ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ ๒

ความอยากทั้งสามประการ คือ
กามตัณหา
ความอยากในกาม
ภวตัณหา
ความอยากมี อยากเป็น
วิภวตัณหา
ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น
“...เมือ่ ตัดความอยากทัง้ สามประการนีแ้ ล้ว ใจก็ไม่มอี ะไรมาผลัก
ดันให้ไปจับจองร่างกาย จับจองภพชาติอีกต่อไป...”
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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คำ�นำ�
ภายหลังจากหนังสือธรรมะ “ป้ายบอกทาง” ฉบับจัดพิมพ์ครัง้ ที่ ๑
จำานวน ๑,๘๐๐ เล่ม ได้มีผู้สนใจและหมดลงในระยะเวลาไม่ถงึ หนึง่
เดือน ทางคณะศิษย์เห็นควรให้มกี ารจัดพิมพ์เพิม่ เติมขึน้ จึงได้กราบ
นมัสการเรียนท่านอาจารย์สุชาติ ซึ่งท่านเมตตาอนุญาตให้มีการ
จัดพิมพ์ได้ และแนะนำาให้จัดพิมพ์จำานวนที่มากขึ้น เพื่อให้เพียง
พอต่อผู้ที่สนใจและเพื่อเป็นการลดราคาต้นทุนการจัดพิมพ์ต่อเล่ม
ในฉบับจัดพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ นี้ ได้ปรับปรุงเรียบเรียงเนือ้ หาในส่วน
ของประวัติท่านอาจารย์ โดยเรียบเรียงจากที่ท่านได้เมตตาถ่ายทอด
ให้ ลูกศิษย์ได้รบั ฟังเพิม่ เติม ซึง่ ทีท่ า่ นอนุญาตให้มกี ารเผยแพร่ประวัติ
ของท่าน นัน้ ส่วนหนึง่ ก็เพือ่ ป้องกันไม่ให้มผี นู้ าำ เรือ่ งราวทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั
มาอย่างไม่ถกู ต้อง ไปเผยแพร่ในอนาคตและยังมีการเพิม่ เนือ้ หาบาง
ส่วนในบทป้ายบอกทางท้ายเล่มอีกด้วย อีกทัง้ ภาพวาดประกอบบทใน
วันสำาคัญทางศาสนาก็เกิดจากศรัทธาความเพียรของลูกศิษย์วาดใหม่
เพือ่ ถวายบูชาคุณพระทัง้ สิน้ ในโอกาสนีท้ า่ นอาจารย์สชุ าติได้เมตตา
อนุญาตให้คณะศิษย์ถา่ ยภาพในกิจวัตรต่างๆ ตัง้ แต่การบิณฑบาตทีห่ อ
ฉัน และการแสดงพระธรรมเทศนาบนเขาชีโอน และนำาภาพดังกล่าว
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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มาประกอบในส่วนของประวัติของท่านอาจารย์ในหนังสือดังกล่าว
นอกจากนี้ หนังสือป้ายบอกทางฉบับนี้ ได้ขยายขนาดตัวอักษร
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยคำานึงถึงท่านผู้อ่านที่อาจมีปัญหาสายตา
มี ภ าพประกอบ ๔ สี เพื ่ อ ความสวยงาม โดยหวังให้ท่านผู้อ่าน
เกิดปิติ มีพทุ ธานุสติ ไปตลอดการอ่านหนังสือเล่มนีด้ ว้ ย ทัง้ นีเ้ นือ้ หา
อืน่ ๆยังคงเดิมไว้ โดยมุง่ หวังให้พทุ ธศาสนิกชนมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ ว
กับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา และนำาเอาวันเหล่านั้นมาเป็นสติ
เหมือนดัง่ ป้ายบอกทาง ทีช่ ว่ ยเตือนความทรงจำาของพุทธศาสนิกชน
ในแต่ละปีตามคำาสอนของท่านอาจารย์สุชาติ อภิชาโตนั่นเอง
ทางคณะศิษย์ผู้จัดพิมพ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุชาติ
ที่ได้มีเมตตาอบรมสอนสั่งศิษย์เสมอมา และขอขอบพระคุณท่าน
ทัง้ หลายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดทำา และสละทรัพย์ในการจัดพิมพ์
ทำาให้หนังสือป้ายบอกทางฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ นีส้ าำ เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
หากมีความบกพร่องประการใดทางคณะศิษย์ผจู้ ดั ทำาขอกราบขออภัย
เป็นการล่วงหน้าและขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
คณะศิษย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ส�รบัญ
วันวิสาขบูชา
พระธรรมเทศนา

๖
๑๒

วันอาสาฬหบูชา
พระธรรมเทศนา

๒๐
๒๕

วันมาฆบูชา
พระธรรมเทศนา

๓๔
๓๘

วันเข้าพรรษา
พระธรรมเทศนา

๔๖
๕๒

วันพระ
พระธรรมเทศนา

๕๖
๕๙

วันตาย(แต่ใจไม่มีวันตาย)

๗๔

ประวัติท่านอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

๘๗

ป้ายบอกทางท้ายเล่ม: ให้รักษาที่ของจริง

๑๐๙

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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วันวิส�ขบูช�

สรุปเรื่องสำ�คัญ
เนื่องใน

วันวิส�ขบูช�
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำาคัญที่สุดในพระพุทธ
ศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้
และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสาม
เหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๖ หรือในวันเพ็ญ
แห่งเดือนวิสาขมาส เพียงแต่ต่างปีกันเท่านั้น ชาวพุทธจึงถือว่า
เป็นวันที่รวมเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า
“วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาใน
วันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทนิ จันทรคติของไทย ซึง่ มักจะตรงกับ
เดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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เหตุการณ์แรกใน ๓ เหตุการณ์ คือ เมือ่ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช
เป็น “วันประสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้รม่ สาละพฤกษ์ ใน พระ
ราชอุทยานลุมพินวี นั (อยูใ่ นเขตประเทศเนปาลในปัจจุบนั ) พระนาง
สิริมหามายาพระมารดาประทับยืนพระหัตถ์ทรงจับกิ่งสาละไว้ เมื่อ
พระโอรสประสูติแล้ว (โดยอาการที่พระบาทออกจากพระครรภ์
ก่อน) พระองค์ได้ทรงพระดำาเนินไปได้ ๗ ก้าว และได้ทรงเปล่ง
อาสภิวาจา (วาจาประกาศความเป็นผู้สูงสุด) ขึ้นว่า “อคฺโคหมสฺ
มิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา
ชาติ. นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว” (๓) แปลว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลก, เรา
เป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก, เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก. ชาตินี้
เป็นชาติสุดท้าย. บัดนี้ ภพใหม่ย่อมไม่มี
เหตุการณ์ถัดมาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ใต้ตน้ อัสสถะพฤกษ์ (หลังจากการตรัสรู้
จึงได้ชื่อใหม่ว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” หรือ “ต้นโพธิ์”) ต้นหนึ่ง ริม
ฝั่งน้ำาเนรัญชรา โดยมีหญ้าคา (หญ้ากุศะ) ๘ กำามือ ที่นายโสตถิยะ
พราหมณ์ถวาย ปูลาดเป็นโพธิบัลลังก์ ในวันนั้นทรงหันพระพักตร์
ไปทางทิศตะวันออก หันพระปฤษฏางค์ (หลัง) ไปทางลำาต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ ทรงอธิษฐานในพระทัยว่า “...แม้หนัง เอ็น กระดูก จะไม่
เหลืออยู่ แม้เนือ้ และเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามที เมือ่ ยังไม่
ลุถงึ ประโยชน์อนั บุคคลจะบรรลุ การหยุดความเพียรนัน้ เสียเป็นไม่ม.ี ..”
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ตลอดคาำ่ ทรงได้ตอ่ สูก้ บั พญามารซึง่ ได้ยกพลเสนามารมาพจญ พระองค์
ต้องต่อสูด้ ว้ ยพระบารมี ๑๐ ทัศ อันทรงได้สงั่ สมมาตลอดแต่ครัง้ เป็น
พระโพธิสตั ว์ ทรงต่อสูจ้ นพญามารพ่ายแพ้ไปตอนพระอาทิตย์จะตก
แล้ว พระองค์จึงทรงเริ่มเจริญสมถภาวนา ทำาจิตใจให้เป็นสมาธิ จน
บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ตามลำาดับ
แล้วทรงทำาให้ฌานอันเป็นองค์แห่งปัญญา ๓ ประการ เกิดขึ้นใน
ยามทั้ง ๓ คือ
ปฐมยาม ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” คือ ทรง
สามารถระลึกชาติได้
มัชฌิมยาม ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ หยั่งรู้การตาย
การเกิดของสัตว์ทั้งปวง
ปัจฉิมยาม พระองค์ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรม
ที่อาศัยซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันต่อเนื่อง
เสมือนกับลูกโซ่ จนได้รแู้ จ้งซึง่ อริยสัจธรรม ๔ ประการ แล้วพระองค์
จึงทรงบรรลุซงึ่ “อาสวักขยญาณ” คือ ความรูเ้ ป็นเหตุสนิ้ อาสวกิเลส
ทัง้ ปวง เมือ่ นัน้ จิตของพระองค์กห็ ลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทัง้ ปวง
อันเป็นการได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สำาเร็จเป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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เหตุการณ์สำาคัญสุดท้าย คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ระหว่างต้นสาละคู่ ในพระราชอุ ท ยาน
ของมั ล ลกษัตริย์ ทรงประทับสีหเสยยาสน์หนั พระเศียรไปทาง ทิศ
เหนือ วันนี้ได้เกิดอัศจรรย์ คือ ดอกสาละผลิดอกผิดฤดูกาลโปรยลง
บนพระสรีระ เพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตให้พวก
มัลลกษัตริยเ์ ข้าเฝ้าและได้ตรัสแก้ปญ
ั หาของสุภทั ทะ ปริพาชกจนเกิด
ศรัทธาขอบรรพชาด้วยเอหิภกิ ขุอปุ สัมปทาเป็นพระสาวกองค์สดุ ท้าย
ในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์ แล้วทรงตรัสให้พระธรรมคำา
สั่งสอนของพระองค์เป็นผู้สืบศาสดาไว้ว่า “...ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่
เราแสดงแล้ว บัญญัติไว้ชอบแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัย
นัน้ จักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทัง้ หลายในกาลล่วงไปแล้วแห่ง
เรา...” จากนั้นทรงตรัสพระโอวาทที่สำาคัญๆ อีกจำานวนหนึ่ง ก่อน
ที่ในที่สุดจึงทรงตรัสพระปัจฉิมโอวาทเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเป็นพระ
บาลีว่า“หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมา
เทน สมฺปาเทถ”(๔) แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ! บัดนี้ เราจักเตือนพวก
เธอทั้งหลายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวก
เธอทัง้ หลาย จงยังประโยชน์ตนและท่าน ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่
ประมาทเถิด” จากนัน้ พระองค์ทรงนิง่ เงียบ เข้าปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตน
ฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญา
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เวทยิตนิโรธ แล้วย้อนลงมาตามลำาดับ ถึงปฐมฌานแล้วย้อนขึ้นอีก
โดยลำาดับจนถึงจตุตถฌาน เมือ่ ออกจากจตุตถฌานนัน้ จึง “เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน”
แหล่งอ้างอิง :
๑. http://th.wikipedia.org
๒. http://scoop.mthai.com/specialdays/108.html
๓. สยามรฏฺฐเตปิฏกำ ปาลี. อจฺฉริยอพฺภูตธมฺมสุตฺต อุปริ.ม.๑๔/๒๔๙๒๕๑/๓๖๖-๗-๘-๙, ๓๗๑
๔. สยามรฏฺฐเตปิฏกำ ปาลี. มหาปรินพิ พฺ านสุตตฺ มหา.ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗
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พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๓๕
เรื่อง วันวิสาขบูชา
กัณฑ์ที่ ๓๓๓ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๐
วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา วันที่เราน้อมจิตน้อมใจบูชาพระบรม
ศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้มีพระคุณอย่าง
ยิ่งต่อสัตว์โลกทั้งหลาย เพราะการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์ ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ การประกาศพระธรรมคำาสอนก็ไม่ได้
ประกาศทุกๆพระองค์ ถ้าไม่ได้สั่งสอนสัตว์โลก ก็จะเป็นปัจเจก
พระพุทธเจ้า ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงพระองค์เดียว ไม่ทรง
เผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลก สัตว์โลกทั้งหลายก็เลยไม่ได้รับประโยชน์
จากการปรากฏขึ้นของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีพระพุทธ
ศาสนา ถ้าทรงประกาศพระธรรมคำาสอนก็จะมีพระศาสนาปรากฏ
ขึ้นมา ผู้มีศรัทธาก็จะได้รับประโยชน์จากพระศาสนา อย่างพวกเรา
เป็นต้น ทำาให้พวกเราดำาเนินชีวิตไปอย่างร่มเย็นเป็นสุข อย่างเจริญ
รุ่งเรือง การรำาลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ถ้าไม่รำาลึกถึงพระพุทธเจ้า มัวแต่ไปทำามาหากิน หาความสุขกับสิ่ง
ต่างๆในโลกนี้ เราก็จะลืมพระพุทธเจ้า จะลืมพระพุทธศาสนา แล้ว
เราก็จะเสียสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ที่จะช่วยเราในยามที่เรามีความ
ทุกข์ไป เพราะไม่มีอะไรจะดับความทุกข์ในใจของเราได้ นอกจาก
พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ต่อให้มีเงินทองกองเท่า
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ภูเขา ก็ยงั หนีความทุกข์ไปไม่ได้ ต่อให้เป็นประธานาธิบดี เป็นนายก
รัฐมนตรี เป็นพระมหากษัตริย์ ก็ยังหนีความทุกข์ไปไม่ได้ ถ้าไม่มี
ธรรมะอยู่ในใจแล้ว จะต้องตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ด้วยกันทุก
คน พวกเราจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของ พระ
ธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้รำาลึกถึงวันของพระพุทธเจ้าวัน
นี้ เป็นวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่ง
เป็นวันเดียวกันแต่ต่างปีกัน คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำาเดือน ๖ ถ้าเป็นปีที่มี
อธิกมาส เช่นปีนี้ (พ.ศ.๒๕๕๐) คือมีวันเพ็ญ ๑๓ ครั้ง ก็เลื่อนไปเป็น
วันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๗ แทน
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประสูติ ได้เกิดมาในโลกนี้ จาก
นัน้ อีก ๓๕ ปีกไ็ ด้ทรงตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า ต่อจากนัน้ ก็ทรงสัง่ สอน
สัตว์โลกอีก ๔๕ ปี ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้มีปัญญา ที่จะทำาให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งในสมัย
พระพุทธเจ้าก็มีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำานวนมาก หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย
อีกต่อไป หลังจากนั้นก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในอายุพรรษา
ที่ ๘๐ ต่อจากนั้นก็มีพระธรรมคำาสอนเป็นศาสดาแทนพระองค์มา
จนถึงวันนี้ เวลาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำาสอน ได้ประพฤติปฏิบัติ
ตาม ก็เท่ากับได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะ
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้ว
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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นี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอ พวกเธอจะไม่ได้อยู่โดยปราศจาก
ศาสดา ถ้านำาเอาคำาสอนของตถาคตไปศึกษาไปปฏิบัติ จนมีดวงตา
เห็นธรรม เธอก็จะได้เห็นตถาคตที่แท้จริง ที่อยู่ในใจของเธอนั้นแล
เพราะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้เห็นตถาคตคือผู้เห็น
ธรรม จะเห็นธรรมได้ก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อ แล้วก็นำาเอาคำาสอน
ของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตน ชำาระกายวาจา
ใจให้สะอาด จนปรากฏเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา นี่คือเรื่องของ
พระพุทธเจ้าของพวกเรา ที่ประสูติมาเพื่อทำาความดี
การมาเกิ ด ของมนุ ษ ย์ ก็ ม าได้ ๓ ลั ก ษณะด้ ว ยกั น คื อ
๑.มาทำาความดี ๒.มาทำาความชั่ว ๓.มาไม่ทำาความดีหรือความชั่ว
สำาหรับพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาทำาความดี มาทำาคุณทำาประโยชน์ให้
กับพระองค์และสัตว์โลก พวกทีม่ าทำาความชัว่ ก็มาสร้างความเดือด
ร้อน ความวุน่ วาย ความหายนะให้กบั ตนเองและผูอ้ นื่ ส่วนพวกทีม่ า
แบบกลางๆ ไม่ทำาความดีหรือความชั่ว ก็จะไม่ทำาคุณทำาประโยชน์
ไม่สร้างความเสียหายความทุกข์ให้กับใคร การมาเกิดของมนุษย์จึง
มีอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน การมาแบบพระพุทธเจ้าเป็นการมาทีด่ ที สี่ ดุ
เพราะจะทำาให้ตนและผู้อื่นได้รับความสุข ได้หลุดพ้นจากความทุกข์
นัน่ เอง เราจึงควรยึดเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ทรง
สอนให้ทำาความดี เราก็ทำาความดี ให้ละบาป เราก็ต้องละบาป สอน
ให้ชาำ ระกายวาจาใจให้สะอาดกำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
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ด้วยการปฏิบัติบูชา คือทำาบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเป็นต้น
ทีจ่ ะพาไปสูท่ ดี่ ี ไปสูท่ เี่ จริญ ทัง้ ตัวเราเองและผูอ้ นื่ การบูชาทีถ่ กู ต้อง
ต้องบูชาด้วยการประพฤติ ด้วยการปฏิบัติ การบูชามีอยู่ ๒ ลักษณะ
ด้วยกันคือ ๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบตั บิ ชู า อามิสบูชาได้แก่การบูชาด้วย
เครือ่ งสักการะ เช่นดอกไม้ธปู เทียนเป็นต้น ส่วนการปฏิบตั บิ ชู า ก็คอื
การทำาความดี ละบาป กำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง การ
บูชาทั้ง ๒ ชนิดนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การปฏิบัติบูชาเป็นการ
บูชาที่แท้จริง เพราะจะให้ประโยชน์กับผู้บูชาได้อย่างแท้จริง เรา
จึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
ทรงสอนให้ทาำ ดีกห็ มายถึงให้มคี วามกตัญญูกตเวที สำานึกในบุญ
คุณของผูท้ มี่ พี ระคุณ เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้น ท่านเป็น
ผู้ที่ให้เรามากกว่าเราให้ท่าน ท่านให้กำาเนิดกับเรา ให้ความรู้กับเรา
ให้เราได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ บุญคุณของท่านจึงมีมาก เราจึง
ควรตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวที มีโอกาสใด มีเวลาใด ทีจ่ ะทดแทนบุญคุณท่านได้กค็ วรทำา ถ้า
มีฐานะพอทีจ่ ะเลีย้ งดูให้ทา่ นอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ตอ้ งเลีย้ งดูทา่ น
ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเท่าๆกับที่เราอยู่กันอย่าให้พ่อแม่อยู่
อย่างลำาบากลำาบน แต่เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย อย่างนี้ถือว่าไม่มี
ความกตัญญู ต้องคิดถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรก มากกว่าคิดถึงตัวเรา
เราต้องเสียสละเหมือนกับทีพ่ อ่ แม่เสียได้เสียสละให้กบั เรา เสียสละ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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เพือ่ ให้พอ่ ให้แม่ได้สขุ ได้สบาย ไม่ทาำ ให้เราเสียหายล่มจม แต่จะทำาให้
เราเจริญรุ่งเรือง เพราะคนที่มีความกตัญญูเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ จะ
เป็นคนที่น่ารัก น่าชื่นชมยินดี น่าสนับสนุน น่าคบค้าสมาคม ไม่มี
ใครรังเกียจ ไม่มีใครประณามว่าชั่วช้าเลวทราม แต่คนที่ไม่มีความ
กตัญญูนี่แล จะไม่มีใครชื่นชมยินดี ยกย่องสรรเสริญ คบค้าสมาคม
ด้วย นี่คือความดีประการที่ ๑ ที่พวกเราทุกคนควรทำากัน เป็น พื้น
ฐานของความดีทั้งหลาย เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้ด้อยกว่าสัตว์
เดรัจฉาน แม้แต่สุนัขมันยังรู้จักคุณของคนที่เลี้ยงมัน เวลามันเห็น
เจ้าของมันจะดีอกดีใจ กระดิกหาง วิ่งล้อมหน้าล้อมหลัง เอาอก
เอาใจเจ้าของ เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน อย่าให้
สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าเรา ด้วยการไม่มีความกตัญญูกตเวที
นอกจากมีความกตัญญูแล้วก็ให้มคี วามเคารพ มีสมั มาคารวะ
ให้รู้จักที่สูงที่ตำา ในโลกนี้มีคนสูงตำาไม่เท่ากัน จะถือเท่ากันหมดไม่
ได้ คนที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพ คนที่ตำากว่าเราก็ให้ความ
กรุณาสงสาร ให้ความเมตตา คนทีเ่ ท่าเราก็ให้ความเป็นมิตรเป็นเพือ่ น
กัน ควรปฏิบัติให้สมกับฐานะ เช่นผู้มีพระคุณ บิดามารดา ครูบา
อาจารย์ ปู่ย่าตายาย ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ต้องให้ความเคารพ เพราะจะ
ทำาให้เราเป็นคนดีเป็นคนเจริญนัน่ เอง นอกจากทำาความดีแล้ว ก็ทรง
สอนให้ละบาป ไม่ทำาความชัว่ ไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี พูดโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เพราะการกระทำา
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ทั้ง ๕ อย่างนี้เป็นโทษ ทั้งกับตัวเราและผู้อื่น ทำาให้ตกทุกข์ได้ยาก
ต้องใช้เวรใช้กรรมทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไป จึงไม่ควรทำาบาป
ถ้าไม่อยากตกอยูใ่ นบ่วงของความทุกข์ความลำาบาก ประการสุดท้าย
ก็ทรงสอนให้ต่อสู้กับความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เป็นเหมือน
เชื้อโรค ถ้ามีอยู่ในร่างกายก็จะทำาให้เจ็บไข้ได้ป่วย เราจึงต้องกำาจัด
ด้วยธรรมโอสถ คือทำาจิตให้สงบแล้วก็เจริญปัญญา พิจารณาให้เห็น
ว่า สิง่ ทีเ่ ราโลภเราโกรธเราหลงนัน้ ไม่เทีย่ ง มาแล้วเดีย๋ วก็ไป ไม่ตอ้ ง
ไปอยากได้ เพราะเวลาจากไปเราจะเศร้าโศกเสียใจ เวลาโกรธใครก็
ไม่ต้องไปทำาร้ายไปฆ่าเขา เพราะเดี๋ยวเขาก็ตายไปเองเพราะเกิดมา
แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคน ใครทำาบุญทำากรรมอะไร
มา ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรม ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรม
เพราะจะย้อนกลับมาหาเรา เวลาโกรธก็ทำาใจให้นิ่งเฉย ให้อภัย ไม่
จองเวร แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะผ่านไป ไม่ชา้ ก็เร็วเขาก็ตอ้ งไปใช้เวร
ใช้กรรมของเขา ไปตกทุกข์ได้ยาก ไปตายในที่สุด ไม่ต้องไปทำาอะไร
ให้เสียเวลา ให้เหนื่อยเปล่าๆ
นี่คือวิธีกำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ต่างๆ ด้วยการเจริญปัญญา ให้คดิ เสมอว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน
ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอด เวลาอยากจะได้อะไร ก็พยายามมองให้
เห็นว่ามีความทุกข์ด้วย ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียว เวลาได้อะไรมา
ใหม่ๆ ก็จะมีความสุขดีอกดีใจ แล้วก็ต้องมาห่วง มากังวล มาดูแล
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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รักษา มาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ เมื่อสิ่งที่ได้มาต้องจากเราไป
อย่าไปเอามาดีกว่า คนเราไม่จำาเป็นต้องมีอะไรมากมายก่ายกอง ถ้า
มีปัจจัย ๔ พอเพียงก็พอแล้ว ไม่จำาเป็นต้องมีสิ่งอื่นๆอีก ถ้าไม่อยาก
มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีก พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาความสุข
ภายในใจ ด้วยการปล่อยวางความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่า
ไปอยากได้อะไร อย่าไปโกรธใคร อย่าไปหลงอะไร แล้วจะมีแต่ความ
ร่มเย็นเป็นสุข ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบำาเพ็ญมาเป็นตัวอย่าง มีผนู้ ำา
เอาไปศึกษาและปฏิบัติตาม จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำานวน
มาก พวกเราก็อยู่ในฐานะที่จะดำาเนินตามพระพุทธเจ้าได้ ถึงแม้จะ
ไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยก็ทำาให้ชีวิตของเราไม่วุ่นวาย ไม่
ทุกข์มากจนเกินไป เวลาอยากจะได้อะไรถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาได้
ก็ตดั ใจไปเสีย ไม่มกี ไ็ ม่ตาย คิดเพียงเท่านีก้ จ็ ะสบายใจ ไม่ตอ้ งไปเป็น
หนี้เป็นสิน ไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อย เพื่อหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งที่
เราอยากได้ ที่ไม่ได้ทำาให้เราวิเศษให้เราสุขมากขึ้นเลย แต่จะทำาให้
ทุกข์มากขึ้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วการดำาเนินชีวิตด้วยการทำาความดีคือ
มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ ละบาป กำาจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดาย จะมีความร่มเย็นเป็นสุข ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง จึงขอให้น้อมเอาพระธรรมคำาสอนของ
พระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชา
นี้ แล้วความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่าน ก็จะเป็นผลที่จะตามมา
ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุ ต ิ ไ ว้ เพี ย งเท่ า นี ้
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วันอ�สฬหบูช�

สรุปเรื่องสำ�คัญ
เนื่องใน

วันอ�สฬหบูช�
อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า “การ
บูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ”เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช
ในวันขึน้ ๑๕ คา่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดถิ ี หรือวันเพ็ญเดือน
อาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี แคว้นมคธ มี
เหตุการณ์สำาคัญสรุปได้ดังนี้คือ
-เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
-พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็น
ปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ผู้ประกอบ
ด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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และพระอัสสชิ (ด้วยเหตุทที่ รงแสดงปฐมเทศนานี้ วันอาสาฬหบูชา
จึงถือว่าเป็น “วันพระธรรม” ด้วย)
-เมือ่ เทศนาจบ พระโกณฑัญญะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมมีความ
เห็นแจ้งชัดว่า ยำ กิญฺจิ สมุทยธมฺมำ สพฺพนฺตำ นิโรธธมฺมนฺติ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา
จึงได้ทูลขอบรรพชาและได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เป็นพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกของโลก (วันอาสาฬหบูชา จึงถือว่า
เป็น “วันพระสงฆ์” ด้วยเช่นกัน)
-นับเป็นวันแรกที่เกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
หลักธรรมสำาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ควรแก่การนำา
ไปพิจารนาและทำาความเข้าใจคือ
-ทรงแสดงสิง่ ทีไ่ ม่ควรเสพสองอย่าง อันได้แก่ การปฏิบตั ติ น
ย่อหย่อนสบายกายเกินไป (กามสุขัลลิกานุโยค) และการปฏิบัติตน
จนทรมานกายเกินไป (อัตตกิลมถานุโยค)
-ทรงแสดง มัชฌิมาปฏิปทา คือ การปฏิบัติที่ไม่สุดตึง
ด้านใดด้านหนึ่ง อันได้แก่การดำาเนินตามมรรคมีองค์ ๘ ซึ่ง
ควรพิ จ ารณาจากข้ อ ความจากพระโอษฐ์ โ ดยตรง ดั ง นี้
“ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้
ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำาดวงตาให้เกิด ทำาญาณให้เกิด ย่อม
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เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ปฏิปทาสายกลางทีต่ ถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้วด้วยปัญญา
อันยิ่ง ทำาดวงตา ให้เกิด ทำาญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน นั้น เป็นไฉน ? ปฏิปทา
สายกลางนัน้ ได้แก่อริยมรรค มีองค์ ๘ นีแ้ ล คือปัญญาอันเห็นชอบ๑
ความดำาริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การกระทำาชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ
๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ จิตตั้งมั่นชอบ ๑”
-ทรงแสดงอริยสัจสีค่ อื ความจริงอันประเสริฐทีพ่ ระองค์คน้ พบ
มี ๔ ประการได้แก่ทกุ ข์ ได้แก่ความเกิด ความแก่ ความตาย ความได้พบ
กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนา
สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นว่าโดยย่อ อุปาทานในขันธ ์ ๕ เป็นทุกข์
สมุ ห์ ทั ย คื อ สาเหตุ แห่ ง ทุ ก ข์ ได้ แ ก่ ตั ณ หาความทะยาน
อยาก อั นทำ า ให้ เ กิ ด อี ก ความกำ า หนั ด เพลิ ด เพลิ น ในอารมณ์
คื อ กามตั ณ หา ความทะยานอยากในกาม ภวตั ณ หา ความ
ทะยานในภพ วิภวตัณหา ความทะยานอยากในความไม่มีภพ
นิโรธคือ ความดับทุกข์ โดยการดับตัณหาด้วยอริยมรรค คือ วิราคะ
สละ ดับ ปล่อยไป ไม่พวั พันมรรค คือ หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์
ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การ
เจรจาชอบ การกระทำาชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ
การระลึกชอบ และการตั้งจิตมั่นชอบ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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แหล่งอ้างอิง :
๑. www.scoop.mthai.com/specialdays/1205.html
๒. www.th.wikipedia.org
๓. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๕
เรื่องพระปฐมเทศนา
กัณฑ์ที่ ๗๘ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๔๔
วันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนา คือวันนี้
เมื่อ ๒๕๘๙ ปีมาแล้ว เป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ
พระศาสนา พระธรรมคำาสอนให้แก่สัตว์โลก เป็นการบอกให้รู้ว่า
เดีย๋ วนีม้ พี ระพุทธเจ้าได้มาตรัสรูใ้ นโลกนีแ้ ล้ว และจะทำาการเผยแผ่
พระธรรมคำาสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ผู้ที่ยังตกอยู่ในห้วงของ
ความทุกข์ ความเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุด จะได้มีหนทางหลุด
พ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้เสีย ตราบใดยังไม่มีพระพุทธเจ้า
มาตรัสรูแ้ ละประกาศพระธรรมคำาสอนให้กบั สัตว์โลกแล้ว สัตว์โลกก็
ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูป
ภพ ขึน้ ๆลงๆอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งมีการแก่ มีการเจ็บ
มีการตาย มีการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ มีการประสบกับ
สิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาทัง้ หลาย ซึง่ พระบรมศาสดาทรงชีว้ า่ เป็นความทุกข์
ความทุกข์เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หลบหลีก
ได้ ดั บ มั น ได้ ถ้ า รู้ เหตุ ข องความทุ ก ข์ ว่ า เกิ ด จากอะไร ในพระ
ปฐมเทศนา คือ พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่พระบรมศาสดา
ได้ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ
ภัททิยะ มหานาม อัสสชิ เนื้อหาสาระของพระสูตรนี้ คือ พระ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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อริยสัจ ๔ เป็นสัจจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ทุกข์ ต้นเหตุของทุกข์ การดับทุกข์ และวิธดี บั ทุกข์ เป็นความรูท้ ไี่ ม่มี
ใครในโลกนี้รู้มาก่อน เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถ
ตรัสรู้เข้าถึงความจริงทั้ง ๔ ประการนี้ เมื่อได้ทรงตรัสรู้พระอริยสัจ
๔ แล้วพระพุทธองค์จึงนำามาสั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไป
พวกเรายังไม่รู้จักพระอริยสัจ ๔ ยังมีความหลงอยู่ ยังเห็น
ผิดเป็นชอบอยู่ เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์เป็นความสุข อะไรคือ
ต้นเหตุของความทุกข์ พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าต้นเหตุของ
ความทุกข์กค็ อื ความอยากทัง้ หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เมือ่ เกิดขึน้ ในจิตแล้วจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึน้ มาทำาให้จติ ร้อนรน
กระวนกระวาย กินไม่ได้นอนไม่หลับ อยูไ่ ม่สขุ และเมือ่ เกิดความทุกข์
แล้วก็พยายามไปหาวิธแี ก้ ก็แก้ไม่ถกู อีก คือแทนทีจ่ ะเอานา้ำ มาดับไฟ
ในใจ กลับเอาฟืนเติมเข้าไปในกองเพลิง ทำาให้ไฟของความทุกข์ในจิต
โหมลุกแรงขึน้ ไปอีก แทนทีจ่ ะลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความอยากทั้งหลายกลับไปเพิ่มความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้น
อีกเลยยิ่งทำาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกมากมายก่ายกองเลยทีเดียว
สังเกตดูเวลาเกิดความโลภเกิดความอยาก แทนทีจ่ ะระงับความ
โลภนัน้ ด้วยการใช้เหตุใช้ผลว่า เอาไปทำาไมของเหล่านี้ ไม่พอใช้หรือ
อย่างไรไม่มีสิ่งเหล่านี้จะตายหรือเปล่า นี่คือวิธีดับความโลภต้องใช้
เหตุผลเข้ามาระงับ เห็นอะไรก็อยากจะได้ อยากจะมี อยากจะเป็น
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กับเขาทั้งๆที่เมื่อได้มาแล้ว มีแล้ว เป็นแล้ว ก็ไม่ได้ทำาให้ความทุกข์
หมดไปกลับเพิม่ ความทุกข์ขนึ้ มา เพราะความไม่อมิ่ ไม่พอนัน่ เองต้อง
ถามตัวเองว่าสิ่งที่อยากจะได้สิ่งที่อยากจะเป็นนั้น ถ้าไม่ได้ ไม่มีจะ
ตายหรือเปล่า ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จาำ เป็น ถ้าไม่จาำ เป็นก็ไม่ตอ้ งเอา
ถ้าไม่เอาแล้วก็จะดับความโลภได้ ดับความอยากได้ ดับความ
ทุกข์ได้ แต่ถ้าเอามาแล้ว ต่อไปก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีก เช่นวัน
นี้ได้เงินมา ๑๐,๐๐๐ บาท พรุ่งนี้ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีก ความอยาก
นี้จะต่อเติมไปเรื่อยๆจะไม่ทำาให้หยุดกับที่ จะเป็นเหมือนกับการวิ่ง
ตะครุบเงา วิง่ เท่าไรก็จะไม่ทนั เงา เพราะเงาจะต้องอยูข่ า้ งหน้าเสมอ
ฉันใด ความอยากต่างๆ ก็เหมือนกัน อยากมีความร่ำารวยเพิ่มขึ้น มี
เงินทองขนาดนีแ้ ล้วก็ยงั ไม่พอ อยากจะมีมากขึน้ ไป มีตาำ แหน่งต่างๆ
ทีม่ อี ยูต่ อนนี้ ก็ไม่พออยากจะมีสงู ขึน้ ไปอีก แต่หารูไ้ ม่วา่ เมือ่ ได้มาแล้ว
แทนทีจ่ ะมีความสุขเพิม่ ขึน้ กลับมีความทุกข์เพิม่ ขึน้ ไปอีกเพราะอยาก
จะได้มากขึ้นไปอีกนั่นเองไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ถ้าตัดความอยากได้แล้ว ใจจะสบาย ใจจะเย็น ใจจะสงบ
เพราะรูจ้ กั คำาว่า พอ คำาว่า พอ เป็นคำาทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ เมือ่ พอแล้ว
ก็จะมีความสุข ถ้ายังไม่พอ ก็ยงั จะต้องหาไปเรือ่ ยๆจนกระทัง่ วันตาย
เมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปหาใหม่ นี่คือความจริงของ
สมุทัย ต้นเหตุของความทุกข์ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เห็นด้วย
พระสติปัญญา ใช้เหตุผล ถ้าไม่จำาเป็นต่อการดำารงชีพก็ไม่เอา ถ้า
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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ไม่มีแล้วไม่ตายก็ไม่เอา นี่คือวิธีการดับทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสว่า
มรรค คือวิธีดับทุกข์ จะดับทุกข์ได้จะต้องใช้ปัญญา เพราะว่าทุกข์
เกิดจากความหลง ความหลงทำาให้เกิดความอยาก หลงว่ามีแล้วจะ
ดี หลงว่ามีแล้วจะสุข คิดว่ามีแล้วจะอิ่มจะมีความพอ แต่ที่ไหนได้
ยิ่งมีมากเท่าไร ยิ่งอยากจะมีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือความหลง
พระพุทธองค์จงึ ใช้ปญ
ั ญา ใช้เหตุใช้ผล ถ้ามีความจำาเป็นต่อการ
ดำารงชีพก็เอา เช่นถ้าไม่รบั ประทานอาหารก็จะตาย ก็ตอ้ งรับประทาน
อาหารกัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องมีนุ่งมีห่ม แต่มีเท่าที่จำาเป็น พอ
สมควรก็พอ ถ้าทำาอย่างนี้ได้แล้ว ใจจะไม่มีความทุกข์ ใจจะมีความ
สงบ ใจจะมีความสุข วันๆหนึ่งไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับอะไรให้มาก
จนเกินควร ไม่ตอ้ งไปเหนือ่ ยทำามาหากินจนเกินความจำาเป็น แล้วเอา
เงินทองที่หาได้มาด้วยความเหนื่อยยาก ไปใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์
อะไร คือเอาไปใช้ตามความอยาก เช่นเอาไปซือ้ ข้าวซือ้ ของทีไ่ ม่จาำ เป็น
เอาไปเที่ยวเตร่ เหมือนกับเอาเงินไปถมเหว ถมเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะ
เหวมันลึกมากฉันใด เงินทองที่เอาไปใช้สนองความอยาก ก็ไม่ทำาให้
ความอยากหมดไป มีแต่จะเพิ่มความอยากให้มีมากยิ่งๆขึ้นไป
จึงต้องใช้เหตุ ใช้ผล ใช้ปญ
ั ญา ปัญญาเป็นเครือ่ งดับความทุกข์
ได้ เพราะปัญญาเป็นเหตุที่จะไปดับความหลง แต่ก่อนที่จะมีปัญญา
ได้ จิตจะต้องสงบก่อน ต้องมีสมาธิก่อน การที่จะมีสมาธิได้จะต้องมี
ศีลก่อน ถ้ายังไม่มีศีล จะมีแต่ความวุ่นวายใจ เพราะเวลาไปทำาผิด
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ศีลผิดธรรมแล้ว จิตจะมีความกังวล มีความวิตก มีความเดือดร้อน
ใจ ทำาความสงบได้ยาก ทำาจิตให้สงบตั้งมั่นได้ยาก จึงต้องมีศีลก่อน
และการทีจ่ ะรักษาศีลได้ ก็ตอ้ งมีทาน การให้กอ่ น คนทีท่ ำาบุญให้ทาน
เป็นคนมีเมตตา เป็นคนทีม่ องมนุษย์รว่ มโลกเป็นเพือ่ นกัน เป็นเพือ่ น
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นพี่ เป็นน้องกันถ้ามีความเมตตาแล้ว ก็จะมี
การให้กนั จะไม่คดิ เบียดเบียนผูอ้ นื่ จะไม่กล้าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง เพราะรูว้ า่ จะสร้างความเดือด
ร้อนให้กับผู้อื่น
นี่คือทางที่จะนำาพาไปสู่ปัญญา ความรู้ ความฉลาด ที่จะนำา
ไปสู่การดับทุกข์ เรียกว่ามรรค เป็นอริยสัจข้อที่ ๔ ถ้ามีมรรคครบ
บริบูรณ์แล้วก็จะสามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆได้ การดับทุกข์
ก็คืออริยสัจข้อที่ ๓ อริยสัจ ๔ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ คือ
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อริยสัจที่ต้องเจริญให้มากๆ ก็คือมรรค
นั่นเองเพราะมรรคเปรียบเหมือนกับน้ำาดับไฟ เวลาไฟไหม้บ้าน สิ่ง
ที่จำาเป็นต่อการดับไฟคืออะไร ก็คือน้ำา จะต้องรีบโทรศัพท์ไปเรียก
รถดับเพลิง ช่วยกันขนน้ำามาดับไฟฉันใด ถ้าต้องการที่จะดับความ
ทุกข์ในใจ ต้องการจะมีความสุขใจ ก็ต้องมีน้ำาดับไฟในใจ น้ำาดับไฟ
นี้ก็คือธรรม เรียกว่ามรรคนั่นเอง มรรค เมื่อสรุปลงแล้วก็คือ การ
ทำาบุญ ให้ทาน การรักษาศีล การเจริญจิตตภาวนา นั่งสมาธิและ
เจริญปัญญา ถ้าปฏิบัติธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้ว จิตจะค่อยๆ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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สงบ จะค่อยๆ เย็น ความทุกข์ตา่ งๆทีม่ อี ยูใ่ นจิต ทีเ่ กิดจากความอยาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะค่อยๆหมดไป เพราะน้ำาแห่ง
ธรรมค่อยๆชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก ให้
สลายออกไปจากจิตจากใจ
นี่คือพระปฐมเทศนา พระธรรมคำาสอนครั้งแรกที่พระพุทธ
องค์ทรงประกาศสั่งสอนแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ หลังจากการแสดง
ธรรม หนึ่งในปัญจวัคคีย์ คือ โกณฑัญญะ ก็ได้บรรลุธรรม มีดวงตา
เห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น คือ พระโสดาบัน
ในวันนั้นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ปรากฏ
ครบองค์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม มี
ผู้ฟังธรรมได้บรรลุเป็นเป็นพระอริยสงฆ์ องค์แรกขึ้นมา พระพุทธ
ศาสนาจึงปรากฏขึน้ มาในวันนัน้ พระศาสนาก็ได้เจริญรุง่ เรืองมาโดย
ลำาดับจนถึงปัจจุบันนี้ มีอายุครบ ๒๕๘๙ ปี เพราะความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่น้อมเอาพระธรรมคำาสอนของพระบรม
ศาสดามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติจนบรรลุเห็นธรรมขึ้นมา หลัง
จากนั้นก็นำาเอามาเผยแผ่สั่งสอนถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบนั นี้ ศาสนาจะเจริญรุง่ เรืองต่อไปได้กต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั พุทธศาส
นิกชน ทุกๆคน ทีจ่ ะขวนขวายศึกษา รา่ำ เรียนและนำาเอาไปประพฤติ
ปฏิบัติจนบรรลุเห็นธรรม แล้วจึงค่อยเอาไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นต่อไป
ในวันอันสำาคัญอย่างยิ่งคือวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงได้มาบูชา
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พระคุณของพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วย อามิสบูชา
และ ปฏิบัติบูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะ เช่น
ดอกไม้ธูปเทียน ส่วนการปฏิบัติบูชาคือการประพฤติตน ให้อยู่ตาม
ทำานองคลองธรรม ตามหลักพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า ใน
การบูชาทั้ง ๒ นี้ พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าการปฏิบัติบูชาคือการ
บูชาทีแ่ ท้จริง ผูใ้ ดประพฤติปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่พระธรรมคำาสอน
ผู้นั้นแลคือผู้บูชาเราตถาคต นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนา
จากพุทธศาสนิกชน ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์ของ
พุทธศาสนิกชนโดยตรง พระพุทธองค์ไม่ได้รับประโยชน์จากการสั่ง
สอนพระธรรมคำาสอนของท่านเลย
เพราะว่าจิตของพระพุทธองค์นนั้ สะอาดหมดจดแล้ว บริบรู ณ์
ด้วยบุญและกุศลทั้งหลายแล้ว เปรียบเหมือนกับน้ำาที่เต็มแก้วแล้ว
จะเทนา้ำ อะไรลงไปอีกก็จะล้นออกมาฉันใด การทีพ่ ระพุทธองค์ได้สละ
เวลาประกาศพระธรรมคำาสอนให้แก่พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ก็เพือ่
ประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนนัน่ เองเพราะความกรุณา ความสงสาร
ที่เห็นพวกเราผู้ที่ยังหลงอยู่ในกองเพลิงแล้วหาทางออกไม่ได้ส่วน
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้หลุดออกจากกองเพลิงแล้ว จึงอุตส่าห์
กระโดดเข้ามาในกองเพลิงเพื่อฉุดพวกเราให้ออกจากกองเพลิง วิธ ี
ที่จะออกได้ก็คือต้องเดินตามพระธรรมคำาสอน พระพุทธองค์ไม่
สามารถอุม้ เราออกมาได้ เราจะต้องเดินออกมาเอง คือต้องเชือ่ ในสิง่
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน เมื่อเชื่อแล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติ
การสนองตอบพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ที่
ได้อทุ ศิ เวลาอบรมสัง่ สอนพวกเรา จึงต้องกระทำาด้วยการปฏิบตั บิ ชู า
ทำาความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อมละการกระทำาบาปทัง้ ปวง ชำาระจิตใจ
ให้สะอาดหมดจด ชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกจาก
จิตจากใจทุกครั้งเวลาเกิดความโลภก็ให้มีสติให้บอกว่าโลภไม่ได้นะ
โลภแล้วจะทุกข์ขนึ้ ไปใหญ่ เวลาเกิดความโกรธก็เช่นกัน บอกว่าต้อง
หยุดความโกรธนี้ เวลาเกิดความหลง ต้องบอกตัวเราให้หยุดความ
หลงนี้ถ้าเตือนสติตัวเองได้ ต่อไปก็จะสามารถระงับดับความโลภ
ความโกรธ ความหลงได้ เมื่อทำาได้แล้วก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์อย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติบูชา เมื่อได้บูชาอย่าง
นีแ้ ล้วความเป็นสิรมิ งคลย่อมเกิดขึน้ กับตน ดังในพระบาลีทแี่ สดงไว้
ว่า ปูชา จ ปูชนียานัง เอตัมมังกลมุตตมัง การได้บชู าบุคคลทีส่ มควร
แก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง ในวันอุดมมงคลวันนี้ จึงขอให้ท่าน
ทัง้ หลายน้อมเอาพระธรรมคำาสอนของพระบรมศาสดามาประพฤติ
ปฏิบตั กิ บั ตัวของท่านเอง ทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจแล้วความ
สุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริมงคล ย่อมเป็นของท่านต่อไป
อย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิด
ขึ้นแก่พระองค์ว่านี้เป็นทุกข์ อันควรกำาหนดรู้
และพระองค์ได้กำาหนดรู้แล้ว

นี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ อันควรละและพระองค์
ได้ละแล้ว นี้เป็นความดับทุกข์ อันควรทำาให้แจ้ง
และพระองค์ได้ทำาให้แจ้งแล้ว
นี้เป็นหนทางดับทุกข์ อันควรเจริญ
และพระองค์ ได้เจริญแล้ว !!!
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วันม�ฆบูช�

สรุปเรื่องสำ�คัญ
เนื่องใน

วันม�ฆบูช�
“มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึงการบูชาใน
วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓ ตาม
ปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน
มีนาคม
วันมาฆบูชาเป็นเสมือนวันประชุมกันเป็นพิเศษแห่งพระอรหันต
สาวก โดยมิได้มีการนัดหมายล่วงหน้าซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุ
วันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้
ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน วันนี้มีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า วัน
จาตุรงคสันนิบาต (มาจากศัพท์บาลี คือ จตุ+องฺค+สนฺนปิ าต แปลว่า
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ประการ) เนื่องจากมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะ ๔ ประการ คือ
วันทีพ่ ระสงฆ์ทงั้ หมดมาชุมนุมกันนีต้ รงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ
(วันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๓)
พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
พระภิกษุ เหล่านัน้ ทัง้ หมด ได้รบั การอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
โดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)
พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภทฉฬภิญญา คือ
ได้อภิญญา ๖
พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นพระพุทธพจน์
๓ คาถากึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของพระศาสนา มีใจความดังนี้
พระพุทธพจน์คาถาแรกทรงกล่าวถึง พระนิพพาน ว่าเป็นจุด
มุ่งหมายหรืออุดมการณ์อันสูงสุดของบรรพชิตและพุทธบริษัท อัน
มีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ดังพระบาลีว่า “นิพฺพานำ ปรมำ
วทนฺติ พุทฺธา” แปลว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า พระนิพพาน
เป็นบรมธรรม
พระพุทธพจน์คาถาที่สองทรงกล่าวถึง “วิธีการอันเป็นหัวใจ
สำาคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัท
ทั้งปวงโดยย่อดังพระบาลีว่า“สพฺพปาปสฺส อกรณำ กุสลสฺสูปสมฺป
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ทา สจิตฺตปริโยทปนำ เอตำ พุทฺธานสาสนำฯ” คือ การไม่ทำาความชั่วทั้ง
ปวง การบำาเพ็ญแต่ความดี และการทำาจิตของตนให้ผอ่ งใสเป็นอิสระ
จากกิเลสทั้งปวง ส่วนนี้เองของโอวาทปาฏิโมกข์ที่พุทธศาสนิกชน
มักท่องจำากันไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งคาถาในสามคาถากึ่งของ
โอวาทปาฏิโมกข์เท่านั้น
ส่วนพระพุทธพจน์คาถาสุดท้าย ทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติ
ของพระสงฆ์ผู้ทำาหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา ๖ ประการ คือ การไม่
กล่าวร้ายใคร, การไม่ทาำ ร้ายใคร , การมีความสำารวมในปาฏิโมกข์ทงั้
หลาย, การเป็นผูร้ จู้ กั ประมาณในอาหาร และการรูจ้ กั ทีน่ งั่ นอนอันสงัด
แหล่งอ้างอิง :
๑. www.th.wikipedia.org
๒. www.learntripitaka.com/History/MakhaBucha.html
๓. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒
ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร
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พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๓๑
เรื่อง วันมาฆบูชา
กัณฑ์ที่ ๓๐๒ วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๐
วันนี้เป็นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวัน
มาฆบูชา วันที่มีเหตุการณ์มหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน
สมัยพุทธกาล คือมีพระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปจากทุกสารทิศ มาเฝ้า
พระพุทธเจ้า โดยไม่ได้นดั หมายกันมาก่อน ต่างคนต่างมาด้วยความ
ศรัทธา เลื่อมใส เคารพรักพระบรมศาสดา พระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๑,๒๕๐
รูปทีม่ าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนัน้ ก็ลว้ นเป็นพระอรหันตสาวกทัง้ หมด
เป็นผูเ้ สร็จภารกิจของพระพุทธศาสนาแล้ว ได้ชาำ ระจิตใจจนสะอาด
บริสทุ ธิห์ มดจดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง สิน้ สุดการเวียน
ว่ายตายเกิด ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำาเนินไปถึง และประกาศให้สัตว์
โลกทัง้ หลายปฏิบตั กิ นั ถ้าปฏิบตั จิ นเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็หมดทุกข์
หมดภัย หมดความเศร้าโศก ไม่มีความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ก็ดี
ความเจ็บไข้กด็ ี ความตายก็ดี การพลัดพรากจากกันก็ดี อยูใ่ นจิตของ
พระอรหันต์ พระอรหันต์ทมี่ าเฝ้าพระบรมศาสดาก็เป็นเอหิภกิ ขุดว้ ย
เป็นผู้ที่พระบรมศาสดาอุปสมบทให้ เป็นผู้บวชให้ ในสมัยแรกๆนั้น
พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชพระ ใครมีจิตศรัทธาอยากจะบวช ก็ไปกราบ
ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็จะทรงบวชให้ แต่ต่อมา
เนือ่ งจากมีผมู้ จี ติ ศรัทธาเป็นจำานวนมาก พระพุทธเจ้าไม่สามารถบวช
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ให้ทุกคนได้ จึงทรงมอบให้สงฆ์เป็นผู้บวชแทน เช่นในการบวชสมัย
นี้ต้องมีพระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูปขึ้นไปทำาการบวช เหตุการณ์มหัศจรรย์
ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีอยู่ ๔ ประการคือ ๑. มีพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป
มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน ๒. ผู้ที่มาล้วนเป็น
พระอรหันต์ทั้งสิ้น ๓. เป็นเอหิภิกขุ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้
๔. พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหัวใจของพระศาสนา ของพระธรรม
คำาสอนแก่ผู้เข้าเฝ้า
ไม่วา่ จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม เมือ่ ได้ตรัสรูแ้ ละประกาศ
คำาสอนแล้ว ก็จะประกาศหัวใจของศาสนาด้วยกันทัง้ สิน้ ซึง่ มีหวั ข้อ
สำาคัญอยู่ ๓ หัวข้อด้วยกันคือ ๑. ละเว้นจากการทำาบาปทัง้ ปวง ๒. ทำา
กุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ๓. ชำาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำาจัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ นี่คือ
หัวใจของพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทอี่ บุ ตั ขิ นึ้ มา
ในอดีตก็ดหี รือจะมาตรัสรูใ้ นภายภาคหน้าก็ดี ก็จะสอนเหมือนกันทัง้
นัน้ เพราะคำาสอนนีเ้ ป็นเหตุทจี่ ะนำาสัตว์โลกไปสูค่ วามสุขความเจริญ
แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง เพราะสัตว์
โลกทั้งหลายตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาจนถึงสัตว์นรก ก็ตกอยู่ภาย
ใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น คือ กฎของเหตุและผล เหตุก็คือการกระทำา
ผลก็คือความสุขความเจริญ หรือความทุกข์ความเสื่อม ก็จะตามมา
ไม่ยกเว้นใครทั้งสิ้น ถ้าทำาเหตุที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำา
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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ทัง้ ๓ ประการ ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในทีส่ ดุ ถ้ายังไม่ได้บรรลุ
ก็จะได้เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นมนุษย์ไปก่อน จนกว่าจะทำาภารกิจ
ให้เสร็จสิ้นไป ก็จะได้กลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระพุทธเจ้า
ไม่ต้อง เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะ
เวียนว่ายอยู่ในภพที่ดี อยู่ในสุคติ เกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นเทพบ้าง
เป็นพรหมบ้างแล้วในที่สุดก็จะได้เป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องไปเกิดอีก
ต่อไป ได้ไปอยู่ในพระนิพพาน อันเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขมีแต่
ความเจริญโดยฝ่ายเดียว ปราศจากความทุกข์ต่างๆ
วันนี้พวกเราก็ได้มาละบาปกัน ด้วยการสมาทานศีล ๕ คือ
ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูด
ปดมดเท็จ เสพสุรายาเมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่ที่ต่ำา ไปเกิด
เป็นเดรัจฉาน ไปตกนรก ไปเป็นเปรตเป็นผี นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้พวกเรารักษากันไว้ให้ได้ คือศีล ๕ เพราะจะได้กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์อีก ไม่เช่นนั้นก็จะได้เกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระ
อรหันต์ในลำาดับต่อไป แต่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไม่รักษาศีล ๕ กัน
ก็จะไปอบายทั้ง ๔ กัน เป็นเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เป็น
หลักตายตัว จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ไม่สำาคัญ ถ้าทำาไปแล้วต้องได้รับ
ผลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ได้ทำาก็จะไม่ได้รับผล แต่เชื่อไว้จะดีกว่า เชื่อ
ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะพระพุทธเจ้าไม่โกหกหลอก
ลวงใคร คำาสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำาล้วนเป็นความจริงทัง้ นัน้ ไม่มี
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ใครที่ปฏิบัติแล้วจะว่าเป็นคำาสอนที่ไม่ตรงกับความจริง พระอรหันต์
ทุกรูปล้วนรับรองคำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นว่าเป็นความจริงถ้า
สามารถปฏิบตั ติ ามได้กจ็ ะได้รบั ผลทีด่ ี ได้ความเจริญ ได้ความสุข ได้
พ้นทุกข์ หน้าทีข่ องพวกเราจึงไม่ได้อยูท่ เี่ ชือ่ อย่างเดียว ความเชือ่ เป็น
เพียงจุดเริม่ ต้น คือต้องเชือ่ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน คือให้ละบาป
ให้ทาำ บุญ ให้ทาำ แต่ความดี ให้ชาำ ระจิตใจ กำาจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้ เชือ่ แล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ถ้า
ทำาได้ผลที่ดีก็จะตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าไม่ไปทำาบาป
ทำากรรม ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่มีใครมาทำาร้าย ถ้าทำาร้าย
ผู้อื่นฆ่าผู้อื่น ก็จะต้องถูกเขาฆ่า ถ้าลักทรัพย์ก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้า
ตะราง ถ้าประพฤติผิดประเวณีก็จะมีปัญหากับผู้อื่น มีการต่อสู้มี
ทำาลายกัน ถ้าโกหกหลอกลวงก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ เพราะ
จะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่พูด เพราะไม่มีสัจจะ ไม่มีความจริง ถ้าเสพ
สุรายาเมา ก็จะเป็นคนพาล คนเกเร ไม่เรียบร้อย ไม่มีใครอยากจะ
คบค้าสมาคมด้วย
เป็นผลที่เราเห็นกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อตายไปผลเป็น
อย่างไร เราจะไม่เห็นกัน แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็น ว่าจะต้องไปเป็น
เดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นอสุรกายบ้าง ไปตกนรกบ้าง ขึ้นอยู่
กับบาปกรรมที่ทำาไว้ว่ามีมากน้อยเพียงไร หนักเบาเพียงไร เพราะ
บาปกรรมมีน้ำาหนักต่างกัน เหมือนกับเงินที่มีค่าต่างกัน มีแบงค์สิบ
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แบงค์ร้อย แบงค์ห้าร้อย แบงค์พัน เป็นเงินเหมือนกัน แต่มีคุณค่า
ต่างกัน ฉันใดการทำาบาปทำากรรมก็มนี า้ำ หนักต่างกันไป เช่นการยิงนก
ตกปลา บาปไม่หนักเท่ากับการฆ่ามนุษย์ ถ้าฆ่าคนอืน่ ก็ไม่หนักเท่ากับ
ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์บาปกรรมจึงมีน้ำาหนักต่างกัน แต่เมื่อได้
ใช้กรรมแล้ว ก็มีวันหมดได้เหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตก
นรกไปตลอด เมือ่ อยูใ่ นนรกจนหมดกรรมแล้ว ก็จะได้กลับมาเกิดเป็น
มนุษย์ มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อีก ถ้าได้ไปเกิดเป็นเทวดา ไปเกิด
เป็นพรหม ก็เสือ่ มได้เหมือนกัน เมือ่ หมดบุญแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็น
มนุษย์อีก มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้ละบาป ทำาดี ชำาระความ
โลภ ความโกรธ ความหลงอีก ชีวติ ของเราก็จะเวียนว่ายไปแบบนีอ้ ยู่
เรื่อยๆ ขึ้นๆลงๆ ถ้าทำาบาปก็ไปใช้กรรมในอบาย พอพ้นจากกรรมก็
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าทำาความดีก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์อกี วนไปเวียนมาอย่างนี้ ไม่มที สี่ นิ้ สุด จนกว่าจะชำาระ
จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะความไม่บริสุทธิ์จากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เป็นเหตุพาให้ใจไปเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากไปเกิดใหม่
ไม่อยากไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วย การแก่ การ
ตาย การพลัดพรากจากกัน ก็ต้องหยุดยั้งจิตใจไม่ให้ไปเกิดใหม่ ด้วย
การชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ
เวลาเกิดความโลภก็อย่าไปโลภตาม เช่นอยากจะได้อะไรที่ไม่
จำาเป็น ถ้าไม่ได้มาไม่ตายก็อย่าไปเอามา เวลาโกรธก็ระงับดับด้วยการ
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ให้อภัยไม่จองเวรกัน ใครทำาอะไรให้เราโกรธก็คดิ เสียว่า เขาทำาไปแล้ว
โกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ไปลบสิง่ ทีท่ าำ ไว้ ทำาไปแล้วก็แล้ว
กันไป ถ้ามีสติเราก็จะไม่โกรธ จะสบายใจ ถ้าโกรธเราก็จะวุ่นวายใจ
อาจจะต้องไปทำาในสิ่งที่เสียหายขึ้นมา ทำาให้กลายเป็นยักษ์เป็นมาร
ไป แต่ถ้าไม่โกรธก็จะกลายเป็นพระไป พระและมารก็อยู่ตรงที่โกรธ
หรือไม่โกรธนีเ้ อง ถ้าโกรธก็จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารไป ถ้าไม่โกรธก็
กลายเป็นพระเป็นเทพเป็นพรหมไป เราอยากจะเป็นอะไรก็ตอ้ งเฝ้าดู
ทีใ่ จของเรา กำาจัดสิง่ ทีจ่ ะทำาให้เราไม่ดี ไม่มใี ครอยากจะเป็นยักษ์เป็น
มารเป็นเดรัจฉานกัน ก็ตอ้ งระงับความโลภความโกรธความหลง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ความหลง ทีเ่ ป็นต้นเหตุของความโลภและความโกรธ
เราหลงเพราะไม่รวู้ า่ สิง่ ทีเ่ ราอยากได้ไม่มคี ณ
ุ ค่าอะไร คิดว่าเป็นเพชร
นิลจินดา แต่ความจริงเป็นก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทราย เพราะใจเรา
มืดบอด ไม่มีปัญญา มองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข สิ่งที่ไม่เที่ยงว่า
เทีย่ งแท้แน่นอน สิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตนว่าเป็นตัวตน เป็นเราเป็นของเรา เมือ่
มีความหลงก็จะเกิดความโลภ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น เมื่อ
ไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เวลามีใครมาแย่งสิ่งที่อยากได้
ไป เราก็จะโกรธ ถ้าไม่หลงเพราะรู้ด้วยปัญญาว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้
ที่จะให้ความสุขกับเรา ที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริง ที่จะอยู่กับ
เราไปตลอด มีแต่จะให้ความทุกข์กับเรา เวลาจากเราไป ก็จะไม่โลภ
ไม่อยากได้อะไร ก็จะไม่มีความโกรธตามมา เพราะไม่มีใครทำาให้เรา
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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โกรธได้นั่นเอง ใครจะทำาอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ต้องการ
อะไรจากใครทั้งนั้น
นี้คือการกำาจัดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการสร้าง
ปัญญาให้เกิดขึน้ สอนตนเองว่าไม่มอี ะไรในโลกนีท้ เี่ ทีย่ งแท้แน่นอน
ที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ที่จะอยู่กับเราไปตลอด ที่จะให้ความสุข
ไร้ความทุกข์ เมื่อต้องพลัดพรากจากกัน ก็จะปล่อยวาง เตรียมตัว
เตรียมใจว่าสักวันหนึง่ จะต้องจากกันไป จะได้รสู้ กึ เฉยๆ ไม่เดือดร้อน
ไม่ทุกข์ เพราะเดือดร้อนไปทุกข์ไป ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อถึง
เวลาจะต้องตายจากกันก็ต้องตายจากกัน จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ต้อง
ตายจากกันเหมือนกัน แต่คนที่ไม่ทุกข์เป็นคนฉลาด เพราะสบายใจ
คนที่ทุกข์เป็นคนโง่ ต้องแบกความทุกข์เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอน
ไม่หลับ เพราะไม่สร้างปัญญามาทำาลายความหลงนั่นเอง นี้คือการ
กำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงในจิตในใจ เพื่อจะทำาให้ไม่
ต้องไปเกิดอีกต่อไป จะได้เป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าของพระ
อรหันต์ ถ้าชำาระในสมัยทีไ่ ม่มคี าำ สอนของพระพุทธเจ้า ชำาระตนเอง
สอนตนเอง โดยไม่มีใครสั่งสอน ก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
ถ้าชำาระในสมัยทีม่ คี าำ สอน เช่น ในสมัยนี้ ก็จะเป็นพระอรหันตสาวก
มีความบริสุทธิ์เท่ากันกับพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เอาไปซักก็
จะสะอาดเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใครก็ตาม ต่างแต่ชื่อ ต่าง
แต่ฐานะ ต่างที่สมมุติเท่านั้นเอง แต่ความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือน
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กัน ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหมือนกัน นี่คือความสำาคัญ
ของวันมาฆบูชา ทุกครั้งที่วันนี้มาถึงเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องหัวใจ
ของพระพุทธศาสนาทีจ่ ะพาเราไปสูค่ วามสุขความเจริญ สูค่ วามพ้น
ทุกข์อย่างแท้จริง ขอให้น้อมเอาพระธรรมคำาสอนอันประเสริฐทั้ง ๓
ประการนี้ไปปฏิบัติคือ ๑. ละเว้นจากการทำาบาปทั้งปวง ๒. ทำากุศล
ทำาบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม ๓.ชำาระจิตใจ กำาจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพื่อความดีงาม ความ
สุขความเจริญ ที่จะเป็นผลตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วันเข้�พรรษ�

สรุปเรื่องสำ�คัญ
เนื่องใน

วันเข้�พรรษ�
วันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำา เดือน ๘ ของทุกปี
ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ำา เดือนแปด
หลังและออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๑
เป็นวันทีพ่ ระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำาอยู่ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่
ตลอดระยะเวลาฤดูฝนทีม่ กี าำ หนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามทีพ่ ระ
ธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป
ว่า จำาพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำา” แปลว่า พักอยู่) เว้น
แต่มกี จิ ธุระเจ้าเป็นซึง่ เมือ่ เดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวัน
เดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน
เรียกว่า สัตตาหกรณียะ
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พระพุทธเจ้าทรงกำาหนดให้มีการจำาพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่งตลอด ๓ เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์
ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะ
เป็นไปด้วยความยากลำาบากในช่วงฤดูฝนและเพื่อป้องกันความเสีย
หายจากการอาจเดินเหยียบยา่ำ ธัญพืชของชาวบ้านทีป่ ลูกลงบนแปลง
ในฤดูฝน
สิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมกระทำากันในช่วงเข้าพรรษานี้ ได้แก่
มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำาฝน หรือ
ผ้าวัสสิกสาฏกแก่พระสงฆ์ เพื่อสำาหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำาหรับการ
อยู่จำาพรรษาและในช่วงออกพรรษาก็จะมีการถวายผ้าจำานำาพรรษา
หรือผ้าวัสสาวาสิกสาฎก เป็นผ้าไตรจีวรที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำา
พรรษาครบ ๓ เดือน ทีผ่ า่ นวันปวารณาไปแล้วหรือทีผ่ า่ นวันปวารณา
และได้กรานและอนุโมทนากฐินแล้ว การถวายผ้าจำานำาพรรษาใน
ช่วงดังกล่าวเพือ่ อนุเคราะห์แก่พระสงฆ์ทตี่ อ้ งการจีวรมาเปลีย่ นของ
เก่าที่ชำารุด
นางวิสาขาเป็นอุบาสิกาคนแรกทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ถวายผ้า อาบ
น้ำาฝน (วัสสิกสาฏก) แด่พระสงฆ์ ปฐมเหตุของการถวายผ้าอาบน้ำา
ฝนเกิดจาก ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล พระศาสดาประทับ ณ พระเชต
วันมหาวิหาร นางวิสาขาได้มาฟังธรรม แล้วทูลอาราธนาพระศาสดา
และหมูส่ งฆ์ไปฉันทีบ่ า้ นของนางในวันรุง่ ขึน้ เช้าวันนัน้ เกิดฝนตกครัง้
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ใหญ่ตกในทวีปทั้ง ๔ พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายสรงสนาน
กาย พระสงฆ์ทั้งหลายที่ไม่มีผ้าอาบน้ำาฝนจึงออกมาสรงน้ำาฝนโดย
ร่างเปลือยกาย ประจวบกับนางวิสาขาสั่งให้นางทาสีไปนิมนต์ภิกษุ
มารับภัตตาหารทีบ่ า้ นของตน เมือ่ นางทาสีไปถึงทีว่ ดั เห็นภิกษุเปลือ้ ง
ผ้าสรงสนานกายก็เข้าใจว่า ในอารามมีแต่พวกชีเปลือย (อาชีวกนอก
พระพุทธศาสนา) ไม่มีภิกษุอยู่จึงกลับบ้าน ส่วนนางวิสาขานั้นเป็น
สตรีที่ฉลาดรู้แจ้งในเหตุการณ์ทั้งปวง เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระ
สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันนั้นแล้ว จึงได้โอกาสอันควรทูล
ขอพร ๘ ประการต่อพระศาสดา ซึ่งหนึ่งในพรเหล่านั้นคือ การขอ
พุทธานุญาตในการถวายผ้าอาบน้ำาฝนแก่พระสงฆ์ นางวิสาขาได้ให้
เหตุผลการถวายผ้าอาบนา้ำ ฝนว่า เพือ่ ให้ใช้ปกปิดความเปลือยกายใน
เวลาสรงน้ำาฝนของพระสงฆ์ที่ดูไม่งามดังกล่าวนั้น
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำาพรรษาเป็นเวลา
3 เดือน นับจากวันเข้าพรรษาเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “วันมหาปวารณา”
คำาว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ในวันออก
พรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำาสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหา
ปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะ
ในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีขอ้ บกพร่องทีต่ อ้ งแก้ไข
การให้ผอู้ นื่ ว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำาให้ได้รขู้ อ้ บกพร่องของตน และยัง
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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วันถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน หรือในวัน แรม ๑ ค่ำา เดือน
๑๑ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำาบุญตักบาตรครัง้ ใหญ่
เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ “เทโวโรหนะ” ซึ่ง
แปลว่า “การหยั่งลงจากเทวโลก”เพื่อรำาลึกถึงเหตุการณ์สำาคัญใน
พุทธประวัตทิ กี่ ล่าวว่าในวันถัดวันออกพรรษาหนึง่ วันพระพุทธเจ้าได้
เสด็จลงจาก เทวโลก เมื่อครั้งเสด็จทรงแสดงพระอภิธรรมโปรด
พระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ ๗ เพื่อลงมายัง
เมือง สังกัสสนครพร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลก
ทั้งสามด้วย ซึ่งในวันนั้นสัตว์ทั้งสามโลกสามารถเห็นถึงกันในเวลา
เดียวกัน คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก จะสามารถเห็นกันหมด
ทั้ง
เทวดา มนุษย์ สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรตอสุรกาย ต่างเห็นกัน
และกัน เป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ เมื่อเห็นความอัศจรรย์นั้น
ต่างเกิดมหาปีติ พากันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคตกาล เพราะเห็นพุทธานุภาพในวันนั้น วันนี้จึงเรียกอีกวันว่า
“วันพระเจ้าเปิดโลก”
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แหล่งอ้างอิง:
๑. www.th.wikipedia.org
๒. www.thaigoodview.com/node/5092
๓. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค
ภาค ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ
๔. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑
ขุททกนิกาย มหานิทเทส สาริปุตตสุตตนิทเทสที่ ๑๖

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

51

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๕
เรื่อง การอยู่จำาพรรษา
กัณฑ์ที่ ๗๙ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๔๔
วันนี้เป็นวันแรม ๑ ค่ำาเดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา การอยู่
จำาพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ คือเป็นคำาสัง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกำาหนด
ให้พระภิกษุทุกๆรูปที่เคยจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ เมื่อถึงวันแรม
๑ ค่ำา เดือน ๘ จนถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำาเดือน ๑๑ จะต้องหยุดอยู่กับที่
ตลอดเวลา ๓ เดือน เนื่องจากเป็นฤดูฝนเป็นเวลาที่ชาวนาชาวไร่
ทำาการเพาะปลูกพืชต่างๆ เวลาพระสงฆ์จาริกไปไหนมาไหนก็จะเดิน
ผ่านไร่นาแล้วไปเหยียบย่ำาทำาลายพืชที่ปลูกไว้ผู้ที่เดือดร้อนก็เลยไป
กราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ให้ทรงกำาหนดห้ามไม่ให้พระ
ภิกษุจาริกไปไหนตลอดระยะเวลา ๓ เดือนในช่วงฤดูฝน การอยู่จำา
พรรษาของพระภิกษุกเ็ ลยเป็นธรรมเนียมปฏิบตั กิ นั มาจนถึงปัจจุบนั นี้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเทศกาล
เข้าพรรษาและถือเป็นธรรมเนียมที่จะปฏิบัติธรรม ทำาความดีกัน
สุดแท้แต่ศรัทธาและสติปัญญาเพราะการประกอบคุณงามความดี
ทำาบุญทำากุศลละเว้นจากอบายมุขทั้งหลายเป็นการเสริมสร้างบุญ
บารมี สร้างความสุขความเจริญที่แท้จริง คนเราจะดีจะชั่วไม่ได้ขึ้น
อยู่กับผู้อื่น พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำาของ
เรา การกระทำาทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นเหตุที่จะนำามา
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ซึ่งความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี ความสุขก็ดี หรือความทุกข์ก็ดี สิ่ง
เหล่านีเ้ กิดจากการกระทำาของเรา คนอืน่ อาจจะมีสว่ นในการ กระตุน้
หรือเป็นชนวนเหตุให้เราไปทำาในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่มี
ความมั่นคง แน่วแน่กับคุณงามความดีแล้ว ต่อให้ใครมาชวนเราไป
หรือใครจะพูดกระทบกระทั่งหรือกระทำาอะไรที่จะเป็นเหตุให้เราไป
ทำาความไม่ดี เราก็จะไม่ทำาเพราะว่าเรามีความศรัทธาในพระธรรม
คำาสอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่ สอน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งบาปบุญ คุณโทษ
นรกหรือสวรรค์ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆ
คน ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อ
ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ ไปสู่สุคติต่อไป ก็ต้องพยายามสร้างแต่คุณ
งามความดี ทำาบุญทำากุศล ละการกระทำาบาปทั้งปวง
ในช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องศรัทธาญาติโยม
สมณะชีพราหมณ์ จะตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษ
บางท่านอาจจะขอยกเลิกการเสพสุรายาเมาตลอดเวลา ๓ เดือน
หรือเลิกสูบบุหรี่ เลิกเล่นการพนัน เลิกเที่ยวเตร่ บางท่านก็อาจจะ
ขอสมาทานรักษาศีล ๕ ตลอดทั้งพรรษา บางท่านก็อาจจะสมาทาน
ศีล ๘ ศีลอุโบสถไปตลอดทั้งพรรษา บางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะ
ทำาบุญใส่บาตรทุกๆวัน และวันพระจะมาวัดเพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม และ
อยู่ปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาเป็นการ
สร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีให้กบั ตน สร้างคุณค่าให้กบั
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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ตน คุณค่าของคนเราอยู่ที่คุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจ
มีคนถามว่าคนดีเป็นอย่างไร คนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมนั่นเอง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจาก
การลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการ
พูดปดมดเท็จและละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นีค่ อื คุณสมบัตขิ อง
คนดี ถ้าอยากเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณค่า ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้
อยู่ในทำานองคลองธรรมอย่างน้อยให้มีศีล ๕ และถ้าต้องการจะเป็น
คนที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็ต้องเจริญจิตตภาวนา พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นต้อง
ชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำาให้คนไม่ดี
คนไม่ดีก็เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่แหละ
ที่จะทำาให้คนไม่ดี เช่นเวลามีความโลภ อยากจะได้อะไรมากๆ แต่ไม่
สามารถหามาได้ด้วยความสุจริต ก็ต้องไปลัก ไปขโมย ไปคด ไปโกง
เมื่อทำาไปแล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีไป ถูกสังคมประณาม รังเกียจ ถ้า
เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับได้ ก็ต้องเอาเข้าไปขังไว้ในคุกในตะราง
เพราะถ้าปล่อยไว้ข้างนอกก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่น คนเราจะดี
จะชั่วไม่ได้อยู่ที่สกุล เมื่อได้เกิดในสกุลสูงๆแล้วใช่จะดีโดยอัตโนมัติ
ดีชั่วอยู่ที่ตัวเรา จะร่ำาจะรวยหรือจะจนก็ไม่สำาคัญ เพราะคนรวยก็
เป็นคนชั่วได้ คนจนเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเงินมี
ทองหรือไม่แต่อยู่ที่คุณงามความดีคือศีลธรรมที่มีอยู่ในใจ
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ผู้ปรารถนาความสุข ความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีแล้วละก็
จึงควรน้อมเอาคำาสอนของพระพุทธองค์ที่สอน ให้กระทำาความดี
ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ละการกระทำาบาปทั้งปวงเสีย และชำาระจิตใจ
ให้ผ่องแผ้ว คือชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจาก
จิตจากใจ ทำาได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะเป็นคนดีมากน้อยขึน้ ไปเท่านัน้
ในเทศกาลการเข้าพรรษาในวันนี้ ขอให้ทา่ นทัง้ หลายจงนำาธรรมเหล่า
นี้ไปพินิจพิจารณา และตั้งจิตอธิษฐานนำาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุข
ความเจริญของท่านต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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วันพระ
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สรุปเรื่องสำ�คัญ
เนื่องใน

วันพระ

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟัง
ธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำาหนด
เดือนทางจันทรคติละ ๔ วัน ได้แก่
วันขึ้น ๘ ค่ำา
วันขึ้น ๑๕ ค่ำา (วันเพ็ญ)
วันแรม ๘ ค่ำา
วันแรม ๑๕ ค่ำา (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม
๑๔ ค่ำา)
ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำาคัญควรไปวัดเพื่อ
ทำาบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังธรรม สำาหรับผูท้ เี่ คร่งครัด
ในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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วันนี้มีประวัติความเป็นมาคือ วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียม
ของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ที่จะ
ประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ วัน ๘ ค่ำา ๑๕ ค่ำา ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล
พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้า
พิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชดำาริ
ของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลัก
ธรรมคำาสัง่ สอนในศาสนาของเขา แต่วา่ พุทธศาสนายังไม่มี พระพุทธ
องค์จงึ ทรงอนุญาตให้มกี ารประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ คา่ำ ๑๕ คา่ำ และ
อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่
ประชาชนในวันดังกล่าว โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วัน
อุโบสถ (วัน ๘ ค่ำา) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำา) แล้ว
แต่กรณี
ในประเทศไทยยังมีคำาเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันเป็นภาษา
พูดว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น ๑๔ ค่ำา ก่อนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำา
เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้
แหล่งอ้างอิง :
๑. www.th.wikipedia.org
๒. www.dhammathai.org/day/pra.php
๓. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔
มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ
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พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๖
เรื่อง วันพระ
กัณฑ์ที่ ๙๖ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๔
วันนี้เป็นวันพระสุดท้ายของปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นเวลาที่
ดีที่เราจะได้มาทบทวนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในระยะเวลา ๑ ปี ว่าได้
ทำาอะไรไปบ้างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ และได้ทำาอะไรไปบ้างที่เป็น
โทษกับตัวเราและผูอ้ นื่ ปีหนึง่ ๆพระพุทธเจ้าทรงมอบวันพระให้พวก
เราถึง ๕๒ วันพระด้วยกัน เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่มอบให้กับ
พุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับชาวนาผู้มีที่นา
เยอะ เวลาชาวนาตายไปก็ทงิ้ ทีน่ าเป็นมรดกให้กบั ลูกหลานไว้เพือ่ จะ
ได้ทำาประโยชน์ ทำามาหากิน ลูกๆหลานๆทุกๆคนของพระพุทธเจ้าก็
จะได้ที่นาคนละ ๕๒ ไร่ด้วยกัน ลูกหลานแต่ละคนที่ได้รับมรดกคือ
เนื้อที่นา ๕๒ ไร่ หรือวันพระ ๕๒ วันนี้ จะเอาไปทำาประโยชน์ได้มาก
น้อยแค่ไหนก็ขนึ้ อยูก่ บั สติปญ
ั ญากำาลังความสามารถของแต่ละคนที่
จะกระทำากัน อย่างพวกเรานี้ ในปีนี้เราได้ทำานาหมดทั้ง ๕๒ ไร่หรือ
เปล่า คือเราได้มาวัดทุกๆวันพระครบ ๕๒ ครั้งหรือเปล่า
การมาวัดทุกๆวันพระเป็นเหตุทจี่ ะนำามาในสิง่ ต่างๆทีเ่ ราปรารถนา
กัน คือความสุขและความเจริญ พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกถึงเหตุที่จะ
นำามาซึ่ง ความสุขและความเจริญในตัวของเรา ว่าเกิดจากการกระ
ทำาของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจที่เป็นมงคล พระพุทธองค์
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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จึงได้ทรงกำาหนดพิธีกรรม การประกอบกิจทางศาสนา ให้ศรัทธา
ญาติโยมได้มาปฏิบัติที่วัดกันทุกๆวันพระ เป็นการสร้างเหตุที่จะนำา
มาซึง่ ความสุขความเจริญ ความเป็นสิรมิ งคล เพราะเวลาทีม่ าวัดใน
วันพระแต่ละครั้งนั้น จะได้กระทำาสิ่งที่เป็นมงคล เริ่มตั้งแต่การบูชา
พระรัตนตรัย การทำาบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การสมาทานและ
รักษาศีล การฟังเทศน์ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่
กำาลังสติปัญญาของแต่ละท่าน
กิจกรรมเหล่านี้เป็นเหตุที่จะนำามาซึ่งความสุข ความเจริญ
เพราะเป็นการขัดเกลาชำาระจิตใจที่มีมลทินเครื่องเศร้าหมอง คือ
กิเลสตัณหาทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจของปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านทุกๆคนด้วย
กัน ถ้ามีกิเลสตัณหามากอยู่ในใจผลก็คือความทุกข์ ความเสื่อมเสีย
ก็จะมีมาก ถ้าได้ชำาระขัดเกลากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลง
ไป จิตใจก็จะเป็นจิตใจที่สะอาด เป็นจิตใจที่มีความสุข มีความสงบ
กิจกรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเรา เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถ
ที่จะทำาให้กับเราได้ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่า อัตตาหิ อัตตโน
นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน พวกเธอทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตาม
ทีต่ ถาคตได้แสดงไว้ ตถาคตมีเพียงหน้าทีช่ ที้ างให้กบั พวกเธอ ว่าทาง
ที่ควรจะไปนั้นเป็นอย่างไร ไปทางทิศทางไหนจึงจะนำามาซึ่งความ
สุขความเจริญ ตถาคตจึงได้กาำ หนดให้มวี นั พระขึน้ อย่างน้อยอาทิตย์
ละ ๑ ครั้งเพื่อที่พวกเธอทั้งหลายจะได้เข้ามาสู่พระศาสนาเพื่อจะได้
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รับแสงสว่างของพระศาสนาเป็นเครือ่ งนำาทางไป โดยปกติเวลาทีเ่ รา
อยูใ่ นทีม่ ดื ยามคำาคืน ถ้าเราไม่มแี สงไฟเช่น ไฟฉายไว้สอ่ งทาง เราจะ
มองไม่เห็นทาง เราจะหลงได้ เราจะเดินไปเหยียบหรือไปทำาอะไรที่
ทำาให้เป็นอันตรายกับตัวเราได้ แต่ถ้ามีแสงสว่างคอยส่องทาง เราก็
จะรู้ เราก็จะเห็นทางที่เราจะเดินไปจะเห็นว่ามีอะไรกีดขวาง มีอะไร
ที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่หรือเปล่า
สิ่งที่มีความจำาเป็นกับพวกเราทุกคนที่ยังมีความมืดบอดอยู่ใน
จิตใจ มีอวิชชา ความไม่รู้ มีโมหะความหลงครอบงำาจิตใจ คือแสง
สว่างแห่งธรรมเป็นเครือ่ งนำาทางพาเราไป ถ้าเราไม่เข้าหาแสงสว่าง
เราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอด ที่เดินคลำาทางไป ซึ่งมักจะคลำาไป
เดินไปในทางที่ไม่ถูก นำามาซึ่งความเสื่อมเสีย นำามาซึ่งความทุกข์
ตรงข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนากันทุกคน คือความสุขความเจริญ แต่
ถ้าเราได้เข้าวัดอยู่อย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระเท่ากับเรามาเอาแสง
สว่างไปเป็นเครื่องนำาทาง ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมนำาพาไปแล้ว
ชีวติ ของเราจะดำาเนินไปได้ดว้ ยความเจริญรุง่ เรือง ด้วยความสันติสขุ
แต่ถ้าไม่มีแสงสว่างแล้ว เราจะถูกโมหะความหลงครอบงำาจิตใจ
ทำาให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว คือเห็นตรงกันข้ามกับ
ความจริง ทำาให้ชีวิตของเราเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆ ไม่ประสบกับ
ความสุข ความเจริญที่เราปรารถนากัน
การเข้าวัดอย่างสมา่ำ เสมอจึงเป็นหน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชนทุกๆ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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คนที่จะพึงกระทำากัน เหมือนกับลูกที่ดีของพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่ได้มอบ
มรดกมาให้เป็นต้นทุนแล้ว ก็ควรจะทำาประโยชน์ในมรดกนั้นให้เกิด
เป็นประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นไป พ่อให้นามา ๕๒ ไร่ อย่าเอาไปขายทิ้ง
แล้วเอาเงินไปเล่นการพนัน เอาไปเที่ยวเตร่เสียหมด ให้เอามาทำา
กิน ถ้าเป็นชาวนาเราก็ไถหว่านปลูกข้าว พอถึงเวลาเมื่อข้าวงอก
ขึ้นเต็มที่เราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลจากผืนนานั้น เช่นเดียวกับวันพระที่
พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา ก็เป็นเหมือนกับผืนนาเป็นเนื้อ
นาบุญนัน่ เอง ให้เราพยายามทำาบุญทำากุศลกันเพราะนีแ่ หละคือเหตุ
ทีจ่ ะนำามาซึง่ ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงแต่ดว้ ยอำานาจของ
โมหะความหลงครอบงำาใจของพวกเราทุกๆคนอยูจ่ งึ ทำาให้เราเห็นผิด
เป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวกัน ทุกวันนี้พวกเราคอยแต่แสวงหา
สิง่ ทีเ่ ป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเรา โดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั มารูส้ กึ ตัวก็สาย
เสียแล้ว เมือ่ เวลาเรามีความทุกข์มากๆ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอน
ไม่หลับนัน้ แหละเป็นเวลาทีเ่ ราถึงจะรูจ้ กั ว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้กระทำามา
นัน้ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีน่ าำ มาซึง่ ความสุข ความสบายใจเลย แต่กลับกลาย
เป็นกองทุกข์อันใหญ่โต เผาผลาญจิตใจเรา จนกระทั่งบางครั้งบาง
คราว ทำาให้คนบางคนไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อสู้กับความทุกข์นั้น
ได้ถึงกับต้องทำาลายชีวิตของตัวเองไป
ก็เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิด
ขึน้ อีก เพราะคนทีค่ ดิ ว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหนีพน้ จากความทุกข์ไปได้
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เป็นความเข้าใจผิด เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ในกาย เมื่อฆ่าตัวตาย
ไปก็ทิ้งร่างกายไว้ แต่ใจก็ยังทุกข์อยู่ เพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็
ยังอยู่ในใจก็คือความหลง ความมืดบอดที่ทำาให้เกิดมีกิเลส มีตัณหา
แสวงหาสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ใช่เป็นสิง่ ทีน่ าำ มาซึง่ ความสุขและความเจริญให้
กับเรานั่นเอง เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา ให้พระศาสนาเป็นที่พึ่ง
เป็นแสงสว่างนำาพาเราไป เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์
สาวกทั้งหลายก็ดี ท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เปรียบเหมือนกับ
คนทีต่ าบอดแต่ได้รกั ษาตาจนตาสว่าง แล้วเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างตรงกัน
ข้ามกับคนที่ตายังมืดบอดอยู่ ถ้าลองสังเกตดู เวลานั่งหลับตาเราจะ
ไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในศาลาหลังนี้เลย แต่ถ้าลืมตาเราก็จะเห็นทุก
สิง่ ทุกอย่าง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ท่านลืมตาท่านแล้ว ท่านตื่นแล้ว ท่านได้ตื่นจากความไม่รู้ ความ
หลง อวิชชา โมหะทั้งหลาย ท่านสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความ
เป็นจริง เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ เห็นว่าอะไรเป็นสุข แต่พวกเรายัง
เป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ เราจึงเห็นกลับตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เห็นว่ากองทุกข์เป็นความสุขกัน เรา
จึงสะสมกองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจ โดยที่เราไม่รู้สึกตัว มารู้สึกตัวก็
สายไปเสียแล้ว เพราะไม่ได้ยึดพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นผู้นำาทางนั่นเอง
แต่ถ้าได้เข้าวัดอย่างสม่ำาเสมอเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำา
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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สอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่จะคอยบอก
เราว่าอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์และอะไรไม่
เป็นประโยชน์ ถ้าเรานำาไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราก็จะประสบ
กับความสุขความเจริญ อย่างเวลามาที่วัด ก็ได้ทำาบุญทำาทานกัน
นีก่ เ็ ป็นบุญ บุญนีแ้ ปลว่าความสุข เป็นเหมือนกับอาหารของใจ เวลา
เราทำาบุญแล้วใจเราจะมีความสุข ตรงกันข้ามกับเวลาทีเ่ ราไปได้ขา้ ว
ของหรือได้อะไรมา แทนที่ใจเราจะมีความสุข ใจเรากลับมีความหิว
กระหายเพิ่มขึ้น เพราะว่าเมื่อได้สิ่งใดมาแล้วก็จะเกิดความโลภเพิ่ม
ขึ้นมา อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก ความโลภหรือความอยากนี้เป็นตัวที่
สร้างความรู้สึกหิว ความรู้สึกไม่พอให้เกิดขึ้นกับใจของเรา
แต่ในทางตรงกันข้ามเวลาเราเสียสละ เราให้สงิ่ ของทีเ่ ป็นของๆ
เราให้กบั ผูอ้ นื่ ใจของเราจะมีความสุข เพราะใจของเราจะรูส้ กึ เบาขึน้
เพราะว่าเราได้ปลดเปลื้องสิ่งที่เราต้องมาคอยกังวล คอยดูแลรักษา
ให้ออกไปจากใจเรา สิ่งของต่างๆที่มีเหลือใช้ เงินทองข้าวของต่างๆ
นั้น ถ้าเราไม่มีความจำาเป็นมาเก็บไว้มนั ก็จะกลายเป็นภาระกับจิตใจ
ของเรา เราจะต้องคอยดูแลรักษา ต้องมีความห่วง มีความกังวล และ
เวลาเกิดสูญเสียไป หายไป โดยที่เรายังไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สิ่งนั้นเสีย
ไป สูญไป เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา แต่ถ้าเราได้ตั้งใจ
ไว้ว่าจะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วคือไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรา
แล้ว เรานำาไปให้ผู้อื่น ไปช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะทำาให้ใจเราสบายขึ้น
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เพราะได้ปลดเปลื้องภาระที่เป็นของหนักอก หนักใจ ที่อยู่กับเราให้
ออกไปจากใจของเรา
ใจของเราโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความจำาเป็นกับสิ่งใดทั้งสิ้น
ในโลกนี้ สิ่งต่างๆที่พวกเราแสวงหากันนอกเหนือจากความจำาเป็น
คือปัจจัย ๔ แล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่นำาความทุกข์มาให้กับใจมากกว่าให้
ความสุขเพราะว่าความสุขของใจทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ จากความสงบของ
ใจ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อใจได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องอยู่
ด้วย เพราะเวลาใจไปเกีย่ วข้องกับสิง่ หนึง่ สิง่ ใดใจมักจะถูกความหลง
หลอกให้หลง ให้ยึด ให้ติดกับสิ่งนั้นๆ โดยคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น
แล้วจะทุกข์ จะยาก จะลำาบาก หรือจะตาย นีเ่ ป็นความหลงผิดของใจ
คิดว่าการทีจ่ ะมีความสุขได้จะต้องมีสงิ่ ต่างๆมาคอยบำารุงบำาเรอทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย จะต้องมีตำาแหน่ง จะต้องมีคน
คอยมาสรรเสริญเยินยอให้ความเคารพ ซึง่ เป็นความเข้าใจผิดของใจ
เพราะโดยสภาพความจริงแล้วใจไม่มีความจำาเป็นกับสิ่งเหล่านี้เลย
ใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้
ทรงพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากัน ไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทอง
ตำาแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ คำาสรรเสริญเยินยอต่างๆ จาก
คนทั้งหลาย หรือกามสุขนั้น พระพุทธองค์ทรงมีพร้อมบริบูรณ์แล้ว
ในขณะทีเ่ ป็นลูกของกษัตริย์ คือลูกของพระเจ้าแผ่นดิน แต่กบั สิง่ เหล่า
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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นั้นในใจของพระพุทธเจ้ากลับไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุข เพราะ
พระพุทธเจ้าท่านเป็นปัญญาชนเป็นผู้ฉลาด ท่านสามารถมองทะลุ
เห็นสิ่งต่างๆที่พวกเรามองไม่เห็นกัน นั่นก็คือความทุกข์ที่ซ่อนเร้น
อยู่ในสิ่งเหล่านั้น สิ่งต่างๆที่เรามีกันไม่ว่าลาภ ยศ สรรเสริญ หรือ
กามสุข ล้วนแต่มคี วามทุกข์ซอ่ นเร้นอยูเ่ พราะเป็นของไม่เทีย่ งนัน่ เอง
อยู่กับเราวันนี้แต่อาจจะสูญหายจากเราไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เป็นสิ่งที่
เราไม่สามารถจะควบคุมได้ บังคับให้เป็นของๆเราได้อย่างแท้จริง
นีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็นกัน มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก
เท่านัน้ ทีจ่ ะเห็นสิง่ เหล่านีไ้ ด้ เพราะท่านขวนขวายศึกษาปฏิบตั อิ ยูอ่ ย่าง
ต่อเนือ่ ง เมือ่ ท่านเห็นว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นโทษ ไม่เป็นคุณ เป็นประโยชน์
แล้ว ท่านจึงตัดสิ่งเหล่านี้ออกไป แล้วดำารงตนอยู่อย่างเรียบง่าย
ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของอะไรพิเศษ นอกจากปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นสิ่งที่
จำาเป็นต่อการครองชีพเท่านั้นเอง แต่ภายในใจของท่านนั้นเป็นใจ
ที่มีความอิสระ เป็นใจที่ไม่มีความกดดันจากกิเลสและตัณหา ส่วน
พวกเรายังเป็นทาสของกิเลสและตัณหาอยู่ เราจึงอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่
โดยทีไ่ ม่มสี งิ่ ต่างๆไม่ได้ เพราะถูกอำานาจของกิเลสตัณหาคอยกดดัน
ให้ตอ้ งออกไปหาสิง่ ต่างๆมาเลีย้ งใจของเรา ถ้าไม่ได้เห็น ไม่ได้ยนิ ไม่
ได้ฟงั ไม่ได้สมั ผัส ไม่ได้ดมกลิน่ ทีเ่ ราชอบ สัมผัสกับรสทีเ่ ราชอบแล้ว
เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้ว เราจะมี
ความสุขใจ แต่เป็นความสุขใจชั่วประเดี๋ยวประด๋าว เป็นความสุขใจ
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ทีไ่ ม่ได้ให้ความอิม่ ไม่ได้ให้ความพอเพราะว่าหลังจากนัน้ แล้วเราก็จะ
ต้องออกไปแสวงหามาเพิ่มขึ้นไปอีกอยู่เรื่อยๆ
ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอด มีแต่ความ
พยายามทีจ่ ะหาของต่างๆมาบำารุงบำาเรอตลอดเวลา แต่ชวี ติ ของเรา
ก็ไม่เคยพบกับคำาว่าพอ คำาว่าอิม่ สักที เพราะว่าสิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่เป็นสิง่
ทีจ่ ะทำาให้ใจของเราเกิดความอิม่ เกิดความพอขึน้ มา สิง่ ทีจ่ ะทำาให้ใจ
เกิดความอิม่ ความพอขึน้ มาได้ มีเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ คือความสงบ
ของใจ ถ้าใจสงบนิ่งแล้วใจจะมีความอิ่ม มีความพอ แต่ถ้าใจยังไม่
สงบ ยังไม่นงิ่ แล้ว ใจยังจะมีความหิว มีความอยาก มีความโลภอยู่ นี่
แหละคือเรือ่ งราวของพวกเรา คือปัญหาของพวกเรา ทีเ่ กิดจากความ
ไม่รจู้ กั ธรรมชาติของตัวของเราเองว่า อะไรเป็นสิง่ ทีท่ าำ ให้เรามีความ
สุข อะไรเป็นสิ่งที่ให้เรามีความทุกข์ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา
ชีวิตของเราก็จะเป็นไปในลักษณะของคนที่วิ่งตะครุบเงา ลองคิดดูซิ
ว่า เราวิ่งตะครุบเงาของเราได้หรือเปล่า เวลาเห็นเงาที่ทอดไปข้าง
หน้าเรา เราก็เดินตามเพือ่ ทีจ่ ะไปจับเงาทีท่ อดอยูข่ า้ งหน้า พอไปถึงจุด
ที่เงาตั้งอยู่ เงาก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย
นี่คือลักษณะของกิเลสและตัณหา เขาจะทำาให้เราเกิดความ
รู้สึกว่าเรายังไม่พอ เรายังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีก เหมือน
กับตุ่มน้ำาที่มีรอยรั่ว เติมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มสักที เพราะตุ่มมันรั่ว
ถ้ารู้ว่าตุ่มรั่ว แล้วอุดรอยรั่วเสีย หลังจากนั้นเวลาเติมน้ำาให้เต็มตุ่ม
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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แล้ว น้ำาก็จะเต็มอยู่ในตุ่มตลอดเวลา เพราะว่าไม่มีรอยรั่วที่จะทำาให้
นา้ำ นัน้ พร่องออกจากตุม่ ไป ฉันใด ใจของเราก็เช่นกัน เหตุทใี่ จของเรา
มีความรู้สึกว่าไม่เต็ม ไม่อิ่ม ไม่พอ ก็เป็นเพราะว่าใจของเรามีรอย
รั่วอยู่นั่นเอง รอยรั่วของใจก็คือกิเลสตัณหาที่เกิดจากโมหะอวิชชา
ความมืดบอด ความลุ่มหลงนั่นเอง เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า
หาพระพุทธศาสนาทุกๆวันพระ อย่างที่ท่านได้มากระทำากันนี่
แหละ เป็นวิธีที่จะช่วยให้ท่านได้มีแสงสว่างนำาพาชีวิตของท่าน ไป
สู่จุดที่ท่านปรารถนากัน นั่นก็คือความอิ่ม ความพอ ความสุขที่แท้
จริง ซึ่งจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติศาสนกิจกันอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกๆวันพระมีการบูชาพระรัตนตรัย ทำาบุญตักบาตรถวาย
ทาน สมาทานศีลรักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ กลับไปบ้านก็ปฏิบตั ิ
ธรรมต่อตามแต่ความสามารถ เจริญจิตตภาวนา ทำาจิตให้สงบแล้ว
ก็เจริญวิปัสสนาคือปัญญา ทำาความเข้าใจให้ถูกต้องกับสิ่งต่างๆที่
เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่า สภาพที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไร เขา
เป็นของเที่ยงหรือเป็นของไม่เที่ยง เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นของๆ
เราหรือไม่ใช่เป็นของๆเรา
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องปฏิบตั กิ นั อย่างต่อเนือ่ ง ถ้าอยากจะประสบ
กับความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ว่าทุกๆปีเวลาขึ้นปีใหม่เราก็เข้าวัดกันสัก
ครั้งหนึ่ง แล้วก็ไปขอพรจากพระ ขอความสุขความเจริญจากพระ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะพรคือความสุขความเจริญนั้นเป็นผล
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ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำาของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ในการที่จะสร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้น ด้วยการกระทำาทาง
กายวาจาและใจนัน้ เราต้องรูจ้ กั วิธกี ารกระทำาทีถ่ กู ต้อง ถ้าไม่รจู้ กั เรา
ก็จะไม่สามารถสร้างความสุขความเจริญให้กบั ตัวเราได้ เราจึงจำาเป็น
ต้องเข้าวัด แต่การเข้าวัดนี้ไม่ได้มาขอพร ไม่ได้มาขอความสุขความ
เจริญ แต่มาขอแสงสว่างแห่งธรรม มาขอให้ชว่ ยสอน ช่วยบอก ช่วย
ชี้ว่าหนทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญนั้นทำาอย่างไร เดิน
อย่างไร คือให้คิดอย่างไร ให้พูดอย่างไรและให้ทำาอย่างไร เราจึง
ต้องเข้าวัดด้วยเหตุนี้เอง
แต่การเข้าวัดเพียงปีละครัง้ จะไม่พอเพียงเพราะเหมือนกับเวลา
เดินในที่มืด เราฉายไฟฉายเพียงแค่แวบเดียว ก็จะมีแสงสว่างเพียง
แวบเดียวเช่นกัน หลังจากนัน้ ก็จะมืดไปอีก พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
ให้พวกเราทุกคน เข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ จึงได้กาำ หนด
วันพระขึ้นอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง แต่ในสมัยนี้เนื่องจากว่าบ้านเมืองของ
เราได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยอำานาจของความหลงนั่นแหละ เมื่อ
ก่อนนีเ้ รามีวนั หยุดในวันพระและวันโกนกัน ทุกคนก็มโี อกาสได้เข้าวัด
ได้ศกึ ษาได้ทาำ บุญทำากุศลกัน แต่สมัยนีบ้ า้ นเมืองเรา ด้วยอำานาจของ
ความหลง ทำาให้มีความปรารถนาที่จะแสวงหาโลกียทรัพย์มากกว่า
อริยทรัพย์ พวกเราก็เลยหลงตามคนที่เขาแสวงหาโลกียทรัพย์กัน
เขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กัน เราก็เลยต้องหยุดวันเสาร์อาทิตย์ตาม
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เขาไป จึงทำาให้เวลาวันหยุดของเราไม่ตรงกับวันพระ เลยทำาให้เรา
ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากัน
แต่ถา้ เราเป็นคนฉลาด ถึงแม้วา่ เราจะมีวนั หยุดเป็นวันเสาร์วนั
อาทิตย์และไม่ตรงกับวันพระก็ตาม เราก็ยังสามารถทำาวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ของเราให้เป็นวันพระขึน้ มาได้ เพราะว่าวันพระทีแ่ ท้จริง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันที่กำาหนดไว้ ว่าจะต้องเป็นวันขึ้น ๘ ค่ำา ขึ้น ๑๕ ค่ำา
อย่างนีเ้ ป็นต้น เพราะว่าวันพระนีห้ มายความว่า เป็นวันทีใ่ ห้เราเข้าหา
พระศาสนากัน ถ้าเราเข้าวัดตามวันพระที่เขากำาหนดไว้ไม่ได้ เราก็
เข้าวัดในวันที่เรามีเวลาว่าง เช่นวันหยุด ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
เราก็ยังสามารถที่จะเข้ามาวัดได้ เพราะว่าในวัด เราก็ยังสามารถ
ปฏิบัติกิจต่างๆที่เขาปฏิบัติกันในวันพระได้ อย่างที่วัดนี้ ทุกๆวันจะ
มีพระลงมาทำากิจของท่านอย่างนีเ้ ป็นปกติ ญาติโยมก็สามารถทำาบุญ
ใส่บาตรได้ สามารถถวายสังฆทานได้ มีการแสดงธรรมเทศนาให้ฟงั
อยู่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นเดียวกับวันพระ
มีอย่างเดียวที่ไม่ได้มีกระทำาเหมือนกับในวันพระก็คือ การ
สมาทานศีล และการให้ศลี แต่การสมาทานหรือการให้ศลี นัน้ ก็เป็น
เพียงแต่เป็นการบอกให้ทราบเท่านั้นเองว่า ศีลนั้นมีอะไร เพราะว่า
ศีลเป็นสิง่ ทีใ่ ห้กนั ไม่ได้ พระไม่สามารถเอาศีลของพระให้ญาติโยมได้
พระเพียงแต่มหี น้าทีส่ อนบอกว่าศีลนัน้ มีอะไรเท่านัน้ เอง สำาหรับคน
ทีย่ งั ไม่รจู้ ะได้รวู้ า่ ศีลคือการประพฤติทดี่ งี ามนัน้ ประกอบไปด้วยอะไร
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แต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธอยูแ่ ล้ว เราเคยได้ยนิ ได้ฟงั มาตลอด
ตัง้ แต่เราเป็นเด็กจนกระทัง่ โตในเรือ่ งศีลทัง้ หลายว่ามีอะไรบ้าง ถ้าเรา
ต้องการทีจ่ ะรักษาศีล ก็ไม่จาำ เป็นจะต้องไปหาพระ ไปขอพระขอศีล
จากท่าน เราเพียงทำาความเข้าใจ ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า วันนี้เราจะ
รักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไป ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็สุดแท้แต่กำาลังศรัทธา
ของแต่ละท่าน อย่างนีเ้ ราก็สามารถทีจ่ ะรักษาศีลได้แล้ว เราไม่ตอ้ ง
ไปคิดว่าเวลาไม่มพี ระแล้ว เราจะไม่สามารถรักษาศีลได้ นีเ่ ป็นความ
เข้าใจผิด เพราะศีลเป็นความประพฤติที่ดีงามของเรานั่นเอง คือพูด
ดีทำาดี นี่แหละที่เรียกว่าศีลเป็นการกระทำาที่ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับตนและผู้อื่น ถ้าเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็จะสงบ จิตใจของ
เราก็จะสบาย จิตใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจ
ถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถเข้าวัดตามเวลาที่เขากำาหนดไว้ให้
เป็นวันพระได้ ก็ขอให้ทา่ นกำาหนดวันใดวันหนึง่ ทีท่ า่ นมีเวลาว่างเว้น
จากภาระกิจการงานของท่าน เช่นวันเสาร์และวันอาทิตย์ และขอให้
ท่านเข้ามาวัดเถิด เพราะว่านี่แหละเป็นการกระทำาที่ฉลาด เป็นการ
กระทำาที่จะนำามาซึ่งสิ่งที่ท่านปรารถนากัน คือความสุขความเจริญ
เพราะความสุขความเจริญเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้กันได้ หรือขอจาก
กันได้ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำากันเอง พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ถ้าปรารถนาความสุข
ความเจริญ เราก็ต้องสร้างเหตุที่จะทำาให้เกิดความสุขความเจริญ
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นั่นเอง เหมือนกับชาวนาชาวไร่ ถ้าต้องการผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ก็ต้องปลูกต้นไม้ชนิดนั้นที่จะให้ผลไม้ชนิดนั้นออกมา เช่น ต้องการ
ทุเรียน ก็ต้องปลูกต้นทุเรียน ต้องการส้ม ก็ต้องปลูกต้นส้ม แต่
ถ้าไปนั่งภาวนาจุดธูป ๓ ดอกที่ศาลพระภูมิ ขอให้พระภูมิส่งเงาะ
ส่งทุเรียน ส่งส้มมาให้ ก็จะต้องขอไปจนวันตาย แต่ก็จะไม่ได้สิ่ง
เหล่านั้นเพราะไม่ใช่เหตุนั่นเอง
เช่นเดียวกับความสุขและความเจริญนั้น เกิดขึ้นจากการก
ระทำาของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยอาศัยพระธรรม
คำาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครือ่ งนำาพาเราไป ถ้าเราเข้าหาพระธรรม
คำาสอน ศึกษาและประพฤติปฏิบตั ติ ามแล้ว เชือ่ ได้เลยว่าชีวติ ของเรา
จะประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยกันทุกๆคน ความสุขความ
เจริญนีข้ อเน้นหน่อยว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องรา่ำ รวย จะต้องมีตาำ
แหน่งสูงๆ จะต้องมีคนสรรเสริญเยินยอ แต่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้
จริงคือใจทีม่ คี วามสงบ มีความอิม่ มีความพอ ไม่มคี วามทุกข์ทเี่ กิด
จากการกระทำาความชัว่ ความเลวร้ายทัง้ หลาย นีต่ า่ งหากคือความสุข
และความเจริญจึงขอให้ทา่ นทัง้ หลาย จงระลึกถึงพระธรรมคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า และนำาเอามรดกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั เราก็คอื
วันพระนีม้ าสร้างประโยชน์ให้กบั ตัวเราตามกำาลังแห่งศรัทธา ความ
เชื ่ อ สติ ปั ญญา ความเฉลี ยวฉลาด วิ ร ิ ยะ ความขยันหมั่นเพียร
ขันติ ความอดทน แล้วพรอันประเสริฐทัง้ ๔ ประการ คือความเจริญ
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ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วันต�ย

(แต่ใจไม่มีวันต�ย)
พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๔๖
เรื่อง ใจไม่มีอายุขัย
กัณฑ์ที่ ๔๐๒ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๒
เรื่องของสังขารร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละ เป็นธรรมดา
เป็นไปตามเวลาของเขา แต่ใจไม่ได้เป็นเหมือนร่างกาย ใจไม่ได้แก่
ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายตามร่างกาย ใจยังเป็นใจอยู่เหมือนเดิม ใจจะ
เปลี่ยนเฉพาะคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจ จากการมีกิเลสไปสู่การไม่มี
กิเลส จากการมีกเิ ลสน้อยไปสูก่ ารมีกเิ ลสมาก จากการมีกเิ ลสมากไป
สู่การมีกิเลสน้อย การเปลี่ยนแปลงของใจอยู่ในลักษณะนี้ แต่ใจไม่มี
อายุขัย ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันตาย แต่ยังมีวันทุกข์มีวันเจ็บอยู่ ตราบใด
ที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจ ก็ยังมีความทุกข์ทรมานใจอยู่ ถ้าไม่มีกิเลสหลง
เหลืออยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจ จะมีแต่ความสุข
อย่างเดียว จึงควรให้ความสำาคัญแก่ใจมากกว่าร่างกาย เพราะทำา

อะไรร่างกายไม่ได้ เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา ส่วนที่ทำาได้เป็น
เพียงส่วนปลีกย่อย เช่นให้อาหาร ให้น้ำาให้ยา เวลาที่เขาต้องการ ก็
พอพยุงให้อยู่ได้ไปตามขั้นตอนของเขา ถ้าขาดสิ่งที่ควรจะได้ ก็จะ
ไปเร็ว จะเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วขึ้น แล้วก็ตายเร็วขึ้น ไม่ว่าจะดูแลรักษา
เขาอย่างไร ความจริงของเขาก็ยังเป็นเช่นเดิม เขายังต้องแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตายไปในที่สุด แต่ใจที่มาเป็นเจ้าของร่างกายนี้ ไม่ได้แก่
ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายตามร่างกาย แต่จะทุกข์ตามร่างกายถ้าไม่ได้รับ
การอบรมสั่งสอน ให้เกิดปัญญา ให้ปล่อยวาง ให้เห็นว่าร่างกายไม่
ได้เป็นใจ จึงต้องศึกษาความสัมพันธ์ของใจและกาย ดูตั้งแต่จุดเริ่ม
ต้นที่ใจและกายมาพบกัน ก็ตอนที่อยู่ในครรภ์ ตอนที่มีการปฏิสนธิ
ตอนที่มีเชื้อของพ่อของแม่มาผสมกัน แล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณคือ
ใจ มาจับจองเป็นเจ้าของ อยู่คู่กันมาจนถึงเวลาคลอด แล้วก็เจริญ
เติบโตขึ้นมา เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นผู้ชรา เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัย
ต่างๆ แล้วในที่สุดร่างกายก็หยุดทำางาน ใจที่ได้มาพบปะได้อยู่คู่กับ
ร่างกายก็จากไป ใจก็ไปต่อ
กายก็ไปส่วนของกาย ไปสู่ดินน้ำาลมไฟ ใจก็ไปตามอำานาจของ
บุญของบาป ไปตามอำานาจของธรรม ถ้าใจมีธรรมอยูเ่ ต็มดวง มีธรรม
เต็ม ๑๐๐ ก็ไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด ถ้าใจไปตามอำานาจของบุญก็ไปสู่สุคติ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม
เป็นพระอริยบุคคลตามลำาดับ หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้าง
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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บุญสร้างบาปใหม่ ถ้าไปตามอำานาจของกรรมก็ไปสู่อบาย ไปสู่นรก
เปรตเดรัจฉานอสุรกาย นี่คือเรื่องของใจและกาย เมื่อมองอย่างนี้
แล้วร่างกายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดหนึ่งของใจเท่านั้นเอง
จึงไม่ควรให้ความสำาคัญต่อร่างกายมากจนเกินไปเหมือนกับที่ไม่
ได้ให้ความสำาคัญกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของร่างกาย เท่ากับที่ให้ความ
สำาคัญต่อร่างกาย เราซือ้ เสือ้ ผ้าอาภรณ์มาสวมใส่ เวลาขาดก็โยนทิง้
ไป แล้วก็ซื้อชุดใหม่มาใส่ ตราบใดที่ร่างกายยังหายใจอยู่ ก็ยังต้องมี
เสือ้ ผ้าอาภรณ์ไว้สวมใส่ เราจึงดูแลรักษาร่างกายมากกว่าดูแลรักษา
เสื้อผ้าอาภรณ์ เพราะร่างกายมีความสำาคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ เช่น
เดียวกับกายกับใจ ก็เป็นอย่างนัน้ กายเป็นเหมือนเสือ้ ผ้าอาภรณ์ของ
ใจ แต่ใจมีความสำาคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ คือร่างกาย ปัญหา
ของพวกเราส่วนใหญ่ เนือ่ งจากมีความเห็นผิดเป็นชอบ ขาดสัมมาทิฐิ
ความเห็นทีถ่ กู ต้อง จึงไปให้ความสำาคัญต่อร่างกาย คือเสือ้ ผ้าอาภรณ์
ของใจ มากกว่าให้ความสำาคัญต่อใจ ใจจึงขาดการดูแลรักษา ใจจึง
ต้องทุกข์ทรมานไปกับความเป็นไปของร่างกาย เวลาคิดถึงความแก่
ก็ไม่สบายใจ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจ คิดถึงความตาย
ก็ไม่สบายใจ ถ้ า เป็ น อย่ า งนี ้ ก ็ แ สดงว่ า ใจขาดการดู แ ลรั ก ษาให้
มีสัมมาทิฐิ ให้เห็นว่ากายไม่ใช่ใจ ให้เห็นว่ากายต้องแก่ต้องเจ็บต้อง
ตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครยับยั้งได้ นอกจากการไม่มีกายเท่านั้น ถ้า
ใจไม่ไปไขว่คว้าเอาร่างกายมาครอบครอง ใจก็ไม่ตอ้ งมาทุกข์ทรมาน
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กับร่างกาย
ใจนี้อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องมีร่างกาย เช่นใจของ
พระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ หลังจากที่ร่างกายของท่านดับไป
แล้ว ได้ปรินพิ พานแล้ว ใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไม่ได้หาย
ไปไหน ใจของท่านก็ยังเป็นใจอยู่ แต่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจ
ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลง เมื่อไม่มีความโลภโกรธ
หลง ใจของท่านก็ไม่มีความอยากจะมีร่างกาย อยากจะมีภพมีชาติ
ท่านจึงไม่ได้ไปไขว่คว้าไปจับจองเอาร่างกายมาเป็นสมบัติ ใจของ
ท่านอยูอ่ ย่างสุขสบาย ไม่มคี วามทุกข์เข้ามาเกีย่ วข้องเลย ถ้าได้ดแู ล
รักษาใจ อบรมสั่งสอนใจ ให้เห็นโทษ ของการมีร่างกาย มีภพมีชาติ
แล้ว แต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ ย่อมมีการแก่ มีการเจ็บ มีการตายเป็น
ธรรมดา เหตุที่ทำาให้ไปเกิดก็คือความอยาก อยากได้รูปเสียงกลิ่น
รส อยากมีอยากเป็น อยากไม่ ม ี อ ยากไม่ เป็ น ท่ า นจึ ง ปฏิ บ ั ต ิ เพื ่ อ
ตั ด ความอยากทั ้ ง ๓ ประการนี้ คือกามตัณหาความอยากในกาม
ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหาความอยากไม่มีอยาก
ไม่เป็น เมื่อได้ตัดความอยากทั้ง ๓ ประการนี้แล้ว ใจก็ไม่มีอะไรผลัก
ดันให้ไปจับจองร่างกาย จับจองภพชาติอกี ต่อไป ใจจึงไม่มคี วามทุกข์
ทรมานเกีย่ วกับร่างกาย นีค่ อื วิธรี กั ษาใจให้อยูเ่ หนือความทุกข์ ต้องรู้
ว่าใจอยู่ตามลำาพังได้ การไม่มีอะไรเลยนี้ดีที่สุด เพราะว่าได้อะไรมา
ก็เท่ากับได้ความทุกข์มา มีอะไรก็เท่ากับมีความทุกข์ เพราะทุกสิง่ ทุก
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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อย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ ที่ใจได้มาครอบครองนั้น ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้ง
นั้น เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกขังก็แปลว่าเป็นกองทุกข์ เวลาได้
อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มา ในทางตรงกันข้ามเวลาเสียอะไรไป
ก็เท่ากับเสียความทุกข์ไป ผู้มีปัญญามีสัมมาทิฐิจะเห็นอย่างนี้ จะไม่
อยากได้อะไรเพราะได้อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มา จะไม่เสียดาย
เวลาทีเ่ สียไปเพราะเท่ากับเสียความทุกข์ไป นีค่ อื ความจริงทีพ่ วกเรา
มองไม่เห็นกัน
เนื่องจากเราถูกความหลงครอบงำาใจ ทำาให้เห็นตรงกันข้าม
เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นว่าได้อะไรมาเท่ากับได้
ความสุขมา เห็นว่าเวลาเสียอะไรไปเท่ากับเสียความสุขไป เวลาได้
อะไรมาจึงดีอกดีใจ เวลาได้ลกู มาดีอกดีใจกันใหญ่ พอเวลาเสียลูกไป
หรือเสียคนนัน้ คนนีไ้ ปก็รอ้ งห่มร้องไห้กนั แทนทีค่ วรเป็นตรงกันข้าม
คือเวลาได้ลกู มาต้องร้องไห้ เพราะได้บว่ งมา เป็นนักปราชญ์ตอ้ งร้อง
อย่างนั้น เพราะได้กองทุกข์มา บ่วงเป็นเครื่องพันธนาการ ที่จะผูก
จิตให้ตกอยูใ่ นกองทุกข์ พอรูว้ า่ ได้ลกู ปับ๊ ก็รอ้ งเลยว่าบ่วง ต้องหนีแล้ว
ไม่เอาแล้ว ไม่เสียดายเลยเวลาหนีไป เพราะมีปญ
ั ญามีสมั มาทิฐิ เห็น
ว่าเป็นกองทุกข์ หนีจากกองทุกข์ไป แต่คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาจะเห็นตรงกัน
ข้าม เวลาได้ลูกมาก็ดีอกดีใจคิดว่าได้ความสุขมา พอสูญเสียลูกไปก็
เสียอกเสียใจ คิดว่าเสียความสุขไป แต่ความจริงเป็นการเสียความ
ทุกข์ไปมากกว่า เพราะไม่ต้องทุกข์กับลูกอีกต่อไป ตราบใดที่ยังมีลูก
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อยู่ ก็ยงั ต้องทุกข์กบั ลูกต่อไป ถึงแม้จะเจริญเติบโตเป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่มี
ครอบครัวแล้วก็ตาม ใจก็ยังอดที่จะทุกข์ไปกับเขาไม่ได้ เพราะความ
หลง เพราะอุปาทานความยึดติดในตัวเขา ว่าเป็นของเราเป็นลูกเรา
เมือ่ เป็นเราเป็นของเราก็จะมีตณ
ั หาความอยาก อยากให้สงิ่ ทีเ่ ป็นเรา
เป็นของเรานี้ดีไปตลอด ไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น แต่ธรรมชาติ
ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอยากให้เป็นกัน สิ่ง
ต่างๆในโลกนี้มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา มี
ดีมีไม่ดีเป็นธรรมดา เป็นของคู่กันเสมอ ผู้มีความมืดบอดด้วยโมหะ
ความหลง จะไม่ยอมมองหรือมองไม่เห็นกัน จะเห็นแต่สว่ นทีด่ แี ล้วก็
อยากจะให้ดีไปตลอด จะไม่ยอมมองในส่วนที่ไม่ดี เช่นเวลาพูดเรื่อง
ความตายนี้ทุกคนจะต่อต้าน ว่าเป็นความคิดที่อัปมงคล ไม่ควรคิด
เป็นผลงานของความมืดบอด ของความหลง ของอวิชชา ที่ไม่ยอม
มองความจริงทีไ่ ม่ชอบมอง ชอบมองความจริงในส่วนทีด่ ที เี่ จริญ ไม่
ชอบมองความจริงในส่วนที่เสื่อมในส่วนที่ดับ จึงเหมือนกับว่าส่วน
ที่ไม่เจริญส่วนที่เสื่อมส่วนที่ดับนี้ไม่มี พอมีเกิดขึ้นมาก็ตกอกตกใจ
เสียอกเสียใจ เศร้าโศก กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่เป็นเพราะใจไม่ได้
รับการอบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ที่ใจ
ได้มาสัมผัสได้มาครอบครอง
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็นการจุดประกายแห่งสัมมาทิฐิ คือความ
เห็นที่ถูกต้อง เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้ยินเรื่องของอนิจจังทุกขัง
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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อนัตตาเสมอ เพราะเป็นความจริง ที่จะทำาให้จิตมีภูมิคุ้มกัน เพราะ
เมือ่ จิตรูแ้ ล้วว่าอะไรจะเกิดขึน้ จิตก็จะปรับตัวให้รบั กับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ได้ โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่อย่างใด แต่ถ้าจิตไม่ได้
รับการอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความจริงที่จะต้องพบจะ
ต้องประสบ พอพบแล้วก็จะไม่รจู้ กั วิธปี ฏิบตั ิ จะเกิดการต่อต้านขึน้ มา
ไม่ยอมรับความจริงที่ได้เปลี่ยนไป จากการมีชีวิตอยู่สู่ความตาย ถ้า
ไม่ได้รบั การอบรมให้รบั รูไ้ ว้ลว่ งหน้า ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ ก็จะไม่ได้
เตรียมตัวเตรียมใจ พอถึงเวลาทีจ่ ะก้าวสูค่ วามตาย ก็จะทุกข์ทรมาน
ใจ ไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรดี เพราะเคยอยู่กับการมีชีวิตจนติดเป็นนิสัย
จนคิดว่าจะมีชีวิตไปตลอด พอจะต้องพบกับความตาย ต้องสูญเสีย
ชีวิตไป จะไม่รู้ว่าจะต้องทำาตัวอย่างไร เหมือนกับเวลาที่มีน้ำาท่วม
ถ้ารู้ล่วงหน้า ก็จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้ ข้าวของต่างๆที่จะ
ถูกน้ำาท่วม ก็ขนย้ายไปเก็บไว้ในที่สูงที่ปลอดภัย ถ้าจำาเป็นต้องออก
ไปนอกบ้าน ไปไหนมาไหน ก็เตรียมเรือพายไว้ อาหารการกินต่างๆ
ก็เตรียมไว้ พอน้ำาท่วมก็อยู่ได้ เพราะได้เตรียมรับเหตุการณ์ไว้แล้ว
ไม่เดือดร้อน เช่นเดียวกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของ
ร่างกาย การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆหรือบุคคลต่างๆ การประสบกับ
สิง่ ต่างๆทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ถ้าไม่ได้รไู้ ว้ลว่ งหน้าก่อนว่าจะเกิดขึน้ ก็จะ
ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ พอถึงเวลาก็จะไม่รู้จะทำาอย่างไร จะเกิด
ความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้ว ก็จะเตรียมตัวเตรียม
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ใจไว้ก่อน จะรู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์ต่างๆ
เพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็ผ่านไป แต่ใจยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่จะอยู่ในสภาพไหน อยู่ใน
สภาพนับ ๑๐ ยืนอยู่บนลำาแข้งลำาขาของตนได้ เหมือนกับนักต่อสู้
บนสังเวียน ที่ไม่ว่าจะโดนหมัดมากมายขนาดไหน ก็จะไม่ล้ม จะ
ไม่ถูกนับ ๑๐ เพราะมีความแกร่งพอที่จะรับกับหมัดทุกชนิดได้ จะ
หนักจะเบาอย่างไรจะไม่เป็นปัญหา จะไม่ล้มลงนอนกับพื้นให้
นับ ๑๐ เพราะไม่มีอะไรทำาลายใจได้ ความแก่ความเจ็บความตาย
ของร่างกายทำาลายใจไม่ได้ ลูกระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำาลายใจไม่ได้ สิ่ง
ที่จะทำาลายใจได้ก็คือความมืดบอด ความโง่เขลาเบาปัญญา พอไม่มี
ปัญญาก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำาใจ ไม่ให้หวั่นไหว ไม่ให้ทุกข์ทรมานไปกับ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น การรักษาใจจึงต้องเป็นการอบรมสั่งสอน
ใจ ให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะตอนนี้ใจไม่ได้อยู่ลำาพัง ถ้าใจอยู่
ลำาพังใจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไร ก็ไม่ต้องรู้อะไรก็ได้ แต่ตอนนี้ใจมา
เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องหลายสิ่งด้วยกัน มาเกี่ยวข้องกับร่างกายใน
เบื้องต้น พอคลอดออกมาก็มาเกี่ยวข้องกับบิดามารดาปู่ย่าตายาย
ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย มาเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาบุตร
ธิดาหลานเหลน มาเกี่ยวข้องกับสมบัติต่างๆ มาเกี่ยวข้องกับบุคคล
ต่างๆ มาเกีย่ วข้องกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ แต่ไม่รวู้ า่
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นอย่างไร อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร ไม่เคยคิดไม่เคย
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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รู้ คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด ถ้ารู้ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ยอมคิด
แต่กลับภาวนาขอให้ไม่ให้เปลี่ยนไป ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ให้ดี
กว่านี้ ไม่ให้เลวกว่านี้ แต่ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของใจ สิ่ง
ต่างๆต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเวลาของเขา
จึงต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฟังแล้วก็
ต้องนำาเอาไปสั่งสอนใจต่อ เพราะการได้ยินได้ฟังเพียงระยะเวลา
สั้นๆนี้ ถ้าไม่นำาเอาไปขยายผลงานต่อ ไม่เอาไปพิจารณาต่อ เดี๋ยวก็
จะลืม เพราะใจต้องคิดหลายเรื่องด้วยกัน พอคิดเรื่องอื่นแล้ว เรื่อง
ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มานีก้ จ็ ะค่อยๆถูกกลบไปหายไป แล้วก็จะลืมไป เหมือน
กับไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ถ้าอยากจะให้เป็นปัญญาทีส่ ามารถดูแล
รักษาใจได้ ก็ต้องเอาไปบำาเพ็ญต่อ เอาไปเจริญต่อ มี ๓ เรื่องนี้ที่ควร
จะจำาไว้คือ ๑. อนิจจังไม่เที่ยง ๒. เป็นทุกข์ ๓. ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่
ของเรา ท่องจำาไปทุกวันทุกเวลา ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าไม่จำาเป็น
ถ้าจำาเป็นก็คดิ ไป พอคิดเสร็จก็กลับมาคิดเรือ่ งไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่
เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต่อ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะปล่อยวางได้ จะ
มีความสุขมีความสบายใจมากขึ้น จะเห็นว่าได้แบกกองทุกข์มาด้วย
ความหลง เพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานีเ่ อง พอเห็นแล้วก็รวู้ า่
ฝืนความจริงไม่ได้ ยังไงๆก็ต้องไม่เที่ยงต้องหมดไปต้องเปลี่ยนไป ถ้า
ไปยึดไปติดไปหวงไปห่วงก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ เพราะไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ตวั เรา ตัวเราเป็นสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็นกัน ตัวเราทีพ่ ดู อยูน่ กี้ ค็ อื ใจ
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แต่พอพิจารณาไปปฏิบัติลึกเข้าไปแล้ว แม้แต่ตัวเราก็รู้ว่าไม่ใช่เป็น
ตัวเรา เป็นเพียงสมมุติที่ใจสมมุติขึ้นมาเอง สมมุติว่าเราคิด เรารู้
แต่ความจริงไม่มีเรา มีแต่ความรู้หรือผู้รู้ ไม่มีเราคิด มีแต่ความคิด
เป็นสภาวธรรม เหมือนกับมีเสียง แต่ไม่มีเสียงของคนนั้นคนนี้ เป็น
เหมือนเสียงลมที่พัดใบไม้กิ่งไม้แล้วปรากฏเป็นเสียงขึ้นมา ไม่มีตัว
ตนที่ทำาให้เกิดเสียงนั้น เป็นเรื่องของธรรมชาติ ตัวที่ทำางานในจิต
คือความคิด ความรู้สึก ความจำาได้หมายรู้ ความรับรู้รูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสภาวธรรมทั้งนั้น
เป็นธรรมชาติ ไม่มีตัวเรา มีแต่ความรู้หรือผู้รู้ ตัวเราเกิดจากความ
หลงของใจ ที่สมมุติว่ามีเรามีตัวเรา แต่ความจริงเป็นเพียงสมมุติ
ถ้าปฏิบตั จิ นเห็นไตรลักษณ์ในส่วนภายนอกแล้ว เห็นไตรลักษณ์
ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ในสิ่งของต่างๆ ในบุคคลต่างๆ ใน
ร่างกายแล้ว ก็จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปหมด เมื่อปล่อยแล้วใจก็จะ
เข้ามาข้างใน จะไม่สนใจกับเรื่องภายนอก จะสนใจเรื่องภายใน ที่
ยังสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ ด้วยเรื่องตัวเราของเรา
ยังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ในใจ ก็ต้องเข้าไปแยกแยะตัวเราของ
เราให้ออกจากใจ ให้ใจว่างจากตัวเราของเรา อะไรที่เป็นตัวเราของ
เรา ก็ต้องเอาอนัตตาเข้าไปแก้ เพราะไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรา
ข้างนอกไม่มีตัวเราของเราแล้ว ข้างในก็ไม่มีตัวเราของเราเช่นกัน
แต่ในเบื้องต้นถ้ายังเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกอยู่ ก็ยังต้องใช้สมมุติ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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คือตัวเรา ว่าใจเป็นเราไปก่อน เพื่อการแยกแยะเปรียบเทียบ ว่าใจ
เป็นเรา ส่วนร่างกายไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นต้น พอเข้าไปถึงในใจแล้ว
ใจก็ไม่ใช่เราอีกเหมือนกัน ไม่มเี รา เราเป็นความเพ้อฝัน เกิดจากการ
ปรุงแต่งของอวิชชาของโมหะความหลง ถ้ายังมีตวั เราของเรา ความ
สุขที่มีอยู่ภายในใจก็จะว่าเป็นความสุขของเรา ความทุกข์ก็จะเป็น
ความทุกข์ของเรา ก็จะเกิดตัณหา อยากจะให้สุขอย่างเดียว อยาก
ไม่ให้ทุกข์ เป็นภวตัณหาและวิภวตัณหา ถ้าไม่มีตัวเราของเราแล้ว
พิจารณาว่าสุขทุกข์เป็นสภาวธรรม เป็นของคู่กัน มีเกิดมีดับเป็น
ธรรมดาสุขเกิดขึ้นได้สุขก็ดับได้ ทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ดับได้ ถ้าไม่มี
ตัวตนแล้วก็จะไม่มีตัวไปรับความสุขหรือความทุกข์ ก็จะปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อปล่อยแล้วมันก็จะหายไป เพราะเกิดจาก
ตัวหลงทีไ่ ปสร้างมันขึน้ มา เมือ่ ตัวสุขตัวทุกข์ทมี่ ใี นใจหายไปหมดแล้ว
ก็จะเหลืออยู่แต่ความว่างของใจ เหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจ ซึ่ง
เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่ไม่มีเกิดไม่มีดับ ไม่มีเสื่อม
ที่เรียกว่าปรมังสุขัง เพราะเป็นปรมังสุญญัง ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่างจากไตรลักษณ์ ว่างจากอนิจจังทุกขังอนัตตา ว่างจากอัตตา
ตัวตน ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติ
ตัวตนนี้เป็นสมมุติ อนัตตาก็เป็นสมมุติ ที่ลบล้างตัวตนที่เป็น
สมมุติเช่นเดียวกัน เมื่อตัวตนถูกทำาลายด้วยอนัตตาแล้ว ก็หายไป
ด้วยกันทั้งคู่ เหมือนยากับเชื้อโรค เมื่อเชื้อโรคถูกทำาลายไปแล้ว
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ก็ไม่ตอ้ งรับประทานยาอีกต่อไป เมือ่ ตัวตนในใจหายไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
เจริญสัพเพธัมมาอนัตตาอีกต่อไป เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น
เพียงเครื่องมือหรืออาวุธ ที่ใช้ทำาลายความหลงเท่านั้นเอง ความ
หลงทีไ่ ม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมือ่ ได้ทาำ ลายไปหมดแล้ว อาวุธอัน
เลิศอันประเสริฐนี้ก็ไม่ต้องใช้อีกต่อไป เหมือนกับยาที่ได้ทำาลายเชื้อ
โรคจนหมดไปแล้ว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้ว ก็
ไม่ต้องรับประทานยาอีกต่อไป ฉันใดเมื่อปัญญาคือไตรลักษณ์นี้
ได้ทาำ ลายความหลงทุกชนิดทีม่ อี ยูใ่ นใจจนหมดไปแล้ว เป็นความว่าง
เป็นความสุขล้วนๆแล้ว ก็ไม่มคี วามจำาเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณาอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาอีกต่อไป ปัญหาต่างๆที่เคยสร้างความทุกข์ทรมานให้
แก่ใจก็หายไปหมด ทีนี้มองอะไรก็จะสักแต่ว่ามอง เห็นอะไรก็สัก
แต่ว่าเห็น ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน สัมผัสอะไรก็สักแต่ว่าสัมผัส
แต่จะไม่มีตัณหาความอยากกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้ รู้ตามความ
เป็นจริงของเขา แต่ถ้าต้องมีการตอบโต้หรือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ก็จะ
ปฏิบัติไปตามเหตุตามผล ไปตามความจำาเป็น แต่จะไม่มีความวิตก
กังวล มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าทำาอะไรได้ก็ทำาไป
เห็นเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไป แต่จะไม่มา
วิตกกังวลเวลาช่วยเขาไม่ได้แล้วจะทำาอย่างไร ช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้
เขาจะตายก็ตายไป แต่จะไม่มาวิตกกังวลหรือเสียอกเสียใจ เพราะ
ใจก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเป็นอย่างนัน้ ไม่วา่ ใครก็ตาม ต่อให้ชว่ ย
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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กันกี่ครั้งกี่รอบในที่สุดก็ต้องมีรอบสุดท้าย หนังยังมีรอบสุดท้ายเลย
แล้วชีวิตของเราทำาไมจะไม่มีรอบสุดท้ายบ้าง ก็ต้องมีรอบสุดท้าย
เช่นเดียวกัน งานเลี้ยงย่อมมีการสิ้นสุด ไม่มีงานเลี้ยงไหนที่จะเลี้ยง
กันไปตลอด นั่นแหละคือชีวิตของพวกเรา เป็นอย่างนั้น ชีวิตของ
พวกเราเป็นเหมือนงานเลี้ยง เลี้ยงกันไปเรื่อยๆ เลี้ยงวันนี้แล้ว พรุ่ง
นี้ก็เลี้ยงต่อ มะรืนนี้ก็เลี้ยงต่อ สักวันหนึ่งก็ต้องไปถึงวันสุดท้ายของ
งานเลี้ยง นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษา
สรุปแล้วสิ่งที่เราต้องจำาให้แม่นอยู่ตลอดเวลาก็คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ขอให้จำา ๓ คำานี้ไว้ แล้วนำาเอาไปปฏิบัติเถิด จะอยู่อย่าง
ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลาย
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ประวั
ต
ิ
ท่�นอ�จ�รย์ สุช�ติ อภิช�โต

คณะศิษย์ของท่านอาจารย์สชุ าติ อภิชาโต ได้รบั เมตตาสัง่ สอน
ธรรมะจากท่านอาจารย์ ซึง่ เป็นธรรมะทีฟ่ งั ง่าย แต่ลกึ ซึง้ ท่านเทศนา
จากใจ จากรูข้ องท่าน เชือ่ ว่าผูฟ้ งั คงต้องรูส้ กึ ถึงความสว่างจากความ
หลงไปชั่วครู่ที่ได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาสอนสั่งของท่านอาจารย์
ในวาระโอกาสทีไ่ ด้รบั ฟังพระธรรมเทศนา คณะศิษย์ได้กราบนมัสการ
ถามถึงประวัตทิ า่ นอาจารย์ ท่านจึงได้เมตตาถ่ายทอดให้ศษิ ย์ได้รบั ฟัง
โดยสังเขป เรือ่ งราวของท่านอาจารย์นนั้ นอกจากเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
แล้ว ยังสร้างศรัทธาและเป็นกำาลังใจได้เป็นอย่างดี
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โดยเฉพาะประวัติของท่านเมื่อฟังแล้วสามารถที่จะเชื่อม
คนร่วมสมัยให้สามารถเข้ามาสนใจธรรมะได้ เพราะชีวิตของท่าน
อาจารย์ ก็ยังถือว่าท่านเกิดมาร่วมสมัยกับพวกเรา ทำาให้เราเห็นว่า
ธรรมะไม่ใช่สงิ่ ทีล่ า้ สมัยหรือเสือ่ มไปตามกาลเวลา ครัง้ เมือ่ สมัยท่าน
ยังศึกษาอยู่ระดับมัธยมท่านได้มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
ซึ่งในสมัยนั้นโรงเรียนนานาชาติยังไม่แพร่หลายเท่าปัจจุบัน จึงนับ
ว่าท่านมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สร้างพื้นฐานความคิดที่ร่วมสมัย
อย่างมาก ท่านอาจารย์จบชั้นมัธยมที่โรงเรียนเซเว่นเดย์แอดเวน
ติส จากนั้นจึงไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลักสูตรท่านจะต้องศึกษา ๔ ปี แต่
ท่านจะต้องเรียนไปด้วยทำางานไปด้วยจึงใช้เวลา ๕ ปี จึงจะจบการ
ศึกษา แม้ท่านอาจารย์จะศึกษาอยู่เมืองนอกมาหลายปี ในที่สุดท่าน
ก็ได้ตัดสินใจออกบวช

“
”

ธรรมะที่ฟังง่าย แต่ลึกซึ้ง
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ท่านได้เมตตาเล่าให้ศิษย์ฟังว่า ท่านเป็นคนที่มีพื้นเพของจิต
ที่ชอบความสงบอยู่แล้ว นิสัยของท่านไม่ค่อยหลงไปกับแสงสีเสียง
เท่าไหร่ ชีวิตของท่านมีธรรมะจัดสรรให้เป็นไปเองตามขั้นตอนของ
ชีวติ ครัน้ เมือ่ ศึกษาจบท่านก็เริม่ ต้นคิดว่าจะดำาเนินชีวติ ไปทางไหนดี
ท่านทำางานกับบริษทั ไอศกรีมยีห่ อ้ หนึง่ อยูร่ ะยะหนึง่ จากนัน้ ท่านก็ได้
ลาออกจากงาน อย่างไรก็ดีท่านก็ไม่ได้รสู้ ึกดิ้นรนอยากที่จะหางานที่
สร้างรายได้ดๆี อย่างคนทัว่ ไปซักเท่าไหร่เพราะขณะนัน้ ท่านคิดเสมอ
ว่า ชีวิตของคนทำางานไปซัก ๓๐ ปี แล้วก็แก่ แล้วก็ตาย ไม่รู้จะทำาไป
ทำาไม ท่านจึงอยากที่จะหาการดำาเนินชีวิตที่ดีกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้
ต่อมาท่านอาจารย์บังเอิญได้มาพบกับเพื่อนชาวต่างชาติซึ่ง
แนะนำาหนังสือธรรมะฉบับภาษาอังกฤษให้ท่านอ่าน เมื่อท่านอ่าน
แล้วเกิดความสนใจอย่างมาก ถึงกับต้องเขียนจดหมายไปขอหนังสือ
เพิ่มเติมจากประเทศศรีลังกา จากนั้นท่านก็ได้ใช้ชีวิตโดยลาออก
จากงานแล้วทดลองปฏิบัติธรรมโดยลองถือข้อวัตรเหมือนนักบวชดู
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ท่านคิดว่าหากท่านสามารถปฏิบัติได้ท่าน
ก็สามารถบวชเป็นพระได้ ต่อมาธรรมะ
ก็จัดสรรชีวิตของท่าน ท่านได้บวชสมดัง
ปรารถนาทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
และได้มโี อกาสฝากตัวเข้าเป็นศิษย์อยูส่ กิ ขา
กับพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา
ถึง ๙ พรรษา และในท้ายทีส่ ดุ ท่านก็ได้ยา้ ย
มาอยู่ ณ วัดญาณสังวรารามฯ จวบจนถึงปัจจุบนั ส่วนหนึง่ ของพระ
ธรรมเทศนาที่ท่านได้เมตตาเล่าถึงประวัติของท่านให้คณะศิษย์
ฟั ง คณะศิ ษ ย์ ได้ เรี ยบเรี ยงมาได้ ด ั ง นี ้
“...อาตมาจบวิศวะฯ แต่หางานทีช่ อบไม่ได้ มีแต่งานควบคุมการ
ก่อสร้างแต่ชอบงานออกแบบ ก็เลยไม่ได้ทำางานด้านวิศวะฯ พอดีมี
ฝรัง่ อยากจะเปิดร้านขายไอศกรีม ตอนทีอ่ ยูเ่ มืองนอกเคยทำางานร้าน
ขายไอศกรีมก็เลยมีประสบการณ์ด้านนี้ ฝรั่งก็เลยให้เป็นผู้จัดการ
ให้จัดตั้งระบบ จ้างคนงาน หาอะไรต่างๆ มาร้านนี้ไม่ใช่ร้านขาย
ไอศกรีมธรรมดาแต่เป็นชนิดทีต่ อ้ งผสมปรุงแต่งเป็นพวกไอศกรีมซัน
เดย์ ซึ่งในสมัยนั้นไม่ค่อยมีขายในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นไอศกรีม
ถ้วย ใส่สปั ปะรด กล้วย เครือ่ งปรุงหลายอย่าง ตามรสชาติทตี่ อ้ งการ
ที่ทำางานก็อยู่ใกล้บ้านด้วยสะดวกสบายดี เงินเดือนเยอะกว่าวิศวกร
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เสียอีก ถ้าเป็นวิศวกรก็ตอ้ งไปทำางานในกรุงเทพฯ ต้องไปเช่าบ้านอยู่
ต้องเดินทางไปทีท่ าำ งาน เงินเดือนก็จะหมดไปกับค่าใช่จา่ ย สูอ้ ยูบ่ า้ น
เราไม่ได้ รถสองแถวบาทเดียวก็ถึงที่ทำางาน งานก็ไม่จำาเป็นต้องทำา
ทั้งวัน พอจัดระบบเสร็จแล้วก็คอยดูแลควบคุมดูแล จะนั่งกินกาแฟ
อ่านหนังสือพิมพ์ ไปเล่นน้ำาบ้างก็ทาำ ได้ ไม่ตอ้ งทำาทัง้ วัน เวลามีลกู ค้า
มากก็ชว่ ยกันทำา แต่ธรรมดาก็ไม่คอ่ ยมากนักในวันทำางานเพราะเป็น
สถานทีต่ ากอากาศ จะมากก็วนั เสาร์วนั อาทิตย์ วันธรรมดาจะไม่คอ่ ย
มีคนเท่าไหร่อาตมาจึงพอใจ
ทำางานได้ ๖ เดือน ระหว่างทำางานได้หนังสือธรรมะมาอ่าน
ก็เลยได้ศึกษาธรรมะเป็นครั้งแรกในชีวิต ช่วงกรกฎาคมหรือ
สิงหาคม ได้อ่านหนังสือแล้วก็สนใจ ก็เขียนไปขอและซื้อหนังสือมา
เพิ่ม ได้หนังสือสติปัฏฐานมา ได้แนวทางปฏิบัติ ก็ลองปฏิบัติดู ท่าน
สอนพระภิกษุให้นงั่ สมาธิกอ่ น ให้ไปหาทีส่ งบตามโคนไม้ แล้วก็ให้นงั่
ขัดสมาธิหลับตา ตัง้ สติไว้ทลี่ มหายใจเข้าออก ดูลมหายใจเข้าออกไป
อ่านหนังสืออยู่ ๒–๓ เดือน ก็เกิดเอะใจขึ้นมา
ว่า ยังไม่ได้ปฏิบัติสักที มีแต่อ่านอย่างเดียว ก็
เลยนัง่ ตอนนัน้ เลย นัง่ ไปตอนต้นก็ฟงุ้ ซ่านก็เลย
ท่องพระมหาสติปัฏฐานสูตรไปก่อนท่องไป
ประมาณสัก ๔๐ นาที ก็หายฟุ้งซ่าน จึงนั่งดู
ลมหายใจต่อไปได้ จิตก็ค่อยสงบลงไป ในช่วง
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แรกๆก็นั่งแบบนี้ ก่อนที่จะดูลมหายใจก็จะท่องพระสูตรมหาสติปัฏ
ฐานสูตรไปก่อน แล้วก็ดูลมหายใจต่อ จิตก็จะสงบเย็นสบาย ไม่ลง
ลึก แต่ไม่ฟุ้งซ่าน จะลงลึกก็ตอนที่นั่งไปแล้วเจ็บปวด ตอนนั้นก็นึก
ขึ้นมาเองว่าต้องบริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจังๆไป บริกรรมไป ไม่
นานความเจ็บก็หายไป จิตก็นิ่งสงบ เกิดความมหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่า
จิตเปลี่ยนไปได้อย่างนี้ ด้วยการบริกรรมนี่เอง เวลาเจ็บจะทรมานใจ
จะอยากหนีจากความเจ็บ อยากจะให้ความเจ็บหายไป ตอนนั้นถ้า
ไม่มอี ะไรควบคุมความอยากไว้ จะทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ก็เลยต้องใช้การ
บริกรรม พอบริกรรมไปเดีย๋ วเดียวความเจ็บก็หายไปเลยความเจ็บ จิต
มันนิ่งสงบ สบาย ทำาให้เกิดมีฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้น

“
”

ได้ฝึกนั่งสมาธิจนเห็นว่าการทำางาน
กับการนั่งสมาธิจะไปคนละทางกัน
ได้ฝกึ นัง่ สมาธิจนเห็นว่าการทำางานกับการนัง่ สมาธิจะไปคนละ
ทางกัน จึงต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดี ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้า
ทางสมาธิกไ็ ม่ควรจะทำางานอีกต่อไป อาตมาไม่คอ่ ยเสียดายเงินทอง
กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก็ได้ กินอาหารในโรงแรมก็กินได้ ได้ทุกอย่าง
ไม่ไปยึดติดกับการอยู่การกินเสียเท่าไหร่ แต่กังวลเรื่องของจิตใจ
มากกว่าที่ไม่มั่นคงหวั่นไหวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอดีได้พบธรรมะได้
นั่งสมาธิ ได้เห็นความแน่วแน่มั่นคง ขณะที่จิตใจสงบ แต่พอออก
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จากสมาธิไปสัมผัสกับธุรกิจการงานต่างๆ เกิด
ความปั่นป่วนขึ้นมา ก็เลยเห็นความแตกต่าง
ระหว่างการอยูใ่ นสมาธิกบั การทำางาน ไปคนละ
ทางเลย ถ้าต้องการความสงบความสบายใจก็
ต้องตัดเรื่องการทำางานออกไป
ก็เลยไปลาฝรั่ง ทำาได้แค่หกเดือน ฝรั่งก็
คิดว่าจะลาออกเพราะต้องการเงินเดือนเพิม่ จึง
ถามว่าต้องการเงินเดือนเพิม่ หรือ จึงตอบว่าไม่
หรอก ตอนนีพ้ อดีได้มาศึกษาธรรมะ ได้มาฝึกนัง่ ทำาสมาธิ รูส้ กึ ว่าการ
ทำางานกับการทำาสมาธิมันขัดกัน อยากไปนั่งทำาสมาธิมากกว่า ทาง
โลกก็สัมผัสมาพอควรแล้ว เที่ยวก็เที่ยวมาพอสมควรแล้ว แต่ความ
สุขทางด้านความสงบยังไม่ได้เท่าทีค่ วร อยากจะสัมผัสให้มากกว่านี้
ก็เลยอยากจะออกจากงาน ก็เลยจะปฏิบัติซักปีหนึ่งทดลองดูว่าเป็น
อย่างไรจะก้าวหน้าไปในทางปฏิบัติไหม ถ้าได้ก็จะไปบวช ถ้าไปไม่ได้
ก็จะกลับมาทำางาน แล้วก็เลิกนัง่ สมาธิไปเลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้านั่งสมาธิแล้วทำางานไปด้วยก็เหมือนอาบน้ำาร้อนน้ำาเย็นผสม
กัน จะร้อนก็ไม่ร้อน จะเย็นก็ไม่เย็น มันอุ่นๆ ทำางานทางโลกก็จะ
ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ถ้าได้สมาธิแล้วแต่ยังทำางานทางโลกอยู่
ก็จะไม่เจริญทางธรรมะเท่าทีค่ วรเพราะอยูค่ นละทิศละทาง ถึงเวลา
ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ก็เลยขอเวลาซักปีหนึ่งอยู่กับการปฏิบัติ
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ตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายน บอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนจะออก
จากงาน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ พอออกแล้ววันที่ ๑ ก็เริ่มต้นขังตัวเอง
อยู่ในบ้าน ตอนนั้นอยู่คนเดียว ไม่มีใครอยู่ด้วย เป็นห้องแถวอยู่ใน
ตลาดนาเกลือ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิ ท่องพระสูตรไปก่อน
แล้วก็ดลู มหายใจเข้าออก หลังจากนัน้ ก็ลกุ ขึน้ มา ล้างหน้าล้างตาทำา
กิจอย่างอื่น ลงมาเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ สลับกับนั่งสมาธิ
ตอนนั้นก็กินอาหารวันละมื้อ ทำากับข้าวกินเองบ้าง ออกไปซื้อของ
ข้างนอกบ้าง กินวันละมื้อ แล้วก็ถือศีล ๘ ไม่ไปหาความสุขจากรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่กไ็ ม่เคยไปวัด ปฏิบตั ติ ามหนังสือ ส่วนใหญ่
จะนั่งสมาธิเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ ทำาอยู่สามอย่างนี้อยู่แต่
ในบ้าน กวาดบ้านถูบ้าน ทำาไปคนเดียว ตอนนั้นครูบาอาจารย์ไม่มี
มีแต่หนังสือธรรมะที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษที่
ฝรั่งแปลจากพระไตรปิฎก เช่น ธัมจักรกัปวัตนสูตร มหาสติปัฏฐาน
สูตร โดยเฉพาะมหาสติปัฏฐานสูตรที่เรายึดเป็นอาจารย์ตื่นเช้าขึ้น
มาก็ท่องสูตรนี้ นั่งสมาธิท่องเข้าไปในใจเหมือนกับสวดมนต์แต่เป็น
ภาษาอังกฤษ ท่องไปก็เข้าใจความหมายว่าให้ทำาอะไร
ในเบื้องต้นให้ไปหาที่สงบวิเวกตามโคนไม้ กำาหนดจิตดูลม
หายใจเข้ าออก เมื ่ อ ออกจากสมาธิ ให้ ม ี ส ติ ในการยื น เดิ น นั ่ ง
นอน แล้ ว ก็ ให้ พ ิ จ ารณาดู กาย ดู อ าการสามสิ บ สอง ดู ซ ากศพ
ดู อสุ ภะ อะไรต่ า งๆเหล่ า นี ้ แล้ ว ให้ พ ิ จ ารณาดู เวทนาว่ า มี ส ุ ข
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“

การบวชเหมือนกับถูกจับขัง
อยู่ในกรง ก็เลยยังกล้าๆ กลัวๆ
ตอนนั้นก็ทรมานใจ
พอสมควร ตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้
แต่พอตัดสินใจได้แล้ว
ก็โล่งอกไปเลย เบาใจ บวชก็บวช

”

มีทุกข์ มีไม่สุข ไม่ทกุ ข์ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เป็นอนิจจัง ทุกขัง เป็น
อนัตตาแล้วก็ให้ปล่อยวางตามความเป็นจริง ปฏิบัติอย่างนี้ไปตาม
ลำาพัง ตอนนั้นยังไม่รู้จักครูบาอาจารย์ที่ไหน หนังสือธรรมะก็ได้มา
จากที่วัด ได้มาจากคนที่มาเที่ยวพัทยา เป็นฝรั่ง คุยกันแล้วเขาเห็น
ว่าชอบทางนี้ ก็เลยเอาหนังสือธรรมะให้อ่าน พออ่านได้เล่มหนึ่งก็
ติดใจก็เขียนจดหมายไปขอที่ประเทศศรีลังกา เขาก็ส่งหนังสือมา
ให้อ่านอาตมาก็อ่าน อ่านแล้วก็ปฏิบัติไปคนเดียว
ตั้งใจจะลองปฏิบัติสักปีหนึ่ง ดูว่าจะไปถึงไหน พอครบเวลา
ปีหนึ่ง ก็ถามตัวเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะเสบียงคือเงินที่มี
ไว้สำาหรับใช้จ่ายค่าอาหารก็จะหมด ถ้าอยากจะปฏิบัติต่อก็ต้องไป
บวช ถ้าบวชจะมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าไม่บวชก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ต้อง
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ไปทำางาน ใจหนึ่งก็ไม่อยากจะบวช กิเลสยังหวงความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย ความเป็นอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหน เพราะคิดว่าการ
บวชเหมือนกับถูกจับเข้าขังอยู่ในกรง ก็เลยยังกล้าๆกลัวๆ ตอนนั้นก็
ทรมานใจพอสมควร ตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ แต่พอตัดสินใจได้แล้ว
ก็โล่งอกไปเลย เบาใจ บวชก็บวช ก็เลยไปกราบปรึกษาพระที่อยู่วัด
ใกล้บ้าน เป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นวัดที่ชาว
บ้านนับถือเลื่อมใส ชื่อวัดช่องลมนาเกลือ ไปกราบท่านเจ้าอาวาส
ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย กราบเรียนว่าอยากจะบวช แต่ไม่อยาก
จะทำาพิธีกรรมต่างๆ อยากจะภาวนา เพราะกำาลังปฏิบัติตามแนว
สติปัฏฐาน ๔ อยู่
ท่านก็บอกว่า วัดของท่านมีพธิ กี รรม มีกจิ นิมนต์ ถ้าบวชกับท่าน
ก็ตอ้ งอยูจ่ าำ พรรษากับท่าน ๕ พรรษาตามพระธรรมวินยั ท่านแนะนำา
ว่า ถ้าอยากจะบวชแล้วภาวนา ให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ที่วัดบวรฯ ถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏิบัติ ท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่
กับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อของ
หลวงปูม่ นั่ เพราะตอนทีป่ ฏิบตั นิ นั้ อาศัยหนังสือทีไ่ ด้มาจากประเทศ
ศรีลังกา เป็นหนังสือที่คัดมาจากพระสูตร เป็นภาษาอังกฤษ ก็เลย
ไม่ทราบว่าพระปฏิบัติในประเทศไทย มีอยู่ที่ไหนบ้าง ก็เลยมุ่งไปที่
วัดบวรนิเวศฯ ก็ไม่รู้จักสมเด็จพระญาณสังวรฯ แต่ทราบว่าที่นั่น
มีพระชาวต่างประเทศพำานักอยู่ ก็เลยไปหาพระชาวต่างประเทศ
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รูปหนึ่ง ท่านเป็นชาวอังกฤษบวชมาได้ ๑๐ พรรษา ก็สนทนาธรรม
กับท่าน เล่าให้ท่านฟังเป็นภาษาอังกฤษ ท่านฟังแล้วท่านก็อาสาว่า
จะไปกราบทูลสมเด็จพระญาณฯให้ เรื่องที่จะขอบวช
พอไปกราบทูลเสร็จ สมเด็จฯก็รับสั่งให้ไปเฝ้า ท่านก็ถามคำา
สองคำาว่า รู้จักใครในวัดนี้ไหม ตอบท่านว่าไม่รู้จักใครเลย เพราะ
เพิง่ มาครัง้ แรกท่านก็ถามว่ามีพอ่ มีแม่หรือเปล่าตอบว่ามี ท่านก็บอก
ให้พามาพบหน่อย ก็เลยนัดวันพบ แล้วก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่กเ็ ลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ ท่านก็กาำ หนดวันบวชให้ เป็น
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ที่วัดบวรฯ ให้บวชคู่กับอีกคนหนึ่งที่บวช
ชัว่ คราว บวชประมาณ ๑๕ วัน เขาพึง่ จบมาจากสหรัฐฯ จบปริญญา
โท เป็นลูกนายพล เวลาบวชเขาก็มีแขกมาเยอะร่วม ๑๐๐ คน แต่
เรามีเพียง ๔ คน มีพ่อมีแม่มีน้องสาวแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่ง
เพราะไม่ได้บอกใคร ชอบทำาอะไรเงียบๆ ตอนที่ลาออกจากงานก็ไม่
ได้บอกใคร ตอนที่อยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้บอกใคร เพราะไม่รู้จะ
บอกทำาไม ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องบอก เป็นเรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่อง
ของคนอื่น ก็ดีอยู่อย่างหนึ่ง บวชแล้วก็ไม่มีใครตามมายุ่งก็มีคน
หนึ่งรู้ เขาต้องการให้เราไปทำางาน ก็ส่งโทรเลขมาตาม
อยู่ที่วัดบวรฯ พอดีช่วงนั้นมีพระฝรั่งได้ไปวัดป่าบ้านตาดกัน
ก็เลยรู้ว่าทางภาคอีสานมีวัดป่าบ้านตาด มีหลวงปู่เทสก์ มีวัดหล
วงปู่ฝั้นที่มีชื่อเสียง ก็เลยคิดว่าจะลองไปดู และก็ทราบวิธีที่จะไป
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

97

“
”

คุณแม่กเ็ ลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ
ท่านก็กาำ หนดวันบวชให้เป็น
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ทีว่ ด
ั บวรฯ

วัดป่าบ้านตาด ตอนนั้นก็ไม่รู้จักวัดป่าบ้านตาด มีพระต่างประเทศ
จะไปที่นั่นบอกว่า เวลาไปวัดป่าบ้านตาด ต้องเขียนจดหมายไปขอ
อนุญาตจากท่านอาจารย์ปญ
ั ญาก่อน ท่านเป็นพระชาวอังกฤษ พวก
ชาวต่างชาติจะติดต่อทางวัดผ่านท่านอาจารย์ปญ
ั ญา ท่านจะไปกราบ
เรียนหลวงตาอีกทีหนึง่ หลวงตาก็จะอนุญาต เราก็เลยเขียนจดหมาย
ไปหาท่านอาจารย์ปัญญา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ท่านก็เลยไม่รู้ว่า
เราเป็นคนชาติไหน ใช้ชื่ออภิชาโตภิกขุ ท่านก็ไปกราบเรียนหลวง
ตาๆก็บอกว่าไปได้ พอถึงเวลาเราก็ไป บวชวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ แล้ว
ก็อยู่ที่วัดบวรฯประมาณเดือนครึ่ง ประมาณต้นเดือนเมษายน จำาได้
ว่าก่อนวันจักรี ก็นั่งรถไฟขึ้นไป รถไฟออกตอนเย็นไปถึงนั่นก็เช้ามืด
ทางวัดก็เมตตามีญาติโยมอุปัฏฐากที่อยู่อุดรฯ มารับไปส่งที่วัดเลย
ถึงพอดีใกล้จะออกบิณฑบาต หลวงตาท่านก็พึ่งลงมา ก็เลยไป
กราบท่าน ท่านก็พูดว่า อยู่ไม่ได้นะ อยู่ได้ชั่วคราว กุฏิไม่ว่าง เสร็จ
แล้วท่านก็ไม่พูดอะไร ต้องรีบเตรียมตัวบิณฑบาตก็อยู่ไปเรื่อยๆจน

98

ป้ายบอกทาง

ประมาณสัก ๑ เดือนก่อนจะเข้าพรรษา ท่านก็จะบอกพระทีม่ าขออยู่
จำาพรรษาว่า องค์ไหนอยูไ่ ด้ องค์ไหนอยูไ่ ม่ได้ พอมาถึงเราท่านก็บอก
ว่า ท่านจำาได้ไหมว่าวันที่ท่านมานี้ ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าอยู่ไม่ได้ อยู่
ได้ชั่วคราว ดังนั้นท่านก็อยู่ไม่ได้นะ หลวงตาท่านพูดอย่างนั้น เสร็จ
แล้วหลวงตาก็แสดงธรรม เกือบ ๒ ชั่วโมงก็จะเลิกประชุม ก็ลุกขึ้น
มากราบพระพร้อมๆกัน ท่านก็พูดว่าท่านที่มาจากวัดบวรฯ ท่านจะ
อยู่ก็อยู่นะ ก็เลยได้อยู่ต่อ อยู่ที่นั่นก็มีกติกาว่าถ้ายังไม่ได้ ๕ พรรษา
ก็จะไม่ให้ไปไหน นอกจากมีเหตุคอขาดบาดตาย มีธุระจำาเป็นที่จะ
ต้องไปทำา แต่ถ้าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ท่านจะไม่ให้ไป ให้อยู่ให้ได้ ๕
พรรษาก่อน ถ้าได้ ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านยังเห็นว่าไม่ได้เรื่อง ยังไม่
ได้หลักได้เกณฑ์ จะขอลาไปธุดงค์ ท่านก็จะไม่ให้ไป จะต้องให้ท่าน
อนุญาตก่อนว่าสมควรไปได้แล้วถึงจะไปได้
พออยู่ได้ ๕ พรรษา ก็ขอกราบลาท่านมาเยี่ยมบ้าน ท่านก็
อนุญาตให้กลับมา พักได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ก็กลับ ตอนกลับก็แวะ
ไปภาวนาที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ตอนนั้นเป็นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
อยู่ภาวนาได้ประมาณ ๑ อาทิตย์ ก็ได้ข่าวเครื่องบินตก เครื่องบินที่
ครูบาอาจารย์ ๕ รูปโดยสาร ท่านมรณภาพ ก็เลยอยากจะกลับไป
วัด ไม่ทราบว่าต้องช่วยทำาอะไรบ้าง พอไปถึงวัดก็ทราบว่าท่านไม่ให้
พระเณรไปช่วยทำาอะไร ท่านต้องการให้พระเณรภาวนา เพราะงาน
ข้างนอกเป็นงานหยาบ งานข้างในเป็นงานละเอียด ถ้ากำาลังทำางาน
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ข้างในแล้วออกไปทำางานข้างนอก ก็จะทำาให้งานข้างในเสียได้ ท่าน
เลยไม่ให้พระเณรไป มีแต่ทา่ นกับพระเถระรูปสองรูปไปดูแลงานของ
ครูบาอาจารย์ทมี่ รณภาพไป นีก่ เ็ ป็นเหตุทที่ าำ ให้เราไม่คอ่ ยได้ไปไหนเท่า
ไหร่ ตั้งแต่เริม่ ปฏิบัติมานี้ ก็ไม่เคยไปเกีย่ วข้องกับงานต่างๆ ตั้งแต่ได้
หนังสือธรรมะมาอ่าน หนังสือก็บอกให้เข้าข้างใน ปฏิบตั เิ ข้าข้างในอยู่
ตลอด ไม่มีเหตุดึงให้เราไปข้างนอก เราก็เป็นคนนอกศาสนาด้วยไม่
ได้อยูใ่ นบ้านทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา ทีไ่ ปวัดเป็นประจำา ไปประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ งานบุญต่างๆ ก็เลยไม่มคี วามผูกพันกับพิธีกรรมและ
งานบุญต่างๆ พอมาสัมผัสรับรู้เรื่องของพระศาสนา ก็มารู้เรื่องการ
ภาวนาเลย ก็เลยไม่ต้องผ่านเรื่องพิธีกรรมเรื่องการทำาบุญต่างๆ พอ
เริ่มปฏิบัติแล้ว ก็จะเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้น
ตลอดเวลาเกือบ ๙ ปีได้ออกจากวัดเพียง ๓ ครั้งเท่านั้นเอง

“

“พอไปถึงวัดก็ทราบว่า
ท่านต้องการให้พระเณรภาวนา
เพราะงานข้างนอกเป็นงานหยาบ
งานข้างในเป็นงานละเอียด”

”
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อยู่ที่นั่นก็เคยเข้าเมืองอุดรฯเพียง ๔ ถึง ๕
ครั้ง ไปกิจนิมนต์ครั้งสองครั้ง ซึ่งนานๆจะ
มีซักครั้งหนึ่ง แล้วไปหาหมอสองสามครั้ง
เพราะเป็นไข้ปา่ ไปให้หมอฉีดยาให้ นอกนัน้
ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่อุดรฯก็ไม่เคยไปกราบ
ครูบาอาจารย์องค์อนื่ เลย ไม่เคยมีความรูส้ กึ
ว่าจะต้องไปเพราะรู้ว่าไปแล้วก็เท่านั้น ไป
ท่านก็สอนให้กลับมาให้นั่งภาวนาอยู่ดี ไม่
ได้ไปไหนหรอก ไปหา ครูบาอาจารย์กี่ร้อย
รูปก็เหมือนกันทั้งนั้น ท่านก็สอนเรื่องทาน
ศีล ภาวนา หาให้เจอเถอะ ถ้าได้อาจารย์ภายในใจแล้วไม่ต้องไปหา
อาจารย์ข้างนอก ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต มันอยู่ตรงนั้น
แหละ ทำาใจให้สงบเถอะ จิตสงบแล้วจะไม่ไปหาใครอีก จะรู้ว่าอยู่
ในตัวเรา แต่ธรรมต่างๆที่ได้ยินได้ฟังก็สำาคัญ เพราะถ้าไม่ได้ยินได้
ฟังก็จะไม่รู้เรื่องปัญญา เรื่องธรรมะ ต้องอาศัยคนที่ผ่านมาแล้ว แต่
รูอ้ ย่างเดียวไม่พอต้องเอามาปฏิบตั ใิ ห้มขี นึ้ ในใจ อย่างทีห่ ลวงตามหา
บัวฯท่านพูดเสมอว่า ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้อา่ นมานีค่ วามจำานะไม่ใช่ความ
จริง ความจริงต้องเกิดจากการปฏิบัติ ความสงบเราก็ได้ยินมานาน
แล้วแต่มันสงบหรือยังในใจเรา ต้องทำาให้เป็นความจริงขึ้นมาให้ได้
เมื่อมีความสงบแล้วจิตจะมีฐาน เวลาพิจารณาทางปัญญาจะเห็น
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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ไตรลักษณ์ ก็ปล่อยวางได้
วัดของหลวงตาท่านก็ให้ทำาอย่างนั้น ท่านไม่ให้ไปไหน ไม่ให้
ทำางานอื่น ท่านเข้มงวดมากเรื่องงานภายนอกสำาหรับพระเณร
ถ้าจะทำาก็ทำาเท่าที่จำาเป็นจริงๆ เช่นทำาไม้กวาด ปีหนึ่งก็จะต้องไป
ตัดกิ่งไผ่กัน ต้องใช้กบไสแก่นขนุนไว้สำาหรับซักย้อมจีวรทุก ๑๕ วัน
จะซักย้อมจีวรกันครั้งหนึ่ง จะทำาพร้อมกันทั้งวัด นอกจากนั้นก็จะ
ทำาข้อวัตรต่างๆ คือบิณฑบาต ปัดกวาด ทำาความสะอาดศาลา ตอน
เช้าฉันเสร็จก็ช่วยกันกวาดถูศาลา ตอนบ่ายก็ฉันน้ำาปานะ ปัดกวาด
แล้วก็สรงน้ำา จากนัน้ ก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิ วันทีม่ ปี ระชุมก็จะไปรวม
กันที่ศาลาตอนก่อนค่ำา
สมัยนั้นหลวงตาจะเรียกประชุมประมาณอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
ตอนนัน้ ร่างกายท่านยังแข็งแรง ไม่มญ
ี าติโยมไปมาก ช่วงเสาร์อาทิตย์
จะมีญาติโยมจากอุดรฯมาสัก ๒-๓ เจ้า มาใส่บาตร ส่วนใหญ่จะได้
อาหารจากบิณฑบาต เสริมด้วยอาหารจากโรงครัว และผลไม้ทปี่ ลูก
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ไว้ในวัด พวกกล้วย มะละกอ สับปะรด มะม่วง แล้วแต่ฤดู ไม่มี
ภารกิจมาก ฉันเสร็จเร็ว แยกกันกลับไปที่พักเร็ว มุ่งไปที่การภาวนา
อย่างเดียว เดินจงกรมนั่งสมาธิ เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกไล่
ไปภาวนา ถ้าออกมาเพ่นพ่านบ่อยๆ ก็ไล่ออกจากวัดเลย ถ้าภาวนาไม่
เป็นจะเครียด เพราะไม่มีอะไร
ให้ทำา ถ้าภาวนาเป็นก็จะได้
ประโยชน์มาก ได้ภาวนาอย่าง
เต็มที่ งานภายนอกท่านไม่ส่ง
เสริม เวลาจะสร้างกุฏิแต่ละ
ครั้ง ท่านต้องพิจารณาว่าจำา
เป็นจริงๆ ถึงจะให้สร้าง ท่านต้องการให้มีเวลาภาวนามากๆ พระ
เณรท่านก็ไม่รบั มากเกินไป เพราะว่า ๑.ถ้ามีมากก็ตอ้ งสร้างทีอ่ ยูเ่ พิม่
๒.มีมากก็จะควบคุมอย่างใกล้ชดิ ไม่ได้ สมัยทีเ่ ราไปตอนแรกท่านรับ
พระประมาณ ๑๖ หรือ ๑๗ รูป ต่อมาท่านก็รับเพิ่มเป็น ๑๘–๑๙ รูป
เนื่องจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ได้มรณภาพไปตามลำาดับ พระเณรจึง
มุง่ มาทีว่ ดั ป่าบ้านตาดมากขึน้ ท่านก็เลยเมตตารับมากขึน้ ปีทเี่ ราออก
มาก็รับประมาณ ๒๕ รูป
อยู่ที่นั่นได้ ๙ พรรษา พอได้ ๕ พรรษาก็ลากลับมาเยี่ยมบ้าน
ครั้งหนึ่ง พอออกพรรษา ๘ ก็ขอลาออกมาภาวนาแล้วก็มาเยี่ยม
บ้านด้วย เป็นปลายปี ๒๕๒๕ มาแวะเยี่ยมบ้านก่อน แล้วก็มาที่วัด
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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ญาณฯเป็นครัง้ แรก ได้ยนิ ว่าสมเด็จพระญาณสังวรฯเป็นผูส้ ร้างวัดนี้
หลวงปู่เจี๊ยะเคยมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส ก็เลยมาดูว่าเป็นอย่างไร พัก
อยู่ได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ แล้วก็กลับไปพักอยู่ที่สวนของวัดช่องลม
ประมาณ ๓ เดือน แล้วก็เดินทางกลับไปวัดป่าบ้านตาด กลับไปจำา
พรรษาปี ๒๕๒๖ เป็นพรรษาที่ ๙ ออกพรรษาทางบ้านก็ส่งข่าวมาว่า
พ่อไม่สบาย ท่านเป็นโรคมะเร็งที่ก้านคอ ก็เลยขอลาท่านออกมา
เพือ่ จะมาอยูใ่ กล้พอ่ ดูแลพ่อ มาพักอยูท่ วี่ ดั โพธิสมั พันธ์ในเมืองพัทยา
ก่อนจะเข้าพรรษาพ่อก็ถงึ แก่กรรม แล้วก็เผา เสร็จงานเผาแล้วใกล้ๆ
เข้าพรรษาเลยไม่ได้กลับไปบ้านตาด ตอนที่มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแบบ
ไม่กลับ ใกล้เข้าพรรษาแล้วเห็นว่ามีพระเข้าไปอยู่กันเยอะ ถ้ากลับ
ไปก็ ท ำ า ให้ ค นอื ่ น ไม่ ได้ อ ยู ่ ก ็ เ ลยคิ ด ว่ า ได้ อ ยู ่ ม านานพอควรแล้ ว
คื อ ๙ พรรษา พอออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยก็เลยไม่ได้กลับ
มาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ที่พัทยาอยู่พรรษาหนึ่ง ออกพรรษา
รับกฐินเสร็จแล้ว ก็มาอยู่ที่วัดญาณฯในปลายปี ๒๕๒๗ พรรษาที่
๑๐ จำาพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ในเมืองพัทยา พรรษา ๑ ถึง ๙ จำา
พรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด พรรษา ๑๑ ถึง ๓๗ อยู่ที่วัดญาณฯ มา
อยู่ที่วัดญาณฯตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ ตอนต้นก็พักอยู่ข้างล่าง พอปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนเขาชีโอน ช่วงนั้นหลวงตาท่านก็มา
พักอยู่ที่สวนของวัดช่องลม ท่านก็จะแวะมาดู มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมา
ปลีกวิเวก โรคหัวใจกำาเริบ ท่านอยากจะหาที่สงบ ท่านมาตอนช่วง
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บ่ายๆ มาองค์เดียว ท่านบอกว่าจะมาพักบนเขา พอลงจากรถท่านก็
ชี้มาที่ศาลาหลังนี้และบอกว่าจะพักที่นี่ ก็เลยจัดให้ท่านพักบนศาลา
นี้ ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉัน ท่านต้องการความสงบอย่าง
เดียว วันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมมารับท่านกลับไป เวลาท่านผ่านมาทาง
นี้ ท่านก็จะแวะมาอยูเ่ รือ่ ยๆ ปีสองปีทา่ นก็แวะมาครัง้ หนึง่ มีอยูค่ รัง้
หนึ่งทราบว่าท่านจะมาพักที่สวนของวัดช่องลม ก็เลยไปรอรับท่าน
และกราบท่านที่นั่น ตั้งแต่ออกมาก็ได้พบได้กราบท่านอยู่เรื่อยๆ ก็
เลยไม่ได้กลับไปที่วัดป่าบ้านตาดอีกเลย ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๖ มานี่
ยังไม่เคยกลับไปทีว่ ดั ป่าบ้านตาดเลย ความสำาคัญของวัดป่าบ้านตาด
อยู่ตรงที่เป็นสถานที่ที่สงบ มีครูบาอาจารย์คอยสอน คอยแก้ปัญหา
ต่างๆให้ ถ้าอยู่ที่ไหนที่สงบก็เหมือนกับอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด
วัดญาณฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาพักอยู่ชั่วคราวแต่ตอนนั้นพัก
อยู่ข้างล่าง ข้างบนยังไม่ได้มาบุกเบิก ยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่ ผู้สร้าง
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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วัดนี้อยากให้เป็นวัดป่าวัดกรรมฐาน เจ้าคุณวัดบวรฯก็ไม่ถนัดเรื่อง
กรรมฐานกัน ก็เลยไม่ได้มาอยู่ สมเด็จฯจึงต้องไปขอพระครูบา
อาจารย์ทางภาคอีสานให้มาอยู่ เคยนิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะมาอยู่ มา
อยู่ซักพรรษาหรือสองพรรษาแล้วท่านก็ไป จนได้นิมนต์พระอาจาร

“
”

การทำาให้ดู เป็นตัวอย่าง
เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่ท่านอาจารย์
ได้สอนคณะศิษย์

ย์หวันจากวัดถา้ำ กลองเพลมาเป็นหัวหน้าสงฆ์ให้กบั วัดนี้ ท่านก็อยูม่ า
หลายพรรษา ท่านเห็นว่าบนเขานี้วิเวกดีก็เลยขออนุญาตสมเด็จฯ
ขึ้นมาพัฒนา พาญาติโยม แบกไม้แบกข้าวของต่างๆขึ้นมาทำาศาลา
ทำากระต๊อบ ๒-๓ หลัง จากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ อาตมามาวัด
ญาณฯ ปลายปี ๒๕๒๗ ก็พักอยู่ข้างล่างก่อนประมาณ ๒ ปีกว่า พอ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เดือนมีนาคม ก็ขึ้นมาอยู่บนเขาชีโอน
ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ อยู่ประมานซัก ๑๘ ปี ทำากิจกรรมรวม
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กับพระที่อยู่ข้างล่าง บิณฑบาตก็บิณฯร่วมกันฉันอาหารก็ฉันที่ศาลา
เดียวกัน เพียงแต่เวลาอยู่ก็แยกกันอยู่ ถ้าต้องการความสงบก็ขึ้นมา
อยู่บนเขา ถ้ายังไม่ถนัดยังไม่พร้อมก็อยู่ข้างล่างไปก่อน อยู่ข้างล่าง
ก็ใกล้ศาลาไม่ต้องเดินไกล น้ำาไฟมีพร้อม ถ้าอยู่บนนี้ก็ต้องเดินไกล
หน่อยประมาณ ๓ กิโลฯครึ่ง เดินลงไปแต่เช้ามืดยังไม่สว่าง ต้อง
ลงไปให้ทันออกบิณฑบาตประมาณตีห้าสี่สิบห้า ก็ลงประมาณตีส ี ่
ครึ่ง ฝนตกก็ไป ถ้าเป็นพายุก็ต้องรอให้หยุดก่อน ถ้าตกแบบธรรมดา
พอกางร่มได้ก็เดินไป ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที ลงไปถึงประมาณตี
ห้าครึ่ง นั่งพักอยู่ ๑๕ นาที รถก็มารับไปบิณฑบาต...”
เรื่องราวดังกล่าวเรียบเรียงจากที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาเล่าให้
คณะศิษย์ฟัง เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการในโอกาสต่างๆ
ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตของท่านบางส่วน ข้อวัตรรวมถึงสิ่งที่ท่าน
ปฏิบัติและยึดถือ ท่านอาจารย์ได้สอนคณะศิษย์ด้วยวิธีที่ดีที่สุด
คือ “การทำาให้ดู” เป็นตัวอย่าง จากที่ได้รับเมตตาให้มีโอกาสใกล้ชิด
ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์สุชาติเป็นพระที่ไม่ชอบพิธีรีตองที่ไม่เป็น
ประโยชน์ ท่านเรียบง่าย รักความสงบ สันโดษ ไม่โอ้อวดตน ท่าน
พูดน้อย และพูดเท่าที่จำาเป็น ท่านมักจะทำากิจหลายประการด้วย
ตัวท่านเอง หากไม่จำาเป็นแล้วท่านจะไม่รบกวนใครเลยแม้แต่กระ
ทั้งพระน้อยหรือลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด ท่านจะเน้นสอนให้เราเอาเวลาไป
ปฏิบัติภาวนา และเอาใจใส่ในเรื่องของตนเองให้มาก
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สิ่งหนึ่งที่คณะศิษย์เรียนรู้จากการสังเกตจากท่านคือ การเป็น
ผูม้ ปี ญ
ั ญาละเอียด ก็จะเป็นผูม้ ศี ลี ทีล่ ะเอียด การทำาอะไรอยูบ่ นพืน้
ฐานของความไม่เบียดเบียน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จากการที่ได้อยู่
กับท่าน ทำาให้เรามีสติคิดเสมอว่าจะส่งใจไปคิด ไปพูด ไปฟังดู ไปรู้
อะไร ให้ถามตนเองก่อนว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ นื่
หรือไม่ เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหรือไม่ ท่านสอนให้มีตน
เป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน โดยเฉพาะเรือ่ งธรรมะแล้วท่านสอนให้พงึ่ ตัวเองทัง้
สิ้น ท่านสอนพวกเราเสมอว่า ท่านทำาหน้าที่ของท่านดีที่สุด คือการ
สัง่ สอนพวกเราให้ถกู ต้อง ส่วนเราจะรับได้ทาำ ได้แค่ไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ตัวของพวกเราเอง เพราะธรรมะเป็นปัจจัตตัง รูไ้ ด้เฉพาะตน ท่านว่า
สิง่ ทีฟ่ งั มายังเป็นเพียงความจำาไม่ใช่ความจริง ความจริงต้องเกิดจาก
การเอามาพากเพียรปฏิบัติให้ถึงใจ ให้เป็นธรรมะของเราจริงๆให้ได้
สุดท้ายนี้ทางคณะศิษย์ผู้จัดทำาหนังสือธรรมะเล่มนี้หวังเป็น
อย่างยิง่ ว่าผูท้ อี่ า่ นจะได้รบั ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ รวมถึงประวัติ
ของท่านอาจารย์ที่ได้รวบรวมเรียบเรียงมานี้ หากมีความผิดพลาด
ประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขออำานาจคุณพระรัตนตรัย
มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งสูงสุด โปรดดลบันดาล
ให้ท่านทั้งหลายประสบความสำาเร็จทั้งทางโลก ทางธรรม บริบูรณ์
พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีความคล่องตัวในการดำาเนิน
ชีวิต ตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
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ป้�ยบอกท�งท้�ยเล่ม:

ให้รักษ�ที่ของจริง

พระธรรมเทศน�เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖

อย่าไปยึดติดเป็นของเรา ถ้าไปยึดติดเราก็จะทุกข์ เพราะของ
ไม่ใช่ของเรา เดีย๋ วเขาก็ตอ้ งจากเราไป ถ้าเราไม่ยดึ ติดเวลาเขาไปเรา
ก็ไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องปลงเรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ
ไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นของชั่วคราว แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของ
เรา เป็นเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยชั่วคราว ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจ
เป็นผู้รู้ ให้รู้เฉยๆ อย่าไปยุ่งกับทุกอย่าง เต้นแร้งเต้นกากับทุกสิ่งทุก
อย่าง ทำาเท่าทีท่ าำ ได้ ทำาให้อยูใ่ นกรอบของเหตุผล แต่ตอ้ งรูว้ า่ เป็นการ
กระทำาชั่วคราว ไม่ว่าเราจะทำาอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็น
ของชั่วคราว เหมือนของเด็กเล่น ไม่ใช่ของสำาคัญของจริงแท้ ของ
จริงแท้ก็คือใจเรา ที่เราต้องทำา จะทำาอะไรเราก็ต้องทำาเพื่อใจเรา
ถ้าจะทำาเพื่อคนนั้นคนนี้ ทำาเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทำาได้ แต่อย่าไปหลง
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ให้รู้ว่าทำาไปอย่างนั้นแหละ ทำาได้ก็ทำาไปถ้าเป็นประโยชน์ แต่มัน
เป็นประโยชน์ชั่วคราว ไม่เหมือนใจที่เป็นประโยชน์ที่ถาวร เช่นเรา
จะดูแลบ้านหรือดูแลข้าวของอะไร ดูแลได้ แต่มันก็เป็นประโยชน์
ชั่วคราว มันมีวันจบ มันมีวันสิ้น ร่างกายเรานี่ก็ดูแลได้ แต่ถึงเวลา
มันก็ต้องจบ มันก็ต้องสิ้น อย่าหลงอย่าลืมความจริงอันนี้ อย่าทำา
อะไรจนลืมความจริงว่า มันเป็นของชั่วคราว อย่าคิดว่ามันเป็นของ
ถาวร อย่าทำาจนถึงกับยอมทำาลายจิตใจตัวเอง ด้วยการทำาความไม่
ดีต่างๆ ทำาบาปทำากรรม ทำาบาปแล้วมันก็จะเป็นโทษกับจิตใจทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต ปัจจุบันก็คือใจเครียดใจทุกข์ใจวุ่นวาย
ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อ ถ้าทำาอย่างนี้อย่าไปทำา ถ้าจะ
ต้องไปทำาบาปเพือ่ รักษามัน ก็อย่าไปทำา ยอมเสียมันดีกว่า เสียของดี
กว่าเสียศีลน่ะ ศีลนี้สำาคัญ ศีลเป็นตัวรักษาใจ เป็นเครื่องคุ้มครอง
จิตใจ ผู้มีศีลแล้วใจจะเย็นใจจะสบาย ถ้าทำาบาปแล้วใจจะรุ่มร้อน
ใจจะวิตกกังวลหวาดกลัว อย่าลืมของจริง ของจริงคือใจ ส่วนของ
ทุกอย่างนั้นเป็นของปลอมหมด เป็นของชั่วคราว เราจะสร้างฐานะ
การเงินการทอง สร้างอะไรต่างๆให้มนั ดีขนาดไหน ให้มนั วิเศษขนาด
ไหน ให้ใหญ่ขนาดไหนมันก็มวี นั หมด มันก็มวี นั จบ แต่ใจเราไม่มวี นั
จบ ใจเราเป็นของถาวร เป็นสิง่ ที่ถาวร แต่เราไม่รกั ษาใจให้มนั ถาวร
แบบสบาย เรากลับทำาให้มนั ถาวรแบบทุกข์ ถาวรแบบต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ต้องถาวรแบบพระพุทธเจ้า ถาวรแบบปรมังสุขงั ถาวรแบบ
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ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือหน้าที่ของเรา ใจนี้เป็นของเรา และ
ไม่มใี ครรักษาใจสร้างใจให้ดไี ด้นอกจากเรา แต่เราต้องอาศัยคำาสอน
ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือ ถ้าไม่มีคำาสอนเราจะไม่รู้จักใจ
เราจะไม่รู้จักวิธีรักษาใจ เราก็จะมัวไปรักษาสิ่งที่เป็นของปลอม
เช่น รักษาสมบัติข้าวของเงินทอง เกียรติยศ ฐานะอะไรต่างๆ ซึ่ง
มันก็เป็นของชั่วคราว พอร่างกายนี้ตายมันก็จบ เราต้องมารักษาใจ
ด้วยการทำาทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา อันนี้แหละที่จะ
ทำาให้ใจของเรา เป็นสมบัตทิ นี่ า่ เก็บเอาไว้ น่าครอบครอง ตอนนีใ้ จเรา
มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ความเครียด
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ความอิดหนาระอาใจ ความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
เศร้าโศกเสียใจ อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ดูแล ความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้น
เพราะเราไปดูแลของปลอมกัน พอไปดูแลของปลอมก็อยากให้ของ
ปลอมเป็นของจริง ของปลอมมันจะเป็นของจริงไม่ได้หรอก ของไม่
เทีย่ งอยากให้มนั เทีย่ งไม่ได้หรอก ของมันเป็นทุกข์อยากให้เป็นสุขไม่
ได้ มันก็เลยทำาให้ใจเราเครียดขึ้นมา เพราะทำาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เราอย่าไปทำามัน ให้ดูมันเป็นของปลอมนะ
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รายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยในการจัดพิมพ์หนังสือ
“ป้ายบอกทาง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒”

(กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ หากสะกดชื่อ-สกุล ผิดพลาด หรือ ตกหล่นไม่ได้ระบุชื่อท่านใด)

รายนาม

๑. หลวงพ่อเก่ง
๒. หลวงพ่ออีเวย์
๓. คุณปรียา บัญชาวัฒน์ และลูกหลาน
๔. คุณสุรีนา สุนทรนาค และลูกหลาน
๕. คุณอารียา สารทูลสิงห์ และลูกหลาน
๖. คุณมาลิน ปริชาน
๗. คุณประสิทธิ์-กาญจนา และครอบครัวปริชาน
๘. คุณกิตติพล ทวนทอง
๙. คุณรชตาพร ฉัตรอภิชัย และครอบครัว
๑๐. คุณยศกร ธนาภิวัฒนกูร
๑๑. คุณอรภัทรา บุณยประวิตร และเพื่อน
๑๒. กลุ่มคนปิดทองหลังพระ
๑๓. คุณกิติภพ ทองเปาว์
๑๔. คุณสิวะรัตน์ พัชรเรืองพัฒน์
๑๕. คุณณัฐพล ปฐมกสิกุล และครอบครัว
๑๖. คุณชัญญา อนุเคราะห์ และเพื่อน
๑๗. คุณสืบศักดิ์ อยู่เจริญธรรม
๑๘. คุณณัฐฌา จึงวิวัฒน์วงศ์ และครอบครัว
๑๙. คุณกนกวรรณ โชคถาวร และเพื่อนๆ
๒๐. คุณพัชราภรณ์ ประจักษเศรณี และครอบครัว
๒๑. คุณธนกฤต วรสูตร และเพื่อนๆ
๒๒. คุณกฤตพันธ์ ก้าวสัมพันธ์
๒๓. คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
๒๔. อาจารย์บัณดิษฐ เทศศิริ และคณาจารย์โรงเรียนผู้รู้ ญ.ส.ส
๒๕. คุณชุติมันต์ นพชัยอนันต์
๒๖. คุณสุมนา โลหะวิศวพานิช และคุณแม่สุมล วัฒนาบรรเทิงกุล
๒๗. คุณรัฐพร โลหะวิศวพานิช
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๔๙. คุณสุทธิรักษ์ ทรัพย์สิรินทร์
๕๐. คุณวัฒนวรรณ สงวนเรืองและครอบครัว
๕๑. คุณสุชาดา นิมมานนิตย์
๕๒. คุณเอื้อมพร พิชพันธ์ และคณะคุณปุก
๕๓. คุณอำาภา กาญจนวิโชติ และครอบครัว
๕๔. คุณแม่แก้ว สถิตนัดดากุล และครอบครัว อุทิศแด่เตี่ยฮวด แซ่ลิ้ม
๕๕. ผู้มีจิตศรัทธาแต่ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ

รวมปัจจัยร่วมบุญทั้งสิ้น

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
๑๑๘

๖๐๐
๑,๐๐๐
๑๒๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖๐๐
๔,๐๐๐
๙๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๖๐๐
๓,๑๐๐
๖๐๐
ไม่ได้ระบุ
๑๗,๒๙๘

๑๗๕,๘๗๘ บาท
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ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวายปัจจัย เพือ่ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ “ป้าย
บอกทาง” เพื่อเป็นธรรมทาน ถวายบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
และขออานิสงส์ในการสร้างป้ายบอกทางในครัง้ นี้ จงมาเป็นปัจจัยให้ขา้ พเจ้า
ทัง้ หลาย หากปรารถนาซึง่ พระโพธิญาณก็ขอให้สาำ เร็จดังปรารถนา ให้สงั่ สม
เป็นปัจจัยเพือ่ เข้าสูพ่ ระนิพพาน หากแม้นไม่ถงึ พระนิพพานในชาติปจั จุบนั นี้
ขอให้ในทุกภพทุกชาติทเี่ กิดนัน้ ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเป็นผูม้ คี วามเห็นตรง เห็น
ชอบ เห็นรอบ ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในทาง
โลกและทางธรรม เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย เป็นผู้ไม่มีอด ไม่มีจน ไม่หลงทาง
ได้พบได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก ให้ได้เกิดในแผ่นดิน
ของพระพุทธศาสนา อันเป็นเหตุให้พบ เข้าถึงธรรม และมรรคผลนิพพาน
ในที่สุดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอถวายอานิสงส์นี้ แด่ประเทศชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ อานิสงส์ใดจะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย ขออานิสงส์ทกุ ประการนัน้ พึงสำาเร็จแก่บดิ ามารดา และผูม้ พี ระคุณ
ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า ท่านท้าว
จตุมหาราชทั้งสี่ ท่านพญายมราช พระแม่ธรณี เทพ พรหม เทวดาผู้ปกปัก
รักษาข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวง ครอบครัว เพื่อนสนิท มิตรสหาย แลบุคคลที่
ข้าพเจ้ารัก แลแม้แต่ศตั รูของข้าพเจ้าทัง้ หลาย สัตว์โลกเพือ่ นร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายโปรดโมทนาบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้ง
หลายด้วยเทอญ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต
สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต

“
”

สพพทานำ ธมมทานำ ชินาติ
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
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๑๑๙
ป้ายบอกทาง
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