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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
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...เมื่อเราท�าความดี แล้วเกิดผลร้ายตามมา 

เราต้องกล้าตัดความรู้สึกว่าเรามีความผิดออกจากใจ 

เพราะอะไร... 

ก็เพราะมันเป็นนิวรณ์ 

เป็นกิเลส



๑๑๑

อาตมามลีกูศษิย์คนหนึง่ เป็นผูส้งูอาย ุเป็นคนจนีอยู่

เมอืงจีน ชวีติตอนหนุ่มเขาล�าบากมาก เหมอืนคนจนีทัว่ไป

ในสมัยนั้น เขามีเพ่ือนคนหนึ่งท่ีจนย่ิงกว่าเขา ลูกศิษย ์

ของอาตมามีเสื้อกันหนาว ไม่ใช่เสื้อขนสัตว์หนาๆ อุ่นๆ 

แต่เป็นผ้าฝ้าย วันหน่ึงเขาเห็นเพื่อนหนาว เขาสงสาร

เพื่อนมาก ก็เลยสละเสื้อให้เพื่อน ต่อมา ลูกศิษย์คนนี้

ป่วยเป็นโรคปอดเพราะทนหนาวทุกวันๆ ลูกสี่คนติดเชื้อ 

ลกูชายคนหน่ึงเสยีชวีติไป ทกุวันน้ีเขากย็งัไม่ให้อภัยตวัเอง  

ยงัเป็นทกุข์เรือ่งน้ี ค�าถามของอาตมาคอื สิง่ท่ีเขาท�า ถอืว่า

เป็นความดีไหม หรือว่าถ้าเราท�าความดีแล้วเกิดผลข้าง

เคียงที่ไม่ดี มันจะท�าให้ความดีน้ันแปดเปื้อนไหม กลาย

เป็นท�าให้ความดีเปลี่ยนเป็นความไม่ดีไหม หรือไม่เกี่ยว 

เพราะถ้าเราดูชีวิตของเราแต่ละคน ทบทวนเรื่องความดี

ยาพิษในใจ

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “ยาพิษในใจ” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ความชั่ว ในแง่ของผลที่เกิดขึ้นแบบทันตาเห็น บางทีมันก็

สลับซับซ้อนเหมือนกัน และที่ว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่วนั้น 

บางทีเราก็มองไม่เห็น

เม่ือพระพุทธองค์ตรสัถึงกฎแห่งกรรม ค�าว่า “กรรม” 

นี้เป็นค�ากลางๆ นะ ไม่ได้หมายถึงกรรมไม่ดี แต่หมายถึง 

ทั้งกรรมดีและกรรมช่ัว กรรมจะให้ผลในชาติปัจจุบัน 

ส่วนหน่ึง ชาติหน้าส่วนหนึ่ง และชาติต่อๆ ไปส่วนหนึ่ง 

อย่างท่ีมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ที่มีนักวิชาการท�าการ

ค้นคว้าเร่ืองการระลึกชาติของเด็ก ซึ่งตอนนี้มีมากถึง

สองพันกว่ารายที่พิสูจน์ได้อย่างค่อนข้างเถียงไม่ได้ แต่

ผู ้ที่ท�าการค้นคว้าน้ันไม่ใช่ชาวพุทธ ในหนังสือล่าสุด 

ท่ีหัวหน้าคณะเขียน มีบทหน่ึงเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว ่างผลท่ีปรากฏจากการดูชีวิตของเด็กที่ระลึก

ชาติได้กับกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนา เขาบอกว่า  

ไม่เห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ไม่เป็นการพิสูจน์

ว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 

เป็นความจริง อย่างเช่นเด็กที่ระลึกชาติได้จ�านวนมาก 

จะเป็นผู ้ที่ถูกฆ่าในชาติก่อน ผลนั้นก่อให้เกิดความ

สะเทอืนใจอย่างแรงจนข้ามชาตไิด้ และยงัพบว่า ชาติก่อน 
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ของเด็กเหล่าน้ีเคยเป็นโจรผู้ร้าย เป็นฆาตกรก็มี เป็น

เจ้าพ่อก็มี แต่ชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลที่สะดวกสบาย  

มันไม่น่าจะตรงกับค�าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเรื่อง

นี้พระพุทธองค์ไม่เคยสอนเลยว่า ชาตินี้เป็นอย่างไร  

ชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พระพุทธองค์ทรง

บอกว่าผลกรรมมีจริง แต่การออกผลของกรรมมันสลับ 

ซบัซ้อนมาก ไม่ใช่ว่าจะเหน็แค่สองชาต ิและพระพทุธองค์ 

ยังเคยตรัสวิจารณ์ศาสดาบางท่านที่สอนว่า ท�าความดี 

แล้วชาตหิน้าขึน้สวรรค์หรอืขึน้สวรรค์นรินัดร ท�าความชัว่

ตกนรกนิรันดร หรือว่าท�าความดีแล้วไม่มีผล ชาติหน้า 

ไม่เกี่ยว พระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์ว่า ค�าสอนนั้นมาจาก

โยคผีูท้ีเ่กดิญาณระลกึชาตไิด้ แต่เป็นเพยีงช่วงระยะสัน้ๆ 

แค่สองชาติสามชาติ แล้วด่วนสรุปออกมาเป็นทฤษฎีเลย 

ทั้งๆที่ข้อมูลไม่ครบ ท�าให้เกิดความคิดผิดต่างๆ เรื่อง

บุญกับบาป เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับ 

นักวิทยาศาสตร์ที่เวอร์จิเนีย

เมือ่กล่าวถงึการท�าความดีหรอืความชัว่ เรามีอะไร

เป็นหลักหรือไม่ว่า น่ีคือความดีแน่ นี่คือความชั่วแน่ 

เพราะเราต้องยอมรับว่า การกระท�าของคนจ�านวนไม่น้อย 
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ที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อน แต่ผู้กระท�าเชื่อว่าตน

ท�าความดี และการกระท�าที่มีผลข้างเคียงในทางดีทั้งๆ 

ที่ผู ้กระท�าเช่ือว่าตนท�าความชั่ว อาจจะมีอย่างน้ีน้อย 

สักหน่อย แต่ก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกัน พระพุทธองค ์

ทรงให้เราถือเจตนาเป็นหลักตัดสิน และเจตนานั้นไม่ใช่ 

อยู่โดดเดี่ยว หากต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วย

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ถือว่าเป็นจุดเริม่ต้นของ

อริยมรรค และการกระท�าทุกอย่างที่จะน�าไปสู่ประโยชน์

และความสุขในระยะยาวย ่อมเกิดจากสัมมาทิฏฐิ  

สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบมีความส�าคัญมาก เพราะ 

ความเข้าใจในค�าว่าบญุและบาป ความหมายของค�าว่า

ดีและชั่ว จะเป็นตัวก�าหนด ตัวปรุงแต่งการกระท�า  

สมมุติว่าเราเข้าใจว่าความชั่วคือความดี เราก็อาจจะ

ท�าความชั่วไปเรื่อยๆ ด้วยความภาคภูมิใจว่าตัวเองก�าลัง

ท�าบุญ ท�าความดี หรือคนท่ีเข้าใจว่าความดีคือความชั่ว 

และที่พ่อแม่สั่งสอนให้ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป 

เขาก็มีความรู้สึกอย่างนี้พอสมควร แต่ปัญหาก็คือ สิ่ง

ที่ละอาย สิ่งท่ีเกรงกลัว มันกลับไม่ใช่บาป คือมีเจตนา 

ที่ดีนะ จะไม่ท�าความช่ัวเป็นอันขาด มันน่าละอาย มัน 
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น่ากลวั แต่ว่าสิง่ทีล่ะอายสิง่ทีก่ลวันี ่มนัไม่ใช่ เพราะฉะน้ัน 

สมัมาทฏิฐจิงึส�าคญัยิง่ อย่างเรือ่งการฆ่าสตัว์ พทุธศาสนา

เราถือว่า สิ่งมีชีวิตไม่ว่าชีวิตของสัตว์ใดล้วนล�้าค่า เรา 

ไม่ควรจะคิดว่าชีวิตแค่นี้ ตัวแค่นี้ แต่เราต้องถือว่า มีชีวิต

อยู่ตรงไหน เราต้องเคารพ เราต้องรักษา ถ้าเราฆ่าด้วย

เจตนาย่อมเป็นบาปกรรม แต่เหตุผลในการฆ่าจะเป็น 

ตวัตดัสนิว่าบาปมากหรอืบาปน้อย แม้แต่ค�าว่า “บาป” เอง  

เราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบในค�านี้ก่อนว่า 

บาปคอืสิง่ทีท่�าให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในชวีติ 

ในจิตใจของเราเพิ่มมากขึ้น บาปเป็นสิ่งที่ท�าให้เราถอย

ห่างออกจากอริยมรรคมีองค์แปด ท�าให้เราห่างออกไป

จากมรรคผลนิพพาน เป็นสิ่งที่ท�าให้ชีวิตเราต�่าลง

ค�าว่าบาปไม่ใช่ค�าประณาม ไม่ใช่บอกว่าบาปแล้ว

จบแค่นั้น ไม่ต้องคิดมาก แต่เราต้องเข้าใจด้วย อย่างเช่น

การฆ่าสัตว์ ถ้าเจตนาฆ่า บาปไหม ก็ต้องตอบว่าบาป 

เพราะว่าตัวเจตนา ตัวความคิดที่จะฆ่า ตัวนั้นแหละจะ

เป็นตัวบาปที่ท�าให้จิตใจต�่าลง แล้วถ้าสมมุติว่า เป็นสัตว์

เล็กสัตว์น้อย หรือสัตว์ที่ก�าลังเป็นอันตรายต่อชีวิตลูก  

เช่น ยุงในห้องนอนของลูกในช่วงที่มีไข้มาลาเรียหรือ 
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ไข้เลือดออก ถ้าฆ่าจะบาปไหม ตามสามัญส�านึกของ 

คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะว่ามันไม่น่าจะบาป เราช่วย

ชีวิตของลูก ไม่ได้ท�าด้วยความพยาบาท ท�าเพราะเป็น

ห่วงลูก เหตุผลนี้ก็น่าฟังเหมือนกัน น่าเห็นใจ แต่ในขณะ

เดยีวกนั เราต้องแยกประเดน็ ถ้ามเีจตนาจะฆ่า ตัวน้ันเป็น

ตวับาป แต่ถ้าหากว่าเราไม่มทีางเลอืกจรงิๆ และเราไม่ได้

ท�าเพ่ือตัวเอง เราท�าเพราะเป็นห่วงชีวิตของลูก เป็นต้น 

บาปกรรมจะอ่อน เพราะถ้าเราดูจิตใจในขณะนั้น มันก็

ไม่มีกิเลสอะไรมาก แต่จะไปลบล้างตัวบาป แล้วบอกว่า

ไม่บาปเลยเพราะท�าเพื่อลูก อย่างน้ันไม่ใช่ เพราะการ 

ฆ่าสัตว์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ถือว่าบาป จะบาปมาก

บาปน้อยอยู่ที่เหตุผล บางลัทธิบางศาสนาอาจมีเงื่อนไข

ว่า ถ้าไม่ใช่การฆ่าเพ่ือตัวเอง แต่ฆ่าเพื่อปกป้องพระ

ศาสนา หรือเพื่อเผยแผ่พระศาสนา เป็นต้น ถือว่าไม่

บาป แล้วท�าไมจึงเป็นอย่างน้ัน ในเรื่องนี้เราต้องระวัง

เรื่องภาษา การแปลค�าสอนของศาสนาอื่น ส่วนมากเขา

จะเอาศัพท์ของเราไปใช้ ทั้งๆ ที่ความหมายไม่ตรงกันที

เดียว เช่น ค�าว่า sin ในศาสนาคริสต์ เป็นต้น ถ้าแปล sin 

เป็นบาป จะท�าให้เข้าใจผิดว่า ...อ้าว! ท�าไมเขาจงึมพีธิล้ีาง

บาปได้... จริงๆ แล้วเขาไม่ได้ล้างบาป แต่เขาล้าง sin ซึ่ง 
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มันเป็นคนละความหมาย คนละ concept กับค�าว่าบาป

ของเรา ฉะนัน้ เรือ่งภาษาน่ี มนัเป็นสะพานทีเ่ชือ่มคนก็ได้ 

แล้วก็เป็นก�าแพงที่ท�าให้คนเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันก็ได้  

บางสิง่บางอย่างโดยเฉพาะค�าแปลทีเ่รารูส้กึว่าช่วยให้เขา

เข้าใจ แต่กลายเป็นตรงกันข้าม กลับท�าให้เข้าใจผิดก็มี 

ลัทธิหรือศาสนาที่ถือว่า ความดีความช่ัวข้ึนอยู่กับพระผู้

เป็นเจ้า หรอืขึน้อยูก่บัเทพ บรมเทพ ขึน้อยูกั่บสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ  

ถ้าจะเปรยีบเทยีบก็เหมือนกับระบบเผดจ็การ เผดจ็การที่

มอี�านาจสงูสดุ ฉะนัน้ ถ้าเราเข้าไปขอร้องเป็นการส่วนตวั

ให้ผูม้อี�านาจเผดจ็การยกโทษให้เรา ถ้าท่านจะยกโทษ ท่าน

ย่อมท�าได้เพราะท่านมอี�านาจสงูสดุ แต่พทุธศาสนาถอืว่า 

กฎแห่งกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ 

ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงและเปิดเผยให้เราได้ทราบ  

เพื่อที่เราจะได้ระมัดระวัง 

ความชั่วหรือบาปกรรม คือการกระท�าด้วยเจตนา

และด้วยจิตท่ีประกอบด้วยกิเลส ท�าให้กิเลสท่ีปรากฏใน

ขณะนั้นเพิ่มขึ้น มีก�าลังมากขึ้น เมื่อกิเลสเพิ่มขึ้น จิตใจก็

ต�่าลง ส่วนความดีนั้นตรงกันข้าม ถ้าเราท�าอะไร พูดอะไร 

คิดอะไรก็ตาม ด้วยเจตนาที่ปราศจากความโลภ ความ
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โกรธ ความหลง ด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น 

ความเมตตา ความมีสติ ความอดทน เป็นต้น ในขณะนั้น  

คุณธรรมเหล่านั้นได้รับการกระตุ้น ได้รับการบ�ารุง ได้รับ 

การสนับสนุน ท�าให้จิตใจเราสูงขึ้นมาสักหน่อยหรืออาจ

จะสูงขึ้นมามากก็ได้ ฉะนั้น เรื่องบุญ เรื่องบาป เราจะ 

ไม่เข้าใจ ถ้าเราไม่ศกึษาหรอืไม่ท�าความเข้าใจในเรือ่ง

ของกุศลธรรม อกุศลธรรม กุศลธรรมคือสิ่งที่ท�าให้

จิตใจเราสูงขึ้น อกุศลธรรมหรือกิเลสก็เป็นสิ่งที่ท�าให้

จิตใจต�่าลง เมื่อเราท�าอะไรด้วยคุณธรรม จิตใจสูงขึ้น 

เราก็เรยีกว่าความด ีเมือ่เราท�าอะไร คดิอะไร พดูอะไร

ด้วยกิเลส จิตก็ต�่าลง นั่นเรียกว่าความชั่ว นักปราชญ์

ท่านจึงบอกว่า ท�าดีได้ความดีทันที เพราะในขณะที่ท�า 

ความด ีย่อมจะต้องมคีณุธรรมอยูใ่นใจ และเมือ่คณุธรรม

ปรากฏอยู่ในใจ คุณธรรมก็ได้รับการสนับสนุนให้เพิ่ม

มากขึ้น แต่ถ้าเราท�าอะไรด้วยกิเลส กิเลสก็เพิ่มขึ้น เราได้

กระตุ้นกิเลส ได้ท�าให้จิตที่เคยตกร่องยิ่งตกลึกเข้าไปอีก

เมื่อเราอยู่ในโลก เราก็ท�าความดี อย่างลูกศิษย์

ผู้ท่ีสละเสื้อเพราะสงสารเพื่อน จิตใจในขณะน้ันอยู่ใน

คุณธรรม ท�าด้วยความเมตตาสงสาร ไม่ค�านึงถึงความ

สุขสบายของตัวเอง ทีนี้ เมื่อเราจะท�าความดี เราต้องมี
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สัมปชญัญะก�ากบัอกีท ีสมัปชญัญะเป็นช่ือของปัญญา 

เป็นปัญญาในลกัษณะทีค่�านงึถงึบริบทของการกระท�า  

คือ ทุกอย่างมันต้องมีบริบท ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มัน

ตายตัวและโดดเดี่ยวอยู่ในตัวของมัน มันต้องมีความ

สัมพันธ์กับส่ิงอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต ซึ่งก็คือ

สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ท�าให้สิ่งน้ันเกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่จะ

ปรากฏเป็นผลในอนาคต ดงัน้ัน ผูม้ปัีญญาต้องรูจ้กัถอน

ออกมาจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

เป็นระยะๆ เพ่ือจะดูภาพรวมหรือส่ิงที่เรียกว่าบริบท

ของการกระท�า ถ้าลูกศิษย์ชาวจีนคนน้ันได้พิจารณาว่า  

ถ้าเราสละเสื้อของเราช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นความดี แต่จะ

ท�าให้ตวัเราเสีย่งต่อโรคมากขึน้แค่ไหน ถ้าเรามคี�าตอบให้

ตวัเองว่า เราจะมโีอกาสตดิเชือ้สงูมาก เราอาจจะต้องถาม

ตัวเองก่อนว่า แล้วจะมีผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้าง 

เช่น ถ้าเราติดเชื้อแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับครอบครัว 

เราด้วย นี่อาจจะท�าให้ต้องเหมือนกับกลืนความคิดท่ีจะ

ช่วยคนๆ หนึ่ง เพื่อจะช่วยครอบครัวในระยะยาว นี่เป็น

สิ่งที่จะคิดได้ แต่หากเราคิดว่า ถึงจะมีความเสี่ยงบ้าง  

แต่น้อยมาก แล้วเราก็แข็งแรง ไม่เคยติดเชื้อท่ีไหน เมื่อ

ช่ังน�้าหนักแล้ว เราคิดว่าเราทนได้ อยู่ได้ ให้เขาไปดีกว่า 
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แต่ส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยคิดรอบคอบอย่างนั้น อย่างไร

ก็ตาม อาตมาก็ยังชื่นชมลูกศิษย์คนน้ัน เพราะโอกาสที่

จะติดเชื้อ แล้วลูกจะติดเชื้อด้วย หรือโอกาสที่ลูกคนหนึ่ง

จะเสียชีวิต มันเหลือวิสัยที่เราจะคิดได้หรือที่จะอยากคิด

ส�าหรับคนทั่วไป

ปัญหาคือ เมื่อเราท�าความดีแล้วเกิดผลร้าย 

ตามมา เราต้องกล้าตัดความรู้สึกว่าเรามีความผิด

ออกจากใจ เพราะอะไร ก็เพราะมันเป็นนิวรณ์ เป็น

กิเลส หรือถ้าจะพูดตรงๆ ตามหลักท่ีได้อธิบายแล้ว 

ก็คือ ความรู้สึกละอายเป็นบุญ เป็นส่วนหนึ่งของมรรค 

แต่ความรู้สึกผิด ความรู้สึก guilty เป็นบาป เพราะ 

มีความยินดีในการคิดในทางที่เบียดเบียนตัวเอง  

ความรู้สึก guilty น้ี ถ้าไม่มีความยินดีพอใจลึกๆ ใน 

ความรู้สึกนี้ จะ guilty ไม่นาน แล้วท�าไมจึงยินดีในความ

รู ้สึกว่ามีความผิดหรือความรู ้สึก guilty นั้น ก็เพราะ 

สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะการกระท�าโดยตรงของเรา 

ถ้าความไม่ดีท่ีเกิดขึ้นเป็นผลจากการกระท�าด้วยความ

ตั้งใจ คือตั้งใจให้เกิดผลอย่างนั้น นั่นจะน�าไปสู่ความ

ละอายมากกว่า ในกรณีของความรู้สึก guilty แม้ผลท่ี
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เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้ังใจให้เกิด แต่เนื่องจากสิ่งท่ี

เกิดขึ้นเป็นสิ่งร้าย คนทั่วไปจะรู้สึกว่าควรจะมีการลงโทษ 

เราจึงอยากจะทุกข์ เพราะความทุกข์จะเป็นเหมือนการ

ชดเชยหรือเป็นการแสดงว่าเราเสียใจจริงๆ และหาก

การกระท�าของเราเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยทางอ้อมให้

เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ เราจะรู้สึกว่า  

ถ้าเราปล่อยวาง มันจะเหมือนเราลอยนวล เหมือนมันไม่

ยุตธิรรม เราจงึเข้าใจว่า การทีเ่ราเป็นทกุข์เหมอืนเป็นการ

แสดงความรบัผิดชอบต่อสิง่ทีเ่ราได้ท�า ฉะน้ัน มันจงึกลาย

เป็นยาพิษอยู่ในใจของเรานาน แล้วบางคนยังถือว่าบาป

เป็นบุญ คือถือว่า เราเป็นคนไม่ดี เราเป็นคนท่ีท�าให้ลูก

เสียชีวิต หรือท�าให้เพื่อนเดือดร้อน หรือท�าให้เกิดผลร้าย

อย่างนัน้ๆ เม่ือเราเป็นคนไม่ดี เราก็ไม่ควรจะมคีวามสขุใน

ชวีติเลย ความสขุไม่สมควรแก่คนแบบนี ้ความคดิอย่างนี้

เป็นบาป เป็นการเบียดเบียนตัวเองโดยแท้ เพราะอะไร 

เพราะในขณะท่ีเราท�าสิ่งน้ัน เราไม่ได้ตั้งใจที่จะท�าให้เกิด

ผลอย่างนั้น

ถ้าเราเป็นพุทธมามกะ เราถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่ เราต้องเชือ่ในการตรสัรูข้องพระพุทธเจ้า 
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เชื่อว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนนั้นดีแล้ว พระพุทธ

องค์ทรงตรัสว่า บุญกับบาปขึ้นอยู่กับเจตนา ขึ้นอยู่กับ

สัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ แต่เจตนาดีไม่ได้แปลว่าผลจะ

ดเีสมอไป เรารับรองไม่ได้ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นเรือ่งเสีย่ง

ทั้งน้ัน แล้วเราจะท�าอย่างไรได้ ก่อนจะตัดสินอะไรที่

ส�าคัญๆ เราก็ต้องรอบคอบเท่าที่จะรอบคอบได้ ต้อง

หยุดคิด หยุดทบทวน ต้ังสติ เพราะจิตที่ขาดสติจะมี

ทางเลือกน้อย จิตที่มีสติเป็นที่ตั้งมีทางเลือกมาก จิตที่

ขาดสตินั้น เม่ือจะท�าสิ่งใด ก็จะท�าตามอารมณ์ในเวลา

นั้น และอารมณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอารมณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน 

มันจะกลายเป็นเรื่องของสัญชาตญาณหรือความเคยชิน 

ส่วนผู้ต้ังสติ คือผู้ท่ีไม่เข้าข้างตัวเอง จิตที่มีสติเป็นที่

ตั้งจะอยู่ในภาวะที่พ้นจากความล�าเอียงต่างๆ แม้จะ

ชั่วคราว ก็ยังพอท่ีจะเป็นฐานของการตัดสินและการ

รับผิดชอบ การยอมรับตั้งแต่ต้นว่า เมื่อมีข้อมูลแค่นี้  

เมื่อมีความจ�าเป็นหรือมีความกดดันอย่างนี้ๆ การ

พยายามท�าอะไรที่มันดีที่สุดในเวลาน้ี เราจะท�าอย่างไร 

เมื่อท�าแล้วก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น เพราะ

เราก็เป็นแค่คนๆ หนึ่ง สิ่งและบุคคลท่ีจะเข้ามามีส่วน

เก่ียวข้องกับผลการกระท�าของเรา มันมากมายก่ายกอง  
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ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ แม้จะรู้ทันก็ไม่สามารถจะรู้ได้ เพราะ

ฉะนัน้ เรากเ็อาความเข้าใจและความเชือ่มัน่ในค�าสัง่สอน

ของพระพทุธเจ้า รวมถึงการพยายามต้ังสต ิเมือ่ใดทีจ่ติใจ

ว้าวุ่นขุ่นมัวตื่นเต้น เราต้องระมัดระวัง เพราะโอกาสจะ

ตดัสนิผดิและท�าอะไรผดิมมีากขึน้ ถ้าเราคอยเฝ้าสงัเกต

กายกับใจของตนอย่างสม�า่เสมอ มนัจะเกดิความไวต่อ

การแปรปรวนของจิต อาการใส อาการขุ่นมัวของจิต 

มนัจะช่วยเป็นหลกัตดัสนิ ช่วยในการพิจารณาว่า ทีจ่ะ 

คิดที่จะท�าน่ี มีกิเลสอยู่ในใจหรือเปล่า เราต้องการ

อะไรหรือเปล่า

เราต้องให้อภัยตัวเองส�าหรับความผิดพลาดใน

อดตี โดยเฉพาะการกระท�าในอดตีซ่ึงท�าให้เกดิผลเสยีหาย 

บางอย่างโดยที่เราไม่เคยคาดฝันหรือไม่เคยคิดเลยว่าจะ

เป็นไปได้ เพราะสิ่งที่เราควรรับผิดชอบในชีวิตมันมาก

อยู่แล้ว อย่าเพ่ิงไปรับผิดชอบในสิ่งที่มันเหลือวิสัย 

ของเรา แม้ในโอกาสทีเ่ราท�าบางอย่างด้วยกเิลสกเ็ช่นกนั 

ท�าด้วยความโลภ ท�าด้วยความอจิฉา ท�าอะไรกแ็ล้วแต่ ให้

เรามองว่ามันเป็นเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรม อย่าไป 

สร้างอัตตาตัวตนเข้าไป เพราะเมื่อมีอัตตาตัวตนตรงไหน 
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ทุกข์ก็เกิดตรงนั้น นี่หมายความว่า เม่ือเราทบทวนเร่ือง

ในอดีตที่เราเคยท�าอะไรไว้ไม่ค่อยดี แล้วยอมรับว่าท�า

ด้วยความตัง้ใจ เพราะในเวลาน้ันโกรธมากหรอือจิฉามาก  

จะอะไรก็แล้วแต่ จริงๆ แล้ว ตอนนั้น ความโกรธในจิตใจ

เรามีพลังมาก ในขณะที่ความเมตตา สติ ความอดทน  

มีพลังน้อย ฉะนั้น ในวันนั้น เวลานั้น ในวินาทีนั้น ความ

โกรธมพีลงัมากกว่าคณุธรรม ความโกรธจงึชนะ ท�าให้เกดิ

ปัญหาตามมา ฉะนั้น ในแต่ละขณะ ในแต่ละวินาที อะไร

จะเป็นตัวก�าหนดการกระท�า จะท�าด้วยความรู้ตัว ด้วย

ความรับผิดชอบ ด้วยสัมมาทิฏฐิ หรือจะด้วยอะไร มันก็

อยู่ที่การฝึกจิต ถ้าเราเคยฝึกจิตให้มีก�าลัง ให้มีคุณธรรม 

ก็เป็นได้ว่าจะสามารถป้องกันหรือปล่อยวางฝ่ายกิเลสได้ 

แต่ถ้าจิตใจของเราขาดการฝึกอบรม และเราเคยปล่อย

ให้กิเลสเหล่านี้ครอบง�าจิตใจบ่อยๆ มันก็ไม่น่าแปลก

ใจอะไรว่า ในเวลาวิกฤติ ฝ่ายที่มีพลังมากกว่าจะชนะ  

ซ่ึงน่ันก็ไม่ใช่ว่าเราดีหรือไม่ดี แต่มันเป็นเรื่องธรรมดา 

ที่เกิดขึ้นได้หากฝ่ายดีขาดการฝึกอบรม ฝ่ายไม่ดีได้รับ 

การสนับสนุนหรือมีการคล้อยตามมานาน ฉะนั้น ถ้าเรา

มองว่ามันเป็นเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรม ไม่ใช่

เรื่องตัวบุคคลท่ีเป็นคนดีหรือไม่ดี น่ารักหรือไม่น่ารัก 
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ถ้ามองเป็นเรื่องของธรรมอย่างนี้ ความรู้สึก guilty  

จะก�าเริบไม่ได ้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะ “ลืมเสียเถิด” ไม่ใช่... 

มันเป็นการเตือนเราว่า... โอ้โห ! ตัวกิเลสนี่มันไวมาก...  

มีพลังมาก... พร้อมที่จะสร้างปัญหาให้ชีวิตของเราและ 

คนรอบข้างตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเพิ่มพลัง

ของคุณธรรมเพื่อป้องกันตัวเอง ป้องกันคนรอบข้าง เรา

ท�าได้ใช่หรือไม่ ท�าตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

โลกก็เป็นอย่างนี้แหละ เป็นวัฏสงสาร เราจะท�า

อะไร ก็ท�าด้วยความดี ด้วยจิตใจเมตตา ด้วยความคิด

เสียสละ ส่วนผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เราไม่มี

ทางจะรูไ้ด้ เราจะท�าอย่างไรได้ มนัเป็นการบงัคบัของมนั

ว่า แต่ละโอกาส แต่ละเหตุการณ์ สิ่งที่อยู่ในใจเรานั้น 

ฝ่ายกุศลธรรมหรือฝ่ายอกศุลธรรม อะไรจะมกี�าลงักว่า

กัน ส่ิงทีมี่ก�าลงัมากกว่ามกัจะเป็นตวัก�าหนดการกระท�า 

ดังนั้น ในการปฏิบัติ เราจึงต้องไม่ประมาทในเรื่องนี้

เอาล่ะ วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...อาตมาถือว่าเป็นเกียรติยศ

ที่เราทั้งสี่รูปได้รับมา 

เพราะเป็นลูกที่ดีของพ่อ คือหลวงพ่อชา 

เปรียบเสมือนเราเป็นพระจันทร์

ที่สะท้อนแสงของพระอาทิตย์

ให้ญาติโยมได้เข้าใจหลักธรรม...



๑๗๑๗๑๗

คงเป็นที่รู้กันแล้วว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกศิษย์ของ

หลวงปู่ชาได้รับและได้เลื่อนสมณศักดิ์ถึง ๔ รูป หลวงพ่อ 

สุเมโธได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นเทพ หลวงพ่อปสันโน

เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีที่อเมริกาและหลวงพ่ออมโร 

เจ้าอาวาสวัดอมราวดีที่อังกฤษ ทั้งสองท่านได้เลื่อนขึ้น

เป็นเจ้าคุณชั้นราช อาตมาก็ได้เป็นเจ้าคุณช้ันราชด้วย 

ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นหรือบ่งบอกถึงความอัศจรรย์

ของครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปูช่า ทัง้ๆ ทีท่่านมกีาร

ศึกษาทางโลกน้อยมากแค่ระดับประถมศึกษา และท่าน

พดูภาษาต่างประเทศไม่ได้เลย แต่ท่านสามารถดงึดดูชาว

ต่างชาตใิห้มาฝากตวัเป็นลกูศษิย์ของท่านเป็นจ�านวนมาก 

และ ๔0-๕0 ปีต่อมา ผูท้ีเ่ป็นลกูๆ ของท่านกไ็ด้กลายเป็น

พ่อกลายเป็นปู่ตามธรรมชาติของเวลา

ระลึกคุณอนันต์

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “ระลึกคุณอนันต์” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
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พวกเราชาวต่างชาติ ถือว่ามาจากประเทศที่

ด้อยพัฒนา คือเจริญด้วยวัตถุ เจริญด้วยเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ แต่ทางด้านจติใจ ยังเรียกว่าขาดตกบกพร่อง

อยู่พอสมควร อาตมาและเพื่อนที่มาจากต่างประเทศ 

ถือว่ามีบุญที่เกิดในยุคที่เราเดินทางข้ามโลกได้ และเม่ือ

เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น 

เป็นทีป่ระทับใจ ทัง้จากคณะสงฆ์และจากฆราวาส อาตมา

เองอาจจะมบีางอย่างท่ีผดิแผกจากครูบาอาจารย์องค์อืน่ 

ในเรื่องที่ได้ตั้งอกต้ังใจตั้งแต่ยังไม่บวชว่า ต้องการเป็น 

พระในประเทศไทย ต้องการใช้ชีวิตในประเทศไทย แล้ว

กไ็ด้อธษิฐานตัง้แต่ต้นว่า ถงึแม้ว่าจะช่วยกจิเผยแผ่ศาสนา

ในต่างแดนบ้าง แต่จะต้องจ�าพรรษาในประเทศไทยทุกปี

ตลอดชีวิต หากจะพูดตรงๆ แล้ว อาตมาไม่ค่อยมีฉันทะ 

ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในเรื่องการเผยแผ่ธรรมใน 

ต่างประเทศ โชคดีที่มีครูบาอาจารย์สายเราหลายท่าน  

เช่น หลวงพ่อปสนัโน หลวงพ่ออมโร ทีม่คีวามสามารถสูง

ท�าหน้าที่อยู่ อาตมาจึงไม่ได้รู้สึกผิดที่ไม่ค่อยจะใส่ใจกับ

การเผยแผ่ธรรมในต่างประเทศ

ตัง้แต่ก่อนมาเมืองไทย อาตมาอยากเป็นพระสงฆ์

ในเมอืงพทุธ ในต่างประเทศนัน้ วดัวาอารามเหมือนเป็น
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เกาะเล็กๆ อยู่ในสังคมที่ไม่ใช่พุทธ ทุกวันนี้ ที่อังกฤษ 

หรือยุโรป คนเกือบครึ่งหนึ่งประกาศตนว่าไม่มีศาสนา 

ส่วนท่ีอเมริกา จ�านวนคนที่ประกาศตนว่าไม่มีศาสนาก็

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปีๆ ดังน้ัน ในต่างประเทศช่วง

หลงัๆ นี ้ไม่ใช่ว่าจะมีการต่อต้านหรือรงัเกยีจพทุธศาสนา 

แต่การเป็นส่วนหน่ึงของเมืองพุทธหรือส่วนหน่ึงของ

วัฒนธรรมพุทธนั้นจะไม่มี

อาตมามีอุดมการณ์อยู่แล้วว่า ต้องสร้างความสุข 

สร้างประโยชน์ตน สร้างประโยชน์ สร้างความสุขผู้อื่น 

พร้อมๆ กันไป และอาตมาอยากมีส่วนในการสืบต่ออายุ

ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะแม้ว่าคนไทย

ส่วนใหญ่จะเป็นพวก “ห่างวัด” หรือยังมีความเข้าใจใน

หลักค�าสอนของพุทธศาสนาค่อนข้างจะผิวเผิน แต่โดย

พื้นฐานแล้ว เรียกว่ามีศักยภาพสูง คือไม่มีมิจฉาทิฏฐิ 

หรือความคิดต่างๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า

ในธรรม ถ้าจะมี ก็มีเรื่องความประมาทและความละเลย 

แต่ที่จะมีความเชื่อถือแบบต่อต้านหลักธรรมนั้น ไม่มี

ยกตัวอย่างในโลกตะวันตก ที่วัฒนธรรมด้ังเดิมได้

รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์มี
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สองนิกายใหญ่ นิกายโปรเตสแตนต์เผยแผ่ในยุโรปเหนือ

เป็นส่วนใหญ่ นิกายนี้ไม่มีนักบวชประพฤติพรหมจรรย์ 

เพราะถือว่า ผู้น�าศาสนาไม่ควรแยกตัวออกจากสังคม 

แต่ควรจะต้องเป็นผู้น�าอยู่ในชุมชน ผู้น�าศาสนาทางฝ่าย

โปรเตสแตนต์จึงแต่งงาน มีลูก ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดา 

ดงันัน้ โดยพืน้ฐานแล้ว ชาวต่างชาตทิีเ่ตบิโตในวฒันธรรม

อย่างนี ้จงึค่อนข้างจะระแวงนกับวชหรอืจะมองด้วยอคติ

ว่า เป็นคนไม่สู ้อยูใ่นโลกไม่ได้ ไม่ไหว ไม่เก่ง เหมือนกบัหนี

จากความรับผิดชอบ หนีจากโลกที่ควรจะอยู่ ฉะนั้น โดย 

พื้นฐานแล้ว เขาจึงมีความไม่ศรัทธาต่อผู้ออกบวช แม้จะ

มีหลายคนที่เมื่อได้พูดคุยสนทนา รับฟังเหตุผลแล้วจะ

เปลี่ยนใจ  แต่โดยพื้นฐานทางวัฒนธรรมก็จะเป็นเช่นนั้น

นอกจากน้ี ค�าสอนและความเข้าใจที่ว่า จิตใจ

ของมนุษย์มีกิเลส มีสิ่งเศร้าหมอง ซึ่งมนุษย์เราสามารถ

ขัดเกลาและสามารถละได้ในที่สุดนั้น ชาวต่างชาติจะฟัง

เรื่องนี้ไม่เข้าใจ เพราะมันไม่มีในวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

เขา หากเทียบกับคนไทยส่วนใหญ่ ถึงจะเป็นคนไม่เข้า

วัด แต่เมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้ว ส่วนมากก็พร้อมท่ี

จะศรทัธาก่อน คอืเชือ่ว่าพระโดยส่วนรวมมคีวามบรสิทุธิ์

จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ที่จริงแล้วผู้ที่มีอคติจาก
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อิทธิพลของส่ือและจากการกระท�าของพระสงฆ์บางรูป

ก็มีเพิ่มมากข้ึน แต่โดยทั่วไป ความเข้าใจว่าผู้ที่ออกบวช

เป็นผู้ท่ีต้องเสียสละ ต้องยากล�าบาก นี่จะเป็นพื้นฐานที่

ไม่ต้องคิด และคนไทยส่วนมาก ทั้งๆ ท่ีตัวเองมีข้ออ้าง 

มากมายว่ายังไม่พร้อม ในเรื่องท่ีจะรักษาศีล เรื่องท่ีจะ

ปฏบิตัธิรรม เรือ่งทีจ่ะเลกิจะละน้ัน ...มนักด็อียู.่.. ดมีาก...  

แต่เรายังไม่พร้อม... เราบาปหนาหรือว่าเรา...อะไรก็

แล้วแต่ แต่ถ้าเราเจาะลงตรงความประมาทน้ัน เราจะ

เห็นสัมมาทิฏฐิของคนไทยส่วนใหญ่ว่า คนเราละบาปได้  

บ�าเพญ็กศุลได้ ช�าระจติใจของตนได้ และผู้ท่ีท�าได้แล้วควร

แก่การเคารพอย่างย่ิง ฉะน้ัน อาตมามองคนไทย มอง 

ประเทศไทย ด้วยความหวังว่า ถ้าเราผ่านความประมาท 

ความไม่เข้าใจ หรือความเข้าใจผิดในหลายๆ เรื่อง ลึกๆ 

แล้ว คนไทยมีความพร้อมมาก เหมือนเป็นดินดี ท่ี

เกษตรกรทิ้งไว้ไม่ดูแล จึงมีวัชพืชขึ้นมากมาย แต่ถ้าไป

ถางแล้วเตรียมดินเมื่อไร ก็พร้อมที่จะใช้ปลูกพืชผลต่างๆ 

และได้ผลที่สวยงาม อาตมาจึงเห็นว่า ถ้าจะเผยแผ่ธรรม

ที่ไหน เมืองไทยนี่แหละเหมาะที่สุด เพราะผู้คนมีพื้นฐาน 

อยู่แล้ว และอาตมาเองก็มีความซาบซึ้งในบุญคุณของ

ครูบาอาจารย์และญาติโยมด้วย นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาว
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ต่างชาติท่ีมองจากไกลๆ จะไม่เข้าใจ เขาจะคิดว่า..โอ! 

เป็นพระนี่สบาย ไม่ต้องท�ามาหากิน มีแต่ญาติโยมน�า

ของมาถวาย... ถ้าชาวต่างชาติได้เห็นวิดีโอที่ถ่ายที่บ้าน

บุญเช้านี้ เขาก็จะคิดว่า... โอ! พระองค์นี้ไม่ต้องท�าอะไร 

นั่งเฉยๆ ก็มีคนเข้าคิวเอาของมาให้ ได้ฟรีๆ ไม่ต้องท�า

อะไร... แต่พวกเราเข้าใจใช่ไหมว่า พระพุทธองค์เป็นผู้มี

มหาปัญญาธิคุณจริงๆ เพราะท่านต้องทราบว่า พระองค์

ไหนก็ตาม ถ้าไม่ใช่พระที่ปาราชิก หรือพระที่ไม่มีความ

ละอายต่อบาป ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป ไม่มีคุณงาม

ความดีในจิตใจเลย เมื่อเราได้รับปัจจัยสี่จากญาติโยม 

ทุกวันๆ ย่อมอดไม่ได้ใช่ไหม ที่จะตอบแทนบุญคุณ

ญาตโิยม อาตมามองว่า ผ้าจวีรนีม้าจากไหน กม็าจากโยม  

ผ้าอังสะมาจากไหน ผ้าสบงมาจากไหน ย่ามมาจากไหน 

ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด เกิดจากศรัทธา เกิดจากน�้าใจ

ของญาติโยม มันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่เราต้องคิด

ว่า เมื่อญาติโยมให้ความเคารพนับถือถึงขั้นนี้ เสียสละ

ทรัพย์สมบัติของตนเพื่อเราจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ 

ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องวัตถุ ท�า

อย่างไรเราจึงจะได้ตอบแทนบุญคุณ ฉะนั้น อาตมาว่า 

ความกตญัญกูตเวทขีองพระน้ัน ไม่เกิดไม่ได้ มนัต้องเกิด
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ทนีี ้เมือ่เราเป็นพระสงฆ์แล้ว เราจะตอบแทนบญุคณุ 

ของญาตโิยมอย่างไร พระต่างชาตทิีม่าอยูว่ดัป่านานาชาต ิ

ใหม่ๆ บางครั้งท่านก็รู้สึกว่า ...แหม! เราเพิ่งแค่เร่ิมต้น  

กิเลสเรายังเยอะ เรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอ... น่ีไม่ใช่ว่า

หลงนะ มันตรงกันข้าม...ตัวเรานี่... ถึงจะครองผ้าเหลือง  

กย็งัมกิีเลสอกีเยอะ แต่โยมกม็ากราบมาไหว้ มาถวายของ 

เราก็ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไร... อาตมาจึงบอกท่านว่า… 

โยมเขาไม่ต้องการอะไรมากมายหรอก สิ่งที่โยมต้องการ

ก็คือ ให้เรารับของด้วยความส�านึก ด้วยความคารวะ 

ในบุญ แล้วพยายามท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าท่ีจะ

ท�าได้ นี่คือการตอบแทนบุญคุณ ด้วยการพยายามเป็น

พระทีด่ ีอาตมาเช่ือว่า เพยีงแค่ญาตโิยมได้รูว่้า พระองค์นี้

เป็นพระด ีรกัษาพระวนิยั ท�าความเพยีร พยายามขัดเกลา

กิเลส แค่ได้รู้ว่าท่านมีความจริงใจในการปฏิบัติ มีความ

ตั้งอกตั้งใจ เขาก็ชื่นใจแล้ว ใช่ไหม...ญาติโยมไม่ได้หวังว่า

ท่านเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระอรหันต์ ฉะนั้น อาตมาว่า 

เพยีงแค่การท�าหน้าทีข่องตนให้ด ีเรากม็ส่ีวนในการรกัษา

มาตรฐานของสถาบันสงฆ์ไว้ มีส่วนในการเจริญศรัทธา

ของญาติโยม
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อย่างไรก็ตาม พระแต่ละรูปมีความสามารถไม่

เหมอืนกนั อาตมามคีวามรกั มคีวามสามารถเรือ่งภาษามา 

ตัง้แต่เดก็ ช่วงแรกๆ ทีม่าอยู่เมอืงไทย  เวลาฟังหลวงพ่อชา 

เทศน์ ท่านเทศน์นานและยาว อาตมาต้องพึ่งพี่เลี้ยง  

บางคร้ังหลวงพ่อเทศน์สามชั่วโมง ถามพี่เลี้ยงว่า วัน

นี้หลวงพ่อเทศน์ว่าอะไร ท่านสรุปให้ฟังไม่เกินห้านาที  

ท่านคงจ�าไม่ไหวเหมือนกัน อาตมาก็ฟังได้แค่บางค�า 

ตั้งแต่กัณฑ์แรกค�าที่คุ้นหูท่ีสุดคือ… อดทน... อดทน... 

อดทน... น่าจะเป็นค�าแรกที่ได้จากการฟังเทศน์ของ 

หลวงปู่ชา อาตมาต้องการจะเรียนภาษาไทย ในเมื่อเรา

เดนิทางมาหมืน่กว่ากิโลเพือ่ฝากตวัเป็นลกูศษิย์ของครบูา

อาจารย์ตัง้แต่อายแุค่ ๒0 ปี จะเสยีดายถ้าเราไม่ขยันเรียน 

ภาษาไทย แต่ตอนน้ันมีอุปสรรคเร่ืองการเรียนมาก  

เพราะหนังสือไม่ค่อยจะมี แล้วพระเณรส่วนใหญ่ก็พูด

ภาษาอสีาน อาตมาเรยีนจากเพือ่น เรยีนจากสามเณรน้อย  

ไม่รู้ว่าพูดอีสานหรือพูดไทยกันแน่ กว่าจะแยกระหว่าง 

ช ช้าง กับ ซ โซ่ ได้นี่นานมาก... ยาก... ก็พยายามเรียน

ท้ังสองภาษาพร้อมกัน บางทีมันก็สับสน โชคดีท่ีอาตมา

ได้พจนานุกรมเล็กๆ เล่มหน่ึง แล้วไปเจอหนังสือของ

อาจารย์พุทธทาสที่มีสองภาษา หน้าซ้ายเป็นภาษาไทย 
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หน้าขวาเป็นภาษาอังกฤษ ได้ใช้เป็นหลักในการเรียน 

ภาษาไทย อาตมาพบว่า ส�าหรับตัวเอง การเรียนอ่าน 

เรียนเขียน จะเป็นทางลัด เพราะพระเราไม่ค่อยได้น่ัง

คุยคลุกคลีกัน โอกาสที่จะได้ซึมซับภาษาจากการพูดคุย 

จงึน้อย เมือ่เรากลบักฏุกิอ่็านหนงัสอืธรรมะแล้วดคู�าแปล

ไปเรื่อยๆ เริ่มได้ค�าศัพท์เพิ่มมากขึ้น เมื่อครบปีจึงฟัง

ธรรมะเข้าใจขึ้นมาก แต่ยังพูดไม่ได้และเรื่องธรรมดาที่ไม่

เก่ียวกบัธรรมะนี ่ยิง่พดูไม่เป็น มคีนบอกว่า... โอ! ท่านเพิง่

มาใหม่ๆ ท�าไมรู้ศัพท์ธรรมะมากมาย... คือคนมักจะด่วน

สรปุว่า ถ้ารูค้�าสงูๆ คงรู้ค�าพืน้ๆ แน่นอน ท่ีจรงิอาตมารูแ้ต่

ค�าสงู ค�าพืน้ๆ น่ีไม่รู ้พรรษาทีส่ีท่ี่ห้า อาตมาขึน้ธรรมาสน์

แสดงธรรมได้ แต่สั่งอาหารในร้านอาหารไม่เป็นแน่ ศัพท์

เร่ืองอาหารนี่เป็นจุดบอด เพราะเวลาเห็นอาหาร เราจะ

ไม่กล้าถามว่า… อาหารนี้ชื่ออะไร... เพราะโยมจะเข้าใจ

ไปเองทันทีว่าเราชอบ เหมือนเราพูดเป็นนัยว่า… ขอให้

ถวายอย่างนีท้กุวันนะ... ฉะนัน้ เราจงึไม่กล้าถาม อาตมา

มีความหวังว่า ๑. จะได้ฟังธรรมะของหลวงปู่ชา และ  

๒. จะได้มีสิทธิ์เข้าไปอุปัฏฐากท่าน นี่คือสิ่งท่ีต้องการ 

มาก คือเป็นพระอุปัฏฐาก ซึ่งถ้าภาษาเราไม่พร้อม ก็เป็น

ไม่ได้
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ครัง้หนึง่ อาตมานัง่อยูก่บัหลวงพ่อ มคีณะญาติโยม

มาจากกรงุเทพฯ น่าจะมาโดยรถทวัร์ ๑-๒ คนั เข้ามากราบ 

ท่านท่ีใต้ถุนกุฏิของท่านที่อยู่ข้างโบสถ์ท่ีวัดหนองป่าพง  

อาตมากน็ัง่อยูต่รงน้ัน หลวงปูช่ีม้าทีอ่าตมาแล้วพดูว่า.. นี!่ 

ฝรัง่คนนีพู้ดภาษาอสีานคล่องด้วยนะ... แม่นบ่... แล้วท่าน

ก็มองอาตมา อาตมาก็ตอบว่า… โดยขะน่อย... ท่านก ็

บอกว่า ...เห็นบ่ เห็นมั้ย... คล่อง... โยมประทับใจมาก 

พอโยมกลับไป หลวงพ่อถอดฟันปลอมออก แล้วพูด

ภาษาอสีานซึง่อาตมาฟังไม่รู้เร่ืองแม้แต่ค�าเดยีว แล้วท่าน

ก็บ่นว่า… ฝร่ังนี่ ใช้ไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง... นี่เป็นวิธีสอน 

ของท่าน ท่านจะพดูท�านองสรรเสริญให้เราตวัพอง ให้เรา

ลมืตวั แล้วกจ็ะกลบัเป็นค�าว่า ค�าวพิากษ์วจิารณ์ ค�าต�าหนิ  

เพื่อให้เราดูจิตใจของเราว่า มันขึ้นมันลงอย่างไร นี่คือวิธี

สอนของท่านในชีวิตประจ�าวัน

อย่างไรก็ตาม ความหวงัทีอ่าตมาจะสร้างประโยชน์

ส่วนรวมในเมอืงไทย ดคูวามสามารถเฉพาะตวักไ็ม่ค่อยมี

อะไร นอกจากเรือ่งภาษา ถ้าเรามโีอกาสแสดงธรรมต่อไป 

ก็น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเราและน่าจะได้ผล หลังพรรษา

ที่สาม อาตมาขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติไป

อยู่ที่วัดสาขาเล็กๆ อยู่ห่างจากชาวต่างชาติ ปลีกวิเวก
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อยู่เงียบๆ โดยเลือกไปอยู่วัดที่อัตคัดกันดารพอสมควร 

มีหลวงตารูปหน่ึงอยู่ท่ีน่ัน เพราะเราเป็นพระบวชใหม่จึง

ต้องอยูก่บัพระตัง้แต่ห้าพรรษาขึน้ไป แต่พระหลวงตารูปน้ี

อยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็เดินทางไปจากวัด ปล่อยให้เราอยู่องค์

เดียว ที่จริงตามหลักเราก็ควรกลับวัดนานาชาติ เพราะ

มนัผิดหลกัทีจ่ะอยู่เป็นผูร้กัษาการเจ้าอาวาสต้ังแต่พรรษา

สาม แต่ขอสารภาพว่า อาตมาไม่กลับเพราะชอบที่นั่น 

ทางบิณฑบาตที่วัดนี้ไกลมาก ไปกลับประมาณ ๙ กิโล  

และส่วนมากก็ได้แต่ข้าวกับกล้วย เพราะมีกล้วยน�้าว้า

เยอะ ถ้ามีแกงก็มักจะเป็นแกงมันส�าปะหลัง แกงอย่าง

อื่นไม่ค่อยมี อาตมาจะกลับมาฉันที่ศาลาองค์เดียว ไม่มี

ใครมาจังหันด้วย ส่วนใหญ่ก็ฉันอาหารบิณฑบาต มีนก

ตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่กิ่งไม้หน้าศาลา ร้องประชดอาตมา 

ทุกวันว่า...กินข้าวกับกล้วย กินข้าวกับกล้วย... ถึงวันพระ 

โยมจากหมู่บ้านรอบๆ จะมาถวายจังหัน มารับศีล และ

มาขอฟังธรรมะ ตอนนั้น อาตมาสามพรรษา ภาษาไทย

ของอาตมาจะเป็นลักษณะที่ว่า ถ้าเริ่มก็จะพูดไปได้ แต่

ถ้าหยุดเป็นอันว่าจบ มันไปต่อไม่ได้ ก็เลยเทศน์สิบนาที 

สิบห้านาที แล้วแต่จะพูดไปได้ แล้วโยมที่เรียกว่าแม่ออก

จะนั่งก้มหน้ากันเป็นแถว ไม่ว่าเราจะพูดอย่างไร เขาก็
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ไม่เปลี่ยนท่า ยังคงนั่งก้มหน้านิ่ง พอเราพูดไม่ออกแล้ว  

เราก็...เอวัง... แม่ออกก็จะยกมือสาธุกัน มันเป็นการฝึก

การแสดงธรรมทีด่มีากส�าหรบัอาตมา คอื เรยีกว่าหมดหวงั 

ที่จะได้เสียงสะท้อน พูดอย่างไรทุกคนก็เฉย ก็เลยดี ไม่ได้

หวังให้ใครชื่นชม เพราะยังไงๆ  มันก็เทศน์ได้แค่นั้น

หลงัจากนัน้ พอห้าพรรษาไปแล้ว อาตมาเร่ิมมีหน้า

ท่ีแสดงธรรมมากขึ้น สมัยนั้น เวลาเทศน์ อาตมาต้อง

หลับตาเหมือนนั่งสมาธิ ถ้าลืมตาจะพูดไม่ออก ครั้งหนึ่ง 

อาตมารับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการที่

กรุงเทพฯ ตอนนั้นสักแปดพรรษา ชมรมพุทธนิมนต์พระ

ไปแสดงธรรมช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมง อาตมาข้ึนธรรมาสน์ 

เทศน์ไปได้สักพัก ก็ลืมตาขึ้นเพื่อจะฉันน�้า เห็นคนที่นั่ง

ข้างหน้านั่งหลับ อาตมาหมดก�าลังใจเลย พูดไม่ออก 

ชมรมพุทธที่กรุงเทพฯ ชอบจัดกิจกรรมในช่วงพักเท่ียง 

คนมาท�างานตั้งแต่เช้า ต้องรีบทานอาหารกลางวัน หลัง

ทานใหม่ๆ หนังท้องตึง ก็ชวนง่วงเหมือนกัน ต่อมามีกิจ

แสดงธรรมมากขึ้นๆ อาตมามีความภูมิใจที่มีส่วนในการ

เผยแผ่ธรรมะที่เราได้รับมาจากครูบาอาจารย์ ธรรมะของ 

หลวงพ่อชาท่ีมีเอกลักษณ์ว่า… เรียบง่าย ตรงไปตรงมา 

แต่ชวนให้คดิ ชวนให้พจิารณา ชวนให้ปฏบัิติ ชวนให้ร่าเริง
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ในธรรม... เราก็พยายามท�าตามที่ท่านสอน จนกระทั่ง

สุดท้าย เมื่อไม่ก่ีวันที่แล้วก็ได้รับเกียรติยศเป็นทางการ 

อาตมาถือว่าเป็นเกยีรติยศทีเ่ราท้ังสีร่ปูได้รบัมา เพราะ

เป็นลูกที่ดีของพ่อ คือหลวงพ่อชา เปรียบเสมือน

เราเป็นพระจันทร์ที่สะท้อนแสงของพระอาทิตย์ให้

ญาติโยมได้เข้าใจหลักธรรม

อย่างไรก็ตาม เราถือว่ายศเป็นหนึ่งในโลกธรรม

แปด เป็นโลกธรรมฝ่ายบวก ฝ่ายทีน่่าปรารถนาในระดบัสงู  

แต่โดยสรุปแล้ว ก็ยังอยู่ในหมวดของโลกธรรม ได้แก่  

ลาภ - เลือ่มลาภ ยศ - เสือ่มยศ สรรเสรญิ - นนิทา สขุ - ทกุข์  

เราต้องเข้าใจเรื่องโลกธรรมว่า มันต้องหมุนเวียนอยู่

อย่างนั้น มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดา แล้วเราจะวางจิต

กบัโลกธรรมอย่างไร โลกธรรมต้องมีอยูก่บัทุกคนในระดบั

ใดระดับหนึ่ง ที่ส�าคัญคือ เราต้องพยายามท�าความสนิท

สนมท�าความคุ้นเคยกับจิตใจของตัวเอง ค�าว่า “ภาวนา” 

ในภาษาทิเบต ท่านแปลว่า “กลม” ค�าว่า “กลม” นี้ ถ้าด ู

ในพจนานุกรมแปลว่า “คุ้นเคย” การภาวนาคือการท�า

ความคุ้นเคย ท�าความคุ้นเคยกับกายกับใจตัวเอง 

ท�าความคุ ้นเคยกับตัวจิต คือจิตกับตัวรู ้หรือธาตุรู ้  

อย่างเช่นเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น สมมุติว่ามีทุกขเวทนา 
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นอกจากมีตัวเวทนาแล้ว ก็ยังมีผู้รู ้เวทนา ธาตุรู้เวทนา

หรือตัวรู้เวทนากับตัวเวทนาไม่ใช่อันเดียวกัน หรือสมมุติ

ว่าเรามองเห็นสีขาว เราก็รู้ว่าน่ันคือสีขาว แต่จิตใจผู้รู้ไม่

ได้เปลี่ยนสีเป็นสีขาว จิตใจไม่มีสี เพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆ 

ที่เราสัมผัสทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อารมณ์ทั้ง

หลาย กับผู้รู้อารมณ์หรือสิ่งรู้อารมณ์ ธาตุรู้อารมณ์ 

มันแยกออกจากกัน ฉะนั้น จิตใจของเราอยู่ท่ามกลาง

อารมณ์ทัง้หลาย แต่จติใจไม่มีได้ ไม่มเีสีย มนักเ็หมอืน

เดิมของมัน แต่เพราะคนเราไม่ได้สัมผัสตัวใจ ตัวที่

อยู่ใจกลาง ตัวที่อยู่ศูนย์กลางของชีวิต เราจึงหลงอยู่

กับการได้การเสีย แต่เมื่อเราภาวนาถึงจุดท่ีไม่มีได้ไม่มี 

เสียแล้ว เราจะเห็นว่า นี่แหละคือที่พึ่งของเรา

เมื่อเราสัมผัสสิ่งใดก็ตาม โลกธรรมต่างๆ มันจะมี

สองส่วน คือ ส่วนที่มีได้มีเสีย แต่พร้อมกันนั้นก็จะมีการ

ส�านึกหรือความรู้สึกอยู่ในส่วนที่ไม่ได้ไม่เสีย  โลกธรรม

ก็หมุนเวียนไปตามเรื่องของมัน เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้น 

และมกีารเปลีย่นแปลงของความรูส้กึไปตามความเหมาะ

สมหรือตามธรรมชาติตามเรื่องของมัน พร้อมๆ กับการ

เปลี่ยนแปลงน้ัน นักภาวนาต้องพยายามหาจุดกลาง
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หรอืใจกลางทีไ่ม่เปลีย่น เมือ่เรารูส้กึถงึตวัทีไ่ม่เปล่ียน 

ความตืน่เต้นหรอืความซึมเศร้าจากการเปลีย่นในทาง

ที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาจะลดน้อยลงเอง เราก็ให้

ความเคารพในสิ่งที่เป็นสิ่งสมมุติ ไม่ได้ดูแคลน แต่จาก

การปฏิบัติ เราจะได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่สมมุติ เมื่อเราได้เห็น  

ได้สัมผัส แล้วพยายามน้อมจิตไปสู่สิ่งที่อยู่เหนือสมมุติ 

การปฏบิตัต่ิอสิง่ทีเ่ป็นสมมตุต่ิางๆ ก็จะเป็นปกต ิไม่มโีทษ

การภาวนานั้น บางคนสงสัยว่า...ท�าไมต้องนั่ง

หลบัตา ไม่เหน็ได้อะไร... ไม่ใช่ว่าภาวนาเพือ่จะได้อะไร 

แต่ภาวนาเพื่อปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เพื่อจะมี

หลักเป็นที่พึ่งภายในจิตใจ มีมุมมองใหม่ มีมิติชีวิตใหม่ 

ทีจ่ะท�าให้เราสามารถ...อยู่ในโลกทีช่วนให้โลภ โดยไม่ต้อง

โลภ... อยู่ท่ามกลางโลกที่ชวนให้โกรธ โดยไม่ต้องโกรธ... 

อยู่ท่ามกลางสิ่งที่ชวนให้หลง โดยไม่ต้องหลง...เพราะเรา

มีหลักของเรา นี่คือสิ่งที่นักภาวนาต้องแสวงหา

เอาล่ะ วันนี้คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา



วันนี้... 

ไม่ว่าจะโลภอย่างไร จะโกรธอย่างไร 

จะหลงอย่างไร 

เราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกาย ด้วยวาจา

ถ้าท�าได้อย่างนี้ 

จะเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัย

ในครอบครัวและสังคม...
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เรื่องการเทศน์น่ีก็แปลกเหมือนกัน บางทีข้ึน 

นะโมแล้ว ยังไม่มีอะไรจะพูด แต่มันก็พูดของมันเองได้ 

แล้วพอจบการเทศน์ รู้สึกว่าพูดไม่ถึงหนึ่งในสิบที่อยาก

จะพูด วันน้ีขอเล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องหนึ่ง สามีภรรยา 

คู่หนึ่ง ภรรยาเป็นคนเข้าวัด แต่สามีไม่เข้าวัด แถมยัง 

ชอบดื่มเหล้า เช้าวันหนึ่ง สามีตื่นขึ้นมาพูดกับภรรยาว่า 

“คุณนี่ ชอบว่าผมอยู่เรื่อย เรื่องศีลขาด เรื่องไม่รักษาศีล 

เรือ่งบาปกรรม แต่ผมว่า ผมก็ต้องเป็นคนดเีหมอืนกนันะ” 

ภรรยาถามว่า “เพราะอะไร” เขาบอกว่า “อย่างเมื่อคืนนี้ 

ผมยอมรับว่าผมเมา แล้วตัง้แต่อายมุากข้ึน กลางคนืกต้็อง

เข้าห้องน�้า ๒-3 ครั้ง ทีนี้ ผมก็เดินโซเซจะไปเข้าห้องน�้า 

เมาจนหาสวิตซ์ไฟไม่เจอ แต่พอผมเปิดประตูน่ี ไฟก ็

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “ปลอดภัยไว้ก่อน” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปลอดภัยไว้ก่อน
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เปิดเลย เรียกว่าเทวดาช่วย ตอนออกจากห้องน�้า ปิด

ประตู ไฟก็ปิดเองเลย เทวดาดูแลผมนะเนี่ย ครั้งที่สอง 

ก็เหมือนกัน พอเปิดประตูห้องน�้าปั๊บ ไฟเปิด ยังไม่ทัน 

แตะสวิตซ์เลย ปิดประตูก็เหมือนกัน ไฟปิดเองเลย  

คุณจะว่ายังไง เทวดาต้องดูแลผมแน่ๆ” ภรรยาร้องว่า 

“โอ๊ย! ตายแล้ววว... คุณฉี่ในตู้เย็นอีกแล้วววว” เรื่องนี้ 

มันเป็นเรื่องของการคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหม การแปล

ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดูดี เราอาจจะไม่ท�าขนาด

ผูช้ายในเรือ่งนีก็้จรงิ แต่มนัเป็นเร่ืองธรรมดามาก ทีค่นเรา

จะมองสิ่งต่างๆ ด้วยความหวัง ด้วยความกลัว หรือด้วย

ความคิดเข้าข้างตัวเอง

วันนี้ สิ่งที่อาตมาอยากจะย�้าหรืออยากจะชวนให้

คิดพิจารณาว่า เห็นด้วยกับอาตมาหรือไม่ก็คือ...ความ

ดีเป็นส่ิงที่ย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นธรรมชาติ 

เป็นธรรมดา เมื่อเราเห็นความจริง ส่วนความชั่วทั้ง

หลาย อกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

เพราะไม่รูไ้ม่เหน็ความจรงิ...มหีลายลทัธหิลายศาสนาท่ี

พยายามปลกูฝังคุณงามความดใีนหมู่ศาสนกิชนโดยใช้วธิี

ขูว่่า... ถ้าท�าอย่างนีแ้ล้วจะตกนรก... ขูใ่ห้กลวั เพราะเข้าใจ
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ว่าคนจะไม่ท�าความชั่วเพราะกลัว แล้วก็ล่อด้วยรางวัล

ว่า ท�าอย่างน้ี...อย่างน้ี...อย่างน้ีดีนะ...ถึงจะไม่อยากท�า  

ก็ต้องท�านะ เพราะท�าแล้วจะได้รางวัล จะได้ขึ้นสวรรค์...

เป็นการเอาความอยากได้สิ่งตอบแทน อยากได้ความ

สุข มาเป็นเครื่องมือและเป็นอุบายในการกระตุ้นให้คน

ท�าความดี ระบบแบบน้ี เท่าท่ีอาตมาวิเคราะห์มา ใช้ไม่

ค่อยได้ผลเท่าที่ควร เพราะถ้าเรางดจากการท�าความช่ัว

เพราะกลวัโทษท่ีจะตามมา ในกรณทีีม่ัน่ใจว่า ไม่มใีครเหน็ 

ไม่มใีครรู ้ความกลวัอาจจะหายไป อย่างผูป้กครองทีต่ลีกู 

เพราะเข้าใจว่า ลูกจะไม่กล้าท�าความชั่วเพราะกลัวถูกตี 

แล้วผลเป็นอย่างไร ลูกจะกลัวโทษหรือกลัวการลงโทษ  

แต่เขาจะไม่กลัวตัวความช่ัว หิริโอตัปปะก็จะไม่เกิดข้ึน 

ฉะนั้น ผลต่อจิตใจของคนที่เติบโตด้วยความกลัวผู้ใหญ่

ลงโทษ จะเป็นความฉลาดแกมโกง ที่จะหาทางแทรกแซง

เพือ่ให้ได้สิง่ทีอ่ยากได้โดยไม่มใีครลงโทษได้ และจะภมูใิจ

ถ้าสามารถท�าความชั่วโดยไม่มีใครจับได้ จะถือว่าตัวเอง

เก่ง ตัวเองดี เพราะท�าความชั่วได้โดยไม่มีใครลงโทษ

การขู่ให้คนกลัวความชั่ว ในความเห็นของอาตมา 

เกิดจากการไม่มปัีญญาในเร่ืองวถิขีองจติใจว่า ท�าไมคนจึง 



3๖ ธรรมะวันอาทิตย์ เล่ม ๓

คดิอย่างน้ัน ท�าไมคนจงึท�าอย่างนัน้ สิง่หนึง่ท่ีมกัจะถกูมอง

ข้ามหรือไม่ค�านึงถึงในการขู่ให้คนงดเว้นจากความชั่ว คือ 

ความประมาท หลายครัง้ท่ีเราอาจจะคดิได้ว่า...ถ้าท�าอย่าง

นี้แล้วเขาจับได้ เขาจะลงโทษอย่างแรง อาจจะถึงกับให้ 

ติดคกุตลอดชวีติหรอืสัง่ประหารชวิีต แต่เราฉลาดกว่าเขา 

เราไม่โดนจับหรอก... ฉะนั้น ความประมาทและการตี

ค่าตวัเองสงูเกนิจรงิว่า เราเก่งเกินกว่าทีเ่ขาจะจบัได้ ท�าให้

เราลืมความกลัว คือ จะกลัวเฉพาะในกรณีที่เขาจับได้ แต่

เมือ่เกดิความประมาทว่าเขาจบัเราไม่ได้หรอก เราก็ไม่กลวั

อีกเรื่องที่ส�าคัญคือ คนเราไม่ใช่ว่าจะท�าอะไรด้วย

เหตุด้วยผล หรือชั่งน�้าหนักว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไร 

ไม่เป็นประโยชน์ คนที่จะท�าอย่างน้ีได้มีน้อย คือจะมี

เฉพาะผู้ท่ีเจริญสติอย่างต่อเน่ือง เพราะสติเป็นเงื่อนไข

ของการใช้ปัญญา ผู้ที่ขาดสติ แม้จะมีความรู้ความ

ฉลาด ความรูค้วามฉลาดมนักว็ิง่มาช่วยไม่ทนั อารมณ์

ทีร่นุแรงกว่าจะแสดงบทบาทก่อน ฉะน้ัน ถ้าจะให้มาน่ัง 

คดิพจิารณาว่าอะไรดอีะไรชัว่นัน้ หลายคนอาจจะคดิว่า..

เออ! ไม่ท�าดีกว่า... แต่ในขณะที่เกิดอารมณ์ คนที่ไม่เคย

ฝึกการบริหารอารมณ์ ก็จะไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตน
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อาตมาเคยดูการสัมภาษณ์พวกฆาตกรท่ีอเมริกา 

ผู ้สัมภาษณ์ถามว่า ช่วงเวลาระหว่างคิดท่ีจะฆ่าเขา 

และยิงเขาหรือแทงเขาตายนี่นานเท่าไร บางคนบอกว่า  

๒ วินาที บางคนว่า 3 ๔ ๕ วินาที บางคนบอกว่า 

ทันที... คือ พอเกิดอารมณ์ ความคิดกลัวติดคุกติดตะราง  

กลัวประหารชีวิตไม่มี มีแต่ความคิดว่าจะต้องท�า ความ

โกรธมันครอบง�าจิต ฉะนั้น การปลูกฝังศีลธรรมด้วยการ

ขู่ว่า...ท�าไม่ได้นะ ท�าแล้วจะเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างนี้... 

ด้วยความเป็นปุถุชนน่ี จะได้ผลน้อย ได้บ้างแต่น้อย  

การท�าความดีก็เช่นเดียวกัน คนที่ไม่เคยฝึกจิตจะมีความ

สามารถที่จะท�าสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจน้อยมาก แล้วถ้า

เราจะท�าความดีทุกอย่างเฉพาะในกรณีที่ไม่ล�าบาก มันก ็

ท�าได้น้อยนะ หรือจะท�าความดีเฉพาะในโอกาสท่ีมีคน

ชื่นชม ย่ิงถ้าล่อด้วยรางวัลหลังความตายแล้ว หลายคน

ก็จะเลือกความสุขที่แน่นอนในปัจจุบันก่อนดีกว่า 

อารมณ์จะอยู ่เหนือเหตุผลเสมอ เมื่อมีความ 

อยากได้ ความอยากมันเหมือนจะบังคับเราเลย อาตมา

นึกข�าคนสมัยใหม่ สิ่งที่เด็กสมัยใหม่รังเกียจที่สุดคืออะไร 

เขารังเกียจการถูกบังคับ จะรู้สึกว่า...มันใช้ไม่ได้ มันไม่ได้ 
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ไม่ควร...เขาจะถือว่า การถูกบังคับเป็นเร่ืองเลวร้ายมาก  

ที่อาตมาขบขันก็เพราะเขาไม่รู ้ เลยว่า ชีวิตของเขา 

พฤติกรรมของเขาถูกบังคับด้วยกิเลสตลอดทั้งวัน เพราะ

ไม่มองตัวเอง จึงไม่เห็นความน่าสลดสังเวชท่ีเกิดข้ึน 

อย่างผู้ท่ีกล้ามองด้านในเห็น คือ เห็นว่าตัวเองไม่เป็น

อิสระเลย เหมือนหุ่นกระบอกที่รับใช้กิเลสอยู่ตลอดเวลา 

ที่จะสามารถฝืนกิเลส ชนะกิเลสได้นี่ มีน้อยมาก แต่ที่เรา

ท�าตามกิเลส แล้วคอยหาเหตุผลมาสนับสนุนภายหลังน่ี 

เยอะมาก

คนทีม่คีวามเชือ่ม่ันในตวัเองสงู มกัจะเป็นผูท้ีโ่กหก

ตัวเองได้มากที่สุด หลอกตัวเองมากที่สุด คิดว่าตัวเอง

ท�าอะไรมีเหตุมีผล แต่เมื่อดูความจริงแล้ว มันไม่ใช่ มัน

ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้น อาตมาเคยเล่าเรื่องงานวิจัยใน

ศาลที่อิสราเอล ดูสถิติการตัดสินของผู้พิพากษาในคดี

คล้ายๆ กันตลอดทั้งวัน เป็นเวลาหลายวัน ปรากฏว่า

ช่วงเช้าตอนสายๆ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้พิพากษาจะตัดสินให้

ติดคุกนานหน่อย แต่ตอนบ่ายหลังทานอาหารกลางวัน 

คดีแบบเดียวกันหรือคล้ายกันมาก การตัดสินลงโทษจะ

เบาลง นั่นเป็นเพราะอะไร เราก็ต้องสรุปว่า ช่วงสายๆ  
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ผูพ้พิากษาหงุดหงิดเพราะหิวข้าว หลงัจากทานอาหารแล้ว

จึงอารมณ์ดี แต่เมื่อนักวิจัยสรุปผลการวิจัยให้ผู้พิพากษา

ฟัง ผู้พิพากษาโกรธมาก...ไม่จริง... แต่ละคดีเราก็ดูและ 

ฟังเหตุผลด้วยใจเป็นกลาง นีเ่ป็นอุดมการณ์ของเรา... คอื 

เขาไม่ได้โกหกผู้สัมภาษณ์ แต่เขาโกหกตัวเอง เรื่องการ

จับคนโกหกน้ัน ท�าไมมันจึงยากมาก ก็เพราะคนที่โกหก

เราทั้งๆ ท่ีรู้ว่าไม่จริง ไม่ค่อยจะมี ที่คนจะเป็นกันมาก 

ก็คือ ก่อนจะหลอกคนอื่น ก็หลอกตัวเองเสียก่อน เพราะ

เมื่อหลอกตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองให้เช่ือแล้ว เวลาจะ

พูดอะไร ก็จะคิดว่า...โอ้! มันเป็นความจริง... เพราะใน

ขณะท่ีพูดเขาก็เชื่ออย่างน้ันจริงๆ การวิจัยเรื่องแบบนี้มี

มากทีเดียว อย่างการวิจัยเรื่องคอร์รัปชันในวงการแพทย์

ทีอ่เมรกิา ซึง่มีกรณมีากมายทีบ่ริษทัยาให้หมอไปสัมมนา

แถวชายทะเล ไปนั่นไปนี่ ให้นั่นให้นี่ พูดตรงๆ คือ ให้

สินบนเพื่อให้หมอสั่งจ่ายยาของเขา เมื่อมีการสัมภาษณ์

คุณหมอ

คนสัมภาษณ ์ : ท่านเชื่อไหมว่าระบบนี้สร้างความ

เสียหาย เพราะมีคุณหมอที่คอร์รัปชันแบบนี้ หรือรับเงิน

ไปเขียนบทความถึงความดีของยาชนิดหนึ่ง เป็นต้น
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คุณหมอ : ใช่... ระบบนี้ชวนให้ทุจริตมาก

คนสัมภาษณ์ : แล้วคุณหมอคิดว่า มีพวกหมอที ่

หลงอยู่ในเรื่องนี้ หรือคอร์รัปชันแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ 

คุณหมอ : น่าจะประมาณ ๗0 - 80 เปอร์เซ็นต์

คนสัมภาษณ์ : แล้วคุณหมออยู ่ในจ�านวนน้ัน 

หรือเปล่า

คุณหมอ : ไม่!  ไม่!  ฉันไม่ท�าหรอก แต่เห็น 

คนอื่นท�า มันไม่ดี 

คนเรามักจะมีข้ออ้างส�าหรับตัวเอง แต่พร้อมท่ีจะ

มองคนอื่นในแง่ร้าย ความคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่อาการ

ของคนที่ขาดการศึกษา แต่จะพบในหมู่ผู ้มีการศึกษา

มากกว่า กิเลสหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวกับระดับการศึกษา 

อาตมาเคยคิดค้านอยู่ในใจ ที่แต่ก่อนเราเชื่อว่า ส.ส.  

ต้องจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือถ้าเราพัฒนา

ระบบการศึกษาของชาติ ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาความ 

ขัดแย้งต่างๆจะหายไปเอง... แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น... ผู้ที ่

จะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ ต้องเป็นผู้ที่ฝึกตน รู้จักตน รู้จัก

การเคลื่อนไหวของจิตใจ รู ้จักการเกิดขึ้นของกิเลสแต ่

ละตัว คุ้นเคยกับมัน รู้จักโฉมหน้าของมัน จนเกิดความ
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ระมัดระวัง...โอ! กิเลสตัวน้ีมันเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเราไม่ฝึก

จิตใจ มันจะเหลือวิสัยที่จะจัดการกับมัน...

ท�าอย่างไรคนจึงจะมุ่งมั่นในความดี ท�าอย่างไร

คนจึงจะไม่ท�าความชั่ว นี่ เป ็นปัญหาของทุกชุมชน  

ทุกสังคม อาตมาเคยวิจารณ์ว่า วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด

คือ กระตุ้นความรู้สึกแรงๆ เช่น กระตุ้นความกลัว...กลัว

ตกนรก กระตุ้นความอยาก...อยากข้ึนสวรรค์เป็นหลัก 

จากท่ีได้พิจารณาแล้ว อาตมาขอสรุปว่า วิธีนี้ใช้ไม่ได้

ผล เพราะเกิดจากอุดมการณ์หรือความคิดระดับเหตุผล  

ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจจิตใจของคน ไม่ได้เกิดจากการ

สงัเกตความจริงของคน เหมือนกับปรชัญาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั

หลักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ก็เกิดจากความคิดว่า มนุษย์

เราจะท�าอะไร กท็�าด้วยความเหน็แก่ตวั จะท�าอะไรกจ็ะช่ัง

น�้าหนักก่อนว่า สิ่งใดจะน�าไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวมาก 

สิ่งไหนจะเป็นคุณกับเรามาก และเป็นโทษกับเราน้อย  

มันจึงดูเหมือนกับว่า มนุษย์เราท�าอะไรด้วยเหตุด้วยผล 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เราไม่ได้ตัดสินอย่างนั้น 

แต่เพราะมีอารมณ์เข้ามาครอบง�า
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หลักหนึ่งท่ีใช้ตัดสินว่าอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ คือ 

การตั้งทฤษฎีที่ใช้พยากรณ์ว่า ถ้าทฤษฎีนี้ถูกแล้ว เรื่องนี้

น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รัชกาลที่ ๔ ทรงสนพระทัยและ

ใช้หลักดาราศาสตร์พยากรณ์เรื่องสุริยคราส ซึ่งตรงตาม

ท่ีทรงพยากรณ์ คนจึงเชื่อวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ 

เพราะมันสามารถบอกล่วงหน้าได้ว่า ตามทฤษฎนีี ้วนัน้ัน

วนันีจ้ะต้องเกดิอย่างน้ันอย่างน้ี แต่เรือ่งทางเศรษฐศาสตร์

นั้น ถ้าหลักเศรษฐศาสตร์เป็นจริง ก็ต้องพยากรณ์ได้ว่า 

ปีหน้าเศรษฐกิจจะตกจะพัง จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  

แต่นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกที่ได้รับรางวัลโนเบล ก็ไม่มี

ใครพยากรณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑0 ปี ๑8 ปี

หรือ ๒0 ปีที่แล้วได้ เพราะทฤษฎีนี้ตั้งบนฐานความคิดที่

ไม่ตรงกับธรรมชาติความจริงของคน เช่น เมื่อเกิดปัญหา

เศรษฐกิจ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่คิดเป็นตัวเลขไม่ได้ คือความ

ตระหนกตกใจใช่หรือไม่ ความตระหนกตกใจท�าให้ทุก

อย่างไม่เป็นเหมือนที่คิด ฉะนั้น ทฤษฎีต่างๆ ที่ไม่ได้เกิด

จากการสงัเกตความจรงิของคน ความจรงิของกาย ความ

จริงของใจ ย่อมไว้ใจไม่ได้
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พุทธศาสนาสอนว่า การพิจารณาถึงความจริง

ของสิ่งใด จะมีผลต่อพฤติกรรมและจิตใจทันที ความ

เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เกิดข้ึนที่เป็นผลจากการรู้แจ้ง

เห็นจริงนั้น จะหนักแน่น มั่นคง ไม่เพี้ยน ไม่ก�าเริบ  

เช่น เรื่องความกตัญญู เราจะสอนเรื่องความกตัญญู

อย่างไร ถ้าเราสอนแบบว่า...คนดีต้องกตัญญู คนดี 

ต้องรักพ่อรักแม่ คนดีต้องรักชาติ คนดีต้องอย่างนั้น 

ต้องอย่างนี ้ถ้าไม่ใช่ตามน้ี ก็เป็นคนไม่ด.ี.. การสอนอย่างน้ี 

อาจจะได้ผลมาก แต่เป็นผลที่ยังไว้ใจไม่ได้ ถ้าเราอยาก

จะปลูกฝังคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งแบบน้ี แบบคนดีต้อง...

ถ้าไม่...ก็ไม่ดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ ถ้าผู ้มีอ�านาจ  

คุณพ่อคุณแม่ หรือคนที่อยู่รอบข้าง สอนให้เราเข้าใจ 

สิ่งที่ไม่ดีว่าดี เราอาจจะสู้หรือยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อ 

สิ่งที่เราเชื่อว่าดี ทั้งๆ ที่มันไม่ดี และในขณะเดียวกัน  

เราอาจจะกลวัหรอือาจจะละอายทีจ่ะท�าบางสิง่บางอย่าง

ที่เราเชื่อว่าบาป แต่ที่จริงแล้วไม่บาปเลย ความกลัวบาป

ความละอายต่อบาปเป็นสิ่งดีไหม... ดีแน่นอน แต่มี 

เง่ือนไขว่า จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเสียก่อน สัมมาทิฏฐิใน

เรื่องบุญและเรื่องบาป ไม่เช่นนั้นเราอาจจะกลัวในส่ิงที่
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ไม่ควรกลวั และไม่กลวัในสิง่ทีค่วรกลวักไ็ด้ด้วยมจิฉาทฏิฐิ  

พระพทุธเจ้าจึงตรสัว่า มจิฉาทฏิฐเิป็นบาปอย่างยิง่ เพราะ

คนที่อย่างน้อยมีสัมมาทิฏฐิว่า การกระท�าเช่นนี้ไม่ดี  

เป็นบาป เมื่อเขาท�าสิ่งนั้น ลึกๆ ก็จะมีความรู้สึกไม่สู้จะ

ดีนะ เพราะเขารู้ว่าสิ่งท่ีเขาท�ามันไม่ถูก แต่ถ้าคนเช่ือว่า

ความไม่ดนีัน้เป็นความด ีเขากจ็ะไม่มคีวามยบัยัง้ชัง่ใจเลย 

กลับจะภาคภูมิใจด้วยซ�้าไป

ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ เช่นที่ประเทศเยอรมันเมื่อ 

80 ปีที่แล้ว ที่ทางรัฐบาลประกาศว่า สมุทัยหรือสาเหตุ

ของทุกข์ของชาวเยอรมันคือชาวยิว เบื้องหลังปัญหา 

ทั้งหลายของชาวเยอรมันคือพวกยิว แล้วยังมีการพูดถึง

หลักศาสนาให้เข้าข้างตัวเองด้วย เช่น ศาสนาคริสต์ถือว่า

ฆ่าคนเป็นบาป แต่การฆ่าสัตว์ไม่บาป เพราะพระผู้เป็น

เจ้าสร้างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์ มนุษย์จึงมี

สทิธิจ์ะใช้ จะฆ่า หรอืจะท�าอะไรก็ได้ เพราะมนัเป็นบรวิาร  

เป็นสิ่งที่อยู่ใต้อ�านาจ ฉะนั้น พวกนาซีจึงมองยิวว่าไม่ใช่

มนุษย์ ค�าว่ามนุษย์ในภาษาเยอรมันเรียกว่า menschen 

แต่เขาว่าชาวยิวเป็น untermenschen คือต�่าต้อยกว่า

มนุษย์ ถ้าดูภายนอกแล้วเหมือนมนุษย์ แต่ที่จริงแล้ว
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เหมือนปลวก ถ้าปลวกขึน้บ้านจะท�าอย่างไร กต้็องจดัการ 

พอเปลี่ยนความคิดว่า การฆ่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 

ชาวยิว เป็นความด ีไม่ใช่ความชัว่ นาซเีลยฆ่าชาวยวิกว่า

หกล้านคนก่อนสงครามโลกจะสงบ ต่อมาพวกทหาร 

หรือพวกที่มีหน้าที่ในการฆ่าโดยใช้ก๊าซหรือยิงให้ตาย  

เริ่มเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตขึ้นมา... โอ! มันน่าสงสาร

มาก พวกนี้เคยเป็นฮีโร่ เป็นวีรบุรุษที่กล้าท�างานที่ยาก

มากเพื่อประเทศชาติ...เขาถือการฆ่าคนว่าเป็นกิริยาของ

วรีบุรุษ มันเป็นเรือ่งทีค่นไม่ปฏบิตัธิรรมพร้อมทีจ่ะงมงาย 

พร้อมทีจ่ะเชือ่การโฆษณาชวนเชือ่ของผูม้อี�านาจหรอืของ 

บริษัทต่างๆ ท่ีมอีทิธิพลมากในปัจจบุนั นัน่เป็นเพราะเรา

ไม่ได้สังเกตเหตุปัจจัยของความเจริญและเหตุปัจจัยของ

ความเสื่อม ไม่ได้สัมผัสตัวบุญตัวบาป ค�าที่มีพลัง ค�าที่

ท�าให้เกิดความรู้สึกจึงถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือให้เราท�า

สิ่งที่รับใช้ผลประโยชน์ของเขา ทั้งๆ ที่เป็นบาปเป็นกรรม 

ปัญหาในเยอรมันสมัยนั้น มีเหตุปัจจัยสลับซับซ้อนมาก 

ไม่ใช่เพราะคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เนื่องจากคนเรามี

ความอดทนน้อยต่อความสลับซับซ้อน ทุกคนก็จะบอก

ว่า...มันฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง มันยาก พูดง่ายๆ ได้ไหม... 
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ถ้าพูดให้ง่ายๆ ก็ว่า...ปัญหาทุกอย่างมันเป็นเพราะพวก

ยิวนี้แหละ...คนฟังก็เชื่อ...อ้อ! ค่อยยังชั่ว ฟังเข้าใจแล้ว 

แนวทางมันชัด...การที่เราต้องการให้สิ่งต่างๆ มันง่าย 

บางทีก็ไม่ผิด เพราะบ่อยครั้งที่พวกนักวิชาการพูดอะไรที่

มนัฟุง้เฟ้อเกนิกว่าทีผู้่ฟังควรจะสามารถสรปุได้เอง แต่ใน

ขณะเดยีวกนั เราต้องระวังว่า ความต้องการให้มแีนวทาง

หรือวิธีแก้ปัญหาที่มันง่ายๆ ไม่ต้องคิดมากก็เป็น

อันตรายเหมือนกัน เพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ง่าย  

บางสิง่บางอย่างมนัเรว็ไม่ได้ มันต้องช้า มนัต้องใช้เวลา

กลับมาพูดเรื่องความกตัญญู ความกตัญญูนั้น 

เราไม่ต้องไปสอนว่าจะต้อง... แต่ชวนให้พิจารณาถึง

ความเป็นมาในชีวิตของเรา เริ่มตั้งแต่การที่เรามีชีวิตรอด

มาได้จนถึงทุกวันนี้ ทั้งๆ ท่ีตอนเกิดมา เราช่วยตัวเอง 

ไม่ได้เลย ใช่หรือไม่ แม้แต่เรื่องการกิน การอยู่ การรักษา

โรคน่ะ เราช่วยตัวเองไม่ได้เลยตั้งหลายปี เพราะฉะนั้น  

เรามีชีวิตรอดได้จนถึงทุกวันนี้เพราะใคร ดูความยาก 

ความล�าบากของเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย สิ่งที่เราไม่เคย

เป็น สิง่ทีไ่ม่เคยต้องเผชญิหน้า เพราะอะไร เพราะใครคอย

ดแูลและให้สิง่ดีๆ ในชวีติของเรา ความสขุความเจรญิเกดิ



๔๗ชยสาโร ภกิขุปลอดภัยไว้ก่อน

ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ถ้าเราฉลาด เราได้อ่านหนังสือ 

ได้ความรู้มาก อย่างน้อยเราก็ควรจะขอบคุณผู้ท่ีเขียน

หนงัสอื และเมือ่เราขอบคณุผูท้ีเ่ขยีนหนงัสอืแล้ว เราต้อง

ถามตวัเองว่า แล้วท�าไมเราจงึอ่านได้ กเ็พราะมคีรสูอนให้

อ่านภาษาได้ แล้วท�าไมเราจงึรู้ภาษา กค็ณุพ่อคณุแม่สอน 

ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ถ้าเราใช้เวลาหยุดคิดทบทวน ลองคิด

ว่า ที่เราเกิดมาแล้วไม่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้น

เพราะใคร ส่ิงที่ดีท่ีงามที่เรารู้สึกว่า น่าภูมิใจน่าปลื้มปีติ

ในชีวิต เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง เมื่อเราเห็นอย่าง

นี้แล้ว อาตมาว่า ความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ ความกตัญญู

ต้องเกิดใช่ไหม โดยไม่ต้องไปสอนว่า คนดีต้องกตัญญู 

เพียงให้พิจารณาดูว่า ชีวิตทุกวันนี้ ที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้ 

ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง

เมื่อเราพิจารณาในเร่ืองความเป็นอยู ่ในสังคม 

ต้ังแต่สังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวไปจนถึงสังคมใหญ่  

เราตัง้โจทย์ว่า ในเมือ่คนเราท้ังหลายมกิีเลสด้วยกนัท้ังนัน้ 

มีโลภ มีโกรธ มีหลง ท�าอย่างไรเราจึงจะอยู่ด้วยกันอย่าง 

มีปัญหาน้อยที่สุดและมีความสุขมากที่สุด ค�าตอบของ

พุทธศาสนาก็คือ คนเราห้ามกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้  
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สมมุติว่าเดี๋ยวนี้ก�าลังนั่งอยู่ดีๆ  แล้วเราจะรับประกันตัว

เองได้ไหมว่า ในวินาทีต่อไป หรืออีก ๕ นาทีข้างหน้า  

เราจะไม่โกรธเป็นอนัขาด จะไม่โลภเป็นอนัขาด... ไม่ได้... 

เรารับประกันตัวเองไม่ได้ เพราะกิเลสเหล่าน้ีมีอยู่ ถ้า 

เหตุปัจจัยให้เกิดมันพร้อมสุกงอมแล้ว กิเลสตัวนั้นก็ 

จะเกิดขึ้น เพราะคนเรามีกิเลสและพร้อมท่ีจะหลงและ 

ตกเป็นเหยื่อของกิเลสได้ตลอดเวลา

กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ กิเลสเป็นเหตุให้เรา 

สร้างทุกข์แก่คนอื่น เราต้องอยู่อย่างไร จึงจะมีผลร้าย

น้อยที่สุด และจะได้ความสุขมากท่ีสุด พระพุทธองค ์

ตรัสว่า เมื่อเราสังเกตและยอมรับว่า เราห้ามกิเลสไม่

ให้เกิดข้ึนไม่ได้ และไม่ใช่จะอธิษฐานว่า วันน้ีจะไม่โกรธ 

ใครเลย จะไม่หงดุหงดิ จะไม่ร�าคาญ จะไม่กงัวล แต่เราจะ

รับผิดชอบพฤติกรรมทางกาย ทางวาจาของเราได้ วันนี ้

ไม่ว่าจะโลภอย่างไร จะโกรธอย่างไร จะหลงอย่างไร  

เราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกาย ด้วยวาจา ถ้าท�า

ได้อย่างนี้ จะเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัยใน

ครอบครัวและสังคม จะสร้างความรู้สึกไว้วางใจซ่ึงกัน

และกัน อยู่กันได้ด้วยความสมานสามัคคี
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เมื่อเราเห็นว่า เหตุให้เกิดปัญหาในครอบครัว ใน

ชุมชน ในสังคม คืออะไร แล้วต้องอยู่อย่างไร เอาใจเขา

ใส่ใจเราอย่างไร จึงจะป้องกันปัญหาหรือท�าให้ปัญหา

เหล่านี้เกิดน้อยที่สุด เพื่อเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึก

ปลอดภัย ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ก็ศีลห้านั่นแหละ

ที่ดีที่สุด เป็นหลักประกันความปลอดภัยในการเวียนว่าย

ตายเกดิในวฏัสงสารของเราด้วย เพราะผู้ทีร่กัษาศีลห้าจะ

สบายใจได้ว่าตายแล้วไม่ตกนรก แล้วยงัไม่สร้างปัญหาให้

กบัคนรอบข้างด้วย ถ้าเราพิจารณากฎแห่งกรรม พจิารณา

เหตุปัจจัยของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และการอยู่

ร่วมกนัอย่างมีความทุกข์ เหน็โทษของการผดิศลีแต่ละข้อ 

เหน็คณุเหน็ประโยชน์ของการรกัษาศลีแต่ละข้อ ทัง้ต่อตวั

เราเองและคนอื่น ความมุ่งมั่นและปณิธานที่จะรักษาศีล

ห้าย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เกิดขึ้นเพราะการศึกษา การ

เรียนรู้ การรู้แจ้งเห็นจริงในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ผู้มี

กิเลสทั้งหลาย

ในวันนี้ เวลาไม่อ�านวยที่จะให้ตัวอย่างต่างๆ  

อาตมาพยายามย�้าหลักการส�าหรับการพัฒนาตนเอง

และการสอนลกูหลาน รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการพฒันา
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สังคมให้ดี หลักส�าคัญคือ ต้องหันมาสนใจศึกษาความ

เป็นจริงของชีวิต ความเป็นจริงของกาย ความเป็นจริง

ของใจ ศึกษาให้เห็นชัด ยิ่งเห็นชัดจะยิ่งสังเกตว่า ความ

เมตตากรุณา การให้อภัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ คุณงามความดีต่างๆ จะผุดขึ้นมาๆ 

เหมือนดอกไม้สวยงามที่เกิดขึ้นแล้วเจริญงอกงาม 

คุณธรรมเหล่านี้เกิดจากการเห็นความจริง ไม่ได้เกิดจาก

อารมณ์ ไม่ได้เกิดจากความเชื่อในคัมภีร์ แต่เกิดจากการ

รู้การเห็น 

วันนี้คงได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา 





...เมื่อเราฝึกจิตให้พ้นจากนิวรณ์ 

แม้จะเพียงชั่วคราว 

จิตใจก็จะมีความสุขโดยธรรมชาติของมัน 

เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการได้อะไร 

แต่เกิดจากการปล่อยวางความยึดติดต่างๆ



๕3๕3๕3

มีค�าศพัท์ทัว่ๆ ไปง่ายๆ หลายค�าท่ีเราเคยใช้กนัมา

ตั้งแต่เด็ก แต่เราไม่เคยได้หยุดพิจารณาความหมายของ

มัน อย่างเช่นค�าว่า “ความดี” ซึ่งเป็นค�าหนึ่งที่คนสับสน 

กนัมาก ครบูาอาจารย์ท่านว่า...ผูท้ีส่อนยากทีส่ดุ คอืผูที้่

คิดว่าเขารู้แล้ว...สิ่งท่ีจะเป็นจุดบอดของเรา สิ่งที่พวกเรา

ทุกคนจะประมาทง่ายที่สุดก็คือ สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้ว  

เช่น ค�าว่า “ด”ี ค�าว่า “ชัว่” ทีเ่ราใช้กันเป็นประจ�า แต่ถ้าจะ

ให้พดูกนัชดัๆ ว่า...ดคีอือะไร...ชัว่คอือะไร...ความดขีองเรา

กบัความดขีองเขา ตรงกันไหม แล้วเพราะเหตใุด สิง่ต่างๆ 

ทีไ่ด้ชือ่เดยีวกนัว่า “ด”ี น้ัน ส่วนทีต่รงกนักม็ ีส่วนทีไ่ม่ตรง

กนัก็ม ีนอกจากนี ้ยงัมคี�าอกีค�าทีเ่ราคุน้หกูนัมาก คอืค�าว่า 

“อสิระ” “อสิระเสร”ี ซึง่เรายงัเอาไปใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์

ว่า “ตลาดเสร”ี ...ตลาดเสรี คอือะไร... อะไรคอืเสรี

อิสระจาก... 

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “อิสระจาก...” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
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บางคร้ังความหมายของศพัท์ท่ีใช้กนักเ็พีย้นไปโดย

เราไม่ค่อยรู้ตัว ความหมายของค�าว่า “อิสระ” ก็แคบลงๆ 

จากความหมายเดิม คนเรามักเข้าใจว่า การเป็นอิสระ

คือการมีทางเลือกเยอะ เช่น สามารถเลือกระหว่างยี่ห้อ

นั้นยี่ห้อนี้ได้ เรียกว่า ...เป็นอิสระในการบริโภค... แต่ถ้า

พิจารณาถึงอิสระทั่วไป อิสระในการบริโภคก็เป็นเพียง

ส่วนเลก็ๆ เท่านัน้ ซึง่แต่ก่อนเราอาจจะไม่ยอมรบัด้วยซ�า้

ไปว่า นี่คือความเป็นอิสระ คือ มันไม่ใช่ว่าเราเป็นอิสระ 

ที่จะซื้อโค้กหรือซ้ือเป๊บซ่ี แต่ความเป็นอิสระอยู่ที่การ

เลอืกได้ว่าจะบริโภคหรือไม่บริโภค ไม่ใช่อสิระทีจ่ะบรโิภค 

ยี่ห้อนั้นหรือยี่ห้อนี้ ดังนั้น การส�ารวมและการยับยั้ง

ชัง่ใจ หรือการทีเ่ราจะขยายความเป็นอิสระในชวีติของเรา 

บางทีมันก็หายไป เพราะเราเข้าใจผิดไปแล้วว่า “โอ! เรา

เป็นผูม้อีสิระมาก อยากจะท�างานนัน้ก็ได้ อยากจะท�างาน

นี้ก็ได้ เพราะเป็นอิสระ” นั่นมันเป็นแค่อิสระระหว่าง... 

ไม่ใช่อิสระจาก... มันเป็นแค่อิสระระหว่างนั้นระหว่างนี้ 

มันไม่ใช่อิสระแท้ ซึ่งต้องเป็นอิสระจาก... 

ค�าว่า “สงบ” กเ็ป็นอกีค�าหนึง่ทีค่นเข้าใจผดิกนัมาก  

เวลาหลวงพ่อชาสอนเรื่องความสงบ ท่านว่า ถ้าจะเข้าใจ
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ว่าสงบอย่างไร ก็ต้องเติมว่าสงบจากอะไร เช่น สงบ 

จากกาม สงบจากอกุศลธรรมทั้งหลาย สงบจากทุกข์ด้วย 

สงบจากสุขด้วย นี่คือ “สงบ” ...สงบจาก...อิสระจาก...

ตอนอาตมาเป็นวัยรุ่นช่วงปีสองปีสุดท้าย รู้สึก

อึดอัดเหลือเกิน ไม่เป็นอิสระเลย เพราะต้องอยู่ภายใต้

การปกครองของคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่นั้นไม่ค่อยเท่าไร 

แต่คุณพ่อเข้มงวดมาก อาตมารู ้สึกไม่เป็นอิสระเลย  

พออายุ ๑๗ ปี จบการศึกษา อาตมาก็ออกเดินทางเลย 

ออกจากบ้านทันที ไปท�างานเก็บสตางค์ก่อน ไม่รับเงิน

จากคุณพ่อคุณแม่แม้แต่สตางค์เดียว ต้องการเป็นที่พ่ึง

ของตน พอออกเดินทาง...โอ! มีความสุขที่สุดในการ 

โบกรถในต่างประเทศ ไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ที่ที่ไม่มี

ใครรู้จักเรา ไม่มีใครคาดหวังในตัวเรา ไม่มีใครสนใจเรา... 

ไม่รู้สึกเหงาเลย กลับชอบด้วยซ�้าไป ของที่ต้องใช้ทั้งหมด

ก็อยู่ในเป้ข้างหลัง ไม่มีอะไรมาก ไม่พะรุงพะรัง... โอ!  

มีความสุข...  โอ! อิสระ...  เป็นอิสระแล้ว...  แต่เพียง 

ไม่กี่วัน ความเข้าใจของอาตมาก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะ

เริ่มจะเห็นว่า... เอ! เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนะ... 

ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะกิเลส ทุกข์เพราะกิเลสบังคับ 
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ทุกข์เพราะความคิดตกร่อง เป็นต้น แล้วเราก็รู ้สึกว่า  

เราไม่ยุติธรรมกับโยมพ่อโยมแม่เลย ไปโทษท่านว่า เรา

ไม่เป็นอิสระเพราะท่านไม่ให้เราไปเที่ยวที่โน่น ไปค้างคืน 

ทีน่ี ่ตามทีเ่ราอยาก ท่านเห็นว่ามนัอนัตราย เราเลยอดึอัด 

รู้สึกไม่เป็นอิสระ แต่ความจริงแล้ว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ

ความเป็นอิสระ เพราะอิสระที่แท้จริงแล้ว คืออิสระจาก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

พุทธศาสนาของเรามีข ้อดีที่มีค�าสั่งสอนอุดม

สมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับค�าสอนในศาสนาอื่น พระ

ไตรปิฎกเม่ือเทียบกับคัมภีร์ในศาสนาอื่นๆ ยาวกว่าไม่รู้

กี่เท่าตัว ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายว่า เราจะเริ่มตรงไหนก่อน 

เรื่องไหนควรศึกษาก่อน เรื่องไหนควรศึกษาทีหลัง เรื่อง

ไหนจ�าเป็น เรื่องไหนไม่จ�าเป็น อะไรคือวิชาบังคับ อะไร

คือวิชาเลือก มีไหม... อาตมาจึงรู้สึกโล่งใจ เมื่อได้อ่าน

พุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า...ธรรมะของพระองค์

นั้น แม้จะมากมาย แต่ที่จริงมีแค่ ๒ ข้อเท่าน้ัน คือ  

เรื่อง “ทุกข์” กับเรื่อง “การดับทุกข์” ท�าให้ชัดขึ้นมาก 

“ทุกข์” หมายถึงปัญหา พุทธศาสนาไม่ได้มอง

โลกในแง่ร้ายและไม่ได้มองมนุษย์ในแง่ร้าย ตรงกันข้าม  
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พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มองมนุษย์ในแง่ที่ดีที่สุดใน

บรรดาศาสนาทั้งหลาย เพราะศาสนาต่างๆ ส่วนมาก

จะมองมนุษย์ว่า เป็นสัตว์อ่อนแอโดยธรรมชาติ และ

มนุษย์เราจะเอาตัวรอดได้ ก็ด้วยการเชื่อฟังและท�าตาม

ค�าสั่งจากเบ้ืองบนด้วยความจงรักภักดี ความอ่อนแอ

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ ซึ่งพุทธ

ศาสนาก็เห็นด้วยเช่นกันว่า มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอ มี

ความพร้อมท่ีจะโลภ พร้อมที่จะโกรธ พร้อมที่จะหลง 

พร้อมที่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่นั่นเป็นธรรมชาติของ 

“ปุถุชน” พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบและเปิดเผยว่า 

มนุษย์เราสามารถพัฒนาตัวเองจาก “ปุถุชน” ผู้มีทุกข์ 

ผู ้พร้อมจะเป็นทุกข์ ผู ้ชอบสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เป็น  

“พระอริยชน” ผู้ไม่มีทุกข์ และไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่น 

เป็นการเปิดมิติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่มีใครค้นพบ

อีกแล้วด้วย เป็นความหวังของมนุษย์ว่า แม้มนุษย์เราจะ

อ่อนแอและมปัีญหามากมายก็จรงิ แต่กไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

เป็นอยูอ่ย่างนัน้ ไม่จ�าเป็นต้องท�าใจ ท�าพธีิกรรม หรือต้อง

สวดอ้อนวอนขอพลังจากเบื้องบน ตัวเราเองมีศักยภาพ 

และมีความสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ เมื่อกล่าวถึง

คุณธรรมของพระโสดาบัน ซึ่งเป็นพระอริยเจ้าขั้นแรกนั้น 
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พระพุทธองค์มักตรัสว่า พระโสดาบัน คือผู้ท่ีเป็นท่ีพึ่ง  

ของตนแล้ว ไม่ต้องขึ้นอยู่กับค�าสอน ไม่ต้องขึ้นอยู่กับ

ครูบาอาจารย์แล้ว ท่านขึ้นอยู่กับศรัทธาอย่างเดียว เป็น

ผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของตนได้เต็มที่แล้ว

แล้วพระพุทธองค์ยังได้ตรัสอีกว่า ค�าสอนของ

พระองค์มี ๒ อย่างคือ “ปัญหา สิ่งท้าทาย” และ “การแก้

ปัญหา” เราต้องท�าความเข้าใจในเร่ืองปัญหาก่อนท่ีจะ 

แก้ปัญหา ปัญหาของมนุษย์คืออะไรบ้างและเกิดเพราะ

เหตุใดบ้าง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า...ทุกข์มีอยู่เพราะ  

มีเหตุ ทุกข์ดับได้เพราะดับที่เหตุ... ดังนั้น เราต้องศึกษา

เรื่องทุกข์พร้อมๆ กับศึกษาค้นคว้าสืบสาวถึงเหตุให้เกิด

ทกุข์ ต้องวเิคราะห์ ต้องใช้ปัญญา อาตมาชอบการอวยพร  

ของพระทิเบต ท่านจะไม่อวยพรให้มีความสุขอย่างเดียว 

ท่านจะว่า...ขอให้มีความสุขด้วยเหตุให้เกิดความสุข... 

และไม่อวยพรแค่ให้พ้นทกุข์ แต่ท่านจะว่า...ขอให้พ้นทกุข์ 

และพ้นเหตุให้เกิดทุกข์...คือจะมีปัญญาอยู่ในค�าอวยพร 

ซึ่งอาตมาว่าดีมาก

ทุกข์ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดหรือความทรมานใน

ปัจจุบันอย่างที่เข้าใจกันทั่วไป จึงแน่นอนอยู ่แล้วว่า  
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คนส่วนใหญ่อาจจะปฏิเสธว่า... โอ! ฉันไม่เห็นเป็นทุกข์

อย่างนั้นเลย... แต่ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่ท้าทาย

มนุษย์ ไม่ใช่แค่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น แต่

ยังรวมถึงความพร้อมที่จะเป็นทุกข์ด้วย เช่น สมมุติว่า

มีสงครามในประเทศไทย มีการรบกันรอบเมืองปากช่อง 

ทั้งที่โคราช สระบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ ทั้งอีสานก็รบกันหมด 

เฉพาะในปากช่องเท่าน้ันทีย่งัไม่มีการรบกนั แต่เราก็อยูใ่น

ภาวะที่ล่อแหลม คือทั้งๆ ที่ในปัจจุบันเราอาจจะมีความ

สขุสนกุสนาน แต่เราก็อยูใ่นสถานท่ีน่ากลวั เพราะมนัเป็น

ไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่ในอนาคตการรบจะไม่มาถึง

ปากช่อง เพราะมันเกิดขึ้นแล้วรอบตัว ฉะนั้น เราจะดูแค่

ภาวะปัจจบุนัว่า... เอ๊ะ! ท่ีน่ีไม่เหน็มใีครรบกนัเลย ท่ีตลาด

ก็ยังมีการซื้อการขายกันตามปกติ คนก็ยังท�างานกันตาม

ปกติ ไม่เห็นมีอะไร... ใช่! นั่นเพราะเราไม่ได้ดูบริบทรวม   

ไม่ได้ดูสิ่งแวดล้อม เราดูแค่เฉพาะจุดๆ หน่ึง... ชีวิต

ของเรามีความแก่ ความเจ็บไข้ ความตายเป็นธรรมดา  

สิ่งเหล่านี้จะเกิดกับเราเมื่อไรก็ได้ เหมือนการรบกัน   

การฆ่ากัน มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ตลอดเวลา ความสุข

ที่เรามีอยู่ในชีวิตจึงไว้ใจไม่ได้ มันเปราะบางเหลือเกิน   

เปราะบางด้วยเหตุปัจจัยภายนอกด้วย ภายในด้วย   
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สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราก็ควบคุมบังคับ

บัญชาไม่ได้ 

ภายในจิตใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นมารของความสุข

คืออะไร ก็คืออารมณ์ใช่ไหม... มีความสุขแล้วเกิดความ 

ไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ อยากได้มากกว่านี้ ยิ่งกว่านี้ เข้มข้น 

กว่านี้ ความสุขก็หายไป... อิจฉาคนอื่นที่มีความสุข

มากกว่าเรา กังวลว่าความสุขนี้คนอ่ืนเขาจะมาแย่งชิง... 

กลัว... ยังไม่พลัดพรากแต่กลัวความพลัดพราก เหมือน

เราเหน็คนทีด่วู่า... โอ! เขาประสบความส�าเรจ็ เขามอีย่าง

นั้นอย่างนี้ ดูน่าอิจฉาเหลือเกิน... นั่นเราเห็นเขาแต่เพียง

ภายนอก ยิง่มขีองมาก ความหวงแหนก็ ยิง่มาก ความกลวั 

การพลัดพรากก็ยิ่งมากด้วย... ใช่ไหม

อาตมานึกถึงตอนเดินธุดงค์ในประเทศอินเดียเมื่อ

เกือบสองปีที่แล้ว ไปเดินในชนบทแท้ๆ ที่รัฐพิหาร เป็น

หมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในรัฐที่จนท่ีสุดของอินเดีย ปกติ  

สิ่งที่เราจะต้องระวังที่สุดระหว่างการเดินธุดงค์นี่ไม่ใช่เสือ

ไม่ใช่ช้างนะ แต่เป็นสุนัขที่น่ากลัวหรืออันตราย แต่ท่ีน่ัน 

ไม่ว่าอาตมาจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านไหนก็ตาม ก็เห็นแต่

สุนัขนอนอยู่ พอเดินผ่าน มันก็แค่ลืมตามองดูว่าเป็นใคร 



๖๑ชยสาโร ภกิขุอิสระจาก...

แล้วก็หลับตาต่อ ไม่สนใจแล้ว... โอ! ท�าไมสุนัขที่นี่มัน  

ไม่เห่า ไม่ก้าวร้าวเลย... พอดโียมเขานิมนต์ฉนั ไม่ได้ฉนัใน

บ้าน แต่ฉันที่หน้าบ้าน บ้านของเขาเล็กๆ มีแค่ห้องเดียว 

อาตมานัง่บนตัง่หน้าบ้าน มองเข้าไปในบ้าน ไม่มอีะไรเลย 

เฟอร์นิเจอร์กไ็ม่ม ีอะไรๆ กไ็ม่ม ีอาจจะมผ้ีาห่มผืนสองผืน 

คอืแทบจะไม่มอีะไรเลย จงึได้เข้าใจว่า ท�าไมหมาถงึไม่เห่า

คนแปลกหน้า เพราะไม่มอีะไรทีจ่ะต้องเฝ้า ถงึขโมยจะเข้า

บ้านกไ็ม่มอีะไรให้ขโมย มนัจงึสบาย ถ้าคดิในทางธรรมนะ 

ถ้าคนเรารู้สึกว่าไม่มีอะไร ก็ไม่ต้องกลัวใครเลย ใช่ไหม... 

แต่คนที่จะต้องรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์ อะไร

เลก็อะไรน้อยน่ีก็จะกังวลทนัท ีคนทีย่ดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ที่  

มีอยู่ ก็ต้องเป็นทุกข์ในการคุ้มครองรักษาปกป้อง   

กลัวคนอื่นจะเอาไป กลัวจะสูญเสียสิ่งที่เขาถือว่า ...นี่คือ

ตัวเรา... ถ้าไม่มีสิ่งนี้ ก็ไม่รู้จะอยู่ไปท�าไม น่ีคือลักษณะ

ของการยึดมั่นถือมั่น ผูกพันถึงขั้นที่ว่า ตัวเราเข้าไปอยู่ใน

สิ่งนั้น จนกระทั่งถือว่าสิ่งนั้นคือเรา สิ่งนั้นคือชีวิตของเรา 

ความหมายของชีวิตเราอยู่กับสิ่งน้ัน หากพลัดพรากจาก

สิ่งนั้นแล้ว ตัวเราจะหายไปส่วนหนึ่ง 
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ในการด ู“ความมี” ทางโลก... โอ! คนนัน้เขาไม่เหน็มี

ความทกุข์เลย สขุสบายด ีประสบความส�าเรจ็ มัง่ม ีเขามทีกุ

สิง่ทกุอย่าง... ใช่! น่ันคอืสิง่ทีต่ามองเห็น แต่เรามองไม่เหน็

ความรู้สกึของคน คอื ยิง่มมีากน่ี ก็ยิง่มโีอกาสทีจ่ะหลงใหล

กับมัน ยอมเสียสละความเป็นอิสระเพื่อสิ่งเหล่านั้น  

แลกเปลี่ยนความเป็นอิสระกับการเป็นเจ้าของสิ่งนั้น 

สิ่งนี้ เพราะฉะน้ัน ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรา 

ไม่ได้อยู่แค่ที่ทุกขเวทนา แต่อยู่ที่ความรู้สึก ความรู้สึกต่อ

สิง่แวดล้อม ทีท่�าให้เราเสยีความเป็นอสิระ เสยีความเป็น

ตัวของตัวเอง ท�าให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด

มีนักวิชาการชาวอเมริกันเขียนหนังสือเร่ือง

วัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม เขาท�าการวิจัยเปรียบเทียบ

หาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเป็นนัก

บริโภคนิยม นักวัตถุนิยม พบว่า คนที่บริโภคนิยมหรือ

วัตถุนิยมมากที่สุด มักจะมีสุขภาพจิตแย่ที่สุด ความซึม

เศร้าเป็นอาการธรรมดาของคนที่หลงใหลอยู่กับวัตถุ ที่

จริงวัตถุในตัวมันเองก็ไม่มีอะไรผิด วัตถุก็คือวัตถุ แต่

ปัญหาอยู่ที่ความคาดหวังจากวัตถุ เรามักคาดหวังว่า 

ถ้าเราได้บริโภคอย่างน้ันอย่างน้ีแล้ว เราจะมีความสุข

อย่างที่การโฆษณาพยายามหลอกลวง หากเราเชื่อและ
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งมงายตามการโฆษณา พอเราได้สิ่งนั้นมาแล้ว กลับไม่มี

ความสุข มันเหมือนกับเราไม่มีทางไป จึงซึมเศร้า เพราะ

นึกว่าจะมีความสุข 

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาว่า ทุกข์ทาง

ใจเกดิเพราะกเิลส พระพทุธองค์ไม่เคยต�าหนกิารแสวงหา

โภคทรัพย์ต่างๆ และความส�าเร็จทางโลกน้ัน ทรงถือว่า

เป็นความสุขที่สมควรของชาวบ้าน ที่จะมีความสุขใน

การท�ามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความภาคภูมิใจ

ที่ได้เงินได้ทองจากผลงานของตัวเอง น่ีเป็นความสุข

อย่างถูกต้องของฆราวาส การใช้เงินทองที่ได้มาจากการ

ท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ

ประโยชน์ เพื่อความสุขของตัวเอง เพื่อครอบครัวตัวเอง 

เพื่อท�าบุญ ก็เป็นความสุข การไม่เป็นหนี้เป็นสินก็เป็น

ความสขุของฆราวาส การมช่ืีอเสยีงดใีนวงการกเ็ป็นความ

สุขที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับ แต่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัส

ไว้ด้วยว่า หากเอาความสุขทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันแล้ว  

ยังไม่เท่าหนึ่งในสิบหกของความสุขที่เกิดจากการส�ารวจ

กายวาจาใจของตนเองแล้วไม่พบสิง่เศร้าหมองท่ีน่าต�าหนิ

ติเตียนเลย ซึ่งหมายความว่า ความสุขจากการช�าระ

จติใจยิง่ใหญ่กว่าความสขุทางโลกอย่างเปรยีบกนัไม่ได้
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เราจะแก้การหลงใหลอยู่กับสิ่งเสพติดต่างๆ ได้

อย่างไร จะให้คนเลิกหลงใหลในกามสุขได้อย่างไร วิธี

ท่ีดีที่สุดคือ จะต้องให้เขาได้สัมผัสนิรามิสสุข ท�าไมคน

จึงหลงใหลในอามิสสุขหรือสุขที่เกิดจากการสัมผัสรูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัสเหลือเกิน ทั้งๆ ที่รู ้ว่ามันมีโทษ   

มันแปรปรวนได้ตลอดเวลา พลัดพรากได้ตลอดเวลา   

สุขก็ไม่ได้สุขเต็มที่ เพราะมันยังรู้สึกว่า ยังไม่ใช่ ยังไม่ถึงที่ 

ยังต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกสักนิด ดีกว่าน้ีอีกสักหน่อย 

เพราะฉะนั้น ในอามิสสุขจะไม่มีค�าว่า “พอ” เรื่องนี้เรา

สังเกตได้ไม่ยาก แต่เรายังปล่อยวางไม่ได้ นั่นเป็นเพราะ

อะไร ทัง้ๆ ทีม่ปัีญญาพอจะเหน็ข้อบกพร่องของมนั... นัน่ก็

เพราะเรากลวัว่า ถ้าไม่มีความสขุอย่างนี ้กจ็ะไม่มอีะไรเลย   

ความสขุท่ีมีข้อบกพร่องหรอืความสขุทีม่คีวามทกุข์เป็นเงา

ตามตัวนี่ มันไม่ดีก็จริง แต่ก็ยังดีกว่าจะไม่มีอะไรเสียเลย 

ถ้าจะแก้ตรงนี้ ก็ต้องมีความสุขทางเลือก ซึ่งเป็นความสุข  

ที่เกิดจากการพัฒนาชีวิตด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาวนา เมื่อเราฝึกจิตให้พ้น

จากนิวรณ์ แม้จะเพียงชั่วคราว จิตใจก็จะมีความสุข

โดยธรรมชาตขิองมนั เป็นความสขุทีไ่ม่ได้เกดิจากการ

ได้อะไร แต่เกิดจากการปล่อยวางความยึดติดต่างๆ
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เมื่อเราได้สัมผัสนิรามิสสุข ความสุขที่เกิดจาก

ธรรมชาติของจิตใจที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้ว เราไม่ต้อง

เครียด ไม่ต้องกังวลแล้ว การแสวงหาความสุขทางโลกก็

แสวงไป แต่เป็นการแสวงแบบไม่ต้องเครียดกับมันมาก 

เหมือนกับเป็นกีฬาชีวิต จะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไร 

เพราะความสุขที่ดีกว่ายังอยู่กับตัวเราตลอดเวลา และมี

โอกาสทีเ่ราจะเข้าถงึได้ตลอดเวลา นีเ่ป็นเรือ่งทีพ่ระพทุธ

องค์ต้องการให้เราพิจารณา ไม่ใช่ต้องเชื่อพระองค์ แต่

พระพทุธองค์ทรงท้าให้เราดูชีวิตตัวเอง ชีวิตคนรอบข้าง 

ชีวิตที่เรารู้จักกัน เพื่อพิสูจน์ว่า ท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า 

ทุกข์เกิดเพราะกิเลส ทุกข์ดับเพราะกิเลสดับ จริงหรือไม่

หลวงพ่อชามักใช้ส�านวนว่า “ยึดมั่นถือมั่นมากก็

ทุกข์มาก ยึดม่ันถือม่ันน้อยก็ทุกข์น้อย ไม่ยึดมั่นถือมั่น

เลยก็ไม่ทุกข์” เราอาจจะค้านว่า การไม่ยึดมั่นถือมั่นเลย

นัน้มันยาก กใ็ห้เราดสูองข้อแรกว่า ยดึมัน่ถอืมัน่มาก ทกุข์

มาก ยึดมั่นถือม่ันน้อย ทุกข์น้อย อย่างน้อย ถ้าได้เห็น

แนวโน้มของมัน เราก็จะอนุมานได้ใช่ไหมว่า เมื่อเราลด

ความยดึมัน่ถอืม่ันลง ความทกุข์ก็ลดน้อยลง ความยดึมัน่

ถอืม่ันคอือะไร กเ็ป็นเรือ่งของ “เรา” “ของเรา” อย่างค�าว่า  
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“ปล่อยวาง” บางคนก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องการปล่อยปละ

ละเลย ปล่อยวาง คือ ไม่ท�า แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอน

แล้วว่า “ปล่อยวาง” คอื ปล่อยวางในการกระท�า ปล่อย

วางภายในการกระท�า คือ ปล่อยวางกิเลสหรือมาร

ที่จะเกิดข้ึนระหว่างการท�างาน เช่น ถ้าท�างานเพราะ

หวังผลตอบแทน ท�างานแบบมีเงื่อนไข เพื่อจะได้เงินได้

ทอง ได้อ�านาจ ได้ชื่อเสียง ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ “เรา”  

“ของเรา” มาก มีความยึดมั่น มันจึงไม่มีความสุขในการ

ท�างาน แต่ถ้าเราท�างานอย่างตัง้อกตัง้ใจ ท�าหน้าทีข่องเรา

อย่างดท่ีีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ไม่ต้องรอคอยให้ได้รบัเงินเดอืน 

ไม่ต้องรบัสิง่ตอบแทนจากภายนอก เรากจ็ะมคีวามสขุกบั

ตัวงาน ไม่ใช่มีความสุขในผลงานที่หวังจะได้ในอนาคต 

ในการท�าหน้าที่ต่างๆ เราต้องสังเกตว่า เวลาไหน

เราท�าหน้าที่อย่างมีความสุข เวลาไหนท�างานอย่างขาด

ความสุข แล้วพิจารณาว่า มันเกี่ยวกับกิเลสตรงไหนไหม 

เช่น ถ้าเราต้องการให้เขาชื่นชม มันก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์

ใช่ไหม เพราะถ้าเขาไม่ชื่นชม เราจะรู้สึกอย่างไร บางคน

ท�างานดีมีผลงาน แต่เมื่อไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครชื่นชม 

ไม่มีใครให้ก�าลงัใจ กจ็ะรูส้กึไม่ได้ผลอะไรเลย คอืมองข้าม 

ผลงานที่เกิดขึ้นจริง กลับไปดูที่การตอบรับจากคนรอบ



๖๗ชยสาโร ภกิขุอิสระจาก...

ข้าง แต่ถ้าจติใจของเราอยูก่บัตวังานและผลของงาน จติใจ

ของเรากจ็ะมัน่คงเข้มแขง็ แต่ถ้าเราฝากความสขุในชวีติ

ไว้กับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้าง ความสุขที่เกิด

ขึ้นจะกระท่อนกระแท่น ไม่ตั้งมั่น ไม่ต่อเนื่อง เพราะ 

สิ่งแวดล้อมย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนรอบข้างก็

ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน

ดังนั้น เราจึงต้องกลับมาอยู่กับของจริง ของจริง

คืออะไร โลกที่เป็นจริงคืออะไร ของจริงและโลกที่เป็น

จริงก็คือกายใจของเรา แต่ในชีวิตประจ�าวันเราก็ยุ่งๆ ท�า

นั่นท�านี่ มันจึงยากที่เราจะได้ค�านึงถึง ได้ส�านึก ได้ฉุกคิด

ถงึสิง่ทีเ่ป็นภาพรวมหรอืเป้าหมายของชวีติ แต่ผูท้ีด่�าเนนิ

ชวิีตอย่างมปัีญญา จะต้องไม่ลมืเป้าหมายของตน และไม่

ลมืทีจ่ะสงัเกตว่า สิง่ทีก่�าลงัท�าอยูส่อดคล้องกบัเป้าหมาย

หรือไม่ อาตมาเคยสังเกตคนหลายคนที่ตั้งเป้าหมายไว ้

ดมีาก แต่ด้วยการขาดสตแิละขาดการพจิารณา การกระท�า 

ของตัวเองก็จะค่อยๆ เพี้ยนไปๆ เขวไปๆ โดยที่ตัวเขา

เองกแ็ทบจะไม่รูส้กึตวั เพราะเขาจะปลอบใจตัวเองว่าเป็น 

ผู้มีอุดมการณ์สูง แต่ไม่น�าสิ่งท่ีก�าลังท�าอยู่กับเป้าหมาย

มาโยงกนั จนบางครัง้อาจท�าสิง่ทีต่รงกนัข้ามกบัเป้าหมาย

นั้นด้วยซ�้าไป
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การหาเวลาอย่างน้อยตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อ

กลับมาอยู่กับของจริง เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอยู่กับสิ่งที่ 

เป็นจริง คือกายกับใจ ท�าความเพียร ฝึกจิตให้มีก�าลัง 

ก�าลังอะไร? ก็ก�าลังสติ เราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออกแป๊บเดียว ค�าว่าชาย ค�าว่าหญิง ก็ไม่ปรากฏแล้ว 

ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชาย ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็น

ผู้หญิง มีแต่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก สมมุติบัญญัติ

ต่างๆ หายไปชั่วคราว แล้วเราจะได้เห็นว่า... เออ! จริง...

มันก็มีกาย มีใจ มีเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตใจ และมี 

สิ่งที่ช�าระสิ่งเศร้าหมอง หรือเห็นว่ามีคุณธรรม มีนิวรณ์  

มีโพชฌงค์ ในการเจริญสติ เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดข้ึนๆ 

สิ่งที่ท�าให้จิตใจตกต�่า สิ่งที่ท�าให้จิตใจสูงขึ้น เราจะได้หลัก

ในการบริหารจิตใจ 

เมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายกับข้อปลีกย่อยใน

ชีวิต หรือในเรื่องที่เราคิดซ�้าๆ ซากๆ ในแต่ละวัน มันก็จะ

มช่ีองว่างส�าหรบัการคดิเรือ่งตวัชวีติว่า น่ีเราก�าลงัท�าอะไร

อยู่ วันคืนล่วงไป เราก�าลังท�าอะไรอยู่ ชีวิตของเราก�าลัง

เจริญหรือก�าลังเสื่อม สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ 

มันใหญ่จริงไหม หรือที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว 

สิ่งที่เราถือว่าเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว ปล่อยๆ ไปก่อน เป็น
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เร่ืองเล็กนิดเดียวจริงหรือ หรือเป็นเรื่องที่อาจจะก�าเริบ

เป็นเร่ืองใหญ่แล้วแก้ยาก การชั่งน�้าหนักของปัญหา

ต่างๆ ในชวีติจะเกดิขึน้เมือ่เราให้โอกาสปัญญาตัวเอง  

เราทุกคนก็มีปัญญา แต่ท�าไมเราไม่ค่อยได้ใช้ปัญญา 

เพราะปัญญาไม่มีเวทีให้แสดงบทบาทของมัน เมื่อเรายุ่ง

อยู่กบัเร่ืองนัน้เรือ่งนี ้เรือ่งจ�าเป็นกม็ ีไม่จ�าเป็นกม็ ีมสีาระ 

ส�าคัญก็มี ไร้สาระก็มี ถ้าเราไม่หาเวลาหรือไม่ก�าหนด 

เวลาให้ได้อยู่กับตัวชีวิต ตัวกายตัวใจ ค�าถามต่างๆ ที่เรา

เก็บกดอยู่ใต้ส�านึกจะไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมา

ปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะมีสติมีสมาธิเป็นเง่ือนไข

เป็นปัจจัย ในชีวิตประจ�าวัน เราต้องหาโอกาสหาเวลา

สั้นๆ หนึ่งนาที สองนาที เมื่อเครียดหรือเหนื่อย ไม่ต้อง

เปิดโทรศัพท์ ไม่ต้องดูไลน์ ไม่ต้องเปิด YouTube ไม่ต้อง  

ท�าอะไร ให้เราอยูกั่บลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แม้เพยีง 

๑ นาที ๒ นาที เราจะรู้สึกสดชื่นเลย ถ้าเราท�าอย่างนี้เป็น

ระยะๆ ความเครยีดก็จะไม่สะสมตัง้แต่เช้าจรดเย็น มนัจะ

มกีารตดักระแสความเครียดเป็นระยะๆ เม่ือจติใจเรามีสติ

มากขึ้น เราจะสามารถเห็นอะไรบ้าง เราจะเห็นความไม่

เท่ียง ความไม่แน่นอน ถ้าเรารู้สึกขึ้นมาถึงเรื่องความไม่

แน่นอน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั่นเป็นเครื่องบ่งบอก
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เลยว่า สตเิราดขีึน้แล้ว... เออ! มนัไม่แน่หรอก ชอบกไ็ม่แน่ 

ไม่ชอบกไ็ม่แน่ ตืน่เต้นกไ็ม่แน่ เบือ่หน่ายกไ็ม่แน่... ไม่ใช่ว่า

เราจะต้องบังคับให้คิดหรือตั้งใจคิด แต่เมื่อเรามีสติแล้ว 

ธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งที่มีอยู่แล้ว  

มันจะเริ่มปรากฏเอง ... เออ! มันไม่แน่นอนนะ... เรื่อง

การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งต่างๆ 

ก็จะเร่ิมปรากฏ เราจะสังเกตได้ว่า หากเราฟุ้งซ่านตั้งแต่

เช้า ทานอาหารเช้าแล้วทะเลาะกับแฟน ทะเลาะกับสามี 

กับภรรยา อารมณ์ไม่ดี พอไปถึงที่ท�างาน มันก็พร้อมท่ี

จะมีปัญหากับคนนั้นคนนี้ พร้อมที่จะทะเลาะ พร้อมที่

จะเครียด แต่ถ้าวันไหนเรามีสติตั้งแต่เช้า จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน 

ไม่วุ่นวาย เม่ือเข้าไปที่ท�างาน มีใครพูดอะไรบางอย่าง

เหมือนสบประมาทเรา ไม่ให้เกียรติ หรือว่าเราในสิ่งที่เรา

ไม่ได้ท�า... เอ! ท�าไมเราทนได้ ท�าไมจิตใจไม่ทุกข์... เออ! 

ใช่... ถ้ามีสติแล้ว มันจะมีความเข้มแข็งข้ึนมาทันที   

เราจะรักษาความทรงตัวของจิตไว้ได้ดี ถ้าวันไหนไม่

ดูแลจิตใจตั้งแต่เช้า เราก็พร้อมที่จะทุกข์ พร้อมที่จะ

มีเรื่อง พร้อมที่จะก่อเรื่องตลอดเวลา...นี่คือข้อมูลท่ี  

ได้จากการเฝ้าสังเกตชีวิตจริงว่า... เออ! กิเลสเกิดเม่ือไร   

กท็กุข์เมือ่นัน้ ยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเรา ว่าของเราเมือ่ไร กพ็ร้อม 
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ทีจ่ะมีปัญหาทนัท ีแต่ถ้าเรามสีต ิมีเมตตาอยู่ในใจ มีความ

อดทน ตั้งใจท�าอย่างปล่อยวาง คือ ท�าดีที่สุดในการสร้าง

เหตุ แล้วปล่อยวางในผล... เออ! จิตใจรู้สึกปลอดโปร่ง 

สบาย... 

ฉะนั้น ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ได้ แต่เรา

ต้องพัฒนาเครื่องพิสูจน์ คนเรามีศักยภาพท่ีจะพิสูจน์ได้  

แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้เสมอไป ต้องสร้างจิตให้

มีคุณธรรมพอที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ พอท่ีจะได้

ปัญญา พอที่จะได้ใช้ปัญญา แล้วในท่ีสุด เราก็จะเข้าใจ

ว่า... โอ! ที่เราเห็นค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีเยอะมาก 

หลากหลายเหลอืเกิน จนไม่รูจ้ะเริม่ต้นอย่างไรนัน้... เราก็

จะได้เห็นว่า... อ้อ! นี่เป็นเรื่องของทุกข์ การเกิดของทุกข์ 

นี่คือเร่ืองการดับทุกข์ น่ีคือคุณธรรมที่จะช่วยดับทุกข์ได้ 

เราก็จะเข้าใจในเรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์ การดับ

ทุกข์ได้ จิตใจของเราก็จะเข้าสู่ทางสายกลาง

เอาล่ะ วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...“อหังการ” คือ 

การท�าให้ความรู้สึกว่า “เรา” เกิดขึ้น

 

“มมังการ” คือ 

การท�าให้ความรู้สึกว่า “ของเรา” เกิดขึ้น...
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หลกัส�าคญัในพระพทุธศาสนาของเรา คอืการเรยีน

รูจ้ากประสบการณ์ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ต้องอาศยั

การสังเกต เมื่อเราต้องการจะสังเกตประสบการณ์ต่างๆ 

เพ่ือเกบ็ข้อมูลจากประสบการณ์จรงิ เรากน่็าจะเหน็ความ

ส�าคัญของสติ เพราะสติคือการรับรู้ส่ิงท่ีก�าลังปรากฏอยู่ 

ไม่ปล่อยจิตใจให้หลงเพลินอยู่กับความจ�าท่ีเราเรียกว่า

อดีต ไม่เพลินอยู่กับอนาคตซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นเร่ืองของ

ความคดินัน่เอง หลงอยูก่บัความคดิคอืหลงอยู่กบัอนาคต 

หลงอยู่กับความจ�าคือหลงอยู่กับอดีต เราพยายามอยู่ใน

ปัจจุบัน การอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเงื่อนไข 

หรือจะกล่าวได้ว่า การอยู่ในปัจจุบันคืออยู่ในห้องเรียน 

เพื่อศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของตน

อหังการ มมังการ

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “อหังการมมังการ” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
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“ประสบการณ์” เป็นศัพท์ที่เราแปลมาจากค�าว่า  

experience ในภาษาอังกฤษ  ภาษาบาลีไม่มีค�านี้ 

ค�าถามคือ... แล้วถ้าภาษาบาลีไม่มีค�าว่า experience 

ประสบการณ์จะหมายถึงอะไรบ้าง ก็น่าจะเป็นเรื่องของ

ขันธ์ห้าน่ันเอง experience คือขันธ์ห้า หมายถึง สิ่งท่ี 

ก�าลังปรากฏในกาย ในความรู้สึก ในความจ�าได้หมายรู้ 

ในความคิดต่างๆ ในความรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ถ้าเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ ก็เรียกว่าประสบการณ์ 

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จึงเป็นการเรยีนรู้จากขนัธ์ห้า 

ประโยชน์ของการแบ่งประสบการณ์ออกเป็นขันธ์ห้า คือ  

ความละเอียดในการสังเกตและการแยกแยะเพื่อให้เห็น

ชัดขึ้น โดยไม่ลืมว่า แท้ที่จริงแล้ว ขันธ์ห้านี้แยกออกจาก

กันไม่ได้ แต่เป็นหมวดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง  

เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเท่านั้นเอง

เม่ือเราดูขันธ์ห้า หรือพูดอีกนัยหน่ึงก็คือ กายกับ

ใจนั่นเอง เราจะได้ข้อมูลหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างอาจจะ

ตรงกับที่เราคิดอยู่แล้ว หรือตรงกับสิ่งที่เรียกว่า common 

sense หรือสามัญส�านึก แต่บางอย่างจะตรงกันข้าม สิ่ง

ส�าคัญท่ีสุด ที่เราต้องสนใจสังเกต สนใจเรียนรู้ คือ สิ่ง
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ที่มีศัพท์เฉพาะในภาษาบาลี ไม่มีในภาษาอื่น คือค�าว่า 

“อหังการ” กับ “มมังการ” อหัง คือ “เรา” มมัง คือ “ของ

เรา” และค�าว่า “การ” ก็เหมือนกับค�าว่า “กร” เช่น ค�าว่า 

“เกษตรกร” “การ” แปลว่าท�า “อหังการ” คือ การท�าให้

ความรู้สึกว่า “เรา” เกิดขึ้น “มมังการ” คือ การท�าให้

ความรูสึ้กว่า “ของเรา” เกิดขึน้ นัน่หมายความว่า ความ

รู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอน

หรือมีอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้า ทุกลมหายใจออก 

ตลอดทั้งวัน แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป...เกิดขึ้น 

ตั้งอยู่ ดับไป... พระพุทธศาสนาสอนว่า ทุกข์เกิดขึ้น

เพราะ ๒ ข้อนี้ เพราะเราสร้าง เราปรุงแต่งความรู้สึก

ว่า “เรา” ความรู้สึกว่า “ของเรา” ในขันธ์ห้า 

ค�าว่า “ปล่อยวาง” นี้ จะปล่อยวางอะไร ก็จะต้อง

ปล่อยวางภายในการกระท�าต่างๆ พระพุทธองค์ไม่ได ้

ให้เราปล่อยวางตัวการกระท�า นอกเสียจากว่าเป็นบาป

เป็นกรรมชัดๆ แต่ท่านให้เราท�าหน้าที่ต่างๆ ด้วยการ

ปล่อยวาง หมายถึง ปล่อยวางความรู้สึกว่า “เรา” 

ความรู้สึกว่า “ของเรา” ที่เรามักจะสร้างข้ึนมาใน

ระหว่างการท�าหน้าที่ต่างๆ คือไม่ใช่ปล่อยวางหน้าที่ 
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แต่ปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�าหน้าท่ี โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” 

ในกาย ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ตัวนี้

แหละคือตัวทุกข์ การสังเกตประสบการณ์ คือการสังเกต

ขันธ์ห้า หรือกายกับใจ เพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทัน แล้วมีวิชา

ป้องกันไม่ให้สร้างความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” หรือ

ให้ปล่อยวางความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” ท่ีปรากฏ

อยู่แล้ว 

เรามาดกูายก่อน กายนี ้หลวงพ่อชาท่านสอนง่ายๆ 

แต่ลึกซึ้งว่า ถ้ากายเป็น “เรา” เป็น “ของเรา” มันก็ต้องอยู่

ใต้อ�านาจของเรา การตดัสนิว่า อะไรคอืของเรานัน้ เครือ่ง

ตัดสินที่ส�าคัญที่สุดคืออ�านาจ อย่างนาฬิกานี้ โดยสมมุติ

แล้วเป็นของอาตมา อาตมามีอ�านาจที่จะใช้หรือไม่ใช้ 

จะให้ใครเป็นรางวัลหรือเอาไปทิ้ง ก็ท�าได้ทั้งนั้น เพราะ

อาตมาเป็นเจ้าของ การเป็นเจ้าของหรือการมีอ�านาจ

เหนือเป็นสิง่เดียวกนั พระพทุธองค์หรอืครบูาอาจารย์ของ

เราต้องการให้เราพจิารณาว่า ร่างกายไม่ใช่ของเรา ท่านจะ

เอาเหตุผลอะไรมาพิสูจน์ ก็ข้อนี้แหละว่า ถ้าร่างกายเป็น 

“เรา” เป็น “ของเรา” เราต้องบังคับหรือน่าจะบังคับมันได้  
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เหมือนอาตมาบังคับนาฬิกาได้ แต่เม่ือดูร่างกายแล้ว  

จะเห็นได้ว่า เราบังคับได้น้อยมากใช่หรือไม่ จะบังคับได้

บ้างก็เฉพาะส่วนที่ธรรมชาติให้เราบังคับ อย่างท่ีเคยยก 

ตัวอย่างบ่อยๆ ว่า เรากล้ันลมหายใจได้ คือ บังคับได้

เลย แต่บังคับได้ไม่นาน ไม่ก่ีวินาที ไม่กี่นาที แล้วเราก็

ต้องหายใจ ไม่หายใจไม่ได้ เพราะธรรมชาติอนุญาตให้

แค่นี ้ธรรมชาตบิอกว่า ถ้าคณุกลัน้ลมหายใจได้ ธรรมชาติ

อนุญาตให้ ๒-3 นาทีอย่างมาก แต่นานกว่านั้นไม่ให้ 

การดูร่างกาย เราก็พิจารณาในข้อที่ว่า เราบังคับ 

มันไม่ได้ เช่น เรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ร่างกายเราไม่สนใจความต้องการของเรา ความกลัวของ

เรา ความกงัวลของเรา ใช่หรอืไม่ ร่างกายจะแก่ จะเจบ็ จะ

ตาย ตามเรือ่งของมัน เป็นธรรมชาตแิท้ๆ ถ้าเรายอมรบัว่า 

นี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่เป็นธรรมชาติท่ีผู้มีปัญญา

สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในทางที่ตรงกับความปรารถนา

ของตวัเองได้บ้างในบางส่วน ในบางระดบั เรยีกว่า ปฏบิตัิ

ต่อกายอย่างนกัปราชญ์ อย่างเช่น เราต้องการให้ร่างกาย

แข็งแรง แต่เราบังคับไม่ได้ จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ให้ดลบนัดาลให้ร่างกายเราแขง็แรง ก็ไม่ได้ผลหรอก แต่ถ้า
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เราศึกษาเรียนรู้ว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความแข็งแรง  

เช่น การกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กินตรง

เวลา การออกก�าลงักาย การพกัผ่อนให้พอสมควร เป็นต้น  

เหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยที่จะน�าไปสู่ความแข็งแรง แต่ก็ไม่ใช่

เสมอไป บางคนทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ออก

ก�าลังกาย พักผ่อน ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยก็มี และไม่ใช่เครื่อง

รบัประกนัว่า ถ้าเราท�าอย่างนี้ๆ  แขง็แรงแน่ แต่ท�าอย่างนี้  

ก็ยังดีกว่าไม่ท�า มันเป็นปัจจัยที่จะช่วยอ�านวยเท่าที่

จะท�าได้ เท่าที่ธรรมชาติจะอ�านวย เท่าที่กรรมเก่าจะ

อ�านวย 

ร่างกายเป็นของธรรมชาติที่เรายืมมาใช้ชั่วคราว 

ประกอบด้วย ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม  แต่มันจะเปลี่ยนแปลง

ไปตามเร่ืองของมัน ถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ จิตใจก็จะ

สงบได้บ้าง แต่ถ้าเราถือว่าเป็น “เรา” เป็น “ของเรา”  

เมื่อไร ให้ลองสังเกตดูว่า  พอความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

เกิดข้ึน เราจะทุกข์หรือจะสุข...นี่ไม่ใช่เรื่องของความเช่ือ

นะ... เรื่องการห่วงหน้าตาตัวเองว่า เราสวย เราหล่อ 

หรือไม่สวย ไม่หล่อ คนอื่นเขามองเราอย่างไร ซึ่งความ

ห่วงในระดับนี้ ก็เป็นธรรมชาติที่พอจะอนุญาตได้ ยังไม่
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เป็นปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าเราถอืว่า คณุค่าของตวัเองขึน้

อยู่กับหน้าตา ขึ้นอยู่กับความสวย ความงาม ความหล่อ  

เราจะทุกข์ทันที ใช่หรือไม่

พระพุทธองค์ไม่ได้สอนในลักษณะที่ว ่า ห้าม

อย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันบาปเป็นกรรมหรือต้องการให้

กลัว แต่ท่านต้องการให้เรามีปัญญา ท่านสอนว่า ถ้าเรา

มองกายว่า “เรา” ว่า “ของเรา” เราจะทุกข์หรือจะสุข... 

แล้วถ้ายอมรับความจริงว่า มันเป็นธรรมชาติท่ีเรายืม 

มาใช้ชั่วคราว เราจะสุขหรือจะทุกข์ คิดอย่างไหนจะด ี

กว่ากัน ถ้าจิตใจเราหมกมุ่นอยู่กับกายมาก มันก็จะทุกข์

มากใช่หรือไม่ ถ้ายดึมัน่ถอืมัน่ว่า “ตวัเราคอืกาย” พอกาย

เปลี่ยนแปลง เริ่มแก่ลง คนที่เคยหน้าตาดี ก็ไม่ดีเหมือน 

แต่ก่อน จะรู้สึกอย่างไรไหม เศร้าไหม แล้วท�าไมเราจึงมี

ความรู้สึกพลัดพราก ถ้าเป็น “เรา” นี่ เราพลัดพรากจาก

สิ่งที่เราเคยเช่ือมั่นว่าเป็นตัวเรา เหมือนกับตัวเราเส่ือม 

กายเสื่อมก็เหมือนตัวเราเสื่อม แต่ถ้าเรารู้ว่า มันก็สัก

แต่ว่าธรรมชาติ ธรรมชาติเสื่อมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ  

จะไปทุกข์กับมันท�าไม เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็น

อย่างนี้ 
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ฉะนั้น เราต้องพิจารณากายนี้บ ่อยๆ เพราะ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ชวนให้เราหลงกายตัวเองมาก ให้เรา

พิจารณาเรื่องง่ายๆ เรื่องผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็น

ของเราจริงๆ หรือไม่ เป็นตัวเราจริงๆไหม ให้ดูว่ามัน

เป็นธรรมชาติ ร้อนเมื่อไหร่เหงื่อก็ออก เราไม่อยากให้

เหงื่อออก มันก็ออก ใช่หรือไม่ เวลาไปที่หนาวๆ ตัวก็สั่น  

ไม่อยากจะสัน่ มนักส็ัน่ของมันเอง เป็นธรรมชาติ ธรรมดา

ของมัน การศึกษากายของตัวเอง คือการศึกษาธรรมะ ... 

อ้อ! มันเป็นอย่างน้ีนะ... ไม่อยากให้มันเป็น มันก็เป็น 

ท�าไมจึงเป็น... ก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเป็น... นี่แหละ 

คือการดูสิ่งท้ังหลายตามเหตุตามปัจจัย อะไรเป็น “เรา” 

เป็น “ของเรา” ดูง่ายๆ เวลาเข้าห้องน�้า อุจจาระออกจาก

กาย ปัสสาวะออกจากกาย เป็นของเราไหม... ไม่ใช่...  

แต่เม่ือครู่นี ้ก่อนเข้าห้องน�า้ มนัเป็นของใคร... มนักอ็ยูใ่น

กายใช่ไหม... แล้วเป็น “เรา” ไหม... เป็น “ของเรา” ไหม... 

ถ้าดูกายแต่ละส่วนในอาการสามสิบสอง หรือเอาแค่ 

ห้าข้อแรก เพราะมองได้ง่าย...ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง... 

ร่างกายนีไ้ม่ว่าจะสวยเท่าไหร่ หล่อเท่าไหร่นี ่ถ้าไม่ท�าความ

สะอาด มันก็เหม็น แล้วถ้าร่างกายเราเป็นของดี ท�าไมใช้

เสื้อผ้าแค่วันเดียว ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว เพราะอะไร ก็เพราะ
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มันสัมผัสกับกาย ความสกปรกของเสื้อผ้ามาจากไหน  

ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ อาจจะมาจากอากาศบ้าง แต่ถึงจะ

อยู่ในท่ีอากาศดีอย่างปากช่องน่ี เส้ือผ้าก็ยังสกปรกอยู่ดี 

ไม่ใช่สกปรกเพราะดนิฟ้าอากาศ แต่สกปรกเพราะกายเรา

การเรียนรู้จากประสบการณ์นั้น เราต้องเปิด

ใจกว้าง ยอมรับข้อมูลทั้งหมด ไม่ใช่รับเฉพาะส่วน

ที่ถูกใจเรา เรื่องที่คิดแล้วไม่สบายใจ ก็ต้องกล้าคิด 

กล้าพิจารณา... โอ! กายนี้ มันก็เป็นของแค่นี้แหละ...

การรักสวยรักงาม หรือการหลงใหลอยู่กับกาย ไม่ว่า 

กายหญิง กายชาย ปกติเรามักจะมองกายของเพศท่ีเรา

ชอบ โดยเลือกก�าหนดเฉพาะส่วนดีที่เราถูกใจ หรือที่

กระตุ้นอารมณ์ที่เราต้องการ แต่ถ้าเราดูแบบนักปฏิบัติ

ธรรม เราต้องยอมรับทุกส่วนของกาย ซึ่งจะบอกว่า... 

โอ! สวยเหลือเกิน... หล่อเหลือเกิน... ก็ไม่ได้ ส่วนที่สวย 

ก็มี ส่วนที่ไม่สวยก็มี ส่วนกลางๆ ที่เราไม่รู้สึกอะไรก็มี 

ความคิดต่างๆ มันก็จะเปลี่ยนของมันเอง ไม่ใช่เพราะ

การบังคับ แต่เพราะการรับรู้ความจริงของกาย อย่างเช่น

น�้ามูก เป็นต้น การถ่ายรูปโฆษณา  ถ้านางแบบน�้ามูก

ไหลเป็นทาง เขาก็คงไม่ถ่ายนะ ไม่ให้ขึ้นหน้าปกนิตยสาร
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วารสารต่างๆ ทัง้ๆ ท่ีน�า้มกูกเ็ป็นส่วนหนึง่ของกาย ท�าไม

เราจึงไม่ยอมรับรู้ ส่วนของกายท่ีชวนให้รู้สึกรังเกียจ ก็

มีมากเหมือนกันนะ ถ้าเรากล้าดูกล้าพิจารณา นี่เป็น 

ส่วนหนึง่ของการปฏบัิต ิการเปิดใจกว้างรบัรู้ต่อธรรมชาติ

ทั้งหมด ไม่ใช่รับรู้เฉพาะส่วน เฉพาะแง่มุม ท่ีตรงกับ

อารมณ์ที่เราต้องการเท่านั้น 

ความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” เป็นสิ่งที่เรา

สร้างขึ้นมา ยึดมั่นอยู่ในกายเป็นระยะๆ แต่ให้เราลอง

สังเกตด้วยว่า มีบางครั้งที่เราไม่รู้สึกเลยว่า น่ีเป็นกาย 

ของเรา เป็นของ “ของเรา” เช่น เวลานั่งสมาธิ ถ้าจิตสงบ

แล้ว เราแทบจะไม่รับรู้ต่อกายเลย แสดงว่าความรู้สึกว่า 

“เรา” ว่า “ของเรา” ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนที่มีอยู่ตลอด

เวลา บางทีเวลาเราก�าลงัฟังเพลง หรอืดูละครเพลนิ เพลนิ

อยู่กับความบันเทิงทางโลก เราก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไร

ต่อกายเลย ใช่หรือไม่ น่ังดลูะครหรือดอูะไรได้เป็นช่ัวโมงๆ  

โดยไม่รู ้สึกเมื่อยเลย เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรา 

ก�าลังดู ไม่มีความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” เกิดที่กาย

เลยในเวลานั้น ส�าหรับการนั่งสมาธิ ประสบการณ์และ

ความรู้สึกทางธรรมยิ่งลึกซึ้งกว่านั้นอีก เพราะเรารู้ตัวอยู่ 
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แต่กายไม่ปรากฏต่อจิตใจในขณะนั้น ฉะนั้น ความยึดมั่น

ว่าเราคือกาย กายของเรา เป็นของของเรา ก็ไม่ปรากฏ 

เรื่องนี้จะพูดให้เป็นปรัชญาที่ฟังดูลึกซึ้งก็ได้ แต่ท่ีจริง

แล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ทุกคนดูได้ ไม่ต้องไปศึกษา 

พระอภธิรรมอะไร แค่สงัเกตกายตวัเอง ก็จะมีข้อมูลต่างๆ 

ให้รับรู้ได้ตลอดเวลา

เวทนามีสามอย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา  

อทุกขมสุขเวทนา คือ เวทนาที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือท่ี

เฉยๆ พระพุทธองค์เคยให้เหตุผลง่ายๆ ในการพิจารณา

เวทนาว่า ถ้าตัวเราคือสุขเวทนา ก็จะต้องมีสุขเวทนา

ตลอดเวลา ถ้าตัวเราคือทุกขเวทนา หรือทุกขเวทนาเป็น

ส่วนหนึ่งของตัวเรา เราจะต้องมีทุกขเวทนาตลอดเวลา 

ความรู้สึกท่ีไม่สุขไม่ทุกข์ก็เช่นเดียวกัน  ถ้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของเรา ก็จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา น่ีก็คือเหตุผล แต่การ

ท่ีมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู ้สึกนี้แปรปรวน

อยู่ตลอดเวลา น่ันจึงเป็นเหตุผลพิสูจน์ว่า ความรู้สึกว่า 

สุข ทุกข์และเฉยๆ เป็นตัวเราจริงๆ ไม่ได้ และถ้าเป็นของ

เราจริงๆ แล้ว เราก็ต้องมีอ�านาจเหนือความรู้สึก เวลา 

มีความทุกข์ ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เราห้ามมันได้ไหมล่ะ  
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แล้วขอให้มีสุขเวทนาดีกว่า  แต่เราบังคับไม่ได้ใช่หรือไม่  

ไม่ใช่ว่า...  อืม!  ไม่ต้องการ... ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย 

ดลบันดาล มันเป็นไปไม่ได้

ความรูส้กึก็มเีหตปัุจจยั ถ้าเราฉลาดในเร่ืองของ

เหตุปัจจัย เราก็อาจจะมีส่วนเปลี่ยนความรู้สึกได ้ ถ้า

อยูใ่นที่ๆ  เราไม่ชอบ แล้วเกดิความรูส้กึเศร้า มีทุกขเวทนา

ทางใจเกดิขึน้ เราก็ใช้โยนิโสมนสกิารเปลีย่นความคดิท่ีอยู่

เบื้องหลังความรู้สึกได้ พอความคิดเปลี่ยนไป ความรู้สึก

ท่ีเป็นผลของความคิดก็เปลี่ยนได้ บางทีความรู้สึกก็เป็น

เหตุให้เกิดความคิด พอเราทุกข์ใจ เราจะคิดในทางลบว่า 

มันไม่ดีอย่างนั้น ไม่ดีอย่างน้ี ให้เราสังเกตความสัมพันธ์

ระหว่างความคิดกับความรู้สึก ความรู้สึกกับความคิด  

ให้ดูว่า ความรู้สึกก็สักแต่ว่า คนเราชอบสุขเวทนา อยาก

จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาล มันก็เป็นไปไม่

ได้หรอก จะต้องมีสุข มีทุกข์ มีเฉยๆ สลับกันไป แต่พอ

เราปฏิบัติธรรมถึงขั้นหน่ึงแล้ว สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ

กิเลส และทุกขเวทนาท่ีเกิดขึ้นเพราะกิเลสจะหายไป 

ทุกขเวทนาทางกายยังต้องมีอยู่ แม้พระพุทธองค์ก็ทรง

มีทุกขเวทนาทางกาย ในพระสูตรกล่าวไว้ว่า ปีสุดท้าย

ก่อนพระองค์เสด็จปรินิพพาน บางครั้งพระองค์อบรม
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พระสาวก พอแสดงธรรมไปได้สักระยะหน่ึง ทรงให้พระ

อานนท์ช่วยเทศน์ต่อ  ทรงว่า...พระตถาคตปวดหลงั จะไป 

พักผ่อน...  แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังปวดหลัง และเมื่อถึง

เวลาอันสมควรก็ทรงพักผ่อน ท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่า  

ท่านคือหลัง หลังเป็นของของท่าน แต่ท่านต้องบริหาร 

ท่านต้องดูแลตามหน้าที่เท่านั้นเอง ท่านไม่หลงอยู่กับ

ทุกขเวทนาให้เกิดเป็นเวทนาทางใจ เกิดความน้อยใจ 

ความกลัว ความกังวลต่างๆ 

สัญญา คือ ความจ�าได้หมายรู้ เป็นเรื่องความรู้ที่ 

ให้ชื่อกับสิ่งต่างๆ หรือวิจารณ์สิ่งต่างๆ  เมื่อเราพบกับ 

สิ่งที่เราเคยพบมาก่อน มันจะมีความหมายรู้ว่า... อ้อ!  

นั่นคือนั่น นั่นคือน่ี... น่ันคือสีขาวหรือสีแดง... นั่นคือ 

ผู ้ชาย นั่นคือผู ้หญิง... นั่นคือเรียบร้อย นั่นคือไม่

เรียบร้อย... นี่คือเรื่องของสัญญา แต่สัญญานี้เราบังคับ

ไม่อยู่ใช่หรือไม่ เราต้องระวังอย่าให้เกิดความรู้สึกว่า  

เราคอืสัญญา หรอืว่าตวัตนของเรา ศกัดิศ์รขีองเราขึน้

อยู่กับสัญญา ค�าว่าอัตตาตัวตนนี้ บางครั้งเราใช้ค�าว่า

ศกัดิศ์รีกจ็ะท�าให้เข้าใจชดัขึน้ได้ ศกัดิศ์รขีองเราไม่ได้อยู่

ที่กาย ไม่ได้อยู่ที่เวทนา ไม่ได้อยู่ที่สัญญา สัญญาเป็น 

สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกัน เร่ืองน้ีท�าให้
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อาตมานึกถึงสมัยเรียนหนังสือตอนเป็นวัยรุ ่น ได้ดู

ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อ Cabaret คนเก่าๆ อาจจะเคย 

ได้ดู เป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอยู ่ที่เบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมัน ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง มีฉากหนึ่งที่ยัง

ตดิอยูใ่นความทรงจ�าของอาตมา ฉากนีเ้ริม่ด้วยเดก็ผูช้าย

ผมสีทอง หน้าตาดี ก�าลังร้องเพลง ด้วยเสียงที่ใสบริสุทธิ์ 

เหมือนเสียงของเทวดาหรือนางฟ้า อะไรท�านองน้ี ให้

ความรู้สกึทีด่มีาก น่ารกั หลงัจากน้ันกล้องเริม่ซมูออกๆๆ 

จงึได้ข้อมลูเพิม่ขึน้ ได้เหน็ว่า เดก็คนน้ีแต่งเครือ่งแบบของ  

Hitler youth เยาวชนของฮิตเลอร์ และคนรอบข้างท่ีน่ัง

ฟังเพลงอยู่เป็นพวกนาซี เกสตาโป ซึ่งแต่งเครื่องแบบ

ทหาร พอเราซมูออกๆ เสียงของเดก็ยงับรสิทุธ์ิเหมือนเดมิ 

หน้าตาน่ารักเหมือนเดิม แต่เพราะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  

ความรู้สึกเราก็เปลี่ยน เพราะเรารู้ว่า นาซีเป็นผู้ที่ถือว่า 

คนผิวขาวเป็นชนเผ่าเจ้านาย ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะปกครอง

ทั้งโลกเพียงเพราะผิวขาว โดยเฉพาะคนผิวขาวผมสีทอง

นี ่ถอืว่าเป็นสดุยอดของเผ่าผิวขาว เขาคอืผูท้ีส่งูสดุในโลก 

เขามสีทิธิท์ีจ่ะรกุรานและควรจะยึดอ�านาจโลกทัง้โลก ทนีี้ 

พอเราเอาความรู้ เอาสัญญาอย่างอื่น มาผสมกับสัญญา

เดิมที่เพิ่งเกิดขึ้นเม่ือเห็นแต่เฉพาะหน้าของเด็กและปาก
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ของเด็กท่ีก�าลังร้องเพลง ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไป  

อาตมาได้ข้อคิดจากภาพยนตร์เรื่องน้ีตั้งแต่ตอนน้ัน

ว่า หลายส่ิงหลายอย่างที่เรามองแล้วมีความรู้สึกว่า  

ชอบหรอืไม่ชอบนัน้ เราก�าลงัซมูเข้าหรอืซมูออก บางที

ที่ชอบมาก เป็นไปได้ไหมว่า เป็นเพราะเราดูเฉพาะ

จุด เมื่อเรามีความรู้มากขึ้น เหมือนซูมออก ได้ข้อมูล

เพิม่มากขึน้ ความรูส้กึและความรูส้กึยนิดหีรอืยนิร้าย 

อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ใช่หรือไม่ บางทีเราก็ไม่รู ้ว่า 

บรบิททีเ่ราดนูัน้ แคบเกนิไปไหม กว้างเกนิไปไหม หรอืว่า

พอดีไหม มันเป็นความไม่แน่นอนของสัญญา

สัญญานี้เกิดจากสิ่งแวดล้อม และเกิดจากอะไร

ต่ออะไรหลายอย่าง ยกตัวอย่างค�าว่า “เรียบร้อย” “ไม่

เรียบร้อย” “สุภาพ” “ไม่สุภาพ” มันไม่ใช่กฎตายตัวของ

ธรรมชาติ แต่เกิดเพราะสิ่งแวดล้อมของเราตั้งแต่เด็ก 

วัฒนธรรมทีบ้่านเรา ในประเทศของเรา ส่ิงทีค่นไทยถอืว่า

เรยีบร้อย คนประเทศอืน่อาจจะถือว่าไม่เรยีบร้อย สิง่ท่ีเขา 

ถือว่าเรียบร้อย เราอาจจะเห็นว่าไม่เรียบร้อย ใช่หรือไม่ 

เพราะมันไม่มีกฎตายตัวของธรรมชาติว่า ต้องอย่างนี้จึง

จะเรียบร้อย ถ้าเป็นอย่างน้ันไม่เรียบร้อย มันเป็นเรื่อง

ของสัญญา ฉะนั้น ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็น “เรา” เป็น 
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“ของเรา” เช่น “ไม่ได้! ดูไม่ได้! มันไม่เรียบร้อยเลย” แล้ว

เราจะต้องท�าอย่างไร เราก็ต้องรู้ว่า นี่คือสัญญา สัญญานี ้

จะเป็นทุกข์ก็ได้ ไม่ทุกข์ก็ได้ เราต้องยอมรับว่า มันไม่ใช่

กฎตายตัวของธรรมชาติ มันเป็นข้อตกลงกันในกลุ ่ม 

ของเรา ในครอบครัวของเรา ในสังคมของเรา การที่รับรู้

ว่า มนักส็กัแต่ว่าสญัญาน้ัน ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้อง

ท�าตามก็ได้ ไม่ต้องสนใจ  เราต้องสนใจเหมือนกัน เพียง

แต่ต้องรูเ้ท่าทนั และอย่าปล่อยให้มีความรูส้กึว่า “เรา” ว่า  

“ของเรา” เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้น เพราะค�าว่า “เรา” “ของเรา” 

เกิดขึ้นเมื่อไร ก็ยุ่งเมื่อนั้น

เรื่องของสังขารขันธ์ ความคิดความเช่ือ ก็เหมือน

กัน เมื่อไม่กี่วันที่แล้ว นักเรียนท่ีโรงเรียนปัญญาประทีป 

ถามอาตมาเรื่องที่เด็กวาดรูปเศียรของพระพุทธเจ้า 

ต่อกับร่างของอุลตร้าแมนว่า อาตมามีความรู้สึกอย่างไร 

พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระสาวกว่า ถ้ามีใครใส่ร้าย

พระพุทธศาสนา หรือพระธรรมวินัย หรือพระตถาคตเอง  

ไม่ว่าด้วยเจตนาร้ายหรือดีก็แล้วแต่ ข้อแรกก่อนอื่น  

คืออย่าโกรธเขา ฉะน้ัน ถ้าหากว่า มีใครออกมาปกป้อง

พระพุทธศาสนาเพราะโกรธ น่ีก็ผิดหลักพระพุทธศาสนา 

เท่ากับไม่ป้องกันพุทธศาสนาแล้ว ผู้ที่โกรธใครในนาม
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ของพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีส่วนในการท�าลายพุทธ

ศาสนามากกว่า ให้เราถือว่า ที่เขาวาดอย่างนั้น เป็น

ไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา เราก็ใช้เป็นกรณีศึกษา 

พิจารณาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ หลายคนบอกว่า มันไม ่

เหมาะสม ไม่เคารพกัน แล้วด้วยเหตุผลอะไรล่ะ ลอง

อธิบายดูสิว่า ไม่เหมาะสมเพราะอะไร บางทีคนที่โกรธ

ที่สุดอาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ นักเรียนเล่าว่า 

เด็กคนนั้นกลายเป็นฮีโร่ นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าผู้ใหญ่

มีปฏิกิริยา แล้วใช้อารมณ์โดยไม่ใช้เหตุผล บางครั้งวัย

รุ่นด้วยกัน เขาก็จะเข้าข้างคนที่ท�าอะไรที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบ  

ดังนั้น เราจึงต้องใช้เหตุผล 

ลองอุปมาอย่างนี้ สมมุติเราวาดรูปผู้ที่เราเคารพ

นับถือ เช่น คุณพ่อคุณแม่ วาดศีรษะเป็นพ่อหรือแม่ แต่

วาดร่างกายเป็นรูปโป๊ รูปอนาจาร อย่างนี้จะรับได้ไหม  

จะถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้ไหม เราก็จะว่านั่นไม่

เหมาะสม ใช่หรือไม่ ไม่เหมาะสมอย่างไร พระพุทธเจ้า

เป็นพระศาสดา เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว และเป็นผู้ท่ี

เคยมอียูจ่รงิ ส่วนอลุตร้าแมนเป็นเรือ่งท่ีคนคดิข้ึนมา ไม่ใช่ 

ของจริง เป็นผู้ท่ีมี special power อย่างน้อยก็ใช้แสง

ฆ่าคน ฆ่าศัตรู ก็เป็นอันว่า อุลตร้าแมนก็คือฆาตกรสิ  
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เพราะเป็นคนที่ฆ่าศัตรูได้ การที่จะเอาพระศาสดาที่

สอนโลกเรื่องความไม่เบียดเบียน ความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง 

พระมหากรุณาธิคุณ ไปต่อเข้ากับร่างกายของฆาตกร  

มันไม่เข้ากัน มันไม่เหมาะสม เหมือนเราเอาสิ่งสูงกับ 

สิ่งต�่ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามองในแง่ศิลปะ การเอาสิ่งท่ีต่าง

กันมาอยู่ด้วยกัน มักกระตุ้นความรู้สึก  ศิลปินสมัยใหม่

ชอบท�าอย่างนั้น แต่ถามว่า เมื่อเราต้องการให้พระพุทธ

รูปเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นวัตถุที่ช่วยสื่อความหมาย

แห่งพระมหาปัญญาธิคุณ มหากรุณาธิคุณ มหาปริสุทธิ

คุณ แล้วถ้าเราปล่อยให้เขาท�าเป็นรูปนั้นรูปนี้ มันจะมีผล 

กระทบท�าให้ความรู้ ความเข้าใจ ของคนเราเปลี่ยนแปลง

ไป พระพุทธรูปย่อมไม่สามารถจะเป็นพระพุทธรูปใน

ความหมายดั้งเดิมของเราได้ 

สิง่ส�าคญัอกีประการคอื คนเราต้องให้เกยีรตซิึง่กนั

และกัน เราสามารถพูดโดยให้เหตุผลว่า เราไม่เห็นด้วย

เท่าไหร่กับการเอาเศียรของพระพุทธรูปกับร่างกายของ

การ์ตูนมาต่อกนั เดก็ๆ อาจจะคดิว่า...มนัใช่...มนัเท่ดี แต่

ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้ยกมาข้างต้นว่า ถ้าเป็น

รูปศีรษะของคุณพ่อ คุณแม่ ต่อกับรูปที่น่าเกลียด เด็กๆ 
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ยังจะว่าเท่ดีไหม แล้วท�าไมมันจึงไม่ดี จะยอมรับว่า เป็น

เรือ่งของศลิปะหรอืไม่รบั จะว่าอย่างไร การทีเ่รือ่งนีเ้กิดขึน้ 

มันก็ดี ท�าให้เราได้ท�าความเข้าใจกันว่า ท�าไมเราจึงต้องมี

พระพุทธรูป เราควรรักษาไว้อย่างไรจึงจะดี ความงมงาย

ในพระพุทธรูปมีไหม ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระพุทธรูป

มีไหม มันก็มีทั้งนั้น นี่จึงเป็นกรณีศึกษา เป็นโอกาสที่เรา

จะได้พูดคุยท�าความเข้าใจกัน เพราะบางที เวลาพูดถึง

เรื่องศาสนา คนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยสนใจ แต่พอมเีรือ่งที่

คนต่ืนเต้น ก�าลังมีอารมณ์กันอยู่ นี่เป็นโอกาสดีที่จะได้

ท�าความเข้าใจกัน 

ความคิด ความชอบ ความไม่ชอบ ความเห็นควร 

เห็นไม่ควร เหล่านี ้ถ้าเกดิความรู้สกึว่า “เรา” ว่า “ของเรา” 

เช่น เรียกว่าศาสนาของเรา ประเทศชาติของเรา การท�า

หน้าที่ที่เหมาะสมต่อพระศาสนา ไม่ได้เพ่ิมขึ้นเพราะ

มีอารมณ์รัก หรือมีอารมณ์ต้องออกมาปกป้องนะ 

บางครั้งผลอาจออกมาในทางตรงกันข้ามเพราะขาด

ปัญญา การท�าอะไรเพื่อประเทศชาตินั้น บางครั้งกลับ

ท�าให้เกิดความวุ่นวายได้เหมือนกัน เพราะเอาอารมณ์

เป็นทีต่ัง้ ไม่ได้เอาปัญญาเป็นทีต่ัง้ โดยเข้าใจผดิไปว่า การ
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มีอารมณ์เศร้าหมองในนามของสิ่งที่ดีย่อมไม่มีโทษ แต่

การมีอารมณ์เศร้าหมองหรืออะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอ้าง

สิ่งสูง หรือสถาบันหลักของประเทศ หากมีความรู้สึก

ว่า “เรา” ว่า “ของเรา” รุนแรง มันจะยุ่งทั้งนั้น เพราะ

ผูท่ี้จะปกป้องสถาบนัได้ด ีคอืผูท้ีบ่รหิารอารมณ์ของตัวเอง

ได้ด ีเป็นผูท่ี้ระมดัระวงัไม่ให้มคีวามรูส้กึว่าเรา ว่าเขา ของ

เราว่าดี ของเขาว่าชั่ว เราถูกเขาผิด ถ้าความรู้สึกอย่างนี ้

เกิดขึ้นและก�าเริบแล้ว มันไม่ก่อให้เกิดผลดีอะไรเลย

พระพุทธองค์จึงให้เราสังเกต สังเกตประสบการณ์ 

คอื สงัเกตกายใจของตวัเอง สงัเกตขนัธ์ห้า คือร่างกาย คอื

เวทนาความรู้สึก คือสัญญาความจ�าได้หมายรู้ คือสังขาร

ความคิดทั้งในทางที่ดีและในทางท่ีไม่ดี หรือกุศลธรรม 

อกุศลธรรม ที่จริงแล้วสังขารขันธ์แปลว่า สิ่งที่ปรุงแต่งจิต

ให้เป็นอย่างนัน้อย่างนี ้เป็นบญุเป็นบาปต่างๆ ความเชือ่ 

คณุธรรมต่างๆ กเิลสทัง้หลาย ล้วนอยูใ่นสงัขารขนัธ์ท้ังสิน้ 

แม้แต่ความดี ถ้าเราเกิดความรู้สึกยึดมั่นว่า “เรา” ว่า 

“ของเรา” ในส่ิงทีด่ ีกจ็ะเป็นปัญหาเช่นกัน ฉะนัน้ เราต้อง 

พยายามท�าความดี โดยไม่ให้เกิดอัตตาตัวตนว่า เราเป็น

คนด ีแล้วต้องเจรญิด้วยกุศลธรรม โดยไม่ต้องถอืว่าเราเป็น
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เจ้าของมัน มิเช่นนั้น ถ้ามีคนกล่าวหาว่า เราเป็นคนอย่าง

นั้นอย่างนี้ เราจะทุกข์มากใช่หรือไม่ คนที่ยึดมั่นถือมั่นว่า

ตนเป็นคนดี หากมีใครกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดี... โอ! จะ

เป็นทกุข์มาก... ส่วนคนทีภ่มิูใจว่า เราเป็นคนไม่เหน็แก่ตวั  

ถ้าโดนใครว่าเราเหน็แก่ตวั กเ็ป็นทกุข์ เพราะฉะน้ัน แม้แต่

ความดี ก็อย่าไปเป็นเจ้าของมันจะดีกว่า สิ่งที่ไม่ดีเรา 

ก็ค่อยๆ จัดการ สิ่งที่ดีเราก็ค่อยๆ พัฒนา พระพุทธองค์

ทรงสอนให้เราเห็นว่า ความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” 

เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยอวิชชา ด้วยตัณหา แล้ว

ท�าให้เราเป็นทุกข์ทุกที ถึงแม้ว่าสิ่งท่ีเรายึดม่ันถือมั่น

ว่า “เรา” ว่า “ของเรา” ไม่ใช่ของเสียหาย หรือเป็นสิ่งที่ดี 

หากยึดมั่นแล้วจะวุ่นวายทันที และวุ่นวายในลักษณะที่ 

ไม่จ�าเป็นต้องวุน่วายด้วย หากเรารู้จกัท�าหน้าท่ีต่างๆ ด้วย

การปล่อยวางในหน้าที่น้ัน คือ ไม่ได้ปล่อยวางตัวหน้าที่ 

แต่ปล่อยวางกิเลสที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท�าหน้าที่ 

เอาล่ะ วันนี้คงแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...ความคิดที่จะแสวงหาโมกขธรรม

และทางออกจากทุกข์ 

เกิดขึ้นจากการเห็นทุกข์...

...การที่จะพบความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร

โดยยังไม่จัดการกับกิเลสนั้น มันไม่มี...

...ทุกข์เกิดเพราะกิเลส 

ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อม 

ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะคนนั้นคนนี้...
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ที่กล่าวกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลานัน้ก็คงไม่ผิด หากจะพดูอกีนยัหนึง่กค็อื ทกุสิง่

ทุกอย่างคือความเปลี่ยนแปลง ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง 

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทายมากส�าหรับสัตว์ผู ้มี 

ความรักสุขและเกลียดทุกข์เป็นธรรมดา ฉะนั้น เมื่อสิ่ง 

ทัง้หลายมีความเปลีย่นแปลงเป็นธรรมดา เมือ่สิง่ท้ังหลาย 

คือความเปลี่ยนแปลง ผู ้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ จะต้องม ี

ความห่วง จะต้องเป็นทกุข์ แม้ในเวลาทีก่�าลงัสขุสบาย กจ็ะ 

มีความเป็นห่วงว่าความสุขสบายน้ันจะหายไป หรือจะ

มีความหวาดหวั่นและมีความเครียดว่า อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เกิดความทุกข์ ความทรมานต่างๆ

เราคงเคยได้ยินกัน แม้แต่ในหมูค่นไทยหรอืหมูช่าว

พุทธเอง มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ยืนยันว่า ผมไม่มีความ... 

ส�าคัญที่อริยสัจ

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “ส�าคัญที่อริยสัจ” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
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อาตมาใช้ค�าว่า “ผม” เพราะส่วนมากคนทีพ่ดูแบบนีม้กัจะ

เป็นผู้ชายนะ... ผมไม่เห็นมีความทุกข์อะไร... แต่ระหว่าง

ทีไ่ม่มีความทกุข์ หมายถงึความทกุขแ์บบรุนแรงแบบทีจ่ะ

ท�าให้เศร้าใจหรือว่าน�้าตาไหลนั้น เราก็ยังมีความเครียด

อยู่บ้าง มีความกังวลอยู่บ้าง อย่างคนที่เขาบอกว่าไม่มี

ความทุกข์อะไร แต่ถ้ารู้สึกเมื่อไหร่ว่า มีการคุกคาม มีใคร

จะเอาของของเขาไป หรือเขาจะเสียเปรียบ ขาดทุนสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง เขาก็จะมีอารมณ์ทันที... อารมณ์นั้นมาจากไหน   

เมื่อเราได้สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่น�าความสุขมาให้ 

ภายในความสุขน้ันมันมีเงา เรียกว่าเงาตามตัวความสุข 

คือ ความเครียด ความกลัวว่า ความสุขนั้นจะหายไป 

และถ้าความสุขน้ันหายไป เราจะเป็นอย่างไร กลัวว่าจะ

เป็นทกุข์ กลวัความทกุข์ทีจ่ะเกดิขึน้ กลวัความพลดัพราก

จากความสุขที่มีอยู่ ผู้ที่ยังกล้ายืนยันว่าไม่มีความทุกข์ 

คือผู้ที่หลับหูหลับตา ไม่รับรู้ และไม่เคยรู้ว่ามีอะไรอยู่ใน

ใจ เหมือนคนที่ในบ้านมีห้องๆ หนึ่งที่ปิดกุญแจเอาไว้ ซึ่ง

หมายถงึจติใจของเขา ไม่เคยเปิดเข้าไปด ูใครจะบอกว่าใน

ห้องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เขาก็จะปฏิเสธว่า... ไม่ใช่... 

ไม่ใช่... ทั้งๆ ที่จริงแล้วเขาไม่รู้ เพราะไม่เคยเข้าไปในห้อง
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นั้นสักที เขาคงจะหมายถึงว่า อะไรจะเกิดข้ึนในห้องน้ัน

ก็ตาม ยังไม่ส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจ�าวัน 

ของเขา แต่ชาวพุทธเรา เป็นผู ้ท่ีไม่ต้องการความสุข  

ความสบาย ทีอ่าศยัความไม่รูไ้ม่เห็น การกลบเกลือ่น หรอื

การปิดบังความจริงบางประการ เพราะมันเป็นความสุข 

ที่ย่อมน�าไปสู่ความทุกข์ในอนาคตอย่างแน่นอน 

 การให้เวลากับการภาวนา เป็นการประกาศกับตัว

เอง กับคนรอบข้างว่า เราเป็นผู้ที่ก�าลังแสวงหาความจริง

ของชีวิต มันไม่ใช่แค่การผ่อนคลาย การภาวนา การนั่ง 

สมาธิไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ท�าให้เราไม่เครียด ไม่

คิดมาก ในชีวิตประจ�าวัน เราอาจจะได้ความสุขบ้าง

เล็กน้อย แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมาย การนั่งสมาธิ การเดิน

จงกรม หรอืทีอ่าตมาเรยีกว่า การภาวนาในรูปแบบน้ัน  

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ไม่ว่าที่ใดในโลก เป็น

กิจกรรมเดียวที่มุ ่งที่จะรู ้เท่าทัน เพื่อจะฝึกในการ

ปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจ เพื่อจะมุ่งมั่นต่อการ

ปลูกฝังและการพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจ ในขณะที่ลัทธิ

หรือศาสนาอ่ืนๆ ท้ังหลาย ส่วนมากก็จะตั้งความหวัง  

จะอ้อนวอน หรือท�าพธิีกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมี
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ผลอยูบ้่างต่อกิเลส ต่อคุณธรรม ต่อกุศลธรรม อกศุลธรรม 

ในจิตใจ แต่มันไม่เป็นระบบ ไม่เป็นระเบียบ และบางครั้ง

ก็ได้ผลโดยบังเอิญด้วยซ�้าไป ส่วนการน่ังสมาธิ การเดิน

จงกรม การปฏิบัติในรูปแบบ เป็นการตั้งอกตั้งใจท�างาน

ในด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่เคยท�ามาแล้วจน

แตกฉาน ประสบผลมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ท้ังผู้ชาย  

ผูห้ญงิ ท้ังนกับวช และฆราวาส เป็นพยานหลกัฐานว่า คุม้

ค่าต่อเวลา คุม้ค่าต่อการเสยีสละ คุม้ค่าในทกุสิง่ทกุอย่าง 

เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะน�าไปสู่ความสุขที่แท้จริง นอกเหนือ

จากการขดัเกลาจติใจ พระพทุธองค์เคยตรสัไว้ว่า ไม่มศีตัรู

ที่ไหนท่ีจะร้ายกาจเท่าจิตใจของตนเองท่ียังไม่ได้รับการ 

ฝึกอบรม ไม่มีกัลยาณมิตร ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหน ที่

จะมีอุปการคุณ ที่จะช่วย ที่จะท�าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ชีวิตเรา เท่ากับจิตใจของตนเองที่ได้รับการอบรมดีแล้ว

สมมุติฐานของพุทธศาสนามีอยู่ว่า ชีวิตคือการ

เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อความสุข

และความทุกข์ของมนุษย์ แล้วในเมื่อเราเป็นผู้ที่ต้องการ

ความสุขและไม่ต้องการความทุกข์ เราควรหาวิธีที่จะ

อยู่กับความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ได้ความสุข
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มากทีส่ดุ ได้ความทกุข์น้อยท่ีสดุ หรอืโดยทีไ่ม่มคีวาม

ทุกข์เสียเลย พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า การพยายามบังคับ 

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพท่ีเราชอบน้ัน เป็นสิ่งท่ีเป็น

ไปไม่ได้ เป็นการปฏิบัติต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้ง

หลายในทางท่ีไม่ได้ผลอย่างทีต้่องการ เพราะสิง่แวดล้อม 

เหล่านี้ ไม่ว่าในด้านวัตถุ หรือบุคคลรอบข้าง เรามีสิทธ์ิ 

มีอ�านาจ มีพลัง มีสติปัญญา ที่จะจัดสรร ควบคุม หรือ

บังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราน้อยมาก เรื่องอ�านาจ

นั้น เรายอมรับในบางส่วน ผู้ที่มีเงินมีทอง มีทรัพย์สมบัติ 

อาจจะมพีลงัควบคมุบงัคบัสิง่ต่างๆ ได้มากกว่าผู้ท่ีไม่ค่อย

มีสตางค์ แต่หากดูจริงๆ แล้ว ความแตกต่างระหว่างผู้

มีก�าลังทรัพย์และผู้ไม่มีก�าลังทรัพย์ ในการบังคับบัญชา

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคคลรอบตัวนั้นมีน้อยมากจนไม่คุ้ม 

คือ ถ้าเราหวังว่า... โอ้!  มีเงินมีทองแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง

จะสบาย... หากดูจากประสบการณ์ตัวเอง ดูจากคน

รอบข้าง ดูจากคนในสังคม ที่พอจะติดตามชีวิตของเขา

ได้ ดูจากผลการวิจัยต่างๆ ก็จะเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 

ความพยายามบังคับควบคุมสิ่งนอกตัวเรา เพื่อจะรักษา

ความสุขความสบายภายในตัวเรา มีผลน้อยมาก เราจะ
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เหนด็เหนือ่ย จะผดิหวงั จะซมึเศร้าได้ง่าย เพราะฝากความ

หวังไว้กับสิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

เราได้ หรือได้แบบกระท่อนกระแท่น น้อยๆ ไม่ต่อเนื่อง 

ในระยะยาว 

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ีท้าทายมนุษย์มาตั้งแต่

สมัยดึกด�าบรรพ์ วิธีปฏิบัติต่อความเปลี่ยนแปลงนอก 

ตวัเรานัน้ นอกจากการพยายามใช้ก�าลงั ใช้พลงัควบคมุแล้ว 

ก็มีการประกอบพิธีกรรมอ้อนวอนเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

หรือพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น หรือสร้างอะไรขึ้นมาในจิตใจ 

เพื่อให้เกิดความรู้สึกบางอย่าง อาจจะเป็นความรู้สึก

อบอุ่นปลอดภัย... เรามีพ่อ เหมือนพ่อจริง... แต่เป็นพ่อ

ที่อยู่เหนือเมฆที่คอยดูแลเรา... เพราะเมื่อคิดอย่างนี้ มัน

ก็มีความรู้สึกที่ดีเกิดข้ึนทันที ใช่หรือไม่ มนุษย์ปุถุชนนั้น 

ถ้าให้เลือกระหว่างความจริงกับการปลอบใจ เก้าสิบกว่า

เปอร์เซ็นต์จะเลือกการปลอบใจเป็นหลัก จึงไม่แปลกใจ

เลยว่า ในโลกนี้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนนับถือน้อย 

ส่วนศาสนาและลัทธิที่ให้การปลอบใจ มีคนนับถือมาก 

เพราะให้สิง่ทีปุ่ถชุนต้องการ แต่พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า 

เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ด้วยการรู้การเห็น ไม่ใช่
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ด้วยความไม่รู้ไม่เห็น ไม่ใช่ด้วยการปรุงแต่งอารมณ์

บางอย่างเป็นทีพ่ึง่ แต่ด้วยการฝึกจิตใจให้มกี�าลังพอที่

จะเรียนรู้จากความจริง พอที่จะได้เข้าถึงความจริงใน

ลักษณะรู้แจ้งเห็นจริง

เรื่องความเปลี่ยนแปลงน้ัน บางลัทธิ บางศาสนา

จะต้องตอบปัญหาว่า ท�าไมจึงเกิดความเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีไม่ดีส�าหรับคนดี ท�าไมคนดีต้องเจอสิ่งท่ีไม่ดี

บ่อยๆ และท�าไมคนไม่ดีเจอสิ่งที่ดีบ่อยๆ ท�าไมจึงมี

ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีส�าหรับคนที่ไม่น่าจะ

ได้รับความดีนั้น ท�าไมสิ่งเลวร้ายเกิดกับคนที่ไม่รู้อิโหน ่

อิเหน่ ผู้มีความคิดดีๆ พยายามหาทฤษฎีท่ีจะอธิบาย

เรื่องนี้ ซึ่งค�าอธิบายที่นิยมกันมากท่ีสุดของคนกลุ่มหน่ึง 

คือ มีแผนการลี้ลับที่มนุษย์เรามองไม่เห็น เหมือนแม่ทัพ

ที่อยู่บนเขา คอยจัดสรรให้ทหารกองนั้นไปทางนั้นมา

ทางนี้ เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ตัวทหารแต่ละคนไม่

ค่อยรู้เร่ือง เพราะก�าลังอยู่ท่ามกลางการรบราฆ่าฟันกัน 

คิดแต่จะเอาตัวรอดอย่างเดียว ฉะนั้น ก็เปรียบเทียบว่า  

มีผู้ที่คอยจัดสรรทุกอย่าง เราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆ ไม่มี

สติปัญญาพอที่จะรู้ว่า ท�าไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น แต่เราต้อง
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เชื่ออย่างเดียวว่า มีแผนการซึ่งในที่สุดจะน�าไปสู่ทางท่ีดี  

เลยเป็นนโยบายอย่างหนึ่งว่า ให้มองสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นว่า  

เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนิทานหรือนิยายซึ่งจะจบลงด้วย

ความสุข ต้องเชื่อไว้ก่อน ส่วนคนอีกกลุ่มหน่ึงเขามอง 

อย่างไร เขามองว่า... ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ เป็น 

random... ไมม่ีเหตไุม่มผีล...ไมม่บีุญ ไม่มีบาป... ไม่มคีุณ  

ไม่มีโทษ คือ ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ช่ัว การคิดอย่างน้ี 

ก็ไม่รู้จะเอาตัวไปไว้ตรงไหน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะ

เปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีหลักการอะไรเลย 

ความคิดทั้งสองแบบน้ี มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 

ส่วนพระพทุธเจ้าผูบ้รรลพุระธรรม บรรลพุระอนตุรสมัมา

สัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ทรงเป็นผู้เข้าถึงความจริงว่า  

ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และมนุษย์

เราสามารถพัฒนาตัวเองจนเข้าใจกระแสของเหตุปัจจัย 

แล้วปฏิบัติในลักษณะที่ท�าให้กระแสความเปลี่ยนแปลง

ตามเหตุตามปัจจัยนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเรา ตัวอย่าง

ง ่ายๆ เช่น เรื่องศีล พระพุทธองค์ตรัสเร่ืองความ

เปลี่ยนแปลง หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

ว่า ไม่ใช่เป็นโดยบังเอิญ ไม่ใช่ random หรือมีพระผู้เป็น
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เจ้าดลบนัดาล แต่ถ้าเราเป็นคนทีช่อบเบยีดเบยีนสตัว์ ถอื

เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ

บ่อยๆ ดื่มเหล้า ใช้ยาเสพติดต่างๆ นี่เป็นการสร้างเหตุ

สร้างปัจจัย ท่ีจะท�าให้เกิดมาเป็นมนษุย์ในชาติหน้าได้ยาก

หรอืแทบจะไม่ได้ พระพทุธองค์จงึทรงให้แนวทาง เราเป็น

ผู้รักสุขเกลียดทุกข์ ตายแล้วไม่อยากตกนรก อยากจะขึ้น

สวรรค์ พระพุทธองค์ก็ทรงยอมรับว่า ใช่แล้ว ถูกต้องแล้ว 

ไม่มีใครอยากตกนรกหรอก ถ้าเป็นไปได้ ทุกคนก็อยาก

ข้ึนสวรรค์ แต่ส�าคัญตรงท่ีว่า แล้วต้องท�าอย่างไร เราจึง

จะขึ้นสวรรค์ ท�าอย่างไรเราจึงจะไม่ตกนรก พระพุทธองค์

ทรงว่า มันมเีหตมุปัีจจยั มนัไม่ได้อยูท่ีค่วามเช่ือ ความเช่ือ

รับประกันไม่ได้ เพราะคนที่เชื่อในสิ่งสูงสุด สามารถท�า

สิ่งต�่าทรามได้ตลอดเวลา เช่น คนพลีชีพในตลาด ท�าให้

คนตายเป็นสิบๆ คน เขาก็ท�าด้วยความเช่ือในความดี  

ในความหมายของเขา

เราถอืว่า พทุธศาสนาของเราเป็นศาสนาสากล คอื 

ไม่เอาความเชื่อในคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งเป็นตัวตัดสินว่า 

ตายแล้วไปไหน แต่ถือว่า การกระท�าเป็นตัวตัดสิน การ 

กระท�าด้วยกาย การกระท�าด้วยวาจา การกระท�าด้วยใจ  
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การกระท�าด้วยกายด้วยวาจาก็ชัดเจนในตัวของมัน 

อยู่แล้ว แต่การกระท�าด้วยใจคืออะไร คือตัวมโนกรรม 

เราดูได้ง่ายๆ จากการน่ังสมาธิว่า บางครั้งเรานั่งอยู่กับ

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก มีความคิดหลายๆ อย่าง

ผุดขึ้นมา... เอ๊ะ! เสียงอะไรนะ... เสียงรถหรือเปล่า... นั่น

เสยีงลกูเราหรอืเปล่า... มนัจะผุดขึน้มาเพราะหไูด้ยนิอะไร 

สักอย่างที่กระตุ้นให้คิด แต่นั่นยังไม่เป็นมโนกรรม เพราะ

ไม่มีเจตนา ไม่มีความยินดี ที่จะเป็นมโนกรรมก็ด้วยการ

ปรุงแต่งในส่ิงท่ีผุดขึ้นมา คือ จับความคิดน้ัน แล้วขยาย

ความคิดต่อ ท�าเป็นเรื่องเป็นราว เป็นมโนกรรม คือ  

ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือในสมองคือ 

กรรม นั่นเป็นผลกรรมมากกว่า เราได้ยินเสียง เราได้กลิ่น 

มนัเป็นเร่ืองของความจ�า เรือ่งของกรรมเก่า เรือ่งของร่อง

ในสมองท่ีเราเคยขุดเอาไว้ แต่การท่ีเราจับสิ่งนั้นไว้ แล้ว

ขยายความต่อ คิดต่อด้วยความยินดี น่ีคือตัวมโนกรรม 

สมมุติว่าเราก�าลังนั่งสมาธิ แล้วได้ยินเสียงเด็กเล่นกัน  

ส่งเสียงดังอยู่ข้างนอก ความคิดจะผุดขึ้นมา... โอ! เสียง

เด็กเล่น... ถ้าเราคิดว่า... ท�าไมเขามาเล่นกันที่นี่... เขาไม่

น่าจะมาเล่นตรงนี้... น่าจะไปเล่นห่างๆ จะได้ไม่รบกวน

พวกเราทีก่�าลงัน่ังสมาธ.ิ.. อย่างนีเ้ป็นมโนกรรมอย่างหน่ึง 
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เป็นมโนกรรมฝ่ายเศร้าหมอง แต่ถ้าคิดว่า... เออ! เด็ก 

เล่นกัน ก็ขอให้เขามีความสุขๆ เถิด... อย่างน้ีก็เป็น

มโนกรรม แต่เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล

ส�าหรบัผูท้ีย่งัไม่ได้ฝึกจติ จติใจมกัจะแล่นไปในทาง

อกศุลเสยีเป็นส่วนใหญ่ แต่จะสงัเกตได้ว่า การปฏบัิติธรรม 

บ่อยๆ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกือบจะเป็น

อัตโนมัติ คือ จิตใจจะเป็นกุศลมากขึ้นๆ  แต่ก่อน เวลา

เจออะไรที่เราไม่ชอบ ไม่ถูกใจ หรือรู้สึกขัดใจ จิตจะแล่น

ไปตามร่องที่เราเคยขุดเอาไว้ ...ท�าไมมันเป็นอย่างนั้น... 

ไม่น่าเป็นอย่างน้ี...ไม่ชอบที่เป็นอย่างนั้น... แต่ตอนน้ี  

จิตมันจะเริ่มเป็นไปในทางที่ดีที่งาม โดยแทบจะไม่ต้อง

ตั้งใจ มันมีความพร้อมอยู่แล้ว ฉะนั้น พฤติกรรมเคยชิน 

ไม่ว่าทางกาย ทางวาจา ทางใจ จะเปลี่ยนด้วยการปฏิบัติ

ธรรม จากที่เราสมาทานศีลและเพ่ิงเริ่มเอาจริงเอาจังกับ

ศีลห้า เช่น เรื่องการตบยุง ตั้งใจจะรักษาศีล จะไม่ตบยุง  

แต่เราอาจจะลืมไปบ้างใช่หรือไม่ ...โอ้! ตายแล้ว ตบไป

แล้ว… อย่างนี้เรียกว่าสติขาด มโนกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศล

เกิดขึ้น แล้วน�าไปสู่กายกรรม แต่ถ้าเราพยายามเจริญสติ

มากขึ้นๆ การเผลอก็จะน้อยลงๆ จนกระทั่งแทบจะไม่มี 
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จากที่เราคิดจะตบ...โอ! ไม่ได้ ไม่ได้ ผิดศีล... นั่นคือจุด 

เริ่มต้น แต่นานๆ เข้า แม้แต่ความคิดที่จะตบยุง ก็แทบ

จะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกเลย คือ มโนกรรมทางฝ่าย

เบียดเบียนนี่ จะอ่อนลงไปมาก แม้จะไม่หายไปทีเดียว 

แต่มันก็อ่อนลงไปมากๆ ในขณะเดียวกับท่ีมโนกรรม

ฝ่ายอกุศลอ่อนลง มโนกรรมฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีก็จะเริ่ม 

เกดิขึน้ เช่น สมมตุว่ิา มแีมลงทีน่่าขยะแขยงน่ากลวั ฆ่ามนั 

เสียก็ดี แต่เราก็พยายามหากระดาษ หาไม้กวาด ไล่มัน

ออกไป... ออกไปเถิด... มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของ

พวกเราที่รักษาศีล มันเป็นโดยไม่ได้คิดอะไร คือจิตใจ

ของเราก�าลังเจริญในธรรมในลักษณะอย่างนี้ กายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม เป็นตัวก�าหนดคุณภาพชีวิตใน

ปัจจุบัน คุณภาพชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่ และคุณภาพ 

ชีวิตเราหลังจากเราตายไปแล้ว มันจะมีพลังต่อเนื่อง

อย่างนี้

พระพุทธองค์ตรัสว่า ความเปลี่ยนแปลงต้องมี

อยูต่ลอดเวลา แต่ลักษณะความเปล่ียนแปลงจะสงูขึน้ 

หรือต�่าลง จะเป็นไปในทางเดือดร้อน หรือในทาง

ชื่นอกชื่นใจ มันก็แล้วแต่เรา ไม่มีพลังเหนือเมฆเป็น 
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ผู้ดลบันดาล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร

นอกจากตัวเราเอง เรารับผิดชอบชีวิตตัวเอง แต่การ

ท่ีจะรับผิดชอบชีวิตของตนได้น้ัน ต้องเริ่มจากภายใน 

เพราะมหีลายอย่างทีอ่ยูใ่ต้ส�านกึ อยูใ่นท่ีท่ีเราไม่ได้สงัเกต  

ไม่เคยได้เรียนรู้ เพราะเราไม่ค่อยจะสนใจ ไม่ใช่ว่าเรียนรู้

ไม่ได้ แต่เราไม่คิดจะเรียนรู้ เหมือนกับมีศักยภาพพร้อม 

ที่จะเรียนวิชาการนั้นวิชาการนี้ แต่ถ้าไม่เคยคิดจะเรียน 

แล้วก็ไม่ดูต�ารา ไม่ดูหนังสือ ไม่ท�าความเพียร มันก็ไม่ได้ 

แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่า เราท�าไม่ได้ เพยีงแต่ว่าไม่คิดจะ

ท�า ความดีหลายอย่าง ไม่ใช่ว่าจะเหลือวิสัยใคร แต่เป็น

ท่ีน่าเสียดายว่า การท�าความดีท�าให้ชีวิตมีความสุขมาก 

ขึน้ได้ ท�าให้ความทกุข์ลดน้อยลงได้ แต่สิง่ทีน่่าสลดสงัเวช

กค็อื ผูท้ีไ่ด้เกิดเป็นคนแล้ว แถมยงัได้เกดิในเมอืงพทุธด้วย 

มีศักยภาพถึงขั้นนี้แล้ว แต่ก็ไม่ท�า  

สามสบิกว่าปีทีแ่ล้ว อาตมาไปกราบหลวงปู่เทสก์ที่

วดัหนิหมากเป้ง ตอนน้ันลาวเปลีย่นเป็นคอมมวินสิต์แล้ว 

จะข้ามแม่น�า้ไปมาหาสูกั่นไม่ได้ อาตมานัง่อยูใ่นกฏุหิลวงปู ่ 

มองออกไปทางหน้าต่าง เห็นคนลาว ก็นึกอยู่ในใจว่า 

นี่มันกรรมอะไรหนอ ที่เกิดอยู่ในหมู่บ้านซ่ึงหากจากที่
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อยู่ของพระอรหันต์แค่สองสามร้อยเมตร แต่ไม่สามารถ 

ข้ามน�้ามากราบท่าน มาท�าบุญกับท่าน มาฟังธรรมะของ

ท่านได้...โอ! น่าสงสารเหลือเกิน... แต่แล้วอาตมาก็คิด

ต่อว่า ทีน่่าสงสารยิง่กว่าคนลาว คอืคนไทยท่ีอยูร่อบๆ วดั  

ท่ีไม่เคยเข้าวดัสกัท.ี..ใช่หรอืไม่ คนลาวข้ามมาไม่ได้ เพราะ

เหตุปัจจัยทางการเมือง แต่คนไทยฝั่งนี้ก็ไม่มา ด้วยเหตุ

ปัจจัยทางอวิชชา กิเลส ซึ่งหนาแน่นกว่ามาก

กลับมาที่อุปมาก่อนหน้าน้ี เรื่องห้องมืดที่เราปิด

กุญแจเอาไว้ ไม่เคยเปิดเข้าไปดู แต่เมื่อเราเปิดประตู เปิด

หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท แล้วดูว่ามันมีอะไรบ้าง พอเรา

ดูว่า มันมีอะไรบ้างแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเรา

จะเปลี่ยนแปลงไปนะ ในเมื่อไม่มีอะไรในชีวิตของเราที่

ตายตวัแน่นอน ทีเ่รามัน่ใจได้ว่า สิง่นัน้บคุคลนัน้จะอยูก่บั

เราตลอดไป พอเรายอมอยู่กับความจรงิ ไม่ใช่แบบแค่เคย

ได้ยนิ จิตใจของเราต้องแช่อยูใ่นความจริงนานๆ  มันจึงจะ

ซึมซบัความจรงิเข้ามาในตวั ไม่ใช่แค่เคยอ่านเคยฟัง... อ๋อ! 

เคยฟังแล้ว...พระท่านเคยเทศน์... คุณปู่คุณย่าคุณยาย 

ก็เคยพูดอย่างน้ีเหมือนกัน... อย่างน้ันไม่ใช่ มันเป็นแค่

ก้าวแรก แต่ที่ต้องการก็คือ การให้จิตใจของเราแช่อยู่ใน



๑0๙ชยสาโร ภกิขุส�ำคัญที่อริยสัจ

ความจริง จนกระทั่งความจริงนั้นมีผลต่อชีวิตของเรา มี

ผลต่อการท�ากรรมของเรา ต่อการกระท�าด้วยกาย ด้วย

วาจา ด้วยใจ หลวงพ่อชาท่านเคยว่า นักวิชาการบางคน

ที่ไปหาท่าน ที่จบการศึกษาชั้นสูง ท่านปรารภว่า พวกนี้

เหมอืนนกอแีร้ง นกอแีร้งมนับนิสงู แต่เวลาหวิมันบินลงมา

กินของสกปรก ของโสโครกข้างล่าง คือ จิตใจเราคิดสูงได้ 

แต่อาจไม่มีผลต่อพฤติกรรม ไม่มีผลต่อกิเลส

เราต้องกล้า กล้าดูจิตใจของตัวเอง มันจึงจะเกิด

ความตัง้ใจและความต้องการทีจ่ะออกจากทกุข์ ความคดิ

ทีจ่ะแสวงหาโมกขธรรมและทางออกจากทกุข์ เกดิขึน้

จากการเห็นทุกข์ ถ้าเราพยายามด�าเนินชีวิตแบบที่จะ 

ไม่ต้องมีทุกข์เลย ไม่ต้องเห็นทุกข์ แล้วเข้าใจไปว่า...โอ! 

เราเป็นคนโชคดีนะ ไม่ต้องมีทุกข์เรื่องนั้น ไม่ต้องมีทุกข์

เร่ืองนี.้.. นีเ่ป็นการเบยีดเบยีนตวัเองโดยไม่รูต้วั อย่างเช่น

ความก้าวหน้าหรือความเจริญ กลายเป็นว่า การอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ต้องอดทน แล้วเข้าใจว่าความ

อดทนเป็นเรื่องส�าหรับคนไม่มีสตางค์ และ... โอ! เรา 

สบายแล้ว อันนั้นก็ไม่ต้องอดทน อันน้ีก็ไม่ต้องอดทน

แล้ว... ถือว่าน่ีเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญ... แต่
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พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลส

อย่างย่ิง ค�าสอนน้ีเราทกุคนก็เคยฟัง เคยสวด เป็นค�าท่ีลกึ

ซึ้งมาก คือ ถ้าเราเชื่อตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า 

ทุกข์เกดิเพราะกเิลส ทกุข์ดบัเพราะกเิลสดบั ตราบใดทีย่งั

มกีเิลสอยู ่จะต้องมทีกุข์ การทีจ่ะพบความสุขทีเ่ทีย่งแท้

ถาวรโดยยังไม่จัดการกับกิเลสนั้น มันไม่ม ี กิเลสน้อย

ลง ความทุกข์จะน้อยลง ความสุขจะเพิ่มมากขึ้น ท่านให้

เราดูตรงนี้ ค�าที่ว่า “ดับกิเลสแล้ว ทุกข์ก็ดับไป” อันนี้เรา 

ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่เราพอจะอนุมานได้ว่า ถ้าดูจากการ

ปฏิบัติของเรา ด้วยการให้ทาน การรักษาศีล การภาวนา 

เรารู้สึกได้ว่า กิเลสบางตัวอ่อนลงบ้าง และหากโยงมา

ถึงความรู้สึกสุขทุกข์ในชีวิต มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ไหม อย่างที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พูดบ่อยๆ ว่า  

“ก่อนภาวนา ทุกข์ง่ายสุขยาก ภาวนาไปแล้ว ทุกข์ยาก 

สุขง่าย” จริงหรือไม่ เราต้องลองดู ถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงขั้น

ท่ีจะประกาศได้ หรอืเชือ่ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ว่า ดบักเิลสแล้ว 

ทุกข์ต้องดบั ยังเป็นแค่ระดบัความเชือ่ ยงัเป็นเพยีงศรทัธา

อยู่ เราก็ดูได้จากการกระท�าของตัวเองเมื่อเราขัดเกลา

กิเลส พยายามชนะกิเลสที่อยู่ในจิตใจ ท�าให้กิเลสน้อยลง 

เราจะมีข้อเปรียบเทียบได้ว่า จากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคย
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ฝึกจิต และตอนนี้ที่ฝึกจิตได้บ้างแล้ว...เออ! ใช่... กิเลส

บางตัวอ่อนลง ความสุขเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์น้อยลง... 

เออ! ใช่ๆ ... เพราะฉะนั้น ความเช่ือของเราจึงพ้นจาก

ความงมงาย เพราะมเีหตผุลและมปีระสบการณ์สนับสนนุ

พทุธศาสนาถอืว่า ศรทัธาต้องน�าไปสูค่วามเพยีร 

เพ่ือจะพิสูจน์ในสิ่งที่ศรัทธา ไม่ใช่ศรัทธาแล้วจบ ถ้า

ศรัทธาแล้วจบ ไม่สนใจแล้ว...เชื่อแล้ว...อย่างนี้เรียก

ว่างมงาย ยังไม่ใช่ศรัทธาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ 

พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญอจลศรัทธา คือศรัทธาที่ไม่

หวั่นไหว  แล้วท�าไมจึงไม่หวั่นไหว ก็เพราะไม่มีอะไรต้อง

ปิดบังอ�าพราง ไม่ต้องหันหลัง ไม่ต้องปฏิเสธความคิด 

ความเห็นทีไ่ม่ตรงกบัของเรา ไม่ต้องกลัว เพราะค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าท้าพิสูจน์ เพราะฉะนั้น มีศรัทธาก็เพื่อ

จะได้มกี�าลงัใจทีจ่ะพสูิจน์สิง่ทีศ่รทัธา ไม่ใช่ศรทัธาแล้ว

ยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ทีศ่รทัธา ให้เป็นทีพ่ึ่ง หรอืเป็นเครือ่งยดึ

เหนีย่วทางจติใจ พระพทุธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนัน้ ศรทัธา

ต้องน�าไปสู่การกระท�า

ในการปฏิบัติ เราต้องเผชิญหน้ากับทุกข์เสียก่อน 

เพื่อจะได้ดูท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกข์เกิดเพราะ
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กิเลส ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ทุกข์เพราะ

สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะคนนั้นคนนี ้ ถ้าทุกข์แล้ว...เป็นเพราะ

กิเลส  ให้ดูว่าใช่หรือเปล่า... ดูอย่างไร... การภาวนานี ้

ไม่ต้องคิดว่า...วันนี้ไม่สงบเลย... สงบหรือไม่สงบไม่เป็น

ประเด็นเท่าไหร่ มันส�าคัญตรงที่ว่า เราเห็นอริยสัจหรือ

ไม่ ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวาย เป็นเพราะอะไร จิตใจง่วงเหงา

หาวนอน เป็นเพราะอะไร ดวู่า เรือ่งกเิลส เรือ่งความทกุข์ 

มันสัมพันธ์กันหรือไม่... อย่างไร... เมื่อเราใช้หลักธรรม

เพื่อปฏิบัติต่อสิ่งเศร้าหมอง...ได้ผลบ้างหรือไม่... เรียนรู้  

สังเกต เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลง พวกอนุรักษ์นิยมจะ

ไม่อยากให้อะไรเปลี่ยนแปลง เขาจะถือว่า มียุคทองใน

อดีตที่ดีทุกอย่าง เพียงแต่ให้มันเหมือนสมัยก่อน อย่าให้

ของใหม่เข้ามาท�าลาย... นี่ก็เป็นโมหะอย่างหนึ่ง  ส่วนอีก

พวกหนึ่งก็อยากเปลี่ยนแปลง...โอ! ของเก่ามันเชยแล้ว 

มันใช้ไม่ได้แล้ว... ต้องการของใหม่ มันจะได้ทันสมัย... นี่

กค็อืโมหะอกีอย่างหนึง่ แต่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า 

คือการเรียนรู้ ของเก่าบางอย่าง ที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่า เรา

ก็ต้องศึกษาเหตุปัจจัยของสิ่งนั้น ถ้าเราต้องการรักษา 

สิ่งนั้น เราก็ต้องรักษาเหตุปัจจัยของมัน หากมีของใหม่

บางอย่างที่ไม่ดีเข้ามา ก็ไม่ใช่ว่าจะประณาม จะด่าจะ
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ว่า แล้วมันจะหายไป ที่มันอยู่ได้ ก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้

มันอยู่ ฉะนั้น เราก็ต้องรู้ว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัย ที่ท�าให ้

สิง่ไม่ดเีกิดขึน้หรอืก�าลงัระบาดในสงัคม ไม่ใช่คร�า่ครวญว่า 

...ไม่ควรจะเป็นอย่างน้ีเลย...ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลย... 

การพดูอย่างนีไ้ม่ได้ผล การใช้วธิด่ีาว่าความไม่ด ีเป็นร้อย

ปี ความไม่ดก็ีไม่เคยกลวั ไม่เคยหายไป เราจะส่งเสรมิจะ

ท�าให้สิ่งดีงามในชีวิตเราหรือในสังคมทั่วไปเจริญได้ 

เราต้องฉลาดในเหตุปัจจยัของมนั เราจะท�าให้สิง่ไม่ดี

ลดน้อยลงหรือหายไป เราก็ต้องฉลาดในเหตุปัจจัย

ของมัน ผู้ที่จะฉลาดในเหตุปัจจัยได้ คือผู้ท่ีสามารถวาง

อคติต่างๆ วางความล�าเอียง วางการคิดเข้าข้างตัวเอง 

วางนิวรณ์ที่อยู่ในใจ เพื่อให้จิตเป็นกลาง จิตที่เป็นกลางนี้  

เป็นจิตที่สามารถรู้เห็นอะไรได้ดี ความเป็นกลางไม่ใช่

เป้าหมาย แต่เป็นเงื่อนไขของการผลิตปัญญาเพื่อจะ

ได้แก้ปัญหาต่อไป

เอาล่ะ วันน้ีก็คงพอสมควรแก่เวลา ขอยุติลงแต่

เพียงเท่านี้
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