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ค�าน�า

หนังสือชุด “ธรรมะวันอาทิตย์” นี้ ประกอบด้วย 

หนังสือทั้งหมด ๔ เล่ม ซึ่งคณะศิษย์ได้เรียบเรียงจาก 

พระธรรมเทศนาที่ท่านอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาแสดง 

แก่ญาติโยมที่บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี อ�าเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา เป็นประจ�าทกุวนัอาทติย์ที ่๑ และ 3  

ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด 

๒3 เรื่อง 

หนังสือชุดน้ี คณะศิษย์ตั้งใจจัดท�าขึ้นเพ่ือน้อม 

ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์ เนื่องในโอกาส

ครบรอบปีที่ ๔0 แห่งการอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน

ประเทศไทยของท่าน และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมะจากท่าน

ที่บ้านบุญเป็นประจ�า หรือไม่มีโอกาสฟังธรรมะของท่าน

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  

 



คณะศษิย์ขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์ชยสาโร 

เป็นอย่างสูง ท่ีได้เมตตาอนุญาตให้จัดท�าหนังสือธรรมะ 

ชุดน้ี บุญกุศลใดๆ ที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้  

ศิษย์ขอน้อมถวายแด่ท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่งต่อการ

เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย 

คณะศิษย์

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓







สารบัญ

พึ่งตน พึ่งธรรม ................................................๑

รู้เห็นอย่างเป็นกลาง ......................................๒๑

ธรรมราชา ....................................................๔๑

กายเซลฟี่ กายตามจริง ..................................๕๙

ถึงใจจริงๆ ....................................................๘๑

อธิษฐานบารม ี............................................. ๙๗



...มนุษย์เราประเสริฐได้

เพราะเราสามารถฝึกตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้

ด้วยหลักธรรม...



๑

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “พึ่งตน พึ่งธรรม” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

เจ้าของบ้านบญุนี ้คนไม่ค่อยรูจ้กัเท่าไหร่ เพราะเป็น

คนเงียบๆ ชอบท�าบุญแบบปิดทองหลังพระ บางทีคนมา

ทีน่ีไ่ม่ทราบเลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านบญุนี้ 

ชือ่ “นงนาถ” นง แปลว่า นาง นาถ แปลว่า ทีพ่ึง่ นางผูเ้ป็น

ที่พึ่ง นงนาถคนนี้ก็เป็นที่พึ่งของครอบครัว เป็นที่พึ่งของ

น้องๆ ของลกูหลาน ในภาษาบาล ีค�าว่า “นาถ” มใีช้ทัว่ไป 

โดยเอาคุณธรรมท่ีอยู่ในใจเป็นนาถของคน จึงมีหมวด

ธรรมท่ีเรยีกว่า “นาถกรณธรรม” ทีจ่รงิอาตมาเคยบรรยาย

เรื่องนี้ บางคนอาจจะจ�าได้ แต่วันนี้จะขอทบทวน 

กรณ แปลว่า ทีท่�าให้ นาถกรณธรรม คอื คณุธรรมท่ี

ท�าให้เรามีทีพ่ึ่ง พุทธศาสนาเป็นศาสนาทีค่่อนข้างจะแหวก

แนว คือ ศาสนาส่วนใหญ่เน้นที่การสร้างสายสัมพันธ์ที่

หนักแน่นและสนิทสนมกับสิ่งสูงสุด เช่น พระผู้เป็นเจ้า 

พึ่งตน พึ่งธรรม
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เป็นต้น การมคีวามสมัพนัธ์กับสิง่เหนือเรามากทีส่ดุถอืว่า

ดท่ีีสดุ นบัเป็นเป้าหมายของศาสนาทเีดยีว แต่อดุมการณ์

ในพุทธศาสนา คอื การฝึกให้เราเป็นทีพ่ึง่ของตน โดยถอืว่า 

การทีเ่รายงัต้องพึง่สิง่นอกตวัเรา ต้องอ้อนวอน ต้องสร้าง

ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกพิเศษกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

เป็นอาการของความอ่อนแอ มนุษย์เราประเสริฐได้

เพราะเราสามารถฝึกตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ด้วย

หลักธรรม และผู้ที่เป็นที่พึ่งของตนอย่างถึงที่สุดคือพระ

อรหนัต์ ซึง่พระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า สงูสดุในจกัรวาล เทวดา

ทั้งหลาย พระพรหมทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ใน

จักรวาลทุกจักรวาลยอมรับว่า พระอรหันต์สูงสุด พระ

อรหันต์คือผู้ท่ีท�าให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง

หมดสิ้นโดยไม่มีทางก�าเริบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 

ความเมตตากรุณา และความบริสุทธิ์ภายใน 

ในเบ้ืองต้น พุทธศาสนาก็ยอมรับเหมือนศาสนา 

อื่นว่า มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอ เป็นสัตว์มีปัญหา แต่การ 

แก้ปัญหานั้น เราไม่ได้แก้ด้วยศรัทธาอย่างเดียว เราแก้

ด้วยการพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งของตน เมื่อเราต้องการ 

เป็นที่พึ่งของตน เราต้องฝึกตนอย่างไร เราจึงจะพ้นจาก

ความอ่อนแอและการที่ต้องคอยพึ่งพาสิ่งนอกตัวได้
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คุณธรรมข้อแรก คือ ศีลธรรมน่ันเอง เราควร

พิจารณาว่า การมีศีลและการเป็นที่พึ่งของตน มัน

เกี่ยวข้องกันอย่างไร คนเราจะมีชีวิตที่มั่นคงหนักแน่น 

เมื่อเราเคารพนับถือตัวเองได้ เป็นเพื่อนกับตัวเองได ้

ถ้าหากว่าเราละเลยในเร่ืองศีลธรรม ไม่เอาใจใส่ในศีลห้า 

บางเร่ืองแม้จะไม่มีใครรู้ มีเรารู้อยู่คนเดียว มันก็ยังส่ง

ผลต่อความรู้สึกต่อตัวเราเอง หลวงพ่อชาเคยตักเตือน 

เรื่องนี้ว ่า อย่าไปคิดว่าท�าความผิดแล้วไม่มีใครเห็น  

ไม่เป็นไร การคิดอย่างนั้นเรียกว่าดูถูกตัวเอง เพราะ 

ตัวเราเห็น คนอื่นไม่เห็น แต่เราเห็น และเมื่อเราเห็น 

ความไม่ดีท่ีเราท�า ที่เราพูด เราจะเกิดอคติต่อตัวเอง  

เมื่อเกิดความรู ้สึกว่าตัวเองไม่ดี ผลอย่างหนึ่งก็คือ  

ไม่อยากเข้าหาพระ กลัวจะต้องฟังอะไรท่ีท�าให้สะเทือนใจ 

จึงเป็นการปิดประตู ปิดโอกาสที่จะเจริญในธรรม เพราะ

ฟังธรรมะแล้วรู้สึกไม่สบายใจ เพราะท�าให้เราต้องระลึก

หรือท�าให้จิตต้องเอาเรื่องเก่าแก่มาคิดทบทวนว่ามันไม่ดี 

ฉะนั้น จึงไม่ฟังดีกว่า พยายามเก็บกด

การผดิศลีธรรมจงึเป็นเหตใุห้เราขาดหลกัธรรม ขาด

โอกาสท่ีจะได้เข้าใกล้ผู้รู้ ที่จะได้เรียนรู้ ที่จะได้ข้อคิดใน

การพัฒนาชีวิตให้เป็นที่พึ่งของตนได้ อย่างน้อยที่สุด คน
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ที่ทุศีลบ่อยๆ หรือไม่คิดจะรักษาศีล บางคนก็ยอมรับว่า 

ตัวเองเป็นคนไม่ดี แต่ความหวังดีต่อตัวเอง หรือความ

เชื่อมั่นว่าตัวเองจะละบาปได้ บ�าเพ็ญกุศลได้ ช�าระ 

จิตใจได้ จะไม่ค่อยมีหรือมีน้อย ดังนั้น การไม่รักษาศีล

ท�าให้เรารูส้กึไม่อยากเข้าไปหาพระ ไม่อยากศกึษาธรรมะ 

แล้วจะท�าให้ความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองหรืออคติต่อตัวเอง

เกิดข้ึน ซ่ึงจะน�าไปสู่การเก็บกดต่างๆ หรือการพยายาม

ไม่อยู่กับตัวเอง ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะท�าให้ตัวเอง 

ดีข้ึน เพราะคิดว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละ และต้องเป็น

อย่างนี้ตลอดไป

ผู้มีศีลธรรมจะเคารพนับถือตัวเองได้ แม้บางครั้ง 

จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการกดดัน มีการย่ัวยวนให้

ผิดศีล แต่เราสามารถรักษาศีลของเราได้ นานๆ เข้า เรา

จะไว้ใจตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราก็เก่งเหมือนกัน  

สามารถรักษาหลักการไว้ได้ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็น

อย่างไร เมื่อจิตใจไม่เดือดร้อนฟุ้งซ่านจากสิ่งท่ีท�าค�าท่ี

พูดแล้ว จิตจะเร่ิมสงบในระดับหน่ึง แล้วจิตจะเกิดความ

สนใจทีจ่ะท�าตวัเองให้ดขีึน้ เป็นทีพ่ึง่ของตนมากข้ึน เพราะ

ฉะนั้น เพียงแค่การรักษาศีล ก็เป็นที่พ่ึงของตนในเรื่อง

ของกายของวาจาได้พอสมควร สามารถป้องกันอันตราย 
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ไม่ท�าบาปกรรมด้วยกายและด้วยวาจา คนเราตายแล้ว 

กลบัมาเกิดเป็นมนษุย์ได้กเ็พราะศลีห้า ทีก่ลบัไม่ได้ ต้องตก 

นรก เป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรต่างๆ ไม่ใช่เรื่องอื่นไกล  

ก็เรื่องศีลห้าน่ีแหละ ดังน้ัน การรักษาศีลห้าท�าให้เรา

ปลอดภัย เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในการ 

เวียนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร ผูร้กัษาศลีเป็นทีพ่ึง่ของตน

ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ในทางกายวาจา

คุณธรรมข้อที่สอง คือ พาหุสัจจะ หมายถึง เรียน

รู้มาก อ่านมาก ฟังมาก แต่ไม่ใช่ไว้เพื่ออวดเพื่อข่มคนอื่น  

แต่เพือ่เป็นข้อมูล หรืออย่างทีเ่คยบอกว่า หมวดธรรมต่างๆ  

ถ้าเราศึกษาแล้ว จดจ�าไว้แล้ว จะเหมือนเป็น checklist 

ต่างๆ ส�าหรับไว้ใช้ในการดูตัวเองได้ และเป็นข้อคิดด้วย 

การเปน็พาหสุัจจะนั้นไม่ใช่อ่านอย่างเดียว ฟังอย่างเดียว 

คือ ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วลืม ฟังแล้วลืม ต้องอ่านแล้วจ�า ฟัง

แล้วจ�า แต่อย่าไปหวังเลยว่า ความจ�าจะเกิดของมันเอง 

ถ้าเราอายุยังน้อยอาจจะเป็นได้บ้าง ความจ�านี้เราต้อง

หมั่นทบทวน เมื่อได้ฟังแล้ว ถ้าเรามีสมุดบันทึกหรือมี 

App อยู่ในโทรศัพท์ เมื่อได้ฟังอะไรดีๆ ข้อคิดดีๆ ก็จดไว้

ทบทวนก่อนนอน ให้พยายามคิดบ่อยๆ พิจารณาบ่อยๆ 

ทบทวนบ่อยๆ ในหนังสือท�าวัตรสวดมนต์ มีบทธรรม 



๖ ธรรมะวันอาทิตย์ เล่ม ๒

ที่มีเน้ือหาดีๆ เราควรหาเวลาท่องบทสวดบ้าง เพราะ 

เมือ่เราท่องอะไรได้ มนัเป็นของเราจรงิๆ นะ หลายคนที่

เคยท่องบทสวดมนต์ก็มีประสบการณ์คล้ายๆ กันว่า ใน

ชีวิตประจ�าวัน เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 

แล้วมบีทสวดมนต์ผดุขึน้มาในสมอง ไม่รูม้าได้อย่างไร ไม่รู้

มาจากไหน แต่เหมาะกนัเลยกบัสิง่ท้าทายทีก่�าลงัเกดิขึน้

ในเวลานัน้ ท�าให้เรารูส้กึอบอุน่ใจว่า เราเป็นทีพ่ึง่ของตนได้

ที่ว่าเป็นที่พึ่งของตนนั้น ในพระไตรปิฎกมีสอง

ประโยค คือ ให้เราเป็นที่พึ่งของตน ให้ธรรมเป็นท่ีพึ่ง 

ของตน เราจะเป็นที่พึ่งของตนได้เมื่อมีธรรมะอยู่ในจิตใจ 

ที่ว่าตนเป็นที่พ่ึงของตน หมายถึง ธรรมะมีอยู่ในตน 

เป็นท่ีพ่ึงของตน เพราะฉะนั้น เราต้องฝึกให้มีธรรมะ 

และส่วนหนึ่งของการฝึกให้มีธรรมะ คือการอ่านและการ

ฟัง อย่างนี้ เรียกว่าได้พยัญชนะ แต่เมื่อพิจารณาทบทวน

จนเข้าใจแล้ว จงึจะเรยีกว่าได้อรรถ อย่างท่ีในบทสวดมนต์

ว่า “พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ” คือ อ่านค�าสอน 

จ�าค�าสอน เรียกว่าได้พยัญชนะ แต่เมื่อเราได้พยัญชนะ

แล้ว ต้องพิจารณาจนเข้าใจความหมาย จึงจะได้พร้อมทั้ง

อรรถพร้อมทัง้พยญัชนะ จงึจะเป็นทีพ่ึง่ของเราได้ เมือ่เกดิ
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ปัญหาข้ึนในชีวิต เราจะได้คิดว่า พุทธศาสนามองเรื่องนี้

อย่างไร โดยหยิบบทธรรมะหรือข้อธรรมะข้ึนมาเป็นเครือ่ง

พิจารณา ในการพิจารณาปัญหา ในการพิจารณาชีวิต

คณุธรรมข้อท่ีสาม คอื กลัยาณมติตตา การมเีพือ่น

ที่ดี เริ่มต้นเรายังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ ยังไม่มีธรรมะใน

ใจซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราได้ เพราะฉะนั้น เราต้องอาศัย

กัลยาณมิตร ผู้เป็นครู เป็นอาจารย์ ผู้มีความหวังดีต่อ

เรา มีความตั้งใจจะช่วยให้เราดีขึ้น เมื่อได้เข้าใกล้ผู้เป็น

กัลยาณมิตร ยิ่งเป็นระดับครูบาอาจารย์ เราจะรู้สึกเข้าใจ

สิ่งที่เราไม่เข้าใจมาก่อนมากข้ึน รู้สึกซาบซึ้งใจ มีก�าลังใจ 

เชือ่ม่ันว่า การปฏบิตัธิรรมมผีลจรงิ และรูส้กึร่าเรงิในธรรม 

มีความสุขในการปฏิบัติ การเข้าใกล้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

หรือผู้เป็นครูบาอาจารย์ จะท�าให้มีก�าลังใจ ส่วนไม่ดีใน 

ตวัเราไม่ได้รบัการกระตุน้ มกี�าลงัใจสร้างความดคีวามงาม

ขึ้นมาในจิตใจ รู้สึกเหมือนถูกรดน�้า พระสงฆ์ที่ออกไปอยู่

รูปเดียวมักจะพูดว่า เมื่อไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ เราก็

เป็นเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆ ท่ีก�าลังแห้งเหี่ยว เม่ือได้พบ

ครบูาอาจารย์ ได้ฟังท่านแสดงธรรม รูสึ้กเหมอืนถกูรดน�า้ 

รู้สึกสดชื่นเบิกบาน นี่คือการมีกัลยาณมิตร
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ในชีวิตประจ�าวัน กัลยาณมิตรอาจเป็นรุ่นพี่ เป็น

ผู้ที่เราเคารพนับถือ เป็นผู้ที่เราไว้วางใจ ผู้ที่เรามั่นใจได้

เลยว่า หวังดีต่อเรา เป็นผู้ที่ให้ก�าลังใจในการเอาชนะสิ่ง

ที่เป็นกิเลส สิ่งเศร้าหมองในจิตใจ เป็นผู้ให้ข้อคิด เป็นผู้

ให้ก�าลังใจในการพัฒนาสิ่งดีงามให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การ

มีกัลยาณมิตรจึงถือว่าเป็นส่วนส�าคัญมาก เพราะท�าให้

เรามีก�าลังใจ ท�าให้เรามีเทคนิค มีวิธี มีอุบาย ท�าให้เรา

เชื่อม่ันในการละบาป บ�าเพ็ญกุศล และช�าระจิตใจของ

ตนให้ขาวสะอาด เม่ือเราเห็นคุณค่าของกัลยาณมิตร

แล้ว เราควรจะตั้งอกตั้งใจว่า เราจะต้องพยายามเป็น

กัลยาณมิตรกับคนรอบข้างของเราเท่าที่จะท�าได้ ไม่ใช่ว่า

เราจะเป็นกัลยาณมิตรถึงขั้นครูบาอาจารย์หรอก แต่เรา

เป็นกัลยาณมิตรด้วยการพยายามสร้างบรรยากาศที่มี

ความไว้วางใจซึง่กนัและกัน มนี�า้ใจต่อกนัและกนั มคีวาม

อดทนต่อกนัและกนั ช่วยกนัสร้างสิง่ดงีามในครอบครวั ใน

ชุมชน ในสังคมของเรา

คุณธรรมข ้อที่สี่  คือ โสวจัสสตา  ซ่ึงคู ่กับ 

กัลยาณมิตตตา อาตมาเคยวิจารณ์ว่า ไม่เห็นด้วยนัก 

กับค�าแปลที่ว่า “ว่าง่ายสอนง่าย” เพราะค�าว่า “ว่าง่าย 
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สอนง่าย” อาจท�าให้เข้าใจผิดว่า โสวจัสสตาเป็นคุณธรรม

ของผู้น้อย คือ ถ้าเราพูดว่า ผู้ใหญ่ว่าง่ายสอนง่าย มันก็

ฟังไม่ค่อยเพราะ ไม่ค่อยเหมาะ อาตมาจึงเสนอให้เรา 

แปลค�าว่าโสวจัสสตาว่า “พูดง่าย” ตัวอย่างเช่น ...ผู้ใหญ่

คนน้ีพูดง่าย ถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่า ท่านเข้าใจผิด ท่าน

ตัดสินผิด เราสามารถเข้าไปคุยกับท่านได้ ท่านพูดง่าย 

ท่านไม่โกรธ ท่านไม่ว่าอะไรหรอก...บางคนพูดพอเป็น

พิธีว่า...มีอะไรมาบอกได้นะ...แต่ใครจะกล้าล่ะ เพราะทั้ง

ใบหน้าทั้งน�้าเสียงตรงข้ามกับค�าพูด ถ้าเราดูตัวเองแล้ว

ยอมรับว่า เรายังมีจุดบอดอยู่เหมือนกัน เรายังอาจคิด 

เข้าข้างตวัเองในบางเรือ่ง เรายังมีสทิธิผ์ดิพลาดได้ ถ้าหาก 

เรายอมรับว่า เรายังไม่ perfect ยังมีข้อบกพร่องมาก  

ถ้าอย่างนั้น เราก็น่าจะเห็นว่า การท�าให้ตัวเองเป็นคน 

พูดง่าย จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามาก

พูดง่าย คือ ไม่ดื้อรั้น ไม่หยิ่ง มีความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนว่า ใช่... เราอาจจะผิดก็ได้ มันเกิดข้ึนได้เสมอ 

ถ้าคุณมีอะไรที่จะบอก เราก็พร้อมที่จะรับฟัง... คนที่มี

คุณธรรมข้อนี้ ถ้าสมมุติมีผู้น้อยให้เสียงสะท้อน ซึ่งเรา

แน่ใจว่า มันไม่จรงิเลย มนัไม่ใช่อย่างทีเ่ขาคดิ เขาเข้าใจผดิ 
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เขาไม่รู้ความจริง เราก็ยังไม่ต้องไปว่าเขา ไม่ต้องน้อยใจ 

ไม่ต้องร�าคาญ ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา คือ ถ้าเราอยู่

ในที่สูง ทัศนะของคนที่อยู่ล่างกว่าเราย่อมไม่กว้างไกล 

เท่าเรา เขาจะเห็นแค่บางส่วน จึงเป็นไปได้ว่า คนที่มอง

เราในทางที่ไม่ดี หรือถึงขั้นที่เขามาให้เสียงสะท้อน เราก ็

ไม่ต้องถือสา ถือเสียว่าเขาหวังดี เขาต้องการให้ปัญหา

ต่างๆ คลีค่ลาย เขาก็พดูจากมุมมองของเขา เรากพ็ยายาม

ส�านึกในเจตนาของเขา และบางครั้งที่เขาพูดก็มีส่วนดี 

ส่วนที่เป็นประโยชน์ก็มี 

การเป็นคนว่าง่าย สอนง่าย พูดง่าย ตักเตือนง่าย 

รับเสียงสะท้อนได้ง่าย เหล่าน้ีเป็นคุณธรรมที่ต้องฝึก 

เพราะมันฝืนความรู้สึก บางคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ชอบ

สร้างภาพว่าเขาถูกในทุกเรื่อง จึงต้องเครียดกับการรักษา

ภาพพจน์ภาพลักษณ์ไว้ให้ได้ เลยกลายเป็นว่าภาพลกัษณ์

ของตนส�าคัญกว่าความอยู่ดีขององค์กร หรือว่าเรื่องนี้ 

เสยีหายกไ็ม่เป็นไร ขอให้เรายงัเป็นทีน่ยิมชมชอบของคน

เป็นใช้ได้ อย่างนี้ก็อันตราย

ฉะนัน้ เมือ่มกีารตกัเตอืนหรอืขอร้องในเรือ่งทีถู่กที่

ควรที่เหมาะสม ก็ขอให้เราเอาใจใส่ อย่างเช่น เมื่อเข้ามา
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ในศาลาที่มีการประกาศขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ อาตมา

ก็ไม่กล้าวิจารณ์คนที่ไม่ปิดโทรศัพท์ว่าดื้อ เพราะเขา

อาจจะมาที่นี่เป็นครั้งแรก อาจจะเป็นคนใหม่ เพราะที่นี ่

มีคนหน้าใหม่ๆ มาเสมอ แต่ส�าหรับผู้ที่เคยมาบ้านบุญ

แล้ว เคยได้ยินค�าขอร้องให้ปิดโทรศัพท์แต่ไม่เคยปิดสักที 

อย่างนีน่้ากลวัว่าจะล่อแหลมต่อค�าว่าดือ้ ขาดโสวจสัสตา 

เป็นการเบียดเบียนตัวเองด้วย

คณุธรรมข้อทีห้่า คอื กงิกรณเียสุทกัขตา หมายถงึ  

จิตอาสา มีความพอใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วย 

กิจส่วนรวม ไม่ใช่ว่าคอยหลบเมื่อมีงาน เรื่องนี้มักจะ 

เป็นปัญหาที่วัด ปีก่อนอาตมาไปวัดแห่งหนึ่งที่ก�าลัง 

เตรียมงาน พระสงฆ์ในวัดท�างานหนักจนดึกทุกคืน  

อาตมาเดินสวนกับพระฝรั่งรูปหนึ่ง จึงถามท่านว่า เป็น

อย่างไรบ้าง เหนื่อยไหม ท่านตอบว่า...ไม่ครับ ผมไม่

ค่อยเหนื่อยครับ ถ้างานมาก ผมก็กลับกุฏิไปน่ังสมาธิ... 

คือ พระมักจะบกพร่องมากในข้อนี้ มักจะอ้างว่าไม่สงบ 

ต้องกลับไปท�าความสงบที่กุฏิ ราวกับว่าความสงบเป็น

คุณสมบัติที่ต้องรักษาไว้ ไม่ให้ใครมากระทบ ท�าให้กลาย

เป็นคนใจแคบโดยไม่รู้ตัว 
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การเสยีสละเพ่ือส่วนรวมเป็นคณุธรรมส�าคญั ท�าให้

จิตใจเราเข้มแข็ง อาตมาขอเล่าถึงความไม่ดีของตัวเอง 

ก�าลังว่าตัวเองอยู่เหมือนกัน เม่ือครู่นี้ อาตมาไปเข้า

ห้องน�้าที่กุฏิ ปรากฏว่าชักโครกเสีย อาตมาบอกว่า...

ชักโครกเสีย เดี๋ยวต้องสั่งให้ใครมาซ่อม... แต่อาจารย์

น้อยท่านไม่คิดเหมือนอาตมา ท่านว่า...ชักโครกเสีย  

เดี๋ยวผมจะเข้าไปซ่อม... ท่านไม่คอยให้ใครมาท�าให้  

เรียกว่าอะไรที่ขาดตกบกพร่อง ไม่ใช่ที่กุฏิท่าน แต่เป็น

งานส่วนรวม ท่านก็เต็มใจจะเข้าไปช่วย นี่เป็นข้อที่ดีมาก

ของท่าน นิสัยอาตมาเสียตั้งแต่เมื่อไร เพราะมีลูกศิษย์

ลูกหาเยอะ พออะไรเสีย ก็ขอให้คนนั้นคนนี้มาช่วย วันนี้

อาตมาได้ทบทวนนาถกรณธรรม ก็รู้สึกว่าคุณธรรมข้อน้ี

ของอาตมาออกจะหย่อนไปหน่อย

หลวงพ่อชาท่านไม่ค่อยชมใคร ฟังธรรมะของ

ท่านหลายร้อยกัณฑ์ สองร้อยสามร้อยกัณฑ์ ที่ท่าน

แสดงความชื่นชมพระอย่างออกหน้าออกตามีน้อยมาก  

มีเพียง ๒-3 ครั้งเท่าน้ัน ที่ท่านชมมากท่ีสุดคือ ผู้ท่ีมี

คุณธรรมข้อนี้ การช่วยกิจของส่วนรวม ท่านบอกว่า... 

พระรูปนั้นนะ เดินไปส�ารวจวัด ท่านไปปัดกวาด ไปซ่อม
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นั่นซ่อมนี่ ท่านเห็นอะไรที่เป็นปัญหา ท่านไม่คอยให้คน

อื่นท�า ท่านจะท�าก่อน นี่เป็นการช่วยกิจส่วนรวม การ

สร้างบรรยากาศในวัด ในครอบครัว หรือในชุมชน ถ้ามี

ความคดิว่า...มนัไม่ใช่หน้าทีข่องฉนั ...ปล่อยให้เป็นหน้าที ่

คนอื่น...ฉันยุ่ง ...ฉันไม่มีเวลา... นี่เป็นความคิดท่ีไม่ดี 

อะไรที่เราช่วยได้ เราควรพยายามช่วย อย่างไรก็ตาม  

กิงกรณีเยสุทักขตาน้ีไม่ใช่เพียงแค่มีเจตนาจะช่วย

เท่านั้น เราต้องฝึกตัวเองให้มีความสามารถที่จะช่วย

ได้ด้วย อย่างที่วัดหนองป่าพงในสมัยก่อน พระที่มีความ

คิดช่วยกิจส่วนรวมมีมาก บางครั้งไปช่วยซ่อมกุฏิแต่ 

ซ่อมไม่เป็น ในที่สุดก็ต้องรื้อออกมาท�าใหม่ จนหลวงพ่อ

ต้องออกข้อห้ามว่า กุฏิมีปัญหาอะไร ห้ามซ่อมเอง ต้อง

ปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อน คือในทุกกรณีจะสังเกตเห็น

ว่า เจตนากับปัญญาต้องไปด้วยกัน หากมีเจตนาจะ

ช่วยแต่ช่วยไม่เป็น บางครั้งกลับย่ิงท�าให้ปัญหาน้ัน

ยุ่งยากขึ้น 

คุณธรรมข้อที่หก ธัมมกามตา ค�าน้ีค่อนข้างจะ

แปลก มีค�าว่า “กาม” ในความหมายที่ดี ท่ีจริงมันตรง

กับค�าว่า ธรรมฉันทะ แต่พระพุทธองค์ทรงอยากเน้นว่า  
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มีความรู้สึกรักพระธรรม รัก มุ่งมั่น และกระตือรือร้นใน

พระธรรม นักปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง จะรู้สึก

สบาย สบายหมายถึงว่า กิเลสหยาบๆ ไม่ค่อยรังควาน

หรือครอบง�ามากเหมือนแต่ก่อน รู ้สึกจิตใจสบายขึ้น  

จุดนี้อันตราย เพราะจะเกิดความประมาท พระพุทธ

องค์จึงทรงต้องตักเตือนพระภิกษุบ่อยๆ ว่า อย่าละเลย

ในคุณธรรม คือ ให้สร้างความรัก ความกระตือรือร้นใน 

การฝึกจิตให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อย่าไปคิดว่า แค่น้ีก็ดีแล้ว  

แค่นีก้ไ็ม่วุน่วายแล้ว แค่นีก้ส็งบดแีล้ว อย่างนีจ้ะเป็นทางตนั  

เป็นอันตรายต่อการเข้าสู ่ความเป็นท่ีพึ่งของตน แล้ว 

ความสงบความสบายที่เกิดเพราะสมาธิ มันไม่ได้มั่นคง

เหมือนที่คิด ยามเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น เป็นมาลาเรีย เราเคย 

คิดว่าได้สมาธิแล้ว แต่ยามนั้นสมาธิอาจจะหายไปเลย 

เพราะฉะนั้น เราจึงต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาท ซึ่ง

คุณธรรมที่จะช่วยให้ไม่ประมาท คือความรักธรรม 

ยิ่งถ้าเป็นธรรมะที่เรายังเข้าไม่ถึง เป็นธรรมดาว่า ความ

พอใจที่จะศึกษาธรรมะที่ละเอียดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต้อง

อาศัยความรัก เพราะถ้าเรามีความรักในสิ่งใด เราย่อม

อยากจะศกึษาโดยไม่ต้องบงัคบั เมือ่มคีวามรกัเป็นแรงดล

บันดาลใจ เราจะขยัน ดังนั้น ท่านจึงให้เราสร้างความรัก
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ในพระธรรม เพือ่จะได้ขยนัหมัน่เพยีรในการศกึษาธรรมะ

ให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป 

คุณธรรมข้อที่เจ็ด คือ วิริยะรัมภะ วิริยะความ

เพียร ตรงกับค�าว่า “รัมภะ” ซึ่งมักจะแปลในบทสวดใน

พระไตรปิฎกว่า “ปรารภ” “วิริยะรัมภะ” แปลว่า การริเริ่ม

ความเพียร เป็นสิ่งที่ต้องท�า เมื่อมีธัมมกามตาหรือธรรม

ฉันทะแล้ว ข้อนี้จะไม่ยาก เราต้องมีความเพียร มีความ

ยินดีในความเพียร คือ ถ้าเราถือว่าความเพียรน่าเบ่ือ  

วันนี้ต้องใช้ความเพียรมาก เราก็จะอยากพักผ่อนบ้าง 

สลับกันระหว่างเพียรกับพักผ่อน แต่ถ้าเราเห็นว่า ความ

เพียรนั่นแหละเป็นอริยทรัพย์ในใจ ความตั้งอกตั้งใจใน

การป้องกันจิตไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ความเพียรใน

การจัดการกับความเศร้าหมองที่เกิดข้ึนแล้ว ความเพียร

ในการปลูกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้น แล้วค่อยๆ พัฒนา

สิง่ดงีามทีเ่กดิขึน้แล้ว ให้ชวีติคือความเพยีร พระพทุธองค์

ตรสัไว้ว่า คนเราจะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ด้วยความเพยีร 

ท่านให้ความส�าคัญกับความเพียรมากทีเดียว 

คุณธรรมข้อที่แปด สันตุฏฐี คือ มีความสันโดษ 

พระพุทธองค์ทรงจัดให้สันตุฏฐีความสันโดษคู่กับความ
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เพียร เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าใจว่าสันโดษคือข้ีเกียจ  

ท่านว่า ต้องเพียรด้วย ต้องสันโดษด้วย ความสันโดษ 

เกดิจากปัญญาทีไ่ม่หวงัความสขุข้างหน้า เช่นว่า...เมือ่เรา

ได้อะไรที่ดีกว่าน้ี เราจึงจะมีความสุข เพราะวันน้ีมันแย่  

วันนี้ไม่ค่อยจะดี เมื่อไหร่หนอที่เราจะได้อะไรที่มันดี 

กว่านี้ ที่มันสูงกว่านี้ ที่มันสบายกว่าน้ี...มันเป็นการไม่

ฉลาดเลย ท่ีเราปล่อยจิตใจให้ไม่มีความสุขกับส่ิงที ่

มีอยู่แล้ว โดยหวังแต่ความสุขในอนาคตที่จะเกิดหรือ

ไม่เกิดก็ยังไม่รู้ พระพุทธองค์ให้เราตั้งเป้าอยู่ท่ีสิ่งสูงสุด 

เช่น ในทางโลก เราอาจตั้งเป้าในเรื่องการเลี้ยงชีพก็ได้  

แต่ในระหว่างท่ียังไปไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ ก็ให้เรามีความ

สขุในทกุๆ ก้าวทีเ่ราเดิน มีความพอใจว่า สิง่นีอ้าจจะไม่ใช่ 

สิ่งที่ดีที่สุดในโลก แต่สิ่งนี้เราได้มาด้วยการท�าความเพียร 

ด้วยการท�ามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ได้เบียดเบียน

ใคร จึงน่าภาคภูมิใจ ความสันโดษนี้สัมพันธ์กับความรู้สึก

ภูมิใจ ภูมิใจในสิ่งที่ท�า ภูมิใจในผลงาน แต่ไม่ใช่ภูมิใจจน

ประมาทว่า แค่นี้ก็พอนะ ให้ภูมิใจว่าเราท�าได้ถึงขั้นนี้แล้ว 

และเรายังจะต้องท�าต่อไปนะ แต่ในระหว่างที่ยังไปไม่ถึง

ขั้นนั้น ยังไปไม่ถึงขั้นสูงสุด เราก็สมควรจะได้รับความสุข

จากความภูมิใจในสิ่งที่เราได้ท�า ในผลงานที่เกิดขึ้นแล้ว 
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เมือ่เราระลกึถงึสิง่ต่างๆ ทีม่อียู ่เช่น ถ้ามนัเกดิขึน้หรอืเรา 

ได้มาเพราะมีกัลยาณมิตรคนน้ันคนนี้ช่วย เป็นบุญคุณ

ของคนนั้นคนนี้ หรือแม้ว่าวัตถุหรือสิ่งที่ได้มาจะไม่ใช ่

สิ่งที่วิเศษวิโสอะไรในสายตาคนอื่น แต่มันมีความหมาย

ส�าหรับเรา ยกตัวอย่างคนที่ซื้อรถคันแรกในชีวิต แม้จะ

เป็นรถคันเล็กๆ มือสอง มือสาม หรือมือสี่ เราก็มีความ

สุขใช่ไหม เพราะมันเป็นสิ่งที่เราซ้ือมาเอง หรือว่าอะไร 

ที่เราซื้อเองเป็นคร้ังแรก ที่ไม่ได้ใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ แต่

เราท�างาน ได้เงินมาซื้อเอง เรามีความสุขนะกับสิ่งท่ีซื้อ

มาด้วยเงนิจากการท�างานของเรา แม้บางคร้ัง ถ้าเทียบกบั 

สิ่งท่ีเราเคยได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ มันอาจจะไม่ดีเท่า  

แต่มันมีความหมายด้านจิตใจ และบางที ตอนอายุสี่สิบ 

ห้าสบิปีข้ึนไปทีเ่ราอาจจะเป็นเจ้าของรถหลายคนั แต่เม่ือ

เราระลึกถึงรถคันแรก มันมีความสุข 

ฉะนั้น สิ่งต่างๆ มีความหมายที่วัดด้วยเงินไม่ได้ 

ถ้าเราฉลาดในการคิด เราจะมีความรู้สึกที่ดี ภูมิใจ พอใจ

กับสิ่งต่างๆ ตราบใดที่เรายังสมควรจะได้ใช้สิ่งน้ัน แม้

เม่ือเวลาผ่านไป อายุมากขึ้น ถึงเราจะซื้ออย่างอ่ืนหรือ

ท�าอย่างอื่นก็ไม่เป็นไร เรายังมีความส�านึกในสิ่งที่เรา

มีอยู่ appreciate ช่ืนชมยินดีกับสิ่งท่ีมีอยู่ ฉลาดพอที่
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จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู ่ในระหว่างการเดินทางหรือ

การแสวงหาต่อไป ผู้ที่มีความฉลาดอย่างนี้ จิตใจย่อม

ไม่วุ่นวาย ในขณะที่ความไม่สันโดษมักจะน�าไปสู่ความ

ฟุ้งซ่านวุ่นวาย อิจฉาพยาบาท และมักจะน�าไปสู่การ

คอร์รัปชันด้วย เมื่อเรารู ้จักมีความสุขกับสิ่งท่ีมีอยู ่ได ้

จิตก็จะเป็นที่พึ่งของตนได้ในระดับหนึ่ง 

คุณธรรมข้อที่เก้า สต ิคือ การรู้ตัวว่าก�าลังท�าอะไร

อยู ่รู้บาปบญุคณุโทษ สามารถป้องกนัสิง่ทีเ่ป็นบาปกรรม 

สามารถรับและเจริญในสิ่งดีงาม รู้กายรู้ใจ นี่เป็นที่พึ่งใน

ระดับสูงขึ้นมาแล้ว รับรู้ต่อสิ่งที่เป็นบุญ สิ่งท่ีเป็นบาป 

สิ่งท่ีเป็นกุศล สิ่งที่เป็นอกุศล อยู่ในปัจจุบัน คนเราจะ

ปลอดภัยเพราะสิ่งที่เป็นกุศล และจะได้รับอันตรายจาก

สิ่งที่เป็นอกุศล การรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่า ตอนนี้กายของ

เราเป็นอย่างไร ใจของเราเป็นอย่างไร เป็นการรบัผดิชอบ

ชวีติ ไม่ใช่ว่าอารมณ์ของเราจะต้องข้ึนต้องลงตามการกระ

ตุ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะเรามีตัวกลั่นกรอง 

มีตัวควบคุม มีตัวรับรู้ต่อความเป็นจริงในปัจจุบัน 

คุณธรรมข้อที่สิบ คือ ปัญญา การมีปัญญาจะ

ท�าให้เราเป็นทีพ่ึง่ของตนอย่างแท้จรงิ ปัญญามบีทบาทใน 
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คุณธรรมข้ออื่นๆ ทุกข้อตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นมา ปัญญา

ในขั้นสูงสุดเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ การท่ีเราได้ศึกษา 

พจิารณา ไตร่ตรอง เหน็ความไม่แน่ไม่นอน ความไม่เทีย่ง  

ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย  

ที่เราเคยเป็นทุกข์ก็เพราะเราไปยึดอยู่ในรูป เวทนา  

สัญญา สังขาร วิญญาณ ในกาย ในใจ ว่าเป็นเรา 

เป็นของเรา เมื่อใดจิตมีสติต่อเน่ืองจนเป็นสมาธิแล้ว  

ปัญญาที่จะรู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงก็จะปรากฏ 

มันก็เป็นแค่สักแต่ว่าอารมณ์ สักแต่ว่าสังขาร สักแต่ว่า

ความรู้สึก ไม่มีตัวเรา ไม่มีของเรา มีแต่กระแสความ

เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัย เมื่อเรารู้สิ่งทั้งหลาย

ตามความเป็นจรงิ ไม่ปฏบิติัต่อสิง่ท้ังหลายด้วยอวชิชา 

ด้วยตัณหา ด้วยกิเลส ใจก็ย่อมถึงบทอันเกษม คือ 

พระนิพพานที่ว่าปลอดภัยที่สุด เราจะกลายเป็นผู้ท่ี

เป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริง 

เอาล่ะ วันนี้ก็คงให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา



...ผู้ที่ขาดสติ จะเห็นเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้น 

แล้วเกิดอารมณ์ที่เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้น 

ผู้มีอุเบกขาจะเหมือนกับถอยออกมาสักระยะหนึ่ง 

สามารถเห็นสิ่งแวดล้อม เห็นบริบท 

เห็นว่าเรื่องนี้มีความหมายอย่างไร เพื่ออะไร 

จิตใจก็รักษาความเป็นกลางเอาไว้ได้



๒๑

เม่ือเช้าน้ี ลกูศษิย์เล่าเรือ่งๆ หนึง่ให้อาตมาฟัง เป็น

เรื่องท่ีโพสต์ใน social media เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไป

วัดแล้วเผลอลืมปิดโทรศัพท์มือถือ แล้วเสียงโทรศัพท์ก็

ดังขึ้นมาในระหว่างที่เขาอยู่ในวัด เขาเล่าว่า ตอนที่เสียง

โทรศพัท์ดัง ทกุคนในวดัหนัมามองเขาด้วยความหงดุหงดิ

ร�าคาญใจ ด้วยความโกรธ และดูถูกเหยียดหยามอะไร

ท�านองนี้ ออกจากวัดแล้วเขาก็เข้าไปดื่มเหล้าในบาร์แล้ว

เผลอท�าอะไรหกหรือท�าแก้วแตกอะไรสกัอย่าง ปรากฏว่า

ทกุคนในบาร์แสดงความเป็นห่วงเขาว่าเป็นอะไรหรอืเปล่า 

แล้วยงัแสดงทท่ีาต่อเขาด้วยความเป็นมติรและความเอ็นดู 

คนที่โพสต์เขียนว่า... น่าคิดนะว่า ตอนเขาท�าอะไรผิด 

ในวัด คนรอบข้างซึ่งเป็นคนที่เข้าวัดมองเขาอย่างมีอคติ 

ในขณะที่ในบาร์ที่เขาเข้าไปดื่มเหล้า คนกลับแสดงความ

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “รู้เห็นอย่างเป็นกลาง” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

รู้เห็นอย่างเป็นกลาง
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เอน็ดตู่อเขา แม้ว่าเขาจะท�าอะไรผดิก็ตาม เรือ่งทีโ่พสต์ใน

ท�านองน้ี คงมีคนกดไลค์จ�านวนมากพอด ูเพราะธรรมชาติ

ของคนเรามักชอบอะไรที่มันกลับตาลปัตร ตัวอย่างเช่น 

คนตวัใหญ่ๆ แต่พดูเสยีงแหลมๆ หรอืผูช้ายตัวใหญ่ๆ พูด

เสียงสูงๆ เหมือนผู้หญิง คนเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่า ...เอ้อ ! 

ตลกดี... หรือคนตัวเล็กๆ พูดเสียงต�่า ก็ตลกดี อะไรที่มัน

ดูน่าจะเป็นอย่างหนึ่ง แต่กลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง มันเป็น

ธรรมชาติท่ีเราจะรู้สึกสนุก แต่อาตมาว่าเขาเปรียบเทียบ

ไม่ถูก เขาหวังให้คนหัวเราะหรือคนกดไลค์อะไรท�านองนี้  

แล้วการเปรียบเทียบมันผิดอย่างไร กรณีแรก มันเป็น

ท่ีเข้าใจกันว่า คนเราเข้าไปในวัดก็เพื่อจะไปท�าบุญ ไป

ฟังธรรม ไปปฏิบัติธรรม เราถือว่าวัดเป็นที่พิเศษ กิริยา

มารยาทต่างๆ ที่อาจเป็นที่ยอมรับถ้าอยู่ในโลกทั่วไป 

แต่เม่ือเราเข้าไปในเขตวัดแล้ว ก็รู้กันดีว่าเราต้องส�ารวม

มากขึ้น บางสิ่งบางอย่างที่เรากล้าท�าในตลาด หากอยู่ใน

วัดเราก็ไม่ท�า เราก็ไม่พูด ในสมัยนี้ เพื่อรักษาบรรยากาศ

และความสงบภายในวัด ทางวัดมักขอร้องให้ทุกคนปิด

โทรศพัท์ เพราะถ้าเข้าไปในวดัและทกุคนพดูโทรศัพท์หรือ

เอาแต่พูดคุยกันแล้ว บรรยากาศก็ไม่แตกต่างอะไรจาก

ที่บ้าน แล้วจะไปวัดท�าไม ใช่หรือไม่ การจะอ้างว่าเผลอ  
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มันก็อ้างได้เหมือนกัน แต่ในความเผลอนั้นมันก็มีเจตนา

อยู่นะ อย่างกรณีคนดื่มเหล้าแล้วขับรถชนคนอื่น แล้ว

อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจชน เขาเผลอไป ก็ไม่ได้หมายความว่า

เขาจะพ้นคดี เพราะถือว่าเขาท�าผิดต้ังแต่ตอนท่ีเขาด่ืม

เหล้าแล้วยังขับรถทั้งๆ ที่ควบคุมสติไม่ค่อยจะได้ เขาจึง

ต้องรับผิดชอบ การไปวัดก็เหมือนกัน ตั้งแต่ตื่นข้ึนมา

ตอนเช้า จนกระทั่งเดินเข้าไปในวัด ไม่ใช่ว่าจะไม่คิดเรื่อง

โทรศัพท์หรือเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสม เพียงแต่

ว่าคิดแล้วก็ปัดไป ช่างมัน ไม่สนใจ ซึ่งตัวนี้แหละที่เป็น 

ตัวบาป ไม่ใช่ว่าบาปในขณะที่โทรศัพท์ดังขึ้นมา เพราะ

ตอนนัน้เขาอาจจะลมืเรือ่งโทรศพัท์ไปแล้ว แต่ก่อนทีจ่ะลมื 

มันก็ต้องมีจ�านะ มีจ�าก่อนลืม มีรู้ก่อนไม่รู้ เพราะฉะนั้น 

เขาก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดี

ทีนี้ในเรื่องที่เล่าว่า ทุกคนมองเขาอย่างอคติ อย่าง

ร�าคาญ อย่างไม่เป็นมิตร นี่เป็นส�านวนที่ผู้เขียนต้องการ

สร้างอารมณ์ให้ผู้อ่านใช่ไหม ถามว่า สมมุติมีคนอยู่ตรง

นั้น ๕0 คนตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้น แสดงว่าทั้ง ๕0 คนมอง

เขาแบบไม่พอใจหรอื คนทีม่องอย่างนัน้จรงิๆ ถงึ ๔0 คน 

ถึง 30 ถึง ๑0 คนไหม หรืออาจจะมีแค่ ๒-3 คน เป็น

ไปได้หรือไม่
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เม่ือวนัก่อน อาตมาคยุกับโยมว่า ศลีข้อ ๔ ข้อเดยีว

กเ็ป็นงานปฏบัิตธิรรมแบบอกุฤษฏ์นะ แค่รกัษาศลีข้อที ่๔ 

ไว้ ก็ได้ขัดเกลากิเลสมากมาย คือ ไม่ใช่แค่พูดขาวเป็นด�า

หรือด�าเป็นขาวเท่านั้น แต่รวมถึงการพูดอะไรเกินความ

จริงเพื่อต้องการให้คนหัวเราะชอบใจด้วย เช่น ทุกคน 

มองเขาอย่างโกรธ อย่างมีอคติ อย่างดถูกูดหูมิน่... ทีบ่อก 

ว่าทุกคนน่ะ มันจริงหรือ หรือว่าแค่ ๒-3 คน แล้วที่ 

เขาบอกว่า เขาไปท่ีบาร์ มันน่าสงสัยเหมือนกันนะว่า  

ออกจากวัดแล้วไปบาร์ นี่เขาคิดอย่างไรก็ไม่รู้ และเมื่อ 

อยู่ในบาร์แล้ว เขาท�าอะไรหกหรือท�าแก้วแตก ทุกคนก็

สงสาร ทุกคนก็เอ็นดูเขาว่า... เป็นยังไง เป็นอะไรไหม... 

จริงหรือที่ทุกคนมองเขาอย่างเป็นมิตร หรือแค่คนที่อยู่

ใกล้ๆ เขาเพียง ๒-3 คน ทีนี้ ความรู้สึกของเรื่องเล่าที่ว่า  

ทุกคนในวัดกับทุกคนในผับที่ด่ืมเหล้ามันตรงข้ามกัน  

มันก็ท�าให้เร่ืองฟังน่าสนุก ใช่หรือไม่ เพราะถ้าเขาเล่าว่า 

ในวัดมีคนไปฟังเทศน์ ๕0 คน พอโทรศัพท์ดังขึ้นมา มีคน 

๒ คนมองเขาอย่างไม่พอใจ แต่อีกหลายสิบคนไม่สนใจ 

แล้วเมื่ออยู่ในผับก็มีคน ๒-3 คนแสดงความเป็นห่วง  

แต่อีกหลายสิบคนไม่สนใจ มันก็ไม่รู้จะเขียนเล่าไปท�าไม 
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ใช่หรือไม่ คงไม่มีใครกดไลค์ เพราะเรื่องมันฟังดูเฉยๆ  

ดังนั้น เร่ืองการเขียน เรื่องการพูด เราต้องระวัง เรามัก

จะใส่น�้าปลาหรืออะไรที่ชูรสบ้าง ให้มันฟังดูดีหรือให้

มันน่าฟัง บางทีบทบาทของเรามีน้อย แต่เราก็ท�าให ้

เราเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องที่ไม่ดี เราก็ 

ลดต�าแหน่งตัวเองจากพระเอกเป็นบริวารหรือไม่ให้มี

บทบาทเสียเลย

กิเลสท่ีจะเกิดขึ้นในระหว่างการพูดมีมากมายและ

จับได้ยากเพราะมันเร็วมาก ถ้าเราอยู่คนเดียว เวลามี

ความคิดที่เป็นอกุศลผุดขึ้นมา บางทีเราก็ยังมีโอกาสท่ี 

จะเห็นว่า ...เอ้อ! ตัวน้ีตัวร้ายนะ... แต่ในระหว่างการ

สนทนาพูดคุยกัน เราต้องการให้เขาชอบเรา ต้องการให ้

เขาสนุก ต้องการให้เขาหัวเราะ มันจะติดลม จะพูดเกิน 

ความจริงหรือไม่ถึงความจริง อย่างผู้ชายคนนั้น มันไม่

ถึงกับโกหกเสียทีเดียว แต่เป็นการตบแต่งตัดต่อให้ฟัง

ดูดี ตรงนี้แหละที่ศีลของเราแม้จะไม่ขาดแต่ก็ด่างพร้อย  

หลวงพ่อชาท่านใช้ค�าว่า “เสยีศลีแล้วนะ” ถ้าใครพดูอย่างนี้ 

ก็เสียศีลแล้ว
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การพูดเรื่องที่ไม่สนุก หรือเวลาที่ทะเลาะหรือม ี

เรื่องกัน เราก็จะชอบพูดเกินความจริง อย่างท่ีอาตมา 

เคยเตือนบ่อยๆ เวลาเราบอกว่า “คุณไม่เคย...” หรือ 

“อย่างนี้ทุกครั้งเลย” คือ อย่าไปพูดค�าพวกนี้เลยนะ   

“ไม่เคย” “ทุกครั้ง” แบบเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะ

แน่นอนว่า ถ้าเรากล่าวหาใครว่า เขาท�าอะไรไม่ดีอย่าง

นี้ทุกคร้ัง สมองของเขาจะท�างานเร็วมาก จนจับได้ว่า  

มีครั้งใดคร้ังหนึ่งที่เขาไม่ได้ท�าอย่างที่เราว่า เขาก็จะยึด

อยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกน้อยใจว่า เราไปว่าเขาในเรื่องที่ไม่จริง 

ทั้งๆ ที่มันอาจจะจริง ๙0-๙๕ ใน ๑00 แต่พอเราบอก

ว่า “ทุกคร้ังเลย” มันเป็นการกระตุ้นให้เขาหาโอกาสแม้

อาจจะแค่ครัง้เดยีว เพือ่จะยนืยนัว่าเราไม่ยตุธิรรมกบัเขา  

ว่าเขาในเรื่องที่ไม่จริง เขาจึงมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกน้อยใจได้  

หรือถ้าเราบอกว่า “ไม่เคยช่วยเลยสักครั้ง” “ไม่เคย 

เห็นใจเลยสักครั้ง” สมองของคนฟังก็จะได้รับการกระตุ้น

เหมอืนกนัว่า จะต้องตรวจความทรงจ�า จนพบว่ามคีรัง้ใด 

ครั้งหนึ่งหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่มันไม่ใช่อย่างนั้น  

เวลาคนเรามีอารมณ์ ก็อยากที่จะเด็ดขาด แต่ความที่

อยากจะเด็ดขาดนั่นแหละ จะท�าให้ศีลข้อท่ี ๔ ของเรา 
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ถึงจะไม่เสียไม่ขาดทีเดียว แต่ก็เรียกว่าด่างพร้อย คือไม่

บริสุทธิ์เท่าที่ควร

ฉะนั้น การเจริญสติกับวาจาจึงเป็นข้อวัตรปฏิบัต ิ

ท่ีเรามีโอกาสเสมอกันทุกคน ไม่ว่าพระว่าโยม ส่วนเร่ือง

การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม โยมคงเสียเปรียบพระ  

เพราะพระมีเวลามากกว่าและน่ันคือวิถีชีวิตของพระ 

อย่างไรก็ตาม อริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้จ�ากัดอยู่แค ่

การนั่งสมาธิ เดินจงกรม ในส่วนของศีล ก็มีสัมมาวาจา 

สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรค

ที่พระพุทธองค์ทรงให้ความส�าคัญมากทีเดียว ดังน้ัน  

การระวังวาจาของเราและการรู้จักจับประเด็นค�าพูดของ

คนอื่นจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ย่ิงในปัจจุบัน เมื่อใครต้องการ

จะ manipulate เรา เขาก็จะใช้ความรู้สึกของเรา ความคิด 

ความเห็น ความกลัว ความอะไรต่างๆ ของเราเป็นอาวุธ

ของเขา คนที่เก่งในเรื่องนี้ เขารู้จักพูดเหมือนกดปุ่มเรา 

และมันง่ายมากที่คนที่ไม่เจริญสติ ไม่รู้เท่าทันจิตใจของ 

ตัวเอง จะตกเป็นเหย่ือของคนพวกนี้ ยกตัวอย่างเช่น  

คนไม่ดีท่ีหวังผลประโยชน์จากเรา เขาก็จะหาอะไรสัก

อย่างที่เขารู้ว่าเรารักหรือเราเห็นว่าดี ซึ่งจะเป็นจุดอ่อน 
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ของเรา เช่น เรื่องความรักชาติ  คนที่อยากจะใช้เราก็จะ

บอกว่า...ถ้ารักชาติแล้วต้องท�าอย่างนี้ๆ ... หรือ...ถ้าท�า

อย่างนี้แสดงว่าไม่รักชาติ...พอเขาใช้ค�าว่า...รักชาติ... สติ

เราก็ขาดทันทีเลย ใช่หรือไม่ หรือถ้าเขาบอกว่า...อย่างนี้

เรียกว่าไม่รักชาติ... เราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันที หรือเมื่อ

เขาต้องการชกัชวนให้เราท�าอะไรสกัอย่างท่ีเราไม่อยากท�า 

แต่ถ้าเขาสามารถท�าให้เราเห็นว่า...คนรักชาติต้องท�า...

ทั้งที่โดยส่วนตัวแล้วเราไม่อยากท�า เราก็เสียสละยอมท�า

เพราะเราเป็นคนรักชาติ ความรักนั้น ไม่ว่ารักลูก รักชาติ 

หรือรักอะไรก็แล้วแต่ ล้วนเป็นจุดอ่อนท่ีเราต้องต้ังสติ

ไว้ให้ดี ความกลัวก็เช่นเดียวกัน อย่างเช่น ถ้าเราดูเรื่อง

ความดีและความไม่ดี สมมุติว่า คนชั่วคนหนึ่งต้องการจะ

เอาเปรยีบคนอืน่ด้วยการชกัชวนให้ท�าสิง่ไม่ดทีีไ่ม่ควรท�า  

เขาต้องท�าอย่างไร มันก็มีหลายวิธี เช่น เขาต้องท�าให ้

ทุกคนเข้าใจว่า สิ่งที่ไม่ดีนั้น...ที่จริงแล้วมันดี...ควรต้อง

เปลีย่นความคดิเสยีใหม่...ทีค่ดิว่าไม่ดีนัน้ มนัคดิผิด...หรอื

เขาอาจจะบอกว่า...มันก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่บ้าง แต่ส่วนท่ีด ี

มมีากกว่าส่วนทีไ่ม่ด ีเพราะฉะนัน้ ควรจะสนับสนุน...หรือ

ถ้าคนยงัไม่ยอมรบัในจดุน้ี ยทุธวธิต่ีอไปคอืบอกว่า...เออ! 
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มันก็ไม่ดีอยู่บ้าง แต่ถ้าเทียบกับสิ่งอื่นแล้ว มันยังดีกว่า  

ถ้าไม่ยอมรบัความไม่ดีระดบันี ้ความไม่ดท่ีีเลวร้ายน่ากลัว

กว่านี้จะเกิดขึ้น ก็ถือว่ายังมีดีอยู่บ้าง หรือดีกว่าสิ่งอื่นท่ี 

น่ากลัว ฉะนั้น ถึงจะไม่ดี เราต้องอดทน

ผู้ที่ต้องการอะไรจากเรานั้น เขาจะมีเทคนิคต่างๆ 

อย่างนี้ เพื่อให้เรายอมรับความไม่ดีของเขา คือยอมรับ 

ว่า ที่จริงแล้วเขาฉลาดกว่าเรา เขารู้มากกว่าเรา ฉะนั้น...

ที่เราว่าไม่ดีนั้นเพราะเราไม่เข้าใจ ขาดข้อมูลความรู ้  

ไม่ฉลาดไม่เก่งเท่าเขา... หรือ...ท่ีว่าไม่ดีนั้น มันจะด ี

ในระยะยาว เราต้องท�าใจยอมรับ ต้องใจเย็นๆ เดี๋ยว

ความดีจะปรากฏ... หรือ...ที่ว่าไม่ดีนั้น มันก็ไม่ดีบ้าง  

แต่ส่วนดีก็มีอยู่ ท�าไมจึงไปจับผิดตรงส่วนที่ไม่ดี แล้ว 

มองข้ามส่วนดี ทั้งๆ ท่ีส่วนดีมีมากกว่าส่วนไม่ดี... หรือ

บอกว่า...เออ! มันก็ไม่ดีบ้าง แต่โลกปัจจุบันก็เป็นอย่าง

นี้แหละ ต้องท�าใจ ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ แต่ไม่รู้จะท�า 

ยังไง ก็ต้องยอมรับในธรรมชาติ...

ค�าพดูของคนมเีล่ห์มเีหลีย่มมาก เราเป็นนกัปฏบิตัิ

ธรรมผู้เจริญสติต้องท�าใจให้เป็นกลาง เพราะถ้าเกิดอคติ 
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ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางชอบก็ได้ ไม่ชอบก็ได้ หรือแบบ

สบัสนกม็ ีถ้าเราขาดสตแิล้ว เราจะหลงและจับประเดน็

ไม่ได้ คือประเด็นระหว่างความดี ความไม่ดี ความดีที่

ต้องยอมรบั ความไม่ดทีีค่วรละ ความไม่ดทีีค่วรอดทน 

ซ่ึงเร่ืองเหล่านีม้คีวามสลบัซบัซ้อนพอสมควร ถ้าจติใจของ

เราไม่เป็นกลาง ไม่มสีต ิไม่มปัีญญา มนัจะดไูม่ออกเลยนะ 

แต่เมือ่จติใจของเราเป็นกลางแล้ว ไม่ใช่ว่านกัปฏบิตัธิรรม

ต้องมองอะไรๆ เป็นเรื่องไม่แน่นอนไปหมด มองอะไรว่า

ดีหรือมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีไว้ก่อน นั่นไม่ใช่ท่าทีของ

นกัปฏบัิต ิแม้อาจจะมบีางเรือ่งทีเ่ราต้องยอมมองคนในแง่ 

บริสุทธิ์ไว้ก่อน จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีความผิดจริง  

คือ ให้โอกาสเขาก่อน และท่าทีประจ�าจิตประจ�าใจของ

นักปฏิบัติ คือ...มันไม่แน่

อาตมาเพิ่งคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่เพิ่งถูกโกงเงิน 

เขาบอกว่า... โอ้! ไม่น่าเชื่อเลย คนที่โกงเงินเขานั้น เป็น

คนน่ารัก เรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน... นี่เราก็ต้องแยก

ประเด็นแล้วว่า มีกฎตายตัวของธรรมชาติข้อไหนท่ีบอก

ว่า คนสุภาพโกงเงินไม่ได้ แล้วที่บอกว่า...ไม่น่าเชื่อเลย

ว่าเขาจะท�าอย่างนี้ หน้าตาก็ดี๊ดี แต่งตัวก็เรียบร้อย... โอ! 
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แค่นีน่้ะหรอืทีจ่ะเป็นเครือ่งพสิจูน์ว่าเขาไว้ใจได้...หน้าตาดี  

พูดดี แต่งตัวดี... ฉะนั้น ถ้าคนหน้าตาดี สุภาพเรียบร้อย 

อยากจะมาท�าธุรกิจกับเราหรือจะมาขอกู้เงินเรา เราต้อง

ตัง้สตเิป็นพเิศษเลยนะ ถ้าเรารูเ้ท่าทันธรรมชาติของตัวเอง

ว่า เราพร้อมที่จะเห็นด้วย พร้อมที่จะยินยอม พร้อมที่จะ

นิยมคนที่เรียบร้อย หน้าตาดี เป็นต้น ถ้าเขาถูกสเป๊กของ

เรานะ ก็ล่อแหลมเสียแล้วต่อความเป็นกลางและปัญญา

ของเรา แล้วเวลาเราเจอคนทีด่ไูม่ค่อยด ีไม่ตรงสเป๊ก กใ็ห้

เราต้องตระหนักเรื่องความไม่แน่นอนไว้ด้วย ...เออ! มัน

เป็นไปได้ว่า นิสัยเขาเป็นอย่างนั้น พูดกระโชกโฮกฮาก

ไม่เพราะ แต่เขาอาจจะเป็นคนที่สมองดี มีความคิดดีๆ 

กไ็ด้... ส่วนคนทีม่าต�าหนหิรอืมาให้เสยีงสะท้อนเรา บางที

ค�าพูดของเขาไม่น่าฟัง หรอืพูดแบบไม่เคารพเรา เรากต้็อง

ตั้งสติ คือ อย่าเพิ่งไม่พอใจที่เขาพูดกับเราแบบนั้น หรือ

ไม่พูดกับเราอย่างที่เราพูดกับผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์

ท่ีเรารัก เพราะมันไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่เขาพูดหรือ

สิ่งที่เขาเสนอมันจะไม่ดีเสมอไป น่ีเป็นเรื่องของการแยก

ประเด็น ซึ่งอาตมามีข้อสังเกตว่า ความสามารถในการ

แยกประเด็น ไม่ได้เป็นเรื่องไอคิวสักเท่าไหร่ หากมัน
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เป็นเรือ่งของอคีวิ เรือ่งของการรกัษาจติให้เป็นกลางท่ีจะ

รบัฟังข้อคดิหรอืค�าพดูโดยไม่ยดึมัน่ถอืม่ัน หรอืไม่ปฏเิสธ

เพยีงเพราะไม่ชอบเขาหรอืดวู่าหน้าตาเขาไม่ค่อยน่าไว้ใจ 

เป็นต้น

การรักษาความเป็นกลางเป็นเร่ืองของอุเบกขา  

การท�าสมาธิภาวนามีส่วนในการฝึกจิตให้เป็นกลาง เมื่อ

เราเจริญสติถึงขั้นหนึ่ง เวลามีอะไรผุดขึ้นมาในสมอง  

ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนเราจะหลงหรือฟุ ้งซ่านไปกับมัน  

แต่เมื่อเราเจริญสติบ่อยๆ อะไรผุดขึ้นมา เราก็ดูมันไป  

จนมันปรากฏอย่างเต็มท่ี แล้วก็ดับไปตามเรื่องของมัน 

การดูมันอย่างไม่ยินดียินร้าย แต่มองอย่างเรียนรู้  

นี่คืออุเบกขา ถ้าเราหันหลัง ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจ จิตใจก็

เป็นกลาง ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนกัน แต่มันเป็นความ

เป็นกลางที่เกิดเพราะอวิชชา เพราะไม่รู้ แตอุ่เบกขาคือ

ความเป็นกลางทั้งๆ ที่รู้ ทั้งๆ ที่เห็น ซึ่งเราต้องฝึกให้ได้

อย่างนี้ บางครั้งบางสิ่งบางอย่าง เราใจร้อน ไม่อยากให้

มันค้างๆ รู้สึกมันไม่เรียบร้อย เราอยากให้มันเรียบร้อย 

ให้มันจบเสียที เราก็เลยพูดหรือตัดสินบางสิ่งบางอย่าง

ในเวลาท่ีเร่ืองมันยังไม่สุกงอม ยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสิน 
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เพราะข้อมูลยังไม่ครบและเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

แต่พอเราร�าคาญ เกดิความรูส้กึภายในใจว่า ท�าไมเรือ่งมนั

ไม่จบสกัท ีไม่เสร็จสกัท ีมันใช่หรือไม่ใช่กไ็ม่รู ้นีเ่ป็นเพราะ

เราไม่ชอบความรู้สึกอย่างนี้ เราจึงพยายามท่ีจะท�าให้

ความรู้สึกนั้นหายไป น่ีเป็นสิ่งที่พระเรียกว่าวิภวตัณหา 

คือ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากรู้สึกอย่างนี้ ความ

รู้สึกต่างๆ ที่เราไม่ชอบ จะน�าไปสู่การพยายามไล่

มันออกจากสมองของเรา เพื่อให้มันหายไปเร็วๆ ซึ่ง 

จะท�าให้ผิดพลาดได้ ฉะน้ัน เราต้องอดทน ดูมันไป  

ดูมันไป วางใจให้เป็นกลาง

การเล้ียงลูกหรือการสอนลูกศิษย์ก็เช่นเดียวกัน  

ผู้รู้ท่านเปรียบเทียบกับเด็กเริ่มหัดเดิน เพิ่งเดินเตาะแตะ 

ถ้าผู ้ปกครองเห็นลูกเดินไม่กี่ก ้าวแล้วหกล้มร้องไห้  

ก็รีบวิ่งเข้าไปกอด เข้าไปอุ้มไว้ ไม่ให้ลูกเดินอีก ลูกก็ไม่มี

วันที่จะเดินได้ ใช่หรือไม่ ระหว่างการเรียนรู้เรื่องส�าคัญๆ 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรท�าอย่างไร... ก็แค่อยู่ใกล้ๆ  

ให้เขารู้สึกว่า ถ้ามีอะไรวิกฤตจริงๆ ผู้ปกครองจะเป็น 

ทีพ่ึง่ได้ ผู้ปกครองคอยจบัตามองอยู ่แต่ไม่เข้าไปก้าวก่าย 

ไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่เข้าไปยุง่ในระหว่างท่ีเขาก�าลงัเรียนรู้ 
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สิ่งที่เป็นปัจจัตตังที่คนอ่ืนเรียนรู้แทนเขาไม่ได้ เป็นเรื่อง

ท่ีเขาต้องท�าเอง แม้ว่าในกระบวนการเรียนรู้ จะต้องมี

บางช่วงที่เขาทุกข์ยากล�าบาก แต่หากเข้าใจกระบวนการ

ทั้งหมด เข้าใจเหตุผล เข้าใจว่าลูกก�าลังท�าอะไร เพื่ออะไร  

ผู ้ปกครองที่มีปัญญาย่อมสามารถน่ังนิ่งๆ ได้ ลูกล้ม  

ลูกร้องไห้ ก็รู ้สึกอยู่ แต่ความรู้สึกน้ันอยู่ในบริบทของ

ปัญญาทีรู่ว่้า นีคื่ออะไร เพือ่อะไร ส่วนผู้ทีข่าดสติ จะเหน็

เฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วเกิดอารมณ์ที่เป็นปฏิกิริยา

ต่อสิ่งนั้น ผู้มีอุเบกขาจะเหมือนกับถอยออกมาสัก

ระยะหนึง่ สามารถเหน็สิง่แวดล้อม เห็นบรบิท เหน็ว่า 

เรื่องนี้มีความหมายอย่างไร เพื่ออะไร จิตใจก็รักษา

ความเป็นกลางเอาไว้ได้

ทุกๆ เร่ืองที่เกิดขึ้นก็เช่นกัน ค่อยๆ ดูไป ว่ามัน 

คืออย่างไร อย่างเวลามีใครท�าอะไรผิดพลาด ผิดสัญญา 

หรือท�าอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ เราไม่ควรด่วนสรุปว่า

เขาท�าด้วยความตั้งใจ หรือเขาแกล้ง หรือเขาขาดความ

เคารพเรา ต้องค่อยๆ ดูไป รู้ไป ว่ามันเป็นอย่างไร บางที

กไ็ม่เป็นไร ปล่อยมนัไป แต่ถ้าเป็นพฤตกิรรมต่อเน่ือง เป็น
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ความเคยชิน เป็นความประมาทที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น 

เรากเ็ข้าไปตกัเตอืน แต่เรือ่งบางเรือ่งหรือบางสิง่บางอย่าง

จะเป็นการดีกว่าหากให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ดังนั้น ในเรื่องของการตั้งสติในชีวิตประจ�าวัน 

อาตมาจึงอยากให้ความส�าคัญกับวาจาของเราให้มาก 

ต้องไม่พูดเท็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ และนั่นคือเคร่ือง

ระลึกของสติ หลายคนสับสนในเรื่องนี้ว่า ในชีวิตประจ�า

วันเราจะตั้งสติอย่างไร ในเมื่อมีเร่ืองน้ันเรื่องน้ียุ ่งอยู ่

ตลอดเวลา จะอยู่กับลมหายใจ จะอยู่กับพุทโธก็ท�าไม่ได้  

มันก็ท�าได้เป็นบางช่วง เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สิ่งส�าคัญที่ควรต้องมีท้ังวันอย่างขาด

ไม่ได้คือสติ ความระลึกได้ แต่สิ่งที่เป็นเครื่องระลึก

ของสติก็ย่อมเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยน

ไปในแต่ละวัน เวลาเราพูดคุย พูดโทรศัพท์ เขียนอีเมล 

ส่งไลน์ รับไลน์ นี่ก็เป็นเรื่องการตั้งสติกับวาจา การเขียน

อเีมลหรือเขยีนไลน์คือการสือ่สารด้วยภาษา ไม่ว่าจะออก

จากปากหรือคีย์ลงไปในเคร่ือง ก็เป็นเรื่องของวาจาอยู่ดี 

เราจะได้เรียนรูห้ลายอย่าง เช่น ในกรณท่ีีเราเผลอพดูเรือ่ง

ท่ีไม่จริง ก็ไม่ต้องไปต่อว่าตัวเองว่าไม่ดี แต่ให้ทบทวน
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ว่ากิเลสตัวไหนกระตุ้นให้เราท�าผิด ยอมเสียศีลอย่างนั้น  

มันเป็นเพราะอะไร เพราะเป็นห่วงว่าเขาจะไม่รัก เขาจะ 

ไม่เคารพ เขาจะเสียความรู้สึก หรือเพราะมันเป็นเรื่อง

ยาวท่ีเราขี้เกียจพูดท้ังหมด หรือเพราะต้องการสร้าง 

ภาพลักษณ์หรือปกป้องภาพลักษณ์ของเรา หรือเรา 

อยากได้อะไรสักอย่างแล้วกลัวว่าจะไม่ได้

เพียงแค่เราวิเคราะห์ พิจารณาทบทวนวาจา หรือ

การพูดเท็จของเรา หรือการพูดของคนอื่น เราก็จะเห็น

ตณัหา ไม่ว่าจะเป็นกามตณัหา ภวตณัหา หรือวภิวตณัหา 

เพราะเหตุที่ท�าให้เราผิดศีลหรือพูดไม่จริงนั้น ไม่ใช่เรื่อง

อื่นหรอก มันเป็นเรื่องตัณหา 3 ข้อนี่แหละ ดังนั้น การ

พิจารณาเร่ืองอริยสัจสี่ การเห็นว่าทุกข์เกิดจากสมุทัย 

ทุกข์ดับเพราะสมุทัยดับ จึงเป็นโอกาสให้เราเกิดปัญญา

จากการคอยสังเกตนิสัยการพูดของเราและคนรอบข้าง  

ดูความรู้สึกอึดอัดใจที่เกิดขึ้นเวลาเราอยากจะพูดเท็จ 

หรือไม่อยากจะพูดความจริง ดูว่า ท�าไมเราจึงไม่อยาก

พูดความจริง มันเป็นเพราะอะไร และมันจ�าเป็นหรือไม่ 

ถ้าเราสามารถชนะใจตัวเองแล้วพูดความจริง มันจะเสีย

หายจริงหรือมันจะเป็นอย่างไร
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เรือ่งของศลีนัน้ ถ้าเรารกัษาไว้ให้ด ีทัง้ๆ ทีม่โีอกาส

หรือมีการยั่วยวนกดดันให้เราผิดศีล แต่เรายังสามารถ

รักษาศีลไว้ได้ เราจะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก เกิดความ

ปลื้มปีติในศีล เพราะศีล เช่น ศีลห้าข้อ เป็นต้น นอกจาก

ผู้รักษาศีลจะเป็นผู้ปลอดภัย คือ ไม่สร้างบาปทั้งทางกาย

และวาจาทีจ่ะน�าไปสูท่กุข์ในภายหลงั ไม่ว่าชาตินีห้รอืชาติ

หน้าแล้ว เมื่อเราทบทวนศีลแต่ละข้อที่เรารักษาไว้ด้วย

ดี และม่ันใจว่าไม่มีผิดแม้แต่นิดเดียวหรือแม้แต่ข้อเดียว  

มนัจะเกดิความปลาบปลืม้มคีวามสขุ และความสขุนัน้จะ

เป็นฐานของสมาธิได้

การทบทวนศีลแต่ละข้ออย่างเป็นระเบียบ ถือเป็น 

รูปแบบหนึ่งของการภาวนาในกรรมฐาน ๔0 ข้อ เรียกว่า 

สีลานุสสติ คือ อนุสติการระลึกอยู่ในศีลของตน ฉะนั้น 

ผู้ทรงศีลจึงได้อริยทรัพย์ ได้แหล่งความสุขที่อยู่กับเรา

ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร เพียงแค่ระลึกถึง

การรักษาศีลของเรา เราก็พร้อมที่จะมีความสุขได้ทันที  

ไม่ต้องจ่ายเงิน ไม่ต้องไปที่ไหน เพียงแค่ระลึกถึงสิ่งดีงาม

ของตัวเรา สิ่งที่เราได้ท�ามาอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องด้วย

ศรัทธา ด้วยความเพียร จิตใจเราก็จะเบิกบานได้ทันที
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การรักษาวาจาของเรานั้น เราต้องคอยสังเกต 

ความสัมพันธ์กับด้านอื่นๆ ของชีวิตด้วย อย่างเช่น  

เวลาเราเหน็ดเหน่ือย ขาดการพักผ่อน หรือมีเรื่องยุ่งๆ 

หลายเรื่อง เราต้องตั้งใจเป็นพิเศษ เพราะสติของเรามัก

จะอ่อนลง เราต้องคอยสังเกตว่า มีโอกาสไหนบ้างท่ีเรา

รักษาศีลได้ยากขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องน�ามาพิจารณา

ว่าจะปกป้องอย่างไร จะระวังรักษาอย่างไร เราจึงจะ 

ไม่หลงตกหลุมพรางของกิเลส เพราะมันมีสิ่งท้าทายเรา

อยู่ตลอดเวลา

ผู้ที่เจริญด้วยสัจจะบารมีเป็นผู้ที่มั่นคงเข้มแข็ง 

และเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป แม้บางคนอาจ

จะไม่ชอบ แต่ก็จะเป็นที่ยอมรับกันว่า คนๆ นี้ไม่โกหก 

ไว้ใจได้ การไม่โกหกไม่ได้หมายถึงการเปิดเผยทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง ถ้าเราแบ่งสิ่งที่อยู่ในใจเป็น 3 อย่าง คือ สิ่งที ่

เป็นสาธารณะ สิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัว และเรื่องความลับ  

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่ต้องบอกใครก็ได้ 

แต่สิ่งที่เราต้องระวังอย่าให้มี คือความลับ เพราะถ้ามี 

ความลบัแล้วเราจะเครียด จติใจจะไม่ปลอดโปร่ง เวลาคน

ที่มีความลับเดินเข้าไปในห้องแล้วเห็นคนหัวเราะกันอยู่  
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ก็จะระแวงขึ้นมาทันทีว่า ...โอ! เขาว่าเราหรือเปล่า เขารู ้

เรื่องของเราหรือเปล่า... จิตจะเดือดร้อน ส่วนผู้ท่ีไม่มี

ความลับ ไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่กลัว ไม่หวาดระแวงหรือ

คิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยว่า มีคนคอยนินทาลับหลัง หรือคนรู ้

ความลับของเขาได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ความลับไม่ต้อง

มีดีกว่า แต่เรื่องส่วนตัวมีได้ไม่เป็นไร

ชีวิตของเรายังมีเรื่องที่จะต้องขัดเกลาอีกมาก และ

ไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องจึงจะมีความสุขได ้

ขอให้เรามีความสุขในความเพียรพยายาม มีความจริงใจ

ต่อหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า แล้วค่อยๆ ขดัเกลาตวัเอง 

ไปเรื่อยๆ

เอาล่ะ วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา 



...ทศพิธราชธรรม

ไม่ได้เป็นคุณธรรมเฉพาะแต่พระราชาเท่านั้น 

หากยังเป็นคุณธรรมส�าหรับผู้ปกครอง

หรือผู้มีอ�านาจทั้งหลายด้วย...



๔๑

เม่ือสองสามวันก่อน อาตมานั่งสนทนาธรรมกับ

ชาวมาเลเซียคนหน่ึงบนเครื่องบิน เขาพูดว่า เขาเชื่อว่า

ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และน่ีเป็นจุดรวมของทุก

ศาสนาที่หากทุกคนยอมรับก็จะช่วยระงับความขัดแย้ง

ระหว่างศาสนาได้ อาตมาไม่ค่อยเหน็ด้วยกบัเขา แน่นอน

ว่าอาตมาต้องการให้ศาสนาทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างไม่

ขดัแย้ง แต่การถือว่าเป็นเพือ่นกันได้ เพราะทกุศาสนาสอน

สิ่งเดียวกัน คือสอนให้เป็นคนดีนั้น ตรงนี้ตัวผลอาตมา

ไม่ว่า แต่ตัวเหตุที่ท�าให้เกิดผลน้ัน อาตมาไม่เห็นด้วย  

อาตมาบอกเขาว่า ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ เพราะค�าว่า  

“ดี” เป็นค�าที่ก�ากวมมากจนแทบจะไม่มีความหมาย  

ในแต่ละบริบท ในแต่ละศาสนา อาจจะมีความหมายท่ี

ไม่ตรงกัน ฉะนั้น ถึงจะใช้ค�าว่า “ดี” หรือที่ว่า “ทุกศาสนา

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “ธรรมราชา” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ธรรมราชา
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สอนให้เป็นคนด”ี นัน้ใช่อยู ่แต่ค�าว่า “ด”ี ของแต่ละศาสนา 

ตรงกันมากน้อยแค่ไหน ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม หรือ 

ตรงกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหม แล้วสิ่งที่ไม่ตรงกันนั้น เป็น

เรื่องปลีกย่อย หรือเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องส�าคัญ เราต้อง

วเิคราะห์ถงึเร่ืองนีด้้วย เช่น ถ้าศาสนาใดศาสนาหนึง่สอน

ว่า คนทีน่บัถอืศาสนาของเขาเท่านัน้ทีต่ายแล้วขึน้สวรรค์ 

เขากจ็ะถอืว่า การพยายาม convert คนทีน่บัถอืศาสนาอืน่

ให้หนัมานบัถอืศาสนาของเขาเป็นเร่ืองดใีช่หรอืไม่ เพราะ

ช่วยคนอ่ืนไม่ให้ต้องตกนรก หรือแม้กระท่ังการบังคับให้

คนเลิกนับถือศาสนาของตัวเอง เพื่อมานับถือศาสนา 

ของเขา ก็น่าจะถือว่าดี ต้องเชื่ออย่างที่เขาเชื่อกัน จึงจะ 

มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ แต่แต่ละศาสนามีหลักความเชื่อที่ไม ่

ตรงกนั ดังนัน้ สิง่ทีด่ใีนแต่ละศาสนาซ่ึงต้องขึน้อยูก่บัหลกั

ความเชื่อย่อมไม่ตรงกัน ฉะนั้น ที่บอกว่า ทุกศาสนาสอน

ให้เราเป็นคนดี จริงๆ แล้ว ความหมายของมันก็คือ ทุก

ศาสนาสอนให้คนท�าตรงตามค�าสอนของตนเท่านั้นเอง  

ศาสนาทีถ่อืว่า ชวีติของคนเราถูกก�าหนดด้วยสิง่เหนอืเมฆ  

เช่น พระผู้เป็นเจ้า บรมเทพ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 

หน้าที่ของเขาหรือความดีของเขาก็คือการเชื่อฟังและ
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เอาใจสิ่งที่มีอ�านาจเหนือชีวิตเขา ดังนั้น พิธีกรรมใน

ศาสนาเหล่าน้ันจะมีการยกย่องสิ่งสูงสุด มีการอ้อนวอน 

ขอน่ันขอนีจ่ากสิง่สงูสดุ เพราะความสขุความทกุข์ของเขา

ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น ส่วนพุทธศาสนาถือว่า พระพุทธเจ้าทรง

เป็นผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน และเป็นผูเ้ปิดหนทางให้มนษุย์ได้

พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ไม่ใช่ด้วยความเช่ือในพระพุทธองค์ 

หรือการบูชาพระพุทธองค์ด้วยอามิส แต่ด้วยการปฏิบัติ

ประเทศต่างๆในแถบเอเชยี เช่น ประเทศไทย เป็นต้น  

อิทธิพลของพราหมณ์แพร่หลายมากก่อนจะเป็นพุทธ 

เมืองไทยเรานี้ จัดได้ว่าเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นส่วนหน่ึง 

ของจักรภพขอมมายาวนาน ก่อนศาสนาพราหมณ์จะ

เข้ามามีอิทธิพล ศาสนาดั้งเดิมของคนไทยคือศาสนาผี  

เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วเริ่มแพร่หลายเข้ามาใน

ประเทศไทย จะสังเกตได้ว่า ไม่มีการใช้ความรุนแรงใน

การเผยแผ่ศาสนา เม่ือได้กลายเป็นพุทธ ก็ไม่ได้รังเกียจ

ศาสนาพราหมณ์และศาสนาผีที่มีอยู่เดิม ไม่คิดจะไล่ 

ออกไป ไม่คิดจะก�าจัด แต่สามารถอยู่ด้วยกันอย่าง 

เป็นมิตร ซึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ ไม่มีศาสนาอื่นที่

เผยแผ่ด้วยสันติวิธีอย่างน้ี นอกจากพุทธศาสนา จึงเป็น
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เรื่องท่ีน่าปลาบปลื้มมาก อย่างไรก็ตาม วิธีน้ีมีท้ังข้อด ี

ข้อเสยี แต่ข้อดมีมีากกว่าข้อเสยี ข้อเสยีคอืความล่อแหลม

ที่ว่า ศาสนาพุทธเผยแผ่ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ 

ด้วยการถ่ายทอดวิชาว่า อย่างนี้คือพุทธ อย่างน้ีไม่ใช ่

พุทธ หากผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดหรือระบบการถ่ายทอด

เกิดความบกพร่อง จะสามารถท�าให้เกิดความสับสน

ระหว่างศาสนาดั้งเดิมกับศาสนาใหม่คือพุทธ เมื่อหลาย

ปีที่แล้ว มีการประชุมทางวิชาการเก่ียวกับศาสนาต่างๆ 

ในประเทศไทย เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างพทุธ พราหมณ์ 

และผี นักวิชาการชาวต่างชาติได้ให้ความเห็นและสรุป

ว่า เมืองไทยเป็นพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นพราหมณ์ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเป็นผีร้อยเปอร์เซ็นต์

หน้าที่ของพระ ไม่ใช่สอนให้ชาวพุทธดูถูกศาสนา

พราหมณ์ ศาสนาผี หรือยกตนข่มท่าน แต่ให้อยู่ด้วยกัน

อย่างให้เกียรติกัน เป็นเพ่ือนร่วมชาติร่วมประวัติศาสตร์

กนั พระมหีน้าทีส่อนว่า พระพทุธเจ้าสอนอย่างนี ้ส่วนค�า

สอนของพราหมณ์ ค�าสอนของศาสนาผี ที่เข้ากับพุทธได้

คือตรงนี้ๆ และที่ขัดกันอยู่ตรงนี้ๆ ฉะนั้น ถ้าผู้เป็นพุทธ

ยังชอบส่วนของพราหมณ์บ้าง ส่วนของผีบ้าง ก็เป็นเรื่อง
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ส่วนตัวของเขา แต่เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ก็ให้รู้เลยว่า อย่างนี้ผิดหลักพุทธศาสนา ถ้าเราเป็น

ผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เป็นสรณะ

อย่างจริงจังแล้ว อย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้นะ อย่างไรก็ตาม  

เมื่อมนุษย์เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เต็มไป

ด้วยความไม่แน่นอน มนุษย์ย่อมรู้สึกกลัว กลัวการอยู่ใน

โลกท่ีตวัเองแทบไม่มอี�านาจควบคมุอะไรได้ ฉะนัน้ ตัง้แต่

ยคุโบราณดกึด�าบรรพ์ มนษุย์จึงมพิีธกีรรมอ้อนวอน ท�าพธิี 

บูชายันต์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงสบายใจ เมื่อได ้

พบพุทธศาสนา แม้คนไทยหรือคนเอเชียจะพอใจและ

ศรัทธา แต่ในใจก็ยังอยากจะขอน่ันขอนี่อยู่บ้าง ดังนั้น  

ในเมืองไทย จึงมีการแบ่งภาระกัน คือ ถ้าอยากจะขอนั่น

ขอนี่ ก็อย่าไปขอกับพระเลยนะ มันไม่เหมาะสม แต่ถ้า 

อดที่จะขอไม่ได้ ก็ไปขอกับเทวรูปแล้วกัน

วัฒนธรรมพราหมณ์ยอมรับเรื่องระบบชั้นวรรณะ

ต่างๆ และมแีนวคดิว่า พระราชาเหมอืนเทพเจ้า ประชาชน

ทั่วไปควรปฏิบัติต่อพระราชาเหมือนท่านเป็นเทพเทวดา 

หากเปรียบกับระบอบการปกครองในสมัยนี้ ก็จะมี

ลกัษณะเป็นเผดจ็การแบบสดุๆ เพราะผูป้กครองไม่ได้เป็น
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เพยีงแค่ผูส้งูสดุในระบอบการปกครอง แต่เป็นเทวดาด้วย 

ในสมัยสุโขทัย พระราชาประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชน 

เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เป็นผู้น�าอุบาสกอุบาสิกา

ทั้งหลาย เป็นผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง  

เมื่อเป็นเช่นนั้น แนวคิดเรื่องพระราชาจึงเปลี่ยนจาก  

“เทวราชา” เป็น “ธรรมราชา” คอื ถอืว่าพระราชาต้องเป็น

ผู้ทรงธรรม เพราะต้องเป็นผู้น�าศาสนิกชนฝ่ายฆราวาส 

อุบาสก อุบาสิกา น่ีคือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพุทธ

ไทยท่ีเกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย ที่ถือว่า พระราชาไม่ใช่ 

เทวราชา แต่เป็นธรรมราชา ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ด้วยเหตปัุจจยัหลายอย่าง เช่น การท�าสงครามบ่อยๆ และ 

อิทธิพลจากเขมร เป็นต้น ท�าให้พุทธศาสนาอ่อนแอลง 

และอิทธิพลของพราหมณ์กลับมามีบทบาทมากขึ้นอีก

ครั้งในหลายๆ เรื่อง แม้แต่ในเรื่องพิธีการของพระ เช่น  

การใช้ผ้ารับประเคนของ ซึง่เป็นราชพธิใีนพระราชวงัเขมร 

ที่ในสมัยนั้นถือว่า สุดยอด สุดละเอียด จึงน�าเข้ามาใช้ใน

พระราชวังของไทย พิธีกรรมทางพราหมณ์มีบทบาทมาก

ข้ึนๆ จนหลังกรุงศรีอยุธยาแตก นักปราชญ์ผู้รู้ท้ังหลาย

ได้ปรึกษาหารือกันว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ได้มีการ
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สรุปกันว่า เป็นเพราะเราปล่อยให้พุทธศาสนาอ่อนแอลง 

เพราะไม่ได้ดแูลเท่าทีค่วร และปล่อยให้พราหมณ์เข้ามามี

บทบาทมากเกินไป ทั้งในเรื่องพิธีกรรมและแนวความคิด  

เรื่องนี้ถือว่าเป็นกรรม รัชกาลที่ ๑ ทรงมีบทบาทมากใน

การต้ังต้นใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถ ในเรื่องพิธีกรรม

ต่างๆ นัน้ ไม่ทรงตดัเรือ่งทางพราหมณ์ออกไปเสยีท้ังหมด 

ทรงตดัออกเฉพาะส่วนทีม่นัเกนิเลย หรอืขดักบัหลกัพทุธ

ศาสนา ส่วนไหนที่ไปด้วยกันได้ ก็ให้คงไว้ แต่พิธีกรรม

ต่างๆ นั้น ต้องเริ่มด้วยพิธีทางพุทธก่อน แล้วจึงตามด้วย

ส่วนของพราหมณ์ และปิดท้ายด้วยพิธีกรรมทางพุทธ

อีกรอบหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็น “พุทธแซนด์วิช” นี่คือพระ

ปัญญาของท่าน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า เรายังเคารพในส่วน

ของพราหมณ์หรือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เรา

ไม่ได้รังเกียจและไม่คิดจะก�าจัด แต่เพราะเราเป็นพุทธ  

พุทธต้องเป็นใหญ่ ต้องเริ่มด้วยพุทธและจบด้วยพุทธ 

ยืนยันในความเป็นพุทธ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระราชาได้เริ่มกลับมาเป็น

แบบเทวราชา ถ้าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ จะพบว่า 

เวลาพระราชาเสดจ็ผ่าน ชาวบ้านห้ามมองหน้าท่าน ต้อง
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หมอบก้มหน้า ใครแหงนหน้ามองท่าน อาจถูกประหาร

ชีวิต เพราะท่านเป็นเทวดา เราเป็นคน ถือว่าเทวดาสูง

กว่าคน แต่ส�าหรับชาวพุทธนั้น เราถือว่า ธรรมสูงกว่าทั้ง

เทวดาและมนุษย์ และพระราชาต้องเป็นผู้ทรงธรรม เป็น

ธรรมราชา ซึ่งรัชกาลที่ ๑ ทรงรื้อฟื้นแนวคิดนี้ขึ้นมาใหม่ 

พยายามให้ทกุคนเหน็ว่า พระราชาเป็นผูน้�าด้วยธรรม เป็น

ผูด้�ารงซึง่ธรรม เป็นผู้อปุถัมภ์พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

ทีอ่าตมาคิดถึงเร่ืองน้ี เพราะเม่ือสองวันก่อน ได้พลกิ 

ดูหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่ลงข่าวเรื่องพระราชพิธี 

ของเรา เขาใช้ค�าว่า god king คือ มีพิธีกรรมท่ีท�าให้

ท่านเป็น god king อย่างสมบรูณ์ อาตมาว่า...โอ้! เขายงั 

เข้าใจผดิ คิดว่าเราเป็นพราหมณ์ เพราะค�าว่า god king  

เขาแปลมาจากค�าว่าเทวราชา แท้ที่จริงท่านเป็นพุทธ

อุปถัมภ์ เป็นชาวพุทธ เป็นผู้ตั้งอธิษฐานจิตที่จะพยายาม

เป็นธรรมราชา ไม่ใช่เทวราชา แต่บางทีอาจจะเป็นเพราะ

พิธีทางพราหมณ์ดูพิสดารน่าสนใจ จนถึงขั้นที่ท�าให้เขา

คิดว่า นี่แหละคือหัวใจของความเป็นพระราชา ซึ่งแท้จริง

แล้วไม่ใช่ ผู้เป็นพระราชาของไทยต้องพยายามอยู่โดย 

ทศพิธราชธรรมเป็นหลัก และอย่างที่สมเด็จพระพุทธ 
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โฆษาจารย์เคยปรารภและเขียนไว้ว่า หมวดธรรมที่เป็น

ข้อวัตรปฏิบัติของพระราชาไม่ได้จบอยู่ท่ีทศพิธราชธรรม 

หากยงัมอีกีหลายหมวด ถ้าใครสนใจกล็องหาหนังสอืของ

ท่านมาอ่าน

วนันีเ้รามาทบทวนหมวดธรรมข้อทศพธิราชธรรมกนั

คุณธรรมข้อแรก คือ ทาน

พระราชาต้องให้ทาน ทีจ่รงิการให้ทานก็เป็นคณุธรรม

ของชาวพุทธทุกคนอยู่แล้ว ให้ถือว่า ทศพิธราชธรรม 

ไม่ได้เป็นคุณธรรมเฉพาะแต่พระราชาเท่าน้ัน หาก

ยังเป็นคุณธรรมส�าหรับผู ้ปกครองหรือผู ้มีอ�านาจ

ทั้งหลายด้วย แล้วยังมีคุณธรรมอีกหลายข้อที่ไม่ได้อยู ่

ในทศพิธราชธรรม เช่น การเจริญสติ เป็นต้น ซึ่งนั่น 

ไม่ได้หมายความว่า ท่านไม่ต้องเจริญสติ แต่หมายถึงว่า  

ทศพิธราชธรรมเป็นหมวดธรรมที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ

ส�าหรับผู้มีอ�านาจ ในเรื่องการให้ทานนี้ ในเมื่อพระราชา

เป็นผู้มีพระราชสมบัติ ก็ต้องเป็นตัวอย่างในการรู ้จัก 

แบ่งปันสิ่งท่ีมี เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งดีงามในสังคมที่ควร

จะได้รับการสนับสนุน และเพื่อช่วยผู้มีปัญหา ผู้ยากไร้ 

เป็นต้น ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับผู้มั่งมีทั้งหลายว่า 
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เมื่อมีแล้วอย่าตระหนี่ถี่เหนียว ต้องรู้จักแบ่งปันให้เกิด

ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณธรรมข้อที่สอง คือ ศีล

ถ้าเป็นเทวราชา เรื่องศีลอาจไม่ส�าคัญ เพราะ

เมื่อเป็นเทวดาแล้ว ไม่มีใครมีสิทธิ์จะว่า และไม่มีใครจะ 

เอาเป็นตัวอย่างได้ มนุษย์คือมนุษย์ เทวดาคือเทวดา  

แต่เมื่อเป็นธรรมราชา ถือว่าเป็นมนุษย์ด้วยกัน และการ

เป็นผูน้�าต้องเป็นผูท้รงศีล เพือ่ให้เหน็ว่า แม้แต่ผูม้อี�านาจ

สูงสุดก็ยังเป็นผู้รักษาศีล พระราชาไม่ได้เป็นตัวอย่าง

เฉพาะเร่ืองการให้ทานและการเป็นคนใจกว้างเท่าน้ัน  

หากยังต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องการประพฤติตนทั้ง

ทางกายและวาจาด้วย คุณธรรมของพระราชาถือเป็น

อุดมการณ์ท่ีจะต้องเข้าถึง เพราะแน่นอนว่า ไม่มีพระ

ราชาองค์ไหนในประวัติศาสตร์รวมถึงพระเจ้าอโศกท่ี

จะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมครบทุกๆ ข้อ ศีลจึงเหมือน

เป็นมาตรฐานหรือเป็นอุดมการณ์ เป็นเครื่องระลึกท่ีผู้

มีอ�านาจตั้งแต่พระราชาลงมาควรจะใช้เป็น checklist 

ส�าหรับตรวจสอบตัวเองว่า ...เอ๊ะ! เรื่องนี้เราควรจะ

ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างไหม... มันเป็นโอกาสท่ีพระ
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ราชาหรือผู้มีอ�านาจจะได้ดูตัวเอง เพ่ือจะได้รู้ว่า จะต้อง

พัฒนาตนเองตรงไหน อย่างไร

คุณธรรมข้อที่สาม คือ บริจาค

บางทีเราใช้ค�าว่า ทานกับบริจาคแทนกันในภาษา

ไทย แต่ในภาษาบาลี ค�าว่า “บริจาค” จะเน้นเรื่องการเสีย

สละ เสียสละความสะดวกสบาย เสียสละเวลา เสียสละ

ทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ถ้าท�าเช่นนี้ ก็ย่อมเป็น 

ผูป้กครองทีเ่ป็นทีร่กัของคนทัง้หลาย การเสยีสละเป็นส่วน

หนึ่งที่จะสร้างความผูกพัน ความรัก ความเคารพนับถือ 

เพราะการเสียสละของผู้ที่ไม่จ�าเป็นต้องเสียสละ และ 

การยอมล�าบากทั้งๆ ที่ไม่จ�าเป็นต้องล�าบาก ย่อมเป็นสิ่ง 

ที่น่าประทับใจมาก

คุณธรรมข้อที่สี่ คือ อาชชวะ

หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความจริง

คุณธรรมข้อน้ีก็อยู่ในศีล แต่ท่านยกขึ้นมาเป็นพิเศษหรือ

ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ เพราะเราทุกคนมักคอยหาข้อ

อ้างเวลาทีอ่ยากท�าอะไรตามใจกเิลส และข้ออ้างทีผู่น้้อย

นิยมมากที่สุด คืออ้างว่า “อ้าว! ผู้ใหญ่เขาก็ท�ากันทั้งนั้น” 
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...เพราะผูใ้หญ่ท�า...ฉะนัน้ ผูน้้อยกค็วรจะท�าได้บ้าง... แต่

ถ้าเรามีระบบที่ผู้ใหญ่ทั้งๆ ที่มีโอกาสมากกว่าเรา เขายัง

ไม่ท�า เพราะเขาซื่อสัตย์ ซื่อตรง นั่นจะท�าให้ผู้น้อยไม่มี

ข้ออ้างหรือหาข้ออ้างได้ยาก การเป็นผู้ปกครองหรือผู้มี

อ�านาจ ไม่ว่าในบริบทไหน ความซื่อสัตย์หรือการรักษา

ความซือ่สตัย์ของท่านย่อมเป็นบญุต่อส่วนรวมอย่างมาก

คุณธรรมข้อที่ห้า คือ มัททวะ

หมายถึง ความอ่อนโยนในการแสดงออก ผู้เป็น

ธรรมราชาหรือผู้ทรงธรรม เวลาใช้อ�านาจต้องสุภาพ 

อ่อนโยน ละมุนละไม ไม่แข็งกระด้าง ผู้ที่อยู่ในฐานะที่

มีอ�านาจที่จะสั่งหรือพูดอะไรก็ได้ จะใช้อารมณ์อย่างไร

ก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องสุภาพ เพราะถึงอย่างไร ใครๆ ก็ต้อง

ท�าตามอยูแ่ล้ว แต่ท่านกลบัพดูด้วยความอ่อนโยน สุภาพ

นิ่มนวล ละมุนละไม ซึ่งเป็นสิ่งที่งามมาก และเป็นที่ 

น่าประทับใจ ต่างจากผู้ไม่มีอ�านาจ ที่แน่นอนอยู่แล้วว่า 

การพดูอย่างสภุาพอ่อนโยนเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นต้องท�าเพือ่

เอาตวัรอด ผูท้รงธรรม คอืผูม้อี�านาจทีพ่ดูโดยไม่แสดง

อ�านาจ ไม่แสดงอารมณ์ และพูดอย่างให้เกียรติกับ

ผู้อยู่ใต้อ�านาจ ผู้ทรงธรรมตระหนักดีว่า ในโลกสมมุติ  
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คนเรามีสูงมีต�่า ซึ่งก็ต้องเคารพในความเป็นสมมุตินั้น  

แต่โดยธรรมชาติแท้แล้ว ทุกคนล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก ่

เจ็บตาย ทุกคนเสมอกันตรงนี้ ถ้าผู้ทรงอ�านาจระลึกได ้

ในข้อนี้ ความสุภาพจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติ

คุณธรรมข้อที่หก คือ ตปะ

คุณธรรมข้อที่ห้าและข้อท่ีหกต้องอยู่คู่กัน ความ

อ่อนโยนสภุาพนัน้ บางครัง้อาจท�าให้คนขาดความย�าเกรง 

เพราะคนบางคนอาจถือว่า ความอ่อนโยนคือความ

อ่อนแอ ฉะนั้น ผู้ทรงธรรมจึงต้องมตีปะด้วย คือ ต้องมี

ความเพียร เพียรสู้กับกิเลสของตัวเอง เป็นความเข้มแข็ง 

ภายในที่จะคู่กับความอ่อนโยน อ่อนโยนอย่างเดียวก ็

ไม่ดี แต่เข้มแข็งมากโดยไม่มีความอ่อนโยนก็ไม่พอดี 

เช่นกัน ดังนั้น ภายในจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง  

มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเอง เอาชนะสิ่งเศร้าหมอง

ในจิตใจ สิ่งนี้จะเสริมให้ความอ่อนโยนที่แสดงออกมีน�้า

หนกั ไม่ท�าให้ใครเข้าใจผิดว่า ความอ่อนโยนเป็นเรือ่งของ

ความอ่อนแอและความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แต่เป็นสไตล ์

ในการแสดงออก
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คุณธรรมข้อที่เจ็ด คือ อักโกธะ

เมื่อใดที่เราหรือใครก็ตามมีอ�านาจ ทุกคนพร้อมที่

จะท�าตามและพร้อมทีจ่ะรบัใช้ เมือ่นัน้นสิยัโกรธง่ายย่อม

มีโอกาสที่จะเกิดได้ นี่เป็นเรื่องที่ผู้มีอ�านาจต้องระวังอยู่

เสมอ เพราะความโกรธมักเกิดขึ้นเมื่อเราอยากได้อะไร

สักอย่างแล้วไม่ได้สิ่งน้ัน ในชีวิตประจ�าวัน ส่วนมากเรา

ก็ไม่ได้คิดว่า เราจะต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราทันที 

ก็รู ้ๆ อยู่ว่ามันอาจจะได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่บางครั้งก็

อดโกรธไม่ได้ แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีทุกคนมี 

หน้าท่ีท่ีจะต้องให้สิ่งที่เราต้องการตลอดเวลาและโดย

ทันท ีแม้จะเป็นแค่เรือ่งเลก็เรือ่งน้อย บางทีก็อาจท�าให้เรา 

โกรธได้ เพราะความคุ้นเคยกับการไม่ได้สิ่งท่ีอยากได้จะ

น้อยกว่าคนธรรมดา ดังนั้น ผู้มีอ�านาจสูงสุดต้องระวังให้

มากในเรื่องความโกรธ เพราะมันจะเกิดจากความเคยชิน

จากการได้สิ่งที่ต้องการได้จนเป็นเรื่องธรรมดา พระพุทธ

องค์จึงทรงก�าหนดคุณธรรมของพระราชาหรือผู้มีอ�านาจ

ข้อหนึง่ว่า ต้องฝึกตนให้ไม่โกรธ อย่างน้อยกไ็ม่แสดงออก

ทางกายทางวาจา 
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คุณธรรมข้อที่แปด คือ อวิหิงสา

เมื่อมีอ�านาจที่จะท�าอะไรตามความประสงค์โดย

แทบจะไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขน้อยกว่าธรรมดา สิ่งท่ี

ต้องระวังอีกข้อหนึ่ง คือความน้อยใจ ความไม่พอใจ เมื่อ

มีคนท�าอะไรหรือพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเรา ในชีวิตประจ�าวัน  

คนธรรมดาทั่วไปมักต้องการแก้แค้น หรือนึกอยากแก้

แค้นแต่ไม่กล้าหรือไม่มีโอกาส แต่ถ้าเราอยู่ในต�าแหน่งที่

มีโอกาสว่า ถ้าไม่ชอบใคร ก็สามารถจัดการคนๆ นั้นได้

ทันทีโดยไม่มีใครว่าอะไรด้วย อย่างนี้จะอันตรายต่อผู้คน

นะ ดงันัน้ พระพทุธองค์จงึทรงให้พระราชาผูท้รงธรรมตาม

อุดมการณ์ทางพุทธศาสนา ฝึกตนให้เป็นผู้ไม่เบียดเบียน  

คือ ไม่ใช้อ�านาจไปในทางเบียดเบียนผู้อื่น 

คุณธรรมข้อที่เก้า คือ ขันติ

คุณธรรมข้อที่สิบ คือ อวิโรธนะ

นอกจากนี ้พระราชาผูท้รงธรรมต้องมคีวามอดทน 

ซึ่งต้องคู่กับคุณธรรมข้อสุดท้าย คือ ความไม่หวั่นไหว ตั้ง

อยู่ในความถูกต้อง ตั้งอยู่ในธรรม อย่างไม่หวั่นไหว ไม่
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คลาดเคลื่อนจากหลักธรรม เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็

ต้องเจอกบัโลกธรรม คอื มไีด้ มเีสยี มขีึน้ มลีง มสีรรเสรญิ 

มีนินทา มีสุข มีทุกข์ สิ่งเหล่าน้ีจะดึงเราออกจากความ

ถูกต้องได้ง่าย ฉะนั้น การที่พระราชาจะสามารถตั้งอยู่ใน

ความถกูต้อง ไม่หวัน่ไหวต่อสิง่ทีช่วนให้ยนิดยีนิร้ายต่างๆ

ได้นั้น ท่านต้องมีความอดทนน่ันเอง คุณธรรมสองข้อนี้

จึงต้องอยู่ด้วยกัน อดทนต่อความร้อนความหนาว ความ

เหน็ดความเหน่ือย อดทนต่อปากคน อดทนต่ออารมณ์

คน อดทนต่ออารมณ์ตวัเอง คณุธรรมข้อนีน้บัว่ายากมาก 

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า ขันติความอดทน คือเครื่อง

เผากิเลสอย่างยิ่ง

ฉะนัน้ จะเหน็ได้ว่าการเป็นพระราชาในอดุมการณ์

นั้นยากมาก แต่ตามหลักพุทธศาสนาน้ัน ถือว่ามนุษย์

เราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะฝึกได้และสมควรจะฝึกตน 

และทศพิธราชธรรมเป็นอุดมการณ์หรืออุดมคติอันสูงส่ง

ของพระราชา ไม่ใช่ว่าจะเป็นการคาดหวังหรือต้องเป็น

ให้ได้ในทุกๆ ข้อ แต่เราถือว่า ผู้เป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่ม ี

ความพยายามทีจ่ะพฒันาตนในคณุธรรมสบิข้อนีเ้ท่าทีจ่ะ

เป็นได้ ซึ่งยากกว่าการเป็นเทวราชามาก เพราะเทวราชา
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ก็มีแต่รับอามิสต่างๆ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรในเรื่อง

ความประพฤติ เรื่องอารมณ์ คือ เคยเป็นอย่างไร ก็เป็น

อย่างนัน้ ทกุคนมีหน้าทีบ่ชูาท่านอย่างเดยีว อย่างไรกต็าม 

พทุธศาสนาก็ยังยอมรับให้การเป็นเทวราชาเป็นส่วนหนึง่

ในแง่มมุของประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน ไม่ได้ปฏเิสธเสยีที

เดียว แต่ยืนยันว่า หัวใจหรือหลักการใหญ่ของพุทธ

ศาสนา คือ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราต้องพยายามถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ต้องพยายาม

พัฒนาตนทุกด้าน ทั้งทาน ศีล และภาวนา พยายาม

เอาชนะส่ิงไม่ดีในตัวเรา ท�าส่ิงที่เป็นกุศลให้ถึงพร้อม 

และช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด 

ในโอกาสทีพ่ระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหม่ทรงขึน้ครอง

ราชย์โดยสมบูรณ์แล้ว ขอให้เราทุกคนตั้งจิตอธิษฐาน ขอ

ให้พระองค์ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม เพื่อ

ความสุข เพื่อประโยชน์ ของพระองค์ และเพื่อความสุข 

เพือ่ประโยชน์ของคนไทยท้ังหลายทัง้ปวง ตลอดกาลนาน 



...พระอภิธรรมอยู่ตรงกายกับใจนี้แหละ 

หากรู้จักสังเกต ก็จะได้ความรู้...



๕๙

พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นศาสนา

แห่งการฝึกตน ค�าว่า “ฝึก” หรือ “ฝึกตน” นั้น ภาษาบาลี

ใช้ค�าว่า “ทมะ” บ้าง หากค�าที่ความหมายครอบคลุมที่สุด

คือค�าว่า “สิกขา” ซึ่งตรงกับศัพท์ภาษาไทยว่า “ศึกษา” 

แต่ในปัจจุบันค�าว่า “ศึกษา” มีความหมายท่ีแคบกว่าใน 

ภาษาบาลี ที่หมายรวมถึงทั้งการเรียน การประยุกต์

ใช้ การทดสอบ และการฝึกตามที่ได้เรียนมาด้วย เราจึง 

กล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นการศึกษาท่ีจะน�าไปสู่ความ 

หลุดพ้น

ในกระบวนการศึกษาหรือสิกขาน้ัน คุณธรรมข้อ

หนึง่ท่ีเราควรให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก คอืการสังเกต 

นักปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนช่างสังเกต ต้องฝึกสังเกต 

มปีระสบการณ์หลายอย่างทีเ่ราไม่ค่อยได้บทเรยีนหรอืไม่

กายเซลฟี่ กายตามจริง

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “กายเซลฟี่ กายตามจริง” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ได้ก�าไรจากมนัเท่าทีค่วร เพราะเราไม่ได้สงัเกตว่า สิง่ท่ีเกดิ

ขึน้คอือะไร มคีวามหมายอย่างไร มผีลกระทบต่อชีวติของ

เราอย่างไร การสังเกตแค่ง่ายๆ อย่างนี้ในชีวิตประจ�าวัน 

จะช่วยให้ความเชือ่ในเรือ่งกฎแห่งกรรมเพิม่ขึน้อย่างมาก 

เพราะเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ท�า สิ่งที่พูด  

สิ่งที่คิด ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด กับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตามมา และที่ว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว หรือท�าดีได้ความดี 

ท�าชั่วได้ความชั่วนั้น จะชัดขึ้น

ตอนอาตมาไปอยู่วัดหนองป่าพงใหม่ๆ ระบบ 

พี่เลี้ยงยังไม่ชัดเจนนัก ส�าหรับชาวต่างชาติ อาจได้รับ 

ค�าแนะน�าดูแลมากกว่าพระไทย เพราะพระต่างชาติมี

ปัญหาเรื่องภาษาและเรื่องอ่ืนๆ อีกหลายอย่างมากกว่า

พระไทย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เราก็ต้องใช้วิธี

สงัเกตการณ์ เพราะไม่ใช่ว่าจะมใีครมาป้อนข้อมลูหรอืบอก

เราอย่างเป็นทางการว่าจะต้องท�าอย่างน้ันอย่างน้ี อย่า

ท�าหรือไม่ควรท�าอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะต้องคอยสังเกต 

เอาเองว่า พระรูปไหนดูเรียบร้อยน่าเลื่อมใส แล้วเข้าไป

ขออนุญาตสะพายบาตรเวลาท่านเดินไปหมู่บ้าน นั่นจะ

เป็นโอกาสได้พูดคุยศึกษาข้อวัตรปฏิบัติของท่าน เราต้อง
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สังเกตทั้งพระที่ดูน่าเลื่อมใสและท่านท่ีดูไม่น่าเลื่อมใส 

เพราะการเป็นตวัอย่างน้ัน ไม่ใช่ว่าเราต้องการแต่ตวัอย่าง

ท่ีดีอย่างเดียว บางทีเราอาจได้ก�าไรจากตัวอย่างที่ไม่ดี

มากกว่าด้วยซ�้าไป เพื่อจะได้ระวังไม่ให้เราเป็นอย่างน้ัน  

ค�าสอนหรือการอบรมว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ก็มีอยู่  

และหลวงพ่อชาท่านก็สอนอย่างสม�่าเสมอ ไม่เห็นแก่

เหน็ดแก่เหนื่อย แต่ไม่ค่อยเป็นทางการ และไม่จ�าเพาะ

กับเหตุการณ์หรือเรื่องที่เราเผชิญอยู่ในฐานะผู้มาใหม่ 

ภายหลังจึงทราบว่า น่ีเป็นนโยบายที่หลวงพ่อตั้งใจใช้

เป็นเคร่ืองกลัน่กรอง เพราะพระเณรมจี�านวนมากและกจิ

ของท่านกม็าก ท่านไม่มโีอกาสทีจ่ะตดิตามคนใหม่ทกุคน

อย่างใกล้ชิด ในเบื้องต้นจึงใช้วิธีปล่อยให้อยู่เอง แล้วดูว่า

จะเอาตวัรอดได้หรอืไม่ จะเกิดความท้อแท้ใจไหม บางคน

เมือ่ไม่รูว่้าต้องท�าอย่างไร งงๆ คดิถงึบ้านน่ันน่ี กก็ลบับ้าน

ไปเลย หลวงพ่อชาท่านบอกว่า พระฝรัง่นีไ่ด้เปรยีบ เพราะ

เมื่อรู้สึกท้อแท้ จะกลับบ้านได้ไม่ง่ายเท่าพระไทย บางที

ไม่มีทางเลือก ก็ต้องทนอยู่ก่อน อาตมาเองก็ใช้อุบายว่า 

มาเมืองไทยไม่เอาสตางค์มาด้วย เผ่ือเกิดเปลี่ยนใจ ก ็

ไม่มีสิทธิ์จะกลับบ้านได้ เป็นการบังคับให้อยู่
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การสังเกตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ แล้วก็เป็น

นิสัยว่า ...เอ้อ... ท�าไมมันเป็นอย่างนั้น... ถ้าเราไม่รู้ เรา

ก็ถาม แล้วค่อยๆ ศึกษาไป แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ นอกจาก

การศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัดหรือ 

ที่อยู่อาศัยแล้ว ในภาคปฏิบัติ สิ่งที่เราต้องการท่ีสุด คือ 

การสังเกตกายกับใจของเรา ต้องเฝ้าสังเกตตลอดเวลา 

การเฝ้าสังเกตนี้ ไม่ใช่ว่าจะต้องสังเกตแบบเจาะจงอยู่

ตรงนัน้ตลอดเวลา เพราะในชวีติประจ�าวนัคงเป็นไปไม่ได้  

หลวงพ่อท่านเคยอุปมาว่า เหมือนแม่เลี้ยงลูกและต้อง 

ท�ากิจต่างๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น ท�ากับข้าว ท�าความ

สะอาดบ้าน ซักผ้า เป็นต้น ทั้งๆ ที่ลูกไม่ได้อยู่กับแม่ 

ทีเดียว แต่แม่ก็มีสัญชาตญาณของแม่ เป็นความรู้สึกอยู ่

ในใจของแม่ตลอดเวลาว่า ลกูอยูต่รงไหน อย่างไร ปลอดภยั

หรือไม่ปลอดภัย สบายไหม ไม่สบายไหม ทั้งๆ ที่ตาไม่ได้

มองอยู่ที่ตัวลูก แต่มองที่กิจที่ก�าลังท�าอยู่ หลวงพ่อชา

บอกว่า เวลาเราปฏิบัติ ในขณะที่เราก�าลังท�างานอยู่

หรอืก�าลังพูดคยุกบัคนนัน้คนนี ้เราต้องมคีวามรูส้กึอยู่

ว่าจิตใจของเรานั้น ผ่องใส เบิกบาน เศร้าหมอง หรือ 

มีอารมณ์ไหนเข้ามาครอบง�าอย่างไร นี่คือการปฏิบัติ 

เราต้องฝึกอย่างนี้ แม้แต่เรื่องของกายซึ่งเป็นที่ยอมรับ
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กันว่า คนทั่วไปให้ความส�าคัญกับกายและความสุขทาง

กายมาก ท�าทุกอย่างเพื่อจะเพิ่มความเพลิดเพลินที่เกิด

จากการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ ถือว่าความ

สขุทางเนือ้หนงัเป็นเรือ่งใหญ่ในชวีติของชาวโลก ให้ความ

ส�าคัญกับร่างกายมาก ทั้งเรื่องการแต่งตัวและการดูแล

ร่างกายให้ดูดี ไม่ให้ดูแก่ เป็นต้น แต่ปรากฏว่า คนส่วน

มากไม่ค่อยจะรู้จักกายของตัวเองตามความเป็นจริง คือ 

ไม่ได้สนใจศึกษา ไม่ได้สังเกต

เมือ่ไม่นานมาน้ี อาตมาอ่านบทความของคุณหมอ 

คนหน่ึงที่อยู่ต่างประเทศ เขามีคลินิกรักษาคนปวดหัว 

เขาได้วิเคราะห์อาการปวดหัวว่ามีสามแบบ และแบบที่

คนเป็นมากที่สุด มีปัจจัยส�าคัญมาจากความเกร็งของ

กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ ไหล่ ใบหน้า ล�าคอ แต่เขาบอกว่า 

เวลาถามคนไข้ว่า... ลองดสูว่ิา ทกุวนันีก้ล้ามเนือ้ตรงไหน

เกร็ง... คนไข้ตอบว่า...ไม่รู้  ไม่เคยดู... นี่ขนาดกล้ามเนื้อ 

เกร็งเสียจนท�าให้ปวดหัว ก็ยังไม่รู้เลยว่า การปวดหัวนั้น

เกิดจากสาเหตุอะไร คุณหมอยกตัวอย่างต่างๆ เช่น เมื่อ

ถามคนไข้ว่า ร่างกายของคนเราน่ีมันจะเกิดความเกร็ง

ตรงไหนบ้าง ก็พบว่า คนไข้ไม่รู้จักร่างกายตัวเอง ไม่รู้จัก 
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ความรูส้กึของร่างกายตวัเอง คอื ไม่ได้อยู่กบักายทีเ่ป็นจรงิ 

อาจจะอยู่กับกายที่อยู่ในกระจก หรือกายที่อยู่ในเซลฟี่  

แต่กายที่อยู่ในความรู้สึกที่เป็นจริงนั้นกลับไม่เคยสังเกต

พระพุทธองค์ตรัสว่า มิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่ง 

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิ อาจจะเห็น

บญุเป็นบาป เหน็บาปเป็นบญุ หากเหน็บาปเป็นบญุแล้ว 

ความละอายต่อบาปความเกรงกลวัต่อบาปย่อมไม่เกดิข้ึน 

เพราะความละอายและความกลวัจะเกดิขึน้เมือ่เราก�าหนด

ว่าส่ิงนีเ้ป็นบาป ถ้าเราเกิดคดิผิดว่า น่ีไม่ใช่บาปหรอก มนั

เป็นบญุ หริโิอตปัปะซึง่เป็นตวัป้องกันอนัตรายจะไม่เกดิขึน้  

มิจฉาทิฏฐิจึงเป็นบาปอย่างยิ่ง และคนเรามักจะมีมิจฉา

ทฏิฐิเกีย่วกบักายเก่ียวกับใจของเราอยูม่าก แล้วมจิฉาทฏิฐิ

นัน้ มันเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และมกี�าลงัเพราะอะไร กเ็พราะการ

ไม่สงัเกต เพราะการไม่ศกึษา เพราะการไม่ดนูัน่เอง 

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวโลกต้องการ ต้องการ

มากเหลอืเกนิจนถงึขัน้ทีว่่ากล้าท�าทจุรติเพือ่ท่ีจะได้ อยาก

ได้เงินได้ทองเพื่อจะได้ซื้อนั่นซื้อนี่ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้

จะให้ความสุขแก่เรา แต่ถ้าถามว่าเมื่อเราได้เสวยได้เสพ

สิ่งเหล่านั้นแล้ว ความรู้สึกจริงๆ มันเป็นอย่างไร เราก็
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แทบไม่เคยสังเกตกัน มันเป็นความงมงายอย่างหนึ่งที่จะ

เชื่อว่า ทุกคนเขาว่าอย่างนี้มีความสุข อย่างนี้คือสุดยอด

ความสุข เราต้องเอาให้ได้ เมื่อได้แล้วก็หลอกลวงตัวเอง

ว่า...โอ! มันสุข มันสุขเหลือเกิน... แต่ในหลายๆ กรณี 

หากเรายอมหยุดแล้วพิจารณาดูว่า มันสุขจริงๆ หรือ  

ดูแบบไม่ต้องหลอกลวงใคร ไม่ต้องโฆษณาใคร ไม่ต้อง 

ห่วงเรื่องได้หน้าเสียหน้า ให้ดูความรู้สึกจริงๆ ว่า เมื่อได้

สิง่น้ันแล้ว เราเคยรูส้กึผดิหวงับ้างไหม อาตมาว่า กามสขุ 

น่ีคือความผิดหวัง แต่เป็นความผิดหวังที่คนไม่ค่อย

อยากจะรับรู้และไม่อยากจะเห็น ท�าไมเราจึงไม่เห็น ก็

เพราะเราไม่ดู ที่ไม่ดูเพราะอะไร ก็เพราะกลัวจะเห็นสิ่งที่

กระทบกระเทอืนจติใจ มนัคล้ายกบัคนทีเ่ป็นโรคนัน้โรคนี้  

แต่ไม่กล้าไปหาหมอ เพราะกลัวหมอจะบอกว่าเป็นโรค

ร้ายแรง เลยขอไม่รับรู้เสียดีกว่า

การสังเกตตัวเองและความรู้สึกของตัวเองน้ี  

เราจะได้ก�าไรมาก อย่างเรื่องคุณหมอผู้เป็นชาวพุทธ

ด้วยท่านนี ้วธิทีีเ่ขาช่วยผูท้ีอ่ยากเลกิสบูบหุรีน่่าสนใจมาก  

เขาให้คนๆ น้ันบันทึกว่า แต่ละครั้งท่ีนึกอยากสูบบุหรี่  

ความอยากนั้นรุนแรงมากน้อยระดับไหนจากหนึ่งถึงห้า 
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ให้บันทึกไว้สัก ๒-3 อาทิตย์ แล้วมาดูว่าเวลาไหนกรณี

ไหนท่ีอยากระดับห้าที่ว่าต้องสูบให้ได้ และเวลาไหนท่ี

นึกอยากในระดับอ่อนๆ เช่นในระดับหนึ่งหรือระดับสอง  

เขาบอกคนไข้ว่า ๑-๒ อาทติย์ต่อจากนี ้ให้เขาเลกิสบูบหุรี่

ในกรณทีีค่วามอยากอยู่ในระดบัหน่ึง ซึง่มนัดูง่าย จากน้ัน

ก็ค่อยๆ ขยับขึ้นๆ จนถึงขั้นที่มีความอยากระดับห้า คือ

อยากสูบบุหรี่เต็มที่ในที่สุด

เมือ่เกดิความอยาก ...โอ! อนัน้ีชอบมาก อยากได้...  

เวลาอยากได้นี่ ยังไงๆ ก็จะต้องเอาให้ได้ แต่ถ้าเราสังเกต

ตัวเอง เราจะเห็นว่า ระดับความอยากนี้มันไม่ได้เข้มข้น

หรอืรนุแรงสม�า่เสมอทกุคร้ัง บางคร้ังแรง บางครัง้กไ็ม่แรง 

นี่เป็นการสังเกตเห็นความไม่เที่ยง ฉะนั้น สิ่งที่เห็นเป็น

ก้อน ถ้าดูให้ชัด จะแยกแยะได้ว่า มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียว  

มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงภายในสิ่งนั้นมาก  

ถ้าเราเห็นเป็นส่ิงเดียว อยากได้เม่ือไหร่ ก็ต้องท�าตาม

ความอยากนั้น แต่ถ้าเราช่างสังเกต เราจะเห็นว่า... เอ้อ! 

นี่แค่อยากอย่างอ่อนๆ นะ... มันน่าจะเอาชนะได้...  

แล้วเมือ่เราชนะความอยากระดบัอ่อนๆ ได้ กจ็ะเกดิความ

เชือ่มัน่ว่า... เอ้อ! ไม่เหน็ต้องท�าตามความอยากเสมอไป... 



๖๗ชยสาโร ภกิขุกายเซลฟี่ กายตามจริง

ท�าไมเราปล่อยให้มนัเป็นเจ้านายเรา ท�าไมเราจะต้องเชือ่

แล้วท�าตามเหมอืนเป็นทาสของมันทกุครัง้ ถ้าเราเอาชนะ

ความอยากในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นพิษเป็นภัยในระดับ

อ่อนๆ นี้ได้ จากน้ีไป เราจะลองดูว่า จะเอาชนะความ

อยากที่รุนแรงกว่านี้ได้ไหม

ความหลงใหลในร่างกาย เกิดจากการไม่ยอม 

รับรู้ ไม่ยอมสังเกต หรือสังเกตแล้วไม่อยากจะคิดต่อ 

อย่างที่อาตมาเคยสอนว่า เสื้อผ้าที่สวยงามของเรานั้น 

ใส่เพียงไม่นาน มันเป็นอย่างไร ยังหอมอยู่ไหม ท�าไมมัน

เปลี่ยนจากหอมเป็นไม่หอมหรือเหม็น เพราะมันสัมผัส

กบัร่างกายของเราใช่ไหม ใช้แล้วก็ต้องซกั ท�าไมต้องซกัผ้า 

ผ้ามันโดนอะไรจึงสกปรก มันโดนตัวเราใช่ไหม นี่คือการ

สังเกต ไม่ใชต่้องเชื่อตามทฤษฎีทีว่า่ ร่างกายนีเ้ปน็ของไม่

สวยไม่งาม เป็นอสุภะ แต่ให้เราสังเกตข้อมูลที่ปรากฏต่อ

หน้าเลย ถ้าเราไม่สระผม มนัจะเป็นอย่างไร ทีทุ่กคนบอก

ว่าต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติ บางคนบอกว่า...โอ๊ย! ไป

เข้าวดันี ่ต้องตืน่ตสีาม มนัไม่เป็นธรรมชาติเลย ควรให้เป็น

ธรรมชาติจะดีกว่า... อ้าว! อาตมาว่า ถ้าเป็นธรรมชาติก ็

ไม่ต้องสระผม ไม่ต้องแปรงฟันสิ มันไม่ใช่ธรรมชาตินะ  
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มนัเป็นเร่ืองทีเ่ราคดิขึน้มา แต่ก่อนคนไม่ได้แปรงฟันอย่าง

นีห้รอกนะ มนัไม่ใช่ธรรมชาตด้ัิงเดมิของมนษุย์ ฉะนัน้ ให้

เราดูร่างกาย สังเกตร่างกาย เมื่อโดนความร้อน เหง่ือก็

ออกท้ังๆ ทีเ่ราไม่ได้อยากให้มนัออก เพราะมนัไม่สะดวก

สบาย แต่เราห้ามไม่ได้ใช่ไหม ถ้าร่างกายอยู่ในที่แจ้ง 

รับแสงแดด มันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ แล้วก็จะ

กระหายน�้า แหม! ยังไม่อยากหิวน�้าเลยเพราะเราไม่มีน�้า 

แต่มันก็ยังกระหาย ไม่อยากหิวข้าวตอนน้ี ยังไม่สะดวก 

แต่มนักห็วิ หรอืว่าดืม่น�า้ทานอาหารแล้ว ไม่นานกต้็องเข้า

ห้องน�า้ บางทรีถตดิ ไม่มป๊ัีมน�า้มนั...โอย! ล�าบากล�าบน...  

นี่คือร่างกายที่พร้อมจะเป็นทุกข์ได้ทุกเมื่อ พร้อมจะเป็น

ปัญหาได้ตลอดเวลา

อาตมาไม่ได้หมายจะให้เรามองร่างกายในแง่ร้าย 

เพียงให้เราเปิดใจกว้าง รับรู้ข้อมูล สังเกตอาการของกาย

ว่า เดีย๋วหวิ เดีย๋วกระหาย เดีย๋วง่วง เดีย๋วนัน่เดีย๋วนี ่นีค่อื

ธรรมชาติของร่างกาย พระพุทธองค์ทรงต้องการให้เรา

สงัเกต ไม่ใช่ว่าคดิอะไร เช่ืออะไร แล้วกม็องตวัเราผ่าน

ความเชื่อนั้น แต่ให้สังเกตอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องดู

ข้อมูลด้วยจิตเป็นกลาง ไม่ใช่ดูเฉพาะส่ิงที่ตรงกับความ
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คิดความต้องการ สิ่งไหนขัดกับความคิด ขัดกับความเชื่อ 

ก็ไม่ยอมรับรู้รับทราบ ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะปรากฏ

เมื่อเราศึกษา ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีสมองปราดเปรื่องอะไร

นัก ไม่ต้องไปเรียนพระอภิธรรมอะไรมาก พระอภิธรรม

อยู ่ตรงกายกับใจนี้แหละ หากรู้จักสังเกตก็จะได ้

ความรู ้คุณครูคนหนึ่งบอกอาตมาว่า วันไหนครูท�าสมาธิ

ก่อนไปโรงเรียน สังเกตได้เลยว่านักเรียนจะสงบส�ารวม

มากกว่าธรรมดา วันไหนที่ไปโรงเรียนด้วยจิตใจฟุ้งซ่าน

วุ่นวาย นักเรียนจะซน คือ อารมณ์ของคุณครูมีผลต่อ 

เด็กมาก ครูมักคิดว่า ความเป็นครูอยู่ที่สิ่งที่พูดสิ่งที่ท�า  

แต่จริงๆ แล้ว อยู่ที่ตัวครูมากกว่า

วันก่อน อาตมาคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่ง เขาเล่าว่า 

เคยท�างานเป็นล่ามของพระผู้ใหญ่ที่ต่างประเทศแล้ว

เครียดมาก เพราะกลวัว่า ถ้าแปลผิดจะเป็นบาปเป็นกรรม  

ถ้าคนต่างชาติมาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ แล้วได้

ความคิดผิดๆ กลับไป ผู้เป็นล่ามจะเป็นบาป อาตมา

ปลอบใจเขาว่า “ที่จริงนะ โยมที่ไปหาครูบาอาจารย์  

ไปฟังธรรมะ สิ่งที่เขาจ�าได้หรือสิ่งที่เขาประทับใจจะอยู่ที่

ตวัอาจารย์ ๘0 เปอร์เซน็ต์ อยูท่ีค่�าพดูไม่ถงึ ๒0 เปอร์เซน็ต์
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หรอกนะ เพราะฉะนั้น ถึงจะแปลไม่ตรง ๑00 เปอร์เซ็นต์  

ผิดนิดๆ มันก็คงไม่มีผลต่อศรัทธา ความเลื่อมใส และ

ความประทับใจในตัวครูบาอาจารย์นัก” คือ ในการแปล 

แน่นอนว่าเราต้องพยายามแปลให้ตรง แต่การส่ือสาร

ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาอย่างเดียว มันอยู่ที่อารมณ์เราด้วย  

อยู่ที่การเป็นตัวอย่างของค�าสอนด้วย อย่างที่อาตมา 

บอกบ่อยๆ ว่า ค�าสอนของหลวงพ่อชาไม่ใช่อะไรท่ีแปลก

ใหม่ทีเ่ราไม่เคยฟังมาก่อน หลายครัง้ทีท่่านพดูอะไรสัน้ๆ 

ง่ายๆ ท่ีเราเคยฟังหรือเคยอ่านมาก่อน แต่เมื่อท่านพูด 

มันถึงใจจริงๆ เหมือนได้ฟังเป็นครั้งแรก ที่มันถึงใจน่ี  

ไม่ใช่เพราะค�าพูด ไม่ใช่เพราะส�านวนเสมอไป แต่เพราะ

ความประทับใจและศรัทธาที่เรามีในองค์ท่าน นี่เป็นข้อ

สังเกตใช่ไหมว่า การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้เพราะความ

รู้สึกต่อกันและกันเป็นปัจจัยหนึ่ง นี่เป็นสิ่งที่น่ารู้ มันไม่

ได้เป็นทฤษฎีอะไร แต่มันเป็นข้อสังเกตว่า ท�าไมเมื่อคน

หนึ่งพดู เราฟังแลว้รูส้กึเฉยๆ แตพ่ออกีคนพดูสิง่เดียวกัน 

เรื่องเดียวกัน ประโยคเดียวกัน มันถึงใจเรา ความรู้สึกมัน

ต่างกัน ให้เราสังเกตความรู้สึกเมื่อเราประทับใจ หรือเกิด

ความรูส้กึปฏเิสธ หรอืรูสึ้กเฉยๆ ทุกสิง่ล้วนเป็นข้อมูลนะ
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เราเป็นนักปฏิบัติธรรม เราต้อง... เอ้อ! นี่น่าสังเกต 

นะ... บางที ความรู ้สึกจะเกิดขึ้นอย่างท่ีเขาเรียกว่า  

อยูด่ีๆ ... หรอืไม่มอีะไรบอกล่วงหน้า อย่างเมือ่เดอืนก่อน  

ที่สนามบินที่เมืองจีน ตอนอาตมาก�าลังเข้าคิวจะผ่าน 

security เห็นสามีภรรยาคู่หน่ึง ท่าทางเป็นคนมีสตางค์ 

ผู้หญิงก็หน้าตาดี แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแพงๆ ดูแล้วน่าจะ

เป็นดาราหรือนางแบบ แต่อยู่ดีๆ อาตมาก็รู ้สึกเศร้า  

รู้สึกสลดสังเวช รู้สึกสงสาร โดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดพิจารณา

อะไรเลย เม่ือขึ้นเครื่องแล้ว อาตมาจึงคิดทบทวนความ

รู ้สึกของตัวเอง...เอ! ความรู ้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร 

อย่างไร...ท�าไมจึงเกิดความรู ้สึกสงสารผู ้หญิงคนนั้น  

ทั้งๆ ที่คนส่วนมากอาจจะนึกอิจฉาเขาด้วยซ�้าไป เพราะ

ดูเป็นผู ้หญิงที่มีเงินมีทอง กระเป๋าท่ีเขาถือและทุกสิ่ง 

ดูว่าเป็นของแพงมียี่ห้อ แต่เรากลับรู้สึกสงสารสลดสังเวช 

เพราะดูเหมือนว่าชีวิตของเขา ความรู้สึกในคุณค่าของ

ตัวเขา ความภาคภูมิใจ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับร่างกาย  

ข้ึนอยู่กับว่าดูแล้วเป็นอย่างไร ถ้าชีวิตเรา ศักดิ์ศร ี

ของเรา คณุค่าของเรา อยู่ทีภ่าพพจน์ทีจ่ะให้คนอืน่เห็น 

มันน่าสงสารมากนะ ในมุมมองของนักปฏิบัติธรรม 
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การมหีน้าตาด ีหุน่ด ีอะไรท�านองนี ้มนัดหีรอืไม่ดอีย่างไร  

มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ ข้อเสียก็คือ มันจะชวนให้เราให้

ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก จนกลายเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด 

เป็นจุดเด่นที่สุดของชีวิต แล้วจะท�าให้เรามองข้ามหรือ

ละเลยในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็น คือ เมื่อเราได้รับการ

ชื่นชมหรือความสนใจจากคนอ่ืนในสิ่งท่ีเขามองเห็นได้  

โดยสัญชาตญาณเราก็ต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องน้ัน

เหมือนกัน ส่วนการพัฒนาจิตใจน้ัน จิตใจจะสวยจะงาม

อย่างไร คนแปลกหน้าเขาไม่ได้เห็น บางทีก็เลยพาให้คิด

ว่า ไม่รู้จะพัฒนาไปท�าไม เพราะไม่มีการตอบแทน ไม่มี

การยอมรับหรือค�าชื่นชมซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ เรื่องน้ี

เป็นตัวอย่างว่า บางทีพระก็คิดไม่เหมือนโยม

การมีสติในชีวิตประจ�าวัน เปรียบเหมือนเราอยู่ใน

ที่สูง นั่งพิงต้นไม้ ทอดสายตามองทิวทัศน์แบบสบายๆ 

อย่างไม่เจาะจง แต่ถ้าพื้นล่างมันราบมันเรียบ มีอะไร 

เกิดขึ้นตรงไหน เราจะรู้ข้ึนมาทันทีว่า... อ้อ! อันนั้นมัน

คืออะไร... เรารู้ได้เพราะเราอยู่ในที่สูง และเราก็ไม่มีกิจ

ธุระอะไร เแค่นั่งรับรู้รับทราบต่อสิ่งรอบตัว ถ้าเป็นเรื่อง

ภายในกายภายในใจของเรา... เอ! ตอนนีก้ล้ามเนือ้ตรงน้ัน
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มันเกร็ง ต้องผ่อนคลายหน่อยนะ...เวลานี้มีความเครียด

ที่เกิดจากความคิด มันรู้สึกกดดัน... เอ! คนนั้นก็ไว้ใจ 

ไม่ได้ คนนี้ก็ไว้ใจไม่ได้... อันนั้นก็ไม่เสร็จ อันน้ีก็ไม่รู้จะ

ท�าได้หรือไม่ได้ เวลาไม่พอ...ถ้าไม่ได้แล้วเราจะแย่ แล้ว

มันจะ... คิด คิด คิด... คิดให้เครียด... ความคิดนี่เป็นตัว

ก่อกวน แต่ในขณะเดียวกัน พร้อมๆ กับความคิดก็จะมี

ความเกร็งในร่างกาย ฉะน้ัน การสังเกตความรู้สึกจาก

ศีรษะลงไปถึงเท้า เป็นการกวาดจากข้างบนลงข้างล่าง 

ปล่อยความเกร็งท่ีอยู่ภายในกาย มันมีผลดีต่อความคิด

ด้วย อย่างน้อยก็ท�าให้เรารู้ตัวว่าก�าลังเครียด

ให้เราฝึกตนให้ช่างสังเกต เมื่อเราท�าความดีแล้ว

บอกกับตัวเองว่า ไม่ต้องการให้ใครช่ืนชมหรือให้ใคร 

รับรู้หรอก เราท�าความดีแบบปิดทองหลังพระ แต่เมื่อ

ได้ยินใครชมคนอื่น ทั้งๆ ที่มันเป็นผลงานของเรา มันจะ 

มีเสียงร้องขึ้นมาในใจว่า...ไม่ใช่! เรานี่แหละเป็นคนท�า... 

เออ! ข�าตัวเองไหม... อาตมาเคยคุยกับชาวต่างชาติ 

เร่ืองนี้ เพราะฝรั่งจะเป็นมากกว่าคนไทย มันเป็นผล 

สืบเนื่องมาจากศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตก คือ  

ทางตะวันตกจะมีความเชื่อท่ีเรียกว่า “บาปดั้งเดิม”  
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หรือ “original sin” หมายถึงจิตเดิมแท้ที่เศร้าหมอง 

BBC เคยมาท�าสารคดีในเมืองไทยนานมาแล้ว เขาถาม 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ว่า พุทธศาสนาเชื่อเรื่อง  

original sin ไหม ท่านตอบว่า “ไม่... เราเชื่อใน original 

purity” คือตรงกันข้าม ชาวไทยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่อง 

ของตะวันตกเท่าไหร่ การที่ศาสนาสอนว่า...ลึกๆ ดั้งเดิม

นั้น เราไม่ดี... ค�าสอนน้ีจะมีผลต่อสุขภาพจิตของชาว

ตะวันตกมาก แม้แต่คนที่ไม่เข้าโบสถ์หรือไม่ถือว่าตัว

เป็นคริสต์ มันเหมือนฝังอยู ่ในกระดูก อยู ่ในกระแส 

ของวัฒนธรรม ดังนั้น บางครั้งชาวตะวันตกที่คิดจะท�า

อะไรดีๆ โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ แต่ใน

ระหว่างที่ท�านั้น มีคนชื่นชม และเมื่อเขารับการชื่นชมนั้น 

กแ็ปลว่าเขายนิดใีนการชืน่ชม มันมักจะมเีสยีงขึน้มาในใจ

เขาว่า ...เหน็ไหม... ทีบ่อกว่าไม่ต้องการความช่ืนชมอันใด 

เราท�าโดยไม่หวงัผลประโยชน์ เราโกหกตัวเอง แท้ท่ีจรงิน่ะ

เราอยากให้คนชมใช่ไหม... ยินดีใช่ไหม... ใช่! นั่นแหละ... 

ตรงนี้คือตัวตนแท้ๆ... ชาวตะวันตกเป็นอย่างนี้กันมาก

นะ ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามเขาดู เขาจะรู้สึก guilty ไม่ใช่  

guilty เพราะท�าอะไรผิด แต่ guilty ว่าตัวเองไม่ดี ไม่ใช่เรา
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จะไปปลอบใจว่า... เอ๊ะ! น่ันไม่เหน็ผิดอะไร ท�าไมจะต้อง 

guilty ด้วย... เพราะเจ้าตัวส�าคัญก็คือตัวเขาน่ันแหละ  

ตัวเขามันผิด... อาตมาก็เลยย้อนถามว่า... แล้วถ้าเรา

คิดดีๆๆๆๆ ช่ัว ดีๆๆๆ ท�าไมเราจึงเห็นตัวช่ัวว่าเป็น 

ตัวเราแท้ และตัวดีไม่ใช่ตัวเราแท้ ด้วยเหตุผลอะไร...  

เขาก็ตอบไม่ได้ ท�าไมจึงไปมองที่ความคิด แม้จะแค่  

๑ วินาทีหรือไม่ถึงวินาที แล้วเชื่อว่ามันสะท้อนให้เห็น

จติใจตวัแท้ของเราได้ อย่างนีเ้ขาเรยีกว่า “มจิฉาทิฏฐ”ิ และ

ทางพุทธศาสนาบอกว่า...มิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่ง...  

เม่ือเรามีมิจฉาทิฏฐิ แล้วมองตัวเองในแง่ร้าย มันจะน�า 

ไปสู่ปัญหามากมาย

อาตมาคุยกับลูกศิษย์ชาวต่างชาติอีกคนหนึ่ง  

เขาเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาล เขาบอกอาตมาว่า 

เขาเกือบตาย ยังดีท่ีเอาตัวรอดได้ แต่ตอนนี้เขารู ้สึก  

guilty ที่ท�าให้ที่ท�างานเดือดร้อน เพราะเขาต้องลาพักฟื้น

หลายวัน อาตมาถามว่า...แล้วโยมตั้งใจป่วยหรือเปล่า 

ต้ังใจสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเปล่า...อ้าว! 

แล้วจะไป guilty ท�าไม... เขาบอกไม่รู ้มนัเป็นนิสยั อาตมา

จึงว่า...เอ้า... ก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อน ปกติไม่มีเวลา
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เพราะท�างานหนักมาก คงจะมีหนังสือหลายเล่มที่คิดจะ

อ่านแล้วไม่มีเวลาอ่านสักที ก็ฉวยโอกาสตอนนี้แหละ... 

เขาบอกว่า...ใช่ ผมก็มีความสุขกับการอ่านหนังสือ แต่

ผมก็รู้สึก guilty ที่มีความสุขในขณะท่ีคนอื่นต้องท�างาน 

มากขึ้น... อาตมาจึงว่า...นี่มันเบียดเบียนตัวเองแท้ๆ 

เวลาทุกข์มันก็ทุกข์ เวลาสุขก็ทุกข์กว่าไม่ทุกข์ มันเหมือน

กับว่ายังไงๆ ก็จะต้องทุกข์ให้ได้... เขาก็หัวเราะข�าตัวเอง

เหมือนกัน

ทางพุทธเราถือเจตนาเป็นหลัก จะผิดจะถูก 

ก็อยู่ที่เจตนาใช่ไหม อย่างเราเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้า 

โรงพยาบาล ท�าให้ทางบริษัทล�าบาก มันไม่ใช่ความผิด

อะไรของเรา ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรู้สึก guilty มันเป็นเรื่อง

ธรรมดา ลูกศิษย์คนนี้บอกว่า ทุกคนดีกับเขา แทนที่จะ

ไม่พอใจว่า เขาท�าให้เพื่อนๆ ต้องท�างานมากขึ้น พวกเขา 

กลับมาเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจ เอาของมาให้ เขาพูดว่า...

ผมจะร้องไห้ ผมรู้สึกว่าผมไม่ดีพอที่จะได้รับความเมตตา

ขนาดนี้... อาตมาว่า ท�าไมต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างถึง 

ตัวเองตลอดเวลา เพื่อนมาแสดงน�้าใจ เพื่อนมาช่วย  

เพื่อนก็ได้บุญ ได้ก�าไรนะ แล้วถ้าจะคิดให้ถูก ก็ต้องคิดว่า 
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เวลาเราป่วย เขามาช่วยเรา...โอ! น่าประทับใจ... ถ้าเขา

ป่วยในอนาคต เราก็จะต้องท�าอย่างนี้เหมือนกัน อย่าง

นี้จึงจะเรียกว่าคิดถูก ไม่ใช่คิดผิดว่า... โอ! เกรงใจเขา...  

โอ! นี่เราไม่ดีพอที่จะมีคนเอาใจและช่วยถึงขนาดนี้... 

ฉะนัน้ ถ้าเราคดิผดินะ แม้แต่เรือ่งดก็ีจะกลายเป็นเร่ือง

ไม่ดีได ้ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องน่าอนุโมทนา ก็กลายเป็นเรื่องที่

ท�าให้รู้สึกเสียใจได้

การเจริญสติในรูปแบบ เช่น การท�าสมาธิ เป็นต้น 

มีอานิสงส์หลายอย่าง ข้อหน่ึงคือ ปกตินี่คนเราจะ 

คิดๆๆๆๆ แต่เมื่อเราเริ่มฝึกสมาธิ มันจะคิดๆๆๆๆ  

แล้วมนัจะสงบ จะหยดุคิดสกัพกัหนึง่ แล้วกจ็ะคดิๆๆๆๆ  

ถ้าเราไม่ท้อแท้และขยันท�าอย่างสม�่าเสมอ ช่วงที่ไม่คิด 

ช่วงที่ไม่ฟุ้งซ่าน ก็จะเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่มันคิดมันหลง

ก็จะน้อยลง จาก...คิดๆๆๆๆๆ ไม่คิด คิดๆๆๆๆๆ  

ไม่คดิ... มนัจะเป็น ...คดิๆๆ ไม่คดิ ไม่คดิ คดิๆๆ ไม่คดิ...  

จนกระทั่งถึงขั้นที่ว่า มีสติรู้ตัว เช่น อยู่ที่ลมหายใจ แล้ว

จะมีความคิดเกิดข้ึนแล้วดับไป จากน้ันสติก็จะกลับไปสู่

ลมหายใจ แล้วก็อาจจะมีความคิดเกิดขึ้นอีกแล้วดับไป 

อย่างนีเ้ราจะได้มุมมองใหม่ ได้สดัส่วนใหม่ ใช่ไหม ได้เหน็ 
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ว่า ความคิดเป็นเพียงอาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไป  

ถ้าเราไม่ท�าสมาธิ เราจะไม่เห็นอย่างน้ี อาจจะเคยฟัง

พระเทศน์แล้วรบัรูใ้นหลกัการ แต่มนัจะต้องเป็นปัจจตัตงั  

ที่จะเห็นว่า ความคิดต่างๆ มันเกิดขึ้น มันดับไป มันก็แค่

นั้น ความคิดชอบ ความคิดไม่ชอบ มันก็แค่นั้นแหละ 

ไม่ใช่ตวัเรา ความคดิไม่ดเีกดิขึน้ ก็ไม่ได้หมายความว่า

เราไม่ด ีความคิดดีเกิดขึ้น ก็ไม่ใช่ว่าเราดี เราจะเห็น

เป็นกระแส เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย 

อาตมาชอบเปรียบเทียบเรื่องการท�าความดีว่า 

เหมือนเราปลูกดอกไม้ มีผู้หวังดีให้เมล็ดมา เราก็เอา

ไปปลูกท่ีหลังบ้าน แล้วท�าตามค�าแนะน�าของผู้รู้ รดน�้า

พรวนดนิดูแลอย่างด ีเมือ่ถงึเวลาอนัสมควร ดอกไม้กบ็าน

สวยงามมาก เพื่อนๆ มาดูก็ชมว่า... โอ้! ดอกไม้ของคุณ

สวยจรงิๆ... เราก็มคีวามสขุนะทีเ่พือ่นชืน่ชม มคีวามภมูใิจ

ในผลงานที่เราท�าได้ถึงขนาดนี้ แต่ไม่ถึงกับหลง ไม่ท�าให้

เกดิความถอืตวัถอืตน เพราะมนัไม่ใช่เรา มันเป็นดอกไม้ท่ี

เราปลูก เราก็แค่ท�าตามที่เขาแนะน�าไว้ ดูแลรดน�้าในเวลา

อนัสมควร พรวนดนิ ป้องกันศัตรูพชื มันกเ็ริม่งอกงามตาม

กฎตายตัวของธรรมชาติ เมื่อมีคนมาชื่นชม ก็ไม่ใช่ว่าเรา



๗๙ชยสาโร ภกิขุกายเซลฟี่ กายตามจริง

จะหลงใหล เราก็แค่ปลูกและดูแลเท่านั้นเอง การปฏิบัติ

ธรรมก็เช่นกัน เราท�าตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ทั้งเรื่อง

ทาน เรื่องศีล เรื่องภาวนา เมื่อเราท�าความดี คนดีก็ต้อง

ชื่นชม คนไม่ดีก็จะต�าหนิ เมื่อมีผู้ช่ืนชม มันจะไม่เป็น

ปัญหา ถ้าเรารู้ว่าเราก็แค่ท�าตามกฎตายตัวของธรรมชาติ 

ถ้าเราปลูกฝังความดี ดูแลความดี พัฒนาความดี ความดี

ก็ย่อมเจริญ เราต้องสังเกตว่า อัตตาตัวตนที่ว่าเรา ว่า

ของเรานั้น มันไม่ใช่อะไรที่เราจะไปจัดการ เพราะมัน

จะเกดิขึน้เมือ่เราลมืหรอืไม่สงัเกต เราสมมุตเิอาเฉยๆ 

ว่ามีเรา มีของเรา แต่ถ้าเรามาดูกาย ดูของจริง เราก ็

ไม่รู้ว่า ตัวเรามันอยู่ตรงไหน มันเป็นกระบวนการท่ีไหล

ไปตามเหตุตามปัจจัย ความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา ก็เป็น

สิ่งท่ีเกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นกัน ดังน้ัน มันไม่ใช่ว่าเราจะ 

ต้องท�าลาย ego เพราะมันไม่มีอยู่แล้ว มันมีแต่ธรรมชาติ

ที่เรามองผิด คิดผิด เพราะไม่ได้สังเกตให้ดี

เอาล่ะ วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...ผู้ที่จะเป็นที่ศรัทธา

ถึงขั้นที่เรายอมเสียสละความคิดเห็นดั้งเดิม 

พร้อมที่จะก้าวข้ามความกลัว

ความกังวลของตัวเองนั้น 

เราต้องเชื่อในทั้งสองข้อนี้ 

คือความเมตตาและปัญญา...

...ค�าสอนของพระพุทธเจ้า

เป็นแผนที่ในการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ 

และความอุดมสมบูรณ์ของแผนที่นั้น 

ดูได้จากผู้ที่ใช้แผนที่

เดินทางจนไปถึงจุดหมายปลายทาง...



๘๑

วันนี้วันที่ ๑๖ มิถุนายน เป็นวันครบรอบวันเกิด

ของหลวงพ่อชา พระโพธิญาณเถร ท่านเกิดเมื่อ ๑0๑ ป ี

ท่ีแล้วท่ีอุบลราชธานี อาตมาได้มอบตัวเป็นลูกศิษย ์

ของท่านเม่ือเกือบ ๔0 กว่าปีที่แล้ว ตอนนั้นท่านอายุ 

๖0 เรายังจ�าความรู ้สึกได้ว่า หลวงพ่อท่านแก่แล้ว  

แต่ตอนนี้เราก็อายุ ๖๑ แล้วนะ รู ้สึกไม่แก่เหมือนที ่

เคยคิด ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนในโลกนี้ ก็พบผู้คนที่สนใจ 

หลวงพ่อชา สนใจว่าท่านสอนอะไร ท่านสอนอย่างไร 

ที่อาตมามักจะพูดอยู่เสมอก็คือ ค�าพูดของท่านลึกซึ้ง  

บางทีบางครั้งก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่สิ่งท่ีท่านสอน  

ส่วนมากเป็นสิ่งที่เราเคยอ่านเคยฟังมาก่อน แต่ก็สักแต่

ว่าอ่าน สักแต่ว่าฟัง หากเมื่อฟังจากปากท่านโดยตรง  

มันจะรู้สึกเหมือนฟังเป็นครั้งแรก ค�าพูดของท่านถึงใจ  

ถึงใจจริงๆ ตรงนี้แหละ ที่เราจะเห็นความส�าคัญของครู

ถึงใจจริงๆ

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “ถึงใจจริงๆ” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
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ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ อาตมาได้อ่าน

บทความที่รวบรวมงานวิจัยเปรียบเทียบการให้เด็กเรียน

หนังสือด้วยไอแพด กับการเรียนท่ัวไป ผลสรุปก็คือ  

แทบจะไม่ได้ผลดอีะไรมากไปกว่าการเรยีนทัว่ไป เป็นการ

โฆษณาชวนเชื่อเสียมากกว่า ไอแพดอาจจะดีในบาง 

เรื่องในบางกรณี แต่เขาสรุปว่า ปัจจัยส�าคัญท่ีสุดใน

การเรียนรู้ คือการสื่อสารระหว่างครูกับศิษย์ ความ

สัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ เราเองอาจจะเคยสังเกต 

ด้วยว่า สมัยเรียนหนังสือ เรามักจะขยันที่สุดในห้องหรือ

ในวิชาของครูท่ีเรารักเราเคารพมากท่ีสุด คือกลายเป็น

ว่า ความรู้สึกต่อคุณครูเป็นปัจจัยที่ท�าให้เรามีก�าลังใจ  

มีความตั้งอกตั้งใจในการเรียน แน่นอนว่าเทคโนโลยีก็ 

ช่วยได้ แต่ในการเรียนรู้นั้น การที่สิ่งท่ีเรียนรู้จะเข้าถึง

จิตใจ จนสามารถละลายความคิดเห็นหรือความเคยชิน

เดิม ท�าให้เกิดการเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนทัศนคติได้นั้น  

มนัจะเกดิจากมนษุย์เป็นผูส้อน ไม่ใช่จอไอแพด จอไอโฟน 

หรือจอโทรศัพท์

สิง่ทีห่ลวงพ่อชาสอนเป็นเรือ่งธรรมดาๆ แต่ผู้ศกึษา

มีความเช่ือม่ันว่า ท่านพูดออกมาจากประสบการณ์จริง 
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ท่านไม่ได้พูดตามหนังสือที่ท่านเคยท่อง ไม่ได้พูดจาก

ความทรงจ�า แต่พูดด้วยพลังจิตที่เข้าถึงสิ่งท่ีท่านก�าลัง

ถ่ายทอด ค�าพูดของท่านจึงมีน�้าหนักมาก ฉะนั้น ในการ

อบรมสั่งสอน ไม่ว่าจะในฐานะพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์  

ที่อาตมาสังเกตเห็นบ่อยๆ คือ ความผิดพลาดมักจะ 

เกิดข้ึน เพราะเราให้น�้าหนักกับเนื้อหาของสิ่งที่พูด

มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู ้พูดกับผู ้ฟังหรือ 

สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ เช่น ถ้าเราไม่ค�านึงถึง

กาลเทศะ แล้วพดูบางสิง่บางอย่างเมือ่ยงัไม่ถงึเวลาทีค่วร

จะพูด แต่เราใจร้อน เก็บไม่ได้ อึดอัด เราก็พูดเพราะเรา

ใจร้อน เพราะเราอึดอัด สิ่งที่พูดออกมามักจะเข้าไม่ถึง

จิตใจของผู้ฟัง เพราะโดยสัญชาตญาณของคนเรา มักจะ

มีความเคยชินหรือมีนิสัยประจ�าตัวท่ีเกิดจากภวตัณหา 

หรือที่เราแปลกันโดยท่ัวไปว่า อยากมี อยากเป็น ซึ่งใน

ที่นี้ หมายถึง ความต้องการท่ีจะป้องกันตัวเอง ป้องกัน

อัตตาตัวตน ภวตัณหา คือ ความอยากเพื่ออัตตาตัวตน 

คนเราจะป้องกันอัตตาตัวตนเมื่อมีการคุกคาม ซึ่งถ้ามอง

ในแง่นี้ก็นับว่าล้มเหลวทั้งนั้น เพราะอัตตาตัวตนที่คนเรา

ก�าลังอยากจะบ�ารุงบ�าเรอ อยากจะปกป้องดูแลน้ัน มัน
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ไม่มอีย่างทีค่ดิ แต่น่ันก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ในชวีติประจ�าวนั 

นั้น เราต้องยอมรับว่า การที่ใครรับฟังสิ่งที่เราพูดไม่ได้  

มักจะไม่ใช่เพราะเขาโง่หรือไอคิวไม่สูงพอ แต่มันเป็น 

ความรู้สึกทางจิตใจบางอย่างที่ปิดกั้นไว้ เมื่อมีคนพูดกับ

เขาด้วยอาการก้าวร้าว ดรุ้าย หรอืดถูกู มนัจะเกดิปฏกิริยิา

โต้ตอบทนัที ซึง่ไม่ใช่เรือ่งความคดิ ไม่ใช่เร่ืองการพจิารณา

อะไร มันเป็นของมันเองเมื่อโดนก้าวร้าวหรือดูถูก ซึ่ง

ถือว่าเป็นอันตรายต่ออัตตาตัวตน คนเราจึงต้องปฏิเสธ

ทันที โดยไม่ฟังเหตุผลว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไร

เมื่อเรามีผู้เป็นกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ท่ี 

เราเชื่อมั่นว่า ท่านหวังดีต่อเราโดยแท้จริง แม้ว่าบางครั้ง

บางคราว ท่านอาจจะพูดในลักษณะที่กระทบกระเทือน

จิตใจ เราก็ยอมรับฟัง เหมือนเราไปหาหมอฟันแล้ว

อนุญาตให้หมอถอนฟัน เป็นต้น ซึ่งเราก็รู้ล่วงหน้าว่า 

จะเจ็บ แม้ก�าลังเจ็บอยู่ เราก็ไม่ต่อต้าน เพราะเรารู้ว่า 

มันทรมานในระยะส้ัน แต่เป็นประโยชน์ในระยะยาว  

การทีเ่ราคดิเร่ืองระยะสัน้ระยะยาวได้นัน้ เพราะมปัีญญา

วิ่งมาช่วยในเวลานั้น จากความศรัทธาและความเช่ือมั่น

ในคุณหมอ
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เช่นเดียวกับที่เรามีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ 

หลวงพ่อชาท่านมีคุณสมบัติที่ท�าให้เรายอมท�าบางสิ่ง 

บางอย่าง ซึ่งล�าพังเราเองก็คงไม่คิดจะท�า เพราะรู้สึกว่า

มันทรมานเกินไป ยากเกินไป หรือเหลือวิสัย แต่เพราะ

เราเชื่อในองค์ท่าน เชื่อในปัญญาและความเมตตาของ

ท่าน เราจึงยอม ผู้ที่จะเป็นที่ศรัทธา ถึงขั้นที่เรายอม

เสยีสละความคดิเห็นดัง้เดมิ พร้อมทีจ่ะก้าวข้ามความ

กลัวความกังวลของตัวเองน้ัน เราต้องเชื่อในทั้งสอง

ข้อน้ี คอืความเมตตาและปัญญา ถ้าท่านผู้เป็นอาจารย์ 

หรือผู้น�าขอให้เราท�าอะไร แม้เราจะรู้ว่าท่านหวังดีต่อเรา  

แต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าท่านเข้าใจเราจริง หรือไม่เชื่อว่าท่าน

รู้วิธีการและเทคนิคเพียงพอ แค่ความเชื่อมั่นในความ

เมตตาความหวังดี นั่นอาจจะยังไม่พอที่จะท�าให้เรา 

กล้าท�า แต่เมื่อเรามีความเชื่อม่ันทั้งในความหวังดีของ

ท่านและปัญญาของท่านด้วย เราก็ยอม ฉะนั้น เรื่องของ

ความรู้สกึกบัความคดิหรอืเมตตากบัปัญญา สองข้อน้ีต้อง

ไปด้วยกันเสมอ อย่างพวกเราบางคนหวังดี อยากช่วย

เพื่อนท่ีก�าลังเป็นทุกข์ หรือก�าลังหลงอะไรสักอย่าง อาจ

จะเป็นผู้ชายหลงผู้หญิง หรือว่าเป็นใครที่หลงยาเสพติด 
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หลงการพนันหรืออบายมุขต่างๆ เป็นต้น เราเห็นแล้ว

สงสาร อยากช่วยเขา แต่ถ้าหากว่าเรามีแต่ความหวังดี

ต่อเขาอย่างเดียว แต่ยังขาดปัญญา เราก็อาจช่วยเขาไม่

ได้ เพราะความหวังดีอย่างเดียวยังไม่พอ ในกรณีที่เราจะ 

ช่วยคนอื่น เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ในการ

ช่วยคนๆ นี้ ใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดท่ีจะพูดกับเขา  

เพราะถ้าเขาไม่เชื่อเรา ไม่เชื่อในความเมตตา ไม่เช่ือใน

ปัญญาของเรา แม้ค�าพูดของเราจะมีเหตุมีผลดี มันก็ไม่

ถึงใจเขา อาจจะต้องเป็นคนอื่นที่จะพูด แล้วจะเป็นใคร  

ก็ต้องเป็นคนที่เขาเคารพนับถือ ผู้ที่มีทุกข์จึงจะยอมฟัง 

เรากช็วนคนๆ นัน้ให้ไปพดูแทนเรา เราต้องเลอืกกาลเทศะ

ด้วยปัญญา ดูส่ิงแวดล้อมและอารมณ์ในเวลานั้น ทั้ง

อารมณ์เขา อารมณ์เรา และต้องเลือกเหตุผลที่เขาจะฟัง 

ได้ด้วย นี่เป็นตัวอย่างในการช่วยคนอื่น

การเป็นตัวอย่างนี้ส�าคัญ ในระหว่างการเดินทาง 

อาตมาได้มีโอกาสอ่านประวัติของนักปราชญ์ชาวโรมัน

คนหนึ่ง ชื่อเซนนิกะ เขาเขียนหนังสือหลายเล่ม บรรยาย

ต่อต้านลัทธิวัตถุนิยมในสมัยนั้นว่า ความร�่ารวย ความ

ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ เป็นสิ่งน่าเกลียด เป็นเรื่องไม่จ�าเป็น 
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ชีวิตดีงามคือชีวิตที่เรียบง่าย เขาเขียนได้ดีมาก แต่ใน 

ขณะเดียวกัน เขาก็มีอาชีพออกเงินกู้ เป็นนักลงทุนที่ใช้

ความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในการท�าธุรกิจ จนกลาย 

เป็นมหาเศรษฐ ีดังน้ัน ภายหลงัเมือ่เขาบรรยายหรอืเขยีน

เร่ืองชวีติทีเ่รียบง่าย ชวีติทีไ่ม่ต้องฟุม่เฟือยฟุง้เฟ้อ ไม่ต้อง 

มีเงินมีทองมาก ผู้คนก็หัวเราะเยาะ มีคนล้อเลียนว่า 

ไม่มีใครจะบรรยายคุณสมบัติของความจนได้ดีเท่ากับ

เศรษฐีคนนี้ ฉะนั้น การที่เราจะช่วยคนอื่นหรือจะสอน 

คนอื่น เราต้องท�าตัวให้เป็นตัวอย่างด้วย ไม่ใช่ว่า

แต่เขาอิเหนาเป็นเอง หรือเรียกร้องให้เขาท�าในส่ิง

ที่แม้แต่เราเองก็ยังท�าไม่ได้ หลวงพ่อชาท่านเป็นพระ

ที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งว่า ไม่เคยขอให้ลูกศิษย์ท�าในสิ่งที่

ท่านเองไม่ท�า ท่านจะท�าเป็นตวัอย่างก่อน และท�ายิง่กว่า 

คนอื่นด้วย เพื่อแสดงให้ลูกศิษย์เห็นว่า มันเป็นสิ่งที่ท�าได้

อยู่หรอก ครูบาอาจารย์เองยังท�า น่ันก็เป็นก�าลังใจให ้

ลูกศิษย์

การเข้าอุปสมบทในพุทธศาสนา คือการประกาศ

ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยน พร้อมที่จะเปลี่ยนนิสัย พร้อมที ่

จะปล่อยวาง แต่มันไม่ง่าย และเป็นเรื่องธรรมดาว่า 
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พระบางท่านจะเกิดความท้อแท้ใจว่า เราท�าไม่ได้หรอก 

นึกว่าจะท�าได้ องค์อื่นอาจจะท�าได้ อาจจะมีบารมีมาแต่

ชาติก่อน แต่เรานี่มันแย่ หลวงพ่อชาจึงมักจะเล่าถึงสมัย

ที่ท่านบวชใหม่ๆ ผู้ที่ฟังเทศน์ของหลวงพ่อชาร้อยกัณฑ์ 

สองร้อยกัณฑ์จะสังเกตได้ว่า ท่านเล่าถึงตัวเองน้อยมาก 

เล่าถงึประสบการณ์และการปฏบิตัขิองท่านเองน้อยเหลอื

เกิน แต่เม่ือท่านเล่าถึงตัวเองน้ัน มักจะเป็นเรื่องที่ท่าน

มีปัญหาหรือมีกิเลส เพราะท่านต้องการให้พระบวชใหม่

และลกูศษิย์ลกูหาของท่านมีก�าลงัใจว่า แม้แต่หลวงพ่อเอง  

ตอนบวชใหม่ๆ อายุ ๒0 ต้นๆ 30 ต้นๆ กิเลสท่านเยอะ 

แต่ท่านเอาชนะได้ ท่านเคยพดูกบัพระสงฆ์วดัหนองป่าพง

ว่า “ผมไม่มีอะไรแตกต่างจากพวกท่านหรอก เพียงแต่ว่า

ผมกล้าท�า กล้าอด กล้าทน เท่านั้นเอง”

คนเราจะเปลี่ยนได้นั้น เริ่มต้นเราต้องเห็นโทษ

เห็นทุกข์ของการไม่เปลี่ยน นี่คือปัญญาที่เป็นจุดเร่ิม

ต้นของการปฏิบัติธรรม ฉะนั้น โดยทั่วไป ถ้าจะให้ใคร

เปลี่ยน จะให้ใครเลิกการเสพติดต่างๆ ถ้าเขายังไม่เห็น

ว่าเป็นปัญหา ยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไร หรือเห็นว่าเป็น

เรื่องส่วนตัว เป็นต้น เขาก็คงไม่เปลี่ยน คนเราจะเปลี่ยน
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ก็เพราะเห็นความส�าคัญ เห็นความจ�าเป็นท่ีจะเปลี่ยน

ว่า ...ไม่ไหวแล้ว ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ เราจะแย่ ทุกวันนี้ก็

แย่อยู่แล้ว ยิ่งปล่อยจะยิ่งแย่ ถึงเวลาจริงๆ แล้ว... ความ

คิดแบบนี้ เรียกว่าเป็นการตื่นจากหลับครั้งแรก ปุถุชนคน

ทั่วไปเปรียบเหมือนคนหลับ หลับแล้วฝัน บางคน พอได้

ข่าวว่า ที่ประเทศอื่น ที่เมืองอื่น มีคนแก่คนเจ็บคนตาย 

มีคนทุกข์ทรมาน ฟังดูเป็นเรื่องของคนอื่น ไม่ใช่เรื่องของ

ตวัเอง แต่ส�าหรบัคนบางคน แค่นีก้เ็พยีงพอแล้วท่ีจะท�าให้

ตื่น ตื่นขึ้นมาว่า เราเกิดมาท�าไม เพื่ออะไร ท�าไมโลกมัน

เป็นอย่างนี้ มันจ�าเป็นต้องเป็นอย่างน้ีไหม เรามีโอกาส

ที่จะท�าให้โลกดีกว่านี้ได้ไหม เราควรจะท�าอย่างไร หาก

จะท�าให้ชีวิตของเราปลอดภัย จะต้องท�าอย่างไร น่ีเรียก

ว่าตื่นจากหลับ คือ เริ่มสนใจตัวชีวิต ถ้ายังไม่ตื่น ก็จะคิด

แต่เพียงว่า ชีวิตนี้เราจะท�าอะไรบ้าง จะประกอบอาชีพ

อย่างไร จะได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้สุขอย่างไรบ้าง 

ซึ่งเป็นการแสวงหาของผู้ที่ยังไม่ตื่น ที่ถือว่าตัวชีวิตเป็น

ของแน่นอนที่จะต้องใช้เพื่อแสวงหาสิ่งต่างๆ

“ความตื่น” ในความหมายทางพุทธศาสนา คือ 

ตื่นรู้ว่า เราเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา 
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เป็นผู้ท่ีมีเวลาจ�ากัด และไม่รู ้ว ่าจะอยู่ได้นานสัก

เท่าไหร่ เราก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านข่าวเป็นระยะๆ เช่น  

กลับจากต่างประเทศเมื่อวานซืน ก็มีคนเล่าให้อาตมา

ฟัง เรื่องดาราหรือนักร้องที่ตายแบบฉับพลัน และในวัน

เดียวกัน ก็ได้ข่าวลูกศิษย์คนหน่ึงท่ีอยู่ต่างประเทศหัวใจ

วายเสียชีวิต ทั้งๆ ที่อายุยังไม่ถึงหกสิบ เรื่องแบบนี้มีเป็น

ระยะๆ ถ้าเราเป็นคนไม่คิด ไม่พิจารณา ฟังแล้วตกใจ 

...โอ! แย่มาก...โอ! สงสาร... แล้วแค่วันสองวันก็ลืมใช่

ไหม จะเป็นนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ ระหว่างท่ียังเป็น

ข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์ คนก็อาจจะคิดอาจจะพูดถึง  

แต่เม่ืองานศพสิน้สดุ ไม่นานคนกล็มื หันไปคดิเรือ่งอืน่ไป  

นี่แหละ... ชีวิตจิตใจของคนทั่วไป มันผิวเผินอย่างนี้  

แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรม มันจะน�าไปสู่การมองชีวิต

ของตัวเองว่า...โอ! โอปนยิโกนะ เรื่องอย่างนี้มันเกิดข้ึน

เม่ือไหร่ก็ได้จริงๆ แล้วทุกวันนี้เราก�าลังท�าอะไรอยู่ ถ้า

หากว่าเรือ่งอย่างนีเ้กดิกบัเราวนันี ้จิตใจเราจะเป็นอย่างไร 

ถ้าเกิดเราจะตายวันนี้ แล้วเราบอกกับตัวเองได้ว่า ...เออ! 

ไม่เสียดาย เราภูมิใจกับชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีไม่งาม

ที่ควรจะเลิก เราก็เลิกได้เรียบร้อยแล้ว ส่ิงดีๆ ท่ีต้ังใจ 
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จะท�า ก็ท�าไปเรียบร้อยแล้ว ไม่เสียดายหรอกถ้าจะตาย

วันนี้... มีน้อยคนใช่ไหมที่จะยืนยันอย่างนั้นได้ ส่วนใหญ่

ก็มีแต่จะว่า... เอ้อ! อันนั้นที่ว่าจะเลิก ก็ยังไม่ได้เลิกสัก

ที คุณงามความดีต่างๆ ที่จะท�า จะท�า จะท�า ก็ยังไม่ได ้

ท�าสักที... ส่วนมากเราก็จะเป็นอย่างหลัง น่ีเรียกว่า ยัง

ไม่ตื่น

ถ้าเรามีปัญญาบารมี การได้ยินข่าวเรื่องคนอื่น 

ก็เพียงพอที่จะท�าให้เราส�านึกตัวและฉุกคิดได้ว่า ท่ีเรา

ก�าลังท�าอยู่ทุกวันน้ี มันไม่เข้าท่า ต้องตั้งอกตั้งใจมาก 

กว่านี ้บางคนได้ยนิเรือ่งของคนอืน่ กเ็ข้าหซู้ายออกหขูวา 

แต่ถ้าเป็นเรื่องญาติของตัวเอง ผู้ที่เราเคารพ ผู้ที่เรารัก ก็

อาจจะถึงใจมากขึน้ บางคนต้องเจบ็ไข้ได้ป่วยเองเสยีก่อน  

จึงจะรู้สึก อย่างน้ีเรียกว่า จิตยังค่อนข้างจะหยาบ คือ  

ตัวเองต้องป่วย จึงจะหันมาสนใจ

หลวงพ่อชาท่านสอนให้เรารู้สึก สอนให้เราต่ืนอยู่

ตลอดเวลา ท่านเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็น 

ตัวเอง เห็นอารมณ์ของตัวเอง เมื่อเราอยู่กับท่านผู้ไม่มี

กิเลส  เราจะเห็นกิเลสว่าเป็นกิเลส ประโยคง่ายๆ ว่า  
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“ต้องเห็นกิเลสว่าเป็นกิเลส” คือ เห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งเศร้า

หมองในจิตใจ เราอาจจะเข้าใจความหมาย แต่ในภาค

ปฏิบัติจริงๆ แล้ว เรายังไม่เห็นหรอก การเห็นว่าความ

โลภเป็นสิ่งเศร้าหมอง เป็นสิ่งสกปรกโสโครก เป็นโทษ 

เป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่น่ากลัว อย่างนี้เราไม่ค่อยจะรู้สึกนะ 

เวลาโกรธเราอาจจะรู้สึกอยู่บ้าง หรือรู้สึกหลังจากหาย

โกรธไปแล้ว แต่เรื่องความโลภ ความอยากได้ ปุถุชน

จะเห็นยากกว่า เพราะอาจจะภูมิใจว่าเป็นสิ่งท่ีดี ถือว่า 

เป็นความมุมานะ เป็นความขยัน เป็นต้น แต่การที ่

เราจะเห็นจิตใจ เห็นอารมณ์เศร้าหมองที่ท�าให้จิตใจ 

ของเราฟุ้งซ่านวุ่นวาย ว้าวุ่นขุ่นมัว ตามความเป็นจริงนั้น 

สิ่งที่จะช่วยได้มาก คือการเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ท่ีไม่เป็น

เช่นนั้น เมื่อเราได้เห็นว่า ...โอ! ถ้าใครท�าอย่างน้ันกับเรา 

พดูอย่างนัน้กบัเรา เราคงจะโกรธ เราคงจะอจิฉา เราคงจะ

น้อยใจ แต่ไม่เห็นท่านมีอาการโกรธเลย ไม่เห็นมีอาการ

น้อยใจเสยีใจเลย ท�าให้เราเกิดความหวงัว่า...โอ! มนัไม่ได้ 

เป็นสิ่งธรรมชาติตายตัวแน่นอนว่า เม่ือใครท�าอย่างนั้น

แล้ว ผลต้องเป็นว่า จิตใจเราจะโกรธน้อยใจเสียใจอย่างนี ้

เสมอไป เพราะผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้
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อาตมาได้คุยกับพระอาจารย์รูปหนึ่ง ท่านเล่าถึง

นักวิชาการอเมริกันคนหน่ึง ที่เพิ่งเขียนบทความปฏิเสธ

ว่า พระพุทธเจ้าไม่มีจริง เราเลยคุยกันถึงหลักฐานต่างๆ 

ทีพ่สิจูน์ว่าพระพุทธเจ้ามตีวัตนจรงิ พระรูปนัน้บอกว่า ผูท่ี้

เสนอความคดิเหน็อย่างน้ี ส่วนมากไม่ได้อ่านพระไตรปิฎก 

เพราะถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้ว ก็จะพบว่า ในแต่ละเล่ม

แต่ละนิกายกล่าวเรื่องเดียวกัน แล้วยังมีหลักฐานทาง

โบราณวตัถ ุโดยเฉพาะเสาอโศกซึง่มีข้อความจารึกไว้หลงั

พุทธกาลไม่นาน นอกจากน้ี ยังไม่เคยปรากฏว่า ผู้เป็น 

ศัตรูของพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้า

ไม่มีองค์จริง อย่างนี้เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงปรากฏอยู่

ในโลกนี้เม่ือสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้ว ถ้าหากว่าไม่มี 

พระอริยสงฆ์ พระพุทธเจ้าอาจจะปรากฏเหมือนเป็น

เทพหรือเป็นพระผู้เป็นเจ้า แต่เพราะมีพระอริยสงฆ์ทั้ง

ชายและหญิงที่ได้ศึกษาและปฏิบัติจนได้ผล ได้เจริญรอย

ตามพระยคุลบาทของพระพุทธองค์ จนได้บรรลอุริยมรรค

อรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งตลอดมาจนถงึยคุปัจจบุนันี ้นีค่อื

การพิสูจน์ เพราะเราได้พิสูจน์ถึงหลักธรรม แล้วพิสูจน์ 

ถึงผู้ค้นพบและเปิดเผยหลักธรรมนั้น ถ้ามองพุทธศาสนา
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ในแง่ของศาสนา มันก็มีขึ้นมีลง มีบางช่วงที่เจริญรุ่งเรือง 

และบางช่วงที่เสื่อมจนน่าเป็นห่วง นั่นเป็นเรื่องของ

สถาบัน เรื่องของเปลือก แต่หัวใจของศาสนานั้นไม่เคย

เสื่อม เสื่อมไม่ได้ เพราะมีพระอริยเจ้าอย่างหลวงพ่อชา 

เป็นต้น เป็นพยาน เป็นผู้พิสูจน์ด้วยข้อวัตรปฏิบัติของ 

ท่านว่า การพัฒนาตนตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดนั้น

เป็นไปได้ มผีลจรงิ ใครท�าอย่างจรงิจังอย่างจรงิใจ ถกูต้อง

ตามหลัก ย่อมได้ผลเหมือนกับท่าน

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลักความเชื่ออย่าง

ท่ีรวบรวมไว้ในพระคัมภีร์ ซึ่งไม่รู้ว่าใครเขียน แถมยังมี

การตัดตอนต่อเติม แต่ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็น

แผนทีใ่นการพัฒนาชวิีตทีอ่ดุมสมบรูณ์ และความอดุม

สมบรูณ์ของแผนทีน่ัน้ ดไูด้จากผูท้ีใ่ช้แผนทีเ่ดินทางจน

ไปถึงจุดหมายปลายทาง หลวงพ่อชาเป็นพระรูปหนึ่ง 

ทีไ่ด้พสิจูน์และเป็นพยานว่า มรรคผลนิพพานมจีรงิทกุยคุ 

ทุกสมัย พุทธศาสนามีเจริญมีเส่ือมตามยุคตามสมัย แต่

พุทธธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้เสื่อมไม่ได้ เป็นของตายตัว  

ของธรรมชาติ และมไีว้ส�าหรบัทกุคน ไม่ว่าชาวตะวันออก  

ชาวตะวันตก ไม่ว่าชาย ไม่ว่าหญิง ถ้าใครยอมศึกษา  
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ยอมปฏิบัติตามค�าสอน ไม่ใช่เลือกเฉพาะค�าสอนที่ถูกใจ 

และเลี่ยงส่วนท่ีไม่ถูกใจ หากน้อมน�าทั้งหมดมาขัดเกลา

จิตใจ ขัดเกลากาย ขัดเกลาวาจา ย่อมเห็นผลแน่นอน

ในวันนี้ เราจึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรา เช่น

หลวงปู่ชา ซึ่งเป็นผู้ยืนยัน เป็นผู้พิสูจน์ ผู้เป็นพยาน ให้รู ้

ว่าค�าสอนของพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นแค่เปลือกอย่างเดียว 

ไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อนับถืออย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องของการ

จัดสรรวัฒนธรรมให้ดีงามอย่างเดียว ไม่ใช่เครื่องยึด

เหนี่ยวของผู้ท่ีก�าลังวุ่นวายกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วของโลก แต่ค�าสอนของพุทธศาสนาเป็นแนวทาง

พัฒนาชีวิตของเราทุกคน ให้ดีให้งาม ให้พ้นทุกข์ ให้เข้า

ถึงความสุขที่แท้จริงได้

เอาล่ะ วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...ถ้ารู้สึกว่ามันท�าไม่ได้จริงๆ 

เราก็ไม่ต้องอธิษฐาน 

แต่เมื่ออธิษฐานแล้ว...ต้องท�า 

นี่เป็นวิธีสร้างอธิษฐานบารมีขึ้นมาในจิตใจ...
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อีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็จะถึงวันเข้าพรรษาแล้ว 

ส�าหรับพระสงฆ์ เราให้ความส�าคัญกับเรื่องพรรษามาก 

ซึ่งจะเห็นได้จากการนับอายุการบวชของพระสงฆ์ใน

สถาบนั เราจะไม่ถามกันว่า...บวชได้กีปี่... แต่จะถามว่า...

บวชได้กีพ่รรษาครบั... ฉะนัน้ เรือ่งพรรษาน่ีส�าคญั พรรษา

เป็นเร่ืองสมมุติก็จริง แต่ค�าว่าสมมุติไม่ได้หมายความ

ว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องไม่จริง มันก็เป็นความ

จริงประเภทหน่ึง และมนุษย์เราสามารถพัฒนาโลกและ 

ความเป็นอยู่ได้ถึงข้ันน้ี ก็เพราะเราเก่งในเรื่องการสร้าง

สมมุติขึ้นมา สมมุติ แปลง่ายๆ ว่า...ตกลงกัน... เช่น 

ธนบัตร โดยธรรมชาติก็เป็นแค่วัตถุอย่างหนึ่ง แต่เรา 

ตกลงกันว่ามันมีค่า ใช้ซื้อข้าวของได้

อธิษฐานบารมี

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “อธิษฐานบารมี” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ฉะน้ัน เราแยกความจริงได้เป็นสองอย่าง คือ  

ความจริงที่เป็นจริงโดยธรรมชาติและความจริงที่เป็นจริง

โดยสมมุติ มนุษย์เรามีความสามารถพิเศษในการสร้าง

ความจริงระดับสมมุติเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต 

อย่างค�าว่าเงิน ถ้าบอกว่าเงินเป็นโลหะ ก็เป็นความจริง

แบบธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นเงินท่ีเราใช้ในความหมายว่า

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยน นี่ก็เป็นความจริงท่ีเราสร้างข้ึนมา  

เพราะเราฉลาดพอที่จะสร้าง CONCEPT ที่เรียกว่า 

เงินขึ้นมา เราจึงมีระบบเศรษฐกิจได้ถึงขนาดน้ี ซึ่งก็มีท้ัง

ข้อดีและข้อเสีย ฉะน้ัน การศึกษาเรื่องน้ีจึงส�าคัญ เพราะ

ความทุกข์จะเกิดขึ้นบ่อยๆ หากเราสับสนระหว่าง

ความจริงระดับสมมุติกับความจริงโดยธรรมชาต ิ

ท�าไมมันจึงเป็นปัญหา เพราะถ้าเราเอาจริงเอาจังกับ

สมมุติมากเกินไป ก็จะท�าให้จิตใจหลง และความยึดติด

ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็ก�าเริบ ความยึดมั่นถือมั่นใน 

สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจะเกิดขึ้นได้ง่าย

สมมุติบางอย่างมีประโยชน์มาก บางอย่างมีโทษ

มากกว่าคุณ ถ้าเรามีความคิดพิจารณาเพียงพอ เราจะ

ใช้สมมุติในการปฏิบัติของเราได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น
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เรื่องเข้าพรรษา ออกพรรษา น่ีไม่ใช่สมมุติท่ีเราสร้าง

ขึ้นมา หากเป็นสมมุติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ใน

สมัยพุทธกาล คือ พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้น  

พระธรรม คือสิ่งที่เป็นจริงโดยธรรมชาติที่พระพุทธองค์

ทรงค้นพบและเปิดเผย ส่วนพระวินัยเป็นความจริง

ระดับสมมุติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติข้ึนเพื่อเอื้อต่อ

การปฏิบัติธรรม พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเร่ืองพรรษา

ด้วยเหตุผลอะไร ในต�าราที่บันทึกไว้บอกว่า ในสมัยนั้น   

ชาวอินเดียส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า พืชทั้งหลายมีชีวิต 

สิ่งที่เป็นดิน น�้า ลม ไฟ มีวิญญาณ พระพุทธองค์ 

จึงทรงบัญญัติวินัยหลายข้อ เช่น ห้ามพระตัดต้นไม้  

ห้ามพระตดัหญ้า ห้ามพระขดุดนิ สิง่เหล่านีไ้ม่ได้เป็นบาป 

เป็นกรรมในตัวของมันเอง แต่พระพุทธองค์ต้องการให้

สถาบันสงฆ์เป็นที่ยอมรับและเป็นท่ีเคารพของสังคม

อินเดียในสมัยนั้น จึงทรงอนุโลมตามความเชื่อของสังคม 

เพราะสถาบันสงฆ์จะอยู่ได้ก็ด้วยศรัทธาของญาติโยม 

ผู ้ถวายปัจจัยสี่ พระพุทธองค์ไม่เคยกล่าวสิ่งท่ีไม่จริง 

เพื่อเอาใจชาวบ้านหรือเพื่อช่วยในการเผยแผ่ แต่ใน 

เรื่องความยึดถือบางอย่างของชาวบ้าน พระพุทธองค์
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ทรงบัญญัติสิกขาบท เพ่ือที่พฤติกรรมของสงฆ์จะไม่ขัด

ความรูส้กึของชาวบ้านในเรือ่งทีไ่ม่จ�าเป็น นอกจากความ

เช่ือของชาวบ้านแล้ว พระในศาสนาเชนซึ่งแพร่หลาย

ในสมัยนั้น ถือเรื่องอหิงสาเข้มงวดมาก ซึ่งในสายตา

ของชาวพุทธก็ดูว่าจะเกินพอดี อาตมาเองเคยเจอพระ

เชนในระหว่างการเดินธุดงค์ในประเทศอินเดีย ท่านจะ

เดินไปพร้อมๆ กับกวาดทางไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้มั่นใจ

ว่า จะไม่เหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยในระหว่างการเดิน 

บริขารของพระธุดงค์เชนไม่มีกลด แต่จะมีไม้กวาด ใน

อินเดียถือกันว่า ในช่วงหน้าฝนจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อย

มากมายอยู่บนดิน ท�าให้ยากที่จะเดินโดยไม่เหยียบ

สัตว์ ดังนั้น จึงเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณว่า นักบวช

ไม่ควรจะออกเดินธุดงค์ในช่วงหน้าฝน พระพุทธองค์

จึงได้ทรงบัญญัติเรื่องการเข้าพรรษา การออกพรรษา 

ต้ังแต่วันเพ็ญเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นเวลา 

สามเดือน ซ่ึงถ้าจะทรงบัญญัติเพื่อการห้ามหรือการ 

เลี่ยงการเดินเฉพาะในเวลาฝนตกแล้ว ก็ต้องทรงบัญญัติ

ว่า วันไหนฝนตกหรือวันไหนอากาศชื้น ห้ามพระออก

นอกวดัหรือห้ามออกนอกกฏุ ิทีพ่ระพทุธองค์ทรงบญัญตั ิ
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สามเดอืนกเ็พ่ือแสดงว่า ทรงเหน็ด้วยและยนิดีปฏบิตัติาม

ธรรมเนียม

ต้ังแต่สมัยพุทธกาล พระถือว่าช่วงเข้าพรรษา 

เป็นช่วงเวลาพิเศษที่พระจะไม่เดินทางและจะอยู่ด้วยกัน 

สายวัดป่าจะเน้นสองเรื่อง คือ เน้นเรื่องการปฏิบัติใน 

รูปแบบ ได้แก่ การนั่งสมาธิ เดินจงกรม และจะเน้นการ

อบรมพระวนิยั ให้ความส�าคญั ให้ความเคารพทัง้ธรรมทัง้

วนิยัเป็นพเิศษ ซึง่นัน่ไม่ได้หมายความว่า ออกพรรษาแล้ว

จะไม่มีใครนั่งสมาธิ ไม่มีใครสนใจพระวินัย แต่เมื่อมีการ

บัญญัติว่า สามเดือนนี้ เก้าสิบวันนี้ พระเราจะตั้งอกตั้งใจ

เป็นพิเศษ เราก็จะมีหลักในการเลือกว่า กิจกรรมต่างๆ ที่

ไม่จ�าเป็น เช่น เรื่องการก่อสร้าง เราก็งดไว้ก่อน ถ้าเป็น

คติธรรมให้ญาติโยม เราถือว่าการปฏิบัติธรรมนั้น เราก็

ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ช่วงเข้าพรรษาระยะเวลาสามเดือนนี้  

ญาติโยมอาจจะสมาทานข้อวัตรปฏิบัติที่เข้มงวดที่เรา

อาจจะไม่มั่นใจว่าจะรักษาได้ตลอดชีวิต หรือข้อวัตรท่ี

คงจะรักษาไม่ไหว แต่ถ้าจะสมาทานข้อวัตรปฏิบัตินั้นๆ 

สักระยะหนึ่ง มันก็จะเป็นการท้าทายดี แล้วถ้าเราท�าได้

อย่างไม่ขาด ไม่บกพร่อง เมื่อถึงวันออกพรรษา เราก็จะ
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มคีวามภาคภมิูใจ มคีวามเชือ่มัน่ในการปฏบิตัขิองตนเอง

มากขึน้ อย่างเช่น บางคนสมาทานว่าจะงดข้าวเยน็ตลอด

ช่วงเข้าพรรษา สมัยอยู่วัดนานาชาติ ลูกศิษย์วัดหลายคน

ก็สมาทานอย่างนั้น แต่ถ้าวิถีชีวิตหรือสุขภาพไม่อ�านวย 

หรือการท�าหน้าที่ต่อครอบครัว เช่น การเลี้ยงลูก เป็นต้น 

อาจท�าให้เราไม่สะดวก เราก็อาจจะสมาทานการงดข้าว

เย็นเฉพาะวันพระ นี่เป็นตัวอย่างการสมาทานข้อวัตร

พเิศษส�าหรับโยม เพราะพระถอืศลีแปดอดข้าวเย็นทกุวนั 

อยู่แล้ว หรือเราอาจจะสมาทานข้อวัตรใดข้อวัตรหนึ่ง 

ที่เรารู้สึกว่า เป็นจุดอ่อนของเรา ที่ท�าอย่างไรก็แก้ไม่ได้

สักที พอเราบัญญัติว่า สามเดือนนี้เป็นสามเดือนพิเศษ 

เป็นช่วงเข้าพรรษา เราจะใช้ช่วงเวลานี้เอาชนะเรื่องนี้ 

ให้ได้ ฉะนั้น ก็ให้เราทบทวนข้อวัตรปฏิบัติของเรา อย่าง

คนท่ีต้ังใจจะนั่งสมาธิทุกวัน แต่ก็ท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง  

ท�าไม่ได้สม�า่เสมอต่อเน่ือง ถึงช่วงเข้าพรรษา เรากก็�าหนด

เลยว่า เก้าสบิวันนี ้เราต้องน่ังสมาธทิกุวัน ไม่ให้ขาดแม้แต่

วันเดียว หรือจะท�าวัตรสวดมนต์ทุกวันไม่ให้ขาด นี่คือ 

การอธิษฐาน 



๑03ชยสาโร ภกิขุอธิษฐานบารมี

การอธิษฐานท�าให้จิตใจเราเข้มแข็ง คือไม่ต้องคิด 

ไม่ต้องคดิว่าวันน้ีมีเวลาหรือไม่มีเวลา วนันีเ้หนือ่ยหรอืไม่

เหนื่อย อานิสงส์ของการอธิษฐานคือ ไม่คิดเร่ืองเหตุผล

แล้วว่าจะท�าได้หรือไม่ได้ แต่เราต้องคิดก่อนจะอธิษฐาน 

ถ้ารู้สึกว่ามันท�าไม่ได้จริงๆ เราก็ไม่ต้องอธิษฐาน แต่

เมือ่อธิษฐานแล้วต้องท�า นีเ่ป็นวธิสีร้างอธษิฐานบารมี

ข้ึนมาในจิตใจ ท�าให้รู้สึกมีก�าลัง และเป็นความทรงจ�า 

ทีดี่ เช่นว่าเม่ือปีทีแ่ล้ว อธษิฐานจะท�าวตัรสวดมนต์ทกุวัน

ไม่ให้ขาด เมื่อท�าได้ เราจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองใช่ไหม 

ท�าไมมันไม่ยากเหมอืนทีค่ดิ มนัอยูท่ีค่วามตัง้ใจมากกว่า

เป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติ ส�าหรับพระสงฆ์ 

เรียกว่าพระนิพพานหรือมรรคผลนิพพาน ส�าหรับ 

ฆราวาสผู้ครองเรือนน้ัน ถือว่าการบรรลุโสดาปัตติผล  

เป็นพระอริยเจ้าขั้นแรก ยังเป็นสิ่งท่ีไม่เหลือวิสัยของ 

ผู้ท่ีด�าเนินชีวิตถูกต้องตรงตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

นั่นคือเป้าหมายใหญ่ ซึ่งเราอาจรู้สึกว่ามันอีกยาวไกล 

ฉะนั้น เราควรมีเป้าหมายย่อยเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ 

รู้สึกว่า...อืม! ก้าวหน้าบ้าง... เออ! เมื่อห้าปีที่แล้ว เพียง

แค่นีก้ค็งท�าไม่ได้หรอก... เออ! นีก่แ็สดงว่า เราท�าได้นะ... 
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คือ เราต้องมีการทดสอบตัวเอง และต้องมีการฝืนความ

รู้สึกตัวเองอยู่บ้าง อย่างเช่นเรื่องความพอดี เราจะรู้ได้

อย่างไรว่าตรงไหนพอดี หลวงพ่อชาชอบอุปมาเหมือน

การพายเรือข้ามแม่น�้าที่ไหลเชี่ยว เมื่อเราจะพายไป 

ท่ีท่าอีกฝั่ง แต่มุ่งพายตรงไปที่ท่าอย่างเดียว มันจะไม่ 

ตรงท่า เพราะกระแสน�้ามันจะพัดเรือเลยท่าไป ฉะนั้น  

ผู้ท่ีมีประสบการณ์จะพายทวนกระแสน�้าขึ้นไปสักหน่อย 

เพื่อว่ากระแสน�้าจะได้พัดเรือลงมาให้ตรงท่าพอดี การท่ี

เรือเข้าท่าฝั่งโน้น คือการปฏิบัติอย่างพอดี เราแต่ละคน

ต่างก็มีกิเลสที่เราควบคุมได้บ้างหรือยังหลงอยู่บ้าง 

เมื่อเราจะอธิษฐานอะไร ก็อธิษฐานให้มันหนักและ

ฝืนความรูสึ้กบ้าง เพือ่จะมโีอกาสทีจ่ะได้ชนะใจตวัเอง 

ถ้าอธิษฐานอะไรที่มันง่ายเกินไป ท�าแล้วก็ไม่ได้อานิสงส์ 

คือ ไม่มีความรู้สึกว่าได้ชนะใจตัวเอง หรือได้ท�าในสิ่ง 

ท่ีท�าได้ยาก การชนะใจตัวเองเป็นระยะๆ แม้ในเรื่อง 

เล็กน้อย หรือเรื่องที่คนอื่นเขาไม่เห็นว่ายาก มันจะเป็น 

การช่วยรักษาก�าลังใจ รักษาความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติในระยะยาว เพราะการบรรลุธรรมนั้น คงไม่ม ี

ใครรับประกันได้ว่า จะได้ในชาตินี้ ใช่หรือไม่ แต่ท่ีเรา 
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รับประกันได้คือ เราได้พยายามที่จะก้าวหน้าในชาตินี้ 

แล้วถ้าท�ายังไม่ถึงที่สุด ชาติหน้าเราก็มีฐานท่ีดีท่ีเราจะ

ได้อาศัยในการเดินทางต่อไป การเอาชนะใจตัวเองนั้น 

พระพุทธองค์ทรงยอมรับว่ายากแสนยาก ทรงเปรียบ

เทียบว่า นักรบชนะศัตรูในสนามรบถึงพันคนยังง่ายกว่า

การชนะใจตัวเอง และพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่า ไม่มี

ศัตรูที่ไหนจะร้ายกาจเท่าจิตใจของตัวเองที่ยังเต็มไป

ด้วยกิเลส และไม่มีเพื่อนคนไหนที่จะดีและไว้ใจได ้

เท่าจิตใจของตัวเองที่ชนะกิเลสได้ มันอยู่ที่เรา

พอถึงช ่วงเข ้าพรรษา มักมีลูกศิษย์หลายคน

ออกบวชชั่วคราว ท�าให้นึกถึงเรื่องการอุปสมบทของเด็ก

หนุ่มคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล หลายคนอาจจะเคยได้ยิน

แล้ว เขาชือ่ว่ารัฐปาละ รฐัปาละเป็นลกูเศรษฐทีีเ่มอืงถลุล

โกฏฐติะ ประเทศกุร ุซึง่ปัจจบุนัอยู่แถวกรงุเดล ีตอนกลาง

ของประเทศอินเดีย พระพุทธองค์ทรงธุดงค์จาริกแล้วไป

แสดงธรรมในเมืองน้ัน รัฐปาละฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา

ในการปฏิบัติธรรม เกิดความคิดว่า ถ้าด�าเนินชีวิตอย่างนี ้

ต่อไป คงยากทีจ่ะเข้าถงึหวัใจของธรรมะและยากทีจ่ะบรรลุ

ธรรมได้ ดังน้ัน เขาจึงเกิดความปรารถนาที่จะออกบวช 
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เมื่อชาวบ้านกลับไปหลังจากฟังเทศน์แล้ว รัฐปาละจึง

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธองค์ตรัสถามว่า... ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ 

แล้วหรือยัง... ท่านบอกว่า...ยัง... พระพุทธองค์จึงตรัส

ว่า...ถ้าพ่อแม่ยังไม่อนุญาต ก็อุปสมบทไม่ได้... รัฐปาละ 

จึงว่ิงกลับบ้านไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ด้วยศรัทธา 

แรงกล้า พ่อแม่ที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็ตกใจที่เห็นลูกชายที ่

เพิ่งได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งแรก  

แต่เกิดศรัทธาแรงกล้าถึงขนาดจะออกบวช ทั้งๆ ที่ชีวิต

ความเป็นอยู่แสนสะดวกสบาย ไม่เคยต้องทนทุกข์ยาก 

แล้วจะบวชเป็นพระได้อย่างไร ทัง้ล�าบากล�าบน ท้ังทรมาน

มาก กลัวลูกจะไม่ไหว กลัวลูกจะทรมาน แต่ลูกไม่สนใจ 

พ่อแม่บอกว่า...รัฐปาละเป็นลูกคนเดียวนะ จงอยู่ที่นี่เถิด 

สร้างคุณงามความดี ท�าบุญไป ศึกษาไป อย่าเพิ่งทิ้งพ่อ 

แม่เลย พ่อแม่จะคดิถงึ... แต่รฐัปาละกเ็อาแต่ยนืยนัว่าจะ

ขอออกบวช พ่อแม่พูดครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ก็ยังไม่ยอม 

แล้วกป็ระท้วงพ่อแม่แบบทีค่นสมยันีค้งไม่กล้านะ ถ้าเป็น

อย่างทุกวันนี้ เด็กหนุ่มๆ คงจะบอกว่า...ถ้าไม่อนุญาต  

ผมก็จะงอนหลายวัน... แต่รัฐปาละลงนอนกับพื้นแล้ว
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บอกว่า...ผมจะนอนอยู่ตรงนี้แหละ ชีวิตผมมีทางเลือก

แค่สองทาง คือตายกับบวช ถ้าไม่ได้บวชก็ตายดีกว่า...

ตอนแรกพ่อแม่ก็คิดว่าคงไม่จรงิจังนัก เด๋ียวตกเยน็หวิข้าว

ก็คงจะทานหรอก

แต่เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วัน  

รัฐปาละก็ยังนอนอยู ่อย่างนั้น พ่อแม่พยายามใช้ทุก 

วิถีทาง ท้ังดุ ขู่ ร้องไห้ ขอร้อง ให้เพื่อนมาช่วยขอร้อง  

รัฐปาละก็ไม่สนใจ จะบวชท่าเดียว สุดท้ายเพื่อนสนิทไป

กระซิบพ่อแม่ว่า...เขาเอาจริงเอาจังนะครับ ถ้าไม่ให้บวช 

ก็คงยอมตายจริงๆ... พ่อแม่จึงต้องยอม โดยมีข้อแม้ว่า  

เมื่อบวชแล้วขอนิมนต์กลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้าง ท่านก็

คงรับ รัฐปาละจึงไปเฝ้าพระพุทธองค์และบอกว่าได้รับ

อนุญาตแล้ว แต่คงไม่ได้สารภาพว่า BLACKMAIL พ่อแม่  

พระพุทธองค์ก็รับไว้ พระรัฐปาละตามพระพุทธองค์

จาริกกลับไปถึงเมืองสาวัตถี แล้วขออนุญาตออกปลีก

วิเวกเพื่อปฏิบัติแบบเข้มข้น จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  

เมือ่บรรลแุล้ว ท่านจงึเข้าเมอืงสาวตัถไีปเฝ้าพระพุทธองค์ 

ขออนญุาตกลบับ้านไปเยีย่มโยมพ่อโยมแม่ พระพทุธองค์ 

ทรงใช้ญาณก็รู้ว่า พระองค์นี้ไม่สึกแน่ จึงทรงอนุญาต  
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พระรัฐปาละจึงเดินกลับบ้าน ซึ่งระยะทางก็คงจะหลาย

ร้อยกโิลเหมือนกัน เมือ่ถงึบ้านเกดิ ท่านไปพักในพระราช

อุทยานนอกเมือง ตอนเช้าเดินเข้าไปบิณฑบาตในเมือง 

ตอนเดินเข้าซอยบ้านโยมพ่อโยมแม่ โยมพ่อก�าลังนั่ง

ตัดผมอยู่หน้าบ้าน เห็นพระในพุทธศาสนาเดินมา คงตา 

ไม่ดีกระมัง จึงมองไม่เห็นว่าเป็นพระลูกชาย ก็ร้องสั่งคน 

ในบ้านว่า... พวกสมณะในพุทธศาสนา พวกหัวโล้น ห้าม

ใส่บาตรนะ เข้าบ้านๆ ปิดประตู ปิดหน้าต่างนะ พวกนี้ 

เราไม่เอา... คือรังเกียจ อนุญาตลูกชายให้บวชโดยไม่

ศรัทธา พระรัฐปาละจึงไม่ได้อาหารบิณฑบาต ท่านเดิน 

กลับทางหลังบ้าน เห็นทาสีก�าลังจะทิ้งขนมกุมมาสที ่

บูดแล้ว พระรฐัปาละจงึบอกว่า...โยม ขนมบูดน้ัน ถ้าจะท้ิง 

ทิ้งใส่บาตรอาตมาได้ไหม... ทาสีก็จะเอาขนมบูดใส่บาตร 

พอเข้าใกล้จึงได้รู้ว่าเป็นใคร ตื่นเต้น ว่ิงเข้าบ้านไปบอก

โยมแม่ของท่านว่า...ท่านกลับมาแล้ว ท่านกลับมาแล้ว...  

โยมแม่ก็ดีอกดีใจ ถ้าเป็นพระลูกชายจริงจะให้รางวัล  

ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไป โยมแม่วิ่งไปบอกโยมพ่อ พอ

โยมพ่อรู้ ก็รีบวิ่งออกไป...นิมนต์ครับ นิมนต์ครับ นิมนต์

มาฉัน... พระรัฐปาละบอกว่า...ฉันเรียบร้อยแล้ว...คือ  

ในสมัยน้ัน พระธุดงค์ท่านจะหาท่ีๆ ไม่พลุกพล่าน  
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เพื่อหลบไปนั่งฉันจากบาตรอยู่ตรงนั้น ท่านฉันขนมบูด

เป็นอาหาร ...อาตมาอิ่มแล้ววันน้ี... โยมพ่อก็ว่า...ถ้า

เช่นนั้น พรุ่งนี้ขอนิมนต์ฉันได้หรือไม่ครับ... ท่านก็ว่า...ได้  

พรุ่งนี้ได้... เมื่อพระรัฐปาละกลับไปพักที่พระราชอุทยาน 

โยมพ่อก็สั่งคนงานให้ขนเงินขนทองทั้งหมดมากองไว้ใน

ห้องรับแขก เงินกองหนึ่ง ทองกองหนึ่ง สูงขนาดที่คนยืน

อยู่ข้างหนึ่งมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่อีกข้างหนึ่ง แสดงว่า

ต้องสูงสักสองเมตร แล้วรูดม่านปิดไว้ จากนั้นก็เรียกลูก

สะใภ้มา สัง่ให้แต่งตวัด้วยเสือ้ผ้าเคร่ืองประดบัทีส่วยทีส่ดุ 

รอรับพระท่ีจะมาบ้านวันพรุ่งน้ี รุ่งขึ้นพระรัฐปาละเดิน

เข้าบ้านมา พอท่านนั่งลง พ่อก็เปิดม่าน ข้างนี้กองทอง  

ข้างนั้นกองเงิน ...น่ีของแม่ น่ีของพ่อ ขอนิมนต์สึกซะ  

จะได้ใช้เงินใช้ทอง พ่อแม่ยกให้ลูกทั้งหมดเลย เงินนี้จะ

ท�าบุญได้เยอะนะ จะท�าบุญที่ไหนก็ท�า พ่อแม่ไม่ขัดข้อง 

เอาไปท�าประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เลย... แต่พระรัฐปาละ

เป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านจึงบอกว่า...โยม อาตมาจะ

ขอแนะน�าอะไรหน่อยได้ไหม เอากองเงินกองทองนี่ขึ้น

เกวียน เข็นไปที่แม่น�้าคงคา แล้วให้ท้ิงลงน�้าท้ังหมดเลย 

ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ท�าให้จิตใจโยมพ่อฟุ้งซ่านวุ่นวายมา
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นานแล้ว...พ่อก็ยังไม่หมดหวัง รีบเรียกลูกสะใภ้มา นางก ็

ว่ิงเข้ามาจับเท้าพระ แต่ท่านไม่สนใจเลย ท่านเรียกนาง

ว่าน้องหญิง อดีตเมียคงน้อยใจมากที่ท่านเรียกนางว่า 

น้องหญิง สลบล้มไปเลย

จากนัน้พระรฐัปาละจงึเทศน์เรือ่งอสภุกรรมฐานว่า 

ร่างกายของคนเราไม่ว่าชายหรอืหญงิ ไม่ใช่ว่ามนัสวยมนั

งามด้วยตัวของมันเอง แท้จริงแล้วมันเป็นของเหม็น เป็น

ของไม่สะอาด มีแต่โครงกระดูก มีแต่อาการสามสิบสอง  

ถ้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแพงๆ แต่งผมแต่งหน้า คนโง่อาจ 

จะหลง แต่ผูท้ีเ่ข้าถงึธรรม ย่อมไม่หลง ไม่สนใจ พอแล้ว... 

ท�าเอาพ่อท่านจนปัญญา ตอนพระรัฐปาละจะออก 

จากบ้าน ที่จริงท่านคงไม่ได้ตั้งใจจะดุ แต่ท่านบอกว่า... 

การต้อนรับนีไ้ม่เหมอืนโยมพ่อโยมแม่ต้อนรบั แต่เหมอืน

โยมพ่อเป็นนายพรานและเราเป็นเหยื่อ แต่เราเป็นเหยื่อ 

ที่ไม่ติดบ่วง จึงขอลา... ท่านมีเมตตาจะมาโปรดพ่อแม่ 

แต่พ่อแม่ยงัไม่พร้อมทีจ่ะรับการโปรด ซึง่ต่อมากไ็ม่ทราบ

เหมือนกันว่า ท่านสามารถโปรดโยมพ่อโยมแม่ได้หรือไม่ 

แต่ในวันนั้นก็จบแค่นั้น แล้วท่านก็กลับไปพักที่พระราช

อุทยานเหมือนเดิม
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พอดีพระราชาชื่อโกรัพยะ เสด็จเข้าไปในพระราช

อุทยานเพื่อไปพักตอนกลางวัน เจ้าหน้าที่บอกว่า มี 

พระธุดงค์มาพัก ท่านก็ว่า...โอ! ดี... เราจะได้ไปสนทนา

ธรรมด้วย... ท่านได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า พระเป็นลูก

มหาเศรษฐีในเมืองน้ี และยังหนุ่มอยู่ พระราชาโกรัพยะ

จงึเข้าไปกราบแล้วถามว่า...ผมมข้ีอสงสยัครับว่า ส่วนมาก

คนที่ออกจากโลกไปอยู่วัด ก็เพราะเจอความพลัดพราก 

แก่หรอืเจบ็ไข้ได้ป่วยเรือ้รงัจนไม่มแีรงท�ามาหากนิ หาเงนิ

หาทองไม่ไหวแล้ว หรือเคยมีเงินมีทอง แล้วพลัดพราก

จากเงินทอง บริษัทเจ๊งไปหรืออะไรก็แล้วแต่ เรียกว่า

หมดเงินแล้ว ไม่รู ้และไม่มีปัญญาหาเงินเพิ่มให้กลับ 

สู่สภาพเดิม หรือว่ารู้สึกเหงาเพราะพลัดพรากจากคน

รอบข้าง ครอบครัวญาติพี่น้องตายจากไป ไม่เหลือใคร 

จึงออกบวชดีกว่า นี่เท่าที่เห็นนะ คนออกบวชเพราะเจอ

ความพลัดพรากอย่างนี้ ออกบวชเพราะแก่ เพราะเจ็บ

ไข้ได้ป่วย ท�าอะไรทางโลกไม่เป็น ท�าอะไรไม่ได้อีกแล้ว  

หรือเพราะหมดเงินหมดโอกาสท่ีจะเจริญทางโลกแล้ว 

หรือเพราะเหงาอยู่คนเดียว แต่นี่ท่านยังไม่แก่ ยังแข็งแรง  

โยมพ่อก็รวย ญาติพี่น้องทางบ้านก็เยอะ จึงสงสัยว่า  

ท�าไมท่านจึงออกบวช...
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พระรัฐปาละตอบพระราชาด้วยการสรุปค�าสอน

ของพระพทุธเจ้าสีข้่อ ท่านบอกว่า ข้อแรก คอื โลกนีไ้ม่มี

อะไรมั่นคง ทุกอย่างจะถูกความชราพาไป เมื่อเห็น

ว่าพระราชายังไม่เข้าใจชัดเจน พระรัฐปาละจึงเริ่มขยาย

ความว่า ...แต่ก่อนนี้ พระราชาแข็งแรงใช่ไหม เล่นกีฬา

ได้ด ีเม่ือมีสงครามก็น�ากองทพัออกรบใช่ไหม... พระราชา 

ก็ว่า...ใช่ครับ แข็งแรง... พระถามว่า...แล้วทุกวันนี้เป็น

อย่างไร พระราชาว่า...ก็แก่แล้ว ไม่ค่อยมีแรง บางท ี

เวลาเดิน ตั้งใจจะย่างไปทางนี้ แต่ขากลับไปทางนู้นก็มี... 

พระท่านจงึว่า...น่ันแหละๆ ความชราต้องชนะก�าลงัวงัชา

ของทุกคน ถึงจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากแค่ไหน  

มีใครจะห้ามความชราได้ อาจจะมีการตกแต่งให้ดูดี  

แต่ภายในกายนี้ ความชราก็เจริญไปๆ ฉะนั้น โลกนี้ไม่มี

ใครปลอดภัยจากความชรา อายุของเราเพิ่มขึ้นทุกวัน  

ทุกวัน ทุกวัน ความชราเป็นสิ่งคุกคามชีวิตของคน  

ถ้าเราหลงเวลา คิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ เรามีสิทธิ์ที่

จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป ไม่ยอมระลึกถึงอนาคต ไม่ยอม

คิด เพราะคิดแล้วไม่สบายใจ คิดแล้วกลัว คิดแล้วเศร้า  

ไม่คิดดีกว่า อย่างนี้คือความประมาท ฉะนั้น การระลึกได้
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ว่า ก�าลังวังชาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท�าได้คล่องแคล่ว

อยู่นี้ ล้วนเป็นเรื่องชั่วคราว ความชรารอคอยเราอยู ่

ข้างหน้า ท�าให้เราเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติธรรม

หรือการออกบวช เพราะถ้าปล่อยให้แก่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะ

ปฏิบัติไปได้ถึงไหน... อาตมาขอสารภาพว่า ไม่ได้พูดตรง

ตามพระบาลีนะ มีขยายความนิดหน่อย

ข้อที่สอง คือ เราไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี ้ด้วยความ

งง พระราชาค้านว่า...ท�าไมจะไม่มีที่พึ่ง ผมมีลูกน้อง  

มีบริษัท มีบริวารมากมาย เวลามีเรื่องไม่พอใจ หรือม ี

สิง่ใดทีต้่องการ แค่แสดงท่านิดเดียว เขากวิ็ง่มารบัใช้แล้ว...

ท่านรฐัปาละจงึว่า...เอาอย่างนี.้.. ท่านเคยประชวรหนักๆ 

ไหม... พระราชากว่็า...เคย... เคย...ถงึข้ันทีทุ่กคนคดิว่าเรา

จะสวรรคตแล้ว... พระจึงว่า...แล้วเวลาท่านนอนประชวร 

เจ็บปวดมากๆ จะสามารถเรียกใครมาช่วยแบ่งเวทนา

ความเจบ็ปวดไปได้บ้างไหม... เออ! ช่วยมารบัเวทนาแทน

ข้าพเจ้าหน่อย อยากจะแบ่งเวทนาให้คนนั้นคนนี้ แต่ไม่

ว่าเขาจะจงรักภกัดต่ีอท่านมากขนาดไหน กไ็ม่มใีครจะรบั

เวทนาของท่านได้ใช่ไหม คือ เวลาที่เราทุกข์ ไม่มีใครจะ

เป็นที่พึ่งให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ความร�่ารวย 
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ก็ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้ มันเป็นเรื่องของเราคนเดียว  

ดังนั้น ถ้าเราไม่มีก�าลังใจ ไม่มีวิชาด้านในท่ีจะรับมือกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น ก็เรียกว่าอยู่คนเดียว ไร้ที่พึ่ง เพราะที่พึ่งไม่มี

อยู่ในโลก ที่พึ่งจะต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรม ฉะน้ัน  

ถึงจะยังหนุ่มยังสาวอยู่ เราต้องรีบสร้างปัญญา สร้าง 

ความอดทน สร้างความรู้ เพื่อจะรับมือกับเวทนาหรือ

ความเจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคต ตลอดจนความยากล�าบาก

ที่อาจจะเกิดขึ้น...

ข้อที่สาม คือ โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆ 

สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไป เรื่องน้ีคงเข้าใจไม่ยาก 

ทรัพย์สมบัติเงินทองในคลังของพระราชา ชาติหน้าจะ

เอาไปใช้ได้ไหม แม้ท่านจะปรารถนาว่า ชาติหน้าขอให้

สิ่งเหล่านี้ยังอยู่กับท่าน มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม เมื่อ

สวรรคตแล้ว กจ็ะมลีกูมหีลานหรอืมีใครสกัคนครองราชย์

ต่อไป ทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นเพียง

แค่ของใช้ชั่วคราวเท่านั้น ถึงจะเป็นพระราชา ก็ไม่มีสิทธิ์

ท่ีจะเอาทรัพย์สมบัติไปด้วย มันก็แค่น้ันแหละ เป็นของ

ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่ของเราจริงๆ
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ข้อทีส่ี ่คอื โลกนีไ้ม่มคี�าว่าอิม่ ทกุคนเป็นทาสของ

ตัณหา และตราบใดที่เป็นทาสของตัณหา คนเราย่อม

ไม่มีความสุขที่แท้จริง ท่านถามพระราชาว่า...ทุกวันน้ี

ประเทศของท่านท้ังใหญ่ท้ังร�่าทั้งรวยใช่ไหม มีทุกอย่าง

พร้อมใช่ไหม... พระราชาก็รับว่า ...ใช่ครับ... พระถาม

ต่อว่า...แล้วถ้าสมมุตวิ่ามี SPY หรือมีอ�ามาตย์มาบอกว่า 

ประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของเราทุกวันนี้มันร�่ามันรวย 

แต่อ่อนแอเพราะมปัีญหาในการปกครอง ถ้าเราส่งกองทพั

ไป เราคงยึดเป็นของเราได้ ท่านจะเอาไหม... พระราชา 

ก็ว่า...ก็คงเอานะ... พระถามต่อว่า...แล้วถ้ามันมีประเทศ

ทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ หรือทิศตะวันตก ท่ีอ�ามาตย์

บอกว่า ถ้าส่งกองทพัไปจะสามารถยดึได้ ท่านจะเอาไหม  

ท่านก็คงเอา ใช่หรือไม่ คือ แม้ท่านมีมากถึงขนาดนี้แล้ว 

แต่ถ้ามีหวังที่จะได้อีก ท่านก็ยังจะเอาอีก แล้วมันจะ 

พอดีตรงไหน จะเอาแค่ไหน คือ ตราบใดที่เรามีตัณหา 

อยู่ในใจ ย่อมไม่มีค�าว่าอิ่ม พวกเราคงเคยได้ยินบ่อยๆ 

ใช่ไหม

“ไม่มีค�าว่าอิ่ม” น้ี ไม่ใช่ทฤษฎี เราต้องสังเกตอยู ่

ในใจ เวลาเรามีตัณหา มีความอยาก ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ  



๑๑๖ ธรรมะวันอาทิตย์ เล่ม ๒

ทีนี้ การที่ว่า “ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ” น้ี เราต้องยกขึ้นมา

พิจารณาให้ดี มันไม่ใช่แค่ว่า... เออ! ใช่... เท่าไหร่ก็ 

ไม่พอ... แต่เราต้องค้นหาต่อ คือ ถ้าเรามีปัญญาหรือ 

พอจะรูว่้า ท�ายงัไงมนักไ็ม่อิม่ สิง่เหล่านีไ้ม่สามารถจะตอบ

สนองความต้องการที่แท้จริงในใจเราได้ ค�าถามต่อไปก็

คือ... ถ้าอย่างนัน้ จะเอาเท่าไหร่จงึจะพอ ถ้าการแสวงหา

ความสขุความสบายของเราขยายตวัไปเรือ่ยๆ รายได้มาก

ขึ้นเท่าไหร่ๆ ก็ยังไม่พอ จิตใจย่อมไม่มีวันสงบได้ เพราะ

โลกนีม้นัไม่มทีีจ่บ จะจบได้ก็ด้วยการพ้นจากทกุข์ พ้นจาก

กิเลสภายในเท่านั้น เมื่อเราเห็นว่า สิ่งที่ต้องการจริงๆ ที่

เราเคยแสวงหาน้ัน เราแสวงหาผิดวธิ ีและวธิทีีถ่กูต้อง คอื

การเดินตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด เมื่อนั้น เราจึงเห็น

ความส�าคัญของการออกบวช...

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของชีวิตพระในสมัยพุทธกาล  

ท่ีแสดงให้เห็นว่า ท่านมีความมุ่งม่ันอย่างไร ดูจากวิธีการ 

ของพระรัฐปาละก่อนท่านออกบวช เราจะเห็นความ 

มุ ่งมั่นมาก ซึ่งอาตมาก็รู ้สึกชื่นชม แต่ว ่าที่จริงแล้ว  

อาตมาก็สงสารโยมพ่อโยมแม่ท่านเหมือนกัน อาตมา

จึงคิดว่า มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านั้น และไม่ว่าจะเป็นใคร
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ก็ตาม ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา ทั้งพระอรหันต์และ 

พระอรยิเจ้าทัง้หลาย เมือ่ท่านบรรลธุรรมแล้ว กค็ดิอยาก

จะโปรดญาติ เพราะเมื่อได้สิ่งที่ล�้าค่าแล้ว ย่อมต้องการ

จะให้ครอบครัวหมู่ญาติได้ประโยชน์ไปด้วย ไม่มีความ

เห็นแก่ตัวอย่างเดียว แต่จะรู้สึกว่า... โอ! ตอนนี้เราได้

สิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆ...เราจึงอยากแบ่งปัน

ให้เขา...

อาตมาขอสรุปว่า จะเข้าพรรษาแล้ว ขอให้ทุกคน

ลองทบทวนว่า จะมีข้อวัตรปฏิบัติสักอย่างไหม เช่น ถือ 

ศีลแปด หรือถือศีลห้าตลอดพรรษา หรืองดข้าวเย็น 

ตลอดพรรษา นั่งสมาธิทุกวันตลอดพรรษา อะไรสักอย่าง 

ที่จะท�าตลอดพรรษา แม้แต่นิสัยเล็กๆ น้อยๆ เช่น  

งดขนมหวานตลอดพรรษา งดของทอดตลอดพรรษา  

หาอะไรสักอย่างมาเป็นข้อวัตรปฏิบัติท่ีจะรักษาไว้ตลอด

สามเดือน ท่ีหากท�าได้แล้ว จะมีความสุข จะมีความ 

ภาคภูมิใจ

เอาล่ะ วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา
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พ.ศ. ๒๕๖๓		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ



นามเดิม 	 ฌอน	ชิเวอร์ตัน	(Shaun	Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑		 เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑		 ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)	

	 อยู่กับพระเทพญาณวิเทศ	(พระอาจารย์สุเมโธ)	

	 ทีอั่งกฤษ	๑	พรรษา	แลว้เดนิทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒	 บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ที่วัดหนองป่าพง

	 โดยมีพระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔	 รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน	 พำานัก	ณ	สถานพำานักสงฆ์	อ.ปากช่อง	

	 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๒		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา

มูลนิธิปัญญาประทีป	จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี	ด้วยความ
ร่วมมือ	จากคณะครู	ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร	
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ	เลขที่
ทะเบียน	กท.	๑๔๐๕	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๑

วัตถุประสงค์

๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธท่ีมีระบบไตรสิกขา
ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก	

๒) เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนผา่นการจดัการฝกึอบรม	และปฏิบตัธิรรม	
และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน

๓) เพ่ิมพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	 เพื่อดำาเนินกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรเปน็องค์ประธานท่ีปรกึษา	โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	อาทิ	ด้านนิเวศวิทยา	พลังงานทดแทน	สิ่งแวดล้อม	
เกษตรอินทรีย์	 เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 การเงิน	 กฎหมาย	 
การสื่อสาร	การละคร	ดนตรี	วัฒนธรรม	ศิลปกรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น



คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ	 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	 ทัศนประดิษฐ	 
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	และมีคุณบุบผาสวัสด์ิ	รัชชตาตะนันท์	ผู้อำานวยการ 
โรงเรียนทอสีเป็นเลขาธิการฯ

การดำาเนินการ

• มลูนธิิฯ	เปน็ผูจ้ดัต้ังโรงเรยีนมธัยมปญัญาประทปี	ในรปูแบบโรงเรยีน
บ่มเพาะชวิีตเพ่ือดำาเนินกิจกรรมตา่งๆ	ดา้นการศกึษาวิถีพุทธ	ใหบ้รรลวัุตถุประสงค์
ของมูลนิธิฯ	 ข้างต้น	 โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ท่ี	 บ้านหนองน้อย	อำาเภอปากช่อง	 จังหวัด
นครราชสีมา

• มูลนิธิฯ	 ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี	 ในการผลิตและเผยแผ่ส่ือธรรมะ	
แจกเป็นธรรมทาน	 โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ	 ได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่	 
ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	






