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  คำานำา
 

 

 

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความประสงค์ที่ตรงกันของ

หลายๆ ฝ่าย ที่ต้องการจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่ง รวบรวมคำาถาม

ของญาติโยมและคำาตอบของพระอาจารย์ชยสาโร ที่เกิดขึ้น

ระหว่างการสอนปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ และได้มีการ

บันทึกเทปไว้ อันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆ ท่าน 

ทั้งที่ได้ร่วมในการปฏิบัติธรรม และญาติโยมทั่วไป ในการตอบ

คำาถามนั้น พระอาจารย์จะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและ

สอดแทรกอารมณ์ขัน ซึ่งทำาให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่จำาเป็น

ต้องเป็นเรื่องเครียดและสามารถเป็นธรรมบันเทิงได้ อีกทั้ง

นำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ได้

เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแผ่และ

แจกเป็นธรรมทาน อีกทั้งยังได้ เมตตาตั้งชื่อหนังสือว่า  

“คลายปม” ซึ่งคณะผู้จัดทำามีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง



ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกๆ ท่าน ที่มีส่วน

ช่วยในการทำาหนังสือเล่มนี้ให้ลุล่วงได้ด้วยความเรียบร้อย  

นับตั้งแต่ผู้ถอดเทป ผู้ตรวจทาน ผู้ออกแบบ และผู้ประสานงาน

ทุกท่าน

อานิสงส์ที่เกิดจากการให้ธรรมเป็นทานในครั้งนี้ คณะ

ผู้จัดทำาขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระอาจารย์ชยสาโร  

และขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเปี่ยมด้วยศรัทธา วิริยะ มีกุศล 

ฉันทะ เร่งปฏิบัติ และพัฒนาปัญญา จนบรรลุสู่ภาวะแห่ง 

ความเป็นอิสระ เทอญ

  คณะผู้จัดทำา
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สรุปคำาถาม

	 ๑ : หากเราเคยทำาผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา 

ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้ว 

แผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และ

ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้จิตคลายความเศร้าหมอง (หน้า ๑๓)

 ๒ : หากภรรยาปฏิบัติธรรม แต่สามีฆ่าหนู แมลง 

มด ต่างๆ ในบ้าน กรรมนั้นจะมีผลต่อภรรยาและลูกอย่างไร 

หรือไม่ (หน้า ๑๔) 

 ๓ : การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ เช่น ปลวกขึ้นบ้าน 

หรือทำาลายรังต่อท่ีมาอาศัยในบ้าน ถือเป็นบาปโดยตรง ไม่ทราบ

จะหลีกเลี่ยงอย่างไร ทำาไปแล้วไม่สบายใจ (หน้า ๑๖)

 ๔ : เคยอ่านหนังสือว่า พระโมคคัลลาเคยทำา

อนันตริยกรรมในอดีตชาติ เป็นผลให้ท่านถูกรุมทำาร้ายก่อน

นิพพาน ขอให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟัง (หน้า ๑๘)



คลายปม2

 ๕ : อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง (หน้า ๑๙)

 ๖ : พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ โทษ

ประหารชีวิต (หน้า ๑๙)

 ๗ : มีญาติทำางานอยู่ในตำาแหน่งที่ได้งบรับรองเดือน

ละหลายหมื่นเพื่อใช้รับรองลูกค้า แต่ใช้ไม่หมด ญาติจึงมา 

บอกว่าถ้าไปกินอาหารท่ีไหน ขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วย 

กรณีอย่างนี้เป็นบาปกรรมหรือไม่ ท่านอาจารย์คิดว่าอย่างไร 

(หน้า ๒๒)

	 ๘ : ปัจจุบันหนุ่มสาว และวัยรุ่นส่วนหนึ่งจะมีความ

สัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควร และก่อนแต่งงาน ถือว่า

ผิดศีลข้อสามหรือไม่ (หน้า ๒๕) 

 ๙ : ผู้ที่เป็นตุ๊ด กระเทย เกย์ ทอม ดี้ ในชาตินี้ ชาติที่

แล้วประพฤติผิดศีลข้อกาเมใช่หรือไม่ (หน้า ๒๘)

	๑๐ : สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า

เขาไม่ผิด เพราะเขายังคงรักเราอยู่ และรับผิดชอบดูแลทุกคน 

เราก็ยังรักเขาอยู่ แต่จะอยู่อย่างไรไม่ให้รู้สึกทุกข์ จะทำาอย่างไร 

ให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้ได้ (หน้า ๒๙)
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	๑๑ : การพูดหยาบ ผิดศีลหรือไม่ เพราะอะไร (หน้า ๓๐)

 ๑๒ : โกหกเพ่ือให้พ่อแม่สบายใจบาปหรือไม่ (หน้า ๓๑)

 ๑๓ : โบราณสอนว่าถ้าลูกเถียงคำาสอนของพ่อแม่

จะเป็นบาป แต่ถ้าลูกเถียงด้วยเหตุผลและพูดในสิ่งท่ีถูกต้องจะ

เป็นบาปหรือไม่ (คำาถามของผู้เป็นลูก) (หน้า ๓๓)

 ๑๔ : พูดปดเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจถือว่าผิดศีลหรือไม่ 

(หน้า ๓๔)

 ๑๕ : พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม เช่น 

ซื้อของราคาแพงให้ท่าน เพราะอยากให้ท่านได้ใช้ของคุณภาพ

ดี เมื่อท่านถามราคาก็บอกท่านว่าไม่แพง (หน้า ๓๖) 

 ๑๖ : การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีลห้านั้น 

การพูดความจริงไม่โกหก แต่ไม่เข้มงวดเรื่องสัมมาวาจา เช่น

ยังมีพูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด อยู่บ้าง จะได้หรือไม่ (หน้า ๔๑)

 ๑๗ : คนที่ชอบดื่มไวน์ส่วนหนึ่งจะอ้างว่าเพื่อเข้า

สังคมเพื่อสุขภาพและให้เหตุผลว่าดื่มนิดเดียว ไม่น่าจะผิดศีล

เพราะไม่ได้มึนเมา ท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไร (หน้า ๔๑)
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 ๑๘ : ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วย

กาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี เช่น คิดทำาร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำา  

คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่ (หน้า ๔๖) 

 ๑๙ : มีเพื่อนที่เรารักและอยากให้มาในทางธรรมด้วย 

แต่เขามีความคิดว่าทุกวันนี้เขาประพฤติตนดีแล้ว รักษาศีลทั้ง

ห้าข้อแต่ไม่ยอมเข้าวัดปฏิบัติธรรม เขาคิดว่าเราทำาเช่นนี้เพราะ

หวังผลในชาติหน้า เราควรมีคำาแนะนำาอย่างไรดี (หน้า  ๔๙)

 ๒๐ : นั่งสมาธิบางครั้งจะนึกถึงการทำาผิดศีลข้อต่างๆ 

ในอดีตตั้งแต่สมัยเด็ก แม้ปัจจุบันจะรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ แต่

เมื่อนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำา จิตใจมีความเศร้าหมอง ทุกวันนี้

พยายามสร้างแต่กรรมดี อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เสมอ  แต่พอใจคิดถึงกรรมไม่ดีที่เคยสร้างไว้ก็ไม่สบายใจ ขอ

พระอาจารย์โปรดแนะนำาว่าควรทำาอย่างไร (หน้า ๕๑)

 ๒๑ : การซื้อล็อตเตอรี่ จับฉลาก เล่นบิงโก เกม

ต่างๆ เพื่อหวังจะถูกรางวัลใหญ่ นับเป็นการพนันหรือไม่ เห็น

มีจัดตามงานทั่วไป รวมทั้งงานของโรงเรียนด้วย มีหลักในการ

พิจารณาอย่างไร (หน้า ๕๒)

 ๒๒ : คนทุกคนมีข้อดีและข้อด้อยในตัวเอง การที่เรา
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ทำาแต่สิ่งที่ดีประพฤติดีให้คนอื่นเห็น แต่ไม่ได้ประพฤติข้อด้อย 

ข้อบกพร่องของเราให้ผู้อื่นรู้ ทำาให้คนอื่นคิดว่าเราดี อย่างนี้จะ

เป็นการโกหกหรือไม่ (หน้า ๕๓) 

 ๒๓ : การมีครอบครัว มีลูก สำาคัญหรือจำาเป็นไหม 

(หน้า ๕๖)

	๒๔ : การสอนลูกให้มีความสุข เราควรเป็นตัวอย่างได้

ในลักษณะใด (หน้า ๕๘) 

	๒๕ : ควรใช้ข้อธรรมะข้อใด อบรมสั่งสอนเด็กที่ชอบ

แข่งขัน ต้องชนะ ต้องทำาให้ดีที่สุด กลัวว่าในอนาคตจะเครียด

ในการดำารงชีวิต และหาความสงบไม่ได้ (หน้า ๕๙)

 ๒๖ : เด็กท่ีเร่ิมมีตัวตนมากข้ึน ทำาตามใจตนเองมากข้ึน 

เราควรฝึกอย่างไรโดยไม่ต้องทะเลาะและให้เด็กเห็นคุณค่าที่ 

ดีงาม (หน้า ๖๑)

 ๒๗ : ถ้าครูจะฝึกเด็กในเรื่องการสวดมนต์ให้ยาวมาก

ขึ้นเป็นลำาดับจนเกิดสมาธิและความเพียรเพิ่มมากขึ้นนั้น เรา

ควรใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการฝึกที่จะไม่ให้เด็กเกิดความคิดใน

เชิงลบต่อการสวดมนต์ (หน้า ๖๓)



คลายปม6

 ๒๘ : ขอคำาแนะนำาจากพระอาจารย์สำาหรับเด็กที่ติด

การเล่นเกม นอนดึก ชอบนำ้าอัดลมและรับประทานอาหารที่

ไม่มีประโยชน์ เช่น อาหารขยะประเภทต่างๆ (หน้า ๖๕) 

 ๒๙ : ความเครียดจากการแข่งขันในท่ีทำางาน งานท่ี

ต้องก้าวหน้าตลอดไม่หยุดนิ่ง เราเดินช้ารุ่นน้องแซง ทำาให้

เครียดมาก ท่านมีคำาแนะนำาอย่างไร (หน้า ๖๗)

 ๓๐ : ข้อที่หนึ่ง การดูแลบิดามารดาขณะป่วยเข้า

โรงพยาบาลจะได้บุญมากเพราะว่าได้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยง

เป็นทุกข์ อีกหน่อยพอเราแก่ก็ต้องป่วยแบบนี้เหมือนกัน ทำาให้

รีบขยันในทาน ศีล ภาวนาเพื่อสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสาร 

เกิดปัญญาจากการดูแลท่านใช่หรือไม่

ข้อที่สอง บางคนบอกว่าดูแลบิดามารดาเมื่อป่วยได้

บุญแล้วไม่ต้องไปวัดก็ได้เพราะบิดามารดาคือพระในบ้าน แต่

ข้าพเจ้าคิดว่าต้องทำาทั้งสองอย่างจึงทิ้งท่านไปวัดบ้างเมื่อมี

โอกาสบางครั้ง ไม่แน่ใจว่าตนเองทำาถูกต้องหรือไม่ เพราะท่าน

คงอยากให้ดูแลท่านตลอดเวลา ท่านช่วยตัวเองไม่ได้ ท่านเป็น

อัมพฤกษ์ (หน้า ๗๐)

 ๓๑ : การที่เราขออโหสิกรรมในความประพฤติที่ไม่ดี

งามต่อพ่อแม่และพ่อแม่ได้อโหสิให้เราแล้ว แต่จิตของเรายังมี



ชยสาโร ภิกข ุ 7

อกุศล คือยังโกรธตนเองอยู่ ยังปล่อยวางไม่ได้ จะมีทางที่จะ

ช่วยอย่างไร ให้เราหายผูกใจเจ็บในตนเอง และถึงแม้เราจะ

ขออโหสิกรรมแล้ว เราก็ยังต้องแก้ไขกรรมชั่วนั้น ใช่หรือไม่ 

(หน้า ๗๑)

 ๓๒ : คุณแม่วัย ๘๐ เดิมเป็นคนปฏิบัติธรรมอย่าง

เคร่งครัด แต่มาบัดนี้กลับเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนที่มองโลกและ

มองคนในแง่ร้าย ผูกโกรธ อาฆาต ไม่ให้อภัย คอยจับผิดผู้อื่น

ทั้งๆ ที่การทำางานของสมองด้านอื่นยังพร้อมบริบูรณ์ ทำาตัวให้

ยากแก่การเตือนและโกรธลูกหลานไปหมดทุกคน ทั้งๆ ที่เขา

เหล่านั้นได้พยายามเอาใจทุกอย่าง ขอทราบว่าในกรณีเช่นนี้

ลูกหลานจะปฏิบัติตนเช่นไร (หน้า ๗๔) 

 ๓๓ : ข ณ ะ นี้ ดู แ ล คุ ณ พ่ อ ที่ ป่ ว ย อ ยู่  ซึ่ ง ท่ า น จ ะ

หงุดหงิดกับความหวังดีที่เราเสนออยู่เสมอ ทำาให้บางครั้งเกิด

ความเบื่อที่จะดูแลอย่างดีและเอาจริงเอาจังอย่างที่ตั้งใจไว้ 

เลยทำาเหมือนกับคิดว่าเป็นหน้าที ่ ไม่ค่อยทำาด้วยใจ ซึ่งคิดว่า

เป็นการไม่ถูกต้อง จึงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำา

ว่าควรจะนำาธรรมะข้อใดมาใช้ ให้เกิดแรงจูงใจที่จะอยาก

ปฏิบัติต่อคุณพ่อเหมือนเดิม คือทำาด้วยใจ และขณะเดียวกัน

สามารถดูแลจิตใจตัวเอง ไม่ให้หวั่นไหว ขึ้นๆ ลงๆ ตามความ

หงุดหงิดของคนอื่น (หน้า ๗๗)
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 ๓๔ : ในพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ

เบียดเบียนชีวิตกันมาเป็นเวลาหลายปี กรณีที่มีคลื่นสึนามิ 

ทำาให้คนตายพร้อมกันนับแสน ตามหลักของพระพุทธศาสนา 

จะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไร (หน้า ๗๙) 

 ๓๕ : ขอเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติและการทำาจิต เวลา

ป่วยที่โรงพยาบาล หรือเวลาเจ็บหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา

ก่อนจะสิ้นใจ (หน้า ๘๓) 

 ๓๖ : ในศาสนาพุทธ การช่วยให้คนป่วยหนักตายโดย

ไม่ทรมานถือเป็นการทำาบาปหรือไม่ (euthanasia) เช่น สมมติ

ว่าหมอช่วยคนไข้ที่อยู่ในสภาพทรมานไม่มีทางรักษาให้จบ

ชีวิตลงด้วยความเต็มใจของคนไข้ และขอถามเพิ่มเติมว่าถ้า

เรายอมให้หมอทำา ยูทาเนเซีย ให้กับพ่อที่ร้องขอให้ช่วยจบชีวิต

ในช่วงทรมานจากโรคที่รักษาไม่หาย อย่างนี้ถือเป็นปิตุฆาต

หรือไม่ (หน้า ๙๐)

 ๓๗ : มีคนบอกว่าถ้าเราฆ่าตัวตาย จะต้องชดใช้กรรม

ไปอีก ๕๐๐ ชาติ หมายถึงฆ่าตัวตายไปอีก ๕๐๐ ชาติ อย่างนี้

กรรมก็ยังตามไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุด พระอาจารย์มีความเห็น

อย่างไร (หน้า ๙๓)
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 ๓๘ : สภาพจิตในช่วงที่กำาลังจะสิ้นลมนั้น มีความ

สำาคัญต่อภพชาติใหม่มากเพียงใด จะมีอิทธิพลเหนือกว่าการ

กระทำาที่สะสมมาตลอดชีวิตหรือไม่อย่างไร (หน้า ๙๔) 

 ๓๙ : ผู้ที่มีครอบครัวและลูกที่ โตแล้วได้มีโอกาส

มาปฏิบัติธรรมเอง ได้รับความสุขความสงบถือว่าเป็นการ

ละเลยหน้าที่ประจำาที่ทำาทางบ้าน อาจจะทำาให้สามีและลูกๆ 

เดือดร้อนบ้าง พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร (หน้า ๙๖) 

	๔๐ : มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว 

บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัว

จะลำาบาก ไม่มีลูกหลานคอยดูแล พยายามแนะนำาคนดีๆ  ให้

หากแต่งงานกับคนดีๆ คุณแม่จะได้หมดห่วง แต่พระพุทธเจ้า

บอกว่าให้ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากกาม ปฏิบัติธรรมให้ได้

มรรคผลนิพพาน ควรจะปฏิบัติอย่างไรดี (หน้า ๙๘)

	๔๑ : มาปฏิบัติธรรมแล้วทำาให้ลูกเล็กทุกข์ใจไม่อยาก

ให้มา แบบนี้เป็นบาปหรือไม่ แต่ลูกอยู่บ้านอา มีเพื่อนและอา

ดูแลอย่างดี (หน้า ๑๐๑)

 ๔๒ : มีวิธีใดจะจูงใจผู้ที่เป็นคนดีอยู่แล้วแต่ไม่สนใจ

การปฏิบัติสมาธิ (หน้า ๑๐๓) 
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	๔๓ : มีญาติและเพื่อนฝูงมีนิสัยดี จิตใจดี แต่ไม่สนใจ

ปฏิบัติธรรม ควรจะใช้วิธีใดในการโน้มน้าวให้เห็นข้อดีและเกิด

ฉันทะอยากปฏิบัติ (หน้า ๑๐๓) 

	๔๔ : คนดีวัดได้อย่างไร ใครคือคนดี (หน้า ๑๐๔)

 ๔๕ : อยากเริ่มปฏิบัติ แต่ภารกิจการงานรัดตัวมาก 

ขอทราบหลักวิธีการแบ่งเวลา (หน้า ๑๐๖)

 ๔๖ : ถ้าชีวิตปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ทั้งด้านการ

งานครอบครัวและทรัพย์สิน โดยอายุยังไม่ถึง ๕๐ ปี ควรตั้ง 

เป้าหมายชีวิตที่เหลืออย่างไร (หน้า ๑๐๘)

 ๔๗ : ทำาอย่างไรจึงจะดำารงชีวิตประจำาวันอยู่ได้ด้วย

จิตใจที่ผ่องใสดีงาม รู้สึกโกรธและหงุดหงิดน้อยที่สุด ควรทำา

อย่างไรกับความหงุดหงิดและความโกรธ (หน้า ๑๑๐) 

 ๔๘ : สมถะภาวนาเปรียบเหมือนการหยุด ขณะที่

วิปัสสนาภาวนาเหมือนการดู ในชีวิตการทำางานหากเรา

ต้องการมีสติ ขณะที่สงบเพื่อให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ

เรื่องงานว่าควรปฏิบัติอย่างไร นั่งสมาธิให้จิตรวมแล้วจึงเริ่ม

พิจารณาเรื่องงานหรืออย่างไร (หน้า ๑๑๒) 
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 ๔๙ : การปฏิบัติแบบไหนจึงจะเกิดปัญญาและเป็น

ทางพ้นทุกข์ สำาหรับผู้ที่ทำาวิปัสสนาทำาอย่างไรจึงจะถูกต้อง 

(หน้า ๑๑๕)

 ๕๐ : ทำาอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมง แต่

รับรู้ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีประโยชน์

อะไรเลย (หน้า ๑๒๐)

 ๕๑ : ทำาไมจิตถึงรวมเป็นสมาธิได้ยาก ทั้งที่ฝึกนั่ง

สมาธิ เดินจงกรม มาหลายปี อะไรคือตัวปิดกั้นสำาคัญ ที่ควร

ต้องฝึกสังเกต หรือใช้แก้ปัญหานี้ (หน้า ๑๒๒) 

	๕๒ : นั่งสมาธิไประยะหน่ึง ลมหายใจจะละเอียด จะ

ช้ามาก จนไม่รู้สึกลมที่จมูก ควรทำาอย่างไรต่อไป และจะทราบ

อย่างไรว่าร่างกายได้ออกซิเจนพอ (หน้า ๑๒๖) 

 ๕๓ : ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องทุกขเวทนา

ที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งสมาธิ เราควรพิจารณาหรือปฏิบัติต่อ

ทุกขเวทนาอย่างไร ที่เรียกว่าใช้ปัญญา (หน้า ๑๓๒)

 ๕๔ : ครูบาอาจารย์สอนว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนา

เป็นเรื่องสำาคัญมาก หากรักษาจิตให้สงบได้แม้เพียงระยะสั้นๆ 
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จะได้บุญอานิสงส์มหาศาล ขอพระอาจารย์โปรดอธิบายขยาย

ความ (หน้า ๑๓๕) 

 ๕๕ : ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำาวิธีที่ช่วยให้

จิตรวมเป็นสมาธิเร็วขึ้น นั่งตั้งนานพอจิตเริ่มรวม ลมหายใจเริ่ม

ละเอียดก็กระดิ่งพอดี (หน้า ๑๓๗) 

 ๕๖ : เดินจงกรมสำาคัญอย่างไร ต้องทำาร่วมกับการนั่ง

สมาธิหรือไม่ (หน้า ๑๓๙)
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๑
คลายปม

 
ถาม	 : หากเราเคยทำาผิดศีลข้อที่ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา 

ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่

เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใดและทำา

อย่างไรจึงจะทำาให้จิตคลายความเศร้าหมอง

ตอบ : เมื่อเราผิดศีลแล้ว วิธีการชำาระมีสามข้อ ๑. คือ 

หยุดและยอมรับว่าตัวเองผิด ๒. เปิดเผยกับกัลยาณมิตรโดย 

ไม่ปิดบังอำาพราง ๓. ตั้งใจว่าจะไม่ทำาอีกต่อไป นี่เรียกว่าเป็น 

การชำาระศีล เมื่อเราผิดศีลแล้ว ความละอายต่อบาปความ

เกรงกลัวต่อบาปเพิ่มมากขึ้น เรียกว่าเราได้กำาไร ได้สิ่งที่ดี  

ได้บทเรียน ความละอายต่อบาป	 ความเกรงกลัวต่อบาป

นั้นเป็นคนละเรื่องกับความรู้สึกผิด ภาษาอังกฤษแปลคำา

รู้สึกผิดว่า guilt หรือรู้สึก guilty ความรู้สึกผิดเป็นกิเลส	เป็น

นิวรณ์	 ไม่ใช่สิ่งที่ดี	 ความรู้สึกผิดถือเป็นอกุศล ส่วนความ

ละอายต่อบาปถือเป็นกุศล ต้องแยกแยะให้ดี จุดน้ีสำาคัญมาก 

นักวิชาการบางคนกล่าวว่าวัฒนธรรมตะวันตกเป็น

วัฒนธรรมของความรู้สึกผิด เป็น guilt culture ส่วนวัฒนธรรม

ทางเอเชียเป็น shame culture และวัฒนธรรมตะวันตกก็มี

อิทธิพลมากขึ้นๆ guilt culture จึงแพร่หลายมากขึ้นด้วย 
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๒

เมื่อเราทำาความผิด	 เรารู้สึกตัว	 เราก็ตั้งอกตั้งใจไม่

ปิดบังอำาพราง	 ไม่หลอกตัวเองและคนอื่นว่าเราไม่ได้ทำา	

ตั้งใจว่าจะไม่ทำาต่อไป	และต้องปล่อยวาง

ให้เราถือว่าในวันที่ทำาผิดศีลนั้น เหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้น 

ความกดดันจากภายนอกเป็นอย่างนั้น สติปัญญาและความ

อดทนของเรามีแค่นั้น มันจึงเกิดพฤติกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรม

ขึ้นมา ไม่ต้องมีอัตตาตัวตนของเราที่มีความผิด ความรู้สึกว่า

ผิด ถือเป็นเรื่องอกุศลเพราะตั้งไว้บนฐานแห่งความมีอัตตาตัว

ตน ส่วนความละอายต่อบาปเป็นคนละเรื่องกัน ความละอาย

จะเกิดได้ต้องไม่มีอัตตาปรากฏอยู่ จึงจะถือเป็นความละอาย

ความเกรงกลัวต่อบาป ที่เราเรียกว่า หิริโอตตัปปะ

เรื่องแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกัน เราไม่มีญาณหยั่งรู้ว่าใคร

ได้รับมากน้อยแค่ไหน เราทำาเพราะมันช่วยให้จิตใจเรารู้สึก

ดีขึ้น ถ้ามีผู้ที่จะรับก็รับไป ส่วนเรื่องที่เรารู้สึกเศร้าหมองนั้นก็

เป็นเพราะเราอยากจะเศร้าหมอง ถ้าจะให้จิตคลายความเศร้า

หมอง มันต้องมีความริเริ่มจากภายในใจว่าต้องพยายามปล่อย

วางความเศร้าหมอง

ถาม : หากภรรยาปฏิบัติธรรม แต่สามีฆ่าหนู แมลง 

มด ต่างๆ ในบ้าน กรรมนั้นจะมีผลต่อภรรยาและลูกอย่างไร

หรือไม่
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ตอบ : คงจะไม่ถึงลูกและภรรยาของผู้ฆ่า ตามกฎ

แห่งกรรม เราทำาอะไรโดยเจตนาถือเป็นกรรม เจตนาดีเรียกว่า 

กรรมดี เจตนาไม่ดีเป็นกรรมร้ายกรรมชั่ว ทุกครั้งที่เราทำา

สิ่งใดก็ตาม	ย่อมเป็นการเพิ่มความเคยชินในการทำาสิ่งนั้น 

ทำาให้ทำาได้ง่ายขึ้นๆ ถ้าเราทำาความดีอะไรสักอย่างที่ไม่เคย

ทำาเป็นครั้งแรก เราอาจจะต้องสู้กับกิเลส หากเมื่อชนะกิเลส 

ได้ครั้งหนึ่ง การกระทำาคร้ังที่ ๒ ครั้งที่ ๓ จะง่ายขึ้นเรื่อยๆ 

เราก็จะสามารถสร้างนิสัยดีๆ  ขึ้นมาได้

ในทำานองเดียวกัน เมื่อเราทำาความไม่ดี ครั้งแรกอาจจะ

รู้สึกว่าต้องฝืน ฝืนความละอาย ฝืนความกลัว แต่การทำาครั้งที่ 

๒ นั้นจะง่ายขึ้น ครั้งที่ ๓ ก็ยิ่งง่ายขึ้นอีก เกิดความเคยชินในการ

ทำาความชั่วจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา ฉะนั้นการฆ่าสัตว์แต่ละ

ครั้งแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย เป็นแมลง เป็นมด ทุกครั้งที่ทำา

ก็เป็นการเพิ่มนิสัย ทำาให้ทำาง่ายขึ้น ครูบาอาจารย์บางทีท่าน

สอนว่าผู้ฆ่ามดได้ อยู่ไปอยู่มาก็ฆ่าหนูได้ ฆ่าหนูได้ อยู่ไปอยู่มา

ก็ฆ่าสุนัขได้ ฆ่าสุนัขได้ ก็ฆ่าวัวได้ ฆ่าวัวได้ ในที่สุดก็ฆ่าคนได้ 

ฆ่าคนได้อีกหน่อยก็ฆ่าพ่อแม่ได้ ท่านว่าอย่างนั้น

แม้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามลำาดับถึงขนาดนั้น ความ

เคยชินก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว ทุกๆ ครั้งที่สามีฆ่าก็เป็นการเพิ่มนิสัย

โหดร้ายมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ถ้าเขาเชื่อว่ามีสิทธ์ิทำาลายสิ่ง

ที่เขาไม่ชอบ ความไม่เคารพชีวิตของสัตว์ก็เพิ่มขึ้นทุกครั้ง เป็น

กรรมที่สะสมเพิ่มมากขึ้น ความโหดร้าย ความเห็นแก่ตัวต่างๆ 
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ที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้คงต้องมีผลต่อความสัมพันธ์

กับคนรอบข้าง คือลูกและภรรยาด้วย นี่เป็นผลกระทบจากนิสัย

หยาบที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการฆ่าสัตว์

ถาม : การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ เช่น ปลวกขึ้นบ้าน 

หรือทำาลายรังต่อท่ีมาอาศัยในบ้าน ถือเป็นบาปโดยตรง ไม่ทราบ

จะหลีกเลี่ยงอย่างไร ทำาไปแล้วไม่สบายใจ

ตอบ : เวลาที่โยมสมาทานศีล อาตมาได้อธิบาย

บทบาทหน้าที่ของสิกขาบทในการพัฒนาชีวิต ศีลแต่ละข้อ 

คือบทฝึกตัวเอง เรามีบทฝึกกายวาจา เรียกว่าสิกขาบท ส่วน

การฝึกจิตใจจะเป็นเรื่องของการเจริญสติเจริญสมาธิ เป็นต้น 

เราไม่ถือว่าศีลแต่ละข้อเป็นบทบัญญัติอย่างเช่นบทบัญญัติ 

กี่ประการก็แล้วแต่ในบางศาสนา เราถือว่ามนุษย์มีสติปัญญา

เพียงพอที่จะวางความเป็นอยู่ในทางที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน

และกัน ในทางที่เราสามารถสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่

กันได้ ไม่ทำาบาปกรรมทางกายทางวาจา น่ีคืออุดมการณ์

อุดมการณ์ ถือว่าศีลแต่ละข้อมีส่วนช่วยความเป็นอยู่

ในครอบครัว ในชุมชน ในสังคมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มาก

ขึ้น มันมีเหตุมีผลอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม บางข้อโดยเฉพาะ 

ข้อแรก ในบางเวลามันรักษายาก ถ้าจะรักษาให้ละเอียดจริงๆ 

แม้กระทั่งพระสงฆ์เองก็ตาม เช่น ในการบริหารวัดใหญ่ๆ โดย

เฉพาะวัดป่า บางครั้งปลวกขึ้นกุฏิ เป็นกุฏิที่ชาวบ้านเขาสร้าง
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ให้ด้วยความยากลำาบาก กว่าจะหาปัจจัยมาสร้างกุฏินี่ ใช้เวลา

นาน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การที่เราปล่อยให้ปลวกกินกุฏิ ก็ถือว่า

เป็นการไม่รับผิดชอบต่อเสนาสนะ และไม่เคารพในบุญของ

โยม แม้ว่าพระไม่ได้ทำาเอง ก็เหมือนกับทำาเอง เพราะว่าต้อง

อนุญาตให้ลูกศิษย์ในวัดไปจัดการ

ฉะนั้นความบริสุทธิ์ในศีลข้อที่ ๑ เป็นเรื่องยากมาก 

คือถ้าจะเคร่งครัดมาก มันจะเป็นทั้งเคร่งทั้งเครียด อย่างเช่น

ศาสนาเชน ญาติโยมบางคนไปอินเดีย อาจจะเคยเห็นนักบวช

ในศาสนาเชน เดินไปไหนก็ต้องกวาดทาง แล้วต้องเอาผ้าปิด

หน้าไว้เพื่อกันไม่ให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้าจมูกเข้าปากเวลา

หายใจ คือถ้าจะเอาให้ถึงที่สุดแล้ว ก็อยู่ได้ยาก เช่น ขับรถมา

ที่นี่ (ปากช่อง) แต่ละครั้ง แมลงก็ต้องตาย ขับรถไม่ให้แมลง

ตายได้ไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปไหน

เราเอาศีลเป็นมาตรฐาน คือเป็นเครื่องระลึกของสติ 

เป็นอุดมการณ์ เป็นมาตรฐานชีวิต หมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ใน

เหตุการณ์ที่มีอะไรชวนให้เราฆ่าสัตว์ เราก็จะมีหลักการว่าไม่

ฆ่าก่อน พยายามที่สุดที่จะไม่ทำาลายชีวิต อันนั้นคือความเพียร

พยายาม แต่เมื่อถึงที่สุดแล้ว คิดทุกวิถีทางแล้วที่จะแก้ปัญหา

โดยไม่เบียดเบียนสัตว์ แต่เมื่อไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องยอม ก็ถือว่า

เป็นบาปกรรมของคฤหัสถ์ เป็นบาปกรรมของผู้ครองเรือน แต่

อย่างน้อยเราก็มีความพยายามอยู่ มีความเพียรอยู่ พยายาม

คิดทุกวิถีทางที่จะไม่ฆ่า แม้จะยากจะลำาบาก หรือต้องเสียเงิน
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บ้างก็ยอม หากเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องถือว่าเป็นบาปกรรมที่

เลี่ยงไม่ได้ แต่เราเองไม่มีความยินดีในการฆ่าสัตว์ ไม่ได้ฆ่า

สัตว์เพื่อหาผลประโยชน์ หรือเพราะขี้เกียจหาทางอื่น เพราะ

ทางนี้มันสะดวก มันง่าย คือเรายอมลำาบากพยายามหาทาง

เลือกอื่นแล้ว แต่สุดท้ายบางครั้งมันจำาเป็น เราจึงต้องยอมทำา

ถาม : เคยอ่านหนังสือว่า พระโมคคัลลาเคยทำา

อนันตริยกรรมในอดีตชาติ เป็นผลให้ท่านถูกรุมทำาร้ายก่อน

นิพพาน ขอให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟัง

ตอบ : ใช่  คือท่านเป็นผู้ถึ งพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์

ปาฏิหาริย์ มีคนมาทำาร้ายท่าน ท่านก็หนีไป โดยใช้อิทธิ-

ปาฏิหาริย์ แต่คนเหล่านั้นก็ยังพยายามตามมาทำาร้ายท่านอีก

ท่านจึงคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่าง จึงใช้ตาทิพย์ของท่าน 

จนได้ทราบว่ากรรมนี้หนีไม่พ้น เพราะเป็นกรรมที่เหลืออยู่จาก 

การทำาอนันตริยกรรมในชาติก่อน คือหลังจากทำาอนันตริยกรรม

แล้ว ท่านตกนรกอยู่นานแสนนาน กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ 

จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่กรรมนั้นมันยังมีเหลืออยู่ เมื่อ

ท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีก จึงต้อง

ชดใช้กรรมนี้ให้หมด นี่เป็นเหตุให้ท่านถูกทำาร้ายก่อนนิพพาน
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ถาม : อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง

ตอบ : อนันตริยกรรม คือกรรมที่ทำาแล้วมีผลตายตัว 

แก้ไม่ได้ ผลตายตัวก็คือ ต้องตกนรกอเวจี คือไม่ใช่ว่าห้าม

นิพพานอย่างเดียว แต่หมายถึงว่าถ้าทำาแล้วแก้ไม่ได้ 

องคุลีมาล ฆ่าคน ๙๙๙ คน แต่ไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฉะนั้น

ก็ยังไม่ถึงกรรมที่ตายตัวที่ว่าต้องตกนรกแน่นอน ที่พระพุทธเจ้า

รีบไปโปรดในวันนั้น เพราะองคุลีมาลกำาลังจะไปฆ่าแม่ เป็น

คนที่ ๑,๐๐๐ พระพุทธองค์รีบไปดักก่อนเพื่อโปรดองคุลีมาล

ไม่ให้ทำาอนันตริยกรรม 

อนันตริยกรรม ได้แก่ การฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ 

ทำาพระสงฆ์ให้แตกแยกเป็นสังฆเภท และทำาพระพุทธเจ้าให้

ห้อพระโลหิต

ถาม : พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโทษ

ประหารชีวิต

ตอบ : ไม่นานมานี้ อาตมาเคยพูดถึงเรื่องศีลธรรม

กับการประหารชีวิตว่า ในเมืองพุทธสมควรที่จะมีการ 

ประหารชีวิตไหม และการประหารชีวิตเกิดจากแนวความคิด

อย่างไร ขณะพูดเรื่องนี้มีผู้ใหญ่จากกระทรวงยุติธรรมร่วมฟัง

ด้วยโดยที่อาตมาไม่ทราบ เมื่อได้คุยกันภายหลัง อาตมาจึง

ถามความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน ท่านบอกว่าแม้เรื่องเมตตา

กรุณาเป็นเรื่องสำาคัญของชาวพุทธ แต่ในบางครั้งจำาเป็นต้อง

๕
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ลงโทษประหาร อย่างน้อยเพื่อเห็นแก่ญาติของผู้ที่ถูกฆ่า ที่

ต้องการให้ฆาตกรใช้กรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นมา เป็นการชำาระ

ความแค้นอย่างหนึ่ง 

อาตมาว่านี่เป็นแนวความคิดของอารยธรรมตะวันตก 

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแก้แค้น วัฒนธรรมพุทธไม่ใช่ตาต่อตาฟันต่อ

ฟัน ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ถือว่าเรามีสิทธิจะแก้แค้นคนท่ีทำาร้ายเรา 

จุดเด่นข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอยู่ที่การให้อภัย

เรื่องของพรหมวิหาร ต้องเข้าใจให้ถูก อย่าให้กลายเป็น

ว่าเมตตาแปลว่าไม่เอาเรื่องเอาราว ถ้าเมตตาใครคือไม่ลงโทษ  

พุทธศาสนาสอนเรื่องพรหมวิหารสี่ ให้ถือเป็นชุด การสอน

อะไรเป็นชุดเป็นหมวด ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ก็มีเหตุผล เราไม่

ควรจะดึงข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบท เพราะมันรวมมากัน

เป็นชุดซึ่งต้องทำางานเป็นองค์รวมในแต่ละหมวดของแต่ละ 

ชุดนั้นในพรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุทิตา ต้องมีอุเบกขา 

อยู่เบื้องหลังเป็นหลักที่สำาคัญที่สุด

ในเรื่องของเมตตา ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรม เมื่อคน

ทำาความผิด สมมติว่าเป็นการฆาตกรรม เราจะสงสารทั้งสอง

ฝ่าย สงสารฝ่ายที่ถูกกระทำา สงสารญาติของผู้ที่ถูกฆ่าที่กำาลัง

เป็นทุกข์ แต่เราก็ยังสงสารฆาตกรด้วย เพราะเขาทำาบาปกรรม 

และเขาต้องรับผลกรรมนั้น ไม่ในชาตินี้ ก็ตกนรกเมื่อตาย พอ

เราเข้าใจในกฎแห่งกรรม เราก็สงสารฆาตกรด้วย เพราะเขา

ต้องรับผลของกรรมที่เขาทำาไว้
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การที่เรามีเมตตา ต้องการให้เขามีความสุขในที่สุด ไม่

ต้องการให้เขาเป็นทุกข์ ก็ต้องหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เขาทำา

สิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นอีก หาวิธีที่จะทำาให้เขารู้สึกว่าได้ชำาระบาป

ในระดับใดระดับหนึ่ง พูดง่ายๆ ว่าต้องมีการลงโทษอย่างใด

อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเมตตาสงสารคนทำาความผิด โดยไม่เอาเรื่อง 

ปล่อย ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะเราก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทำาบาป 

แล้วสังคมควรจะจัดการอย่างไรกับคนทำาบาป นี่เป็นสิ่งที่ไม่

ค่อยมีใครคิด

ส่วนใหญ่เราเอาระบบในต่างประเทศเป็นตัวอย่าง 

ทั้งๆ ที่เป็นระบบหรือวิธีจัดการกับคนทำาผิดคนทำาชั่วที่ไม่ค่อย

ได้ผล เช่น ที่อเมริกามีคนติดคุกติดตะรางตั้ง ๒ ล้านกว่าคน  

ประเทศไหนๆ ก็ตาม ทุกวันนี้ คุกตะรางมันล้น ทางอุบลฯ ก็

เล่าว่า นักโทษต้องถูกบังคับให้นอนตะแคง เพราะหากนอน

หงาย ที่นอนไม่พอ ต้องนอนตะแคง หรือบางทีก็เข้าเวรกันนอน 

เพราะห้องขังเต็มมาก

เราเคยพูดบ่อยๆ ว่า เรื่องเทคโนโลยี เมืองไทยคงยากที่

จะสู้ต่างประเทศได้ แต่อะไรๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติ

ของมนุษย์ เกี่ยวกับปัญญาและวิถีชีวิต เมืองไทยน่าจะเป็น

ผู้นำาโลกได้ เพราะมีพุทธปัญญาซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจใน

ธรรมชาติของมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์

ฉะนั้นในเรื่องของการศึกษา เรื่องจิตวิทยา เรื่อง

การจัดการกับปัญหาสังคม อะไรต่างๆ เราก็น่าจะใช้คำาสอน  
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๗

ของพระพุทธเจ้าไปหาวิธีการที่จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วม

โลกได้

ถาม : มีญาติทำางานอยู่ในตำาแหน่งที่ได้งบรับรอง 

เดือนละหลายหมื่นเพื่อใช้รับรองลูกค้า แต่ใช้ไม่หมด ญาติ

จึงมาบอกว่าถ้าไปกินอาหารที่ไหน ขอให้เก็บใบเสร็จรับเงิน

มาให้ด้วย กรณีอย่างนี้เป็นบาปกรรมหรือไม่ ท่านอาจารย์คิด

ว่าอย่างไร

ตอบ : ใช่ มันผิดศีล ทำาไม่ได้ อย่าไปทำา เป็นเรื่องที่

ควรจะกลัว พระเรานี้ต้องระวังมาก อาตมายังจำาได้ นี่ขนลุก

เลย ไม่มีวันลืม ตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆ พระฝรั่งองค์หนึ่งใน

สมัยนั้น ท่านกลับไปเยี่ยมบ้าน บ้านของท่านไม่ยินดีที่ท่านบวช 

ไม่สนับสนุน ตอนท่านกลับไปท่านจะอึดอัดมาก บังเอิญว่า

สายตาของท่านไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนแว่น ตอนเปลี่ยนแว่นก็

ไปกับพี่ชาย ซึ่งมีอาการไม่ค่อยจะใจบุญเท่าไหร่ ดูฝืนๆ ทำาให้

พระท่านรู้สึกอึดอัดใจมาก 

พอเข้าไปในร้านแล้ว ราคาแว่นค่อนข้างจะแพง พี่ชาย 

ก็เลยบอกท่านว่า ถ้าซื้อในชื่อของพี่ชาย ก็จะสามารถเบิก

เงินจากบริษัท หรือขอสิทธิ์อะไรสักอย่าง โดยพี่ชายไม่ต้อง

ออกเงิน พระท่านนี้ก็ไม่ได้โลภอยากได้หรืออยากจะเอา

สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ แต่เพราะเกรงใจพี่ชาย คือท่านอยาก

จะทำาตัวเป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่อยากจะเป็นปัญหา ยิ่งกับคนที่ 
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ไม่ได้แสดงท่าว่ามีศรัทธา อยากจะให้เป็นเรื่องง่ายๆ ท่าน

กำาลังจะพูดว่าได้ แต่รู้สึกตัว มีสติทัน และรู้ว่าถ้าท่านอนุญาต

ท่านก็ปาราชิก หมดความเป็นพระ พระเราปาราชิกได้ง่าย

นิดเดียว เพราะกรณีนี้ถือว่ามีส่วนในการเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้

ให้ เป็นการหลอกลวงบริษัท ซึ่งนึกขึ้นมาแล้วน่ากลัวเป็นที่สุด 

แต่ก่อนนี้รู้สึกว่าปาราชิกเป็นเรื่องที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ยาก

มาก แต่กรณีนี้ถ้าเผลอพูดว่า “ตกลง” เผลอนิดเดียว สามารถ

เป็นบาปรุนแรงได้เลย 

การอยู่ในโลกยิ่งต้องระมัดระวัง พระมีเดิมพันสูง คือ

ทำาอะไรเล็กอะไรน้อย ทำาสิ่งที่เป็นบุญ ก็ได้บุญมากกว่าโยม 

ถ้าเป็นบาปก็บาปมากกว่าโยมเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ใน

เมื่อโยมอยู่ในสังคมซึ่งส่วนมากคนจะไม่ค่อยสนใจ อย่าง

เช่น เรื่องซอฟท์แวร์ปลอม เรื่องอะไรที่เลี่ยงภาษี เลี่ยงลิขสิทธิ์ 

อะไรต่างๆ พระเราก็ต้องเคร่งครัด ทั้งๆ ที่คนอื่นเขาไม่ถือเลย 

แทบจะไม่ได้คิดเลย มีพระที่วัดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง

ซอฟท์แวร์ เมื่อเกิดไม่แน่ใจว่าเราสามารถใช้อย่างนี้ได้หรือไม่ 

เลยเขียนจดหมายไปถามบริษัทที่อเมริกา เขาเขียนกลับมาว่า 

ประทับใจมาก ตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ มา ไม่เคยมีใครที่คิดอย่างนี้  

ขอถวายซอฟท์แวร์อีกชุดหนึ่ง ราคาหลายพันบาทเหมือนกัน 

เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินนะ เขาประทับใจในความซื่อสัตย์ 

พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเราต้องระมัดระวังเรื่องการถือเอาสิ่งที่

เจ้าของเขาไม่ได้ให้
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๘ถาม : ปัจจุบันหนุ่มสาว และวัยรุ่นส่วนหนึ่งจะมี

ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควร และก่อนแต่งงาน 

ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่

ตอบ : เรื่องศีลข้อสาม สังเกตว่าไม่ระบุอะไรมาก การ

แต่งงานเป็นเรื่องสมมติมากกว่าเป็นข้อตกลง เป็นประเพณี

วัฒนธรรม อย่างเช่น เมืองไทยในอดีต การแต่งงานก็ไม่ได้เป็น

เรื่องใหญ่เรื่องโตมาก หลังจากคบค้ากับทางตะวันตกซึ่งให้

ความสำาคัญกับงานพิธีกรรม ทางเมืองไทยก็มีแนวโน้มเปลี่ยน

ตาม การจะเอาการแต่งงานเป็นหลักหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ไม่

แน่ใจเหมือนกัน 

หลักสำาคัญของศีลข้อสาม คือสองคนต้องมีวุฒิภาวะ

เพียงพอ ต้องมีการตกลงกัน เรื่องนี้อาตมาไม่รู้จะตอบอย่างไร 

เพราะว่าถ้าโลกที่เป็นจริงบอกว่า หนุ่มสาวต้องแต่งงานกันก่อน

จึงจะมีอะไรกัน ก็พูดได้แต่ไม่มีใครทำาตาม เรียกว่าน้อยคนที่จะ

ทำาตาม เท่าที่เห็นในบางประเทศที่พยายามจะเคร่งในเรื่องนี้ 

ทั้งๆ ที่สังคมสิ่งแวดล้อมก็มีแต่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศอยู่ตลอด

เวลา เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มีสินค้าอันไหนไหมที่ไม่

เอาผู้หญิงแต่งตัวโป๊มาโฆษณา เอาการยั่วยุทางเพศมาขาย

ของได้ผลมากที่สุด ดูสื่อต่างๆ ที่แวดล้อมเด็กๆ ทุกวันนี้ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างก็ยั่วยุจิตใจไปทางด้านนี้

ถ้าหากว่าเราปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนี้ ให้มีการกระตุ้น

ให้สนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันก็บอกว่า ต้อง
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แต่งงานก่อนจึงจะมีประสบการณ์ด้านนี้ได้ มันก็ไม่สอดคล้อง

กัน ทุกวันนี้ รู้สึกว่ายกเรื่องทางเพศว่ามันเป็นความสุข เป็นสิ่ง

ที่ดี เป็นสุขสูงสุดอะไรอย่างนี้ ก็เป็นธรรมดาที่เด็กวัยรุ่นก็ต้อง

สนใจ จะให้ดีเราก็ต้องมีการสอนตั้งแต่เด็กว่า มันคืออะไร แล้ว

มันมีโทษอย่างไร มีคุณอย่างไร เราต้องการให้เด็กเป็นผู้ที่มี

เหตุผลและมีความรับผิดชอบทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางเพศ

อย่างเดียว ต้องทุกๆ เรื่อง

เราต้องพยายามสอนให้เด็กสามารถที่จะอยู่ เหนือ

อารมณ์ได้ สามารถจะรู้ว่าต้องการก็ต้องการอยู่ แต่ว่าไม่ถูกต้อง 

แต่ถ้าสังคมรอบด้านคอยตอกยำ้าว่าสิ่งนี้มันดี มันยอดเยี่ยม 

มันสนุกที่สุด สุดยอดความสุข แต่ถ้ายังไม่แต่งงาน ไม่ได้นะ 

ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นก็ต้องต่อต้าน สุดท้ายปัญหาคืออะไร? ปัญหา

คืออยากมีประสบการณ์ แต่ไม่ค่อยรู้เรื่อง เด็กสิบสาม สิบสี่ 

ท้องแล้วก็ทำาแท้ง แล้วก็มีปัญหามากมาย เพราะฉะน้ันเร่ืองน้ี

อาตมาไม่มีคำาตอบที่ชัดเจนตามหลักพุทธศาสนา ถ้าพูดถึง

ร้อยสองร้อยปีที่แล้ว ตามหลักวัฒนธรรมไทยก็ถือว่าถ้าได้เสีย

กันแล้วเรียกว่าเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากัน

การยอมรับของสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่นเมื่อ

ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เอง การที่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่

แต่งงานกันมีน้อยมาก และจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม 

ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ที่จะแต่งงานนี่ดูจะน้อยกว่าผู้ที่

จะอยู่ด้วยกันเฉยๆ แล้วก็ไม่มีใครว่าอะไร อยู่ด้วยกันแต่ไม่
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คิดจะแต่งงาน พอใจจะอยู่กันอย่างนี้ แล้วตอนนี้ก็กลายเป็น

เรื่องธรรมดาในสังคมอังกฤษ ซึ่งก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าถูกหรือ

ผิดอย่างไร ประเด็นนี้คงเนื่องจากว่าอิทธิพลของศาสนามี

น้อยลง คนเห็นความสำาคัญของพิธีแต่งงานน้อยลง คนเห็นว่า

มันสำาคัญว่าพอใจจะอยู่ด้วยกันไหม รักกันไหม เขาก็ยึดถือ

แค่นั้น ไม่อยากจะไปผูกพันเป็นพิธีกรรม แต่ก็อยู่เหมือนสามี

ภรรยากัน การยอมรับของสังคมเปลี่ยนแปลงไป จะเอาหลัก

การแต่งงานนี้ยาก

ที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ยังค่อนข้างที่จะมั่นคงใน

ศาสนาของเขา เขาก็จะรณรงค์เรื่องทางเพศนี้ให้มากขึ้น 

ประเด็นสำาคัญก็คือว่า ตั้งแต่เด็กให้เราสอนเด็กให้รู้เท่าทัน

ความรู้สึก ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึก ไม่วิ่งตามความรู้สึก 

พออายุวัยรุ่นแล้ว ความรู้สึกทางเพศเริ่มจะรุนแรง ถ้ามีรัก ก็รู้

ว่านี่คือความรู้สึกอย่างหนึ่ง อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คือไม่ให้

ชีวิตถูกกำาหนดโดยความรู้สึกที่จะทำาสิ่งที่จะนำามาซึ่งความรู้สึก

เดือดร้อนใจในภายหลัง

สิ่งสำาคัญอีกประการคือ การยำ้าและการสอนให้เด็ก

ผู้ชายเคารพเด็กผู้หญิง	 เคารพสิทธิ์ผู้หญิง	 ไม่บังคับ 

ผู้หญิง	 ไม่ใช่บังคับกายบังคับใจ	 นี่แหละที่สำาคัญที่สุด

ส่วนมากฝ่ายที่รุกรานคือฝ่ายผู้ชาย แล้วผู้หญิงก็ยอม เราต้อง

เน้นสอนเด็กผู้ชายให้มีความเคารพในสิทธ์ิของผู้หญิงมากข้ึน  

แต่ว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนและภาพยนตร์ต่างๆ มันไม่ช่วย
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กันเลยในการสร้างบรรยากาศหรือสร้างการยอมรับท่ีถูกต้อง 

ภาพยนตร์ต่างๆ สมัยนี้ ผู้ชายผู้หญิงเจอกันไม่กี่นาทีก็ชวน

ไปนอนกันแล้ว กลายเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเด็กเห็นอย่างนี้

ตั้งแต่เล็ก เขาก็เข้าใจว่า นี่คือธรรมดา

ถาม : ผู้ที่เป็นตุ๊ด กระเทย เกย์ ทอม ดี้ ในชาตินี้ ชาติที่

แล้วประพฤติผิดศีลข้อกาเมฯ ใช่หรือไม่

ตอบ : เรื่องนี้พูดยาก อาตมาเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็น

เพราะอะไร แต่คิดว่า ถ้าผู้ที่เคยเกิดเป็นผู้ชายมาหลายชาติ 

แล้วเกิดเป็นผู้หญิง อาจจะมีอะไรที่เป็นกรรมผู้ชายติดตัวมา 

ทำาให้ชอบเพศเดียวกันหรือเป็นอะไรก็ได้ หรืออาจจะเกิดเป็น

ผู้ชายหลังจากเกิดเป็นผู้หญิงมาหลายชาติก็เป็นไปได้ แต่

อาตมาว่าถึงอย่างไรก็ตาม ชาวพุทธเราใจกว้าง	 ใครจะ

เป็นอะไรก็ช่างเถอะ	 เราดูที่ความดีของเขามากกว่า	 เขา

เป็นคนดีไหม	 เขาเป็นคนใจบุญไหม แม้ว่าเขาจะมีความ

ต้องการทางเพศอย่างไร เขาสามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบที่

สังคมยอมรับได้ไหม

ปัญหาก็คือ คนที่มีอะไรที่ไม่เหมือนผู้อื่นหรือผิดปกติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง เขามักจะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นมาก เช่น

ว่าฉันคือเกย์ กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นตัวของเขาเลย ซึ่ง

ที่จริงเป็นเรื่องของกาม และเรื่องของกามก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง

ของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าจะเอาความต้องการหรือเอาความ



ชยสาโร ภิกข ุ 29

๑๐

พอใจในเรื่องกามเป็นเครื่องกำาหนดชีวิตอย่างเดียว อาตมา

ว่ามันเกินไป มันก็เป็นแค่ส่วนหน่ึงของชีวิตเท่าน้ัน เร่ืองคนเรา

เคยผิดศีลข้อไหนในอดีต	 เราไม่สามารถจะทราบได้	 แต่

เรารู้ได้ว่า	 ทุกวันนี้เรารักษาศีลได้หรือไม่	 ศีลกาเมฯ	 เรา 

รักษาได้หรือไม่	ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อน	พูดถึงชาตินี้ดีกว่า

ถาม : สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า

เขาไม่ผิด เพราะเขายังคงรักเราอยู่และรับผิดชอบดูแลทุกคน 

เราก็ยังรักเขาอยู่ แต่จะอยู่อย่างไรไม่ให้รู้สึกทุกข์ จะทำาอย่างไร

ให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้เสีย

ตอบ : เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปมีมากกว่า

นั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่ง 

นำ้าหนัก ชั่งผลดีผลเสีย อยู่อย่างนี้ต่อไปหรือไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่ง 

นำ้าหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมีมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผล 

ให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ ก็เลิก ควรต้องพิจารณา ต้องใช้ 

ความคิด ดูหลายแง่หลายมุม คือเรารู้ว่าผู้ชายส่วนมากที่

ขาดการฝึกอบรม	 ขาดการขัดเกลาทางจิตใจ	 จะมีความ

อดทนน้อย	 มีความเห็นแก่ตัวมาก	 โยมผู้หญิงมีความ

อดทนมากกว่า	ฝึกอบรมมากกว่า	สติปัญญาน่าจะมากกว่า	

ก็ให้อภัยบ้าง	สติปัญญาของผู้ชายเจ้าชู้อาจจะน้อยไปบ้าง 

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงจะยอมทุกอย่าง บางที 

ก็ต้องบอกว่า ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเงื่อนไขบางประการ 
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เรื่องรักนี่อาตมาว่าไม่ใช่ประเด็นที่สำาคัญที่สุด	 ให้

เป็นกัลยาณมิตร	 มีเมตตาต่อกันมาก ๆ	 จะดีกว่า	 คนอยู่

ด้วยกันในลักษณะที่ต่างเป็นทุกข์มีไม่น้อย	 ส่วนมากอ้าง

ความรัก ความรักนี่มันเป็นอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งที่

แพร่หลายมาก คงไม่มียารักษา เพียงแต่ขอให้บรรเทาหน่อย 

พยายามเป็นเพื่อนกันให้มากขึ้นๆ ให้มีความเคารพนับถือกัน 

อย่าเบียดเบียนกัน อย่าทำาอะไรลับหลัง การทำาอะไรให้อีกฝ่าย

หนึ่งทุกข์ใจถือเป็นบาปกรรม การไม่มีสัจจะต่อกันเป็นบาป 

เป็นกรรมแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนทำาบาปกรรม 

พอรักแล้ว บางทีเหตุผลหายไปเลย ตกจากภพภูมิเดิม ไปอีก

ภพภูมิหนึ่ง จากรักแรกพบ	เป็นรักแลกภพ

ถาม : การพูดหยาบ ผิดศีลหรือไม่ เพราะอะไร

ตอบ : เวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องศีล ท่านไม่

ได้แสดงเรื่องศีลห้าอย่างเดียว ท่านจะแสดงอีกบทหนึ่งด้วย  

เรียกว่ากุศลกรรมบท มี ๑๐ ข้อ สัมมาวาจาเป็นหนึ่งใน 

หมวดนั้น ก็ตรงกับในอริยมรรคมีองค์แปด หมายถึง งดจาก 

หนึ่ง การพูดเท็จหรือการโกหก สอง จากการพูดหยาบ สาม 

จากการพูดส่อเสียด คือทำาให้เพื่อนแตกแยกกัน ยุให้แตกแยก

กัน และสี่ คือ การพูดไร้สาระเหลวไหล เป็นอาทิ

การพูดหยาบก็เรียกว่าผิด ถึงจะไม่ผิดในศีลห้า ก็ยัง

ผิดหลักศีล เพราะเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด เราพูดหยาบแล้ว
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เป็นอย่างไรบ้าง เรากลายเป็นคนหยาบ คิดก็คิดหยาบ พูดก็พูด

หยาบ ถ้าเป็นคนพูดหยาบก็เป็นที่พอใจของคนหยาบ ไม่เป็นที่

พอใจของคนดี

เราอาจสังเกตว่า	 พอเป็นวัยรุ่นแล้ว	 บางทีจะถือว่า

การพูดหยาบมันเท่	 เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลย

พูดหยาบ	อันนี้เป็นค่านิยมผิดๆ	ของเด็กวัยรุ่นที่ว่าจะต้อง

ใช้คำาหยาบมันจึงจะเท่ ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่พูดดีกว่า การพูด

ที่จะกระทบกระเทือนจิตใจ ถ้าเราไปว่าคนอื่นว่าเขาเป็นอย่าง

นั้นเป็นอย่างนี้ ใช้คำาหยาบ ก็เป็นธรรมดาว่าเขาต้องโกรธ อาจ

จะเกิดเรื่องชกต่อย เกิดตีกันก็ได้ มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

แล้วก็ไม่เท่อย่างที่คิด

คำาหยาบเป็นคำาพูดของคนที่ขาดการขัดเกลา	 เป็น

คนชั้นตำ่า	 ชั้นตำ่านี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินเดือนน้อย	 

หรือว่าเป็นกรรมกรแบกหาม	แต่หมายถึงคนไม่มีคุณภาพ

ถาม : โกหกเพื่อให้พ่อแม่สบายใจบาปหรือไม่

ตอบ : ถ้าต้ังใจพูดเร่ืองท่ีไม่จริงมันก็บาป แต่จะบาป

มากบาปน้อยก็อยู่ท่ีเหตุผล อย่างน้อยท่ีสุดถ้าเราโกหก แล้ว

ตอนหลังคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเราโกหก มันก็คงเป็นปัญหา

ใช่ไหม ต่อไปเม่ือเราพูดความจริง ท่านก็ไม่ค่อยอยากจะเช่ือเรา 

เพราะผู้ท่ีโกหกจะเป็นผู้ท่ีคนอ่ืนไว้ใจได้ยาก และมีผลกรรมอีก

อย่างหน่ึง ถ้าเราเป็นคนชอบโกหก เคยโกหก เราเองก็จะไม่ค่อย
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เช่ือคนอ่ืนด้วย เพราะเราคิดว่าถ้าเป็นเราน่ีก็คงไม่พูดความจริง 

เลยเอาความรู้สึกของเราไปทับใส่คนอ่ืน เราเองก็ไม่ค่อยจะพูด

ความจริงในเร่ืองน้ี คนอ่ืนพูดเราก็ไม่เช่ือเขา ผลกรรมแบบน้ีเห็น

ได้ชัด คือไม่ต้องพูดถึงว่าจะเห็นผลหลังจากตายแล้วหรือรอชาติ

หน้า ท่ีเห็นได้ชัดในทันที ข้อหน่ึงก็คือคนไม่ค่อยจะเช่ือเรา ข้อสอง

เราก็ไม่ค่อยเช่ือคนอ่ืน ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันจะลดน้อยลง

เร่ืองการตอบคำาถาม พระพุทธเจ้าว่ามี ๔ อย่าง ซ่ึงต้องใช้

สติปัญญาเลือกให้ถูก พิจารณาและแยกแยะคำาถาม กรณีแรก	

บางคำาถามควรจะตอบตรงไปตรงมาว่า ใช่หรือไม่ใช่ กรณีท่ีสอง 

คำาถามท่ีเราควรจะแยกประเด็นในการตอบ มันไม่ใช่ง่ายๆ ท่ีจะ

ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง 

ต้องรู้จักแยกประเด็น กรณีที่สาม คือย้อนถาม หลวงพ่อชา

ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ 

จะยกตัวอย่างให้ฟัง

ครั้งหนึ่ง เคยมีโยมถามหลวงพ่อว่า ชาติหน้ามีจริงไหม  

สวรรค์นรกมีจริงไหม หลวงพ่อย้อนถามว่า ถ้าหลวงพ่อตอบ

โยมจะเชื่อไหม โยมก็บอกว่าเชื่อครับหลวงพ่อ หลวงพ่อจึงย้อน

ให้ว่า ถ้าโยมเชื่อโยมก็โง่สิ เพราะหลวงพ่อไม่มีทางจะพิสูจน์

ให้โยมเห็นได้ว่ามีหรือไม่มี บางทีการย้อนถามก็เป็นวิธีที่จะ

เข้าถึงตัวประเด็นได้ดีมาก กรณีที่สี่ คือไม่ตอบเลย พระพุทธเจ้า

ท่านเห็นว่าคำาถามบางคำาถามตั้งไว้บนฐานที่ผิด ไม่ว่าจะตอบ 

อย่างไรก็เป็นการเพิ่มความสับสนของผู้ถาม ฉะนั้นท่านจะ 
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ไม่ตอบ ดังนั้นเมื่อใครถาม เราก็ต้องพิจารณาว่าคำาถามนั้นๆ 

เป็นคำาถามแบบไหน ควรจะตอบอย่างไร นี่ก็เป็นวิชาของ

พระพุทธเจ้าเหมือนกัน

ถาม : โบราณสอนว่าถ้าลูกเถียงคำาสอนของพ่อแม่จะ

เป็นบาป แต่ถ้าลูกเถียงด้วยเหตุผล และพูดในสิ่งที่ถูกต้องจะ

เป็นบาปหรือไม่ (คำาถามของผู้เป็นลูก)

ตอบ : ข้อที่หนึ่ง ต้องดูเจตนาของตัวเอง ข้อสอง ถึง

แม้ว่าเรามีเหตุผล แต่อาจยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรานึกไม่

ถึง คิดไม่ทัน อาจจะมีความรู้บางอย่างที่เรายังไม่มีก็ได้ หรือ

เหตุผลของเราอยู่ในกรอบที่แคบก็ได้ นั่นคือว่าให้เราถือหลัก

เสมอว่า “เราอาจจะผิดก็ได้ๆ” อย่าไปมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่า

เราเป็นฝ่ายมีเหตุผล เราอาจจะผิดก็ได้ แม้เราคิดว่าจะพูดในส่ิง

ท่ีถูก เราก็ต้องคิดให้ดีๆ ก่อนด้วยว่า ส่ิงท่ีพูดจะเกิดผลอะไรบ้าง

บางทีเรามั่นใจว่าเราถูกแล้วท่านผิด แต่พูดไปแล้วไม่

เกิดประโยชน์อะไร แต่กลับสร้างปัญหามากขึ้น ท่านก็หาว่า

เราไม่เคารพนับถือ ให้รู้จักว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด บาง

สิ่งบางอย่างเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ต้องพูดก็ได้ พูดให้น้อย ถ้าพูด

ก็ต้องฉลาดในเรื่องกาลเทศะ และต้องฉลาดในเรื่องอารมณ์

ตัวเอง ถ้ารู้สึกร้อน รู้สึกมีอารมณ์ อย่าเพิ่งพูด รอให้จิตใจเรา

เย็นเสียก่อน แล้วดูว่าจะพูดเรื่องนี้กับท่านจะพูดเวลาไหน พูด

อย่างไรจึงจะดี
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เรื่องบางเรื่องถ้ารู้สึกว่าอารมณ์เราร้อนมาก ทุกครั้งก็

ตั้งใจจะพูดดีๆ พูดไปพูดมาอารมณ์มันแรงขึ้นๆ อย่างนี้จะทำา

อย่างไรดี บางทีต้องมีเพื่อนที่ดีมานั่งเป็นกรรมการด้วย จะช่วย

ได้เหมือนกัน เรื่องบางเรื่องอาจต้องถามว่าจำาเป็นไหมที่จะต้อง

พูดเอง หรือจะให้คนอื่นพูดให้เรา บางเรื่องแม้จะไม่เห็นด้วย

หรือรู้สึกขัดข้อง บางทีต้องยอมอนุโลมแต่ต้องไม่ใช่เรื่อง

ผิดศีล	ที่ไม่ควรยอมก็คือในเรื่องของศีลธรรม 

ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งที่จะดูว่าเหตุผลเราถูก

หรือไม่	 ให้เชื่อและให้เทียบกับคำาสอนของพระพุทธเจ้า

อยู่เสมอ	อันนี้จะเป็นมาตรฐานที่แน่นอน

ถาม : พูดปดเพ่ือให้ผู้ป่วยสบายใจถือว่าผิดศีลหรือไม่

ตอบ : เรื่องนี้ต้องแยกประเด็น เรื่องผิดศีล คงผิด

แน่นอน เพราะว่าถ้ามีเจตนาที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือเจตนา

ที่จะให้คนเข้าใจผิด	 เรียกว่าเราทำาผิดศีล แต่เรื่องเหตุผลที่

เราพูดปดนั้นเราต้องแยกประเด็นว่าเรามีเหตุผลอย่างไร เราก็

ชั่งนำ้าหนักของเหตุผล ผลดีผลเสีย พยายามคิดให้ดี อาจจะมี

ในบางกรณีที่เราคิดพิจารณาแล้ว คิดทบทวนหลายครั้งแล้ว 

รู้สึกว่าจะต้องยอมบาปในเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเจตนาดีก็เลยไม่บาป 

เจตนาที่เราต้องพูดสิ่งที่ไม่จริงนี้ เราต้องเข้าใจด้วยว่า ที่เราพูด

ให้คนสบายใจ อาจจะได้ผลดีในระยะสั้น แต่ก็อาจจะมีโทษ

ตามมา
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เช่น สมมติว่าคนป่วยรู้ความจริงจากคนอื่น หรือว่าถึง

ขั้นที่จำาเป็นต้องพูด แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ เรา

ไม่ได้พูดความจริง เขาก็ต้องเสียความเชื่อถือ และเสียความ

ไว้วางใจในตัวเรา เพราะเขาได้รู้ว่า เราเป็นคนที่โกหกเขาได้ 

ความรู้สึกมันต่างกันมากนะ ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนหนึ่ง ไม่

ว่าด้วยเหตุผลอะไร เขาจะไม่พูดเท็จ เราก็ไว้วางใจเขาได้ แต่ถ้า

เรารู้ว่า หากเพื่อนคนนี้เห็นว่าสมควรโกหกเขาก็จะโกหก ถ้าไม่

สมควรก็ไม่โกหก ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปมาก เพราะเราจะ

เกิดความไม่ไว้วางใจ

การพูดความจริงย่อมดีกว่า พูดถึงความสัมพันธ์ที่

ถูกต้อง หากเราพูดความไม่จริงแม้จะด้วยเหตุผลดีๆ แต่เมื่อ

เราพูดไม่จริงตรงนี้ ก็ทำาให้ต้องพูดไม่จริงตรงนั้นด้วย เพื่อจะ

ได้สอดคล้องกัน มันก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปเลย ประเด็นจึง

อยู่ที่ว่า การพูดความจริงไม่ใช่ว่าต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่

เป็นจริง	และในเวลาเดียวกัน	เราก็เลี่ยงได้	โดยหาทางพูด

เรื่องอื่น	หรือไม่พูดเลย	หรือยิ้มก็ยังได้	

วัฒนธรรมการยิ้มของไทยนี่ดีนะ	 เขาทำาอะไร	

พูดอะไร	 หากเราไม่อยากตอบ	 เราก็ไม่ต้องไปโกหกเขา	

เพียงแค่เรายิ้ม	เรื่องก็จบได้

ถ้าเป็นที่เมืองนอกอาจจะไม่ได้ผล เขาจะสงสัยว่ายิ้ม

อะไร ยิ้มอย่างนี้แปลว่าอะไร ขณะที่คนไทยมารยาทดีก็จะไม่

คิดอย่างนั้น จะรู้ว่าเขาไม่อยากตอบ เขาไม่สะดวกจะตอบ มัน
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๑๕

เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ศิลปะในการพูด มันเป็นส่วนหนึ่งของการ

เจริญด้วยสัมมาวาจา ทำาอย่างไรเราจึงจะพูดให้เขาสบายใจ 

โดยไม่ให้ศีลเราเสีย ทำาได้ไหม

สมมติว่าเราเป็นหมอ แล้วคนไข้ถามว่า ท่านคิดว่าผมจะ

หายไหม เราก็พูดได้ว่าเราหวังว่าจะหาย แม้เราจะรู้ว่าคงไม่

หาย ถ้าบอกความจริงเขาจะหมดกำาลังใจ แต่เราก็ไม่ต้องบอก 

ว่า หาย หาย หาย แน่นอน สบายใจได้ ไม่จำาเป็นต้องยืนยันหนัก

แน่นถึงขนาดนั้น ก็บอกว่า หวังว่าจะหาย อย่างนี้มันเป็นการ

เปลี่ยนประเด็นไป เราก็บอกว่าอยากให้หาย หวังว่าจะหาย 

แต่เราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมเสมอ เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอน

ว่าอะไรๆ มันก็ไม่แน่นอน ขนาดสุขภาพดีมันยังไม่แน่นอนอยู่

แล้ว ยิ่งป่วยยิ่งมีโรคอย่างนี้เราประมาทไม่ได้ เราต้องพยายาม

ทำาสมาธิให้มาก ทำาจิตใจให้ดี ให้คิดแต่สิ่งที่ดีที่งาม เราก็ให้

ข้อคิดในทางท่ีสร้างสรรค์ได้ น่ีเป็นเร่ืองของสติในชีวิตประจำาวัน 

บางทีการโกหกดูว่าเป็นทางออกง่ายๆ แต่มันไม่ใช่ทางออกที่ดี

ถาม : พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม เช่น 

ซื้อของราคาแพงให้ท่าน เพราะอยากให้ท่านได้ใช้ของคุณภาพ

ดี เมื่อท่านถามราคาก็บอกท่านว่าไม่แพง

ตอบ : น่าลองถามพวกเราดูนะว่าคิดอย่างไรกับ

เรื่องนี้ เอ้า ใครว่าบาปยกมือ บาปหรือไม่บาปประมาณครึ่ง

หนึ่งนะ ไม่ลงคะแนนกันก็มาก สงสัยจะคอยฟังว่าพระอาจารย์
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จะตอบว่าอย่างไร ก่อนอื่นเราต้องคุยกันเรื่องความหมายของ  

“บาป” ศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าจะถือว่าบุญและบาป คือ

เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าพอใจหรือไม่พอใจ สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า

อนุญาตหรือไม่อนุญาต เป็นต้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุญหรือ

บาป หรือสิ่งที่เรียกว่า ศีลคืออะไรบ้าง ก็ต้องศึกษาพระคัมภีร์

ของศาสนานั้นๆ เราจึงจะรู้ ตัวเราเองไม่สามารถจะรู้ได้ เพราะ

เราเป็นสัตว์ผู้มีบาป รู้หลงอยู่เป็นธรรมดา ความดี ความชั่ว บุญ

หรือบาปในศาสนาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระศาสดาเป็นผู้กำาหนด

ไว้ในคัมภีร์ 

ส่วนพุทธศาสนา เราเอาจิตใจของมนุษย์เป็นหลัก ไม่ได้

เอาคัมภีร์เป็นหลัก เวลาที่สวดมนต์บทธรรมคุณ ก็มีคำาว่า 

“สันทิฏฐิโก” นั่นหมายถึงว่าทุกคนสามารถรู้เห็นเข้าใจได้ด้วย

ตนเอง ในทางพุทธศาสนา เราเอากิเลสหรือความโลภ ความ

โกรธ ความหลงเป็นหลักในการตัดสิน เราจะเอาค่านิยมหรือ

ความเชื่อถือของคนทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ ถ้าสังคมเป็นสังคม

สัมมาทิฐิ ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันก็จะตรงกัน สิ่งใดที่สังคม

สรรเสริญ สังคมอนุญาต เราก็รู้ได้ว่าเป็นบุญทั้งหมด สิ่งใดที่

สังคมห้ามหรือสังคมตำาหนิหรือผิดกฎหมาย ถ้าเป็นสังคม

สัมมาทิฐิก็ถือเป็นบาปหมด แต่ในบางกรณีไม่ใช่อย่างนั้น เช่น 

กฎหมายบ้านเมือง พระอริยะเจ้าไม่ได้เป็นผู้ร่างกฎหมาย ผู้มี

อำานาจในบ้านเมืองเป็นผู้ร่างกฎหมาย ผู้มีผลประโยชน์ด้าน

ต่างๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย เราจะเอาคัมภีร์เป็นหลัก
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ไม่ได้ เราจะเอากฎหมายบ้านเมืองหรือรัฐธรรมนูญเป็นหลัก

ไม่ได้ หรือจะเอาความเชื่อถือหรือค่านิยมของสังคมเป็นหลักก็

ไม่ได้ แต่เราเอาความจริงภายในเป็นหลักได้

ความจริงคือการกระทำาอันใด	การพูดอันใด	ความคิด

อันใดท่ีประกอบด้วยกิเลสท้ังหลายท้ังปวง	 ท้ังความโลภ	

ความโกรธ	 และความหลง	 ความขัดเคือง	 ความหงุดหงิด

รำาคาญ อารมณ์ท้ังหลายในทางลบท่ีอยู่ในข่ายของโทสะ	

เราก็เรียกรวมกันว่า	 ความโกรธ	 ถ้าเราทำาอะไรด้วยเจตนา

ท่ีประกอบด้วย	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	 เราเรียก

ว่าบาป เรื่องบุญหรือบาป เราจะต้องรู้จักพิจารณาภายในว่า

เรามีเจตนาอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ

อย่างไรก็ดี ถ้าเรามีเจตนาที่จะให้คนอื่นเข้าใจสิ่งใด

ก็ตามคลาดเคลื่อนจากความจริงเท่าที่เราเข้าใจ คือตั้งใจให้

เขาเข้าใจผิด นั่นก็ถือว่าเราผิดศีลข้อนี้ เพราะเรามีเจตนาที่จะ

พูดสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ถามว่าบาปไหม ถ้าในกรณี

นี้คืออยากให้ผู้ใหญ่สบายใจ เราก็เสียสละเงินทองของเรา ซื้อ

ของดีให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยความรักความกตัญญูก็เป็นการ

กระทำาที่น่าชม แต่เมื่อท่านถาม ถ้าเราตั้งใจให้ท่านเข้าใจว่า 

ของราคาถูก ทั้งที่เป็นของแพง อย่างน้อยเราก็ต้องมีความรู้สึก

อยู่บ้างนิดๆ ใช่ไหม ต้องมีความตะขิดตะขวงใจ นั่นก็คือความ

เศร้าหมองอย่างหนึ่ง
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นี่คือผลเสียหรือโทษของการพูดเท็จพูดโกหก	แม้ว่า

เป็นเพียงเร่ืองเล็กน้อยหรือเป็นเร่ืองการรักษานำ้าใจคนอ่ืน	

แต่คุณธรรมคือสัจจะบารมีของเราจะถูกเบียดเบียนเล็กๆ	

น้อยๆ	ไปด้วย	 อย่างน้อยมันจะไม่เจริญงอกงามในระดับ

ที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้	 ถ้าเรายอมอนุโลมในเรื่องเล็ก

น้อย	 จะสังเกตตัวเองได้ว่ากิเลสของเรามันมีกำาลังเพิ่มขึ้น	

เราจะกล้าคิดกล้าทำาตามอำานาจกิเลสมากขึ้น คือ สิ่งที่เรา

เห็นว่าจำาเป็นหรือสมควรพูดเท็จจะเพิ่มมากขึ้น เรื่องนี้ตอนเริ่ม

ต้นจะชัดเจนมาก คือเจตนาดี ไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงว่าเราใช้

เงินมากเกินไป ไม่อยากให้ท่านมีความรู้สึกที่ไม่ดี แต่เมื่อมันได้

เริ่มแล้วมันจะแผ่ขยายออกไปอีก นี่แหละโทษอยู่ตรงนี้ เพราะ

ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ ความรักสัจจะซึ่งเป็นคุณธรรมที่งดงาม

จะลดน้อยลง เพราะว่ามีการยกเว้นไว้ให้แล้ว

บางครั้งเราอาจจะโน้มน้าวใจตัวเองไว้ก่อนว่า ที่เราพูด

เท็จนั้นเพราะไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจ แต่การที่เราโกหก

หรือหลอกลวงตัวเองว่าทำาเพื่อคนอื่น ที่จริงอาจจะไม่ใช่ อาจ

จะเป็นว่ากลัวยุ่ง ขี้เกียจอธิบาย หรืออาจจะเป็นเหตุผลอย่าง

อื่นที่ไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะบริสุทธิ์สักหกสิบเจ็ดสิบ

เปอร์เซ็นต์ หรืออาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ อานิสงส์หรือประโยชน์ของ

ศีลแต่ละข้อเพื่อเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิด

ของเรา ความต้องการของเราหรือขึ้นกับกิเลสทั้งหลายของเรา 

ศีลจะทำาให้เราไม่ต้องคิดมาก
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ถ้าไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนอาจเกิดเรื่องได้ เช่น พูดแล้ว

คนอื่นอาจจะไม่ชอบเรา เขาอาจจะโกรธเรา เราอาจจะมีปัญหา

อะไรสักอย่าง จะพูดดีไหมหนอ ไม่พูดดีไหมหนอ จิตใจไม่

สงบแล้ว หรือกำาลังจะวุ่นวาย หากเรามีมาตรฐานที่ชัดเจนว่า  

ยังไงๆ ก็จะไม่พูดเท็จ ไม่โกหก สติปัญญาที่เกิดขึ้นว่าในเมื่อ

การพูดความจริงอาจจะมีผลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทำาอย่างไร

เราจึงจะแก้ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่เสีย

ศีล มันจะไม่วุ่นวายเหมือนในกรณีที่คิดว่า เอ๊ะ...จะพูดจริงดี

ไหมหนอ หรือจะพูดเท็จดี อย่างนี้ไม่สงบ ถ้ามีมาตรฐานว่าจะ

ไม่โกหกเป็นอันขาด	 แล้วจึงคิดพิจารณาว่าจะพูดอย่างไร

ไม่ให้เขาเสียนำ้าใจหรือเสียกำาลังใจ	 นี่คือทางออกของผู้ที่

ใช้ปัญญา

ในกรณีนี้เราต้องใช้ปัญญาในการรักษาศีล คือไม่ใช่

เด็ดขาดเบ็ดเสร็จว่าต้องจบอย่างนี้ๆ แต่ว่าเป็นมาตรฐานซึ่ง

ต้องใช้สติปัญญาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ถ้าเรารักษา

ได้เราก็มีความสุข เราควรจะสำารวจศีลของตัวเองบ่อยๆ 

ถ้าทบทวนศีลของตัวเอง รู้สึกว่าวันนี้หรือหลายวันที่ผ่านมา  

ศีลเราบริสุทธิ์ ถ้า ๑๕ วันที่ผ่านมามั่นใจว่าไม่เคยโกหกใคร 

ไม่เคยพูดเท็จกับใครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะมีความสุข

มากๆ นะ มีความภาคภูมิใจ รู้สึกเคารพนับถือตัวเองเพิ่มมาก

ขึ้น ครูบาอาจารย์เปรียบความรู้สึกเหมือนไหว้ตัวเองได้	

นี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีล	 สัจจะบารมีเจริญงอกงาม	



ชยสาโร ภิกข ุ 41

๑๗

๑๖

ความเชื่อมั่นในตัวเองก็เพิ่มมากขึ้น	 คราวหน้าถ้าท่าน 

ถามว่า	 โอ้	 ของนี้ดูดีนะ	 แพงไหมลูก	 เราก็ตอบว่าของ

คุณภาพดีสมราคาครับ	(ค่ะ)	!

ถาม : การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีลห้า

นั้น การพูดความจริงไม่โกหก แต่ไม่เข้มงวดเรื่องสัมมาวาจา 

เช่น ยังมีพูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด อยู่บ้าง จะได้หรือไม่

ตอบ : พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดเป็นกลุ่มหนึ่ง 

พูดเพ้อเจ้อนี่แยกออกต่างหาก อันนี้จะเห็นในวินัยสงฆ์  

มุสาวาทา พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียด ๓ ข้อนี้ปรับอาบัติ 

ปาจิตตีย์ ส่วนเพ้อเจ้อ ปรับอาบัติ ทุกกฎ ทุพภาสิต โดยทั่วไป

ถือว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุโสดาบันโดยตรงคือ 

สามข้อแรก เพราะว่าพระอริยเจ้าในข้ันต้น คือพระโสดาบัน

ก็ยังอาจพูดเพ้อเจ้อได้บ้างในบางโอกาส แต่จะไม่เหลวไหล

เหมือนคฤหัสถ์ จะมีปรับอาบัติเป็นเพ้อเจ้อในระดับหนึ่ง แต่

ไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบันเพ้อเจ้อแล้วไม่เป็นไร อันนั้นไม่ใช่ ท่านก็

ยังมีเหลืออยู่นิดๆ แต่เรื่องโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดนั้นไม่มี

ถาม : คนที่ชอบดื่มไวน์ส่วนหนึ่งจะอ้างว่าเพื่อเข้า

สังคม เพื่อสุขภาพ และให้เหตุผลว่าดื่มนิดเดียว ไม่น่าจะผิดศีล 

เพราะไม่ได้มึนเมา ท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไร
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ตอบ : เรื่องการเข้าข้างตัวเองนี่เห็นไหม พอหมอคน

สองคนบอกว่าดื่มไวน์นี่ดี แก้หลายโรค ข่าวนี้ดังทั่วประเทศ 

ดังเร็วมาก ทั้งๆ ที่ภายหลังก็มีหมออีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ แต่

กรณีหลัง ไม่เห็นใครเคยได้ยินเลยใช่ไหม จำาได้แต่หมอที่บอก

ว่าดี ขอพูดเรื่องศีลนิดหนึ่งว่า ถ้าเรามองศีลแบบจริยธรรม

สากลแบบฝรั่ง เป็นข้อๆ อย่างเช่น ศีล ศาสนานั้นก็มีศาสนานี้

ก็มี แล้วเราก็เอาแค่การเบียดเบียนคนอื่นเป็นหลักใหญ่ เราจะ

ไม่เข้าใจระบบศีลธรรมของศาสนาพุทธ

ระบบศีลธรรมของพุทธไม่เหมือนระบบศีลธรรมใน

ศาสนาอ่ืน มีข้อแตกต่างท่ีสำาคัญมาก ในศาสนาท่ีพระผู้เป็นเจ้า

เป็นหลักก็ถือว่าศีลธรรมมาจากท่าน ท่านเป็นผู้สั่งว่าต้อง

อย่างนี้ เพราะพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพสูงสุดชอบอย่างนี้ ต้องการ

ให้มนุษย์เป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ให้รางวัล ถ้าทำาอย่างนี้

ลงโทษ เป็นระบบที่พระผู้เป็นเจ้ากำาหนดทุกอย่าง ถ้ามีระบบ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้ มันก็ต้องมีระบบเส้นสายตามมาด้วย 

ถ้าทำาผิดต้องใช้เส้นสายขอร้องให้ผ่อนหนักเป็นเบา เพราะ

ว่าถ้าความผิดขึ้นอยู่กันท่านองค์เดียว ถ้าเราขอดีๆ ท่านอาจ

จะเห็นใจเรา อาจจะยกโทษให้เรา อันนี้คือระบบศีลธรรมของ

ศาสนาที่มีเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้บัญญัติ 

กรณีของพุทธเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้น เราถือว่ามนุษย์มี

ศักยภาพเข้าถึงสิ่งที่แท้จริง	 เข้าถึงสิ่งสูงสุดได้ด้วยการฝึก

กาย	วาจา	ใจ	ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด	ซึ่งเป็นระบบ
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องค์รวม	 ศีลคือการกระทำาทั้งกายวาจาที่จะนำาไปสู่สมาธิ

และปัญญา ถ้าเรามองแต่ในแง่ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ทำาให้

คนอื่นเดือดร้อนใจ ก็เป็นแค่แง่หนึ่งระดับหนึ่งของศีล

ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อมั่นในคำาสอน และ

พยายามจะปฏิบัติตามคำาสอนของพระศาสนา เราต้องการศีล

ในระดับที่เป็นส่วนหนึ่งของมรรค ศีลที่จะนำาไปสู่ความสงบที่

จะนำาไปสู่ปัญญา ในแง่นี้ในระดับนี้ กินเหล้านี่ผิดอย่างชัดเจน 

สำาหรับอาตมาไม่คิดอะไรมาก ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำา 

ก็ถือว่าท่านเป็นพ่อของเรา ท่านห้าม เราก็ไม่ต้องดื่ม ไม่ต้อง

ไปคิดอะไรมาก ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมาก พระพุทธเจ้าท่านว่า  

ผู้ที่จะเจริญในธรรมไม่ควรดื่ม ถ้าเราต้องการจะเจริญในธรรม 

เราเชื่อพระพุทธเจ้า ก็จบแค่นั้น ไม่ดื่ม

เมื่อเรารักษาศีลห้าครบ พอเราอ่านพระสูตร ฟังพระ

เทศน์ คุณธรรมของอุบาสกอุบาสิกา ศีลของพระอริยเจ้า

ในระดับโสดาบัน ท่านก็รักษาศีลห้าข้อ เราก็นึกในใจ เราก็มี

เหมือนกันนะ แสดงว่าถูกทางแล้ว มันก็เกิดความปราโมทย์ 

เกิดปีติอยู่ในใจว่า เราเป็นลูกที่ดีของท่าน อาตมาว่านี่เป็น

เหตุผล สำาหรับคนท่ีไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาเลยคงจะไม่เข้าใจ 

ย่ิงพวกท่ีไปอยู่เมืองนอกนานๆ ไปสับสนกับศาสนาต่างๆ ไม่

แยกแยะ หรือไปมองพุทธศาสนาแบบฝรั่งยิ่งไม่เข้าใจเลยใน

เรื่องนี้
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เราต้องเรียนรู้ระบบพุทธศาสนา ศีลธรรมของเรามี

เอกลักษณ์อย่างไร สัมพันธ์กับเรื่องสมาธิปัญญาอย่างไรใน

ชีวิตที่ดีงาม มันจึงจะเข้าใจ หากดื่มเพื่อเข้าสังคม สังคมก็ไม่

ได้มีเพียงอันหนึ่งอันเดียวมิใช่หรือ สังคมมันเป็นปึกแผ่น และมี 

อันหนึ่งอันเดียวที่ตายตัว หรือมีข้อบังคับอย่างนั้นอย่างนี้  

อาตมาว่าไม่ใช่ มันมีหลายสังคมเหลือเกิน มันไม่ใช่ว่าเรา

มีหน้าที่ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมของพวกกินเหล้า

ที่จริงผู้ที่มีศรัทธาปฏิบัติธรรมควรจะเป็นคนช่วยนำา

สังคมในด้านศีลธรรม เพราะพวกที่สนใจศึกษาคำาสอนของ

พุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี เป็นฝ่ายฆราวาส

ที่ดีในสังคมพุทธเรานี่แหละ ควรจะเป็นผู้นำาในเรื่องที่ดี เขา

ควรจะต้องเลิกดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมกับเรา	 ไม่ใช่ว่าเรา

จะต้องดื่มเพื่อเข้าสังคมกับเขา และถ้าไม่กินเลยมันจะเสีย

หายจริงๆ หรือ ทำาไมประเทศมาเลเซีย ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ประเทศอิสลาม เขาก็มีนักธุรกิจชั้นนำาที่ไม่ดื่มไม่ใช่หรือ ทุก

วันนี้อิสลามที่ไม่ดื่มก็มีมากมาย ฝรั่งก็ยังมีบางส่วน ถึงจะดื่ม 

ส่วนมากก็ไม่ใช่ว่าดื่มทุกคน

อาตมาว่า เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชาวพุทธ

ที่ดี เราต้องสร้างกระแส เช่นว่า “ขอโทษ ฉันไม่ดื่ม ฉันถือศีล”  

“อ่ะ ถือศีลหรือ พุทธก็มีศีลด้วยหรือ ไม่เคยได้ยิน” ใช่ เราก็ 

งดเว้นจากการดื่มของพวกนี้ ฝรั่งเขาก็ประทับใจเหมือนกัน  

เคยคิดแต่ว่าอิสลามมีศีล และเข้าใจว่าของพุทธอะไรๆ ก็ได้ท้ังน้ัน



ชยสาโร ภิกข ุ 45

ทำาไมชาวพุทธเราทำาไม่ได้ เรามีแต่อ้างสังคมอยู่

ตลอดเวลา	ถ้าเราต้องการให้เป็นสังคมพุทธ	เราก็ต้องยืน

หยัดในหลักการของเรา	 ไม่ใช่ว่าอนุโลมในทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่มันตรงกับกิเลสของเรา และถ้าหลายๆ คนช่วยกันบอก

ว่าไม่ดื่ม ก็จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ จะกลายเป็นที่ยอมรับได้  

ถ้าจะมีปาร์ตี้งานสังสรรค์ก็ควรจัดเครื่องดื่มสำาหรับผู้ที่งดเหล้า 

มันไม่เห็นจะยากอะไร อาจจะเป็นนำ้าองุ่น หรือนำ้าผลไม้ก็ได้ 

สติปัญญาของเราปกติมันก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์นะ	 รักษา

ได้ยากอยู่แล้ว	 ยิ่งถ้าดื่มเหล้านี่ถึงจะเล็กน้อยก็นับเป็นการ

เบียดเบียนสติปัญญาของตนเอง

ในส่วนที่ว่าดื่มแล้วไม่เมา ขอถามว่าชอบดื่มที่ตรงไหน 

สมมติว่า คนชอบเพราะมันช่วยทำาให้กล้าใช่ไหม โดยเฉพาะ

คนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเอง พูดง่ายๆ คือ เหล้าละลาย

หิริโอตตัปปะ	 มีใครไหม กินแล้วไม่เมา กินแล้วไม่เคยพูด

สิ่งไม่ควรพูด ถ้าตอบว่า ผมกินแล้วผมไม่เมาหรอก รับรองได้

ไหมว่าไม่เคยทำาอะไรที่ว่า ในภายหลังรู้สึกเขินรู้สึกละอายที่

พูดไปหรือทำาไปเพราะฤทธิ์ของเหล้า อาตมาว่าเราจะพูดสิ่ง

ที่ไม่ควรพูด ทำาสิ่งที่ไม่ควรทำาเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องดื่มเหล้า

มันมีโทษต่อสังคมมาก	 ตามสถิติที่เขารวบรวม	 ตอนนี้คน

ไทยดื่มนำ้าเมาเป็นอันดับต้นๆ	ของโลกทีเดียว	เขาเรียกว่า

บริโภคต่อหัวหรือต่อตับ	ปีหนึ่งเป็นร้อยๆ	ลิตร	 เป็นเรื่อง

ที่น่าคิดน่าเป็นห่วงจริงๆ
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๑๘ถาม : ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วย

กาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี เช่น คิดทำาร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำา 

คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่

ตอบ : ไม่ผิดศีล เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เราจะ

สังเกตได้ว่าศาสนาอื่นไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ อย่างศาสนา

คริสต์ไม่เข้าใจ อาตมากล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าจำาได้เมื่อยี่สิบ 

กว่าปี ตอนที่ จิมมี่ คาร์เตอร์ สมัครเป็นประธานาธิบดี แล้ว

เกือบไม่ได้ เพราะ จิมมี่ คาร์เตอร์ อ้างว่าเป็นคริสต์ที่เคร่งครัด 

ขอโทษถ้าถือว่าใช้คำาไม่สุภาพที่เขาถือว่าเป็นจุดขายของเขา 

คือ เป็นคนเคร่งครัดในศาสนา เป็นคนที่มีศาสนา จะไม่เหมือน

นิกสัน ที่เป็นคนไม่สนใจเรื่องศีลธรรม

พอดีวันหน่ึงเขาให้สัมภาษณ์แล้วเกิดความผิดพลาด 

เพราะนักข่าวถามว่า แต่งงานแล้วเคยคิดไม่ดีหรือคิดชอบผู้หญิง 

คนอื่นบ้างหรือไม่ เขาตอบว่าเคยคิดทางไม่ดีไม่งามอยู่ในใจ 

เพียงแค่คิดก็เกือบไม่ได้เป็นประธานาธิบดี เพราะเขาถือว่าผิด 

คิดในทางที่ผิด เขาก็ถือว่าผิด เขาไม่แยกเรื่องศีลกับจิตใจ 

ไม่มีการศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติของจิตใจเหมือนพุทธศาสนา

พุทธศาสนาแยกเรื่องศีลกับจิตใจ และการแยกนั้นเกิด

จากความเข้าใจธรรมชาติของเจตนา ธรรมชาติของเจตนา

ก็คือ	 เจตนามีผลต่อกาย	 วาจา	 แต่ไม่มีผลต่อจิตใจ 

ยกตัวอย่างกรณีความโกรธ สมมติว่าเราเบื่อ เบื่อที่จะเป็น

คนขี้โกรธ เราไหว้พระสวดมนต์ แล้วตั้งอกตั้งใจว่าต่อจากนี้ไป 
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ข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครเป็นอันขาด จะทำาได้ไหม คงไม่ได้ มันไม่

ได้อยู่ในวิสัยของความตั้งใจ เพราะว่าความตั้งใจนี่มันจะตั้งใจ

ไม่ให้เกิดอารมณ์ไม่ได้ บทบาทและขอบเขตของเจตนาจะอยู่

แค่กาย วาจา

สมมติเราเบื่อหน่ายที่จะเป็นคนขี้โกรธ เราก็ตั้งอธิษฐาน

จิตว่าต่อจากนี้ไป ฉันโกรธเมื่อไรอย่างน้อยที่สุดฉันจะไม่

แสดงออกทางกาย วาจา อันนี้ถึงจะทำายากพอสมควรแต่ก็ 

ยังอยู่ในวิสัยที่จะทำาได้ เพราะเจตนาควบคุมกาย วาจา  

ควบคุมพฤติกรรมได้ แต่เจตนาบังคับไม่ให้เกิดอารมณ์ไม่ได้ 

การที่จะพัฒนาในด้านจิตใจไม่ให้อารมณ์โกรธเกิดขึ้น	

หรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยได้	 จะต้องใช้วิธีของสมาธิและ

ปัญญา

ถ้าเรารักษาศีลแต่ว่ายังคิดที่จะทำาร้ายคนอื่น แต่ว่าไม่มี

พฤติกรรม ไม่มีการกระทำาตามอารมณ์นั้น เรียกว่าศีลนั้นยัง

บริสุทธิ์อยู่ ไม่อย่างนั้นไม่มีใครหรอกที่จะรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ 

แต่จิตในภาคปฏิบัติ อานิสงส์อันนั้นก็มีอยู่

ถ้าอย่างนั้นบางคนอาจบอกว่าเหมือนกับหลอกตัวเอง 

มันก็ยังคิด คิดอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเราไม่ทำาเท่านั้นเอง ไม่

ทำาก็ดีแล้วจะได้ไม่ติดคุก แต่สิ่งที่สำาคัญคือ เมื่อเราไม่ทำาตาม

ความคิดก็เหมือนกับว่าได้เปิดช่องว่างระหว่างความคิดที่จะ

ทำากับการกระทำา เรียกว่าได้ถึงขั้นสำาคัญของวิวัฒนาการของ

มนุษย์
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คนส่วนมากเหมือนเทวดากับสัตว์เดียรัจฉานมาผสม

กันอยู่ในคนเดียวกัน มีส่วนหนึ่งเป็นเทวดา ส่วนหนึ่งเป็น

เดียรัจฉาน เมื่อไม่ได้ฝึกอบรม ส่วนที่เหมือนกับสัตว์เดียรัจฉาน

จะมีแรงมากกว่า ก็จะมีสัญชาติญาณตอบสนองต่างๆ อย่าง

เช่น อยากทำาร้ายใครก็ทำาไปเลย อยากพูดอะไรก็พูดไปเลย  

นี่เรียกว่ามีความเป็นสัตว์เดียรัจฉาน แต่ส่วนที่เป็นเทวดาหรือ

สูงกว่านั้นสามารถหยุดหรือสามารถกลั่นกรองว่าควรไม่ควร 

เป็นบุญเป็นบาป สัตว์เดียรัจฉานทำาไม่ได้ มีแต่มนุษย์เราที่

ทำาได้

ทำาอย่างไรเราจึงจะพัฒนาตนเองจากขั้นที่คิดจะทำา

อะไรก็ทำาไปเลย ทำาไปแล้วจึงนึกได้ว่าไม่ดี ใช้ไม่ได้ เราต้องมี

ปัญญาและต้องการสติเพื่อจะหยุดได้เมื่อมีอารมณ์ ไม่ใช่ว่า

อารมณ์พาไปแล้วเพิ่งนึกได้ นี่คือสิ่งที่ต้องการ วิธีการก็คือใช้

พลังของเจตนา เจตนาที่จะงดเว้น ความตั้งใจที่จะไม่ทำาตาม 

คิดอย่างนี้เมื่อไรก็จะไม่ทำาตาม เหมือนกับว่าเราฝากข้อมูลไว้

ในคอมพิวเตอร์ สติคือการดึงข้อมูลออกมาใช้ เมื่อมีอารมณ์ก็

นึกได้ การที่นึกได้ระลึกได้เพราะสติเกิดขึ้น เราก็จะไม่ทำาผิดศีล

ไม่ทำาบาป จะต้องใช้ความอดทนช่วยอีกแรงหนึ่ง

ครั้งแรกที่ไม่ทำาตามอารมณ์มันจะรู้สึกอึดอัดพอสมควร 

ครั้งที่สองจะง่ายขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้ว่า

ครั้งที่แล้วเราชนะได้ ทำาไมครั้งนี้จะชนะไม่ได้ ครั้งที่สามง่าย

กว่านั้นอีก อยู่ไปอยู่มาก็สร้างนิสัยใหม่ สร้างความเคยชินใหม่ 
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๑๙

ความเคยชินในการอาละวาดก็กลายเป็นความเคยชินในการ

ไม่อาละวาด ฉะนั้นนิสัยเราเปลี่ยนได้	 แต่ที่เปลี่ยนไม่ใช่

เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	มันเปลี่ยนเพราะเราทำางาน	เราทำางาน

ในการลดกำาลังของความเคยชินที่เป็นบาป	 และเพิ่ม

กำาลังของความเคยชินใหม่ที่เป็นบุญ	 นี่คืองานของการ

ภาวนา	 การพัฒนาตนเอง

ถาม : มีเพื่อนที่เรารักและอยากให้มาในทางธรรม

ด้วย แต่เขามีความคิดว่าทุกวันนี้เขาประพฤติตนดีแล้ว รักษา

ศีลทั้งห้าข้อ แต่ไม่ยอมเข้าวัดปฏิบัติธรรม เขาคิดว่าเราทำาเช่นนี้

เพราะหวังผลในชาติหน้า เราควรมีคำาแนะนำาอย่างไรดี

ตอบ : เราคงไม่ถึงกับต้องไปชักชวนหรือทำาเหมือน

เป็นหมอสอนศาสนา ถ้าเขามีความเข้าใจผิดเรื่องหลักธรรม 

ทำาให้เกิดอคติหรือเกิดมิจฉาทิฐิ มองเราผิด เราก็อธิบายให้เขา

ฟังว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้น เป็นการทำาสิ่งที่ดี เป็นการให้ทาน

อย่างหนึ่ง เราปฏิบัติธรรมเราภาวนาเราทำาสมาธิ เราก็ต้องมี

เหตุมีผลว่าทำาเพื่ออะไร เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร 

ถ้าไม่ใช่ว่าทำาเพื่อหวังผลในชาติหน้า เราหวังผลอะไรหรือไม่

หวังผลอย่างไร เราก็บอกเขาไป

แต่ส่วนมากคนเราจะอ้างเหตุผลมากกว่าใช้เหตุผล จะ

อยากทำาอะไรหรือไม่อยากทำาอะไร เมื่อเรากำาหนดแล้ว ก็จะ

ไปค้นหาเหตุผลที่จะสนับสนุน ความอยากไม่อยากเข้าปฏิบัติ
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ธรรม ไม่พูดตรงๆ ว่าไม่เข้าเพราะไม่อยากเข้า ทำาเหมือนเป็น

ผู้มีเหตุมีผล ที่จริงแล้วไปยืมเหตุผลจากที่นั่นจากที่นี่มาเป็น 

ข้ออ้างมากกว่า ถ้าเราดูว่าเป็นเหตุผลจริง เราก็ดูว่าเป็นเหตุผล

ที่เกิดจากเจตนาอะไร มันเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ หรือเป็นเหตุผล

แบบรับจ้าง เหตุผลที่เรามาใช้อ้างเฉยๆ

ที่ว่าหวังผลในชาติหน้า ถึงจะหวังผลในชาติหน้ามันก็

ไม่ผิดเหมือนกันนะ คนที่ชอบไปว่าคนที่หวังผลในชาติหน้าคง

เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริง แต่ถ้าชาติหน้ามีจริง การที่ 

เราทำาอะไรไว้สำาหรับจะได้เสวยในชาติหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่อง

งมงายนะ แต่ว่าบางคนก้มหน้าก้มตาทำางานสะสมเงินทอง 

เพื่อว่าเกษียณแล้วจะได้มีความสุข นั่นงมงายไหม เขารู้ได้

อย่างไรว่าเขาจะได้อยู่จนถึงเวลาเกษียณ เขาคิดว่าคงจะอยู่ได้ 

ทำาไมพวกที่ทำาอะไรไว้เพื่อหวังผลหลังเกษียณ	 ไม่มีใคร

ว่างมงาย	 แต่การหวังผลชาติหน้ากลับว่างมงาย	 ชีวิตหลัง

เกษียณ	 อาจจะไม่มีก็ได้	แต่ว่าชาติหน้ามีแน่นอน ในกรณี

นี้คนที่ทำาอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อชาติหน้านับว่าตั้งตนอยู่

ในความไม่ประมาท มากกว่าคนที่คิดแต่จะหาเงินทองสะสมไว้

ใช้หลังเกษียณนะ



ชยสาโร ภิกข ุ 51

ถาม : นั่งสมาธิบางครั้งจะนึกถึงการทำาผิดศีลข้อ

ต่างๆ ในอดีตตั้งแต่สมัยเด็ก แม้ปัจจุบันจะรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ 

แต่เมื่อนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำา จิตใจมีความเศร้าหมอง ทุก

วันนี้พยายามสร้างแต่กรรมดี อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรม

นายเวรเสมอ แต่พอใจคิดถึงกรรมไม่ดีที่เคยสร้างไว้ก็ไม่

สบายใจ ขอพระอาจารย์โปรดแนะนำาว่าควรทำาอย่างไร

ตอบ : ขอให้เข้าใจว่าความเศร้าหมองไม่ใช่สิ่งดี เป็น

กิเลส เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีหน้าที่ต้องปล่อย บางที

เรามักจะคิดผิดว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดหรือการ

ว่าตัวเองเป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนดี	 เราเสียใจจริงๆ	

ที่ทำาอย่างนั้น	 ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าผิดอยู่ในใจ	 เหมือนว่า

เราหน้าด้าน	 หรือว่าเราไม่มีความละอายเลย อันนี้เราต้อง

แยกแยะในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนานเป็นสิบๆ ปีมาแล้ว เราต้อง

แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเคยเป็นในอดีต ถือเสมือนว่าคนๆ นั้น

เป็นน้องของเรา

สิ่งที่เราทำาได้ เช่น เอารูปถ่ายเก่าๆ มาเพ่งกสิณแล้วมอง

ตัวเราในสมัยนั้นเหมือนเป็นน้อง แล้วก็ให้อภัยน้องที่ทำาความ

ไม่ดี หรือว่าเรานึกภาพตัวเองในสมัยนั้น เวลาเรานั่งสมาธิก็เช่น

เดียวกัน เราก็ให้อภัย นึกถึงตัวเองเหมือนน้องเข้ามากราบขอ

ขมาเรา เราก็ให้อภัย ทำาพิธีขอขมาอยู่ในใจเรา เป็นจินตนาการ 

บางทีเราใช้จินตนาการความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อคลี่คลาย

อารมณ์เรื้อรังได้ อันนี้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะให้เรื่องเก่า

๒๐



คลายปม52

๒๑

แก่นั้นหมดไป ไม่ต้องแบกไปตลอดชีวิต มันพอแล้ว ไม่มีใคร

หรอกที่จะไม่ผิดพลาด แต่มันสำาคัญว่าผิดพลาดแล้วก็ต้อง

บอกตัวเองว่าจะไม่ทำาอีกต่อไป

ถาม : การซื้อล็อตเตอรี่ จับฉลาก เล่นบิงโก เกม

ต่างๆ เพื่อหวังจะถูกรางวัลใหญ่ นับเป็นการพนันหรือไม่ เห็น

มีจัดตามงานทั่วไป รวมทั้งงานของโรงเรียนด้วย มีหลักในการ

พิจารณาอย่างไร

ตอบ : ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนเคยมีเรื่องเล่า

คล้ายๆ เป็นเรื่องโจ๊กว่า มีนักโทษสองคน คนหนึ่งถามว่า เป็น

ยังไง ไปทำาอะไร มีโทษอะไร เขาก็ตอบว่า มียาเสพติด มีเฮโรอีน 

มีโคเคน อยู่ในครอบครอง แล้วก็ติดยาเสพติด คนที่ถามก็ว่า 

“โอ้ หนักมากนะ แล้วมันเริ่มต้นยังไง” เขาก็ตอบว่ามันเริ่มต้น

แค่สูบกัญชาเล็กๆ น้อยๆ แล้วมันก็ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนๆ กลายเป็น

ยาเสพติดหนักๆ แล้วย้อนถามว่า “คุณล่ะทำาผิดอะไร…” “อ้อ 

ผมก็โดนเรื่องลักขโมย ผมชอบเที่ยวเล่นกาสิโน พอดีเสียเงิน

มากก็เลยไปขโมยเงินของกาสิโน เลยถูกจับติดคุก”

...แล้วเรื่องนี้มันเริ่มต้นยังไง...ก็เริ่มต้นจากการเล่น

บิงโกที่โบสถ์ มันค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกัน…เพราะฉะนั้น 

สำานวนภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า “The thin end of the 

wedge” ไม่ทราบของไทยมีสำานวนเทียบได้กับสำานวนนี้ไหม 

โดยสาระสำาคัญหมายถึงว่าเราเริ่มต้นเล็กๆ น้อยๆ มันก็เพิ่ม
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ขึ้นๆๆ โดยไม่รู้ตัว อย่างการเล่นการพนัน จะเป็นบิงโก จะเป็น

อะไรต่อมิอะไร มันก็กลายเป็นนิสัยได้ เมื่อเกิดชอบ เลยเพิ่ม

ขึ้นๆ เริ่มจากจับฉลากจากอะไรมันก็เป็นการพนัน ในงานกุศล

หรืองานที่หาเงินสำาหรับมูลนิธิหรือองค์กรบางองค์กร ก็ใช้รูป

แบบคล้ายๆ กับเล่นการพนัน

แต่จริงๆ แล้วคนก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรมาก เจตนา

ของคนเล่นก็คืออยากจะบริจาค ก็เป็นวิธีบริจาคแบบสนุกๆ 

ถ้าเป็นในลักษณะนั้นก็อาจจะพออนุโลมได้ในบางกรณี ต้อง

ดูเจตนาของผู้จัดและที่สำาคัญก็คือดูเจตนาและความรู้สึกของ 

ผู้เข้าไปซื้อ มีคนเคยถามว่าการเล่นการพนันกับการเล่นหุ้น 

ต่างกันหรือเหมือนกัน อาตมาว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมาก ดูที่จิตใจ

ของผู้เล่นเหมือนกันหรือต่างกันไหม ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกับ

การเล่นหุ้นพอๆ กับจิตใจขณะเล่นการพนัน ต้องคอยโทรไป

ทุกๆ ห้านาที มันขึ้นไหม มันลงไหม มันจะสงบได้อย่างไร

ถาม : คนทุกคนมีข้อดีและข้อด้อยในตัวเอง การที่เรา

ทำาแต่สิ่งที่ดีประพฤติดีให้คนอื่นเห็น แต่ไม่ได้ประพฤติข้อด้อย

ข้อบกพร่องของเราให้ผู้อื่นรู้ ทำาให้คนอื่นคิดว่าเราดี อย่างนี้จะ

เป็นการโกหกหรือไม่

ตอบ : เราทราบว่าจิตใจมีผลต่อการพูดและการ

กระทำา จิตมาก่อนใช่ไหมเราจึงพูดจึงทำา แต่ในขณะเดียวกัน 

การกระทำาและการพูดก็มีผลต่อจิตใจ ยกตัวอย่างในเรื่องของ
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ศีล ถ้าเรารักษาศีลข้อแรกอย่างเคร่งครัด จะสังเกตได้ว่าการ

ต้องงดเว้น คิดจะฆ่าคิดจะทำาอะไรก็ไม่ทำา จะทำาให้ความรู้สึก

ต่อสัตว์เปลี่ยนไป เพราะเจตนาจะงดเว้น ถ้าเรามีการกระทำา

หรือการพูดในสิ่งที่ดี ก็เป็นการสรรเสริญสิ่งที่ดี ถ้ามีการกระทำา 

หรือการพูดตามอำานาจของสิ่งที่ไม่ดี ก็เป็นการสรรเสริญสิ่งที่ 

ไม่ดี อันนี้คือหลักการอย่างหนึ่ง เราก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ 

ไม่ดี แต่เราต้องการให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดี เหลือไว้แต่สิ่งที่ดี  

วิธีการก็ต้องใช้อาวุธหลายอย่าง ใช้วิธีการหลายอย่าง แต่

อย่างหนึ่งก็คือ สิ่งที่ไม่ดีให้มันอยู่ที่จิตใจอย่างเดียว อย่าพึง

แสดงออกภายนอก มันจะทำาให้พลังของสิ่งที่ไม่ดีนั้นค่อยๆ 

ลดถอยลง

ในขณะเดียวกัน การไม่ทำาตามและไม่พูดตามสิ่งไม่ 

ดีงามในจิตใจ ไม่ได้หมายความว่าเราปิดบังอำาพราง ถ้าเรา

ทำาสิ่งที่ไม่ดีแล้วยอมรับผิด อย่างนี้ก็ถือว่าไม่โกหก แต่ไม่ใช่

ว่าทำาอะไรไม่ดีแล้วต้องเที่ยวประกาศให้ทุกคนทราบ นี่ก็ไม่

จำาเป็น พระพุทธองค์สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบัณฑิต

กับพาลในหลายกรณีเรื่องการพูด ท่านว่าพาลชอบพูดถึงเรื่อง

ที่ไม่ดีของคนอื่น แม้ไม่มีคนถาม เขาจะพูดก่อน แล้วพูดอย่าง

ละเอียดด้วย ไม่เบื่อ ไม่มีสรุป ไม่มีสังเขป พูดทั้งหมดเลย และ

อาจจะเกินความจริงด้วยซำ้าไป สิ่งที่ดีของคนอื่นไม่อยากพูดถึง 

ถ้าไม่มีใครถามจะไม่บอก ถึงจะรู้ก็ไม่อยากให้เขาทราบความ

ดีของคนอื่น แต่ถ้ามีใครปรารภหรือใครถาม ก็จะตอบอย่างสั้น
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ที่สุด แต่เรื่องของตัวเองจะตรงกันข้าม ความไม่ดีของตัวเอง 

ไม่อยากให้ใครทราบ ถ้ามีใครถามหรือว่าจำาเป็นต้องพูดจะ

พูดให้สั้นที่สุด แล้วก็จะมีข้ออ้างมากมายด้วย แต่ถ้าจะพูด

ถึงความดีของตนจะเทศน์ได้ทั้งวันทั้งคืน... “ตอนเริ่มต้นฉัน

ก็ไม่มีอะไรนะ ฉันก็สร้างตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรของ

ตัวเอง”...อะไรอย่างนี้…พูดเรื่องความดีของตัวเองนี่สนุก แต่

สนุกคนเดียว คนอ่ืนเขาไม่ค่อยสนุกหรอก น่ีคือลักษณะของพาล

ส่วนนักปราชญ์จะตรงกันข้ามทุกข้อ ปราชญ์ไม่อยาก

จะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่น พยายามจะไม่พูด แต่ถ้าการไม่

พูดนั้นจะมีผลกระทบต่อสถาบันหรือต่อส่วนรวม บางทีต้อง 

พูดเหมือนกัน แต่จะพูดอย่างสั้นที่สุด ไม่ได้พูดชวนให้เกิด 

ความโกรธจากอคติและอาจจะพยายามมองที่เหตุปัจจัยที่

ทำาให้เขาทำาอย่างนั้น ปราชญ์ชอบที่จะพูดถึงความดีของ 

คนอื่น...“นี่สังเกตไหม คนนั้นเขาน่ารักนะ เขาดีอย่างนั้นดี

อย่างนี้”...ใจเขาเองก็เป็นกุศล แล้วคนอื่นก็ค่อยๆ ชื่นใจด้วย…

“ใช่ไม่ได้สังเกตมาก่อน...ใช่”...ก็เลยมีความสุขในความดีของ

คนอื่นและชอบเปิดเผยชอบประกาศให้คนอื่นได้ทราบด้วย 

ส่วนความไม่ดีของตัวเองยินดีจะเปิดเผยโดยท่ีคนอ่ืนยัง

ไม่ถาม ก็พูดได้เลย เราจะเห็นครูบาอาจารย์ ไม่ว่าหลวงพ่อชา

ไม่ว่าท่านอาจารย์สุเมโธ ท่านเล่าถึงสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆ 

ท่านมักจะเล่าถึงกิเลสของท่าน เราก็เคยอ่านเคยฟังท่านพูด

ท่านจะพูดอย่างตลก วันหนึ่งท่านอาจารย์สุเมโธเล่าว่า ท่าน
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โกรธพระองค์หนึ่งมาก ไม่รู้จะทำาอย่างไร ท่านก็เดินเข้าป่า

แล้วก็เลือกต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้วก็ ตูม! ชกต้นไม้ในป่า ไม่กล้า 

ชกพระ

เรื่องทำานองนี้ท่านจะเล่าโดยไม่ปิดบัง เราก็ขำาด้วย 

ได้กำาลังใจด้วย เพราะเราเห็นว่าตอนท่านเริ่มต้นการปฏิบัติ  

ท่านก็มีปัญหามากเหมือนกัน ที่ท่านเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่า

เป็นตั้งแต่เกิด ท่านเป็นด้วยการฝึกฝนอบรม หลวงพ่อชา 

ก็เหมือนกัน ท่านไม่เคยคิดที่จะปิดบังเพื่อให้ทุกคนเห็นว่า

ท่านบริสุทธิ์และน่าเลื่อมใสทุกอย่าง ท่านยินดีเปิดเผยกิเลส

ของท่านเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน ส่วนความดีของท่านๆ จะพูดถึง

น้อยมาก ไม่อยากจะพูด ฉะน้ันให้เรามีความจริงใจ สำาคัญอยู่

ท่ีเจตนาของเรา ถ้าเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อบกพร่องของเรา

เป็นสิ่งที่สมควร จะเป็นคติธรรมหรือเป็นการให้กำาลังใจคนอื่น 

เราก็พูด ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่น พูดแล้วไม่ได้

ประโยชน์ ก็ไม่จำาเป็นต้องพูดทุกเรื่องไป

ถาม : การมีครอบครัว มีลูก สำาคัญหรือจำาเป็นไหม

ตอบ : เอ มันก็ไม่จำาเป็น ถ้าจำาเป็นอาตมาก็แย่เลย 

การมีลูกน้ันก็สำาคัญ ถ้าคนไม่มีลูกแล้วมนุษยชาติสูญหายไป 

ก็จะไม่มีใครในโลก ถามต่อไปว่า ถ้าอยากมีแล้วไม่มี แม้ร่างกาย

สมบูรณ์ดี เป็นเพราะกรรมเก่าใช่หรือไม่ ควรทำาอย่างไร พูด 

ตรงๆ นะ ก็ให้ถือว่าเป็นบุญของเรา พูดเป็นพระหน่อยคือ 
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สำาหรับผู้ท่ีมุ่งม่ันต่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ไม่มีดีกว่า เพราะ

เป็นส่ิงผูกพัน เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติพอสมควร แต่ถ้ามีก็

ไม่ใช่ว่าเป็นอุปสรรคท่ีทำาให้บรรลุธรรมไม่ได้ แต่ก็ทำาให้ยากข้ึน

ถ้าอยากมีลูก แต่ไม่รู้ทำาไมไม่มีเสียทีทั้งๆ ที่ไปตรวจ

แล้ว หมอก็บอกว่าปกติ อาตมาถือว่านี่ก็เป็นบารมีที่บอกว่า

ชาตินี้ไม่ต้องมีดีกว่า ให้เราปฏิบัติธรรมแบบไม่ต้องมีกังวล  

มันอยู่ที่เราที่จะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องที่เกิดขึ้น ให้ได้กำาไรจาก

สิ่งที่เป็นอยู่ ถ้าอยากมีลูก หรือว่ามีลูกแล้ว เราก็ต้องทำาหน้าที่

ในการเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีที่สุด ทำาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติธรรมเท่าที่จะทำาได้

ถ้าไม่มีลูกก็ทำาความเป็นคนไม่มีลูกให้ดีที่สุด ให้ได้

กำาไร ให้ได้ความสุขจากการไม่มีลูกให้มากที่สุด คือแนวทาง

อันเดียวกัน มุ่งที่ความสุขและประโยชน์ ถ้าหากว่าไม่มีลูก ก็

มีโอกาสจะปรนนิบัติคุณพ่อคุณแม่มากกว่าผู้ที่มีลูก เป็นต้น 

โอกาสจะไปวัด จะไปเมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกว่าลูก 

ยังเล็กอยู่ ยังไปไม่ได้ อยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่

ก็ได้ นั่นคือความคล่องตัวของคนไม่มีลูก

แต่ถ้ามีลูกแล้ว การที่เราฝึกอบรมให้ลูกดี ให้ลูกได้เกิด

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้ลูกได้พัฒนาจิตใจ นี่ก็น่าจะ

เป็นความสุขมากเหมือนกัน ถ้าสามารถอบรมลูกให้เป็นเด็ก

มีศรัทธา มีความเพียรในการทำาความดี เป็นเด็กเสียสละ

ไม่เห็นแก่ตัว มีนำ้าใจ เป็นลูกมีปัญญา เป็นที่พึ่งของตนได้  
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ก็น่าภูมิใจ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรน่ีก็ล้วนแต่ใช้ได้ท้ัง

น้ัน ผู้มีปัญญาสามารถได้ความสุข ถ้าผู้มีปัญญามีลูก ก็สามารถ

ได้ความสุขจากการมีลูก ไม่มีลูกก็มีความสุขจากการไม่มีลูก

อาตมาอยู่อุบลฯ ยี่สิบกว่าปี ธรรมเนียมทางโน้นเราจะ

เรียกผู้ชายที่เข้าวัดว่า พ่อออก ถ้าเป็นผู้หญิงก็แม่ออก มีพ่อ

ออกแม่ออกมากมายเป็นร้อย ลูกจึงเยอะ พระเณรที่มาบวชที่

วัดระหว่างที่อาตมาทำาหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ก็ถือว่าเหมือนกับ

เป็นลูก ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าเป็นลูกได้ คือเป็น

ผู้ที่เราได้ช่วยอบรมให้ได้เป็นคนดีขึ้น มีความสงบ มีปัญญา

มากขึ้น ฉะนั้นเรื่องของพ่อแม่เรื่องของลูกมันก็มีหลายประเภท

เหมือนกัน

ถาม : การสอนลูกให้มีความสุข เราควรเป็นตัวอย่าง

ได้ในลักษณะใด

ตอบ : สภาพของโลกปัจจุบันมีผลต่อเด็กๆ อย่างมาก 

เราต้องพยายามสอนเด็กให้สามารถโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่า มี

แรงบันดาลใจที่เกิดจากความเข้มแข็งภายในที่จะติดตัวเขา

ตลอดไป ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุข 

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ การเป็นตัวอย่างนี้สำาคัญที่สุด เราเป็น 

ผู้เข้มแข็งไหม เราเป็นผู้ที่มีคุณค่าและมีหลักการที่เขาพอจะ

เอาเป็นตัวอย่างได้ไหม นี่สำาคัญที่สุด เมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดี 

คำาพูดของเราก็มีนำ้าหนัก
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ถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี คำาพูดของเราจะไม่มีนำ้าหนัก

เท่าไหร่ การพาเด็กไปลำาบากก็ดี ให้เขารู้จักอดทน พาไปเดินป่า

พาไปขึ้นเขา ให้อยู่กับธรรมชาติ เรียกว่าเป็นการสอนที่ดีมาก 

ให้รู้จักพึ่งตนเอง ให้มีโอกาสได้บวชในพระศาสนานี่ก็ดี ตอน

เด็กๆ ให้บวชภาคฤดูร้อน ถ้าอายุมากขึ้นให้ไปอยู่วัดป่าก็

จะดี บางสิ่งบางอย่างเราสอนลูก ลูกไม่รับ แต่ครูบาอาจารย์

สอน ลูกก็รับ ทั้งๆ ที่ครูบาอาจารย์สอนสิ่งเดียวกับที่เราสอน

นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเป็นทุกวันนี้ ส่งลูกสาวไปอยู่วัดก็ได้ 

อย่างน้อยก็ส่งไปปฏิบัติธรรม แต่เราก็ต้องไปด้วยบ้าง เป็น 

การพัฒนาจิตใจของเด็กดีที่สุด

ถาม : ควรใช้ข้อธรรมะข้อใด อบรมสั่งสอนเด็กที่ชอบ

แข่งขัน ต้องชนะ ต้องทำาให้ดีที่สุด กลัวว่าในอนาคตจะเครียด

ในการดำารงชีวิต และหาความสงบไม่ได้

ตอบ : เรื่องการเพียรพยายามให้ทำาดีที่สุดและความ

มุ่งมั่นต่างๆ นั้น เราชวนให้มาใช้ภายใน ไม่ต้องไปแข่งขัน

กับคนอื่น เพราะจะทำาให้รู้สึกเครียดอย่างที่ว่า แต่บางครั้ง  

ขอแนะนำาให้ดูความรู้สึกที่ลูกมีต่อคุณพ่อคุณแม่ เพราะ

บางทีเด็กก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นที่หนึ่ง พ่อแม่จึงจะรัก ไม่ทราบว่า 

คุณพ่อคุณแม่เคยทำาให้เด็กรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหม ถ้าบางที 

เด็กเกิดความเข้าใจผิดว่าความรักของพ่อแม่มีเงื่อนไข อัน
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นี้จะเป็นจุดเริ่มของความเครียดของเด็กที่จะต้องทำาอะไรที่ 

ผิดธรรมชาติ เพราะกลัวจะไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่

เรียนก็จะต้องเป็นที่หนึ่ง จะต้องทำาอะไรดีที่สุด จะต้อง

เก่งกว่าคนอื่น พ่อแม่บอกว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะ แล้ว

ลูกก็เกิดความเข้าใจว่า ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น อย่างที่พ่อแม่ 

อยากให้เป็น พ่อแม่จะผิดหวัง แล้วตัวเองจะรู้สึกว่าเป็นลูกที่ 

ไม่ดี อันนี้ก็เป็นไปได้ กรณีของเด็กคนนี้ อาตมาก็ไม่ทราบ 

รายละเอียด ที่จริงเราควรสอนว่าเราทำาอะไรก็ให้เป็นการ

ปฏิบัติธรรม บางครั้งชนะ บางครั้งไม่ชนะแต่อาจจะได้ปัญญา  

อาจจะได้อะไรจากการไม่ชนะมากกว่าจากการชนะ ฉะนั้นก็

ไม่ใช่จะเอาชนะอย่างเดียว คนร้อยคนพันคน แต่ผู้ชนะมีแค่

คนเดียว

การถือว่าต้องเป็นที่หนึ่งจึงจะเป็นคนดี	 อาตมา

ถือว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ให้ตัวเอง	 เราก็ทำาดีเท่าที่

เราทำาได้	 ให้มีความสุขในการเรียน	 มีความสุขในการเล่น

กีฬา	มีความสุขในการทำางาน	จะแข่งขันก็แข่งขันกับกิเลส

ตัวเอง	 จะชนะความขี้เกียจขี้คร้าน	 ชนะสิ่งเศร้าหมองใน

จิตใจ	มันก็เป็นการแข่งขันที่ดีนะ
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๒๖ถาม : เด็กที่เริ่มมีตัวตนมากขึ้น ทำาตามใจตนเอง

มากขึ้น เราควรฝึกอย่างไรโดยไม่ต้องทะเลาะ และให้เด็กเห็น

คุณค่าที่ดีงาม

ตอบ : เรื่องสำาคัญเราต้องรู้จักพูดคุย ศึกษาทำาความ

เข้าใจกันในครอบครัว ให้เราทุกคนพยายามมีท่าทีของ

นักศึกษา ถึงแม้ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขา ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้จะ

เข้าใจเรื่องของโลกทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงจะรู้แล้วบางสิ่งบางอย่าง 

เด็กก็ยังเชื่อว่าเราไม่รู้จริง ดังนั้นพ่อแม่ต้องมีท่าทีว่าต้องการจะ

เข้าใจลูก ไม่ใช่เริ่มต้นจากจุดที่ว่าเข้าใจลูกดีแล้ว เราก็เคยเป็น

เด็กมาแล้วและเคยอะไรๆ มาแล้ว ให้เราสนใจศึกษาอยากจะ

ทราบว่าลูกมองอย่างไร คิดอย่างไร

ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้ลูกเข้าใจเรา สิ่งที่เรา

เองเห็นว่าชัดเจนอยู่แล้ว ก็อาจจะไม่ชัดเจนสำาหรับอีกฝ่าย

หนึ่ง เราคิดว่ามันน่าจะชัดเจน แต่มันอาจจะชัดเฉพาะใน 

ความรู้สึกของเรา ในความรู้สึกของเขามันไม่ใช่ ถ้าเราพูดอะไร

ไปหลายคร้ังแล้ว เขาน่าจะเข้าใจแล้ว น่ันก็ไม่แน่เสมอไป เรา

ต้องดูว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไร เม่ือเด็กมีอายุมากข้ึน 

การแสดงความมีอัตตาของตน ในวิวัฒนาการของเด็ก คือ 

ต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องของตัวเอง ไม่ใช่สักแต่ว่าทำาทุกสิ่งทุก

อย่างตามพ่อแม่ นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของวิวัฒนาการของ

เด็ก เราอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนที่เรียกว่าครอบครัว การอยู่ใน

ครอบครัวก็ต้องมีการเสียสละ ทุกฝ่ายต้องมีการปล่อยวาง 
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บางส่วนในสิ่งที่ตัวเองชอบและต้องการ เพื่อความสุขร่วมกัน

ของชุมชน นี่ก็เป็นหลักการ

เวลาพูดกับลูกก็ให้พูดว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ เมื่อ

ต่างคนต่างคิด ความชอบ ไม่ชอบ ความต้องการอะไรหลาย

อย่างของพ่อของแม่ของลูกมันก็มักจะไม่ตรงกันทีเดียว ฉะนั้น

จะอยู่กันอย่างไร ถ้าต่างคนต่างทำาตามใจตัวเอง ก็อยู่กัน 

ไม่ได้ จะมีแต่ทะเลาะกันตลอดเวลา 

เราต้องหาหลักการที่เป็นจุดร่วม เป็นข้อตกลงของ 

ทุกคนในครอบครัว เมื่อเราตกลงในหลักการแล้ว เราจึงค่อย

คุยในรายละเอียดของเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเอาหลักการที่

ตกลงกันเป็นเครื่องตัดสิน และทุกๆ ฝ่ายก็พูดด้วยความเคารพ

ซึ่งกันและกัน พ่อแม่ก็เคารพลูกได้	 เคารพในความเป็นคน	

ในความเป็นมนุษย์ของลูก	 ถึงจะเป็นมนุษย์ตัวเล็ก ๆ	 เขา

ก็มีความคิด	 และไม่ใช่ว่าความคิดของเด็กต้องผิดเสมอ	

ส่วนความคิดของผู้ใหญ่ต้องถูกเสมอ	 เราควรฝึกเรื่องการ

สื่อสาร ไม่ใช่จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาติ มันอาจ

จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องประชุมกันในครอบครัว หรือพูดกัน

โดยเฉพาะ

การประชุมกันในครอบครัวเป็นระยะๆ เป็นสิ่งที่ดี ตรง

ที่ว่าไม่ต้องปล่อยให้มีปัญหาหนักๆ จึงจะได้พูดกันสักที แต่

การที่เรานัดพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันเดือนละครั้งสองครั้ง ให้เป็น

วัฒนธรรมครอบครัวอย่างหนึ่งที่จะทำาให้สายสัมพันธ์ระหว่าง
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พ่อแม่กับลูกไม่ต้องขาดหรือห่างจากกัน ทำาให้ลูกไม่คิดว่า

พ่อแม่ไม่เข้าใจเขาเลย พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง เลยเอาแต่เพื่อนรุ่น

เดียวกันเป็นที่ปรึกษา 

ถึงแม้พ่อแม่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่ตรงกับลูก 

อย่างน้อยก็ต้องรักษาความเป็นที่ปรึกษาและรักษาความเป็น

ที่เชื่อถือไว้วางใจของลูก ก็แล้วแต่ในแต่ละครอบครัวจะพูด

ตกลงกันอย่างไร ไม่มีสูตรตายตัว ข้อสรุปอยู่ที่การตกลงใน

หลักการทั่วไปก่อน จากนั้นเราจึงพูดถึงจุดที่มีการขัดแย้ง มี

ปัญหา หรือทะเลาะกัน

ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าเราอยู่ฝ่ายไหน ถ้าเราเริ่มต้น

ด้วยความคิดว่าเราถูก เขาผิด ทำาอย่างไรเขาจึงจะยกเลิกความ

คิดผิด ให้มารับความคิดถูกของเรา มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของ

การสื่อสารที่ผิดพลาด คือ ปัญหาก็ไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ ไม่ใช่

ว่าใครถูกใครผิด ปัญหาอยู่ที่ว่าความเห็นไม่ตรงกัน ความคิดก็

ไม่ตรงกัน ทำาอย่างไรจึงจะเข้าใจตรงกันได้ 

ถาม : ถ้าครูจะฝึกเด็กในเรื่องการสวดมนต์ให้ยาว

มากขึ้นเป็นลำาดับจนเกิดสมาธิและความเพียรเพิ่มมากขึ้นนั้น 

เราควรใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการฝึกที่จะไม่ให้เด็กเกิดความ

คิดในเชิงลบต่อการสวดมนต์

ตอบ : อาตมาไม่แน่ใจเหมือนกันท่ีถามว่าจะให้ยาวข้ึน

เร่ือยๆ น้ันต้องการให้ยาวขนาดไหน ต้องหาความพอดีกับเด็ก
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แต่ละรุ่นอายุ ซ่ึงไม่เหมือนกัน สมาธิกับความต้ังใจต้องให้พอดี 

บทสวดมนต์มีมากมาย ให้เลือกบทท่ีเหมาะสม การสวดมนต์ก็

มีผลดีต่อชุมชน เป็นการร่วมกันตอนเช้า ประสานเสียงกันสวด 

เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นหมู่คณะท่ีพร้อมเพรียงกัน มีผลดีอย่าง

น้ัน ถ้าเวลามีจำากัด	 อาตมาคิดว่าการทำาสมาธิจะสำาคัญ

กว่า	 ให้หาความพอดีระหว่างการทำาวัตรสวดมนต์	 กับการ

ทำาสมาธิ	 การทำาวัตรสวดมนต์ก็เป็นสมาธิ	 แต่ระดับอ่อน

อยู่	 คือยังใช้ความคิด	 ยังใช้ภาษา	 ซ่ึงยังไม่สงบ การฝึกให้

น่ังสมาธิคือไม่ต้องคิดอะไร เราต้องการให้เด็กได้สัมผัสการท่ีไม่

คิดอะไรโดยท่ียังมีสติอยู่ ส่วนมากจะรู้แต่ความคิด หรือไม่รู้ตัว

ตอนนอนหลับ แต่มันยังมีภาวะหน่ึงท่ีว่า “ไม่คิด	 แต่	 ไม่หลับ”	

สำาหรับเด็กๆ บางทีเดินจงกรมจะดีนะ เพราะว่าจะให้น่ังน่ิงๆ 

คงจะยาก การเดินจงกรมเป็นอิริยาบถเคล่ือนไหว แต่จิตจะ

สงบได้ยากกว่า เพราะฉะน้ันอาจจะต้องมีครูคอยคุม ค่อยๆ ให้

ข้อคิดว่า อย่าลืมพุทโธนะ อยู่กับพุทโธนะ ๒๐-๓๐ วินาที

อาตมาว่าวิธีที่ดีสำาหรับเด็กเบื้องต้น ใช้แบบโกเอ็นก้า

ก็ได้ ให้สแกนร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วน และครูก็คอย

บอก เช่น ให้เอาสติอยู่ที่บนศีรษะ ให้รู้สึกตรงนั้นว่ามีความรู้สึก

อะไรบ้าง และก็สั่งทางขวา ทางซ้าย ข้างหลัง ความรู้สึกที่หน้า

ผาก ความรู้สึกที่จมูก ความรู้สึกที่ริมฝีปาก ไปเรื่อยๆ ให้เขา

ตามไปเรื่อยๆ คือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรๆ ให้เขา

สนใจ แต่ว่ามันจะอยู่กับร่างกาย ทำาให้เขารู้สึกต่อส่วนต่างๆ 
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ของร่างกาย คือไม่ต้องทำาอะไร สักแต่ว่ารับรู้ แล้วก็จะผ่อน

คลาย สแกนทั้งหมดแล้ว รู้สึกทั้งร่างกาย หายใจเข้าหายใจ

ออกสบายๆ ก็จะช่วยให้เด็กผ่อนคลาย ถ้าสอนเด็กได้ตั้งแต่

อนุบาล พอเขาอายุมากขึ้น เมื่อเขาเครียดจากการเรียน เขาก็

สามารถปล่อยวางความเครียดในส่วนต่างๆ เองได้

ถาม : ขอคำาแนะนำาจากพระอาจารย์สำาหรับเด็กที่ติด

การเล่นเกม นอนดึก ชอบนำ้าอัดลม และรับประทานอาหารที่

ไม่มีประโยชน์ เช่น อาหารขยะประเภทต่างๆ

ตอบ : ส่วนมากเรื่องเหล่านี้อยู่ในเรื่องของ กาย-

ภาวนา	 การพัฒนากาย การเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์กับ

โลกวัตถุและเทคโนโลยี เรื่องการเล่นเกมเป็นเรื่องที่ว่าแต่ 

ละครอบครัวจะมีนโยบายอย่างไร เมื่อตกลงกันในนโยบายว่า 

ให้เล่นเกมเมื่อไหร่บ้าง เล่นได้นานแค่ไหน เราก็เคารพใน 

กติกานั้น ซึ่งธรรมดาของเกมเขาก็อยากทำาให้เราติดใจ ทำาให้

เราสนุก

บ่อยครั้งเมื่อเราจะต้องเลิกเล่น เรามักอยากจะเล่นต่อ 

ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกตัวเองเป็นแล้ว เราก็สักแต่ว่ารู้ว่าอยาก อยาก

เล่นต่อ ความอยากเล่นต่อก็เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่ง ไม่

จำาเป็นต้องทำาตาม เป็นอาการของมันอย่างนี้ พอหมดเวลาก็

อยากเล่นต่อ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อยากอย่างนั้นแต่เราจะไม่

เล่นต่อ
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การกำาหนดเวลาก่อนเล่นมันก็ดีเหมือนกัน อย่างเช่น 

เรากำาหนดว่า เราจะเล่นเกม ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมงก็แล้วแต่

คือกำาหนดเวลาล่วงหน้า และให้รักษาเวลาที่ตัวเองกำาหนดไว้  

ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้เล่นได้ ๑ ชั่วโมง เป็นต้น  

เราก็ฝืนคำาสั่งของพ่อแม่ ไม่ต้องทำาตามที่พ่อแม่ท่านขอไว้  

เราก็กำาหนดของเราเองว่าเราจะเล่น ๕๙ นาที เรียกว่าฝืน 

คำาสั่งของพ่อแม่ พ่อแม่ให้เล่น ๑ ชั่วโมง เราก็เล่น ๕๙ นาที  

ก็ดูนาฬิกา เรียกว่าเป็นการกำาหนดตารางเวลาของตัวเอง

เรื่องนอนดึกเกินเวลาห้าทุ่ม เราต้องรู้จักแยกแยะเวลา

นอน เวลาเล่น เวลาเรียน เรียกว่าเป็นผู้รู้กาลเทศะใช่ไหม  

ปกตินี่เราตื่นกี่โมง ตอนเช้าหกโมง หกโมงครึ่งนะ กำาลังดี  

ถ้าอย่างนั้น ถ้าจะตื่นหกโมงเช้า ควรจะนอนสักกี่ทุ่ม สองทุ่ม

ครึ่งนะ เยอะเหมือนกัน อาตมาว่าถ้านอนสามทุ่ม สี่ทุ่มก็ได้ 

แต่ถ้าดึกกว่านั้น เราจะขาดการพักผ่อน คิดอะไรก็คิดไม่ออก 

ถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วง สังเกตคนนอนมากจะฟุ้งซ่าน หงุดหงิด 

รำาคาญ ส่วนคนนอนน้อยก็จะง่วง จิตใจไม่ค่อยโปร่งใส  

เราต้องพยายามศึกษาหาความพอดีสำาหรับตัวเอง นอนกี่

ชั่วโมงจึงจะพอดี

ท่ีสำาคัญก่อนจะหลับ ต้องกำาหนดเวลาต่ืน ถ้านอนส่ีทุ่ม 

เราก็กำาหนดว่าพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นหกโมงเช้า ถ้าทำาอย่างนี้ จะ

ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก มันจะมีการปลุกอยู่ในตัวของเราเป็น

อัตโนมัติเลย รู้ตัวแล้ว ตื่นแล้ว พลิกไปนอนต่อเป็นนิสัยไม่ดี 
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แล้วจะฝัน ที่ฝันอะไรแปลกๆ มักจะเป็นช่วงนี้ ถึงเวลาลุกแล้ว 

ไม่ยอมลุกกลับนอนต่อ

การดื่มนำ้าอัดลมต่างๆ เด็กๆ รู้ไหมว่าในหนึ่งกระป๋อง

มีนำ้าตาลกี่ช้อน มีใครรู้ไหม คำาตอบคือ ๗-๘ ช้อน ซึ่งมากอยู่ 

กินมากกินเกินย่อมไม่ดีต่อสุขภาพ เราต้องระมัดระวังเรื่องการ 

กินนำ้าตาล ผู้ผลิตนำ้าอัดลมก็มีความประสงค์ว่ากินแล้วไม่อิ่ม 

เพราะถ้าอิ่มแล้วเขาก็ขายได้แค่กระป๋องเดียวใช่ไหม เขาก็ต้อง

ผลิตในลักษณะที่ว่า กินแล้วอยากกินอีก ซึ่งมันต่างกันมากกับ

การกินนำ้า ถ้ากินนำ้ากินของธรรมชาติ อิ่มแล้วก็คืออิ่ม หมดเรื่อง 

การบริโภคนำ้าอัดลมมากๆ จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพ

กายด้วย สุขภาพใจด้วย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดปัญหาใน

พฤติกรรมของเด็ก

ถาม : ความเครียดจากการแข่งขันในที่ทำางาน งาน

ที่ต้องก้าวหน้าตลอดไม่หยุดนิ่ง เราเดินช้ารุ่นน้องแซง ทำาให้

เครียดมาก ท่านมีคำาแนะนำาอย่างไร

ตอบ : อาตมาเช่ือว่าถ้าเรารักงานของเรา และ

พยายามทำาหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ เราก็น่าจะต้อง

ก้าวหน้า ไม่ได้หยุดน่ิง อาตมาไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ แต่สงสัย

ว่าจำาเป็นไหมที่ต้องคอยดูว่าคู่แข่งเขาทำาอะไรกัน จำาเป็นมาก

น้อยแค่ไหน ถ้าเรามีความต้ังใจท่ีจะทำางานของเราให้ดีท่ีสุดเท่า

ท่ีจะทำาได้ สร้างบรรยากาศในท่ีทำางานท่ีเอ้ือต่อการทำางานอย่าง
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สมานสามัคคี ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ถ้าเรามองตัวเองหรือคน

อ่ืนในลักษณะเป็นคู่แข่งด้วยความเครียด ความเครียดน่ันแหละ

เป็นตัวที่ทำาให้การงานเราไม่ก้าวหน้า เพราะเราเครียด เราคิด

อะไรไม่ออก แล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็มักจะเสียหรือ

มีปัญหาเพราะเครียดแล้วก็โมโหง่าย หงุดหงิดง่าย เดี๋ยวก็เกิด

เร่ืองน้อยใจกัน ไม่พอใจกัน หรือว่าเครียดแล้วความคิดก็ไม่ค่อย

รอบคอบ นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนในที่ทำางานต้องคอยสังเกต

ทำาอย่างไร เราจึงจะรักษาความขยันหมั่นเพียร ความ

ตั้งใจ การทำาการงานให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่มีผลกระทบต่อ

จิตใจมากเกินไป ก็คงต้องมีอยู่เป็นบางครั้งเหมือนกัน ถือว่า

เป็นโทษจากการทำางานในทางโลก เพราะว่าบางครั้งก็ต้อง

แข่งกับเวลา เวลามีจำากัดต้องทำาภายในกำาหนด อย่างนี้ก็คง

ต้องอดทน แต่สำาหรับผู้ที่ทำาสมาธิภาวนาทุกวัน ขยันฝึกจิต 

จะสามารถอยู่ในภาวะท่ีน่าจะเครียดน้อยหรือไม่เครียด เพราะ 

อย่างน้อยๆ ก็สามารถผ่อนคลายความเครียดได้บ้าง

เราต้องทำาสมาธิจนถึงระดับขั้นเป็นที่พึ่งของเราเองได้  

ถ้านานๆ ทำาที หรือทำาไม่สมำ่าเสมอก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ แต่ถ้า

เราทำาอย่างสมำ่าเสมอ เมื่อรู้สึกเครียด เราก็หาเวลาเข้าไป

นั่งทำาสมาธิ ออกมาก็จะสามารถทำางานต่อด้วยความสดช่ืนได้  

ถ้า ๓๐ นาที มากเกินไป ขอแค่ ๑๕ นาที ก็ยังดี เพียงหยุดดู 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้สบายแล้วค่อยเริ่มต้นทำางาน

ใหม่ บางทีแค่นั้นก็พอ
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คนเรายังไม่เชื่อเรื่องพลังสมาธิเท่าที่ควร	 มันเป็น

เรื่องอัศจรรย์มาก	เราไม่ต้องสงบนิ่งมาก	เพียงแต่เราผ่อน

คลายชั่วคราว	เหมือนถือกระเป๋าหนัก	วางไว้ก็หายเหนื่อย	

เมื่อหยิบกระเป๋าเดินทางต่อมันก็ช่วยได้	 ต้องพยายาม	

อย่างน้อยก็มองว่าเป็นเรื่องกีฬา	เป็นกีฬาชีวิต และอย่าลืม

เป้าหมายชีวิต เป้าหมายสูงสุดคืออะไร เปรียบเทียบระหว่าง

การได้กำาไรเป็นตัวเงินพอสมควร โดยมีจิตใจสบายและสงบ

พอควร กับการได้กำาไรเป็นเงินมหาศาล แต่จิตใจแย่ อะไรจะ

ดีกว่ากัน บางทีต้องชั่งนำ้าหนัก บางทีต้องยอมแพ้เขาบ้าง แต่

ไม่ใช่แพ้จนเกิดความเสียหาย หรือว่าหยุดนิ่ง

บางคร้ังรู้สึกว่างานช้ินน้ีถ้าทำาแล้วอาจจะได้ แต่ว่า 

ไม่ไหว บางครั้งก็ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งในทุกๆ อย่าง เป็นที่สองที่

สามบ้างก็ไม่เป็นไร อย่าให้เราเสียอุดมการณ์ในการทำางาน 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิต ให้เราถือว่าในการทำางาน

นอกจากทำาให้ดี ให้ประสบความสำาเร็จและได้ผลงานแล้ว  

เราต้องการผลสำาเร็จทางจิตใจของเราด้วย ต้องการผลสำาเร็จ

ในการสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ชุมชนที่มีความเคารพรักซึ่ง

กันและกัน เราทำางานอย่างนี้เราจะได้บุญ ถ้าทุกคนในที่ทำางาน

มีลักษณะเป็นครอบครัว เคารพซึ่งกันและกัน ทำางานด้วย

ความสนุก ด้วยความรู้สึกเป็นมิตร ด้วยความสุข ยอมเสียสละ

เพื่อส่วนรวม นอกจากกำาไรที่เป็นเงินเป็นทองแล้ว ยังได้กำาไร

ที่เป็นนามธรรม คือได้บุญด้วย ถ้าเราหาความพอดีระหว่าง
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กำาไรทางด้านวัตถุกับกำาไรทางด้านจิตใจ ทั้งของเราของลูก

น้องและของเพื่อนร่วมงาน มันน่าจะเป็นทางสายกลางที่พอดี

ถาม : ข้อที่หนึ่ง การดูแลบิดามารดาขณะป่วย

เข้าโรงพยาบาลจะได้บุญมากเพราะได้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยง

และเป็นทุกข์ อีกหน่อยพอเราแก่ก็ต้องป่วยแบบนี้เหมือนกัน  

ทำาให้รีบขยันในทาน ศีล ภาวนาเพื่อสามารถหลุดพ้นจาก

วัฏสงสาร เกิดปัญญาจากการดูแลท่านใช่หรือไม่

ข้อที่สอง บางคนบอกว่าดูแลบิดามารดาเมื่อป่วยได้

บุญแล้วไม่ต้องไปวัดก็ได้เพราะบิดามารดาคือพระในบ้าน แต่

ข้าพเจ้าคิดว่าต้องทำาทั้งสองอย่าง จึงทิ้งท่านไปวัดบ้างเมื่อมี

โอกาสบางครั้ง ไม่แน่ใจว่าตนเองทำาถูกต้องหรือไม่ เพราะท่าน

คงอยากให้ดูแลท่านตลอดเวลา ท่านช่วยตัวเองไม่ได้ ท่านเป็น

อัมพฤกษ์

ตอบ : คำาตอบข้อแรกคือ ใช่ สำาหรับข้อสอง ถ้าเป็นการ

ท้ิงคุณพ่อคุณแม่ให้ลำาบากไม่มีใครดูแลก็ไม่ถูกต้อง  แต่คง

ไม่จำาเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทีเดียว เพียงแต่ว่าเราหาคนอื่น

ช่วยดูแลชั่วคราว สำาคัญที่เราทำาความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ 

เท่าที่จะทำาได้ อธิบายว่าทำาไมเราจึงต้องไปวัด ไปเพื่ออะไร  

ไปแล้วเราได้อะไรมา เป็นต้น บางทีเรากลับจากวัดแล้วเล่า

ให้ท่านฟังว่าเราได้ทำาอะไรบ้าง  เราได้ข้อคิดอะไรบ้าง  เราก็

ถ่ายทอดให้ท่านฟัง ท่านก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย อันนี้ก็
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เป็นการปฏิบัติต่อพ่อแม่ท่ีดีมาก เพราะถ้าเราสามารถทำาให้

ผู้ปกครอง	 ผู้มีพระคุณที่มีศรัทธาน้อยเกิดมีศรัทธา 

มากขึ้น	 หรือมีศรัทธาแล้วมีศรัทธายิ่งๆ	 ขึ้นไป	 ก็เรียกว่า

เป็นบุญมหาศาล	มากกว่าการปรนนิบัติทางกายด้วยซำ้าไป

ท่ีบอกว่าพ่อแม่คือพระในบ้านก็เป็นสำานวนอย่างหน่ึง 

แต่ว่าไม่เหมือนกับการไปหาพระ เราอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีพระคุณ 

บางทีคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เอาใจยาก บางคร้ังเราเองก็อดท่ีจะ

เครียดหงุดหงิดรำาคาญไม่ได้ เม่ือหงุดหงิดรำาคาญคุณพ่อคุณ

แม่ก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดี เกิดความไม่สงบ จิตใจไม่เป็น

บุญเป็นกุศล การมีโอกาสเป็นครั้งคราวที่จะไปวัดไปพบพระ 

ไปทำาจิตใจให้สงบ ไปชาร์จแบตเตอร่ี ทำาให้มีกำาลังท่ีจะกลับไป

ทำาหน้าท่ีต่อ ก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติต่อท่าน เป็นการ

รักษาจิตใจไว้ในอารมณ์ท่ีเป็นกุศล อาตมาเห็นว่าถูกต้องแล้ว

ท่ีทำาท้ังสองอย่าง ถ้าไปวัดก็ไม่ใช่เป็นการท้ิงคุณพ่อคุณแม่ให้

นอนอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแล เราต้องตกลงกับพ่ีน้องหรือผู้คนท่ี

หวังดีให้ดูแลช่ัวคราว และทำาความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ก่อน

ถาม : การที่เราขออโหสิกรรมในความประพฤติที่ไม่

ดีงามต่อพ่อแม่ และพ่อแม่ได้อโหสิให้เราแล้ว แต่จิตของเรา

ยังมีอกุศล คือยังโกรธตนเองอยู่ ยังปล่อยวางไม่ได้ จะมีทางที่

จะช่วยอย่างไร ให้เราหายผูกใจเจ็บในตนเอง และถึงแม้เราจะ

ขออโหสิกรรมแล้ว เราก็ยังต้องแก้ไขกรรมชั่วนั้น ใช่หรือไม่
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ตอบ : การสอนให้ลูกสำานึกในบุญคุณของพ่อแม่ ให้

เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ในขณะ

เดียวกันเราต้องยอมรับธรรมชาติของเราว่า เรายังมีกิเลส

อยู่ บางครั้งบางคราวที่เราไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ ไม่ตั้งใจจะ

โกรธแต่ก็อดไม่ได้ ความคิดหรือความต้องการไม่ตรงกัน ความ

ต้องการหลายๆ อย่างผสมกันมากเข้าๆ เรารู้สึกว่าท่านไม่

ยุติธรรมกับเรา ทำาให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจ

ถ้าเราเข้าใจว่านั่นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ในผู้ที่ยังมี

กิเลส ยังเป็นปุถุชนอยู่ เราก็ไม่ประมาท แต่เราอโหสิกรรมตัว

เองได้ เราขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ อันนี้ก็อย่างหนึ่ง 

แต่เราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองบ้าง ให้อภัยตัวเองว่าเรายังเป็น

ปุถุชนอยู่ บางครั้งเราคุมอารมณ์ไม่อยู่ ถ้าเราฉลาดเราก็จะ

ได้ข้อคิดว่า ต้องช่วยด้วยการปฏิบัติธรรม เพื่อเราจะได้ชนะ

ความโกรธ เพื่อจะชนะกิเลสในจิตใจของเรา เพื่อว่าเราจะเป็น

ลูกที่ดีกว่านี้

เมื่อเราเปิดประตูไว้ ลมก็เข้ามาได้ ทั้งกลิ่นหอมกลิ่น

เหม็นก็เข้ามาได้ มีกลิ่นเหม็นเข้ามาก็เรียกว่าธรรมดาใช่ไหม 

แต่ถ้าเราปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิด ลมก็เข้าไม่ได้ ธรรมชาติ

ของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้น จิตใจที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรม ก็ 

ยังมีภูมิต้านทานกิเลสน้อย กิเลสต่างๆ ก็ไหลเข้ามาในจิตใจ

ของเราได้ง่าย เหมือนกับบ้านนี้เปิดประตูไว้เป็นเรื่องธรรมดา 

ขอเสริมเรื่องการทำาบุญว่า เรามีเจตนาหลัก คือ อยากจะ
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สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น แต่ในระหว่างการทำาความดีน้ันอาจจะ

เกิดกิเลสบางอย่าง เช่น รู้สึกยินดีในการยกย่องของคนอื่นอย่าง

นี้ เป็นต้น ในทำานองเดียวกัน ความรู้สึกดั้งเดิมความรู้สึกหลัก

ที่เรามีต่อพ่อแม่ คือรัก แต่ในบางครั้งความรักนั้นก็เศร้าหมอง

ด้วยความคิดอย่างอื่น ซึ่งจริงๆ แล้ว นั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้

จริงของเรา เป็นแค่อารมณ์ชั่วแวบของเราที่เกิดขึ้นแล้วดับไป 

เราก็ไม่ควรจะเอาจริงเอาจังกับมันมาก ก็ให้อภัยตัวเอง เราเป็น

ลูกก็เป็นอย่างนั้น พ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ท่านก็รักเรา 

ท่านก็หวังดีต่อเรา แต่บางครั้งท่านก็ยังมีอารมณ์หงุดหงิดบ้าง 

รำาคาญบ้าง ผิดหวังบ้าง เพราะท่านก็เป็นผู้ที่มีกิเลสเหมือนกัน

เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น และจะ

เข้าใจคนอื่นมากขึ้น เข้าใจพ่อแม่มากขึ้น ไม่ได้ตั้งใจจะโกรธ 

แต่บางทีก็อดไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่ก็คงเหมือนกัน บางครั้งที่

ท่านเคยโกรธเคยดุเรา ท่านก็คงไม่ได้ตั้งใจ แต่มันเป็นเอง เรา

ให้อภัยท่านด้วย ให้อภัยตัวเองด้วย และรู้จักปล่อยวาง ที่

สำาคัญมาก	คือรู้จักส่ิงท่ีเราบังคับได้	และส่ิงท่ีเราบังคับไม่ได้	

เมื่อจิตเกิดอารมณ์เศร้าหมอง เราจะบังคับไม่ให้เกิดคง

ไม่ได้	แต่สำาคัญว่าเมื่อเกิดแล้ว	เราจะยินดีและจะปรุงแต่ง

ในความรู้สึกนั้นต่อ ๆ	ไปหรือไม่	เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรา

ตัดได้

ความคิดผิดที่เกิดขึ้นแล้วทำาให้เราเป็นทุกข์มาก คือ

ความยึดมั่นถือมั่นในความคิด ถ้าถือว่าเพราะความคิดชั่ว 
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๓๒

เกิดขึ้นในใจเรา เราก็เป็นคนชั่ว นี่เรียกว่าไปถือกรรมสิทธิ์ใน

ความคิด ถือว่าความคิดผิดเป็นของเรา บางทีเคยคิดโกรธพ่อแม่ 

พอคิดแล้วตกใจเลย โอ้ เราเป็นคนบาปหนา ทำาไมเราจึงคิด

อย่างน้ีกับพ่อแม่ได้ เราคิดได้เพราะเป็นธรรมชาติของจิต จิตเรา

มันคิดได้ทุกอย่าง

ขอเปรียบว่าเหมือนกับเร่ืองตัวอักษร ถ้าตัวอักษรใน

ภาษาพร้อม เราก็สามารถเขียนได้ทุกเร่ืองใช่ไหม จะเป็นเร่ือง

ธรรมะก็ได้ จะเป็นเร่ืองลามกอนาจารก็ได้ ตัวอักษรก็ใช้ชุด

เดิม ความคิดของเราเป็นไปได้ทุกอย่าง จะคิดสูงก็ได้ จะคิดตำา่

ก็ได้ คิดในทางดีงามก็ได้ คิดในทางลามกอนาจารก็ได้ คิดได้ทุก

อย่าง ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างน้ี จนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระ

อริยเจ้า เม่ือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้ว ความคิดบางอย่างไม่

สามารถจะเกิดข้ึนได้ เช่น ความคิดจะเบียดเบียนคนอ่ืน มันเกิด

ไม่ได้ น่ีคือความอัศจรรย์และความประเสริฐของพระอริยเจ้า

ถาม : คุณแม่วัย ๘๐ เดิมเป็นคนปฏิบัติธรรมอย่าง

เคร่งครัด แต่มาบัดนี้กลับเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนที่มองโลกและ

มองคนในแง่ร้าย ผูกโกรธ อาฆาต ไม่ให้อภัย คอยจับผิดผู้อื่น 

ทั้งๆ ที่การทำางานของสมองด้านอื่นยังพร้อมบริบูรณ์ ทำาตัวให้

ยากแก่การเตือน และโกรธลูกหลานไปหมดทุกคน ทั้งๆ ที่เขา

เหล่านั้นได้พยายามเอาใจทุกอย่าง ขอทราบว่าในกรณีเช่นนี้

ลูกหลานจะปฏิบัติตนเช่นไร
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ตอบ : ยาก อาตมาสรุปว่ายากเหมือนกัน มีข้อคิด

ทั่วไปว่า คนมีอายุแล้วมักจะกลัวตายเป็นพื้น ถึงแม้จะไม่

ยอมรับกับลูกหลานและไม่ยอมรับกับตัวเอง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง

เรื่องกลัวตาย อันนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่ควรดู และต้องไป

ดูอีกว่าท่านมีทุกข์อะไรบ้างเป็นการเฉพาะ ดูเป็นเร่ืองๆ ไป เรา

ลูกหลานก็ต้องใช้ความอดทนให้มาก เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มี

บุญคุณต่อเรามหาศาล เราก็ต้องให้อภัยและอดทน ท่านอายุ

มากแล้วและเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ 

ต้องอดทนไว้ก่อน

บางครั้งเราไปพูดกับท่าน ไปฟังท่านพูด พยายามจับ

ประเด็นว่ามีอะไรที่ทำาให้ท่านเป็นทุกข์ ถ้าเราฟังดีๆ อาจจับ

ได้ว่าเป็นห่วง กลัวหรือกังวลเรื่องอะไร เราก็พยายามแก้ตรง

จุดนั้น พยายามเป็นผู้ฟัง และที่ท่านเปลี่ยนจากคนเคยเข้าวัด

ปฏิบัติธรรมเป็นคนนิสัยตรงข้าม มันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่

ทำาให้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้น อาจจะเป็นกุญแจไขปัญหาอย่าง

หนึ่ง อยู่ที่ว่าเราต้องพยายามฟังให้มาก พยายามนั่งฟัง ชวนคุย 

ชวนฟัง ดูว่าทำาอย่างไรท่านถึงจะมีความสุข

ในขณะเดียวกัน	 อาตมาไม่เชื่อว่าการตามใจคนใน

ทุกเรื่องเป็นการปฏิบัติของผู้มีเมตตาธรรมเสมอไป เราดู

จากเด็กอ่อน ถ้าเด็กเล็กต้องการอะไรก็ได้หมด เด็กก็เสียคน 

ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ถ้าอายุมากแล้วนิสัยบางอย่างกลับ

เหมือนเด็ก ถ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านแสดงอารมณ์โกรธ



คลายปม76

ก็ได้ใจ คราวนี้เลยทำาบ่อยๆ มันก็ไม่ดีเหมือนกัน มันต้องมี

ขอบเขต ต้องมีหลักการ ต้องมีกรอบในการปฏิบัติ ต้องคิดว่า 

เอาล่ะ ได้แค่นี้ก็คือพอ เหมือนกับเราปฏิบัติต่อเด็ก แต่เราต้อง

ทำาด้วยความเคารพ และทำาด้วยเหตุผล

กรณีอย่างน้ี จะต้องถือว่าในช่วงน้ีท่านเป็นอาจารย์

ของเรา เราต้องพยายามรักษาจิตใจ ทำาสมาธิภาวนาแล้วก็

แผ่เมตตาให้ท่าน การแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลมันมีผล

จริง (เห็นผลมาแล้ว!!) อย่างท่ีหลวงพ่อชาท่านเคยเล่าให้ฟัง 

ตอนท่านเดินธุดงค์แล้วท่านเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักอยู่แถว

นครพนม ท่านอยู่องค์เดียว ไม่มียารักษา ท่านเกือบมรณภาพ 

วันหน่ึงท่านสลบไปเลย คิดว่าชีวิตคงจะจบแล้ว ตอนน้ันท่าน

เผาใบสุทธิท้ิงไป เพราะว่าถ้าท่านตายแล้วใครเจอศพจะได้ไม่รู้

ว่าเป็นใคร แล้วไม่ต้องส่งข่าวไปถึงทางบ้านให้เป็นทุกข์ ท่าน

สลบแล้ว ท่านก็ฟ้ืนข้ึนมา...แปลก...รู้สึกว่ามีกำาลังวังชา ไม่

ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เพราะท่านก็ไม่ได้ทำาอะไร ไม่ได้ทาน

ยาอะไร ท่านก็จดวันเวลาไว้

เมื่อกลับไปถึงอุบลฯ ไปคุยกับทางบ้าน คุยกับโยมแม่ 

และพี่น้องว่าวันนั้นเวลานั้นทางบ้านมีอะไรไหม เขาบอกว่า

ก็พอดีตอนนั้นพวกเราเป็นห่วงท่านมากเพราะไม่ได้ข่าวเป็นปี

เป็นเดือน กลัวท่านเป็นอะไรไป พวกเราจึงไปวัดทำาบุญอุทิศ

ส่วนกุศลให้ท่าน มันเป็นช่วงพอดีกับวันที่ท่านสลบแล้วฟื้นขึ้น

มาเหมือนมีกำาลัง นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นใน



ชยสาโร ภิกข ุ 77

๓๓

ชีวิตของท่าน แสดงว่าการตั้งใจทำาบุญทำาความดีแล้วอุทิศให้

คนอื่นมีส่วนช่วยได้ ในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็อุทิศส่วน

บุญส่วนกุศลให้คุณแม่ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

ถาม : ขณะนี้ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยอยู่ และท่านจะ

หงุดหงิดกับความหวังดีที่เราเสนออยู่เสมอ ทำาให้บางครั้งเกิด

ความเบื่อที่จะดูแลท่านดีๆ และเอาจริงเอาจังอย่างที่ตั้งใจไว้

เลยทำาเหมือนกับคิดว่าเป็นหน้าที่ ไม่ค่อยทำาด้วยใจ ซึ่งคิดว่า

เป็นการไม่ถูกต้อง จึงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำา

ว่าควรจะนำาธรรมะข้อใดมาใช้ ให้เกิดแรงจูงใจที่จะอยาก

ปฏิบัติต่อคุณพ่อเหมือนเดิม คือทำาด้วยใจ และขณะเดียวกัน

สามารถดูแลจิตใจตัวเอง ไม่ให้หวั่นไหว ขึ้นๆ ลงๆ ตามความ

หงุดหงิดของคนอื่น

ตอบ : ส่วนหนึ่งก็ต้องฝึกคิดฝึกพิจารณาในทางที่จะ

ทำาให้มีกำาลังใจมากขึ้น อย่างเช่นเราตั้งใจระลึกถึงบุญคุณของ

คุณพ่อที่มีต่อเรา ตั้งแต่เราเกิดมา คิดให้ละเอียดรอบคอบ และ

จดไว้เป็นข้อๆ แล้วมาพิจารณาจนกระทั่งเราเห็นความจริง

ว่าสิ่งที่เราได้รับจากท่านมันมากเหลือเกิน พอเราเกิดความ

ซาบซึ้งในสิ่งที่ดีที่เรารับจากท่าน และคิดว่าแค่อาการหงุดหงิด

รำาคาญบ้างเล็กน้อย ถ้าเทียบกับสิ่งดีๆ ที่ท่านเคยให้แก่เรา 

อาการหงุดหงิดในปัจจุบันแทบจะไม่มีความหมาย เราก็ไม่ได้

ปฏิเสธกิริยาบางอย่างที่มันขัดใจเรา หรือที่ทำาให้เราเบื่อ แต่เรา
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ถอนออกมาดูบริบทในภาพกว้าง และย้อนเวลาไป เรามาดูว่า

เทียบกับสิ่งที่ดีงามในอดีตทั้งหมดแล้ว มันนิดเดียว เราไม่ควร

จะถือสา นี่ก็ข้อที่หนึ่ง ประเด็นสำาคัญให้เราพิจารณาระลึกถึง

บุญคุณของท่านให้มากๆ

ข้อที่สอง ให้เราแผ่เมตตาสมำ่าเสมอทุกวัน ก่อนจะเข้า

ห้องไปดูแลท่าน เราก็นั่งสงบเงียบก่อน นั่งแผ่เมตตาให้ท่าน

แล้วก็เตรียมใจว่าเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจเราเศร้าหมอง เพราะ

คำาพูดของท่าน ไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ต้องเตรียมใจไว้

ก่อน ถือว่าเป็นข้อวัตรปฏิบัติ และเป็นสิ่งท้าทาย วันนี้เราปฏิบัติ

ธรรมด้วยการรักษาจิต ทั้งๆ ที่คุณพ่อหงุดหงิด คุณพ่อดุ นี่ก็คือ

การปฏิบัติของเราวันนี้ เราจะดูแลท่าน และการรักษาจิตให้

ปกติ ก็จะกลายเป็นสิ่งท้าทาย

ข้อที่สาม อยากจะพิจารณาว่าความหงุดหงิดความ

รำาคาญก็เป็นส่วนหนึ่งของโรคของท่าน เพราะว่าคนเราไม่ใช่

ป่วยทางกายอย่างเดียว แต่ป่วยใจด้วย และผู้ป่วยหนัก ป่วยใน

วาระสุดท้าย มักจะมีอะไรหลายๆ อย่างที่ชวนปั่นป่วนวิตก

กังวลและกลัว ถ้าเป็นผู้ชาย หลายอย่างก็อายไม่อยากจะเปิดเผย

เช่น ฉันกลัวตาย เป็นต้น และผู้ชายที่เป็นคุณพ่อ ก็คงไม่อยาก

จะเปิดเผยกับลูกสาวหรือคนรอบข้าง มันเสียศักดิ์ศรีของผู้ชาย 

เราก็ต้องพยายามเข้าใจในประเด็นนี้

เพราะฉะนั้นความกลัวความกังวลความทุกข์ต่างๆ 

ผู้ชายมักจะไม่ถนัดที่จะบ่นหรืออยากจะพูดยาวๆ แต่จะ
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เก็บกด มันจึงออกมาในลักษณะว่าดุ ว่ารำาคาญ ว่าหงุดหงิด 

ทำานองนี้ เราก็ให้อภัย เพราะเข้าใจว่าเป็นอาการหน่ึงของโรค 

ความแปรปรวนของสังขาร เป็นความผิดปกติ นี่คือข้อแนะนำา

สรุปว่า ให้เราให้เวลากับการพิจารณาถึงบุญคุณของ

ท่านให้เห็นว่าบุญคุณมากเหลือเกิน เทียบกับความหงุดหงิด

รำาคาญ มันเทียบไม่ได้ ความหงุดหงิดรำาคาญเร่ืองเล็กนิดเดียว 

แต่เราฝึกจิตก่อน ทุกครั้งก่อนจะเข้าห้องท่าน เราก็ฝึกทำาจิต ดู

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แล้วแผ่เมตตาให้ท่าน และเตรียม

ใจว่าจะเข้าไปปรนนิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม 

เราต้องพยายามรักษาจิต ถือว่าเป็นเรื่องท้าทาย แล้วให้ถือว่า

อาการต่างๆ ที่เราไม่ชอบ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรค จึงสมควรให้

อภัยท่าน

ถาม : ในพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ

เบียดเบียนชีวิตกันมาเป็นเวลาหลายปี กรณีที่มีคลื่นสึนามิ 

ทำาให้คนตายพร้อมกันนับแสน ตามหลักของพระพุทธศาสนา

จะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไร

ตอบ : เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เป็นไปตามเหตุตาม

ปัจจัย ถ้าคนมีความโกรธ มีความไม่พอใจ ด้วยเหตุผลว่า

ถูกรังแก ถูกกดขี่ เพราะอยู่ในระบบที่ไม่ยุติธรรม เป็นต้น และ

ผู้ที่โกรธ เกลียด แค้นใจนั้นไม่ถือศีลข้อที่ ๑ ก็เป็นไปได้ว่าจะ

ต้องมีการฆ่ากัน ศาสนาต่างๆ ก็มีหลักต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน 
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บางศาสนาถือว่าถ้าเคร่งจริงๆ จะยอมทำาหมด แม้จะเป็นการ

เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น หากเคร่งที่สุดทางพุทธศาสนา แม้มดตัว

เล็กๆ เราก็ไม่ฆ่า อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะด่วนสรุปว่าเป็น

เรื่องของศาสนาเสมอไป เพราะเรื่องศาสนา เรื่องเศรษฐกิจ 

เรื่องการเมือง เรื่องสังคม มันเกี่ยวเนื่องกันมาก บางทีเราจะ

มองแต่ในแง่ของศาสนาอย่างเดียว มันก็จับประเด็นไม่ได้ 

เรื่องสึนามิที่ทำาให้คนตายพร้อมๆ กัน สำาหรับอาตมาก็

พิจารณาความตายทุกวันๆ ฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าคนตายจำานวน

มากเป็นเรื่องแปลกประหลาด นอกจากว่ามันเกิดในที่เดียวกัน

เท่านั้นเอง อาตมาเคยเล่าเรื่องหลวงพ่อชา ที่ท่านอาพาธหนัก 

เรานิมนต์ท่านกลับจากโรงพยาบาลจุฬาฯ คิดว่าจะให้ท่าน 

มรณภาพที่วัด ไม่อยากให้ท่านต้องมรณภาพในโรงพยาบาล 

เราสร้างกุฏิพยาบาล พระเราก็เตรียมพยาบาลท่าน จนกว่า

ท่านจะมรณภาพ พวกเราคาดกันเองว่าท่านน่าจะอยู่ไม่เกิน 

๖ เดือน หรือ ๑ ปี สุดท้ายท่านก็อยู่ถึง ๑๐ ปี

คนไทยโดยเฉล่ียตายปีละประมาณ ๔ แสนคน เป็นอันว่า

ระหว่างหลวงพ่อนอนป่วยน่ีคนไทยตายไปแล้ว ๔ ล้านคน เร่ือง

ความตายแบบทรมานก็มีอยู่ทุกวัน แต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลบ้าง

อยู่ที่บ้านบ้าง เพราะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน คนก็เลยหลับหู

หลับตาเรื่องความตาย ไม่ต้องไปคิด ไม่อยากจะคิด แต่โลกที่

เราอยู่เป็นโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย โลกที่คนตายทุกวันๆ 

ตายเป็นพัน เมืองไทยก็ตายทุกวันๆ เมืองนอกก็ตายทุกวันๆ
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ฉะนั้นถ้าพูดถึงการตายมันก็ต้องตายอยู่แล้ว เราจะบอกว่า 

โอ้...เขาคงเคยทำากรรมร่วมกันไว้ก่อน อันนี้ก็พูดได้

ครูบาอาจารย์บางองค์ก็ยังเคยพูดอย่างนั้นว่า คนที่ตาย

พร้อมกันเป็นแสนสองแสนคนเคยทำาปาณาติบาตพร้อมกัน 

อาตมาเองไม่ทราบ ไม่มีญาณหยั่งรู้ถึงขนาดนั้น อาตมามองว่า

ชีวิตของเรามันไม่ปลอดภัย เราอยู่ในโลกที่มีภัยธรรมชาติเกิด

ขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และจำานวน

คนก็เพิ่มขึ้นทุกปีๆ ทุกครั้งที่เกิดภัยธรรมชาติ ก็ต้องมีคนตาย

เป็นจำานวนมากก็แค่นั้น

หลังจากสึนามิแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครตาย คนไทยก็ 

ตายเป็นพันทุกวัน อีกข้อหน่ึงท่ีเราไม่ควรจะลืม คือทุกคน

ท่ีตายในสึนามิน่ีเขาจะต้องตายอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าไม่มีสึนามิน่ี  

คนเหล่าน้ันจะไม่ตาย เขาก็มีธรรมชาติท่ีจะต้องตาย ฉะน้ันเร่ือง

ของความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย คนส่วนมากไม่ค่อย

อยากจะคิด พอเร่ืองอย่างน้ีเกิดข้ึนก็ทำาใจไม่ค่อยได้ ต่อไปก็อาจ

จะเกิดถ่ีข้ึน เพราะว่านอกจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดเป็นระยะๆ โดย

ปกติแล้ว เรายังจะเร่ิมเห็นผลจากการกระทำาของมนุษย์ท่ีส่ังสม

มาหลายๆ ร้อยปี ต้ังแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีประเทศอังกฤษ 

มนุษย์กอบโกยทำาลายส่ิงแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ในระยะส้ัน ตอน

น้ีกำาลังจะเข้ายุคท่ีมนุษย์ต้องรับผลกรรม เร่ืองสึนามิคงเป็นแค่คร้ัง

แรกๆ ต่อไปอาจจะมีบ่อยมากข้ึน ท่ีคนตกใจมากเพราะไม่เคยเห็น

มาก่อน แต่ต่อไปคงจะต้องเจอบ่อย เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้
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๓๕ถาม : ขอเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติและการทำาจิต เวลา

ป่วยที่โรงพยาบาล หรือเวลาเจ็บหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา

ก่อนจะสิ้นใจ

ตอบ : เรื่องนี้เรื่องใหญ่ จะขอพูดสัก ๒-๓ ข้อ ขอพูดถึง

ญาติหรือผู้ที่ดูแลคนป่วยก่อน เราต้องพยายามคิดในประเด็น

ว่าญาติท่ีกำาลังจะส้ินใจน้ัน ยังมีเร่ืองกังวลอะไรบ้าง จะเก่ียวกับ 

ลูกหลาน ทรัพย์สมบัติ หรืออะไรก็แล้วแต่ พยายามปลอบใจในเรื่อง

นั้น ผู้ที่จะเสียชีวิตเองก็ต้องพยายามปล่อยวางความวิตกกังวล

ต่างๆ เม่ือถึงเวลาท่ีรักษาไม่หายแล้ว เราก็ต้องเตรียมจิตเตรียม

ใจ เพราะคนเราไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญ เรายังมีที่ไป จิตสุดท้าย 

หรือภาวะจิตขั้นสุดท้ายมีผลสำาคัญมากต่อการไปเกิดใหม่

เราต้องพยายามสร้างสถานการณ์  สิ่ งแวดล้อม 

บรรยากาศที่จะช่วยให้ผู้ที่จะจากไปได้ไปอย่างสงบเท่าที่เรา 

จะทำาได้ ผู้ที่จะสิ้นไปอย่างมีสติหรืออย่างสงบก็มักจะเป็นผู้ที่ 

เคยฝึกสติ เคยฝึกความสงบตั้งแต่ยังไม่ป่วย ถ้าจะปล่อย 

ให้ป่วยก่อนและกำาลังจะหมดเวลาแล้ว ค่อยมาบริกรรม  

“พุท-โธๆ” ก็คงจะยาก ขนาดพวกเราที่ยังแข็งแรงอยู่	 ยัง

ทำาไม่ค่อยเป็น	 นับประสาอะไรกับคนที่เจ็บป่วยมากๆ	

เพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติ	 ในการทำาสมาธิภาวนา

ตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก	 การเข้าปฏิบัติ

ธรรมอย่างนี้ก็ดี คือ มีตารางเวลาตายตัว ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความ

ชอบความไม่ชอบของเรา
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เมื่อเราอยู่ที่บ้าน ถึงจะปฏิบัติสมำ่าเสมอพอสมควร ก็มัก

จะทำาตามใจตัวเองมาก ถ้าวันไหนรู้สึกวุ่นๆ ฟุ้งซ่าน ง่วงหรือ

ขี้เกียจ ก็มักจะคิดเข้าข้างกิเลส แหม…ไม่นั่งดีกว่า วันนี้นั่งไป

ก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะว่ามันเป็นอย่างน้ี มันวุ่นวายเกิน

ไป มีเร่ืองอยู่ในใจมากเกินไป ถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นนิสัยเคยชิน

ท่ีว่าเราภาวนาเฉพาะเวลาท่ีเราอยากภาวนา สำาหรับนักบวช

จะได้เปรียบตรงท่ีว่าต้องภาวนาทุกวัน ไม่ใช่ว่าพระท่านจะ

ขยันทุกวัน แต่ขยันหรือไม่ขยันท่านก็ต้องทำา ตีสาม ระฆังตี ท่าน

ต้องไปศาลา ฉะน้ันท่านมีโอกาสปล่อยวางความอยากไม่อยาก

ในการปฏิบัติ สุขภาพจะอำานวยหรือไม่อำานวย ท่านก็ต้องทำา

คนเราทั่วไปพอไม่สบายแล้ว สิ่งแรกที่เราจะปล่อยวาง

ก็คือการภาวนา วันนี้ไม่ต้องเข้าห้องพระเพราะไม่สบาย ไม่

ต้องทำาวัตรสวดมนต์ แต่ถ้าเราเห็นความสำาคัญในการเตรียม 

ตัวตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ จะเห็นว่าไม่ควรจะหักโหมเกินไป  

หรือว่าฝืนตัวเองมากเกินไป แต่บางครั้งบางคราวถึงไม่สบาย

ก็ยังพยายามปฏิบัติ พยายามเจริญสติ พยายามทำาสมาธิ  

เป็นการฝึกนิสัย เมื่อเวลาเจ็บมากๆ ก่อนจะสิ้นใจ เรามีทุน 

คือมีความสามารถที่เราเคยฝึกมาก่อน การปฏิบัติในเวลา

เจ็บหนัก ถ้าไม่เคยปฏิบัติ ไม่เคยเจริญสติ ไม่เคยพยายาม 

แยกแยะระหว่างเวทนากับความคิด ความยึดมั่นถือมั่น  

แยกจิตออกจากอารมณ์ มันก็จะยากมาก เราจึงต้องฝึกทำา

ตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วย
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ประเด็นสำาคัญคือการใช้สติในวาระสุดท้าย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของทุกขเวทนา เราต้องการฝึกสติกับกาย ให้

สามารถแยกทุกขเวทนาส่วนที่เป็นอาการของกาย ออกจาก

ส่วนที่เป็นปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยความคิดกลัว วิตกกังวล ห่วง 

รังเกียจ โกรธ น้อยใจ เสียใจ อิจฉาคนที่ไม่เจ็บปวด เป็นต้น ซึ่ง

ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเร็วมาก ถ้าคนไม่ปฏิบัติ 

จะจับไม่ทัน แล้วสิ่งที่รู้สึกว่าปวดนั้นก็จะเป็นสองอย่างที่ผสม

กันอย่างดูไม่ออกว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

การที่เราเอาจิตใจที่มีสติพอสมควรมาดูเวทนา เราจะ

เห็นความไม่เที่ยงของเวทนา จะเป็นความไม่เที่ยงของจุดที่มัน

ทรมาน จุดที่มันเจ็บปวดบ้าง ลักษณะอาการของความเจ็บ

ปวดบ้าง อัตราของเวทนาบ้าง อันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้

มากที่จะเห็นว่า เวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนา เป็นเรื่องของกาย 

ซึ่งผู้รู้ผู้พิจารณาเวทนาไม่จำาเป็นต้องเจ็บด้วย	 ดูตรงที่เจ็บ	

แต่ผู้รู้ความเจ็บไม่ต้องไปเจ็บด้วย	 เจ็บก็อย่างหนึ่ง	 รู้ก็อีก

อย่างหนึ่ง	 นี่จะช่วยให้คนที่มีทุกขเวทนาเริ่มเปลี่ยนท่าทีต่อ

เวทนา ยอมรับและไม่กลัว

การปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาเป็นงานที่มีความ

หมาย และเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อชาติปัจจุบัน

และชาติหน้า เป็นกำาไรทางปัญญาด้วย ทางพุทธศาสนา

ถือว่าเราต้องเป็นนักศึกษาจนถึงลมหายใจสุดท้าย	 ชีวิต

คือการศึกษา	 เราศึกษาอะไร	 เราก็ศึกษาความเป็นคนที่
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กำาลังจะตาย	นี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำาลังเรียนรู้อยู่

สิ่งสำาคัญส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นั้นก็คือ	 ทำา

อย่างไรเราจึงจะมีความพอใจและยอมรับภาวะนี้ได้	

ความสงบของผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายอยู่ที่การยอมรับ	 ทำา

อย่างไรเราจึงจะพ้นขั้นที่ไม่ยอมรับ	 เรื่องนี้ต้องใช้สมาธิ

ด้วย ผู้ที่เคยทำาสมาธิมาแล้วก็จะง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ง่ายนัก

ในกรณีของผู้ที่ไม่เคยทำาสมาธิมาก่อน วิธีที่อาตมาใช้

แล้วได้ผลพอสมควร คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า จาคานุสสติ 

การภาวนามีวิธีการมากมาย และเราสามารถเลือกวิธีที่จะ

เหมาะสมกับเรา

ถ้าใครเข้าวัดปฏิบัติธรรม เรามักจะเน้นในเรื่องอานา-

ปานสติเป็นหลักใหญ่ แต่ผู้ที่เจ็บปวดมาก ลมหายใจอาจจะไม่

ปกติ และอาจจะไม่สะดวกที่จะกำาหนดลมหายใจ พุทโธก็เช่น

เดียวกัน ถ้าผู้ที่เคยบริกรรมพุทโธมาก่อน มีหลักแล้วอาจจะง่าย

หน่อย ผู้ที่มีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยแรงกล้า อาจจะง่าย

หน่อย แต่ว่าไม่ใช่ทุกคน

สำาหรับผู้ท่ีไม่ได้เข้าวัดและไม่เคยสนใจในด้านน้ี อาตมา

จะให้ลูกหลานหรือผู้เป็นญาติ คุยกับผู้ท่ีจะจากไปถึงเร่ืองท่ีผู้น้ัน

ภูมิใจท่ีสุดในชีวิต คุยกันเร่ืองเก่าๆ ท่ีเคยไปทำาบุญเคยไปบริจาค 

เคยเสียสละสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่คนๆ นั้นคิดถึงเมื่อไหร่ ก็มี

ความสุขและภาคภูมิใจ เอากระดาษมาจดไว้
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เมื่อเขียนได้ถึง ๑๐ ข้อ ผู้เป็นญาติก็อ่านให้คนไข้ฟังแล้ว

ชวนให้คิด ให้พิจารณาข้อละ ๓ นาที ๑๐ ข้อก็ ๓๐ นาที ถ้าผู้

เป็นญาติคอยควบคุมไม่ให้เขาเผลอมาก ใน ๓๐ นาทีนี้ จิตใจ

มักจะเบิกบาน ความเบิกบานใจนี้ท่านเรียกว่า	 ปราโมทย์	

ซึ่งจะเป็นสะพานไปสู่ปีติ ที่จะนำาไปสู่สมาธิต่อไป

ในการภาวนา เคล็ดลับก็คือทำาอย่างไรเราจึงจะเกิด

ความรู้สึกที่เป็นการจุดประกายที่ท่านเรียกว่าปราโมทย์	 ซึ่ง

สิ่งที่จะนำาไปสู่ความรู้สึกนี้มีมากมายขึ้นอยู่กับแต่ละคน 

สำาหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัด การระลึกถึงความดีที่ตัวเองเคยทำา

ไว้จะง่ายและจะเร็วกว่าการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจ 

ฉะนั้นเราไม่ควรจะคิดว่าการภาวนาคือการบริกรรมพุทโธ 

หรืออานาปานสติ มันมีให้เราเลือกและสร้างสรรค์ได้ เราก็ดูที่

จริตนิสัยและความพร้อมของคนไข้ การฝึกให้จิตใจมีสติและ

สงบเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก

สุดท้ายก็เรื่องของปัญญา การที่เราจะน้อมนำาจิตใจของ

ผู้ใกล้ตายให้ระลึกถึงไตรลักษณ์ อันเป็นความจริงของชีวิต ก็

แล้วแต่ว่าผู้นั้นจะพร้อมมากน้อยแค่ไหน เพราะไม่ใช่ว่าทุก

คนจะรับฟังได้ เราต้องพิจารณาดูเหมือนกัน ไม่ให้เป็นการ

ยัดเยียด การบังคับ หรือการพูดถึงสิ่งที่สูงเกินไป ถ้าธรรมะสูง

เกินไปจนฟังไม่รู้เรื่อง มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราต้องดูว่า

เขาอยู่ในระดับไหน การพูดถึงความไม่แน่นอน การที่ชีวิตเรา



คลายปม88

ไม่มีเจ้าของ เป็นสิ่งที่ทำาให้คนกลัวตายมาก โดยเฉพาะคนที่

ชอบควบคุมสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างต้องตรง

ตามมาตรฐานของตัวเขาเอง ทุกคนต้องทำาตามใจเขา จะอยู่

แต่กับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย การจะไปยังที่ที่ตัวเองไม่รู้และอยู่กับ

คนที่ควบคุมบังคับไม่ได้ เขาก็จะทุกข์

คนที่เคยใช้ชีวิตเยี่ยงนี้ หากพูดถึงความตาย คือความ

ดับไปสู่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไร จะเป็นสิ่งที่

ทำาให้เขาเกิดความกลัวมาก การพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรม การ

เวียนว่ายตายเกิด โดยเอาตัวอย่างจากครูบาอาจารย์ที่ระลึก

ชาติได้ เรื่องชาดก เรื่องนิทานต่างๆ เรื่องความจริงต่างๆ นั้น 

ให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่า	 คนที่เคยทำาความดีแล้ว	 ต้อง

ไปที่ดี	 จะเป็นการช่วยมาก ช่วยให้เขาสบายใจ การพิจารณา

เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในระดับใดระดับหนึ่งที่เหมาะสม

พอดีกับคนไข้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของผู้ที่ใกล้

จะตายและของคนเฝ้าไข้ด้วย คนเฝ้าไข้ก็มีโอกาสจะตอบแทน

บุญคุณของผู้มีพระคุณด้วยการปรนนิบัติรับใช้ นี่ก็เป็นการ

ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้แล้วก็ต้องมีการสำารวมอารมณ์ด้วย ถ้าเกิด

อารมณ์หงุดหงิดรำาคาญ หรือเห็นความเจ็บปวดของคนไข้แล้ว

เกิดความสะเทือนใจ เราก็ต้องควบคุมอารมณ์ สำารวมอารมณ์

ของเราด้วย แล้วควรจะเจริญเมตตาภาวนา แผ่เมตตาแก่คนไข้ 

ในกรณีที่คนไข้โคม่า	 เราก็ไม่ด่วนสรุปว่าเขาไม่รับทราบ	
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ให้เชื่อว่าเขายังฟังรู้เรื่องไว้ก่อน	 อยู่ต่อหน้าคนไข้	 ต้อง

ระมัดระวังคำาพูดให้มาก	 แล้วพยายามทำาจิตให้เป็นกุศล	

มีการทำาวัตรสวดมนต์เปิดเทปธรรมะ

ถึงแม้จะดูเหมือนว่าท่านหลับก็ไม่เป็นไร เปิดไว้ก็แล้ว

กัน ถ้าท่านไม่ฟัง เราฟังเองเราก็ได้ประโยชน์ เราก็พยายามทำา

จิตใจของเราให้สงบ ผู้เป็นญาติเองก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม

ที่จะต้องเตรียมตัวว่า การตายของแต่ละคนไม่ใช่การตายของ

คนนั้นคนเดียว ทุกคนก็ตายพร้อมกัน ตายในส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของชีวิต อย่างเช่น คุณพ่อเสีย เราก็เสียความเป็นลูกของคุณ

พ่อคนนั้น พี่น้องเสีย เราก็เสียความเป็นพี่ความเป็นน้อง ลูกเสีย

เราก็เสียความเป็นพ่อเป็นแม่ ส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเปลี่ยน

ไป เราก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับความเปลี่ยนแปลงปรวนแปรของ

ชีวิตต่อไป นี่ก็เป็นเรื่องของอนิจจัง

สรุปว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรม คือผู้ที่สนใจศึกษาความเป็น

มนุษย์ ภาพรวมของความเป็นมนุษย์ สนใจศึกษาว่ากายนี้คือ

อะไร ใจนี้คืออะไร สัมพันธ์กันอย่างไร ความเจริญในชีวิตคือ

อะไร ความเสื่อมในชีวิตเป็นอย่างไร ความสุขที่แท้จริงในชีวิต

เป็นอย่างไร เราควรจะปฏิบัติ เราควรจะดำาเนินชีวิต ให้ชีวิตของ

เราสูงขึ้นทุกวันๆ นี่คือสิ่งที่ท้าทายชาวพุทธ วาระสุดท้ายของ

ชีวิต หรือในช่วงที่เรากำาลังปรนนิบัติหรือช่วยเฝ้าคนไข้ นับเป็น

วาระสำาคัญที่เราจะได้ทำางานในด้านนี้ด้วย
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๓๖

ถ้าเราเริ่มปฏิบัติและพิจารณาตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่ม 

ยังสาว เราจะซาบซึ้งเรื่องอนิจจัง เรื่องความไม่เที่ยงแท้ถาวร 

เรื่องความไม่แน่นอนของชีวิต ซาบซึ้งว่าชีวิตของเราไม่มี

เจ้าของ ไม่มีการบังคับบัญชาอะไรให้เป็นไปตามใจเรา เรา

จะซาบซึ้งในความเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย 

เราจะคุ้นเคยกับมัน เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน

ชีวิต ความดับหรือความพลัดพรากที่ใหญ่หลวงมาถึงเรา มัน

จะเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่มีอะไรแปลกประหลาด เพียงแต่ว่าจะ 

เป็นตัวอย่างที่หนักกว่าที่เราเคยเจอมา แต่มันก็เป็นแบบ

เดียวกัน เป็นเรื่องเดียวกัน มันไม่ใช่เรื่องที่เราคาดไม่ถึงว่าจะ

เป็นอย่างนี้ๆ จนเราตกใจ เราจะไม่ตกใจและไม่มีปฏิกิริยา

อย่างนั้น เพราะมันเป็นเรื่องเดิมๆ ที่เราคุ้นเคย และเราจะ

เข้าใจชัดถึงความหมายของคำาว่า ธรรมดา “โอ้...ใช่...มันเป็น

เรื่องธรรมดา”

ถาม : ในศาสนาพุทธ การช่วยให้คนป่วยหนักตาย

โดยไม่ทรมานถือเป็นการทำาบาปหรือไม่ (euthanasia) เช่น 

สมมติว่าหมอช่วยคนไข้ที่อยู่ในสภาพทรมานไม่มีทางรักษา  

ให้จบชีวิตลงด้วยความเต็มใจของคนไข้ และขอถามเพิ่มเติม

ว่าถ้าเรายอมให้หมอทำา ยูทาเนเซีย ให้กับพ่อที่ร้องขอให้ช่วย

จบชีวิตในช่วงทรมานจากโรคที่รักษาไม่หาย อย่างนี้ถือเป็น

ปิตุฆาตหรือไม่
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ตอบ : มันเสี่ยงมาก ถ้าเราทำาสิ่งใดที่ทำาให้ผู้เจ็บไข้ได้

ป่วยสิ้นชีวิตเร็วมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นบาปกรรม เป็นบาปกรรม

หนัก และโดยเฉพาะในกรณีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่ต้อง

ระวังอย่างยิ่ง เรื่องยูทาเนเซียจะแพร่หลายในหมู่คนที่ไม่เชื่อ

เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเป็นอย่างนั้น ยูทาเนเซียดูจะเป็น

ทางออกที่ดีสำาหรับผู้ที่กำาลังทรมานอยู่ แต่สำาหรับชาวพุทธเรา

เชื่อว่าตายแล้วยังไม่จบสิ้น มันมีต่อ

การเผชิญกับทุกขเวทนาก่อนตาย เป็นส่วนหนึ่งของการ

รับผลกรรมที่เราเคยทำาไว้ ถ้าไม่รับในชาติปัจจุบัน ชาติหน้า

ก็ต้องรับ ไม่มีการลอยนวล ต้องดูเจตนาของเราด้วย บางทีก็

เป็นความอ่อนแอของลูกหลาน หรือความรักความเมตตาที่ทน

ไม่ได้ที่จะเห็นผู้ที่เรารักกำาลังทรมาน ต้องทำาใจยอมรับว่ามันก็

เป็นอย่างนี้ ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เอง แล้วก็พยายามช่วย

ในส่วนที่เราช่วยได้ บางคนทรมานมาก แต่อดทนจนผ่านช่วง

ที่ทรมาน และอาจจะมีช่วงที่สงบก่อนตาย บางทีเป็นช่วงที่เขา

พร้อมจะรับธรรมะ หรือได้อะไรที่จะเป็นเสบียงเดินทางต่อไป 

ความเจ็บทุกขเวทนามักจะมาเป็นระลอกๆ ระหว่างระลอกก็

ยังมีโอกาสที่คนไข้ผู้ที่กำาลังจะสิ้นไปจะได้ปัญญา ได้ปล่อยวาง

ในบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำาหรับชาติต่อไป

อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ความก้าวหน้าในวิทยาการ

ทางการแพทย์ ทำาให้คนไข้ที่เป็นโรคร้ายแรงและมีทุกขเวทนา

หนักนั้น ใช้ยาแก้ปวดจนแทบจะไม่ต้องทรมานเกือบ ๘๐- 
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๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีส่วนน้อยที่จะต้องทรมานมากๆ เหมือน

สมัยก่อน ฉะนั้นยาก็มีส่วนช่วยด้วย เราต้องถือว่าเราไม่มีสิทธิ 

ที่จะบั่นทอนชีวิตของใคร มันเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับผู้ที่ 

ไม่เคยปฏิบัติและจิตใจไม่เข้มแข็ง เมื่อเจอทุกขเวทนาอย่าง

หนักก็ย่อมอยากจะหนี จะเห็นได้ว่าคนที่รักชีวิตมากที่สุด ชอบ

ใช้ชีวิตสนุกสนานชอบเที่ยว เมื่อถึงเวลาไม่มีทางไปแล้ว ไม่มี

ทางจะเที่ยวได้ ไม่มีทางจะหาย ก็มีแต่อยากจะตายเร็วๆ 

ส่วนนักปฏิบัติเมื่อเจอสิ่งสนุกสนาน ก็สนุกกับเขาได้

เหมือนกัน แต่ไม่หลง แล้วก็ไม่กลัวทุกขเวทนา เรียนรู้เรื่อง

ทุกขเวทนา ถือว่าเราเป็นมนุษย์แล้ว ทุกขเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของความเป็นมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำาความรู้จัก 

เมื่อเจอทุกขเวทนาในวาระสุดท้ายของชีวิต ก็ไม่กลัว เพราะ

เป็นสิ่งที่เคยศึกษาทำาความเข้าใจมาหลายสิบปีแล้ว ไม่ใช่ของ

ใหม่ ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว

การปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสที่ เราจะได้เรียนรู้ เรื่อง

ทุกขเวทนาในระดับที่ไม่รุนแรงจนเกินไป ค่อยๆ เรียนไป การ

นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ต้องเจอปวดหลังปวดขา อย่างน้อยก็

เป็นโอกาสที่เราจะได้มารู้จักกับธรรมชาติของทุกขเวทนาบ้าง 

เมื่อถึงเวลาสุดท้าย จะไม่ต้องทรมานมาก ส่วนพวกที่ทรมาน 

มากนั้น เขาจะลืมไปว่า มันไม่ใช่เรื่องของสรีระเพียงอย่าง

เดียว มันเป็นเรื่องของจิตใจด้วย บางทีเรื่องทางจิตใจจะสำาคัญ

กว่าเรื่องทางสรีระด้วยซำ้าไป  เช่น  ความกลัว  ความรังเกียจ  
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๓๗

ความน้อยใจ ความโกรธ ความไม่ยอมรับในทุกขเวทนา เป็นต้น 

ฉะนั้นเรื่องนี้เราค่อยๆ ศึกษา ถ้ามีใครถามว่าไป

ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร	 คำาตอบแบบตรงไปตรงมาข้อหนึ่ง	 

คือ	 เตรียมตัวตาย	 เพราะเราจะได้วิชาจากการปฏิบัติ

หลายอย่างที่จะช่วยเวลาเรากำาลังจะตาย เหตุผลเรื่อง

ยูทาเนเซียมันก็พอฟังได้ หากตายแล้วหมดสิ้นไป แต่เมื่อเรา

ตายแล้วมันยังไม่จบแค่นั้น ก็ไม่ควรทำาเพราะจะเป็นบาปกรรม

ต่อไป

ถาม : ที่บอกว่าคนที่ฆ่าตัวตาย จะต้องชดใช้กรรม

ไปอีก ๕๐๐ ชาติ หมายถึงฆ่าตัวตายไปอีก ๕๐๐ ชาติ อย่างนี้

กรรมก็ยังตามไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุด พระอาจารย์มีความเห็น

อย่างไร

ตอบ : เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปรากฏอยู่ใน

คัมภีร์ไหน รู้สึกจะไม่ใช่พุทธพจน์ อาจจะเป็นอรรถกถาจารย์ ที่

กล่าวว่าจะต้องใช้กรรมไปอีก ๕๐๐ ชาติ แต่มีข้อสังเกตนิดหนึ่ง

ว่า ๕๐๐ ในภาษาบาลี แปลว่า มาก ไม่จำาเป็นว่าต้องหมายถึง

ตัวเลข ๕๐๐ จริงๆ อย่างเช่น พระพุทธเจ้าท่านออกธุดงค์เมื่อ

ไหร่ ก็จะมีพระสาวกติดตาม ๕๐๐ องค์ ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้า

ต้องนิมนต์พระ ๕๐๐ องค์เพื่อติดตามท่าน

อาตมาเข้าใจว่า การฆ่าตัวตายจะทำาให้เหมือนเป็นร่อง

รอยที่ลึกอยู่ในใจ คือ ถ้าทำาบุญอย่างอื่นก็อาจจะได้เกิดเป็น
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มนุษย์ แต่เมื่อเกิดความทุกข์ทรมานใจแล้ว จิตจะคิดแต่จะ 

ฆ่าตัวตาย เหมือนกับว่าเป็นความเคยชินเก่า ส่วนคนอื่นอาจ

จะเกิดความซึมเศร้า ความกลัดกลุ้ม ความทุกข์แต่ไม่คิดฆ่า 

ตัวตาย ที่เราอ่านในหนังสือพิมพ์บางคนนี่มีอะไรเล็กอะไร

น้อยก็ผูกคอตายแล้ว เหมือนกับมันมีร่องรอยเก่า มีความ

เคยชินเก่า ซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ตามมาจากชาติก่อน แต่ไม่ได้

เป็นพรหมลิขิต ไม่ใช่ถูกบังคับให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราถืออย่าง

นั้นก็ไม่ใช่พุทธ ศาสนาพุทธบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะฆ่า 

ตัวตายอีกหลายชาติ ถ้าเหตุปัจจัยอย่างอื่นไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง

หรือไม่ทำาให้เป็นอย่างอื่น มีความเคยชินแต่ไม่เสมอไป  

ยังแก้ไขได้ โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมสมำ่าเสมอ 

สามารถแก้ไขนิสัยเก่า หรือแก้ความเคยชินเก่าๆ อย่างนี้ได้

ถาม : สภาพจิตในช่วงที่กำาลังจะสิ้นลมนั้น มีความ

สำาคัญต่อภพชาติใหม่มากเพียงใด จะมีอิทธิพลเหนือกว่าการ 

กระทำาที่สะสมมาตลอดชีวิตหรือไม่อย่างไร

ตอบ : สำาคัญมากเพราะเป็นตัวนำาไปสู่ภพชาติใหม่ 

ในช่วงสุดท้ายของชีวิต จะมีภาพนิมิตเป็นสัญญาจากอดีตเกิด

ขึ้นในจิตใจซึ่งจะรุนแรง น้อยคนจะควบคุมสติได้ ถ้าเรามีเรื่อง

ไม่ดีที่เราไม่เคยปล่อยวางเก็บกดอยู่ในใจ สำาหรับคนที่ไม่เคย

ภาวนาไม่เคยดูข้างใน จะมีอะไรๆ หลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บ

กดไม่ยอมรับ ไม่รับรู้แต่มันมีอยู่ เราเก็บกดได้ในชีวิตประจำาวัน 
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ปิดบังไม่ให้ใครทราบได้ แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต อะไรๆ ท่ีมัน

อยู่ข้างใน มันจะออกมา มันจะเก็บไม่อยู่

ถ้าเรามีอะไรที่รุนแรง ที่ไม่ดี หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เลว

ร้ายมาก แต่เรารู้สึกว่าไม่ดีด้วยความคิดผิดหรือความหลงผิด 

อาจจะเป็นเหตุที่ทำาให้จิตสุดท้ายเป็นจิตอกุศล ซึ่งจะนำาไปสู่

ภพภูมิที่ไม่น่าอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง เราจะต้องอยู่ในภพภูมิ

นั้นนานเท่าใดขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราเคยทำาไว้เป็นประจำา ใน

กรณีของคนดีมีคุณธรรม คนที่มุ่งมั่นในทาน ในศีล ในภาวนา

ตลอดชีวิตก็จะอยู่ในภพภูมินั้นไม่นาน ผลบุญที่เคยทำาไว้จะนำา

ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่น่าอยู่ต่อไป

การภาวนาของเรา ส่วนหนึ่งเป็นการชำาระจิตใต้สำานึก 

เราใช้การภาวนาค่อยๆ ชำาระสิ่งที่เราเคยเก็บกดไว้ ค่อยๆ 

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน ความยึดม่ันถือม่ัน

ในสัญญาเก่าๆ ให้น้อยลงๆ จึงมีส่วนในการเตรียมจิตให้เผชิญ

หน้ากับความตายอย่างนักปราชญ์หรือผู้ที่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย 

นี่เป็นงานที่เราต้องทำา 

สำาหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้ผู้อยู่ในวาระสุดท้ายของ

ชีวิต สิ่งสำาคัญคือการพยายามน้อมจิตของผู้ใกล้ตายนั้น

ให้คิดแต่เรื่องดี ๆ	 เท่าที่จะทำาได้	 ให้ระลึกอยู่ในคุณงาม

ความดีที่เคยทำาไว้	 และถ้าเขายังมีอะไรอยู่ในใจ	 ยังโกรธ

คนนั้นเกลียดคนนี้	 เราต้องพยายามชักชวนให้เขารีบให้

อภัย	ควรจะเป็นเวลาสะสางเรื่องต่าง ๆ	ที่ยังค้างอยู่ในใจ
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๓๙

ให้มันหมดไป	 เราเน้นในเรื่องการให้อโหสิกรรม	 ถ้าเรารู้

ว่าคุณพ่อ	 คุณแม่	 หรือผู้ใหญ่หรือใครก็ตาม	 ยังไม่พอใจ

ลูกคนนั้น	หลานคนนี้	ญาติคนนั้น	เพื่อนคนนี้	ถ้าเป็นได้ก็

อยากให้ชักชวนท่านให้ปล่อยวาง	ให้ท่านได้ให้อภัย

เพราะถ้ายังมีอะไรๆ อยู่ มันก็จะต้องมีผล อาจจะเป็น

ผลในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้ หากยังมีอารมณ์รุนแรงอยู่ ถ้า

เราช่วยให้คนไข้ได้ปล่อยวางก่อนตาย ได้ปล่อยวางความโกรธ 

ความโมโหความเคียดแค้น ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่

สำาคัญมาก

ถาม : ผู้ที่มีครอบครัวและลูกที่โตแล้ว เมื่อได้มีโอกาส

มาปฏิบัติธรรมเอง ได้รับความสุขความสงบถือว่าเป็นการ

ละเลยหน้าที่ประจำาที่ทำาทางบ้าน อาจจะทำาให้สามีและลูกๆ 

เดือดร้อนบ้าง พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร

ตอบ : เราเองก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนว่าการปลีกตัว

จะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่ หากว่าทางบ้านห้ามหรือ

ขอร้องไม่ให้ไป เราดื้อไม่ยอม เราไปปฏิบัติ จิตใจก็ไม่ค่อย

สงบอยู่แล้ว เพราะมันรู้สึกรีบๆ ยังไม่ได้จัดการเรื่องต่างๆ ให้

เรียบร้อย ฉะนั้นเราต้องทำาให้ทางบ้านเข้าใจ เราต้องมีเหตุมีผล 

อธิบายอานิสงส์ของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นว่า มันไม่ใช่เรื่องส่วน

ตัว มันมีผลดีต่อชีวิตครอบครัวเราด้วย ทำาให้เราเป็นลูกที่ดีขึ้น 

เป็นสามีภรรยาที่ดีขึ้น เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีขึ้นอย่างไร
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มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง เวลาใครจะไปเที่ยวไป 

ต่างประเทศไปซื้อของ หรือไปเที่ยวชายทะเลหรือไปเล่นการ

พนัน ทางบ้านไม่เห็นจะว่าอะไรเลย ก็ไปเถอะ ไปหาความสุข

ยินดีด้วย แต่พอจะมาปฏิบัติธรรม กลายเป็นการละเลยหน้าที่ 

อาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เราต้องบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่ 

จะหาความสุขใส่ตัวเองบ้าง มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรู้สึกผิด  

เราทำาหน้าที่ของเราก็สมควร บางคนถือว่าการไปซื้อของไป

เที่ยวหรือการทำาอะไรต่ออะไรเป็นการหาความสุข เราก็ไม่

ว่าอะไร บางทีเราก็ชอบเหมือนกัน แต่เราถือว่าการปฏิบัติ

ธรรมเป็นทางไปสู่ความสุขที่สูงกว่า เราก็ควรจะมีเวลาเข้า

ร่วมปฏิบัติธรรม เช่น ปฏิบัติธรรมที่ ‘บ้านพอ’ ปีละครั้ง ก็ไม่น่า 

จะเป็นการละเลยหน้าที่ของตนเท่าไหร่นะ ที่สำาคัญคือการ

ทำาให้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ สามีหรือลูก

ให้เข้าใจเรา ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปชักชวนให้เขามา ไม่ต้องไป

เทศน์ให้เขาฟัง ให้เขารำาคาญ แต่ทำาอย่างไรจะให้เขาเข้าใจ

เราว่าทำาไมเราจึงชอบและมาทางนี้ รู้สึกว่าเราได้อะไรบ้าง 

เขาอยากหาความสุขของเขา เราก็ไม่ว่า แต่เราก็ควรจะมี

โอกาสหาความสุขของเราบ้าง
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๔๐ถาม : มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว 

บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัวไป

จะลำาบาก ไม่มีลูกหลานคอยดูแล พยายามแนะนำาคนดีๆ  ให้

หากแต่งงานกับคนดีๆ คุณแม่จะได้หมดห่วง แต่พระพุทธเจ้า

บอกว่าให้ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากกาม ปฏิบัติธรรมให้ได้

มรรคผลนิพพาน ควรจะปฏิบัติอย่างไรดี

ตอบ : เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเรื่องยาก

เหมือนกัน น้อยคนที่จะมีบารมีตลอดรอดฝั่ง อยู่ที่ว่าผู้ถาม

มั่นใจในศรัทธาของตน มั่นใจในบารมี หรือมั่นใจว่าตัวเอง

สามารถเป็นที่พึ่งของตนตลอดไป เพราะว่าธรรมชาติผู้หญิง 

แพ้ผู้ชาย ตรงที่ว่า ผู้ชายอายุ ๕๐-๖๐ ปี อยากมีลูกก็มีได้  

แต่ผู้หญิงพออายุ ๔๐ ขึ้นไป ก็ไม่มีโอกาสแล้ว

ถามว่าการแต่งงานจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม

ไหม ขอบอกว่าไม่ ไม่เสมอไป เพราะเรามีตัวอย่างต้ังแต่สมัย

พุทธกาล เริ่มด้วยนางวิสาขาที่มีครอบครัว สามารถบรรลุธรรม 

แล้วยังทำาหน้าที่ทั้งทางโลกทางธรรมได้ดี แม้มันจะยากกว่า

สำาหรับผู้จะแต่งงานก็ควรจะหาคู่ที่มีทิฐิเสมอกัน มีศีลเสมอกัน 

การแต่งงานไม่ใช่ว่าจะผิดเสมอไป แต่เรื่องคนดีๆ มันก็แล้ว

แต่ว่าใครเป็นคนวัด และเอาอะไรมาวัดว่าใครเป็นคนดี จะเอา

แค่ว่ามาจากครอบครัวที่ดี หรือเคยบวชเรียน หรืออะไรมันก็

ไม่แน่นอนเสมอไป ต้องดูนานๆ จึงจะรู้ อยู่ที่ว่าศีลเป็นอย่างไร 

มั่นคงในศีลไหม
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อาตมาว่าหลักในการพิจารณาง่ายๆ	 ถ้าเขาไม่ 

รักษาศีลห้า	 อย่าแต่งด้วยดีกว่า	 ไม่เอา	 ใช้ไม่ได้	 แบบนี้ 

ก็ตัดออกไปสัก	 ๙๐	 เปอร์เซ็นต์แล้ว	 จะให้ดีกว่านี้ก็ต้อง 

เป็นคนชอบปฏิบัติธรรม	 ถ้าได้คนที่เป็นกัลยาณมิตร	

เป็นเพื่อนให้กำาลังใจในการปฏิบัติ	 มันก็ดีเหมือนกัน	 

ถ้าแต่งงานแล้วเป็นกัลยาณมิตรกัน	 ช่วยกันในการปฏิบัติ

ธรรม	 ให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน	 ถ้าเป็นอย่างนี้ได้	 มันก็

ไม่เป็นอุปสรรค	ตรงกันข้าม	อาจจะช่วยก็ได้

เรื่องนี้ควรต้องใช้เวลาดูนานๆ ถ้ารู้สึกว่าเรามีจิตใจที่

มุ่งมั่นในธรรม เรามีความยินดีในชีวิตพรหมจรรย์ เราต้องการ

ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ ไม่ต้องการจะยุ่งกับเรื่องครอบครัว  

ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา แต่ก่อนที่จะตัดสินใจต้องใช้เวลา

นานๆ หน่อย ไปอยู่ที่วัดนานๆ ไปอยู่ในหมู่ผู้ปฏิบัติด้วยกัน 

จะได้วัดดูจิตใจของตนว่าพร้อมไหม ถ้าพร้อมเราก็สละไป  

หรือจะถือศีลแปดก็แล้วแต่ แต่ใจเย็นๆ ค่อยๆ ดู ดูตัวเอง 

ดูหลายๆ อย่าง

อาตมาว่าปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนผู้หญิง

ไม่มีสามีอยู่ลำาบาก สังคมไม่ค่อยจะเห็นด้วย การเลี้ยงชีวิตก็

ลำาบาก แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงทำางานเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งสามี

เหมือนสมัยก่อน ถ้ามองในแง่ปฏิบัติธรรม ผู้ที่ต้องการถือศีล

แปด อยู่เป็นฆราวาส ทำางานด้วย ปฏิบัติธรรมด้วย ก็มีโอกาส

มากกว่าคนในสมัยก่อน ทุกวันนี้สังคมมันเสื่อมหลายด้าน แต่



คลายปม100

ในขณะเดียวกันในบางแง่บางมุมก็เปิดโอกาสใหม่ๆ  ที่ดีขึ้น มี

โอกาสที่จะเลือกวิถีชีวิตของตัวเองมากกว่าแต่ก่อน สมัยก่อน 

มันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ทำาอะไร เราก็ทำาตาม 

คุณพ่อคุณแม่ ทางเลือกมีน้อย ความกดดันจากสังคมมีมาก

ทุกวันนี้ค่อนข้างจะหลวมๆ เรามีโอกาสที่จะเลือกทาง

สำาหรับตัวเองได้ ถ้าผู้หญิงต้องการจะอยู่เป็นโสด ทำางานหา

เลี้ยงตัว อาตมาว่าไม่เป็นไร การจะเป็นห่วงเรื่องอนาคตว่าไม่มี

ลูกหลานดูแล อาตมาว่าเราเชื่อบารมีของตัวเองดีกว่า สำาหรับ

ผู้ปฏิบัติธรรม พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ

ธรรม อาตมาเชื่อในเรื่องนี้มาก ถ้าเราปฏิบัติธรรมตลอดก็จะมี

คุณธรรมและจะมีญาติธรรมที่จะดูแลแน่นอน บางคนแต่งงาน

มีลูกมีหลาน ก็ใช่ว่าลูกหลานจะดูแล บางทีเขาไปอยู่ต่าง

ประเทศ บางทีเขาไม่สนใจ เราก็รับรองไม่ได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติ

ธรรม และคบนักปฏิบัติด้วยกัน อาตมาว่าหมู่นักปฏิบัติธรรมก็

ช่วยซึ่งกันและกันได้ดี เพราะเราเป็นผู้มีเมตตาต่อกัน เราก็ดู

ตัวอย่างในหมู่เรา ถ้าใครป่วยไข้ไม่สบาย ทุกคนก็ไปเยี่ยมไป

เยียน ไปช่วยเหลือ นี่เป็นธรรมชาติของคนใจดี มีนำ้าใจ
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๔๑ถาม : มาปฏิบัติธรรมแล้วทำาให้ลูกเล็กทุกข์ใจไม่

อยากให้มา แบบนี้เป็นบาปหรือไม่ แต่ลูกอยู่บ้านอา มีเพื่อน

และอาดูแลอย่างดี

ตอบ : อาตมาว่าเราอยู่ในหมู่คณะ เรามีครอบครัว ก็

ต้องมีบ่อยครั้งว่าการกระทำาของเราบางอย่างจะไม่เป็นที่ถูกใจ

ของคนทุกคน จะต้องมีบางคนไม่เห็นชอบ ไม่เห็นด้วย บางคน

อ้างว่าเป็นทุกข์ด้วย เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เรากำาลังจะทำา หรือว่า

สถานที่ที่เรากำาลังจะไป มันจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไร

หรือไม่ ถ้าเราถือว่าการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เรา

เข้าใจหลักพุทธศาสนาได้ดีขึ้น ทำาให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น มี

อุบายในการบริหารจิตใจให้ชนะสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจ ก็เห็นว่าใน

ระยะยาวน่าจะมีผลดีต่อชีวิตครอบครัวเรา

ถ้าเราเข้าใจในหลักพุทธศาสนาถูกต้อง เราก็ทำาหน้าที่

เป็นผู้ปกครองที่ดีได้ เพราะเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธซึ่งมีหน้า

ที่ต้องถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาให้

แก่ลูกหลาน ถ้าเราไม่ได้เคยศึกษาอย่างจริงจัง เราก็สอนลูก

แบบ ผิวๆ เผินๆ ถูกๆ ผิดๆ และบกพร่องในหน้าท่ีต่อลูก ถ้าเรา

ได้หลักในการเจริญสติในชีวิตประจำาวัน เราทำาสมาธิภาวนาได้ 

ต่อไปเราก็สามารถสอนลูกเราได้ด้วย ก็ยิ่งได้บุญใหญ่

เมื่อเรามีสติ เราก็มีหลักในการบริหารอารมณ์ได้ มี

ความเยือกเย็นจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้น เมื่อกลับไปทำาหน้าที่ต่อ
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ครอบครัว ทำาหน้าที่เป็นภรรยา เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็น

อะไรๆ ก็น่าจะทำาได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อจะทิ้งลูกไปปฏิบัติ

ธรรม และลูกอยู่ในวัยที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ เราก็พยายามคุยกับ

ลูกว่า แม่มีเหตุผลอย่างไรที่จะไปสัก ๒-๓ วัน และหวังว่าจะมี

ผลอย่างไร พยายามพูดให้ลูกเข้าใจและยอมรับ

ที่จริงไม่ใช่ว่าลูกทุกข์เพราะพ่อหรือแม่ไม่อยู่ เขาทุกข์

เพราะกลัวถูกทอดทิ้ง นี่เป็นความกลัวในจิตใจของเด็กทุกคน 

กลัวจะถูกทอดทิ้ง สำาหรับเราก็รู้ว่าไปแค่ ๒-๓ วัน มันเป็นระยะ

เวลาที่มีความหมายชัดเจนสำาหรับเรา แต่เด็กไม่เข้าใจ ความ

หมายของเวลา ๒-๓ วันของเด็กไม่เหมือนของผู้ใหญ่ อย่าไป

ด่วนสรุปว่าเขาเข้าใจเรื่องเวลาเหมือนที่เราเข้าใจ ต้องพูดคุย

กับลูกให้เข้าใจ

มีนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งไม่ว่าของเด็กหรือของผู้ใหญ่ที่

จะใช้ได้ผลกับคนที่มีนิสัยดี ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotional 

blackmail หมายถึงว่าถ้าเราต้องการบังคับคนดีให้ทำาตามใจ

เรา ก็ต้องพยายามทำาให้เขารู้สึกผิด ทำาให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นแก่

ตัว ทำาให้เขารู้สึกว่าเขาทำาให้เราเป็นทุกข์ เพราะฉะน้ันเราต้องรู้

เท่าทัน บางครั้งก็ต้องทำาใจแข็งเหมือนกัน
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๔๒ถาม : มีวิธีใดจะจูงใจผู้ที่เป็นคนดีอยู่แล้วแต่ไม่สนใจ

การปฏิบัติสมาธิ

ตอบ : วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องทำาเป็นตัวอย่างให้เขา

เห็นเป็นประจำา ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ถ้าเขา

เห็นว่าเราทำาแล้วเรามีความสุข น่ันจะเป็นการเผยแผ่ท่ีดีท่ีสุด 

ถ้าเขาสนใจพอท่ีจะฟังเทปบ้าง บางทีเวลาน่ังรถก็ขออนุญาต

เขาเปิดเทปธรรมะ เขาจะรังเกียจไหม หรือว่าพาไปหาพระเป็น

ครั้งคราวก็แล้วแต่ ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนมากถ้าใครรู้สึกว่าถูก 

บังคับถูกกดดัน ก็จะรู้สึกต่อต้าน อย่าให้มันเป็นลักษณะนั้น 

เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่ดี เราก็มีเมตตาอยากจะให ้

เขาได้บ้าง แต่เขาจะรับหรือไม่รับก็เป็นสิทธ์ิของเขา แต่ท่ีดีท่ีสุด 

ถ้าเราทำาแล้ว เขาเห็นชัดเลยว่าเรามีความสุข เรามีความสงบ 

มากขึ้น ใจเย็น อดทน และเราก็ยังมีเหตุผลสามารถอธิบายว่า 

การทำาสมาธิคืออะไร มีจุดประสงค์อย่างไร ช่วยผู้ปฏิบัติได้อย่างไร

ถาม : มีญาติและเพื่อนฝูงมีนิสัยดี จิตใจดี แต่ไม่

สนใจปฏิบัติธรรม ควรจะใช้วิธีใดในการโน้มน้าวให้เห็นข้อดี

และเกิดฉันทะอยากปฏิบัติ

ตอบ : เรื่องนี้มันยาก ยิ่งถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเอง

ดีแล้วในระดับหน่ึง ชีวิตค่อนข้างราบร่ืน หลายๆ คนชวน เขาก็

ยังไม่สนใจ เหมือนคนได้ขึ้นสวรรค์แล้วไม่อยากปฏิบัติ บางที

ต้องยอมรอคอยจนกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไป ให้เกิดความทุกข์
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เสียก่อนเขาจึงจะพร้อม แต่ในระหว่างนี้อย่างน้อยเราก็เป็น

ตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นความสงบของเรา ความเมตตากรุณา 

ความอดทน ความรอบคอบ ความมีปัญญาของเรา ให้เป็นที่

ประทับใจ นั่นก็คงเป็นวิธีโน้มน้าวคนอื่นที่ดีที่สุด

ถ้าเขาคิดว่าเขาดีแล้ว เขาไม่สนใจปฏิบัติ ก็ต้องเริ่มต้น

จากความรู้สึกว่ายังมีอะไรสักอย่างท่ียังขาดอยู่ไหม เราบอก

ว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นทางนำาไปสู่ความสุขท่ีดีกว่าสูงกว่า 

ความสุขท่ีไม่ข้ึนอยู่กับส่ิงรอบตัว ไม่ข้ึนอยู่กับคนอ่ืน เป็นความ

สุขท่ีย่ังยืน การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงข้ึน เราต้อง

ดูนิสัยใจคอเขาด้วย ดูว่าเขาสนใจส่ิงใด แล้ววางคำาพูดให้เหมาะ

สมกับผู้ฟัง ให้เข้าใจว่าเราได้รู้จักส่ิงท่ีดีๆ งามๆ จากการปฏิบัติ 

และด้วยความรักความหวังดีของเพ่ือนของญาติ เราก็อยากแบ่ง

ปัน เล่าให้เขาฟัง แต่สุดท้ายเขาจะสนใจไม่สนใจ ก็เป็นสิทธ์ิของ

เขา แต่เราก็พร้อมจะช่วยพร้อมจะแนะนำาเม่ือเขาพร้อม

ถาม : คนดีวัดได้อย่างไร ใครคือคนดี

ตอบ : คำาว่าดีเป็นคำาสามัญมากแต่ก็เป็นคำาลึกซึ้ง 

เพราะเป็นคำาที่เราใช้ในหลายกรณี อย่างเช่น เป็นลูกที่ดี เป็น

พ่อที่ดี เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดี เป็นคนปล้นธนาคารที่ดี หรือ

เป็นคอมมิวนิสต์ที่ดี เลยไม่รู้ว่าคำาว่าดีคืออะไรกันแน่ เราคิดว่า

คนนั้นดีนะ แต่เขาดีอย่างไรไม่รู้ รู้แต่ว่าเราชอบเขา คนนั้นไม่ดี

นะ เราไม่ชอบ เลยว่าเขาไม่ดี ถ้าเราชอบก็ว่าดี ถ้าเราไม่ชอบ
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ก็ว่าไม่ดี แต่ถ้าเราต้องการคำาจำากัดความที่เป็นสากล เราต้อง

กำาหนดสิ่งสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุด เมื่อเราตั้งเป้าหมาย แล้ว

สิ่งใดที่จะเอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเรียกว่าดี ในกรณีนั้น 

สิ่งที่เป็นอุปสรรคและทำาให้เราห่างออกจากเป้าหมายนั้นก็ถือ

เป็นสิ่งไม่ดี

ถ้าเราต้องการเป็นผู้ปกครองที่ดี เป็นพ่อที่ดี เป็นแม่   

ที่ดี ก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าอะไรเป็นคุณธรรมหรือเป็นพ่อเป็น

แม่ในอุดมการณ์ เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบ เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ

ตามความเชื่อของเรา เมื่อเราได้คำาตอบแล้ว เราก็มีเครื่องวัดว่า

ทำาอย่างนั้นดีนะ ทำาอย่างนี้ดีนะ คือมันสอดคล้องกับเป้าหมาย

หรืออุดมการณ์ หรือไม่สอดคล้องกันอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ดี

พุทธศาสนาเราถือว่าสิ่งสูงสุดคือการพ้นจากทุกข์พ้น

จากกิเลส เพราะฉะนั้น การกระทำา การพูด การคิดอย่างไรที่

ทำาให้เกิดกิเลสหรือความทุกข์ลดน้อยลงแปลว่าดี สิ่งไหนที่

เป็นการเพิ่มความทุกข์เพิ่มกิเลสแปลว่าไม่ดี นี่ก็ตามหลัก 

พุทธศาสนา เราจะเอาความคิดหรือความรู้สึกของคนอื่นมา

เป็นหลักไม่ได้ เพราะถ้าเราอยู่ในสังคมมิจฉาทิฐิ คนที่มีสัมมา

ทิฐิก็จะโดนคนอื่นว่าๆ ไม่ดีนะ และเขาจะไม่ให้เกียรติ เพราะ

เขาจะยกย่องคนไม่ดีว่าดี 

แต่คนดีในความหมายของพุทธศาสนาที่ยึดเอาความ

ทุกข์และกิเลสเป็นหลักนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคน 

เพราะมีกฎตายตัว ฉะนั้นเมื่อเราทำาความดีแล้ว คนอื่น
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จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตาม ความดีนั้นก็ยังเป็นความดี 

เหมือนเดิม หรือถ้าเราทำาความชั่ว คนอื่นจะตำาหนิติเตียน  

หรือคนอื่นจะว่าดี ก็เป็นเรื่องของเขา ความชั่วนั้นก็ยังเป็น 

ความชั่วเหมือนเดิม นี่เป็นหลักการทางพุทธศาสนา

ถาม : อยากเริ่มปฏิบัติ แต่ภารกิจการงานรัดตัวมาก 

ขอทราบหลักวิธีการแบ่งเวลา

ตอบ : ต้องจัดลำาดับความสำาคัญของเรื่องต่างๆ ใน

ชีวิต จะเล่าเรื่องการจัดลำาดับความสำาคัญของเวลา มีอาจารย์

ที่เมืองนอก เก่งมาก ท่านเอาภาชนะ สมมติว่าเอาถังนำ้า แล้ว

ท่านก็เอาก้อนหินใส่ลงไป ใส่ลงไปไม่หยุด แล้วถามลูกศิษย์ว่า  

“เต็มไหม เต็มหรือยัง” ลูกศิษย์เห็นว่าก้อนหินเต็มแล้ว ก็ตอบ

ว่า “เต็มครับ” อาจารย์ก็เลยเอากรวดก้อนเล็กเทลงไป ท่าน

สามารถเทกรวดลงไปได้ตามช่องเล็กๆ ระหว่างก้อนหิน 

“อ้าว...เต็มหรือยัง” ลูกศิษย์ก็บอกว่า “เต็มแล้วครับ” อาจารย์

ยังไม่ยอมหยุด ท่านเอาทรายเทลงไป คือระหว่างกรวดมันก็ยัง

มีช่องเล็กๆ อีก ใช่ไหม ก็เททรายลงไปได้มากเหมือนกัน...“เต็ม

จริงๆ หรือยัง…”

ลูกศิษย์ดูอย่างดีแล้วตอบว่า “เต็มแล้วครับ เต็ม

แน่นอน” อาจารย์ก็เลยเอานำ้าเทลงไปอีกที คราวนี้ เต็มจริง  

พอใส่นำ้าลงไปแล้ว ใส่ทรายก็ไม่ได้ กรวดก็ไม่ได้ ก้อนหินก็ยิ่ง 

ไม่ได้
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ที่อยากถามคือ อาจารย์ท่านสอนเรื่องอะไร	 ท่าน

เปรียบเทียบกับอะไร	 คือเรามีงานที่ต้องทำา	 เราต้อง

กำาหนดว่าอะไรสำาคัญที่สุด	 ซึ่งเทียบได้กับก้อนหิน	 ก็ให้

ทำาอันนั้นก่อน	 อะไรสำาคัญเป็นลำาดับที่สองเหมือนระดับ

กรวด	 ก็ทำาเป็นที่สอง	 เรื่องระดับทรายก็ทำาที่สาม	 เรื่อง 

ระดับนำ้า	ก็ทำาที่สี่	ถ้าเรามัวแต่ทำาระดับเล็ก ๆ	น้อย ๆ	เช่น	

ระดับนำ้า	เวลาจะทำาเรื่องที่สำาคัญกว่า	คือเรื่องระดับทราย	

ระดับกรวดระดับก้อนหิน	 ก็ไม่มีเวลา	 เลยเครียด	 เครียด

ว่านั่นก็ยังไม่เสร็จนี่ก็ยังไม่เสร็จ	 เพราะเราจัดลำาดับความ

สำาคัญของเรื่องต่าง ๆ	ไม่ถูก

ในกรณีครูสอนนักเรียน อยากถามว่าการบ้านนี่เป็น

ระดับไหน ระดับก้อนหิน ระดับกรวด ระดับทราย หรือระดับ

นำ้า ฝากไปคิดแล้วกัน และก็ไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์จะคอยป้อนให้

ลูกศิษย์ เป็นเรื่องที่ครูต้องชวนให้เขากำาหนดเอง ไม่ใช่ว่าเราจะ

เป็นคนที่บอกว่านี่เป็นเรื่องกรวด เรื่องหิน หรือนำ้า ต้องเกิดจาก

ใจเขาเอง ต้องพยายามหัดคิดให้เป็น

สำาหรับอาตมา ถ้าพูดโดยทั่วไป สิ่งที่เป็นระดับก้อนหิน 

แต่คนส่วนมากเห็นว่าเป็นระดับนำ้า หรือยังไม่ถึงระดับนำ้าด้วย

ซำ้า คือเรื่องการทำาสมาธิ คนจะประมาทในเรื่องนี้มาก ไม่ค่อย

ให้ความสำาคัญกัน
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๔๖ถาม : ถ้าชีวิตปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ทั้งด้าน

การงานครอบครัวและทรัพย์สิน โดยอายุยังไม่ถึง ๕๐ ปี ควรตั้ง

เป้าหมายชีวิตที่เหลืออย่างไร

ตอบ : ก็ให้เจริญด้วยศีล ด้วยสมาธิ สติ ปัญญา ให้

ดียิ่งขึ้นไป แล้วสร้างประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม ประโยชน์ตน

ก็อย่างหนึ่ง ประโยชน์ครอบครัว ประโยชน์คนอื่น ประโยชน์

ชุมชน ประโยชน์สังคม เราก็สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมาก

ขึ้น แต่การที่ชีวิตของเราอายุยังไม่ถึง ๕๐ ปี เราก็ไม่รู้เหมือน

กันว่า เราจะอยู่อีกนานเท่าไร คือตอนนี้คนจะเชื่อว่ามาตรฐาน 

อายุเฉลี่ยควรจะ ๗๕ ขึ้นไป เหมือนกับว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่นาน

ขนาดนั้น ถ้าใครอยู่ไม่ถึง ๗๕ ก็อาจจะว่าไม่น่าอายุแค่นั้น 

เหมือนกับว่าถูกหลอก อยู่ไม่ครบตามอายุที่ควรจะได้ นี่ได้  

๕๐ ก็ดีแล้วนะ

ตอนที่หลวงพ่อชาท่านเป็นอัมพาตใหม่ๆ เข้ารักษา

ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ถ้าช่วยท่านไม่ได้ คณะสงฆ์ก็จะนำาท่าน

กลับไปมรณภาพที่วัด ไม่อยากให้ท่านมรณภาพที่โรงพยาบาล  

ทางวัดสร้างกุฏิพยาบาล พวกเราคิดว่าจะช่วยพยาบาลท่าน

จนถึงวาระสุดท้าย พวกหมอและพระก็คาดว่าคงไม่ถึงปี คิดว่า

อย่างนั้น เราก็เตรียมตัวที่จะรับกับการมรณภาพของท่าน ท่าน

อยู่ได้อีก ๑๐ ปี แต่พวกเราหลายๆ คนตายก่อนท่าน

เรื่องอายุนั้น เราถือว่าความยืนยาวของอายุเป็นเรื่อง

ไม่แน่นอน เราน่าจะคิดว่าเราต้องการชีวิตแบบไหน ยังไม่ต้อง
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ว่าถึงเรื่องการงาน ครอบครัว ทรัพย์สินเงินทอง คนส่วนใหญ่คง

ต้องการอยู่แล้ว อาตมาคิดว่าเราน่าจะต้องการชีวิตที่จะไหว้

ตัวเองได้ เราทำาให้ถึงขั้นนั้นหรือยัง ที่จะไหว้ตัวเองได้ สร้าง

ประโยชน์ตนด้วย สร้างประโยชน์คนอื่น สร้างประโยชน์สังคม

และสร้างประโยชน์รับใช้พระศาสนาด้วย นั่นก็จะดีมาก

ที่สำาคัญก็คือ คนเราถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันก็นับว่า

ยังอยู่ในเขตอันตราย รับรองตัวเองไม่ได้ ชั้นโสดาบันซึ่งคฤหัสถ์

ที่รักษาศีลห้าสามารถเข้าถึงได้ จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการ

เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ถ้าปฏิบัติไปถึงข้ันโสดาบันแล้ว	 

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะตกนรก เป็นไปไม่ได้ท่ีจะต้องเกิดเป็นผ ี  

เป็นเปรต	 เป็นสัตว์เดียรัจฉานต่อไป	 ถ้ายังไม่ถึงข้ันน้ัน	

เรียกว่ายังรับรองตัวเองไม่ได้	 เราอาจจะคิดว่าเราเป็น

คนดี	 ไม่เคยทำาบาปกรรม	 อย่าด่วนสรุป	 เราอาจจะดี

เพราะสิ่งแวดล้อมช่วยให้เราดี	 ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป

ในทางช่วยกระตุ้นกิเลส	 มันจะเป็นอย่างไร	 เรารับรอง

ตัวเองได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยนไปในทางตำ่าลง
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๔๗ถาม : ทำาอย่างไรจึงจะดำารงชีวิตประจำาวันอยู่ได้ด้วย

จิตใจที่ผ่องใสดีงาม ให้รู้สึกโกรธและหงุดหงิดน้อยที่สุด ควร 

ทำาอย่างไรกับความหงุดหงิดและความโกรธ

ตอบ : จิตใจที่ผ่องใส ดีงามมากที่สุด เราก็สรุปง่ายๆ 

ว่า เราต้องมีความพยายามในชีวิตประจำาวัน ๔ อย่าง คือ หนึ่ง 

พยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆ เกิดขึ้นในจิตใจ ไม่

ให้ครอบงำาจิตใจ สอง สำาหรับความไม่ดีไม่งามต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นแล้ว ต้องเพียรพยายามหาอุบายวิธีที่จะระงับความไม่ดีไม่

งามนั้นให้ได้ สาม คุณงามความดีต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นสติสัมปชัญญะ ความอดทน เมตตาภาวนา อะไรก็แล้ว

แต่ ต้องพยายามหากุศโลบายทำาให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น และสี่ 

สิ่งดีๆ งามๆ ที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามทำาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

หากเราดำารงชีวิตอยู่ในกรอบนี้ ไม่ว่าเราทำาอะไร หรือมี

ตำาแหน่งอะไร ชีวิตเราจะผ่องใสขึ้น เพราะสิ่งที่จะทำาให้จิตใจ

หม่นหมองลดน้อยลงหรือไม่มีโอกาสจะเข้าครอบงำา

นี่ก็คือการกลับมาหาเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา การอยู่ใน

กรอบของศีล การเป็นผู้ที่รู้จักสำารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็น

ผู้สำารวมอินทรีย์ เป็นผู้ที่ฝึกสติเป็นประจำา พยายามเป็นผู้มีสติ

มีสัมปชัญญะ มีการทำาสมาธิภาวนาเป็นประจำา และรู้จักคิด 

รู้จักพิจารณาประสบการณ์ในชีวิตให้เห็นตามความเป็นจริง  

มีโอกาสทำาประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการให้ทาน ให้เวลา ให้

ความช่วยเหลือ
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ถ้าจะพูดง่ายๆ หลายคนที่ว่ากลัดกลุ้ม จิตใจไม่ผ่องใส 

เพราะว่าหมกมุ่นแต่เร่ืองของตัวเองมากเกินไป มีเรามีของเราเป็น

เร่ืองสำาคัญมาก เพราะฉะน้ัน การให้ทาน การคิดช่วยคนอ่ืน สร้าง

ประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างประโยชน์ต่อพระศาสนาก็เป็นส่วน

หนึ่งที่ช่วยให้เราลดความหมกมุ่นแต่ในเรื่องส่วนตัว เรื่องความ

โกรธและความหงุดหงิดพยายามให้น้อยท่ีสุดหรือให้น้อยลง

ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต้องแก้ทั้งสามด้านพร้อมกัน ด้าน

ศีล ด้านสมาธิ หรือจิตใจ และด้านปัญญา คือหงุดหงิดรำาคาญ

โกรธแล้วอย่าไปแสดงออก อย่าไปพูด อย่าไปทำาอะไร ด้วย

อำานาจของความโกรธความหงุดหงิดนั้น เพราะทุกครั้งที่เราทำา

ตามพูดตาม มันจะทำาให้อารมณ์ได้กำาลังได้อาหาร เพิ่มความ

เคยชินที่จะแสดงออกอย่างนั้นต่อไป เป็นการสร้างบาปกรรม

ซึ่งจะทำาให้เราต้องรับผลต่อไป เพราะฉะนั้นเราก็มีเจตนา 

งดเว้นที่จะแสดงออก และต้องเจริญสติ

ก่อนที่เราจะโกรธหรือหงุดหงิด ต้องมีสัญญาณบาง

สิ่งบางอย่างบอก มีการเปลี่ยนแปลงทางกายด้วยทางใจด้วย 

ถ้าเรามีสติจับสัญญาณได้ทั้งที่ยังไม่เกิดเต็มที่ก็จะสามารถ

ป้องกันได้ เราเจริญเมตตาภาวนาทางความคิด ต้องการให้เขา

มีความสุข ต้องการให้เขาพ้นทุกข์ นี่จะเป็นตัวชำาระล้างความ

คิดโกรธแค้นหงุดหงิดรำาคาญ ซึ่งต้องใช้ความอดทนด้วย อดทน

ต่อความรู้สึกที่ไม่ดีนั้น ใช้ปัญญาพิจารณาโทษหรือความเสีย

หายที่จะเกิดขึ้นจากการลุอำานาจแก่ความโกรธ
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๔๘

ความโกรธสร้างปัญหากับคนรอบข้างมากใช่ไหม ที่เรา

เคยโกรธคุณพ่อ โกรธคุณแม่ โกรธพี่น้อง โกรธลูกหลาน มัน

เคยมีผลดีไหมจากความโกรธนั้น ความหงุดหงิดรำาคาญมัน

เคยมีผลดีต่อชีวิตบ้างไหม หรือว่าเคยสร้างปัญหาอย่างไรบ้าง 

ดูจากชีวิตตัวเองและชีวิตคนอื่น อันนี้เราต้องคิด ใช้ปัญญาคิด

พิจารณา ช่วยให้เราระมัดระวังไม่ให้โกรธมากขึ้น ในระดับสูง

ขึ้นไป จิตใจมีสติมากสงบมากและมั่นคงแน่วแน่แล้ว ความคิด

โกรธรำาคาญเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าอารมณ์ชั่วแวบเท่านั้น จะเห็นว่า

ก็เป็นแค่นั้นเอง ความโกรธไม่มีเจ้าของ เป็นของธรรมชาติ เกิด

แล้วดับ อันนี้เป็นปัญญาในระดับวิปัสสนา ฉะนั้นถ้าเราจะแก้ 

ต้องแก้ที่ศีล แก้ที่จิตใจ แก้ที่ปัญญา

ถาม : สมถะภาวนาเปรียบเหมือนการหยุด ขณะ

ที่วิปัสสนาภาวนาเหมือนการดู ในชีวิตการทำางานหากเรา

ต้องการมีสติ ขณะที่สงบเพื่อให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ

เรื่องงานว่าควรปฏิบัติอย่างไร นั่งสมาธิให้จิตรวมแล้วจึงเริ่ม

พิจารณาเรื่องงานหรืออย่างไร

ตอบ : เรื่องนี้คงจะแล้วแต่งาน แล้วแต่วาระ เพราะว่า

งานบางอย่างเกิดกะทันหัน ไม่มีเวลาเตรียมพิจารณาล่วงหน้า 

เราต้องมีสติอยู่กับตัวพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งจะขึ้น

อยู่กับสติ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทำาให้ง่ายขึ้น คล่องแคล่วขึ้น 

แต่ถ้าเรามีเวลานั่งสมาธิในบางโอกาสบางเวลาก่อนพิจารณา
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งานก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน เช่น ตอนเช้าก่อนเริ่มงาน ไม่ต้อง

นั่งนาน เอาแค่สัก ๕ นาที แล้วรวบรวมพิจารณาว่าวันนี้มี

งานอะไรบ้าง ควรจะทำาอะไร และนั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อเลิกงาน  

ก่อนจะเลิกงานเราก็ทบทวน วันนี้เราได้ทำาอะไรบ้าง มีปัญหา

ข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ได้บทเรียนอะไรบ้าง อย่างนี้ก็น่าจะดี

นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่ง ในระหว่างการ

ทำางานถ้าเราได้หยุดเป็นระยะๆ ทุกชั่วโมงสองชั่วโมง หยุดดู

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกสัก ๒-๓ นาที คือไม่นานจน 

เราเสียงานหรือจนงานสะดุด หรือเวลาเราต้องเดินจากห้อง

หนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง ตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่ง หรือว่ายืนอยู่ใน

ลิฟต์ ก็ใช้เวลานั้นดูลมหายใจกำาหนดพุทโธ เป็นการรวบรวม

สติและเป็นการตั้งต้นใหม่ บางทีอะไรๆ ที่ค้างอยู่ในใจหรือ

อยู่ใต้สำานึกที่เรากำาลังกังวลหรือรู้สึกว่าควรจะจัดการจะผุด 

ขึ้นมาได้

โดยสรุป หาเวลาเป็นระยะๆ แต่ละระยะไม่ต้องยาว

เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิทั่วไป ถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิก่อน

พิจารณางานโดยเฉพาะก็ดี ในชีวิตประจำาวัน ถ้าเราได้หยุด 

ครั้งละนาทีสองนาทีทุกชั่วโมงสองชั่วโมง แล้วแต่โอกาสจะ

เป็นสิ่งที่ดีมาก แล้วก็ใช้เวลาบางช่วงให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

เช่น เมื่อเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เดินจากตึกออกไป

ข้างนอก ไปขึ้นรถ ยืนอยู่ในลิฟต์ ให้เป็นการตั้งสติใหม่
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๔๙ถาม : การปฏิบัติแบบไหนจึงจะเกิดปัญญาและเป็น

ทางพ้นทุกข์ สำาหรับผู้ที่ทำาวิปัสสนาทำาอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ตอบ : ทุกวันนี้ความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติธรรม

มีหลากหลายเหลือเกิน การใช้ภาษาเทคนิคต่างๆ ก็มีใช้

หลากหลาย ใช้ศัพท์เดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกัน นั่น

ก็เป็นเหตุให้สองฝ่ายเถียงกัน โดยไม่รู้ตัวว่าใช้ภาษาไม่เหมือน

กัน ขอแนะนำาว่า ก่อนจะไปสนทนากับใครหรือจะไปเถียงกับ

ใคร ขอให้ชัดเจนเรื่องภาษาเสียก่อนว่า พูดเรื่องสมถะแปลว่า

อะไร พูดเรื่องวิปัสสนาแปลว่าอะไร ถ้าพูดถึงหลักเดิมแล้ว ไม่มี

ใครทำาวิปัสสนา มันไม่ใช่สิ่งที่จะทำาได้เพราะวิปัสสนาคือความ

รู้แจ้งที่เกิดขึ้นจากการทำาสิ่งต่างๆ

ตอนหลังมีมติว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา คือการทำาวิปัสสนา และแยกออกจากสมถะว่า สมถะ

ทำาเพื่อสงบอย่างเดียว ส่วนวิปัสสนาไม่ทำาอย่างนั้น วิปัสสนา

คือการกำาหนดรูปนาม กำาหนดไตรลักษณ์ ในทัศนะของอาตมา

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น นั่นไม่ได้หมายความว่าผิด แต่

บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสมถะวิปัสสนาอย่างนั้น 

ทัศนะของอาตมาน้ัน สมถะวิปัสสนาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็น

กิจกรรมการกระทำาอันหน่ึงแต่เป็นคนละแง่มุม

เราปฏิบัติธรรม เราต้องการความสงบด้วย และต้องการ

ความรู้ตัว ต้องการปัญญาด้วย แต่ในเบื้องต้นนั้น ตัวความสงบ

จะต้องเป็นตัวนำา แต่ถ้าไม่มีทางด้านปัญญาด้วย มันก็จะไม่ถูก
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ต้อง ความสงบก็จะมีปัญหาเหมือนกัน ถ้าเอาแต่พิจารณาแต่

ขาดสมาธิ ก็อาจจะขาดความลึกซึ้ง ถ้าเทียบกับทางโลก เราก็

เทียบกันได้ว่าเหมือนไอคิวกับอีคิว ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า ผู้ที่จะมี

การศึกษาอย่างสมบูรณ์ก็ต้องมีทั้งไอคิวกับอีคิว ทั้งสองต้องอยู่

ด้วยกัน สมถะก็ตัวอีคิว และวิปัสสนาก็คือตัวไอคิว

สมถะคือสิ่งที่ทำาให้เกิดความสุขความสงบอยู่ในใจ และ

ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่ปล่อยวางกิเลสได้ จะกล้า กล้าเพราะมีที่

พึ่งในใจ เหมือนกับคนติดยาเสพติดหรือติดอะไรก็แล้วแต่ แม้

จะรู้ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ก็เลิกไม่ได้ ละไม่ได้ ไม่ใช่ว่า

ข้อมูลไม่พอ คนที่ติดเฮโรอีน บางคนไอคิวสูง ฉลาด แต่ทำาไม

เขาไปติดยาเสพติดได้ ทำาไมเขาติดแล้ว เขาเลิกไม่ได้ท้ังๆ ท่ีเขา

เห็นโทษชัด ทำาไมพวกหมอยังสูบบุหรี่กันไม่ใช่น้อย ใช่ไหม 

ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น

ฉะนั้นเราต้องเห็นว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกำาหนด

อนิจจังทุกขังอนัตตา มันอยู่ที่ว่าจิตมีคุณสมบัติพอที่จะได้รับ

ประโยชน์จากการกำาหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ กลับมา

พูดถึงการติดยาเสพติด ถ้าเรามีสิ่งอื่นที่จะให้ความสุขทดแทน

ความสุขที่ได้จากยาเสพติด ก็มีโอกาสจะเลิกได้ แต่โอกาสที่เรา

จะเลิกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยไม่มีสิ่งอื่นทดแทนนี่ยาก

มาก สมถะ เราจะพูดถึงด้านความสงบ มันเป็นสิ่งที่ให้ความสุข

ที่บริสุทธิ์ พระพุทธองค์ยังจัดผู้ที่สามารถทำาจิตใจให้สงบแน่ว

แน่ได้ว่า เป็นผู้ที่ได้ชิมรสของพระนิพพาน
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ถ้าอยากจะรู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไร สามารถชิมรส

เล็กๆ น้อยๆ ได้ด้วยการเข้าฌาน ไม่มีคำาสอนของพระพุทธเจ้า

ตรงไหนที่บอกว่า เรื่องความสงบไม่จำาเป็น มีแต่บอกว่าโน่น

ไง...ใต้ต้นไม้…ไปทำาจิตใจให้พ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเบื้องต้น

และเข้าฌาน ปรากฏในพระสูตรไม่รู้กี่ร้อยพระสูตร ขั้นต้นของ

การปฏิบัติก็ชัดเจน ทำาจิตใจให้สงบ แต่จิตใจจะสงบไปในทาง

ที่จะเป็นฐานให้เกิดวิปัสสนาได้ ต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการ

ปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆ จะต้องมีตัวรู้ รู้ตัวอยู่ (สัมปชัญญะ) ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของปัญญา

ถ้าเรามีแต่สติแต่ขาดสัมปชัญญะ จิตใจจะเคลิบเคลิ้ม

และเป็นโมหะสมาธิ ตกภวังค์ แต่นั่นไม่ใช่โทษของสมถะ 

เป็นโทษของคนทำาสมาธิยังไม่เป็น สติยังขาดสัมปชัญญะจึง

ยังไม่มีกำาลังเท่านั้นเอง การที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำาวัน ตาเห็น

รูป หูได้ยินเสียง แล้วไม่สำาคัญมั่นหมาย ดีมากถ้าทำาได้ สาธุ

อนุโมทนา แสดงว่าคนๆ นั้นเป็นพระอรหันต์ แต่เราจะเอา

ปฏิปทาของพระอรหันต์ไปใช้กับปุถุชนได้หรือ นั่นก็เป็นอีก

เรื่องหนึ่ง

การปฏิบัติธรรม แน่นอนว่าเราก็ต้องมีข้อวัตรปฏิบัติที่

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน จะใช้เวลากับการนั่งสมาธิ เดิน

จงกรมเหมือนนักบวชคงไม่ได้ แต่สิ่งที่สังเกตได้ไม่ยาก คือ

ถ้าให้เวลากับการฝึกสติต่อเนื่อง นั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็น มีสติ

ในชีวิตประจำาวัน การไม่สำาคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆ ที่ว่านั้น
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จะง่ายขึ้น สติเราจะดีขึ้น และนอกจากนั้นแล้ว เราต้องคิดว่า

เหตุการณ์นี้ สถานการณ์อย่างนี้ ต้องวางตัวอย่างไร เราจึงจะมี

สติ และควรจะปฏิบัติอย่างไร

ข้อวัตรปฏิบัติมีมากมายให้เราเลือก การดูลมหายใจ 

เข้าออกก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสำาคัญ แต่ในบางครั้งก็

อาจจะเป็นแค่ใช้ความอดทน ปฏิบัติธรรมอะไร ก็ปฏิบัติความ

อดทน นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ค่อยๆ สังเกตความ

รู้สึกของตัวเอง จะทำาอะไรเพราะอยากจะสร้างภาพพจน์ หรือ

อยากจะอวดฐานะของตัวเอง ต้องการให้คนอิจฉาเราหรือไม่ 

พูดคำานี้เพื่ออะไร สมมติว่าเรารู้ความไม่ดีของคนหนึ่ง แล้วไป

เล่าให้คนอีกคนหนึ่งฟัง เป็นความจริง แต่ผิดศีลไหม ไม่โกหก

นะ พูดความจริง แต่มันผิดศีลภาคปฏิบัติเพราะเราพูดด้วย

จิตใจที่เศร้าหมอง พูดด้วยจิตใจที่ปองร้ายต่อคนนั้น อยากให้

เขาเดือดร้อนใจ

ฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของจิตใจของตัว

เองอยู่ตลอดเวลา และเลือกข้อวัตรปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่ออยู่

ในที่ประชุมถ้าเราจำาเป็นจะต้องเสนอความคิดเห็น บางครั้ง

อาจจะต้องคัดค้าน บางครั้งอาจจะต้องคล้อยตาม บางครั้งอาจ

จะต้องพูด บางครั้งอาจจะไม่ควรพูด ต้องควบคุมอารมณ์

อยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งท้าทายมากใช่ไหม หนึ่ง รู้กาลเทศะ  

สอง รู้จักควบคุมอารมณ์ เราเสนอความคิดเห็นอะไรไม่มีใคร

เห็นด้วย เราทำางานท้ังหนักท้ังเช่ือว่าดีมากเลย แต่ไม่มีใครยอมรับ 
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เราจะรู้สึกอย่างไร หรือเราถูกกล่าวหาในเรื่องที่เราไม่ได้ทำา 

เรารู้สึกอย่างไร เราจะแก้ความรู้สึกอย่างนี้ได้ไหม

เราทำาอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่มีคนกล่าวหาว่า

เราทำาเพราะหวังผลประโยชน์ หรือเพราะอยากดัง เราจะทำาใจ

ได้ไหม ต้องใช้คุณธรรมอะไรมาช่วย เรามีสิ่งท้าทายอยู่ตลอด

เวลา แต่ในเวลาว่างๆ ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดไม่มีอะไรที่จะต้อง

ทำาโดยเฉพาะ เราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก

เป็นการตั้งต้นในความสงบ เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ เราก็ควรจะ

รู้เท่าทัน ส่วนมากเห็นคนใช้โทรศัพท์แล้วอาจจะเข้าใจผิดว่า

ถ้าไม่รับโทรศัพท์ภายใน ๓ วินาทีจะต้องถูกปรับอะไรทำานอง

อย่างนั้น จิตใจจึงถูกกำาหนดด้วยเสียงโทรศัพท์มาก เราควรทำา

อย่างไรดี

เวลาเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ เราก็อยู่กับคุณอา (นาปาน- 

สติ) สัก ๓-๔ ลมหายใจ หายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้า 

ลึกๆ หายใจออกยาวๆ ตั้งสติไม่ต้องวิ่งไปรับ ถ้าเป็นเรื่อง

สำาคัญ เขาก็ไม่ไปไหนหรอก เราก็ค่อยรับด้วยสต คำาพูดของ

เราก็คงดีขึ้น อุบายเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ 

เวลาไหนที่ไม่ควรหรือไม่จำาเป็นต้องคิด จะอยู่ได้ไหมโดยที่ 

ไม่ต้องคิด

ตอนเช้าอาบนำ้าแปรงฟันแต่งตัว จิตใจเราอยู่กับการ 

อาบนำ้าไหม หรือว่าจิตใจมันไปอยู่ไหน เวลาแปรงฟันเคย 

แปรงฟันอย่างเดียวไหม หรือปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องโน้นเรื่องน้ี 
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๕๐

เวลาแต่งตัว เราอยู่ในปัจจุบันไหม เราศึกษาธรรมะ ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างจะชัดข้ึน เช่นเร่ืองความไม่แน่นอน เป็นต้น อะไรๆ ก็จะ

เตือนให้เห็นว่ามันไม่แน่จริงๆ ส่ิงท่ีเหมือนกับท่ีเราคาดคิดไว้มี

น้อยมาก ส่ิงท่ีไม่เหมือนกับท่ีเราคิดกลับมีมากกว่า เม่ือเราสังเกต

เห็นอย่างน้ีบ่อยๆ เราก็จะไม่เอาจริงเอาจังกับความคิดจนเกินไป

เรื่องที่เรากำาลังกังวล ถ้าเป็นเรื่องที่เราแก้ได้และรู้ว่าจะ

ต้องแก้อย่างไร เราจะไปกังวลทำาไม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราแก้

ไม่ได้ กังวลไปก็ไม่เกิดประโยชน์ แล้วเราจะไปกังวลทำาไม

เพราะฉะนั้นเรื่องที่เรากำาลังกังวลมีอยู่ ๒ ประเภท เรื่องที่แก้ได้

กับเรื่องที่แก้ไม่ได้ เรื่องที่แก้ได้ก็ไม่ต้องกังวล ก็ไปจัดการเสีย 

ส่วนเรื่องที่แก้ไม่ได้ก็ไม่ควรกังวล เรียกว่าหมด...ไม่ต้องกังวล...

จบเรื่องกังวล

ถาม : ทำาอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมง 

แต่รับรู้ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีประโยชน์

อะไรเลย

ตอบ : ข้อหนึ่งคือยังมีนิวรณ์อยู่ ไม่ได้รู้ลมหายใจ

เข้าออกตลอดอย่างที่ว่า เพราะถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจใน

ทางที่พอดี มีความเพียรที่พอดี มีสติ ไม่ลืมลม มีความรู้ตัว  

เป็นเช่นนี้นานๆ เข้า ลมก็จะต้องแผ่วเบา ค่อยๆ เบาลงๆๆ 

จนกระทั่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียด บางทีก็เกิดเป็น

แสงหรือเป็นอะไรซักอย่างที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นแทนความ
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รู้สึกที่ลมหายใจ หรือบางทีจิตก็จะกระโดดไปสู่ความสงบ 

แน่วแน่ไปเลย

นี่ก็แสดงว่ามันจะต้องขาดสติสัมปชัญญะอยู่บ้าง แต่

อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยมากจนเริ่มจะท้อแท้ใจ ก็ขอ

แนะนำาว่า ในการทำาสมาธิ พอถึงขั้นนี้แล้วไม่ไปไหน ก็ให้เรา

เปลี่ยนเป็นพิจารณากาย พิจารณาเกศา โลมา นะขา ทันตา 

ตะโจ หรือข้อใดข้อหนึ่งให้เห็นความไม่สวยไม่งาม อาจต้องใช้

ความคิดไว้ก่อนจนเกิดความชำานิชำานาญ

อีกวิธีหนึ่งคือการปล่อยวางลมหายใจ สักแต่ว่ารับรู้

อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ได้กำาหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลาที่นั่งอาจจะมี

ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วดับไป ก็ให้รับรู้ต่อความไม่เที่ยง  

รู้แล้วก็ปล่อยๆ เกิดความรู้สึกทางร่างกายและความรู้สึกสุข

ทุกข์ เฉยๆ ขันธ์ห้าก็ปรากฏในรูปแบบต่างๆ ตอนนี้เราไม่ได้ดู

ลมหายใจ เราดูอาการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบัน อะไรเกิดอะไรดับ สักแต่ว่า 

รับรู้ต่อความเกิดดับ อันนี้จะมีผลได้ ๒ ทางแล้วแต่เราแล้วแต่

จริตนิสัย แล้วแต่บุญบารมี

บางคนจะทำาให้ความรู้ในเรื่องความเกิดดับถึงขั้น

ละเอียดเป็นวิปัสสนา แต่สำาหรับหลายๆ คน การดูความเกิด

ดับจะทำาให้สมาธิเพิ่มขึ้น ทำาให้สมาธิแน่วแน่ได้บ้างก็ทำาให้

จิตใจมีพลังมากขึ้น แต่ถ้าปล่อยลมหายใจแล้วเริ่มพิจารณาดู

ความเกิดดับ แต่ปรากฏว่าดูได้ไม่นาน จิตใจก็เริ่มคิดปรุงแต่ง
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๕๑

ในเรื่องต่างๆ ความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเกิดขึ้น ก็ให้หยุด

แล้วกลับไปอยู่ที่ลมหายใจ ถ้าเราคิดว่านั่งนานแล้ว อยู่กับ 

ลมหายใจได้เรื่อยๆ แล้วเปลี่ยนไปดูความเกิดดับไม่นาน 

จิตเริ่มปรุงแต่ง แสดงว่าช่วงที่ผ่านมาที่ว่าอยู่กับลมหายใจ

ตลอดเวลานั้น ความจริงไม่ใช่ เพราะถ้าใช่มันจะต้องมีพลัง

ถ้ามีสติตลอด จิตใจจะต้องมีพลัง ถ้าดูความเกิดดับ

ไม่นานแล้วจิตใจจะเริ่มคิดเรื่องปรุงแต่ง แสดงว่าพลังจิตน้อย 

แสดงว่าสติที่ผ่านมายังไม่พอ ถ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจ 

ออกนานๆ แล้วมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรในระดับที่พอดี 

จะต้องเกิดปีติ ถ้าไม่เกิดปีติก็ยังไม่ใช่ ปีติสุข เอกคัตตา

ถาม : ทำาไมจิตถึงรวมเป็นสมาธิได้ยาก ทั้งที่ฝึกนั่ง

สมาธิ เดินจงกรม มาหลายปี อะไรคือตัวปิดกั้นสำาคัญ ที่ควร

ต้องฝึกสังเกต หรือใช้แก้ปัญหานี้

ตอบ : มันก็ยากจริง พูดง่ายๆ ว่ามันยังทำาไม่ถึง ยังทำา

ไม่พอ ที่ว่าปฏิบัติมาหลายปี ต้องถามว่าปฏิบัติทุกวันไหม ก็...

เกือบ เกือบทุกวัน...เกือบทุกสองวัน แล้วนั่งสมาธิแต่ละครั้ง

นานเท่าไหร่ ก็...ก็หลายนาทีเหมือนกัน!

คือพระสงฆ์นี่ บางองค์มีบารมี เรื่องบารมีเราจะต้อง

ยอมรับ บางองค์มีบารมีสูง ทำาความเพียรมากบรรลุเร็ว แต่

บางองคบ์ารมีอาจจะน้อยกว่า ทำาความเพียรมากก็ยังใช้เวลา

หลายปี นี่ขนาดพระวัดป่านะ
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เรื่องการนั่งสมาธิ เดินจงกรม วันหนึ่ง ๖-๗-๘ ชั่วโมง  

ทุกวันๆ ๘ ชั่วโมงทุกวัน ก็ยังหลายปี ไม่ทราบว่าผู้ถามทำาได้

วันละกี่ชั่วโมง ให้ใจเย็นๆ ทำาไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปดูปฏิทิน 

ไม่ต้องไปดูนาฬิกา เรามีทางที่กำาหนด ทางที่ถูกต้องแล้ว เดิน

ไปเรื่อยๆ อย่างสมำ่าเสมอ เดี๋ยวก็ถึงหรอก

เรื่องการนอน สมมติว่าโยมนอนวันละ ๘ ชั่วโมง ก็เหลือ

เวลาอีก ๑๖ ชั่วโมง ให้ภาวนา ๓๐ นาที ไม่ภาวนา ๙๓๐ นาที 

มันก็ยากเหมือนกัน เรื่องการนั่งสมาธิภาวนา มันแล้วแต่

ว่าจะเอาระดับไหน จะจริงจังขนาดไหน สมัยก่อนหลวงพ่อ

พุธสอนลูกศิษย์ท่านว่าต้องวันละ ๓ ชั่วโมง พูดถึงคฤหัสถ์ผู้ใฝ่ 

ธรรมะจริงๆ แต่เข้าใจว่าพวกเราที่มีหน้าที่การงาน มีลูกมีหลาน

จะทำาได้ยาก การที่จะก้าวหน้าอย่างดี ต้องใช้เวลาพอสมควร  

แต่เรื่องนี้มันไม่ตายตัว มีปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย คือ กรรมเก่า 

บุญเก่า เพราะว่าเราต้องสั่งสมบารมีในเรื่องนี้

อาตมาเห็นมามากทั้งพระทั้งโยม จะมีคนกลุ่มหนึ่ง

ที่ว่า ๓ เดือนแรก ๖ เดือนแรก ตอนเริ่มต้นจะก้าวหน้าอย่าง 

น่ามหัศจรรย์ จะมีประสบการณ์ มีปีติ จิตใจสงบแบบน่าท่ึงมาก 

แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้ว มันจะรักษาอยู่ในระดับนั้น นานๆ 

เข้ามันอาจจะค่อยๆ เส่ือมไป อย่างน้ีก็มี เม่ือวันก่อนได้พูดถึง

กรณีของโยมท่ีมาปฏิบัติธรรมหลายคร้ัง แต่ความรู้สึกไม่เหมือน

ครั้งแรก ทำาอย่างไรถึงจะเหมือนครั้งแรก บางคนก็รู้สึกว่ามี

อะไรดีข้ึนเร่ือยๆ เหมือนเดินข้ึนบันได พวกน้ีจะมีกำาลังใจตลอด
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แต่บางคนที่อาตมาเคยเปรียบเทียบบ่อยๆ เรื่องขุด

อุโมงค์ สมมติว่าเราจะขุดอุโมงค์ให้ทะลุภูเขา มันยาว ๑ 

กิโลเมตร ขุดไปๆ มันสว่างขึ้นไหม มีแต่มืดลงใช่ไหม ซึ่งไม่ได้

หมายความว่าเราไม่ได้ทำาอะไร ไม่ได้ผลอะไร แต่ว่าเราต้องมี

ศรัทธาทำาไปเรื่อยๆ ยิ่งขุดมากยิ่งมืดใช่ไหม เหลืออีก ๑๐ เมตร 

ก็ยังมืดตึ๊ดตื๋อ ถ้าคนไม่มีศรัทธาอาจจะคิดว่าบุญบารมีน้อย  

คงไม่ได้หรอกในชาตินี้ โดยไม่รู้ว่ามันเหลืออีกแค่นี้เอง

เราต้องมองไปข้างหลังด้วย ว่าทางมันยาวมากที่เราได้

ทำามา หรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง การเดินทางในประเทศ 

อย่างสวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศที่มีภูเขาเยอะ เราคงไม่ได้ 

คิดว่าถ้าเราเดินขึ้นเขามันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ ธรรมชาติมันไม่

เป็นอย่างนั้น มันมีขึ้นมีลง การปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้น เมื่อเรา

มองในแง่ร้าย เราก็จะคิดว่าไม่ได้อะไรเลย พอนั่งวันใดวันหนึ่ง

ถ้าสงบก็ว่าได้แล้ว ไม่สงบก็คิดว่าไม่ได้อะไร มันจะเป็นอย่างนี้ 

เอาจริงเอาจังกับประสบการณ์ชั่วคราวมากเกินไป

อาตมาขอแนะนำาว่า ในเมื่อการภาวนาคือการทำาให้

มีขึ้น	 ทำาให้สิ่งดีงามมีขึ้น	 มันไม่ใช่เรื่องการทำาสมาธิอย่าง

เดียว	 เราจะเอาแต่ประสบการณ์ในการทำาสมาธิเป็น

เครื่องวัดอย่างเดียวไม่ได้	 ต้องดูที่ชีวิตทั้งชีวิต	 ตั้งแต่เริ่ม

ปฏิบัติเรารู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวน้อยลงไหม	 อารมณ์

โทสะน้อยลงไหม	 เรามีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนมากขึ้น

ไหม	 วาจาเราดีขึ้นไหม	 ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี
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ขึ้นไหม	คุณธรรมต่าง ๆ	 ไม่ได้ดูเฉพาะที่สมาธิอย่างเดียว 

เพราะมันแยกออกจากกันไม่ได้ ถึงจะยากมันก็เหมือนเรา

อยู่ในที่กันดาร เราเจอทางกลับบ้าน เรามั่นใจว่าทางนี้ใช่ แต่

เราไม่รู้ว่าอีกกี่เซนติเมตร อีกกี่เมตร อีกกี่กิโลเมตร รู้แต่ว่าใช่ 

ทางนี้ เมื่อเรารู้สึกว่ายังมีปัญหา เราก็ต้องทบทวนวิถีชีวิต 

ตัวเองว่าเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไร

หลักสำาคัญของการดำาเนินชีวิตในทางที่สอดคล้องกับ

หลักธรรม คือ ต้องทำาให้ชีวิตเรียบง่าย ถ้าเรื่องมากเกินไป 

หรือหลายเรื่องมันยาก เพราะจิตใจต้องเป็นหนึ่ง จิตใจต้อง

รู้จักปล่อยวาง กิจกรรมอะไรมันมีมากเกินไป ทำางานมาก 

เกินไป มีเวลาส่วนตัวน้อยเกินไป ก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่า 

ลองปฏิบัติแบบนี้ดู เอาแบบยุบหนอพองหนอ หรือไปโน่น  

ไปนี่ ลองไปเรื่อย

ถ้าหากวิถีชีวิตและการดำาเนินชีวิตโดยทั่วไปไม่พอดี  

เราก็คงจะไม่ได้ คือ พอเริ่มวิธีใหม่	 สำานักใหม่	 ทุกคนก็จะ

ดีอยู่สักพักหนึ่ง	 เพราะมันใหม่	 มีกำาลังใจ	 พอทำาไปทำามา

เจอปัญหาเก่า	 เพราะว่าปัญหาส่วนมากไม่ได้เกิดจาก

เทคนิคการภาวนา	 แต่มันเกิดที่จิตใจของเรา	 เกิดจากการ

ใช้ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น ถ้ามีปัญหาแบบเรื้อรัง มักจะ

เป็นปัญหาของวิถีชีวิตมากกว่าจะเป็นปัญหาว่าเราทำาถูกวิธี

การไหม เราควรจะเปลี่ยนอย่างนี้ไหม ต้องดูที่ตัวชีวิต
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๕๒

สรุปอีกทีว่าขอให้ดูชีวิตประจำาวัน มันมีอะไรที่รกรุงรัง  

ที่มันเกะกะ ที่เป็นอุปสรรคบ้างไหม พอจะให้ลดน้อยลงบ้าง

ได้ไหม ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติธรรม มี ๓ ข้อ  

ที่เราขาดไม่ได้ ข้อแรกคือ สำารวมอินทรีย์ สำารวมตา หู จมูก  

ลิ้น กาย ใจ สอง คือรู้จักประมาณในการบริโภค สามคือ ไม่ 

เห็นแก่นอน อย่าไปนอนมาก ขอโทษนะ เราเข้าโลงแล้ว มัน

นอนได้เลย ๗ วัน ๗ คืน ไม่มีใครกวนเลย หรือจะเอานานกว่า

นั้น ๕๐ วัน ๑๐๐ วันก็ยังมี เรายังไม่ถึงขั้นนั้น ไม่ต้องนอนมาก

ถาม : นั่งสมาธิไประยะหนึ่ง ลมหายใจจะละเอียดจะ

ช้ามาก จนไม่รู้สึกลมที่จมูก ควรทำาอย่างไรต่อไป และจะทราบ

อย่างไรว่าร่างกายได้ออกซิเจนพอ

ตอบ : ถ้าออกซิเจนไม่พอก็คงหงายหลังไปแล้ว ไม่เคย

มีหรอกออกซิเจนไม่พอ ความพิเศษของอานาปานสติหรือลม

หายใจ มันมีเอกลักษณ์ของมัน คือการท่ีลมหายใจเป็นส่วน

หน่ึงของร่างกาย เป็นกายส่วนหน่ึงท่ีอยู่ชายแดนระหว่างหน้าท่ี

ของร่างกายส่วนท่ีบังคับได้และส่วนท่ีบังคับไม่ได้ของกาย  

(voluntary and involuntary mechanism) อันน้ีเห็นได้ง่าย เช่น 

การกล้ันลมหายใจ เป็นส่ิงท่ีทำาด้วยความต้ังใจ บังคับได้ แต่

มันจะถึงจุดหน่ึงท่ีว่าไม่ได้แล้ว ๒๐ วินาที ๓๐ วินาที ส่วนของ

ร่างกายท่ีเราคุมไม่ได้มันจะบังคับให้ต้องหายใจ เห็นไหม คนท่ี

อยากฆ่าตัวตาย ด้วยการกล้ันลมหายใจให้ตายไม่มี มันทำาไม่ได้
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ส่ิงท้าทายท่ีน่าศึกษามากสำาหรับเราทุกคนคือเร่ือง

การควบคุม เป็นนิสัยของทุกคนท่ีจะสร้างความรู้สึกม่ันคง

ปลอดภัยด้วยการจะบังคับควบคุมส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปในทาง

ท่ีเรารับได้ อยู่ได้ พวกท่ีเข้าไปในสถานการณ์หรือว่าเจอส่ิงแปลก

ใหม่ท่ีควบคุมไม่ได้จะรู้สึกกลัว เครียดทันที ความสุขความ

สบายจะต้องอยู่ท่ีการควบคุมสถานการณ์ได้ และควบคุมคน

อ่ืนได้ ถ้าพวกเรามีนิสัยอย่างน้ี พอเรามาเร่ิมต้นภาวนาต้ังใจ

ดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จะรู้สึกปลอดภัย สบาย

แต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มจะไม่ใช่เรื่องที่ควบคุมหรือ

บังคับได้แล้ว คนจะกลัวตรงนี้ เรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะ

เรียนรู้จากการดูลมหายใจ เราเป็นคนชอบควบคุมชอบบังคับ

มากน้อยแค่ไหน ถ้าอยู่ในสถานการณ์หรือในภาวะที่ควบคุม

ไม่ได้ หรือภาวะที่อะไรๆ มันเป็นไปเองตามเรื่องของมัน เรา

จะมีปฏิกิริยาทางจิตใจหรือไม่อย่างไร นี่เป็นส่วนหนึ่งของการ

ศึกษาชีวิตด้วยการดูลมหายใจเข้าออก

อีกประการหนึ่ง ถ้าเอาลมหายใจเทียบกับกสิณ เทียบ

กับคำาบริกรรม อย่างเช่น เพ่งสี สีเขียวหรือสีอะไรก็ได้ สิ่งที่เพ่ง

นั้นมันตายตัวใช่ไหม เขียวก็เขียวตลอดไป ขาวก็ขาวไม่เปลี่ยน 

พุทโธก็พุทโธไม่เปลี่ยนไป มันเป็นอารมณ์ที่ตายตัวคงที่แน่นอน 

แต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อยู่ได้ด้วย

การเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น ลมหายใจจึงเป็นกรรมฐานหรือ

เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้ง เป็นฐานของการพัฒนาจิตทั้งด้านความสงบ
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และด้านปัญญา ลมหายใจใช้ได้ทั้งสองทางเลย เพราะมีความ

เกิดดับ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

สิ่งหนึ่งที่ เราควรจะสนใจศึกษาในการปฏิบัติ  คือ

ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก ทุกวันนี้

หมอแผนปัจจุบันเริ่มจะยอมรับว่าอารมณ์ความรู้สึกมีผลต่อ

ร่างกาย เช่น คนที่จิตใจไม่เครียดจิตใจผ่อนคลาย มีสติมีสมาธิ 

จะมีภูมิต้านทานโรคที่เข้มแข็ง ถ้าเกิดกลัดกลุ้ม ซึมเศร้า มี

ทุกข์ แล้วนอกจากจะเป็นปัญหาทางจิตใจแล้วยังส่งผลทำาให้

ภูมิต้านทานโรคอ่อนกำาลังไปด้วย คนที่มีปัญหาจิตใจเครียด

ซึมเศร้านั้น มักจะเป็นโรคต่างๆ ได้ตลอดเวลา เป็นหวัดเป็น

สารพัดอยู่บ่อยๆ นี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าจิตใจ ภาวะจิตใจ 

อารมณ์ มีผลต่อร่างกาย

ขณะเดียวกันร่างกายก็มีผลต่อจิตใจ ถ้าร่างกายเรา

อยู่ในอาการผิดปกติ อย่างเช่นเจ็บปวด เป็นต้น ความเจ็บปวด

เป็นเรื่องของกายแต่มักจะส่งผลให้เกิดความเศร้าหมองทาง

จิตใจ ความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยกันระหว่างกายกับใจจึงเป็น

เรื่องสลับซับซ้อน การเข้าใจตัวเองตามความเป็นจริง เป็นเป้า

หมายของการปฏิบัติ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจศึกษาและ

การดูลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในเรื่องนี้ เพราะ

เราเห็นได้ง่ายๆ ว่าเวลาอารมณ์เรารุนแรง เช่น มีอารมณ์โกรธ 

หัวใจก็เต้นแรงเร็ว ลมหายใจก็หยาบ ความรู้สึกและอารมณ์ก็

หยาบ แต่เม่ือเราอยู่ในภาวะปกติ ลมหายใจก็ปกติ ถ้าจิตใจเรา
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ละเอียดข้ึน ลมหายใจเราก็ละเอียดข้ึนด้วย การท่ีลมหายใจ

ละเอียดเป็นเคร่ืองบอกเลยว่าจิตใจของเรากำาลังจะละเอียด

ทีนี้มันมีอาการอย่างหนึ่งที่ว่าลมหายใจหายไปเลยไม่

ปรากฏลมหายใจ การไม่ปรากฏมี ๒ กรณี กรณีหนึ่งคือ สติ

ยังไม่ดี สัปหงก มันไม่รับรู้ต่อลมหายใจใช่ไหม แต่ถึงจะไม่

สัปหงกและมีความพยายาม ถ้าสติเรายังไม่มีกำาลังมาก พอ

ลมหายใจเริ่มเปลี่ยน เริ่มละเอียด สติซึ่งพอที่จะเป็นตัวผลักดัน

ให้ลมหายใจเริ่มละเอียดนั้น มันตามไม่ทัน สติมันตามความ

เปลี่ยนแปลงของลมหายใจไม่ทัน นี่เป็นเครื่องบอกได้ว่าการ

กำาหนดยงัไม่ถกูต้อง มันจะเป็นลักษณะเพ่งจนเกนิไป ถา้เพ่ง

มากจนเกินไปมันเหมือนว่าอยู่ใกล้เกินไป เวลาลมหายใจ

เปล่ียนไป จะปรับตัวไม่ทัน มันจะขาดตัวสัมปชัญญะ ขาดความ

รู้ตัวอยู่บ้าง

ถ้าเกิดรู้สึกว่าลมหายใจไม่ปรากฏหรือจับยาก แต่เรา

รู้ตัวว่ายังมีนิวรณ์อยู่ จิตใจยังไม่ผ่องใส ไม่สว่าง ไม่มีปีติอะไร 

เราต้องถอยกลับมาสักก้าวสองก้าว คือตั้งใจให้ลมหายใจ

หยาบลงเล็กน้อย คือหายใจปกติลึกๆ สัก ๒-๓ ครั้ง จนกระทั่ง

สติตามจับลมหายใจได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เริ่มต้นใหม่ ต้อง

ระมัดระวัง ถ้ารู้ว่าเราจับลมในระดับนี้ ถ้าทำาต่อเนื่องลมจะ

เปลี่ยนเราก็ต้องค่อยๆ เพิ่มพลังสติให้พอดีกับลมอยู่ทุกขณะ

น่ีเป็นศิลปะของการดูลมหายใจ มันไม่เหมือนกับการ 

ดูกสิณ หรือดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าตายตัว พยายามตั้งเอาจิตไว้
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เพราะส่ิงท่ีผู้กำาหนดก็เปล่ียนแปลงและส่ิงท่ีถูกกำาหนดก็

เปล่ียนแปลง น่ีเป็นความยากของการดูลมหายใจ จิตใจเราดี 

สติเราดี ลมหายใจก็จะละเอียดเข้า แผ่วเบาแทบจะไม่รู้สึกเลย 

สุดท้ายก็ไม่มี แต่ท่ีไม่มีน้ันคือไม่มีในสัญญาเท่าน้ัน มันรู้สึก

เหมือนไม่มี หรือว่าจิตบอกว่าไม่มี ท่ีจริงมันมีและมีพอท่ีจะอยู่ได้ 

ครูบาอาจารย์บางองค์ยังยืนยันว่าเวลาลมหายใจทางจมูกทาง

ปากอ่อนลงมาก จะหายใจทางผิวหนัง คนท่ีเคยไปอินเดียคง

ทราบว่าพวกโยคีท่ีทำาปราณยาม ฝึกลมหายใจสามารถฝังดิน

ได้เป็นเดือน หายใจวันหน่ึงไม่ก่ีคร้ังอะไรอย่างน้ี ช้าลงมากๆ 

ก็ยังอยู่ได้ไม่เป็นไร ส่ิงท่ีเราต้องจำาไว้ก็คือถ้าเรารู้สึกไม่มีลม

หายใจน่ันเป็นแค่ความรู้สึก เป็นสัญญาและไม่เป็นอันตราย

ถ้าเราเคยถึงจุดนี้แล้วเกิดกลัว ก่อนจะเริ่มนั่ง ให้ทบทวน

กับตัวเองว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่า ถ้าเกิดอาการที่

ว่าลมหายใจไม่ปรากฏนั้นไม่เป็นอันตราย นึกถึงหลวงปู่ หลวง

พ่อองค์ที่เราเคารพนับถือ นึกถึงที่ท่านบอกว่าไม่เป็นไร ไม่มี

อันตรายหรอก พอเราถึงจุดนั้นก็จะนึกถึงท่านได้แล้วก็จะผ่าน

มันไป ที่จิตใจสงบแน่วแน่เรียกว่าเข้าอัปปนาสมาธิ มันจะเป็น

ช่วงที่จิตใจสว่างมาก แต่ก่อนที่จะเข้าถึงจุดนั้น มันมีข้อสังเกต

ข้อหนึ่งคือโดยปกติแล้วพอจิตใจละเอียดเข้าๆ มันจะมีอาการ

อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ ตรงที่เราเคยดูลม ลมที่เป็นอาการ

ของกายหายไป หายไป และมักจะมีอาการที่ปรุงแต่งจากจิตใจ

ขึ้นมาแทน เป็นตัวแทนที่เป็นนามธรรม
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นามธรรมที่ปรากฏขึ้นทดแทนลมหายใจสำาหรับแต่ละ

คนจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นแสง เป็น

แสงพระจันทร์ แสงพระอาทิตย์ บางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนกับ

เป็นผ้าบางๆ บางคนเหมือนจะเป็นภาพ บางคนเป็นความรู้สึก 

มันจะแล้วแต่สัญญาของแต่ละคน แต่สรุปว่าจะเป็นสิ่งที่งาม

มาก เป็นสิ่งที่เรารู้สึกสนใจ จะงามตา จะงามหู ก็แล้วแต่ว่ามัน

จะงามอะไร มันจะเหมือนปุยนุ่น มีอะไรบางๆ มันละเอียด นี่

เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่อาการของกายที่มักจะเกิดขึ้น

ทดแทนในขณะที่จิตกำาลังจะสงบ เพราะฉะนั้นเมื่ออาการทาง

กายไม่ปรากฏ เราก็กำาหนดที่อาการนั้น อาการที่เป็นของเรา

โดยเฉพาะซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่น เราต้องสังเกตว่ามีอาการ

อะไรที่จะนำาไปสู่ความสงบแน่วแน่

บางคนบางองค์อาจจะไม่ได้สนใจอย่างนั้น คือพอ

ถึงจุดนั้น แทนที่จะกำาหนดภาวะจิต ขอใช้ศัพท์ว่า สมาธินิมิต

สมาธินิมิตเป็นการใช้ความหมายทางเทคนิค เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในจิตใจที่กำาลังสงบ จะเป็นภาพ เป็นเสียง เป็นความรู้สึก 

ก็ได้ ที่เกิดขึ้นทดแทนอาการของกายที่เรากำาลังพิจารณาอยู่ 

บางองค์บางท่านกำาหนดจิตเข้าสู่ความสงบทันที เหมือน

กับลงลิฟท์ วืดไปเลย จะมีความรู้สึกอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ 

บางองค์ก็แนะนำาว่าพอถึงจุดนี้ให้กำาหนดตัวผู้กำาหนด ตัวผู้รู้ 

ตัวจิต เราไม่ได้กำาหนดลมหายใจแล้ว เรากำาหนดตัวจิต ตัวผู้

กำาหนด แล้วการที่เราหันมาสนใจผู้กำาหนดลมหายใจ หรือผู้ที่
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๕๓

กำาลังสงสัยว่ากำาลังจะทำาอะไรต่อไป ตัวนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่

จะกำาหนด แล้วจะนำาไปสู่ความสงบแน่วแน่ อันนี้ชัดเจนไหม 

ฟังยากไหม

ถาม : ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องทุกขเวทนา

ที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งสมาธิ เราควรพิจารณาหรือปฏิบัติต่อ

ทุกขเวทนาอย่างไร ที่เรียกว่าใช้ปัญญา

ตอบ : การใช้ปัญญาคือการใช้วิธีที่ได้ผล บางครั้งวิธี

ที่ฉลาดในการใช้ปัญญาคือใช้พลังจิตของเวทนา ถ้าสมาธิเรา

ดี เราก็สามารถจะลืมเวทนาได้ นั่นเป็นวิธีหนึ่ง ก็ไม่ใช่ว่าเป็น

วิธีที่เหมาะหรือดีเสมอไป แต่เป็นวิธีหนึ่ง เช่น สมัยก่อน มีครูบา

อาจารย์ที่ท่านนอนป่วยตั้งหลายปี เวลาท่านปวดทรมานกาย 

ท่านก็ไปอยู่ในสมาธิของท่าน ไม่ต้องรับรู้ต่อร่างกาย ก็เป็นวิชา 

เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ แต่สมาธิเรายังไม่ถึง

ขั้นนั้น เรายังไม่สามารถทำาอย่างนั้น แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นวิธีที่

เหมาะสมเสมอไป

เราใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนา คือเราสามารถเจริญ

อานาปานสติพร้อมกับการมีทุกขเวทนาได้ โดยการกำาหนดลม

หายใจตรงจุดที่กำาลังปวด อันนี้ยังเป็นฝ่ายสมถะ คือยังไม่ได้

มุ่งที่จะแยกแยะหรือที่จะเห็นไตรลักษณ์ แต่หายใจเข้าหายใจ

ออกอยู่ตรงที่มันเจ็บปวด ให้มันรู้สึกเย็น ให้มันสบายอยู่ตรง

จุดนั้น เป็นการใช้สัญญา สัญญาของความเย็น ของความสงบ 
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รู้สึกเหมือนกับลมหายใจเข้าออกตรงจุดที่ปวด นั่นเป็นการ

รักษาอย่างหนึ่ง

การรักษานี้มันได้ผลเพราะอะไร ทุกขเวทนามี ๒ ส่วน 

ส่วนหนึ่งเป็นอาการของกาย ส่วนหนึ่งเป็นอาการทางใจ อาการ

ทางใจเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากกิเลสตัณหา ไม่อยากให้มันเป็น

อย่างนั้น กลัว กังวล รังเกียจ น้อยใจ เป็นต้น แต่มันเกิดเร็วมาก 

การเกิดของมันแทบจะอัตโนมัติ จนกระทั่งคนทั่วไปที่ไม่ภาวนา 

จะไม่ทราบเลยว่าความเจ็บปวดมี ๒ สิ่งผสมกัน เพราะนึกว่า

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ถ้าเราภาวนาอย่างที่ว่านั้น เราก็ใช้หลักจิตวิทยาว่า ใน

ขณะจิตหนึ่ง จิตจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศล จะมีสิ่งที่เป็นกุศล

กับสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในขณะจิตเดียวไม่ได้ ถ้าจิตกุศลก็ไม่ใช่

อกุศล อกุศลก็ไม่ใช่กุศล เพราะฉะนั้นเราทำาจิตใจของเรา

เป็นกุศล เช่น เมตตาเป็นเพื่อนกับเวทนา ก็ตั้งใจว่าเป็นเพื่อน 

หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับว่าลูบคลำาให้กำาลังใจเพื่อนที่

กำาลังทุกข์ อันนี้ก็เป็นกุศโลบายให้จิตใจเป็นกุศล

ในขณะที่เราเปลี่ยนจิตให้เป็นกุศล ส่วนของทุกขเวทนา

ที่เป็นฝ่ายจิตใจฝ่ายโกรธ เกลียด รังเกียจ น้อยใจ เสียใจ กลัว 

กังวล เป็นต้น ต้องดับ อยู่ไม่ได้ เพราะถ้าจิตกุศลก็ไม่ใช่อกุศล 

ฉะนั้นแค่การปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลก็เป็นการไล่อกุศลออก

จากจิตใจชั่วคราว ทำาให้ทุกขเวทนาน้อยลง เหลือแต่ส่วนที่เป็น

ทางฝ่ายสรีระ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง และเมื่อทำาเสร็จแล้ว พอออก



คลายปม134

จากสมาธิ เราทบทวนเราก็ได้บทเรียน เราเห็นว่าทั้งที่ยังไม่ได้

เปลี่ยนอิริยาบถ เหตุปัจจัยทางกาย ยังเหมือนเดิม น่าจะปวด

มากขึ้นด้วยซำ้าไป แต่ความเจ็บปวดเปลี่ยนแปลงไปเพราะเรา

ปรุงแต่งจิตไปในทางกุศล ทำาให้เราไม่เชื่อเวทนาต่อไปเหมือน

ที่เราเคยเชื่อ เหมือนที่เราเคยกลัว นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง

แต่ถ้าเราจะดูโดยตรง เราก็เอาตัวเวทนาเป็นที่กำาหนด

เป็นที่พิจารณา เช่น เราดูว่าจุดที่มันปวดนั้น มันคงที่ไหม มัน

นิ่งหรือมันเคลื่อนที่ ดูตรงนี้ก่อนว่ามันเคลื่อนที่ไหม ลักษณะ

ของความเจ็บปวด มันคงที่ไหม หรือมันเปลี่ยน อย่างเช่นบางที

มันร้อน บางทีมันทิ่มแทง บางทีมันปวด มีอาการหลายอย่าง

ไม่เหมือนกัน แล้วตัวแปรที่ ๓ คืออัตราของเวทนา มันคงที่

ไหม หรือว่าเดี๋ยวปวด แล้วก็ปวดมากขึ้นๆ แล้วก็น้อยลง มา

เป็นระลอกไหม เราก็ดูตัวแปรทั้งสามว่าจุดปรากฏของเวทนา 

ลักษณะของเวทนา และอัตราความเจ็บปวดของเวทนา และดู

ความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง ดูความไม่เที่ยงของมัน นี่

เป็นการใช้อนิจสัญญาไปปฏิบัติต่อทุกขเวทนา

นี่เป็นการที่เราให้จิตใจมีงานทำา คือมีการพิจารณา

ความไม่เที่ยงของเวทนา ก็มีผลคล้ายกับการมองเวทนาเป็น

เพื่อน หรือการที่ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในตัวเวทนา 

เป็นกุศโลบายที่ทำาให้จิตของเราเป็นกุศล คือมีงานทำา มีงาน

พิจารณาความจริงของสิ่งที่กำาลังปรากฏ เพื่อจะระงับส่วนที่

เป็นนามธรรมฝ่ายอกุศลได้ เหลือแต่อาการทางสรีระ ซึ่งเรา
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๕๔

ถือว่าเป็นทุกข์ของสังขาร ธรรมดาของสังขารไม่มีเจ้าของ เห็น

ว่าเป็นอนัตตา มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เพราะนั่งอย่างนี้

ในอิริยาบถอย่างนี้เป็นเวลาหลายสิบนาที มันจึงเจ็บปวดอย่าง

นี้ ไม่มีใครดลบันดาลให้มันเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครลงโทษเรา เป็น

เรื่องของธรรมชาติ เรื่องของการเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายแบบนี้ 

เรียกว่าเป็นทุกข์ของสังขาร

วิธีพิจารณาอีกอย่างหนึ่ งคือการที่ เ ราสามารถ

แยกแยะระหว่างผู้พิจารณาและสิ่งที่พิจารณา	 ให้เห็นว่า

ผู้รู้ความเจ็บปวดกับความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน วิธีนี้ก็

จะนำาไปสู่ปัญญาเช่นเดียวกัน เมื่อเราเห็นว่าตัวผู้รู้ต่างจากตัว

เวทนา เราก็จะรู้สึกเป็นอิสระจากเวทนาได้

ถาม : ครูบาอาจารย์สอนว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็น

เร่ืองสำาคัญมาก หากรักษาจิตให้สงบได้แม้เพียงระยะส้ันๆ จะได้

บุญอานิสงส์มหาศาล ขอพระอาจารย์โปรดอธิบายขยายความ

ตอบ : บุญคือเครื่องชำาระสันดาน อันนี้ตามคัมภีร์ การ

ชำาระสันดานนั้นย่อมนำาไปสู่ความสุข แทนที่จะเน้นในเรื่องการ

ชำาระ บางทีก็เน้นในเรื่องความสุขที่เกิดขึ้น นั่นเป็นเรื่องของ

บุญ การให้ทานเป็นบุญเพราะเป็นเรื่องการชำาระความตระหนี่ 

เป็นการชำาระความยึดติดในวัตถุสิ่งของว่าเป็นเราเป็นของเรา 

ถ้าทำาโดยหวังสิ่งตอบแทน อย่างเช่น อยากได้หน้าได้ตาเป็นต้น 

บุญก็น้อยลง แต่ก็ยังได้บุญอยู่เพราะมีการเสียสละของของตน
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แก่พระศาสนา หรือให้เป็นประโยชน์ต่อคนยากจนก็แล้วแต่ แต่

เนื่องจากยังมีความอยากได้อยู่ในใจจะทำาให้การชำาระภายใน

มีน้อยลง แต่ก็ยังยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี

การรักษาศีลก็เป็นการทำาบุญ ข้อนี้ชาวพุทธส่วนมากจะ

มองข้ามว่าการถือศีลห้าเป็นการทำาบุญ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์

ก็คือทำาบุญ ทำาบุญได้ทั้งวันเลย ถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสใส่บาตร 

ไม่มีโอกาสไปวัดไปวา เพียงแค่ระมัดระวังสิ่งที่ทำาคำาที่พูด 

สำารวมในการแสดงออกทางกายทางวาจา นี่ก็ได้บุญ เป็นการ

ชำาระกิเลสที่จะทำาที่จะพูดในสิ่งที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนคน

อื่น นี่คือการชำาระ

แต่เราถือว่าการทำาสมาธิหรือการฝึกจิตเป็นบุญอย่าง

ยิ่งเพราะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิต 

มันเกิดจากจิตใจ เกิดจากอวิชชา ตัณหา ไม่ว่าปัญหาส่วน

ตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาชุมชน หรือปัญหา

ระหว่างประเทศ สาเหตุสำาคัญล้วนอยู่ที่อวิชชา อยู่ที่ตัณหา อยู่

ที่กิเลสของคน การที่เรามาปฏิบัติธรรมคือการแก้ปัญหาโลกที่

ต้นเหตุ ไม่ใช่จะไปนั่งหลับตาให้เสียเวลาเปล่าๆ ตรงกันข้าม นี่

คือการแก้ที่ต้นเหตุ จึงเป็นบุญอย่างยิ่ง

เราจะเห็นว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนจิตใจของคน กิเลสยังเต็ม

หัวใจอยู่ ถึงจะเปลี่ยนระบบการปกครองก็อาจมีผลดีในระยะ

สั้นๆ แล้วก็กลับมาเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวผู้เอารัด

เอาเปรียบเท่านั้นเอง ชนชั้นนำาชั้นผู้ปกครองเปลี่ยนไป แต่ว่า
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ระบบกดขี่ยังไม่ต่างกันเท่าไหร่ ระบบกดขี่เบียดเบียนเกิดจาก

อะไร ก็เกิดจากเจตนาของคนจะกดขี่จะเบียดเบียนด้วยใจของ

คนที่ยังไม่ได้ชำาระ การปฏิบัติภาวนานี่แหละที่ช่วยชำาระนิสัย

สันดานหยาบต่างๆ จึงเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่

ถาม : ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำาวิธีที่ช่วยให้

จิตรวมเป็นสมาธิเร็วขึ้น นั่งตั้งนานพอจิตเริ่มรวม ลมหายใจเริ่ม

ละเอียดก็กระดิ่งพอดี

ตอบ : นี่เป็นข้อจำากัดของการนั่งเป็นกลุ่ม หรือการ

ที่มีกำาหนดเวลาบังคับ ถ้าอยู่คนเดียวไม่จำาเป็นต้องดูนาฬิกาก็

นั่งจนกระทั่งจิตรวมได้ เมื่อเข้ากลุ่มอย่างนี้ต้องทำาใจบ้าง ส่วน

เรื่องจะทำาให้เร็วขึ้นก็ไม่แน่นอนว่าจะทำาได้หรือไม่เพราะเป็น

เรื่องของกำาลังจิต อาตมาขอแนะนำานิดหน่อยว่า ตอนเริ่มนั่ง

ไม่จำาเป็นต้องดูลมหายใจหรือกำาหนดอารมณ์กรรมฐานของ

ตนทันที พยายามยำ้าเรื่องนี้บ่อยๆ ว่าต้องเตรียมใจก่อน ถ้า

จิตใจยังอยู่ในสภาพที่หยาบ เราจะให้จิตทำางานละเอียด มัน

เป็นการฝืนมากเกินไป สิ่งที่ต้องการคือความพอใจความยินดี

ความกระตือรือร้น ต้องการให้มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการให้

ระมัดระวังสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาบ่อยๆ

อย่างเช่น ถ้าเรานั่งสมาธิในช่วงที่มีปัญหาที่ทำางานหรือ

กำาลังมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แทบทุกครั้งที่นั่งสมาธิ 

เรื่องนั้นมักจะผุดขั้นมาเป็นอุปสรรค ก่อนที่เราเริ่มกำาหนดลม

๕๕
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หายใจต้องคุยกับตัวเองเสียก่อนว่า ช่วงนี้ ๓๐ นาที ๔๕ นาที 

หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ เป็นชั่วโมงของการฝึกจิตให้สงบ เราจะไม่

คิดเรื่องนั้น เรื่องที่ทำางาน เรื่องที่เรากำาลังกังวลอยู่ ไม่ใช่เวลา 

ต้องตกลงกับตัวเองเสร็จแล้วจึงนั่งสมาธิ ถ้าความคิดนั้นผุดขึ้น

มา สัญญาจากตอนต้นที่ว่าเราจะไม่คิด เรื่องนั้นมันจะตามมา

ทันที มันจะสะกดรอยตามมาแล้วบอกว่าไม่ ไม่เอา เพราะเรา

เพิ่งตกลงเมื่อกี้ว่าเราจะไม่คิดเรื่องนั้น มันจะเร็วมาก ยังไม่ทัน

ปรุงแต่ง ยังไม่ถึงหลงใหลกับความคิดนั้น ข้อตกลงจากเมื่อกี้นี้

จะเกิดขึ้น ดับความคิดนั้นได้ นี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง

เราก็รู้ถ้าเรามีเรื่องหนักใจ เรื่องนั้นมักจะกลับมารบกวน  

เบื้องต้นของการทำาสมาธิ เราก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะว่าเราจะ

ไม่คิดเรื่องนั้น เราจะไม่ยินดี ความคิดที่เกิดขึ้นก็จะดับไปใน

จิตใจ ความคิดเกิดขึ้นนี่ยังไม่เป็นปัญหา แต่ปัญหาคือเรายินดี

ต้อนรับ แล้วสานต่อ เราจะห้ามไม่ให้ความคิดเกิดเลย เราห้าม

ไม่ได้ แต่เราห้ามยินดีห้ามต้อนรับได้ อันนี้เราก็คุยกับตัวเอง

ก่อน ยังไม่ทันเริ่ม หรือกรณีที่ช่วงนี้กำาลังมีปัญหากับความง่วง 

เราก็รู้ว่าครั้งนี้เราต้องเจอกับความง่วงแน่ เพราะทุกครั้งที่นั่ง

มันชอบง่วง เราต้องระมัดระวังให้มากอย่าให้ง่วง ไม่ต้องคิดเอา

สมาธิอะไรมาก เอาแค่ว่านั่งไม่ให้ง่วงเป็นเป้าหมายก่อน ทำา

อย่างไรเราจะนั่งไม่ให้ง่วง

เมื่อเรามีความระมัดระวังมากเรื่องความง่วง ถือเป็น

เป้าหมายทีเดียว พอมันเริ่มมีอาการ เราจะรู้สึก เราจะไวต่อ
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๕๖

ความเกิดขึ้นต่ออารมณ์คือความง่วง เราจะป้องกันและแก้ไข

ได้ทัน ถ้าร่างกายนั่งอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสม สำารวจจิตใจ

แล้วบางทีเกิดความเบื่อก็เป็นได้ บางทีก็รู้สึกเฉยๆ ถ้าเราไม่ได้

สังเกตอารมณ์นี้ ซึ่งมันอยู่เบื้องหลังหรือเป็นความคิดที่เป็นฉาก

แล้ว มันจะมีผลต่อการทำาสมาธิทำาให้ล่าช้า ถ้าเราจับความรู้สึก

ที่เป็นอกุศลเหล่านี้ได้ตั้งแต่แรก แล้วหากุศโลบายที่จะจัดการ

ความรู้สึกเหล่านี้จนกระทั่งเกิดความตั้งอกตั้งใจในการฝึกจิต

ให้สงบ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำาให้สงบเร็วขึ้น

ถาม : เดินจงกรมสำาคัญอย่างไร ต้องทำาร่วมกับการ

นั่งสมาธิหรือไม่

ตอบ : ขอทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินจงกรม การ

เดินจงกรมเป็นวิธีเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาเหมือนกับ

การนั่งสมาธิ แต่การเดินจงกรมจะเหมาะสมในโอกาสต่างๆ ที่

เรานั่งไม่ได้ หรือนั่งไม่สะดวก หรือมีโรคประจำาตัว นั่งยากหรือนั่ง

ไม่ได้นาน เรามีทางเลือก ก็เดินจงกรมแทน ถ้าอยากปฏิบัติอย่าง

เข้มข้นและได้ผล ต้องปฏิบัติต่อเนื่องนานๆ หน่อย อย่างเช่นที่

เรามาปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนถึง ๓-๔ ทุ่มนี้ ถ้าเราเอาแต่นั่งอย่าง

เดียว คงจะไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าสามารถนั่งชั่วโมง

สองชั่วโมง จากนั้นถ้าไม่เดินจงกรมก็ต้องหยุดพักผ่อน การ

เดินจงกรมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปฏิบัติ แล้วก็เหมาะสม 

ในโอกาสที่เราเหน็ดเหนื่อย
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ยกตัวอย่าง เช่น ตอนกลางคืนกลับจากทำางาน ถ้าต้อง

ไปนั่งสมาธิภาวนาอาจจะง่วง เราเดินจงกรมดีกว่า นอกจาก

นั้นแล้ว จริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะรู้สึกว่าการ

เจริญสติทำาจิตใจให้สงบจนเกิดปัญญาจะง่ายกว่าในขณะท่ี

เดินจงกรม เพราะฉะน้ันเราอาจจะเดินมากกว่าน่ังก็ได้ ถ้าเรา

เดินในจังหวะท่ีธรรมดาๆ อย่างท่ีเดินกันทุกวันน้ี สมาธิท่ีเกิดขึ้น

จะอยู่ได้นาน นานกว่าตอนนั่ง แล้วเป็นสติเป็นสมาธิที่ประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ง่าย การเดินจงกรมเรามีการเคลื่อนไหว 

เราลืมตารับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่ง มันไม่นิ่งทีเดียว

เหมือนตอนนั่ง

การฝึกสติในอิริยาบถเดินนั้น จะมีประโยชน์มากต่อการ

ทำาสติในชีวิตประจำาวัน เช่น เราต้องการเดินจากบ้านนั้นไป

บ้านนี้ เดินขึ้นบันไดลงบันได เป็นต้น ถ้าเราชินกับการทำาสมาธิ

ในอิริยาบถเดิน เราก็สามารถเจริญสติในชีวิตประจำาวันให้ 

มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลักการก็คล้ายกับตอนนั่ง ต้องให้จิตมี

หลักที่จะอยู่เหนืออำานาจของนิวรณ์ให้ได้ ซึ่งเราเอาสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งเป็นเครื่องกำาหนดของจิต ก่อนที่จิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุก

อย่าง ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่เกาะ เป็นเครื่องระลึกของสติเป็น

เครื่องรู้ของจิตเสียก่อน เครื่องกำาหนดของจิต ระหว่างการเดิน

มีให้เลือกมาก เช่น ความรู้สึกในฝ่าเท้าหนึ่ง คำาบริกรรมพุทโธ

หนึ่ง การบริกรรมคำาอื่น อย่างเช่นอัฐิ เป็นต้น มีการผสมกันบ้าง 
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เช่น กำาหนดความรู้สึกในฝ่าเท้า ในส้นเท้าโดยเอาพุทโธช่วย

กำากับสติให้อยู่ตรงนั้น อัฐิก็เช่นเดียวกัน อัฐิซึ่งมีความหมายว่า

กระดูกก็พยายามทำาความรู้สึกในโครงกระดูกของตัวเองขณะ

ที่เดิน จากนั้นก็ใช้คำาบริกรรมแผ่เมตตา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีจุด

ประสงค์ให้จิตใจปล่อยวางความฟุ้งซ่านการปรุงแต่งต่างๆ ให้

รวมเป็นผู้รู้ตื่น เบิกบาน อยู่ในปัจจุบัน เมื่อจิตใจของเราสงบ

แล้วไม่ว่าในอิริยาบถนั่งหรือเดิน เราจึงเจริญปัญญาต่อไป

การเจริญปัญญาขอแนะนำา ๒ วิธี

วิธีที่ ๑ จิตใจที่สงบแล้วไม่ต้องกำาหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เหมือนตอนที่เราเริ่มฝึก ตอนนี้เราสักแต่ว่ารับรู้ต่อไตรลักษณ์

ที่กำาลังปรากฏอยู่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมอารมณ์ กาย 

เวทนา จิต ธรรม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วแต่

จะเรียกล้วนเป็นชื่อของสิ่งที่กำาลังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้อง

ตั้งชื่อก็ได้ ไม่ต้องไปจัดหมวดหมู่ ให้เรารู้เพียงแต่ว่ามันเกิดแล้ว

ดับ เอาความเกิดดับเป็นอารมณ์ ถ้าเราถนัดในการพิจารณา

เรื่องอนัตตา เราก็พยายามอยู่กับความเป็นอนัตตาของสิ่งที่

กำาลังปรากฏอยู่

วิธีที่  ๒ คือเราเอาส่วนใดส่วนหนึ่ งของกายมา

พิจารณา อ่านบทสวดมนต์อาการ ๓๒ ไล่ไปจนกระทั่งเจอ 

ข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าใช่ รู้สึกพอจะพิจารณาได้ และเมื่อจิตใจ

สงบแล้ว เราก็ยกข้อนั้น จะเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ก็แล้วแต่ 

เอาขึ้นมาพิจารณา คือพยายามนึกภาพ และคิดถึงความไม่
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เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เราใช้กุศโลบายต่างๆ เพื่อให้ความ

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาชัดขึ้น 

ไม่ว่าเราจะพิจารณาความเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏอยู่

ในปัจจุบัน หรือเราจะตั้งใจให้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายว่า

ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าจิตใจเริ่มจะปรุงแต่ง เริ่มจะคิด

นอกเรื่อง การพิจารณาไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจจะพิจารณา 

เราต้องกลับไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเดิม เพราะการที่จิตใจ

ไม่อยู่กับการพิจารณาเป็นเครื่องบอกแล้วว่าสมาธิไม่พอ  

ถ้ากำาลังสติกำาลังสมาธิไม่พอ ให้เรากลับไปทำาความสงบต่อ 

จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตใจมีกำาลังพอแล้วจึงค่อยพิจารณาต่อ

อย่างไรก็ตาม เราไม่จำาเป็นต้องห่วงว่าจิตใจเริ่มสงบ

แล้ว แต่ไม่ได้พิจารณาอะไร ยังไม่ได้เกิดปัญญาอะไร ก่อนอื่น

เราต้องทำาสมาธิของเราให้หนักแน่นมั่นคงพอสมควร อย่าเพิ่ง

ใจร้อน ในระยะสั้นเราอาจจะรู้สึกว่าการรีบไปพิจารณาเหมือน

กับได้กำาไรทันตาเห็น แต่ในระยะยาวการให้ความสำาคัญและ

ให้เวลากับการเจริญสมาธิให้มีกำาลังมากขึ้น จะมีประโยชน์ต่อ

ปัญญา ทำาให้การพิจารณาของเราคล่องแคล่วและเจาะลึก

กว่าจิตใจที่มีกำาลังสมาธิน้อย
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ความเป็นมา

 มูลนิธิปัญญาประทีปจัดต้ังโดยคณะผูบ้รหิารโรงเรียนทอสีด้วยความ

รว่มมือจากคณะครูผูป้กครองและญาตโิยมซึง่เปน็ลกูศิษย์พระอาจารยช์ยสาโร

กระทรวงมหาดไทยอนญุาตใหจ้ดทะเบียนเปน็นติบิคุคลอย่างเปน็ทางการเลข

ที่ทะเบียนกท.๑๔๐๕ตั้งแต่วันที่๑เมษายน๒๕๕๑

 
วัตถุประสงค์

 ๑) สนบัสนนุการพฒันาสถาบนัการศกึษาวิถพีทุธทีม่รีะบบไตรสกิขา 

ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก

 ๒) เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนผ่านการจดัการฝกึอบรมและปฏบิตัธิรรม

และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆโดยแจกเป็นธรรมทาน

 ๓) เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และ 

สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น  ๆ เพื่อดำาเนินกิจการที่ เป็น

สาธารณประโยชน์

  



คณะที่ปรึกษา

 พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษา

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆอาทิ ด้านนิเวศวิทยาพลังงานทดแทนสิ่ง

แวดล้อมเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพการเงิน

กฎหมายการสื่อสารการละครดนตรีวัฒนธรรมศิลปกรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

 

คณะกรรมการบริหาร

 มูลนิธิฯได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ

เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนทอสีเป็นเลขาธิการฯ

 

การดำาเนินการ

 •  มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป ในรูปแบบ

โรงเรยีนบม่เพาะชวีติเพือ่ดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ดา้นการศกึษาวถิพีทุธใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้อย อำาเภอ

ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

 •มูลนิธิฯร่วมมือกับโรงเรียนทอสีในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ

แจกเป็นธรรมทานทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนทอสีฯได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่

ปีพ.ศ.๒๕๔๕

มูลนิธิปัญญาประทีป
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