


...เราไม่เคยคิดว่า
ชีวิตจะเดินมาถึงจุดนี้ 

แต่เป็นเพราะการปฏิบัติมันพาไป...



	 หลวงตามหาบวั	ญาณสมัปนัโน	วัดปา่บา้นตาด	
ท่านเทศนค์วามหมายของค�าว่า	“ตปะธรรม” ไว้ว่า

 “ตปะธรรม เคร่ืองแผดเผากิเลส ท่ีท่านว่าเผาศพ 
กิเลส คือเผาด้วยตปะธรรม สติ ปญัญา ศรัทธา ความ
เพยีร ทกุอย่างเป็นตปะธรรมท้ังนัน้ ธรรมก็เปน็เหมือน
กับไฟแผดเผาไปตามสภาวธรรม อะไรจะมากย่ิงกว่า
สภาวธรรมท่ัวแดนโลกธาตุ สภาวธรรมอยู่ตรงไหน  
ธรรมจะรู้ไปตามนั้นๆ เหมือนไฟได้เชื้อ เผาไปเร่ือย  
รู้ไปเร่ือย เผาเข้าไปๆ จนกระท่ังอะไรๆ ก็พังลงไปๆ 
แล้วก็ผ่านไปๆ สุดท้ายก็พังทลายหมด ไม่มีเชื้อเลย 
ไฟก็ดับ เชื้อก็หมด ตปะธรรมเคร่ืองแผดเผากิเลส
หมายความว่าอย่างนั้น”

	 ความหมายของธรรมขา้งต้นนี	้สามารถอธบิาย
ถึงความเป็นมาของท่านพระอาจารย์สุชาติ	 อภิชาโต	
ได้อย่างชัดเจน	ซึ่งท่านเคยเล่าไว้ว่า

 “ความท่ีมันมีเช้ือ มันก็พยายามว่ิงหาไฟอยู่  
พอถึงเวลาเรียนจบ เราไมไ่ด้กระตือรือร้นหาเงินหาทอง 
เท่าไร เราเพียงแต่หาอย่างเดียว คืออะไรท�าให้เรามี
ความสุข เราต้องการความสุขใจ มันมีเชื้ออยู่แล้ว แต่ 
ไม่รู้ว่าไอ้ตัวท่ีท�าให้เราสุขใจนั้นอยู่ท่ีไหน แต่เราก็รู้ว่า 
การมีครอบครัวมีอะไรต่างๆ อย่างท่ีโลกเขามีกันนั้น 
มันไม่ใช่ทาง ก็เลยต้ังใจอ่านหนังสือเก่ียวกับทางด้าน
ปญัญา แล้วก็คุยกับคนนั้นคนนี้ พอดีมีคนแนะน�าเอา

ค�าปรารภ
หนังสือธรรมะมาใหอ่้าน เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ 
พอได้อ่านแล้วมนัก็เกิดประกายขึ้นมา จึงเขยีน
จดหมายไปขอหนังสือท่ีเขามีอยู่มาอ่านเพิ่ม  
พออ่านแล้วหนังสือบอกให้ปฏิบัติ เราก็เลย
ปฏิบัติตาม มันก็เลยลุกเป็นไฟขึ้นมาเร่ือยๆ  
จนกระท่ังได้ออกบวช ได้ไปแสวงหาท่ีปฏิบัติ  
แล้วก็ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ เวลาไปก็ไม่ได้
ก�าหนดเปน็ขัน้เปน็ตอน แต่มนัเปน็ไปของมนัเอง  
เพราะมันมีเช้ืออยู่ตรงไหน ไฟมันก็จะไหม้ไป
เร่ือยๆ จนกระท่ังไมเ่หลือเชื้อ”

	 จึ งนับ ว่ า เป็นวาสนาของพวก เรา 
ชาวพุทธท่ีได้มีโอกาสพบเจอกับท่านผู้เป็น
บัณฑิต	ผู้เป็นเชื้อสายธรรมของหลวงตามหา-
บัว	ญาณสัมปนัโน	อีกรูปหนึ่ง	ซึ่งท่านได้สืบต่อ
ปฏิปทาครูบาอาจารย์	 และเปรียบดังร่มโพธิ ์
ร่มไทรแก่พวกเราชาวพุทธในยุคปจัจุบัน

	 หนงัสอื	“เปดิใจเปดิธรรม” นี	้เกิดขึน้เพ่ือ 
นอ้มบูชาในพระคณุของท่านพระอาจารยสุ์ชาติ	 
อภิชาโต	และยังหวังให้เป็นแนวทางและสร้าง
ก�าลังใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติท่ีก�าลังด�าเนนิก้าวตามใน
เส้นทางท่ีท่านเคยเดินผา่นมา

คณะศิษยานุศิษย์
ธนัวาคม	๒๕๖๒



สารบัญ

ชีวิตฆราวาส	

วิธขีองพระพุทธเจ้า

ตัดสินใจออกบวช

พ่อแมค่รูอาจารย์

ปล่อยลงสู่กระแส

เปดิใจเปดิธรรม

แสงเดือนแสงดาว

๑ 

๖๑ 

๙๕ 

๑๐๙ 

๑๕๗

๑๙๑ 

๒๐๙ 

จุดที่ท�ำให้เกิดปัญญำขึ้นมำ
คือการเห็นความจริงของชีวิต
การเห็นความเสื่อม
มันก็เลยท�ำให้ตัดง่ำย



ตอนเป็นฆราวาสมนัก็ต้องอยูแ่บบฆราวาส  จะไปอยูแ่บบพระได้ไง  
เราก็เป็นคนธรรมดา เพียงแต่ว่ามันลิ้มรสแล้ว มันรู้ผิดรู้ถูกแล้ว 
มันก็ไม่เอาแล้ว พอรูว่้าไม่ใช่มันก็ไม่เอาแล้ว แต่ตอนเป็นเด็กมนัก็ 
อยากจะลองทุกอย่าง

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ชีวิตฆราวาส
เราก็เป็นคนธรรมดา

๑
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พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

โยมพ่อ-โยมแม่

	 “คณุพ่อ	(คณุสมชาย	เรอืงธนสาร)	

เป็นชาวสุพรรณบุรี	 คุณย่ามีลูกสาว	 

๓	คน	ลูกชาย	๒	คน	มีคุณพ่อเป็นลูก 

คนโต	ตอนนี	้(พ.ศ.	๒๕๖๒)	คุณอาท่ียัง

มีชีวิตอยู่คือน้องสาวคุณพ่อ	๒	คน	 คือ	 

อาหยี่โกวอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี	 และ 

อาโซ๋ยโกวอยู่ท่ีแหลมฉบงั		จังหวัดชลบุรี	

อาเจ็กกับอาต่ัวโกวเสยีไปแล้ว		อาหย่ีโกว 
กับอาโซ๋ยโกวก็มมีาหาเราท่ีนีบ่้าง

	 คณุปูค่ณุย่ามาจากเมอืงจีน	เพราะ

ใบเกิดของเราเขาก็ใชว่้า	“แซ่อ๊ึง” ต่อมา 

คุณพ่อเปล่ียนไปใช้นามสกุล	โดยอาศยั 

ใช้นามสกุลของน้องชายของอาเจ็ก 

นามสกุล	“เรืองธนสาร”

	 ชีวิตคุณพ่อเขาล�าบาก	 เพราะ

คุณปู่เสียต้ังแต่คุณพ่อยังเด็ก	 ช่วงนั้น

คุณย่าขายกาแฟอยู่ในตลาด	 คุณพ่อก็

ต้องช่วยคุณย่า	ท�าให้เขาไม่มีโอกาสได้

เรยีนหนงัสอื	ไมไ่ด้ไปโรงเรยีน	แต่คณุพอ่ 

เป็นคนขวนขวาย	 เขาจะให้คนท่ีมากิน

กาแฟช่วยสอนเขาอ่านหนังสือ	 เรียน

หนังสือ	 ให้สอน	ก.ไก่	 ข.ไข่	 เวลามีคน 

มากินกาแฟก็จะบอกเขาว่า	“ช่วยสอน

หน่อยซิ”	 คุณพ่อก็เลยพออ่านออก 

เขียนได้	พอคุณพ่อเปน็หนุม่อายุได้	๑๕	 

หรือ	๑๖	ปี	 เขาก็เริ่มไปพเนจร	ลงเรือ

เข้ากรุงเทพฯ	ไปหางานท�า	สมยันั้นจาก

สุพรรณบุรีไปกรุงเทพฯ	 จะนั่งเรือไป	 
ก็ไปศึกษาหางานท�าตามท่ีต่างๆ	จนได้

มาเจอคุณแม	่(คุณสุรินทร์	เรืองธนสาร)	 

ท่ีกรุงเทพฯ	ต่อมาก็ได้แต่งงานกัน

	 คุณแม่เป็นคนกรุงเทพฯ	 เป็น 

คนไทยแต่มีเชื้อสายเป็นคนจีนกวางตุ้ง		

อาศัยอยู่แถววงเวียนโอเดียน	 เพราะ

คุณตาคุณยายเปิดร้านขายของอยู่แถว

โอเดียน	คณุแมเ่รียนหนงัสอืท่ีกรุงเทพฯ	 

เรยีนโรงเรยีนจีน	เขาเก่งภาษาจีน			ตอนอยู่ 

กรุงเทพฯ	เขาเคยท�างานเปน็ผูช้ว่ยหมอ

คนไทย	 แต่ไม่ใช่เป็นนางพยาบาลนะ	

แต่เป็นคนช่วยหมอรับแขก	 คุณหมอ

ชื่อพรหมทัศน์	 เขาอยู่ท่ีโรงพยาบาล

หวัเฉียว	แล้วคุณหมอก็มาเปดิคลินกิอยู่

แถวสี่พระยา	(จากซ้าย) คุณสมชาย เรืองธนสาร (คุณพ่อ) คุณกัลยา เรืองธนสาร (น้องสาว) 

คุณสุรินทร์ เรืองธนสาร (คุณแม่) พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต (ในวัยเด็ก)
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คุณสุรินทร์ เรืองธนสาร (คุณแม่) 

กับพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต (ในวัยเด็ก)

ถือก�ำเนิด

	 เราเกิดวันอาทิตย์ท่ี	 ๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.		 ๒๔๙๐	 (ตรงกับวันแรม	๔	 ค�า	 

เดือน	๑๑	ปีกุน)	 ท่ีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 	 ถนนสาทร	 เพราะสมัยนั้นคุณพ่อไป 
เช่าบ้านอยู่แถวท่าน�าสาทร	 ต่อมาคุณลุงซึ่งเป็นน้องชายของคุณย่าเขามีงานอยู่ 
แถวหาดใหญ	่คณุพอ่ก็เลยไปหางานท�าแถวหาดใหญ	่	ไปหาท�างานเปน็พวกพอ่ครวั	 

หลังจากนั้นคุณพ่อก็ย้ายจากหาดใหญ่ไปท่ีตั นหยงมัส	 จ.นราธิวาส	 ไปขายโจ๊ก	 
ขายอยู่ใกล้กับสถานรีถไฟ	

	 ช่วงท่ีเราเกิดใหม่ๆ 	คุณพ่อก็เลยส่งคุณแมกั่บเราไปอยู่กับคุณย่าท่ีสุพรรณบุรี	 

แต่เปน็ช่วงสัน้ๆ	นะ	หลังจากนัน้ก็ยา้ยมาอยูท่ี่ปกัษ์ใต้กับคณุพอ่	พอโตขึน้มาสกัหนอ่ย	 
เราก็เขา้เรยีนชัน้มลู		(ระดับอนบุาล)		ท่ีตันหยงมสัระยะหนึง่		พอเราอายุได้สกั		๔		ขวบ	 
คุณพ่อก็ส่งเราไปอยู่ท่ีบ้านคุณย่า	ซึ่งอยู่ในตลาดตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี	 ครั้งนี ้
ฝากให้อยู่กับคุณย่ายาวเลย	 เพราะช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาต้องท�างานตลอด	 
ไมค่่อยมเีวลาเล้ียงดูเรา

	 ช่วงท่ีคุณพ่อคุณแม่มาฝากเราให้อยู่กับคุณย่า	 เราก็รู้สึกเฉยๆ	 ไม่ได้คิดอะไร	

เพราะคุณย่าเล้ียงเราเหมอืนลูกเขา	เราก็เลยถือคุณย่าเปน็พ่อแมไ่ป	เราเปน็หลาน

คนเดียวท่ีอยู่บ้านคุณย่านานท่ีสุด	 เพราะพี่น้องคนอ่ืนเขามีบ้านของเขาอยู่กันเอง	

ตอนนัน้ท่ีอยูบ่า้นเดียวกันก็มเีรา		มอีาหยีโ่กว		อยูกั่บคุณยา่		รวมเปน็	๓	คน		ตอนท่ีเรา 
ไปอยู่กับคุณย่านั้น	 เขาเลิกขายกาแฟแล้ว	 แต่ยังมีท�าขนมขายอยู่บ้างเป็นช่วงๆ	 
เป็นพวกขนมของคนจีน	พวกขนมก้วยอะไรแบบนี้	 เวลาไหว้เจ้าไหว้อะไร	ย่าเขา

ก็จะท�าขนมขาย	ท�าบะจ่างบ้าง	ท�าอะไรต่างๆ	บ้างขายอยู่	 ตอนนั้นเรายังเป็นเด็ก

ก็ไมไ่ด้ช่วยอะไร	เท่าท่ีจ�าได้เราจะเล่นซะมากกว่า	ตอนนั้นท�างานพวกนีย้ังไมเ่ปน็	

	 สมัยท่ีอยู่สุพรรณฯ	 เราก็จะพูดเหน่อเหมือนคนแถวนั้น	 มาพูดหายเหน่อก็ 
ตอนท่ีเข้ามาเรียนท่ีกรุงเทพฯ	แล้ว
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สุพรรณบุรีในอดีต

สมัยเด็กๆ 
เราก็เอาซองบุหรี่มาเล่นกัน

ซองบุหรี่นี้ราคาเท่านี้ 
ซองบุหรี่นี้ราคาเท่านั้น

โอ้ย ขยันเดินไปตามถังขยะ 
ไปหาซองบุหรี่ 

ฝาเบียร์ก็เคยเล่น 
ตอนนั้นก็เล่น

เหมือนจริงเหมือนจัง 
เห็นของพวกนี้เป็นสมบัติ 

นอนกอดมันเลย กลัวมันหาย

วัยเดียงสำ

	 สมัยก่อนเราก็เล่นเหมือนเด็กท่ัวไปเล่นกัน	 เราไปหัด 
ว่ายน�าในแมน่�า	ตอนแรกๆ	ว่ายไมเ่ปน็	ก็หดัว่ายไปก่อน	ตอนหลัง

ก็ว่ายได้	สมยันัน้เด็กๆ	เขาจะชอบรอใหม้เีรอืพ่วงมา	แล้วก็ไปเกาะ

เรอืพว่งกัน	เรอืพว่งก็จะเปน็พวกเรอืบรรทกุขา้ว	ทีนีเ้วลาเรือมนั 

แล่นมา	มันก็จะแล่นไม่เร็วมาก	 เราก็ว่ายน�าไปแล้วก็ไปเกาะ 

เชือก	ถ้ามเีรืออีกขบวนกลับมา	ก็เกาะกลับมา

	 พวกยิงนกตกปลามีเพื่อนเขาท�ากันแต่เราไม่ท�า	 เพราะ

เราไมช่อบ	มคีวามรู้สึกว่าไมส่บายใจ	คิดถึงตัวปลา	คิดถึงตัวนก	 

เราท�าไม่ลง	 แต่เล่นไพ่นี่เล่นอยู่	 แต่ไม่ได้เล่นด้วยสตางค์นะ	 

ใชส้ตางค์เทียม	โดยเอาซองบุหรีม่าสมมติุเปน็เงิน	พวกซองบุหรี่

กรุงทอง	 เกล็ดทอง	พระจันทร์	 เราก็ไปเก็บตามถังขยะ	แล้วก็

เอามาพับใหม้นัเรยีบรอ้ย	แล้วก็มาสมมติุว่าเปน็เงินแทน	แล้วก็ 

เล่นกัน	แล้วก็แทงกันได้	แล้วก็ยังมเีล่นล้อต๊อกบา้ง	วิธกีารเล่น	คือ 

จะมีไม้กระดานแผ่นหนึ่ง	 แล้วเราก็ใช้เหรียญให้มันกล้ิงลงไป	 
แล้วก็ดูว่าของใครจะกล้ิงได้ไกลกว่ากัน	คนท่ีกล้ิงได้ไกลกว่าก็ม ี
สิทธิ์ท่ีจะเอาเหรียญไปตีให้ถูกจนไปถึงคนท่ีใกล้กว่า	 ถ้าตีถูก	 
คนนั้นก็ต้องแพ้	ก็ต้องจ่าย	

	 เท่าท่ีจ�าได้	ตอนเด็กๆ	เวลาเล่นหรอืท�าอะไร	เราไมไ่ด้เปน็

หวัโจกนะ	เราไปรว่มเล่นกับเขา	ไมไ่ด้เล่นเปน็กลุ่มใหญ่	จะเล่นกัน 

แค่	๒-๓	คน	เวลาไปเล่นก็จะไปเล่นกับเด็กใกล้ๆ	บ้าน
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ค่ำขนม

	 สมัยอยู่สุพรรณบุรี	 เวลาอยู่ว่างๆ	มันก็ไม่อยากอยู่เฉยๆ	 เราอยากจะหาเงิน

พิเศษของเราเอง	 เพราะคุณพ่อคุณแมเ่ขาไมไ่ด้ฝากเงินไว้ใหย้่า	ตอนนั้นคุณย่าเขา

ไมม่เีงินใหค่้าขนม	เขาใหแ้ต่เงินไปโรงเรยีนวันละ	๕๐	สตางค์	เราอยากจะได้เงินเพิม่ 
ก็เลยต้องหางานท�าเอาเอง	 ทีนี้ก็เห็นมีช่องท่ีจะหาเงินได้	ตอนเช้าต่ืนตี	๕	 เราก็ไป 

รับปาท่องโก๋มาขายก่อนจะไปโรงเรียน	 แล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ไปรับพวกขนมจีบ	 

พวกล็อตเตอรี่	ใบตรวจล็อตเตอรี่	ไปขายตามตลาด	มนัก็มรีายได้พิเศษท่ีจะมาซื้อ 

ขนมซื้ออะไร	แต่ไมไ่ด้ถึงกับแร้นแค้นท่ีต้องไปท�างาน	ไปท�างานเพราะอยากได้เงิน 

ค่าขนมพิเศษ	 และความท่ีคุณย่าเป็นคนยากจน	 ล�าบาก	ท�าให้เขาค่อนข้างจะ 

ประหยัดเพื่อเก็บเงินเก็บทองไว้	บางทีเราอยากกินก๋วยเต๋ียว	ขอคุณย่าทีไรเขาก็จะ 

ใหกิ้นแต่ขา้วต้มกับจับฉา่ยท่ีบา้น	เราก็เลยต้องหาเงินเอง	พอได้ยนิว่าขายปาท่องโก๋

แล้วได้เงินก็เลยหางานท�าพิเศษ	แต่ไม่ได้กดดันหรือโดนบังคับอะไร	ท�าด้วยความ

สมคัรใจ	ท�าด้วยความยินดี	มคีวามสุข

	 ช่วงท่ีอยู่กับคุณย่า	 เวลาถึงเทศกาลกินเจ	 เราก็จะใส่ชุดขาว	แล้วคุณย่าก็จะ 

พาเรากินเจ	และพาไปดูง้ิวท่ีโรงเจตลอด	๗	วัน	๗	คืนด้วย

	 สมัยนั้นเวลาเราอยากจะดูหนัง	 ก็ต้องไปรออยู่ท่ีหน้าทางเข้าโรงหนัง	พอมี

ผูใ้หญ่เดินเข้ามา	เราก็จะขอเกาะกับเขาไปด้วย	(หวัเราะ)	บางคนก็ใหเ้กาะ	บางคน 

ก็ไม่ให้เกาะ	 ถ้าไม่รู้จักจะไปเกาะก็ไม่ได้	 บางทีไปรอจนกระท่ังหนังฉายก็ไม่ได้ด	ู 
วันนั้นมันก็คอพับกลับบ้าน	 ก็อาจจะมีเสียใจนิดหน่อย	ผิดหวังนิดหน่อย	 แต่พอ 
ผา่นไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่า	 เด๋ียวพรุ่งนีเ้อาใหม	่ (หวัเราะ)	ชีวิตมนัเปน็อย่างนั้น

มันคล้ายๆ	 ว่ามันด้ินรนของมันไปเอง	แต่ไม่ได้ไปแบบลักขโมย	 ไปท�าอะไรผิดศีล 
ผดิธรรมอะไร
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	 ต่อมาคุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายจาก

ปักษ์ใต้มาท�างานท่ีพัทยาเหนือ	 เพราะ 

พี่ชายของคุณแม่เป็นคนรับเหมาท�า

พวกระบบประปาท่ีพทัยา			เขาก็เลยชวน 

ให้ย้ายมาท�างานท่ีนี่	 คุณพ่อก็เลยไป 

หัดพวกงานก่อสร้าง	 พวกงานช่างไม้	

ช่างปูน	 แล้วเขาก็ได้งานสร้างบ้านพัก

ตากอากาศให้กับคนกรุงเทพฯ	 เมื่ อ 

คุณพ่อได้ต้ังรกรากท่ีพัทยาแล้ว	 เขาก็

ไปรับเราจากสุพรรณบุรีมาอยู่ด้วยกัน

ท่ีพัทยา	

	 น้องสาวของเรา 	 (คุณกัลยา	 

เรืองธนสาร)	อายุห่างเรา	๙	ปี	 เราเกิด	 

พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 เขาเกิด	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	

น้องสาวเกิดท่ีโรงพยาบาลหัวเฉียว	

กรุงเทพฯ	หมอท่ีคุณแมเ่คยท�างานด้วย

เป็นคนท�าคลอดให้	 น้องสาวเราอยู่กับ

คุณพ่อคุณแม่ตลอดท่ีพัทยา	 เพราะ

ช่วงนั้นคุณพ่อได้ต้ังรกรากท่ีพัทยาแล้ว	

เขาเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนเซนต์ปอล	 

คอนแวนต์	 ศรีราชา	 และก็มาต่อท่ี 

โรงเรียนอัญสัมชัญ	 ศรีราชา	 แล้ว

เขาก็สอบเอนทรานส์ได้เข้าเรียนท่ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เข้ารุ่นเดียว

กับสมเด็จพระเทพฯ	 (สมเด็จพระ- 

กนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ)

	 ตอนท่ี เราย้ายมาอยู่ ท่ีพัทยา	

เราเพิ่งจบ	 ป.๓	 ท่ีโรงเรียนจีนจาก

สุพรรณบุรี	 ตรงกับช่วงปิดเทอมพอดี 

ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้ว่าจะให้เราเรียน

ท่ีไหน	พอดีมคีรูจากโรงเรียนเซเว่นเดย์ 

มาพักท่ีบ้านพักตากอากาศท่ีคุณพ่อ

สรา้งไว้ใหค้นมาพกัผอ่น		ก็เลยได้รู้จักกับ 

ครูคนนี้	 ครูเขาก็เลยชวนให้มาเรียนท่ี 

เซเว่นเดย์ท่ีกรุงเทพฯ	 เรียนเป็นภาษา

อังกฤษ	 คุณพ่อ เรา เป็นคนท่ีมอง 

การณ์ไกล	 เขาคิดว่าเรียนหนังสือเป็น

ภาษาอังกฤษ	อนาคตมันน่าจะดี	 เขาก็

เลยตัดสินใจส่งเราไปเรียนท่ีโรงเรียน 

เซเว่นเดย์	(โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมยั)	

กรุงเทพฯ

เล่ำเรียนเขียนอ่ำน

	 เรื่องเรียนหนังสือ	 ตอนแรกเรา

เข้าโรงเรียนเอกชนท่ีสุพรรณบุรีก่อน	

โรงเรียนนี้อยู่ใกล้บ้าน	 อยู่ใกล้ตลาด	 

เป็นโรงเรียนไทย	 ชื่อโรงเรียนสามัคคี

ศกึษา

	 สมยัเรียนชั้นป.	๑	ท่ีนี	่เราจ�าได้ว่า

เราเคยเขา้วัดชว่งนัน้			เพราะท่ีโรงเรยีนนี้	 
ทุกวันพระ	 ครูจะพาเด็กเข้าวัดไปฟัง

เทศน์ฟังธรรม	 ไปถือศีล	 ไปสมาทาน 

ศีลกัน	 แต่สมัยนี้ ไม่มีแล้วเรื่ องราว 

เหล่านี้	 เพราะถูกอิทธิพลของวัตถุดูด

ไปหมด	หลงไปกับการหาความสุขทาง

ด้านวัตถุกัน

	 พอเราจบป.๑	คุณย่าอยากให้ไป

เรียนภาษาจีน	 เลยต้องย้ายโรงเรียนไป

เริ่มเรียนป.๑	 ใหม่อีกครั้งท่ีโรงเรียนจีน	 
ท่ีโรงเรียนนี้ เขาไม่ได้สอนภาษาจีน 

อย่างเดียว	 จะมีสอนภาษาไทยด้วย	 

ตอนเรียนภาษาจีน	 ครูจะสอนให้หัด

เขียนด้วยพู่กันจีน	 ตอนนั้นเราก็เลย 
พอเขียนภาษาจีนได้อยู่	 และพูดภาษา

จีนได้	 แต่ตอนนี้พูดภาษาจีนไม่ได้แล้ว	

แต่พอฟังได้บ้าง

	 พอเราย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม	่ 

เรา ก็ ไม่ เคยเข้ า วัดอีกเลย	 ไม่ เคย 

ใสบ่าตร	เพราะทางบา้นเขาก็ไมไ่ด้นบัถือ 

ศาสนาอะไร	 คุณพ่อเป็นคนท่ีไม่เชื่อ

เรื่องศาสนาแต่เขาก็เปน็คนท�าบุญ		ถ้าม ี

พระมา	เขาก็ใส่บาตรให	้และเขาก็ชอบ

ช่วยเหลือคน	 ถ้ามีใครเดือดร้อนมา

ขอความช่วยเหลือ	 เขาก็จะช่วยเหลือ	 

แต่ตัวเขาไม่เคยเข้าวัด	และก็ไม่เคยพา

ครอบครัวเข้าวัดด้วย	 เลยดูเหมือนคน

ไมม่ศีาสนา
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เซเว่นเดย์

	 โดยปกติเวลาจะเข้าเรียนท่ีโรงเรียนเซเว่นเดย์ครั้งแรก	 ผู้ปกครองจะต้อง

เสียค่าแป๊ะเจ๊ียะให้กับทางโรงเรียน	แต่กรณีของเราเป็นกรณีพิเศษ	 คือไม่ต้องเสีย 

ค่าแป๊ะเจ๊ียะ	 เพราะอาศัยรู้จักกับคุณครูท่ีแนะน�ามา	 เราเข้าไปเรียนท่ีโรงเรียน 

เซเว่นเดย์	ป	ีพ.ศ.	๒๕๐๑	

	 เวลาย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียนเซเว่นเดย์	เราก็ต้องมาเริ่มเรียน	ป.๑	ใหมอี่กครั้ง	

เปน็	Grade	๑	เพราะไมเ่คยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน	ท้ังท่ีตอนนัน้เราต้องเรยีนอยู่	 
ป.๕	แล้ว	แต่ก็ต้องไปเริ่ม	ป.๑	 ใหม่อีก	แต่ก็เป็นธรรมดา	 เพราะคนท่ีมาเข้าเรียน

ท่ีโรงเรียนเซเว่นเดย์ใหม่ๆ	ส่วนใหญ่จะไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจากโรงเรียนอ่ืน 

มาก่อน	จึงท�าใหต้้องมาเริ่มเรียนต้ังแต่เบื้องต้นใหม	่ก็จะมเีด็กโตหลายคนท่ีต้องมา

เริ่มเรียน	Grade	๑	ใหม	่ เราก็เลยไมเ่หน็เปน็เรื่องแปลกอะไร	แล้วพอปท่ีี	๒	 เขาก็ 
ใหเ้ราข้ามชั้นไปเรียน	Grade	๓	พอเรียนจบ	Grade	๓	โรงเรียนมปีญัหา	เนื่องจาก

กระทรวงศกึษาฯ	มาตรวจสอบพบว่าโรงเรียนนีเ้ปน็โรงเรียนเถ่ือน	 เพราะไมม่กีาร

จดทะเบียนใหถู้กต้อง	

	 ตอนแรกๆ	 โรงเรียนเซเว่นเดย์นี้เป็นโรงเรียนเล็กๆ	 ไม่ได้มีการจดทะเบียน

กับทางกระทรวงศึกษาฯ	 เพราะเขาจะสอนให้กับพวกลูกของหมอมิชชั่นนารีท่ี 
เป็นชาวต่างชาติท่ีท�างานในโรงพยาบาลมิชช่ัน	หรือลูกของพวกเซเว่นเดย์เท่านั้น	

โดยโรงเรียนนี้จะสอนในระบบของอเมริกัน	 ต่อมาคนต่างชาติและคนไทยก็รู้จัก

โรงเรียนนี้มากขึ้น	 เขาก็เลยชวนกันมาเรียนท่ีนี่	 มันก็เลยกลายเป็นโรงเรียนใหญ ่
ขึน้มา	พอกระทรวงศกึษาฯ	มาตรวจสอบและพบว่าโรงเรียนนีไ้มไ่ด้เปดิอย่างถกูต้อง

ตามกฎหมาย	 เขาก็เลยสั่งปิดโรงเรียน	จ�าไม่ได้ว่าสั่งปิดก่ีเดือน	ตอนหลังโรงเรียน 
ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเปน็แบบโรงเรียนอาชีวะ
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	 เราจ�าได้ว่า	 โรงเรียนนี้ก่อนท่ีจะจดทะเบียน	 เราจะเรียนแค่ครึ่งวัน	และไม่มี

เครื่องแบบ	 เป็นเหมือนโรงเรียนนานาชาติ	 และแต่ละชั้นเรียนจะมีแค่ห้องเดียว	 
ไมไ่ด้แยกนกัเรยีนชายกับนกัเรยีนหญงิ		แต่พอโรงเรยีนจดทะเบยีนเปน็แบบโรงเรยีน

อาชีวะแล้ว	ต้องเรียนเต็มวัน	และต้องใส่เครื่องแบบของโรงเรียน	คือเสื้อเชิ้ตสีขาว 
และกางเกงขายาวสกีรมท่า		และใหแ้ยกนกัเรยีนชายกับนกัเรยีนหญิงใหอ้ยูกั่นคนละ

โซน	ผู้หญิงอยู่โซนหนึ่ง	ผู้ชายอยู่อีกโซนหนึ่ง	 ชั้นหนึ่งก็เลยมีสองห้อง	ห้องหนึ่งก็

ประมาณ	๒๐	กว่าคน	เปน็ผูห้ญิง	๒๐	กว่าคน	ผูช้าย	๒๐	กว่าคน	ช่วงเวลาพักเท่ียง	

พักกลางวัน	เวลาเล่นกีฬา	หรือเล่นอะไร	ก็จะมารวมกัน	ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมด

เพราะเคยเรียนหนงัสือหอ้งเดียวกันมาก่อน	สนทิสนมกัน	เจอกันทุกวัน	

	 เนื่องจากหยุดเรียนไปหลายเดือน	พอโรงเรียนกลับมาเปดิใหม	่เขาก็เลยใหเ้รา

ข้ามชั้นจาก	grade	๓	ไปอยู่	grade	๖	ตอนท่ีเรียนก็ไมไ่ด้รู้สึกยากเย็นอะไร	มนัยาก

ตรงท่ีภาษาเท่านั้นเอง	แต่ความสามารถนี	้ช่วงนั้นเราควรจะอยู่	ป.๗	ป.๘	ไปแล้ว	

	 นอกจากนี้	 ทางกระทรวงศึกษาฯ	 เขาก็บังคับให้นักเรียนโรงเรียนเซเว่นเดย์	

ต้องมีความรู้ด้านภาษาไทยอย่างน้อยในระดับชั้น	 ป.๔	 เราก็เลยต้องไปลงเรียน

สอบเทียบวิชาภาษาไทยของระดับชั้น	ป.๔	ตอนนั้นไปสอบท่ีโรงเรียนอ�านวยศลิป	์ 
ก่อนท่ีไปจะสอบเทียบ	ท่ีโรงเรยีนเซเว่นเดยเ์ขาจะมคีรูมาติวสอนภาษาไทยในระดับ	

ป.๔	ให	้เราจ�าได้ว่าต้องเรียนภาษาไทย	ป.๔	ควบคู่ไปปหีนึ่งมั้ง	แต่ไมไ่ด้เรียนแบบ

เต็มเวลานะ	เปน็เหมอืนเรียนพิเศษอย่างนี	้เรียนแค่ช่วงกลางวัน

	 สมัยเรียนหนังสือท่ีนี่	 ครูจะบังคับให้นักเรียนสมัครซื้อนิตยสาร	Times	 กับ	

Reader	Digest	มาอ่าน	เพื่อใหน้กัเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ	Current	Event	

หรือข่าวสารต่างๆ	ท�าให้เราโชคดี	 ได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ	และประกอบกับเราเป็น 

คนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว	 เห็นหนังสือวางไว้ตรงไหนก็จะชอบหยิบมาอ่าน	มันก็

เลยมคีวามรู้ของมนัเองโดยท่ีไมต้่องไปถามใคร

เราต้องเริ่มเรียน ป.๑ ใหม่ในโรงเรียนนี้

เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันแล้ว 

เราจึงเรียนช้ากว่าคนอื่นมาก

เพราะต้องเรียน ป.๑ ซ�้าถึง ๓ รอบ

ภาพสมัยเรียนอยู่ Grade ๓ ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย (เซเว่นเดย์)
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	 ตอนท่ีดูก็ไม่ได้ดูแล้วรู้สึกหดหู่ใจ 

หรืออะไร	แต่มนักลับดูแบบปญัญา	คือ

ดูแบบว่า	 อ๋อ	 ร่างกายของคนเราก็มี 

แค่เนี้ย	 แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักเรื่อง 
จิตนะ	ไมไ่ด้แยกแยะเรื่องจิต	ยงัไมรู่อ้ะไร	

เพยีงแต่รูว่้า	เอ้อ	รา่งกายนีเ้ด๋ียวมนัก็ต้อง 

เปน็อยา่งนีด้้วยกันทกุคน	จะว่ากลัวตาย 

มันก็ยังกลัวอยู่	 ถ้าคิดถึงความตายก็ยัง 

กลัวอยู่	แต่อย่างนอ้ยมนัก็มปีญัญาเหน็ 

แล้วว่ายงัไงก็ต้องตาย	มนัก็เลยตัดความ 

ห่วงความอาลัยกับคนต่างๆ	 ได้เยอะ	 

แล้วมันก็เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ	 มันไม่ได้ 

เหน็เพียงแค่หนเดียว	 เวลากลับมาบ้าน 

ก็คอยคิดอยูเ่รื่อยๆ	ว่า	ต่อไปคนท่ีเรารูจั้ก 

หรอืคนท่ีเรารกัเราอะไรก็ต้องจากกันไป

มรณำนุสติปรำกฏ

	 ตอนอายุ	๑๒	ป	ีเราได้ไปร่วมงานศพ 

ของพี่ชายของเพื่ อนท่ีเรียนเซเว่นเดย ์

ด้วยกัน	 เขาไปตายท่ีอเมริกา	จมน�าตายใน

สระน�า	สาเหตุอะไรไมท่ราบ	พอตายแล้วก็

เอาศพกลับมาท�าพธิท่ีีโบสถ์	เพราะเขาเปน็

เซเว่นเดย์	 ทีนี้งานศพของชาวคริสต์	 เขาก็ 

จะเปดิฝาโลงศพใหผู้ท่ี้ไปรว่มงานแสดงการ

คารวะศพ	 เป็นครั้งแรกท่ีเราเห็นคนตาย	 
เห็นซากศพ	 แต่มันไม่น่าเกลียดน่ากลัว	 

เขาแต่งกายซะดี	 คือใส่สูทผูกเน็คไท	 

ดูสะอาดเรียบร้อย	 หน้าเขาก็มีแต่งหน้า

ทาอะไรไป	 แต่หน้าตามันดูเหมือนตุ๊กตา

มากกว่า	ดูเป็นหุ่น	แล้วจิตของเราตอนนั้น

มันก็พิจารณาขึ้นมาว่า	 ต่อไปร่างกายของ

เราก็ต้องเป็นแบบนี้	 ต่อไปพ่อแม่ของเรา

ก็ต้องเป็นอย่างนี้	 คนท่ีเรารักคนท่ีเราห่วง

มันก็ต้องเป็นอย่างนี้	 มันคิดของมันไปเอง	 

แปลก	 มันไม่มีใครเคยสอน	 ก็เลยท�าให ้

หตูาสว่าง

	 ต้ังแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครเคยแนะน�า

หรือพูดถึงเรื่องความตาย	พอเราไปเห็น

คนนี้เข้าปั๊ บ	มันก็เลยคิดขยายความไปเลย 

ว่า	 เราก็ต้องตาย	 พ่อก็ต้องตาย	 
แม่ก็ต้องตาย	 คนท่ีเรารักอะไรก็ 
ต้องตายไปหมด	 มันคิดไปจน
กระท่ังมันปลงในใจ	มันเตรียมรับ 
กับความจริง	แล้วมนัก็ฝงัใจ	แต่มนั 
ก็ไม่มาท�าให้ใจเราหดหู่	 มันก็ยัง
ด�าเนินชีวิตหน้าท่ีของมันต่อไป	
เรียนหนังสือต่อไป	มีอะไรท�าก็ท�า
ต่อไป	มนัยังไมม่	ีimpact	จนขนาด
ท่ีว่าไมอ่ยากจะท�างาน	ไมอ่ยากจะ
เรียนหนงัสือหรืออะไร	มนัยังไมถึ่ง
ขนาดนั้น	แต่มนัยังม	ีbackground	
ไว้อยู่ว่า	 นี่แหละต่อไปก็ต้องตาย
แบบนีทุ้กคน

	 จรงิๆ	แล้วของอยา่งน้ีมนัต้อง 
เคยเรียนมาก่อน	 อยู่ดีๆ	 ถ้าไม่มี 
ใครสอนมนัไมคิ่ดหรอก	มนัอาจจะ
เคยฝึกดมูรณานุสติมาก่อน	คิดอยู่
บอ่ยๆ	อยูเ่รื่อยๆ	แล้วจิตเราก็เป็น
จิตวิเวก	ไมค่่อยอยากจะยุง่กับใคร	
ไม่อยากคลุกคลีกับใคร	นี่มันเป็น
นิสัยของมันท่ีติดมา		มันก็เลยเป็น
ของมันโดยอัตโนมัติ	

เวลาดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการรื้อฟื้ นความจ�าเก่าว่า 
นี่ล่ะคือความจริง ความรู้นี้มันอยู่ลึกๆ ในใจ 

บางครั้งบางคราวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเตือน แต่ไม่ถึงกับท�าให้เรา
หมดก�าลังจิตก�าลังใจที่จะอยู่ต่อไป เราก็ยังสามารถด�าเนินชีวิตไปได้
อยากปกติ แต่เหมือนมีภูมิคุ้มกัน เหมือนฉีดวัคซีนไว้ ถ้าเกิดตอนนั้น

เสียคุณพ่อคุณแม่ไป ก็อาจจะเสียใจบ้าง แต่จะไม่ถึงกับกินไม่ได้
นอนไม่หลับ เศร้าโศกเสียใจมากขนาดนั้น 

เพราะเหมือนกับเรารู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว จิตใจก็ไม่วุ่นวาย
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	 สุดท้ายเราก็เลยไมไ่ด้เปน็	แต่ก็มเีพื่อนบางคนเขาก็สมคัรเปน็เซเว่นเดย์	หรือ

บางคนเขาก็เปน็เซเว่นเดย์เพราะพ่อแมเ่ขาเปน็มาอยู่แล้ว

	 เรื่องเก่ียวกับศาสนาคริสต์นี้	 เราได้ศึกษามาพอสมควร	 จึงท�าให้รู้ว่าศาสนา

คริสต์เขาสอนยังไง	ความดีท่ีเขาสอนใหท้�าม	ี๓	ข้อ	คือ	สอนใหท้าน	สอนใหเ้มตตา

ต่อเพื่อนมนษุย์ท้ังหลาย	แล้วก็ใหร้ักษาศลี	และเขาก็บอกว่าคนเราจะหลุดพ้นจาก

บาปจากกรรมได้นั้น	 เราต้องเชื่อในพระเยซู	 เพราะพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าท่ี 
ส่งมาให้ไถ่บาปแก่พวกเรา	และถ้าเราต้องการท่ีจะกลับไปอยู่กับพระเจ้า	 ในสมัย 

ท่ีพระเยซูกลับลงมาจากสวรรค์	 เราก็ต้องเชื่อพระเยซู	 เพราะพระเยซูบอกไว้ว่า 

ตอนนี้เราตายเพียงชั่วคราว	 ไม่ได้ตายจริง	 ดังนั้นเวลาชาวคริสต์ตาย	 เขาจึงฝังไว้	

ไมม่กีารเผา	แล้วสกัวันหนึ่งพระเยซูจะมาเปดิปา่ช้าเพื่อปลกุคนท่ีนอนอยูใ่นปา่ชา้นี ้
ลกุขึ้นมาเพื่อพากลับขึ้นไปสวรรค์เพื่อไปอยูกั่บพระเจ้าตลอดอนนัตกาล	แต่ก่อนท่ี 
พระเยซูจะมาได้	 ชาวคริสต์ทุกคนจะต้องน�าข่าวนี้ไปกระจายให้คนท้ังหลายใน 
โลกนีไ้ด้รู้กันใหม้ากท่ีสดุก่อน	เวลาพระเยซูลงมาจากสวรรค์แล้ว	พระเยซูจะปลุกให ้

ผู้คนท่ีตายไปแล้วต่ืนข้ึนมา	 แล้วเขาก็จะเอาแต่คนท่ีเชื่อพระเยซูกลับไปสวรรค์	

คนท่ีไม่เชื่อก็จะถูกไฟเผาตายหมดแบบถาวร	นี่คือเป้าหมายของศาสนาคริสต์	 

ดังนั้นจึงมีชาวคริสต์มาเผยแผ่ธรรมะให้พวกชาวเขาชาวป่าชาวอะไรต่างๆ	 เพราะ

เขาต้องการใหทุ้กคนได้ทราบข่าวนีน้ัน่เอง	หลักการนีเ้ราฟังแล้วก็รูสึ้กว่าค่อนข้างท่ี

จะไมม่เีหตุมผีล	ไมน่า่เชื่อถือ	แต่หลักการอ่ืนของศาสนาครสิต์	คือเรื่องการท�าดีได้ดี	 

สอนไมใ่หฆ้า่สตัว์ตัดชวิีต	ไมใ่หป้ระพฤติผดิประเวณ	ีสอนใหม้คีวามเมตตาชว่ยเหลือ 

คนท่ีตกทุกข์ได้ยาก	เราจะเชื่อในหลักการนีม้ากกว่า

ใครจะมำไถ่บำปให้ได้

	 สมยัก่อนจะมขีอ้ตกลงกันระหว่างโรงเรยีนเซเว่นเดยกั์บนกัเรยีน	คือเขาบังคับ

ใหน้กัเรยีนต้องไปเขา้โบสถ์ทกุวันเสาร	์สมยันัน้ท่ีโรงเรยีนยงัไมม่โีบสถ์	ก็เลยต้องไป 
เข้าโบสถ์ท่ีโรงพยาบาลมิชชั่น	ซึ่งอยู่แถวสะพานขาว	ตอนเรียนท่ีนี่ก็เลยมีศาสนา 
คริสต์เปน็ศาสนาของเรา

	 ตอนไปเข้าโบสถ์	เราก็ได้ฟังเรื่องพระเจ้าสร้างโลก	และเรื่องอะไรต่างๆ	ของ

ศาสนาครสิต์	มนัก็เลยซมึซบัมาเรื่อยๆ	และชว่งท่ีเรยีนอยู	่ถ้านกัเรยีนคนไหนสมคัร

เปน็เซเว่นเดย	์ท่ีโรงเรยีนเขาจะใหสิ้ทธิพ์เิศษคือลดค่าเล่าเรยีนให้	เราก็คิดว่ามนัก็ดี 
นีห่ว่า	ก็เลยตัดสนิใจสมคัรเปน็เซเว่นเดยต์อนอายุประมาณ	๑๕	หรอื	๑๖	ปนีีแ่หละ	

พอสมคัรไปแล้ว	เขาจะมคีนมาสอนพิเศษให	้มาอบรมสั่งสอนเรื่องวิถีชีวิตของชาว 
คริสต์ใหเ้รา

พอถึงเวลาท่ีจะท�าพิธอีาบน�าช�าระบาปเพื่อเป็น

เซเว่นเดย์	 เขาก็ถามว่า “คุณพร้อมหรือยัง” 

เราก็ตอบว่า “ไม่ค่อยพรอ้มแล้ว”	 เขาก็ถามว่า	 

“ท�ำไมล่ะ”	เราตอบว่า “ในใจลึกๆ แล้ว มนัไมค่่อย 

ศรัทธำเรื่องท่ีพระเยซูจะมำไถ่บำปให้เรำได้ 

เพรำะบำปของเรำ พระเยซูจะมำรู้ได้ไงว่ำ 

เรำท�ำอะไรไปบ้ำง แล้วจะไถ่บำปให้กับเรำได้ 

จรงิๆ เหรอ เหตผุลมนัไมล่งตัว นีเ่รำยงัรบัไมไ่ด้ 

เพรำะบำปของเรำ ใครจะมำไถ่ใหไ้ด้” 
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คนเดียวได้	เด็กคนเดียวไมเ่คยร้องหม่ร้องไห	้งอแง	เขาใหไ้ปอยู่ท่ีไหนก็ไปอยู่ตามท่ี

เขาใหไ้ป	ไมต่่อต้านไมอ่ะไรเลย	ท�าได้ท้ังนั้น	เปน็คนสันโดษ	

	 เราอยูท่ี่หอ้งเชา่นีไ้ด้สักประมาณปหีนึง่มัง้	หลังจากนัน้คณุพอ่ก็ใหย้า้ยมาพักท่ี

โรงเรียนจีน	โรงเรียนนีอ้ยู่ในซอยกัปตันบุช	ใกล้ๆ	กับไปรษณีย์กลาง	โรงเรียนนีเ้ปน็

โรงเรียนท่ีคณุแมเ่คยเรยีนมาก่อน	คณุแมเ่ขารู้จักครูใหญ่	และหลานเจ้าของโรงเรียน 

ก็แต่งงานกับพีส่าวของคณุแม	่คณุแมก็่เลยขอใหเ้รามาอยูท่ี่นีแ่ค่กินนอนแต่ไมเ่รยีน 

หนังสือกับเขา	 เขาก็ยอมให้อยู่	 ช่วงอาศัยอยู่ท่ีนั่นก็มีเด็กท่ีเรียนเซเว่นเดย์ด้วยกัน 
ท่ีมบี้านอยู่แถวสี่พระยา	แถวเยาวราช	ก็เลยได้เหมาแท็กซี่คันหนึ่ง	นั่งได้	๕-๖	คน	 
ยดักันไปโรงเรยีน	ก็แชรค่์ารถแท็กซ่ีกัน	โดยจ่ายค่าแท็กซีเ่ดือนละ	๑๐๐	บาท		ไปสง่ 

เฉพาะตอนเช้าขาเดียว	 รถแท็กซี่จะเร่ิมรับจากหัวทางแล้วก็แวะมาเรื่อยๆ	จนมา 
ถึงซอยแถวถนนนเรศ	แล้วก็ไปส่งถึงโรงเรียนเซเว่นเดย์ท่ีซอยเอกมยั

	 เราพักอยู่ท่ีโรงเรียนจีนก็น่าจะนาน

สักปีสองปี	 แล้วก็ย้ายอีก	 ทีนี้ย้ายมาอยู่ใกล้ 

โรงเรียนเซเว่นเดย์	มาอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท	๖๑	

ก็เพราะคณุพอ่เราบงัเอิญไปรู้จักกับคณุคนนี้ 

ท่ีเขาเปน็เจ้าของท่ีดินท่ีพทัยา	แล้วคณุพอ่จะ 

ช่วยขายท่ีดินให้เขาเพื่อจะได้สร้างบ้านพัก

ตากอากาศใหกั้บคนท่ีซื้อท่ีดิน	คุณพ่อก็เลย

ขอฝากเราให้อยู่ท่ีบ้านของเขา	 เราอยู่ท่ีนี ่

จนเรียนจบเลย	อยู่ประมาณสัก	๔-๕	ปมีั้ง	

	 แต่ละบ้านท่ีเราอยู่	 เราก็ต้องท�าตาม 

กฎระเบียบของบ้านเขา	 บ้านสุดท้ายนี	้ 

เราต้องอยู่แบบคนใช้	 คืออยู่กับคนใช้	 กินอาหารกับคนใช้	บางทีเขาก็ใช้ใหเ้ราช่วย

ท�างานบ้าน	ช่วยรดน�าต้นไม	้ช่วยตัดหญ้า	หรือไมก็่ใช้ใหไ้ปซื้อของท่ีตลาด	เวลาไป 

รู้รับผิดชอบตัวเอง 

	 ช่วงท่ีเรียนเซเว่นเดย์	 เราย้ายท่ีพักหลายท่ี	 เพราะว่าไม่มีบ้านอยู่กรุงเทพฯ	

บา้นแรกท่ีเราไปอยู	่เปน็บา้นของเศรษฐชีาวจีนฮอ่งกง	แต่มาท�ามาหากินท่ีเมอืงไทย	 

รู้สึกจะเป็นเจ้าของบริษัทขายยา	 เป็นตัวแทนของบริษัทเมอร์คชาร์ปแอนด์โดม	 

ขายยาของฝรัง่	บา้นเขาอยู่ท่ีซอยประสานมติร	พอดีเขามาใหค้ณุพอ่เราปลกูบา้นให้

ท่ีพทัยา	และได้ทราบว่าเขาก็มลูีกเรยีนท่ีเซเว่นเดยเ์หมอืนกัน	จังหวะมนัมา	ธรรมะ

จัดสรร	ลูกจะได้เรียนเซเว่นเดย์	แล้วก็มารู้จักคนท่ีมลีูกเรียนเซเว่นเดย์ด้วย	คุณพ่อ

ก็เลยขอฝากเราให้ไปอยู่บ้านนี้เลย	ตอนนั้นก็เลยอาศัยไปอยู่บ้านเขาและอาศัยไป 
โรงเรียนกับเขาไปด้วย	อยู่กับเขาเทอมหนึ่งหรือปหีนึ่งนีแ่หละ	

	 จากบ้านพักท่ีอยู่ซอยประสานมิตร	 คุณพ่อก็ให้เราย้ายมาอยู่ท่ีถนนนเรศ	

เพราะพ่อเขามีเช่าห้องพักไว้เวลามากรุงเทพฯ	 เวลามาเขาก็จะมาอยู่ห้องนี	้ 

เจ้าของบ้านเช่าจะอยู่ชั้นบน	แล้วห้องท่ีคุณพ่อเราเช่าจะอยู่ชั้นล่าง	 เราก็พักอยู ่
ห้องท่ีคุณพ่อเราเช่าท้ิงไว้	 แล้วเขาก็ท้ิงเงินให้ใช้ส�าหรับอาทิตย์หนึ่งไว้เป็นค่ารถ 
ไปโรงเรียน	 ค่าซ้ืออาหารกินเอง	หรือค่าอะไรต่างๆ	ตอนนั้นเราอยู่คนเดียวก็ต้อง 
ไปโรงเรยีนเอง		ตอนเชา้เราจะเดินไปขึน้รถท่ีถนนสีพ่ระยาไปลงท่ีสามยา่น		แล้วก็ขึน้ 
รถจากสามย่านมาท่ีซอยเอกมัย	จากปากซอยเอกมัยก็ต่อสามล้อเข้าไปท่ีโรงเรียน	

ตอนนั้นมสีามล้อขี่ก่อน	ต่อมาก็มสีามล้อตุ๊กตุ๊ก	

	 เราอยูแ่บบนัน้นะ	ไมไ่ด้อยูกั่บพอ่แมต่ลอดเวลา	บางทีคณุพอ่เขา้มากรุงเทพฯ	

ก็จะพาเราไปดหูนงับา้งอะไรบา้ง	แต่ก็เปน็ระยะสัน้ๆ	แค่วันสองวัน	เราก็เลยไมม่ใีคร 
มาคอยเอาอกเอาใจหรือคอยสั่งคอยสอนอะไร	 เราต้องท�าอะไรเองทุกอย่างตาม

ก�าลังของเรา	ท�าให้เราต้องรู้จักหน้าท่ีของตัวเองตลอดเวลา	 ถึงเวลาต้องต่ืนเอง	 

ถึงเวลากินข้าว	ถึงเวลาต้องไปโรงเรยีน	ต้องท�าการบา้น	ไมม่ใีครมาบอก	มนัรูข้องมนั 

อยู่ในตัว	มนัคิดของมนัเอง	มนัท�าของมนัเองโดยอัตโนมติั	มนัก็แปลกนะ	เราก็อยู่ 
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เราเป็นคนไม่ค่อยโกรธ ไม่รู้จะพูดยังไง มันไม่มีอะไรจะโกรธ  

เพราะเรายอมรบักบัสภาพ ใครจะไม่ชอบเรา เรากไ็ม่ไปโกรธเขา 

ไม่รู้มันจะไปโกรธอะไร ไม่มีความรู้สึกติดค้างอะไรด้วย หรือ

มันอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาอะไร หรือถ้าไม่พอใจ 

ก็ต่างคนต่างอยู่ไปถ้ารู้ว่าไปด้วยกันไม่ได้ เพราะเราก็ชอบอยู ่

คนเดยีวของเราอยูแ่ล้ว เราไม่ค่อยมคีวามรูส้กึเรือ่งความโกรธ

อะไร เพราะมันอยู่คนเดียวเป็นหลัก

ก็ข่ีจักรยานไป	บางทีมีรถเข้า-ออก	 ก็ไปช่วยเปิดประตูบ้าน	 แล้วท่ีบ้านนี้เขาก็มี

อุปการะเด็กคนหนึ่งจากพัทยา	เปน็เด็กผูช้ายเหมอืนกัน	ก็เลยอยู่ด้วยกัน	เด็กคนนี	้

เจ้าของบ้านเขารบัอุปการะทุกอยา่ง	ท้ังค่าการศกึษา	ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	แต่ของเราอาศยั 
เขาแค่อยู่กินนอน	ส่วนค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	คุณพ่อเราเปน็คนออกให้

เราอยู่ในสภาพท่ีไม่น่าปรารถนาเยอะแยะ เราไม่ได้อยู่กับพ่อ 

กับแม่ เราไปอยูบ่้านคนนู้นคนน้ี แต่เราก็ยอมรับกับสภาพของ 

เราได้ทุกสภาพ ไม่เคยขอเปล่ียนท่ี ไม่เคยขออะไร พอ่ให้ไปอยู่

กับใครเราก็ไปอยู ่อยูค่นเดียวก็อยู ่มันก็ปรับของมันไป แต่เรา

ไม่ได้ทกุขกั์บมัน บางคนท่ีเขาทกุขเ์พราะเขารบัไม่ได้ เขาอยาก

กลับไปอยู่กับพ่อแม่ อยู่กับพ่อแม่มันสุขกว่า พ่อแม่เขาเอาอก

เอาใจ เวลาไปอยู่กับคนอ่ืน ไม่มีใครมาเอาอกเอาใจเราหรอก 

แต่ส�าหรับตัวเรา เรายอมรับ เราไม่เคยคิดค้านกับสภาพท่ีเขา

มอบให้เราเป็น เราก็เป็นไปตามสภาพ

	 ช่วงท่ีเรียนก็จะมีค้างค่าเล่าเรียนเขาบ้าง	 แต่ค้างไม่นาน	 ท่ีนั่นเขาต้องจ่าย 
เป็นเดือน	สมัยนั้นเดือนละ	๓๐๐	บาท	 ก็ถือว่าแพง	 เพราะค่าเทอมของโรงเรียน

รัฐบาลนี้จะไม่ก่ีสิบบาท	จนกระท่ังเจ้าของบ้านท่ีเราอาศัยเขาอยู่	 เขาเป็นอาจารย์

ท่ีจุฬาฯ	เขาก็บอกว่า	ไปเรียนโรงเรียนแพงๆ	ท�าไม	เขาไมร่ับรองวิทยฐานะ	พอจบ 

แล้วจะไปท�าอะไรได้	 เขาอยากจะชวนให้เราออกจากโรงเรียนเลย	 เพราะรู้มาว่า

โรงเรียนเซเว่นเดย์เป็นโรงเรียนไม่มีการรับรองวิทยฐานะ	 เด็กท่ีเรียนจบจากท่ีนี่ 

ไมส่ามารถจะไปต่อได้	นอกจากจะไปเรียนต่อท่ีเมอืงนอก
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เด็กหัวไว

	 ตอนท่ีเรียน	 เราเปน็คนเรียนหนงัสือปานกลาง	 ไมเ่ก่ง	 เพราะเปน็คนไมข่ยัน	

แต่เราเป็นคนหัวไว	 เรื่องค�านวณนี้มันอยู่ในหัวเราตลอดเวลา	มันไม่ล�าบากอะไร	 

เราฟังครูพูดในหอ้งก็เข้าใจ	เราท�าการบ้านเองได้	ไมต้่องดูหนงัสือซ�าอะไร	เราชอบ

วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์	 เพราะมันเป็นตรรกะ	 แต่วิชาอ่ืนท่ีต้องใช้

ความจ�า	เช่น	วิชาประวัติศาสตร์	มนัต้องมใีหจ้�าชื่อนูน้ชื่อนี	้อย่างนีก็้จะยากหนอ่ย	 

เพราะต้องคอยท่อง		แต่เราเปน็คนมวิีนยั		เรารูว่้าเราต้องท�าอะไร		มกีารบา้นก็ต้องท�า	 

ถึงเวลาสอบก็ต้องสอบให้ได้	 เรามีวินัยในตัวของเรา	 เราก็ต้องท�าหน้าท่ีของเราไป	 

แต่ไมถึ่งกับเครียดกับมนัว่าต้องได้ท่ี	๑	ได้อะไร	คือจะเปน็คนท่ีท�าไปตามหนา้ท่ี

	 เราเรยีนจบ	Grade	๑๒	ภายใน	๘	ป	ีเพราะมกีาร	pass	ชัน้	๓	รอบ	จาก	Grade	๑ 
ไป	Grade	๓	จาก	Grade	๓	ไป	Grade	๖	และจาก	Grade	๑๐	ก็ขึ้น	Grade	๑๒	เลย	

สรุปคือเราเข้าเรียนท่ีนีป่	ี๒๕๐๑	แล้วก็จบในป	ี๒๕๐๙	

ท�ำงำนพิเศษระหว่ำงเรียน

	 ตอนเรียนท่ีนี่เราก็ยังหาท�างานพิเศษเพ่ือเป็นเงินค่าขนมเหมือนตอนท่ีเรา 

เป็นเด็กอยู่ท่ีสุพรรณบุรี	 หลังเลิกเรียนแล้ว	 เราจะท�างานเป็นภารโรงท่ีโรงเรียน	 

คือล้างหอ้งน�า	กวาดพื้น	เก็บขยะ	ท�าวันละ	๑	ชั่วโมงก่อนจะกลับบ้าน	ทางโรงเรียน 
เขาก็จ่ายเงินเปน็ค่าแรงใหกั้บเรา

	 พอเราเรียนถึง	Grade	๙	คุณพ่อก็มาเปดิร้านอาหารท่ีพัทยาอยู่แถวริมทะเล	 

ขายอาหารไทย	 อาหารฝรั่ง	 เพราะมีพวกฝรั่ง	 GI	 มาอยู่เยอะ	 ช่วงนั้นวันจันทร์ 
ถึงวันศุกร์	 เราเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ	พอถึงเย็นวันศุกร์	 เราจะนั่งรถกลับมาท่ี 
พัทยามาช่วยคุณพ่อท�างานท่ีร้านอาหาร	ท�างานวันเสาร์	 วันอาทิตย์	แล้วคุณพ่อก็

จ่ายเงินพิเศษใหเ้ราเปน็ค่าท�างาน

		 ตอนท่ีเรียนเซเว่นเดย์	 เพื่อนท่ีรู้จักกันก็ไม่มีใครเอาฐานะมาเป็นเกณฑ์	 

ก็คบกันเหมอืนเปน็เพื่อนเรยีนด้วยกัน		เราไมไ่ด้มฐีานะดีเหมอืนพวกเขา		แต่พวกเขา 

ก็ไมไ่ด้ดูถูกอะไร	แต่เรากลับเปน็คนท่ีไมอ่ยากไปเข้ากับเขา	ยิ่งใครมฐีานะ	 เราก็ไม่

อยากจะเข้าไปใกล้

พระอาจารย์สุชาติและเพื่อนสมัยเรียนโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย (เซเว่นเดย์) ภาพจากหนังสือรุ่น ตอนเรียนจบจากโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย (เซเว่นเดย์)
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สนามบินอู่ตะเภา จ.ชลบุรี

“เริ่มงานเวลาเจ็ดโมงเช้า
และเลิกงานตอนเย็นห้าโมงครึ่ง
ได้เงินวันละประมาณร้อยบาท
ตอนนั้นท�างาน ๖ วันต่อสัปดาห์
วันจันทร์ถึงวันเสาร์
แต่ถ้าอาทิตย์ไหนร่างกายยังสู้ไหว
ก็จะท�าวันอาทิตย์ด้วย
เพราะจะได้ค่าแรงสองเท่า
ด้วยความที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ
อยากไปสัมผัสกับโลกที่ไม่เคยเห็น
จึงต้องท�างานอย่างกระเสือกกระสนเพ่ือเก็บเงินเอง”

ท�ำงำน-เก็บเงินไปเรียนต่อ

	 พอเรยีนจบจากเซเว่นเดยแ์ล้ว	สว่นใหญเ่พ่ือนๆ	เขาก็ไปเรยีนต่อเมอืงนอกกัน	

เพราะตอนนัน้ทางกระทรวงเขาไมรั่บรองวิทยฐานะของโรงเรยีนเซเว่นเดย	์จบแล้ว

ไมม่สีทิธิไ์ปสอบเอนทรานซเ์ขา้จุฬาฯ			หรอืธรรมศาสตร	์		ส่วนใหญ่คนท่ีเรยีนโรงเรยีนนี	้ 
พ่อแมเ่ขามฐีานะดี	เขาก็จะส่งลูกไปเรียนต่อเมอืงนอก	มเีราคนเดียวท่ีฐานะไมดี่	

	 พอเราเรยีนจบ	เราก็กลับไปอยูท่ี่พทัยากับพ่อแม	่ตอนนั้นคณุพ่อเขาก็ไมไ่ด้มี

โปรแกรมจะท�าอะไรกับเรา	เขาก็ท�างานก่อสรา้งของเขาไปคนเดียว	เพราะไมไ่ด้เปน็ 

บริษัทก่อสรา้งใหญอ่ะไร	สมยันัน้เขาสรา้งบา้นธรรมดา	เปน็งานรบัเหมาเล็กๆ	นอ้ยๆ	

ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมาย	แล้วเขาก็เห็นว่าเราเป็นเด็กไม่มีความรู้ความ

สามารถในแนวนี	้เขาก็เลยไมม่คีวามคิดใหเ้รามาท�างานช่วยเขา	

	 ในยุคนั้นภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์	 ก็พอดีมีบริษัทต่างประเทศ 
เข้ามาสร้างสนามบินอู่ตะเภา	และต้องการคนท่ีพูดภาษาอังกฤษได้	 และจังหวะ

ธรรมะจัดสรรอีก	เพราะคณุพอ่เขาสรา้งบา้นพกัตากอากาศใหค้นเชา่	ลักษณะท่ีพกั

มนัเปน็รสีอรท์	เปน็ท่ีพกัผอ่น	มนัสะดวกสบายกว่าอยูท่ี่สัตหบี		พวกฝรัง่ท่ีมาท�างาน

ท่ีสนามบนิอู่ตะเภาก็เลยมาเชา่บ้านพกัตากอากาศท่ีพ่อของเราท�าไว้ท่ีพัทยา		เราก็

คิดไปเองว่าจะมงีานเปดิชอ่งใหเ้ราไหม	เราก็เลยถามเขาว่า	“จะไปท�างานท่ีอู่ตะเภา 

ได้ไหม”	 เขาบอกว่า	“ได้ ลองดูซิ”	 เราก็เลยอาศัยรถเขาไป	 ไปกับเขานั่นแหละไป 
สมัครงาน	พอเขารู้ว่าเราเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์ดีดได้	 เขาก็จัดการให้เราได้

งานท�าโดยไม่ต้องไปเข้าแถวต่อคิวสมัคร	 เขาเอาใบสมัครมาให้กรอกเลย	 ได้เส้น

ฝรั่งดี	 กรอกเสร็จก็ท�างาน	 เขาจ้างเราเข้าไปท�างานต�าแหน่ง	Typist	 (นักพิมพ์ดีด)	

ใน	Warehouse	 (โกดังสินค้า)	พอเขาเห็นเราพูดภาษาอังกฤษดี	บางทีเขาก็ใช้เรา

ไปเป็นล่าม	 หรือบางทีก็ให้เราไปซื้อของให้เขาในตลาดท่ีสัตหีบเพราะขาดของ

และต้องใช้กะทันหนั	เช่น	ไฟฉาย	ถ่านไฟฉาย	เปน็ต้น	เขาก็ใหเ้งินเราไปซื้อ	ใหเ้รา
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	 เราท�างานอยูท่ี่สนามบนิอู่ตะเภาได้ประมาณปเีศษๆ	ก็เก็บเงินได้	๓๐,๐๐๐	บาท	

เราเหน็ว่าพอมหีนทางท่ีจะไปเรยีนต่อเมอืงนอกได้	ก็เลยลองไปค้นหามหาวิทยาลัย

ท่ีต่างประเทศดู	 สมัยนั้นยังไม่มีอินเตอร์เน็ต	 เลยต้องหาข้อมูลท่ีห้องสมุด	 
พอวันหยุดเราก็เข้ามากรุงเทพฯ	 ไปท่ีห้องสมุดของอเมริกัน	 เขาเรียกว่า	 USIS	 

(The	United	State	Information	Service)	สมยันั้นอยู่ท่ีถนนพัฒนพ์งศ	์เราก็ไปหา

หนงัสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ	ในอเมริกา	ก็เลยเหน็ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐนีร้าคา

ถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน	และถ้าเป็นแบบ	City	College	ของรัฐนี้	 มันถูกท่ีสุด	

หน่วยกิตละ	๕	 เหรียญเท่านั้นเอง	 ค่าเล่าเรียนเทอมหนึ่งก็ประมาณ	๗๕	 เหรียญ		 
สมัยนั้นอัตราแลกเปล่ียน	๑	 ดอลล่าร์	 เท่ากับ	๒๐	บาท	 ถ้า	๗๕	 เหรียญ	 ก็แค่	 
๑,๕๐๐	บาท	ฉะนั้นค่าเล่าเรียนตอนนั้นไมม่ปีญัหา	มนัถูก	 ก็เลยลองสมคัรท่ี	City	 
College	ก่อน	ตอนนั้นก็ได้สองท่ี	ท่ีหนึ่งเขารับในเทอม	Spring	แต่อีกท่ีหนึ่งเขารับ 
เทอม	Fall	ท่ีเขารบัชว่ง	Spring	คือท่ี	San	Montreal	อยู่ทางเหนอืของ	San	Francisco	 

แต่เราไปไมทั่น	เพราะว่าเรายงัไมพ่ร้อม	เราก็เลยต้องไปเขา้เทอม	Fall	ของ	Fresno	

	 ชว่งก่อนจะส่งใบสมคัร	เราก็ไปสอบโทเฟล	(Toefl)	ก่อน	เราเรยีนเซเว่นเดยม์า	 

ภาษาอังกฤษมันก็ล่ืนอยู่แล้ว	สอบโทเฟลปั๊ บก็ได้เลย	 ก่อนท่ีจะขอวีซ่า	 ต้องได้รับ 
ใบ	 I-20	 จากมหาวิทยาลัยก่อน	สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีคนไทยไปเรียนต่างประเทศ	 
ไปท่ีอเมริกามนีอ้ยมาก	และท่ี	City	College	ท่ี	Fresno	นี	้รูสึ้กว่าจะมเีราเปน็คนไทย 

คนแรกมั้งท่ีไปเรียน	พอส่งใบสมคัรไปปั๊ บ	พอเขาดูเกรดใช้ได้	 เขาก็ส่ง	 I-20	มาให	้

เราก็เลยไปขอวีซ่า

	 ตอนท�าวีซ่าก็ง่าย	 เพราะมีเพ่ือนท�างานเก่ียวกับพวกวีซ่าอยู่แล้ว	คนนี้ไม่ใช่ 

เพ่ือนท่ีเซเว่นเดย์	 เป็นเพ่ือนของเพ่ือนท่ีเซเว่นเดย์อีกที	 แต่มาสนิทในกลุ่มด้วย	 

เขาท�างานด้านนี	้เขาก็เลยท�าให	้ทุกอย่างธรรมะมนัจัดสรรไป

ขับรถไปซ้ือของให้เขาเหมือนเราเป็นคนซื้อของให้เขาอย่างไม่เป็นทางการ	 เพราะ

ช่วงนั้นก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆ	 แผนกจัดซื้อยังไม่มา	พอท�างานมาได้สัก	๖-๗	 เดือน	 
ทางเจ้าหนา้ท่ีจัดซื้อก็มา	เขาก็รับหนา้ท่ีนีไ้ป

	 สมัยนั้นท�างานรายได้ดี	 เขาให้เป็นชั่วโมง	 วันหนึ่งท�างาน	 ๑๐	 ชั่วโมง	 
๘	ชั่วโมงแรก	 เปน็	 rate	ปกติ	แล้วอีก	๒	ชั่วโมง	 เปน็	OT.	 (Overtime)	 ก็รวมเปน็	 
๑๑	ชั่วโมง	เพราะ	OT.	เขาให	้๑.๕	เท่า	ถ้าท�างาน	๒	ชั่วโมง	ก็เท่ากับได้	๓	ชั่วโมง	 
ก็เท่ากับวันหนึ่งท�า	๑๐	ชั่วโมง	แต่ได้	๑๑	ชั่วโมง	ตอนนั้นค่าแรงเริ่มต้ังแต่ชั่วโมงละ	

๘	บาท	ตกประมาณวันละ	๑๐๐	บาท	เขาก็มค่ีาเบี้ยเล้ียงใหวั้นละ	๑๕	บาท	เปน็ค่า

อาหาร	ก็พอดีเราไมม่ค่ีาใชจ่้ายอะไรเพราะเราอยูบ่า้น	กินขา้วบา้น	เงินส่วนใหญท่ี่ได้ 

ก็เลยใหแ้มช่่วยฝากธนาคารให	้

	 เราเป็นลูกท่ีไม่เคยอยู่กับพ่อแม่นาน	 เราได้อยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ก็ตอนมา

ท�างานอยู่ท่ีสนามบินอู่ตะเภานี	้อยู่แค่ช่วงสั้นๆ	ปเีศษๆ	ถึงแมอ้ยู่บ้านเดียวกันแต่ก็

ไมค่่อยได้เจอกัน	เพราะตอนเช้าเราก็ไปท�างาน	ตอนเย็นกลับมาก็นอน	เลยไมค่่อย

มเีวลาได้พูดจาหรือท�ากิจกรรมอะไรต่างๆ	ร่วมกันมากเท่าไร	

	 ช่วงท่ีเราท�างานอยู่ท่ีอู่ตะเภา	ส่วนใหญ่เพื่อนๆ	 ท่ีเซเว่นเดย์เขาก็ไปเรียนต่อ

ต่างประเทศกันแล้ว	เพราะพอ่แมเ่ขามเีงิน	ถ้าเราอยากจะไปเรยีนต่อเมอืงนอกจริงๆ	 

พ่อแมเ่ราก็ไมม่ปีญัญาส่ง	เพราะพ่อแมเ่ราไมเ่คยไปเมอืงนอก	เขาไมรู่้ว่าการจะไป 

เมืองนอกไปยังไง	 ต้องใช้เงินเท่าไร	 เขาก็เลยไม่ได้พูดอะไร	 และเขาก็เห็นว่าเรามี 

งานท�าแล้วเราก็ดูแฮปปี้ ดี	 แต่ในความคิดของเราเรื่องไปเรียนเมืองนอก	 จะว่า

อยากไปมนัก็ไมเ่ชิง	แต่จะว่าไมอ่ยากไปมนัก็ไมเ่ชิง	เพราะจริงๆ	แล้วมนัไมม่ทีางไป	 

มันก็เลยไม่รู้จะคิดยังไง	 เราไม่ได้คิดผิดหวังหรือเสียใจท่ีไม่ได้ไปเหมือนคนอ่ืน	 

เขาได้ไปก็เรื่องของเขา	 ส่วนชีวิตของเรานี้	 พอดีธรรมะจัดสรรมันมาให้มีงานท�า 

มนัก็ดี	ก็เลยได้ลองท�าดู	
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เปิดหูเปิดตำ 

	 พอใกล้จะเปดิเทอมท่ี	Fresno	ชว่งต้นเดือนสงิหาคม	เราก็เลยลาออกจากงาน

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	แล้วประมาณกลางเดือนสิงหาหรือปลายสิงหาคมนี่แหละ	 

เราก็ออกเดินทางไปอเมริกา	ตรงกับป	ี๒๕๑๐	

	 ก่อนจะไปเราก็บอกคุณพอ่คณุแม	่เขาก็รบัรู้ว่าเราพอมเีงินท่ีจะอยู่ได้ประมาณ	

๑	ป	ีตอนนัน้เก็บเงินได้ประมาณ	๓๐,๐๐๐	บาท	จ่ายค่าต๋ัวเครื่องบนิไป	๑๐,๐๐๐	บาท	 
เหลืออีก	๒๐,๐๐๐	บาท	ก็ไปตายเอาดาบหนา้เอา

	 ก่อนเดินทางเรามบีอกเพ่ือนแค่สองสามคน	แต่ขา่วมนัก็กระจายไป	ตอนวันท่ี 

เดินทางเลยมีเพ่ือนฝูงมาส่งกันเยอะแยะไปหมด	คุณพ่อก็เลยเป็นโต้โผรับจ่ายเงิน

ค่าเครื่องด่ืมในร้านอาหารเพื่อเล้ียงส่งลูก

	 พอเราขึน้เครื่องบินมนัก็เริม่เหงาเพราะคนท่ีรู้จักหายไปหมด			ตอนอยู่บนเครื่อง 
นีไ่มรู้่จักใครเลย	 ก็เลยรู้สึกว้าเหว่ข้ึนมาชั่วครู่	 เพราะไมเ่คยข้ึนเครื่องบิน	 ไมเ่คยไป 
แบบนีค้นเดียวมาก่อน		แต่ก็เปน็ไมน่าน	สักพักมนัก็หาย

	 ไปอเมรกิาครัง้แรก	ซื้อต๋ัวของ	JL.	(Japan	Airline)	ราคา	๕๐๐	เหรยีญ	สมยันัน้ 
ค่าเงิน	๑	US.	dollar	เท่ากับ	๒๐	บาท	ก็ตกอยู่ท่ี	๑๐,๐๐๐	บาท	เส้นทางบินจาก

กรุงเทพฯ	 ไปแวะฮ่องกง	แล้วแวะโอซาก้า	 จากนั้นก็เปล่ียนเครื่องท่ีโตเกียวเพื่อท่ี

จะไปฮอนโนลูลู	และสิ้นสุดท่ีแอลเอ

	 ท่ีเราแวะฮ่องกงเพราะเคยได้ยนิมาว่ามนัเปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนี	้ก็เลยอยาก 
ไปดู	 จริงๆ	 แล้วมันไม่มีสาเหตุท่ีต้องแวะหรอก	อยากไปแวะเอง	 คือมันว่ิงตรงไป 
ญีปุ่น่เลยก็ได้	แต่เราอยากจะไปดวู่าฮ่องกงมนัเปน็ยงัไง			เราก็เลยไปค้างสกัคืนสองคืน 

เท่านัน้	มคีนเล่าใหฟ้งัว่าคนไทยสว่นใหญ่จะพกัอยูแ่ถวถนน		Nathan	Road			มโีรงแรม 

ถามทางไปเรื่อยๆ ไม่ได้ปรึกษาใคร 

มันอยู่ ในหัวสมอง แล้วมันคิดของมันเอง 

มันท�าของมันไปเอง 

พ่อแม่ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราท�าอะไร

ถ่ายภาพที่สนามบินดอนเมืิอง  กรุงเทพฯ 

ในวันออกเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
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จะไปเรียนหนงัสือต่อท่ีอเมริกา	จะไปลงท่ีฮอนโนลูลู	ก่อนจะลงเครื่องเขาก็บอกว่า	

เสยีดาย	คณุไมไ่ด้มาพกัท่ีโตเกียว	เพราะถ้ามาพกัท่ีโตเกียว	เขาจะพาเท่ียว	เราก็เลย

ขอท่ีอยู่เขา	เขาก็ใหท่ี้อยู่แต่ไมม่เีบอร์โทรศพัท์

	 เครื่องบินจากโอซาก้าไปถึงท่ีโตเกียวตอนทุ่มกว่าๆ	 เราไปเปล่ียนเครื่องบิน

ท่ีจะไปฮอนโนลูลูไมทั่น	เพราะเครื่องบินมนัออกตอน	๒	ทุ่ม	เราก็เลยต้องพักอยู่ท่ี

โตเกียว	๑	คืน	ตอนนัน้ทางสายการบนิรบัภาระจัดท่ีอยูท่ี่กินให	้พอดีชว่งนัน้โรงแรม

ท่ีเขาจัดใหผู้โ้ดยสารอยู่มนัเต็ม	ไมม่โีรงแรมว่าง	มแีต่โรงแรมโอกูระ	ซึ่งเปน็โรงแรม	

๕	ดาว	แบบโอเรียนเต็ล	โชคดีมเีราคนเดียวท่ีได้อยู่โรงแรมนี	้แล้วพอไปถึงโรงแรม

โอกูระก็โชคดีอีก	 เขาบอกว่าห้องธรรมดาเต็ม	มีแต่ห้อง	Suite	 เขาก็ถามว่าจะเอา	

Suite	 แบบญี่ปุ่น	 หรือ	 Suite	

แบบอเมริกัน	เราเลยเลือกเปน็

แบบ	 Suite	 อเมริกัน	 ดีกว่า	

เพราะไมรู่้ว่า	Suite	แบบญี่ปุน่

เปน็ยังไง	กลัวจะเปน็แบบนอน

กับพื้น	นอกจากนี้เขายังให้ต๋ัว

เป็นค่าอาหาร	๓	 มื้อ	 มื้อแรก 

เป็นมื้อเย็นตอนท่ีเข้า	 ต่อมาก็

เปน็มื้อเช้าในวันรุ่งขึ้น	และมื้อสุดท้ายตอนเย็นก่อนจะขึ้นเครื่อง	

	 เรามาถึงท่ีโรงแรมโอกูระประมาณสี่ทุ่ม	 ก็เลยถามเจ้าหน้าท่ีโรงแรมว่า	 

จะติดต่อคนอยูใ่นโตเกียวได้อยา่งไรถ้ามแีต่ท่ีอยูแ่ต่ไมม่เีบอรโ์ทรศพัท์		เขาก็บอกว่า 

ให้ส่งโทรเลขไป	 ก็เลยส่งข้อความโทรเลขไปว่า	 ตอนนี้เราอยู่ท่ีโรงแรมนี้เพราะ 

ตกเครื่องบนิ	มเีวลาว่าง	๑	วัน	และได้บอกเบอรห์อ้งท่ีพกัไป	พอตอนเชา้เขาก็มาเลย	

เขาก็พาไปเท่ียวกรุงโตเกียว	๑	วัน	หลังจากนัน้ก็มติีดต่อกันครัง้สองครัง้	พอเราเรยีน

หนงัสือแล้วก็ไมไ่ด้ติดต่อ	แต่ก็รู้จักชื่อ	ตอนหลังก็พยายาม	search	หา	ก็หาไมเ่จอ

เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ท่ีคนไทยไปพัก	คนท่ีนั่นก็รู้จักคนไทย	 เราก็พักอยู่แถว	

downtown	 ของฮ่องกง	 ตอนอยู่ท่ีฮ่องกงมันก็เหงา			 

เพราะอยู่โรงแรมคนเดียว	 เดินดูคนเดียว	แต่ก็ไมไ่ด้ซื้อ

ของอะไร	ก็เดินดูเท่ียวคนเดียว

	 จากฮ่องกงก็ไปโอซาก้า	 เพราะมีเพ่ือนท่ีเรียน 

เซเว่นเดยเ์ขาไปอยูท่ี่นัน่	ก็เลยแวะไปอยูกั่บเขา	๒-๓	คืน	

ใหเ้ขาพาเท่ียวโอซาก้า	 เพราะไหนๆ	จะไปท้ังท่ีก็เปดิหู

เปดิตามนั	ก็เลยแวะไปเอาก�าไรสกัหนอ่ย	พอถึงโอซาก้า	 

เพื่อนคนไทยเขาก็มีคนญี่ปุ่นเป็นล่ามให้เป็นไกด์ให	้ 

ช่วงนั้นเพื่อนเราก็พอพูดญี่ปุ่นได้แล้ว	 เพราะเขาไป

ฝึกงานท่ีนั่น	พ่อเขาท�างานเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์กับ

บริษัทญี่ปุ่น	 เขามีร้านอยู่ท่ีบ้านหม้อ	ขายพวกอะไหล่	

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 เพื่อนคนนี้เขาไม่ได้ไปอเมริกา	 

เขาก็เลยไปฝกึงานท่ีญี่ปุน่แทน	

	 (พอเราไปถึงอเมรกิาแล้ว	เพื่อนคนนีเ้ขาก็อยากจะไปอเมรกิาด้วย	เราก็เลยเอา 

ใบสมคัรส่งมาใหเ้ขา	เขากรอกใบสมคัรแล้วก็มาเรยีนท่ี	Fresno	กับเรา	แต่เราไปก่อน 

เขาปหีนึ่ง	จากนั้นเขาถึงตามมา	แล้วก็ไปเช่าอพาร์ทเมน้ท์อยู่ด้วยกันท่ี	Fresno)

	 ต่อจากนัน้เราก็นัง่เครื่องจากโอซาก้ามาโตเกียวเพื่อจะมาเปล่ียนเครื่องต่อไป

ท่ีฮอนโนลูลู	พอดีวันนั้นมนัมไีต้ฝุน่	เครื่องบินจากโอซาก้าจะไปโตเกียวเลยออกช้า

ไปกว่าก�าหนด	๓-๔	ชั่วโมง

	 ขณะนั่งอยู่บนเครื่องบินช่วงท่ีเครื่องมันยังโคลงเคลง	แอร์โฮสเตสเขาก็ต้อง 
มานั่ง	 เขาก็เลยมานั่งข้างๆ	 เราพอดี	 ก็เลยได้คุยกัน	 เขาอายุเท่าๆ	 กับเรามั้ง	 อายุ

ประมาณ	๒๐	ป	ีเขาก็เพิ่งมาเริ่มท�างานใหม	่ก็เลยคุยกันไป	เราก็เล่าใหเ้ขาฟังว่าเรา

ถนนนาธาน ประเทศฮ่องกง

เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
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ท่ีนั่น	 ก่อนท่ีจะซื้อรถ	Volk	 คันนี้	 เขาก็เห็นเราขับรถเก่าๆ	 วันหนึ่งเดินผ่านโชว์รูม	 
เขาก็ถามเราว่า	“เอาไหม”	เราก็ว่า	“เอาก็เอา”	(หวัเราะ)	เขาบอกว่าจะเปน็คนรับ 

ประกันให	้เขาเปน็คนไฟแนนซ์ให	้แล้วเราผอ่นผา่นเขาอีกทีหนึ่ง

	 พอเราซ้ือรถคันใหมแ่ล้ว	มนัก็มค่ีาใชจ่้ายมากขึน้	เพราะต้องแบง่เงินไปจ่ายค่า 
ผอ่นรถเดือนละ	๗๐	เหรียญ	แล้วไหนจะค่าน�ามนัรถ	แล้วก็ค่าเช่าบ้าน	ค่าน�า	ค่าไฟ	 

และค่าอะไรต่างๆ	อีก	ก็เลยเหลือเงินส�าหรับค่าอาหารแค่	๓๐	เหรียญ	ใช้ได้วันละ

เหรียญส�าหรับเป็นค่าอาหาร	 คือกินได้มื้อเดียว	 เราเลยได้เป็นกรรมฐานถือธุดงค์ 

โดยไมรู่้สึกตัว	ตอนนั้นเราก็บอกตัวเองว่า	มเีหรียญเดียวก็เหรียญเดียววะ	ก็กินมนั

มื้อเดียวเลย	ยอมอด	(หวัเราะ)	มนัไมไ่ด้คิดไปขอเงินใคร	ไมไ่ด้เขียนจดหมายมาขอ

เงินเพิม่จากทางบา้นด้วย	เพราะเราไมอ่ยากรบกวนเขา	เหน็เขาท�างานหนกัแล้วเรา

จะมาอยู่สบายได้ไง	เขาใหม้าแค่นี	้ส่วนท่ีเหลือเราก็ต้องด้ินรนหาเอง	เพราะตอนท่ี 
เราตัดสนิใจมาเรยีนท่ีอเมรกิานี	้เราก็ต้ังใจแล้วว่าเราจะไมข่อ	เราไมอ่ยากจะรบกวน

ทางบ้าน		

สมัยน้ันมีอาหารแบบ All you can eat ในราคาหนึ่งเหรียญ  
เราก็เลยต้องรอไปกินตอนเยน็มันทีเดียว ชว่งตอนเช้า ตอนกลางวัน  

บางทีเราก็ซื้อนมกล่องหรือซื้อเฟรนฟรายส์ ราคา ๑๐ เซนต์  

กินประทังชีวิตไปก่อน ตอนน้ันเราก็ไม่ค่อยไหว เรียนหนังสืออยู่

มันก็หิวจนตาลาย มันหิวมาก เรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเพราะมัน 

มึนๆ แต่เราก็สู้ เราถือว่าชวิีตเป็นการผจญภัย เอ้า ยงัอยูไ่ด้ก็อยูไ่ป  

เรากินวันละม้ืออยูป่ระมาณสองสามเดือน แปลก มันก็ทนได้นะ 

เลยท�าให้เวลามาปฏิบัติ เรื่องกินมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร  

ดังน้ันเวลาเรามีปัญหาอะไร มันก็แก้ของมันไป มันคิดเอง ไมไ่ด้ไป 
ปรึกษาใคร ไม่ได้ไปถามใคร แก้ของเราไปเองทุกอยา่ง 

ชีวิตคือกำรผจญภัย

	 เมื่อไปถึงท่ีอเมริกาแล้ว	 เทอมแรกเราก็ไปอยู่บ้านแบบ	Guest	House	 เป็น 

บ้านของคนแก่ท่ีเปดิใหน้กัเรียนเช่าอยู่	เขาก็มอีาหารใหกิ้นเช้าเย็น	แต่อาหารเท่ียง 

ไปหากินเอง	ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์	เขาจะหยุด	เราต้องไปหากินเองท้ังวัน	ตอนนั้น 
เขาคิดเดือนละ	๘๐	เหรยีญ	เปน็ค่าบ้านพกักับค่าอาหาร	ต่อมาเราก็ยา้ยไปอยูบ่า้นเชา่ 

ท่ีใหม	่ราคาค่าเช่าจะถูกกว่าแต่ไมม่อีาหารให	้เราแชร์อยู่กับเพื่อนหลายคน

	 ปแีรกท่ีอยูอ่เมรกิาเราไมไ่ด้ท�างาน	เพราะมเีงินส�ารองอยู	่๒๐,๐๐๐	บาท	แล้ว 

ตอนหลังคุณพ่อก็ส่งไปให้อีกเดือนละ	 ๓,๐๐๐	 บาท	 หรือประมาณเดือนละ	 

๑๕๐	เหรียญ	เราก็เลยพอถูไถอยู่ไปได้	มนัก็เลยไมต้่องท�างาน	

	 แต่พออยูไ่ปสักพกั	เวลาไปไหนมนัไมส่ะดวก	รถเมล์ก็ไมค่่อยม	ีก็เลยต้องซื้อรถ 

เพราะว่ามนัจ�าเปน็ต้องใช	้ถ้าไมม่รีถมนัล�าบาก	ก็เลยเอาเงินส�ารองมาซื้อรถ	ตอนนัน้ 
ซ้ือรถเก่า	 เป็นรถ	 sport	 sunbeam	ตอนนั้นมีเงินอยู่	 ๑,๐๐๐	 เหรียญ	ซื้อรถมา	 
๕๐๐	 เหรียญ	 ก็ยังเหลือเงินอีก	๕๐๐	 เหรียญ	พอซ้ือรถมา	มันก็เริ่มเสียนู้นเสียนี่	 
โอ้ย	ปวดหวั	จนท�าใหเ้งินส�ารองเกือบจะหมด	เพราะต้องมาจ่ายค่าซอ่มรถ	เราก็เริม่ 
คิดแล้วว่าต้องหางานท�าแล้ว	จะอยู่แบบนีไ้มไ่ด้	พอปดิเทอมช่วงซัมเมอร์	เราก็เลย

ลงไปหางานท�าท่ีแอลเอ	เพราะท่ีแอลเอเปน็เมอืงใหญ่	มนัหางานท�าง่าย	ตอนนั้นก็

ท�างานในโรงหนงั	โรงละครบา้ง	แจกใบปลิวบา้ง	แล้วพอเปดิเทอมก็ยงัหางานอยา่งอ่ืน 

ท�าอีก	แต่งานล้างจานนีไ่มย่อมท�า

	 เราใช้รถคันนี้อยู่ปีกว่าๆ	 จ่ายค่าซ่อมไปมากกว่าค่ารถท่ีซ้ืออีก	 เราก็เลยยอม 

ขายไปถูกๆ	ขายไป	๓๐๐	เหรียญ	แล้วพอได้เงินมาก็เอาไปดาวนร์ถคันใหม	่เปน็รถ	 

Volk	เต่า	ป	ี๑๙๖๙	ตอนนั้นอาศยัเพื่อนคนไทยเขามงีานท�าแล้วเขามเีครดิต	ก็เลย 
ใส่เปน็ชื่อเขา	 ใหเ้ขาเปน็คนซื้อ	 เราก็ผอ่นกับเขามาทุกเดือน	แล้วเขาก็ผอ่นใหท้าง 

ธนาคารอีกทีหนึ่ง	เพื่อนคนนีเ้ขาดีมาก	เปน็คนมเีมตตา	ไมเ่คยรู้จักกันแต่ไปเจอกัน 
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สมัยที่เราไปเรียนหนังสือเมืองนอกที่

สหรฐัอเมรกิา แล้วต้องไปท�างานทีร้่าน

ขายไอติม โอ๊ย ได้กินไอติมฟรี ใหม่ๆ 

ไปกินนี้ โอ้โห้ กินวันละไม่รู ้กี่ถ้วย  

พอกนิไปสกั ๒-๓ อาทติย์น้ี ไม่อยาก

จะกินแล้ว เบื่อแล้ว เพราะของในโลก

นีม้นัเป็นอย่างนี ้ของมนัไม่มมีนักไ็ม่ได้  

พอมีแล้วมันก็เบื่อ มีมากเกินไปก็เบื่อ  

มันไม่ดูดดื่มใจ มันไม่อิ่มเอมใจ

	 พอซื้อรถคันใหมแ่ล้ว	เราก็เลยไปสมคัรส่งของใหกั้บคนพิการ	คนพิการท่ีนั่น

เขาจะผลิตไมก้วาดหรอือะไรอย่างนี	้แล้วจะมคีนมารบัไปขาย	พอเขาได้ออเดอรม์า 

ก็จะหาคนไปส่ง	 เขาก็เลยจ้างเราไปส่งของให้ตามออเดอร์ท่ีเขาได้มา	 โดยเขาให ้

เปน็ค่า	commission	เวลาไปส่งของ	ช่วงนั้นรายได้มนัก็ไมค่่อยได้เปน็กอบเปน็ก�า	 
และไม่ค่อยแน่นอน	ท�าให้เงินไม่พอใช้	 จนในท่ีสุดก็เลยต้องยอมล้างจาน	 ได้งาน 

ล้างจานอย่างง่ายดาย	ตอนแรกท่ีไม่อยากท�างานนี้เพราะรู้สึกว่ามันเสียศักด์ิศรี	 
และเราก็ไมเ่คยท�างานอย่างนีม้าก่อนด้วย	

	 ร้านอาหารท่ีไปท�านี้	 เขาขายท้ังอาหารและไอศกรีม	 ผลดีของการท�างาน 
ล้างจานท่ีนี	่คือเขาจะใหพ้นกังานกินอาหารฟรท่ีีรา้น	๓	ชว่ง	คือชว่งก่อนเร่ิมท�างาน	 
เขาจะให้นั่งกินแบบเป็นลูกค้าเลยนะ	 สามารถไปสั่งกินได้เลย	 แล้วพอท�างานไป	 
๔	ชั่วโมง	 เขาก็ให้หยุดพักกินข้าวได้	 และเวลาเลิกงานก็ยังให้กินอีกช่วงหนึ่ง	 แต่ 
ถ้าเราไม่กินท่ีร้าน	 ก็เอาใส่ถุงกลับไปกินท่ีบ้านก็ได้	 มันก็ดีเลย	 เรื่องของอาหาร 

ก็เลยหมดปัญหาไป	ตอนนั้นท�างานได้ค่าแรงช่ัวโมงละ	๑.๖๕	 เหรียญต่อชั่วโมง	 
เปน็อัตราค่าแรงขั้นต�า	

	 จากงานล้างถ้วยล้างชาม	 ต่อมาเขาก็ขยับต�าแหน่งให้เราเป็นคนท�า

ไอศกรีม	 แล้วต่อมาก็ให้เป็นกุ๊ก	 งานกุ๊กก็ง่าย	แค่ทอดไข่ดาว	หมูแฮม	ท�าแซนวิช	 

ท�าแฮมเบอร์เกอร์	 อาหารพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบก่ึงส�าเร็จรูปอยู่แล้ว	 
เพียงแต่โยนเข้าไปในเตา	และเราก็เอามาผสมกันประกอบกันเท่านั้นเอง	มนัก็ง่าย	

ไมย่าก	พอเปน็กุ๊ก	เขาก็ใหค่้าแรงชั่วโมงละ	๒.๕๐	เหรียญ	

	 เราท�างานเฉพาะเย็นวันศุกร์	 เสาร์	 อาทิตย์	 เพราะวันธรรมดาต้องไปเรียน

หนังสือ	 เราเข้างานตอน	๕	 โมงเย็น	 และเลิกงานตอนตี	๑	 อาทิตย์หนึ่งท�างาน	 
๒๔	ชั่วโมง	ชั่วโมงละ	๒.๕๐	 เหรียญ	อาทิตย์หนึ่งก็ได้	๖๐	 เหรียญแล้ว	 ก็ถือว่าได้

เยอะพอสมควร	แล้วท่ีร้านก็ใหข้า้วกินฟรีด้วย	มนัก็เลยโอเค	เราท�างานนีจ้นกระท่ัง

เรียนจบเลย

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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เดียวกับเขา	ตอนเรียนท่ีนูน้เราไมเ่คยมี

เรื่องกับใคร	ไมเ่คยทะเลาะวิวาทกับใคร	

ไมเ่คยแสดงออก	ต่างคนต่างอยู่ไป	เขาก็

อยูข่องเขา	เราก็อยูข่องเรา	กลุ่มของเรา

จะเปน็พวกคนเอเชยีหรอืพวกคนผวิด�า	

กลุ่มคนผิวขาวเขาก็ไม่มายุ่งกับคนผิวสี	

เขาจะแยกกลุ่มกันอยู่

ถ้าช่วงไหนไม่ได้ท�างาน	พอมีเวลาว่าง	 

เราก็จะเริ่มรู้สึกเหงา	 ไม่รู้จะท�าอะไร	 
ไมรู่จ้ะไปไหน	เพราะเราไมค่่อยสนทิกับ 

ใคร		ถึงแมว่้าจะมเีพื่อน		ก็เปน็เพื่อนแบบ 

พบปะสังสรรค์กันชั่วครั้งชั่วคราว	มนัก็

แค่รู้จักกันในหอ้งเรียนเฉยๆ	หรือบางที

ก็ไม่ได้คุยกัน	 มันไม่สนิทกันเหมือน 

ตอนอยู่	High	School	

	 ช่วงหลังท่ีเรามาเช่าบ้านแชร์กัน 

อยู่ กับเพื่ อนท่ีเรียนด้วยกันท่ีมหา- 

วิทยาลัย	มนัก็เปน็แบบต่างคนก็ต่างอยู่	

เพียงแต่ใช้บ้านท่ีอยู่เป็นท่ีหลับนอน

เท่านั้นเอง	แต่ไม่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	

เราก็ไปเรียนหนังสือของเรา	 ไปท�างาน 

ของเรา			เขาก็ท�างานของเขา			เรยีนหนงัสือ 

ของเขา	 ต่างคนต่างอยู่	 เวลาส่วนใหญ่

ก็จะอยู่กับตัวเอง	 ส�าหรับเรารู้สึกว่า 

ท�าอะไรคนเดียวนี้มันสนุกกว่า	 มันไม่

เร่ืองมาก	 ไม่มากเรื่อง	 เพราะมากคนก็

มากเรื่อง	มนัก็เลยเปน็นสิัยอย่างนั้น	

	 ตอนอยู่ท่ีอเมริกาเราก็เจอเรื่อง

เหยียดผวิ	 เพราะมนัเปน็ธรรมชาติของ

เขาอยูแ่ล้ว	คือเขาก็รู	้เขาแยกผวิว่าคนนี้

เปน็คนจีน	คนนีเ้ปน็คนมดื	เปน็คนอะไร	

เขาไม่รังเกียจแต่เขาก็ไม่ถือว่าเป็นกลุ่ม
Fresno City College, USA

กำรศึกษำที่อเมริกำ 
	 เราเลือกเรียนวิศวะ	เพราะเราชอบวิชาค�านวณ	เราไมช่อบพวกวิชาท่องจ�า

	 ปีแรกไปถึงก็ไปเรียน	City	College	 ก่อน	แล้วความท่ีเราไม่ได้เรียนหนังสือ

มาปหีนึ่ง	เขาก็เลยใหส้อบทบทวนความจ�าใหม	่ปรากฏว่าวิชาเคมคีะแนนไมค่่อยดี	

ก็ต้องเรียนใหม	่ส่วนวิชาภาษาอังกฤษเขาก็ใหเ้รียนเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องการเขียน

เพ่ือให้มันเข้าร่องเข้ารอยกว่านี้	 แล้วก็ยังมีบางวิชาท่ีต้องลงเรียนวิชานี้ก่อนถึงจะ 

เรยีนวิชานีไ้ด้	อยา่งเราเรยีนวิศวะ		ก็ต้องมเีรยีนเก่ียวกับพวกวาดเขียน		พวกเขียนแบบ 

มาก่อน	 เพราะท่ีอเมริกาเขาเรียนวิชานี้ต้ังแต่	High	School	มาแล้ว	แต่ตอนเรา

เรียนท่ีเซเว่นเดย์	มันไม่ได้เรียนมา	 เขาก็เลยให้เราต้องไปหัดเรียนมาก่อน	แล้วก็มี

อีกหลายวิชาท่ียังไม่ได้เรียนเตรียมมา	บวกกับบางวิชาท่ีเรายังไม่แข็งพอ	 เขาก็ให้

ลงเรียนใหม	่เราก็เลยต้องเรียน	๕	ป	ีท�าใหเ้รียนจบช้าไปหนอ่ย

	 ชว่งท่ีเรยีนเราก็จัดเลือกวิชาเรยีนเอง	เชน่	วิชาหนึง่บางทีเรยีน	๓	วันต่ออาทิตย	์

เรยีนวันจันทร	์พธุ	ศกุร	์หรอืบางวิชาก็เรยีนเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหสั	เราก็เรยีน

ไปตามเวลาตามคาบของมนั	พอถึงเวลาก็ต้องเข้าหอ้งเรียน	และจะมชี่วง	๑๐	นาที	

ใหเ้ปล่ียนหอ้ง	สมมติุเริม่เรยีน	๑๓.๐๐	น.	พอเวลา	๑๓.๕๐	นาที	ก็จะหยุดใหน้กัเรยีน	 
๑๐	นาที	ส�าหรับเดินไปหอ้งเรียนต่อไป	ช่วงนั้นเราก็ไมไ่ด้เรียนแบบต่อเนื่องหลาย 
ชัว่โมง	เพราะวันหนึง่ลงเรยีนไว้	๓	วิชา		แล้วแต่ว่าเราจะเรยีนหนกัหรอืเรยีนเบา		ถ้าม ี
ชว่งเวลาว่าง	เราก็จะไปเข้าหอ้งสมดุไปนัง่อ่านหนงัสอืหรอืไปนัง่ท�าอะไร		ถ้าวันไหน 
มีการบ้านก็ต้องท�าให้เสร็จก่อน	 เพราะเวลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ได้ 

เเตะมันเลย	 เพราะต้องไปท�างาน	ท�างานเริ่ม	๕	 โมงเย็น	 เลิกงานก็ตี	๑	กลับบ้าน 
ก็เกือบตี	๒	พอตอนเช้ากว่าจะต่ืนก็	๑๐	 โมง	๑๑	 โมง	 และเด๋ียวตอนเย็นก็ต้อง 

ไปท�างานอีกแล้ว	ช่วงนั้นมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่มันไม่มีเวลา	 เพราะมันถูกงาน 
ถูกการเรียนบีบไปหมด	เลยไมม่เีวลาไปเท่ียวไปเล่นอะไร	แต่มนัก็ดีไปอย่าง	เพราะ 
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เหมอืนกัน	เช่นบางทีก็มเีพื่อนชวนไป	Friday	Night	คือในเมอืง	Fresno	ใกล้ๆ	กับ 

มหาวิทยาลัย	มนัจะมบีาร	์พอวันศกุรต์อนเยน็เขาจะเปดิ	Happy	Hour	ราคาเครื่องด่ืม 

ลดครึ่งหนึ่ง	 และจะมีพวก	 Snack	พวกกับแกล้ม	พวกขาไก่หรืออะไรให้กินฟร	ี 
แต่เราก็ไม่ได้ไปบ่อยเพราะต้องท�างาน	มันเลยไม่มีเวลาท่ีจะเท่ียว	 และเงินท่ีจะ 

เท่ียวมนัก็ไมม่มีาก	ชีวิตมนัเลยวนเวียนอยู่กับแค่การเรียนกับการท�างาน	มนัก็เลย 

ท�าใหไ้มเ่สียคน

		 เราเปน็ฮิปปี้ ก็เปน็มาจากอเมริกา	ไปติดเชื้อท่ีนั่นมา	ก่อนท่ีไปอเมริกา	เราจะ

เปน็พวกแฟน	Beatles	แฟน	Elvis	แฟน	Cliff	Richard	 เพราะช่วงเรียนโรงเรียน 

เซเว่นเดย์ก็ฟังแต่เพลงภาษาอังกฤษ	 พอเราไปอยู่ท่ีอเมริกาก็เลยเปล่ียนจาก	 

Beatles	 เปน็ฮิปปี้ 	พวกยาเสพติดก็เริ่มเสพมาจากท่ีอเมริกา	แต่เราไมไ่ด้เสพแบบ 
เปน็เรื่องเปน็ราว		พอดีบา้นท่ีเราพกัมนัอยูด้่วยกันหลายคน		ก็จะมคีนนัน้คนนีเ้ขา้ออก 
อยู่เรื่อยๆ		แล้วก็มเีพื่อนเอากัญชามาใหส้บู		บางทีก็สบูกับเขาไป		ตอนนัน้ไมไ่ด้เสพมาก	 
เสพแบบทดลอง	เพราะชว่งนัน้ใหค้วามส�าคัญกับการเรยีน	เพราะเรยีนปสีดุท้ายแล้ว	 
มนัใกล้จะจบแล้ว	

	 พอเรียนจบแล้ว	 เราไม่ได้อยู่รอรับปริญญา	 เราให้เขาส่งใบปริญญามาให้ท่ี 

บ้านแทน	

	 การท่ีเราตัดสินใจมาอเมริกาในครั้งนี้	 เราไม่เคยมีความรู้สึกว่าคิดผิด	มันมี

ประโยชน	์เราถือว่าเราได้ไปเท่ียว	ไปศกึษา	ไปดูต่างประเทศ	ไปดูวิธกีารอยู่การกิน 

ของคนต่างประเทศ	 ไปดูสถานท่ีท่ีเราไม่เคยเห็น	 การได้ไปดูสิ่งเหล่านี้ถือว่าเราได้

ก�าไรแล้ว	 เราไม่ได้ต้ังเป้าหมายว่าจะต้องจบปริญญา	 ถ้าจบก็ดี	 ไม่จบก็ไม่เป็นไร	 
เพราะเราไมไ่ด้หวังอะไรกับมนั	การได้มาก็ถือว่าได้ก�าไรแล้ว	รูส้กึว่าได้เท่ียวระยะยาว	 

แล้วก็ได้เจอท้ังคนท่ีมีเมตตากับคนไม่มีเมตตา	คนท่ีมีเมตตาเขาก็มีเมตตาจริงๆ	

เขาเห็นเราเหงาอยู่คนเดียว	 เขาก็ชวนเราไปท�ากิจกรรมร่วมกับเขา	ส่วนคนท่ีไม่ม ี

เมตตา	เขาก็ไมแ่ยแสไมส่นใจ	ตัวใครตัวมนัไป	ก็เลยมท้ัีงสองรูปแบบ

วิชำของกิเลส วิชำของธรรม 

	 ต้ังแต่เรียนจบจากเซเว่นเดย์มา	 เราไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเลย	ตอนอยู่ท่ี 
อเมริกาเราจึงเปน็คนไมม่ศีาสนา	และแนวความคิดชว่งนัน้จะไปในทางทันสมยัหนอ่ย	 
คือเชื่อในทางวิทยาศาสตร์มากกว่า	ท�าให้เราไม่เคยเข้าวัดเข้าโบสถ์	มีแต่ท�างาน

กับเรียนหนงัสือ	อาจจะมเีท่ียวนดิหนอ่ย	เช่นช่วงวันหยุด	บางครั้งก็จะไปชายทะเล 
หรือท่ีธรรมชาติ	ส่วนใหญ่จะไปคนเดียว	มรีถคันหนึ่งก็ขับไปท่ีปา่	เมอืงท่ีเราอยู่มนั

ใกล้ปา่	Yosemite	มพี่อแมข่องเพื่อนเขาท�างานเปน็ผูจั้ดการอยู่ท่ีนั่น	บางทีก็ไปอยู่

กับเขา	บางทีเสารอ์าทิตยก็์ไปท�างานท่ีนัน่	เปน็เด็กเก็บถ้วยเก็บชาม	เขาจะมรีถมารบั 
ท่ีมหาวิทยาลัย	ใครอยากจะไปก็ไปได้	หรอืถ้าชว่งไหนมนัเบื่อสดุๆ	บางทีเราก็ขบัรถ 

ลงไปแอลเอไปหาเพื่อนคนไทย	หรือไมก็่ไปทางชายทะเล

	 ชีวิตมันก็อยู่กับการต่อสู้เอาตัวรอด	 ต้องเล้ียงปากเล้ียงท้อง	หาวิชาความรู้

เพื่อท่ีจะพัฒนาชีวิตให้สุขสบายขึ้น	 แต่มันก็เป็นไปทางกายภาพทางร่างกายกับ 
ไปทางกิเลส	คือถ้ามรีายได้	มนัก็จะตอบสนองกิเลสตัณหาความอยากได้ไป	แต่มนั 

ไม่ได้เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจเลย	 การพัฒนาทางจิตใจนี้ก็ต้องมาเจอ 

พระพุทธศาสนาท่ีสอนใหท้�าทาน	ใหร้ักษาศลี	 ใหภ้าวนา	ซึ่งในสมยันั้นไมเ่คยมอียู่

ในความคิดเลย	แต่มนัก็มดีีอยู่อย่างท่ีว่ามนัมนีสิัยเดิมฝงัอยู่	คือเรื่องการช่วยเหลือ 

ผูอ่ื้น	การแบง่ปนัผูอ่ื้น		เรื่องเหล่านีม้นัมอียู	่	ส่วนเรื่องศลีก็มอียู	่	คือว่ามนัก็ไมค่่อยคิดท่ี 

อยากจะเบยีดเบยีนใคร	สว่นเรื่องภาวนานี	้รูสึ้กจะมก็ีเฉพาะนสัิย	คือชอบอยูค่นเดียว	 

อยู่ตามล�าพัง	 อยู่กับธรรมชาติ	 ไม่ค่อยชอบท่ีจะปาร์ต้ี	 แต่ก็ไม่ปฏิเสธ	บางทีก็ไป

Yosemite National Park, USA
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ท่องโลกกว้ำง 

	 พอเราเรียนจบแล้ว	 มันก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอก	 ก็เลยอยากจะ 

กลับบ้าน	เพราะอยู่อเมริกามา	๕	ปแีล้ว	และรถ	Volk	ท่ีซื้อเงินผอ่น	พอเรียนจบก็

ผอ่นเสรจ็พอดี	เราก็เลยขายต่อใหกั้บเพื่อนชาวฮอ่งกง	ขายไป	๑,๐๐๐	เหรยีญ	ก็เลย 

มเีงิน	๑,๐๐๐	เหรียญนีก้ลับบ้าน	แต่ก่อนจะกลับก็ขอแวะเท่ียวยุโรปสักหนอ่ย	

	 ช่วงนั้นเขาจะมีพวกนักเรียนจัดทัวร์กัน	 ค่าเครื่องบินมันจะถูกประมาณ 
ครึ่งหนึ่ง	อยา่งอเมรกิาไปยุโรปก็ประมาณ	๑๖๐	เหรยีญ	เปน็ชารเ์ตอรไ์ฟล์ท	แต่เปน็ 
แบบโลว์คอส	 คือมันไม่มีบริการอะไร	 จะมีให้แค่อาหารกล่อง	 และพอไปถึงยุโรป 

ก็เดินทางโดยรถไฟ	โดยก่อนเดินทางก็ซื้อต๋ัวรถไฟ	Euro	pass	ไว้	เปน็ต๋ัว	๑	เดือน	

ราคา	๑๐๐	เหรียญ	เดินทางชั้น	๒	เดินทางได้ประมาณ	๑๓	ประเทศในยุโรป

	 ตอนต้นก็ไปกับเพื่อนนกัเรียนฝรัง่ท่ีเรยีนท่ี	Fresno	ไปด้วยกัน	๔-๕	คน	เริม่ต้น

ตีต๋ัวจากเมอืง	Oakland,	San	Francisco	ไปลงท่ีเมอืง	Brussels	ประเทศ	Belgium	

เราไปกับพวกเขาได้ไมก่ี่วัน	 เราก็ร�าคาญ	 เพราะคนมากแล้วมนัยุ่งยาก	 เดินทางไม ่

คล่องตัว	คนนั้นจะเอาอย่างนั้น	คนนีจ้ะเอาอย่างนี	้ กว่าจะสรุปอะไรได้สักข้อหนึ่ง	

รู้สึกว่ามนัต้องโหวตอยู่เรื่อยๆ	 เราก็เลยขอฉายเด่ียวดีกว่า	 ไปคนเดียว	ท�าอะไรเรา

ก็มีสิทธิ์	 ๑๐๐%	 ถ้าไปกับเพ่ือนก็ต้องมารอลงคะแนนลงมติว่าจะไปไหน	 ไปอะไร	

แล้วท�าอะไรก็ต้องรอกัน	มนัไมถู่กจริตเรา	พอเราเปล่ียนมาเท่ียวคนเดียวมนัก็ดีนะ	

เวลานั่งเครื่องบิน	เวลานั่งรถไฟ	เวลาไปพักท่ีไหน	หรือเวลาไปไหนนี	้มนัจะมเีพื่อน

ตลอดทางเลย	พอเจอเพื่อนใหม่เราก็สามารถท่ีจะเปล่ียนพบปะคนโน้นคนนี้ได้	 

แต่ถ้าไปกับเพื่อน	เวลาต้องไปไหน	ถ้าท้ิงคนนีไ้ว้เด๋ียวก็โดนหาว่าท้ิงเพื่อนอีก	นสิยัเรา 
ก็เลยติดไปไหนมาไหนคนเดียว	ท�าอะไรคนเดียวรู้สกึว่ามนัคล่องแคล่วว่องไวสะดวก

สบาย	มอิีสรภาพ	๑๐๐%	ไมต้่องมาหว่ง	ไมต้่องมาเกรงใจกัน	

ชีวิตเราก็เหมือนเดินทางมาตลอด

ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง

สมบัติก็เหมือนกระเป๋าใบเดียว

สมัยที่เริ่มออกจากสหรัฐฯ 

ก็มีเป้อยู่ ใบเดียว

สะพายเป้ไปใบหนึ่ง 

มันดีคือไม่มีสมบัติติดตัว

เวลาท�าอะไรเลยท�าให้ตัดสินใจได้ง่าย



4544

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 ตอนต้นเรากะจะแวะสเปน	จะไป 

เมอืง	Barcelona	แต่เราไมไ่ด้ท�าวีซา่ตอน 

มาจากอเมรกิา	คิดว่ามาท�าท่ีฝรัง่เศสก็ได้	 
แต่มปีญัหา	คือถ้าออกจากฝรั่งเศสแล้ว	 
จะต้องท�าวีซ่ากลับเข้าฝรั่งเศสใหม่	 
เพราะวีซ่าของฝรัง่เศสมนัเปน็	one	way	 
แล้วทีนี้ขอท่ีฝรั่งเศสมันยุ่งยาก	 เพราะ

สถานทูตฝรั่งเศสเขาไม่ยอมพูดภาษา

อังกฤษ	มาคิดดูแล้วมนัเปน็เรื่องยุ่งยาก	

ก็เลยตัดสเปนออกไป	

	 เราท่องเท่ียวในยุโรปประมาณ

เดือนหนึ่ง	 เวลาไปไหนก็ใช้ต๋ัวรถไฟ	

รถไฟจะออกตอนเย็น	 ตอนกลางคืนก็

นอนบนรถไฟ	แต่มนัไมค่่อยดี	มนันอน

ไมค่่อยหลับสนทิ	พอไปถึงตอนเชา้มนัก็

จะรู้สึกเพลียบ้าง	และบางเมอืงท่ีเราอยู่

เท่ียวต่อ	เราก็จะไปพกัตามตามโรงแรม

ของเด็กนักเรียน	 เขาเรียกว่า	 Student	

Youth	Hostel	คืนละ	๑	เหรียญ	แต่ละ

สถานท่ีท่ีไป	 เราจะพักนานหรือไม่นาน

ข้ึนอยู่กับว่ามันน่าประทับใจหรือไม่น่า

ประทับใจ

	 ตอนนั้นเรามีหนังสือเป็นไกด์	 
หนั ง สื อ ไ ก ด์ ใ ช้ เ ท่ี ย ว ยุ โ รป วันละ	 

๕	 เหรียญ	 ค่าอาหารมื้ อละเหรียญ	 

สามมื้อก็สามเหรียญ	มนัก็สบาย	สนกุดี	 

เวลาไปเท่ียวแต่ละท่ี	 พอไปถึงก็ไป 

ถ่ายรูปแชะๆ	สักหนอ่ย	ดูนูน่ดูนีห่นอ่ย	

พอเท่ียวเสรจ็ก็ขึ้นรถไฟไปอีกเมอืงแล้ว	

หนงัสอืจะบอกว่าเมอืงนีม้อีะไรนา่ดูบา้ง

ก็แวะไปดูซะหนอ่ย	

มันไปมาหมดแล้วเนี่ยโลก 
ตอนไปเราก็ไปทางตะวันออก 

ไปแวะฮ่องกง โอซาก้า โตเกียว 
ฮอนโนลูลู แอลเอ 

แล้วขากลับก็มาทางยุโรป 
มันก็เลยเที่ยวซะเหนื่อยเลย 

แต่ละที่แต่ละแห่ง 
	 จากเมอืง	Brussels		ประเทศ	Belgium		เราก็ขึน้รถไฟมาท่ี	Amsterdam	ประเทศ	

Netherland	แล้วก็พกัอยูท่ี่	Amsterdam	อยูร่ะยะหนึง่ก่อน	เพราะตอนนัน้ต๋ัวเดือนยงั

ไมถึ่งเวลาใช	้เราก็ปว่นเปี้ ยนเท่ียวแถวนัน้ไปก่อน	เราก็ไป	Rotterdam	ไปกรุง	Hague	 
จนกระท่ังต๋ัวเดือนเริ่มใช้ได้แล้ว	 เราก็เลยนั่งจาก	 Amsterdam	ขึ้นไปประเทศ	 
Denmark	ไปเมอืง	Copenhagen	ไปอยูท่ี่นัน่	๓-๔	วัน	แล้วก็ข้ึนไปประเทศ	Sweden 
ไปเมือง	 Stockholm	จากนั้นก็ไปประเทศ	Norway	 ไปเมือง	Oslo	 รู้สึกว่า	Oslo 
เปน็เมอืงท่ีเงียบเชยีบ	ไมน่า่อยู	่ก็เลยไมไ่ด้ค้าง	เพราะมนัก็คล้ายๆ	กับท่ีเคยไปมาแล้ว 

ในกลุ่มประเทศ	Scandinavia

	 จากนั้นก็ลงมาท่ีประเทศ	Germany	มาท่ีเมอืง	Dusseldorf	เพราะจะมาเช็ค

เมล์	ตอนนัน้ใช้	American	Express	เปน็ท่ีรบัเมล์ส่งขา่ว	เราบอกคนอ่ืนว่าถ้าต้องการ

จะติดต่อใหส้่งมาท่ีนี	่พอเช็คเมล์เสร็จก็ไปเท่ียวต่อท่ีเมอืง	Cologne	และต๋ัวรถไฟท่ี

ซื้อมานี	้เขาใหส้ิทธิล์งเรือล่องแมน่�าไรนฟ์รี	ช่วงนีวิ้วมนัสวย	มปีราสาท	มอีะไรใหดู้	 
แล้วก็ไปสุดท่ีเมอืง	Mainz	ก็ไปค้างท่ีนัน่	๑	คืน	จากนัน้ก็นัง่รถไฟเขา้เมอืง	Frankfurt	 
ไปอยูท่ี่นัน่ประมาณ	๒	วัน	แล้วก็ต่อไปเมอืง	Heidelberg	เมอืงนีเ้ปน็เมอืงมหาวิทยาลัย	 
เปน็เมอืงเงียบ	สวยงาม	จากนัน้ก็ลงไปท่ีเมอืง	Munich	อยูท่ี่นัน่สกั	๒-๓	วัน	จากประเทศ 
Germany	เราก็เดินทางต่อไปประเทศ	Austria	ไปเมอืง	Vienna	จาก	Vienna	ก็ไป	 

Innsbruck	Salzburg	แล้วก็ไปประเทศ	Switzerland	เข้าไปเมอืง	Zurich	จากนั้น

ก็ลงมาท่ี	Lugano	แล้วก็ไปท่ี	Bern	เมอืงหลวงของประเทศ	Switzerland	จากนั้น 
ก็แวะไปท่ี	 Interlaken	 ไปดูยอดเขา	Great	 the	Wall	แล้วก็ลงมาท่ีประเทศ	 Italy 

ไป	Milan	จากนั้นก็ต่อไปท่ี	Venice	แล้วก็ไป	Florence	 ไป	Genoa	แล้วก็มาทาง	 
Pisa	 เข้าไป	Geneva	แล้วก็ไป	Nice	 ต่อไป	Monte-Carlo	จากนั้นก็นั่งรถไฟกลับ 
มา	Paris	อยู่ท่ี	Paris	สัก	๒-๓	วัน	แล้วก็นั่งรถไฟกลับมาท่ี	Amsterdam	เพื่อมารอ

ขึ้นเครื่องบินกลับเมอืงไทย	จบครบวงจร
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Germany

Austria

Switzerland Italy

France

 มันก็ไม่เห็นมีอะไร
Belgium

Netherland

Sweden Denmark

Norway

มันก็ไปเที่ยวมาหมดแล้ว
ไม่เห็นได้อะไร มันก็ไม่อยากจะเที่ยวแล้ว 

เพราะมันรู้แล้ว มันไปมาแล้ว เห็นมาแล้ว
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เราคดิว่าการไปเรยีนนัน้เป็นเหมอืนบนัได 

เป็นทางผ่าน เหน็คนอืน่เขาเรยีน แล้วเขา 

มีความเจริญก้าวหน้า เราก็คิดว่ามันก็

ต้องไปทางนี ้แต่พอไปมาแล้วมนัรูว่้ามนั 

เจริญก้าวหน้าก็จริง แต่ในสภาพจิตใจ

ของเรามันไม่เจริญตามไป

คืนสู่ประเทศไทย 

	 เท่ียวบินขากลับมาเมืองไทยก็เป็นเท่ียวบินแบบชาร์เตอร์ไฟล์ทเหมือนกัน	

ราคาต๋ัว	๑๖๐	 เหรียญ	 ก่อนจะถึงกรุงเทพฯ	 ก็มเีหตุการณ์	 คือตอนเช้าขึ้นเครื่องท่ี

เมอืง	Amsterdam	ประเทศ	Netherland	ประมาณสัก	๘	โมง	หรือ	๑๐	โมงนีแ่หละ	

แล้วก็บินไปรับผูโ้ดยสารท่ีเมอืง	Copenhagen	ประเทศ	Denmark	 ไปถึงช่วงบ่าย 

หรอืเย็น	แล้วพอเครื่องจะออกปรากฏว่าเครื่องเสยีอะไรไมรู้่	กว่าจะได้ออกต้ัง	๒	ยาม	 
ดึกแล้ว	จากนั้นก็บินมาแวะเติมน�ามนัท่ีเมอืง	Istanbul	ประเทศ	Turkey	เพราะมนั

เปน็เคร่ืองบินไอพน่ล�าเล็ก	๒	เครื่องยนต์	เปน็เคร่ือง	Caravan	มนับนิได้ทุก	๔	ชัว่โมง	 
ก็ต้องจอดเติมน�ามนั	 เครื่อง	Caravan	นี	้การบินไทยก็เคยใช้อยู่	แต่ใช้บินในระยะ 

ทางส้ัน	จากเมอืง	Istanbul	ก็มาแวะเติมน�ามนัอีกท่ีเมอืง	Tehran	ประเทศ	Iran	จาก

เมอืง	Tehran	ก็มาแวะเติมน�ามนัอีกท่ีเมอืง	Karachi	ประเทศ	Pakistan	แล้วค่อย 

ถึงประเทศไทย	 ใช้เวลาเดินทางท้ังหมดนี้	 สมมุติว่าเราออกมาวันพุธนะ	 มาถึง 
กรุงเทพฯ	นีป่ระมาณ	ตี	๑	ตี	๒	ของเช้าวันศกุร์

	 พอมาถึงกรุงเทพฯ	แล้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกมา	 เราก็เลยนอนท่ี 

สนามบินเพื่อรอให้มันสว่างก่อน	แล้วก็เรียกรถแท็กซี่มาท่ีบ้านเพื่อนเซเว่นเดย์ท่ี 

กรุงเทพฯ	ไปปลกุเขามากินขา้วเชา้	พอกินเสรจ็ก็ไปท่ีท่ารถเพื่อนัง่รถกลับมาพทัยา	

กลับมาถึงบ้านท่ีพทัยาประมาณชว่งบา่ยของวันศกุร	์เราก็นอนยาวจนถึงวันอาทิตย์	

วันเสาร์นีห้ายไปเลย	วันอาทิตย์ต่ืนขึ้นมาแล้ว	พอเราท�าอะไรเสร็จก็นั่งรถสองแถว

มาพทัยา	ตอนอยู่บนรถสองแถวก็เจอสามภีรรยาคู่หนึ่งท่ีนัง่เครื่องบินมาล�าเดียวกัน	 
เราก็ตกใจ	เขาจ�าเราได้	เราก็จ�าเขาได้	เราก็เลยถามเขาว่าเปน็ใครมายงัไง	เขาก็บอกว่า 

เขาเปน็ชาวสวีเดน	จะไปท�างานท่ีสถานทตูในโตเกียว	แต่เขามาแวะเท่ียวพทัยาก่อน	 

วันนั้นเราก็เลยอาสาเป็นไกด์ให้เขา	พาเขาเท่ียวพัทยาอยู่ครึ่งวัน	ตอนนั้นเรารู้สึก

แปลกว่ายังมาจ๊ะเอ๋กันอีก	มาเจอกันอีก
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สลับกันไป	เปน็แบบ	way	stream	คือการหาความสุขจากเงินทอง	หาความสุขจาก

ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สมยันั้นเรื่องนีฮ้ิตมากในหมูฮ่ิปปี้ 	เพราะพวกฮิปปี้ เขาก็อยากจะ

แสวงหาวิธท่ีีไมเ่ก่ียวกับวัตถุเหมอืนกัน	ช่วงนั้นเราก็อ่านหนงัสือท่ีเรื่องคล้ายๆ	 กัน

อย่างนี้อีก	๕-๖	 เล่มด้วยกัน	 ท่ีเขียนเก่ียวกับจิตใจท่ีต้องเลือกระหว่างทางวัตถุกับ

ทางจิตวิญญาณ

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

Holiday 

	 ช่วงแรกๆ	 ท่ีกลับจากอเมริกามาอยู่ท่ีพัทยา	 เราก็ยังไมท่�าอะไร	ยังถือว่าเปน็	

Holiday	อยู่	 เราก็ยังพักผ่อนเหมือนเราไปเมืองนอก	 ก็ยังเท่ียวอยู่เหมือนไปยุโรป	

เพราะยังมเีงินเหลืออยู่	๕๐๐	เหรียญ	

	 ช่วงท่ีพักผอ่น	เราก็เท่ียวโต๋เต๋ของเราไป	เราเหน็พัทยาเปน็เหมอืนพาราไดซ์	

เป็นท่ีได้พักผ่อน	 ได้อาบแดด	 ได้อาบน�า	 และก็สูบกัญชาไป	 แต่เราไม่ได้เสพท้ัง 
วันหรอก	เสพแค่ครั้งสองครั้ง	ชว่งท่ีเสพถ้ามสีติมนัก็ไมห่ลอน	แต่บางครั้งก็มอีาการ

ขึ้นๆ	ลงๆ	เช่น	เวลาฤทธิย์ามนัออกก็เหมอืนกับขึ้นสวรรค์	อารมณ์มนัก็จะเบา	เย็น	

สบาย	ไมเ่ครียด	ปล่อยวาง	แต่พอฤทธิย์าหมดก็เหมอืนกับตกนรก	คืออารมณ์ไมดี่	

เกิดอาการเครียด	อาการวิตกกังวลอะไรต่างๆ	ขึ้นมา	ดังนั้นคนเสพยาก็เลยต้องแก้

ด้วยการเสพเพื่ออารมณ์มนัจะได้กลับขึ้นไปใหม	่

	 หลังจากว่ายน�า	อาบแดดแล้ว	เราก็จะอ่านหนงัสือ	เพราะเราชอบอ่านหนงัสือ

อยู่แล้ว	หนังสือส่วนใหญ่ท่ีอ่าน	ตอนต้นก็เป็นพวกนิยายภาษาอังกฤษ	 ต่อมาก็ได้

มาเจอหนังสือของเฮอร์มัน	 เฮสเส	 เขาเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันท่ีเขียนหนังสือ

เก่ียวกับการมุง่แสวงหาสิง่ท่ีเปน็จิตวิญญาณท่ีไมส่นใจกับเรื่องวัตถขุา้วของเงินทอง	 
ซึ่งจะแตกต่างกับคนส่วนใหญ่ท่ีเกิดมาแล้วก็มุง่แต่หาเรื่องของวัตถุท้ังนั้น		

	 นกัเขียนคนนีเ้ปน็คนท่ีเขยีนเรื่องสิทธารถะ	(Siddhartha)	ตอนนัน้เขาก็ท�าหนงั 
สิทธารถะออกมาด้วย	 แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะ	 แต่ใช้ชื่อเดียวกัน	

เป็นเรื่องเก่ียวกับชาวอินเดียคนหนึ่งช่ือสิทธารถะ	 มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโควินทะ	 
สองคนนี้ตอนเป็นหนุ่มต่างก็แสวงหาทางสู่ความสุขอะไรไป	 ภายหลังโควินทะ

ออกบวช	 เพราะเชื่อว่าการหาความสุขจากจิตวิญญาณท่ีดีจะต้องไปทางศาสนา	

คือไปเป็นนักบวช	 แต่สิทธารถะเขาไม่เชื่อเรื่องบวช	 แต่เขาก็ไม่เชื่อทางวัตถุ	 

เขาเช่ือในทางของเขาเอง	ต่อมาเขาก็มคีรอบครวั	แล้วก็เกิดความทกุขค์วามสุขอะไร
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	 อยา่งอเมริกาท่ี	New	York		บางรา้น 

ถ้าคนด�าเข้าไป	 เขาจะไม่ขายของให	้

ยกตัวอย่างคนท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นคนมืด	 

อย่างโอปราห์	 วินฟรีย์ 	 ไม่แน่ใจว่า 

ตอนนั้นเขาอยู่อเมริกาหรือฝรั่งเศส	 
เขาจะไปซ้ือเพชร	 คนขายมองหน้า

แล้วเขาไม่ขายให้	 เขาคิดว่าเป็นคนจน	 

เขาไมรู่้จักวินฟรีย์	

	 ฉะนั้น	 คนส่วนใหญ่จะดูท่ีสภาพ

ภายนอกก่อนเลย	 ถ้าคนท่ีแต่งตัวไม่ดี

ก็ท�าให้ไม่น่าเชื่อถือ	 แต่บางครั้งคนท่ี 
แต่งตัวน่าเชื่ อถือกลับเป็นของเก๊ก็มี

เหมือนกัน	 ดังนั้นก็ต้องรู้จักกาลเทศะ	

เป็นธรรมดาเวลาเราเข้าไปท่ีแบบนั้น	

เขาต้องการใหเ้ราแต่งตัวแบบนัน้	ถ้าเรา

ไม่แต่งตัวแบบนั้น	 ก็แสดงว่าเราฐานะ 
ไมถึ่ง	แต่นีคื่อสภาพภายนอก	ซึ่งภายใน 
มันอาจจะไม่เหมือนกับสภาพภายนอก 

ก็ได้	 ข้างนอกดีแต่ข้างในมันอาจจะบูด

ก็ได้	หรือข้างในดีแต่ข้างนอกบูดก็มี

ฮิปปี้ 

ตอนท่ีเรากลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆ (ช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๑๕) เราก็แต่งตัวสไตล์ฮิปป้ี คือใสเ่สื้อยดื  

กางเกงขาสั้นหรือกางเกงยีนส์ และสะพายย่าม 

และตรงเสื้อยืดมันก็เขียนอะไรบ้าบอคอแตก

อยา่งน้ี

	 ส่วนมากเราจะอยู่ท่ีพัทยา	แต่บางทีก็ไปหาเพ่ือนท่ี

กรุงเทพฯ	 ไปช้อปปิ้ ง	 ไปเดินดูอะไรบ้าง	มีวันหนึ่งเราเข้า

มาท่ีกรุงเทพฯ	แล้วอยากกินกาแฟ	 ก็เลยไปร้านกาแฟใน

หา้งเซ็นทรลั	สลีม	ตอนนัน้เขาเพ่ิงเปดิใหม	่คนสมยันัน้เวลา 
เข้าหา้งเขาจะแต่งกายสุภาพ	เรียบร้อย	แบบชุดไปท�างาน

อย่างนี้	 วันนั้นเราก็แต่งกายแบบฮิปปี้ 	 คือสะพายย่าม	 
ใส่รองเท้าแตะ	ใส่กางเกงยีนส์	เสื้อยืด	ไว้ผมยาวๆ	สมยันั้น

ผูช้ายผมยาวไมค่่อยม	ีเรานัง่รออยูใ่นรา้นต้ังนาน	เด็กเสริฟ์

ไม่กล้าเข้ามาหาเราเลยนะ	 เราก็เลยเอะใจว่า	 เขาคงคิดว่า

เราเป็นคนไทยแบบประสาทเสียอะไรพวกนี้มั้ง	 เราก็เลย

แกล้งท�าตัวเปน็ฝรั่งพูดภาษาอังกฤษว่า	Hey come here,  

I need some coffee.	พอพูดแค่นี้เขาก็เลยเข้ามาหาเรา	 

แล้วเขาก็ร้องว่า	“อ๋อ ไมใ่ชค่นไทย มันไมบ่า้”	เขาคงคิดว่า

เราเปน็คนญี่ปุน่	ไต้หวัน	หรือเกาหลี	อะไรสักอย่างนีแ่หละ
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ก็เลยเหน็ว่าท่ีเรียนจบมาแทนท่ีมนัจะน�าพาใหเ้ราไปสู่ความสุขความสบาย	แต่มนั 

ไม่ใช่	 และเราก็ยังคิดไปถึงว่ามันก็ต้องท�างานแบบนี้ไปจนอายุ	๖๐	 ถึงจะหยุดท�า	 

แล้วเงินท่ีได้มาก็ใช้ไปหมดไป	มันก็เลยเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรท่ีถือว่าเป็นของ 

เราอย่างแท้จริง	 แล้วสภาพจิตใจมันก็หว่ันไหวไม่มั่นคง	 เพราะเวลาท่ีท�างานอยู่ก็

ไมรู่ว่้าจะถกูเขาไล่ออกเมื่อไร	บรษัิทจะเจ๊งเมื่อไหร	่มนัมตัีวแปรเยอะ	มนัก็เลยเบื่อๆ	 

มนัก็เลยไมข่วานขวายท่ีจะท�างาน

โดยนิสัยแล้วเป็นคนชอบความสงบ
ไม่ค่อยชอบเที่ยวเตร่

ช่วงวัยรุ่นก็มีกินเลี้ยงกินเหล้ากับเพ่ือนฝูงบ้าง
แต่ไม่บ่อยไม่มาก ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ไป

โดยปกติชอบไปอยู่ตามปา่เขาตามชายทะเล
อยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุข

พอจบกลับมาก็ไม่ได้กระตือรือร้นหางานท�า
อยากจะพักผ่อน เหนื่อยจากการเรียนและการท�างาน

ท�าให้คิดว่าชีวิตของเรามีแค่นี้เองหรือ

พื้นเพเดิมของจิตใจ 
	 พอเงินเก็บท่ีมมีาจากอเมรกิาใกล้จะหมด	เราก็ได้รบัเงินท่ีทางรฐับาลอเมริกัน

เคยเก็บภาษีจากเราตอนท�างานท่ีอเมริกาอีก	๑๐๐	 กว่าเหรียญ	 เขาส่งมาให้ท่ี 

สถานทูต	เราก็ไปเคลมเอามา	ก็ท�าใหเ้ราอยู่ต่อได้อีกหนอ่ย

	 ต้ังแต่กลับมาจากอเมริกาก็หลายเดือนแล้ว	 เราก็ไม่ได้ท�างานอะไร	 แต่ก็ม ี
หางานอยู่	เปดิหนงัสือพิมพ์ดูงานบ้าง	แต่ไมไ่ด้หาแบบสนใจเท่าไร	พ่อแมเ่ขาก็เปน็

ห่วงเป็นใยว่าอุตส่าห์ไปเรียนหนังสือกลับมาแทนท่ีจะท�างงท�างานเป็นกิจลักษณะ	

มนัก็อยูแ่บบระเหเรร่อ่น	แต่จรงิๆ	แล้วพอ่แมเ่ขาไมรู่ห้รอกว่าตอนนัน้เราคิดอยา่งไร	

อยากท�าอะไร	ชีวิตเราท่ีผา่นมามนัถามทางไปเรื่อยๆ	ไมไ่ด้ปรึกษาใคร	แต่ละเรื่อง

มันอยู่ในหัวสมอง	 แล้วมันก็คิดของมันเอง	 และมันก็ตัดสินใจท�าของมันไปเอง	 

พ่อแมไ่มรู่้เรื่องเราหรอก

	 พื้นเพเดิมของใจเราเป็นคนชอบความสงบ	 ไม่ค่อยชอบสังคม	 ไม่ค่อยชอบ

แสงสีเสียงเท่าไร	 ไม่ได้ไปลุ่มหลงกับการหาความสุขกับสิ่งเหล่านี้	 ก็เลยไม่ได้คิด

กระตือรือร้นท่ีอยากจะมคีรอบครัว	หรือไปหางานท�า	หาเงินหาทอง	มนักลับจะหา

วิธว่ีาท�าอย่างไรจะอยู่แบบสบายๆ	ไมต้่องมาคิดหรือต้องมาวุ่นวายกับอะไร

	 ตอนต้นเราก็ดีใจว่าได้เรียนจบแล้ว	 หมดภาระไป	 แต่พอเรียนจบแล้วมัน 

ก็ต้องหางานท�า	 ทีนี้มันก็มีทุกข์กองใหม่โผล่ข้ึนมา	และงานท่ีอยากจะท�ามันก็ไม่ม	ี

ชว่งนัน้เราอยากจะท�างานด้าน	consult	engineer	เปน็พวกวิศวกรออกแบบท่ีท�างาน 
อยู่ในส�านกังาน	อยู่ในหอ้งแอร์	 เพราะเราชอบงานค�านวณ	ชอบงานออกแบบ	แต่

สมัยนั้นในเมืองไทยเราไม่ค่อยมีบริษัทออกแบบประเภทนี้	 พวกวิศวกรจบใหม ่
เขาจะให้ไปคุมงานส�ารวจเซอร์เวย์	 ไปอยู่ในป่า	 ไปคุมงานการท�าถนนหนทาง	

ตัดถนนใหม	่หรือไปคุมงานการก่อสร้างอาคารอะไรอย่างเนีย่	ซึ่งเราไมอ่ยากจะไป	 
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พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 ตอนแรกพอเราเห็นเพื่ อนมา

ท�างานท่ีพัทยา	 เราก็เลยถามเขาว่า

มาท�าอะไร	 เขาบอกว่าจะมาท�าร้าน

ไอศกรีมแบบท่ีเมืองนอก	 เป็นพวก

ไอศกรีมซันดงซันเดย์อะไรต่างๆ	 เราก็ 

เลยถามเพ่ือนว่า	 เขามีผู้จัดการร้าน 

หรือยัง	เขาก็ว่ายังไมม่	ีเราก็เลยบอกว่า	 

ช่วยบอกเขาหน่อยว่าตอนท่ีอยู่อเมริกา

เราเคยท�างานท่ีร้านขายไอศกรีม	 เราม ี

ประสบการณ	์	เราอยากท�างานนี	้	เจ้าของ

ฝรัง่ก็เลยเรยีกเราไปคยุด้วย		เขาก็ถามว่า	 
คณุท�าได้ใชไ่หม		เราก็ว่าท�าได้		งานนีง่้าย 

จะตายไป	แล้วเขาก็ถามว่า	คุณจะเอา 

เงินเดือนเท่าไร		ก็เลยบอกว่า		เอาเท่ากับ 

F&B	Manager	 ในโรงแรมก็แล้วกัน	

ตอนนั้นต�าแหน่ง	 F&B	 คนไทย	 ก็ได้

ประมาณ	๓,๕๐๐	บาท		ถ้าเราไปท�างาน 

วิศวะก็ได้	 ๓,๐๐๐	 บาท	 ก็เลยคิดว่า 

มาเป็น	 F&B	 ร้านขายไอศกรีมดีกว่า	 

งานสบายกว่า	 ไม่ต้องเครียด	 ถ้าไป 

ท�างานวิศวะนี้	 มันต้องใช้สมองเพราะ

	 หลังจากพักผ่อนอยู่เกือบปีหนึ่ง	

พอเงินเก็บใกล้จะหมด	 เราก็ได้งาน

ท่ีร้านไอศกรีมพอดี	 ตอนนั้นมีเพื่ อน

ท่ีเรียนเซเว่นเดย์มาด้วยกัน	 เขาเป็น	 

interior	design	เขามาท�างานใหกั้บฝรัง่

ชาวอเมริกัน	ฝรั่งอเมริกันคนนี้เขาเป็น

คนท�า	interior	ใหกั้บโรงแรมแถวบาหลี	

แล้วเขาก็มีเช่าห้องอยู่ใน	 Lobby	 ของ

โรงแรม	แล้วขายของใหกั้บนกัท่องเท่ียว	

เปน็พวกชุดว่ายน�า	กางเกงว่ายน�า	โลชัน่	

ซันบล็อก	พวกเส้ือฮาวายหรือเสื้อท่ีใส่

สบายๆ	พวกหมวก	หรือของช�ารว่ยอะไร

ต่างๆ	แล้วฝรั่งคนนี้เขาเห็นว่าท่ีพัทยา 
ไม่มีร้านขายไอศกรีม	 ก็เลยอยากเปิด

รา้นขายไอศกรมี	เขาก็เลยสง่เพื่อนคนนี ้

มาหาบ้านเช่าเพ่ือจะปรับปรุงตกแต่ง

ให้ดูเป็นร้านขายไอศกรีม	 ตอนนั้นเขา

ไปเช่าบ้านพักตากอากาศเก่าท่ีอยู่ติด

ถนนซ่ึงติดกับชายทะเลท่ีพัทยาใต้	 
แล้วเขาก็	renovate	ใหม	่ท�าเปน็บ้านท่ี

ให้คนเข้าไปส่ังของได้แต่จะไม่มีบริการ

มารับออเดอร์ท่ีโต๊ะ	 คือต้องใหลู้กค้าไป

สัง่เอง	แต่จะมเีด็กมาเสริฟ์ให	้เหมอืนกับ 

ผู้จัดกำรร้ำนไอศกรีม

เวลาเราไปท่ีร้านแมคโดนัลด์แล้วไปส่ัง 
ว่าจะเอาแฮมเบอร์เกอร์	 หรือเอาอะไร	 

พอจ่ายเงินเสร็จก็ไปนั่ง	 แล้วเด๋ียวก็มี

เด็กเอามาเสิร์ฟให้	 เขาจะจัดร้านอยู่ 

ในสวน	 โต๊ะท่ีใช้ก็เป็นแบบโต๊ะหินอ่อน 

กลมๆ	 แล้วก็เป็นเหล็ก	 เด็กเสิร์ฟก็ใส่ 

กระโปรงสีชมพูเป็นลายเส้นสีขาว	 

แล้วก็มเีอ๊ียมขาว	

ฝรั่งอยากจะเปิดร้านไอศกรีม 
ตอนที่อยู่เมืองนอก

เคยท�างานร้านขายไอศกรีม 
ก็เลยมีประสบการณ์ด้านนี้ 
ฝรั่งก็เลยให้เป็นผู้จัดการ

ให้จัดตั้งระบบ จ้างคนงาน
หาอะไรต่างๆ มา 

ร้านนี้ไม่ใช่ร้านขาย
ไอศกรีมธรรมดา

แต่เป็นชนิดที่ต้องผสมปรุงแต่ง
เป็นพวกไอศกรีมซันเดย์ 

ซึ่งในสมัยนั้นไม่ค่อยมีขาย
ในเมืองไทย
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	 พอเราจัดระบบเสรจ็แล้ว	เทรนเด็กหมดแล้ว	

เราก็ไม่ต้องท�าอะไร	 ก็เลยมีเวลาได้อ่านหนังสือ	

กินไอติมฟรี	 ด่ืมกาแฟฟรี	 ช่วงไหนอยากจะลง 

ไปว่ายน�าก็ลงไปได้	 เพราะมันอยู่ริมทะเล	 รู้สึก 

ว่างานสบายกว่าวิศวะ

ตอนเราท�างานเป็นผู้จัดการร้านขายไอศกรีม  

เราก็แต่งตัวแบบธรรมดาๆ ไม่ได้ใส่เสื้ อเชิ้ต 
ผูกเน็กไทอะไร เราก็ใสเ่สื้อยดื กางเกงขาสัน้ หรอื

ใสก่างเกงยีนส์แบบเดิม ซึง่เจ้าของฝรัง่เขาก็ไมว่่า

อะไร เขาไม่แคร ์เพราะเขาจะดูท่ีผลงานของเรา

มากกว่า แต่ก็เคยมีคนเข้ามาในร้านแล้วเขาไม่รู้

จะถามใคร เขาก็ถามเด็กเสิร์ฟว่า ผู้จัดการอยู่

หรือเปล่า เด็กมันก็ชี้มาท่ีเรา เขาท�าหน้าไม่เชื่อ 

แต่เราก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะปกติเราก็ไม่ค่อยจะ

ชอบแต่งตัว ไม่ชอบอวดตัวอยูแ่ล้ว ไม่รูจ้ะอวดไป

ท�าไม อวดแล้วเหน่ือย สูไ้มอ่วดดีกว่า ท�าตัวแบบ

สบายๆ ใครจะนับถือหรือไม่นับถือ ใครจะอะไร 

ก็ไม่ได้ท�าให้เรารวยข้ึนหรือจนลง ไม่ได้ท�าให้ 

เราดีขึ้นหรือเลวลงแต่อยา่งไร

ต้องค�านวณต้องอะไร	แล้วเงินเดือนมนัก็แค่	๓,๐๐๐	บาท	แล้วปญัหาอีกอย่างหนึ่ง

คือมนัต้องไปอยู่กรุงเทพฯ	หรือบางทีอาจจะถูกส่งไปอยู่ตามท่ีเขาท�าถนนหรือตาม	

site	งานต่างๆ	ก็เลยคิดว่างานวิศวะนีไ้มเ่อาดีกว่า	เปน็งานแบบรถแทรกเตอร์	สู้มา

เป็นผู้จัดการร้านไอศกรีมดีกว่า	และท่ีท�างานก็อยู่พัทยาใต้	มันก็ใกล้บ้านท่ีเราพัก	

ตอนนั้นเราพักอยู่ท่ีนาเกลือ	 สมัยนั้นนั่งรถสองเเถวจากท่ีท�างานก็แค่บาทเดียว	 
แต่ถ้าท�างานวิศวะ	 สมมุติต้องไปอยู่ท่ีกรุงเทพฯ	 เราก็ต้องไปเช่าบ้าน	 ก็ต้องเสีย 

ค่าเช่าบา้นอยา่งนอ้ยก็เดือนละ	๑,๐๐๐	บาท	แล้วไหนจะค่าเดินทาง	ค่ากิน	ค่าใชจ่้าย 

อ่ืนๆ	อีก	เงิน	๓,๐๐๐	นีม้นัจะพอเหรอ	งานร้านไอศกรีมมนัสบายกว่าเยอะเลย

	 พอเจ้าของฝรั่งรู้ว่าเรามีประสบการณ์	 เขาก็เลยยกให้เราเป็นผู้จัดการ	 
เป็นคน	 set	 up	 ให้เขาท้ังหมดเลย	 ท้ังอบรมเด็ก	 ให้เราคิดเมนูคิดค่าของว่าราคา 
ต้องเป็นเท่าไร	ขายเท่าไร	 แล้วให้เราไปหาซื้อถ้วยไอติม	 ถ้วยแบบชาม	 ถ้วยแก้ว	

พวกช้อนอะไรต่างๆ	สมัยนั้นมันไม่มีเป็นแหล่ง	 เราต้องไปดูแถวพาหุรัด	 โดยซ้ือ 
เป็นตัวอย่างมาให้เจ้าของดูก่อน	 ถ้าเขาโอเคชอบก็ค่อยซื้อมาท้ังหมด	 แล้วพวก

ไอศกรีมก็ใช้ของ	 Foremost	 เพราะเขามีเครื่องท๊อปปิ้ งเคร่ืองผสมอะไรทุกอย่าง

ครบถ้วน	แล้วเราก็มาค�านวณค่าใช้จ่าย	 ค่าของ	 ว่าไอติมถ้วยนี้ราคาต้นทุนเท่าไร	

แล้วต้องขายเท่าไร	 ต้องเอาของมาชั่งดู	 ไอติมก่ีถ้วย	 ถ้วยหนึ่งก่ีก้อน	 ก่ีบาท	 ก็นั่ง

ค�านวณไป	งานนี้มันค�านวณง่ายกว่าค�านวณเรื่องตึกรามบ้านช่อง	แล้วเงินเดือนก็

ดีกว่าวิศวกรนดิหนอ่ย

	 ตอนนั้นเจ้าของเขาก็ไม่ต้องท�าอะไร	 เขาแค่มาดูเวลาเราท�าเวลาเราบริหาร 
และก็มาดูท่ียอดขายเท่านั้น	 ช่วงนั้นจะมีคนมากก็ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	 มันจะ

ขายดี	ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากกรุงเทพฯ	 เพราะเป็นวันหยุด	แล้วเขามาเท่ียวกัน	 

ส่วนวันธรรมดาคนไม่ค่อยมี	 คนมีน้อย	 มันก็เลยแค่พออยู่ได้	 แต่ไม่ถึงกับได้ 

ก�าไรดิบก�าไรดี	มนัก็ไปของมนัได้เรื่อยๆ	

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วิธีของ
พระพุทธเจ้า
ความรู้ชนิดเดียวที่ดับความทุกข์ได้

๒
พอดีมีฝรั่งเอำหนังสือธรรมะมำให้อ่ำน ก็เลย 

ได้ศกึษำธรรมะเป็นครัง้แรกในชวีติ  เป็นหนงัสอื

ภำษำอังกฤษเล่มเลก็ๆ ๒๐ กว่ำหน้ำ  พออ่ำนแล้ว 

หูตำมันก็สว่ำงขึ้นมำ

พระอำจำรย์สุชำติ อภิชำโต
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	 พอได้อ่านเล่มแรกแล้วมันก็ชอบ	

เราก็เลยเขียนไปขอหนังสือท่ีเขาม ี

มาเพิ่ม	เขาก็ส่งรายการหนงัสือมาใหว่้า

หนงัสือเล่มนีเ้ก่ียวกับอะไร	มท้ัีงท่ีใหฟ้รี

และเสียเงิน	หนังสือท่ีเสียเงินเป็นเรื่อง

เก่ียวกับการปฏิบัติ	 เช่น	สติปัฏฐาน	๔	

ซึ่งเขาถอดมาจากพระไตรปิฎก	 แล้ว

ก็มีเพ่ิมเติมพวกอรรถกถาอะไรต่างๆ	

เขา้ไป	มกีารอธบิายความกว้างขึ้น	ก็เลย

จับประเด็นได้ว่า	 สติปัฏฐานนี้สอนวิธ ี

ฝึกสติ	 วิธีนั่ งสมาธิ 	 แล้วก็วิธี เจริญ 
ปัญญา	 ช่วงนั้นเราก็เลยได้หนังสือ 
ธรรมะมาเปน็คู่มอืหลายเล่ม

ปัญหาของใจเกิดจากความอยาก
วิธีที่จะหยุดความอยากนี้

หยุดอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
มีแต่พระพุทธเจ้านี้เท่านั้น
ที่ท่านรู้หมด รู้ทุกขั้นตอน

	 ระหว่างท�างานท่ีร้านไอศกรีม	 เราก็ 

โชคดีได้ไปเจอกับชาวต่างประเทศคนหนึ่ง		

เขาเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราช	

(สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชริญาณ- 

สังวร)	 ท่ีวัดบวรฯ	 และเขาก็เป็นลูกค้าของ

เจ้าของบริษัทท่ีเราท�างานอยู่นีด้้วย	เขาเหน็

ว่าเราคุยเก่ียวกับเรื่องปรัชญาชีวิตทางด้าน

จิตใจเป็นส่วนใหญ่	 เขาก็บอกว่าน่าจะเอา

หนังสือธรรมะไปอ่าน	 เขาเลยแบ่งหนังสือ

ธรรมะมาใหเ้ราเล่มหนึ่ง	 เปน็หนงัสือท่ีได้มา

จากประเทศศรีลังกา	ชุดของมนัจะม	ี๓	เล่ม	

มีอนิจจัง	ทุกขัง	 อนัตตา	 เขาให้มาเล่มหนึ่ง 
ท่ีเ ก่ียวกับอนิจจัง	 หนังสือเล่มนี้ เขาเอา 

ความคิดเห็นของปรัชญาทางตะวันตกมา

เปรียบเทียบกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 

ซึง่มนัก็คล้ายๆ	กัน	คือทกุคนก็เหน็ว่าทุกอยา่ง 
มันไม่เท่ียง	 มีเกิดมีดับ	 แต่ทางตะวันตก

เขาไม่รู้วิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ว่าจะปฏิบัติ

อย่างไร	 มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นท่ีรู้จักวิธี

ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้	 พระพุทธเจ้าทรงสอน 
ให้ปฏิบัติด้วยการฝึกจิต	 ท�าจิตให้สงบ	 

ใหป้ล่อยวาง	พอเราอ่านแล้วก็รู้สกึประทับใจ	

เพราะเคยเห็นอนิจจังมาต้ังแต่เด็ก	 คือเห็น

วิธีของพระพุทธเจ้ำ

ความตายมาต้ังแต่เด็ก	แต่ยังไม่รู้ 
วิธีท่ีจะปฏิบัติกับมันอย่างเป็น 

กอบเป็นก�าให้มันได้ประโยชน์	

แล้วพอได้อ่านขยายความ		ได้อ่าน 

ถึงเรื่องมรรค	๘	 เรื่องอริยสัจ	 ๔	 

มัน ก็ เลยเริ่ ม เข้ า ใจมากขึ้ นๆ	 
ว่ า จิตใจของเรามันตกอ ยู่ ใน 

กองทุกข์เพราะความอยากนี่เอง	

พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นแบบนี้

เหมือนกัน	พระองค์จึงตัดสินใจ

เสด็จออกบวชเพ่ือปฏิบติั	แล้วก็ได้ 

ทรงค้นพบทางหลุดพ้นจากกอง

ทุกข์นี้ว่าต้องไปปฏิบัติมรรค	 ๘	 

คือ	ศลี	สมาธ	ิปญัญา	นี	้ตัวเราเอง 

ก็เลยเริ่มสนใจและมาตรวจตรา 
ดตัูวเองว่า	เราก็มศีลีอยูพ่อสมควร	

คือเราไม่ค่อยได้ละเมิดศีล	 ๕	

หรือถ้าจะมีละเมิดบ้างก็แค่ข้อ	๕	

เพราะบางทีก็ยังมีปาร์ต้ีมีอะไร

อย่างนี้	 แต่ก็ไม่ถึงกับติดงอมแงม

หรืออะไร	 ไม่ใช่แบบว่าต้องด่ืม 

ทุกวันอะไรอย่างนี	้
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	 วิ ธี ดั บ ค ว า ม ทุ ก ข์ ข อ ง

พระพทุธเจ้าคือทรงสอนใหฝ้ึกสมาธิ	

ท�าใจให้สงบ	 แล้วก็ใช้ปัญญาหยุด

ความอยาก	 ถอดถอนความอยาก

ต่างๆ	ท่ีมอียูภ่ายในใจใหม้นัหมดไป

	 สมัยก่อนเราก็อ่านแต่หนังสือนิยายเก่ียวกับเรื่องจิตวิญญาณ	แต่พอมาเจอ

หนังสือศาสนาพุทธเข้า	 มันก็เลยติดใจ	พระพุทธเจ้าอธิบายดีท่ีสุดว่า	 ชีวิตนี้มีไว้

เพื่ออะไร	เราเกิดมาเพื่อท�าอะไร	ท่านชี้บอกว่าเรามาเกิดเพื่อมาดับทุกข์กัน	เพราะ 

พวกเราทุกคนมคีวามทกุข	์แต่วิธดัีบทกุขข์องพวกเรามนัดับไมส่นทิ	มนัดับไมถ่าวร	

ดับแล้วเด๋ียวก็เกิดอีก	วิธดัีบทกุขข์องเรา	คือเวลาเกิดความทกุขใ์จเราก็จะไปเท่ียวกัน	 

ไปดหูนงัฟงัเพลงกัน	ไปกินไปด่ืมกัน	ไป	Shopping	กัน	ความทกุขใ์จก็หายไปชัว่คราว	

เด๋ียวอีกสักพักมันก็กลับมาใหม่	พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนท่ีพระองค์เป็นเจ้าชาย 

สิทธัตถะ	พระองค์ก็เคยใช้วิธีดับทุกข์เหมือนกับพวกเรา	แต่มันไม่ใช่วิธีดับทุกข์ท่ี 

แท้จรงิ	เพราะพระองค์ทรงเหน็ว่าต่อไปเราก็ต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	ยิง่เวลาไปแก่ 
ไปเจ็บ	 ไปตายนี้	 ยิ่งจะทุกข์มากขึ้นไปอีก	 เพราะจะไม่สามารถดับความทุกข์ด้วย 
การหาความสุขต่างๆ	ได้	

	 เราก็เลยได้ข้อคิดว่า	เอ้อ	เราก็เคยดับความทุกข์ด้วยการไปเท่ียวมา	ไปเท่ียว

ยุโรป	 ไปเรียนหนงัสือแทบเปน็แทบตายก็คิดว่าจะไปดับความทุกข์ได้	 แต่ท่ีไหนได้ 

ไปเรยีนก็ทกุข์อีก	จบมาแล้วก็ทกุข์อีก	ทกุขเ์พราะต้องหางานท�า	พอได้งานท�าก็ทกุข์

กับงานอีก	 ไม่รู้ว่าจะท�าได้ก่ีเดือนก่ีปี	 เขาจะไล่ออกเมื่อไรก็ไม่รู้	 เวลาท�างานก็ทุกข์

กับคนท่ีท�างานด้วยกัน	 เพราะจะมีปัญหาอะไรกันอีก	 รู้สึกว่ามองไปทางไหนมันมี

แต่ทกุข์	วิธท่ีีเราเคยใชดั้บความทกุขม์นักลับกลายเปน็ว่าเราว่ิงไปเจอความทกุขอ์ยู่ 
เรื่อยๆ	ไมม่วัีนสิ้นสุด

	 แต่พอเราได้อ่านวิธขีองพระพทุธเจ้าท่ีบอกว่า	ไปอยูค่นเดียวซ	ิเราเหน็ด้วยเลย

ว่า	เอ้อ	อยู่คนเดียวเนีย่ดีท่ีสุด	อยู่กับคนอ่ืนแล้วมนัเรื่องมาก	มนัมแีต่เรื่อง	เราอยูกั่บ

เขาเพื่อดับความทกุขเ์ราใช่ไหม	เราอยูกั่บเขาเพราะเราอาศยัเขาใหค้วามสุขกับเรา

ใชไ่หม	แต่ความสขุท่ีเราได้จากเขามนัไมไ่ด้เปน็ความสขุอยา่งเดียว	มนัมคีวามทกุข ์

มปีญัหาตามมาด้วย		ดีไมดี่เราต้องไปเล้ียงเขาไปดแูลเขาอีกเพ่ือใหเ้ขามาใหค้วามสุข 

กับเรา	มนัก็เลยไมใ่ช่เปน็วิธดัีบทุกข์ท่ีแท้จริง	
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	 	มนัก็เลยเกิดความรูส้ึกอัศจรรยใ์จ	
รูส้กึสขุใจอ่ิมใจกับเหตกุารณ์นีซ้ึ่งไมเ่คย
เกิดขึน้มาก่อนในชวิีต	ท่ีเราสามารถพลิก
ความเครยีดให้หายได้ด้วยการบริกรรม		
ถือว่าเป็นการชิมรสแห่งธรรมเป็น 
ครั้งแรก	 มันก็เลยเห็นคุณค่าของการ
ภาวนาของการน่ังสมาธิ

	 ตอนนั้นเราก็เลยหาเวลาว่างมานั่ง	 
ถ้าว่างตรงไหนก็นั่งเลย	ตอนนั้นยงัท�างาน 
ท่ีร้านไอศกรีมอยู่	พอเรานั่งบ่อยๆ	 ก็เร่ิม 
รู้ สึกว่าการท�างานกับการนั่ งสมาธินี ้
มันสวนทางกัน	 เพราะเวลาท�างานมัน 
ต้องคิด	 ต้องเครียด	มีเรื่องมีราวมีปัญหา
ก็ต้องแก้ไข	 จิตมันก็เลยวุ่นวาย	 ไม่สงบ	 
แล้วช่วงนั้นทางเจ้าของร้านเขาก็มาคอย
กดใหเ้ราหารายได้เพิ่ม	เช่น	ใหห้าขนมอ่ืน
มาขาย	หรือท�าแฮมเบอร์เกอร์เพ่ิม	หรือ 
หาอะไรอย่างอ่ืนมาขายเพิ่มเติม	 โดยท่ี
ขณะนั้นเราไม่อยากคิดอะไรเลย	 ซึ่งจะ
แตกต่างกับเวลานัง่สมาธ	ิเวลามานัง่สมาธ ิ
ใจมนัจะว่าง	จะเยน็สบาย	ถึงจิตมนัไมส่งบ 
เต็มท่ีก็ตาม	 แต่ก็เห็นความแตกต่าง
ระหว่างเวลาจิตมีเรื่องกับไม่มีเรื่อง	 ก็เลย 
มาคิดว่า	 ๒	 อย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้	 
จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ก็เลย
ตัดสินใจว่า	“กูไม่ท�ำดีกว่ำ กูออกดีกว่ำ  

มำทำงปฏิบัติดีกว่ำ”	แต่ตอนนั้นไมคิ่ดว่า 
จะบวชนะ	 แค่คิดว่าอยากจะให้มีเวลา 
ได้นั่งสมาธิมากๆ	 ได้ศึกษาธรรมะมากๆ	
เรื่องการบวชนีย้ังไมม่อียู่ในความรู้สึก	

	 เราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านบอก
เขาว่าอยากจะลาออก	และโดยมารยาท
ก็ต้องมาบอกล่วงหน้าก่อนเดือนหนึ่ง	
ต้ังใจจะออกสิ้นเดือนธันวาคม	 ๒๕๑๖	
แล้วเราก็ยังบอกเขาว่า	 ไม่เป็นไรนะยู	 
เราเทรนทุกคนมาดี	 และมีรองผู้จัดการ
ท่ีเป็นผู้ช่วยเราอยู่คนหนึ่ง	 ซึ่งผู้ช่วยคนนี ้
เขาเคยไปอยู่อเมริกามาก่อน	 เขาก็รู้เรื่อง
ทุกอย่าง	 เจ้าของเขาก็เลยโอเค	ตอนแรก 
เขาคิดว่าเราจะขอเงินเดือนเพิ่ม	 เราว่า
ไม่ใช่หรอก	 เงินเดือนเหลือเฟือ	พอดีเรา 
เห็นว่านี่ไม่ใช่ทางของเรา	 เราอยากจะไป 
ทาง	Spiritual	 เพราะได้ทดลองนั่งสมาธ ิ
แล้วมันมีความสงบดี	 มีความสุข	 คิดว่า 
อยากจะให้เวลากับเรื่องนี้ให้มากขึ้น	 เขา 
ก็บอกว่าเขาเข้าใจ	 ตอนท่ีเขาเป็นหนุ่ม 
เขาก็เคยคิดแบบนี	้เราก็เลยโอเค

	 เราท�างานท่ีรา้นไอศกรมีนีป้ระมาณ	
๕-๖	 เดือน	 และเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิใน
ระหว่างท�างานท่ีนีไ่ด้ประมาณ	๒-๓	เดือน	
ก่อนท่ีจะลาออก

	 เราศึกษามาอยู่หลายเดือน	 อ่านหนังสือเร่ืองสมาธ	ิ เรื่องปัญญา	 เรื่องอะไร	 

แต่ก็ยังไม่เคยนั่งสมาธิสักที	 จนวันหนึ่งมันนึกข้ึนมาเองว่า	 “ต้ังแต่มึงเรียนมานี้  
มึงยังไม่ได้นั่งยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะ เฮ้ย เม่ือไรมึงจะนั่งวะ”	 ก็เลยเอาเด๋ียวนี้เลย	 

มาลองนั่งสมาธ	ินั่งดูลมหายใจแบบอานาปานสติ	เพราะในสติปฏัฐานสอนใหน้ั่ง

	 พอเริ่มนั่งแล้วมนัก็เริ่มนั่งได้	ตอนต้นก็นั่ง	๕	นาที	ต่อไปก็	๑๐	นาที	ต่อไปก็	 
๑๕	นาที	ช่วงแรกๆ	 เวลานั่งมันก็คิดโน้นคิดนี่	 ก็พยายามควบคุมมันไป	 ดึงมันไว้	 
ต่อจากนั้นมนัก็รู้สึกเบาสบายขึ้น	ความคิดเบาบางลง	ก็เลยเกิดความชอบ	เพราะนี ่
เปน็สิ่งท่ีเราไมเ่คยพบไมเ่คยท�ามาก่อน		หลังจากนั้นก็นั่งหลายครั้ง	จนครั้งหนึ่งมนั 
เริ่มเจ็บ	 เจ็บแล้วก็เริ่มเกิดอาการเครียด	 เกิดอาการทรมานขึ้นมาในใจ	 แต่ยังไม ่
อยากจะลุก	ก็เลยคิดเอง	ลองใช้ค�าบริกรรม	

  ตอนน้ันเราชอบค�าว่าอนิจจัง ก็เลยว่า “อนิจจังๆ ไม่เท่ียงๆ” ไป 

เด๋ียวเดียวความเจ็บน้ันมันหายไปเลย มันแปลกใจข้ึนมา เม่ือก้ีเจ็บแสน 
จะทรมานใจ พอเราบริกรรมถ่ียิบคือไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไร ไม่ให้ไป 

คิดถึง แม้แต่ความเจ็บก็ไม่ได้ไปอยากให้มันหาย เพียงแต่รู้ว่าใจเรา 

ต้องมีอะไรเป็นท่ีพึ่งสักอย่าง เพราะอยู่เฉยๆ แล้วมันทรมานใจ  
มันทุกขใ์จ พอบรกิรรมไปแป๊บเดียวเท่าน้ัน มันขาดหายไปเลย จิตมัน 
น่ิงเลย แต่มันไม่รวมแบบหายไปนะ ตา หู รูป เสียง กลิ่น รส มัน

ยังมีอยู่ทุกอย่าง แต่ตัวทุกข์ทรมานใจ ใจท่ีมันด้ินมันกวัดแกว่งน้ี 
มันหายไป มันน่ิงไปเฉยๆ แม้ความเจ็บปวดท่ีรูส้กึจากรา่งกายก็หายไป  
จิตเบาสบาย แต่เป็นช่ัวขณะ เหตุการณน้ี์มันเหมือนกับฟา้แลบ มันโล่ง  
มันเบาขึ้นมา มันสบายขึ้นมา

ลิ้มรสแห่งธรรมครั้งแรก
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“พอฝึกนัง่สมาธิก็เห็นว่า โอ๊ย ดี นัง่สมาธิแล้ว
ใจเย็นสบาย สุขยิ่งกว่าไปกินเหล้าไปเที่ยว  
ไปกินเหล้าไปเที่ยวนี่เสียเงิน แล้วก็ปวดหัว  
ตื่นขึ้นมาแล้วปวดศีรษะ ก็เลยเลิก เมื่อก่อนก็
สูบบุหรี่ เมื่อก่อนก็ดื่มสุรา เพียงแต่ว่าไม่มาก  
ก็ดืม่พอหอมปากหอมคออะไรอยา่งนี ้ตอนเยน็ๆ  
เคลิม้ๆ หนอ่ยก็ดืม่ ตอนหลังพอมาฝึกนัง่สมาธิ 
กเ็ลยเลกิเทีย่วเลิกอะไร กเ็ลยเหน็วา่ความสขุ
แบบนี้ไม่ต้องใช้เงิน ก็เลยลาออกจากงาน”

“ลาออกจากงานแล้วเราก็ไปหาที่ปฏิบัติอยู่ 
คนเดียว ไม่ยุ่งกับใคร ตัดหมด ค�าว่าตัดนี้  
ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรักความคิดถึง 
แต่ตอนที่ปฏิบัตินี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ยุติความ
คิดถึงกันและกันไว้ชัว่คราวก่อน”

“พอได้หนังสือธรรมะ

มาอ่านครั้งแรก 

พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่า

ทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ 

จะไปหาความสุขจากอะไร

ในโลกนี้ไม่ได้หรอก 

มันมีความทุกข์ทั้งนั้น 

ต้องหาความสุขจากข้างใน 

ก็เลยสนใจศึกษาวิธีปฏิบัติ”
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	 ตอนท่ีออกจากงานเรามี เ งินเก็บอยู่ 

หกพันบาท	 วางแผนไว้ว่าปีหนึ่งจะปฏิบัติ 
อย่างเดียว	ดูว่าจะไปถึงไหน	ถ้าไปไมไ่หวทางนี ้

ก็อาจจะเลิกปฏิบัติแล้วกลับไปหางานท�าใหม	่

หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลับไปเรียนต่อหรือไป

หางานท�าท่ีอเมริกา	 เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นงาน

ล้างชาม	 แต่รายได้มันก็ยังดีกว่างานวิศวะใน

เมอืงไทย	

	 ตอนนัน้เราตัดสนิใจกินอาหารแค่วันละมื้อ	 
สมัยนั้นก๋วยเต๋ียวชามละ	 ๒	 บาท	 ข้าวมันไก่ 
จานละ	๓	บาท	 วันหนึ่งใช้	๕	บาท	 ค่าอาหาร

เดือนหนึ่งก็ใช้ร้อยกว่าบาท	ส่วนค่าน�าค่าไฟก็

ไมเ่ยอะ	ไฟฟ้าตอนกลางคืนเราก็ไมไ่ด้ใช	้เพราะ

ตอนกลางคืนเราก็นัง่สมาธไิป	ค่าไฟเลยเดือนละ 
ไม่ก่ีบาท	 ส่วนน�าก็อาบแค่วันละหนก็พอแล้ว	 

จะไปอาบสักก่ีหน	มันก็เลยไม่ค่อยมีค่าใช้จ่าย

อะไร	มนัก็เลยอยู่ได้

	 ช่วงท่ีปฏิบัติเอง	 เราไม่ได้หวังอะไรมาก	

หวังแค่ให้เราสามารถควบคุมจิตของเราไม่ให้

เครียดไม่ให้ทุกข์เท่านั้น	 ส่วนเรื่องมรรคผลนี	้ 
เราไม่ได้ไปจริงจังอะไรกับมัน	 ไม่เคยคิดถึงมัน	

ตอนนั้นขอแค่ให้จิตใจเรา	 happy	 ก็แล้วกัน	 
เราได้ความสุขจากการภาวนา	 เราก็อาศัยการ

ภาวนาใหค้วามสุขกับเราไปเรื่อยๆ

สมัยที่เราเริ่มปฏิบัติ 
เราก็ปฏิบัติคนเดียว
ไม่ได้ไปเข้าคอร์สที่ไหน 
อาศัยอ่านหนังสือ
พออ่านแล้วเราก็เข้าใจว่า
ต้องท�าใจให้สงบ 
ให้นั่งสมาธิ ให้เจริญสติ
เราก็พยายามท�าไป
ตามที่อ่านในหนังสือ

เพ่ือนฝูงมาชวน
ไปโน่นมานี่ก็ไม่ไป 
พอเขารู้ว่าไม่ไป 
ต่อไปเขาก็ไม่มาชวน 
เขาก็ปล่อยให้เรา
อยู่ตามสภาพของเราไป

	 วันท่ี	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๑๖	 เป็นวันสุดท้ายของการท�างานของเรา	และเป็น

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย	 วันนั้นก็เลยจัดปาร์ต้ีปิดร้านเล้ียงฉลอง	 ท่ีร้าน 
ก็มีท่ีปิ้ งขนมปัง	มีท่ีปิ้ งแฮมเบอร์เกอร์	 เราก็เลยท�าเล้ียงเพ่ือนๆ	 ท่ีรู้จักกันไม่ก่ีคน		 
คืนนั้นก็ยังกินเบียร์อยู่	 เพราะต้ังแต่เราอยู่เมืองนอก	 เรื่องกินเบียร์นี้มันเป็นเรื่อง

ปกติอยู่แล้ว	ทุกคืนวันศกุร์	เสาร์	อาทิตย์	เขาก็จะมจัีดปาร์ต้งปาร์ต้ีกัน	กินเบียร์กัน	 

แล้วตอนหลังก็เริม่มยีาเสพติดพวกกัญชงกัญชาอะไรมาเสพกัน	อยูใ่นสังคมแบบนัน้	 
เราก็เสพไปตามประสา	แต่แปลกมนัไมติ่ด	พอภาวนาปั๊ บมนัเลิกได้หมด	บุหร่ีเคยสบู 
ก็เลิกได้	เบียร์เคยกินก็เลิกได้	กัญชาเคยสูบก็เลิกได้		

พอวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๑๗ เราก็หายตัวไปเลย ไม่ยุ่งกับใคร 

เก็บตัวอยูใ่นบ้าน เริ่มปฏิบัติเลย แต่ก่อนจะต้องออกไปท�างาน 
ก็เปล่ียนมาเดินจงกรม น่ังสมาธิ สลับกับอ่านหนังสือธรรมะ 
อยู่ท่ีบ้าน เป็นการเปล่ียนงานไปเท่านั้นเอง เปล่ียนจากงาน 

ข้างนอกเข้ามาสู่งานข้างใน

	 ตอนนั้นเราพักอยู่คนเดียวท่ีบ้านในตลาดนาเกลือ	 อยู่ซอยข้างไปรษณีย์	 
บ้านท่ีอยู่นี้แม่เขาท้ิงให้เราอยู่คนเดียว	 ส่วนตัวเขาจะไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง	 ตอนนั้น 
แมเ่ราก็ไมเ่ข้าใจ	เขาเครียดกับเรามาก	เพราะเราเริ่มเหมอืนคนไมม่หีลักไมม่เีกณฑ์	 
ไมม่อีะไร	วันๆ	เหน็แต่เราสะพายยา่มเดินไปขึ้นรถสองแถวไปนัง่สมาธติามชายหาด 
ตามอะไร	 เพ่ือนฝูงเขาถามเขาก็อายว่าลูกชายนี้เป็นยังไง	 แต่เขาก็ไม่รู้จะท�ายังไง 

กับเรา	 เพราะต้ังแต่เรากลับมาจากเมืองนอก	 เราก็ไม่เคยขอเงินหรืออาศัยเขาอีก 
ต่อไป	เขาก็เลยไมม่	ีpower	อะไรท่ีจะมาสั่งเราบังคับเรา	

ยุติงำนทำงโลกมุ่งสู่งำนทำงธรรม
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	 เราปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรอย่างเดียว	 เพราะมันเคลียร์อยู่แล้ว	 เราคอย

ควบคุมความคิดอยู่ท้ังวันท้ังคืน	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	สลับกับการเดินจงกรม	นั่งสมาธ	ิ

อ่านหนงัสอืธรรมะ	พออ่านไปเรื่อยๆ	มนัก็เกิดความเข้าใจและลึกซึ้งมากขึ้นไปตาม

ล�าดับ	เราจึงใช้หนงัสือสติปฏัฐานเปน็พระสูตรหลักในการปฏิบติั	แล้วยงัมอีรรถกถา	 

หรอื	commentary	ท่ีอธบิายความของพระสูตรอีกทีว่ามคีวามหมายยงัไง	เชน่	นัง่ดลูม 
ดูยังไง	

	 ตอนแรกๆ	พอเรานั่งดูลมไปก่อนแล้วมันจะนั่งไม่ได้นาน	พอสัก	๑๐	นาที	 
๑๕	นาที	 จะเริ่มเจ็บ	แล้วพอเจ็บมากๆ	 เราก็เลยลองท่องสติปัฏฐานสูตรไปก่อน	 
ท่องไปแล้วก็ได้ความรูไ้ปในตัวว่า	พระพทุธเจ้าทรงสอนใหเ้จรญิสติอยา่งไร	ใหเ้จรญิ 

กายคตาสติอย่างไร	 ให้เจริญเวทนานุสสติ	 เจริญจิตตานุสสติอย่างไร	 ธมัมานุสสติ

อย่างไร	 เราก็จะสามารถเห็นทางของการบ�าเพ็ญ	 เพราะมันเป็นขั้นบันไดของการ

ปฏิบัติ	

	 ข้ันต้นก็ได้รู้ว่าต้องท�าใจให้สงบก่อน	 ในหนังสือท่านสอนให้นั่งขัดสมาธ ิ
ใต้โคนไม	้ ต้ังตัวใหต้รง	แล้วก็ใหม้สีติรู้อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก	 ใหเ้ฝา้ดูลมหายใจ

เข้าออกเพียงอย่างเดียว	 ไม่ให้จิตไปคิดถึงเร่ืองนั้นเรื่องนี้	 ให้รู้อยู่กับลมหายใจ	 
แล้วสติก็จะพาจิตเขา้สูค่วามสงบได้	พอออกจากความสงบก็ใหร้กัษาสติต่อด้วยการ

เฝา้ดูการเคล่ือนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถ		ไมว่่าก�าลังท�าอะไรก็ใหจ้ดจ่อเฝา้ดู

การเคล่ือนไหวการกระท�าของรา่งกายเพยีงอยา่งเดียว	ไมใ่หไ้ปคิดถึงเรื่องนัน้เรื่องนี้

หรือคนนั้นคนนี้

	 พอมสีติแก่กล้ามกี�าลัง	สามารถเข้าออกสมาธไิด้อย่างง่ายดายแล้ว	ขั้นต่อไป

ก็ใหพ้ิจารณาความจริงของร่างกาย	ศกึษาร่างกายว่ามอีะไรบ้างในร่างกายนี	้ก็ใหดู้ 

อาการ	๓๒	ของร่างกาย	 แยกแยะร่างกายออกมาเป็นสัดเป็นส่วน	ผมส่วนหนึ่ง	 
ขนส่วนหนึ่ง	 เล็บส่วนหนึ่ง	 เอาออกมากองๆ	 ไว้เลยก็ได้	 เหมือนกับเวลาท่ีเขา 
ขายหมขูายไก่บนเขียงนี	้เขาก็แยกส่วนต่างๆ	ของสัตว์ออกมา	เราก็แยกส่วนต่างๆ	

	 ตอนนั้นเราเก็บตัวอยู่ในบ้าน	 เดินจงกรม	นั่งสมาธ	ิ อ่านหนงัสือธรรมะ	สลับ

กับท�างานบ้าน	กวาดบ้าน	ถูบ้าน	แล้วก็นอน	หรือบางครั้งก็ท�ากับข้าวกินเองบ้าง

แต่กินหนเดียว	เพราะในสติปฏัฐานหรือหนงัสือธรรมะเล่มอ่ืนท่ีเก่ียวกับการภาวนา	

เขาบอกว่าต้องอยู่คนเดียว	ต้องปลีกวิเวก	ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง	และต้องรู้จัก

ประมาณในการรับประทานอาหาร	 ไม่ให้รับประทานมากเกินไป	 ถ้ารับประทาน 

มากหลายรอบหลายมื้อ	 มันก็ยุ่งยากและก็ท�าให้ง่วงเหงาหาวนอน	 ถ้าอยากจะ 

เจริญก้าวหนา้ในทางนี	้เราก็เลยท�าตามหนงัสือท่ีอ่านมา

มหำสติปัฏฐำนสูตรเป็นครูน�ำทำง 

	 ในสติปัฏฐานนี้สอนให้เฝ้าดูร่างกาย

ตลอดเวลา	ร่างกายท�าอะไรก็อยู่กับมนัไป	

มนัล้างหนา้ก็ล้างหนา้กับมนั	มนัแปรงฟัน

ก็แปรงฟัน	มันหวีผมก็หวีผม	มันหันหน้า 

ไปทางซ้ายก็ไป	 หันหน้าไปทางขวาก็ 

หนัหนา้ไปกับมนั	ใหอ้ยู่กับมนั	ใหเ้ฝา้ดูมนั	

อย่าไปท่ีอ่ืน	 ถ้าเราไม่ท�างานแล้วมันไม่มี

เรื่องจะต้องไปคิดหรอก	ยิ่งเราอยู่คนเดียว

ด้วยยิ่งสบาย	ครอบครัวก็ไม่ม	ีอะไรก็ไม่มี

หมดแหละ	เราเปน็คนโชคดี	เวลาจะปฏิบติั

มันไม่มีทรัพย์สมบัติมีอะไรท่ีจะต้องหวง 

ต้องหว่ง	เพราะเรามเีงินเพยีงพอท่ีจะใหอ้ยู่

ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นเอง	 เป็นเงินท่ีเราเก็บ

จากการท�างาน	 ก็เลยไม่มีความคิดต้องไป

คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี	้หรือต้องไปคิดถึงใคร

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ในหนังสือบอกว่า
ต้องอยู่คนเดียวถึงจะสะดวก

ไม่มีอะไรมารบกวน 
จะได้ฝึกสติควบคุมใจ

ควบคุมความคิด 
ถ้าเราควบคุมความคิดได้
อารมณ์ต่างๆ ก็จะไม่เกิด

เวลานั่งก็สามารถท�าให้มันนิ่ง
ท�าให้มันสงบได้

ก็เลยพยายามอยู่คนเดียว
มันก็ตรงกับนิสัยของเรา

ที่ไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวกับใคร

ของร่างกายออกมาเพื่อท่ีจะได้ท�าลายความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน	 ความจริงมัน

ไม่มีตัวตนในร่างกายนี้	 มันมีอาการ	๓๒	แค่นั้นเอง	 แล้วก็พิจารณาดูว่ามันท�ามา 
จากอะไร	อะไรท�าใหม้นัเกิดอาการ	๓๒	นีข้ึ้นมา	มนัก็จะกลับไปท่ีอาหาร	ถ้าไมกิ่น

อาหาร	 ร่างกายนี้มันจะโตขึ้นมาได้หรือเปล่า	อาหารมันมาจากอะไร	มันก็มาจาก 
ดินจากน�าจากลมจากไฟ	 เวลาร่างกายตายไปมันเป็นอะไรไป	มันก็กลายเป็นน�า	 

กลายเปน็ดิน	กลายเปน็ลมไป	ลมก็หายไป	ไฟก็หายไป	น�าก็ไหลออกมา	ร่างกายก็ 

แห้งกรอบ	แล้วก็เปื่ อยผุพังกลายเป็นดินไป	พิจารณาศึกษาความจริงของร่างกาย	 

ใหเ้หน็ว่ามนัเปน็เพียงธาตุ	๔		เปน็เพียงอาการ	๓๒	ไมม่นีาย	ก.	นาย	ข.	ไมม่หีญิง	 

ไมม่ชีาย	ค�าว่า	นาย	ก.	นาย	ข.	ค�าว่าหญิงหรือชายนี	้ เปน็สมมติุท่ีเราต้ังชื่อใหกั้บ

รา่งกายอันนีเ้ท่านั้น	คนนีเ้ราก็แปะปา้ยว่านีคื่อนาย	ก.	คนนีก็้แปะปา้ยว่าช่ือนาย	ข.	 
แต่มันสามารถเปล่ียนได้นี่	 วันห ลั งถ้าไม่ชอบนาย	ก.	 ก็เปล่ียนสลับกันได้	 ไม่ชอบ 

ชื่อนีก็้เปล่ียนอีกชื่อได้	ชื่อมนัไมส่�าคัญ	มนัเปน็สมมติุ	เราไมม่องท่ีความจริง	เราไป

มองท่ีสมมติุ	แล้วก็ไปติดท่ีสมมุติว่าร่างกายนีเ้ปน็พ่อ	เปน็แม	่เปน็พี่	เปน็นอ้ง	เปน็

สามภีรรยา	แทนท่ีจะมองว่าเปน็อาการ	๓๒	เปน็ดิน	น�า	ลม	ไฟ	แต่กลับไมม่องกัน	

ชอบมองว่าเปน็พ่อเปน็แม	่พอตายไปก็เลยทุกข์กันใหญ่	 ถ้ามองว่ามนัเปน็ดิน	น�า	 

ลม	ไฟ	เปน็อาการ	๓๒	มนัก็จะไมทุ่กข์	เราจะไปทุกข์กับดิน	น�า	ลม	ไฟ	ท�าไมใช่ไหม	

อันนีแ้หละคือสติปฏัฐาน	๔	ขั้นต้นต้องผา่นร่างกายไปใหไ้ด้ก่อน

	 สติปฏัฐานสตูรนีเ้ราท่องท้ังสตูรเลย	ท่องต้ังแต่อานาปานสติไปถึงกายคตาสติ	

แล้วก็พิจารณาร่างกาย	ไปเวทนา	ไปจิต	แล้วก็ไปธรรม	ใช้เวลาประมาณ	๔๐	นาที	

ท่องเปน็ภาษาอังกฤษ	

	 การท่องนี้มีอานิสงส์ด้วยเพราะเป็นอุบายให้เจริญสติ	 ท�าให้จิตมีสติมาก	

เพราะเวลาท่อง	 ใจก็ต้องจดจ่ออยู่กับบทธรรม	 จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้	 
ท่องประมาณ	๔๐	นาทีได้นี	้ใจจะเย็นใจจะสงบเลย	ในตอนนั้นไมต้่องบริกรรมเลย

ก็ได้	ใช้แทนการบริกรรมได้
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เราก็เคยออกมาช่วงวันลอยกระทงท่ี 

นาเกลือ	 เพราะตอนนั้นรู้สึกทนไม่ไหว	

เลยต้องออกไปสักหนอ่ย	แต่พอไปแล้ว

มันกลับไม่สนุกเหมือนเดิม	มันไปแบบ

จืดๆ	 ชืดๆ	 ไปดูแล้วก็เศร้าๆ	 ยังไงไม่รู้	 

เห็นเขาสนุกแต่เราไม่สนุกกับเขา	 

มันไม่ค่อยจะเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ท่ียัง

ไม่ได้นั่งสมาธิ	พอเราออกไปได้ไม่นาน

มนัก็คิดได้ว่า	“โอ้ว   กลับบา้นดีกว่า” 	ก็เลย

กลับบ้าน	แต่พอกลับไปบ้านมันก็เศร้า

เหมอืนเดิม	เหมอืนค�าพูดท่ีว่า	“ออกไป 

เหมือนไก่บิน กลับมาเหมือนห่ากิน” 

มันไม่เหมือนก่อน	แต่มันยังอยากออก	

แต่พอออกไปแล้วมันไม่ได้มีชีวิตชีวา

เหมือนเมื่อก่อน	 มันรู้ว่ามันไม่มีอะไร	

เพียงแต่ว่ามันทนไม่ได้ท่ีจะไม่ไป	มันก็

เลยต้องออกไปเสียหน่อย	พอไปแล้ว 

ก็เท่านั้นละวะ	 ไม่มีอะไร	 กลับไปนั่ง

ภาวนาดีกว่า

	 เรารู้ว่าถ้าจะเอาชนะมันคือต้อง

ไม่ออกไปไหน	 วิธีแก้ความไม่สบายใจ

ก็ต้องนั่งสมาธิต้องท�าใจให้สงบเท่านั้น	 
ถ้าไปท�าวิธอ่ืีน	เชน่ไปท�านูน่ท�านี	่ออกไป 

ทางตา	ห	ูจมกู	ล้ิน	กาย	แสดงว่าถูกมนั

หลอกไปแล้ว	 ดังนั้นเราต้องท�าให้มัน

เข้าข้างในให้ได้	 ให้มันสงบ	พอมันสงบ

นิ่งแล้วจะเย็นสบาย	 ช่วงนี้แหละมัน

จะยาก	 เหมือนชักเย่อกันดึงกัน	 กิเลส

มันก็จะคอยดึงเราให้ออกไปทางตา	ห	ู

จมกู	ล้ิน	กาย	ออกไปทางรูป	เสียง	กล่ิน	

รส	โผฏฐพัพะ	ไปหาคนนั้นคนนี	้ ไปหา 
สิ่งนั้นสิ่งนี้ 	 ไปท�าเรื่ องนั้นท�าเรื่ องนี	้ 
ถ้าไปทางนั้นมันก็ไม่มี วันท่ีจะสงบ	 
มนัต้องเข้าข้างในอย่างเดียว	ต้องดึงมนั

เข้าข้างใน	 ต้องใช้สติ	 ต้องเดินจงกรม	

ต้องนั่งสมาธิ	 ถึงแม้จะรู้สึกไม่สบาย	 
เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ขนาดไหน	 

ก็ต้องบังคับให้มันเดิน	บังคับให้มันนั่ง	 
ใหม้นัอ่านหนงัสือธรรมะ	ต้องสู้กัน

	 ตอนท่ีปฏิบัติก็ไมไ่ด้ถามใคร	ไมไ่ด้ไปศกึษากับใคร	เราอ่านหนงัสือธรรมะเอง	 

อ่านแล้วก็เข้าใจและก็ปฏิบัติของมันไปได้	 เราพยายามท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	แล้วก็

พยายามสู้กับกิเลสท่ีชอบดึงเราไปหาความสุขทางตา	ห	ูจมกู	ล้ิน	กาย	อยู่ระหว่าง

การสู้กับกามฉันทะ	สู้ไปเรื่อยๆ	 ก็มคีวามสุขดี	 ไมวุ่่นวาย	แต่มนัก็มทีุกข์ด้วย	 ไมใ่ช่

ว่ามนัไมม่	ีเวลาเผลอ	เวลากิเลสออกฤทธิ	์มนัก็เซ็งมนัก็อึดอัดเหมอืนกัน	มนัอยาก

ออกไปข้างนอก	อยากไปเท่ียว	อยากกินเหล้า	อยากดูหนัง	อยากไปเล่นกับเพื่อน	 

อยากออกนอกบ้านเหมอืนคนท่ัวไป	พอเรารู้สึกเบื่อมากๆ	ก็มอีอกไปบ้าง	 เราก็จะ 
ออกไปตามชายหาดแถวพัทยา	 เพราะช่วงนั้นยังไม่มีบ้านเรือนมาก	ยังไม่เจริญ	 
ก็จะเดินออกไปไกลหน่อยตามแถวหาดท่ีมีโขดหิน	 ไปนั่งสมาธิกลางแดดอยู ่
ชายทะเล	หรือไปว่ายน�าแช่น�าทะเลอะไรของเราไป	ท�าไปอย่างนี้	 หรือก็มีเปล่ียน 

ท่ีบ้าง	แต่ไมไ่ปหาความสุขทางตา	ห	ูจมกู	ล้ิน	กาย

ประกำศสงครำมกับควำมอยำก

ตอนปฏิบัติเองที่บ้าน
ก็เดินจงกรมกับนั่งสมาธิ 
สลับกันกับดูหนังสือธรรมะ
แล้วก็ท�างานบ้าน กวาดบ้าน 
ถูบ้าน แล้วก็นอน
ท�าอย่างนี้ทั้งวัน 
พยายามท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
สู้ไปเรื่อยๆ 
มันอยากออกไปข้างนอกก็อย่าไป
สู้กับมัน แต่มันพูดยาก
เพราะตัวอยากนี้มันไม่ตายง่ายๆ

	 เราประกาศสงครามสู้กับความ

อยากต้ังแต่ลาออกจากงาน	 เราก็สู้มา

เรื่อยๆ	 แต่ตัวอยากนี้มันไม่ตายง่ายๆ	

มันอาจจะเบาลงอ่อนลง	 เด๋ียวบางทีก็

โผล่มาอีกแล้ว	แต่ถ้าเราไม่ท�าตามมัน	 

เราก็พทุโธของเราไป	นัง่สมาธขิองเราไป	 
มีสติรู้ทันก็รีบกลับมาคุมต่อ	 เด๋ียวมัน

ก็หาย	แต่ถ้าเราเผลอไปคิดถึงมันหรือ

แพ้มันอีก	 มันก็จะบอกให้ไปนู่นมานี	่ 

ถึงแม้เราจะปฏิบัติมาหลายเดือนแล้ว

แต่มนัก็ยังมคีวามรูส้กึเบื่อบา้ง		อยา่งเชน่	 
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ค�าว่ามีสติ คือไม่ไปท่ีอ่ืน ให้อยู่ กับร่างกาย  

เอาร่างกายน้ีเป็นท่ีต้ังของสติ ท่ีสร้างสติ “กำย- 

คตำสติ” “กาย” ก็คือกายน่ีเอง กายคตาสติน่ีคือ 

การใช้ร่างกายเป็นท่ีต้ังสติ ฝึกไปอย่างน้ี แล้ว

พอเวลาไม่ต้องท�าอะไรก็หลับตาน่ังขัดสมาธ ิ

พอร่างกายไม่เคล่ือนไหวก็มาดูลมหายใจแทน  

เปล่ียนจาก “กำยคตำสติ” มาเป็น “อำนำปำนสติ”  

ดูลมหายใจเข้าออกไป ถ้ามันอยู่กับกายมา

ตลอดเวลา มันก็จะอยูกั่บลมหายใจต่อไป มันจะ 

ไม่ไปไหน ถ้ามันอยู่กับลมหายใจ เด๋ียวเดียว  

๕ นาที ๑๐ นาที มันก็เข้าสูค่วามสงบได้ ไม่ยาก 

ถ้าเราเอาจริงๆ ท�าจริงๆ 

สตินี้ส�าคัญท่ีสุด	 ถ้ามีสติแล้วจะได้สมาธิอย่าง

ง่ายดาย แต่ถ้าไม่มีสติน้ี ท�าไปเถิด ๑๐ ปี ๒๐ ปี 

ก็ไปไม่ถึงไหน เพราะไม่ฝึกสติกัน ใชไ่หม จะมีสติ

แค่ตอนเฉพาะท่ีมาน่ังมันไมพ่อหรอก พอเวลาอ่ืน 
ปล่อยให้มันแยกกันไป ปล่อยให้ใจไปทาง ปล่อย

ให้ร่างกายไปทาง เวลามาน่ังสมาธิแล้วจะให้

ใจกับร่างกายอยู่ท่ีลมด้วยกันน่ี มันไม่อยู่หรอก  

มันอยู่ได้แค่ครั้งสองครั้งมันก็ไปแล้ว ลมเข้า 
ลมออกครั้งสองครั้ง เอ้า กลับไปคิดถึงคนน้ัน 
คนน้ี คิดถึงเรื่องน้ันเร่ืองน้ีต่อแล้ว มันก็ไม่มีวัน

ท่ีจะท�าให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ ดังน้ันจึงต้อง

พยายามฝึกสติอยูเ่รื่อยๆ

	 ตัวท่ีจะท�าให้เรานั่งได้นานๆ	 ก็คือสติ	 ดังนั้นเราก็คอยหมั่นฝึกสติ	คอยดึงใจ 
ให้อยู่กับร่างกาย	ตอนนั้นเราใช้	“กำยคตำสติ”	 คือให้อยู่กับการเคล่ือนไหวของ

ร่างกาย	เอาใจผกูไว้กับร่างกาย	อย่าใหใ้จไปท่ีอ่ืน	ใหผ้กูติดอยู่กับร่างกาย	ร่างกาย

ท�าอะไร	ใจก็ท�าไปกับรา่งกายด้วย	เชน่	รา่งกายแปรงฟัน	ใจก็แปรงฟันไปกับรา่งกาย	

ร่างกายอาบน�า	ใจก็อาบน�าไปกับร่างกาย	ไมใ่หไ้ปท่ีอ่ืน	เวลาไมม่สีตินีส้่วนใหญ่มนั

จะแยกกันท�างาน	ร่างกายอาบน�าไป	ใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี	้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี	้

อย่างนีเ้รียกว่า “ไม่มีสติ” ถ้าท�าอย่างนี	้เวลานั่งสมาธมินัจะไมห่ยุดคิด	ใหม้นัพุทโธ

มันก็ไม่พุทโธ	มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้	 ให้ดูลมหายใจมันก็ไม่ดู	 มันก็จะไปคิด

เรื่องนั้นเรื่องนี้	 แต่ถ้าบังคับผูกร่างกายกับจิตใจให้มันเป็นเหมือนแฝดสยามจริงๆ	

ให้มันอยู่คู่กัน	 ให้มันท�าอะไรไปพร้อมกัน	 เหมือนเต้นร�าอย่างนี	้ เวลาเต้นร�านี้ต้อง

เกาะติดกันเลยใช่ไหม	เท้าซา้ยขวานีต้่องไปพรอ้มๆ	

กันเลย	อันนีก็้เหมอืนกัน	ถ้าอยากจะมสีติ	อยากจะ 

นั่งสมาธิได้นานนี้	 ต้องพยายามบังคับใจให้มีสติ

อยู่กับร่างกาย	 อยู่กับการเคล่ือนไหวของร่างกาย 

ทกุอิรยิาบถ	รา่งกายยืน	ใจก็ยนืไปกับมนั	รา่งกายนัง่	 
ใจก็นัง่ไปกับมนั	รา่งกายขยับไปทางซา้ย	ใจก็ขยบัไป 
ทางซ้ายกับมัน	 ร่างกายขยับไปทางขวา	 

ใจก็ขยับไปทางขวากับมัน	 ร่างกาย

หันหน้าไปทางซ้าย	 ใจก็หันไปกับมัน	 

ร่างกายหันหน้าไปทางขวา	 ใจก็หันไป 

กับมนัด้วย	อย่างนีถึ้งจะเรียกว่ามสีติ

พื้นฐำนส�ำคัญคือ “สติ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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การฝกึสตินีส้�าคัญมาก		ถ้าไมม่สีติแล้ว

ไม่มีวันท่ีจะดึงจิตเข้าข้างในได้	 ถ้าดึง

จิตเขา้ขา้งในไมไ่ด้		เราก็ไปทางปญัญา

ไม่ได้	 	 ถึงแม้จะรู้ทางปัญญาว่าอันนี้ 

เป็นทุกข์	 เราก็หยุดความอยากไม่ได้

เพราะไม่มกี�าลัง	 ต้องให้จิตเข้าข้างใน	 

มนัถึงจะหยุดความอยากได้	

	 ฉะนั้นตอนนี้เรามีปัญญากัน	 แต่ปัญญาท่ีใช้ดับกิเลสมันยังดับความทุกข์ 
ไม่ได้	 เพราะไม่มีก�าลังสู้กับความอยาก	 เรารู้ว่าไปเท่ียวไม่ดี	 แต่ก็ยังอดไปเท่ียว 

ไมไ่ด้	ระหว่างไปเท่ียวกับไมไ่ปเท่ียว	ไมไ่ปเท่ียวมนัดีกว่า	แต่เราสู้มนัไมไ่ด้	เพราะเรา 

ไมม่กี�าลังดึงใจใหเ้ข้าข้างใน	มนัก็จะดึงเราออกไปเท่ียวจนได้	แต่ถ้าเรามสีมาธแิล้ว	 

มันดึงเราไปไม่ได้	 เพราะความสุขจากสมาธิ	 ความสุขท่ีได้จากความสงบนี้	 มันดี

กว่าความสุขท่ีได้จากการไปเท่ียว	 ไปด่ืมกาแฟ	 ไปด่ืมไวน์	 ไปดูหนัง	 ไปฟังเพลง	 

ต่อไปมันก็จะไม่ไป	มันจะสู้กับความอยากได้	 แต่ถ้าไม่มีความสงบแล้ว	 เด๋ียวพอ

ใครมาชวนปั๊ บก็ไปเลย	เพราะอยู่เฉยๆ	มนัไมม่คีวามสุข	เวลาไปเท่ียวมนัมคีวามสุข	 
มันก็ไปซิ	 ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเด๋ียวเดียวก็ดีกว่าไม่สุข	 ดีกว่าอยู่แบบหงุดหงิด	 

อยูแ่บบเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา	พอมจัีงหวะได้ไปเท่ียวมนัก็ไปทันที	แต่ถ้ามสีมาธแิล้ว

มนัจะไมไ่ป	เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว	ความสุขจากสมาธมินัดีกว่าความสุขจากการ

ไปเท่ียว	ความสุขภายในดีกว่าความสุขภายนอก	สมาธนิีคื้อสุขภายใน	สุขภายนอก

ต่อมาเราก็น่ังได้นานขึ้น สงบได้นานขึ้นไป

เรื่อยๆ ตามก�าลังของการปฏิบัติ ตามก�าลัง

สติของเรา เวลาท่ีไม่ได้น่ังสมาธิหรือเดิน

จงกรม เราก็ยังฝึกสติอยู่ตลอดเวลา เวลา

ท�าอะไรก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันท่ีเราก�าลัง

ท�าอยู่ เม่ือสติมันมีก�าลังมากขึ้น มันจะ 
ไม่เผลอ มันจะไม่ไปคิดเรื่ องน้ันเร่ืองน้ี  
มันจะอยูกั่บงานท่ีเราให้มันท�าอยู ่ เวลาเดิน

ก็จะอยูกั่บการเดินมากขึ้น 

	 ไม่เหมือนตอนช่วงแรกๆ	 ใหม่ๆ	 เวลาเดินสักพักเด๋ียวมันก็แว๊บไปเรื่องนั้น 
แว๊บไปเรื่องนี้	 แต่ถ้าเราฝึกไปเร่ือยๆ	คอยควบคุมมันไปเร่ือยๆ	 ต่อไปมันก็จะอยู่	 

มันจะไม่ไปไหน	พอไม่ไปไหน	 เวลานั่งสมาธิให้มันดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียว	 
แล้วเด๋ียวมันก็จะพลุ๊บเข้าไป	บางทีมันก็เข้าเป็นข้ันๆ	 เข้าไปทีละก๊ึกๆๆ	 ก็มี	บางที 
ก็เข้าพรวดไปเลยก็มี	 แต่ไม่ต้องไปกังวลวิธีเข้าของมัน	มันจะเข้าแบบไหน	บางที

ก็เข้าแบบยังรับรู้ทางเรื่องร่างกายอยู่	 ยังรู้เรื่องความเจ็บของร่างกายอยู่	 เพียงแต่ 

ตอนท่ีมนัเข้าไปนั้น	มนัจะไมรู่้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บ	ไมรู่้สึกกับอะไร	เสียงใคร 
ท�าอะไร	 ใจมันก็เฉย	หรืออีกแบบหนึ่งก็คือร่างกายหายไปหมดเลย	 เหลือแต่ตัวรู้ 
ตัวเดียว	วิธเีขา้สมาธจึิงมสีองแบบ	ทีนีม้นัจะเขา้แบบไหน	เราไปก�าหนดไปบงัคับไป 

สั่งมันไม่ได้	 แล้วแต่ก�าลังของสติของเรา	 แต่ได้ท้ังสองแบบ	ขอให้ใจมันวางเฉยได้	

ตอนต้นรู้สึกเจ็บโน่นปวดนี่	 พอมันเฉยแล้วปั๊ บ	 มันไม่รู้สึกเดือดร้อนเลย	 เราก็ยัง 
รู้ว่ามนัเจ็บอยู่แต่มนัเฉยๆ	อยู่กับมนัได้

สมำธิ-ปัญญำ ต้องควบคู่กัน
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	 ช่วงอยู่ท่ีบ้านมันไม่รู้สึกถึงเรื่องความกลัว	

พอมันไม่เคยเจอของแบบนี้	 ก็เลยต้องหาท่ีลอง	 

ก็เลยไปท่ีเกาะล้าน	ตอนนั้นก็เอาส้มไปโหลหนึ่ง	

เอากล้วยไปหวีหนึ่ง	 เพื่อเตรียมไว้เป็นอาหาร 
เปน็น�า	เรากะไปอยู่สัก	๒-๓	วัน

	 พอมาถึงท่ีหาดก็เห็นมีชาวบ้านเขามาท�า

เพิงขายของให้นักท่องเท่ียว	ตอนกลางวันจะกิน

อาหารก็ไปซ้ืออาหารท่ีตรงนั้น	 ก็เลยไม่มีปัญหา

เรื่องอาหาร	 ส่วนเรื่องห้องน�าก็ตามธรรมชาติ	

อาศยัเอาตามโขดหนินั่นแหละ	พอตอนกลางคืน

ไม่มีคนอยู่แล้ว	 บริเวณชายหาดมันก็จะเงียบๆ	 

เราก็นอนคนเดียวตรงท่ีชายหาดนั้น	 สักพักมัน 
ก็เริ่มกลัว	 ใจหนึ่งก็ปรุงแต่งข้ึนมาว่า	 เด๋ียวจะมี

ตัวอะไรโผล่ข้ึนมาหรือเปล่า	 แต่ตอนนั้นก็ใช้สติ

ใช้ปญัญาปลงมนัไปว่า	“อยำ่งมำกก็แค่ตำยวะ” 

แล้วมันก็สงบตัวลง	 ต่อมามันก็เลยไม่ค่อยกลัว 

กับอะไร	เพราะได้เคยผา่นมาแล้ว	เคยฝกึมาแล้ว

ทดสอบตัวเอง
ก็คือรูป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐพัพะ	การไปดูหนงัฟังเพลง	

การไปเท่ียวท่ีนั่นท่ีนี่	 การไปงานเล้ียงไปปาร์ต้ี	หรือการ 
ไปอะไรรอ้ยแปดอยา่งท่ีคนเราท�ากันอยู่เนีย่		มนัสูค้วามสขุ 

ท่ีเกิดจากความสงบไม่ได้	 ถ้าไม่มีความสุขท่ีเกิดจาก 

ความสงบ	มนัก็สู้กิเลสไมไ่ด้	ฉะนั้น	 ถึงแมจ้ะรู้ปญัญาว่า 
ท�าตามกิเลสไมดี่	แต่ก็ยังสู้มนัไมไ่ด้

	 เวลาท่ีเราปฏิบัติอยูก็่พยายามไมคิ่ด	ใหม้นัหยุดคิด	 

แล้วต้องบังคับตัวเองว่าอย่าขี้เกียจปฏิบัติ	 ต้องขยัน	 

ตอนนั้นก็ต้องควบคุม	กินก็กินหนเดียว	ถ้าหวิก็ทนมนัไป	 
ดีกว่ากินแล้วง่วง	 ถ้าง่วงแล้วมันจะนอน	มันจะขี้เกียจ	 

ไมไ่ด้ปฏิบัติ	ใหม้นัหวิดีกว่าเพื่อจะได้ปฏิบติั		ชว่งนัน้ก็ต้อง 
ท�าตาราง	 ต้ังเวลา	 ถึงเวลานี้ต้องเดิน	 ถึงเวลานี้ต้องนั่ง	 
ถ้าปล่อยใหท้�าตามอารมณเ์ด๋ียวมนัก็สะเปะสะปะ		ไปคว้า 

หนังสือมาอ่าน	 ไปคว้าไอ้นี่มาอ่าน	 เห็นไอ้นู่นไม่ดีก็ไป 

ท�าไอ้นี	่เพราะมนัอยู่เฉยๆ	ไมไ่ด้	บางทีก็ไปกวาดบ้านไป

ถูบ้านไปเช็ดกระจกหรือเช็ดอะไร	 เพราะมันจะคอยหา

อะไรท�าอยูเ่รื่อยๆ	แต่ก็ยงัดี	อย่าใหม้นัออกไปยุง่เก่ียวกับ

คนอ่ืน	อย่าไปยุ่งเก่ียวกับรูป	 เสียง	กล่ิน	 รส	 โผฏฐพัพะ	 
ถ้ายังอยู่เฉยๆ	 ไม่ได้	 เอ้า	 อยากจะกวาดบ้านถูบ้านก็ 

กวาดไป	อยากจะเช็ดกระจกก็เช็ดไป	ท�าจนกระท่ังไม่ม ี

อะไรใหท้�า	แต่ไมม่อีะไรดีกว่าการเดินจงกรมกับนั่งสมาธ	ิ 
ถ้าบ้านมนัไมส่กปรกมากก็ไมต้่องท�า	ถ้าสกปรกก็กวาดถู 

มันหน่อย	 ให้ท�าเท่าท่ีจ�าเป็น	 ให้เอาเวลามาเดินจงกรม	 

มานั่งสมาธิดีกว่า	 แล้วมันจะได้พบกับความสงบท่ีเป็น

ความสุขท่ีเหนอืกว่าความสุขท้ังปวง
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	 ระหว่างท่ีปฏิบัติอยู่	 เราได้พบกับ 

ชาวอเมริกันคนหนึ่งท่ีพัทยา	 เขามาท�า 
สารคดีถ่ายภาพยนตร์	 ก่ึงไปในทาง 
ท�า วิทยานิพนธ์หรือเปล่าไม่แน่ ใจ	 

แต่เป็นแบบมือสมัครเล่นมากกว่า	 

ตอนนั้นเขาอยากจะไปเมืองหลวง- 
พระบาง	ประเทศลาว	เพราะได้ยนิมาว่า 

เปน็เมอืงสงบ	เปน็เมอืงโบราณ	เขาชวน

ให้เราไปเป็นเพื่อน	 โดยเขาจะเป็นคน

จ่ายค่าอะไรทุกอย่างให	้เราคิดว่าเรายัง

ไม่เคยไปหลวงพระบางมาก่อน	 ก็เลย

ตกลงไปกับเขา

	 ตอนนั้นนั่งรถไฟจากหัวล�าโพง 
ไปถึงหนองคายตอนเช้า	 แล้วข้ามฟาก

ไปฝั่ งลาว	 จากนั้นก็ข้ึนแท็กซี่เข้าไป 
เวียงจันทร์	 ไปพักอยู่ท่ี	 guest	 house	

หลังจากนั้นก็บินจากเวียงจันทร์ไป 

ภำวนำทุกขณะ

หลวงพระบาง	พอเขาถ่ายรูปท�าอะไร

เสร็จแล้ว	ก็บินจากหลวงพระบางมาลง 

ท่ีห้วยทราย	 ซึ่งเป็นชายแดนติดกับ

จังหวัดเชียงราย	 จากนั้นก็ข้ามมาท่ี

เชียงของ	แล้วก็นั่งรถเข้ามาท่ีเชียงราย	

จากเชียงรายก็ไปเชียงใหม่ 	 ไปถึง

เชียงใหม่ก็ตรงกับวันสงกรานต์พอดี	

ก็เห็นเขาสาดน�ากันโครมๆ	 เราก็ดูไป

อย่างนั้นแหละ	 เราไม่เคยคิดอยากไป

เล่นหรอก	 ต้ังแต่เกิดมาเราไม่เคยเล่น

สงกรานต์เลยนะ	 ตอนอยู่เซเว่นเดย์ก็

ไมเ่คยเล่น	เพราะมนัเปน็โรงเรยีนครสิต์

	 ชว่งท่ีเดินทางไปตลอดนี	้มนัไมไ่ด้

ไปเท่ียวแบบแสงสีเสียงอะไร	 ตัวเขาก็

ถ่ายภาพของเขาไป	 ส่วนเราก็นั่งสมาธิ

ของเราไปเรื่อยๆ	 ตอนกลางคืนก่อน

นอนเราก็ยังนั่งสมาธเิหมอืนปกติ

เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
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	 วิธีสู้กับเวทนานี้มันก็มีหลายวิธ	ี

บางทีเราก็ใช้ค�าบริกรรมบ้าง	 ครั้งแรก

ท่ีใชค้�าบรกิรรม	คือตอนนัน้มนัค่อนข้าง 
ฟุ้งและเครียด	 แต่พอบริกรรมไปมันก็

หายฟุ้ง	 แล้วมันก็นิ่ง	 แล้วความเจ็บมัน

ก็หายไปเลย	แต่ไม่ได้รวมแบบร่างกาย

หายไปนะ	 เพราะช่วงใหม่ๆ	 สติเรามี

ก�าลังไม่มากพอ	 กิเลสมันคอยดันเรา

ออกตลอดเวลา	 พอดีช่วงนั้นสติเรา

มันได้จังหวะมีก�าลังพอดี	 เลยดึงให้มัน

เข้าไปในช่องนั้นได้	 พอมันเข้าไปใน

ช่องของสมาธไิด้	มนัก็เลยเบา	สบายอก

สบายใจ	แล้วพอมนัหมดก�าลังลง	มนัก็ 

จะถูกกิเลสดันออกมา	 ทีนี้ ก็ต้องมา 

ฝกึต่อ	ออกมาก็เดินจงกรมต่อ	ฝกึสติต่อ	 

เดินจงกรมเมื่ อยแล้วก็ค่อยกลับไป 

นั่งต่อ

	 ส่วนวิธกีารนั่งก็มอียู่	๒	อย่าง	คือ

นั่งแบบไม่ทรมานร่างกายกับนั่งแบบ

ทรมานรา่งกาย	ในเบื้องต้นถ้าเรายังไมม่ี

ก�าลังมาก	 เรายังไม่ต้องการไปทรมาน

ร่างกาย	เราต้องการทรมานใจ	ต้องการ

ทรมานความอยาก	 เพราะใจมันชอบ 

ไปนูน่มานี	่	ไปตรงนูน้ก็อยากจะมาตรงนี	้

มาตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนั้น	 เราก็ต้อง

ฝืนมัน	 คือให้มันนั่งเฉยๆ	 แต่ให้มันนั่ง

แบบสบายๆ	 เราก็หาเก้าอ้ีนวมหรือหา

เก้าอ้ีอะไรก็ได้ท่ีนั่งแล้วสบาย	 ให้มันนั่ง 
ได้หลายๆ	ชัว่โมง	โดยไมใ่หม้นัลกุ	ลองสกั	 
๖	ชั่วโมง	 ไม่ให้มันไปไหน	 ให้มันนั่งอยู่

อย่างนั้นละ	 ถ้าจะหลับก็ให้ลุกข้ึนมา

ยืนได้	 แต่ไม่ให้ไปไหน	 ให้อยู่จุดเดียว	

ยกเว้นเวลาจะเข้าห้องน�าก็อนุญาตให้

เข้าห้องน�าได้	 เข้าเสร็จก็ต้องกลับมา 

นั่งต่อ	ไมใ่หเ้ถลไถลไปไหน	ถ้ามนัหวิน�า

ก็ใหเ้อาน�ามาวางไว้ข้างๆ	ท่ีนั่งได้

	 ช่วง	๑	ปีท่ีปฏิบัติเอง	 เราก็จะเน้นพิจารณากาย	แต่บางทีถ้านั่งแล้วมันเจ็บ	 
เราก็ใชส้ติสูกั้บมนัไป	หรอืบางทีเราก็ใช้ปญัญาแยก	หดัแยกเวทนา	โดยเปรยีบเทียบ 

เวทนาว่าความเจ็บนี้มันก็เป็นเหมือนกับโผฏฐัพพะท่ีมาสัมผัสกับร่างกาย	 

เหมือนอากาศร้อน	อากาศหนาว	ความเจ็บมันคือโผฏฐพัพะ	 ก็เข้ามาทางร่างกาย	

แล้วเราก็เปรียบเทียบกับเสียงท่ีได้ยินว่าเสียงมันก็เข้าทางหูก็อาศัยร่างกาย	 

แล้วมันก็ถูกวิญญาณรับไปส่งท่ีใจ	พอมาถึงใจ	 ก็เป็นเหมือนสภาวธรรม	 เกิดดับๆ	

ระหว่างความเจ็บกับเสียงนีม้นัไมต่่างกัน	มนัเหมอืนกัน	เพียงแต่ว่าเราไปพิจารณา

แยกแยะว่า	 ไอ้นี่เจ็บ	 ไอ้นี่ไม่เจ็บ	 ไอ้นี่ดี	 ไอ้นี่ไม่ดี	 อันไหนท่ีเราว่าดีเราก็ชอบมัน	 

ก็เกิดเป็นสุขเวทนา	 อันไหนท่ีเราไม่ชอบเราก็ว่ามันไม่ดี	 มันก็เกิดเป็นทุกขเวทนา	 

เราก็เลยลองเปรียบเทียบดูกับเสียงว่า	 ไอ้เสียงบางอย่างท�าไมเราทุกข์	ท�าไมเสียง

บางอย่างเราไม่ทุกข์	 เวลาเสียงท่ีเราชอบมันดังล่ันหูเราก็ฟังได้	หรืออย่างเพลงท่ี 
เราชอบ	เวลาไปฟัง	concert	นีม่นัดังล่ันห	ูไมเ่ปน็ไรฟังได้	แต่พอมาได้ยินเสียงลิเก

ท่ีไมช่อบฟังขึ้นมาเบาๆ	มนัก็ร�าคาญหขูึ้นมา	ได้ยินนดิเดียวก็ทนไมไ่ด้

 เราก็เลยสรุปว่ามันอยู่ท่ีความชอบความชังของเรา	 ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีเสียง	 

พอชอบมนัก็ทนได้	พอไมช่อบอะไรนดิอะไรหนอ่ยก็ทนไมไ่ด้	ก็เลยมาสอนว่า	“มึงก็ 

อย่ำไปชอบอย่ำไปชังซิ สิ่งไหนท่ีมึงไม่ชอบก็ต้องพยำยำมอยู่กับมันให้ได้ ให้เรำ

เฉยๆ กับมันไป”	ก็เลยบังคับใหม้นัทนอยูกั่บเวทนาไป	พอพิจารณาอยา่งนัน้	จิตมนัก็

เปน็กลางขึ้นมา	เฉยๆ	มนัก็ปล่อยวาง	มนัก็อยูกั่บเวทนาไป	แต่เวทนาไมดั่บ	มนัไมไ่ด้ 
รวมแบบความเจ็บนั้นหายไป	 ร่างกายหายไป	 เวทนามันยังมีอยู่	 แต่เราก็อยู่กับ 
มนัไป	เราก็นัง่ของเราไป	แต่มนัก็ไมม่อีาการทรุนทรุาย	มนัก็นัง่กับความเจ็บต่อไปได้	 
เพราะใจเราไมไ่ปยุ่งกับมนั	มนัก็เลยจับประเด็นได้ว่า	อ๋อ	น้ีคือวิธท่ีีจะสู้กับเวทนา

วิธีต่อสู้กับเวทนำ
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“บางทีนั่งแล้วเจ็บทนไม่ไหว
ก็เปลี่ยนอิริยาบถก็มี

แต่บางครั้งก็ฮึดสู้ 
บางเวลาก็ทรหด
บางเวลาก็อ่อนแอ 

บางทีอยากจะยอมแพ้
เป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้
เวลาท�าอะไรที่ยากล�าบากมากๆ 

ก็ท้อแท้เหมือนกัน
แต่รู้อยู่ว่าถอยไม่ได้ 

เลิกไม่ได้
มาทางนี้แล้วต้องไปต่อ 

ถ้ายังไม่ตายก็ต้องไปเรื่อยๆ 
มันก็ไปได้”

ตอนน้ันเราใช้วิธน้ีีเพราะเห็นว่าท�าไมใจเรามันวุ่นเหลือเกิน 

ไปตรงไหนก็ไม่มีความสุข อยู่ตรงน้ีก็อยากจะไปตรงนู้น  

ไปตรงนู้นได้สักแป๊บก็อยากจะไปอีกแล้ว  เราเลยไมไ่ปไหนล่ะ  

น่ังอยู่ตรงน้ีแหละ ลองน่ังดูสัก ๖ ชั่วโมง สู้กับมัน เครียด

กับมัน เราก็บริกรรมสู้กับมัน ใช้สมาธิ ใช้ธรรมะ หรือ 

สวดมนต์อะไรไป แต่ไม่ให้เปิดหนังสือ ไม่ให้มีอะไรท้ังน้ัน  
ให้ใช้ตัวเปล่าๆ ของเราน่ี ใช้ของท่ีเรามีอยูใ่นตัวเรา อยา่ไป 

พึ่งของภายนอก เพราะถ้าเกิดมันไม่มีแล้วจะล�าบาก  
ตอนน้ันเราก็รู้ สึกเครียดรู้สึกอึดอัดนะ แต่พอเราใช้ 
ค�าบริกรรมบ้าง ใช้ดูลมบ้าง พิจารณาร่างกายบ้าง มันก็

เหมือนการสร้างสติขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เพราะมันไปไหน

ไมไ่ด้ มันก็ต้องอยูกั่บรา่งกาย ดูว่าตอนน้ีน่ังหรอืไปไหนแล้ว 

ถ้าไปไหนก็แสดงว่าไม่มีสติแล้ว แต่ถ้ายังน่ังอยู่ก็ถือว่ายังมี 
สติอยู่ ตอนน้ันพอเราชนะมันได้ครั้งหน่ึงแล้ว มันจะรู้สึก

โล่งอก มันจะสบาย แล้วมันจะมีก�าลัง สติมันจะมา อันน้ีก็

เป็นการปราบตัณหาความอยากด้วยการใช้วิธกีารน่ัง และ 
การใชส้ติไปฝืนความอยาก  อยา่งน้ีคือวิธหัีกดิบ  หักความอยาก  

พอเราท�าวิธอีย่างน้ีผ่านได้ ต่อไปเวลาเราน่ังสมาธมัินก็จะ

น่ังได้ง่ายขึ้น

พอเรามีก�าลังมากขึ้น ขั้นต่อไปก็ต้องน่ังให้มันทรมาน

ร่างกายด้วย และให้มันเกิดทุกขเวทนาด้วย เพื่อจะได้รู้

วิธีปฏิบัติกับทุกขเวทนา เพ่ือให้ใจเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับ

ความเจ็บปวดของร่างกายเวลาท่ีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย 

ขึ้นมาจริงๆ  
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	 และเมื่อเราวางแผนแล้ว	 เราก็ 

ต้องบังคับใจเราให้ปฏิบัติ	 ไม่ใช่พอ

ถึงเวลาก็โลเลอีกแล้ว	 มาเปล่ียนใจว่า	 

“ไม่อยากปฏิบัติแล้ว ขอเล่ือนไปก่อน” 

อย่างนี้ไม่ได้	 ถ้าเล่ือนวันหนึ่งเด๋ียวมัน

ก็ขอเล่ือนไปเรื่อยๆ	 เราวางแผนแล้ว 

เราอย่าไปล้มแผน	นีเ่รียกว่าม ี“สัจจะ”	 

ข้ั น ต้น ต้ อ งมี ค ว าม ต้ั ง ใ จ เ รี ย ก ว่ า 

“อธิษฐาน”	 การวางแผนนี่เรียกว่า 

“อธิษฐาน”	 เมื่ออธิษฐานแล้วก็ต้องมี	 

“สจัจะ”	คือไมม่กีารเปล่ียนใจ		วางแผน 

ว่ า จะท� าอย่ า งนี้ ก็ ต้ อ งท� าอย่ า งนี	้ 

นอกจากมันเหตุสุดวิสัย	 เช่น	 เกิดม ี

น�าท่วม	 มีไฟไหม้	 หรือมีเหตุการณ์ท่ี 

สุดวิสัยก็ไมเ่ปน็ไร	มนันานๆ	จะเกิดขึ้น

สักครั้งหนึ่ง	 มันไม่เกิดข้ึนทุกครั้งท่ีเรา

จะปฏิบัติธรรม	 แต่ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัย 

เราก็ต้องท�าให้ ไ ด้ 	 ถึงจะเรียกว่าม	ี

“สัจจะ”	พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ได้

ก็เพราะ	๒	ตัวนี	้อธษิฐานกับสจัจะ	ต้ังใจ

วางแผนแล้วว่า “จะนั่งตรงโคนต้นโพธิ์
นีแ่หละ จะไมล่กุจนกว่ำจะตรสัรู”้ แล้วก็ 

ต้ังสัจจะว่า “จะไมมี่วันเปล่ียนใจ  ถึงแม้ 

ว่ำจะเจ็บปวดท่ัวสรรพำงค์กำย  ถึงแม้ว่ำ

เลือดในร่ำงกำยจะเหือดแห้งไป ก็จะ 

ไม่ยอมลุกจำกท่ีนี่ไปเป็นอันขำดถ้ำยัง 

ไม่ตรัสรู้”	 นี่มันต้องขนาดนั้นแหละ	 
มันถึงสามารถท่ีจะสร้างความสุขทาง 

ใจได้	ถ้าเราท�าแบบโลเล	ท�าแบบสบาย-

อกสบายใจ	 ท�าตามอารมณ์	 อยากจะ

ท�าก็ท�า	 ไม่อยากจะท�าก็ไม่ท�า	 รับรอง

ได้ว่า	๙๙%	มนัจะไมอ่ยากท�า	มนัจะม ี

แค่เปอร์เซ็นต์เดียวท่ีอยากจะท�า	มนัถึง

ไปไมถึ่งไหนกัน

	 การสร้างความสุขทางใจเป็น

ความสุขท่ี เหนือกว่าความสุขทาง

ร่างกาย	 เพราะเป็นความสุขท่ีถาวร 

ท่ีไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับความสุขทาง

ร่างกายท่ีเป็นความสุขช่ัวคราว	ซึ่งเป็น

ความสุขท่ีมีพิษมีภัยมาคอยรบกวน

จิตใจอยู่เรื่อยๆ

	 ตอนนั้นเราก็ คิด ช่ังน�าหนักดู	 
และรู้แล้วว่าความสุขทางใจเป็นสิ่งท่ี 
ดีกว่า	 เราก็ต้ังเป้าวางแผนว่าจะปฏิบัติ 
เพื่อสร้างความสุขแบบนี	้ถ้าไมว่างแผน 

ไมต้ั่งเปา้ไว้	มนัจะไมเ่กิดนะ	อยู่ดีๆ	จะให ้

ใจเราชวนเราไปปฏิบติัเอง	มนัไมม่หีรอก	

ส่วนใหญ่มันจะชวนเราไปเท่ียวไปเล่น

มากกว่า

	 เวลาปฏิบัตินีม้นัไมม่วัีนมเีดือนมปี	ีมนัมแีต่มดืกับแจ้งเท่านั้น	พอถึงเวลาก็ท�า

กิจของเราไป	พอถึงเวลาก็ไปปฏิบัติของเรา	แก้ปญัหาท่ีมอียู่ในใจเรา	ถ้าเปน็ความ

กลัวก็แก้มันด้วยความตาย	 ถ้าเป็นราคะก็แก้มันด้วยอสุภะไป	พอเกิดกามราคะ	 

เราพิจารณาอสุภะมนัก็ดับไป	เพราะเราพิจารณาอสุภะเรื่อยๆ	อยู่แล้ว	 เหมอืนกับ 

เราพจิารณาความตายอยูเ่รื่อยๆ	มนัก็เลยยอมรับได้	เรื่องต่างๆ	เหล่านีม้นัอยูท่ี่ว่าเรา

จะสามารถดึงมนัขึน้มาใชกั้บเหตกุารณไ์ด้หรอืเปล่า	เวลากิเลสเกิดขึน้	เรามเีครื่องมอื 
เอามาใชไ้ด้หรอืเปล่า	ถ้าเราหมั่นพจิารณาอยูเ่นอืงๆ	อยูเ่รื่อยๆ	มนัก็ติดอยูกั่บใจเรา	 
พอถึงเวลาเราก็ดึงมันขึ้นมาใช้ได้	 ท่ีจะใช้ได้เร็วหรือช้าก็อยู่ท่ีก�าลังสมาธิของเรา 
สว่นหนึ่งด้วย	ถ้าเรามสีมาธมินัก็สงบได้อยา่งรวดเรว็	แต่ถ้าไมม่	ีมนัก็อาจจะด้ินกลับ

ไปคิดอยู่	ก็ต้องพยายามดึงมนักลับมา

	 เรื่องของการปฏิบัติ	 ถ้าปฏิบัติแบบหยุดๆ	 คือท�าแล้วก็หยุด	หยุดแล้วก็ท�า	 

มันจะมีช่องให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายข้ึนมาได้	 แต่ถ้าได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 
มันจะไม่มีช่องว่างให้เกิดความรู้สึกนั้น	 ส�าหรับของเรา	มันเป็นจังหวะชีวิตพอดีท่ี

ตอนนัน้ไมไ่ด้ท�างานก็เลยได้ปฏิบติัอย่างเต็มท่ีและอยา่งต่อเนื่อง		ถึงแมบ้างเวลาจะ

เกิดความทุกข์	เราก็แก้ด้วยทางธรรม	คือเดินจงกรมไป	นั่งสมาธไิป	พอจิตสงบแล้ว

เราก็สบาย	และพอมนัจะเปน็ขึ้นมาอีก	เราก็ท�าอีก	คือถ้าเราท�าอย่างต่อเนื่อง	มนัก็

ไมม่โีอกาสท่ีจะโผล่ออกมาได้อีกเลย

	 ดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการวางแผนมันถึงจะไปทางนี้ได้	 ถ้าไม่วางแผน	 
รอใหโ้อกาสทุกอย่างพร้อมนี	้มนัไมม่วัีนหรอก	พออันนีจ้ะพร้อม	เด๋ียวก็มเีรื่องนั้น 
เข้ามาแล้ว	เด๋ียวคนนั้นมปีญัหาใหไ้ปช่วยหนอ่ย	คนนั้นชวนใหไ้ปท�านูน่ท�านีห่นอ่ย	 
ถ้าอย่างนีแ้ล้วก็ไมม่ทีางท่ีจะไปสร้างความสุขทางใจได้	

สัจจะ-อธิษฐำน ของนักปฏิบัติ
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 ช่วงท่ีปฏิบัติเองอยู่ท่ีบ้าน	 เราไม่

เคยมคีวามรู้สกึว่าอยากยกเลิกกลางคัน	 

ถึงแม้มันจะมีสุขมีทุกข์สลับกันไป	 

หรือบางเวลาท่ีจิตอาจมีเผลอสติท่ี

ท�าให้เกิดความเหงาบ้าง	 หรือเกิด 

ความอยากอะไรบ้าง	 แต่มันก็เป็นชั่ว

พักๆ	ไปเท่านั้น	แต่โดยรวมเรามีความ

พอใจสุขใจในการปฏิบัติแบบนี้



ตัดสินใจ
ออกบวช
ถ้าอยากปฏิบัติธรรมเยอะๆ 

ก็ไปบวชซะ

๓

พอปฏิบัติครบเวลำปีหน่ึงที่ตั้งใจไว้ เรำก็ถำมตัวเองว่ำ 
จะเอำยังไงต่อไป ในท่ีสุดก็เลือกกำรบวช เพรำะกำรบวชนี้
เป็นกำรเอื้อต่อกำรภำวนำมำกที่สุด มีเวลำภำวนำได้เต็มที่

พระอำจำรย์สุชำติ อภิชำโต
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หงอยเหงาอีกแล้ว	 มันก็ต้องมาเฮฮา 

กันใหม่	 มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	 

เราถึงเบื่อไง	เอ	มนัไมม่อีะไรท่ีมนัดีกว่า

นี้หรือ	 ก็พบว่ามีนี่หว่า	 และในท่ีสุดก็

เลือกทางบวช	เพราะการบวชนีเ้ปน็การ

เอ้ือต่อการภาวนาท่ีสุด	 บวชแล้วก็ 

ไมต้่องกังวลกับเรื่องท�ามาหากิน	มเีวลา

ภาวนาได้เต็มท่ี	

 พอ ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ แ ล้ ว ว่ า จ ะ

ออกบวช	ตอนน้ันเรารูส้ึกว่าใจมนัโล่ง	

มันเบา	 มันมีความรู้สึกสุขมาก	 เห็น

ท้องฟ้าเห็นเมฆเห็นอะไรนี่สวยงาม 

ไปหมด

ถ้ากลับไปท�างาน
ก็ไม่มีเวลามาหาความสุข

ทางใจแบบนี้
สู้ไม่ท�างานดีกว่า

แล้วมานั่งสมาธิทั้งวันไม่ดีกว่าหรือ
จนในที่สุดก็บวชดีกว่า

เพราะเราไม่ได้อยู่
แบบคนทางโลกเขาอยู่กัน

เราจะอยู่ไปท�าไม
เราก็เลยตัดสินใจว่าจะบวช

	 พอปฏิบั ติครบเวลาปีหนึ่ ง ท่ี 
ต้ังใจไว้	เราก็ถามตัวเองว่าจะเอาอย่างไร

ต่อไป	 เพราะว่าเสบียงคือเงินท่ีมีไว้

ส�าหรับใช้จ่ายก็ใกล้จะหมด	มนัถึงเวลา

ท่ีต้องเลือกทางแล้ว	“กูจะท�าอย่างไรดี 

จะไมม่ีเงินซ้ือขา้วกินแล้วนี่ ถ้ายังอยาก

จะอยูแ่บบนีคื้ออยากปฏิบัติ แต่ยังอยาก

จะเป็นฆราวาสอยู่ ก็ต้องไปหาท�างาน

แต่ถ้าไปท�างานแล้วมันก็จะไม่มีเวลา

มาภาวนานะ เพราะวันหนึ่งไปท�างาน

ก็ ๘ ช่ัวโมงแล้ว พอกลับมาถึงบ้านมัน

ก็เหนื่อยจากการท�างาน ก็ไม่มีทางได้

ปฏิบติัท้ังวันท้ังคืน แต่ถ้าอยากจะปฏิบติั

ได้ท้ังวันท้ังคืนก็ต้องไปบวชซะ จะได้ 
ไม่ต้องเสียเวลากับการไปท�างานหาเงิน

หาทองมาซ้ืออาหารหรือซ้ือของท่ี

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต” 

	 ตอนนั้นใจเราไมอ่ยากบวช	 กิเลส

มันไม่ชอบการบวช	 กิเลสมันยังชอบ

เป็นฆราวาสอยู่	 เพราะคิดว่าบวชแล้ว

มันกลัวถูกจับเข้ากรง	 เพราะตอนท่ียัง 

ไมบ่วชนี	้ถ้าเกิดอารมณ์ไมดี่	เรายังออก

ไปเท่ียวไประบายอะไรของเราได้	แต่พอ 

ตัดสินใจออกบวช

ไปบวชแล้วนี้มันจะไปไม่ได้	 แล้วเวลา

บวชเป็นพระนี้ 	 มันมีศีล	 ๒๒๗	 ข้อ	 

มามัดไว้	 เหมือนกับมีเชือกมามัดมือ 

มดัเท้า	ทีนีจ้ะไปท�าอะไรมนัก็ไมส่ะดวก

จึงไมม่ใีครอยากบวชกันเพราะอย่างนี้

	 ตอนนั้นเราก็คิดว่าจะเอายังไงดี	

ให้เลือกระหว่างสองทางท่ีเราไม่ชอบ	

เมื่อมนัจนตรอกแล้วก็ต้องเลือก	สดุท้าย

เราก็ต้องเลือกไปทางบวช	 เพราะคิด

ว่ามันน่าจะสบายกว่าท่ีจะต้องกลับไป

เรียนหรือไปท�างาน	การกลับไปท�างาน

หรือไปเรียนหนังสือต่อท่ีเมืองนอก	

ส�าหรับเรารู้สึกว่ามนัไมไ่หวแล้ว

	 เหตุผลท่ีตัดสินใจบวช	 มันไม่ได้

อกหกัหรอก	เพราะไมเ่คยมแีฟน	ไมเ่คย

สูญเสียอะไร	พ่อแม่ก็อยู่	 ถ้าจะอกหัก

ก็ไม่รู้จะอกหักตรงไหน	 ถ้าจะเสียใจก็

ไมรู่้จะเสียใจตรงไหน	ถ้าจะถามว่าทุกข์ 

หรือเปล่า	มนัทุกข์	 เพราะอะไร	 เพราะ

มันไม่สุข	 เพราะสุขท่ีมีอยู่มันไม่ถาวร	

มันสนุกสนานเฮฮาปาร์ ต้ีเ ด๋ียวมันก็ 

หมดแล้ว	 หมดแล้วมันก็เศร้าสร้อย
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	 ตอนนั้นเราก็ยกมือไหว้ถามท่านว่า	“ท่านเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่า”	 ท่านก็ 

บอกว่า	 “มีอะไรเหรอ” ก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่า	 “ตอนนี้ผมปฏิบัติตามแนวทาง 

สติปัฏฐานสูตร แล้วผมก็มีศรัทธาอยากจะบวชปฏิบัติ แต่ผมไม่อยากจะเรียน  

เพราะผมคิดว่าผมเรียนมาพอแล้ว” ท่านก็เลยบอกว่า	“วัดน้ีเป็นวัดเรียน ไม่ใช ่

วัดปฏิบัติภาวนาแบบจริงจังอย่างวัดป่า เป็นวัดท่ีต้องเก่ียวข้องกับงานต่างๆ เช่น  

งานบวช งานสวด งานศพ งานกิจนมินต์อะไรต่างๆ และชว่งเขา้พรรษาก็ต้องศกึษา

นกัธรรมตรี” 	แล้วถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยูกั่บท่าน	๕	ป	ีอยูกั่บอุปชัฌายต์ามพระวินยั

 ท่านจึงแนะน�าว่า ถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องไปปฏิบัติท่ีภาคอีสาน 

เพราะมีครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเยอะ แล้วให้ไปบวชกับสมเด็จ 

พระญาณสังวรฯ ท่ีวัดบวรนิเวศ เพราะท่านจะอนุญาตให้ไปอยูศึ่กษา

กับครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัติได้

	 พอท่านเจ้าอาวาสพดูถึงวัดบวรนเิวศ	เราก็ทราบมาครา่วๆ	จากท่ีอ่านหนงัสอื

มาว่า	ท่ีวัดบวรฯ	นี	้เปน็ศนูยก์ลางของคณะธรรมยุต	มชีาวต่างชาติไปบวชท่ีนัน่เยอะ	

พอบวชแล้วเขาก็จะไปหาครูบาอาจารย์แถวภาคอีสานต่อไป	 เราฟังแล้วก็เลยได้

ข้อมลูตรงกัน

	 จากนั้นท่านก็เล่าใหฟ้งัต่อว่า	ท่านเพิง่กลับมาจากไปกราบครูบาอาจารยส์าย

หลวงปูม่ัน่	ท่านได้ไปกราบหลวงปูฝ่ั้ น	อาจาโร	มา	แล้วท่านก็ศรทัธามาก	พอกลับมา 
ท่านก็เลยมาซื้อท่ีใกล้ๆ	วัด	ซึ่งเปน็สวนมะพร้าว	แล้วสร้างเปน็สถานท่ีปฏิบัติธรรม	 
(หลวงตามหาบัวเคยมาหลบพักตอนอาพาธด้วยโรคหัวใจ	ราว	พ.ศ.	๒๕๒๗-๒๘	

ปัจจุบันคือวัดป่าสุทธิภาวัน)	 โดยให้โยมปลูกกระต๊อบท่ีมุงด้วยหญ้า	ฝาก็ใช้ไม้ไผ่	 

		 หลังจากท่ีเราตัดสินใจได้แล้ว	 ขั้นต่อไปก็เลยต้องศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับ 
วัดท่ีจะไปบวชเพื่อภาวนา	เราก็ได้หนงัสือไกด์ท่ีแนะน�าวัดเขยีนโดย	Jack	Kornfield	 

คนนี้เขาเป็นชาวอเมริกันท่ีเคยมาบวชกับหลวงพ่อชา	 (หลวงพ่อชา	 สุภัทโท)	 

ท่ีวัดหนองปา่พง	จังหวัดอุบลราชธาน	ีพอสึกไปแล้ว	เขาเลยมาเขยีนหนงัสือแนะน�า 

วัดปฏิบติัในประเทศไทย	เราเลยได้ขอ้มลูเก่ียวกับวัดต่างๆ	ทางอีสาน	ทางใต้	ทางเหนอื	 

และวัดทางภาคกลาง	ว่าแต่ละวัดเขามวิีธปีฏิบัติอย่างไร	เรื่องอาหารการกินการอยู่

เปน็ยงัไง	และตอนนัน้เขาก็แนะน�าว่า	วัดทางอีสานจะมคีรูบาอาจารยส์ายปฏิบติัเยอะ	 
ซึ่งตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักสัมผัสรับรู้เรื่องราวของสายปฏิบัติเลย	 เพราะต้ังแต่เริ่ม

ปฏิบัติก็ได้หนังสือมาจากประเทศศรีลังกาท่ีเป็นหนังสือคัดมาจากพระไตรปิฎก	

หรือหนงัสือท่ีเขาศกึษาหรือเขียนประกอบขึ้นมาอธบิายความ	ขยายความ	แต่ไมม่ี

หนงัสือท่ีพูดถึงสายปฏิบัติของวัดปา่เลย	

	 ช่วงนั้นเราก็เลยไปหาวัดท่ีอยู่ ใกล้

บ้านก่อน	 ได้ยินคนแถวนั้นเขาบอกว่าแถวๆ	

พัทยาก็มีวัดช่องลมนี่แหละท่ีเขาว่าเป็นวัด 

ท่ีเคร่งครัดท่ีสุด	 เราก็เลยมุ่งไปท่ีวัดช่องลม	

ไปหาท่านเจ้าอาวาส	 (พระครูวิบูลธรรมกิจ	 

หรือหลวงปู่บัวเกตุ	ปทุมสิโร)	 ไปถึงตอนแรก 

เจอท่านเจ้าอาวาส	แต่ก็ไมรู่้ว่าเปน็เจ้าอาวาส	

เพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักพระ	 ไม่เคยเข้าวัด	 
กราบพระก็ไม่เป็น	 อย่างมากก็ยกมือไหว้

เท่านั้น	

แสวงหำที่บวชเพื่อปฏิบัติ
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มอียู	่๔-๕	หลัง	เราเหน็สถานท่ีแล้วมนัสงบดี	และ

เราเองก็ไม่เคยปฏิบัติในสวน	 เพราะเคยปฏิบัติ

แต่ในบ้าน	 ก็เลยขออนุญาตท่านมาอยู่ปฏิบัติ 

ท่ีสวนวัดช่องลมแหง่นี	้ซึ่งท่านก็อนญุาต	

	 เ รา ไปอยู่ป ฏิบั ติ ท่ี สวนนี้ ตอนเ ดือน

มกราคม	๒๕๑๘	ชว่งอยูท่ี่นัน่	เราก็อยูใ่นสวนนัน้

ตลอดเลย	 ไม่ได้ไปไหน	ส่วนตัวท่านเจ้าอาวาส 

ก็จะเขา้ๆ	ออกๆ	ระหว่างสวนกับวัดชอ่งลม	เพราะ

วัดช่องลมเขาจะเป็นแบบวัดบ้าน	 ท่านก็เลย 

จะมีภารกิจเก่ียวกับงานนิมนต์ต่างๆ	 เวลา

ท่านเจ้าอาวาสมาพักท่ีสวน	ตอนเช้าท่านก็ไป

บิณฑบาต	 ฉันในบาตร	 ฝึกกรรมฐานภาวนา	 

พอตอนเยน็ก็ท�าวัตรเยน็	ไหว้พระสวดมนต์อะไร

ของท่านไป	 รู้สึกว่าท่านก็มีความสุขกับการฝึก

ปฏิบัติแบบกรรมฐาน	แต่ท่านก็ต้องแบ่งไปแบ่ง

มาระหว่างสองท่ี	 เวลาท่านมาท่ีสวน	 เราไม่ได้

ออกไปร่วมกิจกับท่าน	 เราจะปฏิบัติของเรา 

คนเดียวเหมอืนเดิมท่ีเคยท�า

	 ช่วงท่ีต้องอยู่คนเดียวในสวนวัดช่องลมนี	้ 

มันก็แตกต่างกับเวลาเราอยู่บ้าน	 เพราะใน 

สวนนั้นไมม่ใีครเลย	ถามว่ากลัวไหม	เรื่องความ

กลัวนีม้นัก็นอ้ยลงแล้ว	เพราะเราเคยฝกึมาแล้ว

ตอนไปอยู่ท่ีเกาะล้าน

สวนวัดช่องลม

(ปัจจุบันคือวัดป่าสุทธิภาวัน จ.ชลบุรี)
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คนละมมุกับเรา	เขามองร่างกายว่าเปน็

ตัวของเรา	แต่เรากลับไปมองว่ามนัเปน็

คนรับใช้	สุดท้ายเขาก็ไมข่ัดอะไรถ้าเรา

จะบวช

	 เราไปอยู่เป็นผ้าขาวท่ีวัดบวรฯ	

ประมาณสิบกว่าวันก่อนบวช	สมเด็จฯ	

ท่านฝากกับเจ้าคุณรูปหนึ่ งให้สอน

ขานนาคใหเ้รา	ตอนท่ีเปน็ผา้ขาว	เราไป 

เป็นลูกศิษย์ของท่านขันติปาโล	 ไปกิน

อาหารก้นบาตรของท่าน	 ล้างบาตร 

กวาดถูกุฏิให้ท่าน	 เวลาท่านไปธุระ 

ข้างนอกก็เปน็ลูกศษิยถื์อเงินไปกับท่าน	 

พอดีชว่งนัน้ท่านเตรยีมตัวจะไปประเทศ 
ออสเตรเลียและอินโดนีเซียเพื่อจะไป

ท�าวีซา่และก็ไปฉดียา	ตอนหลังได้ข่าวว่า 

ท่านขันติปาโลนีส้ึกไปแล้ว	ท่านบวชได้

ประมาณ	๒๐	กว่าปนีีแ่หละ

วิหารวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

	 หลังจากอยู่ปฏิบัติท่ีสวนวัดช่องลมได้เดือนหนึ่งแล้ว	 ต้นเดือนกุมภาพันธ	์ 
เราก็ไปท่ีวัดบวรฯ	ตามค�าแนะน�าของท่านเจ้าอาวาสวัดช่องลม	พอไปถึงก็ไปเจอ

พระฝรั่งชื่อท่านขันติปาโล	 ท่านบวชได้	๑๐	พรรษา	 เป็นชาวอังกฤษ	 เราก็ไปคุย 
กับท่าน	 ได้เล่าเรื่องการปฏิบัติของเราให้ท่านฟัง	 ท่านบอกว่าไม่เคยเจอคนไทยท่ี

ปฏิบัติแบบนี้	 ท่านก็เลยรู้สึกต่ืนเต้นและยินดี	พอเราบอกว่าอยากจะบวช	 ท่านก็ 

เลยบอกว่าจะเข้าไปกราบเรียนสมเด็จฯ	 ให้	 หลังจากคุยกับเราเสร็จ	 ท่านก็เข้าไป

หาสมเด็จฯ	เลยนะ	จากนั้นสมเด็จฯ	ก็ใหเ้รียกตัวเราไปพบ	ตอนไปพบกับสมเด็จฯ	 
วันนั้นเราก็แต่งตัวแบบฮิปปี้ เข้าไป	 ท่านก็ถามว่า “คุณรู้จักใครในวัดนี้หรือเปล่า” 

เราก็ตอบท่านว่า “ผมเพิ่งพบครับ”	 ท่านก็ถามอีกว่า	“คุณมีพ่อมีแม่หรือเปล่า”  

เราก็ตอบท่านไปว่า “มคีรับ” ท่านก็เลยว่า	“ใหพ้ามาพบเราหนอ่ยนะ” เราก็เลยถาม 

ท่านว่า	“เป็นใครคนใดคนหนึ่งได้ไหมครับ”	ท่านก็ว่า	“ได้”

	 หลังจากวันนั้นเราก็กลับไปหาแม	่บอกเขาว่าเราจะบวช	และสมเด็จฯ	ใหพ้า

พ่อหรือแมไ่ปพบท่ีวัดบวรฯ	แมเ่ราพอได้ยินว่าเราจะบวช	เขาก็โล่งใจและยินดีมาก

	 เราพาแม่มากราบสมเด็จฯ	 ท่านก็เลยก�าหนดวันบวชให้	 พอดีมีคนเพ่ิงจบ

ปริญญาโทมาจากอเมริกา	 เป็นลูกชายนายพลทหารอากาศ	 เขาจะบวชชั่วคราว

พอดี	ท่านก็เลยจับเราบวชปะกบคู่กับเขาไป	

	 ก่อนท่ีจะบวช	 เราก็ไปบอกให้พ่อรู้ด้วย	พอพ่อเขาได้ยินว่าเราจะบวช	 เขาก็

น�าตาไหล	เขาคิดว่าเราบ้า	“มึงจะบ้ำหรอืเปล่ำ อุตสำ่ห์ไปเรยีนหนังสอืท่ีเมืองนอก

เมืองนำแทบเป็นแทบตำยเพ่ือให้มึงกลับมำท�ำมำหำกินมีควำมสขุ แต่มึงกลับจะไป

เป็นขอทำน มึงบ้ำหรือเปล่ำ” ความท่ีเขาเป็นคนจีน	 เขาคิดว่าการบวชนี้เป็นการ

ท�ามาหากินแบบไมค่่อยโอเคเท่าไร	 เขาไมป่ระทับใจ	 เขาไม่	 happy	และเขาก็มอง 

อุปสมบท
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน)

เราบวชวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๑๘ งานบวชเรามี  

๔ คน คือมีพอ่ แม่ น้องสาว และก็ลูกพี่ลูกน้องคนหน่ึง คนน้ี 
เขารู้ข่าวจากน้องสาวเราเพราะเขาเรียนท่ีจุฬาฯ ด้วยกัน  

วันน้ันเราบวชคูกั่บลูกชายนายพลท่ีเพิง่จบปรญิญาโทมาจาก 

Long Beach สหรัฐอเมริกา เขาบวชชั่วคราว บวช ๒ อาทิตย์ 

แต่คนมารว่มงานเขาเป็นร้อย สว่นของเรามีแค่ ๔ คน 

	 งานบวชเรานี้เราไม่บอกใครเลย	 เพ่ื อนฝูงก็ไม่บอก	 เพราะเราชอบท�าอะไร

เงียบๆ	ไมบ่อกใคร	และอีกอย่างหนึ่ง คือเราไมรู่้ว่าจะต้องไปบอกคนอ่ืนท�าไม	ไมม่ี

เหตุผลท่ีต้องบอกใคร	เพราะมนัเปน็เรื่องของเรา	ไมใ่ช่เรื่องของคนอ่ืน	ส�าหรับเรา	 

เราบวชเพื่อไมต้่องการใหใ้ครมายุง่มาวุ่นวายกับเรา	พอมคีนรูบ้างทีเขาก็มาวิพากษ์

วิจารณ์ต่างๆ	เด๋ียวก็ชวนไมใ่หบ้วช	เพราะเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนกึคิดของเขา	

เขาอาจจะคิดว่าเราเสียอกเสียใจหรืออะไร	แล้วก็จะมาช่วยกล่อมใจเราว่า	ชีวิตยัง 

มหีวังอยู่นะ	ไปบวชท�าไม	ดังนั้นถ้าเราอยากจะบวช	อย่าไปใหค้นอ่ืนรู้ดีกว่า	ถ้าเรา 

อยากปฏิบัติ เราต้องตัดการรับรู้ ตั ดการติดต่อจากบุคคลต่างๆ เพราะมันมีแต่ 

ขาดทุน ไม่มีก�าไรหรอก เพราะมีแต่เรื่องทางโลกให้เราต้องมารับรู้ ถ้าเราไม่รับรู้น้ี 

มันก็สบาย	ถ้าขับรถก็เหมอืนกับว่าไมม่รีถขวางทาง	ว่ิงไปของเราคนเดียว	ถนนโล่ง 
ไปหมด	ถ้ามเีรื่องมาใหร้ับรู้	ก็เหมือนกับมรีถคันอ่ืนคอยว่ิง	เราก็ต้องคอยหลบคอย 
อะไรไป

	 พอเราบวชแล้วก็เลยไมม่ใีครตามไปยุง่	แต่ก็เผอิญมคีนหนึ่งเขารู	้เขาต้องการ

ใหเ้ราไปท�างานใหเ้ขา	เขาก็สง่โทรเลขมาตามใหเ้ราไปท�างาน	เราบอกว่าจะบา้เหรอ	

บวชแล้วยังจะใหไ้ปท�างานอีก	
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	 แต่ก่อนท่ีวัดบวรฯ	เขามพีพิธิภัณฑ์

กรรมฐานอยู่บนตึก	ภปร.	เปน็หอ้งสมดุ

หรือยังไงนีแ่หละ	แล้วชั้นท่ี	๔	เขาจะท�า 
เป็นพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน	 โดยเอากุฏิ

มาจากวัดป่าบ้านตาดมาต้ังไว้	 กุฏิท่ีมุง 
ด้วยหญ้า	ปจัจุบนันีไ้มท่ราบว่าเขารื้อท้ิง 
หรือยัง	ตอนท่ีเราบวชอยู่วัดบวรฯ	 ก็มี

เพื่อนท่ีเขารู้จักว่ามีสถานท่ีท่ีพวกชอบ 

วิปัสสนาไปดู กัน 	 ท่ีนั่ น เขา ก็มีศพ 
ดองด้วย	แต่ดองด้วยอะไรจ�าไม่ได้แล้ว	 

ตอนนั้นเราก็ไปดูแต่ไม่บ่อยหรอก	 ไปด ู
ให้มันเอามานึกเอามาคิด	 เอามาใช้ใน 

เวลาพิจารณา	 ถ้าอยากจะดู	Anatomy	 

เราก็หาหนงัสือเปดิดูเอา	เราก็เลยพอท่ี

จะรู้และพอท่ีจะเห็นภาพของร่างกาย

ว่าเปน็ยังไง

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน)

พอเราได้บวชแล้ว สิ่ ง ท่ีแตกต่างก็คือเ ร่ืองของ 
เครื่องแบบเท่าน้ัน ส่วนเร่ืองการปฏิบัติ เราก็ปฏิบัติ

เหมือนเดิม ภาวนาตลอด รกัษากาย วาจา ใจ อยูต่ลอด

เวลา เราไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรือว่ามันอะไร

	 ตอนเราอยู่วัดบวรฯ	 เราจะสนิทกับเณรฝรั่งชาวนิวซีแลนด์เพราะพักอยู่กุฏิ

เดียวกัน	ตอนไปบณิฑบาตเราก็อาศยัเณรชาวนวิซแีลนด์นีช้ว่ยน�าพาบณิฑบาตก่อน	

เดินตามเขาไป	เพราะตอนนั้นเราไมรู่้ทาง	ไมรู่้ว่ามคีนใส่บาตรท่ีไหน	

	 ตามธรรมเนียมของพระบวชใหม่ท่ีวัดบวรฯ	พอได้อาหารมาวันแรก	 จะให้ 

เอาอาหารท่ีบิณฑบาตได้ไปถวายให้สมเด็จฯ	 ก่อน	 เราก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมนั้น	

เราก็ยกบาตรไปถวายท่าน	ท่านก็หยิบชิ้นสองชิ้นพอเปน็พิธี

	 ตอนกลางคืน	สมเด็จฯ	จะนั่งสมาธท่ีิต�าหนกัของท่าน	ถ้าใครอยากจะนั่งก็ไป

นั่งกับท่านได้	ท่านอนญุาต	เณรชาวนวิซีแลนด์ไปนั่งสมาธกัิบสมเด็จฯ	เปน็ประจ�า	

เขาก็เลยชวนเราไปด้วย	พอท�าวัตรเย็นเสร็จ	 เราก็ไปท่ีต�าหนกัของสมเด็จฯ	พอไป

ถึงห้องท่ีท่านนั่งสมาธ	ิ เราก็เห็นท่านนั่งสมาธขิองท่านก่อนแล้ว	 ใครมาทีหลังก็ไป 
นัง่ต่อ	พอถึงเวลาเลิก	ท่านก็จะเคาะระฆงั	เสรจ็แล้วก็กราบท่าน	ท่านก็ไมไ่ด้พดูอะไร 
ไม่ได้สอนอะไร	ตอนนั้นเราก็ได้ไปนั่งสมาธิกับท่านทุกคืน	 ถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้

สนทนากับท่าน	แต่เราก็เคารพท่านอยู่	

พระนวกะ



พ่อแม่
ครูอาจารย์

ถ้าไม่มีผู้น�าที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว
พาท�าแล้ว ก็จะไม่มีใครท�ากันหรอก

๔

อย่ำงเรำไปอยู่กับหลวงตำน้ี ๕ ปีแรกท่ำนบอกอย่ำไปไหน  
ให้อยูท่ี่วดัน่ันแหละ  ไม่ต้องไปไหน  ให้ปักหลักเลย  เหมือนกับ 
ต้นไม้ รำกมันจะได้ลงดิน แล้วมันจะได้ออกดอกออกผลได้

พระอำจำรย์สุชำติ อภิชำโต
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	 ท่ีวัดนี้มีโยมคนหนึ่งท่ีเขาอาสา

ไปรับคนท่ีมาจากวัดบวรฯ	 เพื่อไปส่งท่ี

วัดป่าบ้านตาด	 ก่อนจะไปเขาก็แนะน�า

ให้แจ้งโยมคนนี้ก่อน	 เราเดินทางโดย 

นั่งรถไฟข้ึนไปท่ีอุดรธานี	 รถไฟออก

ตอนเย็น	 ไปถึงท่ีนั่นก็ช่วงเช้ามืด	 โยม

คนนั้นเขาก็มารอรับและพาไปส่งท่ี 
วัดปา่บ้านตาด

	 วันแรกเมื่อไปถึงวัดป่าบ้านตาด

วัดนี้ไม่เหมือนวัดท่ัวๆ	 ไปท่ีเราเคยเห็น	 
ท่ีวัดไม่ค่อยมีถาวรวัตถุอะไร	 มีป่ามี

ประตูร้ัวและทางเข้าวัด	พอเราไปถึง

หลวงตาก็ลงมาพอดี	 เราก็โดนหลวงตา 

แหย่กิเลสต้ังแต่วันแรกท่ีไปถึงบ้านตาด

แล้ว	พอเจอท่านท่ีศาลา	 ท่านก็ท�าเป็น

ไมส่นใจ	ไมใ่หค้วามส�าคัญ	ท่านอาจจะ 

คิดว่าเราบวชมาจากวัดบวรฯ	 เรามี

ความส�าคัญ	แต่ท่านไมรู้่ว่าเราบวชแบบ

อนาถา	 เราไม่ได้เป็นลูกเจ้านายไปบวช	 

เพราะท่านเคยไปพกัอยูวั่ดบวรฯ	มาก่อน	 

ท่านรู้ว่าวัดบวรฯ	 เป็นยังไง	 ท่ีนั่นม ี
แต่คนมีศักด์ิมีศรี	 ท่านก็เลยคิดว่าจะ 
ดัดสันดานพวกท่ีมาจากวัดบวรฯ	

ทางเข้าวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ในสมัยน้ัน

	 ระหว่างอยูท่ี่วัดบวรฯ	เราเหน็พระชาวต่างชาติไปวัดปา่บ้านตาดกันหลายองค์	

เพราะเขาแนะน�าว่าวัดของหลวงตามหาบัวนีดี้มาก	 เคร่งมาก	 ใหป้ฏิบัติอย่างเดียว	

แล้วมีคนหนึ่งก็เตรียมตัวจะไปพอดี	 เราก็เลยถามว่าเขาไปยังไง	 เขาก็เล่าให้ฟังว่า	 
วิธีจะไปวัดป่าบ้านตาดนี้	 ตอนแรกต้องติดต่อไปท่ีท่านอาจารย์ปัญญา	 (หลวงปู่ 

ปัญญาวัฑโฒ	 พระชาวอังกฤษ)	 เพราะหลวงตาท่านไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ	 

แล้วท่านอาจารย์ปัญญาก็จะไปกราบเรียนขออนุญาตจากหลวงตา	พอหลวงตา

อนุญาตแล้ว	 เขาก็ไปได้	พอเราฟังแล้วก็เลยคิดว่าจะลองไปท่ีวัดป่าบ้านตาดก่อน

เพราะมันรู้จักวิธีไปแล้ว	 จากนั้นเราก็เขียนจดหมายไปหาท่านอาจารย์ปัญญา	 
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	 ก็เขียนในท�านองว่าขอไป	 visit	 ท่ีวัด	 และใช้ชื่ อว่า	 

“อภิชาโตภิกขุ”	ท่านอาจารย์ปญัญาก็เลยไมรู่้ว่าเราเปน็ฝรั่งหรือเอเชีย	ไมรู่้ว่าเรา

เป็นคนชาติไหน	 รู้แค่ว่าเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษไปขออนุญาต	หลวงตา 

ท่านก็คิดว่าคงเปน็พวกต่างชาติ	ท่านก็เลยอนญุาตผา่นทางท่านอาจารย์ปญัญา

	 ตอนนั้นถ้าหลวงตาไมอ่นญุาตใหไ้ปท่ีวัดปา่บ้านตาด	เราก็จะไปวัดอ่ืนในสาย

หลวงปูม่ั่นท่ีอยู่แถวอีสาน	คือไปวัดหลวงปูเ่ทสก์	วัดหลวงปูฝ่ั้ น	เพราะท้ังสามวัดนี้

เปน็วัดท่ีมพีระชาวต่างชาติรู้จักกัน	เราก็รู้จักตามเขาไป

	 ชว่งนั้นเราก็เตรยีมหนงัสอืสุทธ	ิหนงัสอืรบัรองอะไรต่างๆ	ไว้ก่อน	เพราะพระ 
ต้องมหีนงัสือสุทธเิปน็บัตรประชาชน	เสร็จแล้วก็รอวันท่ีจะไป	พอหลวงตาบอกว่า 

ไปได้	 เราก็ไป	 พอดีก็ตรงกับต้นเดือนเมษายน	 จ�าได้ว่าไปก่อนวันจักรีไม่ก่ีวัน	 

เพราะไปท่ีบ้านตาดสองสามวันแรกมนัเงียบ	คนไมค่่อยมา	แล้วอยู่ๆ 	ก็มคีนมาเยอะ	

จึงจ�าได้ว่าเปน็วันจักรี

อยู่ได้ชั่วครำว กุฏิไม่ว่ำง
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	 ตอนท่ีเราเข้าไปกราบ	 ท่านก�าลังยืนคุยกับท่านอาจารย์ปัญญาอยู่	 ตอนนั้น 
เราก็กราบท่านแบบไม่รู้จักธรรมเนียม	 คือเราไม่ได้รอให้ท่านนั่งแล้วเข้าไปกราบ	 
เราเห็นท่านอยู่ตรงไหนก็เดินไปกราบท่านตรงนั้น	 หลวงตาก็ถามว่า “มาจาก 

วัดบวรฯ เหรอ”	เราตอบว่า “ครับผม”	ท่านก็ว่า “อยูไ่มไ่ด้นะ อยูไ่ด้ชัว่คราว กุฏิไมว่่าง”  

แล้วท่านก็เดินหนไีปเลย	

	 ความรู้สึกตอนแรกท่ีเรามา	 เราอยากจะหาวัดท่ีไม่มีงานท�าเท่านั้นเอง	พอรู ้
ว่าวัดนี้ไม่มีงานท�า	 ให้ภาวนาอย่างเดียว	 เราก็เลยตัดสินใจมา	ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ 
ว่าเจ้าอาวาสเปน็ใครยังไง	ไมเ่คยศกึษา	ได้ยินแต่ว่าท่านดุมาก	ซึ่งเรื่องดุเราก็เฉยๆ	 
เพราะเราไมก่ลัวคนดุอยู่แล้ว

	 ตอนนั้นเราไม่มีแผนรองรับอะไร	 ถ้าอยู่บ้านตาดไม่ได้ก็ต้องไปถ้าท่านไม่รับ	 
ท่านไม่ให้อยู่	 เพราะเขาบอกว่าหลวงตาท่านจะไม่รับใครง่ายๆ	 เราก็เตรียมตัว 

เตรียมใจไว้	 ก็ลองไปดู	 ถ้าอยู่ได้ก็อยู่	 อยู่ไม่ได้ก็ต้องไป	 เรามาถึงจุดนี้แล้ว	มันก็ไป 

ของมนัได้นี	่มนัก็มอีะไรพามนัไปเรื่อย	ธรรมะจัดสรรตลอด	

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
และหลวงปู่ปัญญาวัฑโฒ

พระประธานบนศาลาวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต

	 พอเราได้กราบหลวงตาแล้ว	 เราก็เห็นพระก�าลัง

รีบห่มผ้าเพื่อจะออกไปบิณฑบาต	 เราเลยรีบไปห่มผ้า 

เหมือนกัน	 ตอนนั้นคนแรกท่ีเราเจอท่ีศาลาก็คือท่าน

อาจารย์เชอรี่	 (หลวงปูเ่ชอรี่	 อภิเจโต	พระชาวแคนาดา)		

ท่านอาจารย์เชอรี่ก็แนะน�าใหเ้ตรียมตัวไปบิณฑบาต

ตอนน้ันบวชใหม่ๆ ยังห่มผ้าไม่เก่ง บาตรก็

ผูกไม่แน่น ตอนเดินขาไปบิณฑบาต เขาก็

เดินกันช้าๆ เดินสบายๆ ตอนรับบาตรก็ดู 

ไม่รีบร้อน แต่พอขากลับเดินจากหมู่บ้าน

กลับมาท่ีวัด โอ้โห เหมือนกับปล่อยม้าแขง่ 

เขาเดินเหมือนว่ิงกัน เราก็ไม่เคยมาก่อน 

แล้วบาตรเราก็เริม่หลุด  ผ้าเราก็เริม่จะหลดุ 

พอเราเดินกลับมาถึงศาลา เขาก็เข้าท่ีกัน

หมดแล้ว ตอนน้ันก็น่ังอันดับสุดท้าย เพราะ

เพิ่งบวชใหม่

	 ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระมาใหม่	 หลวงตาจะไม่ใช้

มาตรการหนัก	 ท่านจะเฉยๆ	 ไปก่อน	นอกจากแย่จริงๆ	 

ก็อาจจะถูกว่าโดยตรง	แต่ใหม่ๆ 	ท่านจะสังเกตดู	ถ้าเหน็

ว่ามีความต้ังใจปฏิบัติ	 ถึงแม้จะช้ากว่าเขา	ยังไม่เข้าร่อง

เข้ารอย	ท่านก็ไมพู่ดอะไร

บททดสอบวันแรก
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	 พระท่ีวัดปา่บ้านตาดนี	้หลวงตาไมใ่หพ้ระจัดบาตรเอง	พระทุกรูปจะช่วยกัน

ตักแจกใส่บาตร	มเีฉพาะหลวงตาองค์เดียวท่ีรับอาหารมาแล้วตักใส่บาตรของท่าน	

แล้วต่อจากหลวงตาก็มพีระรับไป	แล้วก็ตักใหอ้งค์ละทัพพีๆ 	อาหารท่ีตักใหจ้ะชอบ

หรือไม่ชอบก็ไม่รู้ล่ะ	 วันไหนถ้าอาหารมันน้อย	หลวงตาก็จะบอกให้ตักอาหารจาก

ท้ายแถวขึ้นมาหัวแถวบ้าง	 เร่ืองการแจกอาหารนี้	 หลวงตาท่านจะเน้นว่าต้องให ้
ท่ัวถึงนะ	 ถึงแม้จะได้ไม่เท่ากันแต่ให้มันท่ัวถึง	 เพราะส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร 
หมอ้เล็ก	อาหารหมอ้ใหญ่มนัมไีมม่าก	บางทีตักจากองค์แรกได้	๒-๓	องค์ก็หมดแล้ว	 

ถ้าทกุครัง้เริม่ตักท่ีหวัหนา้ลงไป	พระนอ้ยขา้งหลังก็จะไมไ่ด้	เวลาพระรบัหมอ้อาหาร

จากหลวงตาแล้ว	 ท่านจะบอกว่า	 ใหไ้ปเริ่มท่ีข้างหลังบ้าง	องค์นีไ้ปทางนี	้ องค์นีไ้ป 
ทางนั้น	องค์นี้ไปตรงกลาง	 เวลารับไปแล้วท่านจะดูตามด้วยนะ	พอไม่ท�าตามปั๊ บ	

ท่านจะเรยีกกลับมา “เมื่อก้ีผมบอกว่ายังไงท่าน ท่านหหูนวกหรือเปล่า”	ท่านจะว่า 

ต่อหน้าเลย	พระเณรถึงกลัวมากเวลาต้องมาฉันต่อหน้าหลวงตา	 เวลาท�าอะไรผิด

นดินงึท่านจัดการเลย	

กำรขบฉันของพระวัดป่ำบ้ำนตำด

อย่างพวกพระฝรั่งที่ไปอยู่กับหลวงตา 

เขากินข้าวเหนียว ปลาร้าเขาก็กินได้ 

เขาไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ปัจจัยส�าคัญอยู่ที่ครูบาอาจารย์

กับสถานที่ที่สงบสงัด

พระฝรั่งที่ศึกษาอยู่กับหลวงตาในสมัยนั้น

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

117



119118

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เสียของ	 แต่ส�าหรับคนในเมือง	 หลวงตา

จะมีกรณีพิเศษ	 คือท่านจะเอาอาหาร 

ท่ีเหลือจากใส่บาตรพระ	เอามาแบ่งใส่ชาม

เล็กๆ	 ไว้ในถาดส�าหรับคนในเมือง	 ซึ่งจะ

แยกไว้ต่างหาก	แล้วจะใหพ้วกนีไ้ด้กินก่อน	 

ท่ีท่านท�าอย่างนี้ เพราะคนในเมืองเขา 

ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อน	 ท่านกลัวพวกเขา

จะกินไมไ่ด้		

	 การกินอาหารก้นบาตรก็คือใหห้ดักิน

อาหารเดนดีๆ	 นี่เองล่ะ	พระก็ไม่รังเกียจ	 

พระก็ต้องถกูบงัคับ		พระก็ต้องกินอาหารเดน 

คือเดนในลักษณะท่ีว่าปนกันไปหมด	 ท้ัง

อาหารในบ้าน	อาหารในเมือง	 แต่ก็มีพระ

บางองค์ท่านฉลาด	 ท่านเล่ียงวิธีนี้โดยการ 

ไม่รับอาหารท่ีบนศาลาเลย	 ท่านจะรับแต่

อาหารท่ีได้จากการบิณฑบาต	 ท่านกลับ

ได้อาหารท่ีดีกว่า	 เพราะมีญาติโยมไปรอ

ใส่บาตรท่ีหน้าประตู	 พอท่านกลับขึ้นมา

ท่ีศาลา	 ท่านก็เอาผ้าคลุมไว้เลย	ความจริง

จะให้เป็นธรรม	มันกลับกลายเป็นกิเลสไป	

ความเปน็ธรรมคือไมต้่องการมาก	ต้องการ

แค่อาหารท่ีบิณฑบาตกลับมา	แต่ท่ีท�าไมใ่ช่	

เพราะไม่ต้องการอาหารมาก	แต่ต้องการ

ท่ีจะเล่ียงท่ีจะต้องมาเจอกับอาหารท่ีบน

ศาลา

	 องค์ต่อจากหลวงตานี	้ต้ังแต่หลวงปูบุ่ญม	ีหลวงปูลี่	สมยันัน้อยูด้่วยกัน	พวกท่าน 
ก็ต้องมาชว่ยกันตักอาหารกันทกุองค์	มเีฉพาะหลวงตาองค์เดียวท่ีนัง่	เวลาญาติโยม

เอาอาหารมาถวายแล้ว	 ก็จะมีพระมารับประเคนแล้วส่งมาถวายให้หลวงตา	 

หลวงตาท่านตักแล้วก็มพีระรออยู่	พระก็รับไปตัก	บางองค์ก็เริ่มท่ีหวัแถว	บางองค์

ก็เริ่มท่ีกลางแถว	บางองค์ก็เริ่มท่ีท้ายแถว	แล้วก็ย้อนศรกลับมาเพื่อท่ีจะใหอ้าหาร

มนัไปท่ัวถึงกัน	แต่จะไมม่สีิทธิท่ี์จะไปเลือกอาหารจากบาตรของตัวเอง

ชว่งท่ีเราอยูวั่ดบวรฯ เราก็พอได้ยินได้ฟงัมาแล้วว่าวัดน้ีเขากินกันยงัไง 

ท�ากันยงัไง ก่อนจะไปท่ีวัดป่าบ้านตาด เราก็เลยฝึกเรื่องการคนอาหาร

มาก่อน พอได้อาหารทุกอย่างมาท้ังหวานคาว เราก็เอาใส่ในบาตร 
และคนมันด้วยกัน วิธีน้ีคิดเอง เพราะเราต้องไปอยู่กินอาหารอีสาน

ซึ่งเราไม่คุ้นเคย และวัดน้ีเขาก็ไม่ให้จัดอาหารเองอีก เราก็ต้องซ้อม 
ไว้ก่อน เรื่องอาหารก็เลยไม่เป็นปัญหา เราสามารถอยูไ่ด้  

	 วันพระนี่บางทีกลับไปดูบาตร	มันเหมือนกับสมรภูมิอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด	 

ตอนเวลาเราเริ่มต้นนี่จะมีปั้ นข้าวเหนียวไว้ลูกหนึ่งกลมๆ	 ขนาดลูกเล็กอย่างนี้		 
แล้วพอพระท่านตักแบง่อาหารใสเ่ขา้ไปๆ	เวลากลับมาดใูนบาตร	ขา้วหาย	แบบมอง 

ไม่เห็นข้าวเลย	 แล้วก็มีอาหารท้ังของชาวบ้านท้ังของชาวเมืองมันปนกันไปหมด	

เวลาพระท่านฉันเสร็จ	 ท่านก็จะมีถาดเปล่าใบหนึ่งเทอาหารท่ีก้นบาตรใส่ไป 
ในถาด	แล้วก็เอาถาดผลไม้กับผักกับอาหารนี่ไปต้ังไว้ตามจุดต่างๆ	นี่เป็นอาหาร 
ก้นบาตรจริงๆ	ส�าหรับชาวบ้านตาด	เขาก็จะมาตักแบ่งกันไปกิน	แล้วยิ่งเปน็อาหาร 
ท่ีเหลือของหลวงตา	พอท่านฉันเสร็จแล้วเทออกมา	ชาวบ้านเขาจะแย่งกันเพราะ 

เขาคิดว่าเป็นอาหารมงคล	 เขาจะนั่งล้อมวงแล้วก็เอาช้อนตักกินกัน	 เขาถือว่าเป็น

ของพระ	 เขาก็เลยไม่รู้สึกรังเกียจ	และพออาหารเหลือสุดท้าย	พวกชาวบ้านเขาก็ 

จะเอากลับไปบ้านเพื่อไปเล้ียงเป็ดเล้ียงไก่หรืออะไรต่อไป	 จะไม่มีการเทท้ิงหรือ 
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๑๐	พรรษา	บาตรแสตนเลสก็มาแล้ว	ท�าอยา่งไรสนมิก็ไม่

ขึ้นแล้ว	พระสมยัใหมก็่เลยสบาย	ไมต้่องมารกัษาบาตร	

ไม่ต้องมาบ่มบาตร	บาตรเหล็กนี้บ่มได้แค่	๒-๓	ครั้ง 
มันก็ทะลุ	 ก็ต้องได้เปล่ียนใหม่เพราะใช้ไม่ได้	 บาตร

สมัยก่อนก็หายากเพราะว่าญาติโยมไม่มีฐานะการเงิน 

ท่ีดี	บา้นเมอืงก็ไมม่โีรงงานผลิตของต่างๆ	ของแต่ละชิน้ 
แต่ละอันนี้มันแพง	หายาก	พอได้มาแล้วต้องรู้จักวิธี

รักษา	 แต่สมัยนี้บ้านเมืองเจริญ	 มีวิธีการผลิตสินค้า 

อะไรต่างๆ	เยอะ	บาตรทุกวันนีก็้เลยเยอะไปหมด

บาตรพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 เวลาฉัน	พระกรรมฐานจะเอาอาหารทุกอย่างใส่ลงไปในบาตร	ช้อนก็คือมือ 

นี่แหละ	พระป่าท่านไม่นิยมใช้ช้อน	 ท่านจะใช้มือ	 เพราะเวลาบวชนี้	 อุปัชฌาย ์

ไมไ่ด้ใหช้้อนมา	ท่านใหแ้ต่บาตรมา	เพราะว่าช้อนนีม่นัเปน็อันตรายต่อบาตร

	 บาตรโบราณนี่เขาจะต้องเอาไปบ่มไฟให้มันเกิดสะเก็ดคลุมเหล็กไว้ไม่ให ้

เกิดสนมิ	แต่ถ้าใชช้อ้นเหล็กไปขูดมนัเขา้	เด๋ียวเกล็ดท่ีมนัคลุมบาตรมนัจะกระเทาะ

ออกมา	พอกระเทาะออกมา	เวลาไปล้างบาตรจะเช็ดไมแ่หง้	มนัไมม่วัีนแหง้เพราะ

มันจะสอดเข้าไปแล้วมันจะเป็นสนิม	 ถ้ากินอาหารในบาตรท่ีเป็นสนิมก็กินพิษ 

เข้าไปอีก	พระก็ต้องกระเทาะเกล็ดท่ีคลุมเก่านี้ออกไปให้หมด	 แล้วก็ไปบ่มใหม่	 

แล้วเวลาบ่มนี่ก็ยากเพราะว่าต้องหาไม้มากองไว้เท่ากับไม้เผาศพคนนั่นแหละ	 คือ

เอาบาตรใส่เข้าไปแล้วเอาถังเหล็กครอบไว้อีกที	แล้วก็เอาฟืนนีม่าสุม	แล้วก็เผาต้ัง	

๓-๔	ไฟ	มนัถึงจะตกสะเก็ดออกมา	ต้องเผาท้ังคืน

	 ดังนัน้สมยัก่อน		เรื่องบาตรของพระจึงเปน็เรื่องท่ีเปน็ภาระมาก		เวลาล้างบาตร 
ท่านถึงไม่ให้ใครแตะ	พระท่านจะไม่ให้คนท่ีไม่รู้เรื่องบาตรมาจับ	ลูกศิษย์บางคน

อยากจะขอไปล้างบาตร	 ถ้าเป็นคนแปลกหน้าท่านจะไม่ให้	 เพราะเวลาล้างบาตร 

ท่านต้องมีผ้าหรือมีของรองบาตรไว้	 ไม่ให้วางไว้กับพ้ืน	 ถ้าวางกับพ้ืนเด๋ียวมัน 

กระเทาะแตกอีก	 ถ้าแตกแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้ว	บ่มได้เพียงสองสามครั้งมันก็ทะลุ	

เกล็ดมนัก็จะบางไปเรื่อยๆ

	 บาตรแบบยุคท่ีเราบวชนี้เป็นบาตรเคลือบ	 เคยเห็นพวกช้อนเคลือบไหม	 

ช้อนสังกะสี	แล้วเขาเอาไปเคลือบใหม้นัมสีีขาว	สีเขียว	สมยัท่ีเราบวช	เขาก็จะเอา

บาตรนี้ไปเคลือบ	 ถ้าเคลือบแล้วมันจะปลอดภัย	 แต่ถ้ากระเทาะแรงๆ	มันก็อาจ

จะแตกได้	 ถ้ากระเทาะก็ต้องเคลือบใหม่	 ไมง้ั่นเด๋ียวมนัขึ้นสนมิ	แล้วพอบวชได้สัก	 

บำตร
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	 อาทิตยแ์รกท่ีเข้าไปอยูท่ี่บา้นตาด	

เราก็เข้าไปท่ีป่าช้าแล้ว	 เพราะมีพระ

ชวนไป	ท่ีบ้านตาดจะมปีา่ชา้อยูข่า้งนอก 

หมูบ่า้น	อยู่ครึง่ทางระหว่างวัดกับหมูบ่า้น	 
แล้วเวลามีคนตาย	 สมัยก่อนไม่มีเมรุ	

เขาก็จะต้ังกองฟืนไว้	 แล้วเอาศพไปต้ัง 
และก็เผาเลย	 พอท�าพิธี จุดไฟเผา 

เสร็จแล้ว	 ชาวบ้านก็จะกลับกัน	 และก็

ปล่อยให้ศพไหม้ไป	พอตอนกลางคืน 

ก็ยังไหมอ้ยู่	พระก็มาชวนว่า	“ไปปา่ชา้

กันไหม มีศพอยู่” เราก็เลยไป	 ไปกัน	

๒-๓	องค์	ตอนนั้นก็เดินลัดทุ่งไป	 ไมไ่ด้ 
เดินตามถนน	 เดินไปแล้วก็ไปนั่งอยู ่
แถวนั้น	 แต่ละองค์จะนั่งอยู่ห่างกัน	 
ไปอยู่สัก	๒-๓	ชั่วโมง	ไมไ่ด้อยู่ท้ังคืน

	 จุดประสงค์ท่ีเราไปท่ีป่าช้านี้	 คือ

ต้องการให้มันรู้สึกกลัว	 และเห็นภาพ

การเผาศพจริงๆ	เพื่อใช้ในการพจิารณา

เวลาภาวนา	

เยี่ยมป่ำช้ำ

ทางอีสานเวลาเผาศพ
จะไม่มีโลงไม้ปิดมิดชิด

จะเป็นโลงกระดาษแปะโลงไม้ ไม่มีฝา 
เวลาเผาก็เผาตั้งบนกองฟนื

เอาไม้สองท่อนทับโลงไว้ 
เวลาไฟเผา ร่างกายจะดีดขึ้นมา 

ดูของจริงแล้วก็พิจารณา
ดูคนตายอยู่เรื่อยๆ 

เอามาคิดเอามาเจริญ
อยู่เรื่อยๆ อยู่ในใจว่า

สักวันหนึ่งร่างกายของเรา 
ก็ต้องเป็นอย่างนี้
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เท่าท่ีได้ยินได้ฟังท่ีท่านพูด	 เราไม่ได้ถือเป็นเกณฑ์ส�าคัญว่าท่านเป็นหรือไม่เป็น	 

ส�าคัญท่ีว่าเราเปน็หรอืไมเ่ปน็มากกว่า	เราดตูรงนีม้ากกว่า	ดท่ีูตัวเรามากกว่า	เรารูว่้า 

เราเปน็ทกุขห์รอืเปล่า	เรามกิีเลสหรอืเปล่า	เราหยุดมนัได้หรอืเปล่า	รู้แค่นีก็้พอแล้ว		

เราใหค้วามส�าคัญท่ีตรงนี	้

“อย่างสมัยที่เราไปอยู่กับหลวงตา 
ตอนนั้นท่านยังไม่มีชื่อเสียงมาก  
คนรู้น้อย สมยัเราไปอยูใ่หม่ๆ  ชว่ง 
วนัเสาร์วนัอาทติยน์ีม้คีนมาไมม่าก  
จะมีคนจากในเมืองขับรถเข้ามาไม่ 
กี่คัน ส่วนวันธรรมดานี้ไม่มีเลย  

มแีตช่าวบา้นแถวนัน้ ตอนนัน้แหละ 
ท่านถึงมีเวลาสั่งสอนอบรม แต่ 
จะไปเรียนกับท่านนี้ ต้องสอบ
เอนทรานซ์ก่อนนะ ถ้าไม่ถึงขั้น
ท่านก็ไม่รับ ดังนั้นมันต้องอยู่ทั้ง 
คนเรียนกับคนสอนด้วย”

	 วัดป่าบ้านตาดเป็นสถานท่ีเเรก 

ท่ี เราได้ไป	 ก็เป็นบุญเป็นกุศลท่ีได้ 

พบท้ังสถานท่ีสัปปายะและบุคคลท่ี 
สัปปายะ	สถานท่ีก็สงบ	สงัด	วิเวก	ไมม่ี

กิจกรรมวุ่นวายต่างๆ	 ห่างไกลจาก 

แสง	 สี	 รูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	 โผฏฐัพพะ	

ครูบาอาจารย์คือหลวงตาท่านก็เป็น 

ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญช�านาญในเรื่อง

การปฏิบัติธรรม	 เพราะท่านได้ผ่าน

ทุกอย่างมาแล้ว	 แล้วท่านก็ให้ความ

ส�าคัญกับการปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าการ

ท�ากิจกรรมอะไรต่างๆ	ถ้ามคีวามจ�าเปน็ 

จะต้องท�ากิจกรรม	 ท่านก็จะรีบๆ	 ท�า	

แล้วท�าไม่มาก	ท�าเท่าท่ีจ�าเป็น	แล้วถ้า 

ไม่มีความจ�าเป็นจริงๆ	 ก็จะไม่ให้พระ 

เณรต้องมาท�า	 จะหาคนอ่ืนมาท�าแทน	 

อันนี้เพื่ อส่งเสริมให้พระเณรท่ีอยู่ใน

วัดได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มท่ี	 แล้ว 

ถ้าพระเณรในวัดไปให้ความส�าคัญต่อ

กิจกรรมอย่างอ่ืน	 ท่านก็จะคอยเตือน	

แล้วถ้าไมเ่ชื่อฟัง	ท่านก็จะขับไล่ออกไป

จากวัดเลย	 เพราะถ้าอยู่แล้วก็จะเป็น

สิ่งท่ีไม่ดีต่อผู้อ่ืน	 เพราะจะท�าให้เป็น

สถำนที่สัปปำยะ บุคคลสัปปำยะ

ตัวอย่างไมดี่	หรืออาจจะดึงใหผู้อ่ื้นต้อง

มารว่มกิจกรรมกับตน	ท�าใหไ้มไ่ด้ปฏิบติั	

ไมไ่ด้บ�าเพ็ญ

	 ท่ีเราไปอยู่บ้านตาดเพราะเรา

ต้องการสถานท่ีอยา่งนี	้พอเราได้สถานท่ี 

แล้วเราก็โอเค	 เร่ืองอยากอ่ืนนี้เราปรับ

ตัวได้	เรื่องอาหาร	เรื่องกฎระเบียบต่างๆ	

เรารับได้	 ขอให้มีสถานท่ีท่ีท�าให้เรา

สบายใจ	มีท่ีให้เราอยู่เงียบๆ	 ได้ภาวนา	

แล้วพอเราอยูไ่ปนานๆ	เขา้	พอจิตมนัอยู่

ตัวแล้วมนัก็สบาย	 เพราะเรามฐีานแล้ว	

เริม่มคีวามสงบ	ถึงแมว่้ายงัไมส่งบเต็มท่ี	 
อย่างน้อยมันก็ไม่มีอะไรมาคอยผลัก

ดันใหเ้ราว่ิงไปว่ิงมา	ความอยากท่ีจะไป 
โน่นมานี่มันถูกการฝืน	มันไม่ตายหมด

แต่แรงของมนัก็จะเบาลงไป

	 แ ล้ ว เ รื่ อ งหลวงตา เป็ นพระ

อรหันต์นี้	 มันก็เป็นท่ีทราบกันภายใน

อยู่แล้ว	 ในวัดทุกคนเขาเชื่อว่าท่านเปน็ 

พระอรหันต์	 เราฟังค�าส่ังสอนของ 
ท่านแล้ว	 เราก็ไม่มีอะไรมาค้าน	แต่เรา

ไมม่อีะไรมายนืยนัว่าท่านเปน็		นอกจาก
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การจะสึกไม่สึกนี้มันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่า 

ถ้ามันไม่ปฏิบัติ ไม่ควบคุมใจ 

ปล่อยให้มันคิด 

เดี๋ยวมันก็คิดจะสึก

	 ตอนท่ีบวชไม่เคยคิดสึก	 เพราะมันไม่มีเวลาคิดเร่ืองนี้	 เคยบอกตัวเองว่า	 

ถ้าคิดสึกจะให้แก้ยังไง	 ก็ใช้การแก้ว่า “มึงบวชมาได้ก่ีวันแล้วเนี่ย ถ้ามึงจะสึก  

มึงอยู่มาได้ ๓ เดือน มันก็ควรจะอยู่ต่ออีก ๓ เดือนก่อน แล้วค่อยมาว่ากันใหม่”  

มนัก็จะต่อไปเรื่อยๆ	มนัคิดเผื่อไว้เฉยๆ	ไอ้เรื่องท่ีจะสกึไมเ่คยคิดเลย	ต้ังแต่ได้สมัผสั

รสแหง่ธรรมก็รู้ว่าความสุขอยูท่ี่สมาธินี้	 เรื่องอ่ืนมันไมม่ีเลย	ถ้าอย่างนั้นเราจะไป

อยูบ้่านตาดท�าไม	แล้วเราจะไปบวชท�าไม	ถ้าจะคิดก็คิดต้ังแต่ตอนท่ีปฏิบติัเองครบ	 
๑	ปี	 ว่าจะเอายังไง	 ถ้าเราไม่เอาทางนี้	 เราก็จะไปทางโลกต่อ	 ไปเรียนหนังสือต่อ	

หรือว่าไปท�ามาหากินอะไร	 แต่พอมาคิดดูแล้ว	 มันก็ไม่มีทางไหนท่ีจะสู้ทางนี้ได้	 

มันก็เลยรู้ว่าไม่มีทางเลือกท่ีดีกว่า	 คือมันสรุปด้วยเหตุผล	มันยอมรับด้วยเหตุผล	 

ถ้ามนัมเีหตุผลแล้วเราก็ยอมรับ

	 การจะสึกไม่สึกนี้มันอยู่ท่ีการปฏิบัติมากกว่า	 ถ้ามันไม่ปฏิบัติ	 ไม่ควบคุมใจ	

ปล่อยให้มันคิด	 เด๋ียวมันก็คิดจะสึก	 ถ้าเราควบคุมใจด้วยสติด้วยพุทโธตลอดแล้ว	

ไมม่ชีอ่งว่างใหม้นัคิด	ถ้าจะคิดก็ใหม้นัคิดว่าเด๋ียวมนัก็ตายแล้วจะไปไหน	สกึไปแล้ว

เด๋ียวมนัก็ตาย	ไปมเีมยีมผีวัมลีูกแล้วเด๋ียวมนัก็ตาย	แล้วมนัก็ไมไ่ป	คนเราลืมความ

ตายกัน	 ท่ีอยู่นี้มันคิดว่าไม่ตายกัน	 คิดว่าจะอยู่กอดกันไปตลอด	จริงๆ	แล้วเด๋ียว

มันก็ตายจากกัน	พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ	มันจะได้เห็นภัย	 

ภัยท่ีก�าลังรอเราอยู่นี้	 บ้านก�าลังไฟไหม้	 ยังไปจัดปาร์ต้ีเฮฮากันท�าไม	ท�าไมไม่รีบ

เตรยีมขนขา้วขนของออกนอกบ้านดีกว่า	สงัขารรา่งกายต่อไปมนัก็ต้องแก่	เจ็บ	ตาย	

ยังมัวมาใช้มันหาความสุขอยู่ท�าไม	 เด๋ียวสักวันหนึ่งก็ใช้มันไม่ได้	 ดังนั้นจึงให้นึกถึง

เทวทูตอยู่เรื่อยๆ	แล้วจะได้ไมป่ระมาท

เรื่องที่จะสึกไม่เคยคิด
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หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

หลวงปู่ลี กุสลธโร

	 เราไปเดือนเมษายน	 พอก่อนจะ

เข้าพรรษาประมาณเดือนมิถุนายน	 วันท่ี

ประชุมพระ	 หลวงตาก็จะพิจารณาเลือก

พระท่ีท่านจะรับบ้าง	ไมร่ับบ้าง	ปนีั้นท่านก็

รบัท่านสดุใจ	(พระอาจารยส์ดุใจ	ทันตมโน)	

ท่านบวชก่อนเรา	 ๒	พรรษา	 ท่านบวชท่ี 

วัดอโศการาม	 พรรษาแรกท่านคงอยู่ท่ี 

วัดอโศการาม	แล้วพรรษาท่ี	๒	 ท่านขึ้นไป

วัดปา่บ้านตาด	แต่หลวงตาไมร่บั	ท่านก็เลย 

ต้องไปอยู่วัดของหลวงปู่อ่อน	 ญาณสิร	ิ 

พอออกพรรษาปั๊ บ	 รับกฐินเสร็จ	 ท่าน

กลับมาบ้านตาดทันทีเลย	 เพราะท่านม ี

ความต้ังใจแน่วแน่ท่ีจะมาอยู่ท่ีบ้านตาด	 
ตอนเข้าไปหลวงตาก็ให้เข้า	 แต่ไม่ได้บอก

ว่าจะให้อยู่	 จะมาบอกก็ตอนจะเข้าพรรษา	

ท่านก็เลยได้เข้าบ้านตาดพร้อมกับเรา	 

แต่ท่านบวชได้	 ๒	พรรษาแล้ว	 ของท่าน

พรรษาท่ี	๓	ท่ีบ้านตาด	ส่วนเราพรรษา	๑	

	 ท่ีบ้านตาดปนีัน้หลวงปูบุ่ญม	ี(หลวงปู ่
บุญม	ีปรปุิณโณ)		ก็อยู	่	หลวงปูลี่ก็อยู	่	(หลวงปูลี่	 

กสุลธโร)	สว่นท่านวันชยั	(พระอาจารยวั์นชยั	 

วิจิตโต)	ยังไมเ่ข้า	ท่านเข้าหลังเรา	๒	ป	ีรู้สึก

ว่าท่านเข้าไปปี	 ๒๕๒๐	 แต่ก็ยังไม่ได้อยู ่

ท่ำนอยำกจะอยู่ก็อยู่ไปนะ

ประจ�า	 ท่านด๊ิก	 (พระอาจารย์ ด๊ิก	 
สลีรตโน)	เปน็ชาวอเมรกัิน	ก็มาหลังเรา	 

๒	ป	ีเรากับพระอาจารยสุ์ดใจจะใกล้ชดิ 

กันหน่อย	 เพราะกุฏิเรากับท่านอยู่

ใกล้ๆ	 กัน	 เวลานั่งฉันก็นั่งติดกัน	 ท่าน 
บุญมี	 (พระอาจารย์บุญมี	 ธัมมรโต)	

วัดถ�าเต่า	 ท่านก็รู้สึกเข้ามาทีหลัง 

เหมอืนกัน		แต่ท่านกับเราพรรษาเท่ากัน	 

แต่เราแก่เดือนกว่า	ท่านนั่งต่อจากเรา	

เวลาบิณฑบาตท่านก็เดินหลังเรา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และหลวงปู่ลี กุสลธโร
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	 วันนัน้ก่อนท่ีหลวงตาจะเทศน	์ท่านจะเลือกพระว่า “องค์น้ีอยูไ่ด้นะ องค์น้ีอยู่

ไมไ่ด้นะ” แล้วพอมาถึงเรา	ท่านยงัก๊ักไว้ว่า “สว่นท่านท่ีมาจากวัดบวรฯ น้ี ตามท่ีเรา 

ตกลงกันไว้นะต้ังแต่วันแรก จ�าได้ไหม ท่านอยู่ได้ชั่วคราว แสดงว่าท่านก็อยู่ไมไ่ด้”  
ท่านก็พูดแค่นีแ้หละ	เราก็ปลงไว้ก่อน	อยู่ได้ก็อยู่	อยู่ไมไ่ด้ก็ไป	ก็ไมไ่ด้คิดอะไร

 จากน้ันท่านก็เทศน์ไปประมาณสัก 
ชั่วโมงกว่าๆ พอจะเลิกประชุมแล้วลุกขึ้น

มากราบพระ  ท่านก็บอกว่า “ท่ำนท่ีมำจำก 

วัดบวรฯ ท่ำนอยำกจะอยูก็่อยูไ่ปนะ” 

	 พอท่านอนุญาตให้อยู่ได้	พระเก่าก็มาแสดงความยินดี	ปีท่ีเราไปอยู่รู้สึกว่า

หลวงตาท่านรับพระ	๔	 รูปเท่านั้นเองท่ีได้อยู่นะ	 มีพระหลายรูปด้วยกันท่ีท่าน 
ไมใ่หอ้ยู	่เพราะท่านจะไมร่บัใครง่ายๆ	เพราะถ้ารบัมากก็มปีญัหาได้เหมอืนกัน	เพราะ 

ถ้าเกิดไม่ค่อยสนใจเรื่องการปฏิบัติ	 มันก็ท�าให้ควบคุมดูแลยาก	แล้วก็จะมาท�าให้

เสียไปได้	 ถ้านอ้ยๆ	มนัดูแลใกล้ชิด	คล้ายๆ	 กับว่าท่านจะจ�าหนา้ได้ว่าใครเปน็ใคร	

และจะให้ความดูแลได้อย่างท่ัวถึง	ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า	นอกจากนี้การท่ีท่าน

ไม่รับใครง่ายๆ	 ก็เพราะท่านต้องการให้เห็นคุณค่าของการได้อยู่เพ่ือจะได้มีความ

ต้ังใจ	เพราะเวลาเราได้อะไรมาง่ายๆ	เราจะไมเ่หน็คุณค่าของมนั	สิ่งใดท่ีได้มาด้วย

ความยากล�าบาก	เราจะรักษามนั

	 พอหลวงตาอนญุาตใหเ้ราอยู่ท่ีบา้นตาดได้	ก็เลยอยูม่าเรื่อยๆ	มนัก็ดีคือเราได้ 

สถานท่ีปฏิบัติ	 และได้โบนัสคือมีหลวงตาเป็นอาจารย์สอนวิธีต่างๆ	 ท่ีเราหาไม่ได้

ตอนท่ีอ่านหนังสือ	หรือในหนังสือมันอธิบายได้ไม่ละเอียดเหมือนกับเวลาเราเจอ

ของจริง

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต
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	 ถ้าเราคิดว่าท่านเป็นอาจารย์

ของเราจริงๆ	 เราอยู่กับท่านแล้วได้

ประโยชน	์ เราก็ทนอยู่ไป	 ถ้าท่านอยาก

จะให้ไป	 เด๋ียวท่านไปเรียกต�ารวจมา

ลากคอไปเอง	 ท่านก็พูดเเหย่ทดสอบ

จิตใจเราดู ว่ าจะทนอยู่ กับท่านไ ด้ 

หรือเปล่า	เพราะถ้าท�าไมถู่ก	ท่านก็ต้อง

บอกท่านก็ต้องว่า	 ถ้าเกรงใจเด๋ียวมัน

ก็เสียหาย	 ท่านก็ต้องทดสอบจิตใจว่า

จะทนรับกับเเรงเสียดทานได้หรือเปล่า	

คิดว่าอยู่กับท่านแล้วมันได้ประโยชน์

ก็ทนอยู่ไป	 ท่านฝึกให้เราแข็งแกร่ง	 

ถ้าไม่มีความอดทน	บารมีบ่เกิด	 ต้องมี

ขนัติบารม	ีเขา้ใจไหม	ถ้ามมีารมาผจญนี	้ 

ถ้าไม่มีขันติ	 ก็ล้มระเนระนาดไปเลย	 

ต้องมีมารมันถึงจะท�าให้เราต้องสร้าง

บารมมีาคุ้มครอง	สร้างขันติขึ้นมา	ไมม่ี

ทุกข์	ปญัญาก็ไมเ่กิด	 ถ้าอยากจะฉลาด

ก็ต้องเจอทุกข์	 เจอทุกข์แล้วมันจะหา 

วิธแีก้	มนัถึงจะเกิดปญัญาขึ้นมา

	 เรื่ อ งปัญญานี้ 	 คน อ่ืนให้ เ รา 

ไมไ่ด้หรอก	คนอ่ืนสอนปญัญาก็เปน็การ

บอกเฉยๆ	 เป็นความรู้ภายนอก	แต่ถึง 

เวลาจริงๆ	แล้ว	เราต้องสรา้งมนัขึน้มาเอง	 
เอาสิ่งท่ีได้ยินมาเปน็แนวทาง	แต่ก็ต้อง

สร้างขึ้นมาเอง	ถ้าไมม่ทีุกข์	มนัก็ไมต้่อง

แก้ปญัหา	ถ้าไมม่ข้ีอสอบ	มนัก็ไมต้่องท�า

ข้อสอบ	มันต้องมีข้อสอบมันถึงจะคิด

ว่าจะต้องท�าข้อสอบนี้อย่างไรดี	พอคิด

แล้วมันท�าข้อสอบได้มันก็เป็นปัญญา	

พอมีความทุกข์แล้วแก้มันได้	 ดับความ

ทุกข์ภายในใจได้	มนัก็เปน็ปญัญา	รูแ้ล้ว

ว่าความทุกข์ข้อนี้ไม่มีวันจะเกิดข้ึนกับ 
เราได้	 เราแก้มันด้วยปัญญา	 ใครอยาก

จะได้ปัญญาต้องเข้าหาทุกข์	 ถ้าเข้าหา

สขุก็ได้กิเลส	ได้ความหลง	ได้ความยดึติด	 

ได้ความอยากใหม้นัสขุไปนานๆ	แต่ไมม่ี

อะไรมนัจะสุขไปนานๆ	หรอก	เด๋ียวมนั

ก็เปล่ียนไป

	 พระวินยัก�าหนดไว้ว่า	ถ้ายังไมไ่ด้	๕	พรรษา	ไมใ่หอ้ยู่ปราศจากครูบาอาจารย์	

เวลาอยู่ท่ีบ้านตาดก็เช่นเดียวกัน	คือ	๕	พรรษาแรกไมใ่หไ้ปไหน	นอกจากมกิีจหรือ

เหตุจ�าเป็น	 คือพ่อแม่ตายหรืออะไรอย่างนี้ถึงจะไปได้	 ถ้าอยากจะลาไปเท่ียวท่ีนั่น 
ท่ีนี	่ลาไปวิเวกท่ีโนน้ท่ีนี	่ท่านไมใ่หไ้ป	เชน่	บวชได้	๒	พรรษา	แล้วจะไปธดุงค์องค์เดียว 

ก็ยังไปไม่ได้	นอกจากท่านเห็นสมควร	 ถ้าไปแล้วได้ประโยชน	์แต่ถ้าไปแล้วไม่เกิด 

ประโยชน์	 ท่านก็ไม่ให้ไป	มีพระอยู่รูปหนึ่งอยู่ได้	๒-๓	พรรษา	 ก็ขอลาหลวงตาไป

ธุดงค์	ลาสองสามครั้งท่านก็ไมอ่นญุาต	ครั้งสุดท้ายไปลา	ท่านก็บอกว่า	“ถ้าไปก็ไม่

ต้องกลับมา”	 เพราะท่านจะดูจิตของผูป้ฏิบัติเปน็หลัก	อายุพรรษาไมส่�าคัญเท่าไร	

บางทีได้	๕	พรรษาแล้ว	ถ้าท่านเหน็ว่ายังไมส่มควรไป	ไปแล้วเสีย	ไปแล้วสึก	ท่านก็

พยายามดึงไว้	อยา่งนอ้ยอยูใ่นวัดก็ยงัได้ศกึษาจากครูบาอาจารย	์ท่ีวัดก็มคีวามสงบ

วิเวกดี	 ถ้าปฏิบัติเป็นแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องไปท่ีอ่ืน	แต่ใจไม่ค่อยชอบอยู่กับท่ี	 ไปอยู ่

ท่ีไหนนานๆ	แล้วก็เกิดความเบื่อหนา่ย	อยากจะไปสถานท่ีใหม	่ จิตจะหลอกใหเ้รา

คิดว่าไปท่ีนั่นดี	ไปท่ีนีดี่	จะได้อยา่งนั้นได้อยา่งนี	้ความจรงิแล้วอยูกั่บครูบาอาจารย์

นี้ดีท่ีสุด	 อยู่กับท่านก็เป็นเหมือนลูกของท่าน	ทุกส่ิงทุกอย่างท่านจะดูแลให้หมด 
ก็สบายดี	ไมต้่องมภีารกิจอย่างอ่ืน

 ดังน้ันเวลาบวชใหม่ๆ น้ีต้องปักหลักเลย เพราะกิเลสมันอยาก

จะไปโน่นมาน่ี เราต้องปราบไอ้ตัวอยากไปโนน่มาน่ีก่อน ถ้าปล่อยให้

มันลากเราไป มันก็จะไมมี่วันหยุด พระท่านถึงบงัคับให้อยูกั่บครูบา- 

อาจารย์ ๕ ปีก่อน พระท่ีไปอยู่กับหลวงตาช่วงท่ีเราไปน้ัน ท่านก็ 
รู้กันว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบ ๕ ปี อยู่จนได้นิสัย ไม่ต้อง 

ไปไหน ออกไปได้แต่เฉพาะตอนเชา้คือไปบณิฑบาต เพราะตอนน้ัน

ไม่มีกิจนิมนต์ 

๕ พรรษำแรกไม่ได้ออกไปไหน
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พระท่ีท่านจ�าพรรษาอยูท่่านออกไป	กฏิุนีก้ระต๊อบเล็กๆ	ขนาดเสา	๔	ต้น	หลังคามงุ

สงักะส	ีและเต้ีย	ยกพื้นประมาณสกั	๒-๓	ขั้นบนัได	เปน็กฏิุไม	้พอหลังท่ี	๓	กฏิุหลังนี้ 
จะสูงขึ้นหน่อย	ประมาณสัก	๔-๕	ขั้นบันได	 กุฏิแบบนี้เป็นระดับมาตรฐานของ 
วัดปา่บ้านตาด	เมื่อก่อนนีม้	ี๒	แบบ	คือแบบท่ีมหีอ้งน�ากับแบบท่ีไมม่หีอ้งน�า	หลังท่ี 

เราอยูไ่มม่หีอ้งน�า	หลังท่ีมหีอ้งน�าจะมแีต่ของพระผูใ้หญ่	จะมขีองหลวงปูลี่	ของท่าน 

อาจารย์ปญัญา	คือจะมหีอ้งแบบนีแ้ล้วก็มหีอ้งน�าติด	แต่มนัจะเปน็คนละประตูกัน	

คือเวลาเข้าห้องน�าต้องออกจากห้องแล้วเข้าไปอีกที	 แล้วข้างนอกก็จะมีระเบียง	

ส�าหรบักฏิุนี	้ท่านจะสรา้งไว้ในท่ีโล่ง	เพราะถ้าสรา้งไว้ในปา่	เด๋ียวต้นไมม้นัจะหล่นมา

ทับหลังคาแตกอะไรได้	เวลาสร้างกฏิุท่านจะท�าใหม้นัโล่ง	มนัก็จะรอ้นในชว่งกลางวัน

	 ชว่งท่ีเรามรีา้นในปา่	เราก็มกัจะเขา้ไปอยูใ่นนัน้	มอียูช่ว่งหนึ่งเราจะอยูใ่นร้าน

ตลอดเลย	เพราะตอนนั้นเหน็ว่าไมจ่�าเปน็ต้องอยู่กุฏิก็ได้	อยู่ร้านก็ได้	ซึ่งอยู่ร้านมนั 
ดีกว่า	พอดีร้านนีม้พีระเขาท�าประตูเก่าปดิไว้อยู่	เพราะก่อนจะถึงร้าน	มนัแยกจาก

ทางเดินหลัก	มนัจะมทีางเดินเข้าไป	แล้วตรงท่ีทางแยก	เราก็ปดิประตูไว้	เราเหน็ว่า

มนัดี	เพราะจะได้ไมม่คีนเดินเข้าไปรบกวนเวลาภาวนา

	 ท่ีบ้านตาดในสมัยยุคแรกๆ	 ท่ีพระ 

ไมม่ากนี	้แต่ละกฏิุจะมแีครใ่นปา่ด้วย	ใหพ้ระ 

ได้ใช	้๒	ท่ี	ชว่งกลางวันท่ีมนัรอ้นก็หลบเข้าไป

ท่ีแคร่ในป่า	 ไปเดินจงกรม	 ไปนั่งสมาธิใน

ป่า	พอตอนเย็นมืดค�าก็ออกมาปฏิบัติท่ีกุฏิ

ก็ได้	ตอนนั้นเราก็ปฏิบัติได้ท้ัง	๒	ท่ี	ได้ท้ังกุฏิ	 
ได้ท้ังแคร่	ก็เลยได้ใช้ท้ัง	๒	อย่าง	แต่ต่อมามี

พระมากขึ้นๆ	 ก็เลยต้องสละ	 ถ้าใครเอากุฏิ	

จะเอาแครไ่มไ่ด้	ถ้าใครเอาแคร	่ก็เอากุฏิไมไ่ด้		

	 สมัยก่อนท่ีบ้านตาด	 ท่านจะสร้างกุฏิในท่ีโล่งเพ่ือให้อากาศมันโปร่ง	 ให้มัน 

ไม่มีต้นไม้คลุม	 แต่ถ้าต้องการความเย็นก็ให้ไปปลูกสร้างแคร่ในป่า	 ท่ีนั่นเขา 
เรียกว่า	“ร้าน”	ลักษณะของร้าน	มเีสา	๔	ต้น	มหีลังคา	ฝาจะใช้เปน็ผา้จีวรเก่าๆ	มา

ท�าเปน็ฝา	และอยู่ในปา่	เปน็แครเ่ล็กๆ	พอนอนได้	พอนัง่สมาธไิด้	มนัง่ายต่อการดูแล	

ไม่ต้องคอยกวาดถูท้ังหลัง	 แล้วก็เย็นกว่ากุฏิ	 เพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในป่าในร่มได้	 
แต่ช่วงหน้าฝนมันจะชื้น	ซึ่งถ้ามันชื้นมากๆ	บางทีต้องออกมาอยู่ท่ีโล่งบ้าง	แต่ถ้า

เปน็ช่วงฤดูแล้งก็เข้าไปใช้ได้บ่อยๆ		

	 ตอนต้นท่ีเราเข้าไปอยู่	 เขาให้เราอยู่ท่ีกุฏิรับรอง	ตรงกุฏิรับรองมันไม่มีทาง 

เดินจงกรม	 เวลาเดินจงกรมเราก็เดินตามทางเดินเลย	 เวลาคนเดินไปเดินมาเขาก็ 

จะเหน็เราเดินจงกรมอยู่	บางทีเขาก็คิดว่าเราไปเดินขวางเขา

	 ปีนั้นหลวงปู่ลีท่านก็อยู่ด้วย	 ด้านหลังกุฏิของท่าน	 ท่านจะท�าแคร่และ

ท�าทางเดินจงกรมลึกเข้าไปในป่า	 ท่านเห็นเราเดินจงกรมท่ีหน้ากุฏิ	 มันดูแล้ว

ประเจิดประเจ้อ	ท่านมแีครอ่ยูใ่นปา่	ท่านก็เลยเมตตาใหเ้ราไปใช้แครข่องท่านเวลา

ภาวนา	เวลากลางวันเราก็เลยไปนัง่สมาธ	ิเดินจงกรม	ท่ีแครใ่นปา่	พอกลางคืนก็ออก

มาพักท่ีกุฏิ	 เราก็เลยไปๆ	มาๆ	หรือบางทีเราก็ไปนอนท่ีแคร่เลยก็ม	ี เพราะเหน็มนั 

นา่หวาดเสียวดี	บางช่วงท่ีเข้าไปอยู่แคร่ในปา่	แล้วเจออากาศมนัทึบ	อากาศมนัชื้น	

ก็เลยท�าให้เป็นไข้บ้าง	แต่พอเราย้ายมานอนท่ีกุฏิ	 เจออากาศท่ีมันโล่งกว่า	พอคืน

สองคืนไข้ก็ฟื้ นแล้ว	 เราก็เลยรู้ว่าอากาศนี้มีส่วนท�าให้ร่างกายเราเป็นไข้	 แต่ไม่เคย

ถึงกับเปน็ไข้มาลาเรีย

	 เราไปอยู่ท่ีบ้านตาด	 รู้สึกจะย้าย	๓	หลัง	หลังแรกเป็นกุฏิรับรอง	อยู่ได้ช่วง 

เข้าพรรษา	พอออกพรรษาจะมแีขกมา	เขาก็เลยใหย้้ายไปอยู่กุฏิท่ีว่างพอดี	เพราะ

กุฏิที่พักภำยในวัด
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	 ต้ังแต่เราบวชนี่	 แม้แต่ผ้าเช็ดตัวนี่ก็ไม่เคย 
ใชน้ะ	อาบเสรจ็ก็ใหม้นัแหง้เองเลย	ไมต้่องมาคอย

ซกัผา้เชด็ตัว	อาบเสรจ็ก็ใสผ่า้เขา้ไป	เด๋ียวผา้ท่ีเรา 

ใส่ไปมนัก็ซับใหเ้อง	มนัก็แหง้ไปเอง	

	 เรามาเสียเวลากับไอ้เรื่องไร้สาระ	 ก็ลอง 

ลดลงไปเป็นระยะๆ	 เป็นข้ันๆ	 ลองถามว่าอันนี ้
จ�าเป็นไหมต้องมีไหม	 ไม่มีอยู่ได้ไหม	 ลองหา 

เหตุผลดูว่าท�าไมต้องใชผ้า้เชด็ตัวด้วย	เวลาอาบน�า 

มันเปียก	 เด๋ียวมันก็แห้งของมันเองได้	 พอใช้

ผ้าเช็ดตัวมันก็ต้องมาซักผ้าเช็ดตัวอีกผืนหนึ่ง 
ใชไ่หม	ถ้าไมม่ผีา้เชด็ตัวมนัก็ไมต้่องม	ี	อาบน�าแล้ว

ก็เอามอืลบูๆ	มนัสกัหนอ่ย	เสรจ็แล้วก็เอาอังสะใส่

เด๋ียวมันก็แห้ง	 ของพระไม่มีอะไร	 มีแต่ผ้าอังสะ 

ผนืเดียว	เราศกึษาวิถีชวิีตของพระแล้วชอบ	มนัถกู 

กับเรา	มนัสบาย	มนัไมเ่หนื่อย

ไม่เคยใช้ผ้ำเช็ดตัว

	 เมื่อบวชเข้ามาแล้ว	ขอ้วัตรของพระก็ต้องใหห้ดัท�าเองทกุอยา่ง	พระก็เลยต้อง 

พึ่งตนเองหมดทุกอย่าง	ไมว่่าจะบิณฑบาต	กวาดถูกุฏิ	ซักจีวร	แมแ้ต่บาตรนีก็้ต้อง 
บ่มเอง	จีวรก็ต้องหดัตัดเยบ็เอง	คือใหท้�าเองได้ทกุอยา่ง	เพื่อเปน็การเสริมความเพยีร	 

ไม่ให้ขี้เกียจ	 แล้วก็ไม่ต้องพึ่งคนอ่ืน	มีความเป็นอิสระในตนเอง	 ไปอยู่ท่ีไหนก็ไม่ 
ล�าบากไม่เดือดร้อน	 เวลาอะไรขาดแคลนก็สามารถท�าขึ้นมาได้	พระป่านี่ท�าได้ 
หมดนะ	ท้ังขาบาตรท่านก็ท�าได้	พวกไมจ้ิ้มฟันอะไรพวกนีท่้านก็ท�าได้

	 ไมจ้ิ้มฟันนีท้�ายาก	ต้องเอาไมท่ี้เปน็ท่อนใหญ่มาตัดใหไ้ด้ขนาด	

แล้วก็เอาค้อนมาทุบปลายมันให้มันแตก	 เสร็จแล้วก็มาผ่า	ผ่าแล้วก็

น�ามาเหลา	เหลาเสร็จแล้วก็ต้องใช้กระดาษทรายมาขัดใหม้นัเรียบ

ใหม้นัแหลมไว้ส�าหรับเขี่ยฟันได้	แล้วปลายก็ใช้เปน็แปรง	แล้วก็ 

เปน็ยาด้วย	เพราะมนัมเีนื้อยาอยู่ในไม	้เปน็เหมอืนยารักษาฟันได้	 

สมยัก่อนเขาไมม่เีงินซื้อพวกแปรงสีฟัน	ยาสีฟันอย่างท่ีเราใช้	จะมใีช้กันเฉพาะแต่ 

คนในเมอืง	ชาวบา้นในชนบทนีเ้ขาไมม่แีปรงสฟัีน	ยาสฟีนั	พระปา่ก็จะใชไ้มช้นดิหนึง่ 
เขาเรียกว่าไม	้โกทา	ก่อนจะเข้าพรรษาสักเดือนสองเดือน	พระท่านจะท�าไมจ้ิ้มฟัน	

เขามธีรรมเนยีมว่าวันเขา้พรรษาจะต้องถวายครูบาอาจารย์	กว่าจะได้สักอันหนึ่งนี่

อาจจะเปน็ช่ัวโมง	แต่ใชเ้พยีงแค่นาทีสองนาทีเสรจ็ก็ท้ิงแล้ว	หลวงตาท่านจะใชเ้ขีย่ๆ	

แล้วก็ใช้แปรง	เสร็จแล้วก็จะหกัมนั	แล้วก็กวาดล้ินอีกทีหนึ่ง

พึ่งตนเองทุกอย่ำง
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วัดที่ปฏิบัติจริงๆ นี่
วันๆ หนึ่งแทบจะไม่เห็นหน้ากันเลย

เห็นเฉพาะเวลาที่ออกมา
ท�ากิจวัตรร่วมกันเท่านั้น

เช่นเวลามาบิณฑบาต มาฉัน 
มาปัดกวาด เวลาท�าร่วมกัน
ก็เหมือนกับไม่ได้มาท�าร่วมกัน 

ต่างคนต่างท�า ไม่คุยกันไม่พูดกัน
ใครมีหน้าที่อะไรก็ท�าหน้าที่ของตนไป

ใครกวาดก็กวาด
ใครถูก็ถู ใครเช็ดก็เช็ดไป
ท�าหน้าที่เสร็จก็แยกย้ายกัน

กลับเข้าที่ของตน
ไปเดินจงกรม ไปนั่งสมาธิ

ไปอ่านหนังสือธรรมะ

	 ขอ้วัตรของพระจะเริม่ต้ังแต่ตอนเชา้	คือจะลงไปท่ีศาลาเพ่ือเตรยีมจัดอาสนะ

ต่างๆ	ส�าหรับฉัน	และมกีารถูพื้นศาลาด้วยกะลามะพร้าวขัด	เพราะพื้นศาลาวัดปา่

บ้านตาดจะใช้เทียนไขทา	คือเอาเทียนไขมาต้มกับน�ามนัก๊าดแล้วก็มาทาบนพื้นไม	้

เวลาเดินจะมีรอยติดอยู่	 จึงต้องถูพื้นด้วยกะลามะพร้าวทุกเช้าทุกเย็น	ทุกคนต้อง

ช่วยกันท�า	ต้องรีบไปใหทั้น	ถ้าไปหลังเขาแสดงว่าเอารัดเอาเปรียบ	พอเริ่มถูก็ถูกัน

หมดทุกรูปเลย	พอถูเสร็จก็ช่วยกันกวาด	กวาดเสร็จก็เตรียมหม่จีวรออกบิณฑบาต

	 พอไปบิณฑบาตกลับมาฉันเสร็จก็ล้างบาตร	 และช่วยกันท�าความสะอาด

ศาลา	หลังจากนัน้ก็กลับกฏิุภาวนา	จนถึงชว่งบา่ย	๒	โมง	ถ้าอยากจะฉนัน�าชากาแฟ	 
ฉันน�าปานะ	ก็มท่ีีเตรยีมไว้ใหฉ้นั	ฉนัเสรจ็แล้วก็ชว่ยกันปดักวาด	เสรจ็แล้วก็ชว่ยกัน 

ท�าความสะอาดศาลา	 เข็นน�าไปใส่ตุ่มตามท่ีต่างๆ	 ตักน�าจากบ่อใส่ปี๊ บในรถเข็น	 

แล้วก็เขน็ไปใสใ่นหอ้งน�าต่างๆ	ตามกฏิุ	ตามสถานท่ีต่างๆ	เสรจ็แล้วก็กลับกฏิุสรงน�า	

แล้วก็ภาวนา	ไปเดินจงกรม	นั่งสมาธต่ิอ	จนถึงเวลาพักผอ่นหลับนอน	พระปฏิบัติ

นอนไม่เกิน	๔	ชั่วโมงก็พอแล้ว	 ร่างกายต้องการเพียงเท่านี้	พอต่ืนข้ึนมาก็ปฏิบัติ 
กันต่อจนถึงเวลาออกไปบิณฑบาต		

ข้อวัตรพระวัดป่ำบ้ำนตำด
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การท�าขอ้วัตรเป็นอุบายเพ่ือให้มาฝึกสติ ไมง้ั่นเด๋ียวอยูเ่ฉยๆ 

จะฟุ้งซ่าน เด๋ียวจะไปคุยกัน ไปหาอะไรกินกัน หาอะไร 

ด่ืมกัน วัดป่าน้ีบางทีท่านจะเขม้ขน้เร่ืองการท�างานเพื่อท่ีจะ

ส่งเสริมความเพียร เพื่อท่ีจะป้องกันไม่ให้ไปคิดไปท�าเร่ือง 

ท่ีไมถ่กูไมค่วร แต่ถ้าคนภาวนาเป็นแล้ว เรื่องเหล่าน้ีมันก็เป็น 

ปัญหาได้

	 อยา่งตอนเราอยูบ่า้นตาดนี	้เราไมไ่ด้สนใจเรื่องราวเหล่านีเ้ลย	พวกท�าไมก้วาด	

ไม้เจียฟัน	หรืออะไร	 เราก็ท�าพอได้แต่ฝีไม้ลายมือไม่มี	 ได้แค่มัดๆ	 ให้มันกวาดได้ 

ก็กวาด	 เพราะเรามัวแต่สนใจเรื่องภาวนาอย่างเดียว	มัวแต่ยุ่งอยู่กับการเจริญสติ

นั่งสมาธ	ิหลวงตาท่านทราบท่านก็ไมว่่าอะไร	เช่น	เวลาท่ีเขามกีารก่อสร้างกุฏิสร้าง

ศาลา	บางทีเราไปชว่ย	ท่านก็ไล่กลับไป	เพราะถ้าจิตเข้าข้างในแล้ว	ท่านไมอ่ยากจะ 

ใหม้าท�า	ท่านจะไล่ไป	แต่บางคนจิตท่ีชอบออกขา้งนอก	ท่านจะหางานใหท้�าเยอะๆ	 

เพื่อจะได้ไมฟุ่้งซ่าน	ถ้าอยู่เฉยๆ	เด๋ียวมนัจะฟุ้งซ่าน	พระส่วนใหญ่ท่ีบวชยังภาวนา 

ไม่เป็น	 ก็เลยต้องใช้ภารกิจในวัดให้ท�างานต่างๆ	แต่พระท่ีท่านภาวนาแล้ว	 ท่าน 

อยากจะไปปลีกวิเวกมากกว่า	 ท่านไม่อยากจะมาท�างานอย่างนี้	 เพราะจิตท่ีเข้า 

ขา้งในแล้วจะเหน็คณุค่าของความสงบภายในใจ		งานท่ีท�าภายนอกมนัก็เลยเหน็ว่า

เปน็งานหยาบ	งานท่ีไมท่�าใหจิ้ตสงบ	เพราะถ้าจิตสงบแล้วออกมาท�างานนอกแล้ว

มนัจะท�าลายความสงบของจิต

ข้อวัตรเป็นอุบำยให้ฝึกสติ

วัดหลวงตาสมัยแรกๆ ไม่มีการก่อสร้างไม่มีอะไร

ให้พระภาวนาอย่างเดียว นอกจากช่วงออกพรรษา

บางทีอาจจะซ่อมกุฏิบ้าง 

หรือสร้างกุฏิเพิ่มสักหลังสองหลัง

แต่ท่านจะไม่ให้ท�ามาก ให้ท�าเท่าที่จ�าเป็น

แล้วก็ท�าให้เสร็จๆ ทันที

ไม่ให้ยืดเยื้อ แล้วก็มีเวลาด้วย

พอตอนเย็นก็ให้เลิก เพื่อจะไปภาวนาต่อได้

เพราะงานเหล่านี้เป็นเพียงแต่งานสนับสนุน

งานที่แท้จริงคืองานภาวนา

พระกำาลังช่วยกันทำาไม้ตาด



	 สมัยก่อนท่ีวัดป่าบ้านตาดไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากัน	 จะมามีเมื่อตอนยุคหลังๆ	 ท่ีมี

ภารกิจต้องเก่ียวข้องกับฆราวาสญาติโยมท่ีมาท�าบุญกันมาก	 จึงมีไฟฟ้าใช้เฉพาะ

สว่นกลางคือท่ีศาลาและท่ีโรงครวั	แต่ยงัไมใ่หใ้ชต้ามกุฏิต่างๆ	ตามกุฏิไมใ่หใ้ชไ้ฟฟ้า	

เพราะว่าไฟฟ้านี้เป็นสื่อของกิเลส	 เป็นเครื่องมือของกิเลส	 เพราะถ้ามีไฟฟ้าแล้ว	 

เด๋ียวรูป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐพัพะ	ชนดิต่างๆ	มนัก็จะเข้ามาได้	ตู้เย็นก็เข้ามาได้	ทีวี

ก็เข้ามาได้	 วิทยุก็เข้ามาได้	อะไรต่างๆ	 ก็จะเข้ามาได้	 ถ้าเข้ามาแล้วก็เท่ากับเอาไฟ

มาเผากุฏิของตนเอง	มาเผาใจของตนเองด้วยราคะ	ตัณหา	ด้วยโลภะ	โทสะ	โมหะ	

หลวงตาท่านจึงเข้มงวดกวดขันเร่ืองการมีไฟฟ้ามาก	 โทรทัศน์นี้ท่านต้ังชื่อใหม่ว่า 
เทวทัต	 เทวทัตก็คือผู้ท�าลายศาสนานี่เอง	 ดังนั้นสมัยท่ีเราไปปฏิบัติอยู่ท่ีบ้านตาด

จะไม่มีไฟฟ้า	 ไม่มีหนังสือพิมพ์	 ไม่มีวิทยุ	 ไม่มีอะไรท้ังนั้น	 มีแต่การเดินจงกรม	 
นัง่สมาธ	ิและท�าภารกิจของพระ	เชน่	บณิฑบาต	ปดักวาดลานวัด	กวาดถศูาลา	อันนี้

จะเปน็กิจของพระท่ีอยูท่ี่วัดปา่บา้นตาดกัน	เปน็กิจท่ีจะท�าใหส้ามารถบรรลุมรรคผล

นพิพานได้	ถ้ามวัแต่ไปยุง่กับเร่ืองของรูป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐพัพะ	ในรูปแบบต่างๆ	

ก็เท่ากับสึกออกจากการเป็นนักบวช	แล้วกลับเข้าไปหากามสุข	หารูป	 เสียง	กล่ิน	

รส	โผฏฐพัพะ	นั่นเอง	ครูบาอาจารย์ท่านจึงระมดัระวังเรื่องของสื่อต่างๆ	ท่ีจะเข้า

มาท�าลายความสงบ	ท�าลายการบ�าเพ็ญของผูป้ฏิบัติกัน	ท่านจึงตัดปญัหาด้วยการ

ไมใ่หใ้ช้ไฟฟ้า	พอไมม่ไีฟฟ้าแล้ว	สิ่งต่างๆ	ก็จะเข้ามาได้ยาก

	 ดังนั้นผู้ท่ีบวชเข้ามาแล้วจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน	 ถ้าไม่อยาก

ทุกข์	 ก็ต้องหัดปรับให้อยู่ในสภาพท่ีต�าท่ีสุด	 ท่ีเลวท่ีสุด	 ท่ีแย่ท่ีสุด	 ถ้าอยู่ได้แล้ว	 

ต่อไปไม่ว่าจะอยู่สภาพไหนก็รับได้หมด	 ถึงแม้จะต้องไปอยู่แบบล�าบากท่ีสุดก็ตาม	

เปน็เหตุท่ีท�าใหวั้ดปา่บ้านตาดไมม่ไีฟฟ้า	ไมม่นี�าประปา	เพื่อเปน็การฝกึใหป้รับใจ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพความจริงของชีวิต

วัดไม่มีไฟฟ้า

	 เรื่องกิจนิมนต์นี้	 ถ้าพระเคร่งๆ	

พระท่ีท่านเข้มข้น	ท่านก็ไมร่ับ	สมยันั้น

ท่ีบ้านตาด	หลวงตาท่านไม่ให้พระรับ 

กิจนิมนต์	 เพราะไม่อยากให้ออกไป 

ข้างนอก	 ไม่ให้ออกไปเสพกามนั่นเอง	

เวลาออกไปข้างนอกมันก็ เห็น รูป	 

ฟังเสียง	 ได้กล่ิน	มันก็เห็นรูปเสียงของ

ฆราวาสญาติโยม	 เด๋ียวมันก็เกิดกาม

อารมณ์ขึ้นมา	 กลับมาวัดกว่าจะท�าใจ

ให้สงบได้ก็อีกหลายวัน	 เห็นรูปนั้นแล้ว

มันก็ยังติดตาติดใจอยู่อย่างนั้น	 ท่านจึง 
ไม่ให้รับกิจนิมนต์	 เพราะว่ามันได้ 

ไม่คุ้มเสีย	 ไปโปรดญาติโยมนิดเดียว	 

แต่ตัวเองกลับมานี้แทบจะตายเอา	 

แทบจะต้องสึก	 บางทีกลับมาอารมณ์ 

วุ่นมากๆ	กว่าจะท�าใจใหส้งบได้	

ได้ไม่คุ้มเสีย

นักบวชที่แท้จริงต้องอยู่ในปา่
ต้องส�ำรวมอินทรีย์ 

ตำ หู จมูก ลิ้น กำย
ไม่ใช่ที่ไหนญำติโยมไป

พ่ีเหลืองเรำก็ไปกันหมด
มีถ่ำยรูปมำด่ำกันในหนังสือพิมพ์

ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร
เดี๋ยวนี้คิดว่ำเป็นเรื่องธรรมดำไปแล้ว
แต่เมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องตื่นตระหนกนะ

ที่เห็นพระไปโผล่ตำมสถำนที่อโคจรต่ำงๆ
ที่หลวงตาไม่ให้พระรับกิจนิมนต์ 

เพราะไม่อยากให้ออกไปเสพกามนั่นเอง

	 พ ร ะ เณร ท่ี ยั ง ไ ม่ มี ห ลั ก ไ ม่ ม ี

เกณฑ์นี้	 ถ้าออกไปข้างนอก	 รับรองได้	 

ถ้าไม่สึกก็อยู่แบบไม่เป็นพระ	 คือไม่

ส�ารวมตา	ห	ูจมกู	ล้ิน	กาย	ไมส่�ารวมกาย	

วาจา	 ใจ	มันก็จะสงบไม่ได้	 เมื่อไม่สงบ	

มนัก็จะมคีวามอยาก	ความโลภ	ตามมา
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	 ปแีรกท่ีเราไปอยู่บ้านตาด	มโียมคนหนึ่งเปน็โรคมะเร็ง	 เขาจึงขอหลวงตาไป 
อยู่ท่ีบ้านตาดเพื่อปฏิบัติจิตเตรียมใจให้พร้อม	 เพราะหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว	 

และเหลือเวลาอยู่ได้แค่	 ๖	 เดือน	หลวงตาก็บอกว่าถ้าจะมาเพ่ือภาวนาก็มาได้	

แต่ถ้ามาแล้วต้องเอาหมอเอาหยูกเอายาเอาอะไรต่างๆ	 มาด้วย	 ก็อย่ามาดีกว่า

เขาก็ใจกล้า	 ไปแบบตัวเปล่าๆ	 ไปเพื่อภาวนาจริงๆ	 ท่านก็เลยเมตตาไปสอนให้

เกือบทุกคืน	 ท่านสอนอยู่ต้ัง	 ๙๐	กว่าคืน	 ยกเว้นคืนท่ีมีภารกิจอ่ืนคือต้องเทศน ์
สอนพระท่ีศาลา	หรือไปธุระข้างนอก	ต้ังแต่สร้างวัดปา่บ้านตาดมา	ท่านไมเ่คยเข้า 
ไปเทศนอ์บรมสั่งสอนญาติโยมในครัวขนาดนีเ้ลย	นีจึ่งเปน็ครั้งแรกและครั้งเดียวท่ี

ท่านเมตตาเทศนส์อนให้

	 หลวงตาท่านสอนโยมคนนี้ให้แยกแยะร่างกาย

ออกจากใจ	 สอนวิธีปฏิบัติกับความทุกข์	 เวลาเกิด

ความเจ็บก็ใหท้�าใจใหส้งบ	หรอืใชป้ญัญาแยกว่าผูเ้จ็บ 

กับผู้รู้นี้คือคนละคนกัน	 ผู้เจ็บคือร่างกาย	 ร่างกาย

ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บ	ผู้รู้กลับไปเดือดร้อนแทน

รา่งกาย	เพราะผูรู้อ้ยากจะใหม้นัไมเ่จ็บ	แต่อยากหรอื

ไมอ่ยากมนัก็เจ็บอยูดี่	เวลาอยากมนัเปน็ทุกข	์แต่ถ้าไม่

อยากมนัจะไมทุ่กข์	 ก็จะอยู่เฉยๆ	อยู่กับความเจ็บไป	 

ไม่มีความอยากให้มันหายหรือไม่หาย	 มันจะหาย 

ก็หาย	 มันไม่หายก็อยู่กับมันไป	 โยมคนนี้สามารถ

ปฏิบัติจนกระท่ังจิตแกมกี�าลัง	มคีวามสงบ	สามารถรบัความเจ็บได้	รบัความตายได้

ที่มาของหนังสือธรรมชุดเตรียมพร้อม
และศาสนาอยู่ที่ไหน

หนังสือศาสนาอยู่ที่ไหน หนังสือธรรมชุดเตรียมพร้อม

	 ต่อมาก็มโียมขออนญุาตจากหลวงตาเพื่อจัดพมิพเ์ปน็หนงัสอื	เขาขออนญุาต

อยู่หลายครั้งกว่าท่านจะอนญุาต	จนเปน็ท่ีมาของหนงัสือ	๒	เล่ม	คือ	หนงัสือธรรม

ชุดเตรียมพร้อม	และศาสนาอยู่ท่ีไหน	

	 ตอนแรกหลวงตาท่านไม่อนุญาต	 เพราะท่านบอกว่าเทศน์ชุดนี้มันเผ็ดร้อน	

เพราะสอนเขา้ไปถึงเรื่องการเตรยีมตัวต่อสูกั่บทกุขเวทนาตอนท่ีใกล้จะตาย	ถ้าคน

ท่ัวไปอ่านจะรู้สกึว่ามนัรุนแรงเกินไป	ท่านจึงไมอ่ยากจะใหเ้ผยแพรไ่ปสูค่นสว่นใหญ่

ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ	 เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับประโยชน์	 เหมือนกับให้เด็กกินแกงเผ็ด	

พอเด็กกินแค่ค�าเดียวก็ไม่เอาแล้ว	ส่ายหน้าแล้ว	แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่ีชอบของเผ็ดๆ	

ร้อนๆ	อยู่แล้ว	พอได้ตักสักค�าก็จะติดใจ	 ก็จะเป็นประโยชน์มาก	 เพราะหลวงตา

ท่านเนน้แต่เรื่องของขันธข์องเวทนา	เนน้การภาวนาใหต่้อสู้กับทุกขเวทนา	เวทนา

จะเปน็อย่างไรก็หาวิธต่ีอสู้กับมนั
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หนังสือปัญญาอบรมสมาธิน้ี เป็นหนังสือท่ีสรุปค�าสอน

ของหลวงตา ได้อยา่งครบถ้วนบริบูรณ์ หนังสือเล่มน้ีรู้สึก

เป็นสากล เพราะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ชาวต่างชาติ 

ทกุคนอ่านแล้วเขา้ใจและชอบกันท้ังหมด ถือว่าเป็นหัวใจ

ของการปฏิบัติเลย คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านอธิบาย

อย่างละเอียด แล้วก็มีปัญญาอบรมสมาธิแถมมาให้ด้วย 

เพราะสว่นใหญเ่ราคิดว่าจะต้องใชพ้ทุโธเพยีงอยา่งเดียว

ถึงท�าใจให้สงบ แต่บางทีพุทโธข่มไม่อยู่ก็ต้องใช้ปัญญา 

ขม่มันแทน ท่านถึงเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ

หัวใจค�าสอนของหลวงตา

หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ รจนาโดย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๔

	 ฉะนัน้	ถ้าอยากจะได้หวัใจค�าสอน 
ของหลวงตา	 ก็เล่มปัญญาอบรมสมาธิ

นีแ่หละ	อันนีเ้ปน็หวัใจเนื้อๆ	 เลย	ท่าน

อธบิายศลีเปน็อยา่งไร		สมาธเิปน็อย่างไร	

อุปจารสมาธเิปน็อยา่งไร		อัปปนาสมาธ ิ

เปน็อยา่งไร		ปญัญาเปน็อย่างไร		อธบิาย

อยา่งครบถ้วนบรบูิรณอ์ยูใ่นนัน้ท้ังหมด	

การมีครูบาอาจารย์ที่ดี 

เป็นสิ่งที่ดี 

เป็นมงคล

เพราะเราจะได้อาศัยท่าน

คอยให้ก�าลังใจ 

คอยแนะแนวทางต่างๆ ให้
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สมัยตอนท่ีเราอยูบ่า้นตาด  เวลาหลวงตา 

จะอบรมพระน้ัน จะแล้วแต่ท่านสะดวก 

ชว่งน้ันท่านจะเรยีกประชุมสัก ๔-๕ วัน 
ต่อคร้ัง ตอนเยน็ๆ ตอนเกือบพลบๆ ค�า 

ท่านจะบอกพระเวรศาลาว่า ให้ไปบอก

พระมาประชุมกัน  แล้วพระก็จะไปบอก

ต่อๆ กัน โดยจะไม่มีการตีกลอง ตีระฆัง  

หรือตีอะไรท้ังสิ้น พอพระบอกว่า 
หลวงตาจะประชุมป๊ับ ทุกคนต้องรีบ

มาเลย ก�าลังท�าอะไรอยูต้่องวางไว้หมด 

แล้วเอาผ้าอาสนะ เอาไฟฉาย เอาจีวร 

รีบเดินมาท่ีศาลาเลย เพราะท่านจะไป

รออยู่แล้ว จะปล่อยให้ครูบาอาจารย์

น่ังรอก็ไมส่มควรอยา่งยิง่ และถ้าใครไป 
ถึงก่อน ก็ช่วยจัดท่ีน่ัง จุดธูปจุดเทียน 

สมัยน้ันไม่มีไฟฟ้า จะไม่มีไมโครโฟน 

เวลาท่านเทศน์ก็มีแค่เทียน ๒ เล่มท่ี

จุดไว้บูชาพระเท่าน้ันเอง มีพระเณร 
ประมาณ ๑๐ กว่ารูป ท่านก็น่ังอยูต่รงน้ี  
พระเณรก็น่ังอยูข่า้งหน้าท่าน ท่านก็พดู

เสียงดังพอได้ยินกัน

ก�าลังใจจากการเทศน์อบรม

สรุปใหฟั้งประมาณสัก	๑๐	นาที	

ช่วงนั้นหลวงตาก็จะนั่งฉันน�า 
ฉนัหมากไป			พระรูปอ่ืนก็นัง่สมาธ ิ
นั่งภาวนาไป	รอใหท่้านอาจารย์

ปญัญาอธบิายใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย	

พอเสร็จแล้ว	รอบท่ี	๒	ท่านก็จะ

คุยต่อแบบสนทนากัน	 เล่าเรื่อง 

การปฏิบติัของท่าน	เชน่	ท่านนัง่ 

	 ปกติท่านจะเทศน์	 ๒	 รอบ	

รอบแรกท่านจะเทศน์เนื้ อธรรม

ภาคปฏิบัติ	 เมื่อหลวงตาเทศน์เสร็จ

แล้ว	ท่านก็บอกว่า “เอ้า ท่านปญัญา

อธบิายใหห้มูเ่พื่อนฟงั” สมยันั้นจะ

มีพระชาวต่างประเทศอยู่ประมาณ

สัก	๕-๖	รูป	ท่านอาจารยป์ญัญาก็จะ

ท้ังคืนได้อยา่งไร		ต่อสูกั้บความกลัวได้อยา่งไร	 
ท่านท�าอะไรอย่างไรในตอนนั้น	 เล่าเรื่อง

การอยู่กับหลวงปู่มั่น	 และเรื่องราวต่างๆ	

เปน็เกร็ดความรู้	พูดคุยประมาณ	๔๕	นาที	

ก็เลิกประชุมกัน	 ใช้เวลาท้ังหมดประมาณ

ชัว่โมงครึง่หรอื	๒	ชัว่โมง	หลังจากนัน้ต่างคน

ต่างก็กลับท่ีพักไปภาวนาต่อ	ไปเดินจงกรม 

นั่งสมาธต่ิอ

	 เวลาหลวงตาเทศนน์ี	่นัง่ขยบัไมไ่ด้นะ 
จนกว่าท่านจะเลิกเทศน์	 ปวดก็ปล่อยให้

ปวดไป	ถ้าต้ังใจฟัง	ใจจะเกาะอยู่กับการฟัง	 
ความเจ็บก็จะไม่ค่อยรุนเเรง	 แต่ถ้าไม่มี

สมาธิในการฟัง	แล้วมาสนใจกับความเจ็บ

ก็ยิง่เจ็บขึน้ไปใหญ	่เพราะจิตสรา้งข้ึนมาเอง	

ท�าใหรู้้สึกว่าเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆ	

	 เวลาหลวงตาเทศน์ก็เหมือนกับท่าน

สอนติวเข้ม	โดยท่านจะเทศนท์ุกอย่างครบ 

ถ้วนบริบูรณ์	โดยเริ่มต้ังแต่ศลี	สมาธ	ิปญัญา

ขึน้ไป	จนถึงวิมตุติหลดุพน้			ท่านสอนไว้ชัดเจน 
หมดทุกอย่าง	 เราก็ได้รับประโยชน์มาก	 

ไมต้่องคล�าทาง		อ่านหนงัสอืนีม้นัก็ยงัเหมอืน 

คล�าทางอยู่	 แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีหนังสือเลย	 

แต่อ่านหนังสือนี้ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะหลง

ทางได้	เหมอืนคนดูแผนท่ีไมเ่ปน็	เอาทิศเหนอื 

มาพลิกกลับเปน็ทิศใต้อยา่งนี	้ตอนต้นเวลา
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ดูแผนท่ีมนัก็ต้องดูลูกศรก่อนใช่ไหม	ลูกศรเขาชี้ทิศเหนอือยู่ตรงไหน	ไมใ่ช่กลับหวั 

กลับหางดู	แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย์นี	้พอเราเดินผดิทาง	ท่านก็บอก	พอไปติดตรงไหน	 

ท่านก็บอก	ติดตรงนีจ้ะเปน็อย่างนี	้ติดตรงนั้นจะเปน็อย่างนีน้ะ

	 การได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านอยู่อย่างต่อเนื่อง	 เป็นการเตือนสติให้รู้ว่า	 

ทางท่ีจะต้องไปนั้นไปทางไหน	 เวลาปฏิบัติธรรมไปนี้	 จิตมักจะไปติดตามจุดต่างๆ		

เวลาได้สมาธก็ิจะติดอยู่ในสมาธ	ิภาวนาทีไรก็จะภาวนาใหส้งบอย่างเดียว	พอสงบ

นิง่แล้วก็มคีวามสุข	พอถอนออกมาก็ไมไ่ด้พิจารณาธรรมะต่อ	 ไปท�าอะไรอย่างอ่ืน	 
ก๊อกๆ	แก๊กๆ	 ไป	พอจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็กลับไปท�าสมาธใิหม	่แต่ไมไ่ด้เจริญปญัญา			 
ท่านก็เลยต้องคอยเตือนเสมอว่า	พอได้สมาธิแล้ว	 เวลาออกจากสมาธิควรไปทาง

ปญัญาต่อ	ควรพจิารณารา่งกายก่อน	พจิารณาใหเ้หน็ถึงความไมส่วยงาม	พจิารณา

อสุภะ	ความเป็นปฏิกูลของร่างกายเพื่อคลายความก�าหนัดยินดี	นอกจากอาการ 

ท้ัง	๕	ท่ีอยู่ข้างนอกร่างกาย	คือ	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนงั	แล้ว	ยังมอีาการท่ีซ่อนเร้น 
อยู่ภายใต้ผิวหนัง	 เช่น	 เนื้อ	 เอ็น	กระดูก	อวัยวะต่างๆ	 ให้เข้าไปดูด้วยปัญญา	 คือ

ตาเนื้อของเรานี้มองทะลุหนังเข้าไปไม่ได้	 แต่ปัญญานี้มันทะลุเข้าไปได้	 เพราะเรา

สามารถก�าหนดพิจารณาจินตนาการภาพของอวัยวะต่างๆ	ในร่างกายได้

พอฟังแล้วก็ได้ก�าลังใจ พอเราออกจากท่ีประชุมกลับ

ไปเดินจงกรม เดินได้หลายช่ัวโมง วันไหนไม่ได้ฟังธรรม  
เดินชั่วโมงเดียวก็เหน่ือยแล้ว ไม่อยากจะเดิน มันต่างกัน 

เวลาได้ฟังธรรมจะได้ก�าลังใจ แต่จะจางหายไปหลังจาก 

๓ – ๔ วันผ่านไปแล้ว ท่านถึงต้องเรียกประชุมอยูเ่รื่อยๆ

เราต้องยึดกับธรรมะที่ท่านแสดง

พยายามเอาธรรมท่ีท่านสอนมาปฏิบัติ

มาสร้างให้เกิดขึ้นภายในใจ

พอมันอยู่ภายในใจแล้ว

จะสามารถดับความทุกข์

ความวุ่นวายใจต่างๆ ได้
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	 ท่ีวัดปา่บ้านตาดนี	้ถ้ายงัไมถึ่งเวลา 

ออกมาไม่ได้นะ	 ต้องอยู่ท่ีบริเวณกุฏิ

เท่านั้น	 ถ้าออกมาท่ีศาลาหรือท่ีโรงฉัน

น�ารอ้นนี	่กิเลสพามาแล้ว	ท่านก็จะมาไล่	

	 เรื่องฉันน�าปานะนี	้ท่านเปดิโอกาส 

ใหฉ้ันวันละครั้ง	หลวงตาจะคอยก�าราบ	

ท่านจะเดินมาเช็คดูอยู่เรื่ อยๆ	 ท่าน 

ไม่ให้คุยกัน	 ให้รีบฉัน	ฉันเสร็จแล้วก็ให้

รีบแยกกันกลับไป	 เพราะคุยแล้วเด๋ียว 

จิตมนัฟุง้ซ่าน	ดีไมดี่ก็ทะเลาะกันเถียงกัน	 

ดังนั้นหลวงตาจะคอยเดินมาตรวจอยู่

เรื่ อยๆ	 ถ้าท่านเดินผ่านมารอบแรก 

เห็นหน้าไม่เป็นไร	 แต่ถ้าท่านเดินมา 

รอบท่ี	๒	แล้วยังเจอเรานั่งอยู่อีก	 ท่าน 
จะถามแล้วว่าท�าอะไร	 ตอนนั้นก็ให้รีบ

โกยได้แล้ว	ถ้าไมเ่ช่นนั้นแล้วเด๋ียวโดน

เข้มงวดกวดขัน  

สิ่งต่างๆ	ท่ีจะมารบกวนใจ	ท่ีจะมาดึงใจ 
ใหไ้ปคิดเรื่องต่างๆ	ใหอ้ยู่ในปา่	อยู่ตาม 

วัดป่าวัดเขา	 อยู่ กับครูบาอาจารย์	

เวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียว	 ยกเว้น

เวลาต้องมาท�ากิจวัตรร่วมกันก็มีบ้าง	

เพราะร่างกายต้องรับการดูแล	 ต้อง 

รับประทานอาหาร	 ต้องอาบน�าอาบท่า	

ต้องมีการดูแลรักษาสถานท่ีให้สะอาด

ให้เรียบร้อย	 ก็ต้องมามีกิจวัตร	แต่การ 

ท�ากิจวัตรก็จะต้องไม่ พูดไม่ คุยกัน	 

ต่างคนก็ต่างท�าหน้าท่ีของตนไป	มีสติ

อยู่กับงานท่ีก�าลังท�าอยู่	 ถ้าอยู่อย่างนี้

รับรองได้ว่าผลต้องมาแน่ๆ“ยังอยู่ตรงนี้อีกหรือ
จะฉันไปถึงไหนกัน

ท�าไมไม่ไปเข้าทางจงกรม
ท�าไมไม่ไปนัง่สมาธิกัน”
หลวงตำจะคอยก�ำรำบ

ท่ำนไม่ต้องกำรให้เรำเสียเวลำ
ต่ำงคนต่ำงภำวนำ
ต่ำงคนต่ำงบ�ำเพ็ญ

เรื่องขบเรื่องฉันเรื่องคุยกันนี้
ไม่มีประโยชน์

	 นอกจากนี้ระหว่างท่ีท่านเดิน

ตรวจวัด	ท่านจะเดินเงียบ	เสือเงียบ	คือ

ไม่ให้รู้	 ท่านจะเดินดูว่ากุฏิไหนมีเสียง

ซุบซิบคุยกันหรือเปล่า	นั่งด่ืมกาแฟด่ืม

น�าชาอะไรหรือเปล่า	 ถ้าเดินมาเห็นมี

รองเท้าหลายคู่	 ท่านก็รู้ว่ามีพระคุยกัน	

พระมาสังสรรค์กัน	 ท่านก็จะไล่แล้ว	

หรือถ้านอนก็ไมไ่ด้นะ	สมยัยุคบุกเบิกนี	้ 

รู้สึกว่าแม้แต่นอนมากเกินไปก็ไม่ได้	 

หลังจากท่ีหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพ 
ไปแล้ว	หลวงตาก็ไปอยูท่ี่หว้ยทราย	๔	ป	ี 

ตอนนั้นก็มีพระติดตามท่านไปด้วย	

รู้สึกว่าช่วงนั้นท่านเขี้ยวมาก	 ถ้าใครไม ่
ภาวนานี	้อยู่ไมไ่ด้เลย

	 และหลวงตาท่านก็ไม่ให้พระ

รับข่าวสารทางโลก	ห้ามวิทยุ	 ห้ามทีวี	 

หา้มหนงัสือพิมพ์	สมยันั้นยังไมม่มีอืถือ	

พอไปอ่านหนังสือพิมพ์	 ใจก็ปรุงแต่ง 

ไปแล้ว	ลืมพุทโธแล้ว	พอปรุงแต่งก็ไมม่ี

วันท่ีจะสงบได้	แต่จะท�าได้ต้องรู้จักเหตุ

ท่ีท�าให้มันเกิด	 เหตุก็คือต้องปลีกวิเวก	

ต้องอยู่คนเดียว	 อยู่ในท่ีห่างไกลจาก 
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	 วัดหลวงตาสมยัก่อนนีไ้มม่ใีครกล้าเขา้	เขากลัวกัน	เพราะท่านดมุาก	จะเข้าได้ 

ก็ชว่งทอดกฐนิ	เวลามญีาติโยมไปก็ไปเด๋ียวเดียว	พอถวายของเสรจ็	รบัพรเสรจ็แล้ว

ก็กลับกัน	ไมก่ล้าไปค้างกัน	ท่ีบ้านตาดสมยัก่อนนีจึ้งเงียบมาก	

	 การท่ีเราได้อยู่กับครูอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์อย่างนี้	 ท�าให้เรามีความรู ้

มากขึน้	รูจั้กอุบายวิธอีะไรหลากหลาย	เชน่	วิธอีดอาหาร	วิธต่ีอสู้กับความกลัว	วิธต่ีอสู้ 
กับทุกขเวทนา	แล้วก็ความรู้ท่ีละเอียดเข้าไปอีกถึงขั้นอริยะต่างๆ

	 การฟังเทศน์ฟังธรรมจากคนท่ีได้ผลแล้ว	 ได้บรรลุแล้ว	 เมื่อเทียบกับค�าสอน

ของคนท่ียังไมไ่ด้บรรลุแล้วนั้น	มนัแตกต่างกันมาก	ต่างตรงท่ีการใหก้�าลังใจ	ตรงท่ี

การสอนอยา่งถกูต้องแมน่ย�า	คนท่ีไมเ่คยผา่นมา	คนท่ียงัไมไ่ด้ประสบผลส�าเรจ็จาก 

การปฏิบัติ	 ก็จะสอนแบบงูๆ	ปลาๆ	สอนไปตามจินตนาการ	 ไม่เหมือนกับการท่ี

ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า	 จากพระอรหันต์ท้ังหลาย	 จากท่านท่ีได้บรรลุแล้ว	 
ท่านพูดด้วยความมั่นใจ	 ท่านพูดแบบไม่เคลือบแคลงสงสัย	 จึงท�าให้คนฟังก็ไม ่
เคลือบแคลงสงสัย	 แต่ถ้าคนพูด	พูดแบบเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ	 คนฟังก็จะ 

ไมแ่นใ่จตามไปด้วย	

	 นีแ่หละคือประโยชนท่ี์ได้รบัจากการอยูกั่บครูบาอาจารย์ท่ีได้บรรลธุรรมแล้ว	 

ท่านจะรูจั้กวิธท่ีีจะปฏิบติั	ท่านรูว่้าเวลาท�าอะไรไมถ่กูแล้วท่านจะหา้มทันที	ท่านจะ 

ปรามทันที	ถ้าเราไมอ่ยู่กับผูท่ี้ปฏิบัติแล้วเราจะไมรู่้	เพราะนสิัยเดิมเรามนัจะคิดว่า 

โอเคนะ่	ไมเ่ปน็ไรนะ่	มนัก็จะท�าไป	เวลาท่านสั่งสอนเรา	ท่านเปน็ธรรม	ถ้าเราเถียง 
ก็แสดงว่าเป็นกิเลสของเรา	 ดังนั้นอย่าไปเถียงท่าน	 ถ้าเถียงก็อย่าไปอยู่กับท่าน	

อย่าไปศึกษากับท่าน	 ท่านไม่ได้ขอร้องให้เรามาศึกษา	 แต่ถ้าเราศึกษากับท่าน

แสดงว่าเรายอมรับธรรมของท่านแล้ว	 ถ้ามาเถียง	 เราพูดทันทีเลยว่ากิเลสเรา 

คุณค่าของครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริง ออกมาอีกแล้ว	หรอือยา่งนอ้ยก็ฟังท่านก่อนแล้วก็เอาไปพจิารณา	ครูบาอาจารยจ์ะ

ท�าอะไรท่านมีเหตุมีผล	 ท่านจะสอนใครอบรมใคร	 ท่านมีอุบายของท่านแต่ละคน		 

เวลาเราสงสัยอะไรอยากจะถามท่านก็สามารถถามท่านได้	 แต่ต้องมีกาลเทศะ	 

ดูว่าท่านเปิดโอกาสให้ถามได้หรือยัง	 ถ้าครูบาอาจารย์ท่านพูดอะไรอยู่	 ท่านยัง 

ไม่หยุด	 ท่านยังไม่เปิดโอกาส	 เราก็ไม่ควรท่ีจะไปถาม	แล้วเวลาถามก็อย่าไปถาม 

แบบโง่ๆ	ถามตามความรู้สึกของเรา	ถ้าจะถามต้องถามแบบมเีหตุมผีล	และควรจะ

ถามเรื่องแนวทางการปฏิบติัมากกว่า	อยา่ไปถามแนวทางตามความคิดความเหน็ว่า

ควรจะเป็นอย่างนั้น	ควรจะเป็นอย่างนี้	 เรื่องนั้นเร่ืองนี้	 ไม่ควรท่ีจะไปคิด	 ถ้าเราม ี
ความเหน็แบบนีก็้ควรเก็บไว้ท่ีตัวเราก็แล้วกัน

 ส�าหรบันักปฏิบัติแล้ว  ในตอนต้นจึงจ�าเป็นต้องมีครูบาอาจารย์

คอยสอนคอยให้ก�าลังใจก่อน ต้องมีความสงบเป็นฐานก่อนถึงจะ

ออกไปอยู่คนเดียวได้ ไปเท่ียววิเวกได้ ไปหาประสบการณ์จริงได้ 

เหมือนเป็นการเขา้สนามสอบแล้ว ถ้ามีสตุตมยปัญญา มีจินตามย- 

ปัญญาแล้ว อยากจะไปทดสอบก�าลังของภาวนามยปัญญา ก็ต้อง

ไปอยูค่นเดียว ไปเข้าสนามสอบ เป็นการปฏิบัติขั้นสูง ต้องมีสติมี

สมาธมีิปัญญาพอท่ีจะรักษาตนได้แล้ว ท่านถึงจะให้ไป ถ้ายังไม่มี 

อยา่ไปอยูค่นเดียว ยงัเป็นเหมือนเด็กทารก ต้องมีพอ่แมค่อยเล้ียงดู

อบรมสั่งสอน พอโตเป็นท่ีพึ่งของตนได้แล้วค่อยไป ประโยชน์ของ

ครูอาจารย์เป็นอย่างน้ี พอมีปัญหาไปเล่าให้ท่านฟังป๊ับ ท่านจะ 
แก้ให้เราทันที ใจของเรายังไม่ดีพอ ไม่มีปัญญา มีแต่กิเลสคอย

เหยียบย�าท�าลายท�าให้ท้อแท้เบ่ือหนา่ย หมดศรทัธา ไมอ่ยากปฏิบัติ  

แต่ถ้าอยูกั่บครูบาอาจารย์ ท่านจะคอยสอนอยูเ่รื่อยๆ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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๕
ปล่อย

ลงสู่กระแส
พอพิจารณาด้วยปญัญาแล้ว
ส่ิงที่จะต้องตายนั้นมันไม่ใช่เรา

เรื่องความตายนี้ คนเรามักจะกลัว  
ไม่กล้าคิดกัน แต่ถ้าเอามาคิดแล้วมนั
กลบัมปีระโยชน์ เพราะมันจะท�าให้เรา
คลายความหลง เราไปหลงติดอยู่กับ
สิง่ต่างๆ ทีจ่ะต้องมีวนัจบสิน้ เราคิด
ว่ามันเป็นตวัเราของเรา เราก็ไม่อยาก
จะให้มันจบ แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆ  
มันก็จะท�าให้เราเหน็ความจรงิ แล้วเรา 
ก็จะปล่อยวาง ไม่ผูกพัน พอถึงเวลา
ทีจ่ะต้องจากกันไป เราก็จะไม่มคีวาม
ทุกข์ใจ น่ันแหละเป็นจุดท่ีท�าให้เกิด
ปัญญาขึ้นมา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



สมัยไปอยู่บ้านตาด มีอยู่ปีหน่ึงอากาศหนาวมาก 

อุณหภูมิเคยลงถึง ๖ องศา หนาวจริงๆ แต่ก็ยังต้อง

ออกบิณฑบาตตามปกติ สมัยน้ันถนนยังเป็นลูกรัง 

ยังไม่ได้ราดยาง ตอนเช้าออกเดินบิณฑบาตต้องเดิน

เท้าเปล่า เวลาเดินเหยียบก้อนกรวดเหมือนกับเดิน

เหยียบก้อนน�าแข็งเลย มันสุดทรมาน แต่พอเห็น

หลวงตาซึ่งท่านก็มีอายุมากแล้วแต่ท่านยังท�าได้  
เราก็ต้องท�าตามท่านได้ จึงถือว่าเป็นการฝึกท่ีดี

	 ถ้าไม่มีผู้น�าท่ีเข้มแข็งเด็ดเด่ียวพาท�าแล้ว	 ก็จะไม่มีใครท�ากัน

หรอก	 ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยท่าน	 เพราะเคยผ่านอย่างนี้มาหมดแล้ว	

และจิตใจท่านไม่ได้ไปอะไรกับมัน	 จิตใจมันนิ่ง	มันก็ไม่ค่อยจะไปวิตก 
เดือดร้อนอะไรมากกับความเปน็ไปของร่างกาย	มนัก็แค่สัมผสัรับรู้อยู่

เท่านั้น	แต่จิตไมป่รุงไปตามอาการภายนอกท่ีเข้ามากระทบเท่านั้นเอง	

มนัรู้ว่ามนัเจ็บแต่มนัไมป่รุงว่า	“โอ้ย เจ็บเหลือเกิน โอ้ย ทนไมไ่หวแล้ว” 

มนัไมป่รุงอยา่งนัน้	มนัรู้ว่าเจ็บแล้วมนัก็ปล่อยไปตามนัน้	มนัก็สกัแต่ว่า

เจ็บเท่านั้นเอง	มนัต่างกันตรงนี	้ต่างตรงท่ีว่าจิตของเราปรุงหรอืไมป่รุง	

ปรุงไปทางธรรมะหรอืปรุงไปทางกิเลส	ถ้าปรุงไปทางกิเลสแล้วมนัก็จะ

วุ่นวาย	จะทุกข์	แต่ถ้าปรุงไปในธรรมะก็ไมเ่ปน็ไรล่ะ	

เราก็ต้องท�าได้

158



	 เวลาได้อยูกั่บหมูกั่บพวกท่ีปฏิบัติด้วยกันแล้ว	เราก็จะเหน็อุบายวิธต่ีางๆ	อุบาย

ท่ีได้เรียนรูเ้พิม่เติมตอนไปอยู่ท่ีวัดปา่บา้นตาดก็คือเรื่องการอดอาหาร	เพราะสงัเกต

เห็นพระท่ีนั่นเขาอดอาหารกัน	ตอนต้นเราก็ไม่รู้ว่าพระท่ีนั่งอยู่ติดกันอยู่ดีๆ	 เขาก็ 
หายไปไหน	ตอนนัน้คิดว่าเขากลับบ้านหรอืไปธรุะท่ีไหน	พอถามพระรูปอ่ืน	ท่านบอก 
ว่าเขาไปอดอาหาร	 เพราะเวลาอดอาหารนี้	 ไม่ต้องออกมาท�ากิจ	 ไม่ต้องมายุ่งกับ 

กิจกรรมของวัด	ไมต้่องออกไปบิณฑบาต	แมแ้ต่งานของส่วนรวมก็ไมต้่องท�า	ใหท้�า 

แต่เฉพาะของส่วนตน	 เพราะท่านต้องการเน้นให้ปลีกวิเวกจริงๆ	 ไม่ให้เราสัมผัส 

รับรู้กับรูป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐพัพะต่างๆ	ถ้าอดแล้วท่านก็ใหภ้าวนาตลอดเวลา

	 ช่วงนั้นเราก็ได้อ่านหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานท่ีหลวงตาเขียนไว้	 
ท่านก็อธบิายถึงประโยชนข์องการอดอาหาร	แล้ววิธนีีต้อนท่ีเราปฏิบติัเองอยูท่ี่บา้น

ก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน	ตอนต้นคิดว่าเราฉันมื้อเดียวก็เก่งแล้วนะ	แต่พอเห็นพระ 

องค์อ่ืนเขาอดอาหารได้	ก็เกิดมมุานะอยากจะลองอดดูบ้าง	เราก็เลยลองอดอาหาร

ดูว่ามนัเปน็อย่างไร

	 การอดอาหารมันจะเป็นการสร้างภาวะคือความทุกข์ขึ้นมาคือความหิว	 
ถ้าเกิดความหวิแล้ว	มนัก็ม	ี๒	วิธท่ีีจะแก้ความหวิ	คือ	๑.	ก็ต้องหาอะไรรับประทาน	

๒.	 ต้องดับความหิวท่ีเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของใจ	 เวลาอดอาหารแล้ว 
แสดงว่าเราจะไม่ไปหาอาหารมาดับความหิว	 ก็มีทางเดียวเท่านั้นก็ต้องดับ 
ความหวิด้วยการภาวนา	ด้วยการท�าใจใหส้งบ	เพราะว่า	๙๐%	ของความหวินีอ้อก 

มาจากใจ	 ไม่ได้อยู่ท่ีร่างกาย	 ความหิวอยู่ท่ีร่างกายนี้มีความรุนแรงเพียง	๑๐%	

เท่านั้นเอง	 แต่น�าหนักของความหิวท่ีเกิดจากความคิดปรุงแต่งนี้	 เพียงแต่นึกถึง

อาหาร	น�าลายก็ไหลออกมาแล้ว	

อุบายทรมานกิเลส 

เวลาอดอาหารนี้มันจะหิวข้าวมาก

แล้วถ้าอยู่เฉยๆ มันจะคิดปรุง

ถึงเรื่องอาหารตลอดเวลา

แล้วจะทุกข์ทรมานมาก

เราจึงต้องดับมันด้วยการภาวนา

ตอนนั้นยังอยู่ในช่วงท�าสมาธิ

ก็นั่งก�าหนดจิตให้สงบ

พอจิตสงบแล้ว ความหิวที่เกิดจาก

ความคิดปรุงแต่งก็หายไป

ก็เลยเห็นว่าความหิวส่วนใหญ่นี้

มันอยู่ที่จิตเราแท้ๆ นี่เอง
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	 ดังนั้นเวลาอดอาหารก็เป็นเหมือนกับว่าวันนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีขึ้นเวทีแล้ว	 
ไม่ได้ชกกระสอบทรายแล้ว	 เป็นการชกกับกิเลสตัณหาแล้ว	ตอนนั้นจะมาท�าแบบ

สบายๆ	ไมไ่ด้	เราจะต้องเขม้งวดกับการนัง่สมาธ	ิเดินจงกรมอยา่งมาก	ถ้าไมน่ัง่	หรอื 
ถ้านัง่แล้วเมื่อยก็ออกมาเดินจงกรม	เดินจงกรมเมื่อยก็กลับไปนัง่ต่อ	มนัก็เลยเปน็การ

บงัคับใหท้�าความเพยีรไปในตัว	เหมอืนนกัมวยท่ีขึน้อยูบ่นเวทีแล้วจะมายืนเก้ๆ	กังๆ	

ไมไ่ด้	จะต้องออกลวดลายทุกชนดิเพื่อปอ้งกันไมใ่หคู้่ต่อสู้มาชกใหเ้ราล้มลงไปได้	

	 พอเราอดอาหารแล้วทีนี	้ก็เกิดภาวะความทกุขข์ึ้นมาคือความหวิ	เราก็ต้องหา 
วิธีต่อสู้กับความหิวก็คือต้องภาวนาเท่านั้น	 ตอนนั้นเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี	้ 
ความหิวก็หายไป	พอออกมาก็เดินจงกรมได้สบาย	แต่พอเดินไปได้สักระยะหนึ่ง	

ก�าลังของสมาธิก็จะหมด	 ความคิดปรุงแต่งในเรื่องของอาหารก็เริ่มคิดอีกแล้ว	 
ตอนนั้นเราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธต่ิอ	พอนั่งแล้วจิตมันก็สงบ	ความหิวก็หายไปอีก	

พอนั่งเมื่อยแล้ว	 เราก็ออกจากสมาธิมาเปล่ียนอิริยาบถมาเดินจงกรมไป	 เราก็ท�า

อย่างนี้สลับกันไปท้ังวันท้ังคืน	มันก็เลยได้ภาวนาอย่างต่อเนื่อง	 เพราะเวลานอน

ก็นอนไม่หลับเพราะมันหิว	มันก็เลยไม่อยากจะนอน	 จิตนี้จะต้องถูกควบคุมด้วย

สติด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลา	บางทีก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลของอาหาร

เพื่อจะหยุดความคิดปรุงแต่งในเรื่องของอาหาร	พอคิดอย่างนี้ความอยากท่ีจะ 

รับประทานอาหารก็หายไป	หรือบางทีเราต้องสร้างภาวะท่ีมันกดดันจิตใจเรา

ถึงจะท�าให้เราต่อสู้และผลิตธรรมะออกมา	 คือผลิตสติ	 ผลิตสมาธิ	 ผลิตปัญญา	 

แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพท่ีสบายๆ	นี้	 กิเลสมันจะออกมาเพ่นพ่าน	 เช่นวันไหนถ้าไป 

ฉันปั๊ บ	พอกลับมาถึงกุฏินีม้นัง่วง	มนัอยากจะหาหมอนก่อน	ไมอ่ยากจะเดินจงกรม	

ไม่อยากจะนั่งสมาธิ	 หรือนั่งก็นั่งเด๋ียวเดียว	นั่งพักเดียวก็คอพับแล้ว	 ดังนั้นการ 
อดอาหารจึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการประกอบความเพียรได้ดี	 คือฉันกับอด 

สลับกัน	อดทีละ	๓	 วันบ้าง	๕	 วันบ้าง	 แล้วก็กลับมาฉันอีก	๒	 วัน	แล้วก็กลับไป 

อดใหม่	 แล้วเราก็สังเกตธาตุขันธด้์วยว่ามันเสียหายหรือเปล่า	 เพราะว่าถ้าอดมาก

เกินไป	มนัจะท�าใหท้้องเสียได้	ก็ต้องคอยสังเกตดู	

	 ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการอดอาหาร	 คือเมื่อก่อนตอนท่ียังไม่ได้อดอาหาร	 
ตอนเย็นๆ	มนัจะรูสึ้กว่าหวิ	มนัก็จะคิดปรุงแต่งเรื่องอาหาร	แต่พอเริม่อดอาหารไปได้

สักพักหนึ่ง	จิตมนัจะไมป่รุงแต่ง	เพราะคิดว่าไมไ่ด้กินอาหาร	๓-๔	วัน	ก็ยังอยู่ได้เลย	 
แค่ไม่ได้กินตอนเย็นเพียงมื้อเดียวมันจะเดือดร้อนกับอะไร	 และเวลาเรากลับไป 

รับประทานอาหารก็จะง่าย	เพราะเวลาไมไ่ด้ฉันอาหารสัก	๓-๔	วันนี	้	อะไรก็อร่อย

ไปหมด	แค่ข้าวเปล่าๆ	ก็อร่อย	ก็ท�าใหกิ้นอาหารได้ง่ายข้ึนเยอะ	ฉะนัน้การอดอาหาร

ก็ถูกกับจริตของเราดี	ช่วยใหเ้ราขยันภาวนา

	 เราใช้วิธีการอดอาหารมาประมาณเกือบสองปีมั้ง	 คือกินกับอดสลับกันไป	 
เราเคยลองดูว่าจะอดได้สักก่ีวัน	 ก็ได้สูงสุด	๙	 วัน	พอเลยไปจากนั้นเรารู้สึกว่าสติ 
มันไม่ค่อยดีแล้ว	 มันไม่คิดจะภาวนาแล้ว	 มันอยากจะนอน	 เพราะมันไม่มีเรี่ยว 

ไม่มีแรง	มันอ่อนเพลีย	 เราก็เลยว่าเราไม่ได้อดเพื่อเอาสถิตินะ	 เราอดเพื่อท่ีจะมา 

สนับสนุนการภาวนาต่างหาก	 ในเมื่อมันภาวนาไม่ได้	 เราก็อย่าไปอดมันดีกว่า	 

การอดอาหารนี	้ รู้สึกว่าอดครั้งละ	๕	วัน	หรือ	๗	วัน	นีก่�าลังดี	ช่วง	๓	วันแรกก็จะ

ทรมานหนอ่ย	 เพราะมนัจะหวิมากหนอ่ย	แต่พอผา่น	๓	 วันไปแล้ว	ความหวิมนัก็

จะเบาบางลงไป	

	 ตอนนั้นถ้าพระองค์ไหนอดอาหาร	 หลวงตาก็อนุญาตให้ฉันนมได้บ้าง	 
สมยันั้นมนัไมม่นีมกล่อง	 ก็มพีวกนมข้นชงโอวัลตินอย่างนี	้ ฉันวันละถ้วยหนึ่งมนัก็

ช่วยใหไ้มอ่่อนเพลียมากเกินไป	พอตอนบ่ายก็ฉันน�าปานะได้	 คือฉันพวกโกโก้บ้าง	

หรือบางครั้งถ้าหลวงตามีช็อกโกแลต	 ท่านจะให้พระเอาไปให้พระท่ีอดอาหาร	 
พระท่ีไม่อดอาหารนี้	 ท่านจะไม่ให้	 ช่วงท่ีเราอดอาหารก็ได้ช็อกโกแลตมาบ้าง	 

แล้วเวลาอดอาหารก็ดีอยา่ง	คือไมต้่องไปเจอเสือ	(หมายถึงหลวงตา)	ท่ีศาลา	เพราะ

เวลาไปฉนัแต่ละวันนี	้มนัไมใ่ชเ่รื่องง่ายๆ	นะ	ต้องข้ึนศาลาไปเจอเสือ	บางทีไมอ่ยาก 
จะเจอเสือก็เลยยอมอดอาหาร	 ท่ีวัดบ้านตาด	พระก็เลยจะอดอาหารกันมาก	 

อดกันบ่อย	 ยิ่งในช่วงเข้าพรรษานี้	 บางทีหายไปคร่ึงวัดเลยก็มี	 ไปอดอาหารกัน	 
เพราะถ้าไมอ่ดอาหาร	เวลาออกมาเด๋ียวโดนเสือค�าราม
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	 เวลาเรากินมาก	กามราคะมันก็เกิด	 ถ้าเรากินนอนสบาย	มันก็จะสนับสนุน 

เรื่องกามารมณ์	 แต่ถ้ามันกินน้อยๆ	 มันจะไม่ค่อยคิดถึงเร่ืองกามารมณ์	 ดังนั้น	 
การผ่อนอาหาร	การอดอาหาร	 ก็เลยช่วยได้หลายอย่าง	 ช่วยลดเรื่องกามารมณ	์

ช่วยลดเรื่องความขี้เกียจ	และก็ช่วยบังคับให้เราภาวนา	 เวลาเราทุกข์ใจเราก็ต้อง

ใช้การภาวนาเพ่ือท�าใจให้สงบ	 เพ่ือจะได้ไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องอาหาร	ช่วงอดอาหาร	 

ช่วงปฏิบัติจริงๆ	พวกกามารมณ์ไม่ค่อยมีโอกาสได้เกิดนะ	 เพราะมันมัวแต่ไปวุ่น 

กับเรื่องอาหารมากกว่า	 ถ้าไม่ได้อดอาหาร	มันก็มีบ้างไม่มีบ้าง	 แต่เราก็พิจารณา 

อยู่เรื่อยๆ	ก็เลยมยีาคุม	ดังนั้น	เรื่องกามารมณ์เลยไมค่่อยมปีญัหากับเรา

	 ท่ีพระสว่นใหญ่มปีญัหาเรื่องนีเ้พราะเขาไมพ่จิารณากัน	อุปชัฌายก็์สอนต้ังแต่

วันบวชแล้วว่าใหพ้ิจารณากรรมฐาน	๕	ก็คืออาการ	๓๒	แต่ถ้าใหไ้ปท่องอาการ	๓๒	

กลัวมนัไมไ่หว	ก็เลยเอาแค่	๕	อย่าง	คือ	เกสา	โลมา	นขา	ทันตา	ตโจ	จริงๆ	มนัก็คือ 

อาการ	๓๒	นี่เอง	 ให้เราพิจารณาอาการ	๓๒	อยู่เนืองๆ	 จะได้เห็นความไม่สวย 

ไมง่ามของร่างกาย	 เวลาเหน็ร่างกายใครว่าสวยว่างามก็ใหม้องเข้าไปข้างใน	มองดู 

กะโหลกศรีษะ	มองดูกระดูก	ตับ	ไต	ล�าไส้	อุจจาระ	ปสัสาวะ	อันนีม้นัเปน็เหมอืนยา	 

ถ้าโรคไม่ข้ึนมาก็ไม่ต้องไปใช้มัน	พอนึกถึงกามารมณ์ข้ึนมา	 คิดว่ามันสวยมันงาม	 
ก็ต้องให้คิดถึงอาการ	๓๒	พอคิดแค่นี้มันก็หยุดได้แล้วเพราะเราคุมตลอดเวลา	 

ปัญหาอยู่ท่ีว่าเราคุมตลอดเวลาหรือไม่คุมตลอดเวลา	อยู่ท่ีว่าเรามียาไว้กินตลอด

เวลาท่ีต้องการกินหรือเปล่า	ยานีเ้ราไมต้่องกินตลอดเวลา	อาจจะกินเฉพาะเวลาท่ี

เปน็โรค	ถ้าจิตมนัสงบ	มนันิง่	มนัเฉยๆ	มนัไมป่รุงแต่ง	ก็ไมต้่องท�าอะไรมนั	แต่พอ 
มนัเริ่มไปปรุงทางกิเลสก็ต้องใช้ยามาแก้	

ยาแก้โรค

ส่วนใหญ่จิตมันวุ่นวาย

ก็วุ่นวายเรื่องของร่างกายนี้

มันไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องอะไร
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พระปฏิบัติหรือพระป่าส่วนใหญ่จะไม่กังวลกับเร่ืองหยูกเรื่องยา 

เท่าไร ต้ังแต่บวชน้ีเราไม่เคยฉันยาแก้ปวดเลย เราไม่เคยมียา 
แก้ปวดอยูใ่นกุฏิแม้แต่เม็ดเดียว แต่มีธรรมโอสถเป็นยาแก้ปวดอยู ่

ในใจ เวลาปวดก็ปล่อยให้มันปวดไป ร่างกายมันปวดแต่ใจไม่ 

รู้สึกปวด จึงว่าอย่ามัวเสียดายร่างกายเลย ให้พิจารณาความตาย

อยูเ่รื่อยๆ จะได้รู้ว่าถึงรักษาอยา่งไรก็ต้องตาย เสียเวลาไปเปล่าๆ 

สู้รักษาใจดีกว่า มาให้ความส�าคัญกับจิตใจดีกว่า

	 แล้วถ้าเราต้องการทดสอบพลังจิตของเรา	 เวลาเจ็บป่วยข้ึนมาเราก็ต้อง 
ไมกิ่นยา	เชน่	เวลาเราไปอยูใ่นปา่แล้วเปน็ไข	้เราก็ต้องใชธ้รรมโอสถรกัษามนั	คือใช้ 

อุเบกขาต่อสูกั้บความเจ็บปวดของรา่งกายจนกว่ารา่งกายมนัจะหายจากโรคภัยนีไ้ป	 

ถ้าไมห่ายก็ถือว่ามนัก็ตาย	

	 ความตายก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งท่ีเราจะต้องผ่านให้ได้	 ร่างกายเราก็ต้อง

ปล่อยเหมือนกับเราปล่อยเวทนาเหมือนกัน	นี่หมายถึงเวลาเข้าห้องสอบ	แต่ถ้า

ยังไมเ่ข้าหอ้งสอบ	คือยังไมพ่ร้อม	ก็ไปหายาไปหาหมอได้	ไมห่า้ม	แต่นีห้มายถึงว่า 

เราอยากจะทดสอบพลังจิตของเราว่าเรามีอุเบกขาท่ีจะรับกับความแก่	ความเจ็บ	 

ความตาย	ของร่างกายหรือไม่	 เราก็ต้องไปเข้าห้องสอบ	 ไปหาท่ีทดสอบจิตใจเรา 

เช่น	 ไปอยู่ป่าแล้วก็เป็นไข้หรือเป็นอะไร	 แล้วก็ใช้ธรรมโอสถคืออุเบกขาธรรมนี ้

สู้กับมันไป	 ร่างกายจะหายก็หายไป	 โรคภัยไข้เจ็บจะหายก็หายไป	 ถ้าไม่หาย	 

ร่างกายจะตายก็ใหม้นัตายไป

ห้องสอบของภาคปฏิบัติ 	 อันนีเ้รียกว่าการเขา้หอ้งสอบของการปฏิบติั	เพราะยงัไงก็ต้องตายอยูดี่	ต่อให ้

อยู่ในโรงพยาบาล	 ถึงเวลามันก็ต้องตาย	 เราจะรอให้ถึงเวลานั้นเหรอ	หรือว่าเรา

จะหาห้องสอบก่อน	มันมี	๒	ทางเลือก	 รอให้มันถึงเวลานั้นแล้วค่อยเข้าห้องสอบ

ก็ได้	 แต่กลัวว่ามันจะทันการณ์หรือเปล่า	 แต่ถ้าเราไปหาห้องสอบ	แล้วเราสอบ 

ไม่ผ่าน	 เราก็จะได้กลับมาท�าการบ้านเพิ่มได้	 แล้วก็กลับเข้าไปห้องสอบใหม่ได้	 
แต่ถ้าเรารอหอ้งสอบหอ้งสุดท้ายนี	้ผา่นก็ผา่น	ถ้าไมผ่า่นก็ตก	ไมม่โีอกาสสอบซ้อม	

ไม่มีโอกาสแก้ตัว	 แต่ถ้าเราหาห้องสอบตามเวลาท่ีเราต้องการ	 เราก็ยังมีโอกาส	 

ถ้าเข้าห้องสอบคราวนี้มันสอบแล้วตก	 คราวหน้าเราก็กลับมาฝึกใหม่	 มาสร้าง 

พลังจิตให้มีมากข้ึนใหม่	 พอเราคิดว่าเรามีพลังจิตมากข้ึนแล้ว	 พร้อมท่ีจะเข้า 
หอ้งสอบใหม	่เราก็กลับเข้าไปหอ้งสอบใหมไ่ด้

สมมุติเรำเป็นแผล ถ้ำเรำเคยมียำทำ เรำก็ต้องมียำติดตัวอยู่
ตลอดเวลำ พอมแีผลก็จะตอ้งทำยำ แตถ้่ำเรำไมเ่คยใช้ยำมำก่อน  
ไมม่ยีำ เรำก็ปลอ่ยใหม้นัหำยเอง มนัก็หำยได้ แตม่นัจะหำยช้ำหนอ่ย  
แลว้มนัจะสบำยใจกวำ่เยอะเพรำะเรำไมต้่องวุน่วำยใจ พวกยำหมอ่ง  
ยำทำ เรำไม่เคยทำนะ เวลำเป็นแผลก็ปล่อยให้มันเป็น เดี๋ยวมัน 
ก็หำย ปวดหัวตัวร้อนก็ไม่ต้องกินยำแก้ปวด เวลำเป็นไข้มันจะ 
ไมป่วดหวั แตม่นัอำจจะปวดตำมร่ำงกำยบำ้ง อยำ่งเชน่ไขห้วดันี้  
ก็ไม่ต้องกินยำ เรำก็ทนเอำ เดี๋ยวมันก็หำยเอง เพราะถ้าใจมัน 
เคยผ่านความทุกข์มาแล้ว ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้ มันก ็
เท่านั้นแหละ อย่างนั่งสมาธิไปนานๆ มันเจ็บปวดรวดร้าวไป 
ทั้งตัว ถ้าใจมันเฉยได้ ต่อไปมันก็จะไม่วุ่นวายกับอาการเจ็บไข้
ได้ปว่ยทางร่างกาย

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

167166



	 วิธใีหมอี่กวิธหีนึ่งท่ีได้รูต้อนอยู่ท่ีวัดบ้านตาด	นอกจากเรื่องการอดอาหารแล้ว	 
ก็คือการท่ีเราได้ไปอยู่ในสถานท่ีท่ีน่ากลัว	 ท่ีท่ีมีอันตรายเก่ียวกับสัตว์มีพิษหรือ 

อะไรต่างๆ	ท่ีท้าทายกับสติปญัญาของเรา	ท่ีท่ีมนัอาจจะมาท�าใหเ้รากลัวตายท�านองนี้ 

โผล่ขึ้นมา	ก็เลยต้องหาวิธสีู้กับการกลัวตาย

ปล่อยลงสู่กระแส

ค�าวันหน่ึงหลังจากฟังเทศน์อบรมจากหลวงตาบนศาลาเสร็จแล้ว  
เราก็กลับไปปฏิบติัต่อ ตอนน้ันเราพยายามสูกั้บความกลัวตาย โดยท่ี

เราเดินบุกป่า เดินไปในท่ีมืดๆ ตามทางเดินในป่า เวลาเดินไปก็ไม่ได้ 

ใชไ้ฟฉายสอ่งทางเพ่ือให้มันเกิดความกลัวขึน้มา แล้วปล่อยให้มันกลัว 
จนถึงขดีสดุ ตอนน้ันมันปรุงแต่งข้ึนมาว่า “เด๋ียวจะเหยยีบงูหรอืเปล่า” 

ใจมันก็ว่า “เหยียบก็เหยียบ ตายก็ตายวะ” พอมันยอมตายเท่าน้ัน  
จิตมันก็ปลงได้ มันปล่อยได้ มันก็เลยหายกลัว แล้วจิตมันก็เข้า 

ไปสู่ความสงบ มันก็เลยรู้ว่าความทุกข์น่ีเกิดจากความกลัว เพราะ 

เรายังยึดติดกับร่างกาย ยังไม่ยอม ยังไม่อยากให้ร่างกายมันตาย 

แต่พอพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว สิ่งท่ีจะต้องตายน้ันมันไม่ใช่ตัวเรา  
มันเป็นเพียงธาตุ มาจากดิน น�า ลม ไฟ มารวมเป็นร่างกายน้ี  

รา่งกายน้ีมันไมเ่ท่ียง ยงัไงมันก็ต้องตาย ไมช่า้ก็เรว็ต้องตาย แต่ใจมัน 

ไม่ตาย ต่อให้เอาระเบิดนิวเคลียร์โยนลงมาตรงน้ี มันก็ตายแต่แค่

ร่างกาย ใจมันก็ไม่ตาย เพราะใจไม่มีส่วนประกอบ ระเบิดท�าลาย

มันไม่ได้ เหมือนความว่างน้ี ความว่างท่ีเราอยูต่รงน้ี เอาระเบิดไปใส ่

ความว่างน้ีก็ยังอยูเ่หมือนเดิม ไม่เชื่อลองไปโยนระเบิดใสท่ี่ไหนก็ได้ 

แล้วดูซิว่าความว่างจะหายไปไหม มันก็ยังอยู่เหมือนเดิม ใจเราก็

เหมือนความว่าง มันไมมี่วันสญูสลาย มันไมมี่วันตาย แล้วเราไปกลัว

อะไร เราไปหลงคิดว่าเราเป็นรา่งกาย ไอ้รา่งกายน่ีมันตายแน่ๆ

พอมารู้ตรงน้ี ใจมันก็ยอมรับ ก็เลยหายกลัว วิธีน้ีไม่ได้ท�าบ่อย  

พอมันไม่กลัวแล้วก็ไม่ไปอีก มันลองทีเดียวก็เข้าใจเลย ท�าได้เลย  

เราก็แปลกใจเหมือนกัน เวลาเราพิจารณาอะไร ถ้าพิจารณาด้วย 

เหตุด้วยผลแล้ว จิตมันก็ยอมรับ มันก็หายพยศลง
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	 เหมือนอย่างนั่งสมาธิครั้งแรก	พอใช้ค�าบริกรรมแล้วผ่านมันก็รู้	 ก็เลยรู้ว่า

ปญัหาอยู่ตรงท่ีความอยาก	ความกลัวก็คือความอยาก	ยังอยากอยู่ก็เลยท�าใหก้ลัว	

	 หรืออย่างเรื่องเวทนา	พอเราผา่นเวทนามาได้ครั้งหนึ่ง	 เราก็ไมส่นใจท่ีจะมา

นั่งใหม้นัตลอดรุ่ง	พอรู้จักวิธปีฏิบัติกับเวทนาได้	 เราก็พอใจแล้ว	 เราก็ไมต้่องไปนั่ง

ภาวนาตลอดรุ่ง	 ท่ีท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่ง	นั่นก็เปน็เรื่องท่าน	ท่านก็ไมไ่ด้บังคับว่า

ทุกคนจะต้องท�า	เพยีงแต่ใหเ้ราปฏิบัติใหรู้้จักว่า	เมื่อทกุขเ์กิดจากความอยากของเรา	 

ก็ให้ใช้ปัญญาหยุดความอยากให้ได้	 โดยท่ีเราไม่มีความรู้สึกกลัวเกรงกับความเจ็บ 

อีกต่อไป	จะเจอมนัเมื่อไรก็รู้จักวิธคีวบคุมใจของเราไมใ่หไ้ปทุกข์กับมนัก็ใช้ได้แล้ว	 

ส�าคัญท่ีสติกับปัญญา	 ต้องเป็นสติปัญญาท่ีมีความสงบของจิตเป็นฐานรองรับนะ	

ปัญญาจึงจะใช้ได้ดี	 เพราะเวลามีกิเลสเกิดข้ึนอย่างนี้	 ใจมันจะร้อนขึ้นมาเหมือน

ภูเขาไฟระเบิด	 ใจจะวุ่นวาย	 ใจจะไม่สงบ	มันจะกระสับกระส่าย	กระวนกระวาย	 

แต่ถ้าไม่มีสมาธิ	 มันจะไม่เห็นนะ	 เพราะมันไม่สงบอยู่แล้ว	 มันก็เลยไม่รู้ว่ามัน 

แตกต่างกัน	 เวลาใจสงบนี้มันจะเป็นเหมือนน�านิ่ง	 ถ้าโยนก้อนหินลงไปในน�านี	้ 
น�าจะกระเพื่อม	 หรือถ้ามีปลาอยู่ใต้น�า	 มันก็จะผุดขึ้นมาท�าให้น�ากระเพ่ือมได้	 
กิเลสก็เหมือนปลาท่ีอยู่ในน�า	 เวลาจิตสงบนี้น�ามันจะนิ่ง	พอคิดไปทางกิเลสปั๊ บ	 
ใจมนักระเพื่อมทันที

	 ดังนั้นเวลาท่ีจิตสงบนิ่งๆ	แม้กระท่ังเรื่องนิดเดียว	 คิดนิดเดียว	มันก็ท�าให้ใจ

กระเพื่อมขึ้นมาได้	มันก็รู้ว่านี่เป็นกิเลส	แต่ถ้ารู้ว่าเป็นธรรม	 คิดเป็นธรรม	มันจะ 
ไมก่ระเพื่อม	คิดเปน็ธรรมก็ต้องคิดว่ามนัเปน็ไตรลักษณ์	คือ	อนจิจัง	ทุกขัง	อนตัตา	 

คิดอยา่งนีแ้ล้วใจจะไมก่ระเพื่อม		ดังนัน้ใจจะต้องมอุีเบกขา	ต้องเขา้อัปปนาสมาธก่ิอน		 
ถึงจะเข้าถึงฐานของความจริง	 ถึงจะเห็นอริยสัจได้อย่างชัดเจน	 อริยสัจมันอยู่ 

ตรงนั้น	 เวลาจิตนิ่งก็เป็นนิโรธ	พอมีปัญหาขึ้นมา	 จิตกระเพื่อมก็เป็นทุกข์แล้ว	 
แต่ถ้าใชไ้ตรลักษณเ์ขา้มาปั๊ บ	มนัก็กลับมาสงบได้	มนัจะเหน็การท�างานของอรยิสัจ	๔

พอธรรมเริ่มหมุนแล้ว
ก็จะภาวนาอย่างมีความสุขเพลิดเพลิน
ถึงแม้จะทุกข์บ้ำงเพรำะต้องต่อสู้กับกิเลส
แต่จะเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ำ
เพรำะเวลำกิเลสตำยไปแต่ละครั้ง
จะเบำอกเบำใจ สบำยใจ และภูมิใจ
ที่สำมำรถผ่ำนกิเลสไปได้
เป็นรำงวัลที่คุ้มค่ำมำก
ควำมเหน็ดเหนื่อยจะหำยไปหมดเลย
เหลือแต่ควำมสุขควำมสบำย
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รู้จักหน้าที่ของอริยสัจ

	 การปล่อยวางทกุขเวทนานี	้ก็ปล่อยวางได้	๒	ลักษณะ	คือปล่อยวางด้วยก�าลัง

ของสมาธิ	 ถ้าปล่อยวางด้วยก�าลังของสมาธินี้ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบัน	 เช่น	

เวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา	 ก็บริกรรมพุทโธๆ	 ไปจนจิตสงบ	อย่างนีจ้ะ

ไมเ่รียกว่าโสดาบัน	

คนท่ีจะเป็นโสดาบันน้ี จะต้องปล่อยวางด้วยปัญญา  

เห็นว่าทุกขเวทนาน้ีเป็นอนัตตา ไปห้ามเขาไม่ได้  

เขาเกิดขึ้นมาต้ังอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาต้ังอยู่ไป ถ้าไป

มีความอยากให้มันดับลงไป มันก็จะเกิดความทุกข์ใจ 

ขึ้นมาเพราะความอยากน้ัน ท่ีว่าเห็นอรยิสัจ คือเห็นทกุข์

ท่ีเกิดขึ้นมา ต้องเห็นเป็นอริยสัจ ๔ คือเห็นว่าความทุกข์

ใจน้ันเกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป แล้วถ้า

จะดับความทุกข์ในใจก็ต้องดับด้วยการพิจารณาให้เห็น

ว่าทุกขเวทนาเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราไปห้ามเขา

ไม่ได้ เขาจะเป็น เขาจะอยู ่เขาจะไป เราไปท�าอะไรไม่ได้  

เราต้องปล่อยวางเขา พอปล่อยวางเขา ความทุกข์ใจก็

หายไป เหลือแต่ทุกขเวทนาทางกายท่ีไม่รุนแรงเหมือน

กับทุกข์ทางใจ พอทุกข์ทางใจดับไป ก็อยูกั่บทุกขเวทนา

ทางร่างกายได้อย่างสบาย เหมือนกับคนท่ีพิจารณาว่า 

คนมาด่าเราน้ี เราห้ามเขาไม่ได้ พอปล่อยวางความอยาก 

ไม่ให้เขาด่าเราได้ป๊ับ เขาจะด่าก็ด่าไป เราก็น่ังฟังได้ 
อย่างสบาย หัวเราะไปภายในใจ มันไม่เม่ือยปากหรือไง 

ใชไ่หม

	 ความทุกข์มันอยู่ท่ีใจเรา	 ต้องเห็นตัวนี	้

เหน็อรยิสจั	๔	จึงจะเปน็โสดาบันได้		ไมใ่ชอ่ยูดี่ๆ	 

ทุกขเวทนาหายไป	 แต่ไม่รู้ ว่าหายไปอย่างไร	 

เป็นอย่างไร	 แล้วก็มาว่าเป็นโสดาบันขึ้นมา	 
มนัไมเ่ปน็หรอก	มนัต้องเหน็อรยิสจั	๔		ทกุขัน้ตอน 
ของการปฏิบัติ	พระอริยบุคคล	๔	ขั้นนี	้จะต้อง

เห็นอริยสัจในข้ันต่างๆ	 ท้ังนั้น	 ถึงจะเรียกว่า

เหน็ธรรม	ผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม	การเหน็ธรรมก็

คืออริยสัจ	๔	นี	้และรู้จักวิธปีฏิบัติกับอริยสัจ	๔	 

ทุกข์ก็คือก�าหนดรู้	 รู้ว่าตอนนี้ก�าลังทุกข์ใจ	 

แล้วก็พิจารณาเห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความ

อยาก	อยากในสิ่งท่ีไปบังคับเขาไม่ได้	 เรียกว่า

เหน็ด้วยมรรค	เหน็ด้วยปญัญา	พอเหน็อย่างนี ้

ก็ละสมุทัย	 ปล่อยวางความอยาก	 ละความ 

อยากได้	พอละความอยากได้	 นิโรธก็ปรากฏ 

ข้ึนมา	 การดับทุกข์ก็ปรากฏข้ึนมา	 ดับด้วย 
ปญัญา	ดับด้วยการเหน็อนจิจัง	ทุกขัง	อนตัตา	

ทุกขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้หมด	 ในขั้นของพระ

โสดาบันก็คือเหน็โทษของความอยาก
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	 เราโชคดีท่ีเราไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับใครต้ังแต่เริ่มต้น	 ก็เลยมีเวลาภาวนาได้ 
ตลอดเวลา	เวลาไปอยู่วัดก็ไมยุ่่งกับงานของวัดมากเท่าไร	พยายามท�าเท่าท่ีจ�าเปน็	

งานไหนท่ีเปน็งานบงัคับเปน็งานท่ีต้องท�าก็ท�า		งานไหนท่ีเปน็กิจอาสาก็ไมอ่าสาบอ่ย	 

งานอาสานี้ถอย	 อย่างเช่นงานก่อสร้างท่ีควรจะร่วมท�า	 เราก็เคยไปช่วยท�าอยู	่ 

แต่หลวงตาท่านก็คงจะบอกว่ามันเป็นงานอาสาสมัคร	 ไม่ต้องท�าก็ได้	 อย่างตอน 

ท่ีเราเคยไปช่วยงานสร้างกุฏิ	พอหลวงตาเหน็	 ท่านก็ไล่เราไป	 ไมใ่หเ้ราท�า	 ท่านคง 

เหน็ว่าเราก็ท�าไมไ่ด้	เพราะงานพวกนีเ้ราไมเ่คยท�ามาก่อน	เปน็งานหนกั	เราเคยแต่ 

เรียนหนังสือ	 เคยแต่ใช้ปากกา	 ไม่เคยจับจอบจับเสียม	พอจะต้องไปแบกไม้หรือ 

แบกของอะไร	เวลาไปท�ามนัก็ดูไมค่ล่อง	ดูท�าไมไ่หว	ท่านเหน็เราแบกท่านก็สงสาร	

ท่านก็เลยเมตตาไล่ไปไมใ่หท้�า	พระอ่ืนก็เลยรู้ว่าหลวงตาไมต้่องการใหเ้ราไปยุ่ง

	 แต่ท่านก็ไมใ่หเ้ราว่างมากจนเกินไป	 ท่านเลยหางานเบาๆ	 ใหท้�า	พระรูปอ่ืน 

จะได้ไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ	 ท่านก็แบ่งหน้าท่ีให้เหมาะสมกับฐานะของ 

แต่ละคน	 ท่านก็มอบงานให้เราท�าอยู่ชิ้นหนึ่ง	 คืองานส่งหนังสือธรรมะ	 คือจะมี

คนเขียนจดหมายไปขอหนังสือธรรมะจากท่าน	พอท่านอ่านจดหมายเสร็จ	 ท่าน

ก็เดินเอามาให้เราท่ีกุฏิ	 ท่านบอกว่า	“เอ้า พิจารณา”	 หรือบางทีท่านก็เขียนว่าให้

ส่งหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปให้เขาทางไปรษณีย์	 เราก็จะเป็นคนจัดห่อส่งหนังสือ 
ให้เขา	 งานนี้เป็นงานท่ีท่านมอบหมายให้เราท�า	 แล้วคนอ่ืนก็ไม่ยอมท�า	 เวลาเรา 

ไมอ่ยู่	เขาก็ท�าแทนชั่วคราว	พอเรากลับมาเขาก็มอบหมายคืนให	้เราคิดว่ากลับมา 
จะได้หลุด	แต่มนัไมห่ลุด	 เขาโยนกลับคืนมาใหม	่ เราแทบไมอ่ยากท�างานอะไรเลย	

อยากจะเดินจงกรม	นัง่สมาธขิองเรา	มนัสบาย	ไมวุ่่นวายใจ	ท�างานขา้งนอกมนัก็ต้อง 
ใช้ความคิด	 เพราะต้องจัดต้องหา	 เด๋ียวกระดาษหมด	 เชือกหมด	อะไรหมด	 ก็ต้อง 

คอยหา	แต่อย่างว่า	 การอยู่ในวัดมันก็ต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย	์ 

หลวงตาท่านคงเห็นว่าถ้าไม่ให้งานเราท�า	 เด๋ียวเราจะตกเป็นเป้าของพระเณรได้	 

อาจริยวัตร

หลวงตาท่านไม่ให้พระไปยุ่ง
ไปรับใช้ท่านมากเกินความจ�าเป็น 
ท่านอยากให้พระภาวนา 
เพราะการบวชนี ้การปฏิบัตินี้
ก็เพ่ือภาวนาเท่านัน้เอง 
ถ้าภาวนาแล้ว งานเสร็จแล้ว
ทีนีก้็ไปท�าประโยชน์ได้
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ก็เลยมีงานให้ท�าเสียหน่อย	 เป็นงาน

กันผีไว้ไม่ให้ถูกด่า	 เพราะท่ีนั่นมีเวร 
ต้มน�าร้อน	 มีเวรอยู่ศาลา	 มีเวรอะไร

หลายอย่าง	 โชคดีเขาไม่ ให้ เราท�า	 

เขาเห็นว่าหลวงตาท่านเคยไล่เราเวลา

ไปช่วยท�างานก่อสร้าง	 เขาก็เลยคิดว่า

หลวงตาคงไม่อยากให้เราท�างานต่างๆ	

เราก็เลยรอดตัว

	 ปกติแล้ว	พระจะต้องเข้าเวรอยู่ท่ี

ศาลาครั้งละ	๑	อาทิตย์	เวลามญีาติโยม

มาก็จะต้องออกไปต้อนรับ	 ถามเขา

ว่าจะมาท�าไม	 ถ้ามาไม่ถูกเวลาก็บอก

ให้เขากลับไปก่อน	หรือบอกให้เขารอ	 

การท่ีเราไปรับใช้ครูบาอาจารย์ด้วยการกระท�าอะไรต่างๆ น้ี 

เป็นการฝึกสติน่ันเอง เพราะครูบาอาจารยท่์านจะมีความเขม้งวด 
กวดขันกับการกระท�าทุกอย่าง ทุกอย่างท่ีท�าน้ีต้องมีเหตุมีผล  

ท�าแล้วก็ต้องเรียบร้อยเหมือนกันทุกครั้งไป เวลาใดท่ีท�าแล้ว 
ไมเ่รยีบร้อยไมเ่หมือนกับทกุครัง้น้ี ก็แสดงว่าใจเราลอย ใจเราเผลอ  
มัวแต่ไปคิดเรื่องน้ันเรื่องน้ีในขณะท่ีเราท�ากิจวัตร ท�างานต่างๆ 

ก็จะท�าให้เกิดความไมเ่รยีบร้อย ไมเ่หมือนกับทกุครัง้ท่ีเคยกระท�า  
พอท�าอย่างน้ีมันก็จะส่งผลฟ้องไปท่ีครูบาอาจารย์ว่าสติเรา 

ไม่มีแล้ว ท่านก็เลยต้องมาช่วยเราด้วยการต�าหนิติเตียนเรา  

ข่มขู่เรา บางทีถึงกลับไล่ออกไปไม่ให้มาท�าหน้าท่ีน้ี ถ้าเราอยาก

จะท�าหน้าท่ี เราก็จะต้องมีความระมัดระวัง ความระมัดระวังน้ี 

ก็คือการเจริญสติดีๆ น่ีเอง ผู้ท่ีได้โอกาสไปรับใช้ครูบาอาจารย ์

จึงมีโอกาสท่ีจะได้ฝึกสติเป็นอย่างมาก พอก้าวเข้าไปสู่หน้าท่าน 

ใจมันต้องอยูกั่บปัจจุบนัตลอด  อยูกั่บการเคล่ือนไหวทกุก้าวยา่งเลย  

อยู่กับการเคล่ือนไหวการกระท�าอะไรต่างๆ อย่างน้ีก็เรียกว่ามี 

สติแล้ว และนอกจากมีสติก็จะได้ปัญญา ท่านจะคอยสอนคอยแนะ 

วิธกีารกระท�าอะไรต่างๆ ท่ีถูกต้องท่ีเหมาะสมท่ีควร อันน้ีแหละ 

ท่ีลูกศิษยล์กูหาจึงอยากปรนนิบติัรบัใชค้รูบาอาจารยกั์น เพราะถ้า 

อยู่ตามล�าพังน้ี จะไม่มีเหตุการณ์มาบังคับให้เจริญสติ จะไม่มี 

ใครสอนให้เกิดปัญญาขึ้นมา

ถ้ามาตรงเวลา ท่ีควรจะพาให้ เขา

เข้าไป	 ก็จะไปกราบเรียนหลวงตาว่าม ี

ญาติโยมมา	ถ้าท่านบอกใหพ้าเขาเขา้ไป	

พระก็จะน�าเขาเข้าไป	 แล้วก็มีพระท่ีมี 

หน้าท่ีดูแลโรงน�าปานะ	 เตรียมรับ 

ประเคนของต่างๆ	 เตรียมต้มน�าอะไร 

เสร็จแล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างอะไรต่างๆ	

และเก็บให้เรียบร้อย	บางรูปก็มีหน้าท่ี

ปรนนบิัติหลวงตาท่ีกุฏิ	 คือไปเอาบาตร	

ไปเอาจีวรของท่าน	 สิ่งเหล่านี้เป็นการ

ฝึกการเสียสละ	การรับใช้ผู้อ่ืน	การรับ

ใช้ครูบาอาจารย์	 ทางพระเขาเรียกว่า	

อาจริยวัตร
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ไม่คลุกคลี

	 ปกติเราไมช่อบไปคุยกับใคร		เวลา

ท่ีอยู่บ้านตาด	 เราก็พยายามท�าหน้าท่ี 

ของเราไป	หน้าท่ีของทางวัดก็ร่วมกับ 

เขาท�าไป	 เช่น	บิณฑบาตกลับมาก็ช่วย 

จัดอาหาร	 ตักอาหาร	ช่วยกวาดถูศาลา	

ใหท้�าอะไรก็ท�าไปกับเขาทุกอยา่ง	ท�าไป 

ตามหน้าท่ี	 ส่วนงานภาวนา	 เราก็ท�า 

ของเรา	 เวลาเสร็จจากหน้าท่ีส่วนรวม	

เราก็กลับไปท่ีพักของเรา	ไปเดินจงกรม	

นั่งสมาธขิองเรา

	 สมยัก่อนเราไมค่ยุกับใครเลย	หรอื

ถ้าจะมีคุยกับคนอ่ืนก็จะมีแค่ช่วงฉัน 

น�าปานะเท่านั้น	 ไม่ได้ไปคุยกันท่ีกุฏิ	 
ถ้าคุยก็ไม่ได้คุยอะไรมาก	 ก็แค่ถาม

ประวัติ	 ถามท่ีมาท่ีไปของเรามากกว่า	

แต่ไมไ่ด้คุยเรื่องธรรมะกัน	

	 ท่ีบา้นตาด	เราไมเ่คยเปน็เวรน�ารอ้น 

หรือเวรศาลา	เราไปยุคแรกๆ	นี	้ยังไมม่ ี

เวรน�าร้อน	 มีแต่เด็กซ่ึงเป็นลูกของจ่า 
ท่ีอยู่ในหมู่บ้าน	 เขาจะเข้ามาชงน�าให้ 

กาหนึ่ ง 	 ตอนนั้นยังไม่มี เตาต้มน�า	 
ยังไมม่อีะไร	มลีูกศษิย์มาต้มให	้ชงโกโก้

ให้กาหนึ่ง	 พอถึงเวลาก็มาเทใส่แก้ว 
แบ่งกันคนละถ้วยๆ	 พอด่ืมเสร็จก็

แยกย้ายกันไป	 ต่อมาพอพระเยอะขึ้น	 
ก็เลยให้พระต้มน�ากัน	 แล้วก็ให้มีการ 

รับประเคน	 และให้พระชงกันเอาเอง	

ตอนนั้นปานะก็มพีวกโกโก้	กาแฟ	หรือ

บางทีก็อาจจะมีพวกน�าขวด	น�าอัดลม	

เพราะมีญาติโยมมาถวาย	แต่ก็ไม่ได้ม ี

มากมายอะไร	ต่อมาเมื่อของเริม่เยอะขึน้	 
จึงต้องมีพระมาคอยรับประเคนของ	

ต้องจัดเวรกันท�า	แต่เราก็ไมเ่คยท�า	

	 ส่วนงานเวรศาลานี้	 พระจะต้อง

มานอนท่ีศาลา	ชว่งกลางวันก็ต้องคอยดู	 

เวลามีแขกเข้ามา	 ก็ต้องไปสอบถาม

แขกท่ีมาว่ามาหาใครอย่างไร	แล้วก็ไป

กราบเรียนหลวงตาท่ีกุฏิ	 แล้วหลวงตา

ก็อาจจะบอกให้พาแขกเข้ามาหาท่าน

ตอนนั้นเวรศาลาจะอยู่ครั้งละอาทิตย	์

แต่เราก็ไมเ่คยท�า

	 เวลาท่ีเขามีประชุมพระ	

หรือเรียกว่าสภาหนู	 เขาก็ไม่ได้

เรยีกเรา	พวกพระฝรัง่เขาก็ไมเ่รยีก

เข้าไปเหมือนกัน	 หลวงปู่บุญม	ี 

หลวงปู่ ลี 	 ท่านก็ไม่ เ ข้าไปร่วม

เหมือนกันนะ	พอเราไม่ได้เข้าไป

ประชุมกับเขาด้วย	เราเลยไมค่่อย

รู้เรื่ องอะไรเท่าไร	 เราเป็นพวก 

ข้าวนอกนา	 อาจจะเป็นเพราะ 

ช่วงนั้นเราพูดภาษาไทยไม่ค่อย

คล่อง			เวลาพดูก็จะเปน็แบบส�าเนยีง 

ครึ่งฝรั่งครึ่งไทย	

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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	 ช่วงท่ีเราอยู่บ้านตาด	หลวงปูบุ่ญมก็ียังอยู่	ส่วนหลวงปูลี่ท่านจะเข้าๆ	ออกๆ	

บางช่วงบางพรรษาท่านจะไม่อยู่	 ท่านจะปลีกไปจ�าพรรษาท่ีอ่ืน	แต่หลวงปู่บุญมี

ท่านจะอยู่ตลอด	จนกระท่ังหลวงตาสั่งใหไ้ปท่ีอ่ืน	ท่านถึงได้ไป

	 กับหลวงปูลี่	เราก็ไมไ่ด้คุยอะไรกับท่าน	เพราะท่านเปน็คนไมคุ่ยอยู่แล้ว	และ 

ท่ีเราไม่คุยกับท่านเพราะว่าเราไม่รู้จะคุยกับท่านเร่ืองอะไร	 การคุยกันคือการท่ี

อยากจะรู้อะไรจากเขา	 อันนี้เราไม่มีความอยากจะรู้อะไรจากท่าน	 และตอนนั้น

ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วย	 เพราะท่านท�าตัวเหมือนพระธรรมดา	ท�าตัว 

เหมอืนเปน็พระผูน้อ้ย	 เวลาไปบิณฑบาตก็ถือบาตรเอง	 ล้างบาตรเอง	ท�าอะไรเอง	 

ท่านบอกว่า	เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องมคีรูบาอาจารย์องค์เดียว

	 สว่นหลวงพอ่สงิหท์อง	(หลวงพอ่สงิหท์อง	ธมัมวโร)	เราได้พบกับท่านบา้ง	เพราะ 

ในปหีนึง่ท่านจะมากราบหลวงตาสองสามครัง้หรือสีห่า้ครัง้	มนัเปน็ธรรมเนยีม	บางที 
ท่านมาเราไมรู้่ก็ม	ีเพราะท่านมาชว่งท่ีพระไมไ่ด้ท�ากิจ	เราก็จะไมไ่ด้ออกไป	เราก็อยู่

ในท่ีของเรา	แต่ถ้าท่านมาในช่วงท่ีเราก�าลังท�ากิจอยู่	เราก็จะได้เหน็ท่าน

หลวงพ่อสิงห์ทอง ธัมมวโร หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ หลวงปู่ลี กุสลธโร

เวลาเราอยู่กับใครนี้

ถ้าจิตอยู่ในระดับเดียวกัน

มันก็จะช่วยกันได้

ท�าให้ไม่เป็นปัญหา 

แต่ถ้าจิตมันอยู่คนละระดับ

มันก็ล�าบาก
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พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 สมัยท่ีเราไปศึกษาอยู่กับหลวงตา	 สมัยนั้นยังไม่มีแผ่นซีดี	 มีแต่เทป	 เวลา

หลวงตาเทศน์จะมีการบันทึกเทปเก็บไว้แต่ยังไม่มีเครื่องเล่นไว้เปิดฟัง	 หนังสือ

ของท่านท่ีมใีนสมยันั้นมอียู่หลายเล่ม	เราได้อ่านหมดทุกเล่ม	แต่จะม	ี๓	เล่มท่ีอ่าน 
เป็นหลัก	มีหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น	 หนังสือปฏิปทาฯ	 และหนังสือแว่นดวงใจ	 
เราจะหยบิหนงัสอืเหล่านีข้ึน้มาอ่านวันละ	๑	ชัว่โมง	การอ่านหนงัสอืธรรมะของท่าน

ก็เปน็เหมอืนกับการฟังเทศนจ์ากปากของท่านเลย	เพราะตัวหนงัสือทุกตัวอักษรท่ี

ถูกจารึกไว้	 ก็ถอดออกมาจากเครื่องบันทึกเสียงทุกค�า	ขณะอ่านไปด้วยใจท่ีจดจ่อ	 

มีสติไม่เล่ือนลอยไปไหน	 ใจก็จะนิ่งสงบ	 เหมือนกับได้ฟังจากท่านโดยตรงเลย	 
พออ่านแล้วมันก็เข้าใจค�าสอนของท่าน	 เข้าใจภาพรวมของค�าสอนของท่านว่า

ท่านสอนไปตรงไหน	 เก่ียวกับเรื่องอะไร	มนัก็เลยท�าใหไ้มม่คีวามสงสัยเวลาปฏิบัติ	

เพราะมันเห็นทางชัดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง	 ไม่ว่าจะอยู่ข้ันไหนก็ตาม	 ขั้นของศีล 
ก็ไม่สงสัย	 ข้ันของสมาธิก็ไม่สงสัย	 ขั้นของปัญญาก็ไม่สงสัย	 ขั้นของการหลุดพ้น 
ก็ไมส่งสัย	เพราะท่านแสดงไว้ทุกขั้นทุกตอน	แล้วพอเราปฏิบัติไป	เราก็จะเหน็ตาม

ท่ีท่านแสดงไว้ทุกขั้นทุกตอน	ตรงไหนเป็นอุปสรรค	ตรงไหนเป็นท่ีจะท�าให้หลง 
ใหติ้ดอยู่	ท่านก็เตือนไว้ก่อน	ไมจ่�าเปน็ท่ีจะต้องไปรบกวนท่าน

	 นีคื่อประโยชนข์องการท่ีเราจะได้รบัจากการศกึษา	จากการฟังเทศนฟั์งธรรม	 

เราจะได้รูล่้วงหนา้ว่าทางขา้งหนา้ท่ีเราจะเดินไปนัน้มอุีปสรรคอะไรบา้ง	มส่ีวนไหน 
ท่ีเราควรระมัดระวัง	 เพราะธรรมทุกขั้นนี้จะมีกับดักท่ีจะท�าให้ผู้ปฏิบัตินั้นจะติด	 
แล้วก็จะท�าให้การปฏิบัตินั้นเนิ่นช้าไม่ก้าวหน้า	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีผู้ท่ีรู้ทาง 
คอยบอก	แล้วผูท่ี้ไมรู่้ก็ควรท่ีจะศกึษาอยู่อย่างสม�าเสมออย่างต่อเนื่อง	

การอ่านหนังสือธรรมะ
เหมือนฟังเทศน์โดยตรง

	 หนงัสือ	“ประวัติหลวงปูม่ัน่”	กับ	“ปฏิปทาพระธดุงคกรรมฐานสายหลวงปูม่ัน่”	 
๒	 เล่มนีเ้ปน็หนงัสือท่ีเหมาะต่อผูท่ี้สนใจต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง

หนังสือประวัติของหลวงปู่มั่น	 จะแสดงเร่ืองความเชื่อในพระพุทธศาสนา	 ถ้าได้

ศกึษาได้อ่านประวัติหลวงปูม่ั่นแล้ว	จะท�าใหเ้รามคีวามเชื่อในพระพุทธ	พระธรรม	

พระสงฆ์	ส่วนหนงัสือปฏิปทาฯ	ท่านก็เนน้เรื่องของการปฏิบติัเพ่ือก�าจัดกิเลสตัณหา	

เพ่ือให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆ	ของพระอริยสงฆ์แต่ละ

รูป	พระอริยสงฆ์แต่ละรูปนี้ท่านก็มีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน	บางท่านก็ทรมาน

กิเลสด้วยวิธท่ีีไมเ่หมอืนกัน	บางท่านก็เดินจงกรมหลายๆ	ชั่วโมง	บางท่านก็ต้องไป

อยู่ในปา่ช้า	บางท่านก็ต้องไปนั่งสมาธท่ีิหนา้ปากเหว	บางท่านก็ไปนั่งสมาธท่ีิมเีสือ 
เดินผ่านเพื่อท่ีจะเป็นอุบายควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบ	 เพราะฉะนั้นแต่ละองค์นี้

ท่านจะฝึกไม่เหมือนกัน	แล้วหลวงตาก็เอามาบันทึกเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังอย่าง 

พวกเราผูท่ี้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จะได้รู้จักวิธกีารปฏิบัติต่างๆ	ของ

พระอริยสงฆ์แต่ละรูปว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไร	แล้วเราก็จะได้เลือกเอาวิธท่ีีเหมาะ

กับจริตของเรา

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตตเถระ

ปฏิปทาของพระธุดงค- 
กรรมฐาน สายท่าน 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ

แว่นดวงใจ

หนงัสอืทีเ่ขยีนจากนกัปฏบิตัิ 
เวลาอ่านแล้วมันจะเหมือน
กับฟงัธรรม ฟังไปแล้วจิต
มันจะสงบลงไป หรือถ้ำมำ
พิจำรณำมันก็จะเกิดควำม
เขำ้ใจ เกดิปัญญำขึน้มำ แลว้
กไ็มต่อ้งจ�ำ พอมันเขา้ใจแลว้ 
มันก็จะอยู่ในใจไปตลอด
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	 ตอนนั้นจิตของเราไมอ่ยากจะยุ่งกับใคร	ชอบอยู่ของมนัคนเดียว	ชอบลุยกับ

กิเลสตัณหาของตัวเอง	 สู้กับเร่ืองของตัวเอง	 ไม่ไปสนใจใคร	 แม้แต่แม่เราท่ีเขามี 

ท่ีดินท่ียงัเปน็ชื่อเราอยู	่เขาก็ส่งหนงัสือมาใหเ้ราเซน็อยูเ่รื่อย	คนโนน้เขาจะมารงัวัด

ท่ีดินก็ต้องส่งมาใหเ้ราเซ็นช้งเซ็นชื่อ	เพียงแต่เซ็นและคอยรับส่งจดหมายกลับไปนี ้

มันก็วุ่นวายแล้ว	 เราก็เลยสั่งให้โอนไปเป็นช่ือของโยมไปเลย	 ไม่ต้องมาให้เรา	 
เราไม่อยากจะยุ่งด้วย	นั้นแหละเรื่องนิดเดียวก็ยังมาท�าให้ใจเราต้องมาคิดมาปรุง	 
ดีไมดี่คิดไปนานๆ	มนัก็อยู่ไปหลายชั่วโมงเหมอืนกัน

	 เราพยายามต่อสู้กับกิเลส	ปิดทางออกของกิเลส	 เราสู้มันฆ่ามันไปเรื่อยๆ	 

มันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ	 และการได้อยู่กับหลวงตาเป็นส่ิงท่ีดี	 เพราะท่านม ี
ความรู้มาก	แนะแนวทางหลายอย่าง	 อุปสรรคต่างๆ	 เวลาเกิด	 ท่านก็บอกไว้ก่อน

แล้ว	มาตรงนี้จะติดสมาธนิะ	มาตรงนี้จะติดปัญญานะ	พอไปถึงตรงนั้นเราก็รู้เลย	 
รู้ว่าจะติดแล้ว	 เราก็แก้ได้	 ไปตรงนี้จะติดก็แก้มันไปก็เลยสบาย	มีคนบอกทางไว้ 

ล่วงหนา้แล้ว	 เราเดินไปถึงจุดนั้นเราก็รู้วิธท่ีีจะต้องปฏิบัติ	และอีกอย่างหนึ่ง	 กิเลส 
มันก็กลัวหลวงตาด้วย	 หลวงตาช่วยปราบกิเลสให้เรา	 เพราะเวลากิเลสออกนี	้ 

หลวงตาท่านจะใส่เราทันที	 ท่ีท่านใส่นี้ไม่ได้ใส่เรานะ	 ท่านใส่กิเลสของเรา	 เพราะ 

กิเลสของเรามนัออกมาแสดงลวดลายใหท่้านเหน็	ซึ่งตอนนัน้เราไมรู้่ว่ามนัเปน็กิเลส	

เราท�าอะไรคิดว่าเปน็ของดีส�าหรับเรา	มนัอาจจะดีกับกิเลส	แต่มนัเปน็อันตรายต่อ

จิตใจ	ท�าแล้วเรามีความสุข	 เราก็คิดว่ามันดี	 แต่ความจริงมันท�าให้ใจของพวกเรา 

ตกเป็นทาสต่อสิ่งเหล่านี้	 เวลาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา	 เป็นเรื่องของกิเลส	

หลวงตาท่านรู้เร่ืองของกิเลสเพราะท่านผ่านมาหมดแล้ว	แต่เราไม่รู้ว่าเป็นกิเลส	

เราคิดว่าไมเ่ปน็ไรๆ	แต่มนัเปน็	ถ้ามนัไมเ่ปน็	ท่านก็จะไมม่าหา้มหรอก	ดังนั้นท่าน

จะคอยช่วยมาไล่ใหพ้วกเราไปในทางจงกรม	ไปภาวนา

ลุยกับกิเลสตัณหาของตัวเองเป็นหลัก

ถ้าใจเราสงบ ใจเราไม่วุ่นวาย ก็แสดงว่าเรามีธรรม 
แต่ถ้าพูดแค่นีแ้ล้วโกรธ ก็แสดงว่ากิเลสออกแล้ว
บางคนนีพ้อเสียศูนย์หน่อยไปเลย
ไปไม่กลับเลย แสดงว่ากิเลสมันฝังลึกนะ 
พอเวลาไปจีม้ันมานี ้มันผุดเหมือนภูเขาไฟระเบิด
พวกเราอย่าไปคิดนะว่าใจเราตอนนี้นิ่ง
ใจเราตอนนี้ไม่มีกิเลส เพราะยังไม่มีอะไรมาจี้ถูกจุด
พอมีอะไรมาจี้ใจด�าเข้าดูซิ เดี๋ยวมันก็ตบะแตก 
นีแ่หละครูบาอาจารย์จึงชอบพิสูจน์ลูกศิษย์ 
ใครว่าเก่งก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดู 
เดีย๋วท่านก็หาทีจ่ีแ้หย่กิเลสให้
แต่คนทีช่อบอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ชอบตรงนี้
เพราะจะได้รู้ จะได้ไม่หลง เพราะเวลาหลงนี้
ครูบาอาจารย์ท่านรู้แล้ว เดีย๋วท่านก็แหย่ออกมาให้เรา
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	 พอได้	๕	พรรษา	เราก็ขอลากลับมาเยีย่มบา้นครั้งแรก	เพราะว่าโยมเขาอยาก

จะเจอ	โยมแมเ่คยมาหาเราครั้งหนึ่งตอนพรรษา	๒	หรือ	๓	มั้ง	ตอนท่ีมาเขาไปพัก 
ท่ีโรงแรมในอุดรฯ	แล้วก็เช่ารถแท็กซ่ีเข้ามาท่ีบ้านตาด	ซึ่งมันก็ไม่สะดวก	และได้ 
คุยกันแค่ชั่วโมงหนึ่ง	 เพราะหลวงตาท่านไม่ค่อยยินดีให้ใครมาเยี่ยมพระสักเท่าไร	

ตอนหลังเราก็เลยไมใ่หเ้ขามา	เพราะเหน็ว่าเขาล�าบาก

	 และท่ีกลับตอนนั้นก็พอดีกับน้องสาวกลับมาจากเมืองนอก	พอเขาจบจาก

จุฬาฯ	แล้ว	 เขาก็ไปเรียนต่อท่ีอังกฤษ	 เขาไปเรียนต่อด้านภาษาหรืออะไรนี่แหละ	

ไม่ได้เรียนเป็นแบบปริญญา	 เห็นน้องสาวกลับมาพอดีและเราก็อยู่ท่ีบ้านตาดได้	 

๕	พรรษาแล้ว	ก็เลยไปขออนญุาตหลวงตากลับมาเยี่ยมบ้าน	ท่านก็อนญุาต	

	 เรากลับมาเยีย่มบา้นท่ีพทัยา	ก็พกัท่ีวัดโพธสิมัพนัธ	์เพราะมนัสะดวกกว่าอยู่

สวนวัดชอ่งลม	วัดนีอ้ยูใ่กล้บ้านและอยู่ในเมอืง	ถ้าไปพักสวนวัดชอ่งลมมนัไมส่ะดวก

เวลาเดินทาง	 เพราะมันไม่ค่อยมีรถมีรา	 ตอนไปพักอยู่ท่ีวัดโพธิสัมพันธ์ก็ตรงกับ

ช่วงวันสงกรานต์พอดี	จ�าได้ว่าถูกจับนั่งสรงน�าใหช้าวบ้านเขามารดน�า	นั่งกับเก้าอ้ี	 
นั่งเรียงเปน็แถว	ท่ีนั่นเขานยิมสรงน�าใหพ้ระ

	 พอพกัอยูท่ี่วัดโพธสิมัพันธไ์ด้ประมาณ	๒	อาทิตย	์จากนัน้ก็แวะไปเย่ียมโยมยา่ 
ท่ีสุพรรณบุรี	 เราก็ไปนอนท่ีนั่นคืนสองคืน	นอนอยู่ในบ้าน	 เพราะเขามีห้องแยก	 
เป็นห้องเก็บของหรือห้องอะไรนี่แหละ	แล้วไม่มีใครอยู่	 เวลาจะกลับก็ได้ยินว่าท่ี 

เข่ือนจุฬาภรณเ์ขามท่ีีพกัส�าหรบัภาวนา	พนกังานของ	กฟผ.	เขาปลูกศาลา	ปลูกกุฏิ	 

ท่ีอยู่ในป่าใกล้ๆ	 ท่ีพักเขา	 เขาว่าท่ีนั่นมันเย็น	 ถ้ากลับไปท่ีบ้านตาดช่วงเมษายน	

อากาศมนัจะร้อน	เราก็เลยไปแวะพักภาวนาท่ีเขื่อนจุฬาภรณ์

ลากลับไปเยี่ยมบ้านครั้งแรก
	 ชว่งท่ีพกัภาวนาในเข่ือนจุฬาภรณ	์ก็เหมอืนกับท่ีพกับนเขานีแ่หละ	มศีาลาไม ้

แบบท่ีบนเขานี้	 และก็มีกุฏิเล็กๆ	 เวลาบิณฑบาตจะไปท่ีบ้านพักของเจ้าหน้าท่ี	 

มี	๒	 ท่ี	 ท่ีหนึ่งอยู่ใกล้	 เดินไปสักประมาณกิโลกว่า	แต่อีกท่ีหนึ่งไกลหน่อย	 คือต้อง 
เดินข้ามไป	อยู่ริมหมูบ่้านเล็กๆ	ของชาวบ้าน	ตอนท่ีเราเข้าไปก็มพีระอยู่	๒-๓	องค์	

ท่ีนั่นเขาไมม่เีจ้าส�านกัสงฆ์	ดังนั้นเวลาใครไปก็อยู่อาศยัของใครของมนั

	 เราไปพักอยู่ท่ีนั่นได้วันสองวันก็ได้ยินข่าวเครื่องบินท่ีครูบาอาจารย์นั่งมา

จากอุดรฯ	ตก	 (เครื่องบินตกวันท่ี	๒๗	 เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๓)	ตอนนั้นใจหนึ่งเรา

ก็ยังอยากอยู่ต่อท่ีเขื่อนจุฬาภรณ์	 แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะกลับวัดป่าบ้านตาด	

เพราะคิดว่ามนันา่จะต้องกลับไปชว่ยเขาท�าอะไรบา้งหรอืเปล่า	ก็เลยตัดสินใจกลับ 

วัดป่าบ้านตาด	 แต่พอกลับไปถึง	หลวงตาไม่ให้พระท�าอะไร	 ท่านให้พระปฏิบัติ 

ตามปกติ	ส่วนท่านก็ดูแลจัดการงานไปเอง

เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
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หลายปีท่ีอยู่บ้านตาด เราเป็นศิษย์อยู่ห่างหลวงตา  

เราไม่ได้ใกล้ชิดท่านเท่าไร อยู่วัดเดียวกันก็เหมือน

กับไม่รู้จักกัน คือต่างคนต่างอยู ่และเราก็เป็นคนกลัว

หลวงตาด้วย ไม่อยากจะเข้าไปหาท่าน โดยปกติจะ

ชอบอยูห่่างๆ ท่านมากกว่า ถ้าไม่มีธุระจ�าเป็น เราไม่

อยากจะเข้าไปหาเสือ (หลวงตา) หรอก ท่ีเราเข้าใกล้

ท่านก็เพราะว่ามันบังคับ 

	 มีคร้ังหนึ่งต้องเข้าไปรับใช้ท่านเพราะขนตาของท่านมันแทงตา	แล้วปกติจะ

มพีระอาจารย์ผูใ้หญ่เปน็ผูถ้อนขนตาถวายท่าน	 เพราะคนอ่ืนใจไมน่ิง่พอ	 ไมม่ใีคร 
กล้าท�า	 ช่วงนั้นพระอาจารย์รูปนั้นไปธุดงค์	 แล้วพระรูปอ่ืนท่านก็ไม่กล้าท�ากัน	 
เขาก็มาเรียกเราใหไ้ปท�าคนเดียว	ไอ้เราก็ท�าใจดีสู้เสือ	“เอาวะ ไปก็ไป” 

	 เวลาท�ามนัล�าบากนะ	ต้องมสีติอยูกั่บงานท่ีเราท�าอยู	่มอืเราต้องไมส่ั่น	มอืเรา 
ต้องนิ่ง	 คือเอาท่ีคีบนี้ไปท่ีตาแล้วก็บีบขนตา	แล้วก็ดึงออกมา	ตอนต้นก็ประหม่า 
นดิหนอ่ย	แต่ความกลัวท่านมมีากกว่า	แต่เมื่อมหีนา้ท่ีต้องท�าก็ท�าไป	ข่มใจไว้หนอ่ย	

แต่ไมค่่อยกลัวอะไรมากหรอก	ท่ีกลัวเพราะกลัวจะท�าอะไรผดิพลาดมากกว่า	แต่ถ้า

เรามคีวามมั่นใจแล้วเราก็มสีติ	มนัก็ไมม่ปีญัหาอะไร	

สติต้องอยู่กับงาน

ทุกครั้งที่พบท่าน (หลวงตา)

ก็ต้องเตรียมตัวท�าข้อสอบ

เพราะไม่รู้ว่าจะมาแบบไหน

ผู้ปฏิบัติจะดูที่ ใจของตนเป็นหลัก

ท่านจะให้ข้อสอบอะไรมา

ก็ดูที่ ใจว่านิ่งหรือไม่นิ่ง
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เปิดใจ
เปิดธรรม

พอมันแตกแล้ว มันก็หายไปเลย 
มันไม่มีอะไรเหลือแล้ว

๖

พระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้ว ่า  
๗ วันก็ได้ ๗ เดือนก็ได้ หรือ ๗ ปี
ก็ ได้ อันนี้แล้วแต่ความสามารถ 
ของแต่ละคน

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



	 การพจิารณารา่งกายเปน็การศกึษาความเปน็จรงิของรา่งกายท่ีเราไมส่ามารถ

เห็นได้ด้วยตาเปล่า	 คือสิ่งท่ีเราเห็นด้วยตา	 ร่างกายท่ีเราเห็นด้วยตานี้	 เราเห็น 
ไมค่รบ	เหน็เพยีงบางสว่น	มอีีกหลายสว่นท่ีเราไมเ่หน็กัน	เราจึงไมเ่หน็ภาพความจรงิ 

ของร่างกายครบสมบูรณ์	เมื่อเราเหน็ไมค่รบสมบูรณ์	การตัดสินใจต่อร่างกายก็เลย

เป็นการตัดสินใจท่ีไม่ถูกต้อง	 เราเป็นเหมือนผู้พิพากษา	 เวลาเขาจะพิพากษาคดี	

เขาต้องหาหลักฐานต่างๆ	มาประกอบการพิจารณาเพื่อจะได้ตัดสินคดีให้ตรงกับ

ความเปน็จริง	แต่ถ้าได้ข้อมลูท่ีไมส่มบูรณ์	การตัดสินก็อาจจะตัดสินโดยไมถู่กต้อง	

ไม่ยุติธรรม	 ไม่ตรงกับหลักความเป็นจริง	 ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนผู้พิพากษา 

ท่ีจะต้องตัดสนิใจว่าสิง่ท่ีเราเหน็นีดี้ไมดี่	เปน็คุณหรอืเปน็โทษ	เปน็ของเราหรอืไมใ่ช่

เป็นของเรา	 ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรา	 สวยงามหรือไม่สวยงาม	 

น่าดูหรือไม่น่าดู	 อันนี้เป็นสิ่งท่ีเราต้องศึกษาเก่ียวกับร่างกายท้ังของเราและของ 
ผู้อ่ืน	 เป็นร่างกายเหมือนกัน	 มีความเป็นจริงเหมือนกัน	 มีความแตกต่างเป็น 

ส่วนนอ้ย	แต่ส่วนท่ีเปน็เหมอืนกันนีเ้ปน็ส่วนใหญ่	เราต้องศกึษาร่างกายท้ังของเรา

และของผู้อ่ืนเพื่อท่ีเราจะได้เห็นว่าเป็นเหมือนกันหมด	 ร่างกายท่ีเราเห็นด้วยตา

เราก็เหน็ได้แค่อาการ	๕	อาการ	คือ	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนงั	เราก็เหน็เท่านี	้อันนีเ้ปน็

ข้อมูลส่วนย่อยท่ีเราเห็นเก่ียวกับร่างกาย	มีข้อมูลท่ีเก่ียวกับร่างกายอีกมากมายท่ี

เราไมเ่หน็กันเพราะเราไมพ่ิจารณากัน

	 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายใน 

ทุกสัดทุกส่วนในทุกมุมมองในทุกมิติ	 เมื่อเราเห็นความจริงครบถ้วนบริบูรณ์	 

การตัดสินใจของเราต่อร่างกายก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย�า	 ตรงกับความ 

เป็นจริง	 ตอนนี้เราตัดสินใจร่างกายของคนอ่ืนและของเราไม่ถูกต้องตามหลัก 

ความเปน็จริง	แทนท่ีจะเหน็ว่าร่างกายเปน็ทุกข์	เราก็ไปเหน็ว่าร่างกายเปน็สุข	

ข้อมูลที่แท้จริงของร่างกาย
	 เบื้องต้นก็ให้พิจารณาดูว่ามีอะไร

บ้างในร่างกายอันนี้	 ท่ีเราเห็นก็มีเพียง	

๕	 อาการ	 คือ	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	 หนัง	 

แต่ยังมีอีกต้ัง	 ๒๗	 อาการด้วยกันท่ี 
เราไม่เห็นกัน	 เราต้องมาศึกษามาดูอีก	 

๒๗	 อาการของร่างกาย	 เพ่ือเราจะ

ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับร่างกาย	

อาการท่ีเราไม่เห็นต่อจากหนังคือเนื้อ	

หนังนี่จะหุ้มห่อเนื้ออยู่	 เนื้ออยู่ติดกับ

หนัง	 เนื้อมีต้ังแต่บนศีรษะลงไปถึงเท้า	 
มีมากมีน้อยตามสัดส่วน	 บางแห่งก็มี 

เนื้อมาก	 บางแห่งก็มีเนื้อน้อย	 แต่ก็มี

เนื้อติดกับหนัง	 แล้วก็มีเอ็น	 เอ็นท่ีไป

รัดกระดูก	 ไปรัดเนื้อกับหนังให้ติดกับ

กระดูก	 เรียกว่าเอ็น	 กระดูกก็มีต้ังแต่

กะโหลกศีรษะลงไปถึงกระดูกท่ีเท้า	 

ท่ีเล็บต่างๆ	 อันนี้ก็จะมีโครงกระดูก	 

มีกระดูกแล้วก็มีเยื่อในกระดูก	 ถ้าผ่า

ท่อนกระดูกออกมา	ข้างในกระดูกก็ยัง

มีเย่ือ	 ต่อจากเยื่อในกระดูกก็มีอวัยวะ	

เช่น	มา้ม	ตับ	หวัใจ	ไต	ปอด	ล�าไส้ใหญ่	

ล�าไส้น้อย	 อาหารใหม่	 อาหารเก่าท่ีมี

อยู่ในล�าไส้	 อาหารใหม่ก็อาหารท่ีเรา

เพิ่งกินเข้าไปเมื่อก้ีนี้	 เมื่อตอนกลางวัน 

กินอาหารกัน	 ตอนนี้มันก็ลงไปสู่ท่ี 

ล�าไส้	 ส่วนอาหารเก่าก็อาหารท่ีเรากิน 

เมื่อวานนี้หรือเมื่อสองวันก่อน	 ก�าลัง

จะถูกขับออกมาทางทวารหนัก	 นี่ ก็

คืออาหารใหม่	 อาหารเก่า	 แล้วก็ใน 

กะโหลกศีรษะก็มีมันสมอง	 ท่ีเราเรียก

ว่าเยื่ อในสมองศีรษะ	 นี้คืออาการท่ี 

เรยีกว่าเปน็สว่นแข็ง		เปน็สว่นท่ีเปน็ก้อน	 

ส่วนของเหลวเปน็น�าชนดิต่างๆ	เริ่มต้น

ด้วยน�าเสลด	น�าดี	น�าเลือด	น�าเลือดนีจ่ะ

มมีากท่ีสุด	น�าเหลือง	น�ามนัข้น	น�ามนั-

เหลว	 น�าตา	 น�าลาย	 น�ามูก	 น�าไขข้อ	 

น�าเหง่ือ	 แล้วก็น�ามูตร	 คือน�าปัสสาวะ	 

นีคื่อสว่นประกอบของร่างกายสว่นใหญ่

ท่ีเรามองไม่เห็นกัน	 เราเห็นส่วนย่อย

เหน็ส่วนท่ีหุม้หอ่ส่วนใหญ่เอาไว้	

จึงมักมีค�าพูดว่า “ร่างกายนี้เป็น

เหมือนกระเป๋าหนังท่ีใส่อาการ

อวัยวะต่างๆ” หนังน้ีเป็นเหมือน

กระเป๋าท่ีหุ้มห่อใส่บรรจุอวัยวะ

ต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ ของ

รา่งกายอยูใ่นกระเป๋าหนังใบน้ี 
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	 นี่คือให้เห็นร่างกายว่าเป็นเพียง

อาการ	๓๒	 ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้	 

วิธี ท่ีจะดู ว่ามีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ 

หรือไม่	 เราก็ต้องร้ือร่างกายออกมา	

ค้นหาตัวตนในร่างกาย	 เหมือนกับค้น

ของในกระเป๋า	 บางทีเราคิดว่าเราลืม

กุญแจไว้ในกระเป๋า	 เราก็ต้องค้นหา

กุญแจในกระเป๋า	 วิธีท่ีจะค้นก็เทของท่ี 

มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมด	 จะได้ 

รู้ว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในกระเป๋า	

แล้วจะได้ค้นดวู่าในกระเปา๋นีม้กีญุแจท่ี

คิดว่ามีอยู่หรือเปล่า	 เหมือนอย่างท่ีเรา 

คิดว่าเราอยู่ในร่างกาย	 ร่างกายเป็นเรา	 

เราเปน็รา่งกาย	เราก็ลองไปค้นหาตัวเรา 

ดวู่าอยูใ่นรา่งกายเราหรอืเปล่า	ขา้งนอก

เราก็เห็นว่าไม่มีเรา	 มีแต่ผม	 มีแต่ขน	 

มีแต่เล็บ	 มีแต่ฟัน	 มีแต่หนัง	 ภายใต้

ผิวหนังเราก็แยกออกมาดู	 มันก็มีแต่

เนื้อ	มแีต่เอ็น	มแีต่กระดูก	มอีาการ	๓๒	 

แล้วเรามนัอยูต่รงไหนล่ะ	อยูต่รงผมเหรอ	 

แล้วเวลาเราโกนผมท้ิงไป	 แล้วผมนั้น

กลายเป็นอะไรไป	 กลายเป็นดินไป	 

มันไม่ใช่เรา	มันเป็นดินมากกว่า	 ถ้ามัน

เปน็เรา	มนัก็ต้องกลับมาหาเราซิ	มนัไม่

เปน็เรา	มนัถึงไมอ่ยู่กับเรา	ไมใ่ช่ของเรา	

	 ของทุกอย่างท่ีเราตัดออกจาก

รา่งกายไป	มนัไปแล้วมนัไมก่ลับนะ	เชน่	 

คนเกิดอุบั ติ เหตุ ต้องตัดขาตัดแขน	 

ตัดท้ิงไปแล้วไปไหนล่ะ	แขนขาก็กลับไป

เป็นดิน	 เป็นน�า	 เป็นอะไรไป	นั่นแหละ

คือสว่นประกอบของรา่งกาย	มนักลับไป

สู่ดิน	น�า	ลม	ไฟ	ผมนีก็่เปน็ส่วนของดิน	

ตัดผมท้ิงไป	 เขาก็เอาไปท้ิงถังขยะกัน	

เด๋ียวขยะก็ถกูฝงักลบอยูใ่นดิน	ส่วนไหน

ท่ีมนี�า	น�ามนัก็จะแยกออกจากกัน	เช่น	 

ถ้าตัดแขนตัดขา	 น�าอะไรท่ีมีอยู่ใน 

แขนขา	 เด๋ียวมันก็จะต้องแยกออกจาก

แขนจากขา	 เด๋ียวก็เหลือแต่ดิน	 ส่วนท่ี 

จะเป็นดินต่อไป	 เราก็จะสรุปได้ว่าใน 

ร่างกายนี้ไม่มีตัวเรา	 เป็นความคิดของ 

เราเอง	 เหมือนกับเราไปคิดว่าเราลืม 

กุญแจไว้ในกระเปา๋	พอเราไปค้นกระเปา๋ 

ก็หากุญแจไม่เจอ	มีแต่อะไรๆ	 ท่ีเรามัก 

จะพกพาในกระเป๋า	 ไม่มีกุญแจท่ีเรา 

คิดว่าเราลืมไว้ในกระเปา๋	 เราก็จะได้ข้อ

สรุปว่า “ร่างกายนี้ไม่มีเรา เราไม่ได้ 

อยู่ในร่างกาย” แล้วเราอยู่ ท่ี ไหน	

พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า “เราอยูท่ี่ใจ” 

		 นี่คือข้อมูลท่ีเป็นจริงของร่างกาย	

ถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้	 เราจะ

ตัดการยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย	เราก็จะตัด 
ความห่วงความกังวลเก่ียวกับร่างกายได้	 

ตัดความกลัวเก่ียวกับร่างกายได้	 เมื่อเรา 

รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา	 เป็นเพียงดิน	 น�า	 

ลม	 ไฟ	 ท่ีจะต้องกลับสู่สภาพเดิมในวันใด

วันหนึ่ง	ไมม่ใีครยับยั้งหา้มได้

ในสมัยนี้มันไม่มีปา่ช้าแบบเมื่อก่อนแล้ว ก็ต้องเอาแบบปัจจุบัน  
คือพิจำรณำว่ำ พอเรำตำยแล้ว เดี๋ยวเขำก็ต้องไปรดน�้ำศพเรำ  
เสร็จแล้วเขำก็จะเอำเรำไปใส่ในโลง แช่เย็นไว้ ๓ วัน หรือ ๗ วัน  
หลังจำกนั้นเขำก็เอำมำใส่ในเตำเผำ เผำโลงแล้วก็เผำเข้ำไปที่
ร่ำงกำย เผำจนกระทั่งกลำยเป็นขี้เถ้ำขี้ถ่ำนไป พิจำรณำอย่ำงนี้ 
จิตมันจะสงบนะ จิตมันจะพิจำรณำอย่ำงเอำจริงเอำจังไปกับมัน  
ติดตำมมันไป ถ้าเปรียบกับการดูหนัง ก็เหมือนกับเรำฉำยหนัง 
ชีวิตของเรำโดยมีเรำเป็นผู้ก�ำกับหรือเป็นผู้สร้ำง แต่จอมันอยู่ใน 
ใจเรำ เรำฉำยหนังในใจเรำ ตั้งแต่เรำเกิดจนกระทั่งถึงเรำตำย  
พิจำรณำอยู่อย่ำงนี้ เรียกว่าเป็นวิปัสสนาไปในตัว แล้วก็เป็น 
การตั้งสติอยู่กับกาย แยกให้มันกลำยเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ ไป  
ซึ่งแท้จริงมันก็เป็นเพียงแต่ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่มำรวมตัวเป็น
อำกำร ๓๒ เท่ำนั้นเอง พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมันติดเนื้อ 
ติดตาติดใจจนมันไม่ลืม ทีนี้มันจะไม่หวั่นไหวกับการเป็นไปของ
ร่างกายนี้
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ตอนท่ีฟังหลวงตาเทศน์ ท่านจะไล่ระดับจิต

จากโสดาบัน ไปสกิทาคามี ไปอนาคามี และ

อรหันต์ และท่านก็แสดงเรื่องสังโยชน์ต่างๆ 

	 เวลาฟังตอนต้นอาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้	พอฟังบ่อยๆ	 ก็เข้าใจขึ้นมาว่า	

ระหว่างการปฏิบัตินี้	 เราต้องคอยก�าจัดสังโยชน์ตัวต่างๆ	 สังโยชน์ตัวแรกมันจะมา

เปน็พวง	๓	อัน	มนัก็อยู่ท่ีขันธ	์๕	เหน็ขันธ	์๕	ว่าเปน็ตัวเรา	พอเหน็ว่าเปน็ตัวเราก็

เลยกลัว	 ไปรักมัน	 รักกลัวตัวตาย	กลัวเจ็บอะไรพวกนี้	พอพิจารณาก็รู้ว่าร่างกาย

ไมใ่ช่เรา	ก็ยอมตายไป	ยอมเจ็บไป	ปญัหาเรื่องหว่งร่างกายมนัก็ผา่นไป

	 พระสกิทาคามี	พระอนาคามี	 ท่านเห็นโทษของกามารมณ์	 ความอยากใน

กามารมณ์	ความอยากท่ีจะเสพกาม	ความอยากในกามารมณ์นี	้ เราก็ต้องมองเหน็

คนท่ีเราอยากร่วมเพศด้วยว่าเป็นเหมือนซากศพ	 ต้องเห็นอวัยวะภายใน	อย่าเห็น

แต่เฉพาะภายนอก	 ต้องเหน็กระดูก	 โครงกระดูก	คนเรากลัวผกัีน	แต่นอนกับผไีด้	

นอนกับผทีุกวันไมก่ลัว	 เพราะไมย่อมมองเข้าไปข้างใน	มองแต่ข้างนอก	มองแต่ท่ี 

ผิวหนัง	 ไม่มองส่วนท่ีผิวหนังหุ้มห่อ	 เช่น	 หน้าตาคน	 ไม่มองเข้าไปว่าก�าลังห่อ 

อะไรอยู่	 ก�าลังห่อกะโหลกศีรษะอยู่	 มองไม่เห็นกะโหลกศีรษะ	มองไม่เห็นโครง 

กระดูก	 ถ้าร่างกายไม่มีโครงกระดูก	 ร่างกายเราจะเป็นเหมือนแมงกะพรุน	 คือมัน 

จะยืนจะนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้	 มันจะพรึบลงไปอยู่ท่ีพ้ืน	 อาศัยโครงกระดูกนี้เป็น

โครงสร้างท่ีจะดึงให้มันนั่งอยู่อย่างนี้ได้	 ถ้าไม่มีโครงกระดูก	 ไม่มีกระดูกอยู่ใน 
ร่างกายเรานี	้มนัก็จะฟุบลงไปเหมอืนกับแมงกะพรุน

จากรูปธรรมสู่นามธรรม

พิจำรณำอสุภะ
พิจำรณำควำมไม่สวยไม่งำม

จนไม่มีกำมำรมณ์
ไม่เกิดควำมรักควำมใคร่

ดูทุกคนให้เห็นเป็นโครงกระดูก
เป็นอสุภะ

ไม่เห็นใครสวยใครหล่อ
เห็นแต่โครงกระดูก

เห็นแต่ปฏิกูลในร่างกาย

ต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อน
ปล่อยกามารมณ์ให้ได้ก่อน

มันเกี่ยวกับร่างกาย
เห็นหน้ำตำสวยๆ งำมๆ

ยังเกิดกำมำรมณ์ขึ้นมำอยู่หรือเปล่ำ
นี่คือเรื่องที่ต้องแก้ให้ได้ก่อน

ที่จะเข้ำไปถึงตัวจิต
ตัวจิตมันไวกว่าร่างกาย
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	 พิจารณาให้เห็นให้บ่อยๆ	แล้วต่อไปมันก็จะเห็นเอง	มันเหมือนกับการท่อง
สูตรคูณ	ท่องไปบ่อยๆ	พอมนันกึปั๊ บ	มนัก็จะได้ค�าตอบทันที	เช่น	๘	x	๘	เปน็เท่าไร	
มนัก็จะได้ค�าตอบทันที	ต่อไปเวลามองใครแล้วเกิดกามารมณ	์ก็มองเขา้ไปข้างในปั๊ บ	 
มนัก็ดับได้	ต้องท�าจนกระท่ังมนัเปน็สัญชาตญาณ	จนมนัเปน็สว่นหนึ่งในความรูส้กึ
นกึคิดของเรา	 เวลามองใครก็มองได้ท้ังข้างนอก	มองได้ท้ังข้างใน	มองได้ท้ังตอนท่ี
มีชีวิตอยู่	 มองท้ังตอนท่ีเขาตายไปแล้ว	 อันนี้อยู่ท่ีการฝึกพิจารณาหรือนึกถึงภาพ 
เหล่านั้นอยู่เรื่อยๆ	 อันนี้เป็นงานท่ีท�าไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธ	ิ เพราะกิเลสไม่ชอบ	 กิเลส
จะต่อต้าน	 กิเลสจะท�าให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา	อารมณ์หดหู่	 อารมณ์ขยะแขยง	
เบ่ือหน่าย	 ไม่อยากจะพิจารณา	 ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวแบบนี้	 แต่ถ้าใจมีความ
สงบแล้ว	 อารมณ์ต่างๆ	 ก็จะไม่เกิดเพราะถูกสมาธิกดเอาไว้	 ถ้าใจเป็นอุเบกขา	 
เวลาพจิารณามนัก็จะไมม่อีารมณ	์แต่อยา่งท่ีพูด	ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ	แล้ว	อุเบกขา
มนัจะค่อยๆ	อ่อนก�าลังลงไป	พอเกิดอารมณต่์างๆ	ขึ้นมาก็ต้องหยุดพจิารณา	แล้วก็ 
กลับเข้าไปท�าสมาธิใหม่	 การเจริญภาวนาพอเข้าถึงปัญญาแล้ว	มันต้องสลับกัน 
ระหว่างสมาธกัิบปัญญา	พิจารณาแล้วจนเกิดอารมณ์แล้วก็หยุด	 ก็กลับเข้ามาพัก
ในสมาธจินกว่าจิตจะพักสบาย	 อ่ิมแล้ว	ออกมาเป็นอุเบกขา	แล้วถอนออกมาเอง	 
แล้วก็มาพิจารณาเรื่องนั้นต่อ	พิจารณาไปเรื่อยๆ	 จนกระท่ังมันเอามาใช้งานได้	 
เอามาใช้ประโยชนไ์ด้	

	 พอเราคิดว่าเรามอีสภุะแล้ว	ทีนีเ้ราก็ลองทดสอบด	ูก็ใหน้กึถึงภาพสวยๆ	งามๆ	
ขึ้นมา	แล้วดวู่าเราจะเกิดอารมณ์หรือเปล่า	ถ้าเกิดอารมณ	์เราเอาอสภุะมาดับมนัได้
หรอืเปล่า	พอคิดถึงอสภุะปั๊ บ	อสุภะก็โผล่มา	คิดถึงสุภะปั๊ บ	อสุภะก็โผล่ข้ึนมา	ต่อไป
มนัก็ไมคิ่ดแล้ว	มนัเท่ากันแล้ว	มนัมกี�าลัง	เมื่อก่อนนีม้แีต่สุภะอย่างเดียว	คิดก่ีครั้ง 
ก็ไมม่อีสุภะขึ้นมาต้านเลย	เคยเหน็เขาหมั้นกันแต่งงานกัน	เวลาไมเ่หน็กัน	เหน็แต่ 
หนา้เหน็แต่ตาเขา	 ไมเ่หน็อสุภะของเขาเลย	แต่อสุภะหมั้นกันก็คงไมแ่ต่งกัน	 อันนี ้
ต้องใช้เวลา	 ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 เพราะเวลาท่ีเราไม่ปฏิบัติก็จะเป็นเวลาของ
กิเลสทันที	ถ้าเราไมเ่จรญิสติ	ไมน่ัง่สมาธ	ิไมพิ่จารณาปญัญา	มนัก็จะไปทางอวิชชา-
ปจัจยา	สังขารา	ทันที	

	 อันนี้ถ้าท�าได้พอประมาณท่ี

เรียกว่า	“ท�ำให้เบำบำงลง” ก็ได้ขั้น

ท่ี	๒	ถ้าท�าใหม้นัหายหมดเลย	เวลา 

ตายไปก็จะไปเกิดในชั้นสุทธาวาส

พรหม	 จะไม่กลับมาเกิดในท้องอีก	 

สังโยชน์	 ๒	 ตัวนี้มันมาคู่กัน	 คือ	 

กามราคะ	(ความยินดีในกามารมณ์)	

กับปฏิฆะ	(ความหงดุหงิดใจ)	มนัมา 

พร้อมกัน	 พระพุทธเจ้าทรงให้ใช้

วิธีคือพิจารณาอสุภะเพ่ือจะท�าให	้ 

๒	ตัวนีห้มดไป	จากนั้นเรื่องร่างกาย

ก็จบลงเท่านี	้
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	 พอเรื่องของทางร่างกายนี้ผ่านไป	มันก็รู้ว่ามันเข้าไปในจิต	พอเข้าไปในจิต	 

ดูจากสังโยชน์มันก็รู้ว่ามันมีความอยากในรูปฌาน	ความอยากในอรูปฌาน	 คือ 

จิตนี้พอมันปล่อยร่างกาย	 จิตมันจะเป็นฌานโดยอัตโนมัติ	 มันไม่มีกามารมณ์มา

คอยปลุกระดมให้จิตมันไม่สงบ	มันสงบอยู่	 แต่มันสงบแบบชั่วครั้งชั่วคราว	บางที

ยังมีอารมณ์อย่างอ่ืนเข้ามา	 จิตมันก็เปล่ียน	มันก็ท�าให้เกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมา	 
มันก็เลยรู้ว่านี่เราติดความสงบ	 ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์	 แล้วก็มีเรื่อง 

การถือตัว	ก็ยงัถือตัวอยู	่ยงัมใีครเขาดถูกูเรา	หรอืเขาพดูไมดี่อะไร	เราก็ยังมอีารมณ ์

กับเขาอยู่	 เราก็ต้องพิจารณาว่า	 ไอ้ท่ีว่าเป็นตัวนี้มันเป็นอะไรกันแน่	 ท่ีเป็นตัวนี ้

มันก็ตัวรู้	 ตัวคิด	 แล้วก็ตัวสัญญา	มันยังจ�าได้ว่าไปถือว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่	 ความ 

จ�าได้หมายรู้	 ก็ต้องให้รู้ทันมันว่าเราก็เป็นเพียงแต่ผู้รู้	 ส่วนร่างกายมันก็ว่าไปตาม

สมมติุ	มพีรรษาก็ว่ากันไปตามพรรษา	แต่ใครเขาจะเคารพหรือไมเ่คารพนี	้เราก็ไป 

ถือสาเขาไมไ่ด้	 เราอย่าไปอยากใหเ้ขาเคารพเรา	 เพราะเราไมม่	ีมนัเปน็สมมติุท่ีว่า

เขาเคารพเราก็เพราะเขาเคารพสมมุติเรา	 แต่จริงๆ	 เราไม่มีอะไร	 เราเป็นแค่ตัวรู้ 

ตัวคิดเท่านั้นเอง	มนัก็พิจารณาแยกแยะ	พยายามปล่อยวางพวกสังโยชนเ์หล่านีไ้ด้

	 ผ่านร่างกายไปได้ก็อีกไม่นานนะ	ตอนนั้นเรานั่งไปแล้วร่างกายมันแยกออก

จากกัน	พอมนัเกิดเวทนาขึ้นมา	มนัก็ก�าหนดพิจารณาไฟเผาร่างกาย	มนัก็นกึภาพ

เปน็ภาพไฟเผาโชกชว่งรา่งกายเลย	เผาไปสักพักหนึ่ง	รา่งกายก็ถกูไฟไหมจ้นกระท่ัง

ทรุดลงไปกับพ้ืน	พอมันทรุดลงไปกับพ้ืนนี้	 ความรู้สึกของจิตกับร่างกายมันแยก

ออกจากกัน	มันรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นชิ้นเดียวกับพื้นท่ีเรานั่งอยู่	 ร่างกายนี้มัน

เหมอืนเปน็สว่นหนึง่ของกุฏิ	แล้วกฏิุก็เปน็ส่วนหนึง่ของดิน	คือมนัเปน็พื้นอันเดียวกัน	 
ตัวเดียวกัน	 เป็นเนื้อเดียวกัน	 แล้วจิตมันก็อยู่อีกท่ีหนึ่ง	 มันสงบแบบไม่เคยสงบ 
แบบนีม้าก่อน	แบบวิเวกวังเวง	แบบเงียบท่ีสุดเท่าท่ีเคยสงบมา

เปิดใจ เปิดธรรม

	 พอผ่านจุดนี้มาได้	 มันก็เริ่มมา

พจิารณาทางจิต	ตัวสงัขาร	ความคิดปรุง

แต่ง	 คิดไปทางนั้นเกิดอารมณ์แบบนี้	 
ทีนี้มันไม่ได้มายุ่งกับเรื่องทางร่างกาย	

มันพิจารณาแต่เรื่องจิต	พิจารณาแต่

เรื่องท่ีมันมีอุปสรรคทางจิตว่ามันเกิด

จากอะไรบ้าง	มนัก็ค่อยๆ	แกะไป	แก้ไป

	 ทีนี้ มั นมา ติด ตัว สุด ท้ าย เนี่ ย	 

ตัวอวิชชา	มันเป็นยังไงวะ	 ฟังหลวงตา

ท่านก็บอกว่า	 มันก็เป็นการหลงอยู่ใน 

จิตนี้	 จิตท่ีมันสว่างแล้วเด๋ียวก็ไม่สว่าง	 

แล้วก็เปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับ

มะพร้าวหรืออะไรท่ีท่านพูด	 มันมา

ด้วยกัน	 คือสว่างกับไม่สว่าง	 จะให้มัน

สว่างอย่างเดียวไม่ได้	 พิจารณาให้เห็น

ว่า	เวลาจิตมนัสว่างหรือไมส่ว่างนี	้มนัก็

เปน็เรื่องของไตรลักษณ์	หมั่นพิจารณา

คอยดูจิตไป	จนกระท่ังมันได้ข้อสรุปว่า	

เอ๊ะ	ท�าไมเรายังต้องมาคอยเฝา้ดูจิตอยู่	

ถ้าเรายังเฝ้าดูจิตอยู่	 ก็แสดงว่าเรายัง 

ต้องท�างานอยู่	 งานเรายังไม่เสร็จ	 แล้ว

ท�าไมจิตต้องไปเฝ้ามัน	 เพราะมันเป็น

ธรรมชาติ	 มันจะติดมันก็ติด	มันไม่ติด 

มันก็ไม่ติด	 ถ้าเราไม่ต้องการท่ีจะมา

ท�างาน	 ถ้าเราถือว่าเราไม่มีงานท�าแล้ว	

เราก็อย่าไปเฝา้มนั	ก็ปล่อยมนัไป

	 ตอนนั้นก็พิจารณาไตรลักษณ	์ 
แต่มันก็ยังติดนิสัยจะคอยรักษาให้มัน

สงบอยู่	 เพราะต้ังแต่เริ่มต้นปฏิบัติมานี้	

มันก็พยายามคอยรักษาให้จิตมันสงบ	

ให้มันนิ่ง	 แต่การรักษาจิตให้สงบนั้น	

กลับกลายเปน็งานเปน็ภาระไป	เราเลย 

มาพิจารณาว่า	 ถ้ามันเป็นของจริง 

ของแท้นี้	 เราไม่ต้องรักษามันซิ	 ถ้าเรา

รกัษามนั	ก็ยงัถือว่าเรายังต้องท�างานอยู่	

เราก็พิจารณาว่า	 จิตมันเป็นไตรลักษณ	์ 

เปน็อนจิจัง	ทุกขัง	อนตัตา	ก็ปล่อยมนัไป	 

ไม่ต้องไปคอยมีสติก�ากับควบคุมมัน	

ลองปล่อยมนัเฉยๆ	ไป	 เราก็อยู่ไปแบบ

ธรรมดาๆ	 เหมือนกับไม่เคยปฏิบัติมา

ก่อนเลย	 ไม่มีการท่ีจะมาเฝ้าคอยดูมัน	 

แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่ อง 

ของมนั
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	 มันก็เป็นเหมือนเด็ก	พอไม่มีใครคอย

ไปเฝ้าควบคุมมัน	มันก็จะซน	มันก็ปีนป่าย

ขึ้นต้นไม	้แล้วทีนีพ้อมนัจะตกลงมา	นสิัยเรา

ท่ีเคยรักษามัน	 ก็จะรีบมาเฝ้ามัน	พอรีบมา

เฝ้ามัน	มันก็บอกว่า	“มึงจะไปรักษามันอีก  

ไม่ต้องไปเฝ้ามันแล้ว ปล่อยให้มันตกไป  

มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไป ให้สักแต่ 

ว่ารู้ไป” ก็เลยปล่อยให้มันตก	 พอมันตก	 

มนัก็แตก	ทีนีพ้อมนัแตกแล้ว	มนัก็หายไปเลย	 

มันไม่มีอะไรเหลือแล้ว	 ตอนท่ีมันแตก 

ไปแล้ว	 มันก็รู้สึกเฉยๆ	 มันไม่ได้นึกถึงใคร	 

มันนึกถึงว่ามันมหัศจรรย์	 เพียงแต่รู้สึกว่า 

มันไม่มีอะไรแล้วนี่ 	 จึงว่าความรู้สึกท่ีได้ 

แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน	 เราถึงไม่เข้าใจ 

เวลาเราอ่านหนังสือของคนอ่ืน	 เพราะมัน 

เป็นเรื่องของแต่ละคนท่ีจะใช้ประสบการณ์

ชีวิตของแต่ละคนมา

อารมณ์ของนิพพานนี้
ไม่มีแม้แต่สติปัญญามาคอยคุ้มแล้ว

เพราะเป็นจิตที่ไม่มีพิษไม่มีภัย
เหมือนกับเราอยู่ในที่ปลอดภัย

เราไม่ต้องมียามมีอารักขามาคุ้มครอง
การที่มีสติมีปัญญานี้

แสดงว่าเรายังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติอยู่
แต่ถ้าจิตไปถึงขั้นหลุดพ้นถึงนิพพานแล้ว

ธรรมทั้งหมดที่เราได้สร้างกันขึ้นมา
เช่น สติ สมาธิ ปัญญา นี้

ไม่จ�าเป็นต่อจิตของพระที่ไปถึงพระนิพพานแล้ว
เพราะพระนิพพานนี้เป็นที่ปลอดภัย

ไม่ต้องมีธรรมมาตามคอยอารักขาอีกต่อไป
อันนี้เป็นสันทิฏฐิโก
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	 หลวงตาท่านเคยพูดถึงเรื่องความว่างว่ามอียู่	๓	ระดับ	คือ	๑.	 ว่างท่ีเกิดจาก

สมาธ	ิ๒.	ว่างท่ีเกิดจากปญัญาปล่อยวาง	และ	๓.	ว่างท่ีเกิดจากจิตบริสุทธิ	์ คือว่าง

ทางปญัญานีม้นัมหีลายขั้น	พอว่างขั้นนีป้ั๊ บ	เด๋ียวไมน่านปญัญามนัก็จะเริ่มเหน็ว่า

มนัไมว่่างจริง	แต่ตอนต้นมนัว่าง	เช่น	ว่างจากกาย	พอพิจารณากายแล้วจนกระท่ัง 
มนัปล่อยวางกาย	กายก็หมดปญัหาไป	มนัก็รู้สึกว่าว่างไป	แต่พอสักระยะหนึ่งมนัก็ 
จะเริ่มเหน็ว่ามนัยังมกิีเลสท่ีละเอียดกว่านั้นอยู่ในใจท่ีเก่ียวกับนามขันธ	์ ท่ีเก่ียวกับ

ความผอ่งใส	ความสงบสะอาด	ความอะไรของจิตท่ียังไมใ่ช่แท้จริง	มนัยังเปล่ียนไป 

เปล่ียนมาอยู่	 มันยังไม่ว่างจริง	 ตอนนั้นท่านเปรียบเหมือนกับตะเกียงท่ีมีโป๊ะไฟ

ครอบอยู่	โปะ๊ท่ีมนัเปน็แก้ว	ถึงแมว่้าจะเช็ดใหม้นัใสสะอาดอย่างไร	เราก็ยังรู้อยู่ว่า 

มนัเปน็แก้วครอบอยู่	มนัยังไมใ่ส	จนกว่าเราจะเอาแก้วนั้นออกไป	มนัถึงจะใสจริงๆ	

	 โป๊ะไฟนี้ท่านก็บอกว่าเป็นอวิชชา	 มันครอบจิตอยู่	 แต่มันละเอียดมาก	 

ถ้าคนปฏิบัติไม่ฉลาดจริงหรือไม่มีคนสอนไว้ล่วงหน้า	 ก็จะคิดว่าจิตบริสุทธิ์แล้ว	 
จิตสะอาดแล้ว	แต่ความจริงมนับริสุทธิแ์บบอวิชชา	มนัสะอาดของอวิชชา	 เพราะ

อวิชชานี้มันจะสว่างไสว	แล้วจนกว่าจะมีปัญญารู้ทันมัน	 เพราะความสว่างไสวนี้

ท่านก็บอกว่ามันมีความเฉาอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราว	มันยังเส่ือมได้	 มันเป็น

อนจิจังอยู่	มนัสว่างปั๊ บเด๋ียวมนัก็มวัหมอง	แล้วถ้าไมรู้่ก็พยายามท�าใหม้นัสว่างใหม่

ด้วยการเจริญสติ	ด้วยการเจริญปญัญา	มนัก็ยังท�าอยู่อย่างนั้น	จนกว่าจะเข้าใจว่า 
นี่เราก�าลังรักษามัน	 เราไม่ท�าลายมัน	 เราไม่ปล่อยมัน	 ก็ต้องพิจารณาว่ามันก็ 

เหมือนกับกาย	 เหมือนกับเวทนา	 เหมือนกับสัญญา	สังขาร	 เราต้องปล่อยให้มัน 

เปน็ไปตามเรื่องของมนั	มนัจะสว่างก็รูว่้ามนัสว่าง	มนัเฉาก็รูว่้ามนัเฉา	พอรูอ้ยา่งนัน้

แล้วมนัก็จางไปหายไป	ทีนีม้นัก็จะไมห่ลงเหลืออยู่	มนัจะรู้		

ความว่าง
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 ถ้ำเรำเจริญสติให้มำก 
ท�ำจิตให้รวมให้ได้ ถ้ำจิตรวมได้แล้ว 

ทีนี้ก็จะก้ำวไปแล้ว ทีนี้จะไปเร็ว 
ออกทำงปัญญำมันก็ป้ืดๆ ไป 
ถ้าเข้าใจหลักของไตรลักษณ์ 

ถ้าพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ 
พิจารณาว่าทุกข์เกิดจากความอยากได้ 

พระพุทธเจ้าถึงรับประกันไว้ว่า 
๗ วันก็ได้ ๗ เดือนก็ได้ หรือ ๗ ปีก็ได้ 
อันนี้แล้วแต่ควำมสำมำรถของแต่ละคน 

 ยอมเหนื่อยเอำหน่อยไม่กี่ปี 
ตั้งใจเอำจริงๆ จังๆ 

มีหลักมีเกณฑ์แล้วสบำยใจ 
ไม่วุ่นวำยกับใครทั้งนั้น

“ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันหายเหนื่อย
เหมือนเดินปีนเขำ 
พอถึงยอดเขาแล้วมองไปรอบๆ
ได้เห็นวิวสวยงามที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”
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ทกุวนันี้ไม่ได้ใช้ร่างกายหาประโยชน์
ให้กับใจ มีแต่ใช้เอามาท�าประโยชน์
ทั้งนั้น

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แสงเดือน
แสงดาว

ในที่มืดอย่างนี้ แสงดาวขนาดนี้
ก็ยังพอเป็นประโยชน์ได้

๗



	 พอได้	๘	พรรษา	 (ออกพรรษาปี	

พ.ศ.	๒๕๒๕)	ก็ขอหลวงตาออกไปวิเวก	 

คราวนี้อยากจะออกมาอยู่นานหน่อย	

ครั้ งนี้ ต้ังใจว่าอยากจะอยู่ ท่ีสวนวัด

ช่องลม	 ออกจากบ้านตาดก็เข้าไปพัก

ท่ีวัดบวรฯ	อยู่พักหนึ่ง	 ตอนอยู่ท่ีนี่ก็ได้

พบกับรักษาการเจ้าอาวาสท่ีวัดญาณฯ	 

และได้ยินว่าสมเด็จพระญาณสังวรฯ	

เป็นผู้สร้างวัดญาณฯ	นี้	 หลวงปู่เจ๊ียะ	

(หลวงปู่เจ๊ียะ	 จุนโท)	 ก็เคยมาอยู่เป็น 

เจ้าอาวาส	ระหว่างป	ีพ.ศ.	๒๕๒๐-๒๕๒๑	 

เราก็เลยอยากมาดูว่าเปน็อย่างไร

	 ห ลั ง จ า กนั้ น ก็ เ ล ยม าแ วะ ท่ี 
วัดญาณฯ	 ครั้งแรก	 รู้สึกว่าจะเป็นต้น

เดือนมกราคม	ปี	 ๒๕๒๖	มาครั้งแรก 
ก็มาพักอยู่ ด้ าน ล่าง ก่อน	 ค ร้ั งนั้ น 
พระอาจารย์หวัน	 (พระครูบัณฑิต- 

สารภาณ	หรอืหลวงปูห่วัน	จุลลปณัฑิโต	 

วัดปา่จุลปณัฑิตาราม	จังหวัดหนองบัว- 

ล�าภู)	 ท่านเป็นหัวหน้าสงฆ์ท่ีวัดญาณฯ	

ท่านอาจารย์หวันนี้ ท่านมาจากวัด- 

ถ�ากลองเพล	 พอดีปีนั้นท่ีวัดญาณฯ	 

ลาเที่ยววิเวก
ขาดพระท่ีจะมาเป็นหัวหน้าสงฆ์ดูแล 

วัดญาณฯ	 แล้วท่านเดินทางมาพอดี	 

มาพักท่ีสวนวัดช่องลมท่ีหลวงตาเคย

ไปพักอยู่	 สมเด็จฯ	ทราบข่าว	 ก็เลยไป

ขอใหท่้านมาอยู่ท่ีวัดญาณฯ	นี	้ตอนนั้น 
ท่านอาจารย์หวันยังไม่ได้อธิษฐาน

พรรษา	ท่านก็เลยมาอยูใ่ห้	เวลาท่านมา 

ก็พาพระลูกศิษย์จากวัดถ�ากลองเพล

มาอยู่ด้วย	

	 ช่วงไม่ก่ีวันแรกท่ีเราเข้าไปอยู่ 

วัดญาณฯ	 ท่านไม่อยู่	 ไม่ทราบไปไหน 

เวลาท่านไปไหน	พระเณรก็ไปกับท่าน

หมดเลย	 และเวลาท่านกลับมา	 พระ 

เณรก็กลับมาด้วย	มากันเปน็ทีม	เราพัก

อยู่ท่ีวัดญาณฯ	ได้ประมาณ	๒	อาทิตย์

	 พอออกจากวัดญาณฯ	 เราก็ย้าย

ไปพักภาวนาอยู่ท่ีสวนของวัดช่องลม

ประมาณ	๓	เดือน	อยู่จนถึงเดือนเมษา 

หรือพฤษภานี่แหละ	 จึงกลับไปวัดป่า

บ้านตาด	 เพื่อไปจ�าพรรษาปี	 ๒๕๒๖	

เปน็พรรษาท่ี	๙

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
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	 พอได้	๙	พรรษา	 (ออกพรรษาปี	พ.ศ.	๒๕๒๖)	 ก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อไม่สบาย	 

เดือนพฤศจิกายนก็เลยขออนุญาตหลวงตากลับไปดูแลคุณพ่อ	 เขาเป็นมะเร็งท่ี

ก้านคอ	ตอนท่ีมาดูคุณพ่อก็ไมไ่ด้นอนเฝา้ท่ีบ้าน	เรามาพักท่ีวัดโพธสิัมพันธ	์แล้วท่ี 

บ้านเขาก็เอารถมารับไปเยี่ยม	เราก็อยู่จนเขาเสียไป

	 หลังจากเสร็จงานฌาปนกิจศพคุณพ่อเรียบร้อยแล้ว	 ก็เหลืออีกประมาณ

เดือนหรือสองเดือนท่ีจะเข้าพรรษา	 เราก็เคยคิดว่าจะลองออกมาอยู่จ�าพรรษา 

ข้างนอกบ้าง	 เพราะต้ังแต่บวชมาเราก็ไม่เคยอยู่จ�าพรรษาท่ีอ่ืนเลย	 เคยอยู่กับ 
หลวงตาก็สบายทุกอย่าง	 อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้	 เราไม่ต้องไปเผชิญกับอะไรเลย	

เพราะว่าท่านก็ดูแลทุกอย่างแทนเราหมด	ญาติโยมใครมาก็ไม่ต้องมารบกวนเรา	 

มเีวลาใหเ้ราได้ภาวนาเต็มท่ี	แล้วอีกอย่างคือท่ีพักมนัก็มจี�านวนจ�ากัด	มพีระอยาก

จะเข้าไปอยู่มาก	ก็เลยคิดว่าถ้าเราไมก่ลับ	ก็จะเปน็การเปดิโอกาสใหพ้ระอ่ืนได้อยู่

อีกรูปหนึ่ง	เพราะเราก็อยู่ติดต่อกันมาก็	๙	พรรษาแล้ว	นา่จะลองมาอยู่ท่ีอ่ืนดูบ้าง 
ว่าเป็นยังไง	 เราก็เลยตัดสินใจไม่กลับไปวัดป่าบ้านตาด	 จ�าไม่ได้ว่าส่งข่าวไปท่ี 

บ้านตาดหรือเปล่า	แต่ก็ได้พูดไว้ก่อนว่า	ถ้าไมไ่ด้กลับมาช่วงใกล้เข้าพรรษา	ก็ถือว่า

ไมไ่ด้มาแล้วกัน	แล้วเราก็ไมไ่ด้กลับเข้าไปอีก

	 พรรษาท่ี	๑๐	 ก็เลยจ�าพรรษาท่ีวัดโพธสิัมพันธ	์พัทยา	พอออกพรรษาแล้ว

รับกฐนิเสร็จ	ก็มาท่ีวัดญาณฯ	เลย	มาอยู่ต้ังแต่ปลายป	ี๒๕๒๗	ตอนต้นเราก็พักอยู ่
ข้างล่าง	๒	พรรษา	 ยังไม่ได้ย้ายขึ้นมาพักบนเขา	 เพราะช่วงนั้นสุขภาพร่างกาย 
ไมค่่อยแข็งแรง	มนัจะเปน็ไข้อยู่เรื่อยๆ	 เลยไมแ่นใ่จว่าเปน็เพราะอะไร	ตอนหลังก็

มาทราบว่าเพราะนอนกับพ้ืนปูนแล้วมันเย็น	 ร่างกายเราคล้ายๆ	 กับว่ามันอบอุ่น 

ไมพ่อ	ตอนหลังเลยต้องหาเตียงและเอาไมปู้เปน็แผน่นอน	หลังจากนั้นก็ไมเ่ปน็ไข้	 
เมื่อก่อนมนัจะเปน็ไข้เจ็บคออยู่เรื่อยๆ	 ก็เลยกลัวถ้าขึ้นมาอยู่ข้างบนเขา	 เพราะใน 

เหตุที่จะได้มาอยู่วัดญาณฯ

สมเด็จพระพุทธญาณเรศวร์ พระประธานในพระอุโบสถวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
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ปา่นีม้นัยิ่งชื้นใหญ่	ก็เลยต้องอยู่กุฏิข้างล่างท่ีมนัโล่งๆ	หนอ่ย	แต่ตอนหลังมาทราบ 
ว่ามนัเกิดจากท่ีเรานอนบนพื้น	กุฏิทางนีม้นัไมไ่ด้เปน็พื้นไม	้จะเปน็พื้นปูน	ปูนมนั

ก็เย็น	พอไมไ่ด้นอนกับพื้นปูนแล้ว	มนัก็ไมเ่ปน็ไข้	

	 ข้อวัตรปฏิบัติของพระท่ีวัดญาณฯ	 จะแตกต่างกับวัดป่าบ้านตาดเยอะ	 

ท่ีวัดญาณฯ	พระเณรจะไม่มีผู้ก�ากับวง	 เพราะช่วงนั้นท่านอาจารย์หวันท่านก็ 
ไม่อยู่แล้ว	 ท่านมีปัญหากับลูกศิษย์ของสมเด็จฯ	 เนื่องจากมันไปคนละแนวกัน	 

ทางลูกศิษย์เขาจะเอาแบบวัดบวรฯ	 แต่ท่านอาจารย์จะเอาแบบวัดป่า	 ก็เลยอยู่ 

ด้วยกันไม่ได้	 สภาพของวัดก็เลยเหมือนเด็กก�าพร้าไป	 คือสมเด็จฯ	 อยากจะให้

วัดเป็นแบบสมถะ	แต่ก็ไม่มีอาจารย์กรรมฐานมาเป็นหัวหน้า	 ต่อมาภายหลังก็ม ี

พระอาจารยอี์กรูปหนึง่มา	เปน็พระชาวสรุนิทร	์ชื่อหลวงพ่อทอง	(พระสังวรวิสุทธคิณุ	 
หรอืหลวงปูแ่ผน่ทอง	จาครโต	วัดสะพานด�า	จังหวัดบุรรีมัย)์	ท่านก็มาอยูเ่ปน็หวัหนา้

ท่ีวัดญาณฯ	ท่านก็เปน็กรรมฐานเหมอืนกัน	ปฏิบติัไปแบบกรรมฐาน	แต่ก็ไมเ่ต็มรอ้ย

แบบวัดปา่ทางภาคอีสาน

จุดประสงค์ท่ีตัดสินใจมาอยู่ท่ีวัดญาณฯ น้ี เพราะเรา 

เห็นว่าเราไม่ต้องท�าอะไร ไม่มีกิจอะไรต้องท�า ก็เหมือน 

อยูท่ี่บ้านตาด เรามีกุฏิ เราก็อยูค่นเดียวของเรา ท่ีวัดเขา 

มีพิธีอะไร เราก็ไม่ได้ลงไปร่วมกันเขาเท่าไร เพราะเขา

ไม่บังคับ เขามีให้ท�าวัตรเช้าท�าวัตรเย็นร่วมกัน แล้วก็

บณิฑบาต พิธอ่ืีนนอกจากน้ีก็ไมมี่ เพราะวัดเพิง่สรา้งใหม่  
ถ้าเป็นพิธีใหญ่ เขาก็จะนิมนต์พระมาท�าพิธีของเขา  

ตอนน้ันท�าวัตรเช้า ท�าวัตรเย็น เราก็ลงร่วมกับเขาบ้าง 

ไม่ร่วมบ้าง มาอยู่ท่ีน่ีต้ังแต่แรก เวลาน่ังในศาลาก็น่ังอยู่

เกือบๆ หัวแล้ว จะมีพระแก่พรรษากว่าเราสัก ๒-๓ องค์

	 ส่วนเรื่ องการสังกัดวัด	 ถึงแม ้

เราย้ายมาอยู่ ท่ี วัดญาณฯ	 แล้ว	 แต่

หนังสือสุทธิของเรายังสังกัดท่ีวัดบวรฯ	 

เหมอืนเดิมอยู	่เพราะชว่งท่ีเราออกจาก

วัดบวรฯ	 แล้วไปอยู่วัดป่าบ้านตาดนั้น	

เราย้ายไปแต่ตัว	 แต่เราไม่ย้ายไปด้วย

หนงัสือ	เพราะทางวัดปา่บ้านตาดไมไ่ด้

เรยีกดหูนงัสอื	และไมไ่ด้สัง่ใหท้�าหนงัสอื

ย้ายอะไร	 เราก็เลยไม่ท�า	 แล้วพอย้าย 

มาอยู่ท่ีวัดญาณฯ	 เขาก็ไม่ได้สั่งให้เรา 
ท�าอะไร	และเราก็ไม่เคยได้ท�าธุรกรรม

อะไรท่ีต้องได้ใช้หนังสือสุทธินี้ สักที	 

ดังนั้น	 หนังสือสุทธิของเราก็ยังสังกัด

อยู่ท่ีวัดบวรฯ	 เหมือนเดิม	 แต่ถ้าเกิด

ในอนาคต	 เราต้องไปท�าอะไรท่ีต้องใช้

หนงัสือสุทธ	ิเราก็อาจจะต้องย้ายสังกัด

มาเข้าชื่อท่ีวัดญาณฯ	นี	้ 	แต่ถ้าพูดตาม

ความจริงแล้ว	เราไมไ่ด้ไปสนใจกับเรื่อง

กระดาษเลย
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	 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิด 
วรมหาวิหาร	สงักัดธรรมยุติกนกิาย	ต้ังอยูท่ี่ต�าบลหว้ยใหญ	่อ�าเภอบางละมงุ	จังหวัด

ชลบุรี	มสีมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชิรญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ขณะ

ด�ารงสมณศกัด์ิท่ี	สมเด็จพระญาณสงัวร	เปน็องค์ประธานจัดสรา้งวัด	เมื่อป	ี๒๕๑๙

	 นายแพทย์ขจร	และคุณหญิงนธิวิดี	อันตระการ	พร้อมด้วยบุตรธดิา	ได้ถวาย

ท่ีดินแก่สมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 

ท่ีต�าบลหว้ยใหญ่	อ�าเภอบางละมงุ	จังหวัดชลบุร	ีเนื้อท่ีประมาณ	๓๐๖	ไรเ่ศษ	ต่อมา

คณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อท่ีดินท่ีติดต่อเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ	

๖๐	ไร่เศษ	รวมเปน็ท่ีดินท้ังหมด	๓๖๖	ไร่	๒	งาน	๑๑	ตารางวา	เพื่อขอใหส้ร้างวัด	 
และขอใช้ชื่อว่า	“วัดญาณสังวราราม” การสร้างวัดได้ด�าเนนิการมาโดยล�าดับ

	 วัดญาณสังวรารามได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นส�านักสงฆ์ญาณสังวราราม	 

เมื่อป	ีพ.ศ.	๒๕๒๐	และได้รบัอนญุาตใหด้�าเนนิการสรา้งเปน็วัดจากกรมการศาสนา	

กระทรวงศกึษาธกิาร	เมื่อวันท่ี	๒๑	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	ได้รับการประกาศต้ังชื่อ 
เปน็วัดในพระพทุธศาสนา	เมื่อวันท่ี	๒๕	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	และ	ได้รบัพระราชทาน

วิสุงคามสีมา	ตามพระราชกฤษฎีกา	ลงวันท่ี	๒๕	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕	(ราชกิจจา- 

นุเบกษา	 เล่มท่ี	 ๙๙	ตอนท่ี	 ๔๓)	 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 ด�ารงต�าแหน่ง 

รักษาการเจ้าอาวาส

	 ในปัจจุบัน	 วัดญาณสังวรารามมีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด	๓๖๖	 ไร่	 ๒	 งาน	๑๑	 
ตารางวา	 ไม่รวมถึงพื้นท่ีโครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาล	ท่ี	๙	ประมาณ	๒,๕๐๐	ไร่	โดยมพีระโสภณคณาภรณ์	(ไชยวัฒน	์ชยวัฑฒโน	

ป.ธ.๗)	เปน็รักษาการเจ้าอาวาส

ประวัติวัดญาณสังวราราม
	 การสร้างวัดญาณสังวราราม	 

มีจุดมุ่งหมายให้เป็นส�านักปฏิบัติ	 คือ

เน้นทางด้านสมถะและวิปัสสนา	 และ

เ พ่ือให้ เป็นประโยชน์แก่บรรพชิต

และคฤหัสถ์ในทางการศึกษาอบรม

พระธรรมวินัย	 รวมท้ังเพื่ อให้เป็นท่ี

ยังประโยชน์ในการบ�าเพ็ญอเนกกุศล

ต่างๆ	ด้วย
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	 ช่วงท่ีพระอาจารย์หวันมาเป็นหัวหน้าอยู่ท่ีวัดญาณฯ	ทางด้านล่างของวัด 

ก็เริ่มพัฒนาสร้างโบสถ์	สร้างสถานท่ีท่ีเก่ียวกับวัตถุมากขึ้น	

	 บนเขาชีโอนนี	้เมื่อก่อนเปน็เขาท่ีไมม่เีจ้าหนา้ท่ีดูแล	ท่านก็เลยเหน็ว่าบนเขา 

ชโีอนลกูนีเ้ปน็ท่ีเงียบสงบ	นา่จะข้ึนมาบ�าเพญ็ภาวนา	สรา้งเปน็ท่ีปฏิบติัได้	ท่านก็เลย 
ขออนญุาตสมเด็จฯ	ท่านก็อนญุาต	เพราะเหน็ตรงกันว่าบรเิวณบนเขานีเ้ปน็สถานท่ี 

เหมาะสม	สัปปายะต่อการเจริญสมถธรรม	ต่อการบ�าเพ็ญจิตภาวนาของพระเณร		

	 พระอาจารยห์วันจึงได้ชกัชวนญาติโยมใหม้าชว่ยกันพฒันาบนเขา	แล้วพอดี

มีญาติโยมถวายไม้เก่าให้สมเด็จฯ	 ท่านก็เลยขอไม้พวกนั้นข้ึนมาท�าศาลา	ท�ากุฏิ 
กระต๊อบ	 แล้วก็มาปลูกกุฏิให้สมเด็จฯ	 ด้วย	 เพราะก่อนหน้านี้	 ท่านสร้างกุฏิให ้

สมเด็จฯ	บนเขา	ตรงมณฑปท่ีอยู่ใกล้ๆ	 วัด	 (ท่ีเดินตักบาตรเทโวในปัจจุบัน)	พอดี 

แถวนั้นเขาจะปลูกเป็นมณฑป	 เขาก็เลยย้ายกุฏิของสมเด็จฯ	 ออก	ตอนท่ีสร้างก็ 
อาศยัญาติโยม	พระเณร	ชว่ยกันแบกของขึน้มา	ตอนนัน้ยังไมม่ถีนน	มแีต่ทางเดินปา่ 
ขึ้นมาเท่านั้น	

	 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว	 เวลาสมเด็จฯ	 ท่านมาบ�าเพ็ญภารกิจเก่ียวกับการสร้าง 

วัดญาณฯ	 ท่านก็จะขึ้นมาพักบ�าเพ็ญภาวนาบนเขาในตอนค�า	 และมีวันหนึ่ง	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ	(รัชกาลท่ี	๙)	ทรงเสด็จมาพบสมเด็จฯ	ท่ีวัดญาณฯ	

ท่านก็เลยมารับเสด็จท่ีบนศาลาหลังนี้	 ซึ่งตอนนั้นก็มุงด้วยหญ้า	พระเจ้าอยู่หัวฯ	

กับสมเด็จพระญาณสังวรฯ	นั่งสนทนาธรรมกัน	บรรดาผูติ้ดตามเหน็ว่าศาลาหลังนี ้
มันไม่เหมาะสมกับสถานภาพของผู้หลักผู้ใหญ่	 ดูแล้วมันต�าต้อย	 ก็เลยคิดว่าจะ 

รื้อท้ิงแล้วสร้างใหม้นัดีใหม้นัถาวร	 ใหม้นัเหมาะสมกับการต้อนรับผูใ้หญ่ซึ่งอาจจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต

ประวัติศาลาบนเขาชีโอน (จุลศาลา)

หลวงปู่หวัน จุลลปัณฑิโต 

ขณะนำาพาชาวบ้านพัฒนาบนเขาชีโอน

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

219218



	 แต่พอชาวบ้านท่ีเขามาบุกเบิกก่อสร้างได้ทราบข่าว	 เขาก็ไม่ยอมให้รื้อ	 

เพราะพวกเขาเหนื่อยยากล�าบากกับการแบกไม้	 แบกข้าวแบกของขึ้นมาสร้าง 
ศาลาหลังนี้	 แล้วศาลาก็เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน	ประมาณสัก	๓-๔	 เดือน	แล้วจะ 
มารื้อเพื่อสร้างใหม่	 พวกเขาเลยบอกว่า	 ถ้ารื้อศาลาหลังนี้	 เขาจะไม่ใส่บาตรให ้

พระอีก	พอความทราบถึงสมเด็จพระสังฆราช	ท่านก็เลยบอกว่าใหร้ะงับไว้	อย่ารื้อ	

ให้อนุรักษ์ศาลาหลังนี้ไว้	 ศาลาหลังนี้สร้างในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	 เป็นปีท่ีสมเด็จฯ	 รับ

เสด็จพระเจ้าแผน่ดิน	(รัชกาลท่ี	๙)	ท่ีบนศาลาหลังนี้

	 นี่คือเรื่องของความเป็นมาของสถานท่ีปฏิบัติธรรมบนเขานี้	 ตอนต้นก็สร้าง 

เป็นกระต๊อบ	 แล้วต่อมาสมเด็จฯ	 ท่านก็มีญาติโยมมีศรัทธามาถวายสร้างกุฏิ 

ทีละหลังสองหลัง	ตอนนี้มีกุฏิให้พระอยู่ได้ประมาณ	๑๐	กว่ารูปด้วยกัน	แล้วก็มี

ศรทัธาญาติโยมสรา้งกฏิุถวายใหพ้ระองค์ประทับอยูถึ่ง	๒	-	๓	หลังด้วยกัน	พระองค์

ก็ทรงเสด็จขึ้นมาทุกครั้งท่ีมาบ�าเพ็ญภารกิจทางวัดญาณฯ	 จนไม่สามารถท่ีจะ 
ขึ้นมาได้เนื่องจากชราภาพ	เพราะว่าต้องมแีพทย์ติดตาม	ต้องมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื

ต่างๆ	ซึ่งการท่ีจะมาประทับอยูน่ีม้นัยาก	เพราะไมม่นี�าประปา	ไมม่ไีฟฟา้	ตอนสรา้ง 
สถานท่ีปฏิบัติธรรมบนนี้	 ก็ทรงด�าริว่าไม่ให้ใช้ไฟฟ้า	 ต้องการให้อยู่แบบวัดป่าสาย

หลวงปูม่ั่น	บนเขานีก็้เลยไมม่ไีฟฟ้าใช้มาตลอดเวลา		

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำาเนินขึ้นเขาชีโอน

และได้สนทนาธรรมบนศาลาไม้กับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร กุฏิบนเขาชีโอน
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	 เราขออนญุาตสมเด็จฯ	มาอยู่บนเขานีต้ั้งแต่ป	ี๒๕๓๐	ต่อมาสมเด็จฯ	ท่านก็

เลยมอบหมายใหเ้ราดูแลบนเขานี้

	 แต่ก่อนศาลาหลังนีม้นัไมไ่ด้เปน็สภาพนีน้ะ	เริม่ต้นมนัค่อนข้างท่ีจะธรรมชาติ

กว่านี้	 หลังคามันจะมุงด้วยหญ้า	แล้วพื้นก็เป็นพื้นไม้	 แต่เป็นพื้นไม้ท่ีไม่ได้รับการ

ปรับให้มันเรียบ	บางทีมันสูงๆ	ต�าๆ	 ต่อมาเรามาพัฒนาทีหลัง	พอดีมีญาติโยมมา 

สนบัสนนุ	ก็เลยใหเ้ขามาปรับพื้นแล้วทาน�ามนัหนอ่ย	ตอนต้นมงุหญ้าอยู่	แต่พอใช้

ไปได้ประมาณ	๔	-	๕	ป	ีหญ้ามนัก็จะผ	ุก็ต้องรื้อท�าใหม	่ต่อมาก็เลยตัดภาระเรื่องนีไ้ป	 

บอกให้เปล่ียนเป็นมุงสังกะสีไปเลยดีกว่า	จะได้ไม่ต้องมาคอยรื้อคอยท�าอยู่เรื่อย	 

นี่ก็เปล่ียนมาแล้ว	๒	ครั้ง	 ซึ่งก็ยังใช้ประโยชน์ได้มาจนถึงทุกวันนี้	 แต่ก็มีคนบ่นว่า

อย่างโนน้อย่างนี	้เราก็บอกเขาว่า	อย่าไปมองท่ีรูป	ใหม้องท่ีการใช้งานว่ามนัใช้งาน 

ได้หรือเปล่า	เรานั่งบนนีป้ลอดภัยกันหรือเปล่า	มนัพังหรือเปล่า	มนัหลบแดดหลบ 
ฝนได้หรือเปล่า	 เท่านี้ก็พอแล้ว	 ถึงแม้มันจะไม่สวยไม่งาม	 แต่ไม่เห็นมันจะเป็น 

อย่างไร	 มันกันฝนได้กันแดดได้	 ไม่ต้องมีหน้าต่างคอยปิดคอยเปิด	 ไม่ต้องมีม่าน 

คอยรูดข้ึนรูดลง	ฝนตกก็ให้มันสาดไปซิ	สาดแล้วเด๋ียวมันก็แห้ง	มีคนมาเสนอนู่น

เสนอนี่วุ่นไปหมด	อยากจะให้ติดท่ีกันฝนบ้าง	 เสามันเอนหน่อยก็อยากจะท�าให ้

มนัตรง	ถึงมนัจะงอแต่มนัก็ยังอยู่ได้	ก็ปล่อยใหม้นังอหนอ่ยซิ

	 แล้วดูซิว่าเราท�าอะไรไหมบนเขานี่	 ถ้าเราไม่อยู่	ป่านนี้มันกลายเป็นอะไรไป

แล้วก็ไม่รู้	 เรามีแต่ต้องคอยเบรคไว้	 เราพยายามเบรคพวกวัตถุต่างๆ	 ไม่ให้เข้ามา

เพราะมนัไมใ่ชธ่รรม	ธรรมมนัต้องอยา่งนี	้มนัต้องธรรมชาติ	ต้องมแีต่ปา่	มแีต่ลมพัด	 

มีเสียงนกเสียงกา	 ถ้ามีการก่อการสร้างเด๋ียววุ่นวายไปท้ังวัด	แต่มันก็มีบ้างเพราะ

มันจ�าเป็น	 เวลามันช�ารุดทรุดโทรมก็ต้องซ่อมแซม	แต่เราจะไม่ขยาย	 และไม่มี

การก่อสร้างอะไรท่ีไม่จ�าเป็น	 เพราะต้องการท่ีจะรักษาสภาพของความเป็นป่า	 

ท่านให้เราดูแลบนเขาชีโอน

สมเด็จฯ ท่านสั่งให้มาเฝ้าดูบนเขานี้

เพราะสมัยก่อนสมเด็จฯ 

ท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาส

ท่านก็มอบหมายให้เราเป็นคนดูแลแทนท่าน
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ของความสงบไว้	 ไม่ต้องการให้เจริญ

ทางวัตถุ	 ต้องการให้เจริญทางจิตใจ	 

ถ้าเจริญทางวัตถุแล้ว	 มันมักจะมา

ท�าลายความเจริญทางจิตใจ	 มันเป็น

ปฏิปักษ์ต่อกัน	 ท่ีไหนมีการก่อสร้าง	 

ท่ีนั่นก็จะไม่มีความสงบ	 ไม่มีการเจริญ

ธรรมะปฏิบัติ

	 หลวงตาท่านสอนพระทุกครั้ง	

ท่านบอกว่าอย่าก่อสร้าง	 ท่านกลัวมาก	

ท่านรู้ว่าพระชอบก่อสร้างมาก	 ถ้ามี

ญาติโยมถวายปัจจัยขอถวายสร้าง

สิ่งนั้นสิ่งนี้	 ก็เหมือนปลาติดเบ็ดเลย	 
ท้ังสร้างกุฏิ	สร้างเจดีย์	สร้างอะไรกันไป	 
ไม่ใช่องค์พระ	 ไม่ใช่ศาสนา	 ไม่ใช่

มรรคผลนิพพาน	 มรรคผลนิพพาน

ต้องสร้างความสงบภายในใจของเรา	

ใจจะสงบได้	กายต้องสงบก่อน	สภาพ-

แวดล้อมของกายนีต้้องสงบสงัดวิเวก

	 เมื่อก่อนก็วิตกเหมอืนกันว่าถ้าคน

มามากขึ้นๆ	 แล้วจะท�าอย่างไร	 ศาลา

มันไม่พอนั่ง	 แต่มันก็มีทางไปจนได้	 
มันก็มีวิธีใหม่	 ก็นั่งกันบนลานบนพื้น 
กันไป	 มีเครื่ องขยายเสียงสามารถท่ี 

เอาไปวางไว้จุดต่างๆ	ได้	ก็กลับดีเสียอีก	 

ไม่ ต้องมีการสร้างถาวรวัตถุ ต่างๆ	

บรรยากาศก็ใกล้เคียงกับสมยัพระพุทธ- 

กาลมาก	เชน่	วันมาฆบูชา	มพีระอรหนัต์	 

๑,๒๕๐	 รูป	 มาเฝ้าพระพุทธเจ้า	 ไม่มี

ปรากฏว่าทรงประทับอยู่บนศาลา 

หลังไหนเลย	 เพราะไม่มีศาลาสมัยนั้น	

เพราะเวลามาก็ไม่ได้นัดกันไว้ก่อน	 

มากันแบบธรรมะจัดสรรให้มากันเอง	

มาแล้วท่ีไหนนั่งได้ก็นั่งไปเท่านั้นเอง	 
นี่แหละศาสนาแท้อยู่ท่ีตรงนี้	 ไม่ได้อยู่

ท่ีวัตถุ	 แต่อยู่ท่ีใจ	 อยู่ท่ีความเรียบง่าย	 

อยู่ตามมีตามเกิด	 อย่าเสียเวลาไปกับ

เรื่องของถาวรวัตถุมากจนเกินไป

ศาลาไม้บนเขาชีโอน ปัจจุบันคือจุลศาลา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

225224



	 ท่ีนี	่(บนเขาชโีอน)	เราไมค่่อยมกีารควบคุมบงัคับกัน	คือถือว่าโตกันเเล้ว	รูแ้ล้ว

ว่ากิจท่ีพึงกระท�านั้นมีอะไรบ้าง	คนท่ีข้ึนมานี้ก็ข้ึนมาด้วยความสมัครใจ	และก่อน 
จะข้ึนมาก็ทดสอบใจใหร้ออยู่ก่อน	ใหพ้กัอยูข้่างล่างไปก่อน	คือเราจะดวู่าเขาพรอ้ม 
ท่ีจะข้ึนมาแล้วเราจึงจะอนญุาตใหเ้ขาข้ึนมา	ดังนัน้คนพวกนีไ้มต้่องไปคอยจ�าจ้ีจ�าไช	

ไมต้่องไปคอยไล่เขาไปคอยดึงเขาใหม้าภาวนากัน	เขารู้หนา้ท่ีของเขา	เพราะพวกนี ้

มีหน้าท่ีการงาน	มีฐานะดีกันมาก่อนท่ีจะมาบวชกันท้ังนั้น	 ไม่ได้มาบวชเพื่อหนี

ความทุกข์ยากล�าบาก	มาบวชเพราะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้บรรลุ

มรรคผลนพิพานกัน

	 ดังนั้นพวกนี้ไม่ต้องไปบังคับกัน	ปล่อยให้เป็นไป	 เรามีหน้าท่ีท�าตัวอย่างให้

พวกเขาดู	 เราก็ท�ากิจของเราไป	ท�าหน้าท่ีของเรา	 เขาเห็นอะไร	 เขาก็ท�าตามเรา	 

มปีญัหาอะไรก็มาถาม	ถ้าไมม่ปีญัหา	ก็เอาหนงัสือเอาซีดีไปอ่านไปฟังกัน	เราสอน

พระวิธีแบบนี้	 ไม่ได้เรียกพระมานั่งอบรมสั่งสอนเหมือนกับสมัยท่ีอยู่กับหลวงตา	

สมัยนั้นท่านจะเรียกประชุมพระเพื่ออบรมสั่งสอนกันทุก	๔-๕	 วัน	 แต่บนเขานี้ 
ไม่เป็นอย่างนั้น	 ท่ีมาบวชกันบนนี้เขามีไฟอยู่ในตัวของเขาแล้ว	 เขาใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา

ของเขาอยู่แล้ว	เพียงแต่ว่าเขาเปล่ียนจากการศกึษาเก่ียวกับเรื่องทางโลกมาศกึษา

ในเรื่องทางธรรม	 แล้วก็จะเรียกว่าธรรมะจัดสรรของเราก็ได้	 เพราะว่าเรามาอยู่ 

แบบนี	้สภาพแวดล้อมมนัเปน็แบบนี	้ก็เลยปล่อยใหม้นัเปน็แบบนีไ้ป	

พระบนเขา
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	 สาเหตุท่ีสมเด็จฯ	แต่งต้ังเราเปน็พระฐานานกุรม	เพราะลูกศษิย์ของสมเด็จฯ	 
คือพวกท่ีเคยติดตามสมเด็จฯ	 ไปบ้านตาด	คนนี้เขาเป็นบรรณาธิการของหนังสือ 

ศรีสัปดาห์	 เขาขอหลวงตาให้ส่งหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นไปลงท่ีศรีสัปดาห	์ 
เขาเคารพหลวงตามาก	แต่เขายังไม่รู้จักหลวงตาดีพอ	 เขาคิดว่าหลวงตาจะเป็น

เหมือนสมเด็จฯ	 คือสมเด็จฯ	นี้	 ท่านเป็นคนเมตตา	 ใจดี	พอเขาไปยุ่งกับหลวงตา 

มากเกินไป	เจอท่านศอกกลับ	เขาก็เลยหา่งจากหลวงตาออกไป

	 พอเรามาอยู่ท่ีนี	่แล้วเขาก็เปน็คนช่วยสร้างวัดญาณฯ	เขาเปน็หวัเรี่ยวหวัแรง	

และสมเด็จฯ	ก็ใช้เขาเปน็คนบริหารจัดการเรื่องการเงินการทอง	การก่อสร้างอะไร 

ทุกอย่าง	 แล้วก็มีคุณหญิงท่านหนึ่งท่ีเคยอยู่บ้านตาด	แล้วเขาก็มาพักปฏิบัติอยู่

วัดญาณฯ	 เขาก็รู้จักเรา	 เพราะว่าเขาไปใส่บาตรท่ีบ้านตาดอยู่เรื่อยๆ	 เขาก็เลยเล่า 

เรื่องของเราให้เจ้าของศรีสัปดาห์ฟังว่า	 เราเคยไปอยู่กับหลวงตา	และเคยไปเรียน 

เมืองนอก	แล้วก็บวชท่ีวัดบวรฯ	 กับสมเด็จฯ	พอดีช่วงนั้น 
เขาก�าลังหา	 candidate	 ท่ีจะมาเปน็หวัหนา้กรรมฐานท่ีนี่	 

เขาก็เลยเหน็ว่าเรานีเ้หมาะสม	ก็เลยเสนอชื่อเราใหส้มเด็จฯ	 

ท่านพิจารณา

	 ตอนต้นท่านก็ต้ังให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส	แล้วต่อมา 
พอสมเด็จฯ	 ได้เป็นพระสังฆราช	 ท่านก็สามารถท่ีจะต้ัง

ให้ใครเป็นพระฐานานุกรมก็ได้	 ท่านก็เลยต้ังเราให้เป็น 
พระจุลนายกข้ึนมา	พอเราได้รบัแต่งต้ัง	เราก็ไมไ่ด้ยุง่กับใคร	

เราก็ยงัอยูข้่างบนเหมอืนเดิม	ไมไ่ด้ลงมาอยูข้่างล่าง	เพราะ

เราไม่ต้องการมาท�างาน	 เราต้องการอยู่ของเราสบายๆ	

ต�าแหนง่พวกนีม้นัไมม่คีวามหมายอะไรหรอกกับใจท่ีไมม่อีะไร	ท่ีไมอ่ยากได้อะไร	

พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ 

คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ 

พระราชาคณะปลัดซ้ายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฒโน)

พระจุลนายก
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	 ธรรมท่ีได้จากการศึกษากับธรรมท่ีได้จากการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกัน	ธรรมท่ี

ได้รับจากการศกึษาเปน็ธรรมท่ีมกิีเลสหุม้หอ่จิตใจอยู่	 การศกึษานีไ้มไ่ด้ไปฆ่ากิเลส

ตัณหาต่างๆ	 ให้หมดไปจากใจได้	 แต่การปฏิบัติธรรมนี้จะก�าจัดกิเลสตัณหาต่างๆ	 

ให้หมดไปจากใจได้	 ธรรมปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นธรรมแท้	 เพราะเป็นธรรมท่ีก�าจัด

กิเลสตัณหา	ก�าจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ	 ให้หมดไปจากใจได้	แต่ธรรมท่ี

ศกึษานีย้ังไมส่ามารถท่ีจะก�าจัดกิเลสต่างๆ	ใหห้มดไปจากใจได้	

	 หลวงตาบอกว่าการปฏิบัตินี้เพื่อสอนตัวเราเอง	 ท่านบอกว่าสอนตัวเราเอง 

ใหไ้ด้ก่อน	เปน็อาจารย์ของเราเองใหไ้ด้ก่อน	ก่อนท่ีจะเปน็อาจารย์ของผูอ่ื้น	ก�าจัด

กิเลสตัณหาของเราให้หมดไปให้ได้ก่อน	แล้วค่อยไปสอนให้ผู้อ่ืนเขาก�าจัดกิเลส

ตัณหาต่อไป	พระพทุธเจ้าท่านก็บ�าเพญ็มาเปน็ตัวอย่าง	พระอรหนัตสาวกท้ังหลาย	

ก็เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างในการบ�าเพ็ญของพระพุทธเจ้า	 

นี่คือลักษณะของครูบาอาจารย์ท่ีแท้จริง	 ท่านต้องเป็นครูบาอาจารย์ของตัว 

ท่านเองใหไ้ด้ก่อน	เมื่อท่านสอนตนเองได้แล้ว	ท่านจึงค่อยไปสอนผูอ่ื้นต่อไป	แล้ว 

จะสอนใครก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วย	 ไม่ใช่อยากจะสอนใครก็ไปหาคนนั้นคนนี้	 
ไปเรียกเขามาสั่งมาสอน	แต่ท่ีสอนก็เพราะว่ามีผู้เข้ามาหาเราเอง	 เขาต้องการจะ

ได้ยินได้ฟังได้รับความรู้จากเรา	แล้วเราก็ค่อยสอน

	 ครูบาอาจารยส์ว่นใหญถ้่าเราศกึษาดปูระวัติ	ท่านจะเปน็คนอ่อนนอ้มถ่อมตน	

เป็นเด็กเป็นลูกศิษย์มาก่อน	 เวลาบวชแล้วก็ขวนขวายศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์	

ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์	 ศึกษาฟังค�าอบรมส่ังสอนจากครูบาอาจารย์	 แล้วก็น�า 
ไปปฏิบัติ	กว่าจะท�าตนเปน็ครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้ก็อย่างนอ้ย	๑๐	-	๒๐	ปขีึ้นไป

ธรรมแท้ต้องเกิดจากภาคปฏิบัติ

“ตอนที่เราอยู่บ้านตาด
ก็ได้ช่วยแปลหนังสือบำงเล่ม

ให้พระฝรั่งอ่ำนกัน
เทศน์บำงกัณฑ์ที่หลวงตำเทศน์

เรำก็แปลเป็นภำษำอังกฤษ
ให้เขำฟงักัน 

เพราะธรรมะนี่ละเอียดนะ
เป็นนามธรรม 

จะแสดงกิริยาอาการ
อย่างเดียวนี้ไม่พอ”
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สมัยก่อนนี้ ไม่เคยพูดสอนใครเลยนะ

แต่เดี๋ยวนี้มันจ�าเป็น 

ถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครพูด

คนอื่นพูดแทนไม่ได้ 

ถึงเวลาก็เลยต้องพูด

เม่ือก่อนน้ีท่ีวัดญาณฯ ไมมี่พระเทศน์ในศาลาฉนั เพราะ

พระผู้ใหญ่ท่ีท่านมาอยู่เป็นหัวหน้าส่วนใหญ่ท่านไม่ 

ถนัดการเทศน์กัน พอเราอยู่ท่ีน่ีนานขึ้นๆ จนกระท่ัง

ได้ขยับมาอยูหั่วแถว ต้องเป็นหัวหน้าท่ีศาลา เราก็เลย 

คิดว่าวัดน้ีไม่มีเทศน์ มีแต่ให้พรและฉันอย่างเดียว  

พอเสร็จแล้วญาติโยมก็กลับบ้าน เราก็เลยคิดว่า มันน่า 

จะให้ธรรมะเขาบ้างนะเป็นการตอบแทน เราก็เลย 

หัดพูด ลองพูดดู แต่ก่อนหน้าน้ันในช่วงเข้าพรรษา  
เขาก็นิมนต์ให้เราไปเทศน์ให้ญาติโยมท่ีมาอยู่ปฏิบัติ

ตอนบา่ยท่ีศาลาหุ่นขี้ผ้ึง ก็ท�าอยูพ่รรษาหน่ึง 

 ต่อมาก็เลยคิดว่าเราต้องพูด	ท้ังๆ	ท่ีเราก็พูดไมเ่ปน็	ไมเ่คยพูดมาก่อน	บังคับ
ตัวเอง	เราเทศนค์รั้งแรกท่ีศาลาฉันประมาณป	ี๒๕๓๙	ก็พูดสัก	๑๕	นาที	๒๐	นาที	
พูดใหม่ๆ	 เราก็ประหม่า	 เพราะกลัวพูดไปแล้วเด๋ียวไม่รู้จะพูดอะไรต่อ	คนฟังก็
ต้ังใจจะฟัง	คนพูดก็ต้ังใจจะพูด	แต่ไม่มีอะไรออกมา	แรกๆ	 ก็เลยจะเทศน์ไปทาง
แนวปริยัติก่อน	 คือพยายามจ�าเอาไว้ว่าวันนี้จะพูดมรรค	๘	 ก็ท่องไว้ว่า	มรรค	๘	 
มีอะไรบ้าง	มีสัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปโป	ฯลฯ	แล้วก็อาศัยแนวปริยัติไปพูดแล้วก็ 
ขยายความไป	 ช่วงแรกๆ	 จะเทศน์เก่ียวกับปริยัติมาก	 เช่น	 มรรค	๘	 อริยสัจ	๔	 
พรหมวิหาร	๔	ก็อาศยัแนวนีไ้ป	แล้วต่อมาก็ลองไมคิ่ดไมต้ั่งใจว่าจะพดูอะไร		มอีะไร
ก็พูดไปเลย	 รู้สึกว่าแบบนีม้นัเปน็ธรรมชาติกว่า	 เพราะเวลาเราจะพูดแบบปริยัตินี	้ 
บางทีมันคล้ายๆ	 เราบังคับให้มันอยู่ในกรอบ	แต่เวลาเราพูด	พอมีเรื่องท่ีเราจะไป
นอกกรอบ	เราก็พยายามดึงเข้ามาในกรอบ	เวลาฟังมนัก็เลยฟังไมร่ื่นห	ูมนัไมไ่หล
ไปตามเหตุตามผลตามเร่ืองราวท่ีเราจะให้มาเก่ียวข้องกัน	 แต่ถ้าเราพูดไปตาม

เทศน์ครั้งแรก
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ธรรมชาติ	คือมนัไมอ่ยูใ่นกรอบก็ไมเ่ปน็ไร	แต่ขอ

ให้มันอยู่ในเรื่องท่ีเราพูดกันอยู่	 แล้วมันมีความ

เก่ียวพันกันต่อเนื่องกัน	แล้วมันช่วยเสริมกันได้	

บางทีเราพดูเรื่องนี	้แต่มนัไปโผล่ท่ีไหนก็ไมท่ราบ	

แต่มันก็มีทางไปของมัน	 เวลาฟังไปมันก็เพลินดี	 

มันไม่รู้สึกเหนื่อย	 คนพูดก็ไม่เหนื่อย	 คนฟังก็ 

ไม่เหนื่อย	 แต่ถ้าคนพูดต้ังใจจะพูดแต่เรื่องนี	้ 
แล้วพอมันจะแวบออกไปก็ดึงมันกลับมา	บางที

มนัฟังแล้วมนัไมค่่อยมเีหตุมผีลกันเท่าไร	

	 เราก็เลยลองพูด	 คือเปิดเรื่องธรรมะ	 เริ่มต้นท่ี

ศรทัธา		ญาติโยมวันนีม้าท�าบุญด้วยศรทัธา	มคีวามเช่ือ 

ในเรื่องบาปบุญคุณโทษ	 ในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์	 

เรื่ องท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ช่ัว	 ก็พูดไป	 อธิบายขยาย 
ความไป	 มีอะไรท่ีเราพอจะยกตัวอย่างได้ก็ยก 

ตัวอย่างไป	 เพราะการฟังเทศน์นี้	 ถ้าเราเอาเนื้อๆ	

เอาแต่ชื่อมา	 เช่น	“สัมมาทิฏฐ”ิ	คนพูดอาจจะเข้าใจ

สัมมาทิฏฐว่ิาเปน็ยังไง	แต่คนฟังนีอ้าจจะฟังไมเ่ข้าใจ	

ต้องขยายความว่าเปน็อย่างไร	ถ้าพูดไปในทางปริยัติ

ก็จะพดูไปท่ีตัวอักษร	ตัวหนงัสือ	เชน่	“สัมมา”	แปลว่า	

ความถูกต้อง	“ทิฏฐ”ิ	คือ	ความเหน็	ถูกต้องอย่างไรก็

อธบิายไป	ถูกต้องตามความเปน็จริง		ยกตัวอย่างเช่น	

สนุขัก็ต้องเปน็สุนขั	แมวก็ต้องเปน็แมว	อย่างนีคื้อเหน็

ตามความเป็นจริง	แต่ถ้าเห็นแมวเป็นสุนัข	 เห็นสุนัข

เปน็แมว	อย่างนีก็้ไมใ่ช่ความเหน็ท่ีถูกต้อง	เพราะมนั

ขัดกับความเปน็จริง	เปน็ต้น

	 สมยัก่อนท่ีศาลาฉนันี	้เราจะเทศน์

เฉพาะวันเสาร์	 อาทิตย์	 และวันพระ	 

จนกระท่ังมีรักษาการเจ้าอาวาสมานี	้ 
เราก็เลยขอลาหยุดเทศน์ตอนเช้า	 

ให้ท่านเป็นคนเทศน์แทน	 เพราะถ้า

เราลง	 เราก็จะไปบล็อกท่านไว้	 เพราะ

พรรษาท่านน้อยกว่าเรา	 เราก็เลย

ขออนุญาตว่าไม่ลงฉันท่ีศาลาในช่วง

วันเสาร์	 อาทิตย์	 และวันพระ	พอเรา

บิณฑบาตกลับมาเสร็จ	 เราก็กลับไปฉัน

ท่ีกุฏิเลย	 เพราะท่านจะได้เป็นหัวหน้า

ในศาลา	ญาติโยมจะได้รู้จักท่าน	แต่ว่า

มนัก็ต้องใชเ้วลา	ถ้าท่านอยูต่่อไปเรื่อยๆ	

คนก็จะรู้จักมากขึ้น	 ทีนี้ท่านเพิ่งมาอยู่ 
ปนีี	้(พ.ศ.		๒๕๖๒)	เปน็พรรษาท่ี	๓	เปน็	 

ปท่ีี	๒	ท่านมาป	ี๒๕๖๐	ปนีีท่้านเพิ่งได้

รบัพดัยศมา	เปน็เจ้าคณุชัน้สามญั	แต่ยงั 
สังกัดวัดเดิมอยู่	คือวัดบวรฯ	
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	 เรามาวัดญาณฯ	ปลายป	ี๒๕๒๗	หลวงตาท่านก็เมตตามาเรื่อยๆ	ช่วงแรกๆ	

ท่านจะมาเกือบทกุป	ีตอนนัน้ยงัไมม่สีวนแสงธรรม	ท่านก็มาพักอยูท่ี่พัทยา	อยูส่วน

วัดช่องลม	บาง ทีท่านก็แวะมาแต่ท่านไม่เคยบอกไม่เคยพูด	 ไม่เคยส่งข่าวมาก่อน	 

แต่เราก็ไมไ่ด้ไปไหนอยู่แล้ว

	 ครั้งแรกท่ีห ลวงตามาท่ีนี่เท่าท่ีเราจ�าได้	 ตอนนั้นหลวงตาเป็นโรคหัวใจ	 
คุณเอเลยนิมนต์ให้ท่านออกมาพักผ่อนบ้าง	 เพราะอยู่วัดก็มีแต่คนรบกวน	 เขาก็ 

เลยนิมนต์ท่านมาพักท่ีสวนวัดช่องลม	มีท่านวันชัยเป็นพระติดตาม	และคุณต่าย 

ก็มาสร้างกุฏิ ให้ท่านพัก	พอท่านมาพักแล้ว	 ท่ีนั่นมันไม่สงบ	มันเป็นสวนเป็นไร่	 
คนก็เขา้ไปหาได้	ท่านก็เลยอยากจะหลบ	ก็เลยใหเ้ขาพาข้ึนมาท่ีบนเขาวัดญาณฯ	นี้

	 เขาขับรถมาส่ งท่านท่ีนี่ตอนบ่าย	แล้วพอดีท่านอยากขึ้นมาพักข้างบนเขา	 
เราก็เลยมาจัด ท่ีพักให้ท่ีศาลาข้างบน	 ให้พระช่วยหามุ้งหาเส่ือหาอะไรให้ท่าน	 

แล้วท่านก็บอกว่า	ตอนเช้าท่านจะไมบ่ณิฑบาต	เราก็ไมไ่ด้ไปบอกใครว่าท่านมา	เพราะ 

รู้ว่าท่านไม่ ต้องการท่ีจะยุ่งกับใคร	 เสร็จแล้วเราก็กลับลงไป	ช่วงนั้นเรายังพักอยู่ 
ท่ีข้างล่าง	พอวันรุ่งขึ้น	รถตู้ของคุณเอก็มารับท่านกลับไปตอนสายๆ	พอกลับไปท่ี 
สวนวัดช่องลม	 ท่านก็พูดกับท่านวันชัยว่า	สถานท่ีบนเขานี้สงบดี	แต่ข้างล่างไม่ดี	

ข้างล่างเปน็เหมอืนตลาดนดั	เพราะว่ามนัไมส่ัปปายะ	ไมเ่หมาะส�าหรับพระปฏิบัติ	

	 คราวหลังท่านก็มาแบบนกึจะมาท่านก็มา	แต่เวลาท่านจะมาก็จะมคีนมาบอก

ล่วงหนา้สักชั่วโมงหนึ่งก่อนว่า “หลวงตาจะมานะ”	เราก็อยู่ท่ีนีเ่ตรียมต้อนรับท่าน	 

เวลาท่านมาท่านก็ขึ้นมาท่ีศาลา	 เราก็ไปกราบท่าน	 ท่านก็คุยนดิๆ	หนอ่ยๆ	แล้วก็ 
ไม่ได้อะไรมากมาย	แต่ท่านจะไม่แวะข้างล่าง	ญาติโยมข้างล่างท่ีมาสร้างวัดก็เป็น 

ลูกศิษย์ของสม เด็จพระสังฆราชฯ	 เขาก็รู้จักท่าน	 เขาก็นิมนต์ให้ท่านไปพักท่ี 

หลวงตามาเยี่ยม
วัดญาณฯ	 รู้สึ กว่าท่านเคยไปพักอยู ่

คืนหนึ่งมั้งท่ีข้างล่าง	

	 มีอยู่ครั้งห นึ่งมีคนมาส่งข่าวว่า

ท่านจะมาพกัท่ีสวนวัดชอ่งลม	เราก็เลย

ไปรอรบัท่านท่ีนูน้	แล้วก็มตีอนท่ีท่านมา

รับผ้าป่าท่ีวัดช่องลม	ตอนนั้นท่านท�า

ผ้าป่าช่วยชาติ	 ช่วงเริ่มต้นใหม่ๆ	 เราก็

ไปกราบท่าน	แล้วก็ไปร่วมถวายปัจจัย

ช่วยด้วย	แต่ทุกครั้งท่ีเจอท่านก็ไม่ค่อย

พูดอะไร	พอท่านมาก็ขึ้นไปกราบท่าน

ต้ังแต่ออกมาก็ได้พบได้กราบ

ท่านอยู่เรื่อ ยๆ ก็เลยไม่ได้กลับ

ไปท่ีวัดป่าบา้นตาดอีกเลย ต้ังแต่

ปลายปี ๒๕๒๖ ค วามส�าคัญ

ของวัดป่าบ้าน ตาดอยู่ตรงท่ีมี

สถานท่ีท่ีสงบ  มีครูบาอาจารย์

คอยสอนคอยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตามาเยี่ยม
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ณ วัดญาณสังวรารามฯ ในหลายวาระ
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ท่านสืบทอดปฏิปทาได้ดี

“ท่านสุชาติเปน็คนพัทยา	แต่เวลา 

บวชแล้วมาอยู่ ท่ีนี่	 เลยกลายเป็น

พระวัดป่าบ้าน ตาดไป	 อยู่เป็น

ประจ�ามาเลย	 ออ กจากนี่ปั๊ บก็

ไปอยู่ท่ีวัดญาณฯ	 เท่านั้น	 ไม่ได้ 
ไปไหน	 ออกจากวั ดป่าบ้านตาด

แล้วไปอยู่วัดญาณฯ	 จนกระท่ัง

ป่านนี้แหละ	 เมื่อเร็วๆ	นี้ท่ีเราไป

กรุงเทพฯ	เราก็ไปเยี่ยมวัดญาณฯ	

ท่ำนสุชำติอยู่ นั่น  ดู ลักษณะ

ท่ำทำงท่ำนมีหลักใจ	 ท่านอยู่นั่น

มาเปน็ประจ�า	พอออกจากนีก็่ไป

อยู่วัดญาณฯ	 เลย 	 แล้วไม่ได้โยก

ย้ายไปไหนจนกระท่ังปา่นนีล่้ะ

“สถานท่ีนั่นเป็ นท่ีสงบสงัดดี

ด้วยนะ	 ท่ำนอยู่ ท่ีนั่นท่ำนคงจะ

ระมดัระวัง คือท่ำนคงจะเขม้งวด

กวดขันทำงประชำช นหรือใครๆ 

ก็ตำม แม้ท่ีสุด ข้ำรำชกำรท่ีจะ 

ไปท�ำงำนท�ำกำรอะไ รแล้วไป

ท�ำลำยปำ่ ท่ำนอำจจะเปน็ผูด้แูล

รักษำ และเข้มงวดกว ดขันใน 

เรื่องเหล่ำนี้อยู่ ไม่น้อยเหมือนกัน  

นอกนั้นเลอะเทอะไปห มดแล้ว 

คือท�าเลข้างนอกนี้ เ ลอะเทอะ 

เปน็ตลาดไปหมดเลย”	
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วัดนี้ดี	 เราเคยไปพักอยู่	 ไปองค์เดียว	 ให้เขาไปส่งเงียบๆ	บาตรก็ 

ไมเ่อาไป	เขาไปสง่เงียบๆ	คือไมใ่หใ้ครทราบเลย	เรียกรถเขา้มาปุบ๊ 

ให้ไปส่งวัดญาณฯ	 ให้	 เขาก็ไปส่ง	 ไปนี่อย่าบอกใครว่าเราไปไหน 

มาไหน	 เราไปอยู่โน้นเลย	พักค้างท่ีนั่น	พวกกระจ้อน	กระแตมี	 
เงียบสงัดมากทีเดียว	 มันเป็นดงจริงๆ	 อยู่บนเขา	 เป็นป่าจริงๆ	 

ท่านสุชาติท่านไปอยู่ท่านก็อยู่บนหลังเขาวัดญาณฯ	อยู่ในป่าเลย	

จนกระท่ังทุกวันนี	้ดูลักษณะท่ำทำงท่ำนมีหลักมีเกณฑ์ดี”

“ท่ำนสุชำติ ท่ำนปฏิบัติแบบสันโดษมักน้อยตลอดมำ	ปท่ีีแล้วก็ไปดูนะ	

ไปพบท่านอยู่ท่ีนั่น	ดีอยู่	ท่ำนมักน้อยสันโดษมำก ท่ำนยึดหลักปฏิปทำ

ของครูบำอำจำรย์ไว้ได้ดีนะ	ลูกศษิย์วัดปา่บ้านตาดนีม้ากนะ	ถ้าหากว่า

จะยึดเอาหลักของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติก็รู้สึกจะชุ่มเย็นท่ัวๆ	 ไป	แต่นี้

มนัยดึได้นอ้ยมาก	สายพอ่แมค่รูอาจารยม์ั่นถือพอ่แมค่รูอาจารยม์ั่นเปน็ 
หลักใหญ่	แตกกระจายไปก็เปน็ก่ิงแขนง	ทีนีก็้มารุน่ลูกรุน่หลานแล้วแหละ	

รูส้กึท่ำนสบืทอดปฏิปทำได้ดี สงบสงัด ไมส่นใจกับใคร  ดี		เพราะฉะนัน้เรา 
จึงไปเยีย่ม	ถ้าโลเลเราไมไ่ป	ถ้าต้ังใจปฏิบติัดี	ท่ีไหนไป	ซอกแซกท้ังนัน้ละ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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	 หลวงตามหาบัวเมตตาไปเยี่ยมท่านพระอาจารย์สุชาติ	อภิชาโต	ณ	วัดญาณ- 

สังวรารามวรมหาวิหาร	จ.ชลบุรี	 เมื่อช่วงสายของวันท่ี	๒๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	 

ในวันนั้นหลวงตาท่านได้คุยธรรมะกับพระอาจารย์สุชาติเป็นการเฉพาะ	 ลักษณะ

ค�าถามของหลวงตาในวันนั้น	 ท่านไม่ได้ถามเพ่ือให้ชี้แจงแก้ข้อสงสัยอย่างใด	 แต่ 
เป็นการถามเพื่อจะเปิดเผยคุณธรรมท่ีมีอยู่ภายในของท่านผู้นั้นให้ปรากฏออกมา	 
ซึ่งค�าถามนี้เป็นค�าถามท่ีท่านใช้ถามกับบุคคลท่ีท่านมั่นใจแน่ใจแล้วเท่านั้น	 
ความบางตอนจากบทสนทนามดัีงนี้

อาจารย์ถามลูกศิษย์ 
 หลวงตา: พูด	ผมไมค่่อยได้ยินนะ	มนัหหูนวกเด๋ียวนี	้คนพูดก็อยู่นีแ้ล้วมนัก็ 

ไมไ่ด้ยิน	 เด๋ียวนีม้นัหจูรวดดาวเทียม	คือหมูนัสูง	พูดแล้วไมค่่อยได้ยิน	นีก็่มาเท่ียว

เฉยๆ	นะ	มโีอกาสมาทางนีเ้ลยมาเท่ียวเฉยๆ	มาเปดิหเูปดิตาในปา่ในเขาไป	รถก็มา 

หลายคันอยูน่ีเ้ต็มไปหมด	นกึว่ามแีต่เราคันเดียว	ท่ีไหนได้เต็มไปหมดเลย	ออกจากนี้ 

ก็ไปดูสัตว์กันนะ	ออกจากนีไ้ปดูสัตว์	สัตว์เยอะ	เราไปคราวท่ีแล้ว	ไปจากนีไ้ปดูสัตว์

 โยม:	ท่านพฤกษ์ครับ

 หลวงตา: ท่านพฤกษ์	 โอ้	นี่จมูกดีนะ	หมาสู้ไม่ได้	 มีแต่จมูกเก่งๆ	 ไปท่ีไหน	 

จมกูเก่ง	ขึ้นมานี	่มานั่งทางนี	้ท�าไมจมกูดีจัง	มาแถวนีไ้มเ่หน็หมาสักตัว	หมาว่ิงเข้า 
ป่าหมด	 สู้จมูกพระไม่ได้	 ไปท่ีไหนหมาแตกฮือ	 ไม่มีหมาสักตัว	 เพราะจมูกพระ 

ดีกว่าหมา	 หมาสู้ไม่ได้	 เข้าป่าเลย	 พูดแบบนี้คนไม่เคยได้ยินเขาก็ต่ืนตาต่ืนใจ	 

แต่เรามนัพูดแบบสบาย	ท่านพฤกษ์มายังไงล่ะ

 พระพฤกษ์: พอดีโยมพี่ชายมาส่งครับผม	จะนิมนต์พ่อแม่ครูจารย์เมตตา 

ไปเยี่ยมท่ีกุฏิพ่อแมค่รูจารย์	ท่ีพัทยาครับ

 หลวงตา: พัทยาทะแยอะไร	จะตายแล้ว	นีก็้ไมใ่ช่พัทยาหรือ	แถวนีก็้ผา่นมา

หมดแล้ว	แถวนีม้	ี๔-๕	องค์	เหมาะแล้วการภาวนา	อากาศก็โล่ง	ไมใ่ช่ดงทึบปา่ทึบ	 

ออกจากนี้แล้วก็ไปดูสัตว์	 อยู่ท่ีนี้ก็สะดวกภาวนาดีไม่ใช่เหรอ	 สถานท่ีเช่นนี้เป็น 

สถานท่ีฆ่ากิเลสนะ	สถานท่ีในบ้านในเมืองเป็นสถานท่ีพอกพูนกิเลส	สถานท่ีนี ้

เป็นสถานท่ีฆ่ากิเลส	พระกรรมฐานต้องฆ่ากิเลส	 ท่านมาอยู่อย่างนี้	 ในป่าในเขา	 

กลางคืนนีเ้งียบเลย	กลางคืนเรานั่งอยู่นี	้หวัใจท�างานตุบตับๆ	เวลานั่งยังไมภ่าวนา	 
พอนั่งเริ่มสงบ	จิตเข้าสู่ภายใน	หวัใจท�างาน	ฟังเสียงตุบตับๆ	เงียบ	หวัใจเริ่มท�างาน	 
แล้วก็หัวใจท่ีดังตุบตับๆ	หายไป	 คือมันสงัด	นั่งอยู่เฉยๆ	 อย่างนี้นะ	 ถ้าเราไม่ได้ 
เข้าภาวนา	 จิตจะอยู่กับตัว	 ในเวลาหัวใจท�างานดังเสียงตุบตับๆ	 เป็นประจ�านะ	 

พอเราเริม่ภาวนา	จิตก็เริม่เข้าลึกกว่านัน้	เสยีงนีตุ้บตับๆ	หายไป	เวลาอยูป่กติจะเงียบ	 
จิตอยู่กับนี้	 เวลาหัวใจท�างานนี้ได้ยินเสียงชัดเจน	 ดังเสียงตุบตับๆ	 เงียบก็เงียบ	 

จิตไมไ่ด้ออก	จิตอยู่ในนีแ้ต่ไมร่วม	เสียงหวัใจท�างานตบุตับๆ	ทีนีพ้อภาวนา	เริม่ภาวนา	 

 หลวงตา: เราทุกวันนีม้นัเข้าแต่ปา่คน	มนัไมไ่ด้เข้าปา่ไม	้เราเข้าปา่คน	ปา่คน 

มันยุ่ง	 เข้าป่าไม้ไม่ยุ่งนะ	 เขาอยู่อย่างนี้สบาย	 เข้าป่าไม้	 เข้าป่าคนแล้วยุ่ง	 เคยอยู่ 

ในปา่ในเขา	มาเหน็อย่างนีม้นัรื่นเริง	เข้าในปา่ในเขามนัรื่นเริง	ไปบิณฑบาตท่ีไหน

 พระอ.สุชาติ: นั่งรถออกไปท่ีหมูบ่้านครับผม	มหีมูบ่้านอยู่ท่ีชายทะเล

 หลวงตา: หมูบ่้านแถวนี้

 พระอ.สุชาติ: อยู่ท่ีชายทะเลครับผม	มรีถมารับไป

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

243242



จิตเขา้ละเอียดกว่านัน้อีก	หวัใจท�างานเงียบไปเลย	ทีนีเ้วลามนัเงียบจรงิๆ	เงียบหมด 
จนกระท่ังร่างกายไม่มีเลย	 เป็นอากาศธาตุ	 ว่างเปล่าหมด	 เวลามันปล่อยแล้ว 
ปล่อยหมด	แม้แต่ร่างกายเจ้าของไม่ปรากฏ	 เวลามันละเอียดเต็มท่ีแล้ว	 ร่างกาย 

ก็ไม่ปรากฏ	 เงียบไปตามๆ	 กันหมดเลย	นั่นแหละการภาวนามันจึงได้เห็นทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง	มันละเอียดขนาดนั้นล่ะจิต	 จิตเวลามันเข้าถึงข้ันละเอียดพอแล้ว	มันรู้ 
ไปหมด	จึงไมม่อีะไรผา่นมาท�าลาย	มแีต่ความสงัดของจิต	ความผอ่งใสของจิต	ทีนี้

มนัก็ส่งกระแสออกไปสว่างไสวสง่างามอย่างนั้นตลอด	

	 บางที	เอ้...เคยเล่าใหลู้กศษิย์ฟัง	เวลาอยู่เงียบๆ	ภเูขา	จิตนีเ้วลามนัถึงขั้นว่าง

แล้วมนัว่างหมดนะ	ขั้นรูปกายเปน็อีกอยา่งหนึ่ง	พอพจิารณาเลยนีไ้ปแล้ว	มนัก็ว่าง	 
ว่างหมดเลย	เหน็แต่ความสว่างไสวของจิต	มนัว่างไปนะ	แล้วมนัก็เกิดความอัศจรรย์

ขึ้นมาจนได้อุทานในตัวเอง	มนัเปน็ในจิต	พดูไมไ่ด้ยงัไง	จิตเปน็นกัรู	้มนัรูย้งัไง	มนัก็รู ้
ไปหมด	 เวลามันสว่างไสวมากๆ	 มันว่างหมดนะจิต	 ถึงขั้นมันว่างมันว่างหมด	 
ไมม่อีะไร	รา่งกายเจ้าของหายเงียบไปแล้ว	ปรากฏว่ามนัมแีต่ความรูล้้วนๆ	อยา่งเดียว	 

รา่งกายหยาบมนัผา่นแถวนีเ้ขา้ไป	เปน็จิตว่างไปเลย	จิตมนัว่างไปหมด	จะอัศจรรย์ 

อยู่ภายใน	บางทีก็ออกอุทานขึ้นมาในล�าพังตัวเอง	 โอ้โห	ท�าไมจิตของเราถึงได้

อัศจรรย์นกัหนา	ว่างเอานกัหนา	ว่างหมดเลย	ท้ังๆ	ท่ีกิเลสอวิชชายังม	ีแต่ความว่าง	 
ว่าง	 ทีนี้พออวิชชาตัวเป็นเชื้อของภพขาดสะบั้นไปจากใจ	 ทีนี้ว่างอะไรทีนี้	 มัน

ว่างแล้วไม่แล้ว	 ว่างหมดด้วย	นั่นแหละจิตอัศจรรย์	 จิตของท่านผู้สิ้นกิเลสคือจิต 
พระอรหันต์	 ท่านว่างท้ังวันท้ังคืน	 เหล่านี้พอเห็นเป็นรางๆ	ตา	หู	 จมูก	 รับกันไป	 
ฟังกันไป	 โดยธรรมชาติอันหนึ่งท่ีมันเหนืออันนี้	 มันว่างไปหมดเลย	นั่นเรียกว่า 
ละเอียดสุด	มนัว่างเต็มท่ีเลย	การภาวนาได้เหน็ชัดเจน	อย่างอ่ืนอย่างใดใครจะเหน็ 

อะไรก็ตาม	 	 ไม่ได้ละเอียดลออเหมือนจิตตภาวนา	 จิตตภาวนานี้เวลามันรู้มันเห็น	 

มนัรูจ้รงิๆ	มนัว่างไปหมดเลย	ไมม่อีะไรเขา้มาผา่นจิต	จิตมอี�านาจมาก	ว่างหมดเลย	 

อ�านาจของจิตคือความว่าง	 ว่างหมดเลย	มองดูอะไรท่ีไหนก็ไม่มี	 จิตมันว่าง	 คือ 

ความว่างมนัมอี�านาจมาก	มนัครอบหมดเลย	วัตถุท้ังหลาย	ดินฟ้าอากาศ	แผน่ดิน	 
มนัก็ว่างหมด	มอี�านาจมาก	ความว่างของจิตมอี�านาจมาก	มนัว่างไปหมดเลย	ฟังสิ	 

นักภาวนาเท่านั้นจะพูดอย่างนี้ได้	 ภาวนางูๆ	ปลาๆ	 ก็ไม่ได้	 ภาวนาเอาจริงเอาจัง 
ท่ีจะฆ่ากิเลสรู้ได้ล่ะ	 คือค�าว่าจะฆ่ากิเลสมันสูง	มันมีอ�านาจสูง	มันทะลุไปๆ	 เป็น 
อย่างนั้นนะ	ท่านบ�าเพ็ญอยู่ในปา่ท่านสบาย	คือจิตนีส้บาย	จิตตวิเวก	กายวิเวก	คือ 
ความสงัดกาย	 ไม่คุลกคลีกับอะไร	 กายวิเวก	 จิตตวิเวก	 สงัดจิต	 สงัดหมดเลย	
เรียกว่าจิตตวิเวก	 จิตตวิเวกนี้นักภาวนาท่ีจะรู้ได้ดี	นอกนั้นไม่มี	 สามโลกธาตุไม่มี 
จิตใจสงบสงัด	 จิตไหนก็มแีต่กิเลสตัววุ่นวายเผาอยู่ในหวัใจตลอดเวลา	 เอากองเงิน 
กองทองมาถมกองเท่าภเูขานี	้กิเลสมนัเหยียบอยู่นี	้มนัไมไ่ด้มองดูกองเงินกองทอง	
กิเลสมันเหยียบอยู่หัวใจคน	 แล้วอะไรจะบุกเบิกมันได้ล่ะ	 นอกจากจิตตภาวนา	
จิตตภาวนานีเ้บิกออกๆ	ทุกสิ่งทุกอย่างเบิกออกหมด	ส่วนหยาบเบิก	ส่วนละเอียด
ภายในเบกิออก	เบกิจนไมม่อีะไรเหลือภายในใจเลย	นัน่ล่ะ		สุญญโต  โลกัง		โลกว่างเปล่า	 
คือจิตว่างไปหมด	โลกเขาจะว่างหรือไมว่่างเปน็เรื่องของเขา	แต่จิตนั้นไปหมายเขา
ว่าสิ่งนั้นม	ีสิ่งนั้นไมม่	ีสิ่งนั้นดี	สิ่งนีไ้มดี่	พอจิตถอนออกมา	สิ่งเหล่านั้นหมดแล้วก็
ว่างเลย	ทีนีว่้างหมดๆ	อย่างนั้นล่ะ

 หลวงตา: เป็นยังไงล่ะ	 ว่างหรือยังล่ะ	 เปิดออกบ้างสิ	 อาจารย์
เปิดหนทางให้ลูกศิษย์	 อาจารย์ถามลูกศิษย์	 อาจารย์พูดกับลูกศิษย์ 
โดยเฉพาะ	ใครจะฟังไมฟ่ังช่างเขาสิ	มนัเปน็ยังไง	มนัว่างหมดหรือยัง?

 พระอ.สุชาติ: หมดแล้วครับผม

 หลวงตา: หมดแล้วนะ	เอาใหม้นัอยา่งนัน้สิ	เอาใหม้นัว่างหมด		การพดู 
อย่างนีเ้อาอันนีอ้อกมาพูด	 ไมไ่ด้พูดลมๆ	แล้งๆ	นะ	 เอาตัวจริงออกมา 
ถามกันเลย	มันเป็นยังไง	มันว่างหรือยัง	 ถ้ามันว่างแล้วหายสงสัยเลย 
เรื่องกองทุกข์ท้ังมวลในโลกนี้ไม่มี	 มีแต่ขันธ์เป็นทุกข์	 เจ็บไข้ได้ป่วย	
ปวดหวัตัวร้อน	มนัก็เปน็ของมนั	แต่จิตไมม่	ีนั่นเรียกว่าจิตว่างหมดแล้ว	
เท่านัน้แหละ	แสนสบาย	ใจปฏิบติัใหดี้	ไมม่อีะไรยุง่ในโลกอันนี	้มแีต่กิเลส
กวนจิตท้ังนัน้	ฟาดกิเลสออกตัวกวนจิตแล้ว	ว่างหมดเลย	ไมม่อีะไรกวน
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ปุญญปำปปหินบุคคล เป็นผู้มีบุญและบาปอันละได้โดยสิ้นเชิง

แล้วทางด้านจิตใจ เป็นแต่เพียงมีขันธอ์ยู ่ ก็ต้องปฏิบัติต่อขันธใ์ห้

เหมาะสมกับสังคมยอมรับกัน ความเป็นพระยอมรับกันก็คือการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย น่ีเป็นขั้นสมมุติในขั้นน้ี ก็ปฏิบัติ

อย่างน้ันไปเรื่อยๆ จนกระท่ังวันนิพพาน ถ้าเป็นหลักธรรมชาติ

ของจิตแล้ว พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้ว หมดปัญหาท่ีจะให้เป็น

บาปเป็นบุญ ต้องอาบัติสังฆาปาราชิกอย่างน้ีไม่มี หมด กิริยาท่ี

ท่านรักษาก็รักษาไว้ตามสมมุติท่ีมีอยู ่ และปฏิบัติให้เหมาะสมกัน

กับด้านสมมุติท้ังหลายเท่าน้ันจนกระท่ังวันนิพพาน

	 ท่ีถามท่ีตอบกันนี้มีแต่แก่นธรรมออกจากภาคปฏิบัติ	 เราจะไปหาในคัมภีร์ 

ไมเ่จอ	ต้องหาในคัมภีรใ์หญ	่พระพทุธเจ้าเปน็เจ้าของคัมภีรใ์หญ	่พระสาวกอรหนัต์

เป็นเจ้าของคัมภีร์ใหญ่	 ปั๊ บลงตรงนั้นล่ะ	 ได้ความออกมา	 เอากันวันนั้นก็เอากัน 
อย่างนั้นล่ะ	 นั่นแหละท่ีว่าเพชรน�าหนึ่ง	 เมื่อเข้าถึงกันลงถึงขีดเรียกว่า	๑๐๐%	

แล้ว	 ท่านองค์นี้ได้ลงถึงขีด	 ๑๐๐%	แล้ว	 	 ใครจะไปหาเรื่องหาราวว่าท่านเป็น 

สังฆาปาราชิก	เฉย	ไมส่นใจ	หลักใหญ่เข้าถึงกันแล้ว	ไมฟ่ังเสียงเหา่ว้อๆ	แว้ๆ

	 เพชรน�าหนึง่ในสมยัปจัจุบนัมนีอ้ยเมื่อไร	ท่านผูท้รงมรรคทรงผลจรงิๆ	จากภาค 
ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังมีน้อยเมื่อไร	 ธรรมพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผล 

นิพพาน	 ไม่ใช่อะไรนะ	ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมด	

ตลาดนรกอเวจีอยู่กับผูท่ี้หนา้ด้านไมเ่ชื่อฟังอรรถธรรม	ถกเถียงอรรถธรรม	ไมย่อม 

รับความจริง	นีล่ะพวกหนา้ด้าน	พวกนรกอเวจี

 หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน

ผู้มีบุญและบาปอันละได้แล้ว
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	 ตอนอยู่ด้วยกันกับท่านท่ีบ้านตาดเกือบ	๙	ปี	 เราก็เหมือนกับเป็นลูกท่าน	 

ท่านก็เห็นหน้าเราทุกวัน	 บิณฑบาตฉันร่วมกันทุกวัน	หลวงตาท่านก็เมตตาเพราะ

ท่านเห็นว่าเราเป็นคนท่ีไม่ค่อยเอาหมู่เอาคณะเท่าไร	 ท่านกลัวว่าเราจะถูกเขม่น	

ท่านก็เลยเมตตาหางานบางอย่างใหเ้ราท�า	

	 พอเราออกจากบ้านตาดมาอยู่ท่ีวัดญาณฯ	 แล้ว	 เวลาหลวงตาท่านมา 

แถวพัทยา	คนไม่เข้าใจก็ว่า	 ครูบาอาจารย์มาใกล้ขนาดนี้	 ท�าไมไม่ไปกราบไม่ไป 

เยี่ยมท่าน	 ก็เพราะเวลาเราอยู่ท่ีบ้านตาดเราก็เป็นแบบนี้	 เราก็ไม่เคยไปกราบไป 

เยี่ยมท่ีกุฏิท่าน	 เราก็อยู่ของเรา	 จะเจอท่านก็ตอนท�ากิจร่วมกัน	 เพราะถ้าไม่มีกิจ 

ร่วมกันก็ไมไ่ด้ไปอะไรกับท่าน	มนัอาจจะเปน็นสิัยของเราซึ่งคนอาจจะไมเ่ข้าใจ

เราค่อนข้างท่ีจะไม่ยึดติดกับบุคคล จะยึดติดกับธรรมะ 

ดูเหมือนว่าเราเป็นคนอกตัญญู พอหลวงตาละแล้ว  

น�ารดศพก็ไม่ไปรด งานศพก็ไม่ได้ไปร่วม ไปท�าไม 

เพราะท่านอยู่ตรงน้ี (ใจ) แล้วไง ไปแล้วจะเจอท่าน 

หรือเปล่า ใชไ่หม น่ีท่านอยูต่รงใจน้ี กราบทุกวันอยูแ่ล้ว  

ท�าไมต้องไป ดูภายนอกก็เหมือนกับว่ามันจะแปลก  

แต่มันไม่แปลกหรอก 

สาระที่แท้จริง 	 การมีครูบาอาจารย์ท่ีดีเป็นสิ่ง

ท่ีดีเป็นมงคล	 เพราะเราได้อาศัยท่าน

คอยใหก้�าลังใจ	คอยแนะแนวทางต่างๆ	

เพราะสาระท่ีแท้จริงของครูบาอาจารย์ 

นั้นอยู่ในธรรมะนั้นแหละ	 ไม่ได้อยู่ท่ี 
ตัวท่าน	 แต่พวกเราไปหลงยึดติดใน 

ตัวท่าน	 ไปถึงก็จะรีบถ่ายรูปก่อน	 

จะเอาไปเก็บไว้บูชา	 แต่ท่านก็สอนว่า

ตัวท่านอยู่ในธรรมะ	พระพุทธเจ้าทรง

ตรัสว่า	 “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นเรา

ตถาคต” จึงไม่มีใครสร้างพระพุทธรูป

ข้ึนมาเลยในสมยัท่ีพระองค์ยงัพระชนม์

ชีพอยู่	 เพราะคนสมัยนั้นเขาเน้นอยู่

ท่ีธรรมะอย่างเดียว	พระพุทธเจ้าทรง 

ตรัสว่า	“ธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทน

เราตถาคตต่อไป ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้น

เห็นเราตถาคต”	 ดังนั้นขอให้ยึดสาระ 
คือธรรมะค�าสอน	 เพราะเป็นเนื้อเป็น

หนังของพระพุทธเจ้าท่านจริงๆ	 เป็น

เนื้ อเป็นหนังของครูบาอาจารย์ของ

หลวงตาท่ีแท้จริง	 ส่วนร่างกายเป็น

เหมือนเปลือก	 เป็นเหมือนเสื้ อผ้าท่ี 

ห่อหุ้ม	องค์แท้ของท่ำนก็คือธรรมะ

นั่นเอง
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	 ครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนใบไม้ท่ีค่อยๆ	ร่วงไปทีละใบสองใบ	 ใบใหม่ก็โผล่ 

ข้ึนมาทดแทนกันไป	โผล่มาแต่ไมรู่ย้งัไง	ของดีๆ	ท่านมกัจะเก็บตัว	ท่านจะไมแ่สดงตัว	 
ท่านเคารพครูบาอาจารย์	 ท่านไม่แซงหน้าแซงตา	 เหมือนในหนังสือประวัติ 

หลวงปู่มั่น	 ท่ีหลวงปู่มั่นท่านบอกว่า	 มีนิมิตเห็นพระเณรพระหนุ่มพระน้อยเดิน

เหมือนกับแซงหน้าแซงตาครูบาอาจารย์	 ท่านแสดงว่าต่อไปพระก็จะอยากเด่น 

อยากดังกัน	 เหมือนจะออกมาปรากฏตัวแข่งขันกัน	 ในสายกรรมฐานนี้เขาจะ 

เคารพกัน	ครูบาอาจารยท่์านเปน็ผูน้�าไปก่อน	สมยัท่ีมคีรูบาอาจารยท่ี์แก่พรรษากว่า 

หลวงตายงัอยู่	หลวงตาท่านจะไมค่่อยปรากฏในสังคมเท่าไร	พอครูบาอาจารยต่์างๆ	

ผา่นไปหมดไป	พอท่านเปน็ผูน้�าขึ้นมา	ท่านก็ต้องแสดงบทบาทของผูน้�าต่อ

	 ไมม่คีรูบาอาจารย์องค์ไหนอยากดังหรอก	เพราะพอดังแล้วมนัเหนื่อย	อยูเ่ฉยๆ	

สบายกว่า	นีเ่ราก็ไมดั่ง	มาอยู่ท่ีนี	่๓๐	กว่าปก็ีไมม่ใีครรู้จักเรา	ถ้าหลวงตาไมพ่ดูถึงเรา 

ก็ไมม่ใีครรู้จัก	คือแต่ละคนอาจจะมวีาสนามาไมเ่หมอืนกัน	ของเรามวีาสนาในการ

เผยแผท่างด้านหนงัสือมากกว่า	มนัก็ดีคือไมต้่องยุ่งกับผูค้นมาก	พูดธรรมะจบแล้ว 

ก็จบไป	 ไม่ยุ่งกับใคร	 ใครจะนิมนต์ไปไหน	 เราไม่รับท้ังนั้น	พอไม่รับ	 เขาโกรธเรา 
ยิง่ดี	เพราะเขาจะได้ไมม่าหา	มนัก็จบ	ถ้าเด๋ียวเรารบั	เขาก็มาหาใหม	่เด๋ียวเพื่อนเขา 
ก็มาอีก	คนนั้นคนนีก็้มาอีก	แล้วเราก็ต้องรับ	ต่อไปก็จะไมม่เีวลามาพูดธรรมะ

วาสนามาทางนี้

ขอประกาศว่า บ่ายสองโมงทุกวัน 
วันหยุดก็มาได้ วันไม่หยุดก็มาได้ 

ปกติถ้ำไม่มีธุระอะไรก็จะมำรับญำติโยมเสมอ  
ถ้ำไม่มีธุระหรือไม่เจ็บไข้ได้ปว่ยก็จะมำ 

ก็แล้วแต่เหตุกำรณ์ 
จะพูดมากพูดน้อยนี้ก็อยู่กับผู้ที่มาฟงัด้วยว่า 
เอาภาชนะมารองรับไปได้มากได้น้อยแค่ไหน 

บำงคนเอำถ้วยมำนิดเดียวก็ต้องเทให้ได้นิดเดียว
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	 เราเองไม่ได้เปิดตัว	แต่มีโยมมาหาเอง	 เราก็อยู่เหมือนเดิม	 ไม่ได้ไปท�าอะไร
มากกว่าเดิม	ทุกวันนี้ก็อยู่เหมือนเดิม	 ก็พอใจสภาพท่ีอยู่	 แต่ก็มองครูบาอาจารย ์
เหน็ท่านท�าประโยชนใ์หกั้บคนเยอะ	บางทีก็คิดว่าถ้าท�าอยา่งนัน้ได้ก็ดี	แต่ก็ไมอ่ยาก
จะไปด้ินรนให้มันเป็นอย่างนั้น	 ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันเอง	 เมื่อถึงเวลา 
มนัก็เปน็ไปเอง	

	 อย่างหลวงตานี	้ เมื่อก่อนท่านก็ไมเ่ปดิตัว	สมยัท่ีเราไปอยู่บ้านตาด	ช่วงนั้นก็
ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปวัดท่านเท่าไร	ตอนนั้นท่านไม่เปิด	 ท่านจะคอยขับไล่ขับไส	 
หรือใครเข้าไปมแีต่จะไล่	คอยจะว่าเอา	คนเลยกลัวกัน	สมยัก่อนจึงจะไปวัดอ่ืนกัน	 
ไปวัดหลวงปู่ขาว	 ไปวัดหลวงปู่ฝั้ น	 ไปวัดหลวงปู่เทสก์กัน	แต่ตอนหลังพอครูบา-
อาจารย์ท่านมรณภาพไป	หลวงตาท่านก็คลายความดุ	 ไม่ค่อยดุไม่ค่อยว่า	คนเลย
ค่อยกล้าท่ีจะเข้าไปกราบท่าน	แล้วตอนหลังก็มาโปรดญาติโยมท่ีสวนแสงธรรม

	 เมื่อก่อนท่านจะเน้นไปท่ีฝั่ งพระเป็นหลัก	 เพราะพระเณรนี้จะเป็นก�าลัง
ส�าคัญต่อไปท่ีจะสืบทอดพระศาสนา	 แล้วตอนนั้นท่านก็เห็นว่ามีครูบาอาจารย์
ท่ีจะสงเคราะห์ญาติโยมอยู่เยอะ	 ท่านก็เลยไม่ค่อยเปิดตัว	 ท่านจะมีเขียนหนังสือ
แล้วก็อบรมส่ังสอนพระเณรและนกัปฏิบติัท่ีจะรบัการเค่ียวเขญ็ของท่านได้เท่านั้น	 
เปน็คนท่ีใจกล้าๆ	ไมก่ลัวท่านจะดุจะด่าจะไล่จะว่า	สามารถเฉยอยู่ได้	แต่ตอนหลัง
ท่านไมเ่ปน็อย่างนัน้	ท่านเมตตาเปดิกว้าง	ไมจ่�ากัดจ�านวนเหมอืนเมื่อก่อน	เมื่อก่อน
พระเณร	๒๐	นีก็้มากแล้ว	ต่อมาท่านก็รับเพ่ิมเปน็	๒๕	๓๐	๔๐	๕๐	รูป	และเมื่อก่อน 
ญาติโยมก็มีน้อย	 ท่ีโรงครัวมีแค่	๗-๘	คนเท่านั้น	 แต่เด๋ียวนี้อยู่กันเป็นร้อย	 ไม่รู ้
อยู่กันได้ยังไง	 เมื่อก่อนท่านไม่ต้องการอย่างนั้น	 ท่านต้องการให้เป็นท่ีวิเวก	 กุฏิ 
ก็ให้อยู่กันคนละหลัง	 แต่ตอนหลังนี่เห็นว่าอยู่กันอัดแน่นเลย	 ท่ีเป็นแบบนี้เพราะ
ความท่ีท่านเมตตาสงเคราะหเ์ขา	ถึงแมจ้ะไมถึ่งขั้นวิเวก	ขั้นภาวนา	อย่างนอ้ยพวก
ท่ีอยู่ก็ยังได้ท�าบุญ	ได้ฟังเทศนฟ์ังธรรม	ได้มารักษาศลี	ก็ท�าไป	

เราก็อยู่เหมือนเดิม

วันๆ หนึ่งเรำก็ท�ำแบบเดิมๆ 
คือตอนเช้ำก็ไปบิณฑบำต
ฉันเสร็จก็กลับมำพักผ่อน
ช่วงบ่ำยก็มำคุยกับญำติโยม
เราก็ท�าอย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้ว
ก็ไม่เห็นเดือดร้อนกับอะไร
สบายจะตายไป

เรำไม่เคยพูดเล่น
เรื่องธรรมะพูดเล่นไม่ได้

แต่พูดเป็นมุกบ้ำง
เพ่ือไม่ให้เครียดกัน

แต่เรื่องธรรมะ
เราไม่เคยพูดเล่น
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เรามาอยู่วัดนี้ตั้ง ๓๐ กว่าปี 

ไม่เคยไปไหน สบาย ไม่เดือดร้อน 

ไม่ต้องไปท�าวีซ่า ไม่ต้องไปท�าพาสปอร์ต 

ไม่ต้องไปตรวจโรค ไม่ต้องไปฉีดยา 

มันวุ่นวาย 

มีคนมาชวนเราไปต่างประเทศหลายรอบ 

มีชวนไปอินเดีย ชวนไปสิงคโปร์ ชวนไปอินโดนีเซีย 

มีคนมานิมนต์หมดแล้ว 

เราบอกอย่ามาชวนเลย ไม่ไปหรอก 
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	 สาเหตุ ท่ี ไม่อยากจะไปรับกิจ

นิมนต์ก็คือมันเสียเวลา	 แล้วก็ไม่ได้ไป

ท�าอะไรท่ีมันเป็นเนื้อเป็นหนัง	มันเป็น

พิธีกรรมมากกว่า	 เราเคยไปสมัยก่อน	

บางทีขัดเขาไม่ได้ก็ไป	 เช่นเขานิมนต์

ไปขึ้นบ้านใหม่หรือไปงานอะไรของเขา	 
พอไปถึงบ้านมีแต่คนแก่	 ๒-๓	 คน	 

นั่งฟังพระสวด	 คนหนุ่มคนสาวก็ไป 
ต้อนรับแขก	 แขกก็ไม่เข้ามาฟังเทศน	์ 

ฟังพระสวด	 ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไ ด้

ประโยชน์อะไร	 ไปนั่งสวด	คนฟังก็ฟัง

ไมเ่ข้าใจ	เพราะคนเหน็ว่าเปน็ส่วนหนึ่ง

ของพิธเีท่านั้นเอง	 ใหม้นัเปน็มงคล	 คือ 
ขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องนิมนต์พระมาสวด	 
มาปะพรมน�ามนต์	มาเจิมอะไรเท่านั้น	

แต่มันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนัง	 มันเป็น

แค่พิธ	ี เหมอืนกับเล่นลิเก	มนัไมไ่ด้เปน็ 

มงคล	อาจจะเป็นมงคลตรงท่ีว่าได้ท�า 

บุญท�าทาน	ได้เสียสละเงินทองก้อนหนึง่ 
มาท�าอาหารถวายพระ	 อันนี้เป็นบุญ	

ท�าท่ีไหนก็ได้ถ้าท�าแบบนี้	 ใส่บาตรก็ได้ 

บุญเหมือนกัน	 ไม่ต้องให้เสียเวลาไป

นิมนต์พระ	 ไปรับพระไปส่งพระ	แล้วก็

ไม่รับกิจนิมนต์

มานั่งสวด	การสวดนี้คนสวดได้นะ	 ไม่ใช่คนฟังนะ	 ใครสวดใครได้	 เพราะการสวด

เป็นการฝึกให้คิดไปในทางท่ีดี	 สมมุติเวลาโยมคิดไปในทางท่ีไม่ดีหรือไม่สบายใจ	 

ก็สวดมนต์ไปซิ	 สวดมนต์ไปแล้วเด๋ียวก็ลืมเรื่องท่ีท�าให้เราไม่สบายใจ	 แต่นิมนต์ 

พระไป	 โยมก็ไม่ฟังพระสวด	มีแต่คนแก่	คุณตา	คุณยาย	๒-๓	คน	นั่งอยู่เป็นพิธ	ี 
ส่วนคนหนุ่มคนสาว	คนมีก�าลังวังชา	 เขาก็ไปคุยกับแขก	 ไปต้อนรับแขก	 อีกพวก 

ก็อยู่ในโรงครัวท�ากับข้าววุ่นไปหมด	พอพระสวดเสร็จก็เอาอาหารมาประเคน	 

พระฉันเสร็จก็ใหพ้ร	ขอน�ามนต์เจิมหนอ่ย	แล้วก็นมินต์กลับวัดเลย	

สมัยพุทธกาลเวลาเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปน้ี  

เขานิมนต์เพื่อให้ท่านไปพูดธรรมะ คือไปนิมนต์ให้ 

ท่านฉัน ฉันเสร็จแล้วก็ให้ท่านแสดงธรรม แสดงธรรม

เพื่อจะได้เป็นสิริมงคล ธรรมน่ีล่ะเป็นมงคล เพราะ

ธรรมะเป็นแสงสว่างน�าชีวิตของเราท่ีมืดบอดด้วย

ความหลง ให้เห็นถูกผิดดีชั่ว พระพุทธเจ้ารับกิจ 
นิมนต์ก็เพื่ อท่ีจะไปแสดงธรรม ถ้าให้ท่านไปสวด 

ท่านคงไม่ไป แล้วถ้าไปแล้วไม่มีคนฟัง ท่านก็ไม่ไป

เหมือนกัน อยา่งน้ีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 

	 พระสายปฏิบติัสว่นใหญท่่านจะไมค่่อยไปงานเหล่านี	้นอกจากเสยีไมไ่ด้จรงิๆ	

บางทีก็มคีวามผกูพนัมอีะไรท่ีจะต้องถนอมน�าใจกัน	บางทีท่านก็ไปให	้แต่ท่านอยาก

ถ้าไปแล้วไปฟังธรรมกัน	ท่านจะยินดีไป	ท่านจะไปพูดธรรมะใหญ้าติโยมฟัง
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	 โยมแม่เราไม่สบาย	 ไปผ่าตัดหัวใจ	 เรายังไม่เคยไปเยี่ยมท่ีโรงพยาบาลเลย	 

เช่ือไหม	 เราให้น้องสาวเอาโทรศัพท์มาคุยแทน	 ถ้าไปท่ีโรงพยาบาลจะไม่ได้คุย 

อย่างใกล้ชิดเหมือนกับคุยกันทางโทรศัพท์นะ	 เราก็พูดกันทางโทรศัพท์	 เย่ียมกัน 

ทางโทรศัพท์นั่นแหละ	 มันก็เหมือนกัน	 ดีกว่าเสียอีก	 พูดได้นาน	 พูดได้สบาย	 
อยากจะพูดเท่าไรก็พูดได้

	 โยมแม่เราเสียวันท่ี	๑๘	มกราคม	๒๕๖๒	 วันท่ีโยมแม่เสีย	 เขานัดรถให้มา 

รับไปท�าผม	พอรถมารับ	 โยมแม่ก็บอกคนขับรถว่าไม่ไปแล้ว	 อยากจะพักผ่อน	 

พอตอนเย็นน้องสาวกลับมาจากไปท�าธุระข้างนอก	 เห็นโยมแม่นอนหลับ	พอไป

ปลุกก็ไมต่ื่น	นอ้งสาวเราก็เลยเรียกหนว่ยกู้ชีพมาปั๊ มหวัใจ	พอปั๊ มไมข่ึ้น	เขาเลยส่ง 
ข่าวมาหาเรา	 เราก็เลยบอกให้หยุดปั๊ ม	 ให้ปล่อยเลย	หน่วยกู้ชีพบอกว่าเสียก่อน 
มาพบ	๑	ชั่วโมง	ตอนโยมแมเ่สีย	เขาไมม่เีวทนา	เขาหลับไปเฉยๆ	

	 ภาพหน้าศพงานโยมแม่	 เราเป็นคนเลือกเอง	 เราเลือกรูปท่ีท่านเพิ่งไปงาน 
เล้ียงฉลองวันเกิด	 เดิมทีโยมแม่เขาเตรียมรูปไว้คือรูปสาวกว่านี้	 เป็นรูปถ่ายเมื่อ	 

๒๐	ปท่ีีแล้ว	แต่เราว่าเอารูปปจัจุบันดีกว่า	และชุดท่ีใส่ก็ชุดสีแดง	เพราะสีแดงคือสี 

ท่ีคนจีนชอบ

	 ในงานศพของโยมแม่	 เราก็ไปนั่งเฉยๆ	ทุกคนท่ีไปก็ช่วยกันท�างานคนละไม้

คนละมือ	 ไม่มีการขอร้องหรือร้องขอให้มาช่วยกัน	คนมาเยอะ	แต่ไม่มีเดินชนกัน	

เหยียบเท้ากัน	งานเรียบร้อยดีมากๆ

โยมแม่มีบุญคุณ
ตรงที่ให้ร่ำงกำยกับเรำมำ
และเราก็พอใจในร่างกายนี้

โยมแม่สุรินทร์ และพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต และคุณกัลยา (น้องสาว)ภาพในงานฌาปนกิจศพโยมแม่สุรินทร์

บุญคุณของโยมแม่
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 “ช่วงแรกๆ ท่ีเราเทศน์ในศาลาฉันนั้น ยังไม่มีการอัดเทป ต่อมามีลูกศิษย์ท่ี

เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลวัดญาณฯ มาฟังแล้วชอบ เขาก็เลยจดบันทึกแล้ว

เอามาใหเ้ราตรวจ พอเราตรวจแล้วก็บอกว่า “เราเทศน์ต้ังนานท�าไมได้แค่นี้ และท่ี

คุณจดกับท่ีเราพูดนี้ มันไมเ่ต็มรูป มันไมค่รบบริบูรณ์ ท�าไมไมห่าเคร่ืองอัดเสียงมา 

สักเคร่ืองหนึ่งล่ะ” สมัยนั้นก็มีแต่เคร่ืองคาสเซ็ท วันหลังเขาเลยเอาเทปคาสเซ็ท 
มาอัด เวลาเขาอัดก็อัดตรงท่ีเขานั่ง ไม่ได้วางไว้ใกล้เรา เสียงมันก็จะก้องๆ เพราะ 
มนัไมไ่ด้อัดตรงท่ีใกล้ๆ ปาก อัดได้แต่เสยีงท่ีดังในศาลา มันก็เอามาใชใ้นการเผยแผ่

ไมไ่ด้ ต่อมาก็เปล่ียนเอาท่ีอัดมาวางไว้ใกล้เรา แล้วมีไมค์เล็กมาเสียบใหเ้สียงชัดขึ้น

 ต่อมาผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวัดญาณฯ ให้เราไปใช้คอมพิวเตอร์ท่ีห้อง

ท�างาน เราก็ไปใช้ เราไปแปลงเสียงเทศน์จากเทปคาสเซ็ทมาเป็นไฟล์ลงไว้ใน

คอมพิวเตอร์ เราไปใช้ห้องท่ีโรงพยาบาลสัปดาห์ละ ๒ -๓ วัน เพื่อไปถอดเทป  

แรกๆ แจกเทปธรรมะเป็นเทปคาสเซ็ท ภายหลังเอามาพิมพ์เป็นหนังสือออกมา  

เขาอ่านแล้วก็ชอบกัน ก็เลยเอาไปพิมพ์เป็นหนังสือก�าลังใจขึ้นเล่มแรก พอดี 
ท้ายเล่มมีรายชื่ อผู้บริจาคด้วย พอคนได้หนังสือไปเขาเห็นมีการรับบริจาค  

เขาก็เลยบริจาคพิมพ์หนังสือต่อไปเป็นเล่มๆ มาเร่ือยๆ ออกปีละ ๓-๔ เล่ม  

พอมาเล่มท่ี ๑๖ ก็ใส่เนื้อหาของจุลธรรมแทน เพราะหนังสือจุลธรรมเป็นหนังสือ 

ท่ีพิมพ์จ�านวนจ�ากัดและแจกกันเฉพาะกลุ่ม

 ต่อมาคนท่ีเขาให้เราใช้ห้องท�าคอมพิวเตอร์ท่ีโรงพยาบาล เขาย้ายไปท่ีอ่ืน  

เลยต้องคืนห้องนี้ให้กับคนท่ีเขามาใหม่ ก็พอดีกับพระท่านมีห้องว่างอยู่ท่ีใต้ถุน

ต�าหนักสมเด็จพระสังฆราช แล้วระยะหลังสมเด็จฯ ก็ไม่ได้มาวัดญาณฯ เราก็เลย 

ใชห้อ้งนี้เพื่อถอดเทปและตรวจปรู๊ฟหนังสือก�าลังใจและหนังสือจุลธรรมน�าใจ”

ที่มาของหนังสือธรรมะ
	 หนังสือจุลธรรมน�าใจนี้	 จัดท�าโดยกลุ่มลูกศิษย์ท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ	 

เพื่อฟังธรรมท่านพระอาจารย์	 เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เป็นการ

รวบรวมเทศนาค�าสอนของพระอาจารย์ท่ีสอนกลุ่มจุลธรรม	บนศาลาไม	้เขาชีโอน

ในช่วงบ่าย	 เดือนละครั้ง	 ซึ่งเป็นการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติและการบ�าเพ็ญด้าน

จิตตภาวนา	

	 หนงัสือธรรมะบนเขา	เริม่พมิพเ์ล่มแรก	เมื่อป	ีพ.ศ.	๒๕๕๗	หลังจากครบ	๑		ป	ี

(วันท่ี	๓๑	มนีาคม	๒๕๕๖)	ของการบนัทึกเสยีงแสดงธรรมะบนเขา	ท่ีเนน้ภาคปฏิบติั

และการบ�าเพญ็จิตตภาวนา	ท่ีท่านแสดงธรรมบนศาลาไม	้เขาชโีอน	แก่คณะศรทัธา

ญาติโยมท่ีมาฟงัธรรมในทุกวันเสาร์	วันอาทิตย	์และวันหยุดนกัขัตฤกษ์	แล้วก็มกีาร

อัพโหลดไฟล์เสียงเทศนาขึ้นเฟสบุ๊คและเว็บไซต์หลังการแสดงธรรมในวันนั้น
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	 หลังจากนั้นได้มีคณะศิษย์ผู้มี

ศรทัธาได้กราบขออนญุาตพมิพห์นงัสอื

ธรรมะเล่มต่างๆ	 ท้ังภาษาไทย	ภาษา-

อังกฤษ	ภาษาจีน	และภาษาอินโดนเีซีย	

ของท่านพระอาจารย์สุชาติออกเผยแผ	่

เพื่อแจกเปน็ธรรมทานแก่ผูท่ี้สนใจด้าน

การปฏิบัติอีกหลายเล่ม	 โดยผู้สนใจ

สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลด

ได้ท่ี	www.phrasuchart.com หรือ

ทางเฟซบุ๊ก	Abhijato	หรือทางไลน์	@

apichato	

ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือธรรมะ

ภาษาไทยของพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือธรรมะ

ภาษาต่างประเทศ

ของพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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	 ถ้าท่ีไหนมีหนังสือของครูบาอาจารย์	 (หลวงตา)	 อยู่แล้ว	 ก็ไม่สมควรท่ีจะ

เอาของลูกศิษย์ไปแจก	 เพราะท่ีนั่นก็มีแสงสว่างอยู่แล้ว	 ท่านเป็นเหมือนกับแสง

พระอาทิตย์	 ส่วนเราเป็นเหมือนแสงเดือนแสงดาว	 แต่ถ้ามันอยู่ในท่ีมืดอย่างนี้	 

แสงดาวขนาดนีก็้ยังพอเปน็ประโยชนไ์ด้	

แสงเดือนแสงดาว

เราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ท�าประโยชน์ 
ยังท�าให้คนสามารถได้ประโยชน์จาก

การปฏิบัติธรรมตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
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ชวิีตท่ีผา่นมารู้สกึว่าจะใชค้วามสบายใจเปน็เกณฑ์

วัดของการกระท�า ถ้าใจเครียดใจทกุขก็์รู้แล้วว่ามนั

ไม่ถูกต้อง มันต้องคลาย แล้วต้องหาวิธีคลายมัน 

เพราะว่าได้เท่าไหร่ ในท่ีสุดมันก็ต้องเสียไปหมด 

ได้มากก็เสียมาก ได้น้อยก็เสียน้อย ไม่ได้ก็ไม่เสีย 

ใชไ่หม เพราะทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราว ชีวิต

ของพวกเรานี้ เด๋ียวในท่ีสุดมันก็ต้องจากโลกนี้ไป 

ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน เราจากมาก่ีคร้ังแล้ว 

จากคร้ังนี้คร้ังเดียวท่ีไหน เราท้ิงร่างกายเรานี้มาก่ี

ล้านร่างแล้วก็ไม่รู้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว เราจะไม่

ค่อยเสียดายอะไร เพราะสิ่งท่ีไม่เสียมันก็มีอยู่คือ

ใจของเรานี้ มันไมมี่วันเสีย มันไมมี่วันหมด เพียง

แต่ว่ามนัจะมคุีณภาพหรือไมม่คีณุภาพ ฉลาดหรือ

โง่เท่านั้นเอง ถ้ามนัฉลาดมันก็ไมแ่บกหาม ถ้ามันโง่

มนัก็แบก ไมใ่ชแ่บกอะไร คือแบกกองทกุข ์ถ้าอะไร

มันเป็นของเรานี้ มันทุกข์ทันที ถ้าอะไรมันไมเ่ป็น

ของเรา เราก็สบาย

เรำไม่เคยวำงแผนไว้ว่ำนี่คือเปำ้หมำย
ตอนนี้เรา Open-end ไว้ 

คืออนาคตของเรานี้ไม่มี 
ไม่ได้ก�าหนดจุดหมายปลายทาง

จุดหมำยปลำยทำงก็อยู่ที่โลง (ศพ)
แต่มันจะไปถึงโลงยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง

เรำก็ปล่อยให้เหตุกำรณ์มันพำไป
แล้วเรำก็ใช้ธรรมะเป็นตัวพิจำรณำไปตำมควำมเหมำะสม
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พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กิจและเวลาประจ�าวันทีส่ามารถเข้าพบ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนท่ีเส้นทางเดินบณิฑบาต

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)

	 เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอ�าเภอ	เริ่มท่ีซอยนาจอมเทียน	๓๐	

	 (เวลาสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศ)

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ) 

	 ฉันเช้าท่ีศาลาฉัน	เฉพาะวันธรรมดา

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

	 ณ	จุลศาลา	เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน

วันเสาร์	-	อาทิตย์	และวันหยุดนกัขัตฤกษ์	แสดงธรรม	และตอบปญัหาธรรมะ

วันจันทร์	-	ศกุร์	สนทนาและตอบปญัหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว 

และขอความรว่มมอืสุภาพสตรงีดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 

Abhijato phraajarn_suchart@apichato

/user/unseendhammawww.phrasuchart.com

ติดตามธรรมะของพระอาจารยส์ุชาติ อภิชาโต ได้ทาง
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พิมพ์ครั้งท่ี ๑   ธนัวาคม ๒๕๖๒

จ�ำนวนพิมพ์    ๓,๐๐๐ เล่ม

ผู้จัดพิมพ์        คณะศิษย์พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พิมพ์ท่ี : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด
๖๑	ซอยเพชรเกษม	๖๙	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ งเหนอื	 เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	๑๐๑๖๐	
Tel.	๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑-๙		Fax.	๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘		E-mail:	silpasiamprinting@hotmail.com		

ชีวประวัติและปฏิปทา พระอาจารยส์ุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจ�าหน่าย






