป่ันแห้งแล้วเรากเ็อา 

มาตากในกุฏิ งานส่วนตัวของเราก็มีแค่นี้ เราพยายามลดให้มันน้อยที่สุด
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เพราะเราต้องท�าเอง ตอนนี้ก็มีพระมาช่วยกวาดถูศาลา ช่วยล้างบาตร  

เราให้พระช่วยท�าแค่นี้ เพราะเราไม่ค่อยอยากให้ใครมาใกล้ตัวเรา มาช่วย

จับมาช่วยนวดให้เรา เพราะเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น เราเป็นแบบที่อยาก

จะท�าอะไรของเราเอง ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับใคร เพราะเราสามารถ

เลือกเวลาของเราท�าได้สะดวก จะท�าเมื่อไรก็ได้ แต่ถ้ามีคนอื่นก็ต้อง

นัดเวลากัน ยกเว้นแต่ที่ท�าไม่ได้จริงๆ เราก็ต้องขอให้เขาช่วย แต่ถ้า

ตราบใดที่เรายังท�าเองได้อยู่ เราก็พยายามท�าของเราไปเอง

 ความที่เราไม่ได้อยู ่กับพ่อแม่ต้ังแต่เด็ก เราก็ต้องหัดช่วยตัวเอง 

ทกุอย่าง ไม่มใีครมาท�าให้เราทกุอย่าง แต่มันก็ดี มันเป็นความสุขด้วย มีความ 

อิสระที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใคร เพราะการไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น บางทีเขา

ไม่ว่างหรือเขาไม่มา เขาโกรธเราบ้าง น้อยใจบ้าง งอนบ้าง มันก็ต้องไปมี

ปฏสิมัพนัธ์กนัใหม่ นีเ่ราท�าของเราคนเดยีวไม่ต้องไปยุง่อะไรกบัใคร เพราะ

คนทกุคนกม็อีารมณ์ บางวนักด็ ีบางวนัก็ไม่ดี บางวันท่ีไม่ดี พอถึงเวลาก็ไม่
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มาช่วยแล้วเราจะท�ายังไง เราก็ต้องท�าของเราเอง ดงันัน้กอ็ย่าไปยุ่งกบัใคร

ไม่ดกีว่าเหรอ ทกุอย่างมันเป็นอนจิจงัไง มนัไม่เทีย่ง มนัเป็นอนตัตา เราไป 

บงัคับเขาไม่ได้ ดังนัน้เราท�าในส่ิงท่ีเราท�าได้ และพยายามท�าให้มนัน้อยทีส่ดุ 

เพือ่จะได้ไม่หนกั คอืใช้ให้มนัน้อย อย่างผ้าจีวรผนืเดียวก็พอแล้ว ไม่ต้องมี 

หลายผืน ให้มันขาดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่

ขอแง่คิดในการวางใจในเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันด้วยคะ

 เรื่องของโลกมันมีมาทุกยุคทุกสมัย มันยุ่งตลอดเวลา ถ้าไม่ทะเลาะ

กนัเองกท็ะเลาะกบัเพือ่นบ้าน คนเรามนัอย่างนี ้เพราะมกีเิลสคอืความโลภ  

มนัไม่มีวนัพอ มันกเ็ลยต้องไปรบกวนคนนัน้คนนี ้แก่งแย่งชงิดีกนั มนัมมีา 

ตัง้แต่ยคุสมยัพระพทุธเจ้าแล้ว แล้วมนักจ็ะเป็นต่อไปไม่มวีนัสิน้สดุ ถ้าตราบใด 

ยังมีกิเลสอยู่ในหัวใจคน เพราะมันเป็นธรรมชาติ 
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 ดังนั้นเราก็แยกตัวเราไป เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกัน เราก็มาดูแล

ตัวเราดีกว่า ดูแลคนที่เราดูแลได้ก็ดูแลกันไป ไม่ต้องไปบ้าตามเขาหรอก 

ส่วนเรื่องเศรษฐกิจมันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราก็ไปบังคับมันไม่ได้ 

เศรษฐกจิมนัลดลง ความเป็นจรงิความต้องการของคนเรามนักไ็ม่มาก กแ็ค่ 

ปัจจยั ๔ กอ็ยูก่นัได้แล้ว แล้วยงัไงถ้าอยูไ่ม่ได้กต็าย อยู่ทีไ่หนกต้็องตายอยูด่ี  

สรุปคนที่มาบ้าบอ คนที่มาแก่งแย่งชิงดีกัน เดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดี เดี๋ยว

รุ่นใหม่มันก็ขึ้นมาแก่งแย่งชิงดีกันต่อ

 เด็กสมัยนี้ไม่มีใครสั่งใครสอน เด๋ียวนี้ศาสนาก็ถูกตัดออก ไม่มีการ

นับถือ ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีการกตัญญูกตเวทีต่อผู้อื่น มันมาเอาแบบ

ฝรั่งแบบเมืองนอก คือมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง นี่คือกิเลสตัวใหญ่ตัวนี ้

สิทธิเสรีภาพ ท�าอะไรก็ได้ จะท�าอะไรก็ตามกิเลสทั้งนั้น
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 ดงันัน้ทกุอย่างมันกจ็ะเส่ือมไปเลยๆ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงท�านายไว้ 

ว่า ๕,๐๐๐ ปี คนจะไม่เข้าหาศาสนาเพราะไม่เหน็คณุประโยชน์ของศาสนา 

ก็จะมีแต่คนส่วนน้อยที่เป็นวิญญูชนท่ีจะเห็นประโยชน์สุขท่ีได้รับจาก

ศาสนา ต่อไปโลกก็จะเป็นมิคคสัญญี คนก็จะฆ่าฟันกัน ประเทศที่ไม่มี

พระพุทธศาสนาก็ยังท�าสงครามกันอยู่เลย สงครามกลางเมือง สงคราม

ระหว่างประเทศ แย่งน�า้มนักนั แย่งไอ้นูน้ไอ้นีก่นั ต่อไปกไ็ปแข่งกนัไปฆ่ากัน 

บนโลกพระจันทร์

ตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านละไปหลายองค์มาก เราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์ที่

เหลืออยู่เป็นพระอรหันต์หรือไม่คะ

 เวลาดูพระอรหันต์ก็ให้เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่อง

วดัมาตรฐาน ท่านสอนตามทีพ่ระพทุธเจ้าสอนหรอืเปล่า และปฏบิติัตามท่ี

พระพุทธเจ้าปฏิบัติหรือเปล่า ดูหลวงปู่มั่น ดูหลวงตามหาบัว เป็นตัวอย่าง 
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เนี่ยเรามีเครื่องวัดอยู่แล้ว เราจะไปกลัวอะไร ตอนนี้พวกเราโชคดีท่ียังมี

เครื่องวัด ดูหลวงปู่ต่างๆ ท่านปฏิบัติยังไง ท่านยุ่งเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือ

เปล่า ไม่มี

ได้ยินข่าวว่าท่านอาจารย์อนุเคราะห์ในด้านสังคมสงเคราะห์หลายที่

เหมือนกันใช่ไหมคะ

 ถ้าเรามีก�าลังเราก็ช่วยไป เพราะเราก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไร 

 ของต่างๆ ท่ีคนมาท�าบุญ ถ้าอันไหนทีโ่รงเรียนใช้ได้ เรากบ็อกพระให้

แบ่งไป มทีัง้ไปทีโ่รงเรยีน และไปท�าบญุท่ีอืน่ด้วย เช่นวัดท่ีต่างจังหวดั และ

ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เราก็ให้แบ่งปันไปหมด เพราะเราไม่สร้างห้องเก็บของ 

 ทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้เงินสักบาท เรามีบาตรหนึ่งใบเราก็พอแล้ว
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ฟังเรื่องราววันนี้ ท่านอาจารย์เป็นพระที่สมถะมากคะ

 ความที่ใจมันอิ่มแล้ว มันก็เลยสมถะโดยปริยาย ท�าใจให้มันอิ่มมันก็

จะสมถะ อย่างหลวงตาท่านก็อิ่ม ท่านก็สมถะ

 ครบูาอาจารย์ทกุรปูทีจ่ติท่านอ่ิมแล้ว ท่านไม่ต้องการอะไร ปรมงั  

สุขัง มันได้แล้วนิ แล้วจะไปเอาอะไร พวกโยมนี้มันจะเน้นปรมังที่ไหน 

มันเน้นกะละมังมากกว่า กะละมัง สุขัง ความสุขขนาดกะละมัง 

พระอาจารย์จะอยู่ที่นี่ โดยไม่คิดย้ายไปไหนใช่ไหมคะ

 ทกุวนันีอ้ยู่ท่ีนีก่ด็ท่ีีสุดแล้ว มันพร้อมทีส่ดุแล้ว หนไีม่ได้หรอก พอคนรู้ 

ก็ตามไปอยู่ดี อยู่อย่างนี้ดีแล้ว ได้ท�าประโยชน์ไป

 ส่วนหนึง่ทีเ่ราไม่ไปสร้างวัดเพราะเราไม่อยากเป็นภาระ ไม่อยากเป็น

สมภาร ไม่อยากคอยสร้างถาวรวตัถ ุเพราะเวลาไปสร้างวดัใหม่ บางทกีอ็าจ
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จะต้องยอมญาติโยมเพราะเขามาช่วยเรา บางทีเขาอยากจะให้สร้างเมรุ  

แต่เราไม่อยากให้สร้าง เดี๋ยวก็ทะเลาะกับเขาอีก เดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้อีก

 อยูว่ดันีดี้แล้ว เหมาะกับจรติของเรา เหมาะกบัสเปคของเราพดูง่ายๆ 

 เราก็จะมีจุดยืนของเรา ถ้าเราอยู่ได้เราก็อยู่ ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ไป 

ตอนนี้มันยังอยู่ได้ก็อยู่ไป แต่ถ้ามันมาถึงจุดที่เราอยู่ไม่ได้เราก็ไป

บทสรุป

 คนรูจ้กัเพราะธรรมะนะ ไม่ใช่เพราะอะไร คนไหนท่ีแสดงธรรมเยอะๆ 

คนก็จะรู้จักเยอะ ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่ค่อยมีใครรู้จัก แต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะให้

คนมารู้จักเรา แต่มันเป็นไปตามที่บอก คือธรรมะจัดสรร ทุกอย่างมันเป็น

ธรรมะจัดสรร



34  ธรรมะสากัจฉา

กะละมัง สุขัง 

คือ ความสุขของทางโลก

ปรมัง สุขัง 

คือ ความสุขทางธรรมซึ่งยิ่งใหญ่ไพศาล



35  





37  

พระธรรมเทศนำ
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“กำรสร้ำงปัญญำบำรมีให้กับพุทธศำสนิกชน”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 ถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้

ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการสร้างวัดวาอารามต่างๆ ไม่ได้ให้ความส�าคัญ

ต่อการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น เจดีย์ โบสถ์ วิหาร หรือกุฏิ ศาลาอะไร

ต่างๆ แต่ทรงให้ความส�าคญัต่อการเผยแผ่ปัญญาบารมี ทรงปฏบัิตพิทุธกจิ 

ในแต่ละวันนี้ มีการเผยแผ่ปัญญาบารมีถึง ๔ รอบด้วยกัน คือในรอบบ่าย 

ก็ทรงแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาความปรารถนาที่จะ 

หลดุพ้นจากกองทกุข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในยามค�า่ก็ทรงแสดงธรรม

ให้กับภิกษุภิกษุณีและสามเณรผู้ท่ีปรารถนาในการหลุดพ้นจากการเวียน
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ว่ายตายเกดิ ผูเ้ห็นภยัในวัฏสงสาร ในยามดกึกท็รงแสดงธรรมให้กบัเทวดา 

กายทิพย์ทั้งหลาย และในยามรุ่งอรุณตอนก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาต 

ก็ทรงเล็งญาณดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมให้กับผู้ใดเป็นกรณีพิเศษ ผู้ใดมี 

ความพร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐ พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ในวันนั้น 

หรือมีเหตุที่อาจจะต้องท�าให้เสียชีวิตไปในวันนั้นหรือในระยะอันใกล้ 

พระองค์ก็จะทรงเมตตาบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ

 น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงให้ความส�าคญั คอื การสร้างปัญญาบารม ี

ให้กับพุทธศาสนกิชน ไม่ได้สนใจกบัการสร้างวดัวาอาราม สร้างโบสถ์

สร้างเจดีย์กัน สิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของ

ญาตโิยม ผูใ้ดมีศรัทธามีก�าลังทีจ่ะสร้างวดัถวาย พระองค์ก็ไม่ทรงห้าม  

มพีระราชามหากษตัริย์มเีศรษฐทีีม่กี�าลังทรพัย์ก็ได้สร้างวัดวาอารามต่างๆ 

ถวายให้กับพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้านี้พระองค์เองนี้จะไม่ให้เวลากับ

การก่อสร้างต่างๆ คอืทรงใช้เวลาให้กบัการส่ังสอนอบรมธรรมะความรูอ้นั
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ประเสรฐิ ทีจ่ะท�าให้ผูท้ีไ่ด้เรยีนรูไ้ด้หลดุพ้นจากกองทุกข์นัน้เอง และความรู ้

คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี้ ก็เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนได้ยากมาก 

นานๆ จะมคีนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านีม้าตรสัรูปั้ญญาทีจ่ะถ่ายถอนจิตใจ 

ของสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ และ

ปัญญานี้ก็จะไม่ได้อยู่คู่กับโลกไปตลอด เพราะการที่จะมีปัญญาอยู่ไปได้ 

เรื่อยๆ นั้น จ�าเป็นจะต้องมีการสืบทอดมีการถ่ายทอด ต้องมีการสั่งสอน 

ต้องมกีารศกึษาและต้องมีการปฏบิตัใิห้บรรลธุรรมขัน้ต่างๆ ถงึจะสามารถ 

อนุรักษ์ปัญญาอันนี้ให้อยู่กับโลกไปได้ต่อไป ฉะน้ันจึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งส�าหรับชาวพุทธเราที่จ�าเป็นจะต้องหม่ันศึกษากันอยู่เรื่อยๆ  

เพราะครบูาอาจารย์ผูท่ี้จะให้ปัญญากบัเรา อายขุองท่านกจ็ะมากกว่าเรา  

และสังขารร่างกายของท่านก็จะต้องเสื่อมโทรมจากโลกนี้ไปก่อน 

พวกเรา ถ้าพวกเราไม่มาศกึษาไม่มาปฏบิตัเิพือ่บรรลธุรรม เรากจ็ะไม่

สามารถท่ีจะถ่ายทอดธรรมหรอืปัญญานีใ้ห้กับอนชุนรุน่หลังต่อไปได้
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 เมื่อไม่มีการถ่ายทอดปัญญาอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ 

กจ็ะจางหายไปจากโลกต่อไป ดังทีพ่ระองค์ได้ทรงท�านายไว้ว่า ปัญญาของ

พระองค์นีจ้ะอยูภ่ายในโลกนีไ้ด้ไม่เกนิ ๕,๐๐๐ ปี หลงัจาก ๕,๐๐๐ ปีไปแล้ว 

ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องปัญญาท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ แล้วก็จะไม่มีใครจะ

สามารถหลดุพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวยีนว่ายตายเกดิได้อกีต่อไป จะต้อง

รอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ปัญญาอีกครั้งหนึ่ง แล้วน�าปัญญานี้

มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้เรายังมีปัญญาของ

พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้อยู่ ยังมีครูบาอาจารย์ มีพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย 

ยังมีพระไตรปิฎกท่ีเรายังสามารถที่จะศึกษาพระธรรมอันประเสริฐของ

พระพุทธเจ้าได้ และสามารถน้อมน�าเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผล

นิพพานได้อยู ่ดังนัน้สิง่ทีพ่วกเราควรจะวติกกงัวลกค็อืความไม่แน่นอนของ

ชีวิตของพวกเรา เพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่ง เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา

มากน้อยเพยีงใดกไ็ม่รู ้หรือวันใดวันหนึง่เราอาจจะสิน้ชวีติไปก็ได้ ถ้าเราเกิด
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อาพาธเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือเกิดความตาย เราก็อาจจะไม่สามารถศึกษา 

และปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ 

 ดงันัน้เราจงึไม่ควรประมาทกนั ควรเตอืนใจสอนใจอยูเ่รือ่ยๆ ว่าเวลา

ของพวกเราน้ีไม่เที่ยงแท้แน่นอน ชีวิตของพวกเรานี้ไม่เท่ียงแท้แน่นอน  

จะเป็นอะไรขึ้นมาเมื่อไรนี้ก็เป็นได้เสมอ ให้คิดอย่างนี้ เพื่อที่เราจะได้รีบ

ตกัตวงธรรมะอนัประเสรฐิของพระพทุธเจ้าในขณะท่ีเรายงักระท�ากันได้อยู่ 

ถ้าเปรียบเทียบธรรมะกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ คุณค่าของธรรมะกับสิ่ง

ต่างๆ นีเ้ป็นเหมอืนฟ้ากบัดิน คณุค่าของพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า

นี้เป็นเหมือนเพชรนิลจินดา แต่สิ่งต่างๆ คือโลกธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่น 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวด คุณค่าราคาน้ี 

เปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะคุณค่าของธรรมนี้ท�าให้เราหลุดพ้นจากความ

ทกุข์ทัง้ปวงได้ แต่คณุค่าของโลกธรรม คอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ นีจ้ะผกูมดั 

ให้เราติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
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นัน่เอง จงึไม่ควรให้ความส�าคญัต่อการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ถ้าจะ

ท�างานก็ท�าเพือ่เล้ียงชีพกพ็อ ประคับประคองร่างกายชวีตินีใ้ห้อยูต่่อไปได้ 

เพราะเรายังต้องอาศยัร่างกายนีศ้กึษาพระธรรมค�าสอน และอาศยัร่างกาย

นี้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

 นั่นคือหน้าท่ีของเราท่ีเราควรจะท�ามีเท่านี้ คือท�าอาชีพเลี้ยงปาก 

เล้ียงท้อง ให้เราเล้ียงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกตสิขุได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่พกิล

พิการ มกี�าลงัวงัชาทีจ่ะศกึษาทีจ่ะปฏบิตัพิระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

น่ีคือสิ่งที่เราควรจะกระท�าเท่านั้น นอกนั้นแล้วไม่ควรที่จะไปท�าเลย เช่น  

ไปมีครอบครัว ก็อย่าไปมี มีครอบครัวก็มีภาระผูกพันตามมายาวเหยียด 

มีครอบครัวมีสามีมีภรรยา เดี๋ยวก็ต้องมีบุตรมีธิดา แล้วก็ต้องเลี้ยงดูกัน

ไปส่งเสียกันให้ได้ร�่าเรียน ได้มีวิชาความรู้เพื่อเขาจะได้ดูแลรักษาชีวิตของ 

เขาได้ เวลาอันมค่ีาของพวกเรากจ็ะหมดไปถ้าเราไปตดิกับการมีครอบครวั

ขึ้นมา ดังนั้นส�าหรับท่านท่ียังเป็นโสดอยู่นี้ก็ระมัดระวังไว้กับความคิดท่ี
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อยากจะไปมคีรอบครวั ถ้าไม่อยากจะตดิอยูก่บักองทกุข์แห่งการเวยีนว่าย

ตายเกิดอยูเ่รือ่ยๆ กต้็องคอยเตอืนคอยสอนบอกว่า ถ้าไปมีครอบครวัแล้ว 

เราจะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน 

 ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรม เราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจาก

กองทกุข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ หรอืว่าถ้าเราไม่มคีรอบครวั แต่เรายัง

แสวงหาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ คือโลกธรรม เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

เราก็ต้องสอนให้ใจให้รู้ว่าโลกธรรมนี้จะเป็นสิ่งที่คอยผูกมัดให้ใจเราต้อง

กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เพราะเมื่อเรามีความผูกพัน เราก็อยาก

จะกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆ พอร่างกายนี้ตายไป เราก็จะกลับมามีร่างกาย

อันใหม่ เพื่อมาหาโลกธรรมใหม่อีกต่อไป

 ดงันัน้เราต้องพยายามตดัมัน ตดัทกุสิง่ทกุอย่างทีผ่กูพนักบัเราทีค่อย

ดึงเอาเวลาอันมีค่าของเราไป ให้เราเอาเวลาอันมีค่านี้มาให้กับการศึกษา  
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ให้กบัการปฏบิตัธิรรมเพยีงอย่างเดยีว น่ีคอืความคดิของคนฉลาด คอืความ

คดิของพระพทุธเจ้า และความคดิของพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ทีค่อยสอน 

คอยเตอืนให้พวกเรานี ้มองให้เหน็ความทกุข์ในสิง่ต่างๆ โลกนีเ้ป็นโลกของ 

ความทุกข์ เพราะทุกส่ิงทุกอย่างนี้เป็นสิ่งท่ีไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ มีการเกิดแล้วก็มีการดับไปไม่ช้าก็เร็ว เวลามีการ

เปลีย่นแปลง มกีารดับไป ความทกุข์กเ็ข้ามาในใจทันท ีให้มองเห็นความทุกข์ 

แล้วเราจะได้เกิดความเบื่อหน่ายกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แล้วเราจะได้

หันหน้าเข้าหาธรรมกัน ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกัน
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 สิง่ไหนทีเ่ราท�าไม่ได้กต้็องปล่อยให้มนัเป็นไป เกิดโรคภยัไข้เจ็บขึน้มา 

รกัษาได้หรอืเปล่า รกัษาได้กร็กัษาไป พระอรหนัต์ พระพทุธเจ้า กย็งักนิยากนั

อยู ่เวลาร่างกายไม่สบาย ถ้ากนิยานีแ้ล้วรกัษาให้โรคภยัหายได้ ท่านกก็นิกนั 

ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นพระอรหนัต์แล้วไม่ต้องรกัษา กไ็ม่ใช่ ถงึแม้รกัษา 

ท่านกไ็ม่ได้รกัษาเพือ่ตัวท่านอกีเหมือนกนั ร่างกายทีท่่านใช้นี ้ท่านไม่ได้ 

ใช้เพื่อตัวท่านแล้ว ท่านใช้เพื่อประโยชน์สุขของชาวพุทธเรา ของผู้ที่

ปรารถนาการหลุดพ้น เพราะท่านต้องใช้ร่างกายทีแ่ข็งแรงเพือ่ทีจ่ะได้

เอาธรรมะมาสั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้นั่นเอง

“ร่ำงกำยนี้ทำ่นใช้เพื่อประโยชน์แก่ชำวพุทธ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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 ถ้าท่านไม่รักษาร่างกาย ถ้าร่างกายท่านตายไป เราก็จะไม่มีครูบา- 

อาจารย์มาคอยสัง่คอยสอนเรา แต่ให้เราเข้าใจว่าท่านไม่ได้รกัษาเพือ่รกัษา

ตวัท่าน ร่างกายท่านรูว่้าไม่ใช่ตวัท่านอยูแ่ล้ว ตวัท่านคือจติใจ และจติใจ 

ของท่านนี้ก็อิ่มแล้ว พอแล้ว เพราะไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แต่ที่ดูแล 

ร่างกายเลี้ยงดูร่างกาย ออกก�าลังกาย ท�าอะไรให้กับร่างกายนี้เพราะ 

ยังท�าได้อยู่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะ 

ให้กบัผูท้ีส่นใจเท่านัน้เอง แต่เมือ่ถงึเวลาท่ีท่านรูว่้ารกัษาไม่ได้ เล้ียงไม่ได้  

ดูแลไม่ได้ ท่านก็จะปล่อย ท่านก็จะหยุดทันที ท่านไม่ฝืนความจริง  

แต่ผูท้ีย่งัมกีเิลสมีตณัหามีโมหะอวิชชาอยูน่ี ้จะพยายามทกุวถิทีาง ไม่ว่าจะ 

ท�าได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ต้องลองท�าดูก่อนแล้ว หมอบอกว่าไม่รับประกันว่า

จะหายไม่หายกไ็ม่เป็นไร ขอให้ท�า หมอบอกรกัษาแบบนีอ้าจจะไม่หาย บอก

ว่าไม่หายกไ็ม่เป็นไร ดีกว่าไม่ท�า ไม่ท�าแล้วไม่รู ้แต่ถ้าเป็นพระอรหนัต์ผูท้ี่

ไม่มีกเิลสแล้ว ท่านกดู็ว่าถ้ามันไม่หายจรงิๆ กอ็ย่าไปทรมานมนัดกีว่า  
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ปล่อยให้มนัเป็นไปตามสภาพของมนั เพราะไม่มใีครทีจ่ะไปเหนีย่วรัง้

ความตายได้ เหนี่ยวรั้งให้มันอยู่ต่อไปได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องตาย 

 นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขันธ์นี่ ถ้าเรายังรักษาขันธ์ได้ 

เรากร็กัษาไป ถ้าเกดิทกุขเวทนาขึน้มา ถ้าเราบรรเทามนัได้ เรากบ็รรเทา 

มนัไป ถ้าบรรเทาไม่ได้กต้็องใช้ธรรมโอสถ คอืใช้สมาธ ิใช้ปัญญา มาสอน

ให้ใจให้อยูก่บัส่ิงท่ีท�าอะไรไม่ได้ ถ้ามีทกุขเวทนาข้ึนมาแล้วไม่สามารถก�าจัด

มันได้ ก็ต้องสอนใจให้อยู่กับมันไป อย่าไปมีความอยากให้ทุกขเวทนามัน

หายไป พอเกิดความอยากแล้ว เวลามันไม่หายมันจะท�าให้ใจทุกข์นั่นเอง 

ซึ่งความทุกข์ใจท่ีเกิดจากความอยากนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์ที่เกิดจาก

ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย

 ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี้สามารถระงับเวทนาทางใจได้ ระงับความทุกข์

ทางใจได้ แต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้ บางทีก็ระงับได้ บางทีก็ระงับไม่ได้  
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ถ้าระงับไม่ได้ท่านก็ไม่ระงับ ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน แต่ใจ

ของท่านจะไม่ทุกข์กบัความเจ็บของร่างกาย เพราะท่านรูจั้กวธิทีีจ่ะท�าให้ใจ 

ไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย คือท�าใจให้เฉยๆ ปล่อยวาง ใช้ปัญญา

สอนใจว่า มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไปท�าอะไรไม่ได้ ไปอยากไม่ได้ 

อยากแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
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“หัวใจของทำ่นเต็มไปด้วย ปรมัง สุขัง”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 ความจริงพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้  

ท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเลย เพราะพระพุทธเจ้าก็ดี พระอริย

สงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดี ท่านมีพร้อมมูลทุกอย่างแล้ว หัวใจของท่าน 

เต็มไปด้วย “ปรมงั สขุงั” แล้ว เตม็ไปด้วยบรมสขุ เตม็ไปด้วยความอิม่ 

ความพอ ไม่มีความขาดตกบกพร่องที่จะต้องการได้อะไรจากใคร  

ท่านสามารถอยู่ของท่านได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยดูแล ไม่ต้องมี

ใครมาคอยสนบัสนุนท่าน แต่ทีเ่ราต้องมาสนบัสนุนพระพทุธศาสนานี้

กส็นบัสนนุเพ่ือตวัพวกเราเองนีแ่หละ เพราะพวกเรายงัต้องพ่ึงพระพุทธ
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ศาสนา ต้องพึ่งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนให้

พวกเราได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะถ้าเราไม่ศึกษาก่อนแล้วไปปฏิบัติ 

เราจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความ

ทุกข์ได้ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมค�าสอนก่อน ก็เหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติในยุค

ที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ปฏิบัติไปอย่างไรมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่สามารถ 

หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย จ�าเป็นจะต้องมี

พระพทุธศาสนา มีค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาเป็นผูส้อน เป็นผูบ้อกวธิทีีจ่ะ 

พาให้ใจของเราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้

 ดังนัน้การกระท�าบชูากบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ นี ้ความจรงิ 

ไม่ได้ท�าให้กับพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ท�าให้กบัตวัเรา เหมอืนกบั 

เราสร้างโรงพยาบาลนี้ เราก็สร้างเพื่อรักษาตัวเรา เราไม่ได้สร้างไว้เพื่อไป

รักษาผู้อื่น อันนี้การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาก็เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับ 

พวกเราเพือ่เราจะได้มทีีไ่ปศกึษาพระธรรมค�าสอน อย่างวนันีท่้านมาท่ีนีไ่ด้ 
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ก็เพราะที่นี่มีวัด วัดนี้ก็เกิดขึ้นจากการอามิสบูชาของพุทธศาสนิกชนผู้มี 

จติศรทัธาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ผูม้คีวามกตญัญกูตเวททีีซ่าบซึง้ 

ในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้แสดงความ 

กตัญญดู้วยการกระท�าตามค�าสัง่ค�าสอนของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

กคื็อการท�าอามิสบชูา สร้างวดัวาอารามกนัขึน้มา สร้างสถานทีศ่กึษา สร้าง

สถานทีป่ฏิบติัธรรม ให้กบัพวกเราน้ีแหละ ไม่ได้สร้างให้กับใคร เมือ่พวกเรา 

สร้างแล้ว พวกเราก็ต้องมาปฏบัิตกัิน ไม่ใช่สร้างแล้วก็บอกว่าให้คนอืน่ 

ปฏบิติั เรายงัไม่ปฏิบัติ อนันีก้ผ็ดิเจตนารมณ์ของการสร้างวดั การสร้าง

วดัวาอารามต่างๆ กเ็พือ่ให้พวกเราจะได้ไปปฏิบตัธิรรมกันได้ เพราะถ้า 

ไม่มีวัดวาอารามนี้ เราก็จะไม่มีที่ปฏิบัติธรรมกัน

 ดงัน้ันอย่าไปสร้างเพือ่คนอืน่ สร้างเพือ่พวกเราเอง ไม่ใช่สร้างให้พระ

ภิกษุสามเณร แต่สร้างให้พวกเรา ภิกษุสามเณรท่านก็มีที่ของท่าน ท่านก็

ปฏิบัติไป ท่านได้ปฏิบัติแล้ว แต่พวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติ
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 ฉะนั้นพวกเราจึงต้องควรก้าวข้ามขึ้นจากขั้นอามิสบูชาไปสู่ขั้น

ปฏิบัติบูชาให้ได้ อย่าติดอยู่แต่ขั้นอามิสบูชาเพียงอย่างเดียว คอยแต่

ท�าบุญท�าทาน คอยแต่สร้างวัด สร้างโบสถ ์สร้างเจดีย์ สร้างถาวรวัตถุ

ต่างๆ ถวายทานชนิดต่างๆ ถวายผ้ากฐิน ถวายผ้าป่า ถวายสังฆทาน  

อันนี้ยังอยู่ในขั้นแรกอยู่ คือขั้นอามิสบูชา ขั้นอามิสบูชานี้ไม่สามารถ

ท�าให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ การท่ีจะหลุดพ้นจากกองทกุข์

นี้ต้องขึ้นไปสู่ขั้นที่ ๒ คือขั้นปฏิบัติบูชา ซึ่งเป็นขั้นที่พระพุทธเจ้าทรง

ปรารถนาให้พวกเราชาวพุทธทุกคนได้กระท�ากัน คือการปฏิบัติบูชา 

แต่กใ็ห้ท�าขัน้แรกก่อน คอืท�าอามิสบูชาก่อน เพือ่ทีจ่ะได้มกี�าลงัเพือ่จะ 

ไปปฏิบัติบูชาต่อ 

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การบูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี้ คือการบูชา

ด้วยการปฏิบัติบูชา ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นแลคือผู้บูชาเรา

ตถาคต การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการปฏิบัติตามค�าสั่งค�าสอน
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ของพระพทุธเจ้าทีเ่ป็นสวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม นัน่เอง คอืการปฏบิตัิ

ตามแนวของมรรค ๘ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาทิฏฐิ  คือความ 

เห็นชอบ หรือความเห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปโป  ก็คือความคิดที่ถูกต้อง 

แล้วกไ็ปสูส่มัมากมัมนัโต คอืการกระท�าทีถ่กูต้อง สมัมาวาจา คอืการพดูที่ 

ถูกต้อง สัมมาอาชีโว คือการมีอาชีพที่ถูกต้อง สัมมาวายาโม คือความ

พากเพยีรท่ีถกูต้อง สัมมาสต ิคอืการเจรญิสตท่ีิถกูต้อง และสมัมาสมาธ ิคอื 

การตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้อง นี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชา 
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“เจียระไนจิตให้เป็นพระอริยเจ้ำ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถปรับปรุงจิตใจของสัตว์โลกท้ังหลาย

อย่างพวกเราให้มีจิตใจท่ีเลิศท่ีประเสริฐได้ นอกจากพระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ์  เท่านั้น ที่จะสามารถยกระดับพัฒนาจิตใจของพวกเราทุกคนให้

เป็นจิตใจที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้า และจิตใจของ

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย

 จติใจของพวกเราตอนนีเ้ป็นจติใจของปถุุชน ส่วนจิตใจของพระพทุธเจ้า 

และจติใจของพระอรหนัตสาวก เป็นจิตใจของพระอรยิเจ้า พระอริยบคุคล

ผู้ประเสริฐ
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 ถ้าจะเปรียบเทียบจติใจของพวกเรากเ็ป็นเหมอืนกบัเพชรทีเ่พิง่ขดุขึน้

มาจากพืน้ดนิหรือเพชรท่ียังฝังอยู่ในดนิอยู ่เพชรทีฝั่งอยูใ่นดนินีไ้ม่มคีณุค่า

ราคาใด ต้องขุดเพชรท่ีอยู่ในดินนี้ข้ึนมาจากดินก่อน แล้วก็ต้องน�าเอาไป

ช�าระขัดสีฉวีวรรณให้สะอาดหมดจด แล้วยังต้องมาเจียระไนให้กลายเป็น

เพชรน�า้หนึง่ขึน้มา เป็นเพชรท่ีมีคณุค่าราคาอย่างมหาศาล นีแ่หละคอืจิตใจ

ของพวกเราทีเ่ป็นจติใจของปถุชุน และจติใจของพระพทุธเจ้า พระอรหนัต- 

สาวก เป็นจติใจเหมือนกนั ถ้าเป็นเพชรกเ็ป็นเพชรเหมอืนกนั ต่างกนัตรงที่

เป็นเพชรที่ยังไม่ได้รับการช�าระ ไม่ได้รับการเจียระไน กับเพชรที่ได้รับการ 

ช�าระและได้รบัการเจยีระไนแล้ว มคีณุค่าต่างกนัเหมอืนกบัฟ้ากบัดนิ จติใจ

ของปถุชุนกบัจติใจของพระอรยิเจ้ากเ็ป็นจติใจทีเ่หมอืนกนั แต่ต่างกนั

เหมอืนกบัฟ้ากบัดนิ เพราะคณุภาพของจติใจไม่เหมอืนกนั คณุภาพของ 

จิตใจของปุถุชนนี้เกลือกกลั้วอยู่กับความทุกข์ต่างๆ นานาชนิด จิตใจ

ของพระอรยิเจ้าเป็นจติใจทีเ่กลอืกกลัว้อยูก่บัความสขุเพยีงอย่างเดยีว
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 นี่คือจิตใจของพวกเราและจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต-

สาวก ต่างกันตรงนี ้ต่างกนัตรงท่ีสุขหรอืทกุข์ทีม่อียู่ในใจของพวกเรา ต่างกัน 

ที่ดีหรือชั่วที่มีอยู่ในใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้า ของพระพุทธเจ้ามี

แต่ความดี มแีต่ความสุข ของพวกเรานีม้แีต่ความทกุข์ มแีต่ความไม่ดต่ีางๆ 

แต่พวกเรานี้โชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ที่เป็นเหมือน

ช่างเจยีระไนเพชร เรามโีอกาสทีจ่ะเจียระไนจิตใจของพวกเราให้กลายเป็น

เพชรน�า้หน่ึงขึน้มาได้ เพราะเรามผีูช้�านาญการเจยีระไนจิตใจ คือ พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ นีเ่อง ผูท้ีจ่ะมาเจยีระไนจิตใจของเราให้กลายเป็นจิตใจ

ของพระอรยิเจ้าข้ึนมา จติใจของพวกเราทกุคนนีร้อการเจยีระไนเท่านัน้  

ถ้าได้รับการเจียระไน ได้รับการปรับปรุงได้รับการซักฟอกให้สะอาด

บริสุทธิ์ จิตใจที่ไม่สะอาดของพวกเราในตอนนี้ก็จะกลายเป็นจิตใจที่

สะอาด เป็นจิตใจของพระอริยเจ้าข้ึนมา เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์กัน
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 ในเวลาที่เรามีเวลาว่าง ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ 

แต่ความศรทัธาอันแรงกล้าของพวกเรานีแ่หละ ทีจ่ะเป็นตวัผลกัดนัให้จิตใจ

ของเราได้เข้าหาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อยูเ่รือ่ยๆ เพือ่ทีเ่ราจะได้เอา

ค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  มาเจียระไนจิตใจของเรา  

ให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยเจ้าขึ้นมาได้ 

 จติใจของพวกเราทุกคนมีสิทธิเ์ป็นพระอรยิเจ้าได้ ไม่มอีะไรในโลกนีท้ี่

จะสามารถมาขัดขวางการเป็นพระอริยเจ้าของพวกเราได้ ถ้าพวกเรามีจิต

ศรทัธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีม่ัน่คง และมคีวามเพยีรพยายาม

ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

รับรองได้ว่าจิตใจของเราจะได้กลายเป็นพระอริยเจ้ากันตามล�าดับอย่าง

แน่นอน ไม่ได้อยู่ท่ีใครท้ังนั้น อยู่ท่ีตัวเราเป็นหลัก อยู่ที่ความพากเพียร

พยายามของเราเป็นหลัก อยู่ท่ีความศรทัธาความเชือ่ในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นหลัก ถ้าเราสามารถสร้างศรทัธาขึน้มาได้ สร้างความเพยีรขึน้
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มาได้ การเจียระไนของจิตใจก็จะเริ่มด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึง

ขั้นสูงสุดของการเจียระไน คือข้ันของพระอริยเจ้าระดับที่สูงสุด คือระดับ

พระอรหันตสาวก

 นี่คือสิ่งที่พวกเราเข้ามาหาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์กัน เรามา

เจียระไนจิตใจของพวกเราท่ีตอนนี้เป็นเหมือนเพชรท่ีเพิ่งขุดขึ้นมาจากดิน  

ทีย่งัคลกุเคล้าอยู่กบัส่ิงสกปรกท่ีอยู่ในดนิ คราบสกปรกต่างๆ ทีเ่ราสามารถ

ที่จะมาช�าระให้ออกไปจากจิตจากใจของพวกเราได้ แต่เราต้องท�าหน้าที่ 

ของเรา เราต้องศึกษาวิธขีดัเกลาจติใจของพวกเรา วธิชี�าระจติใจของพวกเรา 

ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต-

สาวกทั้งหลาย เราก็ต้องฟังค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจ้า หรือค�าสั่ง 

ค�าสอนของพระอรหันตสาวกท้ังหลาย ผู้ที่ได้ช�าระจิตใจขัดเกลาจิตใจ 

ของท่านจนเป็นจติใจท่ีสะอาดบรสิทุธิ ์ปราศจากสิง่สกปรกต่าง  ๆของจติใจ 

คอืกเิลส ตณัหา โมหะอวิชชา เครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย จติใจของท่านเป็น 
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จิตใจที่ใสสว่าง สะอาดบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยความสุขตลอดเวลา ที่เรียกว่า 

ปรมัง สุขัง บรมสุข

 ท�าไมถึงเรียกว่า "บรมสุข" ท�าไมไม่เรียกว่าสุขเหมือนอย่างที่เรา

พูดถงึความสุขต่างๆ ทีเ่รามกีนั เพราะความสขุต่างๆ ทีเ่รามกัีน มันเป็น 

ความสุขแบบชั่วคราว เป็นความสุขที่เกิดแล้วก็ดับไป ได้มาแล้วก็ 

หมดไป เราจงึไม่ได้เรยีกความสขุทีพ่วกเรามกัีนนีว่้าเป็นบรมสุข บรมสุข 

นีเ้ป็นความสขุทีอ่ยูก่บัเราไปตลอด ไม่มวีนัทีจ่ะเสือ่ม ไม่มีวันท่ีจะหมด 

ไม่มวีนัทีจ่ะจากเราไป จะอยูกั่บใจของเราไปตลอดเวลา และไม่มคีวาม

ทุกข์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย ซึ่งต่างจากความสุขที่พวกเรามีกัน  

มักจะมีความทุกข์ตามมาทีหลังเสมอ ความสุขได้มาในเบื้องต้นไม่ช้าก็เร็ว

ก็จางหายไป พอจางหายไปแล้ว  ความทุกข์ก็เข้ามาแทนท่ีทุกครั้ง เราจึง 

ไม่เรยีกความสขุทีพ่วกเรามกีนันีว่้าเป็นบรมสุข เราเรยีกว่าลาภ ยศ สรรเสรญิ  

สขุ แต่ไม่สามารถเรียกความสุขจากลาภ ยศ สรรเสรญิ จากรปู เสยีง กลิน่ รส  
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โผฏฐัพพะต่างๆ ว่าเป็นบรมสุขได้ เพราะบรมสุขนี้ต้องเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์ 

เป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด

 นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเรา 

มศีรทัธาความเชือ่อนัแรงกล้าท่ีจะเข้าหาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ในเวลา 

ที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ถึงแม้จะมีฝนฟ้าอากาศที่ไม่อ�านวย  

ไม่สะดวกต่อการเข้าหาก็ตาม แต่ถ้าเรามีศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว แม้แต ่

ฝนฟ้าอากาศก็ยับย้ังเราไม่ได้ เช่น มีญาตโิยมท่านหนึง่ นัง่ฟังเทศน์ฟังธรรม

อยู่ท่ามกลางสายฝนอย่างไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านต่อน�้าฝนที่ตกลง 

มาเลย เพราะท่านอาจจะคิดว่าก�าลงัอาบน�า้ก็ได้ อาบน�า้ฟรไีม่ต้องเสียค่าน�า้ 

ค่าประปา แล้วกเ็ป็นน�า้ธรรมชาตท่ีิตกลงมาจากสวรรค์ อาจจะคดิว่าเป็นการ 

อาบน�า้มนต์ของเทวดา หรอือาจจะคดิว่าเป็นการทดสอบจิตใจว่ามศีรทัธา

อนัแรงกล้าต่อพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ หรอืไม่ ผูท้ีม่ศีรทัธาทีแ่รงกล้านี ้

ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ได้ คือกล้าท่ีจะสละทรัพย์เพื่อ
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รกัษาอวยัวะ กล้าท่ีจะสละอวัยวะเพือ่รกัษาชวีติ และกล้าทีจ่ะสละชวีติเพือ่ 

รักษาธรรม รักษาการปฏิบัติธรรมให้มีการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ 

ผู้ทีจ่ะเจยีระไนจติใจของตนเองให้สะอาดบรสิทุธิไ์ด้นี ้จ�าเป็นต้องเป็น

ผู้ที่มีความเพียรที่แก่กล้าและมีศรัทธาที่แน่นหนามั่นคง ไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรคต่างๆ ที่จะมาคอยขวางทางของการปฏิบัติ

 ดพูระบรมศาสดาของพวกเราเป็นตวัอย่าง พระองค์ทรงมคีวามเพยีร

พยายามอย่างแก่กล้าจนถงึกล้าตัง้สจัจะตอนทีน่ัง่ประทบัอยูใ่ต้โคนต้นโพธิ์

ว่า ต่อไปนี้จะนั่งอยู่ที่ตรงนี้ บ�าเพ็ญจิตตภาวนาไปจนกว่าจิตใจจะหลุดพ้น

จากความทุกข์ทั้งหลาย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับร่างกายของพระองค์  

ถงึแม้เลอืดในร่างกายจะเหอืดแห้งไป พระองค์กจ็ะไม่ขยับลกุจากทีป่ระทบั

อันนี้เป็นอันขาด จะลุกก็ต่อเมื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ได้วิมุตติ  

ได้ธรรมอันเลิศอันประเสริฐแล้ว ถ้ายังไม่ได้ธรรมอันเลิศอันประเสริฐก็จะ 

น่ังภาวนาต่อไปจนกว่าจะได้ ถ้าไม่ได้แล้วมันต้องตายก็ให้มันตายไป  
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แต่จะไม่ลกุขึน้มาอย่างแน่นอน ทรงกล้าเอาชีวิตเข้าแลกกับธรรม ยอมสละ

ชวีติเพือ่ธรรม เพราะธรรมน้ีแหละท่ีจะท�าให้จติใจนีห้ลดุพ้นจากความทกุข์ 

ทั้งปวงได้ ชีวิตคือร่างกายของพวกเรานี้ไม่สามารถท�าให้จิตใจของพวกเรา

หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ ต่อให้รักษาชีวิตร่างกายนี้ให้อยู่ไปยาวนานสักก่ี

ร้อยกี่พันปี ก็ไม่สามารถที่จะท�าให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แล้วไป

รกัษามนัท�าไม นอกจากไม่ได้หลดุพ้นแล้วยิง่กลับท�าให้จิตใจตดิอยูกั่บกอง

ทกุข์ไปอย่างไม่มวีนัสิน้สดุ ถ้าเรามวัแต่ไปกงัวล มวัแต่ไปห่วง มวัแต่ไปรกัษา

ร่างกาย มันก็จะท�าให้เรานี้ติดอยู่กับร่างกายไปไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าร่างกายนี้ 

ตายไป เราก็จะไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ ไปหาร่างกายอันใหม่มาแทน

ร่างกายอันเก่า เพราะการติดพันอยู่กับร่างกายของเรานี้ มันท�าให้เราไม่

สามารถอยู่ปราศจากร่างกายได้ พอมีโอกาสที่จะได้ร่างกายอันใหม่เมื่อไร 

ก็รีบคว้าขึ้นมาทันที พอสูญเสียร่างกายอันนี้ไป ก็ไปล่องลอยเป็นดวง

วิญญาณอยู่ ก็เพื่อที่จะรอรับร่างกายอันใหม่ แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่  
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ก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่เหมือนกับร่างกายอันเก่า ต้องมาทุกข์กับ

ความแก ่ความเจ็บ ความตาย ทุกข์กับการพลัดพรากจากกันอยู่อย่างไม่มี

วันสิ้นสุด

 นีค่อืผลทีเ่กดิจากการรกัการหวงชีวิต จะท�าให้ต้องตดิอยูกั่บการเวียน

ว่ายตายเกดิในสังสารวัฏไปอย่างไม่มีวนัสิน้สดุ ต่างจากผูท้ีไ่ม่ยดึตดิกบัชวีติ 

ผู้ที่ยึดติดกับธรรม ผู้ที่พร้อมที่จะเลือกระหว่างชีวิตกับธรรม ถ้าพร้อมที่จะ

เลอืกธรรม พร้อมท่ีจะสละชีวิต ผู้น้ันกจ็ะได้วมุิตต ิได้หลดุพ้นออกจากกอง

ทุกข์ของสังสารวัฏได้ เพราะจะไม่มีความยินด ีไม่มีความอาลัยอาวรณ์กับ

ร่างกายอีกต่อไป เพราะได้ส่ิงท่ีประเสริฐที่ดีกว่าร่างกายมาทดแทน นั่นก็

คือวิมุตติธรรม คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้รับปรมัง สุขัง จาก

วิมุตติธรรมนี้ คือพระนิพพาน ผู้ที่ได้รับบรมสุขแล้วก็จะไม่ต้องมาหาความ

สุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไป
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“กิจส�ำคัญส�ำหรับผู้ปรำรถนำ
กำรส้ินสุดของควำมทุกข์”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 พระอรหันต์เกิดจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ปฏิบัติตามค�าสั่งค�าสอน

ของพระพทุธเจ้าอย่างเคร่งครดัและอย่างต่อเนือ่งอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อถอย 

พยายามปฏิบัติไปจนกว่าจะบรรลุถึงผลที่ต้องการเท่านั้นถึงจะยุติการ

ปฏิบัติได้ เพราะการปฏิบัติได้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความส�านึกที่มีอยู่ภายในใจ

อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องปฏิบัติ จะต้องท�ากิจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้

กระท�า กิจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ท�าก็คือกิจในอริยสัจ 
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 อรยิสจัข้อท่ี ๑ คอื “ทุกข์” ทุกข์ต้องก�าหนดรู ้ค�าว่าก�าหนดรู ้กใ็ห้รูจั้กทกุข์ 

ว่าทกุข์นีม้นัอยูท่ีต่รงไหน มันมาตอนไหน ทกุข์นีม้นัมาตอนทีเ่กดิ ตอนทีแ่ก่  

มาตอนท่ีเจบ็ มาตอนท่ีตาย มาตอนทีพ่ลัดพรากจากกัน ต้องพจิารณาท่ีทรง 

สอนอยู่บ่อยๆ ว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความ 

เจบ็ไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพลัดพราก 

จากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย ล่วงพ้นจาก

การพลัดพรากจากกันไปไม่ได้ ต้องศึกษาต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ

 อริยสัจข้อที่ ๒ คือ “สมุทัย” สมุทัย แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ 

ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเกดิความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความทกุข์

เกิดจากสมุทัย

 สมุทัยต้นเหตุของความทุกข์มีอยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา
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 กามตัณหา แปลว่า ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ภวตัณหา คือ ความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยาก 

ไม่เป็น นี่คือสมุทัย ต้นเหตุของความทุกข์

 กจิในอรยิสัจข้อท่ี ๒ นีก้ค็อื สมุทัยต้องละ ต้องละต้นเหตขุองความทกุข์  

ความทุกข์ถึงจะหายไป

 ต้องละอะไร กต้็องละกามตณัหา ความอยากท่ีจะหาความสุขจากรปู 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ต้องละภวตณัหา ความอยากได้ความสขุจากการ 

เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นใหญ่เป็นโต เป็นอะไรต่างๆ ต้องละ 

ความอยากเหล่านีไ้ป และข้อที ่๓ ต้องละวิภวตณัหา ความอยากไม่มอียาก 

ไม่เป็น อยากไม่มีเรื่องวุ่นวาย อยากไม่มีสิ่งต่างๆ มารบกวนใจ หรืออยาก

ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความ

ทุกข์ใจ
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 ถ้าละความอยากทัง้ ๓ นีไ้ด้ ความทกุข์กจ็ะดบัไป ความทกุข์กจ็ะไม่มี 

ภายในใจ ก็จะมาสู่อริยสัจข้อที่ ๓ คือ “นิโรธ” การสิ้นสุดของความทุกข์ 

ทกุข์หมด การหมดทุกข์นีเ่รยีกว่านโิรธ นโิรธนีเ้ป็นผลท่ีเกิดจากการละตัณหา

ความอยาก ท�ากจิข้อที ่๒ ได้ส�าเรจ็ คอืละสมทุยั ทกุข์ต้องศกึษา สมทุยัต้องละ  

ถ้าละสมุทัยได้ก็จะส�าเร็จกิจข้อที่ ๓ นิโรธต้องท�าให้แจ้ง ต้องท�าให้ปรากฏ

ขึ้นมา นิโรธคือการดับทุกข์ ท�าให้ทุกข์หมดสิ้นไป การสิ้นสุดของความทุกข์

ปรากฏขึ้นมาเรียกว่านิโรธ

 การทีจ่ะศกึษาทกุข์ การทีจ่ะละตณัหา การทีจ่ะท�าให้นโิรธปรากฏขึน้มา  

ก็ต้องอาศัยกิจในอริยสัจข้อที่ ๔

 กิจในอริยสัจข้อที่ ๔ คืออะไร กิจในอริยสัจข้อที่ ๔ คือ “มรรค” 

มรรค คือทางด�าเนินสู่การดับทุกข์น่ันเอง สูก่ารพ้นทกุข์ เรยีกว่า มรรค กิจใน 

ข้อท่ี ๔ กค็อืต้องเจรญิมรรคให้สมบรูณ์ มรรคนีแ่หละเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะละ
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ตัณหาความอยาก เมื่อใช้มรรคละตัณหาความอยากได้ นิโรธก็จะเป็นผล 

ปรากฏขึ้นมา การสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา ก็ปรากฏขึ้นด้วย

การเจริญมรรคนี่เอง

 มรรค ๘ ได้แก่

 ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง

 ๒. สัมมาสังกัปโป ความคิดที่ถูกต้อง

 ๓. สัมมากัมมันโต การกระท�าที่ถูกต้อง

 ๔. สัมมาวาจา การพูดที่ถูกต้อง

 ๕. สัมมาอาชีโว อาชีพท�ามาหากินที่ถูกต้อง

 ๖. สัมมาวายาโม ความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้อง

 ๗. สัมมาสติ การระลึกรู้ที่ถูกต้อง

 ๘. สัมมาสมาธิ การตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้อง
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 การเอามรรค ๘ เข้ามาในใจต้องเอาเข้ามาด้วยการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ  

ต้องเอาสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องเข้ามาอยู่ในใจ เพราะอะไร เพราะ

ตอนนี้ในใจไม่มีสัมมาทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ ยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกับความ

จริงนัน่เอง ความจรงิเป็นอย่างไร ความจรงิกค็อืทกุสิง่ทกุอย่างในโลกนีเ้ป็น  

อนิจจงั ทุกขัง อนตัตา แต่ในใจของผูท่ี้ยงัไม่มสีมัมาทฏิฐจิะเหน็ตรงกนัข้าม 

กับความจริง แทนที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา กลับเห็นเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา แทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์ กลับไป 

เห็นว่าเป็นสขุ แทนท่ีจะเหน็ว่าไม่ใช่ของเรา กไ็ปเหน็ว่าเป็นของเรา เป็นอตัตา  

พอเหน็ว่า นจิจงั สุขงั อัตตา กจ็ะท�าให้เกิดตณัหาข้ึนมา เกดิสมทุยัข้ึนมา สมทุยั

กจ็ะท�าให้ใจทกุข์ขึน้มาทันท ีเพราะเวลาอยากได้อะไร ใจจะกระวนกระวาย

กระสบักระส่าย จะไม่มีความสขุจนกว่าจะได้สิง่ทีอ่ยากได้ พอได้สิง่ทีอ่ยากได้ 

ความกระวนกระวายก็หายไปชั่วคราว แต่ความกระวนกระวายใหม่ก็จะ

ปรากฏขึน้มา เพราะสิง่ทีไ่ด้มามนัไม่เทีย่ง พอสิง่ทีไ่ด้มามกีารเปลีย่นไปหรอื
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มีการหมดไป ความสุขที่ได้ก็หายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ นี่คือสิ่งที่

เรายงัไม่มภีายในใจ คอืมรรค ๘ ข้อที ่๑ ก็คอื สัมมาทิฏฐิ เรายงัมองไม่เหน็

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้ที่ไม่คิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ถือว่ามี 

มิจฉาทิฏฐิ พอเรามีสัมมาทิฏฐิ เราก็จะมีสัมมาสังกัปโป ความคิดที่ถูกต้อง  

คดิว่าไม่ควรทีจ่ะหาสิง่ท่ีเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เพราะว่าสิง่ทีเ่ป็นอนจิจงั  

ทุกขัง อนัตตา จะต้องมีการพลัดพรากจากกัน แล้วเวลามีการพลัดพราก

จากกันก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจ ให้ไปหาสิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา ดีกว่า อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คือ

มรรคผลนิพพานนี่เอง มรรคผลนิพพาน คือการดับความทุกข์ต่างๆ 

ท่ีเกิดจากสมทุยั ให้ไปหาความสขุทีเ่กิดจากการทีด่บัความทกุข์ดกีว่า  

ก็คือมาท�าจติใจให้สงบ เพราะเวลาท�าจติใจให้สงบ ใจกจ็ะหยดุความอยาก 

ใจก็จะดบัความทกุข์ต่างๆ ได้ แล้วถ้าท�าให้ใจสงบได้อย่างถาวร ความทุกข์

ต่างๆ ทีม่อียูใ่นใจกจ็ะหมดสิน้ไป ใจกจ็ะอยูอ่ย่างมคีวามสขุ เป็นความสขุที่
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ถาวร เทีย่งแท้แน่นอน เป็นความสุขท่ีเป็นของเราตลอดเวลา นีค่อืการปฏบิตัิ 

การเจริญมรรค

 การสร้างมรรคให้สมบูรณ์ ต้องสร้างสติให้สมบูรณ์ 

 การเจริญสติก็เป็นการเจริญมรรค เป็นการสร้างมรรคให้สมบูรณ์  

สร้างสติให้สมบูรณ์ ให้สติมีอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้เผลอไม่ให้ขาดสติ จะต้อง

เจริญสติอยู่เร่ือยๆ อย่าเผลอสติ อย่าปล่อยให้ใจไม่มีพุทโธ ต้องเพียร

พยายามเจริญสติจนมีสติต่อเนื่องเรียกว่าสัมปชัญญะ ไม่เผลอ สามารถ

ควบคมุความคดิอยูไ่ด้ตลอดเวลา ให้คดิแต่ในเรือ่งทีจ่�าเป็นจะต้องคดิ เรือ่งที ่

ไม่จ�าเป็นจะต้องคิดก็จะไม่ให้คิด

 การทีจ่ะท�าให้จติสงบได้อย่างเตม็ท่ีเพือ่ให้เกดิความสขุทีเ่รยีกว่า นตัถิ 

สันต ิปรงั สขุงั น้ี จ�าเป็นท่ีจะต้องนัง่อยูเ่ฉยๆ ถ้าไม่นัง่อยูเ่ฉยๆ นี ้จติจะรวม 

เป็นสมาธไิม่ได้ เพราะจติยงัมกีารกระท�าอะไรอยู ่ถ้าต้องการเข้าถงึความสุข 
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ทีส่มบูรณ์ ต้องเข้าด้วยการนัง่สมาธ ิต้องนัง่นิง่ๆ กายนีไ้ม่ต้องขยบั เมือ่จิตรวม  

ก�าลงัของสตยิงัมไีม่มาก ถ้าจติรวมแล้วอยูไ่ด้แป๊บเดยีวแบบงแูลบลิน้เรยีกว่า  

ขณิกสมาธิ แต่จะเกิดมีฉันทะ วิริยะ มีความยินดีที่จะฝึกสมาธิให้บ่อยขึ้น 

ให้มากขึน้ ถ้าปฏบิตัมิากขึน้บ่อยขึน้ ความสขุท่ีได้จากความสงบนีม้นักจ็ะอยู ่

นานข้ึนยาวข้ึนไปเรือ่ยๆ และต่อไปมันกจ็ะอยูอ่ย่างถาวร ใจนิง่สงบเท่านัน้ 

ถึงจะหยุดความอยาก ถงึจะละตณัหาได้ ถ้าใจยงัไม่สงบนีล้ะไม่ได้ ถงึแม้ 

จะมปัีญญา ถงึแม้จะรู้ว่าร่างกายเป็น อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา รูว่้าต้องแก่  

ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ก็ยังทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่ 

เพราะยงัไม่สามารถท�าใจให้สงบได้ จงึต้องมาฝึกสต ิมานัง่สมาธ ินัง่ให้ 

จนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบได้ แล้วท�าความสงบนี้ให้

มนัมเีพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ จนมนัสามารถอยูไ่ด้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ 

ในสมาธิหรือออกจากสมาธิ ก็สงบอยู่ตลอดเวลา
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 ถ้าสงบอย่างนั้นแล้ว พอมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้

ไม่เที่ยง มีเกิดมีดับ ก็จะไม่รู้สึกมีความทุกข์กับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆ 

จะไม่มีความทุกข์กับการแก่ การเจ็บ การตายของร่างกาย เพราะสามารถ

รักษาใจให้สงบให้นิ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มีความรู้สึกอยากให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย คอืใจเป็นอเุบกขาตลอดเวลานัน่เอง ใจจะไม่รกัไม่ชงัไม่กลัวไม่หลง

กับเหตุการณ์ต่างๆ กับบุคคลต่างๆ กับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดหรือจะดับ  

จะเหน็ว่าเป็นเร่ืองธรรมดา เหมือนกับทีเ่ราเหน็เวลาฝนตกแดดออกว่าเป็น

เรื่องธรรมดา

 ไม่ใช่นิ่งแต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิ ออกจากสมาธิก็ให้มันนิ่งต่อไป 

ด้วยการประคบัประคองด้วยสต ิด้วยการใช้ปัญญาคอยสอนใจให้เหน็ความ

จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น มันเป็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ให้มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไป อย่าไปอยาก

ให้มนัเป็นนจิจงั สุขงั อัตตา เพราะถ้าอยากขึน้มาแล้วใจจะทกุข์ขึน้มาทนัที



79  

 พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้สร้างเหตุให้สมบูรณ์ให้ครบร้อยให้

เต็มร้อย เหตุก็คือสติและปัญญานี้เองที่เป็นตัวมรรคที่แท้จริง ตัวอื่น

ก็เป็นตัวที่เป็นตัวสนับสนุนให้ตัวมรรคนี้ท�างานได้อย่างเต็มที่ คือให้

สติได้ท�างานอย่างเต็มที่ ให้ปัญญาได้ท�างานอย่างเต็มที่ จะต้องมีการ

สนับสนุนจากสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา 

สมัมาอาชโีว สัมมาวายาโม เพ่ือท่ีจะได้มาเจรญิสมัมาสต ิสัมมาสมาธิ

และปัญญาตามล�าดับ

 นี่คือการเจริญมรรคให้สมบูรณ์ต้องเจริญด้วยการรักษาศีล ด้วยการ 

เจรญิสตด้ิวยการน่ังสมาธ ิด้วยการเจรญิปัญญา ถงึจะสามารถท่ีจะละตณัหา 

ความอยากต่างๆ ได้ ถึงจะสามารถมองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ ใจที่ 

ไม่มีความทุกข์ ใจที่เป็นปรมัง สุขัง ก็คือนิพพาน นี่เอง ใจที่เป็นนิพพาน

ก็คือใจที่ได้ก�าจัดความอยากต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว เมื่อไม่มี 

ความอยาก ก็จะไม่มีอะไรดึงให้ใจมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อีกต่อไป 
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เพราะไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ ไปหา 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อีกต่อไป ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปเกิดไปมี

ร่างกาย เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย ปัญหาทั้งหลาย 

กจ็ะจบลงทีก่ารมาเจรญิกจิในอรยิสจั ๔ นีเ้อง มาก�าหนดรูท้กุข์ มาละสมทุยั 

มาท�านิโรธให้แจ้ง มาสร้างมรรคให้สมบูรณ์

 น่ีคือกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พวกเราชาวพุทธผู้ปรารถนาการ 

สิ้นสุดของความทุกข์ จ�าเป็นที่จะต้องท�าภารกิจในอริยสัจ ๔ นี้ให้ครบให้

สมบูรณ์ให้ได้เท่านั้น ถึงจะสามารถก�าจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไป

จากใจ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไป
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ปุจฉำ-วิสัชนำ
สนทนำธรรมหนำ้กุฏิ
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โยม : ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ผมดูรูปพระอาจารย์สมัยวัยรุ่น  

พระอาจารย์มรีปูงาม พระอาจารย์มแีนวคดิลกัษณะแบบใดในสมยัฆราวาสครบั 

เช่น เรื่องทางครอบครัว เรื่องฐานะ คู่ครอง เหตุไรพระอาจารย์มาอยู่ในศีลธรรม

ครับ

พระอาจารย์ : กอ็ยากมลีาภ ยศ สรรเสรญิ สขุล่ะซ ิกเ็หมอืนกนั เพยีงแต่ว่า 

พอมาคิดถงึเวลามันแก่ มันเจบ็ มันตาย พอไปเหน็คนตาย มเีพือ่นตายตอน 

อายปุระมาณสกั ๑๒ ขวบ มันกเ็ลยท�าให้มดีวงตาเหน็ธรรมขึน้มาว่า ชวีตินีม้นั

ไม่ถาวรนะ ต่อให้ร�า่ให้รวยยังไง ต่อให้มอีะไร เดีย๋วก็ต้องไปนอนในโลง มนัก็

เลยพลกิเปลีย่นชวีติใหม่ว่า อ้อ ไม่ใช่ทางทีจ่ะไป แต่มนัมาครึง่ทางแล้วกต้็อง

เรยีนต่อไปให้มันจบ เพราะยังไม่สามารถทีจ่ะท�าอะไรได้ แล้วไม่รูจ้กัทางของ

พระพุทธศาสนาด้วย ช่วงนั้นเรียนโรงเรียนคริสต์ โรงเรียนคริสต์เขาให้เชื่อ

พระเจ้าอย่างเดยีว แล้วพระเจ้าจะมาช่วยเราพาเราข้ึนไปสวรรค์ เราฟังแล้ว 

มันก็ไม่มีเหตุมีผล ตอนนั้นก็เลยยังไม่เชื่อศาสนา จนมาจบปริญญาแล้วนี่ 
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ถึงมาอ่านหนังสือพุทธศาสนา ถึงเริ่มเข้าใจว่าทุกข์นี้เกิดได้อย่างไร และจะ

แก้ได้อย่างไร ถึงเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมต่อไป

โยม : ผมขอโอกาสถามพระอาจารย์นะครบั ผมเรยีนจบปรญิญาเอก เคยท�างาน

เป็นอาจารย์ และเคยบวชวดัป่ามา ๗ เดอืน ปัจจบุนัผมนัง่สมาธทิกุวัน เป็นระยะ

เวลาเกอืบ ๒ ปี ทกุวนันีไ้ม่ค่อยอยากท�างานหาเงนิแล้วครบั อยากกลบัไปบวชครบั  

ค�าถามคือการที่ผมจะบวช จะเป็นการไม่ใช้ศักยภาพที่เรียนมาหรือไม่ครับ 

พระอาจารย์ : อ๋อ ไม่ใช้กไ็ม่เหน็เสยีหายตรงไหนเลย มันไม่ได้มีการบงัคบัว่า 

เราต้องใช้มันนี ่เราก็จบปริญญาตรด้ีานวศิวกรรมมา เรากไ็ม่ได้ใช้มนั เพราะ

มันไม่ได้ท�าให้เรามีความสุข มันกลับท�าให้เรามีความทุกข์ ไปใช้มันท�าไม 

ท�างานเครียดจะตายไป สู้ไม่ท�างานดีกว่า สู้นั่งเฉยๆ นั่งสมาธิท�าใจให้สงบ

มันดีกว่าเยอะแยะ
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 ดงันัน้ไม่ต้องไปเสียดายกบัของทีม่นัท�าให้เราทกุข์หรอก ความรูต่้างๆ 

ทางโลกน้ีมันเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ไม่รอดพ้นจากความทุกข์ 

เรียนสูงเท่าไรย่ิงทุกข์มากข้ึนไปเท่าน้ัน เพราะความอยาก อยากได้มาก 

ขึ้นไป 

 ดงัน้ันอย่าไปเสยีดายเลยความรูท้างโลก เรามาเริม่ทางธรรมกนัดกีว่า  

มาสร้างความรู้ทางธรรม เป็นความรู้ท่ีพาให้เราเอาตัวรอดพ้นจากความ

ทกุข์ได้ ไม่มกีารเสยีหรอก ถ้าเราไปบวชได้นีถ้อืว่าเป็นการตดัสนิใจทีถ่กูตาม 

พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากเ็ก่ง เรยีนวชิาการต่างๆ ทางโลก ท่านรูม้ากยิง่กว่า 

ครูอาจารย์ทีม่าสอนท่าน ท่านกย็งัทิง้มันเลย เพราะท่านเหน็ว่าเป็นความรู ้

ที่ไม่สามารถท�าให้ใจท่านพ้นทุกข์ได้
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โยม : ช่วงทีพ่ระอาจารย์บวชใหม่ๆ พระอาจารย์ปฏบิตัอิย่างเดยีว โดยพระอาจารย์ 

ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : อ๋อ ไม่ตดิตามหรอก ไม่มวีทิย ุไม่มหีนงัสอืพมิพ์ เราไม่สนใจ  

มแีต่สนใจอ่านหนงัสือธรรมะ และสมัยนัน้กไ็ม่มสีือ่ต่างๆ กดี็อย่างหนึง่ แล้ว

เรากไ็ม่คบค้าสมาคมกบัใคร อยู่คนเดยีว ไม่ตดิต่อกับใคร ตอนนัน้มนัรูส้กึว่า 

มันติดใจธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะแล้วมีความสุข ปฏิบัติธรรมแล้วมันมี

ความสุข สุขเพราะไม่ต้องเสียเงิน ความสุขอย่างอื่นมันทุกข์ พอเงินหมด

กต้็องไปหาเงนิมาใหม่ ดังน้ันมันเลยตดิธรรมะมากกว่าตดิความสุขทางอ่ืน

โยม : กราบนมัสการเจ้าค่ะ ขอสอบถามว่าอริยบุคคลตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปนั้น 

ต้องบวชอยู่ในเพศบรรพชิต เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ 
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พระอาจารย์ : คือความจริงเป็นพระอริยะนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้ว คือ

การบวชทีแ่ท้จรงินีบ้วชทีใ่จ ไม่ได้บวชท่ีร่างกาย คนมกัจะเข้าใจผดิว่าจะต้อง

บวชทางร่างกาย พวกที่บวชทางร่างกายแต่ไม่ได้เป็นพระอริยะก็ไม่ได้เป็น

พระอริยะ ดังนั้นการบวชทางร่างกายไม่มีผลต่อทางจิตใจ แม้กระทั่งเป็น 

พระอรหนัต์กไ็ม่ต้องบวชภายใน ๗ วัน ตามทีค่ดิกัน มคีนไปกุข่าวว่าใครเป็น

พระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชภายใน ๗ วนั จะต้องตาย ความจรงิไม่ตาย มนัคน 

ละเรือ่งกนันะ พระอรหันต์กบัเรือ่งของความตายมนัไม่เกีย่วกนั ความตาย

พอถงึเวลามนักต็าย เวลามันหมดลมหายใจมนักต็าย ไม่ว่าจะเป็นพระอรหนัต์ 

หรือไม่เป็นมันก็ตาย มันไม่เกี่ยวกัน

 พอดีมันมีเร่ืองท่ีมันท�าให้ไปคิดว่าเป็นอย่างนั้น เช่น พ่อของ

พระพทุธเจ้ากบ็รรลเุป็นพระอรหนัต์ ๗ วนัก่อนตาย ก็เลยคดิว่านีเ่ป็นพระเจ้า

แผ่นดนิไม่ได้บวช เป็นพระอรหนัต์แล้วกต้็องตาย ถ้าไม่ได้บวชภายใน ๗ วนั  

ก็ต้องตาย แต่ความจริงท่านตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บ ท่านประชวรหนัก 
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พระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็เลยไปคิดว่า

เป็นฆราวาสแล้วพอเป็นพระอรหันต์แล้ว ถ้าไม่ได้บวชภายใน ๗ วันนี้จะ

ต้องตาย อันนีเ้ป็นการเข้าใจผดิ รบัประกันได้ว่าไม่ตาย มีแต่กิเลสท่ีจะตาย 

เท่านัน้ ถ้าเป็นพระอรหนัต์แล้วกเิลสตายแน่ๆ แต่ร่างกายนีม้นัอยูท่ีบ่ญุกรรม  

อยูท่ีเ่หตุการณ์ต่างๆ ถ้าถงึเวลามันจะตาย เป็นอรหนัต์หรอืไม่เป็นอรหันต์

มันก็ตายเหมือนกัน

โยม : ที่ว่าจิตไม่มีเพศ พิจารณาให้เห็นความจริงเพ่ือละความหลงได้อย่างไร 

เจ้าคะ 

พระอาจารย์ : เรือ่งเพศไม่ส�าคญั ไม่ต้องไปพจิารณา พจิารณากิเลสว่าตอนนี ้

เราโลภหรอืเปล่า เราโกรธหรอืเปล่า เราอยากหรอืเปล่า ถ้าเรายงัโลภ ยังอยาก 

ยงัโกรธอยู ่เรากต้็องหยดุมนัด้วยสมาธ ิด้วยปัญญา เรือ่งเพศนีม้นัเรือ่งของ 
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ความชอบ ชอบผู้หญิงเขาก็ว่าเป็นผู้ชาย ชอบผู้ชายเขาก็ว่าเป็นผู้หญิง 

เท่านัน้เอง มนัเป็นเรือ่งของความชอบ มนัไม่เกีย่วกบักเิลส การปฏบิตันิีไ้ม่ได้ 

ฆ่าเพศให้กลายเป็นไม่มีเพศ ไม่เป็นเพศหญิง ไม่เป็นเพศชาย ไม่ใช่ เพศมัน 

เป็นเพียงแต่ความชอบของจิตแต่ละดวงที่เคยปลูกฝังมาในใจมาตลอด  

เคยชอบอย่างนั้นก็ชอบมาเรื่อยๆ 

 ดงัน้ันไม่เป็นไร ไม่มปัีญหา ถ้าชอบแล้วไม่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ 

ผู้อืน่ ไม่ได้ไปท�าบาปท�ากรรม ไม่ได้ท�าอะไร อย่างมากกท็�าผิดกบัตวัเองเพราะ 

ความชอบนีก่ย็งัเป็นกเิลสอยู ่กต้็องตดัความชอบออกไปให้ได้ ถ้าตดัได้แล้ว 

กจ็ะไม่มกีเิลส ใจกจ็ะไม่ทกุข์ ถ้าชอบแล้วไม่ได้สิง่ทีช่อบกจ็ะทกุข์ หรอืได้สิง่

ทีช่อบมาแล้วเสยีไปในภายหลงักท็กุข์อกี ดงัน้ันสูไ้ม่ชอบดกีว่า จะได้ไม่ต้อง

มีอะไร อยู่กับความว่างแล้วจะไม่ผิดหวัง ไม่มีการสิ้น ไม่มีการหมด เพราะ

ความว่างนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่มีเกิดไม่มีดับ
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โยม : ท�าไมเรารู้ธรรมแต่ไม่เห็นธรรม ท�าไมเรารู้ทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์คะ

พระอาจารย์ : เพราะธรรมทีเ่รารูน้ีเ้ป็นชือ่ของมนั ไม่ได้ตวัของมนั เหมอืนไป 

ร้านอาหารไปเปิดดเูมนนูี ่เมนมูนัไม่ใช่ตัวอาหาร เป็นชือ่ของอาหาร ถ้าไม่ส่ัง 

ให้เขาท�าอาหารมา เราก็ไม่ได้กินอาหาร ดังนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมนี ้ 

เป็นเพยีงได้ยนิชือ่ของธรรมเท่านัน้เอง ยงัไม่ได้เจอตวัธรรม จะเจอตวัธรรม

ต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติสติ สมาธิ ปัญญา แล้วตัวธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาให้

เราเห็น

โยม : ในขั้นตอนปฏิบัติ ครูบาอาจารย์สามารถน�าปฏิบัติยกระดับจิตเพื่อช่วย

เคลียร์สภาวะด้านลบ และยกระดับขั้นองค์ฌานได้หรือไม่อย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ท่านยกไม่ได้หรอก เราต้องยกเอง บางคนคดิว่านัง่สมาธกิบั 

อาจารย์แล้วเราก็จะได้สมาธิเหมือนกับอาจารย์ มันไม่ได้หรอก สมาธิของ
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ใครของมัน อยู่ที่สติใครสติมัน แต่ว่าพอนั่งอยู่กับอาจารย์อาจจะมีสติมาก

ขึ้นก็ได้ เพราะกลัว และยิ่งรู้ว่าอาจารย์บางรูปมีอภิญญาดูจิตเราได้ ก็กลัว

ว่าจะรู้ พอเราก�าลังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยไม่กล้าคิด อย่างนี้ก็

อาจจะมีประโยชน์ได้ ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท�าให้มีสติมากขึ้น แล้วก็ได้

ความสงบมากขึ้น แต่จะไปหวังให้อาจารย์เอาสติของท่านมายกระดับจิต

ของเรานี้ท�าไม่ได้

โยม : จดุมุง่หมายของการปฏบิตั ิคอืเราสามารถอยูไ่ด้ทุกสภาวะ โดยจิตจะไม่ทุกข์ 

กับมันใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ใช่ จติอยูเ่หนอืโลกธรรม ๘ คอือะไรเกิดขึน้ในโลกนีจ้ะไม่ท�า 

ให้จิตใจวุ่นวาย สะเทือน
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โยม : จติเกษมคอืจติอย่างไรเจ้าคะ และเมือ่มแีล้วจะยงัคงภาวะเช่นน้ันตลอดไป 

หรือไม่ หรือมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแหละถึงจะได้ความสุขแบบ

ถาวร แบบไม่ข้ึนๆ ลงๆ แม้จะเป็นพระอริยบุคคลขัน้ที ่๑ ท่ี ๒ ที ่๓ กย็งัมคีวาม 

ทกุข์สลบักบัความสุขอยู่ มีระดับของพระอรหนัต์เท่านัน้ทีไ่ม่มคีวามทกุข์เข้า

มาในจติใจอีกต่อไป ความสขุก็เลยเป็นความสุขท่ีเสถียร ท่ีไม่ขึน้ไม่ลง ท่ีไม่

หมดไม่หาย ท่านถงึเรยีกว่า “ปรมัง สขัุง” ความเกษมของจติ เพราะไม่มกีเิลส 

ความอยากที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง

โยม : ถ้าเราไปถึงพระนิพพานแล้ว มีความสุขแล้ว จะท�าอย่างไรต่อไปครับ

พระอาจารย์ : ก็ไปสอนคนอื่นต่อไง เหมือนพระพุทธเจ้า
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96  ธรรมะสากัจฉา

 Youtube: Phrasuchart Live

 Facebook: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่

Phrasuchart.com

และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง 

Facebook และ Youtube

รับชมการแสดงธรรมโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ทุกวัน 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง




