
ชยสาโร ภิกขุ





งานสร้างสะพาน
ชยสาโร ภิกขุ



 

งานสร้างสะพาน 
ชยสาโร ภิกขุ

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธ์ิ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือน�าไปพิมพ์จ�าหน่าย
หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โปรดติดต่อ

มูลนิธิปัญญาประทีป
๑๐๒๓/๔๗ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑
สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๓-๓๖๗๔
www.jayasaro.panyaprateep.org

จัดท�าและพิมพ์คร้ังที่ ๑
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สิงหาคม ๒๕๖๒
 จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

ออกแบบปก กัลยา จันทร์ประเสริฐ

ภาพประกอบและศิลปกรรม
 กัลยา จันทร์ประเสริฐ และดาลัด เส้นทอง

พิมพ์ท่ี  บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ�ากัด 
 โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๘-๗๕๐๐

ด�าเนินการพิมพ์ บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
 โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒



 

ค�าน�า

หนงัสือ “งานสร้างสะพาน” เล่มน้ี ได้จดัท�าข้ึนเน่ือง

ในโอกาสที่ท่านอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาให้คณะศิษย์  

ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ประจ�าบ้าน อาจารย์แพทย์ และ

เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มากราบ

นมัสการท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านบุญ  

บ้านไร่ทอสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา คณะศิษย์ 

ได้กราบขออนุญาตท่านอาจารย์น�าพระธรรมเทศนา

เรื่อง “งานสร้างสะพาน” ซึ่งท่านได้บรรยายไว้เมื่อวันที่  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี มา 

จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนน�าของหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เปรียบ

เสมือนเป็นสะพานที่จะน�าพาพวกเราให้ก้าวเดินต่อไป 

บนเส้นทางแห่งพุทธธรรมที่จะน�าไปสู่เป้าหมายสูงสุด

ของการเกิดเป็นมนุษย์ในวัฏสงสารน้ี ในส่วนท่ีสองของ

หนังสือจะเป็นการตอบค�าถามที่เหล่าลูกศิษย์ได้กราบ

เรียนถามท่านในช่วงสนทนาธรรมวันท่ีมากราบนมัสการ 



ซึ่งท่านอาจารย์ได้เมตตาใช้หลักการทางพุทธศาสนาชี้น�า

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ในระหว่างการท�างาน

และการด�าเนนิชวีติของพวกเราได้อย่างครอบคลมุ ลกึซึง้  

เข้าใจได้ และน�าไปใช้ได้จรงิ และท่านยงัได้เมตตาอนญุาต 

ให้คณะศษิย์น�าข้อชีน้�าต่างๆ ของท่าน มารวบรวมจดัพมิพ์ 

เป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อไป 

คณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์

ชยสาโรเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้โอกาสพวกเราได้มา 

กราบนมัสการและได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ 

การพัฒนาตนเองให้สามารถท�าหน้าที่ในฐานะกุมาร

แพทย์และมนษุย์คนหน่ึงให้ดยีิง่ๆ ขึน้ต่อไป บญุกศุลใดๆ  

ที่เกิดจากการจัดท�าหนังสือเล่มน้ี คณะศิษย์ขอน้อม

ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่งต่อ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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นิสัยคนเราไม่เหมือนกัน คนบางคนชอบฟังธรรมะ

สูงๆ ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจ รู้สึกว่าใช่ มีก�าลังใจ แต่นั่น 

ก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกเสียทีเดียวถ้าเขาไม่ให้ความส�าคัญ 

กับข้อวัตรปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันที่จะน�าไปสู่ภาวะสูง

เช่นนัน้ เม่ือมปัีญหาในการปฏบิตั ิปัญหาในชวีติประจ�าวนั  

ก็จะอ่านหรือฟังเรื่องธรรมะสูงๆ ท�าให้รู้สึกว่า ...เออ! มี

ก�าลังใจขึ้นมาแล้ว...แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมะขั้นสูง 

ปัญหาอยู่ที่การสร้างสะพานจากที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ 

ที่เราก�าลังท�าอยู่ทุกวันนี้ ไปยังเป้าหมายที่สูงนั้น

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “งานสร้างสะพาน” โดยท่านอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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สมยัก่อนมนีกัวชิาการคนหนึง่ ชอบอ่านหนงัสอืมาก  

เป็นผู้รู ้เป็นนกัปราชญ์ ได้รบัเชญิไปอภปิรายและบรรยาย

ในที่ต่างๆ เขาพยายามหาค�าสอนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา  

ได้เท่าไรกย็งัรูส้กึว่า...มนัยงัไม่ใช่...มนัจะต้องมอีะไรทีล่กึซึง้ 

กว่านีอ้กี...ทีเ่ขารูสึ้กอย่างน้ัน ไม่ใช่เพราะค�าสอนทีไ่ด้อา่น

ได้ศึกษาแล้วยังไม่ลึกซึ้ง แต่เพราะตัวเขาเองยังเข้าไม่ถึง 

ค�าสอนนั้น และถ้าเอาแค่ระดับสัญญา ระดับความคิด 

มันย่อมไม่มีจุดอิ่ม 

เมื่อเรากล่าวถึง “กาม” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงกาม

ราคะหรือความต้องการทางเพศเป็นหลัก นั่นเป็นกาม

ระดบัหยาบทีส่ดุ การได้รับความสขุจากรปู รส กลิน่ เสยีง 

สัมผัส และธรรมารมณ์ ไม่ว่าจากตัวไหนก็เป็นกามทั้งนั้น 
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กามจากความคดิกม็ ีซึง่บางทมีนัลกึซึง้และปล่อยยากกว่า 

กามสุขที่ได้จากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสเสียอีก เวลา 

จิตเพลินไปกับความคิด ทฤษฎี ปรัชญา มันก็เหมือนกับ

เราเพลินกับอาหารการกิน 

นักวิชาการคนนี้ก็เป็นแบบนี้ เมื่อเขาได้ข่าวว่า มี

พระอาจารย์รูปหน่ึงที่บรรลุธรรม แต่มีข้อวัตรปฏิบัติ

แปลกๆ คืออยู่บนต้นไม้ ไม่ได้อยู่ในกุฏิหรือใต้ต้นไม้  

ท่านท�ากุฏิอยู่บนต้นไม้เลย การจะไปกราบท่านก็ยาก

แสนยาก นักวิชาการคนนี้คิดว่า นี่อาจจะเป็นปรัชญา 

ชิ้นสุดท้ายที่จะท�าให้เขาบรรลุได้ จึงเดินทางอย่างล�าบาก



4    งานสร้างสะพาน

ล�าบนหลายเดือน ขึ้นเขาลงห้วยเข้าป่า ทรมานมาก 

สุดท้ายก็ไปถึงที่อยู่ของพระอาจารย์รูปนี้ เขาเข้าไปกราบ

ที่ใต้ต้นไม้ และนิมนต์หลวงพ่อให้เทศน์ธรรมะที่สูงที่สุด

ที่หลวงพ่อพอจะถ่ายทอดได้ หลวงพ่อจึงสอนว่า...ให้ละ 

บาปกรรมทั้งปวง บ�าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม ช�าระจิตใจ

ของตนให้ขาวสะอาด...นักวิชาการคนนี้รู้สึกผิดหวังจน

อดท่ีจะอุทานออกมาไม่ได้ว่า...ค�าสอนน้ี แม้แต่เด็ก

ห้าขวบก็รู้แล้วครบั...ช่างไม่สมเกียรตนัิกปราชญ์อย่างเขา  

หลวงพ่อบอกว่า...ใช่...ถูกต้อง แม้แต่เดก็ห้าขวบกเ็คยได้ฟัง

ค�าสอนนี ้แต่คนอาย ุ๕๐ ๖๐ ๗๐ ปี ก็ยงัท�าไม่ได้เลย...คอื

นักปราชญ์คนนี้คิดว่า การบรรลุธรรมเหมือนเป็นจิ๊กซอว ์

ที่จะต้องเอาชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน แต่

จิ๊กซอว์มันไม่จบเสียที และอันนี้เรียกว่าเป็นจ๊ิกซอว์ชิ้น

สุดท้าย ซึ่งกลับกลายว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่อง 

ท่ีเขามองข้าม เขาประมาท คิดว่าฉันเป็นนักปราชญ ์ 

อ่านหนังสือ อ่านคัมภีร์มากมาย มีความรู้บาลีสันสกฤต

ทุกอย่าง แต่ที่จริงแล้ว ในภาคปฏิบัติ สิ่งที่ลึกซึ้ง ก็คือ 

สิ่งที่เรายังท�าไม่ได้ เช่น ถ้าหากว่าเรายังรักษาศีลห้า  

ไม่ได้ ศีลห้าก็เป็นเรื่องลึกซึ้งส�าหรับเรา นี่แสดงว่าเรายัง
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ไม่เข้าใจ เพราะถ้าเราเข้าใจเรือ่งกฎแห่งกรรมแล้ว ไม่รกัษา

ศลีห้าไม่ได้ คนทีไ่ม่รกัษาศลีห้าแสดงว่าแม้แต่ความเข้าใจ

พื้นๆ เรื่องกฎแห่งกรรมก็ยังไม่ม ี เพราะฉะนั้น กฎแห่ง

กรรมระดับนี้ก็ยังเป็นเรื่องลึกซึ้งส�าหรับเขา

เรื่องความคิด ความปรุงแต่ง หรือสัญญาต่างๆ 

เป็นปัญหาของนักปฏิบัติหลายอย่าง ข้อที่หนึ่งเพราะมัน

ไม่ใช่สิ่งที่เราจะละทิ้งได้เสียทีเดียว คือถ้าเป็นเรื่องของ

พฤตกิรรมบางอย่าง เช่น ในเรือ่งของศลีห้า การเบยีดเบยีน 

การลักขโมย เราก็ถึงขั้นที่ว่า...เลิกซะ เราจะไม่ท�าอีก

ต่อไปเป็นอันขาด...แต่เรื่องความคิดใครจะไปห้ามได้  

ข้อที่สองคือ เราก็ไม่ต้องการจะห้ามด้วย เพราะมันมี

ประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่ง เพียงแต่ว่าเราคิดไม่เป็น ที่ว่า

คดิไม่เป็น ไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดในทางไอคิว แต่หมายถงึว่า 

ไม่รูจ้กัใช้ความคดิในสิง่ทีส่มควร ไม่ใช้ความคดิในสิง่ที่

ไม่สมควร การรู้กาลเทศะในความคิด เร่ืองใดทีค่วรคิด

ก็คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยป้องกันไม่ให้ความล�าเอียง

และอคติเข้ามาครอบง�า ในเวลาที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้

ความคิด ก็อยู่ด้วยความรู้ ความตื่น อยู่ในปัจจุบัน 

อย่างนี้เรียกว่า “คิดเป็น”
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ความคิดเหมือนลูกน้องที่หลงตัวว่าเป็นเจ้านาย 

และเราเป็นเจ้านายที่เชื่อเขา เขาวิปลาสนึกว่าเขาเป็น 

เจ้านายเรา แทนที่เราจะสั่งสอนว่า...ไม่ใช่ ไม่ใช่ คุณเป็น 

ลูกน้อง...แต่เรากลับบอกว่า...เหรอ! อ้อ! ถ้าคุณเป็น 

เจ้านายจริง ก็แสดงว่าข้าพเจ้าต้องเป็นลูกน้องสิ...ยอม

เขาเลย ไม่ได้สัง่สอน ไม่ได้อบรม เราต้องรูจ้กักลัน่กรอง

ความคดิ ค่อยๆ ฝึกให้คดิเฉพาะเวลาทีส่มควรคิด และ

ต้องพัฒนาคุณภาพของความคิดให้เป็นเหตุเป็นผล 

มากขึ้น ระมัดระวังอารมณ์ที่เข้ามาครอบง�า หรือมา

ลากความคดิและเหตุผลของเราให้เข้าข้างตวัเอง ส่วน

มากความต้องการหรอืตัณหาจะเป็นตวัน�า และเหตุผลจะ

ตามมาทีหลัง ซึ่งเรื่องน้ีเราเห็นได้จากท่ีว่า เวลาเราฟัง

บางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกว่าใช่ ทฤษฎีนี้น่าจะใช่ ซึ่งก็อาจ

จะเป็นได้ว่าเป็นเรือ่งของสตปัิญญาล้วนๆ แต่ทีม่กัจะเป็น

มากกว่านัน้กค็อื เรือ่งน้ันมนัเข้ากับสิง่ทีเ่ราคดิอยู่แล้ว หรอื

เข้ากับสิง่ทีเ่ราต้องการอยู่แล้ว หรอืเข้ากับผลประโยชน์ของ

เราอยูแ่ล้ว ยกตัวอย่างเรือ่งทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเกบ็

ภาษี มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่า ไม่ควรเก็บภาษีคนรวย เพราะ

คนรวยมีเงินแล้วจะกล้าลงทุน และการลงทุนของคนรวย

ท�าให้คนอื่นพลอยได้ประโยชน์ด้วย ทฤษฎีน้ีเหมือน 
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เป็นความเชื่อในศาสนา ตอนนี้เรื่องทุนนิยมหรือตลาด

นิยม แข่งขันนิยม อะไรท�านองนี้เป็นเหมือนกับความเชื่อ 

ทางศาสนา ถ้าถามว่ามหีลกัฐานพสิจูน์ว่าเป็นอย่างนัน้จรงิ

หรอืไม่ มนักไ็ม่ค่อยจะมี แต่ถ้าลองทบทวนระบบทนุนยิม

ของอเมริกา จะพบว่าช่วงที่เจริญมากที่สุดคือช่วง ๕๐ ปี

ที่ผ่านมา ตอนที่รัฐบาลเก็บภาษีคนรวย ๙๐ เปอร์เซ็นต ์

ของรายได้ ช่วงนั้นกลายเป็นว่าเป็นยุคทองของระบบ

ทุนนิยมของอเมริกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อาตมาก็ไม่ใช่

นักเศรษฐศาสตร์ อาตมาอาจจะฟังผิดหรือเข้าใจผิดก็ได้ 

อาตมาไม่ได้จะสอนเศรษฐศาสตร์ แต่อยากจะสอนว่า 

ท�าไมคนที่มีสตางค์จึงเชื่อในทฤษฎีท่ีว่าไม่ควรเก็บภาษี

คนรวย เศรษฐกิจจะเจริญเพราะลดภาษีคนรวย มันเป็น

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จริงๆ หรือเป็นการคิดเข้าข้าง 

ตัวเอง นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ทางโลก แต่ทฤษฎีทาง 

การเมือง ทางโลก ส่วนมากคนมักไม่รู้เท่าทัน คนที่ชอบ

อ้างว่าเขาอยู่ในโลกทีเ่ป็นจรงิน้ัน จรงิๆ แล้วเขาอยูใ่นโลก

แห่งตัณหาที่เป็นจริงโดยที่เขาไม่รู้ตัว แล้วก็ดึงเอาทฤษฎี

นั้นทฤษฎีนี้มาสนับสนุนตัณหาเสียมากกว่า เพราะฉะนั้น  

เราต้องพยายามให้รู ้เท่าทันความอยากและความ

สัมพันธ์ระหว่างความอยากกับความคิดตลอดจน
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ทฤษฎีความเชื่อต่างๆ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

ธรรมเหมือนกัน คือเราจะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ จะเป็น

เรื่องวิชาการใดวิชาการหนึ่ง หรือเรื่องการท�ามาหากิน  

แต่เราต้องรู้เท่าทันความคิดนั้น ใช้ความคิดแล้ว ก็ต้อง

ถอนออกมาทบทวนความคิดอีกที โดยเฉพาะเร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับกิเลส

พดูถงึเร่ืองความคิด จะมคี�าถามว่า ท�าไมคนทีฉ่ลาด  

ใช้สมองมาก จะสงบยาก หลวงพ่อชาเคยปลอบใจพวก

พระฝรั่งในเรื่องนี้ เพราะพระฝรั่งที่มาบวช ส่วนใหญ่ผ่าน

การศึกษามาพอสมควรแล้ว ส่วนมากก็มีปริญญาบัตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็ยังมี ในขณะที่ 

พระไทยส่วนมากจบป. ๖ แต่เวลาอยูด้่วยกนักม็คีวามเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของพระสงฆ์ มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิ



9  ชยสาโร ภิกขุ

เสมอกัน แต่ลักษณะความคิดนั้นไม่เหมือนกัน พระฝรั่ง 

มักจะน้อยใจว่า ท�าไมเพื่อนพระไทยสงบง่ายกว่า สงบ

เร็วกว่า มีพระฝรั่งรูปหนึ่งถามหลวงพ่อชาเกี่ยวกับเรื่องนี ้ 

หลวงพ่อตอบว่า...มันเหมือนกับการท�าความสะอาดบ้าน 

บ้านหลังเล็ก ก็ท�าความสะอาดได้เร็ว บ้านหลังใหญ่มี

หลายห้องก็ต้องใช้เวลานานหน่อย แต่ถ้าท�าเสร็จแล้ว  

ก็จะน่าอยู่กว่า...แล้วท่านก็ให้ก�าลังใจพระฝรั่งว่า...ใช่..

ท่ีว่าในเบื้องต้น การท่ีชอบคิดชอบวิเคราะห์ท�าให้เป็น

อุปสรรค ท�าให้สงบได้ช้า แต่ถ้าอดทน ไม่ท้อแท้ ท�าไป

เร่ือยๆ และไม่มองความคดิว่าเป็นศตัรจูนเครยีด สดุท้าย

แล้ว ความคิดหรือการวิเคราะห์ต่างๆ นั้นจะแปลงเป็น 

ตัวปัญญา แล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและการ

เผยแผ่ให้กับคนอื่นด้วย...

เรื่องความคิดน้ี หลายคนสงสัยว่าท�าไมปล่อย 

ได้ยาก คนเหล่านี้มักจะมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ 

ที่เรียกว่า “อุปาทาน” ค�าว่า “ยึดมั่นถือมั่น” ให้ความรู้สึก

อยู่ในตัวว่า ก�าแน่น ไม่ยอมปล่อย แต่ลักษณะการก�า

แน่นและการยึดมัน่น้ัน คือการยึดเอาเป็นเรา เป็นของเรา  

อันนี้คือเอกลักษณ์ของมัน มีความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา  

นัน่กค็อื ยดึม่ันถอืม่ัน บางสิง่บางอย่างต้องยดึมัน่แน่นอน 



10    งานสร้างสะพาน

เช่น สมมติว่าเราเดินในที่มืด เราก็ต้องยึดมั่นไฟฉาย

เหมือนกัน เพราะถ้าปล่อยแล้วไฟฉายตกก็แย่ แต่ว่าเรา

ยึดม่ันด้วยปัญญา เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในเร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่า เป็นยึดม่ันถือม่ันหรือ

อปุาทานในความหมายของพระพทุธเจ้า ซึง่กค็อื เราถอืว่า

เป็นเรา เป็นของเรา เมื่อเกิดความรู้สึกว่าเรา ว่าของของ

เราเมื่อใด เราเดือดร้อนทันที ทุกข์ทันที ปัญหาเกิดทันที

ในเรื่องของทฤษฎีบางสิ่งบางอย่าง สมมติว่าเรา

มีความคิดเห็นอย่างนี้ แล้วเราก็บอกใครต่อใครว่า เรามี

ความเห็นอย่างนี้นะ มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะ จนทุกคน 

รู้ว่า ในเรื่องนี้ คนๆ นี้มีความคิดเห็นอย่างนี้ การที่เรา 

ประกาศบ่อยๆ จนเรากลายเป็นท่ีรูจั้กเพราะความคดิเหน็

นี้ มีคนชื่นชมบ่อยๆ มีคนวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆ อยู่ไป 

อยูม่า ทฤษฎนีัน้ ความคดิเหน็น้ัน ก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของตวัเราในความรูส้กึ ต่อมาหากมีการพิสจูน์ว่า ความคิด 

ของเราผดิ เราเข้าใจผดิ ข้อมลูของเราผดิ หรอืว่าขาดข้อมลู

บางอย่าง ท�าไมการยอมรับว่าเราคิดผิด เราพูดผิด มันจึง

ยากเหลือเกิน นั่นเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง 

เราจะเห็นชัดเลย ท�าไมเรารู้สึกเสียหน้า เพราะเราถือว่า

ศกัดิศ์รขีองเรา เกยีรตยิศในชมุชน ชือ่เสยีงของเรา ขึน้อยู่
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กบัสิง่นีจ้นกระทัง่ถือว่าเป็นตวัเราเลย ดงัน้ัน ใครล้มทฤษฎี

นัน้กเ็หมอืนกับล้มตัวเรา การพสิจูน์ว่าสิง่ทีเ่ราคดิ สิง่ทีเ่รา

พดูนัน้ผดิ มันกระทบถึงจติถึงตวัเราเลย นีค่อือาการยดึมัน่

ถอืมัน่ หรือการยดึมัน่ถือมัน่ในความสวยงามของร่างกาย 

ใครชมเรากด็ใีจ ใครต�าหนิเราก็เสยีใจ ท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้  

ร่างกายเป็นของเราจริงๆ หรือ ถ้าร่างกายเป็นของเรา

จริงๆ ท�าไมมนัจงึแก่ได้ สมมตว่ิามีคณุยายอาย ุ๘๐ ปี สกั 

๑๐ คนมายืนอยู่ด้วยกัน แล้วบอกว่าคนหนึ่งในนี้เคยเป็น

นางสาวจกัรวาล ถ้าดจูากคนอายุ ๘๐ ปี เราจะรูไ้ด้ไหมว่า 

คนไหนเคยเป็นนางสาวจกัรวาล มนัยากใช่หรอืไม่ เพราะ

ความสวยเป็นธรรมชาตทิีต้่องเสือ่ม ถ้ามนัเป็นเราเป็นของ

เราจริงๆ มันจะเสื่อมได้ไหม เราก็ต้องบังคับมันได้สิ 
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ถ้าเราเอาศักด์ิศรีของเรา คุณค่าของเรา ตัวตน

ของเรา ผูกไว้กับหน้าตา ผูกไว้กับผิวหนัง ผูกไว้กับสังขาร

ร่างกาย เมื่อสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรา

ไม่ชอบ เราก็ต้องทุกข์ใช่หรือไม่ นี่คือโทษของมัน ถ้าเรา

จับยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ โดยไม่ให้มันเปลี่ยน เราจึงจะ

มีความสุข มันก็ต้องทุกข์แน่นอน เพราะมันเป็นไป

ไม่ได้ที่เราจะจับอะไรไว้ให้นิ่งๆ ไม่ให้เปลี่ยนแปลง 

นี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกต เรื่องการพยายามยึดส่ิงที่

เปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นธรรมดาไว้ให้มันนิ่งๆ ให้

มันเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวเป็นตน นี่แหละคือ 

ตัวทุกข์ นี่แหละคือตัวสมุทัย

คนที่เรียนเก่ง คิดเก่ง จนกระทั่งสอบได้ที่หนึ่ง  

เข้ามหาวิทยาลัยชั้นดีชั้นหนึ่ง เรียนจบแล้วได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ เคยชินกับการเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้อง

ตลอดมา ไม่ว่าจะคิดอะไร ก็มีคนชื่นชมว่าคิดดี คิดได้

ยังไง อยู่ไปอยู่มาก็ยากที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า เราคือ 

ความคิด ที่เราประสบความส�าเร็จทางโลกก็เพราะ 

ความคดิ ทีค่นเคารพนับถือเราก็เพราะความคดิ ท่ีเรามชีือ่

เสยีงกเ็พราะความคดิ ทกุอย่างขึน้อยูก่บัความคดิ และเมือ่
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ทุกสิ่งทุกอย่างของเราคือความคิด เวลานั่งสมาธิ จะนั่ง

อย่างไรเพื่อปล่อยวางความคิด นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก  

ส่วนชาวบ้านหรือคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือ ไม่มีความ

ยึดมั่นถือมั่นในความคิด ก็จะบอกว่า ขี้เกียจคิด อย่าไป

คิดมาก ส�าหรับพระฝร่ังที่มาอยู่วัดหนองป่าพงใหม่ๆ  

ค�าว่า “อย่าคิดมาก” จะเป็นค�าที่น่ารังเกียจที่สุด เพราะ

พระฝรั่งคิดมาก เพราะยึดมั่นในความคิด เวลานั่งสมาธ ิ

ใจหนึ่งก็อยากจะสงบ แถมยังอยากให้เป็นความสงบของ

ตัวเราอีก ต้องการความสงบเป็นคุณสมบัติของตัวเรา  

แต่ตัวเราเป็นผู้ที่ต้องคิดจึงจะเป็นเราได้ มันจึงเป็นความ

ขดัแย้งอยูใ่นตวัเองว่า เราถือว่า เราคอืเราเพราะความคิด  

แต่เราต้องการความสงบโดยไม่อยากทิ้งความยึดมั่นถือ

มั่นนี้เลย ใจหน่ึงก็อยากคิด ใจหน่ึงก็อยากปล่อยวาง 

ความคิด มันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ นี่ก็เป็นสิ่งท้าทาย

ในการภาวนา ศรทัธามบีทบาทเหมอืนกนัในบางเรือ่ง  

เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่า เราไม่ใช่ความคิด ความคิด 

ก็แค่สังขาร เกิดขึ้นแล้วดับไป การปล่อยวางความคิด  

ตวัเราไม่หายหรอก เรากยั็งมอียู่ และเมือ่เราปล่อยวาง

ความคิด ก็ไม่ใช่ว่าจะคิดอะไรไม่ออกอีกต่อไป ความ
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สามารถในการคดิกจ็ะยงัคงมีประสทิธภิาพเหมอืนเดมิ 

แต่สิง่ทีจ่ะตายไปหรอืหายไปคอื ความคดิในการเอารดั

เอาเปรียบคนอื่น ความคิดที่ประกอบด้วยกิเลส และ

ความคิดที่หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง 

ยกตัวอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้า หลายคนถ้าดูจากไอคิว

เป็นคนฉลาด แต่ท�าไมเขาจึงคิดจนซึมเศร้า จนท�าลาย

ความสุขของตัวเองได้ ความคิดต้องมีฐาน ฐานความคิด

คือความเชื่อ เพราะฉะนั้น ถ้าฐานความคิดคือ “เราไม่ดี” 

คนฉลาดก็จะเก่งในการคิดปรุงแต่งในหัวข้อว่า “เราไม่ดี” 

คิดได้เป็นเรือ่งเป็นราว คดิเสยีจนเชือ่จรงิๆ ว่าตวัเองไม่ดี 

แล้วกส็ามารถแปลความหมายของทกุสิง่ทุกอย่างท่ีเกดิข้ึน

ในชวีติให้ตรงกบัความเชือ่น้ัน คอืความคดิรับใช้ความเชือ่

ที่อเมริกา เมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว มีคนกลุ่ม

เล็กๆ กลุ่มหนึ่ง หัวหน้าเป็นผู้หญิง บอกว่ามีเทวดาหรือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อมา ให้ประกาศว่าโลกจะพินาศ สมมติ

ว่าเป็นวนัที ่๕ มถินุายน ๑๙๕๔ อะไรท�านองนัน้ อาตมา

จ�าไม่ได้ แล้วคนที่จะรอดได้คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้

และเชื่อผู้หญิงที่เป็นหวัหน้ากลุ่มคนนี้ มีนักข่าวคนหนึ่ง

สมคัรเข้าไปในกลุม่ เขาไม่เชือ่แต่เขาอยากจะท�าข่าว และ
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อยากจะดูว่า เมื่อวันที่พวกเขาเชื่อว่าโลกจะพินาศมาถึง 

พวกเขาจะท�าใจอย่างไร คนกลุ่มนี้มีศรัทธาความเช่ือใน

เรือ่งนีม้ากว่า ในวนัพนิาศจะมผีูส่้งยานอวกาศมารบัพวก

เขาไปอยู่อีกโลกหนึ่ง พวกเขาเช่ือถึงขนาดขายบ้านขาย

ข้าวของแล้วทุกคนก็เข้ามาอยู่ในบ้านของผู้น�า นั่งเป็น

เพ่ือนกนั รอคอยเวลาท่ียานอวกาศจะมารบั สดุท้ายแล้ว 

ยานอวกาศก็ไม่มา โลกก็ไม่พินาศ นักข่าวผู้นี้ได้บันทึก

ความรู้สึกของคนในกลุ่ม ปรากฏว่าภายในไม่กี่ช่ัวโมง

ก่อนรุ่งอรุณนัน้ ทกุคนกม็ทีฤษฎขีึน้มาใหม่ว่า น่ีเป็นการ

ทดสอบศรัทธาหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ คือแทนที่ทฤษฎีเก่า

จะพังเพราะได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง นี่กลับมีทฤษฎีใหม่ 

ที่พิสดารย่ิงขึ้นไปอีก เรื่องนี้สอนเราว่า ถ้าเราเช่ืออะไร 

สักอย่าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราคิดเก่ง คิดได้ มันจะ

คิดไปในทางที่จะรักษาความเชื่อ รักษาอุปาทานของเรา

ไว้ ดังนั้น เราจึงต้องภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทัน คือ ไม่ต้องถึง

ขั้นอัปปนาสมาธิหรือไม่รับรู้ต่อกายต่อสิ่งใดเลย นิ่งสว่าง  

ไม่ต้องถึงขั้นน้ัน เพียงแค่ว่า ในระหว่างการเจริญสติ  

จะมีบางช่วง ช่วงสั้นๆ ไม่กี่นาที ไม่กี่วินาทีที่เราไม่คิด 

แล้วเราเป็นอย่างไรไหม มันแย่ไหม มันก็ไม่แย ่ แถมยัง



16    งานสร้างสะพาน

มีความสุขดีด้วย นี่แหละคือการเรียนรู้จากประสบการณ ์

การช่างสังเกต เอาแค่นี้ว่า เท่าที่เราท�ามาแล้ว ในช่วงที่

ไม่คดิและไม่ง่วง ช่วงทีเ่รารูต้วัอยูใ่นปัจจบุนั เรารูส้กึดมีาก 

แค่นี้ก็น่าจะช่วยให้สบายใจได้ว่า ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้อง

ไปหวงแหนความคิด การภาวนาไม่ใช่เพื่อจะท�าลาย

ความคิด ให้เป็นผักต้ม เป็นซอมบี้ แต่ตรงกันข้าม  

มนัจะเป็นการกลัน่กรองความคดิ เหมอืนเราอยูค่นเดยีว 

ในห้องใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้จริงๆ มีแค่ไม่ก่ีชิ้น 
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แต่เรามีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้อยู่เต็มห้อง เวลาเดินก็ชน

โน่นชนนี่ ปวดเข่า ปวดหลัง ถ้าเราฉลาด ไม่ใช่ว่าเรา

จะปฏิเสธเฟอร์นิเจอร์ แต่เราจะเลือกดูว่า เฟอร์นิเจอร์

ชิ้นไหนที่เป็นประโยชน์ เราก็เก็บเอาไว้ ชิ้นท่ีไม่เป็น

ประโยชน์ เราก็เอาออกไปจากห้อง ถ้าจิตหรือสมอง

ของเรามันรกมาก เราก็ค่อยๆ เอาส่วนเกินออก 

เพื่อส่วนที่ดีส่วนที่เป็นประโยชน์จะได้ท�างาน เพื่อ

ประโยชน์เพื่อความสุขของเราและคนอื่นๆ

การปฏิบัติต้องค่อยเป็นค่อยไป ทีละเล็กทีละน้อย 

แต่เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องรู้จักวิธีการ และต้อง 

มีการเปรียบเทียบเป็นระยะๆ ว่า สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่

นั้นยังตรงกับเป้าหมายของเราหรือไม่ อย่างกรณีของนัก

ปราชญ์นักคิดคนนั้น ที่คอยหาคัมภีร์ หาค�าสอน เพื่อที่

ว่าวันใดวันหน่ึงจ๊ิกซอว์ของเขาจะครบถ้วน แล้วเขาจะ

ได้ปรัชญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ และตัวเขาเองก็จะพ้นทุกข์ 

มันก็เหมือนเป็นการมองข้ามไปว่า ถ้าเราไม่ท�าเรื่อง

ทาน เรื่องศีล หรือเรื่องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแล้ว เราก็

จะไม่มีสะพานข้ามไป แล้วก็จะไม่มีบันไดขึ้นไปได้ 

เพราะฉะนั้น เราจะเดินทางไปไหน เราต้องชัดเจนใน 
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จุดหมายปลายทาง แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องม ี

ความประณีต ความระมัดระวัง ค่อยๆ ก้าวไป ค่อยๆ 

เรียนรู้จากประสบการณ์ในระหว่างทาง แล้วก็หยุดเป็น

ระยะๆ เพื่อดูว่า มันยังตรงกับเป้าหมายหรือไม่

เอาล่ะ...วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา
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พุทธวจนะในสมัยพุทธกาล ค�าว่า “ว่าง” ก็คือ “ไม่มี” เช่น 

เมื่อเรามาอยู่ปากช่อง มันก็ว่างจากความวุ่นวายของ

กรุงเทพฯ เป็นสถานที่เงียบ เพราะว่างจากเสียง จิตก็ว่าง

จากสิ่งต่างๆ ฉะนั้น ในความหมายดั้งเดิม ต้องเติมค�าว่า 

“จาก” คือ “ว่างจาก...” 

นิกายมหายานมักแต่งค�าสอนง่ายๆ เสมือนเป็น

ปรัชญา มีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่า “ว่าง” ซึ่งเมื่อ ๕๐ กว่าป ี

ที่แล้วท่ีเร่ิมมีการแปลหนังสือเซนเป็นภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย ค�าๆ นี้ได้รับความนิยม ทั้งๆ ที่เซนหรือที่

คนจีนเรียกว่าฉานที่เรารู้จักไม่ค่อยตรงกับเซนของจริง 

เมื่อเร็วๆ นี้อาตมาเพิ่งคุยเรื่องนี้กับลูกศิษย์จากเมืองจีน

ว่า หนังสือเซนที่เราคิดว่านั่นคือเซน ก็เหมือนกับเราดู  

highlight ของกีฬา เช่นดู highlight ของการเเข่งบอล  

๙๐ นาทีเพียง ๑ - ๒ นาที แล้วรู้สึกตื่นเต้น แต่นั่นไม่ใช่

การดูกีฬาจริงๆ เซนในหนังสือที่แปลมาก็เป็นเช่นนั้น คือ

เป็นแค่ highlight อาจารย์เอาไปแปล ลกูศษิย์บนัทกึธรรม 

นกึว่าเป็น concept หรอืแนวคิดทีน่่าสนใจ แต่กลับไม่ค่อย

ชดัเจนในทางปฏบิตั ิเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งยาว วนันีค้งไม่มีเวลา

พูดถึงความเป็นมาของค�าๆ นี้
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ส�าหรบัค�าถามน้ี อาตมาสนันิษฐานว่า น่าจะหมาย

ถึงว่า...ท�าอย่างไร จิตใจจะท�างานด้วยการปล่อยวาง คือ

เราเปลี่ยนจาก noun หรือค�านามเป็น verb หรือค�ากิริยา

จะดกีว่า การปล่อยวาง มหีลกัง่ายๆ ว่า เราให้ความส�าคญั

หรือความมุ่งมั่นท่ีเหตุ และไม่กังวลจนเกินไปในเรื่อง 

ของผล หลวงพ่อชาท่านอุปมาเหมือนการปลูกต้นไม้  

เราต้องรู้หน้าที่ของเราและหน้าที่ของธรรมชาติ ต้องแยก

ให้ถูก หน้าที่ของเรา คือ ปลูกต้นไม้แล้วรดน�้าพรวนดิน 

ป้องกันศัตรูพืช เป็นต้น แต่การจะบังคับให้ต้นไม้นั้นโต

เร็วหรือออกผลหวานถูกใจน้ัน แม้ว่าเราจะขยนัหมัน่เพยีร 

สักเท่าไร จะฉลาดสักแค่ไหน เราก็บังคับไม่ได้ เพราะนั่น

เป็นหน้าที่ของธรรมชาติ 
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ฉะนั้น ในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

ท�างาน การเลี้ยงลูก เป็นต้น ให้เราท�าเหมือนการปลูก

ต้นไม้ ศึกษาให้รู้ว่า วิธีการที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร หน้าที ่

ที่เราควรท�ามีอะไรบ้าง และยอมรับว่า ทุกเรื่องที่เราท�า  

ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ มันมีเหตุปัจจัยมากมายท่ีเรา

ควบคุมไม่ได้ เราจะไปหมายมั่นปั้นมือว่า ผลจะต้องออก

มาเป็นอย่างนี้ๆ  ให้ได้ มนัเป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่ได้อยู่

ในสถานะที่จะควบคุมเหตุปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ

นี้ได้ทั้งหมด ดังนั้น การปล่อยวาง คือรับผิดชอบส่วน

ของเรา ท�าให้ดีท่ีสุด แต่ผลจะออกมาอย่างไรนั้น 

เราต้องปล่อยวาง 

แต่ค�าว่าปล่อยวางนี้ ก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่า ถ้า 

ปล่อยวาง แปลว่า ไม่ต้องท�าอะไรเลย การอยู่เฉยๆ คือ 

การปล่อยวาง มันไม่ใช่อย่างนั้น และถ้าเป็นอย่างนั้น  

มันก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความขี้เกียจ ใช่หรือไม่

หลวงพ่อชาเคยพูดว่า “ต้องปล่อยวางภายในการ 

กระท�า” คือ เราไม่ได้ปล่อยวางตัวการกระท�า แต่ปล่อย

วางภายในการกระท�า หมายถึงปล่อยวางอะไรบ้าง...ก็ 

ปล่อยวางความเครียดหรืออคติต่างๆ ความอยากได้  
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อยากมี อยากเป็น ความโกรธ สิ่งเศร้าหมองในจิตใจ  

นี่เป็นงานทางธรรมว่า ในระหว่างการท�างาน เราต้องมี

ความเพียรทางจิตใจที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมอง

ต่างๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้ว เช่น  

รู้ว่าก�าลังจะหงุดหงิด ก�าลังจะร�าคาญ อย่างนี้ต้องมี

วิชาในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองนั้น
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ค�าถามที่ ๒ หนูรู้สึกแย่ซ�้าไปซ�้ามา เม่ือนึกถึง

เรื่องท่ีตนเองท�าไม่ได้อย่างที่ตนเองหวัง ซึ่งก็เป็นเรื่อง

เดิมๆ หนูรู้ถึงเหตุของปัญหาและวิธีที่จะพัฒนาตนเอง 

ให้ดีขึ้น แต่ไม่สามารถหยุดความรู้สึกที่แย่ๆ นั้นได้ หนูจะ

มีวิธีการจัดการอย่างไรเจ้าคะ (แต่ก็ก�าลังพยายามพัฒนา

อยู่เจ้าค่ะ)

ค�าตอบ การกระท�าโดยเฉพาะในการเปลี่ยน

พฤติกรรม เราต้องอาศัยการฝึกตน ๓ ด้านพร้อมกัน คือ 

ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ และด้านปัญญา ในด้าน

ปัญญา เริ่มตั้งแต่การคิดในทางที่ท�าให้เกิดก�าลังใจ คือ 

เห็นโทษ เห็นทุกข์ เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรม
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เดิมๆ และเห็นอานิสงส์ผลดีหรือข้อดีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

จากการเปลีย่นพฤตกิรรม นีเ่ป็นวธิกีารปรุงแต่งก�าลงัใจใน

การที่จะเปลี่ยนตัวเอง

นอกจากน้ี เราต้องยอมรับว่า การเปลีย่นพฤตกิรรม 

การเปลี่ยนนิสัย ต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้น ไม่ควรจะ

ใจร้อนจนเกินไป เราต้องเริ่มที่กาย วาจา ในการฝึกกาย

วาจา เคร่ืองมือที่เราต้องใช้ก็คือธรรมชาติที่เรามีเป็น

ทุนอยู่แล้ว นั่นก็คือ การที่มนุษย์ไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกสิ่ง 

ทกุอย่างตามสญัชาตญาณ แม้มนษุย์จะเป็นสตัว์ มคีวาม

เป็นสัตว์ มีสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่ความ

พเิศษของมนษุย์ทีแ่ตกต่างคอื ในบางกรณมีนษุย์ไม่จ�าเป็น

ต้องท�าตามสัญชาตญาณ เช่น เราเลี้ยงแมว แล้วเรา

ต้องการให้แมวเลิกล่าหนู คงไม่มีทางสอนได้ เพราะแมว

ไม่สามารถจะหยุดพิจารณาสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ เพื่อตัดสิน

ว่าดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร แต่มนุษย์ท�าได้ เช่น เมื่อ

เห็นของๆ คนอื่น ด้วยสัญชาตญาณ เราเกิดความอยาก

ได้ แต่พร้อมกับความคดิว่าอยากได้ เราจะมีความคิดค้าน

ขึ้นในใจว่า ไม่เอาดีกว่า เพราะอะไร เพราะไม่ใช่ของเรา 

เป็นของเขา มันไม่ดี ไม่ถูกต้อง เป็นบาป หรือถ้าเอาของ
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เขาแล้ว เขาจะเสียใจ สงสารเขา เมื่อเกิดความคิดค้าน

ท�านองนี ้เรากจ็ะสามารถปล่อยวางความคดิทีจ่ะเอาของ

ที่เจ้าของไม่ได้ให้ สัญชาตญาณที่จะเอานั้นมีอยู่ แต่เราก็

มีศักยภาพที่จะไม่ท�าตามสัญชาตญาณนั้นด้วย 

ฉะนัน้ ในการปฏบิตั ิเราจงึต้องพยายามพฒันาสิง่นี ้

ให้มีก�าลังมากขึ้น ถ้าเราใช้เจตนางดเว้นจากการกระท�า 

ที่เราก�าหนดว่าไม่ดีหรืออาจเป็นปัญหา เราก็สามารถ 

งดเว้นไม่ท�าสิ่งนั้นๆ ได้ แม้ว่ามันจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่

ราก คอื ความอยากทีจ่ะท�าสิง่นัน้หรอืพดูสิง่นัน้ แต่อย่าง
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น้อยในระยะส้ัน กเ็ป็นการแก้ปัญหาในเร่ืองของกายกรรม

และวจีกรรม ซึ่งถ้าเราละเมิดหรือปล่อยตามอารมณ์  

มันจะเกิดปัญหากับคนรอบข้าง ท�าให้เราเกิดความเดือด

ร้อนใจ แล้วจะเริ่มมองตัวเองในแง่ร้าย เราจะไม่เป็น

เพือ่นกบัตวัเอง ไม่เคารพนบัถอืตวัเอง ฉะนัน้ ศลีจงึเป็น 

การควบคุมการบรหิารกายวาจาภายในกรอบทีเ่รารบั

มาด้วยความสมัครใจ เป็นทางน�าไปสูก่ารเคารพนบัถอื

ตัวเองเป็นพื้นฐาน 

นอกจากเจตนางดเว้นในการควบคมุพฤติกรรมแล้ว 

เราต้องฝึกจิตใจด้วยการพัฒนาคุณธรรมท่ีตรงข้ามกับ

กิเลสที่เป็นปัญหา คุณธรรมที่เป็นหลักส�าคัญ คือ เมตตา 

ถ้าเราพัฒนาด้วยการฝึกให้มีเมตตาอยู่ในใจ โอกาสที่เรา

จะเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นย่อมน้อยลง 

เพราะเราได้พัฒนาความคิดที่จะท�าให้ตนเองและผู้อื่น

มีความสุข การฝึกสติจึงเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเมื่อฝึกสติ

รู้กายรู้ใจตัวเองแล้ว พอเราเริ่มจะมีความคิดที่จะท�าจะ

พูดอะไรที่ไม่เหมาะสม เราจะจับได้เร็ว นอกจากนี้ก็ต้อง

มคีวามอดทนด้วย ฉะน้ัน ในด้านอารมณ์ เรากจ็ะเน้นท่ีสติ 

เมตตา ความอดทน และเราต้องฝึกในการเปลีย่นความคดิ
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ด้วย ความคิดผิดของผู้ถามปัญหานี้ คือ ไม่สามารถหยุด

ความรู้สึกที่แย่ๆได้ ถ้าเราคิดที่จะหยุดความรู้สึก นี่จะ

ท�าให้เครียด แล้วก็จะไม่ค่อยได้ผล เพราะฉะนั้น ใหเ้รา

ตั้งสติรู้ว่า ความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึก ไม่ใช่ค�าสั่ง 

ไม่ใช่สิ่งที่ต้องท�า ไม่ใช่ตัวเรา และไม่ใช่เพราะมี

ความคิดแย่ๆ เกิดขึ้นในจิตใจ ตัวเราจึงเป็นคนแย่ 

มันก็เป็นเพียงแค่อาการชั่วคราวของจิตที่เกิดขึ้นแล้ว

ดับไป เมื่อเราเห็นอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ ความคิด

ไม่ว่าคิดดีคิดชั่วก็เป็นสักแต่ว่าอาการแว่บหน่ึงของสมอง 

เราไม่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าของมัน เราก็แค่รู้มัน สักพักเดียว

มนักห็ายไป แต่ถ้าตามมัน ก็เหมอืนเตมิเช้ือให้มัน หรือถ้า

พยายามไล่มันออกจากสมอง พยายามไม่คิด ก็เป็นการ

เตมิเชือ้ให้มนัเช่นเดียวกัน ทางสายกลางของพระพทุธองค์ 

คือ รับรู้ รับทราบ แล้วดูให้เห็นว่า มันเกิดขึ้น แล้วมันก ็

ดับไป ไม่ต้องท�าอะไรกับมัน ท�าอย่างนี้บ่อยๆ มันจะ

ค่อยๆ อ่อนลง จนในที่สุดมันก็จะหายไป 
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ค�าถามที่ ๓ ถ้าเรารู้ว่า ผู้ร่วมงานคนนี้ไม่จริงใจ 

เอาเราไปพดูกับคนอืน่ในทางไม่ด ีเราจะท�างานร่วมกบัเขา

อย่างไรดีเจ้าคะ 

ค�าตอบ เรือ่งน้ีมหีลายประเดน็ หนึง่ คอื ทีเ่ขาเอา

เราไปพดูกบัคนอืน่ในทางไม่ด ีมนัจริงหรอืไม่จรงิ ถ้าความ

ไม่ดีนั้นจริงก็อย่างหนึ่ง ถ้าเรื่องนั้นไม่จริงก็อีกอย่างหนึ่ง  

และมันก็อาจจะซับซ้อนกว่านั้นอีก ถ้ามันไม่จริง แต่เขา

เชื่อว่าจริง อย่างนี้ก็มี เราจึงต้องดูให้ละเอียดก่อน สมมติ
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เป็นเรื่องไม่ดีที่เราท�าจริง แล้วเขาไปพูดกับคนอื่น เพราะ

รู้สึกว่าต้องเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบบ้าง ตัวเขาไม่รู้จะท�า

อย่างไรดี เขาอาจจะหวังดีกับเราก็ได้ แล้วถึงจะเป็นเรื่อง

ที่ไม่จริง แต่เขาเชื่อว่าจริง เขาก็อาจจะพูดด้วยความหวัง

ดีต่อเรา ฉะนั้น เราต้องรอบคอบในเรื่องนี้ อย่าให้ความ

น้อยใจ ความเสียใจครอบง�าจิต ให้ดูให้ดีว่า ท�าไมเขาจึง

ไปบอกคนอื่นอย่างนั้น เราแน่ใจหรือว่า เกิดจากความ

ปองร้าย ความไม่ดี หรือความไม่จริงใจ หากอารมณ์เรา

ร้อน เราจะคิดเรื่องพวกนี้ไม่ออก เราจึงต้องพยายามท�า

จิตให้เย็นๆ ก่อน ไปนั่งสมาธิ หายใจเข้าลึกๆ หายใจ

ออกยาวๆ ให้จิตปกติ แล้วไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จนใน
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ที่สุด ถ้ามั่นใจว่าเขาเอาเราไปว่าเพราะเขาไม่จริงใจ เราก็

มีทางเลือก ๒ ทาง คือ หนึ่ง ท�าไม่รู้ไม่ชี้ อดทน ซึ่งมันก ็

ท�ายาก เพราะถึงแม้ว่าเราไม่พูด อารมณ์เราก็แสดงออก

มาในกิริยาท่าทาง ท�าให้เกิดความเครียดอยู่ดี หรือ สอง 

เราก็หาโอกาสที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ พูดคุยกับเขา

ว่า “เรารู้สึกเสียใจที่คุณพูดอย่างนี้กับคนนั้น” แต่ในการ

พูดเรื่องที่พูดยากหรือ sensitive อย่างนี้ ต้องพยายาม

ให้เป็นการสนทนาแบบเรียนรู้ ไม่ใช่ไปด่าหรือต่อว่าเขา 

เพราะมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เรายังไม่ทราบก็ได้ 

บอกเขาว่า เมื่อเราทราบว่าเขาพูดอย่างนี้ เรารู้สึกเสียใจ 

เพราะรู้สกึเสยีความไว้วางใจซึง่กนัและกันในกลุม่ท่ีท�างาน

ด้วยกัน อยากถามว่าเขามีเหตุผลอะไร

ถ้าเราจะพูด มันมีหลักส�าคัญมากว่า ถ้าจะว่าหรือ

จะตักเตือนใคร จะพูดในเรื่องที่ไม่พอใจกัน ให้พูดถึง

เฉพาะพฤตกิรรมหรอืเฉพาะค�าพูดทีเ่ป็นปัญหา อย่าไป

ว่าตวัคน เพราะถ้าว่าตวัคน อตัตาตวัตนจะผดุข้ึนมาจน

รับฟังกันไม่ได ้ เราเองก็คงเคยโดนใครว่ากล่าวตักเตือน  

ถ้าเขาว่าเราไม่ดี ตัวเราก็จะป้องกันตนเองทันที เหตุผล
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ต่างๆ ไม่เข้าหู ไม่ใช่ว่าเราดื้อ แต่มันโดน มันช็อก มัน

น้อยใจ มันเสียใจ บางทีร้องไห้เลย เพราะฉะนั้น ก็ต้อง

พูดเจาะจงเรื่องการกระท�า ค�าพูด อย่าไปกล่าวถึงจริต 

นิสัยของใคร อันน้ีเราถือว่าเราไม่มีญาณรู้ถึงขนาดนั้น  

แต่เราพูดได้ว่า พฤติกรรมอย่างนี้ พูดอย่างนี้ คุณท�าจริง 

หรอืไม่จริง ถ้าคณุท�า เราก็อยากให้คณุทราบว่า มนัมผีล 

กระทบต่อตัวเราอย่างไร เพื่อเป็นการให้ข้อมูล จะได้

ท�าความเข้าใจว่า ในอนาคตโปรดอย่าท�าอกี ถ้าเป็นการ

ขอร้องหรือพูดถึงพฤติกรรมอย่างเดียว คนเราก็สามารถ

เปลีย่นได้โดยไม่รูส้กึเสยีหน้า นีก่เ็ป็นศลิปะในการสือ่สาร

ที่จะให้คนยอมรับผิดแล้วยอมเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกเสียหน้า 

เป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้และให้ความส�าคัญ
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ค�าถามที่ ๔ เราควรจะเลอืกอะไรดคีรบั ระหว่าง

สิ่งที่เรารัก กับสิ่งเราอยู่กับมันได้ในชีวิตจริง 

ค�าตอบ ก็ให้รักสิ่งที่เราอยู่กับมันได้ในชีวิตจริง 

อาตมาขอเล่าถึงเรื่องที่โรงเรียน อาตมาเคยตักเตือนหรือ

พูดคุยกับคุณครูว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสอนเด็กว่า  

เขาควรจะมี passion ควรจะมีอะไรสักอย่างในใจ แล้ว

ต้องหาตัวตนของตัวเองว่า “นี่คือตัวเรา” เพราะมีเด็กๆ 

มาถามปัญหากบัอาตมาบ่อยๆ ว่า เขาเสยีความม่ันใจใน

ตัวเอง อายุ ๑๔ ปีแล้ว ยังหาตัวตนไม่เจอ ไม่มี passion 

อะไรเลย รู้สึกตัวเองมีความผิดอะไรหรือเปล่า เพราะเขา

เข้าใจว่า จะต้องเจออะไรสกัอย่างทีเ่รารัก ทีม่นัใช่ ว่านีค่อื

ตัวเรา เพื่อจะได้ท�าสิ่งนั้นตลอดไป ซึ่งอาตมาไม่เห็นด้วย

หลายประการ 
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ทีส่�าคญัคอื การวิจยัในต่างประเทศหลายแห่ง พบว่า 

มันเป็นสามัญส�านึกที่ทุกคนน่าจะรู้ว่า การท�าบางสิ่ง 

บางอย่างนัน้ ตอนเริม่ต้นอาจจะคิดว่ามนัไม่ได้น่าตืน่เต้น

อะไรนัก แค่รู้สึกว่าพอไปได้ แต่เพราะความตั้งอกตั้งใจ 

เพราะความขยันหมัน่เพียร และด้วยประสบการณ์ ท�าไป

ท�ามา ภายหลงัความรกัในสิง่น้ันก็เกิดขึน้ ไม่ใช่ว่าจะต้องมี

ความรกัก่อน จงึจะสมควรท�า บางอย่างแม้จะยงัไม่ถึงกบั

รูส้กึขัดข้อง แต่ก็ท�าไม่ได้เลย หรอืรูส้กึว่าไม่ใช่จริงๆ แต่ถ้า

เราแค่คดิว่า มนัก ็OK อยู ่กไ็ม่ใช่ว่าความรู้สกึนัน้มนัจะต้อง

อยูอ่ย่างนัน้ตลอดไป มนัอยูท่ีค่วามตัง้ใจของเรา
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ความคิดอย่างที่ทางพระเรียกว่า โยนิโสมนสิการ 

คือ การฝึกคิดในทางที่สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อการ 

กระท�า พิจารณาทบทวนข้อดี ข้อที่น่าภูมิใจ ข้อที่น่า

ดีใจในสิ่งที่ตัวเองกระท�า เช่น การเป็นหมอเด็ก เป็น

กมุารแพทย์ มนักช็ดัเจนอยู่แล้วว่าเป็นแนวทางทีเ่ป็นบญุ 

เป็นกุศลอย่างย่ิง แล้วในโลกน้ี การมีอาชีพที่เป็นบุญ 

เป็นกุศลอยู่ในตัว มันก็ไม่ใช่ว่าจะง่าย อย่างไรก็ตาม  

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอาชีพ เรื่องการเลี้ยงลูก หรือ

ชีวิตคู่ ธรรมชาติของคนเรานั้น นานๆ เข้าก็จะประมาท 

แบบว่า take for granted เรากต้็องฝึกคิดบ่อยๆ ให้เหน็ว่า  

มนัดนีะ มนัดจีรงิๆ แล้วกท็บทวนว่า มนัดีตรงไหน อย่างไร 

เราจึงจะไม่เกิดอาการชินชากับสิ่งที่ท�าอยู่ เพราะฉะน้ัน 

การท�าส่ิงต่างๆ ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรม ท�าด้วยความ

ตั้งอกตั้งใจ นานๆ เข้า ความรักในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้
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อย่างในค�าถามนี้ จะท�าสิ่งที่เรารัก หรือแม้ว่าสิ่งที ่

เราเริ่มต้นท�าด้วยความรักมาก ก็ไม่ใช่ว่าความรักน้ันจะ

เป็นความรู้สึกนิรันดรที่ไม่เปล่ียนแปลง ความรู้สึกว่ารัก

เปลี่ยนได้เหมือนกัน มันก็อ่อนลงๆ บางทีปีแรกๆ รัก  

ปีหลังๆ กลบัรูส้กึเบือ่กม็ ีเพราะฉะนัน้ หากว่าเราสามารถ

เลือกท�าสิ่งที่เรารัก แล้วยังรู ้สึกพอไปได้ในระยะยาว 

นั่นก็เป็นบุญของเรา แต่เราก็ไม่ควรจะน้อยใจหรือเสียใจ 

ถ้ายังไม่มีอะไรที่เรารักจริงๆ เพราะว่าในหลายกรณี  

ความรักมันมาทีหลัง 
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ค�าถามที่ ๕ ถ้าหากว่ามีปัญหาท่ีเราไม่สามารถ

ควบคุมได้ และดูแล้วไม่น่าจะมีทางแก้ไขได้ นอกจาก 

ค�าแนะน�าว่าให้ปล่อยวางหรือให้อดทนไป มันมีทางออก

อะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ กระผมขอเรียนถามในแง่

ของการจัดการที่ตัวเราเอง

ค�าตอบ มีบางสิ่งบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้จริงๆ 

คือ เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย คงไม่มีใครแก้ได้ แต่เรื่องของ

จริตนิสัย เรื่องทางจิตใจ อาตมาไม่เชื่อหรอกว่า มันจะมี

อะไรที่แก้ไม่ได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลา แล้วต้องท�าอย่าง

สม�่าเสมอ ท�าถูกวิธีเท่านั้นเอง แต่คนเรามักจะใจร้อน 
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อาตมาก็เคยเตือนผู้ที่มานั่งสมาธิ มาฝึกจิตอย่างจริงจัง 

แล้วคิดว่า โอ...๑๐ ปีแล้ว...ยังไม่ได้อะไรเลย รูส้ึกเป็น

ระยะเวลายาวนานมาก จริงๆ แล้ว ถ้าเราเอากรอบ

ระยะเวลาของเราในชาติๆ หนึ่ง ๗๐ ๘๐ ปี ...๑๐ ปีก็ฟัง 

ดนูาน แต่ถ้าเรามองเรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร 

ตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ มันเป็นเวลาสั้นนิดเดียว 

พระพุทธองค์ตรัสถึงระยะเวลายาวมากหน่วยหนึ่งที่เรียก

ว่ากัป พระองค์ทรงอธิบายอุปมาหนึ่งกัปว่านานเท่าไร  

โดยให้จนิตนาการว่า มีภเูขาหนิยาว ๑ โยชน์หรอืประมาณ 

๑๖ กิโลเมตร กว้าง ๑๖ กิโลเมตร สูง ๑๖ กิโลเมตร แล้ว 

๑๐๐ ปีต่อครั้ง มีผู้ชายเดินผ่านมา ใช้ขนนกหรือผ้าไหม

เช็ดภูเขาหิน ให้ค�านวณว่าต้องใช้เวลานานสักเท่าไร  

ภูเขาหินนั้นจึงจะสึกหรอไปจนหมด จากการสัมผัสของ 

ผ้าไหมเพียง ๑๐๐ ปีต่อครั้ง นี่คือเวลาหนึ่งกัป แล้ว

พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้เป็นร้อยกว่ากัป ฉะนั้น  

๑๐ ปีนี่สั้นนิดเดียวนะ 

บางครั้งเมื่อเราเกิดอาการท้อแท้ ก็ไม่เป็นไร อย่า

เพิ่งท้อแท้ ต้องอดทน ใจเย็น แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างใน

โลกนี้ที่มันเหลือวิสัยที่จะแก้ได้ ในกรณีที่สิ่งที่เหลือวิสัย
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ที่จะแก้ได้ หมายถึงสิ่งแวดล้อมนะ เราก็ต้องอดทนที่จะ

ต้องอยู่กับมันให้ได้ ท่านอาจารย์สุเมโธเคยสอนเรื่อง

ความอดทนไว้อย่างน่าฟัง ท่านบอกว่า ความหมายของ

ค�าว่า “อดทน” ไม่ใช่กัดฟัน อดกลั้น ท่านใช้ภาษาอังกฤษ

ว่า “Peaceful coexistence with the unpleasantness” คอื 

อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบ สิ่งที่ไม่น่ายินดี โดยจิตไม่เกิด

อาการซึมเศร้า ไม่เกิดอาการท้อแท้ คือ ไม่มีปฏิกิริยา

ทางจิตใจ เรียกว่าอยู่กับมันได้ นั่นคือ ความอดทน 
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ค�าถามที่ ๖ ตามหลักไตรลักษณ์ เราไม่ควร

ยึดถือตัวเรา ของเรา แต่พอคิดแบบนี้แล้ว บางครั้งถูก

ความทุกข์มากระทบ การพยายามท�าให้ตัวเองปล่อยวาง  

กลายเป็นความไม่กระตือรือร้น ในขณะที่เวลาเราโกรธ 

เสียใจ มีการยึดถือเกิดขึ้นว่าเขามาต�าหนิเรา ต่อว่าเรา 

เราไม่อยากถกูมองแบบนี ้บางครัง้กลบัมแีรงกระตุ้นอยาก

พิสูจน์ตัวเองมากกว่า อยากทราบความคิดเห็นของพระ

อาจารย์และแนวทางคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้

อย่างมีความสุข มีธรรมะเป็นสิ่งน�าทางชีวิตและไม่รู้สึก

ขัดแย้งกันเองในจิตใจ
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ค�าตอบ เร่ืองไตรลกัษณ์ทีเ่ป็นทฤษฎ ีปรชัญา ถ้า

ไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่ใช่ คือ ไม่ใช่แค่คิดว่า “เออ! มันไม่เที่ยง 

มนัเป็นอนตัตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา” นัน่เป็นแค่ค�าปลอบ

ใจเวลาเราทกุข์ มันผิวเผนิมาก ไม่ได้ผลกบัความรูส้กึ เป็น

เพยีงการเอาความคดิไปแก้ความรูส้กึ มันแก้ไม่ค่อยได้นะ 

อยู่ท่ีต้องฝึกจติบ่อยๆ เพือ่ให้เหน็ความเปลีย่นแปลงตาม

เหตตุามปัจจยัให้ชดัเจน เมือ่มปีระสบการณ์ตรง ได้เหน็ชดั  

การปล่อยวางก็จะเกิดขึน้เอง เป็นการปล่อยวางในการไม่

รบัเอาสิง่ต่างๆ ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นความสามารถ

ที่เกิดจากการฝึกตนบ่อยๆ อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง ถ้า

หากว่าการคดิในเรือ่งไตรลกัษณ์ท�าให้ข้ีเกยีจข้ีคร้าน กเ็ป็น

อันว่าไม่ถูกต้อง 

เรื่องการปฏิบัติธรรม เมื่อครู่นี้ก็ได้บอกแล้วว่า  

ต้องปฏบัิต ิ๓ ด้านพร้อมกัน คอื พฤตกิรรม จติใจ ปัญญา  

ซึ่งตรงกับสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

นัน่เอง ปัญหาบางอย่างไม่ใช่เป็นปัญหาท่ีจะแก้ด้วยสมาธิ  

หากเป็นปัญหาทางด้านศลีธรรมมากกว่า สมมตว่ิา มใีคร

บอกเราว่า คนนี้เขาไม่ชอบคุณมาก เขาเกลียดคุณ ทีนี้

เวลาเราเจอคนๆ นั้น เราก็จะคิดว่า “ใช่หรือเปล่า...เขา
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เกลียดเรา” เราก็จะแปลความหมายของสิ่งที่เขาท�าสิ่งที ่

เขาพูดตามความเชื่ออย่างนี้ จนกระทั่ง....“ใช่ ใช่ ใช่” และ

อาจจะเกิดความรู้สึกโกรธเขาว่า เราไม่เคยท�าอะไรเขา 

ท�าไมเขาจึงมีอคติต่อเราอย่างนี้ ในกรณีอย่างนี้ส�าหรับ

นกัปฏบัิต ิการปฏบัิติธรรมโดยเฉพาะกบัความรูส้กึว่าโกรธ 

เมือ่อารมณ์โกรธเกิดขึน้ ก็ปล่อยวาง วนันีเ้ราอาจจะท�าได้ 

แต่พรุ่งนี้เมื่อเจอเขา ความโกรธก็ผุดขึ้นอีก ก็ปล่อยวาง  

ท�าซ�้าๆ ไปอย่างนี้ แต่อาตมาว่า จริงๆ แล้ว เราควรต้อง 

ดวู่า มนัจรงิหรอืเปล่าทีเ่ขาว่าเราหรือทีเ่ขาไม่ชอบเรา กต้็อง 

ไปพูดคุยซักถาม ต้องหาข้อมูลที่ถูกต้อง นี่เป็นปัญหา 

เรื่องศีล คือถ้าเรามีความคิดผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจนท�า 

ให้เกิดกิเลส ทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นเพราะความคิดผิดหรือ 

ความเข้าใจผิด เราก็ปล่อยวาง แต่มันยังวกๆ วนๆ อยู่

อย่างนั้น ฉะนั้น บางครั้งเราก็ต้องพิจารณาดูท่ีตัว

พฤติกรรมหรือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเขาท�าเขาพูดว่าจริงหรือ

ไม่จริง จะขอย�้าว่า ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการ

นัง่สมาธ ิหรอืการท�าใจกบัสิง่ต่างๆ ในชวีติโดยไม่เป็น

ทุกข์กับมัน เพราะบางเรื่องต้องแก้ที่กฎหมาย กติกา 

ข้อตกลงในชุมชน เป็นเรื่องทางด้านสังคม ไม่ใช่เรื่อง

ตัวบุคคลไปเสียทุกเรื่อง 
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พระพทุธองค์ทรงเรยีกค�าสอนของท่านว่า พระธรรม 

วินัย ไม่ใช่พระธรรมอย่างเดียว พระธรรมคือค�าสอนใน

การพัฒนาจิต วินัยคือการจัดสรรความเป็นอยู่ในชุมชน

ให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรม ถ้าจัดสรรสิ่งแวดล้อม

ให้กระตุ ้นกิเลส กระตุ ้นให้คนแข่งขันกัน ให้เอารัด 

เอาเปรียบกัน ให้รางวัลคนท่ีเห็นแก่ตัว ปัญหาก็ต้อง

เกิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ปัญหาภายในจิตใจคนแต่อย่างเดียว  

มันเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบ จากโครงสร้างของชุมชน

หรือขององค์กรด้วย
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ค�าถามที่ ๗ ถ้าต้องท�างานกับคนที่โมโหง่าย  

ไม่ค่อยมีเหตผุล มอีคติตลอดเวลา หนพูยายามปรบัตวั

เองและขอความช่วยเหลอืจากคนทีค่ดิว่าสามารถจะช่วย 

หนูได้แล้ว แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น หนูควรจะท�าอย่างไร ให้

ความทุกข์ในการท�างานน้อยลง 
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ค�าตอบ ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หน เรามทีางเลอืกพืน้ฐาน

ว่า อยูห่รอืไม่อยู่ ถ้าเหลอืทนจริงๆ แล้ว กไ็ม่อยูดี่กว่า แต่

ถ้าจะอยู่ต่อ ก็มีทางเลือกว่า ๑. อดทน ๒. พยายามแก้ไข 

ถ้าได้พยายามทุกวิธีที่จะท�าให้เรื่องมันดีขึ้นแล้ว อาจจะ

ต้องอยู่เฉยๆ ไปก่อน ปลอบใจหรือสอนใจตัวเองว่าไม่มี

อะไรแน่นอนสักอย่าง เรื่องพฤติกรรมของคนนี้ อารมณ์

ของคนนี้ หรือความเป็นอยู่นี้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 

ทีจ่รงิแล้ว ถ้าเราจดัองค์กรให้ดนีะ มนัต้องมเีวทีให้ผู้

น้อยสามารถให้ข้อมลูกบัผูใ้หญ่ในเรือ่งท่ีผู้น้อยไม่สบายใจ

หรือถือว่าเป็นปัญหา องค์กรที่ดีควรต้องมีการหมุนเวียน
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ของข้อมูล ทีนี้ มันเป็นปัญหาว่า ถ้าผู้ใหญ่บริหารงาน

แบบเผดจ็การ หรือเอาแต่อารมณ์ตวัเองเป็นหลกั กท็�าให้

ผูน้้อยไม่กล้าเปิดเผยปัญหาระดบัพืน้ๆ ข้างบนขาดข้อมลู

จากข้างล่าง ย่อมเกิดปัญหาได้มากมาย 

ความโมโหน้ีถือว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้บริหาร 

เป็นจุดอ่อนของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ที่บอกว่า “เป็น

อย่างนี้ตลอดเวลา” ก็คงไม่ใช่ตลอดเวลา มันเป็นบ่อย  

แต่ถ้าจะบอกว่า “เขาไม่เคย....” หรือว่า “เขา.....ทุกครั้ง” 

อันนี้ก็เกินไป มันเป็นตัวสร้างอารมณ์เปล่าๆ เราเป็น 

ผูน้้อย เรากต้็องศกึษาผู้ใหญ่ในเรื่องทีว่่า เขาโมโหในเรือ่ง

อะไร เราก็ต้องขอค�าแนะน�าว่า จะท�าอย่างไรจึงจะเป็นที่

พอใจ บางทีเราอาจจะต้องปรับบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้น 

เพราะการที่ผู้ใหญ่โมโหนี่ ไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่เขา

ไม่พอใจไม่ใช่ไม่ถูกเรื่อง เราอาจจะผิดจริง แต่เขาสื่อสาร

ไม่เป็น ถ้าจะให้ดีก็คือ เวลาเขาหายจากความโมโห เราก็

ให้เสยีงสะท้อนว่า ถ้าหากเราผิดพลาด เรากพ็ร้อมทีจ่ะรบั

ผดิชอบ แต่ถ้าคณุโมโหอย่างน้ี อารมณ์เรากเ็สยีเหมอืนกนั 

งานของเราก็เสีย ขอให้พูดให้เบากว่านี้หน่อยได้ไหม 
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การให้เสียงสะท้อนนัน้กเ็ป็นวิชาๆ หน่ึง โดยเฉพาะ 

การให้เสียงสะท้อนกับผู้ใหญ่โดยท่ีเขาไม่รู ้สึกว่าเราไม่

เคารพ บางคนเพลินกับความโมโห จนถือว่าเป็นสิทธิ 

หรือเป็นตัวตนของเขาอะไรท�านองนี้ ถ ้าไม่มีเสียง

สะท้อนให้เขารู้ว่า น่ีเป็นสิ่งที่ท�าให้ประสิทธิภาพในการ

ท�างาน ความสามัคคีลดน้อยลง ไม่ใช่สิ่งท่ีดีส�าหรับ 

การงาน เพราะว่างานจะเกดิได้ด ี มนัจะต้องมคีวามรูส้กึ 

ปลอดภยั เป็นทมีเดยีวกนั มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อ

กนัและกนั มคีวามรูส้กึเป็นพีน้่องกัน ถ้าหากว่าเขาใช้

อารมณ์มาก มนักท็�าลายบรรยากาศ ซึง่บรรยากาศก็

มผีลกระทบต่องานด้วย การระงับความโมโหนีม่นัเป็น

เรื่องเหตุผล เราควรมองตัวงานเป็นใหญ่

บางทีเราก็ต้องอดทน รอให้เขาย้ายไปที่อื่นหรือ

เกษียณ แต่บางคนเขาก็เปลี่ยนนะ เปลี่ยนเพราะแก่ลง 

เปลีย่นเพราะเจบ็ไข้ได้ป่วย เปลีย่นได้เพราะปัจจยัหลาย

อย่าง แต่สิ่งที่ทุกคนควรจะท�าคือ การตั้งจิตอธิษฐาน

ว่า ในอนาคต ถ้าเราเป็นใหญ่แล้ว เราจะไม่เป็นอย่างนี ้ 

คิดแบบนี้อย่างน้อยเราก็ได้ก�าไรนะ 
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ค�าถามที่  ๘ ถ้าผมต้องท�างานกับคนท่ีไม่มี 

ความรับผิดชอบ ผมควรท�าอย่างไรดีครับ บางทีก็รู้สึกว่า 

กลายเป็นท�างานแทนเขาไปหมดท้ังทีไ่ม่ใช่หน้าท่ีเรา แต่ถ้า

ผมไม่ท�า งานก็ไม่เสร็จ 
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ค�าตอบ งานไม่เสร็จ ก็ไม่เสร็จ มันก็เป็นอย่างนี้  

ไม่ว่าทีไ่หน ผูใ้หญ่ก็มกัจะใช้คนเก่งจนหมดสภาพ เรากต้็อง 

บอกว่า เราท�าแค่นี้ บางทีมันก็เหมือนเป็น blackmail นะ 

...“ถ้าคุณไม่ท�า งานนี้ก็ไม่เสร็จ” ...“ไม่เสร็จ ก็ไม่เสร็จ”  

เรากท็�าส่วนของเราให้ดทีีส่ดุ แต่ถ้าจะให้ท�าส่วนของคนอืน่

ด้วย มันไม่ใช่ แต่บางครั้งบางคราวก็ต้องท�าใจนะ เพราะ

เขาอาจจะมีปัญหาที่บ้านหรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วย แน่นอน

ว่าเราก็ท�าเกินแทนได้ เพ่ือแสดงน�้าใจความเป็นเพื่อน  

แต่ถ้ามคีนเจตนาเอารดัเอาเปรยีบ เพราะรู้ว่าเราเป็นคนท่ี 

“ถ้าไม่มีใครท�า เราก็ท�า” มันย่อมไม่ดกีบัองค์กร ถ้ามองใน

ภาพรวม เป็นสิ่งไม่ดีและไม่ดีกับบุคคลนั้นด้วย
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ค�าถามท่ี ๙ หนูอยากเรียนถามพระอาจารย์

เก่ียวกบัวธิคีดิในการปฏบิตัติวักบัคนอืน่ โดยแยกเรือ่งงาน

และเรื่องส่วนตัวออกจากกัน
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ค�าตอบ เรื่องน้ีอาตมาไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูก 

หรือเปล่า เรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาบ่อยๆ เช่น บริษัท

ครอบครัวหรือบริษัทที่เพื่อนท�าด้วยกัน แล้วไม่เคยได ้

คุยกันในรายละเอียดให้ชัดเจนว่า ในกรณีนี้ เราอยู่ด้วย

กนัในฐานะเป็นเพือ่นหรอืฐานะเป็นหุ้นส่วนหรอืเป็นอะไร 

พอมันไม่ชัดเจนแล้ว บางครั้งมันก็ท�าให้เกิดความน้อยใจ 

ความเสียใจได้ ในความเป็นเพ่ือน เราก็มองกันในแง่ดี  

ให้อภัย เป็นต้น เพราะเป็นเพื่อนกัน แต่เวลาท�างานหรือ

ท�าธุรกิจด้วยกัน จะต้องท�าตามกติกา หรือควรจะต้องมี

กติกาข้อตกลงที่ชัดเจน ในกรณีนี้เราต้องวางความเป็น

เพื่อนลงก่อน ไม่เช่นนั้นมันจะยุ่ง ก็ยังคงมีความหวังดี

ปฏิบัติดีต่อกันด้วยศีลธรรมอย่างแน่นอน แต่ไม่ควรจะ

อ้างความเป็นเพ่ือน เช่นสมมติว่า คนหนึ่งอยากกู้เงิน

เพื่อขยายกิจการ ในขณะที่อีกคนหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ไหว 

มันเสี่ยงเกินไป ตรงนี้มันส�าคัญนะว่า เราปรึกษาหารือใน

ฐานะเราเป็นเพื่อนกันหรือในฐานะเป็นผู้ลงทุนร่วมกัน  

ถ้าในฐานะเพื่อน เราอาจเกรงใจเขา เพราะเขาเคยท�า

อะไรให้เรา เราก็ควรท�าให้เขาบ้าง อะไรท�านองนี้ แต่ใน

ทางธุรกิจ อาจจะต้องคัดค้านจนถึงกับไม่พอใจกัน นี่เป็น
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ข้อเสยีของการท�างานกับคนทีส่นิทกันหรอืเป็นครอบครวั

เดียวกัน เพราะความเห็นไม่ใช่ว่าจะตรงกันทุกเรื่อง เรา

จึงต้องคุยกันล่วงหน้าให้ชัดว่า ต่อไปในอนาคตจะเป็น

อย่างไรไหม ถ้ามีเรื่องใหญ่ที่เรามีความเห็นไม่ตรงกัน  

เราจะท�าใจได้ไหม เมื่อฝ่ายหนึ่งคัดค้านอีกฝ่ายหนึ่ง 

ส�าหรับค�าถามข้อนี้ อาตมาคิดว่า ควรจะนั่งคุยกัน  

แล้วเขียนวินัยหรือธรรมนูญเป็นข้อตกลง เพ่ือจะได ้

ไม่เกิดความสับสนระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการ 

ท�างาน ค�าถามข้อน้ีไม่ค่อยเจาะจง ไม่รู ้ว่าตอบตรง

ประเด็นหรือไม่
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ค�าถามที่ ๑๐ บางครั้งหนูรู้สึกว่าตัวเองข้ีเกียจ 

อยากจะขยันกว่านี้ แต่ก็ชอบสงสารตัวเอง เลยตามใจ 

ตัวเอง จะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ บางทีไม่รู้ว่าที่ท�าอยู่นี่คือ

ชลิล์ไปหรอืเปล่า หรอืควรกดดนัตวัเองกว่าน้ี ชีวิตจะได้ไป

ได้ไกลกว่านี้ 

ค�าตอบ มันก็คิดผิดสิ ความขี้เกียจนี่เป็นสิ่งที ่

ไม่ดเีลยใช่ไหม ถ้าจะสงสารตวัเองกต้็องไม่ข้ีเกยีจ ถ้าการ

สงสารตัวเองเป็นเหตุผลว่าจะขี้เกียจได้ นั่นไม่ใช่แล้ว 

อาตมาจะอุปมากับการเล่นกีฬา เช่นสมมติว่า

เราเล่นเทนนิสกับคนที่เราตีเก่งกว่าเขามาก เล่นทีไรเรา

ก็ชนะ ๖ – ๐ ทุกครั้ง มันก็ไม่สนุกใช่ไหม แต่ถ้าเล่นกับ

คนที่เก่งกว่าเรามาก แล้วเราก็แพ้ ๖ – ๐ ทุกครั้ง มันก็
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ไม่สนกุเหมือนกนั ถ้าเล่นกบัคนทีเ่ก่งกว่าเราบ้างเลก็น้อย 

มันเหมือนเขาดึงความเก่งออกจากตัวเรา จนเรารู้สึกว่า

เราเล่นดีกว่าที่เราเคยเล่น เพราะฝ่ายตรงข้ามเก่งกว่าเรา 

เล็กน้อย ฉะนั้น อาตมาก็อุปมาว่า ในการท�างาน ถ้าตั้ง

เป้าสูงจนเกินไป แล้วท�าไม่ได้ เราก็จะมองตัวเองว่าแย่ 

แล้วจะรูส้กึเบือ่หน่าย แต่ถ้าท�าอะไรทีง่่ายเกนิไป ท�าอะไร

แบบสบายๆ มันก็ไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่มี

ความสนุก มันก็เบื่อไปอีกแบบหนึ่ง ถ้าเราท�าอะไรที่รู้สึก

ว่ายากสักหน่อย ต้องยืดต้องฝืนตัวเองสักหน่อย อาการ

อย่างนี้แหละแสดงว่าก�าลังเจริญ ก�าลังได้ความพอดี ก็

เหมอืนการเล่นกฬีานัน่แหละ ถ้าเราต้องการจะพฒันาตวั

เองให้ดขึีน้ ถ้ารูส้กึว่าเรายังท�าได้มากกว่านีเ้ยอะ แต่ว่าเรา

ขีเ้กียจ ความขีเ้กยีจอย่างนีม้นัไม่ดนีะ อย่าไปตามมนัเลย
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ค�าถามที่ ๑๑ อยากกราบเรยีนถามพระอาจารย์

เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตให้มี 

ความสุขในขณะที่มีความรับผิดชอบหลายบทบาทหน้าที่ 

(เช่น ต้องเป็นแพทย์ที่ดี เป็นลูกศิษย์ที่ดี เป็นบุตรที่ดี 

เป็นเพื่อน/พี่/น้องที่ดี เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นผู้ที่ดูแล

สุขภาพกาย/สุขภาพใจตนเองที่ดี ฯลฯ) 
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ค�าตอบ เฮ้อ! เหนื่อยแทนนะ ถ้าแจกแจงอย่างนี้ 

มันฟังดูมาก แต่ถ้าเราคิดว่า การพัฒนาตัวเองตามหลัก

พทุธศาสนาในเรือ่งของพฤตกิรรม ในเร่ืองของจติใจ ในเรือ่ง 

ของปัญญา ความดต่ีางๆ เหล่านีมั้นกเ็ป็นของมนัเอง ไม่ใช่ 

คนละวิชา ไม่ใช่ว่าการที่จะเรียนเป็นพี่ที่ดีเป็นวิชาหนึ่ง 

เป็นลกูทีด่กีอ็กีวิชาหน่ึง มนัก็เป็นวิชาเดยีวกนั คอืวชิาทีจ่ะ

พฒันาความดีในตวัเอง ในทางพทุธ เราถอืว่าชวีติคอืการ

เรยีนรู ้ ถ้าเราจะต้องเป็นพีเ่ป็นน้องต้นแบบ หรอืว่าเป็น 

พ่อต้นแบบ เป็นแม่ต้นแบบ เราจะเครียดมาก แต่ถ้าเรา

สนใจที่จะเรียนรู้ พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆ พยายาม

ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก

ความผิดพลาด เป็นนกัศกึษาชวีติ เป็นผูท้ีก่�าลงัพฒันา

ตนเอง เรากจ็ะไม่รูส้กึว่าหนัก นีเ่ป็นเรือ่งท่าทีต่อชีวิต 

ข้อดีข้อหนึ่งของการนั่งสมาธิตอนเช้ามืดก่อนเริ่ม

ท�างานอื่นคือ เมื่อเราอยู่กับสิ่งที่เราก�าหนด เช่น เมื่อสติ

อยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ในขณะนั้น มันไม่มี

ความรู้สึกเลยว่า เราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ ไม่มีความรู้สึกว่า

เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลกู เป็นพี ่เป็นน้อง เป็นเจ้านาย หรอื

เป็นลกูน้อง ไม่เป็นอะไรทัง้สิน้ มันมีแต่ธรรมชาตขิองกาย
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ของใจ การทีเ่ราได้สมัผสัความเป็น nobody ทุกวนั จะช่วย

ให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมาก เมื่อเราต้องเป็น somebody 

หรือเมื่อเราต้องสวมหลายบทบาท เราจะท�าได้คล่องขึ้น 

เพราะรู้ว่าจิตใจแท้ของเรานั้นมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น เราจะ

เข้าใจว่า บทบาทต่างๆ เป็นเพียงหน้ากากที่ต้องสวม  

เมือ่เราต้องท�าหน้าทีต่่างๆ เรากท็�าให้ดท่ีีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ 

แต่มันก็ยังมีอีกด้านหน่ึงหรืออีกมิติหนึ่งในชีวิตของเราท่ี

ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ เมื่อคิดได้อย่างนี้ เราจะไม่รู้สึกหนัก 
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ค�าถามที่ ๑๒ กราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยว

กับนิยามของค�าว่า “คิดแต่พอดี” ไม่คิดมากหรือคิดน้อย

จนเกนิไป และวธิกีารทีท่�าให้เราเป็นคนทีรู่จ้กั “คดิแต่พอดี

และดีพอ” ครับ 

ค�าตอบ ค�าว่า “พอดี” ก็เป็นอีกค�าหนึ่งที่น่าจะ

ต้องเติมค�าว่า “แก่” คือ “พอดีแก่....” หรือ “พอดีเพื่อ....” 

คือ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการโยงสิ่งที่เราก�าลัง

ท�าอยู่ คิดอยู่ พูดอยู่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา 

ให้มันเอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายของเรา น่ันก็คือการ

หาความพอดี 
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ในเมื่อเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่

พอดีส�าหรับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกัน ความพอดีที่

จะเข้าถงึสิง่ท่ีดทีีส่ดุในเรือ่งนัน้หรอืในชีวติท้ังหมด ถ้ามอง 

ทางด้านพุทธศาสนา ดีที่สุด คือ ให้พ้นจากทุกข์ 

ทัง้ปวง พ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ถงึ 

ความสมบูรณ์ในปัญญา ความเมตตากรุณา ความ

บริสุทธิ์ และความเป็นอิสระ นี่เรียกว่าสูงสุด เพราะ

ฉะนัน้ การด�าเนนิชวีติในทางทีท่�าให้ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ลดน้อยลง ท�าให้สิง่ดงีามในจติใจ ความเมตตา 

ปัญญา ความบรสิทุธิใ์จเพิม่มากขึน้ ถ้าพดูตามหลกัก็เรยีก

ว่า กุศลธรรมเพิ่มมากขึ้น อกุศลธรรมลดน้อยลง นี่จะ

เป็นตัวตัดสินว่า พอดีหรือไม่พอดี 
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ค�าถามที่  ๑๓  กราบเรียนขอค�าแนะน�าจาก 

พระอาจารย์ว่า เราจะฝึกตัวเองให้เป็นคนทีรู่จ้กักาลเทศะ

ได้อย่างไร ธรรมะหมวดใดของพระพุทธองค์ที่สอนเรื่อง

กาลเทศะเจ้าคะ

ค�าตอบ การรู้จักกาลเทศะถือว่าเป็นเอกลักษณ์

ของนักปราชญ์ เป็นเอกลักษณ์ของผู้มีปัญญา มันก็ขึ้น

อยูกั่บการเจรญิสตสิมัปชญัญะ คอื ถ้าเราขาดสต ิเรากจ็ะ

เอาแต่ความคดิของเรา ความต้องการของเรา ความกงัวล 

ของเราเป็นหลัก แต่พอมีสติแล้ว จิตจะไม่ติดอยู่แค่

กับความคิดความต้องการของตนเองเท่านั้น เรา

จะเปิดใจกว้างรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสม  

ความไม่เหมาะสม นัน่แหละเราจงึจะเร่ิมมคีวามเข้าใจ

ในเรื่องกาลเทศะ 
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อาตมาว่ากาลเทศะเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมากในการ

เลี้ยงลูกและในการอบรมสั่งสอนเด็ก เช่น เด็กอยากจะ

วิ่งเล่น อยากจะร้องเพลง อยากจะส่งเสียงดัง ไม่ใช่ว่า

มันไม่ดีนะ เราอย่าไปว่าเขา แต่เราต้องสอนว่าตอนนี ้

ยังไม่ใช่เวลา เราต้องรู้จักว่าเวลาไหนควรเงียบ เวลาไหน

ส่งเสียงดังได้ ไม่ใช่ว่าห้ามส่งเสียงดังโดยสิ้นเชิง เวลาควร

พูดก็มี เวลาไม่ควรพูดก็มี เวลาควรเป็นผู้น�าก็มี เวลาควร

เป็นผู้ตามก็มี เวลาต้องยอมรับก็มี เวลาต้องปฏิเสธก็มี  

มันเป็นความยืดหยุ่นที่เกิดจากการมีสติว่าอะไรควร

อะไรไม่ควร ฉะนั้น มันก็คือวิธีการฝึกสตินั่นเอง
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ค�าถามที่ ๑๔ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องหลัก

การพูดไว้ ๖ อย่าง มี ๒ อย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า 

- ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รัก 

ไม่เป็นทีช่อบใจของผูอ่ื้น พระองค์เลอืกกาลกล่าว

- ค�าพูดท่ีจริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รัก  

เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกกาลกล่าว

ขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะน�าการ “เลือก

กาลกล่าว” ในทั้ง ๒ กรณีนี้ด้วยเจ้าค่ะว่า มีหลักการเลือก

อย่างไร อย่างไรจึงจะเรียกว่า กล่าวได้ถูกกาล
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ค�าตอบ กรณีแรก พูดเรื่องจริง เป็นประโยชน์

ส�าหรับผูฟั้ง แต่จะไม่เป็นทีช่อบใจของเขา จะเลอืกกาล

กล่าวอย่างไร ถ้าเขาก�าลังต่อต้าน โกรธ ไม่พอใจ เขามี

อารมณ์มาก ถ้าเราพูดเรื่องที่ขัดใจเขาในขณะที่เขาก�าลัง

โกรธ ก�าลังกลัว หรือก�าลังมีอารมณ์ มันย่อมไม่เข้าหู 

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่ฉุกเฉิน ไม่จ�าเป็นจะต้องพูด 

ในเวลานั้น เราก็หาเวลาอื่นที่เขาผ่อนคลาย ที่เรารู้สึกว่า

เขาพอจะรับฟังเราได้ 

ทนีี ้ให้สงัเกตปัญญาของพระพทุธเจ้าในเรือ่งนี ้คอื 

พระพุทธองค์จะทรงเปิดเผยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ 

ของพระองค์น้อยมาก และจะไม่ทรงใช้เพื่อให้คนตื่นเต้น

หรือเกิดศรัทธา แต่พระพุทธองค์มักจะทรงใช้หรือทรง 

เปิดเผยเฉพาะในกรณีที่พระองค์ตั้งพระทัยสั่งสอนคนที่

สอนได้ยาก แล้ววิธีที่จะเปลี่ยนอารมณ์คนจากที่ไม่ยอม 

รับฟังให้เปิดใจรับฟัง ก็คือการท�าอะไรที่อัศจรรย์ให้เขาดู  

เช่นกรณีที่พระพุทธองค์ไปโปรดองคุลีมาลที่ฆ่าคนมา

แล้วถึง ๙๙๙ คน ขณะที่องคุลีมาลวิ่งถือมีดพร้าตามจะ

ฆ่า พระพุทธองค์เดิน องคุลีมาลวิ่งตาม แต่ก็ตามไม่ทัน  
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จงึตะโกนว่า “หยุด หยุด” พระพทุธองค์จงึตรสัว่า “เราหยดุ

แล้วองคุลีมาล ท่านต่างหากยังไม่หยุด” ค�ากล่าวนี้ไม่ได ้

ฟังดลูกึซึง้อะไรนกัใช่ไหม “เราหยดุแล้ว ท่านยงัไม่หยุด” แล้ว 

พระพุทธองค์จึงทรงอธิบายความหมายว่า เราหยุดแล้ว 

แปลว่า เราไม่มกีเิลสแล้ว ท่านยงัไม่หยดุ แปลว่าท่านยงัวิง่

ตามกิเลส แต่ท�าไมฟังเพียงแค่นี้ คนที่มีจิตหยาบกระด้าง

กลับกลายเป็นพระอริยเจ้าได้ภายในไม่กี่วินาที น่ันเป็น

เพราะจติใจขององคลุมีาลก�าลงัอยูใ่นสภาพท่ีผิดปกติมาก 

คือ ก�าลังงงอยู่ว่า เป็นไปได้อย่างไร เราวิ่ง เขาเดิน ขณะ

ท่ีจติอยูใ่นสภาพน้ัน น่ันเป็นกาลเทศะทีพ่ระพทุธองค์ทรง

ใช้ให้เกิดผล 

เรื่องของกาลเทศะนี้ ถ้าเราต้องพูดกับผู้ปกครอง

ของเด็กท่ีป่วยว่าลูกเขาคงรักษาไม่หาย แน่นอนว่าเรา

ต้องหากาลเทศะที่จะพูดเรื่องจริงซึ่งเป็นเรื่องที่เขาต้องรู้ 

แต่เราจะพูดอย่างไร ใช้ค�าพูดอย่างไร พูดที่ไหน เมื่อไร 

เราก็ต้องคิดเรื่องกาลเทศะให้มาก 

ส่วนเรื่องค�าพูดจริงที่เป็นประโยชน์ เป็นท่ีรักที่

ชอบใจ พระพุทธองค์ท่านพูดตลอดนะ แต่เราจะต้อง
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ระวังเรื่องกาลเทศะ เมื่อกาลเทศะจะเป็นปัจจัยที่จะมี

ผลต่อการสื่อสาร ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆ ไป จะพูดที่ไหน ที่นี ่

หรือที่โน่น ย่อมได้ทั้งน้ันเพราะมันไม่มีผลอะไร แต่ใน 

บางเรื่อง เช่นค�าเตือนที่เป็นประโยชน์ ถ้าเราพูดทั้งๆ ที่

เขายังไม่พร้อมที่จะรับฟัง นั่นย่อมไม่ใช่กาลเทศะที่ดี เช่น  

ถ้าเราพูดวันน้ี โดยคนฟังไม่พร้อม ถ้าจะยกขึ้นมาพูด

เป็นครั้งที่สอง มันจะได้ผลน้อยลง ดังนั้น ถ้าเราต้องการ 

impact ให้กระทบถงึใจเขา เรากต้็องดกูาลเทศะว่าควรจะ

พูดเวลาไหน

มีการวิจัยในศาลที่อิสราเอลว่า การตัดสินการ

ลงโทษของผู้พิพากษาในช่วงเวลาต่างๆ ตอนเช้า ตอน

บ่าย ตอนเย็น มีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่า คดีแบบ

เดียวกัน ถ้าตัดสินช่วงก่อนเที่ยงจะลงโทษหนัก แต่ถ้า

ตัดสินหลังบ่ายโมงไปแล้ว การลงโทษจะเบาลง เพราะ 

ผู้พิพากษาทานข้าวแล้วอารมณ์ดี หากเมื่อนักวิจัยเสนอ

ผลวิจัย ผู้พิพากษาแต่ละคนไม่ยอมรับ “ไม่ใช่...เราฟัง

และตัดสินคดีทุกคดีด้วยจิตใจเป็นกลาง” ที่จริงแล้ว มันก็

มีอะไรๆ ใต้จิตส�านึกที่เราไม่รู้
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ค�าถามท่ี ๑๕ พระอาจารย์เคยสอนว่า “เป้าหมาย 

ชีวิตชาวพุทธง่ายๆ คือ สุขตน สุขท่าน ประโยชน์ตน 

ประโยชน์ท่าน” ขอเรียนถามว่า อะไรคือความสุขของ

ตนเองและความสุขของผู้อื่นที่เราควรยึดเป็นเป้าหมาย

ในการด�าเนินชีวิต และจะไปถึงสภาวะแห่งความสุขนั้น

ได้อย่างไร 

ค�าตอบ เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ง่ายๆ นะ เริ่มที่

ร่างกาย ถ้าสขุภาพดี เรากม็คีวามสขุ การมอีาชพีการงาน 

ที่เราท�าแล้วมีความสุข ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องเป็นทุกข์
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เร่ืองปัจจยั ๔ ซึง่เป็นความทกุข์ระดบัวตัถ ุการทีจ่ะไม่ต้อง

กังวลกับมันก็เป็นความสุข มีการวิจัยของหลายองค์กร 

ในองค์การสหประชาชาติ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้สึกสุขสบายกับเงิน อย่างเช่นการทดลองว่า ถ้าได้

รับเงินเพิ่ม ความสุขจะเพิ่มขึ้นไหม และเมื่อเพิ่มจ�านวน

เงินขึ้นอีกระดับ ความสุขจะเพิ่มข้ึนอย่างไร ปรากฏว่า  

ผลการทดลองตรงกับค�าสอนของพุทธศาสนามากว่า 

ส�าหรับผู้ท่ียังไม่มีความมั่นคงในปัจจัย ๔ คือ เรื่อง

อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรคในยามเจ็บไข ้

ได้ป่วย เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นสมมติว่า ๑ ดอลลาร์ ความสุข

ก็เพิ่มขึ้น ๑ หน่วย ถ้ารายได้เพิ่ม ๑๐ ดอลลาร์ ความสุข

ก็เพิ่ม ๑๐ หน่วย แต่เมื่อรายได้เพิ่มจนถึงขั้นที่ว่า เขาไม่

ต้องกังวลเรื่องปัจจัย ๔ อีกต่อไป คือ พอไปได้แต่ไม่ใช่

ถึงขั้นรวย จากระดับนั้นแล้ว แม้จะเพิ่มจ�านวนเงินขึ้น

ไปอีก แต่ระดับความสุขจะค่อนข้างทรงตัว ฉะนั้น เงิน

และวัตถุจะมีความส�าคัญมากในเรื่องของความมั่นคง 

ที่เก่ียวกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แต่เมื่อถึง 

ขัน้หนึง่ทีพ่ออยูไ่ด้แล้ว การเพิม่เงินไม่ได้เพิม่ความสขุสกั 

เท่าไหร่ ดงันัน้ เมือ่เราได้ความสขุระดบัพืน้ฐานจากสขุภาพ 



68    งานสร้างสะพาน

ความเป็นอยู่ทั่วไปแล้ว เราก็ควรจะแสวงหาความสุขที่ 

เกิดจากการให้ทาน ความสุขในการบริหารกาย วาจา 

ภายในกรอบที่เราก�าหนดไว้ด้วยความสมัครใจ ที่เรียก

ว่าศีล ซ่ึงเป็นสิ่งที่จะน�าความสุขมาสู่ชีวิตของเราและ 

ชีวิตของคนรอบข้างด้วย ต่อจากนั้นเราก็ควรจะภาวนา 

ซึ่งเป็นวิชาที่จะป้องกันและระงับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพร้อม

พัฒนาปลูกฝังคุณงามความดีในจิตใจ เพราะความสุข

ในระดับสูงนั้น เกิดจากคุณภาพจิตใจมากกว่าเกิดจาก 

สิ่งแวดล้อม

ฉะนั้น ในการสร ้างความสุขตน เราก็ให ้ 

ความส�าคัญเรื่องวัตถุในระดับหนึ่ง สร้างความสุข

ในเรื่องของทาน ในเรื่องของศีล ในเรื่องของภาวนา 

และสนับสนุนความสุขส�าหรับคนรอบข้างเท่าที่จะ

เป็นได้ อิทธิพลของเราต่อคนรอบข้างในครอบครัว 

มีมาก โอกาสที่จะสร้างความสุขสร้างประโยชน์แก่ 

พวกเขาจึงค่อนข้างมาก ส�าหรับคนในสังคมทั่วไปหรือ 

ในประเทศอ่ืนๆ โอกาสย่อมน้อยลง แต่เราก็ท�าเท่าที ่

เราท�าได้ 
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ค�าถามที่ ๑๖ อาจารย์รู้สึกหงุดหงิดเวลาท่ีสอน

ลูกศิษย์ แล้วลูกศิษย์ไม่ได้ดั่งใจ เช่น สอนให้รอบคอบ 

ใส่ใจในรายละเอียดของคนไข้ ท�างานให้เรียบร้อย ไม่

ตกๆ หล่นๆ ลูกศิษย์ก็ยังไม่ดีเท่าที่อาจารย์อยากให้ดี  

อาจารย์ก็มีสัญญาของความเป็นคนรอบคอบ ใส่ใจ 

ท�างานเรียบร้อยของอาจารย์ แต่ลูกศิษย์ไม่เป็นอย่าง

ที่อาจารย์คิด อาจารย์จะจัดการกับความหงุดหงิดของ 

ตัวเองได้อย่างไร และจะสอนลูกศิษย์อย่างไรต่อไปดี  

เพราะบางครั้งก็รู ้สึกท้อแท้หมดหวังและมักจะคิดว่า 

“สงสัยจะสอนกันไม่ได้แล้วมั้ง”
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ค�าตอบ งานสอนคนนี่เป็นงานของโพธิสัตว์นะ 

อาจารย์ท่านนี้คงขยันตั้งแต่เด็ก แต่ว่าในบางเรื่อง ก่อนที่

เราจะต�าหนิคนรุ่นใหม่ เราก็ควรจะหยุดคิดก่อนว่า สมัย

ก่อนตอนเราอายุแค่นี้ เราเป็นอย่างไร บางทีเราก็อาจจะ

เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกัน อาตมาพิจารณาว่า มันเป็น

ไปตามเหตุตามปัจจัย การพยายามก�าหนดเหตุปัจจัย

ต่างๆ จะท�าให้อารมณ์เยน็ลง กใ็นเมือ่ส่ิงแวดล้อมมนัเป็น

อย่างนี้ การเลี้ยงลูกสมัยนี้เป็นอย่างนี้ เมื่อค่านิยมใน

สังคมเป็นอย่างนี้ เมื่อกิเลสคนเรามันก็พร้อมอยู่แล้ว 

อย่างนี้ มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ คนที่ใส่ใจ รอบคอบ  

ต้ังอกตั้งใจ ก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่ใส่ใจมาแต่ไหนแต่ไร 

มาแล้ว เราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี จากนั้นก็ปล่อยวาง 

อาจารย์กค็งมลีกูศิษย์ทีส่มัยทีเ่รียนกับเรา เราต้องส่ายหวั 

แต่ ๑๐ ปี ๒๐ ปีต่อมา เขากลบัมาหาอาจารย์เพือ่ขอบคณุ 

จริงๆ แล้วเขาก็ประทับใจในความรอบคอบและความ

ใส่ใจของเรา ตัวเขาเองก็อยากท�า แต่ตอนนั้นมันยังท�าไม่

ค่อยได้ แต่ตอนนี้ก�าลังพยายามท�าอยู่ 
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การสอนคนเป็นเหมือนการหว่านเมลด็ ซึง่ไม่ใช่ 

ว่าจะเห็นผลทันที บางคนต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะ 

เหน็ผล บางคนกว่าจะรูก้ว่าจะเข้าใจกเ็มือ่เขาเป็นอาจารย์ 

เสียเอง บางคนพอมีลูก โดยเฉพาะผู้หญิง อาจจะเปลี่ยน

เป็นคนละคนเลย ความรบัผดิชอบ ความอะไรต่อมอิะไรจะ

ปรากฏขึน้มา โดยไม่รูว่้ามาจากไหน มนัเป็นสญัชาตญาณ 

แต่เม่ือเราพยายามให้ลูกศิษย์เห็นความส�าคัญของเรื่อง

เหล่านี้ แล้วเห็นว่าเขาดื้อ มันอาจจะไม่ใช่เขาฝ่ายเดียว 

มันอาจจะอยู่ที่ตัวเราด้วย ลักษณะการพูด ส�านวนที่ใช้ 

จะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า เราอาจจะต้องปรับวิธีการพูดของ

เราบ้างเหมือนกัน เรื่องนีก้็ท�ายาก
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ในพุทธศาสนาสายหลวงปู่ม่ัน ความมหัศจรรย์ 

ของหลวงปู่ม่ันไม่ใช่แค่ว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์

โดยแทบจะไม่มีใครสอน แต่ที่ท่านพิเศษมากคือ ท่านม ี

ลูกศิษย์ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์

จ�านวนมากเป็นสิบๆ รูป แต่ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น 

ทั้งๆ ที่ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยเจ้า หาก

มีน้อยองค์มากที่สามารถสอนลูกศิษย์ของท่านให้ถึง 

ขั้นอริยมรรคอริยผล ฉะนั้น จึงมีหลายวัดที่ เ ม่ือ 

ครบูาอาจารย์มรณภาพแล้ว พระลกูศิษย์กต่็างองค์ต่างไป 

ไม่มีใครอยู่ต่อที่วัด เท่าที่ทราบ องค์ที่ให้ความส�าคัญกับ

การสอนลูกศิษย์และสอนอย่างได้ผลในทางสายธรรมยุต 

ก็มีหลวงตามหาบัวที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับว่า สามารถ

สอนลูกศิษย์ให้ได้ผลในการปฏิบัติได้หลายท่าน เพราะ

ฉะนั้น แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่มีพลังปัญญา การจะสอน

ศิษย์ให้เรียนรู้ถึงขั้นประสบความส�าเร็จก็ยังน้อยมาก  

มันเป็นเรื่องยาก
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ค�าถามที่ ๑๗ หลายคนชอบบ่นว่า “เดก็รุน่ใหม่  

ไม่ดีอย่างนั้น ไม่ดีอย่างนี้ เช่น ไม่อดทน ไม่สู้งาน” ใน

ความเห็นของพระอาจารย์ นิสัยหรือพฤติกรรมของคน

เราถูกก�าหนดด้วยยุคสมัยจริงหรือ และลักษณะของคนดี  

โดยนัยทางพุทธศาสนา จะต้องเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

หรือไม่ 

ค�าตอบ ยุคสมัย ค่านิยม และวัฒนธรรม มีส่วน

เป็นปัจจัยหล่อหลอมคนเหมือนกัน ลักษณะการเลี้ยงลูก  

ความเป็นอยู่ในสังคม ความยอมรับของสังคม ต้องมีผล 

อยู่แล้ว เช่น สังคมที่ให้ความส�าคัญกับลูกชายมากกว่า
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ลูกสาว ย่อมท�าให้เด็กผู้หญิงได้เปรียบมาก เพราะผู้ชาย

จะอ่อนแอ แต่ผู้หญิงจ�าเป็นต้องอดทน ต้องขยัน ถ้ามอง

ในทางธรรม เป็นผู้หญิงในระบบแบบนี้ก็ดี แต่บางแห่งใน

เมอืงจนี ถ้ารูว่้าลกูในท้องเป็นผูห้ญงิกจ็ะท�าแท้งเลย และ

การทีผู้่ปกครองเอาใจลูกชายมาก ส่งผลให้วนิยัเกดิยากขึน้ 

นี่เป็นเรื่องผลจากสิ่งแวดล้อม

เรื่องผู้ชายผู้หญิงนั้น แต่ก่อนเราถือว่า ผู้มีบุญต้อง

เกิดเป็นชาย ท�าไมจึงคิดเช่นนั้นล่ะ ก็เพราะสิ่งแวดล้อม

และความเป็นอยู่ในสังคมตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ถ้าต้องการ

ความเป็นอิสระ ต้องการความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ชาย

ได้เปรียบกว่า เพราะผู้มีบารมีส่วนใหญ่เกิดเป็นผู้ชาย  

แต่ทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงมีสิทธิเรียนหนังสือ

เท่าเทยีมกบัผูช้าย ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ จะแต่งหรอืไม่แต่ง

กไ็ม่มใีครว่า จะมีลกูหรอืไม่มลีกูก็เป็นสทิธขิองผูห้ญงิทีจ่ะ

ก�าหนดเอง ดงันัน้ ทุกวนันี ้อาตมาว่ามนัไม่ชัดเจนเหมือน

แต่ก่อนว่าผู้มีบารมีคือเพศชาย เกิดเป็นผู้หญิงน่าจะดี

กว่าเกิดเป็นผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงเป็นภาชนะที่ดีส�าหรับ 

การด�าเนินชีวิตในทางธรรมได้มากข้ึนๆ มหาวิทยาลัย

เกอืบทกุสาขาในปัจจบัุน ก็มนัีกศึกษาหญิงมากกว่าชาย 
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มีอาจารย์เซนเกาหลี ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้ว 

ท่านเคยไปเผยแผ่ธรรมทีอ่เมรกิา มผีูห้ญงิคนหนึง่ถามว่า  

ผู้หญิงบรรลุธรรมได้หรือไม่ ท่านตอบว่าไม่ได้ ผู้หญิงคน

นั้นโกรธมาก อารมณ์ไม่ดี ท่านก็นั่งนิ่งๆ สักพัก จึงพูด

ต่อว่า ผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้ ผู้ชายก็บรรลุธรรมไม่ได้  

เพราะตราบใดที่เรายังยึดม่ันถือม่ันว่าเป็นหญิงเป็นชาย 

มันก็บรรลุไม่ได้ ฉะนั้น ในความเป็นชายเป็นหญิง เราก็

ต้องพยายามสัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่เป็นชายไม่ใช่เป็นหญิงที่มี

อยู่ในตัวในจิตใจ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อส่ิงต่างๆ ก็จริง  

แต่ก็มีส่วนหน่ึงของจิตใจที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก 

สิ่งเหล่านั้น เราควรพยายามจะสัมผัสมันนะ
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โอวาทก่อนกลับบ้าน 

เรามโีอกาสเป็นแพทย์ ถอืว่าเป็นโอกาสท่ีจะใช้ชีวติ

ประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพ ท�ามาหากินเหมือน

คนทั่วไป แต่พิเศษตรงที่ว่า สิ่งที่ท�าเพื่อเลี้ยงชีพนั้น เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ จุดนี้เป็นจุดที่เรา

ควรส�านึกบ่อยๆ ว่า เรามีบุญนะที่ได้อยู่ตรงนี้ งานหนัก 

อย่างมาก แต่เป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 



77  ชยสาโร ภิกขุ

เนื่องจากว่าการท�างานในด้านนี้ โดยเฉพาะการ

เป็นกุมารแพทย์ ย่อมมีสิ่งมากระทบจิตใจตลอดเวลา 

คือ การเห็นความทุกข์ของผู้ใหญ่ มันก็น่าสะเทือนจิตใจ

อยู่แล้ว ย่ิงเห็นความทกุข์ของเดก็เลก็ เราต้องฝึกจติใจ

ให้เข้มแข็ง แต่ในการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งนั้น ถ้าจะ

ฝึกจนไม่ให้รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้น ก็คงจะเสียความเป็น

หมอที่ดีไป แต่ด้วยการปฏิบัติธรรม เราย่อมสามารถ

ฝึกจิตใจให้อยู่กับความจริง ให้เข้าใจความจริง ให้

ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง อย่างท่ีได้บอกไปเมื่อครู่น้ี  

นีก่เ็ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาตนด้วย เป็นส่วนหนึง่ของ

การช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วย เพราะความเมตตา ความเข้มแขง็ 

ความรอบคอบ ความใจเย็น ความเอาใจเขาใส่ใจเราของ

คุณหมอ เป็นส่วนหนึ่งของการให้ ทั้งให้กับคนไข้และ 

ให้กับครอบครัวของคนไข้ด้วย

วิชาความรู้ในการรักษาโรคก็ส่วนหน่ึง แต่ความ 

เป็นหมอ ความเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความเมตตา ช่วย

บรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ ล้วนเป็นสิ่งที่เราให้โดยเรา

อาจจะไม่รู้สึกตัว แต่อยากให้เราให้ความส�าคัญกับเรื่อง

เหล่านี้ ทั้งการฝึกตน การฝึกในเรื่องการสื่อสาร รู้จักปรับ 
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ค�าพูด รู้จักกาลเทศะ รู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรา เมื่อเรา

จ�าต้องอธิบายต้องพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังเพราะจะ

สะเทือนใจเขา

อาตมาขอให้ทุกคนศึกษาสิ่งเหล่านี้ต่อด้วยความ

อดทน ด้วยความเอาใจใส่ ด้วยความรอบคอบ ด้วยความ

ขยัน และถ้าเราได้ฝึกจิตใจของเราไปด้วย ก็จะเป็นการ

ฝึกในการปล่อยวางความตึงเครียดที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่

ว่าจะต้องหาทางออกเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดด้วย

การต้องดื่มเหล้า นั่นเป็นทางออกจากทุกข์ที่ไม่เป็นผลดี

ต่อเราและไม่เป็นผลดีต่อคนรอบข้าง เราควรรู้จักบริหาร

จติใจเพือ่การออกจากทกุข์แบบทีไ่ม่เป็นพิษเป็นภยัต่อใคร



นามเดิม  ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑  เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ

  (พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี

 ประเทศอังกฤษ) ที่วิหารแฮมสเตด

 ประเทศอังกฤษ

 ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว)

 อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ๑ พรรษา 

 แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง 

 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง

 โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) 

 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ 

 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน พ�านัก ณ สถานพ�านักสงฆ์ 

 จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโร ภิกขุ



มูลนิธิ ปัญญา ประทีป

ความเป็นมา
 มูลนิธิปัญญาประทีป  จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี  ด้วยความร่วมมือ                       
จากคณะครู  ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร  กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน  ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์
        ๑)  สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธ 
       ศาสนาเป็นหลัก 
 ๒)  เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนผ่านการจัดการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่
       สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
  ๓)  เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม  สนับสนุน 
       การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อด�าเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา
 พระอาจารย์ชยสาโรเปน็องคป์ระธานท่ีปรกึษา   โดยมคีณะท่ีปรกึษาเปน็ผูท้รงคณุวุฒใิน
สาขาต่างๆ  อาทิ  ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  ส่ิงแวดล้อม เกษตรอินทรีย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์   ผู้อ�านวยการโรงเรียนทอสีเป็น 
เลขาธิการฯ

การด�าเนินการ
 • มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพ่ือด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย   อ�าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา
 • มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน  
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 





ชยสาโร ภิกขุ


