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ธรรมชาตขิองเดก็คอืความสงสยัใครรู่ ้และการพรอ้ม 

ที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว เด็กมักจะมีคำาถาม 

มากมาย ซึ่งผู้ใหญ่ควรจะต้ังใจรับฟังด้วยความสนใจ  

เพื่อจะได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกหลานของเรา  

เพื่อจะได้ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องดีงามแก่เขา  

และที่สำาคัญคือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เขา 

กล้าคิดกล้าถาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำาคัญของการเรียนรู้

คำาถามในหนังสือเล่มนี้ เป็นคำาถามของนักเรียน 

ชั้น ป.๕-๖ โรงเรียนทอสี ที่ได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ 

ชยสาโรในระหว่างการเข้าค่ายงอกงาม ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น 

การปฏิบัติธรรมประจำาปี ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 

อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำ�นำ�



พระอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาตอบทุกๆ คำาถาม 

ของเด็กๆ อย่างกระจ่างชัดเจน แม้จะเป็นคำาถามของ 

เด็กๆ แต่ก็เชื่อได้ว่าเป็นคำาถามที่ผู้ใหญ่มากมายน่าจะ 

สนใจที่จะทราบคำาตอบ

คณะผู้จัดทำาขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ 

ชยสาโร มา ณ ที่นี้ และหวังว่าคำาถาม-คำาตอบในหนังสือ 

เล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครอง 

และบุคคลทั่วไป
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หนูขอถามว่า ‘ทำ ดีได้ดี ทำ ชั่วได้ชั่ว’

เป็นคำ พูดของใครเจ้าคะ?

๑.
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เป็นการสรุปง่ายๆ จากคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนแรกที่พูดอย่างนี้ แต่ที่ 

สำาคัญคือ เราต้องเข้าใจความหมาย ดีคืออะไร ทำาดี 

คืออะไร ได้ดีคืออะไร ชั่วคืออะไร ทำาชั่วคืออย่างไร ได้ชั่ว 

คืออย่างไร คำาพูดนี้ เป็นประโยคที่ฟังง่ายๆ แต่ชวน 

ให้ประมาท เพราะอาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆ 

เชน่กนั การทำาด ีคอืทำาสิง่ทีน่ำาไปสูป่ระโยชนแ์ละความสขุ 

ทั้งของเราและของผู้อื่น ที่สำาคัญคือ ต้องเกิดจากเจตนาดี  

ถ้าทำาด้วยกิเลส แม้สังคมอาจจะสมมติว่าดี มันก็ไม่ใช่ดี 

ในแงข่องกฎแหง่กรรม สมมตวิา่เราอยูใ่นชมุชนหรอืสงัคม 

ที่มีค่านิยมและความเข้าใจผิดๆ ย่อมจะเกิดปัญหาว่า  

คนอาจจะทำาความชั่วโดยไม่ละอายใจเลย เพราะเข้าใจ 

ผิดว่า เขากำาลังทำาความดี 

เวลามงีานในวัดบา้นทางอีสาน มกัจะมกีารฆา่ควาย 

เพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน การฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร 

ในงานไม่ใช่ตัวบุญ แม้จะเพื่องานบุญก็ตาม หรือการนำา 

ตอบ
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มหรสพ เหล้า และยาเสพติดเข้าไปในวัด โดยอ้างว่า 

เป็นงานวัดประจำาปี แต่ส่ิงที่ทำากลับตรงกันข้าม ไม่ใช่ 

บุญไม่ใช่กุศล

ถ้าเราทำาดีและทำาด้วยจิตใจที่ไม่โลภ ไม่โกรธ  

ไม่หลง หรือถ้าจะมีก็มีแต่น้อย พลังของคุณงามความดี 

จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทำาความดีนั้น ความดีในจิตใจ 

ในชีวิตเราก็เพิ่มมากขึ้น 

แต่ความดีนั้นไม่ได้หมายถึงชื่อเสียงเงินทอง ไม่ใช่ 

ว่าคนทำาดีแล้วจะต้องรวยหรือมีชื่อเสียง เพราะโลกธรรม 

ต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับสังคมหรือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ 

ข้ึนอยู่กับการกระทำา เช่น คนคนหนึ่งทำาความดี ความดี 

ย่อมเกิดขึ้นทันที แต่คนที่ไม่ชอบเขาอาจจะใส่ร้าย  

หรืออาจจะบอกคนอื่นว่า เขาไม่ได้ทำาด้วยเจตนาบริสุทธิ์  

หรือบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำา แต่คนอื่นเป็นคนทำา  

เป็นต้น ทำาให้ดูเหมือนว่า เขาทำาความดีด้วยความยาก 

ลำาบาก แต่ไม่ได้รับเครดิต เพราะไม่มีใครรู้หรือเข้าใจ 

เขาผิด เหมือนกับทำาดีไม่ได้ดี แต่ดีที่เขาต้องการคือ 

ต้องการให้คนอื่นชื่นชมเคารพนับถือหรือรัก ซึ่งไม่ใช่ว่า 

มันจะเกิดขึ้นเสมอไป เพราะมันขึ้นอยู่กับคนรอบข้าง  

ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทางสังคม ฉะนั้น ที่ว่าทำาดีได้ดีนั้น  

ดีท่ีได้อย่างแน่นอนคือความดีท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ แต่ความดี  
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ในสายตาโลกภายนอกนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน

หรือคุณภาพของสังคมมากกว่า 

ส่วนการทำาชั่วนั้น คือการทำาด้วยกิเลส ในขณะที่

เราทำาอะไรด้วยกิเลส กิเลสย่อมมีกำาลังมากข้ึน การทำา

การพูดด้วยกิเลสเป็นการเติมเชื้อของกิเลส แต่ทำาแล้ว

จะตอ้งรับโทษหรอืไม ่ก็ขึน้อยู่กับสังคม ขึน้อยูก่บักฎหมาย

บ้านเมือง ขึ้นอยู่กับผู้มีอำานาจ หรือขึ้นอยู่กับสื่อว่า

อยู่ในมือของใคร เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ส่ิงที่เราจะพยากรณ์

ได้จากตัวการกระทำา เพราะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย

ฉะนั้น แน่นอนว่าทำาชั่วย่อมได้ชั่วเพราะกิเลสเพิ่มมากขึ้น

และจะต้องรับผลกรรมในวันใดวันหนึ่ง แต่อาจจะไม่ทัน

ตาเห็นเสมอไป
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หนูสงสัยว่าคนที่นับถือศาสนาต่างกัน แต่ก็ 

เคร่งเหมือนๆ กัน จะมีโอกาสเข้าถึงนิพพาน 

หรือขึ้นสวรรค์เหมือนกันหรือไม่เจ้าคะ?

๒.
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ความหมายของคำาว่า ‘เคร่ง’ ในแต่ละศาสนา 

ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น ผลของความเคร่งในแต่ละศาสนา 

ก็คงไม่เหมือนกัน พุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล ตรงที่ 

ไม่ถือว่า ศาสนาของตนเท่านั้นที่จะนำาไปสู่โลกสวรรค์  

ในขณะท่ีศาสนาอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญกับ 

ความเชื่อ ต้องเชื่อในคัมภีร์ของเขา ต้องทำาตามคำาสอน 

ของคัมภีร์อย่างเคร่งครัด จึงจะได้ขึ้นสวรรค์ ถ้าเคร่ง 

หรือเช่ือในศาสนาอื่น ก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ เพราะความ 

เชือ่เปน็ตวักำาหนดการขึน้สวรรค์หรอืตกนรกทีส่ำาคญัทีส่ดุ

สว่นพทุธศาสนาถอืวา่การขึน้สวรรคข์ึน้อยูก่บัวถิชีวีติ  

ขึน้อยูก่บัจติใจ ถา้เปน็คนทีม่จีติใจเตม็ไปดว้ยความเมตตา 

กรุณา เป็นคนระมัดระวังที่จะไม่เบียดเบียนใคร เป็นคนที่ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  

ยอ่มมสีทิธิข์ึน้สวรรคไ์มว่า่จะนบัถอืศาสนาอะไร เพราะการ 

ขึ้นสวรรค์นั้น จิตใจจะต้องมีความละเอียดอ่อนและมี 

คุณสมบัติพอที่จะไปอยู่ในโลกที่ละเอียดอ่อนได้

ตอบ



 14

ส่วนนิพพานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะนิพพาน

ไม่ได้เกิดจากคุณงามความดีทั่วๆ ไป ผู้ที่จะบรรลุนิพพาน

ได้ ต้องเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นผล

จากการฝึกตนตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าไม่ได้ฝึก

จนครบคอร์สหรือครบชุดของอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว 

จติใจยอ่มไมส่ามารถหลดุพน้จากกเิลสได ้ฉะนัน้ตอ้งแยก

ตอบว่า พุทธศาสนาสอนว่า คนดีคนงามในทุกศาสนา

สามารถขึ้นสวรรค์ได้ แต่นิพพานเป็นอีกขั้นหนึ่ง การจะ

เข้าถึงนิพพาน ต้องฝึกหัดท้ังกายวาจาและใจตามหลัก

อริยมรรคมีองค์ ๘ ฉะนั้นถ้าศาสนาอื่นมีข้อปฏิบัติ

ไม่ครบอริยมรรคมีองค์ ๘ และไม่มีอุดมการณ์หรือ

เป้าหมายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือไม่ยอมรับว่า

นิพพานมีจริง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

นิพพาน
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การทีเ่ราเคยโกรธใคร แมว้า่ตอนนีเ้ราจะหายโกรธ 

เขาแล้ว แต่เราก็ยังไม่รู้สึกดีเหมือนเดิม ทีนี้คน 

คนนั้นอยากให้เรากลับไปดีกับเขาเหมือนเดิม  

เราควรทำ อย่างไรเจ้าคะ?

๓.
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ความรู้สึกน่ีเราบังคับไม่ได้ ถ้ามันยังมีเหตุ ยังมีเงา

ของความโกรธอยู่ เราก็สักแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกนั้นเฉยๆ 

เหมอืนทีอ่าตมาเคยสอนใหร้บัรูต่้อความรูส้กึในกาย ในหวั 

ในลำาตัว ในแขน ในขา เป็นต้น เมื่อเรารับรู้เฉยๆ โดยไม่

ยินดีและไม่คิดปรุงแต่งในความรู้สึกนั้น ความรู้สึกนั้น

จะค่อยๆ หดหายไป แต่กว่าจะให้มันเหมือนก่อนที่ไม่เคย

มีเรื่องก็คงต้องใช้เวลา ที่สำาคัญคือเราต้องการจะกลับไป

เป็นเพื่อนกับคนคนนั้นอีกหรือไม่ ถ้าเรายังต้องการจะ

เปน็เพือ่นกบัเขาเหมือนเดิม เราก็ต้องพยายามระมดัระวงั

เรื่องกายเรื่องวาจา ความรู้สึกนั้นก็จะค่อยๆ จางหายไป 

มันอยู่ที่ใจของเราเอง เหมือนกับไฟโกรธไฟโทสะที่กำาลัง

จะมอด ถ้าหากเราเอากระดาษเอาไม้มาเติมเชื้อ ความ

โกรธหรือไฟก็จะลุกขึ้นใหม่ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันดับ

ไปเลย ก็มีโอกาสที่เราจะกลับมาเป็นเพื่อนที่สนิทกัน

เหมือนเดิมได้ มันอยู่ที่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการ

เท่านั้นเอง ด้วยความใจเย็นและการยอมรับว่า อารมณ์

เศร้าหมองทีเ่รามอียูน่ัน้ ไมใ่ชว่า่มนัจะหายขาดตามความ

ต้องการของเรา เพราะมันมีวาระมีเหตุมีปัจจัยของมัน

ตอบ
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๔.
ผมอยากทราบว่า ทำาไมพระสงฆ์ถึงต้องโกนผม 

ครับ?
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การจะแต่งตัวให้ดูสวยดูงามดูหล่อนี่ ทรงผมสำาคัญ

มากใช่ไหม ทรงผมมคีวามสำาคญัตอ่บคุลกิและความเปน็

ตวัเปน็ตนของเราใชไ่หม การจะไวผ้มยาวไวผ้มส้ัน จะย้อม

หรือจะทำาอะไรกับผม ถือเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม ฉะนั้น 

สำาหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่สนใจของคนในโลก ต้องการ

สร้างบุคลิก เรื่องผมจึงเป็นเรื่องสำาคัญ แต่พระเป็นผู้ที่

ไมต่อ้งการเรือ่งเหล่าน้ี ไม่สนใจหรอืต้องการจะใหใ้ครดเูรา 

ไม่ต้องการจะให้ใครชอบเรา ไม่ต้องการให้ตัวเราดู

แตกต่างหรือพิเศษกว่าคนอื่น จึงไม่ได้สนใจเรื่องผม 

ฉะนัน้ การสละผมไปเสียจงึง่ายและสะดวกทีส่ดุ และการ

ที่เราโกนผมเหมือนกันหมด เป็นการเสริมความรู้สึกว่า

เราเป็นสงฆ์ ไม่ใช่ตัวบุคคลที่ต้องการให้ใครๆ มาสนใจ 

มันง่ายดี  แล้วก็ เป็นสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ด้วย 

ถ้าแต่งตัวอย่างนี้ โกนผมอย่างนี้ ก็รู้ เลยว่าเป็นพระ 

การโกนผมจึงเป็นเหมือนเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มของ

พระด้วย อากาศร้อนก็เย็นสบาย

ตอบ
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เร่ืองบิณฑบาต ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า บิณฑบาต 

ไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัย แต่เป็นธุดงควัตร ถ้ามีเหตุ 

ท่ีไม่สามารถบิณฑบาตได้ก็ไม่ถึงกับผิดพระวินัย เช่น  

พระรับนิมนต์ฉันที่บ้านโยม ท่านก็อาจจะไม่บิณฑบาต  

หรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่บิณฑบาตก็ไม่เป็นไร อย่างที่ 

เต่าดำา (จังหวัดกาญจนบุรี) ไม่มีหมู่บ้านเพราะสำานักสงฆ ์

อยู่กลางป่า ไม่มีที่บิณฑบาต ก็ไม่ถือว่าผิดพระวินัย

ผมอยากทราบว่า ทำ ไมพระต้องบิณฑบาต  

และทำ ไมจึงห้ามพระนอนบนเตียง และห้าม 

พระดูทีวีครับ?

๕.

ตอบ
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บิณฑบาตมีความสำาคัญหลายประการ สำาหรับ 

พระที่อยู่แต่ในวัด ยิ่งถ้าเป็นพระวัดป่าก็แทบจะไม่ออก 

ไปไหน การได้เดินออกจากวัดตั้งแต่ตี ๕-๖ โมงเช้า  

ช่วยให้รู้สึกปลอดโปร่ง เป็นการเปล่ียนบรรยากาศ เวลา 

อยู่ในวัด พระวัดป่าก็จะมุ่งมั่นในการทำาสมาธิภาวนา  

นั่งสมาธิ เดินจงกรม บางครั้งอาจจะหมกมุ่นแต่เรื่อง 

ความก้าวหน้าหรือความถอยหลังของตัวเองอย่างเดียว  
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แต่เมื่อได้เดินเข้าไปในหมู่บ้าน เห็นคนเตรียมจะใส่บาตร  

พระจะสำานึกว่า ‘โอ้... เราเป็นผู้มีบุญนะ ที่สามารถปฏิบัติ 

ตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ก็เพราะนำ้าใจ 

ของชาวบ้าน’ เราจะระลึกในบุญคุณของผู้ถวายปัจจัย ๔  

ทำาให้ชื่นใจและมีกำาลังใจด้วย เมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน จะมี 

เสียงหรือมีสิ่งต่างๆ มากระทบ หรือมีโยมผู้หญิงใส่บาตร  

เปน็การทา้ทายจติใจใหพ้ระตอ้งฝกึในการสำารวม นอกจาก 

การออกบิณฑบาตจะชวนให้พระระลึกถึงบุญคุณของ 

ผู้ถวายปัจจัยแล้ว ยังเป็นโอกาสสำาคัญที่ชาวบ้านจะได้ 

ทำาบุญทุกวันด้วย

อาตมามีโอกาสได้ไปพดูคุยกับกลุ่มชาวบ้านที่เมือง 

เมืองหนึ่งในอเมริกา เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาและต้องการ 

จะพัฒนาชุมชนที่ยากจนมาก พวกเขามาขอคำาแนะนำา  

อาตมาจึงเล่าถึงชีวิตชาวบ้านในอีสานเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว  

ตอนท่ีอาตมาไปอยู่อุบลใหม่ๆ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า  

ชาวบา้นกไ็ม่คอ่ยมเีงินมทีอง จะมก็ีแตข่า้ว เขายงัใชร้ะบบ 

แลกเปลีย่นของกันมากกวา่ใชเ้งิน เวลาพระออกบณิฑบาต  

ชาวบ้านจะยืนหรือนั่งคอยอยู่หน้าบ้านพร้อมภาชนะที่ 

ส่วนมากจะใส่แต่ข้าวเหนียวเปล่าๆ ชาวบ้านจะดูว่า  

วันนี้มีพระมากี่รูป สมมติว่า ๔ รูป เขาก็แบ่งข้าวที่เตรียม 

ไว้เป็น ๔ ส่วน หรือ ๔ ก้อน ข้าวที่ใส่บาตรแต่ละวัน 
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ก็น้อยนิด ก็เขามีแค่นั้น แต่คนที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน 

ก็ยังมีสิทธิ์ใส่บาตร เพราะไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้อง 

ใส่กับข้าวด้วย แค่ข้าวอย่างเดียวก็ดีแล้ว เพราะคน 

ส่วนมากก็ใส่แต่ข้าว ฉะนั้น คนที่จนที่สุดในหมู่บ้าน 

ที่ยากจนก็ยังมีความภาคภูมิใจได้ว่า เขามีส่วนในการ 

บำารุงพระพุทธศาสนาทุกวัน และมีส่วนสนับสนุนการ 

ปฏิบัติของพระสงฆ์ ที่สำาคัญคือ การใส่บาตรแต่ละครั้ง 

เป็นการเสริมความรู้สึกว่า ตัวเองเป็นผู้ให้ ซึ่งสำาคัญมาก  

เพราะถ้าคนจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีอะไรที่มีค่าพอ 

ที่จะให้ใคร แล้วคอยหวังแต่จะรับจากคนอื่น อย่างนี้ไม่ดี 

ทั้งต่อสังคมและต่อตัวคนจนเอง แต่คนจนในอีสาน 

มีความเคารพนับถือตัวเอง เพราะการใส่บาตรแต่ละวัน 

เป็นการพิสูจน์ว่า เขาเป็นผู้ให้ เขามีความสุขกับการให้  

และมีความเคารพนับถือตัวเองเพราะการให้ อาตมา 

จึงแนะนำากลุ่มชาวบ้านในอเมริกาว่า ชุมชนในเมืองของเขา  

น่าจะจัดกิจกรรมที่ทุกคนสามารถให้อะไรซึ่งกันและกัน  

จะทำาให้คนในชุมชนไม่มีปมด้อย และจะช่วยเสริมสร้าง 

ความเชื่อมั่นในตัวเองของคนในชุมชนด้วย

ฉะน้ัน บิณฑบาตจึงมีผลดีทั้งต่อฝ่ายพระและ 

ฝา่ยโยม ท่านเจา้คณุพรหมคณุาภรณเ์คยวเิคราะหส์าเหตุ 

สำาคัญของความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดีย ท่านยก 
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ตัวอย่างมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเคยมีพระเป็นหม่ืนรูป  

กษัตริย์เกิดความศรัทธา อยากให้พระนักศึกษาและ 

อาจารย์ใช้เวลากับการศึกษาให้มาก ไม่ต้องเสียเวลา 

ทุกเช้ากบัการเดนิบณิฑบาตในหมูบ่า้น ทา่นจงึรบัทีจ่ะเปน็ 

ผู้ถวายอาหารเพื่อพระนักศึกษาจะได้เรียนเต็มที่ แต่เมื่อ 

พระไม่ออกบิณฑบาต ความสัมพันธ์กับชาวบ้านใน 

หมู่บ้านก็ลดน้อยลง เพราะโยมไม่เห็นพระเข้ามาใน 

หมู่บ้านทุกวันเหมือนแต่ก่อน จึงไม่มีความรู้สึกผูกพัน 

กับพระสงฆ์ เมื่อความผูกพันลดน้อยลง การที่เด็กผู้ชาย 

จะเกิดศรัทธาอยากออกบวช และการที่ผู้ปกครองคิด 

จะให้ลูกบวชเป็นพระบ้าง ย่อมลดน้อยลง 

ฉะนั้น สรุปได้ว่าบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ที่สร้าง 

ความผูกพันกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย  

คือสงฆ์จะอยู่ได้ต้องมีคนเข้ามาบวชเรื่อยๆ ถ้าจำานวน 

คนบวชน้อยลงๆ ก็จะเป็นปัญหา อาตมาสังเกตว่า  

ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหรือฝ่าย 

วัชรยาน เช่น ประเทศภูฏาน เป็นต้น ซึ่งพระไม่ออก 

บิณฑบาต ความอบอุ่นความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับ 

ชาวบ้านจะมีน้อย เมื่อเทียบกับประเทศที่นับถือพุทธฝ่าย 

เถรวาทเหมือนเรา บิณฑบาตจึงเป็นเรื่องสำาคัญและมี 

ประโยชน์มากมาย 
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ทำาไมจึงห้ามพระนอนบนเตียง เพราะเป็นสิกขาบท 

ข้อที่ ๘ ในศีล ๘ จุดประสงค์คือไม่ให้พระนอนสบาย

เกินไป เราถือว่าการนอนหลับเป็นแค่การดูแลร่างกาย 

ให้ร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรเท่านั้นเอง เพื่อไม่ให้

เจ็บป่วย ไม่ใช่ให้หาความสุขจากการนอนหลับ ฉะนั้น

พระก็จะนอนบนพื้น เพราะมันง่ายและสะดวกที่สุด 

พระอาจารย์เองแม้แต่เส่ือก็ไม่ปูเพราะไม่ชอบ ชอบนอน

บนพื้นไม้มาต้ังแต่ไหนแต่ไร ฉะนั้นตอนสร้างกุฏิก็ขอว่า

อยากให้เปน็พืน้ไม ้เพราะจำาวดัไดส้บายทีสุ่ด ดกัีบรา่งกาย 

แล้วก็ไม่นอนยาว นอนไม่นาน 

แล้วทำาไมจึงต้องห้ามพระดูทีวี ก็เพราะว่าพระต้อง

ใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่หาความบันเทิงเหมือนญาติโยม 

เรารบัปจัจยั ๔ จากญาติโยม คือโยมถวายผา้ ถวายอาหาร

บิณฑบาต ถวายกุฏิที่อยู่อาศัย และถวายยารักษาโรค 

เพื่อให้พระทำาหน้าที่ของพระ แต่โยมไม่ได้ทำาบุญเพื่อให้

พระหาความบันเทิงเหมือนกับญาติโยม ซึ่งถือว่าเป็นส่ิง

ที่พระต้องเสียสละ เพื่อให้จิตใจอยู่กับการฝึกอันเป็นการ

ทำาหน้าที่ของสงฆ์อย่างเต็มที่
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พระสงฆ์สามารถถ่ายรูปและฟังเพลงได้หรือไม่ 

ครับ?

๖.
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เรื่องการถ่ายรูปหรือการใช้กล้องถ่ายรูป เป็นเรื่องที่

เราต้องใช้หลักการซึ่งพระพุทธองค์ทรงฝากไว้ พระพุทธ- 

องค์ตรัสไว้ว่า ในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลง จะมีเครื่อง 

ใช้สอยมากมายที่ปัจจุบันนี้ยังไม่มี  ซึ่งพระตถาคต 

ไมส่ามารถตัดสินล่วงหนา้ว่าอะไรควรอะไรไมค่วรสำาหรบั 

สิ่งท่ียังไม่มี พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราดูพระวินัย  

แล้วเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่า เปรียบเทียบกับสิ่ง 

ทีพ่ระพทุธองค์ทรงห้ามและส่ิงท่ีพระพทุธองคท์รงอนญุาต  

แล้วให้พิจารณาว่า ของใหม่นี้คล้ายกับส่ิงที่ท่านห้าม 

หรือคล้ายกับสิ่งที่ท่านอนุญาต ก่อนที่จะตัดสินตามหลัก 

นั้นว่า มันใช้ได้หรือไม่ควรใช้ 

แต่ในบางกรณีก็ตัดสินยากเหมือนกัน เช่น พระขับรถ 

ได้ไหม มติสงฆ์ในเมืองไทยว่าไม่เหมาะสม ทั้งๆ ที่ไม่มี 

สิกขาบทไหนห้ามโดยตรง แต่การขับรถต้องมีการประกัน  

ต้องเติมนำ้ามัน เป็นเรื่องยากที่จะขับรถโดยไม่ต้องใช้เงิน  

และไม่ต้องยุ่งกับเรื่องทางโลกในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

กับสมณะ ยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุ เช่น พระขับรถชนคนตาย  

ตอบ
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ก็ยิ่งเกิดความเสียหาย ทั้งต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิต  

และจะมีผลกระทบต่อสถาบันสงฆ์อย่างหนักด้วย

แต่ที่เมืองนอก พระบางท่านเห็นว่า น่าจะอนุญาต 

ให้พระขับรถได้ เพราะในโลกตะวันตก พระไม่ค่อยจะมี 

ลูกศิษย์ หรือบางทีวัดอยู่ห่างจากบ้านลูกศิษย์ ๒๐  

กิโลเมตร ๓๐ กิโลเมตร หรือ ๔๐ กิโลเมตร พระจะโทร 

ไปขอให้โยมมารับเพื่อพาไปทำาธุระในกิจนิมนต์ต่างๆ  

ก็รู้สึกเกรงใจ ท่านก็เลยอ้างหลักว่า ต้องเป็นผู้เลี้ยงง่าย  

ต้องขับรถเพื่อจะเป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่ต้องเป็นภาระของ 

ลูกศิษย์ จะไปไหนก็ไปเองได้ นี่เป็นมติของพระในต่าง- 

ประเทศ ซึ่งอาตมาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนัก แต่เข้าใจว่า 

ท่านใช้หลักที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นเครื่องตัดสิน  

ดังนั้นการตัดสินว่าจะคล้ายหรือจะต่างหรือจะขัดกับ 

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหรือไม่นั้น ไม่ใช่ว่าจะง่าย 

เสมอไป

ในกรณีการถ่ายรูป ถ้าแค่ถ่ายรูปมันก็ไม่น่าจะผิด  

แต่อาตมาจะไม่ถ่ายรูปในที่สาธารณะ และอาตมาก็ไม่มี 

กล้องถ่ายรูปด้วย แต่โทรศัพท์สมัยใหม่ก็มีกล้องถ่ายรูป 

อยู่ในตัว ที่อาตมารังเกียจและรู้สึกไม่ชอบทุกครั้งที่เห็น  

คือพระถ่ายรูปในที่สาธารณะ ทำาตัวเหมือนนักท่องเที่ยว  

หรือเหมือนโยมมากเกินไป ฉะน้ัน ถ้าอาตมาต้องการจะ 



 29

ถ่ายรูป ก็จะให้โยมถ่ายให้ อาตมาคิดว่า ถ้าพระต้องการ

รูปอะไรสักอย่าง ก็ไม่จำาเป็นต้องถ่ายเอง ให้โยมถ่ายให้

กไ็ด ้พระจะไดด้ไูมเ่หมอืนโยม เพราะถา้พระทำาตวัเหมอืน

โยมในที่สาธารณะก็ย่อมดูไม่เหมาะสม แต่มติเรื่องนี้ยัง

ไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทุกวันนี้พระป่าก็มีกล้องถ่ายรูป

และชอบถ่ายรูป บางทีเม่ือมันกลายเป็นเรื่องธรรมดา

ในเมืองไทย เวลาไปต่างประเทศพระก็ลืมตัว 

เม่ือไม่นานมานี้ มีคณะพระไทยซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่

และพระเถระซึ่งอยู่สายวัดป่าเหมือนกัน รับนิมนต์ไป

ประเทศศรีลังกา พระเกือบทุกรูปมีกล้องถ่ายรูป ทำาให้

ชาวศรีลังกาเสียศรัทธามาก เพราะบ้านเมืองเขาไม่เจริญ

เท่าเรา พระที่มีกล้องถ่ายรูปแทบจะไม่มี พอเขาเห็น

พระที่ขึ้นชื่อว่าเคร่งในวินัย แต่เมื่อถึงสถานที่สวยงาม 

ก็พากันเอากล้องถ่ายรูปออกมาจากย่าม แล้วไปถ่ายรูป

ตรงนั้นตรงน้ี มันขัดความรู้สึกของเขา อาตมาเองเห็นว่า 

ถา่ยรปูในทีส่ว่นตวัได ้แตไ่มเ่หมาะทีจ่ะถา่ยในทีส่าธารณะ

ส่วนเรื่องพระสงฆ์สามารถฟังเพลงได้หรือไม่นั้น 

ถ้ามีหูก็สามารถฟังได้เหมือนกันนะ บางทีเวลาเดิน

บิณฑบาตหรืออยู่ในที่บางแห่ง ก็จะได้ยินเสียงเพลง 

แต่พระไม่ควรจะเปิดวิทยุฟังเพลง หรือเปิดยูทูบดูวิดีโอเพลง

อย่างนี้ไม่เหมาะสมแน่นอน
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ผมอยากทราบว่า ถ้าพระสงฆ์โดนตัวผู้หญิง  

จะถือว่าพระสงฆ์ทำ บาปหรือไม่ เพราะอะไร?  

ขอบพระคุณครับ

๗.
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ศีล โดยเฉพาะศีลสำาคัญๆ จะบาปหรือไม่ต้องข้ึน

อยู่กับเจตนา พระต้องมีเจตนาจึงจะบาป แต่ถ้าผู้หญิง

เจตนา ส่วนพระไม่เจตนา พระก็ไม่ต้องอาบัติ 

คร้ังหนึ่งเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว โยมพ่อโยมแม่มาเยี่ยม

อาตมาที่เมืองไทย เมื่อมาถึงโยมพ่อป่วยมาก ต้องพาไป

ตรวจที่โรงพยาบาล พบว่าเป็นมะเร็งข้ันสุดท้าย จึงต้อง

กลับไปรับการฉายแสงที่โรงพยาบาลในอังกฤษ อาตมา

จงึกลบัไปอังกฤษเพือ่ดูแลทา่น วนัหนึง่เพือ่นของพอ่ขับรถ

พาเราไปโรงพยาบาล อาตมาเป็นคนเข็นรถเข็นโยมพ่อ

เข้าไปในห้องซึ่งมีแต่ผู้เป็นมะเร็งท่ีรอรับการฉายแสง 

ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นอาตมา ก็วิ่งเข้ามากอดอาตมา เขาเคย

เข้าวัดทิเบตซึ่งพระทิเบตไม่ค่อยถือเร่ืองนี้ เขากำาลังเศร้า

เรื่องมะเร็ง เมื่อเห็นพระก็ตื่นเต้นวิ่งเข้ามากอด เราก็ไม่

รู้สึกอะไร เราไม่ได้ต้ังใจ ไม่ได้ยินดี แล้วเราก็อยู่ในที่

สาธารณะ เขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร ก็เลยจบแค่นั้น 

เขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เจอพระที่นี่ เพราะเขากำาลังเศร้า

สุดขีด นี่ก็เป็นตัวอย่างที่พระเราไม่ต้องอาบัติ เราไม่มี

เจตนา ไม่มีความยินดี แต่ถ้าสมมติโยมผู้หญิงวิ่งมากอด

แล้วพระรู้สึก ‘อื้อ...ดี’ มีความยินดีว่า ‘อื้อ...นานๆ ที

จะได้มีความรู้สึกอย่างนี้’ แบบนี้จะเป็นอาบัติหนัก

ตอบ
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พระอาจารยค์ดิวา่นรกและสวรรคมี์จรงิหรอืไม่ 

เจ้าคะ และถ้านอนไม่หลับควรทำ อย่างไร?

๘.
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ขอตอบเรื่องนรกสวรรค์ก่อน ตามหลักการของ 

พระพุทธเจ้า ทรงให้เราอนุรักษ์สัจจะ การอนุรักษ์สัจจะ  

คือ อย่าอ้างว่ารู้ในส่ิงท่ีตัวเองยังเข้าไม่ถึง ยังไม่มี  

ประสบการณ์ตรง 

เราต้องแบ่งคำาสอนของศาสนาเป็นสองส่วน  

ส่วนหนึ่งคือ ส่ิงที่เราเชื่อแต่ยังเข้าไม่ถึง อีกส่วนหนึ่งคือ  

สิ่งที่เราเข้าถึงแล้วซึ่งเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า ใช่  

คำาสอนสว่นทีเ่ราฟงัแล้วเชือ่ แตยั่งไมไ่ดพ้สิจูนด์ว้ยตวัเอง  

พระองค์ทรงไม่ให้เรายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ หลักการนี้ 

จะทำาให้คนเราอยู่กันได้โดยไม่ต้องทะเลาะกัน แต่เห็นได้ 

ชัดว่า ปัญหาในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะคนไม่แยกแยะ 

เช่นน้ี คนเรามักจะถือเอาความเชื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า 

สิ่งไหนจริง ถ้าเชื่อมากก็แสดงว่าต้องเป็นจริง ทำาไม 

ต้องเป็นจริง ก็ต้องจริงสิ เพราะท่านเชื่อหรือท่านบอกว่า 

อย่างนั้น นี่ เป็นปัญหาที่ทำาให้ เกิดสงครามศาสนา  

เกิดความขัดแย้งจนรบราฆ่าฟันกัน เพราะคนเราไม่ 

ยอมรับว่า ความเชื่อก็สักแต่ว่าความเชื่อ ไม่ใช่การพิสูจน์ 

ตอบ
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ความจริง เราทุกคนก็เคยเชื่ออะไรหลายๆ อย่างมาตั้งแต ่

เด็ก ต่อมาภายหลังจึงรู้ว่า ส่ิงท่ีเคยเช่ือน้ันไม่จริง ใช่หรือไม่ 

ฉะนั้น สำาหรับเรื่องนรกสวรรค์ เราระลึกชาติได้ไหม  

คนท่ีระลึกชาติได้ก็พูดได้เต็มปากเลยว่ามีจริง แต่ถ้าเรา 

ยังระลึกชาติไม่ได้ เราก็ไม่ควรจะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์  

เราพูดได้ว่าเชื่อหรือเชื่อมากเพราะอะไร เราต้องมีเหตุผล  

อาตมาเองระลึกชาตไิมไ่ด ้แตม่เีพือ่นทีร่ะลกึชาตไิด ้สมาธิ 

ของทา่นถงึขัน้นัน้ และทา่นก็คงจะมีบารมมีาแตช่าตกิอ่น  

ทา่นจงึระลกึชาตไิดม้าก แลว้ทา่นกไ็มไ่ดไ้ปเทีย่วบอกใคร  

เราต้องถามและขอร้องให้ท่านเปิดเผย ท่านจึงเปิดเผย  

ฉะนั้น เราก็ดูปฏิปทาของท่านเหล่านี้ ท่านไม่ใช่ผู้ที่  

จะหลอกลวงใคร ท่านพูดจากประสบการณ์จริงของท่าน 

แต่อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์จริงของท่านก็ไม่ใช่ 

ประสบการณ์จริงของเรา เป็นแต่เพียงข้อมูลที่เราได้รับรู้ 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานในพระไตรปิฎกเรื่องนรก 

สวรรค์ที่หนักแน่นมาก มีอยู่เกือบจะทุกหน้า คนบางคน 

บอกว่า ที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนรกสวรรค์นั้น เพราะเป็น 

ความยึดถือของคนอินเดียในสมัยนั้น ท่านจึงพูดไปตาม 

สำานวนหรือพูดตามที่เขาเชื่อกันอยู่แล้ว ถ้าพูดอย่างนี้ 

ก็ เท่ากับว่า  พระพุทธเจ้ายอมพูดสิ่ งที่ ไม่ เป็นจริ ง 

เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ ซึ่งเราถือว่าผิดพุทธลักษณะ  
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พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องที่ไม่จริงไม่ได้ และถ้าเป็นอย่างที่ 

เขาว่า การอธิบายเรื่องสวรรค์นรกของพระพุทธเจ้าย่อม 

ต้องตรงกับลัทธิของพราหมณ์ แต่ปรากฏว่าลัทธิของ 

พราหมณ์พูดไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าในบางส่วน 

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระพุทธองค์ 

ไม่ทรงอนุญาตใหต้ัง้พระองคใ์ดองคห์นึง่เปน็ธรรมทายาท 

หรือเปน็หัวหนา้ตอ่ไป ทา่นไมต่อ้งการระบบนัน้ พระพทุธ- 

องคท์รงกำาหนดใหพ้ระธรรมวนิยัเปน็ศาสดาแทนพระองค ์ 

แล้วพระธรรมวินัยอยู่ที่ไหนล่ะ ก็อยู่ในพระสูตรและอยู่ 

ในพระวินัยที่พระองค์เคยตรัสไว้ ซึ่งพระอรหันตสาวก  

ทา่นรว่มสงัคายนารวบรวมและเกบ็รกัษาไว ้ประวตัศิาสตร ์

ของพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็นว่า เรื่องหลักวิชาการ  

เรือ่งการศกึษา เรือ่งหนงัสือ เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัมาก  

หนังสือเล่มแรกในโลกนี้ก็คือพระสูตรในพุทธศาสนา  

เพราะคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้คือพระศาสดา 

แทนพระพุทธเจ้า พระทุกยุคทุกสมัยจึงเทิดทูนพระธรรม- 

วินัยซึ่งเป็นตัวพระศาสดาอย่างที่สุด ด้วยเหตุนี้ โอกาสที ่

ใครจะไปแตะต้องแก้ไขดัดแปลง จะไปตัดบางส่วนออก 

หรือจะไปเพิ่มเติมบางส่วน โดยที่ไม่มีการโต้แย้งกันหรือ 

มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ย่อมเป็นไปได้ยากมาก  

ฉะนั้น อาตมาจึงเชื่อว่าพระไตรปิฎกที่เรามีอยู ่โดยเฉพาะ 
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พระสูตรและพระวินัย ตรงกับที่องค์สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าของเราตรัสสอนไว้มาก แล้วคำาสอนของ 

พระพุทธเจ้าเรื่องสวรรค์และนรกในพระไตรปิฎกนั้น 

มีมากมาย เพียงแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสให้มันเป็น 

เปา้หมายในการปฏบิติั พระพทุธองค์ตรสัวา่ พระทีป่ฏบิตัิ 

เพือ่ขึน้สวรรคย์งัเปน็ผู้มกิีเลส คอื การปฏบิตัเิพือ่ขึน้สวรรค ์

เป็นสิ่งที่ผิดเป้าหมาย แต่ไม่ได้ทรงปฏิเสธเรื่องสวรรค์ 

และนรก

นอกจากน้ี ยังมีหลักฐานการระลึกชาติของคนท่ัวโลก  

ที่เป็นโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติ ส่วนมากจะ 

เป็นเด็กอายุ ๓-๔ ขวบ ซ่ึงมีมากรายท่ัวโลก ๓๐ ปีท่ีผ่านมา  

มีศาสตราจารย์ชื่อ สตีเวนสัน (Stevenson) จากมหา- 

วิทยาลัยแมรี่แลนด์ ได้เดินทางไปทั่วโลกพร้อมคณะ 

นักวิชาการเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องนี้ แล้วบันทึกไว้เป็นหลัก- 

ฐาน อาตมาถือว่าเรื่องตายแล้วเกิดนี้มีหลักฐานมากมาย 

เหลือเกิน แต่มันขัดกับทฤษฎีหรือความเชื่อของกลุ่ม 

มหาอำานาจสองกลุ่มใหญ่ คือ ๑. กลุ่มศาสนาที่มีพระเจ้า  

คือ คริสต์ อิสลาม ยิว และ ๒. กลุ่มที่ยึดหลักวัตถุนิยม

เมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว พระสันตะปาปาเป็นห่วง 

เรือ่งอทิธพิลของศาสนาตะวนัออกในยุโรป กเ็ลยประกาศ 

ให้ทราบกันชัดๆ ว่า ชาวคริสต์หรือชาวคาทอลิกจะเชื่อ 
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ในเรือ่งเวยีนวา่ยตายเกิดไมไ่ด้ พวกเรากค็งรูว้า่ หลกัความ 

เช่ือข้อหน่ึงของคาทอลิก คือสันตะปาปาเพอร์เฟ็กต์  

สนัตะปาปาไม่สามารถจะพดูอะไรท่ีผิดไดต้ัง้แตว่นัทีไ่ดร้บั 

การเลอืกตัง้ นีเ่ปน็ส่ิงทีช่าวคาทอลิกตอ้งเชือ่ ซึง่ทีจ่รงิแลว้ 

กฎความเชื่อนี้ไม่ใช่กฎเก่าแก่ แต่ตั้งขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปี 

ทีแ่ลว้ ตอ่มามงีานวจิยัสมัภาษณช์าวยโุรปทีเ่ปน็คาทอลกิ 

ว่า ‘ท่านเช่ือในองค์สันตะปาปาไหม’ เขาก็ตอบว่า ‘เชื่อ’  

ซึ่งหมายถึงเชื่อว่าองค์สันตะปาปาผิดไม่ได้ คำาถามต่อมา  

‘ท่านทราบใช่ไหมว่า สันตะปาปาบอกว่า ความเชื่อเรื่อง 

การเวยีนวา่ยตายเกิดผิด’ เขาก็ตอบว่า ‘ทราบ’ แลว้ในทีส่ดุ 

ก็ถามว่า ‘แล้วท่านเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่’  

๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ได้รับการสัมภาษณ์ตอบว่า  

‘เชื่อ’ ทั้งๆ ที่สันตะปาปาบอกตรงๆ ว่าผิด 

เหน็ไดช้ดัวา่ความเชือ่เรือ่งเวยีนวา่ยตายเกดิมใีนทกุ 

วฒันธรรม แมแ้ตว่ฒันธรรมทีศ่าสนาหา้มเชือ่เพราะถอืวา่ 

ไม่จริง นอกจากน้ี ในช่วงหลายร้อยปีแรก ศาสนาคริสต์ 

ก็ยังยอมรับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด จนกระทั่งมีการ 

ประชุมใหญ่ถกเถียงกันเรื่องนี้ สุดท้ายพวกบิชอปลงมติ 

ตกลงกันว่า ต่อแต่นี้ไปชาวคริสต์จะเชื่อเรื่องนี้ไม่ได้  

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นก็ยังเชื่ออยู่ ดังนั้น แม้อาตมาจะระลึก 

ชาติไม่ได้ อาตมาก็เชื่อมั่นในเรื่องสวรรค์และนรก เพราะ  
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๑. หลักฐานในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นพระศาสดาแทน 

พระพุทธเจ้า ๒. ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ 

ชอบที่ระลึกชาติได้ และ ๓. ประสบการณ์ระลึกชาติได้ 

ของคนทัว่โลกทีเ่ปน็โดยอตัโนมตั ิไมไ่ดเ้กดิจากการปฏบิตั ิ 

แมจ้ะไม่ใช่ขอ้พสิจูน ์แตน่ีค่อืเหตผุลวา่ทำาไมอาตมาจงึเชือ่

ส่วนเรื่องนอนไม่หลับ ก็ต้องดูเหตุปัจจัย มีอะไร 

ที่ทำาให้นอนไม่หลับ ยกตัวอย่างเช่น ยุงกัด ก็เรียกว่ามี 

สิ่งแวดล้อมที่ทำาให้นอนหลับยาก น่ีเป็นข้อหนึ่งที่ต้องดู  

เรื่องอากาศ มันร้อนเกินไป มันเย็นเกินไป หรือมีสัตว์ 

รบกวน เช่น หมาหรือตุ๊กแก เป็นต้น เป็นเรื่องที่เราต้อง 

แก้ไขเท่าท่ีจะแก้ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องหมาที่อยู่ในซอย  

ก็คงจะแก้ไม่ได้ ก็ต้องทนเอา 

เรือ่งการบรหิารสังขารของตัวเอง การบรหิารรา่งกาย 

กช่็วยใหห้ลบัไดง่้ายขึน้ การรบัประทานอาหารกม็ผีลมาก  

ถ้าทานมากเกินไปหรือถ้าชอบด่ืมนำ้าชากาแฟตอนบ่ายๆ  

หรือก่อนนอน มันกระตุ้นให้ร่างกายไม่อยากนอน ฉะนั้น 

ตอ้งดทูีน่สิยัการกินการด่ืมของเรา แต่ส่ิงทีส่ำาคญัมากกค็อื 

อารมณ์ คนท่ีเครยีด คดิมาก แลว้ปลอ่ยวางความคิดไมไ่ด้  

เวลานอนก็จะคิดๆ จนนอนไม่หลับ ลองใช้วิธีง่ายๆ คือ 

ใหท้านอะไรบางอย่าง ไมใ่ชย่านอนหลับ แตล่องดืม่นมสด  
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อุ่นๆ หรือทานยาสมุนไพรบางอย่าง อาจช่วยให้ผ่อนคลายได้

การเจริญเมตตาภาวนาก่อนนอน ขอให้ข้าพเจ้ามี

ความสุข แล้วแผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่ พี่ๆ น้องๆ 

ให้คนรอบข้าง ทุกคนในกรุงเทพฯ ทุกคนในเมืองไทย 

ขอให้มีความสุขๆ เถิด ทำาให้จิตใจเราผ่องใส นี่ก็จะช่วย

แก้อารมณ์เครียดหรือกังวลได้ อีกวิธีคือให้คิดว่าจะหลับ

หรือไม่หลับก็ช่างมัน ถ้าหลับก็ดี ถ้าไม่หลับก็ช่างมัน 

อย่าไปกังวลเรื่องการนอนไม่หลับ บางทีพอเราปลง

และปล่อยวางอย่างนี้ ก็หลับได้เหมือนกัน 

ขอให้เราดูเหตุปัจจัยของปัญหาว่ามันเกิดจาก

สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้าเกิดจากสิ่งแวดล้อม เราจะปรับได้

มากน้อยแค่ไหน ปัญหาเกิดจากภายในมากน้อยแค่ไหน 

เกิดจากร่างกายผิดปกติ เก่ียวกับเรื่องอาหารเรื่องชา

กาแฟหรือไม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร หรือว่าเกิดเพราะ

อารมณ์ จิตใจคดิวติกกงัวลมาก กต็อ้งใชส้มาธิชว่ย ทำาวตัร

สวดมนต์อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก่อนนอน แล้วก็ทำาสมาธิ 

จะเป็นการภาวนาพุทโธหรือแผ่เมตตาให้จิตใจผ่องใส 

กค็งจะช่วยได ้อกีอยา่งหนึง่กค็อื อยา่ไปกำาหนดวา่จะตอ้ง

นอนเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมง เพราะบางครั้งอาจจะไม่จำาเป็น

ตอ้งนอนมากกไ็ด ้ความตอ้งการทีจ่ะนอนหลับในบางชว่ง

อาจจะน้อยลง
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ผมอยากทราบว่า นรกกับสวรรค์เป็นอย่างไร  

นรกน่ากลัวอย่างไร และสวรรค์สุขสบาย 

อย่างไร แล้วถ้าเราทำาบุญทำาบาปเท่าๆ กัน  

เราจะเป็นอย่างไร บุญและบาปสามารถมา 

หักล้างกันได้หรือไม่ครับ?

๙.
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ก่อนอื่นขอบอกว่า เราไม่มีทางที่จะสื่อสารกันเรื่อง 

สวรรค์นรก แม้อาตมาจะเล่าเรื่องบ้านเกิดของอาตมา 

ที่อังกฤษให้ฟัง โยมก็ยังไม่สามารถที่จะนึกภาพได้จริง  

คงเป็นเรื่องประสบการณ์ของแต่ละคน จะทุกข์อย่างไร  

จะสุขอย่างไร เราก็อ่านได้ จินตนาการได้ แต่มันก็เป็น 

แค่จินตนาการเฉยๆ เอาอย่างนี้... ลองพยายามนึกถึง 

สภาพที่เราทุกข์ที่สุดในชีวิต นรกจะทุกข์กว่านั้นสัก 

ล้านเท่า ถ้าเราสุขที่สุดในชีวิต สวรรค์จะสุขกว่านั้นสัก 

ล้านเท่า ให้เราลองจินตนาการดู

แตอ่ยา่งไรกต็าม ทัง้สวรรคแ์ละนรกเปน็ของไมเ่ทีย่ง  

ไม่แนน่อน อยู่ในสวรรคอ์ยูใ่นนรกสักระยะหนึง่ กต็อ้งกลบั 

มาเวียนว่ายตายเกดิตอ่ พระพทุธองคจึ์งตรสัวา่ การปฏบิตั ิ

เพื่อจะขึ้นสวรรค์น้ันก็น่าเห็นใจ เป็นที่เข้าใจได้ว่าทำาไม 

คนเราจงึตอ้งการขึน้สวรรค ์แตถ่า้เราพจิารณาดว้ยปญัญา 

แล้ว เราจะเห็นได้ว่ามันไม่คุ้ม เพราะการเกิดเป็นมนุษย ์

เป็นโอกาสทองที่เราจะสร้างคุณงามความดี เพื่อให้พ้น 

จากการเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิง ถ้าเราปฏิบัติเพื่อให ้

ตอบ
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พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึง

กับบรรลุธรรม ผลพลอยได้คือไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป 

อยา่งนอ้ยกไ็ดข้ึ้นสวรรค์ เปน็การขึน้สวรรคโ์ดยไมไ่ดจ้งใจ 

แต่ขึ้นด้วยคุณงามความดีในจิตใจ

เรื่องที่ว่าทำาบุญทำาบาปเท่าๆ กัน มันไม่มีอย่างนั้น

หรอก แล้วบุญบาปจะแก้กันอย่างนั้นไม่ได้ มันอยู่ที่จิตใจ

ของเราว่ายินดีในบุญหรือยินดีในบาป ถ้าเรายินดีในบุญ 

เห็นความงามของบญุ การทำาบาปจะนอ้ยลงเรือ่ยๆ แต่ถ้า

เรายนิดใีนบาปมาก ความยินดใีนบญุจะคอ่ยๆ ลดนอ้ยลง 

บุญคือเครื่องชำาระจิตใจ ส่วนบาปเป็นสิ่งที่ทำาให้จิตใจ

ตกตำา่ ทำาใหค้ณุภาพจติใจดอ้ยลง ฉะนัน้ ถา้เราดำาเนนิชวีติ

ไปในทางทีก่เิลสเพิม่มากขึน้ เบยีดเบยีนคนอืน่เบยีดเบยีน

ตนเองเสมอๆ แล้วไปทอดกฐนิ ไปสรา้งเจดยี ์หรอืไปสรา้ง

อะไรๆ ปีละครั้ง มันเป็นคนละเรื่องกัน เจตนาทำาความดี

ด้วยการให้ทาน มันก็ไม่ได้มีผลต่อคุณภาพของจิตใจ

สักเท่าไร เราก็รู้ๆ กันอยู่ว่า คนที่โหดร้าย คนที่เคยฆ่าคน 

หรือเคยเอารัดเอาเปรียบคน ก็ยังสามารถทำาบุญด้วย

เงินได้ ไม่มีอะไรขัดข้อง แล้วเราก็ยังยกย่องเขาได้ว่า 

‘เอ้อ...อย่างน้อยเขาก็ได้ทำาความดีบ้าง’ แต่ไม่ใช่ว่า

คนเราทำาความชั่วไว้มาก แล้วจะมาแก้ด้วยการถวาย

ปัจจัยถวายเงินบางส่วน มันเป็นคนละเรื่องกัน
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หนูอยากทราบว่า นรก สวรรค์ อยู่ในโลกใบนี ้

หรือเปล่า แล้วถ้าโลกแตก นรกกับสวรรค์ 

จะแตกหรือหายไปด้วยไหมเจ้าคะ?

๑๐.
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เป็นคำาถามท่ีดีแต่เป็นเร่ืองท่ีพูดยาก เพราะเราไม่รู้ว่า  

ข้างในโลกนี้เป็นอะไร นักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่อนุมานเอา  

แต่ไม่เคยเห็นกับตา ใช่ไหม มีการทดลองแล้วบอกว่า  

มันมีนำ้าหนักอย่างนี้ๆ มีความหนาแน่น (density)  

อย่างนี้ๆ น่าจะเป็นโลหะแบบนั้นแบบนี้อยู่ข้างในโลก  

แต่มันก็เป็นแค่การอนุมาน จริงๆ แล้วไม่มีใครเจาะรู 

หรืออุโมงค์จากเมืองไทยไปโผล่ท่ีอเมริกา จะได้ดูว่าจะมี 

อะไรบา้งทีอ่ยูล่กึลงไปในโลกระหวา่งอโุมงคน์ัน้ เพราะเปน็ 

สิ่งที่เรายังทำาไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ตราบใดที่ยัง 

มีคนรักษาศีล ๕ โลกมนุษย์จะต้องมี ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 

โลกใบนี้ก็ได้ แต่อาจจะเป็นโลกใดโลกหนึ่งที่มนุษย์อยู่ได้  

ที่ที่มีออกซิเจนและมีอะไรๆ ที่จะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้  

นักวิทยาศาสตร์ หรือนักดาราศาสตร์ที่ศึกษาจักรวาล 

เมื่อล่าสุดน้ีได้บอกว่า โลกท่ีมีลักษณะคล้ายๆ อย่างโลก 

ของเราน้ี เดาว่าน่าจะมีจำานวนเป็นล้านเหมือนกันนะ  

ตอบ
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เพราะฉะนั้น โลกจึงไม่ได้หมายถึงโลกใบนี้ใบเดียว โลกนี้

แตกก็ไม่ใช่ว่าโลกมนุษย์แตก ตราบใดที่ยังมีคนรักษา

ศีล ๕  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ย่อมจะ

ต้องมีโลกมนุษย์ปรากฏให้ได้อยู่อาศัย

สวรรค์และนรกก็เป็นเช่นเดียวกัน จะมีสวรรค์มีนรก

อยู่ในโลกใบนี้หรือไม่ เราก็ไม่สามารถตอบรับหรือปฏิเสธ

ได้ทีเดียว เพราะเราไม่มีประสบการณ์ตรง แต่ตราบใด

ทีม่คีนทำาคณุงามความดีทีจ่ะเกิดเปน็เทวดา สวรรคก์ต็อ้ง

ปรากฏ และตราบใดที่คนยังทำาความชั่วมากๆ นรกก็เป็น

ภพภูมิที่ต้องปรากฏ แต่ไม่แน่นอนว่าจะปรากฏที่ไหน 

ในรูปแบบอย่างไร
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หนูสงสัยว่า ถ้าเราฆ่าตัวตาย จะต้องเกิดเป็น 

ลูกสุนัข ๕๐๐  ชาติหรือเปล่าเจ้าคะ?

๑๑.
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คงไม่กระมัง ทำาไมจะต้องเป็นลูกสุนัข แต่เคยเจอ

ในคัมภีร์เหมือนกันว่า พวกที่ฆ่าตัวตายอาจจะต้องฆ่า

ตัวตายซำ้าอีก ๕๐๐ ชาติ คำาว่า ‘ห้าร้อย’ เป็นสำานวน

ภาษาบาลี แปลว่าเยอะแยะ หลายภพหลายชาติ ไม่ได้

หมายถึงว่า มากกว่า ๔๙๙ อยู่หนึ่ง 

เหตผุลทีจ่ะทำาใหฆ่้าตัวตายซำา้ๆ กค็อื การฆา่ตวัตาย

เป็นการสร้างนิสัยที่จะฝังลึกอยู่ในใจ เม่ือเกิดความทุกข์

ความทอ้แทใ้จในชาตติอ่ไป ความคดิจะฆา่ตวัตายจะเกดิ

ขึน้อยา่งรุนแรง แลว้ถา้ฆา่ตวัตายทกุครัง้ ก็ย่อมกลายเปน็

นสิยัทีมี่พลงัมาก ซึง่อาจจะมผีลตอ่ไปหลายภพหลายชาต ิ

แต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นลูกสุนัขเสมอไป

ตอบ
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ผมอยากทราบว่า ถ้าทุกคนในโลกนี้เป็นคนดี 

ทั้งหมด พระศรีอริยเมตไตรยจะมาเกิดบน 

โลกนี้หรือไม่?

๑๒.
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เปน็ไปไม่ไดท้ีท่กุคนในโลกนีจ้ะดหีมด เพราะคนเรา

เกิดมามีกิเลส และโลกนี้มีส่ิงที่ย่ัวยุกิเลสมากกว่าสิ่งที่

จะส่งเสริมความดี ตามหลักพุทธศาสนา พุทธศาสนา

ของสมณโคดมต้องหมดไปเสียก่อน พระพุทธเจ้าองค์

ต่อไปจึงจะมาเกิดในโลกนี้ ซึ่งไม่ใช่ตอนนี้ มีทฤษฎี

เก่ียวกับพระศรีอริยเมตไตรยมากมาย อาตมาไปท่ีแห่งหน่ึง 

ยังได้ไปเห็นพระบรมสารีริกธาตุพระศรีอริยเมตไตรย 

ทำาให้งงว่า ท่านยังไม่เกิด แล้วจะมีพระบรมสารีริกธาตุ

ได้อย่างไร

ตอบ
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ทำ อย่างไรจึงจะปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม  

สวดมนตไ์ดด้ว้ยใจทีอ่ยากจะทำ  โดยไม่มีใครบงัคบั 

ห รื อ เ ป็ น ห น้ า ที่  แ ล ะ ข ณ ะ ที่ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม น้ั น  

ทำาอย่างไรให้จิตใจอยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดฟุ้งซ่าน  

และมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำ อยู่ได้?

๑๓.
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ฉันทะ ความพอใจ ความสนใจ ความตั้งใจ ความ 

กระตือรือร้นในการปฏิบัติ เกิดจากปัญญาที่คิดเป็น  

หรือปัญญาระดับโยนิโสมนสิการ ซึ่งเราต้องฝึกคิด 

ฝึกหาประเด็นท่ีมีนำ้าหนักกับเรา ท่ีเราประทับใจ เช่น  

คิดในประเด็นว่า การเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมาก เกิดเป็น 

ชาวไทย เกิดในตระกูลพุทธ มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรม  

ต้องมีบุญจริงๆ จึงจะมีโอกาสอย่างนี้ เราจึงต้องรีบฉวย 

โอกาส ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรม กิเลสก็มีแต่จะเพิ่มมากข้ึน  

ถ้าปล่อยไว้ การปฏิบัติธรรมก็จะยิ่งยากขึ้น ปีหน้าปีต่อๆ  

ไปก็จะยากกว่านี้ มันจะยากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ถึงตอนนี ้

จะยากก็จริง แต่ก็ง่ายกว่าที่จะทำาในอนาคต 

ที่สำาคัญอยากให้สังเกตความทุกข์ในชีวิตเราว่า  

เกดิจากกเิลสอย่างทีท่า่นสอนหรอืไม ่ถา้เราเคยทกุข์มากๆ  

แล้วเรากำาหนดได้ว่า เพราะความโกรธของเรานี่เอง  

เพราะความโลภของเรานี่เอง ทุกข์เพราะจิตฟุ้งซ่าน 

เหลือเกิน ทุกข์เพราะซึมเศร้า ทุกข์เพราะวุ่นวาย แล้วถาม 

ตัวเองว่า ทำาอย่างไรเราจึงจะมั่นใจได้ว่า ในอนาคตจะ 

ตอบ
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ไม่ต้องเป็นทุกข์แบบนี้อีก ก็น่าจะได้คำาตอบว่า ต้องฝึก 

จิตใจ เพราะถึงจะประสบความสำาเร็จทางโลก ก็ไม่ใช่ 

เครื่องรับประกันว่าเราจะมีความสุขเสมอไป ถ้าเราไม่ฝึก 

จิตใจ จิตใจก็ยังพร้อมที่จะซึมเศร้า พร้อมที่จะวิตกกังวล  

พร้อมที่จะหดหู่ พร้อมที่จะอะไรต่อมิอะไรได้เหมือนเดิม  

เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ฆ่าตัวตายกันหลายคนแล้ว ฉะนั้น  

จงึอยากใหพ้จิารณาในจดุนีว้า่ ความทกุขเ์กดิเพราะกเิลส  

ใช่หรือไม่ และถ้าความทุกข์ในจิตใจของเรา ความทุกข์ 

จากคนรอบข้าง เกิดจากกิเลสจริงๆ เราจะแก้กิเลส 

ได้อย่างไร มีใครจะแก้กิเลสให้เราได้ไหม มียาฉีดไหม  

มีวิธีการนอกจากการฝึกจิตไหม คำาตอบคือไม่มี 

ดงันัน้ จงึอยากใหเ้ราเหน็วา่มนัเปน็งานทีส่ำาคญัมาก  

เป็นงานที่ไม่มีใครทำาให้เราได้ และเป็นงานที่มีผลจริง  

ถ้าเราทำาสมาธิแล้วประเมินผล ไม่นานจะเริ่มเห็นว่ามี 

บางสิง่บางอยา่งดขีึน้ ความอดทนก็มากขึน้ การปลอ่ยวาง 

ก็มากขึ้น การให้อภัยก็มากขึ้น ความจำาก็ดีขึ้น ความขยัน 

หมั่นเพียรก็มากขึ้น เราจะเห็นผลที่ค่อยๆ เกิดข้ึน ซึ่งจะ 

ทำาให้เรามีกำาลังใจ 

สรุปก็คือการสร้างฉันทะ เมื่อพิจารณาในเรื่องนี้  

ให้พิจารณาในประเด็นว่า ทุกข์ที่เกิดขึ้นในอดีต ทุกข์ใน 

ปัจจุบัน และทุกข์ที่จะเกิดในอนาคต เป็นเพราะไม่นั่ง 
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สมาธิ แล้วพิจารณาความสุขที่เริ่มจะเกิดในปัจจุบัน 

หรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ก็เป็นเพราะการนั่ง

สมาธิ ย่อมต้องเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำาต่อไป
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ผมอยากทราบว่า เวลาที่นั่งสมาธิ เราต้องนั่ง 

ท่าขัดสมาธิท่าเดียวหรือไม่ครับ หรือถ้า 

สะดวกตรงไหนที่สงบก็นั่งได้เลยครับ?

๑๔.
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ท่าขัดสมาธิมีข้อดีหลายข้อ เวลาเรานั่งขัดสมาธิ 

ร่างกายมีฐานสามเหล่ียมท่ีค่อนข้างมั่นคง และเมื่อเรา

ไม่นั่งพิงสิ่งใด จะทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 

เปน็ท่ีพึง่ของตน ลมหายใจจะเขา้ออกอย่างปกต ิลมปราณ

ก็หมุนเวียนอย่างปกติ และสามารถนั่งได้หลายชั่วโมง 

โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ฉะนั้น ผู้ที่สนใจฝึก

สมาธิจึงมักเลือกอิริยาบถขัดสมาธิมาตั้งแต่ก่อนสมัย

พทุธกาลเสยีด้วยซำา้ แต่นัน่ไม่ได้หมายความวา่ การนัง่ใน

อริยิาบถอืน่จะทำาสมาธไิม่ได้ เพราะความเพยีรอยูท่ีจ่ติใจ

ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่าย แตถ่า้ถอืวา่กายเปน็สิง่แวดลอ้มทีใ่กลท้ีส่ดุ

ก็พูดได้ว่า การนั่งขัดสมาธิ คือการสร้างสิ่งแวดล้อม

รอบกายให้ดีที่สุด เอื้อที่สุดต่อการภาวนา แต่จะนั่งใน

อิริยาบถอื่นก็ได้ นั่งคุกเข่าก็ได้ นั่งเก้าอี้ก็ได้ สำาคัญที่ว่า

๑. ต้องการให้ร่างกายตรง แต่ไม่เกร็ง 

๒. ต้องการให้นิ่งได้พอสมควร 

ถ้าเราเริ่มด้วยการนั่งขัดสมาธิ แล้วรู้สึกเมื่อย

จนอยากเปล่ียนอิริยาบถ ก็ให้ทนสักพักหนึ่ง จึงค่อย

เปลีย่นอิริยาบถ จะเปน็พบัเพยีบหรอืคกุเข่าก็ได้ แต่ละคน

มีโรคประจำาตัวไม่เหมือนกัน เราก็หาอิริยาบถที่เหมาะกับ

เรา ที่เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องกาย

ตอบ
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หนอูยากทราบวา่เวลาน่ังสมาธ ิชอบคดิฟุง้ซา่น 

ไปเรื่อยเปื่อย คิดเรื่องเสื้อผ้า เรื่องขนม จึงอยาก 

ขอคำาแนะนำาจากพระอาจารย์ว่าให้คิดถึงอะไร 

เป็นเป้าหมาย เพ่ือให้มีสมาธิ เพื่อทำาจิตให้ 

ว่างเปล่าเจ้าคะ?

๑๕.
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ที่สำาคัญคือการอธิษฐานหรือการตั้งจิตใจ เวลาเรา 

เริ่มนั่ง ให้ถามตัวเองว่า นั่งเพื่ออะไร คือถ้าไม่มีเป้าหมาย 

ทีช่ดัเจนวา่นัง่สมาธเิพือ่ใหม้สีติรูตั้วอยูใ่นปจัจบุนั เพือ่รูจ้กั 

ปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองต่างๆ ในจิตใจ ถ้าเราไม่กำาหนด 

เป้าหมาย จิตจะตกร่อง แล้วจะคิดในสิ่งที่ชอบคิด หรือจะ 

หาอะไรสักอย่างมาคิด เพื่อให้เวลาผ่านไป ซึ่งความคิด 

ที่เกิดขึ้นนี้ ก็เป็นข้อมูลเหมือนกันว่า เราเป็นคนยึดติด 

ในอะไรบ้าง ยึดติดเสื้อผ้า ยึดติดอาหาร ให้ถามตัวเองว่า 

เราจะคิดไปทำาไม เรื่องเส้ือผ้าเรื่องอาหารการกิน ที่คิด 

ก็เพราะเป็นความเคยชิน เบื่อเมื่อไหร่ ไม่มีอะไรจะคิด  

กต็อ้งพยายามหาอะไรมาคดิอยู่ตลอดเวลา โดยพยายาม 

คิดในเรื่องที่เราชอบ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนที่ไม่รู้จัก 

ความสุขที่เกิดจากการไม่จำาเป็นต้องคิด

ทีนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองว่า จิตใจมันชอบไปคิดโน่น 

คิดนี่ ก็ให้บอกกับตัวเองว่า เราจะทำาสมาธิ ๑๐-๑๕ นาที  

เราจะไม่ยินดีกับความคิดเรื่องเสื้อผ้า เรื่องขนม หรือเรื่อง 

อาหาร เป็นต้น การบอกตัวเองตอนเริ่มนั่งสมาธินั้น ไม่ใช่ 

ตอบ
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ว่าความคิดจะไม่เกิดขึ้น มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ แต่เมื่อ 

เกิดขึ้นปั๊บ เราจะจำาได้ทันทีว่า ‘เอ๊ะ...ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาคิด’  

เราก็ปล่อยวาง เหมือนกับเราเดินอยู่ในป่าและมีผู้หวังดี 

บอกวา่ ‘ตอ้งระวงันะ เสน้ทางนีม้กัมงีนูอนทบัทาง’ เมือ่เรา 

ออกเดิน เราก็ต้องระวังงูไปตลอดเส้นทางที่เดิน เดินไป  

คอยระวังไป ถ้าเจองูก็ไม่แปลกใจ ก็จะเดินอ้อมไปช้าๆ  

อย่างระมัดระวัง คือการรู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีปัญหา 

หรือมีอุปสรรคอะไร จะทำาให้มีสติ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจริง  

เราก็ไม่หลงอยู่กับมันนาน

การเจริญสติด้วยการให้จิตมีงานทำา เช่น กำาหนด 

ลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกที่ส่วนต่างๆ ในร่างกาย  

ก็เป็นวิธีระงับความคิดเรื่องต่างๆ ที่ดี หรือจะใช้การนับ 

ลมหายใจก็ได้ คือต้องมีงานให้จิตทำา และต้องเป็นงาน 

ที่ชัดเจน ต้องมีความสมัครใจที่จะทำางาน และต้องมี 

ความระมัดระวังเรื่องอุปสรรคที่มักจะเกิดข้ึนในระหว่าง 

การทำางาน 

การทำาสมาธิ คือการเตรียมตัวทำางานทุกอย่าง 

ทางโลก เพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขณะเราทำา 

สมาธิ ก็เหมือนกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเรียนหนังสือ  

การทำาหน้าที่ต่างๆ หรือแม้กระท่ังการทำางานทางโลก  

จิตใจที่ชอบฟุ้งซ่านย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำางาน 
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ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม หรือถ้าเรามีนิสัย

ว่าถ้ารู้สึกเบื่อ ไม่ว่าจะทำาอะไรอยู่ เราจะเลิกทำาทันที 

ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อความสำาเร็จและประโยชน์ต่างๆ 

ของชีวิตในระยะยาว ถ้าเราฝึกเสียตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเห็น

ความเบื่อเกิดขึ้นก็ ‘โอ้...นี่คือความเบื่อ’ แล้วก็ทำางาน

ของเราต่อไป ไม่ใช่เบื่อแล้วต้องหยุดทำา ถ้าเป็นอย่างนั้น 

ก็เหมือนเราเป็นทาสของมัน ไม่มีความเป็นอิสระ ไม่เป็น

ตวัของตวัเอง เหมอืนกับเขาส่ังวา่ ‘เบือ่แลว้หยดุ’ เรากห็ยดุ

ทันที ราวกับว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลย ใช่หรือไม่ พอเกิด

ความเบื่อ ‘โอย...เบื่อๆๆ’ เม่ือมีเสียงอย่างนี้ในสมอง 

เราก็หยุดทันที โอ้...ทำาไมถูกหลอกง่ายเหลือเกิน ดังนั้น 

ถ้าเรารู้ว่านี่เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่ง มันเป็นเรื่องธรรมดา 

เราไม่ต้องไปสนใจมัน แล้วมุ่งหน้าทำางานของเราต่อไป 

ในที่สุดเจ้าตัวเบื่อน้ีก็จะหายไปเอง เวลาเราเรียนหนังสือ 

ท่องหนังสือ หรือทำางาน เมื่อความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้น 

อ้าว...มาอีกแล้ว ตัวเบื่อนี้เรารู้จักมันดีอยู่แล้ว รู้จักตั้งแต่

น่ังสมาธิ อย่าไปสนใจมันเลย ถ้าเรามีฉันทะมีความ

พอใจในการฝึกสมาธภิาวนา เราจะไดว้ชิาความรูม้ากมาย

เกี่ยวกับการบริหารจิตใจจากการทำาสมาธิ
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หนูอยากถามว่า ถ้าหนูเดินจงกรม แล้วหนู 

ไม่เก็บมือ หนูปล่อยมือแล้วเดิน จะเกิดอะไรขึ้น  

จะมีผลให้หนูมีสมาธิได้หรือไม่ แล้วหนูจะมีสติ 

หรือไม่เจ้าคะ?

๑๖.
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การสำารวมมือเป็นวิธีที่ช่วยให้มีสติมากขึ้น ทำาให้ไม่

เหมอืนกบัการเดินท่ัวไป เรยีกว่าเปน็การเดนิแบบเจรญิสต ิ

ไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับ แต่ถือเป็นนิสัยที่ดีสำาหรับผู้เดิน

จงกรม ถ้าปล่อยมือเดินแบบธรรมดา เดี๋ยวความคิด

แบบธรรมดาๆ ก็จะเขา้มาครอบงำาจติไดง้า่ย เพราะฉะนัน้ 

ถ้าเดินจงกรมเกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ปล่อยมือได้ 

ไม่เป็นไร เพราะคงเมื่อย แต่ถ้าเดินไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง

ก็ไม่ควรปล่อย

ตอบ
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หนูสงสัยว่า ถ้าเราสวดมนต์ แล้วคิดแต่เร่ืองอ่ืน  

จะบาปไหมเจ้าคะ แล้วการสวดมนต์สำาคัญ 

อย่างไร?

๑๗.
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อาตมาพยายามพูดอยู่เสมอว่า ผู้ใหญ่ต้องระวัง 

อย่าใช้คำาว่า ‘บาป’ เหมือนเป็นคำาประณาม หรือคล้ายๆ 

จะแทนคำาว่า ‘ไม่ดี’ บาป คือการทำาด้วยกิเลส เพิ่มพลัง 

ของสิง่เศรา้หมองทีอ่ยูใ่นใจ ซึง่จะตอ้งมผีลตอ่ไป ทีส่ำาคญั 

คือจะต้องมีเจตนา 

ดังนั้นที่หนูสงสัยว่า ถ้าสวดมนต์แล้วคิดแต่เรื่องอื่น 

ต้องย้อนถามว่า เราพยายามท่ีจะอยู่กับบทสวดมนต์ 

หรือไม่ ถ้าในขณะท่ีสวดมนต์ เราไม่สนใจเลย คิดอยาก 

จะเล่น อยากจะคิดอะไรๆ ฆ่าเวลาเฉยๆ อย่างนี้บาป  

แตค่ำาว่า ‘บาป’ ฟงัดหูนกั มนักไ็มไ่ดห้นกัแบบตกนรกอะไร 

อย่างนั้น เป็นแค่การเพิ่มนิสัยไม่ดี ถ้าเจออะไรที่มันยาก 

สักหน่อยหนึ่งหรือไม่สนุกสักหน่อยหนึ่ง ก็ไม่เอาแล้ว  

อยากจะเลน่ ถ้าเล่นด้วยกายเล่นด้วยวาจาไมไ่ด ้กห็าอะไร 

ที่สนุกสนานมาคิด เพื่อให้เวลามันผ่านไป การทำาอย่างนี ้

เป็นนิสัยเสียใช่ไหม การสร้างนิสัยเสียหรือการเพิ่มนิสัย 

เสีย เราถือว่าบาปเหมือนกัน เพราะมีเจตนาท่ีประกอบ 

ด้วยกิเลส แต่ก็ไม่ถึงกับบาปหนักหนาอะไรนัก 

ตอบ
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แต่ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะอยู่กับบทสวดมนต์ 

ตั้งใจอยู่ แต่จิตใจ ลอยไปโน่นไปนี่ เราไม่มีความยินดี

หรือไม่ตั้งใจจะให้มันคิดเรื่องอื่น แต่มันเป็นของมันเอง 

เพราะช่วงนี้จิตกำาลังวุ่น อย่างนี้ก็ไม่บาป เพราะไม่เจตนา

การสวดมนต์มีผลดีและมีอานิสงส์หลายอย่าง 

เมื่อเราท่องบทสวดมนต์ได้แล้ว ก็กลายเป็นวิธีระงับกิเลส

ระงับความคิดได้  แทนที่จะอยู่ กับลมหายใจหรือ

คำาบริกรรม จิตใจก็อยู่กับบทสวดมนต์ พยายามอยู่ใน

ปัจจุบันกับคำาสวด การสวดออกเสียงก็ช่วยให้จิตใจอยู่

กบัปจัจบุนัและอยูก่บัสิง่ทีส่วด เปน็การฝกึจติในระดบัหนึง่ 

ซึ่งมีผลต่อจิตใจในการระงับนิวรณ์หรือกิเลส แล้วเรายัง

ได้คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจ ถ้าเราสวดแปล 

เราก็ได้คำาแปลเป็นภาษาไทย เหมือนกับมีกัลยาณมิตร

ติดตัวเราไป บางทีเกิดมีปัญหาอะไรในชีวิตประจำาวัน 

คำาสวดก็ผุดขึ้นมาเหมือนเป็นอาจารย์คอยเตือนสติเรา 

การสวดมนต์หมู่ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึก

เป็นชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างดีและรวดเร็ว 

เพราะความพยายามที่จะสวดมนต์บทเดียวกันให้พร้อม

กนัและประสานเสยีงกนั เปน็การสรา้งความรูส้กึวา่เราเปน็

หมูเ่ดยีวกนั ดงันัน้การสวดมนตจ์งึเปน็กจิกรรมของสถาบนั 

ตั้งแต่สถาบันสงฆ์ หรือในโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น
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หนูอยากทราบว่าทำาอย่างไรจึงจะสวดมนต์ 

ได้คล่อง และจำ บทสวดมนต์ท่ียาวๆ ได้เจ้าคะ?

๑๘.
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สวดบ่อยๆ สวดนานๆ ทำาบ่อยๆ ก็ได้แล้ว แม้แต่บท

สวดยาวๆ พระสงฆ์บวชใหม่ๆ ก็ต้องท่องพระปาติโมกข์ 

ส่วนมากเราจะใช้วิธีนี้ี เช้าตอนเดินบิณฑบาตท่องหนึ่ง

ชัว่โมง เยน็เดนิจงกรมทวนอกีหน่ึงชัว่โมง ใชเ้วลาประมาณ 

๒-๓ เดือน การสวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถจะมีพระรูปใด

รูปหนึ่งเป็นผู้สวด และมีพระผู้ใหญ่ตรวจ ถ้าออกเสียงผิด

ตอ้งหยดุแก้แล้วจงึสวดตอ่ เราก็คงสังเกตวา่สวดคนเดยีว

ยากกว่าสวดเป็นหมู่ ใช่ไหม เพราะถ้าสวดคนเดียวจะลืม

บ่อยๆ ถ้าสวดเป็นหมู่ก็ช่วยๆ กัน แต่สวดปาติโมกข์

ต้องสวดคนเดียวและใช้เวลาสวดรวดเดียว ๔๕ นาที 

อยากฟงัไหมปาตโิมกข ์เดีย๋วจะสวดใหฟ้งั สวดเรว็ดว้ยนะ 

(สาธิตการสวดปาติโมกข์อย่างเร็ว) อย่างนี้ ๔๕ นาทีแล้ว

ตอ้งไม่ให้ผดิแมแ้ตพ่ยางคเ์ดยีว เพราะฉะนัน้บทสวดยาวๆ 

ของโยมนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ยากเท่าไหร่หรอก

ตอบ
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ผมอยากทราบว่าทำ ไมเวลาตักบาตรจะต้อง 

ถอดรองเท้าด้วยครับ?

๑๙.
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ในพระวินัยท่านไม่ได้กำาหนดเรื่องนี้ แต่จะเน้นที่ 

คำาว่า ‘ต้องถวายด้วยความเคารพ’ ต่อมาภายหลัง  

อาจารย์รุ่นหลังต้องวิเคราะห์ว่า การให้หรือถวายด้วย 

ความเคารพนั้นเป็นอย่างไร จะต้องกำาหนดให้ชัดเจนว่า  

ถวายอย่างไรแสดงว่าเคารพ ถวายอย่างไรแสดงว่า 

ไม่เคารพ ซึ่งถ้าเอาวัฒนธรรมอินเดียในสมัยนั้นเป็นหลัก  

การให้หรือถวายของนี่ต้องทำาด้วยกิริยาท่าทางอ่อนน้อม 

ถ่อมตน เช่น ถ้าถวายข้าว ก็ห้ามโยนอย่างน้ี ต้องใส่อย่างน้ี  

แล้วในสมัยนั้นการใส่รองเท้าถือว่าไม่สุภาพ ยิ่งถ้า 

พระท่านไม่ใส่รองเท้าอยู่แล้ว ถ้าโยมใส่รองเท้าก็สูงกว่า  

จึงกลายเป็นธรรมเนียม คือไม่ใช่กฎตายตัวในพระวินัย  

แต่เป็นธรรมเนียม เป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ถวายถวายด้วย 

ความเคารพ 

แตเ่ม่ือพระเราไปเมอืงนอก ซึง่คนไมรู่จ้กัธรรมเนยีม  

ไม่รู้จักประเพณี เราจะไป ‘ต้อง...อย่างนั้น อย่างนี้นะ...’  

มันไม่ได้ เดี๋ยวเขาก็ถอยเลย ใช่ไหม บอกแต่ว่าให้ด้วย 

ความเคารพ เขาก็แปลตามความหมายของเขา ให้ด้วย 

ตอบ
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ความเคารพในความหมายของเขาอาจจะดไูมง่ามเหมอืน

ธรรมเนียมของเรา ก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเป็นลูกศิษย์วัด

นานๆ แล้ว เราก็ค่อยๆ สอนให้เขาทำาเหมือนคนไทย 

อย่างเดือนที่แล้ว อาตมาเดินบิณฑบาตที่อเมริกาก็มี

ชาวบ้านธรรมดา ไม่ใช่ลูกศิษย์วัด กำาลังเอาของข้ึนรถ 

สงสัยเป็นคนทำางานก่อสร้าง เขาเห็นพระเดินมา เขาก็ว่า 

‘Hey, you guys. You want some tomatoes?’ อย่างนี้ 

อาตมาน้ีตอบไม่ถูกเลย ทีน้ีเจ้าอาวาสท่านเดินตามหลังมา 

ท่านบอกว่า ‘Sure!’ เราจึงหยุด เขาตื่นเต้น เข้าไปเก็บ

มะเขือเทศในสวนหน้าบ้านมาใส่ในบาตร ถ้าดูที่กิริยา

มารยาท ในสายตาคนไทยก็คงดูไม่งาม แต่จิตใจเขางาม

มาก เขาเห็นพระมา เขามีอะไรดีๆ เขาก็อยากแบ่งปันให้ 

ดังนั้นเราจะไป ‘โอ้...ใส่รองเท้าไม่ได้’ หรือ ‘ทำาอย่างนั้น

ไม่ได้’ เราไม่พูดหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนใหม่ ถ้าต่อมา

เราสนิทสนมกันก็ค่อยๆ สอน มันไม่ใช่กาลเทศะที่จะสอน

ในเรื่องธรรมเนียมประเพณี

แม้แต่ในประเทศไทย ถ้าบิณฑบาตในกรุงเทพฯ 

มีทหารจะใส่บาตร จะให้ทหารถอดรองเท้ากลางถนน

ก็คงไม่เหมาะสม ใช่ไหม จึงต้องใช้สามัญสำานึกด้วย 

ถ้าเขามีกิริยานอบน้อมที่จะถวาย เราก็ไม่ต้องไปจู้จี้

ในเรื่องรายละเอียดกับเขามาก
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หนูสงสัยว่าเพราะเหตุใดผู้ ท่ีถือศีล ๘ จึงต้อง 

งดรับประทานอาหารเย็น แล้วถ้ากินแล้วจะถือว่า 

บาปมากหรือไม่ ถ้ารับประทานไปแล้วจะกลับมา 

ถือศีลทั้ง ๘ ข้อได้อีกหรือไม่?

๒๐.
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ถ้าหมายถึงว่าถือศีล ๘ แต่พอถึงเวลากินข้าวเย็น

ก็ของดถือศีลสัก ๑๕ นาที แล้วก็รับศีลใหม่ อย่างนั้น

ทำาไม่ได้หรอก 

เหตุผลในการไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลก็คือ 

การทำาใหท้อ้งวา่งทอ้งเบาเอือ้ตอ่การภาวนา ประหยดัเวลา

ทำาให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลง เป็นต้น 

แต่จะบาปมากหรือไม่ ก็ต้องดูว่ากิเลสมากไหม สมมติ

ว่าแอบเข้าไปในครัวแบบขโมย มองซ้ายมองขวา ถ้าทำา

อย่างนี้ จิตใจมันก็มีกิเลสเยอะนะ เพราะว่าทำาลับหลัง 

คือถ้าเราจะดูบาป ต้องดูที่จิตใจ เช่น ฆ่าคน การฆ่าคน

กบ็าปท้ังน้ัน ถา้เปน็ทหารยงิศตัรใูนสนามรบ ก็บาปเหมอืน

กนั เพราะตัง้ใจฆ่าเขา แต่ระดับความหนกัของบาปจะตา่ง

กันมากกับผู้ที่วางแผนล่วงหน้าว่าจะฆ่าผู้มีบุญคุณให้

ทรมานที่สุด เพราะมีกิเลสหลายตัว ทั้งความโหดร้าย 

ความพยาบาท และความอกตญั ูอยา่งนีบ้าปมาก ทำาให้

จิตใจเศร้าหมองมาก ทหารทำาหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ 

ไม่ใช่ว่าจะไม่บาป ก็บาปเหมือนกัน แต่บาปอ่อนกว่า

ผู้ที่ฆ่าคนด้วยความโหดร้ายและความพยาบาท เป็นต้น

ตอบ
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หนูมีข้อสงสัยว่า เราสามารถถือศีล ๘  

โดยไม่ต้องขอจากท่านอาจารย์ หรือพระ 

ได้หรือไม่ แล้วแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ?

๒๑.
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เหมอืนกัน คือการสมาทานศีลต้องเกดิจากตวัเราเอง

เท่าน้ัน เพียงแต่ว่าการขออย่างเป็นทางการ รู้สึกว่า

จะเพิ่มความขลัง เพิ่มนำ้าหนัก ถ้าเราประกาศอะไรในท่ี

สาธารณะ จะรู้สึกว่ามีผลต่อจิตใจของเรามากกว่าที่เรา

จะสมาทานคนเดียว แต่ถ้าเราอยู่ห่างพระสงฆ์หรือว่า

ไม่มีโอกาส เราจะสมาทานตอ่หนา้พระพทุธรปูก็ได้ มนัอยู่

ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าอย่างอื่น ซึ่งจะเหมือน

หรือต่างกันก็อยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเรา

ตอบ
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ผมอยากถามว่า ภูต ผี วิญญาณ ส่ิงที่ เหนือ 

ธรรมชาติ ดวง โชค สิ่งที่นอกเหนือจากความจริง  

เหนือวิทยาศาสตร์ มีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร  

แต่ถ้ามี ทำ อย่างไรจะทำ ให้เราไม่เจอ ไม่ไปยุ่งเก่ียว 

กับสิ่งเหล่านั้นครับ? ขอบพระคุณครับ

๒๒.
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การตั้งคำาถามข้อนี้มันมีปัญหานิดหน่อยนะ คือถ้า 

บอกว่า สิ่งนอกเหนือจากความจริง เป็นจริงหรือไม่  

มันก็มีการปฏิเสธอยู่ในตัวคำาถาม ใช่ไหม ที่บอกว่า 

นอกเหนือจากความจริง ก็คือไม่จริงเท่านั้น ใช่ไหม

ใจความใหญ่ก็คือ สิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นมีจริง 

หรือไม่ แล้วที่ ว่าเหนือวิทยาศาสตร์ มันก็แล้วแต่ว่า 

เราเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์อย่างไร คือ  

นักวิทยาศาสตร์ที่พยายามค้นคว้าในเรื่องพวกนี้ก็มี  

แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพวกวัตถุนิยมก็ปฏิเสธและ 

วิพากษ์วิจารณ์ 

อาตมาขอตอบว่าอย่างนี้ สมมติเราเกิดในประเทศ 

ที่ไม่มีภูเขาเลย เป็นท่ีราบท่ีระดับความสูงเหนือระดับ 

นำ้าทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร เหมือนประเทศฮอลแลนด์  

หรือภาคกลางของเรา เราเกิดและอยู่ที่นั่น ไม่เคยไปไหน 

เลย แล้วก็ไม่เคยเห็นภาพของที่อื่นๆ ด้วย ไม่เคยรู้จัก 

คำาว่าภูเขา สมมติว่าวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ เราหมดสติไป  

ฟืน้ขึน้มากไ็มรู่ว้า่อยูท่ีไ่หน เพราะถกูพดัไปอกีประเทศหนึง่  

ตอบ
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ต่อมามีผู้หวังดีเอาแผนท่ีมาให้เรา แล้วเราก็ใช้แผนที่นั้น 

ออกเดินทางกลับบ้าน เราก็ไม่รู้ว่าแผนที่นี้ดีหรือเปล่า  

แล้วผู้ที่ให้เขาหวังดีจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาเป็นคน 

หลอกลวง อย่างไรก็ตาม เราก็เริ่มออกเดินทาง คอยดู 

ซ้ายดูขวาว่า สิ่งที่เห็นในแผนที่ตรงกับสิ่งที่ตาเห็นหรือไม่  

‘อันน้ีก็ใช่ อันนั้นก็ใช่ อันนี้ก็ใช่’ เดินไปไม่กี่กิโลเมตร  

เรากร็ูส้กึวา่แผนทีน่ีดี้มาก แมน่มาก เดินไปๆ จนรูส้กึอยาก 

พักผ่อน ก็นั่งพักผ่อนแล้วกางแผนท่ีออกมาดู โน่น...เจอ 

อะไรที่เรียกว่าภูเขา สูงตั้ง ๕,๐๐๐ เมตร สามัญสำานึก  

ความจำา และประสบการณ์ทุกอย่าง บอกว่ามันเป็นไป 

ไม่ได้หรอก เพราะที่บ้านเราอะไรๆ ที่มันสูงถึง ๕๐  เมตร  

ก็ยังไม่ค่อยจะมี แล้วมันจะเป็นไปได้หรือที่จะมีอะไร 

ที่สูงถึง ๕,๐๐๐  เมตร จินตนาการไม่ได้ นึกไม่ออกจริงๆ  

นี่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ เพราะนักวิทยาศาสตร์บ้านเรา 

ไม่เคยมีใครกล่าวถึง เราเองก็ไม่เคยเห็น ฉะนั้น มันจึง 

เป็นไปไม่ได้  แต่ก็จะมีเสียงเถียงขึ้นมาในจิตใจว่า  

‘แลว้มนัจะเปน็ไปได้หรอืว่าแผนทีข่องเราผดิ’ เพราะเทา่ที ่

เราเดินผ่านมาตามแผนที่นี้ มันถูกต้องแม่นยำาทั้งหมด  

แต่ส่วนท่ีเรายังเดินไปไม่ถึง มันจะผิดมากขนาดนั้น  

มันจะเป็นไปได้หรือ เพราะมันเป็นแผนที่เดียวกัน

เปรียบเทียบเรื่องนี้ กับคำาสอนในพุทธศาสนา  
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บางสิ่งบางอย่างเราพิสูจน์ได้ต้ังแต่วันแรกที่เราศึกษา

ธรรม เหมือนเราออกเดินทางแล้วดูชีวิตของตัวเอง 

ประสบการณ์ชีวิต ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับคำาสอน

ของพระพุทธเจ้า ‘ใช่... ใช่... ใช่... ใช่...’ ไปเรื่อยๆ แต่พอ

เราเจอคำาสอนของพระพุทธเจ้าในสิ่งที่เรามองไม่เห็น 

บางทีเราก็นึกไม่ออก จินตนาการไม่ได้ แต่เราได้พิสูจน์

และสรุปมาแล้วว่า ผู้เขียนแผนที่นี้เก่งมาก แม่นมาก 

อย่างนั้นเราก็ควรจะเชื่อใจไว้ก่อน เหมือนการค้นคว้า

ของนักวิทยาศาสตร์ ก็ต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อน 

ดังนั้น เรื่องภูตผีอะไรต่างๆ นั้น พระพุทธองค์

ทรงเรียกว่าอมนุษย์ และพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า 

ทรงได้รู้เห็นเอง แล้วนำามาเปิดเผยให้เราทราบว่ามีอะไร

บ้าง แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ด้วยว่า ผู้มีเมตตาเป็นที่รัก

ของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์ ประมาณว่าผู้มี

เมตตาธรรมจะปลอดภัย คือเราไม่สามารถพิสูจน์ใน

เร่ืองเหล่านี้ได้ แล้วเราก็ไม่จำาเป็นต้องพิสูจน์ เพราะเรา

รู้ว่า ถา้เราฝกึเมตตาอย่างเดยีว ถึงจะมสีิง่เหลา่นีห้รอืไมม่ ี

เราก็ปลอดภัย นี่ก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องเถียงกันมากว่ามี

หรือไม่มี



 82

ผมอยากทราบว่า มีสัตว์ในจินตนาการอะไร 

บา้งในนทิานชาดก และการพมิพพ์ระไตรปฎิก 

เริ่มต้นขึ้นเม่ือไหร่ และพระพุทธเจ้าเคยเกิด 

เป็นผู้หญิงไหมครับ?

๒๓.
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อาตมายอมแพ้เรื่องสัตว์ในจินตนาการ ขอผ่าน 

เรื่องนี้ 

การพมิพพ์ระไตรปฎิกเริม่ตน้ขึน้เมือ่ไหร ่สิง่ทีฟ่งัแลว้ 

อาจจะแปลกใจก็คือพระไตรปฎิกพมิพ์เปน็ตวัอกัษรโรมนั  

แปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะเป็นภาษาไทยด้วยซำ้าไป 

เพราะเม่ือหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้ว อังกฤษเป็นมหาอำานาจ  

แล้วมายึดประเทศในเอเชียเป็นเมืองข้ึนหลายประเทศ  

เช่น อินเดีย พม่า ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น  

นักวิชาการเกิดความสนใจภาษาสันสกฤตกันมาก เพราะ 

ในสมยันัน้นกัวชิาการเชือ่วา่ภาษาสนัสกฤตเปน็ภาษาแม ่ 

ทุกภาษาในโลกมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งต่อมาก็พิสูจน์ 

ว่าไม่ใช่ แต่เมื่อเขาหันมาสนใจภาษาสันสกฤต เขาก็เลย 

สนใจภาษาบาลีไปด้วย แล้วข้าราชการอังกฤษที่มารับ 

ราชการที่ศรีลังกา พม่า อินเดีย ต้องสนใจศึกษาเรื่อง 

วัฒนธรรม ศาสนาของคนเอเชียด้วย เพื่อจะได้ปกครอง 

ได้ดี ปกครองได้ง่าย หลายคนจึงเกิดศรัทธาสนใจศึกษา 

ตอบ
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ภาษาบาลี 

เม่ือประมาณ ๑๕๐-๑๖๐ ปทีีแ่ลว้ มกีารต้ัง The Pali  

Text  Society หรือ PTS แล้วก็เริ่มมีการแปลคัมภีร์ 

ภาษาบาลี ซ่ึงจำาไม่ได้ว่าสำาเร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ที่แปล 

เป็นภาษาไทยสำาเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังภาษาอังกฤษ 

หลายปี ที่จริงคำาถามนี้ต้องแยกระหว่าง การพิมพ์เป็น 

ภาษาบาลกีบัพมิพค์ำาแปล ทีพ่มิพเ์ปน็ภาษาบาลีก็แล้วแต่ 

ว่าเป็นตัวอักษรอะไร เพราะว่าภาษาบาลีไม่มีอักษร 

หรือ Alphabet ของมันเอง จะเขียนเป็นตัวโรมันก็ได้  

จะเขียนเป็นตัวอักษรอังกฤษก็ได้ ตัวอักษรไทยก็ได้  

ตัวอักษรพม่าก็ได้  โดยเอาเสียงของบาลีเป็นหลัก  

แล้วเขียนเป็นอักษรของแต่ละภาษา ซึ่งน่าจะสำาเร็จ 

เป็นภาษาสันสกฤตก่อน เพราะหลังจากพระพุทธองค์ 

ปรินิพพานไปแล้ว นิกายที่เผยแผ่ในอินเดียส่วนใหญ่ 

ก็ใช้สันสกฤต 

เรื่องนี้อธิบายยากเพราะมีพระไตรปิฎกท่ีเป็นแบบ 

มหายาน และหนังสือเล่มแรกในโลกก็พิมพ์ที่เมืองจีน  

เป็นการพิมพ์พระสูตรจากพระไตรปิฎกมหายาน  

นอกจากนี้  การพิมพ์ที่ เป็นบล็อกพรินติ้ ง  (Block  

Printing) ก็เป็นของพุทธเหมือนกัน เป็นพุทธเกาหลี  

เพราะฉะนัน้ วิวฒันาการเรือ่งการพมิพห์นงัสอืจะสมัพนัธ ์
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กับศาสนาพุทธตลอดมา ในยุโรปการพิมพ์หนังสือเกิดขึ้น

เมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีที่แล้ว เล่มแรกที่พิมพ์คือคัมภีร์

ไบเบิล แต่ท่ีแปลกมากคือ ในคัมภีร์ไบเบิลรุ่นแรกนั้น

ซ่ึงเรียกว่า กูเตนเบิร์ก ไบเบิล (Gutenberg Bible) 

มีรูปวาดของพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิด

ขึ้นได้อย่างไรและมาจากไหน

พระพุทธเจ้าเกิดเป็นผู้หญิงได้หรือไม่ ตอบได้เลย

ว่าไม่ พระพุทธเจ้าต้องเกิดเป็นผู้ชาย แต่พระอรหันต์

เคยเกิดเป็นผู้หญิงไหม เยอะแยะเลย คือสาวกสงฆ์ก็มี

ทั้งผู้ชายผู้หญิง แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเกิดเป็นผู้ชาย 

ถามว่าทำาไม ก็เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติ เช่นว่า ทำาไม

กลางวันเห็นแต่พระอาทิตย์ ไม่เห็นพระจันทร์ ไม่ยุติธรรม

กบัพระจนัทร ์ทำาไมพระจนัทรไ์ม่มีโอกาสเกดิตอนกลางวนั 

ก็ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น
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ผมอยากถามว่า สัตว์สามารถทำ บุญแล้วไป 

เกิดใหม่ในภพที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ครับ?

๒๔.
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พูดยากเหมือนกัน แต่ดูเหมือนลิงบางชนิดก็มีความ

คิดและมีนำ้าใจมากเหมือนกัน ซึ่งจะทำาให้จิตใจสูงข้ึนได้ 

แต่ถ้าเป็นการทำาทาน นี่ก็คงยากมาก อาตมาเข้าใจว่า 

ถ้าสัตว์์คลุกคลีกับมนุษย์ หรือมีเจ้าของเป็นมนุษย์ เช่น

แมว เป็นต้น เราอาจคิดว่ามนุษย์เป็นเจ้าของแมว ท่ีจริงแล้ว 

แมวเป็นเจ้าของมนุษย์มากกว่า การอยู่ใกล้ชิดมนุษย์

ก็อาจทำาให้จิตใจของมันสูงขึ้น มีลิงพันธุ์หนึ่งชื่อโบโนโบ 

ลิงพันธุ์นี้น่าสนใจมากเพราะเป็นลิงที่มีนำ้าใจต่อกัน มีการ

เอาใจเขามาใส่ใจเรา บางทมีากกวา่มนษุยด์ว้ยซำา้ อาตมา

เคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับลิงชิมแปนซีตัวหนึ่งได้รับอุบัติเหตุ

แขนขาด ช่วยตัวเองไม่ได้ เวลาเจ้าหน้าที่มาให้อาหาร 

ลิงโบโนโบที่อยู่ที่นั่นด้วยจะไม่ยอมกินอาหาร ต้องให้ลิง

ไม่มีแขนกินก่อน มันจึงจะกิน นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์

ชาวเยอรมันคนหนึ่งยังเล่าว่า เขาเลี้ยงลิงโบโนโบที่มีนิสัย

ทั้งดื้อทั้งซน มันชอบขึ้นบนหลังคา สั่งให้ลงมาก็ไม่ยอม 

ไม่ว่าจะดุจะให้รางวัลหรือจะลงโทษอย่างไร มันก็ยังดื้อ

เหมือนเดิม สุดท้ายก็ได้อุบายที่ง่ายมาก คือเขาจะแกล้ง

ทำาเป็นร้องไห้ ลิงจะวิ่งลงมาจากหลังคาเลย มากอดมาให้

กำาลังใจเขา ต้องทำาให้ลิงสงสาร มันถึงวิ่งลงมา ฉะนั้น 

ดูเหมือนลิงก็มีคุณธรรมได้เหมือนกันนะ ก็น่าจะเป็นสิ่ง

ที่ลิงได้ทำาบุญและได้บุญนะ

ตอบ
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หนูอยากถามว่าต้องทำ อย่างไรเจ้าคะ จึงจะ 

ได้เกิดมาเป็นคนอีก?

๒๕.
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ขั้นตำ่าสุดนั้นต้องถือศีล ๕ เป็นประจำาจึงจะมั่นใจได้ 

ศีล ๕ จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำาคัญ การศึกษาปฏิบัติธรรม

และการทำาบุญในพระพุทธศาสนาทำาให้มีความผูกพัน

กบัพทุธศาสนา และมโีอกาสทีจ่ะเกิดเปน็มนษุยใ์นตระกลู

ท่ีนับถือพุทธศาสนาต่อไป ฉะนั้นคุณงามความดีทั่วไป

โดยเฉพาะในระดับศีลธรรม จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็น

มนุษย์ ความผูกพันกับพุทธศาสนาในชาตินี้จะเป็นตัว

นำาไปสู่ความผูกพันในชาติต่อไป

ตอบ
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หนูอยากถามว่า ทำ ไมผีบางตนยังไม่ไปสู่สุคติ 

เจ้าคะ และทำ ไมบางตนต้องคอยตามคนบางคน 

ไปทุกท่ีด้วย แล้วผีมีเฉพาะกลางคืนหรือเปล่า 

เจ้าคะ หรือว่าผีออกเฉพาะตอนตีสามอย่างที่ 

เขาว่า?

๒๖.
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ถ้าพูดโดยทั่วไป ถ้ามีจริง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง มันก็

เป็นผลของความยึดมั่นถือมั่นว่า เสียดาย ยังไม่อยากไป 

ยังยึดติดอยู่ ในวัตถุสิ่ งของหรือตัวบุคคล เป็นต้น 

จนอาจจะเป็นอุปสรรคทำาให้ไม่เดินทางต่อไป ดังนั้น

ในวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้เป็นลูกเป็นหลานต้องคอย

ให้สติว่า ไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลาน ต้องปล่อยวาง เรื่องนั้น

อย่าไปคิดอย่าเป็นห่วง คือต้องการให้ผู้ที่จะล่วงลับไป

ไดป้ลอ่ยวางความวติกกงัวลและความเปน็หว่ง เพือ่จะได้

เดนิทางตอ่ไปสูช่าตหินา้ไดด้ ีฉะนัน้ถา้มผีอียา่งทีว่า่ กเ็ปน็

ผลของความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติด แต่เรื่องผีมีตอน

กลางคืนกลางวัน มีตอนตีสามตีส่ี อาตมาตอบไม่ได้

เพราะไมม่ข้ีอมูล แต่ขอแนะนำาว่า อย่าไปดลูะคร ฟงันทิาน

มากเกินไป แต่ถึงจะมี เราก็เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อน

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เราก็แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย 

ไปไหนก็ปลอดภัย

ตอบ
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หนูอยากรู้ว่า ถ้าเผลอบ่นหรือด่าว่าทำาให้ 

คนอื่นเสียใจบ่อยๆ จะต้องทำาอย่างไรเจ้าคะ  

จึงจะชำ ระบาปได้ และควรทำ อย่างไรที่จะไม่ 

เผลอพดูออกมาอกี และคนทีช่อบดา่วา่คนอืน่ 

บ่อยๆ เขาจะเป็นอย่างไร?

๒๗.



 93

เรื่องการชำาระบาป ขั้นตอนแรก คือยอมรับว่า

ทำาบาป ไม่อ้างนั่นอ้างนี่ ยอมรับเลยว่าเป็นบาป ไม่ปิดบัง

อำาพราง สารภาพ และที่สำาคัญที่สุดคือ ตั้งใจว่าจะไม่ทำา

อย่างนั้นอีกต่อไป นี่คือการชำาระบาปในทางพุทธศาสนา 

แตก่ารจะปอ้งกนัไมใ่หพ้ดูอย่างนัน้อีกตอ่ไป เราตอ้งเจรญิ

สติให้ดี ถ้าสติไม่มีกำาลัง พอมีอารมณ์มันก็พูดไปตาม

อารมณ์ พูดไปแล้วจึงรู้ตัว การฝึกสติก็เพื่อให้เรารู้ตัว

ทันเหตุการณ์ทันปัญหาในขณะที่กำาลังมีกิเลส ส่วนคนที่

ชอบด่าว่าคนอื่นบ่อยๆ ผลกรรมที่เห็นได้ชัด คือไม่มีใคร

อยากเข้าใกล้ เขาจะมีเพื่อนน้อย ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ลูกหลาน

ก็ไม่ค่อยอยากจะไปเย่ียมเท่าไหร่ ไปก็เพราะว่าเป็น

หน้าที่ แต่ไม่มีความสุขเพราะไม่มีใครชอบ

ตอบ
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ผมอยากรู้ว่า ทำ อย่างไรถึงจะเลิกทะเลาะกับน้อง

ได้? เพราะผมพยายามหาวิธีแต่ก็ยังหาวิธีไม่ได้

สักทีครับ

๒๘.
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กลบัมาพดูเรือ่งสติอีกท ีคือเราตอ้งตัง้สตใิหด้ ีเราจะ

ตั้งสติได้ ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆ สติจึงจะมีกำาลัง ถ้าเราไม่ทำา

สมาธิ ไม่ฝึกสติเป็นทางการบ่อยๆ ก็ไม่แปลกใจว่าเรา

จะอดไม่ได้ สมมติว่านี่เป็นของหนัก เราจะยกขึ้นแต่ยก

ไม่ไหวเพราะมันหนัก เราจะทำาอย่างไร ก็ต้องออกกำาลัง

กายให้แข็งแรงพอที่จะยกของนั้นขึ้นมาได้ ไม่ใช่ว่า

นกึอยากจะยก มนักจ็ะยกขึน้มาได ้มนัอยูท่ีก่ำาลงั ถา้กำาลงั

ไม่พอก็ยกไม่ขึ้น ถ้ากำาลังสติไม่พอ มันก็งดหรืออดไม่ได้ 

แล้วต้องถามน้องด้วยว่า น้องพอใจที่จะทะเลาะ

กับพี่หรือไม่ น้องชอบการทะเลาะกันหรือไม่ หรือว่าน้อง

ก็อยากจะเลิกเหมือนกัน เพราะถ้าเราอยากเลิกคนเดียว 

มนัจะยาก แต่ถ้าทัง้สองคนต่างคนต่างอยากเลกิ กช็ว่ยกนั 

มันก็ง่ายขึ้น อยากให้เราสังเกตว่า มีเวลาไหน หรือโอกาส

ไหนที่จะทะเลาะกันมากท่ีสุด สมมติว่าเป็นเวลาหลัง

ทานข้าวหรือก่อนนอนท่ีจะชอบทะเลาะกัน ก็ให้ตั้งเป็น

เป้าเลยว่า วันนี้ตอนอยู่ด้วยกันก่อนนอนจะต้องไม่

ทะเลาะกัน ให้ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ เหมือนกับเป็นเกม

ทีต่อ้งท้าทายตวัเอง แตอ่ยากจะใหป้รกึษากบันอ้งดว้ยวา่ 

พี่อยากจะเลิกทะเลาะกับน้อง เราจะช่วยกันดีหรือไม่ 

จะทำาอย่างไร เวลามีอารมณ์เราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน

ตอบ
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หนูสงสัยว่าเด็กธรรมดาๆ คือดื้อบ้าง เชื่อฟัง 

บ้าง แต่ก็พยายามทำาตัวดี ถ้าตายตอนนี้  

จะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเจ้าคะ?

๒๙.
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อันนี้ตอบไม่ได้ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับชาติก่อนด้วย 

แต่ว่าชาตินี้ถ้าไม่ได้ทำาความชั่วร้ายอะไรมากก็คงไม่

ตกนรกหรอก แล้วก็ไมใ่ชว่า่จะตอ้งเลือกระหวา่งขึน้สวรรค์

กับตกนรก จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ เทวดาก็ได้ แต่ถ้ามี

เจตนาหรือว่าพยายามทำาตัวดี ตัวความพยายามตัวนั้น

แหละ จะเป็นปัจจัยนำาไปสู่ภพชาติที่ดี ผู้ที่จะตกตำ่า 

คือผู้ที่ไม่ยอมรับเรื่องบุญเรื่องบาป ยินดีหรือมีความสุข

ในการเบียดเบียน มีความสุขในการทำาบาปกรรม แต่ถ้า

เราพยายามทำาความดี พยายามทำาตัวดี แต่มีผิดพลาด

บ้าง มีดื้อบ้าง นั่นก็ไม่เป็นไร เพราะแนวทางของเราดี 

เพียงแต่ว่าเราเดินไม่สมำ่าเสมอเท่านั้นเอง

ตอบ
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หนูอยากรู้ว่าถ้าคิดไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่  

เราควรทำ อย่างไรดีเจ้าคะ?

๓๐.
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ขอให้ทราบว่าทุกคนเคยคิดไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ 

ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยคิดไม่ดี แต่สำาคัญท่ีว่า เราจะคิด

ต่อหรือไม่ ความคิดมีสองอย่าง คือความคิดที่ผุดขึ้นมา

และเมื่อรู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันไป ความคิดอย่างนี้ไม่เป็น

บาปเป็นกรรม เราห้ามไม่อยู่หรอก แต่ที่เราควรจะระวัง 

คือ เม่ือความคิดผุดขึ้นมาแล้ว เราก็คิดต่อๆๆๆ ไปอีก 

ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่างนี้เป็นบาป ฉะน้ัน 

ต้องพยายามไม่ให้เป็นเช่นนั้น บางทีเราน้อยใจ เสียใจ 

หรือไม่พอใจบ้าง ความคิดความรู้สึกมันเกิดขึ้นของ

มันเอง พอรู้ตัวว่าความคิดอย่างนี้ไม่ดี ไม่คิดต่อดีกว่า 

ก็ให้ปล่อยวาง น่ีคือวิธีการท่ีเราควรทำา แต่เราอย่าไป

คิดว่า เราเป็นเด็กไม่ดี เป็นลูกไม่ดี เพราะคิดไม่ดีกับคุณ

พ่อคุณแม่ ความคิดมันเกิดขึ้นได้เหมือนกับเราเปิดประตู 

เราไม่รู้ว่าใครจะเดินเข้ามา คนดีก็เดินเข้ามาได้ คนชั่ว

ก็เดินเข้ามาได้ จิตใจของเราก็เหมือนกัน อารมณ์ใดๆ 

ก็เข้ามาได้ทั้งนั้น สำาคัญแต่ว่าเรายินดีต้อนรับหรือไม่ 

ถ้าเราไม่ยินดีต้อนรับ มันก็อยู่ไม่นานหรอก มันก็จะไปเอง

ตอบ
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กราบนมสัการพระอาจารย ์ผมอยากทราบวา่  

เมื่อพระอาจารย์รู้สึกท้อแท้ใจ หรือทำาอะไร 

ไม่สำาเร็จ พระอาจารย์มีวิธีการแก้ปัญหา 

อย่างไรครับ?

๓๑.
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ปัญหานี้มีสองเรื่อง เรื่องท้อแท้ใจนี้ อาตมารู้สึกว่า

ไม่ค่อยมี ส่วนเรื่องทำาอะไรไม่สำาเร็จ มันก็มีอยู่บ้าง แต่มัน

สำาคัญที่ความต้องการของเรา ถ้าเราคิดว่าต้องประสบ-

ความสำาเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงจะมีความสุข มันก็

พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเรากำาหนดว่า 

สิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นส่ิงที่น่าทำา เราก็จะมีความสุขในทุก

ขั้นตอนของการกระทำา คือไม่ใช่ว่าจะต้องถึงจุดนั้นจุดนี้

จึงจะมีความสุข แต่เรามีความสุขในการกระทำา เช่น 

คนวาดรูป ไม่ใช่ว่าจะต้องวาดเสร็จ เขาจึงจะมีความสุข 

แต่ความสุขของเขาอยู่ที่การวาด การเล่นดนตรีการร้อง

เพลง ไม่ใช่ว่าต้องเล่นจนจบหรือร้องจบเพลงแล้ว เราจึง

จะมีความสุข ถ้าเราฉลาด เราก็สามารถหาความสุขได้

จากทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ในขณะที่เรายังไม่เก่งหรือระหว่าง

ที่ยังมีปัญหา เพราะเราไม่ได้เอาเป้าหมายข้างหน้าเป็น

สิ่งเดียวในชีวิต เราก็ค่อยๆ ทำาไป อย่างน้อยก็ให้เรารู้สึก

ได้ว่า เท่าที่เราทำาในวันนี้เต็มความสามารถของเรา 

เมื่อเราทบทวนส่ิงที่เราทำาในแต่ละวัน ก็ไม่ต้องดูว่า

มันผิดพลาด สำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ ให้เราดูว่า วันนี้เรา

ทำาด้วยความจริงใจไหม ตั้งใจทำาไหม ถ้าเราบอกตัวเอง

ได้ว่า วันน้ีเราทำาดีท่ีสุดเท่าท่ีตัวเองจะทำาได้ เราก็มีความสุข

ตอบ
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ผมอยากทราบว่า ถ้ามีคนตักบาตรแล้วใส่ 

อาหารที่มีปริมาณเยอะ หรือเป็นอาหารที่  

พระอาจารย์ชยสาโรไม่ชอบ ท่านอยากจะฉัน 

หรือไม่ครับ?

๓๒.
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ตามหลักพระวินัย ท่านห้ามพระรับอาหารจนล้น 

บาตร แต่อย่างที่เราทำาเมื่อเช้านี้ มีการถ่ายบาตรเป็น 

ระยะๆ ท่านก็อนุโลม เราก็อนุโลมได้ บางทีการบิณฑบาต 

ในกรุงเทพฯ ถ้าบอกโยมว่า ‘รับไม่ได้แล้วโยม บาตรเต็ม’  

เขาอาจจะโกรธเลย ไม่ให้โอกาสกัน ฉะนั้น บางทีจึงต้อง 

รับเพือ่สนองความศรทัธาของโยม พระเราจะไมค่อ่ยเอาใจ 

ใสเ่รือ่งความรูสึ้กชอบไม่ชอบสักเทา่ไหร ่เราจะเอาศรทัธา 

ของผู้ถวายเป็นหลักใหญ่ ยิ่งสมัยอาตมาเป็นเจ้าอาวาส  

ต้องตักอาหารทุกๆ หม้อทุกๆ ถ้วยเลย ไม่ว่าชอบหรือไม่ 

ชอบ เพราะโยมจะตั้งใจดู อาตมาสงสารลูกวัด เพราะถ้า 

มีอาหารที่เราไม่ชอบ เราฉันน้อยหรือไม่ค่อยตัก วันหลัง 

โยมก็จะไม่ถวายอีก ลูกวัดก็เสียเปรียบสิ เพราะลูกวัด 

อาจจะชอบ แต่หมดสิทธิ์ได้ฉันอีกเพราะเจ้าอาวาสไม่ตัก  

เพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสจึงต้องตักทุกอย่าง ไม่เลือกเอา 

แตอ่าหารทีช่อบ ไมเ่อาอาหารทีไ่มช่อบ แลว้กไ็มอ่ยากจะ 

สนับสนุนความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบอยู่แล้ว บางทีดูเวลา 

ว่ามีเวลาฉันเพียงแค่นี้ ก็ไม่ค่อยสนใจว่าฉันอะไร แต่เมื่อ 

ตอบ
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อยู่องค์เดียวอย่างทุกวันนี้ โยมก็คอยสังเกตว่าอย่างไหน 

ตักมาก อย่างไหนตักน้อย อาหารที่ตักน้อยก็จะค่อยๆ  

หายไป อาหารที่ตักมากก็จะเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นธรรมดา

ก่อนที่อาตมาจะบวช ตอนอายุ ๑๘ ปี เคยเดินทาง 

คนเดียวจากอินเดียกลับไปอังกฤษ อาตมาอธิษฐานว่า 

จะพยายามเดินทางจากประเทศปากีสถานซึ่งติดกับ 

อินเดียไปอังกฤษโดยไม่มีเงิน อยากจะดูว่าเป็นไปได้ 

หรือไม่ อาตมาก็เดินทางได้หลายพันกิโลเมตรเหมือนกัน  

ตอนนั้นเก็บเงินติดตัวไว้เพียง ๑๐ ดอลลาร์เผื่อฉุกเฉิน  

นอกจากนั้นก็ไม่มีเงินอื่นอีก อาตมาได้ประสบการณ์ 

มากมาย สุดท้ายทำาพาสปอร์ตหาย เงินก็ไม่มี พาสปอร์ต 

ก็ไม่มี เรื่องมันยาว แต่สุดท้ายแล้ว อาตมาต้องกลับไป 

ท่ีเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน คือเมืองเตหะราน  

ไปอยู่ที่สถานีตำารวจทั้งวันเลย ขึ้นไปชั้น ๒ ให้ไปชั้น ๔  

ลงมาชั้น ๓ แบบนี้ทั้งวัน สุดท้ายก็บอกว่าพาสปอร์ต 

ของอาตมาหาย ต้องไปขอใหม่ แล้วเราก็เดินออกจาก 

สถานีตำารวจ อยูใ่นเมอืงทีไ่มรู่จ้กัใคร เงนิก็ไมม่ ีพาสปอรต์ 

ก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลย อาตมาเดินสวนกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง  

เขาถามว่า ‘Where do you come from?’ ก็ตอบว่า  

‘From England.’ เขาถามต่อว่า ‘Would you like to  

come and live in my house and teach me English?’  
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เราก็ตอบว่า ‘Yes.’ พ่อแม่ของเด็กก็เลยรับอาตมาเข้ามา 

เป็นลูกเลย เขาตื่นเต้นที่มีชาวต่างชาติมาเป็นลูกเขา  

มาอยู่ ร่วมกันในครอบครัวเขา แม่ของเด็กชื่อเมธีกับ 

พี่สะใภ้หายไป ๒-๓ ชั่วโมงเพื่อทำากับข้าวต้อนรับแขก 

ผู้มีเกียรติ อาตมาก็น่ังคอย หิวอยู่เหมือนกัน ช่วงนั้น 

อาตมาทานเจมาเป็นปี สุดท้ายเขาเดินนำาอาหารเข้ามา  

อาหารที่พิเศษสุดยอดที่เขาภาคภูมิใจมาก คือสมองแพะ  

เราจะอาเจียนเลยนะ เพราะแม้จะเคยทานเนื้อสัตว์ 

ตอนเดก็ๆ แตย่งัไมเ่คยกนิพวกสมองนะ นีม่าเปน็จานใหญ่ 

เลย แล้วเขาทำาเพื่อเราโดยเฉพาะด้วย เราจะทำาอย่างไรดี  

ต้องกัดฟันบังคับตัวเองให้ทาน ทั้งๆ ที่นึกจะอาเจียน  

เพราะเขาทำาให้เราด้วยนำ้าใจ เราก็ซาบซึ้งในนำ้าใจเขา  

เราต้องเอาชนะความรู้สึกของเรา ถ้าจะถามว่าชอบไหม  

ไม่ชอบเลย ไม่ชอบมาก แล้วเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มา 

เป็นปีด้วย แต่ในวันนั้น เราจะเอาความรู้สึกชอบไม่ชอบ 

เป็นหลักไม่ได้ 

อาตมาอยู่กับครอบครัวนี้ตั้ง ๓-๔ เดือน ต่อมาก็ได้ 

งานสอนภาษาอังกฤษในบริษัทด้วย นั่งรถไปบ้านคนนั้น 

คนนี้  ได้ เรียนรู้ วิ ถีชีวิตของคนอิหร่าน พี่ชายของ 

เด็กคนน้ันมีบริษัทรถพยาบาลเอกชน ถ้าคนมีสตางค์ 

เกิดอุบัติเหตุแล้วอยากจะย้ายจากโรงพยาบาลของรัฐ 
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มาโรงพยาบาลเอกชน กจ็ะโทรมาใหเ้ราไปรบัไปสง่ บางที

ไปรับคนจากบ้านจากคอนโดฯ ไปโรงพยาบาล บางทีตี ๑ 

ตี ๒ ก็มีโทรศัพท์มาตาม เราก็ต้องต่ืนไปบริการ อาตมา

เปน็คนหามเตยีงพยาบาล บางทกีไ็ปรบัศพทีใ่สอ่ยูใ่นตูเ้ยน็

เอาไปไว้ท่ีป่าช้า รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำาหรับ

คนอายุ ๑๘ ปี นี่นอกเรื่องหน่อย แต่ว่าเริ่มต้นด้วย

เร่ืองอาหารการกนิ กอ็ยา่ไปสำาคญัมัน่หมายมาก เรือ่งชอบ

ไม่ชอบอย่าไปสนใจมันเลยจะดีกว่า
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หนูอยากทราบว่าเหตุใดท่านอาจารย์ถึงมา 

บวชเป็นพระที่ประเทศไทยเจ้าคะ?

๓๓.
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หลังจากการเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตในเอเชีย  

ในอินเดีย ในอิหร่านถึง ๒ ปี อาตมาก็กลับไปประเทศ 

อังกฤษ ก็รู้ตัวว่าไม่อยากเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แต่อยาก 

จะศกึษาและปฏบิตัธิรรม เพยีงแตย่งัไมท่ราบวา่จะศึกษา 

ปฏิบัติธรรมในรูปแบบใด ตอนนั้นอาตมาได้ยินกิตติศัพท ์

ของอาจารยว์ปิสัสนาคนหนึง่ อาตมาจงึไดส้มคัรเขา้คอรส์ 

วิปัสสนาเป็นครั้งแรกในชีวิต อาจารย์ที่สอนคอร์สนี้  

ทา่นเปน็ฆราวาส แตท่า่นเคยบวชเปน็พระในประเทศไทย 

ได้ ๖-๗ พรรษา ระหว่างการบรรยายธรรม อาจารย์คนนี้ 

มักจะเล่าถึงประสบการณ์สมัยบวชเป็นพระในเมืองไทย  

อาตมาฟังแล้วก็สะดุ้งว่า ชาวอังกฤษสามารถบวชเป็น 

พระในเมืองไทยได้  เมื่อฟังท่านเล่าถึงวิถีชีวิตของ 

พระสงฆ์ในวัดป่า รู้สึกว่านี่คือส่ิงที่เราแสวงหามาตลอด  

๒ ปี ใช่แล้วๆ ก็เลยต้ังใจว่าจะไปบวชที่ประเทศไทย  

พอดีระหว่างการเตรียมเดินทาง ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของ 

ท่านอาจารย์สุเมโธ และคณะศิษย์ที่กำาลังจำาวัดอยู่ที่ 

กรุงลอนดอน และกำาลังหาที่สร้างวัดป่า เพื่อนอาตมา 

ตอบ
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ก็แนะนำาว่า ถ้าจะไปเมืองไทยน่าจะไปขอคำาแนะนำาจาก 

พระฝรั่งที่กรุงลอนดอน อาตมาจึงมีโอกาสไปนมัสการ 

ท่านอาจารย์สุเมโธ พอดีช่วงนั้นท่านมีปัญหา ท่านจะไป 

ต่างจังหวัดแล้วยังมีพระอยู่ที่วิหารในกรุงลอนดอน ๒ รูป  

แต่ไม่มีปะขาวดูแล เพราะปะขาวป่วยหรือไม่อยู่   

ท่านอาจารย์สุเมโธจึงขอให้อาตมาอยู่ต่อ ให้ค้างคืน  

๒-๓ คืนเพื่อช่วยดูแลพระ อาตมาบอกว่ายินดี ระหว่าง 

ท่ีดูแลพระสงฆ์ ก็ได้ทราบว่าเดือนหน้าท่านจะย้ายไป 

อยู่ต่างจังหวัด จะไปจำาพรรษาที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก  

แล้วท่านก็ชวนว่า ทำาไมไม่จำาพรรษากับพวกท่านก่อนถึง 

ค่อยไปเมืองไทยตอนปลายปี ถ้าไปตอนปลายปี อากาศ 

จะดีกว่า จะไม่ร้อน ฟังแล้วก็น่าจะดี แต่เราจะไปได้หรือ  

ปรากฏว่าที่ที่พระจะไปจำาพรรษา เป็นที่ของเศรษฐี 

ชาวพม่าที่มีปราสาทอยู่ในชนบทแถวเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด  

เขานิมนต์พระภิกษุ สามเณร และปะขาวไปจำาพรรษา  

แต่ถ้ามีโยมไปเขาจะเก็บเงิน และเก็บเยอะด้วย อาตมา 

ก็บอกว่า ‘โอ ถ้าอย่างนั้นก็คงไปไม่ได้หรอก เพราะไม่มี 

สตางค์ มีแค่พอซื้อตั๋วเครื่องบินไปเมืองไทยเท่านั้น’  

พระรูปหนึ่งจึงออกความคิดเห็นว่า ‘ถ้าอย่างนั้นก็บวช 

เป็นปะขาวสิจะได้ไปฟรี’ อาตมาถามว่า ‘ปะขาวเป็น 

อย่างไร ไม่เข้าใจ’ ท่านตอบว่า ‘ปะขาวก็ต้องโกนผม 
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และถือศีล ๘’ ‘แค่นั้นเองหรือ’ อาตมาก็โกนหัววันนั้นเลย 

อาตมาจึงได้บวชเป็นปะขาวเพราะเสียดายเงิน เมื่อไป

จำาพรรษาอยู่กับท่าน ก็กราบรูปหลวงพ่อชาทุกวัน 

ฟังพระอาจารย์สุเมโธและพระเณรเล่าถึงวัดหนองป่าพง

และวัดป่านานาชาติทุกวันๆ จึงเกิดศรัทธา อยากจะมอบ

กายถวายชวีติกบัหลวงพอ่ชา ปนีัน้ พ.ศ. ๒๕๒๑ หลงัออก

พรรษาจึงได้เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ Live happily 

ever after. จบ
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เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ๙๗๘-๖๑๖-๗๙๓๐-๐๖-๐ 

พิมพ์ครั้งที่ ๑: ธันวาคม ๒๕๕๘ จำานวน ๔,๕๐๐ เล่ม

หนังสือเล่มนี้จัดทำาโดย มูลนิธิปัญญาประทีป

ตนฉบับเนื้อห�: อาสาสมัครผู้ถอดเสียงธรรมะ

ผูเรียบเรียง: ศรีวรา อิสสระ, ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์, บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์, 

กรณ์กาญจน์ จิรพลธนกุล, วิภว์ บูรพาเดชะ, วรรณวนัช บูรพาเดชะ

ภ�พปกและภ�พประกอบ: ภัทรีดา ประสานทอง

ศิลปกรรม: กีรติ เงินมี, พนิดา มีเดช

พิสูจน์อักษร: เบญจวรรณ แก้วสว่าง

พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จำากัด

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๘ ๗๕๐๐

ดำ�เนินก�รพิมพ์: บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำากัด

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๒๙๒

สงวนลิขสิทธิ์ ห�มคัดลอก ตัดตอน หรือนำ�ไปพิมพ์จำ�หน�ย

ห�กท�นใดประสงค์จะพิมพ์แจกเปนธรรมท�น โปรดติดตอ

มูลนิธิปญญ�ประทีป หรือ โรงเรียนทอสี

๑๐๒๓/๔๗ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑ สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒน� กทม. ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๓ ๓๖๗๔

www.thawsischool.com 

www.panyaprateep.org

ถาม โดยชาวทอสี

ตอบ โดยพระอาจารย์ชยสาโร
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มูลนิธิปัญญาประทีป

คว�มเปนม�

มูลนิธิปัญญาประทีป จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี ด้วยความร่วมมือจาก

คณะคร ูผูป้กครอง และญาตโิยมซึง่เปน็ลกูศษิยพ์ระอาจารยช์ยสาโร กระทรวงมหาดไทย

อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขท่ีทะเบียน กท.๑๔๐๕ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑

พระอาจารย์ชยสาโร 

น�มเดิม  ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) 

พ.ศ. ๒๕๐๑  เกิดที่เกาะ Isle of Wight ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. ๒๕๒๑  รับศีล ๘ เป็นปะขาว จำาพรรษากับคณะพระอาจารย์สุเมโธ

  ที่ Oakenholt ประเทศอังกฤษ ออกพรรษาแล้วเดินทางไป

  ประเทศไทยเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา 

  ที่วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๒  บวชเป็นสามเณร

พ.ศ. ๒๕๒๓ ในวันที่ ๓ มิถุนายน อุปสมบทที่วัดหนองปาพง โดย

  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๙ รองเจ้าอาวาสวัดปานานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕ เจ้าอาวาสวัดปานานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปจจุบัน ปลีกวิเวกที่ อาศรมชนะมาร อำาเภอปากช่อง 

    จังหวัดนครราชสีมา
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jayasaro.panyaprateep.org

วัตถุประสงค์

๑. สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาพุทธปัญญาท่ีมีระบบไตรสิกขาของ 

พระพุทธศาสนาเป็นหลัก

๒. เผยแผ่หลักธรรมคำาสอนผ่านการจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม และเผยแผ ่

สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน

๓. เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนื และสง่เสรมิการดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง

๔. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำาเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษ�

พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ทรง 

คุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม  

เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงิน กฎหมาย  

การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะกรรมก�รบริห�ร

มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์  

เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์  

ผู้อำานวยการโรงเรียนทอสี เป็นเลขาธิการฯ

ก�รดำ�เนินก�ร

มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีปในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะ 

ชีวิต เพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษาพุทธปัญญาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของมูลนิธิฯ ข้างต้น โรงเรียนต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองน้อย อำาเภอปากช่อง จังหวัด 

นครราชสีมา

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสีในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะแจกเป็น 

ธรรมทาน โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕




