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	 	“	สบาย		 	สบาย		 	สไตล์	พุทธ	”		 	เป็น	ธรรม	เทศนา	ที่	แสดง	

แก่	ญาติโยม	ที่	จังหวัด	จันทบุรี		 	พิมพ์	ครั้ง	แรก	ใน	หนังสือ	รวม	

ธรรม	เทศนา	เรื่อง		 	“	ใกล้	ตัว	”		 	การ	พิมพ์	ครั้ง	นี้	จัด	ทำ	เป็น	เรื่อง	

เดี่ยว			แยก	เล่ม			โดย	สาระ	เหมือน	เดิม	

 

		 	คณะ	ศิษย์	ขอก	ราบ	ขอบพระคุณ	พระ	อาจารย์	ชย	สา	โร			

ที่	เมตตา	อนุญาต	ให้	จัด	พิมพ์	เผย	แพร่	ได้			และ	ขอ	อนุโมทนา	บุญ	

กุศล	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	ที่	ญาติโยม	มี	ส่วน	ช่วย	กัน	ใน	การ	พิมพ์	

หนังสือ	เพื่อ	แจก	เป็น	ธรรม	ทาน	นี้	ด้วย	

 

		 		 		 		 		 	คณะ	ศิษยานุศิษย์

    

คำนำ





 

			 	อาตมา	มี	ความ	ดีใจ	ที่	ได้	มา	พบปะ	ญาติโยม	ที่	นี่		 	เป็น	

คร้ัง	ท่ี		 	๒		 	ท่ี	ได้	มา	จังหวัด	จันทบุรี		 	เคย	มา	คร้ัง	หน่ึง	เม่ือ		 	๓	-	๔	 	ปี	

ท่ี	แล้ว		 	วัน	นี้	ตอน	ขึ้น	บันได	มา	เห็น	หัวข้อ	ที่	จะ	เทศน์	ว่า		 	‘	สบาย			

สบาย			สไตล์	พุทธ	’	

			 	คำ	ว่า		 	‘	สบาย	’		 	นี้		 	ตอน	อาตมา	อยู่	วัด	ป่า	พง	ใหม่ ๆ			

หลวงพ่อชาสอนว่าความสบายมี ๒ อย่าง คือ ความ

สบายที่เป็นไปเพื่อความสบาย และความสบายที่เป็น

ไปเพื่อความไม่สบาย	 	บางที	เรา	ต้อง	ผ่าน	ความ	ไม่	สบาย	

ก่อน		 	เรา	จึง	จะ	ได้	ความ	สบาย	ที่	มี	คุณค่า		 	เพราะ	ความ	สบาย	

บาง	อย่าง		 	ถึง	แม้ว่า	จะ	ให้	ความ	สุข	ใน	ปัจจุบัน		 	แต่	ก็	ก่อ	ให้	เกิด	

ความ	ไม่	สบาย	อยู่	ใน	อนาคต		 	ที่	พระพุทธ	องค์	สอน	ให้	พวก	เรา	

มุ่ง	ลดละ	ตัณหา		 	เพราะ	ว่า	ตัณหา	ทำให้	เรา	โง่		 	ทำให้	เรา	มอง	

อะไร	ไม่	เป็น	ตาม	ความ	เป็น	จริง	ของ	มัน		 	ขอ	ให้	สังเกต	ว่า		 	หาก	

สบายสบายสไตล์พุทธ
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เรา	อยาก	ได้	สิ่ง	ใด	แล้ว		 	จิตใจ	จะ	มอง	ข้าม	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	ที่	ไม่	 

	ดี	ไม่	งาม	ใน	สิ่ง	นั้น	ออก	ไป		 	เรา	จะ	ไม่	ยอม	คิด		 	ไม่	ยอม	พูด		 	ไม่	

ยอมรับ	รู้	ใน	ส่วน	ที่	ไม่	ตรง	กับ	ความ	อยาก	ของ	เรา		 	ถ้า	เรา	มี	

ความ	เกลียด	หรือ	โกรธ		 	หรือ	ไม่	ชอบ	สิ่ง	ใด		 	เรา	จะ	ไม่	อยาก	 

	รับ	รู้	หรือ	พูด	ใน	สิ่ง	ดี	สิ่ง	งาม	ใน	สิ่ง	นั้น		 	นี้	ก็	เป็น	โทษ	ของ	ตัณหา			

ทำให้	จิตใจ	คิด	ไม่	รอบคอบ		 	มอง	เฉพาะ	สิ่ง	ที่	เป็น	ผล	ประโยชน์	

ของ	ตน	

			 	เรื่อง	การ	ทำลาย	สิ่ง	แวดล้อม	ก็	เป็น	ตัวอย่าง	ที่	ดี			เรา	อาจ	

จะ	ทำลาย	ธรรมชาติ		 	เพื่อ	ความ	สุข	ความ	สบาย	อยู่	ใน	ขณะ	

ปัจจุบัน		 	หรือ	อาจ	จะ	ทำ	เพื่อ	ลูก	เพื่อ	หลาน	ของ	เรา	ก็ได้		 	โดย	ลืม	

เสยี	วา่	ลกู	ของ	เรา	หลาน	ของ	เรา	ก	็จะ	ม	ีลกู	ม	ีหลาน	เหมอืน	กนั			การ	

สงเคราะห์	ลูก	หลาน	ของ	เรา		 	อาจ	เป็นการ	เบียดเบียน	ลูก	ของ	

ลูก ๆ			ที่	ยัง	ไม่	เกิด			ผู้	มี	ปัญญา	ไม่	ได้	คิด	เฉพาะ	ผู้	ที่	เกิด	แล้ว			ต้อง	

คดิถงึ	คน	ที	่ยงั	ไม	่ได	้เกดิ	ดว้ย			ซึง่	ทกุ	วนั	นี	้รูส้กึ	วา่	จะ	ม	ีนอ้ย	คน	ที	่จะ	

คดิ	อยา่ง	นี	้		พทุธ	ศาสนา	สอน	เรือ่ง	ความ	รอบคอบ			สอน	ให	้เรา	ได	้

รู้จัก	คิด	รู้จัก	พิจารณา	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน			เจริญ	ชีวิต	ด้วย	ปัญญา			

ด้วย	ความ	เมตตา			กรุณา			มากกว่า	ตัณหา	

			 	เรื่อง	ความ	อยาก	ขอ	ให้	เข้าใจ	ว่า			มี			๒			อย่าง			คือ			ความ	

อยาก	ที่	เป็น	ตัณหา		 	ที่	ท่าน	สอน	ว่า	เป็น	เหตุ	ให้	เกิด	ทุกข์	เป็น	สิ่ง	

ที่	ควร	กำจัด	เสีย		 	และ	ความ	อยาก	ที่	เป็น	ประโยชน์		 	เป็น	ความ	

อยาก	ทำ		 	อยากทำ ไม่ถือว่าเป็นกิเลส อยากได้ผลของ
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การกระทำนัน่แหละคอืกเิลส		การ	อยาก	ทำความ	ด	ีก	็ไม	่เปน็	

กิเลส			ขอ	ให้	ทำ	มาก ๆ 			แต่	ถ้า	เรา	อยาก	ได้	ผล	ของ	การ	ทำความ	ดี			

นั่น	แหละ	จะ	เป็น	เหตุ	ให้	เรา	ต้อง	ทุกข์			ให้	รู้จัก	แยก	ระหว่าง	ความ	

อยาก	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	ชีวิต	และ	ต่อ	สังคม			และ	ความ	อยาก	ที่	

เป็นการ	บ่อน	ทำลาย	สังคม	

			 	ที่	ครูบา	อาจารย์	ท่าน	สอน	เรื่อง	การ	ปล่อย	วาง	นั้น			 

	ไม่ใช่	การ	ปล่อย	ทิ้ง	หน้าที่	ของ	เรา		 	แต่	หมาย	ถึง	การ	ปล่อย	วาง	

ความ	หวัง	ใน	ผล	ของ	การก	ระ	ทำ		 	ไม่ใช่	การ	ปล่อย	วาง	ใน	การ	

สร้าง	เหตุ	ใน	การก	ระ	ทำ		 	สำหรับ	สิ่ง	ที่	เป็น	หน้าที่	ของ	เรา		 	ก็	 

	ทำ	อย่าง	เต็ม	ที่	เต็ม	ความ	สามารถ	ของ	เรา		 	ด้วย	การ	พิจารณา	

เห็นว่าการ	กระทำ	ของ	เรา	นั้น	ต้อง	มี	ผล	ต่อ	คน	อื่น		 	ต่อ	สิ่ง	

แวดล้อมมาก		 	แล้ว	ก็	ต้อง	ได้	รับ	ผล	จาก	หลาย	สิ่ง	หลาย	อย่าง			

ซึ่ง	เรา	ไม่	สามารถ	ที่	จะ	ควบคุม	ใน	สิ่ง	ที่	ไม่	ได้	อยู่	ใน	บังคับ	บัญชา	

ของ	เรา			ฉะนั้น			เรา	ไม่	สามารถ	จะ	รับรอง	ว่า			การก	ระ	ทำ	ของ	เรา	

จะ	ออก	ไป	ใน	ทาง	ที่	เรา	มุ่ง	หวัง	ได้	ผล	ตาม	ที่	เรา	ปรารถนา			เราไม่	

ได้	ผล	ที่	เรา	ปรารถนา	นั้น		 	ก็	เป็น	สิ่ง	ที่	มัน	ไม่	แน่นอน		 	เพราะ	ว่า		

สิ่งที่ทำให้	เรา	สมหวัง		 	ก็	อาจ	เป็น	เหตุ	ให้	เรา	ผิด	หวัง	ก็ได้		 	สิ่ง	ที่	

ทำให้	ผิด	หวัง	อาจ	เป็น	เหตุ	ให้	เรา	สมหวัง	ก็ได้	

			 	ที่	อาตมา	ได้	สมหวัง		 	ได้	บวช	เป็น	พระ	ภิกษุ	วัดหลวง	พ่อ	

ชา			เพราะ	ผิด	หวัง	ใน	การ	ไป	บวช	เป็น	พระ	เซน	ที่	ญี่ปุ่น			สมัย	ก่อน	

สนใจ	ใน	ศาสนา	พทุธ	นกิาย	เซน			แต	่วา่	ไม	่ได	้ประสบ	ความ	สำเรจ็	
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ใน	ทาง	นั้น			เรียก	ว่า			ผิด	หวัง			แต่	มา	สมหวัง	ที่	ได้	มา	อยู่	เมือง	ไทย			

ฉะนั้น			เรื่อง	ของ	การ	ผิด	หวัง			สมหวัง	นี้			ไม่	แน่นอน	

			 	ถ้า	เรา	ตั้ง	อกตั้ง	ใจ	ใน	การ	สร้าง	เหตุ		 	ถือว่า	การ	สร้าง	 

	เหตุ	นั้น	คือ	การ	ทำ	หน้าที่	ของ	เรา	ใน	ปัจจุบัน		 	เป็นการ	ประพฤติ	

ปฏิบัติ	ของ	เรา		 	โดย	ไม่	เห็น	ว่า	ผล	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น		 	สิ่ง	นั้น	ถูก	หรือ	 

	ผิด		 	แต่	หาความ	ถูก	ความ	ผิด	อยู่	ใน	สิ่ง	ที่	เป็น	บุญ	สิ่ง	ที่	เป็น	 

	บาป	ใน	ปัจจุบัน		 	เรื่อง	ของ	บุญ	บาป	ไม่ใช่	ทฤษฎี	ทาง	พระพุทธ	

ศาสนา		 	แต่	เป็น	สัจธรรม	ที่	ปรากฏ	อยู่	ใน	จิต	ใน	ใจ	ของ	พวก	 

	เรา	ตลอด	เวลา		 	หน้าที่	ของ	ชาว	พุทธ	จึง	เป็นการ	สัมผัส	กับ	 

	สัจธรรม	อัน	นี้		 	เพื่อ	จะ	ได้	ดำเนิน	ชีวิต	ให้	สอดคล้อง	กับ	หลัก	

ธรรม		 	ถ้าหากเราเอาสัจธรรมเป็นหลักดำเนินชีวิต เรา

จะปลอดภัย มีชีวิตที่สดชื่น แม้ว่าจะไม่รวยทรัพย์

จะไม่มีเงินมีทองมากมาย เราก็จะรวยความชื่นใจ ซึ่ง

รู้สึกว่าน่าจะสำคัญกว่า

			 	ใน	การ	ดำเนิน	ชีวิต	อยู่	ใน	โลก		 	ก็	มี	โอกาส	ที่	จะ	หลง	และ	

ผิดพลาด	มาก		 	ซึ่ง	เรา	ควร	จะ	มอง	เป็นการ	ท้าทาย	สติ	ปัญญา	

ของ	เรา		 	เรา	ควร	จะ	เรียน	รู้	จาก	การ	ผิด	พลาด	ของ	ตน	อยู่	เรื่อย ๆ			

ว่าทำไม	มัน	จึง	เกิด	ขึ้น	อย่าง	นี้		 	ทำไม	เรา	ชอบ	หลง	อย่าง	นี้		 	ด้วย	

เอาหลัก	ว่า		 	ถ้า	เรา	เป็น	ทุกข์		 	ไม่ใช่	เพราะ	คน	อื่น		 	ไม่ใช่	เพราะ	

สิ่ง	อื่น		 	ทุกข์	ย่อม	เกิด	เพราะ	เรา	คิด	ผิด		 	เรา	มี	ความ	ยึด	มั่น	ถือ	

มั่น		 	ฉะนั้น		 	พอ	อาการ	ของ	ทุกข์	เกิด	ขึ้น	แล้ว		 	ต้อง	กำหนด	รู้	ว่า	
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นั่น	คือ	ทุกข์		 	ก็หยุด	อยู่	ตรง	นั้น	สัก	พัก	หนึ่ง		 	แล้ว	มา	ดู	ว่า		 	ตอน	นี้	

เรา	กำลัง	ยึด	มั่น	ถือ	มั่น	อะไร	อยู่		 	เพราะ	ว่า	ถ้า	เรา	อยู่	ด้วย	สติ		 	อยู่	

ด้วย	ปัญญา		 	ไม่มีสิ่ง	ใด		 	ไม่มี	ผู้	ใด	ที่	จะ	สามารถ	บังคับ	ให้	เรา	

เป็น	ทุกข์ได้		 	อาจจะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ร่างกาย		 	ทำให	้เรา	ลำบาก	

ทาง	กาย	ก็ได้		 	แต่	สำหรับ	จิตใจ	นี้	เป็น	สิ่ง	ที่	เรา	รับ	ผิด	ชอบ	ได้	เลย			

เป็น	สิ่ง	ที่	เรา	ต้องหา	อุบาย	ฝึกฝน	อบรม	ให้	มี	ความ	มั่นคง		 	ให้	มี	

ความหนัก	แน่น	

			 	ปกติ	ปัญญา	นั้น	เป็น	สิ่ง	ที่	มนุษย์	มี	อยู่	ทุก	คน			แต่	ปัญญา	

ไม่	สามารถ	เอา	ออก	มา	ช่วย	เรา	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน		 	เพราะ	ถูก	

ทับถม	ไว้	ด้วย	ความ	คิด	ฟุ้งซ่าน			เรา	เป็น	ทาส	ของ	ความ	คิด			เป็น	

ทาส	ของ	อารมณ์			คน	เจ้า	อารมณ์	ก็	เป็น	ทาส	ของ	อารมณ์	นั่นเอง			

เรา	ไม่	สามารถ	แยก	ความ	รูส้กึ	นกึคดิ	ออก	จาก	ตวั	จติ			อนั	นี	้ก	็เปน็	

เหตุ	สำคัญ	ใน	ที่	ทำงาน			บางที	ก็	เกิด	การ	เข้าใจ	ผิด	กัน			ก็	เรียก	ว่า	

ธรรมดา			แต่	บางที	ปัญหา	เล็ก ๆ			น้อย ๆ			กลาย	เป็น	ปัญหา	ใหญ่	

เพราะ	ความ	คิด	ปรุง	แต่ง	

			 	บางที	เกิด	ความ	ระแวง		 	เกิด	ความ	สงสัย	ว่า		 	คน	นั้น	 

	ไม่	ชอบ	เรา		 	ทั้ง	ที่	ยัง	ไม่มี	หลัก	ฐาน	อะไร	เลย	ว่า	เป็น	อย่าง	นั้น		 	นั่ง	

ครุ่นคิด	จน	กระทั่ง	เกิด	ความ	สงสัย	ว่า		 	สงสัย	เขา	ไม่	ชอบ	เรา			

กลาย	เป็น	ความ	รู้สึก	ว่า	เขา	คง	ไม่	ชอบ	เรา		 	ใน	ที่สุด	จะ	คิด	ว่า		 	คง			

จะ	กลาย	เป็น	ว่า	เขา	ไม่	ชอบ	เรา	แน่ ๆ		 	ทั้ง	ที่	ไม่มี	หลัก	ฐาน	อะไร	

เลย		 	แต่	พอ	เรา	คิด	แล้ว	ว่า	เขา	ไม่	ชอบ	เรา		 	เขา	จะ	ทำ	อะไร		 	เขา	 
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	จะ	พูด	อะไร		 	เรา	จะ	แปล	การก	ระ	ทำ	คำ	พูด	ของ	เขา	ตาม	ทิฏฐิ			

ความ	คิด	พื้น	ฐาน	ของ	เรา		 	เป็น	อันว่า	เรา	ไม่มี	ความ	สัมพันธ์	กับ	

คนนั้น			เขา	พูด	กับ	เรา			เรา	ก็	ไม่	ได้ยิน	สิ่ง	ที่	เขา	พูด	ตาม	ความ	เป็น	

จริง		 	แต่	มี	การ	แปล	ความ	หมาย	ตาม	ความ	คิด		 	หรือ	ทิฏฐิ	ที่	เรา	

เคยตัง้	ไว	้		อนั	นี	้เพราะ	เรา	ไม	่เขา้ใจ	ตวั	เอง			ไม	่เคย	สงัเกต	จติใจ	ของ	

ตัว	เอง	ว่า			มัน	เป็น	ไป	อย่างไร			หลอก	เรา	อย่างไร			คน	ไทย	เรา	มัก	

จะ	กลัว	ผีหลอก	มาก			แต่	อาตมา	อยู่	ใน	ป่าช้า	ตั้ง			๑๔			ปีแล้ว		ก็ยัง	

ไม่	เคย	เห็น	ใคร	ถูก	ผีหลอก		 	แต่	คน	ที่	ถูก	จิตใจ	ของ	ตัว	เอง	หลอก	

เห็น	มี	อยู่	ทุก	วัน			คือ			น่า	กลัว	กว่า	เยอะ			แต่	พวก	เรา	ไม่	กลัว			สิ่ง	ที่	

ไม่	น่า	กลัว	ก็	กลัว			สิ่ง	ที่	น่า	กลัว	กลับ	ไม่	กลัว			นี้	ก็	เป็น	ธรรมดา	ของ	

พวก	เรา	

			 	เรื่อง	ความ	คิด	ปรุง	แต่ง	นี้		 	เป็น	เรื่อง	ที่	ควร	ระวัง	มาก	 

	มี	นิทาน	ของ	ชาว	อินเดีย	เล่า	ว่า		 	ครั้ง	หนึ่ง	มี	กรรมกร	ทำงาน	

รับจ้างขน	ของ	ใน	ตลาด		 	ทำงาน	หนัก	ทั้ง	วัน	ทั้ง	คืน	ได้	เงิน	เดือน	

น้อย			วัน	ละ			๕๐			รูปี			เอา	เป็น			๕๐			บาท			วัน	หนึ่ง	กรรมกร	คน	นี้	

ก็ได้	ข้อคิด	ว่า			วัน	นี้	เรา	ได้		 	๕๐			บาท			เรา	ไป	ซื้อ	ไข่	ไก่		 	เสร็จ	แล้ว	

เรา	ก็	เอา	ไป	ที่	บ้าน	เรา		 	เอา	ไป	ขาย		 	เพราะ	ว่าที่	บ้าน	เรา	นั้น	ไข่	

ไก่	ไม่	อร่อย			ของ	ตลาด	นี้	อร่อย	กว่า	เยอะ			ถ้า	เรา	ซื้อ	ไป	ใน	ราคา					

๕๐	บาท			เรา	เอา	ไป	ขาย	ที่	บ้าน			คงจะ	ได้	สัก			๑๐๐			บาท			เสร็จ	

แล้ว	พรุ่ง	นี้	เรา	กลับ	มา	ซื้อ	ไป	อีก			๑๐๐			บาท			เอา	มา	ขาย			๒๐๐			

บาท	ก็ได้	กำไร			แล้ว	วัน	หลัง	ก็	มา	ซื้อ	อีก			๒๐๐			บาท			กลับ	ไป	บ้าน	
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ก็	ขาย	ได้			๔๐๐			บาท			เอ้อ		!			กำลัง	ดี			ยิ้ม	ออก	ได้	แล้ว	

			 	เขา	เดิน	ไป	ตลาด	ไป	ซื้อ	ไข่	ไก่		 	ใน	เมือง	กับ	หมู่บ้าน	ห่าง	

กัน	ประมาณ		 	๑๐		 	ก	.	ม	.		 	เดิน	ไป	เร่ือย ๆ		 	ก็	คิด	ไป	เร่ือย ๆ		 	ซ้ือ	 ๔			

ขาย		 	๘		 	ซื้อ		 	๘		 	ขาย		 	๑๖		 	ซื้อ		 	๑๖		 	ขาย		 	๓๒		 	ซื้อ		 	๓๒		 	ขาย	 

	๖๔		 	แหม  !		 	ไม่	กี่	วัน	ก็	จะ	ได้	หลาย	สตางค์		 	อาทิตย์	หนึ่ง	ก็	จะ	ได้	

พันกว่า	บาท		 	พอได้	พัน	กว่า	บาท		 	เรา	ก็	ไม่	ต้อง	ขาย	ไข่	ไก่	แล้ว			

เรา	ก็ซื้อ	เสื้อผ้า		 	เรา	ไป	ขาย	เสื้อผ้า	กำไร	ดี	กว่า		 	เดือน	หนึ่ง	เรา	

ก็ได้หลาย	ร้อย		 	ซื้อ	จักรยาน	แล้ว	เรา	ก็	ถีบ	เข้า	หมู่บ้าน	ได้	หลาย	

หมู่บ้าน			นึก	ไป  ๆ  ๆ			๓			เดือน	อาจ	จะ	ได้	หลาย	พัน	บาท	อยู่			โอ้	 !			

เขา	เดิน	ไป	พลาง	ยิ้ม		 	มี	ความ	สุข	มาก		 	คิด	ปรุง	แต่ง	จาก	หลาย	

พันบาท	กลาย	เป็น	หลาย	หมื่น	บาท		 	ถ้า	มี	เงิน	มาก ๆ		 	ก็	จะ	ซื้อ	

ร้าน	เล็ก ๆ		 	ใน	ตลาด		 	ไม่	ต้อง	ออก	ตระเวน	ตาม	หมู่บ้าน		 	แล้ว	ก็	

ขายของ	อยู่	ที่	ร้าน			ปี	หนึ่ง	ก็	จะ	ได้	หลาย	หมื่น	บาท			ถ้า	ค้าขาย	ได้	

หลาย	หมืน่	บาท			อยู	่รา้น	คน	เดยีว	ก	็คงจะ	เหนือ่ย			จะ	หา	เมยี	สกัคน			

ได้	เมีย	ช่วย	ขาย	แล้ว	.	.	.	

			 	เดิน	ไป	คิด	ไป		 	ถึง	ตอน	นี้	เขา	ชัก	เหนื่อย		 	เลย	นั่ง	พัก	ใต้	

ต้นไม้		 	แต่	ไม่	หยุด	การ	คิด	ปรุง	แต่ง	ไป	เรื่อย ๆ		 	ได้	เมีย	แล้ว	ไม่	 

	นาน	ก็	จะ	ได้	ลูก		 	วาด	ภาพ	ไป		 	ทำงาน	ที่	ร้าน	ตอน	เช้า		 	กลับ	มา			

ตอน	เย็น	เมีย	ก็	ต้อนรับ	มี	กับ	ข้า	วอ	ร่อย ๆ		 	เรา	ก็	เล่น	กับ	ลูก			

เอ้อ	.	.	.	ก็	คงจะ	มี	ความ	สุข	นะ		 	คิด	ไป	คิด	มา	เลย	เกิด	ความ	สงสัย	

ว่า		 	เอ	.	.	.	.	ถ้า	วัน	ไหน	ที่	เรา	เหนื่อย	กลับ	มา	แล้ว	เมีย	เอา	ลูก	มา	 
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	ให้	เรา	เล่น		 	แต่	ไม่	อยาก	เล่น	กับ	ลูก	จะ	ทำ	ยัง	ไง		 	บอก	ไม่	เล่น	แต่	 

	เมีย	ยืนยัน	ต้อง	เล่น		 	ถ้า	ขัดใจ	ก็	จะ	เตะ	เลย		 	เขา	ก็	เผลอ	เตะ	ไข่	 

	ไก่	จริง ๆ		 	แตก	หมด	ไม่มี	เหลือ		 	เงิน	เป็น	หมื่น	เป็น	แสน	ก็	ไม่มี	 

	ลูก	เมีย	ก็	ไม่มี			แม้	ไข่	ไก่	ราคา			๕๐			บาท	ก็	ไม่มี			กลุ้ม	ใจ			กลับ	ไป	

ทำงาน	ต่อ	

			 	นี่	เป็น	เรื่อง	นิทาน	โบราณ	ของ	ชาว	อินเดีย		 	เล่า	เรื่องโทษ	

ของ	คิด	ปรุง	แต่ง		 	นี้	เหมือน	กับ	พระ	เรา		 	มา	นั่ง	สมาธิ	ภาวนา			

แรก ๆ		 	โอย	 !		 	ไม่	ไหว		 	คิด	ว่า	ไม่	ไหว	จะ	กลับ	บ้าน		 	พอดี	นั่ง	ไป	

นั่งมา	จติชกั	สงบ	แลว้			โอ	!			จะ	เปน็	พระ	อรหนัต	์ไหม	หนอ			วนัหลงั	

มา	นั่งอีก		 	ทำไม	ไม่	เหมือน	เมื่อ	วาน		 	นัก	ปฏิบัติ	ธรรม	บาง	คน	มา	

คุยกัน			รู้สึก	น่า	สลด	ใจ			ประสบการณ์	เมื่อ			๕			ปี	ที่	แล้ว			๑๐			ปี	

ที่แล้ว		 	เมื่อไรหนอ	จะ	เหมือน	ปี	นั้น	อีก		 	ฉะนั้น		 	ท่าน	ให้	รู้	เท่า	ทัน	

ความ	คิด	ของ	ตัว	เอง	

			 	อัน	นี้	เป็น	ความ	แตก	ต่าง		 	ระหว่าง	นัก	คิด	กับ	นัก	ภาวนา			

นัก	คิด		 	คิด	เป็น	แต่	ไม่รู้	เท่า	ทัน	ความ	คิด	ของ	ตนเอง		 	นัก	ภาวนา	

คิด	เป็น	และ	รู้	เท่า	ทัน	ความ	คิด	ของ	ตนเอง	ไป	ด้วย		 	ซึ่ง	มี	หลาย	

คน	ที่	เคย	พูด	ว่า		 	พระพุทธ	ศาสนา	คล้าย	กัน	กับ	วิทยาศาสตร์			

แต่	ที่	จริง	แล้ว		 	พระพุทธ	ศาสนา	ลึก	ซึ้ง	กว่า		 	หรือ	เหนือ	กว่า	

วิทยาศาสตร์		 	เพราะ	วิทยาศาสตร์	ที่	อ้าง	ว่า	ตัว	เอง	วินิจฉัย	

ข้อมูล	ด้วย	จิต	ที่	เป็นก	ลาง	หรือ	เป็น		 	Objective		 	นั้น		 	อาตมา	 

	ว่า	เป็น	ไป	ไม่	ได้		 	ถ้า	ไม่	ได้	มี	การ	ฝึก	อบรม	จิตใจ	แล้ว		 	ไม่มี	 
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	ทาง	ที่	จะ	เข้า	ถึง	ความ	เป็นก	ลาง	ได้		 	แล้ว	ทุก	วัน	นี้	เขา	เริ่ม	จะ	 

	เปิด	เผย	บาง	สิ่ง	บาง	อย่าง		 	เรื่อง	ผล	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	ที่			

อเมริกา		 	อาตมา	ได้	อ่าน	เจอ		 	เช่น		 	นัก	วิทยาศาสตร์	ที่	ต้องการ	

ได้	รับ	รางวัล	โน	เบล		 	มี	การ	โกง	ข้อมูล	งาน	วิจัย	ก็	มี	บ้าง		 	คือ	นัก	

วิทยาศาสตร์	ยัง	ต้องการ	ชื่อ	เสียง			ต้องการ	ลาภ			ยศ			สรรเสริญ			

สุข			อัน	นี้	ย่อม	มี	ผล	ต่อ	การ	ทำงาน	

			 	ทุก	วัน	นี้	นัก	วิทยาศาสตร์	ไม่ใช่	นัก	วิทยาศาสตร์	อิสระ			

ส่วน	มาก	เป็น	ลูกจ้าง	ของ	รัฐบาล			เป็น	ลูกจ้าง	ของ	บริษัท	ใหญ่ ๆ			

การ	ทำงาน	มัก	จะ	ต้อง	เป็น	ไป	ตาม	แนวทาง	ที่	รัฐบาล	หรือ	บริษัท	

กำหนด		 	ถ้า	มี	ความ	คิด	แหวก	แนว		 	หรือ	ว่า	ขัด	ผล	ประโยชน์	 

	ของ	รัฐบาล	หรือ	ของ	บริษัท	ก็	จะ	ไม่มี	งบ	ประมาณ		 	แล้ว	นัก	

วิทยาศาสตร์	ก็	มัก	จะ	มี	ลูก		 	มี	เมีย		 	ต้องหา	เงิน	เลี้ยง	ครอบครัว			

จึง	ทำงาน	ใน	วง	จำกัด	มาก			ฉะนั้น	มี	เหตุ	ปัจจัย	หลาย ๆ			อย่าง	ที่	

ทำให้	งาน	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	ไม่	เป็นก	ลาง	

			 	อีก	อย่าง	ที่	ว่า	นัก	วิทยา	ศาสตร์	ดัง ๆ		 	ที่	เจอ	ของ	ใหม่	หรือ	

ว่า	ตั้ง	ทฤษฎี	ใหม่			ก็	เป็น	เจ้าของ	ทฤษฎี			แล้ว	ก็	พยายาม	ปกป้อง	

ทฤษฎี	ของ	ตัว	เอง		 	ไม่	ให้	นัก	วิทยาศาสตร์	รุ่น	หลัง	ได้	เจอ	ทฤษฎี	

ใหม่		 	ที่	จะ	เป็นการ	ทำลาย	ทฤษฎี	เก่า		 	ก็	เรียก	ว่า	มี	ตัว	มี	ตน	มาก			

ฉะนั้น			เรา	ค้าน	ว่า			Objectivity			ของ	นัก	วิทยาศาสตร์	เป็น	ราคา	

คุย	มากกว่า	
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			 	ทีนี้		 	ทาง	พระพุทธ	ศาสนา	น่า	สนใจ	มาก		 	คำ	ว่า		 	Ob	-	

jective		 	เป็น	ไป	ได้	ไหม	ที่	มนุษย์	จะ	อยู่	อย่าง		 	Objective		 	แล้ว			

Objective		 	นั้น	เป็น	อย่างไร		 	เรา	จะ	เข้า	ถึง	ภาวะ	นี้	ได้	อย่างไร			

พุทธ	ศาสนา	สอน	ว่า		 	เงื่อนไข	ที่	สำคัญ	คือ	นัก	วิทยาศาสตร์	เอง			

โดย	เฉพาะ	จิตใจ	ของ	นัก	วิทยาศาสตร์	ต้อง	ปราศจาก		 	หรือ	 

	ต้อง	พ้น	จาก	อำนาจ	ของ	อารมณ์	บาง	อย่าง		 	เช่น		 	ความ	ใคร่	ใน	

กาม			ความ	ต้องการ	ใน	รูป			รส			กลิ่น			เสียง			โผฏฐัพพะ			ความ	

หงุดหงิด		 	ความ	พยาบาท		 	ความ	รำคาญ		 	ความ	กลัดกลุ้ม			

ความ	ง่วงเหงา	หาวนอน		 	ความ	ฟุ้งซ่าน		 	ความ	ลังเล	สงสัย			 

	สิ่ง	เหล่า	นี้	ถ้า	เกิด	ขึ้น	ใน	จิตใจ	ของ	นัก	วิจัย	แล้ว		 	จะ	มี	ผล	ต่อ	การ	

วิจัย	อย่าง	แน่นอน	

			 	พระพุทธ	องค์	สอน	ว่า	ชีวิต	ที่	ดี	งาม		 	ต้อง	อาศัย	การ	รู้			 

	การ	เข้าใจ	ตัว	เอง		 	คน	อื่น		 	และ	โลก	ตาม	ความ	เป็น	จริง		 	แต่ใน	

ขณะ	นี้	จิตใจ	ของ	เรา	ไม่	เข้ม	แข็ง	พอ		 	ไม่มี	ประสิทธิภาพ	พอ	 

	ที่	จะ	ดำเนิน	ชีวิต	ใน	ลักษณะ	นั้น	ได้		 	ฉะนั้น		 	เรา	ต้อง	ฝึก	จิต	ให้	 

	มี	ความ	มั่นคง	พอที่	จะ	อยู่	เหนือ	อำนาจ	ของ	สิ่ง	ทั้ง	หลาย	ที่	

บิดเบือน		 	หรือ	สิ่ง	ทั้ง	หลาย	ที่	ทำให้	การ	รับ	รู้	และ	การ	วินิจฉัย	ผิด	

เพี้ยน	ไป			อัน	นี้	ก็	เป็น	บทบาท	ของ	การ	ภาวนา	

			 	คำ	ว่า		 	“	ภาวนา	”		 	เป็น	คำ	ที่	คน	กลัว	กัน	มาก		 	หลาย	คน	 

	ก็	บอก	ว่า		 	ถ้า	ภาวนา	แล้ว	จะ	เป็น	บ้า		 	อาตมา	เคย	ไป	เทศน์	ที่	 

	โรง	พยาบาล	โรคจิต		 	ที่	จังหวัด	อุบลราชธานี		 	คน	มา	ฟัง	หลาย	
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ร้อย	คน		 	ส่วน	มาก	เป็น	ผู้	ป่วย		 	เป็น	คนไข้		 	ซึ่ง	รู้สึก	ว่า	นั่ง	ฟัง	

เรียบร้อย	ดี		 	เรียบร้อย	กว่า	ข้าราชการ	บาง	คน	ด้วย	ซ้ำ		 	อาตมา	

ได้	ถาม	ว่า		 	คนไข้	ที่มา	นั่ง	ฟัง	เทศน์	ที่	นี้		 	เป็น	บ้า	เพราะ	นั่ง	สมาธิ	 

	กี่	คน			ก็	ไม่มี			มี	แต่	คน	เป็น	บ้า	เพราะ	ไม่	นั่ง	สมาธิ	มากกว่า	

			 	เมื่อ	เดือน	ที่	แล้ว		 	มี	คน	ที่	เป็น	ข้าราชการ	อยู่	ที่	ราชบุรี	

ที่	น่ัง	สมาธิ	แล้ว	เป็น	บ้า		 	แล้วไป	ฆ่า	ลูก	ฆ่า	เมีย		 	น่ี	แหละ	.	.	.	เขาว่า	

เห็น	ไหม			น่ัง	สมาธิ	แล้ว	เป็น	อย่าง	น้ี			แท้	ท่ี	จริง	คน	ชอบ	อ่าน	หนังสือ			

พิมพ์	ลงข่าว	อย่าง	นี้	ทุก	วัน		 	แต่	จะ	เป็น	สาเหตุ	จาก	การ	นั่ง	กี่ครั้ง			

น้อย	มาก		 	แต่	คน	ชอบ	อ้าง	กัน		 	การนั่งสมาธิด้วยความเห็น

ชอบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ ไม่มีพิษมีภัย

หรอกแต่นั่งเพื่ออยากได้อยากเป็นอยากเห็นนี่แหละ

อันตราย	 	พระพุทธเจ้า	ไม่	ได้	สอน	ให้	เรา	ภาวนา	เพื่อ	เที่ยว	

สวรรค์	เที่ยว	นรก		 	ไป	ดู	นั่น	ดู	นี่		 	เป็น	เรื่อง	ของ	เด็ก	เล่น		 	ไม่ใช่	 

	เรื่อง	ของ	ศาสนา			เป็น	เรื่อง	นอก	ประเด็น	ทั้ง	นั้น	

			 	เรา	ภาวนา	เพื่อ	ฝึก	จิต	ให้	มี	ความ	เข้ม	แข็ง	พอที่	จะ	

วินิจฉัย	ชีวิต		 	หรือ	ว่า	หน้าที่	ของ	เรา	ตาม	ความ	เป็น	จริง		 	ขอ	ให้	

สังเกต	ว่า	ปกติ	แล้ว	มัน	จะ	ไม่	เป็น	อย่าง	นั้น		 	ความ	รู้สึก	นึกคิด	

ต่าง ๆ		 	ที่	มี	อยู่	ใต้	สำนึก	จะ	คอย	มี	ผล	ต่อ	การก	ระ	ทำ		 	การ	พูด			 

	การ	ตัดสิน	ของ	เรา	อยู่	ตลอด	เวลา		 	อัน	นี้	เรา	ต้อง	สังเกต		 	เรา	 

	จึง	จะ	เห็น	ว่า	เป็น	สิ่ง	ที่	น่า	อันตราย		 	เป็น	เหตุ	ให้	อุดมคติ	ใน	ชีวิต	

ประจำ	วัน	กับ	การก	ระ	ทำ	ของ	เรา	นั้น	มัก	ไม่	ค่อย	ลง	รอย	กัน		 	ทุก	
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คน	ก็	อยาก	จะ	เป็น	คน	ดี		 	ทุก	คน	อยาก	ทำความ	ดี		 	แต่	ทำไม			 

	เรา	ทำ	ไม่	ค่อย	ได้			หรือ	ว่า	ทุก	คน	ก็	รู้	ว่า			อะไร	เป็น	ความ	ชั่ว			อะไร	

เป็น	ของ	ไม่	ดี		 	ทำไม	เรา	อด	ทำ	ไม่	ได้		 	อัน	นี้	มัน	ก็	อยู่	ที่	จิต	ของ	 

	เรา	ยัง	อ่อนแอ	

				 	ความ	สบาย	ที่	เรา	รู้จัก	เป็น	ความ	สบาย	ที่	ผิว	เผิน		 	แล้ว	 

	ก็	เป็น	ความ	สบาย	ที่	เกิด	จาก	ความ	สะดวก		 	จน	กระทั่ง	คำ	ว่า			

สะดวก		 	กับ	คำ	ว่า		 	สบาย		 	ก็ได้	มา	รวม	กัน	เป็น		 	ความ	สะดวก	

สบาย		 	ซึ่ง	ที่	จริง	แล้ว		 	มัน	ควร	จะ	แยก	ออก	จาก	กัน		 	โดย	เฉพาะ	

พระ	สงฆ์	เรา		 	ถ้า	สะดวก	มาก	จะ	ไม่	สบาย	เลย		 	ฉะนั้น		 	ขอ	อย่า	

คิดว่าเลี้ยง	พระ	ให้	สะดวก	จะ	ได้	บุญ		 	มัน	อาจ	จะ	ไม่	ได้	บุญ	ก็ได้			

เพราะ	พระ	สะดวก	มาก			ก็	ไม่	สบาย			ไม่	ได้	ปฏิบัติ			ความสบาย

มันเกิดจากความพอดี เราจะรู้จักความพอดีอย่างไร

ความพอดีเป็นสิ่งที่ผู้มีจิตสงบจะรู้ จะรู้เองถ้าเรามีสติ  

เรา	ฝึก	จิต	ให้	อยู่	ใน	ปัจจุบัน		 	ไม่	ปล่อย	ให้	คิด	เรื่อง	ใน	อดีต	ที่	ผ่าน		

ไปแล้ว		 	เรื่อง	อนาคต	ที่	ยัง	มา	ไม่	ถึง		 	แต่	รู้จัก	ตั้ง	จิต	มั่น	อยู่	ใน	

ปัจจุบัน		 	รู้	หน้าที่	ของ	เรา	และ	สิ่ง	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	หน้าที่	ของ	เรา			

จิตใจ	จะ	ได้	สดใส		 	เรา	จะ	มี	ความ	รู้สึก	ต่อ	สิ่ง	ที่	เหมาะ	สม	และ	ไม่	

เหมาะ	สม	โดย	อัตโนมัติ	

			 	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	ของ	เรา	นั้น		 	บาง	ครั้ง	เรา	ต้อง	คล้อย	

ตาม	เขา		 	บาง	ครั้ง	เรา	ต้อง	คัดค้าน		 	บาง	ครั้ง	เรา	ต้อง	เป็น	ผู้	พูด			

บาง	ครั้ง	เรา	ก็	ควร	จะ	เป็น	ผู้	ฟัง		 	บาง	ครั้ง	เรา	ควร	จะ	เป็น	ผู้นำ			
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บาง	ครั้ง	เรา	ก็	เป็น	ผู้	ตาม		 	คือ	ใน	แต่ละ	ฉาก	ของ	ชีวิต		 	แต่ละ	

หน้าที่		 	สิ่ง	ที่	เรา	ควร	ทำ		 	ควร	พูด		 	สิ่ง	ที่	เรา	ควร	คิด		 	ก็	แตก	ต่าง	

กัน	ออก	ไป			ถ้า	เรา	มี	แผนการ	ที่	สำเร็จรูป	แล้ว			และ	ก็	แข็ง	ตัว			ว่า			 

	จะ	ต้อง	เป็น	อย่าง	นั้น	ให้	ได้		 	ต้อง	เป็น	อย่าง	นี้	ให้	ได้		 	ไม่	ยืด	 

	หยุ่น		 	มัน	แข็ง	กระด้าง		 	เรา	ไม่	สามารถ	ที่	จะ	ปรับ	ตัว	ให้	ถูก	กับ	

เหตุการณ์		 	และ	สถานการณ์	ที่	เกิด	ขึ้น		 	แต่	ผู้	ที่	มี	สติ	ไม่	ยึด	มั่น			

ถือ	มั่น	ใน	สิ่ง	ใด	ว่า			ต้อง	เป็น	อย่าง	นั้น	ให้	ได้			เช่น			เขา	ต้อง	เคารพ	

เรา		 	เพราะ	ว่า	เรา	เป็น	ผู้ใหญ่	เขา	เป็น	ผู้	น้อย		 	เขา	ควร	จะ	เป็น	

อย่าง	นั้น		 	เขา	ไม่	น่า	จะ	เป็น	อย่าง	นี้		 	ถ้า	เรา	มี	คำ	ว่า		 	“	น่า	จะ		 	ไม่	

น่า	จะ	”		 	คำ	นี้	อันตราย	มาก		 	จะ	ทำให้	เรา	เป็น	ทุกข์		 	แต่	ถ้า	เรา			

พร้อม	ที่	จะ	ยอมรับ	ความ	จริง	อยู่	เสมอ		 	พร้อม	ที่	จะ	ปรับ	ตัว	ให้	 

	ทำ	ใน	สิ่ง	ที่	ถูก	ต้อง			พูด	สิ่ง	ที่	ถูก	ต้อง			คิด	ใน	สิ่ง	ที่	ถูก	ต้อง	อยู่	เสมอ			

ชีวิต	ของ	เรา	จะ	ราบ	รื่น			เรา	ก็	จะ	มี	ความ	สม่ำเสมอ			มี	ความ	สงบ			

			 	ใน	เรื่อง	ของ	การ	ภาวนา		 	หลวง	พ่อ	ชา	ท่าน	จำกัด	ความ	

ไว้	น่า	สนใจ	ว่า		 	“การภาวนา คือ ความรู้สึกผิดชอบอยู่

ตลอดเวลา”	 	คือ	ท่าน	ไม่	ได้	จำกัด	ความ	ว่า		 	การ	ภาวนา		 	คือ			

การ	นั่ง	หลับตา	อยู่	ใน	ที่	สงบ	วิเวก		 	คือ		 	การ	เดิน	จงกรม		 	แต่	ท่าน	

ว่า	ไม่ใช่	นั่ง	เพียร		 	นอน	เพียร		 	เดิน	เพียร		 	แต่	ความ	เพียร	อยู่	ที่	 

	จิต		 	เป็น	อาการ	ของ	จิต	รู้สึก	ตัว	อยู่	ตลอด	เวลา		 	ตื่น	อยู่	ตลอด	 

	เวลา		 	ทีนี้	หลาย	คน	อาจ	สงสัย	ว่า	จะ	เป็น	ไป	ได้	หรือ		 	ที่	เรา	จะ	 

	เฝ้า	สังเกต	ความ	รู้สึก	นึกคิด	อยู่	ตลอด	เวลา			เรา	จะ	ทำ	อะไร	ไม่	ได้			
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ขอ	เปรียบ	เทียบ	กับ	แม่	กับ	ลูก			แม่	จะ	ทำ	อะไร	ก็ตาม			ไม่	ว่า	จะทำ	

กับข้าว		 	อ่าน	หนังสือ		 	ดู	ทีวี		 	ทำความ	สะอาด	บ้าน	หรือ	ว่า	ทำ	

อะไร	อยู่	ก็ตาม			แต่	จะ	มี	ความ	รู้สึก	อยู่	ตลอด	เวลา	ว่า			ลูก	ของ	เรา	

อยู่	ที่ไหน			ลูก	ของ	เรา	กำลัง	ทำ	อะไร	อยู่			ทั้ง ๆ 			ที่	ตาม	อง	ไม่	เห็น	ก็รู้			

อัน	นี้	เป็น	สัญชาตญาณ	ของ	แม่	

			 	ใน	การ	ที่	มนุษย์	เรา	มี	กาย		 	มี	วาจา		 	มี	ใจ		 	มี	การก	ระ	ทำ	

อยู่ตลอด	เวลา		 	เว้น	แต่	เวลา	ที่	เรา	นอน	หลับ		 	เป็น	อันว่า	ต้อง	มี	

การ	ปฏิบัติ	อยู่	ตลอด	เวลา		 	หลาย	คน	อ้าง	ว่า	ไม่มี	เวลา	ปฏิบัติ	

ธรรม		 	แต่	ไม่ใช่	ว่า	เรา	จะ	เลือก	ได้	ระหว่าง	การ	ปฏิบัติ	ธรรม	หรือ	

การ	ไม่	ปฏิบัติ	ธรรม		 	อย่างไร	ก็ตาม		 	เรา	ก็	ต้อง	มี	การ	ปฏิบัติ	อยู่	

แล้ว		 	สำคัญ	ที่	ว่า	เรา	จะ	ปฏิบัติ	สิ่ง	ที่	เป็น	ธรรม	หรือ	ปฏิบัติ	สิ่ง	ที่	

ไม่ใช่	ธรรม			ถ้า	เรา	ไม่มี	เวลา	ปฏิบัติ	ธรรม			ก็	หมายความ	ว่า			มี	แต่	

เวลา	ปฏิบัติ	อธรรม			อัน	นี้	เป็น	สิ่ง	ที่	สำคัญ	มาก	

			 	อาตมา	ค่อน	ข้าง	งง	เหมือน	กัน	ว่า		 	ประเทศไทย	เป็น	

ประเทศ	พุทธ		 	แล้ว	ทำไม	เวลา	มี	ญาติโยม	คิด	ที่	จะ	ปฏิบัติ	ธรรม	

อยู่	ที่	วัด			แทนที่	เพื่อน	จะ	ให้	กำลัง	ใจ	หรือ	อนุโมทนา			มัก	มี	แต่	พูด	

เสียดสี			พูด	ล้อ	เลียน			ก็	เป็น	เรื่อง	แปลก	เหมือน	กัน	

			 	ทำไม	คน	จบ	ปริญญา	ตรี		 	ปริญญา	โท		 	ปริญญา	เอก			

ออกบวช		 	เขา	ว่า	น่า	เสียดาย		 	อาตมา	ว่า	ไม่	น่า	เสียดาย	เลย			

เพราะเชื่อ	ว่าการ	บวช	พระ	เป็นการ	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ทาง	

อาชีพ	สูงสุด		 	มี	โยม	คน	หนึ่ง	เสียใจ		 	ลูก	ไป	เรียน	หมอ	อยู่	ต่าง	
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ประเทศ		 	เรียน	ที่	หนึ่ง	มา	ตลอด		 	กลับ	มา	แล้ว	ก็	มา	บวช	พระ	

พรรษาหนึ่ง			ก่อน	ที่	จะ	เริ่ม	ทำงาน			บวช	อยู่	ที่	วัด	ป่า			บวช	แล้ว	ไม่	

ยอม	สึก		 	โยม	แม่	เสียใจ	มาก		 	เสียใจ	ว่า	ได้	จบ	จาก	ต่าง	ประเทศ			

อนาคต	ทาง	โลก	คง	สดใส		 	แต่	อาตมา	เห็น	ว่า		 	การ	เรียน	หนังสือ	

ของ	ลูก	ได้	บรรลุ	ถึง	เป้า	หมาย	แล้ว			เพราะ	ทำให้	เขา	มี	สติ	ปัญญา	

พอที่	จะ	บวช	ใน	พระพุทธ	ศาสนา	และ	เห็น	คุณค่า	อัน	เลิศ	ล้ำ	

ของชีวิต	พรหมจรรย์	

			 	เดี๋ยว	นี้		 	ทุก	คน	ก็	เป็น	ห่วง	สถาบัน	สงฆ์	ว่า	มี	ความ	เสื่อม			

บาง	คน	บ่น	ว่า	ไม่รู้	ว่า	จะ	ไป	ทำบุญ	ที่	วัด	ไหน		 	ทุก	วัน	นี้	พระ	ไม่	

ค่อย	เรียบร้อย		 	ไม่	ค่อย	น่า	เลื่อมใส		 	แต่	ถ้า	จะ	ถาม	ว่า		 	ถ้า	อย่าง	

นั้น	ขอ	ให้	โยม	สละ	ลูกชาย	ให้	กับ	พระ	ศาสนา	สัก	คน	ได้	ไหม			ช่วย	

แก้ไข	สถานการณ์	สงฆ์		 	โอ๊ย	!		 	ไม่	ได้	แน่		 	เสียดาย		 	คือ	เสียดาย	

ว่า	ศาสนา	ขาด	คน	ดี		 	แต่	พอ	ขอ	คน	ดี	ไป	บวช		 	ก็	ว่า	น่า	เสียดาย			

นี่	!		 	มัน	มี	ความ	ขัด	แย้ง	กัน	อยู่	ตรง	นี้		 	คือ		 	ถ้า	เรา	เห็น	ประโยชน์	

ของ	สถาบัน	สงฆ์		 	เรา	ต้อง	ยกย่อง	ชีวิต	พรหมจรรย์	ให้	เป็น	สิ่ง	ที่	

คน	หนุ่ม	สนใจ	มุ่ง	หวัง	หรือ	เห็น	ว่า	เป็นการ	ใช้	ชีวิต	ของ	ผู้	ประสบ	

ความ	สำเร็จ		 	ชีวิต	ของ	สมณะ	ควร	จะ	เป็น	สิ่ง	ที่	คนใน	สังคม	 

	พุทธ	ยอมรับ	ว่า		 	เป็น	ชีวิต	อัน	ประเสริฐ		 	ทุก	วัน	นี้	อาจ	จะ	เห็น	

ว่า	เป็น	ชีวิต	อัน	ประเสริฐ	ของ	พระ	ท่าน		 	แต่	ไม่	ต้องการ	ชีวิต	อัน	

ประเสริฐ	อย่าง	นั้น	สำหรับ	ลูก	ของ	เรา		 	ถ้า	ถาม	ว่า	จะ	ให้	ลูก	เป็น	

อะไร	ต่อ	ไป		 	ก็	อยาก	ให้	เป็น	หมอ		 	อยาก	ให้	เป็น	วิศวกร		 	อยาก	 
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	ให้	จบ	นิเทศศาสตร์		 	จะ	ได้	เสนอ	ข่าว	ทาง	ทีวี	อะไร	อย่าง	นี้		 	แต่	

ไม่มีใคร	อยาก	ให้	ลูก	เป็น	พระ			

			 	ถ้า	เรา	ขาด	พระ	ที่	ดี		 	ก็	เหมือน	เรา	ไม่มี	นัก	วิจัย	ทาง	จิตใจ			

ไม่มี	ที่	จะ	ให้	คำ	แนะนำ	ใน	เรื่อง	การ	พัฒนา	จิตใจ		 	ซึ่ง	ถ้า	เรา	ไม่	

พัฒนา	จิตใจ	แล้ว			ถึง	แม้ว่า	ประเทศไทย	จะ	เจริญ			จะ	พัฒนา	ไป	

มาก	ขนาด	ไหน		 	ความ	เจริญ	นั้น	ก็	จะ	ไม่มี	ความ	หมาย		 	เหมือน	

กับ	เรา	เป็น	โรค	บิด		 	มี	เชื้อ	โรค	อยู่	ใน	ท้อง		 	แม้	จะ	ทาน	อาหาร	ที่	

เอร็ดอร่อย			ที่	มี	โปรตีน			มี	วิตามิน			มี	คุณค่า	ทาง	โภชนาการ	มาก	

เท่าไร		 	พอ	อาหาร	ลง	มา	ถึง	ท้อง	ของ	เรา	แล้ว		 	แทนที่	จะ	กลาย	

เปน็พลงั	ให	้กบั	รา่งกาย			ก	็กลาย	เปน็	มกู			เปน็	เลอืด			ถา้	เรา	พฒันา	

แต่	ภายนอก			ไม่	ได้	พัฒนา	ภายใน			ถึง	จะ	ได้	ความ	สะดวก	สบาย	

ทาง	รา่งกาย			สิง่	เหลา่	นี	้ก	็ไมม่ี	ความ	หมาย	ทาง	จติ			อาจ	กลาย	ไป	

เป็น	มูก	เลือด	ไป	เลย	ก็ได้	

			 	ฉะนั้น		 	พุทธ	ศาสนา	สอน	ว่า		 	มนุษย์	เรา	เป็น	สัตว์	ที่	มี	

ศักยภาพ			ใน	บรรดา	ศาสนา	ใน	โลก			พุทธ	ศาสนา	มอง	มนุษย์	ใน	

แง่	ดี		 	เพราะ	เห็น	ว่า	ไม่	ต้อง	อ้อนวอน	พระเจ้า	ที่ไหน	มา	ล้างบาป	

ให้เรา		 	ไม่	ต้อง	มี	อะไร	เหนือ	ธรรมชาติ	มา	ช่วย	เรา		 	แต่	มนุษย์	

สามารถ	แก้	ปัญหา	ของ	มนุษย์	เอง		 	ด้วย	สติ	ปัญญา	อัน	ดั้งเดิม	

ของตน		 	แต่	ว่า	ความ	สบาย	อัน	แท้จริง		 	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	จาก	ความ	

สามารถ		 	อันนี้	ต้อง	อาศัย	การ	ฝึกฝน		 	ฝืน	กระแส	ของ	ความ	

อยากที่	ประกอบ	ด้วย	ความ	โลภ			ความ	โกรธ			ความ	หลง			ทำ	สิ่ง	
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ที่	ทำ	ยาก		 	มัน	จึง	จะ	สนุก		 	ถ้า	เรา	ทำ	สิ่ง	ที่	ทำ	ง่าย ๆ		 	มัน	ไม่	สนุก	

หรอก	

			 	ใน	การ	สู้	กับ	กิเลส		 	เรา	ควร	จะ	ถือว่า		 	เป็น	กีฬา	ที่	น่า	 

	สนใจ			อยา่	เหน็	วา่	เปน็	ภาระ	อนั	หนกั			ที	่ยงั	ไม	่พรอ้ม	ที	่จะ	ลงมอืทำ			

ขอ	ให้	ผม	หงอก		 	ฟัน	หัก	เสีย	ก่อน		 	แล้ว	ค่อย	ลงมือ	ทำ		 	อัน	นี้	ก็	

เป็น	ความ	คิด	เก่า	ของ	คน	ไทย		 	ซึ่ง	ทุก	วัน	นี้	รู้สึก	ว่า	ต้อง	ปรับปรุง	

ใหม่		 	รีบ	ลงมือ	ปฏิบัติ	ตั้งแต่	ยัง	หนุ่ม	ยัง	สาว	ถึง	จะ	ดี		 	ที่	วัด	ป่า	

นานาชาติ		 	สังเกต	ว่า		 	คน	อายุ	เกิน		 	๓๐		 	ปี	แล้ว	สอน	ยาก		 	ถ้า	 

	มี	ชาว	ต่าง	ประเทศ	อายุ		 	๔๐	-	๕๐		 	ปี	มา	วัด	จะ	ขอ	บวช		 	ไม่	ค่อย	

อยาก	รับ	เพราะ	สอน	ยาก		 	เหมือน	กับ	ว่า	ทิฏฐิ	อะไร ๆ		 	มัน	ก็	จะ	

แข็งตัว	ตอน	อายุ		 	๓๐			ปี		 	ถ้า	ยิ่ง	ปล่อย	นาน	ก็	ยิ่ง	ฝึก	ยาก		 	ถ้า	เรา	

เห็น	คุณค่า	ของ	การ	ปฏิบัติ		 	ก็	ควร	รีบ	ลงมือ	ทำ		 	ก็	เป็น	ประโยชน์	

ต่อ	ตัว	เรา			ขณะ	เดียวกัน	ก็	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	คน	อื่น	ด้วย	

			 	อีก	ไม่	กี่	เดือน		 	เรา	ก็	จะ	ส่ง	  ส	.	ค	.	ส	.	  กัน	แล้ว		 	แต่	ก็	ไม่รู้	

เหมือนกัน	ว่า		 	คน	ที่	ชอบ	ส่ง	  ส	.	ค	.	ส	.		 	เขา	มี	ความ	สุข	ที่	จะ	ส่ง	ให้	

คน	อื่น	หรือ	เปล่า		 	ก่อน	ที่	จะ	ส่ง	ความ	สุข	ให้	คน	อื่น		 	ตัว	เขา	ก็	ต้อง	

มี	ความ	สุข	เสีย	ก่อน	

			 	เมื่อ	เรา	ฝึก	จิต	ให้	มี	ความ	สุข	ภายใน		 	เรา	ก็	มี	ความ	สุข	ที่	

จะให้	คน	อื่น		 	เมื่อ	เรา	ปล่อย	วาง	ความ	หวงแหน	ใน	ตัว	ตน		 	ไม่มี	

ความ	รู้สึก	ว่า	เรา		 	ว่า	ของ	เรา	เหมือน	แต่	ก่อน		 	เรา	ก็	ไม่	จำเป็น	ที่	

จะต้อง	ปกป้อง	ตัว	ตน	ของ	เรา		 	ก็	สามารถ	ช่วย	สังคม	ได้	มาก	ขึ้น			



ชยสาโร	ภิกขุ18

ช่วย	คน	อื่น	ได้	มาก	ขึ้น			เพราะ	ไม่	ได้	หวัง	อะไร	ไว้	ตอบแทน			หวังดี	

ต่อ	เขา		 	แต่	ไม่	ได้	หวัง	อะไร	จาก	เขา		 	นี่	คือ	การ	ปฏิบัติ	ของ	ผู้	ที่	มุ่ง	

ความ	เป็น	อิสระ	

			 	ทีนี้		 	พวก	เรา	เหมือน	หุ่น	กระบอก		 	ถูก	ความ	อยาก		 	ถูก	

ความ	กลัว			ถูก	ความ	กังวล			ชัก	ดึง	อยู่	ตลอด	เวลา	โดย	ไม่รู้	สึก	ตัว			

แต่	ทาง	ไป	สู่	ความ	อิสระ	มี	อยู่		 	ได้แก่		 	ความ	รู้	เท่า	ทัน	ชีวิต	จิตใจ	

ของตัว	เรา		 	แม้ว่า	อารมณ์	ทั้ง	หลาย	ยัง	เกิด ๆ		 	ดับ ๆ		 	ก็	แค่	นั้น	

แหละ		 เป็น	แค่	นั้น	เอง		 	ชอบ	ก็	เท่านั้น	เอง		 	ไม่	ชอบ	ก็	เท่านั้น	เอง			

ดีใจ	ก็	แค่	นั้น	เอง		 	เสียใจ	ก็	แค่	นั้น	เอง		 	ไม่ใช่	ว่า	เรา	ไม่	สนใจ	หรือ	

ความ	คิด	อย่าง	นี้	จะ	ทำให้	เรา	ไม่มี	ความ	กระตือรือร้น		 	หรือ	จะ	

ทำให้	เรา	เฉยเมย	ต่อ	ชีวิต			แต่	ว่า	เรา	ก็	ไม่	หลง			ทำ	อะไร	ก็	ทำ	อย่าง	

พอ	ดี ๆ		 	พอเหมาะ	พอ	งาม	ใน	แต่ละ	วัน		 	หวัง	ว่า	เข้าไป	ทำงาน	

ที่ไหน			หรือทำ	อะไร	อยู่	ก็	คิด	ว่า			ทำ	อย่างไร	เรา	จึง	จะ	ได้	เจริญ	สติ	

ใน	เหตกุารณน์ี	้		เรา	จะ	สรา้ง	ประโยชน	์ใน	สถานการณ	์นัน้	อยา่งไร			

ไม่	ได้	คิด	ว่า		 	เราจะ	ได้	อะไร	จาก	คน	นี้		 	เรา	จะ	ได้	อะไร	จาก	สิ่ง	นี้			

ซึ่งมัน	ก็	แตก	ต่าง	กัน	มาก	

			 	เหมือน	กับ	เรา	ได้	ของดี	มา		 	ความ	คิด	หนึ่ง	ก็	คิด	ว่า	ให้	คน	

อื่น	ไม่	ได้		 	ถ้า	ให้	คน	อื่น	ตัว	เอง	จะ	ไม่มี	อะไร	เหลือ	อยู่		 	ความคิด	

อีก	อย่าง	หนึ่ง		 	เป็น	ความ	คิด	อย่าง	พระ	โพธิสัตว์		 	ก็	คือ	ว่า	 

	ถ้า	เรา	เก็บ	มา	ใช้	คน	เดียว		 	เรา	จะ	ไม่มี	อะไร	เหลือ	ให้	คน	อื่น			

ฉะนั้น		 	สิ่ง	ที่	เป็น	ของ	เรา	จริง ๆ		 	คือ		 	สิ่ง	ที่	เรา	สละ	ให้	คน	อื่น	ได้			 
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	ถ้า	เป็น	สิ่ง	ที่	เรา	ยัง	ยึด	มั่น	ถือ	มั่น	อยู่		 	ถือว่า	มัน	ยัง	ไม่ใช่	ของ	 

	เรา		 	สิ่ง	ที่	เป็น	ของ	เรา	จริง	คือ	สิ่ง	ที่	เรา	จะ	ให้	คน	อื่น	ได้	เสมอ		 	คือ	

เรียก	ว่า	มี	เพื่อ	ที่	จะ	ให้		 	ถ้า	เรา	ยัง	ไม่มี	พอที่	จะ	ให้		 	แสดง	ว่า	เรา	ยัง	

ไม่มี	เลย	

			 	พระพุทธ	องค์	สอน	ให้	เรา	เจริญ	ด้วย	ศีล		 	สมาธิ		 	ปัญญา					

ศีล		 	หมาย	ถึง	เจตนา			เรา	ไม่	ต้อง	พูด	ถึง	ศีล		 	๕			ศีล		 	๘			ศีล		 	๑๐			

และ		 	๒๒๗		 	คิด	อย่าง	นี้		 	คิด	แบบ	หมอ	ความ		 	เรา	ก็	คิด	แบบ	 

	นัก	ปฏิบัติ	ว่า		 	ศีล	คือ	เจตนา		 	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร		 	พูด	อะไร	ด้วย	จิต	

ที่	เศร้า	หมอง		 	ก็	ถือว่า	เสีย	ศีล		 	ฉะนั้น		 	ถ้า	สมมติ	ว่า		 	คน	นั้น	มา	

ทำ	อะไร	แล้ว			เรา	ไม่	ยอม			เรา	ไม่	ชอบ			เรา	ก็	เลย	ทำ	หน้า	บูด	หน้า	

เบี้ยวด้วย	ความ	ไม่	พอใจ		 	นั่น	เรียก	ว่า	เสีย	ศีล		 	เพราะ	ว่า	อาการ	

หน้า	บูด	หน้า	เบี้ยว	เป็น	อาการ	เศร้า	หมอง	ที่	เกิด	จาก	จิต	ที่	เศร้า	

หมอง			เรียก	ว่า	ผิด	ศีล			สะบัด	หน้า	หนี	ก็	ผิด	ศีล			มี	การก	ระ	ทำ			มี	

ปฏิกิริยา	อะไร		 	มี	คำ	พูด	อะไร	ด้วย	จิต	ที่	เศร้า	หมอง		 	ศีล	เสีย		 	ถ้า	

เรา	มอง	ศลี	อยา่ง	นี	้		ก	็ม	ีโอกาส	ให้	เรา	ปฏบิตัิ	อยู่	ใน	ชวีติ	ประจำ	วนั	

ตลอด	เวลา		 	รักษา	คำ	พูด	ของ	เรา	ให้	มัน	ตรง	ตาม	ความ	เป็น	จริง			

ไม่มี	การ	เพิ่ม	เติม			ไม่มี	การ	ตัด	ออก			ไม่มี	การ	เซนเซอร์			(	Censor	)			

ไม่มี	การ	ใส่	น้ำปลา	เพื่อ	ให้	ฟัง	ดี			ฟัง	สนุก	

			 	ใน	การ	เจริญ	สติ	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน		 	เร่ิม	ต้น	ด้วย	ส่ิง	ง่าย ๆ			

เช่น		 	การ	แปรง	ฟัน		 	เมื่อ	เช้า	นี้	พวก	เรา	คง	ได้	แปรง	ฟัน	กัน	ทุกคน			

เรา	จำ	ได้	ไหม	ว่า		 	ขณะ	ที่	เรา	แปรง	ฟัน		 	เรา	ได้	คิด	อะไร	ด้วยไหม			
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เรา	ตั้งใจ	แปรง	ฟัน		 	หรือ	ว่า	ปล่อย	ให้	จิต	คิด	เรื่อง	อื่น		 	อัน	นี้			 

	ที่	เรา	รู้สึก	ว่า	ไม่มี	เวลา		 	ก็	เพราะ	เรา	ไม่รู้	จัก	ใช้	เวลา		 	ไม่	ว่า	เรา	

จะยุ่ง		 	จะ	มี	ภาระ	หนัก	มากมาย	ขนาด	ไหน		 	ยัง	มี	เวลา	แปรง	ฟัน			

ยัง	มี	เวลา	อาบ	น้ำ		 	ยัง	มี	เวลา	แต่ง	ตัว		 	ยัง	มี	เวลา	ถอด	รองเท้า			

ใส่	รองเท้า		 	ยัง	มีเวลา	เปิด	ประตู		 	ปิด	ประตู		 	เดิน	ขึ้น	ลง	บันได			

หลายสิ่ง	หลาย	อย่าง	ที่	เรา	จะ	น้อม	เข้า	มา	เป็น	เรื่อง	ของ	การ	

ปฏิบัติได้			คือ			ตั้ง	จิตตั้งใจ	อยู่	ใน	ปัจจุบัน	กับ	สิ่ง	ที่	เรา	ทำ			อยู่	กับ	

สิ่ง	ที่	เรา	ทำอย่างง่าย ๆ	

			 	แต่	ไม่ใช่	ว่า		 	ท่าน	จะ	ห้าม	ไม่	ให้	คิด	เรื่อง	ที่	ผ่าน	ไป	แล้ว			

หรือ	ห้าม	ไม่	ให้	คิดถึง	เรื่อง	อนาคต	เลย		 	เพราะ	ว่า	บาง	ครั้ง	เรา	

ต้อง	ใช้	ประสบการณ์	จาก	อดีต	มา	ช่วย	แก้	ปัญหา	ใน	ปัจจุบัน			

เช่น		 	เกิด	ปัญหา	ขึ้น	แล้ว		 	คิด	ว่า	ปัญหา	เช่น	นี้	เคย	เกิด	มา	ก่อน	

แล้ว		 	เรา	เคย	ใช้	วิธี	การ	อย่าง	ใด	ไหม		 	อย่าง	นี้	ก็	ถูก	ต้อง		 	บางที	 

	ก็	ต้อง	มี	การ	วางแผน	ว่า	พรุ่ง	นี้	เรา	จะ	เดิน	ทาง	กี่	โมง		 	เรา	จะ	ถึง	 

	กี่	โมง		 	อะไร	อย่าง	นี้	ไม่	ผิด		 	แต่	สำคัญ	ที่	การ	คิด	ใน	อดีต	และ	

อนาคตอยู่	ใน	ขอบเขต	ของ	ปัจจุบัน		 	เรา	คิดถึง	เรื่อง	อนาคต	หรือ	

เรื่อง	อดีต	อยู่	ใน	ปัจจุบัน			รู้	เท่า	ทัน	ความ	คิด	

			 	ปกติ	ความ	คิด	ของ	เรา	นั้น			มัน	อาละวาด			มัน	ไม่มี	ระบบ			

มัน	ไม่มี	ระเบียบ		 	ก็	อาจ	จะ	เปรียบ	เทียบ	เหมือน	คนใช้	ที่	หลง	ว่า	

เป็น	เจ้าของ	บ้าน		 	เจ้าของ	บ้าน	กลาย	เป็น	คนใช้		 	เรา	เป็น	คนใช้	

ใน	ความ	คิด			พอ	มี	สติ			ความ	คิด	ก็	จะ	กลับ	เป็น	คนใช้	ของ	เรา			ไม่	
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จำเป็น	ที่	จะ	ต้อง	ทำลาย	มัน		 	เพียง	แต่	อบรม	มัน	ให้	รู้	ว่า		 	นี่	ไม่ใช่	

หน้าที่	เธอ		 	บอกบท	บาท	หน้าที่	ของ	มัน		 	สอน	ให้	รู้จัก	ขอบเขต	

การ	ทำงาน	ของ	มัน	เท่านั้น	เอง			ความ	คิด	เป็น	สิ่ง	ที่	สร้างสรรค์	ถ้า	

ได้	รับ	การ	ฝึก	อบรม			กลาย	เป็น	เหตุ	ปัจจัย	ให้	เกิด	ปัญญา			แต่	ถ้า	

ปล่อย	ความ	คิด	เรื่อย	เปื่อย		 	ขาด	การ	ฝึก	อบรม	จะ	เป็น	โทษ	กับ	

ชีวิตมาก	

			 	ฉะน้ัน			การ	ภาวนา	เป็น	วิธี	ระงับ	ความ	คิด	ท่ี	ไม่มี	ประโยชน์					

ขจัด	ความ	คิด	ส่วน	เกิน		 	ไม่ใช่	ว่า	เรา	ภาวนา	แล้ว	เรา	จะ	ไม่	อยาก	

คิด	อะไร	เลย		 	ถ้า	เรา	ปฏิบัติ	เพื่อ	ทำลาย	ความ	คิด		 	เรียก	ว่า		 	เป็น	

ตัณหา		 	เป็น	วิภวตัณหา		 	แล้ว	ก็	ไม่	ถูก	ต้อง	ตาม	หลัก	คำ	สอน	

ของ	พระพุทธเจ้า		 	พระพุทธเจ้า	สอน	ว่า		 	ให้	เรา	ดู	ความ	คิด	ของ	

ตัวเอง		 	มา	ประเมิน	ความ	คิด	ของ	ตัว	เอง	ว่า		 	ใน	แต่ละ	วัน	ความ	

คิด	ที่	มี	ประโยชน์	ต่อ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	และ	การ	ทำ	หน้าที่	ของ	เรา			

มี	สัก	กี่เปอร์เซ็นต์	ที่	มัน	วก	ไป	เวียน	มา	ใน	เรื่อง	อดีต	อนาคต		 	สิ่งที่	

ไร้	แก่นสาร	มี	สัก	ก่ี	เปอร์เซ็นต์			เรา	จะ	ตกใจ			จะ	เห็น	ว่าท่ี	มี	ประโยชน์	

จริง ๆ 			มี	น้อย			ถ้า	ตัว	เรา	ตัด	ส่วน	ที่	ไม่มี	ประโยชน์	ออก	แล้ว			จิตจะ	

มี	ความ	สงบ	ขึ้น	มา	ทันที	เลย		 	แต่	ความ	คิด	ที่	ยัง	เหลือ	อยู่	จะ	

คล่องแคล่ว	ว่องไว			จะ	พัฒนา	เป็น	ตัว	ปัญญา	ได้	ง่าย	

			 	ฉะนั้น		 	ขอ	ให้	เรา	เห็นความสำคัญของการฝึกจิต	

ตอนเช้า	 		ตอน	เย็น		 	พยายาม	ปลีก	ตัว	นั่งสมาธิภาวนา	

เป็นการชาร์จแบตเตอรี่		 	การ	เจริญสติในชีวิตประจำวันจะ	
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ง่ายขึ้น		 	เรานั่ง	สมาธิ	แล้ว	จะ	สงบ	เร็ว		 	มัน	มี	ความ	สัมพันธ์	

เนื่องอาศัยกัน	

			 	เรา	จะ	เห็น	ว่า		 	เรา	ไม่	ค่อย	โมโห	เหมือน	แต่	ก่อน		 	ไม่	ค่อย	

โกรธ	เขา	เหมือน	แต่	ก่อน		 	คือ		 	เหมือน	กับ	ว่า	จิตใจ	ขี้	เกียจ	จะ	ไป	

โกรธ	เขา	แล้ว		 	เพราะ	ขี้	เกียจ	ที่	จะ	อิจฉา	เขา	แล้ว		 	ขี้	เกียจ	ที่	จะ	ไป	

วุ่นวาย	กับ	เขา	แล้ว			คือ	มัน	จะ	มี	ความ	พอ	ด ีๆ			อิ่ม	ของ	มัน	เอง	อยู่	

ภายใน			มี	ความ	มัก	น้อย	สันโดษ	ทาง	อารมณ์		 	เมื่อเรามีความ

สุขภายใน อาการแห่งความหิวโหยที่ต้องการแสวงหา

ความสุขทางเนื้อหนัง มันก็จะน้อยลง	 	ถ้า	มี	การ	แสวงหา	

ใน	ขอบเขต	ของ	ศีล		 	๕		 	นั้น		 	จะ	เป็น	ไป	อย่าง	พอดี		 	มัน	จะ	ไม่	ทำ	

อะไร		 	ไม่	พูด	อะไร		 	ให้	เป็น	เหตุ	ให้	เรา	ต้อง	เดือด	ร้อน	ใน	ภาย	หลัง			

มัน	ก็พอ	ด ีๆ	

			 	เรื่อง	ความ	สบาย		 	มัน	อยู่	ที่	ความ	พอดี		 	คำ	ว่า		 	ความ	

พอดีจึง	เป็น	ปริศนา	ของ	ชาว	พุทธ		 	เป็น	สิ่ง	ที่	ทุก	คน	จะ	ต้อง	

พยายาม	เข้า	ถึง		 	เราไม่ต้องพูดถึงมรรคผล นิพพาน ไม่

ต้องพูดถึงสุญญตา ความว่าง อะไรสูงส่งอย่างนั้น เอา

คำง่ายๆ ธรรมดาๆ คำนี้ก็พอแล้ว คำว่า “พอดี” ทำ

อยา่งไรชวีติของเรามนัจงึจะพอดีความพอดีมนัคอือะไร

ต้องหาความพอดีทุกแง่ทุกมุมของชีวิต

			 	ทุก	วัน	นี้		 	การ	นอน	หลับ	ของ	เรา	พอดี	ไหม		 	มาก	เกิน	

ไปไหม		 	น้อย	เกิน	ไป	ไหม		 	การ	ทาน	อาหาร	พอดี	ไหม		 	มาก	ไป	
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น้อยไปหรือเปล่า		 	กิน	เป็น	เวลา	ไหม		 	กิน	มี	สติ	ไหม		 	การ	พูด	คุย	

กับ	เพื่อน	พอดี	หรือ	เปล่า		 	เกิน	ไป	ไหม		 	คง	ไม่	น้อย	ไป	แน่ ๆ		 	เรา	ก็	

ต้องหา	ความพอดี			หาก	เรา	มี	ความ	พอดี			ก็	สบาย	

			 	วัน	นี้	ก็	พูด	ตั้ง	นาน	แล้ว			ถึง	ชั่วโมง	พอดี			ก็	เลิก	นะ			เอวัง	
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   ถามอธิษฐานเสมอๆว่าเกิดชาติหน้าภพหน้า

ขอให้ร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะ มีความสุข

สบาย อย่างนี้แสดงว่าคนที่ทำบุญนั้นยังมีความโลภอยู่

ใช่หรือไม่ ถ้ามีความโลภอยู่ในจิตใจแล้ว อะไรคือบุญ

กุศลที่จะได้รับหรือควรกระทำอย่างไรอธิษฐานอย่างไร

จึงจะได้บุญที่แท้จริง

   ตอบ	 		 	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร	แล้ว		 	ปรารถนา	ถึง	ผล	ของ	

การกระทำ			ตาม	หลกั	พทุธ	ศาสนา	เรา	ก	็เรยีก	วา่	โลภ			แต	่โลภ	มนั	ก	็ 

	มี	หลาย	ระดับ	เหมือน	กัน		 	ความ	ต้องการ	หรือ	ความ	โลภ	ใน	

ลักษณะ	นี้		 	ก็	เป็น	ความ	โลภ	ที่	น่า	รัก		 	คือ	โลภ	อย่าง	นี้	ดี	กว่า	โลภ	

อย่าง	อื่น		 	แต่	ปัญหา	หรือ	ความ	สงสัย	เกี่ยว	กับ	บุญ	นั้น		 	จะ	เกิด	

ขึ้น	เพราะ	ว่า			เรา	ยัง	ไม่รู้	ตัว	บุญ	คือ	อะไร			ซึ่ง	ถ้า	เรา	ไม่	ปฏิบัติ			ไม่	

ภาวนา		 	ไม่	มา	มอง	ดู	ใน	จิตใจ	ของ	เรา	ก็	ไม่มี	ทาง	รู้	ได้		 	แต่	หาก	 

	เรา	เห็น	ความ	สดใส		 	ความ	เบิก	บาน	ใน	การ	ทำความ	ดี	ที่	เกิด	

จาก	การ	ชนะ	กิเลส		 	เรา	มา	สัมผัส	ตัว	นี้	แล้ว		 	ความ	สงสัย	ใน			

เรื่อง	ของ	บุญ	มัน	จะ	จบ	ไป	เอง		 	ซึ่ง	ทฤษฎี	ของ	ศาสนา	มัน	เป็น	 

	สัจธรรม	ที่	เรา	สามารถ	เห็น	ได้	ว่า		 	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร	ด้วย	ความหวัง			

สภาพ	จิต	ก็	ต่าง	กัน	กับ	จิต	ที่	เรา	ทำ	อะไร	โดยที่	ไม่มี	ความ	หวัง			

ถ้าเรา	ทำความ	ดี	โดย	ไม่	หวัง	อะไร	ตอบแทน		 	จง	ดู	ว่า	จิตใจ	ของ	

ถาม-ตอบปัญหาธรรม
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เราเป็น	อย่างไร		 	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร	ที่	ดี	ด้วย	จิตใจ	ที่	มี	ความ	หวัง			

สภาพ	จิต	มัน	เป็น	อย่างไร		 	อัน	ไหน	มัน	จะ	สดชื่น	กว่า	กัน		 	ตัว	บุญ	

มัน	จะ	อยู่	ตรง	นี้	

		 	ฉะนั้น		 	เรื่อง	การ	อธิษฐาน	จิต	ใน	ขณะ	ที่	เรา	ทำบุญ		 	อัน	

นั้น	ไม่ใช่	ว่า	ใคร	ถูก	ใคร	ผิด		 	ถ้า	เรา	มี	ศรัทธา	พอที่	จะ	อธิษฐาน	

มรรคผลนิพพาน		 	อธิษฐาน	ขอ	ให้	ข้าพเจ้า	พ้น	จาก	ความ	โลภ			

ความ	โกรธ		 	ความ	หลง		 	ขอ	ให้	ข้าพเจ้า	บรรลุ	มรรคผล	นิพพาน			

อัน	นี้	ดี	ที่สุดเลย	

		 	แต่	ถ้า	ศรัทธา	ของ	เรา	ยัง	ไม่	พอ		 	เรา	ยัง	ไม่มี	ความ	

ปรารถนา	อย่าง	นี้		 	เรา	ก็	อธิษฐาน	ใน	สิ่ง	ที่	เรา	เห็น	ว่า	เหมาะ	 

	ว่า	ควร	เสีย	ก่อน		 	ซึ่ง	มัน	อยู่	ที่	ระดับ	การ	พัฒนา	จิตใจ	ของ	เรา	 

	แต่	ถ้า	เรา	เริ่ม	ปฏิบัติ	แล้ว	เริ่ม	จะ	เข้า	ถึง	ความ	สงบ		 	สิ่ง	ที่	เรา	เห็น	

ว่า	เป็น	เป้า	หมาย	ของ	ชีวิต	มัน	ก็	จะ	ค่อย	เปลี่ยน	ไป	เอง		 	คือ	การ	

เกิดที่สวรรค์	นี้	ไม่	ดี	วิเศษ		 	ประเดี๋ยว	ก็	ต้อง	มา	เกิด	อีก		 	ก็	เป็น	

ทัศนะของ	อาตมา	

		 	โยม	คง	เคย	สังเกต	ว่า		 	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร ๆ		 	ที่	มัน	สนุก ๆ		 	ก็		

รู้สึกว่า		 	เวลา	มัน	ผ่าน	เร็ว	เหลือ	เกิน		 	แต่	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร	ที่	น่า	เบื่อ			

เช่น		 	ฟัง	เทศน์		 	เป็นต้น		 	บางที	มัน	ดู	ว่า	เวลา	นั้น	ยาว	มาก		 	คือ	

เรื่องเวลา	จะ	ขึ้น	อยู่	กับ	ความ	รู้สึก	มากกว่า	อย่าง	อื่น		 	เพราะ	

ฉะนั้น	เรา	อ่าน	ใน	คัมภีร์	ว่า		 	คน	ไป	เกิด	ใน	สวรรค์	ชั้น	ดุสิต		 	ชั้น	

อะไร	ต่อ	อะไร		 	อยู่เป็น	กัป	ป์	เป็น	กัลป์		 	คิด	ว่า	มัน	นาน	เหลือ	เกิน			
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แต่	ใน	ความ	รู้สึก	ของ	เทวดา			อาจ	จะ	เดี๋ยว	เดียว	ก็ได้			แล้ว	ก็	กลับ	

มา	เกิด	ใหม่	

 

   ถาม  ทุกครั้งที่ทำบุญทำกุศล อธิษฐานว่า ตาย

ไปแล้วขอไม่เกิดอีก จะเป็นความโลภหรือไม่ เพราะ

เท่ากับว่าเราก็ยังมีความอยากมีตัณหาคือไม่อยากเกิด

ควรทำอย่างไรในฐานะปุถุชนคนธรรมดา

   ตอบ	 		 	อธิษฐาน	ขอ	อย่า	ให้	มี	ความ	เห็น	แก่	ตัว		 	ขอ	 

	อย่า	ให้	มี	ความ	โลภ		 	ความ	โกรธ		 	ความ	หลง		 	นี้	ก็	เป็นการ	สร้าง	

บารมี		 	ก็	เป็นการ	สร้าง	สิ่ง	ที่	ดี		 	ความ	อยาก	อย่าง	นี้	ไม่	เป็นไร			

เหมือน	อย่าง	กับ	ที่	พูด	ไป	แล้ว	ตอน	ต้น ๆ		 	ว่า		 	อยาก	ทำความ	ดี	 

	นี้	ก็	ไม่ใช่	อุปสรรค		 	ไม่	เป็น	ปัญหา	อะไร		 	แต่	ถ้า	อยาก	จะ	เป็น	 

	คน	ดี	ก็	จะ	เป็น	ทุกข์	หน่อย		 	เพราะ	ว่า	ถ้า	เรา	อยาก	ทำความ	ดี			 

	เรา	ก็	ทำ	ไป	เรื่อย ๆ		 	ไม่มี	ปัญหา		 	แต่	ถ้า	เรา	อยาก	เป็น	คนดี			

หรือ	ถือว่า	เรา	ดี		 	แล้ว	คน	อื่น	มา	ใส่	ร้าย	ว่า	เรา	เป็น	คน	ไม่	ดี			

ก็	เป็น	ทุกข์		 	อันนี้	เรา	สร้าง	ตัว	ตน	ขึ้น	มา		 	ก็	เป็น	ทุกข์	ทันที			

ส่วนการ	ไม่	กลับ	มาเกิด	นั้น		 	มัน	ไม่	เป็น	ไป	ตาม	คำ	อธิษฐาน		 	แต่	

ปรากฏด้วย	ความรู้แจ้ง	เห็น	จริง	ใน	สัจธรรม	ของ	ชีวิต		 	ให้	เข้าใจ	

ว่า			การอธิษฐาน	เป็นการ	เตือน	สติ	ตัว	เอง	ใน	เป้า	หมาย	อัน	สูงสุด	

ของ	ตน		และ	ยืนยัน	เจตนารมณ์	
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    ถามถ้ามีงูมาที่บ้านเราเมื่อเราไล่ไปแล้วงูก็ยัง

อยู่ที่บ้านก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเล็กๆก็จึงได้

ตีตายอย่างนี้จะบาปหรือไม่

   ตอบ	 		 	เรื่อง	บาป	ใน	ศาสนา	ของ	เรา	นี้		 	ไม่	เหมือน	บาป	 

	ใน	ศาสนา	อื่น		 	เช่น		 	ศาสนา	คริสต์		 	บาป	คือ	เรื่อง	ที่	พระเจ้า	ไม่	

อนุญาต	หรือ	สิ่ง	ที่	พระเจ้า	ห้าม		 	ซึ่ง	เรา	ก็	ยัง	มี	โอกาส	ที่	จะ	ต่อรอง	

คือ	ขอ	ให้	ท่าน	เปลี่ยน	ใจ		 	คือ		 	ถ้า	เรา	ทำ	อะไร	ไม่	ดี		 	ขอร้อง	นะ	

อย่า	ถือ	เป็น	บาป	เลย		 	แต่	ทีนี้	เรา	ไม่	ได้	ถือ	หลัก	นี้		 	เรา	ถือ	หลัก	

ตาม	ธรรมชาติ		 	ซึ่ง	ขึ้น	อยู่	กับ	เจตนา	ของ	ตน		 	ถ้า	เรา	มี	เจตนา	

ที่	จะ	ฆ่า	สิ่ง	ใด	ที่	มี	ชีวิต		 	เรียก	ว่า	เป็น	บาป		 	เป็น	กฎ	ตายตัว	ของ	

ธรรมชาติ		 	แม้	เรา	จะ	ขอร้อง	กับ	ใคร	ก็ตาม		 	มัน	ก็	ยัง	เป็น	อย่าง	

นั้น		 	แต่	มี	เงื่อนไข	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	ว่า		 	มัน	จะ	เป็น	บาป	หนัก	เบา	

ขนาด	ไหน		 	เช่น		 	ใน	การ	ฆ่า	คน		 	ผู้	ที่	วางแผน	ล่วง	หน้า		 	แล้ว	 

	ฆ่า	ด้วย	ความ	โหด	เหี้ยม		 	พยาบาท		 	ทรมาน	คน	ตาย	นั้น	ก็	บาป	 

	หนัก	มาก			หรือ	ว่า	ฆ่า	พระ	อริย	เจ้า			แต่	ว่า	ถ้า	เป็น	กรณี	ของ	ทหาร	

เกณฑ์	ที่	ไม่	ต้องการ	ไป	ฆ่า	ใคร		 	แต่	ถูก	เกณฑ์	ทหาร		 	ไม่มี	ทาง	

เลือก		 	ยิง	ก็	ไม่	ได้	ยิง	ด้วย	ความ	โกรธ	หรือ	ความ	พยาบาท		 	แต่	ทำ	

ตาม	หน้าที่	ตาม	คำ	สั่ง	ของ	ผู้ใหญ่		 	ก็	ยัง	เป็น	บาป	อยู่		 	เพราะ	ว่า	

ยัง	มี	เจตนา	ที่	จะ	ฆ่า		 	แต่	ว่า	บาป	จะ	เบา	กว่า	ของ	คน	ที่	ตั้งใจ	ที่	จะ	

ฆ่า	ด้วย	จิต	ที่	เป็น	อกุศล	มาก		 	ฉะนั้น		 	ใน	กรณี	ของ	การ	ฆ่า	งู	ต้อง	

เป็น	บาป		 	โยม	ได้	ฆ่า	ด้วย	เจตนา		 	แต่	ว่า	เงื่อนไข	ก็	มี	ว่า	ไม่	ได้	ทำ	
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ด้วย	ความ	เคียดแค้น		 	หรือ	ไม่	ได้	ฆ่า	เล่น		 	แต่	ทำ	เพราะ	เป็น	ห่วง	

เด็ก			ซึ่ง	ก็	นับ	ว่า	บาป	น้อย	

		 	แต่	ว่า	ก่อน	ที่	จะ	ฆ่า		 	ควร	พยายาม	ทำ	จิตใจ	ให้	สงบ	ก่อน			

สงบ	อารมณ์	แล้ว	ก็	พยายาม	คิด	ว่า	มี	ทาง	อื่น	ไหม		 	เพียร	คิด		 	ถ้า	

เรา	คิด	ไม่	ออก	จริง ๆ		 	แล้ว		 	บางที	เรา	อาจ	ต้อง	ยอม	บาป	ใน	ส่วน	

หนึ่ง		 	อัน	นี้	เป็น	สิ่ง	ที่	ต้อง	รับ	ผิด	ชอบ		 	ชั่ง	น้ำ	หนัก	ระหว่าง	ผล	ที่	 

	ได้	และ	บาป	ที่	ทำ		 	เป็น	สิ่ง	ที่	ทุก	คน	ต้อง	ตัดสิน	ใจ	เอง		 	แต่	เรา	 

	จะ	ไป	ลบล้าง	ว่า	ไม่	บาป		 	เพราะ	เรา	ไม่	ได้	ฆ่า	ด้วย	ความ	รังเกียจ	

อะไร		 	เรา	ฆ่า	เพื่อ	ลูก		 	ฉะนั้น	ไม่	บาป		 	เรา	พูด	ไม่	ได้		 	เพราะ	ว่า			

บาปเกิด	จาก	เจตนา	ที่	จะ	ฆ่า		 	เรื่อง	ศีล	นี้	มัน	ไม่	เหมือน	กฎหมาย			

แต่ว่า	เป็น	สิ่ง	ที่	ทุก	คน	ต้อง	พิจารณา	อย่าง	รอบคอบ		 	แล้ว	ก็	บาง	

ครั้ง	อาจ	จะ	มี	เหตุการณ์	ที่	ปุถุชน	รู้สึก	ว่า	จำเป็น	ต้อง	ผิด	ศีล		 	แต่	

ถึงอย่าง	นั้น	ไม่	ควร	ทำ	อย่าง	หลับ	หู	หลับตา	ตาม	อารมณ์	ตาม	

ความ	อยาก		 	แต่	เรา	คิด	อย่าง	ดี	เสีย	ก่อน		 	เมื่อ	เรา	ทำ	แล้ว	เรา	

พร้อม	ที่	จะ	รับ	ผิด	ชอบ	

 

   ถาม  การปฏิบัติธรรม ควรจะทำให้พอดีกับจิต

หรือว่าควรฝืนจิตใจตัวเอง

   ตอบ				ควร	จะ	ฝืน	จิตใจ	ตัว	เอง	อย่าง	พอดี			คือ	ไม่	ฝืน	มาก	

จน	เป็นการ	ทรมาน	ตัว	เอง	เปล่า ๆ		 	แต่	ว่า	ไม่	ได้	ปล่อย	ตามจิต			

จิตมัน	ยัง	พยศ		 	ยัง	เอา	เป็น	ที่	พึ่ง	ไม่	ได้		 	ตัวอย่าง	นี้	หลวง	พ่อ	ชา	
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เคยพูด	อยู่	เสมอ		 	สมมติ	ว่า	เรา	จะ	พาย	เรือ	ข้าม	น้ำ	ที่	ไหล	เชี่ยว			

ถ้าเรา	จะ	พาย	เรือ	ตรง	ไป		 	กระแส	น้ำ	ก็	จะ	พัด	เรือ	เรา	ไป	ข้าง	ล่าง			

แต่	ถ้า	เรา	ต้องการ	ให้	ข้าม	ตรง	ไป	เลย		 	เรา	ก็	พาย	ทวน	กระแส	สัก	

หน่อย			เมื่อ	กระแส	น้ำ	พัด	เรือ	ลง	ไป			ใน	ที่สุด	เรา	ก็	แล่น	ตรง	ไป	เลย	

		 	ใน	หลัก	การ	ปฏิบัติ			เรา	ก็	เอา	หลัก	การ	นี้	ว่า			เรา	ฝืน	จิตใจ	

ของ	เรา	มาก	หน่อย		 	ใน	ที่สุด	กระแส	ของ	ตัณหา	ก็	จะ	พัด	พา	เรา	

ลง	ไป		 	แล้ว	ใน	ที่สุด	ก็	จะ	พอดี		 	คือ	เรา	มุ่ง	ให้	มัน	เคร่ง	กว่า	ความ	

พอดี	หน่อย		 	คิด	เผื่อ	ไว้		 	เพราะ	มัน	มี	ผล	ของ	กิเลส	ไม่	มาก	ก็	น้อย			

คือ		 	เรา	ยัง	ไม่รู้	จัก	ความ	พอดี		 	เรา	ก็	ต้อง	ฝืน	จึง	จะ	รู้จัก		 	ถ้า	เรา	 

	ไม่	ฝืน	เรา	ก็	ไม่รู้	จัก			ถ้า	ไม่	ฝืน	ก็	จะ	เข้าใจ	ว่า			การ	ตาม	อารมณ์	คือ	

ความ	พอดี	

 

   ถามพระคุณเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรเวลาทำ

บุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าคิดว่าคนปล่อยจะ

ได้บุญจากการสนับสนุนให้คนจับสัตว์มาทรมานก่อน

จะซื้อมาปล่อยหรือ

   ตอบ				คงจะ	ได้	ทั้ง			๒			อย่าง			ตอบ	อย่าง	นี้	ได้	ไหม	ว่า			เรา	

มี	เจตนา	ที่	จะ	ปล่อย	สัตว์	ที่	ถูก	จับ	แล้ว		 	ใน	ส่วน	นี้	จิตใจ	ของ	เรา	

เป็น	อย่างไร		 	จิตใจ	ของ	เรา	ดี	ก็	เป็น	บุญ		 	แต่	ถ้า	เรา	พิจารณา	ถึง	

กระบวนการ		 	หรือ	ว่า	สัตว์	นี้	มัน	มา	จาก	ไหน		 	เรา	อาจ	เป็น	ส่วน	

หนึ่ง	ให้	เขา	ต้อง	จับ	สัตว์		 	ซึ่ง	ตัว	เอง	ก็ได้	บุญ	ได้	ปล่อย	สัตว์	ให้	ได้	
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เป็น	อิสระ			แต่	ว่า	มอง	อีก	แง่	หนึ่ง			เรา	ก็	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ที่	สนับสนุน	

ให้	เขา	จับ	สัตว์			ฉะนั้น			วัฏฏ	สงสาร	นี้	มัน	ยาก			จะ	ทำ	อะไร ๆ			จะ	

ให้	เป็น	บุญ	อย่าง	เดียว	ไม่	ค่อย	มี	

 

   ถามขอให้เปรียบเทียบแนวคำสอน(Concepts)

หลักของพุทธศาสนากับของนิกายเซน

   ตอบ	 		 	ที่	จริง	เซน	ก็	เป็น	นิกาย	หนึ่ง	ของ	ศาสนา	พุทธ			 

	คำ	ว่า			เซน			(	Zen	)			นี้	ก็	มา	จาก	คำ	ว่า			ฌาน			แปล	ว่า			สมาธิ			เมื่อ	

ศาสนา	พุทธ	ไป	จีน		 	จาก	จีน	ไป	ญี่ปุ่น		 	คำ	ว่า	ฌาน	ก็	เปลี่ยน	เป็น	

เซน		 	สมัย	ก่อน	ก็	เป็น	นิกาย	ที่	เน้น	หนัก	ใน	เรื่อง	สมาธิ	ภาวนา			

เพราะ	ว่า	ศาสนา	พุทธ	ไป	ตั้ง	อยู่	ใน	เมือง	จีน	นาน		 	นาน	ไป	ก็	หนัก	

ไป	ทาง	ปริยัติ		 	แล้ว	การ	ประพฤติ	ปฏิบัติ	สมาธิ	ภาวนา	ก็	น้อย	

ลง			พวก	นี้	เป็น	พวก	ปฏิรูป	ฟื้นฟู	การ	นั่ง	สมาธิ			ซึ่ง	เมื่อ	เห็น	สภาพ	

ของ	สงฆ์		 	หรือ	ของ	ชาว	พุทธ	ใน	สมัย	นั้น	หลง		 	หรือ	เน้น	หนัก	 

	ใน	เรื่อง	การ	ปริยัติ	เรียน	หนังสือ		 	พวก	เซน	ก็	เน้น	หนัก	ใน	ทาง	 

	ตรง	กัน	ข้าม		 	คือ		 	ไม่	ต้อง	อ่าน	หนังสือ	มาก		 	แต่	ให้	นั่ง	สมาธิ	มาก			

เอกลักษณ์	อัน	หนึ่ง	ก็	คือ		 	การ	สอน	ที่	ตรง	ไป	ตรง	มา		 	ให้	ลูก	ศิษย์	

รู้จัก	คิด	เอา	เอง			แต่	ความ	มุ่ง	หมาย	เดิม	ก็	เพื่อ	ให้	คน	หลุด	พ้น	จาก	

กิเลส			น่า	จะ	ตรง	กัน	
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   ถาม  ความพอดีของมนุษย์แต่ละคนเท่ากันหรือ

ไม่ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเราพอดีแล้วไม่ว่าจะพิจารณา

กิจกรรมใดที่เราทำ

   ตอบ	 		 	ความ	พอดี	ของ	แต่ละ	คน	จะ	ไม่	เหมือน	กัน		 	และ	

ความ	พอดี	ของ	บุคคล	หนึ่ง			ก็	จะ	มี	ความ	เปลี่ยนแปลง	ตาม	กาล	

ตาม	เวลา	เหมือน	กัน		 	ฉะนั้น		 	เรื่อง	นี้	เป็น	เรื่อง	ที่	ตอบ	ยาก		 	แต่	 

	ขอ	ย้ำ	ว่า	ถ้า	เรา	ปฏิบัติ	ธรรม	จน	จิต	สงบ	แล้ว		 	สิ่ง	นี้	จะ	เป็น	สิ่ง	

ที่	เรา	รู้	ได้	ด้วย	ตัว	เอง		 	จะ	พูด	มากกว่า	นั้น	ไม่	ได้		 	คือ	มัน	จะ	มี			

อาการ	ของ	จิต	ที่	คอย	บอก	เตือน		 	ถ้า	จิตใจ	กำลัง	เอียง	ไป	ใน	 

	ทาง	โลภ			รัก	สวย	รัก	งาม			เรียก	ว่า	มัน	ไม่	พอดี	แล้ว			เรา	ก็	ดึง	กลับ	

มา	สู่	ความ	พอดี		 	ด้วย	การ	พิจารณา	ถึง	ความ	ไม่	สวย	ไม่	งาม	 

	ของ	สิ่ง	ที่	เรา	หลง	ว่า	ดี	ว่า	งาม		 	ถ้า	เรา	เกิด	ความ	โกรธ		 	ความ	ไม่	

พอใจ		 	ความ	หงุดหงิด		 	เรา	ไม่	พอดี	แล้ว		 	ต้อง	ใช้	เมตตา	ภาวนา			

แผ่	เมตตา	เพื่อ	ดึง	จิต	มา	สู่	ความ	พอดี		 	ถ้า	เกิด	ความ	ขี้	เกียจ			

เกียจคร้าน			เรา	ก็	พิจารณา	ถึง	ความ	ตาย			ทำให้	มี	ความ	กระตือ			

รือ	ร้น		 	เห็น	คุณค่า	ของ	ชีวิต		 	เห็น	ว่าการ	เกิด	เป็น	มนุษย์	นั้น	แสน	

ยาก	ไม่	แน่นอน		 	ทำให้	มี	กำลัง	ใจ	ที่	จะ	ปฏิบัติ		 	ที่	จะ	กลับ	มา	สู่	

ความพอดี		 	ข้อ	นี้	ไม่มี	คำ	ตอบ	ที่	ตายตัว	เพราะ	ว่า	มัน	เป็น	สิ่ง	ที่	

ทุกคน	จะ	ต้อง	ปฏิบัติ	ถึง	จะ	รู้		 	ที่	ถาม	ว่า	ทำ	อย่างไร	ถึง	จะ	รู้	ว่า	เรา	

พอด	ี		เหมอืน	กบั	วา่			ทำ	อยา่งไร	ถงึ	จะ	รู	้วา่	เรา	ทาน	อาหาร	พอแลว้	

ทำ	อย่างไร	จึง	จะ	รู้	ว่า	เรา	อิ่ม			เรา	ก็	รู้	เอง	ใช่	ไหม	
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    ถามทำอย่างไรจึงจะชนะความโกรธง่ายกว่าจะ

รู้ตัวก็โกรธไปมากแล้วและระงับไม่ค่อยลง

   ตอบ				เออ	.	.	.	น่า	สงสาร			ก่อน	ที่	เรา	จะ	โกรธ	เขา			มัน	ต้อง	

มี	อาการ	มา	ก่อน		 	แต่	เพราะ	เรา	ไม่	เคย	พิจารณา	ตัว	เอง		 	แล้ว	ก็	

ไม่	ได้	สังเกต			ก่อน	ฝน	จะ	ตก			จะ	ต้อง	มี	ลม	พัด			ฟ้า	ต้อง	ครึ้ม			แต่	

ว่า	เรา	หลับตา		 	เรา	ก็	มอง	ไม่	เห็น		 	แต่	ก่อน	ที่	เรา	จะ	โกรธ		 	ตัว	เรา	

รู้			เรา	ก็	ค่อย ๆ			พิจารณา			ที่	เรา	โกรธ	ง่าย	นั้น			เรา	จะ	โกรธ	ทุก	คน	

อย่าง	นั้น	หรือ			หรือ	โกรธ	เฉพาะ	บาง	คน			แล้ว	สังเกต	ว่า		 	ถ้า	เป็น	

คน	ที่	เรา	รัก		 	บางที	เขา	ทำ	อะไร	น่า	เกลียด		 	เรา	ก็	ไม่	โกรธ	เลย			แต่	

ทำไม	คน	นั้น	เขา	ทำ	อะไร	นิด ๆ		 	หน่อย ๆ		 	เรา	ก็	โกรธ	ทันที		 	มี	สิ่ง	 

	ใด	ไหม	ที่	จะ	ทำให้	เรา	โกรธ	มาก	เป็น	พิเศษ		 	คือ	มา	วินิจฉัย	

พิจารณาความ	โกรธ	

		 	สรุป	ว่า		 	มัน	จะ	เกิด	เพราะ	เรา	มี	ความ	ต้องการ		 	มี	ความ	

อยาก		 	มี	ทิฏฐิ	ว่า		 	มัน	ต้อง	เป็น	อย่าง	นั้น	ให้	ได้		 	หรือ	เรา	ต้องการ	

อะไร	สัก	อย่าง		 	แล้ว	มัน	ไม่	ได้	อย่าง	ที่	เรา	ต้องการ		 	ต้องการ	ให้	

เขา	ทำ	อย่าง	นั้น			เขา	ไม่	ทำ			ต้องการ	ให้	เป็น	อย่าง	นี้			มัน	ก็	ไม่	เป็น	

อยา่งที	่ตอ้งการ			เรา	ตอ้งการ	ให	้เขา	เคารพ	เรา			เขา	ก	็ไม	่เคารพ			คือ	

ให้	เห็น	ว่า			มัน	ต้อง	มี	ความ	อยาก	อย่าง	ใด	อย่าง	หนึ่ง			ซึ่ง	ความ	

โกรธ	มัน	เกิด	จาก	ความ	อยาก		 	มัน	ไม่	ได้	เกิด	จาก	สิ่ง	ภายนอก		

ซึ่งเป็น	ตัว	กระตุ้น	เท่านั้น	เอง		 	เป็น	โอกาส		 	ไม่ใช่	เหตุ	ของ	ความ	
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โกรธ		 	ให้	เรา	ฝึก	สติ	ให้	มาก		 	พิจารณา	ตัว	เอง	ให้	มาก		 	ให้	เห็น	ว่า	

ก่อน	ที่	เรา	จะ	โกรธ		 	มัน	จะ	มี	อาการ	อย่างไร	บ้าง		 	อาการ	ทาง	

กาย	มี	ไหม			อาการ	ทาง	ใจ	มี	ไหม			นี้	จะ	เป็น	สัญญาณ	ว่า	กำลัง	จะ	

โกรธแล้ว			เรา	จะ	ได้	รีบ	ป้องกัน	ไว้	

 

   ถาม  เห็นด้วยกับพระคุณเจ้าในเรื่องของความ

พอดีเปน็สิง่ที่ควรถอืปฏบิตัิมีปญัหาวา่บางครัง้เราไมรู่้วา่

สิ่งที่เราทำไปนั้นพอดีหรือยังมากไปหรือน้อยไปหรือไม่

ควรทำอย่างไรเราจึงจะมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นพอดี

หรือยัง

   ตอบ	 		 	คือ	ก่อน	ที่	เรา	จะ	ทำ		 	เรา	ก็	ไม่รู้	เหมือน	กัน		 	ก็	ต้อง	

พรอ้ม	ที	่จะ	ผดิ	พลาด	ดว้ย			คอื	อยา่	กลวั	ผดิ	พลาด			ความ	ผดิ	พลาด	

นี้	มัน	มี	ประโยชน์	ใน	การ	ปฏิบัติ		 	ถ้า	เรา	เรียน	รู้	จาก	การ	ผิด	พลาด	

ก็ตั้ง	ต้น	ใหม่			คือ	อย่า	กลัว	ทุกข์			อย่า	กลัว	ผิด			ก็	นำ	มา	พิจารณา	

ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	ให้	ดี	ที่สุด			เรา	ทำได้			เรา	ก็	ทำ	ลง	ไป			ถ้า	ไม่	พอดี	

ผล	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น			คือ			ความ	เดือด	ร้อน			ความ	เศร้า	หมอง			เป็นการ	

เพิ่ม	กิเลส	หรือ	เพิ่ม	ทุกข์	ทาง	ใจ		 	เรา	ก็ได้	เป็น	บท	เรียน	กลับ	มา			

ต่อ	ไป	เรา	จะ	ได้	เรียน	รู้	ว่า		 	ทำ	อัน	นี้	แรง	ไป	หน่อย	หรือ	เบา	ไป	

หน่อย			แล้วดู	ว่า	ควร	จะ	ปรับปรุง	อย่างไร	
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    ถามท่านมีความคิดเห็นเรื่องกรรมเก่าและการ

ใช้หนี้กรรมอย่างไร

   ตอบ	 		 	อัน	นี้	เรื่อง	ใหญ่	เหมือน	กัน		 	เรื่อง	กรรม	เก่า	นี้		 	ถ้า	

เรา	เห็น	ว่า		 	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ชีวิต	เป็น	เพราะ	กรรม	เก่า	

นั้น	ไม่ใช่	หลัก	พุทธ	ศาสนา		 	นี้	เป็น	หลัก	ศาสนา	เชน๑		 	ซึ่งอาตมา	

ถือว่า	กรรม	เก่า	เหมือน	วัตถุดิบ		 	เช่น		 	ที่	เรา	มา	นั่ง	ที่	นี่	วันนี้			

จะถือว่าห้อง			เก้าอี้	ที่	มี	อยู่	นั้น			เปรียบ	เทียบ	กับ	กรรม	เก่า			แต่เรา	

จะ	ใช	้หอ้ง	นี	้เพือ่	สนทนา	ธรรม	ฟงั	เทศน์	กไ็ด	้		หรอื	เพือ่	จะ	กนิ	เหลา้			

เล่น	การ	พนันก็ได้		 	ซึ่ง	สิ่ง	ที่	เรา	มี	อยู่	เป็น	วัตถุดิบ		 	แต่	มัน	สำคัญ	

ที่กรรมใหม่ใน	ปัจจุบัน		 	เรา	จะ	ทำ	อะไร	กับ	สิ่ง	ที่	เรา	ได้	รับ	เป็น	

มรดก	จาก	อดีต		 	ฉะนั้น		 	นัก	วิชาการ	ตะวัน	ตก		 	แม้	คน	ไทย	บาง	

คน	ก็	ถือว่า	พุทธ	ศาสนา	สอน	ให้	คน	ขี้	เกียจ	ไม่	อยาก	จะ	พัฒนา			

ไม่	อยาก	จะ	ทำ	อะไร		 	เพราะ	ถือว่า	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	เป็น	กรรม	เก่า			

ต้อง	ยอมรับ	ว่า	มัน	เป็น	อย่าง	นี้	เอง		 	อัน	นี้	ไม่ใช่	คำ	สอน	ของ	พุทธ	

ศาสนา	เลย	

		 	พระพุทธ	ศาสนา	บอก	ว่า	สิ่ง	ที่	เรา	มี	อยู่	ก็	เกิด	เพราะ	เหตุ	

ปัจจัย	ใน	อดีต		 	อัน	นี้	เรา	พูด	ถึง	ความ	เป็น	มา	ของ	สิ่ง	ที่	มี	อยู่		 	แต่	

 ๑	 Jainism	 หรือ	 Jain	 ลัทธิศาสนาหน่ึงในประเทศอินเดีย	
ยุคเดียวกับพระพุทธศาสนา	เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า	ลัทธินิครนถ์	ศาสดาคือ	
นิครนถนาฏบุตร	หรือมหาวีระ
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ว่า	สิ่ง	ที่	เรา	จะ	ทำ	กับ	สิ่ง	ที่	มี	อยู่	นั้น	เป็น	อีก	เรื่อง	หนึ่ง	ต่าง	หาก			

เปรียบ	เสมือน	ว่า		 	เรา	เห็น	รถ	ชน	กัน		 	เห็น	มี	คน	นอน	เจ็บ	สาหัส	

อยู่	ข้าง	ถนน		 	หน้าที่	ของ	เรา	คือ	อะไร		 	ก็	ต้อง	รีบ	นำ	คน	เจ็บ	ไป	

ส่ง	โรง	พยาบาล		 	เมื่อ	ส่ง	ไป	แล้ว	ก็	ต้อง	มา	พิจารณา	ดู	ว่า		 	ทำไม	 

	เรื่อง	นี้	มัน	จึง	เกิด	ขึ้น		 	เพราะ	ว่า	เขา	กิน	เหล้า		 	หรือ	เพราะ	เขา	 

	ขับ	รถ	นาน	เกิน	ไป		 	เหนื่อย		 	หรือ	ว่า	ยา	ม้า	หมด	ฤทธิ์		 	แล้ว	ก็	

พิจารณา	ไป		 	เพื่อ	เรา	จะ	ได้	บท	เรียน	และ	จะ	ได้	แก้ไข		 	เรื่อง	การ	

พิจารณา	ถึง	กรรม	ที่	เป็น	มา	นี้		 	ให้	เรา	พิจารณา	ใน	เรื่อง	กรรม	เก่า	

ก็	เพื่อ	ที่	เรา	จะ	ได้	ฉลาด	ใน	การ	สร้าง	กรรม	ใหม่	ต่อ	ไป	

		 	การ	ใช้	หนี้	กรรม	ดี	ที่สุด		 	ก็	คือ	การ	ภาวนา	นั่นเอง		 	มี	 

	พระ	สูตร	ที่	น่า	สนใจ	พระ	สูตร	หนึ่ง		 	ที่	สาวก	ของ	พระพุทธ	องค์	

สงสัย	ว่า		 	ทำไม	บาง	คน	ทำบาป	น้อย		 	แต่	ตก	นรก		 	บาง	คน	ทำ			

บาปมาก			แต่	ไม่	ตก	นรก			พระพุทธ	องค์	เปรียบ	เทียบ	เหมือน	กับ	

เรา	ใส่	บอ	ระ	เพ็	ดลง	ไป	ใน	แก้ว	น้ำ	ชิ้น	หนึ่ง		 	พอ	คน	เข้า	กัน	แล้ว	มัน	

จะขม	ทัง้	แกว้			หาก	เรา	เอา	บอ	ระ	เพด็	ไป	ใส	่ใน	ถงั	นำ้	ใหญ	่		และ	หาก	

เรา	ดื่ม	น้ำ	จาก	ถัง	น้ำ			รส	น้ำ	ก็	ไม่	ขม	มาก			แต่	ว่า	บอ	ระเพ็ดก็	ยังอยู่	

ใน	ถัง	เหมือน	กัน		 	แต่	มัน	ถูก	ละลาย	ใน	น้ำ	มาก		 	มัน	ก็	เลย	ไม่มีผล			

ไม่รู้	สึก	ว่า	ขม			แต่	เมื่อ	ละลาย	น้ำ	ใน	ภาชนะ	ที่	มี	น้ำ	จำนวนน้อย	ก็	

จะ	ม	ีผล	มาก			เพราะ	พระพทุธ	องค	์เปรยีบ	เทยีบ	คนไม	่ปฏบิตั	ิธรรม	

เหมอืน	แกว้	นำ้	ม	ีปรมิาณ	นอ้ย			บาป	นอ้ย	ก	็จะ	สง่	ผล	ตอ่	จติใจ	และ	

ต่อ	อนาคต	มาก			แต่	สำหรับ	ผู้	ปฏิบัติ	ธรรม			ท่าน	ก็	เปรียบ	เหมือน	
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ถงั	นำ้	ใหญ	่		ซึง่	ถงึ	จะ	ม	ีบาป	ปรมิาณ	เดยีวกนั			มนั	ก	็ละลาย	ออกไป			

มัน	ก็	เลย	ไม่	ค่อย	รู้สึก	

    ถามการบวชแล้วทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจไม่ได้

ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วทำให้เขาเป็นทุกข์กับ

การไม่ได้บวชแต่ทำให้เขาเปน็สขุแต่เปน็ความสขุซึง่เรา

รู้วา่เปน็ความสขุทางโลกเราควรทำอยา่งไรอยา่งนี้ถอืวา่

ไม่เป็นบาปต่อบุพการีหรือ หรือเราบำเพ็ญศีลภาวนา

แล้วอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้เขาเขาจะได้รับผลบุญนั้น

มากน้อยเพียงใดเพราะใจเขาต่อต้านการกระทำนั้น

   ตอบ	 		 	ความ	รู้สึก	ของ	พ่อ	แม่	พระ	ก็	เปลี่ยน	เหมือน	กัน			

โดย	เฉพาะ	ของ	พระ	ฝรั่ง	เรา	หลาย	องค์		 	พอ	บวช	แล้ว		 	พ่อ	แม่	

จะ	ไม่	พอใจ	มาก		 	โดย	เฉพาะ	ถ้า	เป็น	ชาว	คริสต์		 	ชาว	คาทอลิก			

ท่าน	จะ	เสียใจ	มาก		 	แต่	ว่า	ทุก	คน	ที่	ได้	เห็น	มา		 	นาน ๆ		 	ไป	ก็	

จะ	เปลี่ยน		 	ตัวอย่าง	ที่	เห็น	หนัก	กว่า	เพื่อน	คือ		 	ท่าน	อาจารย์	 

	ชาค	โร		 	บวช	แล้ว	โยม	พ่อ	ไม่	ยอม	พูด	ด้วย		 	ขาด	การ	ติดต่อ	อยู่	

หลายปี		 	จน	ปี	หนึ่ง	ได้	ข่าว	ว่า	โยม	พ่อ	ป่วย	หนัก	อยู่	ที่	เมล	เบิร์น			

ท่านก็	บิน	ไป	เมล	เบิร์น	เพื่อ	ที่	จะ	ได้	เยี่ยม	โยม	พ่อ	ก่อน	ที่	ท่าน	จะ	

เสยี	ชวีติ			โยม	พอ่	ทราบ			ไม	่อนญุาต	ให	้เขา้	หอ้ง			ไอ	.	ซ	ี.	ย	ู		เลย			เปน็	

อย่าง	นี้	เกือบ			๒๐			ปี			ปี	นี้	ปี	ที่			๒๐			กว่า	แล้ว			ท่าน	เพิ่ง	เคย	เห็น	วัด	

ท่าน	ชาค	โร	เป็น	ครั้ง	แรก	ก็	รู้สึก	ปลื้ม	ปีติ	ภูมิใจ			ซึ่ง	ความ	รู้สึก	ของ	

พ่อ	แม่	นี้	เป็น	ของ	ไม่	แน่นอน			ครั้ง	แรก	อาจ	จะ	เกิด	ความ	ไม่	เข้าใจ			
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ท่าน	อาจ	จะ	ยัง	ไม่	เห็น	ประโยชน์	ของ	ชีวิต	พรหมจรรย์	ก็ได้	

		 	สำหรับ	โยม	พ่อ	อาตมา		 	เป็น	คน	ที่	ไม่	สนใจ	เรื่อง	ศาสนา			

ไม่	ชอบ	ศาสนา		 	เห็น	ว่า	เป็น	กาฝาก	ของ	สังคม		 	เมื่อ	อาตมา	ขอ	

อนุญาต	ออกบวช		 	ครั้ง	แรก	คิด	ว่า	ท่าน	จะ	ไม่	พอใจ		 	แต่	ท่าน	

บอกว่า			สิ่ง	ที่	พ่อ	ต้องการ	มาก	ที่สุด			คือ			อยาก	ให้	ลูก	มี	ความ	สุข			

ถ้าลูก	บวช	พระ	แล้ว	มี	ความ	สุข			พ่อ	ก็	พอใจ	

		 	ความ	คิด	ของ	อาตมา	อาจ	จะ	รู้สึก	ขัด	แย้ง	กับ	คน	ทั่วไป	

ใน	เรื่อง	ของ	การ	ตอบแทน	บุญ	คุณ	พ่อ	แม่	นิด	หน่อย		 	คือ		 	หลาย	

คน	เข้าใจ	ว่า		 	พ่อ	แม่	สอน	อย่างไร		 	ลูก	ทุก	คน	ต้อง	ทำ	อย่าง	นั้น			

แต่	อาตมา	ขอ	ถาม	ว่า		 	ถ้า	พ่อ	แม่	ชวน	เรา	กิน	เหล้า		 	ชวน	เล่น	การ	

พนัน			ถ้า	เรา	ไม่	ทำ	ตาม			เรา	จะ	เป็น	ลูก	เนรคุณ	ไหม			คือ			พ่อ	แม่	ที่	

เปน็	มจิฉา	ทฏิฐิ			ที	่ไม	่ได	้นบัถอื	พระพทุธ	ศาสนา			หา้ม	เรา	ทำ	ตาม			

ห้าม	เรา	บวช			ห้าม	เรา	ปฏิบัติ			หาก	เรา	ทำ	จะ	ถูก	ต้อง	ไหม	

		 	อาตมา	เห็น	ว่า		 	บุพการี	สูงสุด	คือ	พระพุทธเจ้า		 	และ	

หาก	คำ	สั่ง	สอน	ของ	พ่อ	แม่	ขัด	กับ	คำ	สอน	ของ	พระพุทธเจ้า			

อาตมา	เอง	ก็	เอา	คำ	สอน	ของ	พระพุทธเจ้า	เป็น	หลัก		 	การ	

ตอบแทน	บุญ	คุณ	ของ	พ่อ	แม่	ที่	สูงสุด		 	พระพุทธ	องค์	สอน	

ว่า		 	พ่อ	แม่	ที่	ไม่มี	ศรัทธา		 	ไม่มี	ศีล		 	ไม่	ทำ	ทาน		 	ไม่มี	จา	คะ		 	ไม่มี	

ปัญญา		 	ถ้า	เรา	สามารถ	ให้	พ่อ	แม่	มี	ศีล		 	มี	ปัญญา		 	มี	จา	คะ			

เป็นการ	ตอบแทน	ที่	สูงสุด		 	ถ้า	เรา	สามารถ	นำพา	ท่าน	เข้าหา	

ศาสน	ธรรม		 	ให้	มี	ศรัทธา	ตาม	คำ	สอน	ของ	พระพุทธเจ้า		 	ให้	 
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	มี	การ	ทำงาน		 	รักษา	ศีล		 	เจริญ	ภาวนา		 	เป็นการ	ตอบแทน	ที่	

สูงสุด	

		 	สำหรับ	คน	ที่	อยู่	ใน	โลก		 	ก็	จะ	พยายาม	หาความ	สุข	

ทางโลก		 	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ความ	สะดวก	สบาย		 	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	ที่	

เรา	ให้ได้			เรา	ก็	ให้	ไป	ตาม	ภาษา	ของ	ชาว	โลก			ถ้า	เรา	เป็น	นักบวช			

กท็ำ	ตน	เปน็	อาจารย์			เปน็	ที	่ปรกึษา			เปน็	ผู	้ที	่คอย	แนะนำ	ทาง	จติ	

วิญญาณ	

 

   ถามอยากทราบประวตัิของพระคณุเจา้กอ่นบวช

มีสิ่งใดเป็นแรงจูงใจให้พระคุณเจ้ามาบวชในพระพุทธ

ศาสนาพระคณุเจา้ได้คณุประโยชน์ของศาสนาพทุธแลว้

จะนำกลับไปเผยแพร่ที่บ้านเกิดของพระคุณเจ้าหรือไม่

พระคุณเจ้าเรียนหรือศึกษาภาษาไทยด้วยตัวเอง หรือ

เรียนที่ใดและจบชั้นอะไร

   ตอบ				ภาษา	ไทย			ไม่	ได้	เรียน	ที่ไหน			สอน	ตัว	เอง			ไม่	ได้	

จบ	ที่ไหน		 	ไม่มี	ยี่ห้อ	เลย		 	เรื่อง	ประวัติ	เอา	ย่อ ๆ		 	อาตมา	เป็น	คน	

อังกฤษ			ตอน	เป็น	เด็ก ๆ 			สุขภาพ	ไม่	ค่อย	ดี			เป็น	โรค	หืด	อยู่	ที่	บ้าน			

ไม	่คอ่ย	ไป	โรงเรยีน			ก	็ชอบ	อยู	่คน	เดยีว			ชอบ	คดิ			ชอบ	อา่น	หนงัสอื	

เรื่อง	ชีวิต			ก็	เกิด	ความ	สงสัย	ขึ้น	มา	ว่า			ชีวิต	เกิด	มา	ทำไม			ชีวิต	ที่	

ประเสริฐ	มี	ไหม		 	จะ	ใช้	ชีวิต	ให้	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	สังคม	ต่อ	เพื่อน	

มนุษย์		 	ก็	เห็น	ว่า	คนใน	โลก	ส่วน	มาก	เป็น	ทุกข์	ทรมาน		 	ทำไม	ถึง	
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เป็น	อย่าง	นี้			จะ	แก้ไข	อย่างไร	ดี			ต่อ	มา	ก็	เกิด	ความ	รู้สึก	ว่า	ความ	

ทุกข์	ทั้ง	หลาย	เกิด	จาก	จิตใจ	ของ	คน		 	การ	ศึกษา		 	การ	ปฏิบัติ			

การ	ฝึก	จิต	ให้	เกิด	ปัญญา		 	แล้ว	ก็	แบ่ง	ปัน	ความ	รู้	ทาง	จิต	ให้	แก่	

คนอื่น		 	ก็	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ที่	เรา	ได้	ช่วย	โลก	ไม่	มาก	ก็	น้อย		 	ก็	เริ่ม	

ปฏิบัติ	ภาวนา	

		 	ต่อ	มา	ก็	หา	ประสบการณ์ชีวิตจากอินเดีย	 โบกรถไปจาก	

องักฤษ	ถงึ	อนิเดยี			อยู	่ที	่อนิเดยี			๑			ป	ีอยูก่บัพระธเิบตบา้ง		อยู	่กบั	

พระ	เซน	บ้าง			อยู่	กับ	พวก	โยคี			พวก	ฤาษี	บ้าง			ก็	หาประสบการณ์	

หลา	ยอ	ยา่ง ๆ 			ตอ่	มา	ก	็ไป	อยู	่ประเทศ	อหิรา่น	สอน	ภาษา	องักฤษ	

อยู่	กบั	พวก	มสุลมิ			แต่	ใน	ทีส่ดุ	ก	็กลบั	ไป	ที	่องักฤษ			ตกลง	ใจ	วา่	จะ	

ไม่	เข้า	ศึกษา	ใน	มหาวิทยาลัย	อย่าง	ที่	เคย	ตั้งใจ	ไว้		 	ตอน	นี้	ก็	รู้สึก	

ว่า	คุณค่า	ของ	ชีวิต	อยู่	ที่	การ	ปฏิบัติ	ธรรม			ต่อ	มา	ได้ยิน	กิตติศัพท	์

ของ	ท่าน	อาจารย์	สุ	เมโธ		 	ก็ได้	ไป	ขอ	บวช	เป็น	ผ้า	ขาว		 	ถือศีล	

๘		 	ที่	วัด	ท่าน		 	อยู่	กับ	ท่าน		 	๑		 	พรรษา		 	ตอน	นั้น	ท่าน	ยัง	ไม่	เป็น	

พระ	อุปัชฌาย์		 	ก็	ขอ	อนุญาต	เดิน	ทาง	มา	ประเทศไทย	มา	อยู่	กับ	

หลวงพ่อ	ชา	ตั้งแต่			พ	.	ศ	.			๒๕๒๑			อยู่	ที่	เมือง	อุบลราชธานี	

		 	เมื่อ	ได้	ประโยชน์	จาก	พระพุทธ	ศาสนา	แล้ว		 	คง	ไม่	กลับ	

ไป	เผยแผ่	ที่	ต่าง	ประเทศ		 	คือ	ตั้งใจ	ที่	จะ	เผยแผ่	ใน	ประเทศไทย					

อยู่ที่นี่	ก่อน		 	ถ้า	ยัง	ไม่	หมด	กิเลส	ใน	ชาติ	นี้		 	ชาติ	หน้า	ค่อย	ไป	

เผยแผ่ที่	ต่าง	ประเทศ	
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    ถาม  ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าให้เรารู้จัก

ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริง มีความหมายอย่างไร

ท่านจะกรุณายกตัวอย่างให้เราเห็นตามได้ไหมครับ

ยถาภูตญาณทัศนะ แปลว่าอย่างไร การที่เราสามารถ

รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนั้น มีประโยชน์

อย่างไรบ้าง

   ตอบ	 		 	โดย	ปกติ	เรา	ไม่	เห็น	สิ่ง	ทั้ง	หลาย	ตาม	ความ	เป็น	

จริง		 	นี่	ก็	เป็น	ภาวะ	ของ	มนุษย์	ปุถุชน		 	แล้ว	ก็	มี	การก	ลั่น	กรอง	

ของ	กิเลส		 ของ	ตัณหา		 	ของ	อัตตา	ตัว	ตน		 	ทำให้	เรา	มอง	อะไร	

ด้วยความ	อยาก		 	อยาก	ที่	จะ	ได้		 	อยาก	ที่	จะ	ทำลาย		 	อยาก	จะ	

มี		 	อยาก	จะเป็น		 	อัน	นี้	แหละ	ทำให้	เกิด	การ	ขัด	แย้ง	กัน		 	มี	การ	

เบียดเบียน		 	มี	การ	เอา	รัด	เอา	เปรียบ	กัน	ใน	สังคม		 	เช่น		 	ถ้า	เรา		

มอง	อะไร	ตาม	ความ	เป็นจริง			เรา	จะ	เห็น	ว่า	สรรพ	สัตว์	ทั้ง	หลาย	

จะเป็น	เพื่อนเกิด		 	เพื่อนแก่		 	เพื่อน	เจ็บ		 	เพื่อน	ตาย		 	ทุก	คน	ไม่	

ต้องการ	ความ	ทุกข์		 	ไม่มี	ใคร	อยาก	จะ	เป็น	ทุกข์		 	สิ่ง	ที่	เหมือน	

กัน	ระหว่าง	มนุษย์	เรา	สำคัญ	กว่า	สิ่ง	ที่	ต่าง	กัน			ก็	ไม่	คิด	อย่าง	นั้น			

ไม่คิด	ตาม	ความ	เป็นจริง	

		 	เรา	มี	ความ	ยึด	มั่น	ถือ	มั่น	ว่า			เรา	เป็น	คน	ไทย			เขา	เป็น	คน	

ลาว		 	เขา	เป็น	เขมร		 	เขา	เป็น	ผู้ชาย		 	เขา	เป็น	ผู้	หญิง		 	มี	การ	แบ่ง	

แยก		 	เมื่อ	เรา	มี	การ	แบ่ง	แยก	แล้ว		 	ก็	ต้อง	มี	การ	ขัด	แย้ง		 	ขัด	แย้ง	

กัน	ใน	เรื่อง	ผล	ประโยชน	์	 	เช่น		 	ใน	สถิติ	มี	อยู่	ว่า		 	ปี	หนึ่ง	จะ	มี	เด็ก	
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เล็ก ๆ			จะ	ตาย	เพราะ	อด	อาหาร			ใน	แต่ละ	วัน	ประมาณ	หก	หมื่น	

คน			(	ไม่	แน่ใจ	)			แต่	จริง ๆ			แล้ว	อาหาร	ใน	โลก	นี้	พอที่	จะ	ให้	ทุก	คน	

รับ	ประทาน	ได้	อย่าง	สบาย		 	ไม่	ได้	อยู่	ที่	ทรัพยากร	ไม่	เพียง	พอ			

แต่	อยู่	ที่	ความ	โลภ			ความ	โกรธ			ความ	หลง			ซึ่ง	เห็น	ว่า			เขา	ไม่ใช่	

เรา			เขา	ไม่ใช่	พวก	เรา			ไม่	เกี่ยวข้อง	กับ	เรา			ไม่	เห็น	ความ	สำคัญ	

ระหว่าง	มนุษย์	

		 	เรา	ลืม	ว่า			เรา	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ธรรมชาติ			เรา	ก็	เลย	เกิด	

ความ	คิด	ที่	จะ	พิชิต	ธรรมชาติ			อัน	เกิด	ประโยชน์	แก่	เรา			ทำลาย	

ธรรมชาติ	เพื่อ	เรา		 	เพราะ	ไป	คิด	ว่า	เรา	กับ	ธรรมชาติ	นั้น	คนละ	

ส่วนกัน			การ	ทำลาย	ธรรมชาติ	ก็	ทำลาย	ธรรม	โดย	ทาง	อ้อม			อัน	

มี	ผล	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	ไม่รู้	ตาม	ความ	เป็น	จริง		 	เพราะ	ไม่	ได้	

พิจารณา			เมื่อ	เรา	รู้	ตาม	ความ	เป็น	จริง	แล้ว	เกิด	ปัญญา			สิ่ง	ที่	จะ	

เกิด	พร้อม	สติ	ปัญญา		 	คือ		 	ความ	กรุณา		 	เมื่อ	เรา	เข้าใจ	ใน	เรื่อง	

ความ	ทุกข์	ของ	มนุษย์		 	และ	ความ	ทุกข์	ของ	สรรพ	สัตว์	ทั้ง	หลาย			

ก็	จะ	เกิด	ความ	รู้สึก	อยาก	จะ	ปลด	ออก	จาก	ความ	ทุกข์			อยาก	จะ	

ช่วย	ให้	เขา	พ้น	จาก	ความ	ทุกข์			อัน	นี้	มี	ประโยชน์	มาก	

		 	ถ้า	เรา	ไป	ยึด	มั่น	ถือ	มั่น	ใน	ชาติ	อย่าง	มาก		 	ก็	จะ	มี	โทษ	

อย่าง	ชัดเจน	ใน	เรื่อง	สงคราม	ระหว่าง	ประเทศ	ต่าง ๆ		 	ตลอด	

เวลา			หรือ	แม้	ใน			๓			-			๔			ปี	แล้ว			ที่	เรา	ตกลง	กัน	ว่าการ	ตัด	ต้นไม้	

ในประเทศไทย		 	เป็นการ	ทำลาย	ธรรมชาติ		 	มี	อันตราย	ต่อ	

ประเทศ	ชาติ			ต่อ	ชีวิต	ของ	ประชากร			ก็	เลิก			เห็น	ว่าการ	ตัด	ต้นไม้	
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เป็น	สิ่ง	ที่	ไม่	ดี		 	เมื่อ	เรา	เลิก	ตัด	ต้นไม้	บ้าน	เรา	แล้ว		 	ก็	ขอ	ให้	ไป	ตัด	

ที่	เมือง	พม่า		 	เมือง	ลาว		 	เมือง	เขมร		 	เพราะ	ว่า	เป็น	ของ	เขา	ไม่ใช่	

ของเรา			ก็	ช่าง	มัน	เถอะ			แต่	ถ้า	หากว่า	เรา	ขึ้น	เครื่อง	บิน	สูง	ขึ้น	ไป	

กี่	พัน	เมตร			เรา	ก็	จะ	ดู	ไม่	ออก	หรอก	ว่า	ตรง	ไหน	เป็น	ไทย			ตรง	ไหน	

เปน็	ลาว			เปน็	เขมร			เพราะ	ธรรมชาติ	เปน็	สิง่	เดยีวกนั			เมือ่	เรา	เหน็	

อย่าง	นี้	ก็	เรียก	ว่า			เห็น	ตาม	ความ	เป็น	จริง			เพราะ	ถ้า	เห็น	ได้	ตาม	

ความ	เปน็	จรงิ	แลว้			จะ	ทำให้	เรา	อยู	่ได	้ดว้ย	ความ	เมตตา			อยู	่ดว้ย	

ความ	กรุณา			เอาใจ	เขา	มา	ใส่ใจ	เรา			อยู่	กัน	ด้วย	ความ	สุข	

		 	ยถา	ภูต	ญาณ	ทัศนะ			ก็	แปล	ว่า			รู้	เห็น	ตาม	ความ	เป็น	จริง



น า ม เ ด ิม              ฌอ น  ชิเ วอร ์ต ัน  (S ha un C h i ver ton )

 พ.ศ.  ๒๕ ๐๑                เก ิด ที่ ปร ะ เ ทศอังก ฤษ

พ.ศ .   ๒๕๒ ๑              ไ ด้พบ กับ พ ระอาจา รย์สุเ ม โธ

             (พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี

             ประเทศอังกฤษ) ที่วิหารแฮมสเตด

             ประเทศอังกฤษ   

             ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว)

             อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ๑ พรรษา  

             แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒             บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง 

             จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓                อปุสมบทเปน็พระภกิษ ุทีว่ดัหนองปา่พง โดยมี

             พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) 

             เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔            รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ 

             จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน            พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์ 

             จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโรภิกขุ



มูลนิธิปัญญาประทีป

ค ว า ม เป็น ม า 
   มูล นิธิปั ญญา ประที ป  จั ดตั้ งโด ยค ณะผู ้บร ิหารโ รงเ รียนทอส ี  ด้ว ยควา มร่ว ม ม ื อ                        
จ ากคณะค รู  ผู ้ปกค รอ งแล ะญาต ิโย มซึ่งเ ป็น ลูกศ ิ ษย์ พระอาจา รย์ช ย สาโ ร  ก ระทรวง มหาด ไทย
อน ุญา ตให ้จดทะ เบี ยนเ ป็นน ิติบ ุคค ล อ ย ่ า งเป็นทาง การ  เลขที่ ทะ เบียน  กท.  ๑๔๐๕ ตั้ งแต่วัน ที่ 
๑  เ มษา ยน   ๒๕๕๑

    วัตถุประ สงค ์ 
                      ๑)   สนับส นุน การพัฒ นาสถา บัน การศ ึกษาวิ ถีพุทธที ่ม ีระบบ ไ ต ร ส ิกขา ของพระ พุทธ 
       ศา สนาเป็น หลัก  
  ๒)  เผ ยแผ่หล ักธรรม คำส อนผ่ านการจัดการฝึก อบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่
       สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
  ๓)  เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม  สนับสนุน 
       การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

 คณะ ที่ ปรึกษา 
  พระอาจารยช์ยสาโรเปน็องคป์ระธานทีป่รกึษา   โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็ผูท้รงคณุวฒุใิน
สาขาต่างๆ  อาทิ  ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  ส่ิงแวดล้อม เกษตรอินทรีย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น 
เลขาธิการฯ

  การ ดำเนิน การ 
   •   มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา
   •     มลูนธิฯิ รว่มมอืกบัโรงเรยีนทอส ี  ในการผลติและเผยแผส่ือ่ธรรมะ   แจกเปน็ธรรมทาน 
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 





ชยสาโร  ภิกขุ
ชยสาโร  ภิกขุ

สบาย สบาย 
สไตลพุทธ

พ
ิมพ

แจกเปนธรรมทาน                       
 

 
   

           w
w

w
.thaw

sischool.com
, w

w
w

.panyaprateep.org


