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ธรรมะจากตัวอักษรไทย
พรรษานี้ อ าตมาตั้ ง ใจจะเทศน์ เ รื่ อ งธรรมะจากตั ว
อักษรไทย จะพยายามให้ได้ทุกตัวอักษรเท่าที่จะเป็นไปได้
ดังนี้

ก.ไก่

มีเรื่องเกี่ยวกับไก่มากมายทีเดียวในพระสูตร
และในคำ�สอนของครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะในสายวัดป่า
ท่านมักจะใช้สิ่งแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมาเป็น
คติธรรม เพื่อให้้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของ
ตัวเอง โดยอาศัยธรรมชาตินอกตัวเป็นตัวอย่าง หลวงพ่อชา
ท่านเมตตาไก่ป่า ไก่ป่าจึงมีบทบาทสำ�คัญ ท่านมักจะชมให้
พระเณรฟังว่า ไก่ป่าต่างจากไก่บ้านตรงที่มีความสำ�รวม
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ระมัดระวังตัวมาก ไม่ใช่ว่าพอมีใครเอาเหยื่อมาล่อแล้วจะวิ่ง
เข้าไปกิน ซึ่งก็จะต้องตายแน่ๆ หลวงพ่อจึงให้เราเอาไก่ป่า
เป็นตัวอย่าง ท่านต้องการให้พระระวังตัว ไม่ประมาท ให้มี
ความรอบรู้ ให้เป็น ผู้ที่คิดก่อนทำ� คิดก่อนพูด ไม่หุนหัน
พลันแล่น หรือ อยากทำ�อะไรก็ทำ�ไปเลย อยากพูดอะไรก็
พูดไปเลย ผู้ที่หลงใหลในเหยื่อต่างๆทางโลก ก็ตายได้เช่น
เดียวกับไก่ที่วิ่งเข้าหาเหยื่อ แม้กายอาจจะไม่ตาย แต่ก็ตาย
จากคุณธรรม ตายจากความดี เราจึงได้ธรรมะจากไก่ป่า
เรื่องความระมัดระวัง
มีพระสูต รหนึ่ ง ที่ มี เ รื่ อ งเกี่ ยวกั บ ไก่ พระพุท ธองค์
ตรัสถึงหลักการปฏิบัติว่าทำ�อย่างไรจึงจะเจริญ ต้องอาศัย
อะไรบ้างเพื่อให้การปฏิบัติก้าวหน้า ท่านตรัสว่า การปฏิบัติ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการตั้งความ
ปรารถนาไว้อย่างแรงกล้า เช่น ขอให้เราได้พ้นจากความ
ทุกข์ ขอให้เราได้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ท่าน
ว่าการขออย่างนี้คงไม่ได้ผล ที่จริงการตั้งความปรารถนาก็
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อาจมีผลอยู่บ้าง แต่เป็นเรื่องทางจิตวิทยามากกว่า คือการ
ตั้งปณิธานหรือขอนั่นขอนี่ อาจช่วยให้จิตใจมุ่งมั่นในทางนั้น
มากขึ้น เหมือนเป็นการรวบรวมกำ�ลังใจหรือทำ�ให้เป้าหมาย
ของตั ว เองชั ด ขึ้ น ทำ � ให้ เ ราได้ ร ะลึ ก อยู่ ใ นเป้ า หมายของ
ตัวเองมากขึ้น
สมมติว่าเราตั้งปณิธาน ขอให้เราเป็นคนที่ไม่โมโห
ผู้อื่นเลย ขอให้เราหลุดพ้นจากการโมโห ขอให้เราเป็นคน
ใจเย็น จากนี้ไปทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกโมโห เราอาจจะระลึก
ถึงปณิธานของเรา ซึ่งอาจจะช่วยให้เราระงับอารมณ์ได้บ้าง
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะไม่โมโห หรือจะเป็นคนใจเย็นนั้นจะ
เป็นที่ระลึกของสติได้ แต่ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทวดา
ที่ไหนจะทำ�ให้เราไม่โมโหคนอื่น เพราะมันเหลือวิสัยของสิ่ง
นอกตัวเรา
พระพุทธองค์ทรงสอนว่ามันอยู่ที่เรา อยู่ที่การปฏิบัติ
ที่ถูกหลัก ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกหลัก ถ้าเรายังหลงใหลอยู่กับ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ยังปล่อยจิตให้วิ่งตามอารมณ์
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อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ที่หลงอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ถึงเราจะ
ปรารถนาแรงกล้าอย่างไร มันก็ไม่ได้ผล แต่ถ้าเราปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติถูกหลักทั้งในด้านศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
ผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีวิริยะความพากเพียรพยายาม
ที่ถูกต้อง แม้จะไม่ตั้งความปรารถนา การปฏิบัติก็ย่อมเกิด
ผลอยู่ดี พระพุทธองค์ทรงอุปมาว่าเหมือนแม่ไก่กับไข่ ถ้าแม่
ไก่ไม่กกไข่ด้วยดี ไม่ฟักไข่ด้วยดี จะปรารถนาอย่างไรลูกไก่ก็
ไม่เกิด แต่ถ้าแม่ไก่นอนกกไข่อย่างต่อเนื่องด้วยดี ฟักไข่ด้วยดี
แม่ไก่ไม่จำ�เป็นต้องตั้งความปรารถนาหรืออ้อนวอนขอให้
ลูกไก่เกิดโดยสวัสดี แต่มันจะเป็นเอง เพราะแม่ไก่ทำ�ถูกต้อง
ตามหลัก ฉะนั้นลูกไก่จะเกิดหรือไม่เกิด จะปลอดภัยหรือ
ไม่ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับการทำ�หน้าที่อย่างถูกต้องของแม่ไก่
ไม่ได้อยู่ที่การตั้งความปรารถนา
ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์หรืออยากจะทำ�จิตใจของเรา
ให้สงบ เราต้องปฏิบัติให้ถูกหลัก เราต้องเป็น ผู้มีศีลธรรม
เป็นฐาน ต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ต้องมีสติความ
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ระลึกได้ ต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัว ต้องมีความเพียร
พยายามที่จะละเลิกนิสัยที่ไม่ดี ป้องกันจิตใจไม่ให้ส่ิงไม่ดี
ไม่งามเกิดขึ้น พยายามทำ�สิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
และเพียรรักษาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป มันไม่ได้
อย่แู ค่ทก่ี ารต้งั ความปรารถนา นีเ่ ป็นพระสูตรทีท่ า่ นเอาแม่ไก่
มาอุปมา
ครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาอบรมพระฝรั่งที่ชอบนั่งสมาธิ
นานๆ ท่านเตือนสติให้ระวัง อย่าหลงว่านั่งยิ่งนานยิ่งดี มัน
ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป ท่านเปรียบเหมือนกับไก่ ที่แม้จะนั่ง
นานสักเท่าใด ปัญญาก็ไม่เกิดสักที เราจะเอาแต่ระยะเวลา
ที่นั่งเป็นประมาณไม่ได้ ท่านบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถ
มันอยู่ที่ว่าในระหว่างที่นั่งนั้น จิตใจเราอยู่ที่ไหน หากจิตใจ
ไม่อยู่กับอารมณ์กรรมฐาน หรือจิตใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้น
เรื่องนี้ แม้จะนั่งนานเท่าใด ก็ไม่เกิดประโยชน์ เราจะเอา
อิริยาบถเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติของเราไม่ได้ ท่านสอนว่า
คุณภาพดีกว่าปริมาณ เมื่อจะปฏิบัติ ก็จงปฏิบัติอย่างมี
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คุณภาพ ถึงแม้วา่ เมือ่ อยูบ่ า้ น เราจะมีเวลาปฏิบตั ไิ ด้ไม่นานนัก
ก็ทำ�เวลานั้นให้มีคุณภาพ มีคุณภาพด้วยการตั้งอกตั้งใจ
ไม่ใช่สักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีหรือไม่ตั้งใจ ปล่อยจิตให้ไป
หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอดีตบ้าง หรือปล่อยให้จิตเพ้อฝันเรื่อง
อนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้าง นานๆ เข้าเราก็จะรู้สึกท้อแท้ใจ นั่ง
สมาธิไม่เห็นได้เรื่องเลย ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สมาธิ ไม่ได้อยู่
ที่คำ�สั่งสอน และไม่ได้อยู่ที่วิธีการ เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนดี
อยู่แล้ว เพราะผู้ที่ใช้คำ�สั่งสอนและวิธีการของพระพุทธองค์
เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมจิตจนเกิดผลมีมากมายนับ
ไม่ถ้วน
หากการปฏิ บั ติ ข องเรามั ก จะไม่ ไ ด้ ผ ล เพราะขาด
ความต่อเนื่องหรือความสม่ำ�เสมอในการปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่
กับความตั้งใจของเรา คนบางคนขยันก็ปฏิบัติ ขี้เกียจขี้คร้าน
ก็ไม่ปฏิบัติ จิตใจสบายก็นั่งสมาธิบ้าง จิตใจวุ่นวายกลัดกลุ้ม
ซึมเศร้าก็ไม่นั่ง เหตุผลที่ไม่นั่งเพราะคิดว่าถ้านั่งก็คงไม่สงบ
นี่เป็นความคิดผิด เพราะถ้าเราไม่ฝึกนั่ง ย่อมไม่มีวันที่เรา
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จะสามารถชนะจิตใจของตนเอง ไม่มีวันที่เราจะได้พ้นจาก
ความวุ่นวาย แต่ถ้าเราอดทน จะสงบหรือไม่สงบช่างมัน
เราจะต้องนั่งให้ได้ ถ้าเรานั่งอยู่กับอารมณ์ที่ว้าวุ่นขุ่นมัว ก็
พยายามปล่อยๆๆๆๆ เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุก ล้มแล้วก็ลุก
ล้มแล้วก็ลุก ล้มแล้วก็ลุก ไม่ยอมเบื่อ ในที่สุดแล้วเราจะได้
พบวันที่จิตใจพ้นจากอารมณ์นั้นได้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์
ทีส่ �ำ คัญและมีอานิสงส์มากในชีวติ เพราะหลังจากนัน้ เราจะ
ไม่เชื่ออารมณ์เหมือนแต่ก่อน เราจะมีสัญญาจำ�ได้หมาย
รู้ว่า ครั้งหนึ่งเราเคยทุกข์มาก นั่งสมาธิแล้วไม่คิดว่าจะ
ได้ผลดีอะไร แต่ก็นั่งเพียงเพราะ ครูบาอาจารย์ท่านสอน
อย่างนั้น ก็พยายามนั่งอยู่อย่างนั้น แต่ไม่น่าเชื่อที่จิตใจ
มันพลิก พลิกจากความวุ่นวายที่สุดเป็นสงบนิ่ง ไม่รู้ว่าเป็น
ไปได้อย่างไร เมื่อเรามีประสบการณ์อย่างนี้แล้ว จะทำ�ให้เรา
มีกำ�ลังใจ เวลาจิตใจวุ่นวาย เราจะไม่พึ่งสิ่งอื่น เราจะไม่หนี
จากอารมณ์ของตัวเอง แต่จะกล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์นั้น
การไม่กล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตนเอง เป็นการส่งเสริม
ชยสาโร ภิกขุ
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ความอ่อนแอของจิตใจ เมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน ก็
จะหาวิธีกลบเกลื่อนอารมณ์ด้วยกาม คือดูทีวีบ้าง ไปพูดคุย
กับใครบ้าง หรือกินอะไรสักอย่าง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกาม
หรือเป็นเครื่องกลบอารมณ์
พระพุทธองค์ตรัสว่า หากทุกข์มากๆ ก็ให้เข้าห้อง
พระหรือหาที่สงบ นั่งขัดสมาธิ ดูลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออก ยอมอยู่กับอารมณ์ ไม่กลัวอารมณ์ ไม่ต้องหลบอารมณ์
แต่ให้อยู่กับอารมณ์จนอารมณ์นั้นดับไป อารมณ์ก็เป็นแค่
สังขารเท่านั้นเอง อารมณ์ส่วนมากเป็นเสือกระดาษ ไม่ใช่
ของจริงของจังอะไร แต่เราไปสำ�คัญมั่นหมาย ปล่อยให้มัน
เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องน่ากลัว เพราะเราขี้ขลาดจนไม่ยอม
จะอยู่กับมัน
ถ้าเราไม่สงบแล้วไม่ยอมฝึกสมาธิเพราะคิดว่านั่งแล้ว
จะไม่สงบ ก็เหมือนกับคนที่กำ�ลังไม่สบาย เพื่อนชวนให้
ไปหาหมอ ก็บอกว่าไม่ไปหรอก จะไปทำ�ไม มันป่วยมาก
เกินกว่าที่จะไปหาหมอ ก็ถ้าไม่นั่งสมาธิแล้ว มันจะสงบได้
8
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อย่างไร ท่านจึงให้เรานั่ง แต่ให้นั่งด้วยความเพียรพยายาม
ไม่ใช่สักแต่ว่าเอาอิริยาบถนั่งอย่างเดียว ถ้าเป็นเช่นนั้น ท่าน
บอกว่าเหมือนไก่ ที่นั่งเฉยๆ แล้วไม่เกิดปัญญาอันใด
อุปมาที่เกี่ยวกับไก่อีกเรื่องของหลวงพ่อชา ท่านว่า
คนเรามักไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ เหมือนมีไก่แต่อยากให้
ไก่เป็นเป็ด หรือถ้ามีเป็ดก็อยากให้เป็ดเป็นไก่ ท่านว่าความ
อยากแบบนี้จะทำ�ให้เป็นทุกข์เปล่าๆ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่
เป็ดจะเปลี่ยนเป็นไก่หรือไก่จะเปลี่ยนเป็นเป็ด
ท่านสอนให้เรายอมรับความจริง ยอมรับสิ่งที่มีอยู่ว่า
มันเป็นอย่างนี้แหละ เป็นตามเหตุตามปัจจัยของมัน หากว่า
เราไม่พอใจหรือต้องการให้ดีกว่านี้ เราก็ต้องสร้างเหตุสร้าง
ปัจจัยให้ค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว
อยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง เราก็จะเป็นทุกข์มาก เหมือนว่า
เราอยู่ในที่เย็นแต่อยากให้มันร้อน หรืออยู่ในที่ร้อนแต่อยาก
ให้มันเย็น มันก็เป็นไปไม่ได้ นอกจากเราจะเปิดแอร์หรือเปิด
พัดลม ซึ่งทุกวันนี้คนเรามีโอกาสมากกว่าคนในสมัยก่อน
ชยสาโร ภิกขุ
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แต่ถ้าเราอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีไฟฟ้าและเครื่องอำ�นวยความ
สะดวกสบาย เช่น อยู่เมืองร้อน แล้วมัวแต่นั่งคิดว่า ทำ�ไมมัน
จึงร้อนนัก อยากจะให้มันเย็นกว่านี้สักหน่อยก็จะดี โอ... ไม่
ไหวๆ อย่างนี้ก็เป็นทุกข์เพราะอยากให้ร้อนเป็นเย็น หรือว่า
อยู่ในที่หนาวเย็น โอ...หนาวเหลือเกิน หนาวจริงๆ อยากให้
ร้อนกว่านี้สักหน่อย อย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นการ
สร้างความทุกข์แก่ตนเองโดยใช่เหตุ
เราต้องรู้เท่าทัน ร้อนมันเป็นอย่างนี้แหละ ที่ร้อน
เพราะมันเป็นหน้าร้อน หน้าร้อนต้องเป็นอย่างนี้ หน้าหนาว
ต้องเป็นอย่างนี้ เราก็รเู้ ท่าทัน ถ้ารูส้ กึ ไม่สบายจากความร้อน
เราก็หาโอกาสที่จะหลบจากความร้อนไปหาความเย็นบ้าง
ถ้าสามารถทำ�ได้ หรือหากว่าเย็นมาก การหาโอกาสหลบ
จากความเย็นบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในขณะที่เรายังหลบ
ไม่ได้ และจำ�ต้องอยู่กับความร้อนหรือต้องอยู่กับความเย็น
ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับความ
ร้อนความเย็น ต้องทำ�ใจยอมรับความจริง ไม่ขัดแย้งกับ
ความจริง ความสงบอยู่ที่การยอมรับ แต่ไม่ได้หมายความ
10
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ว่า ถ้ายอมรับแล้วจะต้องปล่อยปละละเลย หากหมายถึง
การยอมรับว่า ในขณะนี้มันก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเราต้องการ
ให้มีความเปลี่ยนแปลง หรือต้องการให้ต่างไปจากนี้ เราก็
ต้องค่อยๆ สร้างเหตุสร้างปัจจัย หากไม่ทำ�เช่นนั้น ความ
เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งหลวงพ่อบอกว่า เหมือน
กั บ คนโง่ ที่ ต้ อ งการให้ ไ ก่ ก ลายเป็ น เป็ ด หรื อ ให้ เ ป็ ด กลาย
เป็นไก่
นอกจากนี้ยังมีสำ�นวนไทยอีกมากที่เกี่ยวกับคำ�ว่า
ไก่ เช่น ไก่ได้พลอย ซึ่งหมายถึงการได้สิ่งที่ดีมีคุณค่าแต่ไม่รู้
คุณค่าของสิ่งนั้น ซึ่งทุกวันนี้เป็นกันมาก คนในยุคปัจจุบัน
แม้อยู่กับสิ่งที่มีแก่นสารสาระ แต่ก็ไม่เห็นแก่นสารสาระ
ของมัน ไม่เห็นว่าสำ�คัญ แต่กลับเห็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหรือ
สิ่งเหลวใหลว่าเป็นสิ่งที่สำ�คัญ มีคนจำ�นวนไม่น้อยที่เห็นว่า
ศาสนาไม่มีความสำ�คัญอะไรต่อชีวิตประจำ�วัน สู้การก้ม
หน้าก้มตาทำ�งานเพื่อให้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขไม่ได้
เขาเห็นโลกธรรมหรือการละเล่นต่างๆ ว่ามีความสำ�คัญ
มากกว่า ทุกวันนี้การละเล่นหลายอย่างกลายเป็นแก่นสาร
ชยสาโร ภิกขุ
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ชีวิตของคนจำ�นวนมากเหลือเกิน พาให้จิตใจตกต่ำ� เพราะ
ไม่ยินดีไม่พอใจกับสิ่งที่จะช่วยพัฒนาจิตใจ แต่กลับไปยินดี
ไปพอใจกับสิง่ กระตุน้ ประสาททัง้ หลาย โดยเข้าใจว่าความสุข
อยู่ที่การกระตุ้นประสาท อยู่ที่ความตื่นเต้น ทั้งๆ ที่ผู้ที่
แสวงหาความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานั้น ย่อมต้องประสบกับ
ความเบื่อหน่ายเป็นธรรมดา เพราะความเบื่อหน่ายและ
ความเซ็งเป็นเงาตามตัวของความตื่นเต้น
พุทธศาสนามีพระศรีรัตนตรัยเป็นรัตนะ เป็นเพชร
พลอย หากทุกวันนี้คนทำ�ตัวเองเหมือนไม่เป็นมนุษย์ แทนที่
จะเป็นมนุษย์ที่เห็นคุณค่าของศรีรัตนตรัย กลับทำ�ตนเป็นไก่
ไก่ได้พลอย ถ้าไก่ได้พลอยหรือได้ศรีรัตนตรัย ก็ไม่สนใจและ
ไม่เห็นคุณค่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่า คนเรามีโอกาสได้
เกิดเป็นมนุษย์ด้วยความยากลำ�บากยิ่ง แล้วยังเกิดในเมือง
ไทยหรือในประเทศที่พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่ แต่กลับ
ประมาท กลับไม่สนใจ กลับไม่รู้เรื่อง สังคมเราจึงมีปัญหา
มากมาย
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พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นคนเข้าวัด เราต้อง
เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่จำ�เป็นต้องไปเทศน์ให้ใครฟังหรอก
เพียงแค่เรายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยธรรม มีความสุข มีความ
ใจเย็น มีความรอบคอบ ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญา มีความ
อดทน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ได้เห็น
ก็เกิดความประทับใจ จะช่วยให้เขาหันมาเห็นความสำ�คัญ
ของศาสนามากขึ้น เพราะเห็นผลดีที่ พระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นเรื่องของการศึกษาปฏิบัติมีต่อคนเข้าวัด แต่คำ�ที่มักจะ
ได้ยนิ บ่อยๆก็คอื ไม่นา่ เชือ่ ว่าคนนัน้ คนนีเ้ ข้าวัดตัง้ หลายปีแล้ว
ทำ�ไมเขายังเหมือนเดิม ทำ�ไมเขาเป็นอย่างนัน้ อย่างนีไ้ ด้ ยังคง
ขีโ้ กรธขีโ้ มโหอยูม่ าก เข้าวัดฟังครูบาอาจารย์เทศน์ทกุ วันพระ
ก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เลยทำ�ให้คนอื่นไม่อยากเข้าวัด
ทำ�ให้คนจำ�นวนมากยังเป็นไก่ได้พลอยอยู่
ฉะนั้นเราต้องฝึกต้องหัด ถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็เป็นแค่
ไก่ออ่ น คือไม่มปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั ิ เรือ่ งการปฏิบตั นิ ี้
ไม่มีใครจะทำ�ให้เราได้ ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆ ว่า เราจะ
ชยสาโร ภิกขุ
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ก้าวหน้าหรือถอยหลังอยูท่ ต่ี วั เราเอง ไม่ได้อยูท่ ใ่ี ครอืน่ เราได้
ฟังคำ�สั่งสอนแล้ว ต้องเอาไปทดลอง ต้องเอาไปปฏิบัติ

ข.ไข่

เรื่องของ ข.ไข่ จะมีน้อยกว่า ก.ไก่ ที่พอนึกได้
ก็ ม ี พ ระสู ต รที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงเปรี ย บเที ย บพระหรื อ
นักปฏิบัติกับผู้เลี้ยงโคหรือวัว ท่านว่าลักษณะของผู้เลี้ยงวัว
ที่ดี คือเป็น ผู้เขี่ยไข่ขาง ไข่ขางในภาษาอีสานหมายถึงไข่
แมลงวัน ผู้เลี้ยงวัวที่คอยสังเกตวัวที่อยู่ในความดูแล ดูว่ามี
ไข่ขางที่ตรงไหน ก็รีบเขี่ยทิ้งให้วัว ถือเป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงวัว
ที่ดี
ท่านว่าพระและนักปฏิบัติที่ดีก็เช่นเดียวกัน ต้องรู้จัก
เขี่ยไข่ขาง การเขี่ยไข่ขางของพระและนักปฏิบัตินั้นหมายถึง
การเขี่ยความคิดที่ไม่ดี ๓ ประเภท ซึ่งรวมกันเรียกว่า มิจฉา
สังกัปปะ อันเป็นความดำ�ริหรือความคิดในทางที่เป็นพิษ
เป็นภัย และเป็นอันตรายต่อจิตใจหรือต่อชีวิตของเรา คือ
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๑. ความดำ�ริหรือความคิดในกาม ในเรือ่ งทางเนือ้ หนัง
หรือในทางที่เป็นอกุศลทั่วๆ ไป
๒. ความดำ�ริหรือความคิดในทางมุ่งร้ายด้วยโทสะ
๓. ความดำ�ริหรือความคิดในการเบียดเบียนคนอื่น
หรือสัตว์อื่น
สำ�หรับข้อแรก ความดำ�ริในเรื่องกาม ท่านว่าเมื่อมี
ความคิดหรือการปรุงแต่งในเรื่องนี้เกิดขึ้น เราต้องรีบจัดการ
ขจัดมันเสียทันที อย่าปล่อยไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอันตราย
มันจะทำ�ลายบุญกุศลทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของเราอย่างรวดเร็ว ความ
คิดปรุงแต่งในเรือ่ งสิง่ สวยสิง่ งาม ในเรือ่ งความสุขสำ�ราญทาง
เนือ้ หนัง เรือ่ งความสนุกสนานต่างๆ นานา ถ้าจิตใจชอบคิด
ในจุดทีส่ นุกหรือจุดทีส่ วยงามของสิง่ ต่างๆ จิตใจก็จะพอใจอยู่
ตรงจุดนัน้ จนไม่มกี �ำ ลังใจทีจ่ ะหลุดพ้นจากความยึดติดในสิง่
เหล่านัน้ ได้ ความสนใจหรือฉันทะความต้องการทีจ่ ะพ้นจาก
ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ก็จะน้อยลง ความตั้งใจจะปฏิบัติ
ธรรมก็จะลดน้อยลง จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจเรา
ชยสาโร ภิกขุ
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ข้อที่สอง ความคิดในทางพยาบาทปองร้าย ท่านว่า
เป็นอันตรายมาก เป็นการทำ�ร้ายตัวเอง เมื่อความคิดใน
ลักษณะนี้เกิดขึ้น เราต้องพยายามดับทันที ถ้าไม่สามารถ
ดึงจิตออกจากอารมณ์นี้ด้วยพลังสติและพลังสมาธิ ก็ต้องใช้
ปัญญา พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ โทษของความ
คิดพยาบาท จนเกิดความละอาย เกิดความเกรงกลัว เกิด
ความระมัดระวัง พิจารณาให้เห็นว่า การปล่อยจิตใจของ
เราให้หมกมุ่นอยู่กับความโกรธความไม่พอใจความดุร้ายนั้น
เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ละอาย ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ราปล่ อ ยให้ จิ ต ใจคิ ด ปรุ ง
แต่งในจุดที่เราไม่พอใจคนอื่น นั่นเป็นการดึงจิตลงไปสู่ที่
ต่ำ�ที่สกปรก เป็นการปล่อยให้จิตเราเองแปดเปื้อน เมื่อเกิด
ความโกรธความไม่พอใจ ก็พิจารณาให้เห็นว่า มันก็เป็นแค่
อารมณ์ มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นการใช้ปัญญาช่วยให้
เลิกคิดในทางพยาบาท
ข้อที่สาม ความคิดในทางเบียดเบียนคนอื่นหรือสัตว์
อื่น ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ด้วยความพยาบาทอย่างเดียว
อาจเกิดความคิดที่จะเบียดเบียนเพื่อความสนุกบ้าง หรือ
16
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ด้วยความรู้สึกเฉยๆ ต่อความทุกข์ของคนอื่นหรือสัตว์อื่น
เช่น พวกที่ชอบตกปลา เขาตกปลา เบียดเบียนปลา ทำ�ให้
ปลาเป็นทุกข์และทำ�ให้ปลาตาย ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้โกรธปลา
เขาไม่ได้ทำ�ด้วยความดำ�ริในทางพยาบาท แต่มีความดำ�ริ
ในทางเบียดเบียน ฉะนั้นความดำ�ริในทางเบียดเบียนจึงตรง
กันข้ามกับความกรุณาซึ่งเป็นความคิดที่จะให้สรรพสัตว์ทั้ง
หลายพ้นจากความทุกข์ ส่วนความพยาบาทนั้นตรงข้ามกับ
เมตตาธรรมหรือความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
สัมมาสังกัปปะ คือ
๑. ความคิดที่ออกจากกาม หรือความคิดที่ปราศจาก
กาม เป็ น ความคิ ด ในทางสร้ า งสรรค์ เป็ น ความคิ ด ใน
ทางเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ และเป็นความคิดในทางแสวงหา
สัจธรรมความจริง
๒. ความคิดในการไม่พยาบาท คือคิดเมตตา มีความ
หวังดีต่อสรรพสัตว์ท้ังหลายอย่างสม่ำ�เสมอ ไม่มีการเลือก
ที่รักมักที่ชัง
ชยสาโร ภิกขุ
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๓. ความคิดในการไม่เบียดเบียน คือความดำ�ริในทาง
กรุณา ความคิดที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความ
ทุกข์โดยสิ้นเชิง
ทุกครั้งที่ความคิดปรุงแต่งในทางไม่ดีเกิดขึ้น ท่าน
เปรียบเทียบเหมือนกับไข่ขางบนตัววัว ท่านว่าเราต้องทำ�ตน
เหมือนคนเลี้ยงวัวที่ดี ต้องหมั่นเขี่ยไข่ขางหรือความคิดปรุง
แต่งในทางที่ไม่ดีทิ้ง

ค.ควาย อาตมามักจะสงสัยว่าทำ�ไมโดยทั่วๆ ไปแล้ว

คนไทยเป็น ผู้มีความกตัญญูกตเวทีมากพอสมควร จนถือ
เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ โดยเฉพาะคนอีสาน เป็น ผู้รู้จัก
บุญคุณของผู้มีพระคุณมาก อาตมาว่าควายมีบุญคุณมาก
ต่อมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ก่อนที่จะมีเครื่องทุ่นแรงในระยะ
หลังๆ นี้ หลายร้อยหลายพันปีก่อน เราทำ�นาได้เพราะ
มีควาย ควายช่วยมนุษย์ทำ�นา ช่วยให้เรามีข้าวกิน แต่ดู
18

อักษรส่อสาร

เหมือนว่าทุกวันนี้คนไม่ค่อยจะคำ�นึงถึงบุญคุณที่ควายมีต่อ
มนุษย์สกั เท่าใด เห็นได้จากการฆ่าควายทัว่ ประเทศไทยทุกวัน
ไม่รู้ว่าจำ�นวนสักเท่าไหร่ ปีหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตัว ที่ตำ�บล
บุ่งหวายของเรานี้ก็ยังมีตลาดขายควาย
อาตมาไม่ค่อยเห็นด้วยกับวลีที่ว่า “สีซอให้ควายฟัง”
เหมือนใช้ควายเป็นสัญลักษณ์ของความโง่ “สีซอให้ควายฟัง”
หมายถึง “สอนคนโง่ไม่เกิดประโยชน์” อะไรทำ�นองนี้ เรารูไ้ ด้
อย่างไรว่าควายเป็นสัตว์ที่โง่ ใครจะไปรู้ได้ ถ้าเราดูว่าหน้า
มันโง่ ก็ไม่ใช่เรื่องแน่เสมอไป คนบางคนดูหน้าแล้วว่าไม่น่า
จะฉลาด แต่กลับฉลาดมาก อย่างนี้ก็มีใช่ไหม บางคนดูหน้า
แล้วน่าจะเป็นคนฉลาด แต่กลับไม่ฉลาดเลยก็มี แล้วทำ�ไม
เราดูควายแล้วคิดว่ามันโง่ คิดว่ามันไม่ฉลาด จริงๆแล้ว
มันอาจจะฉลาดก็ได้ การตัดสินจากอาการภายนอกอย่าง
เดียว ย่อมไม่แน่นอนเสมอไป
อาตมาว่าควายทำ�งานให้มนุษย์มานานแล้ว เราควร
จะให้เกียรติมันบ้าง เมื่อมันแก่จนทำ�งานไม่ไหวแล้ว เราก็
ชยสาโร ภิกขุ
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น่าจะปล่อยให้มันได้พักผ่อนในบั้นปลายของชีวิต ทำ�ไมต้อง
ไปฆ่ามันด้วย ทำ�ไมต้องไปกินมัน อาตมาว่านีไ่ ม่เหมาะสมเลย
มนุษย์เราทำ�บาปเพราะความอยากมากเหลือเกิน ให้ความ
สำ�คัญกับเรื่องการกินมาก อยากกินเนื้อสัตว์ อยากกินลาบ
อยากกินอะไรต่อมิอะไร ยอมฆ่าสัตว์เพียงเพราะอยากกิน
ของอร่อย
ที่ จริ ง ในยุ ค นี้ เ รามี สิ ท ธิ์ แ ละมี โ อกาสที่ จ ะเลี่ ย งบาป
ข้อปาณาติบาตได้มากกว่าคนสมัยโบราณ เพราะทุกวันนี้มี
อาหารให้เราเลือกมากมายหลายอย่างกว่าสมัยก่อน ฉะนั้น
จึงไม่ใช่เรื่องจำ�เป็นเลยที่เราต้องไปฆ่าสัตว์มาเป็นอาหาร
อาตมาดูสถิติของคนที่แข็งแรงที่สุดในโลก แชมป์โลกคน
หนึ่งในการวิดพื้น สามารถวิดพื้นโดยไม่หยุดหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันครั้ง ทั้งๆ ที่เขาเป็นคนทานเจ ไม่เคยทานเนื้อสัตว์เลย
นี่เป็นตัวอย่างว่า ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ก็แข็งแรงได้ แต่เรา
ถูกหลอกกันมาว่า ถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วจะไม่แข็งแรง นั่น
เป็นการหลอกโฆษณาชวนเชื่อมากกว่า
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ท่านอาจารย์สุเมโธเป็น ผู้หนึ่งที่ชอบควาย ท่านเคย
เล่าอย่างติดตลกว่า ตอนที่บวชใหม่ๆ เช้าวันหนึ่งท่านเดิน
กลับจากบิณฑบาต จิตใจตอนนั้นยังรู้สึกไม่สงบ คิดมาก
ฟุ้งซ่านมาก ท่านเห็นควายยืนเฉยอยู่ รู้สึกว่ามันสงบ
เหลือเกิน ท่านก็คิดว่าอยากจะสงบเหมือนควายบ้าง หลัง
จากนัน้ บางครั้งที่ท่านนั่งสมาธิ ท่านก็ภาวนาโดยเอาควาย
และความสงบของมันเป็นนิมิต นึกถึงควาย เห็นหน้าควาย
เห็นตัวควาย จนความรู้สึกสงบเกิดขึ้น ท่านก็กำ�หนดความ
รู้สึกนั้นไว้ นี่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญา คือ ไม่ว่าท่าน
เดินไปไหนหรืออยู่ที่ไหน ท่านจะสามารถหยิบยกสิ่งนอกตัว
มาเป็นคติธรรมสอนจิตใจตนเอง ไม่ใช่ว่าน้อมเข้ามาย้อม
จิตใจให้โลภให้โกรธให้หลง หากสามารถน้อมเข้ามาเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ท่ า นใช้ ปั ญ ญาแก้ ปั ญ หาของตั ว ท่ า นเองได้ เ ก่ ง มาก
จิตใจของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราจะทำ�
ตามแต่ตำ�ราเสมอไป เราต้องฉลาดในการหาวิธีแก้ปัญหา
ชยสาโร ภิกขุ
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ของเราให้ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า วิธีการของเราถูก
หรือผิด ก็ให้ดูจากผลที่เกิดขึ้น ถ้าจิตใจกำ�ลังวุ่นวายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราก็ลองหาวิธีปฏิบัติดู หากปรากฏว่า
ปัญหานั้นหมดไป ก็ไม่ต้องไปสงสัยว่า วิธีนี้ถูกไหมหนอ
ไม่เคยเห็นใครสอนเรื่องนี้เลย ไม่เคยเจอในพระไตรปิฎก
หรือตำ�ราไหนๆ มันจะถูกไหมหนอ เราไม่ต้องสงสัยอย่างนี้
เราดูที่จิตใจของเราเองที่เคยมีอุปสรรค เมื่อใช้วิธีนี้แล้วผ่าน
อุปสรรคได้ ย่อมแสดงว่า “ใช้ได้”
มีเรื่องตลกเกี่ยวกับควายอีกเรื่องหนึ่ง ชาวตะวันตก
ที่ ม าอยู่ วั ด ป่ า นานาชาติ ใ หม่ ๆ มั ก จะขอตามพระออก
บิณฑบาต เมื่อเห็นควายเป็นครั้งแรกในชีวิต หลายคนจะตื่น
เต้นมาก จะถ่ายรูปควายกันคนละหลายๆ รูป ส่วนพวกเรา
ที่เห็นควายอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิด ก็รู้สึกประหลาดใจ แหม...
จะตื่นเต้นอะไรกันนักหนา ไม่เห็นจะมีอะไร
เราจึงได้เห็นความสำ�คัญของความเคยชิน สองคน
เจอสิ่งเดียวกัน คนหนึ่งเห็นทุกวันๆ ก็รู้สึกเฉยๆ ส่วนอีกคน
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กลับตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็น ก็เหมือนกับพวกเราที่มีโอกาส
ไปเมืองนอก จะเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าดีเหลือเกินหรือ
แปลกเหลือเกิน แต่คนที่อยู่เป็นประจำ�  เขาก็ไม่รู้สึกอะไร
ปฏิกิริยาทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ทางสายกลาง ยังไม่ใช่ความ
พอดี ทั้งคนที่ตื่นเต้นกับของแปลกใหม่ และคนที่เห็นทุกวัน
จนชิน ล้วนยังไม่เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกัน ฉะนั้น
เมื่อเจอของใหม่ ท่านจึงสอนว่าอย่าตื่นเต้นจนเกินไป ให้
พิจารณาว่ามันก็เป็นแค่สังขาร ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
อยู่สถานที่นี้ ประเทศนี้ เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ ผลมันจึงออก
มาเป็นอย่างนี้ เหตุปัจจัยในแต่ละประเทศต่างกัน ผลก็ย่อม
ต่างกันตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆ
ขอย้ำ�ในเรื่องนี้ว่า ผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาให้เห็น
สิ่งทั้งหลายว่าเป็น ผลของเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย ถ้าเข้าใจในจุดนี้แล้ว ความยึดติดและความทุกข์ จะ
บรรเทาลดน้อยลงทันทีหรืออาจจะหายไปทันที มันเป็น
อย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยเป็นอย่างนี้ ส่วนคนที่อยู่กับสิ่ง
ชยสาโร ภิกขุ
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ใดนานๆ ก็ต้องมีสติอยู่ในปัจจุบัน แม้จะอยู่กับสิ่งใดนาน
ก็จะไม่ประมาทต่อสิ่งนั้น จะยังซาบซึ้งในสิ่งที่ดีและจะยัง
ระมัดระวังในส่วนที่ไม่ดี
ท่านจึงให้เรามีสติ ให้เป็นผูต้ ง้ั อกตัง้ ใจฝึกฝนจิตใจของ
เราให้อยูก่ บั ความจริงในปัจจุบนั ไม่เสียดายและห่วงอาลัยถึง
เรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้ว ไม่เพ้อฝันถึงสิ่งที่ยังไม่เกิด ถ้าเราอยู่
กับปัจจุบัน ชีวิตของเราจะเรียบง่ายขึ้นมาทันที ความรู้สึก
ยุ่งเหยิงเกิดจากความคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆ เรื่องคนอื่น
เรือ่ งคนนัน้ เรือ่ งคนนี้ เรือ่ งทีเ่ ป็นอดีตนานมาแล้ว ซึง่ เหมือน
กับอาหารเก่าที่บูดเน่า แทนที่จะเอาไปทิ้ง กลับเก็บเอามา
อุ่นใหม่ ถึงอุ่นแล้วก็ยังทานไม่ได้อยู่ดีเพราะมันบูด เราจะ
เก็บอาหารบูดๆ ไว้ท�ำ ไม เราจะเก็บอารมณ์บดู ๆ ไว้ท�ำ ไม
บางคนผูกโกรธเก่งมาก เรื่องที่เกิดขึ้น ๕ ปี ๑๐ ปี
หรือ ๒๐ ปีที่แล้ว ยังจำ�ได้ทุกประการ จำ�ได้หมดว่าเราพูด
อย่างนั้น เขาพูดอย่างนี้ เขาทำ�อย่างนั้น จำ�ได้แม่นเลย
แต่สิ่งที่ว่าจำ�ได้แม่นนั้น จะเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นอีก
24

อักษรส่อสาร

เรื่องหนึ่ง เพราะความจำ�ของเรามันหลอกเราได้เหมือนกัน
เราอาจจะรู้จักกับใครสองคนที่ผิดใจกันมานานแล้ว ต่างคน
ต่างยังจำ�เรื่องที่ทะเลาะขัดแย้งกันได้แม่นยำ�มาก ต่างคน
ต่างจำ�ได้อย่างไม่มีวันลืม แต่เมื่อเล่าให้เราฟัง ปรากฏว่า
ความจำ�ไม่ตรงกัน นั่นเป็นเพราะคนเราพร้อมที่จะเข้าข้าง
ตัวเองอยู่เสมอ ฉะนั้น ในขณะที่เรารับรู้สิ่งใด มันมีกิเลสอยู่
ด้วยในขณะนั้น ทั้งๆที่ความจำ�ของเราดีมาก เรามั่นใจว่าเรา
จำ�ได้ ความจำ�ของเราอาจจะดีจริง แต่สิ่งที่จำ�ไว้อาจจะไม่
ถูกก็ได้
เมื่อมีอารมณ์ เราจะจับแต่ประเด็นที่มันตรงกับใจ
ของเรา เช่น เวลาเรานั่งฟังเทศน์ อาจจะมีประเด็นที่เรา
รู้สึกว่ามันถึงใจจริงๆ หรือเกิดความสงสัยว่า ที่ท่านอาจารย์
เทศน์ช่างตรงกับเราจริงๆ ท่านว่าเราหรือเปล่านะ อีกสอง
วันต่อมา มีคนถามว่า วันก่อนท่านอาจารย์เทศน์เรื่องอะไร
เราก็จะจำ�ได้เฉพาะประเด็นทีม่ นั ถูกใจเราหรือมีผลต่ออารมณ์
และจิตใจของเรา เราจะรู้สึกว่าในการแสดงธรรมวันนั้น
ชยสาโร ภิกขุ
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เรื่ อ งนั้นคือเรื่องสำ�คัญที่สุดหรือมีนำ้�หนักที่สุด เราจึงจำ�ได้
แม่น แต่สำ�หรับคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้สึกต่อจุดนั้น แม้จะฟัง
เทศน์กัณฑ์เดียวกัน สิ่งที่เขาจำ�อาจจะไปคนละทางหรือ
เป็นคนละอย่างก็ได้ เพราะแต่ละคนมักเลือกจำ�สิ่งที่ตรงกับ
สิ่งที่เขาสนใจหรือพร้อมที่จะรับ เรื่องคนทะเลาะกันก็เช่น
เดียวกัน เขาพูดอย่างนั้น เขาพูดอย่างนี้ สิ่งที่เราจำ�ได้อาจ
จะเป็นแค่เรือ่ งปลีกย่อย แต่เรากลับถือเป็นประเด็นใหญ่ จำ�ได้
แม่นจริงๆ นี่เป็นการทำ�ร้ายตัวเองอย่างมาก
คนเรามักไม่เมตตาไม่หวังดีต่อตัวเองเท่าที่ควร ชอบ
คิดชอบพูดชอบทำ�สิ่งต่างๆ ราวกับไม่เป็นมิตรกับตัวเอง
แต่ตั้งใจจะเป็นศัตรูกับตัวเองเสียมากกว่า สำ�หรับผู้มีสติ
มีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเรื่อง
ในอดีตปรากฏขึ้นในใจ ก็ย่อมรู้เท่าทันว่า นี่คืออดีตอารมณ์
เป็ น อารมณ์ ซึ่ ง มี สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดีี ต เป็ น เนื้ อ หา แต่ ตั ว
อารมณ์นั้นเป็นของปัจจุบันที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ เรื่องอนาคตก็
เช่นเดียวกัน ทั้งๆ ที่เรื่องที่คิดและเนื้อหาของมันเป็นเรื่อง
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ที่อยู่ในอนาคต แต่อารมณ์ตัวความคิดนี่อยู่ในปัจจุบัน ท่าน
จึงให้เรารู้เท่าทันว่า นี่คือสักแต่ว่าความคิด นี่คือสักแต่ว่า
ความจำ� มันก็แค่นั้นเอง จิตใจจะได้ไม่ยุ่งเหยิงมาก ไม่ต้อง
พัวพันกับอารมณ์ต่างๆ มาก ให้มันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อจิตใจ
เราเรียบง่ายอยู่ในปัจจุบัน ไม่คิดปรุงแต่ง มันก็จะสดชื่นขึ้น
มาทันที เหมือนกับเราได้วางภาระอะไรๆ ต่างๆ ลง จะรู้สึก
เบาสบาย ในกรณีที่จำ�เป็นต้องเอาเรื่องจากอดีตมาคิดเพื่อ
ประโยชน์ในปัจจุบัน เราก็คิดได้ หรือในกรณีที่ต้องวางแผน
เราก็วางแผนได้ แต่ทำ�อยู่ในปัจจุบัน

ฆ.ระฆัง

ผูท้ ม่ี าอยูใ่ นวัดจะมีระฆังเป็นนาฬิกา และ
ระฆังนั้นก็เป็นเครื่องเปิดเผยความรู้สึกของชาววัดได้ด้วย
หมายความว่า ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆัง ก็มักจะมีความ
รู้สึกเกิดขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สำ�รวจความรู้สึกของ
ตัวเองได้ เช่น ได้ยินเสียงระฆังตอนตีสามแล้วรู้สึกอย่างไร
บางคนฟังแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกรำ�คาญหรือไม่อยากฟัง
ชยสาโร ภิกขุ

27

หรือไม่เชื่อว่าจะถึงตีสามแล้ว รู้สึกยังนอนไม่อิ่ม บางคนรู้สึก
ตัวแล้วลุกขึ้นทันที บางคนก็ยังไม่อยากลุก อยากจะนอนต่อ
แต่ความรู้สึกต่อเสียงระฆังมักจะเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ บาง
วันได้ยินเสียงระฆังตอนเช้า ก็ลุกขึ้นทันที บางวันก็ไม่อยาก
จะลุก ฉะนั้นเสียงระฆังจึงทำ�ให้ได้รู้จักตัวเอง ช่วยผู้ที่มา
ใหม่ให้มีระเบียบ ให้ตื่นแต่เช้า นอกจากนี้ ความรู้สึกต่อเสียง
ระฆังเดียวกันในเวลาอื่นมักจะไม่เหมือนกัน เช่น เสียงระฆัง
ฉันตอนเช้าหรือเสียงระฆังฉันน้ำ�ปานะตอนบ่าย ความรู้สึก
มักจะเป็นไปในทางที่ดี ดังนั้นการใช้ระฆังจึงเป็นวิธีการหนึ่ง
ของครูบาอาจารย์
ตั้งแต่สมัยโบราณ ครูบาอาจารย์จะใช้ความเป็นอยู่
ปกติธรรมดาในวัด และข้อวัตรปฏิบัติให้นักบวชหรือนัก
ปฏิบัติได้รู้ตัวเอง ให้มีความเป็นอยู่เพื่อความสงบ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มุ่งตรงที่ความสงบ
แต่มุ่งที่การกวนกิเลสที่กำ�ลังตกตะกอน บางทีพระหรือผู้มา
ใหม่ยังไม่เข้าใจ ก็มักจะเกิดความรังเกียจหรือความไม่พอใจ
ในข้อวัตรปฏิบัติบางอย่าง มักบ่นว่าทำ�ให้ไม่สงบเหรือทำ�ให้
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รู้สึกเครียด เป็นสิ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพราะปฏิบัติ
ตามแล้วไม่สงบเลย แท้ท่ีจริงแล้วข้อวัตรปฏิบัติบางอย่าง
ไม่ใช่เพื่อให้สงบ แต่ต้องการให้ไม่สงบ ต้องการให้เราเห็น
จิตใจ ต้องการให้เราเห็นกิเลส เช่น การฉันมื้อเดียว เป็นต้น
ถ้าได้ฉันสองมื้อก็จะสบายและสงบกว่านี้ การฉันมื้อเดียว
ก่อกวนกิเลสของชาววัดมาก เราจะเห็นความอยาก เห็น
ความกังวล เห็นความกลัว เราจะเห็นกิเลสหลายๆ อย่าง
เพราะเรารู้ว่าวันนี้เราจะฉันมื้อเดียว ฉันเสร็จแล้ว ตั้งอีก ๒๔
ชั่วโมงจึงจะได้ฉันอาหารอีกครั้ง
หลวงพ่อจันเคยเล่าว่า ตอนบวชใหม่ๆ ท่านก็เป็น
ห่วงเรื่องการฉัน ตักข้าวเหนียวใส่บาตรแล้วเกิดกลัวว่าจะ
ไม่พอ กลัวว่าตอนเย็นจะหิว ก็เลยตักข้าวเพิม่ ให้กอ้ นใหญ่ขน้ึ
แต่เมื่อได้ฉัน ข้าวเหนียวยังไม่หมดก็อิ่มเสียก่อน ข้าวที่เหลือ
อยู่ก็พอดีกับข้าวที่ได้เพิ่มเข้าไป จริงๆ แล้วเท่าที่ตักไว้แต่
เดิมก็พอดีอยูแ่ ล้ว แต่เกิดกลัวว่าจะไม่พอ จึงเพิม่ เข้าไป แล้วก็
ไม่ได้ฉันส่วนที่เพิ่มนั้น มักจะเป็นเช่นนี้บ่อยๆ
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ฉะนั้น การฉันมื้อเดียวซึ่งเป็นกฎของวัด จึงไม่ได้มุ่ง
ที่จะทำ�ให้พระหรือผู้ถือศีล ๘ สงบ แต่ต้องการจะก่อกวน
กิเลสให้นักปฏิบัติได้เผชิญหน้ากับกิเลสของตัวเอง ถ้าจะ
เอาแต่ความสบายหรือความสงบเป็นหลักเสมอไปก็ไม่ถูก
เหมือนกัน เพราะความสงบบางอย่างเกิดขึ้นได้จากการ
หลับหูหลับตาไม่ยอมรับหรือไม่รับรู้ตัวกิเลส
ถ้าความหมายของชีวิตหรือความสุขของเราขึ้นอยู่
กับสิ่งที่ตัวเราเองบังคับไม่ได้ เราก็จะอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม
ต่อความทุกข์อยู่ตลอดเวลา พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรา
ดำ�เนินชีวติ ด้วยสติปญ
ั ญา อย่าไปดำ�เนินชีวติ ตามความอยาก
หรือด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ ให้เราฉลาดในการดำ�เนิน
ชี วิ ต แม้ ว่ า พุ ท ธศาสนามี คำ � สอนเกี่ ย วกั บ ชาติ ก่ อ นบ้ า ง
ชาติหน้าบ้าง แต่คำ�สอนกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องชาตินี้
เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทำ�อย่างไรชีวิตของเราจะ
มีคุณภาพ ทำ�อย่างไรจึงจะมีชีวิตที่เราภูมิใจได้ ทำ�อย่างไร
เราจึงจะมีชีวิตที่เรามั่นใจว่ามีความหมาย
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เมื่อเราเริ่มจะสนใจว่าทำ�อย่างไรชีวิตของเราจึงจะมี
คุณภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไร เราจะเริ่มสนใจ
พุทธศาสนา เพราะมีหลักคำ�สอนที่จะช่วยมนุษย์ในการ
พัฒนาตนเองให้พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนต่างๆ
และให้ได้สัม ผัสความสุขที่แท้จริง ถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์
และอยากมีความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ เราควรจะ
สนใจเรื่องพุทธศาสนา ไม่ใช่สนใจแค่ขั้นเปลือก แต่ต้องเข้า
ถึงแก่นของพระศาสนา เราจึงจะซาบซึ้ง เพราะได้เห็นคุณค่า
ของศาสนาจริงๆ เหมือนกับการเป็นเจ้าของรถยนต์ดีๆ เช่น
รถเบนซ์ รถบีเอ็ม แค่ชมรูปลักษณ์ภายนอกของมันขณะที่
จอดไว้เฉยๆ เราก็อาจจะมีความสุขระดับหนึ่ง แต่การที่ซื้อ
รถยนต์ดีๆ แล้วไม่ขับขี่ ได้แต่มองเฉยๆ ความประทับใจใน
คุณค่าและประโยชน์ของมันจะเทียบกันไม่ได้เลยกับความ
รู้สึกเมื่อได้นั่งในรถแล้วขับออกไป เราจึงจะได้รับรู้ความ
ยอดเยี่ยมจริงๆ ของรถยนต์คันนี้
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ฉะนัน้ ทุกวันนีเ้ ราเป็นทุกข์เพราะเราคิดมาก คิดไม่หยุด
เป็นทุกข์เพราะเรางมงาย งมงายเรื่องอะไร เราเชื่องมงาย
ในความคิดของตัวเอง เชื่องมงายในความรู้สึกของตัวเอง
เชื่องมงายในอารมณ์ของตัวเอง สมมติว่าเกิดความรู้สึก
ขี้เกียจขี้คร้าน ก็เชื่อว่านั่นคือเรา ของๆ เรา แล้วก็ทำ�ตาม
ความรู้สึกนั้น นี่ก็เรียกว่างมงาย หรือใครทำ�อะไรที่เรา
ไม่ชอบ เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมา ก็เชื่ออารมณ์เชื่อความ
โกรธว่าเป็นของจริงของจัง แล้วก็ทำ�ตามพูดตามอารมณ์นั้น
สร้างบาปสร้างกรรมให้ตัวเองต้องเดือดร้อนใจ
จิตใจของคนเรานี้มันอ่อนแอไม่มีกำ�ลัง ยกตัวอย่าง
หนังสือลังนี้ สำ�หรับคนที่ไม่เคยออกกำ�ลังกาย ไม่ค่อยมี
กำ�ลัง ก็จะยกไม่ค่อยไหว ถามว่าหนักไหม ก็จะว่ามันหนัก
แต่สำ�หรับคนที่ออกกำ�ลังกายวิดพื้นทุกวัน การที่จะยกลัง
นั้ น ย่ อ มไม่ เ ป็ น ปั ญ หา ถามว่ า หนั ก ไหม ก็ จ ะว่ า ไม่ ห นั ก
ฉะนั้นความหนักมันไม่ได้อยู่ที่ลังหนังสืออย่างเดียว แต่มัน
อยู่ที่กำ�ลังของคนยกมากกว่า เวลาเราเป็นทุกข์ วิตกกังวล
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เศร้าโศกเสียใจ จะให้ปล่อยวาง มันก็ปล่อยวางไม่ได้ เพราะ
เรื่องมันใหญ่ รับไม่ไหว แต่มันไม่ได้อยู่ที่อารมณ์อย่างเดียว
มันอยู่ที่จิตใจของเราที่ขาดการฝึกอบรม หากจิตใจได้รับ
การฝึกอบรมดีแล้ว เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็จะไม่บานปลาย
เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ ทำ � ให้ ทุ ก ข์ ท รมานจิ ต ใจเหมื อ นแต่ ก่ อ น
เมื่อเป็นทุกข์ เราก็จัดการแก้ไขเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งใคร
หรืออะไรนอกตัวเรา เพราะเรามีความเชื่อมั่นในตัวเอง
เมื่อเจอปัญหา เราก็จะมีกำ�ลังพอที่จะแก้ปัญหาและปล่อย
วางความทุกข์ได้
ชีวิตของเราในโลกนี้ต้องเจอทั้งสมหวังและผิดหวัง
อย่าได้คิดเลยว่า ถ้าเราทำ�ดีแล้ว เราจะต้องสมหวังสม
ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะมันเป็นไปไม่ได้ คนที่จะ
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน คือ คนที่ไม่ทุกข์มากกับอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ไม่ทุกข์มากกับความผิดหวังต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะ
ถึงจะฉลาดเพียงใด แต่ถ้าปล่อยจิตให้กลัดกลุ้มซึมเศร้ากับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ก็จะไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงาน คนที่
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เห็นแก่ตัวและเจ้าอารมณ์ ไม่ว่าจะทำ�งานที่ไหน แม้จะฉลาด
มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจงานทั้งหมด แต่เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานไม่ได้ เจ้านายก็ย่อมจะไม่อยากได้เหมือนกัน เพราะ
ทุกวันนี้ สิ่งที่บริษัทหรือเจ้านายต้องการมากที่สุด คือ ผู้ที่
สามารถทำ�งานเป็นทีมได้ คนที่เอาแต่ใจตัวเอง คิดว่าตัวเอง
ถูกหมด คนอื่นผิดหมด ก็ไม่มีใครอยากรับ ไม่มีใครอยากได้
เพราะไอคิวหรือความฉลาดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เรา
ต้องมีอีคิวด้วย ซึ่งเป็นความฉลาดที่ไม่ได้วัดที่ผลการสอบใน
สถาบันการศึกษา
อีคิว คือ ความฉลาดทางอารมณ์ที่ทำ�ให้เราเป็นผู้มี
วุฒิภาวะซึ่งสำ�คัญมาก รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง รู้จัก
การเอาใจเขาใส่ใจเรา รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น วางตัวเองได้
เหมาะสม รู้จักปรับพฤติกรรมการกระทำ�ต่างๆ ในที่ต่างๆ
ให้เหมาะสม โดยไม่เสียหลักการของตัวเอง ถ้าเรามีหลักการ
มีอุดมการณ์มีอุดมคติของตนเอง แล้วสามารถยืนหยัดอยู่ใน
หลักการและอุดมการณ์นั้นได้ เราจะสามารถเคารพนับถือ
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ตัวเองได้ ถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม แม้กิเลสจะ
เกิดขึ้นบ้าง แต่เราบังคับใจตัวเองจนห้ามมันได้ เราก็เคารพ
นับถือตัวเองได้เช่นกัน เรือ่ งของศีลเป็นเรือ่ งของความสมัครใจ
ไม่ใช่เรื่องบังคับ ไม่มีใครจะบังคับให้เรารักษาศีลได้ เรา
เห็นความดีงามที่เกิดขึ้นจากการมีศีลธรรม เราถามตัวเอง
ว่าเราอยากจะอยู่ในชุมชนแบบไหน ต้องการให้คนในชุมชน
มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ใช่ไหม บรรยากาศดีๆ เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง หากเกิดจาก
การช่วยกันสร้างบรรยากาศให้เป็นเช่นนั้น และเครื่องมือใน
การสร้างบรรยากาศที่ดีก็คือศีลธรรมนั่นเอง
ศีลธรรมจึงมีอานิสงส์ทั้งภายในและภายนอก ด้าน
ภายนอก ศีลธรรมเป็นเครื่องรับประกันเกื้อหนุนชุมชนให้
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มี
ความสมานสามัคคีกัน ถ้าหากคนในชุมชนไม่มีศีลธรรม ใคร
อยากทำ�อะไรก็ทำ�ไป ใครอยากพูดอะไรก็พูด มันจะสามัคคี
กันได้หรือ ทุกคนจึงต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่าง ไม่ใช่
ชยสาโร ภิกขุ
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ว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วจะต้องได้ ต้องเป็นอย่างนี้ เป็น
อย่างอื่นไม่ได้เป็นอันขาด ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ ก็ย่อมจะมี
แต่ความขัดแย้งแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลา ส่วนด้านภายใน
ผู้ท่ีมีศีลธรรม กิเลสในใจจะไม่กำ�เริบเสิบสาน จะเป็น ผู้มี
หิริโอตตัปปะ มีความละอายต่อบาป มีความเกรงกลัวต่อ
บาป ไม่เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เรามีมาตรฐาน
ทีช่ ดั เจนทีจ่ ะเป็นผูท้ ด่ี งี าม กายก็ดงี าม วาจาก็ดงี าม จิตใจก็
ดีงาม แต่เราจะดีได้ก็ด้วยการกระทำ�และการปฏิบัติของเรา
ไม่มีใครจะล้างกิเลสให้เราได้ นอกจากตัวเราเอง สิ่งสำ�คัญ
อีกประการ คือ เราต้องไม่เกรงใจเพื่อนมากจนเกินไป ให้
ฉลาดในการเลือกเพือ่ นทีด่ ี บางครัง้ ตัวเราเองอยากทำ�ความดี
แต่คบเพื่อนไม่ดีที่ชักชวนไปทำ�ความชั่ว แล้วเราเกรงใจเขา
หากไม่ท�ำ ก็กลัวเพือ่ นจะรังเกียจ จึงต้องเสียหลักการของตนเอง
เพราะเกรงใจเพื่อนจนเกินไป เราจึงต้องมีขอบเขตและมี
หลักการของตัวเอง
ประเทศชาติ ข องเราต้ อ งการคนมี คุ ณ ภาพ เรื่ อ ง
ปริมาณนั้นไม่มีปัญหา เพราะมีประชากรมากกว่า ๖๐ ล้าน
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คนและเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่คนที่มีคุณภาพจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
หรือ เปล่า ไม่ท ราบ คนที่ มี คุณภาพเป็น ผู้ท่ีใช้ชีวิตให้เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและต่ อ สั ง คม ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ฝึ กอบรม
ตนเองได้ ห้ามใจตัวเองได้ มีปัญญารู้เท่าทันชีวิตในโลก
ตามความเป็นจริง ไม่ได้เอาความอยากหรือความคิดเป็น
ประมาณ เห็นว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิด เมื่อเราคิด
ชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนชั่ว เมื่อเราคิดดีก็ไม่ได้
หมายความว่าเราเป็นคนดี ความคิดก็เป็นแค่ความคิดซึ่ง
เป็นสังขาร บางคนเผลอไปคิดชั่วลามกอนาจาร ก็ก่นว่าตัว
เองว่าเป็นคนบาปหนา บางคนคิดดี ก็ภาคภูมิใจว่าตัวเอง
เก่ง ตัวเองดี ทั้งๆ ที่มันก็เป็นแค่ความคิดที่ไม่มีแก่นแท้อะไร
ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเราส่งเสริมความคิดที่ดี ความคิดที่ดีนั้น
ก็จะเพิ่มขึ้นๆ แต่ถ้าเราส่งเสริมความคิดชั่วที่ชอบปรุงแต่ง
ในเรื่องไม่ดี จิตใจก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับความไม่ดีจนกลาย
เป็นนิสัย แล้วสะท้อนออกมาทางกาย ทางวาจา จนกลาย
เป็นคนเกเร เป็นคนสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เพื่อน
มนุษย์ พุทธศาสนาสอนว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์
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ไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น ในทางตรงกัน
ข้าม เราเกิดมาเพื่อจะไม่เป็นทุกข์ และไม่สร้างความทุกข์
ให้คนอืน่
ขอยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธสักเรื่อง สมมติ
ว่าเราได้ขนมที่อร่อยมาก การจะทานขนมนี่ใช้เวลานานสัก
เท่าไหร่ สมมติว่า ๕ วินาที ขนมที่อร่อยที่สุขในโลกก้อนนี้
ให้ความสุขทางปากแก่เรา ๕ วินาที ตามหลักเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธถือว่าได้กำ�ไร คือได้สุขเวทนา ๕ วินาที สมมติว่า
เราแบ่งขนมก้อนนี้ออกเป็นสองชิ้น เราทานชิ้นหนึ่ง ถือว่าได้
กำ�ไร ๒ วินาทีครึ่ง อีกชิ้นหนึ่งเราแบ่งให้เพื่อนทาน เห็นเขา
ทานอร่อย เห็นเขายิ้ม เราก็ภูมิใจตัวเองว่าเราได้สละขนม
อร่อยให้เขาครึ่งหนึ่ง เราก็มีความสุข อาจจะสัก ๑ วินาที
เป็นอันว่าเราได้กำ�ไรคือสุขเวทนาเป็นเวลา ๓ วินาทีครึ่ง ต่อ
จากนั้น เมื่อใดที่คิดถึงวันที่เราสละสิ่งที่เราชอบเพื่อคนอื่น
ก็จะเกิดความสุขทันที ทำ�ให้ได้กำ�ไรครั้งละ ๑ วินาที หรือ
๒ วินาที ถ้านับรวมกันเป็นปี อาจจะได้กำ�ไรสุขเวทนาเป็น
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ชั่วโมง ทานขนมคนเดียวได้กำ�ไร ๕-๖ วินาที แต่ถ้าแบ่งครึ่ง
ให้คนอื่นกลายเป็นมีความสุขได้ตลอดชีวิต นึกถึงเมื่อใด
ก็มีความสุขเมื่อนั้น หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธบอกว่า
เราควรเลือกที่จะได้กำ�ไรตลอดชีวิต มีของดีก็แบ่งให้คนอื่น
อย่าไปเอากำ�ไรสั้นๆ แค่ ๕ วินาที ๖ วินาที พวกเราเคย
เรียนเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไหม น่าสนใจมาก
ตัวอาตมาเอง บางทีนกึ ถึงเรือ่ งทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ๒๐ ปี
๓๐ ปี หรือ ๔๐ ปีมาแล้ว ที่เคยสละของๆ ตัวเองให้คน
อืน่ ท�ำให้เขามีความสุข บางครั้งที่จิตใจมัวหมอง ได้คิดถึง
ความดีที่ตัวเองเคยท�ำไว้ ก็สบายใจขึ้นทันที มีความหวัง มีี
ความพอใจกับความดีที่ตัวเองเคยท�ำ  ถือเป็นก�ำไรที่ไม่มี
ใครแย่งชิงไปได้ ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มันก็ไม่แน่นอน เงินใน
ธนาคารที่เขาว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นจังนั้น เป็นของจริง
ของจังจริงหรือ สมมติว่ามีเงินในธนาคารห้าแสนบาท ถึง
คราวเศรษฐกิจตกต�่ำ มันจะเป็นอย่างไร ค่าของเงินห้าแสน
บาทจะลดลงเหลือเท่าใด คนที่เคยร�่ำเคยรวยกลายเป็นคน
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ติดหนี้ติดสินมากมาย ถ้าเงินเป็นของจริงของจัง ท�ำไม
มันจึงเปลี่ยนไปได้ ท�ำไมค่าของมันจึงขึ้นๆ ลงๆ ได้ พวก
เรารู้ไหมว่าค่าของเงินขึ้นอยู่กับอะไร ค่าของเงินขึ้นอยู่กับ
ศรัทธา นี่ก็เป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเหมือนกัน ถ้าคนเชื่อ
มั่นในเงินตราของเราแล้ว ราคาหรือค่าเงินของเราก็จะขึ้น
ถ้าคนไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อ ค่าของมันก็จะตก ค่าของเงินจึง
อยู่ที่ศรัทธาของคน เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของคน นัก
ปราชญ์จึงบอกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ไม่ได้ เพราะเป็น
เรื่องที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคน แล้วเราวัดความรู้สึกของ
คนไม่ได้ ครั้งที่เศรษฐกิจไทยเกิดปัญหาวิกฤติ ปัญหาในช่วง
วันสองวันแรกหนักกว่าที่ควรจะเป็น นั่นเป็นเพราะอะไร ก็
เพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารต่างๆ หรือที่ตลาดหลักทรัพย์ตกใจ
กลัวจนคุมอารมณ์ไม่อยู่ ใครโทรเข้ามาสอบถามก็สามารถ
สัม ผัสอารมณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการธนาคารได้ ก็เลยตกใจ
กลัวกันไปใหญ่ ศรัทธาจึงตกฮวบ ค่าของเงินก็เลยตกฮวบ
ตามไปด้วย นี่เป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นเรื่องของความคิด
40

อักษรส่อสาร

กลับมาพูดถึงเรื่องของพวกเรา เมื่อเราเกิดมาแล้ว ก็
เรียกได้ว่ามีปัญหาแล้ว เพราะอะไร ก็เพราะเกิดแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย ทุกคนพึงจำ�ไว้ว่า เกิดก็เกิดคนเดียว แก่
ก็แก่คนเดียว เจ็บก็เจ็บคนเดียว ตายก็ตายคนเดียว เราจึง
ต้องเป็นที่พึ่งของตนเอง สมมติว่าเราเจอคนที่เรารัก เป็นผู้
หญิงในอุดมคติเลย ดีทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสวยงามและฉลาด
แต่ถึงจะดีหรือจะรักกันเพียงใด เมื่อเราเจ็บป่วย เขาจะช่วย
รับความเจ็บปวดของเราได้บ้างไหม เราก็ต้องเจ็บอยู่คน
เดียว แก่ก็แก่คนเดียว เวลาเราจะตาย ใครจะขอว่าอย่าเพิ่ง
ไปเลย อยู่ต่ออีกสักหน่อย อย่าเพิ่งทิ้งหนูไปเลย จะทำ�ได้
ไหม เมื่อถึงเวลาไปมันก็ต้องไป เราไม่ไปจากเขา เขาก็จะไป
จากเรา มันเป็นได้แค่สองทาง เราพลัดพรากจากเขาหรือเขา
พลัดพรากจากเรา ไม่เป็นอย่างอื่น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่
ไปตลอดกาลนาน ท่านจึงสอนว่า อย่าไปงมงายกับอารมณ์
ความรู้สึกของตัวเอง มันก็แค่ชั่วแวบ มันก็แค่นั้นแหละ ลอง
นึกดูว่า สิ่งที่เราเคยชอบมากๆ เมื่อ ๓ ปีหรือ ๕ ปีที่แล้ว ทุก
วันนี้กลับรู้สึกเฉยๆ มีหลายอย่างใช่หรือไม่ ตอนเป็นเด็ก
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เด็กผู้หญิงชอบเล่นตุ๊กตา เด็กผู้ชายชอบเล่นปืนหรือของเล่น
ต่างๆ ใครจะเอาไปไม่ได้ ร้องห่มร้องไห้ โตขึ้นมาก็ไม่สนใจ
เสียแล้ว อารมณ์ก็เป็นเช่นนี้ เวลามีตัณหามีความอยาก ก็
รู้ สึ ก มั น เป็ น ของจริ ง ของจั ง ทั้ ง นั้ น แต่ พ อความอยากมั น
เบาบางไป บางทีก็หัวเราะตัวเอง ไม่น่าเชื่อเลยว่า เราเคย
ชอบสิ่งนั้นหรือเคยชอบคนนั้น มันเป็นเรื่องอารมณ์ ท่านจึง
ให้เรารู้เท่าทันอารมณ์
ท่านสอนให้รู้จักรักษาจิตใจให้ปกติ ถ้าเราเป็นคน
ชอบเพ่งโทษผู้อื่น รู้ความผิดพลาดของผู้อื่นทุกอย่าง รู้กิเลส
คนนั้น รู้กิเลสคนนี้ รู้ทุกอย่างแล้วจิตใจเราสบายไหม มัน
ไม่สบาย มันเศร้าหมอง ท่านจึงให้เรามองผู้อื่นในแง่ดีบ้าง
ให้พยายามคิดถึงสิ่งที่น่ารัก ๓ ข้อของคนที่เราไม่ชอบ เพื่อ
จะได้แก้อารมณ์และไม่ต้องเชื่ออารมณ์ของเรา เมื่อเราเกิด
ความรู้สึกมัวเมาหลงใหลในทางกามในสิ่งสวยงาม เราก็
ต้องพยายามฝึกตัวเองให้มองในทางตรงกันข้าม ผู้ชายเห็นผู้
หญิงสวย ก็ไม่ใช่ว่าจะสวยทุกส่วน ผู้หญิงเห็นผู้ชายหล่อ ก็
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ไม่ใช่ว่าจะหล่อทุกส่วน ส่วนที่ไม่สวยไม่หล่อมีไหม นางสาว
จักรวาลสวยทั้ง ๓๒ อาการไหม ลำ�ไส้ของนางสาวจักรวาล
สวยไหม นางสาวจักรวาลมีขี้หูไหม ก็คงต้องมีนะ เขาต้อง
เข้าห้องน้ำ�ทุกวันใช่ไหม ต้องมีถ่ายหนักถ่ายเบา ถึงจะสวย
ทีส่ ดุ ในโลกก็ตอ้ งเป็นอย่างนัน้ สมมติวา่ ผ่าเอาตับไตออกมา
จะรู้ไหมว่าชิ้นไหนเป็นของนางสาวจักรวาล ชิ้นไหนเป็นของ
คนแก่ มันก็ดูไม่ออก แล้วถ้าไม่อาบน้ำ�สักวันสองวันมันจะ
เป็นอย่างไร มันจะเหม็นไหม ไม่ใช่ว่าเราจะมองในแง่ร้าย
แต่เมือ่ จิตเกิดเผลอจนผิดปกติ จะเข้าขัน้ หลงใหลเสียแล้ว ก็ให้
ใช้ความคิดทำ�นองนี้เพื่อดึงจิตให้กลับมาอยู่ในทางสายกลาง
ปกติคำ�พูดที่ว่า “รักสนุกทุกข์ถนัด” เคยได้ยินกันไหม ถ้ารัก
สนุกมาก เวลาเป็นทุกข์จะทุกข์มาก ฉะนั้น รักษาจิตใจของ
เราให้เป็นกลางๆ ไว้จะดีกว่า
หลวงพ่อชาบอกว่าธรรมะคือพอดี เรียนหนังสือให้
พอดี พักผ่อนให้พอดี ถ้าดูทีวีดูบอลโลกตอนตีหนึ่งตีสอง
แล้วไปเรียนหนังสือ มันก็ง่วงใช่ไหม ก็ไม่ต้องดูทุกนัด ลอง
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ถามตัวเองว่า อะไรสำ�คัญกว่า ปริญญาบัตรหรือแมนยู แมนยู
เล่นอยู่ทุกปี เรียนจบแล้วค่อยดูก็ได้ ไปเที่ยวไปดิสโก้ไป
ที่ไหนก็อย่าให้มันดึกมาก ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองไว้
ไปเรียนหนังสือไม่ใช่ว่าเอาแต่กายไป ถ้าจิตใจมันยังง่วง
ก็ไม่เกิดประโยชน์ อาจารย์เองก็หมดกำ�ลังใจที่จะสอน ต้อง
เห็นใจอาจารย์ ท่านอุตส่าห์ทุ่มเทสอนลูกศิษย์ ความขี้เกียจ
ขี้คร้านมันก็มีกันอยู่ทุกคน ถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้ทุน
ของตัวเองก็อย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราใช้ทุนของคุณพ่อคุณแม่แล้ว
มัวขี้เกียจขี้คร้าน ก็เป็นบาปเป็นกรรม ไม่ใช่ว่าท่านจะหา
เงินทองมาได้ง่ายๆ นะ ถ้าเราอยากจะเอาชนะความขี้เกียจ
ขี้คร้าน ก็จะชนะได้ไม่ยาก มันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา
พระเราได้เปรียบในเรือ่ งนี้ เพราะพระจะขีเ้ กียจไม่ได้
จะเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนา ชีวติ ของพระขึน้ อยูก่ บั ชาวบ้าน
ผ้าจีวร ผ้าอื่นๆ ที่ใช้ทั้งหลาย กุฏิที่อยู่ และอาหารการกิน
ล้วนเป็นของที่ชาวบ้านถวายด้วยความศรัทธา ถ้าพระรับ
ของจากชาวบ้านแล้วไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่างนี้ตกนรก
แน่ๆ พระจึงระลึกอยู่ตลอดเวลา ไม่กล้าขี้เกียจ
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มีใครสงสัยอะไรไหม มีใครอยากจะถามอะไรบ้าง
สมมติว่าถ้ามี ใ ครเหาะเหิ นเดิ นอากาศได้มาลงในศาลานี้
แล้วอยากรู้ว่า คนที่อยู่ในศาลานี้มาจากประเทศไหน ง่าย
มากเลย เวลาถามว่ามีใครสงสัยอะไรไหม ถ้าเงียบไม่มี
คำ�ถาม ก็รู้ได้เลยว่าเป็นเมืองไทย เพราะที่เมืองนอกเขาแย่ง
กันถาม กลัวจะไม่มโี อกาสถาม ถ้าไม่อยากถามอะไร จะสอน
อาตมาก็ได้นะ อาตมาเองก็ยังเรียนไม่จบ

ง.งู

พระพุทธองค์ตรัสเรื่องงูหลายเรื่องเหมือนกัน
หลวงพ่อชาท่านเล่าเรื่องการจับงู ท่านว่าถ้าจับงูผิดวิธี งู
จะกัดเรา ถ้าจับงูถูกวิธี งูก็ไม่กัด ธรรมะคำ�สั่งสอนก็เช่น
เดียวกัน ถ้าหากว่าเราจับไม่ถูกต้อง มันก็เป็นพิษกับเราได้
มากเหมือนงู คือ บางทีคนเราปฏิบัติธรรม ก็มักเลือกจะ
ปฏิบัติเฉพาะข้อที่ถูกใจเรา ไม่ได้ปฏิบัติตลอดกระบวนการ
ของธรรม เราก็จะไม่ได้รับผลเท่าที่ควร บางคนชอบเอา
ธรรมะมาอ้าง เช่น เอาคำ�สอนที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
ชยสาโร ภิกขุ
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การปลีกวิเวกเพือ่ ทำ�ความเพียรคนเดียวมาอ้าง ทัง้ ๆ ทีต่ วั เอง
เป็นคนที่เข้าสังคมยาก พูดไม่เป็น ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ
คนอื่น ชอบขัดกับคนอื่นตลอดเวลา ชอบเพ่งโทษคนอื่น
คนอย่างนี้จึงมีนิสัยชอบอยู่คนเดียว แต่ไม่ได้เป็นการอยู่
คนเดียวทีถ่ กู ต้องตามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยกย่อง มันเกิดจาก
เหตุทไ่ี ม่ชอบอยูก่ บั คนอืน่ เพราะนิสยั ไม่ดตี า่ งๆ ของตัวเอง
ทำ�ให้ชอบทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ การอยู่คนเดียวจึงกลาย
เป็นการส่งเสริมกิเลสของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง เป็นการเอาหลักการที่ถูกต้องมาเป็นข้ออ้างเพื่อ
การกระทำ�ที่ผิด พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบางครั้งธรรมะก็
เหมือนงู ถ้าจับไม่ถูก มันก็กัดเราได้
หลวงพ่อท่านว่า ความสุขความทุกข์ก็เหมือนกับงู
เราต้องจับงูที่หัวมัน ถ้าจับผิด เช่น ไปจับที่ความทุกข์ มันกัด
เราได้ทันที แต่ถ้าจับที่ความสุข แล้วไปยึดติดในความสุข
แรกๆอาจไม่เห็นโทษ แต่ถา้ ไม่ระวัง มันก็กดั เราได้ในภายหลัง
คือ ให้เราเป็นสุขก่อน แล้วจึงค่อยกัด
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มีคำ�อุปมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับงู เล่ากันว่า มีชาวบ้าน
คนหนึ่งเดินกลับบ้านในความมืด เจองูตัวใหญ่ขวางทางอยู่
ไม่เลื้อยไปสักที เขาเกิดความกลัว ไม่กล้าเดินข้าม กลัวงู
จะกัด แล้วเกิดความกังวลว่าจะกลับบ้านได้อย่างไร มันมืด
แล้วจะหันกลับก็ไม่ได้ จะไปต่อก็ไปไม่ได้ เกิดความสงสัยว่า
จะทำ�อย่างไรดี เกิดความพยาบาท โกรธงูตวั นัน้ เกิดอารมณ์
หลายๆอย่างเพราะงูเป็นเหตุ เมือ่ พระจันทร์โผล่พน้ จากเมฆ
เขาก็เดินไปดูงู ปรากฏว่ามันไม่ใช่งู มันเป็นแค่เชือก ก็เลย
หัวเราะตัวเอง แล้วเดินกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
นักปราชญ์ท่านเปรียบเทียบว่า คนเราอยู่ในความมืด
คือ อยู่ด้วยอวิชชา เราเห็นกายกับใจ เห็นขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ ว่า
เป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขา เและอารมณ์ทั้งหลาย กิเลส
ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น เพราะความรู้ สึ ก ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ นว่ า มี อั ต ตา
ตัวตน มีเรา มีของเรา เมื่อมีเรา ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่เรา เมื่อมี
ของๆ เรา ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ของๆ เรา จึงเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นมาทันที เกิดความโลภอยากได้ เกิดความโกรธ เกิดความ
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หลงประการต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือ
การมองผิด สำ�คัญมั่นหมายว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนั้นคือเรา คือของๆ เรา แต่เมื่อแสงสว่างแห่ง
ปัญญาเกิดขึ้น เราจึงได้เห็นว่า ไม่มีอัตตาตัวตน ไม่ได้เป็น
อย่างที่คิด เรามองผิด เราคิดผิด แท้ที่จริงแล้ว มันก็เป็นแค่
รูป แค่เวทนา แค่สัญญา แค่สังขาร แค่วิญญาณ แค่กายกับ
ใจเท่านั้นเอง ก็เลยหัวเราะตัวเองได้ ปล่อยวางได้ ก็เหมือน
กับคนที่เห็นเชือกเป็นงู พอเห็นเชือกเป็นงูก็เกิดความกลัว
ความกังวล ความสงสัยสารพัด แต่เมื่อมีแสงสว่าง ก็มอง
เชือกว่าเป็นเชือก ไม่ได้เห็นเชือกเป็นงู ฉะนั้น ในการปฏิบัติ
ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อจะทำ�ลายอัตตาตัวตน การพยายามจะ
ทำ�ลายอัตตาตัวตนก็เหมือนคนที่ต้องการจะทำ�ลายงู แต่
เขาทำ�ลายงูไม่ได้ใช่ไหม เพราะมันไม่มีงู มันมีแต่เชือก เรา
ทำ�ลายอัตตาตัวตนไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีอัตตาตัวตน มัน
มีแต่รูป มีแต่เวทนา มีแต่สัญญา มีแต่สังขาร มีแต่วิญญาณ
ฉะนั้นจะปฏิบัติอย่างไร ก็ปฏิบัติให้เห็นเชือกว่าเป็นเชือก
ให้มีแสงสว่างเพื่อจะได้เห็นเชือกตามความเป็นจริง เหมือน
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เราปฏิบัติกับตัวเราเพื่อให้มีแสงสว่างพอที่จะเห็นตามความ
เป็นจริงเท่านั้น
จริงๆ แล้ว การที่เราว่างูว่าเป็นอสรพิษนั้นก็ไม่ถูก
ต้องนัก สมมติว่างูตัวหนึ่งไม่เคยกัดใครเลยในชีวิต อยู่อย่าง
ใจดีและสำ�รวมมาตลอดชีวิต มันสมควรที่จะโดนว่าว่าเป็น
งูอสรพิษหรือไม่ การที่เราใช้คำ�ว่า “งูอสรพิษ” นั้น เหมือน
กับเราเหมาว่างูทุกตัวมีความผิดที่สามารถกัดคนได้ แต่
ไม่ใช่ว่างูทุกตัวต้องกัดคน อาจจะแค่บางตัวเท่านั้น ท่านจึง
ให้เราเปรียบเทียบเรื่องงูกับสิ่งต่างๆ ที่เราต้องเจอในชีวิต ที่
ท่านว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นั้น ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง
ทุกข์ร่ำ�ไป แต่ถ้าเราเข้าใกล้หรือไปเหยียบงูเข้า นั่นถือว่าเรา
ไปเกี่ยวข้องกับงูในทางที่ไม่ถูกต้อง งูจึงจะกัดเรา แต่โดย
ทั่วไปแล้ว งูอสรพิษไม่อยากกัดใคร และมันก็ไม่ได้ก้าวร้าว
ด้วย พระป่าเจองูในป่าบ่อยๆ ก็ไม่เห็นมันคิดจะกัดพระหรือ
กัดใคร มีแต่อยากจะหลบมากกว่า แต่ถา้ ใครไปเหยียบมันเข้า
ไปแหย่มนั หรือจะไปจับมัน ก็เป็นไปได้วา่ มันจะกัดเอา เพราะ
งูมันกลัวคน
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เราอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง อยู่ในโลกแห่ง
สังขาร สังขารที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงทน เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ ตามเหตุตามปัจจัยของมัน หากเราไปเกี่ยวข้องกับ
สิ่งทั้งหลายในทางที่ไม่ถูกต้อง เราก็จะเป็นทุกข์ แต่สิ่งทั้ง
หลายไม่ได้เป็นทุกข์ในตัวของมัน ปัญหาหรือทุกข์เกิดจาก
การที่เราเข้าไปจับมันหรือเข้าใกล้มันจนเกินไป
ฉะนั้น เราต้องอยู่ในโลกด้วยความระมัดระวัง รู้ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะกัดเรา และพร้อมที่จะท�ำให้เรา
เป็นทุกข์อยู่เสมอ ถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะ แต่ถ้าเรามีสติ
มีสัมปชัญญะ อยู่กับธรรมะ มีพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์เป็น ที่พึ่ง ภายใน ย่ อ มไม่ มี สิ่ ง ใดที่จ ะสามารถบังคับ
จิตใจของเราให้เป็นทุกข์ได้ เราต้องเชื่อมั่นในข้อนี้ ไม่ใช่
ว่าเราจะต้องเชื่ออย่างเดียว แต่เราสามารถสังเกตเห็นจาก
ประสบการณ์ตรงของตนเองว่า วันใดที่จิตใจเราสงบ วันใดที่
เรามีสติ หากเกิดการกระทบกระทั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตใจ
รู้สึกหนักแน่นไม่หวั่นไหว ทนได้ ปกติอยู่ แต่ในวันที่จิตใจเรา
ไม่สงบและไม่มีสติ เมื่อถูกกระทบ เราจะรู้สึกกระเทือน
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ท�ำให้เป็นทุกข์ทันที แต่เราจะกล่าวว่าเราทุกข์เพราะสิ่งนั้น
ไม่ได้ เพราะถ้าความทุกข์เกิดจากสิ่งนั้นจริงๆ แล้ว ทุกครั้ง
ที่มีการกระทบหรือมีการสัม ผัสสิ่งนั้น เราจะต้องเป็นทุกข์
ทุกครั้ง ซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น เราสังเกตตัวเองได้ว่า บาง
ครั้งเจอปัญหาแบบนี้แล้วทุกข์มาก แต่บางครั้งเจอปัญหา
แบบเดียวกันกลับทุกข์น้อย บางครั้งเกือบจะไม่ทุกข์หรือไม่
ทุกข์เลย
ฉะนั้น เราน่าจะได้บทเรียนแล้วว่า ความทุกข์ไม่ได้
อยู่กับสิ่งที่เราประสบ หากความทุกข์อยู่ที่ใจเรามากกว่า
เพราะถ้าความทุกข์อยู่กับสิ่งนั้น ย่อมจะต้องทุกข์เหมือน
กันทุกครั้ง เหมือนกับไฟ ถ้าเราเอามือจับไฟ ไม่ว่าอารมณ์
เรากำ�ลังเป็นเช่นไร มือย่อมไหม้อยู่ทุกครั้ง เพราะมันเป็น
ธรรมชาติของไฟและเป็นธรรมชาติของมือ มันไม่เกี่ยวกับ
อารมณ์ของใครทั้งสิ้น แต่เรื่องที่เกิดกับจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องค้าขายขาดทุน เป็นเรื่องที่คนอื่นมาสบประมาท ดูถูก
ดูหมิ่น หรือมาด่ามาว่าเรา ทำ�ไมบางครั้งเราทำ�ใจได้ บาง
ครั้งทำ�ใจไม่ได้ ก็เพราะมันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจ
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เราใช่ไหม ฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการจะเป็นทุกข์กับเรื่อง
ต่างๆเหล่านี้ แล้วคิดว่าเราจะหนีไปอยู่ ณ ทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่
ที่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น มันไม่ถูกต้องที่จะคิดอย่างนี้
เราควรจะคิดว่า ทำ�อย่างไรเราจึงจะอยู่กับธรรมะให้มากขึ้น
ให้ จิ ต ใจของเราแนบสนิ ท อยู่ กั บ ธรรม เพราะเมื่ อจิ ต ใจ
อยู่กับธรรมแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะรู้สึกว่าทนได้
ทั้งหมด แต่ที่ยังทนไม่ได้นั้นก็เพราะว่าเรายังคงย่อหย่อนใน
การปฏิบัติมากกว่า
นี่คือหนทางที่เราจะดำ�เนินไป เมื่อเห็นว่า อยู่กับ
ธรรมะมาก ความทุกข์ของเราน้อย อยู่กับธรรมะน้อย ความ
ทุกข์ของเรามาก เราก็ต้องพยายามเร่งการทำ�ความเพียร
ทำ�จิตใจให้มั่นคงอยู่ในธรรม เมื่อจิตใจของเรามั่นคงเข้มแข็ง
อยู่ในธรรม ก็จะเกิดปัญญา จะรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
เรื่ อ งบาปบุ ญ คุ ณ โทษไม่ ต้ อ งถามใคร เพราะจะรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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จ.จาน

ในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะมีเรื่อง จ.จาน
เพราะในสมัยนั้นไม่ทราบว่าใช้จานกันหรือเปล่า แต่ที่พอ
นึกได้คือเรื่องที่หลวงพ่อชาสอนแม่บ้านว่า เวลาล้างจานให้
ล้างใจไปด้วย ท่านว่าบางคนขยันทำ�ความสะอาดบ้าน ขยัน
ล้างจาน แต่ปล่อยให้จิตใจสกปรก ขุ่นมัว หน้าบูด เอาแต่
ความสะอาดภายนอก แต่ไม่สนใจเรื่องความสะอาดภายใน
ท่านบอกว่า จานสะอาด แต่จิตใจไม่สะอาด หลักการสำ�คัญ
ทางพุทธศานา คือ ความสมดุลหรือความพอดี ต้องมีความ
สอดคล้องกันระหว่างเรื่องภายในและเรื่องภายนอก เพราะ
ถ้าเรามัวแต่จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างนอกตัวเราให้เรียบร้อย
แต่ปล่อยปละละเลยในเรื่องจิตใจ ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์
บางคนรักสะอาด บางคนไม่รักสะอาด แต่การรัก
สะอาดที่เกินพอดีก็มี คือ รักความสะอาดเสียจนใครไปทำ�ให้
สกปรกแม้แต่นิดเดียวก็จะโกรธทันที บางคนทำ�ราวกับบ้าน
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เป็นพิพิธภัณฑ์ ถ้าใครมานั่งเล่นมาทำ�ลายความเรียบร้อย
ในบ้าน ก็จะโกรธ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเสียหลัก เพราะ
มัวห่วงแต่ความสะอาดเรียบร้อยทางวัตถุ จนมองข้ามไปว่า
ความหงุดหงิด หรือความรำ�คาญใจในสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นเป็น
มลทินทางใจ ความอยากให้สะอาดอยากให้เรียบร้อย กลาย
เป็นความสกปรกในใจ ฉะนั้น ท่านจึงสอนว่า ล้างจานก็ล้าง
ใจไปด้วย พยายามให้หน้าที่ทุกอย่างที่เราทำ�  เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิต
ในขณะที่ีคนจำ�นวนหนึ่งมีความสุขกับการทำ�กับข้าว
คนเราเกือบทุกคนมีความสุขในการทานอาหารที่มีรสชาติดี
แต่คงจะมีน้อยคนที่มีความสุขกับการล้างจานหลังจากทาน
อาหารเสร็จแล้ว บางคนบางครอบครัวหลังทานอาหารค่ำ�
ก็จะคุยกันต่อจนดึก ดึกแล้วก็ขี้เกียจลุกขึ้นล้างจาน ผลัดไป
ล้างพรุ่งนี้เช้า ตื่นขึ้นตอนเช้า แทนที่จะเจอความสะอาดที่จะ
ทำ�ให้จิตใจสดชื่น กลับเห็นแต่จานสกปรกที่ทิ้งไว้ตั้งแต่
เมื่อคืน ก็เลยหงุดหงิดใจตั้งแต่เช้า
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ถ้าเรารู้จักจัดเวลาและเปลี่ยนความรู้สึกต่อการล้าง
จานได้ การล้างจานจะไม่ใช่่เรื่องทรมานจิตใจอีกต่อไป ทุก
วันนี้อาตมาไม่ค่อยมีโอกาสล้างจาน แต่ตอนเป็นนักเรียน
อาตมาชอบช่วยโยมแม่ล้างจาน ที่จริงก็ไม่ได้ล้างเอง โยม
แม่เป็นคนล้าง อาตมาเป็นคนเช็ด ยืนคู่กันสองคน รู้สึกมี
ความสุขมาก จนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมบ้าน
ก็จะขออนุญาตโยมแม่เช็ดจาน โยมแม่จะบอกว่า “ไม่ต้องๆ”
อาตมาก็ว่าขอโอกาสเถิด นานๆ จะมาเยี่ยมบ้านที ปีสอง
ปีครั้ง อาตมามีความสุขกับการเช็ดจาน สิ่งที่คนส่วนมาก
ไม่ชอบทำ� ถือเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่ถ้ารู้จักเปลี่ยนความรู้สึก
ของเราเสียอย่าง เราก็มีความสุขได้ โดยเฉพาะถ้าสิ่งที่เรา
ทำ�เป็นการช่วยผู้อื่น เราก็ยิ่งได้บุญ เช่น การทำ�อะไรๆ ให้
ครอบครัว เราดูว่างานอะไรที่คนอื่นไม่อยากทำ� เบื่อหน่าย
ที่จะทำ� เราทำ�ให้เองดีกว่า แล้วเราก็รีบไปทำ�สิ่งนั้น นี่เรา
ก็ได้บุญ
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หลวงพ่อชาเคยพูดถึงจานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านพูดถึง
การปฏิบัติทางจิต หรือการทำ�สมาธิภาวนา ท่านจะพยายาม
เลี่ยงภาษาเทคนิค พยายามเลี่ยงเรื่ององค์ฌาน ปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌาน อย่างที่เราสวดในอริยมรรคมีองค์ ๘
นานๆ จึงจะพูดสักที แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเทศน์เรื่อง
องค์ฌาน องค์ฌาน หมายถึง คุณธรรมหรือบางสิ่งบางอย่าง
ที่โดดเด่นในฌานแต่ละขั้น เช่น ในปฐมฌาน หรือ ฌานที่
หนึ่งมีวิตก วิจารณ์ ปีติ สุข เอกัคคตา ตามที่เราสวดกัน แต่
ไม่ได้หมายความว่า ปฐมฌานมีแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้น เพราะ
ยังมีอะไรๆ อย่างอื่นอีกหลายอย่าง เช่น มีสติ มีสัมปชัญญะ
มีเวทนา มีสัญญา แต่ท่านเลือกเอา ๕ ข้อนี้เป็นองค์ฌาน
เพราะเป็นส่วนประกอบของฌานทีช่ ดั เจนหรือเด่นกว่าเพือ่ น
เอกัคคตาแปลว่าจิตเป็นหนึ่ง หลวงพ่อท่านเปรียบ
เทียบว่า วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข เป็นเหมือนผลไม้ ส่วน
เอกัคคตาเป็นเหมือนจาน คือความเป็นหนึ่งเหมือนกับเป็น
ฐานหรือเป็นภาชนะรองรับวิตก วิจารณ์ ปีติ สุข เหมือนจาน
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เป็นภาชนะรองรับผลไม้ พุทธศาสนาจะย้ำ�หรือเน้นในความ
สำ�คัญของภาชนะรองรับสิ่งที่ดี หมายความว่า จิตใจเราจะ
เข้าถึงสมาธิหรือเกิดความสงบได้ เราจะต้องมีฐานที่มั่นคง
เสียก่อน ซึ่งก็คือศีลนั่นเอง กายวาจาต้องเรียบร้อย ถ้ากาย
วาจาเราไม่เรียบร้อย เราจะมีความรู้สึกตะขิดตะขวงอยู่
ตลอดเวลา รู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาด ยังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัว
เรา ในชีวิตประจำ�วันเราอาจจะเก็บกดหรืออาจจะลืมมันได้
แต่ไม่ใช่ว่าจะลืมไปเลย เพราะมันยังตกตะกอนอยู่ใต้สำ�นึก
เมื่อเรานั่งสมาธิหรืออยู่กับตัวเอง ความรู้สึกนั้นจะปรากฏ
เราจะรู้สึกละอาย รู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำ�หรือสิ่งที่ได้พูด ซึ่งจะ
เป็นอุปสรรคต่อสมาธิ หรือจิตภาวนาของเรา อาจจะทำ�ให้
ไม่ได้ผล หรืออาจจะเกิดโทษในการปฏิบัติขั้นสูงๆ
อย่างไรก็ตาม คนที่นั่งสมาธิแล้วเกิดปัญหาทางจิตใจ
มีน้อยมาก เมื่อ ๑๐-๒๐ ปีที่แล้ว มีการพูดกันมากว่านั่ง
สมาธิแล้วมีสิทธิจะเป็นบ้า มีการขู่ว่าอย่านั่งคนเดียว คนจึง
กลัวกันมาก คนที่เริ่มพูดอย่างนั้นได้ทำ�ให้หลายๆ คนเสีย
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ประโยชน์ที่ควรจะได้จากการประพฤติปฏิบัติ เท่าที่อาตมา
ประสบมากว่า ๒๐ ปี คนที่นั่งสมาธิแล้วเสียจริตมีน้อย
มาก ถ้าพบก็มักจะมาจาก ๒ สาเหตุ คือ หนึ่ง เคยทำ�บาป
กรรมอะไรไว้แล้วยังไม่เคยเปิดเผย เก็บกดไว้ไม่ให้ใครรู้ พอ
นั่งสมาธิ เรื่องที่เคยเก็บกดก็ระเบิดออกมา จึงเกิดปัญหา
สาเหตุที่สอง คือ คนที่มีมิจฉาทิฐิ อยากได้ อยากมี อยาก
เป็น อยากเที่ยวสวรรค์ อยากเที่ยวนรก ภาษาพระเรียกว่า
มีความปรารถนาลามก หรือมีความปรารถนาที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศานา
หากว่ า ศี ล ของเราเรี ย บร้ อ ย ไม่ มี อุ ป สรรคอย่ า งที่
กล่าวมา หรือถ้าในอดีตเราเคยทำ�อะไรไม่ดีไว้ แล้วเราได้
เปิดเผย และได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะไม่ทำ�อีกต่อไป ยอมรับว่าตัว
เองผิด แล้วปล่อยวาง อย่างนี้เรียกว่าภาชนะคือจิตใจสะอาด
พอที่จะทานอาหารใจ และสามารถจะเจริญในจิตภาวนาต่อ
ไป ถ้าหากว่าเราไม่ทำ�เรื่องศีลเรื่องทิฐิให้เรียบร้อย ก็เหมือน
ภาชนะสกปรก เมื่อจานมันสกปรก แม้จะเอาอาหารดีขนาด
58

อักษรส่อสาร

ไหนมาใส่บนจานนั้น ก็ต้องสัมผัสกับความสกปรกของจาน
และอาจจะเกิดเชื้อโรค แทนที่อาหารจะสร้างประโยชน์ กลับ
มีโทษต่อร่างกาย
ฉะนั้นเราต้องทำ�จิตใจของเราให้เป็นภาชนะที่สะอาด
ด้วยการควบคุมดูแลรักษากายวาจาให้ดี และทำ�ทิฐิให้ตรง
ด้ ว ยการศึ ก ษาคำ � สั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า แล้ ว น้ อ มจิ ต
เข้าหาธรรมะ หลวงพ่อท่านเตือนอยู่เสมอว่า อย่าไปน้อม
ธรรมะมาสู่จิตใจเรา หมายถึงว่า อย่าไปดึงเอาคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้ามาอ้างเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นส่วนตัว แต่
ให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน น้อมจิตเข้าหาธรรมะ ยอมสละ
ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ และปล่อยวางความคิดเห็นที่ขัด
กับหลักธรรม ทำ�ภาชนะคือจิตใจของเราให้สะอาด เพื่อเรา
จะได้ปฏิบัติต่อไป
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ฉ.ฉิ่ง

ฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะ เราควรต้องมี
สิ่ ง ที่ จ ะให้ จั ง หวะในการปฏิ บั ติ เ ช่ น กั น ซึ่ ง ก็ คื อ ครู บ า
อาจารย์หรือกัลยาณมิตร ผู้มีความปกติสม�่ำเสมอเหมือน
กับเป็นกระจกส่องให้เราได้เห็นความไม่ปกติของตัวเราเอง
ฉิ่งจะให้จังหวะที่สม�่ำเสมอ เช่นเดียวกับความสม�่ำเสมอใน
จิตใจของผู้ที่เจริญโดยธรรม เมื่อมีความสม�่ำเสมอปรากฏ
ให้เราเห็น เราก็จะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้น
เมื่อพูดถึง ฉ.ฉิ่ง เราจะพูดถึงเรื่องดนตรีบ้างก็ได้
ดนตรีเป็นสิ่งต้องห้ามสำ�หรับพระภิกษุและผู้ถือศีล ๘ แต่
สำ�หรับผู้ถือศีล ๕ นั้น ดนตรีไม่ใช่่ข้อห้าม เพราะศีล ๕
เป็นศีลหรือเป็นสิกขาบทที่เกี่ยวกับความดีความชั่วโดยตรง
ฉะนั้นศีล ๕ ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีความคล้ายคลึง
กับหลักศีลธรรมในศาสนาอื่น แต่ศีลข้อที่ ๖ ถึง ๘ นั้นมุ่ง
ที่จะช่วยให้เราขัดเกลากิเลส เป็นสิกขาบทที่สนับสนุนการ
ประพฤติปฏิบัติ
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ดนตรีให้ความสุขกับชาวโลกไม่ใช่น้อย แต่การให้
ความสุขนั้น หากมองในแง่ธรรมะ ก็อาจจะพูดให้ชัดขึ้นว่า
ดนตรีช่วยลดความทุกข์ของมนุษย์ได้บ้าง คนในสมัยปัจจุบัน
มักใช้ดนตรีเป็นเครื่องคลายเครียด อาตมาเพิ่งอ่านเจอว่า มี
การเก็บสถิติจากการถามคนทั่วโลกว่า เวลาเครียดเขาคลาย
เครียดอย่างไร มากกว่าครึ่งบอกว่าฟังดนตรี พอทายได้ไหม
ว่าอะไรคืออันดับสอง อันดับสองคือการอาบน้ำ� คนใช้การ
อาบน้ำ�เพื่อคลายเครียดได้เหมือนกัน แต่อันดับหนึ่งคือการ
ฟังดนตรี
แต่ทางพุทธศาสนาของเรานั้น จะแก้ปัญหาเราต้องแก้
ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ด้วยการกล่อมจิตใจหรือพยายามกลบเกลื่อน
ความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ คนส่วนมากมักมีความเครียด แต่
แทนที่จะหยุดทบทวนวิถีชีวิต และถามตัวเองว่าเรากำ�ลังทำ�
อะไรอยู่ เราเครียดอย่างนี้เพราะอะไร ทำ�งานหนักเกินไป
หรือเปล่า หรือทำ�งานแบบไม่รู้จักปล่อยวาง ถ้าเราเริ่มถาม
อย่างนี้ เราอาจจะต้องยอมรับว่า เราดำ�เนินชีวิตผิดทางเสีย
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แล้ว ทำ�งานมากเกินไป เพราะอะไร เพราะอยากได้เงิน
ได้เงินมากๆ เพื่ออะไร เพื่อจะได้มีความสุขใช่ไหม ถ้าอย่าง
นั้นก็เท่ากับว่า กำ�ลังทำ�ตัวเองให้เป็นทุกข์เพื่อจะได้เป็นสุข
ใช่ไหม มันขัดกันอยู่ในตัว ทำ�ให้ตัวเองเป็นทุกข์ทุกวันเพื่อ
หวังความสุข แต่ความสุขที่ปรารถนาหรือที่หวังนั้นก็ยังไม่ได้
สักที เหมือนคนวิ่งตามเงาตัวเอง หวังจะได้ความร่มเย็น แต่
ถึงจะวิ่งเร็วสักเท่าไร ก็ตามมันไม่ทันสักที
โลกปัจจุบันเจริญด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยกล่อม
ประสาทให้หนีจากตัวเองหรือลืมความทุกข์ ฉะนั้นเมื่อมี
ความทุกข์ การลืมหรือกลบเกลื่อนความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่
กระทำ�ได้ง่าย จนน้อยคนนักที่จะยอมหรือกล้าที่จะเผชิญ
หน้ากับความทุกข์ พิจารณาและกำ�หนดรู้ความทุกข์ จึงไม่
สามารถพ้นจากทุกข์ได้เสียที ครูบาอาจารย์ท่านเตือนเสมอ
ว่า ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ ก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์
ไม่ใช่ว่าพอเครียดขึ้นมา ก็เปิดวิทยุเปิดทีวี จะได้ไม่ต้องคิด
อะไรสักพักหนึ่ง เปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนได้
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แต่ไม่ได้แก้อะไรเลย นิสัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้จิตใจว้าวุ่นขุ่น
มัวก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เมื่อเรายังคงดำ�เนินชีวิตในลักษณะ
ที่ไม่พอดี ความทุกข์ก็จะต้องปรากฏขึ้นมาใหม่ ไม่ช้าก็เร็ว
ฉะนัน้ คนเราจึงชอบฟังดนตรี เพราะมันทำ�ให้มคี วามสุข
สำ�หรับคนที่ไม่ปฏิบัติและไม่สามารถปล่อยวางความคิด
เมือ่ ฟังดนตรี ปล่อยจิตใจให้เคลิม้ ตามเสียงเพลง ก็คดิ น้อยลง
ก็เลยมีความสุข แต่ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ดนตรี ความสุข
นั้นอยู่ที่การไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านมาก แต่คนส่วนใหญ่มักคิด
ว่า ความสุขอยู่ที่เสียงดนตรี เวลาไปเมืองนอก ชาวตะวันตก
จะถามเรื่องนี้มาก เช่น ถามว่า ทำ�ไมพระจึงฟังดนตรีเล่น
ดนตรีไม่ได้ ทำ�ไมต้องรังเกียจดนตรี ไม่เห็นดนตรีจะเป็น
เรื่องน่าเกลียดอะไร เขาสงสารพระมาก เพราะบางคนเชื่อ
ว่า ถ้าไม่มีดนตรีแล้ว เขาจะอยู่ไม่ได้เลย
เมื่ อ คนเรามี สิ่ ง ใดที่ ใ ห้ ค วามสุ ข แก่ ตั ว เอง แล้ ว
พยายามวาดภาพหรือจินตนาการชีวิตที่ไม่มีสิ่งนั้น รู้สึก
นึกไม่ออกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร คิดได้แต่ว่าคงจะแห้งแล้ง
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เหลือเกิน โดยลืมคิดไปว่า ถ้าเราสละความสุขในสิ่งนี้
เรายังมีโอกาสที่จะหาความสุขจากสิ่งอื่น ไม่ใช่ว่าสละความ
สุขอย่างนี้แล้ว จะไม่มีความสุขอื่นเลย ชีวิตของคนเราต้อง
มีความสุข ขาดความสุขไม่ได้ แม้แต่พระธุดงค์กรรมฐาน
ผู้ ที่ อ ยู่ ด้ ว ยความอดทนก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ถ้ า ชี วิ ต พระไม่ มี
ความสุข ก็คงจะอยู่เป็นพระได้ไม่นาน แต่ความสุขของนัก
ปฏิบัติ ไม่ได้มองเห็นได้ง่ายๆ เหมือนความสุขของชาวบ้าน
ความสุขจากการทำ�ความดี ความสุขจากความไม่ประมาท
ความสุ ข จากการประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ความสุ ข ที่ ล ะเอี ย ด
และเมื่อเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เราจะเริ่มเห็นว่า การจะได้
ความสุขที่ละเอียดนั้น เราต้องยอมสละความสุขที่หยาบ
เสียก่อน จะเอาความสุขทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่ได้ เพราะ
มันขัดกัน
ดนตรีมีผลต่ออารมณ์ มีผลต่อความรู้สึกปรุงแต่ง
อารมณ์ต่างๆ ความสุขจากการฟังดนตรีมีอยู่ ท่านไม่ได้
ปฏิเสธ แต่เราต้องยอมสละความสุขนั้นบ้าง ถ้าต้องการ
ความสุขขั้นละเอียดที่เกิดจากสมาธิภาวนา สำ�หรับฆราวาส
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อย่างน้อยในเวลาที่จะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ก็ควรอยู่แบบเรียบ
ง่ายที่สุด ให้มีสิ่งที่มากระทบและปรุงแต่งจิตน้อยที่สุด
การท่ีจะเลิกหรือหยุดปรุงแต่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรุงแต่งไปในทางบุญหรือทางบาป เราต้องเข้าใจธรรมชาติ
ของการปรุงแต่งว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าเราปล่อยจิตไปกับการ
ปรุงแต่ง เราจะมองไม่เห็นการปรุงแต่งของจิต ในขณะปฏิบัติ
ภาวนา เราจึงต้องสร้างบรรยากาศให้เรียบง่ายที่สุด เพื่อจะ
ให้เห็นอารมณ์และการปรุงแต่งได้ชัดขี้น สำ�หรับฆราวาส
เมื่อออกจากการปฏิบัติธรรม นอกจากวันพระ ก็ไม่ใช่เรื่อง
ผิดอะไรที่จะฟังดนตรีบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เกิดความเบื่อ
หรือเกิดเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องเปิดดนตรีฟังเพื่อ
จะได้คลายเครียดทุกครั้ง ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นคนอ่อนแอ
ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเอาแต่หนีจากอารมณ์ตัวเอง
ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติ เราต้องรู้ว่าตัวเองกำ�ลัง
รู้สึกอย่างไร ความรู้สึกนี้มันคืออะไร มันเกิดอย่างไร บางที
เราก็ไม่รู้ใช่ไหม บางทีรู้สึกเศร้าๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
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พอรู้สึกตัวว่าเศร้าก็ไม่ชอบ ไม่อยากจะเศร้าอย่างนี้ ต้อง
รีบไปหาอะไรที่จะช่วยทำ�ลายความรู้สึกว่าเศร้า หรือหันไป
คิดเรื่องอื่นเสีย นี่ไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อนักปฏิบัติ
รู้สึกตัวว่าเศร้า ก็ต้องมาดูว่าความเศร้านี้ปรากฏอย่างไร มี
อาการทางร่างกายบ้างไหม มีอาการทางจิตอย่างไร ต้อง
ดูเหตุปัจจัยของมัน อะไรคือสิ่งที่สนับสนุนให้อารมณ์นี้คง
อยู่ เพราะถ้าไม่มีสิ่งใดสนับสนุน ไม่มีอะไรเป็นอาหารหรือ
เป็นเชื้อ อารมณ์นี้ก็จะคงอยู่ไม่ได้ เพราะสิ่งทั้งหลายอยู่ด้วย
อาหาร สิ่งทั้งหลายอยู่ด้วยเชื้อ
ฉะนั้น อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นบทเรียนบท
ศึกษาของนักปฏิบัติธรรม เราต้องไม่รังเกียจ ไม่กลัว ไม่ยินดี
ไม่ยินร้าย หากพร้อมที่จะรู้เท่าทันและปล่อยวาง เมื่อเกิด
ความรู้สึกไม่สบาย ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องเสียใจ แต่ให้ดูว่ามัน
คืออะไร ถ้าเรารีบไปทำ�อะไรสักอย่าง ไปเปิดดนตรี เปิดทีวี
ไปกินอะไรสักอย่าง ไปซื้อของหรือไปอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะ
ไม่ก้าวหน้าในธรรม
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ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ ราได้ สั ม ผั ส ในชี วิ ต ท่ า นให้ เ รา
พิจารณาว่า เราเกีย่ วข้องกับสิง่ นีเ้ พือ่ อะไร เราได้ก�ำ ไรอะไรบ้าง
หรือขาดทุนอะไรบ้าง มันมีคุณมีโทษต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง
การรักษาศีล ศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ ย่อมมีอานิสงส์มาก
เป็นโอกาสที่เราจะได้ทดสอบตัวเอง ได้เช็คได้สำ�รวจความ
ยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ของเราว่า ทุกวันนี้เรายึดมั่นถือมั่น
หรือยึดติดในอะไรบ้าง เช่น ในวันพระ เราก็ไม่ต้องอ่าน
หนังสือพิมพ์ ไม่ต้องดูทีวี ไม่ต้องแต่งตัว ไม่ต้องแต่งหน้า
ไม่ต้องทาครีมอะไรทั้งสิ้น แล้วพิจารณาดูว่า แต่ก่อนเคยดู
ทีวีทุกวัน ฟังดนตรีทุกวัน วันพระไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเป็นอย่างไร
รู้สึกขาดอะไรไหม อึดอัดไหม เป็นทุกข์ไหม การถือศีลจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนา ศีลไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเอง
แต่ถือศีลเพื่อสมาธิ เพื่อปัญญา เพื่อรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจ
ตัวเอง
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ช.ช้าง เรื่องช้างจะมีมากหน่อย เรื่องการฉันอาหาร

พระพุ ท ธองค์ ใ ห้ พ ระเป็ น ผู้ เ ลี้ ย งง่ า ย พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ท รง
กำ�หนดอะไรมากว่า พระควรจะฉันหรือไม่ควรฉันอะไร ท่าน
ให้เป็นเรื่องของพระแต่ละองค์ตัดสินเอาเอง ถ้าพระองค์ใด
อยากจะฉันเจ ท่านก็ไม่ห้าม พระอยากจะฉันเนื้อสัตว์ ท่าน
ก็ไม่ห้าม ทรงกำ�หนดเพียง ๒ อย่าง คือ ให้พระเป็นผู้เลี้ยง
ง่าย และให้รู้จักประมาณในการบริโภค จะฉันอะไรก็แล้วแต่
แต่อย่าฉันมากเกินไป ให้ฉันแต่พอดี อย่าไปฉันของแสลง
ให้ฉันแต่ของที่ย่อยได้ ไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งใดอร่อย แม้จะรู้ว่าไม่
ถูกกับโรคประจำ�ตัวหรือสังขารของตน แต่ก็อดไม่ได้ อย่างนี้
ถือว่าผิด
อย่างไรก็ตาม แม้พระพุทธองค์ทรงถือว่า พระจะฉัน
เนื้อสัตว์ หรือฉันเจเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ท่านห้ามพระฉัน
เนื้อสัตว์ ๑๐ ชนิด ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมที่จะฉัน และเนื้อช้าง
ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ทรงห้ามห้ามเพราะถือว่าสัตว์บางชนิด
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เป็นสัตว์สูง หรือมีอุปการคุณต่อมนุษย์ สัตว์ป่าบางชนิด
เช่น เสือ ถ้าพระฉันแล้วธุดงค์เข้าไปในป่าจะเป็นอันตราย
เพราะมันจะมีกลิ่นซึ่งเมื่อเสือได้กลิ่นแล้ว มันจะรู้ว่าคนๆ
นี้กินญาติของมัน มันก็จะต้องจัดการแก้แค้น ส่วนเนื้อช้าง
นั้น ท่านไม่ให้ทานเพราะถือว่าเป็นสัตว์สูง ช้างเป็นสัตว์ที่
มนุษย์เราประทับใจมากมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดูสง่าและมี
ความน่าเลื่อมใส มีการเปรียบเทียบมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝน
อบรมมาดี กับช้างด้วย พระพุทธองค์เองก็ทรงเปรียบเทียบ
พระอรหันต์กับช้างหลายครั้ง
ญาติโยมหรือผู้ที่เคยเห็นหลวงพ่อชาสมัยที่ท่านยังไม่
อาพาธ คงจำ�กันได้ว่า หลวงพ่อท่านเดินเหมือนช้าง มีความ
สง่าผ่าเผย มีความงามในการเดิน งามมาก จนหลายคนต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านเดินเหมือนช้าง การที่บอกว่า
คนเดินเหมือนช้างนี้เป็นคำ�ชมของคนเอเซียหรือคนที่อยู่ใน
เมืองร้อนที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับช้างมานมนาน ถ้าเป็น
ที่อังกฤษ การบอกว่าคนเดินเหมือนช้างจะมีความหมาย
ตรงกันข้าม เวลาพวกฝรั่งตัวหนักๆ เดินเสียงดังอยู่ที่ชั้นบน
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จนได้ยินมาถึงชั้นล่าง ที่บ้านอาตมาจะว่าเดินเหมือนช้าง
ฉะนั้น สัญญาที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ จะต่างกัน ที่อังกฤษไม่มี
ช้าง มีแต่เฉพาะในสวนสัตว์ สัญญาหรือความคิดความรู้สึก
ต่อช้างจึงต่างจากคนไทยที่คุ้นเคยกับช้างมาแต่โบราณ ช้าง
เป็นสัตว์ที่มีอุปการคุณต่อมนุษย์มาก เราใช้ช้างทำ�งานให้
เรามากมาย ช้างเผือกก็เป็นสัตว์ที่ได้รับความเคารพนับถือ
เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมงคล
อาตมาเคยอ่านบันทึกของชาวตะวันตกที่มาค้าขาย
ในเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า เมื่อช้างหลวงตาย พระ
มหากษัตริย์ในสมัยนั้นซึ่งอาตมาจำ�ไม่ได้ว่าองค์ไหน จัดงาน
พิธียิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ผ่าศพของช้างหลวง เปิดท้องซึ่งใหญ่
มากออก แล้วนิมนต์พระ ๔ รูปเข้าไปนั่งสวดอภิธรรมทุกวัน
ในตัวช้าง ฝรั่งเห็นว่าแปลก สมัยก่อนช้างได้รับเกียรติมาก
เพราะถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงบารมีของพระมหากษัตริย์
ในพระสูตรมีการเปรียบเทียบพระที่มีความอดทนกับ
ช้าง ท่านว่าช้างหลวง ช้างศึกหรือช้างที่รบเก่งๆ ในสงคราม
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มีความอดทนต่อรูป คือในสมรภูมิรบ ช้างเห็นข้าศึกศัตรู
มากมาย ก็ไม่พรั่น ไม่ตกใจกลัว ไม่ท้อแท้ หากยังคงรักษา
ความเป็นปกติไว้ได้ แล้วยังมีความอดทนต่อเสียง ไม่ว่าจะ
เสียงกลองเสียงสังข์เสียงแตรหรือเสียงเครื่องดนตรีของศัตรู
ช้างก็ไม่ตกใจกลัว ไม่ย่นระย่อ จิตใจยังเป็นปกติอยู่ได้
เรื่ อ งของช้ า งในพระไตรปิ ฎ กก็ มี ม ากมาย เรื่ อ งที่
ญาติโยมคงจำ�ได้ คือ เรื่องช้างชื่อนาฬาคิรีซึ่งมีประวัติว่า
พระเทวทัต กับพระเจ้าอชาติศัตรูวางแผนจะฆ่าหรือทำ�ลาย
พระพุทธเจ้า เพราะพระเทวทัตอยากจะตั้งตนเป็นพระ
ศาสดา อยากจะเป็นใหญ่ คิดว่าทำ�อย่างไรจึงจะทำ�ร้าย
พระพุทธเจ้าได้ ในเมืองราชคฤห์ มีช้างที่ตัวใหญ่มากและ
มีชื่อเสียงมากชื่อ นาฬาคิรี และในสมัยนั้นเขาจะให้ช้างกิน
เหล้าซึ่งไม่แน่ว่าปัจจุบันยังทำ�กันอยู่หรือเปล่า เหล้านี้เรียก
ว่า ท้อดดี้ (Toddy) ไม่ทราบคนไทยเรียกว่าอะไร ทุกวันนี้ใน
อินเดียก็ยังมีขายอยู่ เป็นเหล้าที่ทำ�จากมะพร้าว พระเทวทัต
ให้คนดูแลช้างมอมเหล้านาฬาคิรี ให้กินเหล้ามากกว่าปกติ
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หลายเท่า แล้วปล่อยให้นาฬาคิรีวิ่งไปตามถนน ชาวบ้านพา
กันวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัว
ขณะนั้นพระพุทธองค์กับพระอานนท์กำ�ลังเดินเข้าไป
บิ ณ ฑบาตในเมือ งราชคฤห์ มี ค นวิ่ ง มากราบทูล นิมนต์
ว่าวันนี้ไม่ต้องเข้าเมืองเพราะอันตรายมาก ช้างนาฬาคิรี
กำ�ลังอาละวาดอยู่ แต่พระพุทธองค์และพระอานนท์ก็ยัง
คงบิณฑบาตตามปกติ เมื่อเข้าไปถึงตลาด ช้างนาฬาคิรีที่
กำ�ลังตกมันก็วิ่งตรงรี่เข้ามาหาสองพระองค์ ทั้งตัวใหญ่ หน้า
แดง เมาเหล้า ดูนา่ กลัวมาก พระอานนท์ซง่ึ รักพระพุทธเจ้า
มากเห็ น ท่ า ไม่ ดี รี บ ก้ า วออกมายื น บั ง หน้ า พระพุ ท ธเจ้ า
ไว้ ถ้าอันตรายมาถึงตัว ท่านก็จะยอมตาย แต่ไม่ยอมให้
พระพุทธเจ้าเป็นอันตราย แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงยอม
ทรงใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ย้ายองค์พระอานนท์ออกจาก
ทาง ขณะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกวิ่งหนีจนลูกพลัดตก
นาฬาคิรีกำ�ลังจะเข้าไปกระทืบเด็กคนนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรง
ใช้พระเมตตาของพระองค์ แผ่ให้ช้าง เป็นที่อัศจรรย์ว่าช้าง
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ตัวใหญ่นี้หยุดชะงักทันทีแล้วนั่งลงอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น
ไปได้ ชาวบ้านประทับใจมาก วิ่งออกมาจากบ้าน เอาเครื่อง
ประดับต่างๆ มาใส่ให้นาฬาคิรีจนท่วมตัว แล้วตั้งชื่อใหม่
ว่าทะนะปาละ หรือผู้รักษาทรัพย์สินของชาวบ้าน เรียกว่า
เมตตัม พุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต
ชะยะมังคะลัง เป็นชัยมงคลของพระพุทธองค์ข้อหนึ่ง ที่พระ
เราสวดในบทพาหุงฯ
มีพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวถึงกุศลธรรมหรือคุณธรรม
ทั้งหลาย ท่านเปรียบเทียบกับรอยเท้าสัตว์ ท่านว่าในบรรดา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในป่า สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือช้าง และ
รอยเท้าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในป่าก็คือรอยเท้าของช้าง ท่าน
เปรียบรอยเท้าช้างนั้นกับความไม่ประมาท และคุณธรรมทั้ง
หลายทั้งปวงล้วนแต่เข้าไปอยู่ในกรอบของความไม่ประมาท
เหมือนกับที่รอยเท้าของสัตว์อื่นๆ ทั้งหลายทั้งปวงสามารถ
ทาบอยู่ในรอยเท้าช้างได้ พระพุทธองค์ทรงให้ความสำ�คัญ
กับความไม่ประมาทมาก คำ�ว่าไม่ประมาทนั้น ที่จริงตาม
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รากศัพท์ มาทเหมือนคำ�ว่ามาทะแปลว่าเมา ไม่ประมาทคือ
ไม่เมา ไม่เมาก็คือมีสติ ความไม่ประมาทจึงหมายถึง การ
อยู่ด้วยสติ อยู่ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม รู้ว่าตัวเองกำ�ลังทำ�
อะไร เพื่ออะไร ท่านว่าถ้าคนเราอยู่ด้วยความไม่ประมาท
แล้ว กิเลสจะต้องลดน้อยลงไปเป็นธรรมดา กิเลสจะเพิ่มขึ้น
ไม่ได้ เพราะไม่มีช่องที่มันจะเข้าไปครอบงำ�จิตใจ ผู้ที่อยู่ด้วย
ความไม่ประมาท เหมือนอยู่ใกล้ชิดพระนิพพาน ย่อมมีแต่
จะเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
พวกเราทั้งหลายพร้อมที่จะประมาทอยู่ตลอดเวลา
เพราะเรามั ก จะตื่ น ตั ว เฉพาะเวลาที่ เ จอสิ่ ง ที่ แ ปลกใหม่
ตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกว่า สิ่งนี้ยังใหม่อยู่ เราก็จะระวัง
จะช่างสังเกต และจะเรียนรู้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราก็จะ
เกิดความเคยชิน ถ้าเคยชินนี่เรียกว่าประมาท เหมือนคนที่
ไปต่างประเทศ ทุกสิ่งทุกอย่างแปลกหูแปลกตาไปหมด ก็
จะตั้งใจสังเกตสิ่งรอบตัวมาก เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน จะ
สังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่าง แต่เมื่อเราอยู่ในบ้านเราเอง ก็
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มักจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ทุกวันๆ
นี่เรียกว่าประมาท หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเราก็เช่น
เดียวกัน อยู่ด้วยกันนานๆ เราก็จะประมาทต่อกัน เมื่อเจอ
กันใหม่ๆ รักกันใหม่ๆ เราก็รู้สึกชื่นชมในความดีความน่ารัก
ของเขา รู้สึกว่าเขาดีมากๆ แต่พออยู่ด้วยกันนานๆ ก็รู้สึกชิน
เพราะเห็นกันทุกวัน ไม่มีอะไรแปลก นี่เรียกว่าประมาท
ต่อกัน แล้วคนเรามักจะประมาทในข้อดีของคนอื่นได้ง่าย
กว่าข้อเสียของเขาใช่ไหม ลองสังเกตดูว่า อยู่กันนานๆ ไป
สิ่งดีๆ ของเขาเรารู้สึกชิน แต่นิสัยของเขาที่ระคายเคือง
ความรู้สึก เรากลับไม่ยอมชิน ยังไงๆ ก็ยังรำ�คาญเหมือน
เดิม หรือบ่อยครั้งที่ความไม่พอใจอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ�ไป
เพราะว่าตอนแรกๆ เราก็พอใจที่จะมองข้ามสิ่งนั้น แต่เมื่อ
อยู่ด้วยกันไปนานๆ ก็จะเริ่มรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นๆ นี่คือ
ความประมาทในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
นอกจากนี้ บางครัง้ ความรูส้ กึ เคยชินกับสภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ อาจจะทำ�ให้คนบางคนรู้สึกเบื่อ
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อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยที่เราอาจจะประมาท
ในสิ่งดีๆที่มีอยู่ก็ได้ ลูกสมัยใหม่มักจะประมาทพ่อแม่มาก
เพราะถือว่าสิ่งดีๆ ที่พ่อแม่ทำ�ให้ เป็นหน้าที่ที่พ่อแม่มี
ต่อลูก เขาเป็นพ่อเป็นแม่ เขาก็ต้องทำ�อย่างนี้ คนรุ่นใหม่จะ
คิดอย่างนี้กันมาก อาตมาว่า นี่คือความประมาท
เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆ บางครั้งเรามองว่า
เป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อย เราจึงมองข้าม ไม่คิดแก้ไขเพราะ
คิดว่า เดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง เดี๋ยวมันก็จะหมดไปเอง ไม่
ต้องไปยุ่งกับมันจะดีกว่า แต่แทนที่ปัญหาจะหายไปเอง มัน
กลับกำ�เริบเสิบสาน เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องที่น่าจะแก้ได้ง่ายกลับกลายเป็นเรื่องที่แก้ยาก เราได้
เห็นตัวอย่างบ่อยๆ ไม่ว่าจะปัญหาสังคมหรือปัญหาในวัด
นั่นเป็นเพราะเราประมาท ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า
คืออะไร “จงเร่งทำ�ความเพียรให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาทเถิด” เห็นหรือไม่วา่ พระพุทธองค์ทรงให้ความสำ�คัญ
อย่างยิ่งกับคำ�ๆ นี้
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ความไม่ประมาท คือ มีความลืมหูลืมตาอยู่ตลอด
เวลา ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นของใหม่หรือของแปลกประหลาด
มันจึงจะตื่นตัว แต่ฝึกให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานกับทุกสิ่งทุก
อย่าง แม้จะอยู่กับคนปกติธรรมดาก็ยังตื่นอยู่ ไม่ใช่ว่าอยู่กับ
สิ่งใดนานๆ ก็เหมือนหลับหรือหลับใน เมื่อคนมีความทุกข์
แล้วต้องการที่พึ่ง ก็จะวิ่งไปหาพระ แต่พอความทุกข์นั้น
บรรเทาลงไปบ้าง ก็ลืมพระไปเลย นี่เรียกว่าประมาท ความ
ประมาทมีมากมายหลายรูปแบบ คนสมัยนี้กำ�ลังทำ�ลาย
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาก แล้วยังประมาทด้วยการคิดว่า
ไม่เป็นไร เพราะเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ ก็จะสามารถ
ผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาแก้ปัญหาได้ทัน คือมีความเชื่อ
งมงายว่า นักวิทยาศาสตร์สามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้
ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นถึงเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆ ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เขาจะ
คิดวิธีแก้ได้ นี่คือความประมาท

ชยสาโร ภิกขุ

77

ความไม่ประมาท คือ การรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำ�
โดยไม่เข้าข้างตัวเอง มีความรับผิดชอบ มีการคำ�นึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นจากการกระทำ�  ทั้งผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวเอง
ผลต่อคนรอบข้าง ผลต่อสังคม แม้แต่ผลต่อคนที่ยังไม่เกิด
ด้วย พระอรหันต์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมในเรื่องที่ว่า ไม่ว่าจะทำ�
อะไร ท่านจะคำ�นึงถึงอนุชนรุ่นหลัง พระมหากัสสปะ แม้จะ
อายุมากแล้วก็ตาม ท่านยังถือธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด ไม่
ยอมเลิกทั้งๆ ที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว จิตใจของ
ท่านเป็นจิตใจที่ไม่แปดเปื้อนและไม่เสื่อม ท่านไม่จำ�เป็น
ต้องทรมานกิเลส เพราะกิเลสมันตายไปนานแล้ว ท่านจบ
การศึกษาแล้ว จะอยู่อย่างสบายๆ ก็ได้ แต่ทำ�ไมท่านจึงยัง
รักษาธุดงควัตรอย่างเคร่งครัดทุกข้อ ท่านว่าท่านต้องการให้
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนพระรุ่นหลัง เพราะถ้าพระผู้ใหญ่
พากันเลิกข้อวัตรปฏิบัติทั้งหลาย หลังจากการปฏิบัติประสบ
ความสำ�เร็จแล้ว มาอยู่แบบสะดวกสบาย ท่านเกรงว่า จะ
ทำ�ให้คนเข้าใจว่า การอยู่แบบสุขสบายเป็นผลพลอยได้หรือ
เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติ
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ถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วสามารถอยู่สบายๆ ได้
จะกลายเป็นว่า อยากบรรลุเพื่อจะได้สบาย หรือ บางท่าน
อาจหลงตัวเองว่าบรรลุแล้ว ก็เลยละข้อวัตรปฏิบัติทุกอย่าง
อ้างว่าไม่จำ�เป็นแล้ว ตัวเองหมดกิเลสแล้ว ไม่ต้องทรมาน
ฝึกตัวเองอีกต่อไป ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องเหล่านี้
หลังบรรลุธรรมแล้ว พระอรหันต์ก็ยังคงรักษาข้อวัตรปฏิบัติ
ไว้ อ ย่ า งเข้ ม งวดกวดขั น เหมื อ นแต่ ก่ อ น ทั้ ง ๆ ที่ ท่ า นไม่
จำ�เป็นต้องทำ�เช่นนั้น แต่ท่านทำ�เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี นี่คือ
ความเมตตาและความไม่ประมาทของพระอรหันต์ ท่าน
สงสารและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่
ยังไม่เกิด ฉะนั้นเราควรจะเอาพระอรหันต์เป็นแบบอย่าง ไม่
ว่าเราทำ�อะไร เราต้องคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
วัฒนธรรมของเราไม่ใช่ของตายตัว มันเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา ถ้าเราไม่รกั ษาหลักการเอาไว้ มันก็จะเสือ่ มได้
อาตมาสังเกตว่า ทุกวันนี้วัฒนธรรมของหมู่บ้านเราหลาย
อย่างเสื่อมไป เด็กวัยรุ่นเห็นพระ แค่จะไหว้ก็ยังไม่ไหว้เลย
ซึ่งสมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ ตอนอาตมามาใหม่ๆ ชาวบ้าน
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แม้จะเป็นเด็กวัยรุ่นก็ตาม ถ้าถีบจักรยานอยู่ เมื่อเห็นพระ
ก็จะลงจากจักรยานมานั่งลงแล้วไหว้ ทุกคนเห็นพระเดิน
ผ่านก็นั่งลงไหว้ ทุกวันนี้ไม่สนใจเลย จึงไม่แตกต่างอะไร
จากกรุงเทพหรือต่างประเทศ แล้วมันเป็นความผิดของใคร
พวกเราผู้ที่มีศรัทธาแล้ว เข้าใจในเรื่องบุญ ที่เกิดจากการ
แสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพ แต่ถ้าเราไม่เน้นสอนลูก
สอนหลาน ไม่อธิบายเหตุผลให้ลูกให้หลานฟัง เขาก็จะไม่มี
ความรู้สึกรู้สม บางคนต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังด้านใน ให้
เกิดศรัทธา มีความเคารพแล้ว จึงนำ�ไปสู่การแสดงออกทาง
ด้านนอก ซึ่งจะดีที่สุด แต่สำ�หรับหลายๆ คนที่ยังเข้าไม่ถึง
ด้านใน ก็ต้องเริ่มจากด้านนอกก่อน ก็สอนให้แสดงความ
เคารพทางกายทางวาจาก่อน เพื่อเป็นฐานให้ค่อยๆ ซึมซับ
เข้ามาถึงจิตใจ เราก็จะสามารถรักษาความงดงามของสังคม
เราไว้ได้
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ผู้ที่เคารพและแสดงความ
เคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้นั้นย่อมได้บุญ ฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ตัว
เราเองได้บุญ ต้องการให้ลูกให้หลานได้บุญ ก็ต้องมีสัมมา
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คารวะ อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย โดยเฉพาะสังคม
อีสานของเรามานมนานแล้ว แต่ทุกวันนี้ชักจะเลอะเลือนจน
เกือบจะหมดไปเสียแล้ว ท่านจึงต้องการให้เราไม่ประมาท
ในเรื่องนี้ อย่าได้ปล่อยปละละเลย เพราะวัฒนธรรมที่ดีงาม
มันเปลี่ยนไปได้ ความรู้สึกนึกคิดของคนย่อมเปลี่ยนได้ ถ้า
เราไม่สนใจรักษาไว้ให้ดี
ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรง
ยกย่องมาก อยากให้เราทุกคนพิจารณาในเรื่องนี้ ความไม่
ประมาทเป็นอมตะธรรม คือเป็นธรรมสู่ความไม่ตาย ส่วน
ความประมาทเป็ น ทางไปสู่ ค วามตาย คนที่ ไ ม่ ป ระมาท
เหมือนคนไม่ตาย คนที่ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว เมื่อ
ประมาทแล้ว ก็จะไม่คิดไม่ทำ�อะไรๆ ที่สร้างสรรค์ ไม่ได้ทำ�
อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใครเลย ชีวิตไม่มีคุณค่าอะไร ไม่ต่าง
จากคนที่ตายแล้ว
เนื่องจากคนไทยมีความสัมพันธ์กับช้างมาก จึงมี
ศัพท์มีสำ�นวนเกี่ยวกับช้างมากมาย เช่น ฆ่าช้างเอางา คือ
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ทำ�ลายสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความโลภ เพื่อจะได้กำ�ไรเพียงนิด
เดียว เรื่องทำ�นองนี้ีมีให้เห็นมากมายในสังคมปัจจุบัน หรือ
อย่างที่กล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาประเทศชาติ
แบบทุนนิยม หรือแบบอุตสาหกรรม นำ�มาสู่การทำ�ลาย
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทำ�ลายประเทศ เพื่อสร้างกำ�ไร
ให้แก่คนกลุ่มน้อยไม่กี่คนหรืออาจจะคนกลุ่มเดียวก็เป็นได้
โดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์หรืออาจจะสูญเสียด้วย
เรียกว่าฆ่าช้างเอางาโดยแท้
นอกจากนี้ยังมีคำ�พังเพยที่ว่า ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า
เมียรัก ไว้ใจไม่ได้ อาตมาว่าควรจะรวมถึงผัวรักด้วย ไม่ใช่
เมียรักอย่างเดียว ช้างสารตัวใหญ่กับงูเห่านี่ ทุกคนคงกลัว
อยู่ แ ล้ ว แต่ ข้ า เก่ า กั บ เมี ย รั ก หรื อ ผั ว รั ก คนคงคิ ด ว่ า จะ
ประมาทได้ ข้าเก่าคือทาสเก่าคนรับใช้เก่า ซึ่งจะแปรพักตร์
หรือทรยศเมื่อไหร่ก็ได้ เมียรักผัวรักก็เช่นเดียวกัน ถ้าลงว่า
ไม่มีศีลธรรมไม่มีความจงรักภักดี ก็ย่อมแปรเปลี่ยนเป็น
อื่นได้ จึงต้องระมัดระวังไว้ให้ดี
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โบราณว่า เห็นช้างขี้ อย่าไปขี้ตามช้าง คือให้รู้จัก
ความพอดี รู้จักความสามารถของตัวเอง อย่าไปดูคนอื่นที่
เก่งกว่าเราหรือมีฐานะดีกว่าเรา แล้วคิดว่าเราจะทำ�แบบเขา
ทุกอย่าง เราก็รู้ของเราอยู่ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น รู้
ความพอดีของตัวเราเอง ถ้าเรามีความสันโดษ มีความพอใจ
กับสิ่งที่มีอยู่ จิตใจของเราจะมีเวลาที่จะคิดในทางที่เป็น
ประโยชน์ แต่ถ้าเราเอาแต่มองคนอื่นที่มีมากกว่าเรา หรือ
สูงส่งกว่าเรา แลัวมัวแต่คิดหมกมุ่นว่า ทำ�อย่างไรจึงจะได้
เหมือนเขาหรือจะได้มากกว่าเขา แล้วเกิดความไม่พอใจกับ
สิ่งที่ตนมีอยู่ จิตใจว้าวุ่นเต็มไปด้วยความคิดที่เป็นอกุศล ถ้า
เรารู้จักทำ�ใจให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้มาด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตแล้ว จึงจะนับว่าใช้ได้ พออยู่พอกิน ค่อยเป็นค่อยไป
จิตใจเราก็จะสว่างขึ้นมา มีเวลาที่จะไปคิดในทางที่เป็นบุญ
เป็นกุศล ประหยัดเวลา ประหยัดแรงความคิด ประหยัด
แรงกาย แรงวาจา แรงใจ เมื่อประหยัดแล้ว เราก็จะมีแรง
มีกำ�ลังที่จะสร้างคุณงามความดี ฉะนั้นเห็นเขาทำ�อะไร เขา
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มีอะไร ก็ไม่ต้องไปสนใจเขามาก ให้สนใจแต่คุณภาพชีวิต
ของเรา คุณภาพชีวิตที่ไม่ได้อยู่ที่วัตถุ หากอยู่ที่จิตใจ ใจที่
เต็มไปด้วยกิเลส พอใจที่จะสั่งสมวัตถุ ย่อมเป็นพิษเป็นภัย
แก่เราได้ หากมีกิเลสน้อยและอยู่อย่างเรียบง่าย จิตใจจะมี
โอกาสก้าวหน้าในธรรม

ญ.หญิง

ในสมัยพุทธกาลมีผหู้ ญิงทีเ่ ก่งเป็นจำ�นวน
มาก อาตมาจะเล่าเรื่องหญิงเก่ง ๒ คน คือ นางสามาวดี
และ นางขุชชุตตรา ในพระไตรปิฎก มีพระสูตรเพียงเล่ม
เดียวที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำ�ว่า “เอวัมเมสุตัง” ซึ่งเป็นคำ�
กล่าวของพระอานนท์ พระไตรปิฎกเล่มนี้ไม่ได้มาจาก
ความทรงจำ�อันยอดเยี่ยมของพระอานนท์ หากเป็นบันทึก
จากความทรงจำ�ของหญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ชื่อ
ขุชชุตตรา ซึ่งทำ�งานรับใช้เจ้านายผู้มีนามว่า สามาวดี
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สามาวดีอยู่กับพ่อแม่ในชนบท เมื่อเกิดโรคระบาด
จึงได้อพยพเข้าเมืองใหญ่ คือเมืองโกสัมพี ต้องอุปัฏฐาก
คุณพ่อคุณแม่ เงินทองก็ไม่มี จึงต้องไปขออาหารที่โรงทาน
ซึ่งมี มิตตะ เป็นผู้บริหาร โรงทานนี้แจกอาหารให้กับคนที่
ไม่มีอาหารกิน แต่การบริหารงานไม่ค่อยมีระเบียบสักเท่า
ไหร่ วันแรกสามาวดีเข้าไปขออาหาร ๓ ส่วน มิตตะก็ไม่ว่า
อะไร วันที่ ๒ ไปขอ ๒ ส่วน วันที่ ๓ ไปขอเพียงส่วนเดียว
มิตตะถามนางว่า รู้จักประมาณแล้วหรือ เพราะเขามอง
คนในแง่ร้าย คิดว่าวันแรกสามาวดีขออาหารปริมาณมาก
แล้วก็ทานไม่หมด วันที่ ๒ ยังคงตะกละอยู่ ก็เลยยังขอ
มากกว่าที่ควร จนวันที่ ๓ ถึงรู้จักขอเท่าที่พอดี สามาวดีจึง
บอกว่า วันแรกเรามีกัน ๓ คนพ่อแม่ลูก แต่คุณพ่อตายใน
วันแรกนั้น เหลืออยู่สองคนแม่ลูก เมื่อวานจึงมาขออาหาร
เพียง ๒ ส่วน แล้วคุณแม่เสียเมื่อคืนนี้ วันนี้จึงเหลือแต่ตน
คนเดียว มิตตะฟังแล้วเสียใจมากที่ปากไม่ดี มองคนอื่นใน
แง่ร้าย เลยขอรับเลี้ยงสามาวดีเป็นลูกสาวแล้วให้เข้ามาอยู่
ในบ้าน
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สามาวดีเป็นคนมีความสามารถหลายอย่าง นอกจาก
เป็นคนหน้าตาดีแล้ว ยังเป็นคนน่ารักและเรียบร้อย เป็น
ผู้บริหารที่เก่งด้วย จึงได้ช่วยมิตตะดูแลโรงทาน ในไม่ช้า
การบริหารโรงทานก็มีระเบียบเรียบร้อยราบรื่น การแจก
อาหารก็เป็นระเบียบ เงียบสงบ ไม่มีใครพูดใครจา กลาย
เป็นที่ร่ำ�ลือกล่าวขานกันทั่ว อำ�มาตย์ที่อยู่ในวังชื่อ โฆสกะ
ได้ยินคำ�ร่ำ�ลือนี้จึงแวะไปดูโรงทาน เขาเกิดประทับใจเมื่อ
เห็นสามาวดี รู้สึกรักและอยากจะรับเป็นลูกสาว จึงขอ
สามาวดีจากมิตตะ มิตตะเองก็ทุกข์ใจ ไม่อยากจะให้
โฆสกะเอาสามาวดีไป เพราะรักสามาวดีเสมือนเป็นลูก
สาวจริงๆ แต่มิตตะเป็น ผู้มีเมตตา ชื่อมิตตะก็หมายถึง
ผู้มีเมตตา แม้จะเสียดายลูกสาวมาก แต่เขาก็ต้องการให้
ลู ก มี ค วามสุ ข เขาคิ ด ว่ า ถ้ า ไปอยู่ กั บ โฆสกะ ซึ่ ง อยู่ ใ น
ตระกูลสูง สามาวดีจะมีอนาคตที่ดีกว่า นอกจากนี้ สามาวดี
มีเอกลักษณ์ทเ่ี ป็นผูม้ เี มตตามาก ไม่วา่ จะไปทีไ่ หน ก็จะเป็น
ที่รักของผู้พบเห็น มิตตะจึงตกลงยกสามาวดีให้โฆสกะ
86

อักษรส่อสาร

เมือ่ โฆสกะได้เลีย้ งดูสามาวดี เขาได้เห็นนิสยั ดีๆ ของลูกสาว
เขาจึงยิ่งรักและเมตตาสามาวดี
วันหนึ่งพระราชาชื่ออุเทนได้เห็นสามาวดี ทอดแรก
ของพระเนตร นี่ราชาศัพท์แบบอาตมา พระองค์เกิดความ
รักแบบว่า love at first sight คราวนี้ไม่ต้องการขอเป็น
ลูกสาว แต่พระองค์ต้องการได้สามาวดีเป็นภรรยา เป็น
ความรักคนละแบบ โฆสกะก็ไม่ยอมยกให้เพราะเสียดาย
ลูกสาว พระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาที่ใจร้อนและขี้โกรธ
เมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็โกรธ จึงสั่งเนรเทศโฆสกะ โดย
ไม่ให้ลูกสาวติดตามไปด้วย จะยึดทรัพย์และทำ�ทุกสิ่งทุก
อย่างด้วยความโกรธเพื่อให้โฆสกะเจ็บใจ สามาวดีสงสาร
พ่อโฆสกะ จึงบอกว่าสมัครใจจะเป็นภรรยาของพระเจ้า
อุเทน เมื่อพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีเป็นภรรยา ก็ยกโทษให้
โฆสกะและให้กลับมารับตำ�แหน่งเดิม
สามาวดีเป็นภรรยาที่ ๓ ของพระเจ้าอุเทน ภรรยาเดิม
๒ องค์ พระเจ้าอุเทนไม่ค่อยรักสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะองค์ที่
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๒ ที่ชื่อมาคันทิยา ซึ่งเป็นคนไม่ดี เกลียดชังพระพุทธศาสนา
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกลียดชังพระพุทธเจ้า เพราะเดิม
นั้นคุณพ่อคุณแม่ของมาคันทิยาต้องการจะยกลูกสาวที่ตน
เห็นว่าสวยที่สุดในประเทศให้พระพุทธเจ้า โดยที่ไม่เข้าใจ
เรื่องวินัยสงฆ์ เขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็น ผู้ใหญ่ที่ผู้คน
เคารพนับถือกันมาก ใครๆ ล้วนกล่าวถึง จึงต้องการยก
ลู ก สาวให้ท่า น พระพุทธองค์ไม่ทรงยอมรั บ แล้ ว ทรง
กล่าวถึงความน่าเกลียดความสกปรกของร่างกาย ทรง
สั่งสอนเรื่องอสุภะอสุภัง ส่งผลให้พ่อแม่ของมาคันทิยา
บรรลุ ธ รรมเป็ น อนาคามี ส่ ว นลู ก สาวกลั บ บรรลุ ค วาม
น้อยใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้บรรลุธรรม หากบรรลุอธรรม
เธอโกรธเกลียดและอคติผูกพยาบาทต่อพระพุทธเจ้าและ
พระพุทธศาสนามาก ด้วยความที่เธอหน้าตาดี ต่อมาจึงได้
เป็นภรรยาองค์ที่ ๒ ของพระเจ้าอุเทน
เมื่อแรกที่พระเจ้าอุเทนมีภรรยาคนใหม่น้นั นางมา
คันทิยาก็ยงั ไม่ได้คดิ อะไร ถือว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา สามาวดี
มี ค นรั บ ใช้ อ ยู่ ค นหนึ่ ง คื อ นางขุ ช ชุ ต ตรา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ไ ป
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ซื้อดอกไม้ท่ีตลาดทุกวันโดยสามาวดีให้เงินไปวันละ ๘
กหาปณะ ขุชชุตตราเห็นว่าสามาวดีไม่รรู้ าคาดอกไม้ จึงซือ้
ดอกไม้แค่ ๔ กหาปณะ เก็บอีก ๔ กหาปณะไว้ใช้สว่ นตัว แล้ว
หลอกเจ้านายว่าจ่ายค่าดอกไม้ทง้ั ๘ กหาปณะ ซึง่ เป็นการ
โกหก ผิดทัง้ ศีลข้อ ๒ และข้อ ๔ วันหนึง่ เจ้าของร้านดอก
ไม้บอกขุชชุตตราว่า วันนี้ท่บี ้านมีงานทำ�บุญเลี้ยงพระ ได้
นิมนต์พระพุทธเจ้ามารับอาหารในร้าน ขอเชิญขุชชุตตรามา
ฟังเทศน์ดว้ ย ขุชชุตตราก็รบั คำ�เชิญ เมือ่ ได้เห็นพระพุทธเจ้า
และพระสาวก ขุชชุตตราก็เกิดความเลือ่ มใส และเมือ่ ได้ฟงั
พระพุทธโอวาท ก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน พวกเราสังเกต
อะไรไหม ผูถ้ อื ศีลไม่บริสทุ ธิ์ ขาดทัง้ ข้อ ๒ และข้อ ๔ ยังมี
บุญบารมีเพียงพอทีจ่ ะบรรลุโสดาบันได้ เพราะฉะนัน้ พวก
เราทัง้ หลายซึง่ เคยผิดพลาดบ้าง เคยผิดศีลบ้าง ถือว่ายังมี
หวังที่จะบรรลุธรรม เพียงแต่อย่าได้ทำ�ผิดอีกต่อไป
พระโสดาบันมีคุณธรรมข้อหนึ่งคือมีศีลเป็นที่พอใจ
ของพระอริยเจ้า ท่านอาจจะยังผิดศีลข้อปลีกย่อยได้ แต่
พระโสดาบันจะไม่ปิดบังอำ�พรางความผิดของตน นีเ่ ป็น
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ความแตกต่างทีช่ ดั เจนมาก เมือ่ ขุชชุตตราบรรลุเป็นโสดาบัน
แล้ว เมื่อกลับเข้าวังทุกคนสังเกตเห็นความผ่องใสของเธอ
เธอเข้าไปกราบสามาวดี แล้วสารภาพว่า ดอกไม้ที่ซื้อทุก
วันที่จริงราคาแค่ ๔ กหาปณะ ส่วนอีก ๔ กหาปณะนั้นนาง
เก็บไว้ใช้เอง เป็นเช่นนี้ทุกวัน อาตมาเชื่อว่าเงินที่เก็บไว้นน้ั
นางคงจะส่งไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทบ่ี า้ น ในคัมภีรไ์ ม่ได้บอก
ไว้นะ แต่อาตมาสันนิษฐานเองจากประสบการณ์ที่มีใน
เมืองไทยปัจจุบัน
เมื่อขุชชุตตราได้เล่าเรื่องราวให้สามาวดีฟัง สามาวดี
ก็ เ กิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาและสนใจมาก แต่ ส ามาวดี
ไม่ ส ามารถออกนอกวัง เพราะผิดระเบี ย บประเพณี จึ ง
ตกลงให้ ขุ ช ชุ ต ตราไปวั ด เพื่ อ ฟั ง พระธรรมเทศนาจาก
พระพุทธเจ้าทุกวัน แล้วให้จำ�ทุกคำ�ที่ท่านเทศน์เพื่อนำ�
กลับมาถ่ายทอด จึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ขุชชุตตราจะ
เข้าวัดทุกวัน ซึ่งในปีนั้นพระพุทธเจ้าทรงจำ�พรรษาอยู่
โกสัมพี เมื่อกลับมาที่วัง ทั้งๆ ที่เป็นเพียงคนรับใช้ แต่
ขุชชุตตราก็ได้รับเกียรติให้นั่งในที่สูงเพื่อเป็นการให้เกียรติ
90

อักษรส่อสาร

พระธรรม ต่อมาได้มีการนิมนต์พระอานนท์เข้ามาเทศน์
ในวัง เมื่อนางสามาวดีได้ฟังธรรมจากพระอานนท์ นางก็
บรรลุโสดาบัน ตลอดจนคนอื่นๆ ในวังก็ได้ทะยอยบรรลุ
ธรรมกันถ้วนหน้า
มีเพียงผู้เดียวที่ได้ฟังธรรมแต่ไม่สามารถบรรลุธรรม
ได้ คือ มาคันทิยา ซึ่งแต่แรกยังไม่ได้คิดร้ายต่อสามาวดี
หากบัดนี้เริ่มจะมีอคติเสียแล้ว นอกจากสามาวดีจะเป็น
ภรรยาที่พระเจ้าอุเทนทำ�ท่าว่าจะรักมากกว่าคนอื่นแล้ว
นางยังเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วย แล้วยังพาให้คนอื่น
ไปหลงพระพุทธเจ้าด้วย มาคันทิยาไม่ได้มองว่าเป็นความ
เลื่อมใส หากเห็นว่าเป็นความหลง จึงเริ่มคิดวางแผนจะ
ทำ�ลายสามาวดี โดยพูดคุยกับพระเจ้าอุเทนทำ�เป็นห่วงว่า
คนที่หน้าตาดีและท่าทางมีเมตตา แต่ลึกๆ แล้วอาจจะไม่
เป็นอย่างที่เห็น สามาวดีอาจจะคิดร้ายกับพระองค์ก็ได้
นางพยายามพูดให้พระเจ้าอุเทนเกิดระแวงหรือรังเกียจ
สามาวดี แต่วธิ นี ไ้ี ม่ได้ผล เพราะพระเจ้าอุเทนรูว้ า่ เมียคนนี้
เป็นคนใจดีและมีเมตตามาก เมื่อไม่ได้ผล มาคันทิยาก็ใช้
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วิธีการอื่นๆ เช่น จ้างคนในตลาดไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้า
และพระสาวก ไม่นานชาวโกสัมพีก็เริ่มรังเกียจพระสงฆ์
กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในตลาด กระทั่ ง พระอานนท์ ยั ง
หวั่นไหว ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า เราย้ายไปอยู่ที่อื่น
ดีไหมพระพุทธเจ้าข้า ทุกวันนี้รู้สึกว่าชาวโกสัมพีไม่ค่อย
จะศรัทธา เขาเชื่อว่าเราเป็นผู้ทุศีล พระพุทธองค์รับสั่งให้
สงบใจไว้ เรื่องจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งต่อมาไม่นานก็
เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ ประชาชนได้เห็น
เองว่า พระเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างที่มีคนใส่ร้าย จึงกลับมา
ศรัทธาเหมือนเดิม
มาคันทิยาคิดวางแผนว่าจะทำ�อย่างไรต่อไปดี ปกติ
แล้วพระเจ้าอุเทนจะแบ่งเวลาให้ ภรรยาคนละหนึง่ สัปดาห์
อาทิตย์หนึง่ ท่านจะอยูก่ บั ภรรยาคนที่ ๑ อาทิตย์ถดั ไปจะอยู่
กับภรรยาคนที่ ๒ ผลัดเวรกันไป เมือ่ ถึงสัปดาห์ทจ่ี ะไปอยูก่ บั
สามาวดี มาคันทิยาก็เอางูพษิ ไปซ่อนไว้ในห้องของสามาวดี
พระเจ้าอุเทนพบงูในห้อง จึงเชื่อว่าภรรยาคนนี้มีเจตนาจะ
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ฆ่า และเนือ่ งจากว่าพระองค์มนี สิ ยั เดิมเป็นคนใจร้อนขีโ้ มโห
เวลาเข้าห้องนอนของภรรยาก็ต้องมีธนูติดตัวไปด้วย ท่าน
จึงยิงสามาวดี ในขณะที่สามาวดีซ่งึ เป็นผู้มีเมตตาสูงกำ�ลัง
แผ่เมตตาอยู่ ท่านจึงยิงนางไม่เข้า ทีนม้ี นั อาจเป็นธรรมชาติ
อย่างหนึง่ ของผูช้ ายมาแต่ไหนแต่ไร ได้ฟงั ธรรมะล้วนๆ แม้
จะลึกซึง้ สักแค่ไหน เขาก็จะเฉยๆ แต่ถา้ มีเรือ่ งอัศจรรย์แบบ
ยิงไม่เข้าอะไรทำ�นองนี้ จึงจะมีผล พระเจ้าอุเทน จึงทึ่ง
ภรรยาจนเกิดศรัทธา ทรงขอขมาต่อสามาวดี แล้วเริม่ สนใจ
พระพุทธศาสนา คิดอยากจะฟังธรรมะ จึงเสด็จไปทีว่ ดั
ขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จธุดงค์ไปที่อ่นื แต่ก็มีพระ
กลุม่ หนึ่งธุดงค์มาที่วัด คือ คณะของพระปิณโฑลภารทวาชะ
พระเจ้าอุเทนได้สนทนาธรรมกับท่านปิณโฑลภารทวาชะ
และได้ เ ห็ นว่ า ท่ า นมี ลู ก ศิ ษ ย์ ห นุ่ ม ๆ หลายรู ป ก็ รู้ สึ ก
ศรั ท ธา เนื่องจากว่าท่านเป็น ผู้ที่ค่อนข้างจะมักมากใน
เรื่องของกาม เมื่อเห็นพระหนุ่มจำ�นวนมากหลายองค์
ก็เกิดความอยากรู้ว่า พระหนุ่มๆ อายุเพียงเท่านี้เหล่านี้
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ท่ า นสามารถประพฤติ พ รหมจรรย์ กั น ได้ อ ย่ า งไร พระ
ปิณโฑลภารทวาชะจึงอธิบายให้ฟังว่า พระในพุทธศาสนา
ไม่ใช่วา่ บวชแล้วอยูเ่ ฉยๆ หากมีการพัฒนาจิตใจในทุกๆด้าน
มีการเจริญอสุภกรรมฐาน เห็นความไม่สวยไม่งามของ
ร่างกาย แล้วก็ยังฝึกจิต พัฒนาสัญญาความจำ�ได้หมายรู้
เมื่อเห็น ผู้หญิงที่มีอายุมาก ก็ฝึกมองให้เห็นว่าเหมือนแม่
เห็นผู้หญิงรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่านิดหน่อย ก็มองให้
เห็นว่าเป็นพีส่ าว ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าก็เป็นน้องสาว ฉะนัน้ ความ
รูส้ กึ ทีเ่ ป็นอกุศลอันเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การประพฤติพรหมจรรย์
จะลดน้อยลง พระเจ้าอุเทนฟังแล้วเกิดความเลื่อมใส เกิด
ศรัทธา ขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
เป็นสรณะ
จากนั้น ท่านก็มีความคิดขึ้นมาอีกหลายอย่าง ท่าน
ไม่คิดจะปฏิบัติต่อนางสามาวดีเหมือนเดิม คือไม่คิดปฏิบัติ
ต่อนางเหมือนเป็นภรรยา ท่านไม่จำ�เป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับ
นาง เพราะภรรยาอื่นๆ ก็ยังมีอยู่ แต่ท่านถือนางเป็น
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กัลยาณมิตร ปล่อยให้ภรรยาคนนี้ได้ปฏิบัติธรรม เมื่อสามี
ไม่มาเกี่ยวข้องด้วย สามาวดีก็ปฏิบัติได้ผล นางได้บรรลุ
เป็นสกิทาคา อนาคา ด้วยเหตุนี้
เพราะเหตุนี้นางมาคันทิยะจึงไม่พอใจมาก นางคิด
การว่าจะทำ�อย่างไรต่อไปดี เนื่องจากโทสะความโกรธมี
มาก นางจึงได้วางอุบายทำ�ทีว่าออกจากวังไปหาญาติ แล้ว
จ้างคนไปเผาวังส่วนที่พวกผู้หญิงอยู่จนไหม้หมด ทำ�ให้
ผู้ ห ญิ ง ทุ ก คนรวมทั้ ง สามาวดี ขุ ช ชุ ต ตราและนางสนม
ทั้งหลายตายหมด เรื่องนี้ทำ�ให้พระบางรูปเป็นทุกข์มาก
ด้วยความสงสาร พระหลายรูปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า
ด้วยความสงสัยว่า ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น พระพุทธองค์ทรง
ปลอบใจว่า พวกผู้หญิงในวังที่ตายไปนั้น ไม่มีปุถุชนแม้
เพียงคนเดียว ล้วนเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมด อย่างต่ำ�สุด
ก็เป็นโสดาบัน เป็นสกิทาคา เป็นอนาคา ทรงว่า สามาวดี
“ร่างกายตาย แต่ไม่ตาย” ส่วนมาคันทิยะ“ยังมีชีวิตอยู่แต่
เหมือนตาย”
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พระพุทธองค์ทรงยกธรรมบทเรื่อง “ความประมาท
เป็ น ทางไปสู่ ค วามตาย ความไม่ ป ระมาทเป็ น ทางไป
สู่ อ มตะ” คนที่ ป ระมาทเหมื อ นกั บ ตายแล้ ว คนที่ ไ ม่
ประมาทไม่มีวันตาย นางสามาวดีเป็นอนาคามี ไปอยู่
พรหมโลกชั้นสุทธาวาส และจะบรรลุอรหันต์ที่นั่น คือไม่
ตาย ส่วนมาคันทิยะยังมีชีวิตอยู่ แต่ได้ตายไปแล้วจาก
คุณธรรม และจะต้องตกนรกเป็นเวลานาน
หลังจากเกิดเรื่อง พระเจ้าอุเทนทรงเป็นทุกข์อาลัย
ภรรยาที่รัก ใครหนอที่กล้าทำ�เยี่ยงนี้ได้ ในใจก็คิดว่าน่า
จะเป็นมาคันทิยะ แต่จะทำ�อย่างไรให้นางสารภาพ จึงทรง
ปรึกษาเหล่าอำ�มาตย์ ออกอุบายให้อำ�มาตย์ถามขึ้นว่า
“โอ้...ใครหนอกล้าทำ�เรื่องเช่นนี้ได้นะ” แล้วพระเจ้าอุเทน
ทรงตอบว่า “คงจะเป็นคนที่รักเรามากๆ จึงกล้าทำ�”
มาคั น ทิ ย ะถึ ง ได้ ลื ม ตั ว โพล่ ง ออกมาว่ า “ฉั น นี่
แหละทำ�”
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พระเจ้าอุเทนจับนางไปทรมานก่อนจะประหารชีวิต
แล้วนางก็ตกนรกไป ทรงทำ�ไปเพื่อแก้แค้น แล้วจึงคิดได้
ว่า ถ้าสามาวดีรู้ว่าเราทำ�อย่างนี้ นางคงจะไม่รู้สึกพอใจ
เพราะนางไม่เคยโกรธใคร พระเจ้าอุเทนรู้สึกเสียใจ จึงได้
ปฏิบัติธรรมมากขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องผู้หญิงเก่งที่ชื่อ สามาวดี
และ ขุชชุตตรา
ถ้าใครสนใจศึกษาธรรมะที่ขุชชุตราได้บันทึกไว้และ
ได้เล่าให้ สามาวดีและบริวารในวังฟัง ก็ให้ดูที่อิติวุตตกะ
ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรงยกย่องสามาวดีว่า ใน
บรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย นางเป็นผู้เลิศในทางเมตตา เป็น
ผู้มีเมตตาสูงยิ่ง
ฉะนั้น เราทุกคนก็เช่นกัน เมื่อจะปฏิบัติก็พยายาม
ให้เป็นผู้เลิศเหมือนกัน พยายามให้มันเลิศ พยายามให้
มันประเสริฐ
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-เมตตาธรรมเป็นสิ่งที่ทำ�ให้จิตใจเราไม่คับแคบ
-เมตตาธรรมเป็นสิ่งที่ทำ�ให้จิตใจเราเยือกเย็น
-เมตตาธรรมเป็นธรรมที่ขจัดความโกรธ ขจัดโทสะ
ได้สิ้นเชิง
พระพุ ท ธองค์ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเจริ ญ เมตตา
ภาวนามาก ทรงว่าเมตตาภาวนาเป็นไปเพื่อความเจริญ
ถ่ายเดียว เมตตานำ�ไปสู่“มรรคผลนิพพาน” อย่าไปกลัว
ว่า การแผ่เมตตาหรือการเจริญเมตตา จะได้แต่ความสุข
พระพุทธองค์ทรงว่า ความสุขที่เกิดจากการเจริญพรหม
วิหารเป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อการปล่อย
วางกิเลส เป็นไปเพื่อ “มรรคผลนิพพาน” ทำ�ให้เราฉลาด
ในการแผ่เมตตา ฉลาดในการเอาชนะความโกรธ
ในเรื่ อ งนี้ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงให้ คำ � แนะนำ � และให้
อุบายมากมาย ถ้าเราอยู่กับคนที่ความประพฤติไม่ดีหรือ
น่าเกลียด แต่การพูดการจาค่อนข้างดี เราจะแผ่เมตตาให้
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เขาได้ไหม ในกรณีนี้พระพุทธองค์ทรงแนะนำ�ว่า อย่าใส่ใจ
หรือไปเพ่งโทษจับผิดในส่วนที่ไม่ดีของเขา ให้เราคิดถึง
ส่วนที่ดีของเขาซึ่งก็คือ วาจาที่เรียบร้อยใช้ได้ ท่านเปรียบ
ว่าเหมือนกับพระเดินธุดงค์ ต้องการผ้าทำ�จีวร เมื่อเห็น
ผ้าบังสุกุลซึ่งเป็นผ้าสกปรก ท่านบอกว่า ให้ใช้เท้าซ้ายกด
ลงบนผ้า ใช้เท้าขวาคลี่ผ้า แล้วฉีกออกเฉพาะส่วนที่ใช้ได้
ปล่อยส่วนที่ใช้ไม่ได้ทิ้งไว้ ท่านว่า เหมือนคนที่มีความ
ประพฤติไม่ดีนั้น เราไม่ต้องไปคิดมาก ส่วนที่ไม่ดี เราก็ไม่
เอา เอาแต่ส่วนที่ดี เพื่อจะแก้โทสะในใจของเรา บางคน
การกระทำ�ดี แต่การพูดไม่ดี พูดไม่น่าฟัง พูดหยาบ ท่าน
ก็ว่า อย่าไปใส่ใจ อย่าไประคายเคืองกับคำ�พูดไม่ดีของเขา
ให้ปล่อยมันไป เอาแต่ส่วนที่ดีของเขาไว้ ความประพฤติ
ที่ค่อนข้างจะดีบางอย่างของเขา เช่น เขามีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ เป็นต้น
พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่า เหมือนกับเราเดิน
ทาง ทั้งร้อนทั้งหิวกระหายอยากดื่มน้ำ� แต่เมือ่ ไปถึงสระน้�ำ
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ก็พบว่ามีสาหร่ายและพืชต่างๆ สีเขียวๆ ปกคลุมน้ำ�ไว้จน
มิด แล้วเราจะใช้วิธีอย่างไร เราก็ใช้มือแหวกพวกสีเขียวๆ
ออกไป กระพุ่มมือแล้ววักน้ำ�ขึ้นดื่ม ท่านเทียบว่า คนที่
การกระทำ�ดี แต่การพูดไม่ดี ก็เหมือนพวกสาหร่ายและ
พืชสีเขียวๆ ที่ปกคลุมน้ำ�สะอาดที่อยู่เบื้องล่าง ท่านว่า
ก็ให้เราแหวกมันออก แล้วเอาแต่ส่วนที่ดีไว้
พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฉลาดในการมอง ท่านว่า
บางคนการกระทำ�ไม่ดี การพูดก็ไม่ดี แต่เมื่อได้สังเกตดู
ก็พบว่าเขายังมีความคิดที่ดีๆ อยู่เป็นครั้งคราว บางครั้ง
เหมือนกับเขามีความเมตตานิดๆ หน่อยๆ เขายังพอมี
ความดีอยู่บ้าง ไม่ใช่ว่า ไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์ ฉะนั้น ท่านให้
เราพยายามสังเกต แล้วให้ไปคิด ยอมรับและ ชื่นชมใน
ส่วนที่ดีของเขา พระพุทธองค์ทรงเปรียบว่า เหมือนกับคน
เดินทาง ทั้งร้อนทั้งหิวกระหายอยากดื่มน้ำ� สระน้ำ�ก็ไม่มี
เห็นแต่รอยเท้าวัว ที่มีน้ำ�ขังอยู่ในรอยเท้าเพียงนิดเดียว
ถ้าจะเอามือไปวักน้ำ�หรือใช้ภาชนะอะไรไปตัก ก็คงไม่ได้
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เพราะมีน้ำ�น้อยมาก ถึงจะพยายามตักออกมา น้ำ�ก็จะขุ่น
จนดื่มไม่ได้ เราควรทำ�อย่างไรดี ก็ต้องคุกเข่าลง เอามือ
ยันไว้ข้างหน้า แล้วก้มหน้าเอาปากลงไป กินน้ำ�เหมือนวัว
กินน้ำ�  ท่านเปรียบเทียบเหมือนคนที่เราไม่เห็นว่ามีส่วน
ดีเลย การกระทำ�การพูดแย่ไปเสียหมด แต่ถ้าเราสังเกตดู
ก็ได้เห็นความดีเพียงน้อยนิด ก็ให้เอาความดีนั้นแหละ
เหมือนน้�ำ น้อยนิดทีข่ งั อยูใ่ นรอยเท้าวัว คุกเข่าลง เอามือยัน
แล้วเอาปากลงกินเหมือนวัวกินน้ำ�นั่นเอง
ถ้าเราเจอคนที่ดีทุกอย่าง การกระทำ�ก็ดี วาจาก็ดี
จิตใจก็ดี ท่านเปรียบว่าเหมือนเราเดินทาง ทั้งร้อนทั้งหิว
กระหายอยากดื่มน้ำ�  ได้เจอสระน้ำ�ที่มีน้ำ�ใสแจ๋ว รอบๆ
สระเต็มไปด้วยต้นไม้น่ารื่นรมย์ ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด เรา
ก็ลงไปทั้งอาบทั้งดื่ม แล้วก็นอนพักผ่อนสบาย เมื่อเราได้
เจอคนที่ดีทุกอย่าง เราก็ต้องระวังอย่าไปอิจฉาเขา อย่า
ไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้ ท่านให้
เรารู้จักชื่นชมในสิ่งที่ดีๆนั้น
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เราเป็นผู้มีกาย มีวาจา มีใจ เราทุกคนสามารถ
พัฒนากาย วาจา ใจของเราให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
เพียงแค่ว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญ
บารมีสูงแล้ว มีคุณสมบัติพอแล้ว ยิ่งได้เกิดเป็นคนไทย
อยู่ในเมืองพุทธ มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรม พูดไปก็จะ
เหมือนกับยอ แต่ต้องเรียกว่า มีบุญมากๆ ระดับหัวกะทิ
เลย น้อยนักที่จะมีโอกาสอย่างนี้ ฉะนั้น ถ้าเรายังมีความ
รู้สึกขัดข้อง ยังรู้สึกว่า แหม! ชีวิตมันยาก มันลำ�บาก
มันต่ำ�ต้อย ก็ให้รู้ว่าถึงอย่างไรเราก็เป็นผู้มีบุญสูง เรียกว่า
ถึงจะรู้สึกว่าต่ำ� มันก็ยังน่าภูมิใจนะ เพราะเป็นระดับต่ำ�
ของระดับสูง ซึ่งมันก็สูงมากอยู่แล้ว ต่ำ�ของสูงก็ย่อมจะดี
กว่าสูงของต่ำ� ท่านให้เรามองอย่างนั้น
ให้เรามีความหวังว่า ไม่มีอะไรที่เราจะแก้ไม่ได้
เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่านิสัยใจคออะไร ถึงจะรู้สึก
ว่าฝังลึกขนาดไหนก็ตาม สุดท้ายแล้วมันก็ล้วนเป็นสังขาร
มีเกิด มีดับ ไม่ใช่ว่าเมื่อมันเกิดแล้ว ต้องมีมันทุกภพทุก
102

อักษรส่อสาร

ชาติไป สิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปเป็นธรรมดา
กิเลสทุกตัวที่เราเห็นอยู่ในใจของเรา มีเกิด มีดับ นี่คือ
ความหวัง สิ่งที่เราจะต้องทำ� คือให้เรารู้สึกสลดสังเวช
หรือที่ดี คือไม่ประมาท รู้ว่ากิเลสเกิดแล้ว แต่ยังไม่ดับ โอ้!
กิเลสเกิดขึ้นเยอะ ยังดับไม่ได้สักอย่าง เห็นอย่างนี้แล้ว
ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเตือนสติตนเอง
ว่า เกิดได้ ก็ดับได้ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดได้แล้วดับไม่ได้ มันเป็น
ของเกิดของดับ เพียงแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นเท่านั้นเอง
เรายังอยู่ในขั้นต่ำ�ของขั้นสูง แต่ไม่เหลือวิสัยที่จะพัฒนา
เพื่อยกระดับ
คำ�สอนของพระพุทธเจ้าแม้ที่ง่ายที่สุดจะลึกซึ้งมาก
ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งลึกซึ้ง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ที่พระตถาคต
สอนให้พวกเธอละบาป เพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำ�ได้ ที่
พระตถาคตสอนให้พวกเธอบำ�เพ็ญกุศล เพราะเป็นสิ่งที่
พวกเธอทำ�ได้ ที่พระตถาคตสอนให้พวกเธอชำ�ระจิตใจ
ของตนให้บริสุทธ์ิผุดผ่อง เพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำ�ได้
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ถ้าพวกเธอละบาปไม่ได้ บำ�เพ็ญกุศลไม่ได้ ชำ�ระจิตใจ
ของตนให้บริสุทธ์ิผุดผ่องไม่ได้ พระตถาคตไม่สอน พระ
ตถาคตเลือกสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ สิ่งที่
พระองค์ไม่สอนมีมากมาย แต่สิ่งที่ทรงสอน คือสอนให้
เราเจริญด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา เพราะเป็นสิ่งที่
มนุษย์ทำ�ได้ และเพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อมนุษย์ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน ฉะนั้น เราต้องเชื่อมั่นใน
คำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตนเอง
เราไม่ จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งปล่ อ ยให้ ค วามผิ ด พลาด
หรือความประมาทในอดีตมาเป็นตัวกำ�หนดอนาคตของ
เรา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ที่เคยประมาทในกาลก่อน
แล้วกลับใจ สำ�นึกตัว ไม่ประมาทอีกต่อไปนั้น มีความ
งดงามเสมือนพระจันทร์เต็มดวงที่โผล่พ้นจากเมฆ ฉะนั้น
ถ้าพระจันทร์เต็มดวงของเราถูกเมฆปิดบังเอาไว้ เราก็จง
ปฏิบัติให้มันพ้นจากเมฆเสีย เราย่อมทำ�ได้ เราทุกคนที่
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เคยทำ�ผิดบาปสามารถกลับใจได้ จงเรียนรู้จากอดีต แล้ว
ปล่อยวางอดีต เพื่อสร้างอนาคต ด้วยการตั้งอกตั้งใจอยู่
ในปัจจุบัน
ให้เราค่อยๆ ดูจิตใจของเรา เวลาจิตใจของเราขี้เกียจ
ขี้คร้าน ก็ต้องพยายามนึกไปในทางที่จะทำ�ให้มีกำ�ลังใจ
ถ้าจิตใจของเรามีกำ�ลังใจมากเกินไป ฮึกเหิม หรือว่าเครียด
ต้องรู้จักผ่อนคลายบ้าง หาทางสายกลาง หาความพอดี
ให้พอดีพองาม ถ้าขีเ้ กียจขีค้ ร้าน ต้องสอนตัวเองว่า ถ้าไม่
บรรลุกบ็ รรลัย แต่ถา้ เครียดจนเกินไป จะคิดอย่างนัน้ ไม่ได้
ต้องสอนตัวเองว่า ถึงจะยังไม่บรรลุก็จริง แต่ก็ยังดีที่ไม่
บรรลัย ให้หาความพอดีสำ�หรับตัวเอง ปรับความรู้สึกไป
เรื่อยๆ ให้อยู่บนเส้นทางที่พอเหมาะพอดีกับเรา เพื่อจะ
ได้เจริญก้าวหน้าในทางธรรมต่อไป
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ฐ.ฐาน คำ�ว่า ฐานหรือฐานะ ปรากฏในพระคัมภีร์

บ่อยๆ และเป็นหลักการที่สำ�คัญมาก ซึ่งญาติโยมคงจะ
คุ้นเคย ในการประพฤติปฏิบัติของเรานั้น อาตมาขอเน้น
ว่า ไตรสิกขา แต่ละขั้นทำ�หน้าที่เป็นฐานของขั้นที่สูงขึ้นไป
ถ้าหากว่าฐานไม่มั่นคง สิ่งที่เราก่อสร้างบนฐานนั้นย่อมจะ
ไม่มั่นคงด้วย และมักจะพังทลายได้ง่าย
ในการเจริญสมาธิภาวนา เราต้องมีฐาน คือ ศีล ซึ่ง
เป็ น เรื่ อ งที่ เ ราพู ด กั น บ่ อ ยๆ แต่ ใ นพระพุ ท ธศาสนาบาง
นิกาย โดยเฉพาะฝ่ายมหายาน ยังไม่ค่อยจะยอมรับในเรื่อง
นี้สักเท่าไหร่ โดยให้เหตุผลว่า ไม่จำ�เป็นต้องจุกจิกจู้จี้ด้วย
สิกขาบทต่างๆ เพียงขอให้เรามีสติก็พอแล้ว เพราะถ้ามีสติ
แล้ว กาย วาจาก็จะเรียบร้อยไปเอง หากกังวลเรื่องศีลมาก
จิตใจจะอึดอัดไม่ปลอดโปร่ง จิตใจจะไม่เป็นธรรมชาติ นี่คือ
ทัศนคติของครูบาอาจารย์สายมหายานบางองค์ ส่วน ฝ่าย
เถรวาทของเราบอกว่า ถ้ามีสติที่ดีถึงขนาดนั้นก็ย่อมเป็น
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เช่นนั้นได้ แต่น่ากลัวว่าโดยทั่วไป สติของเราจะไม่ถึงระดับ
นั้น และทุกครั้งที่มีกิเลสมายั่วยวน เราก็จะลืม ลืมเป้าหมาย
ของตัวเอง ลืมหลักการของตัวเอง สติก็จะหาย และกว่าสติ
จะคืนกลับมา เราก็มักจะได้ทำ�ได้พูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไป
เสียแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นนักเน้นหนาในเรื่องศีล
ให้เราเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม
ผลที่ เ กิ ด จากการไม่ รั ก ษาศี ล คื อ เราจะไม่ เ ป็ น ที่
เคารพนับถือของผู้อื่น และ เราก็จะเคารพนับถือตัวเองไม่
ได้ด้วย ถ้าความผิดพลาดหรือสิ่งไม่ดีไม่งามที่เราทำ�เป็น
สิ่งผิดกฎหมาย เราจะต้องถูกลงโทษ หรือต้องเครียดกังวล
กลัวจะโดนจับได้อยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ถึงขั้น ผิดกฎหมาย
หากเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราจะเสียหน้าถ้าคนอื่นทราบ เรา
ก็จะเครียด อึดอัด และกลัว ว่าคนอื่นจะรู้ความลับของเรา
ถ้าเราทำ�ความชั่วบางอย่างแล้วมั่นใจว่าไม่มีใครรู้ เรารู้อยู่
คนเดียว แต่เราก็เป็นคนเหมือนกัน มีคนมากมายที่ทำ�ความ
ผิดโดยไม่มีใครรู้ แต่นานๆ ไปกลับทนไม่ได้ ต้องระบายและ
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เปิดเผยกับคนอื่น เพราะการเก็บเรื่องนั้นไว้คนเดียวมันหนัก
เกินไป ในที่สุดแล้วก็ต้องเปิดเผยความจริง
คนทุศีลจะไม่อยากฟังเทศน์ เพราะไม่อยากจะคิดถึง
สิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองทำ�ไว้ อยากจะลืมมันเสีย ถ้าฟังเทศน์ก็กลัว
ว่าพระท่านจะเทศน์เรื่องความไม่ดีของตัวเอง ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ทุศีลหรือผู้
ที่เคยทำ�บาปจะห่างเหินวัด อาจจะเอาแค่ใส่บาตรบ้างโดย
ไม่ต้องฟังเทศน์ ไม่ต้องรับฟังข้อคิดและคำ�สอนจากพระ
เขามักจะเข้าวัดในลักษณะผิวเผิน เพียงแค่ว่าเอาของไป
ทำ�บุญหรือไปฝากไว้ แล้วกลับบ้านไปเลย กลัวความจริง
กลัวธรรมะ เพราะในใจของเขามีสิ่งที่ไม่ดี มีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะ
นี่คือโทษของการผิดศีล เรียกว่าไม่มีฐานที่จะรองรับสิ่งที่ดี
ในการทำ�สมาธิภาวนา เราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเอง
ต้องเคารพนับถือตัวเอง และต้องยอมอยู่กับตัวเอง โดย
ไม่มีสิ่งใดมากระตุ้นจิตกระตุ้นอารมณ์ ไม่ต้องกลบเกลื่อน
ความจริงโดยอาศัยความสนุกสนานจากภายนอก ฉะนั้น
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ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดี ไม่อยากอยู่กับตัวเอง สมาธิจะเกิด
ได้อย่างไร ท่านจึงกล่าวว่า ศีลเป็นฐานของสมาธิ และใน
ทำ�นองเดียวกัน สมาธิเป็นฐานของปัญญา ทำ�ไมจึงเป็น
เช่นนั้น เป็นไปไม่ได้หรือที่เราจะไม่ใช้สมาธิเลย จะใช้แต่
ความคิดและความฉลาดในชีวติ ประจำ�วันของตัวเอง บางคน
อ่านหนังสือมากจนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ยังจำ�เป็นต้องนั่ง
สมาธิด้วยหรือ ความสำ�คัญหรือความจำ�เป็นของสมาธิอยู่
ที่ว่า สมาธิทำ�ให้จิตใจนิ่ง แน่วแน่ มั่นคงอยู่ในปัจจุบัน นัก
ปราชญ์ท่านหนึ่งเปรียบจิตใจของเรากับมีด ท่านว่าปัญญา
เหมือนความคมของมีด ส่วนสมาธิเหมือนน้ำ�หนักของมีด
ถ้ามีดมีแต่ความคม ไม่มีน้ำ�หนัก มันจะตัดไม่ลึก ถ้ามีน้ำ�
หนักแต่ไม่มีความคม มันก็ตัดไม่ขาด ฉะนั้น สมาธิจึงมีความ
สำ�คัญในการเตรียมจิตใจให้ได้ใช้ปัญญาอย่างคล่องแคล่ว
และได้ผล ถ้าจิตใจขาดสมาธิ ปัญญาก็มักจะเป็นปัญญา
ระดับความคิด ซึ่งไม่มีพลังพอที่จะถอดถอนกิเลสได้ ศีล
เป็นฐานของสมาธิ สมาธิเป็นฐานของปัญญา ปัญญา
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เป็นฐานของการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย
นี่เป็นหลักการสำ�คัญของเรา
หลายปีมาแล้วมีอุบาสิกาชาวสเปนคนหนึ่งมาปฏิบัติ
ธรรมที่นี่พร้อมสามี ตัวอุบาสิกาปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง
มาก ดูเครียด แล้วออกอาการบ้าคลั่ง อย่างที่ได้กล่าวมา
แล้วว่า สมัยนั้นคนชอบพูดว่านั่งสมาธิแล้วจะเป็นบ้า ซึ่งการ
พูดอย่างนี้บาปนะ เพราะมีส่วนทำ�ให้คนไม่กล้านั่งสมาธิ
ตอนนั้นอาตมาอยู่วัดมาสัก ๒๐ ปี ได้เห็นคนที่มาปฏิบัติ
แล้วเป็นบ้าหรือคลั่ง ๒-๓ คนเท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้น คือผู้หญิง
สเปนคนนี้ ต่อมาจึงทราบว่า ที่เป็นบ้าจากการนั่งสมาธินั้น
มีเหตุปัจจัยมาจากเรื่องในอดีตสมัยที่เป็นนักศึกษา เขาอยู่
ในกลุ่ ม ก่ อ การร้ า ย วางระเบิ ด ในเมื อ งมาดริ ด และเมื อ ง
บาเซโลน่า ซึ่งในสมัยเผด็จการของสเปนนั้น ถือว่าเป็นการ
กระทำ�ที่มีเหตุมีผล เป็นการต่อสู้เพื่อประชาชน แต่ภายหลัง
เมื่อคิดถึงคนที่ตายไป เขาก็รู้สึกว่าตัวเองทำ�ความผิด สมอง
บอกว่าทำ�ด้วยเจตนาดี ทำ�ด้วยความตั้งใจช่วยผู้อื่นให้พ้น
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จากเผด็จการ แต่ความรู้สึกบอกว่าผิด ความรู้สึกบอกว่า
บาป จึงมีความขัดแย้งอยู่ในใจ เป็นความขัดแย้งที่ตัวเอง
เก็บกดไว้ไม่อยากยอมรับ เมื่อมานั่งสมาธิ สิ่งที่เก็บกดก็
กำ�เริบ เกิดอาการเสียจริต แล้วยังเกิดหลงรักพระองค์หนึ่ง
ถึงกับบุกขึ้นกุฏิท่าน ทำ�ให้พระเกือบแย่ ต้องเรียกปะขาว
มาช่วยพาไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ โชคดีว่าไม่เป็นมาก
โรงพยาบาลช่วยได้ทัน ฉีดยารักษาสัก ๕-๖ วัน จนเป็นปกติ
จึงได้กลับบ้าน
ท่านจึงว่า เราทำ�ความผิดอะไรไว้ อย่าปิดบังอำ�พราง
ต้องเปิดเผย เพราะถ้าไม่เปิดเผยแล้ว มันจะเน่า มันจะเป็น
ปัญหาและเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติ บางคนอาจ
เข้าใจว่า ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วจะไม่มีการทำ�บาป แต่พระ
อริยเจ้าระดับต้น คือ พระโสดาบันนั้น ท่านยังอาจทำ�ผิดวินัย
บ้างหรือทำ�บาปได้ แต่ไม่ใช่เรื่องหยาบคายร้ายแรง เป็นเพียง
บาปเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าท่านได้ทำ�ผิดศีลไปแล้ว เอกลักษณ์
หรือธรรมชาติของพระอริยเจ้าคือ ท่านไม่สามารถหรือไม่
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เคยคิดทีจ่ ะปิดบังอำ�พราง ท่านต้องรีบชำ�ระด้วยการไปเปิดเผย
กับกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ ฉะนั้นที่ว่าศีลบริสุทธิ์นั้น
ไม่ได้หมายความว่า บริสทุ ธิม์ าโดยตลอด ไม่เคยทำ�บาปเลย
อย่างนี้คงหาได้ยากในโลกนี้ แต่เมื่อเราทำ�ความชั่วหรือทำ�
สิ่งที่ไม่ดีแล้ว ก็ให้เราเปิดเผย ไม่ต้องแก้ตัว ไม่ต้องเข้าข้าง
ตัวเอง ให้ยอมรับว่าตัวเองผิด เปิดเผยความผิดนั้น แล้ว
ตั้งใจว่าจะไม่ทำ�อย่างนั้นอีกต่อไป นี่คือการชำ�ระ ถ้าได้ทำ�
เช่นนี้แล้ว ก็เรียกว่าบริสุทธิ์ เราก็ปล่อยวางได้
ถ้ามีบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ราพยายามทีจ่ ะปล่อยวาง แต่ก็
ปล่อยไม่ได้สักที การทำ�พิธีกรรมอะไรสักอย่างอาจจะช่วยได้
เพราะพิธีกรรมมีผลมากทางจิตวิทยา พิธีกรรมที่จะช่วย
ทำ�ให้เรารู้สึกว่า เรื่องนั้นๆ มันจบลงแล้ว ในกรณีที่พระต้อง
อาบัติหนัก ท่านต้องอยู่กรรมซึ่งมีข้อวัตรปฏิบัติพิเศษ เช่นไม่
ว่าท่านบวชมากี่พรรษา ท่านก็ต้องไปนั่งปลายแถว แล้วถ้ามี
พระจากที่อื่นมา ท่านจะต้องไปสารภาพบาปกับพระเหล่า
นั้นด้วย แล้วยังมีข้อวัตรปฏิบัติอื่นๆ อีก เมื่อปฏิบัติครบถ้วน
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แล้ว ท่านยังต้องเข้าพิธีกรรมที่เรียกว่าปริวาสกรรม เมื่อผ่าน
พิธีกรรมนั้นแล้ว จึงจะได้กลับมาเป็นพระปกติอีกครั้งหนึ่ง
พระที่ได้ผ่านสังฆกรรมเหล่านี้แล้ว จะรู้สึกว่าเรื่องที่ได้ทำ�ผิด
ไปนั้น บัดนี้มันเป็นอดีตเสียแล้ว ไม่ต้องคิดถึงอีกต่อไป
ฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องจิตใจ อาจจะมีอคติต่อ
พิธีกรรมต่างๆ ว่าเป็นเปลือกของศาสนาบ้าง เป็นเรื่องไร้
เหตุผลบ้าง เป็นเรื่องไม่จำ�เป็นบ้าง แท้ที่จริงแล้วนักปราชญ์
ในอดีตท่านทราบว่า พิธีกรรมมีความขลัง ทำ�ให้เกิดความ
รู้สึกพิเศษที่จะช่วยให้เราได้เปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่
เหมือนกับเราได้ปิดประตูแห่งอกุศลจิต เพื่อพร้อมที่จะรับ
หรือทำ�สิ่งที่ดีงามต่อไป นี่คืออานิสงส์ของพิธีกรรม
ฉะนั้น เมื่อเราวางแผนที่จะทำ�อะไรในอนาคต เรา
ต้องคำ�นึงถึงฐานของสิ่งที่เรากำ�ลังจะทำ�  ถ้าสถาปนิกไม่
คำ�นึงถึงฐานของอาคารที่ตนกำ�ลังออกแบบสร้าง คิดแต่
เรื่ อ งความสวยงามของอาคารเป็ น หลั ก เมื่ อ สร้ า งแล้ ว
อาคารนั้นอาจจะพังทลาย เพราะฐานไม่มั่นคง บ่อยครั้ง
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ที่คนเราน้อยใจว่าทำ�ดีไม่ได้ดี นัน่ เป็นเพราะยังไม่รจู้ กั ความดี
หรือยังไม่ฉลาดในการทำ�ความดี หรือทำ�ความดีโดยไม่มี
ฐานที่ถูกต้อง เอาแต่เจตนาดีเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น คน
บางคนยังไม่ได้ฝึกอบรมจิตใจของตนเอง จิตใจยังไม่เข้มแข็ง
ยังไม่รู้จักตัวเองดี แต่คิดอยากจะช่วยคนอื่น ทำ�ไปทำ�มา
เมื่อเจอโลกธรรม มีคนสรรเสริญบ้าง นินทาบ้าง ก็เกิดกิเลส
หรือเมื่อทำ�ไปแล้ว หากไม่มีวิหารธรรม ไม่มีหลักใจในการ
ดำ�เนินชีวิต ก็รู้สึกล้าไปหมด หมดไฟ หมดแรงกำ�ลัง เสมือน
ว่าทำ�งานหนักเกินไป การไม่มีวิหารธรรม นั้นมีโทษ เรียกว่า
ทำ�ดีแต่ไม่รู้จักความดี ไม่รู้จักฐานของการทำ�ความดี
ผู้ที่จะสามารถทำ�ความดีได้อย่างสม่ำ�เสมอ สามารถ
สร้างประโยชน์ผู้อื่นได้เต็มที่ คือ ผู้ที่รู้จักสร้างประโยชน์ตน
ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ผู้อื่น ต้องเป็นผู้ที่มีสติ มีสมาธิ
และมีปัญญา ถ้าขาดปัญญาแล้วจะมีแต่ความหวัง หวังผล
หวังให้เป็นอย่างนั้น หวังให้เป็นอย่างนี้ เมื่อมันไม่เป็นอย่าง
ที่หวัง ก็หมดกำ�ลังใจ เบื่อหน่าย อยากจะเลิกทำ� ฉะนั้น ไม่ว่า
เราจะมีโครงงานอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม
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ให้ถามตัวเองว่า อะไรคือฐานที่ต้องการในเรื่องนี้ เมื่อมีฐาน
ที่มั่นคงแล้ว เราจึงค่อยๆ ทำ�ไป หากเราใจร้อน อยากจะ
เห็นผลเร็ว ผลเร็วๆ นั้นคงจะไม่ยั่งยืนและคงจะไว้ใจไม่ได้
คำ�ว่า ฐาน ที่ปรากฏในคัมภีร์อีกคำ�หนึ่งคือ ปทัสถาน
แปลเป็นไทยว่า ปัจจัยหรือฐานที่ใกล้ชิด ที่เราว่า ศีลเป็นฐาน
ของสมาธิ แต่ฐานที่ใกล้ชิดของสมาธิไม่ใช่ศีล ฐานใกล้ชิด
ของสมาธิคือความสุข จิตใจของเราจะสงบดิ่งลงไปได้ก็
เมื่อมีความสุข สมาธิเกิดขึ้นในจิตใจที่มีความสุข ความสุข
เกิดจากปัสสัทธิความผ่อนคลายทางกายทางใจ ปัสสัทธิ
เกิดจากปีติ ปีติเกิดจากความปราโมทย์ หรือกล่าวทวนได้
ว่า ความปราโมทย์เป็นปัจจัยให้เกิดปีติ ปีติเป็นปัจจัยให้เกิด
ปัสสัทธิความผ่อนคลายทางกายทางใจ ปัสสัทธิเป็นปัจจัย
ให้เกิดความสุข และความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ความ
เข้าใจหรือการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์หรือการอาศัยกัน
ของคุณธรรมต่างๆ จะช่วยให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้า
ได้เหมือนกัน บางคนกลัวความสุข เพราะเกรงว่าจะหลง
เกรงว่าจะติด แต่ถ้าเรากลัวความสุขจนเกินไป สมาธิก็จะ
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ไม่เกิด ความสุขทีพ่ ดู ถึงนีค้ อื ความสุขทีท่ า่ นเรียกว่า นิรามิสสุข
คือความสุขที่ไม่ปนด้วยอามิส วัตถุหรือรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ นิรามิสสุขเป็นความสุขที่เกิดจากความเป็นหนึ่ง
ของจิต หรือเกิดจากการที่จิตใจไม่คิดในสิ่งที่เศร้าหมอง
อารมณ์ของจิตในระหว่างการฝึกสมาธิ ท่านเรียกว่า
อารมณ์กัมมัฏฐาน ฐานของกรรม กรรมคือการงาน ฉะนั้น
ในการฝึกอบรมจิต จะต้องมีที่ระลึกของสติ เป็นเครื่องรู้
ของจิต สิง่ นีท้ า่ นเรียกว่าอารมณ์กมั มัฏฐาน การปฏิบตั โิ ดย
ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวหรือไม่มีที่เกาะนั้นย่อมไม่ได้ผล จิตใจ
จะลอยๆ ไป แม้ว่าจะสบายบ้าง แต่ก็สบายอย่างขาดสติ
ขาดสัมปชัญญะ จิตใจมักจะตกภวังค์ เราต้องมีความตั้งใจ
ในการเจริญสมาธิ ต้องมีการยกจิตไปสู่อารมณ์กัมมัฏฐาน
หมายถึงการตั้งใจนึก เช่น ในกรณีที่เราเจริญคำ�บริกรรมว่า
พุทโธนั้น การนึก พุทธ การนึก โธ นั่นคือวิตก ส่วนการ
รับรู้หรือการอยู่กับพุทธ กับ โธ นี่คือวิจารณ์ มีวิตกวิจารณ์
ถ้าขาดวิตกวิจารณ์ในความหมายนี้ จิตใจจะง่วงหรือตกภวังค์
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ไม่มีทั้งสติ ไม่มีทั้งสัมปชัญญะ จิตใจมืดๆ อยู่อย่างนั้น
จึงจำ�เป็นที่เราต้องมีฐาน คืออารมณ์กัมมัฏฐาน เป็นเครื่อง
รู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติ ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็น
กุศลหรือที่ไม่ชวนให้จิตใจคิดในสิ่งที่ไม่ดี คือสมมติว่าเรา
โกรธใคร เราไปคิดเรื่องคนนั้นอย่างต่อเนื่อง คิดด้วยความ
โกรธแค้นใจ ทั้งๆ ที่คิดแต่เรื่องนั้นเรื่องดียว ก็ไม่เรียก
ว่าสมาธิ เพราะเป็นความคิดในเรื่องที่ไม่ดี แม้จิตจะไม่
วอกแวก คิดอยู่เเต่เรื่องเดียว ก็ไม่ใช่สมาธิ จะให้เป็นสมาธิ
ต้องระลึกแต่เรื่องที่เป็นกุศลหรือเรื่องที่เป็นกลางๆ เช่น
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
เรื่องอารมณ์กัมมัฏฐานนั้น ไม่ใช่ว่ามีถูกมีผิด ถ้า
เป็นกุศลหรือเป็นกลางๆ ที่จิตใจพอใจ ถือว่าใช้ได้ แต่เมื่อ
ได้เลือกกำ�หนดอารมณ์กัมมัฏฐานอันใดแล้ว ท่านสอนว่า
อย่าเปลี่ยนบ่อย มิฉะนั้นจิตใจจะจับจด จะไม่เป็นสมาธิ
ให้ทำ�ไปเรื่อยๆ อย่างน้อยสัก ๖ เดือนถึง ๑ ปี จึงค่อย
คิดจะเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าทำ�วัน สองวัน สิบวัน เมื่อรู้สึกเบื่อก็
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เปลี่ยนใหม่ เราต้องสร้างความเชือ่ ในอารมณ์กมั มัฏฐานของ
ตัวเอง จึงจะมีกำ�ลังใจ เช่น เราเจริญอานาปานสติ กำ�หนด
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์กัมมัฏฐาน ก็ต้อง
ระลึกอยู่ว่า พระพุทธองค์เองทรงใช้วิธีนี้ พระอรหันต์พระ
อริยเจ้าจำ�นวนมากนับไม่ถ้วนได้บรรลุธรรมพ้นทุกข์ด้วย
การเจริญอานาปานสติภาวนา ระบบลมหายใจของคนใน
สมัยปัจจุบันกับคนในสมัยพุทธกาลก็ไม่ต่างกัน ถ้าหากว่า
ท่านกำ�หนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนเกิดความสงบ
รำ�งับ เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ ถ้าท่านทำ�ได้ เราก็ย่อมทำ�ได้
เพราะร่ า งกายของเราก็ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากร่ า งกายของท่ า น
ระบบต่างๆ ของร่างกายก็เหมือนกับของท่าน ท่านหายใจ
เข้าหายใจออก เราก็หายใจเข้าหายใจออกเช่นเดียวกัน ให้
พยายามคิดในทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า การกำ�หนดสติ
ไว้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก เป็นวิธีการที่จะนำ�เราไป
สู่ความดับทุกข์ได้อย่างแน่นอน
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เมื่อเราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่ต้อง
ไปบังคับให้ลมหายใจยาวหรือสัน้ เพียงแค่รบั รูธ้ รรมชาติของ
ลมทุกขณะจิต ต้นลม กลางลม ปลายลม กำ�หนดสติอยูก่ บั
ลมหายใจตลอดเวลา ทำ�ไปทำ�มาลมหายใจจะแผ่วเบา มัน
จะละเอียดเข้าๆ ก็ต้องให้สติของเราละเอียดตาม ถ้าไม่
ปรับสติของเราให้พอดีกับความละเอียดของลม จิตอาจจะ
ตกภวังค์ได้ คือมันจะเข้าสูส่ ภาวะมืดๆ สบายๆ แบบมืดๆ
ไม่ใช่สบายแบบสว่างไสว แต่หากสติของเราทัน นิวรณ์ตา่ งๆ
ความใคร่ในกาม ความพยาบาท ความง่วงเหงาหาวนอน
ความฟุ้งซ่านรำ�คาญ ความลังเลสงสัยก็จะดับไป และเมื่อ
เราตระหนักชัดแน่ว่า นิวรณ์ได้ดับไปแล้ว จะเกิดความรู้สึก
ที่ดีที่ท่านเรียกว่าความปราโมทย์ เมื่อความรู้สึกนี้เพิ่มขึ้นๆ
ก็จะเกิดปีติ ซึง่ จะตามมาด้วยปัสสัทธิ ความผ่อนคลายทัง้
กายและใจ จะนัง่ นานชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง ก็ไม่เมือ่ ยและ
ไม่มีการเจ็บปวดเลย จะสบายและมีความสุข ตรงจุดนี้แหละ
ทีเ่ ป็นสุข เป็นจุดทีส่ มาธิจะเกิดขึน้ นีเ่ ป็นเรือ่ งฐาน ฐ. ฐาน
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ฒ.ผู้ เ ฒ่ า

ญาติโยมส่วนมากก็จะอยู่ในตัวอักษรนี้
เรียกว่าเป็นผู้เฒ่า แต่การเป็นผู้เฒ่านั้น ควรต้องเป็นผู้เฒ่าที่
มีคุณภาพมีคุณธรรม พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ตราบใดที่เรา
ยังมีชีวิตอยู่ เราก็ยังมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีโอกาสที่จะละ
สิ่งที่ไม่ดี บำ�เพ็ญสิ่งที่ดี ชำ�ระจิตใจของตนให้สะอาด เพราะ
ฉะนั้นทุกคนที่มีชีวิต ควรจะมีความหวังว่า วันนี้เราสามารถ
ได้กำ�ไรจากความเป็นอยู่ของเรา ไม่ใช่หลงคิดว่า คุณค่า
ของตัวเองอยู่ที่ผลงานทางโลกหรืออยู่ที่เรื่องเศรษฐกิจเรื่อง
เงินเรื่องทอง ชาวพุทธเราถือว่า คุณธรรมนั่นแหละเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมัน เป็นสิ่งล้ำ�ค่า และผู้ที่มีคุณธรรม
เหมื อ นเป็ น ผู้ ป ระดั บ โลก สิ่ ง ใดที่ ส วยงาม สิ่ ง นั้ น ต้ อ งมี
เครื่องประดับ ถ้าถามว่าเครื่องประดับมีคุณค่าอย่างไร มัน
ทำ�หน้าที่อะไรบ้าง เครื่องประดับไม่ต้องมีหน้าที่ มันเพียง
ทำ�ให้ดูงาม ทำ�ให้ผู้พบเห็นสบายตา คนเรานี่แม้จะยังไม่
ถึงขั้นอริยมรรคอริยผล แต่เราก็สามารถเป็นคนงาม งาม
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ด้วยศีลธรรม งามด้วยความสำ�รวม งามด้วยความรอบคอบ
งามด้วยปัญญา ประดับโลกนี้ให้สวยงาม ทำ�ให้โลกนี้น่าอยู่
ทำ�ให้สังคมร่มเย็น สังคมใดที่ผู้เฒ่ามีคุณภาพ ผู้เฒ่าไม่ปล่อย
ปละละเลยในการพัฒนาตนเอง สังคมนั้นจะน่าอยู่ แต่สังคม
ใดที่ผู้เฒ่าปล่อยปละละเลย สังคมนั้นจะมีปัญหา เช่น ผู้เฒ่า
เรียกร้องให้ลูกหลานเคารพ แต่ไม่ทำ�ตนให้น่าเคารพ คน
สมัยใหม่นี้ไม่เหมือนคนสมัยก่อน ไม่ใช่ว่าเห็นผ้าเหลืองแล้ว
ต้องไหว้ หรือเห็นคนแก่ต้องเคารพ นี่เป็นยุคที่คนเน้นหนัก
ไปทางเหตุผล ทุกวันนี้เขาเน้นว่า ถ้าพระไม่เรียบร้อย ทำ�ไม
ผมจะต้องไหว้ ถ้าคนแก่พูดอะไรไม่มีเหตุมีผล ทำ�ไมผมจะ
ต้องยอม เขาจะพูดกันอย่างนี้ ซึ่งก็ดีเหมือนกัน ทำ�ให้เราไม่
ประมาท ถ้าเห็นว่าคนแก่พูดอะไรแล้วทุกคนต้องยอม ต้อง
เชื่อฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็จะประมาทได้ ถ้าพระเรา
ทำ�อะไรพูดอะไร ญาติโยมต้องยอมทุกอย่าง ไม่เช่นนั้นจะ
เป็นบาป พระเราก็ประมาทได้เหมือนกัน
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ทางอีสานเรามีค�ำ ทีเ่ ขาพูดถึงคนแก่วา่ แก่เพราะกินข้าว
เฒ่าเพราะอยู่นาน คือ เราอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆ มันก็แก่
เฒ่าไปเอง สังขารก็แก่ หูตาก็ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อน เดิน
ก็ไม่สะดวก บางทีต้องใช้ไม้เท้า แต่ก่อนตอนเป็นหนุ่มอยาก
จะเดินทางทัว่ โลก ตอนนีแ้ ค่จะลุกจากเตียงยังลุกไม่คอ่ ยไหว
คนที่เคยทำ�งานหนัก พออายุมากขึ้นแล้ว ก็ทำ�ไม่ค่อยไหว
ผมที่เคยดำ�สนิท อยู่ไปอยู่มาก็ขาวขึ้นๆ ผิวหนังก็เหี่ยวย่น
ไม่สวยไม่นิ่มไม่นวลเหมือนแต่ก่อน นี่เป็นธรรมดาของความ
แก่ความเฒ่า ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติชาวพุทธ เราจะเห็นว่า
เป็นเรื่องธรรมดา และเอาความเป็นธรรมดานี้เป็นข้อคิด
เป็นที่เตือนสติ แต่สังคมตะวันตกไม่ได้คิดอย่างนี้ แสดง
ให้เห็นว่าเป็นสังคมที่ยังขาดวุฒิภาวะ เพราะคนของเขา
กลัวความแก่มาก พยายามสู้ทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้แก่
คนอย่างนี้ในเมืองไทยก็มีเหมือนกัน ต้องผ่านั่น ดึงนี่ ทำ�
อะไรต่อมิอะไร ยอมเสียเงินมากมาย เพื่อจะได้หลอกคนอื่น
ว่าฉันยังไม่แก่
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ในสายตาของนักปฏิบัติ คนที่พยายามหลอกคนอื่น
ว่าฉันไม่แก่ ทั้งๆ ที่แก่นี่ น่าสมเพชยิ่งกว่าคนที่ปล่อยตัวเอง
ให้แก่ไปตามธรรมชาติของร่างกาย ทำ�ไมเราจะต้องไปสู้กับ
ธรรมชาติ ควรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสิ คุณค่า
ของเราไม่ได้อยู่ที่หน้าตา หากมันอยู่ที่ด้านใน เมื่อเราแก่ ก็
ไม่ใช่ว่าสติปัญญาหรือความคิดความอ่านจะต้องเสื่อมไป
ด้วยเสมอไป อาตมาขอยกตัวอย่างท่านอาจารย์พุทธทาส
และหลวงพ่อปัญญาที่วัดชลประทาน ท่านอายุมากแต่ความ
จำ�และสติปัญญาของท่านยังดี ก่อนที่หลวงพ่อพุทธทาสจะ
มรณภาพ ท่านอายุมากแล้วและป่วยมากด้วย แต่สติปัญญา
ของท่านก็ยังแหลมคมเช่นเดิม เพราะท่านเป็นผู้ขยันในการ
ฝึกจิต ท่านเป็นผู้ที่มีความสุขในการพัฒนาทางจิตใจ ฉะนั้น
แม้สังขารของท่านได้เสื่อมไปตามธรรมชาติของมัน แต่จิตใจ
ของท่านไม่เสื่อม ท่านได้พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นว่า ความ
เสื่อมทางร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ แต่ความเสื่อม
ของจิตใจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ ถ้าหากว่าเราฉลาด และมี
ความตั้งใจที่จะดูแลรักษาจิตใจของเราไว้
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เมือ่ ปีทแ่ี ล้วทีฝ่ รัง่ เศสมีการเก็บสถิตเิ รือ่ งโรคอัลไซเมอร์
ผลปรากฏว่า กลุ่มคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยที่สุดคือพวก
แม่ชี นักวิจัยสรุปว่า ที่เป็นอย่างนั้นเพราะพวกแม่ชีต้องท่อง
คำ�สวดทุกวัน ถ้าพวกเราทั้งหลายต้องการให้สมองของเราดี
ก็ให้ท่องคำ�บาลี ท่องคำ�สวดทุกวันๆ วันละเล็กวันละน้อย
เป็นการฝึกสมอง
ผู้เฒ่าทั้งหลายควรต้องสำ�รวมระวัง จะต้องระวังอะไร
ก็ระวังที่จะไม่หงุดหงิดลูกหลานและคนรอบข้าง ถ้าเราคาด
หวังให้เขาทำ�ทุกสิ่งทุกอย่างดีเท่าที่เราต้องการหรือเท่าที่เรา
เคยทำ� เราก็ต้องรู้สืกรำ�คาญเป็นธรรมดา ฉะนั้น เมื่อเราอายุ
มากแล้ว เราต้องมีเป้าหมายในการปฏิบัติ อย่างน้อยๆ เช่น
เราจะไม่รำ�คาญ ไม่หงุดหงิด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดซ้ำ�ซาก
เราต้องมีสติ ไม่ใช่เอาแต่พูดเรื่องเก่าทุกวันๆ ต้องพยายาม
อยู่ในปัจจุบัน จิตใจจะได้สดชื่น มันเป็นธรรมดาของคน
สูงอายุ ที่เรื่องเก่าเรื่องแก่จะแจ่มชัดกว่าเรื่องที่เกิดเมื่อ
วานนี้หรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เพราะจิตใจจะชอบกลับไปอยู่
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ในอดีต เราจึงต้องพยายามดึงกลับมาให้อยูใ่ นปัจจุบนั เราไม่
ต้องไปเอาสัญญาในอดีตเป็นสิง่ ปลอบใจหรือเป็นทีพ่ ง่ึ แต่ทา่ น
ให้เราเอาสติเอาปัญญาในปัจจุบันเป็นที่พึ่งจะดีกว่า แล้้ว
ให้เราระลึกอยูใ่ นเรือ่ งความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อย่างสม่ำ�เสมอ จิตใจเราก็จะเป็นปกติและมีความสุข แม้
ร่างกายอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ปว่ ย เราก็จะทนได้ ทำ�ให้เห็น
ว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา ไม่เป็นไร ส่วนคนทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ จะหงุดหงิด
ไม่ชอบนัน่ ไม่ชอบนี่ ไม่อยากให้เป็นอย่างนีอ้ ย่างนัน้ เวลาไม่
สบายนิดๆ หน่อยๆ ก็กลัว ต้องวิง่ ไปเอายา ยาเม็ดไม่ทนั ใจ
ก็ต้องใช้ยาฉีด เห็นว่าการฉีดยานี่ดี แล้วบ้านเราก็บ้าเรื่อง
ฉีดยา เป็นอะไรเล็กอะไรน้อยก็ต้องวิ่งไปฉีดยา ทั้งๆ ที่การ
ฉีดยานี่ถ้าฉีดบ่อยๆ ก็เป็นอันตรายเหมือนกัน
พระพุทธองค์ตรัสว่า คนที่อยู่ในโลกนี้แม้เพียงแค่วัน
เดียวหรือปีเดียว แต่มีโอกาสได้ทำ�คุณงามความดี ได้ช่วย
เหลือเพื่อนมนุษย์ ได้สร้างประโยชน์แก่สังคม แก่ชุมชน และ
แก่ครอบครัว ชีวิตของเขานั้นมีความหมายยิ่งกว่าคนที่อยู่ใน
โลกถึงร้อยปี ด้วยความเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ความสุขสบาย
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ของตนเป็นหลักสำ�คัญ สนใจแต่ตัวเอง ขอให้ตัวเองมีความ
สุขให้มาก โดยไม่สนใจผู้อื่นเลย คนเยี่ยงนี้ถึงจะอยู่ในโลก
๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี ก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้สร้างคุณธรรมอัน
ใดให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่า คนเรามีอายุยืนแล้ว มันจะดี
เสมอไป อายุที่เป็นมงคลนั้นต้องประกอบด้วยการบำ�เพ็ญ
คุณธรรมและประโยชน์ ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
อาตมาเคยรั บ นิ ม นต์ ไปฉั นที่ บ้ านหลังหนึ่งในเมือง
อุบล ไปกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง เห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งรับ
น้ำ�มนต์ด้วยความยินดี เมื่ิอเสร็จพิธีแล้ว ขณะที่เดินออกไป
พระผู้ใหญ่ท่านทักยายคนนี้ว่า ยายอายุเท่าไหร่แล้ว ยาย
ก็ว่า ๙๒ เจ้าค่ะ ท่านจึงให้พรให้มีอายุถึง ๑๒๐ เด้อ ยายก็
สา....ธุ ดีใจมากที่พระอวยพรให้อยู่ได้ถึง ๑๒๐ ปี อาตมาเอง
คิดว่า ขนาด ๙๒ ปีก็ยังไม่พอยังไม่อิ่มนะ ยังพอใจจะเอาอีก
ตั้ง ๒๐ กว่าปี บางคนนี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ
หากว่ า เรามี เ ป้ า หมายในชี วิ ต การจะมี อ ายุ อ ยู่ ถึ ง
๑๒๐ ปีก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราคิดว่าขณะนี้เรายังเป็นปุถุชนมี
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กิเลสอยู่ เรายังไม่ถึงจุดพอดี ยังไม่ถึงจุดปลอดภัย ยังอาจ
ตกนรกได้ อาจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ เกิดเป็นตุ๊กแก เกิด
เป็นงูเห่า หรืออาจเกิดเป็นมดแดงก็ได้ ถ้าเราเผลอทำ�บาป
ทำ�กรรมเมื่อไหร่ เพราะเรายังไม่ถึงขั้นโสดาบัน ถ้าคิดได้
อย่างนี้ ไม่ว่าจะอายุมากเท่าใด เราก็ยังต้องเร่งทำ�ความ
เพียร เพื่อเราจะได้พ้นทุกข์ คนประเภทนี้แหละจึงจะกล่าว
ได้ว่า อยู่ในโลกนี้ยิ่งนานยิ่งดี เพราะเมื่อมีการปฏิบัติ ชีวิต
ย่อมมีความหมาย แต่ถา้ เราอยูไ่ ปวันๆ นอนบ้าง หลับบ้าง
ดูทีวีบ้าง คุยเรื่องเพ้อเจ้อบ้าง ชีวิตเราก็ยังไม่ค่อยมีคุณค่า
ชีวิตจะมีคุณค่าก็ด้วยความเพียรพยายาม แม้ร่างกายจะ
อ่อนแอก็ไม่เป็นปัญหา เพราะว่าความเพียรไม่ได้อยู่ที่
อิรยิ าบถ หากอยูท่ จ่ี ติ ใจ ไม่วา่ จะอายุ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ปี เราก็
ยังปฏิบตั ไิ ด้ เขาพูดเขาทำ�อะไรไม่ถกู ใจ อยากจะว่าเขา ก็ให้
อดทนๆๆ ดูอารมณ์เจ้าของ มันก็แค่อารมณ์ มันก็แค่
นั้นแหละ เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป แค่นี้ก็ชนะได้แล้ว นี่คือการ
ปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน อยากได้อะไรสักอย่าง โอ...อยาก
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ได้เหลือเกิน คิดไปคิดมา แหม...มันก็แค่นั้นแหละ จะเอาไป
ทำ�ไม ค่อยๆ ปล่อยวาง ให้เราค่อยๆ ระงับความโลภ ระงับ
ความโกรธ ระงับความหลงไปเรื่อยๆ นี่เรียกว่าชีวิตได้กำ�ไร
ทุกวัน ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้แล้ว เป็นคนเยือกเย็น เป็นคน
รอบคอบ เป็นคนละเอียดสุขุม เราไม่ต้องไปเรียกใครให้มา
เคารพเราหรอก เขาจะเกิดความเคารพของเขาเอง แล้วเขา
จะมาปรึกษาหารือเราในเรื่องต่างๆ เพราะนับถือว่าเราเป็น
ผู้มีปัญญา เป็น ผู้มีประสบการณ์มาก เวลาที่เขากำ�ลังหา
ทางออก ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร เขาก็อยากจะปรึกษาผู้ใหญ่
ปรึกษาผู้มีความรู้มีประสบการณ์ ถ้าเขามาปรึกษาเรา เรา
ก็ได้บุญมาก ได้ประสานความใกล้ชิดระหว่างคนแก่กับคน
หนุ่มคนสาว ซึ่งจะช่วยให้หมู่บ้านเรามั่นคง
การเป็น ผู้เฒ่านี้มีทั้งผลดีและผลเสีย สำ�หรับพระ
ก็มีเรื่องราวต่างๆตั้งแต่สมัยพุทธกาล เกี่ยวกับหลวงตาซึ่ง
เป็นพระที่มาบวชเมื่อแก่ ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรง
ตรัสว่า เป็นเรื่องลำ�บากเมื่อผู้เฒ่ามาบวชเป็นพระ การจะ
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รักษาวินัยให้ดีเป็นเรื่องยาก การกำ�กับให้มีกิริยามารยาท
ที่เรียบร้อยก็ยาก การที่จะรับฟังโอวาทก็ยาก การที่จะได้
เป็นธรรมกถึกสอนคนอื่นก็ยาก แล้วพระพุทธองค์ยังตรัส
ว่า ธรรมชาติข้อที่เด่นมากของหลวงตา คือ การไม่ยอมรับ
ฟังคำ�แนะนำ�หรือคำ�ตักเตือน เพราะถือว่าตัวเองรูแ้ ล้ว ท่านว่า
ข้อนี้ต้องระมัดระวังให้มาก อย่าไปหลงคิดว่า เพียงเพราะ
เราแก่แล้ว เราย่อมรู้มากกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า เพราะเขาอาจ
จะรู้หลายๆ เรื่องมากกว่าเราก็ได้ ยิ่งในกรณีที่มีคนมาตำ�หนิ
หรือว่ากล่าวตักเตือน เราต้องรับฟังด้วยดี ไม่ให้เกิดปฏิกิริยา
ว่าเขาเป็นใครจึงกล้ามาตำ�หนิเรา หลวงตาต้องพยายาม
ทำ�ตนเป็น ผู้ที่เข้ามาใหม่ ยังมีพรรษาน้อย ถ้าทำ�ได้อย่าง
นั้น จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง แต่ถ้าใครมาว่า
กล่าวตำ�หนิแล้วโมโหโกรธทันที นั่นเรียกว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่
ฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้เฒ่าแล้ว ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วย ต้องเป็น
ผู้มีคุณธรรม และการมีคุณธรรมนั้น ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็จะ
มีเอง มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ�ให้เกิดขึ้น
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ณ.เณร สามเณรทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์

ของพระพุทธศาสนา คือ สามเณรราหุล ซึ่งเป็นพระโอรส
ของพระพุทธเจ้า มีพระสูตรหลายบทที่พระพุทธองค์ทรง
อบรมสามเณรราหุล เช่น สมัยที่สามเณรราหุลยังเป็นเด็ก
ท่่านคุยเล่นกับเพื่อนแล้วพูดเรื่องที่ไม่จริง พระพุทธองค์
ทรงอบรมโดยชี้แก้วน้ำ�ซึ่งมีน้ำ�สักเล็กน้อยเหลืออยู่ที่ก้นแก้ว
ทรงถามว่า “ราหุล...เห็นน้ำ�ที่เหลืออยู่ก้นแก้วนั้นไม่มากใช่
ไหม” “ใช่พระเจ้าข้า” ทรงสอนว่า ผู้ที่กล้าพูดเท็จหรือพูด
เรื่องที่ไม่จริงโดยเจตนา ความเป็นสมณะก็จะเหลืออยู่เพียง
นิดเดียว เหมือนกับน้ำ�ที่ยังเหลืออยู่ที่ก้นแก้วใบนั้น จากนั้น
พระพุทธองค์ทรงสาดน้ำ�ในแก้วน้ันออกไป จนเหลือติดแก้ว
อยู่ไม่กี่หยด ทรงถามว่า “น้ำ�ที่ยังเหลืออยู่ในแก้วน้อยมาก
ใช่ไหม” พระราหุลก็ว่า “น้อยมากพระเจ้าข้า” พระพุทธองค์
ตรัสอีกว่า “นี่แหละ...ความเป็นสมณะของผู้ที่กล้าหรือยอม
พูดเท็จจะเหลืออยู่แค่นั้น” แล้วท่านได้คว่ำ�แก้วลงจนแทบ
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จะไม่เหลือน้ำ�อยู่เลย รับสั่งว่า “นี่แหละความเป็นสมณะ
ของผู้ที่ยอมหรือกล้าพูดเท็จ” พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การ
พูดโกหกการพูดเท็จนั้นเป็นกิเลสที่ร้ายแรง เพราะสมณะ
ที่กล้าโกหกกล้าพูดเท็จนั้น จะกล้าทำ�บาปอื่นๆ ได้ทุก
อย่าง ฉะนั้นจึงต้องระวังให้มาก พระพุทธองค์ถามราหุลว่า
“ราหุล... กระจกเงามีไว้เพื่ออะไร” พระราหุลตอบว่า “มีไว้
เพื่อส่องดูพระเจ้าข้า” จึงทรงสอนว่า “เราต้องส่องดูตัวเอง
ด้วย เอาจิตใจเป็นกระจกเงา ก่อนจะทำ� จะพูด จะคิดอะไร
ต้องสำ�รวจตรวจตราว่า ทำ�เพื่ออะไร พูดเพื่ออะไร คิดเพื่อ
อะไร จิตใจเป็นบุญหรือเป็นบาป” นี่คือตัวอย่างที่พระพุทธ
องค์ทรงอบรมสามเณรราหุล
สามเณรที่เก่งๆ ในสมัยพุทธกาลมีมากมาย หลายรูป
บรรลุโสดาบัน ที่เป็นพระอรหันต์ก็มี ขณะที่กำ�ลังโกนศีรษะ
เป็นครั้งแรกในการบรรพชา ท่านก็รับ ปัญจกัมมัฏฐาน
เกศา โลมา นักขา ทันตา ตะโจ ขณะกำ�ลังพิจารณาเกศาอยู่
ก็มีหลายรูป ที่บรรลุตอนนั้นเลยตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ สามเณร
รู ป หนึ่ ง ที่ บ รรลุ ใ นลั ก ษณะนั้ น ได้ ไ ปรั บ ใช้ ค รู บ าอาจารย์
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ท่านนอนห้องเดียวกับอาจารย์ แม้จะเพิ่งบรรลุเป็นอรหันต์
โดยไม่ได้บอกอาจารย์ ท่านยังนั่งสมาธิตลอดคืน ขณะที่
อาจารย์หลับไปแล้ว เมื่ออาจารย์ลุกขึ้นตอนตี ๓ ตี ๔ ซึ่งยัง
มืดอยู่ อาจารย์นึกว่าสามเณรยังไม่ลุก ก็ถือพัดจะไปปลุก
สามเณร พัดเกิดทิ่มเข้าตาสามเณร สามเณรไม่ร้องและไม่
พูดอะไรเลย กลับเอามือข้างหนึ่งปิดตาไว้ แล้วใช้มืออีกข้าง
หนึ่งอุปัฏฐากอาจารย์ เอาน้ำ�ไปถวายอาจารย์ ด้วยมือเดียว
อาจารย์ไม่ชอบใจ บอกว่าสามเณรไม่เรียบร้อย การถวายน้ำ�
ต้องใช้ ๒ มือ สามเณรจึงต้องอธิบายว่าทำ�ไมถวายมือเดียว
อาจารย์จึงรู้สึกละอายแก่ใจ ไม่รู้ว่าลูกศิษย์ได้บรรลุเป็น
อรหันต์แล้ว จิตใจช่างเยือกเย็นเหลือเกิน ครูบาอาจารย์ว่า
อย่างไรก็ไม่โกรธ เพราะกิเลสท่านไม่เหลือแล้ว
สามเณรอี ก รู ป หนึ่ ง ระหว่ า งเดิ น ธุ ด งค์ เห็ น ควาญ
กำ�ลังฝึกอบรมช้าง ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าคนเราฝึก
ช้างได้ ทำ�ไมจะฝึกจิตใจตนเองไม่ได้ ท่านจึงเกิดกำ�ลังใจใน
การปฏิบตั ิ จนพ้นทุกข์พน้ กิเลสได้ในทีส่ ดุ จิตใจของผู้ที่มีความ
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พร้อมและสงบแล้ว ไม่ว่าจะเดินธุดงค์หรือในชีวิตประจำ�วัน
สิ่งต่างๆที่มากระทบนั้น แทนที่จะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรค กลับ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่สอนธรรมะเสียมากกว่า เพราะจิตใจพร้อม
ที่จะเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของ
ทุกสิ่งทุกอย่าง สามเณรหลายๆ องค์ไม่ได้บรรลุในขณะที่นั่ง
สมาธิ หากการนั่งสมาธิทำ�ให้จิตใจท่านมีกำ�ลัง เมื่อออกไป
ในโลกภายนอก การเห็นหรือได้ยินอะไรสักอย่าง อาจเป็น
จุดกระตุ้นปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนและปล่อย
วางกิเลสได้
พระสารีบุตรเป็นอาจารย์สอนเหล่าสามเณร และ
ท่านเมตตาสามเณรมาก ท่านได้รับการยกย่องว่าไม่ถือตัว
ถือตน ดังเรื่องที่อรรถกถาอาจารย์เล่าว่า วันหนึ่งสามเณร
น้อย อายุแค่ ๗ ขวบ ไปตักเตือนพระสารีบุตรว่า ท่านปล่อย
ชายผ้าสังฆาฏิให้หย่อนยานและนุ่งผ้าสบงไม่เป็นปริมณฑล
พระสารีบุตรรับคำ�ตักเตือนของเณรน้อยด้วยความเคารพ
โดยไม่ได้ถือตนว่าท่านเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ทำ�ไม
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สามเณรน้อย ๗ ขวบ จึงกล้ามาตักเตือนท่าน นอกจาก
ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้ว ท่านยังกลับขอบคุณผู้มาเตือนด้วย
ความหวังดีด้วย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
อาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเล็กน้อย เรื่องการ
บวชเป็นสามเณรของอาตมา ซึ่งไม่ได้บวชตอน ๗ ขวบ แต่มา
บวชที่เมืองไทยตอนอายุ ๒๑ ปี คือ เมื่ออายุ ๒๐ ปี อาตมา
เป็นปะขาวอยู่ที่อังกฤษตลอดพรรษาเป็นเวลา ๔ เดือน เมื่อ
มาถึงวัดป่าพง อาตมาจึงอยากจะบวชเร็วๆ แต่ถ้าใครอยาก
บวชเร็วๆ หลวงพ่อก็จะให้บวชช้าๆ ท่านถามว่า “ฌอน...
ฌอน... อยากบวชไหม” “อยากบวชครับ” “อยากบวชก็ไม่ให้
บวช” ต่อมาท่านถามอีกว่า “ฌอน... ฌอน... อยากบวชไหม”
“ไม่อยากบวชครับ” “ไม่อยากบวชก็ไม่ต้องบวช” จนในที่สุด
เราจึงเกิดปัญญา “ฌอน... ฌอน... อยากบวชไหม” อาตมา
จึงบอกว่า “แล้วแต่หลวงพ่อครับ” “อืม...” ท่านพอใจ คำ�ๆนี้
มีประโยชน์มากซึ่งอาตมาก็ได้ใช้มาโดยตลอด คือ “แล้วแต่
หลวงพ่อ”
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สมั ย นั้ น มี ป ะขาวจำ � นวนมาก อาตมาเป็ น ฝรั่ ง คน
เดียวในกลุ่มปะขาว ๗-๘ คนที่จะได้บวชเณรพร้อมๆ กัน
นอกจากนั้นเป็นปะขาวชาวไทย กลางคืนต้องไปซ้อมที่กุฏิ
ท่านอาจารย์ชู อาตมาใจร้อนอยากบวชมากจึงท่องคำ�บวช
ได้ภายในวันเดียว ทำ�ให้เพื่อนๆ ลำ�บาก ไปซ้อมแต่ละวันนี่
ทรมานใจ เพราะอาตมาท่องคล่องแล้วตั้งแต่วันแรก แต่องค์
อื่นๆ นี่ท่องได้ไม่กี่คำ�ก็ลืมแล้ว ซ้อมกันคืนหนึ่ง ๒ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง ได้แต่ปลอบใจกันว่า อีกไม่นานเราจะได้
เป็นสามเณรกันแล้ว
ในสมัยนั้นมีพระฝรั่งชื่อท่านปมุตฺโต ญาติโยมบาง
คนอาจจะจำ�ท่านได้ เป็นชาวออสเตรเลีย เป็นช่างทีเ่ ก่งมาก
ท่านเป็น ผู้ที่สร้างเมรุเผาศพข้างหน้า แล้วก็สร้างกุฏิหลวง
พ่อที่ถ้ำ�แสงเพชร ฝีมือท่านดีมาก หลวงพ่อชอบเรียกมา
ใช้ทำ�งานที่ละเอียดปราณีต เผอิญช่วงนั้นท่านมีนิ่วในไต
ต้องลงไปผ่าทีก่ รุงเทพฯ หลวงพ่อเรียกอาตมาซึง่ ตอนนั้นยัง
เป็นปะขาวมาบอกว่า อยากจะให้ฌอนติดตามท่านปมุตฺโต
ชยสาโร ภิกขุ

135

ไปกรุงเทพฯ ไปเป็นเพื่อนและเป็นลูกศิษย์คอยดูแลท่าน
ที่โรงพยาบาล ซึ่งใจหนึ่งเราก็ภูมิใจว่าหลวงพ่อไว้ใจที่จะ
ให้เราช่วย แต่อีกใจหนึ่งก็เสียใจ เพราะถ้าไปกรุงเทพฯ ก็
จะไม่ได้บวชสามเณร แต่อาตมาก็ต้องยอม ที่จริงแล้วท่าน
ปมุตฺโตก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่ออาตมา เพราะท่านเป็นเหมือน
พี่เลี้ยงของอาตมา จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะได้ตอบแทนบุญคุณ
ท่าน อาตมาจำ�ได้ว่าท่านปมุตฺโตกับอาตมานั่งรถไฟชั้น ๓
ลงไปกรุงเทพประมาณเดือนมีนา อากาศร้อน ท่านปมุตโฺ ต
ต้องทนทรมานด้วยความปวด ท่านอดทนมาก อาตมา
นั่งอยู่กับท่านในที่แคบมาก คนบนรถไฟก็แน่น มีผู้หญิง
ผมยาวคนหนึ่ ง มานั่ ง ด้ า นหลั ง อาตมา เขาคงง่ ว งจึ ง นั่ ง
เอี ย งไปมา อาตมากลั ว มากว่ า จะไปถู ก ผมผู้ ห ญิ ง คนนี้
อาตมายังเป็นปะขาวแต่ก็กลัวจะถูกผมผู้หญิง ทำ�เอานอน
ไม่หลับทัง้ คืน กลัวจะบาปถ้าโดนผมผูห้ ญิงคนนัน้ หลวงพ่อ
ท่านก็มาในรถไฟขบวนนั้นเหมือนกัน เพราะท่านลงมาตรวจ
โรคเบาหวาน พอถึงกรุงเทพฯ หลวงพ่อรับนิมนต์ไปฉันที่
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บ้านลูกศิษย์ เราก็เลยได้ไปกับหลวงพ่อ ...นี่ยังไม่ถึงเรื่อง
บวชเณรนะ เอาเรื่องปะขาวก่อน... อาตมาตื่นเต้นมากที่ได้
ไปกับหลวงพ่อ มีพระเถระอีกรูปหนึ่ง กับท่านปมุตฺโต รวม
เป็นพระ ๓ องค์กับอาตมาอีก ๑ คน ต้องนั่งฉันกับหลวง
พ่อในห้องที่มีแต่เรา ๔ คน ตื่นเต้นมาก กลัวจนทานไม่ลง
แล้วอาตมาก็นั่งตรงข้ามกับหลวงพ่อเสียด้วย ท่านให้พร
แล้วโยมก็ออกไปข้างนอก อาตมาจะต้องพยายามทำ�ทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้เรียบร้อย อาตมามีกล้วยอยู่ในกาละมัง กำ�ลัง
จะปอกกล้วยเพื่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพราะรู้ว่าถ้าทานกล้วย
เหมือนโยมจะผิดข้อวัตร อยากจะให้หลวงพ่อเห็นเหมือนกัน
ว่าเรารู้จักข้อวัตรปฏิบัติ หลวงพ่อกลับมองตาเขียว “ฌอน...
อย่าไปทำ�อย่างนั้นเลย” เราก็ ต กใจ เอ... ทำ� อะไรผิด
หรือเปล่า แต่่คิดว่ามันน่าจะถูกนะ ที่จะหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆ
ไว้ก่อน ท่านบอกว่า “อย่าไปทำ�อย่างนั้นเลย อย่าเพิ่งปอก
กล้วยเลย” อาตมาถามว่า “ทำ�ไมครับหลวงพ่อ” ท่านก็ตอบ
ว่า “มันจะไม่อร่อย” ท่านบอกเคล็ดลับว่า ผลไม้นี่ยังไม่ต้อง
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ปอกไว้ก่อน มันจะไม่อร่อย ต้องปอกแล้วทานเลย ท่านพูด
แบบยิ้มๆ ล้อเราเล่นนิดๆ
หลังจากพาพระไปศิริราช อาตมาก็ไปพักที่วัดบวรฯ
เปลี่ย นชี วิต จากปะขาวอยู่ใ นป่ า มาเป็ น ปะขาวอยู่ใ นป่ า
คอนกรีตในเมืองหลวง รูส้ กึ ทรมานใจมาก แต่มดี อี ยูอ่ ย่างหนึง่
คือ มีโยมฝากปัจจัยมาหนึ่งพันบาท บอกว่าถ้าพระท่าน
ต้องการอะไรก็ให้ช่วยซื้อถวาย ฉะนั้น เราก็เลยมีความสุข
ตอนเช้าข้ามแม่น�ำ้ ไปอีกฝัง่ ไปซื้อขนมซื้อไอศครีมถวายพระ
ทุกวัน คือตอนอยู่วัดปะขาวก็ไม่มีสตางค์ ตอนเป็นโยมก็
ไม่เคยมีโอกาสทำ�บุญกับพระ ตอนนี้เป็นปะขาวที่มีสตางค์
ถึงจะไม่ใช่สตางค์ของเรา มันก็ยงั มีความสุขทีไ่ ด้ท�ำ บุญทุกวัน
แต่ความทุกข์ก็มีอยู่เหมือนกันในช่วงนั้น ปีนั้นหลวง
พ่อจะไปอังกฤษนาน ๒ เดือน ถ้าเรากลับวัดไม่ทัน ถ้าหลวง
พ่ อ ไปอั ง กฤษก่ อ นที่ จ ะบวชสามเณรให้ เ รา เราก็ ต้ อ งรอ
อีกนาน เป็นปะขาวมานานหลายเดือนแล้ว แหม...อยาก
จะครองผ้าเหลืองกับเขาบ้าง นอกจากนี้ ยังมีอีกเรื่องที่
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ทำ�ให้ใจไม่ดี รู้สึกเป็นอัปมงคล คือ ขณะอยู่ที่วัดบวรฯ
อาตมาได้ขอยืม ผ้าจีวรของพระเพื่อไปหัดครองผ้า คิดว่า
เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่าง ทีนี้ห้องที่อยู่ยุงเยอะ
อาตมาจึงจุดยากันยุงตอนกลางคืนแล้วเผลอหลับไป ตื่น
ขึ้นมาเพราะได้กลิ่นไหม้ รีบเปิดไฟ ตายแล้ว... ผ้าจีวรที่ยืม
มากำ�ลังไหม้อยู่ รีบวิ่งไปเอาน้ำ�มาดับก็ไม่ทัน ไฟไหม้หมด
ทั้งผืนเลย เกิดน้อยใจตัวเอง คิดว่านี่เป็นลางไม่ดีหรือเปล่า
ชาตินี้คงจะไม่มีบุญที่จะได้ครองผ้าเหลืองเสียแล้ว เกือบจะ
ร้องไห้เลย เป็นบาปเป็นกรรม ได้ผ้าเหลืองมาแค่วันเดียว
ก็ไหม้หมด ชาตินี้คงจะต้องเป็นปะขาวตลอดชีวิตกระมัง
ตอนนั้ น ท่ า นปมุ ตฺ โ ตผ่ า ตั ด เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ แ ผล
อักเสบก็เลยต้องอยู่นานกว่าที่คิด อาตมากำ�ลังจะหมดหวัง
พอดีอาจารย์ชาคโรกับอาจารย์ปุริโสมาเยี่ยม ท่านเพิ่งมา
จากออสเตรเลีย อาจารย์ชาคโรบอกว่า “ที่จริงฌอนอยู่
ที่นี่ก็ไม่ได้ทำ�อะไรแล้ว กลับวัดดีกว่า” อาตมาจึงกราบ
๓ ครั้ง “ครับๆ” เพราะอาตมาไม่กล้าจะกลับวัดตามอำ�เภอใจ
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เพราะหลวงพ่อท่านสั่งให้อยู่ แต่เมื่อมีพระผู้ใหญ่อนุญาต
เราจึงรีบกลับไปที่วัด ก่อนที่หลวงพ่อจะไปอังกฤษไม่กี่วัน
กลับไปได้วันสองวัน อาตมาไปทำ�ความสะอาดกุฏิหลวงพ่อ
ตอนบ่าย ท่านก็ว่า “ฌอน... พร้อมหรือยัง” “พร้อมแล้วครับ”
“เข้าโบสถ์เสีย” มันปุบปับมาก อาตมาวิ่งกลับกุฏิไปเอา
ผ้าจีวร วิ่งขึ้นโบสถ์ แล้วก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร มีความ
สุขมาก
เป็นสามเณรได้สักพัก หลวงพ่อไม่อยู่ ท่านก็ให้มา
อยู่กับอาจารย์ชาคโรที่วัดนานาชาติ อาจารย์ชาคโรเป็น
เจ้าอาวาสที่นี่ รู้สึกว่าบรรยากาศในวัดคึกคักขึ้น มีอะไร
เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ห ลายอย่ า ง ก็ เ ลยเกิ ด ศรั ท ธา
คิดอยากจะมาจำ�พรรษาที่นี่ ปีนั้นอาตมาเป็นสามเณรจำ�
พรรษาอยู่ที่นี่ หลวงพ่อไปจำ�พรรษาอยู่บ้านก่อ อาจารย์
ชาคโรพาไปกราบ อาตมาจึงเรียนท่านว่า ครึ่งพรรษาที่เหลือ
อยู่ ๖ อาทิตย์นี้ จะขออนุญาต ๑. ไม่พูด และ ๒. ฉันตก
บาตรตลอด ๔๐ กว่าวันนี้ หลวงพ่อท่านก็ว่า “อย่าเป็นพระ
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อรหันต์เร็วนักนะ เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน ใจร้อน คิดว่าจะทำ�นั่น
ทำ�นี่จะได้เป็นเร็ว มันไม่ง่ายอย่างนั้น” แต่เราก็ยังรักษาข้อ
วัตรนั้นอยู่ดี
อาตมาว่ า การงดพู ด เป็ น ข้ อ วั ต รปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด
เพราะได้อานิสงส์หลายอย่าง เราจะรู้ตัวว่า ๙๐% ของสิ่งที่
เราเคยพูดตามปกตินั้น จริงๆ แล้วไม่จำ�เป็นต้องพูดก็ได้
การงดพูดเรือ่ งเหลวไหลเรือ่ งไม่จ�ำ เป็น ช่วยให้รสู้ กึ สงบ ไม่คอ่ ย
คิดอะไร ทำ�มาได้ ๓-๔ วัน ก็คดิ ว่าจะสามารถรักษาข้อวัตรนี้
ไปเรื่อยๆ จนถึงวันออกพรรษา เพราะมีความสุข สมัยนั้น
พ่อสมพรจะเอานมถั่วเหลืองมาชงกาแฟถวายพระที่น่ที ุกเช้า
ในวันออกพรรษาพระเณรทุกรูปต้องขึ้นธรรมาสน์เทศน์ให้
โยมฟัง เป็นธรรมเนียมที่พ่อสมพรจะต้องชงกาแฟให้แก่
เป็นพิเศษ เพื่อพระจะได้กล้าขึ้นธรรมาสน์ อาตมางดพูดมา
ตั้ง ๔๐ กว่าวัน ฉันกาแฟของพ่อสมพรเข้าไป ๒ แก้ว ตอน
ดึกๆ นี่นั่งในศาลาไม่ติดเลย ต้องลุกออกไปข้างนอก ต้องหา
เพื่อน ต้องการพูดต้องการคุย เพราะยังอีกนานกว่าอาตมา
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จะขึ้นธรรมาสน์ จะต้องหาพระเณรมาคุยให้ได้ ให้มาฟังเรา
พูดๆๆ พูดกับองค์หนึ่งแล้วก็ยังไม่อิ่ม ต้องคุยต่อ จะคุยกับ
ใครก็ได้ ขอให้มีหูฟังเราได้ พระเณรก็พอจะทราบว่าอาตมา
เกิดอาการต้องพูด เห็นอาตมาอยู่ตรงไหน ก็ต้องหลีกไปทาง
อื่นหรือหลบเข้าป่าไป กลัวจะต้องฟังสามเณรชยสาโรเทศน์
หลังจากไม่ได้พูดตั้ง ๔๐ วัน คืนนั้นอาตมาพูดไม่หยุดตั้ง
๖-๗ ชั่วโมง อย่างนี้เรียกว่าไม่พอดี
หน้ า หนาวต่ อ จากนั้ น อาตมาก็ ไ ปอยู่ ที่ ห น้ า โพธิ์
เพราะอยากจะไปอยู่ตามสาขาในที่เงียบๆ อยากจะฝึกพูด
ภาษาไทยภาษาลาว สมัยนั้นหน้าโพธิ์เงียบมาก แต่ที่วัดกลับ
ไม่เงียบเพราะมีสามเณรน้อยจำ�นวนมาก สามเณรน้อยรูป
หนึ่งไม่ชอบอาตมา ไม่รู้ว่าเพราะอะไร อาจจะเพราะอาตมา
เป็นฝรัง่ กระมัง พยายามกวนอาตมาทุกอย่าง อาตมาอยากเดิน
บิณฑบาตคนเดียวจะได้สงบ ก็จะออกแต่เช้าขณะทีอ่ งค์อน่ื ยัง
ไม่พร้อม จะได้เดินล่วงหน้าไปคนเดียว พอเณรรูปนี้ทราบ
ก็วง่ิ ตามจนเกือบจะเหยียบสองเท้าอาตมา บางทีกจ็ ะเอาบาตร
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มาทำ�เป็นกลอง ทำ�เสียงดัง วางกระโถนวางกาน้ำ� ก็วาง
ให้ทุกองค์แต่ไม่วางให้อาตมา ทำ�ทุกเรื่องที่น่ารำ�คาญ เรา
ก็พยายามยิ้ม ไม่แสดงอาการอะไรออกมา อยู่ด้วยความ
อดทน ต่อมาอีกเกือบสามปี อาตมาไปสังฆทานวัดป่าค้อ
ตอนนั้นเณรรูปน้ันเป็นเณรใหญ่แล้ว พอเห็นอาตมาก็วิ่ง
เข้ามารับบริขาร ล้างเท้าให้แล้วก็ขอขมา เขาสำ�นึกบาปสมัย
ที่อยู่ด้วยกัน “สมัยนั้นผมดื้อ ผมทำ�บาป ผมขอโทษด้วย”
เรื่องก็เลยระงับไป
อาตมายังจำ�ได้ว่าพรรษานั้นมีสามเณรชื่อเขียวที่ไม่
อยากบวชแต่แม่ให้บวช เลยไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบตั สิ กั เท่าไหร่ มาถึงกลางพรรษาหลวงพ่อคูณก็ยอมแพ้
ให้วิทยุเอาไปฟังคนเดียว ยอมปล่อยให้นอนฟังวิทยุดีกว่า
ให้ไปกวนคนอื่น คืนวันออกพรรษา หลวงพ่อคูณกับพระ
เณรนั่งล้อมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีตะเกียงเจ้า
พายุอยู่ตรงกลาง เราก็นั่งกันอุ่นสบาย สัตว์เล็กสัตว์น้อย
เช่นแมงเม่าก็บินเข้ามาเล่นไฟ สามเณรเขียวที่นั่งอยู่ตรงนั้น
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คงมัวแต่คิดว่าพรุ่งนี้จะได้ลาสิกขาแล้ว เลยไม่ค่อยมีสติ
ฟังไปก็เผลอหยิบแมงเม่าเข้าปากไปโดยไม่รตู้ วั เราก็นกึ ขำ�อยู่
ที่จริงเรื่องในสมัยที่อาตมาเป็นสามเณรยังมีอีกมาก
อาตมาเป็นสามเณรอยู่ ๑ ปีกับ ๒ เดือน จึงได้อุปสมบท
พร้อมกับสามเณรอีก ๓ รูป องค์ที่หนึ่งคืออาจารย์ญาณธมฺโม
อาตมาเป็นองค์ที่สอง อาจารย์วชิโรเป็นองค์ที่ ๓ และ
อาจารย์ เ ขมะนั น โธเป็ น องค์ ที่ ๔ เรามี ค วามภาคภู มิ ใ จ
มากว่าตั้งแต่มีชาวตะวันตกมาอุปสมบทที่นี่ เราเป็นรุ่นแรก
หรือรุ่นเดียวที่ไม่มีใครลาสิกขาเลย ตอนนี้ ๒๐ พรรษาแล้ว
ก็ยังมั่นคงทั้ง ๔ รูป
สำ�หรับวันนี้ก็จบ ณ ฒ ฐ ออกพรรษาไม่รู้จะจบ
หรือเปล่า มีหลายอักษร กัณฐ์ละ ๒-๓ อักษร เอาละ วันนี้
ก็ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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“ณ.เณร ไม่มอง”

ที่มาธรรมเทศนา
ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร
หมวด “ญ”
จากเรื่อง หญิงเก่งในพุทธกาล เทศน์ ณ บ้านพอ ปี ๒๕๔๖
หมวดอักษร อื่นๆ
เทศน์ ณ วัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๔๒

ขอบคุณและอนุโมทนา
คุณสุภาวดี จันทรทัต ณ อยุธยา
ผู้ถอดเทปและพิมพ์ต้นฉบับ “ก ข ค ฆ ง” และ “จ ฉ ช ฐ ฒ ณ”
คุณศศิธร ลีลาเธียร
ผู้ตรวจทานต้นฉบับ “ก ข ค ฆ ง”
คุณจุฑามาศ โกมลวัฒนชัย, คุณสิบพร สีห์โสภณ
ผู้ตรวจทานต้นฉบับ “จ ฉ ช ฐ ฒ ณ”
คุณวรพธู ไทยเหนือ
ผู้ถอดเทปและพิมพ์ต้นฉบับ “ญ”
คุณศศิธร ลีลาเธียร
ผู้ตรวจทานต้นฉบับ “ญ”

ชยสาโร ภิกขุ
ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)
เกิดที่ประเทศอังกฤษ
ได้พบกับพร ะอาจารย์สุเมโธ
(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
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