
อนกุรรมการกิจการพิเศษ ศูนยพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การปฏิบัติพระกรรมฐาน
บรรยายโดย อาจารยชัชวาลย ชิงชัย∗

การบรรยายครั้งที่ 25∗∗  วันเขาพรรษา : ขังตัวเพื่อคนหาใจ
จากนีไ้ปจะไดบรรยายใหทานทั้งหลายฟงในเรื่องของวันเขาพรรษา ไดตั้งชื่อเร่ืองวา วันเขา

พรรษา : ขังตัวเพื่อคนหาใจ วนัเขาพรรษานั้นตรงกับ วันแรม 1 คํ ่า เดือน 8 เปนวันที่พวกเราชาวพุทธมี
โอกาสไดทํ าบุญทํ ากุศลกันอีกวันหนึ่ง เรียกวา ทํ าบุญกันทั้ง 2 วันตดิตอกันคอื วนัแรกไดแกวันอาสาฬห-
บชูา และรุงขึ้นอีกวันก็จะเปนวันเขาพรรษา

วนัเขาพรรษานั้น ชาวพุทธถือวาเปนวันที่มีความสํ าคัญ เพราะเปนวันที่พระสงฆจะไมไปจํ าวัด
คางแรมที่ไหนตลอด 1 พรรษา 3 เดือน ความจริงในสมัยกอนหนานั้นไมมีเร่ืองวันเขาพรรษา ยังไมมี
ธรรมเนียมใหพระภิกษุสงฆตองเขาจํ าพรรษา ดังนั้น พระสงฆก็ธุดงคจาริกไปไดเร่ือย ๆ พอถึงฤดูฝนเปน
ชวงท ํานาของพวกชาวบาน พระสงฆก็ไปเหยียบขาวกลาทํ าความเสียหายใหชาวบาน จึงถูกชาวบาน
ต ําหนิติเตียน พระพุทธเจาทราบเรื่องจึงทรงบัญญัติวินัยขึ้นมาวา  เมื่อถึงวันแรม 1 คํ่ าเดือน 8 หามพระ
ภกิษสุงฆไปจํ าวัดคางคืนที่ไหน จะตองอยู ณ สถานที่เดียวเปนเวลา 3 เดือน เรียกวาเขาพรรษานั่นเอง

 เพราะฉะนั้น พอถึงชวงเทศกาลเขาพรรษา คนไทยชาวพุทธก็จะนิยมนํ าบุตรชายที่มีอายุครบ 20
ปบริบูรณไปบวช พอออกพรรษารับกฐินแลวก็ถึงเวลาที่จะลาสิกขาไดแลว ธรรมเนียมสมัยเกา ในสมัย
อยธุยานิยมบวชกัน 3 พรรษาเลย พรรษาที่ 1 บวชใหโยมแม พรรษาที่ 2 บวชใหโยมพอ พรรษาที่ 3 บวช
ใหตนเอง เวลาสึกมาเขาจะเรียกวาทิด ยอมาจากคํ าวาบัณฑิต แปลวา คนฉลาด หมายถึงคนที่เคยผานการ
บวชเรียนมา รูเร่ืองพระพทุธศาสนาพอสมควรแลว

แตมาในสมยัปจจุบันนี้ ถาทานทั้งหลายไปสังเกตดูตามวัดวาอารามตาง ๆ จะพบวาจํ านวนพระ
สงฆเร่ิมบวชกันนอยลง โดยเฉพาะบางคนจะไมยอมที่จะบวชในวันใกลเขาพรรษา เพราะกลัวจะตองเขา
พรรษาซึง่มเีวลายาวมากถึง 3 เดือน ก็นิยมบวชกอนเขาพรรษาสัก 5 วัน 7 วันแลวก็รีบสึก เพราะฉะนั้น
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การบวชในปจจุบันนี้ก็เลยคลาย ๆ เหมือนกับการเลนลิเกที่แตงองคทรงเครื่องรับบทเปนเจา พอลิเกเลิก
กก็ลับมาเปนคนธรรมดาสามัญ คือชาวบานจะมีความรูสึกวา จับลูกหลานไปโกนหัวหมผาเหลือง 5 วัน 7
วนัก็ไดบุญแลว ซ่ึงความจริงแลวการบวชเพียง 5 วัน 7 วันยังใชอะไรไมไดเลย

ถาพดูกันตามหลักความเปนจริง การบวชพระก็คลายกับการไปฝกเปนทหาร พวกทหารนั้นตอง
ใชเวลาฝกกันนานถึง 2 ป กวาจะเปนทหารที่สมบูรณไดตองฝกกายกันอยางหนัก แตการมาเปนพระก็คือ
การมาฝกใจ บวชแค 3 วัน 5 วัน 7 วัน ทองยถา สัพพีใหพรโยมก็ยงัไมไดเลย นุงหมผาก็ไมเปน กล่ินผา
เหลืองยงัไมทนัจับผิวกายก็สึกเสียแลว เพราะฉะนั้น ประโยชนที่จะไดรับจากการบวชจึงลดนอยลงไป
มากอยางนาใจหาย

ในชวงทีเ่ขาพรรษานั้น พระสงฆที่บวชเขามาไมวาจะบวชนานหรือไมก็ตาม ทานก็จะตอง
พยายามฝกหดัปฏิบัติจิตเพื่อจะไดบรรลุคุณงามความดี ชาวบานก็จะพยายามเลียนแบบพระ เพราะวาพระ
นัน้ถาจะเปรียบไปก็เหมือนกับเปนพี่ชายคนโต ทานทั้งหลายสังเกตไหมวา เวลาเราเรียกพระ เราจะไม
เรียกวาหลวงนอง หลวงหลาน หลวงลูก เราจะเรียกวาหลวงพี่ เคยคิดไหมวาทํ าไมเขาจึงเรียกวาหลวงพี่ ก็
เพราะโดยฐานะของพระทานเปนพี่ชายคนโต

ลูกของพระพุทธเจามีอยู 4 กลุมดวยกัน กลุมแรกเขาเรียกวาภิกษุเปนพีช่ายคนโต กลุมที่สองคือ
ภกิษุณีพระผูหญิงไดแกนองสาวคนรอง กลุมที่สามคืออุบาสกไดแกชาวบานผูชายที่นับถือพระพุทธ
ศาสนาเขาเรียกอุบาสก เปนนองชายคนที่สาม กลุมที่ส่ีคืออุบาสิกาไดแกชาวบานผูหญิงที่นับถือพระพุทธ
ศาสนาเขาเรียกวาอุบาสิกา เปนนองสาวคนเล็ก อุบาสกเรียกสั้น ๆ วาประสก อุบาสิกาเรียก ส้ัน ๆ ก็คือ
สีกานั่นเอง พวกเราไมเขาใจก็บอกวา สีกา คือคํ าที่พระใชเรียกแฟน จะพบเวลาดูหนังจีนกํ าลังภายใน
พระจนีจะเรียกฆราวาสชายวา ประสก ค ําวาประสก ก็ยอมาจากอุบาสกนั่นเอง คํ าวาสีกาก็ยอมาจากคํ าวา
อุบาสิกานั้นเอง

ดงันั้น เมื่อเขาพรรษา พระภกิษทุีเ่ปนพี่ชายคนโตของเรา ทานก็พยายามฝกหัดปฏิบัติจิต ในชวง
ระยะเวลา 3 เดือน พวกเราที่เปนชาวพุทธก็เลียนแบบพระภิกษุสงฆ ดวยการตั้งใจที่จะทํ าความดี งดเวน
ความชัว่ บางทานก็ตั้งใจที่จะงดเวนจากเครื่องมึนเมาทั้งหลาย เชน บุหร่ี เหลา โดยอธิษฐานจิตวาใน 3
เดอืนนีจ้ะงดเวนจากสิ่งเสพติดทุกชนิด เพื่อทํ าความดีถวายพระพุทธเจา บางทานก็บอกวา ขอสมาทานศีล
5 ใหบริสุทธิ์ตลอด 3 เดือน บางทานก็บอกวา ขอสมาทานศีล 8 ทุกวันพระ บางทานที่ใจคอเขมแข็งมาก
ๆ ก็บอกวา ขอสมาทานศีล 8  ตลอด 3 เดือนมิใหขาด นี้เรียกวาเปนการสะสมความดีสํ าหรับชาวพุทธเรา
กเ็ปนสิง่ที่ดี เปนสิ่งที่นาชื่นชมอนุโมทนาวาในป ๆ หนึ่งเรามีโอกาสไดชํ าระลางความชั่ว ทํ าความดี

ทีต่ั้งหัวขอเร่ืองวา วันเขาพรรษา : ขังตัวเพื่อคนหาใจ กเ็พราะวาในสมัยพุทธกาลนั้นพระที่บวช
เขาไปแลว ทานจะมีหนาที่อยู 2 ประการ หนาที่อันดับแรกคือ คันถธุระ แปลวา หนาที่คือการศึกษาเลา
เรียน พระจะตองมีหนาที่ศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา ไมวาจะเปนพระวินัย
ปฎก พระสุตตันปฎก  หรือพระอภิธรรมปฎก อีกหนาที่หนึ่งก็คือ วิปสสนาธุระ แปลวา หนาที่คือการ
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ปฏิบัติวิปสสนา ก็คอืการศกึษาอบรมปฏิบัติในดานจิตใจ เพื่อใหจิตเกิดความสงบและเพื่อจะไดชํ าระ
ลางตัดกิเลสทํ าลายกิเลสใหหมดสิ้นไป นี้คอืหนาที่หลัก ๆ ของพระ

ดงันัน้ ใน 1 พรรษา 3 เดือนนี้ พระทานจะเพียรพยายามกนัอยางเอาเปนเอาตาย บอกวา 3 เดือนนี่
เราจะตองปฏิบัติใหไดมรรค ผล นพิพาน เนื่องจากพระพุทธเจาจะสอนพระอยูเสมอใหพิจารณาที่เรียกวา
อภิณหปจเวกขณ  ก็คอื ใหพจิารณาอยูเปนประจํ าวา บรรพชิตหรือนักบวชควรพิจารณาอยูเปนประจํ าวา
ความเปนอยูของเราเนื่องดวยผูอ่ืน เราควรทํ าตัวใหเปนคนเลี้ยงงาย พระมีบาตรอยู 1 ใบ บาตรที่ทานจะ
น ําไปบณิฑบาต และญาติโยมก็จะใสอาหารใหทาน เล้ียงดูทานเหมือนกับโยมพอโยมแม เพราะฉะนั้น
พระจะตองทํ าตัวใหเปนคนเลี้ยงงาย ญาติโยมทานอาหารอะไร พระก็จะตองฉนัอาหารอยางนั้นแหละ ไม
ตองยุงยาก ท ําตวัใหเล้ียงงาย มีอยางไรก็ฉันอยางนั้น

อีกประการหนึ่ง พระพุทธเจาจะรับสั่งอยูเสมอวา บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา วันคืน ลวง
ไป ๆ บัดนี้เราทํ าอะไรอยู หมายถงึวา กาลเวลานี่มันผานไปอยางรวดเร็ว และมันผานไปแลวมันไมได
ผานไปอยางเดียว มันยังน ําความแกมาใหกับตัวเราดวย ดังนัน้ขณะที่ยังมีลมหายใจ จะตองพยายามที่จะ
ท ําเวลาที่มีอยูแตละวินาทีใหมันมีคุณคา อยาใหมันสูญสิ้นไปอยางไรประโยชน

อีกขอหนึ่งทีพ่ระพทุธเจาจะสอนอยูเปนประจํ าก็คือ ทานจะสอนใหพิจารณาอยูเปนประจํ าวา
บรรพชิตควรพิจารณาอยูเปนประจํ าวา เรามคีณุวิเศษอะไรหรือยังที่เมื่อเพื่อนบรรพชิตถามจะไมเกิดความ
เกอเขินในภายหลัง เชน ทานจะถามกันวา คุณบวชมากี่พรรษาแลว  บางองคก็บอกวา 1 พรรษา 2 พรรษา
3 พรรษา ทานก็จะถามเจาะลึกไปวา คุณบวชมานี่ฝกสมาธิเปนอยางไร ไดฌานบางหรือยัง ถาบวชมานาน
แลว ยงัไมไดฌานก็รูสึกละอาย รูสึกเขินที่จะบอกวา ยังไมไดผลเลยครับ ยังไมกาวหนาเลยครับ ยิ่งถา
ทานถามเจาะลกึเขาไปอกีวา คุณบวชมานานแลวไดเปนพระโสดาบันหรือยัง ตดักเิลสไดกี่ตัวแลว บรรลุ
ถึงอรหันตทํ ากิจของบรรพชิตใหถึงที่สุดแลวหรือยัง  ถาพระที่ถูกถามยังไมสามารถทํ าคุณวิเศษเหลานี้ให
บงัเกดิไดเลย ก็เปนเรื่องที่นาละอายอยางยิ่ง พระทานจะถามกันอยางนี้

 เพราะฉะนั้น หนาที่ของพระจงึมีอยูแคเพียง 2 ประการเทานั้น พระบางรปูอาจจะบวชตอนอายุ
มากสักสี่สิบ หาสิบป ทานก็จะมีความรูสึกวาอายุมากแลว เขาใกลปากมฤตยูคือความตายเขาไปทุกทีแลว
ทานก็จะไมเนนในเรื่องของคันถธุระคือการเลาเรียนธรรมวินัย เพราะเมื่ออายุมากแลว สมองความจํ าไม
คอยจะดี  ทานกเ็ลยโตแลวเรียนลัด ก็คือเนนหนักในวิปสสนาธุระ เนนปฏิบัติฝกจิตอยางเดียวตลอดใน
พรรษา สวนคันถธุระก็เรียน ไมใชไมเรียน เรียนพอใหรูแลวก็เอามาปฏิบัติเลย สวนพระหนุมเณรนอย
ความจํ ายังดี ทานเหลานั้นกพ็ยายามศกึษาทรงจํ าคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา เพื่อที่จะไมใหเกิดความ
เสื่อมสูญแหงคํ าสอนของพระพุทธเจา

 ในสมัยพุทธกาลกอนจะเขาพรรษา พระสงฆทานจะมาเขาเฝาพระพุทธเจาและมาเรียน
กรรมฐานกับพระพุทธเจา มาทูลถามวาวิธีการปฏิบัติจิต ท ําอยางไรจะใหไดฌานสมาบัติทํ าใหจิตเกิด
ความสงบ แลวท ําอยางไรจะตัดกิเลสบรรลุเปนโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีหรืออรหันต ทานก็มาเรียน



4
กรรมฐานกับพระพุทธเจาตั้งแตเร่ิมตนจนถึงความเปนพระอรหันต จากนั้นก็ทูลลาพระพุทธเจาไปจํ า
พรรษาอยูในปา หนึ่งพรรษา 3 เดือนถือวาเปนวาระสดุทายของชีวิตเลย ทุมเทกันอยางจริงจังเพือ่จะใหได
บรรลุธรรม

พระภิกษุเหลานั้น ทานจะมคีวามรูสึกวาถาทานทํ าตัวใหบรรลุมรรคผลได ทานก็รูสึกวาปลอด
ภยัแลว เนื่องจากเมื่อทานฉันอาหารของชาวบานแลว ไมสามารถบรรลุมรรคผลได ทานยังมีความรูสึก
เปนหนี้ชาวบาน เหมือนกับที่ทานมหากัสสปะกลาวเอาไววา เราบวชมา 7 วัน ฉันขาวชาวบานเปนหนี้อยู
7 วนั วันที่ 8 เราพนจากความเปนหนี้ ก็หมายความวา วันที่ 8 ทานไดบรรลุอรหันต พระอรหันตถือวา
เปนเนื้อนาบุญอันวิเศษ ชาวบานที่มีโอกาสทํ าบุญกับพระอรหันตกน็บัวาไดพบกับบุญอันพิเศษ เพราะได
ทํ าบุญกับผูที่มีจิตสะอาดบริสุทธิ์

ทานทั้งหลายลองสังเกตดูในพระไตรปฎก คํ าสอนที่สอนพระนั้นจะเปนขอวัตรที่เขมงวดมาก
เขาเรียกวาสัลเลขปฏิบัติ เปนขอปฏิบัติเพื่อการขัดเกลากิเลสอยางสูงยิ่ง คํ าถามก็คือวา ถาเปนอยางนั้น ใน
ชวง 3 เดือนนี้ พระทานทํ าอะไรกันบาง ค ําตอบก็คือ นอกจากศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยแลว ทานก็
พยายามฝกหัดปฏิบัติจิต เวลาในการปฏิบัติของพระแบบเครงครัดจริง ๆ ตามหลักธรรมคํ าสอนของพระ
พุทธเจานั้น วนัหนึง่ทานจะมีเวลาจํ าวัดแคเพียง 4 ช่ัวโมงเทานั้นเอง เวลาที่ทานจํ าวัดหลังแตะพื้นคือเวลา
มัชฌิมยาม

มชัฌิมยามของพระก็คือ เวลา 4 ทุม ถึง ตี 2 นอกจากนั้นอีก 20 ช่ัวโมง จะเปนเวลาในการปฏิบัติ
ธรรม ทานจะอยูใน 3 อิริยาบถคือ นั่ง ยืน เดิน สวนอริิยาบถนอนนัน้ ทานจะเปดโอกาสไวใหการนอนแค
เพียง 4 ช่ัวโมงเทานั้น ถึงตอนนีเ้ราก็อาจจะรูสึกวา แหม ทานจะนอนพอหรือเปลา แค 4 ช่ัวโมงเทานั้นเอง
สํ าหรับพวกที่ฝกปฏิบัติจิตจนกระทั่งจิตเกิดความสงบตั้งมั่นแลวไดฌานสมาบัติ การนอนมันไมมีความ
จํ าเปนมาก แคเพียง 4 ช่ัวโมงนัน้ ถาหลับสนิทจริง ๆ ก็เพียงพอแลว ถาเกิดรูสึกวายงันอนไมอ่ิมทานก็จะ
หลบเขาสมาธิ เขาฌานสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชัว่โมงก็พอแลว ดีกวาการนอนหลับหลายชั่วโมงเสียอีก

นีเ้ปนเรือ่งแนวทางการปฏิบัติ นอกจากนั้นทานก็พยายามที่จะพัฒนาจิตจากความฟุงซานแบบ
ปุถุชนจนถึงจิตสะอาดบริสุทธิ์แบบพระอรหันต โดยเริ่มจากการฝกจติตัง้แตขณิกสมาธิ จิตที่สงบเล็กนอย
ไปสูสมาธิขั้นที่ 2 ทีเ่รียกวาอุปจารสมาธิ สมาธิที่เฉียดฌานจวนจะถึงฌานอยูแลว หางกันอีกเดียว เมื่อเขา
สูอุปจารสมาธิก็จะเกิดปรากฏการณดังที่เคยอธิบายใหทานทั้งหลายฟง ไปแลว เชน เกดิปติ นํ้ าตาไหล
ขนลุก รางกายโยกโคลงไปมา รูสึกตวัเบาสบาย จติเกิดความอิ่มสบาย อยางนี้เรียกวาเกิดปติ เห็นแสงสี
ตาง ๆ สีเขียว สีเหลือง สีแดง เห็นภาพอะไรตาง ๆ นี้คือ อาการของจิตที่เขาสูสมาธิขั้นที่ 2

จากนั้น ทานกพ็ยายามเพียรปฏิบัติจนกระทั่งจิตเขาสูอัปปนาสมาธิ คือ สมาธิขั้นที่ 3 ตั้งแต ฌาน
ที่ 1 2 3 4 ทีเ่ขาเรียกวา รูปฌาน และพยายามฝกใหเขาไปถึงที่สุดของสมาธิที่เรียกวา อรูปฌาน คือ ฌานที่
5  6  7 และที ่8 อันเปนฌานสุดทาย เมื่อสามารถฝกสมาธิจนกระทั่งจิตเกิดความสงบตั้งมั่นไดทั้งรูปฌาน
และอรูปฌานแลว กช่ื็อวาทานเปนผูที่สํ าเร็จในดานสมถกรรมฐาน เพราะการทํ าจิตใหเกิดความสงบที่
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เรียกวาสมถกรรมฐานนั้น จุดสูงสุดอยูที่ฌานท่ี 8 หรือถาบางคนไมตองการเนนหนักไปในทางฌานจะ
ท ําแคระดับฌานที่ 4 หรือฌานที่ 1 ก็ถือวาใชไดแลว

เมื่อไดฌานแลวทานก็ไมตดิสขุอยูกบัระดับฌาน เพราะพระภิกษุสงฆทานรูดีวาอํ านาจฌาน
สมาบตันิั้นเปนเหมือนหินทับหญา ถาตราบใดยังอยูในอารมณฌาน กเิลสมันก็ไมสามารถโจมตีได แตถา
ออกจากฌานเมื่อไหร จติกเ็หมือนกับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป โลภบาง โกรธบาง หลงบาง เพราะฉะนั้น
ทานกพ็ยายามที่จะใชจิตที่สงบเปนพื้นฐานเจริญวิปสสนากรรมฐาน หมายถึงทานจะใชปญญาของทาน
พจิารณาชีวิตไปตามความเปนจริงวา สรรพสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้เปนของไมเทีย่ง เพราะโดยปกติมนุษยมัก
จะไปยดึของทีไ่มเที่ยงวาเที่ยง ทานจะตองพิจารณาสรรพสิ่งใหเห็นวาเปนความทุกข เพราะโดยปกติ
มนษุยมกัจะคดิวาเปนสุขในสิ่งที่มันเปนทุกข ทานพยายามใชปญญาในการพิจารณาเพื่อการปลอยวาง
เพือ่การไมยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งหรือที่เขาเรียกวา อนัตตา

ทานพยายามฝกหัดปฏิบัติอยางนี้แหละ นั่ง ยืน เดิน นอน นอนแค 4 ช่ัวโมง 4 ทุม ถึงตี 2 นอก
นั้น 20 ช่ัวโมง ปฏิบัติกรรมฐานอยูใน 3 ทา ยืน เดินและนั่ง และค ําสอนที่ทานจะนิยมนํ ามาปฏิบัติมากที่
สุดก็คอืสตปิฏฐานสูตร สูตรที่วาดวยการตั้งสติไวในฐานทั้ง 4 ฐาน ก็คือตัง้สติไวที่ ฐานกาย เรียกวากายา
นปุสนามหาสติปฏฐาน ตั้งสติไวที่ฐานเวทนา เรียกวาเวทนานุปสนามหา สติปฏฐาน ตัง้สติรูเทาทันจิต
เรียกวาจิตตานุปสนามหาสติปฏฐาน รูวาความคิดของจิตนัน้มทีัง้ดีและชั่วเรียกวาธรรมานุปสนามหาสติ
ปฏฐาน

พระสูตรนี้เปนสูตรที่สํ าคัญมาก ทีป่ระเทศศรีลังกานั้นเวลาคนปวยใกลจะตาย เขาจะนิมนตพระ
ไปสวดสติปฏฐานสูตร เร่ิมตั้งแตคํ าวา เอกายโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค สัตตานงั วิสุทธิยา ภกิษุทั้งหลาย
หนทางนี้เปนทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทั้งหลาย ซ่ึงพระสูตรนี้จะแสดงแนวทาง
การปฏิบัติเร่ิมตั้งแตบทตนคืออานาปานสติ ไดแกการก ําหนดดูลมหายใจเขาออกจนกระทั่งสามารถตัด
กเิลสใหหมดสิ้นได

พระพุทธเจาตรัสรับรองผลการปฏิบัติไววา ถาใครปฏิบัติตามพระสูตรนี้ อยางชา 7 ป อยางกลาง
7 เดือน อยางเร็ว 7 วัน จะสามารถบรรลุเปนพระอนาคามีหรือพระเปนอรหันต ทานไมไดใชคํ าวาบรรลุ
พระโสดาบันหรือพระสกทาคามีเลย เนนเฉพาะพระอนาคามีหรือพระอรหันต 2 ประเภทเบื้องสูงอยาง
เดียว นี้คือสาระสํ าคัญสํ าหรับการเขาพรรษาของพระภกิษุสงฆ สรุปวา ใน  1 พรรษาทานจะเพียรพยายาม
ขดัเกลากิเลส เพราะวาถาทานยังเปนปุถุชนทานจะรูสึกหนักใจ บรรดาพระสงฆเวลาไปบวชอยานึกวา
ทานจะสบายใจ

 บางคนอาจจะนึกในใจวา แหม เปนพระสบายจงัเลย บางคนกพ็ดูดวยความสนุกสนานนินทา
พระอีก บอกวาพระไมเห็นทํ าอะไรเลย เชาเอน เพลนอน เย็นพักผอน คํ ่าจํ าวัด ดึกดูโทรทัศน กลางคืนซัด
มามา บางคนไปเยี่ยมพระทีว่ดัเหน็ทานอยูในกุฏิเงียบสงบอยูภายในก็พูดขึ้นวา ทานอยูหรือเปลาหรือวา
จํ าวัด? แทนที่จะบอกวา ทานปฏิบัติสมณธรรมเจริญกรรมฐานอยูหรือเปลา คํ าวา จํ าวัด หมายความวา
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นอนหลับ จริง ๆ แลวไมควรใชกับพระ เพราะวาพระทีแ่ททานจะไมเปนผูมากไปดวยการนอน หลังจะ
มีโอกาสสัมผัสพื้นแคเพียง 4 ช่ัวโมงเทานั้นดังที่ไดกลาวไปแลว

นอกนั้นเวลาที่เหลืออยู ทานจะตองพยายามใชขนัติ ความอดทน วิริยะ ความพากเพียร เพื่อจะขูด
ขดัเกลากิเลสใหหมดไป ไมอยางนั้นทานจะรูสึกวาเปนหนี้เหมือนอยางพระมหากสัสปะดังที่ไดกลาวไป
แลว ชีวิตพระไมใชชีวิตที่สบาย มีความกดดนัมาก เพราะทานไปสวมยูนิฟอรมเครื่องแบบของความเปน
พระอรหนัต เพศพระเรียกวาเปนเพศอรหันต ผาเหลืองที่พระนุงหมเรียกวาธงชัยของพระอรหันต เปน
สัญลักษณของพระอรหันต ทานจงึรูสึกหนักใจ

ในสมัยกอนตอนเปนฆราวาสตองเคารพไหวพอ แม พอไปบวชเปนพระ โยมพอ โยมแม โยมปู
โยมยา ก็กราบไหว แมแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงเปนผูสูงสุดก็ทรงกราบไหวพระภิกษุ สามเณร
เพราะฉะนั้น ทานจงึไมเคยสบายใจเลย อีกประการหนึ่ง พระพทุธเจาก็เตือนอยูเสมอวา ภิกษุทัง้หลาย
พวกเธอบวชเขามาในศาสนาของเราผูปรารภความเพียร ถาพวกเธอไมสามารถทํ าตนใหบรรลุความเปน
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันตได ช่ือวาพวกเธอเปนผูเสื่อมจากประโยชนอยางที่สุด ชีวิตที่
เปนความสุขทางโลกเธอก็ไมสามารถจะเสพไดเพราะพวกเธอไดสละชีวิตเหลานั้นมาแลว ชีวิตทางธรรม
เธอก็ไมสามารถจะบรรลุมรรคผลอะไรเลย พวกเธอก็เปนเหมือนกับสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ไมมีคา

ค ําสอนของพระพุทธเจาเหลานี้จึงเปนสิ่งที่กระตุนเตือนใจ ใหทานจะพยายามสํ านึกแลวก็ฝกหัด
ปฏิบัติจิต และทานเหลานั้นเพียงแค 3 เดือน ก็จะประสบความสํ าเร็จบรรลุอรหันตกันเปนสวนมาก พอ
ออกพรรษาทานก็จะมาเขาเฝาพระพุทธเจาแลวทูลวา บัดนี้พวกหมอมฉันไดปฏิบัติถึงกิจที่สุดของ
บรรพชติแลว สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้ง 2 ขาง
ลืมตาขึ้น ชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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