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ในพระไตรปิฎก ค�าว่า “ปุริส” แปลว่า บุรุษ แต่ปุริส 

ไม่ใช่บุรุษเสมอไป ปุริสแปลว่าสตรีก็ได้ ค�าว่า “สัปปุรุษ” ก็

หมายถงึทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ ในพระไตรปิฎกมหีมวดธรรม

ส�าคัญเร่ืองสัปปุริสธรรม คือธรรมของสัปปุรุษ ธรรมของ

ผูด้ ีหรอืผูม้ปัีญญา ในทางพระพุทธศาสนา ค�าว่า “ด”ี และ

ค�าว่า “มีปัญญา” นั้น ใช้แทนกันได้ คือ ถ้าดีจริงก็ต้องมี

ปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นดีได้ ในเมื่อ 

ส่ิงแวดล้อมจะชวนไปในทางไม่ดมีากกว่า คนทีจ่ะดีได้ต้อง

ฉลาด ต้องมีปัญญา คนดีจรงิต้องเป็นผู้ทีม่คีวามประพฤติ

ไปในทางทีไ่ม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ซึง่ต้องใช้

ปัญญาพอสมควร

สปัปรุสิธรรม ๗
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ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงสปัปรุษุมากมาย และ

มธีรรมหมวดหนึง่ม ี๗ ข้อ เรยีกว่า สปัปริุสธรรม ซึง่อาตมา

จะบรรยายขยายความ ในเมื่อคนดีเป็นผู้มีปัญญา ก็ไม่

น่าแปลกใจว่า สัปปุริสธรรม ๗ ข้อนี้ เป็นสิ่งท่ีคนดีต้อง

รู้หรือต้องศึกษา ในชีวิตประจ�าวันของเรา บางทีเราก็ไม่

ค่อยจะแน่ใจว่า เราควรจะเรยีนรูเ้รือ่งอะไรบ้าง วชิาความรู้ 

ทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกิน หากเพราะมีเวลาจ�ากัด  

เราจึงต้องเลือกเฟ้นว่าเราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไร 

ธรรมะของสปัปรุษุข้อแรกคอื ธมัมญัญตุา ผูรู้ธ้รรม 

ค�าว่า “ธรรม” ในที่นี้หมายถึง วิชาความรู้ ธัมมัญญุตา 

คือรู้หลักการ รู้เหตุ รู้วิธีการต่างๆ การรู้จักธรรมนั้น มีทั้ง

ทางโลกและทางธรรม ถ้าทางโลกก็หมายถึงการมีความ

รู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะแก้ปัญหา ที่จะท�าประโยชน์ 

ท�างาน ท�าหน้าท่ีของเราให้ดี พระพุทธองค์ทรงให้เรา

มีฉันทะในการเรียนรู้ เป็นคนที่มีความสุข มีอุดมการณ์

ในการเพิ่มความรู้ให้มากข้ึนเรื่อยๆ ไม่ประมาท หรือไม่

พอใจว่ารู้แค่นี้ก็ดีแล้ว เอาตัวรอดได้แล้ว พระพุทธองค์

ทรงให้เราเป็นผู้รักเรียน มีความพอใจ มีความตั้งใจใน

การเรียนรู้ ทุกวันน้ีเรามีอาจารย์รุ ่นใหม่ที่มีฤทธ์ิมีเดช



๓
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มากเป็นที่พ่ึง คืออาจารย์ Google ก็เป็นเร่ืองท่ีมีการ 

ถกเถียงกันว่า วิชาความรู้ต่างๆ อาจไม่ส�าคัญมากแล้ว 

ไม่ต้องท่องจ�าอะไรมากมาย เพราะเราหาข้อมูลหา 

ความรู้ใน Google ได้ ต่อไปสิ่งที่ต้องการคือ ผู้ที่ใช้ข้อมูล

จาก Google ให้เกิดประโยชน์ ความสามารถในการใช้

ข้อมูลส�าคัญกว่าการมีข้อมูล เพราะพอคลิ๊ก ข้อมูลก็มี

พร้อม ไม่ต้องอยู่ในสมองเราก็ได้ อยู่ใน internet อยู่ใน 

Cloud ก็ได้ ไม่ได้อยู่กับเรา ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่น่าฟัง

เหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกัน การพึ่งพาอาศัยสิ่งนอก

ตัวเราก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอ หากเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หรือแค่ไฟดับแล้วใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ การท่ีเราพึ่งสิ่ง 

นอกตัวที่อาศัยเหตุปัจจัยท่ีเราควบคุมไม่ได้ หรือแหล่ง

ความรู้ของเราบังคับควบคุมไม่ได้ ท�าให้เราเสี่ยงและ 

ล่อแหลมต่ออันตรายอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากน้ัน การท่องจ�าเป็นสิ่งท่ีดีหากว่าอยู่ใน

กระบวนการเรียนรู้ คือไม่ใช่แค่ท่องจ�าแล้วจบ เมื่อเรา 

ท่องสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ข้อมลูนัน้จะอยูก่บัเรา อยูใ่นสมอง

ของเรา เราก็ค่อยๆ ย่อยและสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อยู ่

ในสมองของเราไปหาเร่ืองอื่นๆ หรือเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น
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ในชีวิตประจ�าวัน ฉะน้ัน อาตมาว่า การท่องสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลติดตัวที่เราจะสามารถใช้ใน 

การแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ยังเป็นสิ่งที่ดี นักวิชาการ 

บางท่านวเิคราะห์ว่า ปัจจยัส�าคญัข้อหนึง่ของโรคสมาธิสัน้

ที่พบมากขึ้นในช่วง 10 - ๒0 ปีที่ผ่านมา คือการยกเลิก

การท่องจ�าในโรงเรียน ระยะหลังๆ ก็มีแต่เสียงวิพากษ์

วิจารณ์ว่า ควรจะฝึกให้คิด ไม่ควรจะท่องจ�าอย่างเดียว  

ซ่ึงมนักใ็ช่ แต่การท่องจ�าไม่ใช่เรือ่งไร้สาระ ถ้าหากว่าอยู่

ในกระบวนการเรยีนรู ้และรูจั้กขอบเขตของการท่องจ�า 

รู้ว่าท่องจ�าเพื่ออะไร มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ในทางธรรม การรู้จกัธรรม การเป็นธมัมญัญตุา เรา

ต้องเรียนพระสูตร ต้องเรียนค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ต้องมีสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ อย่างน้อยก็ต้องมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องอริยสัจสี่ และ

ค�าสอนส�าคัญๆ ทีเ่ป็นหลกัความจรงิของธรรมชาติ เพราะ

ในชีวิตประจ�าวัน สิ่งที่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 

ไม่ได้ไหลเข้ามาเหมือนเราเป็นภาชนะว่าง แต่สมองของเรา

มกีรอบท่ีจะรับสิง่ต่างๆ ทีจ่ะแปลความหมายของสิง่ต่างๆ 

คอื ตาของเราไม่ใช่กล้องถ่ายรูปหรือกล้องวดิโิอ หขูองเรา



๕
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ไม่เหมือนเครื่อง MP3 แต่ในการปฏิบัติต่อรูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส มันจะมีตัวสัญญา ตัวแปลความหมาย ตัวเลือก

เฟ้นว่า จะสนใจสิ่งไหน ไม่สนใจสิ่งไหน ให้ความส�าคัญ

กบัสิง่ไหน ไม่ให้ความส�าคัญกับสิง่ไหน สัญญาต่างๆ หรอื

ตัวกรอง หรือกรอบที่เราสร้างไว้เพื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆ 

จะเกิดจากทิฏฐเิป็นหลกัใหญ่ ซึง่อาจจะเป็นสมัมาทิฏฐิ

หรือมิจฉาทิฏฐิ

การเรียนปริยัติธรรม อย่างน้อยต้องเรียนรู้เรื่องกฎ

แห่งกรรม เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา อริยมรรคมีองค์แปด 

อริยสัจสี่ เรื่องที่เป็นหลักใหญ่ๆ ไว้ก่อน การเรียนรู้หลัก

ธรรมท�าให้เราพร้อมที่จะรับ พร้อมที่จะปฏิบัติต่อส่ิง

ต่างๆ ทีเ่ราต้องเกีย่วข้องในชวิีตประจ�าวนั ถ้าปฏบิติัถงึ

อีกระดับหนึ่ง คือ เมื่อเราเจอปัญหา เราจะรู้ว่าธรรมะ

ข้อไหนที่ขาดไปหรือควรจะปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาใน

ส่วนน้ัน เช่น เป็นคนข้ีโกรธ ขี้โมโห ชอบมองสิ่งต่างๆ  

ในแง่ร้ายอยู่เสมอ ชอบว่าตัวเองในแง่ร้าย ว่าคนอื่นใน 

แง่ร้าย มองคนอ่ืนในแง่ร้าย สปัปรุุษ ผูเ้ป็นธมัมญัญตุา จะ

รูว่้า จะต้องภาวนาด้วยการเจรญิเมตตาธรรม เมตตาธรรม 

จะเป็นสิ่งที่แก้โทสะ ความรังเกียจ ความพยาบาทต่างๆ 



๖

ถ้าขี้เกียจขี้คร้าน การระลึกถึงความตาย มรณานุสติ จะ

เป็นตัวแก้ เป็นต้น คือรู้จักว่า ในกรณีนี้ เหตุการณ์นี ้ 

เราควรปฏิบัติธรรมะข้อไหนบ้าง อย่างน้ีเรียกว่า เป็นผู้มี

ความรู้ในธรรม เป็นธมัมญัญตุา คอื รูจ้กัหลกัการ มข้ีอมลู 

มีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางโลก วิชาทางธรรม ที่ส�าคัญ

อกีข้อหนึง่ คอื รูจั้กเหต ุสามารถวเิคราะห์เหตกุารณ์ต่างๆ 

ว่า เร่ืองนี้เกิดข้ึนเพราะอะไร เพราะมีเหตุปัจจัยอะไรจึง

เป็นอย่างนี้ เป็นความฉลาดในเรื่องเหตุที่ท�าให้เกิดผล 

ธรรมะข้อที่สองเป็นคู่กับข้อแรก คือ อัตถัญญุตา 

รู้จักอรรถ รู้จักผล รู้จักความหมาย รู้จักความมุ่งหมาย

ต่างๆ เช่น เราจะท�าอะไร กร็ูว่้า ถ้าท�าสิง่นีไ้ปนานๆ จะเกดิ

ผลอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี ก็รู้ว่าจะเกิดผลกระทบ

ต่อตัวเอง ผลกระทบต่อคนรอบข้าง เรียกว่า เป็นผู้ที่

รู้ผล รู้ว่าการกระท�าอย่างนี้ย่อมมีผลอย่างนี้ ถ้าเป็นผลที่

ต้องการก็ท�าต่อไป ถ้าเป็นผลที่ไม่ต้องการก็อย่าท�าดีกว่า 

คือเรียกว่า รู้จักผล เวลาเราฟังการบรรยายหรือฟังธรรมะ 

เราจับประเด็นได้ เข้าใจความหมายได้ ก็เรียกว่า เป็น

อตัถญัญตุา คอืผู้ท่ีจบัความหมายของค�าสอน ความหมาย

ของธรรมะ บทความหรือเนื้อหาต่างๆ ได้ 
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การกระท�าหลายสิ่งหลายอย่างของเราเริ่มต้นดี 

เรามีอุดมการณ์ที่ดี มีเหตุผลที่ดี แต่เราง่วนอยู่กับงาน

หรือหลงอยู่กับงาน ท�าไปท�ามา อาจถึงจุดหนึ่งที่เรา

ลืมไปเลยว่า เราก�าลังท�าเพื่ออะไร อย่างชีวิตครอบครัว 

ผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันด้วยความรัก ต้องการอยู่ด้วยกัน

ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดี มีความอบอุ่น หายเหงา คลาย

ความยากล�าบากในการต่อสู้ชีวิตคนเดียว เป็นต้น ซึ่งฟัง

ดูก็มีเหตุผล แต่บางทีอยู่ด้วยกัน มันจะถึงขั้นหนึ่งที่คิด

แต่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน บางทีสามีเอาชนะภรรยา

บ้าง ภรรยาก็เอาชนะสามีบ้าง แล้วภูมิใจว่าชนะ โดยลืม

คิดไปว่า...ชนะเพื่ออะไร ในเม่ือมันท�าให้ชีวิตแต่งงาน

เลวลง ความอบอุ่น ความรักถูกเบียดเบียน เพียงเพื่อ

ความต้องการบางสิ่งบางอย่าง หรือเพราะความขัดแย้ง

บางสิ่งบางอย่าง หรืออย่างการท�างานที่เป็นบุญเป็นกุศล 

พอท�าไปสกัพกั ได้รบัความยกย่องสรรเสริญ กห็ลงใหลอยู่

กับค�าสรรเสริญเยินยอ จนลืมไปว่าก�าลังท�าเพื่ออะไร... 

ท�าเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ได้ท�าเพือ่ชือ่เสยีงหรอืความ

มีหน้ามีตาของตัวเองในสังคม นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า 

ตอนเร่ิมต้นเรามีความชัดเจนว่าท�าเพ่ืออะไร อุดมการณ์ 
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เป้าหมาย จุดประสงค์คืออะไร แต่พอขาดสติ นานๆ 

เข้า กิเลสครอบง�า ท�าให้เราหลงประเด็นหรือลืมไปว่าเรา

ท�าเพ่ืออะไร ผู้มีคุณธรรมคืออัตถัญญุตา เป็นผู้ส�านึกใน

เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของตนในทุกๆ เรื่อง ไม่ลืมว่า

ท�าเพือ่อะไร ซึง่จะท�าให้การตดัสนิและการปฏบิตัทิางกาย

วาจาสอดคล้องกับอุดมการณ์มากขึ้น ไม่เช่นนั้น บางครั้ง 

สิ่งท่ีท�าสิ่งท่ีพูดอาจเป็นไปในทางตรงข้ามกับทางที่จะน�า

ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

อัตถัญญุตา คือ รู ้จักผล รู ้จักความหมาย รู้จัก

ความมุ่งหมาย เมื่อเราต้องการผลอย่างไร เราก็มีความรู้

ว่า ต้องการผลอย่างนี้ ต้องท�าอย่างนี้ๆ หรือท�าอย่างนี้ๆ 

จะมีผลอย่างนี้ๆ  ธมัมญัญตุากบัอตัถญัญตุา สองข้อน้ีเป็น

คู่กัน แต่บางทีมันจะซ�้ากัน แยกออกจากกันไม่ค่อยจะได้ 

ค�าสรปุส�าหรบัสองข้อน้ีคือ มีปัญญาในเรือ่งการด�าเนนิไป

ตามเหตุตามปัจจัย ฉลาดในเหตุปัจจัยต่างๆ มีปัญหาใน

ปัจจบัุน กร็ูว่้าเหตุปัจจยัมีอะไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไร ควรจะ

แก้ข้อไหนบ้าง ข้อไหนก่อนข้อไหนหลัง เพื่อผลอย่างไร 

พอเหน็ปัญหา กก็�าหนดภาวะทีพ้่นปัญหาว่าเป็นอย่างไรท่ี

พอจะเป็นไปได้ ท้ังในระยะสัน้ระยะยาว วเิคราะห์ว่า ปัญหา
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เกดิขึน้อย่างไร แล้วก�าหนดข้อวตัรปฏบัิตทิีจ่ะท�าให้พ้นจาก

ปัญหานั้นว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งก็เป็นหลักอริยสัจสี่นั่นเอง 

คือ ก�าหนดตัวปัญหา เหตุให้เกิดปัญหา ความดับปัญหา 

ทางไปสู่ความดับปัญหา เรียกว่ามีความฉลาด มีความรู้

ในเร่ืองเหตุเรื่องผล ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา 

รู้จักผล 

ข้อที่สามคือ อัตตัญญุตา รู้จักตน การรู้จักตนนี้ 

เราจะเน้นในระดบัสมมตุ ิสมมตุหิมายถงึว่า ในชีวติประจ�า

วัน เราต้องรู้จักตนในฐานะที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง 

เป็นชาวพุทธ เป็นชาวไทย เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก 

เป็นหลาน หรือส�านึกในภาวะต่างๆ ในหน้าท่ีต่างๆ ว่า 

เมือ่เราเป็นคนไทยแล้ว เราควรจะเป็นชาวไทยท่ีดอีย่างไร 

เราเป็นชาวพทุธ เราต้องปฏบัิตอิย่างไรจึงจะเป็นชาวพทุธ

ท่ีดีงามเหมาะสม เราเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกเป็นหลาน 

เป็นอะไรกแ็ล้วแต่ ท�าอย่างไรเราจงึจะเปน็สิง่นัน้ให้ดทีีส่ดุ

ที่เราจะเป็นได้ ต้องสนใจศึกษาในความเป็นตนของเรา

ในระดับสมมุติ มีสัจจะ มีความจริงใจ มีการยอมรับ

ความจริงต่อตัวเราในเรื่องของบุคลิก เรื่องความรู้ความ

สามารถ เรื่องคุณธรรม เรื่องกิเลส ไม่มีการปิดบังอ�าพราง 
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ไม่หลอกลวงตัวเอง หลอกลวงคนอื่น พยายามดูตัวเอง

และรับทราบ ซ่ึงก็เป็นเรื่องท่ียาก เพราะคนเรามักจะเข้า

ข้างตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว และบางคนก็ชอบมองตัวเอง

ในแง่ร้ายเกินไป จะมองข้ามสิ่งที่ดีของตัวเอง บางทีก็

ถือว่า เรื่องการไม่ยอมรับในสิ่งที่ดีท่ีงามของตัวเอง แล้ว

รับรู้เฉพาะสิ่งที่ไม่ดี เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน ถือว่าเป็น

ความดี เป็นคนไม่ถือตัวถือตน แต่มันเพี้ยนจากการรับ

รู้ตามความเป็นจริง เราต้องให้น�้าหนักให้พอสมควรกับ

ทั้งสิ่งท่ีดีและสิ่งที่ไม่ดี คนถือตัวถือตนก็เชื่อมั่นในตัว

เองสูงเกินไป ทุกวันน้ี โลกเรามันวุ่นวายเหลือเกิน คนที่

สร้างปัญหามากที่สุดมักจะเป็นคนท่ีเชื่อมั่นในตัวเอง ผู้มี

อ�านาจท่ีเชื่อมั่นในตัวเองมากนี่น่ากลัว เพราะกลาย

เป็นการเชื่อม่ันในตัวเองที่มักจะมองข้ามข้อบกพร่องข้อ

ผิดพลาดของตัวเอง พระพุทธองค์จึงให้เรารู้จักตน คือ

ฝึกให้มองตัวเองได้ รับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นได้อยู่

เสมอ ไม่ว่าจากผู้ใหญ่กว่า หรือจากลูก จากลูกน้อง ใคร

ต�าหนิติเตียน ก็ไม่ปฏิเสธทันที รับฟังไว้เป็นข้อมูล แล้ว

น�ามาพิจารณา คนอื่นเขาว่าเรา เชื่อเขาก็ไม่ได้ ไม่เชื่อเขา

ก็ไม่ได้ ต้องรับฟัง ต้องมีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะรับรู้ แล้วมา
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ดวู่า...ใช่ไหม หากมอีดุมการณ์ในการรูต้นแล้ว เราจะรบัได้

ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราต้องการจะสร้างภาพพจน์อย่างใดอย่าง

หนึ่งแล้วรักษาไว้ อย่างนั้นก็จะเครียดอยู่ตลอดเวลา การ

จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในใจเราได้นั้น เราต้องมีปัญญา 

เห็นชีวิตเราเหมือนภาชนะ เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรา 

กไ็ม่ต้องทกุข์มาก เพราะมนัเป็นสิง่ทีม่าอยูก่บัเราตาม

เหตุตามปัจจัย ไม่ใช่ตัวเรา เห็นสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องเหลิง 

ไม่ต้องลืมตัว เพราะมันไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นสิ่งที่มาอยู่

กับเราตามเหตตุามปัจจัย เหมอืนเราไปซือ้ท่ีไว้ แล้วเดนิ

เข้าไปดูในที่ของเรา เห็นวัชพืชขึ้นเยอะ เราก็ไม่ได้เสียใจ

อะไร ก็ค่อยๆ ถอนมันทิ้ง เห็นดอกไม้สวยงาม ดอกสีแดง

สีเหลือง เราก็ชื่นชมว่ามันสวยมันงาม แต่ไม่ใช่ความภาค

ภูมิใจอะไรของเรา มันเป็นเรื่องธรรมชาติในที่นั้น มันเกิด

เพราะมีเหตใุห้เกดิ วชัพชืเกดิกเ็พราะมเีหตใุห้เกดิ ดอกไม้

สวยงามมีกลิ่นหอมเกิดก็เพราะมีเหตุให้เกิด แล้วเราจะ

ท�าอย่างไร ถ้าเป็นวัชพืช เราก็เอาออก ดอกไม้หอมๆ

สวยงาม เรากเ็อาไว้ จติใจของเราก็เหมือนสวน มทีัง้วชัพชื 

มีท้ังดอกไม้ เราก็ไม่ต้องไปถือตัวถือตนว่าเป็นเรา เป็น

ของเรา หรือคิดว่าเราไม่ดีเพราะมีวัชพืช เราดีเพราะมี
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ดอกไม้ ก็ถือว่า... เออ! มันอยู่ชั่วคราวของมันตามเหตุ

ตามปัจจัย มีวัชพืช ก็รับรู้ ยอมรับว่ามี แล้วก็ค่อยๆ 

แก้มันไป อะไรที่มันดีมันงาม เราก็รักษาไว้ ช่ืนชมได้ 

หากเราฉลาด เราจะสามารถได้ความสุขจากความ

ดีของเราโดยไม่ต้องถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่ง นี่ก็

เป็นความสุขที่คนดีควรจะได้ และเป็นความสุขที่คนดี

หลายคนขาดไป เพราะไม่กล้าชื่นชมความดีของตัวเอง 

กลัวจะหลง ความกลัวหลงก็ถูก แต่ถ้าเรามีปัญญา เรา

สักแต่ว่ารับรู้รับทราบในความงามที่เกิดขึ้น โดยถือว่า

เป็นธรรมชาติที่ปรากฏในสวนจิตของเราเท่านั้นเอง 

การรู ้จักตน คือ รู ้จักว่า ข้อบกพร่องที่ต้องแก้อยู ่

ตรงไหน คุณงามความดีที่มีแล้วอยู่ตรงไหน ควรจะ

ชื่นชม ส่วนที่ยังขาดไป ที่จะต้องท�าต่อไป อยู่ตรงไหน 

นี่เรียกว่า รู้จักตน 

ข้อท่ีสี่คือ มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักพอดี 

หลักข้อนี้ส�าคัญมาก ถึงขั้นที่หลวงพ่อชามักสอนพวก

เราว่า ธรรมะคือพอดี พอดีคือมัชฌิมา แต่อาตมาขอ

เสนอว่า พอดีคือดีที่สุด ค�าว่าพอดีนั้น แปลว่า optimum 

หมายถึงว่า ถ้าเรามีปัญญา แล้วเราช่ังน�้าหนักทุกสิ่ง
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ทุกอย่าง ทั้งเหตุปัจจัยหรือวัตถุดิบท่ีมีอยู ่แล้ว ความ

สามารถของเราในปัจจุบันที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ และสิ่งที่

ต้องการ เมื่อเราตัดสินว่า อย่างนี้แหละคือดีที่สุดที่จะ

เป็นได้ในขณะนี้ อย่างนี้เรียกว่า พอดี แต่ถ้าใช้ค�าว่า

ประหยดันี ่คนฟังไม่ค่อยชืน่ใจนะ เวลาคนประหยดัมนัจะ

รู้สึกว่า... อืม! ก�าลังเป็นเด็กดี เหมือนกับว่ายอมเสียสละ

บางสิ่งบางอย่างที่อยากได้เพื่อประหยัด ถ้าเป็นอย่างนี้  

มันไม่ใช่ประหยัดจริงนะ คือถ้าเป็นความประหยัดที่จริง 

เรียกว่าเป็นความพอดี จะรู้สึกว่ามันดีที่สุดเท่าที่จะเป็น 

อยู่แล้ว ถ้าเอามากกว่านี้มันจะเกินไป เปรียบเทียบง่ายๆ 

กบัการท�ากบัข้าว เราใส่เครือ่งเทศ ใส่อะไรๆ จะใส่เท่าไหร่ 

กไ็ม่ใช่ว่ายิง่มากย่ิงดใีช่ไหม มันต้องพอด ีจงึจะได้รสชาตทิี่

ต้องการ หรือผู้หญิงไปท�างาน จะใช้เครื่องส�าอางเท่าไหร่

จึงจะพอ ก็ต้องหาความพอดีใช่ไหม ถ้าแต่งมากเกินไป  

ก็ไม่น่าดูเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในชีวิตประจ�าวัน หลาย

สิ่งหลายอย่างน่ี เราจะสังเกตได้ว่า จะเอาหลักความ

พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป พอดีๆ ถ้าพอดีก็จะ 

sustainable จะยั่งยืน 
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ความคิดผิดที่อยู่เบื้องหลังการกอบโกยหรือความ

ไม่พอดี คือกลัวจะขาดไป กลัวจะไม่ได้ ก็เลยคิดว่ายิ่งมาก 

ยิ่งดี ซ่ึงมันไม่ใช่เสมอไป ในเรื่องการบริโภค ในเรื่องการ

ใช้จ่าย ท�าอย่างไรจึงจะพอดี ถ้าใช้เงินมาก ในระยะสั้น

จะได้ความสุขจากการบริโภค แต่จะท�าให้เดือดร้อนใน

อนาคต ถ้าจิตใจของเราไม่สามารถหยุด แล้วค�านึงถึงผล 

คือไม่มีอัตถัญญุตา เอาแต่ความสุขในปัจจุบันเป็นตัว

ก�าหนดว่าจะเอาหรอืไม่เอา ก็จะกลายเป็นการเบยีดเบยีน 

ตัวเองในระยะยาว เพราะเราไม่ได้ดูความสุขในระยะสั้น 

แค่วันสองวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ แต่ดูสี่ปีห้าปีสิบปี

แล้วถ้าความสุขในระยะสั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์

ในระยะยาว อย่างนี้เรียกว่าไม่พอดี ดังน้ัน เมื่อเราจะ

บริโภค จะหาความสุขทางเนื้อหนัง ทางตาหูจมูกลิ้น

กายใจ พระพุทธเจ้าไม่ทรงห้าม แต่ทรงให้ใช้ปัญญา  

ไม่เอาแต่ความรู้สึกชั่วแวบในปัจจุบันเป็นตัวก�าหนดเป็น

ตัวตัดสิน แต่ทรงให้เราสามารถหยุด แล้วพิจารณาถึง

ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ท้ังระยะสัน้ระยะยาว ผลกระทบต่อ

สุขภาพ ผลกระทบต่อจิตใจ ผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ใน

ครอบครัว ชุมชน ในสังคม เป็นต้น แล้วจึงหาความพอดี 
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ฉะนั้น ความพอดีคือดีท่ีสุด เมื่อเรามีปัญญา ก�าหนด 

เป้าหมายท่ีต้องการและอุดมการณ์ในชีวิตของเราใน 

ระยะยาวแล้ว การใช้จ่ายก็ดี การบริโภคก็ดี การปฏิบัติก็ดี  

ทกุสิง่ทกุอย่างท่ีจะเอือ้ทีส่ดุต่อการเข้าถงึเป้าหมายนัน้ 

ที่ดีที่สุดในขณะนั้น นั่นเรียกว่า พอดี คนที่รู้จักพอดี คือ

คนที่รู้จักประมาณ 

ข้อทีห้่าคอื กาลญัญตุา รูจ้กักาล รูจ้กักาลเทศะ รูจ้กั

เวลา ทุกวันนี้เราเป็นคนจน จนเวลา เวลามันน้อย มีเรื่อง

เล่าถึงนักธุรกิจชาวอเมริกันคนหน่ึง เขาไปเที่ยวเม็กซิโก 

เห็นผู ้ชายอายุสี่สิบห้าสิบ นอนพักผ่อนตอนกลางวัน  

enjoy การพักผ่อน ก็ถามว่า ท�าไมอยู่ที่นี่ อยู่เฉยๆ ไม่ท�า

อะไร ชาวเม็กซิโกคนนั้นตอบว่า เขามีเรือประมงล�าหนึ่ง  

ตอนเช้าก็ไปจับปลามาขาย พออยู่พอกิน ช่วงบ่ายก็

มีความสุข เล่นกับลูกๆ หลานๆ นักธุรกิจก็บอกว่า...

ไม่ได้หรอก ท�าอย่างน้ีบ้านเมืองไม่เจริญ ได้ก�าไรแล้ว

ก็เก็บไว้ ไปซื้อเรืออีกล�าหนึ่งสิ ค่อยๆ เพิ่มจะได้สามล�า 

สีล่�า... ชาวเมก็ซโิกกง็ง ถามว่า...เพือ่อะไร นกัธรุกจิกว่็า...

อ้าว! ก็จะได้มีเงินมีทองมากขึ้น... ชาวเม็กซิโกก็ถามว่า...

แล้วเพือ่อะไร... เขากต็อบว่า...อ้าว! มเีงินมีทองเยอะแยะ  
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ต่อไปก็ตัง้บริษทั แล้วขายบรษิทั จะได้มาพกัผ่อนชายทะเล 

เล่นกับหลานๆ ได้สบาย...เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า ต้องหาเงิน

หาทองจึงจะเป็นการใช้เวลา คือถือว่า สิ่งที่วัดได้คือสิ่งท่ี

มีความหมาย สิ่งไหนที่วัดไม่ได้นับไม่ได้ ก็ไม่มีคุณค่า 

ไม่มีเวลา 

เวลาของเราในแต่ละวันมีจ�ากัด ฉะน้ัน เราควร 

จะคิด ควรจะพิจารณาว่า เราควรจะใช้เวลาอย่างไร  

การรู้จักเวลามีหลายแง่มุมหลายประเด็น ประเด็นแรก 

ที่ง่ายที่สุด คือให้ตรงเวลา ไปที่ประชุม ไปท่ีไหน เขานัด

เก้าโมง ก็ไปให้ตรงเก้าโมง ให้รู้จักเวลา อาตมาเคยรู้จัก

เจ้านายชาวต่างชาติคนหนึ่ง เขาสอนลูกน้องว่า ถ้าไป

ตรงเวลาก็แปลว่าสายเสียแล้ว คือ เขาสอนให้พยายาม 

ไปก่อนเวลา การฝึกให้ตรงเวลานี่เป็นเรื่องส�าคัญมาก  

คนไม่ค่อยตรงเวลา เราก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ 

เพราะแค่เวลาก็ยังรักษาไม่ได้ เมื่อมีงานมีการประชุม 

หรือมีกิจกรรม เวลาจะพูดจะจา เขาให้เวลาสิบนาที  

ก็พูดสิบนาที ไม่ใช่พูดติดลม พูดย่ีสิบนาที สามสิบนาที 

ห้าสิบนาท ีต้องรูจ้กัรกัษาเวลา เมือ่มงีานทีม่กี�าหนดระยะ

เวลา ก็ต้องรู้ว่า งานน้ีจะใช้เวลาก่ีชั่วโมงกี่วัน แล้วก�าหนด
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ว่าในแต่ละวัน จะต้องท�าเวลาไหน อย่างไร วันละกี่ชั่วโมง 

นี่คือการรู้จักเวลา 

ถ้ามองทางธรรม การรู้จักกาลเทศะ ต้องใช้สติ 

ไม่เอาอารมณ์ของตนเองเป็นตัวตัดสินว่าจะพูดหรือ

ไม่พูด จะท�าหรือไม่ท�า ไม่เอาความใจร้อนเป็นตัวบังคับ

ให้ท�า บางที สิ่งที่ยังไม่ควรจะท�าก็ท�า ไม่ควรจะพูดก็พูด 

เพราะถูกอารมณ์บังคับ ถ้าไม่พูดไม่ท�ามันอึดอัด อย่างนี ้

เรียกว่าไม่อดทนต่ออารมณ์ตัวเอง ทั้งๆ ท่ีหลายสิ่ง 

หลายอย่าง หากพูดหรือท�าก่อนเวลา มันจะไม่ได้ผล 

เท่าที่ควร ในขณะที่บางอย่างที่ควรจะพูดควรจะท�า  

กลับยังไม่ท�า ข้ีเกียจขี้คร้าน ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อย 

อ้างเหตุผลอย่างน้ันอย่างน้ี น่ีก็เรียกว่า ผิดเวลา ไม่รู้จัก

เวลาเหมือนกัน 

การมีสติ ท�าให้เรามีความรู้สึกในเรื่องของความ

เหมาะสมที่ละเอียดมาก เราจะรับรู ้ต ่อบรรยากาศ  

ต่ออารมณ์คนอื่น ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสิ่งต่างๆ ว่า เวลา

ไหนควรจะท�า เวลาไหนไม่ควรจะท�า เวลาไหนควรจะพูด 

เวลาไหนไม่ควรจะพูด เรื่องการนั่งสมาธิภาวนา หากรู้จัก
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เวลาหรือกาลัญญุตา ก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการนั่งสมาธิ

ทุกวัน และขณะที่น่ังสมาธิ ก็รู้จักว่า นี่ไม่ใช่เวลาที่จะคิด 

จะวางแผน จะเอาเรื่องเก่ามาคิด มาปรุงแต่ง นี่เป็นเวลา

ที่ไม่ต้องคิด เป็นช่วงพักจากความคิด ฝึกจิตให้รู้จักไม่คิด

บ้าง นี่คือรู้จักกาล รู้จักเวลา เป็นวิชาส�าคัญ

ข้อที่หกคือ ปริสัญญุตา รู้จักบริษัท รู้จักชุมชน 

คือ รู้จักว่าชุมชนไหนควรจะเข้า ชุมชนไหนไม่ควรจะเข้า 

เพราะเม่ือเข้าชุมชนไหนแล้ว ก็จะต้องมีการปรับตัวตาม 

ถ้าเป็นชุมชนท่ีไม่ดี ชุมชนท่ีทุศีล เราจะรักษาศีล รักษา

หลกัการของเราได้ยาก นีเ่รากร็ูจ้กัตนใช่ไหม มอัีตตัญญุตา  

รู ้ว่าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรักษาหลักการและ

อุดมการณ์ของตัวเองไว้ได้ในชุมชนแบบนี้ เพราะฉะนั้น 

ชุมชนน้ีไม่ควรจะคบ ไม่ควรจะเข้า หรือเข้าให้น้อยท่ีสุด 

เพราะเป็นอันตรายต่อสิ่งส�าคัญในจิตใจและสิ่งส�าคัญ

ในชีวิต แต่ถ้าเห็นสมควรจะเข้า เราต้องช่างสังเกต รู้จัก

ปรับตัวให้เหมาะสมว่า ในสถานที่นี้ ต้องนั่งอย่างไร ยืน

อย่างไร เดินอย่างไร แสดงออกอย่างไร จึงจะเหมาะสม 

อย่างเช่นทีวั่ดหนองป่าพง ตอนอาตมาไปอยูใ่หม่ๆ แรกๆ 

นี่จะไม่ค่อยมีใครสอนอะไรเลย คือท่านต้องการให้เรา
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เรียนรู้จากการสังเกต ให้ช่างสังเกต ค่อยๆ ดูพระองค์นั้น

องค์นี้... เออ! องค์นี้ดูเรียบร้อย ดูงาม น่าท�าตาม องค์นี้

ดูไม่ค่อยเรียบร้อย เราจะไม่ท�าแบบนี้... คือ ฝึกให้เราตื่น 

ตื่นตัวอยู่ในที่ชุมชนว่า ท�าอย่างไรจึงจะเหมาะสม แต่ใน

บางเรื่องนี่ ถ้าเป็นระดับอาจารย์ ก็ไม่ต้องปรับตามก็ได้ 

อาตมาจ�าได้ว่า ท่านอาจารย์อมโรเคยเล่าให้อาตมาฟัง

เมื่อหลายปีก่อนว่า ตอนหลวงพ่อชาไปประเทศอังกฤษ 

ลกูศษิย์พาลงรถไฟใต้ดินในลอนดอน ซึง่ผูค้นขวกัไขว่มาก 

คนวิ่งไปวิ่งมา ทุกคนเร่งรีบ จนมันกลายเป็นบรรยากาศที่

เร่งรีบที่ทุกคนจะปรับตามโดยธรรมชาติ คือ รีบตามทั้งๆ 

ทีไ่ม่ต้องรบีกไ็ด้ แต่ลกูศษิย์ปะขาวทีไ่ปกบัหลวงพ่อชาบอก

ว่า รูส้กึว่าหลวงพ่อเดนิช้าเป็นพเิศษขณะอยูใ่นสถานีรถไฟ

ใต้ดนิ ตอนแรกเขากว่็า...หลวงพ่อครับ นมินต์ นมินต์ครบั 

เดี๋ยวจะไม่ทัน...แล้วก็รู้สึกเองว่า... เอ! ท่ีจริงมันก็ไม่รีบ

ร้อนอะไร หลวงพ่อก�าลังสอนว่า คนอื่นเขารีบ เราไม่ต้อง

รีบก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุผลจะต้องรีบ เราก็เดินตามธรรมดา

ของเรา ฉะนั้น เราต้องมีสติ บางครั้งเราก็ปรับตัวโดยไม่รู้

สึกตัวนะ เพราะขาดสติ พอมีสติก็... เออ! เรื่องนี้สมควร

จะท�าตาม เพราะไม่ได้เกี่ยวกับบุญกับบาป มันเป็นสไตล์
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ของท่ีนี่ แต่บางอย่างน่ี ถ้าปรับตามแล้ว ท�าให้เรารู้สึก

ฟุ้งซ่านวุ่นวายโดยใช่เหตุ ก็ไม่ต้องท�าตามก็ได้ 

ข้อสุดท้ายคือ ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้จัก

อัธยาศัย รู้จักนิสัย ถ้าเป็นเจ้านายหรือผู้มีหน้าท่ีบริหาร

หรือสั่งสอนคนอื่น ต้องรู้ว่า ความสามารถของคนๆ นั้น

อยู่ระดับไหน ความฉลาดของคนๆ นั้นอยู่ระดับไหน จะ

ให้ท�างานตรงไหนอย่างไรดี หากจะสั่งสอน จะต้องพูด

อย่างไร จะให้ก�าลังใจอย่างไร ถ้าจะว่ากล่าว ควรจะพูด

อย่างไร คนบางคน ถ้าพูดตรงๆ จิตใจพังไปเลย น้อยใจ 

ทุกข์ใจ บางทีก็หมดแรงเลย แต่คนบางคน ถ้าพูดตรงๆ นี่  

เขาจะชอบมาก อย่างที่อีสานน่ี ชาวบ้านเขาจะชอบพูด

ตรงๆ นะ วันพระอาตมาลงจากธรรมาสน์ บางทีพวก 

พ่อออกพวกชาวบ้านจะบอกว่า... โอ! ท่านอาจารย์ วันนี้ 

ชอบมาก เจ็บจริงๆ ครับ เจ็บมากครับ ดีหลาย... แต่กับ

บางคนกต้็องพดูอ้อมๆ พดูแบบให้เขาคดิเอาเอง นีก่เ็รยีก

ว่า รู้จักบุคคล ตอนอาตมาบวชใหม่ๆ มีพระฝรั่งรูปหนึ่ง 

หลวงพ่อชาท่านยกย่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็เป็นธรรมดา

ที่เราจะอิจฉาบ้างใช่ไหม... เอ๊ะ! ท�าไม... ไม่เห็นองค์นี้เก่ง

สักเท่าไหร่... บางทีเรายังเก่งกว่านะ... แต่ท่านอธิบาย
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ภายหลังว่า บางองค์นี่ช่วงแรกต้องยกย่องให้มาก เพราะ

ก�าลงัใจยงัน้อย จนกระทัง่มคีวามเชือ่มัน่ในตัวเองบ้างแล้ว 

มัน่คงแล้ว กไ็ม่ต้องสรรเสรญิ หลวงพ่อสเุมโธเองกบ็อกว่า 

ท่านรู้ว่าท่านก้าวหน้า เมื่อหลวงพ่อชาเลิกให้ก�าลังใจและ

เริ่มต�าหนิ พอหลวงพ่อชาเริ่มว่าท่าน ก็แสดงว่าหลวงพ่อ

ท่านเห็นว่าเราดีขึ้นนะ 

อานิสงส์ข้อหนึ่งของการภาวนาหรือการนั่งสมาธิ

คือ ในการภาวนา เราก�าลังเผชิญหน้ากับตัวเองแบบต่อ

หน้าต่อตา ไม่มีที่หลบ ไม่มีที่จะหลอกตัวเองได้ ในชีวิต

ประจ�าวัน เราอาจจะรู้สึกว่า ...โอ! จิตใจเราสบาย เรา

ไม่ค่อยโกรธใคร ไม่ค่อยอะไร... ก็ดี พูดได้ แต่พอนั่ง

สมาธิ... โอ้โห! มันไม่เป็นอย่างนั้น... เราจะเจอสิ่งที่เราไม่

อยากจะเจอ เพราะมันไม่มีทางหลบ ในการภาวนา เรามี

โอกาสได้เรยีนรูเ้รือ่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นทีอ่ยู่

ในใจ ความพยาบาท ความอิจฉาตาร้อน ความฟุ้งซ่าน 

ความวุ่นวาย อะไรต่ออะไร เราจะเห็นชัด ท่ีส�าคัญคือ 

เราต้องทราบว่า เราก�าลังเรียนรู้เรื่องความอยากได้อยาก

มีอยากเป็นของมนุษย์ ความอิจฉาพยาบาทของมนุษย์ 

ความฟุ้งซ่านของมนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมนุษยธรรม 
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เป็นธรรมของมนุษย์ ไม่ใช่ของเราส่วนตัว มันเหมือนกับ

เป็นโรค เป็นเชื้อโรค เป็นอาการของโรค ซึ่งเราได้ดูแบบ

ใกล้ชิดที่สุด เพราะเป็นอาการที่เกิดกับตัวเรา แต่เมื่อเรา

ได้เรียนรู้แล้วเห็นว่า ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น 

หน้าตามันเป็นอย่างไร มันเกิดเพราะอะไร มันก�าเริบ

เพราะอะไร มันลดน้อยลงเพราะอะไร เราเรียนรู้ คือเรียน

รู้เรื่องมนุษย์ ไม่ใช่เรียนรู้เรื่องตัวเราเองคนเดียว เพราะ

ฉะนัน้ ยิง่เราดูตวัเอง ยิง่เรยีนรูจ้ากกเิลส จากคณุธรรม

จากตัวเอง เราจะยิ่งเข้าใจคนอื่น เพราะเราเป็นอย่างไร 

เขาก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้น หากอยากจะรู้อยากจะเข้าใจ

เรือ่งคนอืน่ เรือ่งบุคคล กด็จูากตวัเอง เพราะมีท้ังคุณธรรม

ท้ังกเิลสอยูใ่นตวัเราครบทกุอย่าง แทนทีจ่ะน้อยใจ เสยีใจ

ว่า... แย่มาก มีกิเลสเยอะ... ให้มองว่า นี่เป็นบทเรียน 

มีบทเรียนเยอะ ได้วิชาความรู้เรื่องคน เรื่องบุคคล ซึ่งจะ

ท�าให้เราฉลาดในการเลือกว่า จะคบหรือไม่คบ จะไว้ใจได้

หรอืไว้ใจไม่ได้ ควรจะปฏบิตัต่ิอคนน้ีอย่างไร จะช่วยเหลอื

อย่างไร จะสั่งสอนอย่างไร จะบริหารอย่างไร เราจะมี

ปัญญาในการปฏิบตัต่ิอตวับคุคล เพราะเราเรียนรูอ้ารมณ์ 

เรียนรู ้จิตใจของตัวเองเป็นหลัก นอกจากการเรียนรู ้
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ภายในแล้ว เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ทั่วๆ ไป และ

เมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวาย ไม่หมกมุ่นอยู่แต่ว่า

เราอยากได้ เราอยากมี ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนแต่ก่อน 

จิตใจของเราจะเปิดรับรู้ต่ออารมณ์ ต่อความรู้สึกของ

คนอืน่มากข้ึน ท�าให้การปฏบิตัต่ิอคนอ่ืนเป็นไปในทาง

ที่ดีที่เหมาะสม 

เอาล่ะ วันนี้ อาตมาก็ได้บรรยายเรื่องสัปปุริสธรรม 

ซึง่สรปุได้ ๗ ข้อ คอื รูจ้กัเหต ุรูจั้กผล รูจ้กัตน รูจ้กัประมาณ 

รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล





* สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ชยสาโร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

ค�ำถำมที่ ๑  กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพ  

ขอให้พระอาจารย์ช้ีแนะวิธีการฝึกตนเองให้เป็นคนท่ีรู้จัก 

“ฟังเป็น” ด้วยเจ้าค่ะ 

ค�ำตอบ  ส�าหรับคนหลายๆ คน การฟังมักจะยาก

กว่าการพูด จริงๆ แล้ว คนที่พูดเก่งมักมีจุดอ่อนในการ

ฟังคนอื่นมากกว่าคนที่พูดไม่ค่อยเก่งด้วยซ�้าไป การ

พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักฟังเป็นนั้น ก่อนอื่น เราต้อง

วิเคราะห์ก่อนว่า อะไรคืออุปสรรคหรือเหตุผลที่ท�าให้คน

เราฟังไม่เป็น เหตุผลข้อแรก เป็นเหตุผลง่ายๆ ในระดับ

พืน้ฐาน คอืเรือ่งของการเข้าใจภาษา ยกตวัอย่างเช่น เวลา

เรียนหนังสือหรือศึกษาทางวิชาการ ถ้าเราไม่ท�าการบ้าน 

ไม่ท�าการศึกษามาก่อน เราอาจจะฟังไม่ทันในห้องเรียน 

สนทนาธรรม

๒๕
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หรือเวลาอ่านหนังสือ บางครั้ง เราอาจเจอศัพท์เทคนิค

บางค�าที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรือยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้ง ซึ่งนิสัย

ของคนเราโดยทั่วไป มักจะอ่านข้ามข้อความที่เรา

ไม่ค่อยเข้าใจ แล้วก็หลอกตัวเองว่า...รู้แล้ว รู้แล้ว...

ในท�านองเดียวกัน เวลาเราฟังการบรรยาย เมื่อมีใคร 

สอนหรือพูดประโยคที่เราฟังไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน เราก็มัก

จะข้ามความสนใจตรงส่วนนั้นไป และถ้าหากเรามองข้าม 

มันจะยิ่งอันตราย 

ตอนอาตมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่านานาชาต ิ

อาตมามักจะให้ก�าลังใจพระที่ก�าลังเรียนภาษาไทย เช้า

วนัพระวนัหนึง่ หลงัจากแสดงธรรม อาตมาได้ถามพระรปู

หนึ่งที่ดูมีความตั้งอกตั้งใจพอสมควรว่า “ตอนนี้ ท่าน

ฟังเข้าใจสักก่ีเปอร์เซ็นต์แล้ว” ท่านตอบว่า “ประมาณ 

๗0 - 80 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ” อาตมาจึงทดสอบว่า  

ค�านี้ๆๆๆ แปลว่าอะไร ปรากฏว่าท่านตอบผิดทุกค�า  

แต่ตัวท่านเองเชื่อมั่นว่า ตอนนี้ท่านฟังเทศน์เข้าใจดี  

เรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนว่า เมื่อเราฟังในสิ่งที่เรายังขาด

ความรู้บางประการ จิตของเรามักข้ามส่วนที่เราไม่

เข้าใจไปโดยเราไม่รู้ตัว แล้วจะสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ที่
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ดูเป็นเหตุเป็นผล แต่จะขาดในส่วนที่เราฟังไม่เข้าใจ  

ถ้าส่วนทีเ่ราไม่เข้าใจเป็นเรือ่งปลกีย่อย เรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นเร่ืองส�าคัญ ก็จะกลายเป็นว่า  

เราเชื่อว่าเราเข้าใจ แต่จริงๆ แล้ว เราไม่เข้าใจ เพราะ

ฉะน้ัน เราจึงต้องระมดัระวงัให้มากในเรือ่งของการใช้ภาษา  

ผู้ฟังต้องมีสติให้มาก ได้ยินค�าที่ไม่เข้าใจ อย่าเพิ่ง

ข้ามไป อย่าเพิ่งด่วนสรุป หากไม่เข้าใจ ต้องรีบท�า

ความเข้าใจ นี่ก็เป็นเรื่องของการฟัง แต่เป็นการฟังการ

บรรยาย ซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น หรือ 

แม้แต่ภาษาของตัวเอง 

ผู้ที่มีหน้าที่เป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ให้ความรู้ ต้อง

พยายามพดูให้ชดัเจนทีส่ดุ อาตมาเคยสอนลูกศษิย์บ่อยๆ 

ว่า “ภาษาเป็นสะพาน ไม่ใช่ก�าแพง” สมัยก่อน อาตมา

ต่อต้านผู้ที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษเวลาบรรยายภาษาไทย 

อาตมาเคยตั้งค�าถามว่า “อาตมาเป็นชาวอังกฤษแท้ๆ 

พูดเป็นชั่วโมง ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแม้แต่ค�าเดียว  

โยมเป็นคนไทย ท�าไมยงัต้องใช้ภาษาองักฤษ” อย่างค�าว่า  

“ประชุม” ค�าน้ีมีแค่ ๒ พยางค์ พูดไม่เห็นจะยาก ท�าไม 

จะต้องใช้ค�าว่า “meeting” การเปล่ียนจาก “ประชุม”  
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เป็น “meeting” ไม่เห็นจะช่วยประหยัดค�าตรงไหน คือ 

กลายเป็นว่า ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงฐานะของตัวเอง 

อย่างไรก็ตาม ในทางวิชาการ มักจะมีศัพท์เฉพาะ เช่น 

ศพัท์แพทย์ ถ้าคณุหมอพดูคยุกนัเอง จะใช้แสลงของหมอ 

ก็เหมาะสมดีอยู่ ทุกคนฟังแล้วเข้าใจ แต่ถ้าขาดสติ พูด 

ภาษาหมอกับคนไข้ หรือพูดในส�านวนเดียวกับที่ใช้พูด 

กับเพื่อนหมอด้วยกัน ก็จะเป็นปัญหา คนไข้ฟังไม่เข้าใจ 

เกิดความกลัว เกิดความกังวล แต่ไม่กล้าถาม เวลา 

หมอถามคนไข้ว่า “เข้าใจหรือยัง” คนไข้ก็มักจะตอบว่า 

“เข้าใจครับ” แต่จริงๆ แล้วไม่เข้าใจ 

เรื่องความเข้าใจไม่เข้าใจนี้ อาตมาได้บทเรียน

ตั้งแต่สมัยอยู่วัดป่านานาชาติใหม่ๆ ต้องคุมการก่อสร้าง  

ตอนเช้า อาตมาสั่งงานไว้อย่างหนึ่ง ตอนเย็นกลับมาเป็น

คนละเร่ืองเลย... “อ้าว! ท�าไมเม่ือเช้าบอกว่าเข้าใจ” เขา  

ก็พูดไม่ออก เป็นเรื่องธรรมชาติที่เวลาผู้ใหญ่สั่งอะไร  

ผู้น้อยก็มักจะบอกว่า “เข้าใจ” “เข้าใจครับ” ตอนหลัง 

อาตมาจึงได้อุบายว่า สั่งอะไรแล้ว ก็จะถามว่าเข้าใจไหม 

ถ้าเขาตอบวา่ “เข้าใจครับ” อาตมาจะถามตอ่ว่า “เข้าใจวา่

อย่างไร ช่วยอธิบายว่า เมื่อครู่นี้สั่งว่าอย่างไรบ้าง” 
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ในเร่ืองของการสื่อสาร มีค�าพูดของไอน์สไตน์ว่า 

...อาตมาขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อย... “You should make 

things as simple as they can be, but not more simple” 

คือ เวลาพูด พูดให้มันง่ายเท่าที่จะง่ายได้ ...but not 

more than that… คือ ไม่ได้หมายความว่า พูดให้ง่าย

เสียจนข้อมูลหรือบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป เพราะ

กลัวว่ามันจะยาก เร่ืองบางเรื่อง พูดอย่างไรก็ต้องยาก

อยูด่ ีแต่อย่างน้อย เราก็ต้องพยายามให้มนัง่ายทีส่ดุเท่าที่

จะง่ายได้ โดยเฉพาะเรือ่งการอปุมาอปุไมย ครบูาอาจารย์ 

เช่น หลวงพ่อชา ท่านจะเปรียบเทียบเรื่องต่างๆ กับ

แก้วน�้าบ้าง กับสิ่งรอบตัวง่ายๆ หลวงพ่อชาท่านบอกว่า  

ท่านไม่รูภ้าษาต่างประเทศหรอก แต่ภาษาข้าราชการท่าน

ก็พูดได้ ภาษาทหารก็พูดได้ ภาษาแม่ค้าก็พูดได้ ภาษา

ชาวนาก็พูดได้ อาตมาว่า ภาษาเหล่านี้ คุณหมอก็ควร

จะศึกษานะ ภาษาต่างประเทศไม่เท่าไรหรอก แต่ภาษา

ข้าราชการ ภาษาชาวนา ภาษาแม่ค้า ภาษาเหล่านี ้ทกุคน

ควรจะศกึษา คือ สามารถพดูสิง่ทีเ่ป็นวชิาการในส�านวนที่

คนทั่วไปฟังได้ 
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คราวนี้ กลับมาที่เรื่องของการ “ฟังเป็น” สิ่งหนึ่งที่

ท�าให้คนเราฟังไม่ได้ ฟังไม่เป็น คือการขาดสติ จิตใจ

ขาดสติ นั่งฟัง แต่รู้สึกเบลอๆ คิดไปโน่น คิดไปนี่ จิตไม่

อยู่ในปัจจุบัน ง่วงบ้าง เพ้อฝันบ้าง คิดเรื่องอดีต เรื่อง

อนาคตบ้าง หรอืเรายงัขาดวชิาส�าคญั คอืวิชารกัษาความ

กระตอืรือร้น ความสนใจ ความใส่ใจในสิง่ทีเ่ราก�าลงัฟังอยู่ 

ยกตวัอย่างเด็กนกัเรียน มักบ่นกับอาตมาว่า วชิานีน่้าเบือ่ 

อาตมาก็จะบอกว่า ไม่ใช่อย่างน้ัน ไม่มีวิชาใดวิชาหนึ่งที่ 

มีคุณสมบัติที่เรียกว่า “น่าเบื่อ” หรอก เพราะถ้าวิชามัน 

น่าเบือ่ ทกุคนกต้็องเบือ่หมด แต่นีบ่างคนเบ่ือมาก บางคน 

เบื่อน้อย บางคนชอบ เหตุผลของความเบื่อไม่ได้อยู่ที่

วิชา แต่อยู่ที่คน 

ในการฝึกจิตใจ เราต้องให้ความสนใจในเรื่องของ 

การสร้างแรงบนัดาลใจ เราจะหวงัให้อาจารย์เป็นก�าลงัใจ 

หรอืหวงัว่าคนนัน้จะเป็นก�าลงัใจให้ มนัอาจจะได้บ้าง แต่คง 

จะไม่สม�่าเสมอ ไม่ใช่ทุกเวลาที่เราต้องการ สิ่งที่ดีกว่า

นัน้คอื เราสามารถปลกูฝังก�าลงัใจในตวัเราเอง นีเ่ป็น

สิ่งที่ทุกคนฝึกได้โดยการทบทวนคุณค่าของส่ิงที่เรา

ก�าลงัเรยีน คดิหรือมองในมุมมองต่างๆ ท่ีจะท�าให้เรารูส้กึ 
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มีก�าลัง เพราะในแต่ละวัน แต่ละบทท่ีเราเรียน ไม่ใช่ว่า

จะสนกุหมด แต่ถ้ามองในภาพรวม เราเหน็ว่า เป็นสิง่ท่ีมี

ความหมาย มีความส�าคัญ การที่เราระลึกอยู่ในความ

ส�าคญั ในความจ�าเป็นของการเรยีน ความรู้สึกเบือ่จะ

ไม่ครอบง�าจติ ความเบือ่ คอื ต้องการสิง่อ่ืนท่ีสนุกกว่าน้ี 

ไม่พอใจกบัสิง่ทีต่วัเองก�าลงัท�าอยู ่เพราะฉะนัน้ สิง่ท้าทาย

สตปัิญญาของเราคอื คิดอย่างไร มองอย่างไร เราจึงจะ

เห็นว่า ส่ิงน้ีสมควรแก่ความสนใจของเรา หรือเป็นส่ิงที่

เรายอมอยูก่บัมนัได้ เรือ่งของสต ิเรือ่งการปลกูฝังให้รกัษา

ความสนใจ ความใส่ใจในสิง่ทีเ่ราก�าลงัฟังอยู ่กเ็ป็นส่วนหนึง่ 

อกีข้อหนึง่ทีส่�าคญั คอืเรือ่งของอคต ิความล�าเอยีง 

โดยปกติแล้ว เรามักชอบฟังผู้ที่มีความคิดเห็นตรงกับเรา 

หรือผู้ที่เราชอบ ผู้ที่เป็นเพื่อนกับเรา ส่วนคนที่เราไม่ชอบ 

เราจะสังเกตได้ว่า เราพร้อมที่จะต�าหนิเขา ไม่ค่อยจะเป็น

ธรรมกับเขาเท่าไร คนท่ีนิสัยไม่ดีหรือมีนิสัยที่เราไม่

ชอบ ไม่น่าจะเป็นเหตวุ่า เขาไม่มสีตปัิญญาเหมือนเรา 

หรือความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการของเขาต้องไร้

ค่าเสมอไป บางคนนิสัยไม่ดี แต่มีความคิดที่ดี บางคน 

นิสัยดี น่ารักมาก แต่มีความคิดที่ใช้ไม่ได้ก็มี เพราะฉะนั้น 
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เราต้องรู้จักแยกแยะ รู้จักวิเคราะห์ ต้องให้จิตใจเป็นกลาง 

การจะท�าจิตใจให้เป็นกลาง อยู่ที่การตั้งสติ ให้พอที่

จะรับรู้ต่อความรู้สึกยินดี ชอบ ความไม่ยินดี ไม่ชอบ

ที่เกิดข้ึน และไม่หลงอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้น จนไม่

เป็นธรรมกับผู้ที่ก�าลังพูดอยู่ การฟังเป็นจึงข้ึนอยู่กับ 

การฝึกจิตใจค่อนข้างมาก 

อีกข้อหน่ึงคือเรื่องของทิฏฐิมานะ ทุกวันนี้ ที่เรา

พูดกันว่า ...โอ! คนนั้นเขาเชื่อมั่นในตัวเองมาก... เราลอง

พิจารณาค�าๆ น้ี ว่าแปลว่าอะไร ที่บอกว่ามีความเชื่อ

มัน่ในตวัเอง จรงิๆ แล้วกม็กัจะหมายความว่า มคีวาม

เช่ือมั่นในความคิดของตัวเอง ทฤษฎีของตัวเอง เคย

มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ศัตรูที่ส�าคัญที่สุดต่อความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์ คือนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆ ที่หวงแหน

ในทฤษฎ ีในชือ่เสยีงของตนมาก จนไม่ยอมรบัทฤษฎใีหม่

หรอืความเปลีย่นแปลง เมือ่เรายดึมัน่ถือมัน่ในความคิด

เห็นของตวัเอง ข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้คอื เราเอาศักดิศ์รี

ของเรา เอาอัตตาของเรา ไปผูกไว้กับข้อคิด เพราะ

ฉะนัน้ เมือ่มีการประชมุ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั  

หากมีใครคดัค้านความคดิของเรา เราจะรูส้กึว่า...ฟังไม่ได้  
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ฟังไม่ข้ึน... เพราะมันไม่ใช่แค่ปฏิเสธความคิดของเรา

เท่านั้น แต่ปฏิเสธตัวเราด้วย ความคิดของเราแพ้ ก็คือตัว

เราแพ้ เมื่อเราสร้างความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา” 

ตัวเราเป็นเจ้าของความคิด เจ้าของทฤษฎี เจ้าของ

ปรัชญา อย่างนี้จะท�าให้เราปิดกั้นและไม่สามารถรับ

ฟังความคิดของคนอื่นได้ เพราะไม่ใช่แค่เปรียบเทียบ

ความคิด แต่กลายเป็นเรื่องของ “ตัวเรา” ตัวเราในสายตา

ของคนอ่ืน ศักดิ์ศรีของเรา ฐานะของเรา สิ่งเหล่านี้เข้า

มาครอบง�า ท�าให้เราฟังไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้ ยอมรับไม่ได้  

ซึง่เป็นปัญหาส�าคญั แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยูอ่ย่างไม่มคีวาม

คิดเห็น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็น สิ่งส�าคัญคือ  

ท่าทีของเราต่อความคิดเป็นอย่างไร เราก็ต้องมีความ 

จงรักภกัดต่ีอความคดิ เมือ่มคีนค้าน มคีนไม่เหน็ด้วย ไม่ใช่

ว่าเราจะต้องคล้อยตามเขาทันที เราสู้เพื่อความคิดของ

เราได้ ถ้าเรามั่นใจว่า ของเราใช่ ของเขาไม่ใช่ แต่เรา

ต้องสู้ด้วยเหตดุ้วยผล อย่าให้เรือ่ง “ตวัเรา” “ของเรา” 

เข้ามาครอบง�า และไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปด่าเขา เราจะต้อง

ไม่แพ้เขา อย่างนี้จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านวิชาการหรือวิชาชีวิต
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ค�ำถำมที่ ๒  ผู้ร่วมงานบางคนชอบเสนอความ

คิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก แต่ไม่ชอบลงมือท�า 

ชอบเสนอความคดิเฉยๆ เราจะมีวธิกีารอย่างไรให้เขาเอา

แนวความคิดนั้นไปท�าให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเจ้าคะ

ค�ำตอบ  ค�าถามข้อนี้ อาจจะตอบยากสักหน่อย 

เพราะอาตมาไม่ทราบบริบทว่า แต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร 

เพราะในบางบรบิท คนบางคนอาจจะมหีน้าทีค่ดิ ในขณะ

ท่ีคนอกีกลุม่หนึง่มหีน้าทีท่�า คอืถ้ามข้ีอตกลงกัน กเ็ป็นการ

แบ่งงานที่ใช้ได้อย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันอย่างนั้น  

ก็ต้องมีการตกลงกันล่วงหน้าเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของแต่ละคน ซึ่งนี่เป็นเรื่องของการ

สื่อสาร ค�าถามข้อน้ี ผู้เขียนน่าจะมีความเห็นว่า ผู้เสนอ

ความคิดควรจะต้องลงมือท�าด้วย แต่คนที่เสนอความคิด 

เขาจะคิดอย่างนัน้หรอืเปล่า เขาอาจคดิว่า เขาช่วยได้มาก

แล้ว เขาช่วยให้แนวทางแล้ว พวกคณุลองเอาไปท�าดวู่าจะ

เป็นไปได้หรือไม่ 

อาตมาขอตอบเป็นหลักกว้างๆ ว่า ในการท�างาน

เป็นกลุม่ ควรจะมกีารตกลงกนัในหลกัการก่อนว่า ใคร
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มหีน้าทีอ่ย่างไรบ้าง เมือ่มคีนเสนออะไรทีส่ร้างสรรค์แล้ว  

กระบวนการตอ่ไปจะเป็นอย่างไร ตอ้งมกีารโหวตกันหรอื

ไม่ หรือดูว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ ใครเป็นผู้มีอ�านาจ

ตัดสิน เมื่อตัดสินแล้ว จะท�าเป็นโมเดล ทดลองท�าใน 

ระดับหนึ่งก่อนหรือไม่ ผู้ที่เสนอความคิดเห็นควรมีส่วน

เกี่ยวข้อง มีส่วนรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน อาตมาว่า  

ถ้ามีการตกลงในหลักการกันก่อนล่วงหน้า มันจะง่ายข้ึน  

จะได้ไม่ต้องมีความไม่พอใจกันในภายหลัง เราต้อง

ยอมรับว่า มีบางคนที่คิดเก่ง แต่ท�าไม่เป็นก็มี พวกที่

ท�าเก่ง แต่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ก็มีเหมือนกัน 

ถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อม

ตนว่า เราเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ก็น่าจะเสริมซ่ึงกัน

และกัน คนนี้คิดเก่งแต่ท�าไม่เก่ง คนนี้ท�าเก่งแต่คิดไม่เก่ง 

ก็ช่วยกันสิ ต่างคนต่างท�าในสิ่งที่ตัวเองถนัด 

สมัยก่อน ตอนที่อาตมาบริหารวัดป่านานาชาติ 

อาตมาไม่มีความสามารถในเรื่องการก่อสร้างเลย ท�าไม่

เป็น แต่บางครั้งอาตมามีความคิด ก็มอบหมายให้พระ

ที่เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นวิศวกรมาก่อนที่จะบวช  

ให้ท่านเป็นหัวหน้างาน อาตมาบอกว่า “ผมมีความคิด



๓๖

อย่างนี้ มันจะพอเป็นไปได้มั้ย” เราคิดในส่วนที่เป็น 

หลักการก่อน หลังจากนั้น ก็ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง 

ภาคปฏิบัติลองวิเคราะห์วิจารณ์ดูว่า เป็นความคิดที่ใช้ได้

มากน้อยแค่ไหน อย่างนี้ อาตมาว่าก็พอไปได้นะ 
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ค�ำถำมที่ ๓  ขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีการ

ประชุมแบบระดมความคิดเห็น (brain storming) ด้วย

เจ้าค่ะว่า ผู้เข้าร่วมประชุม (ทั้งประธานและผู้เข้าร่วม 

ทุกคน) ควรมีแนวทางในการด�าเนินการประชุมอย่างไร

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดและเกิดความขัดแย้ง 

น้อยที่สุด (เพราะหลายคร้ังจบการประชุมด้วยการไม่ได้

แนวคิดใดๆ แถมยังทะเลาะกันอีกเจ้าค่ะ) ในลักษณะการ

ประชุม ๒ รูปแบบต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ท่ีมีความรู้ 

(ทางโลก) สูง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีอัตตาตัวตนสูง 

ทุกคนพูดแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีคนฟัง 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมน่ังเงียบหมด ไม่มีใครแสดง

ความคดิเหน็เลย ประธานก็คดิไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิง่  

การตัดสินใจในเรื่องที่ยังไม่เคยมีหลักเกณฑ์ก�าหนดไว้ 

มาก่อน หรือเร่ืองที่การตัดสินจะมีผลกระทบในทางลบ

หรือเกิดความเสียเปรียบต่อคนบางกลุ่ม 

ค�ำตอบ  มีหนังสือวิชาการที่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง 

brain storming มากมาย อาตมามีประสบการณ์เกี่ยว

กับเร่ืองนี้ไม่มากนัก ในกรณีที่มีปัญหาว่า คนเข้าร่วม
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ประชุมมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีอะไรต่อมิอะไรสูงนั้น  

เราอาจจะต้องใช้วิธีการเสนอความคิดเห็นโดยไม่ต้อง

เปิดเผยช่ือ คือ ต่างคนต่างท�า ไม่ต้องลงชื่อ จากนั้นก็มี 

ผู้รวบรวมความคิดเห็น 

สิง่ท่ีอาตมาท�าอยูใ่นปัจจบัุนทีโ่รงเรียนทีอ่าตมาเป็น

ที่ปรึกษา คือการท�าหลักสูตรพัฒนาความคิด ในระหว่าง

การไปดูงานที่ต่างประเทศ ได้ไปเจอโครงการหนึ่งของ 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชื่อว่า “Making thinking visible” 

ซึ่งเน้นที่กระบวนความคิด ๒1 ข้อ เหมือนเป็นสูตรท่ีใช้ 

ในบริบทต่างๆ เพ่ือให้ได้ความคิดท่ีมีคุณภาพดี พวกเรา

ก�าลงัแปลเป็นหนงัสอืภาษาไทยส�าหรบัใช้ภายในโรงเรยีน 

มีแนวทางมากมายที่น่าจะเป็นประโยชน์ ที่อาตมาเอามา 

ใช้ในโรงเรียนก็ด้วยเหตุผลที่ว่า การใช้ความคิด การใช้

เหตผุลต่างๆ ของคนไทยนัน้ หากมองโดยภาพรวม ยงัค่อน

ข้างอ่อน แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า คนไทยไม่มีศกัยภาพใน

การพฒันาเรือ่งนี ้คนไทยม ีแต่ว่ายงัไม่มกีารสอน อาตมา

จึงอยากจะให้มีการสอนเร่ืองนี้อย่างเป็นทางการให้มาก

ขึน้ และอยากให้เป็นทีย่อมรบักันว่า ผู้ทีจ่บการศกึษาตัง้แต่

ชั้นมัธยมเป็นต้นไป ควรจะเป็นคนที่คิดเป็น และเรื่องนี้
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ควรจะเป็นเป้าหมายของการศึกษา คือ สอนคนให้เป็น

คนทีค่ดิเก่ง คิดเป็น แต่ก่อนทีจ่ะสอนเดก็นกัเรยีน เราต้อง

เริ่มจากคุณครูก่อน เราต้องสอนให้คุณครูรู้จักใช้ความคิด

ที่ดี ใช้เหตุใช้ผล ใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 

อาตมาเห็นว่า โครงงาน Making thinking visible นี้ง่าย

และได้ผลเร็ว จงึได้เริม่น�ามาใช้ ซึง่กระบวนการนี ้สามารถ

น�ามาปรบัใช้ได้ในทกุระดบั แม้แต่ในระดบัอดุมศกึษาหรอื

ในการประชุมระหว่างอาจารย์ วันนี้ อาตมาไม่มีเวลาท่ี

จะกล่าวในรายละเอียด แต่ถ้าใครสนใจ ไปดูใน website 

มีโรงเรียนทั่วโลกที่ใช้อยู่ มีเป็น Power point และใน 

YouTube ด้วย ทีน่่าประทบัใจคอื มกีารใช้กระบวนการคดิ

ที่เรียกว่า Thinking routine ในเด็กอายุตั้งแต่ ๕-๖ ขวบ  

ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า เด็กพวกนี้จะคิดได้ดีถึงขนาดนี้ 

ถ้าการประชุมของเรามีปัญหาเร่ืองทิฏฐิมานะ 

ความคดิเหน็ ความถอืตวัถอืตน ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 

เราก็ต้องคิดหาแนวทางหรือวิธีการที่จะเล่ียงปัญหา

น้ีให้มากที่สุด เช่น ในกระบวนการคิด เราอาจจัดให้มี

กระดานขาวหรือกระดาษแผ่นใหญ่ๆ แล้วให้แต่ละคน

เขียนในกระดาษโดยไม่ต้องระบุชื่อ อาจแบ่งคนออกเป็น
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กลุ่มๆ ช่วยกันคิดในเรื่องต่างๆ สมมุติว่า กลุ่มละ ๓ คน 

เราก็เขียนของเรา แล้วก็ไปดูของกลุ่มที่ ๒ ว่าเขาเขียน

อะไร หรือดูว่ามีอะไรพิเศษกว่าเรา แล้วเอามาเขียนเติม 

โดยกระบวนการทั้งหมดน้ี เราไม่เน้นว่าเป็นความคิด 

ของใคร เสรจ็แล้วจงึเอามาสรปุตอนท้าย นีก่เ็ป็นตวัอย่าง

ที่ดีอันหนึ่ง 

ส่วนการท่ีคนบางคนในกลุ่มไม่ค่อยพูด ที่วัดเรา

ใช้วิธีแบบตะวันตก ซึ่งได้ผลเหมือนกัน คือ จัดให้นั่งเป็น

วงกลม เรียกว่า วงกลมกัลยาณมิตร ซึ่งวิธีนี้ อาตมาเอา

ไปใช้ที่โรงเรียนด้วย คือ ให้นั่งเป็นวงกลม สมมุติว่า เรา

เป็นคนแรกที่พูด พูดเสร็จแล้ว เราก็เชิญอีกคนหนึ่งให้พูด  

คนนั้นพูดแล้วก็เชิญอีกคนหนึ่งพูดต่อ จนกระท่ังได้พูด 

ครบทุกคน โดยไม่ต้องพูดตามล�าดับจากอาวุโสลงไป  

พอเราพูดของเราแล้ว ก็เชิญใครก็ได้ที่ยังไม่ได้พูด นี่เป็น 

วิธีง่ายๆ ที่ท�าให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดและควรจะพูด ใน

กรณีที่บางคนบอกว่า ไม่มีอะไรจะพูด อันน้ีก็แล้วแต่ 

moderator หรือผู้คุมการประชุมว่า จะอนุญาตให้คน

ไม่พูดหรือไม่ หรือไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพูด พูด ๒-๓ ค�า 

ก็ยังดี ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของผู้คุมการประชุม
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ค�ำถำมที ่๔  ตัง้ปณธิานวนัปีใหม่ แต่ท�าไม่เคยส�าเรจ็ 

เราจะมีวิธหีรอืหลกัการทีท่�าให้เราสามารถท�าสิง่ต่างๆ ให้

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ

ค�ำตอบ  เรื่องการอธิษฐาน การตั้งเป้าหมาย 

เราต้องดูว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหน ถ้าเราตั้งเป้าไว้

ง่ายเกินไป ท�าแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง 

รู้สึกเฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าตั้งยากเกินไป แล้ว

ไม่สามารถท�าได้ เราก็จะรู้สึกกลุ้มใจว่า ตัวเองท�าอะไร

ไม่เคยส�าเร็จสักที แย่มาก เป็นต้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรา

ควรท�าคือ การอธิษฐานหรือตั้งเป้าหมายต่างๆ ในทางที่

ท�าได้ยากแต่ไม่เกินวิสัย อาตมาเคยเปรียบเทียบกับการ

เล่นเทนนิส ถ้าเราเล่นกับคนที่มีความสามารถด้อยกว่า

เรามาก เราชนะ ๖-0 ๖-0 เราก็ไม่สนุกนะ แต่ถ้าเราเล่น

กับคนที่เก่งกว่าเรามาก แล้วเราแพ้ 0-๖ 0-๖ ก็ไม่สนุก

เหมอืนกนั ทีดี่ทีส่ดุคอื เล่นกับคนทีเ่ก่งกว่าเราบ้างเลก็น้อย  

เพราะเม่ือเราเล่นกับคนที่เก่งกว่าเราเล็กน้อย เราจะรู้สึก

ว่า เราเก่งกว่าที่คิด เหมือนกับว่ามีการดึงตัวเราให้สูงขึ้น 

เป็นการท้าทายในลักษณะที่ไม่ใช่ว่าเกินก�าลัง เราต้อง 

ผลักดันตัวเองบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับหักโหม 
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เรื่องการอธิษฐาน การตั้งปณิธาน เราควร

ก�าหนดให้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะวัดได้ และควรต้อง

มีก�าหนดเวลา ไม่ใช่แค่ว่าปีนี้เราจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้  

แต่ควรเป็นในลักษณะที่ว่า ในปีแรก เดือนแรกจะต้อง 

เป็นอย่างนี้ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ จะต้องเป็นอย่างนี้ๆ 

เราจะได้ประเมินหรือดูว่า พอจะเป็นไปได้ไหม ไม่ยากจน

เกินไป และควรตั้งเป้าหมายแบบเจาะจง ไม่กว้างเกิน

ไปจนไม่ชัดเจน และควรเป็นสิ่งที่วัดได้ อีกอย่างท่ีจะ

ช่วยได้ คือเพื่อน เราอธิษฐานอะไร ก็ประกาศให้ทุกคนใน

กลุ่มไลน์ของเรา หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ รับทราบ มันก็

ช่วยได้เหมือนกัน 

เมือ่พดูถงึจติใจของคน มเีทคนคิอย่างหนึง่ อาตมา

ขออภัยจ�าช่ือไม่ได้ เป็นศัพท์ญี่ปุ่น แต่คนคิดเป็นชาว

อเมริกัน เป็นทฤษฎีเร่ืองการเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย  

ผู ้เขียนหนังสือที่อาตมาได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องน้ี เล่าถึง

คนไข้ที่อ้วนมากและเป็นโรคน้ันโรคน้ีเพราะความอ้วน 

เป็นปัจจยัส�าคญั เขาเองอยากจะลดน�า้หนกั คณุหมอและ

นกัจติวทิยาได้พยายามให้ค�าแนะน�าหลายอย่าง เช่น การ

ไปยิม การออกก�าลงักาย แต่เขาท�าไม่ได้สักอย่าง แม้แต่จะ
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ออกก�าลังกายเป็นเวลา 1๕ นาที ๒0 นาที ก็ยังท�าไม่ได้ 

สุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญในวิธีนี้ ได้ไปพบกับคนไข้ และเสนอ

ให้เขาออกก�าลังกายวันละ ๓0 วินาทีว่า เขาพอจะท�าได้

หรือไม่ เขาก็โล่งใจ...เออ! ๓0 วินาที... โอเค ได้...ความ

คดิหรอืปรชัญาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัวธิกีารน้ีน่าสนใจ เพราะการ

ออกก�าลงักายแค่วันละ ๓0 วนิาท ีก็คงไม่ได้เกดิประโยชน์

อะไรมากมายต่อร่างกาย แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ

การมองตัวเอง จากคนท่ีมองตัวเองว่า เป็นคนท่ีออก

ก�าลังกายไม่ได้ ไม่เคย ท�าไม่ได้ กลายเป็น “ข้าพเจ้า 

ออกก�าลังกายทุกวัน วันละ ๓0 วินาที” อันนี้เป็นจุด 

เริ่มต้นของการสร้างความรู้สึกใหม่ขึ้นมาว่า “ข้าพเจ้า 

เป็นคนออกก�าลังกาย” หลังจากน้ัน ก็ค่อยๆ เพิ่มเวลา 

ทีละเล็กทีละน้อย จาก ๓0 วินาทีเป็น 1 นาที คือ

เราต้องเปลี่ยนการมองตัวเองเสียก่อน หลังจากนั้น 

เรื่องของพฤติกรรมจะค่อยๆ ตามมา เทคนิคนี้เอามา

ใช้ได้ในองค์กรหรือบริษัท เวลาที่มีความรู้สึกว่า ไม่ค่อย 

จะพอใจกับความเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ ผู้คุมการ

ประชุมก็ชักชวนให้ทุกคนเสนอสิ่งท่ีควรจะเปลี่ยนใน

องค์กรของเรา โดยมีข้อแม้ว่า ต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้เลย
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ตอนนี้ ไม่ใช่โครงงานระยะยาว แต่เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่

เมื่อเปลี่ยนแล้ว สถานที่ ความเป็นอยู่ของเราจะดีขึ้น พอ

ท�าสิง่เลก็ๆ น้อยๆ อย่างน้ี ความรูส้กึจะเปลีย่น คอืแทนที่

จะคิดว่า “มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยมี

อะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ใหญ่ก็ไม่เคยเห็นความส�าคัญอะไร” 

แต่ถ้าเรารู้สึกว่า เรื่องนั้นก็ดีขึ้นนิดหน่อย เรื่องนี้ก็ดีขึ้นนิด

หน่อย มันก็ท�าให้มีก�าลังใจขึ้นมาว่า ถ้าเปล่ียนเรื่องเล็ก

น้อยได้ เรื่องใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนได้เหมือนกัน 
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ค�ำถำมที ่๕  ท�าอย่างไรให้ไม่รู้สึกเหน่ือยและเบ่ือ

กับชีวิต เราสามารถสร้างพลังงานและความกระตือรือร้น

ในชีวิตได้อย่างไรครับ

ค�ำตอบ  เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งของความคดิ บางคนเบ่ือ

ชีวิต เศร้า ซึมเศร้า พอถามว่า “ซึมเศร้าต้ังแต่เมื่อไร”  

กจ็ะตอบว่า “ตัง้แต่ตืน่นอนตอนเช้าจนกระท่ังหลบั เบ่ือ...” 

อาตมาขอถามว่า “เวลากินข้าวเบื่อไหม” “ก็ไม่” คือ  

ในแต่ละวัน ถ้าเราดูชีวิตของเราว่าเป็นกระแสตั้งแต่เช้า

จนเย็น กระแสอารมณ์ ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอารมณ์เดียวตลอด

ทั้งวัน แต่เพราะเราดูภาพรวมเกินไป ไม่ได้เจาะดูในราย

ละเอยีดของความรูส้กึท่ีเป็นจรงิในแต่ละขณะ แต่ละวนิาที 

แต่ละนาที ที่บังเอิญจิตของเราตกร่อง จึงรู้สึกแย่ เพราะ

ฉะนั้น เราต้องฝึกให้ดูความจริงให้มากกว่านี้ และควรจะ

สังเกตว่า แม้จิตจะไม่มีก�าลัง จะเบื่อ ความเบื่อก็ไม่คงท่ี 

เบื่อบ้าง เบื่อมาก เบื่อเต็มที่ เบื่อเหลือเกิน มันไม่คงที่  

ทุกอย่างมีความแปรปรวน แม้แต่อารมณ์เหล่านี้ ซึ่งเป็น

เร่ืองที่น่าสนใจ เราต้องดูว่ามนัแปรปรวนเพราะอะไร ด้วย

เหตุปัจจัยอะไร เราจะได้วิจัยอารมณ์ว่า เกิดเพราะอะไร 

และมอีะไรไหมทีท่�าให้เราลมืมนัไป หรอืท�าให้รูส้กึดขีึน้บ้าง 
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ในทางธรรม ท่านบอกว่า สิ่งที่จะช่วยลดความ

รู้สึกเหล่านี้ได้ในเบื้องต้น คือการให้ทาน ซึ่งไม่ได้หมาย

ถึงการให้วัตถุหรือการใส่บาตรเท่าน้ัน แต่หมายถึงการ

ท�าส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

จะท�าให้จิตใจของเราสดชื่นขึ้นมาทันที แต่ถ้าท�าเพื่อ

หวังอะไร เราจะรู้สึกเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่า 

ความเบือ่ ความเหน่ือย มกัจะเกดิเพราะเราเอาตวัเอง

เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกเรื่อง ความรู้สึกของฉัน 

ความสุขของฉัน ความทุกข์ของฉัน อะไรๆ ของฉัน

หมด มันก็ต้องน่าเบื่อแน่นอน มันน่าเบื่อเพราะเรา 

มองชีวิตว่าเป็นเรื่องของตัวเรา แต่ถ้าเราเอาความสุข 

ความทุกข์ของคนอืน่เป็นใหญ่ หรอืให้ความส�าคญัมากขึน้ 

ความสุขจะปรากฏทันที นี่คือสมมุติฐานของพุทธศาสนา 

ให้เราดูว่าใช่หรือไม่ 

ความคดิบางอย่างเป็นพษิเป็นภยักบัเรามาก ถ้าเรา

ไม่รู้จักระวังความคิด ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ คนเราจะดูแลชีวิต

ของตัวเองได้ ต้องดูแลจิตใจเป็นหลักใหญ่ เพราะจิต

เป็นตัวก�าหนด ความคิดท่ีท�าให้รู้สึกมีก�าลังใจมากข้ึน 
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คือการคิดในเรื่องของบุญคุณ ให้เราระลึกในบุญคุณ

ของคุณพ่อคุณแม่ บุญคุณของครูบาอาจารย์ บุญคุณ 

ของคุณครูทุกคน แค่คิดเรื่องน้ี จิตใจเราก็เปลี่ยน ...โอ!  

โชคดีนะ ท่ีเราได้อยู่ตรงนี้...สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อ 

คุณแม่ เราต้องพยายามตอบแทน... ก�าลังใจจะมาทันที

เมื่อเราส�านึกในบุญคุณ อย่างนี้ก็เป็นการภาวนา ให้เรา

ลองเขยีนหวัข้อเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรารูส้กึว่าเรามบีญุ...โอ! เป็น

บุญของเรานะที่...ข้อที่ 1...ข้อที่ ๒...ข้อที่ ๓...ข้อที่ 4... 

พอเริ่มคิด ไม่รู้มาจากไหน เยอะแยะไปหมด จิตใจย่อม

มีก�าลังมากขึ้น และถ้าเราเจริญสติ คือ ให้รู้ตัวมากขึ้น 

รู้กายรู้ใจมากขึ้น พอจิตเร่ิมจะตกร่อง ไปคิดในส่ิงที่

ท�าให้ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้น เราก็รู้ตัว รู้แล้ววาง 

แต่ถ้าขาดสต ิทางเลอืกในชวีติของเราจะน้อย ถงึแม้ว่า

เมื่อมองจากภายนอก อาจจะดูเป็นผู้ที่มีอิสระในหลายๆ 

เรือ่ง แต่เป็นความเป็นอสิระในเรือ่งทีไ่ร้สาระเสยีส่วนใหญ่ 

เช่น เราเข้าไปในร้านขายไอศกรีมที่มี ๒0 - ๓0 กว่ารส

ให้เราเลือก เรามีอิสระท่ีจะเลือกรสไอศกรีมได้ แต่ความ

เป็นอิสระของเราเป็นเรื่องของความเป็นอิสระในการ

บริโภคเป็นส่วนใหญ่ จริงๆ แล้ว จิตใจของเราเหมือน
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หุน่กระบอก ได้รบัการกระตุน้อย่างไร กไ็ปตามนัน้เป็น

ส่วนใหญ่ แล้วค่อยหาเหตุผลมาประกอบทีหลัง 

เรื่องของเหตุผล เราต้องระวัง เราไม่ควรจะ

งมงายในเหตุผล เรื่องนี้เป็นอย่างไร อาตมาจะอธิบาย

ให้ฟัง เมื่อหลายปีก่อน อาตมาได้อ่านผลงานของ

ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันคนหน่ึงซึ่งน่าสนใจ เขาท�าการ

วิจัยเกี่ยวกับการสะกดจิต เขาเล่าว่า เขาชวนนักศึกษาท่ี

เรียนกับเขามาที่บ้านกลุ่มหนึ่ง แล้วเขาสะกดจิตนักศึกษา

คนหนึ่ง ในระหว่างที่อยู่ในภาวะสะกดจิต เขาบอกกับ

นักศึกษาคนนี้ว่า เมื่อออกจากภาวะสะกดจิตแล้ว หาก

อาจารย์ชวนดื่มน�้าชา ให้เดินไปที่ประตู กางร่มท่ีอยู่ข้าง

ประตู หลังจากนั้น อาจารย์ก็ค่อยๆ ให้นักศึกษาออก

จากภาวะสะกดจิตกลับมาสู่ภาวะปกติ อาจารย์ชวนคุย

สักพัก แล้วถามว่า “จะดื่มน�้าชาไหม” ลูกศิษย์ลุกขึ้นทันที  

เดินไปที่ประตูแล้วกางร่ม อาจารย์ถามว่า “กางร่มท�าไม” 

ลูกศิษย์ก็ตอบว่า “ตอนท่ีเดินทางมา อากาศมันครึ้มๆ 

ผมไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมา ผมว่า ถ้าฝนตก ผมจะขอยืม

ร่มของอาจารย์ แต่ไม่แน่ใจว่า มันจะใช้ได้หรือเปล่า”  

คือ ไม่ต้องคิดแม้แต่หนึ่งวินาที ก็สามารถหาเหตุผลที ่
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น่าเชื่อออกมาได้เป็นชุดเลย เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล

ที่น่าเช่ือในเรื่องที่ไร้เหตุผลร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่เขาเดินไป

กางร่มก็เพราะอาจารย์สั่งไว้เท่านั้นเอง นี่เป็นสิ่งที่แสดง

ถึงความอัศจรรย์ของสมองคนที่สามารถท�าอะไรด้วย

ตณัหา ท�าอะไรด้วยความอยาก ท�าอะไรด้วยความกลวั 

ท�าอะไรด้วยกเิลส แล้วสร้างเหตุผลมาสนบัสนนุทหีลงั 

จนตัวเองเชื่อว่าท�าด้วยเหตุผล ถ้าใครบอกว่าท�าด้วย

กเิลสกน้็อยใจ...ท�าไมเขามองเราอย่างนัน้... เพราะฉะนัน้ 

เราต้องระวังในเรื่องเหตุผล แล้วเราจะท�าอย่างไรดี 

ส่ิงที่ส�าคัญคือสติ เม่ือความคิด ความรู้สึก อารมณ์

ต่างๆ เกิดขึ้น เราก็รู ้ว่า น่ีคือความล�าเอียง นี่คือ

ความคิด นี่คือความโกรธ นี่คือความหลง แล้วแทนที่

จะวิ่งตามโดยไม่ทันรู้ตัว เรามีโอกาสเลือกที่จะไม่ท�า 

ความเป็นอสิระทีน่่าสนใจมากส�าหรบัอาตมา คอื อสิระ

ที่จะไม่ท�า ไม่ใช่มีความสามารถท่ีจะเลือกกินไอศกรีม 

รสนั้นรสนี้ แต่ว่ามีความสามารถที่จะไม่กิน หรือที่จะท�า

สิ่งที่สอดคล้องหรือตรงกับอุดมการณ์ความหมายชีวิต 

ของตน ทุกคนมีอุดมการณ์ แต่อุดมการณ์มักจะอยู่

เฉพาะเวลาทีไ่ม่มอีะไรมากระทบอารมณ์ ก่อนอารมณ์
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เกิดข้ึนเรารู้ทุกอย่าง หลังจากอารมณ์ผ่านไปเราก็รู้

ทุกอย่าง แต่ขณะมีอารมณ์ เราไม่รู ้อะไรสักอย่าง  

เพราะฉะนั้น อาตมาจึงว่า เราฉลาด แต่ฉลาดเฉพาะ

เวลาที่เราไม่โง่ การที่เราบอกว่าคนนั้นฉลาด มันไม่จริง

หรอก คนเราจะมีช่วงฉลาดและช่วงที่โง่สลับกันไปใน

แต่ละวัน การปฏิบัติธรรม คือการพยายามให้ช่วงที่

โง่มีน้อยลง และให้ช่วงท่ีฉลาดมีมากข้ึน เราต้องดึง

ปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาม ี

สิ่งท้าทาย ไม่ใช่ว่าใช้ปัญญาได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีอะไรมา 

กระทบผลประโยชน์ส่วนตัว ความรู้สึก หรืออัตตาตัวตน 

ของเรา
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ค�ำถำมที ่ ๖  เจอเพื่อนรุ่นน้องที่ดื้อเงียบ ไม่ยอม 

รบัฟังค�าแนะน�า ทัง้ๆ ทีต่วัเองก็ไม่ได้เก่ง ควรท�าอย่างไรดี  

(ควรตัดหางปล่อยวัดหรือสอนต่อไปดีครับ)

ค�ำตอบ  เรื่องความด้ือรั้นกับการยืนยันใน

หลักการ มันก็แล้วแต่มุมมองใช่หรือไม่ เขาอาจจะ

สู้เพื่อหลักการ แต่เพราะมันไม่ถูกใจเรา เราจึงหาว่า

เขาดื้อ ซึ่งก็ต้องดูดีๆ ว่า เป็นเรื่องความดื้อจริงหรือเปล่า 

หรือว่าเขามีเหตุผลหรือเปล่า เวลาเรามั่นใจว่า เราถูก

เขาผิด เรามักจะมองว่าเรามีเหตุผล และเขาไม่มี

เหตุผลเลย แต่มันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่า อีกอย่าง

หนึ่งก็คือ การสื่อสารของเรา ในการให้ค�าแนะน�า เรา

ต้องฉลาดในหลายเรื่อง จึงจะท�าให้สิ่งที่เราพูดเข้า

ถึงจิตใจเขา เร่ิมตั้งแต่การเลือกกาลเทศะ ถ้าเราพูดไม่

ถูกกาลเทศะ เขาไม่อยู่ในสภาวะที่เขาจะยอมรับได้ การ

พูดของเราก็ไม่เกิดผล อีกเรื่องหน่ึงที่ส�าคัญคือ ก่อนการ

สื่อสารจะเกิดขึ้น ต้องมีฐานแห่งความไว้วางใจซึ่งกัน

และกนัเกดิขึน้เสยีก่อน ตอนอาตมาไปอยูก่บัหลวงพ่อชา

ทีว่ดัหนองป่าพงใหม่ๆ บางครัง้ท่านสอนในสิง่ท่ีเราไม่เหน็

ด้วยหรอืไม่อยากท�าก็มี แต่เราก็ท�า เพราะความศรทัธาใน
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องค์ท่าน เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญา มีความหวังดีต่อเรา  

เพราะเราไว้ใจท่าน เราจึงยอมท�าในสิ่งที่ตัวเราไม่เห็น 

หรือยังไม่เห็นด้วยในตอนนั้น กรณีนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรา 

พูดออกไป โดยที่เขายังไม่ไว้ใจเราว่าเราหวังดีต่อเขาจริง 

หรอืเข้าใจเขาจรงิ ก็ไม่แปลกใจทีเ่ขาจะไม่ท�าตามค�าแนะน�า

ของเรา ฉะนั้น ก่อนที่เราจะสรุปว่าเขาดื้อเงียบ ซึ่งก็อาจ

เป็นไปได้เหมือนกัน แต่ก็อาจจะไม่ใช่ เราควรกลับมาดู 

ตวัเองก่อนว่า เราสามารถปลกูฝังศรทัธาและความไว้ใจใน

ตัวเราให้เขาได้หรือยัง เพราะถ้าเขายังไม่ไว้ใจเรา เขาอาจ

จะยอมรับค�าแนะน�าจากเราไม่ได้ แต่ถ้าเขาดื้อจริง แล้ว 

เราร�าคาญ ก็จะยิ่งไปกันใหญ่ เขาก็คงมีอะไรขัดข้องอยู่

ในใจ 

ตอนท่ีอาตมาเป็นเจ้าอาวาส เม่ืออายุมากขึ้นสัก 

40 ขึ้นไปแล้ว คนที่เข้ามาบวชอายุ ๒0 ต้นๆ เขาจะ 

มีความรู้สึกว่า เขาเป็นลูกชาย เป็นลูกของเราได้ การมี

ความรู้สึกว่าเป็นลูกชาย ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที ่

มักจะเป็นผลร้ายคือ เขามองว่าเราเป็นพ่อ ส�าหรับ

ชาวตะวันตกแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมักมี 

ปัญหามาก ฉะนั้น บางครั้งเราสอนอะไร ผู้ท่ีเขาเคยมี



๕๓

สนทนาธรรม

ปัญหากับพ่อ มักจะดื้อเงียบ เพราะเขามองเราเป็นพ่อ 

เขา project มาที่เรา อาตมาเคยอุทานออกมาว่า “ท่าน... 

ผมไม่ใช่พ่อของท่านนะ” พระรูปน้ันเป็นพระที่มีปัญหา 

กับพ่อมาก ดังน้ัน พ่อสั่งอะไรก็จะต่อต้านเป็นอัตโนมัติ 

ไม่ว่าที่ไหน องค์กรไหน ผู้ใหญ่คือตัวแทนของพ่อ ผู้ใหญ่

ส่ังอะไรกต้็องมกีารต่อต้าน เป็นเรือ่งอตัโนมตั ิเรือ่งแบบนี้ 

บางครั้งไม่ได้เกิดปฏิกิริยาต่อตัวเรา แต่เพราะตัวเราเป็น

สัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขา มันเป็นเรื่อง

สลับซับซ้อนในการอยู่ด้วยกัน ก็ต้องค่อยๆ ดูไป ช่วยเขา

เท่าที่เราจะช่วยได้ ถ้าเขาไม่รับจากเรา ก็ลองคิดดูว่า จะมี

ผู้อื่นที่จะช่วยเขาได้หรือไม่ หรือที่จะรับฟังเขาได้ และเขา

ยอมรับฟัง แต่ถ้าในที่สุด ช่วงน้ีเรายังช่วยเขาไม่ได้ เราก็

วางใจกลางๆ ก่อน เรียกว่า อุเบกขา แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้ง 

ถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ เราก็พร้อมท่ีจะเข้าไป

ช่วยเขาได้



๕4

ค�ำถำมที่ ๗  ความขัดแย้งทางความคิดและ

อดุมการณ์อย่างรนุแรง ถ้าสิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ระหว่างตวัเรา

กับผู้มีพระคุณ เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรได้อีก นอกเหนือ

จากการวางเฉย หรือการไม่พูดถึงประเด็นนี้ครับ

ค�ำตอบ  อาตมาว่า เราใช้ค�าว่าขัดแย้งง่ายเกินไป  

บางครั้ง การมีความเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ว่าจะต้อง

มองเป็นความขัดแย้งเสมอไป ต่างคนต่างคิดไม่เหมือน

กัน ที่จริงความหลากหลายของความคิดก็เป็นหลัก

ส�าคัญของประชาธิปไตย ที่เราถือว่าหลายคนช่วยกันคิด  

ถกกัน มีการแลกเปลี่ยนกัน ใช้สมอง สุดท้าย น่าจะดีกว่า

ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิด แต่การใช้ความคิด ความเห็น 

ประสบการณ์ อุดมการณ์ของคนหลายๆ คน ย่อมต้อง

มชีนกนับ้าง ถ้าเป็นการชนกนัทีอ่ยูใ่นขอบเขตของการ

เคารพซึ่งกันและกัน และการไม่ใช้ภาษาหยาบคาย  

ก็เป็นส่ิงที่สร้างสรรค์พอสมควร แต่ถ้าให้คนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้สั่ง คือเป็นระบบเผด็จการ ผลก็คือ คนจะแบ่งเป็น  

๒ กลุม่ กลุม่หน่ึงท�าตาม เชือ่ฟังทกุอย่าง เหมอืนเป็นแพะ

เป็นแกะไป อีกกลุ่มหนึ่งต่อต้านทุกอย่าง การต่อต้านเกิด

ขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการท�าตามเพราะความเชื่อ 
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ข้อเสียของระบบสั่งการจากข้างบนหรือระบบเผด็จการ

คือ คนข้างล่างจะโง่ หรือไม่ค่อยเกิดสติปัญญา เพราะ

จะกลายเป็นว่า เชื่ออย่างงมงายหรือปฏิเสธอย่างงมงาย 

แต่การที่เราถือว่า แต่ละคนมีมุมมองท่ีไม่เหมือนกัน ผล

ประโยชน์ก็ไม่เหมือนกัน สติปัญญาก็ไม่เหมือนกัน เราให้

ทกุคนมสีทิธิอ์อกความคิดเหน็ภายในกรอบท่ีเราก�าหนดไว้  

เพื่อรักษาความสามัคคี เราไม่ควรประณามว่า การที่

มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นความขัดแย้งเสมอไป 

ถ้าเรามีความหวังดต่ีอกนัและกนั เคารพซ่ึงกนัและกนั 

และไม่ลืมว่า สุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย

ด้วยกัน เม่ือเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่หรือผู้

มีพระคุณ อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่  

ส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ เราต้องแยกระหว่างความคิดเห็น

และความเคารพนับถือ เพราะผู้ใหญ่มักจะมองว่า การ

ที่ลูกหรือผู้น้อยมีความเห็นไม่ตรงกับท่าน คือการปฏิเสธ

ความคิดเห็นของท่าน เท่ากับการปฏิเสธตัวท่าน ซึ่งท�าให้

เจบ็ใจมาก ดงันัน้ เราจงึต้องอ่อนน้อมถ่อมตน และยนืยัน

ว่า เรายังรักท่านอยู่ ยังมีความผูกพันกันอยู่ แต่ในเร่ือง 

ที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนี้ ถ้าเราพอจะเปลี่ยนได้บ้าง  



๕๖

เราก็ปรับเปลี่ยนไป แต่ถ้ารู ้สึกว่าไม่ไหวแล้ว พอแล้ว 

เปลี่ยนได้แค่ไม่นานก็คุมสติไม่อยู่แล้ว ร�าคาญกัน ก็คงจะ

ต้องใช้วิธีเอาตัวรอดไว้ก่อน คือไม่พูดในประเด็นนี้ 
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ค�ำถำมที่ ๘  โดนกล่าวหาว่าท�าผิด ทั้งๆ ที่รุ่นพี่

เป็นคนสั่งให้ท�า แต่รุ ่นพี่กลับเงียบ ไม่ช่วยรับผิดชอบ  

เราควรท�าอย่างไรเจ้าคะ

ค�ำตอบ  อาตมาก็ขอประกาศในท่ีนี้แทนผู้ถาม  

ถ้ารุ่นพี่อยู่ในที่นี้ ก็ช่วยรับผิดชอบบ้าง ชีวิตก็เป็นอย่างนี้

แหละ มันเป็นโลกธรรม ถ้ามองในระยะส้ัน ก็จะรู้สึกว่า 

ไม่ค่อยมีความยุติธรรมเม่ือเราโดนแบบน้ี สมมุติว่าเรา

เป็นรุ่นน้อง รุ่นพี่สั่งให้เราท�า เราท�าแล้วผิด ถูกต่อว่า ไม่

ยุติธรรม คนบางคนได้ข้อคิดว่า ถ้าเขาเป็นรุ่นพี่ เขาจะท�า

กับรุ่นน้องอย่างน้ีบ้าง เพราะรุ่นพี่ก็เคยท�ากับเขาแบบนี้  

คิดอย่างนี้ไม่ดี แต่ถ้าเราคิดดี เราจะคิดว่า เมื่อรุ่นพี่สั่ง 

แล้วน้องท�าตามที่พี่สั่ง แล้วน้องถูกต่อว่าว่าท�าผิด มันไม่

ยุติธรรม มันไม่ดีเลย เมื่อเราเป็นรุ่นพี่ เราจะไม่ท�าอย่าง

น้ีกับรุ่นน้องของเราเป็นอันขาด ถ้าคิดได้อย่างนี้ ถือว่า 

ได้ก�าไรชีวิตเลย ได้ความตั้งอกตั้งใจในสิ่งที่ดี เพราะรุ่นพี่

คนนี้เป็นตัวอย่าง คือ ในชีวิตเรา เราต้องการตัวอย่าง 

๒ แบบ ตัวอย่างในทางดี และตัวอย่างในทางไม่ด ี 

บางคร้ัง ตัวอย่างในทางไม่ด ีมปีระโยชน์มากกว่าตวัอย่าง

ในทางดี เพราะเราจะไม่มีวันลืม ถ้าเป็นตัวอย่างในทางดี  
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นานๆ ไปเราอาจจะลืม แต่อันที่ท�าให้เราเจ็บใจ เราก ็

ต้องต้ังใจว่า เราจะไม่เป็นคนแบบน้ีเป็นอันขาด... ผมจะ

เป็นคนที่มีเมตตา นอบน้อม ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ผมจะรับ

ผิดชอบ... คือ กลายเป็นอุดมการณ์ กลายเป็นหลักชีวิต

ของเรา ต้องขอบคุณรุ่นพี่ที่ท�าอย่างนี้กับเรา
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ค�ำถำมที่ ๙  ถ้าเราถูกบังคับให้เช่ือและศรัทธา

อย่างไม่มข้ีอแม้กับคนๆ หน่ึง (โดยทีเ่รารูว่้าคนๆ นัน้ไม่ใช่

คนดีและเป็นคนที่อันตรายมากๆ) และถ้าเราไม่ศรัทธา 

ในสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดโทษร้ายแรงต่อตัวเรา เราควรจะ

ท�าตัวอย่างไรดีครับ การฝืนใจเสแสร้งว่าตัวเองศรัทธา 

เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้ เป็นสิ่งที่ควรท�าหรือไม่ครับ

ค�ำตอบ  อาตมาไม่เข้าใจค�านี้ “ถูกบังคับให้เชื่อ” 

จะบังคับให้ใครเชื่อคงไม่ได้ และค�าว่าศรัทธาในค�าถามนี้ 

อาตมาไม่เข้าใจว่า ใช้ค�าว่าศรทัธาในความหมายทางพทุธ 

หรือในความหมายว่าเชื่อ คนไม่ดีสั่งให้เราเชื่อ ยังไงเราก็

ไม่เชื่อ หรือจะเป็นว่า เขาสั่งว่าท�าไปเลย ไม่ต้องคิดมาก 

แล้วจะดี... แต่อาตมาคิดว่า การฝืนใจ การเสแสร้งนั้น  

ไม่ท�าดีกว่า ในชีวิตของเรา เรื่องที่เป็นขาวเป็นด�านั้น  

ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่บางเรื่องจะเป็นสีเทา สีเทาเข้ม สีเทา

อ่อน คือ ไม่มีใครคอยบอกว่า...อย่างน้ีถูก อย่างน้ีผิด  

อย่างนี้ได้ เอาอย่างนี้ก่อน... แล้วเราจะปลอดภัยได้

อย่างไร ส่ิงทีร่บัประกนัความปลอดภยัให้เราได้แน่นอน

คือศีลห้า คนรักษาศีลห้า รับรองได้ว่าปลอดภัย แต่

ถ้าเราอนุโลมในเรื่องศีลห้าแม้เพียงข้อเดียว จะอันตราย
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หรือล่อแหลมนะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เราต้องไม่โกหก  

ไม่เสแสร้ง บางสิ่งบางอย่าง หากไม่สะดวกจะพูด ก็ไม่ใช่

ว่าเราจะต้องพดู แต่อย่าโกหก หรอือย่าบอกว่าเชือ่ในสิง่ที่ 

ไม่เชื่อ เพราะในระยะยาวจะเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นๆ 

สิ่งที่เป็นเข็มทิศของเราคือศีลห้า ที่ต้ังของสติในชีวิต

ประจ�าวันคือศีลห้า ถ้ายึดศีลห้าแล้วสบายใจได้ อาจจะ

ผิดพลาดได้ มีปัญหาได้ หรือยากล�าบากในบางเรื่อง แต่

ในระยะยาวแล้ว นี่เป็นแนวทางที่ดีท่ีสุดเพราะปลอดภัย

ที่สุด รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองน้ีในค�าถามนี้ อาตมา 

ไม่ค่อยจะเข้าใจ แต่ขอพูดเฉพาะข้อที่ว่าเสแสร้ง... ก็ไม่

อยากให้เสแสร้ง 
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ค�ำถำมที่ ๑๐  รู ้สึกกังวลและกลัวทุกครั้งที่จะ 

ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในชีวิต อยากให้ 

พระอาจารย์แนะน�าวิธีคิดเพื่อที่จะท�าให้เราสามารถก้าว

ออกจาก comfort zone ของเราเพื่อกล้าที่จะเจอกับ 

สิ่งใหม่ๆ ได้เจ้าค่ะ

ค�ำตอบ  ชีวิตคือความเปลี่ยนแปลง เม่ือเรา 

ลมืหูลมืตา พบเหน็อะไรก็มีแต่ความเปลีย่นแปลง เมือ่เจอ 

ความเปลี่ยนแปลง คนที่ขาดปัญญาบางคนก็จะยึดมั่น 

ถือม่ันในของเก่า ของเก่าดีหมด สมัยก่อนมันดีอย่างนั้น

อย่างนี้ ไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้มันแย่...สมัยก่อนคือ

สมัยก่อนในความทรงจ�า ไม่ใช่สมัยก่อนจริง แต่เป็นการ

เอาสัญญาบางอย่างในเรื่องสมัยก่อนเป็นที่พึ่ง ส่วนคน

บางคนก็ชอบของใหม่ อะไรท่ีใหม่ท่ีทันสมัยก็เอาเลย  

มีความสุขกับการเป็นคนทันสมัย ผู้มีปัญญาต้องศึกษา

ความเปล่ียนแปลง เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น

เปล่ียนแปลงด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างไร และควร

วางท่าทีต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร 

ในปัจจุบัน สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู ่ 

ยุคโลกาภิวัตน์เมื่อ ๒0 กว่าปีที่แล้ว คนตื่นเต้นกันมาก  



๖๒

คิดว่าโลกจะเป็นใบเดียวกัน จะมีความสมานสามัคคีกัน 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น แต่ผลที่ออกมาเกือบจะ

ตรงกันข้าม เพราะเมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏอย่าง

รวดเร็ว และคนส่วนใหญ่รู้ว่า ตนไม่มีอ�านาจในตัวที่จะ

ควบคุมและป้องกันตนเอง รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของ

ความเปลีย่นแปลง ความทกุข์จงึเกิดขึน้ และยุทธศาสตร์

ยทุธวธิขีองคนส่วนใหญ่คอื ความเชือ่งมงายในสิง่ใดสิง่หนึง่  

แทนที่ความเชื่อแบบงมงายในศาสนาจะลดน้อยลงตาม

ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามความคดิของนักวชิาการ

เมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา กลับเป็นว่า ความคิดความเช่ือ 

อันงมงายในศาสนาและความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก

ความเช่ือทางศาสนากลับเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะคนอยู่ใน

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ท�าใจไม่ได้ ต้องการ

อะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือคัมภีร์

ค�าสอน ถ้าเชื่อในสิ่งนี้อย่างเดียวจะได้ขึ้นสวรรค์ ฉะนั้น 

ความเชือ่ในศาสนาอย่างงมงายจงึเป็นอาการของผูที้เ่ป็น

ทกุข์กบัความเปลีย่นแปลง บางคนกต้็องการควบคมุความ

เปลี่ยนแปลงภายในกรอบส่วนตัว อาจเป็นการควบคุม

ภายในครอบครัวด้วยการบังคับ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ 
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พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจความเปลีย่นแปลง 

ให้เราศึกษาความเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องกลัวความ

เปล่ียนแปลง เพราะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงทุกวินาที 

ไม่มีอะไรคงที่สักอย่าง ดูร่างกาย ความรู้สึก ความทรง

จ�า ความคิด ทุกอย่างเป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลง 

ชีวิตของเราคือความเปลี่ยนแปลง เกิดแล้วต้องแก่  

ต้องเจ็บ ต้องตาย เกิดแล้วก็แก่ขึ้นๆๆ พออายุสักสี่สิบ 

ก็แก่ลงๆๆ แล้วก็ตาย นี่คือชีวิตของเรา ไม่มีอะไรคงที ่

สักอย่าง เพราะฉะนั้น ถ้าเรามองตัวจริงของชีวิต 

เมื่อชีวิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลง และในความ

เปล่ียนแปลงคือความเปล่ียนแปลง มันสอดคล้องกัน 

ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ แต่เมื่อเรารู้สึกว่า เราอยู่ท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลง ท�าอย่างไรเราจึงจะป้องกันตัว

เราจากความเปลี่ยนแปลง นั่นคือความคิดผิด คือ

มองข้ามตัวเราที่เราเป็นห่วง ตัวเรานั่นแหละคือความ

เปลี่ยนแปลง เป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลง การ

ภาวนา คอืการฝึกให้กลบัมาอยูกั่บกายกบัใจ ออกจากโลก

แห่งความปรุงแต่งมาอยู่กับของจริง เป็นวิธีการแก้ปัญหา

ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด 



๖4

ค�ำถำมที่ ๑๑  เราจะมีวิธีจัดการอารมณ์ขุ่นมัว 

ของเราอย่างไร เมื่อเจอเพื่อนร่วมงานที่เอาเปรียบครับ

ค�ำตอบ  อารมณ์ขุ ่นมัว อารมณ์อะไรต่างๆ 

เหล่านี ้คอืการเบยีดเบยีนตวัเอง แล้วเราจะไปเบยีดเบยีน

ตวัเองท�าไม เพือ่อะไร ถ้าเขาเอาเปรยีบเราในเรือ่งใดเร่ือง

หนึ่ง เร่ืองนั้นมันก็จบไปแล้ว แต่ถ้าเรายังปล่อยให้จิตใจ

ของเราขุ่นมัวเพราะเรื่องนั้น ก็แสดงว่าเราปล่อยให้เขา

เอาเปรียบเราเป็นเวลายาวนาน เราควรให้มันจบแค่ตรง

นั้น เขาเอาเปรียบเราในเรื่องหนึ่ง แต่อย่าให้เขามีอ�านาจ

ท�าให้ชวีติของเราหรอืจติใจของเราเปลีย่นแปลงไป คนเรา

ท�าอะไรตามเหตตุามปัจจยั คนทีท่�าอะไรด้วยกเิลส กเิลสท่ี

อยูใ่นใจเขากระตุน้ให้เขาเอาเปรียบเรา ตวัเราเองกม็กีเิลส 

เช่นกัน เขาท�าด้วยความโลภอยากได้ เราก็มีความโลภ

เหมือนกัน เหมือนกับเป็นไวรัสตัวเดียวกัน เขาท�าสิ่งที่น่า

เกลียดเพราะไวรัสมันแรง ไวรัสของเราอาจจะอ่อนกว่า  

แต่มันก็เป็นไวรัสตัวเดียวกัน คนที่พูดอะไรท�าอะไรที่ไม่

เหมาะสม หรอืว่าเอารดัเอาเปรยีบคนอืน่ ให้เราวเิคราะห์ 

ดูว่า เขาท�าด้วยพลังอะไร ท�าเพราะอะไร ...ก็ท�าเพราะ

กิเลสครอบง�าจิตใจ การมีกิเลสครอบง�าจิตใจย่อมมีผล
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ตามกฎแห่งกรรม คนทีเ่อาเปรียบคนอืน่กต้็องรบัผลกรรม

นัน้ต่อไปอย่างไม่ต้องสงสยั ตวัเราเองกต้็องรูจ้กัดแูลจติใจ

ของตวัเอง ปล่อยวาง มองเหน็เขาเป็นคนทีม่ไีวรสัแรงมาก 

แม้ช่วงนี้เขาอาจจะได้รับสิ่งดีๆ บ้าง แต่ก็เป็นเพียงแค่ผล

ชัว่คราว ในสายตาของนกัปฏบิตัธิรรม เวลาเหน็คนทีม่ี

กิเลสแต่เขาไม่รู้ทันกิเลส แล้วยังเมาอยู่กับกิเลส กลับ

จะรู้สึกสงสารมากกว่า ถ้าเราเปลี่ยนกรอบที่เรามอง

คนๆ นั้น ความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยน



๖๖

ค�ำถำมที ่๑๒  ในการท�างาน บางครั้งเราคิดว่าเรา

ท�าดีแล้ว แต่ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดผลเสียต่อคนไข้  

ถึงแม้เราจะพยายามให้ก�าลังใจตัวเอง แต่เราก็ยังรู้สึกผิด

อยู่ตลอด เราจะก�าจัดความรู้สึกผิดนั้นได้อย่างไรเจ้าคะ

ค�ำตอบ  ความรู้สึกผิดก็คือความคิดผิดน่ันเอง 

พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู ้แจ้งโลก เป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตใน

โลกตามความเป็นจริง พระพุทธองค์ตรัสว่า กรรมคือ

เจตนา กรรมขึ้นอยู่กับเจตนา เพราะฉะนั้น เจตนาเป็น 

ทีพ่ึง่ เมือ่เราท�างานทีม่ผีลต่อคนอืน่ สิง่ทีเ่ราต้องรกัษา

ไว้ให้ดีคือเจตนา เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึน ต้องถาม 

ตวัเองว่า เราตัง้ใจให้เป็นอย่างนัน้มัย้ ...ไม่... มนัตรงกนัข้าม  

เพราะฉะนั้น ก็ไม่มีกรรม แต่ถึงจะไม่มีเจตนาโดยตรง  

เรายังต้องถามตัวเองต่อไปว่า เราประมาทมั้ย เรา 

สะเพร่ามั้ย เราละเลยมั้ย ซึ่งก็เป็นกรรมอยู่เหมือนกัน  

แต่ถ้าเราท�าตามหน้าที่ บางครั้งบางคราวก็อาจมีอะไร

ที่เกินวิสัยของเรา ซึ่งอาจจะเกิดเพราะคนอื่น เพราะ

สิ่งแวดล้อม หรือเพราะกรรมเก่าของคนไข้ แต่เรา

รบัผดิชอบเฉพาะเรือ่งทีเ่ราเจตนา เราตัง้ใจ เท่านัน้เอง 

อันน้ีคือหลักทางพระพุทธศาสนา ถ้าเรายอมรับใน 
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หลักการนี้ เมื่อความรู้สึกผิด รู้สึก guilty เกิดขึ้น ก็ให้

เรารู้ว่า นี่คือกิเลส เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่เรา

ต้องปล่อยวาง อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกมีมาก 

ในเรื่องนี้ คนที่รู้สึก guilty คือคนดี คนรับผิดชอบ แม้จะ

มีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาหรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  

แต่ความพร้อมที่จะรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ

คนดี ความคิดแบบน้ีเป็นความคิดของคนตะวันตก ซึ่ง

อาตมาว่าแปลกๆ เหมือนกัน แต่เราอย่าไปคิดแบบนั้น 

พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลก พระพุทธเจ้าบอกว่า 

ที่ตั้งของเรา ที่พึ่งของเรา คือเจตนา ถ้าเราฝึกสติ เรา

จะรู้เจตนาของตัวเอง เราจะระมัดระวังมากขึ้น ถ้าเรา

ดูความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มันมีบทเรียนอะไรบ้างมั้ย เช่น 

ถ้าขาดการพักผ่อน ก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะผิดพลาดมากข้ึน 

เพราะฉะนั้น เราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในเวลา

ที่เราเหนื่อยที่สุด บางครั้งอาจจะต้องพักสักนิด เวลา

เหนื่อยมากๆ ควรหาท่ีพัก ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ หลับสัก 

ห้านาที สิบนาที ตื่นมาจะรู้สึกสดชื่น แต่อย่าหลับเกิน 

สิบนาที ถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากจนตั้งสติไม่ค่อยได้ หรือ

ว่ามีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ เราก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ 

ถ้าเป็นไปได้ก็ควรพักสักหน่อย 



๖8

ค�ำถำมที่ ๑๓  เวลาหมดก�าลังใจในการเรียนและ

การท�างาน เราควรท�าอย่างไรเพื่อก้าวข้ามผ่านไปได้ครับ

ค�ำตอบ  ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า “ขยันก็ท�า  

ขีเ้กยีจกท็�า” ดอูย่างชาวนา บางวนัร้อนระอ ุเขากไ็ม่อยาก

ท�านานะ บางวันฝนตกหนัก เขาก็อยากอยู่ที่บ้าน แต่เขา

ก็ยังไปท�านาทุกวัน เพราะเขาไม่มีทางเลือก มันเป็นเรื่อง

ของการเอาชีวิตรอด เอาชีวิตของครอบครัวรอด เพราะ

ฉะนั้น ฝนตกหนัก อากาศร้อน ชอบหรือไม่ชอบ ก็ช่าง

มัน มันก็เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของมัน บางครั้งก็ม ี

ก�าลังใจมาก บางครั้งก็มีก�าลังใจน้อย แต่เราก็ต้องฝึก

ให้การปฏิบัติของเราสม�่าเสมอ อาการยินดี ยินร้าย 

ชอบ ไม่ชอบ เบื่อ ไม่เบื่อ เป็นแค่ดินฟ้าอากาศของ

การท�างาน เรากท็�าหน้าทีข่องเรา ให้พยายามระลกึว่า 

เรามาอยู่ที่น่ีเพราะอะไร อะไรท�าให้เรามี inspiration 

ที่จะอยู่ตรงน้ี นึกถึงผู้เป็นตัวอย่างที่ดีของเรา ท่านมา

ได้ถึงขั้นนี้ เพราะความขยันอย่างสม�่าเสมอ เพราะความ

อดทน ตั้งอกตั้งใจ ถ้าเราต้องการตามรอยท่าน เราก ็

ต้องสู้ ให้พยายามคิดในทางที่ท�าให้มีก�าลังใจ
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ค�ำถำมที ่๑๔  เวลามหีลายๆ ปัญหาเกดิขึน้พร้อม

กนั ทัง้เรือ่งส่วนตวั เร่ืองการท�างาน เรามคีวามเครยีดและ

ความทกุข์นัน้ตดิอยูใ่นใจอยูต่ลอดเวลา เราจะมวีธิจีดัการ

อย่างไรกับตัวเองเจ้าคะ

ค�ำตอบ  หาเวลาส่วนตวั ท�าวัตรสวดมนต์ น่ังสมาธ ิ

ตอนเช้า ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ก่อนท�าสิ่งอื่นใด ควรให้จิตใจ

ของเรามสีต ิเริม่ต้นวนัใหม่ด้วยสต ิด้วยความสงบ จะช่วย 

ให้เราตัง้สตไิด้ในชวีติประจ�าวนั ในการแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ยังไงๆ เราก็ต้องก้าวทีละก้าว 

ทีละก้าว ค�าๆ นี้เป็นค�าที่เราได้ยินบ่อยๆ จนรู้สึกว่าเชย 

ใช่มั้ย แต่ชีวิตเราไม่มีทางเลือก เราต้องก้าวทีละก้าว 

ทีละก้าว อยู่แล้ว ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่ท�างาน 

ปัญหากับแฟน ปัญหาอะไรต่างๆ ยังไงๆ มันก็ต้องก้าว

ทีละก้าว ทีละก้าว สิ่งท่ีท�าให้เราเครียดคือความคิด 

ปัญหาบางเรื่องแก้ไม่ได้ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องท่ี

ท�างาน พลังของเราในการเปลี่ยนแปลงส่ิงนอกตัว

มีน้อย แต่สิ่งที่เรามีโอกาส สิ่งที่เราสามารถจัดการได้ 

คือจิตใจของเราเอง เพราะฉะนั้น เราก็ต้องรับผิดชอบ

ด้านนี้ให้มากขึ้น



ปัจฉมิโอวาท

ขอให้ทุกคนมีก�าลังกายก�าลังใจใน 4 เร่ือง เรื่อง

แรกคือการดูแลจิตใจ เราจะด�าเนินชีวิตอย่างไร จะมอง

ตัวเองอย่างไร มองสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะป้องกัน

ไม่ให้ส่ิงเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ ต้องมี

คุณธรรมอะไรที่จะช่วยป้องกันอันตรายได้ และเมื่อจิตใจ

ของเราเป็นทุกข์แล้ว ก็ขอให้มีก�าลังใจ มีก�าลังปัญญา  

ขอให้มีความอดทน ที่จะระงับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว  

ขอให้มีก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญา ก�าลังความ

อดทนท่ีจะปลกูฝังสิง่ดีๆ  ทียั่งไม่มใีนจติใจให้ปรากฏขึน้  

และขอให้มีก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญา ในการ

ท�าให้สิ่งดีๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว เจริญย่ิงๆ ข้ึนไป ตลอด 

กาลนาน

๗0



ชยสาโร ภิกขุ

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



มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา
มูลนิธิปัญญาประทีป	 จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี	 ด้วยความร่วมมือ	 จาก 

คณะครู	 ผู้ปกครองและญาติโยมซ่ึงเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร	 กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ	 เลขที่ทะเบียน	 กท.	 ๑๔๐๕	ตั้งแต่ 
วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๑

วัตถุประสงค์
๑) สนบัสนุนการพัฒนาสถาบนัการศึกษาวถีิพุทธทีม่รีะบบไตรสกิขาของพระพทุธศาสนา

เป็นหลัก	
๒) เผยแผ่หลักธรรมคำาสอนผ่านการจัดการฝึกอบรม	และปฏิบัติธรรม	และการเผยแผ่

สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน
๓) เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	และสิ่งแวดล้อม	สนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืน	และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	เพื่อดำาเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา
พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา	 โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาต่างๆ	อาทิ	ด้านนิเวศวิทยา	พลังงานทดแทน	สิ่งแวดล้อม	 เกษตรอินทรีย์	 เทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การเงิน	 กฎหมาย	การสื่อสาร	 การละคร	ดนตรี	 วัฒนธรรม	
ศิลปกรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิฯ	ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	ทัศนประดิษฐ	เป็นประธาน

คณะกรรมการบริหาร	 และมีคุณบุบผาสวัสดิ์	 รัชชตาตะนันท์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนทอสี 
เป็นเลขาธิการฯ

การดำาเนินการ
• มูลนิธิฯ	 เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป	 ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต 

เพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ด้านการศึกษาวิถีพุทธ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ	 ข้างต้น	
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่	บ้านหนองน้อย	อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา

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






