




เล่ม ๔



03

 

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือน�าไปพิมพ์จ�าหน่าย
หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โปรดติดต่อ

มูลนิธิปัญญาประทีป
๑๐๒๓/๔๗ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑ สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๓-๓๖๗๔
www.jayasaro.panyaprateep.org

พิมพ์ครั้งที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  จ�านวน ๓,๐๐๐ เล่ม 

ออกแบบปกและกล่อง  อรนุส ไชยะโท 

ภาพปกและกล่อง  นิรนาม

รูปเล่มศิลปกรรม  ปริญญา ปฐวินทรานนท์

จัดท�าโดย  มูลนิธิปัญญาประทีป

กล่องผลิตโดย  บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จ�ากัด
โทรศพัท์ ๐-๒๒๙๕-๓๗๘๙

พิมพ์ที่  บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ�ากัด
โทรศพัท์ ๐-๒๔๒๘-๗๕๐๐

ด�าเนินการพิมพ ์ บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
โทรศพัท์ ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒

ธรรมะวันอาทิตย์ เล่ม ๔

พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโร ภิกขุ)
ISBN 978-616-7930-26-8



03

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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ชีวิตเราจะมีเหตุการณ์หลายอย่าง

ที่ไม่ได้บังคับให้เราคิดไปในทางใดทางหนึ่ง 

มันก็แล้วแต่เรา ใช่หรือไม่ 

ถ้าเราตั้งสติอย่างนี้ 

เราก็น้อมจิตไปในทางกุศลได้ 

แต่ถ้าขาดสติตรงนี้ 

จิตก็จะน้อมไปในทางอกุศลได้ง่ายกว่า...



๑๑

คนบางคนเข้าใจว่า การฝึกจติใจต้องพยายามไม่คดิ 

อะไรเลย ถ้าถึงภาวะที่ไม่มีความคิด ก็เรียกว่าประสบ

ความส�าเรจ็ในการท�าสมาธ ิแต่ความเข้าใจอย่างนีม้ข้ีอเสยี 

ตามมา เช่น การมองความคิดเป็นศัตรู หรือเวลามีความ

คดิอะไรอยูใ่นสมองก็ร�าคาญ ทีจ่รงิความคดิไม่ใช่สิง่ทีไ่ม่ดี

เสมอไป พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า เราจะเข้าถึงความสงบสขุ

อย่างแท้จริงก็ด้วยความรู้ความเข้าใจ ความคิดเป็นสิ่งที ่

เราต้องท�าความเข้าใจ เช่น เข้าใจข้อดีข้อเสียของมัน 

เวลาควรคดิ เวลาไม่ควรคดิ แล้วต้องฝึกให้สามารถคิด

ในโอกาสในเวลาในกรณีที่สมควรคิด คิดอย่างมีเหตุ 

มผีล คดิอย่างเป็นกลาง คอื ไม่มอีคติไม่มคีวามล�าเอยีง

ครอบง�าจิตในระหว่างการคิด และเวลาที่ไม่จ�าเป็น

ต้องคิด ก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข

คิดเป็น คิดกุศล

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “คิดเป็น คิดกุศล” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
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อุปสรรคต่อการภาวนาส�าหรับผู้ท่ีมีการศึกษา คือ  

ความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเราคือความคิด ซึ่งอาจจะ

มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาทางโลกน้อย นี่เป็นเรื่องธรรมดา 

สิ่งไหนที่เราท�าได้ดี ท�าได้เก่ง เรามักต้องภูมิใจในสิ่งนั้น 

และเห็นว่า คุณค่าของเราอยู่กับสิ่งน้ัน ตัวเราอยู่ตรงนั้น  

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนที่คิดเก่งหรือเลี้ยงชีพ

ด้วยสมอง เลี้ยงชีพด้วยความคิด จะถือว่าความคิด

เป็นสมบัติอันล�้าค่าของเขา ความส�าเร็จความดีของเขา

เกิดจากความคิด คนที่มีความเชื่อมีความคิดอย่างนี้

อาจจะกลัวการภาวนา กลัวการนั่งสมาธิ กลัวว่าเดี๋ยว 

จะน่ิง ความคิดจะหาย ไม่มีอะไรอยู่ในสมอง จะไม่มี

ปัญญา แล้วมักคิดว่า จะน่ังสมาธิเพื่ออะไร เพราะอะไร 

กลัวมันจะท�าลายสิ่งที่เราเชิดชูเอาไว้ว่านี่คือตัวเรา นี่

คือสิ่งส�าคัญของเรา ฉะนั้น เมื่อจิตใจได้รับการฝึกอบรม

บ้าง พอจิตจวนจะพ้นจากความคิดชั่วคราว ก็กลัว ตกใจ  

ถอยออกมา แบบน้ีก็มีเยอะ พระพุทธองค์จึงตรัสให้

เรารู้เท่าทันความคิด เข้าใจความคิด และท่ีส�าคัญคือ 

ต้องกล้า กล้าปฏิบัติถึงขั้นที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน จิตผ่องใส

เบิกบาน รู้ตัวเต็มที่ แต่ไม่มีความคิด เมื่อนั้นจึงจะรู้ว่า  

ตัวเราไม่ได้ข้ึนอยู ่กับความคิด ตัวเรามีความคิดก็ได้  
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ไม่มีความคิดก็ได้ ตัวเราไม่ได้หายไปไหน ตัวรู้ก็ยังอยู่

เหมือนเดิม

ความคิดเป็นอย่างไร ความคิดคืออะไร ความ

คิดมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ก็พูดได้ว่า มนุษย์เป็น 

จ้าวโลกได้เพราะความคิด โดยเฉพาะความคิดในสิ่งที ่

เป็นนามธรรม หรือที่ภาษาพระเรียกว่า สมมุติธรรม สิ่งที ่

เป็นสมมุติ สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ สัมผัสไม่ได้ด้วยตาหู

จมูกลิ้นกายใจ แต่ว่าท�าให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น 

เรือ่งเงนิ ซ่ึงเป็นตวัอย่างได้ด ีแม้ว่าเงินอาจจะเป็นเหรยีญ

หรือวัตถุที่เป็นเครื่องหมายของเงิน แต่เงินก็เป็นเพียง 

concept ในสมองหรือในจิตใจของมนุษย์ ไม่ใช่ของ

ธรรมชาติ มนุษย์เราคิด concept เรื่องเงินขึ้นมา เพื่อ

การค้าขายแลกเปลี่ยน สร้างความเจริญหลายๆ ประการ 

ประเทศชาติก็เป็น concept มันจับต้องไม่ได้ เป็นเรื่อง

สมมุติ แต่ค�าว่า ‘สมมุติ’ ไม่ใช่ค�าดูหมิ่นว่าไม่ใช่ของจริง 

มนัเป็นความจริงเหมือนกัน แต่เป็นความจรงิระดบัสมมตุิ 

และความสามารถพิเศษของมนุษย์ก็อยู ่ตรงนี้ ตรงท่ี

สามารถสร้างสมมุติขึ้นมาให้เป็นจุดรวมของมนุษย์ เป็น

ความเชื่อรวมของมนุษย์ ท�าให้เราอยู่ร่วมกันได้ สื่อสาร
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กันได้ และมีความเจริญทางวัตถุได้ แค่เราดูความคิดใน

เรื่องสมมุติ ก็จะเห็นอานิสงส์หรือบุญคุณของความคิด

อย่างมหาศาล

เมื่อเราดูตัวความคิด มันคืออะไร สิ่งแรกที่เรา 

อาจจะสังเกตได้ก็คือ ความคิดมีสองประเภทหรือสอง

วาระ วาระแรกคือเมื่อตาเราเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น 

มันจะมีความคิดผุดขึ้นมาในสมอง ซ่ึงไม่รู ้มาจากไหน  

เราไม่ได้ต้ังใจคิด แต่ความคิดมันมาเอง เช่น ได้ยินเสียง

ข้างนอก...อ้อ! เสียงรถ... เสียงรถอะไร... คือจะเกิด

ความสงสัย มันเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูก

ลิ้นกายใจ ส่วนความคิดอีกประเภทหนึ่ง คือความคิดท่ี

ต่อเติม ความคิดที่เอาความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้น  

จดุประกายทีจ่ะคดิต่อๆๆ ไป ความคดิอย่างน้ี เราเรียกว่า

ความคิดปรงุแต่ง ฉะนัน้ มนัก็จะมคีวามคดิท่ีเป็นอัตโนมัติ 

เป็นปฏิกิริยาต่อการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ และมี

ความคิดปรุงแต่ง

ความคิดที่เกิดขึ้นเองนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดข้ึน

ได้อย่างไร ท�าไมมันจึงคิดอย่างนั้น นี่เรียกว่าเป็นสัญญา 

หรือพูดง่ายๆ ว่า เพราะเคยคิด หรือเพราะเรามีความรู้
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อยู่ในสมองว่า น่ันคือน้ัน น่ันคือน้ี นั่นคือเสียงคน นั่น 

คือเสียงนก น่ันคือเสียงลม เพราะเรามีความรู้และม ี

ความทรงจ�า พอมกีารกระตุน้ มนักผ็ดุข้ึนมาเอง พดูอกีนัย

หนึ่งคือ เป็นผลกรรม กรรมซึ่งหมายถึงการกระท�า ยังไม ่

เป็นเร่ืองสุข เรื่องทุกข์ เรื่องบาป เรื่องบุญ แต่เป็นเรื่อง 

กลางๆ มันส�าคัญที่ว่า เมื่อมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว 

เกิดอะไรต่อ ตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มพูดเรื่องบาปบุญ

คุณโทษ เรื่องความดีความชั่วได้ เพราะเราสามารถแยก

ความคิดปรุงแต่งออกเป็นสองสาย สายหนึ่งเป็นกุศล  

อีกสายหนึ่งเป็นอกุศล การปฏิบัติธรรมของเราจะเน้น

ตรงจุดนี้มาก การเจริญสติก็เพื่อให้เรามีความคล่อง

ตวัและมคีวามพร้อมในขณะทีม่คีวามคดิผดุขึน้มา ให้

เราสามารถน้อมน�ากระแสความคิดไปในทางกุศล ไม่

ให้ไปทางอกศุล หรอืในบางกรณไีม่ไปทัง้สองสายเลย  

คือให้ระงับเลย ปล่อยวางเลย เช่น ระหว่างนั่งสมาธิ  

เป็นช่วงที่เราอาจจะคิดว่า เราไม่เอาเลยท้ังความคิดดี 

ความคดิชัว่ ไม่เอาทัง้สองอย่าง เราก�าลงัฝึกให้จติใจอยูไ่ด้

โดยไม่ต้องคิด แต่ในชีวติประจ�าวัน โลกทีเ่ราอยูส่ร้างขึน้มา

ด้วยความคดิ เราก็ต้องรูจ้กัรบัผิดชอบความคดิของตวัเอง 

คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมมักจะงมงายและรู้สึกว่า เขาเป็น
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ตัวของตัว เขาเป็นอิสระที่จะท�าอะไรก็ได้ โดยไม่รู้ตัว

ว่า ความคิดของเขาถูกบังคับ ถูกขับเคลื่อน ถูกชักน�า

ด้วยกิเลส และด้วยการชักน�าจากภายนอก เพราะผู้ที ่

ขาดสตินั้น จะไม่มีทางรู้ได้ และโดยสัญชาตญาณแล้ว  

คนเรามักเข้าข้างตวัเอง และคดิว่าเราเป็นตวัของตวัเตม็ที่

ความคิด ความรู้สึกของเรา มันเพี้ยนได้ง่ายมาก 

อาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องสัญญาหรือความจ�า มีการ

วิจัยท่ีแบ่งอาสาสมัครออกเป็นสองกลุ่ม แล้วเปิดวิดิโอ

รถชนกันให้ดู นักวิจัยถามกลุ่ม A ว่า ตอนที่รถคันแรกไป

ปะทะและชนรถคันท่ีสอง มันวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 

กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนกลุ่ม B เขาถามว่า ในขณะที ่

รถคันแรกสัมผัสรถคันที่สอง รถวิ่งด้วยความเร็วประมาณ

กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่ากลุ่ม A ประเมินหรือเดาว่า  

รถวิง่เร็วกว่ากลุม่ B เพราะอะไร ก็เพราะค�าพดูของนักวจิยั 

ที่เขาใช้ค�าว่าชน ใช้ค�าว่าปะทะ การใช้ภาษาที่รุนแรงมีผล

ท�าให้สัญญาเปลี่ยน ท�าให้รู้สึกว่า รถมันวิ่งเร็ว ในขณะ 

ที่กลุ่ม B นักวิจัยใช้ค�าว่าสัมผัส ท�านองเป็นภาษากลางๆ 

มันจึงมีผลต่อสัญญาความจ�าที่ท�าให้รู้สึกว่ารถวิ่งช้าลง 

สัญญาน้ีไม่ใช่การถ่ายวิดิโอเก็บไว้ในสมองที่เราจะ
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ไว้ใจได้ เพราะทกุครัง้ทีเ่ราระลกึถงึส่ิงใดส่ิงหนึง่ มนัจะ

มีการ edit โดยที่เราจะไม่ค่อยรู้ตัว edit โดยว่า ในขณะ

ที่เราระลึกนั้น เราก�าลังอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดี เพราะ

อารมณ์ดอีารมณ์ไม่ดใีนปัจจบุนั มผีลต่อความทรงจ�า

ที่เกิดขึ้น สิ่งชักชวนจากภายนอกก็มีผลต่อความคิด

และความจ�าตลอดเวลา

การที่คนทั่วไปเชื่อว่า ตัวเองเป็นเจ้าของความคิด 

เป็นผู้คิด ก็น่าจะจัดได้ว่า เป็นความงมงายพอสมควร  

ซึ่งเราพิสูจน์ได้ด้วยการภาวนา ด้วยการพยายามอยู่ใน

ปัจจุบัน แล้วดูกระบวนความคิดที่ผุดขึ้นมา ดูว่าเกิด 

อะไรต่อ หรือดูการเคลื่อนไหวของจิตใจของเรา ต้องดู

อย่างใกล้ชิด ต้องเฝ้าสังเกต เพื่อจะได้ข้อมูลเก่ียวกับ

ความคิดและความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นว่า มันเป็นไป

ตามเหตุตามปัจจัย ค�าว่า “ตามเหตุตามปัจจัย” นี้ เป็น

ค�าส�าคัญมาก เป็นกุญแจไขความรู้ในธรรมชาติของ

กาย ของใจ ของชีวิต ของโลก ได้อย่างดีที่สุด ในการ

ใช้ความคิดเพือ่ประโยชน์ต่อการภาวนา เพือ่เป็นส่วนหน่ึง

ของการพัฒนาชีวิต เราจะเน้นในเรื่องนี้...มันเกิดเพราะ

เหตุใด ...มีเหตุมีปัจจัยอย่างไร มันจึงเกิดข้ึนอย่างนี้  
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...มันต้ังอยู่เพราะมีเหตุมีปัจจัยใดสนับสนุน ...มัน

สลายไปเพราะมีเหตุปัจจัยตรงไหนท�าให้มันสลาย

ไป เราต้องดูเพื่อเป็นประสบการณ์ตรง ไม่ใช่อ่านเป็น

ทฤษฎ ีอ่านเป็นปรชัญา มันไม่ถึงใจ มนัไม่เหน็จรงิ ถ้าเห็น 

จริงแล้ว มันย่อมมีผลต่อพฤติกรรม นี่จะเป็นตัวตัดสิน

ว่า รู้จริงเห็นแจ้งหรือเปล่า... มีอิทธิพลต่อชีวิต มีผลต่อ

พฤติกรรมหรือไม่ 

พระพุทธองค์ทรงให้ความส�าคัญมากกับการรู้จัก 

คิดหรือการคิดเป็น พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า เหตุปัจจัยของ 

ความบังเกิดขึ้นของอริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งเริ่มด้วย 

ความเห็นชอบ มีสองข้อ ข้อแรกคือ “เสียงจากภายนอก” 

เสียงจากภายนอกเป็นค�ากว้างๆ หมายถึง ข้อมูลที่เราได้

รบัมา ปรัชญา ความรูท้างปรยิตัต่ิางๆ เป็นต้น หรือความ

คิดดีๆ ที่เราได้รับจากวัฒนธรรม จากคุณพ่อคุณแม่ จาก

โรงเรยีน จากสิง่แวดล้อม เสยีงจากภายนอกทีส่�าคญัทีส่ดุ 

คือ เสียงจากกัลยาณมิตรหรือผู้เป็นครูบาอาจารย์ แต่

พระพทุธองค์กท็รงเตอืนว่า การรบัข้อมลูทีดี่ ข้อคดิท่ีดี  

หรือการได้ฟังธรรมจากผู้รู้หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

นัน้ยงัไม่พอ เป็นเพยีงส่วนหนึง่เท่านัน้ ต้องมส่ีวนทีส่อง 
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คือ “โยนิโสมนสิการ” ด้วย คือต้องคิดเป็น รับข้อมูล 

รับข้อคิดมาแล้ว ต้องรู้จักพิจารณา รู้จักย่อย รู้จัก

ประยุกต์ใช้ ฉะน้ัน จึงต้องมีท้ังสองอย่างพร้อมกัน  

คือ ได้ข้อมูลมา ได้ก�าลังใจมา ได้อะไรดีๆ มา แต่ไม่ใช่ 

แค่รับมาเฉยๆ แล้วจบ ถ้าจะให้เกิดความเห็นชอบหรือ

สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเพื่อการ

หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงน้ัน ต้องมีความริเริ่มจากภายใน

ด้วย คือต้องรู้จักคิด

การรู้จักคิดและคิดเป็นนี้ ท่านให้ชื่อว่า “โยนิโส

มนสกิาร” พระพทุธองค์ตรสัถึงโยนโิสมนสกิารตลอดและ

ทรงให้ความส�าคัญอย่างมาก ดังนั้น ภาพพจน์ทั่วไปที่ว่า 

พระพุทธศาสนาสอนให้จิตใจสบาย จิตใจสงบ ไม่ต้อง 

คิดมากนั้น มันตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอน 

พระองค์ทรงสอนเน้นที่ปัญญาและปัญญาก็เป็นตัวตัด 

แต่ก่อนท่ีจะตัดอะไรได้ ก็ต้องจับให้ถูกก่อน การจับสิ่งท่ี

จะตัดนี้ เรียกว่าโยนิโสมนสิการ มันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงหน้า

สิ่งท่ีจะต้องพิจารณา นี่เป็นตัวสติ ความคิด การมองที่ 

ถกูต้อง เหล่านีก้เ็ป็นโยนโิสมนสกิาร ปัญญาจะเป็นตวัตดั

ให้เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นต้น
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“การคิดเป็น” เป็นขั้นตอนที่น�าไปสู่ปัญญาหรือ

การพิจารณาแบบไม่ต้องใช้ความคิด คือ ก่อนจะถึง

ปัญญาข้ันท่ีตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปได้นั้น จะต้องรู้จัก

พิจารณาแบบใช้ความคิดก่อน การคิดพิจารณาที่เข้าข่าย

ของโยนิโสมนสิการน�าไปสู่การคิดพิจารณาที่ไม่ต้องใช้

ความคิด ยกตัวอย่างความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการและ

ความคิดตรงข้าม พระพุทธองค์ได้ตรัสเร่ืองความข้ีเกียจ

ความขยัน และเหตุการณ์ต่างๆ ที่คนหนึ่งคิดด้วยปัญญา 

ด้วยโยนิโสมนสิการ ส่วนอีกคนหน่ึงคิดด้วยกิเลส เป็น

ความคิดเหมือนกัน แต่เป็นคนละสาย เช่น คนก�าลังจะ

เดินทาง จะนั่งสมาธิก่อนเดินทางไหม บางคนก็ว่า “โอย!  

วันนี้จะเดินทางไกล จะเหนื่อยมาก ให้พักเอาแรงก่อน” 

พอเดินทางถึงที่หมายแล้ว ผู้ที่เป็นพาลก็จะคิดว่า “โอย!  

เหนื่อยมากแล้ว ไปพักดีกว่า” ท่านเปรียบเทียบกับคนที ่

คิดแบบโยนิโสมนสิการว่า “โอ! วันนี้จะเดินทางไกล  

จะเหนื่อย คงไม่ค่อยมีเวลาภาวนา เราภาวนาต้ังแต่เช้า

ก่อนเดินทางดีกว่า” หรือพอเดินทางไปถึงจุดหมายปลาย

ทางแล้ว... “โอ! วนัน้ีเดนิทางไกลหลายชัว่โมง แทบจะไม่มี

เวลาภาวนา เราต้องชดเชยตอนน้ีก่อนนอน” คอืเหตกุารณ์
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เดียวกัน ความคิดว่าเหนื่อย คือความคิดที่ผุดขึ้นมา

ว่าเหนื่อย แต่การคิดต่อไม่เหมือนกัน หรือท่านตรัสถึง 

พระท่ีออกบิณฑบาต ไม่ค่อยมีใครใส่บาตร อาหารน้อย 

พระที่ขี้เกียจจะบอกว่า “โอย! วันนี้ไม่ค่อยมีแรง อาหาร

น้อย ไม่มีแรง พักผ่อนดีกว่า” แต่พระท่ีขยันจะคิดว่า  

“โอ! วันน้ีอาหารน้อย ท้องมันเบาดี รู ้สึกคล่องตัวดี”  

พระบางรูปรับบิณฑบาตเยอะ ฉันเสร็จแล้ว... “โอย! 

อิ่มเกินไป ง่วง ไปพักดีกว่า” แต่พระอีกรูปหนึ่งคิดว่า  

“โอ! ตอนนี้ ฉันอิ่ม มีก�าลัง มีแรง น่าออกไปเดินจงกรม 

จะได้ไม่ง่วง” 

ชีวิตเราจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่ได้บังคับ

ให้เราคดิไปในทางใดทางหน่ึง มนักแ็ล้วแต่เรา ใช่หรอื

ไม่ ถ้าเราตั้งสติอย่างนี้ เราก็น้อมจิตไปในทางกุศลได้ 

แต่ถ้าขาดสติตรงนี้ จิตก็จะน้อมไปในทางอกุศลได ้

ง่ายกว่า ถ้าเป็นญาติโยมก็จะคิดว่า ...โอ! มันเช้าเกินไป 

มันดึกเกินไป มันหิวเกินไป มันอิ่มเกินไป... มันหาเหตุผล

ได้ตลอด

ในพระสตูร พระพุทธองค์ทรงยกตวัอย่างเรือ่งความ

เจบ็ไข้ได้ป่วยกบัการภาวนา เม่ือเร่ิมเจบ็ไข้ได้ป่วย คนหนึง่
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ก็คิดว่า “โอ! วันนี้ไม่ค่อยสบาย พักดีกว่า ถ้าไม่พัก เดี๋ยว

มันจะหนักกว่าน้ีเยอะ” พอหายหรือเริ่มหายป่วย ก็จะ

คิดว่า “โอ! ค่อยยังชั่วแล้ว แต่ต้องระวังนะ ถ้าไม่ระวังตัว 

เดี๋ยวมันจะก�าเริบ มันจะหนักขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง ไปพัก

ดีกว่า” แต่ผู้ที่คิดแบบโยนิโสมนสิการจะคิดว่า “โอ! วันนี้

ไม่ค่อยสบาย พรุ่งนี้ มะรืนนี้อาจจะหนักกว่าน้ี วันน้ีเรา

ภาวนาไว้ก่อน อย่างน้อยก็ยังพอท�าได้บ้าง” พอหายหรือ

ก�าลังจะหาย รู้สึกค่อยยังช่ัว ... “เออ! ตอนนี้ค่อยยังชั่ว  

พอจะนั่งสมาธิได้บ้าง ไม่แน่นะ มันอาจจะกลับก�าเริบ 

อีกคร้ังหนึ่ง เราต้องฉวยโอกาสภาวนาตอนท่ีเรายังพอ

ท�าได้บ้าง” นี่เป็นการฝึกความคิดว่า คิดอย่างไรจึงจะ

เป็นบุญเป็นกุศล อย่างเรื่องการทานอาหาร มันก็มีสอง

ประเด็น คือ ประโยชน์ของอาหารกับรสชาติของอาหาร 

ถ้าเราไม่ตั้งสติ ถ้าเราประมาท จิตก็จะไหลไปตามกระแส

ของรสชาติเป็นส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยจะคิดถึงประโยชน์

ของอาหารสักเท่าไร แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เมื่อจะ

ทานอาหาร ให้เราทบทวนว่า ทานเพื่ออะไร เรื่องความ

อร่อยนัน้ไม่ห้าม ไม่ใช่ว่าอร่อยไม่ได้ หรอืไม่ควรอร่อย แต่

เราต้องจดัล�าดบัความส�าคญัว่า ประโยชน์ของอาหารต้อง
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เป็นที่หนึ่ง รสชาติเป็นที่สอง ไม่ใช่เอารสชาติเป็นท่ีหนึ่ง 

แล้วถ้าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยก็โอเค ยินดี แต่เรา

ไม่ให้ความส�าคัญ... มันอยู่ที่การคิดการมองของเรา

โยนิโสมนสิการหรือที่เรียกว่าคิดเป็นน้ัน ไม่ได้

อยู่เฉพาะที่กระบวนการคิด แต่อยู่ที่มุมมองด้วย การ

จดัมมุมองว่า เรือ่งน้ีจะมองอย่างไร จะมองในประเดน็ไหน  

เพราะความคดิจะถูกก�าหนดด้วยประเดน็ เช่น มองอาหาร 

มองอย่างไร ถ้ามองแต่รสชาติอย่างเดียว ความคิดก็จะ 

คิดด้วยกิเลสไปเรื่อยๆ ต่างจากการคิดในประเด็นท่ีว่า 

ทานเพื่ออะไร อยู่เพื่ออะไร 

การรู้จักคิด รู้จักพิจารณา ในเวลาอันสมควร 

เป็นส่ิงที่เราต้องพัฒนา เราต้องฝึก คิดอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล คิดจากง่ายไปสู่ยาก วันก่อนมีโยมถามอาตมา 

เรื่องหลักการแต่งหนังสือ อาตมาว่า มันไม่ใช่เรื่องภาษา

ทเีดยีว มนัเป็นเร่ืองความคิด ถ้าเราชดัเจนในเนือ้หาสาระ

ท่ีต้องการจะสื่อ ชัดเจนในความคิด ในเหตุผล ส�านวน

มันก็จะมาของมันเอง อาตมาได้เล่าว่า หลักในการเขียน

หนังสือของอาตมาคือ เราถือว่าเป็นการสื่อสาร ทุก

ประโยค ทุกย่อหน้า ทุกค�าในทุกย่อหน้า ต้องมีหน้าที่ 
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ของมัน ไม่ใช่แค่เขียนไว้เฉยๆ เพราะอาตมาถือว่า ค�า

ทุกค�าต้องท�างาน และท�างานกันอย่างสามัคคี ต้องมี

ประโยชน์ต่อประโยค มีประโยชน์ต่อการส่ือสาร และ

ประโยชน์ต่อการสื่อสารนั้น ไม่ได้หมายความถึงการให้

ข้อมูลอย่างเดียว ต้องค�านึงถึงวิธีการให้ด้วย เช่น ...เออ! 

เรื่องนี้มันหนักหน่อย อาจจะต้องใช้อารมณ์ขันช่วยสัก

หน่อย เพื่อให้ผู้อ่านไม่เครียด คือจะมีประโยคหรือข้อคิด

ท่ีชวนข�า ไม่ใช่เพือ่ข�าอย่างเดยีว แต่เพราะเรารูส้กึเกรงว่า 

ผู้อ่านจะเครียด เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ฉะนั้น 

ตอนนีก้ต้็องมนีทิาน ตอนนีม้เีรือ่งเล่า แต่ไม่ใช่เขียนเพราะ

ให้สนกุกบัเร่ืองนัน้... หรอืไม่เขยีนในส�านวนทีฟุ้่งเฟ้อเพือ่

อวดความรู้ในภาษา หรือใช้ส�านวนที่ไพเราะ ทุกอย่าง

ต้องรับใช้การส่ือสาร แล้วก็ต้องคิดว่าจะสื่อสารอย่างไร  

ผู้อ่านจึงจะได้รับสาระน้ี ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรา ถ้าใช ้

ภาษายากๆ จนผู้อ่านไม่เข้าใจ ก็เป็นความผิดพลาด

ของผู้เขียน เวลาคนเราอ่านอะไรที่มันอ่านยาก ใช้ภาษา

ยาก บางทีก็จะโทษตัวเองว่าโง่ แต่อาตมาว่า มันเป็น

ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ไม่เข้าท่า เพราะมันมักจะเป็น 

ความผิดพลาดของผู้เขียนมากกว่า ที่ไม่ได้ค�านึงถึงจิตใจ 

ความรู้ หรือพื้นฐานของผู้อ่าน การส่ือสารก็สืบเน่ือง
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มาจากความคดิ ถ้าเราคดิ เราเข้าใจ ว่าเราอยากจะพดู

อะไร แล้วก็พดูตามทีเ่ราเข้าใจ ผูฟั้งกจ็ะรู้สึกชัดเจน แต่

ถ้าผูพ้ดูกย็งัไม่ค่อยมีความรู ้ในจติใจกย็งัไม่ค่อยจะชดัเจน 

พูดไปเรื่อยๆ ผู้ฟังก็สับสน

การรูจ้กัคดิ เป็นสิง่ทีท่กุคนต้องสนใจศกึษา การคดิ

โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามเหตุตามปัจจัยนั้น วิธีหนึ่งที ่

เน้นมาก คือการแยกแยะองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ

ของสิ่งต่างๆ อย่างเช่นที่เราสวดกันว่า เกสา โลมา นขา 

ทันตา ตะโจ เป็นการแยกร่างกายออกเป็นส่วนประกอบ

ต่างๆ มนัจะช่วยให้เราไม่ยึดมัน่ถือม่ันว่าเป็นสิง่ใดสิง่หนึง่  

สิ่งนี้เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน 

หรือสมมุติว่า มีคนล่วงเกินเรา คนท่ีเป็นศัตรูกับเรา เรา

มักจะมองเขาว่าเป็นคนๆ หนึ่งที่มีความคิดร้ายต่อเรา 

ภาษาพระมองว่า เราไปสร้างอัตตาตวัตนทีม่ชีือ่ นาย ก… 

ผู้เป็นศัตรูของเรา เหมือนกับมีผู้เที่ยงแท้ถาวรท่ีเรียกว่า

นาย ก แต่ที่จริงนาย ก นี้ เป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ...นาย ก วันนี้ ...นาย ก เมื่อวานนี้ ...นาย ก  

เมื่อเดือนที่แล้ว ปีที่แล้ว ...ไม่ใช่นาย ก คนเดียวกัน แต่มี

ความต่อเนือ่งกนั อย่างไรกต็าม นาย ก กเ็ป็นผู้ท่ีมร่ีางกาย 
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มีความรู้สึก มีความทรงจ�า มีความคิด มีการรับรู้ ถ้าสติ

ของนาย ก ขาดไป ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัว

ต่อบาปขาดไป ความโกรธครอบง�าจติใจของเขา เขากอ็าจ

จะท�าให้เราเดือดร้อนได้ การที่เรามองว่า เป็นเราเป็นเขา 

เขามาท�าเรา เขามาท�าร้ายเรา...โอ! จิตใจนี่มันทุกข์มาก... 

แต่ถ้าเรามองว่า มันเป็นเรื่องของกรรม อย่างตัวเราเอง 

ก็เหมือนกัน เม่ือมองตัวเองในอดีต สมมุติว่าเราเคยท�า

อะไรโง่ๆ เคยท�าอะไรที่มันรู้สึกน่าละอายมาก เดือดร้อน

ใจมาก บางคนก็แบกเรื่องนี้อยู่เป็นปีหรือตลอดชีวิตเลย

ว่า... โอ! เราเป็นคนไม่ด ีเราเป็นคนแย่... นีคื่อความคดิผดิ  

ไม่ใช่คิดถูก เพราะเราคิดว่ามีตัวเรา... มีตัวเราที่ท�าสิ่งที่

ไม่ดี แล้วการที่เรามองตัวเองในแง่ร้ายเหมือนเป็นการ

รับผิดชอบต่อความชั่วที่เราได้ท�าไว้ แต่ถ้าเราคิดด้วย

โยนิโสมนสิการ คิดด้วยปัญญา เราจะคิดว่า ในวันนั้น 

ตัวเรามีสติแค่นั้น มีความละอายแค่นั้น มีความส�ารวม

แค่นั้น มีความอดทนแค่น้ัน คือ เราดูคุณธรรมที่เป็น 

ส่วนประกอบของจิตในเวลาน้ันว่า มันมีก�าลังน้อย และ

วันนั้น ในขณะน้ัน ความโกรธมีพลังมาก ความรังเกียจ 

ความฟุ้งซ่าน ความวุ่นวาย มีพลังมาก มันเป็นเรื่อง

ธรรมดามาก ที่เมื่อพลังความคล่องตัวของกิเลสมากกว่า
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ความคล่องตัวหรือความตั้งมั่นในกุศลธรรม ฝ่ายอกุศล

ธรรมก็ต้องชนะ การแสดงออกด้วยกาย ด้วยวาจา ก็เป็น

ไปตามแรงผลักดันของกิเลส ดังน้ัน เราไม่ต้องไปโทษ

ตัวเราว่าไม่ดีในวันนั้น แต่ให้ถือว่า ในวันนั้น เพราะเรา

ปล่อยให้อกุศลธรรมมีก�าลัง เรายังไม่ได้ฝึกในการปล่อย

วาง หรอืในการเอาชนะสิง่เหล่าน้ัน เรายงัประมาทในการ

พัฒนาคุณงามความดี เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตในวันนั้น  

อกุศลธรรมซ่ึงมีก�าลังมากกว่า จึงเป็นตัวก�าหนดการ

กระท�า มนัจงึเป็นบาปกรรม เพราะฉะนัน้ เราไม่ต้องถือว่า  

ตัวเราไม่ดี ตัวเราต้องเศร้าหมองตลอดกาลนาน มันเป็น

บทเรียนของเรา คือไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบ เราก ็

รับผิดชอบเหมือนกันว่า... โอ! ถ้าเราไม่ต้องการให้เป็น

อย่างนัน้อกีต่อไป เราจะต้องไม่ประมาท เราจะต้องจดัการ

กับกิเลสท่ีอยู่ในจิตใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

มันก็ยังมีอยู่ ถ้าหากว่าเราไม่จัดการกับมันสักที มันก็จะ

ยังคงเป็นอย่างน้ีต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะตั้งอกตั้งใจหรือจะ

อ้อนวอนไม่ให้มันเป็นอย่างน้ันอีก มันก็ยังจะเป็นไปได้

ถ้ามีการกระตุ้น และธรรมะในใจมีน้อย สติมีน้อย สมาธิ

มีน้อย ความอดทนมีน้อย ความส�ารวมมีน้อย เราก็จะสู้

กิเลสไม่ได้ กิเลสก็ต้องชนะ
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ดงันัน้ ถ้าเราต้องการจะวางใจตวัเองได้ ต้องการ

ความสบายใจ และความมัน่ใจในตวัเอง กต้็องจดัการ

เรื่องกุศลธรรม อกุศลธรรม ต้องฝึกในการตั้งสติ  

พอตั้งสติได้แล้ว โยนิโสมนสิการจะเกิดข้ึน ตามหลัก

ที่ว่า “ผู้ขาดสติ ทางเลือกน้อย ผู้มีสติ ทางเลือกมาก”  

เพราะเมื่อขาดสติ ส่วนใหญ่เราจะไหลไปลอยไปตาม

อกุศลธรรม ตามสัญชาตญาณและความเคยชินเก่าๆ  

แล้วเมื่อเราลอยไปๆ มันทวนกระแสได้ยากนะ ยิ่งถ้า

เรายังไม่เข้าใจว่า เราก�าลังลอยตามกระแสอยู่ เราก็

ยังภูมิใจว่า เราก�าลังเป็นตัวของตัวอยู่ มันจะย่ิงไป

กันใหญ่ แต่แม้จะรู้สึกตัวอยู่นะ หากเราไม่ฝึกตน มันก็ 

ท�าอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกสตบ่ิอยๆ เจรญิสติบ่อยๆ ก�าลงั

จะท�า ก�าลงัจะพูด... เราจะรูต้วั เราจะตืน่ ...ตืน่จากหลบั... 

นี่คือความตื่น ความตื่นก็คือ “จิตหยุด” เม่ือหยุดแล้ว 

อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจ ...ความคิดว่าถูกหรือผิด 

บาปหรอืบญุ คณุหรอืโทษ เหมาะสมไม่เหมาะสม ถกูต้อง

ไม่ถูกต้อง ...สิ่งเหล่านี้...ดีชั่ว บาปบุญ คุณโทษ เหมาะ

สมไม่เหมาะสม ถูกต้องไม่ถูกต้อง เกิดขึ้นเพราะสติ

เป็นเงือ่นไข ถ้าขาดสต ิเราจะคดิแบบนีไ้ม่ได้ เราจะคดิ
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ว่า...ช่างเถอะ ช่างเถอะ... อย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจ... 

อย่าไปคิดมาก ดังน้ัน การที่เราจะด�าเนินชีวิตให้ถูก

ต้อง ให้สอดคล้องและตรงกับอุดมการณ์ของเรานั้น 

เราต้องฝึกสติ ฝึกความคิด พอสติเกิดขึ้นแล้ว ความ

คิดเรื่องต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ถ้าไม่

ถูกต้องจะต้องท�าอย่างไร จะต้องมองอย่างไร จะต้อง

คิดอย่างไร จะเกิดขึ้น

โยนิโสมนสิการและความคิดที่เป็นกุศล ท่านแบ่ง

เป็นสองประเภท ประเภทแรก คือ คิดเพื่อเห็นความจริง 

และคิดเพื่อให้จิตเป็นกุศล การคิดเพื่อให้เห็นความจริง  

คือ การมองที่ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัย 

หรือเรียกง่ายๆ ตามค�าสอนของหลวงพ่อชาว่า “มัน

ไม่แน่” เพราะเวลามตีณัหา มคีวามอยากอยู่ในใจ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างมันตายตัวแน่นอนทั้งหมด เช่น เวลาเราโกรธ

ใคร เราก็คิดว่า จะโกรธเขาตลอดกาลนาน เราคิดไม่ออก

ว่า จะเลิกโกรธเขาได้อย่างไร เวลารักก็รักสุดๆ เลย แต่

ความรักมันไม่แน่ ความเกลียดก็ไม่แน่ เพราะฉะนั้น เราก็

ต้องใช้ความคดิทีจ่ะต่อต้านความหลงใหลต่างๆ มาเตอืน

สติว่า ...มันไม่แน่หรอกๆ ...อาจจะได้ อาจจะไม่ได้...  
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อย่าไปเชื่อ อย่าไปมองแค่ด้านเดียว ให้เราเข้าใจว่า  

สิ่งทั้งหลายจะอยู่ได้ เพราะเราสามารถรักษาเหตุ

ปัจจัยของมันไว้ได้ แต่เหตุปัจจัยบางอย่างเราบังคับ

ไม่ได้ แล้วถ้าเหตุปัจจัยที่เราบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

หรือเสื่อมไป ส่ิงที่เป็นผลของเหตุปัจจัยก็ต้องเปลี่ยนไป  

มันไม่แน่ไม่นอน ความคิดท่ีจะเอาความจริงมาพูด  

เอาความจริงมายืนยัน ในขณะที่จิตใจก�าลังหลงใหล  

นี่เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการหรือการคิดประเภทท่ีสอง คือ 

การเปลี่ยนความคิดที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศล เช่นท่ี 

ครูบาอาจารย์แนะน�าว ่า จิตที่ก�าลังหลงใหลอยู ่ใน 

ความสวยความงาม มันจะคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงาม 

ไปหมด ท่านจึงบอกให้คิดเรื่องอสุภกรรมฐาน เรื่องความ

ไม่สวยไม่งามของร่างกาย เพื่อจิตใจจะได้หายเมา แล้ว 

กลับมาอยู่กับทางสายกลาง ร่างกายนี้มีบางส่วนที่ชวน

ยนิด ีและบางส่วนทีไ่ม่ชวนยินดเีลย ท�าไมเราจงึจะเอาแต่

เรื่องท่ีชวนยินดีอย่างเดียว ให้เรามองให้เห็นตามความ

เป็นจริง ถ้าคิดในทางโกรธแค้น เราก็แผ่เมตตา ก�าลังคิด 

ขี้เกียจขี้คร้าน ก็ให้ระลึกถึงความตาย ก�าลังมองตัวเองใน
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แง่ร้ายว่า เราไม่ดี เราแย่ ก็ให้นึกถึงคุณงามความดีที่เรา

เคยท�าไว้ ให้รูส้กึภาคภมูใิจและปลาบปลืม้ใจ เมือ่เหน็จติใจ

ก�าลังผิดปกติ จิตใจก�าลังเศร้าหมองอย่างไร ก็เลือกความ

คิดและข้อคิดทางธรรมไปแก้ตรงจุดนั้น อย่างนี้เรียกว่า 

ใช้ความคิดเพื่อแก้อารมณ์ที่เศร้าหมอง ในขณะท่ีโยนิโส

มนสิการประเภทแรกคือ ความคิดที่เห็นความจริง ยืนยัน

ความจริง เตือนสติว่า อย่าไปหลงนะ ที่จริงมันเป็นอย่าง

นี้นะ มันไม่เที่ยง มันไม่แน่นอน

ดังนั้น ความคิดจึงเป็นส่วนส�าคัญของการปฏิบัติ 

ในระหว่างการภาวนา เราฝึกให้มวีินัยในการคดิ ไม่ใช่

คิดเร่ือยเปื่อย แต่ให้คิดเฉพาะเวลาที่ควรจะคิด แล้ว

ก็ให้คิดอย่างรู้เท่าทันความคิด คิดอย่างมีเหตุมีผล  

ตรงประเด็น คิดเพื่อเข้าถึงเป้าหมายที่เราก�าหนดไว ้ 

เอาล่ะ วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา



...คนที่ด�าเนินชีวิตไปในทางที่น�าไปสู่

ความต้องการอันแท้จริงของชีวิต 

คือ มีความสุขและพ้นทุกข์ 

เรียกว่า “บัณฑิต”...
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อาตมามีข้อสงัเกตว่า หลายครัง้ทีม่กีารถกเถยีงกนั 

จนถึงขั้นโกรธและทะเลาะวิวาทกันน้ัน สาเหตุส�าคัญท่ี 

ทัง้สองฝ่ายมักมองข้าม คอืการเข้าใจความหมายของศพัท์

ไม่ตรงกัน เราใช้ศัพท์ง่ายๆ แล้วประมาท นึกว่ามันเข้าใจ

ได้ชัดเจนอยู่แล้ว อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเข้าใจเหมือนเรา แต่

บ่อยครั้งมากท่ีมันไม่เป็นเช่นนั้น แม้แต่ค�าว่า “ดี” ค�าว่า 

“ชั่ว” ซ่ึงเราใช้กันตั้งแต่เด็ก ก็ยังมีความก�ากวม ความไม่

ค่อยเข้าใจกัน หรือความเข้าใจไม่ตรงกันในความหมาย

ของค�านี้ เช่นเดียวกับค�าว่า “โง่” และค�าว่า “ฉลาด” 

พระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งปัญญา 

พระพุทธองค์จึงให้เราระมัดระวังอย่างมากในการ

สร้างสิง่ทีไ่ม่เทีย่งให้เป็นสิง่เทีย่ง เพราะถ้าเรามองส่ิงที ่

อยู่อย่างบัณฑิต

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “อยู่อย่างบัณฑิต” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ไม่เทีย่งว่าเทีย่งเม่ือใด ย่อมจะเกดิปัญหาเมือ่น้ัน กล่าว

อย่างนี้อาจฟังดูเป็นปรัชญา แต่มันเป็นเรื่องธรรมดามาก 

เช่น ถ้าเราบอกว่า คนน้ันโง่ คนน้ันด ีน่ันคอืการสร้างอตัตา

ตัวตนขึ้นมา สร้างสิ่งที่ไม่เที่ยงคือชีวิตของคนให้เป็นของ

เที่ยง หมายความว่า เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตราประทับว่า 

คนนี้คนดี คนนี้คนชั่ว คนนี้คนฉลาด คนนี้คนโง่ ราวกับ

สิ่งเหล่าน้ีเป็นของตายตัวแน่นอนตลอดกาลนาน แต่ถ้า 

เราดใูห้ด ีกน่็าจะสงัเกตได้ว่า มนัไม่ง่ายอย่างนัน้ คนๆ หนึง่ 

อาจจะฉลาดในบางเร่ือง แต่โง่ในบางเรื่อง คนๆ หนึ่ง 

อาจท�าอะไรท่ีดี ที่น่าชมในบางเร่ือง แต่ยังท�าชั่วใน 

บางเรื่อง แต่เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ ผู้ที่มักตีตราคนอาจจะ

บอกว่า... คนนัน้เป็นคนดมีาก เพยีงแต่มบีางครัง้บางคราว

ท่ีเขาลมืตวั หรือคนน้ันเป็นคนชัว่ เขาท�าความดแีค่บางครัง้

บางคราวเท่านั้น แล้วก็ยังยืนยันว่า คนๆ นั้นมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่ป็นตัวแท้ของเขา ว่าเขาเป็นคนดหีรือ

เขาเป็นคนชั่ว

เ มื่ อ เร าหั นมาสน ใจศึ กษาค� า สั่ ง สอนของ

พระพุทธเจ้า เราต้องการจะดูความจริงใช่หรือไม่ ไม่ใช่

ตัดสินอะไรล่วงหน้า เราดูของจริง อย่างเช่น การนั่งสมาธิ 
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เราดูชีวิตของคนที่เราเข้าถึงง่ายที่สุด คือตัวเราเอง ดู

กายดูใจของเรา ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึ่งอาตมา

กล้าบอกได้ว่า คงไม่เจอตัวเราตัวแท้ท่ีเป็นคนแบบน้ัน 

แบบนี้ ใช่หรือไม่ จะมีก็แต่ความรู ้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น 

ตั้งอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หากจะจัดหมวดหมู่ 

ความคดิ ความคดิบางอย่างอาจจะอยูฝ่่ายกศุล ความคดิ 

บางช่วงบางครั้งอาจจะอยู่ฝ่ายอกุศล แต่ไม่ใช่ว่าจะม ี

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชี้ได้ว่า... เออ! นั่งสมาธิ นั่งหลับตา ดูใจ

ตวัเองนี ่เจอตวัเราแล้ว อนันีค้อืตวัเรา... ถ้าเราภาวนาเป็น

ประจ�า คอยสังเกตความจริงที่ปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็น 

ความเข้าใจในตัวเราจะเปลี่ยนไป ความเข้าใจในคนอ่ืนก็

จะเปลี่ยนไปด้วย เราจะเห็นว่า คนเรามีศักยภาพทั้งใน 

ทางด ีทางชัว่ อยูท่ีว่่าเราจะพฒันา จะสนบัสนุนฝ่ายใด  

เราจะจัดการกับฝ่ายใด ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอน

เมื่อเราดูความโง่ เราก็ไม่ได้ถือว่าใครโง่ แต่เรา

ถือว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโง่ เหมือนกับที่ทุกคนมีสิทธิ ์

ที่จะฉลาด สิ่งที่ท้าทายเราคือ ท�าอย่างไรเราจึงจะ

ด�าเนินชีวิตแบบฉลาดมากกว่าโง่ หรือมีการกระท�า

ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทีฉ่ลาดมากทีส่ดุและโง่น้อย
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ที่สุด แต่ก่อนอื่น เราจะต้องตกลงความหมายของค�าว่า 

“โง่” ก่อน โง่อย่างหนึ่งคือโง่แบบสมองทึบ ฟังอะไรก็ไม่

ค่อยเข้าใจ ไม่มีไอคิว ไม่สามารถคิดวิเคราะห์หรือย่อยได้  

ส่วนบางคนคิดผิดหลายเร่ือง แต่ยังคิดว่าตัวเองฉลาด  

ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า คนโง่อย่างแรกที่สมองไม่ค่อย

จะรับรู้อะไร สมองไม่ค่อยจะท�างาน ไม่มีความสามารถ

ในการวเิคราะห์ตดัสนิใจหรอืพจิารณาอะไร แต่ถ้าเขารูต้วั

และยอมรับว่าตัวเองเป็นอย่างน้ัน ก็ยังฉลาดกว่าคนท่ี

ชอบท�าอะไรที่ท�าลายตัวเองและท�าลายคนอื่น โดยท่ียัง

เชื่อมั่นว่าตัวเองฉลาด

ค�าว่า “โง่” ในความหมายอย่างที่สองนี้ อาตมาจะ

เสนอให้ใช้หลักเรื่องความทุกข์ความสุข ทุกคนที่เกิดมา

ล้วนรักและต้องการความสุข ต่างเกลียดหรือไม่ต้องการ

ความทกุข์ เหมอืนกันหมด ไม่ว่าชาติไหนศาสนาใด เพยีง

แต่ความเข้าใจในความหมายของค�าว่า “สุข” และค�าว่า 

“ทุกข์” อาจจะไม่เหมือนกัน อาตมาจึงอยากจะเสนอว่า 

ในเมื่อหลักใหญ่ของการด�าเนินชีวิตในโลกนี้คือ ต้องการ

ความสุขและไม่ต้องการความทุกข์ ฉะนั้น ผู้ที่ด�าเนิน

ชวีติในทางทีน่�ามาซ่ึงความสุข และไม่สร้างความทกุข์
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ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด น่าจะเรียกได้ว่า คนๆ 

น้ันมีการกระท�าที่ฉลาด ส่วนผู้ที่ด�าเนินชีวิตในลักษณะ

ที่น�ามาซึ่งความทุกข์อยู่บ่อยๆ ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ต้องการ

เป็นทุกข์ แล้วยังท�าตนให้ไม่มีความสุขหรือสุขน้อย ทั้งๆ 

ที่ตัวเองต้องการความสุข อย่างนี้ก็น่าจะตรงกับค�าว่า 

“โง่” ได้เหมือนกัน คือ ด�าเนินชีวิตในทางที่ตรงกันข้ามกับ

ทางทีจ่ะน�าไปสูส่ิง่ทีต้่องการ ต้องการความสขุแต่ไม่สร้าง

เหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ แต่

สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อย อย่างนี้เรียกว่า 

“โง่” ในพุทธศาสนาเราไม่ใช้ค�าว่า “โง่” เรามีศัพท์พิเศษ

เรียกว่า “พาล” หรือ “เป็นพาล” ส่วนคนที่ด�าเนินชีวิตไป

ในทางที่น�าไปสู่ความต้องการอันแท้จริงของชีวิต คือ 

มีความสุขและพ้นทุกข์ เรียกว่า “บัณฑิต” ชาวพุทธ

เราจึงต้องการพ้นจากความเป็นพาล หรือท�าให้ความ

เป็นพาลของเราน้อยท่ีสุด และด�าเนินชีวิตด้วยความเป็น

บัณฑิตให้มากท่ีสุด 

อะไรคือสิ่งที่ท�าให้เราเป็นพาล ท�าให้เราด�าเนิน 

ชีวิตอย่างท่ีกล่าวเมื่อครู่น้ีว่า ต้องการความสุข แต่ท�า 

สิ่งตรงกันข้าม ท�าให้เราเข้าไม่ถึงความสุขสักที หรือท�าให้
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เกิดความทุกข์ทั้งๆ ที่ไม่ต้องการเป็นทุกข์ พระพุทธองค์

ทรงชี้ว่า ส่ิงนั้นคือกิเลส สิ่งเศร้าหมองในจิตใจ หรือ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความโลภท�าให้เราโง่ 

ท�าให้เราเป็นพาล ความโกรธท�าให้เราโง่ ท�าให้เราเป็นพาล 

ความหลงหรือโมหะท�าให้เราโง่ ท�าให้เราเป็นพาล ความ

ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ท�าให้เราเป็นบัณฑิต 

ยกตัวอย่างเรื่องความโลภ ท�าไมความโลภ ความ

อยากได้ ท�าให้เราเป็นพาล ท�าให้เราโง่ ซึ่งสังคมท่ัวไป 

เขาไม่คิดอย่างน้ัน ระบบทุนนิยมยังมีความเข้าใจผิดว่า 

ความโลภเป็นพลงัขบัเคลือ่นความเจรญิของประเทศชาติ 

ต้องกระตุ้นให้คนโลภ คนจึงจะไม่ขี้เกียจ เพราะในมุม

มองของคนท่ัวไป ถ้าปล่อยให้คนอยู่อย่างไม่มีความโลภ  

จะไม่อยากท�าอะไรเลย จะเฉยๆ ขี้เกียจขี้คร้าน นี่เป็น

ปรชัญาทีอ่ยู่เบือ้งหลงัระบบทนุนยิมท่ีคนไม่ค่อยกล่าวถงึ

หรือไม่ค่อยได้พิจารณาว่าจริงหรือไม่ ซ่ึงทางพุทธธรรม 

เราไม่เห็นตามที่เขาว่าว่า ความโลภความอยากได้เป็น

แรงบันดาลใจอย่างหน่ึง แต่ไม่ใช่ว่าไม่โลภแล้วจะไม่มี 

แรงบันดาลใจ ถ้าเรามีปัญญา เราสามารถสร้างแรงบันดาล

ใจที่เป็นบุญเป็นกุศล ที่ไม่มีโทษ ไม่มีพิษไม่มีภัย ซึ่งเรา 
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เรียกว่า “ฉันทะ”ได้ แรงบนัดาลใจในการสูส้ิง่ยากเพือ่ท�าให้

เกิดความเจริญมีแน่ ฉะน้ัน ที่ว่าความโลภคือเครื่องขับ

เคลื่อนอย่างเดียวนั้น อาตมาไม่เห็นด้วย

มนุษย์เราอยู่บนโลกนี้มานานเป็นแสนเป็นล้านปี  

แต่ในช่วงสองสามร้อยปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมซึ่งเริ่มที่ประเทศอังกฤษ เราได้ท�าให้อนาคต

ของโลกสั้นลงๆ จนกระทั่งแทบไม่มีนักวิชาการคนไหน

กล้ายืนยันว่า อีกร้อยปีข้างหน้าโลกนี้จะยังคงอยู่ได้ หรือ

มนุษย์เราจะยังอยู่ได้ ถ้าเรามองเทคโนโลยีและความ

เจริญก้าวหน้าทางวัตถุ มันก็ดูน่าอัศจรรย์ ดูคอมพิวเตอร์ 

ดูเทคโนโลยีต่างๆ ท�าไมมนุษย์จึงเก่งถึงขนาดน้ี ราวกับ

เป็นเทวดาเลย แต่เราไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาฟรีๆ และผู้ที่จะ

ต้องรับผลกรรม อาจจะไม่ใช่รุ ่นเรา อาจจะเป็นรุ่นลูก 

รุ่นหลาน เราได้สร้างความสะดวกสบายด้วยการกอบ

โกยจากธรรมชาติ เราท�าลายธรรมชาติมาก อย่างนี้จะ 

เรียกว่าฉลาดหรือโง่ น่าจะเรียกว่าฉลาดแกมโง่ เพราะมี

ทั้งผลดีและผลเสียพร้อมๆ กัน 

เมื่อเราต้องการความสุข ความเจริญ และการ 

พ้นทุกข์ เราน่าจะต้องค�านึงถึงทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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ใช่หรือไม่ แต่โดยสญัชาตญาณแล้ว คนเรามกัชอบดรูะยะ

สั้นมากกว่าระยะยาว ฉะน้ัน หากเราเป็นบัณฑิต ไม่ได้

เป็นพาล เราต้องระมัดระวัง เมื่อเราเห็นว่า ถ้าท�าอย่างนี้  

จะได้ความสุขความเจริญในระยะสั้นมาก เราต้องคิด

ว่า...เอ! ถึงมันจะดี แต่มันจะมีผลอย่างไรต่อความสุขใน 

ระยะยาว... ถ้าความสุขในระยะสั้นท�าให้ความสุขใน 

ระยะยาวหายไป อย่างนี้ไม่ฉลาดนะ แต่มนุษย์เรามัก

ปล่อยให้ความเป็นพาลมีอ�านาจเหนือความเป็นบัณฑิต

อยูเ่สมอๆ โลกจงึเข้าสูย่คุวกิฤตทีเ่ราก�าลงัเริม่รบัผลกรรม

หลายอย่าง 

ในด้านส่วนตัว ความโลภต้องการอะไร ต้องการ

ให้มีความสุขทางเนื้อหนังให้มากถึงมากที่สุด ต้องการให้

ความสุขเกิดขึ้นเร็ว และต้องการได้ความสุขง่ายๆ น่ีคือ

เอกลักษณ์ของจิตท่ีมีความโลภที่อาตมาบอกว่า ท�าให้

เราเป็นพาลและท�าให้เราท�าอะไรโง่ๆ คือ ต้องการเร็ว 

ต้องการง่าย ต้องการมาก และไม่ต้องการค�านงึถงึอนาคต 

ต้องการเดีย๋วนี ้เป็นการอยูใ่นปัจจบุนัทีม่โีทษมาก คอืการ

อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป พระพุทธเจ้าไม่เคย

สรรเสริญการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบท่ี
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จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเราดูคนที่โดนหลอกในเรื่องการ

ลงทุน เขาโดนหลอกเพราะอะไร เพราะเขาต้องการก�าไร

มากๆ ต้องการเร็วๆ และต้องการง่ายๆ ใช่หรือไม่ คนที่

มคีวามโลภจะถกูหลอกง่ายมาก เพราะคนหลอกเขารูเ้ท่า

ทันกิเลสของคน คนมีกิเลสจะท�าอะไรโดยไม่รอบคอบ  

ไม่คิดทุกแง่ทุกมุม ไม่ระมัดระวัง เพราะมีความโลภอยาก

ได้เป็นก�าลัง เวลาจะท�าอะไร หากจิตใจโลภอยากได้  

จะขาดความระมัดระวัง เพราะต้องการได้เร็วๆ เม่ือเรา

ต้องการความสุข โดยเฉพาะความสุขทางเนื้อหนัง ความ

สุขทางโลก แล้วต้องได้เร็วๆ ผลจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่

รอบคอบ ไม่เช็ค ไม่ระมัดระวัง ไม่ละเอียด จะท�างาน

อะไรก็ท�าแบบฉาบฉวย ท�าแบบลวกๆ ให้เสร็จๆ ไป เพื่อ

จะให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยเร็ว คนที่มีความโลภจะให ้

น�า้หนกักบัผลและรางวลัมาก แต่จะไม่ค่อยให้ความส�าคญั

กับการกระท�าที่จะน�าไปสู่ส่ิงที่ต้องการ เพราะจิตจ้อง 

มองอยูเ่ฉพาะสิง่ทีต้่องการ... เม่ือไหร่จะได้... จะวาดภาพ

ต่างๆ นานาว่า ถ้าได้แล้วจะซ้ือน่ัน จะท�านัน่ จะท�านี ่แล้ว

ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ ถ้าเรา

คิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆ เราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเป็น
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จงัขึน้มา ไม่ใช่เพราะโอกาสทีจ่ะเกิดมมีากขึน้ แต่เพราะมนั

มีความคล่องอยู่ในสมอง วาดภาพได้ง่ายขึ้น วาดภาพได้

คล่องแคล่ว สมองจะบอกว่า สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆ หาก

ถามว่า “แล้วรู้ได้อย่างไร” ค�าตอบก็มีเพยีงว่า “เพราะนกึถงึ

เมือ่ไหร่ เหน็ภาพได้เรว็ได้ง่าย” ดงันัน้ ความต้องการ โดย

เฉพาะความต้องการที่ต้องการเร็วๆ ต้องการง่ายๆ 

ท�าให้เกดิปัญหา เพราะหลายสิง่หลายอย่างโดยเฉพาะ

สิง่ทีม่คีณุค่านัน้ ทีจ่ะได้มาโดยง่าย มน้ีอยมาก ส่วนมาก

มักต้องผ่านความล�าบากเสียก่อน ไม่มากก็น้อย ฉะนั้น  

ถ้าเงื่อนไขของเราคือ ต้องการได้ง่ายๆ หลายสิ่งหลาย

อย่างที่มีคุณค่าที่เราควรจะได้ เราก็จะไม่ได้ เพราะเราจะ

ไม่ผ่านกระบวนการที่จะน�าไปสู่สิ่งนั้น 

ท่ีได้พูดไว้ว่า ความโลภท�าให้โง่ ถ้าเราเช่ือว่าสิ่งๆ 

นี้จะท�าให้เรามีความสุข คนฉลาดก็ต้องคิดว่า อะไรเป็น

เหตเุป็นปัจจยัทีจ่ะน�าไปสูค่วามสขุน้ัน แต่ถ้าไม่สนใจเรือ่ง

เหตุปัจจัย เอาแต่เชื่ออย่างเดียว เชื่อตามที่ฝัน เชื่อมั่นใน 

ตัวเองอย่างเดียวเป็นพอ อย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว ความเชื่อ

มั่นในตัวเองเป็นปัจจัยหนึ่งก็จริง แต่ก็เป็นแค่ปัจจัยเดียว

ในหลายๆ ปัจจยัเท่านัน้ ถ้าเราไม่ท�าให้ตรงตามเหตุปัจจยั
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ของมัน มันก็จะไม่ได้ และสิ่งที่ท�าให้เราไม่ยอมท�าก็คือ

ความข้ีเกียจ ไม่อยากจะยุ่ง ไม่อยากจะช้า อยากให้เร็ว 

อยากให้ง่าย อยากให้มาก ฉะน้ัน ถ้าเราอยากจะหลอกใคร  

เราก็ต้องรู้ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ใช่ไหม เวลาคนทั่วไปจะ

ลงทุน ก็ต้องดูว่าจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเรา

บอกว่าจะได้มากกว่าปกติสองเท่า สามเท่า หรือสี่เท่า 

คนโลภจะชอบมาก... โอ! ได้ก�าไรมหาศาล ได้เร็วด้วย  

ได้ง่ายด้วย เอาเลย... คนสันโดษจะไม่งมงาย แต่คนโลภ

นี่งมงายนะ คนโลภคนขี้อยากได้นี่แหละท่ีคนไม่ดีท่ีคิด

จะหลอกลวงชอบที่สุด เพราะเป็นคนคิดน้อย ขาดความ

รอบคอบ เนื่องจากจิตใจถูกอารมณ์ครอบง�า นอกจาก

นั้นแล้ว เมื่อเกิดความอยากได้อะไรมากๆ เรื่องศีลธรรม

ก็มักจะมีปัญหา ทั้งๆ ที่เงื่อนไขในการแสวงหาความสุข

คือศีลธรรม บัณฑิตที่จะแสวงหาความสุขทางโลกจะต้อง 

มีขอบเขต บัณฑิตก็อยากร�่ารวยอยากแสวงหาเต็มที่

เหมือนกัน แต่บัณฑิตจะไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน 

ผู้อื่น จะไม่ละเมิดศีลห้า ส่วนคนพาลท่ีอยากได้มากๆ 

จะคิดว่า... โอ! ถ้าไม่ผิดศีลห้าเสียเลย มันยากนะ มันไม่

สะดวก ต้องยอมผิดศีลบ้าง ไม่งั้นจะได้ไม่ทันใจ...
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พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู ้แจ้งโลกทุกโลก ทุกภพ  

ทุกภูมิ ทรงเข้าใจเรื่องกรรมและผลกรรม ทรงสอนว่า การ

ผิดศีลห้าเป็นการท�าลายตัวเอง บางคร้ังผลอาจปรากฏ

แบบทันตาเห็น หากไม่ปรากฏทันตาเห็น ไม่วันใดวัน

หนึ่งในอนาคต ในชาติน้ี ชาติหน้าหรือชาติต่อไป เราก็

ต้องรับผลของกรรมที่เราท�าไว้ ผู้เป็นบัณฑิตย่อมชั่งน�้า

หนักระหว่างความสุขที่เราอาจจะได้กับการผิดศีล ซึ่งก็

ไม่แน่นอนว่าจะได้ความสุขนั้นหรือไม่ แต่ถึงจะได้ ก็เป็น

แค่สุขในระยะสั้น หากในระยะยาว ผลกรรมที่สร้างไว ้

เพื่อให้ได้ความสุขในระยะสั้นนั้นจะมากกว่าอย่างเทียบ

ไม่ได้ และอย่างทีอ่าตมาบอกว่า เราเป็นสตัว์ทีไ่ม่ต้องการ

ความทกุข์ ต้องการแต่ความสขุ ฉะนัน้ การกระท�าทีท่�าให้

เกิดความสุขในระยะสั้นไม่มากนัก แต่ท�าให้ต้องทุกข์

ทรมานในระยะยาว มันไม่คุ้ม ถึงจะอยากได้ แต่มันไม่คุ้ม  

เหมือนกับว่า ถ้าเรายอมผิดศีล เขาจะให้เงินสิบล้าน  

ใช้ได้สักสิบกว่าปี แต่หลังจากน้ันต้องเป็นหนี้พันล้าน  

อย่างนี้จะเอาไหม คนฉลาดจะบอกว่า เงินสิบล้านนี่ 

สามารถซือ้รถคนัใหม่ ไปเทีย่วต่างประเทศ ท�าโน่นท�านีไ่ด้  

แต่ถ้าต้องกลายเป็นหนี้พันล้านแถมข้ามภพข้ามชาติ  
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ไม่ใช่แค่ใช้หนี้เฉพาะชาตินี้เท่านั้น มันไม่คุ้ม คนท่ีเป็น

บัณฑิตไม่มีใครเอาหรอก 

ดงันัน้ ความโลภ โดยเฉพาะเวลาทีเ่ราอยากได้มาก 

อยากได้เรว็ อยากได้ง่ายนัน้ ท�าให้เราไม่ยอมใช้สติปัญญา 

ไม่คิดพิจารณาทบทวน ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งข้อดี 

ข้อเสยี อย่างทีบ่ณัฑติพงึท�า สิง่เดยีวท่ีอยูใ่นใจคอื เมือ่ไหร่ 

จะได้ อยากจะได้ กลัวจะไม่ได้ กลัวคนอื่นเขาจะได้ก่อน 

ต้องท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ นี่คือความโง่ ความเป็น

พาลของคนท่ีไม่รู้จักปล่อยวางความโลภในใจ นอกจาก

นั้นแล้ว คนที่ยอมผิดศีล ยอมท�าอะไรที่เสี่ยงมากๆ ซึ่ง

ไม่ได้เสี่ยงต่อความมั่นคงของตัวเองคนเดียว แต่เสี่ยงต่อ

ความมั่นคงและความผาสุกของครอบครัวด้วย 

เมือ่ได้ท�าไปแล้วและได้สิง่ทีอ่ยากได้แล้ว ความรู้สกึ

ที่มักจะเกิดขึ้นคืออะไร ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ

ก็ตาม คนส่วนมากจะรู ้สึกผิดหวัง... โอ! นึกว่าจะมี 

ความสุขมากกว่านี้... แล้วคนที่เกิดความรู้สึกอย่างนี้ เขา

จะคิดอย่างไรต่อ เขาก็จะคิดต่อว่า ...เพราะเราเอาไม่พอ 

ต้องเอามากกว่านี้... เหมือนคนเล่นการพนันที่ไม่เคยคิด
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ว่าตัวเองแพ้ เขามีแต่ชนะกับเกือบจะชนะ เมื่อแพ้แล้ว

ต้องเล่นต่อ เพราะมันเกือบจะชนะอยู่แล้ว

ความโลภท�าให้เราโง่ แล้วความโกรธท�าให้เราโง่ไหม  

ความโกรธท�าให้เราโง่มาก เพราะการโกรธเพยีงแค่วบูเดยีว  

แค่วินาทีเดียว คนเราท�าได้ทุกอย่าง ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูก  

ฆ่าเมีย สามารถท�าได้ทุกอย่างเลยในขณะที่โกรธ ท�าลาย

บุญกุศลที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติได้ภายในวินาที

เดียว ฉะนั้น คนที่หวังความสุขความเจริญในชีวิตใน 

ระยะยาว สิ่งที่ต้องกลัวที่สุดคือความโกรธ ให้เห็นว่าเป็น

เรือ่งทีต้่องจัดการ ต้องฝึกป้องกนัไม่ให้ความโกรธครอบง�า

จิตใจเราได้ แต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องท�าทุกสิ่ง

ทุกอย่างเพื่อชนะความโกรธ เพราะความโกรธเป็นสิ่งท่ี

น่ากลัวที่สุด เป็นพิษเป็นภัยที่สุดในชีวิต เพราะผู้ท่ีโกรธ

แล้วท�าบาปกรรมได้ทุกอย่าง ไม่มีความเลวร้ายใดที่คน

โกรธท�าไม่ได้

เวลาโกรธก็เหมือนกับเวลาที่เราโลภ ความคิดของ

เราไม่ละเอียดรอบคอบ เพราะเม่ือเราเกิดอคติต่อคนใด

คนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จิตใจจะรับรู้ จะสนใจ จะ

ส�าคญัมัน่หมายเฉพาะสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนนัน้หรือสิง่น้ัน และ
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จะไม่รับรู้ต่อสิ่งท่ีดีของคนน้ันหรือส่ิงน้ันเลย ย่ิงคิด จิตก็ 

ยิ่งตกร่อง เราจึงอยู่ในโลกแห่งมายา ไม่ได้อยู่ในโลก 

ความเป็นจริง แต่อยู่ในโลกของความคิด โลกของอคติ 

ความโกรธนี้ แม้จะไม่ถึงข้ันท�าบาปกรรมขนาดท�าลาย

อนาคตของตัวเอง แต่โดยทั่วไปแล้ว ความโกรธหรือ

ความไม่พอใจจะท�าให้การรบัรูแ้ละการตดัสินทกุอย่าง

ของคนเราเพี้ยนไป ความไม่ชอบอะไรบางอย่างถือ

เป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าใครยึดความรู้สึกไม่ชอบเหมือน

เป็นค�าสั่งเลยว่า ต้องไม่ท�า อย่างนี้เป็นการให้อ�านาจกับ

ความรู้สึกชั่วขณะมากเกินไป หลายครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบ 

สถานการณ์ที่เราไม่ชอบ หรือบุคคลที่เราไม่ชอบ แต่

ถ้าเราอดทนอยู่ตรงนั้นได้ เราจะได้ก�าไร ได้ความสุขใน 

ระยะยาว จะพ้นทกุข์บางอย่างได้ แต่ถ้าเอาแค่ว่า ไม่ชอบ

สิง่ใด ไม่เอาส่ิงน้ัน ชวีติเราจะคบัแคบ ความรงัเกียจ ความ

ไม่ชอบ ความโกรธ ความอคติต่างๆ ท�าให้เราผิดพลาด  

ท�าให้ความสุขบางอย่างที่เราควรจะได้ ไม่เกิดข้ึน ท�าให้

ความทกุข์บางอย่างทีเ่ราไม่ต้องการเกดิข้ึน เอาแค่ว่า เวลา

เราโกรธใครสกัคนหน่ึง ในขณะทีเ่ราโกรธนัน้ ใครเป็นทกุข์ 

เราเป็นทกุข์หรือเขาเป็นทกุข์ เราเองเป็นทุกข์นะ แล้วท�าไม
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เราจึงเป็นทุกข์ ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราจริง แล้วได้รู้ว่าเรา

โกรธเขา เขาก็คงดีใจ เพราะจิตใจของเราก�าลังปั่นป่วน 

จิตใจของเราป่วย

เม่ือคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวเราท�าผิดหรือ

ท�าอะไรไม่ดี ถ้าเราไปว่ากล่าวตักเตือนเขาด้วยอารมณ์

โกรธ จะได้ผลไหม... กมั็กไม่ได้ผล ถงึแม้ว่าค�าพดูของเรามี

เหตมุผีล แต่เขาก็รับไม่ได้ เพราะคนเราจะรบัอารมณ์ก่อน

รับเหตุผล โดยสัญชาตญาณแล้ว ถ้าใครมาแรง เราก็ต้อง

ป้องกันตัวเอง ยังไม่สามารถรับฟังข้อคิดอะไรได้ ดังน้ัน  

ถ้าเราหวังดีต่อใคร แต่เรายังควบคุมยังบริหารอารมณ์

ตัวเองไม่ได้ โดยเฉพาะความโกรธ โอกาสที่จะช่วยเขาได ้

มีน้อย เพราะเมื่อโกรธ เรามักใช้วิธีการที่รุนแรงเกินไป  

พูดรุนแรงเกินไป และไม่ถูกกาลเทศะ

ความโกรธจึงเป็นอันตรายต่อความสุขในชีวิต และ

เป็นเหตุที่น�าความทุกข์มาสู่ชีวิต ฉะนั้น ผู้เป็นบัณฑิต 

จงึกลวัและพยายามเอาชนะมนัให้ได้ ส่วนผูเ้ป็นพาลหรอื

ผู้ชอบสนับสนุนความเป็นพาลในจิตใจจะยินดีในความ

โกรธ เพราะเวลาเราโกรธ คนที่ปกติไม่ค่อยเกรงใจเรา 

เขาก็ดูจะเกรงใจ คนที่ปกติไม่กลัวเรา เขาก็ดูกลัว ท�าให้
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เหมือนกับเรามีอ�านาจชั่วคราว แต่ความมีอ�านาจเหนือ

คนอื่นชั่วคราวนี้ เราต้องเสียภาษี คือ เราเสียอ�านาจต่อ

ความโกรธหรือลุอ�านาจแก่ความโกรธ ซึ่งเป็นยักษ์เป็น

มารอยู่ในใจเรา

โมหะก็ท�าให้เราโง่เช่นกัน เรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจน 

ตัวโมหะคืออะไร มีโมหะอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ความ

ฟุ้งซ่านก็อยู่ในส่วนของโมหะ ความซึมเศร้าก็อยู่ในส่วน

ของโมหะ ความวิตกกังวลก็อยู่ในส่วนของโมหะ ถ้าเรา

ปล่อยจิตให้ซึมเศร้า วิตกกังวล ฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ ลังเล

สงสัย สิ่งเหล่านี้คือกิเลสที่ท�าให้เรามองไม่เห็นหนทางท่ี

จะน�าไปสู่ความสุข มองไม่เห็นหนทางที่จะป้องกันความ

ทุกข์ เพราะเราบริหารความคิดของตัวเองไม่เป็น ดังนั้น 

ผูท้ีต้่องการด�าเนินชวิีตเย่ียงบณัฑติ ไม่ต้องการใช้ชวิีต

อย่างเป็นพาล ต้องรู้ว่า ความคิดในสมองของเราน้ัน 

ถ้าเรารู้จักคิด คือคิดในเวลาสมควรจะคิด ไม่คิดใน

เวลาไม่สมควรจะคิด คิดอย่างเป็นกลาง คิดอย่างมี

เหตุมีผล นั่นจะเป็นบุญแก่เราอย่างมาก ความคิดน้ัน 

ถ้าเราพัฒนาอย่างสม�า่เสมออาจกลายเป็นโยนโิสมนสกิาร  

เป็นวิปัสสนา เป็นปัญญา ตรัสรู้ธรรมในที่สุด แต่ถ้าเราไม่
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รบัผดิชอบเรือ่งความคดิ ไม่ฝึกปรอืความคดิ ไม่รู้จกับรหิาร

ความคดิ นานๆ เข้า เรากจ็ะซมึเศร้า หากไม่ซมึเศร้ากว็ติก

กังวล ไม่วิตกกังวลก็ฟุ้งซ่านวุ่นวาย หรือไม่ก็ลังเลสงสัย 

จนแทบจะไม่มีสมรรถภาพในความคิด ประสิทธิภาพใน

ความคิด และการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากความคิด 

แทนทีค่วามคดิจะน�าไปสูค่วามสขุ กลบัน�าไปสูค่วามทกุข์ 

ฉะนัน้ เราจะปล่อยความคดิให้เป็นไปตามธรรมชาตไิม่ได้ 

เพราะความคิดเปรียบเสมือนน�้าที่ต้องไหลจากที่สูงลงสู่

ที่ต�่า ความคิดเราก็จะเป็นเช่นนั้น มันจะไหลไปสู่ที่ต�่า ยิ่ง

ในสมัยปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมที่ชวนให้คิดในทางดีไม่ค่อยมี  

สิ่งท่ีชวนให้คิดในทางอกุศลมีมาก เราจึงต้องรับผิดชอบ 

ต่อความรู้สึกนึกคิด ฝึกปรือจิตใจของเราให้สามารถรับรู้

ต่อสิง่ทีจ่ะน�าไปสูค่วามสขุโดยแท้จรงิ และสิง่ทีจ่ะป้องกนั

ทางไปสู่ความทุกข์อย่างแท้จริง ซึ่งก็คือเรื่องของการ

ภาวนานั่นเอง

เรานั่งหลับตาทุกวันเพื่ออะไร เพื่อจะได้ดูเรื่อง 

เหล่านี้ มีอะไรอยู่ในใจเรา อะไรคือสิ่งท่ีน�าไปสู่ความสุข 

อะไรคอืสิง่ทีน่�าไปสูค่วามทกุข์ ความคิดขีเ้กยีจขีค้ร้านเกดิ

ขึ้นอย่างไร ต้ังอยู่อย่างไร ดับอย่างไร ความฟุ้งซ่านเกิด
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อย่างไร ตั้งอยู่อย่างไร ดับอย่างไร ความสงบเกิดอย่างไร 

ตัง้อยูอ่ย่างไร ดบัอย่างไร เราต้องศกึษาให้รูใ้ห้เหน็ด้วยการ

มองด้านใน จะอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวไม่ได้ เราต้อง

ท�างาน ต้องดูด้านใน ดูความจริง เราจึงจะมีหลักใน

การบรหิารจติใจ มโีอกาสด�าเนนิชวิีตอย่างเป็นบณัฑติ 

ไม่ต้องและไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินชีวิตอย่างเป็นพาล หรือ

ปล่อยส่วนที่เป็นพาลให้เป็นเจ้าของชีวิตเรา

เอาล่ะ วันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...ความคิดน�าไปสู่ความรู้สึก 

และความรู้สึกก็น�าไปสู่ความคิด 

คือถ้ารู้สึกอย่างไร 

ความคิดที่จะเกิดขึ้น จะสอดคล้องกับอารมณ์นั้น...
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วันนี้ อาตมาจะพูดเรื่องความคิดกับความรู ้สึก  

ในการรับรู้ การพิจารณา การตัดสินเรื่องราวต่างๆ เรา 

มักจะมองว่า ความรู้สึกอาจเป็นอุปสรรค เพราะท�าให้ 

จิตใจไม่เป็นกลาง ซ่ึงก็มีส่วนจริงอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ 

เสมอไป ให้เราลองวิเคราะห์ความรู้สึกต่างๆ ที่มีความ

สัมพันธ์หรือมีผลต่อความคิด เริ่มตั้งแต่การมองความ

ยุง่เหยงิสลบัซบัซ้อนของชวิีต เรือ่งทีเ่ราจ�าเป็นต้องตดัสนิ

ใจในแต่ละวัน ทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ ซึ่งเราต้อง

ยอมรับว่า เวลาที่เราจะคิดหรือใช้เหตุใช้ผลมีจ�ากัดไม่ 

เพียงพอ ดังน้ัน ในหลายกรณี เราอาจจะอยากคิดว่า  

เราใช้เหตุผล ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แล้ว เรามักจะใช้ความรู้สึก

มากกว่า เพราะถือว่าเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีเราต้องหาทาง

ลัดในการด�าเนินชีวิต หากจะด�าเนินชีวิตด้วยเหตุด้วยผล 

อย่างเดียว ในแต่ละเรื่องที่ต้องคิดว่า...จะเอาอย่างน้ัน

รู้สึก นึกคิด

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “รู้สึก นึกคิด” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ดีหรือจะเอาอย่างน้ีดี ข้อดีคืออะไร ข้อเสียคืออะไร... 

เราไม่มีเวลา 

อาตมาพิจารณาว่า ความรู ้สึกมีบทบาทส�าคัญ  

ในการเลือกว่าเราจะให้เวลากับสิ่งใดบ้าง เมื่อเรามีเวลา

จ�ากัด เราจะสนใจศึกษา จะใส่ใจ จะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 

คอืส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้เหตผุลในการตดัสนิว่า เราจะ

ใช้เหตุผลในเรื่องไหน แต่จะใช้ความรู้สึก ความรู้สึกท�าให้

เรามโีฟกสั ความรูส้กึท�าให้เราเลอืกว่า...เอาเรือ่งนี.้..ไม่เอา

เรื่องนั้น ความรู้สึกนี่แหละที่จะเป็นตัวเลือกเฟ้น หรือ

ก�าหนดว่า เราจะให้เวลา จะคิด จะพิจารณา จะสนใจ

ศึกษาเรื่องไหนบ้าง ซึ่งเราอาจจะให้ชื่อความรู้สึกนี้ว่า 

“ศรัทธา”ก็ได้ 

ความรู้สึกเป็นตัวก�าหนดว่า เราจะให้เวลากับอะไร 

เราจะให้เวลาอย่างไร ศึกษาอย่างไร ความรู้สึกต่างๆ นี้ 

หากพิจารณาตามหลกัพทุธศาสนา จะแบ่งได้เป็นสองฝ่าย  

คือ ฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศล ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ  

ดีกับชั่ว หรือฝ่ายดีฝ่ายชั่ว อาจจะมีข้อสงสัยว่า ใครเป็นผู้

มอี�านาจตดัสนิว่า อารมณ์นีอ้ยู่ฝ่ายด ีอารมณ์นีอ้ยูฝ่่ายช่ัว  

จะตัดสินอย่างไร ด้วยหลักการอะไร หลักตัดสินส�าหรับ
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ชาวพุทธคือ ความรู ้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการรู ้การเห็น

ตามความเป็นจริง ถือว่าเป็นความรู้สึกฝ่าย “กุศล” 

คือมีรากมาจากปัญญา ส่วนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก

อวิชชาหรือความไม่เข้าใจ หรือความเข้าใจผิด ความ

รู้สึกเหล่านั้นอยู่ฝ่าย “อกุศล” 

ค�าว่า “กุศล” หรือ “ดี” มีรากศัพท์มาจากค�าว่า 

“ฉลาด” ในทางพทุธศาสนา เราจงึถือว่า ความดกัีบความ

ฉลาดเป็นสองหน้าของสัจธรรมเดียวกัน ถ้าฉลาดจริง

ย่อมต้องดี ถ้าดีจริงย่อมต้องฉลาด เพราะความดีคือสิ่งที่

เกดิข้ึนจากการรูก้ารเห็นตามความเป็นจริง ซึง่จะมีค�าถาม

ต่อไปว่า ที่ว่า “รู้เห็นตามความเป็นจริง”น้ันเป็นอย่างไร 

หลักใหญ่ก็คือ “กฎแห่งกรรม” ซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับ

ว่า เรายงัไม่สามารถพสิจูน์กฎแห่งกรรมได้ทกุๆ ข้อ ทกุๆ  

ประเดน็ ทกุแง่ทกุมมุ เราอาศยัความไว้วางใจในปัญญาของ

พระพทุธเจ้า ท�าไมเราจงึกล้าไว้วางใจพระพทุธเจ้าในสิง่ที่

เรามองไม่เหน็หรอืยงัเข้าไม่ถงึ เหตผุลกคื็อ พระพทุธองค์ 

ทรงสอนธรรมะหลกัความจรงิมากมายมหาศาล ในคมัภร์ี

บอกว่า ค�าสอนของพระองค์มมีากถึง ๘๔,000 พระธรรม

ขนัธ์ หรอืท่ีจรงิน่าจะมากกว่าน้ัน และใน ๘๔,000 ค�าสอน 
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นั้น มีมากมายหลายข้อที่เราสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆ ใน

ชีวิตประจ�าวันโดยไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมาก 

เมื่อเราศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะ

ท่ีไม่ใช่การเช่ืองมงาย น�าค�าสอนของท่านแต่ละข้อมา

เทียบเคียงกับชีวิตจริงของตัวเอง ชีวิตของคนรอบข้าง 

เพื่อพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าทุกครั้งที่เราน�าค�าสอนของ

พระพุทธองค์มาพิสูจน์ แล้วได้ค�าตอบว่า “ใช่ ถูกต้อง” 

“ใช่ ถูกต้อง” “ใช่ ถูกต้อง” โดยไม่เคยแม้แต่สักครั้งเดียวที่

จะรู้สึกว่า “ไม่ใช่” เมื่อเป็นเช่นนั้น ด้วยการพิสูจน์ค�าสอน

ระดับพื้นฐานจ�านวนมากว่า “ใช่ ใช่ ใช่” และไม่มีค�าตอบ

ว่า “ไม่ใช่” ความรู้สึกจึงเกิดขึ้นจากการใช้เหตุผล 

ก่อนหน้าน้ี อาตมาบอกว่า ความรูส้กึน�าไปสูเ่หตผุล 

หากการใช้เหตุผลก็น�าไปสู่ความรู้สึกได้เหมือนกัน ความ

รู้สึกที่ว่า ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริง พระพุทธองค์

เป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้ ฉะนั้น เราจึงมีเหตุผลที่จะเชื่อสิ่งที่

พระพทุธองค์ตรสั เช่น เรือ่งการเวียนว่ายตายเกดิ เป็นต้น 

เพราะทุกเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอน ท่ีมนุษย์ปุถุชน

ธรรมดาทุกคนพิสูจน์ได้ ถูกต้องหมด เราจึงใช้เหตุผล

ง่ายๆ ว่า ถ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนถูกต้องในทุกๆ เรื่อง
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ที่เราพิสูจน์ได้ ท�าไมเราจึงจะสงสัยในเรื่องท่ีเราพิสูจน์ไม่

ได้หรือยังพิสูจน์ไม่ได้ เราเชื่อไว้ก่อนดีกว่า และพระพุทธ

องค์ก็ไม่ได้ให้เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ให้เชื่อในลักษณะ

ที่ให้รับค�าสอนน้ีไว้เป็นหลักในการคิดพิจารณา เพื่อดูว่า

เกิดผลอย่างไร 

พระพุทธองค์ตรัสว่า โลกแห่งสิ่งมีชีวิต มีการเวียน

ว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ และเครื่องขับเคลื่อนหรือ

สิ่งที่ก�าหนดว่า จะขึ้นจะลง จะเกิดตรงไหน อย่างไร คือ 

“การกระท�า” แต่ค�าว่า “การกระท�า” นี้มีเงื่อนไขว่า ต้อง

เป็นการกระท�าซึ่งประกอบด้วยเจตนา “กรรมคือเจตนา” 

ข้อนีเ้ราต้องจ�าไว้ให้ดี หากเราท�าสิง่ใดด้วยเจตนาด ีแต่ผล 

ออกมาไม่สู้จะดี มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และอาจจะ 

เป็นบทเรียนส�าหรับอนาคต แต่ไม่ถือว่าเป็นบาปกรรม 

เพราะเราไม่มีเจตนา เจตนาเป็นตัวตัดสินการกระท�าว่า

เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว 

มุมมองความคิดที่ยอมรับในกฎแห่งกรรมว่า เรา

จะเจริญ จะเสื่อม จะทุกข์ จะสุข อยู่ที่เจตนา อยู่ที่การ 

กระท�าด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ซึง่ประกอบด้วยเจตนา 

พระพุทธองค์ตรัสว่า เจตนาที่ประกอบด้วยความโลภ 
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ความโกรธ ความหลง จะน�าไปสู่ทุกข์ และจะน�าเราไป

สร้างทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย หลักส�าคัญ

ของพุทธศาสนาคือ ชีวิตคน ชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็น

ไปตามกฎแห่งกรรม ความรู้สกึต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ด้วยจติใจที่

ประกอบด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นความ

รู้สึกฝ่ายกรรมชั่ว เป็นฝ่ายอกุศล ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก

การยอมรับความเป็นจริงคือกฎแห่งกรรม ด้วยเจตนาที่

ปลอดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แม้จะชั่วคราว

ก็ตาม ถือว่าเป็นความรู้สึกฝ่ายกุศล พูดอย่างนี้ฟังดูเป็น

นามธรรมมาก อาตมาขอยกตัวอย่างง่ายๆ เรื่องความ

โกรธ ความโกรธ คือ emotion เป็นความรู้สึกที่เรา

ถือว่าอยู่ฝ่ายอกุศล เพราะเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น

ใน “เรา” ใน “ของเรา” ในการโทษคนอื่น และการ

ถือว่า “เขา” เช่น “เขาไม่น่าท�าอย่างนั้น เขาไม่ควรท�าเลย 

ท�าอย่างนั้นมันแย่” เพราะเรามีความรู้สึกว่า มันควรจะ

เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ “เขา” ควรจะเป็นอย่างใด

อย่างหนึ่ง และเราไม่พอใจว่า มันไม่ตรงกับที่เราต้องการ

ให้เป็น หรือที่เราเห็นว่าสมควรจะเป็น ความโกรธนี้  

ถ้าดูที่รากของมัน จะเห็นว่าเกิดจากการไม่ยอมรับ
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ความจริง คือ ถ้าเรามองตามความเป็นจริงตามกฎ 

แห่งกรรมว่า ในกรณีน้ัน สิ่งน้ันเกิดข้ึน หรือคนนั้นท�า 

อย่างนัน้ เพราะเหตปัุจจยัต่างๆ เพราะการกระท�า เพราะ

เจตนา เมือ่สิง่แวดล้อมเป็นอย่างน้ี เมือ่อดตีทีผ่่านมาเป็น

อย่างนี้ เหตุปัจจัยต่างๆ เป็นอย่างนี้ เจตนาของคนต่างๆ 

เป็นอย่างนี้ น่ีคือผล มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ฉะนั้น  

การทีเ่ราต่อต้านไม่ยอมรบัความจรงิ เพราะมนัไม่ตรง

กับที่เราต้องการให้เป็น ท�าให้เกิดความโกรธ เราจึง 

ถือว่า ความโกรธอยู่ฝ่ายโง่ ความโกรธอยู่ฝ่ายอวิชชา 

ความโกรธอยูฝ่่ายท�าร้าย ความโกรธไม่มผีลดต่ีอความคดิ 

ความเมตตาสงสารเป็นความรูสึ้กอย่างหนึง่ เป็น

ความรู้สึกท่ีอยู่ฝ่ายดี เพราะเกิดจากการรู้เห็นตาม

ความเป็นจริง สมมุติว่า เราเห็นคนท่ีก�าลังหลงอารมณ์ 

ตัวเอง แล้วได้ท�าได้พูดสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ความเดือด

ร้อนให้ตนเองและผู้อื่น ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรม เข้าใจ

ว่าใครก่อกรรมอันใดไว้ เขาจะต้องรับผลของกรรมนั้น 

การเห็นตามความเป็นจริง คือไม่มีอัตตาตัวตนของ

เราเข้าไปยุ่ง ไม่เอาศักดิ์ศรีของเราเข้าไปยุ่ง ไม่เอาผล

ประโยชน์ส่วนตนเข้าไปยุ่ง แต่ดูตรงตามอาการ ตรงตาม
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เรื่อง ตรงตามสภาวะที่เกิดขึ้น ความรู้สึกของเราท่ีเกิด

ขึ้นในขณะนั้น ย่อมไม่ใช่โกรธ ไม่ใช่หดหู่ ความรู้สึกที่จะ 

เกิดขึน้คอืเมตตากรณุา สงสาร อยากช่วย สรปุได้ว่า ถ้าเรา 

มองด้วยความคิดผิด อารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายอกุศล

โดยธรรมชาติ แต่ถ้าเรามองด้วยสติ ด้วยการไม่เข้าข้าง

ตัวเอง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะ

เป็นฝ่ายกุศล

การท�าโลกนี้ให้ดีขึ้น เราจะท�าอย่างไรให้คนท�าช่ัว

น้อยลง ให้ท�าความดีมากขึ้น เพื่อให้สังคมสงบสุขขึ้นบ้าง 

ไม่ใช่ว่าจะไปขู่บังคับว่า อย่าท�าความชั่วหรือท�าความชั่ว

แล้วจะถกูลงโทษอย่างแรง และไม่ใช่จะไปขอร้องว่า จะต้อง 

พยายามเป็นคนดีนะ ให้เราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  

ไม่ว่าที่ไหนหรือประเทศใด ที่ใช้วิธีขู่ให้คนกลัว เพื่อไม่ให้

ท�าชัว่ท�าบาปท�ากรรม แล้วล่อให้คนท�าความดด้ีวยการให้

รางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ศักดิ์ศรี อ�านาจ หรือ 

ให้ความหวังว่า ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ เท่าท่ีอาตมา

ศึกษาประวัติศาสตร์ ไม่เคยเห็นว่าได้ผลสักเท่าไหร่ 

ค�าตอบของพุทธศาสนาในเรื่องนี้คือ ชวนคน 

ให้มีปัญญา ชวนคนให้ดูให้พิจารณาให้ดี ให้ลืมหูลืมตา 



๕๑รู้สึก นึกคิด

เรยีนรูศ้กึษาชวีติจรงิของตวัเอง ทัง้ด้านนอกด้านใน ศกึษา

ความเป็นมนุษย์ของตัวเอง เมื่อได้รู ้ได้เห็นชัดมากข้ึน  

ความดีย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา นี่เป็นผลของการรู้เห็น 

ตามความเป็นจรงิ ส่วนความชัว่น้ัน ก�าเรบิเพราะเราขาด

ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง เพราะไม่ศึกษาให้รู ้

เท่าทันความรู้สึก เหตุผลต่างๆ จึงมักกลายเป็นผู้รับใช ้

ความรูส้กึฝ่ายอกศุลเสยีมาก 

การทีค่วามคดิความเหน็จะต้องอยู่กบัความรู้สึก

น้ัน เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ มันเป็นเช่นนั้นเอง 

การจะฝึกให้คนใช้เหตุผลล้วนๆ โดยไม่มีความรู้สึก

เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนั้น มันเป็นไปไม่ได ้แต่คนเราต้อง

พยายามศกึษา ต้องพฒันาตวัเอง พฒันาชุมชน ให้มคีวาม

รู้ความเห็นชัดเจน จนถึงขั้นที่ว่า ความดีหลั่งไหลออกมา

เป็นธรรมดา ฉะนัน้ เรายงัมคีวามหวัง เพราะความดไีม่ใช่

เรื่องเหลือวิสัย แต่จะเกิดขึ้นได้เม่ือคนเราสนใจศึกษาจน

เห็นความจริง 

ความรู้สึกที่มีประโยชน์ ที่เราควรจะพัฒนามีอะไร

บ้าง ก็ตั้งแต่เรื่องหิริโอตัปปะ ความละอายต่อบาป ความ

เกรงกลัวต่อบาป เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า บาปคืออะไร 
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บาปคือกรรมซึ่งประกอบด้วยเจตนาที่มีโลภ มีโกรธ 

มีหลง บาปคือกรรมชั่วน่ันเอง บาปไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

แต่เป็นการกระท�าที่เรียกง่ายๆ ว่า กรรมด�าหรือกรรมชั่ว 

เราต้องกลวัและต้องละอายต่อการท�าชัว่ แต่ความละอาย 

ความเกรงกลัวจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้ายังไม่มีหรือยัง 

มีน้อย ก็ต้องอาศัยปัญญาการรู้เห็นตามความเป็นจริง 

นั่นแหละ ยกตัวอย่างเรื่องความละอาย ความละอายจะ

เกิดขึ้นเพราะความส�านึก ความส�านึกในเป้าหมายชีวิต 

ความส�านึกในอุดมการณ์ ความส�านึกในหน้าที่ต่างๆ  

ถ้าเราไม่คดิบ่อยๆ ไม่ทบทวนบ่อยๆ ในสิง่ทีเ่ป็นอดุมการณ์  

สิ่งท่ีเป็นเป้าหมาย สิ่งที่เป็นหน้าท่ี สิ่งที่เป็นหลักชีวิต  

เราย่อมจะคิดไม่ทัน กิเลสเกิดขึ้นเร็ว มันคล่องแคล่วมาก 

เพราะเราได้เลี้ยงกิเลสไว้ไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติแล้ว ฉะนั้น เมื่อ

เกิดกิเลสที่จะให้เราท�า ให้พูด ให้คิด ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

ไม่ดี ไม่งาม ถ้าความคิดในทางกุศลไม่เร็วพอ วิ่งมาไม่ทัน 

เราได้ท�า ได้พูด ได้คิดไปแล้ว และเม่ือท�าแล้ว พูดแล้ว  

คิดแล้ว ก็รู้สึกเสียดาย รู้สึกมีความผิด รู้สึกว่าตัวเองแย่ 

ฉะนั้น เราจึงต้องให้เวลากับการทบทวนเร่ืองสิ่ง

ที่เป็นอุดมการณ์ในชีวิต หรือสิ่งท่ีเป็นหน้าท่ีของเราใน
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สถานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เป็นลูก เป็นพี่ 

เป็นน้อง เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเพื่อน เป็นประชาชน หรือ

เป็นชาวพุทธ อะไรคือสิ่งที่เหมาะสม การกระท�า การพูด  

การคิด ที่เหมาะสม ที่เราต้องการจะพัฒนา เพ่ือให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นลูกที่สมบูรณ์ เป็นพ่อเป็นแม่ท่ี

สมบูรณ์ เป็นพี่เป็นน้องที่สมบูรณ์ เป็นต้น เราต้องคิด

บ่อยๆ เมื่อคิดบ่อยๆ แล้ว มันจะอยู่ในสมอง เมื่อมีการ 

กระตุ้นย่ัวยุให้กิเลสเกิดขึ้น ความส�านึกตัวหรือตัวสติ 

จะวิ่งมาทันทีว่า... โอ! ไม่ใช่ มันขัดกับหลักการ มันขัด 

กับอุดมการณ์ มันขัดกับเป้าหมาย ขัดกับหน้าที่... ถ้าท�า

อย่างนั้น เรียกว่าไม่ท�าหน้าที่เป็นลูกที่ดี ไม่ท�าหน้าที่เป็น

พ่อที่ดี ไม่ท�าหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดี... เป็นต้น ความรู้สึก

ขัดแย้งระหว่างสิ่งที่คิดจะท�าและสิ่งที่เราถือว่าสมควรท�า

ส�าหรับเรา นี่แหละคือความละอาย...มันเกิดขึ้นตรงนี้ 

ในเบื้องต้น เราต้องฝึกความคิดให้คล่องอย่างที่ว่า 

เมื่อท�าบ่อยๆ ความคิดหรือความส�านึกก็มีความคล่อง

ของมันเหมือนกัน ให้เพียรฝึกจนกระทั่งมันคล่องเท่า 

หรือคล่องเกินกว่าความคล่องแคล่วของกิเลส พอก�าลัง

คิดจะ... ความละอายเกิดขึ้น โดยไม่ต้องคิดวิเคราะห์
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และไม่ต้องใช้เหตุผลแล้ว เพราะมันถึงขั้นที่ว่าเหตุผล 

กลายเป็นความรู้สึก น่ีคือความสัมพันธ์ระหว่างความ

คิดกับความรู้สึก ความคิดน้ัน ถ้าคิดในแนวทางเดียวกัน

บ่อยๆ ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็น algorithm เมื่อคิด

ตามกระบวนการดั้งเดิมบ่อยๆ มันจะเกิดทางลัด จะเกิด

ความรูส้กึผดุขึน้มาทนัทโีดยไม่ต้องคดิแล้วว่า ...จะท�าหรอื

ไม่ท�าด.ี.. อยากท�านะ แต่ว่า...ไม่ต้องเสยีเวลาคดิ เพราะมี

ความรูส้กึว่ิงมาช่วย เป็นความรู้สกึทีเ่กิดจากปัญญา ไม่ใช่

ความรู้สึกที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือเกิดจากอวิชชา 

ความละอายเน้นที่การกระท�า ส่วนความเกรงกลัว

เน้นที่ผลกรรม เราทุกคน เวลาจะท�าอะไรที่เรารู้สึกอยู่

ลกึๆ ว่าไม่ด ีไม่ถกูต้อง มันจะมีความคิดหรอือะไรสกัอย่าง

อยู่ในใจบอกว่า...ไม่รับฟัง อย่ามายุ่ง... ถ้าคิดอย่างนี้ก ็

ไม่ต้องท�าอะไรกันเลยสิ... เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะ  

เราเป็นฆราวาสธรรมดาๆ ช่างมนั... ใครๆ ก็ท�ากนั... มนัมี 

เหตุผลของกิเลสที่จะบอกว่า... อย่าไปคิดมากว่าถูกหรือ

ผิด สมควรหรือไม่สมควร อย่าไปคิด เดี๋ยวจะไม่ได้ท�า...  

อย่างนี้ตรงข้ามกับความเกรงกลัวต่อบาป แต่ถ้าเราฝึก

บ่อยๆ ให้รู้ว่า การกระท�าด้วยกิเลสนั้น มันไม่ได้ก�าไร  



๕๕รู้สึก นึกคิด

มันอาจจะให้ความรู้สึกให้ความสุขรุนแรงชั่วคราว อาจ

มีการกระตุ้นประสาทในลักษณะที่ชอบช่ัวคราว แต่ผลท่ี 

เกิดขึ้นภายหลังมันไม่คุ้ม ผลกระทบต่อความรู้สึกเคารพ

นับถือตัวเอง ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

ผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ หลายๆ อย่างนี้ ถ้า

เรานั่งคิดดีๆ ชั่งน�้าหนักข้อดีข้อเสียของการท�าตามกิเลส 

มันไม่คุ้ม กิเลสก็รู้ว่ามันไม่คุ้ม มันจึงไม่อยากให้เราคิด 

เพราะฉะนัน้ เราต้องฝืนความรูส้กึ ต้องคดิบ่อยๆ ถงึเร่ือง

ในอดีตที่เราเคยผิดพลาดไปแล้วก็ได้ น�ามาเป็นบทเรียน  

เมือ่เราคดิบ่อยๆ มันจะส่งผลให้เป็นกระบวนการหรอื

แนวทางความคิดที่เราจะคล่องโดยไม่ต้องคิด เหมือน

กับเป็นทางลัด เป็นความรู้สึก ที่จะเป็นตัวกระตุ้นการ 

กระท�าหรือการไม่กระท�า เช่น ก�าลังจะคิดอะไร... โอ!  

ไม่ท�าหรอก ถ้าท�าแล้ว สุขนิดเดียวแค่นั้นแหละ แต่จะแย ่

ภายหลงั ไม่คุม้... นีเ่ป็นการยอมรบัความจรงิในทกุประเดน็  

ในทกุแง่ทกุมมุ ไม่เอาจิตไปจดจ่ออยู่เฉพาะความสขุสัน้ๆ

ที่จะได้เร็วๆ นี้ ส่วนกิเลสก็จะคิดว่า ...จะเป็นอย่างไรก็ 

ช่างมัน อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ อยากได้ความสุข

อย่างนี ้ต้องได้ความสขุอย่างนี…้ มนัคุม้ทกุสิง่ทกุอย่าง...
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เอา! ขอให้ได้อย่างเดียว... นี่เป็นการคิดแบบกิเลส เราจะ

ไปต่อต้านความรู้สึกความต้องการอย่างน้ีด้วยเหตุผลใน

ขณะนัน้ไม่ได้ มนัไม่ทนั จิตใจไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะไปโต้วาที

กนัในเวลาน้ัน สิง่ทีจ่ะช่วยชวีติเราได้ ช่วยป้องกันอันตราย

ให้เราได้ คือความรู้สึก และความรู้สึกนั้นก็คือโอตัปปะ 

ความกลัวต่อบาปกรรมหรือผลของการกระท�า 

ความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้ เป็นตัวอย่างความรู้สึกที่

ไม่ได้เกดิจากสญัชาตญาณ หรอือาจเป็นได้ว่า บางคนเคย

รักษาศีลมาหลายภพหลายชาติ มีบุญมีบารมีจนรู้สึกว่า 

การไม่ท�าสิ่งไม่ดีเป็นเรื่องง่าย ไม่เห็นจะยาก อย่างนี้เรียก

ว่าเป็นบุญเป็นบารมี แต่ส่วนมากแล้ว เรายังต้องพัฒนา 

ถึงแม้จะมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปอยู ่ใน 

ระดบัหนึง่ แต่จะใช้เป็นเครือ่งป้องกนัอนัตรายในทกุ  ๆเรือ่ง 

ยังไม่ได้ เราต้องฝึก ฝึกด้วยการคิด ฝึกด้วยการพิจารณา

ทบทวน ความละอายก็ฝึกด้วยอุดมการณ์ ด้วยหน้าที่ 

ด้วยสิง่ทีเ่ราเชดิชวู่าเป็นสิง่ทีเ่ราต้องการจะให้มใีนชีวติ 

ความเกรงกลัวก็ฝึกด้วยการพิจารณาผลการกระท�าที่

จะเกิดข้ึนในระยะสั้นระยะยาว ภายในกาย ภายในใจ  

ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง หรือกับสมบัติทรัพย์สิน

ต่างๆ อย่างเช่นในกรณีการเล่นการพนัน เป็นต้น 
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ความคิดน�าไปสู่ความรู้สึก และความรู้สึกก็น�า

ไปสู่ความคิด คือถ้ารู้สึกอย่างไร ความคิดที่จะเกิดขึ้น

จะสอดคล้องกับอารมณ์น้ัน อารมณ์ความรู้สึกเปรียบ

เหมือนเป็นนิเวศน์ พืชต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในนิเวศน์นั้น 

ต้องสอดคล้องกับนิเวศน์ เช่น เราปลูกต้นสับปะรดใน 

เมืองไทยได้ แต่ปลูกในอังกฤษไม่ได้ เพราะดินฟ้าอากาศ

ไม่เหมือนกัน เมื่อเราคิดด้วยเมตตา รู้สึกเมตตา รู้สึก

สงสาร ความคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางเอื้อ

อาทร เมื่อรู้สึกว่า... โอ! น่าเอ็นดู... ท�าอย่างไรเราจึงจะ

ช่วยเขาได้... พอความคิดเกิดขึน้จากอารมณ์ ความคดินัน้

ก็ปรุงแต่งอารมณ์อีกที มันจะหมุนๆ อยู่อย่างนั้น ถ้าจิต

เป็นอกุศล มันก็ตรงกันข้าม เกิดความโกรธ พอโกรธแล้ว 

ความคดิด้วยความโกรธกป็รงุแต่งไปๆๆ เป็นการเตมิเชือ้

ของความโกรธอีกที 

ดงันัน้ อาตมาจงึอยากให้เราเหน็ความสมัพนัธ์เนือ่ง

อาศยักนัระหว่างความคดิกับความรูส้กึ ถ้าเป็นฝ่ายอกศุล

ย่อมน่ากลวั ส่วนฝ่ายกศุลย่อมน�าไปสู่ความสขุความเจรญิ 

การจะไม่ให้คนเรามีความรู้สึกเสียเลย มันเป็นไปไม่ได้ 

เราจึงต้องพัฒนาความรู้สึก เช่น หิริโอตัปปะ เป็นต้น ซึ่ง 

เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการคิดพิจารณา หรือความรู้สึก
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เมตตาสงสาร ซึ่งเกิดจากการรู้การเห็นตามความเป็นจริง

ของมนษุย์ เร่ืองนีเ้ราดไูด้จากพทุธประวตั ิเมือ่พระพทุธองค์ 

ตรัสรู้ด้วยปัญญาและเสวยนิพพานสุขแล้ว ส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

ในพระทัยของพระองค์คือพระมหากรุณาธิคุณน่ันเอง

เพราะเม่ือพระพุทธองค์ทรงค้นพบความจรงิว่า มนษุย์และ 

สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์ และเป็นทุกข์โดยไม่

จ�าเป็น เป็นทกุข์เพราะสมทุยั และมนษุย์มศีกัยภาพทีจ่ะละ 

สมุทัยได้ สามารถเข้าถึงนิพพานได้เหมือนพระพุทธองค์  

ถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด พระ 

พทุธองค์ทรงเข้าใจว่า ความทกุข์ของมนษุย์ไม่ใช่สิง่ทีต้่อง

ท�าใจ ไม่ใช่การดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่แผนการ

ของพระผูเ้ป็นเจ้า แต่เป็นไปตามเหตตุามปัจจยั และมนษุย์

มีปัญญาพอที่จะรู้และเข้าใจ พอที่จะละบาป บ�าเพ็ญ

กุศล ช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ หลังจากนั้น  

พระพุทธองค์จึงทรงเริ่มการเผยแผ่ประกาศพระสัทธรรม 

ตลอด ๔๕ พรรษา พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาตั้งแต่เช้ามืด

จนดึกจนดื่นเพื่อโปรดสัตว์ ทรงโปรดสัตว์ด้วยเจตนาและ

ด้วยความรู้สึก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนกุศโลบาย

และหลักค�าสอนต่างๆ ที่ทรงใช้ในการสั่งสอนพระสาวก

และสรรพสัตว์ทั้งหลายน้ัน พระองค์ทรงใช้ปัญญา คือ
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ปัญญาและความกรุณาสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน ความ

กรณุาเป็นสิง่ทีใ่ห้แรงบันดาลใจทีจ่ะยอมเหนด็ยอมเหนือ่ย

ท�าประโยชน์เพื่อโปรดสัตว์ ปัญญาคือความสามารถใน

การเลือกแนวคิด เลือกค�าพูด เลือกหลักการต่างๆ ที่ผู้ฟัง 

สามารถน�าไปใช้แก้จิตใจตนเอง ให้เข้าถึงหลักธรรมได้ 

ตอนต้น อาตมาได้กล่าวถึงศรทัธา ศรทัธาคอืความ

รู้สึก ซึ่งในทางพุทธศาสนา ต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน 

และในขณะเดียวกนั กม็คีวามอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยว่า  

ยังไม่รู้ยังไม่เห็นทั้งหมด แต่เชื่อไว้ก่อน เพราะเรารู้สึก

ว่า พระศาสดาของเราน่าไว้ใจที่สุด เม่ือมีศรัทธาแล้ว  

เราจึงมีเข็มทิศว่า เรื่องนี้น่าสนใจไหม... เอ ! ก็น่าสนใจนะ  

แต่เราไม่มีเวลาหรอก... ชีวิตมันสั้นเกินไป... โอ! เรื่องนั้น

มันน่าสนุกนะ บันเทิงดี ก็ชอบเหมือนกันนะ แต่ไม่เอา

หรอก... เราไม่มีเวลา... ไม่ใช่จะประณามเรื่องน่าสนุก

น่าบันเทิงว่ามันเลวร้าย แต่เราเกิดมาในโลกน้ี ไม่รู้ว่า 

จะอยู่ได้กี่ปี เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีศรัทธาในค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า เราต้องท�าชีวิตของเราให้เรียบง่าย ให้มี 

โอกาสเจริญในธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ศรัทธา

ท�าให้เรามีโฟกัสที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่น
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ความรู ้สึกอีกประเภทที่กล่าวถึงกันบ่อยๆ คือ 

ฉันทะกับตัณหา ในทางโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตก จะ

เห็นชัดเลยว่า มีการใช้ตัณหาเป็นเครื่องกระตุ้นความ

อยากของคน เพราะเข้าใจว่า ความขยันเกิดจากความ

อยาก ถือว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่ดี เพราะท�าให้คน

แข่งขันกัน ถือว่าสังคมเจริญด้วยการแข่งขัน มีการแข่งขัน

ที่ไหน มีความเจริญที่นั่น จริงๆ แล้ว การแข่งขันเป็นสิ่งที่

น�าไปสู่ความเจริญได้ แต่ก็เป็นสิ่งท่ีน�าไปสู่ความเสื่อมได้

เช่นกนั แล้วแต่บรบิท การท�างานเป็นทมี การเสยีสละเพือ่

ส่วนรวม ก็เป็นสิ่งที่น�าไปสู่ความเจริญได้เหมือนกัน และ

อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมได้ด้วย แต่ไม่บ่อยนัก ผู้มี

ปัญญาจะต้องรูว่้า กรณไีหนบรบิทไหนตรงไหนอย่างไร 

จึงจะเน้นการแข่งขัน ตรงไหนที่จะเน้นการเสียสละ

เพือ่ส่วนรวม ถ้าจะเอาแต่แข่งขนักันในทุกๆ เรือ่ง องค์กร

และสถาบันต่างๆ ก็จะไม่มั่นคงนัก เพราะต่างคนต่างคิด

ที่จะเอาตัวรอด หรือคอยแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

เรื่องแรงดลบันดาลใจที่เรียกว่าความอยากนั้น  

พุทธศาสนาแยกแยะความอยากออกเป็นสองอย่าง 

เช่นกัน คือ ความอยากที่เป็นกุศลกับความอยากที่เป็น
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อกุศล ฝ่ายอกุศลเรียกว่าตัณหา เพราะเป็นความอยาก

ได้ผล อยากได้ อยากมี อยากเป็น หรืออยากให้พ้นจาก

สิ่งนั้น ไม่อยากให้ได้สิ่งนี้ ความอยากแบบนี้มีพลัง แต่

มักจะมีผลข้างเคียงมาก เพราะเมื่อตัณหาความอยาก

เน้นท่ีผลของการกระท�า จะเกิดปัญหาเสมอว่า ตัวการ

กระท�าเป็นแค่เง่ือนไขท่ีต้องท�า เพือ่ให้ได้สิง่ท่ีอยากได้ เช่น  

เงนิเดอืน ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ซ่ึงเหน็ได้ชดัว่าจะน�าไปสู่  

๑. งานที่ฉาบฉวยไม่เรียบร้อย และ ๒. ความทุจริต 

พุทธศาสนาจึงเน้นให้เราเปลี่ยนแรงดลบันดาล

ใจ จากความอยากที่เป็นตัณหา ให้เป็นความอยากที่

เป็นฉันทะ ซึ่งก็เป็นความรู้สึกเช่นกัน แต่เป็นความรู้สึก

ที่มีความอยากในตัวการกระท�า เช่น ต้องการท�าสิ่งท่ี 

เป็นหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ

ปลาบปล้ืม ให้มีการคิดสร้างสรรค์ ให้มีการพัฒนาในตัว 

การกระท�า โดยถือว่า เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มันคง 

ตามมาเองอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าเราท�างานด้วยใจรัก  

ด้วยความเคารพ ด้วยความตั้งอกตั้งใจ จะท�าให้งานดีขึ้น

เรื่อยๆ มีความพอใจ มีความปลื้มใจในตัวงาน ในตัวเหตุ 

ความรู้สึก ความคิด ในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่
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ควร หากท�าด้วยตณัหากอ็ย่างหนึง่ ท�าด้วยฉนัทะกอ็กี

อย่างหนึ่ง เช่น คนที่ท�างานด้วยตัณหา เอาแต่เงินเป็น

ใหญ่ จะต้องคิดว่า ท�าอย่างไรค่าใช้จ่ายจึงจะน้อยท่ีสุด 

จ่ายค่าจ้างลกูน้องให้ต�า่ทีส่ดุ เพือ่จะได้ก�าไรมากท่ีสุด เรือ่ง

สุขภาพกายสุขภาพจิตของลูกน้องไม่เคยสนใจ สนใจแต่

เงินอย่างเดียว โดยอ้างการแข่งขัน อ้างนั่นอ้างนี่ เป็นต้น 

อย่างนี้เรียกว่า เป็นผู้บริหารด้วยตัณหา แต่ผู้บริหารด้วย

ฉันทะจะคิดว่า นี่คืองานที่ต้องท�า อยากท�าให้ดี อยากจะ

เป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และใน

การเป็นองค์กรเป็นบริษัทที่ดีท่ีสุดน้ัน ต้องสนใจสุขภาพ

กายสุขภาพจิตของลูกน้องด้วย ต้องการท�าประโยชน์ 

ทั้งทางโลกทางธรรมด้วย ต้องการท�าให้ทุกคนที่ท�างาน

ที่นี่มีความภาคภูมิใจ มีความสุข มีความรู้สึกเหมือนเป็น

ครอบครวั เสยีสละเพือ่กนัและกนั ไม่ว่าจะบรหิารแบบใด 

ก็ต้องขยันท�างานเหมือนกัน แต่กลุ่มฉันทะมีความสุขใน

ความขยัน ไม่ใช่คอยดูว่า อีกกี่วัน จะถึงวันเสาร์ อีกกี่วัน

จะถึงวันอาทิตย์ จะได้ไม่ต้องท�างาน จะได้พักผ่อนเสียที 

เมื่อมีฉันทะ มีความมุ่งมั่น มีความรัก ความพอใจ 

ท้ังในตัวการงานและตัวองค์กร ย่อมมีผลดีต่อคุณภาพ 
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ชีวิตของทุกคนที่เก่ียวข้อง ความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะ

ปรับปรุงแก้ไข และท�าให้มันดีขึ้นๆ ย่อมผุดขึ้นมาเรื่อยๆ 

แต่ถ้าท�าด้วยความอยาก อยากได้ผลมาก อยากได้ผล

เร็ว จะท�าให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเสื่อมไป ความคิดท่ี

ประกอบด้วยฉันทะ การท�าให้ตัวการกระท�า และท�าให้

ปัจจุบันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และดีส�าหรับทุกคน จะต่าง

กนัมากจากความคดิของผูท่ี้ถอืว่า ลกูน้องเป็นเสมือนวตัถุ 

ทีต้่องใช้ให้เตม็ที ่บบีให้เตม็ทีแ่ล้วทิง้ จ้างคนใหม่เงนิเดอืน

ถูกกว่ามาแทน ช่างมัน ไม่เป็นไร ดังนั้น ความคิดในทุกๆ 

ทาง ให้สังเกตแรงดลบันดาลใจว่า อยู่ฝ่ายตัณหาหรืออยู่

ฝ่ายฉันทะ จะท�าเพือ่ผลประโยชน์ หรอืจะให้ความส�าคญั

มากน้อยกับปัจจุบัน กับการกระท�า กับความเป็นอยู่ของ

ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง 

วนันี ้อาตมาได้ให้ข้อคดิ เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความคดิกบัความรูส้กึ ความรูส้กึทีเ่ป็นอกุศลมกัจะท�าให้

เรือ่งยุง่เหยงิ และท�าให้เกิดปัญหามาก เพราะฝ่ายอกศุล  

อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการไม่รับรู้ต่อกฎแห่งกรรม ไม่รับรู้ 

ต่อความเป็นจริง ไม่รับรู้ต่อหลักความเสื่อมความเจริญ 

ความโกรธ ความทะเยอทะยานอยากได้ ความอิจฉา
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พยาบาท ความถือตัวถือตน หรือความรู้สึกที่เป็นฝ่าย 

โมหะ เช่น ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความหดหู่  

ความรู้สึกเหล่าน้ีล้วนเกิดจากความคิดผิด ท�าให้เกิด 

ความคิดปรุงแต่งต่างๆ นานา ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ 

เพิ่มความเดือดร้อนทั้งกับตัวเองและผู ้อื่น แต่ถ้าเรา 

ฝึกตนให้รู้จักพิจารณา ให้มีสติรับรู้ต่อความจริง มีศรัทธา

ในกฎแห่งกรรม มีศรัทธาในความสามารถของตน ในการ

ละบาป บ�าเพ็ญกุศล ช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด  

จะท�าให้ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกที่ท�าให้ชีวิตของเรา 

สดชื่นเบิกบาน ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ โดยไม่ต้องบังคับ ความ

รู้สึกดีงามนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะเราเพียรพยายามรับรู้

ต่อความเป็นจริง

เอาล่ะ วันนี้ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา
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...การที่เราสามารถหยุดคิดเฉพาะเรื่องส่วนตัว

หรือผลประโยชน์ส่วนตัว 

แล้วเปิดใจกว้าง

รับรู้ต่อความทุกข์ ความสุขของผู้อื่น 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

อย่างนี้คือเอกลักษณ์ของบัณฑิต



๖๗๖๗

คร้ังหน่ึงนานมาแล้ว... น่าจะประมาณ ๒ - 3 เดอืน

ก่อนกระมัง แต่รู้สึกว่านาน อาตมาเปิดสมุดโน้ตเก่าๆ  

เจอนิทานที่เคยจดไว้ คงจะมาจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 

วนันีจ้ะเล่าให้ฟัง เป็นเร่ืองคนจนีทีอ่ยากเรยีนอยากศกึษา

เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุ เขาออกจากบ้านแล้วข้ึนเขาไป 

หาอาจารย์ ได้เจออาจารย์อยู่ในถ�้า จึงฝากตัวเป็นศิษย์ 

ศึกษาเล่าเรียนวิชาของอาจารย์อยู่นานจนช�านิช�านาญ 

วิชาสุดท้ายคือการแปรธาตุอะไรก็ได้ให้เป็นทองค�า ศิษย์

คนนี้เก่งมาก เรียนแล้วท�าได้เลย จากนั้น อาจารย์ก็

อนุญาตให้ออกจากส�านัก ไปธุดงค์หรือไปไหนสักแห่ง 

ก่อนไป ลูกศิษย์ถามอาจารย์เรื่องการแปรธาตุ ท่ีตอนน้ี 

ไม่ว่าจะจับอะไร เขาก็ตั้งอธิษฐานจิตเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็น

ทองค�าได้ เขาสงสยัและอยากทราบว่าทองค�ามอีายหุรอืไม่  

เพื่ออนุชน

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “เพื่ออนุชน” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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มันจะเปลี่ยนเป็นทองค�าตลอดกาลนาน หรือมีอายุว่า 

วันใดวันหนึ่งมันจะกลับเป็นเหมือนเดิม อาจารย์ตอบว่า 

มีอายุเหมือนกัน คือเก้าสิบเก้าปี ลูกศิษย์จึงบอกว่า “ถ้า

อย่างนั้น ผมขอไม่ใช้วิชานี้ต่อไป ผมสละสิทธิ์” อาจารย์

งง...ถามว่าท�าไม ลูกศิษย์ตอบว่า “ผมคิดว่า ความสุข

ที่ผมจะได้จากการแปรธาตุเป็นทองค�า คือจะได้เป็น 

คนร�่าคนรวย ผมคงมีความสุขน่าดู แล้วยิ่งไปกว่าน้ัน  

ผมยังสามารถท�าประโยชน์ ท�าทองค�าให้กับผู้มีพระคุณ 

ให้กับครอบครัวได้ แต่เมื่อผมชั่งน�้าหนักความสุขที่ผมจะ

ได้และสามารถจะให้จากการแปรธาตุนั้น กับความทุกข์

ของผูค้รอบครองหรอืผูเ้ป็นเจ้าของในอนาคตเมือ่ทองค�า

กลับคืนสภาพเดิมน้ัน หากเทียบกันแล้ว ไม่รู้ว่าอันไหน

จะมากกว่ากัน ผมสงสารคนที่ยังไม่เกิด ที่อยู่ดีๆ วันหนึ่ง 

ทองค�าของเขาจะเปลี่ยนเป็นโลหะธรรมดา ผมไม่อยาก

จะเป็นเหตุให้คนในอนาคตเป็นทุกข์แบบนี้ ผมเลยไม่เอา

ดีกว่า” 

อาตมาชอบเรื่องนี้มาก คือชอบคนที่สามารถนึก 

ถึงคนที่ยังไม่เกิด ซ่ึงหลักน้ีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  

พระอรหันต์ เช่น พระมหากัสสปะ เป็นต้น ท่านเป็น
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ตัวอย่างท่ีดี หลังจากท่ีท่านบรรลุธรรมแล้ว ไม่ใช่ว่าท่าน 

จะพักผ่อนอยู่เฉยๆ ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอะไร

อีกแล้ว จบการศึกษา จบการปฏิบัติ ไม่มีกิเลสอีกแล้ว  

ควรจะพักผ่อนได้ แต่ท่านไม่ได้ท�าอย่างน้ัน ท่านก็ยัง 

ถือข้อวัตรปฏิบัติด้ังเดิม แม้พระพุทธองค์ทรงขอร้อง 

พระมหากัสสปะให้อยู่สบายๆ เรื่องข้อวัตรปฏิบัติท่ี

อุกฤษฏ์ต่างๆ นั้น ไม่ต้องท�าแล้ว เพราะนอกจากจะเป็น

พระอรหันต์แล้ว อายุท่านก็มากด้วย แต่พระมหากัสสปะ

ทูลว่า ท่านไม่ได้ท�าเพื่อตัวเอง แต่ท�าเพื่ออนุชนรุ่นหลัง  

ท�าเพือ่เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้รุน่น้องหรือลกูศษิย์ลกูหาในชาติ

ปัจจุบัน และผู้ที่ยังไม่มาเกิด คือเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับ

อนาคตข้างหน้าด้วย นี่คือเอกลักษณ์ของผู้ท่ีมีจิตใจสูง 

คือไม่ได้ดูเฉพาะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่ยังค�านึงถึง

อนาคต และไม่ใช่อนาคตของตัวเองว่า เมื่อเราแก่แล้ว 

จะเป็นอย่างไร หรือกังวลเรื่องบั้นปลายชีวิตของตน 

แต่พระมหากัสสปะและผู้มีจิตใจสูงจะค�านึงถึงอนาคต

หลังจากที่ท่านตายไปแล้ว หลังจากที่ท่านไม่อยู่อีกแล้ว 

การที่เราสามารถหยุดคิดเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือผล

ประโยชน์ส่วนตัว แล้วเปิดใจกว้างรับรู้ต่อความทุกข์

ความสุขของผู้อื่น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งใน 
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ระยะส้ันและระยะยาว อย่างนี้คือเอกลักษณ์ของ

บัณฑิต 

ผู ้ ท่ีเคยไปเท่ียวประเทศอังกฤษ อาจได้ไปชม

ปราสาทหรือบ้านหลังใหญ่ๆ บ้าง สมัยก่อน อังกฤษเป็น

ประเทศมหาอันธพาล คือไปรีดไถทรัพย์สมบัติของคน

ท่ัวโลก เอาของดีๆ ของเขามาไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้าง เอา

เงินทองของเขาไปใช้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆ อังกฤษจึงเต็ม

ไปด้วยบ้านหลังใหญ่ๆ ซึ่งส่วนมากเป็นผลของการทุจริต

มากกว่าสุจริต ทุกวันน้ี หลายแห่งตกเป็นที่ของรัฐซึ่งคน

ทั่วไปสามารถเข้าไปชม สมัยก่อน อาตมาก็ชอบไปดู โดย

เฉพาะ park ท่ีอยู่รอบๆ บางแห่งเนื้อที่เป็นร้อยๆ ไร่ 

ร้อยๆ เอเคอร์ มีต้นไม้ใหญ่ๆ สวยมาก ที่อาตมาประทับ

ใจคือ เม่ือประมาณสองสามร้อยปีที่แล้ว มีนักจัดสวนท่ี

มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้น ชื่อ Capability Brown ท่านผู้นี้

ออกแบบสวนให้ชนชั้นสูงทั่วประเทศ เมื่อเราดูการวาง 

landscape จะมีสระตรงน้ัน มีเนินตรงนี้ มีต้นไม้ตรงนั้น  

มันสุดยอดเลย แต่ท่ีอาตมาประทับใจท่ีสุดคือ ความ

สวยงามเหล่านี้ ผู้ออกแบบไม่เคยเห็น เพราะไม้เนื้อแข็ง 

ที่อังกฤษใช้เวลาเติบโตนานมาก ต้องใช้เวลาห้าสิบป ี
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ถึงร้อยปีกว่าจะสวย เพราะฉะนั้น ผลงานท้ังหมดของ 

Capability Brown นั้น ตัวเขาเองไม่เคยเห็น มีแต่คน

ที่เกิดหลังจากที่เขาตายไปแล้วที่เห็น อาตมาว่า การที่

เราสามารถท�าอะไรเพื่ออนาคต เพื่อความอยู่ดีของ

สังคม หรือเพื่อความสุขของคนในระยะยาว เป็นสิ่งที ่

น่าชื่นชม

 เรือ่งการท�าความด ีมีบทสวดพระปริตรทีญ่าตโิยม

บางคนอาจเคยท่อง เคยอ่าน หรือเคยฟัง คือเมตตปริตร 

หรือกะระณียะเมตตะสุตตัง เป็นพระปริตรที่รวบรวม 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเก่ียวกับเมตตา เข้าใจว่า พระพทุธ

องค์ตรัสค�าสอนน้ี หลังจากที่พระกลุ่มหนึ่งไปปักกลด

อาศัยอยู่ในป่า แล้วถูกอมนุษย์ทั้งหลายรังแก พระก็ชอบ

ตรงนั้นมากเพราะร่มรื่นดี เหมาะแก่การภาวนา แต่อยู ่

ไม่ได้เพราะอมนุษย์รบกวนตลอดเวลา ท่านจึงเดินทาง

ไปขอค�าแนะน�าจากพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัส

พระสูตรนี้และสั่งว่า ให้เดินทางกลับไปแล้วสวดบทนี้  

แผ่เมตตาให้อมนุษย์ แล้วอมนุษย์จะไม่เป็นศัตรูกับเรา 

พระสงฆ์ท่านเชือ่ฟัง ท�าตามแล้วได้ผล ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา  

จงึเปน็ธรรมเนยีมว่า เวลาพระธดุงค์จะไปปักกลดที่ไหนที่
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ดนู่ากลวั เช่น ป่าช้าหรอืป่าดงดบิ เมือ่ปักกลดแล้ว สิง่แรก

ทีต้่องท�า คอืต้องสวดบทนี ้เป็นบททีอ่าตมาชอบทีส่ดุบท

หนึ่ง ช่วงแรกของพระสูตร บรรยายคุณสมบัติของบัณฑิต 

คุณสมบัติของผู้มีจิตสูง มีข้อหนึ่งว่าอุชุจะ สุอุชุจะ ซึ่ง

คนที่เคยอ่านอาจจะสงสัยก็ได้ อาตมาเองก็สงสัย อุชุ 

แปลว่าซื่อสัตย์ ค�าว่า สุ แปลว่า ดี เรียกว่า ต้องซื่อสัตย์

ด้วย ซื่อสัตย์อย่างดีด้วย อาตมาสงสัยตั้งแต่อ่านเจอครั้ง

แรกว่า ซื่อสัตย์กับซ่ือสัตย์อย่างดีต่างกันอย่างไร ท�าไม

พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งสองค�า ต่อมา อาตมาจึงได้ค�าตอบ

โดยบังเอิญจากการพิจารณาศัพท์ในภาษาอังกฤษ คือ 

ซื่อสัตย์จะตรงกับค�าว่า honest ความซื่อสัตย์ก็ honesty 

แต่มันมีค�าว่า integrity ซ่ึงแปลเป็นไทยยาก ส่วนมาก

ต้องยอมแปลว่าซื่อสัตย์เหมือนกัน แต่อาตมาว่า honest 

หรือ honesty ตรงกับค�าว่าอุชุ ส่วน integrity ตรงกับ 

ค�าว่า สุอุชุ สองค�าน้ีต่างกันอย่างไร มีคนอธิบายความ

หมายของ integrity หรือความซื่อสัตย์อย่างดี หรือสุอุชุ 

ว่า คอื ท�าความถกูต้อง ทัง้ๆ ทีไ่ม่มใีครเห็น หมายความว่า  

แม้อยู่ในที่ลับหูลับตา ในที่ๆ ไม่มีใครรู ้ ไม่มีใครเห็น

ว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่ เราก็ยังท�าสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ  

ส่วนซื่อสัตย์นั้น อาจจะซื่อสัตย์เพราะกลัวการลงโทษ  
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กลวัคนอืน่รงัเกียจ กลวัคนอืน่ดูถูก หรอืเป็นความซือ่สตัย์

ที่มีข้อจ�ากัด คือซื่อสัตย์เฉพาะอยู่ในท่ีท่ีมีคนเห็น แต่ถ้า

เป็นซื่อสัตย์อย่างดีหรือ integrity คือรักษาความถูกต้อง

เพราะรักความถูกต้อง บูชาเชิดชูความถูกต้อง โดยไม่

สนใจว่า คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็น จะชื่นชมหรือต�าหนิ 

เพราะถือความถูกต้องเป็นหลักชีวิต ซึ่งคนเราต้องมีหลัก

ชีวิตที่ชัดเจนอย่างน้ี เปรียบเสมือนสมอของเรือหรือเข็ม

ทิศของชีวิต เพราะในชีวิตประจ�าวันที่ยุ่งเหยิง มีทั้งการ

กดดัน การยั่วยุสารพัดอย่าง เราไม่ค่อยจะมีเวลาหยุดคิด

พิจารณาในข้อดีข้อเสียอะไรมากมาย ฉะนั้น สิ่งที่จะเป็น 

ทีพ่ึง่ของเราได้ในกรณนีัน้ คอืศลีธรรม ศลีห้าเป็นเครือ่งรบั

ประกันความปลอดภัยว่า อย่างน้อย ถ้าเราไม่ละเมิดศีล

ห้าข้อนี้ ก็จะไม่ท�าบาปกรรมที่จะน�าไปสู่ความทุกข์ความ

เดือดร้อนอย่างหนักในภายหลัง แต่พร้อมๆ กับศีลห้า

ข้อนั้น เราควรจะมีหลักชีวิตควบคู่ไปด้วย เช่น ศีลข้อแรก 

เรื่องการไม่เบียดเบียน เราก็มีหลักชีวิต คือความเมตตา

กรุณา ศีลแต่ละข้อจะเข้าลักษณะงดเว้นไม่ท�า แต่ก็ต้อง

มีสิ่งที่ควรท�าควบไปด้วย ไม่ใช่เอาแต่ทางลบอย่างเดียว 

อย่างศีลข้อที่ห้า ท่ีงดเว้นจากการดื่มสุราหรือการใช ้

ยาเสพติดต่างๆ คนไม่เข้าวัดอาจเข้าใจว่า มันดูขาดทุน
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อย่างเดียว เพราะต้องสละสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา ท�าให้

ชีวิตเราหดลง หรือท�าให้ขาดความสุขบางอย่างที่เราควร

จะได้ในชีวิตฆราวาส แต่ถ้าเรามองในแง่คุณธรรมที่เป็น

คู่กับศีลข้อห้า คือ ความบูชาและความรักสติและปัญญา 

ความมีอุดมการณ์ในการพัฒนาสติและปัญญา คนท่ีมี

หลักชีวิตว่า เมื่อเกิดมาแล้ว ก็ต้องการจะพัฒนาตนให้

เป็นผูม้สีต ิให้มปัีญญามากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ ซึง่เป็นสิง่

ที่น่าภาคภูมิใจในชีวิตของมนุษย์ ได้สติ ได้ปัญญาเมื่อไร 

ก็เรียกว่าได้ก�าไรล�้าค่า ดังนั้น เมื่อเราเทียบความสุขที่ 

ได้จากการดื่มเหล้าหรือสุรา ซึ่งอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ได้  

คือได้ความครึกครื้น ความผ่อนคลาย ความสนุกสนาน 

พอสมควร แล้วถ้ามองเฉพาะความสนุกความสุขท่ีได้

อย่างเดียว เราอาจจะไม่เห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องเลิก 

ต้องงดเหล้า แต่ถ้ามองในแง่อุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการ

พัฒนาสติและปัญญา.. โอ! มันชัดมากเลย... คือ ถ้าเรา

มุง่ม่ันต่อการพฒันาจติใจ การดืม่เหล้ามนัเข้ากนัไม่ได้เลย 

ฉะน้ัน เรือ่งการงดเว้นจากส่ิงต่างๆ ถ้าเรามองเฉพาะสิง่ที่

เรางด นั่นเรียกว่ามองไม่รอบคอบ แล้วเหตุผลในการเลิก

ในการงดก็จะไม่ชัดเจน ท�าให้ไม่มีก�าลังใจ แต่เมื่อเราเห็น

ความงดงาม ความเป็นที่พึ่งของสติ ความเป็นที่พึ่งของ
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ปัญญาว่า นี่แหละ คือสิ่งที่เราต้องการในชีวิต หากเรา

ต้องการสติ ต้องการปัญญา เราต้องเสียสละสิ่งที่ขัดขวาง

ทีท่�าให้สตแิละปัญญาเกิดขึน้ไม่ได้ เราจงึจะเหน็ว่า การงด 

ดื่มเหล้าเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว เราจะไม่รู้สึกว่าขาดทุน  

แต่เพื่อจะได้ก�าไรในระยะยาว

เมื่อครู ่นี้ อาตมาได้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่อง

การมองในระยะยาวและการเป็นตัวอย่าง เรื่องการเป็น

ตวัอย่างนีส้�าคญัมาก เคยมีผูป้กครองมาปรกึษาเรือ่งลกูว่า 

ลกูไม่ค่อยสงบ ฟุง้ซ่านวุ่นวาย อยากให้ลกูสงบ จะให้ลกูนัง่

สมาธเิป็นประจ�าได้อย่างไร เมือ่มใีครถามอย่างนี ้อาตมา

ต้องย้อนถามทันทีว่า แล้วคุณพ่อคุณแม่นั่งสมาธิบ้าง 

หรือเปล่า ค�าตอบคือ “ไม่” ...การสอนลูกท่ีชัดท่ีสุด คือ 

การกระท�า ซ่ึงมีอ�านาจมากกว่าค�าพูด ถึงค�าพูดจะดี  

มีเหตมีุผล แต่ผูฟั้งไม่เชือ่ ไม่ไว้ใจ ไม่ศรทัธาผูพ้ดู มนักไ็ม่ 

เกดิประโยชน์นะ ฉะนั้น บางครั้งผู้ปกครอง ผู้เป็นเจ้านาย 

หรอืผูม้อี�านาจ มักจะคบัข้องใจว่า ผูอ้ยูใ่ต้อ�านาจไม่เชือ่ฟัง 

ขนาดเราอธบิายอย่างชดัเจนหมดทกุสิง่ทกุอย่าง... ใช่...มนั

ชัด...แต่การถ่ายทอดหรือการสื่อสารไม่ได้ข้ึนกับส่ิงที่ 

พูดอย่างเดียว มันขึ้นกับความรู้สึกต่อกันและกันด้วย 
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ในชวิีตของเราน้ัน การพยายามเป็นตวัอย่างทีด่เีป็น

ส่วนส�าคัญในการสร้างความเป็นผู้น�า ถ้าจะเป็นผู้น�าใน

ครอบครวั ผูน้�าในสถาบนั องค์กร หรือผูน้�าในลกัษณะไหน

ก็ตาม การที่เราเป็นผู้ท�าด้วยตัวเอง เป็นการพิสูจน์ว่า นี่

เป็นเรือ่งส�าคญั ถึงขัน้ทีต่วัเราเองยอมท�า แต่ถ้าเราเอาแต่

พดูว่า “มันดีนะ มนัดีมากนะ มนัต้องท�า” แล้วตวัเราไม่ท�า 

ค�าพูดของเราก็ไม่มีน�้าหนัก ตอนเด็กๆ ช่วงที่อาตมาอายุ 

๖ - ๗ ขวบ โยมพ่อบังคับให้ไปโบสถ์วันอาทิตย์ อาตมา

ไม่อยากไป ไม่เชื่อ แต่จ�าเป็นต้องไป ต้องถีบจักรยานไป

ทุกวันอาทิตย์ อดทน อดทน อดทน สุดท้ายไม่ไหวแล้ว 

บอกโยมพ่อว่า คงจะไม่ไปแล้ว พ่อก็บอกว่า... ควรไป 

มันดี ต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์... อาตมาก็ถามว่า ถ้ามันดี 

แล้วท�าไมพ่อไม่ไป พ่อก็พูดไม่ออก เพราะพ่อก็ไม่ศรัทธา

เหมือนกัน แต่พ่อคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองท่ีต้อง

ให้ลูกไปโบสถ์ ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่เชื่อเลย อาตมาจึงงดการ

ศึกษาทางคริสต์ศาสนาตั้งแต่ ๗ ขวบ จึงไม่ค่อยมีความรู้

เท่าไร การเป็นตวัอย่างเป็นเรือ่งทีต้่องพยายาม หลวงปู่ชา 

ท่านเป็นตัวอย่างในการเป็นตัวอย่างที่ดี คือ ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่ท่านขอให้ลูกศิษย์ท�า บางทีเราก็ ... โอย! มัน

ท�าไม่ไหว มันเกินก�าลัง... แต่ท่านท�าก่อน และท่านท�า 
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ยิ่งกว่าพวกเราเสียอีก ซึ่งก็เป็นก�าลังใจว่า ถ้าท่านท�าได้ 

เราก็ต้องท�าได้เช่นกัน

การจะท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรา 

เกิดความเปลี่ยนแปลงในคนรอบข้าง ความเปลี่ยน 

แปลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลังจากที่เราตาย

ไปแล้ว เราต้องคดิว่า อะไรเป็นสิง่ทีท่�าให้คนมกี�าลงัใจ 

ทุกอย่างเป็นกรณีศึกษาทั้งน้ัน ท�าไมเวลาเราพูดอย่างใด

อย่างหนึ่ง พูดเท่าไรมันก็ไม่เข้าหูเขา เราอย่าไปด่วนสรุป

ว่าเขาโง่ อย่าไปด่วนสรุปว่าเขาดื้อ มันก็เป็นไปได้เหมือน

กัน แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ อาจจะอยู่ที่การพูดของเราที่ไม่

ชัดเหมือนที่เราคิด หรืออาจจะอยู่ที่ว่า เขาไม่ศรัทธาเรา  

เขาไม่ไว้ใจเรา ถ้าเราปกครอง บริหาร หรือสั่งสอนด้วย

อารมณ์ อย่างน้ีจะเป็นอุปสรรคมาก แล้วถ้าบางครั้ง  

การท�าอย่างนี้ผู้ใหญ่ชื่นชม แต่บางครั้งท�าอย่างเดียวกัน

กลับถูกว่า มันจะเกิดความสับสนว่า การกระท�าอย่างนี้

ถูกหรือผิดกันแน่ สุดท้ายมักสรุปกันว่า ไม่ต้องสนใจเรื่อง

ความถูกความผิดหรอก ต้องสนใจแต่อารมณ์ของผู้มี

อ�านาจ ท�าอย่างไรจงึจะถกูใจเขา ท�าอย่างไรจงึจะป้องกนั

ตัวเองได้ ถ้าผู้ปกครองเลี้ยงลูกแบบนี้ คือ บางครั้งขี้เกียจ

เถียงกับลูก ก็ปล่อยไป บางครั้งเอาแบบเข้มงวดไว้ก่อน 
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บางบ้านรู้สึก guilty ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ก็เลยให้อะไร

เป็นรางวัล เป็นสินบน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้ 

การเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลัก ไม่เอาหลักชีวิต ไม่เอา

หลกัการ เดก็ย่อมสบัสน ความละอายต่อบาป ความเกรง

กลัวต่อบาป ความเข้าใจในการก�าหนดกรอบของตัวเอง 

และการบริหารพฤติกรรมภายในกรอบนั้น จะไม่เกิดข้ึน  

และจะเป็นปัญหากับลูก หรือเป็นปัญหากับลูกน้อง 

ตลอดไป เพราะมาตรฐานในครอบครวัและในสถาบนันัน้ 

การบรหิารจะออกไปทางเข้มงวดหรือทางสบายๆ ไม่เป็น

ประเด็นเท่าไร แล้วแต่จริตนิสัย เพียงแต่จะต้องคงเส้นคง

วา ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่า น่ีคือมาตรฐาน นี่คือข้อตกลง

ของเรา มันเป็นอย่างนี้นะ ให้รู้กันว่า อย่างนี้ได้ อย่างนี ้

ไม่ได้ ความเข้าใจว่าการกระท�าอย่างน้ีๆ ไม่ได้ อย่างนี้ๆ  ได้  

เป็นประโยชน์ต่อคนเรามากทีเดียว เพราะถ้าแล้วแต่

อารมณ์ บางวันได้ บางวันก็ไม่ได้ ลูกหรือผู้ที่อยู่ใต้การ

ปกครองจะไม่ได้ปัญญา ไม่ได้ฝึกความยับยั้งช่ังใจ ก็ไม่รู้

จะยับย้ังชั่งใจไปท�าไม ในเมื่อบางครั้งยับยั้งชั่งใจแล้ว  

กลบัปรากฏว่า ถงึท�าไปกไ็ม่เป็นไร การทีเ่รามหีลกัตายตวั

ที่ชัดเจน ที่เป็นที่รู้และยอมรับของทุกฝ่าย จะเป็นสิ่งที่น�า

ไปสู่ความเจริญในครอบครัว ในองค์กร ในบริษัท ทุกคน 
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มีความหวังดีต่อกันและกัน ซึ่งปรากฏในกาย ในวาจา 

อย่างสม�่าเสมอ

การอยู ่ด ้วยกัน บางครั้งย ่อมมีการกระท�าที ่

ละเมิดกัน ท�าให้เกิดความไม่พอใจกัน ไม่ว่าด้วยเจตนา

หรือไม่เจตนาก็ดี บางทีไม่ได้ตั้งใจเลย บางครั้งพลั้งพลาด

ขาดสติ พูดอะไรที่รุนแรงเกินเหตุ หรืออาจหนักกว่านั้น

ก็ได้ เมื่อมีใครล่วงละเมิดเรา เราควรท�าอย่างไร ข้อแรก

ต้องไม่ลืมว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร ก็เพื่อจะได้ละบาป 

บ�าเพ็ญกุศล ช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด ให้เข้า

ถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถ้าถามว่า เมื่อมีคนล่วง

ละเมิดเรา แล้วเราไปนั่งคิดทบทวนจนโกรธจนแค้นเป็นป ี

เป็นเดือนน่ะ ใครเดือดร้อน ใครจะเดือดร้อนท่ีสุด ก็ตัว

เราเองนั่นแหละ และหลายๆ ครั้ง ความทุกข์ที่เกิดขึ้น  

ที่เราสร้างขึ้นมาเอง หลังจากโดนโกงหรือโดนล่วงเกิน  

จะมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการกระท�าของเขาเสีย 

ด้วยซ�้า เราสร้างความทุกข์มาซ�้าเติมตัวเองโดยใช่เหตุ  

แล้วจะท�าอย่างไร ...ก็ต้องให้อภัย

อาตมาว่า ความเข้าใจในเรื่องการให้อภัยยังสับสน 

และที่สับสนนี่ อาตมาก็จะโทษทางตะวันตกอีกแล้วว่า 
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ศาสนาอื่นเขามี concept เรื่อง forgiveness ส่วนคนไทย

แปลค�าว่า “ให้อภัย” ว่า “forgive” โดยเข้าใจว่าเป็นเรื่อง

เดยีวกนั อาตมาคดิว่าอาจจะไม่ใช่นะ คือมนัคล้ายกนั แต่

ไม่เหมอืนกนั เพราะปัญญาในพทุธศาสนาน้ันเฉยีบแหลม

มาก คือ เราจะแยกระหว่างชีวิตส่วนที่เราบังคับได้ และ

ชีวิตส่วนที่เราบังคับไม่ได้ สิ่งที่เราบังคับควบคุมได้ เช่น 

กาย วาจา ส่วนอารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจ�านั้น 

เราบงัคบัไม่ได้ เราอาจจะเกดิความคดิท่ีจะไปด่าไปว่าเขา  

มนัผดุขึน้มาเพราะถูกกระตุน้จากเหตกุารณ์อะไรสกัอย่าง 

ความคิดมันผุดขึ้นมาเอง เราจะห้ามล่วงหน้าได้หรือไม่ที่

จะไม่คิดร้ายต่อใคร มันเหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะบังคับ

ไม่ให้รู้สึก ไม่ให้คิด แต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้และควรจะ

รับผิดชอบ คือการกระท�า เราจึงสมาทานศีลว่า ถึงจะมี

ความคิดร้ายต่อใคร แต่เราจะไม่แสดงออกทางกาย ทาง

วาจา ส่วนเรื่องความคิดร้าย เราจะท�าอย่างไร ความคิด

ร้ายนี้มันค่อยเป็นค่อยไป เราก็ยอมรับว่ามันไม่ดี และ

ถ้าไม่ระวัง อาจจะแรงถึงขั้นที่จะขับเคลื่อนกายวาจาให้

เราผิดศีลก็ได้ แล้วท�าไมมันจึงเกิดขึ้นได้ ทั้งๆ ที่ไม่อยาก

ให้มันเกิด ความคิดร้ายเกิดขึ้นเพราะมันเคยเกิด... ก็ 

แค่นัน้... เพราะเคยคดิบ่อยๆ และเพราะเรายนิดีในความ
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คิดนั้น เราไม่เคยเห็นโทษของความคิดนั้น ไม่ละอายใน

ความคิดอย่างน้ันเท่าที่ควร ดังน้ัน ในด้านจิตใจ เรายัง

สามารถบังคับได้ส่วนหน่ึง คือบังคับความยินดี ไม่ยินดี 

ในความคิดร้าย สรุปว่า สิ่งท่ีเราบังคับได้ก็คือ หนึ่ง... 

บงัคบัการแสดงออกด้วยกาย สอง... บงัคบัการแสดงออก

ด้วยวาจาการพูด สาม... บังคับความยินดียินร้ายกับ 

ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่ผุดขึ้นมา

ในเรื่องของการให้อภัย ค�าว่า “อภัย” แปลว่า 

“ปลอดภัย” เหมือนเขตอภัยทานเป็นเขตปลอดภัยที่สัตว์

ท้ังหลายจะอยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวนายพราน ไม่ต้องกลัว

ใครท�าร้าย การให้อภัย การให้ความปลอดภัย คือการ

รับผิดชอบในสิ่งที่เราบังคับได้ เราให้อภัยใคร ก็คือการ

สมาทานว่าเราจะไม่ท�าร้ายคนๆ นี้เพราะความคิดอยาก

แก้แค้น เราจะไม่ท�าอะไร ไม่พูดอะไร ให้คนนั้นเป็นทุกข์ 

เราจะไม่ท�าอะไร ไม่พดูอะไร ให้เขาเดือดร้อนหรอืมปัีญหา 

เพราะเราอยากจะแก้แค้นสิ่งที่เขาท�ากับเรา อย่างนี้คือ 

ให้อภยั ส่วนทางจติใจ ส่วนทีเ่รารบัผิดชอบได้ สมาทานได้  

คอืเราจะไม่ยนิดใีนความคดิร้ายต่อเขา ทุกคร้ังท่ีมันเร่ิมจะ

ผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจ แต่พอรู้ตัวว่า... เออ! คิดไม่ด ี
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กับเขาอีกแล้ว... ก็วาง... ไม่คิดต่อ... ไม่ปรุงแต่ง... คนเรา 

ตั้งใจรับผิดชอบได้ว่า เราจะไม่ปรุงแต่งด้วยความยินดี  

ไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราว ไม่คิดเป็นละคร ไม่คิดอะไรที่

จะท�าให้คนนั้นเป็นทุกข์ ฉะน้ัน การให้อภัยคือ หนึ่ง...  

ให้ความปลอดภัยทางกาย สอง... ให้ความปลอดภัยทาง

วาจา เราจะไม่พูดอะไร ไม่ท�าอะไรให้คนท่ีล่วงเกินเรา 

เป็นทุกข์ สาม... เราจะไม่คิดปรุงแต่ง จะไม่ยินดีในการ

คิดให้ร้ายแก่เขา จะไม่ปองร้าย ส่วนสิ่งที่เรารับผิดชอบ

ไม่ได้คืออะไรบ้าง คือความทรงจ�าในการกระท�าของเขา  

ความเสียใจและความรู้สึกเศร้าในการพลัดพราก เช่น  

แต่ก่อนเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีของเรา เราให้ความไว้ใจ  

เราเคยสนิทสนมกัน เมื่อเรานึกถึงสิ่งดีๆ ที่ขาดไป ย่อมม ี

ความรู้สึกเศร้าอยู่บ้าง หรือรู ้สึกเสียความไว้วางใจใน 

คนๆ นั้น เพราะถ้าเขาเคยหักหลังเราได้ในอดีต ท�าไม 

เขาจะท�าอีกไม่ได้ มันย่อมเป็นไปได้เหมือนกัน 

ความเข้าใจของอาตมา ค�าว่าให้อภัย ไม่ใช่ว่า 

เราต้องลบล้างความรู้สึก เช่น การเสียความมั่นใจ ความ

เศร้าใจ หรือความไม่ไว้วางใจ เหล่าน้ีเป็นต้น เพราะมัน

เป็นเรื่องธรรมดา เป็นผลจากการกระท�าของเขา เพียงแต่

ว่าเรารับรู้รับทราบ แล้วไม่ปรุงแต่งเท่านั้นเอง ถ้าคนล่วง



๘3เพื่ออนุชน

เกินเราและเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมาย สร้างความทุกข์

ความเดือดร้อน การแจ้งต�ารวจก็ไม่ผิดหลักของการให้

อภัยนะ มันเป็นคนละเรื่อง เหมือนผู้พิพากษาต้องตัดสิน

ผู้ต้องโทษตามกฎหมายตามหน้าที่

การจัดการกับความรู้สึกที่เป็นการให้อภัย ถ้าเรา

เข้าใจแบบชาวตะวนัตก ให้อภยัก็เหมอืนกบัมนัถงึจุดหนึง่ 

ทีว่่า เราปล่อยวางทกุสิง่ทกุอย่าง มคีวามรักให้เขาเหมอืน

เดิมทุกอย่าง อาตมาว่า มันจะเป็นไปได้หรือ ที่อาจเป็น

ไปได้คือ มันอาจจะถึงจุดๆ หนึ่งที่ว่า เราขี้เกียจจะเป็น

ทุกข์กับเรื่องนี้แล้ว รู้สึกว่ามันหนัก แบบนี้อาจเกิดเป็น

คร้ังคราว อาจเป็นโดยบังเอิญ แต่ไม่ใช่สิ่งท่ีจะท�าให้ 

เกิดข้ึนด้วยความต้ังใจ คือ การให้อภัยเป็นเรื่องที่เรา 

ตั้งใจท�า เป็นเรื่องของเจตจ�านง และสิ่งที่เราตั้งใจได้ คือ

การไม่ท�าร้าย ไม่พูดร้าย ไม่คิดร้าย นี่คือการให้อภัย 

เป็นการเจริญอภัยทาน เป็นบุญ เป็นกุศล 

เอาล่ะ วนัน้ีได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา ขอยตุิ

ลงแต่เพียงเท่านี้



...ความคิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามาก 

แต่ไม่ว่าจะคิดในเรื่องใด 

เราต้องรู้เท่าทันว่า นี่คือความคิด... 

...ให้พยายามรู้เท่าทันทุกอย่าง 

รู้ตามความเป็นจริงของมัน 

แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ส่วนรวม
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การเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน เป็นเรื่อง

ที่นักคิดนักปราชญ์ท้ังหลายสนใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า 

มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานต่างกันอย่างไร มีอะไรเป็นพิเศษ

หรือไม่ท่ีท�าให้มนุษย์ต่างหรือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งก็

มีหลายทฤษฎีหลายความเห็นเหลือเกิน นอกจากนี้แล้ว 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่เหมาะ

สมและสมควร ควรเป็นอย่างไร ซึ่งที่จริงทั้งสองข้อนี้ 

เกี่ยวโยงกัน อย่างเช่นอารยธรรมตะวันตกมักจะถือตาม

หลักศาสนาว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ก่อน แล้วจึง

สร้างสัตว์เดรัจฉานไว้รับใช้มนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จึงมีสิทธิ์

ที่จะท�าอะไรกับสัตว์เดรัจฉานได้ตามสบาย จะฆ่าเพื่อ

เป็นอาหารก็ไม่ผิด อย่างในคัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์ 

พระผู้เป็นเจ้าไม่พอใจมนุษย์ จึงบันดาลให้น�้าท่วมโลกให้

อยู่กับความจริง

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “อยู่กับความจริง” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
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มนุษย์ตาย เว้นแต่ครอบครัวของโนอาห์ ตั้งแต่อ่านเรื่อง

นี้ตอนเป็นเด็ก อาตมารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลย...อ้าว !! 

สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่รูอ้โิหน่อเิหน่ก็ต้องตายไปด้วยส.ิ.. ท�าไม

ลงโทษมนุษย์ แล้วสัตว์อื่นๆ ต้องตายไปด้วย เหมือนกับ

ชวิีตของสตัว์เหล่าน้ันไม่มคีวามหมาย เป็นเพยีงแค่บรวิาร

ของมนุษย์เท่านั้น

เมือ่ถงึยุคทีว่ทิยาศาสตร์เริม่มีก�าลงัต่อสูก้บัค�าสอน

ทางศาสนา นักวิทยาศาสตร์ก็ถือว่า สัตว์เดรัจฉานไม่มี

ความรู้สึก เช่น สมมุติว่าเราตีหมา หมาร้อง ถ้าเราคิด

ว่าหมาร้องเพราะเจ็บเหมือนมนุษย์ นั่นคืออุปาทาน

ของมนุษย์ คือไม่เชื่อว่า สัตว์เดรัจฉานมีความรู้สึก เรื่อง

ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์

เดรัจฉานก็มีหลายประเด็น อย่างในเมืองพุทธเช่นเมือง

ไทย ทั้งๆ ที่เราเชื่อตามหลักศาสนา และเช่ือตามที่ตา

เราเห็นว่า สัตว์มีความรู้สึก สัตว์ทั้งหลายเกลียดทุกข์รัก

สุขเหมือนมนุษย์ เราไม่ได้แยกว่า ชีวิตของมนุษย์มีความ

หมาย ชีวิตของสัตว์ไม่มีความหมาย แต่กลับกลายเป็น

ว่า ชาวพุทธเราทรมานสัตว์ ท�าลายชีวิตสัตว์ ไม่ต่างจาก

ชาวตะวนัตกท่ีไม่เช่ือว่าเป็นบาป เราจงึเหน็การฆ่าสตัว์อยู่
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ทั่วประเทศไทย ตอนอาตมามาเมืองไทยใหม่ๆ แล้วไป

อยู่ที่อีสาน อาตมารู้สึกผิดสังเกต สิ่งที่แปลกส�าหรับ

อาตมาไม่ใช่เสียงที่ได้ยิน แต่คือเสียงที่ไม่ได้ยิน เสียงที่

ไม่ได้ยินคือเสียงนก ถ้าเทียบกับอินเดียซึ่งอาตมาเคยไป

อยู่ประมาณปีกว่าก่อนมาเมืองไทย ท�าไมที่อีสานเสียง

นกร้องน้อยมาก พระพี่เลี้ยงอธิบายว่า... โอ! มันเข้าหม้อ

ชาวบ้านเสียหมดแล้ว เขากินไปหมดแล้ว... อาตมาเคย

ถามพระอีสานว่า มีส่ิงมีชีวิตอะไรบ้างไหมที่คนอีสาน 

ไม่กิน ...โอ! คิดยาก... คิดไม่ค่อยออก... ฉะนั้น ในเรื่อง 

ศลีธรรมนี ่ศลีข้อแรก ปาณาตบิาต ดเูหมอืนจะเป็นจดุบอด

ของชาวไทยหรือชาวอีสานในสมัยนั้น

ถ้าเราอยากดูคุณภาพของคน เราจะมีวิธีดูไหม มี

หลักในการดูคุณภาพคนไหม อาตมาว่า ข้อหนึ่งคือต้อง

ดูพฤติกรรมของคนในขณะที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบผล

การกระท�าของตัวเองในระยะสั้น หรือเมื่อเขามีอ�านาจ

ที่ไม่มีขอบเขต การกระท�าต่อกันและกันในสังคมมนุษย์

มีขอบเขตเพราะมีกฎหมายบังคับ ก่อนหน้านี้ การปฏิบัติ

ต่อสัตว์เดรัจฉานใช้เป็นตัวสังเกตหรือเป็นเครื่องสังเกต

คณุภาพคนได้ เพราะคนทรมานหรอืฆ่าสตัว์ได้โดยไม่ต้อง
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ติดคุกติดตะราง ทุกวันน้ีอาจจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  

ถ้าดูประวัติศาสตร์ ไม่ว่าที่ไหน มนุษย์ปฏิบัติต่อสัตว์

เดรจัฉานอย่างโหดร้าย เพราะไม่ต้องรบัผดิชอบการกระท�า 

ของตัวเอง ไม่มีการลงโทษ จะโหดอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าเรา

ระงับความโหดเพียงเพราะกลัวกฎหมาย ก็ถือว่ายังเป็น

คนไม่มคุีณภาพสกัเท่าไร ศลีธรรมทีเ่กิดได้หรอือยูไ่ด้เพราะ

สิ่งแวดล้อมบังคับ ยังไม่ใช่ศีลธรรมที่แท้จริง ดังนั้น ถ้าจะ

ดูคุณภาพคน ก็ดูที่คุณภาพการกระท�าต่อสิ่งมีชีวิตหรือ 

สิ่งที่อยู่ใต้อ�านาจเมื่อเรามีอ�านาจอย่างไม่มีขอบเขต เรา

จะดูคุณภาพคนได้ดี ในอนาคตที่เราอาจจะอยู่ใต้อ�านาจ

ของหุน่ยนต์หรือของ AI ต่างๆ เรากไ็ม่รูจ้ะเป็นอย่างไรนะ  

ถ้าหุ่นยนต์ปฏิบัติต่อมนุษย์ซึ่งอยู่ใต้อ�านาจเหมือนที่เรา

เคยปฏิบัติต่อสัตว์เดรัจฉานท่ีอยู่ใต้อ�านาจเรา มันก็น่า

กลัวเหมือนกัน

พทุธศาสนาเป็นศาสนาทีเ่น้นปัญญา ดงันัน้ จงึย่อม

เป็นศาสนาที่เน้นการศึกษาและการฝึกตน เพราะปัญญา

ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้เอง คือ ถ้ารับค�าสอนของศาสนาไว้เป็น 

ท่ีพึง่ และประกาศว่าจะเชือ่เรือ่งน้ันเรือ่งนี ้เรากป็ระกาศได้ 

ยนืยนัได้ แต่เราจะประกาศว่า ตัง้แต่วนัน้ีเป็นต้นไป เราจะ
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ด�าเนินชีวิตด้วยปัญญา มันเป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่ เพราะ

ปัญญาเป็นผลของการฝึก เรื่องการฝึกตนนั้น จะเกิดข้ึน

ได้และจะด�าเนินได้ ก็เพราะท่านผู้รู้และผู้ฝึกตนได้ดีแล้ว 

ได้ถ่ายทอดวิธีการและหลักการไว้ให้ ดังนั้น ความมั่นคง

ของพุทธศาสนาจึงอยู่ท่ีคุณภาพของการถ่ายทอด การ 

สั่งสอน ค�าสอน วิธีการฝึกตน ซึ่งเรื่องน้ีเป็นปัญหาใน 

เมืองไทยเรามาก อย่างที่อาตมาเคยเล่าว่า สมัยก่อน 

ตอนอยู่วดัป่านานาชาต ิมโียมพาสามฝีรัง่มา แล้วสัง่ว่า... 

sit ! sit ! bow ! bow ! ...เท่าที่สังเกตนะ สั่งได้ทุกอย่าง 

สามีฝรั่งเชื่อฟังมาก แล้วโยมได้ขอให้อาตมาสอนหลัก 

พุทธศาสนาให้สามีฟัง อาตมาถามว่า “อ้าว! แล้วท�าไม 

โยมไม่สอนเอง” “สอนไม่เป็นค่ะ” “อ้าว! แล้วท�าไมไม่เป็น” 

และเมื่อถามต่อว่า “โยมเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรื่อง 

อะไรบ้าง” “สอนให้เป็นคนดีค่ะ” ที่ว่าสอนให้เป็นคนดีนั้น 

มักเป็นค�าตอบหรือเป็นประโยคแบบส�าเร็จรูป อาตมา 

จึงว่า “อ้าว! แล้วเป็นอย่างไรล่ะ เป็นคนดีนี่เป็นอย่างไร... 

เรารู้ไหมว่าความดีเป็นอย่างไร” 

ความดีความชั่วไม่ใช่วัตถุสินค้าที่มียี่ห้อบอกว่า

ดีหรือไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีมักประกาศตนว่าดีอยู่เสมอ และ
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การเลือกแนวทางในชีวิต มีน้อยครั้งมากที่จะต้องเลือก

ระหว่างดกีบัช่ัว ส่วนมากมกัจะเป็นการเลอืกระหว่างสิง่ที่ 

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แล้วบางทีมันก็ไม่ชัดเจนด้วยว่ามี

ข้อดมีากกว่าข้อเสยี แล้วแต่จะมองในแง่มมุไหน ทีย่ากไป

กว่านั้น คือการเลือกระหว่างความดีกับความดี นี่จะเป็น

ปัญหาของพระ คือไม่ค่อยจะต้องเลือกระหว่างความดี

กับความชั่ว แต่จะเป็นการเลือกระหว่างความดีแบบหนึ่ง

กับความดีอีกแบบหนึ่ง เมื่อความดีชนกัน เราจะมีหลัก

อย่างไรที่จะเลือกว่า เอาความดีนี้ก่อนความดีนั้นหลัง

การเป็นคนดี ท�าความดี ฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ

แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า เรามั่นใจหรือไม่ว่า เราสามารถ

ก�าหนดว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ในเมื่อจิตใจเรายังมี

กิเลสมาก มีความล�าเอียง มีอคติ มีความหลงใหล  

มีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น เราก�าหนดความดี 

ได้ไหม และเม่ือความดีความไม่ดีปะปนกันอยู่ เราจะ

ปฏิบัติอย่างไร เม่ือความดีสองอย่างชนกันอยู่ เราจะท�า

อย่างไร และความดีมีระดับเดียวไหม ซึ่งในภาคปฏิบัติ 

เรามักจะสังเกตได้ว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิ่งที ่

ดียิ่ง คือสิ่งที่ดีทั่วไปหรือสิ่งที่ดีมาก การได้ความดีและ
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พอใจในความดีนั้น จะท�าให้เราก้าวไปไม่ถึงสิ่งที่ดียิ่งหรือ

ดีท่ีสุด เพราะภูมิใจแล้วว่า... อืม! เราเป็นคนดี.. ไม่ได้ 

คิดถึงความดีที่ดีกว่านั้นหรือความดีที่ลึกกว่านั้นว่ามี 

อยูไ่หม เพราะเรางมงายหรอืมีอาการตดิในความดีหลายๆ 

อย่างที่เรามี 

การติดความดี คือการถือว่าเราเป็นเจ้าของมัน  

ภาคภูมิใจในความเป็นคนดี ถึงขั้นที่ว่า ถ้าคนอื่นกล่าวหา

ว่าเราไม่ด ีกน้็อยใจเสยีใจ ต้องการให้คนอืน่ยอมรบัชืน่ชม 

หลายคนอาจจะยืนยันว่า... ไม่หรอก... เราท�าความดี  

คนอื่นจะยินดี จะชื่นชม จะอนุโมทนาหรือไม่ ไม่ใช่

ประเด็นส�าคัญ... เราพูดได้ แต่ให้ลองสังเกตดูว่า หาก

ใครหาว่า ความดีของเราไม่ดีจริง เราจะรู้สึกอย่างไรไหม  

หรือคนกล่าวหาว่า เราท�าความดีเพื่อหวังผลประโยชน์

ส่วนตัว หรือมีเจตนาแอบแฝง เราจะรู้สึกอย่างไรไหม...  

เราต้องดูใจตัวเองตลอดเวลา

เร่ืองความดี เราจะรู้เรื่องความดีและปฏิบัติต่อ

ความดีอย่างถูกต้องนั้น ปัญญาเป็นตัวส�าคัญ ปัญญา

อยู่ท่ีไหน ปัญญาจะเกิดขึ้น เมื่อเรารู้จักป้องกันหรือ

จัดการกับส่ิงที่เป็นอุปสรรคต่อปัญญา ฉะนั้น เราจึง
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ต้องฝึกจิตใจของเราให้มีวินัยและมีสติ สติเป็นเงื่อนไข

ของการใช้ปัญญาให้ทันการ ปัญญานั้นมีทั้งปัญญา

ระดับความคิดความเห็น เช่น เรามีปัญญาในการใช้ชีวิต

ว่า ความมีน�้าใจ มีเมตตาต่อคนรอบข้าง เป็นสิ่งที่ดีกว่า

การเอารัดเอาเปรียบกัน ดีกว่าการมองคนอ่ืนว่าเป็นคู่

แข่งหรือเป็นเหยื่อ การมองเขาเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน

เกดิแก่เจบ็ตาย เป็นท่าททีีเ่หมาะสมต่อคนรอบข้าง นีเ่ป็น

ปัญญาในการด�าเนินชีวิต แต่ถ้าเราไม่มีความพยายาม

ที่จะป้องกันและปล่อยวางความโกรธ ความโมโห ความ

อิจฉาพยาบาทต่างๆ แล้ว ความคิดที่ดีงามเหล่านั้น จะ

ปรากฏเฉพาะเวลาทีไ่ม่มอีารมณ์ครอบง�า เราอาจจะถือว่า 

ตัวเราแท้จริงเป็นอย่างน้ัน เราเพียงแค่ลืมเป็นครั้งเป็น

คราว หลังๆ นี่คนจะชอบพูดในประเด็นนี้ อย่างคนที่ท�า

อะไรไม่ดีแล้วโดนจับ มักจะอ้างว่า นี่ไม่ใช่ตัวแท้ของเขา

ที่ท�าสิ่งนั้น มันเพี้ยนจากตัวแท้ของเขา เขาจึงท�าสิ่งที่ไม่ดี  

แต่ถ้าจะมองในแง่ความเกิดดับๆ ของความรู้สึกนึกคิด

ในชีวิตประจ�าวัน ท�าไมเราจึงบอกว่า ความคิดดีที่เกิดขึ้น

แล้วดับไปในช่วงนี้ เป็นตัวเรามากกว่าความคิดไม่ดีที่เกิด

ขึ้นแล้วดับไปในช่วงนั้น มันก็เป็นกระแสเดียวกัน ในทาง

กลับกัน คนท่ีชอบมองตัวเองในแง่ร้าย แล้วมีความคิด 
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ไม่ดเีกดิขึน้ กห็ลงว่านัน่คอืตวัเขาท่ีแท้ และถอืว่าความคดิ 

ดีๆ ของเขาเป็นเรื่องผิวเผิน ไม่ใช่ของจริง ความไม่ด ี

จริงกว่าความดี บางคนก็อ้างว่า ความดีไม่มีจริงเท่า 

ความไม่ดี แต่หากเรามองด้วยใจเป็นกลาง หรือมองว่า  

มันเกิดขึ้น ดับไป เกิดขึ้น ดับไป ตามเหตุตามปัจจัย ไม่มี

ตัวเราตัวจริงอยู่ในนั้น ทุกอย่างแปรปรวน เพิ่มขึ้นได้  

ลดน้อยลงได้ แล้วแต่การปฏิบัติของเรา

การฝึกสติ ท�าให้จิตใจเราไม่หลงตามอารมณ ์

หมายความว่า เมื่อมีการกระตุ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ คือ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กาย

ได้สัมผัส หรือจิตเกิดความคิด เป็นความทรงจ�า หรือ

จนิตนาการทีผุ่ดขึน้มา สิง่ทีเ่กิดขึน้น้ัน ไม่เป็นปัญหา ถอืว่า

เป็นธรรมชาติ ถ้าเป็นความคิด นั่นเป็นผลกรรม ท�าไมมัน

เกิดข้ึน ไม่ตัง้ใจให้มนัเกดิ มนักเ็กดิของมัน เป็นเพราะอะไร 

ก็เพราะเราเคยคิด เคยยินดีในความคิด การมีสติ คือรู้ตัว 

พอรู้ตัวแล้ว ก็มีทางเลือกว่า จะตามหรือไม่ตาม จะปรุง

แต่งหรือไม่ปรุงแต่ง คือไม่ได้ถูกบังคับ ดังนั้น ถ้าเราเกิด 

ความคิด เห็นสิ่งที่เรารู ้สึกว่าไม่สวยไม่งาม ไม่เข้าที  

ไม่เข้าท่า น่าเกลียด ความรู้สึกผุดขึ้นมา และเรารู้แล้ว  
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ถ้ามสีต ิมนัจะจบแค่นัน้ได้ แต่ถ้าขาดสต ิพอมกีารกระตุน้ 

มันก็จะคิดต่อ... ท�าไมเขาเป็นอย่างนั้น... เขาไม่น่าเป็น

อย่างนั้น ... คิดเป็นเรื่องเป็นราว... ตัวที่คิดเป็นเรื่องเป็น

ราวนัน่แหละ คอืกรรมใหม่ เรยีกว่า มโนกรรม และในการ

คิดต่อเป็นเรื่องเป็นราวนั้น หากสังเกต จะเห็นว่ามีความ

รู้สึกยินดี พอใจ ความยินดี ความพอใจ ในการคิดต่อเป็น

เรือ่งเป็นราวนัน่แหละ คอืตวักรรมทีเ่ราสร้างขึน้มา ฉะนัน้ 

ถ้าจะป้องกนัไม่ให้สร้างกรรมใหม่ต่อจากกรรมเก่า สติ

จึงส�าคัญมาก

ช่วงต้น อาตมาได้พูดถงึเอกลกัษณ์ของมนุษย์ท่ีต่าง

จากสตัว์เดรัจฉาน เพราะเข้าใจว่า มแีต่มนษุย์เท่านัน้ทีท่�า

เรื่องพวกนี้ได้ มนุษย์สามารถเฝ้าสังเกตจิตใจ ตัวเอง 

แล้วเลือกได้ว่า จะท�าตามหรือไม่ท�าตาม จะคิดต่อ

หรือไม่คิดต่อ น่ีคือความอัศจรรย์ ความพิเศษของ

มนุษยค์ือ ศักยภาพในการฝึกตน ในการที่ไม่ต้องท�าตาม

สัญชาตญาณ ตามการกระตุ้น ในขณะเดียวกัน เราก ็

สังเกตได้ว่า คนเรามีความสามารถในการปรุงแต่งด้วย 

ซึ่งการปรุงแต่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่สิ่งเลวร้ายอย่างเดียว 

เพราะมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้ เจริญก้าวหน้าได้ ก็เพราะ
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ความคิด ไม่ใช่เพราะตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่เพราะ 

ความคดิ โดยเฉพาะการทีเ่ราคดิอะไรขึน้มาเป็นนามธรรม 

เป็นจุดร่วม อย่างเช่น คนไทยไปต่างประเทศ เราจะ

สังเกตได้ว่า พอคนไทยเจอกันที่ต่างประเทศ จะเหมือน

เป็นเพื่อนกันทันที... เอ้า ! เป็นคนไทยด้วยกัน เราเป็นพี ่

เป็นน้องกัน... ที่จริงแล้ว มันไม่มีอะไรอยู่ในกายกับใจ  

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสต่างๆ ไม่มีอะไรที่บอกว่า  

เป็นไทย เป็นฝรั่ง ที่เราคิดขึ้นมา เป็นสังขาร เป็นความ

ปรุงแต่ง ไม่ใช่สัจธรรมความจริง แต่เป็นสิ่งที่ดีนะ... เออ! 

เป็นเพื่อนกัน... รู้สึกมีหมู่ เราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียว  

เรามีพรรคมีพวก มีคนชาติเดียวกัน

เมื่อครู่น้ีที่อาตมาบอกว่า มีอะไรท่ีผุดขึ้นมาใน

สมอง ซึ่งเป็นผลจากการกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ สติจะเป็นคุณธรรมที่ป้องกันเราไม่ให้คิดปรุงแต่ง

ในเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัย ที่ท�าให้จิตใจเราเศร้าหมอง 

แต่ในบางกรณี เราอาจจะถือว่า สมควรจะคิดต่อในสิ่ง

ท่ีเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม พุทธธรรมย�้าว่า สมมุติ

ต่างๆความคิดปรุงแต่งต่างๆ นั้น ถึงจะเป็นประโยชน์ ก็

อย่าลืมว่า เป็นสักแต่ว่าสังขาร คือ อย่าสับสนระหว่าง 
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ความจรงิทีเ่ราสร้างขึน้มาเพ่ือประโยชน์ในการสือ่สาร

หรอืประโยชน์ด้านอืน่ๆ และสจัธรรมความจริง เพราะ

จะเป็นปัญหาหากสับสนปนเปกัน อย่างเรื่องเชื้อชาติ  

เช่น เป็นคนชาติไทย เมื่อสองร้อยปีที่แล้ว ค�านี้ไม่ค่อยมี

ความหมาย ไม่มีคนรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยนะ สองร้อยป ี

ทีแ่ล้ว ชาวเชยีงใหม่อาจไม่มีความรู้สกึว่าเป็นคนทางเหนอื

เลย เรื่องเหนือเรื่องใต้ ไม่ได้อยู่ในสมอง คิดได้แต่ว่าเป็น

คนหมู่บ้านนี้ คือ identity อยู่ที่หมู่บ้าน อยู่ที่หมู่ญาติ  

ต่อมาจึงเกิดการปรุงแต่ง มี concept ของเชียงใหม่  

ของล้านนา ของเมืองไทย ซึ่งเร่ืองเหล่านี้ ไม่ใช่ว่ามีมา

ตัง้แต่ไหนแต่ไร มนัเป็นสิง่ทีเ่ราสร้างขึน้มา แล้วรู้สกึว่าเป็น

สิง่ทีด่ ีแต่ถ้าหลง นกึว่าเป็นสจัธรรมความจริง แล้วไม่ระวงั 

กจ็ะกลายเป็นเรือ่งชาตนิิยม กลายเป็นรงัเกยีจคนชาตอิืน่ 

ฉะนั้น เราจึงต้องรู้เท่าทัน 

การท่ีเราสามารถคิดปรุงแต่ง สร้างสังขาร สร้าง 

concept สร้างอะไรๆ ขึ้นมาเป็นสมมุติ ท�าให้มนุษย์เรา

ได้เปรียบสัตว์เดรัจฉาน เพราะท�าให้เราสามารถท�างาน

ร่วมกันได้ อิทธิพลของ ชาลส์ ดาร์วิน ที่ท�าให้คนเข้าใจว่า 

ทุกอย่างเป็นเรื่องการแข่งขันกันนั้น หากดูประวัติศาสตร์
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ของมนุษย์ ส่ิงที่มีอิทธิพลมากกว่า คือความสามัคคีและ

การท�างานเป็นหมู่เป็นกลุ่ม ความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน  

เสียสละเพื่อกันและกัน เรามีความเก่งความสามารถใน

งานน้ี เขาก็มีความสามารถทางด้านนั้น เราก็ร่วมกัน 

ช่วยๆ กัน เสียสละเพื่อกันและกัน ท�าอย่างน้ีมนุษย์เรา 

จึงเจริญ 

ความคิดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี หรือเป็นสิ่งที่ท�าให้เรา

ฟุง้ซ่านวุน่วายอย่างเดยีว ความคดิมปีระโยชน์ต่อมนุษย์

เรามาก แต่ไม่ว่าจะคิดในเรื่องใด เราต้องรู้เท่าทันว่า 

นี่คือความคิด ความคิดก็สักแต่ว่าความคิด ไม่ใช่อะไร

มากกว่านั้น ความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึก ให้พยายาม 

รู้เท่าทันทุกอย่าง รู้ตามความเป็นจริงของมัน แล้ว 

ใช้มันให้เป็นประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน ์

ส่วนรวม

ความพิเศษของมนุษย์ท่ีแตกต่างจากสัตว์ตรงท่ี

สามารถคดิในสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมนัน้ ท�าให้เกดิค�าว่า อดตี 

อนาคต ขึ้นมา แต่ถ้าขาดปัญญา มนุษย์ก็จะทุกข์เพราะ

อดีต ทุกข์เพราะอนาคต ใช่หรือไม่ จิตใจวุ่นวายเรื่องอดีต 

เรื่องอนาคต ความเสียดาย ความคิดถึง ความทุกข์ใน
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ความพลัดพราก อะไรๆ สารพัดอย่าง ซึ่งสัตว์เดรัจฉาน

ไม่น่าจะมีเร่ืองเช่นน้ี เรื่องอนาคต เรื่องความวิตกกังวล 

ความอยากเป็นน่ัน อยากเป็นน่ีในอนาคต ความกลัว

และหวาดหวั่นในอนาคต อดีต อนาคต มีความหมาย

เพราะความคิด ถ้าเรามีปัญญา การคิดแบบนามธรรม

เรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันมีประโยชน์มาก เช่น เวลา

เราเจอปัญหา มันไม่ใช่ว่าจะต้องคิดใหม่ทุกครั้ง เราเคยมี

ประสบการณ์ในอดตี... เอ! คราวทีแ่ล้ว ท�าอย่างนี ้คราวนี้ 

ลองดู... เออ! ได้ผล แก้ปัญหาได้เร็วดี... เพราะฉะนั้น 

ความทรงจ�ามีประโยชน์มากในการด�าเนินชีวิต ในการแก้

ปัญหาต่างๆ และความคดิในเรือ่งอนาคตกเ็ช่นเดยีวกนั... 

เอ! ในอนาคตน่ี ฝนจะไม่ตก เราจงึควรจะเกบ็อาหารต่างๆ

ไว้ทานในช่วงฝนไม่ตก... หรือจะต้องวางแผนห้าปี สิบปี 

ห้าสิบปี ร้อยปีข้างหน้า ต้องท�าอะไรก่อน ท�าอะไรหลัง  

จัดล�าดับความส�าคัญ ความคิดดีๆ อย่างนี้ เกิดเพราะ

เรามีอดีต มีอนาคต พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องหลัก 

ความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคต แต่ท่ีต้องระวัง คือ

การคิดเรื่องอดีตในทางที่ท�าให้เป็นทุกข์ การคิดเรื่อง

อนาคตในทางที่เป็นทุกข์ แต่การคิดอย่างมีสติมี

ปัญญา จะมีประโยชน์มาก 
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เพราะเรามีความคิด เพราะมีอดีต มีอนาคต 

เพราะสามารถคิดเป็น concept ความต้องการท่ีเกิดขึ้น

ของมนุษย์จึงพิเศษกว่าสัตว์อื่น คือความต้องการความ

หมาย... เราเกิดมาท�าไม... ท�าท�าไม... ค�าว่า “ท�าไม” นี้ 

อาตมาว่า สนุขัหมาแมวมนัไม่มหีรอก ...ท�าไมจะต้องเป็น

อย่างนี้... ท�าไมไม่เป็นอย่างอื่น... ถ้าไม่ท�าอย่างนี้ จะ

เป็นอย่างไรไหม... ท�าเพื่ออะไร... หากสังเกต จะเห็นได้

ว่า มนุษย์เราจะมีความสุขได้ จะต้องมีความรู้สึกว่า ชีวิต

เรามีความหมาย ที่ความซึมเศร้าระบาดทั่วโลกทุกวันนี้  

อนัทีจ่รงิก็เป็นปัญญาอย่างหน่ึงนะ เป็นอาการของปัญญา

ในลักษณะที่ว่า เกิดความส�านึกว่า ชีวิตไม่มีความหมาย 

แต่กม็คีวามคดิผดิทีป่นมากบัปัญญาด้วยในระดบัหน่ึง คอื

ความคดิว่า ชวีติทีเ่ป็นอย่างน้ี มนัเป็นของตายตวัแน่นอน 

แต่ความหมายเป็นสิ่งที่เราต้องให้ไว้กับชีวิต ไม่ใช่เห็นว่า 

ชีวิตเป็นของตายตัวแน่นอนแล้ว เมื่อชีวิตเราไม่มีความ

หมาย... ก็จบ... แสดงว่าเราด�าเนินชีวิตในทางที่ผิด...เรา

ผิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ ถ้าคนเรา

เข้าใจว่า ชีวิตที่ดีต้องมีเงิน มีทอง มีชื่อมีเสียง มีอ�านาจ 

มีวาสนา หากแสวงหาสิ่งเหล่านั้นได้แล้ว เราจะไม่ผิดหวัง 
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สิ่งที่เขาโฆษณาและเชื่อกันว่า สิ่งเหล่านี้แหละ สุดยอด  

ดท่ีีสดุ แต่พอเราได้สมัผัสมนัแล้ว ก็ไม่เหน็จะสดุยอดอะไร 

ไม่เห็นมันดี ก็เลยโทษตัวเองบ้าง หรือถือว่า ชีวิตนี้ไม่มี

ความหมาย ผู้รู้ทั้งหลายจึงบอกว่า นี่เป็นเพราะการตั้ง

เป้าหมายผิดๆ คิดแต่สิ่งที่อยากได้ อยากมี อยากเป็น 

มนัไม่ใช่นะ เราต้องกลบัมาอยูกั่บความเป็นจรงิ มาอยูก่บั

กายกับใจ ถ้าจะให้ดี ไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการเชื่อในสิ่งที่มอง 

ไม่เห็น แต่ให้เริ่มด้วยการสังเกตว่า เราเคยมีความสุขไหม 

เคยมีความทุกข์ไหม ลองวิเคราะห์ดูว่า ที่เรามีความสุข

ที่สุดในชีวิต มันมาจากอะไร แม้แต่คนที่ก�าลังเศร้า ก็ต้อง

เคยมีความสุข การให้ส่ิงที่ให้ยาก หรือการให้โดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทน... เคยท�าไหม... คงต้องเคยนะ ท�าแล้วรู้สึก

อย่างไร รู้สึกดีไหม นี่เป็นหลัก เป็นจุดเริ่มต้น

กายกบัใจเป็นแหล่งให้เรยีนรูม้ากมาย พระพทุธเจ้า

ทรงต้องการให้เราเริ่มจากการสังเกตชีวิตจริง ค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าไม่ใช่อภปิรชัญาสงูสดุอะไร พระองค์ทรง

ตรัสว่า ชีวิตเป็นทุกข์เพราะตัณหา ชีวิตเป็นทุกข์เพราะ 

ขาดความรู้ความเข้าใจในชีวิตตามความเป็นจริง ให้เรา

ลองพิจารณา ลองสังเกตดูว่า ใช่หรือไม่ พระพุทธองค์
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ทรงตรัสว่า ถ้าเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ท�า

ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเรา ท�าอย่างไรเราจึงจะเก่ง ได้เป็น 

number one เด่นกว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอ่ืน สวยกว่า 

คนอื่น พิเศษกว่าคนอื่น นี่คือหนทางไปสู่ความซึมเศร้า 

ฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนความคิด โลกจึงจะเปลี่ยน  

เพราะโลกที่เราอยู่อาศัย ขึ้นอยู่กับความคิดมากกว่า

อย่างอื่น เราอยู่ในโลกที่น่าเบื่อ น่าเศร้า เพราะเราสร้าง

มันขึ้นมาในสมอง สร้างขึ้นมาในจิตใจของเราต่างหาก 

ไม่ใช่ว่าโลกข้างนอกจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้น  

สิ่งส�าคัญที่สุดคือจิตใจ เมื่อเราเปลี่ยนความคิด โลก

ที่เราสร้างข้ึนมาด้วยความคิดก็จะเปลี่ยนทันท ี น่ีเป็น

สิ่งที่ทุกคนท�าได้ 

เอาล่ะ วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



นามเดิม 	 ฌอน	ชิเวอร์ตัน	(Shaun	Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑		 เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑		 ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)	

	 อยู่กับพระเทพญาณวิเทศ	(พระอาจารย์สุเมโธ)	

	 ท่ีอังกฤษ	๑	พรรษา	แลว้เดนิทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒	 บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ที่วัดหนองป่าพง

	 โดยมีพระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔	 รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

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

	 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๒		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ



นามเดิม 	 ฌอน	ชิเวอร์ตัน	(Shaun	Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑		 เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑		 ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)	

	 อยู่กับพระเทพญาณวิเทศ	(พระอาจารย์สุเมโธ)	

	 ทีอั่งกฤษ	๑	พรรษา	แลว้เดนิทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒	 บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ที่วัดหนองป่าพง

	 โดยมีพระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔	 รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

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

	 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๒		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา

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

วัตถุประสงค์

๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธท่ีมีระบบไตรสิกขา
ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก	

๒) เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนผา่นการจดัการฝกึอบรม	และปฏิบตัธิรรม	
และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน

๓) เพ่ิมพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	 เพื่อดำาเนินกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา

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



คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ	 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	 ทัศนประดิษฐ	 
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	และมีคุณบุบผาสวัสด์ิ	รัชชตาตะนันท์	ผู้อำานวยการ 
โรงเรียนทอสีเป็นเลขาธิการฯ

การดำาเนินการ

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

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






