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อาตมาขอเปรียบเทียบศาสนาพุทธกับศาสนาอื่น โดยถือ
หลักว่าศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง เช่น ศาสนายิว ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลาม ซึ่งศาสนาเหล่านั้น ถึงแม้ว่าไม่ค่อยจะถูกกัน
บางทีก็ยังรบราฆ่าฟันกัน แต่โดยสรุปแล้วถือได้ว่าเป็นศาสนา
ตระกูลเดียวกัน ซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Belief System หรือ
เป็นระบบความเชื่อผู้ที่นับถือศาสนาเหล่านั้นจะมองศาสนาว่า
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จุดเด่นของศาสนาเหล่านั้นอยู่ที่
ศรัทธา เน้นที่ศรัทธา เมื่อมีการเน้นที่ศรัทธา สิ่งที่เป็นศัตรูที่ทุกคน
กลัว ไม่อยากให้มีเลย ก็คือความสงสัย ท�ำให้ต้องคอยระแวงและ
รังเกียจสิ่งหรือบุคคลที่ชวนสงสัยในค�ำสอนที่ตนนับถือ

ส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาคนละตระกูล คนละประเภท
คนละพันธุ์ ศาสนาพุทธเป็น Education system หรือ ระบบการ
ศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่
ในโลก และคุณธรรมหลักของศาสนาทีอ่ ยูใ่ นตระกูลนีค้ อื ปัญญาใน
ศาสนาพุทธเราไม่รงั เกียจความสงสัย แต่ถอื ว่าเป็นบทเรียน เราฝึก
ให้รเู้ ท่าทันความสงสัยด้วยปัญญา
เมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นทางปัญญา ไม่เน้นทาง
ศรัทธา หมายความว่าศรัทธาไม่ส�ำคัญอย่างนั้นหรือ นั่นก็ไม่ใช่
หากค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อเชื่อ แต่มีไว้เพื่อใช้
ค�ำสอนของพระพุทธองค์เปรียบเหมือนเครื่องมือที่เราควรจะต้อง
ใช้ในการศึกษา เพื่อพัฒนาตน ศรัทธาก็มีบทบาทส�ำคัญเหมือนกัน
โดยมีเงื่อนไขว่าศรัทธาต้องมีปัญญาคอยก�ำกับอยู่เสมอ ศรัทธาที่
ขาดปัญญาย่อมล่อแหลมต่ออันตราย ๒ รูปแบบ หนึ่ง คือ
ความงมงาย และ สอง คือ ความคลั่งในค�ำสอน
ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ บางคนท�ำความชั่วโดยอ้างศาสนา
ถือว่าท�ำด้วยศรัทธา เพื่อศาสนา คงไม่บาป ทางพุทธศาสนาถือว่า
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ถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เจตนาจะ
เบียดเบียนนั่นแหละคือตัวบาป บาปอยู่ที่เจตนาเหตุผลก็เป็นแค่
ตัวตัดสินว่า บาปมาก หรือ บาปน้อย ศรัทธาในทางพระพุทธ
ศาสนาของเรามีเครือ่ งวัดเครือ่ งตัดสินว่า จะถูกต้อง หรือ ไม่ถกู ต้อง
อยู่ที่การกระท�ำ  เราถือการกระท�ำเป็นใหญ่ พระพุทธองค์จึงตรัส
เรียกพระธรรมวินัยของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภท วิริยวาท
เป็นศาสนาที่ถือวิริยะ ถือความเพียร หรือการกระท�ำเป็นใหญ่
ศรัทธาของชาวพุทธ คือ ศรัทธาความเชื่อมั่นในการตรัสรู้
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา
แต่ความเชื่อเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วจบ เพราะความเชื่อในการ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ก็คอื ความเชือ่ ในการตรัสรูข้ องมนุษย์
คนหนึ่ง เพราะก่อนจะตรัสรู้ พระโพธิสัตว์ยังเป็นคน ถึงจะ
เป็นผูม้ บี ญ
ุ บารมีอย่างยิง่ ก็จริง แต่กย็ งั เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่
เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะได้ บ รรลุ สั ม มาสั ม โพธิ ญ าณในฐานะเป็ น
มนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง และในขณะนั้ น ได้ พิ สู จ น์ ถึ ง ศั ก ยภาพของ
มนุษย์ที่จะบรรลุธรรมด้วยความพากเพียรพยายามของตน
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เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะจึ ง บรรลุ ใ นฐานะเป็ น ผู ้ แ ทนของมนุ ษ ย์
ดังนั้นความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือความเชื่อ
ในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรม
ความเชื่อข้อที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ เมื่อพวกเราทั้งหลาย
เป็นมนุษย์ เราทุกคนย่อมมีศกั ยภาพในการบรรลุธรรม ไม่วา่
เราจะเป็นชาวตะวันตก ชาวตะวันออก ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง เมื่อ
เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะบรรลุธรรม
ฉะนั้น จากความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สติปัญญา
จะน�ำไปสู่ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ และขั้น
สุดท้าย น�ำไปสูค่ วามเชือ่ ในศักยภาพของตนเองทีจ่ ะบรรลุธรรม
หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เชื่อว่า
ข้าพเจ้าสามารถละบาปทั้งปวงได้
ข้าพเจ้าสามารถท�ำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมได้
ข้าพเจ้าสามารถช�ำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้
ท�ำได้ ควรท�ำ ต้องท�ำ ไม่ท�ำไม่ได้ ดังนั้น ศรัทธาของเรา
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ไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งที่เกิดขึ้น ๒,๖๐๐ ปีที่แล้วหรือศรัทธาใน
สิ่งที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ แต่เป็นศรัทธาว่า ข้าพเจ้าละบาปได้
และควรจะละ ถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้ว แต่ไม่พยายามละบาป
เรียกว่า ศรัทธาปลอม ศรัทธาไม่แท้ ถ้าเราถือว่าเราเป็นชาว
พุทธด้วยการละบาป เป็นชาวพุทธด้วยการบ�ำเพ็ญกุศล เป็น
ชาวพุทธด้วยการช�ำระจิตใจของตน แต่ไม่มีความพยายาม
เลยในการละบาป บ�ำเพ็ญกุศล ช�ำระจิตใจของตน สมควร
หรือที่จะถือว่าเป็นพุทธมามกะ หรือพุทธศาสนิกชน
พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ไหน พุทธศาสนาไม่ได้อยู่
ที่วัดวาอาราม พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎก พุทธ
ศาสนาไม่ได้อยูท่ สี่ ถาบันสงฆ์อย่างเดียว พุทธศาสนาอยูท่ กี่ าย
อยู่ที่วาจา อยู่ที่ใจของชาวพุทธทุกคน เราทุกคนมีส่วน และ
มีสิทธิ์ในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา
พระสงฆ์ มี ห น้ า ที่ ส�ำคั ญ หลายอย่ า งในสั ง คมพุ ท ธ
ข้อส�ำคัญข้อหนึ่งคือ ต้องเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างในการ
ส�ำรวมระวัง เป็นผู้พิสูจน์โดยวิถีชีวิต ว่าชีวิตเราถึงจะมีสิ่ง
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อ�ำนวยความสะดวกไม่มาก เราก็ยังมีความสุขได้ ถ้าพระเรา
อยู่อย่างเรียบง่าย ค�ำสอนเรื่องความส�ำรวม เรื่องความ
ประหยัด ย่อมมีน�้ำหนักแต่ถ้าพระเราสะดวกสบายเกินไป
ไปไหนก็ นั่ ง เครื่ อ งบิ น ส่ ว นตั ว แต่ ส อนเรื่ อ งความสั น โดษ
ค�ำสอนก็คงไม่เข้าหูญาติโยม
ตอนที่อาตมาไปอยู่วัดป่านานาชาติแรกๆ เมื่อ ๓๕ ปีที่แล้ว
ตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า ส�ำหรับชาวตะวันตกอย่างอาตมาค่อนข้างจะ
ขี้ร้อน ช่วงเดือนเมษา พฤษภา ทรมานพอสมควร ศาลาก็มุงด้วย
สังกะสีเวลานั่งสมาธิเป็นหมู่อยู่ในศาลา นี่สุดทรมาน เหงื่อโชกจีวร
พอเหงื่อไหลยุงก็มา เรามีแต่ปลอบใจตัวเองว่า ความอดทน คือ
เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มากราบท่านเจ้าอาวาสว่าจะ
ขอถวายไฟฟ้า ขอต่อไฟฟ้าเข้าวัด คณะสงฆ์ก็ปรึกษาหารือกัน
ประชุมว่า จะรับ หรือ ไม่รับ พระฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นว่า ไม่ควร
รับ หากไฟฟ้าเข้าวัดแล้ว จะเป็นทางไปสู่ความเสื่อม ข้อวัตรปฏิบัติ
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จะหายไปหมด ต้องอยูเ่ หมือนกับพระสมัยหลวงปูม่ นั่ ครูบาอาจารย์
สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้า ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร ส่วนพระรุ่นใหม่ก็เห็น
ว่า นั่งสมาธิแต่ละวันไม่ค่อยได้เรื่อง อากาศร้อนเหลือเกิน ยุงก็กัด
เต็มไปหมด มีพัดลมก็น่าจะดี ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เรื่องนี้พระเรา
พูดกันนาน สุดท้ายก็ลงมติที่ถือว่าเป็นทางสายกลาง คือไม่ปฏิเสธ
ไฟฟ้าเสียทีเดียว แต่จะให้เข้าเฉพาะศาลา โรงครัว ไม่ให้เข้ากุฏิ
พระสงฆ์ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า เราก็จะ
ไม่รับ ถ้าหมู่บ้านได้แล้ว ชาวบ้านได้แล้ว เราจึงค่อยรับ เพราะถ้า
เรามีพัดลม แต่ชาวบ้านไม่มี เราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไร
ในเมื่อชีวิตเราสะดวกกว่าเขา ยังจะไปขอทานจากเขาได้อีกหรือ
นี่ เ ป็ น หลั ก ที่ เราถื อ ไว้ ตั้ ง แต่ ส มั ย นั้ น ว่ า เราไม่ ป ฏิ เ สธ
เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆ โดยสิ้นเชิง แต่ใช้ปัญญาพิจารณาโดยมี
หลักการบางอย่าง เช่นว่าไม่ให้สบายกว่าโยม
พระต้องเป็นตัวอย่างในบางเรื่อง แต่ในบางเรื่องก็ไม่ต้อง
เป็นตัวอย่าง เช่น เรื่องการพัฒนาสังคม การสร้างความยุติธรรมใน
7

สังคม เรื่องทางโลก เรื่องสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆ พระเราไม่ได้
ท�ำงานเรื่องนี้โดยตรง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ไม่สมควรที่จะท�ำ 
เพียงแค่ว่าพระไม่สามารถเป็นตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้ เพราะต้อง
รักษาความเป็นสมณะของท่านไว้ ท่านมีหน้าที่เป็นผู้ให้ก�ำลังใจแก่
ผู้ที่อยู่ในสนามรบ หรือผู้ที่ก�ำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพื่อความ
ดีงามในสังคม
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่า หน้าที่ชาวพุทธคือรักษาศีล
และนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ และเมื่อจิตใจสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างมัน
จะดีไปเอง ไม่เคยสอนว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือ ท�ำใจ มีอะไรที่
ไม่ถูกต้อง มีอะไรที่ไม่สบายใจ ก็ให้ท�ำใจ พระพุทธองค์ไม่เคยสอน
อย่างนั้น ท่านสอนหลักพระธรรมวินัย วินัยเป็นเรื่องการจัดสรร
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรม
ส�ำหรับปุถุชนทั่วไป ธรรมชาติของปุถุชนคือ ท�ำความชั่ว
ง่ า ยกว่ า ท� ำ ความดี เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งพยายามจั ด สรรสิ่ ง
แวดล้อมในสังคมให้ชวนท�ำความดีมากกว่าทีจ่ ะยัว่ ยุให้ท�ำความชัว่
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ยกตัวอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม หลายสิบปีก่อน สถิติอาชญากรรม
โดยเฉพาะอาชญากรรมรุนแรง คือ ฆาตกรรมในอเมริกาเพิ่มขึ้น
ทุกปีๆ จนมาถึงจุดๆ หนึ่งเมื่อประมาณ ๓๐ ปีที่แล้วที่มันเริ่มลดลง
และลดลงอย่างมากด้วย นักวิทยาศาสตร์พยายามหาสาเหตุว่า
ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็หาได้ยาก เพราะตัวแปรส�ำคัญๆ เช่น
กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย
สุดท้ายมีทฤษฎีหรือมีการวิจัยที่น่าสนใจว่า ๒๐ ปีก่อนที่
สถิติอาชญากรรมฆาตกรรมเริ่มลดน้อยลงรัฐบาลอเมริกาห้ามการ
ใช้สารตะกั่วในสินค้าหลายชนิด เช่น สีทาบ้าน เป็นต้น เพราะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่าสารตะกั่วมีผลต่อสมองของเด็กเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมองด้านหน้า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งที่เรียกว่า Executive
Function ซึ่งเกี่ยวกับการคิด การใช้สติปัญญา และที่ส�ำคัญคือ
การควบคุมอารมณ์ หรือความยับยั้งชั่งใจ ปกติผู้ที่มีแนวโน้มชอบ
รุนแรงและมีส่วนในอาชญากรรมฆาตกรรมมาก ที่สุดคือ เด็กหนุ่ม
อายุ ๒๐ กว่าๆ เมื่อเลิกใช้สารตะกั่วแล้ว ๒๐ กว่าปี พบว่าเด็กที่
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เกิดในช่วงนั้นเริ่มจะเกิดโดยไม่มีสารตะกั่วในสมอง ความยับยั้ง
ชั่งใจมีมากขึ้น ความรุนแรงและฆาตกรรมในสังคมลดน้อยลง
นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาทางศีลธรรม
แน่นอนส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในความส�ำรวมความไม่ส�ำรวม
ในหมู่ชาวพุทธ อยู่ที่วัฒนธรรม อยู่ที่การปฏิบัติธรรม อยู่ที่จิตใจ
และส่วนนั้นพระท่านช่วยให้แนวทาง แต่บางทีเช่นในกรณีมีสาร
เคมีในอากาศ สารเคมีในอาหารมากมาย ซึ่งมีผลต่อสมองและ
จิตใจของคน เราจะแก้ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ได้ คิดจะ
แก้ด้วยการปฏิบัติธรรมกลายเป็นประมาทไป เพราะมองข้ามเหตุ
ให้เกิดปัญหา โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ธรรมะต้องอยู่กับวินัยเสมอ ก่อนอาตมาออกบวชที่เมือง
ไทยก็ได้ศึกษาพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายาน เซน ทิเบต ไม่ถึงกับ
แตกฉานหรอก แต่ว่ามีความรู้พอประมาณ เหตุผลข้อหนึ่งที่
ท�ำให้เลือกปฏิบัติ และออกบวชในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เพราะ
ระแวงที่ทางมหายานบางส�ำนัก หรือทิเบตบางนิกายมีค�ำสอนและ
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ความเชื่อว่า ผู้บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ เพราะจิตใจ
ของท่านบริสุทธิ์แล้วไม่ว่าท่านท�ำอะไร ย่อมไม่มีความคิดที่เป็น
อกุศลอยูใ่ นใจ จะท�ำอะไรก็ท�ำได้ ไม่มผี ดิ อาตมาเคยอ่านพระสูตร
มีพราหมณ์คนหนึ่ง ไม่ทราบว่ากราบเรียนพระอรหันต์องค์ใด
องค์หนึ่ง หรือพระพุทธเจ้า ...ขอโทษจ�ำไม่แม่น แต่ไม่เป็นไร
สาระส�ำคัญก็คือ พราหมณ์ถามว่า วัดนี้มีพระอรหันต์บ้างไหม?
ได้ค�ำตอบว่ามี...มีเยอะ ...อนาคามี สกทาคามีโสดาบัน มีทั้งนั้น
มีครบหมด พราหมณ์ก็ถามต่ออีกว่า แล้วพระที่ยึดว่าท่านเป็น
พระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่ มีบ้างไหม? ท่านก็ตอบว่า มีเหมือนกัน
อาตมาสะดุ้งเหมือนกันว่า ขนาดอยู่ในวัดซึ่งมีพระพุทธเจ้า หรือ
พระอริยสงฆ์อยู่จ�ำนวนมาก ก็ยังมีพระที่ยังไม่ถึงแต่คิดไปเองว่า
ถึงแสดงว่าท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกิน เมื่ออาตมาไปเจอ
ฝ่ายทิเบตหรือมหายาน ก็อดคิดไม่ได้ว่า แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรือ
ที่อาจารย์ที่ถือว่าอยู่ เหนือบุญ-เหนือบาป ท�ำอะไรก็ได้ ไม่ผิด
ไม่มีผล ท่านจะหลงไม่ได้หรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาล ขนาดว่าอยู่
ในวัดเดียวกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลา ก็ยังมีผู้หลงอยู่
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ระหว่างที่อาตมาศึกษาค�ำสอนของฝ่ายเถรวาท ได้ดูวินัย
ของสงฆ์ ปรากฏว่าผู้ที่บวชแล้ว ๓๐ พรรษา ๔๐ พรรษา ๕๐
พรรษา ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้ว ยังจะต้องรักษา
วิ นั ย ทุ ก ข้ อ เหมื อ นพระบวชใหม่ พระไม่ มี กิ เ ลส พระที่ ยั ง มี
กิเลสหนา ล้วนรักษาวินัยอันเดียวกัน เพราะอะไร ก็เพราะความ
เคารพในพระวินัย
อาตมาเคยสอนพระที่วัดป่านานาชาติว่า มรดกตกทอด
ที่ชัดเจนที่สุดของพระพุทธเจ้าคือ พระวินัย คือ วิถีชีวิตใน
ทุกๆ แง่มมุ ถูกก�ำหนดโดยพุทธวจนะ ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าวิถชี วี ติ
ของสงฆ์ ชีวิตพรหมจรรย์มันประเสริฐจริงๆ เราท�ำอะไร เรา
นั่งอย่างไร พูดอย่างไร วางของอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ท�ำเพราะอะไร ท�ำเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ และหลวง
พ่อชาท่านก็สอนพวกเราง่ายๆ เช่น ท่านสอนว่าเรารักษาศีล
ศีลรักษาเรา ค�ำนี้เป็นค�ำพูดที่ง่ายๆ ฟังง่าย จ�ำง่าย แต่ลึกซึ้ง
เรารักษาศีลศีลรักษาเรา
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ญาติโยมมักจะชมว่า พระวัดป่าท่านเคร่ง เคร่งในพระวินัย
มากๆ แต่พวกเราเองไม่รู้สึกว่าเคร่งอาตมาขอเปรียบเทียบว่า
พระเหมือนเด็ก คือเด็กเล็กๆ อยู่ชั้น ป.๒ ป.๓ เชื่อฟังพ่อแม่ เราจะ
ชมเด็กคนนั้นว่าเป็นลูกที่เคร่งมากไหม ก็คงไม่นะ เพราะลูกก็ต้อง
เชื่อฟังพ่อแม่อยู่แล้ว ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลก พระเราก็ถืออย่าง
นั้นเหมือนกัน ไม่ใช่เคร่งหรอก พ่อคือพระพุทธเจ้าสั่งอย่างไร เราก็
พยายามท�ำตามนั่นไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลก ถ้าการท�ำตามหน้าที่
กลายเป็นเรื่องแปลก สถาบันสงฆ์คงต้องอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง
สรุปว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทให้ความปลอดภัยกับผู้
ศึกษาและปฏิบัติ เพราะถึงพระจะหลงตนเองบ้าง ตราบใดที่ยัง
รักษาพระวินัย ก็ย่อมไม่เกิดความเสียหายจนเกินแก้ ในหมู่สงฆ์
พระอยู่ได้ ทั้งผู้ที่บรรลุแล้ว และที่ไม่บรรลุ ทั้งผู้ที่เก่ง และไม่เก่ง
เพราะมีศลี เสมอกัน มาตรฐานอันเดียวกันตายตัวแน่นอนไม่มยี กเว้น
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเห็นได้ไม่ง่าย สมมติว่ามีผู้
ที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก เชื่อมั่นว่าสามารถเดินตรงได้โดยไม่ต้องดู
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เข็มทิศ ยืนยันได้ว่า สามารถเดินเป็นชั่วโมงๆ โดยไม่เขวจาก
เส้นตรง เมือ่ เขารับการท้าพิสจู น์ เขาก็เข้าไปในทะเลทราย มองซ้าย
มองขวาไม่มีภูเขา ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลย แล้วเดิน ๘ ชั่วโมง
ไปทางทิศเหนือ เดิน... เดินไปเรื่อยๆ เดินตรงไป เวลาผ่านไป
๘ ชัว่ โมงก็หยุด กรรมการวัดดูวา่ ตรงไหม อัศจรรย์...อัศจรรย์มาก
เดินตรงมากเลย เพี้ยนจากเส้นตรงแค่ ๑ องศา เดิน ๘ ชั่วโมง ไม่มี
เข็มทิศ เพี้ยนจากเส้นตรงไปทางตะวันออกแค่ ๑ องศาเท่านั้น
เรียกว่าเก่งมากๆ
วันที่ ๒ เขาเดินต่อ เขารักษาสถิตเิ อาไว้ได้อย่างดี ตรงมาก
เลย ๘ ชัว่ โมงเพีย้ นไปแค่ ๑ องศาไปทางตะวันออก ทีนเี้ ดิน ๙๐ วัน
จะเพี้ยนไปกี่องศา ๙๐ องศาใช่ไหม แล้วถ้าเดิน ๑๘๐ วัน ทิศเหนือ
จะกลายเป็นทิศใต้โดยผูเ้ ดินไม่รสู้ กึ ตัวเลย ยังเชือ่ มัน่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ว่าตนเองเดินตรง ใช่ไหม ก็ถือว่าเดินได้ตรงดีเพราะว่าเพี้ยนแค่
นิดเดียว แต่นิดเดียว...นิดเดียวนี่แหละอันตราย ทิศเหนือกลาย
เป็นทิศใต้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเลย ขอให้สังเกตในชีวิตของเรา ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เอ... จะไปทางนี้ หรือไปทางนั้นดีนะน่าจะไป
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ซ้ายหรือจะไปขวา ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ไม่กี่ครั้ง ที่มันเพี้ยน ที่มัน
เสียทีละนิด...ทีละเล็ก...ทีละน้อยแค่นี้นิดเดียว แต่นิดเดียวๆ
รวมกันแล้วมันผิดพลาดไปมากโดยไม่รู้สึกตัว เรามักจะประมาท
จนเกิดปัญหาเพราะความเสื่อมนิดๆ น้อยคอยพอกพูน
วิธีปิดกั้นหรือวิธีป้องกันอันตรายเช่นนี้ จะท�ำได้อย่างไร
ข้อที่ ๑ คือศีลธรรม การหมั่นรักษาศีลท�ำให้เรามี
หลั ก การตั ด สิ น การกระท�ำที่ ต ายตั ว แน่ น อน ไม่ เ ปิ ด ช่ อ ง
ให้การเข้าข้างตัวเองครอบง�ำใจ เพราะผิดหนึ่งเซนติเมตรกับ
ผิดหนึ่งกิโลเมตรก็ผิดพอๆ กัน ศีลแต่ละข้อเป็นเครื่อง
สะท้อนเจตนา ช่วยให้รู้ว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ข้อที่ ๒ คือการภาวนา ในข้อนี้อาจมีปัญหาเพราะการ
ประเมินผลการปฏิบตั สิ งู เกินไป เมือ่ ด่วนสรุปว่าเรือ่ งนีไ้ ด้แล้ว
เรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว ผ่านไปแล้ว ไม่ต้องเป็นกังวลอีกแล้วก็
ประมาทแทนทีจ่ ะหมัน่ พิจารณาทุกเรือ่ งทีค่ ดิ จะท�ำว่าท�ำอย่าง
นีถ้ กู ไหม หรือท�ำอย่างนีผ้ ดิ ไหม ก็ปล่อยไป ถือว่าไม่ตอ้ งดูแล้ว
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มันต้องถูกอยู่แล้ว ท�ำไมต้องถูก ถูกเพราะตัวเราถูกอยู่แล้ว
คนถูกก็ตอ้ งท�ำสิง่ ทีถ่ กู อยูเ่ สมอ คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งนีแ้ ล้ว
ก็คงไม่มปี ญ
ั หาอะไรอีกต่อไป นีห่ ลงแล้ว และความเศร้าหมอง
ก็คอ่ ยๆ เพิม่ ขึน้ ทีละเล็กทีละน้อยได้
หลวงพ่อชาท่านจึงสอนพวกเราเรื่องความไม่แน่นอน
สอนว่ามันไม่แน่หรอก ทุกสิง่ ทุกอย่างมันไม่แน่ สิง่ ภายนอก
ก็ไม่แน่ เปลีย่ นแปลงได้เสมอ ภายในชีวติ ของเราก็เหมือนกัน
มีแต่ของไม่แน่ไม่นอน รูปก็ไม่แน่ เวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์
เฉยๆ ก็ไม่แน่ สัญญา ความจ�ำได้หมายรู้ ก็ไม่แน่ สังขาร
อารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลอกุศล ทั้งกิเลสทั้งคุณธรรม ก็ไม่แน่
วิญญาณ การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ไม่แน่ เราต้อง
พิจารณาความไม่แน่ในขันธ์ห้าของเราทุกวันๆ
ท่านสอนว่า ชอบก็ไม่แน่ ไม่ชอบก็ไม่แน่ ครั้งหนึ่ง
ท่านสอนว่า ถึงแม้ใครเชื่อว่าตนเองบรรลุเป็นโสดาบันแล้ว
ให้ถือว่าไม่แน่ สกทาคามี...ไม่แน่ อนาคามี...ไม่แน่ อรหันต์...
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ไม่แน่ ถึงจะมั่นใจว่าเป็นแล้วก็ให้สมมติว่า ...ไม่แน่...เพื่อ
ความปลอดภัยอาตมาประทับใจค�ำสอนนีม้ าก ถ้าเราค�ำนึงถึง
ค�ำนีพ้ จิ ารณาค�ำนีเ้ ป็นประจ�ำ จะปลอดภัย เรียกว่าไม่ประมาท
พิจารณาความไม่แน่ จิตใจก็จะทรงอยู่ในความไม่ประมาท
อย่างแน่นอน
ก่อนอาตมาบวช ในยุคฮิปปี้ มีค�ำขวัญที่เราชอบมาก และ
ยังชอบอยูจ่ นทุกวันนี้ เป็นค�ำปลุกระดมของนักศึกษาผูม้ อี ดุ มการณ์
อยากสร้างโลกที่น่าอยู่กว่านี้ ขอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนคือ
You’re either part of the problem or part of the solution.
แปลว่า ทางเลือกของเราอยู่ระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
กับการเป็นส่วนหนึง่ ของการแก้ปญ
ั หา การอยูเ่ ฉยๆ ไม่ใช่ทางเลือก
เพราะอยู่เฉยๆ ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ไม่ว่าเรื่องอะไรเกิด
ขึ้นในชีวิตเราก็ตาม ทุกเรื่องของเราและในการปฏิบัติธรรมของเรา
เช่นกัน เรามีทางเลือกว่าเราจะเป็นส่วนของปัญหา หรือจะมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึงจะมี
มากมายก่ายกอง ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็ตาม สรุปรวมกัน
ได้เหลือแค่ ๒ ข้อ คือทุกข์ กับ ความดับทุกข์เราไม่ได้ทุกข์เพราะ
ดวงไม่ได้ทุกข์เพราะพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาล ไม่ได้ทุกข์เพราะเจ้า
กรรมนายเวร หากเราเป็นทุกข์เพราะสมุทัยสมุทัยคืออะไร เหตุให้
เกิดทุกข์คือ ตัณหา ขอให้เราเข้าใจว่าตัณหานี้เป็นอาการของ
อวิชชา มีอวิชชาเมื่อใด ตัณหาเกิดเมื่อนั้น ในอริยสัจ ๔
พระองค์ใช้ค�ำว่าตัณหา คือ ความอยากที่เกิดขึ้นเมื่อเราขาด
ปัญญา หรือมีอวิชชา แต่เมื่อมีวิชชา ความรู้ความเข้าใจตาม
ความเป็นจริงแล้ว ความอยากที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัณหา ความ
อยากนั้นเรียกว่าฉันทะ คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ
บางคนเข้าใจผิดว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีความ
อยาก ความอยากดับไปหมดแล้ว แต่ในความเป็นจริง ความอยาก
ที่ดับไปคือ ความอยากประเภทตัณหา ซึ่งเป็นผลหรือเป็นอาการ
ของอวิชชา ส่วนความอยากที่เกิดจากวิชชาความรู้นั้นไม่หายไป
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ไหนไม่ดับ เราเห็นพระอรหันต์ของเมืองไทย ท่านไม่ได้อยู่เฉยๆ
ท่านท�ำงานหนักกว่าพวกเราอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้
หลวงพ่อชาท่านเคยเป็นไข้มาลาเรีย ไข้ขึ้นตัวสั่น พอถึง
เวลาประชุมสงฆ์ท่านต้องประชุม มีญาติโยมต่างจังหวัดมากราบ
ท่านก็ลุกขึ้นครองผ้าไปต้อนรับ ท่านถือหน้าที่เป็นใหญ่ ท่านมี
ความเมตตากรุณา ท่านต้องการสร้างประโยชน์ตน สร้างประโยชน์
ผู้อื่นให้ถึงพร้อม สิ่งที่มีผลดลบันดาลใจท่านไม่ใช่ตัณหา แต่เป็น
ฉันทะ
ฉะนั้น ในการปฏิบัติของเรา เมื่อเราเป็นทุกข์ต้องเตือน
สติตัวเองว่าไม่มีอะไรบังคับเราให้ต้องเป็นทุกข์ทางใจ ให้เราจ�ำไว้
ให้แม่นว่าจะทุกข์ใจเมื่อไหร่ เพราะมีตัณหาอยู่ในใจ ไม่มีตัณหา
ไม่มีอวิชชา เป็นทุกข์ไม่ได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่มีสิ่งใดใน
โลกนี้บังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ ไม่มีบุคคลใดสามารถ ท�ำให้เราเป็น
ทุกข์ได้ การกระท�ำของคนอื่นเป็นปัจจัย แต่ไม่ใช่เหตุ การกระท�ำ
ของคนอื่น การพูดของคนอื่นเป็น trigger (เป็นไกปืน หรือตัวจุด
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ชนวน) แต่ว่าไม่ใช่ต้นเหตุของทุกข์ ทุกข์เกิดเพราะตัณหา หรือใน
ส�ำนวนที่หลวงพ่อชาใช้สอนพวกพระฝรั่งทุกข์เพราะคิดผิด เมื่อ
เกิดทุกข์ทางใจ ให้รู้ว่านี่เพราะตัณหานะ ถ้าไม่มีตัณหา ความรู้สึก
อย่างนี้ไม่มี
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกตั ว เรา การกระท�ำของคนอื่ น หรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร เมื่อไหร่ ก็ให้วางไว้
ก่อนแล้วมาดูที่จิตใจเรา ส่วนการแก้ด้านนอกเราก็ไม่ได้ละเลย ถึง
เวลาอันสมควรแล้วก็ค่อยจัดการ แต่ในขณะปัจจุบันนี้ เราต้อง
ถามตนเองว่า เราจะต่อเติมความทุกข์ หรือจะดับเหตุให้เกิดทุกข์
อย่างไรจะดีกว่ากัน เราจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา หรือส่วนหนึ่ง
ของการแก้ปัญหา ตอนนี้เราจะไปทางทุกข์ หรือไปทางดับทุกข์
ทุกสิ่งทุกอย่างชวนให้หลง โลกนี้มีสิ่งที่ชวนให้เราไปในทาง
ที่ดีน้อยมากที่ชวนให้โลภมีเยอะ ชวนให้โกรธก็เยอะ ชวนให้
หลงก็เยอะทีเดียว แต่ก็เป็นแค่การเชื้อเชิญ เราไม่จ�ำเป็นต้อง
รับค�ำเชิญ เขาเชิญให้เราโลภ...เราก็ไม่ต้องรับเชิญ เขาเชิญให้
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เราโกรธ...ก็ไม่ต้องรับเชิญได้ เขาเชิญเราหลง...เราก็ไม่ต้อง
รับค�ำเชิญ
ทีนี้การที่เราจะหาความสงบ หรือหาความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยด้วยการควบคุม บังคับสิ่งแวดล้อมควบคุมบุคคล
รอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่เราต้องการ คง
เป็นไปไม่ได้ และเราจะเครียดมากด้วย เราไม่สามารถจะรับ
ประกันว่า เราจะไม่ต้องพลัดพรากจากบุคคลที่เรารัก หรือ
สิง่ ทีเ่ รารัก ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าทรงยำ�้ อยูเ่ สมอว่า เราต้อง
มีความพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง
ท่านให้เราสวด ท่านให้เราพิจารณาทุกวัน ทุกเวลาเมือ่ เราฝึก
ให้ คุ ้ น เคยกั บ รสชาติ ข องความพลั ด พรากในเรื่ อ งเล็ ก ๆ
น้อยๆ จิตใจเราก็จะมีก�ำลัง เจอความพลัดพรากในเรื่องใหญ่
เรื่องส�ำคัญในชีวิต ไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกข์ คงจะเป็นทุกข์บ้าง แต่
เป็นทุกข์ที่ระงับได้หรือปล่อยได้ ไม่ใช่ทุกข์ที่ประกอบด้วย
มิจฉาทิฏฐิ แต่มสี มั มาทิฏฐิ ความเห็นชอบโดยสัญชาตญาณ
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ของปุ ถุ ช นมั น ก็ จ ะต้ อ งมี อ ยู ่ บ ้ า ง แต่ มั น เหมื อ นกั บ แผลที่
สะอาด แม้แผลจะสะอาด มันก็ยงั เป็นแผลอยู่ ซึง่ ต้องใช้เวลา
กว่าแผลจะหาย แต่กย็ งั ดีกว่าแผลทีย่ งั มีสิ่งสกปรกอยู่ข้างใน
ซึ่งอาจจะอักเสบต่อไป
การทีเ่ ราจะด�ำเนินชีวติ ของเราอย่างไม่ให้มแี ผลเลย มันเป็น
ไปได้ยากมาก แต่สิ่งที่เราท�ำได้คือ ศึกษาวิธีที่จะรักษาความ
สะอาดของแผลให้มันหายเร็ว ให้หายเป็นปรกติ หมายถึงว่าเรา
ต้องเห็นความพลัดพรากที่เกิดขึ้นในแต่ละวันๆ ซึ่งวันหนึ่งๆ นี่
เราก็พลัดพรากจากอะไรต่ออะไรมากมาย ความดับไปหายไปของ
อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดต่างๆ มันมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าเราได้ก�ำหนด
ความพลัดพรากว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา เราเจอความพลัดพรากอันใด
ในรูปแบบไหน เราก็พร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์พร้อมที่จะรู้เท่าทัน
และปล่อยวาง ให้เรารู้อารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ ความศรัทธา
เลื่ อ มใสในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง นั่ น ก็ เ ป็ น
อารมณ์อยู่ในจิตใจเรา เป็นอารมณ์ที่ไม่แน่ไม่นอน ผู้ที่เราเคารพ
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นับถือก็มีความไม่แน่ไม่นอน หากจิตใจเราต้องการความแน่นอน
เราก็ต้องเป็นทุกข์ ใช่ไหม
กลับมาพูดถึงเรื่องศาสนาทั้งหลาย เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว
ทุกคนตื่นเต้นเรื่องโลกาภิวัตน์ เห็นว่าความแบ่งแยกต่างๆ จะ
ค่อยๆ ลดน้อยลง ด้วยพลังของโลกาภิวัตน์ เราจะรวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นี่เป็นพวกที่มองโลกในแง่ดีมาก ผลออกมากลับ
ตรงกันข้าม ความยึดมั่นถือมั่นในศาสนาที่แตกต่างแบบงมงาย
ความยึดมั่นถือมั่นในเชื้อชาติกลับเพิ่มมากขึ้น เพราะอะไร เพราะ
ในยุคโลกาภิวตั น์ โลกเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะที่คนรู้สึกว่าไม่มีอ�ำนาจที่จะต่อต้านได้ ไม่มีอะไรที่จะ
ยึดเหนี่ยวได้ คนจึงต้องการอะไรสักอย่างที่จะท�ำให้สบายใจว่า
ชีวติ ยังมัน่ คงอยู่ ซึง่ ก็มกั จะเอาศรัทธาในศาสนา หรือความเชือ่ ใน
บุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นหลัก ไม่วา่ โลกจะวุน่ วาย จะน่ากลัว หรือจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่างน้อยเราก็มีสิ่งนี้ยึดเหนี่ยวได้แน่นอน
อันนี้คือความต้องการของมนุษย์โดยสัญชาตญาณ
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แต่พุทธศาสนาสอนว่า เราไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งคุกคามเพราะแม้แต่ชีวิตเราเองก็
คือกระแสความเปลี่ยนแปลง ความกลัวความเปลี่ยนแปลงเกิด
จากความหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน เพราะเชื่อว่ามีตัวเรา
...ตัวเราตัวเล็กๆ ... อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง
ปรวนแปรต่างๆ นานา ก็ลังเล ไม่รู้จะเชื่ออะไร ไม่รู้จะเชื่อใคร
คิดแบบนี้ก็ทุกข์แน่ แต่พอเรามองตัวเราที่กลัว ตัวเราที่ต้องการ
ตัวเราที่ระแวง ตัวเราที่หวัง...เราหาไม่เจอ เจอแต่อาการของรูป
ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร ของวิญญาณ ไหลไป ไหลไป
ไหลไป แม้แต่ผู้รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั้น ฉะนั้น แทนที่จะ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวแน่นอน ก็เห็นว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ตายตัว
เราเห็นกระแสความเปลี่ยนแปลงนอกตัว และเห็นกระแสความ
เปลีย่ นแปลงภายในตัว เป็นอันเดียวกันเป็นน�ำ้ กับน�ำ 
้ ไม่ใช่หนิ กับน�ำ้
เรื่องความศรัทธาในครูบาอาจารย์นั้น อาตมายังเคยพูดว่า
สมัยก่อนโน้นเวลาพระเทศน์ ต้องเอาตาลปัตรมาปิดหน้า โยมไม่
ต้องเห็นหน้าของผู้แสดงธรรม ไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ แม้แต่ชื่อ
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ก็ไม่ต้องรู้ คือท่านต้องการให้ศรัทธาในหลักธรรม พระเราก็เป็นแค่
ตัวแทนบริษัทสี่เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรพิเศษเราเป็นเหมือนภาชนะ
โอกาสที่ภาชนะจะแตกไปก็มี เศร้าหมองไปก็มี จะเป็นอะไรไป มัน
ก็เป็นแค่ภาชนะ แต่สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้น คือ หลักธรรมก็ไม่หาย
ไปไหน เราศรัทธาใครก็ตาม จริงๆ แล้วถามว่าเราศรัทธาอะไร
ในตัวท่าน บางคนศรัทธาในความเมตตาของท่าน บางคนศรัทธา
ความอดทน บางคนศรัทธาในปัญญาของท่าน แต่มนั ไม่ใช่ของท่าน
หรอก ท่านไม่ใช่เจ้าของคุณสมบัตินั้นๆ ท่านเป็นภาชนะที่ท�ำให้
เราได้เห็นว่า ความเมตตานี้เป็นคุณธรรมที่งดงามเหลือเกินความ
อดทนนั้นงดงามเหลือเกิน ท่านใช้ปัญญา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่งาม
เหลือเกิน ข้าพเจ้าจะต้องพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในจิตใจของ
ข้าพเจ้าบ้าง มันไม่ใช่ว่าตัวท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ตัวท่าน
เป็นแค่สื่อ หรือภาชนะที่เราจะเห็นความงามของคุณธรรมต่างๆ
ผู้เป็นภาชนะจะอยู่หรือไม่อยู่ จะไปที่ไหน จะเป็นอย่างไร ความ
งามของคุณธรรมที่เราเคยเห็นในตัวท่านไม่ได้หายไปไหน หากยัง
เหมือนเดิม
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อาตมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆ เหมือนกัน บางทีญาติโยมเห็น
พระบางองค์ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า ง มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ อ อกจะ
หรูหราฟุม่ เฟือย ญาติโยมบางคนบ่นว่า เห็นพระแบบนีห้ มดศรัทธา
ไม่เอาแล้วพุทธศาสนา ยุคนี้ยุคเสื่อม คนเหล่านี้เข้าใจและรู้สึก
เหมือนพุทธศาสนาขึน้ อยูก่ บั ตัวบุคคล นักบวชไม่ดหี มายความว่า
ศาสนาไม่ดี มันก็เหมือนกับว่า มีญาติคนหนึ่งท�ำความผิด แล้วเรา
ก็บอกว่า ตระกูลนีเ้ ราไม่เอาด้วยแล้ว ครอบครัวนี้ไม่ไหวแล้ว ...
ท�ำไมล่ะ ...อ้าว... ก็ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นไปท�ำผิดเสียหาย.... แต่ใคร
จะเป็น อย่างไรก็ตาม ตระกูลของเราก็ยังเป็นตระกูลของเราอยู่ดี
มิใช่หรือ คนที่ท�ำผิดเขาก็ไม่ใช่เจ้าของตระกูลคนเดียว หรือว่าถ้า
มีนักการเมือง หรือ ส.ส. ทุจริต ซึ่งอาจจะมีได้นะ นั่นก็ไม่ใช่การ
พิสูจน์หรือชวนให้เราเสื่อมศรัทธาในระบบประชาธิปไตย การกระ
ท�ำที่ไม่เหมาะสมของ ส.ส. กับความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย
เป็นคนละเรื่อง การกระท�ำของพระสงฆ์ทุกรูป กับ หลักพระธรรมก็
เหมือนกันใครจะเข้า ใครจะออก ธรรมะก็ธรรมะเหมือนเดิม ไม่มี
ขึ้นไม่มีลง เป็นอกาลิโก
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ผู้ที่สงสัยมากคือ ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึง ยังไม่เห็นความงาม
ของธรรม หลักท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว นี่ชัดเจนแน่นอน และไม่ขึ้น
อยู่กับตัวบุคคลผู้สอน พระเราเป็นผู้เปิดเผย เป็นผู้ที่ให้ก�ำลังใจ
เราก็ท�ำหน้าที่ของเราก็แค่นั้น แม้แต่ในสมัยพุทธกาล พระน้า
ของพระพุทธเจ้า พระนางมหาปชาบดีโคตมีน�ำผ้าไตรไปถวาย
ุ มากกว่า
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถวายสงฆ์ดกี ว่า จะได้บญ
นี่เป็นเหตุที่ท�ำให้ทุกวันนี้เราถือว่า สังฆทาน เป็นทานสูงสุด
เป็นหลักมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เราถือว่าสงฆ์เป็นใหญ่ ไม่ใช่
พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง
อาตมาเคยคิ ด ยิ น ดี ใ นการลาสิ ก ขาของพระสงฆ์ แ ค่ ค รั้ ง
เดียว รู้สึกจะครั้งเดียว คือ หลังจากอาตมาอายุ ๑๗ ปีแล้ว อาตมา
ออกจากบ้านไปหาประสบการณ์ชีวิต เดินทางคนเดียวจากอังกฤษ
ไปอินเดีย อยูอ่ นิ เดีย ๑ ปี และใช้เวลาทัง้ หมด ๒ ปีกอ่ นจะกลับบ้าน
ก�ำลังจะต้องเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแต่เปลี่ยนใจต้องการจะ
ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเดียว แต่ยังไม่เห็นแนวทาง ตอนนั้น
ได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์วิปัสสนาชื่อ คริสโตเฟอร์ ไปเช่าบ้าน
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หลังใหญ่ทางใต้เกาะอังกฤษ มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนอยู่ในบ้าน
หลังเดียวกัน ตอนเช้าตอนเย็นก็นั่งสมาธิกัน ตอนกลางวันก็ต้อง
ประกอบสัมมาอาชีพ ส่วนมากก็ท�ำงานสังคมสงเคราะห์ ท�ำงาน
ในบ้านพักคนชรา เป็นต้น และจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นระยะๆ
อาตมาได้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกกับอาจารย์คริสโตเฟอร์
ตอนกลางคื น คริ ส โตเฟอร์ บ รรยายธรรมก็ บ รรยายถึ ง ชี วิ ต
พรหมจรรย์สมัยที่บวชเป็นพระในเมืองไทยเคยอยู่กับอาจารย์
พุทธทาส ที่สวนโมกข์บ้าง ไปอยู่เกาะพะงันบ้าง เล่าถึงวิถีชีวิต
ของพระปฏิบตั ใิ นเมืองไทย ท�ำให้อาตมาได้ทราบว่า ชาวตะวันตก
สามารถบวชเป็นพระในเมืองไทยได้ ฟังวิถีชีวิตที่บรรยายแล้ว
เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราแสวงหาตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา ใช่เลย เป็นสิ่งที่
เราต้องการมานานแล้วฟังแล้วก็เห็นว่าเราไม่ต้องการเพียงแค่จะ
เข้ า ปฏิ บั ติ ธ รรมแต่ ต ้ อ งการวิ ถี ชี วิ ต แบบนี้ ต ้ อ งการจะมอบกาย
ถวายชี วิ ต กั บ การศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ธ รรมอาตมาจึ ง ตั ด สิ น ใจ
ออกบวชในเมืองไทย หลังจากเข้าอบรมปฏิบัติธรรมกับอาจารย์
คนนี้ ซึ่งเคยเป็นพระในเมืองไทย แล้วเมื่อลาสิกขาแล้วก็กลับไป
สอนธรรมะในรูปแบบของฆราวาส
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เรื่องนี้สอนว่าอะไร? ก็สอนเรื่องความไม่แน่ไม่นอนนั่นเอง
ไม่มใี ครทราบอนาคตได้ อาจจะเป็นว่า...ต่อไปพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
จะเจริญในญี่ปุ่นเพราะอาจารย์คนหนึ่ง ผู้เคยบวชเป็นพระในเมือง
ไทยตั้ง ๓๐ กว่าปี ต่อไปอาจจะมีชาวญี่ปุ่นหลายท่านคิดออกบวช
ในเมืองไทย เพราะระหว่างการเข้าปฏิบัติธรรมกับอาจารย์คนนี้
ได้ฟงั ท่านเล่าถึงสมัยเป็นพระในเมืองไทยก็ได้นะ มันไม่แน่ไม่นอน
เรื่องของโลกนี้มันเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลง ความไม่
แน่ไม่นอนจึงละเอียดลึกซึ้ง หลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่ในชีวิต
ของเราแต่ละคน ตอนนี้อาจจะผิดหวังเหลือเกิน ผิดหวังจริงๆ แต่
ภายหลังกลับสมหวัง เอ... ท�ำไมจึงสมหวังในเรื่องนี้ได้ อ้าว... ก็
เพราะเคยผิดหวังในเรื่องนั้นมาก่อน ฉะนั้น แม้ในทางโลกเกิดรัก
ใครสักคนหนึ่ง แต่ผิดหวัง อกหัก ทุกข์มาก ต่อไปเจออีกคนหนึ่ง
แต่งงานกันแล้วมีความสุข ที่สมหวังกับคนใหม่นี้ก็เพราะอกหัก
จากคนนั้น มิใช่หรือ ต้องขอบคุณคนเก่ามากที่เขาท�ำให้เราผิดหวัง
ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เจอคนนี้ เรื่องพรรณนี้มันเป็นธรรมดาของชีวิต
ในทุกๆ ด้าน ทุกๆ ระดับ สมหวังเพราะผิดหวัง ผิดหวังเพราะสมหวัง
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การลาสิกขาของอาจารย์คเวสโกให้บทเรียนเรือ่ งความไม่แน่
ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอน เราจึงต้องไม่ประมาท ขอให้เรารักษาจิตเรา
ไว้ในอารมณ์กุศลด้วยการระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่ท่านเคยท�ำ
ไว้ขณะเดียวกันพระสงฆ์เราก็มีโอกาสทบทวนบทเรียน บางสิ่ง
บางอย่างอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย การสื่อสารกันที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นี่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีของอาจารย์ท่าน
ใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดไม่ว่าจะในครอบครัว
ในโรงเรียน ในสถาบัน ในทุกๆ แห่ง คือเราต้องพยายาม
พัฒนาการสือ่ สาร ต้องรูจ้ กั ให้ขอ้ คิด ให้เสียงสะท้อน ด้วยความ
เคารพ ด้วยปัญญา ถูกกาลเทศะ ตักเตือนซึ่งกันและกัน ใน
พระวินัย พระพุทธองค์บัญญัติไว้เลยว่า เป็นหน้าที่ข้อหนึ่ง
ของลูกศิษย์ต่อพระอุปัชฌาจารย์ ผู้น้อยต้องเป็นผู้ให้ข้อคิด
แก่ผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่ก�ำลังเผชิญกับสิ่งที่ล่อแหลมต่ออันตราย
หรือหากมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่ท่านควรจะทราบ ก็ตอ้ ง
บอก พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมา บางคนจะบอกว่า นี่คิดแบบฝรั่ง
30

ชาวตะวันตกเขาจะคิดอย่างนั้น มีอะไรก็จะพูดออกมา...แต่
ไม่ใช่นะ นี่มันเป็นหลักพระวินัยในพระไตรปิฎก
ในพระวินัยมีหลักส�ำคัญเรียกว่าการปวารณาตัว ใน
กรณีน้ีปวารณาไม่ใช่ปวารณาแบบโยมใช้ทั่วไปคือการบอก
พระเป็นทางการว่าถ้าจ�ำเป็นอะไรนิมนต์ขอความช่วยเหลือ
จากตนได้ แต่การปวารณาตัวของพระคือ “ข้าพเจ้ายอมรับ
ว่าอาจจะยังมีจดุ บอดอยูบ่ า้ ง อาจจะมีบางสิง่ บางอย่างทีม่ าก
กว่าเรา พรรษาเสมอกับเรา พรรษาน้อยกว่าเรากรุณา ถ้า
พบเห็นอะไรทีไ่ ม่สบายใจ ช่วยบอกด้วย” บางสิง่ บางอย่างผูใ้ ห้
ข้อคิดอาจจะเข้าใจผิดหรือจับประเด็นไม่ถูกก็ได้ ผู้ปวารณา
ต้องอดทน รับฟังโดยดี ให้ทกุ คนเห็นว่าการปวารณาตัวจริงใจ
ไม่ใช่ว่าปากพูด “มีอะไรก็บอกนะ” แต่กิริยาท่าทางท�ำให้ผู้
อยู่รอบข้างรู้สึกตรงกันข้าม ท�ำให้ไม่มีใครกล้าเตือน
ลองถามตัวเองว่าเรามีเพื่อนที่กล้าพูดในสิ่งที่เราไม่อยาก
ฟังบ้างไหม ถ้าไม่มีก็เป็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ เราต้องหา
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กัลยาณมิตรที่ดี กัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดี คือ เพื่อนที่กล้าพูดใน
สิง่ ทีค่ วรพูดทัง้ ๆ ทีเ่ พือ่ นไม่อยากฟัง การพูดไม่ใช่ลกั ษณะสัง่ สอน
ไม่ใช่ตักเตือนว่ากล่าว แต่เป็นการฝากข้อมูลเพื่อพิจารณาด้วย
ความเคารพ ด้วยความส�ำนึกในกาละและเทศะทีส่ มควรทีเ่ หมาะสม
พวกเราทุกคนผิดพลาดได้อยู่เสมอ ถึงจะผิดพลาดเล็ก
ผิดพลาดน้อย หากเราไม่ระวัง ไม่ยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจาก
คนอืน่ เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะกลายเป็นคนทีเ่ ชือ่ ว่าเขาเดินตรง
ผิดนิดเดียว แต่ว่านิดเดียว ทีละนิดเดียว กลายเป็นมาก ขาวกลาย
เป็นด�ำ ด�ำกลายเป็นขาวได้
ท�ำอย่างไรจึงจะได้สร้างวัฒนธรรมครอบครัว วัฒนธรรม
องค์กร วัฒนธรรมสถาบันต่างๆ ที่ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการ
สือ่ สาร หลายองค์กรมีปญ
ั หาว่า ผูม้ อี �ำนาจไม่ทราบปัญหาในองค์กร
เพราะผู้น้อยไม่กล้าบอกให้ทราบ การตัดสินของผู้น�ำจึงไม่ค่อย
จะถูกประเด็น ปัญหาก�ำเริบเสิบสานโดยใช่เหตุ เพียงแค่ว่ามี
การขาดการสื่อสารภายในองค์กร เป็นปัญหาทั่วไป การสื่อสาร
32

คือวิชาการที่เราค่อนข้างประมาทการรู้จักพูด เวลาไหนควรพูด
เวลาไหนควรคล้อยตาม เวลาไหนควรคัดค้าน เวลาไหนควรเงียบ
นี่เป็นเรื่องของสติในชีวิตประจ�ำวัน ต้องฝึกจึงจะเป็น
อย่างไรก็ตาม ธรรมะค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของ
ไม่มีกาล ไม่มีเวลา มันจริงอยู่เสมอ ทันสมัยอยู่เสมอ ใครศึกษา
ใครปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่พระองค์ทรงฝากไว้ย่อมได้ผล ขอให้
เราเดินไปเรื่อยๆ เดินตามมรรค ถ้าเดินไม่ไหวก็คลานไป แต่ขอ
อย่าลงจากเส้นทางเท่านัน้ เอง บางคนอาจมีความเห็นว่า “พระ
ท่านปฏิบตั มิ ามากขนาดนีแ้ ล้วยังลาสิกขาได้ แล้วพวกเราจะ
หวังอะไรได้” คิดแบบนี้เรียกว่าคิดแบบ อโยนิโสมนสิการ
คิดในทางทีเ่ พิม่ ทุกข์อยูใ่ นใจท�ำให้ไม่มกี �ำลังใจ ถ้าจะคิดให้ถกู
ต้องคิดอย่างไรเราก็ตอ้ งคิดว่า “ขนาดอยูใ่ นผ้าเหลืองตัง้ ๓๐๔๐ ปี ปฏิบตั ไิ ด้ถงึ ขนาดนีแ้ ล้วยังลาสิกขาได้เลยเราต้องเร่ง
ความเพียร ต้องตั้งอกตั้งใจมากกว่านี้ เพราะถ้าขนาดนี้ยัง
พลาดได้ ตัวเรานีไ่ ม่ปลอดภัยแน่ ประมาทไม่ได้ ขีเ้ กียจไม่ได้
ต้องเร่งความเพียร”
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เห็นไหม เรือ่ งเดียวกันแต่มองไม่เหมือนกัน คิดอย่างไร
มองอย่างไรจึงจะได้ก�ำไร คิดอย่างไรมองอย่างไรจึงจะไม่
เป็นทุกข์ มองอย่างไรจิตใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศล นีเ่ ป็น
สิง่ ทีท่ า้ ทายพวกเราทุกคน
วันนี้อาตมาได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา ขอยุติ
เพียงเท่านี้
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นามเดิม

ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)

พ.ศ.๒๕๐๑	เกิดที่ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.๒ ๕๒๑ 	

ได้พบกับพร ะอาจารย์สุเมโ ธ
(พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ)
ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ			
ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ
๑ พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒

บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง โดยมี
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔

รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน พำ�นัก ณ สถานพำ�นักสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิปัญญาประทีป
ความเป็นมา
	มูลนิธิปัญญาประทีปจัดตั้งโดยคณะผบู้ ริหารโรงเรียนทอสีด้วยความร่วมมือจากคณะ
ครูผ ปู้ กครองและญาติโยมซงึ่ เป็นล กู ศ ษิ ย์พ ระอาจารย์ช ยสาโรก ระทรวงมหาดไทยอ นุญาตให้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นท างการเลขที่ทะเบียนกท.๑๔๐๕ตั้งแต่วันที่๑เมษายน
๒๕๕๑
ว ัตถุประสงค์
	๑) ส นับสนุนการพฒ
ั นาสถาบันก ารศกึ ษาวถิ พี ทุ ธทม่ี รี ะบบไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก
	๒)  เผยแผ่หลักธรรมคำ�สอนผ่านการจัดการฝึกอบรม และปฏิบัตธิ รรม และการเผยแผ่
สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆโดยแจกเป็นธรรมทาน
	๓)  เพิม่ พูนความเข้าใจในเรือ่ งความสมั พันธ์ร ะหว่างมนุษย์ และสง่ิ แวดล้อม  สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ อเพียง
	๔)ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆเ พื่อด ำ�เนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ค ณะที่ปรึกษา
	พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา   โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาตา่ งๆ  อาทิ  ดา้ นนเิ วศวิทยา พลังงานทดแทน  สง่ิ แวดล้อม เกษตรอนิ ทรีย์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพการเงินกฎหมายการสื่อสารการละครดนตรีวัฒนธรรม
ศิลปกรรมแ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น
 คณะกรรมการบริหาร
	มูลน ธิ ฯิ  ได้ร บั เกียรติจ ากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทศั นประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารและมีคุณบุบผาสวัสดิ์รัชชต าตะนันท์ผู้อำ�นวยการโรงเรียนทอสีเป็น
เลขาธิการฯ
ก ารดำ�เนินการ
	•ม ลู น ธิ ฯิ เป็นผ จู้ ดั ต งั้ โ รงเรียนมธั ยมปญ
ั ญาประทีปใ นรปู แ บบโรงเรียนบม่ เพาะชวี ติ เพือ่ 
ดำ�เนินก จิ กรรมตา่ งๆด า้ นการศกึ ษาวถิ พี ทุ ธใ ห้บ รรลุว ตั ถุประสงค์ข องมลู น ธิ ฯิ ข า้ งตน้ โ รงเรียน
นี้ตั้งอยูท่ ี่บ้านหนองน้อยอำ�เภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
	•มูลน ธิ ิฯร่วมมือก ับโ รงเรียนทอสีในการผลิตแ ละเผยแผ่ส ื่อธ รรมะแจกเป็นธ รรมทาน
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯไ ด้ดำ�เนินการต่อเนื่องตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๔๕

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

เรื่องเรือง เรื่องโรย

www.thawsischool.com, www.panyaprateep.org
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