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เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ได้กราบเรียน
ปรึกษาพระอาจารย์ช ยสาโร ที่จะมอบที่ดินที่บ้านหนองน้อยจำนวน
๘๒ไ ร่เพือ่ ส ร้างประโยชน์ใ นการพฒ
ั นามนุษย์ใ นวถิ พี ทุ ธท งั้ ก ารศกึ ษา
วิถีพุทธ การปฏิบัติธรรม และการทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติเพื่อการ
เรียนรขู้ องนกั เรียน ผปู้ กครองและครูโรงเรียนทอสี พระอาจารย์ชยสาโร
จึงแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการก่อพระเจดีย์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อระลึก
ถึงสิ่งสูงสุด คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  และเพื่อให้ผู้ที่เข้า
มาเยี่ยมสถานที่นี้มีโอกาสได้กราบไหว้ให้เป็นบุญกุศล พระอาจารย์
เมตตาแนะนำด้วยว่า “การสร้างพระเจดีย์เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ใหม่ระหว่างสถานที่นั้น ๆกับเทวดาถือว่าเป็นสิริมงคลแก่สถานที่เมื่อ
เรามีพระเจดีย์เป็นศูนย์กลาง เราเข้ามาเมื่อใด เราก็จะรู้สึกว่าที่นี่เป็น
สถานที่ที่มีความหมายทางพระพุทธศาสนา”
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	คณะครูผ ปู้ กครองและนกั เรียนโรงเรียนทอสจี งึ ไ ด้ร ว่ มแรงรว่ มใจ
กันปั้นอิฐมอญและก่อสร้างเจดีย์ขนาดสูง ๓.๕๐ เมตรขึ้นในบริเวณ
ดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพิธฉี ลองพระเจดียเ์มื่อวันท ี่๒๒
พฤษภาคม๒ ๕๔๘ต อ่ ม าคณ
ุ ย ายทอสไี ด้บ ริจาคเงินส ร้างศาลาปญ
ั ญา
ประทีปขึ้นใกล้ ๆองค์พระเจดีย์เพื่อให้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรม
ได้ครั้งละ๒๐๐คนโดยเป็นอาคาร๒ชั้นพร้อมอาคารห้องครัวและ
ที่พักอาศัยจำนวนหนึ่ง การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๔๙เป็นต้นมาและในพ.ศ.๒๕๕๒โรงเรียนมัธยมปัญญา
ประทีปโ รงเรียนประจำวถิ พี ทุ ธกไ็ ด้ถ อื กำเนิดขน้ึ ในบริเวณดงั กล่าวดว้ ย
	
เมือ่ ม สี งิ่ ป ลูกส ร้างอาคารตา่ ง ๆขึน้ ใ นบริเวณดงั ก ล่าวโดยมพี ระ
เจดียเ์ ป็นศ นู ย์กลางสำหรับก ารสกั การบชู าของชมุ ชน พระอาจารย์ช ยสาโร
คุณยายทอสีและคณะลูกศิษย์ตลอดจนทุก ๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเห็น
พ้องต้องกันว่าขนาดของพระเจดีย์ซึ่งมีความสูงเพียง๓.๕๐เมตรโดย
เฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบกบั ข นาดและความสงู ข องศาลาปญ
ั ญาประทีป
นัน้ ด ไู ม่เหมาะสมจ งึ เห็นส มควรให้ด ำเนินก ารบรณ
ู ะพระเจดีย์ โ ดยเพิม่ 
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ระดับค วามสูงขององค์พระเจดียใ์ ห้เป็น ๑๒.๕๐ เมตร  เพื่อใ ห้งดงาม
เหมาะสมง านบรู ณะพระเจดียใ์ ช้เวลาทงั้ ส นิ้ ป ระมาณ๕ เดือนด ำเนิน
การแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๓
	คณะลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร และลูกหลานคุณยายทอสี
สวัสดิ-์ ชโู ตจึงกราบนมัสการขออนุญาตพระอาจารย์จ ัดพ ิธีฉลองเจดีย์
ปัญญาประทีปใ นวนั ท ี่ ๑ ๒ธ นั วาคม๒ ๕๕๓ซ งึ่ ต รงกบั ว นั ค ล้ายวนั เกิด
อายุครบ๘ ๓ปีของคุณยาย
	
นอกจากนี้คณะลูกศิษย์ยังได้ขออนุญาตพระอาจารย์พิมพ์
พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เนื่องในโอกาสวันฉลองพระเจดีย์
วันท ี่ ๒ ๒พ ฤษภาคม๒ ๕๔๘แ ละขอ้ คิดเรือ่ งความเชือ่ เกีย่ วกบั พ ระธาตุ
และการบรรจุพ ระธาตุในองค์พระเจดีย์ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ
ในวันมงคลฤกษ์นี้ด้วย
	
ในน ามข องค ณะลู ก ศิ ษ ย์  ข อกร าบน มั ส การข อบพระคุ ณ
พระอาจารย์ชยสาโรที่ได้เมตตาให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่าง
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สม่ำเสมอและอนุญาตให้พิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน  ขอให้
บุญกุศลจากการร่วมกันบูรณะเจดีย์ปัญญาประทีป และการส่งเสริม
การศกึ ษาวถิ พี ทุ ธของโรงเรียนทอสี แ ละโรงเรียนปญ
ั ญาประทีปจ งเป็น
พลวปจั จัยอ ำนวยพรให้ท ุกท ่านมีแ ต่ค วามสุขค วามเจริญก ้าวหน้าใ น
ทางธรรมยิ่ง ๆขึ้นไป
ค ณะลูกศิษย์
๑๒ธันวาคม๒๕๕๓
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เพื่อระลึก*

	วันนี้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมกันในพิธีก่อพระเจดีย์ ใน
สถานที่ที่มีชื่อว่า “ปัญญาประทีป” เราถือว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ส่อง
แสงสว่างเท่ากับปัญญา ในการแสวงหาปัญญานั้น เราต้องฝืนความ
เคยชนิ เก่า ๆความคดิ เก่า ๆนิสยั เก่า ๆและดว้ ยการประพฤติป ฏิบตั เิ พือ่ 
ปล่อยวางความยดึ ต ดิ ใ นสงิ่ ท นี่ ำความทกุ ข์ค วามเดือดรอ้ นมาสชู่ วี ติ ข อง
ตนชีวิตค รอบครัวและแก่ส ังคมทั่วไป
	ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปการคุณ ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญสติ
ปัญญาเท่ากับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสไว้ว่า
“การเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุญอย่างยิ่ง” เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่เจริญ
ด้วยปัญญาได้  ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีปัญญา ผู้
*

บ้านหนองน้อย ปากช่อง จัดโดย โรงเรียนทอสี วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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ไม่มีปญ
ั ญามีสทิ ธิจะสมั ผัสความสขุ บา้ งเหมือนกนั  แต่จะลมุ่ ๆดอน ๆ
ไม่มั่นคง ไม่หนักแน่น และจะเป็นความสุขที่ประกอบด้วยโทษ เป็น
ความสุขที่อาศัยกิเลส ส่งเสริมกิเลส หรือนำไปสู่กิเลส ทำให้จิตใจเรา
เศร้าห มองไม่ผ่องใสไม่เบิกบาน
	ในการพัฒนาชีวิต เราต้องนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามา
เป็นแผนที่ แต่ละคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางของตน ถ้ามี
แผนที่แต่ไม่เดินทางก็ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเดินท างโดยไม่มแี ผนที่ก็มัก
จะหลงทาง เราต้องตั้งอกตั้งใจใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง
ครูบาอาจารย์ท่านเตือนว่าจิตใจของคนเรามีธรรมชาติชอบไหลไปสู่ที่
ต่ำ ถ้าเราละเลยเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรม จิตใจย่อมยินดีกับส ิ่งที่
เป็นอ ธรรมซ งึ่ ท เี่ ป็นป ฏิปกั ษ์ต อ่ ธ รรมน กั ป ฏิบตั ทิ ฉี่ ลาดจะใช้ส ติป ญ
ั ญา
ของตนในการสร้างความรู้สึกยินดีพอใจในการละบาป ในการบำเพ็ญ
กุศลและในการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด
	เป็นเรือ่ งธรรมดาวา่ เมือ่ ค นเราตอ้ งทำสงิ่ ท ที่ ำได้ย ากบ างครัง้ จ ะ
เกิดความท้อแท้ใจเกิดความไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้ อาจเกิดความ
คิดผิดหรือเชื่อผิดว่าตัวเองไม่มีบุญวาสนาพอ ดังนั้นการระลึกถึงคุณ
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พระพุทธค ณ
ุ พ ระธรรมค ณ
ุ พ ระสงฆ์จ งึ เป็นส ว่ นสำคัญข องการประพฤติ
ปฏิบัติองค์ส มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบรรลุพ ระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่ง พระองค์ตรัสรูธ้ รรม พระองค์
จึงเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์ การตรัสรู้ธรรมของพระองค์จึงเป็นการ
พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมได้ การเชื่อมั่นในการ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าย อ่ มนำไปสคู่ วามเชือ่ ม นั่ ใ นศกั ยภาพของ
มนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรม ถ้าเราพินิจพิจารณาอย่างดี เราจะเห็นได้ว่า
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมย่อมนำไปสู่
ความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีศักยภาพเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
เหมือนกัน
	พุทธศาสนาถือว่าผู้ชายผู้หญิงมีความสามารถพอ ๆกันในการ
บรรลุธรรมไม่ว ่าชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าจ ะมาจากไหนหรือ
อยูช่ าติช นั้ ว รรณะใดเมือ่ เกิดเป็นม นุษย์แ ล้วเรียกวา่ พ ร้อมค อื ม วี ตั ถุดบิ 
พร้อม อย่างไรก็ตาม หากมแี ต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต รัสรู้
ธรรมเพียงพระองค์เดียว เราอาจจะเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างกิเลส
ตัวเองว่าพระองค์เป็นมนุษย์พิเศษ เราจะเทียบตัวเองกับพระองค์ได้
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อย่างไรแ น่นอนวา่ พ ระองค์ท ำได้แ ต่ส ำหรับพ วกเรานนั้ เป็นค นละเรือ่ ง
เราจึงควรหมั่นระลึกถ ึงคุณของพระสงฆ์
	ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา มีนักบวชชาย นักบวชหญิง
อุบาสก อุบาสิกา ที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันจนถึงขั้นอรหันต์
เป็นการพสิ จู น์ว า่ เราทกุ ค นทำได้จ ริงก ารทพี่ วกเราทงั้ ห ลายมโี อกาสได้
ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมทกุ ว นั น กี้ เ็ พราะพระสงฆ์น นั่ เองพ ระสงฆ์เป็นผ ทู้ ี่
ได้ร กั ษาและสบื ต อ่ ค ำสอนในพระพุทธศาสนาของเราแ ละทสี่ ำคัญพ ระ
อริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาธรรมะขั้นสูง ซึ่งเป็นธรรมะที่เหนือความ
คิดเหนือทฤษฎี
	ตราบใดที่ยังมีผู้พัฒนาตนด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา จน
เข้าถึงหลักธรรม  พระพุทธศาสนาจะไม่หายไปจากโลก จริงอยู่ที่พระ
ธรรมเป็นเรื่องนามธรรม เป็นเรื่องที่ตาเนื้อมองไม่เห็น แต่มนุษย์เรามี
ความสามารถที่ฉลาดยิ่งคือ เราสามารถมองสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยตา หู
จมูกลิ้นหรือก ายและสามารถน้อมสิ่งนั้น ๆมาสู่ใจ
	โลกมนุษย์เราเต็มไปด้วยสิ่งท ี่เรียกว่า สัญลักษณ์ สิ่งที่มองเห็น
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แล้วเกิดความรู้สึก สิ่งที่มองเห็นแล้วเกิดความรู้ จิตใจเห็นสัญลักษณ์
แล้วก แ็ ปลความหมายของสญ
ั ลักษณ์น นั้ โ ดยฉบั พ ลันบ างสงิ่ บ างอย่าง
เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองกม็ ีหรือทำให้เราเกิด
กิเลสก็มี เช่น เห็น Logo ของบริษัทต่าง ๆแล้วบางครั้งเกิดความคิด
อยากได้อยากซื้อเป็นต้นน ั่นเป็นเรื่องของสัญลักษณ์
	สัญลักษณ์ที่เป็นประโยชน์คือ สัญลักษณ์ที่จะทำให้เราเกิดสติ
รู้ตัว ทบทวนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ สัญลักษณ์ทางศาสนาของเราก็
มีบทบาทในระดับนี้ เช่น พระเจดีย์เป็นสถานที่บรรจุสิ่งที่เราเรียกว่า
ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๆที่จริง ๆแล้วความศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาไม่
ได้อยู่ที่ตัววัตถุแต่อยู่ที่คุณธรรม
	ในกรณีของพระบรมสารีริกธาตุ เราให้เกียรติถือว่าเป็นวัตถุ
ศักดิ์สิทธิ์  เพราะเ ป็ น ส่ ว นเ หลื อ จ ากชีวิต ของมนุษย์ ผู้ สุด ยอด ใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ถือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
หนึง่ ห ลังจ ากพระองค์เสด็จป รินพิ พานแล้วก ไ็ ม่มผี ใู้ ดเกิดม าทจี่ ะเทียบ
เท่าพระองค์ไ ด้เลย
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	ดังน นั้ เมือ่ เราเห็นว ตั ถุส ว่ นทเี่ หลือจ ากพระสรีระของพระองค์เรา
จะรสู้ กึ ข นลุกแ ละจะนอ้ มใจไปในทางทดี่ ที งี่ ามได้ง า่ ยมากน คี่ อื พ ลังข อง
พระบรมสารีริกธาตุเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องลึกลับเพียงความรู้สึกความ
เลือ่ มใสศรัทธาทเี่ กิดข นึ้ เมือ่ เราได้เข้าใ กล้แ ละได้ก ราบได้ไ หว้พ ระบรม
สารีริกธาตุ เมื่อเราได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ เรา
ก็ถือว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนเป็นสถานที่ใหม่ เป็นสถานที่ที่มีความ
สำคัญท างพระพุทธศาสนาทนั ทีพ ระองค์ค อื ผ สู้ อนเทวดาและมนุษย์
ในพระไตรปิฎกไม่มีการวิจารณ์ว ่าเทวดามีจริงห รือไม่เพราะไม่เป็นท ี่
สงสัยเหมือนกับทุกว ันน ี้เราไม่ต้องไปเถียงกันว่ารถยนต์ม จี ริงห รือไม่
	สมัยพุทธกาลไม่ต้องไปเถียงว่าเทวดามีจริงหรือไม่ ทุกวันนี้
เทวดาก็ยังมีอยู่ สถานที่ไหนที่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือมีพระธาตุจะ
เป็นท ี่ที่มีเทวดาลงมากราบ มาไหว้ มานมัสการ มาอารักขา เป็นเรื่อง
ธรรมดาของเทวดาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
การสร้างพระเจดีย์จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง
สถานที่นั้น ๆกับเทวดา ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ ถ้ามีแต่
เพียงสถานทอี่ ย่างเดียวแ ม้เราจะตงั้ ใจวา่ ใ นระยะยาวเราจะทำกจิ กรรม
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อย่างนนั้ อ ย่างนที้ เี่ ป็นป ระโยชน์ต อ่ ส งั คมเรากจ็ ะยงั ร สู้ กึ ว า่ ม นั เป็นเพียง
สถานทเี่ ฉย ๆอาจจะถอื ว่าเป็นท สี่ วยงามแ ต่เรากจ็ ะชนื่ ชมเฉพาะในแง่
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
	เมือ่ เรามพี ระเจดียเ์ ป็นศ นู ย์กลางเราเข้าม าเมือ่ ใ ดแ ม้จ ะยงั ไ ม่มี
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆเลยเราก็จะรู้สึกว ่าที่นี่เป็นส ถานที่ที่มคี วามหมายทาง
พระพุทธศาสนา โครงการต่าง ๆในโลกนี้มีมากมายที่ผู้ร่วมงานตั้ง
อกตั้งใ จทำความดี แต่ความเข้าใจความคิดเห็นใ นเรื่องความดอี าจจะ
ไม่ต รงกัน แม้ทุกค นจะตั้งอกตั้งใจทำความดี แต่ก ็อาจมีทะเลาะวิวาท
กันบ้างถกเถียงกันก็มีหรืออารมณ์เสียเพราะความดที ี่ตัวเองพยายาม
กระทำ บางคนก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเท่าที่ควรกับการสร้างเหตุ
โดยมุ่งจิตใจไว้ที่ผลที่ตนปรารถนาเป็นหลัก  เมื่อมีปัญหาในปัจจุบัน
หรือการกระทำในปัจจุบันไม่ราบรื่น กป็ ลอบใจตัวเองด้วยความดหี รือ
สิ่งด ี ๆที่ตนคาดหวังให้เป็นผลจากการกระทำนั้น ๆของตน
	ตามหลักพ ระพุทธศาสนาเราไม่แ ยกเรือ่ งเหตุเรือ่ งผลเพราะหาก
ต้องการผลทดี่ ี เหตุต อ้ งดดี ว้ ยเหตุป จั จัยท กุ อ ย่างตอ้ งสอดคล้องกบั ผ ลที่
พึงป ระสงค์ด งั น นั้ เมือ่ เราเริม่ โ ครงงานสร้างสถาบันเพือ่ ก ารเรียนรตู้ าม
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หลักวิถีพุทธที่นี่ก้าวแรกคือการก่อพระเจดีย์เพื่อระลึกถึงส ิ่งสูงสุดคือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  ทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่ต้องเห็น
และมีเครื่องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า เรากำลังทำอะไรอยู่ ทำเพื่ออะไร
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมสถานที่นี้ก็มีโอกาสได้กราบได้ไหว้ ถือว่าเป็นบุญเป็น
กุศล ได้มีโอกาสทำจิตใจของตนในทางที่เป็นบ ุญเป็นกุศล สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ใ นการทำงาน
	การสร้างพระเจดียเ์ ป็นก จิ กรรมทนี่ า่ ภ าคภมู ใิ จถ อื ว่าผ ทู้ มี่ โี อกาส
ร่วมกันสร้างพระเจดีย์เป็นผทู้ ี่มีบุญ อาตมาจึงข ออนุโมทนาทุก ๆคนที่
เห็นประโยชน์ เห็นความสำคัญ  และมีจิตศรัทธาร่วมกันก่อพ ระเจดีย์
องค์นี้ เมื่อเราได้ก่อพระเจดีย์ด้านนอกแล้ว  เราทุกคนก็ต้อง
พยายามก่อพระเจดีย์ด้านในด้วย เราจะเห็นว่าพระเจดีย์ของเรา
ไม่ต้องใช้ทรัพย์มากมาย เราใช้อิฐธรรมดา แต่เป็นอิฐที่มีความหมาย
เพราะพวกเราได้ช ว่ ยกนั ป นั้ เองเราปนั้ เองแ ละประกอบกนั เองเรียกวา่ 
เป็นเจดีย์ของเรามันสำเร็จด้วยศรัทธาสำเร็จด ้วยความเพียรพยายาม
ไม่ได้สำเร็จด ้วยการใช้เงินฟุ่มเฟือย
	เราไม่ได้คิดว่าจะต้องสร้างเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรา
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ไม่ได้ถือว่าอะไร ๆที่สุด ๆเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มใจ แต่เราดูที่น้ำใจ  ดู
ที่ความบริสุทธิ์ใจดูศรัทธาของผู้เกี่ยวข้องเป็นห ลักเจดียด์ ้านในที่เรา
ควรจะสร้างไว้บ รรจุส งิ่ ศ กั ดิส์ ทิ ธิก์ เ็ ช่นเดียวกันเราสร้างดว้ ยความเพียร
พยายามอย่างต่อเนื่อง สร้างด้วยศรัทธา สร้างด้วยความอดทน สร้าง
ด้วยการบูชาเทิดทูนความถูกต ้อง  เพราะท่านสอนว่า ธรรมะคือความ
ถูกต้อง
	ให้เราพยายามดำเนินช วี ติ ใ นทางทถี่ กู ต อ้ งท บทวนกายท บทวน
วาจาท บทวนใจวา่ ถ กู ต อ้ งหรือไ ม่ท บทวนวา่ เรายงั เป็นเหยือ่ ข องความ
รูส้ กึ ช อบและไม่ช อบย งั เป็นเหยือ่ ข องความรสู้ กึ ย นิ ดีย นิ ร้ายย งั ถ อื ว่าส งิ่ 
สูงสุดค อื ส งิ่ ท ถี่ กู ใจ ส งิ่ ท นี่ า่ ก ลัวท สี่ ดุ ค อื ส งิ่ ท ไี่ ม่ถ กู ใจหรือไ ม่ถ้าเป็นเช่น
นั้นจิตใจของเราไม่มีวันก ้าวหน้าใ นธรรม	เมือ่ เรามคี วามถกู ต อ้ งเป็น
หลักยึดเหนี่ยวแล้ว เราจะเห็นความรู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจ ก็เป็น
สักแต่ว่าความรู้สึกไม่มีแก่นสารสาระอะไร
	เมื่อเราไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจจนเกินไป
จิตใจจะรู้สึกปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานสงบ ความสงบอยู่ตรงที่ว่าไม่
ต้องดนิ้ รนวนุ่ วายในการแสวงหาแต่ส งิ่ ท ถี่ กู ใจโดยไม่มวี นั จ บสนิ้ ไ ม่ต อ้ ง
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คอยระแวงคอยกลัวที่จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ เราจะรู้ว่าสิ่งถูกใจก็สัก
แต่ว่าแ ค่นั้นเอง  เมื่อรู้สึกไม่ถูกใจก็สักแ ต่ว่าแค่นั้นเอง สิ่งที่ถูกใจกย็ ัง
มีอยู่สิ่งที่ไม่ถ ูกใจก็ยังม ีอยู่แต่กอ็ ยู่แค่นั้นตามเรื่องของมัน
	ความเ พี ย รพ ยายามศึ ก ษาเ รื่ อ งชี วิ ตข องต น ก ารพ ยายาม
พัฒนาการกระทำพัฒนาการพูดการสื่อสารพัฒนาความรู้สึกพัฒนา
ความคิด ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย ในยุคปัจจุบัน
ความหมายของชวี ติ ม นั จ ะลงอยูท่ กี่ ารผลิตแ ละการบริโภคเมือ่ ค นมอี ายุ
มากขนึ้ ไ ม่ท ำงานอะไรแล้วไ ม่ผ ลิตอ ะไรแล้วไ ม่ค อ่ ยจะบริโภคอะไรแล้ว
ก็เหมือนกบั ว า่ ค ณ
ุ ค่าข องชวี ติ ล ดนอ้ ยลงแ ต่ท างพทุ ธศาสนาถอื ว่าเรือ่ ง
การผลิตแ ละการบริโภคไม่ใช่เครือ่ งวดั ค ณ
ุ ค่าข องชวี ติ แ ละเป็นท พี่ งึ่ ข อง
เราไม่ได้
	เมือ่ เราแสวงหาความถกู ต อ้ งพ
 ยายามพฒ
ั นากายว าจาใ จ
ของเราค่อยๆขัดเกลาจิตใจให้มันดีให้มันงามเราจะเห็นได้ไม่
ยากวา่ น เี่ ป็นง านทเี่ ราสามารถทำได้จ นวนั ส ดุ ท้ายของชวี ติ ท ำให้
ชีวติ เรามแี นวทางทเี่ ราสามารถดำเนินไ ปเรือ่ ยๆค อ่ ยๆส ร้างพระ
เจดีย์อันงดงามภายในจิตใจของเรา

18

	ในวันน ี้ก็ได้แสดงธรรมเทศนาสั้น ๆเพื่อเป็นการฉลองพระเจดีย์
ปัญญาประทีป พุทธศาสนาสอนว่าไม่ว่าจะมีพิธีกรรมอะไรก็ตาม ขอ
ให้เราได้รับฟังพระธรรมบ้างไม่มากก็น้อย เพราะการฟังธรรมนำไปสู่
ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นความเข้าใจในธรรมเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเราพยายาม
จำสิ่งที่พระท่านสอนไว้ แล้วน ำไปทบทวน พิจารณาต่อ ก็ถือเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติในการก่อพระเจดีย์ภายในจิตในใจของตน
	อาตมาจึงขอให้พระเจดีย์ปัญญาประทีปที่เรากำลังจะร่วมกัน
ก่อขึ้นนี้เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่จะนำประโยชน์นำความ
สุขมาสู่สังคมไทยในระยะยาวขอให้มีบทบาทในการรื้อฟื้นส ัมมาทิฏฐิ
ในสังคมไทยเพื่อให้หลักพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง เป็นสรณะของคน
ไทยต่อไปจนถึงรุ่นลูกร ุ่นหลานรุ่นเหลน ขอให้คนไทยจำนวนมากที่สุด
ได้ร บั ค วามสขุ แ ละประโยชน์จ ากพระพุทธศาสนาตอ่ ไ ปข อให้ส ถานทนี่ ี้
และพวกเราทั้งหลายมสี ่วนในการบำรุงพ ระพุทธศาสนาในภาคปฏิบตั ิ
เพราะภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะเกิดผลจริง ขอให้มีพวกเราทั้งหลายและ
ผูท้ ี่จะมีโอกาสได้มาเรียนที่นี่ต่อไปจงมแี ต่ความสุขความเจริญท ั้งทาง
โลกทางธรรมตลอดกาลนานเทอญ
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ข้อคิดเรื่องพระธาตุ**


วันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนได้มาคารวะตั้งอธิษฐานจิต
ต่อห น้าส งิ่ ท สี่ าธุชนทงั้ ห ลายผ มู้ จี ติ ต งั้ ม นั่ ในพระพุทธพ ระธรรมพ ระสงฆ์
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามักจะเข้าใจว่าหมาย
ถึงสิ่งที่เป็นวัตถุ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรม สิ่งที่ตา
เนือ้ ม องเห็นก บั ส งิ่ ท ตี่ าเนือ้ ม องไม่เห็นม กั เป็นเรือ่ งละเอียดลกึ ซ งึ้ อ ย่างไร
ก็ตาม การที่สิ่งที่เป็นนามธรรมนำไปสู่ผลที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมก็ไม่
จำเป็นต้องเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเสมอไป

ท กุ ว นั น เี้ ป็นท ยี่ อมรับว า่ ผ มู้ จี ติ ใจเศร้าห มองเช่นม คี วามตงึ เครียด
มักจะเกิดความไม่สบายทางกายได้ง่าย เพราะเมื่อจิตใจของเราผิดปกติ
จิตใจของเรากลัดกลุม้ ห ม่นหมองม นั จ ะมผี ลตอ่ ภ มู ติ า้ นทานโรคในรา่ งกาย
ทำให้ม โี อกาสทจี่ ะเป็นโรคตา่ ง ๆไ ด้ง า่ ยขนึ้ ในขณะเดียวกันผ ทู้ มี่ คี วามสขุ 
และมีจิตใจเบิกบานพอสมควรมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง
เพราะการรักษาใจจะส่งผลให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่เป็นปกติพอสมควร
**
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บานโยม จังหวัด อยุธยา กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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ใจมีผลต่อกายจิตใจที่เศร้าหมองมาก ๆอาจมีส่วนหรือเป็นปัจจัย
สำคัญทำให้เกิดโรค เช่น เนื้องอกได้  จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจะทำให้
ร่างกายผ่อนคลายและผ่องใส เรื่องกาย เรื่องใจมีทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปุถุชนทั่วไปถึงระดับสูงสุดคือระดับของพระอริยเจ้า ซึ่งเราต้องยอมรับ
ว่าเป็นระดับที่สติปัญญาของคนทั่วไปยังเข้าไม่ถึง
ในเรื่องที่สติปัญญาของเรายังเข้าไม่ถึงนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือ
ไม่เชื่อ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แปลกกว่าศาสนาอื่น  ศาสนาอื่น ๆนั้น
มีข้อบังคับในทางความเชื่อมาก ต้องเชื่อ หากไม่เชื่อถือว่าบาปกรรม
ถ้าไม่เชื่อแล้วจะเป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นไม่ได้ เพราะการเชื่อหรือ
ไม่เชื่อถือเป็นแก่นเป็นสารของศาสนาเลยทีเดียว
ส่วนพุทธศาสนานั้นท่านให้เราศึกษาชีวิต แม้พระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรมโปรดสตั ว์ถ งึ ๔ ๕พ รรษาแ ต่ส งิ่ ท ที่ รงสอนมเี พียงแค่ส องเรือ่ ง
คือเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์  คำสอนของพุทธศาสนาถึงจะดูเหมือนมี
มากมายแต่แก่นแท้นั้นมีอยู่เพียงเท่านี้
พุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของธรรมดา
เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพบเห็นบ่อย ๆทุกวัน ๆเราก็ยอมรับว่า
เป็นของธรรมดาแต่มันยังมีของธรรมดาบางอย่างที่นานๆเราจะพบเห็น
สักที หรือบางคนตลอดชีวิตอาจไม่เคยพบสักครั้ง จึงถือว่าเป็นสิ่งแปลก
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ประหลาด ทั้ง ๆที่จริง ๆแล้วเรื่องแปลกประหลาดนั้น มันก็เป็นแค่เรื่อง
ธรรมดา ๆที่ไม่ค่อยได้เจอเท่านั้นเอง

พระพุทธศาสนาสอนว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ควรจะเกี่ยวข้อง
ในทางสร้างสรรค์ เวลาเราเจอของแปลกประหลาดที่ทำให้เกิดความเชื่อ
ความเลื่อมใส ถือว่าแค่นี้ยังไม่ดีพอ เพราะเราไม่ถือว่าความเชื่อความ
เลือ่ มใสศรัทธาในสงิ่ ศ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นส งิ่ ส ำคัญย งิ่ ให้ถ อื ว่าม นั เป็นเพียงจดุ เริม่ 
ต้นเท่านั้นเอง ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่คุณธรรมที่จะดึงออก
จากคุณธรรมอื่น ๆได้ ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาคือความเชื่อท ี่
นำไปสู่การปฏิบัติ ถ้าเ ชื่อเฉยๆ แต่ไ ม่มีความพยายามที่จะทำตาม
คำสงั่ ส อนของพระพุทธองค์เ รียกวา่ ย งั เ ป็นศ รัทธาทบี่ กพร่องอยู่ ย งั 
ไม่ใช่ศรัทธาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงสรรเสริญ
ศ รัทธาเป็นพ ลังแ ต่ไ ม่ใช่พ ลังศ ักดิ์สิทธิ์ท ี่ม ีไ ว้เพื่อบ ูชาอย่างเดียว
พลังที่ถูกต้องควรเป็นพลังที่นำไปสู่ความเพียรพยายามที่จะละสิ่งที่ไม่
ดีในชีวิตของเรา ที่จะทำสิ่งดีให้เกิดและเจริญงอกงามขึ้น นำไปสู่การ
ชำระจิตใจน ีค่ ือเงื่อนไขของศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาถ ้าค ิดว ่าเชื่อ
เชื่อมากมีความเลื่อมใสไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงนี่ยังเป็น
เพียงแค่จ ุดเริ่มต ้นท ี่จ ะนำไปสู่ก ารพัฒนาชีวิตท ี่ต รงตามที่พ ระพุทธองค์
ทรงสอน 
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ท ำอย่างไรเราจะอยูใ่ นโลกทวี่ นุ่ วายเหลือเกินด ว้ ยจติ ใจทไี่ ม่ว นุ่ วาย
ทำอย่างไรเราจะอยูท่ า่ มกลางคนทเี่ ห็นแ ก่ต วั เหลือเกินโดยจติ ใจเราไม่ต อ้ ง
เห็นแก่ตัวตามไปด้วย  ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ท่ามกลางคนที่ชอบโกรธ
คนนั้นโมโหคนนี้ โดยจิตใจของเรามีความเมตตากรุณาเป็นวิหารธรรม
อยูใ่ นทกุ เหตุการณ์ทกุ สถานการณ์ ทำอย่างไรจติ ใจของเราจะตง้ั มน่ั ในสง่ิ 
ทีถ่ กู ตอ้ งทำแต่สง่ิ ทถ่ี กู ตอ้ งพดู แต่สง่ิ ทถ่ี กู ตอ้ งคดิ แต่สง่ิ ทถ่ี กู ตอ้ งทง้ั ๆที่
มีกิเลสมากมายที่จะดึงเราไปในทางที่ชอบที่ถูกใจ ทั้ง ๆที่สติปัญญาของ
เรารดู้ วี า่ ส งิ่ ท ถี่ กู ใจอาจจะไม่ถ กู ต อ้ งเสมอไปแ ละสงิ่ ท ไี่ ม่ถ กู ใจกไ็ ม่ใช่ส งิ่ เลว
ร้ายเสมอไป ผู้มีสติและมีความมุ่งมั่นต่อหลักพระธรรมจะเป็นผู้รักความ
จริง รักความดี พร้อมที่จะเสียสละความสนุกสนานในเรื่องเล็กเรื่องน้อย
เรื่องไร้สาระต่าง ๆเพื่อเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่าและดีกว่า
ในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยพยายามที่จะกำหนดรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของความทุกข์ ที่จะรู้และเข้าใจวิธีดับความทุกข์ในชีวิต เพื่อ
ประโยชน์แ ละความสขุ ข องตวั เองเพือ่ ป ระโยชน์แ ละความสขุ แ ก่ส ว่ นรวม
นั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาว่ากำลังใจของเราย่อมมีขึ้น ๆลง ๆตามประสา
ปุถุชนแต่ถ้าเรามีศรัทธามันจะเป็นพลังที่จะช่วยให้เราอดทนช่วยให้เรา
มีความพอใจในการปฏิบัติทั้ง ๆที่บางครั้งบางคราวจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
หรือท้อแท้ ศรัทธาจึงมีบทบาทสำคัญ ศรัทธาเป็นพลังให้เราละบาป
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ศรัทธาเป็นพลังในการบำเพ็ญกุศล ศรัทธาเป็นกำลังในการชำระ
จิตใจให้บริสุทธิ์
ศรัทธาไม่ใช่ทางตัน หากศรัทธาเป็นประตู และเป็นบันไดไปสู่สิ่ง
ที่สูงกว่า บางคนขาดสติปัญญา เมื่อเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหลงเลยก็มี สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปส่วนบางคนสติปัญญาดีเจอสิ่ง
ที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขาเพราะทำให้เกิดความเจริญในทางธรรม
พวกเรามีบุญที่มีโอกาสมากราบพระธาตุและได้เห็นสิ่งที่อยู่นอก
เหตุเหนือผลต่าง ๆทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์เรียกวา่ เป็นบ ญ
ุ เป็นก ศุ ลแ ต่บ ญ
ุ ก ศุ ลนนั้ เป็นแ ค่ฐ านเพือ่ ให้เราได้
สิ่งที่สูงกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าพอใจเพียงแค่นี้ขอให้ใช้กำลัง
ใจความเชือ่ ค วามศรัทธานใี้ ห้เกิดป ระโยชน์ท งั้ แ ก่ต วั เองแ ก่ค รอบครัวแ ก่
ชุมชนแก่ทุก ๆคนต่อไป
วันนี้อาตมาขออนุโมทนาในการต้อนรับที่อบอุ่น และที่อาตมาได้
มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน ได้มาคารวะ มาอธิษฐานจิต ขอให้ทุก ๆ คนมีแต่
ความสุขความเจริญ ขอให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้น ๆเพื่อให้จิตใจได้
เข้าถึงสภาวะที่จะเป็นที่ตั้งของวัตถุธรรม ที่เราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
ตลอดกาลนาน
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	๒)  เผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูป
แบบต่าง ๆโดยแจกเป็นธ รรมทาน
	๓)  เพิม่ พูนความเข้าใจในเรือ่ งความสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ และสง่ิ แวดล้อม  สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ อเพียง
	๔)ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆเ พื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะที่ปรึกษา
	พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา   โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาตา่ งๆ
อาทิดา้ นนเิ วศวิทยาพลังงานทดแทนสง่ิ แวดล้อมเกษตรอนิ ทรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ
การเงินกฎหมายการสื่อสารก ารละครดนตรีว ัฒนธรรมศิลปกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค ณะกรรมการบริหาร
	มูลนธิ ฯิ ได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทศั นประดิษฐเป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารและมีคุณบ ุบผาสวัสดิ์ร ัชชตาตะนันท์ผ ู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็นเลขาธิการฯ
การดำเนินการ
	•ม ลู น ธิ ฯิ เป็นผ จู้ ดั ต งั้ โ รงเรียนมธั ยมปญ
ั ญาประทีปใ นรปู แ บบโรงเรียนบม่ เพาะชวี ติ เพือ่ ด ำเนินก จิ กรรม
ต่างๆ  ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
	•มูลนิธิฯร่วมมือกับโรงเรียนทอสีในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานโดยในส่วน
ของโรงเรียนทอสีฯได้ด ำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ .ศ.๒๕๔๕
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