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คำนำ
	
	สืบเนื่องจากการที่พระอาจารย์ชยสาโรได้ “คลายปม”
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับธรรมะ ด้วยการเมตตาให้คณะผู้จัดทำ
นำคำตอบของคำถามจากญาติโยม ซึ่งมีในการบรรยายธรรม
ของพระอาจารย์ในหลายโอกาส มารวบรวมและเรียงร้อยเป็น
อักษรสัมพันธ์กับธรรมะในรูปของหนังสือไ ปแล้วค รั้งหนึ่ง
	คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
การนำธรรมะในลักษณะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน กอปร
กับคำถามและคำตอบของพระอาจารย์ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
จากธรรมะบรรยายของท่านในโอกาสต่อมา คณะผู้จัดทำจึง
ได้ขอและพระอาจารย์ก็เมตตาให้มกี ารคลายปมเป็นครั้งที่สอง
	ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดทำใคร่ขอกราบขอบพระคุณ
พระอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์ห นังสือ
เล่มนี้เพื่อเผยแผ่และแจกเป็นธรรมทาน และอนุญาตให้ใช้ชื่อ
หนังสือว่า “คลายปม ๒” นอกจากนั้น ขอกราบอนุโมทนา
ผู้ม ีส ่วนร่วมในการจดั ท ำทกุ ค นท ไี่ ด้ท มุ่ เทกำลังก ายและกำลังใ จ
ให้กับหนังสือเล่มนี้
						

คณะผู้จัดทำ

สรุปคำถาม

๑ : มนุษย์มักเข้าใจว่าความตื่นเต้นคือความสุข เด็กวัยรุ่น
จึงพยายามแสวงหาความตื่นเต้น ซึ่งจะนำพาไปสู่อบายมุขได้
โดยง่าย ขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนำอุบายที่จะทำให้วัยรุ่น
เกิดความเข้าใจในเรื่องความสุขให้ถูกต้อง................. (หน้า ๑)
๒ :  ปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร ต่างกับปัญญาทาง
โลกอย่างไรน กั ว ชิ าการหรือน กั ว ทิ ยาศาสตร์ม กั จ ะภมู ใิ จในความรู้
และวธิ กี ารหาความรขู้ องตนว า่ ม คี วามเป็นกลางม หี ลักฐ านและ
เหตุผลน่าเชื่อถือ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความมั่นใจสูงบางคนอาจ
คิดว่าวิชาอื่นๆเป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำ........................(หน้า ๓)
๓ : การเตรียมตัวก่อนตาย (Good Death) ควรทำอย่างไร
เจ้าคะ......................................................................(หน้า ๕)
๔ : ผทู้ ที่ ำผดิ ซ ำ้ ๆห รือไ ม่ส ำนึกผ ดิ ใ นสงิ่ ท ตี่ นเองทำจ ะสามารถ
ฝึกจิตใจให้มีหิริ โอตตัปปะ ได้อย่างไรบ้างครับ อยากทราบ
วิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับคนกลุ่มน.ี้.........................(หน้า ๙)
๕ :  ขอกราบเรียนถามเรื่องชาติภพ พวกหมอมักมีวิจิกิจฉา
(ลังเลสงสัย)มากพระอาจารย์เชื่อว่าอย่างไร.......... (หน้า ๑๒)
๖ : ในขณะท่ีโลกเราดำเนินไป สรรพสัตว์ในภพภูมิต่างๆ ก็
ดำเนินชีวิตไปพร้อมๆ กันใช่ไหมเจ้าคะ ลักษณะแบบมิติเวลา

ของแต่ละภพภูมิมีหลุดทำให้ข้ามเวลาเข้ามาในโลกมนุษย์ได้
หรือไม่เจ้าคะ...........................................................(หน้า ๑๕)
๗ : ทำอย่างไรจึงจะละเว้นความโกรธให้ได้ เพราะความโกรธ
เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดเร็ว บางครั้งกว่าจะมีสติรู้ตัวก็โกรธ
ไปแล้ว คิดว่าการระวังเรื่องความโลภความหลงจะง่ายกว่า
จริงหรือไม่เจ้าคะ.................................................. (หน้า ๑๖)
๘  : กราบขอความกรุณาพระอาจารย์อ ธิบายข้อส งสัยเกีย่ วกบั 
การแปลศัพท์จากไทยเป็นอังกฤษคำว่าMind=จิตใจ,Spirit=
จิตใจ+ว ญ
ิ ญาณ, Intelligences= สติป ญ
ั ญา, W
 isdom= สติและ
คำว่าป ัญญาเฉลียวฉลาดเล่ห์เหลี่ยมก ระผมสงสัยไ ม่แ น่ใจใน
ความถกู ต อ้ ง...........................................................(หน้า ๒๒)
๙ : ถ้าเข้าใกล้ใครแล้วจิตเป็นอกุศล ท่านอาจารย์สอนให้
หลีกหนี แต่ถ้าเป็นคนที่หลีกหนีไม่ได้ เช่น บุพการี เราจะต้อง
ท นยอมตอ่ ไ ปหรือเจ้าคะ......................................... (หน้า ๒๕)
๑ ๐ :  ท่านอาจารย์เชือ่ เรือ่ งพลังจิตห รือเปล่าค รับม คี นกลุม่ ห นึง่ 
ในรัสเซียมุ่งมั่นฝึกพลังจิตเพื่อใช้ในทางไม่ดี ทางพุทธก็มีการฝึก
พลังจิต พระบางรูปในเมืองไทยมีความสามารถในทางถอดจิต
สามารถอ่านจิตใจคนได้ใช่ไหมครับ....................... (หน้า ๒๗)
๑ ๑ :  จ ะทำอย่างไรให้เรามสี ติแ ละสมาธิอ ยูค่ กู่ บั เราตลอดเวลา
ทัง้ ใ นการทำงานและการใช้ช วี ติ ป ระจำวนั ................. (หน้า ๒๙)

๑ ๒ : ต้องการจะทำบุญใ ส่บ าตรแ ต่อ ยูใ่ นกรุงเทพฯห าพระสงฆ์
ทีด่ นู า่ ศ รัทธาบริเวณใกล้บ า้ นได้ย ากท ำให้ไ ม่ค อ่ ยได้ใ ส่บ าตรเรา
ควรมแี นวทางปฏิบตั อิ ย่างไรครับ............................. (หน้า ๓๕)
๑๓ : ดิฉันมักปลาบปลื้มปีติปราโมทย์และยึดติดอยู่ในความ
ดีแ ต่ค รูบาอาจารย์ส อนไม่ใ ห้ต ดิ ค วามดี เราจะมวี ธิ ลี ะจากความ
รู้สึกนั้นอย่างไรเจ้าคะ เพราะรู้สึกมีความสุขที่ได้รู้สึกเช่นนั้น
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ.......................................... (หน้า ๓๗)
๑๔ :  พระสงฆ์ควรจะรับรู้ความเป็นไปของบ้านเมือง (การ
เมือง) และ ข่าวสารทางโลกหรือไม่ พระมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์
สอนนักการเมืองที่ประพฤตินอกลู่นอกทางได้ไหมเจ้าคะ ถ้า
นักการเมืองไม่พอใจคำสั่งสอนมีสิทธิตักเตือนพระได้หรือไม่
เจ้าคะ.................................................................... (หน้า ๓๙)
๑๕ :  ตอนที่ท่านอาจารย์บวชใหม่ๆ หลวงพ่อชาสอนท่านด้วย
ภาษาอะไรเจ้าคะ.................................................... (หน้า ๔๓)
๑๖ : เหตุใดคนในสมัยพุทธกาลจึงสามารถบรรลุธรรมได้ง่าย
เช่น นางงามเมืองที่พระอาจารย์เล่าให้ฟัง ซึ่งมีความโลภถึง
ขนาดฆ่าคนได้แต่เมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุ
พระโสดาบัน......................................................... (หน้า ๔๔)
๑๗ :  เราจะฝึกตัวเองอย่างไรที่จะไม่ให้เพ่งโทษคนอื่น ในเมื่อ
ในความเป็นจริงทุกคนก็มีข้อบกพร่องทั้งนั้น ถ้าเราเป็นหัวหน้า

งาน เราไม่ไปชี้โทษหรือข้อบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะ
ทำให้ม ผี ลเสียก บั ง าน.............................................. (หน้า ๔๖)
๑๘ : เมื่อมีการเผยแพร่หนังสือต่างศาสนาเล่มหนึ่ง ชาวพุทธ
หลายคนรสู้ กึ ว า่ เป็นการกระทำทไี่ ม่ถ กู ต อ้ งท เี่ อาเงินม าสนบั ส นุน
สื่อเพื่อเอาคนไปเข้าศาสนา ชาวพุทธควรทำอย่างไรที่จะทำให้
ศาสนาแข็งแ รง....................................................... (หน้า ๔๙)
๑๙ : ในบทสวดแผ่เมตตาข้อความที่ว่า ขอสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สมบัติในที่นี้
หมายถงึ อ ะไรใ นเมือ่ ท กุ ส งิ่ ล ว้ นแต่ไ ม่เทีย่ ง............... (หน้า ๕๑)
๒ ๐ : การทำบุญค อื อ ะไรท ำทำไมแ ละควรทำอย่างไรจ งึ จ ะได้
บุญแ ละเมือ่ ไ หร่( W
 hat,W
 hy,H ow,W
 hen?) ........... (หน้า ๕๒)
๒๑ :  ธรรมะกับธุรกิจสามารถเดินไปคู่กันได้หรือไม่ครับ.........
..............................................................................(หน้า ๕๕)
๒๒ : เราจะให้คำอธิบายอย่างไรแก่ผู้ที่มีความเชื่อว่าการ
เอาเวลาไปทำประโยชน์แก่ส ว่ นรวมชว่ ยเหลือผ ทู้ ตี่ กทุกข์ได้ยาก
ดีกว่าการนั่งสมาธิที่ได้บุญอยู่คนเดียว.................... (หน้า ๕๙)
๒๓ : หากมีผู้สร้างเวรสร้างกรรมกับเรา เราเดือดร้อนแต่เรา
ทำใจได้ ไม่ต้องการจองเวรและให้อโหสิกรรม กราบเรียนถาม
ว่าผ สู้ ร้างเวรยงั จ ะตอ้ งชดใช้ก รรมทเี่ ขาทำไปในระดับห นึง่ ห รือไ ม่

จะมีอัยการที่คอยดูแลความยุติธรรมในเรื่องนี้หรือไม่ทั้งที่เราซึ่ง
เป็นฝ า่ ยโจทก์ไ ม่เอาความแล้ว................................. (หน้า ๖๑)
๒๔ : อยากทราบว่าการกินเนื้อสัตว์น้ันเป็นการทำบาปทาง
อ้อมหรือไม่คะ การงดเว้นจากการทานเนือ้ สตั ว์จะได้บญ
ุ หรือไม่
เจ้าคะ...................................................................... (หน้า ๖๒)
๒ ๕ : ทำอย่างไรจงึ จ ะสร้างนสิ ยั ใ นการคดิ ใ ห้เป็นค ดิ เป็นบ วกให้
มากๆเพราะสบั สนอยูเ่ สมอๆจ นกลายเป็นน สิ ยั ........ (หน้า ๖๕)
๒ ๖ : เมือ่ พ ระอาจารย์ท มี่ ปี ญ
ั ญาสงู ๆเกิดเปลีย่ นไปม ลี กั ษณะ
แปลกๆ เราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร หลวงพ่อชามี
ปฏิกริ ยิ าตอ่ เรือ่ งพระทเี่ สียห ายอย่างไรบา้ ง................ (หน้า ๖๗)
๒ ๗ : ขอได้โ ปรดชแี้ นะแนวทางปลูกฝ งั แ ละพฒ
ั นาการเป็นผ มู้ ี
อารมณ์ขัน แม้แต่ในผู้ใหญ่หากว่ายังไม่สายเกินไป ศิษย์เห็นว่า
อารมณ์ข นั เมือ่ ถ กู ก าลเทศะและอยูใ่ นระดับพ อประมาณส ามารถ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและมีความสร้างสรรค์. ..............
.............................................................................(หน้า ๗๐)
๒ ๘ : ขอเรียนถามว่า ในปัจจุบันนี้มีการเปิดสำนักอบรม
วิปัสสนากรรมฐานหลายแห่ง มีการบรรยายธรรมโดยพระและ
ฝ่ายฆราวาสศ ษิ ย์จ ะทราบได้อ ย่างไรวา่ แ ห่งใ ดให้ค วามรตู้ รงตาม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าท รงสอนโ ปรดชแี้ นะดว้ ยเจ้าค่ะแ ละจะมใี ครตรวจ
สอบสำนักต า่ งๆเหล่าน วี้ า่ ถ กู ต อ้ งหรือไ ม่.................. (หน้า ๗๒)

๒ ๙ :  กราบเรียนถามท่านอาจารย์มิจฉาสมาธิต่างจากสัมมา
สมาธิอย่างไร....................................................... (หน้า ๗๓)
๓๐ : ดิฉันมีหน้าที่ดูแลคนป่วยหนัก ขอกราบเรียนถามว่าคน
ที่เจ็บหนักสภาพจิตในช่วงที่กำลังจะสิ้นลมมีความสำคัญต่อ
ภพชาติใหม่มากเพียงใด จะมีอิทธิพลเหนือกว่าการกระทำที่
เขาสะสมมาตลอดชีวิตหรือไม่ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วย
อธิบายให้ด ว้ ยเจ้าค่ะ............................................... (หน้า ๗๕)
๓๑ :  มาปฏิบัติธรรมหลายครั้ง แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้า จึงขอ
ความเมตตาทา่ นอาจารย์ช ว่ ยบอกเคล็ดล บั ก ารนงั่ ส มาธิแ ละการ
เจริญส ติใ ห้อ ยูก่ บั ต วั ด ว้ ยเจ้าค่ะ................................ (หน้า ๗๙)
๓ ๒ : เดินจ งกรมอย่างไรทไี่ ด้ร ตู้ วั ท วั่ พ ร้อม.............. (หน้า ๘๑)
๓๓ :  ผมเริ่มปฏิบัติได้ไม่นาน ยังไม่ชำนาญ แต่ยังไม่เคยมี
ความรู้สึกผ่อนคลาย ยังไม่เคยได้รับความสงบหรือความสบาย
จากการนั่งสมาธิ ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วย ว่าผมควร
ทำอย่างไร............................................................. (หน้า ๘๓)
๓๔ : ปฏิบตั อิ ย่างไรจงึ จ ะเกิดป ญ
ั ญา..................... (หน้า ๘๖)
๓๕ : ขณะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ หากนึกถึงผู้ที่ไม่ชอบ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบ แล้วเตือนตนเองว่าเป็นนิวรณ์ พยาบาท
พยายามหยุดคิด แต่ก็ทำไม่ค่อยได้ จะทำอย่างไรจึงจะอยู่ใน
ลักษณะของการพิจารณา.................................... (หน้า ๘๙)

คลายปม

๒

๑

ถาม มนุษย์มักเข้าใจว่าความตื่นเต้นคือความสุข เด็กวัยรุ่น
จึงพยายามแสวงหาความตื่นเต้น ซึ่งจะนำพาไปสู่อบายมุขได้
โดยง่าย ขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนำอุบายที่จะทำให้วัยรุ่น
เกิดความเข้าใจในเรื่องความสุขให้ถูกต้อง
ตอบ รอถึงวัยรุ่นคงจะสายเสียแล้ว เราต้องเริ่มสอนตั้งแต่
อนุบาล ว่าความสุขที่เกิดจากการทำความดีเป็นอย่างไร ต้อง
คอยชใี้ ห้เห็นว า่ เมือ่ เราชว่ ยเพือ่ นห รือเสียส ละเพือ่ ค นอนื่ เรารสู้ กึ 
อย่างไรช วนให้เด็กเล่าว า่ เขารสู้ กึ อ ย่างไรเมือ่ ไ ด้ท ำความดโี ดยไม่
หวังอ ะไรตอบแทนรู้สึกม ีความสุขใช่ไหมเวลาเด็กเรียนอะไรสัก
อย่างเมือ่ เรียนรแู้ ละเข้าใจเขารสู้ กึ ม คี วามสขุ ใ ช่ไ หมก ารประสบ
ความสำเร็จใ นการเรียนทำให้ม คี วามสขุ ใ ช่ไ หมก ารฝกึ จ ติ ใ ห้ม สี ติ
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รู้จักรสชาติของความสงบ เป็นอย่างไร จะได้ผลดี ไม่ต้องป้อน
คำตอบทุกอย่าง แต่ชวนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขา
เองไ ม่ใช่ก ารลา้ งสมองห ากเป็นการชใี้ ห้เขาเห็นค วามจริงท กี่ ำลัง
ปรากฏใ ห้เขาสงั เกตใ ห้เขาเห็นค รูผ ปู้ กครองมหี น้าท ชี่ วนให้เขา
เห็นเอง
	ถ้ า เ ราย้ ำ อ ย่ า งนี้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อ นุ บ าล เ ด็ ก ๆ จ ะมี 
ประสบการณ์ตรงด้วยตัวเขาเอง ว่าความสุขที่เกิดจากคุณงาม
ความดี จากการมีคุณธรรมอยู่ในใจ เป็นของจริงที่สัมผัสได้
เขาจะรู้เองเห็นเอง เมื่อเขาไปเจอกับความสุขประเภทกระตุ้น
ประสาทเขาคงชอบบ้างเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของ
วัยรุ่นที่จะชอบความตื่นเต้น เพียงแต่ว่าเราหวังว่าเขาจะมีสติ
ปัญญาพอที่จะป้องกันอันตราย ช่วยไม่ให้หลงใหลจนถึงขั้นที่
ติดอ บายมุขต่างๆ
	สำหรับเด็กระดับวัยรุ่น ซึ่งไม่เคยฝึกอย่างที่กล่าวข้างต้น
ขอแนะนำให้หาโอกาสพาไปสัมผัสธรรมชาติหรือไปวัด ไปในที่
ซึง่ เขาสามารถมคี วามสขุ บ า้ ง โ ดยไม่ต อ้ งมกี ารกระตนุ้ ผ ปู้ กครอง
ให้ลูกเห็นว่าอย่างนี้ก็สุขได้เหมือนกันก็ดีแล้ว เรามีความสุข
อย่างนี้ อยากให้เขาได้บ้าง แต่ไม่ต้องเทศน์ให้เขาฟังมาก เสนอ
ให้เขาเห็นเองจะดีกว่า เพราะเด็กก็มีอัตตาเหมือนกัน อย่าง
น้อยที่สุด การพาให้ลูกได้รู้จักความสุขที่สูงกว่าที่เขาเคยรู้จัก
อาจจะเป็นสัญญาณที่ดใี นสมองเขา ซึ่งในอนาคตอาจจะผุดขึ้น
มาเป็นประโยชน์ในเวลาอันเหมาะสม การสอนเด็กบางครั้งก็
เป็นลักษณะการหว่านเมล็ดม ากกว่าทจี่ ะหวังผลทันตาเห็น

๒

ถ าม ปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร ต่างกับปัญญาทาง
โลกอย่างไรน กั ว ชิ าการหรือน กั ว ทิ ยาศาสตร์ม กั จ ะภมู ใิ จในความ
รู้และวิธีการหาความรู้ของตน ว่ามีความเป็นกลาง มีหลักฐาน
และเหตุผลน่าเชื่อถือ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความมั่นใจสูงบางคน
อาจคิดว่าวิชาอื่นๆเป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำ
ตอบ ปัญญาสงู สุดในพระพุทธศาสนา คอื ปญ
ั ญาทด่ี บั ทกุ ข์
ดับก เิ ลสได้ส ว่ นปญ
ั ญาทางโลกเป็นแ ค่ป ญ
ั ญาระดับค วามคดิ 
ซึ่งมักจะเป็นท่ีพ่ึงได้เฉพาะในเวลาหรือกรณีท่ีไม่มีอะไรกระทบ
ผลประโยชน์ ความรู้สึก หรืออัตตาของตน วิชาความรู้ต่างมี
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการทำหน้าทท่ี ว่ั ๆไปแน่นอน
และเวลาอยู่ปกติสขุ ดูเหมือนจะพอ แต่เมือ่ เกิดวกิ ฤตขน้ึ มา เช่น
เจอความพลัดพรากอย่างฉบั พลัน คงเห็นได้ไม่ยากวา่ วชิ าความ
รู้สามัญมีมากแค่ไหนก็ตาม แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลย ในเมื่อ
ชีวิตจริงของคนเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความแก่ ความเจ็บ
ความตาย และเมือ่ สง่ิ ทน่ี ำออกจากทกุ ข์และปญ
ั หาในระยะยาว
ไม่ชัดเจนเสมอ มันจึงสำคัญย่ิงท่ีเราฝึกให้ฉลาดในความเป็น
มนุษย์ของเรา
	วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางแสวงหาความจริงส่วนที่วัดได้
ขีดจำกัดอยู่ตรงนี้ คือมันเข้าไม่ถึงชีวิตส่วนที่วัดไม่ได้ คือสิ่งที่
เราเรียกว่าน ามธรรมนั่นเอง ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์
บางกลุ่มที่จะให้เข้าใจว่านามธรรมต่างๆ เป็นแค่ผลพลอยได้
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ของรูปธรรม เช่นสารเคมีในสมอง ไม่ได้ประสบความสำเร็จ
เป็นหลักความเชื่อมากกว่า และในการปฏิเสธข้อมูลเกี่ยวกับ
การระลึกชาติเป็นต้นนักว ิทยาศาสตร์บางคนวางท่าท ีล่อแหลม
ต่อความงมงายเหมือนกัน
	นอกจากนี้แล้ว ปัญญาระดับโลกถูกนำไปใช้ในสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อมนุษยชาตบิ ่อยๆ เช่น การพัฒนาอาวุธ หรือในสิ่งที่
เอากำไรทางเศรษฐกิจใ นระยะสนั้ เป็นห ลักม ากกว่าผ ลประโยชน์
ของสว่ นรวมในระยะยาวเป้าห มายค ณ
ุ ค่าเป็นส งิ่ ท วี่ ทิ ยาศาสตร์
เข้าไ ม่ถึง
	อาตมาขอฝากคำถามวา่ เราตอ้ งการพฒ
ั นาปญ
ั ญามนุษย์
เพื่ออะไร
	พระพุทธศาสนาถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุด เราพ้น
ทุกข์ไ ด้ด ว้ ยปญ
ั ญาจ งึ เป็นเรือ่ งทนี่ า่ ง งทสี่ ดุ ว า่ ค นบางคนยงั ก ล่าว
หาว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องงมงาย อาตมานึกไม่ออกว่าจะ
งมงายได้อย่างไร ในเมื่อจริงๆ แล้ว คำสอนในพระพุทธศาสนา
มุ่งตรงต่อการทำลายความงมงาย และมีวิธีการที่เด็ดขาดและ
ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์
	การถือว่าพระพุทธศาสนาส่งเสริมความงมงาย เกิดจาก
ความประมาทแ ละความฉาบฉวยทางสติป ญ
ั ญาเพราะใครเปิด
พระไตรปิฎกตรงไหน อ่านไม่กี่หน้าต้องเจอหลักฐานที่ปฏิเสธ
ความคิดเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนแสดงว่าผทู้ ี่ว่าพ ระพุทธศาสนา
อย่างนคี้ งไม่เคยศกึ ษาP rimaryS ourceก ารวจิ ารณ์ส งิ่ ใ ดโดยไม่
ได้ค้นคว้าค วามจริงของสิ่งน ั้นต้องถือว่างมงายมิใช่หรือ

	ส่วนวิทยาศาสตร์น้ัน ภาพพจน์และความจริงไม่ตรงกัน
ทีเดียวว ทิ ยาศาสตร์เป็นก จิ กรรมของมนุษย์ผ มู้ กี เิ ลสเพราะฉะนัน้ 
จึงไ ม่น า่ แ ปลกว า่ ใ นวงการวทิ ยาศาสตร์ท จุ ริตก ม็ ี ค วามลำเอียงก็
มีค วามเชือ่ ท ไ่ี ม่ใ ช้เหตุผลกม็ ี ค วามเชือ่ ว า่ จ ติ ใจเป็นแ ค่ผ ลพลอยได้
ของการทำงานของสมอง ก็สักแต่ว่าความเชื่อ ความเชื่อว่าเรา
สามารถเข้าใจธรรมชาติโดยไม่เข้าใจตัวเราเอง ซ่งึ เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติเหมือนกัน ก็สักแต่ว่าความเชื่อ ความเชื่อว่าโลก
เป็นส ง่ิ ท เ่ี ราสามารถแยกออกจากผศู้ กึ ษาโลกก ส็ กั แ ต่ว า่ ค วามเชือ่ 
จริงๆแล้ววทิ ยาศาสตร์ม บี างลกั ษณะคล้ายๆกบั ศ าสนา

๓

ถาม การเตรยี มตวั ก อ่ นตาย(G oodD eath)ค วรทำอย่างไรเจ้าคะ
ตอบ จริงๆแ ล้วเกือบทกุ ศ าสนามคี ำสอนคล้ายๆก นั น กั ป ราชญ์
ทั่วโลกจะถือเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าเราถือ
อย่างนี้เรียกว่าเตรียมตัวตายทุกวันพระพุทธองค์ตรัสไ ว้ว ่าเหตุ
ปัจจัยของความกลัวตายหรือที่เรียกว่าBadDeathคือ
	๑. ยึดม นั่ ถ อื ม นั่ ใ นรา่ งกายว า่ ร า่ งกายคอื เราค อื ข องของ
เรา ทุกวันนี้ยิ่งมีการพัฒนาทางวัตถุ คนเราก็ยิ่งมีความยึดมั่น
ถือมั่นในร่างกายมากขึ้น กลัวความแก่มากขึ้น กลัวธรรมชาติ
มากขึ้น มีการผ่าตัดเสริมสวย แต่งส่วนต่างๆ ฉีดส่วนนั้น ตัด
ส่วนนี้ สารพัดจะทำได้ เพราะความกลัวแ ก่กลัวต าย และความ
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ยึดมั่นถือมั่นว่ากายคือเรา อันจะเป็นเหตุให้ตายแบบทรมาน
ด้วยความเสียดายว่าจะต้องพลัดพรากจากร่างกายที่แสนเป็น
ที่รักของเรา
	๒. ยึดมั่นถือมั่นในกาม ในความสุขที่ได้จากรูป เสียง
กลิ่นรสสัมผัสพอรู้ว่าจะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้แล้วจ ิตก็
หดหู่ คนที่ยึดติดในกามมากจะสเู้ต็มท ี่ แต่พอมันถึงจุดท ี่จะสู้ไม่
ได้แ ล้วก ลับอ ยากจะตายเร็วเขารสู้ กึ ว า่ ช วี ติ ไ ม่มคี วามหมายเสีย
แล้วเพราะความหมายของชวี ติ เขาอยูท่ กี่ ามเมือ่ เขาหมดหวังใ น
กามแล้วก ็ไม่รู้จะอยูไ่ ปทำไมอันนกี้ ็เรียกว่าตายไม่ด ีเหมือนกัน
	๓. เสียดายคุณงามความดี หลายสิ่งหลายอย่างที่ดี
เป็นบุญเป็นกุศล เคยคิดจะทำ สุดท้ายแล้วไม่ได้ทำ ฟังอาตมา
แล้วคิดว่ากลับไปบ้านจะทำสมาธิทุกวัน เวลาผ่านไปๆ ก็ยังไม่
ได้ทำระวังนะเดี๋ยวเดียวก็หมดเวลาแล้วอย่างนี้ก็จะเสียดาย
	๔. กลัวว่าตายแล้วไ ม่รู้จะไปเกิดที่ไหน จะเกิดเป็นอะไร
กลัวตกนรก คนที่ทำความไม่ดีไม่งามไว้มาก มักจะต้องกลัว
และสมควรที่จะกลัว
	สรุปสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อGoodDeathคือ๑การยึดมั่น
ในกาย ๒ การยึดมั่นในกาม ๓ ความสำนึกว่าพลาดโอกาส
ทำความดี ๔ ความกลัวชาติหน้าเพราะบาปกรรมที่เคยทำ
ไว้ Good Death จะตาม Good Life คือชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การดำเนินชีวิตในทางทปี่ ้องกันส ขี่ ้อข้างบน
	
ปัญญาก็สำคัญ คือการพิจารณาความเกิดดับในชีวิต
ประจำวันจนเห็นกายเห็นใจว่าสักแต่ว ่าขันธ์๕เกิดดับเกิดดับ

ตามเหตุตามปัจจัย เห็นชีวิตเป็นกระแส ไม่มอี ะไรเที่ยงแท้ถาวร
ย่อมลดความกลัวตายเพราะหาผทู้ ี่จะตายไม่เจอ
	
การนั่งสมาธิโดยทนนั่งกับทุกขเวทนานานๆ เป็นครั้ง
เป็นคราว จะได้ประโยชน์มาก แต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำบ่อย เพราะ
ถ้าทำบ่อยๆ แล้ว จะทำให้เบื่อการนั่งสมาธิ เมื่อจิตใจเรา
เข้มแข็งแล้ว การนั่งสมาธินานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นสิ่ง
ที่ดีมาก ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลายองค์เคยฝึกนั่งไม่
กระดิกต งั้ แต่ห วั ค่ำจ นถึงอ รุณท กุ ขเวทนาเมือ่ ถ งึ ทีส่ ดุ แ ล้วม นั จ ะ
หายไปเกิดปีติแล้วจะค่อยๆเพิ่มข ึ้นอีกเป็นระลอกที่สองรุนแรง
กว่าระลอกแรกเมื่อถึงที่สุดของมันแ ล้วมันก็จางลงทุกขเวทนา
จะเกิดขึ้นเป็นระลอกที่สาม หลวงตามหาบัวเคยบอกว่าคราวนี้
มันหนักที่สุดเหมือนกับร่างกายจะแตกกระจายเป็นชิ้น หลวง
ตาสอนเรื่องการข้ามเวทนาได้น่าประทับใจมาก เป็นการปฏิบัติ
ขั้นสูงซึ่งมีอานิสงส์มาก อานิสงส์ใหญ่เกิดเพราะสิ่งที่เรามักกลัว
ที่สุด ไม่ใช่ความตาย ความตายคือห มด ไม่มอี ะไร สิ่งที่กลัวคือ
เวทนาก่อนตายกลัวความทุกข์
	การนั่งดูเวทนา เป็นมิตรกับมัน การฝึกข้ามเวทนาเป็น
ครั้งคราว การเห็นชัดว่าเวทนามีที่สุด ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
จะช่วยให้ความกลัวใ นใจเราลดน้อยลงมาก
ขอให้อยู่ด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะในการละ
อกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมเรียนรู้ความจริงของชีวิตจาก
ประสบการณ์ตรง ไปงานศพ ระลึกถึงว่าวันหนึ่งข้างหน้า ตัวเรา
จะเป็นอย่างนี้เราเตรียมพร้อมหรือยัง
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๔

ถ าม ผู้ที่ทำผิดซ้ำๆ หรือไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองทำ จะ
สามารถฝึกจิตใจให้มีหิริ โอตตัปปะ ได้อย่างไรบ้างครับ อยาก
ทราบวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับคนกลุ่มนี้
ตอบ การสำนึกผิดหรือไม่สำนึกเป็นเรื่องของทิฐิ สัมมาทิฐิ
มิจฉาทิฐิ เราต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมเราจึงถือว่าผ ิด มันผิด
เพราะอะไร มีเหตุผลอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ว่าผิดเพราะรู้สึกว่าไม่ดี
อย่างเดียว เราต้องมีเหตุผลด้วย เราต้องถามผู้ที่ไม่สำนึกผิดใน
สิ่งที่ตัวเองทำว่าเขาต้องการอยู่ในชุมชนแบบไหนต้องการมีคน
รอบข้างแบบไหน ถ้าเลือกได้ และต้องเลือกระหว่างอยู่กับคนที่
ไว้ใจได้กับคนที่ไว้ใจไม่ได้ จะเลือกแบบไหน และอะไรเป็นสิ่งที่
ทำให้คนไว้ว างใจกันไ ด้อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่น ่าไว้ใจให้เขา
เห็นว า่ ศ ลี ธ รรมเป็นเครือ่ งรบั ป ระกันค วามนา่ อ ยูข่ องชมุ ชนใ ห้เขา
คิดเองใ ห้เขารู้สึกว่า‘ใช่!มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ!’
	
เรื่องหิริ โอตตัปปะ นี้ หิริ ท่านว่าเกิดจากความเคารพ
ต วั เองโ อตตัปปะคอื ค วามเคารพคนอนื่ ห ริ ิ ค วามละอายเกิดจาก
ความรู้สึกว่า สิ่งที่ตัวเองจะทำ กำลังทำ หรือทำไปแล้ว ขัดแย้ง
กับอุดมการณ์หรือหน้าที่ของเรา เช่น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์
คนหนึ่ง ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครอง
ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์เรามีหน้าที่
ต่อบทบาทต่างๆ ของเราอย่างไรบ้าง ต้องประพฤติตัวอย่างไร
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ม ันจึงจะเหมาะสมถ้าเราสำนึกไ ด้ว่าสิ่งทกี่ ำลังจะทำขัดก ับสิ่งที่
เหมาะสมที่เราเคยตกลงว่าจะทำ หรือขัดกับอุดมการณ์ของเรา
ความรู้สึกท ี่เกิดขึ้นคือความละอายเป็นอริยท รัพย์ในใจ
	นักมนุษยศาสตร์กลุ่มหนึ่งแยกสังคมมนุษย์ออกเป็น ๒
ประเภทห รือ๒ ว ฒ
ั นธรรมค อื G uiltC ulture(ร สู้ กึ ผ ดิ )ก บั S hame
Culture (รู้สึกละอาย) โลกตะวันตกส่วนมากเป็น Guilt Culture
ส่วนโลกตะวันออกเป็น Shame Culture ในตะวันตกเราจะใช้
หิริ ความละอายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมได้ยาก
เพราะชาวตะวันตกมักสับสน แยกไม่ออกระหว่างความละอาย
กับความรู้สึกผิด มักจะนำไปสู่การมองตัวเองในแง่ร้าย กลาย
เป็นการส่งเสริมความเศร้าห มองในใจคนมากกว่าความสะอาด
	เมืองไทยไม่น่าจะต้องเจอปัญหานี้ อาตมาเชื่อว่าความ
ละอายเป็นคุณธรรมที่เป็นทรัพยากรสำคัญของคนไทย ถ้าเรา
สามารถให้การศึกษาที่ถูกต้อง เรามีหวังว่าคนไทยทั่วไปเห็นได้
ว่าการกระทำบางอย่างน่าละอาย และความรู้สึกละอายจะเป็น
แรงดลบันดาลใจให้เลิกถ้าเราสามารถปลูกฝ ังค วามรู้สึกอ ย่างนี้
ในทางทถี่ กู ต อ้ งจะเป็นป ระโยชน์ม ากเป็นส งิ่ ท จี่ ะระงับพ ฤติกรรม
บางอย่างได้เพราะมันน่าละอายจริง
	
ตำราวิสุทธิมรรค ท่านอุปมาว่าความรู้สึกละอายเหมือน
ความรู้สึกของคนที่จำเป็นต้องไปนั่งถ่ายอุจจาระกลางตลาด
ถ้าเป็นตัวเองจะรู้สึกอย่างไร หรือเห็นคนอื่นทำ จะรู้สึกอย่างไร
ก็คงรู้สึกรังเกียจว่ามันน่าละอาย การเบียดเบียนการเอารัด
เอาเ ปรี ย บค นอื่ น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ล ะอายอ ย่ า งนั้ น เ หมื อ นกั น

เพราะฉะนั้น เราอาจเรียกคำว่า หิริ เป็น Intelligent Shame
ก็ได้คือเป็นความละอายที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่ความรู้สึกที่
เกิดจากอวิชชา
	
ส่วนคำวา่ โ อตตัปปะค วามเกรงกลัวต อ่ บ าปก เ็ ช่นเดียวกัน
เกิดจากการเข้าใจว่าบาปคืออะไร เกิดจากความเชื่อในกฎแห่ง
กรรม ซึ่งคนไทยส่วนมากมีอยูแ่ ล้ว เกิดจากการสำนึกในผลของ
การกระทำ ตลอดจนผลกระทบต่อคนรอบข้างและสังคมทั่วๆ
ไป การสอนให้คนหยุดการกระทำโดยนึกถึงผลที่จะเกิดตามมา
เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาก ความกลัวที่เกิดขึ้นพร้อมกับความ
สำนึกเป็นแรงดลบันดาลใจให้เลิกส ิ่งที่ไม่ดีไม่ง าม
	
เคยสงั เกตไหมวา่ จ ติ ใจทมี่ กี เิ ลสและกำลังจ ะทำสงิ่ ท ไี่ ม่ด ี
มักจะเซ็นเซอร์หรือข่มไว้ซึ่งเสียงที่ร้องขึ้นมาในใจว่า หยุด หยุด
หยุด!ไม่ถูกไม่น่าทำเลยคนอื่นเขาจะเดือดร้อนตัวเองจะเดือด
ร้อนถ้ากิเลสมีพลังมากมันจะร้องโต้เถียงห้ามความคิดอ ย่างนี้
“Shutup!”เพราะไม่อยากฟังเดี๋ยวจะไม่สนุกนี่แหละคือภาวะ
จิตที่เรียกว่า “อโนตตัปปะ” คือตรงข้ามกับความเกรงกลัวต่อ
บาป อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดซะ ฉันจะสนุกให้เต็มที่ ให้มันสุดๆ
ไปเลย
	ส่วนผู้มีโอตตัปปะ พอกำลังจะทำแล้วเสียงเตือนเกิดขึ้น
ในใจ ก็จะไม่ข่มไว้ แต่จะเตือนตัวเองว่า ใช่... ไม่ท ำดีกว่า... ไม่
คุ้มค่าเพราะจะส่งผ ลเสียหายไม่ทำดกี ว่ายอมรับว ่าสนุกถ้าทำ
แล้วค งมคี วามสขุ อ ยูบ่ า้ งแ ต่ไ ม่ต อ้ งการพอทีจ่ ะยอมเป็นท าสของ
มันและทำบาปกรรม
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	เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความอดทนด้วย เราต้อง
อดทนต่อความอยากได้ความสุข สังคมเราจะเรียบร้อย เมื่อเรา
หมั่นสอนให้เด็กรู้จักเรียนรู้จากการกระทำของเขา ความรู้สึกที่
เกิดข ึ้นเป็นผลแ ละผลที่เกิดขึ้นก ับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม

๕


ถาม ขอกราบเรียนถามเรื่องชาติภพ พวกหมอมักมีวิจิกิจฉา
(ลังเลสงสัย)มากพระอาจารย์เชื่อว่าอย่างไร
ตอบ คำสอนของพระพุทธศาสนาเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น
สองส่วนคือส ่วนที่พิสูจน์ไ ด้ง ่ายและส่วนทพี่ ิสูจน์ไ ด้ย ากคือบ าง
คำสอนฟงั ห รืออ า่ นแล้วป ระทับใ จร สู้ กึ ว า่ ใ ช่ไ ด้ท นั ทีเช่นเรือ่ งโทษ
ของกเิ ลสเรือ่ งความทกุ ข์ท เี่ กิดจ ากการละเมิดศ ลี เรือ่ งความสขุ ท ี่
เกิดจากการให้ทานอย่างไม่หวังสิ่งต อบแทนเป็นต้น
	
แต่บางคำสอนฟังยาก เข้าใจยาก และถึงจะพิสูจน์ได้
จิตใจเราคงยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะพิสูจน์ เช่น เรื่องภาวะจิต
ในฌาน และเรื่องข้ามภพข้ามชาติ ปัญหาก็คือเราควรจะวางใจ
อย่างไรต่อคำสอนต่างๆ เช่น เรื่องภพชาติที่เรายังไม่อาจจะ
พิสูจน์ได้ บางคนอาจจะไม่สนใจไปเลย โดยถือว่าเรื่องลี้ลับ
ไม่ต้องสนใจก็ได้ แต่อาตมาเห็นว่าสิ่งใดอยู่ในพระสูตร สิ่งนั้น
ต้องนับอยู่ในใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์ พูดง่ายๆ คือถ้า
พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องไหน แสดงว่าพระพุทธองค์ทรงกลั่น
กรองและเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่จะเปิดเผยให้มนุษย์ทราบ

ซึ่งปรากฏว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร และเรื่องภพชาติต่างๆ อยู่บ่อยๆ อาตมาจึงสรุปว่า
พระพุทธองค์ทรงต้องการให้เราได้รับรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระองค์
ทรงเห็นว่าพ วกเราต้องสนใจศึกษาเพราะเป็นประโยชน์
	
จะขออุปมาดังนี้ เหมือนเรากำลังเดินทางในประเทศที่
เราไม่เคยไปมาก่อน มีแผนที่ที่ผู้หวังดีฝากมา ในระหว่างการ
เดินท างเราดแู ผนทีเ่ ป็นร ะยะๆเทียบเคียงกบั ส งิ่ ท เี่ ราเห็นร อบตวั 
ซ้ายมือมีหมู่บ้านมีป่าไม้ ดูในแผนที่ก็มีหมู่บ้านและป่าไม้ ข้าง
ขวามีแม่น้ำม ีเนินมองไปก็ใช่อีกเดินไปดไู ปรู้สึกว่าแ ผนที่นี้ตรง
กับความจริงดีมาก ไม่มีผิดเลย บัดนีเ้รานั่งพัก กางแผนที่เอาไว้
ปรากฏว่าข้างหน้ามีภูเขาสูงถึง ๕,๐๐๐ ฟุต เรางง ใช่หรือเปล่า
คือเรามาจากประเทศที่ไม่มีภูเขามีแต่ที่ราบไม่เคยเห็นภูเขาสูง
เกินร อ้ ยฟตุ ใ นชวี ติ แ ม้แต่ค รัง้ เดียวส ามัญสำนึกจ งึ บ อกวา่ เป็นไ ป
ไม่ได้หรอก เป็นเรื่องงมงาย เชื่อได้อย่างไร มันเหลือเชื่อ อยู่ใน
โลกมาหลายปีก็ยังไม่เคยเห็นสูงแค่๕๐๐ฟุตก็ยังไม่เคยเห็นไม่
ต้องพดู ถ งึ ๕ ,๐๐๐ฟ ตุ ห รอกใ จหนึง่ ม สี ามัญสำนึกบ อกวา่ แ ผนที่
คงผิด แต่อีกใจหนึ่งค้านว่า จะเป็นไปได้หรือที่แผนที่ในส่วนที่
ผ่านมาถูกต้องแม่นยำหมด ขณะที่แผนที่อีกส่วนหนึ่งผิดหมด
ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใ นใจแต่สรุปว ่ามันน่าจะมีโอกาสเป็น
จริงม ากกว่าเราถอื ว่าค วามเป็นอ นั ห นึง่ อ นั เดียวของแผนทีน่ า่ จ ะ
ไว้ใจได้มากกว่าประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตแต่เตือนสติตัวเอง
ว่ายังไม่ได้พิสูจน์นะ ยังไม่รู้จริง เพียงแค่เชื่อด้วยเหตุผลไว้ก่อน
สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนคี้ ือเดินไปเรื่อยๆเพื่อด ูกับตา
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	อาตมาว่านี่คือท่าทีที่เหมาะสมต่อคำสอนเรื่องสวรรค์
นรก เรื่องต่างๆ ที่เรายังมองไม่เห็นและยังเข้าไม่ถึง เราเชื่อไว้
ก่อนดีไหม เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เราพิสูจน์ได้
ปรากฏว่าถูกต้องหมดทุกข้อ ฉะนั้นให้เราลองถามตัวเองดูว่า
เป็นไ ปได้ไ หมวา่ ส งิ่ ท เี่ ราผา่ นมาแล้วถ กู ห มดแ ต่ส งิ่ ท เี่ รายงั เข้าไ ม่
ถึงนี้ผิดหมดหรือว่าผิดในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นส่วน
สำคัญพระพุทธเจ้าไม่บังคับเรื่องความเชื่อเรามสี ิทธิที่จะเชื่อว่า
มีหรือไม่มี แต่ขอให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีก่อนเชื่อก็
แล้วกัน เหตุผลในความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมาก
พอสมควร ข้อหนึ่ง คือหลักฐานในพระไตรปิฎก ซึ่งปรากฏอยู่
มากมายข อ้ ท สี่ องค อื ผ ทู้ รี่ ะลึกช าติไ ด้โ ดยธรรมชาติซ งึ่ ส ว่ นมาก
มักเป็นเด็กอายุ ๓-๔ ขวบ Dr. Ian Stevenson ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่สหรัฐฯใช้เวลากว่า๒๐ปีทำการวิจัย
เรื่องนี้ และได้พิมพ์ผลการวิจัยออกมาหลายเล่ม เป็นที่ยอมรับ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ห ลักวิชาการว่าข ้อที่สามมีผู้ที่ระลึกชาติ
ได้โดยการสะกดจิต และข้อที่สี่ มีผู้ที่ระลึกชาติได้โดยการทำ
สมาธิถ ึงขั้นฌ
 าน
	สี่ข้อนี่นับเป็นหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อในการเวียน
ว่ายตายเกิดห ลักฐ านในพระไตรปิฎกแ ละหลักฐ านจากผทู้ รี่ ะลึก
ชาติไ ด้ข องเด็กบ า้ งข องผทู้ ถี่ กู ส ะกดจติ บ า้ งข องผทู้ ำสมาธิข นั้ ส งู 
บ้างแ ต่ก็ยังไม่ใช่การพิสูจน์เป็นแค่สิ่งทชี่ วนให้เชื่อ
	จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สำคัญ เพราะมีผลต่อการกระทำ เช่น
คนที่ทำบุญเพื่อหวังว่าตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ งมงายไหม ถ้า

สวรรค์ไม่มีจริงก็งมงาย ถ้าสวรรค์มีจริงก็ไม่งมงาย เหมือนกับ
ว่าเราสะสมเงินไว้ใช้สำหรับชีวิตช่วงหลังเกษียณ งมงายไหม
ถ้าถึงเวลาเกษียณแล้วยังไม่ตาย ก็ไม่งมงายใช่ไหม แต่ถ้าชีวิต
หลังเกษียณไม่มีจริงเพราะตายเสียก ่อนจะเรียกว่าง มงายไหม


๖

ถ าม ใ นขณะที่โ ลกเราดำเนินไ ปสรรพสัตว์ใ นภพภูมิต ่างๆ  ก ็
ดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันใช่ไหมเจ้าคะ ลักษณะแบบมิติเวลา
ของแต่ละภพภมู มิ หี ลุดท ำให้ข า้ มเวลาเข้าม าในโลกมนุษย์ไ ด้ห รือ
ไม่เจ้าคะ
ตอบ	ฟั ง ดู น่ า ก ลั ว  จ ะเ ล่ า เ รื่ อ งผี ใ ห้ ฟั ง จ ะไ ด้ ห ายง่ ว ง ห ลั ง
ส งครามโลกครัง้ ท ี่ ๒ ผ บู้ ญ
ั ชาการทหารสงู สุดแ ห่งก องทัพอ ากาศ
ขององั กฤษพ ลเอกดาวน์น งิ่ ล าออกจากราชการแ ล้วไปทำมลู นิธิ
เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์กับคนที่ตายแล้ว หรืออะไรทำนองนั้น
จำไม่แม่น เขาให้พวกนั่งทางในติดต่อกับผีของทหารอากาศ
อังกฤษที่ตายโดยยังไม่รู้ตัวว่าตาย ปรากฏว่าเขาว่ามีเยอะมาก
พวกผกี ลับเข้าไปในบา้ นโดยไม่รวู้ า่ ต วั เขาตายแล้วแ ละเป็นท กุ ข์
มากเมื่อลูกเมียมองไม่เห็น เจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงสื่อสารไปแบบ
W
 i-F iบ อกให้ผ รี วู้ า่ เขาตายแล้วอ ยูท่ นี่ ไี่ ม่ไ ด้เขาตอ้ งไปทอี่ นื่ ต อ่ ไ ด้
แล้วน คี่ อื เรือ่ งผอี งั กฤษค งมสี ว่ นคล้ายกบั ผ ไี ทยแ ต่ไ ม่เหมือนกนั 
ทีเดียว เท่าที่ทราบ ผีอังกฤษชอบอยูใ่ นปราสาท เช่น เป็นอัศวิน
หิ้วหัวตัวเองไปมาอะไรอย่างนี้แบบนี้ผไี ทยดจู ะไม่น ิยม
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	เรือ่ งภพภมู มิ ติ ติ า่ งๆพ ดู ย ากม นั เกินว สิ ยั ข องคนสว่ นใหญ่
เชื่อไว้ก่อน เชื่ออย่างอ่อนน้อมถ่อมตนว่ายังไม่รู้จริง ถ้าเชื่อไว้
ก่อน แนวความคิดข องเราจะเป็นค วามเห็นชอบ ความดำริช อบ
เป็นการสร้างเหตุปัจจัยของการเจริญในธรรม

๗

ถ าม	ทำอย่างไรจงึ จ ะละเว้นค วามโกรธให้ไ ด้เพราะความโกรธ
เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดเร็ว บางครั้งกว่าจะมีสติรู้ตัวก็โกรธไป
แล้วค ดิ ว า่ การระวังเรือ่ งความโลภความหลงจะงา่ ยกว่าจ ริงห รือ
ไม่เจ้าคะ
ตอบ	ที่จริงเรื่องที่ว่าการละเว้นความโลภความหลงง่ายกว่า
อาตมาว่าไม่ใช่ ยากกว่า เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นโทษของมัน
เวลาโกรธส่วนมากเราจะรู้ตัวว ่าโกรธและมันไม่ด ี แต่ไม่เสมอไป
บางคนทยี่ งั ไ ม่รตู้ วั แ ละไม่ย อมรับห น้าแ ดงแต่ย งั ย นื ยันว า่ “ ฉ นั ไ ม่
โกรธ!” ใครว่าโ กรธก็ยิ่งโกรธใหญ่ อย่างนี้ก็มคี วามโกรธเป็นของ
หยาบและเป็นอ ารมณ์ท ไี่ ม่มใี ครชอบแ ต่ใ นขณะเดียวกันเราควร
จะสงั เกตวา่ ใ นขณะทเี่ ราโกรธนนั้ เรากพ็ อใจในความโกรธม นั ใ น
อารมณ์ไ ม่เช่นน นั้ ค งไม่โ กรธถงึ ข นาดนนั้ ถ า้ เราจะชนะความโกรธ
ต้องเรียนรู้เสน่ห์ของมัน
	พุทธศาสนามหี ลักก ารปฏิบัตใิ นเรื่องนอี้ ย่างละเอียดอ่อน
เป็นขั้นตอน ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเป็นระบบองค์รวม
คือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธ

ความหลงก็ตามจะแก้ให้ได้จำเป็นต้องแก้ทั้ง๓ด้านคือทั้งด้าน
กายวาจา ด้านใจ และด้านปัญญา และต้องเป็นทั้งในระดับศีล
ระดับสมาธิและระดับปัญญา
	
ระดับแ รกเป็นเรือ่ งของศลี ต อ้ งใช้ค วามตงั้ ใจม งุ่ ม นั่ ง ดเว้น
เป็นหลัก เครื่องมือหลักในระดับนี้คือความตั้งใจ เมื่อโกรธแล้ว
อย่างน้อยที่สุดให้เราตั้งอกตั้งใจไม่แสดงออกด้วยกายหรือวาจา
ตามอำนาจของความโกรธนั้น เราไม่ด่าไม่ว่าไม่ไปทุบตีทำร้าย
เขา การสำรวมกายวาจาได้นั้นเป็นขั้นแรก อย่างน้อยที่สุดเราก็
ไม่ทำบาปกรรมทางกายทางวาจา ซึ่งเป็นเหตุให้ตกนรกได้ แต่
นั่นก็ยังไม่พอ เพียงแค่ช่วยป้องกันอันตรายแก่คนอื่นและแก่ตัว
เองเท่านั้นเปรียบเหมือนการปฐมพยาบาลแต่ยังไม่เป็นการแก้
ปัญหาอย่างแท้จริง
	ระดับที่สอง ระดับสมาธิคือเรื่องการบริหารอารมณ์ ใน
บริบทนี้สมาธิเป็นชื่อข องกลุ่มคุณธรรมที่เราต้องพัฒนาเช่นสติ
ความอดทน และเมตตา ก่อนที่จะโกรธจะโมโหเต็มที่ มันต้องมี
อาการบางอย่างบอกลว่ งหน้าเหมือนทอี่ าการฟา้ ค รึม้ ๆล มเย็นๆ
บอกเราวา่ ฝ นจะตกเราเข้าใจเพราะเราเคยสงั เกตหลายครัง้ แ ล้ว
ว่าอากาศเปลี่ยนอย่างนี้แสดงว่าฝนกำลังจ ะตกเรื่องของจิตใจ
ก็ไม่ต่างจากธรรมชาติภายนอก ก่อนจะโกรธก็ต้องมีอาการบาง
อย่างบ่งบอก
	
ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆ เราจะชินกับอาการของกายและใจ
จะรู้สึกว่องไว รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายและใจ จะมี
สัญญาณบอกว่าเริ่มผิดป กติเริ่มมีอาการแล้วนะเราจึงมโี อกาส
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แก้ไขตั้งแต่อารมณ์ยังไม่รุนแรง โกรธแล้วจึงได้สติ ก็แน่นอนว่า
ไม่ทันกาล ถ้าไม่ฝึกสติเป็นประจำ ไม่ให้ความสำคัญกับการมี
สติไม่ฝึกต ัวเองให้อยู่ในปัจจุบันเป็นกำลังของความโกรธก็ต้อง
มีมากกว่ากำลังของสติ พลังสติสู้ไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกสติต่อเนื่อง
อย่างสม่ำเสมอ เช่น ด้วยการนั่งสมาธิเป็นประจำ จนเกิดความ
ตั้งมั่นเกิดความสงบภายในจะเป็นห ัวเลี้ยวหัวต่อใ นชีวิตเพราะ
เป็นการได้ส งิ่ ล ำ้ ค่าค อื เครือ่ งเปรียบเทียบภายในร สู้ กึ ใ นโทษของ
ความโกรธและกิเลสอื่นเพราะได้สัมผัสค วามไม่เศร้าห มองบ้าง
	ตอนยังไม่บวช ตอนอยู่อินเดีย เคยเจอเด็กชาวเขาที่ไม่
เคยเห็นสบู่มาก่อน พอได้สบู่มาลองถู จึงรู้ว่าผิวหนังที่สกปรก
ของเขาชำระล้างให้สะอาดได้ ก่อนหน้านั้นคงคิดว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่แก้ไม่ได้ ส บู่ของพระพุทธเจ้าก็คือการฝึกสมาธิ เรา
ชาวพทุ ธคงเคยได้ยนิ ค ำวา่ ก เิ ลสบอ่ ยๆก เิ ลสคอื ค วามเศร้าห มอง
แห่งจ ติ ใจค วามโลภค วามโกรธค วามหลงค วามอจิ ฉาพยาบาท
คือความเศร้าหมองแห่งจิตใจอันน ี้เราเคยได้ยินแต่ม ันก็เป็นแค่
สัญญาความจำ เราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อ
จิตใจได้สัมผัสค วามไม่เศร้าหมองเมื่อจิตใจสัมผัสความไม่เศร้า
หมองคอื ม สี มาธิจ ติ ใจสงบแล้วน นั่ แ หละเราจงึ จ ะรถู้ งึ ค วามเศร้า
หมองจริงๆ ถ้าย ังไม่มีเครื่องเปรียบเทียบ มันไม่รสู้ ึก อาจจะรู้อยู่
หรืออาจจะเชื่อตามที่พระท่านสอน แต่ยังไม่เห็น ยังไม่ได้ส ัมผัส
ยังไม่รู้สึกได้เอง แต่พอเราเข้าถึงความสงบระงับความแน่วแน่
ของจิตใจที่ผ่องใสสะอาดได้แล้ว เมื่อจิตใจจะโกรธจะพยาบาท
เมื่ออ ารมณ์ทหี่ ยาบคายเกิดขึ้น เราจะรู้สึกสยดสยอง ขยะแขยง

รังเกียจ รู้สึกว่ามันน่าเกลียด แล้วจิตใจก็จะถอนออกมาทันที
ผู้ที่มีเครื่องวัดเครื่องเปรียบเทียบจากการฝึกสมาธิ สามารถ
ระงับความคิดฟุ้งซ่านได้เราจะรู้ว่าความโกรธไม่ด ีและไม่อ ยาก
เป็นคนขี้โกรธ แต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมที่มีกำลัง เราจะสู้ไม่ไหว
เพราะความโกรธมกี ำลังม ากฉ ะนัน้ ส ติแ ละสมาธิช ว่ ยให้ม เี ครือ่ ง
เปรียบเทียบระหว่างความผ่องใส ความไม่ผ่องใส ความเศร้า
หมองความไม่เศร้าหมองของจิตเอื้อต ่อก ารบริหารอารมณ์
	
นอกจากนี้ถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาคือเจริญส มาธิด ้วย
การแผ่เมตตาความหวังด แี ละการให้อ ภัยเป็นป ระจำพ ลังเมตตา
ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความโกรธเกิดได้ยาก การที่จะให้ความโกรธ
เกิดขึ้นน้อยลงมีคุณธรรมหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันในขั้นของ
สมาธิการตั้งสติช่วยได้สมาธิช่วยได้ความอดทนก็ช่วยได้
	เราต้ อ งเ ข้ า ใจว่ า เ รื่ อ งก ารตั้ ง ใจนั้ น ใ ช้ ไ ด้ เ ฉพาะเ รื่ อ ง
ภายนอก ระดับกายวาจาเท่านั้น แม้จะอธิษฐานว่าวันนี้จะไม่
โกรธใคร ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้า
เป็นคนใจเย็นตลอดวันนี้ ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอก แม้คุณพระศรี
รัตนตรัยก็ช่วยไม่ได้ การอธิษฐานได้ผลในโลกภายนอก ภายใน
เราต้องภาวนา
	ระดับที่สามคือปัญญา โดยเราแบ่งปัญญาออกเป็น ๒
ระดับ ระดับความคิดและระดับเหนือความคิด สำหรับระดับ
ความคดิ น นั้ ค อื โ ยนิโสมนสิการซ งึ่ แ ปลวา่ ค วามคดิ แ ยบคายส ว่ น
ปัญญาระดับเหนือค วามคิดเป็นความเห็นแจ้งเรียกว่าว ิปัสสนา
เบื้องต้นเราใช้การคิดพิจารณาช่วย เช่น พิจารณาถึงโทษของ
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ความโกรธที่เคยเกิดขึ้นใ นชีวิตข องตนและชีวิตค นรอบข้างที่เรา
เคยโกรธแล้วทำอะไรพูดอะไร ซึ่งภายหลังรู้สึกเดือดร้อนใจ
เสียใจที่ได้ทำไป รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี เราพยายามระลึกถึงความ
รู้สึกตอนนั้นจนทำให้เกิดความกลัวทจี่ ะต้องเป็นเช่นนั้นอีก
	
อีกวิธีหนึ่งคือเวลาเราโกรธมากๆ ให้ส่องกระจกดูหน้าตา
เราว่าเป็นอย่างไร เหมือนเทวดาไหม เหมือนเทพบุตรเทพธิดา
หรือเหมือนยักษ์หรือยักขิณี ดูหน้าเราเวลาเรากำลังโกรธมัน
เป็นอย่างไร หรือเวลาเรากำลังโกรธมากๆ พูดเข้าเครื่องอัดเสียง
ว่าเขาเลยแรงๆจนรู้สึกสะใจพอใจสบายใจแล้วลองเปิดฟังว่า
เป็นอย่างไรบ้างเราภูมิใจไหมที่พูดไ ปเมื่อก ี้
	แต่อย่าเปิดใ ห้คนอื่นฟ ังนะเขาอาจจะตกใจนี่คืออ ุบายที่
เรียกว่าปัญญาระดับต้นๆ
	อาตมามญ
ี าติค นหนึง่ เป็นผ คู้ มุ น กั โทษในเรือนจำเขาเล่า
ให้อาตมาฟังว่า มันแปลกนะ ไปรู้จักกับพวกฆาตกร ไม่เหมือน
ที่คิดล่วงหน้า ส่วนมากดูเป็นคนธรรมดา และส่วนใหญ่ก็เป็น
เช่นนั้นจริง ฆาตกรรมส่วนใหญ่เกิดขั้นในครอบครัว ส่วนมาก
พวกฆาตกรดำเนินชีวิตประกอบอาชีพตลอดหลายปี จนกระทั่ง
วันหนึ่งมีเรื่องกดดัน ตึงเครียด แล้วแพ้ความโกรธ เลยฆ่าคน
ใกล้ชิด ทนไม่ไหว หลงอารมณ์ ไปแทงภรรยาตายหรือไปยิง
สามีตาย ความโกรธแค่วินาทีเดียว เป็นเหตุให้ต้องติดค ุกตลอด
ชีวิต ต้องถูกประทับตราว่าเป็นฆาตกรตลอดชีวิต อยู่ในโลกมา
๕๐-๖๐ ปี ความโกรธแค่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตของ
คนโดยสิ้นเชิงได้ คนที่ลุอำนาจแก่ความโกรธทำได้ทุกอย่าง

ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ได้ ไม่มีอะไรที่คนโกรธเต็มที่ทำ
ไม่ได้ฆ่าเขาแล้วเป็นบาปเป็นกรรมอย่างน่ากลัวเมื่อค ิดทบทวน
อย่างนี้จะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยทีเดียว
	อีกข้อหนึ่ง ขอให้พิจารณาว่าเราได้อะไรจากความโกรธ
เพราะถ้าเราไม่รู้สึกลึกๆ ว่าเราได้อะไรสักอย่าง เราก็คงไม่โกรธ
อย่างนี้บ่อยๆ มันมีอะไรอยู่ในความโกรธที่เรายังพอใจ เพราะ
ถ้าเราไม่พอใจจุดใดจุดหนึ่งมันจะไม่เป็นอย่างนี้ อาจเป็นความ
รู้สึกสะใจที่เราชอบ หรืออาจเป็นว ่าในขณะที่โกรธ รู้สึกมีอำนาจ
มีกำลัง มีพลัง รู้สึกมีชีวิตชีวาด้วยความโกรธ ตัวน ี้แหละคือตัวที่
เราชอบติด เพราะฉะนั้นเราต้องดูตรงจุดที่เราติดด้วย และต้อง
ตั้งใจปล่อยวาง
	
ในระดับส งู ข นึ้ ไ ปค อื ร ะดับว ปิ สั สนาถ า้ จ ติ ใจเราสงบระงับ
ได้ป ล่อยวางความคดิ เรือ่ งอดีตอ นาคตแ ละความฟงุ้ ซ่านวนุ่ วาย
ต่างๆ จิตใจสงบ น้อมไปดูอารมณ์ต ามความเป็นจริง จะเห็นว่า
ความโกรธก็เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
เกิดขึ้นแล้วดับไป แค่นั้นเอง เมื่อเราเห็นว่าเป็นของธรรมชาติ
ไม่มีเจ้าของเราก็จะปล่อยวางอันน ี้เป็นการปล่อยวางระดับสูง
	สรุปว่าเมื่อเรามีปัญหาอย่าง เช่น ความโกรธ ต้องแก้
ในระดับศีล ด้วยความตั้งใจงดเว้นจากการกระทำทางกายทาง
วาจาด้วยอำนาจของความโกรธ ในระดับจิตใจหรือสมาธิ ต้อง
เจริญสติฝึกเป็นคนอดทนอดกลั้นเจริญสมาธิภ าวนาให้ได้ทพี่ ึ่ง
ภายในและจุดสงบ ที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบความน่าเกลียด
น่ากลัวของความโกรธ กับความงามของความไม่โกรธ เจริญ
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เมตตาภาวนาให้ม พี ลังต รงขา้ มความโกรธจ นมกี ำลังเหนือค วาม
โกรธและเจริญปัญญาระดับความคิดพิจารณาให้เห็นโทษของ
ความโกรธ และเห็นคุณงามความดีของความไม่โกรธ ระลึกถึง
ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ ที่ท่านเมตตา ไม่เคยเห็นท่าน
โกรธทั้งๆที่มีหลายครั้งท ี่ท่านมีสิทธิจ ะโกรธถ้าเป็นเราต้องโกรธ
แน่ๆเมื่อเคยสังเกตเห็นเราประทับใจไหมให้เราพยายามระลึก
ถึงความดีความงามของท่าน ให้เจริญสมาธิจนเป็นบาทฐาน
ให้เกิดวิปัสสนา เห็นความเป็นสังขารของความโกรธว่าเป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความโกรธก็จะตายไปเลย
คำถามนี้ตอบยาวหน่อยเพราะเป็นเรื่องสำคัญ

๘

ถ าม ก ราบข อค วามก รุ ณ าพ ระอ าจารย์ อ ธิ บ ายข้ อ ส งสั ย    
เกีย่ วกบั การแปลศพั ท์จากไทยเป็นองั กฤษ คำวา่  Mind = จติ ใจ,
Spirit= จ ติ ใจ+ว ญ
ิ ญาณ,Intelligences= ส ติป ญ
ั ญา,W
 isdom
= สติ และคำว่าปัญญา เฉลียวฉลาด เล่ห์เหลี่ยม กระผมสงสัย
ไม่แน่ใจในความถูกต้อง
ตอบ	ปัญหาในการแปลคำสอนของศาสนาพุทธเป็นภาษา
อังกฤษมีตั้งแต่ต้น เป็นเรื่องธรรมดา ศัพท์ท ี่เกี่ยวกับจิตใจ เกี่ยว
กับน ามธรรมศ พั ท์เทคนิคท างพทุ ธศาสนากไ็ ม่มใี นภาษาองั กฤษ
ปัญหาใหญ่ค อื ว า่ ศ พั ท์ท มี่ ไี ว้ใ ห้ใ ช้ม กั จ ะมคี วามหมายเอียงไปทาง

ศาสนาคริสต์ไม่มากก็น้อยฉะนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายในการแปล
เพราะเราไม่ต้องการให้ผู้อ่านเกิดมิจฉาทิฏฐิ โดยมองพุทธธรรม
ผ่านแนวความคิดข องอีกศาสนาหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรา
บัญญัตศิ พั ท์ใ หม่ก ด็ แู ปลกแ ละทบั ศ พั ท์บ าลีค นตา่ งชาติก เ็ หมือน
คนไทยตรงที่ไม่ชอบอ่านบาลีสันสกฤต
	ตัวอย่างความยากในการแปลคือคำว่าจิตหรือใจ ภาษา
อังกฤษมีคำว่า Heart กับคำว่า Mind ให้เลือก ส่วนมากเราใช้
Heart เมื่อกล่าวถึงความรู้สึก เช่น ความรัก ความชัง เป็นต้น
เราจะใช้ Mind ในกรณีของการรับรู้หรือการใช้ความคิด เรื่อง
ของ IQ เป็นเรื่อง Mind ไม่ใช่ Heart ในภาษาไทยเราไม่แยก
นามธรรมอย่างนั้น จิตก็รวมความหมายของ Mind และ Heart
ทุกวันนี้นักแปลใช้Mindกันแต่อาจจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม
บ้างเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าหมายรวมถึงHeartด้วย
	คำว่า Spirit เดิมหมายถึงผี แต่ถูกใช้ในความหมายว่า
จิตใจหรือวิญญาณในความหมายที่เป็นอัตตาหรือตัวตน บางที
ก็แปลว่าเจตนาหรืออารมณ์ก็ได้ คำนี้ชวนสับสน เลี่ยงเสียดกี ว่า
คำวา่ S piritualห มายถงึ เรือ่ งราวเกีย่ วกบั ศ าสนาห รือช วี ติ ด า้ นใน
โดยเน้นเรื่องคุณงามความดีข้อวัตรปฏิบัติอาจแปลว่าSpiritual
Practicesก ็ได้
	Intelligenceคือค วามฉลาดแต่ก่อนIntelligenceมักจะ
หมายถึงIQอย่างเดียวแต่ตอนหลังมผี ู้กล่าวถึงEQEmotional
Intelligence, Social Intelligence, Spiritual Intelligence
ความหมายของIntelligenceจึงขยายตัวไป
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	ทุกว นั น คี้ อ่ นขา้ งเป็นท ยี่ อมรับว า่ E Qม สี ว่ นในการประสบ
ความสำเร็จในชีวิตมากกว่า IQ ผลการวิจัยเด็กที่มี IQ สูงจาก
หลายๆ สถาบันสรุปออกมาว่า การประสบความสำเร็จใน
ชีวิต ไม่ว่าในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ IQ มีบทบาท
ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนบทบาทของสิ่งที่ภายหลัง
เราเรียกว่า EQ มีหลายสิบเปอร์เซ็นต์ จึงมีการนำเสนอว่าเรา
ให้ความสำคัญก ับ IQ มากเกินไ ป และความฉลาดในเรื่องการรู้
เท่าท นั อ ารมณ์แ ละการบริหารอารมณ์น อ้ ยเกินไ ปต วั อย่างงา่ ยๆ
คือความสำคัญข องความอดทนและใจสเู้มื่อเผชิญปัญหา
	
ความฉ ลาดอี ก ป ระเภทห นึ่ ง ที่ น่ า ส นใจคื อ  S ocial
Intelligenceค วามฉลาดในการอยูใ่ นหมู่ โ ดยเฉพาะความฉลาด
ในการสอื่ สารแ ละการทำงานเป็นท มี ใ นโลกปจั จุบนั ค วามจำเป็น
ของSocialIntelligenceดูจะเพิ่มขึ้นท ุกว ัน
	
ส่วนคำวา่ W
 isdomเป็นศ พั ท์ท ใี่ ช้แ ปลคำวา่ ป ญ
ั ญาอย่าง
จำใจW
 isdomม คี วามหมายทพี่ ร่าม วั ใ นเมือ่ อ ารยธรรมตะวันต ก
ไม่มรี ะบบการพฒ
ั นาปญ
ั ญาแ ละภมู ปิ ญ
ั ญาของชาวตะวันต กไม่
ถึงขั้นไตรลักษณ์ก็ไม่แปลกที่เราแปลปัญญาโดยตรงไม่ไ ด้
	ในทางพุทธศาสนา เราใช้คำว่าปัญญาโดยความหมาย
เฉพาะว า่ เป็นค วามรทู้ ลี่ ดหรือต ดั ก เิ ลสได้เป็นค วามรใู้ นธรรมชาติ
ของชีวิตและจิตใจโดยเฉพาะการรเู้ห็นความไม่เที่ยงความเป็น
ทุกข์ค วามเป็นอ นัตตาฉ ะนัน้ เราจะใช้ค ำวา่ W
 isdomเพือ่ ป อ้ งกัน
ความเข้าใจผิด เราอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า Wisdom ใน
ความหมายของพุทธศาสนาว่าคืออ ะไร

๙

ถ าม	ถ้าเข้าใ กล้ใ ครแล้วจ ติ เป็นอ กุศลท า่ นอาจารย์ส อนให้ห ลีก
หนีแต่ถ้าเป็นคนที่หลีกหนีไม่ได้เช่นบุพการีเราจะต้องทนยอม
ต่อไปหรือเจ้าคะ
ตอบ	ทีว่ า่ ใ ห้ห ลีกห นีอ าจจะพดู ไ ม่ช ดั เจนอ าตมาหมายถงึ ก รณี
ที่เราจะเลือกคบเพื่อน ควรฉลาดในการเลือกเพื่อน เพราะคน
หลายคนเสียเพราะเพื่อน ไม่ใช่เสียเพราะกิเลสของตัวเองสัก
เท่าไรแ ต่เสียเพราะความเกรงใจเพือ่ นเกรงใจไปเกรงใจมากเ็ ลย
ชินกับความไม่ดขี องเพื่อนในที่สุดก ็เลยเสียไ ปด้วยเพราะฉะนั้น
ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็ง เราต้องระมัดระวังในการคบเพื่อน ถ้าจิตใจ
เขาเข้มแข็งไปในทางที่ไม่ดีเขาอาจจะฉุดลากเราไปด้วย
	แต่ใ นกรณีท เี่ รามจี ติ ใจเป็นอ กุศลตอ่ บ พุ การีถ อื เป็นค นละ
เรื่องพ่อแม่ป ู่ย่าตายายเป็นบุคคลที่มบี ุญคุณต่อเราการที่จิตใจ
เราเป็นอ กุศลนนั้ เป็นเรือ่ งทเี่ ราตอ้ งรบั ผ ดิ ช อบและพยายามปล่อย
วาง ให้ถือว่าเป็นกรรมของเรา พูดได้ว่าการที่เรามาเกิดกับคุณ
พ่อคุณแม่คู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ในแง่หนึ่งอาจพูดได้ว่าเราเลือก
คุณพ่อคุณแม่คู่นี้ เราต้องเคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันมาแต่
ชาติก่อนจ ึงจะได้มาเกิดเป็นลูก
	พระพุทธองค์ตรัสว ่า การฆ่าพ่อฆ ่าแ ม่เป็นอนันตรยิ กรรม
คือกรรมหนักสุดทแี่ ก้ไขไม่ได้หนักเท่ากับฆ่าพ ระอรหันต์ฆ่าพ ่อ
ฆ่าแม่ถึงแม้ว่าภายหลังจะสำนึกบาปและกลับตัว ก็ไม่ช่วยให้
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ผ่อนผลกรรมได้ม แี ต่ต กนรกอย่างเดียวด งั เช่นพ ระเจ้าอ ชาตศ ตั รู
ซึ่งฆ่าพระบิดา ภายหลังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วัน
หนึ่งเสด็จไปฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงสมณผลสูตร เกิดความ
เลื่อมใสยิ่ง แต่เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูลากลับไปแล้ว พระพุทธ
องค์ทรงปรารภกับพระสาวกว่า ถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูไม่ได้ฆ่า
พระบิดา บัดนี้ก็จะบรรลุธรรมแล้ว แต่ท่านไม่มีทางบรรลุธรรม
ในชาตินี้ ท่านเป็นได้แค่คนดีทั่วไปเท่านั้น และตายแล้วท่าน
ต้องตกนรกด้วย
	ส่วนในกรณีอ งคลุ มี าลซงึ่ ฆ า่ ค นถงึ ๙ ๙๙ค นก ย็ งั ส ามารถ
กลับตัวเป็นพระอรหันต์ไ ด้การฆ่าคน๙๙๙คนไม่มนี ้ำหนักทาง
กรรมเท่ากับการฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่เพียงคนเดียว เพราะความ
สัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่มีบางสิ่งบางอย่างที่ลี้ลับ
ที่เรามองไม่เห็น ถ้าเรายอมรับและพยายามทำใจได้ก็จะดี บาง
ครัง้ เมือ่ เรามปี ญ
ั หากบั ค ณ
ุ พ อ่ คุณแ ม่ก อ็ าจปลอบใจตวั เองวา่ น า่ 
จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากชาติก่อน เราต้องพยายามปรับปรุง
แก้ไขเท่าท เี่ ราจะทำได้เราตอ้ งให้อ ภัยเท่าท เี่ ป็นไ ด้ไ ม่ใช่พ ยายาม
หลีกห นี ต้องเผชิญห น้ากับปัญหา สู้ ไม่ใช่สู้กับท่าน สู้กับความ
รู้สึกของตัวเอง
	
ขอเสริมอ กี น ดิ ว า่ เรือ่ งบญ
ุ ค ณ
ุ ข องพอ่ แ ม่เราถอื ว่าส งู ม าก
ก็จริง แต่บุญคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งสูงกว่า ฉะนั้น หากว่าการ
ปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือคำขอร้องหรือคำสั่งของพ่อแม่ขัดกับการ
ตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้า อาตมาเห็นว่า การตอบแทน
บุญคุณของพระพุทธเจ้าสูงกว่า นั่นหมายความว่า ไม่ใช่ว่า

พ่อแม่ต้องการอะไรหรือขออะไรแล้วเราไม่ทำตาม เราจะเป็น
ลูกอกตัญญูหรือเนรคุณไปทันที เช่นถ้าพ่อแม่ชักชวนไปใน
ทางอบายมุข หรือต้องการให้เราช่วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผิด
กฎหมายถ้าเราปฏิเสธเราจะบาปไหมอาตมาว่าไ ม่บ าป

๑๐

ถ าม	ท่านอาจารย์เชือ่ เรือ่ งพลังจิตห รือเปล่าค รับม คี นกลุม่ ห นึง่ 
ในรัสเซียมุ่งมั่นฝึกพลังจิตเพื่อใช้ในทางไม่ดี ทางพุทธก็มีการฝึก
พลังจิต พระบางรูปในเมืองไทยมีความสามารถในทางถอดจิต
สามารถอ่านจิตใจคนได้ใช่ไหมครับ
ตอบ	เรื่องพลังจิตนี้มีแน่นอนไม่เป็นที่สงสัย แต่มันอยู่ที่ว่าควร
ใช้ไปในทางไหนเท่านั้น ทางพุทธศาสนาถือว่าเราทำอะไรก็ต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุด คือการพ้นทุกข์ พลังจิตที่ปรากฏ
เป็นความรู้พิเศษบางอย่างเช่นรู้วาระจิตค นอื่นหรือรเู้หตุการณ์
ในอนาคตบางเรื่องเป็นต้นเป็นผลพลอยได้จ ากการเจริญสมาธิ
ในขนั้ ส งู ส ำหรับน กั ป ฏิบตั บิ างทา่ นม นั ก อ็ นั ตรายตรงทชี่ วนให้ห ลง
กลายเป็นอุปสรรคต่อการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา
ได้ ความรู้สึกเราเป็นผู้วิเศษก็มีเสน่ห์มาก ญาณต่างๆ ปุถุชนมี
ได้และเสื่อมได้ไม่ควรตั้งเป็นเป้าหมายในการภาวนา
	ส่วนประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึ้นจ ากพลังจิตต่างๆ นั้น การ
รู้ภาวะจิตน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดของครูบาอาจารย์ในการ
สั่งสอนลูกศิษย์ล ูกหา ถ้าดีก็ช่วยให้ลูกศ ิษย์ข ยันไม่ป ระมาท แต่
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มันอ าจเป็นด าบสองคมได้เหมือนกนั เช่นก ารทหี่ ลวงปมู่ นั่ ร วู้ าระ
จิตค นท ำให้ล กู ศ ษิ ย์บ างรปู ไ ม่ก ล้าไ ปอยูก่ บั ท า่ นเพราะอายบ างที
ลูกศิษย์เครียดเกรงท่านจะรู้ว่ากำลังคิดอะไรพระผู้ใหญ่ในสมัย
ปัจจุบันที่รู้วาระจิตก็มีแต่ส่วนมากเป็นพระป่าซึ่งท่านจะไม่เปิด
เผยให้ใครทราบท่านไม่ต้องการให้ใ ครตื่นเต้นในเรื่องนี้
	
หลวงพอ่ ท วี่ ดั จ นี ม หายานทแี่ คลิฟอร์เนียช อื่ M
 asterH ua
รุ่นเดียวกับหลวงพ่อชา และคุ้นเคยกับพวกเรา ตอนนี้มรณภาพ
แล้ว ตอนมีชีวิตอยู่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีพลังจิตมาก อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ก็เยอะ ลูกศิษย์ชาวอเมริกันของท่านรูปหนึ่งเล่าถึง
ตอนทเี่ ป็นป ะขาวอยูท่ วี่ ดั ท ี่ L .A .ซ งึ่ เป็นอ าคารสงู ๔ - ๕ ช นั้ ช นั้ บ น
เป็นดาดฟ้าม ีบันไดหนีไฟอยูด่ ้านนอก
	
ปะขาวคนนหี้ ิวเพราะอดข้าวเย็น เขาแอบออกไปซื้อข นม
เอาไปซ่อนไว้ใต้หมอน ตอนดึกๆ มืดๆ ก็ปีนออกจากห้องทาง
หน้าต่าง ขึ้นบันไดหนีไฟ แอบกินข นมบนดาดฟ้า รู้สึกป ลอดภัย
ดีไม่มีใครจะจับเขาได้เพราะไม่เคยมใี ครขึ้นไปที่นั่น
	
คืนน นั้ ใ นขณะทกี่ ำลังท านขนมอย่างเอร็ดอร่อยเขาตกใจ
ได้ยนิ เสียงเหมือนใครกำลังข นึ้ บ นั ไดมาซ งึ่ ไ ม่น า่ จ ะเป็นไ ปได้เขา
รีบซ อ่ นขนมไว้แ ล้วล กุ ข นึ้ เดินจ งกรมรอบดาดฟ้าป รากฏวา่ ห ลวง
พ่อเดินขึ้นมา ‘ตายแล้ว! ’ หัวใจเขาเหมือนจะหยุดเต้น เขาทำท่า
เดินจงกรมต่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่พูดอะไรเลยแต่เดินจงกรม
รอบดาดฟ้ากลับทางกับเขา ในขณะที่เดินสวนทางกันครั้งแรก
ปะขาวกลัวมากแต่หลวงพ่อเดินผ ่านไปเฉยๆเดินสวนกันรอบที่
สองก ไ็ ม่มอี ะไรเกิดข นึ้ เมือ่ ส วนกนั ร อบทสี่ ามห ลวงพอ่ เจ้าอ าวาส

หยุดและถามปะขาวว่า“Howdoesitfeel?”(ร ู้สึกอย่างไรบ้าง)
แล้วท า่ นกก็ ลับล งไปห ลวงพอ่ ไ ม่ต อ้ งพดู ม ากท า่ นถามแค่“ H ow
doesitfeel?” ป ะขาวกเ็ ลิกแ อบกนิ ข นมตงั้ แต่ค นื น นั้ เลยน คี่ อื ก าร
ใช้การรู้และใช้วาระจิตด้วยปัญญา

๑๑

ถ าม จ ะทำอย่างไรให้เรามสี ติแ ละสมาธิอ ยูค่ กู่ บั เราตลอดเวลา
ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
ตอบ ขออธิบายว่าส ติก ับส มาธิเป็นส ่วนของมรรคซึ่งเป็นร ะบบ
การพฒ
ั นาตนบ างกรณีอ าจเป็นต วั การหรือเป็นต วั เด่นบ างกรณี
อาจอยูเ่ บือ้ งหลังก รอบการปฏิบตั ใิ นชวี ติ ป ระจำวนั ท อี่ าตมาเห็น
ว่าเหมาะสมที่สุดคือส ัมมาวายามะความเพียรชอบ
	ความเพียรพยายาม ๔ ประการในอริยมรรคได้แก่ หนึ่ง
พยายามปอ้ งกันก เิ ลสทยี่ งั ไ ม่เกิดไ ม่ใ ห้เกิดข นึ้ ส องพ ยายามแก้ไข
กิเลสทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วส ามพ ยายามทำสงิ่ ด งี ามทยี่ งั ไ ม่เกิดใ ห้เกิดข นึ้ 
สี่พยายามรักษาสิ่งดงี ามที่เกิดขึ้นแ ล้วให้เจริญง อกงามต่อไป
	
สำหรับส ติน นั้ เราจะมองในสองดา้ นด า้ นหนึง่ ค อื ก ารอยูใ่ น
ปัจจุบัน ไม่ปล่อยจิตใจให้เพลินหรือหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอดีตหรือ
อนาคตโดยใช่เหตุ ขอย้ำว่าไม่ใช่ไม่ให้คิดเรื่องอดีตหรืออนาคต
เลยม นั เป็นไ ปไม่ไ ด้อ ยูแ่ ล้วเวลาเกิดป ญ
ั หาเราสามารถใช้ค วาม
จำจากประสบการณ์ในอดีต เราเคยมีปัญหาอย่างนี้ในอดีต
ไหมเราเคยใช้วิธีการอะไรได้ผ ลมากน้อยแค่ไหนมขี ้อเสียอะไร
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บ้างไหม นี่คือการใช้ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งเป็นเพียงสัญญา
หรือความจำให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพไ ด้ผลดี
ส่วนอนาคต เราต้องรู้จักวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวจ ดั ล ำดับข นั้ ข องงานท ำสงิ่ ท เี่ ร่งด ว่ นกอ่ นน เี่ ป็นส ว่ นหนึง่ ข อง
การใช้สติปัญญาในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวกับเวลา เราต้อง
วางแผนสำหรับอนาคต อันนี้ไม่ห้าม ที่ต้องระมัดระวังหรือ
พยายามปล่อยวางคอื เมือ่ เรารสู้ กึ เบือ่ ก ระวนกระวายห รือม อี ะไร
เศร้าหมองอยู่ในใจ แล้วพยายามหนีจากความจริงในปัจจุบัน
ด้วยการดึงอารมณ์ในอดีตมาปลอบใจหรือจินตนาการถึงความ
สุขสำราญที่เราหวังในอนาคตเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับความทุกข์ใน
ปัจจุบัน การทำเช่นนี้เราจะไม่เห็นอริยสัจ ไม่เห็นความจริงใน
ปัจจุบัน เพราะเอาสัญญาหรือจินตนาการมากลบเกลื่อน ต้อง
เสียสละนิสัยนี้เพื่อความก้าวหน้าในธรรม
	
ด้านหนึ่งของสติ คือพยายามอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอีกด้าน
หนึง่ ข องสติอ าจจะคล้ายกบั ค วามจำค อื ค วามระลึกไ ด้ห มายถงึ 
การระลึกได้หรือจำได้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้หรือหน้าที่ในปัจจุบัน
สมมติว่าเราสมาทานศีลไว้ ขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เกิดมียุงมา
กัดถ้าเราระลึกได้ว ่าเราถือศีลเราเป็นผ ู้ทรงศีลเราต้องไม่ต บยุง
นี่คือตัวสติความระลึกได้ สติจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์ของสติ
หรือเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนอยู่ในใจ เช่นถ้าเราชัดเจนว่า
ศีลห้าเป็นอย่างไร ศีลแปดเป็นอย่างไร เมื่อมีสถานการณ์อะไร
เกิดขึ้นที่จะมีผลต่อการรักษาศีล หรือทำให้เราต้องมีการงดเว้น

เราจะระลึกไ ด้เพราะเราเคยจำไว้อย่างดีสติใ นกรณีน ี้จะสัมพันธ์
กับสัญญา เหมือนเราฝากข้อความไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วดึง
ข้อความออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ สติคือการที่เราสามารถดึงสิ่งที่มี
ประโยชน์ออกมาใช้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน บางครั้งเมื่อเราทำ
ไม่ทนั เรามกั จ ะโทษสติท งั้ ๆท อี่ าจจะมเี หตุป จั จัยว า่ ไ ม่มขี อ้ ความ
ที่จะดึงมาใช้ได้ เพราะไม่เคยตั้งใจฝากข้อมูลไว้ ไม่ใช่ความผิด
ของสติเป็นความผิดข องสัญญา
	
สมมติว่าขณะนั่งฟังเทศน์ฟังธรรม เราไม่ตั้งใจฟัง ปล่อย
ให้จิตไปคิดเรื่องอื่น ทั้งๆ ที่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้บันทึกข้อมูล
ไว้ เมื่อมีคนถามว่าวันนี้ท่านอาจารย์เทศน์เรื่องอะไร ก็ได้แ ต่พูด
ว่าท่านเทศน์ดีมากแต่จำไม่ได้ฉะนั้นอย่าด ่วนสรุปว่าโทษอยู่ที่
สติผ ทู้ ใี่ ช้ค อมพิวเตอร์ค งเคยมปี ญ
ั หาเหมือนกนั ว า่ ไ ฟล์น นั้ ม นั อ ยู่
ตรงไหนมันอยู่โฟลเดอร์ไ หนหาไม่เจอข้อความมันม ีอยู่แต่ไม่รู้
ว่าเก็บอ ยูต่ รงไหนบ างทีต อ้ งเสียเวลาคน้ หาขอ้ มูลท เี่ ราเคยบนั ทึก
ไว้เพราะเราบันทึกไม่เป็นระเบียบหรือเก็บไม่เป็นระเบียบความ
จำของเราก็เช่นเดียวกัน
	
ถ้าเราศกึ ษาหรือเรียนรอู้ ะไรทเี่ ป็นป ระโยชน์ต อ่ ก ารปฏิบตั ิ
ธรรม แต่เก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบ สติก็ดึงมาไม่ทันเหมือนกัน
สติเป็นเรื่องใหญ่มาก เราจะดึงสติออกจากเรื่องอื่นๆ แล้วพูด
เฉพาะเรื่องสติอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพูดเรื่องสัญญาและ
อีกหลายๆ เรื่องด้วย เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นระบบองค์รวม
ที่ต้องการจะย้ำคือค วามสำคัญของสมาธิภาวนา
	
ขอแนะนำสั้นๆ และขอร้องผู้ที่ทุกวันนี้ยังไม่เคยทำสมาธิ
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เป็นประจำทุกวันๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ลองทำสักเดือนหรือสาม
เดือนแล้วแต่ศรัทธา แล้วแต่การอธิษฐานจิต ให้ตั้งใจบันทึก
ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ว่าการทำสมาธิทุกวันมีผลต่อ
สติในชีวิตประจำวันหรือไ ม่เรื่องนี้ยังไม่ต้องเชื่ออาตมา เชื่อพระ
เชือ่ ต ำราต อ้ งทำเองเห็นเองเพราะการทำสมาธิก ค็ อื ก ารเจริญส ติ
นั่นเองก ารเจริญสติอ ย่างเข้มข ้น
	
อานาปานสติ พุทธานุสติ หรือธรรมานุสติ ถ้าทำถูกต้อง
เราจะเห็นว่าสติของเราในชีวิตประจำวันดีขึ้น ความคิดฟุ้งซ่าน
วุ่นวายต่างๆ จะน้อยลง ผลสมาธิจะอยู่กับเราเกือบตลอด แต่
เราต้องเข้าใจว่า สมาธิมีหลายระดับหลายประเภท ถ้าเป็น
อัปปนาสมาธิ เราไม่ต้องการตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะอัปปนา
สมาธิค อื ภ าวะนงิ่ ไ ม่ร บั ร ตู้ อ่ ร า่ งกายท ำอะไรไม่ไ ด้ในชวี ติ ป ระจำวนั
จะทำอะไรไม่ได้ มีประโยชน์มหาศาล แต่เหมาะกับการปลีกตัว
เท่านั้น
	
อุปจารสมาธิเป็นวิหารธรรมของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
จิตใจไม่มีนิวรณ์และเป็นอิสระจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย แต่
ไม่ถึงกับแน่วแน่ ยังมีวิตกวิจารณ์มีความคิดพิจารณาอยู่ ยังมี
ความคิดว่าทำอย่างไรเราจึงจะเป็นประโยชน์ ทำอย่างไรจึงจะ
ได้ช่วยผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์และความสุข เช่น พระพุทธเจ้า
หรือพระอริยสาวกทั้งห ลายท่านก็คิด แต่ค วามคิดของท่านไม่ได้
เป็นผลร้ายต่อสมาธิ ท่านคิดเฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตน
และผู้อื่นสิ่งที่จะนำไปสคู่ วามสุขท ี่แท้จ ริงของผู้อื่น

	
เรื่องการพิจารณาที่อาตมาใช้ศัพท์เทคนิคว่า โยนิโส
มนสิการ เราต้องฝึกให้เป็นนิสัย ยิ่งใช้จะยิ่งประทับใจในผลดี
ต่อชีวิต เราสามารถพิจารณาเห็นคุณและโทษของสิ่งต่างๆ คือ
ข้อดีข้อเสีย เป็นเรื่องง่ายๆ แต่มีประโยชน์มาก ทุกครั้งที่เราเจอ
สิ่งสำคัญหรือสิ่งที่มีความหมายสำหรับเรา ให้เราพยายาม
พิจารณาทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งนั้น เรื่องนี้นับเป็นการทวนกระแส
พอสมควรเพราะโดยสญ
ั ชาตญาณแล้วเมือ่ เราเจอสงิ่ ท ชี่ อบเรา
ก็ไม่ค่อยอยากจะคิดหรืออยากจะมองข้อบกพร่องของสิ่งนั้น ใน
ทางตรงข้าม เราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบ เราจะขี้เกียจไปพยายามหา
สิ่งดีๆในสิ่งที่ไม่ชอบนั้น
	
หากว่าไม่ตั้งใจพิจารณาและปล่อยไปตามกระแส เรา
คงคิดแต่ว่าชอบไม่ชอบ แต่ถ้าเราฝึกนิสัยให้เห็นคุณในสิ่งที่เรา
ไม่ชอบ อย่างน้อยสักข้อสองข้อ เห็นโทษในสิ่งที่เราชอบสักข้อ
สองข้อ จิตใจเราจะเป็นปกติไม่ขึ้นๆ ลงๆ มาก เช่นเดียวกัน
ถ้าเราต้องการส่งเสริมสิ่งดงี ามในจิตใจทเี่รียกว่ากุศลธรรมเราก็
ต้องพยายามจับข้อดีแ ละประโยชน์ของมันเพื่อใ ห้มีฉันทะอยาก
ทำ และต้องพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้าม
ให้เกิดความละอายและความเกรงกลัว ประเด็นคือทำอย่างไร
เราจงึ จ ะมสี ติก ต็ อ้ งมคี วามละอายความเกรงกลัวต อ่ ก ารขาดสติ
ทำอย่างไรเราจงึ จ ะมสี มาธิก ต็ อ้ งเห็นโ ทษชดั จ นเกิดค วามละอาย
ความเกรงกลัวในการปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่าน
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ถ าม	 ต้องการจะทำบุญใ ส่บ าตรแ ต่อ ยูใ่ นกรุงเทพฯห าพระสงฆ์
ที่ดูน่าศรัทธาบริเวณใกล้บ้านได้ยาก ทำให้ไม่ค่อยได้ใส่บาตร
เราควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับ
ต อบ	 อาตมาเห็นใจอยูเ่ หมือนกนั อ ย่างไรกต็ ามเราไม่ค วรดว่ น
สรุปปฏิปทาของพระจากอาการภายนอก บางทีมันไม่แน่นอน
อาตมารู้จักพระที่อยู่ในกรุงเทพฯ บางรูปดูภายนอกก็ไม่ค่อยจะ
เรียบร้อย แต่ท่านตั้งใจศึกษาและปฏิบัติ บางองค์ปฏิบัติได้ดี
มากฉ ะนัน้ ถ า้ เราไม่ม นั่ ใจวา่ เป็นพ ระทศุ ลี เป็นพ ระไม่ด ี เรากค็ วร
เชื่อและมีศรัทธาไว้ก่อน เพราะดูแต่อาการภายนอกไม่แน่นอน
แ ต่ถ า้ เรารแู้ น่ว า่ พ ระองค์น เี้ ป็นพ ระทศุ ลี เป็นพ ระไม่ด ี เรากไ็ ม่ค วร
จะสง่ เสริมถ า้ ม โี อกาสกไ็ ปแสวงหาวดั ท เี่ รารสู้ กึ ศ รัทธาได้ไ ปเป็น
ครัง้ ค ราวไ ม่จ ำเป็นต อ้ งไปทกุ ว นั อ ย่างไรกต็ ามก ารใส่บ าตรไม่ใช่
เรือ่ งเล็กน อ้ ยพ ระฝา่ ยเถรวาทเราอยูไ่ ด้ด ว้ ยการบณ
ิ ฑบาตฉ ะนัน้ 
เรื่องนี้จึงเป็นส ่วนสำคัญข องการสืบต ่ออ ายุพ ระศาสนาและเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับฆราวาส เราจึงควรมีส่วนในการ
รักษาสิ่งนี้ไว้
	
อาตมามีลูกศ ิษย์คนหนึ่งไปซื้อบ้านที่เชียงราย ว่างเมื่อไร
ก็ไป ไปแรกๆ ชอบตื่นเช้าใส่บาตรพระที่เดินผ่านหน้าบ้าน อยู่
กรุงเทพฯ ไม่มีที่ใส่บาตร ไปพักที่เชียงรายมีความสุข ภายหลัง
พระในวัดยกเลิกการออกบิณฑบาต ลูกศิษย์ก็สงสัยว่าเพราะ
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อะไร เลยไปถามหลวงพ่อเจ้าอาวาส ท่านอธิบายว่าผู้ใหญ่บ้าน
ขอร้องไม่ให้ออกบิณฑบาต เพราะมีชาวคริสต์บ างส่วนตำหนิว่า
พระสงฆ์ในพุทธศาสนามีแต่ขออย่างเดียว ไม่เคยให้ทุนไม่เคย
ให้อ ะไรม แี ต่ม าขอทานอยูต่ ลอดเวลาผ ใู้ หญ่บ า้ นเห็นว า่ การออก
บิณฑบาต จะทำให้ผู้ไม่หวังดีต่อพุทธศาสนาตำหนิได้ จึงขอให้
หลวงพ่ออ ยู่ที่วัดแล้วให้ญาติโยมนำอาหารไปทำบุญที่วัดแ ทน
	
นี่ เ ป็ น เ รื่ อ งที่ น่ า เ ป็ น ห่ ว งม าก เ พราะถ้ า พ ระไ ม่ อ อก
บิณฑบาต ความสัมพันธ์ร ะหว่างพระกับโยมจะห่างไป ตอนเช้า
ที่หมู่บ้านแถววัดป่านานาชาติ เมื่อพระออกบิณฑบาต เราจะ
เห็นชาวบ้านยืนอยู่เป็นแถว พร้อมด้วยลูกหลานที่เขากำลังฝึก
ใส่บาตร บ้านบุ่งหวาย เด็กเริ่มตั้งแต่ ๒-๓ ขวบ ฝึกกันแต่เล็กๆ
เด็กๆ ออกมาใส่บาตรทุกวันๆ ทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจอะไรมาก แต่มัน
เป็นการปลูกฝังศรัทธาในจิตใจเด็ก เกิดนิสัยว่าเมื่อเห็นพระ
ก็อยากใส่บาตร อยากยกมือไหว้ เป็นการฝึกสัมมาคารวะของ
เ ด็ ก  เ ด็ ก เ ห็ น พ ระก็ จ ะนั่ ง ล งย กมื อ ไ หว้  แ สดงค วามเ คารพ
ถ้ากำลังถีบจักรยานก็จะลงจากจักรยานมาแสดงความเคารพ
ทุกคนมีความรู้สึกว่าพระเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างพระกับชาวบ้านจึงอบอุ่นม าตลอด
	ตื่นเช้าสิ่งแรกที่ทำคือหุงข้าวใส่กระติบใส่จาน ออกมา
ยืนหน้าบ้านคุยกับเพื่อนเพื่อรอทำความดี แม้บางคนจะยากจน
ก็ยังมีพอจะเจียดข้าวเหนียวซักก้อนสองก้อนใส่บาตร ทุกคนที่
ใส่บ าตรรสู้ กึ ว า่ ม สี ว่ นในการสง่ เสริมบ ำรุงพ ทุ ธศาสนาห รือช ว่ ยให้
พระทำหน้าทีข่ องทา่ นได้เมือ่ พ ระออกบณ
ิ ฑบาตทกุ เช้าญ
 าติโยม

ชาวบ้านเห็นพระทุกวัน ความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีต่อพระสงฆ์
เกิดทุกวันโอกาสทผี่ ู้ปกครองจะชักชวนให้ลูกบวชเช่นบวชเณร
ภาคฤดูร้อนก็มีมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าพระหรือศาสนาเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิต
	
บางครั้งถึงจะรู้สึกไม่ค่อยศรัทธาในพระบางรูป อย่าง
น้อยก็ให้ถือว่า การใส่บาตรและการบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมที่
มีคุณค่าสมควรที่จะสนับสนุน ถ้าคนใส่บ าตรน้อยลงๆ พระก็ไม่
ออกมาบณ
ิ ฑบาตถนนสายนนั้ เพราะไม่มใี ครใส่บ าตรธ รรมเนียม
ก็ค่อยๆหดลงๆจะเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนาฉะนั้นขอสรุปว่า
ถ้าเพียงแค่บางครั้งรู้สึกอคติเล็กๆ น้อยๆ จากกิริยาท่าทางของ
พระว่าไม่สำรวมทำให้เราผิดหวัง โดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าท่าน
เป็นพระทุศีลก็อย่าไปคิดมากใส่บ าตรเป็นครั้งค ราวก็ยังดี

๑๓

ถ าม	ดิฉันมักปลาบปลื้มปีติปราโมทย์และยึดติดอยู่ในความดี
แต่ครูบาอาจารย์สอนไม่ให้ติดความดี เราจะมีวิธีละจากความ
รู้สึกนั้นอย่างไรเจ้าคะ เพราะรู้สึกมีความสุขที่ได้รู้สึกเช่นนั้น
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ต อบ	เรื่องการยึดมั่นถือม ั่นการไม่ยึดม ั่นถือมั่นข้อส ำคัญอยู่ที่
การพิจารณาให้เห็นคุณและโทษ หากเราพิจารณาเห็นโทษของ
การติดในความปลาบปลื้มปีติปราโมทย์อย่างแจ่มแจ้งได้ เรา
ก็จะปล่อยได้ ถ้าเรายังไม่เห็นโทษและข้อเสีย เราก็คงไม่ปล่อย
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ต้องใช้สติปัญญาถามตัวเองว่ามีข้อเสียอะไรบ้าง เช่น ถ้าเรา
ตั้งเป้าหมายสูงสุดเลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ตอบตามหลัก
พุทธศาสนาจริงๆ ก็คือเกิดมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ ฉะนั้น แม้
ความรู้สึกปลาบปลื้มปีติด้วยตัวมันเองจะเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ก็
ยังไม่ดีพอ เพราะมันกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเข้าไม่ถึง
จุดที่สูงกว่า แต่ถ้าเราคิดว่าชาตินี้เราเอาแค่นี้ก็พอแล้ว ความ
ปลาบปลื้มปีติก ็โอเคก็เป็นสิทธิข องเรา
	
หลายสิ่งหลายอย่างที่เราปล่อยวางได้ยากเพราะมันไม่มี
ความชั่วร้ายในตัวมันเอง อาจจะมีส่วนดีไม่ใช่น้อย แต่มันเสีย
ตรงที่ทำให้ต้องขาดสิ่งอื่นที่ดีกว่า ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราอยู่ที่
นี่ (บ้านพอ เชียงใหม่) เราก็ไม่ได้อยู่ทบี่ ้านบุญ ถ้าอยู่ที่บ้านบุญ
ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ เราต้องอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ถ้าอยู่ในจุดที่มี
ความปลาบปลื้มปีติ เราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงกว่านั้น ถ้ามีความ
ปลาบปลืม้ ป ตี เิป็นอ ารมณ์ป ระจำใจต ายแล้วก ไ็ ปเกิดท ดี่ ี ไ ปเกิด
ในสวรรค์ไ ปเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ดีในระดับน ั้น
	
แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฐิในทางพระพุทธศาสนา เราย่อมมี
เป้าหมายที่สูงกว่านั้น สติปัญญาความรู้เท่าทันจะสอนเรา ว่า
ความปลาบปลื้มปีติเป็นของไม่เที่ยง ของปรุงแต่ง ไว้ใจไม่ได้
ไม่ใช่ส มบัตแิ ท้ข องเราม นั เกิดม นั ด บั ต ามเหตุป จั จัยเราพยายาม
พิจารณาให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยง อนัตตาความไม่แน่นอน
ความไม่มีเจ้าของ ทุกขังความเป็นทุกข์ เห็นโทษของมันและ
ประโยชน์ท ี่สูงกว่าอันเป็นหนทางทจี่ ะปล่อยวางมันได้

๑๔

ถาม พระสงฆ์ค วรจะรบั ร คู้ วามเป็นไ ปของบา้ นเมือง(ก ารเมือง)
และข า่ วสารทางโลกหรือไ ม่พระมสี ทิ ธิว พิ ากษ์ว จิ ารณ์ส อนนกั การ
เมืองท่ีประพฤตินอกลู่นอกทางได้ไหมเจ้าคะ ถ้านักการเมืองไม่
พอใจคำสั่งสอนมีสิทธิตักเตือนพระได้หรือไม่เจ้าคะ
ตอบ	อาตมาเข้าใจวา่ ส ถาบันส งฆ์ม หี น้าท อี่ ย่างหนึง่ เป็นอ งค์กร
ประสานผู้คนทุกช นชั้นในสังคม และได้ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอด
ในสังคมไทย ถ้าถูกต้องตามหลักอุดมคติ เมื่อใครเข้ามาในวัด
แล้วย่อมไม่มีคนรวยคนจน คนชั้นนั้นชั้นนี้ ถ้ามีก็นับว่าไม่ถูก
แล้ว ทันทีที่เราเดินเข้ามาในเขตวัด ต้องถือว่าเราได้ตายจาก
สิ่งเหล่านั้นชั่วคราวตอนนี้เราเป็นเพียงลูกศ ิษย์พระและพระจะ
ต้องเป็นผู้ที่เป็นกลาง ยินดีต้อนรับทุกคนไม่ว่าเป็นใคร มาจาก
ไหนต้องให้การต้อนรับแ ละความเมตตาเสมอกันท ุกๆคนนี่เป็น
อุดมการณ์หรืออุดมคติ ถึงจะมีผิดพลาดบ้างโดยทั่วไป อาตมา
ว่าคณะสงฆ์ไทยได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก
ด จู ากประวัตศิ าสตร์ไทยกไ็ ด้ไ ม่คอ่ ยจะมคี วามขดั แย้งอนั รนุ แรง
ระหว่างชนชั้นต่างๆ ในสังคม ระบอบคอมมิวนิสต์ไม่สามารถ
ครอบงำได้แสดงว่าใช้ได้และได้ผลในระดับห นึ่ง
	
นอกจากนั้น พระท่านต้องเป็นกลางในเรื่องการเมือง
คนอยูพ่ รรคนนั้ เข้าม าได้พ รรคนกี้ เ็ ข้าม าได้เอียงซา้ ยหรือซ า้ ยจดั 
เข้าม าได้ข วาหรือข วาจดั ก เ็ ข้าม าได้ท กุ ค นเข้าว ดั ไ ด้ค วามคดิ เห็น
ความเชือ่ ใ นเรือ่ งราวในสงั คมไม่ค วรเป็นอ ปุ สรรคข อให้เข้าไปหา
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พระด้วยความเคารพและความสำรวมกายวาจาใจ สนใจศึกษา
คำสงั่ ส อนของพระพุทธเจ้าอ ย่างนถี้ อื ว่าใ ช้ได้ถ า้ ห ากพระพดู เรือ่ ง
การเมืองโดยเฉพาะ มันก็มีปัญหาได้ใช่ไหม ว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็
จะไม่อ ยากเข้าว ดั ห รือถ า้ พ ระพดู เรือ่ งทางโลกโดยไม่มคี วามรพู้ อ
ผูท้ มี่ คี วามรใู้ นเรือ่ งนนั้ ๆก จ็ ะเสียศ รัทธาไ ม่ใช่ว า่ พ ระปฏิบตั ธิ รรม
แล้วจ ะรทู้ กุ ส งิ่ ท กุ อ ย่างเรือ่ งธรุ กิจเรือ่ งการงานอ าตมายอมรับว า่ 
สูโ้ ยมไม่ไ ด้เพราะโยมเรียนรเู้ รือ่ งนมี้ าโดยเฉพาะอ าตมาก็ S nake
Snake Fish Fish รู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถนัดไม่เคยเรียนมา
ก็ต้องถ่อมตนไม่กล้าพูดม าก
	
ถ้าพระเราเข้าข้างพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งคนที่
อยู่พรรคอื่นก็จะไม่พอใจ สมมติว ่าสถาบันสงฆ์สนับสนุนพรรคๆ
หนึ่ง หรือสีๆ หนึ่ง แล้วพรรคนั้นแ พ้ อีกพรรคหนึ่งได้เป็นรัฐบาล
พรรคนี้จะทำอย่างไรกับพระ ถ้าพระสอนชาวบ้านให้ไปเลือกตั้ง
อีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเขาชนะเขาก็ต้องหาทางจัดการกับพระที่ถือว่า
เป็นศ ัตรูทางการเมืองสถาบันสงฆ์ก ็จะมีปัญหาแน่นอน
	
ในวัดเองก็ต้องมีปัญหา เพราะเป็นไปได้ยากที่พระทุกรูป
จะมีความคิดเห็นเหมือนกัน เจ้าอาวาสอาจจะใช้อำนาจบังคับ
ให้พระในวัดเข้ากับพรรคที่ท่านพอใจ สมมติว่าเจ้าอาวาสชอบ
พรรคหนึ่งรองเจ้าอาวาสชอบอีกพรรคหนึ่งพระสงฆ์ก็เสียความ
สามัคคีเสียแ ล้วว นุ่ วายไปหมดห น้าทีข่ องพระคอื ต อ้ งพดู เรือ่ งศลี 
เรื่องธรรม หากจะวิเคราะห์อะไรก็ให้ว ิเคราะห์ในแง่ข องศีลธรรม
ถ้ามีนโยบายอะไรที่มีผลกระทบต่อศีลธ รรม พระเราก็พูดได้ แต่
พูดเฉพาะในเรือ่ งทเี่ กีย่ วกบั ห ลักธ รรมโดยเฉพาะพ ระให้ห ลักเป็น

กลางๆใ ห้โยมเป็นผู้ประยุกต์หลักน ั้นกับเหตุการณ์
	
ในโลกตะวันตกมีธรรมเนียมหนึ่งที่อาตมาสังเกตแล้ว
ชอบ คือเวลาคนจบดอกเตอร์เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์หรือ
เขียนบทความบางอย่างห ากเขาแสดงความคดิ เห็นใ นเรือ่ งทเี่ ขา
ไม่ถนัด หรือเรื่องที่เขาไม่ได้ศึกษามาโดยตรง เช่น สมมติว่าเขา
เป็นด อกเตอร์ท างเศรษฐศาสตร์แ ล้วอ อกความเห็นเรือ่ งรฐั ศาสตร์
เวลาเ ซ็ นชื่ อเ ขาจ ะใ ส่ค ำว่ าด อกเตอร์อ ยู่ใ นว งเล็ บ เ ป็ น การ
แสดงให้รู้ว่าเขาออกความคิดเห็นในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เรียนมา
โดยเฉพาะ คือไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นดอกเตอร์แ ล้ว ความรู้จะต้องเป็น
ระดับด อกเตอร์ใ นทกุ เรือ่ งไ ม่ใช่วา่ เมือ่ เราเป็นค รูบาอาจารย์ห รือ
เป็นพระอริยเจ้า ความรู้ของเราในทุกเรื่องจะต้องเป็นความรู้ใน
ระดับอริยะ
	
ตอนศึกษาพระพุทธศาสนาแรกๆ อาตมาชอบมากที่
พระพุทธองค์ตรัสเตือนสาวกไม่ให้เชื่ออะไรง่าย แม้แต่เป็น
พระพุทธวัจนะ อาตมาว่าคำสอนของพระพุทธศาสนามีคำตอบ
ต่อรากเหง้าปัญหามนุษย์ สังคมไทยจะดีขึ้นถ้าจริงใจต่อ
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ แต่เราต้องชัดเจนในหน้าที่ของ
สงฆ์ หน้าที่ของคฤหัสถ์ และความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจึงจะดี
ที่สุด
	
บทบาทของสงฆ์ใ นสงั คมตอ้ งเป็นกลางไ ม่เข้าใ ครออกใคร
ต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกค นไม่ว่าคนๆนั้นจะมคี วามคิดเห็นมที ิฐิ
มานะอย่างไรจ ะยากดมี จี นม ตี ำแหน่งห รือไ ม่มตี ำแหน่งพ ระตอ้ ง
เป็นที่พึ่งของคนทุกคนพุทธศาสนาของเราจึงจะยั่งยืน
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๑๕

ถ าม ตอนที่ท่านอาจารย์บวชใหม่ๆ หลวงพ่อชาสอนท่านด้วย
ภาษาอะไรเจ้าคะ
ต อบ	ส่วนมากท่านทำให้เราดูถ้าใช้ภาษาก็ใช้ภาษาอีสานบ้าง
ภาษาไทยบ้าง ตอนเริ่มต้นท่านใช้ภาษาลาวมากกว่า อาตมาก็
เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็ดีเพราะทำให้เราขยันเรียนภาษา
ถ้าหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษได้ดี อาตมาอาจจะไม่ได้เทศน์
ภาษาไทยคล่องเหมือนทุกวันนกี้ ็ได้ แต่ทจี่ ริงแล้ว เนื้อหาในการ
สื่อสารนั้นมีสองประเด็นหนึ่งคือต ัวเนื้อหาที่จะสื่อและสองคือ
ความรู้สึกระหว่างผสู้ ื่อกับผู้รับ แม้ผู้สื่อจะมวี ิชาความรู้มากและ
พูดเก่ง แต่ผู้ฟังไม่เคารพไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใส สิ่งที่ฟังถึงจะดีมี
ประโยชน์ม กั จ ะเข้าหูข วาออกหซู า้ ยห รือบ างคนอาจจะเข้าหูซ า้ ย
ออกหูขวาแล้วแต่ใ ครถนัดสรุปว่าเก็บข้อมูลไ ม่อ ยู่เข้าแล้วออก
เลย เพราะผู้รับไม่ประทับใจในตัวผู้สอน ฉะนั้น ไม่ว่าพ่อแม่จะ
อบรมลกู ค รูจ ะอบรมเด็กน กั เรียนอ าจารย์จ ะอบรมศษิ ย์ก ารทจี่ ะ
ให้เกิดผล มันสำคัญท ั้งสองประเด็น การสื่อสารเหมือนปฏิกิริยา
ทางเคมีท กุ ฝ า่ ยตอ้ งพร้อมม นั ไ ม่ไ ด้ข นึ้ อ ยูก่ บั ส งิ่ ท ที่ า่ นสอนอย่าง
เดียวห ากขนึ้ อ ยูก่ บั ก ารสร้างความสมั พันธ์ท เี่ อือ้ ต อ่ ก ารสอนให้ไ ด้
ผลด้วยค ือความรู้สึกศ รัทธาเชื่อม ั่นนั้นเอง
	
หลวงพ่อชาท่านสอนสิ่งใด แม้จะเรื่องเล็กเรื่องน้อย เรา
จะไม่มีวันลืม ท่านสอนสิ่งใด เรามคี วามเชื่อมั่นว่าส ิ่งนั้นออกมา
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จากจิตใจอันบริสุทธิ์ของท่าน ไม่ได้ออกจากความทรงจำ ไม่ใช่
สิ่งที่ท่านเรียนมา แต่มันเกิดจากความบริสุทธิ์ภายในจิตใจของ
ท่าน ทำให้เกิดผลดีกับลูกศิษย์ลูกหา ที่จริงแล้วสิ่งที่หลวงพ่อ
สอนโ ดยทวั่ ไปแล้วก ไ็ ม่มอี ะไรแตกตา่ งจากครูบาอาจารย์อ งค์อ นื่ 
ก็มีอยู่บางส่วนที่ท่านมีสำนวนของท่านเอง มีข้อคิดบางอย่างที่
รู้สึกว่าลึกซึ้ง แต่ส่วนมากสิ่งที่ท่านสอนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่
เราไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่เมื่อท่านพูด มันไม่เหมือนคนอื่นพูด
พูดส ิ่งเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันมันถึงใจจริงๆ

๑๖

ถาม	เหตุใดคนในสมัยพุทธกาลจึงสามารถบรรลุธรรมได้ง่าย
เช่น นางงามเมืองที่พระอาจารย์เล่าให้ฟัง ซึ่งมีความโลภถึง
ขนาดฆ่าคนได้แ ต่เมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุ
พระโสดาบัน
ต อบ	ถ้าเราพิจารณาในแง่ที่ว่าวัฏสงสารยาวนานมากนับ
ล้านๆๆๆ ชาติ ผทู้ ี่สั่งสมบารมีมาหลายๆ ชาติ เขาก็คงหวังว่าจ ะ
ได้เกิดเป็นมนุษย์ในมัชฌิมประเทศ ในเวลาที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ถ้าได้ก็เรียกว่าถูกรางวัลที่ ๑
ฉะนั้น พวกที่เกิดในสมัยพุทธกาลแล้วบรรลุธรรมง่ายนั้น จริงๆ
แล้วไ ม่ใช่ว่าง ่ายมันยากอยู่เพียงแต่เราไม่เห็นความยากเพราะ
ว่าความยากมันอยู่ในชาติก่อนๆ ที่ได้สั่งสมความดีไว้ หลวง

พ่อชาท่านเทียบกับลูกโป่งท่านว่าเอาเข็มเล่มนิดเดียวจิ้มทำไม
มันทำให้ลูกโป่งแตกง่าย เพราะลูกโป่งมันพร้อม เมื่อฟ ังคำสอน
ของพระพุทธเจ้าก เ็ หมือนกบั ล กู โป่งถ กู เข็มจ มิ้ อ วิชชาระเบิดห าย
ไปเลยค ำสอนไม่กี่คำก็เหมือนเข็ม
	
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าผทู้ ี่อยูใ่ นมัชฌิมป ระเทศในสมัย
นั้นที่ไม่ศรัทธาก็มีจำนวนมาก ไม่ใช่เพียงแค่ไม่ช อบ ถึงขั้นด่าว ่า
ใส่ร้ายก็ยังมี ที่เราอ่านพระสูตรเกี่ยวกับผทู้ ี่บรรลุง่ายๆ ก็เหมือน
เราดูเฉพาะ Highlight ตัวอย่างเด็ดๆ เหมือนกีฬายาวๆ แต่เขา
Highlight ให้ดูฉากเด็ดๆ มันดูตื่นเต้นดี แต่เขาก็ตัดบางส่วนที่
ไม่น า่ ด อู อกเรามกั ได้อ า่ นประวัตผิ ทู้ บี่ รรลุธ รรมไ ม่ไ ด้อ า่ นประวัติ
ของผทู้ ี่ไม่บรรลุถ้าเราเจอหนังสือช ื่อพระอาจารย์ก.ชีวิตที่ไม่ดี
ขึ้นแ ละข้อว ัตรปฏิบัติทไี่ ม่ได้ผลคงไม่มีใครคิดอ ยากอ่าน
	
เรื่องนี้สอนว่าอะไร เรื่องนี้สอนว่าเราเองระลึกชาติไม่ได้
เราไม่รู้หรอกว่าบารมีของเราถึงขั้นไหนแล้ว เราอาจจะทำมา
หลายภพหลายชาติแล้ว เราอาจจะเป็นลูกโป่งกำลังรอเข็มจิ้ม
ก็ได้ ขณะนี้ยังเหลืออ ยู่อีกไม่มาก เปรียบเทียบกับการขุดอุโมงค์
ขุดเข้าไปๆมันมืดมากต้องทะลุเลยจึงจะสว่างขุดอ ุโมงค์เข้าไป
ยิ่งลึกก็ยิ่งมืดระยะทางถึงที่ทะลุหนึ่งพ ันเมตรแม้จะขุดถึง๙๙๐
เมตรแล้วม นั ก ย็ งั ม ดื อ ยู่ ห ลายคนอาจจะทอ้ ว า่ บ ญ
ุ ว าสนาเรานอ้ ย
เลิกปฏิบัติธรรมอยู่แบบธรรมดาจะดีกว่าทั้งๆที่จริงๆแล้วเหลือ
อีกเพียง๑๐เมตรก็จะทะลุแล้ว
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๑๗

ถ าม เราจะฝกึ ต วั เองอย่างไรทจี่ ะไม่ใ ห้เพ่งโ ทษคนอนื่ ใ นเมือ่ ใ น
ความเป็นจริงทุกคนก็มีข้อบกพร่องทั้งนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้างาน
เราไม่ไ ปชโี้ ทษหรือข อ้ บ กพร่องของผใู้ ต้บ งั คับบ ญ
ั ชาก จ็ ะทำให้ม ี
ผลเสียกับงาน
ต อบ	เรื่องนี้เป็นเรื่องของภาษา เรื่องชี้โทษเพ่งโทษ มันคนละ
เรื่องการเพ่งโทษที่เป็นก ิเลสหรือเป็นสิ่งท เี่ราต้องพยายามชำระ
นั้นเป็นเรื่องของโทสะ เป็นเรื่องความเศร้าหมองในจิตใจของ
เรา การที่เราคอยจะจับผิดในเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำให้จิตใจเรา
ไม่สงบการเพ่งโทษในลักษณะนเี้กิดจากความอยากหรืออ ยาก
ให้เขาเป็นอย่างหนึ่ง เขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็น
สถานการณ์เป็นอย่างหนึ่งซึ่งไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น
	
เรามมี าตรฐานหรือม อี ดุ มการณ์ส งู เราจงึ ไ ม่พ อใจกบั ผ คู้ น
หรือสิ่งที่ไม่ตรงตามความคิดหรือความคาดหวังของเรา นี่ก็เป็น
เรือ่ งอารมณ์เศร้าห มองอยูใ่ นจติ ใจใ นการทำงานพ ระองค์ท รง
สอนให้เราเป็นผ ทู้ สี่ ร้างความรสู้ กึ ท ดี่ ตี อ่ ห น้าทีข่ องตนใ ห้เป็น
ผู้รักงาน เป็นผู้ที่มีความสุขกับตัวงาน โดยไม่ต ้องหวังสุขจาก
ผลของงานห รือไ ม่ไ ด้ม องวา่ ง านเป็นแ ค่เงือ่ นไขทเี่ ราจะได้ร างวัล
ในสิ่งที่เราต้องการ จะเป็นเงินเป็นทอง จะเป็นชื่อเสียง หรือจะ
เป็นอะไรก็แล้วแต่ ในการทำงานด้วยความรักด้วยความสนใจ
เราต้องมีความพากเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ ไม่ทำตาม

อารมณ์และไม่ห วั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
ทำด้วยจิตใจที่จดจ่ออยูก่ ับงาน
	
มีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ คือความคิดที่
จะพัฒนางานของเราอยู่ตลอดเวลา คอยทบทวนดูว่าวิธีการ
ที่กำลังใช้อยู่ได้ผลมากน้อยแค่ไหน มีตรงไหนบ้างที่เราสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้ดีและเป็นสิ่ง
ที่ควรจะมี ซึ่งก็เป็นการคอยดูข้อบกพร่องด้วยเช่นกัน แต่ไม่ไ ด้ด ู
ด้วยความรู้สึกว่าไม่น่าเลย ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ทำไมเขาถึง
เป็นอย่างนั้น
จิตใจที่เพ่งพิจารณาจะดูว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมี
ปัจจัยอะไรบ้าง มีข้อบกพร่องอะไร เพราะความเข้าใจของคน
ทำงานไม่เพียงพอ เขามีความเข้าใจผิดบ้างหรือเปล่า มีปัญหา
ในการสอื่ สารหรือเปล่าม ปี ญ
ั หาในความสมั พันธ์ร ะหว่างผใู้ หญ่ผ ู้
น้อยหรอื เปล่าม ปี ญ
ั หาเรือ่ งความทจุ ริตห รือเปล่าอ นั น เี้ ราคอยดู
ด้วยจติ ใจทเี่ ป็นกลางไ ม่ใช่ด ว้ ยจติ ใจทโี่ กรธไม่พ อใจว า่ ไ ม่น า่ 
จะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้หากเรามีการฝืนความจริง
อยูใ่ นใจ ความไม่พอใจกับสิ่งทเี่ป็นอยู่ จิตใจไม่เป็นกลาง จิตใจ
จะขาดความสุขุมร อบคอบเหตุผลก็จะถูกอคติค รอบงำ
	
การที่เราจะดูความบกพร่อง ดูความผิดพลาดทั้งของ
ตัวเองและคนอนื่ เพือ่ ค ดิ ท จี่ ะปรับปรุงแ ก้ไขเราสามารถทำได้โ ดย
ไม่ต้องไปเพ่งโทษในลักษณะที่โกรธหรือไ ม่พอใจ ถ้าเราต้องการ
ให้คนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดี
เราตอ้ งฉลาดเหมือนกนั ถ า้ เรามแี ต่ว า่ เขาบ างทีก ไ็ ม่เกิดผ ลดเี ท่า
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ที่ควร เขาจะไม่ยอมรับเมื่อเขาผิดพลาด แต่ถ้าเรารู้สึกหวังดีต่อ
เขา หวังดีต่องาน ที่เราตักเตือนเพราะหวังดีต่องาน ไม่ใช่จะไป
กดขี่จะไปข่มเหงเขา เขาจะไม่กลัวและเขาจะยอมรับในความ
ผิดพลาดของเขาได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเขารู้สึกว่าเจ้านายโกรธไม่
พอใจและจะดุว่า บางทีเขาก็จะปิดบังอำพรางความผิดพลาด
ของตัวเอง หรือว่าไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่น ปัญหาก็จะแก้ไขได้
ยากขึ้น
	
เราจะเห็นไ ด้ว า่ ค ณ
ุ ธรรมกบั ก เิ ลสมนั จ ะมอี ะไรคล้ายๆก นั 
กิเลสคือความโกรธ หรือกิเลสฝ่ายโทสะคือการเพ่งโทษบุคคล
เ พ่ ง โ ทษสิ่ ง แ วดล้ อ ม ส่ ว นปั ญ ญาเ ป็ น การพิ จ ารณาโ ทษใ น
วัฏสงสาร เพ่งโทษของกิเลส คือจ ับผิดของกิเลส มันก็เป็นการดู
การเพ่งข อ้ บ กพร่องเหมือนกนั แ ต่ถ า้ เป็นฝ า่ ยโทสะจะไม่ไ ด้ท ำให้
สิง่ ใ ดดขี นึ้ ใ นขณะทถี่ า้ เป็นฝ า่ ยปญ
ั ญาจะเป็นส งิ่ ท จี่ ะนำไปสกู่ าร
แก้ปัญหา
	
อีกข้อห นึ่งที่คล้ายกันคือความโลภกับศรัทธาคนที่ขี้โลภ
อยากได้น นั่ อ ยากได้น ี่ จ ะมจี ติ ใจทมี่ องแต่ส งิ่ ท ดี่ ี ม องแต่แ ง่ม มุ ท ดี่ ี
ของสงิ่ ท ตี่ วั เองกำลังต อ้ งการส ว่ นศรัทธากเ็ ป็นการมองแง่ม มุ ท ดี่ ี
และสงิ่ ท ดี่ ขี องการปฏิบตั ิ โ ดยไม่ไ ด้ไ ปสนใจในความยากลำบาก
จิตใจมุ่งมั่นอยากได้เหมือนกันเป็นพ ลังจิตที่คล้ายกับความโลภ
ถ้าผู้มีโทสะจริตปฏิบัติธรรมก็สามารถเปลี่ยนกระแสของโทสะ
ซึง่ เป็นพ ลังอ ยูใ่ นใจไปในแนวทางทดี่ ไี ด้ค นขโี้ กรธคนมโี ทสะจริต
มักจ ะกลายเป็นค นปญ
ั ญาจริตไ ด้ง า่ ยใ นขณะเดียวกันค นทโี่ ลภะ
จริตราคะจริตคนที่รักสวยรักงามถ้าปฏิบัติธรรมพลังนั้นที่เดิม

เป็นของอกุศลก็จะเปลี่ยนเป็นศรัทธานำไปสู่สมาธิไ ด้ง่ายเพราะ
จิตใจจดจ่ออ ยู่ทลี่ มหายใจหรืออ ารมณ์ก รรมฐานเห็นแ ต่ว่ามันดี
มันงามจึงไม่สนใจอย่างอื่น นั่นก็เป็นจิตที่จะสงบได้เร็ว เพราะ
ฉะนั้นกิเลสนี่ถ้าเราฉลาดก็สามารถพลิกใ ห้เป็นคุณธรรมได้


๑๘

ถ าม เมื่อมีการเผยแพร่หนังสือต่างศาสนาเล่มหนึ่ง ชาวพุทธ
หลายคนรสู้ กึ ว า่ เป็นการกระทำทไี่ ม่ถ กู ต อ้ งท เี่ อาเงินม าสนบั ส นุน
สื่อเพื่อเอาคนไปเข้าศาสนา ชาวพุทธควรทำอย่างไรที่จะทำให้
ศาสนาแข็งแรง
ต อบ	ข้อคิดข้อแรกคือ เราบ่นแต่ว่าศาสนาอื่นใช้เงินมหาศาล
พูดเหมือนกบั ช าวพทุ ธยากจนไ ม่มเี งินท จี่ ริงศ าสนาพทุ ธเรามเี งิน
ไม่น้อย แต่ไม่ค่อยจะยอมใช้เท่านั้นเอง จะเก็บไว้ใ นธนาคารกิน
ดอกเบีย้ ฉ ะนัน้ อ ยูท่ วี่ า่ เราใช้ท นุ ข องเราให้เกิดป ระโยชน์ม ากกว่า
นี้ไม่ได้หรือ ก็ควรจะรวมพลังของชาวพุทธ ให้มีการเผยแผ่ทาง
ทีวี หรือทางสื่อมวลชนอื่นๆ ในทางที่น่าดูน่าสนใจมากกว่านี้
สิ่งที่ปรากฏคือป้ายสีเหลืองที่ติดไว้ทั่วประเทศไทย ใครเป็นผู้นำ
ไปติดไว้ในที่สูงๆ นั้น ก็คงเป็นชาวพุทธนั่นเอง ชาวพุทธเป็น
ผู้รับจ้าง เพราะฉะนั้น ถ้าชาวพุทธเรายังรักเงินค่าจ้างลักษณะนี้
มากกว่าร กั ศ าสนาของตวั เองกค็ งจะชว่ ยไม่ไ ด้เราตอ้ งปลูกฝ งั ใ ห้
คนมีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาของตัวเองให้มากกว่านี้
ไม่คิดเอาแต่เงินแ ต่ทอง
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มันอยู่ทกี่ ารทำตัวข องเรานแี่ หละ เราศึกษาเราปฏิบัติเรา
ได้หลักที่ถูกต้อง แล้วเราก็เผยแผ่ในวงแคบๆ ของเราเท่าที่เรา
ทำได้แต่ในระดับชาติเราก็ควรจะมีการล็อบบีบ้ ้างเช่นถ้าเทียบ
กับที่อเมริกาจะเห็นว่าชาวคริสต์น ลี่ ็อบบีม้ ากที่สุดเราอาจจะไม่
ต้องการทำแบบเขา แต่ต้องยอมรับว่าก่อนเลือกตั้งมันเป็นช่วง
ที่นักการเมืองพรรคการเมืองยินดีรับฟังประชาชน เพราะว่าเขา
ต้องการเสียงของประชาชนท จี่ ริงก เ็ ป็นช ว่ งทชี่ าวพทุ ธซงึ่ เป็นพ ลัง
เงียบในประเทศไทยควรจะใช้พลังบ อกว่าเราจะเลือกคุณนะแต่
ขอให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธอย่างไรบ้าง คือเราต้อง
เรียกร้องเขาบ้างเรื่องแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นมี
	
ยกตัวอย่าง อาตมาเพิ่งไปเยี่ยมชาวพุทธฝ่ายเถรวาทที่
มาเลเซียซ งึ่ ม จี ำนวนนอ้ ยมากส ว่ นมากเป็นช าวมาเลเซียเชือ้ ส าย
จีน ที่เปลี่ยนจากมหายานมาเป็นเถรวาท เปลี่ยนเพราะศรัทธา
เปลี่ยนเพราะได้ศึกษาแล้วว่าใช่ ฉะนั้นพวกนี้จะเข้มแข็งมาก
น่านับถือ ที่อาตมาไปเยี่ยมมีชุมชนชื่อนาลันท า เขาไปเช่าที่เป็น
ศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งเขาจะมีกิจกรรมทุก๒-๓วันมอี บรมสมาธิ
ฟังเทศน์ม สี นทนาธรรมบ นถนนรอบๆศ นู ย์เขาจะเช่าห อ้ งแถวอยู่
ในบริเวณนนั้ จ ะมบี า้ นชายลว้ นบา้ งห ญิงล ว้ นบา้ งพ วกนกั ศึกษา
พวกทที่ ำงานแล้วก จ็ ะรว่ มกนั ท ำวัตรเช้าท ำวัตรเย็นแ ละไปทำกจิ 
ข้างนอกด้วย วันไหนมีกิจกรรมที่ศูนย์ก็มาร่วมกัน ที่นั่นจะเป็น
ศูนย์กลาง พวกเขามีศรัทธาสูงและเข้มแข็งมาก มีความจงรัก
ภักดีค วามสนใจและความมุ่งมั่นในความเป็นพุทธสูงมาก
	
เมื่อเราเห็นพฤติกรรมเห็นศรัทธาความเข้มแข็งของคน

นับถือศาสนาไหน เราไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นเพราะศาสนา
เพราะเหตุผลทางสังคมด้วย เช่นท ี่มาเลเซียนี้ อาจจะเป็นเพราะ
เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนกลุ่มน้อยที่คนกลุ่มใหญ่ไม่สนับสนุน ที่
กัวลาลัมเปอร์ก่อนจะติดป้ายองค์กรพุทธที่หน้าศูนย์ได้ ต้องเอา
เรื่องเข้าอ ำเภอผ่านการพิจาณาของทางการใช้เวลาเป็นเดือนนี่
แค่จ ะตดิ ป า้ ยหน้าศ นู ย์เท่านัน้ เองเพราะชาวพทุ ธทนี่ นั่ อ ยูล่ ำบาก
ยิ่งลำบากก็ยิ่งเห็นคุณค่าของศาสนา ของเรานี่อยู่ในเมืองไทย
ทุกอย่างมันง่าย ยิ่งง่ายก็ยิ่งประมาท แต่ถ้าถูกบีบเมื่อไหร่ อาจ
เริ่มเห็นคุณค่ามากขึ้น


๑๙

ถ าม ใ นบทสวดแผ่เมตตาขอ้ ความทวี่ า่ ข อสตั ว์ท งั้ ห ลายทงั้ ป วง
จงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สมบัติในที่นี้หมายถึง
อะไรในเมื่อทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยง
ต อบ	คำถามดี เป็นการตั้งความหวัง เหมือนกับเราจะเอาแต่
ฝ่ายเหตุผลอย่างเดียวนั้นคงไม่ต้องแผ่อะไรเลย ขอให้สรรพ
สัตว์ทั้งหลายมีความสุข ทุกวันนกอยู่ได้ด้วยการกินไส้เดือน ถ้า
นกมีความสุขไส้เดือนก็เป็นทุกข์ ถ้าไส้เดือนเป็นสุขนกก็อดตาย
ดังน นั้ จ ะให้ม นั ส ขุ ท กุ ๆฝ า่ ยคงไม่ไ ด้ส ตั ว์ม นั ต อ้ งกนิ ซ งึ่ ก นั แ ละกนั 
จึงจะเอาตัวรอด แต่มันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีภายในจิตใจ
ของเรา คำนี้ที่ว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจาก
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สมบัติอันตนได้แล้ว อันนั้นก็เป็นการเจริญมุทิตาจิต คือ สัพเพ
สัตตา สุขิตา โหนตุ อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา
โ หนตุ ส ขุ ี อ ตั ต านัง ป ะรหิ ะรนั ต ุ น นั่ ค อื เมตตาส พั เพส ตั ต าส พั พะ
ทุกขา ปะมุญจันตุ นั่นคือกรุณา ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้
พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเป็นมุทิตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมี
กรรมเป็นของของตนอันนั้นก็เป็นอ ุเบกขา
	
บทแผ่เมตตาที่จริงมันเป็นพรหมวิหารทั้ง ๔ ข้อ อันนั้น
เป็นความมุ่งหมายที่จะแก้ความอิจฉาพยาบาท คือ ถ้าอิจฉาก็
จะอยากให้เขาพรากจากสมบัตทิ เี่ ขาได้แ ล้วม คี วามไม่พ อใจเรา
แก้ด ว้ ยความคดิ ต รงขา้ มข ออย่าใ ห้เขาตอ้ งพลัดพรากจากสมบัติ
ไม่ว า่ จ ะเป็นว ตั ถุห รือจ ะเป็นอ ะไรกแ็ ล้วแ ต่ร ปู ธ รรมนามธรรมอนั 
ไหนทมี่ นั ดีอ นั ไ หนทเี่ ขาพอใจข อให้เขามคี วามสขุ ก บั ส งิ่ น นั้ น านๆ
นั่นก็เป็นการเจริญมุทิตาจิตแต่จะมองในหลักข องไตรลักษณ์ก็
ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง

๒๐


ถาม การทำบุญคืออะไรทำทำไมและควรทำอย่างไรจึงจะได้
บุญและเมื่อไหร่(What,Why,How,When?)
ต อบ	คำว่า บุญ ท่านแปลในคัมภีร์ว่า เครื่องชำระสันดาน
เพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ตาม พูดอะไรก็ตาม คิดอะไรก็ตาม
ทีม่ ลี กั ษณะชำระสนั ดานก เ็ รียกวา่ บ ญ
ุ ท งั้ น นั้ พ ระพุทธองค์เคย

ตรัสเตือนพระที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาแต่
พระนิพพานอย่างเดียว พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายอย่าไป
ดูถูกบุญนะ บุญเป็นชื่อของความสุข” บุญเป็นส่วนประกอบ
ของชีวิตที่ดีงามบุญเกิดด้วยการให้ทานบุญเกิดด้วยการรักษา
ศีล บุญเกิดด้วยการภาวนา ในสังคมไทยส่วนมากเราใช้คำว่า
ทำบุญโ ดยหมายถงึ ก ารให้ท านโ ดยเฉพาะการถวายปจั จัย๔ แ ก่
พระสงฆ์ นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำบุญ ในชีวิตประจำวัน
ถ้าเราระมัดระวังกายวาจา ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีล ๕
เรียกว่าเป็นการทำบุญศีล๕ข้อคือบ ุญ๕ประการการงดเว้น
จากการกระทำหรือก ารพดู ท ไี่ ม่ด ไี ม่ง ามคอื ก ารทำบุญก ารภาวนา
คือก ารทำบุญเพราะเป็นการชำระสนั ดานโดยตรงเป็นการฝกึ ใ น
การละกิเลส ฝึกใ นการบำเพ็ญสิ่งดงี ามทางด้านจิตใจ นี่เรียกว่า
เป็นบุญสูงสุด
	
พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า ผู้ถวายภัตตาหารแก่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวก ๕๐๐
องค์ ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ทำจิตใจของตนสงบแน่วแน่เพียง ๑
วินาที การทำจิตใจของเราให้สงบแน่วแน่นี่เป็นบุญขนาดไหน
ลองคดิ ด ู ฉ ะนัน้ ถ า้ เราเข้าใจบญ
ุ ใ นความหมายทกี่ ว้างขวางอย่าง
นี้ คำถามว่าเมื่อไร ก็ตอบได้อยู่ในตัวว่าตลอดเวลา ต ้องทำให้
ชีวิตของเราเป็นบุญทุกลมหายใจส่วนคำถามว่าท ำไมเพราะ
ว่าถ้าเราไม่ทำบุญ เราก็ทำบาป พุทธศาสนาถือว่าทำบุญดีกว่า
ทำบาปทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ
	
ส่วนการทำบุญในความหมายสามัญ เรื่องการเอาของ
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ไปทำบุญที่วัด หรือว่าเอาภัตตาหารไปถวาย หรือการใส่บาตร
มีหลักว่าควรจะภาวนาให้จิตใจเบิกบานก่อนที่จะถวาย ขณะที่
ถวาย และหลังจากถวายแล้ว มันจึงจะได้บุญเต็มที่ บางคนจะ
ไปทำบุญท วี่ ดั ต นื่ แ ต่เช้าร บี ท ำกบั ข้าวแข่งก บั เวลาค อยดนู าฬิกา
อยู่เรื่อย แล้วก็เครียดตั้งแต่เช้า จิตใจไม่เบิกบานเพราะบริหาร
เวลาไม่ค อ่ ยเป็นต อ้ งรบี ๆท ำอ นั น กี้ ย็ งั ไ ม่เสร็จอ นั น นั้ ก ย็ งั ไ ม่เสร็จ
อาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบ ใครเดินเข้ามาก็ไล่เขาออกจากครัว เดี๋ยว
จะไม่ทันเรียกว่าทำบุญด้วยจิตใจเศร้าห มองตั้งแต่เช้าเลย
	
นั่งรถไปวัดอารมณ์ยังค้างอยู่ อาจจะมีปากเสียงกับสามี
ก็ได้ ไปถึงวัดแล้วเป็นยังไง วางอาหารของฉันไว้ตรงนี้ มีความ
รสู้ ึกของๆ ฉันที่ค่อนข้างจะรุนแรง ถ้าเป็นวัดที่ทำแบบถวายรวม
โยมก็จะคอยมองว่าพระท่านจะตักของฉันม ากน้อยแค่ไ หน เห็น
พระตักของเพื่อน โอ้โห ตักเยอะเลย พอถึงของฉัน ตักนิดเดียว
แหมอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตี๓เข้าครัวสงสารตัวเองพระตักนิดเดียว
ไม่เห็นของเขาจะอร่อยกว่าของเราเลย การคิดอย่างนี้เรียกว่า
เป็นการบั่นทอนตัวบุญ
	
เราจะเห็นว่าแม้แต่การใส่บาตรหรือการถวายอาหาร
ต้องมีการภาวนาอยู่ คือต้องรักษาจิตใจให้อยู่ในภาวะที่ปกติสุข
เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ว่าบุญมันเกิดโดยอัตโนมัติมันต้องมีส่วน
จากตัวเราด้วย โดยเฉพาะต้องฉลาดในการรักษาจิตใจไว้ให้อยู่
ในภาวะที่ดีที่งาม
	
ถ้าเราตั้งใจทำบุญอย่างถูกต้อง จะมีความสุขง่ายมาก
และจะไม่คิดเหมือนปุถุชนทั่วไป ในคัมภีร์ท่านเปรียบเทียบ

ความคิดระหว่างมนุษย์แบบเทพบุตรเทพธิดากับความคิดของ
มนุษย์เหมือนเปรตแต่ท่านก็หมายถึงมนุษย์น ั่นเองท่านบอกว่า
ถ้ามนุษย์แบบเปรตได้ของดี ไม่อยากแบ่งให้ใคร โดยนึกว่า ให้
เขาแล้วจะไม่มีอะไรเหลือ ส่วนเทพ เขาคิดว่าแบ่งดีแล้ว เพราะ
ไม่แบ่งแล้วไ ม่รู้จะหาอะไรให้คนทกี่ ำลังเป็นทุกข์
	
ใช้อ ะไรคนเดียวก นิ อ ะไรคนเดียวไ ม่มคี วามสขุ ถ า้ ไ ด้อ ะไร
ดีๆ มา จะคิดถึงคนที่เรารักคนทเี่ราเคารพทันที ว่าอยากจะแบ่ง
ให้ท่านบ้าง เราคิดว่า ...แหม... ถ้าเราใช้คนเดียวเราสุขคนเดียว
มันไม่คุ้มค่า อยากจะเพิ่มความสุข ถ้าแบ่งให้เขาบ้างก็ได้ความ
สุข๒คนเพิ่มความสุข๒เท่าตัวคิดท างเศรษฐศาสตร์แ นวพุทธ
เรียกวา่ ไ ด้ก ำไรเพิม่ ค วามสขุ ท ไี่ ด้จ ากวตั ถุป ริมาณเดิมข นาดเดิม
แต่ความสุขที่เป็นกำไรเพิ่มมากขึ้น เพราะแบ่งปันกัน ไม่ได้กิน
คนเดียว ไม่ได้ใช้คนเดียว นี่ก็คือความคิดของคนที่ชอบทำบุญ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมเพราะว่าไม่ท ำไม่ไ ด้

๒๑

ถาม ธรรมะกับธุรกิจสามารถเดินไปคู่กันได้หรือไม่ครับ

ต อบ	คฤหัสถ์จะทำธุรกิจและจะปฏิบัติธรรมคู่กันไปได้หรือไม่
ก แ็ ล้วแ ต่ว า่ ท ำธรุ กิจป ระเภทใดถ า้ เป็นธ รุ กิจค า้ อ าวุธธรุ กิจส ง่ เสริม
กิเลสของชาวบ้าน ก็จะมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลา โดยพื้นฐาน
แล้ว การทำธุรกิจไม่ควรขาดธรรมะระดับศีล ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์
:   55

56 :  ชยสาโร ภิกขุ
สุจริตเช่นควรเสียภาษีเราก็เสียภ าษีให้เต็มอ ัตราไม่โ กงรัฐบาล
นั่นเป็นศีลธรรมของนักธุรกิจ จะรักษาได้ต้องใช้สติและปัญญา
มากพอสมควรก้าวแรกคือค วามต้องการประสบความสำเร็จใ น
การทำธุรกิจโดยไม่ผิดศ ีลจะเป็นไปได้ไหมถือเป็นการท้าทาย
	
แล้วเราตอ้ งเป็นผ มู้ เี มตตาตอ่ ล กู น อ้ งทกุ ค นพ ระพุทธองค์
ตรัสใ นเรือ่ งนวี้ า่ เจ้าน ายควรจดั ง านให้เหมาะสมกบั ล กู น อ้ งไ ม่ใ ห้
เขาทำงานหนักเกินไป ให้พอดีกับกำลัง พอดีกับความสามารถ
แล้วก ็ให้เงินเดือนให้พอดีไม่กดเงินเดือนให้ต่ำท ี่สุดเพื่อเราหรือ
ผู้ถือหุ้นจะได้กำไรมากที่สุด ธรรมะคือความถูกต้อง ทำอย่างไร
เราจึงจะบริหารงานให้ถูกต้องที่สุด
	
หลั ก ก ารป ฏิ บั ติ ต่ อ เ พื่ อ นร่ ว มง าน ต่ อ ลู ก น้ อ ง ห รื อ
เจ้านาย คือ พรหมวิหาร ๔ ทั้งเมตตา ทั้งกรุณา ทั้งมุทิตา ทั้ง
อุเบกขา อุเบกขาก็คือความเป็นกลาง ไม่ทำอะไรด้วยความ
ลำเอียง การจัดสรรความสัมพันธ์ต ่างๆ ในบริษัทให้ยุติธรรม ให้
มีความเป็นม ิตรต่อก ันการฝึกต นและลูกน ้องให้พ ยายามสื่อสาร
กันด้วยสัมมาวาจา น่าจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ธรรมของนักธุรกิจ
	
การปฏิบัติธรรมก็คือชีวิตนั่นเอง บางคนถือว่าถ้าเรา
ซือ่ สัตย์ส จุ ริตม ากก จ็ ะเสียเปรียบเขาแ ข่งขันก บั เขาไม่ไ ด้อ าตมา
เองก็ยอมรับว่ามีประสบการณ์น้อยกว่าญาติโยมในเรื่องนี้ แต่
อาตมาเชื่อว่าผู้ที่ทำงานอย่างสะอาดและซื่อสัตย์ ถึงจะต้องเสีย
เปรียบในบางเรื่อง ก็จะได้เปรียบในบางเรื่องเช่นกัน เพราะจะ
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากบริษัทที่รับเหมาหรืออะไรก็

แล้วแต่ บริษัทมีชื่อเสียงว่าสะอาดคงไม่ขาดลูกค้า เพราะความ
ไว้ว างใจเปรียบเหมือนน้ำมันหล่อล ื่นใ นการค้าขาย
	
นักธ รุ กิจท ที่ ำงานแบบปฏิบตั ธิ รรมค อื ไ ม่ต อ้ งเอารวยมาก
เอาแบบรวยพอเพียงได้ไหมไม่ต้องคิดจ ะ“รวยไม่รู้เรื่อง”ขอให้
เป็น “รวยรู้เรื่อง” ได้ไหม รวยรู้เรื่องก็คือหลักของการแสวงหา
โภคทรัพย์อย่างไม่หลงใหล ไม่เอาเงินเอาทองเป็นพระเจ้าหรือ
เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต จนไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือสิ่งดีงาม
ทุกวันนี้อ้างกันว่า สามีภรรยาไม่มีเวลาให้ลูกหลาน ไม่มีเวลา
ปฏิบัตธิ รรมไม่มเีวลาเข้าว ัดเข้าว าถ้าเป็นอ ย่างนี้เมื่อถ ึงเวลาจะ
จากโลกนไี้ ปอ ริยท รัพย์ไ ม่มนี เี่ จ๊งเลยนะอ ะไรจะเป็นก ำไรชวี ติ ใ น
เวลานั้นในเมื่อเงินก็มีแต่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเท่านั้นอาตมา
ว่าอ ริยทรัพย์จะมีค่ามากกว่า
	
ทำธุรกิจก็ทำให้พอดี ทำในทางที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ถ้าย ังท ำไม่ค ่อยได้อย่างน้อยที่สุดอ ย่าไ ปทำธุรกิจท เี่ป็นอ ุปสรรค
ต่อหลักธรรม ถ้าทำได้ก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ เป็น
สัมมาอาชีพ เป็นหมอเป็นพยาบาลช่วยดับความทุกข์ของเพื่อน
มนุษย์เรียกวา่ ด มี ากแล้วเป็นค รูเป็นอ าจารย์ผ สู้ อนลกู ส อนหลาน
ให้เป็นค นดคี นฉลาดกด็ มี ากๆแ ล้วก ารทำธรุ กิจไ ม่เป็นบ ญ
ุ ง า่ ยๆ
ต้องฝืนความเคยชินเก่า กลับจากที่ทำงานแล้ว รู้สึกภูมิใจกับ
ความเพียรวันนี้ก็ใช้ได้
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ถาม เราจะให้คำอธิบายอย่างไรแก่ผู้ที่มีความเชื่อว่าการเอา
เวลาไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ดีกว่าการนั่งสมาธิที่ได้บุญอยู่คนเดียว
ต อบ	เราควรถือว่าเป็นคนละวาระ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือก
ระหว่างการฝึกจิต การพัฒนาตัวเอง และการช่วยคนอื่น ชีวิตที่
สมบูรณ์ต อ้ งมกี ารสร้างทงั้ ป ระโยชน์ต นประโยชน์ท า่ น พรอ้ มๆก นั 
การทจี่ ะแบ่งแ ยกเป็นส องพวกอย่างชดั เจนว า่ พ วกหนึง่ เอาแต่น งั่ 
สมาธิเอาตวั ร อดอ กี พ วกหนึง่ เสียส ละเพือ่ ส ว่ นรวมเป็นการสร้าง
ภาพทไี่ ม่น า่ จ ะตรงตอ่ ค วามจริงค อื เท่าท เี่ ห็นแ ล้วช าวพทุ ธทสี่ นใจ
การภาวนาม กั จ ะมคี วามหวังด ี แ ละความรบั ผ ดิ ช อบตอ่ ส ว่ นรวม
ค่อนข้างสูงอ าจจะสูงก ว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ
	
ไม่ต้องเลือกหรอกให้รู้จักกาลเทศะดีกว่าว่างๆฝึกจิตใน
ทีส่ งบถ งึ เวลาทำหน้าทีต่ อ่ ส ว่ นรวมดว้ ยความรอบคอบค วามเป็น
กลางค วามอดทนของผทู้ ี่มีธรรมะเป็นที่พึ่งภายใน
	
ขอสังเกตด้วยว่าส่วนมาก ผู้ที่คิดจะช่วยคนอื่นทั้งๆ ที่
จิตใจตนเองยังไม่มีหลักน ั้นข้อแรกมักช่วยคนอื่นได้ไ ม่นานหรือ
ไม่สม่ำเสมอ เพราะว่าจิตใจไม่ค่อยทนต่อการกระทบกระเทือน
เช่น ผู้ที่ลงไปปักษ์ใต้หลังเหตุการณ์สึนามิ จิตใจไม่เข้มแข็ง
ทำอะไรได้ไม่นานจิตเครียดหดหู่
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การทจี่ ะทำงานชว่ ยสงั คมอย่างตอ่ เนือ่ งส งิ่ ท สี่ ำคัญอ ย่าง
หนึ่งคือ จะต้องมีจิตใจที่เข้มแ ข็ง ความเข้มแข็งฝึกได้ไหม ก็ได้สิ
ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้าข้อทสี่ องเจตนาดมี ักจะไม่พ อคือห ลาย
คนทคี่ ดิ จ ะชว่ ยคนอนื่ ห รือช ว่ ยสว่ นรวมท ำงานไปสกั ร ะยะหนึง่ เจอ
ปัญหาเนื่องจากว่าไม่รจู้ ักตัวเองบางคนหลงอำนาจชอบบังคับ
คนอื่นหรือแข่งขันก ับคนอื่นต้องการเด่นก ว่าเขาเป็นต้นเชื่อมั่น
ในความคิดของตนหรือท ฤษฎีทเี่รียนมา อาจจะทำให้เหตุการณ์
เลวลงก็ได้ทั้งๆที่เจตนาดี
	
สมัยก อ่ นต อนอยูอ่ บุ ลฯเคยเห็นบ อ่ ยเหมือนกนั นกั ว ชิ าการ
น ำโครงการอะไรตอ่ อ ะไรมายดั เยียดให้ช าวบา้ นโ ดยทีไ่ ม่รเู้ ท่าท นั 
ชีวิตของชาวบ้านเลยและไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด
	
การฝกึ จ ติ ใ ห้ม สี ติร ตู้ วั ก ารฝกึ ใ ห้บ ริหารอารมณ์ต วั เองเป็น
ช่วยให้เราเข้มแ ข็งอ ดทนในการชว่ ยคนอนื่ เมือ่ เราฝกึ จ ติ ใ ห้ช ำระ
กิเลสได้บ้างสิ่งที่ดีงามก็มีโอกาสจะผุดข ึ้นม าเมื่อจ ิตใจสงบมาก
ขึ้น ความเมตตากรุณาย่อมจะเบิกบานโดยอัตโนมัติ แรงจูงใจที่
จะชว่ ยคนอนื่ โ ดยไม่ห วังผ ลประโยชน์ห รือส งิ่ ต อบแทนใดๆจ ะเกิด
ขึ้นในจิตใจของนักปฏิบัติเป็นธรรมดา
	
ถ้าไม่ฉลาดในวิถีของจิตใจตัวเอง จะป้องกันกิเลสไม่ได้
ในมูลนิธิต่างๆ ในกลุ่มพวก NGO ปัญหาเพราะทิฐิมานะของ
ผู้ตั้งใจจะเสียสละเพื่อส่วนรวมก็เยอะ ถ้าเขาแบ่งเวลาเพื่อฝึก
จิตใจสักหน่อยหนึ่งผลงานอาจจะน่าประทับใจกว่าน ี้ก็ได้
ทัง้ หมดนอี้ ยากจะสรุปว า่ ผ ทู้ จี่ ะชว่ ยคนอนื่ ไ ด้ด ตี อ้ งรจู้ กั 
ช่วยตัวเอง และการช่วยคนอื่นย่อมกลับมามีผลดีต่อการ

ปฏิบัติ ฉะนั้น ก็อยากจะให้เห็นการช่วยเหลือตัวเองและ
การช่วยเหลือคนอื่นว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง

๒๓

ถาม หากมีผู้สร้างเวรสร้างกรรมกับเรา เราเดือดร้อนแต่เรา
ทำใจได้ไม่ต้องการจองเวรและให้อโหสิกรรมกราบเรียนถามว่า
ผูส้ ร้างเวรยงั จ ะตอ้ งชดใช้ก รรมทเี่ ขาทำไปในระดับห นึง่ ห รือไ ม่จ ะ
มีอ ยั การทคี่ อยดแู ลความยตุ ธิ รรมในเรือ่ งนหี้ รือไ ม่ท งั้ ท เี่ ราซงึ่ เป็น
ฝ่ายโจทก์ไม่เอาความแล้ว
ต อบ	มีค นมาสรา้ งเวรสร้างกรรมกบั เราแ ต่เราให้อ ภัยเขาเราจะ
ไม่เป็นนายเวรนางเวรของเขาต่อไปแต่เขายังจะต้องชดใช้กรรม
ไหม... ก็ใช่สิ การทำกรรมมีผลทันที ความคิดอาฆาตพยาบาท
จองเวรนี่ทำให้จิตใจของเขาเศร้าหมอง ให้หยาบคาย นั่นแหละ
คือผลกรรมที่ปรากฏกับเขาทันที
	
เรือ่ งนจี้ ะชดั ข นึ้ ใ นเมือ่ เราสำนึกว า่ เป้าห มายของชวี ติ เราคอื 
อะไร ชาวพุทธเราควรจะถือความเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเป็น
เป้าหมายสูงสุดใช่ไหม ผู้ที่ทำสิ่งใดทางกาย วาจา หรือใจ ด้วย
อำนาจของกิเลสกำลังเบียดเบียนตัวเองอย่างยิ่งเพราะถอยห่าง
ออกไปจากความสุขท ี่แท้จ ริงนั้นค ือว ิบาก
	ส่วนการรับโทษทางโลก เช่น ถูกไล่ออกจากงาน ติดคุก
เสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ฯลฯ นั้น ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
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ทางสังคมมากกว่า เช่น ความซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ของผู้มี
อำนาจเป็นต้นผ ทู้ สี่ ร้างกรรมสร้างเวรนนั้ ถ า้ ม องทางโลกเขาอาจ
จะประสบความสำเร็จ อาจจะร่ำจะรวยมีตำแหน่งสูง ถึงพร้อม
ด้วยกามคุณทั้ง ๕ อันนี้ นั่นก็ไม่ขัดข้องไม่เป็นไร มันเป็นไปได้
แต่ผลกรรมของเขาก็คือโอกาสที่เขาจะเจริญในธรรม โอกาสที่
จะปล่อยวางกิเลส โอกาสที่จะก้าวหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานนั้น
ไม่มี ซ งึ่ ส ำหรับผ ทู้ ตี่ งั้ ใจปฏิบตั ิ ใ ฝ่ร ใู้ ฝ่ด ตี อ้ งการชวี ติ ด งี ามต อ้ งการ
จิตใจทสี่ ะอาดสว่างสงบผ ลกรรมจากการสร้างเวรนนั้ น า่ ก ลัวม าก
ผูท้ ไี่ ม่ส นใจเรือ่ งการพฒ
ั นาชวี ติ อ าจจะเห็นว า่ การแลกกรรมดว้ ย
กามเงินอ ำนาจคุ้มค่าเป็นส ิทธิของเขาเหมือนกัน
	
อุปสรรคต่อก ารพ้นทุกข์ม มี ากอยู่แล้วก ารทำบาปแต่ละ
ครั้งคือทำให้บันไดที่เราต้องปีนขึ้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

๒๔

ถาม อยากทราบวา่ การกนิ เนือ้ สตั ว์นน้ั เป็นการทำบาปทางออ้ ม
หรือไม่คะการงดเว้นจากการทานเนือ้ สตั ว์จะได้บญ
ุ หรือไม่เจ้าคะ
ต อบ	เรื่องนี้ถ้าเถียงตามหลักเหตุผลก็พูดได้ทั้งวันทั้งคืนนะ
อาตมาจึงขอฝากข้อคิดเห็นให้เอาไปพิจารณาว่า พระวินัยของ
สงฆ์ล ะเอียดอ่อนมากทีเดียวในพระปาฏิโมกข์มี๒๒๗ข้อนอก
พระปาฏิโ มกข์ย งั ม อี กี ห ลายพนั ข อ้ ท กุ ส งิ่ ท กุ อ ย่างทเี่ ป็นบ าปกรรม
ทางกายทางวาจา พระพุทธองค์ท่านบัญญัติสิกขาบทเพื่อห้าม

หมดและพระพุทธองค์เคยตรัสไ ว้ว่าตราบใดที่พระธรรมวินัยไม่
สมบูรณ์จะยังไม่ปรินิพพาน ที่พระพุทธองค์ทรงยอมปรินิพพาน
เพราะคำสั่งสอนทั้งในด้านธรรมซึ่งเกี่ยวกับโลกภายใน และ
ด้านวินัยคือด้านโลกภายนอกสมบูรณ์บริบูรณ์แ ล้วเพราะฉะนั้น
ถ้าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาป พระพุทธองค์ต้องห้ามแน่นอน แต่
ปรากฏว่าในพระวินัยมีแต่ห้ามพระฉันเนื้อสัตว์ในกรณีที่ทราบ
ว่าผ ู้ถวายฆ่าส ัตว์เพื่อท่านโดยเฉพาะเท่านั้น
	
เมื่อพระพุทธองค์ทรงสร้างสถาบันสงฆ์เพื่อผู้ที่มุ่งมั่นต่อ
การบรรลุมรรคผลนิพพาน ท่านต้องการป้องกันไม่ให้พระสงฆ์
ทำบาปกรรมแม้แต่เล็กน้อย อาตมาจึงสรุปว่า ถ้าการฉันเนื้อ
สัตว์เป็นบาปแม้โดยทางอ้อมพระพุทธองค์ค งห้ามไม่ใ ห้พระฉัน
แต่ก็มีหลักฐานชัดเจนในพระไตรปิฎก ว่าพระองค์ไม่ห้าม และ
พระองค์เองทรงเคยรับเนื้อสัตว์ในหลายกรณี อันนี้มีหลักฐาน
ชัดเจน อาตมาเองใช้หลักว่าในเรื่องที่การถกเถียงทางเหตุผลไม่
สามารถเข้าถึงความชัดเจนได้เชื่อพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่า
	อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจในสมัย
ปัจจุบนั ต า่ งกบั ใ นสมัยพ ทุ ธกาลมากท กุ ว นั น กี้ ารเลีย้ งสตั ว์ท รมาน
สัตว์มากกว่าสมัยก่อน ถึงแม้ว่าเราทานเนื้อสัตว์ไม่บาป ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ อ้ มเรายงั ค วรถามตวั เองวา่ เราอยากรบั ผ ลของการ
ทรมานสัตว์มากน้อยแค่ไหน
	
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า การทรมานสัตว์เป็นบาป การฆ่า
สัตว์เป็นบาป ฆ่าเองเป็นบาป สั่งให้คนอื่นฆ่าเป็นบาป ความ
ยินดีในการฆ่าของคนอื่นก ็เป็นบาปในระดับหนึ่ง การชี้ปลาที่ยัง
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มีชีวิตอยู่ในร้านอาหารเป็นบาปอย่างชัดเจน การซื้อเนื้อสัตว์ใน
ร้านไม่บ าปแ ต่ก ารพจิ ารณาวา่ อ ะไรควรอะไรไม่ค วรไ ม่ไ ด้จ บอยู่
ที่กฎแห่งกรรม เราต้องไปคิดอ ีกทวี ่า บางสิ่ง ถึงแม้ว่าจ ะไม่เป็น
บาปกรรมโดยตรงอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้
	
สมั ย นี้ ก ารเ ลี้ ย งสั ต ว์ ส่ ว นใ หญ่ เ ป็ น ใ นรู ป แ บบข อง
อุตสาหกรรมที่มองข้ามความเป็นสิ่งมีชีวิตของสัตว์ มองสัตว์ว่า
สักแ ต่ว า่ เงือ่ นไขให้เกิดก ำไรก ารเลีย้ งสตั ว์ท ผี่ ดิ ธ รรมชาติข องสตั ว์
แต่เพิม่ ก ำไรผเู้ ลีย้ งจงึ ม ที วั่ ไปท ำให้ส ตั ว์เป็นโ รคตา่ งๆท งั้ ท างกาย
และใจท รมานตงั้ แต่ว นั เกิดจ นถึงว นั ต ายอ าตมายงั ร สู้ กึ เสียใจวา่ 
ชาวพทุ ธในเมืองไทยเฉยเมยตอ่ ค วามทกุ ข์ข องสตั ว์เลีย้ งด เู หมือน
กับว่าเราได้ปล่อยให้มุมมองต่อสัตว์จากศาสนาอื่นครอบงำโดย
ไม่ค อ่ ยรสู้ กึ ต วั ใ นภาคทฤษฎีเมตตาในพทุ ธธรรมกว้างกว่าค วาม
รักในคำสอนอื่นแต่ในภาคปฏิบัติเรามักจ ะมองไม่เห็นเลย
	
คำถามอีกข้อหนึ่งที่ยังรอคำตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ คือ
ว่าการทานเนือ้ ส ตั ว์จ ำเป็นต อ่ ส ขุ ภาพมากนอ้ ยแค่ไ หนถ า้ จ ำเป็น
ความนา่ ต ำหนิน า่ จ ะลดนอ้ ยลงแ ต่ถ า้ ไ ม่จ ำเป็นน า่ จ ะเพิม่ ม ากขนึ้ 
เรือ่ งนคี้ วามเห็นม มี ากแ ละเราตอ้ งระวังไ ม่ใ ห้เชือ่ ม นั่ ใ นความคดิ 
ของตนเองมากเกินไปอ าตมาขอไม่ออกความเห็นมากน อกจาก
ชวนศึกษาว่า การแบ่งอาหารออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งให้ความ
สำคัญกับอาหารโปรตีนมาก กลายเป็นทฤษฎีตั้งแต่เมื่อไร และ
รับอ ิทธิพลจากกลุ่มธ ุรกิจอะไรบ้าง ไว้ใจได้ไ หม ขอฝากเป็นการ
บ้านก็แล้วกัน

	ท้ายนอี้ าตมาขอเสริมว่าเหตุผลทดี่ ีที่สุด ข้อคิดที่น่าสนใจ
ที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ ทุกวันนี้เราปลูกพืชให้สัตว์ก ินมากทีเดียว จะ
ได้เนื้อสัตว์ ๑ กิโลกรัมต้องปลูกพ ืชสิบหรือยี่สิบกิโลกรัม ในโลก
ปัจจุบันที่มีคนอดอาหารและขาดอาหารเป็นร้อยๆ ล้านคน เรา
กำลังจ ดั การเกษตรในทางทฟี่ มุ่ เฟือยมากถ า้ เรากนิ เนือ้ ส ตั ว์น อ้ ย
ลงปลูกพืชให้คนกินม ากขึ้นจะไม่ดกี ว่าหรือ

๒๕

ถาม ท ำอย่างไรจงึ จ ะสร้างนสิ ยั ใ นการคดิ ใ ห้เป็นค ดิ เป็นบ วกให้
มากๆเพราะสับสนอยู่เสมอๆจนกลายเป็นนิสัย
ต อบ	หลวงพ่อชาท่านเคยบอกว่า คนเราอยากจะได้แต่บวก
กับคูณ เรื่องลบเรื่องหารไม่เอา ถ้าเป็นอย่างนี้ ท่านบอกว่าไม่มี
ทางจบคณิตศาสตร์ มองชีวิตเป็นคณิตศาสตร์ก็มีบวก มีคูณ
มีลบมีหารมันจึงจะครบวิชาของมันเมื่อเรามองเรื่องในแง่บวก
ก็เป็นทางหนึ่งเป็นการมองในแง่ดีแต่บางอย่างถ้าเรามองในแง่
ไม่ด ี ก จ็ ะเป็นป ระโยชน์เหมือนกนั เช่นใ ห้ร จู้ กั ม องสงิ่ ท เี่ ราหลงใหล
สิ่งที่เราชอบมากๆ ในทางลบบ้าง ยิ่งถ้าหลงใหลมากๆ ก็ไม่ใช่
แค่ลบ แต่ให้หารไปบ้าง ถ้ามันลงที่ตัวศ ูนย์ก็ยิ่งดี อะไรคูณศูนย์
ก็เป็นศูนย์ไป
	
สมัยก่อนฝรั่งขาดตัวศูนย์ ที่หนึ่ง แล้วสอง สาม จนถึง
ตัวเอ็กซ์เอ็กซ์ค อื ส บิ เอ็กซ์ว นั เอ็กซ์ท ู เอ็กซ์ท รีไ ม่มตี วั ศ นู ย์อ าตมา
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สงสัยว่าอารยธรรมตะวันตกขาดตัวศูนย์เพราะไม่รู้จักภาวนา
หรือเปล่า
	
ทางอินเดียมีพวกโยคีที่นั่งส มาธิตั้งแต่โบราณและก็มตี ัว
ศูนย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ แล้วก็เผยแพร่ตัวศูนย์ไปถึงอาหรับ
ภายหลังนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งในยุคมืดก็เอาวิทยาศาสตร์และ
วิทยาการต่างๆ มาจากพวกอาหรับ พวกอาหรับเอามาจากไหน
ก็เอามาจากอินเดีย ฝรั่งจึงได้ตัวศูนย์ วิทยาศาสตร์ของฝรั่งจึง
เจริญ ต่อมามีการสร้างคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้หลักอะไร
ใช้ศูนย์กับหนึ่ง เห็นไหมว่าถ้าไม่มีเลขศูนย์ก็ไม่มีคอมพิวเตอร์
ถ้าไม่มีชาวอินเดียนั่งสมาธิ เทคโนโลยีต่างๆ ในโลกปัจจุบัน
เครือ่ งบนิ โ ทรศัพท์ค อมพิวเตอร์ก จ็ ะไม่มเีลยท มี่ นี กี่ เ็ พราะเรานงั่ 
สมาธิน ี่คือทฤษฎีของอาตมา
	
เชิญเอาทฤษฎีน ไี้ ปตอบคนทชี่ อบดถู กู ว า่ น งั่ ห ลับตาทำไม
อ้าว...คุณมีรถชอบใช้รถยนต์ใช้โทรศัพท์ใช้เครื่องบินไหมที่มี
ก็เพราะพวกที่นั่งสมาธินั่นแหละ คนจึงมีตัวศูนย์เอาไปใช้ มอง
ทางบวกก็ดีแต่มองให้เป็นศูนย์ดีที่สุดมีประโยชน์ทั้งทางโลก
ทางธรรมถ้ามีสตินี่มันจะอยู่กลางเพราะสติเราดีจะโน้มไปทาง
ไหนมันก็ยอม เหมือนกับเนยที่ออกจากตู้เย็นนานแล้ว เราจะ
ทาขนมปังก ็ได้ จะทาอะไรก็ได้ ทาได้หมด เพราะมันอ่อน มันมี
ธรรมชาติที่จะโน้มไ ปในทางที่เรากำหนด
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ถาม เมื่อพระอาจารย์ที่มีปัญญาสูงๆเกิดเปลี่ยนไปมีลักษณะ
แปลกๆ เราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร หลวงพ่อชามี
ปฏิกิริยาต่อเรื่องพระที่เสียหายอย่างไรบ้าง
ต อบ	ที่จริงถ้าปัญญาสูงจริงก็ไม่มีการแปรปรวนเป็นอย่างอื่น
ถ้าเป็นปัญญาของพระอริยเจ้าก็จะเสื่อมในลักษณะที่เกิดความ
เสียห ายไม่ไ ด้ถ า้ เกิดเสือ่ มแสดงวา่ ไ ม่ใช่ข องจริงป ญ
ั ญาในระดับ
พูดระดับอธิบายมันก็อย่างหนึ่ง แต่อาจจะไม่ใช่ปัญญาของผู้รู้
เห็นต ามความเป็นจ ริงอ าตมาเปรียบเทียบอย่างนี้ ส มมติว า่ ค นๆ
หนึ่งเป็นนักผจญภัย เดินทางไปในประเทศหรือในสิ่งแวดล้อมที่
แปลกประหลาดไ ด้ป ระสบการณ์ห ลายอย่างไ ด้เห็นส งิ่ แ วดลอ้ ม
แปลกๆ ซึ่งในบ้านของตนเองไม่มี เมื่อเขากลับไปถึงบ้าน เขา
พยายามอธิบายให้คนอื่นฟ ังว่าเป็นอย่างไรแต่พูดไม่ค ่อยเป็นก็
เลยใช้วิธีวาดรูป คิดว ่าดีกว่าพูด แต่วาดรูปก ็ไม่ค ่อยเก่ง คนดูรูป
แล้วก ็พอจะเข้าใจแต่ยังไม่ซึ้ง
	
ทีน คี้ นๆน มี้ เี พือ่ นเป็นจ ติ รกรเขากเ็ ล่าใ ห้จ ติ รกรฟงั ว า่ เป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ จิตรกรถามว่าแล้วมีสีอะไรบ้าง เป็นลักษณะ
อาการอย่างไรบ้าง เขาก็พูดตามประสาของเขา จิตรกรก็วาด
รูปตามจินตนาการของตนด้วยฝีมือ ด้วยพรสวรรค์ของเขา ด้วย
ความสามารถที่เคยเรียนมา ปรากฏว่าสามารถวาดรูปที่น่าทึ่ง
เป็นที่ซาบซึ้งของคนทั่วไปมากกว่าคนที่เคยไปเอง เพราะคนที่
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เคยไปทงั้ พ ดู ไ ม่เก่งว าดรปู ไ ม่เก่งแ ต่จ ติ รกรไ ม่เคยเห็นเองแ ต่พ ดู 
เก่งเขียนเก่งว าดรปู เก่งเขาได้ข อ้ มูลจ ากคนทเี่ คยไปแล้วส ามารถ
สร้างประโยชน์กับคนที่ยังไม่เคยไป ทำให้คนอื่นๆ เกิดอยากไป
บ้าง หรือเกิดความเข้าใจในระดับใดระดับหนึ่งว่าประเทศนั้น
เป็นอย่างไร
	
ถ้าเรานึกเปรียบเทียบกับนักป ฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูง
บางท่านอาจจะอธิบายไม่เก่งมาก แต่อาจจะมีลูกศิษย์หรือมี
เพื่อนที่มีพรสวรรค์ในการใช้ภาษามีพรสวรรค์ในการวาดรูป
ก็ได้ชื่อเสียงว่าม ีปัญญาสูง ทั้งๆ ที่จริงแล้วไ ม่เคยไปสักที ได้แ ต่
บรรยายต่อเท่านั้นเองปัญญานไี่ ม่ใช่ของจริงเสื่อมได้คนนี้อาจ
จะทำความเสียหายต่างๆได้
	
ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ได้จากการคิดปรุงแต่ง
จากการคาดคะเนบ้างจากการใช้ความฉลาดสามัญมันก็ทำให้
เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ข ้อบกพร่องของมันก็คือมันไ ม่ไ ด้
ห้ามความโลภ ไม่ได้ห้ามความโกรธ ไม่ได้ห ้ามความหลง เพียง
แต่ส ามารถอธิบายได้ว า่ การไม่โ ลภเป็นอ ย่างไรค วามไม่โ กรธเป็น
อย่างไรค วามไม่ห ลงเป็นอ ย่างไรเราจงึ ไ ม่ค วรจะฝากศรัทธาของ
เราไปอยูท่ ตี่ วั บ คุ คลมากเกินไ ปแ ต่ใ ห้เราเอาไว้ท ตี่ วั ป ญ
ั ญาหรือท ี่
ตัวธ รรมะถ อื ว่าผ สู้ อนธรรมะท า่ นกเ็ ป็นแ ค่ภ าชนะของธรรมะ
ภาชนะนนั้ ถ า้ เป็นด นิ เหนียวแต่ย งั ไ ม่ไ ด้เผาม นั ก ย็ งั ไ ม่แ ข็งแ รงม นั 
ยังเสื่อมได้ต้องเผาเสียก ่อนมันจ ึงจะเป็นภาชนะที่ใช้ได้ดี
	
ถ้าเราพิจารณาเป็น ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ได้กำไร ถ้าเรา
เห็นผู้ที่ปฏิบัติดีที่เราเชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วเสื่อม ทำให้เกิด

ความเสียหายแก่พระศาสนาเราต้องเตือนสติตัวเองว่าผู้ปฏิบัติ
ขนาดนี้ก็ยังเสื่อมได้ยังหลงได้นับประสาอะไรกับตัวเราซึ่งยังไม่
ถึงขั้นนั้นเราต้องทำความเพียรของเราให้ถ ึงขั้นที่จะพ้นอันตราย
ถึงขั้นที่จะเสื่อมไม่ได้
	
ข่าวออื้ ฉ าวเช่นเรือ่ งพระกบั ผ หู้ ญิงห รือพ ระกบั เงินก บั ท อง
อะไรทำนองนี้เป็นส ิ่งท คี่ นชอบอ่านชอบฟังมันต ื่นเต้นด ีเอาพระ
เป็นพ ระเอกละครนำ้ เน่าค นชอบแ ต่ถ งึ จ ะเป็นเรือ่ งทกี่ ระเทือนใจ
ก็ตาม ในแง่ผลกระทบต่อตัวพระศาสนา ที่จริงแล้วมันก็ไม่มาก
เพราะมันเป็นเรื่องความชั่วเฉพาะบุคคล
	
แต่ถ้ามีพระสอนสิ่งที่ผิดจากพระธรรมวินัย หลอกลวง
หรือทำให้คนเกิดมิจฉาทิฐิ นี่เป็นความเสียหายมากกว่า ถึงแม้
จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าเรื่องพระกับสีกา แต่มีผลกระทบ
ต่อพระศาสนามากกว่าหลายๆเท่าเพราะถ้าเกิดความเข้าใจผิด
ในหลักการสำคัญข องพระพุทธศาสนา และมกี ารปฏิบัติผิด ผล
เสียหายจะเกิดทั้งต่อชาวพุทธในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง
ซึ่งถือว่าเป็นความเสียห ายอย่างยิ่งการศึกษาและการปฏิบัติให้
ได้หลักที่ถูกต้อง แล้วรักษาหลักนั้นไว้ ปกป้องพระพุทธศาสนา
ของเราไว้น ับเป็นบุญและเป็นหน้าทีข่ องชาวพุทธทุกคน
	
เรื่องความเสียหายและความชั่วเฉพาะบุคคลนี้ก็มีมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และต่อไปก็ยังต้องมีแน่นอน เพราะมัน
เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชน พระส่วนมากก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ จึง
มีโอกาสที่จะแพ้กิเลส ยิ่งในกรณีที่พระไม่ใช้พระวินัยเป็นรั้วกัน
ความชั่ว กันอันตราย ก็น่าเป็นห่วง ถ้าไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัย
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ไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติ เรียกว่ากำลังเสี่ยงกับอันตรายมาก
พระวินัยจึงเป็นสิ่งที่ป้องกันภัยต่างๆ และการละเมิดวินัยของ
พระภิกษุเป็นสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในเชิง
อาจารย์เพื่อนหรือศิษย์

๒๗

ถาม	ขอได้โปรดชี้แนะแนวทางปลูกฝังและพัฒนาการเป็นผู้มี
อารมณ์ขัน แม้แต่ในผู้ใหญ่หากว่ายังไม่สายเกินไป ศิษย์เห็นว่า
อารมณ์ข นั เมือ่ ถ กู ก าลเทศะและอยูใ่ นระดับพ อประมาณส ามารถ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและมีความสร้างสรรค์
ต อบ	หลวงพ่อชาท่านเคยบอกว่าขบขันพอประมาณคือสมณะ
ไม่ทราบจะปลูกฝังได้หรือเปล่า ตอนที่อาตมาเรียนหนังสือเคย
ทำเป็นโครงงานวิจัยเหมือนกัน วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่ทำให้ค นเรา
หัวเราะ ว่ามีหลักการอะไรบ้าง ได้ข้อสังเกตข้อหนึ่งว่า การเอา
สองสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันมาให้เข้ากันจนได้มักทำให้หัวเราะเช่น
มีผู้ชายตัวใหญ่ดูน่าเกรงขาม แต่พูดด้วยเสียงสูงเหมือนผู้หญิง
หรือความคาดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถูกพลิกให้เป็นอีกแบบ
หนึ่งหรือตรงกันข้ามหรือเอาเรื่องสูงเรื่องต่ำม าปนกัน
	
ให้ลองทบทวนจากโจ๊กทตี่ ัวเองชอบและรู้สึกว่าต ลกลอง
วิเคราะห์ด้วยว่าอะไรคือกลไก อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราหัวเราะได้
อาตมาว่าหลักสำคัญที่สุดก็คือ ความขัดแย้ง สิ่งที่เข้ากันโดยที่
ไม่น่าจะเข้ากันได้

	สิ่งที่ตลกขบขันที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มี บางทีการ
พูดตลกเกิดจากโทสะหรือเป็นอาการของความก้าวร้าวบางคน
อาจจะกระตุ้นความยึดมั่นถือมั่นบางอย่าง เช่น ความรังเกียจ
ผิว เป็นต้น หรือพ ูดเรื่องลามก การพูดตลกด้วยเอากิเลสคนเป็น
ที่ตั้งมันง่าย ต้องมีผฟู้ ังหัวเราะอยู่เสมอ แต่นักปฏิบัติ เราควรจะ
ถือว่าเป็นการส่งเสริมอารมณ์ขันในลักษณะที่เป็นมิจฉาวาจา
ไม่เหมาะสมน่าเกลียดผิดศ ีล
	ถ้าจะพูดตลกให้เพื่อนได้ผ่อนคลาย เราต้องรู้จักเลือกสิ่ง
ที่ไม่ส่งเสริมกิเลสในจิตของผู้ฟัง ซึ่งโยงไปถึงการทำหน้าที่เป็น
กัลยาณมิตรต่อคนรอบข้าง ถ้าเราพูดสิ่งที่เพิ่มความดูถูกคนอื่น
เพราะเชื้อชาติเพศศาสนารูปร่างสติปัญญาเป็นต้นเพียงเพื่อ
ให้เพื่อนได้หัวเราะเรียกว่าไม่คุ้มค่า
โจ๊กที่ดีที่สร้างสรรค์คือโจ๊กที่ช่วยให้เราได้เห็นกิเลส
ของตน และหัวเราะตัวเอง ถ้ามีใครตักเตือนเรื่องกิเลสหรือ
จุดอ่อนของเราโดยตรงเราอาจจะรับไม่ได้ แต่บางทีถ้าครูบา
อาจารย์หรือกัลยาณมิตรกล่าวเชิงขบขัน เราอาจจะรับได้ เช่น
จากประสบการณ์ของพระฝรั่งหลายรูป หลวงพ่อชาสามารถ
พูดให้พวกเราหัวเราะตัวเองได้ คือไม่กลุ้มใจกับกิเลสของตัวเอง
มากเกินไป แต่เห็นโทษของมันชัดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นพระที่ไป
ไหนชอบจับผิด หลวงพ่อสอนท่านว่าเหมือนมีขี้ในย่าม ไปไหน
บ่นว่าเหม็นโดยไม่นึกว่ากลิ่นเกิดจากย่ามคือใจท่านไม่ใช่จ าก
สถานที่ตลกอย่างนผี้ ู้ฟังหัวเราะด้วยมีกำลังใจด้วยถือเป็นเรื่อง
ขบขันที่เป็นกุศล
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๒๘


ถาม ข อเ รี ย นถ ามว่ า  ใ นปั จ จุ บั น นี้ มี ก ารเ ปิ ด ส ำนั ก อ บรม
วิปัสสนากรรมฐานหลายแห่ง มีการบรรยายธรรมโดยพระและ
ฝ่ายฆราวาสศ ษิ ย์จ ะทราบได้อ ย่างไรวา่ แ ห่งใ ดให้ค วามรตู้ รงตาม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าท รงสอนโ ปรดชแี้ นะดว้ ยเจ้าค่ะแ ละจะมใี ครตรวจ
สอบสำนักต่างๆเหล่านี้ว่าถูกต้องหรือไม่
ต อบ	ปัญหาเรื่องการตรวจสอบก็น่าจะอยู่ที่การตั้งและการ
รักษาความเป็นกลางขององค์กรตรวจสอบ ตอนนี้ยังไม่เห็นมี
ใคร
	
อย่างไรกต็ ามข อให้ค ำแนะนำงา่ ยๆเริม่ ต น้ ข อแนะนำให้ด ู
ท่าทีต อ่ ศ ลี เรือ่ งนสี้ ำคัญม ากข อ้ แ รกส ำนักท ไี่ ปนนั้ ย ำ้ ใ นเรือ่ งของ
ศีลไ หมศ ลี ๕ ศ ลี ๘ เรือ่ งนจี้ ะเป็นเครือ่ งรบั ป ระกันค วามปลอดภัย
ของผู้เกี่ยวข้องทุกคน ข้อที่สอง เรื่องเงิน ถ้ามีการเรี่ยไรมากให้
ระมัดระวัง อย่างเช่นพอโยมไปครั้งหนึ่ง กลับบ้านก็มีโทรศัพท์
ตามมาเชิญก ลับม าอกี เชิญบ ริจาคก ารสอนวา่ ย งิ่ บ ริจาคมากยงิ่ 
ได้บุญมากและการที่ผู้นำสำนักพ ยายามจะโฆษณาตัวเองก็ให้
ระมัดระวังถ า้ ท า่ นพดู ใ นทางทใี่ ห้ส นใจตวั ท า่ นมากแ ละอยากให้
สร้างความสัมพันธ์กับตัวท่านมากต้องระมัดระวังเช่นอาจารย์
เจ้าสำนักเห็นคนมีฐานะดีเข้ามา ชอบบอกว่าสงสัยโยมเคยเป็น
ลูกของหลวงพ่อในชาติก่อน ถ้าอ้างเรื่องชาติก่อน เรื่องความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดใ นชาติก ่อนแบบนตี้ ้องระมัดระวังฟังหูไว้ห ู

	
การวางตัวของอาจารย์ต่อลูกศิษย์ก็สำคัญ ในกรณีของ
สงฆ์ โยมคงทราบว่า พระไม่ควรพูดกับโยมผู้หญิงสองต่อสอง
พระที่น่าไว้ใจจะไม่ชวนไปพบไปคุยส่วนตัวเพราะไม่ถ ูกต้องให้
ระมัดระวัง ให้ดูเรื่องอำนาจ เรื่องฐานะ เรื่องการโปรโมทตัวเอง
เรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องศีลทั่วไป และความเป็นอยู่ เป็นต้น เรา
ยังไม่ต้องไปดูคำสอน เราสามารถดูในระดับนี้ได้ก่อน ส่วนเรื่อง
แนวทางของสำนักที่ควรระมัดระวังมาก คือที่บอกว่าสำนักนี้
เท่านั้นที่สอนถูก สำนักอื่นผิดหมด แบบนี้ให้ระวังที่สุดเลย อัน
นี้เป็นสัญญาณเตือนภัย สำนักไหนที่สอนให้มีเรามีเขา เช่นว่า
เป็นกลุ่มคนดีที่กำลังถูกรังแก พวกเขารังเกียจเรา พวกเขาจะ
เบียดเบียนเราเราจึงต้องช่วยเหลือซ ึ่งกันและกันเราเป็นฝ่ายถูก
ต้องสู้กับฝ่ายผิดอย่างนี้ระวัง
	สุ ด ท้ า ย ถ้ า จ ะใ ห้ ถู ก ต้ อ งจ ริ ง ๆ ต้ อ งต รงต ามห ลั ก
อริ ย มรรค ๘  ผู้ ที่ อ ยากจ ะต รวจส อบเ องต้ อ งศึ ก ษาเ รื่ อ ง
อริยมรรค๘ศีลสมาธิปัญญาดูว่าครบไหมอริยมรรค๘ท่าน
สอนครบทุกองค์ไหมนี่ก็เป็นหลักต ายตัว

๒๙

ถ าม กราบเรียนถามท่านอาจารย์ มิจฉาสมาธิ ต่างจากสัมมา
สมาธิอย่างไร
ต อบ	สมั มาสมาธิใ นทางพทุ ธศาสนาเป็นส ว่ นหนึง่ ข องอริยมรรค
มีองค์ ๘ มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างใกล้ชิดกับศีลและ
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ปัญญา สัมมาสมาธิจะเกิดในจิตใจของผู้ทรงศีลแล้วย่อมนำไป
สู่ปัญญา สมาธิที่เกิดในจิตใจของผู้ไม่ทรงศีลมักจะไม่ใช่สัมมา
สมาธิแ ละเป็นส มาธิท ไี่ ม่น ำไปสปู่ ญ
ั ญาเราไม่ต อ้ งแยกศลี ส มาธิ
ปัญญา มันต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเป็นสมาธิในไตรสิกขา เรียกว่า
สัมมาสมาธิส มาธินอกไตรสิกขาเราไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิ
	
ที่วัดป่านานาชาติ ชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยอะ บางคน
บอกว่ า ไ ม่ ไ ด้ ส นใจพ ระพุ ท ธศ าสนา ส นใจแ ต่ ส มาธิ  ส นใจ
Meditation เขาคิดอยากได้วิธีระงับความเครียดอย่างเดียว
เหมือนปฐมพยาบาลอ าตมามกั อ ธิบายให้เขาฟงั ว า่ อ ย่างนนั้ ก ไ็ ด้
แต่ถ ้าไม่สนใจพุทธศาสนาไม่มหี ลักสัมมาทิฐิไม่เจริญตามหลัก
ศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วน มันจะไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร จะพัก
จากทุกข์ได้ชั่วคราวแต่จ ะไม่มีทางพ้นท ุกข์โ ดยสิ้นเชิง
	เครื่องวัดหรือว ่าเครื่องตัดสินข ้อแ รกคือความสัมพันธ์กับ
ศีลแ ละปญ
ั ญาส ำหรับอ าการหรือภ าวะของสมั มาสมาธิจ ดุ เด่นท ี่
ต่างจากมจิ ฉาสมาธิอ ย่างชดั เจนทสี่ ดุ ค อื ต วั ส ติน นั่ เองถ า้ ห ากว่า
มีสติก็เป็นสัมมาสมาธิได้ถ้าขาดสติก ็เป็นม ิจฉาสมาธิท ันที
	
เราดจู ากภายนอกนดี่ ยู ากบ างคนนงั่ ต วั ต รงนงั่ เป็นช วั่ โมง
ทำให้คนอื่นเกิดกิเลสเกิดความอิจฉาบางคนนั่งดุกดิกๆปวดขา
ปวดหลังฟุ้งซ่าน พอมองไปที่คนนี้ ดูเขาแล้วนั่งคิดว่า เขาคงจะ
บรรลุเสียแล้ว ก็ไม่แน่นอนหรอก เพราะว่าถ้าเข้าภวังค์ก ็เหมือน
กับนอนหลับเรียกว่าหลับในแบบนี้นั่งนิ่งไ ด้นานเหมือนกันข้าง
นอกดูดี
	
เคยมีสามเณรน้อยที่วัดป่าที่อุบล จะเข้าภวังค์นิ่งเหมือน

ก้อนหินเลย ไม่รู้ตัว นิ่งชั่วโมง ๒ ชั่วโมง มีอยู่วันหนึ่งนั่งนิ่งจน
ดึก พระเณรจะกลับกุฏิกัน สามเณรก็ยังนั่งขัดสมาธิตัวแข็งอยู่
เจ้าอาวาสจึงให้พระยกสามเณรน้อยขึ้นเหมือนยกพระพุทธรูป
พาไปไว้ที่กุฏิ สามเณรลืมตาขึ้นมาก็อยู่กุฏิแล้ว ไม่รู้ว่ามาได้
ยังไงอ ย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิ
	
เพราะฉะนั้น ตัวสำคัญคือส ติ รู้ตัว สติ สัมปชัญญะ ต้อง
รู้ตัวสิ่งที่จะนำสมาธิไปสู่ปัญญาคืออ ะไรกค็ ือสตินั่นเอง


๓๐

ถ าม ดิฉันมีหน้าที่ดูแลคนป่วยหนัก ขอกราบเรียนถามว่าคน
ที่เจ็บหนักสภาพจิตในช่วงที่กำลังจะสิ้นลมมีความสำคัญต่อ
ภพชาติใหม่มากเพียงใด จะมีอิทธิพลเหนือกว่าการกระทำที่
เขาสะสมมาตลอดชีวิตหรือไม่ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วย
อธิบายให้ด้วยเจ้าค่ะ
ต อบ	ก็มีความสำคัญมาก เพราะสภาพจิตใจในวาระสุดท้าย
เป็นตัวนำไปสู่ภพชาติใหม่ ในช่วงนั้นมักจะมีภาพนิมิตเป็น
สัญญาจากอดีตเกิดข นึ้ ใ นจติ ใจถ า้ ใ ครเคยเก็บก ดอะไรทไี่ ม่ด อี ยู่
ในใจไ ม่เคยปล่อยวางน มิ ติ จ ะรนุ แรงมากจนยากทจี่ ะควบคุมส ติ
ได้เป็นทุกข์ก ่อนและหลังต าย
	
ผูท้ ไี่ ม่เคยฝกึ ภ าวนาไ ม่เคยได้ด ภู ายในใจของตนเองช อบ
เก็บกดอะไรไว้ในใจเยอะๆสิ่งที่ตนทำแล้วร ับไม่ไ ด้หรือไม่อ ยาก
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รับ เริ่มต้นอาจจะเป็นการปิดบัง ไม่ให้คนอื่นทราบ นานๆ เข้า
กลายเป็นว่าหลอกตัวเองอีกคน แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิต อะไรที่
มันซ่อนอยู่ข้างในมันก็จะดิ้นอ อกมามผี ลต่ออ นาคต
	บางคนคิดผิด ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนไม่ดี เพราะความ
ผิดพลาดธรรมดาๆ ในอดีต ปรุงแต่งเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่
จนกลายเป็นเครื่องเศร้าหมองในใจในวาระสุดท้าย เป็นการ
เบียดเบียนตนโดยแท้
	
อย่างไรกต็ ามจ ติ ส ดุ ท้ายเป็นแ ค่ป จั จัยห นึง่ ใ นการกำหนด
ชาติหน้าของเรา
	
การกระทำในชีวิตที่ผ่านมาย่อมมีผลเหมือนกัน เพียงแต่
ว่าภาวะจิตใ นวาระสุดท้ายจะออกผลก่อน ผู้ที่มคี ุณธรรม มุ่งมั่น
ในทานในศีลในภาวนาตลอดชีวิตก็ไม่ต้องอยู่นาน ผลบุญที่เคย
ทำไว้ก็จะนำไปสู่ภพภูมิทดี่ ีทนี่ ่าอยู่ต่อไปในที่สุด
	
การปฏิบัติภาวนาของเรามีส่วนสำคัญในการชำระจิต
ใต้สำนึก สิ่งที่เราเคยเก็บกดไว้เราก็ใช้การภาวนาค่อยๆ ชำระ
ค่อยๆ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนและความ
ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาเก่าให้น้อยลง การปฏิบัติช่วยให้เราได้
เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตาย ตามรอยครูบา
อาจารย์ท ั้งหลายเป็นงานทที่ ุกคนต้องทำเอง
	
สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้ผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายของ
ชีวิต สิ่งสำคัญคือ การพยายามน้อมจิตของผู้ใกล้ตายนั้นให้คิด
แต่ในเรื่องดีเท่าที่จะทำได้ ให้ระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เคย
ทำไว้และถ้าเขายังมีอะไรอยู่ในใจยังโกรธคนนั้นยังเกลียดคนนี้

ก็พยายามชักชวนให้ให้อภัย ควรจะเป็นเวลาทำเรื่องต่างๆ ที่ยัง
ค้างอยู่ในใจให้หมดไป เราเน้นในเรื่องการอโหสิกรรม ในกรณีท ี่
ผูท้ จี่ ะจากไปเป็นญ
 าติผ ใู้ หญ่ถ า้ เรารวู้ า่ ท า่ นยงั ไ ม่พ อใจกบั ล กู ค น
นัน้ ห ลานคนนญ
ี้ าติค นนนั้ เพือ่ นคนนี้ ถ า้ เป็นไ ปได้ก ค็ วรชกั ชวนให้
ท่านได้ป ล่อยวางและให้อ ภัยเพราะถา้ เรายงั ม อี ะไรคา้ งคาใจอยู่
มันจะเป็นเหตุซึ่งย่อมมีผล
	ถ้าเราช่วยให้คนไข้ได้ปล่อยวางก่อนตายได้ ปล่อยวาง
ความโกรธ ความโมโห ความเคียดแค้น และความรู้สึกที่เป็น
อกุศลทั้งหลายนั่นถ ือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่
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คำถามเรื่องการปฏิบัติ
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ถ าม มาปฏิบัติธรรมหลายครั้ง แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้า จึงขอ
ความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยบอกเคล็ดลับการนั่งสมาธิและ
การเจริญสติให้อยู่กับตัวด้วยเจ้าค่ะ
ต อบ	เคล็ดลับไม่มีมีแต่เคล็ดเปิดเผยว่าต้องทำมากขึ้นเราทำ
น้อยไปไ ม่ใช่เรือ่ งเข้าใจยากอะไรเลยถ า้ จ ติ ย งั ไ ม่ส งบส ติย งั ไ ม่ด ี
ก็ท ำให้ม ากเจริญใ ห้ม ากอ ย่าเพิง่ เข้าใจวา่ ค วามตดิ ขัดห รือค วาม
ไม่ก า้ วหน้าข นึ้ อ ยูก่ บั เทคนิคใ นการปฏิบตั ธิ รรมเสมอไปม กั จ ะอยู่
ที่วิถีชีวิตม ากกว่า ถ้าวิถีชีวิตของเรายุ่งเหยิงไม่เรียบง่าย ชวนให้
ฟุ้งซ่าน ชวนให้วิตกกังวลจนเกินไป การปฏิบัติก็เป็นไปได้ยาก
ถึงจะอยู่ใกล้พระอรหันต์ถึงจะรู้เทคนิครู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตาม
	ความไม่ก้าวหน้าในระยะยาวเตือนให้เรามาดูว่าทุกวันนี้
เราอยู่อย่างไรเราทำอะไรอยู่ที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมดเูรื่อง
ความรบั ผ ดิ ช อบตา่ งๆก ารทำงานเรือ่ งความเป็นอ ยูใ่ นครอบครัว
ให้ดูตรงนี้ มีอะไรบ้างไหมที่เราจะตัดให้น้อยลง ทำให้เรียบง่าย
มากขึ้น บางทีถ้าฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงพอสมควร เราจะใช้
เวลาทำงานน้อยลงได้ไหม หาเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นได้ไหม
แต่ละคนมคี วามเป็นอ ยูไ่ ม่เหมือนกนั แ ต่ข อให้เราให้ค วามสำคัญ
กับการปฏิบัติมากขึ้น
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การปฏิบัติไม่ใช่งานอดิเรก มันเป็นงานหลักของชีวิต
ขอแนะนำวา่ ใ นแต่ละวนั ใ ห้ต ดั ช ว่ งให้ส นั้ ล งค อื ก ารเจริญส ติใ ห้ม ี
ภาคเช้าภาคบ่ายภาคเย็นภาคกลางคืนเพื่อเป็นการตั้งต้นใหม่
เป็นระยะๆ บันทึกประสบการณ์ในการปฏิบัติ การแพ้ การชนะ
ทบทวนดูว่าเรามักจะบกพร่องหรือผ ิดพลาดในเรื่องไหนบ้าง
	
ไม่ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ถ้าปิดแล้วเปิด
อีกที มันก็จะบอกว่าใครโทรมา ไม่ต้องคอยเป็นห่วงว่าอาจจะ
มีคนสำคัญติดต่อมา ให้เรามีบางเวลาที่ปิดโทรศัพท์ไม่ให้ใคร
ติดต่อไ ด้เช่นเวลาทำวัตรเย็นน งั่ ส มาธิใ ห้ป ดิ เครือ่ งเลยใ ห้ท กุ ค น
ทราบว่าช่วงนี้ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ ในช่วงที่เปิดโทรศัพท์ เมื่อ
เสียงโทรศัพท์ด งั ข นึ้ ก ไ็ ม่ต อ้ งรบี ร บั ท นั ทีใ ห้ห ายใจเข้าห ายใจออก
ลึกๆ ซัก ๓ ครั้ง เป็นวิธีตั้งสติก ่อนพูด ตั้งสติว่าเราจะพูดแ ต่เรื่อง
ที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ พูดด้วยความหวังดี พูดอย่างอ่อนโยน
ตัง้ สติให้ดกี อ่ นรบั โทรศัพท์ เป็นการลดความเครียดและลดโอกาส
ทจี่ ะพูดเพ้อเจ้อ
	ยุคดิจิตอลเป็นยุคที่เอื้อต่อการพูดเพ้อเจ้อในวงกว้างขึ้น
คุยกับคนในต่างประเทศได้ง่าย พูดเพ้อเจ้อได้ในราคาถูก สิ่งที่
ชวนให้เราหลงชวนให้เราเสียเวลามีมาก เราต้องหากุศโลบาย
ที่เหมาะกับตัวเองเพื่อรับมือกับสภาวะสังคมปัจจุบัน ถ้าอยู่ใน
สังคมมีงานมีการ เราต้องพยายามมีสติต่อเนื่องตลอดเวลา นั่ง
รถไปทำงานถ้าไม่ได้เป็นผู้ขับ ก็ให้สติอยู่กับตัวอยู่กับลมหายใจ
หรือเปิดธรรมะฟังในรถ ไปงานศพก็ไม่ต้องเอาแต่พูดกับคนนั้น
คุยกับคนนี้ ให้ถามตัวเองว่าไปงานศพเพื่ออะไร ไปเพื่อแสดง

ความเคารพและความสำนึกใ นบญ
ุ ค ณ
ุ ผ ทู้ ลี่ ว่ งลบั ไ ปห รือไ ปเพือ่ 
พบปะกับเพื่อนฝูง อาตมาว่าถ้าไปเพียงเพื่อสังคมก็เป็นการไม่
เคารพตอ่ ผ ทู้ ล่ี ว่ งลบั เท่าท ค่ี วรไ ปแบบงมงายไ ปแบบไม่มจี ดุ ห มาย
จุดประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้อง ให้มาดูว่าในชีวิตประจำวันมี
เรื่องไหนที่จะทำให้ช ีวิตฟ ุ้งซ่านวุ่นวายเราทำให้ม ันล ดน้อยลงได้
ไหมแต่ในส่วนที่เป็นหน้าทีท่ ี่จำเป็นต้องกระทำเราต้องคิดว่าท ำ
อย่างไรเราจึงจะมีสติใ นการทำหน้าที่นั้นใ ห้มากที่สุดไม่เผลอ

ถาม เดินจงกรมอย่างไรที่ได้รู้ตัวทั่วพร้อม

๓๒

ต อบ	การรู้ตัวทั่วพร้อมที่เรียกว่าสัมปชัญญะนั้น ไม่ได้อยู่ที่
วิธกี ารหรือเทคนิคใ นการเดินเราอยูใ่ นยคุ ส มัยท ศี่ รัทธาในเทคนิค
ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเพราะเทคนิค เทคนิคอะไรก็ตาม
จะเดินจงกรมบริกรรม เดินช้าเดินเร็ว ก็ไม่ทำให้พ้นจากกิเลส
ไม่ไ ด้เลีย่ งปญ
ั หาน กั ภ าวนาหลายคนมกั ห วังว า่ จ ะมเี ทคนิคว เิ ศษ
ถ้าเจอเทคนิคท ดี่ หี รือเหมาะป ญ
ั หาในการภาวนาทงั้ ห ลายจะหาย
ไปง่ายๆ มันจะราบเรียบสบายไปเลย บางเทคนิคอาจจะเหมาะ
กับเรามากกว่าอย่างอื่น แต่สุดท้ายเรายังจำเป็นจะต้องพบกับ
กิเลสที่อยู่ในจิตใจตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมดา
	นักปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมักรู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้า ชักสงสัย
ชักท้อแท้ พอได้ยินกิตติศัพท์สำนักนั้นอาจารย์องค์นี้ก็ตื่นเต้น
ไปฟัง ฟังแล้วมีกำลังใจ รู้สึกลึกซึ้งมากกว่าที่กำลังทำอยู่ ก็ลอง
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วิธีใหม่ดู ทำแรกๆ นี่รู้สึกดีขึ้น ดีมากเลย คิดว่าได้แล้ว สำนักนี้
ใช่แล้ว อาจารย์อ งค์น ี้ใช่แล้ว แต่ท ำไปสักร ะยะหนึ่ง ๓ เดือน ๖
เดือน๑ปีป ัญหาเก่าๆก็เริ่มปรากฏเหมือนเดิม
	ถ้าไ ม่มปี ญ
ั ญากจ็ ะไปหาอาจารย์ใ หม่ไ ปหาสำนักใ หม่อ กี 
ไปอย่างนี้เรื่อยๆ โดยคิดว่าจะมีอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านมี
ปัญญา ที่สามารถให้คำชี้แนะที่จะขจัดปัญหาให้หมดไป จะได้
เทคนิคเหมือนกุญแจไขประตูออกจากวัฏสงสารได้เลย มีความ
หวังมาก แต่ค ำสอนที่ถูกต้องแม้จะมหี ลายสำนวน แต่ก ็ต้องเข้า
หลักเดียวกัน
	
มันอยู่ที่ตัวเราตัวเราต้องฉลาดในวิถีจิตของตนฉลาด
ในความเจริญ ฉลาดในความเสื่อม ฉลาดในสิ่งที่ทำให้มี
กำลังใ จฉ ลาดในสงิ่ ท บี่ นั่ ทอนกำลังใ จเราตอ้ งสง่ เสริมส งิ่ ท มี่ ี
อุปการคณ
ุ ต อ่ ก ารปฏิบตั ิ แ ล้วเราจะตอ้ งฉลาดในการปอ้ งกัน
สิ่งที่บ่อนทำลายกำลังใจในการปฏิบัติ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่
ต้องใจร้อน
	
ในการเดินเราเรียนรู้จากประสบการณ์ ลองดวู ่าวันไหนที่
เรารสู้ กึ ว า่ ด ี ม นั เป็นอ ย่างไรเราทำอย่างไรบา้ งเราวางจติ อ ย่างไร
วันไหนที่รู้สึกไม่ค่อยได้เรื่อง เป็นเพราะอะไร ดูที่ศีลเราด้วย ดูที่
สิ่งแวดล้อม การที่เราคอยพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เกิดปัญญา
อย่างน้อยเราจะเกิดความเชื่อมั่นในอานิสงส์ของศีล เราจะเห็น
ชัดว่าสิ่งที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเราน้อยลง หรือว่าทำให้อ่อน
ลง คือการไม่รักษาศีล หรือก ารผิดศ ีล หรือผิดข้อวัตรปฏิบัติ จะ
ทำให้จิตใจเราสงบยาก ทำให้จิตฟุ้งซ่าน ระงับได้ยาก จิตใจ

กวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นผลจากการผิดศีล เมื่อเราเห็น
อย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดปัญญา เห็นความสำคัญของการสำรวม
กายวาจาให้มากขึ้นเรียกว่าได้ก ำไร
	ถ้าพ ดู ถ งึ เทคนิคม นั ก ม็ อี ยูบ่ า้ งถ า้ เดินค นเดียวกห็ าจงั หวะ
การเดินทเ่ี หมาะกบั ตวั เองดจู งั หวะทพ่ี อดีกบั ตวั เองบางคนชอบ
เดินเร็วถา้ เดินเร็วตอ้ งทางยาวหน่อยบางคนชอบเดินชา้ ๆไม่ใช่
ว่าชา้ จ ะดกี ว่าเร็ว หรือเร็วจะดกี ว่าชา้  แต่อาจจะถกู จริตมากกว่า
กันก็ได้ ถ้าเราเดินจงกรมกลับไปกลับมา ต้องหาความยาวของ
ทางทพ่ี อดีถ า้ ท างยาวเกินไ ปเราจะเผลองา่ ยถ า้ ท างสน้ั เกินไ ปเรา
จะรำคาญกบั การกลบั ไปกลับมาให้หาความพอดีใ ห้กบั ตวั เอง
	
พยายามพจิ ารณาให้เกิดค วามพอใจความยนิ ดีใ นการเดิน
จงกรมถ า้ ม เี คล็ดม นั ก อ็ ยูต่ รงนี้ ฉ นั ทะคอื เคล็ดล บั ถ า้ เราสามารถ
คิดสามารถพิจารณาให้เกิดความพอใจในการภาวนา กำลังใจ
จะวิ่งมาเองถ้าสามารถรักษากำลังใ จนั้นไว้การภาวนาจะเจริญ
ถ้าเรามีฉันทะแล้ว เรื่องการดำรงสติ เรื่องการตื่นรอู้ ย่างต่อเนื่อง
จะง่ายขึ้นมาก

๓๓

ถาม ผ มเริม่ ป ฏิบตั ไิ ด้ไ ม่น านย งั ไ ม่ช ำนาญแ ต่ย งั ไ ม่เคยมคี วาม
รู้สึกผ่อนคลาย ยังไม่เคยได้รับความสงบหรือความสบายจาก
การนั่งสมาธิ ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วย ว่าผมควรทำ
อย่างไร
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ต อบ	หลวงพ่อชาท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่า ความสบายและ
ความไม่สบายมันมี ๔ อย่าง ความไม่สบายที่นำไปสู่ความไม่
สบาย ความไม่สบายที่นำไปสู่ความสบาย ความสบายที่นำ
ไปสู่ความไม่สบายและความสบายที่นำไปสู่ความสบาย
	
ความไม่สบายที่นำไปสู่ความไม่สบายเป็นอย่างไรบ้าง
ก็โกรธคนนั้นโมโหคนนี้ ด่าคนนั้นว่าคนนี้ ขณะที่ด่าที่ว่าเขาก็
ไม่สบายอยู่แล้ว และยังมีผลมีวิบากที่ทำให้ต้องไม่สบายอีกใน
อนาคต เช่นตัวเองต่อว่าต ัวเองว่าทำไมจึงไปโกรธเขา ไม่น ่าเลย
มันน่าเกลียดทุกข์เพราะอายทุกข์เพราะไม่พอใจกับตัวเองแล้ว
ยังมีผลสะท้อนจากคนที่เราไปดุไปว่า เขาโกรธ เขาน้อยใจ เขา
แค้นใ จเป็นต้นท ำให้ม ปี ญ
ั หายดื เยือ้ ต อ่ ไ ปเรียกวา่ ค วามไม่ส บาย
ทีน่ ำไปสคู่ วามไม่สบาย
	
ทีนี้ความไม่สบายที่นำไปสู่ความสบายเป็นอย่างไร เอา
เรื่องทางโลกก่อน ไปทำฟัน ทุกวันนี้มันสบายกว่าแต่ก่อน สมัย
ก่อนไปทำฟันน นี่ า่ ก ลัวด ว้ ยทรมานดว้ ยแ ต่เราตอ้ งยอมทำเพราะ
รู้ว่าถ้าเราอดทนถอนฟันที่ผุแล้ว เราจะสบายขึ้น เราจึงยอมรับ
ความไม่สบายในการถอนฟันเพื่อค วามสบายต่อไ ป
	
ในการปฏิบัติธรรม เราก็จำเป็นต้องฝืนความเคยชิน
ฝืนกิเลส พูดได้เลยว่าคนธรรมดาถ้าไม่เครียดเลย แสดงว่ายัง
ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไร จะไม่เครียดได้อย่างไร ถ้าเรากำลังทวน
กระแสที่ไหลเชี่ยวตั้งหลายภพหลายชาติแล้ว
	
ถ้าเราเคยขี้เกียจขี้คร้านแล้วพยายามขยัน มันก็ต้อง
เครียดใช่ไหม ตัวขี้เกียจมันไม่ชอบ มันอ้างว่าเราเครียดเพราะ

ตื่นเช้า...โอย... มันเช้าเกินไป ตอนจะนอนมันก็เครียดว่าจะตื่น
ไม่ทนั จ ะตอ้ งให้ต รงตามเวลาทกุ เช้าม ดื ก เ็ ครียดบ างคนยงั ค ดิ ว า่ 
ไปบา้ งไม่ไ ปบา้ งจะได้ไ ม่เครียดถ า้ เรากลัวค วามเครียดทเี่ กิดจ าก
การฝืนกิเลสการปฏิบัติของเราคงจะไม่ค่อยได้ผ ลถ้าเราต้องทำ
อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาในสิ่งที่เรา
ยังไ ม่ช นิ ก ำลังส ร้างความเคยชินใ หม่ข ณะกำลังเปลีย่ นพฤติกรรม
เปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนทัศนะอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่เปลี่ยนนี้
จะเครียดนิดๆ ก็ไม่เป็นไร อย่ารังเกียจความเครียด อย่าใจร้อน
เดินไปทีละก้าวทีละก้าวคอยดูไปแล้วมันก็จะดีขึ้น
	
ส่วนความสบายทเี่ ป็นไ ปเพือ่ ค วามไม่ส บายข อยกตวั อย่าง
การหลงใหลในความสุขทางเนื้อหนัง ถึงจะสุขสบายแต่ก็ไม่ได้
เรื่อง ถึงเวลาตาย ก็ตายเปล่าๆ ไม่เคยได้อะไรที่เป็นแก่นสาร
ไม่เคยให้อะไรกับชีวิต ให้อะไรกับใครก็ด้วยความหวังหรือ
ความต้องการสิ่งตอบแทน ไม่เคยให้อ ะไรกับสังคม หาแต่ความ
สนุกสนาน พอถึงเวลาสุดท้ายของชีวิต ถ้าก ล้าคิดจ ะมแี ต่ความ
เสียดายเป็นความสบายทนี่ ำไปสคู่ วามไม่สบายในที่สุดหากว่า
ไม่เกิดค วามเดือดรอ้ นกอ่ นตายห ลังต ายแล้วน เี่ ดือดรอ้ นแน่ต อน
แข็งแรงถึงจะยังไม่เดือดร้อนแล้ว คนอื่นก็เดือดร้อน คนที่ชอบ
พูดว่าฉ ันไม่เคยเบียดเบียนใคร ฉันไ ปหาความสุขก็เป็นเรื่องของ
ฉันไ ม่เคยทำให้ใ ครเดือดรอ้ นค นรอบขา้ งฟงั แ ล้วก ค็ อ่ ยๆส า่ ยหวั 
อย่างนี้ไ ม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าบอก
	ข้อที่สี่ ความสบายที่เป็นไปเพื่อความสบายเป็นอย่างไร
ก็คือความสบายที่เกิดจากการทำคุณงามความดี การทำบุญ
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การเจริญ สมาธิ ให้จิตใจสบาย เป็นอิสระจากกิเลสมากขึ้น
นี่เป็นความสบายที่เป็นไปเพื่อความสบายที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ฉะนั้น
เรื่องความสบายความไม่สบายก็มีต่างๆไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไร
ในการภาวนาก็แล้วแต่ กุศโลบายเทคนิคต่างๆ ที่เราใช้ในการ
ทำความเพียรทางจติ ม นั จ ะเหมือนยารกั ษาโรคค อื จ ะใช้ได้อ ยูส่ กั 
ช่วงระยะหนึง่ แ ล้วม นั จ ะเริม่ ไ ม่ค อ่ ยได้ผ ลเหมือนแต่ก อ่ นเหมือน
กับก เิ ลสมนั ด อื้ ยาเพราะฉะนัน้ ต อ้ งคอยปรับค อยเปลีย่ นอยูเ่ รือ่ ยๆ
จึงจะทันกิเลส กิเลสมันคล่องแคล่วเหลือเกิน มันเคยชิน เพราะ
ฉะนั้นเราจึงต้องฝึกใ ห้สติข องเราคล่องแคล่วย ิ่งกว่าก ิเลส
	
สรุปว า่ ถ า้ เบือ้ งตน้ เครียดย งั ไ ม่ต อ้ งเป็นห ว่ งใ ห้ด ๆู ไ ปกอ่ น
พอเริ่มชินกับวิธีการแล้วอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเครียดก็ได้ หรือให้
เราถอื ว่าม นั เป็นย าเหมือนยาปฏิชวี นะหรือย าทเี่ ราใช้เฉพาะกรณี
ที่เรากำลังเผลอ กำลังฟุ้งซ่านมากๆ เมื่อจิตเริ่มเย็นลง เราก็ไม่
ต้องใช้วิธกี ารนั้นก็ได้สามารถใช้วิธีอย่างอื่นที่สบายกว่าไ ด้

ถาม ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดปัญญา

๓๔

ต อบ	ปัญญาเกิดข นึ้ แ ล้วไ ม่มปี ญ
ั ญาในเบือ้ งตน้ ก ไ็ ม่ถ ามปญ
ั หา
ข้อน ี้ ย อมรับพ ระพุทธพ ระธรรมพ ระสงฆ์เป็นท พี่ งึ่ เชือ่ ใ นกฎแห่ง
กรรมก็มีปัญญาบ้างอยู่แล้วสิ่งท ้าทายก็คือปฏิบัติอย่างไรเราจึง
จะเกิดปัญญายิ่ง

	
พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า“ไม่มีสมาธิก็ไม่มปี ัญญา”แต่
ในบทเดียวกันพ ระองค์ต รัสว ่า“ไม่มปี ัญญาก็ไม่มสี มาธิ” ถ้าไ ม่มี
ปัญญาจ ติ ก ไ็ ม่ส งบห ากสงบกส็ งบไม่น านป ญ
ั ญามหี ลายระดับ
หลายประการป ญ
ั ญาในเบือ้ งตน้ อ าจเกิดจ ากการคอยประเมินผ ล
ของการภาวนาเช่นเราสงั เกตวา่ ว นั ไ หนทเี่ ราพดู ค ยุ เรือ่ งทางโลก
มากเกินไป หรือทะเลาะเบาะแว้งกับใคร เป็นต้น การนั่งสมาธิ
จะฝืด วันไหนที่ศีลเราไม่บริสุทธิ์ เราก็ไม่อยากนั่ง ถึงนั่งก็จะไม่
ค่อยได้อะไร เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว ทำให้เราระมัดระวัง
การกระทำทางกายทางวาจา ปัญญาเกิดขึ้นเพราะเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับภาวะจิต แม้จิตใจยังไม่สงบก็
เกิดปัญญาได้ คือเข้าใจว่าจิตเรารับผลจากการกระทำในชีวิต
ประจำวันอย่างไรบ้าง
	ถ้าเรามุ่งมั่นพัฒนาจิต เราจะมองข้ามความสำคัญของ
ศีลไม่ได้ นี่ก็คือปัญญา แม้การตั้งใจทำสมาธิทุกวัน จะประสบ
ความสำเร็จเพราะมีปัญญา ปัญญาที่เห็นว่าเป็นการใช้เวลาใน
ชีวิตประจำวันที่คุ้มค่า กิจหน้าที่และธุระของเราจะมากหรือไม่
มากเราก็อ้างว่าไม่มีเวลาทำสมาธิได้อยู่เสมอแต่ถ้าเราเห็นเป็น
ประโยชน์จ ริงๆเรากห็ าเวลาได้ค วามคดิ ท จี่ ะเสียส ละบางสงิ่ บ าง
อย่างเพื่อม ีเวลาฝึกจ ิตใจเรียกว่าปัญญาเหมือนกัน
	
พอเราทำสมาธิอ ย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะได้เปรียบเทียบ
ระหว่างจติ ใจทมี่ สี ติอ ยูใ่ นปจั จุบนั ไ ม่ค ดิ ฟ งุ้ ซ่านวนุ่ วายตา่ งๆแ ละ
จิตใจทคี่ ดิ มากเกิดป ญ
ั ญาวา่ จ ติ ใจทไี่ ม่ว นุ่ วายดกี ว่าน คี่ อื ป ญ
ั ญา
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และเป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของเรา ไม่ใช่แค่
ทฤษฎี
	
การที่จะน้อมนำจิตใจเราไปสู่ความสงบ ให้จิตดิ่งลงไป
ในอารมณ์เดียวนั้น มันต้องฉลาด เพราะว่าอุปสรรคมีมาก มาร
ก็มาก จิตใจมักเผลอไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่เรื่อย ต้องมี
อุบาย ต้องมีวิธีที่จะให้จิตใจปล่อยวางความเพลิดเพลินในเรื่อง
อดีต เรื่องอนาคต ความผูกพันกับสิ่งน ั้นสิ่งน ี้ คนนั้นคนนี้ การที่
จะไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่าน และจะไม่ให้จิตใจง่วง แต่มีความรู้ความ
ตื่นความเบิกบานในปัจจุบัน อันนี้จะบังคับจะบงการไม่ได้ ต้อง
ใช้ความเพียรประกอบด้วยปัญญา การที่ว่าทำอย่างนี้ กำหนด
ลมหายใจ เป็นแค่สมถะ มันไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธองค์ไม่เคย
แยกเรื่องสมถะวิปัสสนาขนาดนั้น
	
ในพระไตรปิฎกทแี่ ยกเรือ่ งสมถะเรือ่ งวปิ สั สนานี้ ต ลอดทงั้ 
๔๕เล่มม เี พียง๒ -๓ ห น้าเท่านัน้ ท พี่ ระพุทธองค์ต รัสอ ย่างนนั้ ค อื 
การทำจติ ใจให้ส งบนี้ ต อ้ งเป็นค วามเพียรทปี่ ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา
ในขณะเดียวกันจะเจริญปญ
ั ญาระดับละกเิ ลสกต็ อ้ งอาศัยค วาม
ตั้งใจมั่นของสมาธิ อานิสงส์ของสมาธิคือ ญาณทัสสนะ รู้เห็น
ตามความเป็นจริง จิตใจที่ยังไม่พ้นจากนิวรณ์ ไม่มีสมรรถภาพ
ไม่สามารถที่จะพิจารณาอะไรตามความเป็นจริงได้
	
ในการประพฤติปฏิบัติ เป้าแรกคือการฝึกจิตเราให้อยู่
เหนืออำนาจของนิวรณ์ ปัญญาระดับความคิดพิจารณา เช่น
ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกาย วาจา ใจ และธรรมชาติของ
ความสุขและความทุกข์ เป็นต้น พร้อมกับการเลือกกุศโลบายที่

เหมาะสม ปัญญาอย่างนี้ย่อมมีบทบาทอยู่บ้าง มากหรือน้อย
แล้วแต่นิสัยของนักปฏิบัติแต่ละคน
	
ปัญญาสูงสุดที่ตัดกิเลสได้ เกิดจากการเห็นไตรลักษณ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องมีสมาธิที่แน่วแน่พอสมควรเป็น
รากฐาน

๓๕


ถาม ข ณะเ ดิ น จ งกรมห รื อ นั่ ง ส มาธิ  ห ากนึ ก ถึ ง ผู้ ที่ ไ ม่ ช อบ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบ แล้วเตือนตนเองว่าเป็นนิวรณ์ พยาบาท
พยายามหยุดคิด แต่ก็ทำไม่ค่อยได้ จะทำอย่างไรจึงจะอยู่ใน
ลักษณะของการพิจารณา
ต อบ	การภาวนามันสนุกตรงนี้แหละ จะมีอะไรมาท้าทายอยู่
เสมอ ทำอย่างไรเราจึงจะได้ชนะ ต้องเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่
ควรเอาชนะ ต้องชนะให้ได้ และต้องชนะวันนี้ พอเราจับความ
คิดได้ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางโลภอยากได้ เป็นกามฉันท์หรือ
เป็นพยาบาท ถ้าเป็นประโยคที่ปรากฏขึ้นใ นสมองและเราจับได้
ถ า้ เราตดั เลยทนั ทีม นั ก จ็ ะอดึ อัดค ล้ายกบั ว า่ เรากำลังจ ะพดู อ ะไร
ในใจ แล้วผ ู้ใหญ่สั่งให้หุบปาก เราก็ยังอยากจะพูดต ่อ รู้สึกเรื่อง
มันค้างอยู่ คอยหาโอกาสคิดต่อ ถ้าเราตัดความคิดทันที บาง
ครั้งมันจะเป็นอย่างนั้น เมื่อสติเราอ่อนลง อะไรๆ ที่ค้างอยู่ในใจ
ก็จะต้องออกมาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติต่อความคิดต้องละ
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ด้วยความรู้สึกว่าปล่อยวางจึงจะดี พอใจที่จะปล่อย เพราะสิ่งที่
ปล่อยเปล่าประโยชน์
	
วิธีหนึ่งคือ ให้ต่อประโยคที่ผุดขึ้นมาในใจในลักษณะที่
ช่วยให้ปล่อยได้ เช่น เราไม่ชอบเขา... แต่ม ันไม่แ น่... เอาคำว่า
ไม่แน่ไปต่อท้าย จะได้ป ัญญาด้วย เตือนสติว่าทีเ่ขาทำอย่างนั้น
ฉันไม่ชอบเลยแต่มันไม่แน่หรอกแล้วก็กลับม าอยู่กับลมหายใจ
คือความรู้สึกของการตัดไม่เหมือนกับตัดเด็ดขาดทันที ให้ต่อซะ
หน่อยหนึง่ อ กี ว ธิ หี นึง่ ค อื ใ ห้พ ดู ซ ำ้ ๆจ นเบือ่ เขาทำอย่างนนั้ ฉ นั ไ ม่
ชอบๆๆๆต งั้ ใจคดิ แ ป๊บเดียวมนั ก จ็ ะเบือ่ ไ ปเองใ ห้ล องดนู ะบ างที
ห้ามตัวเองไม่ให้คิดน ะ เป็นบ าป หยุด หยุด หยุด ไม่ไ ด้ผ ล ตรง
กันข า้ มเหมือนครูส อนเด็กแ ล้วเด็กก ต็ อ่ ต า้ นฉ ะนัน้ เราตอ้ งฉลาด
สักหน่อยในการสอนตัวเอง

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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ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)
เกิดที่ประเทศอังกฤษ
ได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ
(พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี
ประเทศอังกฤษ) ที่วิหารแฮมสเตด
ประเทศอังกฤษ			
ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว)
อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ๑ พรรษา
แล้วเดินทางมายังประเทศไทย
บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง
จังหวัดอุบลราชธานี
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทีว่ ดั หนองป่าพง โดยมี
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
เป็นพระอุปัชฌาย์
รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี
พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์
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มูลนิธิปัญญาประทีป
ความเป็นมา
	
มูลนิธิปัญญาประทีป จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี ด้วยความร่วมมือ
จากคณะครู ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒ ๕๕๑
วัตถุประสงค์
	๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธ
ศาสนาเป็นหลัก 
	๒) เผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่
สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
๓) เพิม่ พูนความเข้าใจในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิง่ แวดล้อม สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะที่ปรึกษา
	
พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานทีป่ รึกษา โดยมีคณะทีป่ รึกษาเป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ น
สาขาต่างๆ อาทิ ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน สิง่ แวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงิน กฎหมาย การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม ศิลปกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธฯิ ได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น
เลขาธิการฯ
การดำเนินการ
	• มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้อย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
	•  มูลนิธฯิ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผ่สอื่ ธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
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