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หนังสือดรุณธรรมตีพิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ.๒๕๓๕
ได้แจกเป็นธรรมทาน และหมดไปเป็นเวลานานแล้ว
คณะศิษยานุศิษย์เห็นว่าเป็นธรรมเทศนาที่ชวนติดตาม
และเป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สมควรได้รับ 
การเผยแพร่ให้กว้างขวางมากขึ้น จึงได้กราบนมัสการ
พระอาจารย์ชยสาโร เพื่อขออนุญาตจัดพิมพ์ซ้ำ โดยมี
การจดัวางยอ่หนา้และรปูเลม่ใหม่และเพิม่ภาพประกอบ 

คณะศษิยข์อกราบขอบพระคณุพระอาจารยช์ยสาโร
ในความเมตตาและขออนุโมทนาบุญกุศลที่เกิดขึ้นจาก
ประโยชน์ที่พึงได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้

 คณะศิษย์
 กันยายน๒๕๕๑ 

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๓





ทา่นอาจารยช์ยสาโรไดเ้มตตาแสดงธรรมแกเ่ดก็ๆ* 
ทีไ่ดไ้ปเยอืนวดัปา่นานาชาติ เมือ่วนัเสารท์ี่๒๒สงิหาคม 
พ.ศ.๒๕๓๕โดยปกตแิลว้การแสดงธรรมะใหเ้ดก็ๆสนใจ
และพอใจย่อมเป็นเรื่องยาก แต่ท่านอาจารย์มีเมตตา
และมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งในการแสดงธรรมะ 
ทำใหเ้ดก็ๆทกุคนนัง่ฟงัธรรมะจากทา่นอาจารยอ์ยา่งตัง้ใจ
และประทับใจมากนับเป็นบุญของเด็กๆ ที่ได้มีโอกาส
ฟังธรรมเทศนาที่มีทั้งนิทานและเรื่องราวต่างๆตลอดจน
อุปมาอุปไมยเป็นองค์ประกอบ เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้
เข้าใจธรรมะที่ท่านสอน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะผู้ จัดพิมพ์ ได้นมัสการขออนุญาตท่าน
อาจารย์ชยสาโร พิมพ์ธรรมเทศนานี้ เพื่อเผยแพร่เป็น
ธรรมบรรณาการให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป จึงกราบ
อนุโมทนาในความเมตตาของท่านมาณที่นี ้

 คณะผู้จัดพิมพ์ 

*ปลาวาฬปลาทูปลาเข็มและจอหงวนอายุระหว่าง๕-๑๑ปี

คำนำในการพิมพ์ครั้งแรก
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เมื่อประมาณ๓๐๐ปีมาแล้ว เป็นสมัยที่ประเทศ

สเปนเป็นประเทศมหาอำนาจในทวีปยุโรป มีกำลัง 

ทหารมาก และมีกองเรือใหญ่ สมัยนั้นอังกฤษเริ่มจะ

รุ่งเรือง และแข่งขันกับสเปน จนในที่สุดเกิดสงคราม

ทางสเปนเชื่อมั่นตัวเองมาก ส่งทหารไปบุกอังกฤษ

กองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลกจึงแล่นออกไปสู่เกาะ

อังกฤษพอถึงช่องแคบอังกฤษกองเรือรบอังกฤษออก

มาสู้รบ เรือของอังกฤษมีน้อยกว่าและเล็กกว่าของสเปน

แต่ดีที่คล่องแคล่วและมีกัปตันเก่งๆ หลายคน เช่น

เซอร์ฟรานซิสเดรกพวกเราเคยได้ยินชื่อท่านไหม

ใครๆคดิวา่องักฤษตอ้งแพแ้น่ๆ  เพราะเรอืของสเปน

ใหญโ่ตแตล่ะลำมปีนืยกัษเ์รยีงเปน็แถวหลายแถวขา้งลำ 

ดูน่ากลัว พูดง่ายๆ ว่าเป็นมวยคนละรุ่น แต่ปรากฏว่า

ฝ่ายอังกฤษรบดีจริงๆ พลิกล็อคชนะได้ พอดีตอนนั้น 

เกิดพายุใหญ่ เรือของสเปนกระจัดกระจายไปหลายลำ 

เหน็วา่จะกลบับา้นทางเดมิไมไ่ด้อากาศไมด่ีจงึตดัสนิใจ  
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ขึ้นเหนือเลาะทางเกาะอังกฤษและไอร์แลนด์และกลับ

ทางอ้อม

ในสมัยนั้นคนอังกฤษกับสเปนไม่รู้จักกัน เพราะว่า

ยังไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีเครื่องบินไม่มีพาสปอร์ตไม่มี

วีซ่า ไปไหนก็ยากลำบาก แม้ที่ตัวจังหวัดชาวบ้านอาจ

จะไม่เคยได้ไป คนอังกฤษจึงไม่รู้ว่าคนสเปนมีหน้าตา

อย่างไรในสมัยนั้นพวกขุนนางสเปนชอบเลี้ยงลิง เขาจะ

ตัดเสื้อผ้าให้ลิงแต่งตัวเหมือนคน เลี้ยงมันไว้เป็นเพื่อน

พอดีเรือรบของสเปนที่กำลังจะหนีกลับบ้านลำหนึ่งที่มี

ขุนนางเป็นกัปตันเจอพายุอีกครั้งตอนกำลังแล่นขึ้นไป

ทางเหนือของอังกฤษ เกยหินโสโครกจมน้ำ ขุนนางและ

ลกูเรอืตายหมดมแีตล่งิของขนุนางเทา่นัน้ทีเ่อาตวัรอดได้

มันจับไม้ท่อนหนึ่งไว้และลอยเข้าไปถึงฝั่ง

ชาวบ้านอังกฤษตื่นเต้นเตรียมตัวจะรบกับศัตรู

ป้องกันประเทศชาติ ลิงตัวนั้นลอยเข้ามา ชาวบ้านเห็น

มนัแตง่ตวัเหมอืนคน เลยเขา้ใจวา่เปน็ชาวสเปนตวัเลก็ๆ 

ดำๆ ไม่สวยเลย ชาวบ้านจึงจับลิงเป็นเชลยศึก ภูมิใจ

เอาไปโรงพักสืบสวนสอบสวน ถามอย่างไรลิงก็ไม่ตอบ

พูดแต่ภาษาลิง เขาคิดว่าเป็นภาษาสเปน คดีขึ้นศาล 

คนอังกฤษเป็นคนเจ้าระเบียบ เห็นว่าถ้าเอาไปประหาร
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ทันทีจะไม่ถูกต้อง จึงจัดทนายให้ ในที่สุดผู้พิพากษา

ตัดสินให้ประหารชีวิต เขาผูกคอลิงที่ตลาด น่าสงสาร

จริงๆ ต่อมาข่าวไปถึงทางจังหวัด ผู้ใหญ่มาดู “แหม!   

นี่ไม่ใช่ศพคนเป็นศพลิง!”หัวเราะกันใหญ!่ต่อมาเรื่องนี้

กลายเป็นที่รู้จักของชาวอังกฤษทั่วประเทศ

 พุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ย้ำเรื่องปัญญา

ใหเ้ราเปน็คนมปีญัญาปญัญาคอือะไร ปญัญาคอืรูว้า่

อะไรควรทำ อะไรไมค่วรทำ อะไรควรพดู อะไรไมค่วร

พดู อะไรควรคดิ อะไรไมค่วรคดิ พทุธศาสนาสอนให้

เรารู้จักคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต 

(ในขณะที่พระอาจารย์กำลังเทศน์ปลาเข็มส่งเสียง

หาวออกมาท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า...

นี่อย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำ เวลาอาจารย์พูด 

ก็หาวนอน ส่งเสียงด้วย อาจารย์ก็อาจเสียใจว่าเข็ม 

ไม่อยากฟัง(เสียงเด็กหัวเราะ))

พุทธศาสนาท่านสอนให้เราเป็นผู้รู้จักคิด รู้จัก

พิจารณาให้เห็นว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตคือการศึกษา 

ไม่ใช่ว่าเราศึกษาเฉพาะเวลาที่เราอยู่โรงเรียน หรือใน

สถาบันการศึกษาของรัฐ แต่ที่จริงแล้วชีวิตทั้งชีวิตคือ

การศึกษา ศึกษาและปฏิบัติถ้าเราไม่ศึกษาและไม่
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ปฏิบัติ เราย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำ พูดสิ่งที่ไม่ควรพูด

อยู่เสมอต่อมาก็รู้สึกเดือดร้อนเสียใจ

ท่านให้เราคิด เช่น ในเรื่องบุญคุณคือเราไม่ได้อยู่

ในโลกนี้คนเดียว เราต้องอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา 

และคนทีส่ำคญัทีส่ดุคอืใคร?คอืพอ่-แม่ใชไ่หม? กอ่นที่

อาตมาบวช ได้เคยเดินทางจากอังกฤษไปทางบก ไป

ฝรัง่เศสเยอรมนีออสเตรยียโูกสลาเวยีกรซีตรุกีอหิรา่น 

อัฟกานิสถานปากีสถาน อินเดีย ไปดูหลายๆประเทศ

สนใจว่าเขาอยู่อย่างไร กินอย่างไร และมีวัฒนธรรม

ตลอดจนศาสนาอะไรพยายามศึกษาหลายๆอย่างเช่น

สนใจเรือ่งภาษาทกุประเทศไมเ่หมอืนกนัและมสีิง่ทีต่า่งกนั 

แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อาตมาได้สังเกตว่าเหมือนกัน 

ทุกประเทศ นั่นคือ แม่กับลูก เห็นแม่กับลูกคล้ายกัน 

ทุกประเทศ เห็นแม่ของลูก เห็นความรักของแม่เป็นของ

สากลประเทศไหนก็เหมือนกัน ไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม

เวลาเด็กเล็กเริ่มจะพูดคำแรกที่เด็กพูดคือคำอะไรรู้ไหม

จำไดไ้หมคำแรกคอืคำวา่แม่ถา้เปน็ภาษาฝรัง่เศสกแ็ม่

(mère) เหมือนกันภาษาอังกฤษก็mum หรือmummy  

ถ้าเป็นคนอินเดียก็ มาตาๆ คำที่เขาพูดไม่เหมือนกัน 

แต่ความหมายนั้นเหมือนกัน
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ทุกวันนี้เราพูดภาษาไทยได้ พูดภาษาอังกฤษก็ได้

ใครเป็นผู้สอนภาษาไทยให้เรา?พ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้

สอนภาษาเราก็พูดไม่ได้ลองคิดดูว่าถ้าเราพูดภาษาคน

ภาษามนุษย์ไม่ได้จะลำบากแค่ไหน เวลาเราเด็กๆ 

เราหากินได้ไหม หาอาหารเองได้ไหม เสื้อผ้าเอามา 

จากไหน หาเองได้ไหม ไม่ได้! มีแต่พ่อแม่หาให้เรา 

น่าประทับใจมาก

การคิดอย่างนี้เป็นการภาวนาเหมือนกัน คือการ

พิจารณาความจริงว่า สิ่งที่เรามีอยู่เกือบทั้งหมดมาจาก

พ่อแม่ เพราะการภาวนาคือการสำนึกในความจริง

และการปฏิบัติที่พอดีกับความจริง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับการพูด

เรื่องธุรกิจแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราใช้ไม่ได้ เช่น

คำว่าบุญคุณของพ่อแม่ จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า

อย่างไร แปลได้ไหม คำว่าบุญคุณของพ่อแม่ ถ้าจะ

อธิบายให้เพื่อนนักเรียนชาวอังกฤษฟัง จะอธิบาย

อย่างไร คำว่าบุญคุณของพ่อแม่ภาษาอังกฤษไม่มี 

แต่ภาษาไทยมี อาตมาเองไม่เคยได้คิดในเรื่องนี้มาก่อน

ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนที่อังกฤษไม่เคยมีใครพูดถึง เคย

มีไหมที่โรงเรียนมีใครพูดถึงบุญคุณของพ่อแม่บ้างไหม?
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ถ้าใครมีความกตัญญู ก็มีโดยธรรมชาติ แต่ไม่มี

ใครสอนอาตมาไปเมอืงอนิเดยีนัง่ฝกึสมาธิพอจติสงบลง

เริ่มจะระลึกถึงพ่อแม่ เมื่อเราภาวนาเราจะเห็นตัวเอง 

ชัดมาก สิ่งที่ไม่ดีก็เห็น สิ่งที่ดีก็เห็น เห็นหมดทุกอย่าง

แตค่วามคดิทีเ่กดิขึน้ในจติใจของอาตมาในตอนนัน้คอืวา่ 

สิง่ทีด่ีๆ ทีเ่หน็ในตวัเองเกอืบทัง้หมดดเูหมอืนจะไดม้าจาก

พ่อแม่ทั้งนั้น แหม! รู้สึกซาบซึ้งใจมากจนน้ำตาไหลเลย

มีความเข้าใจในเรื่องบุญคุณของพ่อแม่โดยไม่ต้องมีใคร

มาสอน ยังไม่รู้จักคำว่า “บุญคุณ” ด้วยซ้ำ แต่ว่า 

เกิดความรู้สึกขึ้นก่อน เราคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆ จะมี

ประโยชน์มาก

พ่อแม่ท่านสอนอะไร ท่านก็มักจะมีเหตุผล มัน

คล้ายกับว่าเราอยู่ชั้นล่างของบ้านหลังนี้ เรามองออกไป

ข้างหน้าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเราขึ้นมาข้างบน

ชั้นสอง เราเห็นมากขึ้นไกลขึ้นใช่ไหม นั่นเพราะเราอยู่ 

สูงขึ้นแต่ถ้ายิ่งขึ้นสูงๆ เช่นถ้าอยู่บนหลังคาก็จะยิ่งเห็น

มากขึ้น เวลาเราอายุยังไม่มากเราเหมือนกับอยู่ชั้นล่าง

ส่วนพ่อแม่อยู่ข้างบน ถ้าสมมติว่าอยู่ข้างบนก็มองเห็น

ถนนแต่อยู่ข้างล่างจะมองไม่เห็น

พ่อแม่บอกว่าข้างหน้ามีถนนแต่ว่าเรามองไม่เห็น
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เราจะบอกว่าไม่มีถนนพ่อแม่ก็บอกว่ามี แม่เห็น เราก็

ยืนยันว่าไม่มีๆ ผมมองไม่เห็นเลย อย่างนี้เรียกว่าไม่ 

ถูกต้องใช่ไหม บางครั้งเราควรต้องเชื่อพ่อแม่ไว้ก่อน

เพราะว่าท่านอยู่สูงกว่าเรา ท่านมีประสบการณ์ในโลก

มากกวา่เราพอ่แมท่า่นหวงัดตีอ่เราเสมอขอใหเ้ดก็ๆจำไว ้

เมื่อตอนบ่ายอาตมาคุยกับเอ๊ดดี้ เขาบอกว่าเพื่อน

ที่อเมริกาเกือบทุกคนอยู่กับแม่คนเดียว เพราะพ่อแม่

หย่ากัน แต่งงานกันไม่กี่ปีก็เลิกกัน เพราะว่าทุกวันนี้ 

ฝรั่งเมื่อแต่งงานนั้นไม่ได้แต่งงานตลอดชีวิต เขามีความ

พอใจกันก็อยู่ด้วยกัน ถ้าเกิดเบื่อหน่ายก็จะเลิกกันและ

หาคนใหม่ เหมือนกับว่าสามีหรือภรรยาเป็นสินค้าหรือ

รถยนต์ ใช้ไปสัก ๓ - ๔ ปี พอเกิดสนิมก็เปลี่ยนใหม่ 

ถ้าเป็นรถก็ค่อยยังชั่วหน่อย แต่คนมีลูกด้วย พ่อแม่ 

เลิกกันแล้วลูกจะมีทุกข์มากและขาดความอบอุ่น

พวกเราต้องสำนึกว่าเราเป็นคนโชคดีที่มีพ่อแม่ที่รัก

กันและมีพ่อแม่ที่รักเราด้วย อันนี้คือการสำนึกในโชค

ของตัวเอง อย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขเหมือนกัน 

และจะไม่ประมาทในเรื่องบุญคุณ

ถ้าเรามีสิ่งดีๆ และเราอยู่กับสิ่งนั้นนานๆ ในที่สุด

เรามักจะมองไม่ค่อยเห็นความดีของสิ่งนั้น เช่น อยู่ที่วัด



ชยสาโร ภิกขุ

�4

ก็เหมือนกันที่วัดมีแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเมื่ออยู่

นานๆ ส่วนมากพระเณรจะไม่ค่อยเห็นความดีของกัน

และกัน จะเห็นแต่กิเลสว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้น องค์นี้

เป็นอย่างนี้ องค์นั้นไม่ค่อยเรียบร้อย องค์นั้นเดินบน

ศาลาก็สวบสาบๆองค์นั้นก็บ๊งเบ๊งๆองค์นั้นก็ชอบคุยกัน

จ้อกแจ้กๆองค์นั้นก็เก้งก้างไม่เรียบร้อย

ฝรั่งมาใหม่ๆ นี่บางทีไม่รู้เรื่องเลย ฝรั่งมาใหม่ อยู่

สามวนัตอ้งโกนหวัแลว้จะไดร้บัอนญุาตใหท้านขา้วอยูใ่น

ศาลาฝรัง่บางคนไมเ่คยเหน็กระโถนและไมรู่ว้า่เปน็อะไร

พอได้รับอาหารก็เอาขนมใส่กระโถนพอทานข้าวเสร็จ 

ก็หยิบกระโถนมากินขนม เขาไม่รู้ว่ากระโถนเป็นอะไร

เพราะเมืองนอกเขาไม่ใช้กัน กระโถนเอาไว้ใส่เปลือก 

ผลไม้ก้างปลาและของสกปรกเราว่าเขาผิดได้ไหม

ที่จริงเป็นเรื่องสมมติ คือเราสมมติว่าเป็นกระโถน

แต่เขาไม่ได้สมมติว่าเป็นกระโถน มันก็แล้วแต่เราจะ

เรยีกแลว้แตเ่ราจะใช้ทีจ่รงิมนัไมเ่ปน็อะไรเชน่เมอืงไทย

เห็นว่าการจับหัวคนเป็นเรื่องไม่สุภาพแต่ฝรั่งเขาไม่ถือ

คนถือไม่เหมือนกัน อันนี้จะได้ข้อคิดที่ดี เวลาเราไป 

เมอืงนอกเราจะเหน็วา่เรือ่งประเพณตีา่งๆเปน็เรือ่งสมมติ

เป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเอง แต่ว่าเมื่อไรไปอยู่ที่ไหน 
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เราต้องรู้สมมติของสังคมนั้น และเราต้องเคารพ 

ในการสมมติของเขา 

เมื่ออาตมามาอยู่วัดป่าพงใหม่ๆ ยังพูดภาษาไทย

ไมไ่ด้ไปฟงัเทศนห์ลวงพอ่ชาตอ้งฟงัอยูน่านบางที๒-๓ 

ชั่วโมง๔ชั่วโมงก็มี และเราต้องนั่งพับเพียบ ไม่เคยนั่ง

พับเพียบมาก่อน เคยนั่งขัดสมาธิเป็นประจำไม่เคยนั่ง

พับเพียบ โอย! ทรมาน นั่ง ๑๐ นาที ก็พลิก คราวนี้ 

๕นาทีก็พลิก(เด็กๆหัวเราะ)โอย!๒นาทีก็โอยลุกก็

ไม่ได้ท่านห้ามเด็ดขาดนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้โอย!ทรมาน

อาตมาฟังเทศน์หลวงพ่อชาฟังไม่เข้าใจ แต่ว่ามี 

คำหนึ่งที่จะฟังทุกครั้ง คำนี้จะได้ยินบ่อยจนติดหูไปถาม

พระพี่เลี้ยงซึ่งเป็นล่าม “อาจารย ์ผมฟังคำหนึ่ง รู้สึกว่า 

ได้ยินบ่อยๆได้ยินมากที่สุดผมไม่ทราบว่าแปลว่าอะไร” 

“คำอะไร” 

คำว่า“อดทน”(เด็กๆหัวเราะ)

รูส้กึวา่เปน็คำแรกทีไ่ดรู้ใ้นภาษาไทยคำวา่“อดทน”

เขาจะถามว่าไปไหนก็ยังฟังไม่รู้เรื่อง แต่คำว่าอดทนนี่ 

รู้และเข้าใจ

เล่ากันว่าสมัยก่อนศรีธนญชัยรู้จักศรีธนญชัยไหม

ศรีธนญชัยไปบวชเป็นพระ ในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดิน
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ประกาศว่าจะนิมนต์พระทั่วประเทศมาขึ้นธรรมาสน์ที่

สนามหลวง มาเทศน์ในหัวข้อว่า “หัวใจของพระพุทธ-

ศาสนา” พระองค์ใดที่เทศน์เก่งที่สุดก็จะถวายรางวัล

พระมาจากเกอืบทกุจงัหวดัของประเทศไทยขึน้ธรรมาสน์

เทศน์เรื่อง “หัวใจของพระพุทธศาสนา” บางองค์เทศน์

เรื่องอริยมรรคมีองค์แปด เทศน์หลายอย่าง หลายรส

หลายชาติ เทศน์เพราะมากแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินยังไม่

พอใจ

ในที่สุดศรีธนญชัยก็ขึ้นธรรมาสน์ “นะโมตัสสะ

ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

อดทน! อดทน! อดทน! เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้”   

ไดร้างวลัเลยหวัใจของพระพทุธศาสนา!(เดก็หวัเราะมาก) 

อดทนนี้มันมีหลายอย่าง ต้องอดทนต่อความร้อน

ต้องอดทนต่อความหนาว ต้องอดทนต่อความหิวข้าว

ต้องอดทนต่อความกระหายน้ำ ต้องอดทนต่อคำพูดของ

คนอื่น ต้องอดทนต่อความคิดต้องอดทนต่อความรู้สึก

ของตัวเองเช่นคิดถึงบ้านคิดอยากจะไปด่าเขาต้องทำ

อย่างไร?

“เขาด่าเราทำอย่างไร?”ท่านอาจารย์ถาม

เด็กตอบว่า“อดทน” 
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พุทธศาสนานี่ไม่ยากหรอก เอาแต่หัวใจของพุทธ-

ศาสนา “อดทน” อยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็อดทน 

คิดจะโกหกเขาก็อดทน ไม่พูด อยากจะด่าเขาก็ไม่พูด

จะนินทาว่าร้ายก็ไม่พูด อดทนอดทนมากๆ อย่างนี้จะ

เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง

ท่านอาจารย์สุเมโธท่านมาอยู่เมืองไทยแรกๆท่าน

ต้องอดทนมากจริงๆ ท่านเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่มาอยู่

กับหลวงพ่อชา

หลวงพ่อชาบอกว่ามาอยู่กับผมได้ แต่มีเงื่อนไขว่า

ผมจะไม่ให้อะไรพิเศษเลย ถ้าท่านมาอยู่กับผมต้องมา

อยู่แบบพระไทยขนมปังผมก็ไม่ให้อะไรๆที่เป็นพิเศษนี่

จะไม่ให้เลย

ท่านก็ชอบ อยู่อย่างนั้นก็ดี ปีแรกหลวงพ่อชา

เมตตาท่านมากๆ ให้เวลาท่านมากๆแต่เมื่อท่านเห็นว่า

อาจารย์สุเมโธเริ่มจะได้ผลจากการปฏิบัติ เริ่มจะ 

เข้มแข็ง ท่านก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ทรมาน! ต้องมี 

การทดสอบ เช่น ไปว่าท่านท่ามกลางผู้คน คนมาเต็ม

ศาลาเป็นร้อยๆท่านก็ว่าให้

อาจารย์สุเมโธฉันข้าวไม่ได้ใช้ช้อน ใช้มือยังไม่ค่อย

ถนัด บางทีฉันเหมือนมูมมามเพราะไม่คุ้นเคยกับการ 
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ใช้มือ หลวงพ่อชาจะทำให้ชาวบ้านดูว่าอาจารย์สุเมโธ

ฉันข้าวอย่างไรอาจารย์สุเมโธก็หน้าแดง

มีวันหนึ่งโยมหยิบผ้าสังฆาฏิของอาจารย์สุเมโธ

หยิบขึ้นมาคิดว่าเป็นของหลวงพ่อ หยิบถวายหลวงพ่อ

หลวงพ่อบอกว่า“ไม่ใช่ๆไม่ใช่ของผมของสุเมโธรู้ทันที

ว่าของสุเมโธเหม็นฝรั่งเหม็น!” 

ท่านจะพูดอย่างนี้เพื่อจะดูจิตใจของท่านสุเมโธว่า

น้อยใจหรือเสียใจไหม เพื่อทดสอบว่าท่านอาจารย์ 

สุเมโธอดทนได้ไหม ถูกอาจารย์ดูถูก อาจารย์หาว่า 

ตัวเหม็นอดทนได้ไหมท่านก็อดทนได้

แต่ท่านบอกว่าบางทีหูจะแดงๆ หน่อย (เด็กๆ

หัวเราะ)แสดงที่หูแต่ว่าปากไม่พูดอดทนทนได้

ปลาวาฬถามว่า “ตอนนี้อาจารย์สุเมโธท่านอยู่

ที่ไหนครับ?” 

“ตอนนี้ท่านอยู่ที่อังกฤษ ไปเยี่ยมท่านก็ได้ ท่านอยู่

ที่วัดอมราวดี” 

สมัยก่อนการปฏิบัติอุกฤษฏ์มาก ยากมาก มีฝรั่ง

คนหนึ่งจบดอกเตอร์ทางจิตศาสตร์ ฉลาดมากมาอยู่ที่นี่

คิดถึงภรรยาเก่าปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเป็นทุกข์มาก

เขาไปกราบเรียนหลวงพ่อชา
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“หลวงพ่อ ผมปฏิบัติจิตไม่สงบเลย ผมคิดถึงเมีย

ผมจะทำอย่างไร?” 

หลวงพ่อแนะนำว่า เอาอย่างนี้ เรื่องไม่ยาก ให้

เขียนจดหมายไปถึงเมีย บอกว่าให้หาขวดเล็กๆ เอาขี้ 

ใส่ขวดส่งมาให้หน่อย แล้วเอาขวดใส่ไว้ในย่าม เวลา

คิดถึงเมียเมื่อไหร่ก็เอาขวดออกมาสูดดมจะหายคิดถึง

(เด็กๆหัวเราะแล้วถามว่าตอนหลังเป็นอย่างไร)แต่ท่าน

ไม่ยอมทำต่อมาก็ลาสิกขากลับบ้านแพ้กิเลส

หลวงพ่อท่านเคร่งมาก อย่างที่เราฉันในบาตรนี้

หลวงพ่อท่านถือมาก ครั้งหนึ่งท่านรับนิมนต์ไปฉันใน

พระราชวัง ในหลวงนิมนต์ไปฉัน ปกติพระผู้ใหญ่ไปฉัน

ในพระราชวัง จะฉันในสำรับเพราะทางพระราชวัง 

จัดให้พิเศษ

หลวงพ่อชาไม่เอา และได้สะพายบาตรเข้าไปใน

พระราชวังมีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเห็นแล้วไม่พอใจ

“ชา! ไม่อายในหลวงหรือ เอาบาตรเข้าไปใน

พระราชวัง?” 

หลวงพ่อชาท่านตอบว่า “ท่านเจ้าคุณไม่อาย

พระพุทธเจ้าหรือที่ไม่เอาบาตรเข้าไปในพระราชวัง?” 

นี่ก็เป็นข้อคิดเหมือนกันว่าเวลาเราจะทำอะไร 
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เวลาเราจะพดูอะไร เรากค็ดิถงึพระพทุธเจา้วา่พระพทุธเจา้

สอนอย่างไรถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์เห็นถ้าสมมติว่า

อาจารย์ชยสาโรกำลังมองเราวันนี้ ท่านจะว่าอย่างไร

ท่านจะพอใจไหม

ถ้าเห็นว่าท่านอาจารย์ชยสาโรคงจะไม่ชอบหรือว่า

พระพุทธเจ้าคงไม่ทรงโปรด เราจะไม่ทำนี่เป็นเครื่องวัด

ถ้าเราอยากจะรู้ว่าทำอย่างนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ผิดไหม

บางทเีราไมแ่นใ่จบางทตีดัสนิใจยากอนันีเ้ปน็อบุายและ

เป็นวิธีการที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นถูกหรือผิด

พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีความเมตตา มี

ความเห็นอกเห็นใจกันภาษาไทยมีคำหนึ่งที่ดีมากเลย

ชอบมากคำนี้คือคำว่า“เอาใจเขาใส่ใจเรา”

เด็กๆ รู้จักไหมคำนี้ “เอาใจเขาใส่ใจเรา” (เด็กๆ

ตอบว่าไม่รู้จัก)

ไม่รู้จัก! อ้าว สู้ฝรั่งไม่ได้

เอาใจเขาใส่ใจเรา หมายถึงว่า พยายามคิดคำนึง

ถึงคนอื่นอยู่เสมอ เช่นว่าเราจะทำอะไรพยายามคิดว่า

เราทำอย่างนี้แล้ว จะมีผลต่อคนอื่นอย่างไรบ้าง เขาจะ

ตอ้งเปน็ทกุขไ์หมบางทเีราหาความสขุได ้แตค่วามสขุ

ของเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ 
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ถ้าเราเห็นว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทำดีกว่า มันไม่คุ้มค่า

ถา้เราเหน็ความสขุของคนอืน่มคีวามสำคญั มคีวาม

เห็นอกเห็นใจเขา ก็ทำให้จิตใจของเราสูง เรียกว่า

เป็นมนุษย์แท้ 

พระพุทธองค์สอนว่า เราเกิดโดยกาย เราคลอด

ออกมาจากท้องแม่ เรายังไม่เป็นมนุษย์ เราเป็นแค่คน

ถ้าจะเป็นมนุษย์ ต้องมีมนุษยธรรม ต้องเป็นคนที่มี

ความซื่อสัตย์สุจริต ต้องมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อน

มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนไทย ไม่ว่าฝรั่ง คนทุกคนในโลก

ล้วนแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิด 

ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตาย

ถ้าเราจะถามว่า คนไทยกับฝรั่งนี้ต่างกันอย่างไร

พูดได้ทั้งวันทั้งคืน ถึงสิ่งที่ต่างกันไม่จบ แต่ถ้าเราพูดว่า

คนไทยกับฝรั่งเหมือนกันอย่างไรอันนี้ง่ายดีพูดง่ายๆว่า

เกิดแก่เจ็บตาย ฝรั่งเกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย

คนไทยเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตาย เอสกิโมเกิดแล้วก็แก่

เจ็บและต้องตายคนอัฟริกันก็เหมือนกัน ไม่มีใครที่ไหน

ที่เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย

ฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นเรื่องของชีวิต เราทุกคน

ต้องการชีวิตที่ดีงามต้องการชีวิตที่มีความสุข ต้องการ
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ชีวิตที่มีความเจริญต้องมีปัญญาอันนี้จำไว้เลยว่าต้องมี

ปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีจิตใจสงบ จิต

วอกแวก จิตวุ่นวาย แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ คิดอะไร 

ไม่ออก ความสงบจึงมีประโยชน์มากแต่ความสงบ 

จะเกิดขึ้นกับคนที่มีศีล ศีลหมายความว่ามีความ

ระมัดระวังในสิ่งที่ เราทำและคำที่ เราพูด มีสติ

ระมัดระวัง เห็นสิ่งใดไม่ดีงามก็ไม่พูด อดทน มีความ

อดทนมคีวามเพยีรพยายามในการทำความดี

ตัวอดทนนี่สำคัญมาก เช่นเราเรียนหนังสือ เกิด

ความคิดว่าอยากจะไปดูทีวี เราจะแก้อย่างไร ปัญหา

เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ควรทำคือการเรียนหนังสือ สิ่งที่อยาก

ทำคือการดูทีวี นี่มีความขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่ควรทำ

กบัสิง่ทีอ่ยากทำและสิง่ทีน่า่สงัเกตคอืวา่ความอยากนัน้ 

ถ้าเราอดทนๆ มันก็หายเอง ความอยากเหมือนกับ

อาการคันนั่นแหละ

วันนี้ให้ข้อคิดแค่นี้ก่อนพูดมากเด็กจำไม่ได้ (เด็กๆ

หัวเราะ) ถ้าสมมติว่า เราอยู่โรงเรียนแล้วมีปัญหาอะไร

มากๆ ไม่สบายใจ ถ้าแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้ เขียน

จดหมายมาถึงอาตมาก็ได้ ปรึกษาอาจารย์ว่าควรจะทำ

อย่างไรอาตมาก็จะเขียนตอบ
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ต่อไปอาตมาจะเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้มีอยู่ ๒คน (Shimazaki 
ชาวญี่ปุ่นและElizabethชาวอเมริกัน)นี่เรียกว่าเอาใจ
เขาใส่ใจเรา เห็นใจเขาว่านั่งด้วยความอดทน ได้ยินแค่
คำเดียว คือ อดทนๆๆๆ  นิทานนี้เป็นนิทานที่อาตมา 
ชอบที่สุดฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ เดี๋ยวอาตมาเล่าเป็นภาษา
องักฤษกอ่นแลว้ใหป้ลาวาฬแปลเปน็ภาษาไทยใหน้อ้งฟงั

This is a story from China. It is a story about a 
man who has a beautiful horse. He is very proud 
of his horse. He keeps it in a big stable behind his 
house. One day there is a storm and the lightning 
hits the stable. The horse escapes and runs off 
into the forest. 

All the friends of this man come to see him in 
the morning and they say. 

“Oh! What bad luck! Very bad luck! Your 
beautiful, expensive and wonderful horse has 
disappeared forever. Oh! What bad luck! We are 
so sorry for you.” 

“Not sure!” He thought to himself. ภาษาไทยว่า
“ไม่แน่”  
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His friends don’t practice meditation. They 

don’t think about life at all. They don’t understand 

and are very confused by his words. 

The next day the horse comes out of the 

forest by itself and there are two more horses 

following behind. มีลูกศิษย์ตามมาด้วย! The man 

rushes out and catches all three horses and puts 

them in the stable. 

His friends come around and they say, 

“What good luck! Very good luck! You have 

made a profit. Before you only have one horse and 

now you have got three horses. Very lucky man!” 

So,whatdoeshesay?

“Not sure!” 

Next morning he tells his son, 

“You should train the two new horses. They 

are still wild. They have to be trained.” 

His son climbs on the second horse. The 

horse rears up and he falls down and breaks his leg. 

The man’s friends then come. 
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“Oh! What bad luck! You get new horses. 

Your son climbs up on the horse and falls over 

and breaks his leg. Very, very bad luck!” 

Sowhatdoeshesay?

“Not sure, not sure!” 

That day they hear the sound of drums, 

trumpets and many many soldiers marching in. 

The Captain comes into the village and says, 

“Problems! Problems at the border, the 

enemies are coming. We need all the young men 

in the village to go and fight with the enemies to 

save the country.” 

All the young men have to go to fight. The 

mothers and fathers are crying, afraid their sons 

are going to die. There is only one young man who 

doesn’t go. It is the one who broke his leg. 

So all the friends say, 

“Oh! You are so lucky. My sons have to go 

into the army. May be they won’t come back. Your 

son is resting in bed. Very, very good luck!” 
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The man says, 

“Not sure!” 

So this story can go on and on but it is a very 

good story to see thedifferencebetweenthemind

ofsomeonewhopracticesandthemindofsomeone

who doesn’t. If you don’t practice, you’ll always

seeeverythingaseithergoodluckorbadluck.

When things go well, you get very happy, and 

when things go very badly, you get so depressed. 

It’s going up and down, up and down all the time. 

But whenyouunderstandhowthingschangeand

thingsarereallynotsure,thenyourmindiscalm

andevenallthetime.  

It’s not sure. It’s not sure. When you like 

something, it’s not sure! When you dislike 

something, it’s not sure! 

Say if you like something… What is your 

favourite food? (PlaWan’s answer is som - tum.)

Suppose you have to eat som - tum everyday,

three times a day, morning, mid day, evening, 
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everyday foroneyear.Will youstill like it? I think

you will get bored. 

So liking things is not sure. Dislike is the

same. Maybe you have a friend at school. When 

you first know him, you don’t like him at all. But 

then after a while, you get to know him better, 

“quite a good person, quite friendly, I quite like him.” 

So it changes. It’s not sure. This is a teaching 

that Ajahn Chah taught all the time. This is very 

important. Whenever anything happens, it’s not 

sure. It’s not sure. 

Just teach yourself “ไม่แน่มันไม่แน่มันไม่แน่!” 

If you start to meditate, it’s the same. Maybe 

when you are meditating, you get very peaceful 

and you think, “Oh, meditation is very good. I’ll 

meditate everyday. May be I’ll become a monk.   

I think this is really good.” 

And the next day you sit thinking about all 

sorts of things, “Oh! Never again, waste of time.” 

That is when you have to teach yourself.Beyour
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own teacher. When you think it is wonderful, it is 

great, may be this lifetime you will be arahant; then 

you have to teach yourself that it’s not sure. When 

you think, “Oh! I am hopeless, I am terrible, I have 

no บุญ, I have no merit” ; it’s not sure. 

So Buddhism, sometimes if you hear some of 

the old monks teaching using very long words, it 

seems to be very, very complicated. Really it is 

very easy because it is just about us, our minds 

and our lives. How to lead a good life, how to be 

wise, how to be kind. But very difficult things to do! 

These days not many people are interested in 

that or even praise good people. You see in the 

society these days the people who are praised are 

the people who have lots of money. It is not even 

important how you have got the money, only that 

you have a big heap! 

So this is a sign of degeneration of a society, 

that it only gives importance to money. But if we 

want Thailand to really develop, then we have to 
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develop both the outside and inside ; not only 

giving importance to money and material 

development but also to the spiritual side. 

Question : Sometimes when I don’t want to 

do something but I have to do it. While doing what 

I don’t want to do, I feel uncomfortable and think 

that it is a waste of time. However, I have to do it. 

Please explain how to change my mind. 

Answer: The problem is really the identification 

with the thought “I don’t like it.” It is just a thought. 

It is not you. It arises and it passes away. It is just 

a feeling. So when you perceive feeling as feeling, 

it is just that. Or your thought is just a thought,   

like a bubble or like a wave in the sea, that is it. 

When you think, “I, I don’t want to do this”. 

When you have this “I”, “me”, then it is just a 

reaction maybe, to the repetition or to the tiredness 

or some other causes. It reduces the effect. 

The automatic process takes place like a 

machine when you think “I don’t want to do this”. 
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Maybe you make more of it : it’s really a waste of 

time and so on. This is called proliferation,making

something large out of something small. It is 

compounding. It is like you roll a snowball down 

the hill, it gets bigger and bigger. The negative 

thinking gets bigger and bigger through dwelling 

on all the reasons why it is not good. 

When the mind loses the point of balance, it 

becomes distorted. Notice if we like something, 

then we tend to only notice the good quality and 

the bad quality we cut out. We don’t think and 

refuse to think about it. 

You know if you love somebody or something 

and somebody else tells you that it is really not so 

good, then you say, “shut up”. You don’t want to 

hear that. Or if you dislike something, you do not 

see the whole truth. You only concentrate on the 

negative side and you forget the positive side. 

So there is this basic psychological 

technique. We refine the mind. When it is inclining 
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towards the positive side too much, then we 

remember the negative side. If the mind inclines 

towards the negative, then we just remember the 

positive side. Then our minds come back to 

balance to the middle position. It is a simple 

principle but you have to do it regularly so that it 

can work for you. 

In meditation we have many techniques. For 

instance, if we feel much anger or ill will or have 

bad feelings towards someone, we have meditation 

on loving kindness to act as an antidote against 

those feelings. Or if the mind has a lot of desire and 

love, we reflect on the less attractive side of things. 

For instance, if you think of a woman or think of 

the opposite sex, it is usually only certain aspects 

you think of. You don’t think of the snot in their 

noses, the wax in their ears. There are only certain 

things that you think of. So you can just change 

your mood by opening your mind to the whole 

story rather than just taking one certain aspect. 
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นิทานเรื่องนี้มาจากประเทศจีน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ชายคนหนึง่ซึง่มมีา้ทีส่วยงาม เขาภมูใิจในมา้ของเขามาก 

เขาให้ม้าอยู่ในคอกใหญ่หลังบ้าน วันหนึ่งมีพายุ ฟ้าผ่า

ม้าตกใจหนีเข้าป่า เพื่อนๆ ของชายผู้นี้มาเยี่ยมเขาใน

ตอนเช้าและกล่าวว่า

“โชครา้ยอะไรอยา่งนี้ โชครา้ยมากมา้ทีแ่สนสงา่งาม 

ทั้งแพงและวิเศษ หายไปเสียแล้ว โชคร้ายจริงๆ เรา

เสยีใจดว้ย”

เขากต็อบสัน้ๆวา่“ชวีตินีไ้มแ่น่มนัไมแ่น”่

เพื่อนๆ ของเขาไม่ใช่นักปฏิบัติ ไม่เคยภาวนา เขา 

ไม่เคยพิจารณาเรื่องของชีวิต พวกเขาไม่เข้าใจ และ 

ก็สับสนกับคำพูดของเขามาก

วันต่อมา ม้าของเขาก็ออกมาจากในป่าเอง และ 

มีม้าตามมาอีกสองตัว เรียกว่ามีลูกศิษย์ตามมาด้วย!

อะไรๆ มันก็ไม่แน ่
๑
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ชายคนนีร้บีออกไปและไปจบัมา้ทัง้สามตวัเขา้ไปอยูใ่นคอก 

“โชคดีอะไรอย่างนี้ โชคดีจริงๆคราวนี้คุณได้กำไร

แต่ก่อนมีม้าตัวเดียว ตอนนี้มีตั้งสามตัว เป็นคนโชคดี

จริงๆ”เพื่อนๆเขามาเยี่ยมและบอกเขาอย่างนั้น

รู้ไหมเขาตอบว่าอย่างไร?

“มันไม่แน่หรอก!”

วันรุ่งขึ้นชายผู้นี้บอกกับลูกชายของเขา

“ลูกควรฝึกม้าสองตัวที่เราเพิ่งได้มา มันเป็นม้าป่า

ต้องได้รับการฝึกหัด”

ลกูชายจงึเลอืกมา้ตวัทีส่องเขาปนีขึน้หลงัมา้เตรยีม

จะฝึกหัด แต่ม้าเกิดพยศลูกชายจึงพลัดตกลงมา และ

เกิดอุบัติเหตุขาเขาหัก

เพื่อนๆของชายผู้นี้มาเยี่ยม

“โชคร้ายอีกแล้ว โชคร้ายจริงๆ คุณได้ม้าใหม่

ลูกชายจะขึ้นหลังม้าเพื่อฝึกหัดแต่ตกม้าขาก็หัก”

ชายผู้นี้จะตอบอย่างไร?

“มันไม่แน่มันไม่แน่!”

ในวันนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกลอง เสียงแตรและ

ทหารจำนวนมากเดนิเขา้มาในหมูบ่า้นหวัหนา้ของทหาร

กล่าวว่า
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“ปัญหา เรามีปัญหาที่บริเวณชายแดนพวกศัตรู

กำลังบุกรุกเข้ามา เราต้องการกำลังคนหนุ่มทั้งหมดใน

หมู่บ้านไปช่วยรบกับศัตรูเพื่อป้องกันประเทศของเรา”

คนหนุ่มทั้งหมดต้องไปเป็นทหารไปช่วยรบบรรดา

พ่อแม่ทั้งหมด ต่างร้องไห้ด้วยความอาลัย เสียใจ 

เกรงว่าลูกของตนอาจจะต้องตายแต่มีคนหนุ่มหนึ่งคน 

ทีไ่มต่อ้งไปรว่มรบดว้ยคอืคนทีข่าเพิง่หกัเนือ่งจากตกมา้ 

เพื่อนๆของชายผู้นี้กล่าวว่า

“คุณโชคดีจริงๆ ลูกของเราต้องไปร่วมรบกับ

กองทัพ เขาอาจไม่ได้กลับมาก็เป็นได้ ลูกชายของคุณ 

ขาหักนอนอยู่บ้านไม่ต้องไปรบโชคดีอะไรอย่างนั้น”

ผู้ชายคนนั้นก็พูดเหมือนเดิม

“มันไม่แน่(บอกแล้ว)มันไม่แน่!”

นทิานเรือ่งนีส้ามารถเดนิเรือ่งตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

มันเป็นเรื่องที่สนุกดี ให้เห็นถึงความแตกต่างของจิตใจ

คนที่เป็นนักปฏิบัติ กับใจของคนที่ไม่เคยปฏิบัติ ถ้าเรา

ไม่ปฏิบัติธรรม เวลาจะมองอะไร เราจะมองว่าเป็นเรื่อง

โชคดีหรือโชคไม่ดี

เวลาที่ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี เราก็มีความสุข

มาก เวลาที่ทุกอย่างกลับตาลปัตรเปลี่ยนเป็นไม่ดีมากๆ
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เราก็จะเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ จิตใจเราขึ้นๆ ลงๆ 

ตลอดเวลา 

แต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้เราอาจ

จะคิด“แหมการนั่งสมาธินี่ดีจริงๆฉันจะนั่งสมาธิทุกวัน

บางทีฉันอาจจะไปบวชฉันคิดว่ามันดีจริงๆ”

แต่พอวันรุ่งขึ้น ขณะที่นั่งอาจจะคิดถึงเรื่องต่างๆ

มากมาย “โอ้โห ไม่เอาอีกแล้ว เสียเวลาเปล่าประโยชน์” 

กรณีเช่นนี้ เราต้องเป็นครูของตัวเอง ต้องหมั่นสอน 

ตัวเอง

เมื่อเราคิดว่านั่งสมาธิแล้วดีวิเศษยอดเยี่ยม ชีวิตนี้

เราอาจบรรลุอรหันต์ก็ได้ เมื่อนั้นก็ต้องบอกตัวเองว่า

“มันไม่แน่” แต่เวลาที่เรารู้สึก “ตัวเรานี่ไม่เข้าท่า ไม่ได้

เรื่องไม่มีบุญบารมี”ก็ต้องสอนตัวเองว่า“มันไม่แน่”

ในพุทธศาสนาบางครั้งเราฟังเทศน์ ครูบาอาจารย์

รุ่นอาวุโสมากๆ ใช้คำศัพท์ยากๆ ยาวๆ ชวนสับสน 

ทีจ่รงิมนัไมย่ากหรอกมนัเปน็เรือ่งเกีย่วกบัตวัเราจติใจเรา 

ชีวิตเราทั้งนั้น ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่ดีงาม จะมี

ปัญญา จะมีเมตตา เข้าใจไม่ยากเกินไป แต่ปฏิบัติได้

ยากมากๆ!

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติ และ
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ไม่นิยมแม้การชื่นชมคนดี เราจะสังเกตว่าในสังคม

ปัจจุบัน บุคคลที่ได้รับการชื่นชมมักเป็นคนที่มีสมบัติ 

เงนิทอง เงนิเหลา่นีจ้ะไดม้าดว้ยวธิกีารอยา่งไรกไ็มส่ำคญั 

สำคัญว่ามีเงินมาก

นี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของความเสื่อมของ

สังคมที่ให้ความสำคัญกับเงินเท่านั้น แต่ถ้าเราต้องการ

ให้สังคมไทยได้พัฒนาอย่างจริงจัง เราต้องพัฒนา 

ทั้งด้านนอกและด้านภายใน เรื่องการพัฒนาทางวัตถุ

และต้องพัฒนาจิตใจด้วย

คำถาม : บางครั้งเราไม่อยากทำบางสิ่งบางอย่าง

แต่เราจำเป็นต้องทำ ในขณะที่ทำสิ่งที่ เราฝืนใจทำ 

เรารู้สึกอึดอัด และรู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลา แต่เราก็

ต้องทำเรามีวิธีการเปลี่ยนวิธีการคิดอย่างไรดี

ตอบ : ปัญหาอยู่ว่า เราไปผูกโยงตัวเรากับความ

คดิวา่ “เราไมช่อบมนั”ความจรงิแลว้ความคดิวา่ไมช่อบ

ก็เป็นเพียงความคิดหนึ่ง มันไม่ใช่ตัวเรา ความคิดนี้ 

มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันเป็นเพียงความคิดหนึ่ง

เมื่อเรามองว่า ความรู้สึกก็เป็นเพียงความรู้สึกหนึ่ง

มันเป็นแค่นั้นเอง หรือจะบอกว่าความคิดของเราก็เป็น

เพียงความคิดหนึ่งเหมือนฟองน้ำหรือคลื่นในทะเล
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เมื่อเราคิดว่ามีตัว “เรา” “เรา” ไม่อยากทำสิ่งนี้ 

เมื่อมี “ตัวเรา” “ตัวฉัน” มันเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อความ

ซ้ำซาก ความเหนื่อยล้า หรือสาเหตุอื่นๆ ทำให้การ

ปฏิบัติได้ผลน้อยลง

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกือบเหมือนเครื่องจักรที่ทำงาน

อย่างอัตโนมัติ เวลาเราคิดว่า“เราไม่อยากทำสิ่งนี้”หรือ

เราอาจจะเสริมเข้าไปอีกว่า มันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเวลา

เปล่าๆจริงๆกรณีนี้เรียกว่าเป็นการขยายขนาดของเรื่อง

ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ พอกพูนเข้าไป เหมือนปั้น

ก้อนหิมะขึ้นมา และค่อยๆ กลิ้งลงมาบนเนินเขาที่เต็ม 

ไปด้วยหิมะก้อนหิมะนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นๆความคิด

ในทางลบก็เช่นกัน ก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นๆ ในเมื่อเรา

หมกมุ่นอยู่กับเหตุผลว่าเรื่องนี้ไม่ดีไม่งามอย่างไรบ้าง

เมื่อจิตใจของเราสูญเสียความสมดุล มันจะเกิด

ความบิดเบือนจากความจริง สังเกตไหมว่าเมื่อเราชอบ

สิ่งหนึ่งสิ่งใด เราจะสังเกตแต่ข้อดีๆ ของสิ่งนั้น ข้อไม่ดี

ทั้งหลายเราจะตัดออก เราจะไม่คิดถึงมัน เราปฏิเสธ 

ที่จะคิดถึงมัน

เวลาที่เรารักเราชอบใคร หรือชอบของบางอย่าง

และมคีนมาบอกวา่คนคนนี้หรอืของสิง่นีไ้มด่เีทา่ไหรน่ะ 
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เรามักจะบอกว่า “หยุดพูดเถิด!” เราไม่อยากฟังเรื่อง

เหล่านั้น หรือถ้าเราไม่ชอบใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง 

เราจะไม่เห็นความจริงทั้งหมด เราจะมุ่งเน้นเฉพาะ 

ด้านลบและหลงลืมด้านบวก

ที่จริงมีเทคนิคทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่ง

ใช้ในการช่วยชำระจิตใจของเรา เวลาที่ใจเราเอนเอียง 

ไปในทางบวกเกินไปเราก็ระลึกถึงข้อเสียข้อด้อยข้อลบ

ของสิ่งนั้นๆ เมื่อจิตใจเอนเอียงไปในทางลบ เราก็ระลึก

ถึงสิ่งที่เป็นข้อดี จุดแข็ง ข้อบวกของสิ่งนั้น จิตใจเราจะ

กลับมาที่จุดสมดุลได้มากขึ้นมันเป็นหลักพื้นฐานที่ง่ายๆ

แต่เราต้องฝึกหัดบ่อยๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ในการฝึกสมาธิเรามีเทคนิคมากมายหลายวิธี เช่น

กรณีที่เรารู้สึกโกรธหรืออาฆาตหรือมีความรู้สึกไม่ดีต่อ

ใครคนใดคนหนึ่งเราอาจจะฝึก“เมตตาภาวนา”เพื่อแก้

หรือลดความรู้สึกโกรธแค้นหรือถ้าหากจิตใจหลงเพลิน

อยู่กับความรักหรือความต้องการอย่างรุนแรง เราก็อาจ

พิจารณาในแง่มุมของชีวิตที่ไม่สวยงามเพื่อคลายความ

อยากความกำหนัดเช่นการพิจารณาอสุภะ

ตัวอย่างเช่น การที่เราคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่ง หรือ
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คิดถึงเพศตรงข้าม เรามักจะคิดถึงแต่เฉพาะบางแง่มุม 

ที่เราอยากจะคิดถึง เราคงจะไม่คิดถึงขี้มูกในรูจมูก 

ของเธอ หรือขี้หูของเขา เราคิดถึงเฉพาะด้านที่เสริม

ความอยากของเรา เพราะฉะนั้นประเด็นคือเราสามารถ

เปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ โดยเปิดใจของเราให้พิจารณา

ภาพรวมทั้งหมด คือเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็น ไม่ใช่

เลือกที่จะดูเฉพาะจุด

๑แปลจากที่พระอาจารย์ชยสาโรเทศน์เป็นภาษาอังกฤษ
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ปี ๒๕๓๕

พระอาจารย์ปสันโนถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆ(ปลาเข็มปลาทูจอหงวนและปลาวาฬ)
ที่ภูจ้อมก้อมปี๒๕๓๕
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เด็กๆ ไปฝึกปฏิบัติธรรม ที่วัดป่านานาชาติกับคุณยายทอสีและคณะ ปี ๒๕๓๗
และได้มีโอกาสฝึกหัดทำไม้กวาด จังหวัดอุบลราชธานี

ป ี๒๕๓๗

พระอาจารย์ชยสาโรกับเด็กๆ 
ที่ภูจ่อมก้อง 

จังหวัดอุบลราชธานี
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พระอาจารย์ชยสาโรฝึกโยคะให้เด็กๆ
ที่จังหวัดระยองปี๒๕๓๘

ปี ๒๕๓๘

ป ี๒๕๔๑

เด็กๆปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญสิงหาคม๒๕๔๑
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ป ี๒๕๕๑

พระอาจารย์ชยสาโรถ่ายภาพร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมเยาวชนและคณะ ที่บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี







นามเดิม  ฌอนชิเวอร์ตัน(ShaunChiverton)

พ.ศ.๒๕๐๑  เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ.๒๕๒๑  ได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ

   (พระราชสุเมธาจารย์วัดอมราวดี

   ประเทศอังกฤษ)ที่วิหารแฮมสเตด

   ประเทศอังกฤษ  

   ถือเพศเป็นอนาคาริก(ปะขาว)

   อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ๑พรรษา

   แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๒๒  บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองป่าพง

   จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๒๓  อปุสมบทเปน็พระภกิษุทีว่ดัหนองปา่พงโดยมี

   พระโพธิญาณเถร(หลวงพ่อชาสุภัทโท)

   เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ

   จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบันพำนักณสถานพำนักสงฆ์

   จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโรภิกขุ



มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา
 มูลนิธิปัญญาประทีป  จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี  ด้วยความร่วมมือ
จากคณะครู  ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร  กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ตั้งแต่วันที่
๑เมษายน๒๕๕๑
 
วัตถุประสงค์
 ๑)สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธ
 ศาสนาเป็นหลัก
 ๒)เผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่
 สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆโดยแจกเป็นธรรมทาน
 ๓)เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อมสนับสนุน
 การพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
  
คณะที่ปรึกษา
 พระอาจารยช์ยสาโรเปน็องคป์ระธานทีป่รกึษาโดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็ผูท้รงคณุวฒุใิน
สาขาต่างๆอาทิด้านนิเวศวิทยาพลังงานทดแทนส่ิงแวดล้อมเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพการเงินกฎหมายการสื่อสารการละครดนตรีวัฒนธรรมศิลปกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น
เลขาธิการฯ
 
การดำเนินการ
 • มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้อยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
 •มลูนธิฯิรว่มมอืกบัโรงเรยีนทอสีในการผลติและเผยแผส่ือ่ธรรมะแจกเปน็ธรรมทาน
ผ่านกองทุนสื่อธรรมะโดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๕
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