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คำนำ
  

   สืบ เนื่องจาก การ ที่ พระ อาจารย์ ชย สา โร ได้  “คลายปม”

 ข้อ สงสัย ต่างๆ    เกี่ยว กับ ธรรมะ   ด้วย การ เมตตา ให้ คณะ ผู้ จัด ทำ  

นำ คำ ตอบ ของ คำถาม จาก ญาติโยม   ซึ่ง มี ใน การ บรรยาย ธรรม 

ของ พระ อาจารย์ ใน หลาย โอกาส   มา รวบรวม และ เรียง ร้อย เป็น 

อักษร สัมพันธ์ กับ ธรรมะ ใน รูป ของ หนังสือ ไป แล้ว ครั้ง หนึ่ง 

   คณะ ผู้ จัด ทำได้ เล็ง เห็น ถึง คุณค่า และ คุณ ประโยชน์ ของ 

การนำ ธรรมะ ใน ลักษณะ ดัง กล่าว ไป ใช้ ใน ชีวิต ประจำ วัน   กอปร 

กับ คำถาม และ คำ ตอบ ของ พระ อาจารย์ ก็ มี จำนวน เพิ่ม มาก ขึ้น 

จาก ธรรมะ บรรยาย ของ ท่าน ใน โอกาส ต่อ มา   คณะ ผู้ จัด ทำ จึง  

ได้ ขอ และ พระ อาจารย์ ก็ เมตตา ให้ มี การ คลาย ปม เป็น ครั้ง ที่ สอง 

   ใน โอกาส นี้     คณะ ผู้ จัด ทำ ใคร่ ขอก ราบ ขอบพระคุณ  

พระ อาจารย์ เป็น อย่าง สูง   ที่ ได้ เมตตา อนุญาต ให้ จัด พิมพ์ หนังสือ 

เล่ม นี้ เพื่อ เผยแผ่ และ แจก เป็น ธรรม ทาน   และ อนุญาต ให้ ใช้ ชื่อ 

หนังสือ ว่า   “คลายปม ๒”  นอกจาก นั้น   ขอก ราบ อนุโมทนา  

ผู้ มี ส่วน ร่วม ใน การ จดั ทำ ทกุ คน   ที ่ได ้ทุม่เท กำลงั กาย และ กำลงั ใจ 

ให้ กับ หนังสือ เล่ม นี้

            คณะผู้จัดทำ



สรุปคำถาม
๑  : มนุษย์มักเข้าใจว่าความตื่นเต้นคือความสุข เด็กวัยรุ่น
จึงพยายามแสวงหาความตื่นเต้น ซึ่งจะนำพาไปสู่อบายมุขได้ 
โดยง่าย ขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนำอุบายที่จะทำให้วัยรุ่น 
เกิดความเข้าใจในเรื่องความสุขให้ถูกต้อง................. (หน้า๑)

 ๒  :  ปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร ต่างกับปัญญาทาง
โลกอยา่งไรนกัวชิาการหรอืนกัวทิยาศาสตร์มกัจะภมูใิจในความรู้
และวธิีการหาความรู้ของตนวา่มีความเปน็กลางมีหลกัฐานและ
เหตุผลน่าเชื่อถือ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความมั่นใจสูงบางคนอาจ
คิดว่าวิชาอื่นๆเป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำ ........................(หน้า๓)

 ๓  : การเตรียมตัวก่อนตาย (Good Death) ควรทำอย่างไร 
เจา้คะ...................................................................... (หนา้๕)

 ๔ :   ผู้ที่ทำผดิซำ้ๆหรอืไม่สำนกึผดิในสิง่ที่ตนเองทำจะสามารถ
ฝึกจิตใจให้มีหิริ โอตตัปปะ ได้อย่างไรบ้างครับ อยากทราบ 
วิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับคนกลุ่มนี้ ..........................(หน้า๙)

 ๕ :  ขอกราบเรียนถามเรื่องชาติภพ พวกหมอมักมีวิจิกิจฉา
(ลังเลสงสัย)มากพระอาจารย์เชื่อว่าอย่างไร .......... (หน้า๑๒)

 ๖  :  ในขณะท่ีโลกเราดำเนินไป สรรพสัตว์ในภพภูมิต่างๆ ก็
ดำเนินชีวิตไปพร้อมๆ กันใช่ไหมเจ้าคะ ลักษณะแบบมิติเวลา



ของแต่ละภพภูมิมีหลุดทำให้ข้ามเวลาเข้ามาในโลกมนุษย์ได้ 
หรือไม่เจ้าคะ  ...........................................................(หน้า ๑๕)

 ๗ : ทำอย่างไรจึงจะละเว้นความโกรธให้ได้เพราะความโกรธ
เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดเร็ว บางครั้งกว่าจะมีสติรู้ตัวก็โกรธ 
ไปแล้ว คิดว่าการระวังเรื่องความโลภความหลงจะง่ายกว่า 
จริงหรือไม่เจ้าคะ.................................................. (หน้า๑๖)

 ๘ : กราบขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายข้อสงสัยเกีย่วกบั
การแปลศัพท์จากไทยเป็นอังกฤษคำว่าMind=จิตใจ,Spirit=
จติใจ+วญิญาณ,Intelligences=สติปญัญา,Wisdom=สติและ
คำว่าปัญญาเฉลียวฉลาดเล่ห์เหลี่ยมกระผมสงสัยไม่แน่ใจใน
ความถูกตอ้ง...........................................................(หนา้๒๒)

 ๙  :  ถ้าเข้าใกล้ใครแล้วจิตเป็นอกุศล ท่านอาจารย์สอนให้ 
หลีกหนี แต่ถ้าเป็นคนที่หลีกหนีไม่ได้ เช่น บุพการี เราจะต้อง 
ทนยอมตอ่ไปหรอืเจา้คะ ......................................... (หน้า๒๕)

 ๑๐ :  ทา่นอาจารย์เชือ่เรือ่งพลงัจติหรอืเปลา่ครบัมีคนกลุม่หนึง่
ในรัสเซียมุ่งมั่นฝึกพลังจิตเพื่อใช้ในทางไม่ดี ทางพุทธก็มีการฝึก
พลังจิต พระบางรูปในเมืองไทยมีความสามารถในทางถอดจิต
สามารถอ่านจิตใจคนได้ใช่ไหมครับ....................... (หน้า๒๗)

 ๑๑  :  จะทำอยา่งไรให้เรามีสติและสมาธิอยู่คู่กบัเราตลอดเวลา
ทัง้ในการทำงานและการใช้ชวีติประจำวนั................. (หน้า๒๙)



 ๑๒  : ตอ้งการจะทำบญุใส่บาตรแต่อยู่ในกรงุเทพฯหาพระสงฆ์
ที่ดูนา่ศรทัธาบรเิวณใกล้บา้นได้ยากทำให้ไม่คอ่ยได้ใส่บาตรเรา
ควรมีแนวทางปฏบิตัิอยา่งไรครบั ............................. (หน้า๓๕)

 ๑๓ : ดิฉันมักปลาบปลื้มปีติปราโมทย์และยึดติดอยู่ในความ
ดีแต่ครบูาอาจารย์สอนไม่ให้ตดิความดีเราจะมีวธิีละจากความ
รู้สึกนั้นอย่างไรเจ้าคะ เพราะรู้สึกมีความสุขที่ได้รู้สึกเช่นนั้น 
กราบขอบพระคณุเจ้าคะ่.......................................... (หนา้๓๗)

๑๔ :  พระสงฆ์ควรจะรับรู้ความเป็นไปของบ้านเมือง (การ 
เมือง) และ ข่าวสารทางโลกหรือไม่ พระมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ 
สอนนักการเมืองที่ประพฤตินอกลู่นอกทางได้ไหมเจ้าคะ ถ้า
นักการเมืองไม่พอใจคำสั่งสอนมีสิทธิตักเตือนพระได้หรือไม่
เจา้คะ .................................................................... (หนา้๓๙)

 ๑๕ :  ตอนที่ท่านอาจารย์บวชใหม่ๆหลวงพ่อชาสอนท่านด้วย
ภาษาอะไรเจา้คะ .................................................... (หนา้๔๓)

 ๑๖  : เหตุใดคนในสมัยพุทธกาลจึงสามารถบรรลุธรรมได้ง่าย
เช่น นางงามเมืองที่พระอาจารย์เล่าให้ฟัง ซึ่งมีความโลภถึง
ขนาดฆ่าคนได้แต่เมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุ 
พระโสดาบัน ......................................................... (หน้า๔๔)

 ๑๗  :  เราจะฝึกตัวเองอย่างไรที่จะไม่ให้เพ่งโทษคนอื่น ในเมื่อ
ในความเป็นจริงทุกคนก็มีข้อบกพร่องทั้งนั้น ถ้าเราเป็นหัวหน้า



งาน เราไม่ไปชี้โทษหรือข้อบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะ
ทำให้มีผลเสยีกบังาน.............................................. (หนา้๔๖)

 ๑๘  :   เมื่อมีการเผยแพร่หนังสือต่างศาสนาเล่มหนึ่ง ชาวพุทธ
หลายคนรูส้กึวา่เปน็การกระทำที่ไม่ถกูตอ้งที่เอาเงนิมาสนบัสนนุ
สื่อเพื่อเอาคนไปเข้าศาสนา ชาวพุทธควรทำอย่างไรที่จะทำให้
ศาสนาแข็งแรง ....................................................... (หน้า๔๙)

 ๑๙ : ในบทสวดแผ่เมตตาข้อความที่ว่า ขอสัตว์ทั้งหลาย 
ทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สมบัติในที่นี้ 
หมายถงึอะไรในเมือ่ทกุสิง่ลว้นแต่ไม่เทีย่ง ............... (หนา้๕๑)

๒๐  :  การทำบญุคอือะไรทำทำไมและควรทำอยา่งไรจงึจะได้
บญุและเมือ่ไหร่(What,Why,How,When?)........... (หนา้๕๒)

 ๒๑ :  ธรรมะกับธุรกิจสามารถเดินไปคู่กันได้หรือไม่ครับ......... 
..............................................................................(หนา้๕๕)

 ๒๒ : เราจะให้คำอธิบายอย่างไรแก่ผู้ที่มีความเชื่อว่าการ 
เอาเวลาไปทำประโยชน์แก่สว่นรวมชว่ยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก 
ดีกว่าการนั่งสมาธิที่ได้บุญอยู่คนเดียว .................... (หน้า๕๙)

๒๓ : หากมีผู้สร้างเวรสร้างกรรมกับเรา เราเดือดร้อนแต่เรา
ทำใจได้ ไม่ต้องการจองเวรและให้อโหสิกรรม กราบเรียนถาม
วา่ผู้สรา้งเวรยงัจะตอ้งชดใช้กรรมที่เขาทำไปในระดบัหนึง่หรอืไม่ 



จะมีอัยการที่คอยดูแลความยุติธรรมในเรื่องนี้หรือไม่ทั้งที่เราซึ่ง
เปน็ฝา่ยโจทก์ไม่เอาความแล้ว ................................. (หน้า๖๑)

 ๒๔ :  อยากทราบว่าการกินเน้ือสัตว์น้ันเป็นการทำบาปทาง
อ้อมหรือไม่คะ การงดเว้นจากการทานเน้ือสัตว์จะได้บุญหรือไม่ 
เจ้าคะ...................................................................... (หนา้๖๒)

 ๒๕  : ทำอยา่งไรจึงจะสรา้งนิสัยในการคดิให้เปน็คดิเปน็บวกให้
มากๆเพราะสบัสนอยู่เสมอๆจนกลายเปน็นสิยั ........ (หน้า๖๕)

 ๒๖ :   เมือ่พระอาจารย์ที่มีปญัญาสงูๆเกดิเปลีย่นไปมีลกัษณะ
แปลกๆ เราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร หลวงพ่อชามี
ปฏกิริยิาตอ่เรือ่งพระที่เสยีหายอยา่งไรบา้ง ................ (หน้า๖๗)

 ๒๗  :   ขอได้โปรดชีแ้นะแนวทางปลกูฝงัและพฒันาการเปน็ผู้มี
อารมณ์ขันแม้แต่ในผู้ใหญ่หากว่ายังไม่สายเกินไปศิษย์เห็นว่า
อารมณ์ขนัเมือ่ถกูกาลเทศะและอยู่ในระดบัพอประมาณสามารถ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและมีความสร้างสรรค์ . ..............
.............................................................................(หน้า๗๐)

 ๒๘  :  ขอเรียนถามว่า ในปัจจุบันนี้มีการเปิดสำนักอบรม
วิปัสสนากรรมฐานหลายแห่ง มีการบรรยายธรรมโดยพระและ
ฝา่ยฆราวาสศษิย์จะทราบได้อยา่งไรวา่แหง่ใดให้ความรู้ตรงตาม
ที่พระพทุธเจา้ทรงสอนโปรดชีแ้นะดว้ยเจา้คะ่และจะมีใครตรวจ
สอบสำนกัตา่งๆเหลา่นี้วา่ถกูตอ้งหรอืไม่.................. (หน้า๗๒)



๒๙  :  กราบเรียนถามท่านอาจารย์มิจฉาสมาธิต่างจากสัมมา
สมาธิอย่างไร....................................................... (หน้า๗๓)

 ๓๐ :  ดิฉัน มีหน้า ที่ ดูแล คน ป่วย หนัก   ขอก ราบ เรียน ถาม ว่า คน 
ที่ เจ็บ หนัก สภาพ จิต ใน ช่วง ที่ กำลัง จะ สิ้นลม มี ความ สำคัญ ต่อ 
ภพ ชาติ ใหม่ มาก เพียง ใด   จะ มี อิทธิพล เหนือ กว่า การก ระ ทำ ที่ 
เขา สะสม มา ตลอด ชีวิต หรือ ไม่   ขอ ความ กรุณา ท่าน อาจารย์ ช่วย 
อธบิาย ให ้ดว้ย เจา้คะ่ ............................................... (หน้า๗๕)

 ๓๑  :  มาปฏิบัติธรรมหลายครั้ง แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้า จึงขอ
ความเมตตาทา่นอาจารย์ชว่ยบอกเคลด็ลบัการนัง่สมาธิและการ
เจรญิสติให้อยู่กบัตวัดว้ยเจา้คะ่ ................................ (หน้า๗๙)

๓๒ :  เดนิจงกรมอยา่งไรที่ได้รูต้วัทัว่พรอ้ม .............. (หน้า๘๑)

 ๓๓  :  ผมเริ่มปฏิบัติได้ไม่นาน ยังไม่ชำนาญ แต่ยังไม่เคยมี
ความรู้สึกผ่อนคลาย ยังไม่เคยได้รับความสงบหรือความสบาย
จากการนั่งสมาธิ ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วย ว่าผมควร
ทำอยา่งไร ............................................................. (หนา้๘๓)

๓๔  :  ปฏบิตัิอยา่งไรจึงจะเกดิปญัญา ..................... (หน้า๘๖)

 ๓๕  : ขณะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ หากนึกถึงผู้ที่ไม่ชอบ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบ แล้วเตือนตนเองว่าเป็นนิวรณ์ พยาบาท
พยายามหยุดคิด แต่ก็ทำไม่ค่อยได้ จะทำอย่างไรจึงจะอยู่ใน
ลักษณะของการพิจารณา.................................... (หน้า๘๙)
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ถาม มนุษย์มักเข้าใจว่าความตื่นเต้นคือความสุข เด็กวัยรุ่น
จึงพยายามแสวงหาความตื่นเต้น ซึ่งจะนำพาไปสู่อบายมุขได้
โดยง่าย ขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนำอุบายที่จะทำให้วัยรุ่น
เกิดความเข้าใจในเรื่องความสุขให้ถูกต้อง

 ตอบ รอ ถึง วัย รุ่น คงจะ สาย เสีย แล้ว   เรา ต้อง เริ่ม สอน ตั้งแต่ 
อนุบาล   ว่า ความ สุข ที่ เกิด จาก การ ทำความ ดี เป็น อย่างไร   ต้อง 
คอย ชี ้ให ้เหน็ วา่   เมือ่ เรา ชว่ย เพือ่น   หรอื เสยี สละ เพือ่ คน อืน่   เรา รูส้กึ 
อยา่งไร   ชวน ให ้เดก็ เลา่ วา่ เขา รูส้กึ อยา่งไร เมือ่ ได ้ทำความ ด ีโดย ไม ่
หวัง อะไร ตอบแทน   รู้สึก มี ความ สุข ใช่ ไหม   เวลา เด็ก เรียน อะไร สัก 
อยา่ง   เมือ่ เรยีน รู ้และ เขา้ใจ   เขา รูส้กึ ม ีความ สขุ ใช ่ไหม   การ ประสบ 
ความ สำเรจ็ ใน การ เรยีน ทำให้ ม ีความ สุข ใช ่ไหม   การ ฝกึ จติ ให ้ม ีสต ิ  

๑

๒คลายปม 
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รู้จัก รสชาติ ของ ความ สงบ   เป็น อย่างไร  จะ ได้ ผล ดี   ไม่ ต้อง ป้อน 
 คำ ตอบ ทุก อย่าง   แต่ ชวน ให้ เด็ก เรียน รู้ จาก ประสบการณ์ ของ เขา 
เอง   ไมใ่ช ่การ ลา้งสมอง   หาก เปน็การ ชี ้ให ้เขา เหน็ ความ จรงิ ที ่กำลงั 
ปรากฏ   ให้ เขา สงัเกต   ให ้เขา เหน็   ครู   ผู ้ปกครอง มหีนา้ ที ่ชวน ให้ เขา 
เห็น เอง 
   ถ้า เรา ย้ำ อย่าง นี้  ตั้งแต่ ระดับ อนุบาล   เด็กๆ   จะ มี 
ประสบการณ์ ตรง ด้วย ตัว เขา เอง   ว่า ความ สุข ที่ เกิด จาก คุณ งาม 
ความ ดี   จาก การ มี คุณธรรม อยู่ ใน ใจ   เป็น ของ จริง ที่ สัมผัส ได้   
เขา จะ รู้ เอง เห็น เอง   เมื่อ เขา ไป เจอ กับ ความ สุข ประเภท กระตุ้น 
ประสาท   เขา คง ชอบ บ้าง เหมือน กัน   เพราะ เป็น เรื่อง ธรรมดา ของ 
วัย รุ่น ที่ จะ ชอบ ความ ตื่น เต้น   เพียง แต่ ว่า เรา หวัง ว่า เขา จะ มี สติ 
ปัญญา พอที่ จะ ป้องกัน อันตราย   ช่วย ไม่ ให้ หลงใหล จนถึง ขั้น ที่ 
ติด อบายมุข ต่างๆ 
   สำหรับ เด็ก ระดับ วัย รุ่น   ซึ่ง ไม่ เคย ฝึก อย่าง ที่ กล่าว ข้าง ต้น   
ขอ แนะนำ ให้หา โอกาส พา ไป สัมผัส ธรรมชาติ หรือ ไป วัด   ไป ใน ที่  
ซึง่ เขา สามารถ ม ีความ สขุ บา้ง  โดย ไม ่ตอ้ง ม ีการก ระ ตุน้ ผู ้ปกครอง   
ให้ ลูก เห็น ว่า อย่าง นี้ ก็ สุข ได้ เหมือน กัน ก็ ดีแล้ว   เรา มี ความ สุข 
อย่าง นี้   อยาก ให้ เขา ได้ บ้าง   แต่ ไม่ ต้อง เทศน์ ให้ เขา ฟัง มาก   เสนอ 
ให้ เขา เห็น เอง จะ ดี กว่า   เพราะ เด็ก ก็ มี อัตตา เหมือน กัน   อย่าง 
น้อย ที่สุด   การพา ให้ ลูก ได้ รู้จัก ความ สุข ที่ สูง กว่า ที่ เขา เคย รู้จัก  
อาจ จะ เป็น สัญญาณ ที่ ดี ใน สมอง เขา   ซึ่ง ใน อนาคต อาจ จะ ผุด ขึ้น 
มา เป็น ประโยชน์ ใน เวลา อัน เหมาะ สม   การ สอน เด็ก บาง ครั้ง ก็  
เป็น ลักษณะ การ หว่าน เมล็ด มากกว่า ที่ จะ หวัง ผล ทันตา เห็น 
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ถาม  ปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไรต่างกับปัญญาทาง
โลกอยา่งไรนกัวชิาการหรอืนกัวทิยาศาสตร์มกัจะภมูใิจในความ
รู้และวิธีการหาความรู้ของตน ว่ามีความเป็นกลาง มีหลักฐาน
และเหตุผลน่าเชื่อถือ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความมั่นใจสูงบางคน
อาจคิดว่าวิชาอื่นๆเป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำ

 ตอบ ปัญญาสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือปัญญาท่ีดับทุกข์
ดับกิเลสได้ส่วนปัญญาทางโลกเป็นแค่ปัญญาระดับความคิด   
ซ่ึง มัก จะ เป็น ท่ี พ่ึง ได้ เฉพาะ ใน เวลา หรือ กรณี ท่ี ไม่มี อะไร กระทบ 
 ผล ประโยชน์   ความ รู้สึก   หรือ อัตตา ของ ตน   วิชา ความ รู้ ต่าง มี 
ประโยชน์ ใน การ ประกอบ อาชีพ และ การ ทำ หน้า ท่ี ท่ัวๆ   ไป แน่นอน   
และ เวลา อยู่ ปกติ สุข ดู เหมือน จะ พอ   แต่ เม่ือ เกิด วิกฤต ข้ึน มา   เช่น   
เจอ ความ พลัดพราก อย่าง ฉับ พลัน   คง เห็น ได้ ไม่ ยาก ว่า วิชา ความ 
รู้สามัญ มี มาก แค่ ไหน ก็ตาม   แทบ จะ ช่วย อะไร ไม่ ได้ เลย  ใน เม่ือ 
ชีวิต จริง ของ คน เรา ทุก คน ต้อง เผชิญ หน้า กับ ความ แก่   ความ เจ็บ   
ความ ตาย   และ เม่ือ ส่ิง ท่ี นำ ออก จาก ทุกข์ และ ปัญหา ใน ระยะ ยาว 
ไม่ ชัดเจน เสมอ   มัน จึง สำคัญ ย่ิง ท่ี เรา ฝึก ให้ ฉลาด ใน ความ เป็น 
มนุษย์ ของ เรา 
   วิทยาศาสตร์ เป็น แนวทาง แสวงหา ความ จริง ส่วน ที่ วัด ได้   
ขีด จำกัด อยู่ ตรง นี้   คือ มัน เข้า ไม่ ถึง ชีวิต ส่วน ที่ วัด ไม่ ได้   คือ สิ่ง ที่ 
เรา เรียก ว่า นามธรรม นั่นเอง   ความ พยายาม ของ นัก วิทยาศาสตร์ 
บาง กลุ่ม ที่ จะ ให้ เข้าใจ ว่า นามธรรม ต่างๆ   เป็น แค่ ผลพลอยได้  

๒
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ของ รูป ธรรม   เช่น สาร เคมี ใน สมอง   ไม่ ได้ ประสบ ความ สำเร็จ    
เป็น หลัก ความ เชื่อ มากกว่า   และ ใน การ ปฏิเสธ ข้อมูล เกี่ยว กับ 
การ ระลึก ชาติ   เป็นต้น   นัก วิทยาศาสตร์ บาง คน วางท่า ที ล่อ แหลม 
 ต่อ ความ งมงาย เหมือน กัน 
   นอกจาก นี้ แล้ว   ปัญญา ระดับ โลก ถูก นำ ไป ใช้ ใน สิ่ง ที่ เป็น 
อันตราย ต่อ มนุษย ชา ติ บ่อยๆ   เช่น   การ พัฒนา อาวุธ   หรือ ใน สิ่ง ที่ 
เอา กำไร ทาง เศรษฐกจิ ใน ระยะ สัน้ เปน็ หลกั   มากกวา่ ผล ประโยชน ์
ของ สว่น รวม ใน ระยะ ยาว   เปา้ หมาย   คณุคา่   เปน็ สิง่ ที ่วทิยาศาสตร ์
เข้า ไม่ ถึง 
   อาตมา ขอ ฝาก คำถาม วา่   เรา ตอ้งการ พฒันา ปญัญา มนษุย ์
เพื่อ อะไร   
  พระพุทธ ศาสนา ถือว่า ปัญญา เป็น คุณธรรม สูงสุด   เรา พ้น 
ทกุข ์ได ้ดว้ย ปญัญา   จงึ เปน็ เรือ่ง ที ่นา่ งง ทีส่ดุ   วา่ คน บาง คน ยงั กลา่ว 
หา ว่า พระพุทธ ศาสนา เป็น เรื่อง งมงาย   อาตมา นึก ไม่ ออก ว่า จะ 
งมงาย ได้ อย่างไร   ใน เมื่อ จริงๆ   แล้ว   คำ สอน ใน พระพุทธ ศาสนา 
มุ่ง ตรง ต่อ การ ทำลาย ความ งมงาย   และ มี วิธี การ ที่ เด็ด ขาด และ 
ได้ ผลอ ย่าง น่า อัศจรรย์ 
   การ ถือว่า พระพุทธ ศาสนา ส่ง เสริม ความ งมงาย   เกิด จาก 
ความ ประมาท   และ ความ ฉาบฉวย ทาง สต ิปญัญา   เพราะ ใคร เปดิ 
พระ ไตรปิฎก ตรง ไหน   อ่าน ไม่ กี่ หน้า ต้อง เจอ หลัก ฐาน ที่ ปฏิเสธ 
ความ คิด เช่น นั้น ได้ อย่าง แน่นอน   แสดง ว่า ผู้ ที่ ว่า พระพุทธ ศาสนา 
อยา่ง นี ้คง ไม ่เคย ศกึษา   Primary   Source   การ วจิารณ ์สิง่ ใด โดย ไม ่
ได้ ค้นคว้า ความ จริง ของ สิ่ง นั้น   ต้อง ถือว่า งมงาย มิใช่ หรือ 
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   ส่วน วิทยาศาสตร์ น้ัน   ภาพพจน์ และ ความ จริง ไม่ ตรง กัน 
ที เดียว   วิทยาศาสตร์ เป็น กิจกรรม ของ มนุษย์ ผู้ มี กิเลส   เพราะ ฉะน้ัน 
จึง ไม่ น่า แปลก   ว่า ใน วงการ วิทยาศาสตร์   ทุจริต ก็ มี   ความ ลำเอียง ก็ 
มี   ความ เช่ือ ท่ี ไม่ ใช้ เหตุผล ก็ มี   ความ เช่ือ ว่า จิตใจ เป็น แค่ ผลพลอยได้ 
ของ การ ทำงาน ของ สมอง   ก็ สัก แต่ ว่า ความ เช่ือ   ความ เช่ือ ว่า เรา 
สามารถ เข้าใจ ธรรมชาติ โดย ไม่ เข้าใจ ตัว เรา เอง   ซ่ึง เป็น ส่วน หน่ึง 
ของ ธรรมชาติ เหมือน กัน   ก็ สัก แต่ ว่า ความ เช่ือ   ความ เช่ือ ว่า โลก 
เป็น ส่ิง ท่ี เรา สามารถ แยก ออก จาก ผู้ ศึกษา โลก   ก็ สัก แต่ ว่า ความ เช่ือ   
จริงๆ   แล้ว วิทยาศาสตร์ มี บาง ลักษณะ คล้ายๆ   กับ ศาสนา 

ถาม การเตรียมตัวก่อนตาย(GoodDeath)ควรทำอย่างไรเจ้าคะ

 ตอบ จรงิๆ   แล้ว เกอืบ ทุก ศาสนา ม ีคำ สอน คลา้ยๆ   กนั   นกั ปราชญ ์
ทั่ว โลก จะ ถือ เหมือน กับ ว่า วัน นี้ เป็น วัน สุดท้าย ของ ชีวิต   ถ้า เรา ถือ 
อย่าง นี้   เรียก ว่า เตรียม ตัว ตาย ทุก วัน   พระพุทธ องค์ ตรัส ไว้ ว่า   เหตุ 
ปัจจัย ของ ความ กลัว ตาย   หรือ ที่ เรียก ว่า   Bad   Death   คือ 
   ๑ . ยดึ มัน่ ถอื มัน่ ใน รา่งกาย   วา่ รา่งกาย คอื เรา   คอื ของของ   
เรา   ทุก วัน นี้ ยิ่ง มี การ พัฒนา ทาง วัตถุ   คน เรา ก็ ยิ่ง มี ความ ยึด มั่น  
ถือ มั่น ใน ร่างกาย มาก ขึ้น   กลัว ความ แก่ มาก ขึ้น   กลัว ธรรมชาติ 
มาก ขึ้น   มี การ ผ่าตัด เสริม สวย   แต่ง ส่วน ต่างๆ   ฉีด ส่วน นั้น   ตัด 
ส่วน นี้   สารพัด จะ ทำได้   เพราะ ความ กลัว แก่ กลัว ตาย   และ ความ  

๓
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ยึด มั่น ถือ มั่น ว่า กาย คือ เรา   อัน จะ เป็น เหตุ ให้ ตาย แบบ ทรมาน   
ด้วย ความ เสียดาย ว่า จะ ต้อง พลัดพราก จาก ร่างกาย ที่ แสน เป็น 
ที่รัก ของ เรา 
   ๒ .  ยึด มั่น ถือ มั่น ใน กาม   ใน ความ สุข ที่ ได้ จาก รูป   เสียง   
กลิ่น   รส   สัมผัส   พอ รู้ ว่า จะ ต้อง พลัดพราก จาก สิ่ง เหล่า นี้ แล้ว จิต ก็ 
หดหู่   คน ที่ ยึด ติด ใน กาม มาก จะ สู้ เต็ม ที่   แต่ พอ มัน ถึง จุด ที่ จะ สู้ ไม่ 
ได ้แลว้   กลบั อยาก จะ ตาย เรว็   เขา รูส้กึ วา่ ชวีติ ไมม่ ีความ หมาย เสยี 
แลว้   เพราะ ความ หมาย ของ ชวีติ เขา อยู ่ที ่กาม   เมือ่ เขา หมด หวงั ใน 
กาม แล้ว ก็ ไม่รู้ จะ อยู่ ไป ทำไม   อัน นี้ ก็ เรียก ว่า ตาย ไม่ ดี เหมือน กัน 
   ๓ .  เสียดาย คุณ งาม ความ ดี   หลาย สิ่ง หลาย อย่าง ที่ ดี    
เป็น บุญ เป็น กุศล   เคย คิด จะ ทำ   สุดท้าย แล้ว ไม่ ได้ ทำ   ฟัง อาตมา 
แล้ว คิด ว่า กลับ ไป บ้าน จะ ทำ สมาธิ ทุก วัน   เวลา ผ่าน ไปๆ   ก็ ยัง ไม่  
ได้ ทำ   ระวัง นะ   เดี๋ยว เดียว ก็ หมด เวลา แล้ว   อย่าง นี้ ก็ จะ เสียดาย 
   ๔ .  กลัว ว่า ตาย แล้ว ไม่รู้ จะ ไป เกิด ที่ไหน   จะ เกิด เป็น อะไร   
กลัว ตก นรก   คน ที่ ทำความ ไม่ ดี ไม่ งาม ไว้ มาก   มัก จะ ต้อง กลัว    
และ สมควร ที่ จะ กลัว 
   สรุป   สิ่ง ที่ เป็น อุปสรรค ต่อ   Good   Death   คือ   ๑   การ ยึด มั่น 
 ใน กาย   ๒   การ ยึด มั่น ใน กาม   ๓   ความ สำนึก ว่า พลาด โอกาส 
ทำความ ดี   ๔   ความ กลัว ชาติ หน้า เพราะ บาปกรรม ที่ เคย ทำ 
ไว้   Good   Death   จะ ตาม   Good   Life   คือ ชีวิต ที่ ดี   โดย เฉพาะ  
การ ดำเนิน ชีวิต ใน ทาง ที่ ป้องกัน สี่ ข้อ ข้าง บน 
  ปัญญา ก็ สำคัญ   คือ การ พิจารณา ความ เกิด ดับ ใน ชีวิต 
ประจำ วัน   จน เห็น กาย   เห็นใจ   ว่า สัก แต่ ว่า ขันธ์   ๕   เกิด ดับ   เกิด ดับ   
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ตาม เหตุ ตาม ปัจจัย   เห็น ชีวิต เป็นก ระ แส   ไม่มี อะไร เที่ยง แท้ ถาวร   
ย่อม ลด ความ กลัว ตาย   เพราะ หา ผู้ ที่ จะ ตาย ไม่ เจอ 
  การ นั่ง สมาธิ โดย ทน นั่ง กับ ทุกข เวท นา นานๆ   เป็น ครั้ง 
 เป็น คราว   จะ ได้ ประโยชน์ มาก   แต่ ไม่ใช่ สิ่ง ที่ ควร ทำ บ่อย   เพราะ 
ถ้า ทำ บ่อยๆ   แล้ว   จะ ทำให้ เบื่อ การ นั่ง สมาธิ   เมื่อ จิตใจ เรา 
เข้ม แข็ง แล้ว   การ นั่ง สมาธิ นานๆ   โดย ไม่ เปลี่ยน อิริยาบถ เป็น สิ่ง  
ที่ ดี มาก   ครูบา อาจารย์ สาย หลวง ปู่ มั่น หลาย องค์ เคย ฝึก นั่ง ไม่ 
กระดกิ   ตัง้แต ่หวัคำ่ จนถงึ อรณุ   ทกุขเวทนา   เมือ่ ถงึที ่สดุ แลว้ มนั จะ 
หาย ไป   เกิด ปีติ   แล้ว จะ ค่อยๆ   เพิ่ม ขึ้น อีก เป็น ระลอก ที่ สอง   รุนแรง 
กว่า ระลอก แรก   เมื่อ ถึงที่ สุด ของ มัน แล้ว   มัน ก็ จาง ลง   ทุกขเวทนา 
จะ เกิด ขึ้น เป็น ระลอก ที่ สาม   หลวง ตาม หา บัว เคย บอก ว่า คราว นี้ 
มัน หนัก ที่สุด เหมือน กับ ร่างกาย จะ แตก กระจาย เป็น ชิ้น   หลวง 
ตา สอน เรื่อง การ ข้าม เวทนา ได้ น่า ประทับ ใจ มาก   เป็นการ ปฏิบัติ  
ขั้น สูง ซึ่ง มี อานิสงส์ มาก   อานิสงส ์ใหญ่ เกิด เพราะ สิ่ง ที่ เรา มัก กลัว 
ที่สุด   ไม่ใช่ ความ ตาย   ความ ตาย คือ หมด   ไม่มี อะไร   สิ่ง ที่ กลัว คือ 
เวทนา ก่อน ตาย   กลัว ความ ทุกข์ 
   การ นั่ง ดู เวทนา   เป็น มิตร กับ มัน   การ ฝึก ข้าม เวทนา เป็น 
 ครั้ง คราว   การ เห็น ชัด ว่า เวทนา มี ที่สุด   ไม่ใช่ เรา   ไม่ใช่ ของ เรา    
จะ ช่วย ให้ ความ กลัว ใน ใจ เรา ลด น้อย ลง มาก 
 ขอ ให้ อยู่ ด้วย ความ ไม่ ประมาท   โดย เฉพาะ ใน การ ละ 
อกุศล ธรรม   และ บำเพ็ญ กุศล ธรรม   เรียน รู้ ความ จริง ของ ชีวิต จาก 
ประสบการณ์ ตรง   ไป งาน ศพ   ระลึก ถึงว่า วัน หนึ่ง ข้าง หน้า   ตัว เรา 
จะ เป็น อย่าง นี้   เรา เตรียม พร้อม หรือ ยัง 
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ถาม ผู้ที่ทำผิดซ้ำๆ หรือไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองทำ จะ
สามารถฝึกจิตใจให้มีหิริ โอตตัปปะ ได้อย่างไรบ้างครับ อยาก
ทราบวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับคนกลุ่มนี้

 ตอบ การ สำนึก ผิด หรือ ไม่ สำนึก เป็น เรื่อง ของ ทิฐิ   สัมมา ทิฐิ   
มิจฉาทิฐิ   เรา ต้อง ทำความ เข้าใจ ว่า   ทำไม เรา จึง ถือว่า ผิด   มัน ผิด 
เพราะ อะไร   มี เหตุผล อย่างไร บ้าง   ไม่ใช่ ว่า ผิด เพราะ รู้สึก ว่า ไม่ ดี 
อย่าง เดียว   เรา ต้อง มี เหตุผล ด้วย   เรา ต้อง ถาม ผู้ ที่ ไม่ สำนึก ผิด ใน 
สิ่ง ที่ ตัว เอง ทำ   ว่า เขา ต้องการ อยู่ ใน ชุมชน แบบ ไหน   ต้องการ มี คน 
รอบ ข้าง แบบ ไหน   ถ้า เลือก ได้   และ ต้อง เลือก ระหว่าง อยู่ กับ คน ที่ 
ไว้ใจ ได้ กับ คน ที่ ไว้ใจ ไม่ ได้   จะ เลือก แบบ ไหน   และ อะไร เป็น สิ่ง ที่ 
ทำให้ คน ไว้ วางใจ กัน ได้   อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำให้ คน ไม่ น่า ไว้ใจ   ให้ เขา 
เหน็ วา่ ศลี ธรรม เปน็ เครือ่ง รบั ประกนั ความ นา่ อยู ่ของ ชมุชน   ให ้เขา 
คิด เอง   ให้ เขา รู้สึก ว่า   ‘ ใช่ !   มัน เป็น อย่าง นั้น จริงๆ ! ’ 
  เรื่อง หิริ   โอตตัปปะ   นี้   หิริ   ท่าน ว่า เกิด จาก ความ เคารพ 
 ตวั เอง   โอตตปัปะ คอื ความ เคารพ คน อืน่   หริ ิ  ความ ละอาย   เกดิจาก  
ความ รู้สึก ว่า   สิ่ง ที่ ตัว เอง จะ ทำ   กำลัง ทำ   หรือ ทำ ไป แล้ว  ขัด แย้ง  
กับ อุดมการณ์ หรือ หน้าที่ ของ เรา   เช่น   ใน ฐานะ ที่ เรา เป็น มนุษย์  
คน หนึ่ง   ใน ฐานะ ที่ เรา เป็น ชาว พุทธ   ใน ฐานะ ที่ เรา เป็น ผู้ ปกครอง   
ใน ฐานะ ที่ เรา เป็น อาจารย์   ใน ฐานะ ที่ เรา เป็น ลูก ศิษย์   เรา มีหน้า ที่  
ต่อ บทบาท ต่างๆ   ของ เรา อย่างไร บ้าง   ต้อง ประพฤติ ตัวอย่าง ไร 

๔
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 มัน จึง จะ เหมาะ สม   ถ้า เรา สำนึก ได้ ว่า   สิ่ง ที่ กำลัง จะ ทำ ขัด กับ สิ่ง ที่ 
เหมาะ สม ที่ เรา เคย ตกลง ว่า จะ ทำ   หรือ ขัด กับ อุดมการณ์ ของ เรา   
ความ รู้สึก ที่ เกิด ขึ้น คือ   ความ ละอาย   เป็น อริย ทรัพย์ ใน ใจ 
   นัก มนุษยศาสตร์ กลุ่ม หนึ่ง แยก สังคม มนุษย์ ออก เป็น   ๒   
ประเภท   หรอื   ๒   วฒันธรรม   คอื   Guilt   Culture   ( รูส้กึ ผดิ )   กบั   Shame   
Culture   ( รู้สึก ละอาย )   โลก ตะวัน ตก ส่วน มาก เป็น   Guilt   Culture   
ส่วน โลก ตะวัน ออก เป็น   Shame   Culture   ใน ตะวัน ตก เรา จะ ใช้  
หิริ   ความ ละอาย เป็น เครื่อง มือ ใน การ แก้ ปัญหา สังคม ได้ ยาก   
เพราะ ชาว ตะวัน ตก มัก สับสน   แยก ไม่ ออก ระหว่าง ความ ละอาย 
กับ ความ รู้สึก ผิด   มัก จะ นำ ไป สู่ การ มอง ตัว เอง ใน แง่ ร้าย   กลาย 
เป็นการ ส่ง เสริม ความ เศร้า หมอง ใน ใจ คน มากกว่า ความ สะอาด 
   เมือง ไทย ไม่ น่า จะ ต้อง เจอ ปัญหา นี้   อาตมา เชื่อ ว่า ความ 
ละอาย เป็น คุณธรรม ที่ เป็น ทรัพยากร สำคัญ ของ คน ไทย   ถ้า เรา 
สามารถ ให้การ ศึกษา ที่ ถูก ต้อง   เรา มี หวัง ว่า คน ไทย ทั่วไป เห็น ได้ 
ว่าการ กระทำ บาง อย่าง น่า ละอาย   และ ความ รู้สึก ละอาย จะ เป็น 
แรง ดล บันดาล ใจ ให้ เลิก   ถ้า เรา สามารถ ปลูก ฝัง ความ รู้สึก อย่าง นี้ 
ใน ทาง ที ่ถกู ตอ้ง จะ เปน็ ประโยชน ์มาก   เปน็ สิง่ ที ่จะ ระงบั พฤตกิรรม 
บาง อย่าง ได้   เพราะ มัน น่า ละอาย จริง 
  ตำรา วิ สุทธิ มรรค   ท่าน อุปมา ว่า ความ รู้สึก ละอาย เหมือน 
ความ รู้สึก ของ คน ที่ จำเป็น ต้อง ไป นั่ง ถ่าย อุจจาระ กลาง ตลาด    
ถ้า เป็น ตัว เอง จะ รู้สึก อย่างไร   หรือ เห็น คน อื่น ทำ   จะ รู้สึก อย่างไร   
ก็ คง รู้สึก รังเกียจ ว่า มัน น่า ละอาย   การ เบียดเบียน การ เอา รัด  
เอา เปรียบ คน อื่น ก็ เป็น สิ่ง ที่  น่า ละอาย อย่าง นั้น เหมือน กัน    
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เพราะ ฉะนั้น   เราอาจเรียกคำว่า หิริ เป็น Intelligent Shame
ก็ได้คือเป็นความละอายที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่ความรู้สึกที่
เกิดจากอวิชชา 
  สว่น คำ วา่  โอตตปัปะ   ความ เกรง กลัว ตอ่ บาป   ก ็เชน่ เดยีวกนั   
เกิด จาก การ เข้าใจ ว่า บาป คือ อะไร   เกิด จาก ความ เชื่อ ใน กฎ แห่ง 
กรรม   ซึ่ง คน ไทย ส่วน มาก มี อยู่ แล้ว   เกิด จาก การ สำนึก ใน ผล ของ 
การก ระ ทำ   ตลอด จน ผลก ระ ทบ ต่อ คน รอบ ข้าง และ สังคม ทั่วๆ   
ไป   การ สอน ให้ คน หยุด การก ระ ทำ โดย นึกถึง ผล ที่ จะ เกิด ตาม มา    
เป็น สิ่ง ที่ ดี มี ประโยชน์ มาก   ความ กลัว ที่ เกิด ขึ้น พร้อม กับ ความ 
สำนึก เป็น แรง ดล บันดาล ใจ ให้ เลิก สิ่ง ที่ ไม่ ดี ไม่ งาม 
  เคย สงัเกต ไหม วา่   จติใจ ที ่ม ีกเิลส และ กำลงั จะ ทำ สิง่ ที ่ไม ่ด ี  
มัก จะ เซ็นเซอร์ หรือ ข่ม ไว้ ซึ่ง เสียง ที่ ร้อง ขึ้น มา ใน ใจ ว่า   หยุด   หยุด   
หยุด !   ไม่ ถูก   ไม่ น่า ทำ เลย   คน อื่น เขา จะ เดือด ร้อน   ตัว เอง จะ เดือด 
ร้อน   ถ้า กิเลส มี พลัง มาก   มัน จะ ร้อง โต้ เถียง   ห้าม ความ คิด อย่าง นี้   
“ Shut   up ! ”   เพราะ ไม่ อยาก ฟัง   เดี๋ยว จะ ไม่ สนุก   นี่ แหละ คือ ภาวะ 
จิต ที่ เรียก ว่า  “อโนตตัปปะ”   คือ ตรง ข้าม กับ ความ เกรง กลัว ต่อ 
บาป   อะไร จะ เกิด ก็ ให้ มัน เกิด ซะ   ฉัน จะ สนุก ให้ เต็ม ที่   ให้ มัน สุดๆ   
ไป เลย 
  ส่วน ผู้ มี โอตตัปปะ   พอ กำลัง จะ ทำ แล้ว เสียง เตือน เกิด ขึ้น 
ใน ใจ   ก็ จะ ไม่ ข่ม ไว้   แต่ จะ เตือน ตัว เอง ว่า   ใช่ . . .   ไม่ ทำ ดี กว่า . . .   ไม่ 
คุ้ม ค่า   เพราะ จะ ส่ง ผล เสีย หาย   ไม่ ทำ ดี กว่า   ยอมรับ ว่า สนุก   ถ้า ทำ 
แลว้ คง ม ีความ สขุ อยู ่บา้ง   แต ่ไม ่ตอ้งการ พอที ่จะ ยอม เปน็ ทาส ของ 
มัน   และ ทำบาป กรรม 
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   เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ที่ เชื่อม โยง กับ ความ อดทน ด้วย   เรา ต้อง 
อดทน ต่อ ความ อยาก ได้ ความ สุข   สังคม เรา จะ เรียบร้อย   เมื่อ เรา 
หมั่น สอน ให้ เด็ก รู้จัก เรียน รู้ จาก การก ระ ทำ ของ เขา   ความ รู้สึก ที่ 
เกิด ขึ้น เป็น ผล   และ ผล ที่ เกิด ขึ้น กับ คน รอบ ข้าง   และ สิ่ง แวดล้อม 

 
ถาม ขอกราบเรียนถามเรื่องชาติภพ พวกหมอมักมีวิจิกิจฉา
(ลังเลสงสัย)มากพระอาจารย์เชื่อว่าอย่างไร

 ตอบ คำ สอน ของ พระพุทธ ศาสนา เรา อาจ จะ แบ่ง ออก ได้ เป็น 
 สอง ส่วน   คือ ส่วน ที่ พิสูจน์ ได้ ง่าย   และ ส่วน ที่ พิสูจน์ ได้ ยาก   คือ บาง 
คำ สอน ฟงั หรอื อา่น แลว้ ประทบั ใจ   รูส้กึ วา่ ใช ่  ได ้ทนัท ี  เชน่   เรือ่ง โทษ 
ของ กเิลส   เรือ่ง ความ ทกุข ์ที ่เกดิ จาก การ ละเมดิ ศลี   เรือ่ง ความ สขุ ที ่
เกิด จาก การ ให้ ทาน อย่าง ไม่ หวัง สิ่ง ตอบแทน   เป็นต้น 
  แต่ บาง คำ สอน ฟัง ยาก   เข้าใจ ยาก   และ ถึง จะ พิสูจน์ ได้   
จิตใจ เรา คง ยัง ไม่มี คุณสมบัติ พอที่ จะ พิสูจน์   เช่น   เรื่อง ภาวะ จิต 
ใน ฌาน   และ เรื่อง ข้าม ภพ ข้าม ชาติ   ปัญหา ก็ คือ เรา ควร จะ วางใจ 
อย่างไร ต่อ คำ สอน ต่างๆ   เช่น  เรื่อง ภพ ชาติ ที่ เรา ยัง ไม่ อาจ จะ 
 พิสูจน์ ได้   บาง คน อาจ จะ ไม่ สนใจ ไป เลย   โดย ถือว่า เรื่อง ลี้ลับ   
ไม่ ต้อง สนใจ ก็ได้   แต่ อาตมา เห็น ว่า สิ่ง ใด อยู่ ใน พระ สูตร   สิ่ง นั้น 
ต้อง นับ อยู่ ใน ใบไม้ ใน กำ มือ ของ พระพุทธ องค์   พูด ง่ายๆ   คือ ถ้า 
พระพุทธเจ้า กล่าว ถึง เรื่อง ไหน   แสดง ว่า พระพุทธ องค์ ทรง กลั่น 
กรอง และ เลือก แล้ว ว่า เหมาะ สม ที่ จะ เปิด เผย ให้ มนุษย์ ทราบ   

๕
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ซึ่ง ปรากฏ ว่า พระองค์ ทรง สอน เรื่อง การ เวียน ว่าย ตาย เกิด ใน 
วัฏสงสาร   และ เรื่อง ภพ ชาติ ต่างๆ   อยู่ บ่อยๆ   อาตมา จึง สรุป ว่า   
พระพุทธ องค์ ทรง ต้องการ ให้ เรา ได้ รับ รู้ เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ที่ พระองค์ 
ทรง เห็น ว่า พวก เรา ต้อง สนใจ ศึกษา   เพราะ เป็น ประโยชน์ 
  จะ ขอ อุปมา ดังนี้   เหมือน เรา กำลัง เดิน ทางใน ประเทศ ที่  
เรา ไม่ เคย ไป มา ก่อน   มี แผนที่ ที่ ผู้ หวัง ดี ฝาก มา   ใน ระหว่าง การ 
เดนิ ทาง   เรา ด ูแผนที ่เปน็ ระ ยะๆ   เทยีบ เคยีง กบั สิง่ ที ่เรา เหน็ รอบ ตวั   
ซ้าย มือ มี หมู่บ้าน มี ป่า ไม้   ดู ใน แผนที่ ก็ มี หมู่บ้าน และ ป่า ไม้   ข้าง 
ขวา มี แม่น้ำ มี เนิน   มอง ไป ก็ ใช่ อีก   เดิน ไป ดู ไป   รู้สึก ว่า แผนที่ นี้ ตรง 
กับ ความ จริง ดี มาก   ไม่มี ผิด เลย   บัดนี้ เรา นั่ง พัก   กาง แผนที่ เอา ไว้   
ปรากฏ ว่า ข้าง หน้า มี ภูเขา สูง ถึง   ๕,๐๐๐   ฟุต   เรา งง   ใช่ หรือ เปล่า   
คือ เรา มา จาก ประเทศ ที่ ไม่มี ภูเขา   มี แต่ ที่ราบ   ไม่ เคย เห็น ภูเขา สูง 
เกนิ รอ้ย ฟตุ ใน ชวีติ แมแ้ต ่ครัง้ เดยีว   สามญัสำนกึ จงึ บอก วา่ เปน็ ไป 
ไม่ ได้ หรอก   เป็น เรื่อง งมงาย   เชื่อ ได้ อย่างไร   มัน เหลือ เชื่อ   อยู่ ใน 
โลก มา หลาย ปี ก็ ยัง ไม่ เคย เห็น   สูง แค่   ๕๐๐   ฟุต ก็ ยัง ไม่ เคย เห็น   ไม่ 
ตอ้ง พดู ถงึ   ๕,๐๐๐   ฟตุ หรอก   ใจ หนึง่ ม ีสามญัสำนกึ บอก วา่ แผนที ่ 
คง ผิด   แต่ อีก ใจ หนึ่ง ค้าน ว่า   จะ เป็น ไป ได้ หรือ ที่ แผนที่ ใน ส่วน ที่ 
ผ่าน มา ถูก ต้อง แม่นยำ หมด   ขณะ ที่ แผนที่ อีก ส่วน หนึ่ง ผิด หมด   
ทำให้ เกิด ความ ขัด แย้ง ขึ้น ใน ใจ   แต่ สรุป ว่า มัน น่า จะ มี โอกาส เป็น 
จรงิ มากกวา่   เรา ถอืวา่ ความ เปน็ อนั หนึง่ อนั เดยีว ของ แผนที ่นา่ จะ 
ไว้ใจ ได้ มากกว่า ประสบการณ์ ส่วน ตัว ใน อดีต   แต่ เตือน สติ ตัว เอง 
ว่า ยัง ไม่ ได้ พิสูจน์ นะ   ยัง ไม่รู้ จริง   เพียง แค่ เชื่อ ด้วย เหตุผล ไว้ ก่อน   
สิ่ง ที่ สำคัญ ที่สุด ตอน นี้ คือ เดิน ไป เรื่อยๆ   เพื่อ ดู กับ ตา 
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   อาตมา ว่า นี่ คือ ท่าที ที่ เหมาะ สม ต่อ คำ สอน เรื่อง สวรรค์  
นรก   เรื่อง ต่างๆ   ที่ เรา ยัง มอง ไม่ เห็น และ ยัง เข้า ไม่ ถึง   เรา เชื่อ ไว้ 
ก่อน ดี ไหม   เพราะ คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน ส่วน ที่ เรา พิสูจน์ ได้   
ปรากฏ ว่า ถูก ต้อง หมด ทุก ข้อ   ฉะนั้น ให้ เรา ลอง ถาม ตัว เอง ดู ว่า   
เปน็ ไป ได ้ไหม วา่ สิง่ ที ่เรา ผา่น มา แลว้ ถกู หมด   แต ่สิง่ ที ่เรา ยงั เขา้ ไม ่
ถึง นี้ ผิด หมด   หรือ ว่า ผิด ใน เรื่อง การ เวียน ว่าย ตาย เกิด   ซึ่ง เป็น ส่วน 
สำคัญ   พระพุทธเจ้า ไม่ บังคับ เรื่อง ความ เชื่อ   เรา มี สิทธิ ที่ จะ เชื่อ ว่า 
 มี หรือ ไม่มี   แต่ ขอ ให้ เรา ใช้ สติ ปัญญา พิจารณา ให้ ดี ก่อน เชื่อ ก็ 
แล้ว กัน   เหตุผล ใน ความ เชื่อ เรื่อง การ เวียน ว่าย ตาย เกิด มี มาก 
พอ สมควร  ข้อหนึ่ง  คือ หลัก ฐาน ใน พระ ไตรปิฎก   ซึ่ง ปรากฏ อยู่ 
มากมาย  ขอ้ที่สอง   คอื ผู ้ที ่ระลกึ ชาต ิได ้โดย ธรรมชาต ิ  ซึง่ สว่น มาก 
มัก เป็น เด็ก อายุ   ๓ - ๔   ขวบ   Dr .   Ian   Stevenson   ศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัย เวอร์จิเนีย ที่ สหรัฐฯ   ใช้ เวลา กว่า   ๒๐   ปี   ทำการ วิจัย 
เรื่อง นี้   และ ได้ พิมพ์ ผล การ วิจัย ออก มา หลาย เล่ม   เป็น ที่ ยอมรับ 
ตาม หลัก วิทยาศาสตร์ หลัก วิชาการ ว่า   ข้อที่สาม   มี ผู้ ที่ ระลึก ชาติ 
ได้ โดย การ สะกด จิต   และข้อที่สี่ มี ผู้ ที่ ระลึก ชาติ ได้ โดย การ ทำ 
สมาธิ ถึง ขั้น ฌาน 
   สี่ ข้อ นี่ นับ เป็น หลัก ฐาน ที่ สนับสนุน ความ เชื่อ ใน การ เวียน 
วา่ย ตาย เกดิ   หลกั ฐาน ใน พระ ไตรปฎิก   และ หลกั ฐาน จาก ผู ้ที ่ระลกึ 
ชาต ิได ้  ของ เดก็ บา้ง   ของ ผู ้ที ่ถกู สะกด จติ บา้ง   ของ ผู ้ทำ สมาธ ิขัน้ สงู 
บ้าง   แต่ ก็ ยัง ไม่ใช่ การ พิสูจน์   เป็น แค่ สิ่ง ที่ ชวน ให้ เชื่อ 
   จะ เชื่อ หรือ ไม่ เชื่อ ก็ สำคัญ   เพราะ มี ผล ต่อ การก ระ ทำ   เช่น   
คน ที่ ทำบุญ เพื่อ หวัง ว่า ตาย แล้ว จะ ขึ้น สวรรค์   งมงาย ไหม   ถ้า 
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สวรรค์ ไม่มี จริง ก็ งมงาย   ถ้า สวรรค์ มี จริง ก็ ไม่ งมงาย   เหมือน กับ 
ว่า เรา สะสม เงิน ไว้ ใช้ สำหรับ ชีวิต ช่วง หลัง เกษียณ   งมงาย ไหม    
ถ้า ถึง เวลา เกษียณ แล้ว ยัง ไม่ ตาย   ก็ ไม่ งมงาย ใช่ ไหม   แต่ ถ้า ชีวิต 
หลัง เกษียณ ไม่มี จริง เพราะ ตาย เสีย ก่อน   จะ เรียก ว่า งมงาย ไหม 
 

ถาม  ในขณะที่โลกเราดำเนินไปสรรพสัตว์ในภพภูมิต่างๆก็
ดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันใช่ไหมเจ้าคะ ลักษณะแบบมิติเวลา
ของแตล่ะภพภมูิมีหลุดทำให้ขา้มเวลาเขา้มาในโลกมนษุย์ได้หรือ
ไม่เจ้าคะ  

 ตอบ  ฟัง ดู น่า กลัว   จะ เล่า เรื่อง ผี ให้ ฟัง จะ ได้ หาย ง่วง   หลัง 
 สงครามโลก ครัง้ ที ่  ๒   ผู ้บญัชาการ ทหาร สงูสดุ แหง่ กองทพั อากาศ 
ของ องักฤษ   พล เอก ดาวน ์นิง่ ลา ออก จาก ราชการ   แลว้ไป ทำ มลูนธิ ิ
เกี่ยว กับ การ สร้าง สัมพันธ ์กับ คน ที่ ตาย แล้ว   หรือ อะไร ทำนอง นั้น   
จำ ไม่ แม่น   เขา ให้ พวก นั่ง ทางใน ติดต่อ กับ ผี ของ ทหาร อากาศ 
อังกฤษ ที่ ตาย โดย ยัง ไม่รู้ ตัว ว่า ตาย   ปรากฏ ว่า เขา ว่า มี เยอะ มาก   
พวก ผ ีกลบั เขา้ไป ใน บา้น โดย ไมรู่ ้วา่ ตวั เขา ตาย แลว้   และ เปน็ ทกุข ์
มาก เมื่อ ลูก เมีย มอง ไม่ เห็น   เจ้า หน้าที่ มูลนิธิ จึง สื่อสาร ไป แบบ   
 Wi - Fi   บอก ให ้ผ ีรู ้วา่ เขา ตาย แลว้   อยู ่ที ่นี ่ไม ่ได ้  เขา ตอ้ง ไป ที ่อืน่ ตอ่ ได ้
แลว้   นี ่คอื เรือ่ง ผ ีองักฤษ   คง ม ีสว่น คลา้ย กบั ผ ีไทย   แต ่ไม ่เหมอืน กนั 
ที เดียว   เท่า ที่ ทราบ   ผี อังกฤษ ชอบ อยู่ ใน ปราสาท   เช่น   เป็น อัศวิน 
หิ้ว หัว ตัว เอง ไป มา   อะไร อย่าง นี้   แบบ นี้ ผี ไทย ดู จะ ไม่ นิยม 

๖



:ชยสาโรภิกขุ16

   เรือ่ง ภพ ภมู ิมติ ิตา่งๆ   พดู ยาก   มนั เกนิ วสิยั ของ คน สว่น ใหญ ่  
เชื่อ ไว้ ก่อน   เชื่อ อย่าง อ่อนน้อม ถ่อม ตน ว่า ยัง ไม่รู้ จริง   ถ้า เชื่อ ไว้ 
ก่อน   แนว ความ คิด ของ เรา จะ เป็น ความ เห็น ชอบ   ความ ดำริ ชอบ   
เป็นการ สร้าง เหตุ ปัจจัย ของ การ เจริญ ใน   ธรรม 

ถาม  ทำอยา่งไรจงึจะละเวน้ความโกรธให้ได้เพราะความโกรธ
เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดเร็ว บางครั้งกว่าจะมีสติรู้ตัวก็โกรธไป
แลว้คดิวา่การระวงัเรือ่งความโลภความหลงจะงา่ยกวา่จรงิหรอื
ไม่เจ้าคะ
ตอบ  ที่ จริง เรื่อง ที่ ว่าการ ละเว้น ความ โลภ ความ หลง ง่าย กว่า   
อาตมา ว่า ไม่ใช่   ยาก กว่า   เพราะ คน ส่วน ใหญ่ ไม่ เห็น โทษ ของ มัน   
เวลา โกรธ ส่วน มาก เรา จะ รู้ตัว ว่า โกรธ และ มัน ไม่ ดี   แต่ ไม่ เสมอ ไป   
บาง คน ที ่ยงั ไมรู่ ้ตวั และ ไม ่ยอมรบั   หนา้ แดง แต ่ยงั ยนืยนั วา่   “ ฉนั ไม ่
โกรธ ! ”   ใคร ว่า โกรธ ก็ ยิ่ง โกรธ ใหญ่   อย่าง นี้ ก็ มี ความ โกรธ เป็น ของ 
หยาบ และ เปน็ อารมณ ์ที ่ไมม่ ีใคร ชอบ   แต ่ใน ขณะ เดยีวกนั เรา ควร 
จะ สงัเกต วา่ ใน ขณะ ที ่เรา โกรธ นัน้   เรา ก ็พอใจ ใน ความ โกรธ   มนั ใน 
อารมณ ์  ไม ่เชน่ นัน้ คง ไม ่โกรธ ถงึ ขนาด นัน้   ถา้ เรา จะ ชนะ ความ โกรธ 
ต้อง เรียน รู้ เสน่ห์ ของ มัน 
   พุทธ ศาสนา มี หลัก การ ปฏิบัติ ใน เรื่อง นี้ อย่าง ละเอียด อ่อน 
เป็น ขั้น ตอน   ถ้า ใช้ ภาษา สมัย ใหม่ เรียก ว่า เป็น ระบบ องค์ รวม    
คือ ปัญหา อะไร ก็ แล้ว แต่   ไม่ ว่า จะ เป็น ความ โลภ ความ โกรธ  

๗
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ความหลง ก็ตาม   จะ แก้ ให้ ได้ จำเป็น ต้อง แก้ ทั้ง   ๓   ด้าน   คือ ทั้ง ด้าน 
กาย วาจา   ด้าน ใจ   และ ด้าน ปัญญา   และ ต้อง เป็น ทั้ง ใน ระดับ ศีล   
ระดับ สมาธิ   และ ระดับ ปัญญา 
  ระดบั แรก เปน็ เรือ่ง ของ ศลี   ตอ้ง ใช ้ความ ตัง้ใจ   มุง่ มัน่ งด เวน้ 
เป็น หลัก   เครื่อง มือ หลัก ใน ระดับ นี้ คือ ความ ตั้งใจ   เมื่อ โกรธ แล้ว 
อย่าง น้อย ที่สุด ให้ เรา ตั้ง อกตั้ง ใจ ไม่ แสดงออก ด้วย กาย หรือ วาจา 
ตาม อำนาจ ของ ความ โกรธ นั้น   เรา ไม่ ด่า ไม่ ว่า ไม่ ไป ทุบตี ทำร้าย 
เขา   การ สำรวม กาย วาจา ได้ นั้น เป็น ขั้น แรก   อย่าง น้อย ที่สุด เรา ก็ 
ไม่ ทำบาป กรรม ทาง กาย ทาง วาจา   ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ตก นรก ได้   แต่ 
นั่น ก็ ยัง ไม่ พอ   เพียง แค่ ช่วย ป้องกัน อันตราย แก่ คน อื่น และ แก่ ตัว 
เอง เท่านั้น   เปรียบ เหมือน การ ปฐมพยาบาล   แต่ ยัง ไม่ เป็นการ แก้ 
ปัญหา อย่าง แท้จริง 
   ระดับ ที่ สอง   ระดับ สมาธิ คือ เรื่อง การ บริหาร อารมณ์   ใน 
บริบท นี้   สมาธิ เป็น ชื่อ ของ กลุ่ม คุณธรรม ที่ เรา ต้อง พัฒนา   เช่น   สติ   
ความ อดทน   และ เมตตา   ก่อน ที่ จะ โกรธ จะ โมโห เต็ม ที่   มัน ต้อง มี 
อาการ บาง อยา่ง บอก ลว่ง หนา้   เหมอืน ที ่อาการ ฟา้ ครึม้ๆ   ลม เยน็ๆ   
บอก เรา วา่ ฝน จะ ตก   เรา เขา้ใจ เพราะ เรา เคย สงัเกต หลาย ครัง้ แลว้ 
ว่า   อากาศ เปลี่ยน อย่าง นี้   แสดง ว่า ฝน กำลัง จะ ตก   เรื่อง ของ จิตใจ 
ก็ ไม่ ต่าง จาก ธรรมชาติ ภายนอก   ก่อน จะ โกรธ ก็ ต้อง มี อาการ บาง 
อย่าง บ่ง บอก 
  ถ้า เรา ฝึก สติ บ่อยๆ   เรา จะ ชิน กับ อาการ ของ กาย และ ใจ    
จะ รู้สึก ว่องไว   รู้ทัน ความ เปลี่ยนแปลง ของ กาย และ ใจ   จะ มี 
สัญญาณ บอก ว่า เริ่ม ผิด ปกติ   เริ่ม มี อาการ แล้ว นะ   เรา จึง มี โอกาส 
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แก้ไข ตั้งแต่ อารมณ์ ยัง ไม่ รุนแรง   โกรธ แล้ว จึง ได้สติ   ก็ แน่นอน ว่า 
ไม่ทัน กาล   ถ้า ไม่ ฝึก สติ เป็น ประจำ   ไม่ ให้ ความ สำคัญ กับ การ มี 
สติ   ไม่ ฝึก ตัว เอง ให้ อยู่ ใน ปัจจุบัน เป็น   กำลัง ของ ความ โกรธ ก็ ต้อง 
มี มากกว่า กำลัง ของ สติ   พลัง สติ สู้ ไม่ ได้   แต่ ถ้า เรา ฝึก สติ ต่อ เนื่อง 
อย่าง สม่ำเสมอ   เช่น   ด้วย การ นั่ง สมาธ ิเป็น ประจำ   จน เกิด ความ 
ตั้ง มั่น   เกิด ความ สงบ ภายใน   จะ เป็น หัว เลี้ยว หัวต่อ ใน ชีวิต   เพราะ 
เปน็การ ได ้สิง่ ลำ้คา่   คอื เครือ่ง เปรยีบ เทยีบ ภายใน   รูส้กึ ใน โทษ ของ 
ความ โกรธ และ กิเลส อื่น   เพราะ ได้ สัมผัส ความ ไม่ เศร้า หมอง บ้าง 
   ตอน ยัง ไม่ บวช   ตอน อยู่ อินเดีย   เคย เจอ เด็ก ชาว เขา ที่ ไม่ 
เคย เห็น สบู่ มา ก่อน   พอได้ สบู่ มา ลอง ถู   จึง รู้ ว่า ผิวหนัง ที่ สกปรก 
ของ เขา ชำระ ล้าง ให้ สะอาด ได้   ก่อน หน้า นั้น คง คิด ว่า เป็น เรื่อง 
ธรรมดา ที่ แก้ ไม่ ได้   สบู่ของพระพุทธเจ้าก็คือการฝึกสมาธิ   เรา 
ชาว พทุธ คง เคย ไดย้นิ คำ วา่ กเิลส บอ่ยๆ   กเิลส คอื ความ เศรา้ หมอง 
แหง่ จติใจ   ความ โลภ   ความ โกรธ   ความ หลง   ความ อจิฉา พยาบาท   
คือ ความ เศร้า หมอง แห่ง จิตใจ   อัน นี้ เรา เคย ได้ยิน   แต่ มัน ก็ เป็น แค่ 
สัญญา ความ จำ   เรา จะ เข้าใจ อย่าง แจ่ม แจ้ง ใน เรื่อง นี้ ได้ ก็ ต่อ เมื่อ 
จิตใจ ได้ สัมผัส ความ ไม่ เศร้า หมอง   เมื่อ จิตใจ สัมผัส ความ ไม่ เศร้า 
หมอง คอื ม ีสมาธ ิ  จติใจ สงบ แลว้ นัน่ แหละ   เรา จงึ จะ รู ้ถงึ ความ เศรา้ 
หมอง จริงๆ   ถ้า ยัง ไม่มี เครื่อง เปรียบ เทียบ   มัน ไม่รู้ สึก   อาจ จะ รู้ อยู่ 
หรือ อาจ จะ เชื่อ ตาม ที่ พระ ท่าน สอน   แต่ ยัง ไม่ เห็น   ยัง ไม่ ได้ สัมผัส   
ยัง ไม่รู้ สึก ได้ เอง   แต่ พอ เรา เข้า ถึง ความ สงบ ระงับ ความ แน่ว แน่ 
ของ จิตใจ ที่ ผ่องใส สะอาด ได้ แล้ว   เมื่อ จิตใจ จะ โกรธ จะ พยาบาท   
เมื่อ อารมณ์ ที่ หยาบ คาย เกิด ขึ้น   เรา จะ รู้สึก สยดสยอง   ขยะแขยง   
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รังเกียจ   รู้สึก ว่า มัน น่า เกลียด   แล้ว จิตใจ ก็ จะ ถอน ออก มา ทันที    
ผู้ ที่ มี เครื่อง วัด เครื่อง เปรียบ เทียบ จาก การ ฝึก สมาธิ   สามารถ 
ระงับ ความ คิด ฟุ้งซ่าน ได้   เรา จะ รู้ ว่า ความ โกรธ ไม่ ดี   และ ไม่ อยาก 
เป็น คน ขี้ โกรธ   แต่ ถ้า เรา ไม่มี คุณธรรม ที่ มี กำลัง   เรา จะ สู้ ไม่ ไหว   
เพราะ ความ โกรธ ม ีกำลงั มาก   ฉะนัน้ สต ิและ สมาธ ิชว่ย ให ้ม ีเครือ่ง  
เปรียบ เทียบ ระหว่าง ความ ผ่องใส   ความ ไม่ ผ่องใส   ความ เศร้า 
หมอง   ความ ไม่ เศร้า หมอง   ของ จิต   เอื้อ ต่อ การ บริหาร อารมณ์ 
  นอกจาก นี้   ถ้า เรา เจริญ เมตตา ภาวนา   คือ เจริญ สมาธิ ด้วย 
การ แผ ่เมตตา ความ หวงั ด ีและ การ ให้ อภยั เปน็ ประจำ   พลงั เมตตา 
ที่ เพิ่ม ขึ้น จะ ทำให้ ความ โกรธ เกิด ได้ ยาก   การ ที่ จะ ให้ ความ โกรธ 
เกิด ขึ้น น้อย ลง มี คุณธรรม หลาย อย่าง ที่ ทำงาน ร่วม กัน ใน ขั้น ของ 
 สมาธิ   การ ตั้ง สติ ช่วย ได้   สมาธิ ช่วย ได้   ความ อดทน ก็ ช่วย ได้ 
   เรา ต้อง เข้าใจ ว่า เรื่อง การ ตั้งใจ นั้น ใช้ได้ เฉพาะ เรื่อง 
ภายนอก   ระดับ กาย วาจา เท่านั้น   แม้ จะ อธิษฐาน ว่า วัน นี้ จะ ไม่  
โกรธ ใคร   ขอ คุณ พระ ศรี รัตนตรัย จง ช่วย ดล บันดาล ให้ ข้าพเจ้า 
เป็น คน ใจเย็น ตลอด วัน นี้   ทำ อย่าง นี้ ไม่ ได้ หรอก   แม้ คุณ พระ ศรี 
รัตนตรัย ก็ ช่วย ไม่ ได้   การ อธิษฐาน ได้ ผล ใน โลก ภายนอก   ภายใน 
เรา ต้อง ภาวนา 
   ระดับ ที่ สาม คือ ปัญญา   โดย เรา แบ่ง ปัญญา ออก เป็น   ๒   
ระดับ   ระดับ ความ คิด และ ระดับ เหนือ ความ คิด   สำหรับ ระดับ 
ความ คดิ นัน้   คอื โยนโิส มนสกิาร   ซึง่ แปล วา่ ความ คดิ แยบคาย   สว่น 
ปัญญา ระดับ เหนือ ความ คิด   เป็น ความ เห็น แจ้ง เรียก ว่า วิปัสสนา   
เบื้อง ต้น เรา ใช้ การ คิด พิจารณา ช่วย   เช่น   พิจารณา ถึง โทษ ของ 
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ความ โกรธ ที่ เคย เกิด ขึ้น ใน ชีวิต ของ ตน และ ชีวิต คน รอบ ข้าง   ที่ เรา  
เคย โกรธ แล้ว ทำ อะไร พูด อะไร   ซึ่ง ภาย หลัง รู้สึก เดือด ร้อน ใจ 
เสีย ใจ ที่ ได้ ทำ ไป   รู้สึก ว่า ตัว เอง ไม่ ดี   เรา พยายาม ระลึก ถึง ความ 
 รู้สึก ตอน นั้น จน ทำให้ เกิด ความ กลัว ที่ จะ ต้อง เป็น เช่น นั้น อีก 
  อีก วิธี หนึ่ง คือ เวลา เรา โกรธ มากๆ   ให้ ส่อง กระจก ดู หน้าตา 
เรา ว่า เป็น อย่างไร   เหมือน เทวดา ไหม   เหมือน เทพ บุตร เทพธิดา   
หรือ เหมือน ยักษ์ หรือ ยัก ขิณี   ดู หน้า เรา เวลา เรา กำลัง โกรธ มัน 
เป็น อย่างไร   หรือ เวลา เรา กำลัง โกรธ มากๆ   พูด เข้า เครื่อง อัด เสียง    
ว่า เขา เลย   แรงๆ   จน รู้สึก สะใจ   พอใจ สบายใจ แล้ว   ลอง เปิด ฟัง ว่า 
เป็น อย่างไร บ้าง   เรา ภูมิใจ ไหม ที่ พูด ไป เมื่อ กี้ 
   แต่ อย่า เปิด ให้ คน อื่น ฟัง นะ   เขา อาจ จะ ตกใจ   นี่ คือ อุบาย ที่ 
เรียก ว่า ปัญญา ระ ดับ ต้นๆ 
   อาตมา ม ีญาต ิคน หนึง่   เปน็ ผู ้คมุ นกัโทษ ใน เรอืน จำ   เขา เลา่ 
ให้ อาตมา ฟัง ว่า   มัน แปลก นะ   ไป รู้จัก กับ พวก ฆาตกร   ไม่ เหมือน 
ที่ คิด ล่วง หน้า   ส่วน มาก ดู เป็น คน ธรรมดา   และ ส่วน ใหญ่ ก็ เป็น 
เช่น นั้น จริง   ฆาตกรรม ส่วน ใหญ่ เกิด ขั้น ใน ครอบครัว   ส่วน มาก 
พวก ฆาตกร ดำเนิน ชีวิต ประกอบ อาชีพ ตลอด หลาย ปี   จน กระทั่ง  
วัน หนึ่ง มี เรื่อง กดดัน   ตึงเครียด   แล้ว แพ้ ความ โกรธ   เลย ฆ่า คน  
ใกล้ ชิด   ทน ไม่ ไหว   หลง อารมณ์   ไป แทง ภรรยา ตาย หรือ ไป ยิง 
สามี ตาย   ความ โกรธ แค่ วินาที เดียว   เป็น เหตุ ให้ ต้อง ติด คุก ตลอด 
ชีวิต   ต้อง ถูก ประทับ ตรา ว่า เป็น ฆาตกร ตลอด ชีวิต   อยู่ ใน โลก มา   
 ๕๐ - ๖๐   ปี   ความ โกรธ แค่ วินาที เดียว สามารถ เปลี่ยน ชีวิต ของ 
คน โดย สิ้น เชิง ได้   คน ที่ ลุ อำนาจ แก่ ความ โกรธ ทำได้ ทุก อย่าง    
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ฆ่า พ่อ  ฆ่า แม่  ฆ่า พระ อรหันต์ ได้   ไม่มี อะไร ที่ คน โกรธ เต็ม ที่ ทำ  
ไม่ ได้   ฆ่า เขา แล้ว เป็น บาป เป็น กรรม อย่าง น่า กลัว   เมื่อ คิด ทบทวน 
 อย่าง นี้ จะ เห็น ว่า ความ โกรธ ไม่ใช่ เรื่อง เล็ก น้อย เลย ที เดียว 
   อีก ข้อ หนึ่ง   ขอ ให้ พิจารณา ว่า เรา ได้ อะไร จาก ความ โกรธ   
เพราะ ถ้า เรา ไม่รู้ สึก ลึกๆ   ว่า เรา ได้ อะไร สัก อย่าง   เรา ก็ คง ไม่ โกรธ 
อย่าง นี้ บ่อยๆ   มัน มี อะไร อยู่ ใน ความ โกรธ ที่ เรา ยัง พอใจ   เพราะ 
ถ้า เรา ไม่ พอใจ จุด ใด จุด หนึ่ง มัน จะ ไม่ เป็น อย่าง นี้   อาจ เป็น ความ 
รู้สึก สะใจ ที่ เรา ชอบ   หรือ อาจ เป็น ว่า ใน ขณะ ที่ โกรธ   รู้สึก มี อำนาจ   
มี กำลัง   มี พลัง   รู้สึก มี ชีวิต ชีวา ด้วย ความ โกรธ   ตัว นี้ แหละ คือ ตัว ที่ 
เรา ชอบ ติด   เพราะ ฉะนั้น เรา ต้อง ดู ตรง จุด ที่ เรา ติด ด้วย   และ ต้อง 
ตั้งใจ ปล่อย วาง 
  ใน ระดบั สงู ขึน้ ไป   คอื ระดบั วปิสัสนา   ถา้ จติใจ เรา สงบ ระงบั 
ได ้  ปลอ่ย วาง ความ คดิ เรือ่ง อดตี อนาคต   และ ความ ฟุง้ซา่น วุน่วาย 
ต่างๆ   จิตใจ สงบ   น้อม ไป ดู อารมณ์ ตาม ความ เป็น จริง   จะ เห็น ว่า 
ความ โกรธ ก็ เป็น สัก แต่ ว่า ธรรมชาติ ที่ เกิด ขึ้น ตาม เหตุ ตาม ปัจจัย   
เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป   แค่ นั้น เอง   เมื่อ เรา เห็น ว่า เป็น ของ ธรรมชาติ    
ไม่มี เจ้าของ   เรา ก็ จะ ปล่อย วาง   อัน นี้ เป็นการ ปล่อย วาง ระดับ สูง 
   สรุป ว่า เมื่อ เรา มี ปัญหา อย่าง เช่น   ความ โกรธ   ต้อง แก้ 
ใน ระดับ ศีล   ด้วย ความ ตั้งใจ งด เว้น จาก การก ระ ทำ ทาง กาย ทาง 
วาจา ด้วย อำนาจ ของ ความ โกรธ   ใน ระดับ จิตใจ หรือ สมาธิ   ต้อง 
เจริญ สติ   ฝึก เป็น คน อดทน อด กลั้น   เจริญ สมาธิ ภาวนา ให้ ได้ที่ พึ่ง 
ภายใน และ จุด สงบ   ที่ จะ เป็น เครื่อง เปรียบ เทียบ ความ น่า เกลียด  
น่า กลัว ของ ความ โกรธ   กับ ความ งาม ของ ความ ไม่ โกรธ   เจริญ 
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เมตตา ภาวนา ให ้ม ีพลัง ตรง ขา้ม ความ โกรธ   จน ม ีกำลงั เหนอื ความ 
โกรธ   และ เจริญ ปัญญา ระดับ ความ คิด   พิจารณา ให้ เห็น โทษ ของ 
ความ โกรธ   และ เห็น คุณ งาม ความ ดี ของ ความ ไม่ โกรธ   ระลึก ถึง 
ครูบา อาจารย์ ที่ เรา เคารพ นับถือ   ที่ ท่าน เมตตา   ไม่ เคย เห็น ท่าน 
โกรธ   ทั้งๆ   ที่ มี หลาย ครั้ง ที่ ท่าน มี สิทธิ จะ โกรธ   ถ้า เป็น เรา ต้อง โกรธ 
แน่ๆ   เมื่อ เคย สังเกต เห็น   เรา ประทับ ใจ ไหม   ให้ เรา พยายาม ระลึก 
ถึง ความ ดี ความ งาม ของ ท่าน   ให้ เจริญ สมาธิ จน เป็น บาท ฐาน 
ให้ เกิด วิปัสสนา   เห็น ความ เป็น สังขาร ของ ความ โกรธ ว่า เป็น ของ  
ไม่ เที่ยง   เป็น ทุกข์   เป็น อนัตตา   ความ โกรธ ก็ จะ ตาย ไป เลย    
คำถาม นี้ ตอบ ยาว หน่อย เพราะ เป็น เรื่อง สำคัญ 

ถาม กราบขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายข้อสงสัย
เก่ียวกับการแปลศัพท์จากไทยเป็นอังกฤษคำว่าMind=จิตใจ,
Spirit=จติใจ+วญิญาณ,Intelligences=สติปญัญา,Wisdom
=สติและคำว่าปัญญาเฉลียวฉลาดเล่ห์เหลี่ยมกระผมสงสัย
ไม่แน่ใจในความถูกต้อง

 ตอบ  ปัญหา ใน การ แปล คำ สอน ของ ศาสนา พุทธ เป็น ภาษา 
อังกฤษ มี ตั้งแต่ ต้น   เป็น เรื่อง ธรรมดา   ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ จิตใจ   เกี่ยว 
กบั นามธรรม   ศพัท ์เทคนคิ ทาง พทุธ ศาสนา ก ็ไมม่ ีใน ภาษา องักฤษ   
ปญัหา ใหญ ่คอื วา่ ศพัท ์ที ่ม ีไว ้ให ้ใช ้มกั จะ ม ีความ หมาย เอยีง ไป ทาง 

๘
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ศาสนา คริสต์ ไม่ มาก ก็ น้อย   ฉะนั้น จึง เป็น เรื่อง ท้าทาย ใน การ แปล   
เพราะ เรา ไม่ ต้องการ ให้ ผู้ อ่าน เกิด มิจฉา ทิฏฐิ   โดย มอง พุทธ ธรรม 
ผ่าน แนว ความ คิด ของ อีก ศาสนา หนึ่ง   แต่ ใน ขณะ เดียวกัน   ถ้า เรา 
บญัญตั ิศพัท ์ใหม ่ก ็ด ูแปลก   และ ทับ ศพัท์ บาล ี  คน ตา่ง ชาต ิก ็เหมอืน 
คน ไทย ตรง ที่ ไม่ ชอบ อ่าน บาลี สันสกฤต 
   ตัวอย่าง ความ ยาก ใน การ แปล คือ คำ ว่า จิต หรือ ใจ   ภาษา 
อังกฤษ มี คำ ว่า   Heart   กับ คำ ว่า   Mind   ให้ เลือก   ส่วน มาก เรา ใช้   
Heart   เมื่อ กล่าว ถึง ความ รู้สึก   เช่น   ความ รัก   ความ ชัง   เป็นต้น   
 เรา จะ ใช้   Mind   ใน กรณี ของ การ รับ รู้ หรือ การ ใช้ ความ คิด   เรื่อง  
ของ   IQ   เป็น เรื่อง   Mind   ไม่ใช่   Heart   ใน ภาษา ไทย เรา ไม่ แยก 
นามธรรม อย่าง นั้น   จิต ก็ รวม ความ หมาย ของ   Mind   และ   Heart    
ทุก วัน นี้ นัก แปล ใช้   Mind   กัน   แต่ อาจ จะ ต้อง มี คำ อธิบาย เพิ่ม เติม 
บ้าง   เพื่อ ให้ ผู้ อ่าน ทราบ ว่า หมาย รวม ถึง   Heart   ด้วย 
   คำ ว่า   Spirit   เดิม หมาย ถึง ผี   แต่ ถูก ใช้ ใน ความ หมาย ว่า 
จิตใจ หรือ วิญญาณ ใน ความ หมาย ที่ เป็น อัตตา หรือ ตัว ตน   บางที 
ก็ แปล ว่า เจตนา หรือ อารมณ์ ก็ได้   คำ นี้ ชวน สับสน   เลี่ยง เสีย ดี กว่า   
คำ วา่   Spiritual   หมาย ถงึ เรือ่ง ราว เกีย่ว กบั ศาสนา   หรอื ชวีติ ดา้น ใน   
โดย เน้น เรื่อง คุณ งาม ความ ดี   ข้อ วัตร ปฏิบัติ อาจ แปล ว่า   Spiritual   
Practices   ก็ได้ 
   Intelligence   คือ ความ ฉลาด   แต่ ก่อน   Intelligence   มัก จะ 
หมาย ถึง   IQ   อย่าง เดียว   แต่ ตอน หลัง มี ผู้ กล่าว ถึง   EQ   Emotional   
Intelligence ,   Social   Intelligence ,   Spiritual   Intelligence    
ความ หมาย ของ   Intelligence   จึง ขยาย ตัว ไป 
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   ทกุ วนั นี ้คอ่น ขา้ง เปน็ ที ่ยอมรบั วา่   EQ   ม ีสว่น ใน การ ประสบ  
ความ สำเร็จ ใน ชีวิต มากกว่า   IQ   ผล การ วิจัย เด็ก ที่ มี   IQ   สูง จาก 
หลายๆ   สถาบัน สรุป ออก มา ว่า   การ ประสบ ความ สำเร็จ ใน 
 ชีวิต   ไม่ ว่า ใน การ ศึกษา หรือ การ ประกอบ อาชีพ   IQ   มี บทบาท 
 ประมาณ   ๑๐   เปอร์เซ็นต ์เท่านั้น   ส่วน บทบาท ของ สิ่ง ที่ ภาย หลัง 
เรา เรียก ว่า   EQ   มี หลาย สิบ เปอร์เซ็นต์   จึง มี การนำ เสนอ ว่า เรา  
ให้ ความ สำคัญ กับ   IQ   มาก เกิน ไป   และ ความ ฉลาด ใน เรื่อง การ รู้ 
เทา่ ทนั อารมณ ์  และ การ บรหิาร อารมณ ์น้อย เกนิ ไป   ตวัอยา่ง งา่ยๆ   
คือ ความ สำคัญ ของ ความ อดทน   และ ใจ สู้ เมื่อ เผชิญ ปัญหา 
  ความ ฉลาด อีก ประเภท หนึ่ง ที่  น่า สนใจ คือ   Social 
Intelligence   ความ ฉลาด ใน การ อยู ่ใน หมู ่  โดย เฉพาะ ความ ฉลาด 
ใน การ สือ่สาร   และ การ ทำงาน เปน็ ทมี   ใน โลก ปจัจบุนั ความ จำเปน็ 
ของ   Social   Intelligence   ดู จะ เพิ่ม ขึ้น ทุก วัน 
  สว่น คำ วา่   Wisdom   เปน็ ศพัท ์ที ่ใช ้แปล คำ วา่ ปญัญา อยา่ง 
จำ ใจ   Wisdom   ม ีความ หมาย ที ่พรา่ มวั   ใน เมือ่ อารยธรรม ตะวนั ตก 
ไมม่ ีระบบ การ พฒันา ปญัญา   และ ภมูปิญัญา ของ ชาว ตะวัน ตก ไม ่
ถึง ขั้น ไตรลักษณ์   ก็ ไม่ แปลก ที่ เรา แปล ปัญญา โดยตรง ไม่ ได้ 
   ใน ทาง พุทธ ศาสนา   เรา ใช้ คำ ว่า ปัญญา โดย ความ หมาย 
เฉพาะ   วา่ เปน็ ความ รู ้ที ่ลด หรอื ตดั กเิลส ได ้  เปน็ ความ รู ้ใน ธรรมชาต ิ
ของ ชีวิต และ จิตใจ   โดย เฉพาะ การ รู้ เห็น ความ ไม่ เที่ยง   ความ เป็น 
ทกุข ์  ความ เปน็ อนตัตา   ฉะนัน้ เรา จะ ใช ้คำ วา่   Wisdom   เพือ่ ปอ้งกนั 
ความ เข้าใจ ผิด   เรา อาจ จะ ต้อง อธิบาย เพิ่ม เติม ว่า   Wisdom   ใน 
ความ หมาย ของ พุทธ ศาสนา ว่า คือ อะไร 
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ถาม  ถ้าเข้าใกล้ใครแล้วจิตเปน็อกศุลท่านอาจารย์สอนให้หลกี
หนีแต่ถ้าเป็นคนที่หลีกหนีไม่ได้เช่นบุพการีเราจะต้องทนยอม
ต่อไปหรือเจ้าคะ 

 ตอบ  ที ่วา่ ให ้หลกี หน ีอาจ จะ พดู ไม ่ชดัเจน   อาตมา หมาย ถงึ กรณ ี
 ที่ เรา จะ เลือก คบ เพื่อน   ควร ฉลาด ใน การ เลือก เพื่อน   เพราะ คน 
หลาย คน เสีย เพราะ เพื่อน   ไม่ใช่ เสีย เพราะ กิเลส ของ ตัว เอง สัก 
เทา่ไร   แต ่เสยี เพราะ ความ เกรงใจ เพือ่น   เกรงใจ ไป เกรงใจ มา ก ็เลย 
ชิน กับ ความ ไม่ ดี ของ เพื่อน   ใน ที่สุด ก็ เลย เสีย ไป ด้วย   เพราะ ฉะนั้น   
ถ้า จิตใจ ไม่ เข้ม แข็ง   เรา ต้อง ระมัดระวัง ใน การ คบ เพื่อน   ถ้า จิตใจ 
เขา เข้ม แข็ง ไป ใน ทาง ที่ ไม่ ดี   เขา อาจ จะ ฉุด ลาก เรา ไป ด้วย 
   แต ่ใน กรณ ีที ่เรา ม ีจติใจ เปน็ อกศุล ตอ่ บพุการ ีถอื เปน็ คนละ 
เรื่อง   พ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย เป็น บุคคล ที่ มี บุญ คุณ ต่อ เรา   การ ที่ จิตใจ 
เรา เปน็ อกศุล นัน้   เปน็ เรือ่ง ที ่เรา ตอ้ง รบั ผดิ ชอบ และ พยายาม ปลอ่ย 
วาง   ให้ ถือว่า เป็น กรรม ของ เรา   พูด ได้ ว่าการ ที่ เรา มา เกิด กับ คุณ 
พ่อคุณ แม่คู่ นี้ ไม่ใช่ เรื่อง บังเอิญ   ใน แง่ หนึ่ง อาจ พูด ได้ ว่า เรา เลือก 
คุณ พ่อคุณ แม่คู่ นี้   เรา ต้อง เคย มี ความ สัมพันธ์ อัน ลึก ซึ้ง กัน มา แต่ 
ชาติ ก่อน   จึง จะ ได้ มา เกิด เป็น ลูก 
   พระพุทธ องค์ ตรัส ว่า   การ ฆ่า พ่อ ฆ่า แม่ เป็น อนันต ริ ยกร รม    
คือ กรรม หนัก สุด ที่ แก้ไข ไม่ ได้   หนัก เท่ากับ ฆ่า พระ อรหันต์   ฆ่า พ่อ 
 ฆ่า แม่ ถึง แม้ว่า ภาย หลัง จะ สำนึก บาป และ กลับ ตัว   ก็ ไม่ ช่วย ให้  

๙
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ผอ่น ผล กรรม ได ้  ม ีแต ่ตก นรก อยา่ง เดยีว   ดงั เชน่ พระ เจา้ อชา ต ศตัรู  
ซึ่ง ฆ่า พระ บิดา   ภาย หลัง เกิด ศรัทธา ใน พระพุทธ ศาสนา   วัน 
หนึ่ง เสด็จ ไป ฟัง พระพุทธ องค์ ทรง แสดง สมณ ผล สูตร   เกิด ความ 
 เลื่อมใส ยิ่ง   แต่ เมื่อ พระ เจ้า อชา ต ศัตรู ลากลับ ไป แล้ว   พระพุทธ 
องค์ ทรง ปรารภ กับ พระ สาวก ว่า   ถ้า พระ เจ้า อชา ต ศัตรู ไม่ ได้ ฆ่า 
พระ บิดา   บัดนี้ ก็ จะ บรรลุ ธรรม แล้ว   แต่ ท่าน ไม่มี ทาง บรรลุ ธรรม 
ใน ชาติ นี้   ท่าน เป็น ได้ แค่ คน ดี ทั่วไป เท่านั้น   และ ตาย แล้ว ท่าน 
 ต้อง ตก นรก ด้วย 
   สว่น ใน กรณ ีอง ค ุล ีมาล ซึง่ ฆา่ คน ถงึ   ๙๙๙   คน   ก ็ยงั สามารถ 
กลับ ตัว เป็น พระ อรหันต์ ได้   การ ฆ่า คน   ๙๙๙   คน ไม่มี น้ำ หนัก ทาง 
กรรม เท่ากับ การ ฆ่า พ่อ หรือ ฆ่า แม่ เพียง คน เดียว   เพราะ ความ 
สัมพันธ์ ระหว่าง เรา กับ คุณ พ่อคุณ แม่ มี บาง สิ่ง บาง อย่าง ที่ ลี้ลับ   
ที่ เรา มอง ไม่ เห็น   ถ้า เรา ยอมรับ และ พยายาม ทำใจ ได้ ก็ จะ ดี   บาง 
ครัง้ เมือ่ เรา ม ีปญัหา กบั คณุ พอ่คณุ แม ่  ก ็อาจ ปลอบ ใจ ตวั เอง วา่ นา่ 
จะ เป็น เรื่อง ที่ ต่อ เนื่อง มา จาก ชาติ ก่อน   เรา ต้อง พยายาม ปรับปรุง 
แกไ้ข เทา่ ที ่เรา จะ ทำได ้  เรา ตอ้ง ให ้อภยั เทา่ ที ่เปน็ ได ้  ไมใ่ช ่พยายาม 
หลีก หนี   ต้อง เผชิญ หน้า กับ ปัญหา   สู้   ไม่ใช่ สู้ กับ ท่าน   สู้ กับ ความ 
รู้สึก ของ ตัว เอง 
  ขอ เสรมิ อกี นดิ วา่   เรือ่ง บญุ คณุ ของ พอ่ แม่ เรา ถอืวา่ สงู มาก 
ก็ จริง   แต่ บุญ คุณ ของ พระพุทธเจ้า ยิ่ง สูง กว่า   ฉะนั้น   หากว่า การ 
ปฏิบัติ ต่อ พ่อ แม่ หรือ คำขอ ร้อง หรือ คำ สั่ง ของ พ่อ แม่ ขัด กับ การ 
ตอบแทน บุญ คุณ ของ พระพุทธเจ้า   อาตมา เห็น ว่า   การ ตอบแทน 
บุญ คุณ ของ พระพุทธเจ้า สูง กว่า   นั่น หมายความ ว่า   ไม่ใช่ ว่า 
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พ่อ แม่ ต้องการ อะไร หรือ ขอ อะไร แล้ว เรา ไม่ ทำ ตาม   เรา จะ เป็น 
ลูก อกตัญญู หรือ เนรคุณ ไป ทันที   เช่น ถ้า พ่อ แม่ ชักชวน ไป ใน 
ทาง อบายมุข   หรือ ต้องการ ให้ เรา ช่วย ใน สิ่ง ที่ ไม่ ถูก ต้อง หรือ ผิด 
กฎหมาย   ถ้า เรา ปฏิเสธ เรา จะ บาป ไหม   อาตมา ว่า ไม่ บาป 

ถาม  ทา่นอาจารย์เชือ่เรือ่งพลงัจติหรอืเปลา่ครบัมีคนกลุม่หนึง่
ในรัสเซียมุ่งมั่นฝึกพลังจิตเพื่อใช้ในทางไม่ดี ทางพุทธก็มีการฝึก
พลังจิต พระบางรูปในเมืองไทยมีความสามารถในทางถอดจิต
สามารถอ่านจิตใจคนได้ใช่ไหมครับ

 ตอบ  เรื่อง พลังจิต นี้ มี แน่นอน ไม่ เป็น ที่ สงสัย   แต่ มัน อยู่ ที่ ว่า ควร 
ใช้ ไป ใน ทาง ไหน เท่านั้น   ทาง พุทธ ศาสนา ถือว่า เรา ทำ อะไร ก็ ต้อง 
สอดคล้อง กับ เป้า หมาย สูงสุด   คือ การ พ้น ทุกข์   พลังจิต ที่ ปรากฏ 
เป็น ความ รู้ พิเศษ บาง อย่าง   เช่น   รู้ วาระ จิต คน อื่น   หรือ รู้ เหตุการณ์ 
ใน อนาคต บาง เรื่อง   เป็นต้น   เป็น ผลพลอยได้ จาก การ เจริญ สมาธิ 
ใน ขัน้ สงู สำหรบั นกั ปฏบิตั ิบาง ทา่น   มนั ก ็อนัตราย ตรง ที ่ชวน ให ้หลง   
กลาย เป็น อุปสรรค ต่อ การ ปล่อย วาง ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน อัตตา 
ได้   ความ รู้สึก เรา เป็น ผู้ วิเศษ ก็ มี เสน่ห์ มาก   ญาณ ต่างๆ   ปุถุชน มี 
ได้   และ เสื่อม ได้   ไม่ ควร ตั้ง เป็น เป้า หมาย ใน การ ภาวนา 
   ส่วน ประโยชน์ ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น จาก พลังจิต ต่างๆ   นั้น   การ 
รู้ ภาวะ จิต น่า จะ เป็น ประโยชน์ มาก ที่สุด ของ ครูบา อาจารย์ ใน การ 
สั่ง สอน ลูก ศิษย์ ลูก หา   ถ้า ดี ก็ ช่วย ให้ ลูก ศิษย์ ขยัน ไม่ ประมาท   แต่ 
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มนั อาจ เปน็ ดาบส อง คม ได ้เหมอืน กนั   เชน่   การ ที ่หลวง ปู ่มัน่ รู ้วาระ 
จติ คน   ทำให ้ลกู ศษิย ์บาง รปู ไม ่กลา้ ไป อยู ่กบั ทา่น เพราะ อาย   บางท ี
ลูก ศิษย์ เครียด   เกรง ท่าน จะ รู้ ว่า กำลัง คิด อะไร   พระ ผู้ใหญ่ ใน สมัย 
ปัจจุบัน ที่ รู้ วาระ จิต ก็ มี   แต่ ส่วน มาก เป็น พระ ป่า   ซึ่ง ท่าน จะ ไม่ เปิด 
เผย ให้ ใคร ทราบ   ท่าน ไม่ ต้องการ ให้ ใคร ตื่น เต้น ใน เรื่อง นี้ 
  หลวง พอ่ ที ่วดั จนี มหายาน ที ่แคลฟิอรเ์นยี   ชือ่   Master   Hua   
รุ่น เดียว กับ หลวง พ่อ ชา   และ คุ้น เคย กับ พวก เรา   ตอน นี้ มรณภาพ 
แล้ว   ตอน มี ชีวิต อยู่ เป็น ครูบา อาจารย์ ที่ มี พลังจิต มาก   อิทธิฤทธิ์ 
ปาฏิหาริย์ ก็ เยอะ   ลูก ศิษย์ ชาว อเมริกัน ของ ท่าน รูป หนึ่ง เล่า ถึง  
ตอน ที ่เปน็ ปะขาว อยู ่ที ่วดั ที ่  L . A .   ซึง่ เปน็ อาคาร สงู   ๔ - ๕   ชัน้   ชัน้ บน 
เป็น ดาดฟ้า   มี บันได หนี ไฟ อยู่ ด้าน นอก 
  ปะขาว คน นี้ หิว เพราะ อด ข้าว เย็น   เขา แอบ ออก ไป ซื้อ ขนม 
เอา ไป ซ่อน ไว้ ใต้ หมอน   ตอน ดึกๆ   มืดๆ   ก็ ปีน ออก จาก ห้อง ทาง 
หน้าต่าง   ขึ้น บันได หนี ไฟ   แอบ กิน ขนม บน ดาดฟ้า   รู้สึก ปลอดภัย 
ดี   ไม่มี ใคร จะ จับ เขา ได้   เพราะ ไม่ เคย มี ใคร ขึ้น ไป ที่ นั่น 
  คนื นัน้ ใน ขณะ ที ่กำลงั ทาน ขนม อยา่ง เอรด็อรอ่ย   เขา ตกใจ   
ไดย้นิ เสยีง เหมอืน ใคร กำลงั ขึน้ บนัได มา   ซึง่ ไม ่นา่ จะ เปน็ ไป ได ้  เขา 
รบี ซอ่น ขนม ไว ้  แลว้ ลกุ ขึน้ เดนิ จงกรม รอบ ดาดฟา้   ปรากฏ วา่ หลวง 
พ่อ เดิน ขึ้น มา   ‘ ตาย แล้ว ! ’   หัวใจ เขา เหมือน จะ หยุด เต้น   เขา ทำท่า 
เดิน จงกรม ต่อ   หลวง พ่อ เจ้า อาวาส ไม่ พูด อะไร เลย   แต่ เดิน จงกรม 
รอบ ดาดฟ้า กลับ ทาง กับ เขา   ใน ขณะ ที่ เดิน สวน ทาง กัน ครั้ง แรก   
ปะขาว กลัว มาก   แต่ หลวง พ่อ เดิน ผ่าน ไป เฉยๆ   เดิน สวน กัน รอบ ที่ 
สอง   ก ็ไมม่ ีอะไร เกดิ ขึน้   เมือ่ สวน กนั รอบ ที ่สาม   หลวง พอ่ เจา้ อาวาส 
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หยุด และ ถาม ปะขาว ว่า   “ How   does   it   feel ? ”   ( รู้สึก อย่างไร บ้าง )   
แลว้ ทา่น ก ็กลบั ลง ไป   หลวง พอ่ ไม ่ตอ้ง พดู มาก   ทา่น ถาม แค ่  “ How   
does   it   feel ? ”   ปะขาว ก ็เลกิ แอบ กนิ ขนม ตัง้แต ่คนื นัน้ เลย   นี ่คอื การ 
ใช้ การ รู้ และ ใช้ วาระ จิต ด้วย ปัญญา 

ถาม จะทำอยา่งไรให้เรามีสติและสมาธิอยู่คู่กบัเราตลอดเวลา
ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

 ตอบ ขอ อธิบาย ว่า สติ กับ สมาธิ เป็น ส่วน ของ มรรค   ซึ่ง เป็น ระบบ 
การ พฒันา ตน   บาง กรณ ีอาจ เปน็ ตวัการ หรอื เปน็ ตวั เดน่   บาง กรณ ี
อาจ อยู ่เบือ้ง หลงั   กรอบ การ ปฏบิตัิ ใน ชวีติ ประจำ วนั ที ่อาตมา เหน็ 
ว่า เหมาะ สม ที่สุด   คือ สัมมา วายามะ   ความ เพียร ชอบ 
   ความ เพียร พยายาม   ๔   ประการ ใน อริยมรรค ได้แก่   หนึ่ง   
พยายาม ปอ้งกนั กเิลส ที ่ยงั ไม ่เกดิ ไม ่ให ้เกดิ ขึน้   สอง   พยายาม แกไ้ข 
กเิลส ที ่เกดิ ขึน้ แลว้   สาม   พยายาม ทำ สิง่ ด ีงาม ที ่ยงั ไม ่เกดิ ให ้เกดิ ขึน้   
สี่   พยายาม รักษา สิ่ง ดี งาม ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ให้ เจริญ งอกงาม ต่อ ไป 
  สำหรบั สต ินัน้   เรา จะ มอง ใน สอง ดา้น   ดา้น หนึง่ คอื การ อยู ่ใน 
ปัจจุบัน   ไม่ ปล่อย จิตใจ ให้ เพลิน หรือ หมกมุ่น อยู่ ใน เรื่อง อดีต หรือ 
อนาคต โดย ใช่ เหตุ   ขอ ย้ำ ว่า ไม่ใช่ ไม่ ให้ คิด เรื่อง อดีต หรือ อนาคต 
เลย   มนั เปน็ ไป ไม ่ได ้อยู ่แลว้   เวลา เกดิ ปญัหา   เรา สามารถ ใช ้ความ 
จำ จาก ประสบการณ์ ใน อดีต   เรา เคย มี ปัญหา อย่าง นี้ ใน อดีต 
ไหม   เรา เคย ใช้ วิธี การ อะไร   ได้ ผล มาก น้อย แค่ ไหน   มี ข้อ เสีย อะไร 
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บ้าง ไหม   นี่ คือ การ ใช้ ประสบการณ์ ใน อดีต   ซึ่ง เป็น เพียง สัญญา 
หรือ ความ จำ ให้ เป็น ประโยชน์ ใน ปัจจุบัน   เพื่อ ให้การ ทำงาน มี 
ประสิทธิภาพ   ได้ ผล ดี 
 ส่วน อนาคต   เรา ต้อง รู้จัก วางแผน ทั้ง ระยะ สั้น และ ระยะ 
ยาว   จดั ลำดบั ขัน้ ของ งาน   ทำ สิง่ ที ่เรง่ ดว่น กอ่น   นี ่เปน็ สว่น หนึง่ ของ 
 การ ใช้ สติ ปัญญา ใน ชีวิต ประจำ วัน ซึ่ง เกี่ยว กับ เวลา   เรา ต้อง 
วางแผน สำหรับ อนาคต   อัน นี้ ไม่ ห้าม   ที่ ต้อง ระมัดระวัง หรือ 
พยายาม ปลอ่ย วาง คอื เมือ่ เรา รูส้กึ เบือ่   กระวนกระวาย   หรอื ม ีอะไร 
เศร้า หมอง อยู่ ใน ใจ   แล้ว พยายาม หนี จาก ความ จริง ใน ปัจจุบัน   
ด้วย การ ดึง อารมณ์ ใน อดีต มา ปลอบ ใจ หรือ จินตนาการ ถึง ความ 
สุข สำราญ ที่ เรา หวัง ใน อนาคต เพื่อ จะ ไม่ ต้อง อยู่ กับ ความ ทุกข์ ใน 
ปัจจุบัน   การ ทำ เช่น นี้ เรา จะ ไม่ เห็น อริยสัจ   ไม่ เห็น ความ จริง ใน 
ปัจจุบัน   เพราะ เอา สัญญา หรือ จินตนาการ มาก ลบ เกลื่อน   ต้อง 
เสีย สละ นิสัย นี้ เพื่อ ความ ก้าวหน้า ใน ธรรม 
  ด้าน หนึ่ง ของ สติ   คือ พยายาม อยู่ ใน ปัจจุบัน   ส่วน อีก ด้าน 
หนึง่ ของ สต ิ  อาจ จะ คลา้ย กบั ความ จำ   คอื ความ ระลกึ ได ้  หมาย ถงึ  
การ ระลึก ได้ หรือ จำ ได้ เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ ควร รู้ หรือ หน้าที่ ใน ปัจจุบัน   
สมมติ ว่า เรา สมาทาน ศีล ไว้   ขณะ ที่ เรา กำลัง นั่ง อยู่ เกิด มี ยุง มา 
กัด   ถ้า เรา ระลึก ได้ ว่า เรา ถือศีล   เรา เป็น ผู้ทรง ศีล   เรา ต้อง ไม่ ตบยุง    
นี่ คือ ตัว สติ ความ ระลึก ได้   สติ จะ เกิด ขึ้น ได้ ต้อง มี อารมณ์ ของ สติ 
หรือ เครื่อง ระลึก ของ สติ ที่ ชัดเจน อยู่ ใน ใจ   เช่น ถ้า เรา ชัดเจน ว่า 
ศีล ห้า เป็น อย่างไร   ศีล แปด เป็น อย่างไร   เมื่อ มี สถานการณ์ อะไร 
เกิด ขึ้น ที่ จะ มี ผล ต่อ การ รักษา ศีล   หรือ ทำให้ เรา ต้อง มี การ งด เว้น   
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 เรา จะ ระลึก ได้ เพราะ เรา เคย จำ ไว้ อย่าง ดี   สติ ใน กรณี นี้ จะ สัมพันธ์ 
กับ สัญญา   เหมือน เรา ฝาก ข้อความ ไว้ ใน คอมพิวเตอร์   แล้ว ดึง 
ข้อความ ออก มา ใช้ได้ ทุก เมื่อ   สติ คือ การ ที่ เรา สามารถ ดึง สิ่ง ที่ มี 
ประโยชน์ ออก มา ใช้ ทัน เหตุการณ์ ใน ปัจจุบัน   บาง ครั้ง เมื่อ เรา ทำ 
ไมท่นั   เรา มกั จะ โทษ สต ิ  ทัง้ๆ   ที ่อาจ จะ ม ีเหต ุปจัจยั วา่ ไมม่ ีขอ้ความ 
ที่ จะ ดึง มา ใช้ได้   เพราะ ไม่ เคย ตั้งใจ ฝาก ข้อมูล ไว้   ไม่ใช่ ความ ผิด 
ของ สติ   เป็น ความ ผิด ของ สัญญา 
  สมมติ ว่า ขณะ นั่ง ฟัง เทศน์ ฟัง ธรรม   เรา ไม่ ตั้งใจ ฟัง   ปล่อย 
ให้ จิต ไป คิด เรื่อง อื่น   ทั้งๆ   ที่ นั่ง อยู่ ตรง นั้น แต่ ก็ ไม่ ได้ บันทึก ข้อมูล 
ไว้   เมื่อ มี คน ถาม ว่า วัน นี้ ท่าน อาจารย์ เทศน์ เรื่อง อะไร   ก็ได้ แต่ พูด 
ว่า   ท่าน เทศน์ ดี มาก   แต่ จำ ไม่ ได้   ฉะนั้น   อย่า ด่วน สรุป ว่า โทษ อยู่ ที่ 
สต ิ  ผู ้ที ่ใช ้คอมพวิเตอร ์คง เคย ม ีปญัหา เหมอืน กนั วา่ ไฟล ์นัน้ มนั อยู ่
ตรง ไหน   มัน อยู่ โฟลเดอร์ ไหน   หาไม่ เจอ   ข้อความ มัน มี อยู่ แต่ ไม่รู้ 
วา่ เกบ็ อยู ่ตรง ไหน   บางท ีตอ้ง เสยี เวลา คน้หา ขอ้มลู ที ่เรา เคย บนัทกึ 
ไว้   เพราะ เรา บันทึก ไม่ เป็น ระเบียบ หรือ เก็บ ไม่ เป็น ระเบียบ   ความ 
จำ ของ เรา ก็ เช่น เดียวกัน 
  ถา้ เรา ศกึษา หรอื เรยีน รู ้อะไร ที ่เปน็ ประโยชน ์ตอ่ การ ปฏบิตั ิ
ธรรม   แต่ เก็บ ข้อมูล ไม่ เป็น ระเบียบ   สติ ก็ ดึง มา ไม่ทัน เหมือน กัน    
สติ เป็น เรื่อง ใหญ่ มาก   เรา จะ ดึงส ติ ออก จาก เรื่อ งอื่นๆ   แล้ว พูด 
เฉพาะ เรื่อง สติ อย่าง เดียว ไม่ ได้   จะ ต้อง พูด เรื่อง สัญญา และ  
อีก หลายๆ   เรื่อง ด้วย   เพราะ การ ปฏิบัติ ธรรม เป็น ระบบ องค์ รวม   
 ที่ ต้องการ จะ ย้ำ คือ ความ สำคัญ ของ สมาธิ ภาวนา 
  ขอ แนะ นำ สั้นๆ   และ ขอร้อง ผู้ ที่ ทุก วัน นี้ ยัง ไม่ เคย ทำ สมาธิ 
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เป็น ประจำ ทุก วันๆ   อย่าง ต่อ เนื่อง   ให้ ลอง ทำ สัก เดือน หรือ สาม 
เดือน แล้ว แต่ ศรัทธา   แล้ว แต่ การ อธิษฐาน จิต   ให้ ตั้งใจ บันทึก 
ประสบการณ์ ใน ชีวิต ประจำ วัน   ว่าการ ทำ สมาธิ ทุก วัน มี ผล ต่อ 
สติ ใน ชีวิต ประจำ วัน หรือ ไม่   เรื่อง นี้ ยัง ไม่ ต้อง เชื่อ อาตมา  เชื่อ พระ  
เชือ่ ตำรา   ตอ้ง ทำ เอง เหน็ เอง   เพราะ การ ทำ สมาธ ิก ็คอื การ เจรญิ สต ิ
นั่นเอง   การ เจริญ สติ อย่าง เข้ม ข้น 
  อา นา ปาน สติ   พุทธ า นุ สติ   หรือ ธร รมา นุ สติ   ถ้า ทำ ถูก ต้อง 
เรา จะ เห็น ว่า สติ ของ เรา ใน ชีวิต ประจำ วัน ดี ขึ้น   ความ คิด ฟุ้งซ่าน 
วุ่นวาย ต่างๆ   จะ น้อย ลง   ผล สมาธิ จะ อยู่ กับ เรา เกือบ ตลอด   แต่ 
เรา ต้อง เข้าใจ ว่า   สมาธิ มี หลาย ระดับ หลาย ประเภท   ถ้า เป็น 
 อัป ปนา สมาธิ   เรา ไม่ ต้องการ ตลอด เวลา อยู่ แล้ว   เพราะ อัป ปนา 
สมาธ ิคอื ภาวะ นิง่ ไม ่รบั รู ้ตอ่ รา่งกาย   ทำ อะไร ไม ่ได ้  ใน ชวีติ ประจำ วนั 
 จะ ทำ อะไร ไม่ ได้   มี ประโยชน์ มหาศาล   แต่ เหมาะ กับ การ ปลีก ตัว 
เท่านั้น 
  อุปจาร สมาธิ เป็น วิหาร ธรรม ของ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ   
จิตใจ ไม่มี นิวรณ์ และ เป็น อิสระ จาก สิ่ง เศร้า หมอง ทั้ง หลาย   แต่ 
ไม่ ถึง กับ แน่ว แน่   ยัง มี วิตก วิจารณ์ มี ความ คิด พิจารณา อยู่   ยัง มี  
ความ คิด ว่า ทำ อย่างไร เรา จึง จะ เป็น ประโยชน์   ทำ อย่างไร จึง จะ  
ได้ ช่วย ผู้ อื่น ให้ ได้ รับ ประโยชน์ และ ความ สุข   เช่น  พระพุทธเจ้า 
 หรือ พระ อริย สาวก ทั้ง หลาย ท่าน ก็ คิด   แต่ ความ คิด ของ ท่าน ไม่ ได้ 
เป็น ผล ร้าย ต่อ สมาธิ   ท่าน คิด เฉพาะ ใน สิ่ง ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ ตน 
และ ผู้ อื่น   สิ่ง ที่ จะ นำ ไป สู่ ความ สุข ที่แท้ จริง ของ ผู้ อื่น 
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  เรื่อง การ พิจารณา ที่ อาตมา ใช้ ศัพท์ เทคนิค ว่า   โยนิโส 
มนสิการ   เรา ต้อง ฝึก ให้ เป็น นิสัย   ยิ่ง ใช้ จะ ยิ่ง ประทับ ใจ ใน ผล ดี  
ต่อ ชีวิต   เรา สามารถ พิจารณา เห็น คุณ และ โทษ ของ สิ่ง ต่างๆ   คือ 
ข้อดี ข้อ เสีย   เป็น เรื่อง ง่ายๆ   แต่ มี ประโยชน์ มาก   ทุก ครั้ง ที่ เรา เจอ  
สิ่ง สำคัญ หรือ สิ่ง ที่ มี ความ หมาย สำหรับ เรา   ให้ เรา พยายาม 
พิจารณา ทั้ง คุณ ทั้ง โทษ ของ สิ่ง นั้น   เรื่อง นี้ นับ เป็นการ ทวน กระแส 
พอ สมควร   เพราะ โดย สญัชาตญาณ แลว้   เมือ่ เรา เจอ สิง่ ที ่ชอบ   เรา 
ก็ ไม่ ค่อย อยาก จะ คิด หรือ อยาก จะ มอง ข้อ บกพร่อง ของ สิ่ง นั้น   ใน 
ทาง ตรง ข้าม   เรา เจอ สิ่ง ที่ เรา ไม่ ชอบ   เรา จะ ขี้ เกียจ ไป พยายาม หา 
สิ่ง ดีๆ   ใน สิ่ง ที่ ไม่ ชอบ นั้น 
  หากว่า ไม่ ตั้งใจ พิจารณา และ ปล่อย ไป ตาม กระแส   เรา 
คง คิด แต่ ว่า ชอบ ไม่ ชอบ   แต่ ถ้า เรา ฝึก นิสัย ให้ เห็น คุณ ใน สิ่ง ที่ เรา 
ไม่ ชอบ   อย่าง น้อย สัก ข้อ สอง ข้อ   เห็น โทษ ใน สิ่ง ที่ เรา ชอบ สัก ข้อ 
 สอง ข้อ   จิตใจ เรา จะ เป็น ปกติ ไม่ ขึ้นๆ   ลงๆ   มาก   เช่น เดียวกัน    
ถ้า เรา ต้องการ ส่ง เสริม สิ่ง ดี งาม ใน จิตใจ ที่ เรียก ว่า กุศล ธรรม   เรา ก็ 
ต้อง พยายาม จับ ข้อดี และ ประโยชน์ ของ มัน   เพื่อ ให้ มี ฉันทะ อยาก 
ทำ   และ ต้อง พิจารณา ให้ เห็น โทษ ของ กิเลส ซึ่ง เป็น สิ่ง ตรง กัน ข้าม   
ให้ เกิด ความ ละอาย และ ความ เกรง กลัว   ประเด็น คือ ทำ อย่างไร 
เรา จงึ จะ ม ีสต ิ  ก ็ตอ้ง ม ีความ ละอาย ความ เกรง กลวั ตอ่ การ ขาด สต ิ  
ทำ อยา่งไร เรา จงึ จะ ม ีสมาธ ิ  ก ็ตอ้ง เหน็ โทษ ชดั จน เกดิ ความ ละอาย 
ความ เกรง กลัว ใน การ ปล่อย จิตใจ ให้ ฟุ้งซ่าน 
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ถาม  ตอ้งการจะทำบญุใส่บาตรแต่อยู่ในกรงุเทพฯหาพระสงฆ์
ที่ดูน่าศรัทธาบริเวณใกล้บ้านได้ยาก ทำให้ไม่ค่อยได้ใส่บาตร 
เราควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับ 

ตอบ  อาตมา เหน็ใจ อยู่ เหมอืน กนั   อยา่งไร กต็าม   เรา ไม่ ควร ดว่น 
สรุป ปฏิปทา ของ พระ จาก อาการ ภายนอก   บางที มัน ไม่ แน่นอน   
อาตมา รู้จัก พระ ที่ อยู่ ใน กรุงเทพฯ   บาง รูป ดู ภายนอก ก็ ไม่ ค่อย จะ 
เรียบร้อย   แต่ ท่าน ตั้งใจ ศึกษา และ ปฏิบัติ   บาง องค์ ปฏิบัติ ได้ ดี 
มาก   ฉะนัน้   ถา้ เรา ไม ่มัน่ใจ วา่ เปน็ พระ ทศุลี   เปน็ พระ ไม ่ด ี  เรา ก ็ควร 
เชื่อ และ มี ศรัทธา ไว้ ก่อน   เพราะ ดู แต่ อาการ ภายนอก ไม่ แน่นอน   
 แต ่ถา้ เรา รู ้แน ่วา่ พระองค ์นี ้เปน็ พระ ทศุลี   เปน็ พระ ไม ่ด ี  เรา ก ็ไม ่ควร 
จะ สง่ เสรมิ   ถา้ ม ีโอกาส ก ็ไป แสวงหา วดั ที ่เรา รูส้กึ ศรทัธา ได ้  ไป เปน็ 
ครัง้ คราว   ไม ่จำเปน็ ตอ้ง ไป ทกุ วนั   อยา่งไร กต็าม   การ ใส ่บาตร ไมใ่ช ่
เรือ่ง เลก็ นอ้ย   พระ ฝา่ย เถรวาท เรา อยู ่ได ้ดว้ย การ บณิฑบาต   ฉะนัน้ 
เรื่อง นี้ จึง เป็น ส่วน สำคัญ ของ การ สืบ ต่อ อายุ พระ ศาสนา   และ เป็น 
ความ สัมพันธ์ ระหว่าง สงฆ์ กับ ฆราวาส   เรา จึง ควร มี ส่วน ใน การ 
รักษา สิ่ง นี้ ไว้ 
  อาตมา มี ลูก ศิษย์ คน หนึ่ง ไป ซื้อ บ้าน ที่ เชียงราย   ว่าง เมื่อไร 
ก็ ไป   ไป แรกๆ   ชอบ ตื่น เช้า ใส่ บาตร พระ ที่ เดิน ผ่าน หน้า บ้าน   อยู่ 
กรุงเทพฯ   ไม่มี ที่ ใส่ บาตร   ไป พัก ที่ เชียงราย มี ความ สุข   ภาย หลัง 
พระ ใน วัด ยกเลิก การ ออก บิณฑบาต   ลูก ศิษย์ ก็ สงสัย ว่า เพราะ 

๑๒
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อะไร   เลย ไป ถาม หลวง พ่อ เจ้า อาวาส   ท่าน อธิบาย ว่า ผู้ใหญ่ บ้าน 
ขอร้อง ไม่ ให้ ออก บิณฑบาต   เพราะ มี ชาว คริสต์ บาง ส่วน ตำหนิ ว่า   
พระ สงฆ์ ใน พุทธ ศาสนา มี แต่ ขอ อย่าง เดียว   ไม่ เคย ให้ ทุน ไม่ เคย 
ให ้อะไร   ม ีแต ่มา ขอทาน อยู ่ตลอด เวลา   ผูใ้หญ ่บา้น เหน็ วา่การ ออก 
บิณฑบาต   จะ ทำให้ ผู้ ไม่ หวัง ดี ต่อ พุทธ ศาสนา ตำหนิ ได้   จึง ขอ ให้ 
หลวง พ่อ อยู่ ที่ วัด   แล้ว ให้ ญาติโยม นำ อาหาร ไป ทำบุญ ที่ วัด แทน 
  นี่ เป็น เรื่อง ที่ น่า เป็น ห่วง มาก   เพราะ ถ้า พระ ไม่ ออก 
บิณฑบาต   ความ สัมพันธ์ ระหว่าง พระ กับ โยม จะ ห่าง ไป   ตอน เช้า 
ที่ หมู่บ้าน แถว วัด ป่า นานาชาติ   เมื่อ พระ ออก บิณฑบาต   เรา จะ 
เห็น ชาว บ้าน ยืน อยู่ เป็น แถว   พร้อม ด้วย ลูก หลาน ที่ เขา กำลัง ฝึก 
ใส่ บาตร   บ้าน บุ่ง หวาย   เด็ก เริ่ม ตั้งแต่   ๒ - ๓   ขวบ   ฝึก กัน แต่ เล็กๆ   
เด็กๆ   ออก มา ใส่ บาตร ทุก วันๆ   ทั้งๆ   ที่ ไม่ เข้าใจ อะไร มาก   แต่ มัน 
เป็นการ ปลูก ฝัง ศรัทธา ใน จิตใจ เด็ก   เกิด นิสัย ว่า เมื่อ เห็น พระ 
 ก็ อยาก ใส่ บาตร   อยาก ยกมือ ไหว้   เป็นการ ฝึก สัมมา คารวะ ของ 
 เด็ก   เด็ก เห็น พระ ก็ จะ นั่ง ลง ยกมือ ไหว้   แสดง ความ เคารพ    
ถ้า กำลัง ถีบ จักรยาน ก็ จะ ลง จาก จักรยาน มา แสดง ความ เคารพ    
ทุก คน มี ความ รู้สึก ว่า พระ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ชีวิต   ความ สัมพันธ์ 
ระหว่างพระ กับ ชาว บ้าน จึง อบอุ่น มา ตลอด 
  ตื่น เช้า สิ่ง แรก ที่ ทำ คือ หุง ข้าว ใส่ กระติบ ใส่ จาน   ออก มา 
 ยืน หน้า บ้าน คุย กับ เพื่อน เพื่อ รอ ทำความ ดี   แม้ บาง คน จะ ยากจน 
ก็ ยัง มี พอ จะ เจียด ข้าว เหนียว ซัก ก้อน สอง ก้อน ใส่ บาตร   ทุก คน ที่  
ใส ่บาตร รูส้กึ วา่ ม ีสว่น ใน การ สง่ เสรมิ บำรงุ พทุธ ศาสนา   หรอื ชว่ย ให ้
พระ ทำ หนา้ที ่ของ ทา่น ได ้  เมือ่ พระ ออก บณิฑบาต ทกุ เชา้   ญาตโิยม 
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ชาว บ้าน เห็น พระ ทุก วัน   ความ สัมพันธ์ ความ รู้สึก ที่ ดี ต่อ พระ สงฆ์ 
เกิด ทุก วัน   โอกาส ที่ ผู้ ปกครอง จะ ชักชวน ให้ ลูก บวช   เช่น   บวช เณร 
ภาค ฤดู ร้อน ก็ มี มาก ขึ้น   เพราะ รู้สึก ว่า พระ หรือ ศาสนา เป็น ส่วน 
หนึ่ง ของ ชีวิต 
  บาง ครั้ง ถึง จะ รู้สึก ไม่ ค่อย ศรัทธา ใน พระ บาง รูป   อย่าง 
น้อย ก็ ให้ ถือว่า   การ ใส่ บาตร และ การ บิณฑบาต เป็น ธรรมเนียม ที่ 
มี คุณค่า สมควร ที่ จะ สนับสนุน   ถ้า คน ใส่ บาตร น้อย ลงๆ   พระ ก็ ไม่ 
ออก มา บณิฑบาต ถนน สาย นัน้   เพราะ ไมม่ ีใคร ใส ่บาตร   ธรรมเนยีม 
ก็ ค่อยๆ   หด ลงๆ   จะ เป็น อันตราย ต่อ พุทธ ศาสนา   ฉะนั้น ขอ สรุป ว่า   
ถ้า เพียง แค่ บาง ครั้ง รู้สึก อคติ เล็กๆ   น้อยๆ   จาก กิริยา ท่าทาง ของ 
พระ ว่า ไม่ สำรวม ทำให้ เรา ผิด หวัง   โดย ไม่มี ข้อมูล ชัดเจน ว่า ท่าน 
เป็น พระ ทุศีล   ก็ อย่า ไป คิดมาก   ใส่ บาตร เป็น ครั้ง คราว ก็ ยัง ดี 

๑๓
 ถาม  ดิฉันมักปลาบปลื้มปีติปราโมทย์และยึดติดอยู่ในความดี
แต่ครูบาอาจารย์สอนไม่ให้ติดความดี เราจะมีวิธีละจากความ
รู้สึกนั้นอย่างไรเจ้าคะ เพราะรู้สึกมีความสุขที่ได้รู้สึกเช่นนั้น 
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

ตอบ   เรื่อง การ ยึด มั่น ถือ มั่น   การ ไม่ ยึด มั่น ถือ มั่น   ข้อ สำคัญ อยู่ ที่ 
การ พิจารณา ให้ เห็น คุณ และ โทษ   หาก เรา พิจารณา เห็น โทษ ของ 
การ ติด ใน ความ ปลาบปลื้ม ปีติ ปราโมทย์ อย่าง แจ่ม แจ้ง ได้   เรา 
ก็ จะ ปล่อย ได้   ถ้า เรา ยัง ไม่ เห็น โทษ และ ข้อ เสีย   เรา ก็ คง ไม่ ปล่อย   
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ต้อง ใช้ สติ ปัญญา ถาม ตัว เอง ว่า มี ข้อ เสีย อะไร บ้าง   เช่น   ถ้า เรา 
 ตั้ง เป้า หมาย สูงสุด เลย ว่า เรา เกิด มา เพื่อ อะไร   ตอบ ตาม หลัก 
 พุทธ ศาสนา จริงๆ   ก็ คือ เกิด มา เพื่อ หา ทาง พ้น ทุกข์   ฉะนั้น   แม้  
ความ รู้สึก ปลาบปลื้ม ปีติ ด้วย ตัว มัน เอง จะ เป็น สิ่ง ที่ ดี มาก   แต่ ก็  
ยัง ไม่ ดี พอ   เพราะ มัน กลาย เป็น อุปสรรค ที่ ทำให้ เรา เข้า ไม่ ถึง 
จุด ที่ สูง กว่า   แต่ ถ้า เรา คิด ว่า ชาติ นี้ เรา เอา แค่ นี้ ก็ พอแล้ว   ความ 
ปลาบปลื้ม ปีติ ก็ โอเค   ก็ เป็น สิทธิ ของ เรา 
  หลาย สิ่ง หลาย อย่าง ที่ เรา ปล่อย วาง ได้ ยาก เพราะ มัน ไม่มี 
ความ ชั่ว ร้าย ใน ตัว มัน เอง   อาจ จะ มี ส่วน ดี ไม่ ใช่น้อย   แต่ มัน เสีย 
ตรง ที่ ทำให้ ต้อง ขาด สิ่ง อื่น ที่ ดี กว่า   ยก ตัวอย่าง ง่ายๆ   ถ้า เรา อยู่ ที่ 
นี่   ( บ้าน พอ   เชียงใหม่ )   เรา ก็ ไม่ ได้ อยู่ ที่ บ้าน บุญ   ถ้า อยู่ ที่ บ้าน บุญ   
ก็ ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่   เรา ต้อง อยู่   ณ   แห่ง ใด แห่ง หนึ่ง   ถ้า อยู่ ใน จุด ที่ มี 
ความ ปลาบปลื้ม ปีติ   เรา ก็ ไม่ ได้ อยู่ ใน จุด ที่ สูง กว่า นั้น   ถ้า มี ความ 
ปลาบปลืม้ ปตีิ เปน็ อารมณ์ ประจำ ใจ   ตาย แลว้ ก ็ไป เกดิ ที ่ด ี  ไป เกดิ 
ใน สวรรค์   ไป เป็น เทวดา เป็น พรหม   มัน ก็ ดี ใน ระดับ นั้น 
  แต่ ถ้า เรา มี สัมมา ทิฐิ ใน ทาง พระพุทธ ศาสนา   เรา ย่อม มี 
เป้า หมาย ที่ สูง กว่า นั้น   สติ ปัญญา ความ รู้ เท่า ทัน จะ สอน เรา   ว่า 
ความ ปลาบปลื้ม ปีติ เป็น ของ ไม่ เที่ยง   ของ ปรุง แต่ง   ไว้ใจ ไม่ ได้   
ไมใ่ช ่สมบตั ิแท ้ของ เรา   มนั เกดิ มนั ดบั ตาม เหต ุปจัจยั   เรา พยายาม 
พิจารณา ให้ เห็น อนิจจัง ความ ไม่ เที่ยง   อนัตตา ความ ไม่ แน่นอน 
ความ ไม่มี เจ้าของ   ทุก ขัง ความ เป็น ทุกข์   เห็น โทษ ของ มัน และ 
ประโยชน์ ที่ สูง กว่า   อัน เป็น หนทาง ที่ จะ ปล่อย วาง มัน ได้ 
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ถาม พระสงฆ์ควรจะรับรู้ความเป็นไปของบ้านเมือง(การเมือง)
และข่าวสารทางโลกหรือไม่พระมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์สอนนักการ
เมืองท่ีประพฤตินอกลู่นอกทางได้ไหมเจ้าคะ ถ้านักการเมืองไม่
พอใจคำสั่งสอนมีสิทธิตักเตือนพระได้หรือไม่เจ้าคะ
ตอบ   อาตมา เขา้ใจ วา่ สถาบนั สงฆ ์มหีนา้ ที ่อยา่ง หนึง่ เปน็ องคก์ร 
ประสาน ผู้คน ทุก ชนชั้น ใน สังคม   และ ได้ ทำ หน้าที่ นี้ มา โดย ตลอด 
ใน สังคม ไทย   ถ้า ถูก ต้อง ตาม หลัก อุดมคติ   เมื่อ ใคร เข้า มา ใน วัด 
แล้ว ย่อม ไม่มี คนรวย คนจน   คน ชั้น นั้น ชั้น นี้   ถ้า มี ก็ นับ ว่า ไม่ ถูก 
แล้ว   ทันที ที่ เรา เดิน เข้า มา ใน เขต วัด   ต้อง ถือว่า เรา ได้ ตาย จาก 
 สิ่ง เหล่า นั้น ชั่วคราว   ตอน นี้ เรา เป็น เพียง ลูก ศิษย์ พระ   และ พระ จะ 
ต้อง เป็น ผู้ ที่ เป็นก ลาง   ยินดี ต้อนรับ ทุก คน ไม่ ว่า เป็น ใคร   มา จาก 
ไหน   ต้อง ให้การ ต้อนรับ และ ความ เมตตา เสมอ กัน ทุกๆ   คน   นี่ เป็น 
อุดมการณ์ หรือ อุดมคติ   ถึง จะ มี ผิด พลาด บ้าง โดย ทั่วไป   อาตมา 
ว่า คณะ สงฆ์ ไทย ได้ ประสบ ความ สำเร็จ ใน เรื่อง นี้ ค่อน ข้าง มาก   
 ด ูจาก ประวตัศิาสตร ์ไทย กไ็ด ้  ไม ่คอ่ย จะ ม ีความ ขดั แยง้ อนั รนุแรง 
ระหว่าง ชนชั้น ต่างๆ   ใน สังคม   ระบอบ คอมมิวนิสต์ ไม่ สามารถ 
ครอบงำ ได้   แสดง ว่า ใช้ได้   และ ได้ ผล ใน ระดับ หนึ่ง 
  นอกจาก นั้น   พระ ท่าน ต้อง เป็นก ลาง ใน เรื่อง การเมือง    
คน อยู ่พรรค นัน้ เขา้ มา ได ้  พรรค นี ้ก ็เขา้ มา ได ้  เอยีง ซา้ย หรอื ซา้ย จดั 
เขา้ มา ได ้  ขวา หรอื ขวา จัด ก ็เขา้ มา ได ้  ทุก คน เขา้ วัด ได ้  ความ คดิ เหน็ 
ความ เชือ่ ใน เรือ่ง ราว ใน สงัคม ไม ่ควร เปน็ อปุสรรค   ขอ ให ้เขา้ไป หา 

๑๔
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พระ ด้วย ความ เคารพ และ ความ สำรวม กาย วาจา ใจ   สนใจ ศึกษา 
คำ สัง่ สอน ของ พระพทุธเจา้   อยา่ง นี ้ถอืวา่ ใชไ้ด ้  ถา้ หาก พระ พดู เรือ่ง 
การเมือง โดย เฉพาะ   มัน ก็ มี ปัญหา ได้ ใช่ ไหม   ว่า ผู้ ที่ ไม่ เห็น ด้วย ก็ 
จะ ไม ่อยาก เขา้ วดั   หรอื ถา้ พระ พดู เรือ่ง ทาง โลก โดย ไมม่ ีความ รู ้พอ    
ผู ้ที ่ม ีความ รู ้ใน เรือ่ง นัน้ๆ   ก ็จะ เสยี ศรทัธา   ไมใ่ช ่วา่ พระ ปฏบิตั ิธรรม 
แลว้ จะ รู ้ทกุ สิง่ ทกุ อยา่ง   เรือ่ง ธรุกจิ เรือ่ง การ งาน   อาตมา ยอมรบั วา่ 
สู ้โยม ไม ่ได ้  เพราะ โยม เรยีน รู ้เรือ่ง นี ้มา โดย เฉพาะ   อาตมา ก ็  Snake   
Snake   Fish   Fish   รู้ อยู่ บ้าง นิด หน่อย แต่ ไม่ ถนัด ไม่ เคย เรียน มา    
ก็ ต้อง ถ่อม ตน ไม่ กล้า พูด มาก 
  ถ้า พระ เรา เข้า ข้าง พรรคการเมือง พรรค ใด พรรค หนึ่ง   คน ที่ 
อยู่ พรรค อื่น ก็ จะ ไม่ พอใจ   สมมติ ว่า สถาบัน สงฆ์ สนับ สนุ นพรรคๆ   
หนึ่ง   หรือ สีๆ   หนึ่ง   แล้ว พรรค นั้น แพ้   อีก พรรค หนึ่ง ได้ เป็น รัฐบาล   
พรรค นี้ จะ ทำ อย่างไร กับ พระ   ถ้า พระ สอน ชาว บ้าน ให้ ไป เลือก ตั้ง 
อีก ฝ่าย หนึ่ง   เมื่อ เขา ชนะ เขา ก็ ต้องหา ทาง จัดการ กับ พระ ที่ ถือว่า 
เป็น ศัตรู ทางการ เมือง   สถาบัน สงฆ์ ก็ จะ มี ปัญหา แน่นอน 
  ใน วัด เอง ก็ ต้อง มี ปัญหา   เพราะ เป็น ไป ได้ ยาก ที่ พระ ทุก รูป 
จะ มี ความ คิด เห็น เหมือน กัน   เจ้า อาวาส อาจ จะ ใช้ อำนาจ บังคับ 
ให้ พระ ใน วัด เข้า กับ พรรค ที่ ท่าน พอใจ   สมมติ ว่า เจ้า อาวาส ชอบ 
พรรค หนึ่ง   รอง เจ้า อาวาส ชอบ อีก พรรค หนึ่ง   พระ สงฆ์ ก็ เสีย ความ 
สามคัค ีเสยี แลว้   วุน่วาย ไป หมด   หนา้ที ่ของ พระ คอื ตอ้ง พดู เรือ่ง ศลี 
เรื่อง ธรรม   หาก จะ วิเคราะห์ อะไร ก็ ให้ วิเคราะห์ ใน แง่ ของ ศีล ธรรม   
ถ้า มีน โย บาย อะไร ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ศีล ธรรม   พระ เรา ก็ พูด ได้   แต่ 
พดู เฉพาะ ใน เรือ่ง ที ่เกีย่ว กบั หลกั ธรรม โดย เฉพาะ   พระ ให ้หลกั เปน็ 
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กลางๆ   ให้ โยม เป็น ผู้ ประยุกต์ หลัก นั้น กับ เหตุการณ์ 
  ใน โลก ตะวัน ตก มี ธรรมเนียม หนึ่ง ที่ อาตมา สังเกต แล้ว 
ชอบ   คือ เวลา คน จบ ดอกเตอร์ เขียน จดหมาย ถึง หนังสือพิมพ์ หรือ 
 เขยีน บทความ บาง อยา่ง   หาก เขา แสดง ความ คดิ เหน็ ใน เรือ่ง ที ่เขา 
ไม่ ถนัด   หรือ เรื่อง ที่ เขา ไม่ ได้ ศึกษา มา โดยตรง   เช่น   สมมติ ว่า เขา 
เปน็ ดอกเตอร ์ทาง เศรษฐศาสตร ์  แลว้ ออก ความ เหน็ เรือ่ง รฐัศาสตร ์  
เวลา เซ็น ชื่อ เขา จะ ใส่ คำ ว่า ดอกเตอร์ อยู่ ใน วงเล็บ   เป็นการ 
แสดง ให้ รู้ ว่า เขา ออก ความ คิด เห็น ใน เรื่อง ที่ ตัว เอง ไม่ ได้ เรียน มา  
โดย เฉพาะ   คือ ไม่ใช่ ว่า เมื่อ เป็น ดอกเตอร์ แล้ว   ความ รู้ จะ ต้อง เป็น 
ระดบั ดอกเตอร์ ใน ทกุ เรือ่ง   ไมใ่ช่ วา่ เมือ่ เรา เปน็ ครบูา อาจารย์ หรอื 
เป็น พระ อริย เจ้า   ความ รู้ ของ เรา ใน ทุก เรื่อง จะ ต้อง เป็น ความ รู้ ใน 
ระดับ อริยะ 
  ตอน ศึกษา พระพุทธ ศาสนา แรกๆ   อาตมา ชอบ มาก ที่ 
พระพุทธ องค์ ตรัส เตือน สาวก ไม่ ให้ เชื่อ อะไร ง่าย   แม้แต่ เป็น 
พระพุทธ วัจนะ   อาตมา ว่า คำ สอน ของ พระพุทธ ศาสนา มี คำ ตอบ  
ต่อ ราก เหง้า ปัญหา มนุษย์   สังคมไทยจะดีขึ้นถ้าจริงใจต่อ
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ แต่เราต้องชัดเจนในหน้าที่ของ
สงฆ์ หน้าที่ของคฤหัสถ์ และความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจึงจะดี
ที่สุด 
  บทบาท ของ สงฆ ์ใน สังคม ตอ้ง เปน็ก ลาง   ไม ่เขา้ ใคร ออก ใคร   
ต้อง เป็น ที่ พึ่ง ของ คน ทุก คน   ไม่ ว่า คนๆ   นั้น จะ มี ความ คิด เห็น   มี ทิฐิ 
มานะ อยา่งไร   จะ ยาก ด ีม ีจน   ม ีตำแหน่ง หรอื ไมม่ ีตำแหนง่   พระ ตอ้ง 
เป็น ที่ พึ่ง ของ คน ทุก คน   พุทธ ศาสนา ของ เรา จึง จะ ยั่งยืน 
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ถาม ตอนที่ท่านอาจารย์บวชใหม่ๆ หลวงพ่อชาสอนท่านด้วย
ภาษาอะไรเจ้าคะ

ตอบ  ส่วน มาก ท่าน ทำให้ เรา ดู   ถ้า ใช้ ภาษา ก็ ใช้ ภาษา อีสาน บ้าง   
ภาษา ไทย บ้าง   ตอน เริ่ม ต้น ท่าน ใช้ ภาษา ลาว มากกว่า   อาตมา ก็ 
เข้าใจ บ้าง ไม่ เข้าใจ บ้าง   แต่ ก็ ดี เพราะ ทำให้ เรา ขยัน เรียน ภาษา    
ถ้า หลวง พ่อ ชา พูด ภาษา อังกฤษ ได้ ดี   อาตมา อาจ จะ ไม่ ได้ เทศน์ 
ภาษา ไทย คล่อง เหมือน ทุก วัน นี้ ก็ได้   แต่ ที่ จริง แล้ว   เนื้อหา ใน การ 
สื่อสาร นั้น มี สอง ประเด็น   หนึ่ง   คือ ตัว เนื้อหา ที่ จะ สื่อ   และ สอง   คือ 
ความ รู้สึก ระหว่าง ผู้ สื่อ กับ ผู้รับ   แม้ ผู้ สื่อ จะ มี วิชา ความ รู้มาก และ 
พูด เก่ง   แต่ ผู้ ฟัง ไม่ เคารพ ไม่ ศรัทธา ไม่ เลื่อมใส   สิ่ง ที่ ฟัง ถึง จะ ดี มี 
ประโยชน ์มกั จะ เขา้ห ูขวา ออก ห ูซา้ย   หรอื บาง คน อาจ จะ เขา้ห ูซา้ย 
ออก หู ขวา   แล้ว แต่ ใคร ถนัด   สรุป ว่า เก็บ ข้อมูล ไม่ อยู่   เข้า แล้ว ออก 
เลย   เพราะ ผู้รับ ไม่ ประทับ ใจ ใน ตัวผู้ สอน   ฉะนั้น   ไม่ ว่า พ่อ แม่ จะ 
อบรม ลกู   คร ูจะ อบรม เดก็ นกัเรยีน   อาจารย ์จะ อบรม ศษิย ์  การ ที ่จะ 
ให้ เกิด ผล   มัน สำคัญ ทั้ง สอง ประเด็น   การ สื่อสาร เหมือน ปฏิกิริยา 
ทาง เคม ี  ทกุ ฝา่ย ตอ้ง พรอ้ม   มนั ไม ่ได ้ขึน้ อยู ่กบั สิง่ ที ่ทา่น สอน อยา่ง 
เดยีว   หาก ขึน้ อยู ่กบั การ สรา้ง ความ สมัพนัธ ์ที ่เอือ้ ตอ่ การ สอน ให ้ได ้
ผล ด้วย   คือ ความ รู้สึก ศรัทธา เชื่อ มั่น นั้น เอง 
  หลวง พ่อ ชา ท่าน สอน สิ่ง ใด   แม้ จะ เรื่อง เล็ก เรื่อง น้อย   เรา 
จะ ไม่มี วัน ลืม   ท่าน สอน สิ่ง ใด   เรา มี ความ เชื่อ มั่น ว่า สิ่ง นั้น ออก มา 

๑๕
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จาก จิตใจ อัน บริสุทธิ์ ของ ท่าน   ไม่ ได้ ออก จาก ความ ทรง จำ   ไม่ใช่ 
สิ่ง ที่ ท่าน เรียน มา   แต่ มัน เกิด จาก ความ บริสุทธิ์ ภายใน จิตใจ ของ 
ท่าน   ทำให้ เกิด ผล ดี กับ ลูก ศิษย์ ลูก หา   ที่ จริง แล้ว สิ่ง ที่ หลวง พ่อ 
สอน   โดย ทัว่ไป แลว้ ก ็ไมม่ ีอะไร แตก ตา่ง จาก ครบูา อาจารย ์องค ์อืน่    
ก็ มี อยู่ บาง ส่วน ที่ ท่าน มี สำนวน ของ ท่าน เอง   มี ข้อคิด บาง อย่าง ที่ 
รู้สึก ว่า ลึก ซึ้ง   แต่ ส่วน มาก สิ่ง ที่ ท่าน สอน ก็ ไม่ใช่ เรื่อง แปลก ใหม่ ที่ 
เรา ไม่ เคย ได้ยิน มา ก่อน   แต่ เมื่อ ท่าน พูด   มัน ไม่ เหมือน คน อื่น พูด   
พูด สิ่ง เดียวกัน แต่ มัน ไม่ เหมือน กัน   มัน ถึง ใจ จริงๆ 

๑๖
 ถาม  เหตุใดคนในสมัยพุทธกาลจึงสามารถบรรลุธรรมได้ง่าย
เช่น นางงามเมืองที่พระอาจารย์เล่าให้ฟัง ซึ่งมีความโลภถึง 
ขนาดฆ่าคนได้แต่เมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุ
พระโสดาบัน

ตอบ  ถ้า เรา พิจารณา ใน แง่ ที่ ว่า วัฏสงสาร ยาวนาน มาก นับ 
 ล้านๆ ๆ ๆ   ชาติ   ผู้ ที่ สั่งสม บารมี มา หลายๆ   ชาติ   เขา ก็ คง หวัง ว่า จะ 
ได้ เกิด เป็น มนุษย์ ใน มัชฌิม ประเทศ   ใน เวลา ที่ องค์ สมเด็จ พระ 
สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง พระชนม์ อยู่   ถ้า ได้ ก็ เรียก ว่า ถูก รางวัล ที่   ๑   
ฉะนั้น   พวก ที่ เกิด ใน สมัย พุทธกาล แล้ว บรรลุ ธรรม ง่าย นั้น   จริงๆ   
แล้ว ไม่ใช่ ว่า ง่าย   มัน ยาก อยู่   เพียง แต่ เรา ไม่ เห็น ความ ยาก   เพราะ 
ว่า ความ ยาก มัน อยู่ ใน ชา ติ ก่อนๆ   ที่ ได้ สั่งสม ความ ดี ไว้   หลวง  
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พ่อ ชา ท่าน เทียบ กับ ลูกโป่ง   ท่าน ว่า เอา เข็ม เล่ม นิด เดียว จิ้ม   ทำไม 
มัน ทำให้ ลูกโป่ง แตก ง่าย   เพราะ ลูกโป่ง มัน พร้อม   เมื่อ ฟัง คำ สอน 
ของ พระพทุธเจา้ ก ็เหมอืน กบั ลกูโปง่ ถกู เขม็ จิม้   อวชิชา ระเบดิ หาย 
ไป เลย   คำ สอน ไม่ กี่ คำ ก็ เหมือน เข็ม 
  อย่างไร ก็ตาม   อย่า ลืม ว่า ผู้ ที่ อยู่ ใน มัชฌิม ประเทศ ใน สมัย 
นั้น ที่ ไม่ ศรัทธา ก็ มี จำนวน มาก   ไม่ใช่ เพียง แค่ ไม่ ชอบ   ถึง ขั้น ด่า ว่า 
ใส่ ร้าย ก็ ยัง มี   ที่ เรา อ่าน พระ สูตร เกี่ยว กับ ผู้ ที่ บรรลุ ง่ายๆ   ก็ เหมือน 
เรา ดู เฉพาะ   Highlight   ตัว อย่าง เด็ดๆ   เหมือน กีฬา ยาวๆ   แต่ เขา   
Highlight   ให้ ดู ฉาก เด็ดๆ   มัน ดู ตื่น เต้น ดี   แต่ เขา ก็ ตัด บาง ส่วน ที่ 
ไม ่นา่ ด ูออก   เรา มกัได ้อา่น ประวตั ิผู ้ที ่บรรล ุธรรม   ไม ่ได ้อา่น ประวตั ิ
ของ ผู้ ที่ ไม่ บรรลุ   ถ้า เรา เจอ หนังสือ ชื่อ   พระ อาจารย์   ก .   ชีวิต ที่ ไม่ ดี 
ขึ้น   และ ข้อ วัตร ปฏิบัติ ที่ ไม่ ได้ ผล   คง ไม่มี ใคร คิด อยาก อ่าน 
  เรื่อง นี้ สอน ว่า อะไร   เรื่อง นี้ สอน ว่า เรา เอง ระลึก ชาติ ไม่ ได้    
เรา ไม่รู้ หรอก ว่า บารมี ของ เรา ถึง ขั้น ไหน แล้ว   เรา อาจ จะ ทำ มา 
หลาย ภพ หลาย ชาติ แล้ว   เรา อาจ จะ เป็น ลูกโป่ง กำลัง รอ เข็ม จิ้ม 
ก็ได้   ขณะ นี้ ยัง เหลือ อยู่ อีก ไม่ มาก   เปรียบ เทียบ กับ การ ขุด อุโมงค์   
ขุด เข้า ไปๆ   มัน มืด มาก   ต้อง ทะลุ เลย จึง จะ สว่าง   ขุด อุโมงค์ เข้าไป 
ยิ่ง ลึก ก็ ยิ่ง มืด   ระยะ ทาง ถึงที่ ทะลุ หนึ่ง พัน เมตร   แม้ จะ ขุด ถึง   ๙๙๐   
เมตร แลว้   มนั ก ็ยงั มดื อยู ่  หลาย คน อาจ จะ ทอ้ วา่ บญุ วาสนา เรา นอ้ย   
เลิก ปฏิบัติ ธรรม อยู่ แบบ ธรรมดา จะ ดี กว่า   ทั้งๆ   ที่ จริงๆ   แล้ว เหลือ 
อีก เพียง   ๑๐   เมตร ก็ จะ ทะลุ แล้ว 
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๑๗
ถาม เราจะฝกึตวัเองอยา่งไรที่จะไม่ให้เพง่โทษคนอืน่ในเมือ่ใน
ความเป็นจริงทุกคนก็มีข้อบกพร่องทั้งนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้างาน
เราไม่ไปชี้โทษหรอืขอ้บกพรอ่งของผู้ใต้บงัคบับญัชาก็จะทำให้มี
ผลเสียกับงาน

ตอบ  เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ของ ภาษา   เรื่อง ชี้ โทษ เพ่ง โทษ   มัน คนละ 
เรื่อง   การ เพ่ง โทษ ที่ เป็น กิเลส   หรือ เป็น สิ่ง ที่ เรา ต้อง พยายาม ชำระ 
นั้น เป็น เรื่อง ของ โทสะ   เป็น เรื่อง ความ เศร้า หมอง ใน จิตใจ ของ 
เรา   การ ที่ เรา คอย จะ จับผิด ใน เรื่อง เล็ก เรื่อง น้อย ทำให้ จิตใจ เรา 
ไม่ สงบ   การ เพ่ง โทษ ใน ลักษณะ นี้ เกิด จาก ความ อยาก   หรือ อยาก 
ให้ เขา เป็น อย่าง หนึ่ง   เขา ก็ ไม่ เป็น อย่าง ที่ เรา อยาก ให้ เขา เป็น   
สถานการณ์ เป็น อย่าง หนึ่ง   ซึ่ง ไม่ เป็น อย่าง ที่ เรา อยาก ให้ เป็น 
  เรา ม ีมาตรฐาน หรอื ม ีอดุมการณ ์สงู   เรา จงึ ไม ่พอใจ กบั ผูค้น 
หรือ สิ่ง ที่ ไม่ ตรง ตาม ความ คิด หรือ ความ คาด หวัง ของ เรา   นี่ ก็ เป็น 
เรือ่ง อารมณ ์เศรา้ หมอง อยู ่ใน จติใจ  ในการทำงานพระองค์ทรง
สอนให้เราเปน็ผู้ที่สรา้งความรูส้กึที่ดีตอ่หนา้ที่ของตนให้เปน็
ผู้รักงาน เป็นผู้ที่มีความสุขกับตัวงาน   โดย ไม่ ต้อง หวัง สุข จาก  
ผล ของ งาน   หรอื ไม ่ได ้มอง วา่ งาน เปน็ แค ่เงือ่นไข ที ่เรา จะ ได ้รางวลั 
ใน สิ่ง ที่ เรา ต้องการ   จะ เป็น เงิน เป็น ทอง   จะ เป็น ชื่อ เสียง   หรือ จะ 
เป็น อะไร ก็ แล้ว แต่   ใน การ ทำงาน ด้วย ความ รัก ด้วย ความ สนใจ   
 เรา ต้อง มี ความ พากเพียร พยายาม อย่าง สม่ำเสมอ   ไม่ ทำ ตาม 
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อารมณ์   และ ไม่ หวั่น ไหว ต่อ อุปสรรค ที่ เกิด ขึ้น ระหว่าง การ ทำงาน   
ทำ ด้วย จิตใจ ที่ จดจ่อ อยู่ กับ งาน 
  มี คุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ คือความคิดที่
จะพัฒนางานของเราอยู่ตลอดเวลา   คอย ทบทวน ดู ว่า วิธี การ 
ที่ กำลัง ใช้ อยู่ ได้ ผล มาก น้อย แค่ ไหน   มี ตรง ไหน บ้าง ที่ เรา สามารถ 
ปรับปรุง แก้ไข   นี่ ก็ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ทำงาน ให้ ดี และ เป็น สิ่ง 
ที่ ควร จะ มี   ซึ่ง ก็ เป็นการ คอย ดู ข้อ บกพร่อง ด้วย เช่น กัน   แต่ ไม่ ได้ ดู 
ด้วย ความ รู้สึก ว่า ไม่ น่า เลย   ไม่ ควร จะ เป็น อย่าง นั้น   ทำไม เขา ถึง 
เป็น อย่าง นั้น   
 จิตใจ ที่ เพ่ง พิจารณา จะ ดู ว่าที่ เป็น อย่าง นี้ เพราะ มี เหตุ มี 
ปัจจัย อะไร บ้าง   มี ข้อ บกพร่อง อะไร   เพราะ ความ เข้าใจ ของ คน 
ทำงาน ไม่ เพียง พอ   เขา มี ความ เข้าใจ ผิด บ้าง หรือ เปล่า   มี ปัญหา 
ใน การ สือ่สาร หรอื เปลา่   ม ีปญัหา ใน ความ สมัพนัธ ์ระหวา่ง ผูใ้หญ ่ผู ้
นอ้ยห รอื เปลา่   ม ีปญัหา เรือ่ง ความ ทจุรติ หรอื เปลา่   อนั นี ้เราคอยดู
ดว้ยจติใจที่เปน็กลางไมใ่ช่ดว้ยจติใจที่โกรธไม่พอใจ   ว่า ไม ่นา่ 
จะ เป็น อย่าง นั้น   ไม่ ควร จะ เป็น อย่าง นี้   หาก เรา มี การ ฝืน ความ จริง 
อยู่ ใน ใจ   ความ ไม่ พอใจ กับ สิ่ง ที่ เป็น อยู่   จิตใจ ไม่ เป็นก ลาง   จิตใจ 
จะ ขาด ความ สุขุม รอบคอบ   เหตุผล ก็ จะ ถูก อคติ ครอบงำ 
  การ ที่ เรา จะ ดู ความ บกพร่อง   ดู ความ ผิด พลาด ทั้ง ของ  
ตวั เอง และ คน อืน่   เพือ่ คดิ ที ่จะ ปรบัปรงุ แกไ้ข   เรา สามารถ ทำได ้โดย 
ไม่ ต้อง ไป เพ่ง โทษ ใน ลักษณะ ที่ โกรธ หรือ ไม่ พอใจ   ถ้า เรา ต้องการ 
ให้ คน ที่ อยู่ ใต้ การ บังคับ บัญชา ของ เรา เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ ดี   
 เรา ตอ้ง ฉลาด เหมอืน กนั   ถา้ เรา ม ีแต ่วา่ เขา   บางท ีก ็ไม ่เกดิ ผล ด ีเทา่ 
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ที่ ควร   เขา จะ ไม่ ยอมรับ เมื่อ เขา ผิด พลาด   แต่ ถ้า เรา รู้สึก หวัง ดี ต่อ 
เขา   หวัง ดี ต่อ งาน   ที่ เรา ตัก เตือน เพราะ หวัง ดี ต่อ งาน   ไม่ใช่ จะ ไป 
กดขี่ จะ ไป ข่มเหง เขา   เขา จะ ไม่ กลัว และ เขา จะ ยอมรับ ใน ความ 
 ผิด พลาด ของ เขา ได้ ง่าย ขึ้น   แต่ ถ้า เขา รู้สึก ว่า เจ้า นาย โกรธ ไม่  
พอใจ และ จะ ดุ ว่า   บางที เขา ก็ จะ ปิดบัง อำพราง ความ ผิด พลาด  
ของ ตัว เอง   หรือ ว่า ไป โทษ คน อื่น หรือ สิ่ง อื่น   ปัญหา ก็ จะ แก้ไข ได้ 
ยาก ขึ้น 
  เรา จะ เหน็ ได ้วา่ คณุธรรม กบั กเิลส มนั จะ ม ีอะไร คลา้ยๆ   กนั   
กิเลส คือ ความ โกรธ   หรือ กิเลส ฝ่าย โทสะ คือ การ เพ่ง โทษ บุคคล   
 เพ่ง โทษ สิ่ง แวดล้อม   ส่วน ปัญญา เป็นการ พิจารณา โทษ ใน 
วัฏสงสาร   เพ่ง โทษ ของ กิเลส   คือ จับผิด ของ กิเลส   มัน ก็ เป็นการ ดู 
การ เพง่ ขอ้ บกพรอ่ง เหมอืน กนั   แต ่ถา้ เปน็ ฝา่ย โทสะ จะ ไม ่ได ้ทำให ้
สิง่ ใด ด ีขึน้   ใน ขณะ ที ่ถา้ เปน็ ฝา่ย ปญัญา จะ เปน็ สิง่ ที ่จะ นำ ไป สู ่การ 
แก้ ปัญหา 
  อีก ข้อ หนึ่ง ที่ คล้าย กัน   คือ ความ โลภ กับ ศรัทธา   คน ที่ ขี้ โลภ 
อยาก ได ้นัน่ อยาก ได ้นี ่  จะ ม ีจติใจ ที ่มอง แต ่สิง่ ที ่ด ี  มอง แต ่แง ่มมุ ที ่ด ี
ของ สิง่ ที ่ตวั เอง กำลงั ตอ้งการ   สว่น ศรทัธา ก ็เปน็การ มอง แง ่มมุ ที ่ด ี  
และ สิง่ ที ่ด ีของ การ ปฏบิตั ิ  โดย ไม ่ได ้ไป สนใจ ใน ความ ยาก ลำบาก   
จิตใจ มุ่ง มั่น อยาก ได้ เหมือน กัน   เป็น พลังจิต ที่ คล้าย กับ ความ โลภ   
ถ้า ผู้ มี โทสะ จริต ปฏิบัติ ธรรม ก็ สามารถ เปลี่ยน กระแส ของ โทสะ   
ซึง่ เปน็ พลงั อยู ่ใน ใจ ไป ใน แนวทาง ที ่ด ีได ้  คน ขี ้โกรธ คน ม ีโทสะ จรติ 
มกั จะ กลาย เปน็ คน ปญัญา จรติ ได ้งา่ย   ใน ขณะ เดยีวกนั คน ที ่โลภ ะ 
จริต   ราคะ จริต   คน ที่รัก สวย รัก งาม   ถ้า ปฏิบัติ ธรรม   พลัง นั้น ที่ เดิม 
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เป็น ของ อกุศล ก็ จะ เปลี่ยน เป็น ศรัทธา นำ ไป สู่ สมาธิ ได้ ง่าย   เพราะ 
จิตใจ จดจ่อ อยู่ ที่ ลม หายใจ หรือ อารมณ์ กรรมฐาน   เห็น แต่ ว่า มันดี 
มัน งาม จึง ไม่ สนใจ อย่าง อื่น   นั่น ก็ เป็น จิต ที่ จะ สงบ ได้ เร็ว   เพราะ 
ฉะนั้น   กิเลส นี่ ถ้า เรา ฉลาด ก็ สามารถ พลิก ให้ เป็น คุณธรรม ได้ 
 

ถาม เมื่อมีการเผยแพร่หนังสือต่างศาสนาเล่มหนึ่ง ชาวพุทธ
หลายคนรูส้กึวา่เปน็การกระทำที่ไม่ถกูตอ้งที่เอาเงนิมาสนบัสนนุ
สื่อเพื่อเอาคนไปเข้าศาสนา ชาวพุทธควรทำอย่างไรที่จะทำให้
ศาสนาแข็งแรง

ตอบ  ข้อคิด ข้อ แรก คือ   เรา บ่น แต่ ว่า ศาสนา อื่น ใช้ เงิน มหาศาล   
พดู เหมอืน กบั ชาว พทุธ ยากจน   ไมม่ ีเงนิ   ที ่จรงิ ศาสนา พทุธ เรา ม ีเงนิ 
ไม่ น้อย   แต่ ไม่ ค่อย จะ ยอม ใช้ เท่านั้น เอง   จะ เก็บ ไว้ ใน ธนาคาร กิน 
ดอกเบีย้   ฉะนัน้   อยู ่ที ่วา่ เรา ใช ้ทนุ ของ เรา ให ้เกดิ ประโยชน ์มากกวา่ 
นี้ ไม่ ได้ หรือ   ก็ ควร จะ รวม พลัง ของ ชาว พุทธ   ให้ มี การ เผยแผ่ ทาง 
ทีวี   หรือ ทาง สื่อ มวล ชน อื่นๆ   ใน ทาง ที่ น่า ดู น่า สนใจ มากกว่า นี้    
สิ่ง ที่ ปรากฏ คือ ป้ายสี เหลือง ที่ ติด ไว้ ทั่ว ประเทศไทย   ใคร เป็น ผู้นำ 
ไป ติด ไว้ ใน ที่ สูงๆ   นั้น   ก็ คง เป็น ชาว พุทธ นั่นเอง   ชาว พุทธ เป็น 
ผู้รับ จ้าง   เพราะ ฉะนั้น   ถ้า ชาว พุทธ เรา ยัง รัก เงิน ค่า จ้าง ลักษณะ นี้ 
มากกวา่ รกั ศาสนา ของ ตวั เอง ก ็คงจะ ชว่ย ไม ่ได ้  เรา ตอ้ง ปลกู ฝงั ให ้
คน มี ความ รู้สึก กตัญญู กตเวที ต่อ ศาสนา ของ ตัว เอง ให้ มากกว่า นี้   
ไม่ คิด เอาแต่ เงิน แต่ ทอง 

๑๘
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  มัน อยู่ ที่ การ ทำตัว ของ เรา นี่ แหละ   เรา ศึกษา เรา ปฏิบัติ เรา 
ได้ หลัก ที่ ถูก ต้อง   แล้ว เรา ก็ เผยแผ่ ใน วง แคบๆ   ของ เรา เท่า ที่ เรา 
ทำได้   แต่ ใน ระดับ ชาติ   เรา ก็ ควร จะ มี การ ล็อบบี้ บ้าง   เช่น ถ้า เทียบ 
กับ ที่ อเมริกา   จะ เห็น ว่า ชาว คริสต์ นี่ ล็อบบี้ มาก ที่สุด   เรา อาจ จะ ไม่ 
ต้องการ ทำ แบบ เขา   แต่ ต้อง ยอมรับ ว่า ก่อน เลือก ตั้ง มัน เป็น ช่วง 
ที่ นักการ เมือง พรรคการเมือง ยินดี รับ ฟัง ประชาชน   เพราะ ว่า เขา 
ตอ้งการ เสยีง ของ ประชาชน   ที ่จรงิ ก ็เปน็ ชว่ง ที ่ชาว พทุธ ซึง่ เปน็ พลงั 
เงียบ ใน ประเทศไทย ควร จะ ใช้ พลัง บอก ว่า เรา จะ เลือก คุณ นะ   แต่ 
ขอ ให้ ทำ สิ่ง ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ ชาว พุทธ อย่างไร บ้าง   คือ เรา ต้อง 
เรียก ร้อง เขา บ้าง   เรื่อง แบบ นี้ ยัง ไม่ ค่อย เห็น มี 
  ยก ตัวอย่าง   อาตมา เพิ่ง ไป เยี่ยม ชาว พุทธ ฝ่าย เถรวาท ที่ 
มาเลเซยี   ซึง่ ม ีจำนวน นอ้ย มาก   สว่น มาก เปน็ ชาว มาเลเซยี เชือ้ สาย 
จีน   ที่ เปลี่ยน จาก มหายาน มา เป็น เถรวาท   เปลี่ยน เพราะ ศรัทธา   
เปลี่ยน เพราะ ได้ ศึกษา แล้ว ว่า ใช่   ฉะนั้น พวก นี้ จะ เข้ม แข็ง มาก   
น่า นับถือ   ที่ อาตมา ไป เยี่ยม มี ชุมชน ชื่อ นา ลัน ทา   เขา ไป เช่า ที่ เป็น 
ศาลา ปฏิบัติ ธรรม   ซึ่ง เขา จะ มี กิจกรรม ทุก   ๒ - ๓   วัน   มี อบรม สมาธิ   
ฟงั เทศน ์  ม ีสนทนา ธรรม   บน ถนน รอบๆ   ศนูย ์  เขา จะ เชา่ หอ้ง แถว อยู ่
ใน บรเิวณ นัน้   จะ ม ีบา้น ชาย ลว้น บา้ง   หญงิ ลว้น บา้ง   พวก นกัศกึษา 
พวก ที ่ทำงาน แลว้ ก ็จะ รว่ม กนั ทำวตัร เชา้ ทำวตัร เยน็   และ ไป ทำ กจิ 
ข้าง นอก ด้วย   วัน ไหน มี กิจกรรม ที่ ศูนย์ ก็ มา ร่วม กัน   ที่ นั่น จะ เป็น 
ศูนย์กลาง   พวก เขา มี ศรัทธา สูง และ เข้ม แข็ง มาก   มี ความ จงรัก 
ภักดี   ความ สนใจ   และ ความ มุ่ง มั่น ใน ความ เป็น พุทธ สูง มาก 
  เมื่อ เรา เห็น พฤติกรรม เห็น ศรัทธา ความ เข้ม แข็ง ของ คน 
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นับถือ ศาสนา ไหน   เรา ไม่ ควร ด่วน สรุป ว่า เป็น เพราะ ศาสนา   
เพราะ เหตุผล ทาง สังคม ด้วย   เช่น ที่ มาเลเซีย นี้   อาจ จะ เป็น เพราะ 
เขา รู้สึก ว่า เขา เป็น คน กลุ่ม น้อย ที่ คน กลุ่ม ใหญ่ ไม่ สนับสนุน   ที่ 
กัวลาลัมเปอร์ ก่อน จะ ติด ป้าย องค์กร พุทธ ที่ หน้า ศูนย์ ได้   ต้อง เอา 
เรื่อง เข้า อำเภอ ผ่าน กา รพิ จาณา ของ ทางการ   ใช้ เวลา เป็น เดือน   นี่ 
แค ่จะ ตดิ ปา้ย หนา้ ศนูย ์เทา่นัน้ เอง   เพราะ ชาว พทุธ ที ่นัน่ อยู ่ลำบาก   
ยิ่ง ลำบาก ก็ ยิ่ง เห็น คุณค่า ของ ศาสนา   ของ เรา นี่ อยู่ ใน เมือง ไทย 
 ทุก อย่าง มัน ง่าย   ยิ่ง ง่าย ก็ ยิ่ง ประมาท   แต่ ถ้า ถูก บีบ เมื่อ ไหร่   อาจ 
เริ่ม เห็น คุณค่า มาก ขึ้น 
 

ถาม ในบทสวดแผ่เมตตาขอ้ความที่วา่ขอสตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง
จงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สมบัติในที่นี้หมายถึง
อะไรในเมื่อทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยง

ตอบ  คำถาม ดี   เป็นการ ตั้ง ความ หวัง   เหมือน กับ เรา จะ เอาแต่ 
ฝ่าย เหตุผล อย่าง เดียว นั้น คง ไม่ ต้อง แผ่ อะไร เลย   ขอ ให้ สรรพ 
สัตว์ ทั้ง หลาย มี ความ สุข   ทุก วัน นก อยู่ ได้ ด้วย การ กิน ไส้เดือน   ถ้า 
นก มี ความ สุข ไส้เดือน ก็ เป็น ทุกข์   ถ้า ไส้เดือน เป็นสุข นก ก็ อด ตาย    
ดงั นัน้ จะ ให ้มนั สขุ ทกุๆ   ฝา่ย คง ไม ่ได ้  สตัว ์มนั ตอ้ง กนิ ซึง่ กนั และ กนั 
จึง จะ เอา ตัว รอด   แต่ มัน เป็นการ สร้าง ความ รู้สึก ที่ ดี ภายใน จิตใจ 
ของ เรา   คำ นี้ ที่ ว่า   ขอ สัตว์ ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง จง อย่า ได้ พราก จาก 

๑๙
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สมบัติ อัน ตน ได้ แล้ว   อัน นั้น ก็ เป็นการ เจริญ มุทิตา จิต   คือ   สัพเพ 
สัตตา สุขิตา โหนตุ อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌาโหนตุ อะนีฆา 
โหนตุสขีุอตัตานังปะริหะรนัตุ นัน่ คอื เมตตา   สพัเพสตัตาสพัพะ
ทุกขา ปะมุญจันตุ  นั่น คือ กรุณา   ขอ ให้ สัตว์ ทั้ง หลาย จง อย่า ได้ 
พราก จาก สมบัติ อัน ตน ได้ แล้ว   เป็น มุทิตา   สัตว์ ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง มี 
กรรม เป็น ของ ของ ตน   อัน นั้น ก็ เป็น อุเบกขา 
  บท แผ่ เมตตา ที่ จริง มัน เป็น พรหม วิหาร ทั้ง   ๔   ข้อ   อัน นั้น 
เป็น ความ มุ่ง หมาย ที่ จะ แก้ ความ อิจฉา พยาบาท   คือ   ถ้า อิจฉา ก็ 
จะ อยาก ให ้เขา พราก จาก สมบตั ิที ่เขา ได ้แลว้   ม ีความ ไม ่พอใจ   เรา 
แก ้ดว้ย ความ คดิ ตรง ขา้ม   ขอ อยา่ ให้ เขา ตอ้ง พลดัพราก จาก สมบตั ิ
ไม่ วา่ จะ เปน็ วตัถ ุ  หรอื จะ เปน็ อะไร ก ็แลว้ แต ่  รูป ธรรม นามธรรม อนั 
ไหน ที ่มนัด ีอนั ไหน ที ่เขา พอใจ   ขอ ให ้เขา ม ีความ สขุ กบั สิง่ นัน้ นานๆ   
นั่น ก็ เป็นการ เจริญ มุทิตา จิต   แต่ จะ มอง ใน หลัก ของ ไตรลักษณ์   ก็ 
ใช่   ทุก สิ่ง ทุก อย่าง มัน ไม่ เที่ยง 

๒๐
 
ถาม การทำบุญคืออะไรทำทำไมและควรทำอย่างไรจึงจะได้
บุญและเมื่อไหร่(What,Why,How,When?)

ตอบ  คำ ว่า   บุญ   ท่าน แปล ใน คัมภีร์ ว่า   เครื่อง ชำระ สันดาน   
เพราะ ฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตาม
ที่มีลกัษณะชำระสนัดานก็เรยีกวา่บญุทัง้นัน้   พระพทุธ องค ์เคย 



:53

ตรัส เตือน พระ ที่ มุ่ง มั่น ใน การ ปฏิบัติ   ปฏิบัติ เอา จริง เอา จัง   เอาแต่ 
พระ นิพพาน อย่าง เดียว   พระองค์ ตรัส ว่า   “ ท่าน ทั้ง หลาย อย่า ไป 
ดูถูก บุญ นะ   บุญ เป็น ชื่อ ของ ความ สุข ”   บุญเป็นส่วนประกอบ
ของชีวิตที่ดีงาม   บุญ เกิด ด้วย การ ให้ ทาน   บุญ เกิด ด้วย การ รักษา 
ศีล   บุญ เกิด ด้วย การ ภาวนา   ใน สังคม ไทย ส่วน มาก เรา ใช้ คำ ว่า   
ทำบุญ   โดย หมาย ถงึ การ ให้ ทาน   โดย เฉพาะ การ ถวาย ปจัจยั   ๔   แก ่ 
พระ สงฆ์   นั่น เป็น แค่ ส่วน หนึ่ง ของ การ ทำบุญ   ใน ชีวิต ประจำ วัน  
ถ้า เรา ระมัดระวัง กาย วาจา   ควบคุม ให้ อยู่ ใน ขอบเขต ของ ศีล   ๕   
เรียก ว่า เป็นการ ทำบุญ   ศีล   ๕   ข้อ   คือ บุญ   ๕   ประการ   การ งด เว้น 
จาก การก ระ ทำ หรอื การ พดู ที ่ไม ่ด ีไม ่งาม คอื การ ทำบญุ   การ ภาวนา 
คอื การ ทำบญุ   เพราะ เปน็การ ชำระ สนัดาน โดยตรง   เปน็การ ฝกึ ใน 
การ ละ กิเลส   ฝึก ใน การ บำเพ็ญ สิ่ง ดี งาม ทาง ด้าน จิตใจ   นี่ เรียก ว่า 
เป็น บุญ สูงสุด 
  พระพุทธ องค์ เคย ตรัส ไว้ ว่า   ผู้ ถวาย ภัตตาหาร แก่ องค์ 
สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า พร้อม ด้วย พระ อรหันต์ สาวก   ๕๐๐   
องค์   ยัง ได้ บุญ น้อย กว่า ผู้ ที่ ทำ จิตใจ ของ ตน สงบ แน่ว แน่ เพียง   ๑   
วินาที   การ ทำ จิตใจ ของ เรา ให้ สงบ แน่ว แน่ นี่ เป็น บุญ ขนาด ไหน   
ลอง คดิ ด ู  ฉะนัน้ ถา้ เรา เขา้ใจ บญุ ใน ความ หมาย ที ่กวา้ง ขวาง อยา่ง 
นี้   คำถาม ว่า เมื่อไร   ก็ ตอบ ได้ อยู่ ใน ตัว ว่า ตลอด เวลา   ต้องทำให้
ชีวิตของเราเป็นบุญทุกลมหายใจ   ส่วน คำถาม ว่า ทำไม   เพราะ 
ว่า ถ้า เรา ไม่ ทำบุญ   เรา ก็ ทำบาป   พุทธ ศาสนา ถือว่า ทำบุญ ดี กว่า 
ทำบาป   ทั้ง ด้วย กาย   ด้วย วาจา   ด้วย ใจ 
  ส่วน การ ทำบุญ ใน ความ หมาย สามัญ   เรื่อง การ เอา ของ  
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ไป ทำบุญ ที่ วัด   หรือ ว่า เอา ภัตตาหาร ไป ถวาย   หรือ การ ใส่ บาตร   
มี หลัก ว่า ควร จะ ภาวนา ให้ จิตใจ เบิก บาน ก่อน ที่ จะ ถวาย   ขณะ ที่ 
ถวาย   และ หลัง จาก ถวาย แล้ว   มัน จึง จะ ได้ บุญ เต็ม ที่   บาง คน จะ  
ไป ทำบญุ ที ่วดั   ตืน่ แต ่เชา้ รบี ทำ กบัขา้ว แขง่ กบั เวลา   คอย ด ูนาฬกิา 
อยู่ เรื่อย   แล้ว ก็ เครียด ตั้งแต่ เช้า   จิตใจ ไม่ เบิก บาน เพราะ บริหาร 
เวลา ไม ่คอ่ย เปน็   ตอ้ง รบีๆ   ทำ   อนั นี ้ก ็ยงั ไม ่เสรจ็   อนั นัน้ ก ็ยงั ไม ่เสรจ็    
อาบ น้ำ ก็ ยัง ไม่ ได้ อาบ   ใคร เดิน เข้า มา ก็ ไล่ เขา ออก จาก ครัว   เดี๋ยว 
จะ ไม่ทัน   เรียก ว่า ทำบุญ ด้วย จิตใจ เศร้า หมอง ตั้งแต่ เช้า เลย 
  นั่ง รถ ไป วัด อารมณ์ ยัง ค้าง อยู่   อาจ จะ มี ปาก เสียง กับ สามี 
ก็ได้   ไป ถึง วัด แล้ว เป็น ยัง ไง   วาง อาหาร ของ ฉัน ไว้ ตรง นี้   มี ความ 
 รู้ สึก ของๆ   ฉัน ที่ ค่อน ข้าง จะ รุนแรง   ถ้า เป็น วัด ที่ ทำ แบบ ถวาย รวม   
โยม ก็ จะ คอย มอง ว่า พระ ท่าน จะ ตัก ของ ฉัน มาก น้อย แค่ ไหน   เห็น 
พระ ตัก ของ เพื่อน   โอ้ โห   ตัก เยอะ เลย   พอ ถึง ของ ฉัน   ตัก นิด เดียว   
แหม อุตส่าห์ ตื่น ตั้งแต่ ตี   ๓   เข้า ครัว   สงสาร ตัว เอง   พระ ตัก นิด เดียว   
ไม่ เห็น ของ เขา จะ อร่อย กว่า ของ เรา เลย   การ คิด อย่าง นี้ เรียก ว่า 
เป็นการ บั่นทอน ตัว บุญ 
  เรา จะ เห็น ว่า แม้แต่ การ ใส่ บาตร หรือ การ ถวาย อาหาร 
 ต้อง มี การ ภาวนา อยู่   คือ ต้อง รักษา จิตใจ ให้ อยู่ ใน ภาวะ ที่ ปกติ สุข   
เป็น บุญ เป็น กุศล   ไม่ใช่ ว่า บุญ มัน เกิด โดย อัตโนมัติ   มัน ต้อง มี ส่วน 
จาก ตัว เรา ด้วย   โดย เฉพาะ ต้อง ฉลาด ใน การ รักษา จิตใจ ไว้ ให้ อยู่ 
ใน ภาวะ ที่ ดี ที่ งาม 
  ถ้า เรา ตั้งใจ ทำบุญ อย่าง ถูก ต้อง   จะ มี ความ สุข ง่าย มาก 
และ จะ ไม่ คิด เหมือน ปุถุชน ทั่วไป   ใน คัมภีร์ ท่าน เปรียบ เทียบ 
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ความ คิด ระหว่าง มนุษย์ แบบ เทพ บุตร เทพธิดา กับ ความ คิด ของ 
มนุษย์ เหมือน เปรต   แต่ ท่าน ก็ หมาย ถึง มนุษย์ นั่นเอง   ท่าน บอก ว่า    
ถ้า มนุษย์ แบบ เปรต ได้ ของดี   ไม่ อยาก แบ่ง ให้ ใคร   โดย นึก ว่า   ให้ 
เขา แล้ว จะ ไม่มี อะไร เหลือ   ส่วน เทพ   เขา คิด ว่า แบ่ง ดีแล้ว   เพราะ 
ไม่ แบ่ง แล้ว ไม่รู้ จะ หา อะไร ให้ คน ที่ กำลัง เป็น ทุกข์ 
  ใช ้อะไร คน เดยีว   กนิ อะไร คน เดยีว   ไมม่ ีความ สขุ   ถา้ ได ้อะไร 
ดีๆ   มา   จะ คิดถึง คน ที่ เรา รัก คน ที่ เรา เคารพ ทันที   ว่า อยาก จะ แบ่ง 
ให้ ท่าน บ้าง   เรา คิด ว่า   . . . แหม . . .   ถ้า เรา ใช้ คน เดียว เรา สุข คน เดียว   
มัน ไม่ คุ้ม ค่า   อยาก จะ เพิ่ม ความ สุข   ถ้า แบ่ง ให้ เขา บ้าง ก็ได้ ความ 
สุข   ๒   คน   เพิ่ม ความ สุข   ๒   เท่า ตัว   คิด ทาง เศรษฐศาสตร์ แนว พุทธ   
เรยีก วา่ ได ้กำไร   เพิม่ ความ สขุ ที ่ได ้จาก วตัถ ุปรมิาณ เดมิ ขนาด เดมิ   
แต่ ความ สุข ที่ เป็น กำไร เพิ่ม มาก ขึ้น   เพราะ แบ่ง ปัน กัน   ไม่ ได้ กิน 
คน เดียว   ไม่ ได้ ใช้ คน เดียว   นี่ ก็ คือ ความ คิด ของ คน ที่ ชอบ ทำบุญ   
เพราะ ฉะนั้น ไม่ ต้อง ถาม ว่า ทำไม   เพราะ ว่า ไม่ ทำ ไม่ ได้ 

 ถาม ธรรมะกับธุรกิจสามารถเดินไปคู่กันได้หรือไม่ครับ

ตอบ  คฤหัสถ์ จะ ทำ ธุรกิจ และ จะ ปฏิบัติ ธรรม คู่ กัน ไป ได้ หรือ ไม่   
 ก ็แลว้ แต ่วา่ ทำ ธรุกจิ ประเภท ใด   ถา้ เปน็ ธรุกจิ คา้ อาวธุ   ธรุกจิ สง่ เสรมิ 
กิเลส ของ ชาว บ้าน   ก็ จะ มี ส่วน ที่ ไม่ ดี อยู่ ตลอด เวลา   โดย พื้น ฐาน 
แล้ว   การ ทำ ธุรกิจ ไม่ ควร ขาด ธรรมะ ระดับ ศีล   ต้อง เป็น ผู้ ซื่อสัตย์ 

๒๑
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สุจริต   เช่น   ควร เสีย ภาษี   เรา ก็ เสีย ภาษี ให้ เต็ม อัตรา ไม่ โกง รัฐบาล   
นั่น เป็น ศีล ธรรม ของ นัก ธุรกิจ   จะ รักษา ได้ ต้อง ใช้ สติ และ ปัญญา 
มาก พอ สมควร   ก้าว แรก คือ ความ ต้องการ ประสบ ความ สำเร็จ ใน 
การ ทำ ธุรกิจ โดย ไม่ ผิด ศีล   จะ เป็น ไป ได้ ไหม   ถือ เป็นการ ท้าทาย 
  แลว้ เรา ตอ้ง เปน็ ผู ้ม ีเมตตา ตอ่ ลกู นอ้ง ทกุ คน   พระพทุธ องค ์
ตรสั ใน เรือ่ง นี ้วา่   เจา้ นาย ควร จดั งาน ให ้เหมาะ สม กบั ลกู นอ้ง   ไม ่ให ้
เขา ทำงาน หนัก เกิน ไป   ให้ พอดี กับ กำลัง   พอดี กับ ความ สามารถ   
แล้ว ก็ ให้ เงิน เดือน ให้ พอดี   ไม่ กด เงิน เดือน ให้ ต่ำ ที่สุด   เพื่อ เรา หรือ 
ผู้ ถือ หุ้น จะ ได้ กำไร มาก ที่สุด   ธรรมะ คือ ความ ถูก ต้อง   ทำ อย่างไร 
เรา จึง จะ บริหาร งาน ให้ ถูก ต้อง ที่สุด 
  หลัก การ ปฏิบัติ ต่อ เพื่อน ร่วม งาน   ต่อ ลูก น้อง   หรือ  
เจ้า นาย   คือ   พรหม วิหาร   ๔ ทั้ง เมตตา   ทั้ง กรุณา   ทั้ง มุทิตา   ทั้ง 
อุเบกขา   อุเบกขา ก็ คือ ความ เป็นก ลาง   ไม่ ทำ อะไร ด้วย ความ 
ลำเอียง   การ จัดสรร ความ สัมพันธ์ ต่างๆ   ใน บริษัท ให้ ยุติธรรม   ให้ 
มี ความ เป็น มิตร ต่อ กัน   การ ฝึก ตน และ ลูก น้อง ให้ พยายาม สื่อสาร 
กัน ด้วย สัมมา วาจา   น่า จะ ถือว่า เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ปฏิบัติ  
ธรรม ของ นัก ธุรกิจ 
  การ ปฏิบัติ ธรรม ก็ คือ ชีวิต นั่นเอง   บาง คน ถือว่า ถ้า เรา 
ซือ่สตัย ์สจุรติ มาก   ก ็จะ เสยี เปรยีบ เขา   แขง่ขนั กบั เขา ไม ่ได ้  อาตมา 
เอง ก็ ยอมรับ ว่า มี ประสบการณ์ น้อย กว่า ญาติโยม ใน เรื่อง นี้   แต่ 
อาตมา เชื่อ ว่า ผู้ ที่ ทำงาน อย่าง สะอาด และ ซื่อสัตย์   ถึง จะ ต้อง เสีย 
เปรียบ ใน บาง เรื่อง   ก็ จะ ได้ เปรียบ ใน บาง เรื่อง เช่น กัน   เพราะ จะ 
ได้ รับ ความ ไว้ วางใจ จาก ลูกค้า จาก บริษัท ที่ รับ เหมา หรือ อะไร ก็ 



:57

แล้ว แต่   บริษัท มีชื่อ เสียง ว่า สะอาด คง ไม่ ขาด ลูกค้า   เพราะ ความ 
ไว้ วางใจ เปรียบ เหมือน น้ำมัน หล่อ ลื่น ใน การ ค้าขาย 
  นกั ธรุกจิ ที ่ทำงาน แบบ ปฏบิตั ิธรรม   คอื ไม ่ตอ้ง เอา รวย มาก   
เอา แบบ รวย พอ เพียง ได้ ไหม   ไม่ ต้อง คิด จะ   “รวยไม่รู้เรื่อง”  ขอ ให้ 
เป็น  “รวยรู้เรื่อง”   ได้ ไหม   รวย รู้ เรื่อง ก็ คือ หลัก ของ การ แสวงหา 
โภคทรัพย์ อย่าง ไม่ หลงใหล   ไม่ เอา เงิน เอา ทอง เป็น พระเจ้า หรือ 
เป็น สิ่ง สูงสุด ใน ชีวิต   จน ไม่มี เวลา ให้ ครอบครัว หรือ สิ่ง ดี งาม    
ทุก วัน นี้ อ้าง กัน ว่า   สามี ภรรยา ไม่มี เวลา ให้ ลูก หลาน   ไม่มี เวลา 
ปฏิบัต ิธรรม   ไมม่ี เวลา เขา้ วัด เขา้ วา   ถ้า เปน็ อยา่ง นี้   เมื่อ ถึง เวลา จะ 
จาก โลก นี ้ไป   อรยิ ทรพัย ์ไมม่ ีนี ่เจง๊ เลย นะ   อะไร จะ เปน็ กำไร ชวีติ ใน 
เวลา นั้น   ใน เมื่อ เงิน ก็ มี แต่ ตัวเลข ใน บัญชี ธนาคาร เท่านั้น   อาตมา 
ว่า อริย ทรัพย์ จะ มี ค่า มากกว่า 
  ทำ ธุรกิจ ก็ ทำให้ พอดี   ทำ ใน ทาง ที่ สอดคล้อง กับ หลัก ธรรม   
ถ้า ยัง ทำ ไม่ ค่อย ได้   อย่าง น้อย ที่สุด อย่า ไป ทำ ธุรกิจ ที่ เป็น อุปสรรค 
ต่อ หลัก ธรรม   ถ้า ทำได้ ก็ ให้ มัน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ปฏิบัติ   เป็น 
สัมมา อาชีพ   เป็น หมอ เป็น พยาบาล ช่วย ดับ ความ ทุกข์ ของ เพื่อน 
มนษุย ์  เรยีก วา่ ด ีมาก แลว้   เปน็ คร ูเปน็ อาจารย ์ผู ้สอน ลกู สอน หลาน 
ให ้เปน็ คน ด ีคน ฉลาด ก ็ด ีมากๆ   แลว้   การ ทำ ธรุกจิ ไม ่เปน็ บญุ งา่ยๆ   
ต้อง ฝืน ความ เคยชิน เก่า   กลับ จาก ที่ ทำงาน แล้ว   รู้สึก ภูมิใจ กับ 
ความ เพียร วัน นี้   ก็ ใช้ได้ 
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๒๒
ถาม เราจะให้คำอธิบายอย่างไรแก่ผู้ที่มีความเชื่อว่าการเอา
เวลาไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก 
ดีกว่าการนั่งสมาธิที่ได้บุญอยู่คนเดียว

ตอบ  เรา ควร ถือว่า เป็น คนละ วาระ   ไม่ใช่ ว่า เรา จะ ต้อง เลือก 
ระหว่าง การ ฝึก จิต   การ พัฒนา ตัว เอง   และ การ ช่วย คน อื่น   ชีวิต ที่ 
สมบรูณ ์ตอ้ง ม ีการ สรา้ง ทัง้ ประโยชน ์ตน ประโยชน ์ทา่ นพ ร ้อมๆ   กนั   
การ ที ่จะ แบง่ แยก เปน็ สอง พวก อยา่ง ชดัเจน   วา่ พวก หนึง่ เอาแต ่นัง่ 
สมาธิ เอา ตวั รอด   อกี พวก หนึง่ เสยี สละ เพือ่ สว่น รวม   เปน็การ สรา้ง 
ภาพ ที ่ไม ่นา่ จะ ตรง ตอ่ ความ จรงิ   คอื เทา่ ที ่เหน็ แลว้   ชาว พทุธ ที ่สนใจ 
การ ภาวนา   มกั จะ ม ีความ หวงั ด ี  และ ความ รบั ผดิ ชอบ ตอ่ สว่น รวม 
ค่อน ข้าง สูง   อาจ จะ สูง กว่า คน ทั่วไป ด้วย ซ้ำ 
  ไม่ ต้อง เลือก หรอก   ให้ รู้จัก กาลเทศะ ดี กว่า   ว่างๆ   ฝึก จิต ใน 
ที ่สงบ   ถงึ เวลา ทำ หนา้ที ่ตอ่ สว่น รวม ดว้ย ความ รอบคอบ   ความ เปน็ 
ก ลาง   ความ อดทน ของ ผู้ ที่ มี ธรรมะ เป็น ที่ พึ่ง ภายใน 
  ขอ สังเกต ด้วย ว่า ส่วน มาก   ผู้ ที่ คิด จะ ช่วย คน อื่น ทั้งๆ   ที่ 
จิตใจ ตนเอง ยัง ไม่มี หลัก นั้น   ข้อ แรก   มัก ช่วย คน อื่น ได้ ไม่ นาน หรือ 
ไม่ สม่ำเสมอ   เพราะ ว่า จิตใจ ไม่ ค่อย ทน ต่อ การก ระ ทบ กระเทือน   
เช่น   ผู้ ที่ ลง ไป ปักษ์ ใต้ หลัง เหตุ กา รณ์สึ นา มิ   จิตใจ ไม่ เข้ม แข็ง    
ทำ อะไร ได้ ไม่ นาน   จิต เครียด   หดหู่ 
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  การ ที ่จะ ทำงาน ชว่ย สงัคม อยา่ง ตอ่ เนือ่ง   สิง่ ที ่สำคญั อยา่ง 
หนึ่ง คือ   จะ ต้อง มี จิตใจ ที่ เข้ม แข็ง   ความ เข้ม แข็ง ฝึก ได้ ไหม   ก็ได้ สิ   
ด้วย วิธี ของ พระพุทธเจ้า   ข้อ ที่ สอง   เจตนา ดี มัก จะ ไม่ พอ   คือ หลาย 
คน ที ่คดิ จะ ชว่ย คน อืน่ หรอื ชว่ย สว่น รวม   ทำงาน ไป สกั ระยะ หนึง่ เจอ 
ปัญหา   เนื่องจาก ว่า ไม่รู้ จัก ตัว เอง   บาง คน หลง อำนาจ   ชอบ บังคับ 
คน อื่น   หรือ แข่งขัน กับ คน อื่น   ต้องการ เด่น กว่า เขา   เป็นต้น   เชื่อ มั่น 
ใน ความ คิด ของ ตน หรือ ทฤษฎี ที่ เรียน มา   อาจ จะ ทำให้ เหตุการณ์ 
เลว ลง ก็ได้   ทั้งๆ   ที่ เจตนา ดี 
  สมยั กอ่น   ตอน อยู ่อบุลฯ   เคย เหน็ บอ่ย เหมอืน กนั   นกั วชิาการ 
 นำ โครงการ อะไร ตอ่ อะไร มา ยดัเยยีด ให ้ชาว บา้น   โดยที ่ไมรู่ ้เทา่ ทนั 
ชีวิต ของ ชาว บ้าน เลย   และ ไม่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ที่สุด 
  การ ฝกึ จติ ให ้ม ีสต ิรูต้วั   การ ฝกึ ให ้บรหิาร อารมณ ์ตวั เอง เปน็   
ชว่ย ให ้เรา เขม้ แขง็   อดทน ใน การ ชว่ย คน อืน่   เมือ่ เรา ฝกึ จติ ให ้ชำระ 
กิเลส ได้ บ้าง   สิ่ง ที่ ดี งาม ก็ มี โอกาส จะ ผุด ขึ้น มา   เมื่อ จิตใจ สงบ มาก 
ขึ้น   ความ เมตตา กรุณา ย่อม จะ เบิก บาน โดย อัตโนมัติ   แรง จูงใจ ที่ 
จะ ชว่ย คน อืน่ โดย ไม ่หวงั ผล ประโยชน ์หรอื สิง่ ตอบ แทน ใดๆ   จะ เกดิ 
ขึ้น ใน จิตใจ ของ นัก ปฏิบัติ เป็น ธรรมดา 
  ถ้า ไม่ ฉลาด ใน วิถี ของ จิตใจ ตัว เอง   จะ ป้องกัน กิเลส ไม่ ได้   
ใน มูลนิธิ ต่างๆ   ใน กลุ่ม พวก   NGO   ปัญหา เพราะ ทิฐิ มานะ ของ 
 ผู้ ตั้งใจ จะ เสีย สละ เพื่อ ส่วน รวม ก็ เยอะ   ถ้า เขา แบ่ง เวลา เพื่อ ฝึก 
จิตใจ สัก หน่อย หนึ่ง   ผล งาน อาจ จะ น่า ประทับ ใจ กว่า นี้ ก็ได้ 
 ทัง้หมด นี ้อยาก จะ สรปุ วา่   ผู้ที่จะชว่ยคนอืน่ได้ดีตอ้งรูจ้กั
ช่วยตัวเอง และการช่วยคนอื่นย่อมกลับมามีผลดีต่อการ
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ปฏิบัติ ฉะนั้น ก็อยากจะให้เห็นการช่วยเหลือตัวเองและ
การช่วยเหลือคนอื่นว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๒๓
ถาม หากมีผู้สร้างเวรสร้างกรรมกับเรา เราเดือดร้อนแต่เรา
ทำใจได้ไม่ต้องการจองเวรและให้อโหสิกรรมกราบเรียนถามว่า
ผู้สรา้งเวรยงัจะตอ้งชดใช้กรรมที่เขาทำไปในระดบัหนึง่หรอืไม่จะ
มีอยัการที่คอยดแูลความยตุธิรรมในเรือ่งนี้หรอืไม่ทัง้ที่เราซึง่เปน็
ฝ่ายโจทก์ไม่เอาความแล้ว

ตอบ  ม ีคน มาส รา้ง เวร สรา้ง กรรม กบั เรา   แต ่เรา ให ้อภยั เขา   เรา จะ 
ไม่ เป็น นายเวร นาง เวร ของ เขา ต่อ ไป   แต่ เขา ยัง จะ ต้อง ชดใช้ กรรม 
ไหม . . .   ก็ ใช่ สิ   การ ทำกรรม มี ผล ทันที   ความ คิด อาฆาต พยาบาท 
จอง เวร นี่ ทำให้ จิตใจ ของ เขา เศร้า หมอง   ให้ หยาบ คาย   นั่น แหละ 
คือ ผล กรรม ที่ ปรากฏ กับ เขา ทันที 
  เรือ่ง นี ้จะ ชดั ขึน้ ใน เมือ่ เรา สำนกึ วา่ เปา้ หมาย ของ ชวีติ เรา คอื 
อะไร   ชาว พุทธ เรา ควร จะ ถือ ความ เป็น อิสระ จาก ทุกข์ ทั้ง ปวง เป็น 
เป้า หมาย สูงสุด ใช ่ไหม   ผู้ ที่ ทำ สิ่ง ใด ทาง กาย   วาจา   หรือ ใจ   ด้วย 
อำนาจ ของ กิเลส กำลัง เบียดเบียน ตัว เอง อย่าง ยิ่ง   เพราะ ถอย ห่าง 
ออก ไป จาก ความ สุข ที่แท้ จริง   นั้น คือ วิบาก 
  ส่วน การ รับ โทษ ทาง โลก   เช่น   ถูก ไล่ ออก จาก งาน   ติด คุก   
เสื่อม จาก ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   ฯลฯ   นั้น   ต้อง ขึ้น อยู่ กับ เหตุ ปัจจัย 
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ทาง สังคม มากกว่า   เช่น   ความ ซื่อสัตย์   และ ผล ประโยชน์ ของ ผู้ มี 
อำนาจ   เปน็ตน้   ผู ้ที ่สรา้ง กรรม สรา้ง เวร นัน้   ถา้ มอง ทาง โลก เขา อาจ 
จะ ประสบ ความ สำเร็จ   อาจ จะ ร่ำ จะ รวย มี ตำแหน่ง สูง   ถึง พร้อม 
ด้วย กามคุณ ทั้ง   ๕   อัน นี้   นั่น ก็ ไม่ ขัดข้อง ไม่ เป็นไร   มัน เป็น ไป ได้   
แต่ ผล กรรม ของ เขา ก็ คือ โอกาส ที่ เขา จะ เจริญ ใน ธรรม   โอกาส ที่ 
จะ ปล่อย วาง กิเลส   โอกาส ที่ จะ ก้าวหน้า ไป สู่ มรรคผล นิพพาน นั้น 
ไมม่ ี  ซึง่ สำหรบั ผู ้ที ่ตัง้ใจ ปฏบิตั ิ  ใฝ ่รู ้ใฝ ่ด ีตอ้งการ ชวีติ ด ีงาม   ตอ้งการ 
จติใจ ที ่สะอาด สวา่ง สงบ   ผล กรรม จาก การ สรา้ง เวร นัน้ นา่ กลวั มาก   
ผู ้ที ่ไม ่สนใจ เรือ่ง การ พฒันา ชวีติ อาจ จะ เหน็ วา่การ แลก กรรม ดว้ย 
กาม   เงิน   อำนาจ   คุ้ม ค่า   เป็น สิทธิ ของ เขา เหมือน กัน 
  อุปสรรค ต่อ การ พ้น ทุกข์ มี มาก อยู่ แล้ว   การทำบาปแต่ละ
ครั้งคือทำให้บันไดที่เราต้องปีนขึ้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง 

๒๔
 ถาม อยากทราบว่าการกินเน้ือสัตว์น้ันเป็นการทำบาปทางอ้อม
หรือไม่คะการงดเว้นจากการทานเน้ือสัตว์จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะ

ตอบ  เรื่อง นี้ ถ้า เถียง ตาม หลัก เหตุผล ก็ พูด ได้ ทั้ง วัน ทั้ง คืน นะ   
อาตมา จึง ขอ ฝาก ข้อคิด เห็น ให้ เอา ไป พิจารณา ว่า   พระ วินัย ของ 
สงฆ์ ละเอียด อ่อน มาก ที เดียว   ใน พระ ปาฏิ โมกข์ มี   ๒๒๗   ข้อ   นอก 
พระ ปาฏ ิโมกข ์ยงั ม ีอกี หลาย พนั ขอ้   ทกุ สิง่ ทกุ อยา่ง ที ่เปน็ บาปกรรม 
ทาง กาย ทาง วาจา   พระพุทธ องค์ ท่าน บัญญัติ สิกขาบท เพื่อ ห้าม 
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หมด   และ พระพุทธ องค์ เคย ตรัส ไว้ ว่า   ตราบ ใด ที่ พระ ธรรม วินัย ไม่ 
สมบูรณ์ จะ ยัง ไม่ ปรินิพพาน   ที่ พระพุทธ องค์ ทรง ยอม ปรินิพพาน   
เพราะ คำ สั่ง สอน ทั้ง ใน ด้าน ธรรม ซึ่ง เกี่ยว กับ โลก ภายใน   และ 
ด้าน วินัย คือ ด้าน โลก ภายนอก สมบูรณ์ บริบูรณ์ แล้ว   เพราะ ฉะนั้น 
ถ้า การ กิน เนื้อ สัตว์ เป็น บาป   พระพุทธ องค์ ต้อง ห้าม แน่นอน   แต่ 
ปรากฏ ว่า ใน พระ วินัย มี แต่ ห้าม พระ ฉัน เนื้อ สัตว์ ใน กรณี ที่ ทราบ 
ว่า ผู้ ถวาย ฆ่า สัตว์ เพื่อ ท่าน โดย เฉพาะ   เท่านั้น 
  เมื่อ พระพุทธ องค์ ทรง สร้าง สถาบัน สงฆ์ เพื่อ ผู้ ที่ มุ่ง มั่น ต่อ 
การ บรรลุ มรรคผล นิพพาน   ท่าน ต้องการ ป้องกัน ไม่ ให้ พระ สงฆ์ 
ทำบาป กรรม แม้แต่ เล็ก น้อย   อาตมา จึง สรุป ว่า   ถ้า การ ฉัน เนื้อ 
สัตว์ เป็น บาป แม้ โดย ทาง อ้อม   พระพุทธ องค์ คง ห้าม ไม่ ให้ พระ ฉัน   
แต่ ก็ มี หลัก ฐาน ชัดเจน ใน พระ ไตรปิฎก   ว่า พระองค์ ไม่ ห้าม   และ 
พระองค์ เอง ทรง เคย รับ เนื้อ สัตว์ ใน หลาย กรณี   อัน นี้ มี หลัก ฐาน 
ชัดเจน   อาตมา เอง ใช้ หลัก ว่า ใน เรื่อง ที่ การ ถก เถียง ทาง เหตุผล ไม่ 
สามารถ เข้า ถึง ความ ชัดเจน ได้   เชื่อ พระพุทธเจ้า ก่อน ดี กว่า 
  อย่างไร ก็ตาม   ต้อง ยอมรับ ว่า ระบบ เศรษฐกิจ ใน สมัย 
ปจัจบุนั ตา่ง กบั ใน สมยั พทุธกาล มาก   ทกุ วนั นี ้การ เลีย้ง สตัว ์ทรมาน 
สัตว์ มากกว่า สมัย ก่อน   ถึง แม้ว่า เรา ทาน เนื้อ สัตว์ ไม่ บาป   ไม่ ว่า 
โดยตรง หรอื ออ้ม   เรา ยงั ควร ถาม ตวั เอง วา่ เรา อยาก รบั ผล ของ การ 
ทรมาน สัตว์ มาก น้อย แค่ ไหน 
  พระพุทธ องค์ ตรัส ไว้ ว่า   การ ทรมาน สัตว์ เป็น บาป   การ ฆ่า 
สัตว์ เป็น บาป   ฆ่า เอง เป็น บาป   สั่ง ให้ คน อื่น ฆ่า เป็น บาป   ความ 
ยินดี ใน การ ฆ่า ของ คน อื่น ก็ เป็น บาป ใน ระดับ หนึ่ง   การ ชี้ ปลา ที่ ยัง 
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มี ชีวิต อยู่ ใน ร้าน อาหาร เป็น บาป อย่าง ชัดเจน   การ ซื้อ เนื้อ สัตว์ ใน 
รา้น ไม ่บาป   แต ่การ พจิารณา วา่ อะไร ควร อะไร ไม ่ควร   ไม ่ได ้จบ อยู ่
ที่ กฎ แห่ง กรรม   เรา ต้อง ไป คิด อีก ที ว่า   บาง สิ่ง   ถึง แม้ว่า จะ ไม่ เป็น 
บาปกรรม โดยตรง   อาจ จะ ไม่ เหมาะ สม ก็ได้ 
  สมัย นี้  การ เลี้ยง สัตว์  ส่วน ใหญ่ เป็น ใน รูป แบบ ของ 
อุตสาหกรรม ที่ มอง ข้าม ความ เป็น สิ่ง มี ชีวิต ของ สัตว์   มอง สัตว์ ว่า 
สกั แต ่วา่ เงือ่นไข ให ้เกดิ กำไร   การ เลีย้ง สตัว ์ที ่ผดิ ธรรมชาต ิของ สตัว ์
แต ่เพิม่ กำไร ผู ้เลีย้ง จงึ ม ีทัว่ไป   ทำให ้สตัว ์เปน็ โรค ตา่งๆ   ทัง้ ทาง กาย 
และ ใจ   ทรมาน ตัง้แต ่วนั เกดิ จนถงึ วนั ตาย   อาตมา ยงั รูส้กึ เสยีใจ วา่ 
ชาว พทุธ ใน เมอืง ไทย เฉยเมย ตอ่ ความ ทกุข ์ของ สตัว ์เลีย้ง   ด ูเหมอืน 
กับ ว่า เรา ได้ ปล่อย ให้ มุม มอง ต่อ สัตว์ จาก ศาสนา อื่น ครอบงำ โดย 
ไม ่คอ่ย รูส้กึ ตวั   ใน ภาค ทฤษฎ ี  เมตตา ใน พทุธ ธรรม กวา้ง กวา่ ความ 
รัก ใน คำ สอน อื่น   แต่ ใน ภาค ปฏิบัติ   เรา มัก จะ มอง ไม่ เห็น เลย 
  คำถาม อีก ข้อ หนึ่ง ที่ ยัง รอ คำ ตอบ ที่ ทุก ฝ่าย ยอมรับ ได้   คือ 
วา่การ ทาน เนือ้ สตัว ์จำเปน็ ตอ่ สขุภาพ มาก นอ้ย แค ่ไหน   ถา้ จำเปน็   
ความ นา่ ตำหน ินา่ จะ ลด นอ้ย ลง   แต ่ถา้ ไม ่จำเปน็   นา่ จะ เพิม่ มาก ขึน้   
เรือ่ง นี ้ความ เหน็ ม ีมาก   และ เรา ตอ้ง ระวงั ไม ่ให ้เชือ่ มัน่ ใน ความ คดิ 
ของ ตนเอง มาก เกนิ ไป   อาตมา ขอ ไม ่ออก ความ เหน็ มาก   นอกจาก 
ชวน ศึกษา ว่า   การ แบ่ง อาหาร ออก เป็น หมวด หมู่   ซึ่ง ให้ ความ 
สำคัญ กับ อาหาร โปรตีน มาก   กลาย เป็น ทฤษฎี ตั้งแต่ เมื่อไร   และ 
รับ อิทธิพล จาก กลุ่ม ธุรกิจ อะไร บ้าง   ไว้ใจ ได้ ไหม   ขอ ฝาก เป็นการ 
บ้าน ก็ แล้ว กัน 
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๒๕

  ท้าย นี้ อาตมา ขอ เสริม ว่า เหตุผล ที่ ดี ที่สุด   ข้อคิด ที่ น่า สนใจ 
ที่สุด ใน เรื่อง นี้ ก็ คือ   ทุก วัน นี้ เรา ปลูก พืช ให้ สัตว์ กิน มาก ที เดียว   จะ 
ได้ เนื้อ สัตว์   ๑   กิโลกรัม ต้อง ปลูก พืช สิบ หรือ ยี่สิบ กิโลกรัม   ใน โลก 
ปัจจุบัน ที่ มี คน อด อาหาร และ ขาด อาหาร เป็น ร้อยๆ   ล้าน คน   เรา 
กำลงั จดัการ เกษตร ใน ทาง ที ่ฟุม่เฟอืย มาก   ถา้ เรา กนิ เนือ้ สตัว ์นอ้ย 
ลง   ปลูก พืช ให้ คน กิน มาก ขึ้น   จะ ไม่ ดี กว่า หรือ 

ถาม ทำอย่างไรจึงจะสรา้งนิสัยในการคดิให้เปน็คดิเปน็บวกให้
มากๆเพราะสับสนอยู่เสมอๆจนกลายเป็นนิสัย

ตอบ   หลวง พ่อ ชา ท่าน เคย บอก ว่า   คน เรา อยาก จะ ได้ แต่ บวก  
กับ คูณ   เรื่อง ลบ เรื่อง หาร ไม่ เอา   ถ้า เป็น อย่าง นี้   ท่าน บอก ว่า ไม่มี 
ทาง จบ คณิตศาสตร์   มอง ชีวิต เป็น คณิตศาสตร์ ก็ มี บวก   มี คูณ    
มี ลบ   มี หาร   มัน จึง จะ ครบ วิชา ของ มัน   เมื่อ เรา มอง เรื่อง ใน แง่ บวก   
ก็ เป็น ทาง หนึ่ง   เป็นการ มอง ใน แง่ ดี   แต่ บาง อย่าง ถ้า เรา มอง ใน แง่ 
ไม ่ด ี  ก ็จะ เปน็ ประโยชน ์เหมอืน กนั   เชน่ ให ้รูจ้กั มอง สิง่ ที ่เรา หลงใหล   
สิ่ง ที่ เรา ชอบ มากๆ   ใน ทาง ลบ บ้าง   ยิ่ง ถ้า หลงใหล มากๆ   ก็ ไม่ใช่ 
แค่ ลบ   แต่ ให้ หาร ไป บ้าง   ถ้า มัน ลง ที่ ตัว ศูนย์ ก็ ยิ่ง ดี   อะไร คูณ ศูนย์ 
ก็ เป็น ศูนย์ ไป 
  สมัย ก่อน ฝรั่ง ขาดตัว ศูนย์   ที่ หนึ่ง   แล้ว สอง   สาม   จนถึง  
ตวั เอก็ซ ์  เอก็ซ ์คอื สิบ   เอก็ซ์ วนั   เอก็ซ์ ทู   เอก็ซ์ ทรี   ไมม่ ีตวั ศนูย ์  อาตมา 
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สงสัย ว่า อารยธรรม ตะวัน ตก ขาดตัว ศูนย์ เพราะ ไม่รู้ จัก ภาวนา  
หรือ เปล่า 
  ทาง อินเดีย มี พวก โยคี ที่ นั่ง สมาธิ ตั้งแต่ โบราณ   และ ก็ มี ตัว 
ศูนย์ มา ตั้งแต่ ดึกดำบรรพ์   แล้ว ก็ เผย แพร่ ตัว ศูนย์ ไป ถึง อาหรับ   
ภาย หลัง นัก วิทยาศาสตร์ ฝรั่ง ใน ยุค มืด ก็ เอา วิทยาศาสตร์ และ 
วิทยาการ ต่างๆ   มา จาก พวก อาหรับ   พวก อาหรับ เอา มา จาก ไหน   
ก็ เอา มา จาก อินเดีย   ฝรั่ง จึง ได้ ตัว ศูนย์   วิทยาศาสตร์ ของ ฝรั่ง จึง 
เจริญ   ต่อ มา มี การ สร้าง คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์ ใช้ หลัก อะไร   
ใช้ ศูนย์ กับ หนึ่ง   เห็น ไหม ว่า ถ้า ไม่มี เลข ศูนย์ ก็ ไม่มี คอมพิวเตอร์    
ถ้า ไม่มี ชาว อินเดีย นั่ง สมาธิ   เทคโนโลยี ต่างๆ   ใน โลก ปัจจุบัน    
เครือ่ง บนิ   โทรศพัท์   คอมพวิเตอร์ ก ็จะ ไมม่ี เลย   ที ่ม ีนี ่ก ็เพราะ เรา นัง่ 
สมาธิ   นี่ คือ ทฤษฎี ของ อาตมา 
  เชญิ เอา ทฤษฎ ีนี ้ไป ตอบ คน ที ่ชอบ ดถูกู วา่ นัง่ หลบัตา ทำไม   
อ้าว . . .   คุณ มี รถ   ชอบ ใช้ รถยนต์   ใช้ โทรศัพท์   ใช้ เครื่อง บิน ไหม   ที่ มี 
ก็ เพราะ พวก ที่ นั่ง สมาธิ นั่น แหละ   คน จึง มี ตัว ศูนย์ เอา ไป ใช้   มอง
ทางบวกก็ดีแต่มองให้เป็นศูนย์ดีที่สุด   มี ประโยชน์ ทั้ง ทาง โลก 
ทาง ธรรม   ถ้า มี สติ นี่ มัน จะ อยู่ กลาง   เพราะ สติ เรา ดี   จะ โน้ม ไป ทาง 
ไหน มัน ก็ ยอม   เหมือน กับ เนย ที่ ออก จาก ตู้ เย็น นาน แล้ว   เรา จะ 
ทา ขนมปัง ก็ได้   จะ ทา อะไร ก็ได้   ทา ได้ หมด   เพราะ มัน อ่อน   มัน มี 
ธรรมชาติ ที่ จะ โน้ม ไป ใน ทาง ที่ เรา กำหนด 
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ถาม เมื่อพระอาจารย์ที่มีปัญญาสูงๆเกิดเปลี่ยนไปมีลักษณะ
แปลกๆ เราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร หลวงพ่อชามี
ปฏิกิริยาต่อเรื่องพระที่เสียหายอย่างไรบ้าง

ตอบ   ที่ จริง ถ้า ปัญญา สูง จริง ก็ ไม่มี การ แปรปรวน เป็น อย่าง อื่น   
ถ้า เป็น ปัญญา ของ พระ อริย เจ้า ก็ จะ เสื่อม ใน ลักษณะ ที่ เกิด ความ 
เสยี หาย ไม ่ได ้  ถา้ เกดิ เสือ่ม แสดง วา่ ไมใ่ช ่ของ จรงิ   ปญัญา ใน ระดบั 
พูด ระดับ อธิบาย มัน ก็ อย่าง หนึ่ง   แต่ อาจ จะ ไม่ใช่ ปัญญา ของ ผู้ รู้ 
เหน็ ตาม ความ เปน็ จรงิ   อาตมา เปรยีบ เทยีบ อยา่ง นี ้  สมมต ิวา่ คนๆ   
หนึ่ง เป็น นัก ผจญ ภัย   เดิน ทาง ไป ใน ประเทศ หรือ ใน สิ่ง แวดล้อม ที่ 
แปลก ประหลาด   ได ้ประสบการณ ์หลาย อยา่ง   ได ้เหน็ สิง่ แวด ลอ้ม 
แปลกๆ   ซึ่ง ใน บ้าน ของ ตนเอง ไม่มี   เมื่อ เขา กลับ ไป ถึง บ้าน   เขา 
พยายาม อธิบาย ให้ คน อื่น ฟัง ว่า เป็น อย่างไร   แต่ พูด ไม่ ค่อย เป็น   ก็ 
เลย ใช้ วิธี วาด รูป   คิด ว่า ดี กว่า พูด   แต่ วาด รูป ก็ ไม่ ค่อย เก่ง   คน ดู รูป 
แล้ว ก็ พอ จะ เข้าใจ   แต่ ยัง ไม่ ซึ้ง 
  ท ีนี ้คนๆ   นี ้ม ีเพือ่น เปน็ จติรกร   เขา ก ็เลา่ ให ้จติรกร ฟงั วา่ เปน็ 
อย่าง นั้น อย่าง นี้   จิตรกร ถาม ว่า แล้ว มี สี อะไร บ้าง   เป็น ลักษณะ 
อาการ อย่างไร บ้าง   เขา ก็ พูด ตาม ประสา ของ เขา   จิตรกร ก็ วาด 
รูป ตาม จินตนาการ ของ ตน ด้วย ฝีมือ  ด้วย พรสวรรค์ ของ เขา   ด้วย  
ความ สามารถ ที่ เคย เรียน มา   ปรากฏ ว่า สามารถ วาด รูป ที่ น่า ทึ่ง   
เป็น ที่ ซาบซึ้ง ของ คน ทั่วไป มากกว่า คน ที่ เคย ไป เอง   เพราะ คน ที่ 

๒๖
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เคย ไป ทัง้ พดู ไม ่เกง่ วาด รปู ไม ่เกง่   แต ่จติรกร   ไม ่เคย เหน็ เอง   แต ่พดู 
เกง่ เขยีน เกง่ วาด รปู เกง่   เขา ได ้ขอ้มลู จาก คน ที ่เคย ไป แลว้   สามารถ 
สร้าง ประโยชน์ กับ คน ที่ ยัง ไม่ เคย ไป   ทำให้ คน อื่นๆ   เกิด อยาก ไป 
บ้าง   หรือ เกิด ความ เข้าใจ ใน ระดับ ใด ระดับ หนึ่ง ว่า ประเทศ นั้น 
เป็น อย่างไร 
  ถ้า เรา นึก เปรียบ เทียบ กับ นัก ปฏิบัติ   ผู้ ที่ ปฏิบัติ ธรรม ขั้น สูง 
 บาง ท่าน อาจ จะ อธิบาย ไม่ เก่ง มาก   แต่ อาจ จะ มี ลูก ศิษย์ หรือ มี 
เพื่อน ที่ มี พรสวรรค์ ใน การ ใช้ ภาษา มี พรสวรรค์ ใน การ วาด รูป   
ก็ได้ ชื่อ เสียง ว่า มี ปัญญา สูง   ทั้งๆ   ที่ จริง แล้ว ไม่ เคย ไป สัก ที   ได้ แต่ 
บรรยาย ต่อ เท่านั้น เอง   ปัญญา นี่ ไม่ใช่ ของ จริง   เสื่อม ได้   คน นี้ อาจ 
จะ ทำความ เสีย หาย ต่างๆ   ได้ 
  ปัญญา ที่ เกิด จาก การ ได้ยิน ได้ ฟัง   ได้ จาก การ คิด ปรุง แต่ง   
จาก การ คาด คะเน บ้าง   จาก การ ใช้ ความ ฉลาด สามัญ   มัน ก็ ทำให้ 
เกิด ประโยชน์ ได้ เหมือน กัน   แต่ ข้อ บกพร่อง ของ มัน ก็ คือ   มัน ไม่ ได้ 
ห้าม ความ โลภ   ไม่ ได้ ห้าม ความ โกรธ   ไม่ ได้ ห้าม ความ หลง   เพียง 
แต ่สามารถ อธบิาย ได ้วา่การ ไม ่โลภ เปน็ อยา่งไร   ความ ไม ่โกรธ เปน็ 
อยา่งไร   ความ ไม ่หลง เปน็ อยา่งไร   เรา จงึ ไม ่ควร จะ ฝาก ศรัทธา ของ 
เรา ไป อยู ่ที ่ตวั บคุคล มาก เกนิ ไป   แต ่ให ้เรา เอา ไว ้ที ่ตวั ปญัญา หรอื ที ่
ตวั ธรรมะ   ถอืวา่ผู้สอนธรรมะทา่นก็เปน็แค่ภาชนะของธรรมะ   
ภาชนะ นัน้ ถา้ เปน็ ดนิ เหนยีว แต ่ยงั ไม ่ได ้เผา   มนั ก ็ยงั ไม ่แขง็ แรง   มนั 
ยัง เสื่อม ได้   ต้อง เผา เสีย ก่อน มัน จึง จะ เป็น ภาชนะ ที่ ใช้ได้ ดี 
  ถ้า เรา พิจารณา เป็น   ทุก เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น เรา ก็ได้ กำไร   ถ้า เรา 
เห็น ผู้ ที่ ปฏิบัติ ดี ที่ เรา เชื่อ ว่า เป็น ผู้ มี ปัญญา แล้ว เสื่อม   ทำให้ เกิด 
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ความ เสีย หาย แก่ พระ ศาสนา   เรา ต้อง เตือน สติ ตัว เอง   ว่า ผู้ ปฏิบัติ 
ขนาด นี้ ก็ ยัง เสื่อม ได้   ยัง หลง ได้   นับ ประสา อะไร กับ ตัว เรา ซึ่ง ยัง ไม่ 
ถึง ขั้น นั้น   เรา ต้อง ทำความ เพียร ของ เรา ให้ ถึง ขั้น ที่ จะ พ้น อันตราย   
ถึง ขั้น ที่ จะ เสื่อม ไม่ ได้ 
  ขา่ว อือ้ ฉาว เชน่ เรือ่ง พระ กบั ผู ้หญงิ   หรอื พระ กบั เงนิ กบั ทอง 
อะไร ทำนอง นี้   เป็น สิ่ง ที่ คน ชอบ อ่าน ชอบ ฟัง   มัน ตื่น เต้น ดี   เอา พระ 
เปน็ พระเอก ละคร นำ้ เนา่   คน ชอบ   แต ่ถงึ จะ เปน็ เรือ่ง ที ่กระเทอืน ใจ 
ก็ตาม   ใน แง่ ผลก ระ ทบ ต่อ ตัวพระ ศาสนา   ที่ จริง แล้ว มัน ก็ ไม่ มาก   
เพราะ มัน เป็น เรื่อง ความ ชั่ว เฉพาะ บุคคล 
  แต่ ถ้า มี พระ สอน สิ่ง ที่ ผิด จาก พระ ธรรม วินัย   หลอก ลวง  
หรือ ทำให้ คน เกิด มิจฉาทิฐิ   นี่ เป็น ความ เสีย หาย มากกว่า   ถึง แม้ 
จะ เป็น เรื่อง ที่ ไม่ น่า ตื่น เต้น เท่า เรื่อง พระ กับ สีกา   แต่ มี ผลก ระ ทบ 
ต่อ พระ ศาสนา มาก กว่า หลายๆ   เท่า   เพราะ ถ้า เกิด ความ เข้าใจ ผิด 
ใน หลัก การ สำคัญ ของ พระพุทธ ศาสนา   และ มี การ ปฏิบัติ ผิด   ผล 
 เสีย หาย จะ เกิด ทั้ง ต่อ ชาว พุทธ ใน ปัจจุบัน และ อนุชน รุ่น หลัง    
ซึ่ง ถือว่า เป็น ความ เสีย หาย อย่าง ยิ่ง   การ ศึกษา และ การ ปฏิบัติ ให้ 
ได้ หลัก ที่ ถูก ต้อง   แล้ว รักษา หลัก นั้น ไว้   ปกป้อง พระพุทธ ศาสนา 
ของ เรา ไว้   นับ เป็น บุญ และ เป็น หน้าที่ ของ ชาว พุทธ ทุก คน 
  เรื่อง ความ เสีย หาย และ ความ ชั่ว เฉพาะ บุคคล นี้ ก็ มี มา 
ตั้งแต่ สมัย พุทธกาล   และ ต่อ ไป ก็ ยัง ต้อง มี แน่นอน   เพราะ มัน 
เป็น เรื่อง ธรรมดา ของ ปุถุชน   พระ ส่วน มาก ก็ ยัง เป็น ปุถุชน อยู่   จึง 
มี โอกาส ที่ จะ แพ้ กิเลส   ยิ่ง ใน กรณี ที่ พระ ไม่ ใช้ พระ วินัย เป็น รั้ว กัน 
ความ ชั่ว   กัน อันตราย   ก็ น่า เป็น ห่วง   ถ้า ไม่ เอื้อเฟื้อ ต่อ พระ วินัย    
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ไม่ เคารพ ต่อ พุทธ บัญญัติ   เรียก ว่า กำลัง เสี่ยง กับ อันตราย มาก    
พระ วินัย จึง เป็น สิ่ง ที่ ป้องกัน ภัย ต่างๆ   และ การ ละเมิด วินัย ของ  
พระ ภิกษุ เป็น สัญญาณ เตือน ภัย แก่ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง   ไม่ ว่า ใน เชิง 
อาจารย์   เพื่อน   หรือ   ศิษย์ 

ถาม  ขอได้โปรดชี้แนะแนวทางปลูกฝังและพัฒนาการเป็นผู้มี
อารมณ์ขันแม้แต่ในผู้ใหญ่หากว่ายังไม่สายเกินไปศิษย์เห็นว่า
อารมณ์ขนัเมือ่ถกูกาลเทศะและอยู่ในระดบัพอประมาณสามารถ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและมีความสร้างสรรค์

ตอบ  หลวง พ่อ ชา ท่าน เคย บอก ว่า ขบขัน พอ ประมาณ คือ สมณะ   
ไม่ ทราบ จะ ปลูก ฝัง ได้ หรือ เปล่า   ตอน ที่ อาตมา เรียน หนังสือ เคย 
ทำ เป็น โครง งาน วิจัย เหมือน กัน   วิเคราะห์ สิ่ง ต่างๆ   ที่ ทำให้ คน เรา 
หัวเราะ   ว่า มี หลัก การ อะไร บ้าง   ได้ ข้อ สังเกต ข้อ หนึ่ง ว่า   การ เอา 
สอง สิ่ง ที่ ไม่ น่า จะ เข้า กัน มา ให้ เข้า กัน จน ได้   มัก ทำให้ หัวเราะ   เช่น   
มี ผู้ชาย ตัว ใหญ่ ดู น่า เกรง ขาม   แต่ พูด ด้วย เสียง สูง เหมือน ผู้ หญิง   
หรือ ความ คาด หวัง ใน เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง   ถูก พลิก ให้ เป็น อีก แบบ 
หนึ่ง หรือ ตรง กัน ข้าม   หรือ เอา เรื่อง สูง เรื่อง ต่ำ มา ปน กัน 
  ให้ ลอง ทบทวน จาก โจ๊ก ที่ ตัว เอง ชอบ และ รู้สึก ว่า ตลก   ลอง 
วิเคราะห์ ด้วย ว่า อะไร คือ กลไก   อะไร คือ สิ่ง ที่ ทำให้ เรา หัวเราะ ได้   
อาตมา ว่า หลัก สำคัญ ที่สุด ก็ คือ   ความ ขัด แย้ง   สิ่ง ที่ เข้า กัน โดยที่ 
ไม่ น่า จะ เข้า กัน ได้ 
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  สิ่ง ที่ ตลก ขบขัน ที่ เป็น กุศล ก็ มี   ที่ เป็น อกุศล ก็ มี   บางที การ 
พูด ตลก เกิด จาก โทสะ   หรือ เป็น อาการ ของ ความ ก้าวร้าว   บาง คน 
อาจ จะ กระตุ้น ความ ยึด มั่น ถือ มั่น บาง อย่าง   เช่น   ความ รังเกียจ 
ผิว   เป็นต้น   หรือ พูด เรื่อง ลามก   การ พูด ตลก ด้วย เอา กิเลส คน เป็น 
ที่ ตั้ง มัน ง่าย   ต้อง มี ผู้ ฟัง หัวเราะ อยู่ เสมอ   แต่ นัก ปฏิบัติ   เรา ควร จะ 
ถือว่า เป็นการ ส่ง เสริม อารมณ์ ขัน ใน ลักษณะ ที่ เป็น มิจฉา วาจา   
 ไม่ เหมาะ สม   น่า เกลียด   ผิด ศีล 
  ถ้า จะ พูด ตลก ให้ เพื่อน ได้ ผ่อน คลาย   เรา ต้อง รู้จัก เลือก สิ่ง 
ที่ ไม่ ส่ง เสริม กิเลส ใน จิต ของ ผู้ ฟัง   ซึ่ง โยง ไป ถึง การ ทำ หน้าที่ เป็น 
กัลยาณมิตร ต่อ คน รอบ ข้าง   ถ้า เรา พูด สิ่ง ที่ เพิ่ม ความ ดูถูก คน อื่น   
เพราะ เชื้อ ชาติ   เพศ   ศาสนา   รูป ร่าง   สติ ปัญญา   เป็นต้น   เพียง เพื่อ 
ให้ เพื่อน ได้ หัวเราะ   เรียก ว่า ไม่ คุ้ม ค่า 
 โจ๊กที่ดีที่สร้างสรรค์คือโจ๊กที่ช่วยให้เราได้เห็นกิเลส
ของตน และหัวเราะตัวเอง   ถ้า มี ใคร ตัก เตือน เรื่อง กิเลส หรือ 
จุด อ่อนข อง เรา โดยตรง เรา อาจ จะ รับ ไม่ ได้   แต่ บางที ถ้า ครูบา 
อาจารย์ หรือ กัลยาณมิตร กล่าว เชิง ขบขัน   เรา อาจ จะ รับ ได้   เช่น   
จาก ประสบการณ์ ของ พระ ฝรั่ง หลาย รูป   หลวง พ่อ ชา สามารถ 
พูด ให้ พวก เรา หัวเราะ ตัว เอง ได้   คือ ไม่ กลุ้ม ใจ กับ กิเลส ของ ตัว เอง 
มาก เกิน ไป   แต่ เห็น โทษ ของ มัน ชัด ขึ้น   ยก ตัวอย่าง เช่น พระ ที่ ไป 
ไหน ชอบ จับผิด   หลวง พ่อ สอน ท่าน ว่า เหมือน มี ขี้ ใน ย่าม   ไป ไหน 
บ่น ว่า เหม็น   โดย ไม่ นึก ว่า กลิ่น เกิด จาก ย่าม   คือ ใจ ท่าน   ไม่ใช่ จาก  
สถาน ที่   ตลก อย่าง นี้ ผู้ ฟัง หัวเราะ ด้วย   มี กำลัง ใจ ด้วย   ถือ เป็น เรื่อง 
ขบขัน ที่ เป็น กุศล 
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ถาม ขอเรียนถามว่า ในปัจจุบันนี้มีการเปิดสำนักอบรม
วิปัสสนากรรมฐานหลายแห่ง มีการบรรยายธรรมโดยพระและ
ฝา่ยฆราวาสศษิย์จะทราบได้อยา่งไรวา่แหง่ใดให้ความรู้ตรงตาม
ที่พระพทุธเจา้ทรงสอนโปรดชีแ้นะดว้ยเจา้คะ่และจะมีใครตรวจ
สอบสำนักต่างๆเหล่านี้ว่าถูกต้องหรือไม่

ตอบ  ปัญหา เรื่อง การ ตรวจ สอบ ก็ น่า จะ อยู่ ที่ การ ตั้ง และ การ 
รักษา ความ เป็นก ลาง ของ องค์กร ตรวจ สอบ   ตอน นี้ ยัง ไม่ เห็น มี 
ใคร 
  อยา่งไร กต็าม   ขอ ให ้คำ แนะนำ งา่ยๆ   เริม่ ตน้ ขอ แนะนำ ให ้ด ู
ทา่ท ีตอ่ ศลี   เรือ่ง นี ้สำคญั มาก   ขอ้ แรก   สำนกั ที ่ไป นัน้ ยำ้ ใน เรือ่ง ของ 
ศลี ไหม   ศลี   ๕   ศลี   ๘   เรือ่ง นี ้จะ เปน็ เครือ่ง รบั ประกนั ความ ปลอดภยั 
ของ ผู้ เกี่ยวข้อง ทุก คน   ข้อ ที่ สอง   เรื่อง เงิน   ถ้า มี การ เรี่ย ไร มาก ให้ 
ระมัดระวัง   อย่าง เช่น พอ โยม ไป ครั้ง หนึ่ง   กลับ บ้าน ก็ มี โทรศัพท์ 
ตาม มา เชญิ กลบั มา อกี   เชญิ บรจิาค   การ สอน วา่ ยิง่ บรจิาค มาก ยิง่ 
ได้ บุญ มาก   และ การ ที่ ผู้นำ สำนัก พยายาม จะ โฆษณา ตัว เอง   ก็ ให้ 
ระมดัระวงั   ถา้ ทา่น พดู ใน ทาง ที ่ให ้สนใจ ตวั ทา่น มาก   และ อยาก ให ้
สร้าง ความ สัมพันธ์ กับ ตัว ท่าน มาก   ต้อง ระมัดระวัง   เช่น   อาจารย์ 
เจ้า สำนัก เห็น คน มี ฐานะ ดี เข้า มา   ชอบ บอก ว่า สงสัย โยม เคย เป็น 
ลูก ของ หลวง พ่อ ใน ชาติ ก่อน   ถ้า อ้าง เรื่อง ชาติ ก่อน   เรื่อง ความ 
สัมพันธ์ ใกล้ ชิด ใน ชาติ ก่อน   แบบ นี้ ต้อง ระมัดระวัง   ฟัง หู ไว้ หู 
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  การ วางตัว ของ อาจารย์ ต่อ ลูก ศิษย์ ก็ สำคัญ   ใน กรณี ของ 
สงฆ์   โยม คง ทราบ ว่า   พระ ไม่ ควร พูด กับ โยม ผู้ หญิง สอง ต่อ สอง   
พระ ที่ น่า ไว้ใจ จะ ไม่ ชวน ไป พบ ไป คุย ส่วน ตัว   เพราะ ไม่ ถูก ต้อง   ให้ 
ระมัดระวัง   ให้ ดู เรื่อง อำนาจ   เรื่อง ฐานะ   เรื่อง การ โปรโมท ตัว เอง   
เรื่อง เงิน เรื่อง ทอง   เรื่อง ศีล ทั่วไป   และ ความ เป็น อยู่   เป็นต้น   เรา 
ยัง ไม่ ต้อง ไป ดู คำ สอน   เรา สามารถ ดู ใน ระดับ นี้ ได้ ก่อน   ส่วน เรื่อง 
แนวทาง ของ สำนัก ที่ ควร ระมัดระวัง มาก   คือ ที่ บอก ว่า สำนัก นี้ 
เท่านั้น ที่ สอน ถูก   สำนัก อื่น ผิด หมด   แบบ นี้ ให้ ระวัง ที่สุด เลย   อัน 
นี้ เป็น สัญญาณ เตือน ภัย   สำนัก ไหน ที่ สอน ให้ มี เรา มี เขา   เช่น ว่า 
เป็นก ลุ่ม คน ดี ที่ กำลัง ถูก รังแก   พวก เขา รังเกียจ เรา   พวก เขา จะ 
เบียดเบียน เรา   เรา จึง ต้อง ช่วย เหลือ ซึ่ง กัน และ กัน   เรา เป็น ฝ่าย ถูก 
ต้อง สู้ กับ ฝ่าย ผิด   อย่าง นี้ ระวัง 
  สุดท้าย   ถ้า จะ ให้ ถูก ต้อง จริงๆ   ต้อง ตรง ตาม หลัก  
อริยมรรค   ๘   ผู้  ที่  อยาก จะ ตรวจ สอบ เอง ต้อง ศึกษา เรื่อง  
อริยมรรค   ๘   ศีล   สมาธิ   ปัญญา   ดู ว่า ครบ ไหม   อริยมรรค   ๘   ท่าน 
สอน ครบ ทุก องค์ ไหม   นี่ ก็ เป็น หลัก ตายตัว 

 ถาม กราบเรียนถามท่านอาจารย์ มิจฉาสมาธิ ต่างจากสัมมา
สมาธิอย่างไร

ตอบ   สมัมา สมาธ ิใน ทาง พทุธ ศาสนา เปน็ สว่น หนึง่ ของ อรยิมรรค 
มี องค์   ๘   มี ความ สัมพันธ์ เนื่อง อาศัย กัน อย่าง ใกล้ ชิด กับ ศีล และ 
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ปัญญา   สัมมา สมาธิ จะ เกิด ใน จิตใจ ของ ผู้ทรง ศีล แล้ว ย่อม นำ ไป 
สู่ ปัญญา   สมาธิ ที่ เกิด ใน จิตใจ ของ ผู้ ไม่ ทรง ศีล มัก จะ ไม่ใช่ สัมมา 
สมาธ ิ  และ เปน็ สมาธ ิที ่ไม ่นำ ไป สู ่ปญัญา   เรา ไม ่ตอ้ง แยก ศลี   สมาธ ิ  
ปัญญา   มัน ต้อง อยู่ ด้วย กัน   ถ้า เป็น สมาธิ ใน ไตรสิกขา   เรียก ว่า 
สัมมา สมาธิ   สมาธิ นอก ไตรสิกขา   เรา ไม่ เรียก ว่า สัมมา สมาธิ 
  ที่ วัด ป่า นานาชาติ   ชาว ต่าง ชาติ มา เยี่ยม เยอะ   บาง คน 
บอก ว่า ไม่ ได้ สนใจ พระพุทธ ศาสนา   สนใจ แต่ สมาธิ   สนใจ    
Meditation   เขา คิด อยาก ได้ วิธี ระงับ ความเครียด อย่าง เดียว   
เหมอืน ปฐมพยาบาล   อาตมา มกั อธบิาย ให ้เขา ฟงั วา่ อยา่ง นัน้ กไ็ด ้  
แต่ ถ้า ไม่ สนใจ พุทธ ศาสนา   ไม่มี หลัก สัมมา ทิฐิ   ไม่ เจริญ ตาม หลัก 
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ ครบ ถ้วน   มัน จะ ไม่ เกิด ผล ดี เท่า ที่ ควร   จะ พัก 
จาก ทุกข์ ได้ ชั่วคราว   แต่ จะ ไม่มี ทาง พ้น ทุกข์ โดย สิ้น เชิง 
  เครื่อง วัด หรือ ว่า เครื่อง ตัดสิน ข้อ แรก   คือ ความ สัมพันธ์ กับ 
ศลี และ ปญัญา   สำหรบั อาการ หรอื ภาวะ ของ สมัมา สมาธ ิ  จดุ เดน่ ที ่
ตา่ง จาก มจิฉา สมาธ ิอยา่ง ชดัเจน ทีส่ดุ   คอื ตวั สต ินัน่เอง   ถา้ หากวา่ 
มี สติ   ก็ เป็น สัมมา สมาธิ ได้   ถ้า ขาด สติ ก็ เป็น มิจฉา สมาธิ ทันที 
  เรา ด ูจาก ภายนอก นี ่ด ูยาก   บาง คน นัง่ ตวั ตรง นัง่ เปน็ ชัว่โมง 
ทำให้ คน อื่น เกิด กิเลส เกิด ความ อิจฉา   บาง คน นั่ง ดุก ดิกๆ   ปวด ขา 
ปวด หลัง ฟุ้งซ่าน   พอ มอง ไป ที่ คน นี้   ดู เขา แล้ว นั่ง คิด ว่า   เขา คงจะ 
บรรลุ เสีย แล้ว   ก็ ไม่ แน่นอน หรอก   เพราะ ว่า ถ้า เข้า ภวังค์ ก็ เหมือน 
กับ นอน หลับ   เรียก ว่า หลับใน   แบบ นี้ นั่ง นิ่ง ได้ นาน เหมือน กัน   ข้าง 
นอก ดู ดี 
  เคย มี สามเณร น้อย ที่ วัด ป่า ที่ อุบล   จะ เข้า ภวังค์ นิ่ง เหมือน 
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ก้อน หิน เลย   ไม่รู้ ตัว   นิ่ง ชั่วโมง   ๒   ชั่วโมง   มี อยู่ วัน หนึ่ง นั่ง นิ่ง จน 
ดึก   พระ เณร จะ กลับ กุฏิ กัน   สามเณร ก็ ยัง นั่ง ขัด สมาธิ ตัว แข็ง อยู่   
 เจ้า อาวาส จึง ให้ พระ ยก สามเณร น้อย ขึ้น เหมือน ยก พระพุทธ รูป 
พา ไป ไว้ ที่ กุฏิ   สามเณร ลืมตา ขึ้น มา ก็ อยู่ กุฏิ แล้ว   ไม่รู้ ว่า มา ได้  
ยัง ไง   อย่าง นี้ เรียก ว่า เป็น มิจฉา สมาธิ   ไม่ใช่ สัมมา สมาธิ 
  เพราะ ฉะนั้น   ตัว สำคัญ คือ สติ   รู้ตัว   สติ   สัมปชัญญะ   ต้อง 
รู้ตัว   สิ่ง ที่ จะ นำ สมาธิ ไป สู่ ปัญญา คือ อะไร   ก็ คือ สติ นั่นเอง 
 

ถาม ดิฉันมีหน้าที่ดูแลคนป่วยหนัก ขอกราบเรียนถามว่าคน
ที่เจ็บหนักสภาพจิตในช่วงที่กำลังจะสิ้นลมมีความสำคัญต่อ
ภพชาติใหม่มากเพียงใด จะมีอิทธิพลเหนือกว่าการกระทำที่
เขาสะสมมาตลอดชีวิตหรือไม่ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วย
อธิบายให้ด้วยเจ้าค่ะ

ตอบ   ก็ มี ความ สำคัญ มาก   เพราะ สภาพ จิตใจ ใน วาระ สุดท้าย 
เป็น ตัวนำ ไป สู่ ภพ ชาติ ใหม่   ใน ช่วง นั้น มัก จะ มี ภาพ นิมิต เป็น 
สญัญา จาก อดตี เกดิ ขึน้ ใน จติใจ   ถา้ ใคร เคย เกบ็ กด อะไร ที ่ไม่ ด ีอยู ่
ใน ใจ   ไม ่เคย ปลอ่ย วาง   นมิติ จะ รนุแรง มาก จน ยาก ที ่จะ ควบคมุ สต ิ
ได้   เป็น ทุกข์ ก่อน และ หลัง ตาย 
  ผู ้ที ่ไม ่เคย ฝกึ ภาวนา   ไม ่เคย ได ้ด ูภายใน ใจ ของ ตนเอง   ชอบ 
เก็บ กด อะไร ไว้ ใน ใจ เยอะๆ   สิ่ง ที่ ตน ทำ แล้ว รับ ไม่ ได้   หรือ ไม่ อยาก 
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รับ   เริ่ม ต้น อาจ จะ เป็นการ ปิดบัง   ไม่ ให้ คน อื่น ทราบ   นานๆ   เข้า 
กลาย เป็น ว่า หลอก ตัว เอง อีก คน   แต่ ช่วง สุดท้าย ของ ชีวิต   อะไร ที่ 
มัน ซ่อน อยู่ ข้าง ใน   มัน ก็ จะ ดิ้น ออก มา   มี ผล ต่อ อนาคต 
  บาง คน คิด ผิด   ยึด มั่น ถือ มั่น ว่า เป็น คน ไม่ ดี   เพราะ ความ 
 ผิด พลาด ธร รม ดาๆ   ใน อดีต   ปรุง แต่ง เรื่อง เล็ก เป็น เรื่อง ใหญ่   
จนกลาย เป็น เครื่อง เศร้า หมอง ใน ใจ ใน วาระ สุดท้าย   เป็นการ 
เบียดเบียน ตน โดย แท้ 
  อยา่งไร กต็าม   จติ สดุทา้ย เปน็ แค ่ปจัจยั หนึง่ ใน การ กำหนด 
ชาติ หน้า ของ เรา 
  การก ระ ทำ ใน ชีวิต ที่ ผ่าน มา ย่อม มี ผล เหมือน กัน   เพียง แต่ 
ว่า ภาวะ จิต ใน วาระ สุดท้าย จะ ออก ผล ก่อน   ผู้ ที่ มี คุณธรรม   มุ่ง มั่น 
ใน ทาน ใน ศีล ใน ภาวนา ตลอด ชีวิต ก็ ไม่ ต้อง อยู่ นาน   ผล บุญ ที่ เคย 
ทำ ไว้ ก็ จะ นำ ไป สู่ ภพ ภูมิ ที่ ดี ที่ น่า อยู่ ต่อ ไป ใน ที่สุด 
  การ ปฏิบัติ ภาวนา ของ เรา มี ส่วน สำคัญ ใน การ ชำระ จิต 
ใต้สำนึก   สิ่ง ที่ เรา เคย เก็บ กด ไว้ เรา ก็ ใช้ การ ภาว นา ค่อยๆ   ชำระ   
ค่อยๆ   ปล่อย วาง ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน อัตตา ตัว ตน และ ความ 
 ยึด มั่น ถือ มั่น ใน สัญญา เก่า ให้ น้อย ลง   การ ปฏิบัติ ช่วย ให้ เรา ได้ 
เตรียม จิต ให้ พร้อม ที่ จะ เผชิญ หน้า กับ ความ ตาย   ตาม รอย ครูบา 
อาจารย์ ทั้ง หลาย   เป็น งาน ที่ ทุก คน ต้อง ทำ เอง 
  สำหรับ ผู้ ที่ มีหน้า ที่ ดูแล คนไข้ ผู้ ที่ อยู่ ใน วาระ สุดท้าย ของ 
ชีวิต   สิ่ง สำคัญ คือ   การ พยายาม น้อม จิต ของ ผู้ ใกล้ ตาย นั้น ให้ คิด 
แต่ ใน เรื่อง ดี เท่า ที่ จะ ทำได้   ให้ ระลึก อยู่ ใน คุณ งาม ความ ดี ที่ เคย 
ทำ ไว้   และ ถ้า เขา ยัง มี อะไร อยู่ ใน ใจ   ยัง โกรธ คน นั้น ยัง เกลียด คน นี้   



:77

ก็ พยายาม ชักชวน ให้ ให้ อภัย   ควร จะ เป็น เวลา ทำ เรื่อง ต่างๆ   ที่ ยัง 
ค้าง อยู่ ใน ใจ ให้ หมด ไป   เรา เน้น ใน เรื่อง การ อโหสิกรรม   ใน กรณี ที่ 
ผู ้ที ่จะ จาก ไป เปน็ ญาต ิผูใ้หญ ่  ถา้ เรา รู ้วา่ ทา่น ยงั ไม ่พอใจ กบั ลกู คน 
นัน้ หลาน คน นี ้ญาต ิคน นัน้ เพือ่น คน นี ้  ถา้ เปน็ ไป ได ้ก ็ควร ชกัชวน ให ้
ทา่น ได ้ปลอ่ย วาง และ ให ้อภยั   เพราะ ถา้ เรา ยงั ม ีอะไร คา้ง คา ใจ อยู ่  
มัน จะ เป็น เหตุ   ซึ่ง ย่อม มี ผล 
  ถ้า เรา ช่วย ให้ คนไข้ ได้ ปล่อย วาง ก่อน ตาย ได้   ปล่อย วาง 
ความ โกรธ   ความ โมโห   ความ เคียดแค้น   และ ความ รู้สึก ที่ เป็น 
อกุศล ทั้ง หลาย   นั่น ถือว่า เป็นการ ตอบแทน บุญ คุณ ที่ ยิ่ง ใหญ่ 
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๓๑
คำถามเรื่องการปฏิบัติ
 

ถาม มาปฏิบัติธรรมหลายครั้ง แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้า จึงขอ
ความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยบอกเคล็ดลับการนั่งสมาธิและ 
การเจริญสติให้อยู่กับตัวด้วยเจ้าค่ะ

ตอบ   เคล็ด ลับ ไม่มี   มี แต่ เคล็ด เปิด เผย   ว่า ต้อง ทำ มาก ขึ้น   เรา ทำ 
นอ้ย ไป   ไมใ่ช ่เรือ่ง เขา้ใจ ยาก อะไร เลย   ถา้ จติ ยงั ไม ่สงบ   สต ิยงั ไม ่ด ี  
ก ็ทำให ้มาก เจรญิ ให ้มาก   อยา่ เพิง่ เขา้ใจ วา่ ความ ตดิขดั หรอื ความ 
ไม ่กา้วหนา้ ขึน้ อยู ่กบั เทคนคิ ใน การ ปฏบิตั ิธรรม เสมอ ไป   มกั จะ อยู ่
ที่ วิถี ชีวิต มากกว่า   ถ้า วิถี ชีวิต ของ เรา ยุ่งเหยิง ไม่ เรียบ ง่าย   ชวน ให้ 
ฟุ้งซ่าน   ชวน ให้ วิตก กังวล จน เกิน ไป   การ ปฏิบัติ ก็ เป็น ไป ได้ ยาก   
ถึง จะ อยู่ ใกล้ พระ อรหันต์   ถึง จะ รู้ เทคนิค   รู้ ทุก สิ่ง ทุก อย่าง ก็ตาม 
  ความ ไม่ ก้าวหน้า ใน ระยะ ยาว เตือน ให้ เรา มา ดู ว่า   ทุก วัน นี้ 
เรา อยู่ อย่างไร   เรา ทำ อะไร อยู่ ที่ ไม่ สอดคล้อง กับ หลัก ธรรม   ดู เรื่อง 
ความ รบั ผดิ ชอบ ตา่งๆ   การ ทำงาน   เรือ่ง ความ เปน็ อยู ่ใน ครอบครวั   
ให้ ดู ตรง นี้   มี อะไร บ้าง ไหม ที่ เรา จะ ตัด ให้ น้อย ลง   ทำให้ เรียบ ง่าย 
มาก ขึ้น   บางที ถ้า ฐานะ ทาง เศรษฐกิจ มั่นคง พอ สมควร   เรา จะ ใช้ 
เวลา ทำงาน น้อย ลง ได้ ไหม   หา เวลา ปฏิบัติ ธรรม มาก ขึ้น ได้ ไหม   
แตล่ะ คน ม ีความ เปน็ อยู ่ไม ่เหมอืน กนั   แต ่ขอ ให ้เรา ให ้ความ สำคญั 
กับ การ ปฏิบัติ มาก ขึ้น 
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  การปฏิบัติไม่ใช่งานอดิเรก มันเป็นงานหลักของชีวิต  
ขอ แนะนำ วา่ ใน แตล่ะ วนั ให ้ตดั ชว่ง ให ้สัน้ ลง   คอื การ เจรญิ สต ิ  ให ้ม ี
ภาค เช้า   ภาค บ่าย   ภาค เย็น   ภาค กลาง คืน   เพื่อ เป็นการ ตั้ง ต้น ใหม่ 
เป็น ระ ยะๆ   บันทึก ประสบการณ์ ใน การ ปฏิบัติ   การ แพ้   การ ชนะ   
ทบทวน ดู ว่า เรา มัก จะ บกพร่อง หรือ ผิด พลาด ใน เรื่อง ไหน บ้าง 
  ไม่ ต้อง เปิด โทรศัพท์ มือ ถือ ตลอด เวลา   ถ้า ปิด แล้ว เปิด  
อีก ที  มัน ก็ จะ บอก ว่า ใคร โทร มา   ไม่ ต้อง คอย เป็น ห่วง ว่า อาจ จะ
 มี คน สำคัญ ติดต่อ มา   ให้ เรา มี บาง เวลา ที่ ปิด โทรศัพท์ ไม่ ให้ ใคร 
ตดิตอ่ ได ้  เชน่   เวลา ทำวตัร เยน็ นัง่ สมาธ ิให ้ปดิ เครือ่ง เลย   ให ้ทกุ คน 
ทราบ ว่า ช่วง นี้ ไม่ สะดวก รับ โทรศัพท์   ใน ช่วง ที่ เปิด โทรศัพท์   เมื่อ 
เสยีง โทรศพัท ์ดงั ขึน้   ก ็ไม ่ตอ้ง รบี รบั ทนัท ี  ให ้หายใจ เขา้ หายใจออก
ลึกๆ  ซัก   ๓   ครั้ง   เป็น วิธี ตั้ง สติ ก่อน พูด   ตั้ง สติ ว่า เรา จะ พูด แต่ เรื่อง 
ที่ เป็น จริง เป็น ประโยชน์   พูด ด้วยความ หวัง ดี   พูด อย่าง อ่อน โยน   
ต้ัง สติ ให้ ดี ก่อน รับ โทรศัพท์   เป็นการ ลด ความเครียด และ ลดโอกาส
 ที่ จะ พูด เพ้อ เจ้อ 
  ยุค ดิจิตอล เป็น ยุค ที่ เอื้อ ต่อ การ พูด เพ้อ เจ้อ ใน วง กว้าง ขึ้น   
คุย กับ คนใน ต่าง ประเทศ ได้ ง่าย   พูด เพ้อ เจ้อ ได้ ใน ราคา ถูก   สิ่ง ที่ 
ชวน ให้ เรา หลง ชวน ให้ เรา เสีย เวลา มี มาก   เรา ต้องหา กุศโลบาย 
ที่ เหมาะ กับ ตัว เอง เพื่อ รับมือ กับ สภาวะ สังคม ปัจจุบัน   ถ้า อยู่ ใน 
สังคม มี งาน มี การ   เรา ต้อง พยายาม มี สติ ต่อ เนื่อง ตลอด เวลา   นั่ง 
รถ ไป ทำงาน ถ้า ไม่ ได้ เป็น ผู้ ขับ   ก็ ให้ สติ อยู่ กับ ตัว อยู่ กับ ลม หายใจ   
หรือ เปิด ธรรมะ ฟัง ใน รถ   ไป งาน ศพ ก็ ไม่ ต้อง เอาแต่ พูด กับ คน นั้น 
คุย กับ คน นี้   ให้ ถาม ตัว เอง ว่า ไป งาน ศพ เพื่อ อะไร   ไป เพื่อ แสดง 
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๓๒

ความ เคารพ และ ความ สำนกึ ใน บญุ คณุ ผู ้ที ่ลว่ง ลบั ไป   หรอื ไป เพือ่ 
พบปะ กับ เพื่อน ฝูง   อาตมา ว่า ถ้า ไป เพียง เพื่อ สังคม ก็ เป็นการ ไม่ 
เคารพ ต่อ ผู้ ท่ี ล่วง ลับ เท่า ท่ี ควร   ไป แบบ งมงาย   ไป แบบ ไม่มี จุด หมาย 
จุด ประสงค์ ที่ ชัดเจน และ ถูก ต้อง   ให้ มา ดู ว่า ใน ชีวิต ประจำ วัน มี 
เรื่อง ไหน ที่ จะ ทำให้ ชีวิต ฟุ้งซ่าน วุ่นวาย   เรา ทำให้ มัน ลด น้อย ลง ได้ 
ไหม   แต่ ใน ส่วน ที่ เป็น หน้าที่ ที่ จำเป็น ต้อง กระทำ   เรา ต้อง คิด ว่า ทำ 
อย่างไร เรา จึง จะ มี สติ ใน การ ทำ หน้าที่ นั้น ให้ มาก ที่สุด   ไม่ เผลอ 
 

ถาม เดินจงกรมอย่างไรที่ได้รู้ตัวทั่วพร้อม

ตอบ  การ รู้ตัว ทั่ว พร้อม ที่ เรียก ว่า สัมปชัญญะ นั้น   ไม่ ได้ อยู่ ที่  
วธิ ีการ หรอื เทคนคิ ใน การ เดนิ   เรา อยู ่ใน ยคุ สมยั ที ่ศรทัธา ใน เทคนคิ   
ถือว่า ทุก สิ่ง ทุก อย่าง มัน จะ ดี เพราะ เทคนิค   เทคนิค อะไร ก็ตาม    
จะ เดิน จงกรม บริกรรม   เดิน ช้า เดิน เร็ว   ก็ ไม่ ทำให้ พ้น จาก กิเลส    
ไม ่ได ้เลีย่ง ปญัหา   นกั ภาวนา หลาย คน มกั หวงั วา่ จะ ม ีเทคนคิ วเิศษ   
ถา้ เจอ เทคนคิ ที ่ด ีหรอื เหมาะ   ปญัหา ใน การ ภาวนา ทัง้ หลาย จะ หาย 
ไป ง่ายๆ   มัน จะ ราบ เรียบ สบาย ไป เลย   บาง เทคนิค อาจ จะ เหมาะ 
กับ เรา มากกว่า อย่าง อื่น   แต่ สุดท้าย เรา ยัง จำเป็น จะ ต้อง พบ กับ 
กิเลส ที่ อยู่ ใน จิตใจ ตัว เอง   มัน เป็น เรื่อง ธรรมดา 
  นัก ปฏิบัติ ถึง จุด หนึ่ง มัก รู้สึก ว่า ไม่ ค่อย ก้าวหน้า   ชัก สงสัย  
ชัก ท้อแท้   พอได้ ยิน กิตติศัพท์ สำนัก นั้น อาจารย์ องค์ นี้ ก็ ตื่น เต้น   
ไป ฟัง   ฟัง แล้ว มี กำลัง ใจ   รู้สึก ลึก ซึ้ง มากกว่า ที่ กำลัง ทำ อยู่   ก็ ลอง 
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 วิธี ใหม่ ดู   ทำ แรกๆ   นี่ รู้สึก ดี ขึ้น   ดี มาก เลย   คิด ว่า ได้ แล้ว   สำนัก นี้ 
ใช่ แล้ว   อาจารย์ องค์ นี้ ใช่ แล้ว   แต่ ทำ ไป สัก ระยะ หนึ่ง   ๓   เดือน   ๖   
เดือน   ๑   ปี   ปัญหา เก่าๆ   ก็ เริ่ม ปรากฏ เหมือน เดิม 
  ถา้ ไมม่ ีปญัญา ก ็จะ ไป หา อาจารย ์ใหม ่  ไป หา สำนกั ใหม ่อีก   
ไป อย่าง นี้ เรื่อยๆ   โดย คิด ว่า จะ มี อาจารย์ องค์ ใด องค์ หนึ่ง ที่ ท่าน มี 
ปัญญา   ที่ สามารถ ให้ คำ ชี้แนะ ที่ จะ ขจัด ปัญหา ให้ หมด ไป   จะ ได้ 
เทคนิค เหมือน กุญแจ ไข ประตู ออก จาก วัฏสงสาร ได้ เลย   มี ความ 
หวัง มาก   แต่ คำ สอน ที่ ถูก ต้อง แม้ จะ มี หลาย สำนวน   แต่ ก็ ต้อง เข้า 
หลัก เดียวกัน 
  มัน อยู่ ที่ ตัว เรา   ตัวเราต้องฉลาดในวิถีจิตของตนฉลาด
ในความเจริญ ฉลาดในความเสื่อม ฉลาดในสิ่งที่ทำให้มี
กำลงัใจฉลาดในสิง่ที่บัน่ทอนกำลงัใจเราตอ้งสง่เสรมิสิง่ที่มี
อปุการคณุตอ่การปฏบิตัิ  แลว้ เรา จะตอ้งฉลาดในการปอ้งกนั
สิ่งที่บ่อนทำลายกำลังใจในการปฏิบัติ ค่อย เป็น ค่อย ไป   ไม่ 
ต้องใจ ร้อน 
  ใน การ เดิน เรา เรียน รู้ จาก ประสบการณ์   ลอง ดู ว่า วัน ไหน ที่ 
เรา รูส้กึ วา่ ด ี  มนั เปน็ อยา่งไร   เรา ทำ อยา่งไร บา้ง   เรา วาง จติ อยา่งไร   
วัน ไหน ที่ รู้สึก ไม่ ค่อย ได้ เรื่อง   เป็น เพราะ อะไร   ดู ที่ ศีล เรา ด้วย   ดู ที่ 
สิ่ง แวดล้อม   การ ที่ เรา คอย พิจารณา อย่าง นี้ จะ ทำให้ เกิด ปัญญา   
อย่าง น้อย เรา จะ เกิด ความ เชื่อ มั่น ใน อานิสงส์ ของ ศีล   เรา จะ เห็น 
ชัด ว่า สิ่ง ที่ จะ ทำให้ สติสัมปชัญญะ เรา น้อย ลง   หรือ ว่า ทำให้ อ่อน 
ลง   คือ การ ไม่ รักษา ศีล   หรือ การ ผิด ศีล   หรือ ผิด ข้อ วัตร ปฏิบัติ   จะ 
ทำให้ จิตใจ เรา สงบ ยาก   ทำให้ จิต ฟุ้งซ่าน   ระงับ ได้ ยาก   จิตใจ  
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กวัด แกว่ง อยู่ ตลอด เวลา   นี่ เป็น ผล จาก การ ผิด ศีล   เมื่อ เรา เห็น  
อย่าง นี้ แล้ว เรา ก็ จะ เกิด ปัญญา   เห็น ความ สำคัญ ของ การ สำรวม 
กาย วาจา ให้ มาก ขึ้น   เรียก ว่า ได้ กำไร 
  ถ้า พูด ถึง เทคนิค มัน ก็ มี อยู่ บ้าง   ถ้า เดิน คน เดียว ก็ หา จังหวะ 
การ เดิน ท่ี เหมาะ กับ ตัว เอง   ดู จังหวะ ท่ี พอดี กับ ตัว เอง   บาง คน ชอบ 
เดิน เร็ว   ถ้า เดิน เร็ว ต้อง ทาง ยาว หน่อย   บาง คน ชอบ เดิน ช้าๆ   ไม่ใช่ 
ว่า ช้า จะ ดี กว่า เร็ว   หรือ เร็ว จะ ดี กว่า ช้า   แต่ อาจ จะ ถูก จริต มากกว่า 
กัน ก็ได้   ถ้า เรา เดิน จงกรม กลับ ไป กลับ มา   ต้องหา ความ ยาว ของ 
ทาง ท่ี พอดี   ถ้า ทาง ยาว เกิน ไป เรา จะ เผลอ ง่าย   ถ้า ทาง ส้ัน เกิน ไป เรา 
จะ รำคาญ กับ การก ลับ ไป กลับ มา   ให้หา ความ พอดี ให้ กับ ตัว เอง 
  พยายาม พจิารณา ให้ เกดิ ความ พอใจ ความ ยนิด ีใน การ เดนิ 
จงกรม   ถา้ ม ีเคลด็ มนั ก ็อยู ่ตรง นี ้  ฉนัทะ คอื เคลด็ ลบั   ถา้ เรา สามารถ 
คิด สามารถ พิจารณา ให้ เกิด ความ พอใจ ใน การ ภาวนา   กำลัง ใจ 
จะ วิ่ง มา เอง   ถ้า สามารถ รักษา กำลัง ใจ นั้น ไว้   การ ภาวนา จะ เจริญ    
ถ้า เรา มี ฉันทะ แล้ว   เรื่อง การ ดำรง สติ   เรื่อง การ ตื่น รู้ อย่าง ต่อ เนื่อง   
จะ ง่าย ขึ้น มาก 

 ถาม ผมเริม่ปฏบิตัิได้ไม่นานยงัไม่ชำนาญแต่ยงัไม่เคยมีความ
รู้สึกผ่อนคลาย ยังไม่เคยได้รับความสงบหรือความสบายจาก
การนั่งสมาธิ ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วย ว่าผมควรทำ
อย่างไร
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ตอบ  หลวง พ่อ ชา ท่าน เคย สอน ลูก ศิษย์ ว่า   ความ สบาย และ 
ความ ไม่ สบาย มัน มี   ๔   อย่าง   ความไม่สบายที่นำไปสู่ความไม่
สบาย ความไม่สบายที่นำไปสู่ความสบาย ความสบายที่นำ
ไปสู่ความไม่สบายและความสบายที่นำไปสู่ความสบาย 
  ความ ไม่ สบาย ที่ นำ ไป สู่ ความ ไม่ สบาย เป็น อย่างไร บ้าง   
ก็ โกรธ คน นั้น โมโห คน นี้   ด่า คน นั้น ว่า คน นี้   ขณะ ที่ ด่า ที่ ว่า เขา ก็ 
ไม่ สบาย อยู่ แล้ว   และ ยัง มี ผล มี วิบาก ที่ ทำให้ ต้อง ไม่ สบาย อีก ใน 
อนาคต   เช่น ตัว เอง ต่อว่า ตัว เอง ว่า ทำไม จึง ไป โกรธ เขา   ไม่ น่า เลย   
มัน น่า เกลียด   ทุกข์ เพราะ อาย   ทุกข์ เพราะ ไม่ พอใจ กับ ตัว เอง   แล้ว 
ยัง มี ผล สะท้อน จาก คน ที่ เรา ไป ดุ ไป ว่า   เขา โกรธ   เขา น้อยใจ   เขา 
แคน้ ใจ   เปน็ตน้   ทำให ้ม ีปญัหา ยดื เยือ้ ตอ่ ไป   เรยีก วา่ ความ ไม ่สบาย 
ที่ นำ ไป สู่ ความ ไม่ สบาย 
  ทีนี้ ความ ไม่ สบาย ที่ นำ ไป สู่ ความ สบาย เป็น อย่างไร   เอา 
เรื่อง ทาง โลก ก่อน   ไป ทำฟัน   ทุก วัน นี้ มัน สบาย กว่า แต่ ก่อน   สมัย 
กอ่น ไป ทำฟนั นี ่นา่ กลวั ดว้ย ทรมาน ดว้ย   แต ่เรา ตอ้ง ยอม ทำ   เพราะ 
รู้ ว่า ถ้า เรา อดทน ถอน ฟัน ที่ ผุ แล้ว   เรา จะ สบาย ขึ้น   เรา จึง ยอมรับ 
ความ ไม่ สบาย ใน การ ถอน ฟัน   เพื่อ ความ สบาย ต่อ ไป 
  ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   เรา ก็ จำเป็น ต้อง ฝืน ความ เคยชิน   
 ฝืน กิเลส   พูด ได้ เลย ว่า คน ธรรมดา ถ้า ไม่ เครียด เลย   แสดง ว่า ยัง 
ไม่ ค่อย ได้ ปฏิบัติ เท่าไร   จะ ไม่ เครียด ได้ อย่างไร   ถ้า เรา กำลัง ทวน 
กระแส ที่ ไหล เชี่ยว ตั้ง หลาย ภพ หลาย ชาติ แล้ว 
  ถ้า เรา เคย ขี้ เกียจ ขี้ คร้าน แล้ว พยายาม ขยัน   มัน ก็ ต้อง 
 เครียด ใช่ ไหม   ตัว ขี้ เกียจ มัน ไม่ ชอบ   มัน อ้าง ว่า เรา เครียด เพราะ 
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 ตื่น เช้า  . . . โอย . . .   มัน เช้า เกิน ไป   ตอน จะ นอน มัน ก็ เครียด ว่า จะ ตื่น 
ไมท่นั   จะ ตอ้ง ให ้ตรง ตาม เวลา ทกุ เชา้ มดื ก ็เครียด   บาง คน ยงั คดิ วา่   
ไป บา้ง ไม ่ไป บา้ง จะ ได ้ไม ่เครยีด   ถา้ เรา กลวั ความเครยีด ที ่เกดิ จาก 
การ ฝืน กิเลส   การ ปฏิบัติ ของ เรา คงจะ ไม่ ค่อย ได้ ผล   ถ้า เรา ต้อง ทำ 
อะไร ใหม่ๆ   ที่ เรา ไม่ เคย ทำ มา ก่อน   ก็ เป็น เรื่อง ธรรมดา   ใน สิ่ง ที่ เรา 
ยงั ไม ่ชนิ   กำลงั สรา้ง ความ เคยชนิ ใหม ่  ขณะ กำลงั เปลีย่น พฤตกิรรม 
เปลี่ยน แนว ความ คิด   เปลี่ยน ทัศนะ อะไร ก็ แล้ว แต่   ช่วง ที่ เปลี่ยน นี้ 
จะ เครียด นิดๆ   ก็ ไม่ เป็นไร   อย่า รังเกียจ ความเครียด   อย่า ใจร้อน   
เดิน ไป ที ละ ก้าว   ที ละ ก้าว   คอย ดู ไป   แล้ว มัน ก็ จะ ดี ขึ้น 
  สว่น ความ สบาย ที ่เปน็ ไป เพือ่ ความ ไม ่สบาย   ขอ ยก ตวัอยา่ง 
 การ หลงใหล ใน ความ สุข ทาง เนื้อ หนัง   ถึง จะ สุข สบาย แต่ ก็ ไม่ได้ 
เรื่อง   ถึง เวลา ตาย   ก็ ตาย เปล่าๆ   ไม่ เคย ได้ อะไร ที่ เป็น แก่น สาร   
ไม่ เคย ให้ อะไร กับ ชีวิต   ให้ อะไร กับ ใคร ก็ ด้วย ความ หวัง หรือ 
ความ ต้องการ สิ่ง ตอบแทน   ไม่ เคย ให้ อะไร กับ สังคม   หา แต่ ความ 
สนุกสนาน   พอ ถึง เวลา สุดท้าย ของ ชีวิต   ถ้า กล้า คิด จะ มี แต่ ความ 
เสียดาย   เป็น ความ สบาย ที่ นำ ไป สู่ ความ ไม่ สบาย ใน ที่สุด   หากว่า 
ไม ่เกดิ ความ เดอืด รอ้น กอ่น ตาย   หลงั ตาย แลว้ นี ่เดอืด รอ้น แน ่  ตอน 
แข็ง แรง ถึง จะ ยัง ไม่ เดือด ร้อน แล้ว   คน อื่น ก็ เดือด ร้อน   คน ที่ ชอบ 
พูด ว่า ฉัน ไม่ เคย เบียดเบียน ใคร   ฉัน ไป หาความ สุข ก็ เป็น เรื่อง ของ 
ฉนั   ไม ่เคย ทำให ้ใคร เดอืด รอ้น   คน รอบ ขา้ง ฟงั แลว้ ก ็คอ่ยๆ   สา่ย หวั 
อย่าง นี้   ไม่ เห็น ด้วย แต่ ไม่ กล้า บอก 
  ข้อ ที่ สี่   ความ สบาย ที่ เป็น ไป เพื่อ ความ สบาย เป็น อย่างไร   
ก็ คือ ความ สบาย ที่ เกิด จาก การ ทำคุณ งาม ความ ดี   การ ทำบุญ 
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การ เจริญ สมาธิ ให้ จิตใจ สบาย   เป็น อิสระ จาก กิเลส มาก ขึ้น   
 นี่ เป็น ความ สบาย ที่ เป็น ไป เพื่อ ความ สบาย ที่ ยิ่งๆ   ขึ้น ไป   ฉะนั้น 
เรื่อง ความ สบาย ความ ไม่ สบาย ก็ มี ต่างๆ   ไม่ ว่า จะ ใช้ เทคนิค อะไร  
ใน การ ภาวนา ก็ แล้ว แต่   กุศโลบาย เทคนิค ต่างๆ   ที่ เรา ใช้ ใน การ 
ทำความ เพยีร ทาง จติ   มนั จะ เหมอืน ยา รกัษา โรค   คอื จะ ใชไ้ด ้อยู ่สกั 
ชว่ง ระยะ หนึง่   แลว้ มนั จะ เริม่ ไม ่คอ่ย ได ้ผล เหมอืน แต ่กอ่น   เหมอืน 
กบั กเิลส มนั ดือ้ยา   เพราะ ฉะนัน้ ตอ้ง คอย ปรบั คอย เปลีย่น อยู ่เรือ่ยๆ   
จึง จะ ทัน กิเลส   กิเลส มัน คล่องแคล่ว เหลือ เกิน   มัน เคยชิน   เพราะ 
ฉะนั้น เรา จึง ต้อง ฝึก ให้ สติ ของ เรา คล่องแคล่ว ยิ่ง กว่า กิเลส 
  สรปุ วา่ ถา้ เบือ้ง ตน้ เครยีด   ยงั ไม ่ตอ้ง เปน็ หว่ง   ให ้ดูๆ    ไป กอ่น   
พอ เริ่ม ชิน กับ วิธี การ แล้ว อาจ จะ รู้สึก ไม่ ค่อย เครียด ก็ได้   หรือ ให้  
เรา ถอืวา่ มนั เปน็ ยา   เหมอืน ยา ปฏชิวีนะ หรอื ยา ที ่เรา ใช ้เฉพาะ กรณ ี
ที่ เรา กำลัง เผลอ   กำลัง ฟุ้ง ซ่า นมากๆ   เมื่อ จิต เริ่ม เย็น ลง   เรา ก็ ไม่  
ต้อง ใช้ วิธี การ นั้น ก็ได้   สามารถ ใช้ วิธี อย่าง อื่น ที่ สบาย กว่า ได้ 

 
ถาม ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดปัญญา

ตอบ  ปญัญา เกดิ ขึน้ แลว้   ไมม่ ีปญัญา ใน เบือ้ง ตน้ ก ็ไม ่ถาม ปญัหา 
ขอ้ นี ้  ยอมรบั พระพทุธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ ์  เปน็ ที ่พึง่   เชือ่ ใน กฎ แหง่ 
กรรม ก็ มี ปัญญา บ้าง อยู่ แล้ว   สิ่ง ท้าทาย ก็ คือ ปฏิบัติ อย่างไร เรา จึง 
จะ เกิด ปัญญา ยิ่ง 

๓๔
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  พระพุทธ องค์ เคย ตรัส ไว้ ว่า   “ ไม่มี สมาธิ ก็ ไม่มี ปัญญา ”   แต่ 
ใน บท เดียวกัน พระองค์ ตรัส ว่า   “ ไม่มี ปัญญา ก็ ไม่มี สมาธิ ”   ถ้า ไม่มี 
ปญัญา   จติ ก ็ไม ่สงบ   หาก สงบ ก ็สงบ ไม ่นาน   ปญัญา ม ีหลาย ระดบั 
หลาย ประการ   ปญัญา ใน เบือ้ง ตน้ อาจ เกดิ จาก การ คอย ประเมนิ ผล  
ของ การ ภาวนา   เชน่   เรา สงัเกต วา่ วนั ไหน ที ่เรา พดู คยุ เรือ่ง ทาง โลก 
มาก เกิน ไป   หรือ ทะเลาะ เบาะ แว้ง กับ ใคร   เป็นต้น   การ นั่ง สมาธิ 
จะ ฝืด   วัน ไหน ที่ ศีล เรา ไม่ บริสุทธิ์   เรา ก็ ไม่ อยาก นั่ง   ถึง นั่ง ก็ จะ ไม่ 
ค่อย ได้ อะไร   เมื่อ เห็น เมื่อ เข้าใจ อย่าง นี้ แล้ว   ทำให้ เรา ระมัดระวัง 
การก ระ ทำ ทาง กาย ทาง วาจา   ปัญญา เกิด ขึ้น เพราะ เห็น ความ 
สัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรม กับ ภาวะ จิต   แม้ จิตใจ ยัง ไม่ สงบ ก็ 
เกิด ปัญญา ได้   คือ เข้าใจ ว่า จิต เรา รับ ผล จาก การก ระ ทำ ใน ชีวิต  
ประจำ วัน อย่างไร บ้าง 
  ถ้า เรา มุ่ง มั่น พัฒนา จิต   เรา จะ มอง ข้าม ความ สำคัญ ของ 
ศีล ไม่ ได้   นี่ ก็ คือ ปัญญา   แม้ การ ตั้งใจ ทำ สมาธิ ทุก วัน   จะ ประสบ 
ความ สำเร็จ เพราะ มี ปัญญา   ปัญญา ที่ เห็น ว่า เป็นการ ใช้ เวลา ใน 
ชีวิต ประจำ วัน ที่ คุ้ม ค่า   กิจ หน้าที่ และ ธุระ ของ เรา จะ มาก หรือ ไม่ 
มาก   เรา ก็ อ้าง ว่า ไม่มี เวลา ทำ สมาธิ ได้ อยู่ เสมอ   แต่ ถ้า เรา เห็น เป็น 
ประ โย ชน ์จรงิๆ   เรา ก ็หา เวลา ได ้  ความ คดิ ที ่จะ เสยี สละ บาง สิง่ บาง 
อย่าง เพื่อ มี เวลา ฝึก จิตใจ เรียก ว่า ปัญญา เหมือน กัน 
  พอ เรา ทำ สมาธ ิอยา่ง สมำ่เสมอ แลว้   เรา จะ ได ้เปรยีบ เทยีบ 
ระหวา่ง จติใจ ที ่ม ีสต ิอยู ่ใน ปจัจบุนั   ไม ่คดิ ฟุง้ซา่น วุน่วาย ตา่งๆ   และ 
จติใจ ที ่คดิมาก   เกดิ ปญัญา วา่ จติใจ ที ่ไม ่วุน่วาย ด ีกวา่   นี ่คอื ปญัญา   
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และ เป็น ปัญญา ที่ เกิด จาก ประสบการณ์ ตรง ของ เรา   ไม่ใช่ แค่ 
ทฤษฎี 
  การ ที่ จะ น้อมนำ จิตใจ เรา ไป สู่ ความ สงบ   ให้ จิต ดิ่ง ลง ไป 
ใน อารมณ์ เดียว นั้น   มัน ต้อง ฉลาด   เพราะ ว่า อุปสรรค มี มาก   มาร 
ก็ มาก   จิตใจ มัก เผลอ ไป คิด เรื่อง อดีต เรื่อง อนาคต อยู่ เรื่อย   ต้อง มี 
อุบาย   ต้อง มี วิธี ที่ จะ ให้ จิตใจ ปล่อย วาง ความ เพลิดเพลิน ใน เรื่อง 
อดีต   เรื่อง อนาคต   ความ ผูกพัน กับ สิ่ง นั้น สิ่ง นี้   คน นั้น คน นี้   การ ที่ 
จะ ไม่ ให้ จิตใจ ฟุ้งซ่าน   และ จะ ไม่ ให้ จิตใจ ง่วง   แต่ มี ความ รู้ ความ 
ตื่น ความ เบิก บาน ใน ปัจจุบัน   อัน นี้ จะ บังคับ จะ บงการ ไม่ ได้   ต้อง 
ใช้ ความ เพียร ประกอบ ด้วย ปัญญา   การ ที่ ว่า ทำ อย่าง นี้   กำหนด 
ลม หายใจ   เป็น แค่ สมถะ   มัน ไม่ใช่ อย่าง นั้น   พระพุทธ องค์ ไม่ เคย 
แยก เรื่อง สมถะ วิปัสสนา ขนาด นั้น 
  ใน พระ ไตรปฎิก ที ่แยก เรือ่ง สมถะ เรือ่ง วปิสัสนา นี ้  ตลอด ทัง้   
๔๕   เลม่   ม ีเพยีง   ๒ - ๓   หนา้ เทา่นัน้ ที ่พระพทุธ องค ์ตรสั อยา่ง นัน้   คอื 
การ ทำ จติใจ ให ้สงบ นี ้  ตอ้ง เปน็ ความ เพยีร ที ่ประกอบ ดว้ย ปญัญา   
ใน ขณะ เดยีวกนั จะ เจรญิ ปญัญา ระดบั ละ กเิลส ก ็ตอ้ง อาศยั ความ 
ตั้งใจ มั่น ของ สมาธิ   อานิสงส์ ของ สมาธิ คือ   ญาณ ทัส สนะ   รู้ เห็น 
ตาม ความ เป็น จริง   จิตใจ ที่ ยัง ไม่ พ้น จาก นิวรณ์   ไม่มี สมรรถภาพ   
ไม่ สามารถ ที่ จะ พิจารณา อะไร ตาม ความ เป็น จริง ได้ 
  ใน การ ประพฤติ ปฏิบัติ   เป้า แรก คือ การ ฝึก จิต เรา ให้ อยู่ 
เหนือ อำนาจ ของ นิวรณ์   ปัญญา ระดับ ความ คิด พิจารณา   เช่น   
ใน เรื่อง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง กาย   วาจา   ใจ   และ ธรรมชาติ ของ 
ความ สุข และ ความ ทุกข์   เป็นต้น   พร้อม กับ การ เลือก กุศโลบาย ที่  
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๓๕

เหมาะ สม   ปัญญา อย่าง นี้ ย่อม มี บทบาท อยู่ บ้าง   มาก หรือ น้อย    
แล้ว แต่ นิสัย ของ นัก ปฏิบัติ แต่ละ คน 
  ปัญญา สูงสุด ที่ ตัด กิเลส ได้   เกิด จาก การ เห็น ไตรลักษณ์   
อนิจจัง   ทุก ขัง   อนัตตา   ต้อง มี สมาธิ ที่ แน่ว แน่ พอ สมควร เป็น 
รากฐาน 

 
ถาม ขณะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ หากนึกถึงผู้ที่ไม่ชอบ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบ แล้วเตือนตนเองว่าเป็นนิวรณ์ พยาบาท
พยายามหยุดคิด แต่ก็ทำไม่ค่อยได้ จะทำอย่างไรจึงจะอยู่ใน
ลักษณะของการพิจารณา

ตอบ  การ ภาวนา มัน สนุก ตรง นี้ แหละ   จะ มี อะไร มา ท้าทาย อยู่ 
เสมอ   ทำ อย่างไร เรา จึง จะ ได้ ชนะ   ต้อง เห็น ว่า เป็น เรื่อง สำคัญ ที่ 
ควร เอาชนะ   ต้อง ชนะ ให้ ได้   และ ต้อง ชนะ วัน นี้   พอ เรา จับ ความ 
คิด ได้   ไม่ ว่า จะ เป็น ไป ใน ทาง โลภ อยาก ได้   เป็น กาม ฉันท์ หรือ 
เป็น พยาบาท   ถ้า เป็น ประโยค ที่ ปรากฏ ขึ้น ใน สมอง และ เรา จับ ได้   
 ถา้ เรา ตดั เลย ทนัที   มนั ก ็จะ อดึอดั   คล้าย กบั ว่า เรา กำลงั จะ พดู อะไร 
ใน ใจ   แล้ว ผู้ใหญ่ สั่ง ให้ หุบปาก   เรา ก็ ยัง อยาก จะ พูด ต่อ   รู้สึก เรื่อง 
มัน ค้าง อยู่   คอย หา โอกาส คิด ต่อ   ถ้า เรา ตัด ความ คิด ทันที   บาง 
ครั้ง มัน จะ เป็น อย่าง นั้น   เมื่อ สติ เรา อ่อน ลง   อะไรๆ   ที่ ค้าง อยู่ ใน ใจ 
ก็ จะ ต้อง ออก มา   เพราะ ฉะนั้น   ใน การ ปฏิบัติ ต่อ ความ คิด   ต้อง ละ 
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ด้วย ความ รู้สึก ว่า ปล่อย วาง จึง จะ ดี   พอใจ ที่ จะ ปล่อย   เพราะ สิ่ง ที่  
ปล่อย เปล่า ประโยชน์ 
  วิธี หนึ่ง คือ   ให้ ต่อ ประโยค ที่ ผุด ขึ้น มา ใน ใจ ใน ลักษณะ ที่ 
ช่วย ให้ ปล่อย ได้   เช่น   เรา ไม่ ชอบ เขา . . .   แต่ มัน ไม่ แน่ . . .   เอา คำ ว่า 
ไม่ แน่ ไป ต่อ ท้าย   จะ ได้ ปัญญา ด้วย   เตือน สติ ว่าที่ เขา ทำ อย่าง นั้น   
ฉัน ไม่ ชอบ เลย   แต่ มัน ไม่ แน่ หรอก   แล้ว ก็ กลับ มา อยู่ กับ ลม หายใจ   
คือ ความ รู้สึก ของ การ ตัด ไม่ เหมือน กับ ตัด เด็ด ขาด ทันที   ให้ ต่อ ซะ 
หนอ่ย หนึง่   อกี วธิ ีหนึง่ คอื ให ้พดู ซำ้ๆ   จน เบือ่   เขา ทำ อยา่ง นัน้ ฉนั ไม ่
ชอบๆ ๆ ๆ   ตัง้ใจ คดิ   แปบ๊ เดยีว มนั ก ็จะ เบือ่ ไป เอง   ให ้ลอง ด ูนะ   บางท ี
ห้าม ตัว เอง ไม่ ให้ คิด นะ   เป็น บาป   หยุด   หยุด   หยุด   ไม่ ได้ ผล   ตรง 
กนั ขา้ม   เหมอืน คร ูสอน เดก็ แลว้ เดก็ ก ็ตอ่ ตา้น   ฉะนัน้ เรา ตอ้ง ฉลาด  
สัก หน่อย ใน การ สอน ตัว เอง 



ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญผูถอดเทปและพิมพตนฉบับ 
ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือ “คลายปม ๒” 

สุภาวดี   จันทรทัต  ณ  อยุธยา 

จันทร์เพ็ญ  ศิวะพรชัย  

พอศรี อินดี 

นุสรา เมฆรุ่งเรืองไกร 

น้ำทิพย์  กิตติธากรณ์ 

สุดาพร  สมพงษ์ 

ภาวนา มโนมัยวงศ์ 

ปริศนา  สว่างทัพ  

ธัญวรรณ  เจียมสินกุล  

พนิดา วงศ์หนองเตย 

ม.ล. ศศิภา   จันทรทัต    

อริสรา  สินธุเสน 

สิริกุล  ธีรวิกรานต์ 

พัชรินทร์ วงษ์เคี่ยม 

กุณฑลา ศิริอักษร 
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             อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ๑ พรรษา  

             แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๒๒             บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง 

             จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๒๓                อปุสมบทเปน็พระภกิษ ุทีว่ดัหนองปา่พง โดยมี

             พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) 

             เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔            รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ 

             จังหวัดอุบลราชธานี
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             จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโรภิกขุ



มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา
   มูล นิธิปั ญญา ประที ป  จั ดตั้ งโด ยค ณะผู ้บร ิหารโ รงเ รียนทอส ี  ด้ว ยควา มร่ว ม ม ื อ                        
จ ากคณะค รู  ผู ้ปกค รอ งแล ะญาต ิโย มซึ่งเ ป็น ลูกศ ิ ษย์ พระอาจา รย์ช ย สาโ ร  ก ระทรวง มหาด ไทย
อน ุญา ตให ้จดทะ เบี ยนเ ป็นน ิติบ ุคค ล อ ย ่ า งเป็นทาง การ  เลขที่ ทะ เบียน  กท.  ๑๔๐๕ ตั้ งแต่วัน ที่ 
๑  เ มษา ยน   ๒๕๕๑

 วัตถุประสงค์
                      ๑)   สนับส นุน การพัฒ นาสถา บัน การศ ึกษาวิ ถีพุทธที ่ม ีระบบ ไ ต ร ส ิกขา ของพระ พุทธ 
       ศา สนาเป็น หลัก  
  ๒)  เผ ยแผ่หล ักธรรม คำส อนผ่ านการจัดการฝึก อบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่
       สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
  ๓)  เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม  สนับสนุน 
       การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

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

 คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น 
เลขาธิการฯ

 การดำเนินการ
   •   มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา
   •     มลูนธิฯิ รว่มมอืกบัโรงเรยีนทอส ี  ในการผลติและเผยแผส่ือ่ธรรมะ   แจกเปน็ธรรมทาน 
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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