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วันนี้วันที่ ๑๘ สิงหาคม เป็นงานประจำ�ปีที่เรามาร่วมกัน
อวยพรเจ้าของบ้านบุญ เจ้าของบ้านพอ เป็นผู้มีบุญคุณอย่างมาก
ทีเดียวต่อตัวอาตมาเอง และต่อพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าไป
ปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญและบ้านพอ การฉลองวันเกิดเป็นโอกาสที่
เราได้ปฏิบตั ธิ รรมด้วยการทำ�วัตรสวดมนต์ นัง่ สมาธิ และฟังธรรมะ
กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งที่การชำ�ระจิตใจ หัวใจของการ
ภาวนาก็อยู่ตรงนี้ ที่เรามุ่งมั่นในการฝึกจิตในการเรียนรู้วิธีบริหาร
จิตใจของตน
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พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า กรรม คือการกระทำ�ด้วยกาย ด้วย
วาจา ด้วยใจ ซึ่งประกอบด้วยเจตนา พระพุทธองค์ทรงย้ำ�ทรงเน้น
ว่ากรรมอยู่ที่เจตนา การกระทำ�อันใดที่เราไม่ตั้งใจทำ� ไม่ตั้งใจพูด
ก็ไม่ถือว่าเป็นกรรม อย่าง กรรมดี หรือ กรรมชั่ว จะอยู่ที่เจตนา
เป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการชีวิตที่ดีงามก็จำ�เป็นต้องศึกษา
เรียนรูเ้ จตนาของตน ไม่ใช่เรียนรูเ้ ป็นทฤษฎีแบบอภิธรรม แต่เรียนรู้
ในเรียลไทม์ (real-time) ในปัจจุบัน
อาตมาพูดบ่อยๆ ว่า การอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เป้าหมายของ
การปฏิบัติธรรม แต่เป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติธรรม เพราะการ
ปฏิบตั ธิ รรมต้องอยูใ่ นปัจจุบนั การอยูใ่ นปัจจุบนั เป็นเงือ่ นไขเพราะ
เราสามารถเห็นเจตนา เจตนาที่เกิดขึ้นดับไป เจตนาจะทำ� เจตนา
จะพูด เจตนาจะปรุงแต่ง จะยินดียินร้ายกับความคิดที่ผุดขึ้นมา
ในสมอง
เมื่อมีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน เราก็เห็นธรรม การเห็นธรรม
หมายถึงเห็นกุศลธรรมเห็นอกุศลธรรม สามารถแยกแยะ ท่านใช้
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คำ�ว่า เลือกเฟ้น ว่าธรรมข้อไหนควรจะปล่อยวาง ธรรมข้อไหน
ควรจะปรารภ และควรจะทำ�ตามด้วยสติด้วยปัญญา
ฉะนัน้ เราจะรูค้ วามหมายของคำ�ว่า บุญ บาป กุศล หรือ อกุศล
จะรู้ว่าคำ�ว่า เจตนา หมายถึงอะไร ก็ด้วยการปฏิบัติธรรม ด้วยการ
ฝึกน้อมจิตเข้ามาอยูใ่ นปัจจุบนั ต้องช่างสังเกต ทีว่ ดั ป่าเช่นวัดป่าพง
ในสมัยก่อนเมื่อพวกเราไปอยู่กันใหม่ๆ ในสมัยนั้นไม่มีพระพี่เลี้ยง
พระบวชใหม่จึงเหมือนถูกทอดทิ้ง เข้าไปอยู่ในวัดป่าพง ไม่มีใคร
สนใจ หลายคนอยูไ่ ด้แค่ไม่กวี่ นั ก็กลับบ้านเลย ไม่รจู้ ะทำ�อะไร ไม่มี
ใครบอก ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครสอนอะไรเลย น่าน้อยใจ น่าเสียใจ
หากทีจ่ ริงแล้ว นัน่ เป็นนโยบายของหลวงพ่อชา ไม่ใช่วา่ ท่านไม่สนใจ
ท่านดูเราตลอด ท่านอยากจะดูวา่ เราอดทนไหม เราศรัทธาจริงไหม
เราฉลาดพอทีจ่ ะสังเกตว่าคนมาใหม่ตอ้ งทำ�อะไรบ้าง ท่านจะดูเรา
อยู่ตลอด
พอเวลาผ่านไป ๓-๔ วัน ท่านจะเริ่มสั่งสอน แต่ต้องให้เรา
ลำ�บากเสียก่อน ท่านบอกว่าอยากจะรู้จักนิสัยใจคอของคนมาใหม่
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วิธีที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดคือให้เขาลำ�บาก จะได้เห็นความตั้งใจ ความ
เข้มแข็ง ความอดทนได้ง่ายๆ เราเองก็จะได้เห็นความสำ�คัญของ
ความรอบรู้ในการสังเกตคนรอบข้าง แม้จะไปอยู่ใหม่ๆ เราก็ยัง
สามารถเห็นได้วา่ โอ้... องค์นนั้ เรียบร้อย องค์นน้ั น่าจะเป็นตัวอย่าง
แก่เราได้ แต่องค์นดี้ ไู ม่เรียบร้อยเลย แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะทำ�อย่าง
นั้น ไม่ควรจะพูดอย่างนั้น เราก็เรียนรู้โดยอาศัยความช่างสังเกต
การปฏิบัติด้านในหรือด้านจิตใจก็เช่นเดียวกัน สำ�คัญที่สุด
ที่เราคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เพราะเป็นข้อมูลสำ�หรับ
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องว่าทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว เราดู
นอกตัวเรา เห็นว่าคนนัน้ เขาทำ�ไม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนี้ เขายังร่�ำ รวยได้
ยังมีอำ�นาจในบ้านเมืองได้ เป็นอะไรๆ ได้ ทำ�ให้เกิดความสับสน
ในเรื่องกฎแห่งกรรม แต่เมื่อเราดูด้านใน เห็นว่าเมื่อมีเจตนาที่
ประกอบด้วยคุณงามความดี เจตนาที่ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง
จิตใจของเราสูงขึ้นทันที เมื่อเราคิดว่าเรามีเจตนาจะทำ� จะพูด
จะคิด ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็รสู้ กึ ได้เลยว่าจิตใจ
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เศร้าหมองทันที คุณภาพของจิตใจลดน้อยลง เราจะรูว้ า่ นีแ่ หละคือ
การเบียดเบียนตน เรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นมักเข้าใจกัน แต่การ
เบียดเบียนตนเป็นอย่างไรเล่า ไม่ใช่แค่การอดนอนอดข้าวเย็นจะ
เป็นการเบียดเบียนตนนะ คำ�ว่า เบียดเบียนตน คือการปล่อยให้
กิเลสครอบงำ�จิตใจ
เมื่อเราเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจอย่างสม่ำ�เสมอ
เราก็จะเห็นชัดเลยว่าเวลาเราไม่ระวังในการแสดงออก ในการ
พูดคุย ย่อมมีอารมณ์อยู่แล้ว จิตใจก็เศร้าหมอง สิ่งที่เป็นอันตราย
ที่สุดสำ�หรับผู้มีอารมณ์ เช่น ความโกรธแค้น เป็นต้น คือการ
เจอเพื่อนหรือคนที่มีอารมณ์เดียวกัน ต่างฝ่ายต่างเติมอารมณ์
ซึ่งกันและกัน แม้คนที่เคยเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็กลายเป็น
ปาปมิตรต่อกันได้ในเวลานั้น คือไม่ใช่ว่าเราสามารถชี้ได้ว่าคนนั้น
เป็นกัลยาณมิตร คนนีเ้ ป็นปาปมิตร เพราะคนเราเป็นได้ทงั้ ๒ อย่าง
เป็นได้ทั้งกัลยาณมิตรทั้งปาปมิตร
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หากว่าเราโกรธใครสักคนแล้วอยากจะระบาย เราก็ระบาย
กับเพือ่ น แล้วเพือ่ นคนนัน้ ก็เกิดโกรธตามเรา ในกรณีเช่นนี้ ณ เวลา
นั้น เราก็เป็นปาปมิตร เพราะได้พูดได้ทำ�อะไรให้จิตใจของเพื่อน
หยาบลง จิตใจของเราที่เป็นบาปอยู่แล้ว ได้แผ่บาปออกไปสู่คน
รอบข้าง จึงเรียกว่าเป็นปาปมิตร ในขณะเดียวกันถ้าจิตใจของเรา
งดงาม มีคุณงามความดีเกิดขึ้น แล้วแบ่งปันให้กับคนอื่น เราก็เป็น
กัลยาณมิตร เมือ่ จิตใจของเราใส คนเข้าใกล้สมั ผัสได้ เขาก็รสู้ กึ ทันที
ว่าจิตใจเขาเย็นลง อยากอยู่ด้วยนานๆ รู้สึกมีความสุข เพราะพบ
คนนี้ทีไร ความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆ รู้สึกจะลดลง
เราจึงได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง การกระทำ� การแสดงออก
การพูด กับ อารมณ์ เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง การแสดงออก
ของเรา กับ บรรยากาศรอบข้าง ถ้าเราเป็นคนร้อนแล้วก็มีการ
แสดงออกแบบร้อนๆ เราก็ดงึ ดูดคนร้อนๆ เข้ามาใกล้ชดิ ถ้าหากว่า
เราเป็นคนเย็น มันก็มคี วามดึงดูด มีเสน่ห.์ ..เสน่หเ์ ย็นไม่ใช่เสน่หร์ อ้ น
เสน่ห์เย็นๆ ทำ�ให้คนทีช่ อบความเย็นชอบคุณงามความดีอยากคบ
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นี่ก็คือการศึกษาง่ายๆ ในกฎแห่งกรรม เราสร้างชีวิตตัวเอง
เราสร้างโลกที่เราอยู่อาศัย ด้วยการกระทำ� ด้วยการพูด ด้วย
ความคิด เพราะโลกที่นี่ไม่ได้หมายถึงโลกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
หรือในแผนที่ โลกที่ว่านี้คือโลกแห่งประสบการณ์ โลกส่วนตัว
ของเรา ในแต่ละวันเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคย มีคนรอบข้าง
ที่เราคุ้นเคย นั่นก็คือโลกของเรา ครอบครัว เพื่อน คนที่ทำ�งาน
ด้วยกัน คนที่พบทุกวัน ฯลฯ นั่นคือโลก
แต่โลกนี้จะเป็นโลกที่ดี โลกที่งาม ส่วนสำ�คัญก็อยู่ที่ตัวเรา
อยู่ที่การกระทำ�ของตัวเอง ถ้าเราไม่ระวังในสิ่งที่ทำ�คำ�ที่พูด จิตใจ
มีมลทิน ก็จะทำ�ให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเดือดร้อน เดือดร้อนใจ
เพราะการกระทำ� อาจจะไม่ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่มันก็จะ
เป็นอะไรสักอย่างในจิตใจ เรื่องโทษของการละเมิดศีล ที่เห็นได้ชัด
คือความไม่ยนิ ดีในธรรม คนทีผ่ ดิ ศีลบ่อยๆ จะไม่กระตือรือร้นทีจ่ ะ
อ่านหนังสือธรรมะ ทีจ่ ะฟังธรรมะ ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมะ ซึง่ เป็นการปิด
โอกาสที่จะยกจิตใจยกชีวิตตนเองให้สูงขึ้นได้ในอนาคต
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พระพุทธองค์ตรัสว่า อานิสงส์ของการรักษาศีลคือความไม่
เดือดร้อน นี่ก็เป็นลักษณะของภาษาบาลี ซึ่งมักจะใช้สำ�นวนใน
ทางลบ แต่ก็มีความหมายทางบวกฝังอยู่ในนั้น ความไม่เดือดร้อน
ถ้าจะพูดอีกนัยหนึง่ ก็คอื มีความเคารพนับถือตัวเอง หรือว่ามีความ
เป็นเพื่อนกับตัวเอง
อานิสงส์ของความไม่เดือดร้อนก็คือ ความปราโมทย์ เป็น
ความรู้สึกที่ดี ถ้าเทียบกับศัพท์ภาษาอังกฤษก็น่าจะตรงกับคำ�ว่า
Sense of well-being
อะไรคืออานิสงส์ของความปราโมทย์ ท่านว่า ปีติ คือ
อานิสงส์ของความปราโมทย์ ปีติอาจจะเกิดขึ้นง่ายในผู้ที่มีความ
รู้สึกปราโมทย์อยู่ในชีวิตประจำ�วันทั่วไป
อานิสงส์ของปีติคืออะไร อานิสงส์ของปีติคือปัสสัทธิ ซึ่งก็
คือความไม่เครียด กายไม่เครียด จิตใจก็ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล
ไม่วนุ่ วาย ผ่อนคลายทัง้ กายทัง้ ใจ อานิสงส์ของปัสสัทธิคอื สุข อะไร
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คืออานิสงส์ของสุข อานิสงส์ของสุขคือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในจิตใจที่
มีความสุข ตามกระบวนการนี้ก็คือ สมาธิ ข้อนี้น่าสังเกตน่าจำ�ไว้
เพราะนักปฏิบัติหลายท่านมักจะกลัวความสุข กลัวติดความสุข
ควรต้องเข้าใจว่าความสุขเป็นทางผ่าน ความสุขไม่ใช่วา่ เป็นเป้าหมาย
ของการปฏิบัติ หากถ้าปฏิบัติถูกทางต้องเจอความสุขแน่ๆ แต่
ความสุขไม่ใช่จุดจบของการปฏิบัติ ความสุขเป็นเงื่อนไขและเป็น
ฐานของสมาธิ
สมาธิมอี านิสงส์อะไรบ้าง สมาธิมอี านิสงส์คอื การรูเ้ ห็นตาม
ความเป็นจริง นี่ก็มีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง ถ้า ยถาภูตญาณทัศนะ
หรือ การรู้เห็นตามความเป็นจริง ย่อมเกิดขึ้นจากสมาธิ แสดงว่าผู้
ขาดสมาธิจะไม่เห็นตามความเป็นจริง แล้วมันเกี่ยวกันอย่างไร คือ
ผู้ไม่มีสมาธิย่อมอยู่ด้วยความยินดีกับยินร้าย ซึ่งจะปรากฏในรูป
แบบของอคติต่างๆ โดยจิตพร้อมที่จะเห็นข้อดีในสิ่งที่ชอบหรือ
บุคคลที่ชอบ และพร้อมที่จะเห็นข้อเสียในสิ่งและบุคคลที่ไม่ชอบ
จิตใจไม่เป็นกลาง ความยุตธิ รรมมีได้ยากหรือแทบจะไม่มใี นจิตใจที่
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ขาดสมาธิ ส่วนจิตทีม่ สี มาธิคอื จิตใจทีป่ ราศจากอคติ จิตใจทีไ่ ม่ยนิ ดี
ไม่ยนิ ร้าย แต่ความไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายนัน้ ไม่ใช่วา่ ทำ�ให้ไม่มคี วามรูส้ กึ
อันใดเลย หากมีความเป็นกลางหรือเรียกว่าเป็นอุเบกขา
อุเบกขาต่างจากความเฉยเมย ตรงที่มีความตื่นรู้อยู่ตรงนั้น
ความเฉยเมยแบบไม่ยินดีไม่ยินร้าย จะเป็นการไม่ยอมรับ ไม่ยอม
คิด ไม่อยากยุ่ง ซึ่งเป็นอาการของโมหะ ส่วนอาการอุเบกขาของ
จิตที่เจริญในธรรมคือ รู้เห็น เห็นชัด แต่จิตใจไม่หวั่นไหว ฉะนั้น
ถ้าเราอยากจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริง จิตจะต้องตั้งมั่นโดย
สมาธิ
อาการของสมาธิคอื รูอ้ ยูใ่ นปัจจุบนั ถ้าอยากจะทราบว่าการ
ปฏิบตั ธิ รรมถูกทางหรือไม่ถกู ทาง ให้ดตู รงจุดนี้ ถ้าขาดตัวรูน้ ี่ แสดง
ว่าไม่ใช่แล้ว มันเป็นมิจฉา ถ้าเป็นสัมมาสมาธิ ตัวรู้ ตื่นรู้ ในตัว
พุทธะต้องปรากฏชัด
อานิสงส์ของสมาธิคือการรู้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อรู้เห็น
ตามความเป็นจริงแล้ว อานิสงส์ทไ่ี ด้คอื นิพพิทา หรือความเบือ่ หน่าย
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ในความยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ใช่เบือ่ หน่ายในสิง่ นัน้ สิง่ นี้ บุคคลนัน้ บุคคลนี้
แต่เป็นความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ
ไม่นานมานี้ อาตมาพูดกับเด็กวัยรุน่ ทีม่ คี วามทุกข์ใจ เขาบอก
ว่า “ไม่อยากจะอยู่แล้ว ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้” อาตมาจึงบอกว่า
“ที่ลูกไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ ลูกหมายถึงว่าไม่อยากจะอยู่ในโลก
แห่งความคิดของลูกมากกว่า” คือที่ว่าเบื่อโลก ไม่อยากจะอยู่ใน
โลก หมายถึงโลกที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความคิด แต่ถ้าเขาเปลี่ยน
ความคิด ก็จะเหมือนโยกย้ายไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง การฆ่าตัวตาย
เมือ่ รูส้ กึ ว่าไม่อยากจะอยูใ่ นโลกนีแ้ ล้วไม่ใช่การแก้ปญ
ั หา หากกลับ
ทำ�ให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น
ถ้าไม่อยากอยู่ในโลกนี้... ง่าย... ก็แค่ว่าจะต้องรู้จักปล่อยวาง
ความคิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของโลกที่ไม่น่าอยู่นี้ เราสร้าง
โลกด้วยความคิด ฉะนัน้ เมื่อสมาธิเกิดขึน้ แล้ว เราจะเห็นชัด เราจะ
สามารถเห็นอะไรต่ออะไรตามความเป็นจริง เราก็จะเห็นตัวสมุทัย
ชัดเลยว่า เมื่อเรามีความอยากเมื่อใด ไม่ว่าจะอยากได้ อยากมี
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อยากเป็น หรือไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น โลกที่เป็นทุกข์
ก็เกิดขึ้น ชีวิตก็เป็นทุกข์ทันที และที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตัวเราเอง
คนที่เป็นทุกข์ส่วนมากรู้สึกเหมือนอยู่ในคุก อยู่ในที่อึดอัด
คับข้อง ทั้งๆ ที่กุญแจประตูก็คาอยู่ กลับมัวแต่ร้องไห้ร้องห่ม
เอาแต่บ่น เอาแต่ดิ้นรนกับความเป็นอยู่ในห้องนั้น ปรัชญาหรือ
วรรณกรรมฝรัง่ ส่วนมากก็จะเป็นเรือ่ งนี้ เป็นเรือ่ งปัญหาของการอยู่
ในโลกที่เป็นเช่นนี้ แต่สำ�หรับเรา ถ้าไม่อยากอยู่ในโลกนี้ ก็ไม่มีใคร
บังคับหรอก กุญแจมันก็อยู่ตรงนั้น ก็ออกจากห้องนี้ไปอยู่อีกห้อง
หนึ่งสิ ไม่ต้องเป็นฮีโร่ทนอยู่กับโลกที่ไร้ความหมายอะไรๆ เป็นต้น
ที่มันไร้ความหมายก็เพราะเราเองนั่นแหละ ถ้าไม่อยากจะอยู่แล้ว
ก็ต้องเปิดประตูออกไปซะ มันไม่ได้มีใครบังคับ เรานั่นแหละต้อง
บังคับตัวเอง แต่เรามองไม่เห็น เพราะอะไร... ก็เพราะเราไม่มสี มาธิ
ไม่ได้ฝึกให้เห็นอะไรเป็นอะไรในจิตใจที่อยู่ในโลกมายา
ฉะนั้น เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรม น้อมธรรมะทุกอย่างนี้
เข้ามาสูจ่ ติ ใจ ในบทสวดมนต์กม็ คี �ำ แปลว่า เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามา
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ใส่ตัว ที่จริงแล้วสามารถแปลคำ�ว่า โอปนยิโก ได้หลายสำ�นวน
สำ�นวนหนึง่ คือธรรมะเป็นสิง่ ทีน่ �ำ เราไปสูข่ า้ งใน คือไม่ใช่วา่ เราต้อง
น้อมเข้ามา หากมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของธรรมะที่จะน้อมเรา
เข้าไป ถ้าเราตามมัน ตามมาดู ตามมารู้ ไม่ใช่ให้เชื่อ แต่ให้ดูว่าใช่
หรือไม่ใช่
เราดูความสัมพันธ์ระหว่างกายระหว่างใจ ดูว่าเจตนาดีมีผล
ต่อจิตใจอย่างไร เจตนาร้ายมีผลต่อชีวิตอย่างไร ตามหลักง่ายๆ
ที่ว่า จิตใสเป็นบุญ จิตขุ่นเป็นบาป ใช่หรือไม่ ให้ดูกันตรงนี้
เมื่อจิตใจของเราไม่หมกมุ่นกับสิ่งไร้สาระจนไม่มีเวลาดูความจริง
เมือ่ ฝึกให้อยูใ่ นปัจจุบนั ได้มากขึน้ เราจะเห็นได้วา่ เกิดตัณหาเมือ่ ใด
ก็ทุกข์เมื่อนั้นทันที ปล่อยวางตัณหาเมื่อใด ความทุกข์ก็ดับทันที
ตรงนีแ้ หละทีเ่ ราจะได้หลัก แล้วเราก็จะเกิดนิพพิทา เบือ่ หน่ายทีจ่ ะ
เบียดเบียนตัวเองด้วยตัณหา เบื่อหน่ายในการทำ�ลายคุณภาพชีวิต
ทำ�ลายความสุขในชีวิตโดยใช่เหตุหรือโดยไม่จำ�เป็น และความเป็น
อิสระจากอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้น
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วันก่อนมีอาจารย์มาจากอังกฤษ ท่านเล่าว่า ตอนท่านเป็น
โยม มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อชาทีอ่ งั กฤษ แล้วเกิดศรัทธาเลือ่ มใส
หลวงพ่อชามาก หลวงพ่อเห็นอาการนั้นจึงถามว่า ถ้านั่งสมาธิ
๑ ชั่วโมงโดยไม่คิดอะไรเลย จะเรียกว่าอะไร ท่านตอบว่า น่าจะ
เรียกว่าพระอรหันต์ครับ หลวงพ่อหัวเราะแล้วบอกว่า ไม่ใช่ๆ ...
เขาเรียกว่าก้อนหิน คือท่านอยากให้เราเห็นว่า การภาวนานี่ไม่ใช่
ว่าไม่ให้คิดอะไรเลย แต่ต้องรู้จักบริหารความคิดให้ดี ถ้ามนุษย์เรา
คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น โลกเราก็คงไม่เจริญมาถึงขนาดนี้ ไม่ได้นั่ง
สบายๆ อย่างนี้ มีไฟฟ้า มีเครื่องขยายเสียง มีแอร์ สิ่งเหล่านี้
เกิดจากความคิดของมนุษย์ใช่ไหม
ท่านจึงให้เรารูจ้ กั กาลเทศะ เวลาไหนควรจะคิด เราก็สามารถ
คิดอย่างเป็นระเบียบให้ความคิดอยู่ในโอวาท แต่เวลาไม่จำ�เป็น
ต้องคิด เราก็ไม่ต้องคิด ให้จิตใจปล่อยวางความคิด หลายสิ่งหลาย
อย่างจะรู้ได้ด้วยความคิด แต่ก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะรู้ได้
เพราะไม่คิด เช่นในการค้นคว้าต่างๆ ก็จะมีวาระหนึ่งที่ต้องเก็บ
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ข้อมูล คิดข้อดีข้อเสีย คิดเสร็จแล้วเราก็วางความคิด วางจิตใจของ
เราให้สงบ เรื่องเหตุเรื่องผลอะไรต่างๆ มันก็ทำ�งานของมันเอง
โดยเราไม่ต้องรับรู้ หลายๆ คนก็คงเคยเจอมาแล้วว่า เรื่องยากๆ
ที่เราคิดไม่ออกคิดไม่ได้พอวางมันไว้แล้วไปทำ�อย่างอื่นเสีย อยู่ดีๆ
คำ�ตอบมันก็ผุดขึ้นมาเอง นั่นแสดงว่าถ้าเราจุดประกายของความ
คิดไว้ให้ดีแล้ว แม้เราจะวางความคิดลง มันก็จะทำ�งานของมัน
เราไม่รกู้ ลไกของมัน รูแ้ ต่วา่ จะมีผลเกิดขึน้ หากจะมีชว่ งหนึง่ ทีต่ อ้ ง
รอให้มนั สุกงอมของมันเอง ฉะนัน้ การคิดไม่หยุด คิดวกไปเวียนมา
ทำ�ให้เราเหนื่อย เครียด วิตกกังวล เรายิ่งคิดก็ยิ่งคิดไม่ออก ไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย
การทำ�สมาธิไม่ใช่ทำ�เพื่อจะให้เป็นคนไม่มีความคิดในสมอง
แต่ในทางตรงกันข้าม เราทำ�สมาธิกเ็ พือ่ จะได้ฉลาดในความคิด และ
เมื่อมีสมาธิแล้ว เราก็สามารถจับประเด็นได้ว่า ความคิดใดคิดด้วย
อคติ คิดด้วยกิเลส เมื่อเราสามารถละความคิดอย่างนั้นออกไปได้
ความคิดทีเ่ หลืออยูย่ อ่ มมีประสิทธิภาพสูง เพราะแม้แต่คนทีค่ ดิ เก่ง
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หรือคนที่มีการศึกษาสูง ก็ยังคิดผิดพลาดพลั้งพลาดได้อยู่บ่อยๆ
ก็ดว้ ยอัตตาตัวตนหรือความอยากดีอยากเด่น เป็นต้น ดังนัน้ ถ้าเรา
ตัดกิเลสตัดอคติเหล่านี้ออกไปได้ ก็จะมีแต่ดี มีแต่ความเจริญ
ในการปฏิบัติธรรม ท่านจึงให้เรารักษาศีลเพื่อได้อานิสงส์
คือความไม่เดือดร้อน ความไม่เดือดร้อนเพื่อความปราโมทย์
ความปราโมทย์เพื่อปีติ ปีติในธรรม ปีติเพื่อปัสสัทธิ ความผ่อน
คลายไม่เครียด ปัสสัทธิเพื่อสุข สุขเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่อรู้เห็นตาม
ความเป็นจริง ยถาภูตญาณทัศนะ เป็นปัญญา รูเ้ ห็นตามความเป็น
จริงเพื่อนิพพิทา เราจะเบื่อหน่ายในการสร้างโลกที่เป็นทุกข์ด้วย
ความยึดมั่นถือมั่น เพื่อจะได้มีวิราคะการปล่อยวางกิเลสทั้งหลาย
และเป็นอิสระจากอารมณ์ อารมณ์มแี ต่เราไม่ไปยุง่ กับมัน จิตใจไม่
เศร้าหมองเพราะอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ เหมือนเมฆก็สักแต่ว่า
เมฆ ไม่ใช่วา่ ท้องฟ้าจะอยูโ่ ดยไม่มเี มฆได้ทงั้ วันทัง้ คืน เมฆก็ลอยไป
ลอยมาแต่ไม่ได้ยุ่งกับตัวท้องฟ้า ท้องฟ้าก็ท้องฟ้าเหมือนเดิม เมฆ
ก็เมฆตามธรรมดาตามธรรมชาติของมัน
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ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ท่านให้เราระลึกอยู่บ่อยๆ ว่ามันไม่แน่
ไม่นอน อันนี้เราก็ทราบอยู่แล้ว แต่ว่าต้องคิด ต้องตั้งใจคิดตั้งใจ
ระลึกอยู่ในความไม่แน่ไม่นอนมนุษย์เราชอบสะสมทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้แต่อายุนี่เราก็จะบวกเพิ่มทุกปี เอ้อ... ได้อีก ๑ ปี เราสะสมอายุ
แทนที่มองกลับกันว่ามีเวลาเหลืออยู่ในโลกน้อยลงอีก ๑ ปี เวลา
ก็ผ่านไปๆ ท่านบอกว่าเรื่องนั้นเราแก้ไม่ได้ แต่เราอย่าให้เวลามัน
ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ในการเจริญมรณสติ ไม่ใช่แค่ระลึกว่าเรา
ต้องตายแน่ แต่ให้ระลึกว่า เพราะเราต้องตายแน่ เพราะเวลาตาย
ไม่แน่ไม่นอน เวลาจึงมีค่ามากและเราควรจะใช้เวลาอันมีค่านั้นใน
สิ่งที่ดีที่สุด และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่มีผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
ซึ่งไม่พ้นไปจากบุญ
บุญเกิดอย่างไร บุญเกิดจากการให้ทาน ด้วยการปล่อยวาง
หรือการชนะความตระหนี่หรือความยึดติดในทรัพย์สมบัติ การ
รักษาศีลเป็นบุญ เพราะเป็นการชำ�ระเจตนาจะเบียดเบียนด้วยกาย
ด้วยวาจา และการเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญเพราะเป็นไปเพื่อจะ
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ได้ปล่อยวางนิวรณ์ทงั้ หลาย และเพือ่ จะได้เจริญในโพชฌงค์ ซึง่ เป็น
สิ่งที่เป็นบุญและเป็นองค์ประกอบของจิตที่จะพ้นทุกข์
ถ้าเรามองด้วยจิตทีป่ ราศจากอคติ ด้วยจิตทีไ่ ม่เข้าข้างตัวเอง
ด้วยการยอมรับข้อมูลอย่างครบถ้วน ว่าเราเป็นผูม้ คี วามเกิดแก่เจ็บ
ตายเป็นธรรมดา ชีวิตเรามีจำ�กัด จำ�กัดเเค่ไหนเราไม่ทราบ เมื่อถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต สิ่งที่เป็นของจริงของจัง แม้จะเป็นนามธรรม
ก็ตาม หากสิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้ ก็คือบุญที่เราได้
สั่งสมไว้ ซึ่งจะเป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปในวัฏสงสารตราบ
ใดที่เรายังไม่บรรลุอริยมรรคอริยผล สิ่งที่เราพึ่งได้มากที่สุดและ
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือบุญ
ฉะนัน้ ในวันนีอ้ าตมาจึงขออนุโมทนาทีเ่ ราทุกคนมีสมั มาทิฐิ
เห็นว่าการทำ�บุญและการสร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นหัวใจ
ของชีวติ ของผูม้ ปี ญ
ั ญา คนทีเ่ ห็นประโยชน์และซาบซึง้ ในคำ�ว่า บุญ
จนถึงกับสร้างบ้านแล้วตั้งชื่อว่า “บ้านบุญ” ก็มี แล้วยังเข้าใจความ
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ลึกซึ้งของคำ�ว่า พอ ด้วย จึงได้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วให้ชื่อว่า
“บ้านพอ” นี่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาพอสมควร
วันนี้ก็ขออวยพรให้เจ้าของบ้านมีแต่ความสุขความเจริญ
ในบุญ มีความซาบซึ้งและมีความรู้จักพอในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ ขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจ มีความเจริญในสิ่งดีงามยิ่งๆ
ขึ้นไปตลอดกาล
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รู้ทุกข์...รู้ทาง...
วันนีถ้ อื ว่าเป็นวันสิรมิ งคล เป็นวันคล้ายวันเกิดของผูท้ ใี่ จบุญ
ทีส่ ดุ คนหนึง่ ทีไ่ ด้สร้างบ้านบุญและบ้านพอ ให้ผมู้ ศี รัทธาได้มโี อกาส
ศึกษาปฏิบัติธรรม และได้เอื้ออำ�นวยให้อาตมาได้มีโอกาสให้ธรรม
เป็นทานอย่างสม่ำ�เสมอต่อเนื่อง ซึ่งถ้าไม่มีผู้ใจบุญท่านนี้ อาตมา
ก็คงจะไม่สามารถทำ�ประโยชน์ได้ถึงขนาดนี้
วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นวันเกิดพิเศษ คือมีครบอายุ
๗ รอบ ๘๔ ปี อาตมาจึงเห็นสมควรจะแสดงธรรมในหมวดธรรม
๒ หมวด คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ กับ อริยสัจ ๔ เป็น ๘ กับ ๔
นี่ถ้าอยู่ที่อุบล คงไม่กล้าเทศน์อย่างนี้ เดี๋ยวจะพากันไปแทงหวย
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คงจะต้องเริ่มด้วยอริยสัจ ๔ ก่อน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้
ปฏิวัติศาสนาแห่งโลก เพราะศาสนาของพระศาสดาเราไม่ได้เริ่ม
จากปรัชญา อภิปรัชญา และความเชื่อ แต่จุดเริ่มต้นคือความเป็น
มนุษย์ของเรา เริม่ ต้นจากสิง่ ทีท่ กุ คนสามารถมองเห็นและยอมรับได้
จึงถือว่าเป็นพืน้ ฐานทีม่ นั่ คงและหนักแน่นของศาสนธรรม พระพุทธ
องค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า ชีวิตของมนุษย์เราขาดความสุขที่แท้จริง
มนุษย์เรามีชีวิตที่ไม่สมปรารถนาในทุกประการ ไม่ใช่ว่าพระพุทธ
องค์ปฏิเสธความสุข หรือมองโลกมองชีวิตของมนุษย์ในแง่ร้าย
แต่พระพุทธองค์เชิญชวนให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความจริงของชีวติ
ในเมื่อเราเป็นผู้ที่เกิดแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มนุษย์
ทัว่ ไปจะต้องทุกข์กบั ความเจ็บ ทุกข์กบั ความแก่ ทุกข์กบั ความตาย
ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงเริ่มด้วยสิ่งที่คนทุกคนต้องยอมรับว่าใช่
บางคนอาจจะทุกข์น้อย แต่ที่จะไม่ทุกข์เสียเลยนั้นไม่มี
ความทุกข์จากการทีเ่ ราต้องอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบหรือบุคคล
ทีเ่ ราไม่ชอบ มันเป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ การทีเ่ ราต้องพลัดพราก
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หรืออยู่ห่างจากสิ่งต่างๆและบุคคลที่เราชอบที่เรารัก ก็เป็นเรื่อง
ธรรมดาของชีวติ การทีส่ งิ่ ทีเ่ ราต้องการ สิง่ ทีเ่ ราอยากได้ มีมากกว่า
สิ่งที่เราจะได้ แล้วสิ่งที่เราอยากได้นั้น แม้จะได้แล้ว เราก็ยังไม่
สมปรารถนาอย่างแท้จริง หรือเราได้ความสุขอยู่บ้าง แต่กย็ ังไม่พอ
ที่จะระงับความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งทรงเรียกสรุปว่า
‘ความพร่อง’ คนเรารู้สึกพร่องอยู่เป็นนิจ พระพุทธองค์ทรงท้าทาย
ให้เรากล้าดูความรู้สึกพร่องภายในชีวิตของตน
ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงเริ่มด้วยการยกข้อสังเกตเกี่ยว
กับอาการหรือความเป็นมนุษย์ โดยถือว่านี่คือสิ่งที่ศาสนาควรจะ
สนใจที่สุด เรื่องความเป็นจริงของชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ไม่ใช่
ชีวิตที่ควรจะเป็น ไม่ต้องเชื่อว่าใครสร้างโลก สร้างเมื่อไร อย่างไร
นั่นไม่เกี่ยว พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างน่าฟังว่า ผู้ที่สนใจเรื่อง
ปรัชญา เปรียบเสมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรแล้วไม่ยอมถอนลูกศร
เพราะต้องการจะทราบข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าใครเป็นผู้ยิง ลูกศรนี้
ทำ�ด้วยไม้อะไร ทำ�ตั้งแต่เมื่อไหร่ คือต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ
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ลูกศรมาก ในขณะทีผ่ มู้ ปี ญ
ั ญาจะสนใจอย่างเดียวว่า ทำ�อย่างไรเรา
จึงจะถอนลูกศรออกจากร่างกายของเราได้ พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า
สิ่งที่ทรงรู้นั้นมากมายก่ายกองเหมือนใบไม้ในป่า แต่สิ่งที่พระพุทธ
องค์ทรงนำ�มาสั่งสอนมนุษย์นั้นเท่ากับใบไม้ในกำ�มือของพระองค์
คือเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว พระพุทธองค์ทรงให้เราสนใจว่าชีวิตนี้เป็น
อย่างไร
เมื่อทรงชี้ให้เราเห็นหรือชักชวนให้เราดูชีวิต พระพุทธองค์
ตรัสว่า ที่ชีวิตเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะเหตุ เป็นเพราะปัจจัย คือไม่ใช่
ว่าเป็นธรรมชาติตายตัวของมนุษย์ทั้งหลายตลอดกาลนาน ทุกคน
เกิดมาแล้ว ก็ต้องทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ต้องทุกข์
เพราะต้องอยูก่ บั สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ พลัดพรากจากสิง่ ทีช่ อบ เป็นต้น และ
พระพุทธองค์กต็ รัสไว้ดว้ ยว่า ทุกข์ทง้ั หลายเกิดเพราะเราขาดปัญญา
ขาดความรู้ความเข้าใจในชีวิต และมันไม่ใช่แค่เราขาดความรู้
ความเข้าใจเท่านั้น มันยังมีความเข้าใจผิดด้วย คือ มีอวิชชา
ซึ่งแปลว่า ไม่รู้ความจริง และรู้ผิดๆ ผลของอวิชชาที่ปรากฏชัด
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คือ ตัณหา ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อยากได้ อยากมี
อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น พระพุทธองค์
จึงตรัสไว้วา่ ทุกข์ทงั้ หลาย ตัง้ แต่หยาบไปสูล่ ะเอียด เรียกว่า ทุกขะ
ทุกข์เพราะเวทนา ทุกข์เพราะความเปลีย่ นแปลง ทุกข์เพราะสังขาร
มีความเกิดดับเป็นธรรมดา ทุกข์ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข คือ
อวิชชา ซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปแบบของตัณหาต่างๆ
พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหรือ
ความเป็นอิสระจากทุกข์มีจริง เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่
จะเข้าถึงได้ ไม่ว่าชาย ไม่ว่าหญิง ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะอะไรก็ตาม
ขึน้ ชือ่ ว่ามนุษย์แล้ว ย่อมมีศกั ยภาพร้อมทีจ่ ะพัฒนาวิชชาไปทดแทน
อวิชชา ไปถอดถอนตัณหาจนกระทั่งรากของมัน
ฉะนั้น ทุกข์ ไม่ได้เกิดเพราะการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ใช่ว่าเป็นโดยบังเอิญหรือโดยไม่มีเหตุ แต่มันเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัย และมนุษย์เรามีคุณสมบัติอยู่ในตัวหรือสามารถสร้าง
คุณสมบัติเพื่อจะพ้นจากทุกข์ได้
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การจะพ้นจากทุกข์ได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนา การศึกษา
การฝึกกาย วาจา ใจ ซึ่งในสมัยนี้เขาเรียกว่า ระบบองค์รวม ซึ่งมี
๘ ข้อ ที่ท่านเรียกว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ คือไม่ใช่ว่าต้องฝึกข้อที่ ๑
ก่อน แล้วจึงฝึกข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔... หากต้องพัฒนาทุกข้อไป
ด้วยกันเพราะมันเป็นองค์ประกอบของจิตที่จะเข้าสู่ความดับทุกข์
เข้าสู่ความสุขที่แท้จริง เข้าถึงความเป็นอิสระจากการบีบคั้นกดดัน
ของกิเลสทั้งหลาย
ฉะนั้น การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสดา
ความจงรักภักดี ความจริงใจต่อพระศาสนา ย่อมปรากฏด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ถือได้ว่านี่เป็นหน้าที่
ของชาวพุทธ
ผู้ที่มองศาสนาผ่านแนวความคิดของผู้ที่นับถือศาสนาอื่น
ก็จะมองว่า ศาสนาคือเรื่องการนับถือ หรือการเอาความเชื่อ
บางอย่างเป็นเครื่องปลอบใจหรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อจะดับ
ความกลัวและดับความทุกข์ต่างๆ
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แต่พุทธศาสนาเราถือว่า ศรัทธาหรือความเชื่อในคัมภีร์ ไม่
สามารถระงับเหตุให้เกิดทุกข์ได้ มันเป็นแค่ยาชา หรือเป็นแค่การ
ปลอบใจ หรือเป็นการพยายามทำ�ใจ แต่การทำ�ใจกับความจริง
ก็เกิดจากความเข้าใจผิดว่า ความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละ เป็น
ความจริงที่ตายตัว ซึ่งทางพุทธศาสนาบอกว่า ให้ดูให้ดีว่ามีอะไร
สักอย่างไหมทีม่ นั ตายตัวแน่นอน ทุกสิง่ ทุกอย่างปรากฏในลักษณะ
เป็นกระแส กายก็เป็นกระแส ใจก็เป็นกระแส โลกก็เป็นกระแส
ทุกอย่างมันเป็นกระแส เราต้องศึกษาให้รู้เท่าทัน ให้เข้าใจความ
เป็นกระแสของสิ่งทั้งหลาย ไม่ใช่ว่ามีความหลงเข้าใจว่ามันเป็น
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่เมื่อมันกลับเป็นอย่างอื่น เราต้องทำ�ใจ
ต้องเอาความเชือ่ ความศรัทธาเป็นเครือ่ งทำ�ใจ สำ�หรับพุทธศาสนา
นี่ไม่ใช่เรื่องการทำ�ใจเช่นนั้น ไม่ใช่การเอาความคิดความเชื่อบาง
อย่างมาปลอบใจ แต่เราใช้คำ�สอนในพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ
เพื่อพัฒนาชีวิตให้ออกจากอวิชชา ให้เกิดวิชชา ให้ออกจากตัณหา
ด้วยการพัฒนาภายในจิตใจของเราให้เปลี่ยนความต้องการใน
ลักษณะตัณหา เป็นความต้องการในลักษณะฉันทะ เป็น ธรรมฉันทะ
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เป็นสัจจะฉันทะ ต้องการความจริง ต้องการเข้าถึงสิง่ สูงสุดทีม่ นุษย์
ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์
อริยมรรคมีองค์ ๘ เมื่อย่อเป็นระบบการศึกษา จะย่อลงมา
เป็นไตรสิกขา คำ�ว่า สิกขา ก็ตรงกับคำ�ว่า ศึกษา แต่คำ�ว่า ศึกษา
นี้ มีทั้งเล่าเรียน ทดลอง และประพฤติตามสิ่งที่เล่าเรียนด้วย
จึงจะเป็นการศึกษาในความหมายดั้งเดิมของพุทธธรรม ในการ
ย่ออริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น
สองข้อแรกในอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
จัดเป็นหมวดปัญญา ส่วนสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวะ
เป็นหมวดศีล และสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อยูใ่ นหมวด
สมาธิ จึงเป็น ปัญญา ศีล สมาธิ
แล้วทำ�ไมไตรสิกขาซึ่งย่อจากอริยมรรคเป็น ศีล สมาธิ
ปัญญา ในขณะที่อริยมรรคจริงกลับเป็น ปัญญา ศีล สมาธิ ที่จริง
แล้ว มันก็เป็นการมองระบบองค์รวมจากคนละมุมมองเท่านั้นเอง
ในไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ในช่วงวาระแห่งการปฏิบัติ ศีลจะ
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มีบทบาทใหญ่ จะออกมาเป็นตัวเด่น แต่ศีลในบริบทของไตรสิกขา
นั้น ต้องมีสมาธิและปัญญาเกื้อหนุน เมื่อสมาธิมีบทบาทใหญ่
เป็นพระเอกนางเอก ก็ต้องมีศีลและปัญญาเกื้อหนุนอยู่เสมอ ส่วน
ปัญญา ก็ต้องมีศีลและสมาธิเกื้อหนุน มันจึงแยกออกจากกันไม่ได้
ถ้าจะมองการเริม่ ต้น ก็อาจจะบอกได้วา่ ถ้าเราไม่จดั การกับ
วิถชี วี ติ กับความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง หรือกับโลก ทัง้ ฝ่ายวัตถุทงั้
ฝ่ายบุคคล เราก็จะไม่มีฉันทะในการฝึกจิต เราจะไม่เคารพนับถือ
ตัวเอง จะไม่เป็นเพือ่ นกับตัวเองจนพอทีจ่ ะยอมลงทุนเสียสละเวลา
เพือ่ การฝึกจิตในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป ถ้าเราไม่ระมัดระวังในสิง่ ทีท่ �ำ คำ�
ทีพ่ ดู ใช้ชวี ติ ในด้านสังคมอย่างไร้ปญ
ั ญา ก็จะเป็นการสร้างอุปสรรค
ต่อความเจริญในธรรมพร้อมๆ กับความพยายามจะระงับอุปสรรค
ทั้งหลายในระหว่างการปฏิบัติ เพราะมันจะชนกันหรือจะดึงเรา
ออกไปคนละทิศคนละทางกัน
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติมีความสอดคล้อง มีกำ�ลัง และให้
ได้ผล เราต้องรักษาศีลเป็นพืน้ ฐาน แต่ถา้ เราไม่มปี ญ
ั ญา เราก็คงไม่
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คิดทีจ่ ะรักษาศีล เพราะศีลในความหมายของพุทธศาสนาต้องเกิด
จากความสมัครใจ ถ้าเราไม่ท�ำ บางสิง่ บางอย่าง ไม่พดู บางสิง่ บาง
อย่าง เพราะกลัวคนอืน่ ดูถกู ดูหมิน่ กลัวคนอืน่ วิพากษ์วจิ ารณ์ หรือ
ว่าเป็นเหตุทต่ี อ้ งรับโทษหรือติดคุกติดตาราง ถ้าเราไม่ท�ำ ด้วยเหตุผล
เช่นนี้ มันก็โอเค มันดีกว่าทีจ่ ะทำ� แต่นน่ั ยังไม่ใช่ศลี ในความหมายของ
พุทธธรรม ซึง่ เป็นศีลทีต่ อ้ งประกอบด้วยปัญญาทีจ่ ะเห็นโทษเห็นทุกข์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการไม่รกั ษาศีลแต่ละข้อ และเห็นคุณเห็นประโยชน์
เห็นอานิสงส์ผลดีของการรักษาศีลแต่ละข้อ เราจึงต้องมีปญ
ั ญา
สัมมาทิฏฐิ โดยภาพรวมของชีวิต ท่านถือว่าสิ่งที่สำ�คัญคือ
ทิฏฐิ หรือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา แปลว่าสมบูรณ์ แปลว่าถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริง ทิฏฐิ จะเป็นตัวกำ�หนดชีวิต เพราะ ทิฏฐิในที่นี้
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่า ชีวิตมนุษย์คืออะไร เราเกิดมาเพื่ออะไร
อะไรคือสิ่งสูงสุด อะไรคือสิ่งที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์
อะไรคือสิง่ สูง อะไรคือสิง่ ต่�ำ อะไรคือความดี อะไรคือความชัว่ อะไร
คือความสุข อะไรคือความทุกข์ สิ่งเหล่านี้คือ ทิฏฐิ ความเห็นซึ่ง
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คนส่วนมากไม่เคยได้คิดอย่างเป็นระบบ คือเรามักรับความคิด
ความเชื่อ ค่านิยมต่างๆ จากครอบครัวบ้าง จากวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมบ้าง จากหนังสือบ้าง จากเพื่อนบ้าง อะไรก็แล้วแต่
รับมาโดยไม่ได้กลัน่ กรอง แล้วก็มกั จะไม่ได้สงั เกตว่า ค่านิยม ความ
เชือ่ ถือหลายอย่าง มันขัดแย้งกันอยูใ่ นตัว แต่เพราะเราไม่เคยได้มอง
ด้านใน เราจึงไม่รู้สึกถึงความสับสนนั้น
ค่านิยมหรือเป้าหมายชีวิต คือ ความเข้าใจว่า ชีวิตที่ดี
ชีวิตที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไร ความสำ�เร็จในชีวิตควรจะเป็นอย่างไร
เราควรจะเสียสละเพือ่ อะไรบ้าง หรือถ้าจะต้องเลือกระหว่างความ
ดีหลายอย่าง เราจะจัดลำ�ดับอย่างไร บางสิ่งบางอย่างที่เราถือว่าดี
แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเสียสละหรือจะต้องยอมลำ�บากเพื่อจะได้
สิ่งที่ดีนั้น บางทีเราก็ไม่มีกำ�ลังใจ เพราะยังไม่เห็นความสำ�คัญถึง
ขนาดนั้น ทิฏฐิหรือความคิดหลักของเราก็คือ ความสะดวกสบาย
สำ�คัญกว่าคุณธรรม เป็นต้น ดังนั้น พระพุทธองค์จึงให้เราสร้าง
สัมมาทิฏฐิเป็นฐานของการศึกษาและการปฏิบัติธรรม
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สัมมาทิฏฐินนั้ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ระดับโลกียห์ รือระดับสามัญ
กับระดับโลกุตตระ ในระดับโลกุตตระ สัมมาทิฏฐิเป็นไวพจน์ของ
การบรรลุธรรมระดับปัญญาหรือวิปัสสนา รู้เห็นธรรม ในกรณีนี้
หมายถึง รู้อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง
ในระดั บ สามั ญ สั ม มาทิ ฏ ฐิ จ ะเน้ น ที่ ค วามเชื่ อ ไว้ ก่ อ น
ความเชื่อด้วยเหตุผลในกฎแห่งกรรมจะเป็นตัวสำ�คัญ อย่างที่เรา
สรุปง่ายที่สุดว่า ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว การทำ�บุญมีจริง ผลบุญ
มีจริง การให้ทานมีผลจริง การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีจริง
สัตว์โอปปาติกะหรือสัตว์ที่เกิดทันทีฉับพลัน เช่น เทวดา มีจริง
และความเชื่อที่มีผลต่อชีวิตประจำ�วันมากที่สุด คือ บุญคุณของ
คุณพ่อคุณแม่มีจริง ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่เป็นเรื่อง
พิเศษ มันไม่ใช่ความสัมพันธ์โดยบังเอิญ แต่มันเป็นเรื่องละเอียด
ลึกซึ้งมาก ฉะนั้น ความเชื่อ ความเข้าใจ หรืออย่างน้อยที่สุด
การเอาหลักการเหล่านีเ้ ป็นสมมุตฐิ าน หรือรับไว้เป็นเป้าหมายเป็น
แผนที่ชีวิต เรียกว่าเป็นเบื้องต้นของการเจริญในทางธรรม
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เมื่อตั้งสัมมาทิฏฐิไว้แล้ว ก็ย่อมมีผลต่อความคิด เกิดความ
ดำ�ริตา่ งๆ ความดำ�ริชอบหรือสัมมาสังกัปโป มีลกั ษณะ ๓ ประเภท
ที่ท่านยกเป็นพิเศษ คือ เมื่อเราเห็นว่า ตราบใดที่เรายังหลงใหลอยู่
ในความสุขทางเนื้อหนัง จากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จิตใจก็จะ
ไม่มกี �ำ ลัง จะไม่มปี ญ
ั ญา และไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะเข้าถึงความสุขทีส่ งู
กว่า ถ้าจิตใจผูกพันกับความสุขทางเนือ้ หนัง ทีเ่ รียกว่า กามสุข ชีวติ
ย่อมขึน้ ๆ ลงๆ และเป็นทางไปสูค่ วามเสือ่ ม เป็นทางไปสูค่ วามยึดมัน่
ถือมัน่ และเป็นทางไปสูค่ วามทุจริต เพราะต้องการความสุขแบบนี้
มาก แต่ไม่สามารถได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่ถ้าเราเห็นได้ว่ามัน
เป็นสิ่งที่ดึงเราลงไปสู่ภาวะที่ตกต่ำ� ความคิด หรือความดำ�ริด้วย
การเห็นโทษของความยึดติดในกามก็จะทำ�ให้เกิดความคิดในทางที่
จะออกจากกาม และเกิดความคิดทีด่ งี ามทัง้ หลายทีไ่ ม่เกีย่ วพันกับ
ความต้องการในกามสุข นีเ่ รียกว่า เนกขัมมะ คือ เนกขัมมะไม่ใช่แค่
การคิดว่าต้องทำ�อย่างไรจึงจะออกจากกามได้อย่างเดียว แต่เมือ่ เรา
คิดในเรือ่ งการทำ�ความดี ทำ�ประโยชน์ หรือทำ�อะไรก็แล้วแต่ ทีไ่ ม่มี
ความคิดเรื่องจะได้ จะมี จะเป็น นั่นก็เป็นเนกขัมมะเช่นกัน
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สัมมาสังกัปโปอีกประเภท คือ ความคิดด้วยความหวังดี ด้วย
ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ด้วยเมตตา เป็นความคิดที่ปราศจากความ
พยาบาทและความโกรธ ซึ่งเป็นความคิดที่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อเรามี
สัมมาทิฏฐิ เราจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกลียดทุกข์ รักสุข
เราเกลียดทุกข์อย่างไร สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกลียดทุกข์อย่างนั้น
เรารักสุขอย่างไร สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อเป็น
เช่นนั้น เราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว เราก็มีโอกาสที่จะสร้างความ
สุขให้กบั คนอืน่ เราก็จะคิดในทางทีจ่ ะทำ�ให้คนอืน่ เป็นสุข แล้วจิตก็
จะชอบคิดในทางนี้ ส่วนสัมมาสังกัปโปประเภทที่สาม คือ จิตที่ไม่
คิดในทางทีจ่ ะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ เพราะเราคำ�นึงถึงความ
ทุกข์ความลำ�บากของสรรพสัตว์ทงั้ หลาย เราก็ไม่ตอ้ งการให้เขาทุกข์
มากกว่านี้ ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และ
ของสรรพสัตว์ทั้งหลายตรงไหนอย่างไร เราก็จะคิดและจะทำ�
เพราะฉะนั้น เมื่อจิตใจมีสัมมาทิฏฐิเป็นฐานแล้ว กระแส
ความคิดต่างๆ สิ่งที่ชอบคิดชอบดำ�ริจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
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เป็นสัมมาสังกัปโป ความดำ�ริชอบ เหมือนกับที่ดินที่เคยแห้งแล้ง
ปลูกได้แค่ต้นกระบองเพชรหรืออะไรทำ�นองนั้น แต่เมื่อจิตมัน
ชุ่มชื้นแล้ว เราก็สามารถจะปลูกอะไรที่มันงดงาม และสิ่งที่ดีงาม
ก็จะขึ้นมาเองด้วยตามธรรมชาติของจิตใจที่มีสัมมาทิฏฐิ สรุปว่า
ค่านิยม ทฤษฎี หลักการ อุดมการณ์ ต่างๆ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะ
มีผลต่อกระแสความคิด
เมือ่ มี ๒ ข้อนีใ้ นอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลักแล้ว ท่านจึงสอน
เรื่องการอยู่ในโลกต่ออีก ๓ ข้อ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
ซึ่ง ๒ ข้อนี้ ตรงกับศีลธรรมที่เราทั่วไปรู้จักกันดี สัมมากัมมันโต
สัมมาวาจา คือการฝึกในการมีสติระลึกรู้อยู่ในสิ่งที่ทำ�  คำ�ที่พูด
ผูท้ มี่ สี ติสามารถบริหารกาย วาจา ภายในกรอบของศีลธรรมทีก่ ล่าว
ไว้ในสัมมาวาจาและสัมมากัมมันโต อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ตกหล่น
ไม่ตกจากฐาน ไม่สร้างบาปกรรมที่หนักหน่วงที่จะเป็นเหตุให้ต้อง
ทุกข์ต้องเดือดร้อน ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และยังเป็นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความสมานสามัคคีในสังคม
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พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า ผู้มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันโต เป็น
ผูท้ รงศีล เป็นผูใ้ ห้มหาทาน เพราะสิง่ ทีเ่ ป็นเงือ่ นไขหลักของความสุข
ของผูท้ อี่ ยูใ่ นสังคม ไม่วา่ สังคมเล็กสุดเช่นครอบครัวหรือสังคมใหญ่
คือความรู้สึกปลอดภัย ฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลจึงเป็นผู้ให้ทาน คือให้
ของขวัญที่ล้ำ�ค่า ให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างรู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่เป็น
อันตรายต่อผูใ้ ด เราเป็นผูท้ ใี่ ห้ความรูส้ กึ ปลอดภัยแก่ผอู้ นื่ อยูต่ ลอด
เวลา
แต่ศี ล ธรรมไม่ ไ ด้ จ บอยู่ ที่ ศี ล ๕ หรื อ สั ม มากั ม มั น โต
สัมมาวาจา อย่างเดียว เรายังจะต้องให้ความสำ�คัญกับเรื่องอาชีพ
การงาน ให้เป็นอาชีพที่ไม่เป็นโทษต่อมนุษย์และต่อสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์
ไม่มกี ารทำ�ร้ายชีวติ สัตว์ ไม่เป็นการทำ�งานในทางทีจ่ ะทำ�ลายสิง่ ดีงาม
ในสังคม มีความถูกต้องทัง้ ในเรือ่ งมนุษย์และในเรือ่ งวัตถุสง่ิ ของ
ความถูกต้องในเรื่องมนุษย์ คือ ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ
มีต�ำ แหน่งเป็นหัวหน้า เราก็ปฏิบตั ติ อ่ ลูกน้องด้วยความยุตธิ รรม คือ
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ไม่ให้งานหนักจนเกินไป ให้เงินเดือนที่เหมาะสม ที่ไม่ต่ำ�จนเกินไป
ช่วยเรือ่ งสวัสดิการสังคมทีเ่ หมาะสม คือมีความหวังดี มีการปฏิบตั ิ
ในทางที่ถูกต้องดีงามต่อลูกน้อง ถ้าเราเป็นลูกน้อง ก็ต้องทำ�งาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความ
ตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถในการทำ�งานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ส่วนในเรื่องวัตถุ ก็เน้นที่การไม่ผลิตสิ่งที่เป็นโทษต่อสังคม
ไม่ทำ�อะไรที่มีส่วนในการทำ�ลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
คือ ต้องมองการประกอบอาชีพของเราในแง่มุมต่างๆ พยายาม
ให้มีโทษต่อสังคมให้น้อยที่สุด ถ้าจะบอกว่าไม่มีโทษเสียเลยไม่ได้
ก็ให้มันน้อยที่สุด แล้วให้มีคุณให้มีประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด
นี่เรียกว่าสัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีพ เป็นงานที่เราภาคภูมิใจได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรรค
ในภาคของสมาธิ สัมมาวายามะ ที่อาตมาพูดอยู่เสมอว่า
เป็นสะพานระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบ เช่น การนั่งสมาธิเดิน
จงกรม กับ ชีวิตประจำ�วัน เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไร
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ท่านให้มีความเพียรสม่ำ�เสมอต่อเนื่อง ไม่ผูกพันอยู่กับอิริยาบถใด
อิริยาบถหนึ่ง ให้มีความเพียรพยายามที่จะป้องกันกิเลสที่ยังไม่
เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้ ต้องวางใจอย่างไร ต้องคิดอย่างไร ต้องทำ�
อย่างไร เราจึงจะปลอดภัยจากกิเลส นี่ก็คือความเพียรอย่างหนึ่ง
และเมือ่ กิเลสเกิดขึน้ แล้ว ต้องมีความเพียรทีจ่ ะระงับและปล่อยวาง
กิเลสเหล่านัน้ สิง่ ดีงามอะไรบ้างทีย่ งั ไม่ปรากฏในจิตใจ ทำ�อย่างไร
คิดอย่างไร ภาวนาอย่างไร คุณธรรมเหล่านัน้ จึงจะเกิดขึน้ ได้ เพราะ
ไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่จะเกิดในจิตใจของเราไม่ได้ ถ้าเราสร้างเหตุ
สร้างปัจจัยให้ถูกต้อง ให้ถึงพร้อม และเมื่อสิ่งดีงามเกิดขึ้นแล้ว
อย่าเพิ่งประมาทว่าได้แล้วๆ ถ้าเราไม่รักษา ไม่ฉลาดในการดูแล
ไม่เพียรพยายามอนุรักษ์ สิ่งดีๆ นั้นก็เสื่อมได้ เราต้องพยายาม
ทำ�ให้มันดียิ่งๆ ขึ้นไป นี่คือ สัมมาวายามะ
สั ม มาสติ คื อ มี ค วามระลึ ก รู้ ใ นสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ได้ แ ก่
๑. การระลึกรู้อยู่ในกาย คือรู้ภาวะของกายในปัจจุบัน เมื่อกิเลส
จะเกิดขึน้ กิเลสแต่ละตัวมักจะมีอาการทางกายเกิดพร้อมกับอาการ
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ทางใจ ถ้าเราเฝ้าสังเกตความแปรปรวนหรือความผิดปกติของกาย
เมื่อเริ่มจะโกรธ เริ่มจะอิจฉา เริ่มจะนั่น เริ่มจะนี่ ถ้าเราสามารถ
จับอาการทางกายได้กอ่ น เราจะสามารถระงับอารมณ์ได้งา่ ย รูก้ าย
รูใ้ จ สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ เห็นกายว่าสักแต่วา่ กาย
สักแต่วา่ อาการของธรรมชาติ และในเวลาอันสมควร ก็ให้เราฝึกแยก
กายออกเป็นอาการ ๓๒ บ้าง ออกเป็นธาตุ ๔ บ้าง ให้ดกู ายในหลาย
แง่หลายมุม เพือ่ จะถอดถอนความหลงใหลในกาย และ ความทุกข์
เรื่องกาย ถ้าเรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจที่เห็นตัวเองแก่ลงทุกวัน แสดง
ว่าเรายังหลงและขาดสติในเรื่องของกาย
๒. การระลึกรู้ในเวทนาซึ่งเป็นเรื่องทางใจ ดูง่ายที่สุดเพราะ
มีแค่ ๓ คือ ทุกข์ สุข และ เฉยๆ สุขก็รู้ว่าสุข ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์
สุขเวทนา ทุกขเวทนา ให้เรารู้ ให้เราสังเกตอยู่ในปัจจุบัน เวทนา
อีกตัวที่สำ�คัญแต่คนเรามักจะมองข้ามอยู่เสมอ คือ ไม่ทุกข์ไม่สุข
เรามักจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่มีความหมายเลย เช่นคนที่ภาวนา มักจะ
เริ่มต้นด้วยทุกขเวทนา ผ่านทุกขเวทนาได้แล้วจึงไปถึงสุขเวทนา
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ทีนี้เมื่อผ่านสุขเวทนาไปแล้วก็จะเป็นอทุกขมสุขเวทนา หลายคน
จะเกิดลังเลสงสัยว่า ภาวนาแล้วรูส้ กึ เฉย แล้วจะต้องทำ�อย่างไรต่อ
ราวกับว่าความเฉยนัน้ ไม่ใช่อะไร ไม่ใช่ผลอย่างหนึง่ ของการภาวนา
ท่านให้เรารู้ ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ สุขก็รู้ว่าสุข ภาวะเฉยก็รู้ว่าเฉย อย่าไป
ยึดมัน่ ถือมัน่ เรามักหลงว่า ความเฉยคือทางตัน หรือแปลว่าทำ�ผิด
จึงจะต้องหาทางทำ�อะไรสักอย่าง ความผิดพลาดในชีวิตมักจะ
เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะจิตจะหลับ จิตจะหลง
ง่ายที่สุด จะประมาท เพราะไม่มีความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นด้วยสุข
หรือทุกข์
๓. การระลึกรู้ในเรื่องจิต เพราะจิตเป็นกระแส ก็ให้รู้สภาวะ
จิตและอาการต่างๆ ของจิต
๔. การระลึกรู้ในเรื่องธรรม เป็นเรื่องสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ธรรมนีจ่ ะเน้นในธรรมชาติ ผ่านภาษา ผ่านสมมุติ หรือผ่านคำ�สอน
ของพระพุทธเจ้า นี่คือการเห็นธรรม
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ในระหว่างการภาวนา ควรเน้นในการระลึกรู้เรื่อง นิวรณ์
๕ ข้อ กับ โพชฌงค์ ๗ ข้อ ให้รู้ว่ามีหรือไม่มี รู้จักวิธีแก้นิวรณ์ รู้จัก
วิธปี ลูกฝังพัฒนาโพชฌงค์ แต่เรือ่ งของการดูอาการของจิต หรือการ
ดูสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในจิตหรือดูธรรมชาติในแง่ทเี่ ป็นธรรม บางทีเราก็แยก
ออกจากกันยาก ท่านอุปมาเหมือนลิงทีว่ งิ่ และกระโดดไปมาอยูบ่ น
ต้นไม้ เราดูวา่ ตอนนีล้ งิ อยูบ่ นต้นไม้ตรงนัน้ สมมุตวิ า่ อยูบ่ นต้นมะค่า
แล้วมันก็กระโดดไปที่ต้นยาง ก็รู้ว่าตอนนี้ลิงอยู่บนต้นยาง ตอนนี้
อยู่บนต้นกล้วย ต้นอะไรๆ ก็รู้ อันนี้คือการดูธรรม แต่ถ้าดูตัวลิงที่
วิ่งไปกระโดดมา นั่นเรียกว่าดูตัวจิต
อีกอุปมาหนึง่ ซึง่ เป็นของอาตมาเอง สมมุตวิ า่ คนเล่นเปียโน
กำ�ลังเล่นเพลงคลาสสิก ในการดีดเปียโน ผู้เล่นจะต้องมีสติรู้ว่าใน
เวลานั้นๆ เขาจะต้องทำ�ให้เกิดเสียงอย่างไร จะช้า จะเร็ว จะเบา
จะดังอย่างไร ถ้าเล่น Allegro เสียงก็จะต้องสั้นและเร็ว นี่คือ
คุณสมบัตขิ องเสียงต่างๆ แล้วเขาก็จะรูส้ กึ ต่อเสียงของเครือ่ งดนตรี
ด้วย ฉะนั้นการระลึกรู้ต่อคุณสมบัติของเสียง ของความเพราะ
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ความไม่เพราะ หรือความเร็ว ความช้า ความดัง ความเบา ความ
อะไรต่ออะไร อันนี้ก็คล้ายกับการรู้อาการของจิต แต่ถ้าดู Score
หรือดู Note โอ้...นี่ Note B นี่ D นี่ G แบบนี้คือดูธรรม แล้ว
ถ้ากดผิดคีย์หรือเล่นผิด เราก็รู้ว่าเสียงนี้ไม่ถูก ควรจะเป็นเสียงนั้น
นีค่ ือการมีสติกับธรรม นี่เป็นการเปรียบเทียบจิตกับธรรมอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน อาตมาเพิ่งคิดตอนนี้เอง ถือเป็นการฉลองวันเกิด
ของผู้ที่ชอบดนตรี
สัมมาสมาธิ ท่านบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ไม่ว่า
จะพบตรงไหนก็ตรงกันหมด คำ�นิยามของสัมมาสมาธิไม่เคยเปลีย่ น
ได้แก่ ฌาน ๔ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌาน
๔ คือ จิตรวมเป็นสมาธิเพราะสติต่อเนื่อง พ้นจากนิวรณ์ พ้นจาก
ความผูกพันกับกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย จิตทีร่ วมเป็นสมาธินนั้
ในเบื้องต้นมีองค์ประกอบ ๕ ข้อ ได้แก่ วิตก คือ จิตอยู่กับอารมณ์
กรรมฐาน วิจาร คือ เมื่อเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็ต้องรับข้อมูล
จากสิ่งนั้น ฉะนั้น การที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นเป็นวิตก
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ส่วนการรับรู้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นก็เป็นวิจาร
แล้วก็มีปีติ มีสุข และมีเอกัคคตา จิตรวมเป็นหนึ่ง จากนั้นจิตจะ
ค่อยๆ ละเอียดขึ้นไปเป็นลำ�ดับ ส่วนที่หยาบคือ วิตก วิจารก็จะ
ตกไปก่อน ตามต่อด้วยปีติที่ตกไป แล้วก็สุขตกไป จนกระทั่งมีแต่
อุเบกขา เพราะสติบริสุทธิ์
ให้สงั เกตตอนนี้ ฌานที่ ๔ อุเบกขาเพราะสติบริสทุ ธิ์ คือไม่ใช่
ว่าไม่มีสติ ฉะนั้น การที่ว่าผู้ที่อยู่ในฌานนี้จะติดความสงบ มันติด
ไม่ได้ ถ้าจะติด มันจะติดหลังออกจากความสงบแล้ว อยากจะกลับ
เข้าไปอีก แต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิในเวลานั้น มันติดไม่ได้ เพราะ
ว่าการไปยึดติดนี่เป็นเรื่องของอกุศล ในขณะที่จิตนั้นเป็นกุศล
ทั้งหมดนี้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของการเจริ ญ ในอริ ย มรรคมี
องค์ ๘ ซึง่ ต้องมีสมั มาทิฐิ ความเห็นชอบ มีความเข้าใจในความเป็น
จริงของชีวติ มีคา่ นิยม มีอดุ มการณ์ มีหลักการ มีอะไรทีส่ อดคล้อง
กับความจริง เกิดธรรม กระแสความคิดจะเปลีย่ นจากความคิดด้วย
ความโลภ ความโกรธ ความโหดร้ายต่างๆ ให้เป็นความคิดทีป่ ลอด
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จากความเห็นแก่ตัวต่างๆ ปลอดจากความผูกพัน อยู่กับความสุข
ต่างๆ ปลอดจากความโกรธ ความคิดพยาบาท การคิดเบียดเบียน
แล้วก็มกี ารกระทำ�ทีฉ่ ลาด มีปญ
ั ญากำ�กับในการแสดงออกทางกาย
ทางวาจา ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม มีการประกอบอาชีพในทาง
ที่ปราศจากโทษ ในทางที่ภาคภูมิใจได้ มีความเพียรพยายามใน
การละบาป บำ�เพ็ญกุศล ฝึกจิตให้ฉลาด ให้มีความสามารถใน
การป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้น ระงับอันตรายที่เกิดแล้ว สร้าง
คุณงามความดีให้เกิดขึ้น และพัฒนาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้ยิ่งๆ มีสติกับกาย มีสติกับใจ กับขันธ์ ๕ กับความเป็นจริงใน
ปัจจุบนั แล้วฝึกจิตให้สงบรำ�งับ มีความสุขจากการปล่อยวางกิเลส
เพือ่ ให้จติ มีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะเกิดสัมมาทิฏฐิในระดับทีส่ งู ขึน้ ๆ นำ�ไปสู่
การปล่อยวางและความหลุดพ้นในที่สุด
ฉะนัน้ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือสิง่ ทีเ่ ราต้องเจริญ เป็นส่วนของ
อริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็นความรับผิดชอบของเรา เพือ่ เราจะได้เข้าถึงอริยสัจ
ข้อที่ ๓ คือ นิโรธ เพราะรู้เท่าทันความทุกข์ทั้งหลาย จึงปล่อยวาง
เหตุให้เกิดทุกข์ได้
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วันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ และ
อริยสัจ ๔ เพื่อเป็นการให้ธรรมเป็นทานในวันพิเศษ วันที่เป็น
สิริมงคลของผู้ที่เราทุกคนเคารพรักอย่างยิ่ง
วันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา
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ดีมีปัญญา
ว ันนี้เป็นวันที่เป็นสิริมงคล เป็นงานประจำ�ปีของเรา งาน
วันเกิดของผู้ที่มีบ้านเป็นบุญ มีบ้านที่รู้จักพอ รู้จักบุญ วันนี้อาตมา
จะพูดถึงเรื่องความดี คำ�ว่า ดี ก็เหมือนอีกหลายๆ คำ� เช่นคำ�ว่า
บุญ หรือคำ�ว่า รัก เป็นคำ�ง่ายๆ ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่
ค่อยจะเข้าใจความหมายชัดเจนเท่าที่ควร สมมุติว่าคุณจะไปต่าง
ประเทศหรือจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่มพี าสปอร์ต แต่กย็ นื ยัน
กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นคนไทยครับ เป็นคนไทยค่ะ
ถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อเพราะหน้าตาก็น่าจะใช่ พูดภาษาไทยได้เหมือน
เป็นภาษาแม่ โอกาสจะเป็นคนไทยสูง แต่ถ้าไม่มีพาสปอร์ตยืนยัน
ก็ให้ผ่านไม่ได้
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ความดีกเ็ ช่นกัน หลายสิง่ หลายอย่างหน้าตาเหมือนจะดี ชวน
ให้เข้าใจว่าดี แต่มนั จะดีหรือไม่ดเี ราต้องพิจารณา แล้วต้องรูว้ า่ ดีคอื
อะไรในความหมายของเรา ทุกลัทธิทุกศาสนาก็มีสิ่งที่แต่ละลัทธิ
แต่ละศาสนาแต่ละทฤษฎีถอื ว่าดีทสี่ ดุ คือมีจดุ เริม่ ต้นว่ามีสงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
แล้วสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราเข้าใกล้หรือเข้าถึง
สิ่งที่ดีที่สุด ในแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาก็ให้ชื่อว่าดี ดีคือสอดคล้อง
กับสิ่งที่ดีที่สุด การที่พูดว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี คำ�พูด
ประเภทนี้ไม่ค่อยสื่อความหมายสักเท่าไหร่ เพราะมองข้ามความ
สำ�คัญของคำ�ว่าดีทสี่ ดุ การบอกว่าทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็น
คนดีนนั้ หมายถึงว่าเขาสอนให้เราทำ�สิง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูส่ งิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของ
เขา แต่ถ้าดีที่สุดของเขาและดีที่สุดของเราไม่เหมือนกัน สิ่งที่ดีก็ไม่
เหมือนกัน อาจจะมีคล้ายกันบ้าง อาจจะตรงกันเป็นบางข้อ หรือ
หลายๆ ข้อ แต่ก็ไม่เหมือนกัน เพราะ ดี คือสิง่ ทีน่ �ำ ไปสูส่ ง่ิ ทีด่ ที ส่ี ดุ
เมือ่ ดีทส่ี ดุ ไม่เหมือนกัน ดีกไ็ ม่เหมือนกัน
ในความหมายของพุทธศาสนา เราถือว่าดีทส่ี ดุ คือ ไม่มโี ลภ
ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง ไม่มีทุกข์ ไม่มีกิเลสที่ทำ�ให้เกิดทุกข์ นี่คือ
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สิ่งสูงสุด นั่นเป็นสำ�นวนหนึ่ง หรือถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสำ�นวน
ด้านบวกก็ต้องพูดว่า ดีที่สุดคือ ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ ความ
บริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงบริสุทธิ์จากหรือปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
ทั้งหลาย ถึงพร้อมด้วยความเมตตา กรุณา ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ในเมือ่ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ ความดีในพุทธศาสนา
ก็คือ สิ่งที่ทำ�ให้กิเลสน้อยลง ทำ�ให้ความเป็นอิสระจากกิเลสเพิ่ม
มากขึ้น ทำ�ให้การเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่น และความคิด
ปองร้ายน้อยลง ความคิดด้วยความเมตตากรุณา ความหวังดีต่อ
สรรพสัตว์ทั้งหลายคือดีของเรา และสิ่งที่ทำ�ให้เรารู้เห็นตามความ
เป็นจริงมากขึ้น ก็คือสิ่งที่ดี
เราต้องสามารถวิเคราะห์คำ�วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ เช่น ที่
หลายคนพูดว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาทั้งหลายสอนให้เราเป็น
คนดี แต่ไม่ค่อยทันโลก คำ�พูดอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาถือว่า
ไม่ผ่าน เพราะความดีในความหมายของเรา ครอบคลุมความรู้เห็น
ตามความเป็นจริง ทีเ่ รียกว่าปัญญา รูเ้ ท่าทันตัวเอง รูเ้ ท่าทันคนรอบ
ข้าง รู้เท่าทันสังคม รู้เท่าทันโลก นี่คือส่วนหนึ่งของปัญญา คนที่
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มีความเมตตา เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ไม่รู้เท่าทันตัวเอง คนอื่น
และสังคม ก็ถือว่าเป็นความดีที่ยังบกพร่อง เป็นความดีพิการใน
ความหมายของศาสนาพุทธ นีเ่ ป็นเรือ่ งทีส่ มควรจะดูให้ดี พิจารณา
ให้ลึกซึ้ง เพราะในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายในทางพุทธศาสนา
เรายกย่องปัญญา ปัญญาเป็นใหญ่ ปัญญาทีร่ เู้ ห็นตามความเป็นจริง
เราถือว่าไม่วา่ คุณธรรมข้อใดๆ หากขาดปัญญาเพียงตัวเดียว มันก็จะ
ไม่สามารถทำ�หน้าที่ในกระบวนการฝึกตนที่เราเรียกว่า อริยมรรค
มีองค์ ๘ หรือถ้าจะย่อเป็น ๓ ก็คือ ไตรสิกขา
คุณธรรมทุกอย่างต้องมีปัญญากำ�กับ เช่นศรัทธา ศรัทธา
ดีไหม ศรัทธามีทง้ั ข้อดีขอ้ เสีย ผูท้ เ่ี ป็นนักปราชญ์จะพยายามปฏิบัติ
หรือพัฒนาศรัทธาในลักษณะที่จะได้สิ่งที่ดีจากศรัทธาเท่าที่จะ
สามารถทำ�ได้ และป้องกันไม่ให้สงิ่ ทีไ่ ม่ดเี กิดขึน้ เราต้องรูว้ า่ ศรัทธา
คืออะไร ศรัทธาเพือ่ อะไร ศรัทธาสัมพันธ์กบั คุณธรรมข้ออืน่ อย่างไร
ต้องรู้เท่าทัน ต้องมีปัญญา เมื่อเราอยู่ในโลกที่สลับซับซ้อน ทาง
เลือกมีมากมาย แม้แต่ในเรื่องการบริโภคธรรมดาๆ เดินเข้าไปใน
ห้างสรรพสินค้า จะเลือกระหว่างยีห่ อ้ นัน้ ยีห่ อ้ นี้ ถ้าจะต้องใช้เหตุผล
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ใช้ความคิดวิเคราะห์ วันหนึ่งๆ ก็ไม่มีเวลา แค่ไปจ่ายตลาดก็หมด
เวลา แล้วเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสิน นี่ก็เป็นเรื่องของศรัทธา
หรือความรู้สึก
ศรัทธามีหน้าทีเ่ ลือก มีหน้าทีโ่ ฟกัส มีหน้าทีก่ �ำ หนดแนวทาง
เมือ่ เราสนใจหลายๆ เรือ่ งหรือดำ�เนินการในหลายทางพร้อมๆ กัน
ผลก็คือเราจะมีความรู้หลากหลาย มีประสบการณ์หลากหลาย
ได้บริโภคหลากหลาย แต่ว่าไม่เจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือความรู้
ประสบการณ์อะไรๆ จะผิวเผินมาก เหมือนการเรียนหลายๆ วิชา
ในเวลาเดียวกัน ก็จะมีความรูก้ ว้างขวางแต่ไม่ลกึ ซึง้ ศรัทธาจะทำ�ให้
เราได้เจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเมื่อเราได้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว
นั่นจะเป็นการรวบรวมพลัง เพราะถ้าเราทำ�อะไรเกินกำ�ลังหรือ
ทำ�อะไรมากเกินไป พลังจิตและพลังปัญญาของเราก็จะรั่วไหล
ไปในหลายๆ เรื่อง แต่การเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนพลังแม่น้ำ�
ที่รวมอยู่ในเส้นทางเดียวกันจากเขื่อนก็จะมีพลังมากจนแปรเป็น
พลังงานไฟฟ้าได้
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ในทางพุทธศาสนา เราต้องการผลหรืออานิสงส์อะไรจาก
ศรัทธา สิ่งที่เราต้องการคือ วิริยะความเพียร วิริยะความเพียรจึง
เป็นเครือ่ งตัดสินหรือเครือ่ งชีว้ ดั ว่าศรัทธาเกิดขึน้ แล้วหรือยัง ศรัทธา
เป็นการรวบรวมความรูส้ กึ ถ้าไม่ควบคุมไม่ระมัดระวัง ศรัทธาก็จะ
กลายเป็นความงมงายหรือความบ้าคลั่งได้ การเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มากสามารถจะทำ�ให้คนผ่องใสได้ เราเคยสังเกตไหมว่า คนที่เชื่อ
อะไรจนงมงายอาจจะผ่องใสมาก ไม่ใช่ว่าจะไม่ผ่องใส เขาผ่องใส
ด้วยพลังศรัทธา แต่เป็นความผ่องใสที่น่าเป็นห่วง ฉะนั้นจึงจำ�เป็น
ต้องมีปัญญาคอยกำ�กับดูแลศรัทธาตลอดเวลา
การทำ�บุญก็เช่นเดียวกัน หลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบ
บ่อยๆ ว่า บุญเหมือนเนือ้ กุศลซึง่ เป็นชือ่ ของปัญญาเปรียบเหมือน
เกลือที่จะรักษาเนื้อไว้ไม่ให้เน่า กุศลมาจากรากศัพท์ว่ากุศละ
แปลว่าฉลาด บุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกัน กุศลเน้นทางปัญญา
ปัญญาหรือกุศลเปรียบเหมือนเกลือ ถ้าเราเก็บเนือ้ ไว้เฉยๆ ไม่นาน
มันก็จะเน่า ถ้าบุญมีกุศลอยู่ด้วยก็เหมือนเนื้อที่มีเกลือรักษาไว้
ทำ�ให้เก็บได้นานมากขึ้น
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คนเราสามารถเมาบุญได้ถ้าไม่มีกุศลไม่มีปัญญากำ�กับ
หรื อ หากว่ า เริ่ ม ต้ น เรามี ค วามสุ ข ในตั ว บุ ญ ในการทำ � ความดี
แต่ถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจ ไม่รู้จักป้องกัน ไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์
ความเพลิดเพลินยินดีในคำ�สรรเสริญเยินยอหรือความต้องการ
สิ่งตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะแทรกซึมเข้ามาในใจทีละเล็ก
ทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว สิ่งที่ดีคือตัวบุญก็เน่าได้ เริ่มต้นนี่เป็น
บุญแน่นอน แต่ถ้าจะเปลี่ยนหรือจะเสื่อม มันจะเสื่อมทีละเล็ก
ทีละน้อย เพราะไม่มสี มั มาทิฏฐิ ไม่มปี ญ
ั ญาระดับกุศลดูแลกำ�กับ
ปัญญาจึงสำ�คัญมาก
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ความสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง และ
พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่า คนขาดปัญญาจะสงบอย่างเป็น
สัมมาสมาธิไม่ได้ ดังนั้น ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมี
ปัญญาอันเป็นคุณธรรมทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในระหว่างการปฏิบตั ิ การทีจ่ ะ
ได้สมาธิและขณะทีจ่ ติ มีความสุขทีเ่ รียกว่านิรามิสสุขก็ตอ้ งมีปญ
ั ญา
การรักษาศีล จะรักษาได้ก็ต้องมีปัญญา ตั้งแต่การที่เราเข้าใจและ
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ยอมรับในเหตุผลของการรักษาศีล เข้าใจว่าศีลแต่ละข้อมีประโยชน์
ต่อชีวิตอย่างไร และถ้าไม่รักษา อาจจะมีโทษทำ�ให้เกิดปัญหา
อย่างไร เข้าใจผลดีต่อกายต่อใจของเรา มันจะมีผลดีต่อครอบครัว
ต่อสังคมอย่างไร ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ คือมีความ
เข้าใจว่าทำ�ไมเราต้องรักษาศีลแต่ละข้อ ศีลของเราก็จะมั่นคง
แต่ถ้าขาดสัมมาทิฏฐิ ถ้าเราเพียงแค่เชื่อว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ดี
เป็นบุญ ครูบาอาจารย์ท่านให้รักษา เราก็รักษา คือรักษาศีลโดย
อาศัยแต่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่ขาดปัญญา เราจะดูแลมันไม่ได้
ศีลของเราอาจจะเน่าได้เหมือนกันเพราะขาดความรู้เท่าทัน
พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเห็นว่า ความทุกข์เกิดจากกิเลส
ถ้าเราไม่มปี ญ
ั ญารูว้ า่ กิเลสคืออะไร ความเศร้าหมองคืออะไร มันเกิด
อย่างไร เราก็ทกุ ข์ร�่ำ ไป ความสำ�คัญของปัญญาจะเห็นได้งา่ ยๆ เช่น
ที่หลวงพ่อชาท่านเคยยกตัวอย่างว่า เราเดินไปตามถนนกับเพื่อน
มีคนเดินสวนทางมาแล้วก็ดา่ ว่าด้วยภาษาหยาบๆ คายๆ เราก็โกรธ
และเสียใจมาก ทุกข์ใจเพราะคำ�พูดของคนๆ นั้น จนกระทั่งเพื่อน
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ที่เดินมาด้วยบอกว่า อย่าไปถือสาคนนั้นเลย เขาเป็นโรคจิต
เขาไม่รู้ตัวว่าเขาพูดอะไร เมื่อเราทราบข้อเท็จจริง เราก็สามารถ
ปล่อยวาง ที่เราปล่อยวางได้ก็เพราะเรารู้ว่า ความโกรธของเรา
ไม่มีฐาน เดิมเราโกรธเพราะคิดว่าเขาตั้งใจว่าเรา แต่พอเรารู้ว่า
เขาเป็นโรคจิต ไม่รู้สึกตัว อารมณ์โกรธมันก็ละลายทันที นี่ต้อง
เปรียบเทียบกับสัมมาทิฏฐิ คือ พอรู้ความจริง เราก็ปล่อยวางได้
ถ้าจะพูดถึงนิสัยของคนเรา สมมุติว่ามีคนที่เราพบเห็นบ่อย
เจอทีไรเขาก็ยิ้มทักทาย อบอุ่นดี วันหนึ่งเจอเขาไม่ทักทายไม่ยิ้ม
เลย ผู้มีปัญญาคิดอย่างไร ผู้มีปัญญาจะคิดว่า เอ๊ะ... วันนี้คนนี้ผิด
ปกติ มันเป็นได้หลายอย่าง หนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจเรา ถึงไม่ไหว้
ไม่ทกั ทาย จะมีเรือ่ งอะไรทีเ่ ขาไม่พอใจเราหรือเปล่า เราก็พยายาม
ทบทวน นี่ก็เป็นสมมุติฐานอย่างหนึ่ง หรืออาจจะเป็นได้ว่าเขา
ไม่สบาย กำ�ลังมีเวทนา ปวดท้อง ปวดอะไรสักอย่าง จึงไม่คิดจะ
ทักทายก็ได้ หรือว่าเขากำ�ลังวิตกกังวลอะไรสักอย่าง จึงไม่ค่อยจะ
รู้ตัวว่าพบเห็นใคร เพราะจิตหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวล เมื่อ
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คนแสดงออกต่อเราไม่เหมือนเดิม คือไม่ยิ้ม ไม่ไหว้ ไม่ทักทาย
เป็นต้น สำ�หรับผูม้ ภี มู ปิ ญ
ั ญา มีขอ้ มูล จิตจะเป็นกลาง แล้วจะคิดว่า
อาจจะเป็นเพราะอย่างนัน้ อย่างนี้ คือจะไม่สรุป แต่คนทีข่ าดปัญญา
ขาดสติ เมื่อเจออย่างนี้ ก็จะด่วนสรุปเลยว่า คนนั้นไม่เหมือนเดิม
คนนั้นเขาโกรธเราแล้ว แล้วก็จะคิดอยู่ได้ทั้งวัน คือในความเป็นไป
ได้หลายอย่าง เขาจะเลือกสิ่งที่เลวร้ายที่สุด แล้วจะคิดอยู่แต่ใน
เรื่องนั้น แล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตาม ถ้าเรายิ่งคิดบ่อยๆ น้ำ�หนัก
ของมันจะมากขึ้นๆ เรื่องที่ ‘อาจจะ’ อยู่ไปอยู่มาสิ่งที่อาจจะ
กลายเป็น ‘คงจะ’ แล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็น ‘แน่นอน’ สมมุติฐาน
อย่างอื่นเช่นว่า เขาอาจปวดท้องหรือมีเรื่องวิตกกังวล มันคงจะ
ไม่ใช่หรอก อย่างนี้คือนิสัยของคนที่ขาดสติและขาดปัญญา
ฉะนั้นเมื่อเกิดการสรุปแล้วว่าคนนั้นเขาดูถูกเรา รังเกียจเรา
คนนั้นเขาไม่ชอบเราแล้ว คนนั้นเข้าใจเราผิดไปแล้ว เมื่อสรุปแล้ว
ก็เชื่อตามนั้น จากนั้นก็รู้สึกไม่ดีต่อคนนั้น จนอาจไม่อยากเจอหน้า
เขาอีกเลย แต่ถา้ มีโอกาสพบเขาอีกครัง้ สมมุตวิ า่ เราได้ฟงั พระเทศน์
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ว่า ต้องรู้จักให้อภัย ต้องมีความเมตตา ทุกครั้งที่เราเห็นคนๆ นั้น
เราก็จะโกรธ แต่ก็พยายามปล่อยวางๆ อย่าคิดมาก ควรให้อภัย
เขา แล้วก็เห็นว่าเราทำ�ได้ และเข้าใจว่าตัวเองกำ�ลังปฏิบัติธรรมอยู่
เจอคนที่รังเกียจเรา เจอคนที่ดูถูกเรา เราก็ไม่ถือสา เวลาโกรธ
ขึน้ มา เราก็ปล่อยวาง โกรธแล้วเราก็วางได้ แต่ขอบอกว่านีเ่ ป็นการ
ปฏิบตั ธิ รรมทีผ่ ดิ ทำ�ไมถึงผิด ก็ผดิ เพราะเราปฏิบตั ติ อ่ เรือ่ งทีไ่ ม่เป็น
จริง เพราะเราด่วนสรุปมาตั้งแต่ต้น โดยที่เราไม่ได้สำ�รวจหาข้อมูล
เพือ่ ให้รแู้ น่ เราจึงมีจดุ อ่อน ยิง่ ถ้าเป็นคนถือตัวถือตนหรือเป็นคนที่
คนรอบข้างไม่ชอบไม่ยอมรับ คนอย่างนัน้ แทบจะอยูไ่ ม่ได้ เพราะ
แคร์ความรูส้ กึ ของคนอืน่ มาก หรือว่าถือตัวถือตนมากจนพร้อมทีจ่ ะ
แปลความหมายของสิง่ ทีส่ มั ผัสไปในทางทีร่ า้ ย พร้อมทีจ่ ะเห็นสิง่ ที่
เรากลัวที่สุดรังเกียจทีส่ ดุ ในเหตุการณ์ในสถานการณ์รอบตัว เพราะ
จิตมันมีปมด้อยหรือมันเป็นร่อง จิตจะตกร่องก็เพราะคิดบ่อยๆ
ปั ญ ญาตรงนี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ว่ า มี กุ ศ โลบายรู้ จั ก ปล่ อ ยวางความโกรธ
อย่างเดียว เราต้องมีปญ
ั ญาตัง้ แต่เริม่ ต้นว่าเราด่วนสรุปหรือเปล่า
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ความคิดผิดต่างๆ ทำ�ให้เกิดปัญหามากมายในชีวิต และโรค
ระบาดในโลกที่เจริญทุกวันนี้ คือโรคทางจิตใจ โรคซึมเศร้า วิตก
กังวล พวก Anxiety Disorder อะไรต่างๆ ทีเ่ กิดจากการขาดปัญญา
ในการคิด ขาดปัญญาในกระบวนการคิด เมือ่ เกิดความคิดผุดขึน้ มา
ในสมอง ก็วิ่งตามความคิดนั้นโดยไม่มีการกลั่นกรอง ไม่มีสติ ไม่มี
ปัญญา สติเป็นตัวที่ระงับอารมณ์ แต่ปัญญาต้องทำ�งานด้วย ไม่ใช่
แค่มีสติอย่างเดียว ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่านี่มันคืออะไร
บางคนจะมองตัวเองในแง่ร้าย มองคนรอบข้างในแง่ร้าย
จิตลำ�เอียงโดยไม่รู้ตัว การรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ก็รับรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีเสีย
เป็นส่วนใหญ่ รับรูแ้ ง่มมุ ต่างๆ ของส่วนทีไ่ ม่ดี บางสิง่ บางอย่างอาจ
จะมีทั้งส่วนดีส่วนชั่ว ก็จะสนใจรับรู้เฉพาะส่วนที่ไม่ดี แล้วเหมา
หรือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนัน้ จริงๆ ทีนถ้ี า้ มองตัวเองในแง่รา้ ยเกินไป
เวลามีผู้หวังดีเตือนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น นั่นเป็นการมองในแง่ร้าย
เกินไป คุณไม่ได้เลวอย่างนั้น ก็คิดว่าเขาพูดปลอบใจเฉยๆ เขา
อยากให้กำ�ลังใจ แต่เราไม่เชื่อ เราคิดว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้เกี่ยว
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กับตัวเราเอง นี่คือลักษณะของความคิดผิด หรือเมื่อมีเรื่องไม่ดี
เกิดขึน้ ก่อนจะเกิดเรือ่ งไม่ดขี นึ้ ได้ ย่อมจะต้องมีเหตุปจั จัยประกอบ
กันหลายข้อมาก ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นความผิดของคนใดคนหนึ่ง แต่
จะมีบางคนที่ชอบคิดทำ�นองว่า เป็นเพราะเรานี่แหละ ถ้าไม่มีเรา
เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้น เท่ากับว่าเขารับผิดชอบเกินความจริง เพราะเขา
ขาดปัญญาในการพิจารณาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะอะไร
อาจเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมบ้าง หรือเกิดขึ้นเพราะคนนั้นคนนี้
บ้าง แต่เขาจะถือว่าตัวร้ายนี้คือตัวเขา ซึ่งก็คือความคิดผิดหรือใน
กรณีของคนที่คิดว่าตัวเองต้องถูกเสมอ การที่จะมีใครพิสูจน์ว่า
เขาไม่เก่ง เขาไม่ดี เขาก็จะต้องบังคับหรือทำ�ทุกอย่างเพื่อให้เห็น
ว่าเขาถูก ถึงจะผิดก็จะต้องทำ�ให้ว่าถูก หรือถ้าแพ้ ก็จะไม่ยอมรับ
ว่าแพ้จริง แต่แพ้เพราะคนอื่นโกง คือจะต้องมีการเปลี่ยนขอบเขต
หรือเปลี่ยนมุมมองอะไรก็ตาม เพื่อจะรักษาภาพพจน์ว่าเขาเป็น
คนถูก เขาไม่เคยผิดพลาด
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สิง่ ทีอ่ ยากจะพูดคือ เราจะแยกความดีออกจากปัญญาไม่ได้
ในทางพุทธศาสนาความดีและปัญญาต้องไปด้วยกัน เพราะว่า
หนึ่ง ความดีเกิดขึ้นยากกว่าความชั่ว ความชั่วนี่เป็นสัญชาตญาณ
เหมือนธรรมชาติของน้ำ�ที่ต้องไหลลงสู่ที่ต่ำ�  น้ำ�ไม่เคยไหลขึ้นเขา
การทำ�อะไรๆ ตามสัญชาตญาณไม่เคยนำ�ไปสู่ความดี หรือถ้าได้
ความดีก็อาจจะเป็นความดีชั่วคราว ส่วนปัญญาทำ�ให้เกิดกำ�ลังใจ
ในการทำ�ความดี และเพื่อความดีนั้นจะได้เป็นความดีที่สอดคล้อง
และนำ�ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในทางพุทธศาสนา และเพื่อเราจะได้ฉลาด
ในการป้องกันไม่ให้ความดีนั้นเสื่อม
ในบางกรณีเราอาจจะทำ�ความดีในวงแคบ แต่ความดีในวง
แคบนั้นส่งผลกระทบต่อวงกว้าง เช่น อาจจะทำ�ความดีต่อคนที่
เรารักหรือพรรคพวกของตัวเอง ภูมิใจที่ไม่ได้ทำ�เพื่อตัวเอง หรือ
เสียสละเพื่อครอบครัว เสียสละเพื่อพรรคพวก แต่กลับมีผลเสีย
ต่อประเทศชาติได้ เราจะอ้างว่าเราคิดทำ�แต่ความดีอย่างเดียว
มันไม่พอ มันขาดปัญญา ขาดปัญญาในการพิจารณาในบริบท
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ต่างๆ รวมถึงบริบทเวลาด้วย เช่น การพัฒนาทางวัตถุในสังคม
ร้อยถึงสองร้อยปีที่ผ่านมานั้น ขาดการพิจารณาในบริบทเรื่อง
เวลา เพราะมีการกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ความเจริญทาง
วัตถุซงึ่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�แน่นอน ไม่ท�ำ ก็โง่ ไม่ท�ำ ก็ไม่ทนั คนอืน่
แต่ตอนนี้เราเริ่มจะเห็น ผลว่า มันไม่ใช่เรื่องจะได้อย่างเดียว แต่
มันสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมทีก่ �ำ ลังปรากฏมากขึน้ ๆ
ทุกปี ถ้าเราพิจารณาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ สร้างวัตถุตา่ งๆ
โดยคำ�นึงถึงบริบทด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปด้วย มันย่อมไม่ชัด
เหมือนเดิมว่าการกระทำ�เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ดี หรือเราสามารถทำ�ได้
ทุกอย่าง ฉะนั้น เรื่องปัญญามันจึงสำ�คัญตั้งแต่ต้น
อาตมาเพิ่งอ่านบทความเรื่องอาหารในอเมริกา ในปัจจุบัน
มีคนจนมาก ทุกวันนีม้ คี นทีอ่ ยูไ่ ด้เอาตัวรอดได้เพราะมีการแจกซุป
ที่ Soup Kitchen ในเมืองใหญ่ๆ ในอเมริกา พวกเขาต้องอาศัย
ความเมตตาจากคนอื่นจึงจะเอาตัวรอดได้ ในขณะที่ในแต่ละวัน
อาหารในอเมริกาถูกทิ้งเสียครึ่งหนึ่ง ปีหนึ่งๆ นับเป็นล้านตัน
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ปัญหานี้เชื่อมโยงกับการผลิตอาหารซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผล
กระทบต่อธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมพอสมควร แสดงถึงการขาดปัญญา
ในการใช้ในการบริโภค ทำ�ให้เกิดโทษมากกว่าเป็นคุณ
ในสังคมมนุษย์จะมีเรื่องความอยาก กามตัณหา ความ
อยากได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามสูญเสียมากมายหลายประการ
แต่ ก็ มี ค วามอยากอี ก สองประเภทที่ จ ะดี ก็ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ดี ก็ ไ ด้
คือ ภวตัณหา ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ และวิภวตัณหา ความไม่
อยากเป็นนัน่ เป็นนี่ การทีเ่ ราจะหวังให้คนทัว่ ไปไม่มตี ณ
ั หาเสียเลย
เป็นเรื่องยาก นอกจากว่าเราจะยกย่องหรืออธิบายเรื่องฉันทะซึ่ง
เป็นความต้องการทำ�ว่าจะมีผลดีต่อชีวิตมากกว่าตัณหาซึ่งเป็น
เรื่องความอยากได้ผล ภวตัณหาสามารถจะเป็นตัวชะลอที่จะ
ทำ�ให้ความอยากได้มขี อบเขตบ้าง เพราะสิ่งหนึ่งที่คนเราต้องการ
คือเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นและต้องการที่จะเคารพนับถือตัว
เองได้ด้วย ทีนี้ถ้าความอยากเป็นไปในทางที่ไม่ดี เมื่อทำ�แล้วก็จะ
กลายเป็นคนทำ�ความชัว่ แต่เราก็ตอ้ งการประกาศว่าเราไม่ชว่ั มันจึง
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ขัดแย้งกัน นอกจากว่าเราทำ�ความชัว่ แล้วสามารถล้างสมองทุกคน
ให้เห็นว่าไม่ชวั่ ให้เห็นว่ามันเป็นเรือ่ งธรรมดา คนก็ตอ้ งเป็นอย่างนี้
โลกที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครจะว่าเราได้ เพราะมันเป็น
เรื่องที่ไม่มีทางเลือก
อาตมาคงจะเคยเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องที่เขาทำ�การทดลอง
โดยให้นักเรียนสองกลุ่มตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ๒๐ คำ�ถาม
ทุกข้อที่ตอบถูกจะได้ ๑ ดอลลาร์โดยประมาณ เมื่อสอบเสร็จ
อาจารย์ก็บอกคำ�ตอบ ให้นักเรียนตรวจข้อสอบด้วยตัวเองแล้ว
บอกอาจารย์ว่าถูกกี่ข้อ กลุ่มแรกอาจารย์จ่ายเงินให้โดยไม่มีการ
ตรวจสอบ แล้วแต่ความซื่อสัตย์ของนักเรียน ถ้าบอกว่าถูก ๑๕ ข้อ
ก็จ่าย ๑๕ ดอลลาร์เลย เสร็จแล้วก็เอาข้อสอบไปทิ้งเลย ไม่มีใคร
สนใจ เรียกว่าถ้าจะทุจริต ก็ทุจริตได้เต็มที่ ไม่มีใครว่าอะไร ส่วน
อีกกลุ่มหนึ่งมีการตรวจสอบ โกงไม่ได้ ในกลุ่มที่โกงไม่ได้ คนตอบ
ถูกโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๒ ใน ๒๐ ข้อ ส่วนกลุ่มที่ไม่ตรวจสอบ
คนตอบถูกเฉลี่ยประมาณ ๑๕ หรือ ๑๖ ข้อ
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เราก็สรุปได้ว่า เมื่อไม่มีการตรวจสอบ ความทุจริตเพิ่มขึ้น
แต่กม็ ขี อ้ สงสัยว่า ในกรณีทไี่ ม่มกี ารตรวจสอบเลย ทำ�ไมความทุจริต
เกิดขึ้นบ้างแต่ไม่เต็มที่ คนที่อยากจะโกงและรู้ว่าโกงได้ ก็สามารถ
บอกว่าถูก ๒๐ ข้อ ก็จะได้ ๒๐ ดอลลาร์ โดยไม่มีใครว่าอะไร ทำ�ไม
จึงไม่โกหกว่า ๒๐ ทำ�ไมโกหกแค่ ๑๕ หรือ ๑๖ เท่านั้นนั่นก็เป็น
เพราะคนเรานั้นมีความต้องการ ๒ อย่าง หนึ่ง ต้องการได้กำ�ไร
คือจะมีความเชื่อหรือมีทิฐิว่า ถ้าไม่โกงเลยก็โง่ อยากไม่ทำ�ระบบ
ตรวจสอบนี่ ก็ต้องลงโทษเขาด้วยการโกงเสียบ้าง หรือว่าถ้าไม่เอา
นี่จะโง่ แต่ถ้าจะเอาเต็มที่ทั้ง ๒๐ ดอลลาร์ มันจะมีความรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นคนไม่ดี เพราะฉะนั้นก็คิดแบบทางสายกลาง โกงบ้าง
แต่ไม่โกงเต็มที่ เพราะจะได้ความรู้สึกที่ต้องการ คือได้อะไรมาฟรี
แล้วก็ยังสามารถรักษาความรู้สึกว่า เราก็เป็นคนดีอยู่บ้าง เราไม่ใช่
พระอรหันต์หรอก เราไม่ใช่ดีบริสุทธิ์ ก็ยังมีกิเลสอยู่บ้าง แต่ไม่เอา
เต็มที่ นีก่ ค็ อื ความคิดของคน คือ มีทงั้ ความอยากได้ และการอยาก
รักษาความรู้สึกว่าเรายังเป็นคนดีอยู่บ้าง เพราะฉะนั้น ภาพพจน์
ตัวเองก็ยังสามารถมีอำ�นาจเหนือความอยากได้
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เราจะทำ�ให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไร เราต้องใช้ปัญญา ให้คน
เรามีสัมมาทิฐิ เรื่องบริบทของเวลา เรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น
เรื่องความสำ�คัญของฉันทะ แต่นอกจากนั้นแล้ว สำ�หรับคนกลุ่ม
หนึ่งที่มีความอยาก แต่ไม่พูดตรงๆ ว่าอยาก อย่างน้อยเราก็ฝึกใน
ระดับตัณหาได้ โดยให้เปลี่ยนจากกามตัณหา อยากเสพวัตถุ มา
เป็นภวตัณหา คืออยากได้ชื่อเสียงที่ดี อยากจะเป็นที่รักที่เคารพ
ของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ปัญญา ทำ�ความเข้าใจในวิธีคิดใน
มุมมองของคนทุกระดับ ทั้งระดับที่มีคุณธรรมบ้าง และระดับคนที่
ไม่ค่อยจะมี เพื่อจะทำ�สังคมให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
ถ้ามองในแง่ฉลาดจริงๆ ในทางพุทธศาสนาแล้วถือว่าบริบท
สำ�คัญหรือสิง่ ทีค่ วรจะคำ�นึงถึงคือกฎแห่งกรรม ซึง่ จะต้องยอมรับว่า
ในเรือ่ งนีเ้ ราไม่สามารถพิสจู น์ได้โดยตรง เรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสาร แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เชื่อแบบตาบอดหรือเชื่อ
อย่างงมงาย เพราะมีหลักฐานในพระไตรปิฎกมากมายเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิด ซึ่งคำ�สอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เราพิสูจน์
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ได้นั้นถูกหมด เพราะฉะนั้น เราก็ใช้เหตุผลอนุมานได้ว่า เป็นไป
ได้หรือที่พระพุทธเจ้าจะสอนดี สอนถูกต้องหมด เฉพาะในเรื่อง
ที่ตัวเราพิสูจน์แล้ว แต่ในเรื่องที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ พระพุทธเจ้า
วิปลาสไปเลย คือคิดผิดหมด พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสวรรค์
นรก ตรัสเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดบ่อยมาก เช่นในวันที่พระองค์
ตรัสรู้ กระบวนการในคืนตรัสรู้นั้นเริ่มด้วยการระลึกชาติได้และ
รู้การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ซึ่งถือว่าอยู่ในหัวใจของการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถ้าเราปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ก็ต้องปฏิเสธปัญญาของพระพุทธองค์ และปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่พระพุทธเจ้า หากพระพุทธเจ้าทรงวิปลาส เพราะเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิดที่ตรัสบ่อยๆ นั้นไม่จริง เราจะเชื่อพระพุทธเจ้า
ได้อย่างไร นี่เป็นเหตุผลทั่วๆ ไป แต่ไม่ใช่การพิสูจน์
มีการระลึกชาติได้ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำ�นวนมาก มี
การระลึกชาติของเด็กอายุ ๓ ถึง ๕ ขวบทั่วโลกและไม่ใช่เฉพาะ
ในตระกูลในประเทศที่นับถือพุทธศาสนา แม้แต่ผู้ที่เกิดในตระกูล
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คริสต์หรืออิสลาม ที่ห้ามและถือว่าความเชื่อเรื่องนี้เป็นบาป คือไม่
ยอมรับเลย ที่ระลึกชาติได้ก็มี นอกจากนี้ยังมีการระลึกชาติได้ด้วย
การสะกดจิต เพราะฉะนั้น เราไม่ได้สรุปว่า เรารู้ว่าการเวียนว่าย
ตายเกิดมีจริง แต่เราถือว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลสนับสนุนมาก
ถ้าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ความชั่ว ความทุจริต การเอารัด
เอาเปรียบคนอื่น การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ก็ต้องเปลี่ยน
บริบททันที คือแทนที่จะดูว่า คนที่ทุจริตแล้วได้เงินได้ทอง ได้
ชื่อเสียง ได้อะไรทุกอย่าง ทำ�ชั่วได้ดี เราจะเห็นว่านั่นก็เป็นแค่
ผลทางโลกไม่กี่ปี ได้ความสุขสบาย ได้ชื่อเสียง ได้อะไรๆ ๒๐ ปี
๓๐ ปี ในโลกนี้ แต่แล้วก็ตอ้ งไปตกนรกเป็นล้านๆ ปี มันคุม้ หรือเปล่า
ความสุขแบบโกงกินแล้วได้บ้านหลังใหญ่ๆ ได้เที่ยวต่าง
ประเทศ มีเครือ่ งบินส่วนตัว อะไรต่ออะไร ถ้ามองในบริบทของการ
เวียนว่ายตายเกิด มันก็เป็นความโง่เขลาเบาปัญญาสุดๆ ต้องถามว่า
จะเอาแค่นหี้ รือ จะแลกความหวังในการเกิดใหม่เป็นมนุษย์หรือการ
ขึ้นสวรรค์เพื่อแค่นี้หรือ ความฉลาดก็เปลี่ยนเป็นความโง่ได้เพราะ
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เรามองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดกัน มันอยู่ที่มุมมอง อยู่ที่
ปัญญา และคนที่มีปัญญาเห็นเช่นนั้นแล้วจะเข้าใจว่า ปัญญา
เป็นส่วนหนึ่งของความดี และเป็นหัวใจของความดี ไม่ว่าเราจะ
กำ�หนดว่าความดีคอื อะไร ปัญญาจะทำ�ให้เรามีพลัง มีความฉลาด
ในการที่จะแสวงหาความดีและรักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย
ให้ความดีนั้นเป็นความดีในวงกว้าง ไม่ใช่ความดีในวงแคบๆ
นอกจากนั้น คนเราก็มีประสบการณ์ตรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อที่เห็นได้ชัดมากคือ ทำ�ความดีเมื่อใด ก็มีความสุขเมื่อนั้น
นี่ไม่ใช่ทฤษฎีหรือปรัชญา ถ้าเป็นความดีในทางพุทธศาสนา คือ
ทำ�ความดีโดยปราศจากกิเลส หรือทำ�ความดีเพื่อขัดเกลากิเลส
ความรูส้ กึ เบา ความรูส้ กึ สะอาด ความรูส้ กึ ภาคภูมปิ ลาบปลืม้ ย่อม
เกิดขึ้น นี่คือการทำ�ดีที่ได้ความดีทันที
วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาบ้านของคนดีคนหนึ่ง ผู้ที่มีความดี
จนเป็นที่ยอมรับในหมู่คนดี ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่สมควรที่อาตมาจะ
ภาคภูมิใจที่สุด เราทุกคนก็คงจะมีความสุขด้วยที่ได้มีโอกาสมา
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ฉลองวันเกิดของคนดีคนนี้ แม้จะเป็นทีร่ กู้ นั อยูว่ า่ คนดีเจ้าของบ้าน
นี้ไม่ต้องการให้คนยกย่อง ไม่ต้องการให้คนกล่าวถึง แต่เราก็ถือว่า
เป็นหน้าที่ต่อสังคมที่เราจะต้องยกย่องคนดี ต้องยกย่องความดี
เพื่อจะช่วยรักษาวัฒนธรรมความดีเอาไว้ ถ้าหากว่าเราไม่ยกย่อง
ความดี คนส่วนมากก็จะยังไม่เห็นประโยชน์วา่ จะทำ�ความดีไปทำ�ไม
ฉะนั้น เมื่อเราเห็นว่าท่านผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อสังคม เราต้องยกย่องเพือ่ จะได้รกั ษาไว้ให้อยูใ่ นสายตา ให้อยูใ่ น
ความรู้สึก ให้อยู่ในความทรงจำ�ของคน
สำ�หรับวันนี้ วันที่ฉลองชีวิตครบ ๘๕ ปีของคนดีคนหนึ่ง
เราก็ได้มาร่วมทำ�ความดีกัน จึงขออนุโมทนา
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นามเดิม
ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)
พ.ศ.๒๕๐๑	เกิดที่ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.๒๕๒๑ 	
ได้พบกับพร ะอาจารย์สุเมโธ
(พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ)
ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ			
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อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง โดยมี
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พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน พำ�นัก ณ สถานพำ�นักสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธปิ ัญญาประทีป
ความเป็นมา 
	
มูลนิธิปัญญาประทีป จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี ด้วยความร่วมมือ
จากคณะครู ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร กระทรวง
มหาดไทยอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท.
๑๔๐๕ ตัง้ แต่วันที่ ๑ เม ษายน ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์
๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของ
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
	๒) เผยแผ่หลักธรรมคำ�สอนผ่านการจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม และการ
เผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
๓) เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืน่ ๆ เพือ่ ดำ�เนินกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์


คณะที่ปรึกษา
	
พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงิน กฎหมาย
การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคณ
ุ บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนทอสีเป็น เลขาธิการฯ

การดำ�เนินการ

	• มูลนิธฯิ เป็นผูจ้ ดั ตัง้ โรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะ
ชีวิตเพื่อดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
ข้างต้น โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้อย อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
	•  มูลนิธฯิ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ แจกเป็น
ธรรมทาน โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำ�เนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

โดย พระอาจารย์ชยสาโร
คนที่เป็นทุกข์ส่วนมากรู้สึกเหมือนอยู่ในคุก อยู่ในที่อึดอัด
คับข้อง ทั้ง ๆ ที่กุญแจประตูก็ คาอยู่ ... แต่เรามองไม่เห็น
เพราะอะไร ... ก็เพราะเราไม่มีสมาธิ ไม่ได้ฝึกให้เห็นอะไร
เป็นอะไรในจิตใจที่อยู่ในโลกมายา
ฉะนั้น เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรม น้อมธรรมะ ทุกอย่างนี้
เข้ามาสู่จิตใจ ... ธรรมะเป็นสิ่งที่นำาเราไปสู่ข้างใน คือ
ไม่ใช่ว่าเราต้องน้อมเข้ามา หากมันเป็นธรรมดาธรรมชาติ
ของธรรมะที่จะน้อมเราเข้าไป ถ้าเราตามมัน ตามมาดู
ตามมารู้ ไม่ใช่ให้เชื่อ แต่ให้ดูว่า ใช่หรือไม่ใช่

