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ภายหลังจากหนังสือธรรมะ “ป้ายบอกทาง” ฉบับจัดพิมพ์คร้ังท่ี ๑ 

จำานวน ๑,๘๐๐ เล่ม ได้มีผู้สนใจและหมดลงในระยะเวลาไม่ถึงหน่ึง

เดือน ทางคณะศิษย์เห็นควรให้มีการจัดพิมพ์เพ่ิมเติมข้ึนจึงได้กราบ

นมัสการเรียนท่านอาจารย์สุชาติ ซึ่งท่านเมตตาอนุญาตให้มีการ 

จัดพิมพ์ได้ และแนะนำาให้จัดพิมพ์จำานวนที่มากขึ้น เพื่อให้เพียง

พอต่อผู้ที่สนใจและเพื่อเป็นการลดราคาต้นทุนการจัดพิมพ์ต่อเล่ม 

ในฉบบัจดัพมิพค์รัง้ที ่๒ นี ้ได้ปรบัปรงุเรยีบเรยีงเน้ือหาในสว่น

ของประวัติท่านอาจารย์ โดยเรียบเรียงจากที่ท่านได้เมตตาถ่ายทอด

ให ้ลกูศษิยไ์ดร้บัฟงัเพิม่เตมิ ซ่ึงทีท่า่นอนุญาตให้มีการเผยแพรป่ระวตัิ

ของทา่น นัน้ส่วนหนึง่กเ็พือ่ปอ้งกนัไมใ่หม้ผีูน้ำาเรือ่งราวทีไ่ดย้นิไดฟ้งั

มาอยา่งไมถ่กูตอ้ง ไปเผยแพรใ่นอนาคตและยงัมกีารเพิม่เนือ้หาบาง

สว่นในบทปา้ยบอกทางท้ายเล่มอีกดว้ย อกีทัง้ภาพวาดประกอบบทใน

วนัสำาคญัทางศาสนาก็เกิดจากศรทัธาความเพยีรของลกูศษิยว์าดใหม่

เพือ่ถวายบชูาคณุพระทัง้สิน้ ในโอกาสนีท้า่นอาจารยส์ชุาตไิดเ้มตตา

อนุญาตให้คณะศิษย์ถ่ายภาพในกิจวัตรต่างๆ ต้ังแต่การบิณฑบาตท่ีหอ

ฉัน และการแสดงพระธรรมเทศนาบนเขาชโีอน และนำาภาพดงักลา่ว

คำ�นำ�
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มาประกอบในส่วนของประวัติของท่านอาจารย์ในหนังสือดังกล่าว

นอกจากนี ้หนงัสอืปา้ยบอกทางฉบบันี ้ได้ขยายขนาดตัวอักษร

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยคำานึงถึงท่านผู้อ่านที่อาจมีปัญหาสายตา 

มีภาพประกอบ ๔ สี เพื ่อความสวยงาม โดยหวังให้ท่านผู้อ่าน

เกิดปติิ มพีทุธานสุต ิไปตลอดการอา่นหนงัสือเลม่น้ีดว้ย ทัง้น้ีเน้ือหา

อืน่ๆยงัคงเดมิไว ้ โดยมุง่หวงัใหพ้ทุธศาสนกิชนมคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่ว

กับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา และนำาเอาวันเหล่านั้นมาเป็นสติ 

เหมอืนดัง่ปา้ยบอกทาง ทีช่ว่ยเตอืนความทรงจำาของพุทธศาสนกิชน

ในแต่ละปีตามคำาสอนของท่านอาจารย์สุชาติ อภิชาโตนั่นเอง

ทางคณะศิษย์ผู้จัดพิมพ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุชาติ      

ที่ได้มีเมตตาอบรมสอนสั่งศิษย์เสมอมา และขอขอบพระคุณท่าน  

ทัง้หลายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัทำา และสละทรพัยใ์นการจดัพมิพ ์

ทำาใหห้นงัสือปา้ยบอกทางฉบบัพมิพค์รัง้ที ่๒ นีส้ำาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ี

หากมคีวามบกพรอ่งประการใดทางคณะศษิยผ์ูจ้ดัทำาขอกราบขออภยั

เป็นการล่วงหน้าและขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

คณะศิษย์    
๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



5พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

วันวิสาขบูชา ๖

 พระธรรมเทศนา ๑๒

วันอาสาฬหบูชา ๒๐

 พระธรรมเทศนา ๒๕

วันมาฆบูชา ๓๔

 พระธรรมเทศนา ๓๘

วันเข้าพรรษา ๔๖

 พระธรรมเทศนา ๕๒

วันพระ ๕๖

 พระธรรมเทศนา ๕๙

วันตาย(แต่ใจไม่มีวันตาย) ๗๔

ประวัติท่านอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ๘๗

ป้ายบอกทางท้ายเล่ม: ให้รักษาที่ของจริง ๑๐๙

ส�รบัญ
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7พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำาคัญที่สุดในพระพุทธ

ศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ 

และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสาม

เหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๖ หรือในวันเพ็ญ

แห่งเดือนวิสาขมาส เพียงแต่ต่างปีกันเท่าน้ัน ชาวพุทธจึงถือว่า

เป็นวันที่รวมเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า 

“วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาใน

วันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่ง

ตรงกบัวนัเพญ็เดอืน ๖ ตามปฏทินิจันทรคตขิองไทย ซ่ึงมกัจะตรงกับ                      

เดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน

สรุปเรื่องสำ�คัญ

วันวิส�ขบูช�
เนื่องใน

วันวิส�ขบูช�
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เหตกุารณแ์รกใน ๓ เหตกุารณ ์คอื เมือ่ ๘๐ ป ีกอ่นพทุธศกัราช 

เปน็ “วันประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ” ณ ใตร้ม่สาละพฤกษ ์ใน พระ

ราชอทุยานลุมพนิวีนั (อยูใ่นเขตประเทศเนปาลในปจัจบุนั) 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 ใตต้น้อสัสถะพฤกษ ์(หลงัจากการตรัสรู้

จึงได้ชื่อใหม่ว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” หรือ “ต้นโพธิ์”) ต้นหนึ่ง ริม

ฝั่งน้ำาเนรัญชรา โดยมีหญ้าคา (หญ้ากุศะ) ๘ กำามือ ที่นายโสตถิยะ

พราหมณ์ถวาย ปูลาดเป็นโพธิบัลลังก์  ในวันนั้นทรงหันพระพักตร์

ไปทางทิศตะวันออก หันพระปฤษฏางค์ (หลัง) ไปทางลำาต้นพระ

ศรีมหาโพธ์ิ ทรงอธิษฐานในพระทัยว่า “...แม้หนัง เอ็น กระดูก จะไม่

เหลืออยู่ แม้เน้ือและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามที เม่ือยังไม่    

ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะบรรลุ การหยุดความเพียรน้ันเสียเป็นไม่มี...” 
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ตลอดค่ำาทรงได้ต่อสู้กับพญามารซ่ึงได้ยกพลเสนามารมาพจญ พระองค์

ตอ้งตอ่สูด้ว้ยพระบารม ี๑๐ ทศั อนัทรงไดส้ัง่สมมาตลอดแตค่รัง้เป็น

พระโพธิสัตว ์ทรงต่อสู้จนพญามารพา่ยแพไ้ปตอนพระอาทติยจ์ะตก

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

ปจัฉมิยาม พระองคไ์ดท้รงพจิารณาปฏจิจสมปุบาท คอื ธรรม

ที่อาศัยซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันต่อเนื่อง

เสมอืนกบัลกูโซ ่จนไดรู้แ้จง้ซึง่อรยิสจัธรรม ๔ ประการ  แลว้พระองค์

จงึทรงบรรลซุึง่ “อาสวกัขยญาณ” คอื ความรูเ้ปน็เหตสุิน้อาสวกเิลส

ทัง้ปวง เมือ่นัน้จติของพระองคก์ห็ลดุพ้นจากกิเลสและอาสวะทัง้ปวง

อันเป็นการได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สำาเร็จเป็นพระ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์
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เหตุการณ์สำาคัญสุดท้าย คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จ

ดับขันธปรินิพพาน ระหว่างต้นสาละคู่ ในพระราชอ ุ ทยาน        

ของม ัลลกษตัรยิ ์ทรงประทบัสหีเสยยาสนห์นัพระเศยีรไปทาง  ทศิ

เหนือ วันนี้ได้เกิดอัศจรรย์ คือ ดอกสาละผลิดอกผิดฤดูกาลโปรยลง

บนพระสรีระ เพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตให้พวก

มลัลกษตัรยิเ์ขา้เฝา้และไดต้รสัแกป้ญัหาของสุภัททะ ปรพิาชกจนเกดิ

ศรทัธาขอบรรพชาดว้ยเอหภิกิขอุปุสมัปทาเป็นพระสาวกองค์สดุท้าย

ในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์ แล้วทรงตรัสให้พระธรรมคำา

สั่งสอนของพระองค์เป็นผู้สืบศาสดาไว้ว่า “...ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่

เราแสดงแล้ว บัญญัติไว้ชอบแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัย

นัน้ จกัเปน็องคศ์าสดาของพวกเธอทัง้หลายในกาลล่วงไปแล้วแหง่

เรา...” จากนั้นทรงตรัสพระโอวาทที่สำาคัญๆ อีกจำานวนหนึ่ง ก่อน

ที่ในที่สุดจึงทรงตรัสพระปัจฉิมโอวาทเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเป็นพระ

บาลีว่า“หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมา

เทน สมฺปาเทถ”(๔) แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ! บัดนี้ เราจักเตือนพวก

เธอทั้งหลายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวก

เธอทัง้หลาย จงยงัประโยชนต์นและทา่น ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่

ประมาทเถิด” จากน้ัน พระองค์ทรงน่ิงเงียบ เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน 

ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตน

ฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญา
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เวทยิตนิโรธ แล้วย้อนลงมาตามลำาดับ  ถึงปฐมฌานแล้วย้อนขึ้นอีก

โดยลำาดบัจนถึงจตุตถฌาน เม่ือออกจากจตตุถฌานนัน้จงึ “เสดจ็ดบั

ขันธปรินิพพาน” 

แหล่งอ้างอิง : 

๑. http://th.wikipedia.org      
 ๒. http://scoop.mthai.com/specialdays/108.html  
 ๓. สยามรฏฺฐเตปิฏกำ ปาลี. อจฺฉริยอพฺภูตธมฺมสุตฺต อุปริ.ม.๑๔/๒๔๙-
๒๕๑/๓๖๖-๗-๘-๙, ๓๗๑       
 ๔. สยามรฏฺฐเตปิฏกำ ปาลี. มหาปรนิิพพฺานสตฺุต มหา.ท.ี ๑๐/๑๔๙/๑๑๗
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วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา วันที่เราน้อมจิตน้อมใจบูชาพระบรม

ศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้มีพระคุณอย่าง

ยิ่งต่อสัตว์โลกท้ังหลาย 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

เราก็จะเสียส่ิงที่มีคุณมีประโยชน์ ที่จะช่วยเราในยามที่เรามีความ

ทุกข์ไป เพราะไม่มีอะไรจะดับความทุกข์ในใจของเราได้ นอกจาก

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ต่อให้มีเงินทองกองเท่า

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๓๕

เรื่อง วันวิสาขบูชา

กัณฑ์ที่ ๓๓๓ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๐
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ภเูขา กย็งัหนคีวามทกุขไ์ปไมไ่ด ้ ตอ่ใหเ้ปน็ประธานาธบิด ีเปน็นายก

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

เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงประสูติ ได้เกิดมาในโลกนี้ จาก

นัน้อกี ๓๕ ปีกไ็ด้ทรงตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ ตอ่จากนัน้กท็รงสัง่สอน

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
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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

การมาเกิดของมนุษย์ก็มาได้ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ              

๑.มาทำาความดี ๒.มาทำาความชั่ว ๓.มาไม่ทำาความดีหรือความชั่ว  

สำาหรบัพระพทุธเจา้ทรงเสดจ็มาทำาความด ีมาทำาคณุทำาประโยชนใ์ห้

กบัพระองคแ์ละสตัวโ์ลก  พวกทีม่าทำาความชัว่ ก็มาสร้างความเดือด

รอ้น ความวุน่วาย ความหายนะใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ สว่นพวกทีม่า

แบบกลางๆ ไม่ทำาความดีหรือความชั่ว ก็จะไม่ทำาคุณทำาประโยชน์ 

ไม่สร้างความเสียหายความทุกข์ให้กับใคร การมาเกิดของมนุษย์จึง

มอียู ่๓ รปูแบบดว้ยกนั  การมาแบบพระพทุธเจา้เปน็การมาทีด่ทีีส่ดุ 

เพราะจะทำาให้ตนและผู้อื่นได้รับความสุข ได้หลุดพ้นจากความทุกข์

นัน่เอง เราจงึควรยดึเอาแบบฉบบัของพระพทุธเจา้เปน็ตวัอยา่ง  ทรง

สอนให้ทำาความดี เราก็ทำาความดี ให้ละบาป เราก็ต้องละบาป สอน

ใหช้ำาระกายวาจาใจใหส้ะอาดกำาจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง 



15พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

ด้วยการปฏิบัติบูชา คือทำาบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเป็นต้น 

ทีจ่ะพาไปสูท่ี่ด ีไปสูท่ี่เจรญิ ท้ังตวัเราเองและผูอ้ืน่ การบชูาทีถ่กูตอ้ง 

ต้องบูชาด้วยการประพฤติ ด้วยการปฏิบัติ การบูชามีอยู่ ๒ ลักษณะ

ดว้ยกนัคอื ๑. อามสิบชูา ๒. ปฏบิตับูิชา อามสิบูชาไดแ้กก่ารบูชาดว้ย

เครือ่งสักการะ เช่นดอกไมธ้ปูเทยีนเปน็ตน้  สว่นการปฏบิตับิชูา กค็อื

การทำาความดี ละบาป กำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง  การ

บูชาทั้ง ๒ ชนิดนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การปฏิบัติบูชาเป็นการ

บูชาที่แท้จริง เพราะจะให้ประโยชน์กับผู้บูชาได้อย่างแท้จริง เรา

จึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

ทรงสอนใหท้ำาดก็ีหมายถึงใหม้คีวามกตญัญกูตเวท ีสำานกึในบญุ

คณุของผูท้ีม่พีระคณุ เชน่บดิามารดาครบูาอาจารย์เปน็ต้น ทา่นเปน็

ผู้ที่ให้เรามากกว่าเราให้ท่าน ท่านให้กำาเนิดกับเรา  ให้ความรู้กับเรา

ให้เราได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ บุญคุณของท่านจึงมีมาก  เราจึง

ควรตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการแสดงความเคารพ ความกตัญญู

กตเวท ีมโีอกาสใด มเีวลาใด ทีจ่ะทดแทนบญุคุณทา่นได้ก็ควรทำา ถา้

มฐีานะพอทีจ่ะเลีย้งดใูหท้า่นอยูอ่ยา่งรม่เย็นเป็นสุขก็ตอ้งเล้ียงดทูา่น 

ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเท่าๆกับที่เราอยู่กันอย่าให้พ่อแม่อยู่

อย่างลำาบากลำาบน แต่เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย อย่างนี้ถือว่าไม่มี

ความกตัญญู ต้องคิดถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรก มากกว่าคิดถึงตัวเรา 

เราต้องเสยีสละเหมอืนกบัทีพ่อ่แมเ่สยีไดเ้สยีสละใหก้บัเรา  เสยีสละ
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เพือ่ใหพ้อ่ใหแ้มไ่ดส้ขุไดส้บาย ไมท่ำาใหเ้ราเสยีหายล่มจม 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 

นอกจากมคีวามกตญัญแูลว้กใ็หม้คีวามเคารพ มีสัมมาคารวะ 

ให้รู้จักที่สูงที่ตำา ในโลกนี้มีคนสูงตำาไม่เท่ากัน  จะถือเท่ากันหมดไม่

ได้  คนที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพ  คนที่ตำากว่าเราก็ให้ความ

กรณุาสงสาร ใหค้วามเมตตา คนทีเ่ทา่เรากใ็หค้วามเปน็มติรเปน็เพือ่น

กัน ควรปฏิบัติให้สมกับฐานะ เช่นผู้มีพระคุณ บิดามารดา ครูบา

อาจารย์ ปู่ย่าตายาย ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ต้องให้ความเคารพ เพราะจะ

ทำาใหเ้ราเปน็คนดเีปน็คนเจริญน่ันเอง นอกจากทำาความดแีลว้ กท็รง

สอนใหล้ะบาป ไมท่ำาความชัว่ ไมฆ่า่สตัวต์ดัชีวติ ลกัทรพัย ์ประพฤติ

ผิดประเวณี พูดโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา  เพราะการกระทำา   
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ทั้ง ๕ อย่างนี้เป็นโทษ ทั้งกับตัวเราและผู้อื่น ทำาให้ตกทุกข์ได้ยาก 

ต้องใช้เวรใช้กรรมทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไป จึงไม่ควรทำาบาป 

ถา้ไมอ่ยากตกอยูใ่นบว่งของความทกุขค์วามลำาบาก ประการสดุทา้ย

ก็ทรงสอนให้ต่อสู้กับความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เป็นเหมือน

เชื้อโรค ถ้ามีอยู่ในร่างกายก็จะทำาให้เจ็บไข้ได้ป่วย เราจึงต้องกำาจัด

ดว้ยธรรมโอสถ  คือทำาจติให้สงบแลว้กเ็จรญิปญัญา พจิารณาใหเ้หน็

วา่ สิง่ทีเ่ราโลภเราโกรธเราหลงน้ัน ไมเ่ท่ียง มาแล้วเดีย๋วก็ไป ไมต่อ้ง

ไปอยากได้ เพราะเวลาจากไปเราจะเศร้าโศกเสียใจ เวลาโกรธใครก็

ไม่ต้องไปทำาร้ายไปฆ่าเขา เพราะเดี๋ยวเขาก็ตายไปเองเพราะเกิดมา

แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคน ใครทำาบุญทำากรรมอะไร

มา ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรม  ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรม 

เพราะจะย้อนกลับมาหาเรา  เวลาโกรธก็ทำาใจให้นิ่งเฉย ให้อภัย ไม่

จองเวร แลว้ทกุสิง่ทกุอยา่งกจ็ะผา่นไป ไมช่า้กเ็รว็เขากต้็องไปใชเ้วร

ใช้กรรมของเขา ไปตกทุกข์ได้ยาก ไปตายในที่สุด ไม่ต้องไปทำาอะไร

ให้เสียเวลา  ให้เหนื่อยเปล่าๆ 

นี่คือวิธีกำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ตา่งๆ  ดว้ยการเจรญิปญัญา ใหค้ดิเสมอวา่ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้นน่อน 

ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอด เวลาอยากจะได้อะไร ก็พยายามมองให้

เห็นว่ามีความทุกข์ด้วย ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียว  เวลาได้อะไรมา

ใหม่ๆ ก็จะมีความสุขดีอกดีใจ แล้วก็ต้องมาห่วง มากังวล มาดูแล
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รักษา มาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ เมื่อสิ่งท่ีได้มาต้องจากเราไป  

อย่าไปเอามาดีกว่า คนเราไม่จำาเป็นต้องมีอะไรมากมายก่ายกอง ถ้า

มีปัจจัย ๔ พอเพียงก็พอแล้ว ไม่จำาเป็นต้องมีสิ่งอื่นๆอีก ถ้าไม่อยาก

มีความทุกข์เพ่ิมมากขึ้นไปอีก พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาความสุข

ภายในใจ ด้วยการปล่อยวางความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่า

ไปอยากไดอ้ะไร อยา่ไปโกรธใคร อยา่ไปหลงอะไร แลว้จะมแีตค่วาม

รม่เย็นเปน็สขุ  ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบำาเพญ็มาเปน็ตวัอยา่ง มผีูน้ำา

เอาไปศึกษาและปฏิบัติตาม จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำานวน

มาก พวกเราก็อยู่ในฐานะที่จะดำาเนินตามพระพุทธเจ้าได้  ถึงแม้จะ

ไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยก็ทำาให้ชีวิตของเราไม่วุ่นวาย ไม่

ทุกข์มากจนเกินไป เวลาอยากจะได้อะไรถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ 

ก็ตัดใจไปเสยี ไมม่กีไ็มต่าย คดิเพยีงเทา่นีก้จ็ะสบายใจ ไม่ตอ้งไปเป็น

หนี้เป็นสิน ไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อย เพื่อหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งที่

เราอยากได้ ที่ไม่ได้ทำาให้เราวิเศษให้เราสุขมากขึ้นเลย แต่จะทำาให้

ทุกข์มากขึ้นถ้าคิดอย่างน้ีแล้วการดำาเนินชีวิตด้วยการทำาความดีคือ

มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ ละบาป กำาจัดความโลภ ความโกรธ

ความหลงกจ็ะเปน็ไปไดอ้ย่างงา่ยดาย จะมีความรม่เยน็เปน็สขุ ความ

เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง จึงขอให้น้อมเอาพระธรรมคำาสอนของ

พระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชา

นี้ แล้วความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่าน ก็จะเป็นผลที่จะตามมา

ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี ้
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อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า “การ

บูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ”เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช 

ในวนัขึน้ ๑๕ ค่ำา เดอืน ๘ คอืวนัอาสาฬหปรุณมดีถิ ีหรอืวนัเพญ็เดอืน

อาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี แคว้นมคธ มี

เหตุการณ์สำาคัญสรุปได้ดังนี้คือ 

 -เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา 

 -พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็น

ปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ผู้ประกอบ

ด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม             

สรุปเรื่องสำ�คัญ

วันอ�สฬหบูช�
เนื่องใน

วันอ�สฬหบูช�



21พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
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และพระอสัสช ิ(ดว้ยเหตทุีท่รงแสดงปฐมเทศนานี ้วนัอาสาฬหบชูา

จึงถือว่าเป็น “วันพระธรรม” ด้วย)     

 -เมือ่เทศนาจบ พระโกณฑญัญะ กไ็ดด้วงตาเหน็ธรรมมคีวาม

เห็นแจ้งชัดว่า ยำ กิญฺจิ สมุทยธมฺมำ สพฺพนฺตำ นิโรธธมฺมนฺติ สิ่งใดสิ่ง

หนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

จึงได้ทูลขอบรรพชาและได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

เป็นพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกของโลก (วันอาสาฬหบูชา จึงถือว่า

เป็น “วันพระสงฆ์” ด้วยเช่นกัน)     

 -นับเป็นวันแรกที่เกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย 

คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

หลักธรรมสำาคัญท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ควรแก่การนำา

ไปพิจารนาและทำาความเข้าใจคือ     

 -ทรงแสดงสิง่ทีไ่มค่วรเสพสองอยา่ง อนัไดแ้ก ่การปฏบิตัติน

ย่อหย่อนสบายกายเกินไป (กามสุขัลลิกานุโยค) และการปฏิบัติตน

จนทรมานกายเกินไป (อัตตกิลมถานุโยค)

-ทรงแสดง มัชฌิมาปฏิปทา คือ การปฏิบัติที่ไม่สุดตึง

ด้านใดด้านหน่ึง อันได้แก่การดำาเนินตามมรรคมีองค์ ๘ ซึ่ง

ควรพิจารณาจากข้อความจากพระโอษฐ์โดยตรง ดังนี้                                                                             

“ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ท่ีสุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้

ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำาดวงตาให้เกิด ทำาญาณให้เกิด ย่อม
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เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน           

ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางทีต่ถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ดว้ยปญัญา

อันยิ่ง ทำาดวงตา ให้เกิด ทำาญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ 

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน นั้น เป็นไฉน ?  ปฏิปทา

สายกลางนัน้ ไดแ้กอ่รยิมรรค มอีงค ์๘ นีแ้ล คอืปัญญาอันเหน็ชอบ๑ 

ความดำาริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การกระทำาชอบ ๑  เลี้ยงชีวิตชอบ 

๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ จิตตั้งมั่นชอบ ๑”

-ทรงแสดงอรยิสจัสีค่อืความจรงิอนัประเสรฐิทีพ่ระองคค์น้พบ

มี ๔ ประการได้แก่ทุกข์ ได้แก่ความเกิด ความแก่ ความตาย ความได้พบ

กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนา

สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นว่าโดยย่อ อุปาทานในขันธ์ ๕ เป็นทุกข์                                                                                                                                            

สมุห์ทัย คือ สาเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหาความทะยาน  

อยาก อันทำาให้เกิดอีกความกำาหนัด เพลิดเพลินในอารมณ์

คือกามตัณหา ความทะยานอยากในกาม ภวตัณหา ความ

ทะยานในภพ วิภวตัณหา ความทะยานอยากในความไม่มีภพ                                                                                                                                          

นิโรธ คือ ความดับทุกข์ โดยการดับตัณหาด้วยอริยมรรค คือ วิราคะ 

สละ ดับ ปล่อยไป ไม่พัวพันมรรค คือ หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ 

ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การ

เจรจาชอบ การกระทำาชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ 

การระลึกชอบ และการตั้งจิตมั่นชอบ



24 ป้ายบอกทาง

 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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วันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนา คือวันนี้

เมื่อ ๒๕๘๙ ปีมาแล้ว เป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ         

พระศาสนา พระธรรมคำาสอนให้แก่สัตว์โลก เป็นการบอกให้รู้ว่า

เดีย๋วนีมี้พระพทุธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกนีแ้ลว้  และจะทำาการเผยแผ ่ 

พระธรรมคำาสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ผู้ที่ยังตกอยู่ในห้วงของ

ความทุกข์ ความเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุด จะได้มีหนทางหลุด

พ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้เสีย   ตราบใดยังไม่มีพระพุทธเจ้า

มาตรัสรูแ้ละประกาศพระธรรมคำาสอนใหก้บัสตัวโ์ลกแลว้ สัตว์โลกก็

ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภพ คือ กามภพ รูปภพ  อรูป

ภพ ขึน้ๆลงๆอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ เมือ่เกดิแลว้กต็อ้งมกีารแก ่มกีารเจบ็    

มีการตาย มกีารพลดัพรากจากของรกัของเจรญิใจ  มกีารประสบกบั

สิง่ทีไ่มป่รารถนาทัง้หลาย  ซึง่พระบรมศาสดาทรงชีว้า่เปน็ความทกุข ์

ความทุกข์เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หลบหลีก

ได้ ดับมันได้ถ้ารู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร ในพระ

ปฐมเทศนา คือ พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่พระบรมศาสดา

ได้ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ 

ภัททิยะ มหานาม อัสสชิ เนื้อหาสาระของพระสูตรนี้ คือ พระ

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๕

เรื่องพระปฐมเทศนา 

กัณฑ์ที่ ๗๘ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๔๔
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อริยสัจ ๔ เป็นสัจจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ทกุข ์ตน้เหตขุองทกุข ์ การดบัทกุข ์และวธิดัีบทุกข ์เปน็ความรูท่ี้ไม่มี

ใครในโลกนี้รู้มาก่อน เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถ

ตรัสรู้เข้าถึงความจริงทั้ง ๔ ประการนี้ เมื่อได้ทรงตรัสรู้พระอริยสัจ 

๔ แล้วพระพุทธองค์จึงนำามาสั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไป 

พวกเรายังไม่รู้จักพระอริยสัจ ๔ ยังมีความหลงอยู่ ยังเห็น

ผิดเป็นชอบอยู่ เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์เป็นความสุข อะไรคือ    

ต้นเหตุของความทุกข์ พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าต้นเหตุของ

ความทกุขก์ค็อืความอยากทัง้หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

เมือ่เกิดข้ึนในจติแลว้จะสรา้งความทกุขใ์หเ้กดิขึน้มาทำาใหจ้ติรอ้นรน

กระวนกระวาย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั อยูไ่มส่ขุ และเมือ่เกดิความทกุข์

แลว้กพ็ยายามไปหาวธีิแก้ ก็แก้ไมถ่กูอกี คอืแทนทีจ่ะเอาน้ำามาดบัไฟ

ในใจ กลบัเอาฟนืเตมิเขา้ไปในกองเพลงิ ทำาใหไ้ฟของความทกุข์ในจติ

โหมลกุแรงขึน้ไปอีก  แทนทีจ่ะลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากทั้งหลายกลับไปเพิ่มความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้น

อีกเลยยิ่งทำาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกมากมายก่ายกองเลยทีเดียว

สงัเกตดเูวลาเกิดความโลภเกดิความอยาก แทนทีจ่ะระงบัความ

โลภนัน้ดว้ยการใชเ้หตใุชผ้ลวา่  เอาไปทำาไมของเหลา่นี ้ไมพ่อใชห้รอื

อย่างไรไม่มีสิ่งเหล่านี้จะตายหรือเปล่า นี่คือวิธีดับความโลภต้องใช้

เหตุผลเข้ามาระงับ  เห็นอะไรก็อยากจะได้ อยากจะมี อยากจะเป็น
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กับเขาทั้งๆที่เมื่อได้มาแล้ว มีแล้ว เป็นแล้ว ก็ไม่ได้ทำาให้ความทุกข์

หมดไปกลบัเพิม่ความทกุขข์ึน้มา เพราะความไม่อิม่ ไม่พอน่ันเองตอ้ง

ถามตัวเองว่าสิ่งที่อยากจะได้สิ่งที่อยากจะเป็นนั้น ถ้าไม่ได้ ไม่มีจะ

ตายหรอืเปลา่ ถา้ไมต่ายกแ็สดงวา่ไม่จำาเปน็ ถา้ไมจ่ำาเปน็กไ็มต่อ้งเอา

ถ้าไม่เอาแล้วก็จะดับความโลภได้ ดับความอยากได้ ดับความ

ทุกข์ได้ แต่ถ้าเอามาแล้ว ต่อไปก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีก เช่นวัน

นี้ได้เงินมา ๑๐,๐๐๐ บาท พรุ่งนี้ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีก ความอยาก

นี้จะต่อเติมไปเรื่อยๆจะไม่ทำาให้หยุดกับที่ จะเป็นเหมือนกับการวิ่ง

ตะครบุเงา วิง่เทา่ไรกจ็ะไมท่นัเงา เพราะเงาจะต้องอยู่ข้างหนา้เสมอ 

ฉันใด ความอยากต่างๆ ก็เหมือนกัน อยากมีความร่ำารวยเพิ่มขึ้น มี

เงนิทองขนาดน้ีแล้วก็ยังไมพ่อ อยากจะมีมากขึน้ไป มีตำาแหนง่ตา่งๆ

ทีม่อียูต่อนนี ้กไ็มพ่ออยากจะมสีงูข้ึนไปอกี แต่หารูไ้ม่ว่าเม่ือได้มาแลว้ 

แทนทีจ่ะมคีวามสขุเพิม่ขึน้ กลบัมคีวามทกุขเ์พิม่ขึน้ไปอกีเพราะอยาก

จะได้มากขึ้นไปอีกนั่นเองไม่มีที่สิ้นสุด

แต่ถ้าตัดความอยากได้แล้ว ใจจะสบาย ใจจะเย็น ใจจะสงบ  

เพราะรูจ้กัคำาวา่ พอ  คำาวา่ พอ เปน็คำาทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ  เมือ่พอแลว้

กจ็ะมคีวามสขุ ถา้ยงัไมพ่อ กย็งัจะตอ้งหาไปเร่ือยๆจนกระท่ังวันตาย 

เมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปหาใหม่ นี่คือความจริงของ

สมุทัย ต้นเหตุของความทุกข์ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เห็นด้วย

พระสติปัญญา ใช้เหตุผล ถ้าไม่จำาเป็นต่อการดำารงชีพก็ไม่เอา ถ้า
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ไม่มีแล้วไม่ตายก็ไม่เอา นี่คือวิธีการดับทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

มรรค คือวิธีดับทุกข์ จะดับทุกข์ได้จะต้องใช้ปัญญา เพราะว่าทุกข์

เกิดจากความหลง ความหลงทำาให้เกิดความอยาก หลงว่ามีแล้วจะ

ดี หลงว่ามีแล้วจะสุข คิดว่ามีแล้วจะอิ่มจะมีความพอ แต่ที่ไหนได้ 

ยิ่งมีมากเท่าไร ยิ่งอยากจะมีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือความหลง 

พระพุทธองคจ์งึใชป้ญัญา ใชเ้หตใุชผ้ล ถา้มคีวามจำาเปน็ตอ่การ

ดำารงชพีกเ็อา เชน่ถา้ไมร่บัประทานอาหารกจ็ะตาย กต็อ้งรบัประทาน

อาหารกัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องมีนุ่งมีห่ม แต่มีเท่าที่จำาเป็น พอ

สมควรก็พอ ถ้าทำาอย่างนี้ได้แล้ว ใจจะไม่มีความทุกข์ ใจจะมีความ

สงบ ใจจะมีความสุข วันๆหนึ่งไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับอะไรให้มาก

จนเกนิควร ไมต่อ้งไปเหนือ่ยทำามาหากนิจนเกนิความจำาเป็น แลว้เอา

เงินทองที่หาได้มาด้วยความเหนื่อยยาก ไปใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์

อะไร คอืเอาไปใชต้ามความอยาก เช่นเอาไปซือ้ขา้วซือ้ของทีไ่มจ่ำาเปน็ 

เอาไปเที่ยวเตร่ เหมือนกับเอาเงินไปถมเหว ถมเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะ

เหวมันลึกมากฉันใด เงินทองที่เอาไปใช้สนองความอยาก ก็ไม่ทำาให้

ความอยากหมดไป มีแต่จะเพิ่มความอยากให้มีมากยิ่งๆขึ้นไป

จึงต้องใชเ้หต ุใชผ้ล ใชป้ญัญา ปญัญาเปน็เครือ่งดบัความทกุข์

ได้ เพราะปัญญาเป็นเหตุที่จะไปดับความหลง แต่ก่อนที่จะมีปัญญา

ได้ จิตจะต้องสงบก่อน ต้องมีสมาธิก่อน การที่จะมีสมาธิได้จะต้องมี

ศีลก่อน ถ้ายังไม่มีศีล จะมีแต่ความวุ่นวายใจ เพราะเวลาไปทำาผิด
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ศีลผิดธรรมแล้ว จิตจะมีความกังวล มีความวิตก มีความเดือดร้อน

ใจ ทำาความสงบได้ยาก  ทำาจิตให้สงบตั้งมั่นได้ยาก จึงต้องมีศีลก่อน 

และการทีจ่ะรกัษาศลีได ้กต็อ้งมทีาน การใหก้อ่น คนทีท่ำาบญุใหท้าน

เปน็คนมเีมตตา เปน็คนทีม่องมนษุยร์ว่มโลกเปน็เพือ่นกนั  เปน็เพือ่น

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นพี่ เป็นน้องกันถ้ามีความเมตตาแล้ว  ก็จะมี

การใหก้นัจะไมค่ดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะไมก่ลา้ฆา่สตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณ ีโกหกหลอกลวง เพราะรูว้า่จะสรา้งความเดอืด

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 ถ้าต้องการท่ีจะดับความ

ทุกข์ในใจ ต้องการจะมีความสุขใจ ก็ต้องมีน้ำาดับไฟในใจ น้ำาดับไฟ

นี้ก็คือธรรม เรียกว่ามรรคนั่นเอง มรรค เมื่อสรุปลงแล้วก็คือ การ

ทำาบุญ ให้ทาน การรักษาศีล การเจริญจิตตภาวนา นั่งสมาธิและ

เจริญปัญญา ถ้าปฏิบัติธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้ว จิตจะค่อยๆ
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สงบ จะคอ่ยๆ เยน็ ความทกุขต์า่งๆทีม่อียูใ่นจติ ทีเ่กิดจากความอยาก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะค่อยๆหมดไป เพราะน้ำาแห่ง

ธรรมค่อยๆชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก ให้

สลายออกไปจากจิตจากใจ 

นี่คือพระปฐมเทศนา พระธรรมคำาสอนคร้ังแรกที่พระพุทธ

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

ศาสนาจงึปรากฏขึน้มาในวนันัน้ พระศาสนากไ็ดเ้จรญิรุง่เรอืงมาโดย

ลำาดับจนถึงปัจจุบันนี้ มีอายุครบ ๒๕๘๙ ปี เพราะความศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ท่ีน้อมเอาพระธรรมคำาสอนของพระบรม

ศาสดามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติจนบรรลุเห็นธรรมขึ้นมา หลัง

จากนั้นก็นำาเอามาเผยแผ่สั่งสอนถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง

ถงึปจัจบุนันี ้ศาสนาจะเจรญิรุง่เรอืงตอ่ไปไดก้ต้็องข้ึนอยู่กับ พทุธศาส 

นกิชน ทกุๆคน ทีจ่ะขวนขวายศกึษา ร่ำาเรยีนและนำาเอาไปประพฤติ

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

บชูาทีแ่ทจ้รงิ  ผูใ้ดประพฤตปิฏบิตัธิรรมสมควรแก่พระธรรมคำาสอน 

ผู้นั้นแลคือผู้บูชาเราตถาคต นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนา

จากพุทธศาสนิกชน ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์ของ

พุทธศาสนิกชนโดยตรง พระพุทธองค์ไม่ได้รับประโยชน์จากการสั่ง

สอนพระธรรมคำาสอนของท่านเลย 

เพราะว่าจิตของพระพทุธองคน์ัน้สะอาดหมดจดแลว้ บรบิรูณ์

ด้วยบุญและกุศลทั้งหลายแล้ว เปรียบเหมือนกับน้ำาที่เต็มแก้วแล้ว  

จะเทน้ำาอะไรลงไปอีกก็จะลน้ออกมาฉนัใด การทีพ่ระพุทธองคไ์ดส้ละ

เวลาประกาศพระธรรมคำาสอนใหแ้ก่พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย ก็เพือ่

ประโยชน์ของพทุธศาสนิกชนน่ันเองเพราะความกรณุา ความสงสาร 

ที่เห็นพวกเราผู้ที่ยังหลงอยู่ในกองเพลิงแล้วหาทางออกไม่ได้ส่วน

พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้หลุดออกจากกองเพลิงแล้ว จึงอุตส่าห์

กระโดดเข้ามาในกองเพลิงเพื่อฉุดพวกเราให้ออกจากกองเพลิง วิธี

ที่จะออกได้ก็คือต้องเดินตามพระธรรมคำาสอน พระพุทธองค์ไม่

สามารถอุม้เราออกมาได ้เราจะตอ้งเดนิออกมาเอง คอืตอ้งเชือ่ในสิง่
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ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิด

ขึ้นแก่พระองค์ว่านี้เป็นทุกข์ อันควรกำาหนดรู้

และพระองค์ได้กำาหนดรู้แล้ว

นี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ อันควรละและพระองค์ 

ได้ละแล้ว นี้เป็นความดับทุกข์ อันควรทำาให้แจ้ง 

และพระองค์ได้ทำาให้แจ้งแล้ว  

นี้เป็นหนทางดับทุกข์ อันควรเจริญ 

และพระองค์ ได้เจริญแล้ว !!!

32 ป้ายบอกทาง

ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน เมื่อเชื่อแล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติ 

การสนองตอบพระคณุของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆท์ี่

ได้อทิุศเวลาอบรมสัง่สอนพวกเรา จงึต้องกระทำาดว้ยการปฏบิตับิชูา 

ทำาความดทีัง้หลายใหถ้งึพรอ้มละการกระทำาบาปทัง้ปวง ชำาระจติใจ

ให้สะอาดหมดจด ชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกจาก

จิตจากใจทุกครั้งเวลาเกิดความโลภก็ให้มีสติให้บอกว่าโลภไม่ได้นะ 

โลภแล้วจะทกุขข์ึน้ไปใหญ ่เวลาเกดิความโกรธกเ็ชน่กนั บอกวา่ตอ้ง

หยุดความโกรธนี้ เวลาเกิดความหลง ต้องบอกตัวเราให้หยุดความ

หลงน้ีถ้าเตือนสติตัวเองได้ ต่อไปก็จะสามารถระงับดับความโลภ 

ความโกรธ ความหลงได้ เมื่อทำาได้แล้วก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์อย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติบูชา เมื่อได้บูชาอย่าง

นีแ้ลว้ความเป็นสริมิงคลยอ่มเกดิขึน้กบัตน ดังในพระบาลีทีแ่สดงไว้

วา่ ปชูา จ ปชูนียานงั เอตมัมงักลมตุตมงั การไดบ้ชูาบคุคลทีส่มควร

แก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง ในวันอุดมมงคลวันนี้ จึงขอให้ท่าน

ท้ังหลายน้อมเอาพระธรรมคำาสอนของพระบรมศาสดามาประพฤติ

ปฏิบัติกับตัวของท่านเอง ท้ังทางกาย 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 !!!

32 ป้ายบอกทาง

ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน เมื่อเชื่อแล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติ 

การสนองตอบพระคณุของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆท์ี่

ไดอ้ทุศิเวลาอบรมสัง่สอนพวกเรา จงึต้องกระทำาดว้ยการปฏิบตับิชูา 

ทำาความดทีัง้หลายใหถ้งึพรอ้มละการกระทำาบาปทัง้ปวง ชำาระจติใจ

ให้สะอาดหมดจด ชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกจาก

จิตจากใจทุกครั้งเวลาเกิดความโลภก็ให้มีสติให้บอกว่าโลภไม่ได้นะ 

โลภแลว้จะทกุขข์ึน้ไปใหญ ่เวลาเกดิความโกรธกเ็ชน่กนั บอกวา่ตอ้ง

หยุดความโกรธนี้ เวลาเกิดความหลง ต้องบอกตัวเราให้หยุดความ

หลงนี้ถ้าเตือนสติตัวเองได้ ต่อไปก็จะสามารถระงับดับความโลภ 

ความโกรธ ความหลงได้ เมื่อทำาได้แล้วก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์อย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติบูชา เมื่อได้บูชาอย่าง

นีแ้ล้วความเปน็สริมิงคลยอ่มเกดิขึน้กบัตน ดงัในพระบาลท่ีีแสดงไว้

วา่ ปชูา จ ปชูนยีานงั เอตมัมงักลมตุตมงั การไดบ้ชูาบคุคลทีส่มควร

แก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง ในวันอุดมมงคลวันนี้ จึงขอให้ท่าน

ท้ังหลายน้อมเอาพระธรรมคำาสอนของพระบรมศาสดามาประพฤติ

ปฏิบัติกับตัวของท่านเอง ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจแล้วความ

สุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริมงคล ย่อมเป็นของท่านต่อไป

อย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา  ขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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“มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึงการบูชาใน

วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓ ตาม

ปฏิทินจันทรคติของไทย  ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน

มีนาคม

วนัมาฆบูชาเป็นเสมอืนวนัประชมุกนัเป็นพิเศษแหง่พระอรหนัต

สาวก โดยมิได้มีการนัดหมายล่วงหน้าซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุ

วันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน วันนี้มีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า วัน

จาตรุงคสนันบิาต (มาจากศพัทบ์าล ีคอื จต+ุองคฺ+สนนฺปิาต แปลวา่ 

สรุปเรื่องสำ�คัญ

วันม�ฆบูช�
เนื่องใน

วันม�ฆบูช�
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“มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึงการบูชาใน

วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓ ตาม

ปฏิทินจันทรคติของไทย  ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน

มีนาคม

วันมาฆบชูาเปน็เสมอืนวันประชมุกันเปน็พเิศษแหง่พระอรหนัต

สาวก โดยมิได้มีการนัดหมายล่วงหน้าซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุ

วันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน วันนี้มีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า วัน

จาตรุงคสนันบิาต (มาจากศพัทบ์าลี คอื จต+ุองฺค+สนนฺปิาต แปลวา่ 

สรุปเรื่องสำ�คัญ

วันม�ฆบูช�
เนื่องใน

วันม�ฆบูช�
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การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ประการ) เนื่องจากมี

เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะ ๔ ประการ คือ 

วันทีพ่ระสงฆท์ัง้หมดมาชมุนมุกนันีต้รงกบัวนัเพญ็เดอืนมาฆะ 

(วันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๓)

พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

พระภกิษ ุเหลา่นัน้ ท้ังหมด ได้รบัการอปุสมบทจากพระพทุธเจา้

โดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)

พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภทฉฬภิญญา คือ 

ได้อภิญญา ๖

พระพุทธองคจ์งึทรงแสดง โอวาทปาฏโิมกข ์เปน็พระพทุธพจน ์

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 การบำาเพญ็แตค่วามด ีและการทำาจติของตนใหผ้อ่งใสเปน็อสิระ

จากกิเลสทั้งปวง ส่วนนี้เองของโอวาทปาฏิโมกข์ที่พุทธศาสนิกชน

มักท่องจำากันไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงคาถาในสามคาถากึ่งของ

โอวาทปาฏิโมกข์เท่านั้น

ส่วนพระพุทธพจน์คาถาสุดท้าย ทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติ

ของพระสงฆ์ผู้ทำาหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา ๖ ประการ คือ การไม่

กลา่วรา้ยใคร, การไมท่ำารา้ยใคร , การมคีวามสำารวมในปาฏโิมกขท์ัง้

หลาย, การเป็นผู้รู้จกัประมาณในอาหาร และการรูจั้กท่ีน่ังนอนอนัสงดั

 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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วันนี้เป็นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวัน

มาฆบูชา วันที่มีเหตุการณ์มหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน

สมัยพุทธกาล คือมีพระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปจากทุกสารทิศ มาเฝ้า

พระพทุธเจา้  โดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมากอ่น ตา่งคนต่างมาด้วยความ

ศรัทธา เลื่อมใส เคารพรักพระบรมศาสดา พระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๑,๒๕๐ 

รปูทีม่าเฝา้พระพทุธเจา้ในวนันัน้กล็ว้นเปน็พระอรหนัตสาวกทัง้หมด

เปน็ผู้เสร็จภารกจิของพระพทุธศาสนาแลว้ ไดช้ำาระจติใจจนสะอาด

บรสิทุธิห์มดจดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ส้ินสุดการเวียน

ว่ายตายเกิด ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำาเนินไปถึง และประกาศให้สัตว์

โลกทัง้หลายปฏบิตักินั  ถา้ปฏบิตัจินเปน็พระอรหนัตแ์ล้ว  กห็มดทุกข ์

หมดภัย หมดความเศร้าโศก ไม่มีความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ก็ดี 

ความเจบ็ไขก้ด็ ีความตายกดี็ การพลดัพรากจากกนักด็ ีอยูใ่นจติของ

พระอรหนัต ์พระอรหนัตท์ีม่าเฝ้าพระบรมศาสดากเ็ปน็เอหภิกิขดุ้วย 

เป็นผู้ที่พระบรมศาสดาอุปสมบทให้ เป็นผู้บวชให้ ในสมัยแรกๆนั้น

พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชพระ ใครมีจิตศรัทธาอยากจะบวช ก็ไปกราบ

ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็จะทรงบวชให้  แต่ต่อมา

เนือ่งจากมผีูม้จีติศรัทธาเปน็จำานวนมาก พระพุทธเจา้ไม่สามารถบวช

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๓๑ 

เรื่อง วันมาฆบูชา

กัณฑ์ที่ ๓๐๒ วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๐
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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

ไมว่า่จะเปน็พระพทุธเจา้องคใ์ดกต็าม เมือ่ไดต้รสัรูแ้ละประกาศ

คำาสอนแลว้ กจ็ะประกาศหวัใจของศาสนาดว้ยกนัทัง้สิน้ ซึง่มหีวัขอ้

สำาคญัอยู ่๓ หัวขอ้ดว้ยกนัคอื ๑. ละเวน้จากการทำาบาปทัง้ปวง ๒. ทำา

กุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ๓. ชำาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำาจัด

ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดส้ินไปจากจิตจากใจ นี่คือ

หวัใจของพระธรรมคำาสอนของพระพทุธเจา้ทกุๆพระองคท์ีอ่บุตัขิึน้มา

ในอดตีกด็หีรอืจะมาตรสัรูใ้นภายภาคหน้ากดี็ กจ็ะสอนเหมือนกนัทัง้

นัน้ เพราะคำาสอนนีเ้ปน็เหตทุีจ่ะนำาสตัวโ์ลกไปสูค่วามสขุความเจรญิ 

แคล้วคลาดปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง เพราะสตัว์

โลกทั้งหลายตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาจนถึงสัตว์นรก ก็ตกอยู่ภาย

ใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น คือ กฎของเหตุและผล เหตุก็คือการกระทำา  

ผลก็คือความสุขความเจริญ หรือความทุกข์ความเสื่อม ก็จะตามมา 

ไม่ยกเว้นใครทั้งสิ้น ถ้าทำาเหตุที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำา    
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ทัง้ ๓ ประการ กจ็ะไดบ้รรลเุปน็พระอรหนัตใ์นทีส่ดุ ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลุ

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 คำาสอนของพระพทุธเจ้าทกุคำาลว้นเปน็ความจรงิทัง้นัน้ ไมม่ี
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ใครที่ปฏิบัติแล้วจะว่าเป็นคำาสอนที่ไม่ตรงกับความจริง พระอรหันต์

ทกุรปูลว้นรับรองคำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นวา่เป็นความจรงิถา้

สามารถปฏบิตัติามไดก้จ็ะไดร้บัผลทีด่ ีไดค้วามเจรญิ ไดค้วามสขุ ได้

พน้ทกุข์ หนา้ทีข่องพวกเราจึงไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ชือ่อยา่งเดยีว ความเชือ่เปน็

เพยีงจดุเริม่ตน้ คอืตอ้งเชือ่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน คอืใหล้ะบาป 

ใหท้ำาบญุ ใหท้ำาแตค่วามด ีใหช้ำาระจติใจ กำาจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจใหไ้ด ้เชือ่แลว้กต็อ้งปฏบิตัติาม ถา้

ทำาได้ผลที่ดีก็จะตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าไม่ไปทำาบาป

ทำากรรม ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่มีใครมาทำาร้าย ถ้าทำาร้าย

ผู้อื่นฆ่าผู้อื่น  ก็จะต้องถูกเขาฆ่า ถ้าลักทรัพย์ก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้า

ตะราง ถ้าประพฤติผิดประเวณีก็จะมีปัญหากับผู้อื่น มีการต่อสู้มี

ทำาลายกัน ถ้าโกหกหลอกลวงก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ เพราะ

จะไม่มีใครเชื่อในส่ิงที่พูด 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

ตา่งกนั ฉนัใดการทำาบาปทำากรรมกม็น้ีำาหนกัต่างกนัไป เชน่การยงินก

ตกปลา บาปไมห่นักเท่ากบัการฆา่มนุษย ์ถา้ฆา่คนอืน่กไ็มห่นกัเทา่กบั

ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์บาปกรรมจึงมีน้ำาหนักต่างกัน แต่เมื่อได้

ใช้กรรมแล้ว ก็มีวันหมดได้เหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตก

นรกไปตลอด เมือ่อยูใ่นนรกจนหมดกรรมแลว้ กจ็ะไดก้ลบัมาเกดิเปน็

มนุษย์ มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อีก ถ้าได้ไปเกิดเป็นเทวดา ไปเกิด

เปน็พรหม กเ็สือ่มไดเ้หมอืนกนั เมือ่หมดบญุแล้วกจ็ะกลับมาเกดิเปน็

มนุษย์อีก มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้ละบาป ทำาดี ชำาระความ

โลภ ความโกรธ ความหลงอกี ชีวิตของเราก็จะเวยีนวา่ยไปแบบนีอ้ยู่

เรื่อยๆ ขึ้นๆลงๆ ถ้าทำาบาปก็ไปใช้กรรมในอบาย พอพ้นจากกรรมก็

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์  ถ้าทำาความดีก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ กลับมา

เกดิเปน็มนษุยอ์กี วนไปเวยีนมาอยา่งนี ้ไมม่ทีีส้ิ่นสุด จนกว่าจะชำาระ

จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะความไม่บริสุทธิ์จากความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เป็นเหตุพาให้ใจไปเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากไปเกิดใหม่ 

ไม่อยากไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วย การแก่ การ

ตาย การพลัดพรากจากกัน ก็ต้องหยุดยั้งจิตใจไม่ให้ไปเกิดใหม่ ด้วย

การชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ  

เวลาเกิดความโลภก็อย่าไปโลภตาม เช่นอยากจะได้อะไรที่ไม่

จำาเปน็ ถา้ไมไ่ดม้าไมต่ายกอ็ยา่ไปเอามา เวลาโกรธก็ระงับดับด้วยการ
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ใหอ้ภยัไมจ่องเวรกนั ใครทำาอะไรใหเ้ราโกรธกค็ดิเสยีวา่ เขาทำาไปแลว้ 

โกรธไปก็ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร ไมไ่ดไ้ปลบสิง่ทีท่ำาไว ้ทำาไปแลว้กแ็ลว้

กันไป ถ้ามีสติเราก็จะไม่โกรธ จะสบายใจ ถ้าโกรธเราก็จะวุ่นวายใจ 

อาจจะต้องไปทำาในสิ่งที่เสียหายขึ้นมา ทำาให้กลายเป็นยักษ์เป็นมาร

ไป แต่ถ้าไม่โกรธก็จะกลายเป็นพระไป พระและมารก็อยู่ตรงที่โกรธ

หรอืไมโ่กรธนีเ้อง ถา้โกรธกจ็ะกลายเปน็ยกัษเ์ปน็มารไป ถา้ไมโ่กรธก็

กลายเปน็พระเปน็เทพเปน็พรหมไป เราอยากจะเปน็อะไรก็ตอ้งเฝา้ดู

ทีใ่จของเรา กำาจัดส่ิงทีจ่ะทำาให้เราไมด่ ีไมม่ใีครอยากจะเปน็ยกัษเ์ปน็

มารเปน็เดรจัฉานกนั กต็อ้งระงบัความโลภความโกรธความหลง โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ความหลง ทีเ่ปน็ตน้เหตุของความโลภและความโกรธ  

เราหลงเพราะไมรู่ว้า่สิง่ทีเ่ราอยากได้ไมม่คุีณค่าอะไร คิดวา่เป็นเพชร

นลิจินดา แตค่วามจรงิเปน็กอ้นอฐิกอ้นกรวดกอ้นทราย เพราะใจเรา

มืดบอด ไม่มีปัญญา มองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข สิ่งที่ไม่เที่ยงว่า

เทีย่งแท้แนน่อน สิง่ท่ีไมม่ตีวัตนวา่เปน็ตวัตน เปน็เราเปน็ของเรา เมือ่

มีความหลงก็จะเกิดความโลภ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น เมื่อ

ไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เวลามีใครมาแย่งสิ่งที่อยากได้

ไป เราก็จะโกรธ ถ้าไม่หลงเพราะรู้ด้วยปัญญาว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้

ที่จะให้ความสุขกับเรา ที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริง ที่จะอยู่กับ

เราไปตลอด มีแต่จะให้ความทุกข์กับเรา เวลาจากเราไป ก็จะไม่โลภ

ไม่อยากได้อะไร ก็จะไม่มีความโกรธตามมา เพราะไม่มีใครทำาให้เรา
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โกรธได้นั่นเอง ใครจะทำาอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน  เพราะไม่ต้องการ

อะไรจากใครทั้งนั้น 

 นี้คือการกำาจัดความโลภความโกรธความหลง  ดว้ยการสร้าง

ปญัญาใหเ้กดิขึน้  สอนตนเองวา่ไมม่อีะไรในโลกนีท้ีเ่ทีย่งแทแ้นน่อน 

ที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ที่จะอยู่กับเราไปตลอด ที่จะให้ความสุข

ไร้ความทุกข์ เมื่อต้องพลัดพรากจากกัน ก็จะปล่อยวาง เตรียมตัว

เตรยีมใจวา่สกัวนัหนึง่จะตอ้งจากกนัไป จะไดรู้สึ้กเฉยๆ ไมเ่ดือดรอ้น 

ไม่ทุกข์ เพราะเดือดร้อนไปทุกข์ไป ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อถึง

เวลาจะต้องตายจากกันก็ต้องตายจากกัน จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ต้อง

ตายจากกันเหมือนกัน แต่คนที่ไม่ทุกข์เป็นคนฉลาด เพราะสบายใจ 

คนที่ทุกข์เป็นคนโง่ ต้องแบกความทุกข์เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอน

ไม่หลับ เพราะไม่สร้างปัญญามาทำาลายความหลงนั่นเอง นี้คือการ

กำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงในจิตในใจ เพื่อจะทำาให้ไม่

ต้องไปเกิดอีกต่อไป จะได้เป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าของพระ

อรหนัต ์ ถ้าชำาระในสมยัทีไ่มม่คีำาสอนของพระพุทธเจา้ ชำาระตนเอง 

สอนตนเอง โดยไม่มีใครสั่งสอน ก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าข้ึนมา 

ถา้ชำาระในสมยัท่ีมคีำาสอน เช่น ในสมยันี ้ก็จะเปน็พระอรหนัตสาวก 

มีความบริสุทธ์ิเท่ากันกับพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เอาไปซักก็

จะสะอาดเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใครก็ตาม ต่างแต่ชื่อ ต่าง

แต่ฐานะ ต่างที่สมมุติเท่านั้นเอง แต่ความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือน
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กัน ไม่ต้องไปเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไปเหมอืนกนั นี่คือความสำาคญั

ของวันมาฆบูชา ทุกครั้งที่วันนี้มาถึงเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องหัวใจ     

ของพระพทุธศาสนาทีจ่ะพาเราไปสูค่วามสขุความเจรญิ สูค่วามพน้

ทุกข์อย่างแท้จริง ขอให้น้อมเอาพระธรรมคำาสอนอันประเสริฐทั้ง ๓ 

ประการนี้ไปปฏิบัติคือ ๑. ละเว้นจากการทำาบาปทั้งปวง ๒. ทำากุศล

ทำาบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม ๓.ชำาระจิตใจ กำาจัดความโลภ ความ

โกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพื่อความดีงาม ความ

สุขความเจริญ ที่จะเป็นผลตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร

แก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้



วันเข้�พรรษ�
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วันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำา เดือน ๘ ของทุกปี        

ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ำา เดือนแปด

หลังและออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๑

เปน็วนัทีพ่ระสงฆจ์ะอธษิฐานวา่จะพกัประจำาอยู ่ณ ทีใ่ดทีห่นึง่ 

ตลอดระยะเวลาฤดฝูนทีม่กีำาหนดเปน็ระยะเวลา ๓ เดอืน ตามทีพ่ระ

ธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป

ว่า จำาพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำา” แปลว่า พักอยู่) เว้น

แต่มีกจิธรุะเจา้เปน็ซึง่เมือ่เดนิทางไปแลว้ไมส่ามารถจะกลบัไดใ้นวนั

เดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน 

เรียกว่า สัตตาหกรณียะ

สรุปเรื่องสำ�คัญ

วันเข้�พรรษ�
เนื่องใน

วันเข้�พรรษ�
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พระพุทธเจ้าทรงกำาหนดให้มีการจำาพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใด

สถานที่หนึ่งตลอด ๓ เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์

ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะ

เป็นไปด้วยความยากลำาบากในช่วงฤดูฝนและเพื่อป้องกันความเสีย

หายจากการอาจเดินเหยยีบย่ำาธัญพืชของชาวบา้นทีป่ลกูลงบนแปลง

ในฤดูฝน

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมกระทำากันในช่วงเข้าพรรษานี้ ได้แก่ 

มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำาฝน หรือ   

ผ้าวัสสิกสาฏกแก่พระสงฆ์ เพื่อสำาหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำาหรับการ

อยู่จำาพรรษาและในช่วงออกพรรษาก็จะมีการถวายผ้าจำานำาพรรษา 

หรือผ้าวัสสาวาสิกสาฎก เป็นผ้าไตรจีวรที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำา

พรรษาครบ ๓ เดอืน ทีผ่า่นวนัปวารณาไปแล้วหรือทีผ่า่นวนัปวารณา

และได้กรานและอนุโมทนากฐินแล้ว การถวายผ้าจำานำาพรรษาใน

ชว่งดงักลา่วเพ่ืออนเุคราะหแ์กพ่ระสงฆ์ท่ีตอ้งการจีวรมาเปลีย่นของ

เก่าที่ชำารุด

นางวสิาขาเป็นอบุาสกิาคนแรกทีไ่ดรั้บอนญุาตใหถ้วายผา้ อาบ

น้ำาฝน (วัสสิกสาฏก) แด่พระสงฆ์ ปฐมเหตุของการถวายผ้าอาบน้ำา

ฝนเกิดจาก ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล พระศาสดาประทับ ณ พระเชต

วนัมหาวหิาร นางวสิาขาไดม้าฟงัธรรม แลว้ทลูอาราธนาพระศาสดา

และหมูส่งฆไ์ปฉนัทีบ่า้นของนางในวนัรุง่ข้ึน เชา้วนันัน้ เกดิฝนตกครัง้
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ใหญ่ตกในทวีปทั้ง ๔ พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายสรงสนาน

กาย พระสงฆ์ทั้งหลายที่ไม่มีผ้าอาบน้ำาฝนจึงออกมาสรงน้ำาฝนโดย

ร่างเปลือยกาย ประจวบกับนางวิสาขาสั่งให้นางทาสีไปนิมนต์ภิกษุ

มารบัภตัตาหารทีบ่า้นของตน เม่ือนางทาสไีปถงึทีว่ดัเหน็ภกิษเุปลือ้ง

ผา้สรงสนานกายกเ็ขา้ใจวา่ ในอารามมีแต่พวกชเีปลือย (อาชวีกนอก

พระพุทธศาสนา) ไม่มีภิกษุอยู่จึงกลับบ้าน ส่วนนางวิสาขานั้นเป็น

สตรีที่ฉลาดรู้แจ้งในเหตุการณ์ทั้งปวง เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระ

สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันนั้นแล้ว จึงได้โอกาสอันควรทูล

ขอพร ๘ ประการต่อพระศาสดา ซึ่งหนึ่งในพรเหล่านั้นคือ การขอ

พุทธานุญาตในการถวายผ้าอาบน้ำาฝนแก่พระสงฆ์ นางวิสาขาได้ให้

เหตผุลการถวายผา้อาบน้ำาฝนวา่ เพือ่ใหใ้ชป้กปดิความเปลอืยกายใน

เวลาสรงน้ำาฝนของพระสงฆ์ที่ดูไม่งามดังกล่าวนั้น

วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำาพรรษาเป็นเวลา     

3 เดอืน นบัจากวนัเขา้พรรษาเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “วนัมหาปวารณา” 

คำาว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ในวันออก

พรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำาสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหา

ปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะ

ในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรปูอาจมขีอ้บกพรอ่งทีต่อ้งแกไ้ข 

การใหผู้อ้ืน่วา่กลา่วตกัเตือนได ้ทำาใหไ้ดรู้ข้อ้บกพรอ่งของตน และยงั

เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย
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วันถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน หรือในวัน แรม ๑ ค่ำา เดือน 

๑๑ พทุธศาสนกิชนในประเทศไทยยงันยิมไปทำาบญุตกับาตรครัง้ใหญ ่

เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ “เทโวโรหนะ” ซึ่ง

แปลว่า “การหยั่งลงจากเทวโลก”เพื่อรำาลึกถึงเหตุการณ์สำาคัญใน

พทุธประวตัทิีก่ลา่วว่าในวันถัดวันออกพรรษาหนึง่วนัพระพทุธเจา้ได้

เสด็จลงจาก   เทวโลก เมื่อครั้งเสด็จทรงแสดงพระอภิธรรมโปรด

พระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ ๗ เพื่อลงมายัง

เมือง สังกัสสนครพร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลก

ทั้งสามด้วย ซึ่งในวันนั้นสัตว์ท้ังสามโลกสามารถเห็นถึงกันในเวลา

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
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วันนี้เป็นวันแรม ๑ ค่ำาเดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา การอยู่     

จำาพรรษาเปน็พทุธบญัญตั ิคอืเปน็คำาสัง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกำาหนด 

ให้พระภิกษุทุกๆรูปที่เคยจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ เมื่อถึงวันแรม   

๑ ค่ำา เดือน ๘ จนถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำาเดือน ๑๑ จะต้องหยุดอยู่กับที่

ตลอดเวลา ๓ เดือน เน่ืองจากเป็นฤดูฝนเป็นเวลาท่ีชาวนาชาวไร่

ทำาการเพาะปลกูพชืตา่งๆ เวลาพระสงฆจ์าริกไปไหนมาไหนกจ็ะเดนิ

ผ่านไร่นาแล้วไปเหยียบย่ำาทำาลายพืชที่ปลูกไว้ผู้ท่ีเดือดร้อนก็เลยไป

กราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ให้ทรงกำาหนดห้ามไม่ให้พระ

ภิกษุจาริกไปไหนตลอดระยะเวลา ๓ เดือนในช่วงฤดูฝน การอยู่จำา

พรรษาของพระภกิษกุเ็ลยเปน็ธรรมเนยีมปฏบิตักินัมาจนถงึปจัจบุนันี ้

พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเทศกาล

เข้าพรรษาและถือเป็นธรรมเนียมที่จะปฏิบัติธรรม ทำาความดีกัน 

สุดแท้แต่ศรัทธาและสติปัญญาเพราะการประกอบคุณงามความดี 

ทำาบุญทำากุศลละเว้นจากอบายมุขทั้งหลายเป็นการเสริมสร้างบุญ

บารมี สร้างความสุขความเจริญที่แท้จริง คนเราจะดีจะชั่วไม่ได้ขึ้น

อยู่กับผู้อื่น พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำาของ

เรา การกระทำาทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นเหตุที่จะนำามา

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๕

เรื่อง การอยู่จำาพรรษา

กัณฑ์ที่ ๗๙ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๔๔
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ซึ่งความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี ความสุขก็ดี หรือความทุกข์ก็ดี สิ่ง

เหลา่นีเ้กดิจากการกระทำาของเรา คนอ่ืนอาจจะมีสว่นในการ กระตุ้น

หรือเป็นชนวนเหตุให้เราไปทำาในสิ่งท่ีดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนท่ีมี

ความมั่นคง แน่วแน่กับคุณงามความดีแล้ว ต่อให้ใครมาชวนเราไป

หรือใครจะพูดกระทบกระทั่งหรือกระทำาอะไรที่จะเป็นเหตุให้เราไป

ทำาความไม่ดี เราก็จะไม่ทำาเพราะว่าเรามีความศรัทธาในพระธรรม

คำาสอนทีพ่ระพทุธองคท์รงสัง่สอน ไมว่า่จะเปน็เรือ่งบาปบญุ คณุโทษ 

นรกหรือสวรรค์ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆ

คน ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อ

ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ ไปสู่สุคติต่อไป ก็ต้องพยายามสร้างแต่คุณ

งามความดี ทำาบุญทำากุศล ละการกระทำาบาปทั้งปวง

ในชว่งเขา้พรรษาจึงเปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองศรทัธาญาตโิยม 

สมณะชีพราหมณ์ จะตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษ    

บางท่านอาจจะขอยกเลิกการเสพสุรายาเมาตลอดเวลา ๓ เดือน 

หรือเลิกสูบบุหรี่ เลิกเล่นการพนัน เลิกเที่ยวเตร่ บางท่านก็อาจจะ

ขอสมาทานรักษาศีล ๕ ตลอดทั้งพรรษา บางท่านก็อาจจะสมาทาน  

ศีล ๘ ศีลอุโบสถไปตลอดทั้งพรรษา บางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะ

ทำาบุญใสบ่าตรทกุๆวนั และวนัพระจะมาวดัเพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม และ

อยู่ปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาเป็นการ

สรา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งคณุงามความดใีหก้บัตน สรา้งคณุคา่ใหก้บั
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ตน คุณค่าของคนเราอยู่ที่คุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจ 

มีคนถามว่าคนดีเป็นอย่างไร คนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมนั่นเอง  

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น      

ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจาก

การลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการ        

พดูปดมดเท็จและละเวน้จากการเสพสรุายาเมา นีค่อืคณุสมบตัขิอง

คนดี  ถ้าอยากเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณค่า ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้

อยู่ในทำานองคลองธรรมอย่างน้อยให้มีศีล ๕ และถ้าต้องการจะเป็น

คนที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็ต้องเจริญจิตตภาวนา พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นต้อง

ชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำาให้คนไม่ดี 

คนไม่ดีก็เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่แหละ          

ที่จะทำาใหค้นไม่ดี 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



55พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

ผู้ปรารถนาความสุข ความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีแล้วละก็    

จึงควรน้อมเอาคำาสอนของพระพุทธองค์ที่สอน ให้กระทำาความดี

ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ละการกระทำาบาปทั้งปวงเสีย และชำาระจิตใจ

ให้ผ่องแผ้ว คือชำาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจาก

จติจากใจ  ทำาไดม้ากนอ้ยแคไ่หน กจ็ะเปน็คนดมีากนอ้ยขึน้ไปเทา่นัน้ 

ในเทศกาลการเขา้พรรษาในวนันี ้ขอใหท้า่นทัง้หลายจงนำาธรรมเหลา่

นี้ไปพินิจพิจารณา และตั้งจิตอธิษฐานนำาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุข

ความเจริญของท่านต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไว้เพียงเท่านี้
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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

ทำาบญุ ถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆแ์ละฟงัธรรม สำาหรบัผูท้ีเ่ครง่ครดั

ในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย 

สรุปเรื่องสำ�คัญ

วันพระ
เนื่องใน
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วันพระ
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วันนี้มีประวัติความเป็นมาคือ วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียม

ของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ที่จะ

ประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ  วัน ๘ ค่ำา ๑๕ ค่ำา ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล 

พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้า

พิมพิสารได้เข้าเฝา้พระสมัมาสมัพทุธเจา้ และกราบทลูพระราชดำาริ

ของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลัก

ธรรมคำาสัง่สอนในศาสนาของเขา แตว่่าพทุธศาสนายงัไมม่ ีพระพทุธ

องคจ์งึทรงอนญุาตใหม้กีารประชมุพระสงฆใ์นวนั ๘ ค่ำา ๑๕ ค่ำา และ

อนญุาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่

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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วันนี้เป็นวันพระสุดท้ายของปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นเวลาที่

ดีที่เราจะได้มาทบทวนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในระยะเวลา ๑ ปี ว่าได้

ทำาอะไรไปบ้างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ และได้ทำาอะไรไปบ้างที่เป็น

โทษกบัตวัเราและผูอ้ืน่ ปหีนึง่ๆพระพทุธเจา้ทรงมอบวนัพระใหพ้วก

เราถึง ๕๒ วันพระด้วยกัน เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่มอบให้กับ

พุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับชาวนาผู้มีที่นา

เยอะ เวลาชาวนาตายไปกท็ิง้ทีน่าเป็นมรดกใหกั้บลูกหลานไวเ้พือ่จะ

ได้ทำาประโยชน์ ทำามาหากิน ลูกๆหลานๆทุกๆคนของพระพุทธเจ้าก็

จะได้ที่นาคนละ ๕๒ ไร่ด้วยกัน ลูกหลานแต่ละคนที่ได้รับมรดกคือ

เนื้อที่นา ๕๒ ไร่ หรือวันพระ ๕๒ วันนี้ จะเอาไปทำาประโยชน์ได้มาก

นอ้ยแคไ่หนกข็ึน้อยูก่บัสตปัิญญากำาลงัความสามารถของแตล่ะคนที่

จะกระทำากัน อย่างพวกเรานี้ ในปีนี้เราได้ทำานาหมดทั้ง ๕๒ ไร่หรือ

เปล่า คือเราได้มาวัดทุกๆวันพระครบ ๕๒ ครั้งหรือเปล่า

การมาวดัทกุๆวนัพระเปน็เหตทุีจ่ะนำามาในสิง่ตา่งๆทีเ่ราปรารถนา

กัน คือความสุขและความเจริญ  พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกถึงเหตุที่จะ

นำามาซึ่ง ความสุขและความเจริญในตัวของเรา ว่าเกิดจากการกระ

ทำาของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจที่เป็นมงคล พระพุทธองค์

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๖

เรื่อง วันพระ

กัณฑ์ที่ ๙๖ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๔
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จึงได้ทรงกำาหนดพิธีกรรม การประกอบกิจทางศาสนา ให้ศรัทธา

ญาติโยมได้มาปฏิบัติที่วัดกันทุกๆวันพระ เป็นการสร้างเหตุที่จะนำา

มาซึง่ความสขุความเจริญ ความเปน็สิริมงคล เพราะเวลาทีม่าวดัใน

วันพระแต่ละครั้งนั้น จะได้กระทำาสิ่งที่เป็นมงคล เริ่มตั้งแต่การบูชา

พระรัตนตรัย การทำาบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การสมาทานและ

รักษาศีล การฟังเทศน์ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่

กำาลังสติปัญญาของแต่ละท่าน

กิจกรรมเหล่านี้เป็นเหตุที่จะนำามาซึ่งความสุข ความเจริญ 

เพราะเป็นการขัดเกลาชำาระจิตใจที่มีมลทินเครื่องเศร้าหมอง คือ

กเิลสตณัหาทีมี่อยูใ่นจติใจของปถุชุนอยา่งเราอยา่งทา่นทกุๆคนดว้ย

กัน  ถ้ามีกิเลสตัณหามากอยู่ในใจผลก็คือความทุกข์ ความเสื่อมเสีย

ก็จะมีมาก ถ้าได้ชำาระขัดเกลากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลง

ไป  จิตใจก็จะเป็นจิตใจที่สะอาด เป็นจิตใจที่มีความสุข  มีความสงบ 

กิจกรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเรา  เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถ

ที่จะทำาให้กับเราได้ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่า อัตตาหิ อัตตโน  

นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน พวกเธอทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตาม

ทีต่ถาคตได้แสดงไว้ ตถาคตมเีพยีงหนา้ทีช่ีท้างใหก้บัพวกเธอ วา่ทาง

ที่ควรจะไปน้ันเป็นอย่างไร ไปทางทิศทางไหนจึงจะนำามาซึ่งความ

สขุความเจรญิ ตถาคตจงึไดก้ำาหนดใหม้วีนัพระขึน้อยา่งนอ้ยอาทติย ์  

ละ ๑ ครั้งเพื่อที่พวกเธอทั้งหลายจะได้เข้ามาสู่พระศาสนาเพื่อจะได้
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รบัแสงสวา่งของพระศาสนาเปน็เครือ่งนำาทางไป โดยปกตเิวลาทีเ่รา

อยูใ่นทีม่ดืยามคำาคนื ถา้เราไมม่แีสงไฟเชน่ ไฟฉายไวส้อ่งทาง เราจะ

มองไม่เห็นทาง เราจะหลงได้ เราจะเดินไปเหยียบหรือไปทำาอะไรที่

ทำาให้เป็นอันตรายกับตัวเราได้ แต่ถ้ามีแสงสว่างคอยส่องทาง เราก็

จะรู้ เราก็จะเห็นทางที่เราจะเดินไปจะเห็นว่ามีอะไรกีดขวาง มีอะไร

ที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่หรือเปล่า

สิ่งที่มีความจำาเป็นกับพวกเราทุกคนที่ยังมีความมืดบอดอยู่ใน

จิตใจ มีอวิชชา ความไม่รู้  มีโมหะความหลงครอบงำาจิตใจ คือแสง

สวา่งแหง่ธรรมเป็นเครือ่งนำาทางพาเราไป ถา้เราไมเ่ขา้หาแสงสวา่ง  

เราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอด ที่เดินคลำาทางไป ซึ่งมักจะคลำาไป  

เดินไปในทางที่ไม่ถูก นำามาซึ่งความเสื่อมเสีย นำามาซึ่งความทุกข์  

ตรงข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนากันทุกคน คือความสุขความเจริญ แต่

ถ้าเราได้เข้าวัดอยู่อย่างต่อเน่ืองทุกๆวันพระเท่ากับเรามาเอาแสง

สว่างไปเป็นเครื่องนำาทาง ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมนำาพาไปแล้ว  

ชวีติของเราจะดำาเนนิไปไดด้ว้ยความเจรญิรุง่เรอืง ดว้ยความสนัตสิขุ  

แต่ถ้าไม่มีแสงสว่างแล้ว เราจะถูกโมหะความหลงครอบงำาจิตใจ   

ทำาให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว คือเห็นตรงกันข้ามกับ  

ความจริง  ทำาให้ชีวิตของเราเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆ ไม่ประสบกับ

ความสุข ความเจริญที่เราปรารถนากัน

การเขา้วดัอยา่งสม่ำาเสมอจงึเปน็หนา้ทีข่องพทุธศาสนกิชนทกุๆ
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คนที่จะพึงกระทำากัน เหมือนกับลูกที่ดีของพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่ได้มอบ

มรดกมาให้เป็นต้นทุนแล้ว ก็ควรจะทำาประโยชน์ในมรดกนั้นให้เกิด

เป็นประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นไป พ่อให้นามา ๕๒ ไร่ อย่าเอาไปขายทิ้ง 

แล้วเอาเงินไปเล่นการพนัน เอาไปเที่ยวเตร่เสียหมด ให้เอามาทำา

กิน ถ้าเป็นชาวนาเราก็ไถหว่านปลูกข้าว พอถึงเวลาเมื่อข้าวงอก

ขึ้นเต็มที่เราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลจากผืนนานั้น เช่นเดียวกับวันพระที่

พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา  ก็เป็นเหมือนกับผืนนาเป็นเนื้อ

นาบญุนัน่เอง ให้เราพยายามทำาบญุทำากศุลกันเพราะนีแ่หละคอืเหตุ

ท่ีจะนำามาซึง่ความสขุและความเจรญิอยา่งแทจ้รงิแต่ด้วยอำานาจของ

โมหะความหลงครอบงำาใจของพวกเราทกุๆคนอยู่จงึทำาใหเ้ราเหน็ผดิ

เป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวกัน ทุกวันนี้พวกเราคอยแต่แสวงหา

ส่ิงท่ีเป็นพษิเป็นภยักบัจติใจของเรา โดยทีเ่ราไมรู้่ตวั มารู้สกึตวักส็าย

เสยีแลว้ เมือ่เวลาเรามคีวามทกุขม์ากๆ รอ้งห่มรอ้งไห้  กนิไมไ่ด้นอน

ไมห่ลบันัน้แหละเปน็เวลาทีเ่ราถงึจะรูจ้กัวา่สิง่ตา่งๆทีเ่ราไดก้ระทำามา

นัน้ ไมไ่ดเ้ปน็สิง่ทีน่ำามาซึง่ความสขุ ความสบายใจเลย แตก่ลบักลาย

เป็นกองทุกข์อันใหญ่โต เผาผลาญจิตใจเรา จนกระทั่งบางครั้งบาง

คราว ทำาให้คนบางคนไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อสู้กับความทุกข์นั้น

ได้ถึงกับต้องทำาลายชีวิตของตัวเองไป

ก็เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิด

ขึน้อกี เพราะคนท่ีคดิวา่ฆา่ตวัตายแลว้จะหนพีน้จากความทกุขไ์ปได้ 
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เป็นความเข้าใจผิด  เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ในกาย  เมื่อฆ่าตัวตาย

ไปก็ทิ้งร่างกายไว้  แต่ใจก็ยังทุกข์อยู่  เพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็

ยังอยู่ในใจก็คือความหลง ความมืดบอดที่ทำาให้เกิดมีกิเลส  มีตัณหา  

แสวงหาสิง่ตา่งๆทีไ่มใ่ชเ่ปน็สิง่ทีน่ำามาซึง่ความสขุและความเจรญิให้

กับเรานั่นเอง เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา  ให้พระศาสนาเป็นที่พึ่ง  

เปน็แสงสวา่งนำาพาเราไป  เพราะวา่พระพทุธเจา้กด็ ี  พระอรยิสงฆ์

สาวกทั้งหลายก็ดี  ท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม  เปรียบเหมือนกับ

คนทีต่าบอดแตไ่ดร้กัษาตาจนตาสวา่ง แลว้เหน็ทกุสิง่ทกุอยา่งตรงกนั

ข้ามกับคนที่ตายังมืดบอดอยู่ ถ้าลองสังเกตดู เวลานั่งหลับตาเราจะ

ไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในศาลาหลังนี้เลย แต่ถ้าลืมตาเราก็จะเห็นทุก

สิง่ทกุอยา่ง  เชน่เดยีวกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย 

ท่านลืมตาท่านแล้ว ท่านตื่นแล้ว ท่านได้ตื่นจากความไม่รู้ ความ

หลง อวิชชา โมหะทั้งหลาย ท่านสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความ

เป็นจริง  เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์  เห็นว่าอะไรเป็นสุข แต่พวกเรายัง

เปน็เหมอืนคนตาบอดอยู ่เราจงึเหน็กลบัตรงกนัขา้มกบัพระพทุธเจา้

และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย เหน็วา่กองทกุขเ์ปน็ความสุขกนั เรา

จึงสะสมกองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจ โดยที่เราไม่รู้สึกตัว มารู้สึกตัวก็

สายไปเสียแล้ว เพราะไม่ได้ยึดพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า

เป็นผู้นำาทางนั่นเอง

แต่ถ้าได้เข้าวัดอย่างสม่ำาเสมอเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำา
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สอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่างท่ีจะคอยบอก

เราว่าอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์และอะไรไม่

เป็นประโยชน์ ถ้าเรานำาไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราก็จะประสบ

กับความสุขความเจริญ อย่างเวลามาที่วัด ก็ได้ทำาบุญทำาทานกัน      

น่ีกเ็ป็นบุญ บุญนีแ้ปลวา่ความสขุ เปน็เหมือนกบัอาหารของใจ เวลา

เราทำาบญุแลว้ใจเราจะมคีวามสขุ  ตรงกนัขา้มกับเวลาทีเ่ราไปไดข้้าว

ของหรือได้อะไรมา แทนที่ใจเราจะมีความสุข ใจเรากลับมีความหิว

กระหายเพิ่มขึ้น เพราะว่าเมื่อได้สิ่งใดมาแล้วก็จะเกิดความโลภเพิ่ม

ขึ้นมา อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก ความโลภหรือความอยากนี้เป็นตัวที่

สร้างความรู้สึกหิว ความรู้สึกไม่พอให้เกิดขึ้นกับใจของเรา

แตใ่นทางตรงกนัขา้มเวลาเราเสยีสละ เราใหส้ิง่ของทีเ่ปน็ของๆ

เราใหกั้บผูอ่ื้น ใจของเราจะมคีวามสขุ เพราะใจของเราจะรูส้กึเบาขึน้ 

เพราะว่าเราได้ปลดเปลื้องสิ่งที่เราต้องมาคอยกังวล คอยดูแลรักษา

ให้ออกไปจากใจเรา  สิ่งของต่างๆที่มีเหลือใช้ เงินทองข้าวของต่างๆ

นั้น ถ้าเราไมม่ีความจำาเปน็มาเก็บไว้มนักจ็ะกลายเปน็ภาระกบัจิตใจ

ของเรา เราจะตอ้งคอยดแูลรักษา ตอ้งมคีวามหว่ง มคีวามกงัวล และ

เวลาเกิดสูญเสียไป หายไป โดยที่เรายังไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สิ่งนั้นเสีย

ไป สูญไป เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา แต่ถ้าเราได้ตั้งใจ

ไว้ว่าจะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วคือไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรา

แล้ว เรานำาไปให้ผู้อื่น ไปช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะทำาให้ใจเราสบายขึ้น
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เพราะได้ปลดเปลื้องภาระที่เป็นของหนักอก หนักใจ ที่อยู่กับเราให้

ออกไปจากใจของเรา

ใจของเราโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความจำาเป็นกับสิ่งใดทั้งสิ้น

ในโลกนี้ ส่ิงต่างๆที่พวกเราแสวงหากันนอกเหนือจากความจำาเป็น

คือปัจจัย ๔ แล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่นำาความทุกข์มาให้กับใจมากกว่าให้

ความสขุเพราะวา่ความสขุของใจทีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้จากความสงบของ

ใจ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อใจได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆท่ีใจไปเกี่ยวข้องอยู่

ดว้ย เพราะเวลาใจไปเกีย่วขอ้งกบัส่ิงหนึง่สิง่ใดใจมักจะถูกความหลง 

หลอกให้หลง ให้ยึด ให้ติดกับสิ่งนั้นๆ โดยคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น

แลว้จะทกุข ์จะยาก จะลำาบาก หรอืจะตาย นีเ่ปน็ความหลงผดิของใจ 

คดิวา่การทีจ่ะมคีวามสขุไดจ้ะตอ้งมสีิง่ตา่งๆมาคอยบำารงุบำาเรอทาง

ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย จะต้องมีตำาแหน่ง จะต้องมีคน

คอยมาสรรเสรญิเยินยอให้ความเคารพ ซึง่เปน็ความเขา้ใจผดิของใจ

เพราะโดยสภาพความจริงแล้วใจไม่มีความจำาเป็นกับสิ่งเหล่านี้เลย

ใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้

ทรงพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากัน ไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทอง  

ตำาแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ คำาสรรเสริญเยินยอต่างๆ จาก      

คนทั้งหลาย หรือกามสุขนั้น พระพุทธองค์ทรงมีพร้อมบริบูรณ์แล้ว 

ในขณะทีเ่ปน็ลกูของกษตัรยิ ์คอืลกูของพระเจา้แผน่ดิน แต่กบัส่ิงเหลา่
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นั้นในใจของพระพุทธเจ้ากลับไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุข เพราะ

พระพุทธเจ้าท่านเป็นปัญญาชนเป็นผู้ฉลาด ท่านสามารถมองทะลุ

เห็นสิ่งต่างๆที่พวกเรามองไม่เห็นกัน  นั่นก็คือความทุกข์ที่ซ่อนเร้น

อยู่ในสิ่งเหล่านั้น สิ่งต่างๆที่เรามีกันไม่ว่าลาภ ยศ สรรเสริญ หรือ

กามสขุ ลว้นแตม่คีวามทกุขซ์อ่นเรน้อยูเ่พราะเป็นของไมเ่ทีย่งน่ันเอง 

อยู่กับเราวันนี้แต่อาจจะสูญหายจากเราไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เป็นสิ่งที่

เราไม่สามารถจะควบคุมได้ บังคับให้เป็นของๆเราได้อย่างแท้จริง

นีเ่ปน็สิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็กนั มพีระพทุธเจา้และพระสงฆ์สาวก

เทา่นัน้ทีจ่ะเหน็สิง่เหลา่นีไ้ด ้เพราะทา่นขวนขวายศกึษาปฏบิตัอิยูอ่ยา่ง

ตอ่เนือ่ง เมือ่ทา่นเหน็วา่สิง่เหลา่นีเ้ปน็โทษ ไมเ่ป็นคณุ เป็นประโยชน์

แล้ว ท่านจึงตัดสิ่งเหล่านี้ออกไป แล้วดำารงตนอยู่อย่างเรียบง่าย 

ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของอะไรพิเศษ นอกจากปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นสิ่งที่

จำาเป็นต่อการครองชีพเท่านั้นเอง  แต่ภายในใจของท่านนั้นเป็นใจ

ที่มีความอิสระ เป็นใจที่ไม่มีความกดดันจากกิเลสและตัณหา ส่วน

พวกเรายังเป็นทาสของกิเลสและตัณหาอยู่ เราจึงอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่

โดยทีไ่มม่สีิง่ตา่งๆไมไ่ด ้เพราะถกูอำานาจของกเิลสตณัหาคอยกดดนั 

ใหต้อ้งออกไปหาสิง่ตา่งๆมาเลีย้งใจของเรา ถา้ไม่ไดเ้หน็ ไม่ไดย้นิ ไม่

ไดฟ้งั ไมไ่ดส้มัผสั ไมไ่ดด้มกลิน่ทีเ่ราชอบ สมัผสักบัรสทีเ่ราชอบแลว้  

เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้ว เราจะมี

ความสุขใจ แต่เป็นความสุขใจชั่วประเดี๋ยวประด๋าว เป็นความสุขใจ
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ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามอิม่ ไมไ่ดใ้หค้วามพอเพราะวา่หลงัจากนัน้แลว้เรากจ็ะ

ต้องออกไปแสวงหามาเพิ่มขึ้นไปอีกอยู่เรื่อยๆ

ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาก็เป็นอย่างน้ีมาตลอด มีแต่ความ

พยายามทีจ่ะหาของตา่งๆมาบำารงุบำาเรอตลอดเวลา แตช่วีติของเรา

กไ็มเ่คยพบกบัคำาวา่พอ คำาวา่อิม่สักท ีเพราะวา่สิง่เหลา่นีไ้มใ่ชเ่ป็นสิง่

ทีจ่ะทำาใหใ้จของเราเกิดความอิม่ เกดิความพอขึน้มา สิง่ทีจ่ะทำาใหใ้จ

เกดิความอิม่ ความพอขึน้มาได ้มเีพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้คอืความสงบ

ของใจ ถ้าใจสงบนิ่งแล้วใจจะมีความอิ่ม มีความพอ แต่ถ้าใจยังไม่

สงบ ยงัไมน่ิง่แลว้ ใจยงัจะมคีวามหวิ มคีวามอยาก มคีวามโลภอยู ่นี่

แหละคอืเรือ่งราวของพวกเรา คอืปญัหาของพวกเรา ท่ีเกดิจากความ

ไมรู่จ้กัธรรมชาตขิองตวัของเราเองว่า อะไรเปน็สิง่ท่ีทำาใหเ้รามคีวาม

สุข อะไรเป็นสิ่งที่ให้เรามีความทุกข์ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา 

ชีวิตของเราก็จะเป็นไปในลักษณะของคนที่วิ่งตะครุบเงา ลองคิดดูซิ

ว่า เราวิ่งตะครุบเงาของเราได้หรือเปล่า  เวลาเห็นเงาที่ทอดไปข้าง

หนา้เรา เราก็เดนิตามเพือ่ทีจ่ะไปจับเงาทีท่อดอยูข่า้งหนา้ พอไปถงึจดุ

ที่เงาตั้งอยู่  เงาก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย

นี่คือลักษณะของกิเลสและตัณหา เขาจะทำาให้เราเกิดความ

รู้สึกว่าเรายังไม่พอ เรายังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีก เหมือน

กับตุ่มน้ำาที่มีรอยรั่ว เติมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มสักที เพราะตุ่มมันร่ัว          

ถ้ารู้ว่าตุ่มรั่ว แล้วอุดรอยรั่วเสีย หลังจากนั้นเวลาเติมน้ำาให้เต็มตุ่ม
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แล้ว น้ำาก็จะเต็มอยู่ในตุ่มตลอดเวลา เพราะว่าไม่มีรอยรั่วที่จะทำาให้

น้ำานัน้พรอ่งออกจากตุม่ไป ฉันใด ใจของเรากเ็ชน่กนั เหตทุีใ่จของเรา

มีความรู้สึกว่าไม่เต็ม ไม่อิ่ม ไม่พอ ก็เป็นเพราะว่าใจของเรามีรอย

รั่วอยู่นั่นเอง รอยรั่วของใจก็คือกิเลสตัณหาที่เกิดจากโมหะอวิชชา 

ความมืดบอด ความลุ่มหลงนั่นเอง เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า 

หาพระพุทธศาสนาทุกๆวันพระ อย่างท่ีท่านได้มากระทำากันนี่

แหละ เป็นวิธีที่จะช่วยให้ท่านได้มีแสงสว่างนำาพาชีวิตของท่าน ไป

สู่จุดที่ท่านปรารถนากัน นั่นก็คือความอิ่ม ความพอ ความสุขที่แท้

จริง ซึ่งจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติศาสนกิจกันอย่าง

ต่อเนื่อง ทุกๆวันพระมีการบูชาพระรัตนตรัย ทำาบุญตักบาตรถวาย

ทาน สมาทานศีลรกัษาศลี ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เม่ือกลบัไปบา้นกป็ฏบิตัิ

ธรรมต่อตามแต่ความสามารถ เจริญจิตตภาวนา ทำาจิตให้สงบแล้ว

ก็เจริญวิปัสสนาคือปัญญา ทำาความเข้าใจให้ถูกต้องกับสิ่งต่างๆที่

เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่า สภาพที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไร  เขา

เป็นของเท่ียงหรือเป็นของไม่เที่ยง เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นของๆ

เราหรือไม่ใช่เป็นของๆเรา

นีค่อืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งปฏบัิตกัินอย่างตอ่เนือ่ง ถา้อยากจะประสบ

กับความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ว่าทุกๆปีเวลาขึ้นปีใหม่เราก็เข้าวัดกันสัก

ครั้งหนึ่ง แล้วก็ไปขอพรจากพระ ขอความสุขความเจริญจากพระ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะพรคือความสุขความเจริญนั้นเป็นผล
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ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำาของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

ในการที่จะสร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้น ด้วยการกระทำาทาง

กายวาจาและใจนัน้ เราต้องรูจั้กวธิกีารกระทำาท่ีถกูตอ้ง ถา้ไมรู่จ้กัเรา

ก็จะไมส่ามารถสรา้งความสขุความเจรญิใหก้บัตวัเราได ้เราจงึจำาเป็น

ต้องเข้าวัด แต่การเข้าวัดนี้ไม่ได้มาขอพร ไม่ได้มาขอความสุขความ

เจรญิ แต่มาขอแสงสวา่งแห่งธรรม มาขอใหช้ว่ยสอน ชว่ยบอก ชว่ย

ช้ีว่าหนทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญนั้นทำาอย่างไร เดิน

อย่างไร  คือให้คิดอย่างไร ให้พูดอย่างไรและให้ทำาอย่างไร เราจึง

ต้องเข้าวัดด้วยเหตุนี้เอง

แตก่ารเขา้วดัเพยีงปลีะครัง้จะไม่พอเพียงเพราะเหมือนกับเวลา

เดินในที่มืด เราฉายไฟฉายเพียงแค่แวบเดียว ก็จะมีแสงสว่างเพียง

แวบเดียวเชน่กนั หลงัจากนัน้กจ็ะมดืไปอกี พระพทุธเจา้จงึทรงสอน

ใหพ้วกเราทกุคน เขา้วดักนัอยา่งนอ้ยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ จงึได้กำาหนด

วันพระขึ้นอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง แต่ในสมัยนี้เนื่องจากว่าบ้านเมืองของ

เราได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยอำานาจของความหลงนั่นแหละ เมื่อ

กอ่นนีเ้รามวีนัหยดุในวนัพระและวันโกนกนั ทุกคนกมี็โอกาสไดเ้ขา้วัด 

ไดศ้กึษาไดท้ำาบญุทำากศุลกนั แตส่มยัน้ีบ้านเมืองเรา ดว้ยอำานาจของ

ความหลง ทำาให้มีความปรารถนาที่จะแสวงหาโลกียทรัพย์มากกว่า

อริยทรัพย์ พวกเราก็เลยหลงตามคนที่เขาแสวงหาโลกียทรัพย์กัน 

เขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กัน เราก็เลยต้องหยุดวันเสาร์อาทิตย์ตาม
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เขาไป จึงทำาให้เวลาวันหยุดของเราไม่ตรงกับวันพระ เลยทำาให้เรา

ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากัน

แต่ถา้เราเปน็คนฉลาด ถึงแม้วา่เราจะมวีนัหยดุเปน็วนัเสารว์นั

อาทิตย์และไม่ตรงกับวันพระก็ตาม เราก็ยังสามารถทำาวันเสาร์และ

วนัอาทติยข์องเราใหเ้ปน็วนัพระขึน้มาได้  เพราะวา่วนัพระทีแ่ทจ้รงิ

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันที่กำาหนดไว้ ว่าจะต้องเป็นวันขึ้น ๘ ค่ำา ขึ้น ๑๕ ค่ำา 

อย่างนีเ้ปน็ตน้ เพราะวา่วนัพระนีห้มายความวา่ เปน็วนัทีใ่หเ้ราเขา้หา

พระศาสนากัน ถ้าเราเข้าวัดตามวันพระที่เขากำาหนดไว้ไม่ได้ เราก็

เข้าวัดในวันที่เรามีเวลาว่าง เช่นวันหยุด ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เราก็ยังสามารถที่จะเข้ามาวัดได้ เพราะว่าในวัด เราก็ยังสามารถ

ปฏิบัติกิจต่างๆที่เขาปฏิบัติกันในวันพระได้ อย่างที่วัดนี้ ทุกๆวันจะ

มพีระลงมาทำากจิของทา่นอยา่งนีเ้ปน็ปกต ิญาตโิยมกส็ามารถทำาบญุ

ใสบ่าตรได ้สามารถถวายสังฆทานได ้มกีารแสดงธรรมเทศนาใหฟ้งั

อยู่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นเดียวกับวันพระ

มีอย่างเดียวที่ไม่ได้มีกระทำาเหมือนกับในวันพระก็คือ การ

สมาทานศลี และการใหศ้ลี แตก่ารสมาทานหรือการให้ศลีนัน้ ก็เปน็

เพียงแต่เป็นการบอกให้ทราบเท่านั้นเองว่า ศีลนั้นมีอะไร เพราะว่า

ศลีเปน็สิง่ทีใ่หก้นัไมไ่ด ้พระไมส่ามารถเอาศลีของพระใหญ้าตโิยมได ้

พระเพยีงแตม่หีน้าทีส่อนบอกว่าศลีน้ันมอีะไรเทา่นัน้เอง สำาหรบัคน

ทีย่งัไม่รูจ้ะไดรู้ว้า่ศลีคอืการประพฤตทิีด่งีามนัน้ประกอบไปดว้ยอะไร 
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แตพ่วกเราสว่นใหญเ่ปน็ชาวพทุธอยูแ่ล้ว เราเคยไดย้นิไดฟั้งมาตลอด

ตัง้แตเ่ราเปน็เด็กจนกระทัง่โตในเรือ่งศลีทัง้หลายวา่มีอะไรบา้ง ถา้เรา

ตอ้งการทีจ่ะรกัษาศลี  กไ็มจ่ำาเปน็จะตอ้งไปหาพระ  ไปขอพระขอศลี

จากท่าน  เราเพียงทำาความเข้าใจ ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า  วันนี้เราจะ

รักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไป ศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐ ก็สุดแท้แต่กำาลังศรัทธา

ของแตล่ะทา่น อย่างนีเ้ราก็สามารถทีจ่ะรกัษาศลีไดแ้ลว้  เราไมต่อ้ง

ไปคดิวา่เวลาไมม่พีระแลว้ เราจะไม่สามารถรกัษาศลีได ้นีเ่ปน็ความ

เข้าใจผิด เพราะศีลเป็นความประพฤติที่ดีงามของเรานั่นเอง คือพูด

ดีทำาดี นี่แหละที่เรียกว่าศีลเป็นการกระทำาที่ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้กับตนและผู้อื่น ถ้าเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็จะสงบ จิตใจของ

เราก็จะสบาย จิตใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจ

ถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถเข้าวัดตามเวลาที่เขากำาหนดไว้ให้

เปน็วนัพระได ้กข็อใหท้า่นกำาหนดวนัใดวนัหนึง่ ทีท่า่นมเีวลาวา่งเวน้

จากภาระกจิการงานของทา่น เชน่วนัเสารแ์ละวันอาทติย์  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 ดอกท่ีศาลพระภูมิ ขอให้พระภูมิส่งเงาะ           

ส่งทุเรียน  ส่งส้มมาให้  ก็จะต้องขอไปจนวันตาย  แต่ก็จะไม่ได้สิ่ง

เหล่านั้นเพราะไม่ใช่เหตุนั่นเอง

เช่นเดียวกับความสุขและความเจริญนั้น เกิดขึ้นจากการก

ระทำาของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยอาศัยพระธรรม          

คำาสอนของพระพุทธเจ้าเปน็เคร่ืองนำาพาเราไป ถา้เราเขา้หาพระธรรม

คำาสอน ศกึษาและประพฤตปิฏบิตัติามแลว้ เชือ่ได้เลยวา่ชวีติของเรา

จะประสบแตค่วามสขุและความเจรญิดว้ยกนัทกุๆคน ความสขุความ

เจรญินีข้อเนน้หนอ่ยวา่ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งร่ำารวย จะตอ้งมตีำา

แหนง่สงูๆ  จะตอ้งมคีนสรรเสรญิเยนิยอ แตค่วามสขุความเจรญิทีแ่ท้

จรงิคอืใจทีม่คีวามสงบ  มคีวามอิม่  มคีวามพอ  ไมม่คีวามทุกขท่ี์เกดิ

จากการกระทำาความชัว่ ความเลวรา้ยทัง้หลาย นีต่า่งหากคอืความสขุ

และความเจรญิจงึขอให้ท่านท้ังหลาย จงระลึกถงึพระธรรมคำาสอนของ

พระพทุธเจา้ และนำาเอามรดกทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบใหก้บัเรากค็อื

วนัพระนีม้าสรา้งประโยชนใ์หก้บัตวัเราตามกำาลงัแห่งศรัทธา ความ

เชื ่อ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร 

ขนัติ ความอดทน แลว้พรอันประเสริฐทัง้ ๔ ประการ คอืความเจรญิ 



73พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน  การ

แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้



วันต�ย
(แต่ใจไม่มีวันต�ย)

เร่ืองของสังขารร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละ เป็นธรรมดา       

เป็นไปตามเวลาของเขา แต่ใจไม่ได้เป็นเหมือนร่างกาย ใจไม่ได้แก่ 

ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายตามร่างกาย ใจยังเป็นใจอยู่เหมือนเดิม ใจจะ

เปลี่ยนเฉพาะคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจ จากการมีกิเลสไปสู่การไม่มี

กเิลส จากการมกีเิลสนอ้ยไปสูก่ารมกีเิลสมาก จากการมกีเิลสมากไป

สู่การมีกิเลสน้อย การเปลี่ยนแปลงของใจอยู่ในลักษณะนี้ แต่ใจไม่มี

อายุขัย ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันตาย แต่ยังมีวันทุกข์มีวันเจ็บอยู่ ตราบใด

ที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจ ก็ยังมีความทุกข์ทรมานใจอยู่ ถ้าไม่มีกิเลสหลง

เหลืออยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจ จะมีแต่ความสุข

อย่างเดียว จึงควรให้ความสำาคัญแก่ใจมากกว่าร่างกาย เพราะทำา

พระธรรมเทศนา ชุด กำาลังใจ ๔๖

เรื่อง ใจไม่มีอายุขัย

กัณฑ์ที่ ๔๐๒ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๒
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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

บญุของบาป ไปตามอำานาจของธรรม ถา้ใจมธีรรมอยูเ่ตม็ดวง มธีรรม

เต็ม ๑๐๐ ก็ไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตาย

เกิด ถ้าใจไปตามอำานาจของบุญก็ไปสู่สุคติ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นพระอริยบุคคลตามลำาดับ หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้าง



76 ป้ายบอกทาง

บุญสร้างบาปใหม่ ถ้าไปตามอำานาจของกรรมก็ไปสู่อบาย ไปสู่นรก

เปรตเดรัจฉานอสุรกาย นี่คือเรื่องของใจและกาย เมื่อมองอย่างนี้

แล้วร่างกายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดหนึ่งของใจเท่านั้นเอง 

จึงไม่ควรให้ความสำาคัญต่อร่างกายมากจนเกินไปเหมือนกับที่ไม่

ได้ให้ความสำาคัญกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของร่างกาย เท่ากับที่ให้ความ

สำาคญัตอ่รา่งกาย เราซือ้เสือ้ผา้อาภรณม์าสวมใส่ เวลาขาดกโ็ยนท้ิง

ไป แล้วก็ซื้อชุดใหม่มาใส่ ตราบใดที่ร่างกายยังหายใจอยู่ ก็ยังต้องมี

เสือ้ผา้อาภรณ์ไวส้วมใส ่เราจึงดแูลรกัษารา่งกายมากกวา่ดแูลรกัษา

เสื้อผ้าอาภรณ์ เพราะร่างกายมีความสำาคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ เช่น

เดยีวกบักายกบัใจ กเ็ปน็อยา่งนัน้ กายเปน็เหมอืนเสือ้ผา้อาภรณข์อง

ใจ แต่ใจมีความสำาคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ คือร่างกาย ปัญหา

ของพวกเราสว่นใหญ่ เนือ่งจากมคีวามเหน็ผดิเปน็ชอบ ขาดสมัมาทฐิิ

ความเหน็ทีถ่กูตอ้ง จงึไปใหค้วามสำาคญัตอ่รา่งกาย คอืเสือ้ผา้อาภรณ์

ของใจ มากกว่าให้ความสำาคัญต่อใจ ใจจึงขาดการดูแลรักษา ใจจึง

ต้องทุกข์ทรมานไปกับความเป็นไปของร่างกาย เวลาคิดถึงความแก่

ก็ไม่สบายใจ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจ คิดถึงความตาย

ก็ไม่สบายใจ ถ้าเป็นอย่างนี ้ก็แสดงว่าใจขาดการดูแลรักษาให้

มีสัมมาทิฐิ ให้เห็นว่ากายไม่ใช่ใจ ให้เห็นว่ากายต้องแก่ต้องเจ็บต้อง

ตายเปน็ธรรมดา ไม่มีใครยับยั้งได้ นอกจากการไม่มีกายเท่านั้น ถ้า

ใจไม่ไปไขว่ควา้เอารา่งกายมาครอบครอง ใจกไ็มต่อ้งมาทกุขท์รมาน
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กับร่างกาย

ใจนี้อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องมีร่างกาย เช่นใจของ

พระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ หลังจากที่ร่างกายของท่านดับไป

แลว้ ไดป้รนิพิพานแลว้ ใจของทา่นไมไ่ด้ตายไปกับรา่งกาย ไมไ่ด้หาย

ไปไหน ใจของท่านก็ยังเป็นใจอยู่ แต่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจ

ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลง เมื่อไม่มีความโลภโกรธ

หลง ใจของท่านก็ไม่มีความอยากจะมีร่างกาย อยากจะมีภพมีชาติ 

ท่านจึงไม่ได้ไปไขว่คว้าไปจับจองเอาร่างกายมาเป็นสมบัติ ใจของ

ทา่นอยูอ่ยา่งสขุสบาย ไมม่คีวามทกุข์เข้ามาเก่ียวข้องเลย ถ้าไดด้แูล

รักษาใจ อบรมสั่งสอนใจ ให้เห็นโทษ ของการมีร่างกาย มีภพมีชาติ

แล้ว แต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ ย่อมมีการแก่ มีการเจ็บ มีการตายเป็น

ธรรมดา เหตุที่ทำาให้ไปเกิดก็คือความอยาก อยากได้รูปเสียงกลิ่น

รส อยากมีอยากเป็น อยากไม่มีอยากไม่เป็น ท่านจึงปฏิบัติเพื ่อ

ตัดความอยากทั ้ง ๓ ประการนี้ คือกามตัณหาความอยากในกาม

ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหาความอยากไม่มีอยาก

ไม่เป็น เมื่อได้ตัดความอยากทั้ง ๓ ประการนี้แล้ว ใจก็ไม่มีอะไรผลัก

ดนัใหไ้ปจบัจองรา่งกาย จบัจองภพชาตอิกีตอ่ไป ใจจงึไมม่คีวามทกุข์

ทรมานเกีย่วกบัรา่งกาย นีค่อืวธิรีกัษาใจใหอ้ยูเ่หนอืความทุกข ์ตอ้งรู้

ว่าใจอยู่ตามลำาพังได้ การไม่มีอะไรเลยนี้ดีที่สุด เพราะว่าได้อะไรมา

กเ็ทา่กบัไดค้วามทกุขม์า มอีะไรกเ็ทา่กบัมคีวามทกุข ์เพราะทกุสิง่ทกุ
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อย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ ที่ใจได้มาครอบครองนั้น ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้ง

นั้น เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกขังก็แปลว่าเป็นกองทุกข์ เวลาได้

อะไรมากเ็ทา่กบัไดค้วามทกุขม์า ในทางตรงกนัข้ามเวลาเสยีอะไรไป

ก็เท่ากับเสียความทุกข์ไป ผู้มีปัญญามีสัมมาทิฐิจะเห็นอย่างนี้ จะไม่

อยากไดอ้ะไรเพราะไดอ้ะไรมากเ็ทา่กบัไดค้วามทกุขม์า จะไมเ่สยีดาย

เวลาทีเ่สยีไปเพราะเทา่กับเสยีความทกุข์ไป นีคื่อความจรงิทีพ่วกเรา

มองไม่เห็นกัน

เนื่องจากเราถูกความหลงครอบงำาใจ ทำาให้เห็นตรงกันข้าม 

เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นว่าได้อะไรมาเท่ากับได้

ความสุขมา เห็นว่าเวลาเสียอะไรไปเท่ากับเสียความสุขไป เวลาได้

อะไรมาจงึดอีกดใีจ เวลาไดล้กูมาดอีกดใีจกนัใหญ ่พอเวลาเสยีลกูไป

หรอืเสยีคนนัน้คนนีไ้ปกร็อ้งหม่รอ้งไหก้นั แทนทีค่วรเปน็ตรงกนัขา้ม 

คอืเวลาไดล้กูมาตอ้งรอ้งไห ้เพราะไดบ้ว่งมา เปน็นักปราชญ์ตอ้งร้อง

อย่างนั้น เพราะได้กองทุกข์มา บ่วงเป็นเครื่องพันธนาการ ที่จะผูก

จติใหต้กอยูใ่นกองทุกข ์พอรู้ว่าได้ลูกปับ๊กร้็องเลยวา่บว่ง ตอ้งหนแีลว้ 

ไมเ่อาแลว้ ไมเ่สยีดายเลยเวลาหนไีป เพราะมปีญัญามสีมัมาทิฐ ิเหน็

วา่เปน็กองทกุข ์หนีจากกองทกุข์ไป แตค่นทีไ่มม่ปีญัญาจะเหน็ตรงกนั

ข้าม เวลาได้ลูกมาก็ดีอกดีใจคิดว่าได้ความสุขมา พอสูญเสียลูกไปก็

เสียอกเสียใจ คิดว่าเสียความสุขไป แต่ความจริงเป็นการเสียความ

ทุกข์ไปมากกว่า เพราะไม่ต้องทุกข์กับลูกอีกต่อไป ตราบใดที่ยังมีลูก
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อยู ่กย็งัตอ้งทกุขก์บัลกูตอ่ไป ถงึแมจ้ะเจรญิเตบิโตเปน็ผูห้ลกัผูใ้หญม่ี

ครอบครัวแล้วก็ตาม ใจก็ยังอดที่จะทุกข์ไปกับเขาไม่ได้ เพราะความ

หลง เพราะอุปาทานความยึดติดในตัวเขา ว่าเป็นของเราเป็นลูกเรา 

เมือ่เปน็เราเปน็ของเรากจ็ะมตีณัหาความอยาก อยากใหส้ิง่ทีเ่ปน็เรา

เป็นของเรานี้ดีไปตลอด ไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น แต่ธรรมชาติ

ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอยากให้เป็นกัน สิ่ง

ต่างๆในโลกนี้มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา มี

ดีมีไม่ดีเป็นธรรมดา เป็นของคู่กันเสมอ ผู้มีความมืดบอดด้วยโมหะ

ความหลง จะไมย่อมมองหรอืมองไมเ่หน็กนั จะเหน็แต่ส่วนท่ีดีแล้วก็

อยากจะให้ดีไปตลอด จะไม่ยอมมองในส่วนที่ไม่ดี เช่นเวลาพูดเรื่อง

ความตายนี้ทุกคนจะต่อต้าน ว่าเป็นความคิดที่อัปมงคล  ไม่ควรคิด 

เป็นผลงานของความมืดบอด ของความหลง ของอวิชชา ที่ไม่ยอม

มองความจรงิทีไ่มช่อบมอง ชอบมองความจรงิในส่วนทีดี่ทีเ่จรญิ ไม่

ชอบมองความจริงในส่วนที่เสื่อมในส่วนท่ีดับ จึงเหมือนกับว่าส่วน

ที่ไม่เจริญส่วนท่ีเส่ือมส่วนท่ีดับน้ีไม่มี พอมีเกิดข้ึนมาก็ตกอกตกใจ 

เสียอกเสียใจ เศร้าโศก กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่เป็นเพราะใจไม่ได้

รับการอบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ที่ใจ

ได้มาสัมผัสได้มาครอบครอง

การฟงัเทศน์ฟงัธรรมเปน็การจดุประกายแหง่สมัมาทฐิ ิคอืความ

เห็นที่ถูกต้อง เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้ยินเรื่องของอนิจจังทุกขัง
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อนัตตาเสมอ เพราะเป็นความจริง ที่จะทำาให้จิตมีภูมิคุ้มกัน เพราะ

เม่ือจติรูแ้ลว้วา่อะไรจะเกดิขึน้ จติกจ็ะปรบัตวัใหร้บักบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้

ได้ โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่อย่างใด แต่ถ้าจิตไม่ได้

รับการอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความจริงที่จะต้องพบจะ

ต้องประสบ พอพบแล้วกจ็ะไมรู้่จักวิธปีฏบิตั ิจะเกิดการตอ่ตา้นขึน้มา 

ไม่ยอมรับความจริงที่ได้เปลี่ยนไป จากการมีชีวิตอยู่สู่ความตาย ถ้า

ไมไ่ดร้บัการอบรมใหร้บัรูไ้วล้ว่งหนา้ วา่จะตอ้งเปน็อยา่งนี ้กจ็ะไมไ่ด้

เตรยีมตวัเตรยีมใจ พอถงึเวลาทีจ่ะกา้วสูค่วามตาย กจ็ะทกุขท์รมาน

ใจ ไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรดี เพราะเคยอยู่กับการมีชีวิตจนติดเป็นนิสัย 

จนคิดว่าจะมีชีวิตไปตลอด พอจะต้องพบกับความตาย ต้องสูญเสีย

ชีวิตไป จะไม่รู้ว่าจะต้องทำาตัวอย่างไร เหมือนกับเวลาที่มีน้ำาท่วม 

ถ้ารู้ล่วงหน้า ก็จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้ ข้าวของต่างๆท่ีจะ

ถูกน้ำาท่วม ก็ขนย้ายไปเก็บไว้ในที่สูงที่ปลอดภัย ถ้าจำาเป็นต้องออก

ไปนอกบ้าน ไปไหนมาไหน ก็เตรียมเรือพายไว้ อาหารการกินต่างๆ

ก็เตรียมไว้ พอน้ำาท่วมก็อยู่ได้ เพราะได้เตรียมรับเหตุการณ์ไว้แล้ว 

ไม่เดือดร้อน เช่นเดียวกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของ

รา่งกาย การพลดัพรากจากสิง่ตา่งๆหรอืบคุคลตา่งๆ การประสบกบั

สิง่ตา่งๆทีไ่ม่พงึปรารถนา ถา้ไมไ่ดรู้ไ้วล้ว่งหน้าก่อนวา่จะเกิดข้ึน 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

ตา่งๆ มาเกีย่วขอ้งกบัรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนดิตา่งๆ แตไ่มรู่ว้า่

สิง่เหลา่นีเ้ปน็อยา่งไร อนาคตของเขาจะเปน็อย่างไร ไม่เคยคดิไม่เคย
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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

ทีไ่ดยิ้นไดฟ้งัมานีก้จ็ะคอ่ยๆถกูกลบไปหายไป แลว้กจ็ะลมืไป เหมอืน

กับไมเ่คยไดยิ้นไดฟ้งัมากอ่น ถา้อยากจะใหเ้ปน็ปญัญาทีส่ามารถดแูล

รักษาใจได้ ก็ต้องเอาไปบำาเพ็ญต่อ เอาไปเจริญต่อ มี ๓ เรื่องนี้ที่ควร

จะจำาไว้คือ ๑. อนิจจังไม่เที่ยง  ๒. เป็นทุกข์  ๓. ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ 

ของเรา ท่องจำาไปทุกวันทุกเวลา ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าไม่จำาเป็น     

ถา้จำาเปน็กค็ดิไป พอคดิเสรจ็กก็ลบัมาคดิเรือ่งไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์ไมใ่ช่

เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต่อ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะปล่อยวางได้ จะ

มีความสุขมีความสบายใจมากขึ้น จะเห็นว่าได้แบกกองทุกข์มาด้วย

ความหลง เพราะไมเ่หน็อนจิจงัทกุขงัอนตัตานีเ่อง พอเหน็แลว้กร็ูว้า่

ฝืนความจริงไม่ได้ ยังไงๆก็ต้องไม่เที่ยงต้องหมดไปต้องเปลี่ยนไป ถ้า

ไปยดึไปตดิไปหวงไปหว่งกจ็ะตอ้งทกุขท์รมานใจ เพราะไมใ่ช่ของเรา

ไมใ่ชต่วัเรา ตวัเราเปน็ส่ิงท่ีเรามองไมเ่ห็นกัน ตวัเราทีพ่ดูอยูน่ีก้ค็อืใจ 
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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

ถา้ปฏบิตัจินเหน็ไตรลกัษณใ์นสว่นภายนอกแลว้ เหน็ไตรลกัษณ์

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
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คือตัวเรา ว่าใจเป็นเราไปก่อน เพื่อการแยกแยะเปรียบเทียบ ว่าใจ

เป็นเรา ส่วนร่างกายไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นต้น พอเข้าไปถึงในใจแล้ว 

ใจก็ไม่ใชเ่ราอีกเหมอืนกนั ไมม่เีรา เราเปน็ความเพอ้ฝนั เกดิจากการ

ปรงุแตง่ของอวชิชาของโมหะความหลง ถา้ยงัมตีวัเราของเรา ความ

สุขที่มีอยู่ภายในใจก็จะว่าเป็นความสุขของเรา ความทุกข์ก็จะเป็น

ความทุกข์ของเรา ก็จะเกิดตัณหา อยากจะให้สุขอย่างเดียว อยาก

ไม่ให้ทุกข์ เป็นภวตัณหาและวิภวตัณหา ถ้าไม่มีตัวเราของเราแล้ว 

พิจารณาว่าสุขทุกข์เป็นสภาวธรรม เป็นของคู่กัน มีเกิดมีดับเป็น

ธรรมดาสุขเกิดขึ้นได้สุขก็ดับได้ ทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ดับได้ ถ้าไม่มี

ตัวตนแล้วก็จะไม่มีตัวไปรับความสุขหรือความทุกข์ ก็จะปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อปล่อยแล้วมันก็จะหายไป เพราะเกิดจาก

ตัวหลงทีไ่ปสรา้งมนัขึน้มา เมือ่ตวัสขุตวัทกุขท์ีม่ใีนใจหายไปหมดแลว้ 

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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ก็ไมต่อ้งรบัประทานยาอกีตอ่ไป เมือ่ตวัตนในใจหายไปแลว้ กไ็มต่อ้ง

เจริญสัพเพธัมมาอนัตตาอีกต่อไป เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น

เพียงเครื่องมือหรืออาวุธ ที่ใช้ทำาลายความหลงเท่านั้นเอง ความ

หลงทีไ่มเ่ห็นอนจิจังทกุขังอนตัตา เมือ่ไดท้ำาลายไปหมดแลว้ อาวธุอนั

เลิศอันประเสริฐนี้ก็ไม่ต้องใช้อีกต่อไป เหมือนกับยาที่ได้ทำาลายเชื้อ

โรคจนหมดไปแล้ว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้ว ก็

ไม่ต้องรับประทานยาอีกต่อไป ฉันใดเมื่อปัญญาคือไตรลักษณ์นี้ 

ได้ทำาลายความหลงทุกชนดิท่ีมีอยูใ่นใจจนหมดไปแลว้ เปน็ความวา่ง

เปน็ความสุขล้วนๆแล้ว กไ็มม่คีวามจำาเปน็ท่ีจะตอ้งพจิารณาอนจิจงั

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

ใจกร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่ในทีส่ดุกต็อ้งเปน็อย่างนัน้ ไม่วา่ใครก็ตาม ตอ่ให้ช่วย



87พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

คณะศษิยข์องทา่นอาจารยส์ชุาต ิอภชิาโต ไดร้บัเมตตาสัง่สอน

ธรรมะจากทา่นอาจารย ์ซึง่เปน็ธรรมะทีฟ่งังา่ย แตล่กึซึง้ ทา่นเทศนา

จากใจ จากรูข้องทา่น เช่ือว่าผูฟ้งัคงตอ้งรูส้กึถงึความสว่างจากความ

หลงไปชั่วครู่ที่ได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาสอนสั่งของท่านอาจารย์  

ในวาระโอกาสทีไ่ดร้บัฟงัพระธรรมเทศนา คณะศษิยไ์ดก้ราบนมสัการ

ถามถงึประวตัทิา่นอาจารย ์ทา่นจงึไดเ้มตตาถา่ยทอดใหศ้ษิยไ์ดร้บัฟงั

โดยสงัเขป เรือ่งราวของทา่นอาจารย์นัน้นอกจากเป็นแนวทางปฏบัิติ

แล้ว ยังสร้างศรัทธาและเป็นกำาลังใจได้เป็นอย่างดี

ท่�นอ�จ�รย์ สุช�ติ อภิช�โต
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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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คณะศษิยข์องท่านอาจารยส์ชุาต ิอภชิาโต ไดร้บัเมตตาสัง่สอน

ธรรมะจากท่านอาจารย ์ซ่ึงเปน็ธรรมะทีฟ่งังา่ย แตล่กึซึง้ ทา่นเทศนา

จากใจ จากรูข้องทา่น เชือ่วา่ผูฟ้งัคงตอ้งรูส้กึถงึความสวา่งจากความ

หลงไปชั่วครู่ที่ได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาสอนสั่งของท่านอาจารย์  

ในวาระโอกาสท่ีไดรั้บฟังพระธรรมเทศนา คณะศษิยไ์ด้กราบนมสัการ

ถามถงึประวตัทิา่นอาจารย ์ทา่นจงึไดเ้มตตาถา่ยทอดใหศ้ษิยไ์ดร้บัฟงั

โดยสงัเขป เรือ่งราวของทา่นอาจารยน์ัน้นอกจากเปน็แนวทางปฏบิตัิ

แล้ว ยังสร้างศรัทธาและเป็นกำาลังใจได้เป็นอย่างดี

ประวัติประวัติ
ท่�นอ�จ�รย์ สุช�ติ อภิช�โต
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โดยเฉพาะประวัติของท่านเม่ือฟังแล้วสามารถที่จะเช่ือม

คนร่วมสมัยให้สามารถเข้ามาสนใจธรรมะได้ เพราะชีวิตของท่าน

อาจารย์ ก็ยังถือว่าท่านเกิดมาร่วมสมัยกับพวกเรา ทำาให้เราเห็นว่า

ธรรมะไมใ่ชส่ิง่ทีล่า้สมัยหรอืเสือ่มไปตามกาลเวลา ครัง้เมือ่สมยัทา่น

ยังศึกษาอยู่ระดับมัธยมท่านได้มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 

ซึ่งในสมัยนั้นโรงเรียนนานาชาติยังไม่แพร่หลายเท่าปัจจุบัน จึงนับ

ว่าท่านมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สร้างพื้นฐานความคิดท่ีร่วมสมัย

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 ท่านเป็นคนท่ีมีพ้ืนเพของจิต

ที่ชอบความสงบอยู่แล้ว นิสัยของท่านไม่ค่อยหลงไปกับแสงสีเสียง

เท่าไหร่ ชีวิตของท่านมีธรรมะจัดสรรให้เป็นไปเองตามขั้นตอนของ

ชวีติ ครัน้เมือ่ศกึษาจบทา่นกเ็ริม่ตน้คดิวา่จะดำาเนนิชวีติไปทางไหนด ี

ทา่นทำางานกบับริษทัไอศกรีมยีห่อ้หนึง่อยู่ระยะหนึง่ จากนัน้ทา่นก็ได้

ลาออกจากงาน อย่างไรก็ดีท่านก็ไม่ได้รูส้ึกดิ้นรนอยากที่จะหางานที่

สรา้งรายไดด้ีๆ อยา่งคนทัว่ไปซกัเทา่ไหรเ่พราะขณะนัน้ทา่นคดิเสมอ

วา่ ชีวิตของคนทำางานไปซัก ๓๐ ปี แลว้กแ็ก ่แล้วก็ตาย ไมรู่้จะทำาไป

ทำาไม ท่านจึงอยากที่จะหาการดำาเนินชีวิตที่ดีกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ 

ต่อมาท่านอาจารย์บังเอิญได้มาพบกับเพื่อนชาวต่างชาติซึ่ง

แนะนำาหนังสือธรรมะฉบับภาษาอังกฤษให้ท่านอ่าน เมื่อท่านอ่าน

แลว้เกิดความสนใจอยา่งมาก ถงึกบัตอ้งเขยีนจดหมายไปขอหนงัสอื

เพิ่มเติมจากประเทศศรีลังกา จากนั้นท่านก็ได้ใช้ชีวิตโดยลาออก

จากงานแล้วทดลองปฏิบัติธรรมโดยลองถือข้อวัตรเหมือนนักบวชดู     
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โดยเฉพาะประวัติของท่านเม่ือฟังแล้วสามารถที่จะเชื่อม

คนร่วมสมัยให้สามารถเข้ามาสนใจธรรมะได้ เพราะชีวิตของท่าน

อาจารย์ ก็ยังถือว่าท่านเกิดมาร่วมสมัยกับพวกเรา ทำาให้เราเห็นว่า

ธรรมะไมใ่ชส่ิง่ทีล่า้สมัยหรอืเสือ่มไปตามกาลเวลา ครัง้เมือ่สมยัทา่น

ยังศึกษาอยู่ระดับมัธยมท่านได้มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 

ซึ่งในสมัยนั้นโรงเรียนนานาชาติยังไม่แพร่หลายเท่าปัจจุบัน จึงนับ

ว่าท่านมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สร้างพื้นฐานความคิดที่ร่วมสมัย

อย่างมาก ท่านอาจารย์จบชั้นมัธยมที่โรงเรียนเซเว่นเดย์แอดเวน

ติส จากนั้นจึงไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลักสูตรท่านจะต้องศึกษา ๔ ปี แต่

ท่านจะต้องเรียนไปด้วยทำางานไปด้วยจึงใช้เวลา ๕ ปี จึงจะจบการ

ศึกษา แม้ท่านอาจารย์จะศึกษาอยู่เมืองนอกมาหลายปี ในที่สุดท่าน

ก็ได้ตัดสินใจออกบวช 

”
“
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ท่านคิดว่าหากท่านสามารถปฏิบัติได้ท่าน

ก็สามารถบวชเป็นพระได้ ต่อมาธรรมะ

ก็จัดสรรชีวิตของท่าน ท่านได้บวชสมดัง

ปรารถนาทีว่ดับวรนเิวศวหิารราชวรวหิาร 

และไดม้โีอกาสฝากตวัเขา้เปน็ศษิยอ์ยูส่กิขา

กบัพระหลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน ณ 

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา

ถงึ ๙ พรรษา และในทา้ยทีส่ดุทา่นกไ็ดย้า้ย

มาอยู ่ณ วดัญาณสังวรารามฯ จวบจนถงึปจัจบุนั สว่นหนึง่ของพระ

ธรรมเทศนาที ่ท่านได้เมตตาเล่าถึงประวัติของท่านให้คณะศิษย์

ฟัง คณะศิษย์ได้เรียบเรียงมาได้ดังนี ้ 

“...อาตมาจบวศิวะฯ แตห่างานทีช่อบไม่ได้ มแีต่งานควบคุมการ

ก่อสร้างแต่ชอบงานออกแบบ ก็เลยไม่ได้ทำางานด้านวิศวะฯ พอดีมี

ฝรัง่อยากจะเปดิรา้นขายไอศกรมี ตอนทีอ่ยูเ่มอืงนอกเคยทำางานรา้น

ขายไอศกรีมก็เลยมีประสบการณ์ด้านนี้ ฝรั่งก็เลยให้เป็นผู้จัดการ 

ให้จัดตั้งระบบ จ้างคนงาน หาอะไรต่างๆ มาร้านนี้ไม่ใช่ร้านขาย

ไอศกรมีธรรมดาแตเ่ปน็ชนดิทีต่อ้งผสมปรงุแตง่เปน็พวกไอศกรมีซนั

เดย์ ซ่ึงในสมัยนั้นไม่ค่อยมีขายในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นไอศกรีม

ถว้ย ใสส่ปัปะรด กล้วย เครือ่งปรงุหลายอยา่ง ตามรสชาตทิีต่อ้งการ

ที่ทำางานก็อยู่ใกล้บ้านด้วยสะดวกสบายดี เงินเดือนเยอะกว่าวิศวกร
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เสยีอีก ถา้เปน็วศิวกรกต็อ้งไปทำางานในกรงุเทพฯ ตอ้งไปเชา่บ้านอยู่

ตอ้งเดนิทางไปท่ีทำางาน เงนิเดือนก็จะหมดไปกับคา่ใชจ่า่ย สูอ้ยู่บา้น

เราไม่ได้  รถสองแถวบาทเดียวก็ถึงที่ทำางาน งานก็ไม่จำาเป็นต้องทำา

ทั้งวัน พอจัดระบบเสร็จแล้วก็คอยดูแลควบคุมดูแล จะนั่งกินกาแฟ 

อา่นหนงัสอืพมิพ ์ไปเลน่น้ำาบา้งกท็ำาได ้ไมต่อ้งทำาทัง้วนั เวลามลีกูคา้

มากกช่็วยกันทำา แต่ธรรมดาก็ไมค่อ่ยมากนกัในวนัทำางานเพราะเปน็

สถานทีต่ากอากาศ จะมากก็วนัเสารว์นัอาทติย ์วนัธรรมดาจะไมค่อ่ย

มีคนเท่าไหร่อาตมาจึงพอใจ

ทำางานได้ ๖ เดือน ระหว่างทำางานได้หนังสือธรรมะมาอ่าน    

ก็เลยได้ศึกษาธรรมะเป็นครั้งแรกในชีวิต ช่วงกรกฎาคมหรือ

สิงหาคม ได้อ่านหนังสือแล้วก็สนใจ ก็เขียนไปขอและซื้อหนังสือมา

เพิ่ม ได้หนังสือสติปัฏฐานมา ได้แนวทางปฏิบัติ ก็ลองปฏิบัติดู ท่าน

สอนพระภกิษใุหน้ัง่สมาธกิอ่น ใหไ้ปหาทีส่งบตามโคนไม้ แลว้กใ็หน่ั้ง

ขดัสมาธหิลบัตา ตัง้สตไิวท้ีล่มหายใจเขา้ออก ดลูมหายใจเขา้ออกไป 

อ่านหนังสืออยู่ ๒–๓ เดือน ก็เกิดเอะใจขึ้นมา

ว่า ยังไม่ได้ปฏิบัติสักที มีแต่อ่านอย่างเดียว ก็

เลยนัง่ตอนนัน้เลย นัง่ไปตอนตน้กฟุ้็งซา่นกเ็ลย

ท่องพระมหาสติปัฏฐานสูตรไปก่อนท่องไป

ประมาณสัก ๔๐ นาที ก็หายฟุ้งซ่าน จึงนั่งดู

ลมหายใจต่อไปได้ จิตก็ค่อยสงบลงไป ในช่วง
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แรกๆก็นั่งแบบนี ้ก่อนที่จะดูลมหายใจก็จะท่องพระสูตรมหาสติปัฏ

ฐานสูตรไปก่อน แล้วก็ดูลมหายใจต่อ จิตก็จะสงบเย็นสบาย  ไม่ลง

ลึก แต่ไม่ฟุ้งซ่าน จะลงลึกก็ตอนที่นั่งไปแล้วเจ็บปวด ตอนนั้นก็นึก

ขึ้นมาเองว่าต้องบริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจงัๆไป บรกิรรมไป  ไม่

นานความเจ็บก็หายไป จิตก็นิ่งสงบ เกิดความมหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่า 

จติเปลี่ยนไปไดอ้ยา่งนี ้ด้วยการบรกิรรมนี่เอง เวลาเจบ็จะทรมานใจ 

จะอยากหนีจากความเจ็บ อยากจะให้ความเจ็บหายไป ตอนนั้นถ้า

ไมม่อีะไรควบคมุความอยากไว ้จะทนนัง่ตอ่ไปไมไ่ด ้กเ็ลยตอ้งใชก้าร

บรกิรรม พอบรกิรรมไปเดีย๋วเดยีวความเจบ็ก็หายไปเลยความเจบ็ จติ

มันนิ่งสงบ สบาย ทำาให้เกิดมีฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้น 

ได้ฝึกนั่งสมาธิจนเห็นว่าการทำางาน
กับการนั่งสมาธิจะไปคนละทางกัน

ไดฝ้กึนัง่สมาธจินเหน็วา่การทำางานกบัการนัง่สมาธจิะไปคนละ

ทางกนั จงึตอ้งตดัสนิใจวา่จะเอาอยา่งไรด ีถา้อยากจะเจรญิกา้วหนา้

ทางสมาธิกไ็มค่วรจะทำางานอกีต่อไป อาตมาไมค่อ่ยเสยีดายเงนิทอง 

กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก็ได้ กินอาหารในโรงแรมก็กินได้  ได้ทุกอย่าง 

ไม่ไปยึดติดกับการอยู่การกินเสียเท่าไหร่ แต่กังวลเร่ืองของจิตใจ

มากกว่าที่ไม่มั่นคงหวั่นไหวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอดีได้พบธรรมะได้

นั่งสมาธิ ได้เห็นความแน่วแน่มั่นคง ขณะที่จิตใจสงบ แต่พอออก

”
“
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จากสมาธิไปสัมผัสกับธุรกิจการงานต่างๆ เกิด

ความปั่นป่วนขึ้นมา ก็เลยเห็นความแตกต่าง

ระหวา่งการอยูใ่นสมาธกิบัการทำางาน ไปคนละ

ทางเลย ถ้าต้องการความสงบความสบายใจก็

ต้องตัดเรื่องการทำางานออกไป 

ก็เลยไปลาฝรั่ง ทำาได้แค่หกเดือน ฝรั่งก็

คดิวา่จะลาออกเพราะตอ้งการเงนิเดอืนเพิม่จงึ

ถามวา่ตอ้งการเงนิเดอืนเพิม่หรอื จงึตอบวา่ไม่

หรอก ตอนนีพ้อดไีดม้าศกึษาธรรมะ ไดม้าฝกึนัง่ทำาสมาธ ิรูส้กึวา่การ

ทำางานกับการทำาสมาธิมันขัดกัน อยากไปนั่งทำาสมาธิมากกว่า ทาง

โลกก็สัมผัสมาพอควรแล้ว เที่ยวก็เที่ยวมาพอสมควรแล้ว แต่ความ

สขุทางด้านความสงบยังไม่ได้เทา่ทีค่วร  อยากจะสมัผสัใหม้ากกวา่นี ้

ก็เลยอยากจะออกจากงาน ก็เลยจะปฏิบัติซักปีหนึ่งทดลองดูว่าเป็น

อย่างไรจะก้าวหน้าไปในทางปฏิบัติไหม ถ้าได้ก็จะไปบวช ถ้าไปไม่ได้

กจ็ะกลบัมาทำางาน แลว้กเ็ลกินัง่สมาธไิปเลยเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

ถ้านั่งสมาธิแล้วทำางานไปด้วยก็เหมือนอาบน้ำาร้อนน้ำาเย็นผสม

กัน จะร้อนก็ไม่ร้อน จะเย็นก็ไม่เย็น มันอุ่นๆ ทำางานทางโลกก็จะ 

ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ถ้าได้สมาธิแล้วแต่ยังทำางานทางโลกอยู่

กจ็ะไมเ่จรญิทางธรรมะเทา่ทีค่วรเพราะอยูค่นละทศิละทาง ถงึเวลา

ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ก็เลยขอเวลาซักปีหนึ่งอยู่กับการปฏิบัติ
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ตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายน บอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนจะออก

จากงาน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ พอออกแล้ววันที่ ๑ ก็เริ่มต้นขังตัวเอง

อยู่ในบ้าน ตอนนั้นอยู่คนเดียว ไม่มีใครอยู่ด้วย เป็นห้องแถวอยู่ใน

ตลาดนาเกลือ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิ ท่องพระสูตรไปก่อน 

แลว้กด็ลูมหายใจเขา้ออก หลังจากนัน้กลุ็กขึน้มา ลา้งหนา้ลา้งตาทำา

กิจอย่างอื่น ลงมาเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ สลับกับนั่งสมาธิ 

ตอนนั้นก็กินอาหารวันละม้ือ ทำากับข้าวกินเองบ้าง ออกไปซื้อของ

ข้างนอกบ้าง กินวันละมื้อ แล้วก็ถือศีล ๘ ไม่ไปหาความสุขจากรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แตก่ไ็มเ่คยไปวดั ปฏบิตัติามหนงัสอื สว่นใหญ่

จะนั่งสมาธิเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ ทำาอยู่สามอย่างนี้อยู่แต่

ในบ้าน กวาดบ้านถูบ้าน  ทำาไปคนเดียว ตอนนั้นครูบาอาจารย์ไม่มี 

มีแต่หนังสือธรรมะท่ีได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษที่

ฝรั่งแปลจากพระไตรปิฎก เช่น ธัมจักรกัปวัตนสูตร มหาสติปัฏฐาน

สูตร โดยเฉพาะมหาสติปัฏฐานสูตรที่เรายึดเป็นอาจารย์ตื่นเช้าขึ้น

มาก็ท่องสูตรนี้ นั่งสมาธิท่องเข้าไปในใจเหมือนกับสวดมนต์แต่เป็น

ภาษาอังกฤษ ท่องไปก็เข้าใจความหมายว่าให้ทำาอะไร 

ในเบื ้องต้นให้ไปหาที ่สงบวิเวกตามโคนไม้ กำาหนดจิตดูลม

หายใจเข้าออก เมื ่อออกจากสมาธิให้มีสติในการยืน เดิน นั ่ง 

นอน แล้วก็ให้พิจารณาดูกาย ดูอาการสามสิบสอง ดูซากศพ 

ดูอสุภะ อะไรต่างๆเหล่านี ้ แล้วให้พิจารณาดูเวทนาว่า มีสุข 
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การบวชเหมือนกับถูกจับขัง
อยู่ในกรง ก็เลยยังกล้าๆ กลัวๆ 

ตอนนั้นก็ทรมานใจ
พอสมควร ตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ 

แต่พอตัดสินใจได้แล้ว
ก็โล่งอกไปเลย เบาใจ บวชก็บวช

มีทุกข์ มีไม่สุข ไมท่กุข์ เปลีย่นไปเปลีย่นมา เปน็อนจิจงั ทกุขงั เปน็

อนัตตาแล้วก็ให้ปล่อยวางตามความเป็นจริง ปฏิบัติอย่างน้ีไปตาม

ลำาพัง ตอนนั้นยังไม่รู้จักครูบาอาจารย์ที่ไหน หนังสือธรรมะก็ได้มา

จากที่วัด ได้มาจากคนที่มาเที่ยวพัทยา เป็นฝรั่ง คุยกันแล้วเขาเห็น

ว่าชอบทางนี้ ก็เลยเอาหนังสือธรรมะให้อ่าน พออ่านได้เล่มหนึ่งก็

ติดใจก็เขียนจดหมายไปขอที่ประเทศศรีลังกา เขาก็ส่งหนังสือมา

ให้อ่านอาตมาก็อ่าน อ่านแล้วก็ปฏิบัติไปคนเดียว 

ตั้งใจจะลองปฏิบัติสักปีหนึ่ง ดูว่าจะไปถึงไหน พอครบเวลา

ปีหน่ึง 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 เป็นวัดท่ีชาว

บ้านนับถือเลื่อมใส ชื่อวัดช่องลมนาเกลือ ไปกราบท่านเจ้าอาวาส 

ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย กราบเรียนว่าอยากจะบวช แต่ไม่อยาก

จะทำาพิธีกรรมต่างๆ อยากจะภาวนา เพราะกำาลังปฏิบัติตามแนว

สติปัฏฐาน ๔ อยู่

ทา่นก็บอกวา่ วดัของทา่นมพีธิกีรรม มกีจินมินต ์ถา้บวชกบัท่าน

กต็อ้งอยูจ่ำาพรรษากับท่าน ๕ พรรษาตามพระธรรมวนิยั ทา่นแนะนำา

วา่ ถ้าอยากจะบวชแลว้ภาวนา ใหไ้ปบวชกบัสมเดจ็พระญาณสงัวรฯ

ท่ีวัดบวรฯ ถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏิบัติ ท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่

กับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อของ

หลวงปูม่ัน่ เพราะตอนท่ีปฏบิตันิัน้ อาศัยหนงัสือทีไ่ดม้าจากประเทศ

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 สมเด็จฯก็รับส่ังให้ไปเฝ้า ท่านก็ถามคำา

สองคำาว่า รู้จักใครในวัดนี้ไหม ตอบท่านว่าไม่รู้จักใครเลย เพราะ

เพ่ิงมาครัง้แรกทา่นกถ็ามวา่มพีอ่มแีม่หรอืเปล่าตอบวา่มี ท่านกบ็อก

ให้พามาพบหน่อย ก็เลยนัดวันพบ แล้วก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่    

คณุแมก่เ็ลยใหพ้ามากราบทา่นสมเดจ็ฯ ทา่นกก็ำาหนดวนับวชให ้เปน็

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ที่วัดบวรฯ ให้บวชคู่กับอีกคนหนึ่งที่บวช

ชัว่คราว บวชประมาณ ๑๕ วนั เขาพ่ึงจบมาจากสหรัฐฯ 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

อยู่ท่ีวัดบวรฯ พอดีช่วงนั้นมีพระฝรั่งได้ไปวัดป่าบ้านตาดกัน  

ก็เลยรู้ว่าทางภาคอีสานมีวัดป่าบ้านตาด มีหลวงปู่เทสก์ มีวัดหล

วงปู่ฝั้นที่มีชื่อเสียง ก็เลยคิดว่าจะลองไปดู และก็ทราบวิธีที่จะไป            
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ประมาณสกั ๑ เดอืนกอ่นจะเขา้พรรษา ทา่นกจ็ะบอกพระทีม่าขออยู่

จำาพรรษาวา่ องค์ไหนอยูไ่ด้ องค์ไหนอยูไ่มไ่ด้ พอมาถงึเราทา่นกบ็อก

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 ก็ขอกราบลาท่านมาเย่ียมบ้าน ท่านก็

อนุญาตให้กลับมา พักได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ก็กลับ ตอนกลับก็แวะ

ไปภาวนาที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ตอนนั้นเป็นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

อยู่ภาวนาได้ประมาณ ๑ อาทิตย์ ก็ได้ข่าวเครื่องบินตก เครื่องบินที่

ครูบาอาจารย์ ๕ รูปโดยสาร ท่านมรณภาพ ก็เลยอยากจะกลับไป

วัด ไม่ทราบว่าต้องช่วยทำาอะไรบ้าง พอไปถึงวัดก็ทราบว่าท่านไม่ให้

พระเณรไปชว่ยทำาอะไร ทา่นตอ้งการใหพ้ระเณรภาวนา เพราะงาน

ข้างนอกเป็นงานหยาบ งานข้างในเป็นงานละเอียด ถ้ากำาลังทำางาน

98 ป้ายบอกทาง

วัดป่าบ้านตาด ตอนนั้นก็ไม่รู้จักวัดป่าบ้านตาด มีพระต่างประเทศ

จะไปที่นั่นบอกว่า เวลาไปวัดป่าบ้านตาด ต้องเขียนจดหมายไปขอ

อนุญาตจากทา่นอาจารยปั์ญญากอ่น ทา่นเปน็พระชาวองักฤษ พวก

ชาวตา่งชาตจิะตดิตอ่ทางวดัผา่นทา่นอาจารยป์ญัญา ท่านจะไปกราบ

เรยีนหลวงตาอกีทหีนึง่ หลวงตากจ็ะอนญุาต เรากเ็ลยเขยีนจดหมาย

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 ต้องรีบเตรียมตัวบิณฑบาตก็อยู่ไปเร่ือยๆจน

คุณแม่ก็เลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ
ท่านก็กำาหนดวันบวชให้เป็น

วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ท่ีวัดบวรฯ

”

“
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ประมาณสกั ๑ เดอืนกอ่นจะเขา้พรรษา ทา่นกจ็ะบอกพระท่ีมาขออยู่

จำาพรรษาวา่ องคไ์หนอยูไ่ด ้องคไ์หนอยูไ่มไ่ด ้พอมาถงึเราทา่นกบ็อก

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

พระเณรไปชว่ยทำาอะไร ทา่นตอ้งการให้พระเณรภาวนา เพราะงาน

ข้างนอกเป็นงานหยาบ งานข้างในเป็นงานละเอียด ถ้ากำาลังทำางาน

98 ป้ายบอกทาง

วัดป่าบ้านตาด ตอนนั้นก็ไม่รู้จักวัดป่าบ้านตาด มีพระต่างประเทศ

จะไปที่นั่นบอกว่า เวลาไปวัดป่าบ้านตาด ต้องเขียนจดหมายไปขอ

อนญุาตจากทา่นอาจารยปั์ญญากอ่น ทา่นเป็นพระชาวองักฤษ พวก

ชาวตา่งชาตจิะตดิตอ่ทางวดัผา่นทา่นอาจารยป์ญัญา ทา่นจะไปกราบ

เรียนหลวงตาอกีทหีนึง่ หลวงตากจ็ะอนญุาต เรากเ็ลยเขยีนจดหมาย

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

คุณแม่ก็เลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ
ท่านก็กำาหนดวันบวชให้เป็น

วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ท่ีวัดบวรฯ

”

“
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ข้างในแล้วออกไปทำางานข้างนอก ก็จะทำาให้งานข้างในเสียได้ ท่าน

เลยไมใ่หพ้ระเณรไป มแีตท่า่นกบัพระเถระรปูสองรปูไปดแูลงานของ

ครบูาอาจารยท่ี์มรณภาพไป นีก่เ็ปน็เหตทุีท่ำาใหเ้ราไมค่อ่ยไดไ้ปไหนเทา่

ไหร่ ตั้งแต่เริม่ปฏบิัติมานี้ กไ็ม่เคยไปเกีย่วขอ้งกับงานตา่งๆ ตั้งแตไ่ด้

หนงัสอืธรรมะมาอ่าน หนงัสอืกบ็อกให้เขา้ขา้งใน ปฏิบตัเิข้าข้างในอยู่

ตลอด ไม่มีเหตุดึงให้เราไปข้างนอก เราก็เป็นคนนอกศาสนาด้วยไม่

ไดอ้ยูใ่นบา้นทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา ทีไ่ปวดัเปน็ประจำา ไปประกอบ

พิธีกรรมต่างๆ งานบุญต่างๆ ก็เลยไม่มคีวามผกูพันกับพิธีกรรมและ

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

เพราะเปน็ไขป้า่ไปใหห้มอฉดียาให ้นอกน้ัน

ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่อุดรฯก็ไม่เคยไปกราบ

ครบูาอาจารยอ์งคอ์ืน่เลย ไมเ่คยมคีวามรูส้กึ

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

รูอ้ย่างเดยีวไมพ่อตอ้งเอามาปฏบัิตใิหม้ขีึน้ในใจ อยา่งทีห่ลวงตามหา

บวัฯทา่นพดูเสมอวา่ ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดอ้า่นมานีค่วามจำานะไมใ่ชค่วาม

จริง ความจริงต้องเกิดจากการปฏิบัติ ความสงบเราก็ได้ยินมานาน

แล้วแต่มันสงบหรือยังในใจเรา ต้องทำาให้เป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ 

เมื่อมีความสงบแล้วจิตจะมีฐาน เวลาพิจารณาทางปัญญาจะเห็น

100 ป้ายบอกทาง

ข้างในแล้วออกไปทำางานข้างนอก ก็จะทำาให้งานข้างในเสียได้ ท่าน

เลยไม่ใหพ้ระเณรไป มแีตท่า่นกบัพระเถระรปูสองรปูไปดแูลงานของ

ครบูาอาจารยท์ีม่รณภาพไป นีก่เ็ปน็เหตทุีท่ำาใหเ้ราไมค่อ่ยได้ไปไหนเทา่

ไหร่ ตั้งแต่เริม่ปฏบิัติมานี้ กไ็ม่เคยไปเกีย่วขอ้งกับงานตา่งๆ ตั้งแตไ่ด้

หนงัสือธรรมะมาอา่น หนงัสอืกบ็อกให้เขา้ขา้งใน ปฏบิตัเิขา้ขา้งในอยู่

ตลอด ไม่มีเหตุดึงให้เราไปข้างนอก เราก็เป็นคนนอกศาสนาด้วยไม่

ไดอ้ยูใ่นบา้นทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา ทีไ่ปวดัเปน็ประจำา ไปประกอบ

พิธีกรรมต่างๆ งานบุญต่างๆ ก็เลยไม่มคีวามผกูพันกับพิธีกรรมและ

งานบุญต่างๆ พอมาสัมผัสรับรู้เรื่องของพระศาสนา ก็มารู้เรื่องการ

ภาวนาเลย ก็เลยไม่ต้องผ่านเรื่องพิธีกรรมเรื่องการทำาบุญต่างๆ พอ

เริ่มปฏิบัติแล้ว ก็จะเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้น

ตลอดเวลาเกือบ ๙ ปีได้ออกจากวัดเพียง ๓ ครั้งเท่านั้นเอง 

“พอไปถึงวัดก็ทราบว่า
ท่านต้องการให้พระเณรภาวนา

เพราะงานข้างนอกเป็นงานหยาบ 
งานข้างในเป็นงานละเอียด”

”

“
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ไว้ในวัด พวกกล้วย มะละกอ สับปะรด มะม่วง แล้วแต่ฤดู ไม่มี

ภารกิจมาก ฉันเสร็จเร็ว แยกกันกลับไปที่พักเร็ว มุ่งไปที่การภาวนา

อย่างเดียว เดินจงกรมนั่งสมาธิ เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกไล่

ไปภาวนา ถ้าออกมาเพ่นพ่านบ่อยๆ ก็ไลอ่อกจากวดัเลย ถ้าภาวนาไม่

เปน็จะเครียด เพราะไมม่ีอะไร

ให้ทำา ถ้าภาวนาเป็นก็จะได้

ประโยชนม์าก ไดภ้าวนาอยา่ง

เต็มที่ งานภายนอกท่านไม่ส่ง

เสริม เวลาจะสร้างกุฏิแต่ละ

ครั้ง ท่านต้องพิจารณาว่าจำา

เป็นจริงๆ ถึงจะให้สร้าง ท่านต้องการให้มีเวลาภาวนามากๆ พระ

เณรทา่นกไ็มร่บัมากเกนิไป เพราะวา่ ๑.ถา้มมีากกต็อ้งสรา้งทีอ่ยูเ่พิม่ 

๒.มมีากกจ็ะควบคมุอยา่งใกลช้ดิไมไ่ด ้ สมยัทีเ่ราไปตอนแรกทา่นรบั

พระประมาณ ๑๖ หรือ ๑๗ รูป ต่อมาท่านก็รับเพิ่มเป็น ๑๘–๑๙ รูป 

เนื่องจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ได้มรณภาพไปตามลำาดับ พระเณรจึง

มุง่มาทีว่ดัปา่บา้นตาดมากขึน้ ทา่นกเ็ลยเมตตารับมากขึน้ ปทีีเ่ราออก

มาก็รับประมาณ ๒๕ รูป

อยู่ที่นั่นได้ ๙ พรรษา พอได้ ๕ พรรษาก็ลากลับมาเยี่ยมบ้าน

ครั้งหนึ่ง พอออกพรรษา ๘ ก็ขอลาออกมาภาวนาแล้วก็มาเยี่ยม

บ้านด้วย เป็นปลายปี ๒๕๒๕ มาแวะเยี่ยมบ้านก่อน แล้วก็มาที่วัด

102 ป้ายบอกทาง

ไตรลักษณ์ ก็ปล่อยวางได้ 

วัดของหลวงตาท่านก็ให้ทำาอย่างนั้น ท่านไม่ให้ไปไหน ไม่ให้

ทำางานอื่น ท่านเข้มงวดมากเรื่องงานภายนอกสำาหรับพระเณร 

ถ้าจะทำาก็ทำาเท่าที่จำาเป็นจริงๆ เช่นทำาไม้กวาด ปีหนึ่งก็จะต้องไป

ตัดกิ่งไผ่กัน ต้องใช้กบไสแก่นขนุนไว้สำาหรับซักย้อมจีวรทุก ๑๕ วัน   

จะซักย้อมจีวรกันครั้งหน่ึง จะทำาพร้อมกันท้ังวัด นอกจากนั้นก็จะ

ทำาข้อวัตรต่างๆ คือบิณฑบาต ปัดกวาด ทำาความสะอาดศาลา ตอน

เช้าฉันเสร็จก็ช่วยกันกวาดถูศาลา ตอนบ่ายก็ฉันน้ำาปานะ ปัดกวาด 

แลว้กส็รงน้ำา จากน้ันกเ็ดนิจงกรมน่ังสมาธ ิวนัทีม่ปีระชมุกจ็ะไปรวม

กันที่ศาลาตอนก่อนค่ำา

สมัยนั้นหลวงตาจะเรียกประชุมประมาณอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง 

ตอนนัน้รา่งกายทา่นยงัแขง็แรง ไมม่ญีาตโิยมไปมาก ชว่งเสารอ์าทติย์

จะมีญาติโยมจากอุดรฯมาสัก ๒-๓ เจ้า มาใส่บาตร ส่วนใหญ่จะได้

อาหารจากบณิฑบาต เสรมิดว้ยอาหารจากโรงครวั และผลไมท้ีป่ลกู
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ไว้ในวัด พวกกล้วย มะละกอ สับปะรด มะม่วง แล้วแต่ฤดู ไม่มี

ภารกิจมาก ฉันเสร็จเร็ว แยกกันกลับไปที่พักเร็ว มุ่งไปที่การภาวนา

อย่างเดียว เดินจงกรมนั่งสมาธิ เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกไล่

ไปภาวนา ถา้ออกมาเพน่พา่นบอ่ยๆ กไ็ลอ่อกจากวดัเลย ถา้ภาวนาไม่

เปน็จะเครียด เพราะไมม่ีอะไร

ให้ทำา ถ้าภาวนาเป็นก็จะได้

ประโยชนม์าก ไดภ้าวนาอยา่ง

เต็มที่ งานภายนอกท่านไม่ส่ง

เสริม เวลาจะสร้างกุฏิแต่ละ

ครั้ง ท่านต้องพิจารณาว่าจำา

เป็นจริงๆ ถึงจะให้สร้าง ท่านต้องการให้มีเวลาภาวนามากๆ พระ

เณรทา่นกไ็มร่บัมากเกนิไป เพราะวา่ ๑.ถา้มมีากกต็อ้งสรา้งทีอ่ยูเ่พิม่ 

๒.มมีากกจ็ะควบคมุอยา่งใกลชิ้ดไมไ่ด ้ สมยัทีเ่ราไปตอนแรกทา่นรบั

พระประมาณ ๑๖ หรือ ๑๗ รูป ต่อมาท่านก็รับเพิ่มเป็น ๑๘–๑๙ รูป 

เนื่องจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ได้มรณภาพไปตามลำาดับ พระเณรจึง

มุง่มาท่ีวดัปา่บา้นตาดมากขึน้ ท่านกเ็ลยเมตตารบัมากขึน้ ปทีีเ่ราออก

มาก็รับประมาณ ๒๕ รูป

อยู่ที่นั่นได้ ๙ พรรษา พอได้ ๕ พรรษาก็ลากลับมาเยี่ยมบ้าน

ครั้งหนึ่ง พอออกพรรษา ๘ ก็ขอลาออกมาภาวนาแล้วก็มาเยี่ยม

บ้านด้วย เป็นปลายปี ๒๕๒๕ มาแวะเยี่ยมบ้านก่อน แล้วก็มาที่วัด

102 ป้ายบอกทาง

ไตรลักษณ์ ก็ปล่อยวางได้ 

วัดของหลวงตาท่านก็ให้ทำาอย่างนั้น ท่านไม่ให้ไปไหน ไม่ให้

ทำางานอื่น ท่านเข้มงวดมากเรื่องงานภายนอกสำาหรับพระเณร 

ถ้าจะทำาก็ทำาเท่าที่จำาเป็นจริงๆ เช่นทำาไม้กวาด ปีหน่ึงก็จะต้องไป

ตัดกิ่งไผ่กัน ต้องใช้กบไสแก่นขนุนไว้สำาหรับซักย้อมจีวรทุก ๑๕ วัน   

จะซักย้อมจีวรกันครั้งหน่ึง จะทำาพร้อมกันทั้งวัด นอกจากนั้นก็จะ

ทำาข้อวัตรต่างๆ คือบิณฑบาต ปัดกวาด ทำาความสะอาดศาลา ตอน

เช้าฉันเสร็จก็ช่วยกันกวาดถูศาลา ตอนบ่ายก็ฉันน้ำาปานะ ปัดกวาด 

แลว้กส็รงน้ำา จากนัน้กเ็ดนิจงกรมน่ังสมาธ ิวันทีม่ปีระชุมก็จะไปรวม

กันที่ศาลาตอนก่อนค่ำา

สมัยนั้นหลวงตาจะเรียกประชุมประมาณอาทิตย์ละ ๑ คร้ัง 

ตอนนัน้รา่งกายทา่นยงัแขง็แรง ไมม่ญีาตโิยมไปมาก ช่วงเสารอ์าทิตย์

จะมีญาติโยมจากอุดรฯมาสัก ๒-๓ เจ้า มาใส่บาตร ส่วนใหญ่จะได้

อาหารจากบณิฑบาต เสรมิดว้ยอาหารจากโรงครวั และผลไมท้ีป่ลกู
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บ่ายๆ มาองค์เดียว ท่านบอกว่าจะมาพักบนเขา พอลงจากรถท่านก็

ชี้มาที่ศาลาหลังนี้และบอกว่าจะพักที่นี่ ก็เลยจัดให้ท่านพักบนศาลา

นี้ ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉัน ท่านต้องการความสงบอย่าง

เดียว วันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมมารับท่านกลับไป เวลาท่านผ่านมาทาง

นี ้ทา่นกจ็ะแวะมาอยูเ่ร่ือยๆ ปีสองปีทา่นกแ็วะมาคร้ังหนึง่ มอียูค่ร้ัง

หนึ่งทราบว่าท่านจะมาพักที่สวนของวัดช่องลม ก็เลยไปรอรับท่าน

และกราบท่านที่นั่น ตั้งแต่ออกมาก็ได้พบได้กราบท่านอยู่เรื่อยๆ ก็

เลยไม่ได้กลับไปที่วัดป่าบ้านตาดอีกเลย ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๖ มานี่ 

ยังไม่เคยกลบัไปท่ีวดัปา่บา้นตาดเลย ความสำาคัญของวดัปา่บา้นตาด 

อยู่ตรงที่เป็นสถานที่ที่สงบ มีครูบาอาจารย์คอยสอน คอยแก้ปัญหา

ต่างๆให้ ถ้าอยู่ที่ไหนที่สงบก็เหมือนกับอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด

วัดญาณฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาพักอยู่ชั่วคราวแต่ตอนนั้นพัก

อยู่ข้างล่าง ข้างบนยังไม่ได้มาบุกเบิก ยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่ ผู้สร้าง

104 ป้ายบอกทาง

ญาณฯเปน็ครัง้แรก ไดย้นิวา่สมเดจ็พระญาณสงัวรฯเปน็ผูส้รา้งวดันี ้

หลวงปู่เจี๊ยะเคยมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส ก็เลยมาดูว่าเป็นอย่างไร พัก

อยู่ได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ แล้วก็กลับไปพักอยู่ที่สวนของวัดช่องลม

ประมาณ ๓ เดือน แล้วก็เดินทางกลับไปวัดป่าบ้านตาด กลับไปจำา

พรรษาปี ๒๕๒๖ เป็นพรรษาที่ ๙ ออกพรรษาทางบ้านก็ส่งข่าวมาว่า

พ่อไม่สบาย ท่านเป็นโรคมะเร็งที่ก้านคอ ก็เลยขอลาท่านออกมา 

เพือ่จะมาอยูใ่กลพ้อ่ดแูลพอ่ มาพกัอยูท่ีว่ดัโพธสิมัพนัธใ์นเมอืงพทัยา 

กอ่นจะเขา้พรรษาพอ่กถ็งึแกก่รรม แลว้กเ็ผา เสรจ็งานเผาแลว้ใกล้ๆ

เขา้พรรษาเลยไมไ่ดก้ลับไปบา้นตาด ตอนที่มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแบบ

ไม่กลับ ใกล้เข้าพรรษาแล้วเห็นว่ามีพระเข้าไปอยู่กันเยอะ ถ้ากลับ

ไปก็ทำาให้คนอื ่นไม่ได้อยู ่ก็เลยคิดว่าได้อยู ่มานานพอควรแล้ว

คือ 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

น้ี ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉัน ท่านต้องการความสงบอย่าง

เดียว วันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมมารับท่านกลับไป เวลาท่านผ่านมาทาง

นี ้ทา่นกจ็ะแวะมาอยูเ่รือ่ยๆ ปีสองปทีา่นกแ็วะมาครัง้หนึง่ มอียูค่รัง้

หนึ่งทราบว่าท่านจะมาพักที่สวนของวัดช่องลม ก็เลยไปรอรับท่าน

และกราบท่านที่นั่น ตั้งแต่ออกมาก็ได้พบได้กราบท่านอยู่เรื่อยๆ ก็

เลยไม่ได้กลับไปที่วัดป่าบ้านตาดอีกเลย ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๖ มานี่ 

ยงัไมเ่คยกลบัไปทีวั่ดปา่บา้นตาดเลย ความสำาคญัของวดัปา่บา้นตาด 

อยู่ตรงที่เป็นสถานที่ที่สงบ มีครูบาอาจารย์คอยสอน คอยแก้ปัญหา

ต่างๆให้ ถ้าอยู่ที่ไหนที่สงบก็เหมือนกับอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด

วัดญาณฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาพักอยู่ชั่วคราวแต่ตอนนั้นพัก

อยู่ข้างล่าง ข้างบนยังไม่ได้มาบุกเบิก ยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่ ผู้สร้าง
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กับพระที่อยู่ข้างล่าง บิณฑบาตก็บิณฯร่วมกันฉันอาหารก็ฉันที่ศาลา

เดียวกัน เพียงแต่เวลาอยู่ก็แยกกันอยู่ ถ้าต้องการความสงบก็ขึ้นมา

อยู่บนเขา ถ้ายังไม่ถนัดยังไม่พร้อมก็อยู่ข้างล่างไปก่อน อยู่ข้างล่าง

ก็ใกล้ศาลาไม่ต้องเดินไกล น้ำาไฟมีพร้อม ถ้าอยู่บนนี้ก็ต้องเดินไกล

หน่อยประมาณ ๓ กิโลฯครึ่ง เดินลงไปแต่เช้ามืดยังไม่สว่าง ต้อง

ลงไปให้ทันออกบิณฑบาตประมาณตีห้าสี่สิบห้า ก็ลงประมาณตีสี ่

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 

106 ป้ายบอกทาง

วัดนี้อยากให้เป็นวัดป่าวัดกรรมฐาน เจ้าคุณวัดบวรฯก็ไม่ถนัดเรื่อง

กรรมฐานกัน ก็เลยไม่ได้มาอยู่ สมเด็จฯจึงต้องไปขอพระครูบา

อาจารย์ทางภาคอีสานให้มาอยู่ เคยนิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะมาอยู่ มา

อยู่ซักพรรษาหรือสองพรรษาแล้วท่านก็ไป จนได้นิมนต์พระอาจาร

ยห์วนัจากวดัถ้ำากลองเพลมาเปน็หัวหนา้สงฆใ์หก้บัวดันี ้ทา่นกอ็ยูม่า

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

การทำาให้ดู เป็นตัวอย่าง
เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่ท่านอาจารย์

ได้สอนคณะศิษย์

”

“
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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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กรรมฐานกัน ก็เลยไม่ได้มาอยู่ สมเด็จฯจึงต้องไปขอพระครูบา

อาจารย์ทางภาคอีสานให้มาอยู่ เคยนิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะมาอยู่ มา
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“
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สิ่งหนึ่งที่คณะศิษย์เรียนรู้จากการสังเกตจากท่านคือ การเป็น

ผูม้ปีญัญาละเอยีด กจ็ะเปน็ผูม้ศีลีทีล่ะเอยีด   การทำาอะไรอยูบ่นพ้ืน

ฐานของความไม่เบียดเบียน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จากการที่ได้อยู่

กับท่าน ทำาให้เรามีสติคิดเสมอว่าจะส่งใจไปคิด ไปพูด ไปฟังดู ไปรู้

อะไร ใหถ้ามตนเองก่อนวา่เปน็สาระเปน็ประโยชนแ์กต่นเองและผูอ้ืน่

หรือไม่ เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหรือไม่ ท่านสอนให้มีตน

เปน็ทีพ่ึง่แหง่ตน โดยเฉพาะเรือ่งธรรมะแลว้ทา่นสอนใหพ่ึ้งตวัเองทัง้

สิ้น ท่านสอนพวกเราเสมอว่า ท่านทำาหน้าที่ของท่านดีที่สุด คือการ

สัง่สอนพวกเราใหถู้กตอ้ง ส่วนเราจะรบัไดท้ำาไดแ้คไ่หนนัน้ขึน้อยูก่บั

ตวัของพวกเราเอง เพราะธรรมะเปน็ปจัจตัตงั รูไ้ดเ้ฉพาะตน ทา่นวา่

สิง่ทีฟ่งัมายงัเปน็เพยีงความจำาไมใ่ชค่วามจรงิ ความจริงตอ้งเกดิจาก

การเอามาพากเพียรปฏิบัติให้ถึงใจ ให้เป็นธรรมะของเราจริงๆให้ได้  

สุดท้ายนี้ทางคณะศิษย์ผู้จัดทำาหนังสือธรรมะเล่มนี้หวังเป็น

อยา่งยิง่ว่าผูท่ี้อ่านจะไดร้บัประโยชนจ์ากหนงัสอืเลม่น้ี รวมถงึประวตัิ

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

ไมใ่ชข่องเรา เด๋ียวเขากต้็องจากเราไป ถา้เราไมย่ดึตดิเวลาเขาไปเรา

ก็ไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องปลงเรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ

ไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นของชั่วคราว แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของ

เรา เป็นเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยชั่วคราว ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจ

เป็นผู้รู้ ให้รู้เฉยๆ อย่าไปยุ่งกับทุกอย่าง เต้นแร้งเต้นกากับทุกสิ่งทุก

อยา่ง ทำาเท่าท่ีทำาได้ ทำาใหอ้ยู่ในกรอบของเหตผุล แตต่อ้งรูว้า่เปน็การ

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 ถ้าทำาอย่างน้ีอย่าไปทำา ถ้าจะ

ตอ้งไปทำาบาปเพ่ือรักษามัน กอ็ยา่ไปทำา ยอมเสยีมนัดกีวา่ เสยีของดี

กว่าเสียศีลน่ะ ศีลนี้สำาคัญ ศีลเป็นตัวรักษาใจ เป็นเครื่องคุ้มครอง

จิตใจ ผู้มีศีลแล้วใจจะเย็นใจจะสบาย ถ้าทำาบาปแล้วใจจะรุ่มร้อน 

ใจจะวิตกกังวลหวาดกลัว อย่าลืมของจริง ของจริงคือใจ ส่วนของ

ทุกอย่างนั้นเป็นของปลอมหมด เป็นของชั่วคราว เราจะสร้างฐานะ

การเงนิการทอง สรา้งอะไรตา่งๆให้มนัดขีนาดไหน ใหม้นัวเิศษขนาด

ไหน ให้ใหญข่นาดไหนมนักม็วีนัหมด มนักมี็วนัจบ แตใ่จเราไม่มวีนั

จบ ใจเราเป็นของถาวร เปน็สิง่ที่ถาวร แตเ่ราไมร่กัษาใจใหม้นัถาวร

แบบสบาย เรากลบัทำาใหม้นัถาวรแบบทกุข ์ถาวรแบบตอ้งเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ตอ้งถาวรแบบพระพุทธเจา้ ถาวรแบบปรมงัสุขงั ถาวรแบบ
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ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือหน้าที่ของเรา ใจนี้เป็นของเรา และ

ไม่มีใครรกัษาใจสรา้งใจใหด้ไีดน้อกจากเรา แตเ่ราตอ้งอาศยัคำาสอน

ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือ ถ้าไม่มีคำาสอนเราจะไม่รู ้จักใจ 

เราจะไม่รู ้จักวิธีรักษาใจ เราก็จะมัวไปรักษาสิ่งที่เป็นของปลอม 

เช่น รักษาสมบัติข้าวของเงินทอง เกียรติยศ ฐานะอะไรต่างๆ ซึ่ง

มันก็เป็นของชั่วคราว พอร่างกายนี้ตายมันก็จบ เราต้องมารักษาใจ 

ด้วยการทำาทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา อันนี้แหละที่จะ

ทำาใหใ้จของเรา เปน็สมบตัทิีน่า่เกบ็เอาไว ้นา่ครอบครอง ตอนนีใ้จเรา

มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ความเครียด 

ความวา้วุน่ขุน่มวั ความอดิหนาระอาใจ ความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 

เศร้าโศกเสียใจ อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ดูแล ความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้น

เพราะเราไปดูแลของปลอมกัน พอไปดูแลของปลอมก็อยากให้ของ

ปลอมเป็นของจริง ของปลอมมันจะเป็นของจริงไม่ได้หรอก ของไม่

เทีย่งอยากใหม้นัเทีย่งไมไ่ดห้รอก ของมันเปน็ทกุขอ์ยากให้เปน็สุขไม่

ได้ มันก็เลยทำาให้ใจเราเครียดขึ้นมา เพราะทำาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได ้

เราอย่าไปทำามัน ให้ดูมันเป็นของปลอมนะ
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๑. หลวงพ่อเก่ง  ๕๐๐

๒. หลวงพ่ออีเวย์ ๕,๐๐๐

๓. คุณปรียา  บัญชาวัฒน์ และลูกหลาน ๑,๐๐๐

๔. คุณสุรีนา  สุนทรนาค และลูกหลาน             ๑,๐๐๐

๕. คุณอารียา  สารทูลสิงห์ และลูกหลาน                              ๕,๐๐๐

๖. คุณมาลิน  ปริชาน                                        ๓,๕๐๐

๗.  คุณประสิทธิ์-กาญจนา และครอบครัวปริชาน            ๑๐,๐๐๐

๘. คุณกิตติพล  ทวนทอง                             ๑๐,๐๐๐

๙. คุณรชตาพร  ฉัตรอภิชัย และครอบครัว                   ๑,๐๐๐

๑๐.  คุณยศกร  ธนาภิวัฒนกูร                                  ๒๐๐

๑๑.  คุณอรภัทรา  บุณยประวิตร และเพื่อน                   ๔,๐๐๐

๑๒. กลุ่มคนปิดทองหลังพระ                                 ๓๐๐

๑๓.  คุณกิติภพ  ทองเปาว์                                     ๑๐๐

๑๔.  คุณสิวะรัตน์  พัชรเรืองพัฒน์                                             ๖๐๐

๑๕. คุณณัฐพล  ปฐมกสิกุล และครอบครัว                    ๑๕,๐๐๐

๑๖. คุณชัญญา  อนุเคราะห์ และเพื่อน                       ๑,๘๕๐

๑๗. คุณสืบศักดิ์  อยู่เจริญธรรม                            ๕๐๐

๑๘. คุณณัฐฌา  จึงวิวัฒน์วงศ์ และครอบครัว                       ๓๐๐

๑๙. คุณกนกวรรณ  โชคถาวร และเพื่อนๆ                  ๑,๐๐๐

๒๐. คุณพัชราภรณ์  ประจักษเศรณี และครอบครัว          ๖๐๐

๒๑. คุณธนกฤต  วรสูตร และเพื่อนๆ                        ๑๐,๒๖๐

๒๒. คุณกฤตพันธ์  ก้าวสัมพันธ์                                          ๒๐๐

๒๓. คุณเจนวิทย์  อภิชัยนันท์                                   ๑,๐๐๐

๒๔. อาจารย์บัณดิษฐ  เทศศิริ และคณาจารย์โรงเรียนผู้รู้ ญ.ส.ส       ๘,๔๐๐

๒๕. คุณชุติมันต์  นพชัยอนันต์             ๑,๐๕๐

๒๖. คุณสุมนา  โลหะวิศวพานิช และคุณแม่สุมล  วัฒนาบรรเทิงกุล      ๒,๒๐๐

๒๗. คุณรัฐพร  โลหะวิศวพานิช                                ๕๐๐

รายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยในการจัดพิมพ์หนังสือ 
                “ป้ายบอกทาง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒”

(กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ หากสะกดชื่อ-สกุล ผิดพลาด หรือ ตกหล่นไม่ได้ระบุชื่อท่านใด)

     รายนาม                                             ปัจจัย (บาท)

๑๑๗
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๒๘. คุณนัยนิตย์  สุขเจริญผล                                   ๖๐๐

๒๙ คุณขัตติยา  ธรรมานนท์                                     ๑,๐๐๐

๓๐. คุณสมชัย  แสงเลิศศิลปะชัย และครอบครัว                   ๑๒๐

๓๑. นางพวงเพชร-น.ส.จุฑาทิพย์ - น.ส.สุปนีย์  เจริญลาภ             ๑๐,๐๐๐

    พ.ต.อ.สุรชัย แบบประเสริฐ - น.ส.ปภากร แบบประเสริฐ                

    น.ส.ภาวี.  ตฤณดิษฐ์ และนางนัท  อรุญยา

๓๒. ครอบครัวสุขสวัสดิ์                                           ๑,๐๐๐

๓๓. คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์                       ๓,๐๐๐

๓๔. นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ และครอบครัว                  ๖,๐๐๐

๓๕. คุณสมประสงส์  บุญยะชัย                                              ๖,๐๐๐

๓๖. คุณอรทัยรัชต์  ภูมิวงศ์พิทักษ์ และครอบครัว                       ๖,๐๐๐

๓๗. คุณอนันต์  ภูสิทธิกุล                                                    ๖,๐๐๐

๓๘. คุณสมจิตร  อัครพันธุ์ และครอบครัว                                    ๓,๐๐๐

๓๙. คุณนิสิต  จันทร์สมวงศ์ และครอบครัว                          ๓,๐๐๐

๔๐. คุณเมธี  จันทร์จารุภรณ์ และครอบครัว                             ๓,๐๐๐

๔๑. คุณกมลา  วุฒิเลิศเดชา และครอบครัว                     ๑,๐๐๐

๔๒. คุณธนภน  วัฒนกุล                                                       ๖,๐๐๐

๔๓. คุณปาริชาติ  ชูโชติแก้ว และครอบครัว                                ๖,๐๐๐

๔๔. คุณณชัย  ชูโชติแก้ว                                               ๖๐๐

๔๕. ครอบครัวนายแพทย์บำารุง-ประสมศรี  สิงคาลวณิช              ๔,๐๐๐

๔๖. คุณสาวิตรี  วุฒิคะโรและครอบครัว                     ๙๐๐

๔๗. คุณอุบลรัตน์  เต่งไตรรัตน์                                             ๕๐๐

๔๘. คุณพูลสุข  รัตโนทยานนท์                                        ๕๐๐

๔๙. คุณสุทธิรักษ์  ทรัพย์สิรินทร์                                   ๕๐๐

๕๐. คุณวัฒนวรรณ  สงวนเรืองและครอบครัว                        ๕๐๐

๕๑. คุณสุชาดา  นิมมานนิตย์                                   ๖๐๐

๕๒. คุณเอื้อมพร  พิชพันธ์ และคณะคุณปุก                     ๓,๑๐๐

๕๓. คุณอำาภา  กาญจนวิโชติ และครอบครัว                   ๖๐๐

๕๔. คุณแม่แก้ว สถิตนัดดากุล และครอบครัว อุทิศแด่เตี่ยฮวด แซ่ลิ้ม   ไม่ได้ระบุ

๕๕. ผู้มีจิตศรัทธาแต่ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ               ๑๗,๒๙๘

รวมปัจจัยร่วมบุญทั้งสิ้น             ๑๗๕,๘๗๘  บาท

๑๑๘
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สพพทานำ ธมมทานำ ชินาติ 
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง 

”
“

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต  
สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต

ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนอ้มถวายปจัจยั เพือ่จดัพมิพห์นงัสือธรรมะ “ป้าย
บอกทาง” เพื่อเป็นธรรมทาน ถวายบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
และขออานสิงสใ์นการสร้างป้ายบอกทางในครัง้นี ้จงมาเปน็ปจัจยัใหข้า้พเจา้
ทัง้หลาย หากปรารถนาซ่ึงพระโพธญิาณกข็อใหส้ำาเรจ็ดงัปรารถนา ใหส้ัง่สม
เปน็ปจัจยัเพือ่เขา้สูพ่ระนิพพาน หากแมน้ไมถ่งึพระนพิพานในชาตปิจัจบุนันี ้ 
ขอให้ในทกุภพทกุชาตทิีเ่กดินัน้ ใหข้า้พเจา้ทัง้หลายเปน็ผูม้คีวามเหน็ตรง เหน็
ชอบ เห็นรอบ ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในทาง
โลกและทางธรรม เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย เป็นผู้ไม่มีอด ไม่มีจน ไม่หลงทาง 
ได้พบได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก ให้ได้เกิดในแผ่นดิน
ของพระพุทธศาสนา อันเป็นเหตุให้พบ เข้าถึงธรรม และมรรคผลนิพพาน
ในที่สุดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ขา้พเจา้ทัง้หลายขอถวายอานสิงสน์ี ้แดป่ระเทศชาต ิพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ อานิสงส์ใดจะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า
ทัง้หลาย ขออานสิงสท์กุประการนัน้พงึสำาเรจ็แก่บิดามารดา และผู้มพีระคุณ
ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติ  ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า ท่านท้าว  
จตุมหาราชทั้งสี่ ท่านพญายมราช พระแม่ธรณี เทพ พรหม เทวดาผู้ปกปัก
รักษาข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวง ครอบครัว เพื่อนสนิท มิตรสหาย แลบุคคลที่
ข้าพเจ้ารัก แลแม้แต่ศัตรูของข้าพเจ้าท้ังหลาย สัตว์โลกเพ่ือนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายโปรดโมทนาบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้ง
หลายด้วยเทอญ

๑๑๙๑๑๙
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