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อริยสัจ ๔ เป็นส จั จะความจริงท ปี่ ระเสริฐ เพราะนำ
ปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสไปสู่ความประเสริฐได้ เราต้องการ
อะไรจากชวี ติ หากประสงค์ หรือม ุ่งมาดปรารถนาต่อชวี ติ 
ที่เป็นอริยะ คือ ชีวิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความ
อิจฉาพยาบาท ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และสิ่ง
เศร้าหมองทั้งหลาย ถ้าเราเห็นว่า ความเป็นอิสระภายใน
ความเมตตากรุณา และปญ
ั ญา เป็นส งิ่ ท นี่ า่ พ ฒ
ั นาเราควร
เอาใจใส่เรื่อง อริยสัจ
พระพุทธเจ้าตรัสว่าอ ริยสัจข้อแรก คือทุกข์ เป็นส ิ่ง
ทีค่ วรกำหนดรู้ การทพี่ ระองค์ส อนอย่างนนั้ ก เ็ พราะวา่ โดย
สัญชาตญาณเราไม่อ ยากทำ (กำหนดร)ู้ ความทกุ ข์เกิดขนึ้ 
แล้ว เราชอบปฏิเสธบ้าง เอาหัวมุดลงไปในทรายเหมือน
นกกระจอกเทศบ้าง หาความสุขทางเนื้อหนังมากลบ
เกลื่อนความทกุ ข์เอาไว้บ า้ ง แต่ห นีไม่พ น้ ตราบใดทเี่รายัง
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ไม่รธู้ รรมชาติของทกุ ข์ก เ็ หมือนเราหลงในเขาวงกต ถึงจะนงั่
พักในทรี่่มเย็นชั่วคราวก็ยังค งหลงอยู่ดี
ก่อนจะอธิบายเรื่องอริยสัจ ขอทำความเข้าใจเรื่อง
ภาษาสกั เล็กน อ้ ย ในภาษาบาลีค ำวา่ ทุกข์ มีค วามหมายที่
กว้างขวางกว่าและลกึ ซง้ึ ก ว่าในภาษาไทย มีสองแง่หลัก คือ
หนึ่ง ความทุกข์ที่เป็นอาการหรือเป็นลักษณะของ
สิ่งทั้งปวง (ทุกข์ในไตรลักษณ์) และ สอง ความทุกข์
ที่เกี่ยวกับหรือเป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะ (ทุกข์ใน
อริยสัจ)
ขอเปรียบเทียบกับคำว่า ร้อน ความร้อนที่เป็น
อาการของธรรมชาติก อ็ ย่างหนึง่ ความรอ้ นในใจทไี่ ม่ส บาย
ก็อ ย่างหนึ่ง ข้อแ รก กว้างกว่า และไม่ต้องขึ้นอยู่กับคน
พระองค์ตรัสว่า “สัพเพ สังขารา ทุกขา” สิ่งทั้ง
หลายทงั้ ป วงเป็นท กุ ข์ เราอาจจะสงสัย เอ...ต้นไม้เป็นท กุ ข์
ได้ห รือ ก้อนหนิ เป็นท กุ ข์ได้ห รือ แก้วน ำ้ เป็นท กุ ข์ได้ห รือ...
ได้ แต่เป็นท ุกข์ในความหมายแรกคือ มันทนอยู่ในสภาพ
เดิมของมนั ไม่ได้ มีอ ะไรบบี ให้เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาหรือ
ว่าพ ูดอีกนัยหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลาย “ขาดเสถียรภาพ”
เพราะฉะนั้นการกล่าวว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นทุกข์
หมายถึงการขาดเสถียรภาพของมัน ท่านให้เราพิจารณา
เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นหน่วยรวมของเหตุปัจจัยและส่วน
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ประกอบ เช่น ต้นไม้มีราก แก่น เปลือก กิ่งก้าน ดอก
ผล เป็นส่วนประกอบ มีดิน แดด ฝนเป็นต้น เป็นป ัจจัย
ภายนอก แมลงกินผลก็กระทบต่อต้นไม้นั้นทั้งต้น ฝนไม่
ตกต้นไม้อาจเหี่ยว ลมพัดแ รงๆ ต้นไม้นั้นอาจจะล้ม
เมื่อเหตุปัจจัยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง สิ่งที่เป็น
หน่วยรวมของสงิ่ ท ไี่ ม่เทีย่ งหลายๆ อย่างนนั้ ก พ็ ลอยไม่เทีย่ ง
ไปด้วย และภาวะที่ขาดความมั่นคงหรือขาดเสถียรภาพ
ท่านเรียกวา่ “ทุกข์” แกงกะหรีเ่ ป็นท กุ ข์ เพราะพอตกั ใส่จาน
แล้วม นั พ ร้อมทจี่ ะเสือ่ ม สิง่ แรกทเี่ สือ่ มคอื ค วามรอ้ นของมนั
ทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งก็เย็นไม่ค่อยน่าทานเสียแล้ว ถ้าทิ้งไว้วัน
สองวันมันจะบูด ต้องทิ้ง
ความร้อน ความหอม ฯลฯ ซึ่งเป็นส ่วนประกอบ
ไม่คงทน ทำให้ตัวแกงไม่คงทน ท่านเรียกความจริงนี้ว่า
ทุกข์ พระตถาคตจะบังเกิดขึ้นในโลกก็ตาม จะไม่บังเกิด
ขึ้นในโลกก็ตาม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นท ุกข์ เป็น
อนัตตา มันเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติยังไม่เป็นปัญหา
หากทุกข์ในอริยสัจคือค วามทุกข์ของมนุษย์โดยเฉพาะ ไม่
เหมือนทุกข์ในไตรลักษณ์ แต่ส ืบต่อจ ากความทุกข์น ั้น คือ
ขันธ์ห้าของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ต้องเป็น
ไปตามกฎไตรลักษณ์ แต่มนุษย์เราแปลกตรงที่ว่ามีสิ่งที่
เรียกวา่ อวิชชา ห่อห มุ้ จ ติ ไว้ ทำให้เกิดค วามผดิ ป กติท ที่ า่ น
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ให้ชื่อว่า ทุกข์ เหมือนกัน แต่เป็น ทุกขอริยสัจ
ท่านแยกความทุกข์นี้ออกมาต่างหาก เพราะมีเหตุ
ที่ระงับได้และมีจุดจบซึ่งพระองค์ให้ชื่อว่า นิโรธ ทุกข์ใน
อริยสัจหมดแล้วมีแต่ทุกข์ในไตรลักษณ์สำหรับชีวิตที่ยัง
เหลืออ ยู่ คือท กุ ขเวทนาทางกาย ค วามแก่ ความเจ็บ และ
ความตาย สำหรับผ ู้ที่เข้าถึงธรรมแล้ว สิ่งเหล่าน ี้เป็นทุกข์
แต่ไม่เป็นปัญหา เป็นแค่รสชาติของไตรลักษณ์ที่ทุกคนใน
โลกรวมทั้งพ ระอรหันต์ต้องเสวย
ทุกข์ที่เป็นอริยสัจเกิดเพราะจิตที่มี อวิชชา ย่อม
กระสับก ระส่ายด้วยความทะเยอทะยานอยาก คือต ัณหา
เราจะแปลอวิชชาว่า “ความไม่ร”ู้ อย่างเดียวไม่ได้เพราะ
อวิชชา รวมถึงก าร “รผู้ ิด” ด้วย คนเราจะอยู่เฉยๆ โดย
ไม่รู้หรือไม่คิดอ ะไรเลยไม่ได้ เมื่อเราไม่รู้จริง เรากร็ู้ไม่จ ริง
อวิชชาจึงหมายถึงไม่รู้ความจริง และรู้ไม่จริง เมื่อความ
รูส้ กึ น กึ คิด ค่าน ยิ มทมี่ ตี อ่ ชวี ติ ของตน โลกทศั น์ค วามเชือ่ ถ อื
หรือแนวความคดิ ไม่ล งรอยกบั ค วามเป็นจริง ความขดั แย้งท ี่
เกิดขนึ้ ป รากฏในลกั ษณะของความอยากได้ อยากมอี ยาก
เป็นต่างๆ มีผ ลคือค วามทุกข์
ความทุกข์ที่เกิดจากอวิชชา เกิดจากการไม่รู้จริง
ความทกุ ข์จ ากการรไู้ ม่จ ริงเป็นค วามทกุ ข์ท แี่ ก้ได้ แต่ค วาม
ทุกข์ที่เป็นไตรลักษณ์ซึ่งเป็นความทุกข์ของสิ่งทั้งปวงเป็น
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ส งิ่ ท ตี่ อ้ งยอมรับ นักป ราชญ์ผ มู้ ปี ญ
ั ญา คือผ รู้ วู้ า่ ส งิ่ ไหนอยู่
ในวสิ ยั ท จี่ ะแก้ไขได้ สิง่ ไหนไม่อ ยูใ่ นวสิ ยั ท จี่ ะแก้ได้ เพราะถา้ 
เราแยกไม่ถ กู เดีย๋ วเราจะเสียเวลาเหนือ่ ยกบั ก ารพยายาม
แก้ส งิ่ ท เี่ ราแก้ไม่ได้ ส่วนสงิ่ ท แี่ ก้ได้ก ลับไม่มเี วลาแก้ห รือไม่
คิดท ี่จะแก้ อะไรคือสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย อาจจะพอบรรเทาได้บ้าง ยืดอายุออกไปบ้าง
แต่ในที่สุดแ ล้วจะต้องยอมรับ
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรายอมดู ยอมรับรู้ ให้
เราคอยฝึกเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตโดยเฉพาะกับ
สิง่ ท เี่ ราไม่ต อ้ งการหรือไม่ชอบ ผูท้ ไี่ ม่เข้าใจอาจจะกลัววา่ จะ
ทำให้เรากลายเป็นค นมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่า ไม่ใช่...
เจตนาของเราคอื ต อ้ งการมองโลกอย่างรอบคอบ แบบลมื ห ู
ลืมตา ดูท ุกแ ง่ด ทู ุกม ุม ไม่ใช่รับรเู้ฉพาะแง่ม ุมท ี่ถูกใจ หรือ
ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ต้องกล้า ไม่อ ย่างนั้นจะ
เป็นเหยื่อของความคิดผิด และจะเป็นทุกข์ได้ง่าย เช่นใน
โรงพยาบาลในต่างประเทศหรือแม้ในเมืองไทยบางแห่ง
มีการมองความตายว่าเป็นศัตรู เป็นสิ่งที่ต้องสู้ต้องชนะ
ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมใีครชนะได้เลย
ในเมืองนอก ใครตายจากมะเร็ง เขามกั เขียนประวัติ
เขาวา่ “He lost his battle with cancer. หรือ After a
two - year fight with cancer, he died.” เหมือนกับ
ชยสาโร ภิกขุ

5

มะเร็งเป็นศ ัตรูท ไี่ด้เข้าไปรกุ รานเขาอย่างไร้ย ุตธิ รรม ทีเ่ขา
ได้สู้จนถึงที่สุดแ ล้วแพ้ไปอย่างวีรบุรุษ นี่คือความคิดผ ิดท ี่
เกิดจ ากการไม่เข้าใจธรรมชาติ หรือก ารไม่ย อมเข้าใจเกีย่ ว
กับค วามเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย หรือท ุกข์ใน
ไตรลักษณ์ จึงกลายเป็นฐานของทุกข์ในอริยสัจ
หลวงพ่ อ ช าเคยส อนศิ ษ ย์ ข องท่ า นอ ยู่ เสมอว่ า
แก้วน้ำที่เราใช้ทุกวันแตกแล้ว ให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ
ฝึกให้เห็นอย่างนี้แล้ว เมื่อมันแตกจริงๆ จิตใจเราจะไม่
หวั่นไหว ร่างกายนี้เรายืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเท่านั้น
ต้องมองวา่ ม นั แตกแล้วเหมือนแก้วน ำ้ เราจงึ จ ะไม่ป ระมาท
พวกเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้อีโหน่อีเหน่
ไปอเมริกาจะเห็นค นแก่อายุ ๖๐ หรือ ๗๐ แต่งต ัว
เหมือนคนอายุ ๓๐ หรือ ๔๐ ท่อนบนโป๊ใส่กางเกงสั้น
ก็ม ี เดินเกีย่ วกอ้ ยกนั ในทสี่ าธารณะกเ็ คยเห็น เขาพยายาม
พิสูจน์ให้โลกเห็นว่า เขาไม่แก่ เขาไม่เป็นภาระแก่ใคร
เพราะอะไร เพราะในสังคมตะวันตกที่เน้นเรื่องกามและ
งาน คนแก่ด ูเหมือนจะเป็นส ่วนเกิน สังคมยกย่องความ
เป็นหนุ่มเป็นสาว เพราะฉะนั้นคนแก่จึงต้องพยายาม
พิสูจน์ว่าฉันไม่แก่จริง นี่คืออาการของวัฒนธรรมที่ยัง
อ่อนปัญญา ไม่ยอมรับเรื่อง ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
โยมแม่ของอาตมาเองอายุ ๖๐ กว่าแล้ว ไม่เคยเห็น
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คนตาย ไม่เคยเห็นซากศพ โยมแม่อาตมาอาจจะสิ้นชีวิต
ลงโดยไม่เคยมโี อกาสจะได้เห็นเว้นแต่ในหนัง เพราะสงั คม
ที่ท่านอยู่ไม่อยากจะรับรตู้ ่อความตายในโลกจริง แต่ชอบ
ดูการฆ่าอย่างสยดสยองในโรงหนัง อาตมาก็ไม่เข้าใจ
เหมือนกัน
วัฒนธรรมพุทธสอนให้เราอยู่กับความจริง เช่นที่
วัดป่านานาชาติเรา วันไหนมีการเผาศพ ผู้ใหญ่ต้องจูง
เด็กเล็กๆ อายุ ๓-๔-๕ ขวบขึ้นไปไปดูศพบนเชิงตะกอน
ก่อนเผา เพือ่ จ ะได้รวู้ า่ ค วามตายมนั เป็นอ ย่างนเี้ อง มันเป็น
เรื่องธรรมดา หลวงพ่อชา ท่านย้ำในเรื่องนี้มากคือท่าน
บอกว่าก่อนที่เราจะดับความทุกข์ เราต้องรู้จักความทุกข์
เสียก่อน เหมือนแม่ทัพต้องรู้จักศัตรูดีก่อนจะได้วางแผน
ชนะมันได้ ให้เรารู้จักโฉมหน้าของความทุกข์ ความทุกข์
อยู่ที่ตรงไหน ก็ต้องดับความทุกข์ที่ตรงนั้น ท่านบอกว่า
ไฟไหม้ตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้น อย่าไปดับที่อื่น อย่า
พึงอ้างว่าที่นี้ดับไม่ได้หรอกมันร้อนเกินไป ขอดับที่อุ่นๆ
ก่อน อย่างนี้เอาตัวไม่รอด วอดวายเลย การปฏิบัติไม่ใช่
ยากล่อมใจเพื่อจะได้ล ืมสิ่งที่กำลังทำให้เราเป็นทุกข์อยู่
เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะหนีจากปัญหา หรือเพื่อเก็บ
กดปัญหา ตรงกันข้าม เราฝึกให้จิตรู้จักภาวะที่รู้ ตื่น และ
เบิกบ าน กับล มหายใจ เป็นต้น เพือ่ ให้จ ติ ใจมคี วามสงบสขุ
ชยสาโร ภิกขุ
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เข้มแข็งมั่นคงพอที่จะดูปัญหา คือจิตจะปล่อยวางความ
ยินดี ยินร้าย หรือค วามยดึ ม นั่ วา่ ม เี ราหรือของเราตราบใด
ก็ส ามารถเข้าใจปญ
ั หาอย่างถอ่ งแท้ต ราบนนั้ เข้าใจปญ
ั หา
รู้ขอบเขตของปัญหา สามารถเห็นเหตุปัจจัยของปัญหา
อย่างแท้จริง แล้วคอยแก้ไข ปัญหาภายนอกก็แก้อย่าง
หนึ่ง ปัญหาภายในก็อย่างหนึ่ง
คนที่ยังไม่มีปัญญามักปฏิเสธว่า “ฉันไม่มีปัญหา”
เมือ่ เริม่ ส ว่างขนึ้ ม านอ้ ยหนงึ่ ก ย็ อมรับวา่ “ฉนั ม ปี ญ
ั หา” ขัน้ 
ต่อไปก็คือ “ฉันคือป ัญหา” ในที่สุดแล้วไม่มีปัญหาจริงๆ
แต่ก ารไม่มปี ญ
ั หาอย่างคนทวั่ ไปนไี้ ม่ใช่ ต้องพฒ
ั นาให้เห็น
ปัญหา ยอมรับป ญ
ั หา จนกระทัง่ เห็นวา่ ค วามยดึ ม นั่ ถ อื ม นั่ 
ในตัวฉันนั่นแหละคือตัวป ัญหา ไม่ใช่ว่าฉ ันมีปัญหา ตอน
เรานั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่สงบทำอย่างไร อดทน ! อย่า
ใจร้อน อย่าท อ้ แท้ เป็นท กุ ข์บ า้ งกช็ า่ งมนั ไม่เป็นไรในระยะ
ยาวมันคุ้มอยูห่ รอก เรากำลังทำงานอยู่ กำลังได้รู้จักกับ
ความทกุ ข์ของตวั เอง กำลังได้รจู้ กั ส าเหตุของปญ
ั หา เรียก
ว่าได้กำไร เพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยสนุกเท่านั้นเอง เงินเดือน
ยังไม่ออก ทำไปเรื่อยๆ เอาความทุกข์เป็นบทศึกษาได้ใจ
ก็ไม่ขุ่นม ัว
ในการอบรมลกู ศ ษิ ย์ล กู ห า หลวงพอ่ ชาทา่ นมคี วาม
สามารถสูง สำหรับชาวต่างประเทศ ท่านเมตตาเลือกคำ
ชยสาโร ภิกขุ
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พูดท งี่ า่ ยๆ สอนผทู้ ยี่ งั พ ดู ภ าษาไทยไม่ได้ห รือย งั พ ดู ได้ไม่ก ี่
คำ คำหนึง่ ท ที่ า่ นชอบใช้ก บั พ วกพระฝรัง่ เรา อาตมากย็ งั จ ำ
ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ คือท่านย้ำเหลือเกินว่า “ทุกข์เพราะ
คิดผิด” คำนี้ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาไทย ก็ยังพอเข้าใจ
เราจะรอู้ ย่างไรวา่ เรากำลังค ดิ ผ ดิ ห รือค ดิ ถ กู เราตอ้ ง
รู้จักหยุดแล้วด ู ในการภาวนา สมถะ คือหยุด วิปัสสนา
คือด ู การภาวนาต้องการสองสิ่งนี้ คือท ั้ง “หยุด ” ทั้ง “ดู”
ถ้าไม่หยุดแล้ว ก็ดูไม่ชัด เหมือนเราอยากจะดูทิวทัศน์
นั่งในรถที่กำลังวิ่งเร็วก็ดูไม่ชัด ภูเขาทะเลก็เบลอไปหมด
ต้องจอดรถเสียก่อนแล้วลงจากรถไปชมวิว
เหมือนกับจิตใจของเรามันกำลังวิ่ง ดูอะไรไม่ชัด
จำเป็นต อ้ งหยุดด ว้ ยพลังส มาธิ เพือ่ ระงับค วามคดิ ฟุ้งซ่าน
วุ่นวาย ระงับนิวรณ์ต ่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบงำจิต ทำให้
ดูอะไรไม่ออก หรือดูผิดเพี้ยนจากความจริง มีแต่สมาธิ
เท่านัน้ ท จี่ ะระงับน วิ รณ์ได้ ทีนเี้ราเคยอยูก่ ับน วิ รณ์ม านาน
แล้ว อยู่กับกิเลสตั้งแต่เกิด ถ้าไม่ทำสมาธิ ไม่ฝึกให้จิต
พอใจและแน่วแน่อยู่ในปัจจุบัน เราไม่มีทางเข้าใจความ
หมายของคำวา่ กิเลส ว่าเป็น “เครื่องเศร้าหมองแห่ง
จิต” เพราะไม่มีโอกาสสัมผัสจิตที่ไม่เศร้าห มอง เหมือน
กับวา่ เราเคยอยูใ่ นแหล่งแออัดต งั้ แต่เกิดเลยหลงผดิ วา่ โลก
ทั้งโลกเป็นอย่างนี้เอง
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พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า กิเลสไม่ใช่ของตายตัว ไม่
ได้อ ยูใ่ นจำพวกสงิ่ ท ตี่ อ้ งยอมรับ แต่เป็นส งิ่ ท จี่ รเข้าม าในใจ
เราเพราะความประมาทไม่ท ำสมาธิจะไม่เข้าใจ หรืออ าจจะ
เข้าใจในระดับส มองระดับค วามจำ แต่ไม่เห็น ถ้าอ บรมจติ 
จนถึงจ ดุ ส งบระงับ เข้าถ งึ ทีว่ เิ วก สงัดจ ากอารมณ์ สงัดจ าก
การกอ่ กวนของอารมณ์ เราจงึ ได้รวู้ า่ โอ้ ! นิวรณ์ม นั เศร้าห มอง
จริงๆ เหมือนเราเดินขนึ้ เขาสดู อ ากาศบริสทุ ธิเ์ ป็นค รัง้ แรก
ในชีวิต จึงได้รู้ว่าบ้านที่ตนอยู่แออัดขนาดไหน แต่ก่อน
ไม่เคยคดิ เพราะไม่มเี ครือ่ งวดั ไม่มสี งิ่ เปรียบเทียบ แต่ก อ่ น
เราก็ล่มจมอยูใ่นอารมณ์ มองไม่เห็นท างออก เพราะไม่รู้
จักส งิ่ ท ดี่ กี ว่า สมาธิค วามสงบทางจติ เป็นเครือ่ งวดั อ ารมณ์
เมื่อเราได้ความสงบเป็นมาตรฐาน เราได้เครื่องเปรียบ
เทียบ เรากร็ จู้ กั ห ยุด หยุดค วามคดิ หยุดก ารปรุงแต่ง แล้ว
ก็สามารถดู ดูอ ะไร ก็ดสู ิ่งที่มีอยู่ สิ่งท ี่กำลังปรากฏอยูใ่ห้
เห็นต ามความเป็นจริง
ความทุกข์ทางกาย ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เกิดขึ้น
แล้วเราพยายามแก้ไขด้วยยา ทานยาไปตามหน้าที่ แต่ไม่
กังวลจนเกินไป ไม่กลัว ไม่น้อยใจ เพราะรู้ดีว่าค วามเจ็บ
ไข้เป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร แม้องค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพ ทุ ธเจ้าและพระอรหันต์ท งั้ ห ลายกย็ งั ม เี วทนาทางกาย
ตอนพระพุทธองค์ชนมายุ ๘๐ พรรษา บางครั้งท่านนั่ง
ชยสาโร ภิกขุ
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พิงเสาเหมือนกัน ปวดหลัง บางครั้งพระองค์เอวังให้พ ระ
อานนท์เทศน์ต อ่ เพราะพระองค์เมือ่ ยลา้ ต้องการพกั ผ อ่ น
แม้แต่พ ระตถาคตเองกไ็ ม่ได้พ น้ จ ากความปวดหลัง ปวดขา
ปวดเมือ่ ย พระองค์ถ อื ว่าเป็นเรือ่ งธรรมดาของสงั ขาร ส่วน
ทุกข์ท างใจ ให้เรารทู้ นั ท เี ลยวา่ “ทกุ ข์เพราะคดิ ผ ดิ ” คือท กุ ข์
นีก้ เ็ รือ่ งธรรมดาเหมือนกนั แต่เป็นธรรมดาของจติ ท คี่ ดิ ผ ดิ
ซึ่งเราแก้ได้ ถ้าเราจำคำว่า “ทุกข์เพราะคิดผิด” นีไ้ด้กจ็ ะ
ได้ที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงจะช่วยให้เราได้หยุด แล้วให้เรา
ได้ดูว่าคิดผ ิดอย่างไร
พูดอีกนัยหนึ่งว่าเราทุกข์เพราะกำลังอยากอะไรอยู่
ไม่อยากก็ไม่ทุกข์ เขาด่าเรา เราเป็นทุกข์ไหม เป็นท ุกข์
เพราะอะไร เป็นทุกข์เพราะเขาด่าเราไหม เปล่า...เรา
เป็นทุกข์เพราะไม่อยากให้เขาด่าเราต่างหาก เมื่อมีความ
ไม่อยากอยู่ หรือว่าอยากไม่ให้เป็นอ ย่างนี้ ไม่อ ยากที่จะ
ต้องเป็นอย่างนี้ หรืออ ยากได้อ ะไรสักอย่าง อยากได้ของ
ที่เราชอบ เมื่อเราไม่ได้ มันเป็นอย่างไรไหม...ทุกข์ใช่ไหม
ถ้าเราทำใจว่า อะไรก็ได้ มันก ็ไม่เป็นทุกข์
เหมือนกบั ก ารทานอาหาร คนขที้ กุ ข์ค ดิ แต่วา่ อ าหาร
ต้องถูกปากฉัน ส่วนผู้มปี ัญญาท่านทานด้วยสติ ระลึกถึง
ผู้ที่ได้อุตส่าห์ทำให้เราด้วยความกตัญญู พยายามทำปาก
ให้ถูกอาหาร อย่างน้อยถึงจะไม่อร่อยก็ไม่ทุกข์เท่านั้น...
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มันง่ายๆ
ทุกข์เพราะคิดผิดให้จำไว้อย่าลืม เวลาเริ่มจะเป็น
ทุกข์ แทนที่จะไปว่าเขาจะไปโกรธเขาหรือจะไปหงุดหงิด
กับเขา ทบทวนที่จิต ถ้าหากว่าจ ิตใจของเราอยู่กับธรรม
เป็นท ุกข์ไม่ได้ เป็นท ุกข์ไม่เป็น ไม่มสี ิ่งใด หรือไม่มคี นใด
จะบังคับให้เราเป็นทุกข์ทางใจได้ มันไม่อยู่ในวิสัยของ
ใครที่จะบังคับให้ใครเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่ยอมเป็น
ทุกข์ มีคุณธรรมพอที่จะปกป้องตัวเอง หรือรักษาความ
ทรงตัวของจิตตนไว้ได้
ทีนี้ถ้าเราวิ่งตามกระแสของความอยาก เราก็จะไม่
เห็นกระแส แต่จะฝืนกระแสมันก็ไม่อ ยากฝืน มันล ำบาก
ดีที่สุดคือมีกัลยาณมิตรช่วยเราฝืนกระแส หลวงพ่อชา
ท่านทำหน้าที่นี้ตลอด คือท่านเมตตาให้สิ่งที่เราไม่อยาก
ได้ และไม่ให้สิ่งที่เราอยากได้ เพื่อเราจะได้เห็นจิตใจของ
ตัวเอง และโทษของความคิดผิด
ตอนที่อาตมาไปอยู่กับท่านใหม่ๆ พยายามจะอยู่
ใกล้ชิดท่านที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มีอุปสรรคเรื่องภาษา
ก็ดีเหมือนกันทำให้ขยันในการเรียนภาษา ไปอยู่แรกๆ มี
ปัญหาว่าพระเณรที่เป็นเพื่อนพูดภาษากลางไม่ถนัด ทุก
องค์ชอบพดู ภ าษาอสี าน อาตมาจงึ ต อ้ งพยายามพดู อ สี าน
อยากเรียนภาษากลางก็ไม่มีใครสอน เลยสับสนระหว่าง
ชยสาโร ภิกขุ
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ซ. โซ่ กับ ช. ช้าง ตั้งนาน พูดภ าษาอีสานได้บ ้างก็ได้รับ
รางวัลคือหลวงพ่อท ่านชม
วันหนึ่งอาตมานั่งถวายการพัด มีชาวบ้านหรือ
ใครมา หลวงพ่อท่านชี้ที่ตัวอ าตมา แล้วพ ูดว่า “องค์นี้บ่
เป็นพระฝรั่งเด้...พระลาวเด้... พูดภ าษาลาวเก่ง แม่นบ่”
อาตมาตอบ “โดยข้าน้อย” “นั่น ! ...เห็นบ่ล่ะ” โยมทำท่า
ว่าทึ่ง...แหม ! อาตมาปลื้ม ภาคภูมิใจที่สุดเลย...มีค วาม
สุขมาก
แต่พอโยมเค้ากลับไปแล้วนี่ หลวงพ่อเอาฟันปลอม
ออกมาแล้วก ส็ ั่งอะไรไม่รู้ว่า “ช้อน...ซ..ซ.ซ” ฟังไม่รู้เรื่อง
เลย งงๆ หลวงพอ่ ใส่ฟ นั “ใช้ไม่ได้ สัง่ งานอะไรกไ็ ม่รเู้ รือ่ ง”
เราก็ทุกข์ใจ เมื่อกี้ก็ยกย่องว่าเราเก่ง ทีนกี้ ็ว่าเราใช้ไม่ได้
ภายในเวลาไม่กี่นาที
แต่ตอนไปอยู่กับท่านใหม่ๆ ทั้งๆ ที่เราเป็นลูก
ศิษย์ใหม่ ไม่มีโอกาสพูดกับท่านมาก ในใจรู้สึกใกล้ชิด
พอสมควร ท่านพูดคำสองคำเราก็พอใจมีความสุขทั้งวัน
แล้วท า่ นรู้ ปีแรกทไี่ ปจำพรรษาทวี่ ดั น านาชาติ วันห นึง่ เจ้า
อาวาสก็พาเราไปกราบหลวงพ่อ คณะสงฆ์วัดนานาชาติ
ปีนั้นมีสัก ๑๐ กว่ารูป ปีนั้นไม่มากเท่าไหร่ หลวงพ่อ
ท่านต้อนรับอยู่ใต้ถุนกุฏิ ทุกองค์ต ื่นเต้นมากที่จะได้กราบ
หลวงพอ่ อาตมาไม่เห็นท า่ นตงั้ เดือนกว่า ก็ค ดิ วา่ เราจะได้
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รับความอบอุ่น จะได้รับอ ะไรจากท่านเช่นเคย ท่านกเ็ริ่ม
ถามเจ้าอาวาส “ชาคโร เป็นอ ย่างไรการปฏิบัติ” ถามแล้ว
ก็ถ ามรองเจ้าอ าวาสไปตามแถว ถามทกุ ค นทอี่ ยูท่ นี่ นั่ เว้น
แต่เราคนเดียว... แม้แต่มองก็ไม่ได้มองทางเราเลย ไม่ใช่
ไม่เห็นนะ ...ทุกข์ ๒๐ ปีต่อมาก็ยังช้ำนิดๆ ท่านชอบทำ
อย่างนี้ คือไม่ให้สิ่งที่เราอยากได้ กลับให้ส ิ่งที่เราไม่อ ยาก
ได้ ให้ดูใจ
หลวงพ่อท่านไม่ต้องการมีบริวารมากๆ ถ้าท่าน
เห็นพระองค์ไหนติดตัวท่าน...ไม่ให้อยู่แล้ว ส่งไปอยู่ตาม
สาขา ไม่ใช่อ าทิตย์ส องอาทิตย์น ะ บางทีเป็นปี เรียกว่า
รักษาศิษย์ป่วยด้วยยาขม
ตอนหน้าหนาว ทำงานกัน สมัยนั้นไม่ใช่ว่าจะได้
ฉันน้ำร้อน (น้ำป านะ) ทุกวันนะ ถ้าเป็นวันพระจึงจะได้
นอกจากนั้นจะได้เฉพาะเวลาทำงาน ได้ยินเสียงตีระฆัง
ทำงานนนั้ จิตม คี วามขดั แย้ง ใจหนึง่ ไม่อ ยากทำงานอยาก
นั่งสมาธิมากกว่า ใจหนึ่งก็รู้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติ
เหมือนกัน กิเลสบอกว่า... “ไม่เป็นไร เสร็จแล้วจะได้ฉัน
น้ำร้อนแก้หนาว”
แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง ปีนั้นเราก็กำลังยกก้อนหิน
ใหญ่ๆ มาวางเป็นแ นวเป็นแถว เป็นงานหนักพอสมควร
วันหนึ่งทำหลายชั่วโมงแล้วก็พอถึงเวลาที่เคยเลิกฉันน้ำ
ชยสาโร ภิกขุ
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หู senstive มากคอื ได้ยนิ เสียงสามเณรถอื ก าน้ำม า กลัก๊ ๆ
(เสียงกระทบของกาน้ำ) แต่ไกลเลย ห้าส บิ เมตรกไ็ ด้ยนิ นะ
วันนั้นสามเณรก็วางกาไว้ อากาศหนาวมาก เห็น
ไอออกจากกา “เดี๋ยวจะได้ฉันน้ำร้อนแล้ว...” พระเณร
ทุกรูปเริ่มชะลอแต่หลวงพ่อทำไม่รู้ไม่ชี้ ท่านยกไม้เท้าขึ้น
ชี้ทำอย่างงั้นทำอย่างนี้ เราคิดว่าแป๊บเดียวก็เสร็จ แล้ว
ก็จะได้ฉ ันน้ำร้อนห้านาที.... สิบนาที.... ชักส งสัย เอ๊ะ !
ท่านไม่ทราบว่ากามาแล้วห รือเปล่า เอ๊ะ ! แล้วถ้าเราบอก
ท่านจะเป็นการบังอาจไหม ...ไม่ ไม่ดกี ว่า ก็เลยทำงาน
ต่อ ทีนี้มันก็รู้สึกทรมานใจ เพราะว่าแหม ! มันก เ็ย็นล ง
เย็นลง แล้วท ่านก็ไม่สนใจเลย ท่านก็มองมาทางนี้ มอง
ทุกทิศ เว้นแ ต่ตรงที่มีกาน้ำ ก็ซักชั่วโมง ชั่วโมงครึ่ง ท่าน
ก็ “โอ๊ะ ! น้ำร้อนมาแล้ว นิมนต์ นิมนต์” มันกค็ ้านอยูใ่น
ใจ น้ำรอ้ นทไี่ หนกนั ล ะ่ มันเย็นม านานแล้ว แล้วใจหนึง่ ม นั 
ก็อ ยากประท้วง ไม่ฉันหรอก กลับกุฏิเลยดกี ว่า ใจหนึ่งก็
บอก อย่า ยังดีกว่าไม่ได้ฉ ันอะไรเลย
หลวงพ่อท่านรู้ ท่านใช้วิธีฝึกคนด้วยการทรมาน
ทรมานไม่ใช่เรือ่ งการให้เป็นท กุ ข์เปล่าๆ หรอก ท่านต้องการ
ให้เราเห็นอริยสัจ ต้องการให้เราเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ทุกข์กับสมุทัย ถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่าท่านทำด้วย
ความเมตตากรุณา เราก็คงไม่ไหวเหมือนกัน แต่เรารู้เรา
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เชื่อว่าที่ท่านทำอย่างนี้เพื่อให้เราเห็นใจตัวเอง เพื่อที่จะ
ได้เข้าใจ
ถ้าเราวางใจถูกตั้งแต่แรกเลย ตอนที่ได้ยินสามเณร
ถือกาน้ำมา วางใจว่า ฉันก็ดี ไม่ฉันก็ดี ก็ไม่มีปัญหา
จะทำงานเท่าไหร่ก ไ็ ม่มที กุ ข์ใช่ไหม แต่พ อได้ย นิ เสียงกาน้ำ
แล้วจิตก็เริ่มปรุงแต่ง เมื่อไรจะได้ทาน ก็เพราะเราคิดว่า
“เมือ่ ไรจะ” นีจ่ ติ ก ไ็ ม่ส งบแล้ว ไม่ได้อ ยูใ่ นปจั จุบนั แล้ว อยู่
ในอนาคต พอจิตมันหลุดออกจากปัจจุบันเมื่อไหร่จะเป็น
ทุกข์ทันที ก็ถ้าหลวงพ่อท่านจะเทศน์ให้เราฟัง เทศน์
ทฤษฎีให้เราฟังเรื่องอริยสัจ ๔ เราก็คงจะซาบซึ้งในระดับ
หนึ่ง แต่มันไม่เหมือนการเจอเหตุการณ์อย่างนี้ มันถึงใจ
จริงๆ นะ
ญาติโยมชอบสงสัยว่า เอ๊ะ...พระฝรั่งไปอยู่กับ
หลวงพ่อชาใหม่ๆ ไม่พูดภาษาไทย ท่านสอนอย่างไร
คำถามนี้เกิดจ ากความเข้าใจว่าการสอนคือการพูด ที่จริง
การพูดกเ็ป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสอน
ปีแรกหลวงพ่อชาท่านสอนอย่างไร ขอตอบว่าท่าน
ทรมาน...เราอยากได้อ ะไรท่านไม่ให้ หรือเมื่อเราไม่อยาก
ได้ท่านกจ็ ะให้ อาตมาก็โดนอยู่เรื่องหนึ่ง “ช้อน...” (ชื่อ
เดิมอาตมาคือ ฌอน (Shaun) ท่านชอบเรียกอาตมาว่า
ช้อน)
ชยสาโร ภิกขุ
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“ช้อน...อยากบวชมั้ย”
“อยากบวชครับ”
“อยากบวชก็ไม่ต้องบวช อยากมันไม่ดีหรอก”
ต่อม าทา่ นกถ็ ามอกี “ชอ้ น...ช้อน...” ท่านยมิ้ น อ้ ยๆ
นะ เหมือนนายพราน
“ช้อน...อยากบวชมั้ย”
“ไม่เป็นไรครับ”
“เอ่อ...ไม่อยากบวชก็ไม่ต้องบวช”
ในทสี่ ดุ เรากไ็ ด้ป ญ
ั ญา ได้ศ พั ท์ ศัพท์ท ยี่ อดเยีย่ มเลย
นึกออกไหมว่าคำอะไร
“ช้อน...อยากบวชมั้ย”
อาตมาตอบว่า “แล้วแต่ หลวงพ่อครับ”
อือ ! ท่านก็ยิ้มพอใจ ลูกศิษย์เข้าใจ ต่อม าก็ใช้ค ำ
นี้เป็นประจำเลย อะไรๆ ก็แ ล้วแต่ครับ แล้วแต่หลวงพ่อ
ครับ นีก่ เ็ ป็นแค่ค ำพดู แต่ถ า้ เราทำใจได้ต ามคำพดู อะไรๆ
ก็แ ล้วแ ต่ แล้วแต่ นีพ่ ระเราก็ใช้กับโยมเหมือนกัน “ท่าน
อาจารย์อ ยากได้น นั่ ไหม อยากได้น ไี่ หม” ลูกศ ษิ ย์จ ะถวาย
“แล้วแต่ แล้วแต่” คำนี้เป็นคำที่เหมาะกับพระมาก “แล้ว
แต่โยม” ท่านกไ็ ม่ให้พ ระเราเป็นผ รู้ ะบุ โยมจะทำบุญไม่ใช่
หน้าทีพ่ ระเราทจี่ ะตอ้ งไปชกั ชวนให้ท ำบญ
ุ ม ากๆ เพือ่ จ ะได้
ขึน้ ส วรรค์ หรือจ ะได้ส งิ่ ต อบแทนตา่ งๆ หน้าทีข่องพระคอื 
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อนุโมทนานะ แล้วบริโภคสิ่งที่ได้รับด้วยสติเพื่อป ระโยชน์
แก่การประพฤติปฏิบัติ โยมจะทำบุญเท่าไรอย่างไรกแ็ ล้ว
แต่ แล้วแ ต่โยม โยมทำแล้วพระก็อนุโมทนา
เราต้องกล้าในการปฏิบัติ เราต้องเป็นผ ู้กล้า กล้า
ดูความทุกข์ เพราะความทุกข์มีเหตุมีปัจจัย ดูความทุกข์
วิเคราะห์ความทุกข์ เราจะได้รู้ว่าส่วนไหนต้องแก้ไข ส่วน
ไหนต้องยอมรับ ส่วนไหนเป็นความทุกข์ทางธรรมชาติ
ส่วนไหนเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดผิดความถือผิด
จงระวังคำว่า “น่าจะ” “ไม่น ่าจะ” คนเราจะเป็นท ุกข์กับ
คำนี้บ่อยๆ เพราะเมื่อเราวาดภาพแล้วว่าอ ย่างนถี้ ูก เรา
มีท ฏิ ฐิห รือม คี วามเห็นวา่ อ ะไรมนั น า่ จ ะเป็นอ ย่างนนั้ อ ย่าง
นี้ เมื่อมันไม่เป็นอ ย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น...ทุกข์ ถ้า
เรามีความแน่ใจว่าเราถูกเขาทำผิด อันน ี้ยิ่งเป็นท ุกข์ใหญ่
ทำอย่างนั้นผิด
ผู้ที่แน่ใจว่าตัวเองถูกอันตราย อันตรายต่อตัวเอง
อันตรายต่อคนอื่น เขามองไม่เห็นตัวเอง เหมือนกับว่า
ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะโกรธคนทำผิดหรือคนชั่ว ไม่น่าจะบาป
เหมือนโกรธคนดี บางคนทำความดแี ล้วเขายดึ ม นั่ ในความ
ดีน นั้ เลยไม่ด ี บางคนเคยสบู บ หุ รี่ เลิกส บู บ หุ รีแ่ ล้วเห็นค น
สูบบ หุ รีเ่มือ่ ไหร่แ ล้วก .็ ..อือ ! มันใช้ไม่ได้น า่ เกลียด หรือถ า้ 
เรามคี วามหวังด ตี อ่ ส ถาบัน และมคี นกำลังท ำสงิ่ ท เี่ สียห าย
ชยสาโร ภิกขุ
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ต่อสถาบันนี้ ทนไม่ได้ เป็นทุกข์ใช่มั้ย
เราจะตอ้ งรวู้ า่ อันน มี้ นั เป็นต ามเหตุต ามปจั จัย การ
มองวา่ อ ะไรเป็นต ามเหตุต ามปจั จัยน นั้ ไม่ใช่วา่ ป ดั ไปเฉยๆ
นะแต่เป็นอุบายวิธีเพื่อช่วยให้เราได้หยุด หยุดแล้วดูว่าที่
มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไร
บ้างอยู่เบื้องหลัง
จิตที่ปกติจะรอบคอบ จิตเร่าร้อน ถึงจะร้อนกับ
ความหวังด ี และเป็นห ว่ งตอ่ ส งิ่ ท ดี่ ี ก็พ ร้อมทจี่ ะพลัง้ พ ลาด
ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต้องระลึกอยู่ในหลักนี้อยู่เป็น
ประจำ อย่างเช่นระหว่างการเข้าก รรมฐานนี้อาตมาสั่งไม่
ให้พ ดู ค ยุ ก นั เห็นค นพดู อ าตมาจะทำยงั ไง ก่อนอนื่ อ าตมา
ต้องทำใจเย็น มองว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่น
เขามหี ริ โิ อตัปป ะแค่น นั้ เขามสี ติแค่น นั้ เขามศี รัทธาแค่น นั้
ความตั้งใจในข้อวัตรปฏิบัติมีแค่นั้น อย่างนี้เรียกว่าเห็น
ตามเหตุตามปัจจัย อารมณ์ก็เลยไม่แปรเปลี่ยนไปในทาง
อกุศล ไม่ค ิดน้อยใจว่า “แหม...แค่นเี้ขากย็ ังทำไม่ได้ ช่าง
ไม่เคารพครูบาอาจารย์ ไม่เกรงใจเพื่อนเลย” จิตใจรักษา
ความทรงตัวของมันไว้ได้
เป็นผู้ปกครอง ต้องมีลูกน้องทำตามคำสั่งบ้าง ไม่
ทำตามบ้างใช่ไหม ลูกน้องที่ทำตามคำสั่งทุกอย่างก็หาได้
ยากมาก ผู้ใหญ่จึงมักเป็นโรครำคาญและหงุดหงิดบ่อย
ชยสาโร ภิกขุ
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แล้วกเ็สียหลักในการปกครอง ที่ถูกคือม องว่าเป็นไปตาม
เหตุตามปัจจัยอะไรบ้าง แล้วพยายามแก้ที่เหตุป ัจจัยด้วย
จิตใจทยี่ อมรับในความอ่อนแอของมนุษย์เรา
ในก ารป ฏิ บั ติ ธ รรมคื อ ก ารบ ริ ห ารตั ว เองก็ เช่ น
เดียวกัน อย่างเช่น สติไม่ด ี ไม่ด เี พราะอะไร เพราะขาดวริ ยิ ะ
ขาดศรัทธา มีศ รัทธามวี ริ ยิ ะสมบูรณ์ สติกจ็ ะสมบูรณ์ จึงต อ้ ง
หาวิธีในการปลูกฝังศรัทธาในคุณค่าของการงดพูดคุยให้
มากขึ้น
สติ คืออ ะไร สติค อื ค วามระลึกได้ คือค วามสามารถ
ระลึกสิ่งที่ควรระลึกในแต่ละกรณี ในแต่ละเหตุการณ์
ส่วนในการทำภาวนา สิ่งที่สติต้องระลึกคือ ระลึกอารมณ์
กรรมฐานอยู่ในปัจจุบัน คือผูกจิตไว้ก ับลมหายใจเป็นต้น
ไม่ให้ลืม ไม่ให้เผลอ สติค ือไม่ลืม ไม่ลืมอารมณ์กรรมฐาน
อีกนัยหนึ่งของสติ คือเรายังต้องระลึกในคำสอน หรือส ิ่ง
ทีเ่ราได้สั่งต ัวเองไว้ตอนเริ่มภาวนา ต้องระลึกอยู่ในอุบาย
ต่างๆ ที่จะแก้จิตให้ละวางการภาวนา มีการระลึกสิ่งที่
เราเคยปลูกฝังไว้ หรือส ิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาจากอดีต สติ
จึงระลึกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันหนึ่ง กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ที่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการภาวนาหนึ่ง
สติในลกั ษณะหรือในแง่ของการระลึกได้น นั้ จ ะอยูท่ ี่
การได้ป ลูกฝ งั ห รือก ารทไี่ ด้ให้ขอ้ มูลเพือ่ ส ติ คือก ารยดึ ขอ้ มูล
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มาใช้ท นั เหตุการณ์ ในบางครัง้ ท เี่ ราลมื มันไม่ใช่วา่ บ กพร่อง
อยู่ที่การระลึกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ฝากข้อมูลเอาไว้
ตั้งแต่แรก ยกตัวอย่างเช่น หาแว่นตาไม่เจออีกแล้วก็ว่า
ตัวเอง “แหม ! สติเราแย่ม าก”
แต่ ที่ จ ริ ง มั นไม่ ใ ช่ ปั ญ หาอ ยู่ ในปั จ จุ บั น น ะว่ า ส ติ 
บกพร่อง ปัญหาเกิดตั้งแต่ขณะที่เราวางแว่นไว้ใช่ไหม
ในขณะที่เราวางแว่นไว้อาจกำลังพูดกับคนอื่นสนใจเรื่อง
อืน่ แล้วไม่มกี ารใส่ใจกบั ก ารวางแว่นวา่ วางตรงไหน เพราะ
ฉะนั้น เมื่อเราพยายามนึกว่า เอ๊ะ ! เราวางไว้ตรงไหนนะ
ก็จ ำไม่ได้ เพราะไม่มขี อ้ มูลท จี่ ะดงึ ม าได้ เราจะดงึ ขอ้ มูลได้
เพราะว่าฝ ากข้อมูลไว้ก่อน ถ้าไม่ฝากข้อมูลไว้แล้วส ติจะดี
ขนาดไหนมันก็ไม่มีที่จะหยิบม าได้
ฉะนั้นในปั ญ หาก ารข าดส ติ หรือ การมีสติ ไม่ ดี
หลงลืมหรือ ลืมของบอ่ ย ต้องมาดทู เี่ หตุป จั จัย เหตุป จั จัย
ก็คือไม่ได้ฝากข้อมูลไว้หรือข้อมูลไม่ชัดเจน สติจึงระลึก
ไม่ได้ เมื่อเราทุกข์อย่างไรก็ตามให้เรารู้จักวิเคราะห์ หยุด
แล้วเผชิญหน้ากับความทุกข์ ให้ดูความทุกข์ด้วยใจที่ไม่
ทุกข์ คือ “ผู้ร”ู้ ดูความทุกข์ แล้วเหตุปัจจัยของความทุกข์
จะค่อยๆ ค ลี่คลายออกมาให้เราเห็น
เรื่องปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ต้องเข้าใจว่า
ปัญหาบางอย่างใช้ความคิดก็ได้ผล แต่หลายๆ ปัญหา
ชยสาโร ภิกขุ
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หยุดค ดิ จ งึ จ ะได้ผ ล ดูจ ากประวัตขิ องนกั วทิ ยาศาสตร์ตา่ งๆ
ก็ได้ ส่วนมากทฤษฎีต่างๆ ของเขาจะเกิดเมื่อเขาหยุด
คิด อยู่ที่ห้องทดลองและอยู่ที่มหาวิทยาลัย คิด คิด คิด
ไม่ออก เหนื่อย กลับบ้านดีกว่า ขึ้นรถเมล์กลับบ้านแล้ว
อือ ! นึกได้
นักวิทยาศาสตร์ชื่อ อาร์คิมิดิซ แช่อยู่ในอ่างแล้ว
ก็ “ยูริก้า !” ลุกขึ้นวิ่งเปลือยกายไปตามถนน ร้องตะโกน
“ได้แล้ว...ได้แล้ว” ดีอ กดีใจที่นึกได้ในขณะที่ไม่คิด ทุกวัน
นี้เราให้คุณค่าให้ความสำคัญกับความคิดมากเกินไป มอง
ข้ามหรือป ระมาทในพลังของการไม่ค ดิ คือถ า้ จ ติ เป็นส มาธิ
แล้วปัญญากจ็ ะเกิดขึ้นได้
โดยปกติแล้วปัญญาของเรามันก ม็ ีอยู่แล้ว แต่ค วาม
คิดผิวเผินทับถมเอาไว้ พอเราเขี่ยๆ ออก เขี่ยๆ ความคิด
ฟุ้งซ่าน ความคิดผิวเผินอ อกมา จิตสะอาดขึ้นและความ
คิดลึกซึ้ง ความคิดที่เข้าถึงความจริงของปัญหามันจ ะโผล่
ขึ้นมาได้ แต่ก่อนปัญญามันขึ้นไม่ได้เพราะมันมีอะไรมา
ปิดบังเอาไว้
เพราะฉะนั้นในหลายกรณี มีปัญหา คิด คิด คิดจะ
แก้ คิดไม่อ อกนนั่ แหละปญ
ั หาไม่ได้อ ยูใ่ นวสิ ยั ของความคดิ 
สามัญท จี่ ะแก้ป ญ
ั หาได้ ทำจติ ใจให้ส งบซะ หยุด ! หยุดค ดิ
แล้วก ็ดำรงอยู่ด้วยสติ ในภาวะที่หยุดค ิดแล้ว เพียงแต่ว่า
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เพ่ง อยูท่ ปี่ ญ
ั หาดว้ ยจติ ใจทเี่ ป็นกลาง ความคดิ ส ร้างสรรค์
มันก็จะเกิดขึ้นของมันเอง... ปัญญาที่เกิดจากสมาธิ
อย่างไรก็ ต าม อาตมาไม่ ได้ ชวนให้ ป ระมาทใน
ประโยชน์ของความคิด มันมีบทบาทสำคัญในชีวิตเรามาก
ทัง้ ท างโลกและทางธรรม อย่างเช่นเรือ่ งความอยาก ถ้าเรา
ดูต งั้ แต่แรกเลย ความทกุ ข์ท ที่ มิ่ แทงจติ ใจในขณะทเี่ ราอยาก
ได้อ ะไร ความทกุ ข์ในการแสวงหา ความวติ กกงั วลวา่ จ ะไม่
ได้ ความกลัวที่จะไม่ได้ การอิจฉาคนที่ได้แล้ว ถ้าเรามา
พิจารณาถงึ ค วามทกุ ข์ในการแสวงหาและความทกุ ข์ในการ
รักษาสงิ่ ท ไี่ ด้ ตลอดจนความเศร้าโศกเมือ่ เราตอ้ งพลัดพราก
จากสงิ่ ท เี่ ราได้ม า เทียบกบั ค วามสขุ จ ากการได้ส งิ่ ท ตี่ อ้ งการ
แล้ว มันค งจะชว่ ยลดความมวั เมาหรือห ลงใหลในสงิ่ น นั้ ได้
บ้าง ไม่ถึงกับขั้นที่ว่า ไม่ต้องการอะไรเลย แต่อย่างน้อย
ก็ทำให้การแสวงหาของเราอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของ
ศีลธรรมไม่หลงใหลจนเกินไป
การภาวนาเราก็คอยคิดอย่างนี้เรื่อย (คิดหาข้อ
บกพร่องในสิ่งที่ชวนให้ห ลงใหล) แต่บางทีเวลาไม่ควรคิด
ก็ฝืนคิดวกวน บางทีควรคิดกลับไม่อยากคิด ในกรณีนี้
จงพยายามคิด เช่น เรื่องอาหาร เป็นต้น เรากไ็ม่ค่อยคิด
ว่าเมื่อทานลงไปแล้วอาหารมันจะเป็นอะไร ไม่อยากจะ
คิด แค่ใส่ลงไปในปากเคี้ยวสองสามครั้งแล้วกเ็อาออกมา
ชยสาโร ภิกขุ
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ดู... แหยะ ! ยิง่ ก ว่าน อี้ กี ไม่ก ชี่ วั่ โมงอาหารโอชารสนมี้ นั จ ะ
กลายเป็นอะไร
การทบทวนเรือ่ งนมี้ นั ก จ็ ะชว่ ยลดความอยากในเรือ่ ง
อาหารลงได้ แต่ก่อนเราเห็นอาหารก็ อันนั้นน่าอร่อยจัง
ไขมันเยอะก็จริง หมอห้าม แต่ชิ้นเดียวคงไม่เป็นไร มา
ตอนนี้หยุดแล้วบ อกว่า นี่นะ ! ขี้ to be...ไม่นาน เห็นน ้ำ
เห็นน้ำก็ อื่ม...น้ำน ี่ดีนะเดี๋ยวๆ ก็เป็น...น้ำเยี่ยว จะช่วย
แก้ค วามรู้สึกหลงใหลเหล่านี้
มันก็ทำให้จิตใจมันคิดอีกแง่หนึ่ง แทนที่จะมองแต่
สิง่ ท มี่ นั ดีม นั งามมนั ส วย มาคดิ ก ลับก นั ก เ็ พือ่ ให้จ ติ ใจกลับ
มาสทู่ างสายกลาง หยุดค ดิ ห ยุดป รุงแต่งม นั จ ะได้เกิดอ ะไร
อย่างนขี้ นึ้ ม า มองไม่เหมือนคนอนื่ เขามอง กำหนดรคู้ วาม
ทุกข์ ละความคดิ ผ ดิ เพือ่ ท ำนพิ พาน คือก ารปลอดทกุ ข์ให้
แจ้งด ว้ ยการเจริญม รรค ด้วยการปฏิบตั ติ ามหลักศ ลี สมาธิ
ปัญญา
โดยสรุปแล้วว่า อริยสัจ ๔ มี ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค หน้าทีก่ ็คือก ำหนดรคู้ วามทุกข์ ละสมุทัยคือความ
คิดผิด ทำนิพพานความหลุดพ ้นให้แจ้งค ือให้เข้าถ ึง โดย
การเจริญม รรคคอื ก ารปฏิบตั ติ ามหลักอ ริยมรรคมอี งค์แปด
ตามหลักไตรสิกขานั่นเอง
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๓)  เพิม่ พูนความเข้าใจในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิง่ แวดล้อม  สนับสนุน
      การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะที่ปรึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานทีป่ รึกษา   โดยมีคณะทีป่ รึกษาเป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ น
สาขาต่างๆ  อาทิ  ดา้ นนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  สง่ิ แวดล้อม เกษตรอินทรีย  ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี   วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธฯิ ได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์   รัชชตาตะนันท์    ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น
เลขาธิการฯ
การดำเนินการ

•  มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ   ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

•     มลู นิธฯิ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี   ในการผลิตและเผยแผ่สอื่ ธรรมะ   แจกเป็นธรรมทาน
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

พิมพแจกเปนธรรมทาน

ทุกขทำไม

www.thawsischool.com, www.panyaprateep.org

ชยสาโร ภิกขุ

