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อาตมาขอเปรียบเทียบศาสนาพุทธกับศาสนาอื่น โดยถือ
หลักว่าศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนายิวศาสนา
คริสต์ศาสนาอิสลามซึ่งศาสนาเหล่านั้นถึงแม้ว่าไม่ค่อยจะถูกกัน
บางทีก็ยังรบราฆ่าฟันกัน แต่โดยสรุปแล้วถือได้ว่าเป็นศาสนา
ตระกูลเดียวกันซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นBelief Systemหรือ
เป็นระบบความเชื่อผู้ที่นับถือศาสนาเหล่านั้นจะมองศาสนาว่า
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จุดเด่นของศาสนาเหล่านั้นอยู่ที่
ศรัทธาเน้นที่ศรัทธาเมื่อมีการเน้นที่ศรัทธาสิ่งที่เป็นศัตรูที่ทุกคน
กลัว ไม่อยากให้มีเลย ก็คือความสงสัย ทำาให้ต้องคอยระแวงและ
รังเกียจสิ่งหรือบุคคลที่ชวนสงสัยในคำาสอนที่ตนนับถือ
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ส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาคนละตระกูล คนละประเภท
คนละพันธุ์ศาสนาพุทธเป็นEducation systemหรอืระบบการ
ศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ท่ีสุดที่เคยปรากฏอยู่
ในโลกและคณุธรรมหลกัของศาสนาทีอ่ยูใ่นตระกลูน้ีคอืปัญญาใน
ศาสนาพุทธเราไม่รงัเกยีจความสงสยัแต่ถอืว่าเป็นบทเรยีนเราฝึก
ให้รูเ้ท่าทนัความสงสยัด้วยปัญญา

เมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นทางปัญญา ไม่เน้นทาง
ศรัทธา หมายความว่าศรัทธาไม่สำาคัญอย่างนั้นหรือ นั่นก็ไม่ใช่
หากคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อเชื่อ แต่มีไว้เพื่อใช้
คำาสอนของพระพุทธองค์เปรียบเหมือนเครื่องมือที่เราควรจะต้อง
ใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนศรัทธาก็มีบทบาทสำาคัญเหมือนกัน
โดยมีเงื่อนไขว่าศรัทธาต้องมีปัญญาคอยกำากับอยู่เสมอศรัทธาที่
ขาดปัญญาย่อมล่อแหลมต่ออันตราย ๒ รูปแบบ หนึ่ง คือ
ความงมงาย และสองคือความคลั่งในคำาสอน

ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ บางคนทำาความชั่วโดยอ้างศาสนา
ถือว่าทำาด้วยศรัทธาเพื่อศาสนาคงไม่บาปทางพุทธศาสนาถือว่า
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ถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เจตนาจะ
เบียดเบียนนั่นแหละคือตัวบาป บาปอยู่ที่เจตนาเหตุผลก็เป็นแค่
ตัวตัดสินว่า บาปมาก หรือ บาปน้อย ศรัทธาในทางพระพุทธ
ศาสนาของเรามีเครือ่งวดัเครือ่งตดัสนิว่าจะถูกต้อง หรือไม่ถกูต้อง 
อยู่ที่การกระทำา เราถือการกระทำาเป็นใหญ่ พระพุทธองค์จึงตรัส
เรียกพระธรรมวินัยของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภท วิริยวาท
เป็นศาสนาที่ถือวิริยะถือความเพียรหรือการกระทำาเป็นใหญ่

ศรัทธาของชาวพุทธ คือ ศรัทธาความเชื่อม่ันในการตรัสรู้
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธา
แต่ความเชื่อเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วจบ เพราะความเชื่อในการ
ตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า กค็อืความเชือ่ในการตรสัรูข้องมนษุย์
คนหน่ึง เพราะก่อนจะตรัสรู้ พระโพธิสัตว์ยังเป็นคน ถึงจะ
เป็นผูม้บีญุบารมีอย่างยิง่กจ็รงิ แต่กย็งัเป็นมนษุย์ธรรมดาอยู่ 
เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในฐานะเป็น
มนุษย์คนหนึ่ง และในขณะนั้นได้พิสูจน์ถึงศักยภาพของ
มนุษย์ที่จะบรรลุธรรมด้วยความพากเพียรพยายามของตน 
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เจ้าชายสิทธัตถะจึงบรรลุในฐานะเป็นผู ้แทนของมนุษย์ 
ดังนั้นความเช่ือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือความเชื่อ
ในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรม

ความเช่ือข้อที่สำาคัญที่สุดก็คือ เมื่อพวกเราทั้งหลาย
เป็นมนุษย ์ เราทกุคนย่อมมีศกัยภาพในการบรรลธุรรม ไม่ว่า
เราจะเป็นชาวตะวันตก ชาวตะวันออก ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง เมื่อ
เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะบรรลุธรรม 
ฉะนั้น จากความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สติปัญญา
จะนำาไปสู่ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ และขั้น
สดุท้าย นำาไปสูค่วามเชือ่ในศกัยภาพของตนเองทีจ่ะบรรลุธรรม 
หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เชื่อว่า

ข้าพเจ้าสามารถละบาปทั้งปวงได้
ข้าพเจ้าสามารถท�ากุศลธรรมให้ถึงพร้อมได้
ข้าพเจ้าสามารถช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้

ท�าได้ ควรท�า ต้องท�า ไม่ท�าไม่ได้ ดังนั้น ศรัทธาของเรา
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ไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งที่เกิดขึ้น ๒,๖๐๐ ปีที่แล้วหรือศรัทธาใน
สิ่งที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ แต่เป็นศรัทธาว่า ข้าพเจ้าละบาปได้ 
และควรจะละ ถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้ว แต่ไม่พยายามละบาป 
เรียกว่า ศรัทธาปลอม ศรัทธาไม่แท้ ถ้าเราถือว่าเราเป็นชาว
พุทธด้วยการละบาป เป็นชาวพุทธด้วยการบำาเพ็ญกุศล เป็น
ชาวพุทธด้วยการชำาระจิตใจของตน แต่ไม่มีความพยายาม
เลยในการละบาป บำาเพ็ญกุศล ชำาระจิตใจของตน สมควร
หรือที่จะถือว่าเป็นพุทธมามกะ หรือพุทธศาสนิกชน

พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ท่ีไหน พุทธศาสนาไม่ได้อยู่
ที่วัดวาอาราม พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎก พุทธ
ศาสนาไม่ได้อยู่ท่ีสถาบนัสงฆ์อย่างเดียว พุทธศาสนาอยู่ทีก่าย 
อยู่ที่วาจา อยู่ที่ใจของชาวพุทธทุกคน เราทุกคนมีส่วน และ 
มีสิทธิ์ในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา

พระสงฆ์มีหน้าที่สำาคัญหลายอย่างในสังคมพุทธ 
ข้อสำาคัญข้อหนึ่งคือ ต้องเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างในการ
สำารวมระวัง เป็นผู้พิสูจน์โดยวิถีชีวิต ว่าชีวิตเราถึงจะมีสิ่ง
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อำานวยความสะดวกไม่มาก เราก็ยังมีความสุขได้ ถ้าพระเรา
อยู่อย่างเรียบง่าย คำาสอนเรื่องความสำารวม เรื่องความ
ประหยัด ย่อมมีนำ้าหนักแต่ถ้าพระเราสะดวกสบายเกินไป 
ไปไหนก็น่ังเคร่ืองบินส่วนตัว แต่สอนเร่ืองความสันโดษ 
คำาสอนก็คงไม่เข้าหูญาติโยม

ตอนที่อาตมาไปอยู่วัดป่านานาชาติแรกๆเมื่อ๓๕ปีที่แล้ว
ตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าสำาหรับชาวตะวันตกอย่างอาตมาค่อนข้างจะ
ขี้ร้อนช่วงเดือนเมษาพฤษภาทรมานพอสมควรศาลาก็มุงด้วย
สังกะสีเวลานั่งสมาธิเป็นหมู่อยู่ในศาลานี่สุดทรมานเหงื่อโชกจีวร
พอเหงื่อไหลยุงก็มา เรามีแต่ปลอบใจตัวเองว่า ความอดทน คือ
เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มากราบท่านเจ้าอาวาสว่าจะ
ขอถวายไฟฟ้า ขอต่อไฟฟ้าเข้าวัด คณะสงฆ์ก็ปรึกษาหารือกัน
ประชุมว่าจะรับ หรือไม่รับ พระฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นว่า ไม่ควร
รับหากไฟฟ้าเข้าวัดแล้วจะเป็นทางไปสู่ความเสื่อมข้อวัตรปฏิบัติ
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จะหายไปหมด ต้องอยูเ่หมอืนกบัพระสมยัหลวงปู่มัน่ ครบูาอาจารย์
สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรส่วนพระรุ่นใหม่ก็เห็น
ว่านั่งสมาธิแต่ละวันไม่ค่อยได้เรื่องอากาศร้อนเหลือเกินยุงก็กัด
เต็มไปหมดมีพัดลมก็น่าจะดีไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเรื่องนี้พระเรา
พูดกันนานสุดท้ายก็ลงมติที่ถือว่าเป็นทางสายกลางคือไม่ปฏิเสธ
ไฟฟ้าเสียทีเดียว แต่จะให้เข้าเฉพาะศาลา โรงครัว ไม่ให้เข้ากุฏิ
พระสงฆ์ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า เราก็จะ
ไม่รับถ้าหมู่บ้านได้แล้วชาวบ้านได้แล้ว เราจึงค่อยรับ เพราะถ้า
เรามีพัดลมแต่ชาวบ้านไม่มีเราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไร
ในเมื่อชีวิตเราสะดวกกว่าเขายังจะไปขอทานจากเขาได้อีกหรือ

นี่เป็นหลักที่เราถือไว้ตั้งแต่สมัยนั้นว่า เราไม่ปฏิเสธ
เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆโดยสิ้นเชิงแต่ใช้ปัญญาพิจารณาโดยมี
หลักการบางอย่างเช่นว่าไม่ให้สบายกว่าโยม

พระต้องเป็นตัวอย่างในบางเรื่อง แต่ในบางเรื่องก็ไม่ต้อง
เป็นตัวอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาสังคมการสร้างความยุติธรรมใน
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สังคมเรื่องทางโลกเรื่องสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆพระเราไม่ได้
ทำางานเรื่องนี้โดยตรงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่สมควรที่จะทำา
เพียงแค่ว่าพระไม่สามารถเป็นตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้ เพราะต้อง
รักษาความเป็นสมณะของท่านไว้ท่านมีหน้าที่เป็นผู้ให้กำาลังใจแก่
ผู้ที่อยู่ในสนามรบหรือผู้ที่กำาลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพื่อความ
ดีงามในสังคม

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่า หน้าที่ชาวพุทธคือรักษาศีล 
และนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ และเมื่อจิตใจสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างมัน
จะดีไปเอง ไม่เคยสอนว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือ ทำาใจ มีอะไรที่
ไม่ถูกต้องมีอะไรที่ไม่สบายใจก็ให้ทำาใจพระพุทธองค์ไม่เคยสอน 
อย่างนั้น ท่านสอนหลักพระธรรมวินัย วินัยเป็นเร่ืองการจัดสรร 
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรม

สำาหรับปุถุชนทั่วไป ธรรมชาติของปุถุชนคือ ท�าความชั่ว
ง่ายกว่าท�าความดี เพราะฉะนั้น เราต้องพยายามจัดสรรสิ่ง
แวดล้อมในสังคมให้ชวนทำาความดมีากกว่าทีจ่ะยัว่ยใุห้ทำาความชัว่
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ยกตัวอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม หลายสิบปีก่อน สถิติอาชญากรรม
โดยเฉพาะอาชญากรรมรุนแรง คือ ฆาตกรรมในอเมริกาเพิ่มขึ้น
ทุกปีๆจนมาถึงจุดๆหนึ่งเมื่อประมาณ๓๐ปีที่แล้วที่มันเริ่มลดลง
และลดลงอย่างมากด้วย นักวิทยาศาสตร์พยายามหาสาเหตุว่า
ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็หาได้ยาก เพราะตัวแปรสำาคัญๆ เช่น
กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย

สุดท้ายมีทฤษฎีหรือมีการวิจัยที่น่าสนใจว่า ๒๐ ปีก่อนที่
สถิติอาชญากรรมฆาตกรรมเริ่มลดน้อยลงรัฐบาลอเมริกาห้ามการ
ใช้สารตะกั่วในสินค้าหลายชนิด เช่น สีทาบ้าน เป็นต้น เพราะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่าสารตะกั่วมีผลต่อสมองของเด็กเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมองด้านหน้า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งที่เรียกว่า Executive
Function ซึ่งเกี่ยวกับการคิด การใช้สติปัญญา และที่สำาคัญคือ
การควบคุมอารมณ์หรือความยับยั้งชั่งใจปกติผู้ที่มีแนวโน้มชอบ
รุนแรงและมีส่วนในอาชญากรรมฆาตกรรมมากที่สุดคือเด็กหนุ่ม
อายุ ๒๐ กว่าๆ เมื่อเลิกใช้สารตะกั่วแล้ว ๒๐ กว่าปี พบว่าเด็กที่
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เกิดในช่วงนั้นเร่ิมจะเกิดโดยไม่มีสารตะกั่วในสมอง ความยับยั้ง
ชั่งใจมีมากขึ้นความรุนแรงและฆาตกรรมในสังคมลดน้อยลง

นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาทางศีลธรรม
แน่นอนส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในความสำารวมความไม่สำารวม
ในหมู่ชาวพุทธ อยู่ที่วัฒนธรรม อยู่ที่การปฏิบัติธรรม อยู่ที่จิตใจ
และส่วนนั้นพระท่านช่วยให้แนวทาง แต่บางทีเช่นในกรณีมีสาร
เคมีในอากาศ สารเคมีในอาหารมากมาย ซ่ึงมีผลต่อสมองและ
จิตใจของคนเราจะแก้ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ได้คิดจะ
แก้ด้วยการปฏิบัติธรรมกลายเป็นประมาทไป เพราะมองข้ามเหตุ
ให้เกิดปัญหาโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

ธรรมะต้องอยู่กับวินัยเสมอ ก่อนอาตมาออกบวชที่เมือง
ไทยก็ได้ศึกษาพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายาน เซน ทิเบต ไม่ถึงกับ
แตกฉานหรอก แต่ว่ามีความรู้พอประมาณ เหตุผลข้อหนึ่งที่
ทำาให้เลือกปฏิบัติและออกบวชในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเพราะ
ระแวงที่ทางมหายานบางสำานัก หรือทิเบตบางนิกายมีคำาสอนและ
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ความเชื่อว่า ผู้บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ เพราะจิตใจ
ของท่านบริสุทธ์ิแล้วไม่ว่าท่านทำาอะไร ย่อมไม่มีความคิดที่เป็น
อกศุลอยู่ในใจ จะทำาอะไรกท็ำาได้ ไม่มผีดิ อาตมาเคยอ่านพระสตูร
มีพราหมณ์คนหนึ่ง ไม่ทราบว่ากราบเรียนพระอรหันต์องค์ใด
องค์หนึ่ง หรือพระพุทธเจ้า ...ขอโทษจำาไม่แม่น แต่ไม่เป็นไร
สาระสำาคัญก็คือ พราหมณ์ถามว่า วัดนี้มีพระอรหันต์บ้างไหม? 
ได้คำาตอบว่ามี...มีเยอะ ...อนาคามี สกทาคามีโสดาบันมีทั้งนั้น
มีครบหมด พราหมณ์ก็ถามต่ออีกว่า แล้วพระที่ยึดว่าท่านเป็น
พระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่ มีบ้างไหม? ท่านก็ตอบว่า มีเหมือนกัน
อาตมาสะดุ้งเหมือนกันว่า ขนาดอยู่ในวัดซึ่งมีพระพุทธเจ้า หรือ
พระอริยสงฆ์อยู่จำานวนมาก ก็ยังมีพระที่ยังไม่ถึงแต่คิดไปเองว่า
ถึงแสดงว่าท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกิน เมื่ออาตมาไปเจอ
ฝ่ายทิเบตหรือมหายานก็อดคิดไม่ได้ว่า แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรือ
ที่อาจารย์ที่ถือว่าอยู่ เหนือบุญ-เหนือบาป ทำาอะไรก็ได้ ไม่ผิด
ไม่มีผล ท่านจะหลงไม่ได้หรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาล ขนาดว่าอยู่
ในวัดเดียวกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลาก็ยังมีผู้หลงอยู่
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ระหว่างที่อาตมาศึกษาคำาสอนของฝ่ายเถรวาท ได้ดูวินัย
ของสงฆ์ ปรากฏว่าผู้ที่บวชแล้ว ๓๐ พรรษา ๔๐ พรรษา ๕๐
พรรษา ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้ว ยังจะต้องรักษา
วินัยทุกข้อเหมือนพระบวชใหม่ พระไม่มีกิเลส พระท่ียังมี
กิเลสหนา ล้วนรักษาวินัยอันเดียวกัน เพราะอะไร ก็เพราะความ
เคารพในพระวินัย

อาตมาเคยสอนพระที่วัดป่านานาชาติว่า มรดกตกทอด
ที่ชัดเจนที่สุดของพระพุทธเจ้าคือ พระวินัย คือ วิถีชีวิตใน
ทกุๆ แง่มมุถกูกำาหนดโดยพทุธวจนะ ทำาให้เรารู้สกึว่าวิถีชวิีต
ของสงฆ์ ชีวิตพรหมจรรย์มันประเสริฐจริงๆ เราทำาอะไร เรา
นั่งอย่างไร พูดอย่างไร วางของอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ทำาเพราะอะไร ทำาเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ และหลวง
พ่อชาท่านก็สอนพวกเราง่ายๆ เช่น ท่านสอนว่าเรารักษาศีล 
ศีลรักษาเรา คำานี้เป็นคำาพูดที่ง่ายๆ ฟังง่าย จำาง่าย แต่ลึกซึ้ง 
เรารักษาศีลศีลรักษาเรา
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ญาติโยมมักจะชมว่าพระวัดป่าท่านเคร่ง เคร่งในพระวินัย
มากๆ แต่พวกเราเองไม่รู ้สึกว่าเคร่งอาตมาขอเปรียบเทียบว่า
พระเหมือนเด็กคือเด็กเล็กๆอยู่ชั้นป.๒ป.๓เชื่อฟังพ่อแม่เราจะ
ชมเด็กคนนั้นว่าเป็นลูกที่เคร่งมากไหมก็คงไม่นะเพราะลูกก็ต้อง
เชื่อฟังพ่อแม่อยู่แล้ว ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลก พระเราก็ถืออย่าง
นั้นเหมือนกันไม่ใช่เคร่งหรอกพ่อคือพระพุทธเจ้าสั่งอย่างไรเราก็
พยายามทำาตามนั่นไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลก ถ้าการทำาตามหน้าท่ี
กลายเป็นเรื่องแปลกสถาบันสงฆ์คงต้องอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง

สรุปว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทให้ความปลอดภัยกับผู้
ศึกษาและปฏิบัติ เพราะถึงพระจะหลงตนเองบ้าง ตราบใดที่ยัง
รักษาพระวินัย ก็ย่อมไม่เกิดความเสียหายจนเกินแก้ ในหมู่สงฆ์
พระอยู่ได้ ทั้งผู้ที่บรรลุแล้ว และที่ไม่บรรลุ ทั้งผู้ที่เก่ง และไม่เก่ง
เพราะมศีีลเสมอกนัมาตรฐานอนัเดยีวกนัตายตวัแน่นอนไม่มยีกเว้น

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเห็นได้ไม่ง่าย สมมติว่ามีผู้
ที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก เชื่อมั่นว่าสามารถเดินตรงได้โดยไม่ต้องดู
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เข็มทิศ ยืนยันได้ว่า สามารถเดินเป็นชั่วโมงๆ โดยไม่เขวจาก
เส้นตรง เม่ือเขารบัการท้าพสิจูน์ เขากเ็ข้าไปในทะเลทราย มองซ้าย
มองขวาไม่มีภูเขา ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลย แล้วเดิน ๘ ชั่วโมง
ไปทางทิศเหนือเดิน...เดินไปเรื่อยๆเดินตรงไปเวลาผ่านไป
๘ ชัว่โมงกห็ยดุ กรรมการวัดดูว่าตรงไหม อศัจรรย์...อศัจรรย์มาก
เดินตรงมากเลยเพี้ยนจากเส้นตรงแค่๑องศาเดิน๘ชั่วโมงไม่มี
เข็มทิศ เพี้ยนจากเส้นตรงไปทางตะวันออกแค่ ๑ องศาเท่านั้น
เรียกว่าเก่งมากๆ

วนัที่ ๒ เขาเดินต่อ เขารกัษาสถติเิอาไว้ได้อย่างดี ตรงมาก
เลย๘ชัว่โมงเพีย้นไปแค่๑องศาไปทางตะวนัออกทน้ีีเดิน๙๐วนั
จะเพี้ยนไปกี่องศา๙๐องศาใช่ไหมแล้วถ้าเดิน๑๘๐วันทิศเหนือ
จะกลายเป็นทศิใต้โดยผูเ้ดนิไม่รูส้กึตวัเลยยงัเชือ่มัน่๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ว่าตนเองเดินตรง ใช่ไหม ก็ถือว่าเดินได้ตรงดีเพราะว่าเพี้ยนแค่
นิดเดียว แต่นิดเดียว...นิดเดียวนี่แหละอันตราย ทิศเหนือกลาย
เป็นทิศใต้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเลยขอให้สังเกตในชีวิตของเราความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เอ... จะไปทางนี้ หรือไปทางนั้นดีนะน่าจะไป
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ซ้ายหรือจะไปขวา ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ไม่กี่คร้ัง ที่มันเพี้ยน ที่มัน
เสียทีละนิด...ทีละเล็ก...ทีละน้อยแค่นี้นิดเดียว แต่นิดเดียวๆ
รวมกันแล้วมันผิดพลาดไปมากโดยไม่รู้สึกตัว เรามักจะประมาท
จนเกิดปัญหาเพราะความเสื่อมนิดๆน้อยคอยพอกพูน

วิธีปิดกั้นหรือวิธีป้องกันอันตรายเช่นนี้ จะทำาได้อย่างไร

ข้อที่ ๑ คือศีลธรรม การหมั่นรักษาศีลทำาให้เรามี
หลักการตัดสินการกระทำาที่ตายตัวแน่นอน ไม่เปิดช่อง
ให้การเข้าข้างตัวเองครอบงำาใจ เพราะผิดหนึ่งเซนติเมตรกับ
ผิดหนึ่งกิโลเมตรก็ผิดพอๆ กัน ศีลแต่ละข้อเป็นเครื่อง
สะท้อนเจตนา ช่วยให้รู้ว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่

ข้อที่ ๒ คือการภาวนา ในข้อนี้อาจมีปัญหาเพราะการ
ประเมนิผลการปฏิบัตสูิงเกนิไป เม่ือด่วนสรุปว่าเร่ืองน้ีได้แล้ว 
เรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว ผ่านไปแล้ว ไม่ต้องเป็นกังวลอีกแล้วก็
ประมาทแทนทีจ่ะหมัน่พจิารณาทกุเรือ่งทีคิ่ดจะทำาว่าทำาอย่าง
นีถ้กูไหม หรอืทำาอย่างนีผ้ดิไหม กป็ล่อยไป ถอืว่าไม่ต้องดูแล้ว 



16

มนัต้องถูกอยู่แล้ว ทำาไมต้องถูก ถูกเพราะตัวเราถูกอยู่แล้ว 
คนถกูกต้็องทำาส่ิงท่ีถกูอยู่เสมอ คนท่ีไม่มปัีญหาในเร่ืองนีแ้ล้ว
กค็งไม่มปัีญหาอะไรอกีต่อไป นีห่ลงแล้ว และความเศร้าหมอง
กค่็อยๆ เพิม่ข้ึนทีละเล็กทีละน้อยได้

หลวงพ่อชาท่านจึงสอนพวกเราเร่ืองความไม่แน่นอน 
สอนว่ามนัไม่แน่หรอก ทกุสิง่ทกุอย่างมนัไม่แน่ สิง่ภายนอก
กไ็ม่แน่ เปลีย่นแปลงได้เสมอ ภายในชีวิตของเรากเ็หมือนกนั 
มีแต่ของไม่แน่ไม่นอน รูปก็ไม่แน่ เวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์
เฉยๆ ก็ไม่แน่ สัญญา ความจำาได้หมายรู้ ก็ไม่แน่ สังขาร 
อารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลอกุศล ทั้งกิเลสทั้งคุณธรรม ก็ไม่แน่ 
วิญญาณ การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ไม่แน่ เราต้อง
พิจารณาความไม่แน่ในขันธ์ห้าของเราทุกวันๆ 

ท่านสอนว่า ชอบก็ไม่แน่ ไม่ชอบก็ไม่แน่ คร้ังหนึ่ง
ท่านสอนว่า ถึงแม้ใครเชื่อว่าตนเองบรรลุเป็นโสดาบันแล้ว
ให้ถือว่าไม่แน่ สกทาคามี...ไม่แน่ อนาคามี...ไม่แน่ อรหันต์...
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ไม่แน่ ถึงจะมั่นใจว่าเป็นแล้วก็ให้สมมติว่า ...ไม่แน่...เพื่อ
ความปลอดภยัอาตมาประทับใจคำาสอนน้ีมาก ถ้าเราคำานงึถึง
คำาน้ีพจิารณาคำานีเ้ป็นประจำา จะปลอดภยั เรียกว่าไม่ประมาท 
พิจารณาความไม่แน่ จิตใจก็จะทรงอยู่ในความไม่ประมาท
อย่างแน่นอน

ก่อนอาตมาบวช ในยุคฮิปปี้ มีคำาขวัญที่เราชอบมาก และ
ยังชอบอยู่จนทกุวันนี้เป็นคำาปลกุระดมของนกัศกึษาผูม้อีดุมการณ์
อยากสร้างโลกที่น่าอยู่กว่านี้ ขอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนคือ
You’re either part of the problem or part of the solution. 
แปลว่าทางเลือกของเราอยู่ระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
กบัการเป็นส่วนหนึง่ของการแก้ปัญหาการอยู่เฉยๆไม่ใช่ทางเลอืก
เพราะอยู่เฉยๆก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ไม่ว่าเรื่องอะไรเกิด
ขึ้นในชีวิตเราก็ตามทุกเรื่องของเราและในการปฏิบัติธรรมของเรา
เช่นกัน เรามีทางเลือกว่าเราจะเป็นส่วนของปัญหา หรือจะมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึงจะมี
มากมายก่ายกองทั้ง ๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธ์ก็ตาม สรุปรวมกัน
ได้เหลือแค่๒ข้อคือทุกข์กับความดับทุกข์เราไม่ได้ทุกข์เพราะ
ดวงไม่ได้ทุกข์เพราะพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาล ไม่ได้ทุกข์เพราะเจ้า
กรรมนายเวรหากเราเป็นทุกข์เพราะสมุทัยสมุทัยคืออะไร เหตุให้
เกิดทุกข์คือ ตัณหา ขอให้เราเข้าใจว่าตัณหานี้เป็นอาการของ
อวิชชา มีอวิชชาเมื่อใด ตัณหาเกิดเมื่อนั้น ในอริยสัจ ๔ 
พระองค์ใช้คำาว่าตัณหา คือ ความอยากที่เกิดขึ้นเมื่อเราขาด
ปัญญา หรือมีอวิชชา แต่เมื่อมีวิชชา ความรู้ความเข้าใจตาม
ความเป็นจริงแล้ว ความอยากที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัณหา ความ
อยากนั้นเรียกว่าฉันทะ คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ

บางคนเข้าใจผิดว่าผู ้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีความ
อยากความอยากดับไปหมดแล้วแต่ในความเป็นจริงความอยาก
ที่ดับไปคือ ความอยากประเภทตัณหา ซึ่งเป็นผลหรือเป็นอาการ
ของอวิชชา ส่วนความอยากที่เกิดจากวิชชาความรู้น้ันไม่หายไป
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ไหนไม่ดับ เราเห็นพระอรหันต์ของเมืองไทย ท่านไม่ได้อยู่เฉยๆ
ท่านทำางานหนักกว่าพวกเราอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้

หลวงพ่อชาท่านเคยเป็นไข้มาลาเรีย ไข้ขึ้นตัวสั่น พอถึง
เวลาประชุมสงฆ์ท่านต้องประชุม มีญาติโยมต่างจังหวัดมากราบ
ท่านก็ลุกข้ึนครองผ้าไปต้อนรับ ท่านถือหน้าที่เป็นใหญ่ ท่านมี
ความเมตตากรุณาท่านต้องการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์
ผู้อื่นให้ถึงพร้อม สิ่งที่มีผลดลบันดาลใจท่านไม่ใช่ตัณหา แต่เป็น
ฉันทะ

ฉะนั้น ในการปฏิบัติของเรา เมื่อเราเป็นทุกข์ต้องเตือน
สติตัวเองว่าไม่มีอะไรบังคับเราให้ต้องเป็นทุกข์ทางใจ ให้เราจำาไว้
ให้แม่นว่าจะทุกข์ใจเมื่อไหร่ เพราะมีตัณหาอยู่ในใจ ไม่มีตัณหา
ไม่มีอวิชชา เป็นทุกข์ไม่ได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่มีสิ่งใดใน
โลกนี้บังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ ไม่มีบุคคลใดสามารถทำาให้เราเป็น
ทุกข์ได้การกระท�าของคนอื่นเป็นปัจจัย แต่ไม่ใช่เหตุ การกระทำา
ของคนอื่นการพูดของคนอื่นเป็นtrigger(เป็นไกปืนหรือตัวจุด
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ชนวน)แต่ว่าไม่ใช่ต้นเหตุของทุกข์ทุกข์เกิดเพราะตัณหาหรือใน
สำานวนที่หลวงพ่อชาใช้สอนพวกพระฝรั่งทุกข์เพราะคิดผิด เมื่อ
เกิดทุกข์ทางใจให้รู้ว่านี่เพราะตัณหานะถ้าไม่มีตัณหาความรู้สึก
อย่างนี้ไม่มี

ส่ิ งที่ เกิด ข้ึนนอกตัวเรา การกระทำาของคนอื่นหรือ
เหตุการณ์ต่างๆเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อไหร่ก็ให้วางไว้
ก่อนแล้วมาดูที่จิตใจเรา ส่วนการแก้ด้านนอกเราก็ไม่ได้ละเลยถึง
เวลาอันสมควรแล้วก็ค่อยจัดการ แต่ในขณะปัจจุบันน้ี เราต้อง
ถามตนเองว่า เราจะต่อเติมความทุกข์ หรือจะดับเหตุให้เกิดทุกข์
อย่างไรจะดีกว่ากัน เราจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา หรือส่วนหนึ่ง
ของการแก้ปัญหา ตอนนี้เราจะไปทางทุกข์ หรือไปทางดับทุกข์
ทุกสิ่งทุกอย่างชวนให้หลง โลกนี้มีสิ่งที่ชวนให้เราไปในทาง
ที่ดีน้อยมากที่ชวนให้โลภมีเยอะ ชวนให้โกรธก็เยอะ ชวนให้
หลงก็เยอะทีเดียว แต่ก็เป็นแค่การเชื้อเชิญ เราไม่จำาเป็นต้อง
รับคำาเชิญ เขาเชิญให้เราโลภ...เราก็ไม่ต้องรับเชิญ เขาเชิญให้
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เราโกรธ...ก็ไม่ต้องรับเชิญได้ เขาเชิญเราหลง...เราก็ไม่ต้อง
รับคำาเชิญ

ทีนี้การที่เราจะหาความสงบ หรือหาความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยด้วยการควบคุม บังคับส่ิงแวดล้อมควบคุมบุคคล
รอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่เราต้องการ คง
เป็นไปไม่ได้ และเราจะเครียดมากด้วย เราไม่สามารถจะรับ
ประกันว่า เราจะไม่ต้องพลัดพรากจากบุคคลที่เรารัก หรือ
สิง่ทีเ่รารกั ตรงกนัข้ามพระพทุธเจ้าทรงยำา้อยู่เสมอว่า เราต้อง
มีความพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง
ท่านให้เราสวด ท่านให้เราพจิารณาทกุวัน ทกุเวลาเมือ่เราฝึก
ให้คุ ้นเคยกับรสชาติของความพลัดพรากในเร่ืองเล็กๆ 
น้อยๆ จิตใจเราก็จะมีกำาลัง เจอความพลัดพรากในเรื่องใหญ่
เรื่องสำาคัญในชีวิต ไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกข์ คงจะเป็นทุกข์บ้าง แต่
เป็นทุกข์ที่ระงับได้หรือปล่อยได้ ไม่ใช่ทุกข์ที่ประกอบด้วย
มจิฉาทฏิฐ ิ แต่มสีมัมาทฏิฐ ิ ความเหน็ชอบโดยสญัชาตญาณ
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ของปุถุชนมันก็จะต้องมีอยู่บ้าง แต่มันเหมือนกับแผลที่
สะอาด แม้แผลจะสะอาด มันกย็งัเป็นแผลอยู ่ ซ่ึงต้องใช้เวลา
กว่าแผลจะหาย แต่กย็งัดกีว่าแผลทีย่งัมสีิ่งสกปรกอยู่ข้างใน
ซึ่งอาจจะอักเสบต่อไป

การทีเ่ราจะดำาเนนิชวิีตของเราอย่างไม่ให้มแีผลเลยมนัเป็น
ไปได้ยากมาก แต่สิ่งที่เราทำาได้คือ ศึกษาวิธีที่จะรักษาความ
สะอาดของแผลให้มันหายเร็ว ให้หายเป็นปรกติ หมายถึงว่าเรา
ต้องเห็นความพลัดพรากที่เกิดขึ้นในแต่ละวันๆ ซึ่งวันหนึ่งๆ นี่
เราก็พลัดพรากจากอะไรต่ออะไรมากมาย ความดับไปหายไปของ
อารมณ์ความรู้สกึนกึคิดต่างๆมันมีอยูต่ลอดเวลาถ้าเราได้กำาหนด
ความพลัดพรากว่าเป็นเรือ่งธรรมดา เราเจอความพลดัพรากอนัใด
ในรูปแบบไหน เราก็พร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์พร้อมที่จะรู้เท่าทัน
และปล่อยวาง ให้เรารู้อารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ ความศรัทธา
เลื่อมใสใน ส่ิงใดสิ่งหน่ึงหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นก็เป ็น
อารมณ์อยู่ในจิตใจเรา เป็นอารมณ์ที่ไม่แน่ไม่นอน ผู้ที่เราเคารพ
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นับถือก็มีความไม่แน่ไม่นอน หากจิตใจเราต้องการความแน่นอน
เราก็ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหม

กลับมาพูดถึงเรื่องศาสนาทั้งหลาย เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว
ทุกคนต่ืนเต้นเรื่องโลกาภิวัตน์ เห็นว่าความแบ่งแยกต่างๆ จะ
ค่อยๆลดน้อยลงด้วยพลังของโลกาภิวัตน์เราจะรวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นี่เป็นพวกที่มองโลกในแง่ดีมาก ผลออกมากลับ
ตรงกันข้าม ความยึดมั่นถือมั่นในศาสนาที่แตกต่างแบบงมงาย
ความยึดมั่นถือมั่นในเชื้อชาติกลับเพิ่มมากขึ้น เพราะอะไร เพราะ
ในยุคโลกาภิวตัน์โลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และเปลีย่นแปลง
ในลักษณะที่คนรู้สึกว่าไม่มีอำานาจที่จะต่อต้านได้ ไม่มีอะไรที่จะ
ยึดเหนี่ยวได้ คนจึงต้องการอะไรสักอย่างที่จะทำาให้สบายใจว่า
ชีวติยังม่ันคงอยู่ ซึง่กม็กัจะเอาศรทัธาในศาสนา หรอืความเชือ่ใน
บุคคลใดบุคคลหนึง่เป็นหลกัไม่ว่าโลกจะวุน่วายจะน่ากลวัหรอืจะ
เปล่ียนแปลงอย่างไร อย่างน้อยเราก็มีสิ่งนี้ยึดเหนี่ยวได้แน่นอน
อันนี้คือความต้องการของมนุษย์โดยสัญชาตญาณ
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แต่พุทธศาสนาสอนว่า เราไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลง
ความเปล่ียนแปลงไม่ได้เป็นส่ิงคุกคามเพราะแม้แต่ชีวิตเราเองก็
คือกระแสความเปลี่ยนแปลง ความกลัวความเปลี่ยนแปลงเกิด
จากความหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน เพราะเชื่อว่ามีตัวเรา
...ตัวเราตัวเล็กๆ ... อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง
ปรวนแปรต่างๆ นานา ก็ลังเล ไม่รู้จะเชื่ออะไร ไม่รู้จะเชื่อใคร
คิดแบบนี้ก็ทุกข์แน่ แต่พอเรามองตัวเราที่กลัว ตัวเราที่ต้องการ
ตัวเราที่ระแวง ตัวเราที่หวัง...เราหาไม่เจอ เจอแต่อาการของรูป
ของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณไหลไปไหลไป
ไหลไป แม้แต่ผู้รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั้น ฉะนั้น แทนที่จะ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวแน่นอน ก็เห็นว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ตายตัว
เราเห็นกระแสความเปลี่ยนแปลงนอกตัว และเห็นกระแสความ
เปลีย่นแปลงภายในตวั เป็นอนัเดยีวกนัเป็นนำา้กบันำา้ไม่ใช่หนิกบันำา้

เรื่องความศรัทธาในครูบาอาจารย์นั้น อาตมายังเคยพูดว่า
สมัยก่อนโน้นเวลาพระเทศน์ ต้องเอาตาลปัตรมาปิดหน้า โยมไม่
ต้องเห็นหน้าของผู้แสดงธรรม ไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ แม้แต่ชื่อ
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ก็ไม่ต้องรู้คือท่านต้องการให้ศรัทธาในหลักธรรมพระเราก็เป็นแค่
ตัวแทนบริษัทสี่เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรพิเศษเราเป็นเหมือนภาชนะ
โอกาสที่ภาชนะจะแตกไปก็มีเศร้าหมองไปก็มีจะเป็นอะไรไปมัน
กเ็ป็นแค่ภาชนะแต่สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้น คือ หลักธรรมก็ไม่หาย
ไปไหน เราศรัทธาใครก็ตาม จริงๆ แล้วถามว่าเราศรัทธาอะไร
ในตัวท่าน บางคนศรทัธาในความเมตตาของท่าน บางคนศรทัธา
ความอดทนบางคนศรทัธาในปัญญาของท่านแต่มนัไม่ใช่ของท่าน
หรอก ท่านไม่ใช่เจ้าของคุณสมบัตินั้นๆ ท่านเป็นภาชนะที่ทำาให้
เราได้เห็นว่า ความเมตตานี้เป็นคุณธรรมที่งดงามเหลือเกินความ
อดทนนั้นงดงามเหลือเกิน ท่านใช้ปัญญา ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีงาม
เหลือเกิน ข้าพเจ้าจะต้องพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในจิตใจของ
ข้าพเจ้าบ้าง มันไม่ใช่ว่าตัวท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ตัวท่าน
เป็นแค่ส่ือ หรือภาชนะที่เราจะเห็นความงามของคุณธรรมต่างๆ
ผู้เป็นภาชนะจะอยู่หรือไม่อยู่ จะไปที่ไหน จะเป็นอย่างไร ความ
งามของคุณธรรมที่เราเคยเห็นในตัวท่านไม่ได้หายไปไหนหากยัง
เหมือนเดิม
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อาตมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆ เหมือนกัน บางทีญาติโยมเห็น
พระบางองค์มีพฤติกรรมที่แตกต่าง มีความเป็นอยู ่ที่ออกจะ
หรหูราฟุ่มเฟือยญาตโิยมบางคนบ่นว่าเหน็พระแบบนีห้มดศรทัธา
ไม่เอาแล้วพุทธศาสนา ยุคนี้ยุคเสื่อม คนเหล่านี้เข้าใจและรู้สึก
เหมอืนพุทธศาสนาขึน้อยูก่บัตวับคุคล นกับวชไม่ดหีมายความว่า
ศาสนาไม่ดีมันก็เหมือนกับว่ามีญาติคนหนึ่งทำาความผิดแล้วเรา
กบ็อกว่า ตระกลูนีเ้ราไม่เอาด้วยแล้ว ครอบครัวน้ีไม่ไหวแล้ว ...
ทำาไมล่ะ...อ้าว...ก็ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นไปทำาผิดเสียหาย....แต่ใคร
จะเป็น อย่างไรก็ตาม ตระกูลของเราก็ยังเป็นตระกูลของเราอยู่ดี
มิใช่หรือ คนที่ทำาผิดเขาก็ไม่ใช่เจ้าของตระกูลคนเดียว หรือว่าถ้า
มีนักการเมือง หรือ ส.ส. ทุจริต ซึ่งอาจจะมีได้นะ นั่นก็ไม่ใช่การ
พิสูจน์หรือชวนให้เราเสื่อมศรัทธาในระบบประชาธิปไตย การกระ
ทำาที่ไม่เหมาะสมของ ส.ส. กับความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย
เป็นคนละเรื่องการกระทำาของพระสงฆ์ทุกรูปกับหลักพระธรรมก็
เหมือนกันใครจะเข้า ใครจะออก ธรรมะก็ธรรมะเหมือนเดิมไม่มี
ขึ้นไม่มีลงเป็นอกาลิโก



27

ผู้ที่สงสัยมากคือ ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึง ยังไม่เห็นความงาม
ของธรรมหลักทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว นี่ชัดเจนแน่นอน และไม่ขึ้น
อยู่กับตัวบุคคลผู้สอน พระเราเป็นผู้เปิดเผย เป็นผู้ที่ให้กำาลังใจ
เราก็ทำาหน้าที่ของเราก็แค่นั้น แม้แต่ในสมัยพุทธกาล พระน้า
ของพระพุทธเจ้า พระนางมหาปชาบดีโคตมีนำาผ้าไตรไปถวาย
พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรสัว่า ถวายสงฆ์ดกีว่า จะได้บญุมากกว่า
นี่เป็นเหตุที่ทำาให้ทุกวันนี้เราถือว่า สังฆทาน เป็นทานสูงสุด
เป็นหลักมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล เราถือว่าสงฆ์เป็นใหญ่ ไม่ใช่
พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง

อาตมาเคยคิดยินดีในการลาสิกขาของพระสงฆ์แค่ครั้ง
เดียวรู้สึกจะครั้งเดียวคือหลังจากอาตมาอายุ๑๗ปีแล้วอาตมา
ออกจากบ้านไปหาประสบการณ์ชีวิตเดินทางคนเดียวจากอังกฤษ
ไปอินเดยีอยูอิ่นเดีย๑ปีและใช้เวลาทัง้หมด๒ปีก่อนจะกลบับ้าน
กำาลังจะต้องเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแต่เปลี่ยนใจต้องการจะ
ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเดียว แต่ยังไม่เห็นแนวทาง ตอนนั้น
ได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์วิปัสสนาชื่อ คริสโตเฟอร์ ไปเช่าบ้าน
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หลังใหญ่ทางใต้เกาะอังกฤษ มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนอยู่ในบ้าน
หลังเดียวกัน ตอนเช้าตอนเย็นก็นั่งสมาธิกัน ตอนกลางวันก็ต้อง
ประกอบสัมมาอาชีพ ส่วนมากก็ทำางานสังคมสงเคราะห์ ทำางาน
ในบ้านพักคนชรา เป็นต้น และจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นระยะๆ
อาตมาได้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกกับอาจารย์คริสโตเฟอร์
ตอนกลางคืนคริสโตเฟอร ์บรรยายธรรมก็บรรยายถึงชี วิต
พรหมจรรย์สมัยที่บวชเป็นพระในเมืองไทยเคยอยู่กับอาจารย์
พุทธทาส ที่สวนโมกข์บ้าง ไปอยู่เกาะพะงันบ้าง เล่าถึงวิถีชีวิต
ของพระปฏิบัติในเมอืงไทยทำาให้อาตมาได้ทราบว่า ชาวตะวนัตก
สามารถบวชเป็นพระในเมืองไทยได้ ฟังวิถีชีวิตที่บรรยายแล้ว
เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราแสวงหาตลอด๒ปีที่ผ่านมาใช่เลยเป็นสิ่งที่
เราต้องการมานานแล้วฟังแล้วก็เห็นว่าเราไม่ต้องการเพียงแค่จะ
เข้าปฏิบัติธรรมแต่ต้องการวิถีชีวิตแบบนี้ต้องการจะมอบกาย
ถวายชีวิตกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมอาตมาจึงตัดสินใจ
ออกบวชในเมืองไทย หลังจากเข้าอบรมปฏิบัติธรรมกับอาจารย์
คนนี้ ซึ่งเคยเป็นพระในเมืองไทย แล้วเมื่อลาสิกขาแล้วก็กลับไป
สอนธรรมะในรูปแบบของฆราวาส
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เร่ืองนี้สอนว่าอะไร? ก็สอนเรื่องความไม่แน่ไม่นอนนั่นเอง
ไม่มใีครทราบอนาคตได้อาจจะเป็นว่า...ต่อไปพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
จะเจริญในญี่ปุ่นเพราะอาจารย์คนหนึ่ง ผู้เคยบวชเป็นพระในเมือง
ไทยตั้ง๓๐กว่าปีต่อไปอาจจะมีชาวญี่ปุ่นหลายท่านคิดออกบวช
ในเมืองไทย เพราะระหว่างการเข้าปฏิบัติธรรมกับอาจารย์คนนี้
ได้ฟังท่านเล่าถงึสมยัเป็นพระในเมอืงไทยก็ได้นะมนัไม่แน่ไม่นอน

เรื่องของโลกนี้มันเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลง ความไม่
แน่ไม่นอนจึงละเอียดลึกซึ้ง หลายส่ิงหลายอย่างแม้แต่ในชีวิต
ของเราแต่ละคน ตอนนี้อาจจะผิดหวังเหลือเกินผิดหวังจริงๆแต่
ภายหลังกลับสมหวัง เอ... ทำาไมจึงสมหวังในเรื่องนี้ได้ อ้าว... ก็
เพราะเคยผิดหวังในเรื่องนั้นมาก่อน ฉะนั้น แม้ในทางโลกเกิดรัก
ใครสักคนหนึ่ง แต่ผิดหวัง อกหัก ทุกข์มาก ต่อไปเจออีกคนหนึ่ง
แต่งงานกันแล้วมีความสุข ที่สมหวังกับคนใหม่นี้ก็เพราะอกหัก
จากคนนั้นมิใช่หรือต้องขอบคุณคนเก่ามากที่เขาทำาให้เราผิดหวัง
ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เจอคนนี้ เรื่องพรรณนี้มันเป็นธรรมดาของชีวิต
ในทกุๆด้านทกุๆระดบัสมหวงัเพราะผดิหวังผิดหวังเพราะสมหวัง
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การลาสกิขาของอาจารย์คเวสโกให้บทเรยีนเรือ่งความไม่แน่
ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเราจึงต้องไม่ประมาทขอให้เรารักษาจิตเรา
ไว้ในอารมณ์กุศลด้วยการระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่ท่านเคยทำา
ไว้ขณะเดียวกันพระสงฆ์เราก็มีโอกาสทบทวนบทเรียน บางสิ่ง
บางอย่างอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย การสื่อสารกันที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นี่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีของอาจารย์ท่าน
ใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ สิ่งที่สำาคัญที่สุดไม่ว่าจะในครอบครัว 
ในโรงเรียน ในสถาบัน ในทุกๆ แห่ง คือเราต้องพยายาม
พฒันาการส่ือสาร ต้องรูจ้กัให้ข้อคดิ ให้เสยีงสะท้อน ด้วยความ
เคารพ ด้วยปัญญา ถูกกาลเทศะ ตักเตือนซึ่งกันและกัน ใน
พระวินัย พระพุทธองค์บัญญัติไว้เลยว่า เป็นหน้าที่ข้อหนึ่ง
ของลูกศิษย์ต่อพระอุปัชฌาจารย์ ผู้น้อยต้องเป็นผู้ให้ข้อคิด
แก่ผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่กำาลังเผชิญกับสิ่งที่ล่อแหลมต่ออันตราย 
หรือหากมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่ท่านควรจะทราบ ก็ตอ้ง
บอก พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมา บางคนจะบอกว่า นี่คิดแบบฝรั่ง 



31

ชาวตะวันตกเขาจะคิดอย่างนั้น มีอะไรก็จะพูดออกมา...แต่
ไม่ใช่นะ นี่มันเป็นหลักพระวินัยในพระไตรปิฎก

ในพระวินัยมีหลักสำาคัญเรียกว่าการปวารณาตัว ใน
กรณีนี้ปวารณาไม่ใช่ปวารณาแบบโยมใช้ท่ัวไปคือการบอก
พระเป็นทางการว่าถ้าจำาเป็นอะไรนิมนต์ขอความช่วยเหลือ
จากตนได้ แต่การปวารณาตวัของพระคอื “ข้าพเจ้ายอมรบั
ว่าอาจจะยงัมจีดุบอดอยูบ้่าง อาจจะมีบางสิง่บางอย่างทีม่าก 
กว่าเรา พรรษาเสมอกับเรา พรรษาน้อยกว่าเรากรุณา ถ้า
พบเหน็อะไรทีไ่ม่สบายใจ ช่วยบอกด้วย” บางสิง่บางอย่างผูใ้ห้
ข้อคิดอาจจะเข้าใจผิดหรือจับประเด็นไม่ถูกก็ได้ ผู้ปวารณา
ต้องอดทน รับฟังโดยด ี ให้ทกุคนเหน็ว่าการปวารณาตวัจริงใจ 
ไม่ใช่ว่าปากพูด “มีอะไรก็บอกนะ” แต่กิริยาท่าทางทำาให้ผู้
อยู่รอบข้างรู้สึกตรงกันข้าม ทำาให้ไม่มีใครกล้าเตือน

ลองถามตัวเองว่าเรามีเพื่อนที่กล้าพูดในสิ่งที่เราไม่อยาก
ฟังบ้างไหม ถ้าไม่มีก็เป็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ เราต้องหา
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กัลยาณมิตรที่ดี กัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดี คือ เพื่อนที่กล้าพูดใน
สิง่ทีค่วรพดูทัง้ๆ ทีเ่พือ่นไม่อยากฟัง การพดูไม่ใช่ลักษณะสัง่สอน
ไม่ใช่ตักเตือนว่ากล่าว แต่เป็นการฝากข้อมูลเพื่อพิจารณาด้วย
ความเคารพ ด้วยความสำานกึในกาละและเทศะทีส่มควรท่ีเหมาะสม

พวกเราทุกคนผิดพลาดได้อยู่เสมอ ถึงจะผิดพลาดเล็ก
ผิดพลาดน้อย หากเราไม่ระวัง ไม่ยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจาก
คนอืน่ เป็นไปได้เหมอืนกนัว่าจะกลายเป็นคนทีเ่ชือ่ว่าเขาเดนิตรง
ผิดนิดเดียวแต่ว่านิดเดียวทีละนิดเดียวกลายเป็นมากขาวกลาย
เป็นดำาดำากลายเป็นขาวได้

ทำาอย่างไรจึงจะได้สร้างวัฒนธรรมครอบครัว วัฒนธรรม
องค์กร วัฒนธรรมสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพการ
สือ่สารหลายองค์กรมปัีญหาว่าผู้มอีำานาจไม่ทราบปัญหาในองค์กร
เพราะผู้น้อยไม่กล้าบอกให้ทราบ การตัดสินของผู้นำาจึงไม่ค่อย
จะถูกประเด็น ปัญหากำาเริบเสิบสานโดยใช่เหตุ เพียงแค่ว่ามี
การขาดการสื่อสารภายในองค์กร เป็นปัญหาทั่วไป การสื่อสาร
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คือวิชาการที่เราค่อนข้างประมาทการรู้จักพูด เวลาไหนควรพูด
เวลาไหนควรคล้อยตามเวลาไหนควรคัดค้านเวลาไหนควรเงียบ
นี่เป็นเรื่องของสติในชีวิตประจำาวันต้องฝึกจึงจะเป็น

อย่างไรก็ตาม ธรรมะคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของ
ไม่มีกาล ไม่มีเวลา มันจริงอยู่เสมอ ทันสมัยอยู่เสมอใครศึกษา
ใครปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่พระองค์ทรงฝากไว้ย่อมได้ผล ขอให้
เราเดินไปเรื่อยๆ เดินตามมรรค ถ้าเดินไม่ไหวก็คลานไป แต่ขอ
อย่าลงจากเส้นทางเท่านัน้เอง บางคนอาจมคีวามเห็นว่า “พระ
ท่านปฏบิติัมามากขนาดนีแ้ล้วยงัลาสกิขาได้ แล้วพวกเราจะ
หวังอะไรได้” คิดแบบนี้เรียกว่าคิดแบบ อโยนิโสมนสิการ 
คิดในทางท่ีเพิม่ทกุข์อยูใ่นใจทำาให้ไม่มกีำาลงัใจ ถ้าจะคดิให้ถูก
ต้องคิดอย่างไรเรากต้็องคิดว่า “ขนาดอยูใ่นผ้าเหลอืงตัง้ ๓๐-
๔๐ ปี ปฏบิตัไิด้ถงึขนาดนีแ้ล้วยงัลาสกิขาได้เลยเราต้องเร่ง
ความเพียร ต้องตั้งอกตั้งใจมากกว่านี้ เพราะถ้าขนาดนี้ยัง
พลาดได้ ตัวเรานีไ่ม่ปลอดภยัแน่ ประมาทไม่ได้ ขีเ้กยีจไม่ได้ 
ต้องเร่งความเพยีร”
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เหน็ไหม เรือ่งเดียวกนัแต่มองไม่เหมือนกนั คดิอย่างไร
มองอย่างไรจึงจะได้กำาไร คิดอย่างไรมองอย่างไรจึงจะไม่
เป็นทุกข์ มองอย่างไรจติใจของเราจะเป็นบุญเป็นกศุล นีเ่ป็น
สิง่ท่ีท้าทายพวกเราทุกคน

วันนี้อาตมาได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา ขอยุติ
เพียงเท่านี้



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  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง โดยมี

 พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔  รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน    พำานัก ณ สถานพำานักสงฆ์  จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโร ภิกขุ



มูลนิธิ ปัญญา ประทีป

ความ เป็น มา 

   มูลนิธิ ปัญญา ประทีป     จัด ตั้ง โดย คณะ ผู้ บริหาร โรงเรียน ทอ สี     ด้วย ความ ร่วม มือ   จาก คณะ 

คร ู    ผู ้ปกครอง และ ญาตโิยม ซึง่ เปน็ ลกู ศษิย์ พระ อาจารย์ ชย สา โร     กระทรวง มหาดไทย   อนุญาต ให้ 

จด ทะเบียน เป็น นิติบุคคล อย่าง เป็น ทางการ   เลข ที่ ทะเบียน   กท .   ๑๔๐๕   ตั้งแต่ วัน ที่    ๑   เมษายน     

๒๕๕๑ 

 วัตถุประสงค์ 

                 ๑ )     สนับสนุน การ พัฒนา สถาบัน การ ศึกษา วิถี พุทธ ท่ี มี ระบบ ไตรสิกขา ของ พระพุทธ  ศาสนา 

เป็น หลัก   

   ๒ )     เผยแผ่ หลัก ธรรม คำา สอน ผ่าน การ จัดการ ฝึก อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   และ การ เผยแผ่  

สื่อ ธรรมะ รูป แบบ ต่าง ๆ   โดย แจก เป็น ธรรม ทาน 

     ๓ )     เพ่ิมพูน ความ เข้าใจ ใน เร่ือง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์   และ ส่ิง แวดล้อม     สนับสนุน  

การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน   และ ส่ง เสริม การ ดำาเนิน ชีวิต ตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง 

   ๔ )     ร่วม มือ กับ องค์กร การ กุศล อื่น ๆ   เพื่อ ดำาเนิน กิจการ ที่ เป็น สาธารณประโยชน์ 



 คณะ ที่ ปรึกษา 

   พระ อาจารย์ ชย สา โร เป็น องค์ ประธาน ที่ ปรึกษา       โดย มี คณะ ท่ี ปรึกษา เป็น ผู้ทรง คุณวุฒิ 

ใน  สาขา ต่างๆ     อาทิ     ด้าน นิเวศวิทยา   พลังงาน ทดแทน     ส่ิง แวดล้อม   เกษตร อินทรีย์     เทคโนโลยี 

สารสนเทศ    วิทยาศาสตร์ สุขภาพ     การ เงิน     กฎหมาย     การ สื่อสาร     การ ละคร     ดนตรี     วัฒนธรรม     

ศิลปกรรม     และภูมิปัญญา ท้อง ถิ่น 

   คณะ กรรมการ บริหาร 

   มูล นิธิฯ   ได้ รับ เกียรติ จาก รอง ศาสตราจารย์ นาย แพทย์ ปรีดา   ทัศน ประดิ ษฐ     เป็น ประธาน  

คณะ กรรมการ บริหาร     และ มี คุณ บุบ ผา สวัสดิ์     รัช ช ตา ตะ นันท์       ผู้ อำานวย การ โรงเรียน ทอ สี เป็น   

เลขาธิการฯ 

 การ ดำาเนิน การ 

   •     มลู นธิิฯ   เปน็ ผู ้จดั ตัง้ โรงเรยีน มธัยม ปญัญา ประทีป     ใน รปู แบบ โรงเรยีน บม่ เพาะ ชวิีต   เพ่ือ 

ดำาเนิน กิจกรรม ตา่งๆ     ดา้น การ ศกึษา วิถ ีพุทธ   ให้ บรรล ุวัตถุประสงค ์ของ มลู นธิิฯ   ขา้ง ตน้    โรงเรยีน 

นี้ ตั้ง อยู่ ที่     บ้าน หนอง น้อย       อำาเภอ ปากช่อง       จังหวัด นครราชสีมา 

   •      มูล นธิิฯ   ร่วม มือ กับ โรงเรียน ทอ สี       ใน การ ผลิต และ เผยแผ่ สื่อ ธรรมะ       แจก เป็น ธรรม ทาน   

โดย ใน ส่วน ของ โรงเรียน ทอ สีฯ   ได้ ดำาเนิน การ ต่อ เนื่อง ตั้งแต่   ปี   พ . ศ .   ๒๕๔๕  
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