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คำนำ
“ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐี ให้เราพอ ให้เราไม่ต้องการอะไร 

ให้เราไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆ ก็คือการทำทาน รักษาศีล และภาวนานี่เอง” 

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา เรื่อง “มหาเศรษฐีที่แท้จริง” ที่ท่าน  

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้แสดงไว้เป็นคติสอนใจแก่ศิษยานุศิษย์ ซึ่งเป็นแนวทาง

ของพระพุทธศาสนาที่จะยังความร่มเย็นผาสุกให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 

 ภายในเล่มเดียวกันนี้ยังประกอบด้วย “ความเป็นท่าน” ที่แสดงให้เห็นถึง  

ความเป็นท่านพระอาจารย์สุชาติ เป็นประวัติความเป็นมาของท่านเอง ตั้งแต่เด็ก  

มาจนถึงปัจจุบัน  

 ด้วยว่า ความเป็นท่านนี้ ในวัยเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนคริสต์ จากนั้น

ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เรียนจบวิศวกรรมโยธาแล้วกลับมาทำงานและใช้ชีวิตใน

เมอืงไทย การไดง้านสบายและผลตอบแทนทีด่ ีเปน็ชวีติทีห่ลายๆ คนปรารถนาจะม ีจะเปน็ 

ทวา่ในความเปน็ทา่นกลบัมุง่มัน่ทีจ่ะแสวงหาความสงบ แสวงหาธรรมะ ดว้ยการออกบวช 

 ในความเปน็ “พระ” การไดพ้ระอปุชัฌาย ์คอืสมเดจ็พระญาณสงัวรฯ และการได้

อาจารยผ์ูท้รงภมูจิติภมูธิรรมคอืหลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน ทำใหค้วามเปน็พระของทา่น

สมบูรณ์แบบ 

 ปฏปิทาในแบบฉบบัของพระกรรมฐาน ทีป่ลกีตวัหาความสงบวเิวกบนยอดเขาชโีอน 

จึงเป็นแนวทางที่น่าศึกษา เป็นแนวทางของพระผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริง 

 หากการจดัพมิพห์นงัสอืมขีอ้ผดิพลาด บกพรอ่ง หรอืประมาทพลาดพลัง้ประการใด 

คณะผู้จัดทำกราบขอขมาต่อท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

คณะศิษย์ผู้จัดทำ



สารบัญ
ความเป็นท่าน ๑ 

พระธรรมเทศนา “มหาเศรษฐีที่แท้จริง” ๑๘๗ 

ธรรมะบนเขา ๒๐๕ 
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เริ่มแรก
ของชีวิต

ชีวิตในวัยเด็กก็ยังเที่ยวยังเล่นกับเพื่อนอยู่ แต่มัน  
มีกรอบของมัน จะไม่ไปทำผิดศีล ไม่ชอบฆ่าสัตว์  
ตัดชีวิต ใครจะชวนไปยิงนกตกปลาจะไม่เอา ชวนไป
ลักขโมยกไ็มเ่อา มนัไมส่บายใจ เวลาโกหกหลอกลวง  
จะไม่สบายใจ มันรู้อยู่ในใจของมันอย่างนั้น 

 อาตมาเกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ คุณพ่อเป็นคนสุพรรณบุรี 
พบกับคุณแม่ที่กรุงเทพฯ คุณพ่อไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากคุณปู่เสียชีวิต
ตั้งแต่คุณพ่อยังเล็ก จึงทำให้คุณย่าไม่สามารถส่งเสียให้เรียนหนังสือได้   
จึงต้องรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพ จังหวัดไหนมีงานก็จะย้ายไป  
ทำที่นั่น พออาตมาอายุได้ประมาณ ๒ ขวบ คุณพ่อจึงได้นำอาตมามาฝาก
กับคุณย่าที่สุพรรณฯ ให้ช่วยเลี้ยงดูแทน เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวก  
ในการเลี้ยงดูอาตมา เนื่องจากต้องทำงานและย้ายที่ทำงานบ่อย 

 สมัยเด็กๆ ช่วงที่อยู่กับย่า ถ้าอาตมาอยากจะได้อะไรต้องทำงานหาเงิน
ซื้อเอง ตอนนั้นก็ต้องขายซาลาเปาบ้าง ขนมจีบบ้าง ปาท่องโก๋บ้าง เพื่อจะได้
มีเงินไปซื้อของเล่นหรือขนมที่อยากกิน 
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พี่น้อง
ร่วมท้อง

อาตมามีน้องสาวคนเดียว  

 เขาไมค่อ่ยรูเ้รือ่งธรรมะ เขาไมเ่ขา้ใจ เพราะไมไ่ดม้าจากพอ่จากแม ่มาจาก

บุญจากกรรมที่ได้สะสมมาแต่ละคน ไม่ได้เป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงหรอก 

เพยีงแตอ่าศยัครรภเ์ดยีวกนัมาเกดิ ออกมาจากทอ้งแมค่นเดยีวกนั แตท่ีม่านี้

มาจากคนละที่ 



5

เรียน
ป.๑ สามรอบ

พออายุครบเกณฑ์เข้าโรงเรียน ก็เริ่มเรียนชั้นป.๑   

ที่โรงเรียนประชาบาล แต่เรียนได้แค่ปีเดียว อาตมา  

ก็ต้องย้ายไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนจีนโดยเริ่มเรียน

ชัน้ป.๑ ใหม ่เนือ่งจากคณุยา่เปน็คนจนีจงึอยากใหห้ลาน

เรียนหนังสือเป็นภาษาจีนมากกว่า  
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 พอเรียนจบชั้น ป.๓ อายุได้ประมาณ ๙-๑๐ ปี ตรงกับช่วงปิดเทอม

พอดี คุณพ่อคุณแม่ก็มารับอาตมาไปอยู่ด้วยกันที่พัทยา เนื่องจากได้งาน  

รับเหมาก่อสร้างที่นี่ และเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้ว ไม่ต้องเร่ร่อนเหมือน

สมัยก่อน สามารถดูแลและเลี้ยงดูลูกเองได้ 

 ช่วงที่อาตมาย้ายมาอยู่ที่พัทยาไม่นาน คุณพ่อก็พบครูสอนหนังสือ  

ที่โรงเรียนเซเว่นเดย์ฯ มาพักตากอากาศที่นี่ ก็เลยแนะนำให้ส่งอาตมา  

ไปเรียนโรงเรียนเซเว่นเดย์ฯ ที่กรุงเทพฯ คุณพ่อคุณแม่ได้ปรึกษากันแล้ว  

ก็ตัดสินใจส่งอาตมาไปเรียนตามคำแนะนำของคุณครู 

 โรงเรยีนเซเวน่เดยฯ์ เปน็โรงเรยีนครสิตท์ีส่อนหนงัสอืเปน็ภาษาองักฤษ 

ถึงแม้อายุของอาตมาจะต้องเข้าเรียนหนังสืออยู่ชั้น ป.๔ ก็ตาม แต่เนื่องจาก

อาตมาเรยีนหนงัสอืเปน็ภาษาจนี ไมไ่ดเ้รยีนเปน็ภาษาองักฤษ จึงทำให้อาตมา

ต้องเริ่มเรียน ป.๑ ใหม่ในโรงเรียนนี้ เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันแล้ว 

อาตมาจึงเรียนช้ากว่าคนอื่นมาก เพราะต้องเรียน ป.๑ ซ้ำถึง ๓ รอบ 
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เด็กนักเรียน
โรงเรียนคริสต์

โรงเรียนเซเว่นเดย์ เป็นโรงเรียนคริสต์ที่ก่อตั้งโดย

กลุ่มมิชชั่นนารี่ สอนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ  
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 ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนคริสต์ แต่เขาก็ยังมีความเชื่อและสอนให้ละเว้น

ในสิ่งที่ไม่ดีคล้ายๆ กับการรักษาศีล ๕ แบบศาสนาพุทธ เช่น ห้ามฆ่าสัตว์ 

ห้ามลักขโมย ห้ามพูดโกหก เป็นต้น นอกจากการสอนเรื่องดังกล่าวแล้ว 

อาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนี้ยังเป็นอาหารเจ คือไม่มีเนื้อสัตว์อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี แม้แนวทางการปฏิบัติบางอย่างจะคล้ายๆ กับศาสนาพุทธ แต่มี

สิ่งที่เขาไม่ได้สอนเพราะไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ คือวิธีภาวนาที่จะดับทุกข์ได้

แบบพุทธศาสนา  

 ถึงแม้จะต้องเริ่มเรียน ป.๑ ใหม่ แต่ก็ยังมีเรื่องดีที่ว่าพอจบชั้นนี้แล้ว 

ทางโรงเรียนก็ให้ข้ามชั้นไปเรียนต่อในระดับเกรด ๓ เลย และพอเรียนจบ

เกรด ๓ ก็ได้ข้ามไปเรียนต่อเกรด ๖ ได้อีกเหมือนกัน ก็เลยช่วยลดช่องว่าง

ในการเรียนช้าให้ลดเหลือแค่ปีเดียว  

 หลังจากขยับขึ้นไปเรียนเกรด ๖ แล้ว ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้อง  

หยุดเรียนไปสักสองสามเดือน คือทางกระทรวงฯ มาตรวจสอบที่โรงเรียน

และพบว่าไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องจึงสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว ตอนนั้น

โรงเรยีนตอ้งไปดำเนนิเรือ่งขอจดทะเบยีนเป็นแบบโรงเรียนอาชีวะ จึงสามารถ

เปิดเรียนได้ตามปกติ พอเปิดเรียนใหม่คราวนี้เลยได้สวมชุดยูนิฟอร์ม

นกัเรยีน แตก่อ่นทีน่ีไ่มม่ชีดุยนูฟิอรม์ ให้แต่งกายฟรีสไตล์เหมือนเมืองนอก 

จำได้ว่าใส่เสื้อนักเรียนสีขาวมีปักชื่อที่หน้าอกด้วย และใส่กางเกงขายาวแบบ

เด็กนักเรียนอาชีวะเลย 
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พบสัจธรรม
ในวัยเด็ก

มีเหตุการณ์ตอนที่เรียนอยู่เซเว่นเดย์ อายุได้สัก   

๑๒ ขวบ มีเพื่อนนักเรียนตาย เราได้ไปงานศพเขา 

ในพิธีเขาเปิดโลงศพให้คารวะ มันฝังตาฝังใจอยู่

ตลอดเวลา แล้วก็มีความคิดผุดขึ้นมาในใจว่า ต่อไป

เรากต็อ้งตายเหมอืนเขา พอ่แมปู่ย่า่ตายายตอ้งตายหมด

ทุกคน  

 ก็เลยพิจารณาไปเรื่อยๆ เหมือนกับได้ไฟ จนรู้สึกเฉยๆ กับความตาย 

ถึงแม้ยังไม่หายจากความกลัวตาย เพราะยังไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้ปลง 

แต่อย่างน้อยก็ปลงในทางทฤษฎีว่าเราต้องตาย เพราะมีเชื้อที่จะรับกับ

เหตุการณ์นี้ แต่ยังปลงไม่ได้หมด  

 สังเกตดูตัวเรานี้ ตั้งแต่เห็นคนตายครั้งแรกในชีวิตก็จะคิดถึงเรื่อง

ความตายอยู่ตลอดเวลา  
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 แต่ไม่ได้หดหู่ใจแต่อย่างใด คิดด้วยเหตุผล คิดตามความจริงเหมือน

กับนักวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจต้องมีขึ้นมีลง แต่ใจของเขา

ไม่ได้ซึมเศร้าไปกับการวิเคราะห์ เพราะวิเคราะห์ด้วยใจที่เป็นกลาง ทำให้  

ไม่ยึดติด ตัดตัณหาต่างๆ ให้เบาบางลงไป แต่ไม่หมดนะ เพราะไม่ได้

พิจารณาตลอดเวลา 
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ไม่อยากเปลี่ยนศาสนา
ด้วยคำโกหก

ช่วงที่เรียนอยู่เซเว่นเดย์ ทางโรงเรียนมีวิธีโน้มน้าว  

ให้เด็กเปลี่ยนศาสนาจากเดิมที่นับถือมาเป็นคริสต์

แบบของโรงเรียน โดยการลดค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง  

 ในตอนแรกก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ช่วยทางบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย 

และตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาเลย เพราะที่บ้านพ่อแม่  

ก็ไม่เคยสอนและไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อนด้วย แต่ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงกับ

ทางโรงเรียน 

 ต่อมาภายหลังทางโรงเรียนได้ถามถึงความพร้อมในข้อตกลงดังกล่าว 

อาตมาได้สารภาพกับเขาไปว่ายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนศาสนา เนื่องจากยัง  

ไม่ยอมรับในความเชื่อเรื่องพระเจ้า และเรื่องบางอย่างในคำสอนของศาสนา

คริสต์ จึงได้ปฏิเสธไปเพราะไม่อยากโกหกเขา ไม่ชอบการหลอกลวง 
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ทำงาน
หาเงินเรียนเอง

พอเรียนจบระดับไฮสคูลที่โรงเรียนเซเว่นเดย์ฯ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๐๙ อาตมาก็ไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อ  

 เพราะตอนนั้นโรงเรียนเซเว่นเดย์ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก

กระทรวงศึกษาธิการในการสอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศได้   

หากตอ้งการเรยีนตอ่กต็อ้งไปศกึษาทีต่า่งประเทศแทน เพือ่นๆ สว่นใหญก่จ็ะ

ไปเรียนต่อที่เมืองนอกกัน สำหรับอาตมาได้ย้ายจากกรุงเทพฯ กลับมาบ้าน

เพื่อหางานทำ เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อต่างประเทศได้ 

 พอกลับมาอยู่บ้านก็ได้ทำงานที่สนามบินอู่ตะเภาในตำแหน่งพนักงาน

พิมพ์ดีด แต่เวลาทำงานจริงๆ ไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่พิมพ์ดีดอย่างเดียว   

ยังต้องเป็นล่ามแปลให้ฝรั่ง เป็นคนขับรถ เป็นคนซื้อของด้วย ทำมากมาย

หลายตำแหน่ง 

 เริ่มงานเวลาเจ็ดโมงเช้า และเลิกงานตอนเย็นห้าโมงครึ่ง ได้เงินวันละ

ประมาณ ๑๐๐ บาท ตอนนั้นทำงาน ๖ วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 
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แต่ถ้าอาทิตย์ไหนร่างกายยังสู้ไหวก็จะทำวันอาทิตย์ด้วย เพราะจะได้ค่าแรง

สองเท่า ช่วงนั้นยืมรถปิคอัพเก่ายี่ห้อ Mazda ของพ่อขับไปทำงาน 

 ด้วยความที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ อยากไปสัมผัสกับโลก  

ที่ไม่เคยเห็น จึงต้องทำงานอย่างกระเสือกกระสนเพื่อเก็บเงินเอง ตอนนั้น  

ไมอ่ยากจะรบกวนทางบา้น สงสารพอ่แมห่าเงนิหาทองมาดว้ยความยากลำบาก 

 พอทำงานไปได้สักปีกว่าเก็บเงินได้ประมาณสามหมื่น ก็คิดว่ามีเงิน

พอแล้วสำหรับไปเรียนต่อ และอยู่ได้ประมาณหนึ่งปี ก็เลยติดต่อหา

โรงเรียนเอง ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ใช้เงินของเราเองทั้งหมดสำหรับเดินทางไป

ในครั้งนั้น 

 เวลาไปเรียนก็ไม่ได้คิดจะพึ่งทางบ้าน คิดว่ามีเงินก้อนนี้ไปเริ่มต้น ก็จะ

เรียนไปทำงานไป ถ้าเรียนจบก็ดี ถ้าไม่จบก็ถือว่าได้กำไรแล้ว ดีกว่าไม่ได้ไป 

ถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ถ้าได้ไปก็จะได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน 

และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส ถ้าไปก็จะได้พบกับ  

สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ถึงแม้จะอยู่ได้ปี ๒ ปี ก็จะไม่เสียใจ ดีกว่าไม่ได้ไป  

 ถึงวันออกเดินทางก็บอกพ่อแม่ว่าจะไปแล้วนะ จะส่งเงินไปให้หรือไม่ 

ก็ไม่ได้ถือเป็นอารมณ์ แต่ท่านก็ส่งไปให้ทุกเดือน แต่จำนวนที่ส่งไปให้  

ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย อีกครึ่งหนึ่งต้องหาเองด้วยการทำงาน  

ช่วงปิดเทอมบ้าง ช่วงเรียนบ้าง ก็พอถูไถไป 
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อานิสงส์
ผลบุญ

เคยไปตกเครื่องบินที่โตเกียว สายการบินต้องจัด

หอ้งพกัให ้หอ้งพกัธรรมดาทีจ่ดัใหผู้โ้ดยสารกเ็ตม็หมด 

เหลือแต่โรงแรมระดับ ๕ ดาว ชื่อโรงแรมโอกูระ 

ห้องเดี่ยวก็ไม่มี ต้องให้อยู่ห้องพิเศษ  

 ตอนนั้นไปตกเครื่องบินที่โตเกียว บินจากโอซากาจะต่อเครื่องไป

ฮาวาย ช่วงนั้นมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามา เครื่องบินที่จะออกจากโอซากาต้องล่าช้า 

ต้องรอให้พายุเบาลง พอบินไปถึงโตเกียว เครื่องที่จะไปต่อก็ขึ้นไปแล้วก็เลย

ต้องหาที่พักให้  

 ตอนที่อยู่ในเครื่องจากโอซากาก็ได้นั่งคู่กับแอร์โฮสเตส เพราะเธอ  

ทำหน้าที่ไม่ได้ เครื่องโคลงไปโคลงมา ต้องนั่งลงรัดเข็มขัดก็เลยได้คุยกัน 

บอกเธอว่าจะไปเรียนหนังสือที่สหรัฐฯ ไม่ได้พักที่โตเกียว เธอก็บอกว่า

เสยีดาย ถา้พกัจะพาเทีย่วโตเกยีว ไดท้ิง้ทีอ่ยูไ่วใ้ห ้พอไปถงึโรงแรมก ็๔ ทุม่แลว้ 

ถามพนักงานต้อนรับว่าจะติดต่อคนในโตเกียวได้อย่างไร ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ 
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เขาบอกให้ส่งโทรเลขไป ก็เลยให้เขาช่วยส่งโทรเลขไปให้ บอกว่าพักอยู่ที่

โรงแรมนี ้หอ้งนี ้พอประมาณ ๒ โมงเชา้เขากม็าหา พาเทีย่วโตเกยีวทัง้วนัเลย 

เพราะเครื่องออกตอนกลางคืน ไม่ต้องเสียเงินเลย ที่พักก็ฟรี อาหารก็ฟรี 

เชือ่วา่เปน็อานสิงสข์องบญุของทานทีไ่ดท้ำมา เวลาตกทกุขไ์ดย้ากกจ็ะมาดแูล  
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นักเรียน
นอก

ความที่เรียนโรงเรียนเซเว่นเดย์ฯ เป็นภาคภาษา

อังกฤษ ก็ง่ายเวลาไปเรียนต่อที่อเมริกา ไม่ต้องกังวล

เรื่องภาษา ไปทีแรกเรียน Junior College ก่อน  

สองปีครึ่ง แล้วค่อยไปเรียนที่ State University 

ในแคลฟิอรเ์นยีอกีสองปคีรึง่ จนเรยีนจบวศิวะฯ โยธา 

ที่เลือกเรียนวิศวะฯ เพราะอาตมาชอบวิชาคำนวณ 

ไม่ชอบพวกวิชาท่องจำประเภทวิชาประวัติศาสตร์ 

 ตอนนั้นต้องไปเรียนวิชาที่ทำคะแนนได้ไม่ดีใหม่ เพราะมหาวิทยาลัย  

มีการทดสอบดูความสามารถในวิชาหลักๆ จึงต้องเรียนบางวิชาซ้ำ ก็เลย  

เสียเวลานิดหน่อย แต่ก็ไม่รีบร้อนอะไร ถือว่าจบช้าจบเร็วก็จบเหมือนกัน 

และที่เรียน ๕ ปีก็เพราะทำงานไปด้วย ก็เลยไม่ได้เรียนเต็มที่ หลักสูตรเขา

เรียน ๔ ปี แต่อาตมาเรียนช้าไปหนึ่งปี 



ความเป็นท่าน 

 

18

 ตอนไปอยูอ่เมรกิากอ็ยูแ่บบคนจนอยู ่ ไมไ่ดไ้ปอยูอ่ยา่งสบาย ตอ้งทำงาน

พร้อมกับเรียนไปด้วย อดข้าวด้วย บางเวลามีเงินพอกินข้าวได้วันละมื้อ

เท่านั้นเอง ก็ต้องอดเพราะตอนนั้นหางานที่อยากทำไม่ได้ งานที่หาได้จะเป็น

งานลา้งชามกไ็มท่ำ ยอมอดเอา พออดไปนานๆ กท็นไมไ่หว อากาศมนัหนาวเยน็ 

เวลาเรียนหนังสือก็เรียนไม่รู้เรื่อง ในที่สุดก็ยอมล้างชาม  

 ตอนเรียนจบได้แวะเที่ยวยุโรปก่อนกลับเมืองไทย ก็ไปเที่ยวอยู ่ 

หลายประเทศ อาตมานั่งเครื่องบินจากอเมริกามาลงที่เบลเยี่ยม แล้วก็ซื้อตั๋ว

รถไฟเดินทางระหว่างประเทศแถบยุโรป โดยไล่จากเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 

ต่อไปยังเดนมาร์ก สวี เดน นอร์ เวย์ และลงมาเยอรมัน ออสเตรีย   

สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี แต่ไม่ได้ไปอังกฤษ เพราะตอนนั้นซื้อตั๋วลง

เบลเยี่ยม ถ้าจะเข้าก็ต้องขอวีซ่าใหม่ เลยไม่ได้ไป  

 ตอนเที่ยวก็มีเป้อยู่ใบหนึ่ง นอนตาม YMCA บ้าง หอพักนักเรียน  

คืนละเหรียญบ้าง หรือบางทีก็นอนในรถไฟระหว่างเดินทางก็ประหยัด  

ค่าโรงแรมได้ ส่วนอาหารก็มื้อละเหรียญหรือบางทีก็ไม่ได้เสีย เพราะมีไปบาง

สถานที่ท่องเที่ยวเขาจะมีให้ชิมอาหารหรือเครื่องดื่มฟรี ตอนนั้นได้ไปเที่ยว

ชมโรงงานผลิตเบียร์ เขาก็ให้ชิมเบียร์ฟรี ก็เลยประหยัดเงินค่าเครื่องดื่ม  

ไปด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอนที่ไปเที่ยววันหนึ่งก็ใช้ไม่เกิน ๕ เหรียญ   
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ของ เรามัน เหมือนมี เ ชื้ อพยายามวิ่ งหา ไฟอยู่   

พอเรียนจบจึงไม่ได้กระตือรือร้นกับเรื่องการไป  

หางานหาเงินหาทอง หาอย่างเดียว คือความสุขใจ 

มนัมเีชือ้อยูแ่ลว้ แตไ่มรู่ว้า่สิง่ทีท่ำใหเ้ราสขุใจอยูท่ีไ่หน 

แต่รู้ว่าการไปทำมาหากิน มีครอบครัว มีเงินมีทอง 

ไม่ใช่ทาง 

 โดยนิสัยแล้วเป็นคนชอบความสงบ ไม่ค่อยชอบเที่ยวเตร่ ช่วงวัยรุ่นก็

มีกินเลี้ยงกินเหล้ากับเพื่อนฝูงบ้าง แต่ไม่บ่อย ไม่มาก ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไป 

โดยปกติชอบไปอยู่ตามป่าเขา ตามชายทะเล อยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุข 

 พอจบกลับมาก็ไม่ได้กระตือรือร้นหางานทำ อยากจะพักผ่อน เหนื่อย

จากการเรียนและการทำงาน ทำให้คิดว่าชีวิตของเรามีแค่นี้ เองหรือ   

ต้องตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลา ตอนต้นก็ตะเกียกตะกายทำงานหาเงิน  

ความรู้สึก
หลังเรียนจบ
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ไปเรียน เวลาเรียนก็ต้องตะเกียกตะกายเรียน แล้วก็ต้องทำงานอีกด้วย   

พอเรียนจบมาแล้วก็ต้องตะเกียกตะกายหางานใหม่อีก ต้องทำไปอีก ๓๐ 

กว่าปีถึงจะเกษียณ แล้วก็รอความตาย ชีวิตของเรามันช่างบัดซบเหลือเกิน 

ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วหรือ 

 ตอนที่จบมาใหม่ๆ มีเงินเหลือติดตัวมาก็เลยสบาย อยู่ไปได้ปีหนึ่ง  

ไม่ต้องทำงาน ได้อยู่อย่างสบายๆ อาบน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือต่างๆ   

ได้หนังสือจากคนที่รู้จักกัน บางทีก็แลกหนังสือกับพวกนักท่องเที่ยว บางทีก็

ไปอ่านตามร้านหนังสือ ขอเขาอ่านไม่ได้ซื้อ ก็ได้ความรู้ เป็นนิยายที่แทรกไป

ดว้ยปรชัญาของชวีติ ทำใหรู้ว้า่ชวีติของคนเรามทีางเลอืก จะทำตามคนสว่นใหญ่

ทำกนั คอืทำงานหาเงนิหาทอง มคีรอบครวั หรอือยูแ่บบฤๅษชีไีพร หาความจรงิ

ของชีวิตก็ได้ แต่ก็ยังไม่รู้จักทาง  

 สว่นงานกห็าไปเรือ่ยๆ ถา้ไมไ่ดง้านทีถ่กูใจกไ็มเ่อา จนเงนิเกอืบจะหมด 

กพ็อดมีเีพือ่นมาออกแบบรา้นขายไอศกรมีทีพ่ทัยา ถามเขาวา่มผีูจ้ดัการหรอืยงั 

เขาบอกว่าไม่มี เราบอกเขาว่าเคยทำงานที่ร้านไอศกรีมที่เมืองนอก เขาก็เลย

ให้ไปคุยกับฝรั่งที่เป็นเจ้าของ เขาก็ตกลง ก็เลยได้งานทำ  

 พอมีงานก็ไม่ใช่เป็นงานที่อาตมาให้ความสำคัญ ทำไปเพื่อเลี้ยงปาก

เลี้ยงท้องเท่านั้นเอง อาตมาจบวิศวะฯ มา แต่ทำงานเป็นผู้จัดการร้านขาย

ไอศกรีม แปลกไหม เพราะช่วงนั้นไม่อยากทำงานวิศวะฯ ขี้เกียจคำนวณ 

ช่วงนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี อยากจะหาอะไรทำที่สบายใจ แม้จะไม่ทำ  
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ให้ร่ำให้รวยก็ไม่เป็นไร ขอให้สบายใจก็แล้วกัน อยากจะได้อย่างนั้นมากกว่า  

ไปทำงานที่ได้ เงินทองเยอะแยะ ต้องไปปวดศีรษะไปเครียดกับงาน   

ไม่อยากจะไปทางนั้น อยากจะอยู่แบบง่ายๆ ไม่ต้องมีเงินมาก ไม่ต้อง  

ใช้เงินมาก แต่สบายใจ ไม่มีความกดดัน 

 ถ้ามี เงินมากก็จะใช้มาก ซื้อบ้านราคาแพงๆ ซื้อรถราคาแพงๆ   

กินอาหารราคาแพงๆ ต้องหาเงินมามากๆ เพื่อใช้จ่ายกับการอยู่แบบนั้น     

สูอ้ยูแ่บบงา่ยๆ ดกีวา่ กนิกว๋ยเตีย๋ววนัละชามสองชามกอ็ยูไ่ดแ้ลว้ มนัสบายกวา่ 

ถ้าใช้น้อยก็ไม่จำเป็นต้องหามามาก ก็เลยพยายามอยู่แบบถูกๆ มีเงินวันละ 

๒๐ บาทก็อยู่ได้แล้ว พอดีมีงานอยู่ใกล้ๆ บ้านก็เลยทำไป 
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ผู้จัดการ
ร้านไอศกรีม

ฝรัง่อยากจะเปดิรา้นขายไอศกรมี ตอนทีอ่ยูเ่มอืงนอก

เคยทำงานร้านขายไอศกรีม กเ็ลยมปีระสบการณด์า้นนี ้

ฝรั่งก็เลยให้เป็นผู้จัดการ ให้จัดตั้งระบบ จ้างคนงาน   

หาอะไรตา่งๆ มา รา้นนีไ้มใ่ชร่า้นขายไอศกรมีธรรมดา   

แต่เป็นชนิดที่ต้องผสมปรุงแต่งเป็นพวกไอศกรีม  

ซนัเดย ์ซึง่ในสมยันัน้ไมค่อ่ยมขีายในเมอืงไทย  
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 ส่วนใหญ่เป็นไอศกรีมถ้วยใส่สับปะรด กล้วย เครื่องปรุงหลายอย่าง

ตามรสชาติที่ต้องการ ที่ทำงานก็อยู่ใกล้บ้านด้วย สะดวกสบายดี เงินเดือน

มากกว่าวิศวกรเสียอีก ถ้าเป็นวิศวกรก็ต้องไปทำงานในกรุงเทพฯ ต้องไป  

เช่าบ้านอยู่ ต้องเดินทางไปที่ทำงาน เงินเดือนก็จะหมดไปกับค่าใช้จ่าย   

สู้อยู่บ้านเราไม่ได้ รถสองแถวบาทเดียวก็ถึงที่ทำงาน  

 งานก็ไม่จำเป็นต้องทำทั้งวัน พอจัดระบบเสร็จแล้วก็คอยควบคุมดูแล 

จากนั้นจะดื่มกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ ไปเล่นน้ำบ้าง ก็ทำได้ ไม่ต้องทำทั้งวัน 

เวลามีลูกค้ามากก็ช่วยกันทำ แต่ธรรมดาก็ไม่ค่อยมากนักในวันทำงาน 

เพราะเป็นสถานที่ตากอากาศ จะมากก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์ วันธรรมดา  

ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ อาตมาจึงพอใจ 
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เริ่มศึกษา
ธรรมะ

เรานีโ้ชคดจีรงิๆ เกดิมาไมค่ดิวา่จะทำได ้อยู่ๆ  กม็าเอง 

นั่ง ๑๐ นาที ๑๕ นาที มันก็สงบ แล้วก็ไม่มีอาจารย์

ไมม่คีร ูอา่นจากหนงัสือแล้วกล็องทำด ูแตก่อ่นจะไดท้ำ

ก็หลายเดือนอยู่นะ อ่านหนังสืออยู่หลายเดือน 

 ระหว่างทำงานได้สักสองเดือน ช่วงกรกฎาคมหรือสิงหาคม พอดีมีฝรั่ง

ที่มาเที่ยวพัทยา คุยกันแล้วเขาเห็นว่าเราชอบทางนี้ ก็เลยเอาหนังสือธรรมะ

มาให้อ่าน ได้หนังสือธรรมะเล่มแรกเป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยได้ศึกษาธรรมะ

เป็นครั้งแรกในชีวิต เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ๒๐ กว่าหน้า พระฝรั่งแปลมาจาก

พระไตรปฎิกเปน็ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบัเรือ่งอนจิจงั ความไมเ่ทีย่ง เปรยีบเทยีบ

คำสอนของศาสนาพุทธกับของนักปราชญ์ทางตะวันตก พออ่านแล้วหูตา  

มันสว่างขึ้นมา นอกจากอนิจจังแล้วก็ทรงสอนมรรคด้วย คือวิธีที่จะปฏิบัติ

กบัความไมเ่ทีย่งตา่งๆ ถงึรูว้า่ตอ้งภาวนา นัง่สมาธทิำจติใจใหส้งบ เพือ่ใหจ้ติใจ

รับกับความเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าจิตใจไม่สงบ เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงจะ  

รับไม่ได้ ถ้าจิตสงบแล้วจะรับได้ จะได้ไม่เดือดร้อน  
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 ต่อมาก็เลยเขียนจดหมายไปขอหนังสือจากประเทศศรีลังกามาเพิ่ม   

ไดห้นงัสอืเรือ่งไตรลกัษณ ์เรือ่งธมัจกักปัปวตัตนสตูร เรือ่งมหาสตปิฏัฐานสตูร 

โดยเฉพาะมหาสตปิฏัฐานสตูรนีท้ีเ่รายดึเปน็อาจารย ์มาเปน็คมัภรีค์ูม่อืปฏบิตัิ 

 ในพระสูตรนี้ ท่านสอนพระภิกษุให้นั่งสมาธิก่อน ให้ไปหาที่สงบตาม

โคนไม้ ตามป่าตามเขา แล้วก็ให้นั่งขัดสมาธิ หลับตา กำหนดจิตดูลมหายใจ

เข้าออก เมื่อออกจากสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับการเดิน ยืน นั่ง นอน แล้วก็ให้

พิจารณาดูกาย พิจารณาดูอาการ ๓๒ ดูซากศพ ดูอสุภะ อะไรต่างๆ เหล่านี้ 

แลว้กใ็หพ้จิารณาดเูวทนา วา่มสีขุ มทีกุข ์มไีมส่ขุไมท่กุข ์ เปลีย่นไปเปลีย่นมา 

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็ให้ปล่อยวางตามความเป็นจริง  

 อ่านหนังสืออยู่เกือบ ๓ เดือน แต่ยังไม่ได้นั่งสักครั้ง อยู่มาวันหนึ่ง  

ก็ถามตัวเองว่า ทำไมยังไม่นั่งสักที พอได้สติปั๊บ ก็นั่งเลย นั่งตอนนั้นเลย 

เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ ถ้าไม่เริ่มปฏิบัติก็จะไม่ได้ปฏิบัติ จะมีเรื่องนั้น

เรือ่งนีม้าคอยหลอกลอ่อยูต่ลอดเวลา กจ็ะผดัวนัไปเรือ่ย อาทติยห์นา้ เดอืนหนา้ 

ให้เสร็จเรื่องนี้ก่อน 

 นั่งไปตอนต้นก็ฟุ้งซ่าน ก็เลยท่องพระมหาสติปัฏฐานสูตรที่แปลเป็น

ภาษาอังกฤษไปก่อน นั่งไปก็ท่องพระสูตรนี้ไป ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที  

 เวลานั่งสมาธิถ้าอยู่กับลมหายใจไม่ได้ ยังฟุ้งซ่านอยู่ ก็ท่องพระสูตรนี้

ไปก่อน อาศัยการท่องนี้เป็นการทำสมาธิไปในตัว แทนที่จะพุทโธๆ หรือ  
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ดูลมหายใจก็ท่องพระสูตรนี้ไป การสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง 

เวลาจะทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ ไม่ต้องนั่งพนมมือ ไม่ต้องไปนั่งพับเพียบ

ก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหมือนกับนั่งทำสมาธินี่ นั่งสวดไปเรื่อยๆ ข้อสำคัญให้มีสติ

อยู่กับการสวดก็แล้วกัน สวดไปให้นานอย่างนี้ จะนั่งได้นาน ถ้าพุทโธๆๆ 

แลว้จะแวบไปเรือ่งอืน่ แลว้กเ็จบ็ตรงนัน้ปวดตรงนี ้ แตถ่า้สวดมนตไ์ปนานๆ   

จะไม่ค่อยเจ็บ เพราะจิตมีสมาธิอยู่กับการสวด จะไม่สนใจกับเวทนาของกาย 

พอสวดจบแล้ว ประมาณสักครึ่งชั่วโมง หรือ ๔๐ นาทีจะรู้สึกเบา  

 เวลาท่องพระมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ ก็เข้าใจความหมายว่าให้ทำอะไร 

ทรงสอนให้เจริญสติในร่างกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในร่างกายก็มี

หลายรูปแบบ เช่น ในอิริยาบถ ๔ ก็ให้มีสติ ตามรู้ร่างกายว่ากำลังเดิน   

กำลังยืน กำลังนั่ง หรือกำลังนอน หรือจะพิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย

ก็ได้ หรือจะตามรู้การกระทำต่างๆ ของร่างกายก็ได้ ไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่

กใ็หต้ามรู ้ ใหรู้อ้ยูก่บักจิกรรมของรา่งกาย กำลงัพดู กำลงัหนัหนา้ไปทางซา้ย 

หนัหนา้ไปทางขวา กจ็ะมสีตขิึน้มา พอมสีตแิลว้กจ็ะสามารถควบคมุความคดิได้

ให้อยู่กับลมหายใจ ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธๆ ได้ จะไม่ไปไหน 

 จากนัน้กด็ลูมตอ่ จติกจ็ะสงบเยน็สบาย ไมล่งลกึ แตไ่มฟุ่ง้ซา่น จะลงลกึ

กต็อนทีน่ัง่ไปแลว้เจบ็ปวด ตอนนัน้กน็กึขึน้มาเองวา่ตอ้งบรกิรรม กเ็ลยบรกิรรม

อนิจจังๆ ไป บริกรรมไปไม่นาน ความเจ็บก็หายไป จิตก็นิ่งสงบ เกิดความ

มหศัจรรยใ์จขึน้มาวา่ จติเปลีย่นไปไดอ้ยา่งนีด้ว้ยการบรกิรรมนีเ่อง เวลาเจบ็
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จะทรมานใจ อยากจะหนจีากความเจบ็ อยากจะใหค้วามเจบ็หายไป ตอนนัน้

ถา้ไมม่อีะไรควบคมุความอยากไวจ้ะทนนัง่ตอ่ไปไมไ่ด ้กเ็ลยตอ้งใชก้ารบรกิรรม 

พอบรกิรรมไปเดีย๋วเดยีวกห็ายไปเลยความเจบ็ จติมนันิง่สงบ สบาย กใ็หอ้ยู่

ในความนิง่จนกวา่จะถอนออกมาเอง ถอนออกมาแลว้ กล็กุไปทำอยา่งอืน่ตอ่  

 เวลาลุกก็ให้มีสติ ก่อนจะลุกก็รู้ว่ากำลังจะลุก แล้วก็เจริญสติต่อไป 

เจริญสติปัฏฐาน เช่น กายคตาสติในอิริยาบถ ๔ เมื่อถึงเวลาจะกลับมานั่ง  

กน็ัง่ตอ่ มสีตอิยูต่ลอดเวลา เวลานัง่กม็สีต ิยนื เดนิ นัง่ นอน กม็สีตติลอดเวลา 

เวลาเดินอยู่ ถ้าอยากจะสวดมนต์ก็ได้ แทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้        

ก็สวดมนต์ต่อ สวดในอิริยาบถ ๔ เดิน ยืน นั่ง นอน ก็สวดไป  

 อย่างอาตมานี ้ ได้ธรรมะเพราะได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีพวก  

ราชาศัพท์ eat ก็ eat ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นคนขอทานก็ eat 

เหมือนกัน ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี พอมาอ่านราชาศัพท์แล้วงง เพราะอาตมา  

ไม่ไดศ้กึษามากอ่น ถา้เราชำนาญภาษาองักฤษ อา่นหนงัสอืธรรมะภาษาองักฤษ

จะเข้าใจง่ายกว่า  
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ติดใจ
ในรสแห่งธรรม

เรื่องการให้ทาน อาตมาก็ไม่มีสมบัติอะไร ก็ไม่ต้อง  
ทำมาก ถ้ามีใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลืออยู่เสมอ เรื่องศีล
อาตมาก็ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ชอบโกหก ไม่ชอบ  
ลกัทรพัยอ์ยูแ่ลว้ ขาดทีภ่าวนา กเ็ลยลองภาวนาดู ก็ทำไปได้

เรื่อยๆ ได้ทีละเล็กละน้อย จนรู้สึกว่าพอไปได้ 

 ตอนสมัยเป็นฆราวาส เราไม่เคยใส่บาตรพระเลย ไม่เคยเข้าวัดเลย 

ตอนนั้นไม่รู้จักวัด รู้จักแต่ธรรมะจากหนังสือ ก็เลยไม่ได้ทำทาน เพราะไม่มี

จะทำ มีสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเอง ไม่ได้วิตกที่ไม่ได้ทำทาน เพราะ

เคยทำมาตลอด เห็นใครเดือดร้อน เราก็ยินดีช่วยเหลือ ใครต้องการอะไร 

พอจะให้กันได้ก็ให้ ไม่เคยหวง เรารู้ว่ามีทานอยู่ในใจอยู่แล้ว ไม่หวงไม่ยึด

ไมต่ดิ ไมม่สีมบตัมิาก มเีสือ้ผา้ไมก่ีช่ดุทีเ่ปน็สมบตัขิองเราในตอนนัน้ จงึไมก่งัวล

กบัการใหท้าน ศลีกม็อียูใ่นใจ ไมก่ลา้ทำบาป ไมก่ลา้ลกัขโมย ไมก่ลา้ฆา่สตัว์

ตดัชวีติ พดูปดมดเทจ็ เราไมก่ลา้ทำ เวลาทำแลว้ไมส่บายใจ ทำอยูอ่ยา่งเดยีว

กค็อืภาวนา เจรญิสต ิพยายามทำจติใหส้งบ พยายามพจิารณาใหรู้ไ้ตรลกัษณ์

ให้มาก พอรู้มากเข้าก็รู้ว่าทุกอย่างไม่มีความหมายเลย  
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หนัง
ตัวอย่าง

ถา้ไดค้วามสงบแล้ว จะไมอ่ยากไดเ้งนิลา้น เพราะดกีวา่ 

มีคุณค่ามากกว่า คุณค่ามันต่างกันมาก ความสงบนี้ 

เงินล้านซื้อไม่ได้ 

 เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยสนใจศาสนา เป็นคนหัวทันสมัย คิดว่าศาสนา

เป็นเรื่องของคนล้าสมัย กลัวจะหลงงมงาย เพราะเห็นคนเข้าหาศาสนา  

เป็นคนงมงาย เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งศาสนาบางศาสนาก็เป็นอย่างนั้น 

แต่ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้น  

 สิ่งที่ศาสนาพุทธสอนนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ ศาสนาพุทธ  

สอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ให้ดับ

ความอยาก พอนำไปปฏิบัติดู พอดับความอยากได้ ความทุกข์ก็หายไป จะรู้

เลยว่านี้เป็นคำสอนที่แท้จริง ที่ถูกต้อง ที่ช่วยเราได้จริงๆ ช่วยดับความทุกข์ 

ภายในใจของเราได้ เพราะเวลาศึกษาศาสนานี้ ต้องดูที่ใจเราเป็นหลักว่า  

คำสอนมีผลอย่างไรต่อจิตใจ ถ้าทำให้ใจทุกข์น้อยลงได้ก็ใช้ได้ แต่จะให้  



หายหมดเลยหรือไม่นี้ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละศาสนา ศาสนา

ส่วนใหญ่จะช่วยทำให้ความทุกข์ใจเบาบางลง แต่จะให้หมดไปเลย

มีเพียงแต่ศาสนาพุทธนี้เท่านั้นที่จะทำให้ความทุกข์หมดไปได้

 ก่อนที่จะตัดสินใจออกจากงาน ได้เห็นหนังตัวอย่างแล้ว ไม่อย่างนั้น

ทำไม่ได้หรอก จิตหลุดจากทุกขเวทนาด้วยการบริกรรม พอเจ็บก็บริกรรม

ไปเรื่อยๆ แป๊บเดียวก็หายไปเลย เบา โล่ง สบาย ก่อนหน้านี้รู้สึกทุกข์

ทรมานใจอย่างยิ่งพอบริกรรมอย่างต่อเนื่องมันก็หายไปหมดเลย

 แต่ยังเป็นเพียงตัวอย่างเป็นเหมือนเชลล์ชวนชิมได้ชิมได้ลิ้มรสแล้ว

รู้ว่าไปถูกทางแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่แสวงหามาตลอดแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้

ตอนนี้รู้แล้วรู้ว่าการที่จะได้มาเป็นกอบเป็นกำนี้ต้องมีเวลาให้กับมันเมื่อรู้

อย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกทางนี้
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ลาออก
จากงาน

ตอนที่ตัดสินใจออกจากงานแล้วมาภาวนา การทำ
สมาธิก็ได้สัมผัสมาบ้าง เคยนั่งดูมันเจ็บมันปวดอยู่ 
เวลาเราภาวนาไป กำหนดอนิจจังๆ ไปสักพักหนึ่ง 
มนักห็ายไป จติมนัสงบนิง่เขา้ไป ความเจบ็ปวดตรงนัน้
เจ็บปวดตรงนี้ก็หายไปเลย ก็แปลกใจ เอ๊ะ ทำไม  
เมือ่ครูน่ีม้นัยงัดิน้รนกวดัแกวง่อยู ่ เดีย๋วนีม้นัหยดุนิง่ 
ก็เลยจับประเด็นได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมาย่อมดับได้ 
เปลี่ยนแปลงได้ 

 อาตมาไมค่อ่ยเสยีดายเรือ่งเงนิทองเรือ่งวตัถอุยูแ่ลว้ อยูแ่บบงา่ยๆ ได้ 

กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก็กินได้ กินอาหารในโรงแรมก็กินได้ ได้ทุกอย่าง ไม่ได้

ไปยึดไปติดเรื่องการอยู่การกินเท่าไร แต่กังวลเรื่องจิตใจมากกว่าที่วุ่นวาย 

ไม่มั่นคง หวั่นไหวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข 
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 พอได้ฝึกนั่งสมาธิ ก็รู้สึกว่านั่งแล้วก็สบายใจดี เอ๊ะ ถูกทางแล้วนี่ 

อาตมาอยากจะหาความสบายใจ ไม่ได้อยากจะหาอะไรในโลกนี้ เพราะเห็น

คนทีม่สีมบตัเิงนิทองขา้วของ มแีตค่วามวุน่วาย มแีตป่ญัหาทัง้นัน้ เราไมอ่ยาก

จะมีปัญหากับใครทั้งสิ้น อยากจะมีความเป็นอิสระ เป็นตัวของเราเอง   

มีความสุขตามอัตภาพของเรา ทางนี้น่าจะเป็นทางที่จะไป  

 แต่พอออกจากสมาธิ แล้วไปสัมผัสกับเรื่องธุรกิจการงานต่างๆ ก็เกิด

มคีวามปัน่ปว่นขึน้มา เวลาทำงานจติจะฟุง้ซา่น ตอ้งคดิตอ้งปรงุอยูต่ลอดเวลา 

ทำจติใหส้งบยาก กเ็ลยรูว้า่การทำงานเปน็อปุสรรค เปน็นวิรณ ์ทำใหจ้ติฟุง้ซา่น 

กเ็ลยเหน็ความแตกตา่งระหวา่งการอยูใ่นสมาธกิบัการทำงาน ไปคนละทางเลย 

ถ้าต้องการความสงบความสบายใจก็ต้องตัดเรื่องการทำงานไป  

 แต่ถ้ายังต้องพึ่งพาอาศัยการทำงานอยู่ เพื่อมีรายได้มาจุนเจือก็ต้อง

พยายามสะสมเก็บเงินทองไว้ให้มีพอกับการใช้จ่าย พอมีพอแล้วก็จะ  

ออกจากงานได้  

 ตอนนั้นทำงาน ๖ เดือน เก็บเงินได้ประมาณสัก ๖,๐๐๐ บาท ก็คิดว่า

น่าจะมีเสบียงอยู่ได้ปีหนึ่ง ก็เลยลาออกจากงาน 

 ตอนไปลาออก ฝรั่งก็คิดว่าลาออกเพื่อจะขอเงินเดือนเพิ่ม ถามว่า   

คุณต้องการเงินเพิ่มหรือ ตอบว่า ไม่หรอก พอดีตอนนี้ได้ศึกษาธรรมะ   

ได้มาฝึกนั่งทำสมาธิ รู้สึกว่าการทำงานกับการนั่งสมาธิมันขัดกัน อยากจะไป



ความเป็นท่าน 

 

36

นั่งสมาธิมากกว่า งานการก็เคยทำมาพอสมควรแล้ว ความสุขในทางโลกก็

เคยได้สัมผัสมาแล้ว เที่ยวก็เที่ยวมาพอสมควรแล้ว แต่ความสุขทางด้าน

ความสงบยังไม่ได้สัมผัสมากเท่าที่ควร อยากจะสัมผัสให้มากกว่านี้ ก็เลย

อยากจะออกจากงาน คิดว่าจะปฏิบัติสักปีหนึ่ง ทดลองดูว่าจะเป็นอย่างไร 

จะก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้ไหม ถ้าได้ก็จะไปบวช ถ้าไปไม่ได้ก็จะกลับมา

ทำงาน แลว้กจ็ะเลกินัง่สมาธไิปเลย ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 ถ้านั่งสมาธิแล้วทำงานไปด้วย ก็เหมือนน้ำร้อนกับน้ำเย็นผสมกัน   

จะร้อนก็ไม่ร้อน จะเย็นก็ไม่เย็น มันอุ่นๆ ถา้ไดส้มาธแิลว้แตย่งัตอ้งทำงาน

ทางโลกอยู่ ก็จะไม่เจริญทางธรรมะเท่าที่ควร เพราะอยู่กันคนละทิศ ถึงเวลาที่

จะตอ้งเลอืกทางใดทางหนึง่ ก็เลยลาออกจากงานและขอเวลาสักปีหนึ่งอยู่กับ  

การปฏิบัติ  

 ไปบอกกับฝรั่งตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายน บอกล่วงหน้าหนึ่งเดือน 

ทำงานวันสุดท้ายตอนสิ้นปี ๒๕๑๖ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ ทำงานได้ 

๖ เดือน  
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เป้าหมาย
หลังออกจากงาน

ตั้งเป้าไว้ว่า ในหนึ่งปีนี้จะไม่ไปทางกามฉันทะ ไม่หา  

ความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย จะภาวนาอยา่งเดยีว 

จะเจริญสติตามแนวของสติปัฏฐาน ๔ อย่างเดียว 

 อย่างสมัยที่อาตมาเคยปฏิบัติมา ตอนต้นก็นั่งไปตามอัธยาศัย นั่งไป

แล้วรู้สึกว่าดีก็อยากจะนั่งมากขึ้น แต่ช่วงนั้นยังทำงานอยู่ ก็เลยตัดสินใจว่า 

อีกเดือนหนึ่งสิ้นปีพอดี ก็จะขอลาออกจากงาน จะขอใช้เวลา ๑ ปีทุ่มเทกับ

การปฏบิตัอิยา่งเดยีว จะไมท่ำอยา่งอืน่ จะรบัประทานอาหารมือ้เดยีวกอ่นเทีย่ง 

ตลอดวันจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะเป็นส่วนใหญ่ จะไม่

ออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ภายนอก เหมือนกับสมัยที่ไม่ได้ปฏิบัติ   

พอตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บก็ต้องออกจากบ้านไปชายทะเล ไปที่ไหนก็ได้ ขอให้ได้ไป 

แต่ตอนนี้จะไม่ไปแล้ว จะภาวนาปฏิบัติอยู่ในบ้าน ถ้าไปข้างนอกก็จะไปหา  

ที่สงบที่เงียบ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ไปหามุมสงบแถวชายทะเล บางทีก็

ไปภาวนานอนค้างที่เกาะ กำหนดว่าจะลองทำสักปีหนึ่ง 
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ความเป็นอยู่
ช่วงปฏิบัติเอง

พอออกจากงานแลว้ วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๑๗ กเ็ริม่ตน้

ขังตัวเองอยู่ในบ้าน พอดีมีห้องแถวอยู่ในตลาด  

นาเกลือห้องหนึ่ง ไม่มีใครอยู่ จึงได้อยู่คนเดียว 

เหมือนกับได้อยู่ที่วัด แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดทั้งป ี

บางชว่งกไ็ปทีอ่ืน่บา้ง ไปนอนทีเ่กาะบา้ง ไปพกัทีอ่ืน่บา้ง 

แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านคนเดียว 

 ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิ ท่องพระสูตรไปก่อน แล้วก็ดูลมหายใจ

เข้าออก หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทำกิจอย่างอื่น ลงมา  

เดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ สลับกับนั่งสมาธิ ตอนนั้นทำกับข้าวกิน  

เองบ้าง ออกไปซื้อกินข้างนอกบ้าง กินวันละมื้อ แล้วก็ถือศีล ๘ ไม่ไป

หาความสุข จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยู่แต่ในบ้าน กวาดบ้าน  

ถูบ้าน ทำไปคนเดียว แต่ก็ไม่เคยไปวัด ปฏิบัติตามหนังสือ 
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 สมยัทีอ่าตมาปฏบิตัอิยูค่นเดยีวนี ่ วนัหนึง่ใชเ้งนิแค ่ ๕ บาทกอ็ยูไ่ดแ้ลว้ 

เพราะกนิแคม่ือ้เดยีว สมยันัน้ขา้วจานละ ๓ บาท กว๋ยเตีย๋วกช็ามละ ๒ บาท 

วันหนึ่งก็กินข้าวจานหนึ่งและก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็อยู่ได้แล้ว ไม่ต้องใช้เงิน

มากหรอก 

 อาตมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องอาหาร

การกิน อะไรก็ได้ ก็เลือกอาหารที่ชอบบ้างถ้ามีให้เลือก แต่ไม่ต้องเป็นร้าน

เชลล์ชวนชิม ส่วนใหญ่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนน กินให้อิ่มก็ใช้ได้แล้ว  

 อาตมาเคยเจอพวกฝรั่งที่ชอบอยู่แบบซำเหมา พวกนี้มีเงินแต่อยาก  

จะประหยัด อยากจะอยู่อยากจะเที่ยวนานๆ เชื่อไหมเขาซื้อข้าวแกงกินกัน 

กินข้าวแกงข้างถนนจานละ ๒ บาท ๓ บาท 

 เมือ่กอ่นเรากลบัมาจากเมอืงนอกใหม่ๆ  ยงัตอ้งไปกนิรา้นอาหารทีต่ดิแอร ์

มีคนเสิร์ฟ  

 พอเห็นเขาทำแบบนี้ เราก็บอกตัวเราว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแล้ว 

เพราะเงินก็มีเหลือน้อย แล้วก็อยากจะมีเงินอยู่ไปได้นานๆ เพราะไม่อยาก

จะไปทำงาน อยู่เฉยๆ สบายกว่า ก็เลยประหยัดดีกว่า ยอมกินของถูกๆ   

แต่ไม่ต้องเป็นลูกจ้าง ไปให้เจ้านายคอยด่า คอยสั่ง ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงาน 

ไปเบียดบนรถเมล์ กว่าจะได้เงินมาไม่กี่สตางค์ ไม่มีความเป็นอิสระ เรารัก

ความเป็นอิสระ จึงยอมลำบาก ยอมอด ไม่ค่อยอยากจะรับคำสั่งจากใคร 

โดยเฉพาะจากคนที่โง่กว่าเรา แต่สั่งเราได้เพราะเขารวยกว่าเรา 



ความเป็นท่าน 

 

40



41

ต่อสู้
กับความอยาก

บางเวลาก็ยังแพ้กิเลสอยู่ บางทีนั่งแล้วเจ็บทนไมไ่หว  

ก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ม ี แต่บางครั้งก็ฮึดสู ้ บางเวลา  

ก็ทรหด บางเวลาก็อ่อนแอ บางทีอยากจะยอมแพ้ 

เป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้ เวลาทำอะไรที่ยาก  

ลำบากมากๆ ก็ท้อแท้เหมือนกัน แต่รู้อยู่ว่าถอย  

ไม่ได้ เลิกไม่ได้ มาทางนี้แล้วต้องไปต่อ ถ้ายังไม่ตาย

ก็ต้องไปเรื่อยๆ มันก็ไปได้ 
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 สมัยที่อาตมาปฏิบัติใหม่ๆ อยู่คนเดียว ฝึกภาวนาอยู่ประมาณปีหนึ่ง 

ฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรมในบ้าน อ่านหนังสือธรรมะ พยายามควบคุมจิตใจ  

ที่อยากจะออกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ พยายามไม่ทำตามใจ เพราะรู้ว่าเวลาออก

ไปเที่ยวก็สนุกดี แต่พอกลับมาแล้วก็เศร้าสร้อยหงอยเหงา สู้พยายามฝืน  

ดีกว่า พยายามบังคับจิตใจให้ต่อสู้กับความเศร้าสรอ้ยหงอยเหงาทีม่อียูใ่นตวั 

เรารู้ว่าเป็นกิเลส รู้ว่าเป็นอารมณ ์ รู้ว่าจิตไปคิดไปสร้างมันขึ้นมา ถ้าเรา

พยายามเดินจงกรม นั่งสมาธิไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสักพักอารมณ์เหล่านั้นก็จะหาย

ไปเอง นี่เป็นวิธีแก้ที่ถูก 

 เวลาเกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาก็อย่าไปแก้ด้วยการออก  

ไปเที่ยว จริงอยู่เวลาออกไปเที่ยว ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาก็หายไป   

แต่พอกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวก็กลับมาอีก จึงมีคำพังเพยที่ว่า  

 “เวลาออกจากบ้านเหมือนไก่บิน เวลากลับมาเหมือนห่ากิน”  

 กลับมาก็คอพับ รู้ว่าต้องอยู่บ้าน ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาก็กลับมา

เหมอืนเดมิ ปญัหาจงึไมไ่ดร้บัการแกไ้ข แตถ่า้แกค้วามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงานี้

ด้วยการไม่ออกไปเที่ยวนอกบ้าน จะเศร้าอย่างไรก็จะสู้กับมัน รู้ว่าเป็นเพียง

อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอด ถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องแก้แล้ว  

จะแก้ถูกทาง เพราะเมื่อได้ภาวนา ได้นั่งสมาธิแล้ว เดี๋ยวอารมณ์ความรู้สึกนี้  

ก็จะหายไปเอง 
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 ช่วงหนึ่งปีที่ปฏิบัติ จิตมันก็เป็นสมาธิสลับกันไป เวลานั่งก็สงบ   

พอออกมาแล้ว เผลอไปคิดโน่นคิดนี่ก็ฟุ้งซ่าน ก็ต้องรีบกลับมานั่งหรือ  

เดินจงกรมใหม่ คอยควบคุมจิต พอสงบปั๊บก็สบาย แล้วก็ปล่อยมันอีก   

พอปล่อยไปสักพักหนึ่งก็คิดฟุ้งซ่านอีก ก็ต้องกลับมาควบคุมอีก ก็สู้กันไป  

สู้กันมาอยู่อย่างนี้ บางทีมีความอยากจะออกไปเที่ยว ก็ต้องพยายามต่อสู้   

ใช้ปัญญาสอนว่า ไปแล้วก็เหมือนกับเดินถอยหลัง เราเดินมาถึงนี่แล้ว   

ก็เหมือนกับปีนเขาได้หลายขั้นแล้ว ถ้าออกไปเที่ยวก็เหมือนเดินกลับลงไป

ข้างล่าง เดี๋ยวต้องปีนกลับขึ้นมาที่เก่าอีก ถ้าเราไม่ไป เราก็จะได้ปีนสูงขึ้นไป 

เอาเวลาที่ไปเที่ยวนี้มาปีนต่อดีกว่า พยายามคอยดึงใจที่ชอบอยากโน่น  

อยากนี่ไว้ พยายามฝืนความอยาก อยากจะไปที่ โน่นก็ไม่ไป ฝืนจน  

หายอยากไปเอง ตอนทีอ่ยากกท็รุนทรุาย ทรมานจติทรมานใจมาก พอหยดุปับ๊

ก็โล่งใจเบาใจ จะใช้วิธีนี้เป็นหลัก  



ความเป็นท่าน 

 

44

 ใจชอบเพ่นพ่านไปโน่นมานี่ไม่มีเหตุมีผล พออยากจะไปไม่ได้ไปก็จะ

หงุดหงิด ทุกข์ทรมานใจ เราก็ใช้สติดูมันไป ไม่ไปตามความอยาก พอรู้ว่า  

ไปไม่ได้ มันก็หยุดอยาก หายอยากไปเอง หายขาดไปเลย แล้วก็สงบลงไป 

จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเกิดความคิดว่า  

 “วนัๆ หนึง่เราไมเ่คยนัง่อยูก่บัทีเ่ลย ทำไมวนันีเ้ราไมน่ัง่อยูก่บัทีด่บูา้ง”  

 เลยหาเก้าอี้สบายๆ มานั่งสักตัวหนึ่ง เอาน้ำมาวางไว้ ไม่ต้องทำอะไร 

ไม่ต้องดู ไม่ต้องฟังอะไร จะนั่งสมาธิก็ได้ จะพิจารณาธรรมก็ได้ ถ้าเมื่อย  

จะลุกขึ้นยืนก็ได้ จะเข้าห้องน้ำก็ได้ นอกจากนั้นจะไม่ให้ไปจากเก้าอี้  

 เริ่มนั่งตั้งแต่ตอนสายๆ หลังจากรับประทานอาหารแล้ว จะนั่งจนมืด 

จนตอ้งเปดิไฟ ถงึจะลกุไปจากทีน่ัง่กต็อ้งตอ่สูก้บัความอยากทีอ่ยากจะไปทำโนน่ 

ทำนี ่ สูก้บัความอยากไปดว้ยสมาธ ิดว้ยพทุโธบา้ง ดว้ยการพจิารณาธรรมบา้ง 

แต่ไม่อ่านหนังสือ ไม่ฟังอะไรทั้งนั้น สู้กับความอยาก ส่วนใหญ่เราจะปฏิบัติ

อย่างนั้น ไม่เช่นนั้นก็จะนั่งดูลมหายใจบ้าง พิจารณาร่างกายบ้าง พิจารณา

อาการ ๓๒ พิจารณาซากศพ พิจารณารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ว่าเป็น

ไตรลักษณ์ เป็นทุกข์ ทำอยู่อย่างนี้ พิจารณาแล้วปฏิบัติตาม พอรู้ว่าเป็นทุกข์

ก็ไม่ไปแสวงหา ไม่ไปดู ไม่ไปฟัง ไม่ไปเสพ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ให้เสพแต่สิ่งที่จำเป็นกับร่างกาย รับประทานก็รับประทานเพื่อร่างกาย   

มีอะไรก็รับประทานไป เครื่องดื่มต่างๆ ก็ไม่ดื่ม ดื่มแต่น้ำเปล่า 
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มั่นใจ
ในแนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติตามแนวของมหาสติปัฏฐานสูตรที่ค้นคว้า

ศึกษามาเองโดยไม่มีอาจารย์ ปีนั้นทั้งปีปฏิบัติอยู่  

คนเดียว เอาหนังสือเล่มนี้เป็นอาจารย์ ไม่สงสัยใน

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีหรือไม่มี ไม่เคย

สงสัย เวลาอ่านหนังสือธรรมะจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้า

กำลังตรัสสอนเราโดยตรง คำสอนของท่านแม้จะผา่น

มากว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วก็ตาม แต่เป็นความจริง   

จงึเหมอืนกบัไดฟ้งัจากพระโอษฐ ์กเ็ลยมคีวามมัน่ใจ  
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 นอกจากภาวนาแล้ว จิตสงบร่มเย็นแล้ว ก็มีพิจารณาปัญญาด้วย 

พิจารณาไปเรื่อยๆ เดินตามแนวของสติปัฏฐาน ๔ ส่วนใหญ่ก็พิจารณากาย

อยู่เรื่อยๆ เวทนาก็พยายามนั่งให้ผ่านให้ได้ แล้วก็ต่อสู้กับความอยาก   

พอเราเผลอก็จะรู้สึกหงุดหงิด อยากจะไปเล่นไปเที่ยวบ้าง ต้องพยายามต่อสู้ 

กับความรู้สึกเหล่านี้ เพราะตอนนั้นสมาธิไม่ได้เป็นแบบต่อเนื่องตลอดเวลา 

ช่วงที่มีสมาธิก็สบาย พอไม่มีสมาธิ จิตก็คิดปรุงแต่ง ก็อยากออกไปหาแสง 

สี เสียง ก็รู้สึกหงุดหงิดเศร้าสร้อยหงอยเหงา ตอนนั้นก็ต้องตั้งสติ ต้อง

พจิารณาธรรม หรอืนัง่สมาธทิำจติใหส้งบ ถา้ปลอ่ยใหอ้ยูเ่ฉยๆ กย็ิง่ปรงุใหญ ่

จะยิ่งฟุ้งซ่าน ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆ พยายามทำให้มากยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทำ

จนจิตไม่มีเวลาว่างไปคิดเรื่องต่างๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ก็จะก้าวหน้าไป   

ถ้าไม่เดินจงกรมก็นั่งสมาธิ ถ้าไม่นั่งสมาธิก็ฟังธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ 

สลับกันไป หรือไม่เช่นนั้นก็ทำกิจที่ต้องทำ เป็นฆราวาสก็ต้องกวาดถูบ้าน   

กก็วาดถไูป ซกัผา้กซ็กัไป ทำกบัขา้วรบัประทานอาหารกท็ำไป แตใ่หม้สีตอิยูก่บั

กิจกรรมนั้นๆ ไม่ไปคิดเรื่องอื่น  

 พอเสรจ็กจิแลว้กเ็ดนิจงกรมตอ่ นัง่สมาธติอ่ สลบักนัไป ไมน่ัง่เหมอ่ลอย

คิดถึงอดีตที่หวาน จะทำให้รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงา คิดถึงเพื่อนฝูง แต่ก็

อดเผลอไม่ได้ พอได้สติก็ต้องรีบนั่งสมาธิเลย หรือเดินจงกรมควบคุมจิต  

ไม่ให้เพ้อเจ้อ ไม่ให้เหม่อลอย แต่มันมีช่วงของมันเพราะสติยังไม่ต่อเนื่อง 

เวลาที่เผลอปั๊บนี่ กิเลสจะมาพาไปคิดแล้ว ถ้าไม่ทันมันก็จะทุกข์ทรมานใจ 

กว่าจะดึงกลับเข้ามานั่งสมาธิได้ ก็ต้องลากกันอย่างสุดแรงถึงจะกลับมาได้ 
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 มันก็ต้องทรมานเป็นธรรมดา แต่ก็ไม่เลวร้าย เป็นความทรมานที่ให้

ผลดีต่อมา พอผ่านไปแล้วก็เหมือนกับพ้นอุ้งมารไป หลุดจากการควบคุม

ของกิเลสได้นี้มันแสนจะสบาย ไม่มีอะไรมารบกวนใจ ไม่มีอะไรมาคอย

หลอกมาล่อให้หลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยู่เฉยๆ ก็มีความสุข   

เป็นรางวัลที่คุ้มค่ามาก 



ความเป็นท่าน 

 

48



49

เงินใกล้หมด 
หาวัดบวช

ของอาตมานี ่ คลา้ยๆ กบัวา่เปน็บญุหรอือะไรไมท่ราบ 

ถึงเวลาก็มีช่องไปโดยที่ไม่เคยคิดไว้ก่อนเลย ตั้งแต่

เกดิมาไมเ่คยคดิวา่จะมาบวชเปน็พระ เพราะโดยปกติ

ที่บ้านก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าวากัน ตอนเรียนหนังสือ  

ก็เรียนโรงเรียนคริสต์ เกือบจะเป็นคริสต์แล้วแต่

ตอนที่จะต้องตัดสินใจก็เปลี่ยนใจ หนังสือธรรมะ  

กไ็มไ่ดจ้ากทีว่ดั ไดม้าจากฝรัง่ทีม่าเทีย่วพทัยา กอ่นที่

จะปฏบิตัธิรรม กไ็มเ่คยเขา้วดั เวลาปฏบิตักิศ็กึษาเอง 

ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ที่ไหน 



ความเป็นท่าน 
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 ในสมัยแรกๆ ตอนที่ปฏิบัติอยู่คนเดียว ตอนที่เป็นฆราวาสนั้นไม่เคย

คิดอยากจะบวชเลย คิดว่าถ้าเป็นลูกคนรวยมีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วไม่ต้อง

บวชได้นี่ก็จะไม่บวช จะอยู่เป็นฆราวาสปฏิบัติของเราไป ได้ตั้งใจไว้ว่า  

จะปฏิบัติอยู่ปีหนึ่ง เพราะมีเงินใช้กับการปฏิบัติได้ปีหนึ่งพอดี  

 พอครบเวลาปีหนึ่งก็ถามตัวเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไป เพราะเสบียง 

คือเงินที่มีไว้สำหรับใช้จ่ายค่าอาหารก็ใกล้จะหมด ก็มีอยู่ ๒ ทางเลือก คือ 

ถ้าจะอยู่แบบฆราวาสก็ต้องไปหางานทำอีก ถ้าไปทำงานเวลาปฏิบัติก็มีน้อย 

ไปทำงานวนัละ ๘ ชัว่โมง เดนิทางไปกลบัอกี รวมกนัอยา่งนอ้ยก ็๑๐ ชัว่โมง 

กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อย เวลาที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะมีไม่มาก   

จะปฏิบัติได้เท่าที่เวลาจะอำนวย ไม่มีทางที่จะภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืน แต่ถ้า

อยากจะปฏิบัติต่อก็ต้องไปบวช ถ้าบวชจะมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่  

 ตอนนั้นใจหนึ่งก็ไม่อยากจะบวช กิเลสยังหวงความสุขทางตา หู จมูก 

ลิน้ กาย ความเปน็อสิรภาพทีจ่ะไปไหนมาไหน เพราะคดิวา่การบวชเหมอืนกบั

ถูกจับขังอยู่ในกรง ก็เลยยังกล้าๆ กลัวๆ ตอนนั้นก็ทรมานใจพอสมควร 

ตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้  

 พอได้คิดไปคิดมาและตัดสินใจได้แล้วว่าต้องบวช เพราะจะได้มีเวลา

ปฏบิตั ิ ไมต่อ้งกงัวลกบัเรือ่งทำมาหากนิกร็ูส้กึโลง่อกไปเลย เบาใจ บวชกบ็วช  

เรื่องบวชก็คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะตลอดปีที่ปฏิบัติก็กินอยู่เหมือนนักบวช

อยู่แล้ว ไม่ได้ไปเที่ยวเตร่ไปหาความสุขจากอะไร วันๆ หนึ่งก็อ่านแต่หนังสือ

ธรรมะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม รับประทานอาหารวันละมื้อ ที่สำคัญเมื่อบวช
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แล้วจะต้องหาวัดที่สงบ ไม่ต้องเรียนปริยัติ อย่าไปเจอวัดที่มีการสวด มีกิจ

นิมนต์ต่างๆ มีงานศพ งานบุญ หรือไปทำอะไรที่ไม่ใช่เรื่องภาวนาเลย เพราะ

เท่าที่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นมีงานอย่างที่ทำกันเหมือนในสมัย

ปัจจุบันนี้หรอก ในสมัยพุทธกาลพอออกบวชแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน 

ให้ไปอยู่ตามป่าตามเขา ไปภาวนากัน แต่สมัยนี้บวชแล้วต้องไปทำโน่นทำนี่   

ไปสวดศพ ไปงานบุญ ไปงานอะไรเต็มไปหมด ซึ่งไม่ใช่เป็นงานของพระเลย 

เพราะเหตุนี้เองจึงต้องหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติ 

 ตอนก่อนจะบวชก็เคยศึกษาดูว่ามีวัดแบบไหนบ้าง พอดีตอนนั้น  

ได้อ่านหนังสือของฝรั่งชาวอเมริกันชื่อ Jack Kornfield ซึ่งเคยบวชมาแล้ว 

เขาทำหนังสือเกี่ยวกับวัดปฏิบัติธรรมในเมืองไทยชื่อว่า A Guide to 

Buddhist Monasteries and Meditation Centres in Thailand เขาไป

มาหมดเลยนะวดัทีส่ำคญัๆ ในประเทศไทยนี ้ ฝรัง่คนนีข้วนขวายหาความรูม้าก 

เขาจะรู้รายละเอียดของแต่ละวัดว่าอาจารย์สอนแบบไหน อาหารเป็นอย่างไร 

มพีระเณรกีร่ปู เขารูจ้กัวดัปฏบิตัทิัง้หมดในเมอืงไทย แลว้ทำเปน็หนงัสอืไกด์ 

เหมือนกับเวลาไปเที่ยวยุโรปหรือประเทศอื่นๆ เขาก็มีหนังสือไกด์แนะนำให้

ไปดสูถานทีต่า่งๆ อนันีเ้ขาทำเปน็หนงัสอืไกดแ์นะนำวดักรรมฐาน วดัปฏบิตัธิรรม

ต่างๆ เราก็เปิดดู ก็พอรู้ว่ามีวัดปฏิบัติอยู่ที่ไหนบ้างแต่ยังไม่ได้ไป เพราะ

ตอนนั้นยังไม่ได้บวช  

 ตอนที่ได้ตัดสินใจบวชแล้ว อาตมาได้ไปกราบเรียนปรึกษาพระที่วัด
ช่องลม ต.นาเกลือ เป็นวัดธรรมยุตที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวนิยัใน



ความเป็นท่าน 
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จังหวัดชลบุร ี และมีชาวบ้านนับถือเลื่อมใส คือ 
พระครูวิบูลธรรมกิจ หรือหลวงพ่อบัวเกตุ   
ปทุมสิโร ขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสและเป็น
พระอุปัชฌาย์ของวัดนี้ ช่วงไหนที่ไม่มีกิจในวัด
ท่านจะเดินทางไปศึกษาด้านปฏิบัติกรรมฐาน
จากครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นทาง
ภาคอีสานอยู่เป็นประจำ ตอนนั้นท่านเพิ่งกลับ
มาจากไปกราบหลวงปู่ฝั้นมา โดยอาตมาได้  
กราบเรียนท่านว่าอยากจะบวช แตไ่มอ่ยากบวช
อยู่วัดที่มีพิธีกรรมต่างๆ มีงานบุญบังสังสวด
มากไม่เอา อยากจะหาวัดที่มีการปฏิบัติภาวนา  
เพียงอย่างเดียว เพราะกำลังปฏิบัติตามแนว 
สติปัฏฐาน ๔ อยู่ 

 ท่านบอกว่า วัดของท่านไม่มีการปฏิบัติ 
เป็นวัดปริยัติ เป็นวัดเรียน วัดสวด มีเมรุ   
มีฉันเพล มีพิธีกรรม มีกิจนิมนต์ ถ้าบวช  
กับท่านก็ต้องอยู่จำพรรษากับท่าน ๕ พรรษา
ตามพระธรรมวินัย ท่านจึงเมตตาแนะนำว่า   
ถา้อยากจะบวชแลว้ภาวนา ต้องไปหาครบูาอาจารย์
ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทางภาคอีสาน สมัยนั้นก็มี
หลวงปูช่อบ หลวงปูฝ่ัน้ หลวงปูเ่ทสก ์หลวงปูข่าว 
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หลวงตามหาบัว หลวงปู่ชา โดยให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณฯ วัดบวรฯ นี้ 
ท่านเมตตารับบวชให้ เมื่อบวชแล้วต้องการไปภาวนาไปปฏิบัติ ท่านก็จะ
อนุญาตให้ลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ แทนที่จะต้องอยู่กับท่าน   
๕ พรรษาตามพระธรรมวินัยได้   

 นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อของหลวงปู่มั่น เพราะตอนที่ปฏิบัตินั้น
อาศัยหนังสือที่ได้มาจากประเทศศรีลังกา เป็นหนังสือที่คัดมาจากพระสูตร
เป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยไม่ทราบว่าพระปฏิบัติในประเทศไทยมีอยู่ที่ไหนบ้าง  

 เราก็เลยมุ่งไปที่วัดบวรนิเวศฯ ก็ไม่รู้จักสมเด็จพระญาณสังวรฯ   

แต่ทราบว่าที่นั่นมีพระชาวต่างประเทศพำนักอยู่ก็เลยไป พอไปถึงก็พบพระ

ชาวอังกฤษ บวชมาได ้ ๑๐ พรรษา (ปัจจุบันลาสิกขาแล้ว) ได้สนทนาธรรม  

กับท่าน เล่าให้ท่านฟังเป็นภาษาอังกฤษ ท่านฟังแล้วก็อาสาว่าจะไปกราบทูล

สมเด็จพระญาณฯ ให้เรื่องที่จะขอบวช 

 พอไปกราบทูลเสร็จ สมเด็จฯ ก็รับสั่งให้ไปเฝ้า ท่านก็ถามคำสองคำว่า 

รู้จักใครในวัดนี้ไหม ตอบท่านว่าไม่รู้จักใครเลย เพราะเพิ่งมาครั้งแรก และ

เพิ่งเจอพระฝรั่งรูปที่มากราบทูลให้ ท่านก็ถามว่า มีพ่อมีแม่หรือเปล่า เพราะ

คิดว่าอาตมาเป็นคนเร่ร่อน ตอบท่านว่า มี ท่านก็บอกให้พามาพบหน่อย   

ก็เลยนัดวันพบ แล้วอาตมาก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่ก็เลยให้พา

มากราบสมเด็จฯ  



ความเป็นท่าน 
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ขออนุญาต
ออกบวช

พอเจอธรรมะ พอได้นั่งปฏิบัติก็ติดใจ มันก็ไปตาม
เรื่องของมัน ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะมีปัญหา จะต้อง
ทิ้งใครไป ตอนนั้นก็ยังโสด ไม่มีภาระอะไรกับใคร 
พอ่แมก่ไ็มเ่ดอืดรอ้นอะไร ไปโดยไมไ่ดว้างแผนมาก่อน 
ชีวิตก็ไปตามขั้นของมัน แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวช
นานเท่าใด เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรมากจนเกินไป 
ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น จะต้องเป็น
อย่างนี้ จะต้องให้ได้อย่างนั้น จะต้องให้ได้อย่างนี้ 
ทำไปก็แล้วกัน จะได้มากน้อยเพียงไร ก็ประเมินผล
ไปเรื่อยๆ แล้วก็พิจารณาดูว่าควรจะทำอย่างไร   
ควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไป ถ้าไปทางนี้จะมีอุปสรรค

อะไรบ้าง จะต้องทำอย่างไรบ้าง ก็แก้ไขไป ศึกษาไป 
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 ตอนขอออกบวช โยมแม่เขาก็อนุโมทนา แต่โยมพ่อไม่เห็นด้วย   

ความเห็นไม่ตรงกัน โยมพ่อคิดว่า เราไม่มีทางไปแล้วหรือถึงจะต้องไปบวช

อาศัยผ้าเหลืองกิน ท่านคิดอย่างนั้น คิดว่าคนไปบวชเป็นคนไม่มีทางไปแล้ว 

ทา่นกว็า่เราไมใ่ชเ่ปน็คนแบบนัน้ ไดไ้ปเรยีนหนงัสอืมา มคีวามรูค้วามสามารถ 

ทำไมต้องมาท้อแท้กับชีวิต ท่านคิดว่าคนที่ไปบวชเป็นคนท้อแท้ต่อชีวิต   

คนสิน้ทา่ ไมม่ปีญัญาทีจ่ะตอ่สูก้บัชวีติ ทา่นอยากใหอ้ยูสู่้ต่อไป อย่าไปท้อแท้ 



ความเป็นท่าน 
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ชีวิตใหม่
ในเพศบรรพชิต

อาตมาโชคดีเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ ยังไม่มีอะไร งานที่ทำ  

ก็ไม่ใช่เป็นงานทีอ่าตมาอยากจะได ้ แต่ต้องทำ เพราะต้องมี

อะไรเลี้ยงชีพ ก็ทำไปพอประทังชีพเท่านั้นเอง ก็เลยไม่ได้

รู้สึกเสียดายอะไรเลยเวลาจะต้องออกจากงานนี้ไป เวลาจะ

บวชกไ็มม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองตดิตวัอยู ่ กเ็ลยไมม่อีะไรให้

เสยีดาย จงึไปงา่ย เหมอืนกบัมาตวัเปลา่ๆ แลว้กไ็ปตวัเปลา่ๆ 

ยังไม่ได้มีอะไรจะต้องเสียดาย ไม่มีอะไรที่จะเหนี่ยวรั้ง  

ให้ติดอยู่กับชีวิตของฆราวาส มองไปข้างหน้ามีแต่ความหวัง 

เพราะเชือ่วา่เปน็ทางทีด่ ี จะได้ปฏิบัติเต็มที่ คนที่ชอบปฏบิตัิ

จะเห็นว่าการเป็นพระนี้ดีที่สุดเลย พระพุทธเจ้าทรงวาง

แนวทางให้ไปทางนี้จริงๆ เป็นพระไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย   

ถา้ศกึษาแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสัง่สอน จะรูว้า่ทรงสอนให้

ภาวนาอยา่งเดยีวเทา่นัน้ ใหเ้จรญิศลี สมาธิ ปัญญา เท่านั้น  



ความเป็นท่าน 
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 เมื่อถึงวันนัดพบ อาตมาก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบพบท่านที่  

วัดบวรฯ สมเด็จฯ ได้พูดคุยและกำหนดวันบวชเป็นวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ มีสมเด็จฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ โดยบวชคู่กับอีกคนหนึ่ง  

ที่บวชชั่วคราว บวชประมาณ ๑๕ วัน เขาพึ่งจบปริญญาโทมาจากสหรัฐฯ 

เป็นลูกนายพล 

 ตอนนั้นอาตมาเหลือเงินเก็บอยู่ ๓,๐๐๐ บาท ก็พอดีสำหรับซื้อเครื่อง

อัฐบริขารไว้บวชพอดี เลยไม่ต้องรบกวนเงินของคุณพ่อคุณแม่ 

 วันที่บวช ทางอีกฝ่ายเขาก็มีแขกมาเยอะร่วม ๑๐๐ คน แต่เรามีเพียง 

๔ คน มพีอ่มแีมม่นีอ้งสาว แลว้กล็กูพีล่กูนอ้งอกีคนหนึง่ เพราะไมไ่ดบ้อกใคร 

ชอบทำอะไรเงียบๆ ตอนที่ลาออกจากงานก็ไม่ได้บอกใคร ตอนที่อยู่บ้าน

ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้บอกใคร เพราะไม่รู้จะบอกทำไม ไม่มีเหตุผลอะไร  

ที่ต้องบอก เป็นเรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของคนอื่น ก็ดีอยู่อย่างหนึ่ง บวชแล้ว

ก็ไม่มีใครตามมายุ่ง ก็มีคนหนึ่งรู้ เขาต้องการให้เราไปทำงานก็ส่งโทรเลข  

มาตาม แต่ก็ไม่สนใจแล้ว 
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 ชว่งทีอ่ยูว่ดับวรฯ มพีระฝรัง่ไปวดัปา่บา้นตาดกนั กเ็ลยรูว้า่ทางภาคอสีาน

มีวัดของหลวงตามหาบัว มีวัดหลวงปู่เทสก์ มีวัดหลวงปู่ฝั้น ที่มีชื่อเสียง   

ก็เลยคิดว่าจะลองไปดู โดยเลือกวัดป่าบ้านตาดของหลวงตาเป็นวัดแรก 

ตอนนั้นก็ไม่รู้จักวัดป่าบ้านตาด พระฝรั่งบอกว่า เวลาไปวัดป่าบ้านตาด  

ต้องเขียนจดหมายไปขออนุญาตจากท่านอาจารย์ปัญญาก่อน ท่านเป็นพระ

ชาวอังกฤษ พวกชาวต่างชาติจะติดต่อทางวัดผ่านท่านอาจารย์ปัญญา   

ท่านจะไปกราบเรียนหลวงตาอีกทีหนึ่ง ถ้าหลวงตาอนุญาตก็ไปได้ 

 เราก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านอาจารย์ปัญญา เขียนเป็นภาษา

อังกฤษ ท่านก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นคนชาติไหน ใช้ชื่อ อภิชาโตภิกขุ ท่านก็ไป

กราบเรียนหลวงตาๆ ก็บอกว่าไปได้  

 อาตมาบวชได้ประมาณ ๖ อาทิตย์ที่วัดบวรฯ พอห่มจีวรเป็น 

บิณฑบาตเป็น ดูแลรักษาอัฐบริขารต่างๆ และสามารถเดินทางได้โดย  

ไม่รู้สึกลำบากใจเกี่ยวกับการห่มผ้า ก็ได้กราบลาสมเด็จฯ ขออนุญาตไปอยู่

กับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด สมเด็จฯ ก็พูดว่า ท่านอนุญาต แต่หลวงตา  

จะอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ที่หลวงตา 

 พอถึงเวลาเราก็ไปประมาณต้นเดือนเมษายน จำได้ว่าก่อนวันจักรี  

สักวันสองวัน ก็นั่งรถไฟขึ้นไป รถไฟออกตอนเย็น ไปถึงนั่นก็เช้ามืด ทางวัด

ก็เมตตา มีญาติโยมอุปัฏฐากที่อยู่อุดรฯ มารับไปส่งที่วัดเลย 



ความเป็นท่าน 
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บททดสอบแรก
ของพระนวกะ

ที่ตัดสินใจเลือกวัดป่าบ้านตาด เพราะมีพระชาว  

ต่างประเทศแนะนำ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่ จะไปดูว่า

เป็นอย่างไร ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่อยู่ ถ้าถูกใจก็อยู่   

ถ้าถูกใจแต่ไม่ให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ ไม่ได้ยึดติดอะไรมาก

จนเกินไป เพียงแต่ต้องการสถานที่สงบ ให้ได้มีเวลา

ปฏบิตัอิยา่งเตม็ทีเ่ทา่นัน้ เปน็เปา้หมายทีไ่ป ตอนแรก

ไมไ่ดค้ดิพึง่พาครบูาอาจารยเ์ปน็หลกั เพราะมหีนงัสอื

ธรรมะพอเป็นแนวทางได้ 

 ตอนไปอยู่บ้านตาด ก็ไม่คิดว่าจะได้อยู่หรือไม่ จะอยู่นานไม่นานก็  

ไมไ่ดค้ดิ เพยีงแตข่อใหไ้ดไ้ปกแ็ลว้กนั ตอนนัน้อยากจะไดท้ีภ่าวนาเทา่นัน้เอง 

อยากจะไดท้ีส่งบ ตอนนัน้ยงัไมรู่ว้า่มคีรบูาอาจารยร์ะดบัไหนอยูใ่นประเทศไทย 

เพราะไม่เคยอ่านหนังสือของทางสายปฏิบัติ หนังสือที่ได้อ่านส่วนใหญ่   
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จะเปน็พวกทีค่ดัมาจากพระไตรปฎิกกเ็ลยจะรูแ้ตเ่รือ่งพระในอดตี แตพ่ระใน

ปัจจุบันจะไม่รู้ แต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าจิตของเราต้องการสถานที่ที่สงบสงัด 

สถานที่ที่สามารถบำเพ็ญภาวนาได้ 

 นั่งรถไฟไปตอนเย็น ถึงอุดรฯ ตอนเช้ามืด มีรถของญาติโยมที่อุดรฯ 

มารับ พอมาถึงศาลาวัด ก็พอดีได้เวลาออกบิณฑบาต หลวงตาท่านก็เพิ่ง  

ลงมาก็เลยไปกราบท่าน ท่านก็พูดว่า อยู่ไม่ได้นะ อยู่ได้ชั่วคราว กุฏิไม่ว่าง 

เสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไร ก็รีบเตรียมบริขารแล้วก็ออกบิณฑบาต 

 อาตมาเหมือนเด็กเกิดใหม่ ยังไม่เดียงสาในการเป็นพระนัก วันแรก  

ที่ไปถึงก็เห็นสมรรถภาพของตัวเอง  

 จากการเดินบิณฑบาตที่เร็วมากของวัดป่าบ้านตาด เราไม่เคยเดินเร็ว

อย่างนั้น ขาไปก็เดินตามปกติไปแบบสบายๆ แต่ขากลับ พอพ้นบ้านหลัง

สุดท้ายใส่บาตรเสร็จ พระรับบาตรของหลวงตาปั๊บ ต่างคนต่างโกยแนบ  

กันเลย เราไม่เคยเดินวิ่งแบบนั้น ซึ่งเหมือนแข่งเดินเร็วในโอลิมปิก   

มีข้าวเหนียวเต็มบาตรที่หนักมาก ถลกบาตรก็ผูกไม่แน่น เดินกลับมา  

ได้ครึ่งทางถลกบาตรก็หลุด จีวรก็จะหลุด ต้องคอยประคับประคอง  

อย่างทุลักทุเล กว่าจะไปถึงศาลาเขาก็เริ่มจัดแจกอาหารกันแล้ว 

 ตอนนั้นหลวงตาท่านคงมอง แต่ท่านเมตตา ท่านไม่พูดอะไร   

สว่นใหญถ่า้เปน็พระมาใหม่ ทา่นจะไม่ใชม้าตรการหนกั ทา่นจะเฉยๆ ไปกอ่น 
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นอกจากแยจ่รงิๆ กอ็าจจะถกูวา่โดยตรง แตใ่หม่ๆ  ทา่นจะสงัเกตด ู ถา้เหน็วา่  

มีความตั้งใจปฏิบัติ จะช้ากว่าเขา ยังไม่เข้าร่องเข้ารอย ท่านก็ไม่พูดอะไร  

 จนประมาณสัก ๑ เดือนก่อนจะเข้าพรรษา ท่านจะบอกพระที่มาขออยู่

จำพรรษาวา่ องคไ์หนอยูไ่ด ้ องคไ์หนอยูไ่มไ่ด ้ ชว่งนัน้ทา่นจะรบัพระประมาณ 

๑๕-๑๖ รูปเท่านั้นเอง ตอนนั้นพอมาถึงเรา ท่านก็บอกว่า ท่านจำได้ไหมว่า

วันที่ท่านมานี้ ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าอยู่ไม่ได้ อยู่ได้ชั่วคราว ดังนั้นท่านก็อยู่

ไม่ได้นะ พอได้ยินอย่างนั้น เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ก็เฉยๆ ไว้ก่อน   

ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร  

 จากนั้นหลวงตาท่านก็แสดงธรรมเกือบ ๒ ชั่วโมง พอจะเลิกประชุม  

ก็ลุกขึ้นมากราบพระพร้อมๆ กัน  

 ท่านก็พูดขึ้นว่า ท่านที่มาจากวัดบวรฯ ท่านจะอยู่ก็อยู่นะ พอท่าน

อนุญาตให้อยู่ได้ พระเก่าก็มาแสดงความยินดี เพราะท่านจะไม่รับใครง่ายๆ 

มพีระหลายรปูดว้ยกนัทีท่า่นไมใ่หอ้ยู ่ ทา่นตอ้งการใหเ้หน็คณุคา่ของการไดอ้ยู ่

จะได้มีความตั้งใจ เพราะเวลาได้อะไรมาง่ายๆ เราจะไม่เห็นคุณค่าของมัน 

สิ่งใดที่ได้มาด้วยความยากลำบากเราจะรักษามัน อาตมาก็เลยได้อยู่ต่อ 

 อยู่ที่นั่นก็มีกติกาว่า ถ้ายังไม่ได้ ๕ พรรษาก็จะไม่ให้ไปไหน เพราะ  

พระวนิยักำหนดไว ้ ถา้ยงัไมไ่ด ้ ๕ พรรษาไมใ่หอ้ยูโ่ดยปราศจากครบูาอาจารย์ 

นอกจากมีเหตุคอขาดบาดตาย มีธุระจำเป็นที่จะต้องไปทำ แต่ถ้าจะไปเที่ยว
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ที่นั่นที่นี่ ท่านจะไม่ให้ไป ให้อยู่ให้ได้ ๕ พรรษาก่อน เช่น บวชได้ ๒ พรรษา

แล้วจะไปธุดงค์องค์เดียวก็ยังไปไม่ได้ นอกจากท่านเห็นว่าสมควร ถ้าไป

แล้วได้ประโยชน์ แต่ถ้าไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ท่านก็ไม่ให้ไป มีพระอยู่  

รูปหนึ่งอยู่ ได้ ๒-๓ พรรษาก็ขอลาไปธุดงค์ ลาสองสามครั้ง ท่านก็  

ไม่อนุญาต ครั้งสุดท้ายไปลา ท่านก็บอกว่า ถ้าไปก็ไม่ต้องกลับมา  

 ท่านจะดูจิตของผู้ปฏิบัติเป็นหลัก อายุพรรษาไม่สำคัญเท่าไหร่ บางที

ได้ ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านเห็นว่ายังไม่สมควรไป ไปแล้วเสีย ไปแล้วสึก   

ท่านก็พยายามดึงไว้ อย่างน้อยอยู่ในวัดก็ยังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์  

 สำหรับอาตมาก็อยู่มาตลอด ๕ ปีแรกก็ไม่ได้ไปไหนเลย  
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เปลี่ยน
ทัศนคติใหม่

เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดหาครูบาอาจารย์ ตอนเรียน

หนังสือก็เรียนอีกศาสนาหนึ่ง ไปเรียนต่อก็ไปอยู่อีก

ซีกโลก แต่ทำไมยังมาทางนี้ได้ เพราะที่ไปมานั้น  

ไมถ่กูใจ ไปเพราะหนา้ที ่ตอ้งไปเรยีนหนงัสอื พอหมด

หน้าที่แล้ว ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้ พอได้หนังสือ

ธรรมะมาเล่มเดียวก็ติดใจเลย ก็เขียนไปขอมา  

อีกหลายเล่ม พอได้อ่านก็รู้ว่าต้องปฏิบัติ พอปฏิบัติ

ได้ผลปั๊บ ก็รู้ว่าต้องหาที่ปฏิบัติ เพราะชอบความสงบ 

เวลาจะบวชก็กำหนดไว้เลยว่า ต้องบวชวัดที่สงบ 

ไม่มีกิจกรรมต่างๆ ไม่มีงานบุญบังสังสวด 
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 การปฏิบัตินี้ ถ้ามีสถานที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่รู้ทางนี้ มีความพากเพียร

ที่จะปฏิบัติตามคำสอน ผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะผลเกิด

จากเหตุ เหตุก็คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ผ่านมา

แล้วคอยสอนถึงจะมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าผู้ปฏิบัติมีความพากเพียร 

เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ แล้วก็มีสถานที่ๆ เหมาะต่อการปฏิบัติ ไม่มีอะไร

ตา่งๆ มาดงึใจไปจากการภาวนา เชน่ งานกอ่สรา้งตา่งๆ งานบญุงานกศุลตา่งๆ 

ได้เดินจงกรม ได้นั่งสมาธิ ได้ปลีกวิเวก ได้รับอุบายต่างๆ จากผู้ที่ได้รับผล

มาแล้วก็จะได้ผลอย่างรวดเร็ว 

 พอบวชแล้วได้อยู่วัดป่าบ้านตาด จึงเห็นว่าไม่ได้เป็นการติดคุกเลย 

เป็นการบำเพ็ญเป็นการปฏิบัติ เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ต่างหาก  

 กอ่นหนา้นัน้กเ็คยคดิอยูว่า่การบวชเปน็เหมอืนตดิคกุ ตอนทีเ่ริม่ปฏบิตั ิ 

ก็ไม่เคยคิดว่าจะบวช คิดว่าเป็นฆราวาสปฏิบัติไปก็จะอยู่อย่างมีความสุข   

แต่พอปฏิบัติไปจริงๆ ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันขัดกัน  

 ชีวิตของฆราวาสกับความสงบของจิตใจไปด้วยกันไม่ได้ เมื่อเห็น  

สัจธรรมนี้แล้ว ก็จะไม่เห็นว่าการบวชเป็นเหมือนติดคุก แต่ก็ยังมีกิเลสลึกๆ   

ที่ทำให้ไม่อยากบวชอยู่ ถ้าช่วงนั้นมีเงินพอ ไม่ต้องไปทำงาน ก็อาจจะไม่บวช

ก็ได้ อาจจะปฏิบัติเป็นฆราวาสไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นผลเสียมากกว่าเป็นผลดี 

เพราะจะขาดครูบาอาจารย์ ขาดหมู่คณะ ยังไม่เก่งพอที่จะไปให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางโดยลำพังได้ อาจจะหลงผิดติดอยู่กับเพศฆราวาส คนที่คิดว่า



67

ปฏิบัติธรรมเก่งแต่ยังเป็นฆราวาสอยู่ แสดงว่ายังหลงผิดอยู่มาก เราก็เคย

คิดอย่างนี้มาก่อน พอบวชแล้วจึงเห็นคุณค่าของการบวช ได้อยู่กับครูบา

อาจารย์ที่เลิศวิเศษ อยู่กับหมู่คณะที่ดี ได้สถานที่ดีมันช่วยได้มาก 

 ตอนทีย่งัไมไ่ดไ้ปอยูก่บัหลวงตา กไ็มเ่คยคดิวา่จะมพีระมคีรบูาอาจารย์

ทีม่คีณุธรรมสงู เพราะไมเ่คยไดส้มัผสั ตอนนัน้อยูแ่ตภ่าคกลางกไ็มค่อ่ยไดเ้จอ 

เห็นแต่พระตามบ้านตามเมือง ก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษ ตอนนั้นก็อาศัยการ  

อ่านหนังสือธรรมะ ในความรู้สึกก็คิดว่าเพียงพอที่จะคลำทางไปได้เอง  

 แตเ่มือ่ไดไ้ปอยูก่บัครบูาอาจารยแ์ลว้จงึจะรูว้า่มนัตา่งกนัมาก เหมอืนกบั

มีแผนที่พาเราเดินทางออกจากป่า กับมีพรานที่ชำนาญทางพาเราเดินออกนี่ 

มันต่างกัน  

 การดูแผนที่คลำไปนี่ บางทีก็ดูผิดดูถูกได้ แต่ถ้ามีคนพาไปนี่เรา  

ไม่ต้องทำอะไรเลย เดินตามเขาไปอย่างเดียว เขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตาม  

เขาบอก ไม่ต้องเสียเวลา เพราะการปฏิบัตินี้มันจะต้องหลงผิดทุกขั้นไปเลย  

 ถา้ไมไ่ดอ้ยูศ่กึษากบัผูท้ีไ่ดผ้า่นมานี ้จะไมรู่ค้ณุคา่ของขอ้วตัรปฏบิตัติา่งๆ 

ก็จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา ซึ่งเป็นความรู้สึกของกิเลสนั่นเอง 

ถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วไปปฏิบัติตามลำพัง ส่วนใหญ่จะ  

หลงทางกัน ถ้าไม่หลงก็จะเสียเวลามาก  





ชีวิตพระ
วัดป่าบ้านตาด

พระที่ไปอยู่กับหลวงตาก็เป็นเหมือนลูกของท่าน 

ท่านเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนแม่ของพระเณรที่ไป

อยูศ่กึษากบัทา่น พระเณรจงึเรยีกทา่นวา่ พอ่แมค่รจูารย ์
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 สมัยที่ไปอยู่บ้านตาดใหม่ๆ นี่ ท่านรับพระเณรประมาณ ๑๗ รูป

เท่านั้น ใครเป็นลำดับที่ ๑๘ ก็อยู่ไม่ได้ ต้องออกไป แต่ตอนหลังท่านก็เพิ่ม

จำนวนใหม้ากขึน้ เพราะมผีูส้นใจมาก ครบูาอาจารยท์ีใ่หก้ารอบรมสัง่สอนได ้ 

ก็ชราภาพลงไปมาก มีน้อยลงไป ท่านก็เลยต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น 

คุณภาพก็ด้อยลงไปด้วย พอมีพระเณรมากขึ้น ก็จะไม่สงบเหมือนเมื่อก่อน 

เพราะถ้ามีพระเณรที่ไม่มีธรรมมาก ก็จะดึงไปในทางที่ไม่ใช่ธรรม ถ้ามี

จำนวนน้อยแต่มีธรรม ก็จะไปในทางธรรมกัน เวลารับพระรับเณร ท่านถึง

ต้องดูคุณสมบัติว่าใฝ่ธรรมหรือไม่ สนใจที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆ หรือไม่   

จะดูว่ามีสติหรือไม่ ถ้ามีสติแสดงว่าใฝ่ธรรมแล้ว ถ้าไม่มีสตินี้แสดงว่า  

ไมใ่ฝธ่รรม ถงึแมจ้ะใฝ่ก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ถา้ทำอะไรผดิๆ ถกูๆ สะเปะสะปะ 

แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับตัว ดูก็รู้ ท่านจึงเลือกพระเณรพอสมควร  

 พระที่ได้อยู่ศึกษากับหลวงตานี้ พออยู่ได้ระยะหนึ่งท่านจะไล่แล้ว 

ท่านจะบอกว่าเปิดโอกาสให้พระอื่นเข้ามาเรียน  

 ข้อวัตรปฏิบัติของวัดป่าบ้านตาดช่วงที่ไปอยู่ พอตื่นเช้าขึ้นมาทำกิจ

ส่วนตัวเรียบร้อยก็ลงไปที่ศาลา ต้องรีบไปให้ทัน ถ้าไปหลังเขาแสดงว่าเอารัด

เอาเปรียบ พอไปถึงศาลาก็เตรียมจัดอาสนะ จัดบาตร จัดอะไรก่อนที่จะออก

บณิฑบาต และกจ็ะกวาดถศูาลากนั เมือ่กอ่นนีห้ลวงตาจะลงมาคมุพระทำงาน

ที่ศาลาเอง ช่วงที่พระกำลังทำงาน ท่านก็จะนั่งยืดเส้นยืดสายไปด้วย ท่านใช้

เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำกิจของท่านไปในตัว และคุมพระไปด้วย 

แทนที่จะอยู่ทำกิจของท่านที่กุฏิ ปล่อยให้พระละเลงกันเองที่ศาลา คนขยัน  
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ก็ทำแทบเป็นแทบตาย คนขี้เกียจก็จะไม่ทำเลย แต่พอมีท่านนั่งคุมอยู่   

ทุกคนก็พร้อมเพรียงกัน 

 แต่บางครั้งท่านก็ต้องลุกมาทำเองนะ เพราะบางทีมีพระที่หูหนวก

ตาบอดมาจากที่อื่น ไม่รู้ว่าหน้าที่ของพระเป็นอย่างไร เช่นตอนเช้าที่พวกเรา

จะช่วยกันกวาดถูศาลา บางทีมีพระมาจากกรุงเทพฯ เขาจะไม่เคยกวาดถู

ศาลามาก่อน ก็จะยืนเฉยๆ บางทีหลวงตาท่านก็ต้องลงไปถูเองกวาดเอง   

เขาถึงจะทำตาม 

 พื้นศาลาที่นั่นใช้เทียนไขทา เอาเทียนไขมาต้มกับน้ำมันก๊าด แล้วก็มา

ทาบนพื้นไม้ เวลาเดินจะมีรอยติดอยู่ จึงต้องถูพื้นด้วยกะลามะพร้าวทุกเช้า

ทุกเย็น ทุกคนต้องช่วยกันทำ พอเริ่มถูก็ถูกันหมดทุกรูปเลย ถูเสร็จก็  

ช่วยกันกวาด กวาดเสร็จก็เตรียมห่มจีวรออกบิณฑบาต  

 มีอยู่ปีหนึ่งหนาวมากถึง ๖ องศา หนาวจริงๆ ก็ยังต้องออกบิณฑบาต

สมยันัน้ถนนยงัเปน็ลกูรงั ยงัไมไ่ดร้าดยาง เวลาเดนิเหยยีบกอ้นหนิเหมอืนกบั

เหยียบก้อนน้ำแข็ง ต้องเดินเท้าเปล่า สุดทรมานเลย แต่เป็นการฝึกที่ดี แต่

ไม่เคยท้อหรอก  

 ช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีญาติโยมจากอุดรฯ มาสัก ๒-๓ เจ้า มาใส่บาตร 

ส่วนใหญ่จะได้อาหารจากบิณฑบาต เสริมด้วยอาหารจากโรงครัว และผลไม้

ที่ปลูกไว้ในวัด พวกกล้วย มะละกอ สับปะรด มะม่วง แล้วแต่ฤดู  
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 ฉันเสร็จก็ล้างบาตร ช่วยกันทำความสะอาดศาลา หลังจากนั้นก็กลับ

กุฏิภาวนา จนถึงช่วงบ่าย ๒ โมง ถ้าอยากจะฉันน้ำชากาแฟ ฉันน้ำปานะ ก็มี

ที่เตรียมไว้ให้ฉัน ฉันเสร็จแล้วก็ช่วยกันปัดกวาด เสร็จแล้วก็ช่วยกันทำ  

ความสะอาดศาลา เข็นน้ำไปใส่ตุ่มตามที่ต่างๆ ตักน้ำจากบ่อใส่ปี๊บใส่รถเข็น 

แล้วก็เข็นไปใส่ในห้องน้ำต่างๆ ตามกุฏิ ตามสถานที่ต่างๆ เสร็จแล้วก็กลับ

กุฏิสรงน้ำ แล้วก็ภาวนาต่อ  

 วันไหนที่ท่านจะประชุมอบรมพระ ท่านจะให้พระมาบอกตอนใกล้ๆ 

พลบค่ำ พอบอกปั๊บก็ต้องรีบไปเลย เพราะท่านจะไปรออยู่แล้ว จะปล่อยให้

ครูบาอาจารย์นั่งรอก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ พอพระมาบอก

ประชมุคำเดยีวกร็บีไปเลย หยบิไฟฉายหยบิผา้ปนูัง่กบัจวีรไดก้ต็อ้งรบีไปเลย 

ใครไปถึงก่อนก็ช่วยจัดที่นั่ง จุดธูปจุดเทียน ไม่มีไฟฟ้า เวลาท่านเทศน์ก็มี

แค่เทียน ๒ เล่มที่จุดไว้บูชาพระเท่านั้นเอง 

 สมัยที่อยู่กับหลวงตา ท่านจะอบรมพระทุก ๔ หรือ ๕ วัน อย่างน้อยก็ 

๒ ชั่วโมงขึ้นไป ถ้าช่วงเข้าพรรษาจะอบรมอย่างถี่อย่างต่อเนื่อง ธรรมะของ

หลวงตาเขม้ขน้มาก ตอนนัน้ทา่นยงัมกีำลงัวงัชา มนัพุง่ไปๆ อยา่งเดยีว บางที

เทศนไ์มท่นัธรรมทีไ่หลออกมา ยิง่เทศนย์ิง่เรว็ พอไดฟ้งักเ็หมอืนกบัปลาไดน้ำ้ 

มีกำลังจิตกำลังใจ  

 ท่านเห็นความสำคัญของการอบรมมาก เป็นประโยชน์มาก เวลาไม่ได้  

ฟังธรรม ใจจะคิดไปทางโลก พอได้ฟังธรรมใจจะหมุนไปทางธรรม ฟังแล้ว
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จะมีกำลังใจ เหมือนต้นไม้ได้น้ำ มีความกระตือรือร้น ออกจากประชุมไป 

เดินจงกรม นั่งภาวนาได้ทั้งคืนเลย ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ไม่ว้าเหว่ รู้สึกว่า

ครูบาอาจารย์และมรรคผลนิพพานอยู่ใกล้ๆ เรา  

 แต่ถ้าไม่มีประชุม พอสัก ๔–๕ วัน ผ่านไป กำลังใจก็ค่อยอ่อนไป

เรื่อยๆ กิเลสก็ฮึกเหิมขึ้น ก็จะขี้เกียจภาวนา เดินได้สองสามก้าวก็เบื่อแล้ว  

เพราะใจไม่หมุนไปทางธรรมเหมือนใจของท่าน ใจของท่านเป็นธรรมอยู่

ตลอดเวลา แต่ใจของพวกเรายังไปทางโลก ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ พอคิด

ทางโลกก็จะไม่มีกำลังภาวนา พอได้ฟังธรรมแล้วก็จะมีกำลัง 

 ฉะนัน้ การศกึษาธรรมะดว้ยตนเองสูอ้ยูก่บัครบูาอาจารยไ์มไ่ด ้ เพราะทา่น

เป็นเหมือนหมอ แต่หนังสือเป็นเหมือนตำรารักษาโรค ไม่เหมือนกัน ถ้าบอก

หมอว่าเป็นอะไร หมอจะบอกวิธีรักษา บอกยาให้รับประทานเลย ถ้าเป็น

ตำรากต็อ้งไปคน้หาดกูวา่จะพบวา่โรคนีค้วรจะใชย้าชนดิไหน จะรกัษาแบบไหน

ก็จะนาน หรือรักษาผิดๆ ถูกๆ ก็ได้ ถ้ามีหมอจะง่ายกว่า ครูบาอาจารย์ก็เป็น

เหมือนหมอ ส่วนหนังสือธรรมะเป็นเหมือนตำราที่หมอเขียนไว้ แต่เขียนไว้

หลายโรคดว้ยกนั เวลาเราเปน็โรคกวา่จะไปเปดิหาเจอวา่โรคนีร้กัษาดว้ยวธิไีหน

ก็ต้องเสียเวลาไปพอสมควร 

 แต่โดยเจตนารมณ์เดิมที่ไปนั้นไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ นี่ไม่ได้

ประมาทนะ เพียงแต่เล่าให้ฟังตามความเป็นจริง เพียงแต่อยากจะหาสถานที่

ปฏิบัติ  
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 โชคดีที่ได้ทั้งสถานที่ ได้ทั้งครูบาอาจารย์ด้วย ยิ่งทำให้การปฏิบัติ  

ไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างง่ายดาย เหมือนได้พบทางเดิน   

เพียงเดินตามจะเกิดผลไปโดยไม่คาดฝัน อยู่ที่บารมี ถ้าสะสมมามาก  

จะผลักเราไปเอง 
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เติมเต็มภาคปฏิบัติ
จากหนังสือหลวงตา

สมัยที่เราไปใหม่ๆ ยังไม่มีเทปให้ฟัง ได้แต่อ่าน

หนังสือของท่านวันละชั่วโมง ก็เหมือนกับได้ฟัง  

ท่านเทศน์ เพราะท่านเขียนออกมาจากใจ เป็นธรรม

ล้วนๆ อ่านแล้วจิตก็สงบ ถ้าท่านไม่เรียกประชุม 

ก็ได้ฟังเทศน์ด้วยการอ่านหนังสือของท่าน ทำให้  

มีธรรมคอยเตือนใจให้เร่งปฏิบัติ การฟังธรรม  

จึงสำคัญมาก เพราะยังไม่รู้จักทาง ไม่รู้วิธีปฏิบัติ 

ไม่รู้อุบายต่างๆ ปัญหาต่างๆ พอได้อ่านแล้วก็จะได้

ความรู้เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
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 อาตมาก็ไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยตรง ส่วนใหญ่จะได้ยินได้ฟัง

จากครบูาอาจารย ์ อกีสว่นหนึง่กอ็า่นหนงัสอืทีค่ดัมาจากพระไตรปฎิกอกีทหีนึง่ 

จะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือที่เป็นตำรา เพราะอ่านไม่ได้ เรื่องเยอะเหลือเกิน 

บางทีเรื่องไม่ตรงประเด็นที่เราต้องการจะรู้ แต่ถ้าอ่านหนังสือของครูบา

อาจารย์พระปฏิบัตินี้ ท่านจะพูดตรงประเด็นกับที่เราปฏิบัติ แล้วก็ยกเรื่อง

จากพระไตรปิฎกมาเสริม ในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องราวต่างๆ อยู่มาก อาจจะ

ทำให้เราท้อได้ ต้องเรียนรู้ทุกๆ เรื่องเลยหรือ ไม่ต้องหรอก หาหนังสือดีๆ 

สักเล่มหนึ่งที่เจาะจุดสำคัญๆ ก็พอ เช่น หนังสือของครูบาอาจารย์นี่แหละ 

 ตอนที่ไปอยู่กับหลวงตาใหม่ๆ ช่วงไหนไม่ได้นั่งภาวนาหรือเดินจงกรม 

ก็จะอ่านหนังสือของหลวงตา อ่านทุกวันเลย ถือเป็นกิจวัตรประจำวัน วันละ

ชัว่โมง อา่นเกอืบทกุเลม่ เวลาอา่นนีก้น็ัง่ขดัสมาธอิา่น กเ็หมอืนกบันัง่ฟงัเทศน ์

สมยันัน้ในวดัยงัไมม่เีครือ่งเลน่เทป กใ็ชอ้า่นหนงัสอืเอา อา่นไปจติกเ็ยน็สบาย 

เกิดปัญญาด้วย เกิดความเข้าอกเข้าใจ ตอนนั้นมีไม่กี่เล่ม มีปฏิปทาฯ   
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มีประวัติพระอาจารย์มั่น มีหนังสือที่ท่านไปเทศน์ที่ลอนดอน มีแว่นดวงใจ  

ทีเ่ปน็เลม่หนาทีส่ดุ ตอนนัน้ยังไม่มีธรรมชุดเตรียมพร้อม  

 ธรรมชดุเตรยีมพรอ้ม ชดุนีด้มีากนะ เพราะทา่นสอนวธิปีฏบิตัเิพือ่ความ

หลดุพน้จรงิๆ  ทา่นไมส่อนเรือ่งทาน เรือ่งศลี ทา่นจะสอนเรือ่งภาวนาเปน็หลกั 

เรื่องละตัณหาต่างๆ ความหลง เรื่องการปล่อยวางร่างกาย เพราะผู้ฟังคือ  

คณุเพาพงานีป้ว่ยเปน็โรงมะเรง็ รกัษาไมห่ายแลว้ หมอบอกวา่ไมม่ยีา ไมม่วีธิทีี่

จะรกัษาเขาใหห้ายได ้ เหลอืเวลาอกีอยา่งมากก ็ ๖ เดอืน เขากเ็ลยมาพึง่หลวงตา 

ขอหลวงตาไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด เพื่อให้หลวงตาช่วยสอนเขาเจริญทางด้าน

จิตใจ ให้เขามีธรรมะเพื่อที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความตายนี้ให้ได ้  

หลวงตาบอกวา่ ถา้จะมาเพือ่ภาวนากม็าได ้ แตถ่า้มาแลว้ตอ้งเอาหมอเอาหยกู

เอายาเอาอะไรตา่งๆ มาดว้ย กอ็ยา่มาดกีวา่ เขากใ็จกลา้ ไปแบบตวัเปลา่ๆ ไปเพือ่

ภาวนาจรงิๆ หลวงตาทา่นเหน็ความจรงิจงัทีเ่ขามุง่มัน่มาหาทา่นเปน็ทีพ่ึง่จรงิๆ 

ท่านก็เลยยอมสอนให้เขาได้มีที่พึ่ง 
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 หลวงตาท่านเทศน์ในป ี ๒๕๑๘ เราเข้าไปอยู่ตอนเดือนเมษายน   

คณุเพาพงาไปตอนออกพรรษาแลว้ ชว่งปลายตลุาคม ตน้พฤศจกิายน ทา่นก็

เมตตาเทศน์ทุกคืน ตั้งแต่สร้างวัดป่าบ้านตาดมาท่านไม่เคยไปเทศน์ทุกคืน  

ในครวัเลย เปน็ครัง้แรกและครัง้เดยีวทีท่า่นเทศนท์กุคนื ยกเวน้คนืทีม่ภีารกจิอืน่ 

คนืทีต่อ้งเทศนส์อนพระ ทา่นกไ็มไ่ดไ้ปในครวั หรอืไปธรุะขา้งนอก รูส้กึวา่ทา่น

แสดงประมาณ ๙๐ กวา่ครัง้ดว้ยกนั ในระยะเวลา ๔ เดอืนนี ้ทา่นบอกวา่ทา่น

ไมเ่คยแสดงธรรมแบบนีใ้หก้บัใครมากอ่น เทา่ทีเ่ราไดย้นิกท็ราบวา่เขาไดร้บัผล

จากการไดศ้กึษาไดป้ฏบิตัใินครัง้นี้ 

 ฉะนัน้ ธรรมะนีเ้ปน็ของทีท่กุคนมสีทิธิท์ีจ่ะปฏบิตัแิละรบัผลได ้ ไมว่า่จะ

เปน็ใคร เปน็นกับวชหรอืเปน็ฆราวาส เปน็หญงิหรอืเปน็ชาย ขอ้สำคญัขอใหม้ี

คนสอนเถอะ แลว้ขอใหเ้ราคนเรยีนกต็ัง้ใจเรยีนจรงิ ตัง้ใจปฏบิตัจิรงิๆ แลว้

รบัรองไดว้า่ผลจะตอ้งเกดิขึน้มาอยา่งแนน่อน 

 หลังจากที่ท่านเทศน์โปรดคุณเพาพงาแล้ว  ม.ร.ว.ส่งศรีกับน้องสาว   

ตอ้งขอหลวงตาพมิพห์ลายครัง้ ทา่นถงึจะอนญุาต จงึเปน็ทีม่าของหนงัสอื ๒ เลม่ 

คอื ธรรมชดุเตรยีมพรอ้ม และศาสนาอยูท่ีไ่หน  

 ท่านบอกว่าชุดนี้มันเผ็ดร้อน สอนให้เตรียมตัวสู้กับทุกขเวทนาตอน

ใกลต้าย สำหรบัคนทัว่ไปอาจจะรูส้กึวา่แรงเกนิไป ทา่นจงึไมอ่ยากใหเ้ผยแผไ่ปสู่

คนทีไ่มไ่ดป้ฏบิตั ิเกรงจะไมไ่ดร้บัประโยชน ์เหมอืนกบัใหเ้ดก็กนิแกงเผด็ กินแค่

คำเดียวก็ส่ายหน้าหนี แต่ผู้ใหญ่ที่ชอบของเผ็ดๆ ร้อนๆ อยู่แล้ว พอได้กิน

เพียงคำเดียวก็จะติดใจ เป็นประโยชน์มาก เพราะท่านเน้นไปเรื่องธาตุขันธ์ 
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เรื่องการต่อสู้กับทุกขเวทนา ด้วยอุบายแห่งสมาธ ิ ระลึกอยู่กับกรรมฐาน  

บทใดบทหนึ่ง จะเป็นพุทโธก็ได้ หรือพิจารณาด้วยปัญญา ให้เห็นว่าเวทนา  

ก็สักแต่เวทนา ไม่ได้ร้ายแรงอะไร จะสุขหรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เป็น

เวทนาเหมือนกันหมด มีอวิชชา มีความหลง ไปแยกว่าดีหรือไม่ดี ถ้าไม่แยก

ก็เหมือนกันหมด สุขเวทนาก็เป็นเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็นเวทนา ไม่สุข  

ไมท่กุขเ์วทนากเ็ปน็เวทนาเหมอืนกนั ปรากฏขึน้มาในจติแลว้กด็บัไป เกดิดบัๆ 

อยู่ในจิต ถ้าจิตไม่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่มีอวิชชา ความหลงไปแยกว่า เวทนา

แบบนี้ดี เวทนาแบบนี้ไม่ดี ก็จะไม่มีปัญหาอะไร เหมือนกับน้ำที่โยมถวายมา 

มีน้ำเขียว น้ำขาว น้ำแดง ถ้าไปแยกว่าชอบไม่ชอบเข้าก็จะมีปัญหา คนที่ชอบ

นำ้สขีาวพอเจอนำ้สแีดงกส็า่ยหนา้ คนทีช่อบนำ้สแีดงพอเจอนำ้สขีาวกส็า่ยหนา้ 

คนทีช่อบกบัคนทีไ่มช่อบกม็ใีจเหมอืนกนั ไมม่อีะไรแตกตา่งกนั ตา่งกนัตรงที่

ถูกเสี้ยมสอนมาให้ชอบไม่ชอบเท่านั้นเอง  

 ใจของเราถูกอวิชชาถูกความหลงเสี้ยมสอนมาไม่ให้ชอบทุกขเวทนา 

ใหช้อบแตส่ขุเวทนา พอเจอสขุเวทนากย็ิม้อยากจะได ้จงึแยง่กนั แยง่สมบตักินั 

แยง่สามภีรรยากัน เพราะเปน็สขุเวทนา พอตอ้งไปทำงานตรากตรำลำบากลำบน

ก็ส่ายหน้าหนีกันหมด เพราะถูกเสี้ยมสอนมาแบบนั้น ก็เลยต้องมีปฏิกิริยา

แบบนัน้ แตพ่วกเราไมรู่ว้า่ถกูเสีย้มสอนมา คดิวา่เปน็ธรรมชาตขิองเราทีพ่อ่แม ่

ไมต่อ้งสอน เรือ่งสขุเวทนาทกุขเวทนานี ้พอ่แมไ่มต่อ้งเสยีเวลาสอน จติมนัรูเ้อง 

พอเจอทุกขเวทนาก็ส่ายหน้าหนีเลย พอเจอสุขเวทนาก็วิ่งเข้าหาเลย 
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ฟังเทศน์
ฟังธรรมหลวงตา

การฟังธรรม ฟังเพื่อให้เกิดฉันทะ วิริยะ ที่จะปฏิบัติ 

เมื่อมีฉันทะ วิริยะแล้ว เวลาปฏิบัติไม่ต้องนั่งอยู่  

ใกล้ท่านแล้ว ต้องไปปลีกวิเวก ไปหาที่สงบสงัด   

พอธรรมะจะจางหายไปจากใจก็กลับมาหาท่านใหม่ 

กลบัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมตอ่ แลว้กก็ลบัไปปฏบิตัใิหม่ 

ครูบาอาจารย์ถึงต้องคอยอบรมพระเณรที่อยู่กับท่าน

อย่างสม่ำเสมอ 

 ตอนเราเข้าไปอยู่ที่บ้านตาดใหม่ๆ เวลาหลวงตาจะอบรมพระนั้น   

แลว้แตท่า่นจะสะดวก ชว่งนัน้ประมาณสกั ๔-๕ วนัครัง้ ตอนเยน็ๆ ตอนเกอืบ

พลบๆ ท่านจะบอกให้พระรูปหนึ่งไปบอกพระมาประชุม ไม่มีการตีกลอง   

ตีระฆัง ตีอะไรทั้งสิ้น ท่านจะบอกพระที่ใกล้ชิดที่ปฏิบัติท่าน ให้ไปบอกพระ

มาประชุมกัน แล้วพระท่านก็จะไปบอกต่อๆ กัน พอบอกประชุมปั๊บ ต้องรีบ
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มาเลย กำลังทำอะไรอยู่ต้องวางไว้หมด เอาผ้าอาสนะ เอาไฟฉาย เอาจีวร 

แล้วก็รีบมา เพราะถ้ามาช้านิดหนึ่งนี่ ท่านจะนั่งรอเราอยู่แล้ว 

 สมัยที่เข้าไปอยู่ไม่มีไมโครโฟน ก็เหมือนตอนนี้ มีพระเณรประมาณ 

๑๐ กวา่รปู ทา่นกน็ัง่อยูต่รงนี ้พระเณรกน็ัง่อยูข่า้งหนา้ทา่น ทา่นกพ็ดูเสยีงดงั

พอได้ยินกัน 

 เวลาหลวงตาเทศน ์พดูครัง้แรกกป็ระมาณสกัชัว่โมงหนึง่ หรอื ๔๕ นาท ี

เสร็จแล้วท่านก็พักฉันน้ำ เคี้ยวหมาก แล้วทีนี้ก็จะเล่าเรื่องราวสมัยที่อยู่กับ

หลวงปู่มั่น สมัยที่ท่านปฏิบัติ เช่น ตอนที่ท่านนั่งภาวนาทั้งคืน เป็นต้น ก็จะ

แบ่งเป็นสองภาค เทศน์แต่ละครั้งก็ประมาณสัก ๒ ชั่วโมง  

 ฟังแล้วก็จะได้กำลังจิตกำลังใจ พอกลับไปแล้ว ก็ขยันหมั่นเพียร  

ขึ้นเยอะ มีกำลังใจนั่งสมาธิได้นาน เดินจงกรมได้นาน เป็นเครื่องกระตุ้น  

ให้เราเร่งความเพียรอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้นิ่งนอนใจ  

 การฟังเทศน์ถึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆ กาเลน ธัมมัสสวนัง พอฟังเทศน์  

ของท่านแล้ว มีกำลังใจ บางทีกลับไปนั่งภาวนา เดินจงกรมจนถึงสว่างเลย 

เหมือนกับท่านอัดฉีดกำลังใจให้เต็มที่เลย  

 การได้อยู่กับครูบาอาจารย์แบบนี้ถือว่าโชคดี เป็นบุญมาก เพราะ  

โดยปกติตัวเราเองจะไม่ค่อยมีกำลังที่จะขับตัวเราเท่าไร ไม่มีธรรมะที่จะ  

ล่อด้วย ท่านมีทั้งลูกล่อและลูกผลัก ลูกล่อ ก็คือ ธรรมะอันวิเศษที่ได้จาก
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การปฏิบัติเอาออกมาอวดมาโชว์ เหมือนกับท่านมีแหวนเพชรสวยๆ ท่านก็

เอามาโชว์ ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้แหวนอย่างนี้ พอเห็นแหวนสวยๆ เราก็

อยากจะได้ ก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติ แล้วท่านก็จะบอกวิธีการปฏิบัติ

ว่าจะต้องทำอย่างไร จะต้องอดทนขนาดไหน จะต้องทุ่มเทอย่างไร มันก็ทำ  

ให้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติมากขึ้น 

 การไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของทา่นอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง เปน็การเตอืนสตใิหรู้ว้า่ 

ทางที่จะต้องไปนั้นไปทางไหน เวลาปฏิบัติธรรมนี้จิตมักจะไปติดตาม  

จุดต่างๆ เวลาได้สมาธิก็จะติดอยู่ในสมาธิ ภาวนาทีไรก็จะภาวนาให้สงบ

อย่างเดียว พอสงบนิ่งแล้วก็มีความสุข พอถอนออกมาก็ไม่ได้พิจารณา 

ธรรมะตอ่ ไปทำอะไรอยา่งอืน่กอ๊กๆ แกก๊ๆ ไป พอจติฟุง้ซา่นขึน้มากก็ลบัไป

ทำสมาธิใหม่ แต่ไม่ได้เจริญปัญญา  

 ท่านก็เลยต้องคอยเตือนเสมอว่า พอได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิ

ควรไปทางปัญญาต่อ ควรพิจารณาร่างกายก่อน พิจารณาให้เห็นถึงความ  

ไม่สวยงาม อสุภะ ความเป็นปฏิกูลของร่างกาย เพื่อคลายความกำหนัดยินดี 

นอกจากอาการทั้ง ๕ ที่อยู่ข้างนอกร่างกายคือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังแล้ว 

ยังมีอาการที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผิวหนัง เช่น เนื้อ เอ็น กระดูก อวัยวะต่างๆ 

ให้เข้าไปดูด้วยปัญญา คือตาเนื้อของเรานี้มองทะลุหนังเข้าไปไม่ได้   

แต่ปัญญานี้มันทะลุเข้าไปได้ เพราะเราสามารถกำหนดพิจารณาจินตนาการ

ภาพของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ 
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 ช่วงหลังๆ การประชุมก็เริ่มห่าง เพราะหลวงตาท่านมีภารกิจมากขึ้น   

มีปัญหาทางด้านสุขภาพบ้าง จนบางครั้งก็ห่างเป็นเดือนเลยก็มี ส่วนหนึ่ง  

เป็นเพราะเห็นว่าได้มีการบันทึกเสียงธรรมะของท่านไว้เป็นจำนวนมากแล้ว 

พระทุกองค์สามารถหาฟังได้ จึงไม่ค่อยวิตกกังวลกับการอบรมสั่งสอน  

 เทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไม้สอยสมัยใหม่นี้เอามาใช้ประโยชน์ในทาง

ธรรมะได้ เอามาเปิดฟังธรรมได้ เวลาที่อยากจะฟังก็เอามาเปิดฟังได้ ไม่ต้อง

ไปพบท่านเสมอไป เพราะธรรมะที่ฟังแต่ละครั้งนี้ จะได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 
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ท่านพูด ๑๐๐ คำ อาจจะได้เพียง ๑๐ คำเท่านั้นเอง หรือเข้าใจเพียง ๑๐ คำ 

เพราะจิตของเราวันนั้นอยู่ในระดับนั้น รับได้เพียงส่วนนั้น แต่ส่วนที่เหนือ

ความสามารถของเราที่จะเข้าใจได้ก็จะไม่เข้าใจ พอได้ปฏิบัติธรรมได้ขยับขึ้น

ไปอีกหน่อย พอกลับมาฟังกัณฑ์เดิมก็เหมือนได้ฟังกัณฑ์ใหม่ เหมือนไม่เคย

ไดฟ้งัมากอ่น คราวทีแ่ลว้กฟ็งัมาแลว้แตท่ำไมไมเ่หมอืนกบัคราวนี ้ ไดอ้ะไรใหม่

ที่ไม่ได้ในคราวที่แล้ว 

 จึงอย่าไปคิดว่าธรรมะที่ได้ฟังแล้วนี้จะซ้ำซากจำเจหรือไม่มีอะไรใหม่ 

มนัมแีตเ่ราไมรู่ ้ควรฟงัธรรมสลบักบัการปฏบิตั ิใหย้ดึเปน็แนวทางของการดำเนนิ 

เวลาเข้าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้เข้าเพื่อเห็นหน้าเห็นตาท่าน ไปเพื่อฟังธรรม 

ฟังแล้วจะได้ประเด็นไปปฏิบัติต่อ มีการบ้านไปทำ ธรรมที่ท่านแสดงที่เรายัง

ทำไมไ่ด ้เปน็การบา้นของเรา ถา้ทำไดแ้ลว้กห็มดปญัหาไป การเขา้หาครบูาอาจารย์

ต้องเข้าอย่างนี้  

 เวลาไปวัด ถ้าไม่ได้นั่งข้างหน้า ไม่ต้องเดือดร้อนใจ ถ้ามีระบบเสียง  

ที่เราสามารถได้ยินได้ฟัง ก็เหมือนกับนั่งใกล้ชิดกับท่านก็ใช้ได้ ไปเพื่อ

ธรรมะ เพราะท่านมีธรรมะ ไม่ต้องการอย่างอื่นจากท่าน ไม่ต้องการขนม   

ไม่ต้องการให้ท่านยิ้มหรือทักทายเรา ส่วนนั้นถือเป็นของแถมก็แล้วกัน 

เหมือนกับไปเติมน้ำมัน ถ้าแจกอะไรก็รับไว้ แจกผ้าขนหนู แจกปากกา   

แจกดินสอ แจกสมุด ก็รับไว้ แต่เราไม่ได้ไปปั๊มเพื่อสิ่งเหล่านี้ เราไปเติม

นำ้มนัเพือ่จะไดข้บัรถไปสูจ่ดุหมายปลายทาง ไปหาครบูาอาจารยก์ไ็ปหาธรรมะ 

ซึ่งเป็นเหมือนน้ำมันที่จะขับจิตใจของเราให้ไปสู่มรรคผลนิพพาน 
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พระฝรั่ง
ฟังธรรมหลวงตา

สมัยที่อาตมาเข้าไปใหม่ๆ มีพระฝรั่ง ๓ รูป คือ   

ท่านปัญญา ท่านเชอรี่ และท่านเอียน ปัจจุบัน  

ท่านเอียนลาสิกขาแล้ว หลังจากนั้นอีกสักปีสองปีก็มี

เข้ามาเพิ่มเป็น ๕-๖ รูป 

 พระชาวต่างประเทศที่อยู่กับหลวงตา ถ้าเป็นเรื่องธรรมะลึกๆ ก็ต้อง

อาศัยคนแปลให้ 

 ท่านปัญญาจะทำหน้าที่แปลให้พระฝรั่งรูปอื่นฟัง หลังจากที่หลวงตา

เทศน์เสร็จแล้ว หลวงตาก็บอกว่า เอาท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง   

ท่านปัญญาก็จะสรุปให้ฟังประมาณสัก ๑๐ นาที ว่าวันนี้หลวงตาท่านพูด

เรื่องอะไรบ้าง เขาก็พอที่จะได้เกร็ดความรู้บ้าง  

 ระหว่างนั้นหลวงตาก็จะนั่งฉันน้ำฉันหมากไป พระรูปอื่นก็นั่งสมาธิ  

นัง่ภาวนาไป รอใหท้า่นปญัญาอธบิายใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ย พอเสรจ็แลว้ หลวงตา

ก็จะคุยต่อแบบสนทนากัน เล่าเรื่องการปฏิบัติของท่าน เรื่องการอยู่กับ  
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หลวงปู่มั่น และเรื่องราวต่างๆ เป็นเกร็ดความรู้ พูดคุยประมาณ ๔๕ นาที  

ก็เลิกประชุมกัน 

 ตอนที่เราอยู่ก็ช่วยแปลหนังสือบางเล่มให้เขาอ่านกัน เทศน์บางกัณฑ์  

ทีท่า่นเทศน ์ เรากแ็ปลเปน็ภาษาองักฤษใหเ้ขาฟงักนั เพราะธรรมะนีล่ะเอยีดนะ

เป็นนามธรรม จะแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวนี้ไม่พอ พวกสุนัขจึงไม่มีบุญ 

ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดร้บัธรรมะ ตอ้งมาเกดิเปน็มนษุย ์เพราะพระพทุธเจา้เปน็มนษุย ์

ไม่มีสุนัขเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นมนุษย์ 

การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธเจ้า เจอพระพุทธศาสนา   

จงึเปน็ลาภวเิศษทีส่ดุ ไมไ่ดเ้กดิไดง้า่ยๆ นะ คราวหนา้กลบัมาเกดิเปน็มนษุย ์ 

ก็อาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ได้ 
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บุคคล
สัปปายะ

ถา้ไดค้รบูาอาจารยท์ีด่แีลว้ แตอ่าหารไมค่อ่ยสปัปายะ

ก็ไม่เป็นไร อย่างพระฝรั่งที่ไปอยู่กับหลวงตา ไม่เคย

กินอาหารอย่างนี้มาก่อนก็กินได้ ไม่เคยอยู่ในสภาพ

แบบนี้มาก่อนก็อยู่ได้ ฝรั่งเกิดมาก็อยู่ท่ามกลาง

ความสุขสบายอยู่แล้ว บ้านเขาก็มีทุกอย่าง มีเครื่อง

ปรบัความรอ้น ปรบัความเยน็ มนีำ้ไฟพรอ้มทกุอยา่ง 

แต่เขาก็สละได้เพราะต้องการสิ่งที่ดีกว่า  



ความเป็นท่าน 
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 ผูท้ีจ่ะใหเ้ขาไดก้ค็อืครบูาอาจารย ์ บคุคลสปัปายะจงึเปน็สิง่ทีส่ำคญัมาก 

ก็คืออาจารย์ที่เก่งและฉลาด ถ้าไม่มีอาจารย์ก็ต้องอาศัยสหธรรมิก คือเพื่อน

ทีป่ฏบิตัธิรรมรว่มกนั ถา้เปน็คนทีฉ่ลาดเกง่กวา่เรา อยูก่บัเขากจ็ะไดป้ระโยชน ์

ถ้าไม่เก่งไม่ฉลาดกว่าเรา หรือฉลาดน้อยกว่าเรา เขาก็จะชวนเราคุย ชวนไป  

ทำกจิกรรมอยา่งอืน่ ทำใหเ้ราเสยีเวลาได ้เราจงึตอ้งเลอืกคนทีเ่ราอยูด่ว้ย เพราะ

จะอยู่ตามลำพังไปตลอดไม่ได้ อยู่ในวัดก็ต้องอยู่กันหลายคน ถ้ารู้ว่าเขา  

ไม่ภาวนา ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยง ถ้าไม่จำเป็นต้องทำสังฆกรรม  

ร่วมกันก็แยกย้ายกันไปหาที่สงบ  

 ที่บ้านตาด หลวงตาท่านให้พระแยกกันอยู่ คือไม่ให้จับกลุ่มกัน ทำกิจ

เสร็จแล้วกใ็หแ้ยกกนัไป พอฉันเชา้เสรจ็กใ็หแ้ยกกนัไป ตอนบา่ยมาฉนันำ้รอ้น 

ฉันเสร็จก็ให้แยกกันไป ไม่ให้นั่งฉันน้ำร้อนแล้วคุยกันไป ท่านจึงต้องเดินมา

ตรวจที่โรงน้ำร้อนอยู่เรื่อยๆ   
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มีอะไร 
ฉันอย่างนั้น

ที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาเป็นประจำ ก็คือฉัน  

ในบาตร อาหารคาวหวานต่างใส่รวมเข้าไปในบาตร 

แล้วก็ฉันมื้อเดียว พอต่อความต้องการของร่างกาย 

ถ้าฉันมากกว่า ๑ มื้อก็แสดงว่าฉันเพื่อกิเลส ยังติด

อยู่กับรสชาติของอาหาร ถ้าจู้จี้จุกจิกเลือกอาหาร  

กต็อ้งทรมานมนัดว้ยการคลกุอาหาร ทำไมน่านหรอก 

ไม่ต้องทำไปตลอด ทำไปจนกว่าจะหายจู้จี้จุกจิก   

มีอะไรก็กินได้ ข้าวคลุกน้ำปลาก็กินได้ 

 พระที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีสิทธิเลือกอาหาร ทุกองค์ทำหน้าที่ตักแจก

อาหารใสบ่าตรใหแ้กก่นั ไมไ่ดน้ัง่เลอืกอาหารเอง เปดิบาตรไว ้ พระแตล่ะองค์

พอรับอาหารจากหลวงตามา ก็เอาไปตักแจกใส่บาตรให้พระทุกรูป  



ความเป็นท่าน 
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 ตอนบวชใหม่ๆ ใช้วิธีตัดปัญหาเรื่องชอบหรือไม่ชอบอาหาร ด้วยการ

ใส่อาหารทั้งคาวทั้งหวานทั้งผลไม้รวมลงไปในบาตร แล้วก็คลุกรวมกัน 

เพราะเดีย๋วกต็อ้งไปรวมกนัในทอ้งอยูด่ ี ไมม่ปีญัหาอะไรเลย รา่งกายเปน็ผูก้นิ 

เขาไมเ่ดอืดรอ้นอะไรเลย ใจไมไ่ดก้นิกลบัวุน่วายเปน็ตวัจูจ้ีจ้กุจกิ ใจไมไ่ดก้นิ 

ร่างกายเป็นผู้กิน ใจเป็นเหมือนแม่ ร่างกายเป็นเหมือนลูก แม่จู้จี้จุกจิกเลือก

อาหารให้ลูกกิน แม่ชอบอาหารอะไรก็บังคับให้ลูกกินอาหารชนิดนั้น แต่ลูก

ไม่สนใจ ให้กินอะไรก็กินได้ทั้งนั้น ให้ร่างกายกินอะไรเขาก็กินได้ทั้งนั้น   

ควรฝึกอย่างนี้  

 ถ้าอยากจะก้าวหน้า ต้องฝึกมักน้อยสันโดษ มักน้อยก็คือใช้น้อยๆ   

กินน้อยๆ สันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิด มีอาหารอะไรก็รับประทานไป   

ถ้ารับประทานไม่ลงก็จะได้อดอาหาร ได้ดัดสันดานกิเลส พอไม่ได้กินมื้อนี้ 

เดี๋ยวมื้อต่อไปก็จะกินอะไรก็ได้เพราะหิว อาหารที่ไม่เคยกินไม่ชอบกิน ก็จะ

กินได้ เพราะหิว แม้แต่ข้าวคลุกน้ำปลาก็อร่อย ถ้าไม่ใช้มาตรการอย่างนี้จะ

ไม่ก้าวหน้า ถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น การปฏิบัติจะ

ไม่ก้าวหน้า ต้องทรมานใจด้วยอุบายต่างๆ  

 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธุดงควัตร ๑๓ ข้อให้พระภิกษุปฏิบัติ   

เพื่อเป็นการทรมานกิเลส เช่น ฉันในบาตรเป็นวัตร บิณฑบาตเป็นวัตร 

เปน็การทรมานกเิลส กเิลสชอบกนิแตไ่มช่อบบณิฑบาต ฉนัมือ้เดยีวเปน็วตัร 

เพื่อทรมานกิ เลสที่ชอบกินทั้ งวัน ธุดงควัตรเป็นอุบายทรมานกิ เลส   
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เพื่ อพัฒนา ใจ ให้ เ จ ริญก้ า วหน้ า 

เป็นการรีดกิเลส เหมือนรีดหนอง   

ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ หนองจะไม่ไหล

ออกมาเอง ต้องรีดมันออกมาจะได้

หายเร็ว จึงควรใช้มาตรการเหล่านี้ 

ถ้าต้องการเจริญทางจิตใจ ต้องกล้า

จะใช้มาตรการแบบนี้ 



ความเป็นท่าน 
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อดข้าว 
แก้กิเลส

หลังจากบวชแล้วไม่ค่อยมีเหตุการณ์ทรมานใจ 

เพราะอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ภาวนาตลอดเวลา 

ตอนนั้นบุกกิเลสแทนที่จะปล่อยให้มันบุก บุกมัน

ด้วยการอดอาหาร พออดอาหารกิ เลสจะถอย   

ถ้าไม่อดอาหาร ตอนเย็นๆ จะคิดถึงอาหาร อยากจะ

รับประทานอาหาร แต่พออดอาหารแล้วจะไม่คิดเลย   

เพราะเวลาอดอาหารจะอยู่ เฉยๆ ไม่ได้ จะต้อง

ภาวนาตลอดเวลา ถ้าไม่ได้ภาวนาปุ๊บจิตจะปรุงแต่ง

คิดเรื่องอาหารทันที จะหิวขึ้นมาทันที พอนั่งสมาธิไป 

เดินจงกรมไป มันก็จะสงบลง ความคิดเรื่องอาหาร  

ก็จะหายไป  
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 เวลาที่ได้อยู่กับหมู่กับพวกที่ปฏิบัติด้วยกันแล้ว จะเห็นอุบายวิธีต่างๆ 

อุบายที่ได้จากการไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็คือการอดอาหาร ตอนที่ศึกษาและ

ปฏิบัติเองนี ้ ยังไม่เคยทราบเรื่องการอดอาหาร แต่พอไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด

ใหม่ๆ ก็ไม่รู้ว่าพระท่านอดอาหารกัน บางวันพระบางรูปอยู่ๆ ท่านก็หายไป 

คิดว่าท่านลาไปธุระ พอถามท่านก็บอกว่าไปอดอาหาร 

 การอดอาหารนี้ อาตมาก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ตอนต้นฉันมื้อเดียว  

ก็คิดว่าเต็มที่แล้ว พอเห็นพระท่านอดอาหารกันทีละหลายๆ วัน ก็เลยทำให้

มีความมุมานะอยากจะลองดูบ้าง โชคดีที่เวลาอดอาหารมันก็ถูกจริต คือเป็น

เครื่องกระตุ้นให้ต้องภาวนา เพราะเวลาอดอาหารนี่มันจะหิวข้าวมาก แล้วถ้า

อยู่เฉยๆ มันจะคิดปรุงถึงเรื่องอาหารตลอดเวลา แล้วจะทุกข์ทรมานมาก   

จึงต้องดับมันด้วยการภาวนา ตอนนั้นยังอยู่ในช่วงทำสมาธิก็นั่งกำหนดจิต

ใหส้งบ พอจติสงบแลว้ ความคดิปรงุแตง่กห็ยดุไป ความหวิทีเ่กดิจากความคดิ

ปรุงแต่งก็หายไป ก็เลยเห็นว่าความหิวส่วนใหญ่นี้ มันอยู่ที่จิตเราแท้ๆ   

เวลาคิดถึงอาหารแล้วจะทรมานจิตใจมาก บางทีทั้งๆ ที่รับประทานอาหารเสร็จ  

ไปใหม่ๆ  ถา้ไปคดิถงึอาหารจานโปรดเขา้ กอ็ยากจะรบัประทานขึน้มาอกีกเ็กดิ

ความหวิขึน้มาอกีไดเ้หมอืนกนั ทัง้ๆ ทีร่า่งกายกร็บัอาหารเขา้ไปเตม็ทีอ่ยูแ่ลว้  

 เวลาที่อดอาหารไม่ต้องออกมาทำกิจร่วมกับหมู่คณะ ไม่ต้องมา  

ทำกิจกรรมบนศาลา ไม่ต้องออกไปบิณฑบาต แม้แต่การปัดกวาดของ  

ส่วนรวมก็ไม่ต้องทำ ทำแต่เฉพาะส่วนของตน หลวงตาท่านเน้นให้ปลีกวิเวก 



ความเป็นท่าน 
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ไม่ให้มาคลุกคลีกัน ไม่ให้มาสัมผัส

รั บ รู้ กั บ รู ป เ สี ย งกลิ่ น รสต่ า งๆ   

ถ้าอดอาหารก็ให้ภาวนาอย่างเดียว  

 เวลาอดอาหารนี้จะสร้างภาวะ

กดดนัขึน้มา คอืสรา้งความทกุขข์ึน้มา 

คือความหิว ถ้าหิวแล้วก็มีวิธีแก้อยู่ 

๒ วิธี คือ ๑. ต้องหาอาหารมา  

รับประทาน ๒. ต้องดับความหิว  

ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจ 

ถ้าอดอาหารก็จะไม่หาอาหารมาดับ

ความหิว ก็มีอยู่ทางเดียวคือต้อง

ดับความหิวด้วยการภาวนา ทำใจ

ใหส้งบ เพราะความหิว ๙๐ เปอร์เซน็ต์

ออกมาจากใจ ไม่ได้ออกจาก

ร่างกาย ความหิวของร่างกายมี  

น้ำหนักเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่

ความหวิทีเ่กดิจากความคดิปรงุแตง่

มีน้ำหนัก ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้  

ถา้นกึถงึอาหาร นำ้ลายกจ็ะไหลแลว้ 

ดังนั้นเวลาอดอาหารก็เหมือนกับ  

ขึ้นเวท ี ไม่ได้ชกกระสอบทรายแล้ว 

ต้องชกกับกิเลสตัณหา จะอยู่แบบ

สบายๆ ไม่ได้ ต้องเข้มงวดกวดขัน

กับการนั่งสมาธิ เดินจงกรม ถ้านั่ง

แล้วเมื่อยก็เดินจงกรม เดินจงกรม

แล้วเมื่อยก็กลับไปนั่งต่อ ก็เลย

เป็นการบังคับให้ทำความเพียรไป

ในตัว เหมือนนักมวยที่ขึ้นเวทีแล้ว 

จะยืนเก้ๆ กังๆ ไม่ได้ จะต้องใช้

ความสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้  

 เวลาอดอาหารก็จะเกิดความ

ทกุขข์ึน้มาคอืความหวิ กต็อ้งภาวนา

เท่านั้น พอจิตสงบ ความหิวก็จะ

หายไป ออกมาเดินจงกรมได้สบาย 

พอเดนิไปไดส้กัระยะหนึง่ กำลงัของ

สมาธกิจ็ะหมดไป ความคดิปรงุแตง่

ก็จะคิดถึงอาหารอีกแล้วก็ต้องกลับ

ไปนัง่สมาธใิหม ่พอจติสงบ ความหวิ
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ก็หายไปอีก พอนั่งแล้วเมื่อยก็  

ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อ ทำอย่างนี้

สลับกันไปทั้งวันทั้งคืน ก็เลยได้

ภาวนาอย่างต่อเนื่อง จิตถูกควบคุม

ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลา 

บางทีก็ต้องพิจารณาความเป็น

ปฏิกูลของอาหาร เวลาคิดถึงอาหาร

ที่อยู่ในจาน ก็ต้องนึกถึงอาหารที่อยู่

ในปาก อยู่ในท้อง เวลาออกมาจาก

ร่างกาย ก็จะหยุดความคิดปรุงแต่ง

เรื่องอาหารได้เป็นพักๆ พอคิดถึง

อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ปั๊บ ก็ต้อง

นึกถึงเวลาอยู่ในปาก อยู่ในท้อง 

และเวลาออกมาจากร่างกาย แล้ว

ความอยากที่จะรับประทานอาหาร  

ก็จะหายไป 

 เราจึงต้องสร้างภาวะที่กดดัน

จิตใจ เพื่อเราจะได้ผลิตธรรมะออก

มาต่อสู้ ผลิตปัญญา ผลิตสมาธิ 

ผลิตสติ ถ้าอยู่ในสภาพที่สบายๆ 

กิเลสจะออกมาเพ่นพ่าน  

 วันที่ฉันอาหาร เวลากลับมา

ถึงกุฏิจะง่วงเลย จะหาหมอนก่อน 

ไม่อยากเดินจงกรม นั่งสมาธิ ถ้านั่ง

ก็นั่ ง ได้ เดี๋ยวเดียวแล้วก็คอพับ   

ก็จะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนความเพียรไป อดบ้าง  

ฉนับา้งสลบักนัไป อดทลีะ ๓ วนับา้ง 

๕ วันบ้าง แล้วก็กลับมาฉัน ๒ วัน 

แล้วก็กลับไปอดใหม่  

 หลวงตาท่านเตือนให้สังเกตดู

ธาตุขันธ์ด้วยว่าเสียหายหรือเปล่า 

ถา้อดมากเกนิไปกจ็ะทำใหท้อ้งเสยีได ้

ต้องคอยสังเกตดู ช่วงที่อดอาหาร 

เราไม่มีอาการวูบ โดยจะทำจาก

น้อยไปหามาก ค่อยๆ ลดปริมาณ

ลงไป ให้ร่างกายปรับตัว ถ้าอด

อาหารแล้วมีปัญหาก็แสดงว่าไม่ถูก



ความเป็นท่าน 
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กบัจรติกต็อ้งใชว้ธิอีืน่ ของเราเคยอดไดส้งูสดุ ๙ วนั มากไปกวา่นัน้จะไมไ่ดผ้ล 

เพราะไม่ได้ภาวนา จะนอนมากกว่า  

 ถ้าอดได้ครั้งละ ๕ วันนี้กำลังดี ๓ วันแรกจะทรมานหน่อย เพราะช่วง 

๓ วันแรกจะหิวมาก พอผ่าน ๓ วันไปแล้ว ก็จะไม่คิดถึงอาหารชนิดต่างๆ 

เพราะคิดก็ไม่ได้กิน จึงอดไปเรื่อยๆ ครั้งละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง อดวัน  

เว้นวันบ้าง วันนี้ฉัน พรุ่งนี้ไม่ฉัน ทำอยู่ ๒ ถึง ๓ ปี แต่ไม่ได้อดเพราะเรื่อง 

อาหารอย่างเดียว อดเพราะช่วยการภาวนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ให้

เกียจคร้าน ไม่ให้ง่วง 

 ตอนอดอาหาร ท่านก็อนุญาตให้ฉันนมได้บ้าง สมัยนั้นไม่มีนมกล่อง 

มีนมข้นชงกับโอวัลติน ก็ฉันวันละถ้วย ก็ช่วยทำให้ไม่อ่อนเพลียมากเกินไป 

ตอนบ่ายก็ฉันน้ำปานะ บางครั้งหลวงตามีช็อกโกแลตมาแจก ท่านมักจะแจก

ให้กับพระที่อดอาหาร พระที่ไม่อดจะไม่ค่อยได ้ ใครอยากจะฉันช็อกโกแลต  

ก็ต้องอดอาหาร เวลาอดอาหารก็ดีอยู่อย่างหนึ่ง ไม่ต้องไปเจอเสือ (หลวงตา

มหาบัว) ที่บนศาลา เวลาไปฉันแต่ละวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะ ต้องขึ้นศาลา

ไปเจอเสือ ถ้าไม่อยากเจอเสือก็ต้องอดอาหาร พระเณรจึงอดอาหารกันมาก 

อดกันบ่อย ในช่วงเข้าพรรษานี้บางทีหายไปทีครึ่งวัด ถ้าไม่อด ออกมาฉันจะ

โดนเสือคำราม หลวงตาท่านต้องการให้พระภาวนากัน 

 อยู่ที่วัดป่าบ้านตาด ถ้าไม่อดอาหารก็ต้องออกไปบิณฑบาต ออกไป  

ทำกิจร่วมกับผู้อื่นก็จะเผลอคุยกัน ใจก็จะไม่สงบ ไม่ก้าวหน้า ไม่คิดถึง  
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ทางจงกรม ไม่คิดถึงการนั่งสมาธิ เพราะไม่มีเหตุบังคับ เช่นความหิว  

เหมือนกับยา ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่คิดถึงยา แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย  

จะคิดถึงยาตลอดเวลา เพราะอยากจะให้หาย เวลาอดอาหารก็เหมือนกัน   

จะคิดนั่งสมาธิ เดินจงกรม ถ้าไม่ทำ ความทุกข์ทรมานใจก็จะตามมา   

เพราะจะคิดปรุงแต่งแต่เรื่องอาหาร 

 พอเห็นคุณค่าของการอดอาหารแล้ว ก็ได้อดอาหารไปเรื่อยๆ จนจิต

เข้าร่องเข้ารอย จึงไม่ต้องทรมานจิตด้วยการอดอาหารอีกต่อไป 
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หลวงตา
แก้ปัญหาให้โดยไม่ได้ถาม

เวลามีปัญหา เราไม่เคยถามท่านเลยนะตั้งแต่อยู่กับ
ท่านมา ตอนที่ท่านเทศน์มันก็ครบอยู่แล้ว ยังไม่เคย
ถามปัญหาท่านเลย  

 แต่ครั้งหนึ่งเคยคุยกับพระรูปหนึ่ง เคยถามอะไรอยู่เรื่องหนึ่ง จำไม่ได้  
อยู่ๆ หลวงตาก็ตอบมาโดยที่ไม่ได้ถามท่าน เหตุการณ์นี้คือไปปรนนิบัติท่าน
ตอนนั้นช่วยถอนขนตาให้ท่านที่ทิ่มเข้าไปในตา ขนตาธรรมดามันจะยื่น  
ออกมาข้างนอก แต่ของท่านจะยื่นเข้าไปข้างใน ต้องคอยถอน คนหนึ่งต้อง
คอยส่องไฟ อีกคนหนึ่งใช้คีมเล็กๆ ดึงขนตาออก ตอนแรกอาตมาก็ไม่ได้  
ไปทำหรอก แตต่อนหลงัหาพระไปทำไม่ได้ พระกเ็ลยบอกวา่ ทา่นไปทำหนอ่ย 
ถ้าไม่มีใครทำ เราก็ไป แต่ถ้ามีใครปรนนิบัติท่านอยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องไป  

 ก่อนที่จะไป เราเคยคุยกับพระที่ท่านช่วยส่องไฟ ถามเรื่องอะไร  
ไมท่ราบจำไมไ่ดแ้ลว้ อยู่ๆ  หลวงตากพ็ดูออกมา เออทำอยา่งนัน้นะ ทำอยา่งนีน้ะ 
ท่านตอบคำถามของเราโดยที่เราไม่ได้ไปถามท่าน แต่เรื่องทางด้านปฏิบัตินี้
แทบจะไมต่อ้งถาม เพราะทา่นเทศนอ์ยา่งละเอยีด เลา่ทกุอยา่งใหฟ้งั อยูก่บัทา่น 
ฟังเทศน์ก็หลายร้อยกัณฑ์แล้วก็เข้าใจ 
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ต่อสู้
กับความกลัว

ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็มีป่ามีเขา มีสัตว์มีเสือ 
เป็นเครื่องทดสอบจิตใจ ท่านจึงออกไปธุดงค์กันเพื่อ
เจริญวิปัสสนา ไปพิสูจน์ธรรมะของจริง ส่วนพวกเรา
ยังเป็นปัญญาที่อยู่ในที่ปลอดภัย อาจจะคิดว่าเรา  
ไม่กลัวแล้วก็ได้ พอถึงเวลาที่ต้องไปเจอของจริง   

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร  

 อยา่งตอนทีเ่ราตอ่สูก้บัความกลวันี ้ เวลาเดนิในวดัตอนกลางคนืกก็ลวัง ู
พอกลัวมากๆ ก็คิดว่า นี่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ ก็เลยตัดสินใจไม่ฉายไฟ 
เดินไปมืดๆ ถ้าจะเหยียบงูหรืองูจะกัดก็ให้มันกัดไป ตอนที่กลัวมากๆ กลัว
สุดขีดนี้ พอปลงได้แล้วก็หายกลัว ใจดิ่งเข้าสู่ความสงบ ต้องปลงจริงๆ ต้อง
ยอมตายจริงๆ ต้องยอมให้งูกัดจริงๆ ต้องคิดว่ามีงู คิดว่ากำลังจะเหยียบงู 
ความจรงิจติมนัหลอกเรา แตก่ต็อ้งใหม้นัหลอก จะไดป้ลงตายได ้ พอปลงได้
แล้วใจก็จะสงบ จะหายกลัว การทำอย่างนี้เพื่อเป็นการเข้าห้องสอบ เป็นการ
รีดหนองคือความกลัวให้ออกมาจากใจ ก็ต้องเจ็บบ้างเป็นธรรมดา  
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งานภายใน 
งานภายนอก

หลวงตาท่านเคยเล่าว่า ในหลวงท่านอยากจะสร้าง

โบสถ์ถวาย หลวงตาท่านยังปฏิเสธเลย ท่านบอกว่า 

วัดนี้ไม่สนใจกับการสร้างวัตถุ สนใจแต่สร้างคน 

สร้างคนให้เป็นพระมากกว่า การสร้างคนให้เป็นพระ 

ไม่จำเป็นต้องมีโบสถ์ แต่ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวก

ในป่าในเขา 

 อยา่งสมยัทีไ่ปอยูก่บัครบูาอาจารย ์ทา่นกเ็นน้แตเ่รือ่งงานภายในเปน็หลกั 

ให้พระภาวนาให้มาก ส่วนงานภายนอกก็ทำเท่าที่จำเป็น ท่านเข้มงวดมาก

เรื่องงานภายนอกสำหรับพระเณร ที่วัดหลวงตาจึงไม่เน้นเรื่องถาวรวัตถุ   

สร้างเพื่อให้ใช้งานได้ก็พอ แล้วก็ไม่สร้างอย่างวิจิตรพิสดาร อย่างศาลา  

ที่สร้างตั้งแต่ตอนสร้างวัดมาก็ยังไม่ได้รื้อ เพียงแต่ยกพื้นให้สูงขึ้น เพราะมี

คนมามาก ชัน้บนพืน้ทีไ่มพ่อ กเ็ลยยกพืน้ขึน้เพือ่ใชช้ัน้ลา่งทีก่วา้งใหญก่วา่แทน 
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 เวลาจะสรา้งกฏุแิตล่ะครัง้ ทา่นตอ้งพจิารณาวา่จำเปน็จรงิๆ ถงึจะใหส้รา้ง 

ท่านต้องการให้มีเวลาภาวนามากๆ ช่วงนั้นพระเณรท่านก็ไม่รับมากเกินไป 

เพราะว่า ๑. ถ้ามีมากก็ต้องสร้างที่อยู่เพิ่ม ๒. มีมากก็จะควบคุมอย่าง  

ใกล้ชิดไม่ได้ ฉะนั้น ที่วัดจึงมีกุฏิพอประมาณ ไม่มากจนเกินไป ถ้ามีมาก  

ก็อยู่ใกล้ชิดกันมาก ความวิเวกก็จะหมดไป มีแต่ความอึกทึกครึกโครม 

เวลาจะสร้างก็จะช่วยกันรีบทำให้เสร็จ ไม่ยืดเยื้อ ไม่ทำหามรุ่งหามค่ำ ทำถึง

ตอนเย็นก็ให้หยุด เพื่อจะได้ไปภาวนาต่อ  

 ส่วนงานที่ต้องทำประจำ ก็ช่วยทำพร้อมกันทั้งวัด เช่น งานทำไม้กวาด 

ซึ่งปีหนึ่งก็จะต้องไปตัดกิ่งไผ่ใช้สำหรับทำไม้กวาด และงานไสแก่นขนุน 

เพราะต้องหาไว้สำหรับซักย้อมจีวรทุก ๑๕ วัน  

 พอทางวัดมีฐานะดี ก็จะไม่ใช้พระในวัดทำงาน เช่น ตอนที่สร้างกำแพง

รอบวดั มผีูม้จีติศรทัธาสนบัสนนุ ไมต่อ้งใชพ้ระเณร จา้งชาวบา้นแทน ท่านจะ

ไปดงูานเอง ตอนเชา้ฉันเสรจ็ทา่นกเ็ดินไปดู ตอนบา่ยทา่นกเ็ดนิไปด ูตอนเยน็

ก่อนจะเลิกงานท่านก็เดินไปดู ไม่ให้ทำเลยเถิด ทำเกินเวลา เพราะเสียงจะ

รบกวนการภาวนา 

 ถ้าไม่มีความจำเป็น ถึงแม้มีคนมาถวายเงินจะให้สร้างกุฏ ิ ท่านก็ไม่รับ 

ท่านก็จะส่งเงินคืนไป บอกเขาว่าไม่มีความจำเป็น เพราะท่านไม่เห็นอะไรจะ

มีคุณค่าเท่ากับงานภายใน หลวงตาจะหวงพระมาก ไม่ให้ไปทำงานอย่างอื่น 

ไม่ให้รับกิจนิมนต์ ไม่ให้ทำงานก่อสร้างในวัด  
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 ถา้สถานทีไ่หนสงบสงดัวเิวกเหมาะกบัการบำเพญ็ หลวงตาทา่นกจ็ะซือ้ไว ้

ท่านพยายามส่งเสริม เพราะต่อไปสถานที่ปฏิบัติจะมีน้อยลงๆ ไปทุกวัน 

เพราะประชากรจะมีมากขึ้น การตัดไม้ทำลายป่าก็จะมีมากขึ้นๆ ทุกวันนี้  

ที่ต่อสู้ก็เพื่อรักษาป่าเขาสถานที่บำเพ็ญไว้เท่านั้นเอง ถ้าพระไม่ได้อยู่ป่า   

กอ็ยา่ไปหวงัวา่จะไดบ้รรลมุรรคผลนพิพานกนั ถา้ใหอ้ยูใ่นโบสถส์วยๆ กฏุสิวยๆ 

ตดิแอร ์ไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้ไปไดห้รอก เพราะอยูแ่บบฆราวาส ไดแ้ตโ่กนหวั

หม่ผา้เหลอืงเทา่นัน้ อาจจะอยูส่บายกวา่ฆราวาสเสยีอกี กฏุพิระบางแหง่มทีัง้แอร ์

มีทั้งพรม มีอะไรเต็มไปหมด แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งภาวนา พอเจ็บนิด

ปวดหน่อยก็นั่งไม่ได้แล้ว  

 งานภายนอก ถา้ปลอ่ยไปตามความอยากแล้ว มนัจะพาใหส้รา้งอะไรตา่งๆ 

ได้อย่างพิสดาร เช่น วัดบางวัดที่สร้างอะไรต่อมิอะไรอย่างใหญ่โตมโหฬาร

พสิดาร มนัไมมี่ความหมายอะไรหรอก การสรา้งวตัถไุมเ่หมอืนกบัสรา้งธรรมะ

ภายในจิตใจ พวกเราจึงอย่าหลงประเด็น อย่าไปหลงกับการสร้างสิ่งต่างๆ 

สะสมสิ่งต่างๆ ภายนอกให้มากเกินความจำเป็น เพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้าง

สิ่งที่ดีที่งามภายในจิตใจของเรา  

 เวลาทำบุญจึงต้องใช้ปัญญาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ อยากจะส่งเสริม

พระพุทธศาสนาก็ต้องส่งเสริมให้ถูกทาง อย่าไปสร้างพวกวัตถุต่างๆ 

พยายามสง่เสรมิใหม้สีถานทีป่ฏบิตัธิรรม สง่เสรมิพระทีเ่ผยแผธ่รรมะ เพือ่ให้

คนได้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง แล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติ 
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จัดงาน
ให้ถูกกับคนปฏิบัติ

งานภายนอกเป็นงานหยาบ ครูบาอาจารย์ส่งเสริม

งานภายในมากกว่า 

 ถ้าใจยังหยาบอยู่ ยังเข้าถึงงานละเอียดไม่ได้ ท่านก็ให้ทำงานภายนอก

ไปก่อน ยังภาวนาไม่ได้ หลวงตาก็ให้ไปดูแลโรงครัว ปัดกวาด เชด็ถตูา่งๆ 

ไปกอ่น ถา้ทำงานละเอียดได้แลว้ ทา่นก็จะไมบ่งัคบัใหท้ำงานหยาบ เวลาเห็น

มาทำงานหยาบท่านก็จะไล่ไป  

 อยา่งสมยัทีอ่าตมาอยูท่ีว่ดัปา่บา้นตาด บางครัง้กม็กีารสรา้งกฏุ ิ กม็พีระ  

ช่วยกันทำ เราก็ไปช่วย พอหลวงตาท่านเห็น ท่านก็ไล่เราไป แต่ท่านก็พูด

แบบไม่ให้คนอื่นเสียกำลังใจ ท่านก็ว่า เรามันไม่ได้เรื่อง อย่ามาเกะกะ   

กเ็หมอืนกบัทา่นชีโ้พรงใหแ้ลว้ เรากส็บายใจ วนัตอ่ไปก็

ไมรู่ส้กึตะขดิตะขวงใจทีไ่มไ่ดม้าชว่ย เปน็ธรรมดาของ

คนทีอ่ยูร่ว่มกนั กต็อ้งมภีาระความรบัผดิชอบร่วมกัน 

มีงานส่วนรวมที่ต้องช่วยกันทำ พอดีท่านเมตตา ท่าน

แยกแยะคนให้ไปทำงานอีกอย่างจะดีกว่า เพราะจะเกิด

ประโยชน์ตามมาทีหลัง  
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 งานภายนอกก็มีประโยชน์เหมือนกัน แต่ไม่มากเท่ากับงานภายใน   

งานภายใน ผูป้ฏบิตักิไ็ดป้ระโยชน ์เมือ่ปฏบิตัเิสรจ็ผูอ้ืน่กจ็ะไดร้บัประโยชนด์ว้ย 

 ควรไปวัดที่มีครูบาอาจารย์ฉลาด รู้เรื่องงานหยาบงานละเอียด รู้ว่า

เหมาะกับงานชนิดไหน ท่านแยกแยะได้ ถ้าไปอยู่วัดที่ไม่แยกแยะ ถึงเวลา

ทำงานหยาบ ทกุคนกต็อ้งทำด้วยกนัหมด ไมว่า่กำลงัทำงานละเอยีดขนาดไหน

กต้็องปล่อยไว้กอ่น มาทำงานหยาบก่อน งานละเอยีดกจ็ะไมก่า้วหนา้ จะเสยีเวลา 

 ถ้าปล่อยให้ทำไปตามภูมิจิตภูมิธรรม กำลังทำงานหยาบก็ทำไป กำลัง

ทำงานละเอยีดกท็ำไป แยกกนัไป จะไดไ้มเ่สยีเวลาสำหรบัคนทีท่ำงานละเอยีด 

ถ้าทำงานหยาบมากๆ งานละเอียดก็จะเสียหายได้ 
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เวลาที่เหมาะสม
ในการภาวนา

เคยอยู่ครั้งหนึ่ง เวลาเดินจงกรมง่วงนอนมาก แต่เรา

ไม่ยอมนอน บังคับให้เดินไปๆ บังคับให้บริกรรม   

พุทโธๆ ซ้ายขวาๆ สักพักหนึ่งจิตก็สงบวูบลงไป   

หายง่วงเลย หูตาสว่างเย็นสบาย ไม่รวมแบบ

สลบไสลแบบหลับใน แต่รวมแบบมีสติ 

 ตอนก่อนนอนจะเหนื่อยเพลีย พอได้นอนพักแล้ว ตื่นขึ้นมาจิต  

จะละเอียด นักปฏิบัติจะนอนเพียง ๔-๕ ชั่วโมง ตื่นตอนตี ๒ ตี ๓ ตอนนั้น

จิตจะละเอียดที่สุด ถ้าดีสำหรับเราตอนไหนก็เอาตอนนั้น เพราะต่างคนต่าง

มีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปจิตจะละเอียดตอนเช้ามืดตอนตี ๒ ตี ๓   

หลังจากได้พักผ่อนหลับนอนเต็มที่แล้ว ภายนอกก็เงียบสงบ ส่งเสริมความ

สงบภายใน 



 ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ แล้ว ต่อไปจะภาวนาเวลาไหนก็ได้ ยกเว้นเวลา

ฉันเสร็จ นั่งแล้วจะหลับ ต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยไปนั่งต่อ เสร็จแล้ว

ถ้าอยากจะพักก็พักสักชั่วโมงหนึ่ง พอลุกขึ้นมาก็เดินต่อ นั่งต่อ ทำกิจวัตร

ปัดกวาด พอสรงน้ำแล้ว ก็เดินจงกรมจนถึงเวลานั่งสมาธิ แล้วก็พัก ๔-๕

ชัว่โมงแลว้กม็านัง่ตอ่เดนิตอ่มเีวลาพกัผอ่นหลบันอนเทา่นัน้ทีไ่มไ่ดภ้าวนา

แม้แต่เวลาทำกิจต่างๆ ก็ต้องมีสติ พระที่วัดป่าบ้านตาดท่านไม่คุยกัน

เวลาทำกิจวัตร



ความเป็นท่าน 

 

112

กลัว

เ สื อ 
สมัยอาตมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็อาศัยเสือ คือ 

หลวงตา ถ้าอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว สามารถทำอะไร

โดยไม่หวาดหวั่น มือไม้ไม่สั่นได้ แสดงว่าเริ่ม  

มีสมาธิ มีปัญญาแล้ว เพราะบางทีทำอะไรมือไม้

สั่นไปหมด แสดงว่ายังควบคุมใจไม่ได้ ทำสมาธิ

ไม่ได้ ในขณะที่ต้องทำอะไรในยามคับขัน สมาธิ

เป็นเพียงตัวสนับสนุน ตัวที่จะขจัดความสั่น 

ความกลัวต่างๆ ก็คือปัญญา 
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 ประสบการณ์ของอาตมาตั้งแต่เป็นฆราวาส รู้ว่าคนดุเป็นคนใจดี จะได้

ประโยชนจ์ากคนดมุากกวา่คนไมด่ ุ เวลาเรยีนหนงัสอืกจ็ะหาครทูีดุ่ๆ  ทีเ่คีย่วๆ 

ถ้าไม่เคี่ยวจะไม่ได้ความรู้ 

 เวลาหลวงตาจะดุใครก็แล้วแตค่น ดุตรงๆ ไดห้รอืไม ่ จะเกดิประโยชน์

หรือเกิดโทษ ถ้าดุแล้วเป็นบ้าไปเลย ท่านก็ไม่ดุ ท่านดูจริตนิสัยของคนว่า  

จะรับได้มากน้อยขนาดไหน ท่านเล็งถึงประโยชน์หรือโทษที่จะเกิดขึ้น บางที

ก็ไม่ได้ว่าตรงๆ แต่พูดเรื่องคนอื่นให้คนนี้ฟัง แต่เป็นเรื่องของคนนี้ ถ้ามี

ปญัญากน็อ้มเอาเขา้มาพจิารณาวา่เปน็เรือ่งของตนหรอืเปลา่ คนฟงัมนัควรนอ้ม

เข้ามาเสมอ ไม่ว่าพูดเรื่องอะไรต้องน้อมเข้ามา แต่ไม่น้อมแบบโมโหโทโส 

แบบมีอารมณ์ น้อมมาเพื่อศึกษาดูว่าเราบกพร่องหรือเปล่า ท่านว่าคนนั้น

บกพรอ่ง เรากต็อ้งยอ้นมาดวูา่เราบกพรอ่งเหมอืนกบัทีท่า่นวา่หรอืเปลา่ ถา้ไม ่

ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะฟังเพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่อง ฟังเพื่อพัฒนาตัวเรา 

ส่วนดีที่เรายังไม่มี ก็ควรพัฒนาให้มีขึ้นมา ส่วนไม่ดีก็ต้องแก้ไข ไม่ว่าท่านจะ

พูดเรื่องใครก็ตาม เราต้องโอปนยิโก น้อมเข้ามาหาตัวเราเสมอ  

 นักปราชญ์ท่านฉลาด ท่านรู้ว่าคนเรามีจริตนิสัยต่างกัน สอนตรงๆ 

อาจจะรับไม่ได้ จะอับอายขายหน้าเพื่อนฝูง อาจจะโกรธขึ้นมาเลยก็ได้   

อาจจะเลิกนบัถอืเปน็อาจารยไ์ปเลยกไ็ด ้ ทา่นกด็แูตล่ะคนวา่จะรบัไดม้ากนอ้ย

เพียงไร  
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 มาใหม่ๆ อาตมาก็ไม่รู้ เคยโดนดุ เรื่องนั่ ง เท้าแขน  

เหมือนกัน ท่านบอกไม่ให้นั่งเท้าแขน คงเป็นท่านั่งที่ไม่สุภาพ  

 นอกจากนี้ก็เคยถูกหลวงตาตะปบเรื่องไม่รู้วิธีปฏิบัติกับ

ครูบาอาจารย์ ไม่รู้ว่าตามธรรมเนียมลูกศิษย์ย้อนถามอาจารย์

ไม่ได ้ ถา้ทา่นไม่เปดิโอกาสใหถ้าม ทา่นพดูอะไรกค็รบัอยา่งเดยีว 

หรือเฉยอย่างเดียว 

 เวลานั่งรถไปกับหลวงตา พระทุกรูปจะนั่งสงบ ต่างคน

ต่างดูจิตของตน มีสติกัน ไม่เพ้อเจ้อ ไม่คุยกัน เวลาอยู่กับ

หลวงตา เหมือนท่านมีฤทธิ์เสกให้ทุกคนแข็งตัวนิ่ง 

 เวลาไปใหม่ๆ เห็นพระตัวสั่นเวลาอยู่ต่อหน้าหลวงตา ก็คิดว่าเราจะ

เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ตอนต้นก็ไม่สั่น รู้สึกเฉยๆ เพราะยังไม่ถูกตะปบ   

พอโดนตะปบสัก ๒–๓ ครั้ง พอเห็นท่านเดินมาก็เดินหนีแล้ว  

 ตอนหลังที่กลัวท่านมากก็เพราะไม่อยากจะแสดงความโง่ออกมา   

ถ้าท่านว่ากล่าวตักเตือนครั้งแรกแล้ว จะพยายามไม่ให้มีครั้งที่สอง พยายาม

จำไวเ้ลย เพราะทา่นสอนจากจติจากใจ สิง่ทีท่า่นสอนมคีณุคา่อยา่งยิง่ แตพ่วกเรา

ไมค่อ่ยเหน็ความสำคญัของเรือ่งเลก็ๆ นอ้ยๆ เหลา่นี ้เรากป็ลอ่ยมนัไป ซึง่เปน็

เหมือนรอยรั่ว เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่เจริญกัน เพราะไม่ระมัดระวังกัน  
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ครูบาอาจารย์ด่า
เรียกว่าเมตตา

สมัยที่อยู่บ้านตาด หลวงตาท่านก็ร่วมปวารณาด้วย 

โดยเริ่มจากพระอาวุโสก่อน ท่านจะตำหนิติเตียน

พระลูกวัดเสมอ หลักของพระปฏิบัติถือว่าเมื่อเข้าอยู่

ในหมู่คณะแล้ว ต้องปวารณาตัวตลอดเวลา แต่ที่ทำ

นี้เป็นเพียงพิธีกรรม ความจริงต้องปวารณาตั้งแต่วัน

บวชเลย ต้องพร้อมที่จะรับการว่ากล่าวตำหนิติเตียน 

 บวชเรียนเพื่อพัฒนาตน จะพัฒนาได้ก็ต้องรู้ว่าตนได้ทำผิดอย่างไร   

จะได้แก้ไข จึงต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนกัน ถ้าสังคมมีการปวารณากัน   

โลกนี้จะไม่มีปัญหาอะไร ผู้ว่ากล่าวตักเตือนก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่พูดนั้น

จริงหรือไม่ ออกมาจากจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล ถ้ากำลังโกรธ กำลังเกลียด 

กอ็ยา่พึง่ไปวา่กลา่วตกัเตอืน รอใหใ้จสบายกอ่น แลว้คอ่ยวา่กลา่วตกัเตอืนกนั 

แต่ในเชิงปฏิบัตินี้จะมีคนเดียวที่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ก็คือครูบาอาจารย์ 
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หรือพระเถระที่น่าเคารพศรัทธาเลื่อมใส ถ้าไม่น่าเคารพศรัทธาเลื่อมใสไปว่า

กล่าวตำหนิติเตียนจะรับไม่ได้ ผู้ว่ากล่าวตำหนิติเตียนผู้อื่น ต้องดูสถานภาพ

ของตนก่อน ไม่เช่นนั้นจะเป็นโทษได้ เป็นเวรเป็นกรรมได้ 

 ถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างหลวงตานี้จะช่วยได้มาก แต่ต้องเคารพท่าน 

ต้องเชื่อฟังท่าน ต้องเกรงกลัวท่าน ท่านจะช่วยเราได้มาก แต่อย่ากลัวจน  

ไม่มีสติสตัง พอเห็นท่านก็สั่นไปทั้งตัว ให้เชื่อท่าน ท่านด่าเรา ท่านว่าเรานี้ 

ท่านกำลังช่วยเรา เราไม่ชอบด่าตัวเราเอง เราไม่ชอบห้ามตัวเราเอง เราต้อง

ให้ท่านช่วยห้าม ช่วยด่าเรา คนอื่นด่าเราไม่ได้ มีคนเดียวที่ด่าเราได้ก็คือ

ครบูาอาจารย ์ถา้ไม่มีความยำเกรงแลว้ ทา่นจะไมม่ปีระโยชนก์บัเรา ทา่นวา่เรา 

ท่านห้ามเรา เราก็ไม่ฟังท่าน อยู่กับท่านก็อยู่แบบทัพพีในหม้อแกง ไม่เกิด

ประโยชน์อะไร 

 คนส่วนใหญ่มักจะชอบให้หลวงตารัก ให้หลวงตาเมตตา พอท่านด่า

เข้าก็ว่าท่านไม่เมตตาแล้ว แต่ความจริงท่านเมตตาถึงได้ว่าเรา ถ้าไม่ว่า 

แสดงว่าไม่เมตตา เห็นเราทำผิดแล้วไม่ช่วยแก้ไข ไม่ช่วยตักเตือน ถ้าอยาก

จะปฏิบัติธรรม อยากจะมีครูบาอาจารย์ ก็ต้องกล้าหาญอดทน มีสติ   

มีปัญญา ครูบาอาจารย์จะดุด่าว่ากล่าวอย่างไร เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีปฏิกิริยา

อะไรทั้งสิ้น ให้นิ่งเหมือนหินเลย ฟังอย่างเดียว แล้วก็เอาไปพิจารณา ถ้าสิ่งที่

ท่านพูดเป็นความจริงก็ต้องรีบแก้ไข อย่าให้ท่านว่าท่านสอนซ้ำได้เป็นดี 

เพราะถ้าต้องว่าซ้ำ ๒ ซ้ำ ๓ แล้ว แสดงว่าเราไม่ได้เรื่อง สั่งสอนยาก ว่านอน

สอนยาก โอกาสที่จะเจริญจะพัฒนาก็จะยาก เพราะยังมีทิฐิ  
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 ถ้าไม่มีทิฐิ ก็โง่จนไม่สามารถมองเห็นความผิดของตน แล้วนำเอาไป

แกไ้ขปรับปรุงได้ ถา้มีสตมีิปญัญาแลว้ การดำเนนิชวีติของเราจะเปน็ประโยชน์

ทางด้านธรรมะตลอดเวลา จะไมส่นใจกบัคำสรรเสรญิเยนิยอ จะจรงิหรอืไมจ่รงิ

ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เพราะถ้าจริงเราก็เป็นอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ใคร

มาบอกเราว่า เราดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ เราก็รู้อยู่แล้ว ถ้าไม่จริง มันก็ไม่ได้

ทำให้เราวิเศษขึ้นมา คำสรรเสริญเยินยอสำหรับนักปราชญ์ สำหรับคนที่มีสติ

ปญัญาแลว้ จะไมม่คีวามหมายอะไร ในสงัคมของนกัปราชญจ์งึไมค่อ่ยชมกนั 

มีแต่สังคมของคนโง่ที่ชอบชมกัน ยกย่องสรรเสริญกัน ให้รางวัลกัน ทั้งๆ ที่

สงสัยกันว่าได้รางวัลได้อย่างไร  



ความเป็นท่าน 
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อุบาย
ความโกรธ

ความโกรธเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ครูบาอาจารย์

จะใชส้อนลกูศษิยล์กูหา ทา่นจะยัว่ยแุหยโ่ทสะลกูศษิย์

อยูเ่รือ่ย ลกูศษิยก์ร็ูว้า่โกรธครบูาอาจารยไ์มไ่ด ้กโ็กรธ

อยู่ข้างในนั้นแหละ แต่ในที่สุดก็ดับได้ เพราะท่าน

ช่วยคุ้ยเขี่ยให้เรา 
 บางคนพอได้สมาธิ แล้ว ก็คิดว่าบรรลุแล้ว 

ไม่โกรธแล้ว บางคนฟัง เทศน์ฟังธรรมจนซาบซึ้ง

จิตใจแล้ว ก็คิดว่าไม่มี ความโกรธแล้ว เหมือน

นิ ท า น เ รื่ อ ง คุ ณหญิ ง คุ ณ น า ย ที่ ฟั ง เ ท ศ น์  

ฟั ง ธ ร ร ม กั บ ห ล ว ง พ่ อ องค์หนึ่ง ฟังจนซาบซึ้ง

ใ จ จ น จิ ต ส ง บ กเิลสสงบราบ ความโลภ

ค ว า ม โ ก ร ธ ไม่มีเหลืออยู่ในใจ 

ก็ เลยดีใจไป เล่าให้หลวงพ่อ

ฟังว่า  
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“ตั้ งแต่หนู ได้ฟั ง เทศน์ฟั งธรรม

หลวงพ่อแล้ว เดี๋ยวนี้จิตใจหนูเย็น

สบาย ไมโ่กรธไม่แค้นเลย” หลวงพ่อ

ตอบไปว่า “อีตอแหล” เท่านั้น 

ความโกรธก็โผล่ขึ้นมาเลย  

 เหมือนเวลาไปกราบหลวงปู่

เจี๊ยะ ต้องทำใจมากๆ พอไปถึงท่าน

จะถามว่า “มาทำไมวะ” เมื่อก่อน

เวลาใครไปกราบหลวงตา ท่านจะ

พูดว่า “มายุ่งทำไม มาไม่ได้เรื่อง 

ได้ราว” ท่านจะไล่ใหญ่เลย  

 นั่ นแหละอุบายของครูบา

อาจารย์ สอนเราตั้งแต่ก้าวแรก  

ที่ เข้าไปในวัด ท่านจะแย็บใส่เรา

ก่อนเลย 

 ฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำใจก็คือ 

ต้องโดนดุแน่ๆ จะได้ธรรมะจาก

การทำใจนี่แหละ โดยธรรมชาติ

กิเลสชอบการสรรเสริญ ชอบการ

ต้อนรับขับสู้ พอถูกขับไล่ ทำใจ  

ไมค่อ่ยได ้พอไปถงึแทนทีจ่ะตอ้นรบั 

กลับถามว่า “มาวุ่นวายทำไม” เป็น

เพียงการแย็บดูใจของเราว่าจะเป็น

อย่างไร ถ้ารับไม่ได้ใจก็ล้มพับไปแล้ว 

พวกที่รู้ทันก็จะเฉยๆ ท่านจะว่า

อย่างไรก็ว่าไป มีหน้าที่ฟังก็ฟังไป 

เพราะไปก็เพื่อไปฟัง ไม่ได้ไปให้

ทา่นตอ้นรบัขบัสู ้ ลบูหนา้ปะจมกูเรา 

ชมว่าดีอย่างนี้ดีอย่างนั้น ไปเพื่อฟัง

ธรรมะ คนที่ต้องการธรรมะก็จะ

ทำใจให้สงบ เป็นเหมือนผู้รักษา

ประตฟูตุบอล คอยรบัลกูอยา่งเดยีว 

ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเตะ

แบบไหน ตอ้งรบัไดท้กุรปูแบบ จะเตะ

มาแรงก็ได้ มาค่อยก็ได้ สมัยนั้นจึง

ไม่ค่อยมีคนไปวัดป่าบ้านตาดกัน   

เพราะกลัวหลวงตา แต่ก็ดีไปอย่าง 

สงบเงียบดี ข้าวของก็มีไม่มาก   

มีพอใช้ ไม่เดือดร้อนอะไร 
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ความเข้มงวด
ของหลวงตา

สมัยก่ อนไม่ค่ อยมี ใคร ไปวั ดป่ าบ้ านตาดกัน   

ส่วนใหญ่จะไปวัดครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่

กว่าหลวงตา วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างมากก็มีรถ  

แค่ ๒-๓ คันที่ไปจากอุดรฯ เท่านั้นเอง ไปใส่บาตร 

ไปถวายอาหาร 

 ตอนนั้นวัดของหลวงตาเป็นวัดที่เขาไม่ค่อยกล้าเข้ากัน ท่านดุมากนะ

และหลวงตาไมค่อ่ยเปดิโอกาสใหม้ากัน ถ้าจะมากต็อ้งทำใจไวก้อ่นถงึจะมาได ้

พวกที่ทำใจไม่ได้ก็จะไม่มา จะเลยไปวัดอื่นเลย ส่วนใหญ่จะมากันเยอะก็

ช่วงกฐิน จะมีคณะจากกรุงเทพฯ เหมารถบัสกันไป ไปเดี๋ยวเดียว พอถวาย

ของเสร็จ รับพรเสร็จก็กลับกันมา ไม่กล้าค้างกัน  

 ความที่ญาติโยมไม่ค่อยมากันเยอะ พอฉันเสร็จ ทำภารกิจต่างๆ 

เรยีบรอ้ย พระกร็บีแยกกนักลบัไปทีพ่กัโดยเรว็ มุง่ไปทีก่ารภาวนาอยา่งเดยีว 



ความเป็นท่าน 
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เดินจงกรม นั่งสมาธิ เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกหลวงตาไล่ไปภาวนา 

ถ้าออกมาเพ่นพ่านบ่อยๆ ก็จะโดนไล่ออกจากวัดเลย 

 หลวงตาทา่นเขม้งวดกวดขนักบัพระเณรมาก ทา่นไมต่อ้งการใหพ้ระเณร

เสียเวลากับเรื่องของกิเลส ส่วนใหญ่เรามักจะติดเรื่องของกิเลสกัน เช่น 

เรื่องขบเรื่องฉัน เรื่องคุยกันที่ไม่เกิดประโยชน์  

 ตอนอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด จะรวมกันเฉพาะเวลาหลวงตาเรียกประชุม

เท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้วพระจะไม่มารวมกัน ท่านต้องการให้แยกกัน   

ให้ปลีกวิเวก ต่างคนต่างภาวนา ต่างคนต่างบำเพ็ญ ท่านจะคอยไล่พระให้

ภาวนา ให้เข้าทางจงกรม พระก็ชอบแอบออกมานั่งอยู่แถวโรงน้ำร้อนน้ำชา

อยู่เรื่อยๆ ท่านก็ต้องคอยเดินตรวจอยู่ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง เดินมาครั้งแรกเห็น

หน้าไม่เป็นไร ท่านจะไม่พูดอะไร ถ้าเห็นครั้งที่ ๒ ต้องรีบกระโจนนะ ไม่งั้น

เดี๋ยวโดน ท่านจะว่า “ยังอยู่ตรงนี้อีกหรือ จะฉันไปถึงไหนกัน ทำไมไม่ไปเข้า

ทางจงกรม ทำไมไม่ไปนั่งสมาธิกัน” หลวงตาจะคอยกำราบ ท่านไม่ค่อยให้

คยุกนั ใหร้บีฉนัใหเ้สรจ็แลว้กแ็ยกกนักลบัไป เพราะคยุกนัแลว้จติมนัฟุง้ซา่น 

ดีไม่ดีก็ทะเลาะกัน เถียงกัน   

 ถา้ทา่นเหน็กฏุไิหนมรีองเทา้อยู ่๒ คู ่๓ คู ่กจ็ะโดนเลย เวลาจะเยีย่มกนั

ต้องซ่อนรองเท้าไว ้ เวลาคุยกันก็ต้องไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากกุฏิเลย 

เมื่อก่อนนี้ตอนกลางคืนหลวงตาจะเดินตรวจพระอยู่เป็นประจำ ท่านไม่ให้

พระไปสุงสิง ไปคุยกันตามกุฏิ บางทีท่านก็ไม่ใส่รองเท้าเดิน จะเดินเงียบๆ 
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จะไม่ได้ยินเสียงท่านเดิน ไม่ใช้ไฟด้วย สร้างความกลัวให้พระต้องคอยระวัง

ตัวเองตลอด ถ้าองค์ไหนไม่ภาวนาก็จะโดนหลวงตาดุแน่นอน 

 ส่วนใหญ่เราจะไม่ไปคุยกับใคร เพราะติดภาวนา จะอยู่ตามลำพังที่กุฏิ 

นานๆ ถ้ามีธุระจำเป็นจริงๆ ก็ไปพูดไปคุยบ้าง ส่วนใหญ่จะพูดคุยกันตอนที่

ยงัไมม่ดื ชว่งตอนปดักวาด ตอนทำกิจวัตรรว่มกนั คุยกนันิดหน่อย เสรจ็กจิ

แลว้กแ็ยกกนั แตจ่ะไมไ่ปนัง่คยุทีก่ฏุ ิ สว่นใหญจ่ะไมไ่ปไหน ไปทำกจิทีศ่าลา

เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ที่กุฏิ หรือไปภาวนาเดินจงกรมอยู่ในป่า อยู่คนเดียว

แสนจะสุขแสนจะสบาย เวลาบำเพ็ญจนจิตสงบแล้วจะไม่อยากยุ่งกับใคร 

จิตสงบเป็นเหมือนกับน้ำนิ่ง พอไปพูดไปคุยกับใครก็ทำให้กระเพื่อม จิตก็จะ

ไมใ่ส ไมส่ดชืน่ ไมส่ขุ ทำใหเ้สยีเวลาดว้ย เพราะนอกจากการทำจติใหส้งบแลว้ 

ยงัมงีานสำคญักวา่นัน้อกี คอืการเจรญิปญัญา พจิารณาอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

ในขันธ์ ๕  

 ตัง้แตบ่วชมานี ่ เราไมเ่คยไปงานไหนเลย งานผา้ปา่ งานกฐนิ งานฉลอง 

งานศพ ไมเ่คยไปเลย ในชว่งเขา้พรรษาจะมธีรรมเนยีมไปกราบครบูาอาจารย์ 

ทำวตัรขอขมา ทา่นไปทำองค์เดียว จะไม่ใหพ้ระเณรไปไหน หลวงตาจะไมพ่า

พระเณรไปกราบครูบาอาจารย์เลย 

 งานศพของครูบาอาจารย์ต่างๆ พระเณรในวัดก็ไม่ต้องไป เช่น งานศพ

ของพระอาจารย์สิงห์ทอง ท่านก็ให้พระเถระ ๒–๓ รูปไปกับท่าน พระเณร  

ในวัดไม่ให้ออกไปข้างนอก ท่านว่าถ้ากำลังภาวนาอยู่ก็ไม่ควรเสียเวลา ท่านเห็น



ความเป็นท่าน 
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ความสำคัญของการภาวนามากกว่าการไปช่วยงานศพที่เป็นงานระดับทาน   

ถ้าไปงานศพก็จะไม่ได้ภาวนา ถ้าออกไปข้างนอกวัดจะเสียการภาวนา ทำให้

จติหยาบลง ทา่นหวงมาก ไมอ่ยากใหอ้อกไปสมัผสัรปู เสยีง กลิน่ รส กลบัมา

จะมีสัญญาอารมณ์ตกค้างอยู่ในใจ เวลาเดินจงกรมก็จะคิดถึงภาพที่เห็น 

เป็นอันตรายมากต่อความสงบของจิตใจ 

 นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมานี้  

ก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ตั้งแต่ได้หนังสือธรรมะมาอ่าน หนังสือ  

ก็บอกให้เข้าข้างใน ปฏิบัติเข้าข้างในอยู่ตลอด ไม่มีเหตุดึงให้เราไปข้างนอก  
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การ
อดนอน

การอดนอน ให้ถือ ๓ อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง   

ไม่ให้นอน 

 ถ้าอยู่ใน ๓ อิริยาบถนี้ จะหลับได้ไม่นาน เวลาง่วงมากๆ ก็จะนั่งหลับ

ไปสักชั่วโมง ๒ ชั่วโมง แล้วก็จะตื่นขึ้นมา จากนั้นก็ไปเดินจงกรมต่อ   

พอเดินจงกรมเมื่อยก็กลับมานั่งสมาธิต่อ จะได้ไม่เสียเวลากับการหลับนอน 

ถา้จะหลบักใ็หห้ลบัอยูใ่นทา่นัง่ ถา้นอนจะหลบันาน เวลาตืน่จะไมอ่ยากลกุขึน้ 

 การปฏิบัตินี้ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคน บางคนชอบอดนอน ๓ อิริยาบถ 

บางคนชอบอดอาหาร บางคนชอบไปอยู่ที่เปลี่ยวๆ ที่น่ากลัว นักปฏิบัติ  

ต้องเดนตาย นอนกับดินกินกับทรายได้ ไม่วิตกกับการอยู่การกินมาก  

จนเกนิไป ยอมตาย ตอ้งพจิารณาความตายอยูเ่รือ่ยๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย 

ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ ให้เอาความตายมากระตุ้นให้ปฏิบัติธรรม   

ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย ขณะที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ปฏิบัติก็ต้องรีบทำ ถ้าไม่รีบ

ปฏิบัติพอถึงเวลาตายก็จะหมดโอกาส 



ความเป็นท่าน 
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ความมักน้อย
ของหลวงตา

ได้ยินว่าสมัยก่อนหลวงตาท่านมากรุงเทพฯ ท่านจะ

นัง่รถไฟชัน้ ๓ เกา้อีไ้มไ้มม่เีบาะ ทา่นไมน่อน ทา่นนัง่

มาตลอดคืน ทั้งๆ ที่เขาอยากถวายตู้นอนให้ท่าน   

แต่ท่านไม่เอา ท่านทำเพื่อให้จิตใจเข้มแข็ง ให้กิเลส

อ่อนกำลังลง จะได้ไม่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจ   

ขอใหใ้ชค้วามมักน้อยเสมอ  
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กิริยา
พระอรหันต์

หลวงตาท่านบอกว่า ท่านทำอะไรเป็นกิริยาหมด 

เวลาดดุา่ทา่ทางเหมอืนโกรธแคน้ โกรธเคอืง แตใ่นใจ

ไม่มีอะไร เป็นเพียงกิริยา เป็นการแสดง เราแสดง

อย่างนั้นได้หรือเปล่า ถึงเวลาวางแผน ก็วางแผนไป 

ถึงเวลาทำอะไรก็ทำไป พอไม่เป็นไปตามที่คาดไว้  

จะหงุดหงิดหรือเปล่า ถ้าหงุดหงิด มันก็เป็นโทษกับ

ตัวเราเองที่ไปเอาจริงเอาจังมากจนเกินไป ลืมไปว่า

เราเพียงเล่นละคร ที่เราไปเอาเป็นเอาตายกับมัน 

เพราะยังติดกับกามสุขอยู่ ถ้าอยากจะกินอะไรแล้ว

ไมไ่ดก้นิ จะหงดุหงดิ ทำไมไมค่ดิวา่เราเพยีงเลน่ละคร 



ความเป็นท่าน 
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การดูแล
สุขภาพของหลวงตา

พระที่นั่งสมาธิประจำ ไม่ได้เป็นโรคเข่าเสื่อมก็มี  

ตั้งเยอะแยะไป ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตา ท่านอายุ  

เก้าสิบกว่าแล้ว ทำไมท่านก็ยังไปไหนมาไหนได้อยู่ 

เพราะทา่นรูจ้กัวธิดีแูลรกัษารา่งกายของทา่น ทำโยคะ

อยู่เรื่อย ท่านก็มีท่าของท่าน เราก็เห็นท่าของท่าน  

ตอนเช้าที่มานั่งคุมพระกวาดถูศาลา ท่านก็ยืดเส้น  

ยืดสายอะไรของท่านไป นอกจากนั้นก็มีพระคอย  

จบัเสน้ให ้เพราะเสน้มนัตงึมนัยดึ บบีแลว้มนักค็ลาย 
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 เมื่อก่อนนี้หลวงตาเดินตรวจพระ

ตอนกลางคืนอยู่เป็นประจำ ท่านใช้การ

เดินตรวจพระเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถไป  

ในตวั เพราะบางททีา่นไมม่เีวลาเดนิ จงึใช้

การเดินตรวจให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง 

ได้ประโยชน์ทางกาย ได้ประโยชน์ในการ

ดูแลพระเณร 

 คนทีม่อีายถุงึขนาดนี ้ยงัเคลือ่นไหว

ขนาดนี้ได้ ต้องถือว่าเก่งมาก อายุเก้าสิบ

กว่าแล้ว ยงัคล่องแคลว่วอ่งไว ยงัทำอะไร

ได้ด้วยตัวเอง ถ้าเปรียบเทียบกับสมเด็จ

พระสังฆราชฯ นี่ต่างกัน สมเด็จฯ เป็น

พระในเมือง ไม่มีโอกาสได้เดินมาก   

นั่งรับแขกรับคนอยู่เรื่อยๆ มันก็จะชำรุด

เร็วกว่า  

 จงึขอสรปุวา่ สงัขารเปน็ของไมเ่ทีย่ง 

จงพยายามทำประโยชน์ส่วนตนและส่วน

ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 



ความเป็นท่าน 
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ธรรมโอสถ
รักษาโรค

พระปฏิบัติพระป่าส่วนใหญ่จะไม่กังวลกับเรื่องหยูกยา
เท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะรับประทานยาสมุนไพร จะไม่ค่อย
ไปหาหมอไปโรงพยาบาล นอกจากเป็นโรคที่รักษาได้ผล
จริงๆ ถ้าเป็นไข้ป่า ก็ใช้ธรรมโอสถ  

 ตั้งแต่บวชนี้ไม่เคยฉันยาแก้ปวดเลย เราไม่เคยมียาแก้ปวดอยู่ในกุฏิ

แมแ้ตเ่มด็เดยีว แตม่ธีรรมโอสถเปน็ยาแกป้วดอยูใ่นใจ ปวดกป็ลอ่ยใหป้วดไป 

ร่างกายมันปวด แต่ใจไม่รู้สึกปวด ใจแยกออกจากร่างกายได้ ถ้าอดข้าวทีละ 

๕ วัน ๗ วันได้นี้ ความเจ็บปวดอย่างอื่นจะไม่ทรมานเท่าไหร่ จึงอย่า

เสียดายร่างกายเลย ให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ จะได้รู้ว่ารักษาอย่างไร

ก็ต้องตาย เสียเวลาไปเปล่าๆ สู้รักษาใจดีกว่า จะสบายไปตลอด ร่างกายจะ

เป็นอย่างไรจะไม่เดือดร้อน จะรวยจะจนก็ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่รักษาใจแล้ว 

กิเลสจะหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากให้ร่ำให้รวยไปตลอด อยากให้สุข

ไปตลอด พอมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางการเงินการทอง ก็จะวุ่นวายใจ   

อย่าไปให้ความสำคัญกับร่างกายมากเกินไป เรามีร่างกายมาหลายร่างแล้ว 

เหมือนมีเสื้อผ้ามาหลายชุดแล้ว มาให้ความสำคัญกับใจดีกว่า 
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พระอุปัฏฐาก
หลวงตา

ถา้ไดป้ฏบิตัหิลวงตากจ็ะไดธ้รรมะ หรอืแก้ปัญหาธรรม
ได้มากเวลาอยู่รับใช้ท่าน เช่น พระอุปัฏฐากก็จะมี
โอกาสเยอะ เพราะเวลาอยู่ใกล้ตัวท่าน ก็เหมือนกับ

ขึน้เวทตีอ่ยมวย คูต่อ่สูก้จ็ะคอยตอ่ยเราอยูเ่สมอใชไ่หม  

 เราก็ต้องคอยตั้งรับอยู่เสมอ ก็ทำให้เรามีสติสตัง มีปัญญาไว้คอยรับ 

แตถ่า้ไมไ่ดเ้ขา้ไปปฏบิตัใิกลช้ดิกบัทา่น กเ็ปน็เหมอืนคนด ูนัง่ดเูฉยๆ เทา่นัน้เอง 

กจ็ะไมไ่ดท้า่นคอยชว่ยกระตุน้ธรรมะใหก้บัเรา ยกเวน้ถา้เราเปน็คนทีส่ามารถ

ปฏบิตัขิองเราเองได ้กไ็มต่อ้งอาศยัทา่นใหค้อยกระตุน้ แตถ่า้ไดไ้ปรบัใชใ้กลช้ดิ 

ก็เป็นโอกาสที่ดี  

 เหมอืนกบัพระอานนทท์ีไ่ดร้บัใชพ้ระพทุธเจา้อยา่งใกลช้ดิ กจ็ะไดเ้รยีนรู้

อะไรเยอะแยะ แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ด้วยกันทุกคน เพราะท่านก็

องค์เดียว แล้วท่านก็มีลูกศิษย์ตั้งเยอะแยะ ก็แล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาใคร 

แต่ก็ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดอย่างนั้น คนอื่นที่ไม่ได้ใกล้ชิด

พระพุทธเจ้าหรือกับครูบาอาจารย์ เขาก็บรรลุธรรมได้ 



ความเป็นท่าน 
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ความจำ
กับความจริง

ส่วนใหญ่หนังสือพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ   

จะเกี่ยวกับปริยัติมากกว่าการปฏิบัติ จะเกี่ยวกับชื่อ

ของกิเลส ชื่อของธรรม ไม่เกี่ยวกับอาการของกิเลส

ของธรรมว่าเป็นอย่างไร  

 หลวงตาท่านบอกว่า ความรู้ที่ได้จากการอ่านเป็นความจำ ไม่ได้เป็น

ความจริง  

 เราอ่านแล้ว เราก็จำสิ่งที่เราอ่านแล้วก็คาดคะเนไป เพราะยังไม่ได้เห็น

ของจริง ก็ต้องวาดภาพไปภายในใจก่อน ใจของเราเป็นเหมือนแว่นตาที่ไม่ใส

สะอาด หรอืแวน่ตาทีไ่มไ่ดข้นาดกบัสายตา พอมองไปกจ็ะมองไปตามแวน่ตา 

แว่นตาบอกเป็นสีแดง เราก็ว่าเป็นสีแดง แต่ความจริงเป็นสีม่วง แต่

เนื่องจากแว่นตามีสีเคลือบไว้ ก็เลยทำให้เราเห็นเพี้ยนจากความจริงไป   

เห็นไปตามแว่นตา  
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 ใจกเ็หน็ไปตามการคาดเดาของเรา ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาอยา่งเดยีว

จึงยังไม่พอ ต้องปฏิบัติเทียบกับความจริงที่ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ ถ้าเอามา

เทียบมาสัมผัสแล้วก็จะรู้ทันทีว่าเป็นอย่างไร แต่การที่ใจจะสัมผัสรับรู้ได้   

ใจต้องสะอาดก่อน ถึงแม้จะไม่สะอาดถาวร ก็ต้องสะอาดชั่วคราว พอให้เห็น 

ความจรงิไดส้กัแวบหนึง่ เหมอืนกบัแวน่ตาทีเ่ชด็แลว้กจ็ะสะอาดอยูร่ะยะหนึง่ 

พอให้เห็นภาพจริงได้ ถ้าจะให้เห็นตามความเป็นจริง จิตต้องมีสมาธิก่อน 

ต้องรวมลง ต้องหลุดจากความครอบงำของกิเลส  

 ความคิดของเราอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาของกิเลส อวิชชาปัจจยา 

สังขารา ก็เลยคิดไปในทางอวิชชาคือความหลง เหมือนแว่นตาที่ไม่สะอาด 

จึงต้องเช็ดแว่นตาให้สะอาดก่อน แล้วจะเห็นตามความเป็นจริง สีเขียวก็เป็น

สีเขียว สีแดงก็เป็นสีแดง จะไม่เป็นสีอื่น  



ความเป็นท่าน 
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เรื่องที่ไม่มีแสดง
ในพระไตรปิฎก

ในประวตัทิา่นพระอาจารยม์ัน่ไดเ้ขยีนไวว้า่มพีระพทุธเจา้

และพระอรหันต์มาแสดงธรรม มาสนทนาธรรมกับท่าน

อยู่เป็นประจำ แต่นี่ก็เป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลที่

ติดต่อกับจิตของผู้อื่นได้ ถ้าไม่มีความสามารถทางด้านนี้

ก็จะติดต่อไม่ได้ ก็เหมือนกับคนที่มีโทรศัพท์มือถือ

กับคนที่ไม่มี คนที่มีก็สามารถติดต่อกับผู้ที่มีได้ ถึงแม้จะ

อยู่ต่างประเทศก็ยังติดต่อกันได้ แต่เรื่องนี้ไม่มีแสดงไว้

ในพระไตรปิฎก
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 คนทีศ่กึษาพระไตรปฎิกจนเปน็หนอนกจ็ะคา้นหวัชนฝาหาวา่หลวงปูม่ัน่

อตุร ิอยา่งทีป่รากฏอยูใ่นทา้ยหนงัสอืประวตัหิลวงปูม่ัน่ เปน็การวพิากษว์จิารณ์

ของม.ร.ว.คกึฤทธ ์ปราโมช ทีว่จิารณห์ลวงปูม่ัน่วา่เปน็หลวงตาเพอ้เจอ้หรอืเปลา่ 

พูดในสิ่งที่ไม่มีในพระไตรปิฎก  

 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ถือว่าตนเป็นเอกในด้านพระไตรปิฎก ยืนยันว่า  

สิ่งที่หลวงปู่มั่นพูดไม่มีในพระไตรปิฎก หลวงตาท่านก็ตอบไปว่า ความรู้ใน

พระไตรปิฎกเป็นเหมือนน้ำในตุ่มในไห แต่ความรู้ที่ปรากฏขึ้นในจิตของ  

ผู้ปฏิบัติ เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมาก ความรู้ของ 

พระพุทธเจ้าที่ไม่ได้บรรจุไว้ในพระไตรปิฎก เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทร 

เหมือนใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่า พระพุทธเจ้าทรงถามภิกษุว่าส่วนไหน  

จะมากกวา่กนั พระภกิษกุต็อบวา่ ใบไมใ้นกำมอืมไีมก่ีใ่บ นบัไดเ้ลย แตใ่บไม้

ในป่านับไม่ถ้วน  

 พระพทุธเจา้กท็รงตรสัวา่ ความรูท้ีต่ถาคตรูอ้ยูใ่นใจเหมอืนกบัใบไมใ้นปา่ 

แต่ความรู้ที่ตถาคตสอนพวกเธอเป็นเหมือนใบไม้ในกำมือ สอนเท่าที่จำเป็น

เพื่อให้พวกเธอเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้เห็นความรู้ที่ตถาคตไม่ได้เอามาสอน 

ถ้าพวกเธอเพียงแต่ศึกษาพระไตรปิฎกก็จงอย่าไปอุตริว่ารู้มาก จะกลายเป็น

ใบลานเปล่าไป ต้องไปปฏิบัติก่อน แล้วความรู้ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาในจิต  

จะมีมากมายก่ายกอง แล้วจะไม่ปฏิเสธความรู้ที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎก 
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พิธีเผาศพ
ภาคอีสาน

อาตมาตอนไปอยู่บ้านตาดใหม่ๆ ก็ไปสวดงานศพ 

ชาวบ้านทางอีสานเวลาเผาศพจะไม่มีโลงไม้ปิดมิดชิด 

จะเป็นโลงกระดาษแปะโครงไม้ ไม่มีฝา เวลาเผาก็  

ตั้งบนกองฟืน เอาไม้ ๒ ท่อนทับโลงไว้ เวลาไฟเผา 

ร่างกายจะดีดขึ้นมา ก็ไปพิจารณาดูคนตายอยู่เรื่อยๆ 

ถ้านึกภาพไม่ออกก็ต้องไปดูของจริง ดูของจริงแล้วก็

เอามาคดิเอามาเจรญิอยูเ่รือ่ยๆ อยูใ่นใจ วา่สกัวนัหนึง่

ร่างกายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ 

 งานเผาศพของโยมแม่หลวงตา ตอนนั้นเผาตอนบ่ายที่หน้าศาลา

ภายในวัด ไม่ได้ก่อเมรุ เอาฟืนมากอง แล้วก็เอาโลงศพไปตั้ง พอถึงเวลา  

ก็จุดไฟเผา ตอนดึกพอไฟไหม้หมดแล้ว ก็เก็บเศษกระดูกขี้เถ้าไปโรย  

ใต้ต้นโพธิ์ในวัด จากดินก็กลับคืนสู่ดิน 
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 ตอนเช้าที่หน้าศาลาไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ไม่มีซากเหลืออยู่เลย เก็บ

เรียบร้อยหมด ตอนต้นท่านจะให้เผาวันที่เสียเลย เสียตอนเช้าท่านจะให้เผา

ตอนบ่าย ญาติพี่น้องขออนุญาตเก็บไว้คืนหนึ่ง จะได้บอกญาติพี่น้องที่  

อยู่ไกลจะได้มาร่วมงาน ก็เลยเก็บไว้คืนหนึ่ง ไม่มีการสวด ตั้งศพไว้เฉยๆ 

ใครอยากจะไหว้ก็ไหว้ไป แต่ไม่มีพระสวดกุสลาฯ เวลาก่อนจะเผาก็นิมนต์

ครูบาอาจารย์ ๑๐ รูปมาบังสุกุล ไม่ได้สวดกุสลาฯ  

 กุสลา แปลว่า ความฉลาด ก็คือการพิจารณาว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่ง 

เป็นดินน้ำลมไฟ ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องกุสลาตอนที่ยังไม่ตาย 

ตายไปแล้วจะกุสลาหาอะไร ต้องกุสลากับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คนที่มีชีวิตอยู่นี้

ตอ้งกสุลาเอง ไปนมินตพ์ระมากสุลาทำไม พระตอ้งกสุลารา่งกายของทา่นเอง 

พวกเรากต็อ้งกสุลารา่งกายของพวกเรา ตอ้งสรา้งความฉลาดใหแ้กใ่จ ใหรู้ท้นั

ธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ มีอายุขัย ต้องแก่ เจ็บ ตาย  
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ฝึกปฏิบัติภาวนา 
ไม่ท้อถอย

ตอนอยูท่ีบ่า้นตาด กไ็มไ่ดท้ำความเพยีรอยา่งอกุฤษฏ์

อะไร ก็ทำตามกำลังของเรา พูดคำว่าอุกฤษฏ์แล้ว

เดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะคนที่เขาอุกฤษฏ์

กว่าอาตมายังมีอยู่เยอะ เพราะมัชฌิมาของแต่ละคน

ไม่เหมือนกัน คือเราทำเต็มที่ของเราก็แล้วกัน  

 ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหยียบสุดคันเร่งนะ แต่จะเร็วกว่าคันอื่นหรือไม่  

หรือช้ากว่าคันอื่น ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะรถแต่ละคันมีซีซีไม่เท่ากัน รถเรา 

๑๕๐ ซซี ีไปเจอรถ ๒๕๐ ซซี ีมันกส็ดุคันเรง่ดว้ยกนั แตเ่ขาตอ้งไปเรว็กวา่เรา 

แตเ่รว็หรอืชา้กถ็งึทีห่มายเหมอืนกนั ถา้ไมย่อมแพก้ม็าถงึจนได ้ ถา้เกดิทอ้แท ้

โอ๊ย ไปไม่ถึงหรอก 

 การปฏิบัติจึงต้องไม่ท้อแท้ แต่จะต้องเจออุปสรรค ต้องเกิดความรู้สึก

เบื่อหน่ายท้อแท้บ้าง แต่ก็อย่าหยุด พักบ้าง วันนี้เบาหน่อย วันนี้ภาวนา  

ไม่ค่อยได้เรื่องก็เบาหน่อย อ่านหนังสือแทน ถ้าไปบีบมากๆ ไปกดดันมากๆ 
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จะยิ่งเครียดใหญ่ จะเกิดการต่อต้าน จะทำให้มีปัญหาตามมาเวลาที่จะปฏิบัติ

คราวต่อไป ดังนั้น บางวันถ้ารู้สึกว่านั่งไม่ได้จริงๆ ฝืนเต็มที่แล้วยังไม่ได้ก็

พกัสกัหนอ่ย แตอ่ยา่พกันาน พกัเฉพาะวนันี ้พรุง่นีม้กีำลงักเ็ริม่ใหม ่ทำไปเรือ่ยๆ 

การปฏิบัติบางวันก็ดีไปสะดวกรวดเร็ว จิตเป็นอารมณ์ บางวันก็ไปทาง  

มรรคกด็ ีบางวนัไปทางสมทุยักย็าก เหมอืนเดนิทวนลมกบัเดนิตามลม วนัไหน

ถ้าไปตามลมก็จะง่าย นั่งสมาธิจิตสงบง่าย ไม่ฟุ้งซ่าน บางวันนั่งแล้วก็คิดแต่

เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้ มีแต่อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลา นั่งยังไงก็ไม่สงบ 

จึงต้องสังเกตจิตเรา ถ้านั่งไม่ได้จริงๆ ก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น ถ้าฟุ้งซ่าน  

ก็ลองเปิดหนังสือธรรมะอ่านดู อยากจะคิดไม่อยากจะสงบ ก็เจริญทาง

ปัญญาแทน พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได้ พิจารณาเกิด แก่ 

เจบ็ ตาย ไป บางทไีมอ่ยากจะอยูน่ิง่ๆ กเ็อามาพจิารณาใหเ้กดิปญัญา บางวนั

ไม่อยากจะคิด อยากอยู่นิ่งๆ ทำจิตให้สงบก็ง่าย จึงต้องคอยสังเกตดูจิต  

ของเราอยู่เรื่อยๆ  

 เวลาเกิดความท้อแท้ก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

ท่านก็เหมือนเรา เป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญมาก่อน ท่านก็ต้องต่อสู้ฝืนจิต

เหมือนกัน ศึกษาวิธีของท่านว่าท่านทำอย่างไรท่านจึงไปได้ ท่านไม่ถอย   

ท่านสู้ไปเรื่อยๆ ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็สู้ไปเรื่อยๆ ท่านไม่ถอย   

ไม่หยุด อาจจะพักบ้าง ไม่ได้ปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ทุกวันหรอก บางครั้งก็ต้อง

พักบ้าง แต่ไม่พักแบบเถลไถลเลยเถิดไปทำเรื่องอื่น   
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ไม่สนใจใคร 
มุ่งแต่ธรรม

ช่วงเวลาที่อยู่บ้านตาดก็ไม่ได้ไปไหน อยู่ที่นั่น ๙ ปี  

ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย ตั้งแต่บวชมานี้ก็ไม่ค่อยได้

สนิทสนมกับใคร ทั้งๆ ที่อยู่ในวัดเดียวกัน รู้จักชื่อ 

รู้จักหน้าค่าตา แต่ไม่ได้ทำความสนิทสนมกับใคร 

เพราะต่างคนก็มีหน้าที่ของตน  

 อยู่ที่นั่นก็เหมือนกับอยู่ที่นี่ เช้าก็ไปที่ศาลาเตรียมตัวออกบิณฑบาต 

กลับมาจากบิณฑบาต ฉันเสร็จ ทำความสะอาดเสร็จ ก็กลับกุฏิใครกุฏิมัน 

บ่ายก็ออกมาปัดกวาด ฉันน้ำร้อนน้ำชา เสร็จแล้วก็กลับไปสรงน้ำ เข้าที่

ภาวนา ชีวิตของพระปฏิบัติก็มีแค่นั้น 

 อยู่ที่นั่นก็ไม่ค่อยได้ไปหาใคร ไม่ได้ไปคุยกับใคร รู้จักว่าเป็นใคร

เท่านั้น แต่ก็ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร ไม่ค่อยคุยกับใคร อาจจะ

แปลกไปหน่อย 
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ลาแล้ว...
บ้านตาด

เราก็ไม่เคยไปวัดบวรฯ ไม่รู้จักใครที่นั่น บุญก็พาเรา

ไปพบสมเด็จฯ ท่านก็เมตตาบวชให้ บุญก็พาให้รู้จัก

วัดป่าต่างๆ เพราะที่วัดบวรฯ มีชาวต่างประเทศ  

ที่บวชแล้วจะไปอยู่ตามวัดป่าของครูบาอาจารย์กัน 

เช่น วัดของหลวงปู่ขาว หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ฝั้น 

หลวงตามหาบัว เราก็เลือกไปวัดหลวงตาก่อน กะว่า

จะแวะไปเรือ่ยๆ ไปดหูลายๆ วดั พอไปถงึวดัหลวงตา

กไ็มไ่ดไ้ปไหนเลย อยูป่ระมาณเกอืบ ๙ ป ีอยู ่๙ พรรษา 

๘ ปีกว่า  
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 ตั้งแต่บวชจากวัดบวรฯ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ พอต้นเดือน

เมษาฯ ๒๕๑๘ ก็ได้ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด อยู่ที่นั่น ๘ ปี ๘ เดือน ออกมา

ตอนธนัวาฯ ๒๕๒๖ อยูไ่ด ้๙ พรรษา กไ็มไ่ดไ้ปไหน อยูท่ีน่ัน่ตลอด อยูท่ีน่ัน่ 

ก็เคยเข้าไปในเมืองอุดรเพียง ๔-๕ ครั้ง ไปกิจนิมนต์ครั้งสองครั้ง ซึ่งนานๆ 

จะมีสักครั้งหนึ่ง แล้วก็ไปหาหมอสองสามครั้งเพราะเป็นไข้ป่าไปให้หมอ

ฉีดยาให้ และเคยขึ้นไปเชียงใหม่อยู่ครั้งหนึ่ง มีคนไปทอดกฐินเขาชวนไปนั่ง

รถเที่ยว เขาเห็นไม่เคยไปไหนก็เลยชวนไป ก็มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง  

ที่เดินทางไกล  

 อยู่อุดรฯ ก็ไม่เคยได้ไปกราบครูบาอาจารย์องค์อื่นเลย ไม่เคยมีความ

รู้สึกว่าจะต้องไป เพราะรู้ว่าไปก็เท่านั้น เวลาไปกราบท่านก็สอนให้กลับมา  

นั่งภาวนาอยู่ดี ไปหาครูบาอาจารย์กี่ร้อยรูปก็เหมือนกันทั้งนั้น ท่านก็สอน

เรื่องทาน ศีล ภาวนา หาให้เจอเถอะ ถ้าได้เจออาจารย์ภายในใจเราแล้วก็ไม่

ต้องไปหาอาจารย์ข้างนอก  

 ส่วนธุดงค์ก็ไม่ได้ไป อยู่ในวัดก็สามารถบำเพ็ญได้ เพราะการไปธุดงค์

ก็เพื่อให้อยู่ห่างไกลจากภารกิจการงานต่างๆ ที่ไม่ใช่งานภาวนา หลวงตาท่าน

ส่งเสริมเรื่องภาวนาอยู่แล้ว ถ้าพระเณรที่ต้องการภาวนา ท่านก็จะไม่ให้ไปยุ่ง

เกี่ยวกับการงานต่างๆ ท่านส่งเสริมเต็มที่ 

 พออยู่ได้ ๕ พรรษาก็ขอกราบลาท่านมาเยี่ยมบ้าน ท่านก็อนุญาต  

ให้กลับมา พักได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ก็กลับ ขากลับก็แวะไปภาวนาที่เขื่อน
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จุฬาภรณ์ ตอนนั้นเป็นเดือนเมษายน ๒๕๒๓ อยู่ภาวนาได้ประมาณ   

๑ อาทิตย์ ก็ได้ข่าวเครื่องบินตก เครื่องบินที่ครูบาอาจารย์ ๕ รูปโดยสาร

ท่านมรณภาพ ก็เลยอยากจะกลับไปวัด ไม่ทราบว่าต้องช่วยทำอะไรบ้าง   

พอไปถึงวัดก็ทราบว่าหลวงตาไม่ให้พระเณรไปช่วยทำอะไร ท่านต้องการให้

พระเณรภาวนา เพราะงานข้างนอกเป็นงานหยาบ งานข้างในเป็นงานละเอียด 

ถ้ากำลังทำงานข้างในแล้วออกไปทำงานข้างนอก ก็จะทำให้งานข้างในเสียได้ 

ท่านเลยไม่ให้พระเณรไป มีแต่ท่านกับพระเถระรูปสองรูปไปดูแลงานของ

ครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไป 

 พอออกพรรษา ๘ ก็ขอลาออกมาภาวนาแล้วก็มาเยี่ยมบ้านด้วย   

เปน็ปลายป ี๒๕๒๕ มาแวะเยีย่มบา้นกอ่น แลว้กม็าทีว่ดัญาณฯ เปน็ครัง้แรก 

ได้ยินว่าสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นผู้สร้างวัดนี้ หลวงปู่เจี๊ยะเคยมาอยู่เป็น

เจ้าอาวาส ก็เลยมาดูว่าเป็นอย่างไร พักอยู่ได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ แล้วก็

กลับไปพักอยู่ที่สวนของวัดช่องลมประมาณ ๓ เดือน แล้วก็เดินทางกลับไป

วัดป่าบ้านตาด กลับไปจำพรรษาปี ๒๕๒๖ เป็นพรรษาที่ ๙  

 พอออกพรรษาปี ๒๕๒๖ หลังจากรับกฐินเสร็จแล้ว ทางบ้านก็ส่งข่าว

มาว่าโยมพ่อไม่ค่อยสบาย ท่านเป็นโรคมะเร็งที่ก้านคอ ก็เลยขอลาท่านออก

มาเพื่อจะมาอยู่ใกล้และดูแลพ่อ โดยมาพักอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ในเมือง

พัทยา โยมพ่อก็รักษาตัวจนถึงเดือนมิถุนาฯ ปี ๒๕๒๗ ท่านก็เสีย เสียแล้ว 

ก็เผา เสร็จงานศพก็ใกล้ๆ เข้าพรรษาก็เลยไม่ได้กลับไปบ้านตาด  
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 ตอนที่มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแบบไม่กลับ พอเสร็จงานเผาศพก็ใกล้  

จะเข้าพรรษา ก็เห็นว่าที่บ้านตาดมีพระอยากจะเข้าไปอยู่กันเยอะ ถ้ากลับไป

ก็ทำให้คนอื่นไม่ได้อยู่ ก็เลยคิดว่า ได้อยู่มานานพอสมควรแล้ว คือ   

๙ พรรษา ไปอยู่ตั้งแต่พรรษาหนึ่งถึงพรรษา ๙ ไม่ครบ ๙ ปี ประมาณ   

๘ ปกีว่า ไปเดอืนเมษาฯ ๒๕๑๘ พอธนัวาฯ หรอืพฤศจกิาฯ ๒๕๒๖ กอ็อกมา 

แล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลย 
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อยู่ประจำ
ที่วัดญาณฯ

พรรษา ๑ ถึง ๙ จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด

พรรษาที่ ๑๐ จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ในเมือง

พัทยา พรรษา ๑๑ ถึงปัจจุบัน อยู่ที่วัดญาณฯ มาอยู่

ที่วัดญาณฯ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ 

 ออกจากวัดป่าบ้านตาดมาแล้ว ก็มาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ที่เมืองพัทยา

อยู่พรรษาหนึ่ง พอออกพรรษาและรับกฐินเรียบร้อยแล้ว ก็มาอยู่ที่  

วัดญาณฯ ในปลายปี ๒๕๒๗ เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมาพักที่นี่อยู่ชั่วคราว 

แต่ตอนนั้นพักอยู่ข้างล่าง ข้างบนยังไม่ได้บุกเบิก ยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่  

 อาตมามาวัดญาณฯ ปลายปี ๒๕๒๗ ก็พักอยู่ข้างล่างก่อนประมาณ   

๒ ปีกว่า พอปี ๒๕๓๐ เดือนมีนาฯ ก็ขึ้นมาอยู่บนนี้ ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 

อยูม่าไดเ้กอืบ ๓๐ ป ีทำกจิกรรมรว่มกบัพระทีอ่ยูข่า้งลา่ง บณิฑบาตกร็ว่มกนั 

ฉันอาหารก็ฉันที่ศาลาเดียวกัน เพียงแต่เวลาอยู่ก็แยกกันอยู่ ถ้าต้องการ

ความสงบก็ขึ้นมาอยู่บนเขา ถ้ายังไม่ถนัดยังไม่พร้อมที่จะอยู่บนเขาก็อยู่  

ข้างล่างไปก่อน 
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 อาตมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปตามอัธยาศัย เคยปฏิบัติอย่างไรตอนที่อยู่กับ

ครูบาอาจารย์ ก็ปฏิบัติของเราไป ไม่ได้ไปสอนใคร แต่ถ้าใครสนใจอยากจะ

สนทนาธรรมด้วย ก็สนทนากันไป ทำหน้าที่ของเรา เช้าก็เดินลงไปบิณฑบาต 

ฉันเสร็จก็กลับมาที่พัก แล้วก็ไม่ยุ่งกับใคร อยู่ตามลำพัง ใครสนใจจะมาฟัง

เทศน์ฟังธรรมก็มา ก็พูดไปตามความรู้ความสามารถเท่าที่จะพูดที่จะสอนได้ 

ไม่ได้หวังอะไร ไม่ได้คิดอะไร ก็อยู่ไปอย่างนี้ จนหมดเวลาของเราเท่านั้นเอง 

ถ้าทำแล้วสบายใจ ไม่วุ่นวายใจ ไม่ทำลายความสงบ ก็ทำไป ถ้ารบกวน

ความสงบ ก็อาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่ ขยับขยายไป เพราะงานหลักคือดูแล

จิตใจ รักษาจิตใจให้สงบ ไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ถ้ามี

เรื่องมาบีบมากจนรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไป ถ้าไม่มีอะไรมาบีบก็อยู่ต่อไป  

แต่ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหน เพราะไม่ได้ไปที่ไหนเลย ไม่ได้สมาคมกับใคร

ที่ไหน   
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ประวัติ
วัดญาณสังวราราม

สมเด็จพระสังฆราชอยากจะให้เป็นวัดกรรมฐาน   

ให้เป็นวัดที่มีการปฏิบัติ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม 

ปฏิบัติธุดงควัตรกัน แต่ก็อยากจะให้ เป็นวัดที่

สวยงาม จึงสร้างให้สวยงาม ก็เลยกลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวไป มีคนมาเที่ยวชมตลอดเวลา แล้ว      

ก็อยากจะให้ เป็น เหมือนวัดบวรฯ อยากให้มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดบวรฯ ด้วย ก็เลย  

ปนกันไปปนกันมา เป็นทั้งลูกทุ่ง เป็นทั้งลูกกรุง 

 วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 

สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด  
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 เมื่อปี ๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อม

ด้วยบุตรธิดา ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภทบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ  

 ต่อมาคณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ติดต่อเขตวัดถวาย

เพิ่มเติมอีกประมาณ ๖๐ ไร่เศษ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ 

ตารางวา เพื่อขอให้สร้างวัด และขอใช้ชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม"  

 การสร้างวัดได้ดำเนินการมาโดยลำดับ วัดญาณสังวราราม ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๒๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๔๓) 

 ในปัจจุบันวัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน 

๑๑ ตารางวา ไม่รวมถึงพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร ่โดยมสีมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รักษาการเจ้าอาวาส 

 การสร้างวัดญาณสังวราราม มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสำนักปฏิบัติ คือเน้น

ทางด้านสมถะและวิปัสสนา และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บรรพชิตและ

คฤหัสถ์ในทางการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย รวมทั้งเพื่อให้เป็นที่ยัง

ประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่างๆ ด้วย  
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สิ่งก่อสร้าง
ภายในวัดญาณฯ

วัดญาณฯ นี้สร้างอะไรแต่ละอย่างก็มีเจตนาถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์และพระบรม-

วงศานุวงศ์ทั้งนั้น 

 อย่างเช่น พระอุโบสถของวัด ก็สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯ สร้างเป็นทรงจีน เอาแบบมาจากวัดบวรฯ  

 พระประธานในพระอโุบสถ พระนามวา่ “สมเดจ็พระพทุธญาณนเรศวร์” 
ก็สร้างถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

 พระเจดีย ์กส็รา้งถวายพระเจา้แผน่ดนิทัง้ ๙ พระองคใ์นพระราชวงศจ์กัร ี

 พระมณฑปที่อยู่บนยอดเขา ก็สร้างถวายในหลวงและพระราชินี  

 ศาลาสวดมนต์ ก็สร้างถวายสมเด็จพระเทพฯ และพระบรมฯ  

 ศาลาฉันอาหาร ก็สร้างถวายพระพี่นางฯ และสมเด็จย่าฯ  

 วัดนี้สร้างเพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ที่ปกป้องรักษา
เอกราชให้ประเทศไทยได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้  
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ประวัติ
ที่พักภาวนาบนเขาชีโอน

พระทีว่ดันีเ้ปน็เหมอืนลกูกำพรา้ สมเดจ็พระสงัฆราชฯ 

ทรงสรา้งวดันีข้ึน้มา แตไ่มไ่ดค้วบคมุดแูลพระเณรเอง 

ทรงฝากให้พระองค์นั้นดูแลบ้าง พระองค์นี้ดูแลบ้าง 

ตอนหลงันีก้ป็ลอ่ยใหเ้ปน็ไปตามธรรมชาต ิดแูลกนัเอง 

 ตอนนั้นที่วัดญาณฯ ยังไม่มีพระหัวหน้าอยู่ประจำ สมเด็จฯ อยากจะ

ให้เป็นวัดป่าเป็นวัดกรรมฐาน เจ้าคุณที่วัดบวรฯ ก็ไม่ถนัดเรื่องกรรมฐานกัน

ก็เลยไม่ได้มาอยู่ สมเด็จฯ จึงต้องไปขอพระจากครูบาอาจารย์ทางภาคอีสาน

ให้มาอยู่ ท่านเคยนิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะมาอยู่สักพรรษาหรือสองพรรษา    

แล้วหลวงปู่เจี๊ยะก็ไป หลังจากนั้นก็นิมนต์องค์นั้นองค์นี้มาสลับกันไป     

จนปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้นิมนต์พระอาจารย์หวัน จุลปัณฑิโต ลูกศิษย์หลวงปู่

ขาว อนาลโย จากวัดถ้ำกลองเพลให้มาอยู่ ท่านก็อยู่เป็นหัวหน้าสงฆ์ที่วัด

ญาณฯ นี้หลายพรรษา 

 ช่วงที่ท่านมาอยู่เห็นว่าที่บนเขาเป็นที่สงบสงัดวิเวกดี ก็เลยปรารถนา

ขึ้นมาทำสถานที่ปฏิบัติ ก็เลยขออนุญาตสมเด็จฯ ขึ้นมาพัฒนา พอดีมี
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ญาติโยมรื้อบ้านแล้วเอาไม้มาถวายวัด ท่านก็เลยชวนญาติโยมแบกไม้ขึ้น

มาสร้างศาลาและกุฏิ สมัยนั้นไม่มีถนนขึ้นมา เป็นทางเดินป่า ก็ต้องแบกไม้

ขึ้นมาอย่างลำบากลำบนเพื่อมาสร้างกุฏิและศาลาหลังนี้ 

 พอสร้างเสร็จได้ไม่กี่เดือน สมเด็จพระสังฆราชฯ ก็รับเสด็จในหลวง

บนศาลาหลังนี้ ทรงสนทนาธรรมกัน พวกคุณหญิงคุณนายที่ติดตามมา    

ก็เห็นว่าศาลาหลังนี้ไม่เหมาะไม่สมพระเกียรติเลย ก็เลยอยากจะรื้อแล้ว

สร้างใหม่ พอพวกชาวบ้านที่ช่วยสร้างรู้เข้าก็ขู่ว่า ถ้ารื้อก็จะไม่ใส่บาตรพระ 

พอสมเด็จฯ ทราบก็เลยห้ามไม่ให้รื้อ ก็เลยเก็บรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้  

 ศาลาหลงันีม้ทีัง้ในหลวง มสีมเดจ็พระสงัฆราช มหีลวงตา ไดม้าใชแ้ลว้ 

เป็นศาลาที่มีความเป็นมงคลอยู่มาก มีบุคคลสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรม

ไดม้าเยีย่มเยยีนกเ็ลยรกัษามา มคีนมาขอสรา้งใหใ้หมห่ลายคน แตส่รา้งใหม่

ไม่ได้ เดี๋ยวพระไม่มีข้าวกิน ตอนหลังชาวบ้านก็บอกไม่เป็นไร จะรื้อก็รื้อได้ 

เขาไม่ว่าอะไรแล้ว แต่ตอนนั้นมันเสียความรู้สึก เพราะอุตส่าห์แบกไม้กัน 

ขึ้นมาอย่างลำบากลำบน สร้างได้เพียงไม่กี่เดือนก็จะไปรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่  

 นี่ก็เป็นเรื่องของศาลาหลังนี้ พอมีใครไปยึดติดแล้วก็จะเป็นปัญหาขึ้น

มาทันที แต่ถ้าไม่ยึดติด ก็ไม่เป็น ใครจะรื้อก็รื้อไป สร้างใหม่ก็ดี ถ้าพูดตาม

ความจริงจะสร้างให้อย่างถาวรเลยก็น่าจะดีกว่า ถ้าเป็นวัดอื่นก็คงจะดีใจกัน 

มารื้อกระต๊อบแล้วสร้างเป็นตึกให้ใหม่ แต่ที่นี่ชาวบ้านเขายึดติดที่ต้องลำบาก

ลำบนขนไม้ขึ้นมาสร้างกัน ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยเป็นป่าล้วนๆ  
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 คืนแรกพระอาจารย์หวันมาปักกลดอยู่คนเดียวก่อน มาเปิดทางก่อน 

ท่านก็เล่าว่าพอนั่งสมาธิ ก็มีชายร่างใหญ่ๆ ดำๆ โผล่มา ถือไม้กระบองจะไล่

ท่านไป ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มาขับไล่ไสส่งใคร ไม่ได้มามีเรื่องมีราว     

กับใคร มาบำเพ็ญสมณธรรมหาความสงบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

เขาก็เดินหนีไป พอคืนที่สองก็มาอีก ทีนี้เขามาแบบมีไมตรีจิตบอกท่านว่า  

ถ้ามาอยู่แบบนี้ก็มาได้ แล้วเขาก็กลับไป พระเณรจึงได้ขึ้นมาอยู่กัน 

 ข้างบนเขานี้เป็นที่ปลีกวิเวก ไม่ทำกิจร่วมกัน ไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์

ร่วมกัน ให้ถือการภาวนาเป็นการบูชา เป็นปฏิบัติบูชา เป็นการทำวัตร แต่ก็

แปลกนะ มีบางคนมาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ มาอยู่แล้วบอกเจออะไรไม่ทราบ    

มาอยู่คืนหนึ่งแล้วเปิดเลยก็มี 

 เมื่อวันปีใหม่ก็มีฆราวาสมาขออยู่ อยู่ได้คืนหนึ่งก็เจอเหมือนกัน     

มาปรึกษาว่าจะทำอย่างไร เลยบอกว่า แผ่เมตตาให้เขาไป ขออนุญาตเขา   

เขาเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ไม่ทำอะไรหรอก ก็จะลองอยู่อีกคืนหนึ่ง แต่พอตกเย็น  

ก็ไม่กล้าอยู่ กลับไปก่อน  

 ถ้าขึ้นมาแล้วตั้งใจปฏิบัติ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้ามาแล้วจิตใจ    

ไม่สงบ คิดมาก อาจจะเป็นอุปาทานก็ได้  

 แตก่บัเราไมเ่หน็มอีะไร เหมอืนคนหหูนวกตาบอด มาอยูเ่กอืบ ๓๐ ปแีลว้ 

ไม่เคยเห็นอะไร ไม่เคยมีใครมาขับมาไล่เลย อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ทำอะไร 

ไม่ได้ก่อสร้างอะไรที่ไม่จำเป็นเลย 

 



ความเป็นท่าน 

 

160

สมเด็จฯ 
จำไม่ได้

เราบวชที่วัดบวรฯ บวชกับสมเด็จพระญาณสังวรฯ 

สมเด็จพระสังฆราช อยู่วัดบวรฯ ได้ ๖ อาทิตย์ ก็ขอ

สมเดจ็ฯ ไปศกึษากบัหลวงตามหาบวั ทีว่ดัปา่บา้นตาด 

ท่านก็อนุญาต หลังจากออกมาแล้ว ก็ไม่ได้กลับ  

ไปหาสมเด็จฯ อีกเลย จนมาอยู่ที่วัดญาณฯ นี้ ถึงได้

มาพบท่าน ท่านก็จำไม่ได้ 

 ท่านก็ถามว่า ใครบวชให้ พอดี

พระเลขาสมเด็จฯ ที่ท่านนั่งอยู่ด้วย 

ท่านก็บอกว่า พระองค์ท่านแหละ 

เป็นผู้บวชให้ เพราะพระเลขาท่าน

เป็ นพระพี่ เ ลี้ ย งตอนที่ เ ร าบวช    

ท่านจำเราได้ 
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ตอบแทนคุณ
พระอุปัชฌาย์

 ฐานานุกรม คือ ชื่อเรียกลำดับตำแหน่งสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย   
ซึ่งภิกษุผู้มีตำแหน่งทางการปกครองหรือมีสมณศักดิ์สูงบางตำแหน่งมีสิทธิ์
ตั้งพระรูปอื่นให้เป็นฐานานุกรมได้ตามศักดิ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต 

 ตำแหน่ง พระจุลนายก (พระราชาคณะปลัดซ้าย) เป็นฐานานุกรม  
ชัน้พระราชาคณะ ตำแหนง่นีม้เีฉพาะฐานานกุรมในสมเดจ็พระสงัฆราชเทา่นัน้ 
เป็นตำแหน่งพิเศษ เพราะการได้สมณศักดิ์พิเศษนี้ หมายถึงงานพิเศษที่ต้อง
รับผิดชอบ และจากคุณสมบัติที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้วจากสายตา
ของสมเด็จพระสังฆราช 

 สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งฐานานุกรม   
ให้พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ที่พระจุลนายก และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ญาณสังวราราม เพื่อรับผิดชอบดูแลพระสงฆ์และกิจการภายในวัดญาณ-
สังวรารามแทนพระองค์ ขณะเดียวกันพระอาจารย์สุชาติก็จะได้สนอง
พระคุณของสมเด็จฯ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย  

 ฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาบวชที่วัดแห่งนี้ ท่านพระอาจารย์สุชาติจะเป็น  
ผู้ดูแล พร้อมทั้งเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไป 
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สถานที่ปฏิบัติธรรม
บนเขาชีโอน

สถานที่ปฏิบัติธรรมบนเขานี้ ไม่ค่อยมีคนรู้กัน

ก็เลยไม่ค่อยมีใครขึ้นมารบกวน แล้วก็มีด่านคอย

กั้นไว้ด้วย คนที่มาทำบุญที่วัดตอนเช้าก็ไม่รู้

มาทำบุญตักบาตรฟังเทศน์เสร็จแล้วก็กลับไม่ค่อย

ได้ปล่อยให้ใครขึ้นมา เพราะกลัวจะมารบกวน

มาสร้างความวุ่นวาย สถานที่ไม่กว้างใหญ่ จึงต้อง

ระมัดระวังหน่อย

 เนื้อที่ทั้งหมดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนก็ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่   

มีถนนวิ่งรอบเกือบ ๘ กิโลฯ ส่วนบริเวณที่ปฏิบัติธรรมของพระก็ประมาณ

สัก ๑๐๐ ไร่ได้มั้ง หรือ ๘๐ ไร่ มีทางเดินเป็นวงกลม แล้วก็มีทางแยกไปสู่

แต่ละกุฏิ อยู่ได้ประมาณสักสิบกว่ารูป แต่ก็อยู่กันไม่มาก ส่วนใหญ่จะอยู่

แค่ ๕–๖ รูป  
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 ผู้ที่มาบวชที่วัดญาณฯ ถ้าอยากจะปฏิบัติ ก็มักจะไปอยู่ศึกษากับ 
ครบูาอาจารยก์นั สว่นพวกทีบ่วชชัว่คราว กไ็มไ่ดต้ัง้ใจจะปฏบิตั ิกไ็มค่อ่ยชอบ
ขึน้มา เพราะขา้งบนนีม้นักนัดารพอสมควร ไฟฟา้กไ็มม่ ีนำ้กต็อ้งอาศยันำ้ฝน
รองใส่แท้งก์ ต้องใช้อย่างประหยัดเพราะมีไม่มาก มีแท้งก์อยู่ ๒–๓ ลูกต่อ
หนึ่งกุฏิ ถ้าต้องการสรงน้ำให้จุใจ ช่วงตอนเช้าเวลาลงไปข้างล่างก่อนจะออก
บณิฑบาต กส็รงทีข่า้งลา่งกไ็ด ้เพราะมนีำ้ประปา มไีฟฟา้ ทีข่า้งบนนีส้มยักอ่น
เวลาสรงน้ำก็ต้องประหยัดๆ หน่อยสัก ๔–๕ ขัน พอทำความสะอาดร่างกาย
ก็พอแล้ว เพราะไม่มีที่เก็บน้ำเยอะ 

 แต่พอมีความจำเป็นต้องการอะไร มันก็มาเอง ตอนแรกทางเดินไม่ได้
เป็นปูนซิเมนต์ เป็นทางดิน ตอนหน้าฝนดินมันเหนียว เวลาเดินดินจะติดกับ
รองเท้าหนาปึ้กเลย แล้วก็ลื่นด้วย ก็เลยปรารภอยู่ในใจว่า น่าจะทำทางเดิน
ปูนซิเมนต์ ไม่นานก็มีคนมาถามว่าต้องการอะไรไหม กุฏิมีพอใช้ไหม ก็บอก
เขาไปว่ามีกุฏิพอเพียงอยู่ แต่สิ่งที่ขาดก็คือทางเดิน เพราะช่วงหน้าฝน  
มันลำบาก ทางเดินจะกลายเป็นร่องน้ำ เป็นเหมือนลำธารเลย เวลาฝนตก  
จะเดินลำบาก พระเณรต้องลงแต่เช้ามืด เดินลำบากมาก ก็เลยอยากจะทำ  
ทางเดินเป็นปูนซิเมนต์ เขาก็เลยบอกให้พิจารณาดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่   
พอบอกเขาไปก็เขียนเช็คมาให้เลย  

 อย่างพวกแท้งค์น้ำก็เหมือนกัน เวลาที่สร้างกุฏินี่ คนสร้างไม่รู้ว่า 
แท้งค์น้ำมีความจำเป็นมาก ก็จะมีแท้งค์น้ำให้ลูกเดียว น้ำก็จะไม่พอใช้     
ก็ปรารภอยู่ในใจว่าน่าจะมีสัก ๓ ใบต่อหนึ่งหลัง ไม่นานก็มีคนเอาแท้งค์น้ำ
มาถวาย จนมีเกือบทุกกุฏิ 
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ข้อวัตรปฏิบัติ
ของพระวัดญาณฯ

ถ้าพักอยู่ข้างล่างก็ใกล้ศาลา ไม่ต้องเดินไกล น้ำไฟ  
ก็มีพร้อม ถ้าอยู่บนนี้ก็ต้องเดินไกลหน่อย ประมาณ 
๓ กิโลฯ ครึ่ง เดินลงไปตั้งแต่เช้ามืด ยังไม่สว่าง 
ต้องลงไปให้ทันเวลาที่จะออกไปบิณฑบาต ทุกวันนี้
ออกบิณฑบาตประมาณตี ๕.๔๕ น. ก็จะลงประมาณ
ตี ๔ ครึ่ง เวลามีฝนตกก็ไป ถ้าเป็นพายุก็ต้องรอให้
หยุดก่อน ถ้าตกแบบธรรมดาพอกางร่มเดินไปได้    
ก็กางไป ใช้เวลาประมาณสัก ๔๕ นาที  

 การทีไ่มม่รีถมารบับนเขา สว่นหนึง่เพราะคนขบัรถยงัไมต่ืน่ อกีสว่นหนึง่

ก็เป็นอุบายให้ได้ภาวนาไปในตัว เดินไปก็พิจารณาความตายไปเรื่อยๆ      

ก็เป็นปัญญาขึ้นมา จนจิตยอมรับความจริงว่า เวลาจะไปเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้     

เมื่อพร้อมแล้วก็ไม่ เดือดร้อนอะไรก็สบายใจ ต้องใช้การเดินลงเขา         
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ไปบิณฑบาตเป็นเครื่องช่วยภาวนาให้เกิดปัญญา ถ้าอยู่ที่สุขที่สบาย         

ที่ปลอดภัย ก็จะไม่เห็นความไม่เที่ยงที่ซ่อนเร้นอยู่ ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ต้องปลง

อยูต่ลอดเวลา เดนิไปไมรู่จ้ะไปเจออะไรขา้งหนา้ บางทกีม็งีบูา้ง มสีตัวอ์ืน่บา้ง

ก็ดี เป็นการทดสอบใจ 

 ลงไปถึงก็ประมาณตี ๕ ครึ่ง นั่งพักอยู่สัก ๑๕ นาที ก็มีรถมารับไป

บิณฑบาต โดยจะบิณฑบาตทั้งข้างนอกและรับอาหารข้างในวัด ที่นี่ไม่ได้   

ถือธุดงควัตรที่ไม่รับอาหารอื่นนอกจากบิณฑบาต เพราะไม่ได้ทำมาตั้งแต่

เริ่มตั้งวัด ก็เลยไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมา 

 พระที่วัดญาณฯ จะไม่ได้อดอาหารกัน เพราะไม่มีใครทำเป็นตัวอย่าง

ให้ดู พระที่ปฏิบัติจริงๆ จังๆ จะไม่ได้อยู่ที่นี่กัน จะเป็นพระที่บวช ๓ เดือน

ตอนเขา้พรรษา บวชตามประเพณ ีบางทา่นบวชไปแลว้ชอบชวีติแบบนีก้อ็ยูต่อ่ 

แต่ไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐาน ได้แต่ลงโบสถ์ ไหว้พระสวดมนต์ บิณฑบาต    

ทำกิจกรรมต่างๆ ก็พอใจแล้ว 

 กลับมาจากบิณฑบาตถึงวัดก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่ง ก็มีญาติโยมที่   

มารอที่ศาลามาถวายอาหาร ใส่บาตรที่ศาลาฉันอีก กว่าจะเสร็จก็ประมาณ

แปดโมงเช้า จากนั้นก็พูดธรรมะสักครึ่งชั่วโมง ที่นี่จะเทศน์ให้ฟังก่อนฉัน 

เสร็จแล้วก็รับประทานอาหารพร้อมๆ กับพระไปเลย พระที่อยู่บนเขาและ 

ข้างล่าง ก็จะฉันที่ศาลาฉันร่วมกัน เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไป ถ้าเป็นวันเสาร์ 

วันอาทิตย์ หรือวันพระ ก็จะช่วงเวลานี้ แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเร็วกว่านี้ 
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เพราะไม่มีคนมามาก กลับจากบิณฑบาต ๗ โมง จัดอาหารเสร็จก็ประมาณ 

๗ โมงครึ่ง ก็ฉันกันแล้ว 

 หลังจากที่พระเสร็จกิจจากการฉันแล้ว พระที่อยู่ข้างบนก็จะกลับกุฏิ 

ท่านจะไม่นั่งสมาธิ ส่วนใหญ่จะเข้าทางจงกรมกัน เดินให้มันหายง่วง     

เมื่อหายง่วงแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิ ถ้าจำเป็นก็อาจจะพักจำวัด ส่วนมาก

ท่านจะพักตอนกลางวันประมาณชั่วโมงหนึ่ง พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็รีบลุกขึ้นมา

เดนิจงกรมตอ่ นัง่สมาธติอ่ หรอืถา้มกีจิทีจ่ะตอ้งทำ เชน่ ปดักวาด กป็ดักวาด

ด้วยการมีสติ  

 การปัดกวาดของพระนี้ก็เป็นการภาวนาไปในตัว เพราะว่าจิตของท่าน

ไม่ไปอยู่ที่อื่น จิตจะอยู่กับไม้กวาด กวาดซ้ายกวาดขวา จิตก็จะอยู่กับการ

สัมผัสของไม้กวาดนั้น ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น คิดถึงเรื่องนี้ การภาวนานี้ต้องให้

จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ อย่าส่งไปในอดีต อย่าส่งไปใน

อนาคต จติจะนิง่ไดก้ต็อ่เมือ่มนัอยูใ่นปจัจบุนั ถา้ไปในอดตีมนักแ็กวง่ไปแลว้

เหมือนลูกตุ้มนาฬิกา ถ้าอยากจะให้ลูกตุ้มนาฬิกาอยู่ตรงกลาง ก็ต้องไม่ให้

ขยับไปทางซ้ายหรือไปทางขวา 
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ที่พักภาวนา
สำหรับฆราวาส

ที่นี่มีที่พักให้ฆราวาสมาปฏิบัติได้ แต่ไม่มีครูบา

อาจารย์คอยสั่งสอน พักกันตามอัธยาศัย ใครถนัดที่

จะภาวนาแบบไหนก็ทำกันไป  

 จะมีให้ลงโบสถ์เช้าเย็น ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แล้ว

กน็ัง่สมาธใินโบสถส์กัครึง่ชัว่โมงพรอ้มๆ กนั ตอนเชา้กป็ระมาณตหีา้ ตอนเยน็

ก็ประมาณ ๖ โมงเย็น หลังจากนั้นก็กลับไปที่พักของใครของมัน ที่พักก็จะ

เปน็เรอืนใหญเ่ปน็หอ้งๆ เหมอืนกบัโรงแรม มหีอ้งนำ้อยูใ่นตวั ใหอ้ยูค่รัง้หนึง่

ได้ไม่เกิน ๗ วัน อย่างต่ำ ๓ วัน และไม่เกิน ๗ วันต่อครั้ง ที่ให้อย่างน้อย  

๓ วัน เพราะกลัวพวกที่มาเที่ยวกันแล้วไม่มีที่พักจะอาศัยวัดนอน 

 ส่วนที่ข้างบนเขา โดยปกติจะไม่ให้ใครขึ้นมาอยู่ นอกจากคนที่เคย

บวชอยู่ที่นี่มาก่อน แล้วอยากจะมาขอพักสักคืนสองคืน ถ้ามีกุฏิว่างก็อยู่ได้ 

แต่ไม่ได้เปิดกว้างให้คนทั่วไปขึ้นมาอยู่ แล้วก็ไม่อยากจะให้มากันมากเพราะ

ที่มันแคบ ไม่กว้างนัก ข้างบนนี้น้ำก็ไม่สะดวก ต้องอาศัยน้ำฝนที่รองใส่

แท้งก์ไว้ก็มีจำนวนจำกัด ใช้มากก็จะหมด ไม่พอใช้ ไฟฟ้าก็ไม่มี คนที่ไม่รัก
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การภาวนาจรงิๆ จะไมช่อบทีอ่ยา่งนี ้ แตค่นทีช่อบภาวนากลบัจะชอบทีอ่ยา่งนี้ 

ลำบากเรื่องน้ำ เรื่องไฟ อดอยากขาดแคลนไม่เป็นไร ขอให้ที่สงบสงัด ไม่มี

อะไรมารบกวนจิตใจก็แล้วกัน จะเป็นประโยชน์ในการภาวนา  

 ถ้ามาอยากจะให้มาเดี่ยวๆ มากกว่า ถ้ามา ๒ คนก็มักจะจับคู่กัน   

การภาวนาต้องเน้นความวิเวก ไม่จับกลุ่มกันได้ก็จะดี ถ้าจับกลุ่มกันแล้ว  

กอ็ดทีจ่ะคยุกนัไมไ่ด ้ เวลามาคนเดยีวรูส้กึวา่โลง่ไปหมด ไมต่อ้งกงัวลหว่งกนั 

ถา้มา ๒ คน กต็อ้งหว่งหนา้หว่งหลงักนั มาคนเดยีวกเ็ขา้ประจำทีภ่าวนาไดเ้ลย 

 ข้างบนเขานี้แม้แต่พระบวชใหม่ก็ไม่ได้ให้ขึ้นมาทันที พระบวชใหม่  

ยังไม่รู้จักการภาวนา ถ้าปล่อยให้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มาสร้างความวุ่นวายให้กับ

พระรูปอื่น เพราะจะไม่ภาวนานั่นเอง จะไปรบกวนพระกุฏินั้นกุฏินี้ ไปคุย 

กับเขา ไปทำอะไรต่างๆ ก็เลยต้องให้อยู่ข้างล่างไปสักพักก่อน ดูสภาพจิตใจ

ว่ารักความสงบหรือไม่ ชอบภาวนาหรือไม่ ถ้าไม่ชอบความสงบก็ไม่ให้ขึ้นมา 

ไม่เกิดประโยชน์อะไร  
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สังเกต
ตัวเอง

ตอนบวชใหม่ๆ นี่จะฉันน้ำตาลเยอะเพราะฉัน     

มื้อเดียว ตอนบ่ายจะรู้สึกหิว ก็จะฉันพวกโกโก้    

ใส่น้ำตาลเป็นช้อนๆ ลงไป ก็ไม่เห็นเป็นอะไร แต่เมื่อ

มีอายุมากขึ้นๆ สังเกตดูว่าจะเริ่มแพ้น้ำตาล ฉันอะไร

หวานๆ แลว้จะเกดิอาการรอ้นในขึน้มา จะมแีผลในปาก 

ตอนต้นก็ไม่ทราบว่าแผลในปากนี้เกิดเพราะเหตุใด 

คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแผลในปากก็จะไปหายามาทา 

หายามารับประทาน โดยไม่คิดถึงเหตุของอาการว่า

เกิดขึ้นมาได้อย่างไร 
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 อาตมาก็พยายามสังเกตดูอยู่เรื่อยๆ ลองลดสิ่งนั้นลดสิ่งนี้ลงไป จนใน

ที่สุดก็มาเจอคำตอบที่ตัวน้ำตาลว่าต้องลดลง พอลดลงเพียง ๒-๓ วัน มันก็

หายไป ถา้วนัไหนฉนันำ้ตาลมากกวา่ปกตทิีร่า่งกายจะรบัได ้มนักจ็ะเปน็ขึน้มา

ก็รู้ว่าน้ำตาลนี่เป็นเหตุที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย รู้ว่าร่างกายจะมีสัญญาณ    

คอยเตือน เช่น อาการร้อนใน มีแผลในปาก เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วแผลในปาก 

เพราะคอยควบคุมปริมาณน้ำตาลไม่ให้มากเกินกว่าร่างกายจะรับได้ พออายุ

มากขึ้นรู้สึกว่าความต้องการน้ำตาลจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เคยฉัน   

ของหวานๆ ได ้เดีย๋วนีต้อ้งลด เดีย๋วนีแ้ทบจะไมไ่ดฉ้นัของหวานเลย ฉนัเทา่ที่

จะฉันได้ มันอยู่ที่ตัวเรา  

 การออกกำลังกายก็ดี การหลับนอนก็ดี มันก็บอกเรา วันไหนถ้านอน

ไม่พอนี่ ร่างกายจะเริ่มแสดงอาการไม่ปกติขึ้นมา จะรู้สึกไม่มีกำลัง ง่วงเหงา

หาวนอน เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรากำลังไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายให้ถูกต้อง 

การออกกำลังกายก็มีส่วน ถ้านั่งๆ นอนๆ อยู่เรื่อยๆ เวลาลุกขึ้นมาเดิน    

มาทำอะไร จะรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง แต่ถ้าได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

ได้เดิน ได้ทำอะไร จะมีกำลังวังชาดี  

 ถา้สงัเกตดตูวัเองแลว้จะรูท้กุขณะเลยวา่รา่งกายมปีญัหาในสว่นไหนบา้ง 

เวลาเปน็อะไรขึน้มากส็งัเกตด ู เชน่ เวลาถา่ยทอ้งกม็หีลายสาเหต ุของอาตมา

ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะฉันนม ถ้าฉันทุกวันจะไม่เป็น แต่ถ้าวันไหนหยุดไป

แล้วกลับมาฉันใหม่ก็จะถ่าย ก็คอยสังเกตดูอาการต่างๆ มาตลอด  
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โดนงูกัด
ที่วัดญาณฯ

เคยโดนงูกัด แต่เป็นเรื่องสุดวิสัย เพราะอยู่ในที่มืด 

ไม่ได้ฉายไฟ เป็นตอนเช้ามืด เดินลงเขาจะไป

บิณฑบาต พอออกจากแนวป่า เดินอยู่บนถนนโล่งๆ 

แล้วไม่คิดว่าจะมีงู ก็เลยไม่ได้ฉายไฟ อาศัยแสงดาว

แสงเดือนพอเห็นลางๆ เดินมาตั้งหลายปีก็ไม่เคยเจอ

อะไร  
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 วันนั้นเดินไปเจอก็ไม่ทราบว่าโดนงูกัด คิดว่าไปเตะหนามเข้า ก็เลย

ฉายไฟด ูกเ็หน็งกูะปะตวัเลก็ๆ ไมย่าว รอยทีม่นักดักเ็หมอืนถกูเขม็เลก็ๆ แทง

มีเลือดออกมาเป็นจุดเล็กๆ ตอนนั้นอยู่ใกล้ๆ กับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

ในเบื้องต้นก็บีบเลือดออกมาก่อน แล้วก็เดินไปที่บ้านพักปลุกคนให้ช่วยพา

ไปโรงพยาบาล เพราะเริ่มเจ็บแล้ว เริ่มเดินไม่ค่อยได้ เขาก็เอามะนาวมาโปะ

ที่แผลไว้ก่อนช่วยดูดพิษได้ แล้วรีบพาไปโรงพยาบาล  

 ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลก็เกือบจะ ๖ โมงเช้า ตอนต้นเอาเลือดไป

ตรวจดู เลือดก็ยังเป็นปกติอยู่ เพราะพิษงูเพิ่งเข้าไปได้ไม่นานได้เพียงครึ่ง

ชั่วโมง ยังไม่กระจายไปทั่ว ต้องรออีก ๖ ชั่วโมงถึงจะตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่ง 

เราก็คิดว่าหมอจะรีบเอายามาฉีด แต่กลับไม่ได้ฉีด ปล่อยให้นอนอยู่เฉยๆ 

เอาสายน้ำเกลือมาใส่ เลยถามว่า ไม่ทำอะไรหรือ พยาบาลบอกว่า เพียงแต่

ตรวจเลือดดูก็พอ เพราะพิษงูนี้มันไม่ตายทันที ที่ยังไม่ให้ยาทันทีเพราะกลัว

จะแพ้ยา พิษของงูชนิดนี้ไม่ได้ไปทำลายประสาท ไม่ได้ทำให้หัวใจหยุดเต้น 

แต่จะทำลายเลือด คือจะทำให้เลือดไม่แข็งตัว เลือดจะไหลไม่หยุดถ้ามีเลือด

ไหลออกมา เขาบอกว่าหมอสั่งให้เช็คดูก่อนว่าเลือดยังแข็งตัวอยู่หรือเปล่า 

ถ้าโดนงูพิษกัดตอนเช้ามืด พิษจะไม่แรงเพราะมันออกหากินทั้งคืนแล้วคงได้

ไปกดัสตัวอ์ืน่บา้งแลว้ อาจจะมพีษิเหลอือยูน่อ้ยพอทีร่า่งกายจะกำจดัมนัไดเ้อง 

ตอนแรกเขาไม่ได้อธิบายแบบนี้ เราก็กระสับกระส่ายอยู่เหมือนกันว่าทำไม

ไม่ทำอะไร ใจหนึ่งก็ปลงว่าถึงคราวแล้วมั้ง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด 
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 พอใกล้ๆ เที่ยง เขาก็มาเจาะเลือดดูอีกที ตอนนั้นเลือดไม่แข็งตัวแล้ว 

ธรรมดาเลือดจะแข็งตัวประมาณ ๑๐ กว่านาที แต่นี่ ๓๐ กว่านาที ก็ยัง   

ไม่แข็งตัว ก็เลยต้องให้ยาเซรุ่ม ถ้าแพ้ยาก็อาจจะทำให้ช็อคได้ ก็เลยให้

พยาบาลผู้ชายมาเฝ้าดูอาการตรวจชีพจรกับเช็คความดันอยู่ทุกชั่วโมง เราก็

ไม่รู้สึกอะไร ยาที่ให้ขวดแรกก็ขนาดนมกล่องเล็กๆ ผ่านทางสายยาง ใช้เวลา

ประมาณสัก ๔๕ นาที พออีก ๖ ชั่วโมง ก็มาตรวจเลือดอีก ก็ยังไม่แข็งตัว 

ต้องให้เพิ่มอีกหนึ่งขวด พออีก ๖ ชั่วโมงก็มาตรวจอีกที ตอนนี้เลือดแข็งตัว

เป็นปกติแล้ว แต่แผลที่ถูกงูกัดเริ่มดำคล้ำ เส้นเลือดที่พิษงูวิ่งผ่านไปจะเป็น

สดีำคลำ้ไปหมด หมอบอกรอดอูกีวนัสองวนั อาจจะตอ้งเฉอืนเนือ้ออกไปบา้ง

เพราะมันจะเน่า แต่สองวันต่อมาอาการก็ดีขึ้น เริ่มกลับเป็นสีชมพู ก็เลย  

ไม่ต้องเฉือนออกไป อาจจะเป็นเพราะมะนาวที่ช่วยทำให้ไม่เน่าหรือการบีบ

เลือดออกตอนที่ถูกกัดใหม่ๆ ช่วยลดพิษงูให้น้อยลง  

 เราเกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะถูกงูกัด ทำอย่างไรได้ในเมื่อมันเกิด

เหตุการณ์ขึ้นมาแล้ว ก็คอยประคับประคองสติรักษาใจไว้เท่านั้นเอง ไม่ไป

วุ่นวายจนเกินเหตุเกินผล ก็ไม่ได้ถึงกับปล่อยเลย ยอมตายล่ะ อย่างนี้     

ก็ไม่ใช่ ถ้าหาหมอได้ก็ไปหาหมอ 
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หลวงตา
เมตตามาเยี่ยม

หลวงตาท่านก็เมตตามาอยู่เรื่อยๆ  

 ใหม่ๆ ท่านจะมาเกือบทุกปี ตอนนั้นท่านยังไม่ได้ไปที่สวนแสงธรรม 

ทา่นจะมาพกัอยูท่ีส่วนปา่กรรมฐานของวดัชอ่งลม ต.นาเกลอื วดัของหลวงพอ่

บัวเกต ุ โดยเถ้าแก่กิมก่ายได้มาสร้างกุฏิสร้างศาลาถวายหลวงตาไว้ที่วัดนี ้  

บางครั้งทราบว่าท่านจะมาพักที่สวนของวัดช่องลม ก็เคยไปรอรับท่านและ

กราบท่านที่นั่น 

 แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมาพักบนเขาของวัดญาณฯ ตอนนั้นท่านมา  

ปลีกวิเวกเพื่อรักษาอาการโรคหัวใจกำเริบ ท่านอยากจะหาที่สงบ ท่านมาถึง

ช่วงบ่ายๆ มาองค์เดียว พอลงจากรถท่านก็ชี้มาที่ศาลาหลังนี้และบอกว่า  

จะพักที่นี ่ ก็เลยจัดให้ท่านพักบนศาลานี ้ ท่านบอกว่า พรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉัน   

ท่านต้องการความสงบอย่างเดียว วันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมมารับท่านกลับไป  

 พอสร้างสวนแสงธรรมแล้ว หลวงตาก็ไม่ค่อยได้แวะมาพักแถวนี้  

แต่บางทีถ้าท่านผ่านมาแถวนี้ก็จะแวะขึ้นมาบนนี้ ทุกครั้งที่ท่านมาไม่เคย

บอกลว่งหนา้กอ่น มาแบบจูโ่จม เตรยีมตวัรบัไมท่นั แตม่าทไีรกไ็มเ่คยไมเ่จอ
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เราสักที เจอทุกครั้ง เพราะเราก็ไม่รู้จะไปไหน ไม่รู้เป็นอย่างไรตั้งแต่บวช

และออกจากวัดป่าบ้านตาดแล้วไม่เคยคิดอยากจะไปไหนเลย  

 นับตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๖ มานี่ ยังไม่เคยกลับไปที่วัดป่าบ้านตาดเลย 

ความสำคัญของวัดป่าบ้านตาดอยู่ตรงที่เป็นสถานที่ที่สงบ มีครูบาอาจารย์

คอยสอนคอยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ 



ความเป็นท่าน 
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งานศพ
ครูบาอาจารย์

การไปหรือ ไม่ ไปงานศพของครูบาอาจารย์นี้     

ความจริงก็ทำได้ทั้ง ๒ อย่าง ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้    

ถ้าเข้าใจว่าไม่ไปเพราะอะไร จะไม่ไปก็ได้ เพราะ

สามารถบูชาท่านได้ที่นี่ ไม่ต้องไปที่หน้าศพของท่าน  
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 การบูชานี้ ท่านก็ได้สอนอยู่แล้วว่า การปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริง 

ถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติ คือ ทำบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา 

ก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แล้ว เป็นการบูชาที่แท้จริง 

คือปฏิบัติบูชา จะบูชาต่อหน้าท่านก็ได้ บูชาข้างหลังก็ได้  

 อยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ถงึแมจ้ะไดเ้กาะชายผา้เหลอืง ถา้ไมไ่ด้ 

ปฏิบัติก็ยังอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยชน์ ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจาก

พระพุทธเจ้าเป็นโยชน์ ถ้าได้ปฏิบัติก็ถือว่าได้เกาะชายผ้าเหลือง ได้อยู่ใกล้

พระพุทธเจ้าแล้ว เพราะผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้เห็นธรรม ผู้บรรลุธรรม ถ้าปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ ผลก็คือดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา เมื่อเห็นธรรมก็จะ

เห็นตถาคต ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้น   

เหน็ธรรม กค็อืผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเปน็ผูท้ีบ่ชูาทีแ่ทจ้รงิ ขอ้สำคญัอยูต่รงนี้ 

อยู่ที่การปฏิบัติบูชา  

 พอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนไม่ว่าจากพระพุทธเจ้าเอง 

หรือจากพระอริยสงฆ์สาวก แล้วนำมาปฏิบัติ เราก็ได้บูชาอย่างแท้จริง 

พระพทุธเจา้กด็ ี พระอรยิสงฆก์ด็ ี ทา่นสละเวลาอบรมสัง่สอนพวกเรากเ็พือ่ให ้

พวกเราได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กัน 

เป็นเป้าหมายของการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา

จนถึงครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันนี้ ท่านไม่ปรารถนาอะไรจากเรายิ่งกว่า

การที่จะเห็นพวกเราได้บรรลุธรรม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กัน เพราะเป็น

เรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตเราของใจเรา 
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อาจารย์แทนหลวงตา
คำสอนของหลวงตานี้กจ็ะเปน็อาจารยแ์ทนหลวงตาตอ่ไป

พวกเราจงึไมไ่ดอ้ยูโ่ดยปราศจากอาจารย ์ คำสอนของทา่น 
ที่ได้ถูกบันทึกไว้ก็มีมาก ทั้งที่เป็นหนังสือ เป็นแผ่นซีด ี
และเป็นภาพวีดีโอ ที่พวกเราไม่ควรเก็บไว้ในลิ้นชักหรือ
ตั้งไว้บนหิ้งไว้กราบเฉยๆ แต่ควรหมั่นเปิดดูเปิดฟังอย่าง
สม่ำเสมอ เพราะธรรมคำสอนนี้เป็นอกาลิโก ไม่ได้เสื่อม
ไปกับกาลเวลา กับการจากไปของครูบาอาจารย์  

 คำสอนของท่านที่สอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่มีประสิทธิภาพอย่างไร   

คำสอนนัน้กย็งัมปีระสทิธภิาพอยูอ่ยา่งนัน้ ถงึแมว้า่สรรีะของทา่นไดจ้ากไปแลว้

กต็าม แตค่ำสอนของทา่นไมไ่ดจ้ากพวกเราไป ถา้นอ้มเอาคำสอนของทา่นมา

สอนใจแลว้ปฏบิตัติามกจ็ะไดร้บัประโยชนเ์หมอืนกบัขณะทีท่า่นสอนตอ่หนา้เรา 

แต่อยู่ที่การน้อมเอาคำสอนของท่านให้เข้ามาสู่ใจ เพราะคำสอนที่ยังอยู่ใน 

หนงัสอืหรอือยูใ่นสือ่ตา่งๆ นัน้ ยงัไมใ่ชค่วามจรงิสำหรบัเรา จะเปน็ความจรงิ 

ก็ต่อเมื่อได้น้อมเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัต ิ เพื่อชำระความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เปน็ความจรงิทีจ่ะอยูก่บัใจไปตลอด ไมว่า่ใจไปทีไ่หน จะมคีำสอน

คอยดูแลรักษาปกป้องใจไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก จะรักษาใจให้มีแต่ความสุข    

ไมว่า่อะไรจะเกดิขึน้กต็าม 
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บทสรุป
ปิดท้าย

ชวีติกอ็ยูก่บัธรรมะตัง้แตว่นัเริม่ตน้เลย ตัง้แตว่นัทีเ่กดิ

ฉันทะได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มแรก แล้วก็เกิดความ

พอใจที่จะปฏิบัติธรรม จึงมุ่งแต่ปฏิบัติ คิดแต่เรื่อง

ปฏิบัติ จดจ่อกับการปฏิบัติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลย  

 ถ้าทำอย่างนี้ ผลจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิน ๗ ปี ดังที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ ๗ ปีนี้จะนานเกินไปเสียด้วยซ้ำ แต่เวลาอ่าน

พยากรณ์นี้ก็ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ตอนนั้น

ไม่สนใจ สนใจอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้น ขอให้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด 

ไม่ล้มพับ ไม่ถอย กลัวอย่างเดียวคือกลัวจะไปไม่ตลอดรอดฝั่ง จะเสร็จ 

เมื่อไหร่ไม่สำคัญ ถ้าทำอย่างไม่หยุดต้องถึงแน่ๆ เหมือนกับรับประทาน

อาหาร ถ้ารับประทานไม่หยุด ก็ต้องอิ่มแน่ๆ  

  



ความเป็นท่าน 
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ตารางเวลา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 เวลา๐๕.๔๕-๐๖.๔๐น. (โดยประมาณ) เดนิบณิฑบาตพรอ้มคณะสงฆ์ 

วัดญาณฯ บริเวณบ้านอำเภอ 

แผนที่เส้นทางเดิน
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 เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฉันเช้า ณ ศาลาฉัน วัดญาณสังวราราม  

หลังฉันสนทนากับญาติโยม 

 เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. แสดงธรรมในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ  

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ สว่นวนัอืน่จะสนทนาธรรมกบัญาตโิยม ณ จลุธรรมศาลา 

เขตปฏิบัติธรรมบนเขา 

 ทุกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 พระอาจารย์สชุาตจิะแสดงธรรมประมาณ ๓๐ นาทกีอ่นฉนั ณ ศาลาฉนั 

เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยประมาณ 

 **ขอความกรุณางดเข้าพบนอกเวลาตามที่กำหนด** 

 **สภุาพสตรงีดใสก่ระโปรงหรอืกางเกงสัน้บรเิวณวดัและเขตปฏบิตัธิรรม 

ยกเว้นแบบสามส่วน เมื่อเข้าพบหรือฟังธรรม** 

 **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**  



เมื่อก่อนนี้ไม่ได้พูด เดี๋ยวนี้มันจำเป็น ถ้าไม่พูดก็ไม่มี

ใครพูด คนอื่นพูดแทนไม่ได้ ถึงเวลาก็เลยต้องพูด 

แตต่อนพดูใหม่ๆ  กร็ูส้กึประหมา่เหมอืนกนันะ ตอนที่

เริ่มหัดเทศน์ใหม่ๆ แต่พอพูดไปๆ ก็เลยรู้ว่าพูดได้   

ก็เลยปล่อยมันไปตามธรรมชาติ เมื่อก่อนเวลาจะพูด

ตอ้งทอ่งไวก้อ่นนะวา่วนันีจ้ะพดูอะไรบา้ง แตต่อนหลงันี้

ไม่ต้องท่องแล้ว ไม่ต้องเตรียมตัว ปล่อยมันไหลไป

เหมอืนกบันำ้ พอไขกอ๊กแลว้มนักจ็ะไหลของมนัไปเอง 



พระธรรมเทศนา “มหาเศรษฐีที่แท้จริง”
 ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
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วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระธรรมเทศนา โดยท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 

“มหาเศรษฐีที่แท้จริง”

 วนันีพ้วกเราจะมาศกึษาวธิทีีจ่ะทำใหพ้วกเราเปน็มหาเศรษฐกีนั การเปน็

มหาเศรษฐีทีแ่ทจ้รงินีไ้มไ่ดอ้ยูท่ีว่า่จะตอ้งมเีงนิเปน็หมืน่ลา้นแสนลา้น แตก่ารเปน็

มหาเศรษฐทีีแ่ทจ้รงิ เป็นคนรวยที่แท้จริง ก็คือต้องเป็นคนที่ไม่มีความต้องการ

จะได้อะไรอีกแล้ว เป็นคนที่มีความพอ มีแต่จะให้ จะไม่มีการขอ จะไม่มี

การอยากไดอ้ะไรจากใครทัง้นัน้ ถา้ยงัมคีวามอยากได ้ ยงัอยากมอียากเปน็อยู ่

อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนร่ำรวย แต่จะเรียกว่าเป็นคนขอทาน 

เพราะยังต้องขอ ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ คนที่มีความพอแล้ว คนที่ไม่มีความ

อยากแล้วนี้แล เป็นเศรษฐีที่แท้จริง เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก  

ทั้งหลาย ท่านพอแล้ว ท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ท่านมีแต่จะให้ นอกจาก

สิ่งที่ท่านให้ไม่ได้ ก็คืออัฐบริขารเท่านั้น นอกนั้นแล้วท่านไม่ต้องการ ไม่เก็บ

เอาไว้ ท่านให้ได้หมด 

 การที่เราจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงนี้ได ้ เราต้องกำจัดความอยากต่างๆ   

ให้หมดไปจากใจของเราให้ได้ เพราะความอยากอันนี้แลที่ทำให้เราเป็น
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ขอทานกัน เพราะว่ายังไม่อิ่มไม่พอนั่นเอง นี่แหละคือการทำให้ตนเองเป็น

เศรษฐีอย่างแท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การออกไปหาเงินหาทองมา เพราะว่าการ

หาเงินหาทองไม่ได้ทำให้ใจอิ่มใจพอ ไม่ได้กำจัดความอยากได้ อยากม ี  

อยากเป็น แต่กลับจะทำให้เกิดความอยากมีอยากเป็นเพิ่มขึ้นไป ถ้ายังม ี 

ความอยากมีอยากเป็นอยู่ จะเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้อย่างไร จะเรียกว่าเป็นคน

ร่ำรวยได้อย่างไร 

 คนร่ำรวยที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการอยากจะได้อะไร เพราะว่ามีพอแล้ว

นั่นเอง มีมากเกนิกวา่ทีจ่ะใชไ้ปอกี ๑๐ ชาต ิ๑๐๐ ชาต ิกใ็ชไ้มห่มด แลว้จะไป

หามาเพิ่มอีกทำไม วิธีที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐี เราก็ต้องกำจัดความอยาก  

ที่เป็นต้นเหตุของความไม่พอ การที่จะหยุดความอยากได้ เราก็ต้องหยุด

ความคิด เพราะความคิดนี่แลเป็นตัวที่จะทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมา 

เวลาเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี ้

หรอือยากจะไดส้ิง่นัน้สิง่นีม้า แตเ่วลาทีเ่ราไมไ่ดค้ดิ เรากจ็ะไมไ่ดเ้กดิความอยาก 

แต่การไม่คิดเพียงอย่างเดียวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลบล้างกำจัดความอยาก

ให้หมดไปได้ เป็นเพียงแต่การสะกัดความอยากไว้ชั่วคราวเท่านั้น เพราะ

เวลาที่เผลอไปคิดก็จะเกิดความอยากได้อีก การที่เราจะกำจัดความอยากได้

อยา่งถาวร ถงึแมว้า่เราจะไปคดิถงึเรือ่งนัน้เรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่ทำให้เกิด

ความอยากขึ้นมา เราต้องใช้การสอนใจให้ฉลาด ให้รู้ทันความหลง เพราะ

ความหลงนี้แลที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆ ขึ้นมา  
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 ความหลงคืออะไร คือไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ที่เราไปหลงอยากได้

นั่นเอง เราไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข 

เพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวร เพราะว่าเราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็น

ของเราได้ตลอด ไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามคำสั่งของเราได้เสมอไป เวลาที่

เราสั่งได้เราก็มีความสุข แต่เวลาที่เราสั่งไม่ได้ เราก็จะมีความทุกข์ นี่แหละ

คือการที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ สร้างความอิ่ม 

สร้างความพอ สร้างความเป็นเศรษฐีให้

กับเราได้ อยู่ที่การเห็นความทุกข์ในสิ่ง

ต่างๆ ที่เราอยากได้ เห็นว่าเขาไม่เป็นสิ่ง

ที่ถาวร เป็นสิ่งชั่วคราว เห็นว่าเปน็สิง่ที่

เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบังคับให้เป็น

อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไป พอเรา

เหน็ความจรงิอนันีแ้ลว้ เรากจ็ะไมอ่ยากได ้

เหมือนกับเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้  

เป็นยาพิษ อาหารทุกชนิดที่เรารับประทาน 

เครื่องดื่มทุกชนิดที่เรารับประทาน ถ้ามีสารก่อมะเร็งอยู่ในอาหารเหล่านั้น   

เราจะซื้อมารับประทานกันหรือไม ่ เราจะไม่อยากซื้อมา เพราะเราไม่อยากจะ

เปน็โรคมะเรง็กนั อนันีแ้หละคือปัญญา 

 เราตอ้งมองใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีเ้ปน็สิง่ทีจ่ะทำใหใ้จเราทกุข ์

ไมใ่ชจ่ะเปน็สิง่ทีจ่ะทำใหใ้จเราสขุ ทำใหใ้จเราอิม่ ทำใหใ้จเราพอ แตจ่ะทำใหใ้จ

การกำจัดความอยากอย่างถาวร 
ต้องกำจัดด้วยปัญญา ความรู้จริง 
รู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกนีว้า่เปน็ทกุข ์ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ชข่องเรา 
ไม่อยู่กับเราไปตลอด ไม่อยู่ภายใต้  
คำสั่งของเรา 
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ของเรานี้หิว อยาก เพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ อยา่งไมม่วีนัสิน้สดุ นีค่อืการกำจดั

ความอยากอยา่งถาวร ตอ้งกำจดัดว้ยปญัญา ความรูจ้รงิ รูค้วามจรงิของทกุสิง่

ทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่กับเราไปตลอด   

ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา แต่ก่อนที่เราจะสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้ได้ 

เราตอ้งหยดุความคิดใหไ้ด้ก่อน เพราะวา่ถ้าเราหยดุความคดิไมไ่ด ้ ใจกจ็ะคดิ

อยากเรือ่งนัน้เรือ่งนีอ้ยูต่ลอดเวลา พอเกดิความอยาก เรากจ็ะไมส่ามารถทีจ่ะ

สอนใจไม่ให้อยากได้ เพราะเวลาอยากแล้วนี้มันทุกข์ทรมานใจ เหมือนกับ  

มีหนามบ่งอยู่ในเท้า หนามติดอยู่ในเท้า เราก็ต้องอยากจะเอามันออก แต่

การทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการเอาหนามออก บ่งหนามออกจากเท้า   

แต่กลับเป็นการตอกย้ำให้หนามนี้อยู่เข้าไปลึกขึ้นไปอีก แต่เราไม่รู้กัน เวลา

เราเกิดความอยากนี้ เราต้องไปทำตามความอยากทันที ถ้าอยู่เฉยๆ ก็จะ

หงุดหงิดรำคาญใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจ พอได้ไปทำตามความอยาก 

ความหงดุหงดิความไมส่บายใจกจ็ะหายไป แตห่ายไปไมน่าน หายไปชัว่คราว 

แล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่  

 วิธีที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวร ก็คือต้องมาควบคุมกับความคิด

กันก่อน มาหยุดความคิดให้ได้ ทำใจให้ว่าง ทำใจให้เป็นกลาง ใจที่ว่างกับ  

ใจเปน็กลางนี ้ จะไมม่คีวามอยาก แลว้กพ็อใจจะออกมาสูค่วามอยาก เรากจ็ะ

สามารถหยุดความอยากได้ด้วยปญัญา หรอืวา่ถา้เรายงัไมส่ามารถใช้ปญัญา

สอนใจให้เห็นความจริงว่าเป็นทุกข ์ เป็นอนิจจัง เป็นทุกข์ อนัตตาได้ เราก็

หยดุความคดิไวก้อ่น ใชก้ารบรกิรรมพทุโธๆ ไปกอ่น ทกุครัง้ทีเ่กดิความอยาก
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ขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธๆ ไปจนกว่าความอยากนั้นจะสงบตัวลงไป แต่ก็

เป็นการสงบตัวชั่วคราว แต่ก็ดีกว่าที่ปล่อยให้ไปทำตามความอยาก เพราะว่า

จะทำให้ความอยากนี้มีกำลังเพิ่มมากขึ้น ถ้าเราใช้พุทโธสะกัดความอยากได้ 

ความอยากก็จะมีกำลังน้อยลงไป แต่ก็ยังไม่หมด จะหมดได้อย่างถาวรต้อง

มีดวงตาเห็นธรรม เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงจะสามารถที่จะหยุดความ

อยากได้ เหมือนกับเราเห็นว่าอาหารต่างๆ นี้มีสารก่อมะเร็งอยู่ ต่อให้เขาแจก

ใหฟ้ร ีเรากจ็ะไมร่บัมารบัประทาน เรายอมอดตายดกีวา่ ดกีวา่รบัประทานอาหาร

ที่มีสารเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตร่างกายของเรา 

 ดงันัน้ในเบือ้งตน้นีเ้ราตอ้งพยายามสรา้งเครือ่งมอืทีจ่ะมาหยดุความอยาก 

ก็คือสตินี้เอง สตินี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน การบริกรรมพุทโธๆ ไปอย่าง

ต่อเนื่องก็เป็นวิธีหนึ่ง การบริกรรมธัมโม สังโฆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง การเฝ้าดู

การเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำ ใจนี้จดจ่อเฝ้าอยู่

กบัการกระทำของรา่งกาย ไมไ่ปคดิเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้ใหรู้อ้ยูก่บัเรือ่งทีก่ำลงัทำอยู่

เท่านั้น อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเหมือนกัน การระลึกถึงความตาย  

ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นการเจริญสติเหมือนกัน เช่น การบริกรรมอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตาไป แต่ต้องบริกรรมแบบมีเข้าใจความหมาย ไม่ใช่บริกรรม

แบบนกแก้ว แก้วจ๋าๆ แต่พอเห็นแก้วก็เขี่ยทิ้งๆ จะหากล้วยกินอย่างเดียว  

 การที่เราบริกรรมอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เพื่อให้เราระลึกถึงความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย คนเราถ้ารู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้จะมีความอยากได้อะไร

หรือไม่ ยังอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่หรือเปล่า ยังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่  
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อยูห่รอืเปลา่ ถา้หมอบอกวา่อยูไ่ดไ้มเ่กนิ ๓ วนั ๗ วนั ตอนนัน้จะไมม่กีะจติกะใจ

ทีอ่ยากจะไปเทีย่ว อยากจะไปทำอะไร อยากจะไปมีอะไร  

 การที่พวกเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู ่ อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู ่  

ก็เพราะว่าเราลืมไปว่าเราจะต้องตายกัน บางทีลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าอาจจะไป

ตายตอนที่ไปเที่ยวนี้ก็ได้ คนที่ไปประสบอุบัติเหตุระหว่างที่เดินทางไป  

ทอ่งเทีย่วกม็เียอะแยะไป เขาไมไ่ดค้ดิวา่เขาจะไปตายกนั เขาคดิวา่เขาจะไปเทีย่ว 

ไปหาความสขุกนั แตแ่ลว้กม็าตายกนั ถา้เขารูว้า่เขาจะตอ้งไปตายนี ้ เขาอยาก

จะไปเที่ยวหรือไม่ อยู่บ้านกับไปเที่ยวอันไหนจะปลอดภัยกว่ากัน นีแ่หละคอื

การสกัดความอยาก สกัดความคิด ด้วยการเจริญสติด้วยวิธีต่างๆ สุดแท้

แต่จริตความพอใจ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามกาลตามเวลา ตามเหตุการณ์ 

ตามขั้นตอนของการปฏิบัติของเรา 

 การเจริญสติในเบื้องต้น ก็ขอให้เราเริ่มวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีกับเรา   

ที่สามารถสกัดความคิดต่างๆ ให้เบาบางลงไป ให้ใจมีความว่างเพิ่มมากขึ้น 

มีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้น อันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูเอาเอง ต้องลองปฏิบัติดู   

บางท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่อง บางท่านก็ใช้การเฝ้าดูการ

เคลื่อนไหวของรา่งกายตัง้แตต่ืน่จนหลบั ใจนีป้ระกบตดิอยู่กับการเคลื่อนไหว

การกระทำของร่างกายตลอดเวลา ไม่ส่งใจไปที่อื่น พอลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดู

เลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถใด เช่น กำลังนอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่ 

พอขยับลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังนั่ง พอขยับขึ้นมายืนก็รู้ว่ากำลังยืน พอขยับ

จะเดินไปทำภารกิจอะไรต่างๆ ก็เฝ้าดูอยู่ทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหว
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จนกว่าจะกลับมานอนหลับตา อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติเพื่อมาสกัด

ความคิดต่างๆ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ ให้อยู่กับการเคลื่อนไหว

การกระทำของร่างกายอย่างต่อเนื่อง เวลาร่างกายไม่ได้ทำอะไร นั่งหลับตา 

ขัดสมาธิ ตั้งตัวให้ตรง ก็ดูที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจ

ออกก็รู้ ลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียด หยาบก็รู้ว่าหยาบ หายใจสั้นก็รู้ว่า

หายใจสั้น หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาว ลมหายไปก็รู้ว่าหายไป ไม่ต้องตื่นเต้น

ตกใจ ใหรู้เ้ฉยๆ ตามความเป็นจริงของลม ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม เช่น 

เวลาลมหายไปก็พยายามหายใจแรงๆ เพื่อให้ลมกลับมาอันนี้ไม่ต้องไปทำ 

เพราะจิตกำลังเข้าสู่ความสงบ จิตยิ่งสงบเท่าไร ลมหายใจก็ยิ่งละเอียดขึ้นไป

เท่านั้น จนไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีลมอยู่หรือไม่ เวลานั้นจิตก็จะรวมเข้า

สูค่วามสงบ ถา้ไมเ่กดิความตระหนกตกใจขึน้มา กลวัวา่ไมม่ลีมแลว้จะตายไป 

ให้รู้เฉยๆ รู้ตามความเป็นจริงของลม แล้วลมกับใจก็จะแยกทางกนัไป ใจก็

จะรวมเขา้สูค่วามสงบ เปน็อเุบกขา ลมกห็ายไปจากการรบัรูข้องใจ แตร่า่งกาย

ไม่ตาย ร่างกายก็นั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาก็จะกลับมารับรู้

ร่างกาย รับรู้ลมหายใจต่อไป  

 พอออกจากสมาธิก็มาเจริญสติต่อ ถ้าสติยังไม่มีกำลังที่แก่กล้า  

ที่มั่นคง ถ้าสติมีกำลังมากพอแล้วสามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกเวลา 

ก็ไม่ต้องเจริญสติ ให้มาเจริญปัญญาแทน เวลาออกจากสมาธิขึ้นมาก็ให้

พจิารณาวา่สรรพสิง่ทัง้หลายในโลกนีเ้ปน็ทกุข ์ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ชข่องเรา เชน่ ลาภ 

ยศ สรรเสรญิ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ชนดิตา่งๆ นีไ้มเ่ทีย่ง มเีกดิมีดับ 
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มมีามไีป มเีจรญิมเีสือ่ม ถา้ไปอยากได ้อยากให้

เจริญอย่างเดียว เวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์

ใจขึ้นมา ถ้าไปอยากได้ให้เจริญอย่างเดียว  

ก็แสดงว่าไม่รู้ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ว่าเป็น

อนตัตา วา่เปน็สิง่ทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะไปสัง่เขาได ้

สั่งให้เขาเจริญอย่างเดียวไม่ได้ เวลาเขาเจริญ

เขาก็จะเจริญ เวลาเขาจะเสื่อมเขาก็จะเสื่อม เวลาเจริญเราดีอกดีใจ พอเวลา

เสื่อมเราก็เศร้าโศกเสียใจ  

 แต่ถา้เรารูล้ว่งหนา้ไวก้อ่นวา่เขาจะตอ้งเจรญิ เขาจะตอ้งเสือ่ม เราไมไ่ปมี

ความผูกพันกับเขา เราไม่ไปยุ่งกับเขา เวลาเขาเจริญหรือเวลาเขาเสื่อมก็จะ

ไม่ทำใหเ้ราเดอืดรอ้นใจแตอ่ยา่งใด เชน่ การเจรญิของผูอ้ืน่ การเสือ่มของผูอ้ืน่ 

ของคนที่เราไม่รู้จักนี้ เราจะไม่เดือดร้อน เจริญก็เจริญไป เสื่อมก็เสื่อมไป 

เกิดก็เกิดไป ตายก็ตายไป ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลย แต่พอคนที่เราไปมี

ความผกูพนัดว้ย เวลาเขาเสือ่มนีก้เ็กดิปญัหาขึน้มาทนัท ีเชน่ สาม ีภรรยา บตุร 

ธิดา บิดา มารดา พอเขามีความเสื่อมเกิดขึ้นมาก็วุ่นวายกันไปหมด ทั้งๆ   

ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกๆ คนที่จะต้องมีวันเสื่อมหมดไป ที่จะต้องแก่ 

ต้องเจ็บ ต้องตายไป อันนี้เป็นเพราะว่าเราไปผูกพัน ไปเห็นว่าเขาให้ความสขุ

กบัเรา พอเขาใหค้วามสขุกบัเรา เรากอ็ยากจะใหเ้ขาอยูก่บัเราไปนานๆ ไม่เสื่อม

จากเราไป พอเขาเสื่อมเราก็วุ่นวายใจ ไม่สบายใจ ทุกข์ใจ เศร้าโศกเสียใจ 

เราต้องพิจารณาสอนใจ  
อยู่เรื่อยๆ สอนว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่เที่ยง มีมามีไป 
มีเจริญมีเสื่อม มีได้มีเสีย 



มหาเศรษฐีที่แท้จริง 

196

 ดังนั้นเราต้องพิจารณาสอนใจอยู่เรื่อยๆ หลังจากที่เราออกจากสมาธ ิ 

มาแล้ว สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ไม่เที่ยง มีมามีไป มีเจริญมีเสื่อม มีได้มีเสีย ถ้าไปยุ่งกับเขา ไปมี

ความผูกพันกับเขา มีความอยากให้เขาไม่เสื่อม เราก็จะทุกข ์ หรือมีความ

อยากไม่ให้เขาเจริญก็จะทุกข์เหมือนกัน เช่น เราไม่อยากให้คู่ต่อสู้ของเรา

เจริญ พอเขาเจริญ เราก็ทุกข์เหมือนกัน แต่เวลาคู่ต่อสู้เสื่อม เราก็ดีใจ   

แตค่นทีเ่รารกัเสือ่ม เรากจ็ะเสยีใจ คนทีเ่รารกัเจรญิ เรากด็อีกดใีจ นัน่มนัอยู ่ 

ทีต่วัเราเองไปยุง่กบัเขาเอง เขากเ็จรญิ เขากเ็สือ่มไปตามเวลาของเขา มใีครบา้ง

ทีเ่กดิมาแลว้ไมแ่ก ่ไมเ่จบ็ ไมต่ายกนับา้ง มใีครบา้งทีเ่จรญิอยา่งเดยีวไมม่เีสือ่ม 

ไมม่หีรอกในโลกนี ้ เปน็ไปไมไ่ด ้มนัเปน็เรือ่งปกตขิองทกุสิง่ทกุอยา่งทกุบคุคล

ที่จะต้องมีการเจริญ มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา เพราะเป็นธรรมชาติของเขา 

เขาเป็นอย่างนี้ เขาไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา เขาไม่ได้เจริญเพราะว่าเราสั่ง

ให้เขาเจริญ เขาไม่เสื่อมเพราะเราสั่งให้เขาไม่เสื่อม เขาเสื่อม เราไปสั่งให้เขา

ไม่เสื่อม เขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดี เพราะธรรมชาติของเขาต้องเจริญต้องเสื่อมไป

ในที่สุด นี่คือการพิจารณาด้วยปัญญากับสรรพสิ่งทั้งหลาย พอเราปล่อย

สรรพสิ่งทั้งหลายได้ เราก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุด   

ก็คือร่างกายของเรา ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ต้องมีการเจริญ

แล้วก็มีการเสื่อม มีการเกิดแล้วก็มีการแก่ มีการเจ็บ มีการตายไป แม้ว่าจะ

ดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตาม จะใช้เงินทองของมหาเศรษฐีของ  

มหากษตัรยิม์าทำนุบำรงุดูแลรกัษารา่งกายอยา่งไรกต็าม กห็นไีมพ่น้ความแก ่

ความเจบ็ ความตายอยูด่ ี ถา้เกดิความอยากไมแ่ก ่ อยากไมเ่จบ็ อยากไมต่าย 
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ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะว่าไปห้ามมันไม่ได้ ห้ามความแก่ ห้าม

ความเจ็บ ห้ามความตายไม่ได้ เขาเป็นอนัตตา เขาไม่ใช่เป็นลกูนอ้งเรา ไมใ่ช่

ของเรา เราไมส่ามารถไปสัง่ใหเ้ขาเปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนีไ้ด ้ 

 ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขา เราก็ต้องปล่อยวาง ปล่อยให้เขาแก่ 

ปล่อยให้เขาเจ็บ ปล่อยให้เขาตายไป ถ้าปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะไม่มี

ความอยาก เราก็ไม่ต้องไปขอทาน ขอให้คนนั้นช่วยเหลือเรา เวลาเจ็บไข้  

ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปขอร้องให้คนนั้นมาช่วยเหลือเรา เรายอมรับความเจ็บไข้

ได้ป่วย เวลาตายก็ไม่ต้องไปขออภัยโทษ ไม่ต้องไปขออะไรจากใครทั้งนั้น 

เมื่อถึงเวลามันจะตาย ไม่มีใครที่จะยับยั้งมันได้ ก็ปล่อยมันตายไป เราไมไ่ด้

เป็นร่างกาย เราจะไปเดือดร้อนทำไม เราเป็นผู้ที่มาอาศัยร่างกายชั่วคราว

เทา่นัน้เอง รา่งกายนีห้รอืโลกนีเ้ปน็เหมอืนโรงแรมทีเ่ราไปพกัอยูอ่าศยั เวลาเรา

ไปพกัโรงแรม เราจะไปขนข้าวขนของไปเก็บไว้ในโรงแรมไหม เราก็ขออาศัย

อยูไ่ปวนัๆ หนึง่เพือ่ทำภารกจิทีเ่ราตอ้งทำเทา่นัน้เอง พอเราทำเสรจ็ภารกจิแลว้ 

เราก็ถือกระเป๋าเอาเสื้อผ้าของเราใส่กระเป๋า แล้วเราก็ออกเดินทางจาก

โรงแรมไป โลกนี้ก็เป็นเหมือนโรงแรม ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโรงแรมที่เรามา

อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง เดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องออกเดินทางไป ถ้าเราจะ

มวัมาหาสิง่ตา่งๆ มาไวเ้ปน็สมบตัขิองเราทำไมกนั หาลาภ หายศ หาสรรเสรญิ 

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มาไว้ทำไมกัน ไปซื้อข้าวของต่างๆ มา

เก็บไว้ในโรงแรมทำไม ซื้อตู้เย็น ซื้อทีวี ซื้ออะไรต่างๆ เดี๋ยวเวลาไปก็เอาไป

ไม่ได้ ต้องทิ้งให้โรงแรมเขาหมด 
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 นี่แหละเราควรจะมองโลกเป็นอย่างนี ้ มองร่างกายของเราเป็นอย่างนี ้

เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น เพื่อเอามาทำ เพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ของเรา 

หน้าที่ของเราก็คือทำให้เราเป็นเศรษฐีที่แท้จริง เศรษฐีที่แท้จริงก็ต้องหยุด

ความอยากใหห้มดใหไ้ด ้ การจะหยดุความอยากใหห้มดใหไ้ดก้ต็อ้งมปีญัญา 

มีดวงตาเห็นธรรม เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

ถ้าผู้ใดเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แล้ว ผู้นั้น

ก็จะไม่มีความต้องการอยากได้

อะไร เพราะวา่เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

เป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้น เอามา

แล้วจะต้องเป็นโรคมะเร็งกัน 

แล้วเอามาทำไม  

 ฉะนั้น โรคมะเร็งก็คืออะไร 

ก็คือความทุกข์ใจนี่เอง ได้อะไร

มาแล้วก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มา 

ถา้ไมไ่ดเ้อามากไ็มท่กุขใ์จ ถา้ไมก่นิอาหารทีม่สีารกอ่มะเรง็ กจ็ะไมม่โีรคมะเรง็

เกิดขึ้น นี่เราไม่รู้กันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสารก่อมะเร็ง เป็นทุกข ์  

เป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากัน เราก็หากันแทบเป็นแทบตาย

กอบโกยกันใหญ่ แล้วเป็นยังไง มานอนก่ายหน้าผากกัน กินไม่ได้ นอน  

ไม่หลับ กระวนกระวายกระสับกระส่าย วติกกงัวลหว่งใยไปกบัสมบตัขิา้วของ

เงินทองสิ่งของต่างๆ บุคคลต่างๆ ที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเรา   

ถ้ า ไ ม่ มี ค ว ามอย าก แล้ ว จ ะ ไ ม่ วุ่ น ว า ย   
ไมเ่ดอืดร้อน ใครอยากจะรำ่ใครอยากจะรวย
ก็ปล่อยเขารวยไป ใครอยากจะเป็นใหญ่
เป็นโตก็ปล่อยเขาเป็นไป จะได้โรคมะเร็ง
เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจของเขา จะได้ทุกข์กับ
ความเป็นใหญ่เป็นโต...ไม่ได้ทุกข์กับอะไร 
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แล้วพอเวลาที่จะต้องพลัดพรากจากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ 

กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางครั้งก็อยากจะตายจากโลกนี้ไปเลย นี่แลคือความ

อยากทีท่ำใหเ้กดิความทกุข ์ทีท่ำใหเ้ราเปน็ขอทานไมม่วีนัหมดสิน้ ไมม่วีนัจบสิน้ 

ขอจากภพนี้แล้วก็ไปขอต่อภพหน้า ขอมันไปเรื่อยๆ อยากมันไปเรื่อยๆ 

อยากได้สิ่งนั้น อยากมีสิ่งนี้ อยากเป็นอย่างนั้น อยากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 

เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นโทษกับเรานี่เอง เป็นทุกข์กับเรา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า

มาตรัสรู้ความจริงอันนี้แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา พวกเรากย็งัจะ

หลงไปกบัความอยากอยู ่ ถงึแมรู้แ้ลว้กย็งัหยดุความอยากไมไ่ด ้ เปน็ชาวพทุธ

ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม รูแ้ลว้วา่ความอยากนีเ้ปน็สารกอ่มะเรง็ใหแ้ก่จติใจของเรา 

ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ยังอยากกันอยู่อย่างนั้น แล้วจะมาโทษใคร เวลาเรา

ทุกข์ก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ ออกไปเดินขบวนกันก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ โทษคนนั้น

คนนี้ ไม่โทษความอยากของตนเอง ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่วุ่นวาย   

ไม่เดือดร้อน ใครอยากจะร่ำใครอยากจะรวยก็ปล่อยเขารวยไป ใครอยากจะ

เป็นใหญ่เป็นโตก็ปล่อยเขาเป็นไป จะได้โรคมะเร็งเขา้ไปฝงัอยูใ่นหวัใจของเขา 

จะไดท้กุขก์บัความเปน็ใหญเ่ปน็โต ทกุขก์บัความรำ่ความรวยนีแ่หละ ไม่ได้ทุกข์

กับอะไร  

 ดังนั้นเราต้องหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆ หลังจากที่เราออกจากสมาธิ  

มาแล้ว สอนให้เกิดปัญญา สอนให้รู้ทันความหลง สอนให้หยุดความอยาก

ต่างๆ ให้ได้ ถ้ายังไม่มีสมาธิ ก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากก่อน ถ้าไม่มี

เวลามาเจริญสมาธิ มาเจริญปัญญา ก็ต้องตัดภารกิจการงานต่างๆ ออกไป
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ใหห้มดกอ่น ถา้ยงัทำมาหากนิ หาเงนิหาทอง หาลาภ ยศ สรรเสรญิอยู ่กต็อ้ง

หยดุหา ถา้ยงัหาความสขุจากการใชเ้งนิใช้ทอง กต็อ้งหยดุใชเ้งนิใชท้อง เอาเงนิทอง

ที่จะไปซื้อความสุขต่างๆ นี้มาแบ่งปันมาแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นไป หรือถ้าจำเป็น

ก็เก็บเอาไว้เพื่อมาสนับสนุนในการปฏิบัติธรรม แต่อย่าเก็บเงินเอาไว้เป็น  

สิ่งที่ล่อใจ ถ้ามีเงินในกระเป๋าแล้วกิเลสมันจะร้อน กิเลสมันจะแรง เดี๋ยวมัน

ก็จะอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ อยากจะไปดื่มไปรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากจะ

ไปดู อยากจะไปฟัง อยากจะไปซื้อของต่างๆ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ มีข้าวของต่างๆ ออกมาขายกัน ลดราคากันอย่างรุนแรง 

ท้าทายกระเป๋า ท้าทายเงินทองในกระเป๋า ท้าทายกิเลสตัณหาความอยาก   

ถา้มเีงนิซือ้เดีย๋วกอ็ดไมไ่ด ้กต็อ้งออกไปซือ้ ซือ้แลว้ไมใ่ชว่า่มนัจะพอเลย ไมพ่อ 

ซื้อแล้วมันก็อยากจะซื้ออีก ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอจนกว่าเงินจะหมด แต่เงิน

จะหมดก็ไม่ได้หยุดความอยากจะซื้อ ยังมีความอยากอยู่ก็ต้องไปยืมเขาก่อน   

ใช้บตัรเครดิตกอ่นแลว้คอ่ยไปจา่ยทหีลงั พอถงึเวลาจะจา่ยบตัรกไ็มม่เีงนิจา่ย 

เดี๋ยวก็ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกยึดทรัพย์ไปในที่สุด หรือไม่เช่นนั้นก็ไปทำผิด

กฎหมาย ไปฉอ้โกง ไปลกัทรพัย ์เดีย๋วก็ถูกจับเข้าขังคุกขังตะราง  

 เอาเงนิทีอ่ยากจะซือ้ของตา่งๆ เหลา่นีม้าทำบญุแลว้จะสบายใจ จะสขุใจ 

จะอิ่มใจ จะไม่อยากซื้ออะไร แล้วพอเงินหมดก็สบาย ไม่เดือดร้อน ก็จะมี

เวลาไปเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เจริญสติ นั่งสมาธิ เจริญปัญญา เพื่อ

ทำลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวร พอความอยากหมดไปอย่างถาวร   

ก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันที เพราะว่าไม่มีความอยาก ไม่มีความ
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ตอ้งการอะไร ใครจะใหอ้ะไรมากไ็มด่ใีจ ใครจะเอาอะไรไปก็ไมเ่สยีใจ จะถูกขโมย

ขา้วของเงนิทองไปกไ็มเ่ดอืดเนือ้รอ้นใจ ไมวุ่น่วายใจ ไมม่เีงนิเหลอือยู่แม้แต่

บาทเดียวก็ไม่เดือดร้อน เพราะยังเป็นเศรษฐีอยู่ เป็นเศรษฐีทรัพย์ภายใน 

ทรัพย์ภายในนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมาเอาจากเราไปได้ แม้แต่กฎของอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ก็เข้าไม่ถึงทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในนี้อยู่เหนือกฎอนิจจัง 

ทกุขงั อนตัตา เปน็ทรพัยท์ีถ่าวร เปน็นจิจงั สขุงั อตัตา ทีแ่ทจ้รงิ คอืความสงบ 

ความปราศจากความอยาก ความเป็นอุเบกขาของใจนี่เอง นี่แลคือทรัพย์

ภายในของพวกเรา ที่พวกเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการแสวงหาทรัพย์

เหล่านี้ ด้วยการตัดการหาทรัพย์ต่างๆ ภายนอกไปให้หมด หยุดการหาเงิน

หาทอง ถ้ายังต้องหา ก็ให้หาเพื่อมาประคองมารักษาอัตภาพชีวิตร่างกายไป  

ให้อยู่ได้ เพื่อจะได้มาหาทรัพย์ภายในกัน แต่อย่าไปหาทรัพย์มาเพื่อที่จะให้

รำ่รวย เพือ่ทีจ่ะไดไ้ปซือ้ขา้วของตา่งๆ มาเสพมาใหค้วามสขุกบัตน เพราะมนั

เปน็ความสขุแบบยาเสพติด ที่เสพเท่าไรก็จะไม่มีวันอิ่มวันพอ มีแต่ต้องเสพ

เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์

ทรมานใจ เวลาทีต่อ้งหาเงนิหาทองกจ็ะเปน็เวลาทีเ่หนือ่ยยากลำบาก เวลาหา 

ไมไ่ดก้ว็ุน่วายใจ เดอืดรอ้น แตถ่า้เราไมต่อ้งใชเ้งนิซือ้ความสขุ เรากจ็ะไมต่อ้ง

มาวุ่นวายกับการหาเงิน วุ่นวายกับการดูแลรักษาเงนิทอง เพราะเรามเีงนิทอง

อยู่ภายในใจของเราที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอด ที่จะไม่มีใครมาสามารถ

แย่งเอาไปจากเราได้ 
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 พระพทุธเจ้า พระอรหนัต ์ทา่นมีทรพัยภ์ายใน ทา่นเปน็เศรษฐภีายในใจ 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดกับสิ่งภายนอกใจ จะไม่มาทำให้ทรัพย์ภายในใจของท่านนั้น

หดหายหรือหมดไปเลย ทรัพย์ภายนอกจะหมดไป ร่างกายจะตายไป ก็ไม่

เกี่ยวกับทรัพย์ภายใน ทรัพยภ์ายในก็ยังมีอยู่ครบบริบูรณ์ ไม่มีวันหมด ไม่มี

วันสิ้น ให้แต่ ปรมัง สุขัง แก่จิตใจตลอดเวลา เพราะไม่มีตัวที่จะมาทำให้   

ใจหิว เพราะได้ทำลายด้วยอำนาจของธรรมะที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นทาน ขั้นศีล 

ขั้นภาวนา มาตามลำดับ นี่แลเป็นขั้นตอนของการที่จะนำพาเราไปสู่การเป็น

มหาเศรษฐีอย่างแท้จริง ก็คือการให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนานี่เอง 

ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการทำทาน รักษาศีล และภาวนาไป

เรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะเป็นมหาเศรษฐี  

 การทำทานก็ทำถึงจุดหนึ่ง เมื่อหมดเงินทองแล้วเราก็หยุด ไม่ใช่พอ

หมดเงินก็ไปหาเงินมาเพื่อไปทำทานใหม่ ถ้าอย่างนี้ก็จะติดอยู่ที่ทาน   

ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นศีล ขัน้ภาวนาได ้การทำทานกท็ำเฉพาะกบัเงนิทองทีเ่รา

มีมากเกินไป ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว ้ ส่วนที่ต้องเก็บเอาไว้เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติของเรา เราก็ต้องเก็บเอาไว้ ถ้าเราบวชได้ เราไม่ต้องใช้เงินทอง   

กส็ละใหไ้ปหมดเลยจะได้ไม่ตอ้งมาเปน็ภาระกงัวลแกจ่ติใจ อยา่งพระพทุธเจา้

ก็สละราชสมบัติไปเลยแล้วก็ออกบวช หากินด้วยการบิณฑบาต ที่อยู่อาศัย  

ก็อยูต่ามมตีามเกดิ อยูต่รงไหนกไ็ด ้ ขอใหม้นัสงบสงดัวเิวก หา่งไกลจากแสง  

ส ี เสียง ที่จะมาคอยกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นเท่านั้นเอง แล้วก็เจริญสติ

ควบคมุความคดิ ทำใจใหส้งบ พอใจสงบแลว้ ชำนาญในการเขา้ออกสมาธแิลว้ 
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พอออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาต่อ ทำลายความอยาก ทำลายความหลงที่

เป็นต้นเหตุของความอยาก ความหลงนี้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้  

นจิจงัสขัุงอตัตา เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีเ้ทีย่งแทแ้นน่อน ใหค้วามสขุ

เป็นของเรา แต่ความจริงแล้วมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไม่เที่ยงแท้

แน่นอน มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่เป็นของเรา เราไปสั่งมันไม่ได้ ไปควบคุม

บังคับมันไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะทำลายความอยากได้หมด       

หมดความอยากก็กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมา เพราะว่าไม่มีความต้องการ

อะไรอีกแล้ว พอแล้ว มีเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว นี่คืองานของพวกเรา  

ที่พวกเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจ เพราะว่างานอย่างอื่นทำไปเท่าไหร่ก็จะไม่

ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมานั่นเอง ก็จะหิวไปต่อข้ามภพข้ามชาติ

ได้มากี่ร้อยล้านพันล้านก็ยังอยากจะได้อยู่ ได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหน    

ก็อยากจะเป็นอีก ไม่มีวันหมด ความอยากเหล่านี้ไม่มีวันหมด จะหมดได้  

ก็เกิดจากการทำทาน รักษาศีล และภาวนานี้เท่านั้น  

 ดงันัน้ เราอยา่ไปหลงกบัสิง่ตา่งๆ ทัง้หลายในโลกนีท้ีจ่ะใหค้วามสขุกบัเรา 

อย่าไปหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา ขอให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็น

เหมอืนสารกอ่มะเรง็ทีจ่ะตอ้งทำใหเ้ราเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยทางดา้นจติใจ กค็อืทำใหใ้จ

ของเราทุกข์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ไม่มีวันจบสิ้น ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้

เราเปน็เศรษฐ ีใหเ้ราพอ ใหเ้ราไมต่อ้งการอะไร ใหเ้ราไมม่คีวามทกุขก์บัสิง่ตา่งๆ 

ก็คือ การทำทาน รักษาศีล และการภาวนานี่เอง ถ้าเราทำทานเสร็จแล้ว   

เราเข้าสู่ขั้นภาวนาแล้ว เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทำทาน ถ้าเราอยู่ในขั้น
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ภาวนา เราก็ต้องทุ่มเทให้กับการภาวนาเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องไปกังวลกับ

เรื่องทำทานแล้ว หมดหน้าที่แล้ว ทานเป็นเพียงแต่เป็นผู้มีหน้าที่ส่งให้เรา

เข้าไปสู่การรักษาศีลและการภาวนานั่นเอง พอเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์   

ได้ภาวนาอย่างเต็มที่แล้ว ก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทำทาน เก็บตัวอยู่กับ

สถานทีป่ฏบิตัขิองเรา ไมต่อ้งไปรว่มงานบญุตา่งๆ งานกฐนิ งานผา้ปา่ งานอะไร

ตา่งๆ นีไ้มไ่ดเ้ปน็งานของเราแลว้ งานของเรา คอื งานเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิ

ปลีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อเจริญสติ เพื่อเจริญสมาธิ เพื่อเจริญ

ปัญญา ที่จะมาทำลายความอยากที่ทำให้เราเป็นขอทานนี้ให้มันหมดไป   

พอความอยากที่ทำให้เราเป็นขอทานนี้หมดไป เราก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐี

ขึ้นมา ม ีปรมงั สขุงั อยู่ภายในใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด  

 นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงปฏิบตัมิาและทรงสอนใหพ้วกเราปฏบิตั ิกค็อืใหเ้ราทำทานใหห้มด รกัษาศลี

ใหบ้รสิทุธิ ์และภาวนาใหเ้ตม็รอ้ย ใหเ้กดิสต ิใหเ้กดิสมาธ ิใหเ้กดิปญัญาเตม็รอ้ย 

แล้วผลก็จะเป็นผลที่เต็มร้อยอย่างแน่นอน 

 การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้  



205

ธ ร ร ม ะ บ น เ ข า
ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
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ความสุขของคนไม่ได้อยู่ที่กองเงินกองทอง ไม่ได้อยู่ที่สมบัติภายนอก แต่อยู่

ที่คุณธรรมภายในใจ มีคุณธรรมมากน้อยเพียงไร ก็จะไปทำลายกิเลสตัณหาที่

มีอยู่ในใจให้เบาบางลงไป เมื่อกิเลสตัณหาเบาบางลงไป ความสุขก็มากขึ้น   

มนัอยูต่รงนี ้ อยูใ่นใจนี ้ กองสมบตักิองเงนิกองทอง วตัถขุา้วของตา่งๆ จงึไมเ่ปน็

สิ่งสำคัญ มีเท่าที่จำเป็นก็พอ เช่น ศาลาหลังนี้พอหลบแดดหลบฝนได้ พอใช้ทำ

กิจกรรมได้ก็พอแล้ว ไม่ต้องมีราคาแพงๆ ให้ดูที่เหตุผลของการใช้สอยเป็นหลัก 

สามารถทำหนา้ทีข่องเขาไดห้รอืเปลา่ จะถกูจะแพงไมส่ำคญั ถา้ใชข้องราคาถกูได้ 

ก็จะดีกว่า เพราะจะได้เป็นตัวอย่าง ไม่ต้องไปขวนขวายเสียเวลากับการหาเงิน

หาทองมาสร้างสิ่งที่มีราคาแพงๆ แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เท่ากัน เหมือนกับการรับ

ประทานอาหาร อาหารมือ้ละ ๕๐ บาท กบัมือ้ละ ๕๐๐ บาท กส็ำเรจ็ประโยชนไ์ด้

เหมือนกัน อิ่มเหมือนกัน เวลาไปวัด กินอาหารวัดก็อิ่มเหมือนกัน ไปกินอาหาร

ตามโรงแรมราคาแพงๆ ก็อิ่มเหมือนกัน แล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกัน ทำให้ต้อง

เสียเวลากับการหาเงิน สู้เอาเวลามาทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับพระศาสนา

จะดีกว่า 
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ให้ทำบุญปิดทองหลังพระ ทำบุญให้ทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่ต้องการผล
ตอบแทนจากใครทั้งนั้น ทำด้วยความเมตตา ปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดในสมบัติ
ขา้วของเงนิทอง เพราะเหน็วา่ถา้มมีากเกนิความจำเปน็ กไ็มเ่กดิประโยชนก์บัตน 
กลับจะเป็นทุกข์กับจิตใจ เพราะต้องคอยกังวลหวงห่วงเสียดายเสียใจ เวลา  
หายไปหรือถูกขโมยไป ถ้าเอาไปทำบุญก็จะหมดปัญหาไป ได้ความสุขทาง
จติใจ เพราะไดท้ำประโยชน ์ไดส้งเคราะหไ์ดช้ว่ยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้นตกทกุขไ์ดย้าก 
นี่คือเป้าหมายของการทำบุญให้ทานอยู่ตรงนี้ 

การทำทานไม่ได้อยู่ที่การทำบุญตักบาตรอย่างเดียว ทำได้หลายรูปแบบ   
ถ้าใจกว้าง เสียสละ ไม่ยึดติดกับเงินทอง ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ก็ถือว่าเป็นทาน   
ถ้าไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็มีศีลแล้ว ไม่ต้องมาวัดขอศีลจากพระ ศีลอยู่ที่ใจ   
ไม่ได้อยู่ที่วัด อยู่ที่การกระทำ ถ้าไม่ฆ่า ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี   
ไม่พูดปด ไม่เสพสุรายาเมา ก็มีศีลแล้ว จะเข้าวัดหรือไม่ ไม่เป็นปัญหา 

ทุกวันนี้สังคมวุ่นวายเพราะขาดศาสนาในใจ มีศาสนาอยู่ตามวัดตามวา   
ตามวัตถุต่างๆ แต่ไม่ได้อยู่ในใจคน เข้าใจไหม คนเข้าวัด แต่ไม่ได้เอาศาสนา
เขา้ไปไวใ้นใจ ในใจมแีตก่เิลส มแีตต่ณัหา เขา้ไปในวดักไ็ปทะเลาะกนั มเีรือ่งกนั 
ถ้าจะไปวัดต้องไปแบบสงบ ไปแบบไม่มีเรื่องมีราวกับใคร มีเป้าหมายเพียง  
อนัเดยีวคอืไปบำเพญ็เทา่นัน้ ไปเจรญิจติตภาวนา ไปรกัษาศลี ไปปฏบิตัธิรรม 
ใครจะมคีวามรูค้วามเหน็อยา่งไรกป็ลอ่ยเขาไป เรือ่งของเขา ทำตวัเปน็เหมอืนกบั
หนูตัวเล็กๆ จะดีกว่า อย่าไปทำเป็นราชสีห์ เดี๋ยวต้องไปกัดกับราชสีห์ตัวอื่น   
ถ้าเป็นหนูก็จะไม่มีปัญหา จะมีเวลาภาวนา  



ธรรมะบนเขา 

208

พระสมยันีเ้หมอืนกบัไมไ่ดศ้กึษา หรอืศกึษามาจากทีไ่หนกไ็มรู่ ้ทา่นมงีานของทา่น 

เยอะแยะไปหมด งานสวด งานสร้างเมรุ ซึ่งไม่มีในสมัยพุทธกาล สมัยนั้นไม่ได้

ถือเป็นงานหลัก งานหลักอยู่ที่ภาวนา พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดแม้แต่วัดเดียว 

คิดดูถ้าเป็นงานของพระจริงๆ แล้ว ใครจะมาสร้างวัดเก่งเท่ากับพระพุทธเจ้า   

จะสร้างร้อยวัดพันวัดก็สร้างได ้ แต่มันไม่ใช่งานของพระ งานของพระให้สร้าง  

ธรรมใหเ้กดิขึน้ในใจเทา่นัน้ สว่นทีอ่ยูอ่าศยักอ็ยูไ่ปตามมตีามเกดิ ถา้ไมม่ศีรทัธา

สรา้งกฏุใิห ้ทา่นกท็รงสอน รกุขมลู เสนาสนงั ใหอ้ยูต่ามโคนไม ้อยูต่ามเรอืนรา้ง 

อยู่ตามถ้ำที่สงบที่สงัด นั่นคือที่อยู่ของพระ ผ้าก็ใช้ผ้าบังสุกุล ผ้าที่เขาทิ้งตาม

ปา่ชา้ ทิง้ตามกองขยะ เกบ็เศษผา้มาแลว้กเ็อามาตดัมาเยบ็ เอามายอ้ม กใ็ชไ้ดแ้ลว้ 

สมยันีก้บัสมยันัน้มนัคนละโลกกนั สมยันีพ้ระเณรยุง่กบัเรือ่งทางดา้นวตัถกุนัมาก 

เรื่องพิธีกรรมต่างๆ จนลืมของดีไป เพราะมันยากที่จิตใจของคนจะเข้าสู่ธรรมได้ 

ถ้าไม่มีความตั้งใจ ไม่มีความเข้าใจ ก็จะเข้าไม่ถึง 

สมัยนี้บวชกันก็ยังไม่รู้เลยว่าบวชไปทำไม ก็บวชกันตามประเพณี บวชแล้ว  

ก็อาจจะชอบ ก็เลยอยู่ต่อ แล้วก็คิดว่าอยู่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างโบสถ์ 

สร้างศาลา แต่ไม่ค่อยจะหนักในทางศึกษา ปฏิบัติ ศึกษาก็พอเอามาท่องจำ

เหมอืนกบันกแกว้นกขนุทอง แลว้กเ็อามาสอนคนอืน่ตอ่ ไดเ้ปรยีญ ๙ ประโยคแลว้ 

ก็ไม่เคยเอา ๙ ประโยค มาปฏิบัติกับตัวเองเลย เป็นเพียงความรู้ที่มีอยู่ใน  

ใบประกาศนียบัตรเท่านั้นเอง แต่ในใจกิเลสก็ยังเต็มหัวใจอยู่  
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การศกึษาดว้ยการอา่นหนังสือธรรมะ แลว้ปฏบิตัโิดยไมม่อีาจารยส์อน 

จะยากและอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะมักจะถูกกิเลส

หลอกให้หลงให้เข้าข้างตัวเอง เช่นคิดว่าบรรลุแล้ว ทั้งที่ยังติดอยู่  

กับการเป็นฆราวาส คิดว่าถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่โลภ ไม่อยาก   

ก็บรรลุแล้ว แต่ไม่ทราบว่าการอยู่ของฆราวาสนั้นยังติดอยู่กับรูป 

เสียง กลิ่น รส ถ้าไปอยู่แบบพระที่อยู่ในป่า ใจจะเป็นปกติเหมือนอยู่

บ้านหรือไม่ ยังนิ่งสงบ ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนหรือไม่ ถ้าไม่ได้พิสูจน์

กจ็ะไมรู่ ้ ถา้อยากจะรู ้ กต็อ้งพสิจูน ์ เชน่ พสิจูนด์วูา่ความกลวัหมดไป

หรือยัง อาจจะคิดว่าความกลัวหมดไปแล้ว เพราะอยู่ในสภาพที่ไม่มี

อะไรมากระตุ้นให้ความกลัวเกิดขึ้นมา ถ้าไปอยู่ในสภาพที่มีภัย  

รอบด้าน เช่น อยู่ในป่า จิตยังจะสงบนิ่งอยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์

จิตใจในสภาพต่างๆ ก็อาจจะหลงผิดได้ 
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ถ้าใฝ่ทางนี้แล้ว ไม่มีอะไรมายับยั้งได้ สิ่งที่จะยับยั้งก็คือความลังเลสงสัย   

เปน็นวิรณ ์ เปน็อปุสรรคขวางกัน้ความสงบของใจ สงสยัวา่จะทำไดห้รอืไม ่ นวิรณ์

อกีอยา่งหนึง่กค็อืกามฉนัทะ ความยนิดกีบัความสขุทางรปู เสยีง กลิน่ รส ตวันี้

กต็ดัยาก ตอ้งรบัประทานอาหารมือ้เดยีวจรงิๆ แลว้กไ็มร่บัประทานหรอืดืม่อะไร

อีกเลย นอกจากดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียว ถึงจะกำจัดความอยากในรูป เสียง กลิ่น

รส ได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประทานการดื่ม ดื่มแต่น้ำเปล่าๆ อย่าดื่มน้ำที่มี

รสชาติหวานเปรี้ยว รับประทานอาหารแบบรับประทานยา ครั้งเดียวก็พอ 

อาหารอะไรก็ได้ รับประทานแล้วอิ่มท้อง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้ว ต้องตัด  

กามฉันทะ การบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ก็ต้องตัดให้หมด ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลง 

ไมไ่ปเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ถา้ไปกไ็ปหามมุสงบเงยีบ ไปนัง่สมาธ ิ ถา้ปฏบิตัอิยู ่

ในห้องในบ้านนานๆ รู้สึกอึดอัด อยากจะออกไปบ้างก็ออกไปได้ ไปหามุมสงบ 

ที่ไม่มีสิ่งยั่วยวนกวนใจ 
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เราต้องลุยต้องบุก อย่ารอให้กิเลสบุกแล้วค่อยสู้มัน ถ้ามันบุกแล้วจะสู้ไม่ได้   

พอกิเลสออกฤทธิ์แล้ว เราจะอ่อนปวกเปียกไปหมดเลย จะดื่มไอ้นั่นจะกินไอ้นี่ 

ก็ต้องยอมมัน เราต้องบุกด้วยการกำหนดปริมาณและตารางเวลาว่าจะกิน  

จะดื่มเท่าไหร่ เช่นกินมื้อเดียว อยากจะกินอะไรก็กินตอนนั้น เสร็จแล้วก็จบ   

ถ้าอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มตอนนั้น เวลาอื่นก็ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียว ต้องกำหนด

อยา่งนี ้โทรทศัน ์กไ็มด่เูลย ขายทิง้ไปเลย ทกุอยา่งทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ อยา่ให้

อยู่ใกล้ตัว บริจาคให้ทานไปเลย อย่างนี้ถึงเรียกว่าบุก เรียกว่าลุย ถ้านั่งรอ

เดี๋ยวกิเลสก็จะมาชวนเราให้ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวก็เปรี้ยวปาก อยากขบเคี้ยว 

พอเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้ว มันจะสู้ไม่ได้ ถ้าอยากแล้วแต่ไม่มีอะไรให้ขบเคี้ยว 

ไมม่อีะไรใหด้ ู กจ็ะไมเ่ปน็ปญัหา พวกเรายงัไมเ่หน็คณุคา่ของความสบายใจกนั 

เพราะไม่ค่อยได้ดูใจ มัวแต่ไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีคุณค่าอย่างนั้นอย่างนี้ ปล่อยให้ 

ใจแหง้แลง้ อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว หวิ อยาก ไมด่ทูีใ่จกนั ดผูดิที ่การบรกิรรมพทุโธๆ 

หรือกำหนดกรรมฐานนี้ เป็นการดึงใจให้กลับเข้ามาดูใจว่ากำลังเป็นอย่างไร 

ควรได้รับการดูแลอย่างไร ต้องปฏิบัติให้มาก ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เห็น 
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พวกเราควรลองทำกันดู ถ้ามีปัญหากับการรับประทานอาหาร เอาอาหารดีๆ 

ชนดิตา่งๆ มาใสช่าม หรอืกะละมงัแลว้กค็ลกุมนัเลย ใหเ้ปน็เหมอืนกบัผดัขา้วผดั 

เป็นอะไรไป เดี๋ยวก็เข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดี ทั้งคาวทั้งหวาน ทั้งผลไม้ทั้งผัก 

ลองทำดู แล้วจะรู้ว่าหลงมานาน รสชาติก็ยังเหมือนเดิม เปรี้ยวหวานมันเค็ม  

กย็งัมอียูเ่หมอืนเดมิ ไมท่ำใหท้อ้งเสยีหรอก เพราะอาหารไมไ่ดบ้ดู ยงัดเีหมอืนเดมิ 

การคลุกมันไม่ได้ทำให้อาหารเสียหรือบูดแต่อย่างใด แต่ไปทำลายอารมณ์

ความสขุทีเ่กดิจากการรบัประทานเทา่นัน้เอง อยูต่รงนี ้ ถา้ไมม่มีาตรการเหลา่นี ้

ไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว การปฏิบัติจะไม่ก้าวหน้า จะตัดกิเลสต่างๆ ที่คอยเหนี่ยวรั้ง

ไม่ให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ ต้องอาศัยมาตรการเหล่านี้ ครูบาอาจารย์ท่านทำ

มากันแล้วทั้งนั้น ท่านถึงเอามาสอนพวกเรา ที่เราได้ยินได้ฟังก็เพราะว่าได้รับ

การรับรองแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่จะตัดกิเลสได้ ทำให้การปฏิบัติคืบหน้าไป

อยา่งรวดเรว็ เชน่ ฉนัในบาตร ฉนัมือ้เดยีว เปน็ธดุงควตัร เปน็เหมอืนนำ้มนัพเิศษ 

แทนที่จะใช้ ๙๑ ก็ใช้ ๙๕ รถก็จะวิ่งเร็วขึ้น มีพลังมากขึ้น ถ้าไม่มีธุดงควัตร  

ก็เหมือนใช้น้ำมันธรรมดา ศีล ๒๒๗ เป็นเหมือนน้ำมัน ๙๑ ถ้าถือธุดงควัตร   

กจ็ะเปน็นำ้มนั ๙๕ จะมพีลงัมากขึน้ ทำใหร้ถวิง่เรว็ขึน้ ทำใหก้ารปฏบิตัคิบืหนา้

ไปอย่างรวดเร็ว  
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ชีวิตเราเป็นเหมือนเทียน พอจุดแล้วก็มีแต่จะสั้นลงๆ ไปเรื่อยๆ อายุยาวขึ้น  

แต่ชีวิตมันสั้นลง ตัวเลขมันยาวขึ้น ตอนนี้ ๔๐ นะ ๕๐ นะ มันยาวขึ้น แต่ชีวิต

มันสั้นลง คือส่วนที่เหลืออยู่นี้จะน้อยลง สั้นลงไปเรื่อยๆ เวลาที่จะได้บำเพ็ญ  

ได้เจริญมรรคนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆ อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง ควรรีบหันเข้ามา

ทางนี้ มีภารกิจการงานอะไรที่ปลดเปลื้องได้ ตัดได้ ก็ปลดเปลื้องมันไปเถิด   

ตดัมนัไปเถดิ ทำงานนีด้กีวา่ งานนีเ้ปน็งานทีแ่ทจ้รงิ งานอืน่ทำไปกเ็ทา่นัน้แหละ 

โลกนี้เราไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้ดีตามที่เราต้องการไม่ได้ นี้เป็นความจริงที่เรา

จะตอ้งรู ้ เพือ่จะไดไ้มห่วงัมาก ตอ้งอยูก่บัความจรงิ โลกนีไ้มด่ ี๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ไมม่ใีครด ี๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ดีตลอดเวลา บางเวลากด็ ี บางเวลากไ็มด่ ี ถงึแมใ้นอดตี

จะดมีาตลอด ไมม่ใีครรบัประกนัอนาคตได ้ เพราะใจคนเปลีย่นได ้ เหตกุารณบ์งัคบั

ให้เปลี่ยนใจได ้ ที่ดีเพราะเหตุการณ์ราบรื่น ไม่มีปัญหา ก็ดีได ้ พอเหตุการณ ์ 

ยากลำบากก็อาจจะทำไม่ดีได ้ ควรตัดความอยากนี้ไป เลือกให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

เลอืกได ้ ถา้เลอืกไมเ่ปน็ กห็าคนทีเ่ลอืกเปน็ใหช้ว่ยเลอืกให ้ แลว้กต็อ้งใชเ้วลาเปน็

เครือ่งพสิจูน ์ สมยักอ่นจะหมัน้กนักอ่นไมแ่ตง่งานเลย เพือ่จะไดม้เีวลาดวูา่ดหีรอื

ไม่ดี ต้องทดสอบใจดว้ย ไมเ่อาอกเอาใจกนัตลอดเวลา ตอ้งขดัใจกนับา้ง แลว้ดวูา่

จะยังดีอยู่หรือไม่ ถ้าเอาใจกันก็ดีได ้ พออยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะไม่เอาใจกัน   

อย่าเชื่อคำพูดของคน เวลาเขาพูดว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ อย่าไปเชื่อ เป็นการ

โฆษณาชวนเชื่อ ฟังได้แต่อย่าไปเชื่อ 
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พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ มกีารเจรญิยอ่มมกีารเสือ่มไปเปน็ธรรมดา จงึไมค่วร

ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เช่น วัดวาอาราม เป็นต้น มีการเจริญแล้วก็มี  

การเสื่อมหมดไป วัดที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ก็ไม่มีอะไร  

หลงเหลืออยู่แล้ว ปูชนียสถาน ๔ ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง จึงไม่ควรให้ความ

สำคัญทางด้านวัตถุ เพราะเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนทางด้านจิตใจ มีร่างกายก็

ตอ้งมปีจัจยั ๔ ไวเ้ปน็ทีพ่ึง่อาศยั ตอ้งมทีีอ่ยูอ่าศยั พระกอ็ยูว่ดั ญาตโิยมกอ็ยูบ่า้น 

มีการเจริญและเสื่อมหมดไป วัดของครูบาอาจารย์ในแต่ละยุคก็เป็นอย่างนี้ 

เวลาครูบาอาจารย์มีชีวิตอยู่ก็มีความเจริญรุ่งเรือง พอท่านมรณภาพไปแล้ว   

วัดก็กลายเป็นวัดร้างไป เช่น วัดของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว 

หลวงปูเ่ทสก ์ตอนนีม้ใีครไปบา้ง มไีปบา้งประปราย ไมเ่หมอืนสมยัทีท่า่นมชีวีติอยู ่

เพราะไม่ได้ไปดูวัด แต่ไปดูธรรมะ ไปฟังพระธรรมคำสอนของท่านที่ทำให้จิตใจ

รม่เยน็เปน็สขุ มคีวามทกุขน์อ้ยลง จนไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยูเ่ลย นีต่า่งหาก

ทีเ่ปน็เปา้หมายของการไปวดั ไมไ่ดไ้ปวดัเพือ่ไปดเูจดยีท์ีส่วยงาม โบสถท์ีส่วยงาม 

ที่เป็นเพียงองค์ประกอบ ไม่มีก็ไม่เสียหายตรงไหน 
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การทำงานให้กับพระศาสนาก็ดีอยู่ แต่ไม่ดีเท่ากับทำงานให้ตัวเองก่อน   

งานของตัวเองต้องมาก่อน งานของพระศาสนามาทีหลัง ต้องหลุดพ้นก่อน   

ต้องเสร็จงานของเราก่อน พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก่อนถึงค่อยสอนผู้อื่น ถ้ายัง  

ไม่เสร็จงานของเรา มัวแต่ไปทำงานให้คนอื่น ทำเท่าไหร่ก็ไม่จบ จะมีงานมาให้

ทำอยู่เรื่อยๆ งานของเราก็ไม่ได้ทำเสียที อย่างพระอานนท์ต้องอุปัฏฐาก

พระพุทธเจ้าถึง ๒๕ ปี ก็ยังดีที่ได้ทำกับพระพุทธเจ้า เพราะได้ยินได้ฟังธรรม  

อยู่เรื่อยๆ ได้สะสมบารมีไปเรื่อยๆ พอสิ้นพระพุทธเจ้าแล้ว ๓ เดือน ท่านก็เสร็จ

งานของทา่น ทา่นควรจะเสรจ็ตัง้นานแลว้ แตท่า่นไมเ่สรจ็ องคอ์ืน่ทีบ่วชพรอ้มๆ กบั

ท่านเสร็จกันไปหมดแล้ว แต่ท่านไม่เสร็จ เพราะติดภาระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า   

แตก่จ็ำเปน็ตอ้งมผีูท้ำงานหนา้ทีน่ี ้ พอดสีงฆม์มีตใิหพ้ระอานนทท์ำ พระอานนท์  

กต็อ้งรบัไป อาจจะเปน็วบิากของทา่นกไ็ดท้ีต่อ้งรบัใชพ้ระพทุธเจา้ ถา้ไมม่คีวามจำเปน็ 

ไมม่วีบิากตอ้งไปเกีย่วขอ้งกบังานอืน่ กอ็ยา่เสนอตวั ทำงานของเราใหเ้สรจ็กอ่น 

แล้วค่อยไปทำงานอื่น  
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การปฏบิตันิีต้อ้งพุง่เปา้ไปทีก่ารดบัความอยาก เพือ่ทำใจใหส้งบ ถา้ไป

ดูสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการดับความอยาก ดูไปก็เสียเวลาเปล่าๆ ทำไมไม่ดู   

ดวงอาทิตย์ ไม่ดูต้นไม้ ดูไปก็เท่านั้น เพราะไม่เป็นปัญหา ต้องดูสิ่ง       

ที่เป็นปัญหา สิ่งที่ทำให้จิตใจวุ่นวายทุกข์ทรมานใจ ต้องดูสิ่งนั้น เช่น   

ดูความเสื่อมของร่างกายของเรา ของคนที่เรารัก เพื่อให้รับความจริงว่า 

สักวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ ร่างกายของเราก็ดี ของคนที่เรารักก็ดี   

สักวันหนึ่งก็จะต้องหยุดทำงาน สักวันหนึ่งจะต้องกลายเป็นขี้ เถ้า     

เป็นเศษกระดูกไป ให้มองอย่างนี้ เวลามองคนที่เราอยากจะร่วมหลับ

นอนดว้ย กต็อ้งมองใหเ้หน็โครงกระดกู เหน็ผทีีอ่ยูใ่นตวัเขา ถา้เขาตายไป

วันนี้ คืนนี้จะนอนกับเขาได้หรือเปล่า ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ยังนอน   

ร่วมกันได้ แต่พอไม่มีลมหายใจ ก็จะคิดว่าเป็นผีไปแล้ว ไม่อยากจะนอน

ด้วยแล้ว คิดอย่างนี้เพื่อดับกามารมณ์ เพราะกามารมณ์ทำให้ใจไม่สงบ 

ถ้าต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบ ก็ต้องดับกามารมณ์ให้ได้    

ต้องพิจารณาอสุภะอยู่เนืองๆ คิดถึงภาพที่ไม่สวยงามของร่างกาย  

คิดถึงเวลาไม่หายใจแล้ว ตายไป ๓ วัน แล้ว ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นแล้ว  

ยังอยากจะนอนกับเขาหรือเปล่า คิดอย่างนี้จะได้ดับกามารมณ์ได้ จะอยู่

คนเดียวได้ จะทำใจให้สงบได้ จะมีความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องอาศัย    

สิ่งต่างๆ ที่ไม่เที่ยง มาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา ถ้าเขาไม่เที่ยง 

เวลาเขาจากไปเราก็จะเสียใจ จะว้าเหว่ ถ้ามีความสุขภายในใจแล้ว    
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จะไม่ต้องการอะไร จึงต้องพิจารณาเพื่อตัดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้รู้ว่าทุกสิ่ง

ทุกอย่างต้องจากเราไป ต้องหมดสภาพไป แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้อง

หมดสภาพไป แต่การหมดสภาพของร่างกายไม่ได้ทำให้เราหมดสภาพ

ไปด้วย เรายังอยู่ เพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหน จะอยู่แบบทุกข์หรืออยู่  

แบบไม่ทุกข์ ถ้าปล่อยวางร่างกายได้ ยอมรับการดับของร่างกายได้ ก็จะ

ไม่ทุกข์ จะเฉยๆ สบายใจ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าพิจารณาด้วย

ปัญญาก็จะว่าดีเสียอีก เพราะไม่ต้องดูแลรักษาร่างกายต่อไป ร่างกาย

เป็นภาระที่หนักมากที่เราต้องคอยดูแลตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับ  

ตอ้งหายใจ ตอ้งหานำ้มาดืม่ หาอาหารมารบัประทาน ตอ้งทำความสะอาด

ขับถ่าย ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทำภารกิจนี้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา    

จะเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่ดี เพราะหมดภาระ ไม่ต้องแบก ถ้ายังมี

ร่างกาย ถึงแม้ว่าใจจะไม่มีความอยากกับร่างกาย ไม่มีความทุกข์กับ

ร่างกาย ก็ยังมีภาระดูแลรักษาร่างกาย พระพุทธเจ้ายังต้องบิณฑบาต 

ยังต้องฉัน ยังต้องสรงน้ำ ยังต้องฉันยาเวลาไม่สบาย จึงควรพิจารณา 

ความเสือ่มของทกุสิง่ทกุอยา่งจะไดไ้มย่ดึตดิ จะไดป้ลอ่ยวาง จะไดไ้มต่อ้ง

อาศยัสิง่ตา่งๆ ในโลกนีเ้ปน็เครือ่งมอืใหค้วามสขุ เพราะมคีวามสขุทีด่กีวา่ 

ถา้มคีวามสงบแลว้จะไมต่อ้งการอะไร ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ใจจะมคีวามสขุ 

ความสงบ ความสบาย จะไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้

มาให้ความสุข 
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ฝรั่งบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่เจ็บปวด ยารักษาเป็นเหมือนทิงเจอร์ มันแสบแต่

ทำใหแ้ผลหายเรว็ ศาสนาพทุธสอนแตค่วามจรงิ ถา้คนสอนยงัไมไ่ดพ้บความจรงิ 

กจ็ะสอนแบบลบูหนา้ปะจมกู อยา่งทีห่ลวงตาทา่นพดู เราไมล่บูหนา้ปะจมกูใคร 

ธรรมย่อมเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เราไม่เกรงใจใคร เกรงแต่ธรรม เมื่อเข้าหา

ธรรมแลว้ไมใ่หธ้รรม จะไดธ้รรมไปไดอ้ยา่งไร คนเขา้หาศาสนากเ็พือ่หาธรรมะ 

ไม่ได้มาหาความเอาอกเอาใจ พูดปลอบใจ ลูบหน้าปะจมูก หาธรรมะต้อง  

กล้าหาญ กลา้รบัความจรงิ ไมก่ลวัความจรงิ ถา้กลวัความจรงิอยา่เขา้หาศาสนา 

เหมอืนกบัคนที่กลัวแสงสว่าง ชอบอยู่ในความมืด อยู่ในจินตนาการของตน  

ถ้าพวกเราไม่ผลักดันตัวเราเอง จะไม่มีใครผลักดันนะ ครูบาอาจารย์ท่านก็

สอนแล้ว แต่ท่านลากผลักดันเราไม่ได้ เราต้องผลักดันเอง  

ให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ จะได้กระตุ้นความเพียร ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ 

อย่าประมาทนอนใจ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกอยู่เรื่อยๆ     

ดูท่านเป็นตัวอย่าง ท่านก็เป็นเหมือนเรา ท่านก็เกิดมาอยู่กับลาภยศสรรเสริญ 

อยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ทำไมท่านเล็ดลอดออกมาได้ เพราะ

ทา่นมคีวามพากเพยีร มปีญัญา พวกเราคงไมม่ปีญัญา จงึไมเ่หน็โทษของลาภยศ

สรรเสรญิ ของความสขุทางตาหจูมกูลิน้กาย เปน็เหมอืนปลาทีต่ดิเหยือ่ปลายเบด็ 

แล้วก็ต้องถูกเบ็ดเกี่ยวปากไว้ เวลาจะเอาเบ็ดออกก็กลัวเจ็บ เวลาจะออกจาก

ลาภยศสรรเสริญสุข ก็กลัวจะทุกข์ทรมานใจ ไปอยู่วัดก็กลัวความว้าเหว่เศร้า

สร้อยหงอยเหงา ก็จะเป็นนักโทษในเรือนจำของการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ  



219

เป้าหมายของการปฏิบัติ ก็คือการปล่อยวาง เพื่อใจจะได้หลุดพ้นจากความ  

วุน่วายตา่งๆ ใจไปวุน่วายกบัเขาเอง เขาเปน็อยา่งนีก้อ็ยากจะใหเ้ขาเปน็อยา่งนัน้ 

เขาเปน็อยา่งนัน้กอ็ยากจะใหเ้ขาเปน็อยา่งนี ้ เพราะไมรู่ว้า่ไปควบคมุบงัคบัเขาไมไ่ด ้

เขาเป็นอนัตตา สัพเพ ธัมมา อนัตตา ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้

เปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนีไ้ด ้ ถา้อยากจะใหใ้จมคีวามสขุตลอดเวลา กต็อ้งปลอ่ยวาง 

ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นทุกข์ทั้งนั้น  

ทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไร ก็ทุกข์กับเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ นับตั้งแต่

ร่างกายของเราออกไป ร่างกายก็เป็นกองทุกข์กองหนึ่งแล้ว แล้วก็ไปเอาสามี

ภรรยามาเป็นกองทุกข์อีกกองหนึ่ง แล้วก็เอาลูกมาเป็นกองทุกข์ เอาหลานมา

เป็นกองทุกข์ เอาสมบัติข้าวของเงินทองมาเป็นกองทุกข์ เอารูปเสียงกลิ่นรสมา

เป็นกองทุกข์ เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้น อยู่กับความทุกข์ตลอดเวลา แต่ไม่รู้

ว่าอยู่กับความทุกข ์ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนก็จะไม่รู ้ จะติดอยู่กับความทุกข์

ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตายไปก็กลับมาหากองทุกข์ใหม่ กลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้า

ไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไดศ้กึษาไดป้ฏบิตัแิลว้ กจ็ะพบ

กบัความรม่เยน็ พบกบัความสงบ พบกบัความสขุ กจ็ะเหน็โทษของสิง่ตา่งๆ ทนัท ี

จะพยายามใช้สติ สมาธิ ปัญญา ตัดให้หมด ชอบก็ต้องตัด ชังก็ต้องตัด ตัดจน

ไม่มีชอบและชังหลงเหลืออยู่ในใจเลย ก็จะหมดงาน วุสิตัง พรัหมจริยัง 



ไม่มีสุขใดในโลกนี้จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจาก

ความสงบ นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง ถ้าสงบด้วยสมาธิ  

ก็จะเป็นชั่วคราว บรมสุขชั่วคราว เหมือนดูหนัง

ตัวอย่าง ถ้าเป็นนิพพานก็จะเป็นหนังจริง ฉายตลอด

วันตลอดคืนเลย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยืน เดิน นั่ง 

นอน เป็น ปรมัง สุขัง ตลอด ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว 

กินข้าวอิ่มแล้ว บาปละได้แล้ว บุญก็ละได้แล้ว  


