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๗หมวด

ศีล ก�รเบียดเบียน

๑ คำ�ถ�ม : การทีย่งุกดัเรา เทา่กับยงุเบยีดเบียนเรา ยงุจะ 
บาปไหมเจ้าคะ 

คำ�ตอบ : คือว่าเราต้องเรียนชีวศาสตร์บ้าง จะได้รู้
ว่ายุงที่กัดเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย แล้วกัดเพราะอะไร เพราะ
ต้องการเลือดของเราไปเลี้ยงลูกมัน ยุงกัดด้วยความรักของ
แม่นะ เราไม่น่าถือสามากนะ มันกัดเราเพราะมันอยากได้
เลอืดไดอ้าหารเพือ่ไปเลีย้งลกูมนั มนัไมม่เีจตนาเบียดเบยีน 
การจะเบียดเบียนต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำานี้มันเป็นทุกข์ จะทำาให้ 
ผู้อื่นเป็นทุกข์ แล้วก็ทำาด้วยความเห็นแก่ตัว ถือว่าความสุข
ของเราสำาคญักวา่ความทกุขข์องผูอ้ืน่ แตย่งุคงไมม่คีวามคดิ 
ถึงขั้นนั้น มันเป็นสัญชาตญาณของแม่เท่านั้นเอง ก็เลยไม่
ถือว่าเป็นบาป 

๒ คำ�ถ�ม : ถ้ามีคนจะมาทำาร้ายเรา แล้วเราทำาร้ายกลับ 
ผิดไหมครับ ขอบพระคุณครับ

คำ�ตอบ : ตามกฎแห่งกรรมถือว่าผิด หากมีเจตนาจะ
ทำารา้ยใครไมว่่าดว้ยเหตผุลใดๆ อนันัน้ถอืว่าเปน็บาปกรรม 
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สำาหรับฆราวาสอาจจะถือว่าต้องยอมทำาร้ายเขาเพ่ือเอา 
ตัวรอด ถ้าไม่สู้กับเขา เขาจะฆ่าเรา สำาหรับพระต้องไม่
ทำาร้ายเขากลับ เพราะศีลของพระสูงถึงข้ันท่ีว่าเขาจะฆ่าก็
เรื่องของเขา แต่ฆราวาสไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้ เพียงแต่
ตอ้งยอมรบัว่า หากเราตอบโตก้ลบั มนักเ็ปน็บาปกรรม แลว้
อาจจะเกินกว่าที่คิดก็ได้ เช่น มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่แค่ชก
ครั้งเดียว คนลม้หวัฟาดพื้นตายเลย ก็เลยกลายเปน็ฆาตกร
โดยไม่ได้คิดและไม่ได้มีเจตนา 

ตอนอาตมาเรียนหนังสือ เพื่อนบางคนฝึกวิชา 
ป้องกันตัว เป็นวิชาของญี่ปุ่นบ้าง ของเกาหลีบ้าง ฝึกเสีย
จนมีความพรอ้มทีจ่ะสูไ้ดต้ลอดเวลา และเพราะมีความรูสึ้ก
ว่าพร้อม จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เขามีเรื่องบ่อย ส่วนอาตมา 
ไม่เคยและคิดอยากจะหนีมากกว่า ขออยู่ห่างๆ เพราะรู้ว่า
ถ้าเกิดเรื่องแล้วเอาตัวไม่รอด ก็กลายเป็นคนไม่ค่อยมีเรื่อง
หรือไม่มีเรื่องเลย เพราะฉะนั้น บางทีเมื่อเรามีความพร้อม 
จะทำาให้เรากลายเปน็คนท่ีตอ้งสู้กบัเขา เพราะไมก่ลวั เพราะ
ประมาท เพราะเชือ่ม่ันวา่ถึงจะมีเรือ่ง ฉันไมแ่พ้เขาแน ่อย่างนี ้
ต้องระวังด้วย 

คนทีเ่ปน็อาจารย์สอนวิชาปอ้งกนัตวั เขาบอกวา่เมือ่
เราเจอศตัรหูรอืคนท่ีจะทำาร้ายรา่งกายเรา ถงึแมจ้ะคดิวา่เรา
สามารถสู้กับเขาได้ ก่อนอื่นให้วิ่งหนี เชื่อว่าดีที่สุด ไม่ต้อง
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ศีล การเบียดเบียน

อาย ให้ว่ิงไว้ก่อน การฝึกวิ่งเร็วเป็นวิชาป้องกันตัวท่ีดีที่สุด 
เพราะบางครั้งเราคิดว่าเรามีวิชา เราเป็นกังฟู เราจะใช้วิชา
กังฟูป้องกันตัว แต่ถ้าเจอคนที่มีอาวุธล่ะ มีมีด อ้าว... แล้ว
จะทำาอย่างไร ตายแล้ว... หลายปีแล้วตอนหลานอาตมา 
ยังเด็กๆ อาตมาไปเยี่ยมบ้าน เราดูหนังด้วยกัน เรื่อง 
อินเดียน่าโจนส์ มันมีฉากหนึ่งที่ดีมาก คือ มีคนที่มีวิชา 
กำาลังภายในแบบสุดๆ มา อินเดียน่าโจนส์ก็มองเฉยๆ 
แล้วชักปืนออกมายิงเขาตายเลย คนเราบางครั้งก็คิดว่าเรา 
เก่งนะ แต่บางทีอาวุธเขาสูงกว่า เพราะฉะนั้นว่ิงหนีเป็นดี
ที่สุด

๓ คำ�ถ�ม : การฆ่าสัตว์ท่ีเรานึกว่ามันตายแล้ว แต่จริงๆ 
ยังไม่ตาย เราบาปไหม

คำ�ตอบ : ถ้าคิดว่ามันตายแล้ว เราจะไปฆ่ามันทำาไม 
สมมุติว่าคนตั้งใจจะฆ่าศัตรู หรือยิงศัตรู ตั้งใจจะยิงนาย ก 
แต่ว่ายงิไมแ่มน่ เผลอไปโดนนาย ข เขา้ อย่างนีเ้ปน็บาปไหม 
อา้ว... กบ็อกว่าไม่ได้ตัง้ใจ นาย ข นีเ่ปน็เพือ่นด้วยซ้ำา แตแ่ม้
จะไม่ตั้งใจเลย มันก็บาปอยู่ในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นพระ ไม่ดี  
ตั้งใจฆ่านาย ก และ นาย ก ตาย พระต้องอาบัติปาราชิก  
คือออกจากสงฆ์ทันที แต่ถ้าตั้งใจจะฆ่านาย ก แต่นาย ก  
ไมต่าย สง่โรงพยาบาลทนั มนักผ็ดิรา้ยแรง แตต่ามพระวินยั
ไมถ่อืวา่ปาราชิก เพราะไม่สำาเรจ็ใน ๓ ขอ้ คอื (๑) ตอ้งตัง้ใจ  
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(๒) ต้องยิง (๓) ต้องตายตามความต้ังใจ เม่ือไม่ครบองค์ ก็จะ
เป็นอาบัติรองลงมา ไม่ถึงกับต้องโดนสึก

แตใ่นความเปน็จรงิ กฎหมายบา้นเมอืงในประเทศไทย 
จะมอีำานาจเหนือพระวนิยั ฉะนัน้ ถา้พระไปยงิใคร ตำารวจตอ้ง
จับสึกออกจากความเป็นพระเพื่อเอาตัวไปขึ้นศาล ติดคุก 
ติดตะราง ทีน้ีในกรณีท่ีว่าตั้งใจจะยิงนาย ก แต่ยิงไม่แม่น 
ไปโดนนาย ข ตาย กฎหมายบ้านเมืองก็ถือว่าผิด จะเป็น
เรื่องติดคุกได้ แต่ว่าโทษอ่อนลงไปหน่อยหนึ่ง เหมือนใน 
พระวนิยัทีโ่ทษอ่อนลง ถงึแม้ว่าผลของการกระทำาเกิดไมต่รง
กับท่ีตัง้ใจ สิง่ทีเ่ปน็บาปกรรมกค็อื เจตนาทีจ่ะฆ่าคน ถงึแมว้า่
คนนั้นไม่ตายหรือว่าคนอื่นตาย แล้วถ้าไม่ได้ถึงขั้นที่ยิงใคร
จริงๆ ก็ยังเป็นบาปกรรมที่เรียกว่ามโนกรรม เป็นมโนกรรม
ท่ีร้ายแรง คือกรรมจะออกได้ทางกาย ทางวาจา และ  
ทางใจ กรรมซึ่งมีผลถึงตกนรกต้องออกทางกาย ทางวาจา 
แต่กรรมทางใจที่ร้ายแรงอย่างนี้ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ 
ทีจ่ะไมอ่อกมาทัง้ทางกายทางวาจา มันจะเปน็แรงกดดันให้
แสดงออกซึ่งมันก็สัมพันธ์กันอยู่อย่างนั้น 

๔ คำ�ถ�ม : ผมสงสัยว่า ถ้าฟังเพลงที่มีความหมายใน 
ทางเสื่อม เราฟังแล้วจะบาปไหมครับ

คำ�ตอบ : คือคำาว่า “บาป” น้ี ต้องเข้าใจนะว่า มันไม่ใช่ 
ว่าบาปจะต้องเป็นเร่ืองหนักเร่ืองน่าเกลียด น่าสยดสยอง 
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เสมอไป คือเรามักจะใช้คำาว่าบาปเหมือนเป็นคำาประณามว่า
ไม่ดี แย่ ช่ัว อะไรอย่างน้ีเป็นบาป แต่ถ้าเทียบบาปกับสีดำา 
กรณีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นี้สีดำาปี๋ดำาสนิทแน่ แต่มัน
จะมีบาปแบบสีดำาอ่อนๆ จนออกเป็นสีเทาเข้มและสีเทา
อ่อนๆ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของสีดำา และถือว่าอยู่ในกลุ่มหรือ
ตระกูลของสีดำาน่ันเอง ฉะน้ัน บาปมันมีหลายระดับ มีต้ังแต่
ทำาแล้วตกนรก แล้วก็มีแบบอ่อนๆ ลงมา

คำาว่า “บาป” แปลว่าอะไร บาปก็คือสิ่งที่ทำาให้ความ
ทุกข์และทำาให้กิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากข้ึน เช่น 
ถ้าเราทำาอะไรหรือพูดอะไรด้วยความอิจฉา มันก็เป็นการ
บำารุงตัวอิจฉาอยู่ในใจ ทำาให้จิตใจของเรามีสีดำาเพิ่มมาก
ข้ึน น่ันเรียกว่าเป็นบาป มันเป็นอกุศล ที่จริงแล้ว คำาว่า 
“อกุศล” มันจะมีความรู้สึกท่ีเป็นกลางๆ มากกว่าบาป แต่
ว่ามันเป็นอกุศล คือมันเป็นการเพิ่มสิ่งท่ีไม่ดีในใจเรา และ
เป็นการทำาให้สิ่งที่ดีในใจเราลดน้อยลง นี่เรียกว่าเป็นอกุศล 
ฉะน้ัน ถ้าเราฟังเพลงท่ีมีความหมายในทางเสื่อม แล้วเรา
ยินดีกับมันจนขึ้นสมอง จนมีผลต่อพฤติกรรมของเรา มีผล
ต่อความคิด มีผลต่อชีวิตของเราในด้านต่างๆ มันก็เป็น 
การเบียดเบียนตวัเอง เปน็การสะสมสิง่ทีเ่ปน็อกศุล อยา่งนี ้
เป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเสีย



สารพัดเฉลย ๑ 

...หากคนเราไม่มีความกลัว 
จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

หนูอยากทราบวิธีการจัดการตัวเองให้ทำาอะไรเร็วขึ้น  
เพื่อที่จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของคนอื่นเจ้าค่ะ

เราจะรู้จักความพอดีในการกระทำา  
การคิด การใช้ชีวิตของเราได้อย่างไรเจ้าคะ...

...ถ้าเราเป็นทุกข์มากๆ และไม่หายสักที 
เราควรทำาอย่างไรครับ

...การที่เราเล่นโทรศัพท์...มันติดจนหยุดไม่ได้  
ทำาอย่างไรให้เราสามารถหักห้ามใจตัวเองได้เจ้าคะ

...เราสามารถที่จะทำาตัวเองให้มีความสุข 
ในขณะที่เราเผชิญกับความทุกข์ได้อย่างไรเจ้าคะ
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๑ คำ�ถ�ม : หนูอยากทราบวิธีการจัดการตัวเองให้ทำา
อะไรเร็วขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของคนอื่นเจ้าค่ะ

คำ�ตอบ : นี่เป็นเรื่องของการฝึกนะ คือปกติเรามี
ปัญหา เราจะต้องวิเคราะห์อย่างนี้ว่า ทำาไมเราจึงช้า มัน
เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะความเคยชิน หรือเป็นเพราะ
กิเลส หรือเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเพราะอะไร  
เราจึงมักจะช้ากว่าเพื่อน ถ้าหากว่าเป็นเพียงแค่ความ
คล่องตัวของกาย เราอาจจะต้องฝึกตัวเองให้ทำาอะไร 
ให้เร็วๆ ตั้งเวลาให้กับตัวเอง หรือถ้าเกิดช้า แบบที่ว่า 
อย่างไรๆ ก็ยังช้ากว่าเขา ถ้าเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องตื่น
เช้ากว่าเขา ต้องให้เวลาตัวเองมากขึ้น คือถ้าคนทั่วไปเขา 
ใช้เวลาในเรื่องหนึ่ง ๕ นาที เราต้องใช้ ๗ นาที ๘ นาที  
เรารู้ตัวแล้ว เราก็ต้องเริ่มทำาก่อนเขาสัก ๒ นาที เพื่อจะได้
จบลงในเวลาเดียวกัน 
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แต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ว่าเร็วแล้วจะดีเสมอไป  
แล้วคนเราก็มีนิสัยไม่เหมือนกันทีเดียว เราต้องอยู่ใน
ขอบเขตท่ีไม่เป็นท่ีรำาคาญของคนอ่ืน ฉะนั้น ก็พยายาม 
ปรับเท่าที่จะปรับได้ 

๑. พยายามดูวิธีการของเรา ว่ามีวิธีการอะไรท่ี
สามารถทำาใหก้ระชบักว่านีไ้ด้บา้งไหม ลองถามเพ่ือน บางที
เพื่อนอาจจะมีคำาแนะนำาให้เราได้ 

๒. เวลาอยู่คนเดียว ก็ฝึกทำาอะไรให้มันเร็วๆ เพื่อ
เป็นนิสัยใหม่ ไม่ต้องเขิน ไม่ต้องอาย สำาหรับบางเรื่องที่มัน
เร็วไม่ได้ ก็ต้องให้เวลาเพ่ิมมากข้ึน คิดเผื่อไว้ บางทีทำาเร็ว
ทำามากก็ไม่ดีเสมอไป 

ตอนเรยีนหนงัสอื อาตมามเีพือ่นสนทิคนหนึง่ ในวนั
สอบครูให้เวลาสัก ๒ ชั่วโมง เขียนบทความ ๒ - ๓ เรื่อง 
เพ่ือนอาตมาไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะเขียนได้ เขาจึงกินยา
แบบยาม้า ใน ๒ ชั่วโมงนั้น ๓๐ กว่านาทีแรก อาตมายัง 
ไม่ได้เขียนอะไรเลย อาตมาใช้เวลาวางแผนว่าจะเขียน 
อยา่งไร  ๆ คดิเป็นขอ้  ๆ ไว ้สว่นเพือ่นนัน้ ภายใน ๓๐ นาทแีรก 
เขาเขียนไปตั้ง ๑๐ กว่าหน้า อาตมาเขียนทั้งหมดประมาณ 
๔ - ๕ หน้า ส่วนเพื่อนเขียนได้ ๓๐ กว่าหน้า เขียนเร็วมาก 
แตเ่ปน็เพราะเขากนิยา ครอู่านท่ีเขาเขยีนไมรู่เ้รือ่งเลย เขาจงึ
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สอบตก สว่นอาตมาค่อยเปน็คอ่ยไป ค่อยจดัสรรว่า ทำาอะไร
กอ่น ทำาอะไรหลัง ไม่ตอ้งไปมองวา่คนนัน้เขยีนไดเ้ยอะแลว้ 
คนนี้ก็เขียนได้เยอะแล้ว อาตมาไม่สนใจใคร และมีวิธีการที ่
รู้ว่าเหมาะกับตัวเอง เพราะในบางเร่ืองไม่ต้องเอาคนอ่ืน 
เป็นหลัก สไตล์ของเราก็สไตล์ของเรา นอกจากมันเป็นเรื่อง
ทีม่ผีลกระทบตอ่คนอ่ืน เช่น นัดขึน้รถไปพรอ้มกัน หรอือะไร
ทีว่่า ถา้ทำาช้ากวา่เขาแลว้ จะมผีลกระทบตอ่สว่นรวม นัน่จะ
ต้องฝึกตนให้ปรับตัว 

๒ คำ�ถ�ม : หนูอยากรู้ว่าถ้าเราอยากทำาอะไรอย่างหนึ่ง 
แต่เรากลัวสิ่งนั้นมากๆ เราควรจะทำาอย่างไรคะ

คำ�ตอบ : ความกลัวก็เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์เหมือนกัน 
ใช่ไหม บางสิ่งบางอย่าง กลัวแล้วไม่ทำาก็ดี อย่างเช่น  
“กลัวบาป” ไม่ทำาก็ดีแล้ว บางอย่างเป็นสัญชาตญาณ  
อย่างเช่น ถ้าเราไปเดินอยู่ริมหน้าผา เกิดความกลัว มันก็ดี
เหมือนกัน ปลอดภัยดี ฉะนั้น ความกลัวบางอย่างเกิดจาก
ปัญญา เช่น “กลัวบาป” บางอย่างเกิดจากสัญชาตญาณ  
ที่จะรักษาความปลอดภัยของร่างกาย เช่น กลัวตกจากที่สูง  
เป็นต้น แต่ความกลัวบางอย่างมันเกิดจากกิเลสมากกว่า 
กเิลส ในทีน่ี ้เช่น ถา้จะทำาอะไรซึง่ไม่แนใ่จวา่จะไดห้รอืไมไ่ด้  
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ก็กลัว กลัวจะล้มเหลว กลัวจะไม่สำาเร็จ กลัวคนอื่นจะดูถูก 
กลัวผู้ใหญ่จะไม่พอใจ แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ท่ีเกิดจาก
ความคิดผิด เกิดจากความเศร้าหมองในจิตใจ 

เราต้องพยายามสำารวจความคิด บางส่ิงบางอย่าง 
จะรู้ล่วงหน้าว่าจะดีหรือไม่ดี จะสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ มันรู้ 
ไมไ่ดห้รอก แตเ่มือ่เราคดิดแูลว้วา่สมควรจะทำา ตอ้งยอมทำา  
ยอมลำาบาก ความกลัวที่ทำาให้ชีวิตเราไม่เจริญเท่าที่ควรคือ 
“กลัวลำาบาก” ในวัดป่าพงสมัยก่อนมีข้อธรรมะที่ติดตาม
ต้นไม้ มีข้อหนึ่งที่อาตมาชอบมากตั้งแต่มาอยู่เมืองไทย
ใหม่ๆ  ทีว่่า “มกังา่ยไดย้าก ลำาบากไดด้”ี คำาวา่ “ลำาบากไดด้”ี  
นี่มันมีประโยชน์มาก คือ ก่อนจะสบายก็ต้องลำาบาก 
เสียก่อน ความสบายที่ได้มาฟรีๆ มักจะไม่ค่อยมีคุณค่า
เท่าไร ฉะนั้น ถ้าคนเรายอมลำาบากบ้าง ไม่กลัวลำาบาก  
ความกลัวที่ว่ากลัวทำานั่นกลัวทำานี่ จะลดน้อยลง เพราะ
เบือ้งหลงัความรูส้กึวา่กลวัสิง่นัน้กลวัสิง่นี ้ก็คอื กลัวลำาบาก  
ดังนั้น ถ้าเราฝึกตนให้เป็นคนอดทน ยอมลำาบากในสิ่งที่มี
ประโยชน์ ความกลัวต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากความไม่อยาก
ลำาบาก ก็จะหายไป หรือลดน้อยลง



11

พัฒนาตน

๓ คำ�ถ�ม : เราจะรู้จักความพอดีในการกระทำา การคิด 
การใชช้วีติของเราไดอ้ย่างไรเจ้าคะ ใชอ้ะไรตดัสนิวา่เราพอดี
หรือไม่พอดีเจ้าคะ

คำ�ตอบ : ความพอดีความไม่พอดีในแต่ละเรื่อง มันมี 
อาการไม่เหมือนกันทีเดียว อย่างเช่น นอนพอดี จะรู้ว่า
ตื่นข้ึนมารู้สึกสดชื่นเบิกบาน ถ้านอนน้อยเกินไป เม่ือลุก
ขึ้นมาก็ยังงัวเงีย ไม่ค่อยรู้เรื่อง เรียนหนังสือก็จะง่วง ถ้า
นอนมากเกินไปจะกลายเป็นหงุดหงิดรำาคาญ ฟุ้งซ่าน ก็ให้ 
เราสังเกตความเงอะงะของจิตใจเวลาเราขาดการพักผ่อน  
ความฟุ้งซ่านขี้รำาคาญเวลาเรานอนมากเกินไป เป็นต้น 

แต่ละเรื่องในชีวิต อาการสุดโต่งก็จะมีโทษ มีข้อเสีย 
มีข้อบกพร่องไม่เหมือนกันทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ แต่จะมีคำาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่อาจจะใช้ได้
กับคำาว่า “พอดี” นั่นก็คือ “sustainable” มีใครรู้จักคำานี้ไหม 
มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำาได้อย่างต่อเนื่องนานๆ อย่าง
ยั่งยืน คือถ้าทำาบางสิ่งบางอย่างแบบเต็มที่ เต็มที่ได้ไม่กี่วัน
แล้วก็หมดแรง เกิดความขี้เกียจขี้คร้านสักพักหนึ่ง พอหาย
เหนื่อยหายข้ีเกียจแล้วก็ตั้งใจทำาใหม่แบบสุดๆ มันไม่เป็น
ปฏิปทา มันไม่สม่ำาเสมอ มันไม่พอดี คือ ถ้าเราทำาเกินพอดี 
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มันจะมีโทษต่อร่างกาย มีโทษต่อจิตใจ แล้วจะทำาไม่ได้นาน 
ฉะน้ัน ก็อยู่ที่การศึกษาและการคอยสังเกตอาการท่ีเกิด 
กับกายกับใจของตัวเองว่ามีผลต่อเป้าหมายท่ีเราต้องการ
หรือไม่

๔ คำ�ถ�ม : เมื่อความโลภครอบงำาจิตใจ และตัดสินใจ 
ทำาอะไรด้วยความโลภ เราจะรู้ตัวได้อย่างไร มีวิธีสังเกต 
ตัวเองอย่างไรบ้างเจ้าคะ ถึงจะรู้ว่าตัวเองกำาลังโลภอยู่

คำ�ตอบ : โลภหรือตัณหาในกรณีนี้ มักจะเป็นการ 
มุง่ทีต่วั “ผลของงาน” มากกวา่ “ตวังาน” ทำาอยา่งไรเราจึงจะ
ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ ถ้าได้แล้วมันจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ 
จิตที่ทำาอะไรด้วยความโลภจะขาดฉันทะใน ตัวการกระทำา 
เพราะจะคอยคิดแต่ ผลของการกระทำา ที่ต้องการ ซึ่งจะ
ทำาให้งานฉาบฉวยได้ หรือหาทางลัดท่ีอาจจะเกิดปัญหา 
ในระยะยาว เราจึงต้องแก้ด้วยการเน้นที่คุณภาพของงาน  
ในกรณีของการเรียน เราต้องคอยสังเกตตัวเองว่า เราจะ
เรียนอย่างไร ใช้วิธีอย่างไรจึงจะดีที่สุด แทนที่จะคอยคิดถึง
ผลของการเรียน ควรกำากับให้การทำางานอยู่กับตัวเหตุ  
มุ่งสร้างเหตุปัจจัย อย่าให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับตัวผลจน 
เกินไป
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๕ คำ�ถ�ม : ทำาอย่างไรถึงจะทำาใจให้ชอบเรียนในวิชาที่
ไม่ชอบเจ้าคะ

คำ�ตอบ : อยู่ที่การสังเกตตัวเองว่าความชอบความ
ไม่ชอบนั้น มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถึงจะไม่ชอบ ใน
ความไมช่อบกม็ดีีกรคีวามรนุแรงไมเ่ท่ากัน บางวันบางเวลา
ไม่ชอบมาก บางวันก็ไม่ชอบบ้าง บางวันก็เฉยๆ อาจจะ 
มีบางวันบางช่วงที่ยังชอบในสิ่งที่ปกติมักไม่ชอบ ความ 
ชอบความไม่ชอบก็เป็นแค่อารมณ์ อย่าเอาจริงเอาจังกับ
มันมาก 

บางครั้งบางคราว หลวงพ่อชาท่านเคยตักเตือน 
พระที่ข้ีเกียจ ไม่ชอบการภาวนา หรือไม่อยากเดินจงกรม
เวลาฝนตก ท่านบอกว่า สมัยทำานา ฝนตกก็ไม่เห็นเป็น
อะไร จูงควายออกไปทำานาได้ทั้งๆ ที่เปียก บางครั้งตื่นเช้า  
เสือ้ผา้ทีต่ากไวเ้มือ่วานยงัเปยีกอยู ่ตอ้งใส่เส้ือผา้ทีย่งัเปยีก
อยู่ออกไป ก็ไม่คิดอะไร เพราะเป็นงาน เพราะเป็นหน้าที่ 
แล้วการเดินจงกรมทำาไมถึงจะทำาไม่ได้ 

ฉะนั้น ความไม่ชอบถือว่าเป็นอารมณ์หนึ่งที่ถ้าเรา
ไม่รู้เท่าทัน มันก็มีโทษมาก กิเลสมันได้ใจ บางอย่างไม่ทำา
เพียงเพราะไมช่อบ คิดเป็นเดก็ๆ ทีจ่รงิถึงจะไมช่อบ เราทำา 
ก็ได้ ให้เราพยายามหาส่ิงที่เราชอบหรือสิ่งท่ีดีที่สุดในสิ่งที่
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เราไม่ชอบไว้ก่อน ท่ีสำาคัญคืออย่าให้จิตไปปรุงแต่งในสิ่งท่ี
ไม่ชอบ เพราะยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่ง อารมณ์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น  
จนเป็นการเบียดเบียนตัวเอง 

๖ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ หากคนเรา
ไม่มีความกลัว จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

คำ�ตอบ : มกีารนยิามคำาวา่ “วรีบรุษุหรอืวรีสตร”ี อยา่ง
ในสนามรบ วีรบุรุษท่ีแท้ไม่ใช่ผู้ท่ีไม่กลัวศัตรู ไม่กลัวตาย  
แตว่ีรบุรุษคือคนที่ทำาหน้าที่ ทั้งๆ ที่กลัว คนที่ไม่กลัวตาย 
ไมก่ลวัอะไรเลย มกัจะประมาท บางครัง้กท็ำาใหเ้พือ่นพลอย
ตายไปด้วย ทหารนี่จะระแวงมากกับพวกท่ีไม่กลัว เพราะ
พวกนี้จะทำาให้วุ่นวาย 

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณซึ่งมีข้อดี อย่างที่ว่าสิ่งที ่
อันตรายต่อชีวิต อันตรายต่อตัวเองและส่วนรวม เราไม่ทำา  
บางคร้ังถ้าเอาแต่เหตุผลอาจจะคิดไปคิดมา จนอาจจะ
ไม่ทันการ ส่วนความกลัวมันเกิดขึ้นทันที แต่ความกลัวบาง
อย่างเกิดจากความคิดผิด อย่างเช่น กลัวจะทำาไม่ได้ กลัว
คนอื่นจะว่า กลัวอะไรต่างๆ ซึ่งความกลัวอย่างนี้ มันไม่มี
ประโยชนอ์ะไรมาก เปน็ความกลัวท่ีอาจจะเปน็เหตใุหไ้มไ่ด้
ทำาสิ่งที่ควรทำาก็ได้ มันต้องมีสัมมาทิฏฐิ ต้องมีปัญญาคอย
กำากับ อย่างเช่น ความกลัวบาปนี่ไม่มีข้อเสีย กลัวบาปแล้ว
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ไม่ทำา อย่างนี้ย่ิงมากย่ิงดี แต่ถ้าเป็นการกลัวลำาบาก อันนี ้
จะทำาให้ชีวิตเราคับแคบ หลายส่ิงหลายอย่างที่ดีในชีวิตนี้ 
จะไดด้ว้ยความลำาบาก ถา้เรากลัวลำาบาก กแ็ปลวา่หมดสทิธิ์
ที่จะได้สิ่งดีๆ เหล่านั้น ฉะนั้น เราก็อย่ากลัวลำาบาก 

ข้อดีของความกลัว อยู่ท่ีการมีความรู้สึกที่ช่วยเสริม
เหตุผลในการห้ามไม่ให้ทำาสิ่งที่ไม่ควรทำาหรือสิ่งที่เป็น
อนัตราย ขอ้เสยีของความกลวักค็อื ถา้มีความคดิผิดแล้วไป
กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว จะทำาให้ชีวิตเราคับแคบ ไม่เข้าถึง 
ในสิ่งที่ควรเข้าถึง

๗ คำ�ถ�ม : กราบนมสัการพระอาจารยค์รบั อยากทราบ
วา่ถา้เราเปน็ทกุข์มากๆ และไม่หายสกัท ีเราควรทำาอยา่งไร
ครับ

คำ�ตอบ : อาตมาไม่เชื่อว่า คนเรานี้จะเป็นทุกข์ตลอด
เวลา เราดูผวิเผินเกนิไป คอืถา้เราดูตัง้แตว่นิาทแีรกทีเ่ราตืน่
ข้ึนมาตอนเช้าจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนหลับตอนกลางคืน 
เราเป็นทุกข์ทุกวินาทีไหม ทุกนาที หรือทุกลมหายใจไหม 
ทีเ่ราบอกวา่เราเปน็ทุกข์ตลอด ไม่หายสกัท ีหมายถงึวา่โดย
สว่นรวมในแตล่ะวันใช่ไหม มองเปน็ภาพรวมแลว้ไมส่บายใจ
หรือว่าทุกข์ใจ 
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ถ้าเปรียบว่าเราดูในกล้องจุลทรรศน์ ถ้าเราซูมเข้า 
ไปดูชีวิตเป็นนาทีหรือเป็นลมหายใจ จะเห็นว่าแม้แต่ใน 
วันท่ีเป็นทุกข์โดยภาพรวม มันก็จะมีหลายส่วนที่ไม่ทุกข์ 
เฉยๆ แล้วก็ยังมีบางเวลา ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่เรา
มีความสุข แต่เราตัดสินไปแล้วว่า เราเป็นคนมีทุกข์เยอะ  
ทุกข์มาก เราจึงไม่ค่อยรับรู้ส่วนท่ีไม่เป็นทุกข์และส่วนท่ี
เป็นสุขเท่าที่ควร 

ฉะนั้น ในการภาวนา เราต้องพยายามรับรู้ความจริง
ของชีวิตให้มากขึ้น มันไม่ใช่ทุกข์ตลอดเวลาหรอก ที่ไม่ทุกข์
ก็ม ีท่ีเป็นสขุกม็ ีทนีีใ้นสว่นทีเ่ปน็ทกุข ์พระพทุธเจา้ทรงสอน
ว่า ทุกข์เกิดเพราะตัณหา ทุกข์เกิดเพราะกิเลส ฉะนั้นต้อง
พยายามดทูีส่าเหต ุทุกวันน้ี ในใจเรามีความอยากอะไรบา้ง
ที่ก่อให้เกิดทุกข์ อยากได้ อยากมี อยากเป็น ไม่อยากได้ 
ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น พยายามดูตรงนี้ เพราะถ้าจะแก้
ทุกข์ ต้องแก้ที่เหตุของทุกข์ ทุกข์ก็คืออาการซึ่งที่มาของมัน
คือ ตัณหา 

ดงันัน้ ถา้เราทกุข ์แสดงวา่ตอนนีต้อ้งมอีะไรสกัอยา่ง
ที่อยากได้ แต่เราไม่ได้สิ่งนั้น หรือว่าต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ
หรือบุคคลที่ไม่ชอบ พยายามดูความคิดของตัวเอง ถ้าไม่มี
ความคิดผิดแล้วทุกข์ไม่มี นี่คือทางแก้ แล้วเราจะแก้ได้
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๘ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมขอ 
คำาแนะนำาจากพระอาจารย์ในเรื่องหลักการแบ่งเวลาทำา 
การบ้านครับ ขอบพระคุณครับ

คำ�ตอบ : คงต้องดู ๒-๓ ประเด็น เริ่มต้นควรกำาหนด
วา่ เวลาทำาการบา้นในแตล่ะวันมีกีช่ัว่โมง เราจะใหเ้วลานาน
เท่าไหร่และในช่วงเวลาใด ให้ดูงานที่เป็นภาคบังคับ แล้ว
ตอ้งวางแผนวา่จะจดัลำาดับงานอย่างไร สิง่ทีส่ำาคญั สิง่ทีด่ว่น  
สิ่งที่เป็นข้อบังคับ ต้องทำาให้เสร็จภายในเวลานั้น 

อย่างท่ีเคยแนะนำาบ่อยๆ ว่า เราดูงานของเรา  
การเรยีนทกุอย่าง ไม่ใชเ่ฉพาะงานเขยีน ใหแ้บง่เปน็ ๔ อยา่ง  
(๑) ด่วนและสำาคัญ (๒) สำาคัญแต่ไม่ด่วน (๓) ด่วนแต่ไม่
สำาคัญ (๔) ไม่สำาคัญ ไม่ด่วน 

แล้วเรามาดูงานของเราแต่ละอย่างว่ามันจะอยู่ใน 
ข้อไหน สำาคัญไหม ด่วนไหม ถ้าสำาคัญด้วย ด่วนด้วย นี่
จะต้องจัดการก่อนอ่ืน จะต้องจัดเวลาให้ได้ ข้อที่ ๔ ถ้า 
ไม่สำาคัญและไม่ด่วน เอาไว้ทีหลัง พอมีเวลาเมื่อไหร่ เรา
ก็ค่อยทำา แต่เรื่องการจัดลำาดับข้อท่ี ๒ และ ข้อที่ ๓ นั้น  
เราตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาระหว่างขอ้ที ่๒ สำาคญัแตไ่มด่ว่น 
กับข้อที่ ๓ ด่วนแต่ไม่สำาคัญ อันไหนควรจะมาก่อน 

อาตมาว่า สำาคัญแต่ไม่ด่วน ควรจะมาเป็นอันดับ ๒ 
เพราะไมอ่ยา่งนัน้เรากจ็ะวิง่ตามเรือ่งทีรู่ส้กึวา่ดว่นอยูต่ลอด
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เวลา ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ค่อยสำาคัญ แล้วก็แทบจะไม่ได้ทำา 
สิ่งที่สำาคัญ โดยเฉพาะงานพัฒนาจิตใจหรือการฝึกสมาธิ  
ท่ีมนัไมม่ผีลงานทีว่ดัไดง้า่ยๆ เรือ่งน้ีเปน็เรือ่งสำาคญั แตถ่าม
วา่ด่วนไหม เมือ่ไม่มีการสอบหรอืไม่มีการเก็บคะแนน เราก็
มกัจะมองขา้ม แตใ่นกระบวนการเรยีน กระบวนการทำางาน
ในระยะยาว เรื่องสำาคัญอย่างนี้จะขาดไม่ได้ 

หนึ่ง - ก็ให้ดูเวลา สอง - จัดลำาดับความสำาคัญความ
ดว่นของเรือ่งทีต่อ้งเรยีน สาม - ดูส่ิงแวดล้อมหรอืบรรยากาศ
ในเวลาทำางาน หมายถึงความเงียบ หรือจัดสรรสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อที่สุดต่อการเรียน ถ้าอยู่ในที่พลุกพล่าน เพื่อนกำาลัง
เล่นกัน หรือมีเสียงรบกวน ถึงจะให้เวลากับการบ้าน ก็คง 
ไม่ค่อยจะได้ผล ดังนั้น ทุกคนต้องสังเกตตัวเองว่า เวลา
ไหนท่ีเราเรยีนแบบไดผ้ล เวลาไหนเรยีนไมค่อ่ยได้ผล แล้วก็ 
จัดให้ตัวเองให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้ผล หรือในโอกาสที่
เอื้ออำานวยที่สุด ให้ตัดเรื่องที่รบกวนออกไป 

ทางจิตใจก็เช่นเดียวกัน การมีสติและการป้องกัน 
ไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำา เช่น เรื่องความขี้เกียจ เรื่องการ
อยากไปเลน่อยากไปคุยกบัเพือ่น อยากฟงัเพลง อยากอะไร
ก็แล้วแต่ ที่จะดึงจิตออกจากงาน ซึ่งเรียกว่านิวรณ์ เราต้อง
ฝึกป้องกันและไม่ยอมตามมัน ให้ดูเวลาด้วย ดูว่าเวลาไหน
เราเรียนได้ดี บางคนรู้สึกว่าตอนเช้าสมองดีที่จะทำางาน  
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บางคนรู้สึกว่าทำางานได้ดีในตอนเย็น บางคนชอบตอนดึก 
เมื่อเรามีงานสำาคัญๆ ถ้าเป็นไปได้ ให้จัดสรรเวลาท่ีสมอง
เราทำางานดี นี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่างสังเกต

๙ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ ทำาไมคุณครู 
บางคนจึงไม่เข้าใจว่า นักเรียนมีเวลาทำาการบ้านไม่เพียงพอ
เจ้าคะ 

คำ�ตอบ : อาตมาคงจะตอบแทนคุณครูบางคนไม่ได้  
แต่มีข้อแนะนำาว่า เวลาเรารู้สึกว่า อะไรมันมากเกินไป เรา
ต้องหยุดคิดก่อนว่า ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาไม่พอ มันไม่พอ
สำาหรับนักเรียนทุกคน หรือว่ามันไม่พอสำาหรับเราคนเดียว 
ถา้หากวา่นกัเรยีนทุกคนหรอืเกอืบทุกคนมคีวามเหน็ตรงกบั
เรา ก็สมควรท่ีจะหาเวลาอันสมควรขอคุยกับคุณครูเรื่องนี้ 
ทน้ีีในเรือ่งมาตรฐานของเวลา เราตอ้งดูโรงเรยีนของเราเอง
หรืออาจจะเทียบกับโรงเรียนอื่นด้วยว่า ที่นี่เรามีเวลาน้อย
กว่าที่โรงเรียนอื่นหรือเปล่า เวลาทำาการบ้านมีมากน้อย 
แค่ไหนเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น นี่เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่ง คือ 
เทยีบกบัคนอืน่ เขาเหมือนเราหรอืเปล่า เขารูส้กึเวลาไมพ่อ
หรอืเปลา่ เทยีบกบัโรงเรยีนอืน่ เพราะอาจจะเปน็วา่ พวกเรา 
อยู่ในกลุ่มขี้เกียจก็ได้ แต่เราก็ต้องมีมาตรฐานข้างนอกมา
พจิารณาเปรยีบเทียบ แตถ่า้เรารูสึ้กว่าเวลาไมพ่อจรงิๆ กไ็ป
คุยกับคุณครูว่า คุณครูมีเหตุผลอย่างไร ท่านจึงต้องการให้



สารพัดเฉลย ๒

20

ทำาอย่างนี้ มันมีวิธีที่จะให้การบ้านลดน้อยลงได้ไหม อะไร
อย่างนี้เป็นต้น 

๑๐ คำ�ถ�ม : กราบนมสัการทา่นอาจารย์ ช่วงนีก้ารบา้น
หนูเยอะมากเลยค่ะ ต้องทำาจนดึกทุกวัน แล้วตื่นตีห้ามา 
ทำาต่อ ตอ้งรบีกนิขา้วดว้ย หนเูครยีดมากเลยคะ่ บอกคณุครู
บางท่านไปว่า ทำาไม่ไหว ท่านก็ตอบกลับมาว่า เราจัดการ
เวลาไม่ดี แต่หนูเช่ือว่าหนูพยายามจนถึงขีดสุดแล้วค่ะ 
จัดการแล้ว แต่หนูอยากให้ท่านเข้าใจ หนูควรพูดอย่างไร
ให้คุณครูเข้าใจดีเจ้าคะ 

คำ�ตอบ : ถ้าคุณครูตอบว่า เราใช้เวลาไม่ดี บริหาร
เวลาไมดี่ เรากค็วรจะชีแ้จงให้คณุครทูราบวา่ ในแตล่ะวนัเรา
ใช้เวลาว่างของเราอย่างไร แล้วเราจึงบอกเหตุผลว่า ทำาไม
เวลามนัจงึไมพ่อ ฉะนัน้ อยา่เพิง่เครยีดมาก อยา่เพิง่สิน้หวงั 
เรื่องนี้มันแก้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน จากประสบการณ์ของ
ท่านอาจารยเ์องตอนทีอ่ยูก่บัหลวงพอ่ชาใหม่ๆ  หลายอยา่ง
ท่ีเราคดิว่า เราคนเดียวนีถ่า้ไมมี่ครบูาอาจารยบ์งัคบั เรากค็ง
ไมไ่ด้ดเีทา่น้ี เพราะไมใ่ชว่า่เราจะเชือ่ใจตวัเองได้ตลอดเวลา 
นีก่เ็ป็นข้อคดิท่ีนา่เอาไปพจิารณาวา่ ในชว่งแรกทีเ่ราตอ้งทำา
สิง่ที่ทำายาก บางครัง้บางเวลามนัจะมเีสียงรอ้งอยูใ่นใจวา่... 
ไมไ่หวๆ ... มนัแย่ๆ  … แตถ่า้เราอยูใ่นที่ๆ  เราไมม่ทีางเลอืก 
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อยูไ่ปอยูม่า เรากชิ็น แลว้ปรากฏวา่เราก็ทำาได้ ลองเทียบกับ
ที่อื่นบ้าง พวกที่เคยอยู่โรงเรียนที่นี่ แล้วย้ายไปอยู่โรงเรียน
ที่เมืองจีน เขาเล่าว่า ต้องเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม 
ทุกวัน มีพักกลางวันบ้างเล็กน้อย มันหนักมาก แต่เมื่อเขา
ปรับตัวได้แล้ว เขาก็ทำาได้ 

มีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีท่านอาจารย์เคยพูดบ่อยๆ เรื่อง
ความสำาคัญของสติ และ วิธีพัฒนาความจำา เพราะถ้าเรา
พัฒนาความจำาตามข้อคิดท่ีเคยฝากไว้ ถ้าใครสนใจก็ไปค้น
เว็บไซต์เกี่ยวกับการพัฒนาความจำาในเน็ต ถ้าเราพัฒนา
ประสิทธิภาพของความจำา มันจะช่วยให้เราใช้เวลาในการ
ทำางานน้อยลง ไม่ต้องทำาซ้ำา เพราะว่าเราจะจำาอะไรๆ ได้
ง่ายขึ้น

สติก็เช่นกัน ถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ปล่อยให้จิต
คิดเพ้อฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ให้ตกร่องของอารมณ์ซึมเศร้า
ไมพ่อใจคนนัน้คนนี ้ไม่พอใจกบังาน มนัจะเปน็การประหยดั
เวลาในการเรียนด้วย ฉะน้ัน เราประหยัดเวลา บางทีเรา
วัดด้วยนาฬิกาไม่ได้ แต่เมื่อเราเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทำางาน ทำาให้เราได้งานมากขึ้นในเวลาเท่าเดิม ด้วยสติที่ได้
รับการฝึกดีแล้ว และด้วยการใช้เทคนิคการจำาต่างๆ ซึ่งน่า
เรยีนรูอ้ยา่งมาก แตถ่า้มนัยงัไมไ่หวจรงิ  ๆ กค็งตอ้งขอนดัพบ
กับคุณครู 
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๑๑ คำ�ถ�ม : หนอูยากจะทราบวา่เราสามารถทีจ่ะทำาตวั
เองให้มีความสุขในขณะที่เราเผชิญกับความทุกข์ได้อย่างไร
เจ้าคะ

คำ�ตอบ : วันน้ีจะพูดเรื่องภาษามากสักหน่อย ที่ว่า 
“มีความสุข” นั้น อยากให้เปล่ียนเป็นว่า “ไม่มีความทุกข์” 
ในขณะที่เราเผชิญกับความทุกข์ ซ่ึงท่ีจริงแล้ว เราไม่ได้ 
เผชิญกับความทุกข์หรอก เราเผชิญกับสิ่งที่ชวนให้เป็น 
ทุกข์ต่างหาก 

ฉะนั้น อาตมาจะขอเปลี่ยนคำาถามนี้เป็นว่า... หนู
อยากจะทราบว่าเราสามารถจะทำาตัวเองให้ไม่มีทุกข์หรือ
ให้ปลอดทุกข์ ในขณะท่ีเราเผชิญกับส่ิงที่ชวนให้เป็นทุกข์ 
ได้อย่างไร... มันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า คือไม่ใช่ว่า 
ความทุกข์มันอยู่นอกตัวเรา 

หลวงพ่อสุเมโธท่านเคยเล่าว่า ก่อนที่ท่านจะไปอยู่
กับหลวงพ่อชา ท่านอยู่ที่วัดๆ หนึ่งที่หนองคาย ซึ่งเป็นวัด 
“เข้าห้อง” หมายถึงว่าไม่มีกิจรวม ไม่มีทำาวัตรเช้า-ทำาวัตร
เยน็ ไมม่กีารทำากจิสงฆ ์มีแตใ่ห้นัง่สมาธเิดนิจงกรมอยูใ่นกฏุิ
และบรเิวณกฏุติลอดเวลา แลว้มอีาจารยม์าสอบอารมณเ์ปน็
ครัง้คราว เมือ่ทา่นไปอยูว่ดัปา่พงใหม่ๆ  มนัเปน็คนละอยา่ง 
คนละวัฒนธรรม ท่านก็ชอบเหมือนกันเพราะท่านศรัทธา 



23

พัฒนาตน

แต่ในบางครั้งท่านก็จะเกิดความไม่พอใจหรือความสงสัย 
อยา่งเชน่ ชว่งหน้ารอ้นหรอืหน้าฝน หรอืเวลาทีอ่ากาศรอ้น
อบอ้าวมาก ช่วงบ่ายพระทุกรูปต้องทำางานปัดกวาด ซึ่งใช้
เวลาเป็นชั่วโมง ท่านก็ร้อน พอร้อนแล้วเหงื่อก็ออก เหงื่อ
ออกแลว้ยงุก็มากดั เหนือ่ยกเ็หนือ่ย รอ้นกร็อ้น อะไรๆ กไ็ม่
สบาย ท่านก็สงสัย “โอ๊ย... มันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ เรามาที่นี ่
เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ไม่ได้มาเพ่ือกวาดใบไม้” ท่าน
รูส้กึเปน็ทกุข ์พอดีหลวงพ่อชาท่านเดนิมา ตอนนัน้หลวงพอ่
สุเมโธยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ หลวงพ่อชาจึงถามง่ายๆ 
ว่า “สุเมโธ... วัดป่าพงเป็นทุกข์ไหม” หลวงพ่อท่านยิ้มแล้ว
ก็เดินจากไป ท่านพูดแค่น้ัน ฝากไว้เป็นข้อพิจารณา ท่าน
อาจารย์สุเมโธเลยได้ข้อคิด เออใช่...ความทุกข์มันไม่ได้อยู่
ที่วัดป่าพงหรอก ไม่ได้อยู่ที่การกวาดใบไม้ ไม่ได้อยู่ที่ความ
ร้อน ไม่ได้อยู่ที่ยุงกัด มันอยู่ที่ว่าเราไม่ชอบมัน ไม่อยากให้
มันเป็นอย่างนี้ มันเป็นเรื่องความไม่อยากที่อยู่ในใจเราเอง 
เพียงแค่เรายอมรับ แล้วทำาตามหน้าที่ มันก็หมดเรื่องไป 

เรื่องนี้เป็นตัวอย่างท่ีดี ท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่เผชิญ
กบัสิง่ทีช่วนให้เปน็ทุกข ์เม่ือรอ้น ไม่สบายกาย ยงุกดัอะไรๆ 
เป็นต้น เรียกว่ามันชวนให้เป็นทุกข์ แต่การจะเป็นทุกข์ทาง
ใจนัน้ มันตอ้งมตีณัหาและมคีวามคดิผดิมาผสมโรงกับความ
ไม่สบายกาย มันจึงจะเป็นความไม่สบายใจ 
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ในชีวิตน้ี มันเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะเลี่ยงสิ่งที่ทำาให้เรา
ไม่สบายกาย มันต้องมีอยู่แน่นอน ไม่ว่าจะรวยสักเท่าไหร่ 
หรือจะอยู่สบายอย่างไร ก็ต้องเจอส่ิงท่ีทำาให้เกิดความรู้สึก
ไม่สบายกาย แต่ท่ีเราจะไม่สบายใจไปด้วยน้ัน ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับสิ่งแวดล้อม แต่ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจ ข้ึนอยู่
กับสติและปัญญาของเรา ไม่ปล่อยให้เกิดอาการงอแง เกิด
วิภวตัณหา ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเข้ามาครอบงำา

๑๒ คำ�ถ�ม : เวลาที่หนูมีความสุขมากๆ หนูได้ค้นพบ
ว่าหลังจากนั้นไม่นาน หนูก็จะมีความทุกข์มากเหมือนกัน
เจ้าค่ะ ซ่ึงมักจะเป็นแบบนี้บ่อยๆ ครั้งต่อๆ ไป เวลาที่หนู 
มีความสุข หนูเลยมักไม่กล้าที่จะมีความสุขเต็มท่ี หนูควร 
ทำาอย่างไรดีเจ้าคะ แล้วทำาไมมันถึงเป็นอย่างนี้เจ้าคะ

คำ�ตอบ : เราต้องพิจารณาเรื่องความสุขก่อน  
ความสุขที่มีทุกข์ตามมาทีหลังหรือมีทุกข์เป็นเงาตามตัว  
นั่นคือความสุขที่พระเราเรียกว่า กามสุข สุขที่ได้จาก 
การสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้า
ทรงว่า อย่าไปฝากความหวังในชีวิตไว้กับความสุขแบบนี้ 
ความสุขแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วร้าย มันก็มีข้อดีเหมือนกัน 
แต่ปัญหาอยู่ตรงที่มันเป็นของเสพติด 
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ถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้ว มันมีปัญหาว่าเราจะ
รักษาความสุขไว้ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ หมายถึงว่าถ้า
เราได้ความสุขจากตาหูจมูกล้ินกายในระดับหนึ่ง เรารักษา
ไว้ในระดับนั้นได้ไม่นาน เพราะร่างกายรับไม่ไหว ร่างกายนี้
จะทนสขุไมไ่ดน้านเหมอืนๆ กบัการทนทกุขน์ะ อกีประการ
หน่ึงคือรา่งกายและจติใจจะเคยชินกบัสิง่กระตุน้ ความสขุท่ี
เกิดจากการกระตุ้นจึงมีปัญหาว่า ต้องคอยเพิ่มแรงกระตุ้น
เพือ่จะไดค้วามสขุเท่าเดมิ เรือ่งนีด้ไูด้งา่ยทีส่ดุจากยาเสพตดิ 
คนเริม่เสพอาทติยล์ะเมด็ ตอ่มาเปน็วนัละเม็ด อยูไ่ปอยูม่า
วันละหลายเม็ด เพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิม 

ความสุขทางโลกเป็นความสุขที่ เ ก่ียวเนื่องด้วย
รา่งกายกจ็ะเปน็อยา่งนี ้พอเราเพลนิอยูก่บัความสขุนัน้มาก 
เวลามันหายไป เราจะรู้สึกพลัดพราก ความพลัดพรากจาก
สิง่ทีช่อบทำาใหท้กุขใ์จ แตมั่นอยูท่ีเ่รา เมือ่เขา้ใจกระบวนการ
ของมัน แล้ว ถ้าเรายังเพลินกับมันมาก ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดี
เสมอไป แต่ถ้ามีความสุขแล้วก็รู้ว่าสักแต่ว่าสุข เราก็สุขได้ 
สุขแบบที่ไม่ต้องหลงใหลกับมัน เป็นธรรมดาว่ามีความสุข
มันก็ดีอยู่แล้ว แต่ให้สุขด้วยปัญญาที่เห็นว่า ความสุขนี้เป็น
ของชั่วคราว เป็นของไม่แน่ไม่นอน 
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ถ้าเราเอาความสุขแบบนี้เป็นเป้าหมายชีวิต มันจะ
นำาไปสู่ความเสียหายได้หลายอย่างเหมือนกัน การเพลิน
อยู่กับความสุขหรือความต้องการในความสุขนี้ เป็นเหตุให้
เกิดการทุจริต เป็นเหตุให้เกิดการผิดศีล เป็นเหตุให้เกิดการ
คอร์รัปชั่นได้ เพราะถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราต้องมีความสุข
อย่างนี้ ทำาอย่างไรเราจึงจะมีความสุขอย่างนี้ ทำาอย่างไร
เราจึงจะไม่ขาดจากความสุขอย่างนี้ ทำาอย่างไรจึงจะมี 
ความสขุยิง่ๆ ไปกวา่นี ้โอกาสทีจ่ะอยูใ่นกรอบของศลีธรรม
นี่ยากมาก มันจึงอันตรายตรงนี้ 

ฉะน้ัน เมื่อมีโอกาสมีความสุข เราก็สุขได้ เราก็รู้ว่า 
“เออ... มันก็แค่นั้น” อย่างเวลาเราดูสิ่งที่เรารู้ว่ามีกำาหนด
เวลา เช่น ดูกีฬา สมมุติชอบฟุตบอล เราก็รู้ล่วงหน้าว่าเขา
เล่นกัน ๙๐ นาที ถ้าไม่มีการตอ่เวลา ๙๐ นาทกีค็อื ๙๐นาท ี
พอครบ ๙๐นาทีก็จบ เราคงไม่คิดว่า อยากให้เขาเล่นต่อ
อีก ๙๐ นาที หรือถ้าเล่นสัก ๒ ชั่วโมงได้ยิ่งดี เพราะเรารู้ว่า 
มันเป็นไปไม่ได้ 

นี่เป็นตัวอย่างท่ีเรามีความสุขได้ ถ้าเรามีความสุข
ด้วยและมีปัญญารู้ว่ามีเวลาจำากัด ไม่ว่าจะสุขจะมันจะดี
ขนาดไหน มันก็ได้แค่ ๙๐ นาที ความสุขทั่วๆ ไปก็คล้ายๆ  
อย่างนั้น มันมีเวลาจำากัด มันก็แค่นั้น 
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๑๓ คำ�ถ�ม : ชว่งนีมี้งานเยอะทัง้งานกลุม่และเดีย่ว รูส้กึ
เหนื่อย เมื่อยล้า ท้อแท้ใจ จิตใจวุ่นวาย รู้สึกทำาเท่าไร ก็ไม่
ลดหรือหมดไปสักที ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยเจ้าค่ะ 
หนูควรจะวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ

คำ�ตอบ : เรื่องนี้ตัวปัจจัยมีท้ังท่ีเราแก้ได้หรือ 
เปล่ียนได้ และปัจจัยที่เราแก้ไม่ได้ เราต้องแยกแยะตรงนี้  
ส่วนสำาคัญหรือปัจจัยสำาคัญที่เรามีสิทธิ์แก้ได้บ้าง ก็คือ
ความรู้สึกต่อเวลา คือความเครียดความวุ่นวายมักจะไม่ได้
เกิดในขณะท่ีทำางานท่ีเป็นหน้าท่ีหรือเป็นตัวงาน มันเกิด
เวลาเราคิดเร่ืองงาน ช่วงเวลาทำางานนี่ไม่ทุกข์นะ มันทุกข์
ตอนเราหยุดทำางานแล้วคิดว่า ทำาเท่านี้แล้ว ยังเหลืออีก 
เท่าไหร่ แล้วเห็นว่ามันยังไม่หมดเสียที เราก็จะเป็นทุกข์
เพราะความคิด 

ฉะน้ัน ให้ถามตัวเองว่า ทุกข์เพราะงาน หรือ ทุกข์
เพราะคดิ อาตมาวา่ทุกขเ์พราะคดิ มากกวา่ จึงพยายามพดู
เรื่องของเวลาบ่อยๆ ว่า เราต้องหยุดเพื่อทบทวนเรื่องเวลา
เป็นคร้ังคราว อย่างการจัดลำาดับความสำาคัญของงาน ทำา
อะไรก่อน ทำาอะไรหลัง ต้องมีประสิทธิภาพในการทำางาน 
ไม่เช่นนั้นมันก็จะทำาให้เรื่องยาวกว่าที่ควรเป็น ความฉลาด
ในการทำางานก็ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งคือการกำาหนดว่า 
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วนันีเ้ราจะตอ้งทำาอยา่งนี้ๆ  เมือ่กำาหนดแล้ว เราก็ไม่ตอ้งคิด
ปรุงแต่งเพิ่มเร่ืองที่ว่างานจะลด จะไม่ลด จะหมดเม่ือไหร่  
ให้อยู่ในปัจจุบันกับงาน เดินทีละก้าวๆ 

การอยู่ในปัจจุบัน นี้เป็นหลักใหญ่ แต่มันไม่ใช่ว่า
อยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว เราจะต้องให้เวลาในการทบทวน 
และวางแผนเป็นระยะๆ แต่ก็อย่าให้มันเกินไป เพราะถ้า
มากเกินไป มันจะกลายเป็นความวิตกกังวลและท้อแท้  
ให้พยายามแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้นๆ เช่น มีช่วงเช้า  
ช่วงบ่าย ช่วงเย็น แล้วทบทวนว่าเราได้ทำาอะไรบ้าง เราจะ
ได้ภูมิใจในผลงานที่ทำา อย่างน้ีจะเป็นกำาลังใจ ส่วนความ 
ท้อแท้ใจ ความวุ่นวายใจ เกิดเพราะความคิด ไม่ได้เกิด
เพราะงาน 

๑๔ คำ�ถ�ม : ทำาอยา่งไรจงึจะสามารถลดอตัตาตวัตนได้ 
ในภาวะที่ต้องสอนหรือตักเตือนผู้อื่นหรือศิษย์ ตามหน้าที่
ท่ีครูพึงทำา ซึ่งบางครั้งครูเองก็ยังทำาไม่ได้ แต่ต้องพยายาม
มากๆ ที่จะไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบหรือรู้ว่าเด็กทำาไม่ถูกต้อง

คำ�ตอบ : ถ้ายังเป็นปุถุชน ก็ต้องมีอัตตาและความ
ยึดติดต่างๆ หน้าที่ของเราคือการดูกายดูใจ เรียนรู้จาก
อาการของจิตที่เศร้าหมอง เป็นกิเลส แล้วค่อยๆ ขัดเกลา 
ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปง่ายๆ เพราะมันจะมีเหตุการณ์หรือมี
บุคคลที่มากระตุ้นกิเลส ให้มันยากขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
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วิธีที่จะช่วยลดอัตตาคือ การพิจารณาไตรลักษณ์ 
ดูความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่ไม่นอน ท้ังในตัวเราและ
ในตัวลูกศิษย์ การเห็นว่าส่ิงท้ังหลายเป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย จะช่วยได้มากท่ีสุดในการระงับความร้อนรุ่ม ช่วย
ให้จิตใจของเราเย็น ยอมรับสภาพ แล้วปล่อยให้มันเป็นไป
ตามเหตตุามปจัจยั การได้เหน็สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยในการปล่อย
วาง เราเป็นครู เราก็เป็นครูโดยสมมุติ เราเป็นครูด้วยเหตุ
ปัจจัยอย่างนี้ๆ แต่การยอมรับจากลูกศิษย์ในความเป็นครู
ของเราจะมากน้อยแค่ไหน เราควบคุมไม่ได้ การที่ลูกศิษย์
บางคนทำาท่าไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติครู หรือเมื่อเห็นเรา
มีปฏิกิริยา เขาก็ย่ิงสนุก มันเป็นกิเลสของเด็ก แต่มันเป็น
บาปเป็นกรรม เราเองไม่ได้ตอ้งการใหเ้ขาเปน็บาปเปน็กรรม
อย่างนั้น เราก็ต้องพยายามวางใจเป็นกลาง 

ที่โรงเรียนของอาตมาโหดกว่าที่นี่หลายร้อยเท่า  
จำาไดว้า่ตอน ม.๒ ครเูขา้ไปในหอ้งเกบ็ของ พวกเราปดิประตู
แล้วล็อกครูไว้เลย ท้ิงครูไว้ในห้องเก็บของเป็นช่ัวโมง นี่... 
ทำาถึงขนาดนั้น อาตมาทำาบาปทำากรรม มาท่ีนี่จึงมาทำา 
ความดีล้างบาปล้างกรรมเก่าด้วย 

การเห็นความรู้สึกทุกข์เพราะการพูดและมุมมอง 
ของคนอื่นต่อเรา นั่นคือ อาจารย์ ของเรา ถ้าเราไม่มีอะไร
อยู่ในใจของเรา เรากไ็ม่คงไม่ทุกข ์เขาเปน็คนท่ีชว่ยใหเ้ราได้
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เห็นตัวมิจฉาทิฏฐิ หรือตัวความคิดผิดบางอย่าง หรือกิเลส
บางอย่างในใจเรา แล้วเราต้องจำาไว้ด้วยว่า เราไม่เคยทุกข์
เพราะคนอื่นหรอก เราทุกข์เพราะความคิดผิดและการมอง
คนอื่นผิดไป จากการขาดความเข้าใจในไตรลักษณ์

๑๕ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ การที่
เราเล่นโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามในโลก social media นั้น 
มันติดจนหยุดไม่ได้ ทำาอย่างไรให้เราสามารถหักห้ามใจ 
ตัวเองได้เจ้าคะ

คำ�ตอบ : จะหักห้ามใจอย่างไร ก็กลับมาเรื่องเดิม 
คือเร่ืองการใช้ปัญญา ให้เห็นโทษของการเล่น พยายาม
คิดหลายๆ ทางว่า มันมีโทษเพราะการหักห้ามใจไม่ได้
อย่างไรบ้าง อย่างเช่น เรื่องการใช้โทรศัพท์ ใครเป็นคน 
จ่ายค่าโทรศัพท์ เราใช้เงินของพ่อแม่หรือเปล่า ถ้าเราใช้
เลยเถิด ก็เป็นการใช้เงินของพ่อแม่ในทางที่ไม่ถูก นอกจาก
นั้น ก็กำาหนดเรื่องการใช้เวลาของตัวเอง อยู่ท่ีบ้านต้อง
จับเวลา มันมี application อย่างหนึ่งที่ใช้ในคอมพิวเตอร์  
ซึ่งจะบันทึกว่าในระหว่างที่เราใช้คอมพิวเตอร์นั้น เราใช้ 
เวลากบัโปรแกรมไหนบา้ง นีจ่ะชว่ยใหเ้รารูต้วัได้ดขีึน้ บนัทกึ
เกบ็เวลาในการใชโ้ทรศพัท ์ใช ้social media แลว้พจิารณาดู
วา่เวลาเทา่ไหรจึ่งจะพอดีสำาหรบัเราในแตล่ะวัน เชน่ สมมตุิ
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เราถือว่าไม่ควรจะเกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน ก็ให้มันเป็นข้อวัตร
ปฏบัิติของเรา จะทำาอะไรกต็อ้งทำาภายใน ๑ ชัว่โมง อยา่งนี ้
เป็นต้น ให้เราหาความพอดี ท่ีไม่บังคับจนเกินไปและ 
ไม่หย่อนจนเกินไป ให้ตั้งเป็นข้อวัตรปฏิบัติส่วนตัวของเรา 
แล้วต้องพยายามบริหารการกระทำาภายในขอบเขตที่เรา 
ตั้งไว้เอง

๑๖ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เป็นพระ
ต้องรักษาศีลมากมาย ต้องงดเว้นจากการเสพหลายสิ่ง 
หลายอย่างที่คนทั่วไปได้เสพ ได้บริโภคและได้ความสุข  
พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับ

คำ�ตอบ : การงดเวน้จากกามสขุ นัน่ไม่ได้หมายความ
ว่า ท่านหมดสิทธิ์ที่จะมีความสุขในชีวิตท่านได้ เพราะ 
ความสุขไม่ได้จำากัดอยู่แค่กามสุขเท่านั้น ความสุขที่เกิดข้ึน
ในชีวิตพระนั้น เอาเรื่องทาน ศีล ภาวนาเป็นหลักก็ได้ คือ 
พระมีโอกาสให้ธรรมะเป็นทาน ช่วง ๕ ปีแรกพระเราจะไม่
สอนใคร เพราะจะเน้นฝึกตัวเองเป็นหลัก แต่พอ ๕ พรรษา
ข้ึนไปแล้ว ก็เริ่มมีโอกาส ทำาหน้าที่เผยแผ่ อบรม สั่งสอน 
การให้ธรรมะกับญาติโยมนี่ ถือว่าเป็นการทำาบุญอย่างสูง 
และเป็นความสุขอย่างหนึ่ง สมมุติว่าเราจะให้วัตถุส่ิงของ
กับใคร เราก็ซื้อของขวัญให้เขา เขาก็มีความสุข แต่อาจจะ
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ไมน่าน ถ้าให้ของกนิ..แคไ่ม่กีน่าทีกห็มดแลว้ ใหข้องใชส้อย..
ไม่กี่ปีมันก็เสื่อมสภาพจนหมดวาระของมัน 

แต่การใหธ้รรมะ คอืการใหส้ิง่ท่ีทำาใหช้วีติคนอืน่ดีข้ึน 
ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตนมากขึ้น เขาจะรู้วิธี
ปอ้งกนัทกุข ์เขาจะมคีวามรูใ้นการแสวงหาความสขุทีแ่ทจ้รงิ
ในชีวิต นี่เรียกว่าเป็นบุญของพระ แล้วการที่พระมีโอกาส
เผยแผธ่รรมะ มนัเปน็สว่นหนึง่ในการตอบแทนบญุคณุของ
พระพุทธเจ้า และตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ด้วย
การถ่ายทอดธรรมะที่เราได้รับมา นี่ถือเป็นแหล่งความสุข
ที่สำาคัญในชีวิตพระ

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีเรื่องการถือศีล คนเรามีความ
ทกุขใ์นชีวิตมากเพราะส่ิงทีท่ำาคำาทีพู่ด ทำาไปแลว้ พดูไปแลว้  
รู้สึกเสียดาย เสียใจ รู้สึกละอาย ทำาให้มองตัวเองในแง่
ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดี เป็นต้น การไม่ระวังการกระทำาและ 
การพูด มักจะทำาให้เกิดปัญหากับคนรอบข้าง ทำาให้ชีวิต
เราไม่ราบร่ืน ไม่สงบ ผู้ทรงศีลจึงเป็นผู้มีความสุข ไม่ต้อง
เดือดร้อนเพราะสิ่งที่ทำา คำาที่พูด และผู้ทรงศีลจะเป็นที่
เคารพนับถือของคนรอบข้าง การเป็นท่ีเคารพนับถือของ
คนอื่นเพราะศีลธรรมของเรา ก็เป็นแหล่งความสุขเหมือน
กัน คำาพูดของผู้ทรงศีลมีน้ำาหนัก คนอยากฟัง ฟังแล้วเขา 
ก็เชื่อ เพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่คิด
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ที่จะเอารัดเอาเปรียบใคร ยิ่งถ้าอยู่ในหมู่คนถือศีลที่มีศีล
เสมอกัน เช่น ในวัด มีความตั้งอกตั้งใจในการงดเว้นจาก
การกระทำาและการพูดท่ีไม่ดีต่อกัน มันดี มันมีความสุข  
ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องระแวงใคร เรียกว่าเป็นหมู่เพื่อนที่ 
แท้จริง เพราะไม่มีใครคิดจะเอาชนะใคร อยู่กันด้วยความ
เมตตา อยูกั่นด้วยการใหอ้ภัยซึง่กันและกนั ดว้ยความอดทน
ตอ่กนัและกนั ศลีจงึเปน็ท่ีตัง้ของความสขุในชมุชน พระเปน็
ผูม้ศีลีสงู ฉะนัน้ ทา่นจงึมคีวามสขุจากการรกัษาศลีท่ีสูงกว่า
ฆราวาส 

หากเรื่องที่สำาคัญที่สุดคือ การภาวนา เพราะถ้าเรา
ดูชีวิตของเรา ก็ต้องยอมรับความจริงว่า สิ่งที่ทำาให้เราขาด
ความสขุและสิง่ท่ีทำาใหเ้ราเปน็ทกุขบ์อ่ยๆ ทีช่ดัท่ีสุด แนน่อน
ที่สุด คือกิเลสนั่นเอง ฉะนั้น ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ในใจ แม้
จะประสบความสำาเร็จทางโลก ได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ  
ได้กามสุขเพียงใด มันก็ยังไม่ได้ความสุขที่แท้จริงหรอก 
เพราะกิเลสจะเข้ามากวน กิเลสจะเข้ามาครอบงำา 

เปรยีบเทยีบเหมอืนเรามแีกงทีอ่รอ่ยมากๆ หมอ้หน่ึง 
มันน่ากินมาก แต่ถ้ามีแมลงวัน หรือแมลงสาปตกลงไปใน
หมอ้แค่ตัวเดยีวเท่านัน้...เรายังอยากกนิอยูไ่หม กค็งไมม่ใีคร
กลา้กนิใชไ่หม ท้ังๆ ท่ีเปน็แกงหม้อใหญ่ แลว้แมลงสาบกแ็ค่
ตัวเดียว ตัวเล็กนิดเดียว แต่เราก็ไม่เอาแล้ว รู้สึกว่ามันเสีย
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หมดทั้งหม้อ ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน ชีวิตที่ควรจะเหมือน
แกงน่าอร่อย แต่กิเลสท่ีเหมือนตัวแมลงสาปที่ตกลงไป  
ก็ทำาให้ชีวิตเสียหมด พระเราเป็นผู้มุ่งมั่นต่อการชนะกิเลส 
ต่อการปล่อยวางกิเลส เมื่อกิเลสน้อยลง ก็ย่อมมีความสุข
มากขึ้น ฉะน้ัน พระกรรมฐานพระปฏิบัติจึงมีความสุขใน 
การปล่อยวางกิเลส เพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขที่ 
แท้จริงอย่างชัดที่สุดก็คือกิเลสนั่นเอง แค่พิจารณาในกรอบ
หรอืในแงข่องทาน ศลี ภาวนา กเ็ขา้ใจได้ชดันะวา่ พระทา่น
จะมีความสุขเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก 

๑๗ คำ�ถ�ม : หนูมีความตั้งใจอยากทำาสิ่งหนึ่ง แต่ไม่
มั่นใจในตัวเองว่าจะสามารถทำาได้ เลยไม่กล้าตัดสินใจ 
ทำาสกัท ีรูท้ั้งรูว้า่มันด ีท้ังกลัว ไม่ม่ันใจ กลวัจะกงัวลลว่งหนา้ 
จะทำาอยา่งไรใหข้า้มผา่นความรูสึ้กความคดิเหลา่นีแ้ลว้กลา้
ลงมือทำาเจ้าคะ

คำ�ตอบ : เราต้องคิดหลายด้าน เรื่องแรกก็คือ  
ส่ิงที่อยากทำา มันเกินวิสัยของเราไหม เป็นส่ิงที่ยากถ้าจะ
ทำาจริงๆ หรือแทบจะไม่มีทางทำาได้ คืออุดมการณ์หรือ 
เป้าหมายมันสูงเกินไปไหม ถ้าเป็นขนาดนั้น ก็ยังไม่ต้องทำา 
ค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าเป็นสิ่งที่คิดว่าทำายาก ไม่มั่นใจว่าจะ
ทำาได้ แต่ไม่ถึงขั้นเหลือวิสัย อาตมาว่าให้ลองเถอะ ถ้ามัน
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เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ให้เข้าใจว่าการทำาสิ่งท่ียาก แต่
ควรทำาและอยากทำา ถือว่าได้กำาไรทั้งนั้น อย่าไปดูที่ผลงาน
อย่างเดียว แต่ดูชีวิตในระยะยาวด้วย การที่ต้องสู้ ต้องใช้
ความอดทน ใช้สติปัญญา ใช้หลายๆ อย่างในการทำาสิ่ง 
ที่ยาก ใช้ความใจสู้เป็นคุณธรรมในใจ เราย่อมได้ประโยชน์
มาก ถึงแม้ว่าผลงานอาจจะยังไม่ตรงกับท่ีเราต้องการ
กต็าม มนัไมม่คีำาวา่แพง้านหรอืไม่มีคำาวา่ไมส่ำาเรจ็ประโยชน ์ 
เพราะความพยายามนั่นแหละคือประโยชน์อยู่แล้ว 

ท่านอาจารย์อยากให้สังเกตว่า บางครั้งบางคราวสิ่ง 
ที่ทำาให้เราวิตกกังวล ไม่กล้าทำา ไม่มั่นใจ ไม่ได้อยู่ท่ีตัวเรา
กับงาน แต่อาจจะอยู่ท่ีภาพพจน์ของเรามากกว่า คือกลัว 
คนอื่นเขาจะมองว่าเราไม่เก่ง ทำาอะไรไม่สำาเร็จ นี่คือตัว
กเิลสทีว่่าเราแครค์วามรูสึ้กและคำาพดูของคนอืน่มากเกนิไป  
จนไม่กล้าทำาสิ่งที่ควรทำาและต้องการจะทำา ฉะนั้น ก็อยาก 
ให้คิดด้วยว่า เรื่องอัตตา เรื่องศักดิ์ศรี เรื่องภาพพจน์มีส่วน
หรือเปล่า ถ้ามีก็ต้องชำาระมันออกไป อย่าไปเอาจริงเอาจัง  
อยา่ไปตามมนัเลย สรปุว่าเมือ่ทำาแลว้ ถา้ประสบความสำาเรจ็
ได้ผลงานที่ต้องการก็ดีไป แต่ถึงจะไม่ประสบความสำาเร็จ  
เราก็ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ ได้ปัญญา หลายๆ อย่างที่
จะเป็นอานิสงส์ในระยะยาว
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๑๘ คำ�ถ�ม : มีวิธีไหนบ้างเจ้าคะท่ีทำาให้เราปล่อยวาง
จากโทรศัพท์ได้ เพราะเวลาหนูหยิบมันขึ้นมา หนูก็ยาวจน
ขาดไม่ได้เลยเจ้าค่ะ

คำ�ตอบ : (๑) ถ้ามาโรงเรียนก็อย่าเอาชาร์จเจอร์ 
มาด้วย แบตหมดก็ให้หมดไป หรือให้เรากำาหนดเวลาของ 
ตัวเองว่า ชาร์จครั้งหนึ่งเพื่อจะใช้งานกี่วัน ถ้าแบตหมด
ก่อนถงึเวลาชารจ์ใหม ่กต็อ้งงดการใชจ้นกระทัง่ถงึกำาหนดที่ 
จะชาร์จ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง 

(๒) ถ้าจะโทรไปหาคนที่เราชอบคุยด้วยนานๆ ก็ตั้ง
นาฬกิาปลกุไว้ในโทรศพัทด้์วย ใหมั้นปลุกอกี ๑๐ นาท ีหรอื 
๑๕ นาที พอเราคุยไป ๑๐ นาที ๑๕ นาที ก็มีเสียงเตือน 
ดังขึ้นจากโทรศัพท์ เราก็หาวิธีหาเทคนิคต่างๆ อย่างนี้  
ถ้าใครมีเทคนิคในเรื่องนี้ก็น่าจะแชร์แลกเปลี่ยนกัน

๑๙ คำ�ถ�ม : เราสามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองได้
อย่างไรบ้างครับ 

คำ�ตอบ : ผู้ท่ีไม่เชื่อม่ันในตัวเองมักจะเอาเรื่อง
ความผิดพลาดในอดีตมาคิดมาปรุงแต่ง และจิตก็หมกมุ่น
อยู่กับความผิดพลาดท่ีผ่านมา แน่นอนว่ามันบ่อนทำาลาย
ความเชือ่มัน่ในตวัเอง ในขณะเดยีวกนั บางคนประสบความ
สำาเร็จแม้ในเรื่องเล็กเรื่องน้อย แต่ไม่เคยเอามาคิด จนลืม 
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มนัไปเลย ถอืว่าเปน็เรือ่งท่ีไม่สำาคญั อยา่งนีก้ท็ำาให้ไมเ่ชือ่มัน่ 
ในตัวเองได้เหมือนกัน ฉะนั้น ในแง่ของความคิด... 

(๑) อย่างปล่อยให้จิตไปคิดไปปรุงแต่งเรื่องความผิด
พลาดที่เคยทำา การคิดทบทวนเพื่อจะได้คติธรรม เพื่อจะได้
บทเรยีน เพือ่จะพัฒนาตนเองในอนาคต กไ็มผ่ดิ แตอ่ยา่ให้
เกิดความคิดแบบว่า... เราแย่มาก ...เราทำาไม่ได้ 

(๒) ให้รู้จักระลึกถึงเรื่องที่เราเคยทำาถูกต้องและ 
ประสบความสำาเรจ็ มีสตจิดจำาเรือ่งท่ีเราเกง่ เรือ่งทีเ่ราทำาได ้

อย่างไรก็ตาม เรื่องความม่ันใจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา
อย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีเราทำาด้วย เช่น เป้าหมายที่ 
เรากำาหนดนั้น มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน บางทีคนก็ 
มักใหญ่ใฝ่สูง ตั้งเป้าสูงเกินไป พอตั้งเป้าสูงเกินไปแล้ว ก็
เกิดความไม่ม่ันใจในตัวเองว่าจะไปถึงเป้าหรือเปล่า ใน
กรณีเช่นนี้ ความไม่ม่ันใจมันก็เกิดได้อยู่แล้ว เมื่อเราทำาไม่
ถึงเป้า เราต้องมีปัญญาในการเลือกเป้าหมายที่ไม่เกินวิสัย 
เรื่องความไม่มั่นใจนั้น ถ้าเรามีสติ ความไม่มั่นใจจะช่วยให้
เราไม่ประมาท เพราะคนที่มั่นใจมาก มักจะประมาท คิดว่า 
ตัวเองถูก คนอื่นผิดหมด เราเข้าใจ คนอื่นไม่เข้าใจ คนท่ี
เชื่อมั่นในตนเองแล้วไม่ฟังคนอื่นอย่างน้ีอันตราย ยิ่งเป็น
ผู้บริหาร ยิ่งอันตรายมาก ฉะนั้น ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง 
บ้าง ก็เป็นส่ิงท่ีดี แต่ไม่ต้องให้มันแน่มันนอนขนาดนั้น  
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ให้รู้สึกถึงความไม่แน่นอนของส่ิงท่ีทำาอยู่บ้าง ซึ่งนั่นไม่ได้
เปน็กเิลสหรอืเป็นปัญหา มันเปน็อาการของปญัญามากกว่า 

๒๐ คำ�ถ�ม : อยากมีวินัยกับตัวเอง ควรทำาอย่างไรดีครับ 

คำ�ตอบ : การมีวินัยกับตัวเองก็เหมือนการกระทำา 
ทุกอย่าง ทางไปสู่ความสำาเร็จต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะ.. 
ความพอใจ เมื่อมีความพอใจแล้ว วิริยะ..ความเพียรความ
พยายามมนัจะมาเอง เม่ือมีความพอใจในงาน มคีวามเพยีร
ในงาน จิตตะ..จิตย่อมจดจ่ออยู่ในส่ิงท่ีทำา เรียกว่ามีสมาธิ
ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมี วิมังสา ใช้ปัญญา
พิจารณา คอยทบทวน คอยสังเกตตัวเอง ใคร่ครวญข้อดี 
ข้อเสียในระหว่างการทำางาน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขไป
เรื่อยๆ

คุณธรรม ๔ ข้อนี้ จะช่วยให้การงานสำาเร็จ เราต้อง
สร้างแรงดลบันดาลใจไว้ก่อน ต้องมีความเพียร ความสู้สิ่ง
ยาก มีสมาธใินสิง่ทีท่ำา แลว้ตอ้งมีปญัญาคอยทบทวน คอย
เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อจะให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆ 

การมีวินัยเริ่มต้นด้วยการสร้างแรงดลบันดาลใจ  
เราใช้การคิดพิจารณาใน ๒ เรื่อง คือ (๑) ข้อเสียของการ
ไม่มีวินัย โทษ ทุกข์ ปัญหา ความวุ่นวายที่เกิดเพราะขาด
วนัิย และ (๒) ข้อดีของการมีวินยั ผล อานสิงสข์องการมวีนิยั  
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ให้พิจารณาอย่างละเอียด ทั้งในกรณีของตัวเรา คนอื่น 
รอบข้าง คนในครอบครัว คนในสังคมทั่วไป จนกลายเป็น 
คนอยากมีวินัย อยากทำาให้ตัวเองมีวินัย แล้วกำาลังความ
อดทนมันจะไหลมาเอง เมื่อเราได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องทำา 

เบื้องต้นเมื่อจิตใจเรายังอ่อนแอ เราต้องพยายาม
ห่างไกลจากสิ่งท่ีย่ัวยุกิเลสเรา ต้องยอมรับว่า ในเรื่องบาง
เรื่อง จิตของเรายังไม่เข้มแข็งพอ เราก็อย่าเข้าใกล้สิ่งนั้น  
ต้องถอยออกมาก่อนด้วยความถ่อมตัวว่า เรื่องนี้เรายัง 
ไม่ไหว ถ้าเข้าไปกับพวกนี้หรือเข้าไปในสถานที่นี้ หรือยุ่ง
เรื่องเหล่านี้ เราจะเสีย ก็ต้องถอยออกมาก่อนจะดีกว่า



หนูอยากทราบความคิดเห็นจากพระอาจารย์  
เรื่องความเท่าเทียมในสังคม...  

คนที่มีเงินทองจะได้รับในสิ่งที่ใครหลายๆ คนไม่มีโอกาสได้รับ...

ความหมายของการเป็นมนุษย ์
และความหมายของชีวิตคืออะไรครับ

...จริงหรือเปล่า ที่เขาว่าบนโลกนี้ไม่มีคำาว่า “สุข” 
มีแต่คำาว่า “ทุกข์น้อย”...

ถ้าเราอยากประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน 
ตั้งแต่อายุยังน้อย พระอาจารย์มีวิธีอย่างไรบ้างเจ้าคะ
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๑ คำ�ถ�ม : หนูอยากทราบความคดิเหน็จากพระอาจารย ์
เรื่องความเท่าเทียมในสังคม เรื่องสถานภาพทางการเงิน 
ที่คนที่มีเงินทองจะได้รับในส่ิงท่ีใครหลายๆ คนไม่มีโอกาส
ได้รับ เช่น โอกาสสิทธิพิเศษต่างๆ พระอาจารย์มีความ 
คิดเห็นอย่างไร

คำ�ตอบ : เปน็เรือ่งใหญม่ากนะ เท่าทีศ่กึษามาประเทศ
ที่จะมีความมั่นคง แล้วมีความสามัคคีมากที่สุด ปัจจัยหนึ่ง
ก็คือ มีความเหลื่อมล้ำาในทางการเงินในด้านเศรษฐกิจน้อย 
เรียกว่ามีความเท่าเทียมกันมาก ฉะนั้นถ้าพูดถึงในทางเป็น
อุดมการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีข้อดีหลายอย่าง แต่เทคนิคหรือวิธี
ที่จะทำาให้ได้ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
ตอนนี้ที่จะมีการถกเถียงกันมาก เพราะถ้าเราต้องการจะ
สร้างความเท่าเทียมในสังคมนั้น จะต้องให้อำานาจกับทาง
รัฐมากขึ้น เพราะมีแต่รัฐเท่านั้นที่จะบังคับได้ เพราะผู้ท่ีมี
เขาก็คงไม่ยอมเสียง่ายๆ 

๙หมวด



สารพัดเฉลย ๒

42

ประเทศที่เขาทำาก็อย่างเช่น จะต้องเก็บภาษีคน 
รวยมาก มากขึ้น ซึ่งก็ผิดกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่
นิยมกันมากในต่างประเทศทุกวันนี้ ฉะนั้นประเทศที่ความ 
เหลือ่มล้ำาเพิม่ข้ึนมากทีสุ่ด และเพิม่ขึน้ทุกปอียา่งนา่เป็นหว่ง 
ก็คืออเมริกากับอังกฤษ ตอนนี้ความไม่เท่าเทียมกันใน
ประเทศอเมริกานี่ มันเป็นปัญหาที่หนักมาก และก็เพิ่มขึ้น
ทกุป ีเปน็สว่นหนึง่ กเ็ปน็ปจัจัยสำาคญัทีท่ำาใหสั้งคมอเมรกัิน
ทุกวันนี้ปั่นป่วนมาก 

เพราะฉะน้ันไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยหรือว่ามีการ 
เลือกตั้งเป็นระยะๆ เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเท่าเทียม
ในสังคม เพราะเราศึกษาจากสังคมทั่วโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประชาธปิไตยกบัความเทา่เทยีมกนั น่ีมันไม่เหมือน
ท่ีหลายคนคิด มันจะอยู่ท่ีนโยบายทางเศรษฐกิจ และอยู่ 
ท่ีระบบทุนนิยม ถ้าทุนนิยมแรงนี่ความไม่เท่าเทียมกันก็ 
จะมาก 

ทีนี้ถ้าต้องการจะสร้างความเท่าเทียมกันก็มีหลาย
เรื่องท่ีเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ อย่างเช่น เรื่องหนึ่งท่ี
ประเทศฟินแลนด์เขาทำาได้ ทำาได้ดี แล้วก็มีผลดีต่อระบบ
การศึกษาคือ ห้ามไม่ให้มีโรงเรียนเอกชน แล้วเมืองไทยเรา
จะยอมไหมนี่ เรื่องนี้ ไม่มีโรงเรียนอินเตอร์ ไม่มีโรงเรียน
คาทอลิก เหตุผลก็คือ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมขึ้นอยู่
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กับระบบการศึกษาสองมาตรฐาน ถ้ามีระบบเอกชนที่มีเงิน 
มีทองมาก แล้วสามารถดึงครู ดึงศาสตราจารย์ที่เก่งๆ  
แล้วก็ไม่ยอมให้งบประมาณกับโรงเรียนของรัฐ ก็จะทำาให้
ผู้ที่ผ่านการศึกษาแบบเอกชนได้เปรียบในสังคมมาก  
เป็นการรักษาความเหลื่อมล้ำาในสังคมไว้ ข้ามหลายชั่ว 
อายุคน 

มันก็จะเป็นเรื่องที่ว่า รัฐมีอำานาจไหมที่จะบังคับ 
ถ้าคนบอกว่า เราอยากจะเรียนที่ไหนเราควรจะมีสิทธ์ิ 
จะเรียน ใช่ พอเราพูดถึงเรื่องสิทธิ ทุกคนควรจะมีสิทธิ 
อย่างนั้น อย่างน้ี การเรียกร้องสิทธินี่แทนที่จะเป็นปัจจัย
ให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ในหลายโอกาสทำาให้ 
เกิดความไม่เท่าเทียมกันมากกว่า โดยเฉพาะผู้ที่มีอยู่แล้วก็
เรียกร้องสิทธิของเขา 

หรือว่าพูดถึงเร่ืองการเก็บภาษีคนรวย อย่างตอน
อาตมาเด็ก น่ีก็เป็นนโยบายของรัฐบาลของอังกฤษ ถ้าคน
ระดับสูงน้ี รายได้น่ีต้องเสียกับรัฐบาลถึง ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
สมัยน้ันสวีเดนและอีกหลายๆ ประเทศในยุโรปก็ลองทำา
อย่างน้ัน เพ่ือมีอุดมการณ์จะสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม 
ผลก็คือคนรวยจำานวนมากย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพ่ือจะไม่
ต้องเสียภาษี หรือว่าให้เงินไปอยู่ offshore อยู่ใน Seychelles 
เหมือนท่ีบริษัทใหญ่ๆ ทุกคนก็ทำากันทุกวันน้ี อย่างท่ีอเมริกา
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ปัจจุบันน้ี ถ้าเป็น CEO เขาว่า CEO จะเสียภาษีอาจจะ
น้อยกว่าคนท่ีทำาความสะอาดในออฟฟิศ คือมันมีเทคนิคมี 
การเล่ียง มีคอร์รัปชัน ซ่ึงปัญหาก็คือ เราจะใช้กฎระเบียบ 
ไปข่ม หรือไปแก้ความเห็นแก่ตัวหรือว่ากิเลสของคนไม่ค่อย
ได้ผล อันน้ีดูจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ก็จะเหมือนกัน 

ชาวพุทธเราจึงถือว่า ระบบการปกครองอย่างไร  
เร่ืองจะมีนโยบายอย่างนั้น อย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้า
หากวา่เราไมม่กีารพัฒนาทางจติใจของคน ไม่แก้ทีร่ากเหงา้
ของปัญหาก็คือกิเลสคน สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละ ฉะนั้น
ทางพุทธศาสนาเราถือว่าเราเกิดมามันก็ไม่เท่าเทียมกัน 
เพราะเรามีกรรมติดตัวมา แต่ละคนนี่ความสามารถ ความ
ฉลาด ความหล่อ หลายอย่างน้ีท่ีมันไม่เท่าเทียมกัน ถ้า
จะให้เท่าเทียมกันในทุกๆ เรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่เราถือว่า
เราให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ความเป็นมิตรของคนทุกคน  
ให้โอกาสทุกคน 

ถ้าในหลักเดิมในพระไตรปิฎก เม่ือพระพุทธองค์พูด
ถึงหน้าท่ีของรัฐซึ่งจะเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ใน
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ หรือว่าในประเทศ
สาธารณรัฐก็แล้วแต่ พระพุทธองค์บอกว่า รัฐมีหน้าที่ ที่จะ
ให้ปัจจัยสี่ ให้ทุกคนในประเทศได้ปัจจัยสี่เท่าเทียมกัน หรือ
ว่าอย่างน้อยก็พออยู่ได้ ไม่ใช่เท่าเทียมกันแต่ว่าพออยู่ได้ 
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เพราะปัจจัยสี่เป็นฐานของความสุขความเจริญของมนุษย์ 
ถ้าสังคมเรา คนจำานวนมากขาดปัจจัยสี่แม้แต่ข้อเดียว  
สังคมจะป่วย สังคมมีปัญหา จะเป็นเรื่องอาชญากรรม  
เรื่องความขัดแย้งอะไรสารพัดจะเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นรัฐ 
จะต้องมีกลไกที่จะทำาให้ทุกคนในประเทศมีอาหารพอกิน  
มีที่อยู่อาศัย มีเสื้อผ้าพอใช้ และมียารักษาโรคในยามเจ็บ
ไข้ได้ป่วย 

ถ้าเราดูประเทศไหนที่ทำาได้ทั้งส่ีข้อ อย่างอเมริกานี ่
ก็ไม่สามารถจะให้ในข้อที่สี่ ในอเมริกาคนธรรมดาน่ีจะ 
เครียดมาก เพราะถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย เข้าโรงพยาบาล
น่ีหมดตัวเลย ต้องขายบ้าน ทุกคนกลัว ระบบอย่างของ
เมืองไทยนี่ ข้อนี้เมืองไทยนี่ประสบความสำาเร็จมาก ทุกคน 
ในประเทศจนเท่าไรก็ยังมีสิทธิ์ ท่ีจะได้รับการรักษาที่  
โรงพยาบาล เรียกว่าเป็นชั้นนำาของโลกในเรื่องของความ 
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าได้ 

ในเมืองไทยแทบจะไม่มีใครนะที่ไม่มีอาหารกิน 
ใช่ไหม ต่างจังหวัดนี่ถ้าหิวจริงๆ ก็ไปขอกินกับพระก็ได้นะ 
ทุกคน กินก้นบาตรพระก็ได้ อย่างที่อังกฤษทุกวันนี้ ก็ 
เรียกว่ามี soup kitchen มีมูลนิธิต่างๆ ต้องไปแจกอาหาร
ในเมืองต่างๆ เพราะว่าคนไม่มีรายได้ เด็กไม่มีอาหารกิน
จำานวนมาก รัฐดูแลไม่ท่ัวถึง แต่เมืองไทยไม่เคยได้ข่าวว่า 
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เมืองไทยคนตกงานต้องไปเข้าคิวยาวต้องไปขออาหารจาก
มูลนิธิ จะน้อยมาก เพราะเรายังมีระบบดูแลทั่วถึง 

ฉะนั้นในเรื่องการเหลื่อมล้ำาในสังคมมันเป็นเรื่อง
ละเอียดลึกซึ้ง หลายเหตุหลายปัจจัย อย่างเช่น คนที่
ต้องการความเท่าเทียมกันมาก ในตะวันตกก็จะรณรงค์ 
ว่า ห้ามไม่ให้ลูกรับมรดกจากพ่อแม่ เพราะถือว่าลูกไม่ได้
ทำางานอะไร เขามีสิทธิอะไรท่ีจะรับจากพ่อแม่ พ่อแม่ก็ 
ทำาของพ่อแม่ไป เสร็จแล้วก็สละให้รัฐ รัฐจะได้แจกจ่าย
ให้คนจน ไม่ทราบว่าพวกนี้เห็นด้วยกับข้อนี้หรือเปล่า  
ไมร่บัมรดกพอ่แม่จะเอาไหม เพราะฉะนัน้เรือ่งนี ้เรือ่งสงัคม 
ความยุติธรรมในสังคม อาตมาก็สนใจตั้งแต่เด็กเหมือนกัน 
แต่ว่าดูเหมือนเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง การท่ีเม่ือปีท่ีแล้วมี
การประท้วง มีพูดถึงการเหลื่อมล้ำาในเมืองไทย อาตมาว่า
ไม่ค่อยจะถูกจุดเท่าไร หรือดูเหมือนคนที่พูดเขาไม่ได้ทำา 
การบ้าน เขาไม่ได้ศึกษาอะไรเท่าไร 

ทุกวันนี้การท่ีเราจะพูดในที่สาธารณะ อันนี้ก็อยาก 
ให้มีเหมือนกัน ให้มีวิธี แต่ว่าทุกวันน้ี เพราะอินเตอร์เน็ต 
มันทำาให้เราต้องทำาการบ้าน แล้วก็ไม่มีข้ออ้างจะไม่ทำา 
การบา้น ทกุวนันีก้ารท่ีทุกคนมีความคดิความเหน็นัน้ ดแีลว้ 
แต่ว่าจะต้องสามารถตอบคำาถามที่เราพยายามปลูกฝังที่
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ปัญญาประทีปว่า What makes you say that ? อะไรทำาให้
เธอพดูอย่างนัน้ อะไรคอืหลกัฐาน หนงัสอืนีเ้คยอา่นหรอืยงั  
ข้อมูลนี้เคยอ่านหรือยัง ผลการวิจัยอย่างนี้อ่านหรือยัง 
ถ้าเรื่องที่สำาคัญๆ ไม่เคยอ่าน ไม่เคยรู้เลย ก็ยังไม่ถึงเวลา 
จะพูด ให้ทำาการบ้านให้ดีก่อน

๒ คำ�ถ�ม : ความหมายของการใช้ชีวิตของพระอาจารย์
คืออะไรครับ

คำ�ตอบ : พระสงฆ์เปน็ผูท้ีอ่อกจากเรอืน เพือ่มุ่งม่ันใน
การพัฒนาตนตามหลักคำาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า
อริยมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพาน เป้าหมาย
สูงสุดคือมรรคผลนิพพาน แต่ในระหว่างการปฏิบัตินั้น เรา
มีหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้พระธรรม การปฏิบัติพระธรรม 
และการเผยแผ่พระธรรม เพราะถือว่าชีวิตที่สมบูรณ์ต้อง
สร้างประโยชน์ตน สร้างประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ดังนั้น
การใช้ชีวิตของอาตมาก็เป็นไปตามแนวทางนี้ มีการสร้าง
ประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ตัวเอง การแบ่งปัน และการ
อบรมสั่งสอนพระธรรมเพื่อคนอื่น เพื่อจะได้รับประโยชน์ 
จะได้รับความสุขจากพระพุทธศาสนา
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๓ คำ�ถ�ม : ความหมายของการเป็นมนุษย์และความ
หมายของชีวิตคืออะไรครับ 

คำ�ตอบ : ทางพุทธศาสนาเราเน้นเรื่องการเจริญสติ 
เจริญสติเพื่อให้อยู่ในโลกท่ีเป็นจริง ทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่
ในโลกที่เป็นจริง เราเหมือนอยู่ในความฝัน ความฝันของ
อารมณ์ เรื่องความจำา จินตนาการ ความต้องการ ความ
อยากได้ อยากมี อยากเป็น ฉะนั้น เมื่อจิตใจมันวุ่นอยู่กับ
ส่ิงเหล่านี้ มันจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องชีวิตสักเท่าไหร่ แต่เมื่อ 
เรามาอยู่กับตัวเอง กับกายกับใจตัวเองในปัจจุบันมากขึ้น 
จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย เราจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้น  
อย่างเรื่อง...มีความเกิดเป็นธรรมดา มีความแก่ ความเจ็บ 
ความตายเป็นธรรมดา เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้ง
หลายท้ังปวง เรามีกรรมเป็นของของตน เราจะเริ่มเข้าใจ
ความหมายของสิ่งเหล่านี้ 

เราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตนี้มีค่ามาก เพราะมันมีจำากัด 
อย่างเช่น เพชรพลอยกับเม็ดทราย อย่างไหนมีค่ามาก 
กว่ากัน เม็ดทรายไม่มีค่าเพราะอะไร เพราะจำานวนมัน
เยอะ ไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านเม็ด ไปชายหาดไหนก็มีมากมาย 
แต่เพชรพลอยน้ันหาได้ยาก ต้องเจียระไน ต้องทำาอะไรๆ 
หลายอย่าง สิ่งที่มีน้อยๆ ที่ได้มาด้วยความยากลำาบาก  
มคีา่มากกวา่สิง่ทีมี่เยอะๆ และหาได้งา่ย ในทำานองเดยีวกนั 
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ชีวิตมนุษย์ถือว่ายาก ก่อนท่ีจะมาเกิดเป็นมนุษย์ ก่อนท่ี 
จะมาอยู่ที่นี่ เราต้องเคยส่ังสมบารมี ทำาคุณงามความดี 
ไว้มากหลายภพหลายชาติ จึงจะได้มาอยู่ตรงนี้ 

ชีวิตมนุษย์ถือว่าเหมือนเพชรพลอย สัตว์ที่เวียน 
ว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีมากกว่ามนุษย์นับไม่ถ้วน  
ดูแค่ที่เรามองเห็นได้ในโลกนี้ มนุษย์ทั้งโลกนี่อย่างมาก
ก็ ๖-๗ พันล้านคน ส่วนมด แค่ในประเทศไทยก็คงเกิน  
๖-๗ พันล้าน แค่มด แมลง ยุง สารพัดอย่าง แล้วยังใน 
ภพภูมิอื่น มันเยอะมาก จำานวนมนุษย์นั้นน้อยนัก เพราะ
มันเกิดยาก ดังน้ัน เราต้องปฏิบัติตนให้สมเกียรติกับที่ได้ 
เกิดเป็นมนุษย์ ให้มีชีวิตที่ภาคภูมิใจได้ 

ที่ถามเรื่องความหมายของชีวิต เราต้องสนใจตัว 
ชีวิต สนใจกาย สนใจใจ สนใจด้วยจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย 
เมื่อจิตมีสติ จะรู้สึกคล้ายๆ ตื่นขึ้นมาจากหลับ ถ้าเราเจริญ
สติบ่อยๆ จนจิตใจเริ่มสงบ การรับรู้ของเราจะเหมือนเรา
นั่งในรถซึ่งกระจกหน้าเคยสกปรกมาก แล้วเราทำาความ
สะอาดกระจกนั้น สิ่งที่เราเห็นก็ของเดิม แต่มันไม่เหมือน
เดิมแล้ว กระจกที่สกปรกทำาให้เราไม่ค่อยจะเห็นตามความ
เป็นจริง ดังนั้น เราต้องฝึกให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริง  
ไม่ใช่เรื่องความเชื่อในคำาสอน แต่ฝึกให้จิตเข้มแข็ง ฝึกให้จิต
มีคุณสมบัติที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตที่เป็นจริง
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๔ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ความรู้ทาง
โลกเป็นสิ่งสำาคัญ แต่การใฝ่รู้ทางโลก เช่น วิทย์ เลข ศิลปะ 
เป็นต้น มากจนรู้เร่ืองเยอะแยะก็จริง แต่อาจเป็นสิ่งที่เป็น
อุปสรรคหรือศัตรูต่อชีวิตของเราได้บ้างไหมครับ

คำ�ตอบ : คืออย่างนี้ การศึกษาของสงฆ์ เรามีหลัก  
๓ ขั้นตอน เรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติ คือ ศึกษา 
หาวิชาความรู้พื้นฐาน เม่ือได้วิชาความรู้แล้ว ต้องนำาไป
ปฏิบัติ ไปทดสอบ ไปทดลอง ว่าจริงหรือไม่ ข้ันที่สาม
เป็นการบรรลุผลจากการปฏิบัติ เม่ือมองอย่างนี้ จะทำาให้
เข้าใจว่า การเรียนไม่ใช่เรียนเพ่ือเรียนอย่างเดียว แต่เรียน
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติเพื่อได้ประโยชน์ ถ้าเรารักการเรียน 
มันเป็นสิ่งที่ดีและไม่เป็นปัญหา มีความสุขในการเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในวิชาต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้อง
หยุดทบทวนเป็นครั้งเป็นคราว หลังทำาสมาธิในช่วงเช้าของ
แตล่ะวนัเป็นเวลาเหมาะทีเ่ราจะทบทวน ถา้รูส้กึวา่การเรยีน
นี้มันไม่มีทิศทาง มันทำาให้ฟุ้งซ่านเกินเหตุ หรือทำาให้เกิด
ปญัหาในสว่นอ่ืนของชวีติ กค็วรตอ้งลดลงหนอ่ย แตใ่นชว่ง
อายุวัยรุ่น การเรียนการหาความรู้ทางโลกให้เยอะไว้หน่อย 
มันก็ดี เพราะเราจะได้ค้นหาสิ่งที่จะเหมาะกับเรา ส่ิงท่ีจะ
ถกูกบัเรา ทา่นอาจารย์เองกเ็ปน็คนชอบศกึษาหาความรู้มา
ตัง้แตเ่ด็ก ตอนจบ ม.๖ รูสึ้กวา่สมองมันอดัแนน่มาก เพราะ
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เรียนมาก ศึกษามาก ก็เลยหางานทำาที่ไม่ต้องใช้สมองเลย 
จึงไปทำางานยกของในโกดัง ยกของขึ้น ยกของลงจากรถ ใช้
แตก่ลา้มเนือ้อยา่งเดยีว ไม่ตอ้งใช้สมอง ถอืเปน็การพกัผอ่น  
แล้วก็ไปทำางานเป็นกรรมกรในที่ก่อสร้างด้วย แต่ตอน 
กลางคืนก็ยังชอบอ่านหนังสือ ช่วงออกเดินทางไปอินเดีย  
ถึงแม้ว่าจะไปแบบแบกเป้โบกรถหรือนั่งรถประจำาทาง 
อาตมาตอ้งบันทกึไวว้า่ อา่นหนงัสอือะไรบา้ง ชว่งนัน้อาตมา
คิดว่าในหนึ่งปี อาตมาอ่านหนังสือหลายร้อยเล่มชอบอ่าน
หนังสือ เวลาเจอฝรั่งระหว่างเดินทางก็จะถามว่ามีหนังสือ
แลกเปลีย่นกนัไหม เพราะแตล่ะคนก็ไม่รูว่้าจะไปซือ้หนงัสือ
ภาษาอังกฤษได้ท่ีไหน ฝรั่งพวกหนอนหนังสือก็มีมากอยู่  
แต่เราไม่มีทางเลือกว่าจะอ่านเรื่องอะไร แล้วแต่ว่าบังเอิญ
เจอใครที่มีหนังสือเรื่องอะไร อาตมาเป็นคนที่ชอบอ่าน  
ชอบคิด ชอบศึกษา ชอบหาความรู้ แต่ก็อยากจะมีเวลานั่ง
สมาธิด้วย มีเวลาให้รู้จักสัดส่วน ให้รู้จักความพอดี

๕ คำ�ถ�ม : ทุกข์บ้าง สุขบ้าง นี่คือชีวิต ทางสายกลาง 
คือชีวิตคนเราใช่ไหมเจ้าคะ

คำ�ตอบ : ทางสายกลางไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง ทาง 
สายกลาง คือทางไปสู่การหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น
ในกายในใจ ชวีติคนเรากเ็ปน็อยา่งนี ้มทีกุขก์ายสขุกาย เปน็
ธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่วนทุกข์ใจนั้น 
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เกดิขึน้เพราะอวชิชา เพราะตณัหา เพราะกิเลส ถ้าเราปฏบิตัิ
ตามทางสายกลาง ทุกขท์างใจจะไม่มี มีแตสุ่ขใจหรอือเุบกขา
แล้วแต่กรณี ทางสายกลางไม่ใช่ว่าจะต้องมีท้ังสองด้าน  
เช่น รักบ้างเกลียดบ้างคือทางสายกลาง ถูกบ้างผิดบ้างคือ
ทางสายกลาง อย่างนี้ไม่ใช่

ทางสายกลาง คือทางที่ไม่เอียงไปในทางหลงใหล 
หรือมองในทางบวกจนเกินไป หรือไม่มองในทางลบจน 
เกินไป ทางสายกลางเป็นทางที่จะนำาไปสู่ความหลุดพ้น 

๖ คำ�ถ�ม : ถ้าเราอยากประสบความสำาเร็จในหน้าที่ 
การงานตั้งแต่อายุยังน้อย พระอาจารย์มีวิธีอย่างไรบ้าง 
เจ้าคะ

คำ�ตอบ : เรือ่งความสำาเรจ็ในหนา้ทีน่ี ้บางทจีะกำาหนด
ได้ยากเหมือนกัน แต่อาตมาว่า ดีที่สุดคือ เราต้องเรียนรู้
เรือ่งหน้าทีก่ารงาน ฟงั อา่น ปรกึษาผูรู้ ้เพือ่จะไดข้อ้มลูและ
จะไดเ้ข้าใจว่า เพือ่ความสำาเรจ็หรอืความสมบรูณใ์นหนา้ทีน่ี ้ 
เราต้องทำาอย่างไรบ้าง แล้วจึงดูด้วยตัวเองว่า ทุกวันนี้มี
กเิลสตัวไหนหรอืมขีอ้บกพรอ่งตรงไหนท่ีทำาใหเ้ราไมส่ามารถ 
ทำาหน้าที่นี้ให้ดี เราก็ต้องค่อยๆ ปรับปรุงแก้ไขตรงจุดนั้น 

ใช้ความจริงใจความตั้งใจเป็นหลัก ถ้าเราจะเอาผล
งานเป็นหลัก บางทีอาจจะท้อแท้ใจ เพราะการทำาหน้าที่
ของเราแต่ละคน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียว มันขึ้น



53

อุดมการณ์ ความหมายชีวิต

อยู่กับคนอื่น ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุม
บังคับบัญชาได้ เพราะฉะนั้น ถ้าจิตใจมุ่งที่ผลงานมาก 
เกินไป ก็จะทุกข์จะเครียด ให้ดูที่ฉันทะความพอใจในการ
เรียนรู้ว่าทำาอย่างไรจึงจะทำาหน้าท่ีของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ 
จะเป็นได้

๗ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการครับ ผมอยากทราบว่า จริง
หรือเปล่า ที่เขาว่าบนโลกนี้ไม่มีคำาว่า “สุข” มีแต่คำาว่า  
“ทุกข์น้อย” กราบขอบพระคุณครับ

คำ�ตอบ : เรื่องนี้ต้องขยายความหน่อย คือ คำาว่า 
ทุกข์ มีหลายความหมาย ทุกข์ ภาษาบาลีเรียกว่า ทุก-ขะ 
ซึ่งมีความหมายท่ีกว้างขวางลึกซึ้งมาก สำาหรับทุกข์ที่เราใช้
ทัว่ไป อยา่งทกุขก์ายทกุขใ์จนัน้ ก็เปน็เพียงประเดน็หนึง่หรอื 
ส่วนหนึ่งของทุกขะ 

ถ้าเป็น ทุกขะ จริงๆ ก็คือภาวะที่โลกนี้ขาดความ
สุขที่แท้จริง พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่าน
สอนให้เราทราบว่า ความสุขที่แท้จริงคือ นิพพาน นิพพาน  
คือภาวะที่ไร้กิเลส ไม่มีกิเลสโดยส้ินเชิง น่ันคือความสุขที่ 
แท้จริง

ฉะน้ัน ถ้าเทียบกับความสุขท่ีแท้จริง ความสุขอย่าง
อ่ืนในโลกน้ีก็เรียกว่าสุขได้ แต่มันเป็นความสุขท่ีมีข้อ
บกพร่อง ไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง ข้อบกพร่องก็คือ เป็นของ
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ไม่เท่ียง เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เอาเป็นท่ีพ่ึงไม่ได้ เหตุ
ปัจจัยของความสุขทางเน้ือหนังน้ีจะควบคุมไม่ได้ ความสุข
บางอย่างก็สุขจริง แต่สุขได้ไม่นาน เม่ือสุขแล้วก็ทำาให้เราเกิด
ความยึดติดมาก พอขาดความสุขน้ันเม่ือไรก็จะเป็นทุกข์ เช่น  
สุขท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติด เป็นต้น มันจะมีความสุขเฉพาะ
ระยะส้ันๆ ขณะเสพและท่ีฤทธ์ิยายังปรากฏ แต่เม่ือยาหมด
ฤทธ์ิแล้ว ก็จะรู้สึกทุกข์ เพียงไม่นานก็อยากเสพอยากสูบอีก 
เกิดความกระวนกระวาย และมีผลกระทบต่อสุขภาพทันที 
เกิดความทุกข์ซ่ึงเป็นผลจากความสุขช่ัวคราวแบบน้ี

ดังน้ัน เมื่อเรามองเป็นกระบวนการ เราก็จะเห็นว่า 
สุขกับทุกข์มันแยกออกจากกันไม่ได้ มันทุกข์ก็เพราะสุข  
ถ้าไม่ได้สุขจากเรื่องนี้ เราก็ไม่ต้องทุกข์เมื่อขาดจากมัน  
จึงถือว่านี่คือข้อเสียข้อบกพร่องของความสุขทางโลก ย่ิง
ถ้าเป็นความสุขที่ต้องใช้เงินมาก มันจะมีผลกระทบหลาย
อย่าง เช่น อาจจะทำาให้เราเป็นหนี้เป็นสิน หรือทำาให้เรา
ทุจริตคอรร์ปัชันเพือ่จะไดเ้งนิไดท้อง เพือ่จะไดเ้สพความสขุ
ทีเ่รากำาลงัหลงตดิอยู่ แม้แตค่วามสุขท่ัวไปทีไ่มร่า้ยแรงอะไร 
มันก็สุขแค่ชั่วคราว ในขณะที่จิตใจลึกๆ ของมนุษย์ต้องการ
ความสขุทีเ่ท่ียงแทถ้าวร เม่ือเราพยายามแสวงหาความสขุที่
เทีย่งแทถ้าวรในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทถ้าวร มนักต็อ้งรูส้กึคบัขอ้งใจ  
รู้สึกไม่อิ่ม และรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา 
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ฉะนั้น คำาถามท่ีว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ สุขไม่มี มีแต่ 
ทุกข์น้อย นั่นหมายความว่า ความสุข คือ การพักจาก
ทุกข์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์ที่แยกออกจากทุกข์ไม่ได้ 
นอกจากสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีโทษน้อยลงๆ 
จนกระทั่งในที่สุดจะไม่มีโทษไม่มีข้อเสียเลย อย่างนี้ท่าน
เรียก ความสุขที่แท้จริง

๘ คำ�ถ�ม : ชีวิตคืออะไรครับ แล้วควรให้ชีวิตเป็นไป
อย่างไรครับ

คำ�ตอบ : คำาถามนี้ เป็นปรัชญามากหน่อยเนอะ  
เอาง่ายๆ ว่า ชีวิตของแต่ละคนก็คือกายกับใจ ในทาง 
พทุธศาสนา เราแยกกายกบัใจออกเปน็ ๕ กอ้น หรือทีเ่รยีก
ว่า ขันธ์ ๕ ซึ่งก็คือเรื่องกายเรื่องใจนั่นเอง ประกอบด้วย  
(๑) รปู (๒) เวทนา ความรูสึ้กสุข ทุกข์ หรอืเฉยๆ (๓) สญัญา 
ความจำาได้หมายรู้ คำานี้อาจจะเข้าใจยากหน่อย ความจำาได้
กค็อื เหน็ทา่นอาจารยม์า กน็กึรูข้ึน้มาได้ จำาท่านอาจารยไ์ด้ 
หรือสมมุติว่าเราเห็นส่ิงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นเห็นสัตว์
ตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วก็ไม่รู้จักชื่อของมันด้วย 
สัญชาตญาณของจิตจะพยายามมองสิ่งใหม่ผ่านของเก่า
ที่เราเคยรู้อยู่แล้ว เออ! มันมีหางเหมือนหมา ส่วนหัวมัน
ก็คล้ายกับแมว ตัวมันดูเหมือนวัว สรุปแล้ว ตัวอะไรก็ไม่รู้  
แต่เราจะพยายามเอาสัญญา คือ ความทรงจำาเกี่ยวกับสัตว์
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ที่เรารู้จักในอดีต พยายามแปลความหมายให้เข้ากับสัตว์ 
ตวัใหมท่ีเ่ราเห็น แลว้เรากอ็าจจะตัง้ชือ่ขึน้มาใหม ่การหมาย
รู้จะเป็นอย่างนี้ คือเอาความรู้เก่ามาแปลความหมายของ
ส่ิงใหม่ อย่างนี้คือสัญญา ความจำาได้หมายรู้ (๔) สังขาร 
เก่ียวกับกุศลธรรมอกุศลธรรมที่อยู่ในใจ สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม
กับเจตนา มีเจตนาเป็นแกนนำา เช่น ศรัทธา ความอดทน 
เมตตา ปัญญา ซ่ึงจะอยู่ในสังขารขันธ์ฝ่ายกุศล ส่วนกิเลส
ต่างๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นจะอยู่ในสังขาร
ขันธ์ฝ่ายอกุศล (๕) วิญญาณ คือ การรับรู้ทาง ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ พระพทุธองคท์รงมองวา่ ชวิีตคอืกายกบัใจ แลว้ 
แบ่งใจออกเป็น ๕ อย่างเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ดูว่ามันคือ
อะไร 

คำาถามเรื่องชีวิตคืออะไร เราตอบได้ในแง่ปรัชญา  
ในแง่จิตวิทยา ในแง่ชีวศาสตร์ มันตอบได้หลายสำานวน แต่
พุทธศาสนาตอ้งการใหเ้รารูเ้ปน็ประสบการณจ์รงิวา่ ชวีติคือ
อะไร พอเราสนใจดูสนใจศกึษาจากความเปน็จรงิในปจัจุบนั 
เร่ืองท่ีว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ก็จะปรากฏให้เราเห็น  
นี่เป็นเรื่องภาคปฏิบัติทางพุทธศาสนา ทำาไมเราต้องปฏิบัติ
ธรรม ก็เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไร และเพราะเรามีความ
เข้าใจผิดในเรื่องชีวิต ทั้งชีวิตเราและชีวิตคนอื่น เราปฏิบัติ
ธรรมก็เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจชีวิตตัวเองตามความเป็นจริง
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๙ คำ�ถ�ม : ทำาไมคนเราจึงไม่ชอบยอมรับความจริงครับ

คำ�ตอบ : มีนักประวัติศาสตร์ชาวต่างชาติได้เคยกล่าว
ประโยคหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก บอกว่าเราสรุปจากการเรียน
ประวตัศิาสตร์ของมนุษย์ไดข้อ้หน่ึงว่า มนษุยเ์ราไมส่ามารถ
รับความจริงได้มาก หมายถึงว่ามนุษย์รับความจริงได้น้อย 
ทำาไมเปน็อยา่งนัน้ สว่นมากเราอยากจะอยูก่บัความเพอ้ฝนั 
อยู่กับความหวัง แล้วก็ไม่ค่อยจะอยากรับความจริง เรื่อง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะกลัวทุกข์ กลัวทุกข์ใจ  
เพราะฉะนัน้เราจะเขา้ใจวา่ การยอมรบัความจรงินำาไปสูท่กุข ์ 
และเพราะไม่ต้องการเป็นทุกข์ ฉะนั้นก็ไม่อยู่กับความจริง
ดีกว่า ก็แค่นั้น

นักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ได้ค้นพบผ่านประสบการณ์
ตรงว่า การยอมรับความจริงมันไม่ได้ทุกข์เหมือนที่คิด ตรง
กันข้าม อย่างเช่น ในสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้ คนพิการ
หรอืคนทีเ่ปน็โรคจติทีบุ่คคลทัว่ไปเหน็แล้วจะเกิดความกลัว 
พยายามจะไม่ต้องเห็น พยายามเก็บไว้ในโรงพยาบาลหรือ
ในที่ๆ คนอื่นไม่ต้องเห็น หรือเรื่องความตาย ก็ไม่อยากให้
ใครเห็นคนตาย ไม่อยากจะคุยเรื่องความตาย ใครคุยเรื่อง
ความตายก็ถือว่าอัปมงคล ทางพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าเรา
ไม่คุยเรื่องเหล่านี้ ไม่สนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้ มันจะเป็นการ
เก็บกด ความกลัวก็ยังมีอยู่ แต่อยู่ในจิตใต้สำานึกที่เรากด 
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เอาไว้ พระพุทธองค์ทรงให้เราเปิดเผย ให้เราเผชิญหน้า
กับความจริง เพื่อจิตใจของเราจะได้โปร่งโล่ง ไม่ต้องปิดบัง
อำาพราง ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดา

๑๐ คำ�ถ�ม : เราอยูท่ี่นีอ่ยา่งมคีวามสขุ แตอ่ยู่มาวันหนึง่ 
มีเหตุการณ์หรือความคิดบางอย่างที่ทำาให้เราอาจจะต้อง
ย้ายไปที่อื่น เราเองก็อยากย้ายด้วย แต่ก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่
มาก เราควรทำาอย่างไร

คำ�ตอบ : นีเ่ปน็เรือ่งของการภาวนาอกีนัน่แหละ คอื 
ผู้ที่ตั้งใจภาวนา เป็นผู้ตั้งใจดูความจริงของชีวิต อย่างที่พูด
ไปแล้ว ความจริงของชีวิต คือ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตามเหตตุามปจัจยั ความเปลีย่นแปลงบางส่วน 
เราอาจจะป้องกันหรือควบคุมได้ แต่หลายสิ่งหลายอย่างนี้
เราบังคับบัญชาไม่ได้ เราจึงต้องรู้จักแยกส่วน แล้วเมื่อเรา
ผกูพนักับสิง่ใดสิง่หน่ึง ไม่ว่าเปน็ตวับคุคล สถานที ่หรอืเปน็
ส่ิงแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายแล้วเราจะต้องเสียภาษี 
จะเรียกว่าภาษีความรักภาษีความผูกพันก็ได้ คือเมื่อต้อง
พลดัพรากจากสิง่น้ัน มันก็ตอ้งเปน็ทุกขอ์ยูบ่า้งเปน็ธรรมดา 

ฉะนั้น เราจงรู้เท่าทัน เมื่อเรารู้สึกผูกพัน เราก็รู้ว่านี ่
คือความผูกพัน มันคือกรรมที่เราจะต้องรับผลกรรมต่อไป  
แต่ผู้ครองเรือนโดยส่วนมากมักยอมรับผลหรือยอมเสีย  
เหมอืนอยา่งเราซือ้ของแพงท่ีมีคา่ภาษสูีง เรายอมซือ้เพราะ
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อยากได้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ เป็นต้น จึงต้องยอมเสีย
ภาษีไปดว้ย ความสุขความผกูพันตา่งๆ ก็เหมอืนกัน เราอาจ 
จะเห็นว่าคุ้มค่า แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน 
เมื่อต้องพลัดพราก

ในการดำาเนินชีวิต เรื่องท่ีต้องตัดสินใจแต่ละเรื่อง  
เราก็ต้องรูเ้ทา่ทนัวา่ จะมีความเปลีย่นแปลงไปจากของเดิม  
จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์ในการพลัดพราก ใน
ขณะน้ันเราตอ้งใชป้ญัญา ถา้เหน็วา่จะเปน็ไปเพือ่ประโยชน์
เพื่อความสุขในระยะยาว เราก็ต้องยอมเป็นทุกข์ ถ้าเรา
กลัวลำาบากกลัวความทุกข์มาก ในท่ีสุด ก็จะยึดติดในของ
เก่า ไม่เติบโตสักที เพราะการเติบโตเป็นมนุษย์นั้น มันย่อม
ตอ้งพลดัพรากจากสิง่เกา่ๆ อยูเ่รือ่ยๆ ตอนเราเรียนหนงัสอื
จบชั้นประถม เราก็ต้องพลัดพรากจากโรงเรียนประถม 
เมื่อเราเรียนโรงเรียนมัธยม ถ้าอยู่จนจบก็ต้องพลัดพราก
จากโรงเรียน ไปเข้ามหาวิทยาลัย จบมหาวิทยาลัยก็ต้อง
พลัดพรากจากมหาวิทยาลัยไปทำางาน แล้วทุกวันนี้คน 
ที่ทำางานในที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดชีวิตการทำางานมี 
น้อยมาก ส่วนมากจะมีการเปล่ียนงาน เรามีความเปลี่ยน
มีการพลัดพรากหลายครั้งในชีวิต ฉะนั้น เราก็ศึกษาให้รู้ว่า 
มนัเปน็ความรูส้กึอย่างหนึง่ ไมต่อ้งกลวัมันมาก แล้วอยา่ให้
มันเป็นตัวกำาหนดการตัดสินใจของเราเท่านั้นเอง



...ความรักชาติเป็นหน้าที่จริงๆ หรือไม่ครับ 

ความรักชาติน่าจะเกิดจากความตระหนักรู้ภายในของบุคคล 
ไม่ควรนำามาบังคับเป็นหน้าที่ครับ 

และหน้าที่ของพลเมืองในพุทธปัญญา 
ควรมีอะไรครับ...
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คำ�ถ�ม : กราบนมัสการครับ กระทรวงศึกษามี 
นโยบายให้สอนเรื่องหน้าที่พลเมือง ซึ่งข้อแรกคือ รักชาติ 
กระผมเลยเกิดความสงสัยว่า ความรักชาติเป็นหน้าที่จริงๆ 
หรือไม่ครับ ความรักชาติน่าจะเกิดจากความตระหนักรู้
ภายในของบุคคล ไม่ควรนำามาบังคับเป็นหน้าท่ีครับ และ
หน้าที่ของพลเมืองในพุทธปัญญาควรมีอะไรครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ

คำ�ตอบ : ใช่ เห็นด้วยกับผู้ถาม อาตมาเองมองว่า
ความรักชาติไม่น่าจะเป็นหน้าที่ เพราะว่าหน้าที่น่าจะเป็น
เรือ่งของกาย วาจา การแสดงออกในสงัคม แตค่วามรกัชาติ
คือความรู้สึก แล้วใครจะไปบังคับความรู้สึกของใครได้ว่า
ต้องรักชาติ นี่เรียกว่าเป็นการใช้ภาษาที่ยังไม่แตกฉาน

เรื่องความรักชาติ เราควรจะต้องรู้จักแยกแยะ  
๒ อย่าง ระหว่าง รักชาติ และชาตินิยม ลัทธิชาตินิยม 
มข้ีอเสยีมากมาย เพราะกลายเปน็วา่รกัชาตติวัเอง แตไ่มร่กั
ชาติอื่น ชาติเราต้องมาก่อน ฉะนั้นประเทศที่มีวัฒนธรรม

๑๐หมวด
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หรือส่งเสริมให้เกิดลัทธิชาตินิยมในช่ือว่า “รักชาติ” เขาไม่
ได้ใช้ชื่อว่าลัทธิชาตินิยม หากใช้ชื่อว่ารักชาติเหมือนกัน  
แต่มีนโยบายเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่น ดูจากสมัยที่
ประเทศญี่ปุ่นไปล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยไม่ต้องกลา่วถงึประเทศมหาอำานาจตะวนัตก เม่ือถือวา่
ผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสูงสุด ผู้รักชาติต้องรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติ เมื่อผลประโยชน์ของชาติขัดกับ 
ผลประโยชน์ของชาติอื่น เราต้องเอาชาติเราก่อน 

คำาถามทีเ่ราควรถามคือ ใครเปน็ผู้กำาหนดหรอืตดัสนิ
ว่า อะไรคือผลประโยชน์ของชาติ ในเม่ือสิ่งท่ีกำาหนดว่า
เป็นผลของประโยชน์ของชาตินั้น มักจะได้รับอิทธิพลจาก
รัฐบาลและผูม้อีำานาจในสงัคม เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งใหญท่ีต่อ้งใช ้
เวลามาก อยากให้สังเกตความแตกต่างระหว่าง ความ 
รักชาติ กับ ลัทธิชาตินิยม อย่างง่ายๆ ด้วยมุมมองต่อ 
คนที่ไม่ใช่คนชาติเรา ถ้าเรารู้สึกดูถูกดูหมิ่นประเทศอื่นหรือ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้ว 

ก่อนที่เราจะรักชาติได้หรือในบริบทของการรักชาติ 
เราตอ้งรกัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์รกัความถูกตอ้งดงีาม 
จึงจะเป็นสิ่งที่แน่นอน เมื่อเราตั้งอยู่ในความถูกต้อง ตั้งอยู่
ในศีลในธรรม เราก็รักชาติภายในกรอบของความถูกต้อง 
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ดีงาม เราจะเสียสละเพื่อชาติ โดยจะไม่เสียสละศีลธรรม 
ของตัวเอง 

ต้องถามวา่ ชาตคืิออะไร อะไรคอืชาต ิเรารกัชาตท้ัิงๆ 
ทีเ่รายงัไมค่อ่ยจะชัดเจนเลยวา่ ชาตทิีเ่รารกัคอือะไร อะไรคอื 
สิ่งที่ทำาให้ชาติไทยเป็นชาติไทย สมมุติว่ามีสึนามิแล้วส่วน
หน่ึงของประเทศไทยจมหายลงไปในทะเล ความเป็นไทย 
ลดน้อยลงไหม หรือยังเป็นเมืองไทยเหมือนเดิม อาตมา
เห็นว่าความเป็นชาติไทยน่าจะอยู่ที่อุดมการณ์ หรือสิ่งที่
เป็นหลักการ สิ่งที่ทำาให้เราภูมิใจที่เป็นคนไทย มากกว่าจะ
อยู่ที่ขอบเขตของดินแดนหรือวัตถุต่างๆ 

สรุปว่าใช่... เราจะบังคับให้คนรักชาติไม่ได้ แต่ถ้า
รฐับาลจะบงัคบั มนักเ็ปน็ได้แคเ่รือ่งกายเรือ่งวาจาบางอยา่ง
เท่านั้น อาตมาว่านโยบายท่ีต้องการส่งเสริมความรักชาติ 
ให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองนั้น เมื่อผู้วางนโยบายใช้ภาษาที่
เรียกว่ายังคลุมเครือ จึงใช้คำาว่า “หน้าที่” ไม่ถูกที่



...อยากเรียนถามว่า 
เราจะมีความจำาที่ดีได้อย่างไรเจ้าคะ
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คำ�ถ�ม : กราบนมัสการ อยากเรียนถามว่า เราจะ
มีความจำาที่ดีได้อย่างไรเจ้าคะ

คำ�ตอบ : มีใครท่ีนี่รู้สึกว่าตัวเองมีความจำาดีไหม 
ช่วยยกมือด้วย อยากทราบจำานวนคนที่มีความจำาดี ...ไม่มี
ใครยกมือเลย...

ที่จริงเรื่องความจำานี่ เป็นวิชาการหนึ่งที่เราควรจะ
สนใจศึกษา เพราะมีผลมากต่อชีวิตของเรา เรื่องจิตวิทยา
หรือจิตศาสตร์ก็เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมากด้วย เกี่ยวกับการ
ค้นคว้าเรื่องความจำา 

ความจำามีหลายประเภทใช่หรือไม่ อย่างเช่น ความ
จำาเรื่องถีบจักรยาน กับการจำาชื่อคน เราก็เรียกว่าความจำา 
ทั้งๆ ที่มันเป็นคนละเรื่องกันในสมอง ส่วนหน่ึงของสมอง
เกี่ยวกับความจำาอย่างการแต่งตัวหรือถีบจักรยานอะไร 
พวกน้ี อีกส่วนหนึ่งของสมองเกี่ยวกับการจำาหน้าคน จำา 
ชื่อคน ในเมื่อความจำามันมีหลายประเภท ฉะนั้น เวลาคน

๑๑หมวด
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บ่นว่าความจำาไม่ดี มักจะหมายถึงความจำาเฉพาะประเภท
นั้นๆ ใช่ไหม เช่น จำาชื่อเขาไม่ได้ จำาหน้าเขาไม่ได้ ซึ่งมันก็
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความจำาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะช่วยเรื่องความจำา คือการ
จัดการกับสมอง ไม่ให้สมองนั้นรกมาก มีอารมณ์มาก หรือ
ฟุ้งซ่านวุ่นวาย ที่เรียกว่าไม่ค่อยมีสติ ซ่ึงความจำามันจะดี
ได้ยาก พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความจำาหรือสติที่ดี มีเหตุ
ปัจจัยสำาคัญคือสัญญาท่ีดี มันแปลว่าอะไร สมมุติว่าเรา
จะวางกระดาษ อาตมาวางกระดาษแผ่นนี้ ไว้ตรงนี้ การที่
เรารู้ว่ากำาลังวางตรงนี้ นั่นก็คือสัญญา เหมือนกับการฝาก
ข้อมูลไว้ในสมอง ต่อมาเม่ือมีใครถามว่ากระดาษแผ่นน้ัน
อยู่ตรงไหน อ๋อ... มันอยู่ตรงนั้น ตัวนี้คือสติ เราระลึกได้  
เราจำาได้ว่าอยู่ตรงนั้น แต่ที่จำาได้ก็เพราะในขณะที่วางมัน  
เราต้ังใจวาง เราจึงจำาได้ ถ้าสมมุติว่าขณะที่วางกระดาษ 
เรากำาลังพูดคุยอยู่ “เออๆ ใช่ๆๆ” คือไม่มีสัญญาในการ
วางไว้ตรงน้ัน เวลาสติจะทำางาน จะพยายามจำาว่าเราวาง
ไว้ตรงไหน มันก็ไม่มีข้อมูลอยู่ในสมอง เหมือนไม่มีไฟล์ใน
คอมพิวเตอร์เลย ฉะนั้น เราจะไปโทษตัวเสิร์ชในสมองหรือ
ตัวสติก็ไม่ถูกนะ เพราะปัญหามันอยู่ที่เวลาเราวาง เวลาที่
เราฝากข้อมูลไว้ เราไม่ตั้งใจ 
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ดงันัน้ ถา้เราไม่ตัง้ใจเรยีน พูดคยุบา้ง คดิบา้ง วาดรปู 
อะไรบ้างก็แล้วแต่ จิตไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำาลังเรียน แล้วจำา
อะไรไม่ได้ มันไม่ใช่ว่าความจำาไม่ดี แต่ในเวลาที่จะต้องเก็บ
ข้อมูล มันเก็บไม่ได้

นอกจากนั้นแล้ว บางทีเราเก็บข้อมูล แต่เราไม่รู้จัก
การเก็บให้เป็นระเบียบ เหมือนห้องท่ีมีข้าวของรกรุงรัง 
เต็มไปหมด เวลาจะเข้าไปหยิบอะไรสักหน่อย กว่าจะหาได ้
ก็ต้องใช้เวลานาน เพราะเราเก็บข้าวของไม่เป็นระเบียบ 
สมองของเรากเ็ชน่เดยีวกนั ถา้เราเกบ็ข้อมูลไม่เปน็ระเบยีบ 
เวลาเจอคำาถามหรือต้องการจะรู้ ก็มักจะดึงข้อมูลมาใช้
ไม่ทัน หลายอย่างที่เรานึกไม่ออก คิดไม่ออก แต่ถ้าคำาถาม
เป็นแบบ multiple choice A B C D ก็เหมือนจำาได้ แต่ถ้า
ไม่มี multiple choice มันจำาไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะเรา
เก็บข้อมูลไว้ไม่เป็นระเบียบ 

ฉะนั้น วิธีการสร้างสัญญาด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เรียก
ว่า mnemonic ท่ีท่านอาจารย์เคยสอนและอยากให้ครู 
ขยายความในเรื่องน้ี เป็นเทคนิคการจัดระเบียบในการจำา 
คอืสัญญา แลว้เกบ็ไวใ้นสมอง เพือ่สตจิะดึงออกมาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมือนข้าวของในห้องท่ีวางเป็นระเบียบ  
เราก็รู้ว่าในตู้ชั้นบนนี้มีอะไรบ้าง ชั้นที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ 
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พอบอกว่าช่วยไปหยิบอันนั้นมา เราก็รู้ทันทีว่าอยู่ข้างบน
ตรงชั้นที่ ๒ อย่างนี้ความจำาจะวิ่งมา

มันมีเทคนิคมากมาย เกี่ยวกับสถานที่ด้วย เช่น 
สมมุติมีเก้าอ้ี ๒ ตัวหรือมีที่ ๒ ที่ เวลาเรียนวิทย์ก็จะนั่ง
ตรงนี้ ถ้าเรียนศิลป์ก็จะนั่งตรงนั้น เวลามานั่งตรงนี้ สัญญา
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับวิทย์ มันจะผุดขึ้นมาง่าย ถ้านั่งตรงนั้น 
ความรู้สัญญาเก่ียวกับศิลป์มันก็ผุดขึ้นมา การที่เราต้อง
เลือกสถานที่โดยเฉพาะสำาหรับวิชาการต่างๆ หรือสำาหรับ
กิจกรรมต่างๆ ก็มีส่วนช่วยให้จำาได้ แต่ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่าน
มาก มันก็ยาก 

เร่ืองสุดท้าย คือ เราแบ่งความจำาออกเป็นความจำา 
ระยะสั้นและความจำาระยะยาว ส่ิงที่เราเก็บไว้ในความจำา 
ระยะสั้นมีจำากัด เราจึงต้องฉลาด มันมีวิธีที่เขาเรียกว่า 
chunking ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราจะจำาเบอร์โทรศัพท์นี่  
เราก็ chunk เป็น ๓ ส่วนว่า ๐๘๑ - ๘๙๙ - ๙๗๔๐ เป็น 
การทำางานอย่างฉลาด เพราะความจำาระยะสั้นนี้ จะจำา
ได้ง่ายถ้า chunk แบบนี้ โดย chunk ไม่เกิน ๗ ก้อนหรือ  
๗ เรื่อง ไม่อย่างนั้นจะจำาไม่ได้ ส่วนการจำาอะไรในระยะ
สั้นที่จะนำาไปสู่ความจำาในระยะยาวนั้น ต้องจำาซ้ำาๆๆๆ  
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จนกระทั่งมันประทับอยู่ในสมอง เรื่องความจำานี่ มีหลาย
สิ่งที่น่าเรียนรู้ อาตมาว่ามันเป็นวิชาการอย่างหน่ึงที่เรา 
ทุกคนควรจะสนใจ



หากมีมนุษย์ต่างดาวจริง  
มนุษย์เหล่านั้นต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมหรือไม่...

การคิดบวกช่วยแก้ทุกข์ได้จริงไหมครับ 
แล้วมันต่างกับการหลอกตัวเองอย่างไรครับ

...อะไรคือความทุกข์ของพระอาจารย์คะ 
และพระอาจารย์สามารถผ่านมันไปได้อย่างไร

...สัตว์ทำาบุญไม่ได้  
แต่ทำาไมบางครั้งสัตว์ถึงเกิดเป็นมนุษย์ได้

...อะไรคือสิ่งที่พระอาจารย์กลัวที่สุด

ผีหรือวิญญาณมีจริงไหมครับ 
ท่านอาจารย์เคยเจอไหมครับ
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๑ คำ�ถ�ม : หากมมีนษุยต์า่งดาวจรงิ มนษุยเ์หล่านัน้ตอ้ง
ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมหรือไม่ สามารถตกนรกขึ้นสวรรค์ 
ได้หรือไม่ 

คำ�ตอบ : สัตว์ท้ังหลายทั้งปวงที่เวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร ก็ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
มนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ตาม ที่เราเรียกว่ามนุษย์นั้น คือผู้ที่
รูจ้กับญุ รูจ้กับาป พฒันาตวัเองได ้ละบาปได ้บำาเพญ็กศุลได ้
ชำาระจิตใจของตนได้ เราจึงถือว่าเป็นมนุษย์ แต่ถ้าหน้าตา
ภายนอกดูเป็นมนุษย์ แต่ขาดคุณสมบัติในใจ ก็ยังไม่ถือว่า
เป็นมนุษย์ในความหมายของพุทธศาสนา 

๒ คำ�ถ�ม : หนเูคยไดยิ้นมาว่า สัตว์ทำาบญุไมไ่ด ้แตท่ำาไม
บางครั้งสัตว์ถึงเกิดเป็นมนุษย์ได้

คำ�ตอบ : โดยท่ัวไปเราถือว่า การเวียนว่ายตายเกิด
ในภพภูมิต่างๆ เช่น การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นการใช้ 
กรรมเกา่ ไมใ่ชก่ารสรา้งกรรมใหม ่คอื จะสรา้งกรรมใหม่นอ้ย  
ส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใช้กรรมที่ทำาให้เกิดเป็นสัตว์

๑๒หมวด
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เดรจัฉานในภพภมูนิี ้ถา้เคยทำาบญุทำาคณุงามความดีมาก่อน 
พอใชก้รรมเกา่กรรมไม่ดหีมดแล้ว กมี็โอกาสท่ีจะกลบัมาเกิด
เป็นมนุษย์ นอกจากนั้นแล้ว สัตว์บางประเภทมีอะไรที่
คล้ายคลึงกับมนุษย์มาก ดูเหมือนว่ามีความเมตตากรุณา 
มกีารเสยีสละ มกีารชว่ยเหลอืสตัวอ์ืน่ แมก้ระท่ังสัตวค์นละ
พันธุ์กัน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมาก น่ันเป็นคุณงามความดี 
ของสัตว์เดรัจฉาน เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อุดมการณ์ในการ
ทำาความดี หรือเป็นปรัชญาชีวิต หรือเป็นแนวทางพัฒนา
ตัวเอง มันเป็นเพียงแค่สัญชาตญาณท่ียังมีอยู่ในสันดาน  
ที่ทำาให้มีการเสียสละ มีการช่วยเหลือสัตว์อื่น

บางคัมภีร์บอกว่า ถ้าสัตว์เดรัจฉานใช้ชีวิตใกล้ชิดกับ
มนุษย์ แล้วซึมซับมนุษยธรรมจากมนุษย์ เลียนแบบมนุษย์ 
อาจมีส่วนเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันท่ีทำาให้มีโอกาสจะได้
เกิดเป็นมนุษย์ต่อไป

๓ คำ�ถ�ม : ทำาไมคนทั่วไปจึงฆ่าตัวตาย ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี

คำ�ตอบ : เรือ่งนีเ้ราตอ้งเข้าใจวา่ เหตผุลมนักม็เีกดิมีดับ  
แม้แต่คนที่มีเหตุผลมาก มีความรู้มาก ไม่ใช่เหตุผล 
และความรู้จะอยู่ประจำาจิตประจำาใจท้ังวันทั้งคืน ตลอด 
ทุกลมหายใจ เราทุกคนจะมีบางช่วงที่ลืมเหตุผล ภาษาพระ
เรียกว่า จิตถูกครอบงำา ถ้าอารมณ์ครอบงำาจิต จะทำาให้ลืม
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ความรู้ได้หมด เกิดสับสนหรือสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างช่ัวคราว 
จนกระทัง่อารมณนั์น้หายไป สิง่ทีเ่รารูว่้าดีหรอืว่าไม่ดี ถ้าไม่
ปฏบัิตจิรงิๆ ใหม้นัถงึใจ มนักเ็ปน็แคค่วามทรงจำาเฉยๆ แลว้
เวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดปัญหาชีวิตหนักๆ บางทีเรา
ก็จะลืม ฉะนั้น คนที่ยังบริหารจิตใจตัวเองไม่เป็น ดูแลจิตใจ
ตัวเองไม่ได้ ป้องกันสิ่งเศร้าหมองไม่ได้ แม้แต่ความคิดโง่ๆ 
ที่เป็นการทำาร้ายตัวเองข้ามภพข้ามชาติ ก็ยังเกิดขึ้นได้

๔ คำ�ถ�ม : อยากทราบวา่ยมทูตหรอืนรกมจีรงิหรอืเปลา่ 
มันเป็นอย่างไรครับ

คำ�ตอบ : อาตมาจะอธิบายอย่างนี้นะ ตามหลักที่
หลวงพ่อชาทา่นเคยใหไ้ว ้ท่านบอกวา่ สมมุตวิา่เราไปเทีย่ว
ประเทศที่เป็นทะเลทราย เห็นนั่นเห็นนี่อยู่ในทะเลทราย  
ซึง่ทีป่ระเทศตวัเองไมม่ ีนีห่มายถงึสมยัโบราณทีย่งัไมม่วีดีโีอ
และกล้องถ่ายรูปนะ เวลากลับไปท่ีประเทศหนาว เขาถาม
ว่าประเทศที่ไปเที่ยวนั้นมันเป็นอย่างไร เราจะเล่าให้เขาฟัง
เรื่องทะเลทราย อยากจะเล่าถึงอูฐ เล่าถึงสัตว์ต่างๆ ที่อยู่
ในทะเลทรายซึง่ท่ีบา้นเขาไม่มี แล้วเราจะอธบิายอยา่งไร วธิี
อธิบายกค็อื พยายามหาอะไรทีอ่ยูใ่นบา้นเขาท่ีคล้ายท่ีสุดท่ี
เขาพอจะเข้าใจได้ ก็เลยบอกว่ามันคล้ายๆ เป็นเมืองเกลือ 
เพราะมองทุกสิ่งอย่างเป็นเกลือไปหมด เดินก็เดินบนเกลือ 
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อะไรๆก็บนเกลือ เขาก็พอนึกภาพได้บ้าง การเดิน การยืน 
การนอนบนเกลือ บนโลกเกลือนี้จะเป็นอย่างไร มันก็พอ
จะคิดตามได้ แล้วจึงอธิบายต่อว่า อูฐมันก็คล้ายๆ กับสัตว์
ที่เขารู้จักอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่เหมือนทีเดียว แต่คล้ายๆ 
พอที่จะจินตนาการได้บ้าง 

หลวงพอ่ชาทา่นอธบิายวา่ เวลาจะเล่าถึงเรือ่งสวรรค์
นรกซึ่งไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เพราะมันไม่มีอะไรเหมือน
เมืองมนุษย์ ไม่มีอะไรในความทรงจำาของคนท่ีจะระลึกได้ 
จึงต้องเอาเรื่องที่พอจะคล้ายๆ กันที่พอจะเข้าใจได้บ้าง 
เชน่ กระทะทองแดงหรอืยมทูตอะไรทำานองนัน้ ซึง่เปน็ส่ิงท่ี 
ผู้ท่ีอยู่ในโลกมนุษย์จะพอนึกได้ มันก็จริงในลักษณะที่ว่า
พอจะสื่อความหมายได้เพราะมีอะไรคล้ายๆ กัน การเรียก
ว่าเป็นยมทูตหรือเป็นกระทะทองแดงนั้น จะว่าถูกทีเดียวก ็
ไมถ่กู จะว่าผิดทเีดยีวกไ็มผ่ดิ แตเ่ปน็สิง่ท่ีท่านยกข้ึนมาเพือ่
อธบิายและสือ่ความหมายของสิง่ทีม่นษุยจ์ะไม่เข้าใจเพราะ
นึกไม่ออก ท่านอธิบายไว้อย่างนั้น

๕ คำ�ถ�ม : ผีหรือวิญญาณมีจริงไหมครับ ท่านอาจารย์
เคยเจอไหมครับ

คำ�ตอบ : ผีนี่เคยเจอที่หน้ากุฏิ เยอะมากเลย สีต่างๆ 
มากมาย เขาเรียกว่าผีเสื้อ ผีเป็นตัวหรือวิญญาณรู้สึกจะไม่
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เคยเห็น อาจจะเคยได้ยินเสียง แต่เรื่องพวกนี ้ถ้าพิจารณา
เรื่องคนที่บอกว่าเคยเห็นผี เราจะเห็นความสัมพันธ์กันมาก
ระหว่างการเห็นผีกับการชอบดูหนังผี แล้วถ้าเห็นผีจริงๆ 
สถิติไม่น่าจะต่างกันระหว่างคนท่ีเชื่อเพราะดูหนังบ่อยๆ 
กับคนที่ไม่เชื่อ แต่ทำาไมคนที่ดูหนังผีบ่อยจนมีเรื่องผีเยอะ
เตม็สมองจะเหน็ผีมากกวา่ สว่นมากทีเ่หน็ผีมกัเปน็อปุาทาน 
แต่นั่นก็ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริง เป็นการเพียงวิเคราะห์
ว่าการเห็นผีเป็นอุปาทานเสียส่วนใหญ่ แต่ว่าผีมีจริงไหม  
ก็ต้องว่ามี แต่ผีเป็นปัญหากับมนุษย์ไหม อาตมาว่าไม่ค่อย
จะเป็นปัญหาหรอก ผีจะทำาอะไรเราได้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผู้มีเมตตาธรรม เป็น
ที่รักของมนุษย์ และเป็นที่รักของอมนุษย์ ขอให้จำาไว้  
พุทธวจนะแท้ๆ ผู้มีเมตตาเป็นท่ีรักของอมนุษย์ทั้งหลาย  
ผู้มีเมตตาอยู่ในใจ ไม่คิดพยาบาท ไม่คิดเบียดเบียนใคร 
ไปท่ีไหนก็ปลอดภัยจากอมนุษย์ทั้งหลาย ถึงจะมีหรือไม่มี  
จะมมีากหรอืมีนอ้ย เราไม่ตอ้งไปคดิวเิคราะหม์าก เพราะว่า
เถยีงกนัไดไ้มม่ทีีจ่บ อกีอยา่งหนึง่ ถ้าผไีมข้ึ่นอยูก่บัอปุาทาน 
ทำาไมผีไทยกับผีฝรั่งไม่เหมือนกัน อย่างผีฝรั่งก็คงเคยดู 
ในหนัง จะชอบหิ้วหัวมนุษย์ ผีไทยไม่เหมือนกันนะ ที่จะ
ถือหัวหิ้วไปหิ้วมา ส่วนพวกผีกระสือ ผีปอบ ที่เมืองนอกก ็
ไม่มี
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๖ คำ�ถ�ม : โปรดเมตตาอธิบายข้อแตกต่างระหว่าง  
ทุกข์ในไตรลักษณ ์และ ทุกข์ในอริยสัจสี ่โดยสังเขปครับ

คำ�ตอบ : ทุกข์ ทุกขะ ภาษาบาลี เป็นศัพท์สำาคัญมาก 
มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมาก แต่คำาว่า “ทุกข์”  
ซึ่งเกิดจาก “ทุกขะ” นั่นเอง ท่ีเราใช้ในภาษาไทย มันจะ 
ไม่ตรงกันทีเดียว เรียกว่าเป็นแค่บางส่วนหรือบางประการ
ของความหมายท่ีกว้างขวางของคำาว่า “ทุกขะ” เพราะฉะนัน้
ที่ว่า อะไรมันทุกข์ เรามักจะหมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจ ซึ่ง
นั่นก็เป็นเรื่องของเวทนา เพราะทุกข์มันมี ๓ ความหมาย 
ด้วยกัน
 ความหมายท่ี ๑ - ทุกข์ในไตรลักษณ์
 ความหมายท่ี ๒ - ทุกข์ในอริยสัจสี่ 
 ความหมายที ่๓ - ทุกข์ท่ีเป็นเวทนา เรียกว่า ทุกขเวทนา 
สุขเวทนา

เมื่อเรากล่าวถึงทุกข์โดยทั่วไปแล้ว มักจะหมาย
ถึงทุกข์ที่เป็นเวทนา แต่ทุกข์ในอีก ๒ ความหมาย ทุกข์
ในไตรลักษณ์ เป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายท้ังปวงในโลก 
ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียว อย่างถ้าบอกว่ากระดาษ
นี้เป็นทุกข์ เอ๊ะ กระดาษนี้มันเป็นทุกข์ได้อย่างไร มัน
ไม่มีวิญญาณ ไม่มีความรู้สึกอะไร น่ีมันเป็น “ทุกขะ” ใน 
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ความหมายวา่ เปน็ส่ิงทีร่กัษาสภาพเดมิของมันไว้ไม่ได้ เปน็
สิ่งที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีความม่ันคง 
ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวของตัวที่อยู่ได้ อันน้ีคือ 
ทุกขะ ในไตรลักษณ ์มีความหมายที่กว้างที่สุด

เม่ือสิ่งทั้งหลายท้ังปวงมีลักษณะเป็น ทุกขะ มอง
เฉพาะในกรณีของชีวิตมนุษย์ ถ้าเรายังมีอวิชชา คือไม่รู้ 
ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง แล้วยังมีตัณหาอยู่
ในจิตใจ เราจะเป็นทุกข์ทางใจกับทุกขะที่เป็นธรรมชาติของ
สิ่งทั้งหลาย 

ถ้าเราฝึกตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดหรือทาง 
สายกลางแลว้ เราจะสามารถหลดุพน้จากทุกข์ทางใจ แม้วา่
ทุกข์ของสิ่งทั้งหลายคือ ทุกขะ...อาการท่ีเป็นทุกขะยังมี
เหมือนเดิม ทุกข์กาย สุขกาย นี้ก็ยังมีเหมือนเดิม เพราะ
เป็นธรรมดาของกายมนุษย์ 

ฉะนั้น ทุกข์ ๓ อย่าง (๑) ทุกข์ในไตรลักษณ์ (๒) 
ทุกข์ในอริยสัจส่ี และ (๓) ทุกข์ท่ีเป็นเวทนาของมนุษย์ 
พุทธศาสนาจะเน้นท่ี ทุกข์ในอริยสัจสี่ เพราะเป็นทุกขะ 
ในจิตใจของมนุษย์ และเป็นทุกข์ที่สามารถดับได้ ด้วยการรู้
เท่าทันทุกขะที่เป็นไตรลักษณแ์ละทุกขะที่เป็นเวทนา
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๗ คำ�ถ�ม : ผมสงสัยว่าความหมายท่ีแทจ้รงิของบญุและ
บาปคอือะไร แลว้เราจะใช้เกณฑอ์ะไรตดัสนิวา่สิง่ทีเ่ราทำานัน้
เป็นบุญหรือเป็นบาปครับ

คำ�ตอบ : คำาว่า “บุญ” และ “บาป” จะว่าไปแล้ว ก็
เหมือนคำาว่า “ดี” กับ “ชั่ว” แต่คำาว่าบุญและบาป ดีกับชั่ว
ของชาวพทุธ ตอ้งกำาหนดว่าอะไรเปน็ส่ิงทีด่ทีีส่ดุ สิง่ทีด่ทีีส่ดุ
สูงสุดในทางพุทธศาสนา คือภาวะที่หมดทุกข์หมดกิเลส  
หรือเรียกว่าภาวะนิพพาน การเข้าถึงพระนิพพาน มองใน
ทางลบคือไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง มองในทางบวกจะ
ปรากฏความเมตตา กรุณา และปัญญา 

ฉะน้ัน เราทำาอะไรด้วยความโลภ ด้วยเจตนาที่เป็น
โลภ เป็นโกรธ เป็นหลงซึ่งเป็นสิ่งเศร้าหมอง อันนั้นเป็น
บาป แต่เมื่อเราทำาอะไรเพ่ือออกจากโลภ ออกจากโกรธ 
ออกจากหลง หรือเพื่อปลอดจากสิ่งเหล่านี้ชั่วคราว อันนั้น
กเ็ปน็บุญ ผลบุญคอืความสุขความสดใสในจิตใจสงูขึน้ สว่น
บาปก็ทำาให้จิตใจเราต่ำาลง ฉะนั้น ถ้าจะวิเคราะห์ว่าการที่
คนถวายเงินพระเป็นบุญไหม ก่อนอ่ืนเราคงต้องวิเคราะห์
ว่า เอาเงินไปถวายพระเพื่ออะไร เพราะอะไร ถ้าตอบว่า... 
เขาบอกว่าการเอาเงินถวายพระเป็นบุญ อย่างนี้ก็เป็นบุญ
น้อยใช่ไหม เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องตัวบุญ เพียงแต่ทำาตามที่
คนอืน่เขาแนะนำาโดยไมใ่ชป้ญัญา นีจ่ะทำาใหบ้ญุนอ้ยลง แต่
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ในขณะทีม่กีารเสยีสละทรพัยส์มบตัขิองตนเพ่ือพระศาสนา
หรือเพื่อคนอื่น มีการเสียสละ มีการทำาให้ความตระหนี่ 
และความยึดมั่นถือมั่นในเงินในทองลดน้อยลง มันได้บุญ
ตรงนั้น เพราะจิตจะสูงขึ้น เราดูตัวบุญจากเจตนา ดูว่ามี
คุณธรรมข้อไหนเพิ่มขึ้น มีกิเลสตัวไหนลดน้อยลง นั่นจะ
เป็นบุญเพราะจิตจะสะอาดขึ้น

ดังนั้น บุญคือสิ่งที่ทำาให้จิตใจเราสะอาดขึ้น บาปคือ
สิ่งท่ีทำาให้จิตใจสกปรก มีกิเลส มีทุกข์มากขึ้น ถ้าทำาบุญ 
สมมุติว่าเอาปัจจัยไปถวายพระ เราทำาด้วยความเสียสละ 
ดว้ยศรทัธา มนักจ็ะได้บญุมาก แตถ่า้ทำาเพือ่เอาหนา้เอาตา  
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ ได้ความเคารพนับถือจากคนอื่น ตัว
ความสะอาดมันก็น้อยลง เพราะมันมีส่วนเศร้าหมองอยู่
ในตัว ฉะนั้น จะทำาบุญได้ดี ต้องคอยเฝ้าสังเกตจิตใจ รู้ว่า
อาการผ่องใสของจิตเป็นอย่างไร อาการเศร้าหมองเป็น
อย่างไร เราจึงจะมีหลักตัดสินอยู่ในจิตใจของเราเอง 

๘ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารยเ์จ้าคะ่ อยากเรยีน
ถามว่าพระถ่ายรูปโดยใช้กล้องหรือโทรศัพท์ผิดไหมเจ้าคะ

คำ�ตอบ : วินัยหรือข้อวัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
แนน่อนว่าไม่มีข้อห้ามในพระวินัยโดยตรง แต่เราก็มีหลักการ
ว่า เม่ือเราจะพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควร พระพุทธองค์
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ใหเ้ราเปรียบเทยีบกบัส่ิงท่ีพระพทุธเจา้อนุญาตและสิง่ทีท่า่น
ห้ามในสมัยพุทธกาล ถ้าเราคิดว่าท่ีเราทำาอย่างนี้มันคล้าย
กบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้หา้ม เรากไ็มท่ำา ถา้ถอืวา่มนัเข้ากนัไดก้บั
สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยอนุญาต ก็อนุญาตได้ แต่มันก็มีหลาย
อย่างที่ไม่ชัดเจน 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าแต่ละสำานักแต่ละวัดมีข้อตกลง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน ส่วนตัวอาตมาไม่มีกล้อง 
ถ่ายรูป และไม่เคยคิดจะมี แต่ตอนหลังมีโทรศัพท์ที่ถ่ายรูป
ได ้ถา้อาตมาอยูใ่นท่ีสว่นตวั บางทีกเ็คยถา่ยรูปและชอบถ่าย
รปูเหมอืนกนั แตถ่า้อยู่ในท่ีสาธารณะโดยท่ัวไป ถา้ตอ้งการ
ถ่ายรูป จะฝากโทรศัพท์ไว้ให้ลูกศิษย์ช่วยถ่ายให้ การที่เห็น
พระเดินถ่ายรูปไปมา สำาหรับอาตมาดูแล้วเหมือนโยม ไม่ดู
เหมือนพระ แต่อาตมามีเร่ืองสารภาพว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่
โรงเรยีนปญัญาประทีปตอนมงีานเทศน ์อาตมาเพิง่โทรศพัท์
คยุกบัโยมแมท่ีอั่งกฤษ โยมแม่ถามว่าวันนีม้อีะไรบา้ง ก็เลย
เล่าให้โยมแม่ฟังว่ากำาลังไปไหน โยมแม่สนใจ อาตมานั่งอยู่
ตรงน้ีเลยแอบถ่ายรูปๆ หนึ่งส่งไปให้โยมแม่ดู อาตมาเอง 
ดูว่า เวลาพระถ่ายรูปถ่ายวีดีโอในท่ีสาธารณะจะดูไม่งาม  
แต่จะว่าผิดทีเดียวมันก็ไม่ผิด เพราะไม่มีวินัยข้อไหนเก่ียว
กับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
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๙ คำ�ถ�ม : ขอถามเร่ืองศาสนาอืน่ ถา้ Jesus Christ หรอื
พระเยซูมีจริง พระเจ้ามีตัวตนจริงหรือเปล่าครับ ศักดิ์สิทธิ์ 
(Holy) จริงไหมครับ

คำ�ตอบ : คำาถามน้ีต้องตอบด้วยการวิเคราะห์ตัวคำาถาม
เสียก่อน เพราะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องการใช้ศัพท์ เรื่อง
การเขยีนนัน้ เราควรคดิให้ดีกอ่นว่า เราอยากจะพดูหรอืถาม
วา่อะไร เชน่ วลแีรกทีว่า่...ถ้าพระเยซมูจีรงิ...มนัแปลวา่อะไร 
แปลว่าเคยมีจริงไหม เคยเกิดจริงหรือเปล่า หรือมีพระเยซ ู
ตรงตามท่ีชาวคริสต์เชื่อจริงไหม ที่ว่าถ้า Jesus Christ  
มีจริงนั้น อาตมาสันนิษฐานว่า หมายถึงว่าพระเยซูถูกตรึง
กางเขนตายไปแลว้ ๓ วนั จงึฟ้ืนขึน้มา เปน็ลูกพระผู้เป็นเจ้า 
จะมาโปรดสัตว์อะไรตามความเชื่อของชาวคริสต์ อาตมา
เองไม่เชื่อ แต่อาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีประวัติคล้ายๆ กับ
ทีป่รากฏในคมัภรีก์เ็ปน็ได ้แล้วมีการผสมผสานกบัความเช่ือ
ถือของคนในสมัยนั้น 

พระเจ้าเองมีตัวตนจริงไหม อันนี้ก็ไม่รู้ สองประโยค
นี้สัมพันธ์กัน ทำาไม สัมพันธ์กันอย่างไร เราไม่เชื่อหรอกว่า
มพีระเจา้ พระผู้เปน็เจา้ผู้สรา้งโลก พระผูเ้ปน็เจา้ทีม่ลีกูชาย 
ความเห็นของเราคือ ไม่ใช่พระเจ้าสร้างคน แต่เป็นคนสร้าง
พระเจ้าเสียมากกว่า สร้างพระเจ้าให้เหมือนพ่อ ให้ความ
รู้สึกอบอุ่นแบบว่ามีพ่อคอยดูแล
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แล้วท่ีถามว่าศักด์ิสิทธิ์จริงไหม นี่ก็ตอบยากอีก
เหมือนกัน อาตมาไม่แน่ใจว่าคำาว่าศักดิ์สิทธิ์ในความหมาย
ของผู้ถามคืออะไร อะไรคือศักดิ์สิทธิ์ ที่วงเล็บว่า Holy นั่น
กไ็มใ่ชค่ำาอธบิาย มันเป็นแคค่ำาแปลเท่านัน้ ดังนัน้ ศกัดิส์ทิธ์ิ
แปลว่าอะไร สำาหรับเราถือว่าศักดิ์สิทธิ์ คือ เหนือธรรมชาติ 
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศักด์ิสิทธิ์ เพราะจะนำาปุถุชน
ออกจากทุกข์ไปสู่โลกุตตรภูมิที่ไม่มีทุกข์ ฉะนั้น ถ้าเราแปล 
‘ศักดิ์สิทธิ์’ ว่าเป็นโลกุตตระของเรา มันก็มีจริงด้วยการ
ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ 

๑๐ คำ�ถ�ม : Does god exist, why ? ทำาไมอย่างนั้น

คำ�ตอบ : ในทางพุทธศาสนาเราถือว่า god มี
มากมายหลายองค์ ไม่ใช่ว่ามีองค์เดียว อย่างพระพรหมก็
เป็น god เหมือนกัน บางทีพระพรหมลืมตัวนึกว่าตัวเอง
เป็นพระผู้สร้างโลกก็มี เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  
และแมว้า่พระพรหมมีอายุยาวนานมาก กย็งัมคีวามเกดิขึน้
และดับไป 

ปัญหาในศาสนาท่ีเชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกก็
คือ ความเชื่อในแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันทีเดียว แสดงว่า
มผีูส้รา้งโลกหลายพระองคห์รอืเปล่า และประเดน็ทีต่วัทา่น
อาจารย์เองคัดค้านมาตั้งแต่เด็กก็คือ ถ้ามีพระผู้เป็นเจ้าที่
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เป็นผู้สร้างโลกจริง ท่านเอาวัตถุดิบอะไรมาสร้าง ถ้าก่อน
หน้านั้นไม่มีโลก แล้วถ้าพระผู้เป็นเจ้ามีจริง ใครเป็นผู้สร้าง
พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าเกิดจากอะไร ถ้าบอกว่าโลกนี้
จะต้องมีจุดเริ่มต้น ถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องมีจุดเริ่ม
ต้นเหมือนกันไม่ใช่หรือ ฉะนั้น อาตมาก็ไม่ค่อยจะยอมรับ
ความคิดแบบนี้ แต่เข้าใจความต้องการของมนุษย์ที่จะคิด
อย่างนี้ มันเกิดขึ้นได้ในจิตใจของมนุษย์ที่ว้าเหว่

๑๑ คำ�ถ�ม : ผมอยากทราบวา่ผูท้ีส่รา้งเจดยีใ์นสมยักอ่น 
ได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรครับ

คำ�ตอบ : การสร้างพระเจดีย์เป็นธรรมเนียมเป็น
ประเพณีตั้งแต่ก่อนพุทธกาล และพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ไว้ว่า การสร้างพระเจดีย์เหมาะสมสำาหรับจะเป็นท่ีบรรจุ
อัฐิธาตุของมหาบุรุษหรือของพระอรหันต์ ฉะนั้นการท่ีเรา
สร้างพระเจดีย์ อย่างเช่น เจดีย์ท่ีวัดหนองป่าพง ก็เพราะ
เจดย์ีเปรยีบเสมือนสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมทีแ่สดงถงึความรกัความ
เคารพในองค์หลวงพ่อชา ท่ีสำาคัญคือภายในพระเจดีย์นั้น 
เราเก็บอัฐิธาตุของหลวงพ่อชาไว้ ซึ่งแม้จะเป็นเพียงวัตถุก็
จรงิแตเ่ปน็ทีร่ะลกึถงึสายสัมพนัธร์ะหว่างตวัเรากับองคท่์าน
ในอดีต เมื่อเราเห็นอัฐิธาตุของท่าน เราก็รู้ว่านี่คืออัฐิธาตุ
ขององค์ท่าน เป็นเร่ืองชวนขนลุก ถ้าเราเชื่อว่าท่านเป็น
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พระอรหันต์ อัฐิธาตุของท่านจะไม่เหมือนของคนธรรมดา 
นี่เป็นสิ่งสำาคัญท่ีนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจ คืออัฐิธาตุ
ของพระอรหันต์มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งความ
เปลีย่นแปลงนัน้จะเป็นมากในกรณทีี ่๑ ทา่นผูน้ัน้บรรลธุรรม
ตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่อายุยังน้อย กรณีที่สอง ท่านพิจารณา
กายเป็นหลัก ถ้าเข้าหลักสองข้อนี้ พระธาตุจะสวยมาก  
จะดูเหมือนเพชรพลอย อัฐิธาตุของหลวงพ่อชาก็สวยมาก 
ขาวเหมือนปะการัง

ท่านอาจารย์จะเล่าเรื่องที่ภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิต
เรื่องหนึ่งให้ฟัง คือตอนท่ีเราจะตั้งพระธาตุหลวงพ่อชาไว้
ในพระเจดีย์ที่วัดหนองป่าพง ก็ต้องสั่งทำาท่ีบรรจุลักษณะ
เหมือนระฆัง ทำาด้วยแก้วใส ซึ่งทำาได้ยากมากและยังทำาใน
เมืองไทยไม่ได้ ต้องสั่งบริษัทที่เบลเยี่ยมทำา เนื่องจากว่ามัน
เปน็เรือ่งทีต่อ้งประสานงานกบัตา่งประเทศ อาตมาเปน็ผูร้บั
ผิดชอบโดยตรงคนหนึ่ง สุดท้ายเขาก็ส่งของจากเมืองนอก
มาทีจ่ากรงุเทพฯ แลว้นำามาทีว่ดั เราทำาพธิตีัง้ไวใ้นพระเจดยี ์
พระธาตุของหลวงพ่อชาก็วางไว้ตรงนั้น พระธาตุที่สวยงาม
มีอยู่หลายองค์ อาตมาเห็นว่าท่ีต้ังของพระธาตุอยู่สูง เมื่อ
นึกถึงพวกแม่ออกพ่อออกตัวเล็กๆ กลัวว่าเวลาเขานั่งไหว้ 
เขาจะมองไม่เห็น แล้วมันมีกฎที่ไม่ให้ใครจับพระธาตุเป็น
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อันขาด แต่อาตมาแอบจับ เลือกองค์ที่ใหญ่ท่ีสุด ตั้งไว้ให้
สูงๆ ให้อยู่ในมุมท่ีจะช่วยให้ญาติโยมตัวเล็กๆ มองเห็น
จากตรงที่เขานั่งได้ โอกาสหน้าถ้าไปที่เจดีย์วัดหนองป่าพง  
ลองสังเกตนะว่า มีพระธาตุองค์หนึ่งตั้งไว้ให้สูงเหมือนกับ
ก้อนน้ำาแข็ง สามารถมองเห็นได้เวลานั่งกราบ นี่ล่ะผลงาน
ของท่านอาจารย์ ภาคภูมิใจมากเลย รู้สึกได้บุญ 

๑๒ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการครับพระอาจารย์ หากเรา
ได้รับหน้าที่เลี้ยงวัวในตอนเช้าเที่ยง และเย็น ต้องจูงวัวไป
กินน้ำากินหญ้า แต่บางครั้งวัวไม่กินน้ำากินหญ้าที่ผมเตรียม
ไวใ้ห้ ผมกจ็งูมันไปผกูไวท้ีเ่ดมิ ผมทำาอยา่งนีจ้ะบาปไหมครับ

คำ�ตอบ : มกัจะมคีำาถามเรือ่งบญุเรือ่งบาปบอ่ยมาก  
เร่ืองน้ีเรามีหลักตัดสินที่ไม่ยาก คือ บุญ บาป กรรมดี  
กรรมชั่ว กำาหนดและตัดสินได้ด้วยเจตนา สมมุติว่าอยู่ดีๆ 
ความคิดผุดขึ้นมาว่า อยากจะด่าใครสักคน..อย่างนี้เป็น 
บาปไหม นีย่งัไม่ถอืวา่เปน็บาปเพราะไม่มีเจตนา ไม่ได้ตัง้ใจ
จะคิด แต่เราเคยตั้งใจจะคิดในอดีต ความคิดแบบนี้จึงค้าง
อยูใ่นสมอง พอมอีะไรมากระตุน้ จงึเกดิคดิขึน้มา มนัสำาคญั
อยู่ตรงท่ีว่า ถ้ามีสติ ไม่ยินดีในความคิดนั้น รู้ว่าการด่าเขา
เป็นบาป ไม่เอาดีกว่า ความคิดนี้เป็นขยะสมอง ปล่อยวาง
ไปเสีย ก็เป็นอันว่าจบ 



สารพัดเฉลย ๒

86

แต่ถ้าเกิดความคิดไม่ดีกับใครคนใดคนหนึ่ง รู้แล้วว่า
เกิดความคิดนี้แล้ว แต่ไม่ยอมปล่อย คิดต่อไป ปรุงแต่งต่อ
ด้วยความเพลิน อย่างน้ีเรียกว่า มโนกรรม คือเป็นกรรม
ระดับจิตใจ กรรมด้วยความเพลินในความคิด ดังนั้น มัน
จะต้องมีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะคิดต่อ มีความพอใจใน
ความคิด มีความเพลินในความคิด มันจึงจะเป็นมโนกรรม 
แต่ถ้าแค่ความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาแล้วก็หายไป นี่ไม่เป็นบาป
เป็นกรรมอะไร มันต้องมีตัวเจตนา 

ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ดีกับใครคนหนึ่ง แล้วอดพูดไม่ได้ 
อย่างนี้ก็เป็นวจีกรรม เพราะก่อนที่คำาพูดจะออกจากปาก
เราได้ แม้ว่ามันจะเร็วมาก แต่มันจะต้องมีความตั้งใจจะพูด 
จะต้องมีเจตนาจะพูด ถึงจะเป็นแค่เจตนาอ่อนๆ แต่ถ้า
เราไม่ตามใจมัน เราก็จะไม่พูดหรอก แล้วถ้าแรงไปกว่านั้น  
คือมีเจตนาทำาอะไรบางสิ่งบางอย่าง มันก็จะเป็นกายกรรม 
ถ้าพูดกลับกันก็คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรม
ระดับจิต กรรมระดับวาจา กรรมระดับการกระทำา แต่หัวใจ
ของมันหรือตัวตัดสินว่าจะใช่หรือไม่ใช่คือ เจตนา 

ดังนั้น นักปฏิบัติจึงต้องเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเอง เพื่อที่
จะได้รู้เจตนาของตน ถ้าเราไม่รู้จักเจตนาของเรา หากมีใคร
มาว่าเราว่า เราคิดไม่ดี เราเป็นนั่นเป็นนี่ เราก็ตอบเขาไม่ได้ 
แลว้กอ็าจเกดิความสงสัยว่า อาจจะใช่อยา่งเขาวา่ก็ได ้แตถ้่า
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เรารู้เจตนาของเราตลอดเวลา เมื่อมีคนนินทาว่าร้าย จิตใจ
ของเรากม็ัน่คง เพราะเรารูว้า่ในขณะน้ันเราไมไ่ด้คิดอยา่งนัน้ 
เรามีสติรู้เท่าทันเจตนาตัวเอง คนอื่นจะว่าอะไร จะชื่นชม
หรือจะนินทาอย่างไร จิตใจของเราก็เข้มแข็งได้ เพราะเรารู้
ความจริง แต่ถ้าเราขาดสติ ไม่รู้เจตนาตัวเอง เขาชื่นชมเรา
ก็หลง เขานินทาเราก็เสียใจบอบช้ำาใจ อะไรก็แล้วแต่ 

ดังนั้น ในกรณีนี้กลับมาถึงคำาถามเรื่องเก่ียวกับการ
เลีย้งววั กต็อ้งถามว่า เจตนาคอือะไร ถา้เจตนาเปน็บาป คือ
อยากทรมานสัตว ์อยากลงโทษสัตว์ เพราะมันทำาไมถ่กูใจเรา 
ก็จะลงโทษมันบ้าง ทำาให้มันเจ็บบ้าง อะไรอย่างนี้ เจตนาที่
ประกอบดว้ยโทสะความโกรธความแคน้ใจ อยา่งนีก็้จะเปน็
บาป แต่ถ้าเจตนาของเราคืออยากให้มันกินหญ้า อยากให้
มันดื่มน้ำา เพราะถ้ามันไม่กินหญ้าไม่ดื่มน้ำา มันจะไม่สบาย 
ฉะนั้น เราได้คำานึงถึงหน้าที่ของเราด้วย และคำานึงถึงความ
อยู่ดีของวัวตัวนั้นด้วย เราจึงทำา อย่างนี้ก็ไม่บาป 

ในระหว่างการฝึกสัตว์หรือแม้กระท่ังการฝึกคน  
มันจะมีบางช่วงที่สัตว์ตัวนั้นอาจจะไม่ชอบ และแสดง 
อาการไม่ชอบหรือเป็นทุกข์ ซึ่งเราก็ต้องทำาใจแข็ง เรารู้ว่า 
ที่ทำาอย่างน้ันไม่ใช่ยินดีในความทุกข์ของมัน แต่เพราะเรา
มองภาพรวมในระยะยาวว่ามันจำาเป็น อย่างเช่น เด็กเล็กๆ 
ต้องโดนฉีดยาวัคซีนต่างๆ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบแล้วจะ
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ร้องไห้มาก ทั้งกลัว ท้ังเจ็บ ถ้าพ่อแม่พาลูกไปฉีดวัคซีน  
ลูกเป็นทุกข์ร้องไห้ลั่น พ่อแม่เป็นบาปไหม มันก็ไม่บาป 
เพราะมีเหตุผลที่จำาเป็นต้องทำา ลูกต้องอดทน ดังนั้น เราก็
ดูเจตนาของเรา คำาตอบมันอยู่ตรงนั้น 

๑๓ คำ�ถ�ม : ถา้จู่ๆ  มีพระพทุธเจา้เกดิข้ึนในโลกปจัจุบนั 
อย่างไม่มีใครคาดคิด พระอาจารย์คิดว่าคนบนโลกจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไรครับ 

คำ�ตอบ : ถา้คดิแบบสมมตุ ิคนจำานวนมากอยา่งไรๆ  
ก็ไมย่อมรบัในความเปน็พระพทุธเจา้ หรอืคนทีน่บัถอืศาสนา
อื่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็คงจะครึ่งหนึ่งของประชากรโลก  
แล้วก็จะมีคนจำานวนหนึ่งที่ไม่เชื่อ จำานวนหนึ่งที่เชื่อแบบ
งมงาย แล้วก็มีจำานวนหนึ่งที่ว่า ตามคัมภีร์บอกว่ายังไม่
ถึงเวลา แล้วเป็นไปไม่ได้ท่ีพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก  
ในขณะที่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนยังอยู่ แต่
อย่างไรกต็าม เรากค็วรจะไปดดูว้ยตวัเอง ไปเรยีนรู ้เพราะเรา
อาจจะผิดก็ได ้ฉะนัน้ ถา้อาตมาสนันิษฐานวา่ มพีระพทุธเจ้า
อุบัติขึ้นในโลกจริง คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกจะปฏิเสธ
ทันที จะมีบางส่วนที่คิดแล้ว พิจารณาแล้ว จึงปฏิเสธ บาง
ส่วนท่ีไมแ่นใ่จ ไมแ่นน่อน อาจจะเปน็กไ็ด้อาจจะไมเ่ป็นกไ็ด ้
แล้วจะมีส่วนหน่ึงที่เชื่ออย่างงมงาย แล้วก็จะมีปัญญาชน
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ที่เป็นพุทธแล้ว แต่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ก็จะพยายามไปดูเอง 
ไปพิสูจน์เอง 

๑๔ คำ�ถ�ม : หากพระอาจารย์สามารถเลือกประเทศ 
ที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ จะเลือก
ประเทศไหน และทำาไมครับ

คำ�ตอบ : ก็ประเทศไทยนี่แหละ ถึงได้เลือกมาอยู่
ประเทศไทย แต่ถ้าอันดับ ๒ รองจากประเทศไทยก็น่าจะ
เป็นประเทศจีน เพราะว่าศตวรรษนี้ อำานาจทุกสิ่งทุกอย่าง
กำาลังจะย้ายจากทางยุโรปและอเมริกามาอยู่ทางนี้ ต่อไป
เรือ่งภาษาองักฤษอาจจะไม่ตอ้งยุ่งกบัมนัมาก เอาแคภ่าษา
จนีกพ็อแลว้ เพราะว่านีเ่ปน็ศตวรรษแหง่ประเทศจีน อาตมา
มองอย่างนั้น ดังน้ัน ในเม่ือพลังและอำานาจในทุกๆ ด้าน
จะย้ายมาอยู่ที่นี่ โดยมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลาง การที่เรา
สามารถเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนาในหมู่คนจีน ก็น่าจะ
เป็นสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้น ส่วนตัวอาตมาก็เลยถือว่า อันดับ
ที่ ๑ คือประเทศไทย อันดับที่ ๒ คือเมืองจีน 

๑๕ คำ�ถ�ม : ผมอยากทราบว่าก่อนท่ีพระอาจารย์ 
จะเทศน์ พระอาจารย์เตรียมเรื่องมาก่อนหรือไม่ครับ 

คำ�ตอบ : ไม่ อย่างวันนี้ก็เตรียมไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะมี
คำาถามเรื่องอะไร มันเหมือนเรามีอะไรที่ทำาบ่อยทุกวันๆ 



สารพัดเฉลย ๒

90

สมมุติว่าเราชอบทำากับข้าว เราเป็นแม่ครัวทำากับข้าว  
แล้ววนันีต้้องมาคยุเรือ่งการทำากบัขา้ว เอาเรือ่งทำากว๋ยเตีย๋ว
ก็แล้วกัน มาเล่าให้เขาฟังว่าทำาก๋วยเตี๋ยวต้องทำาอย่างไร  
มันก็ไม่ต้องคิดล่วงหน้า เพราะว่าเป็นงานประจำาท่ีเราทำา 
ทุกวัน 

หรือถ้าเป็นเรื่องเด็กนักเรียน อย่างเรื่องการถีบ
จักรยานของเด็กนักเรียน วันนี้ต้องเล่าเรื่องการถีบจักรยาน 
กไ็มต่อ้งเตรยีมตัวล่วงหน้า ใช่ไหม พูดไปเรือ่ยๆ เรือ่งการถีบ
จักรยานว่า เราเริ่มถีบตั้งแต่กี่ขวบ เคยถีบที่ไหนบ้าง เคยมี
ความสขุกบัการถบีทีไ่หนบา้ง เคยทกุขเ์พราะการถบีจกัรยาน
ที่ไหนบ้าง ข้อดีของการถีบจักรยาน ข้อเสียของการถีบ
จักรยาน อันตรายในการถีบจักรยาน ความหวังในอนาคต
เกี่ยวกับการถีบจักรยาน เห็นไหม ไม่เห็นจะยาก เพราะ
พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุ้นเคย พระเราเทศน์ก็อย่างนี้แหละ  
เราอยู่กับธรรมะตั้งแต่ต่ืนเช้าจนนอนหลับ คือชีวิตของเรา
ก็คือธรรมะ เพราะฉะนั้น การพูดจึงไม่ใช่สิ่งท่ีต้องเตรียม 
ล่วงหน้า นอกจากบางครั้งบางคราวอาจจะเตรียมหัวข้อ
ใหญว่า่ วนันีจ้ะพดูเรือ่งนวิรณ ์๕ หรอืพดูถึงอรยิสัจ ๔ อะไร 
อย่างน้ี อาจจะมหัีวขอ้อยูใ่นสมอง แตร่ายละเอยีดกแ็ลว้แต่
จะเล่าออกมา 
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๑๖ คำ�ถ�ม : ตอนท่ีมาเมืองไทยครั้งแรก ตอนบวช  
พระอาจารย์สื่อสารกับหลวงปู่ชาอย่างไรครับ

คำ�ตอบ : เริม่ตน้ต้องมพีระพีเ่ลีย้งเปน็ลา่ม เมือ่ทา่น
สั่งสอนอะไร แต่สำาหรับอาตมาถือว่าเป็นเรื่องโชคดี เพราะ
ทำาให้ขยนัเรยีนภาษาไทย อาตมาเรียนภาษาไทยได้เรว็มาก 
(๑) เพราะอายุยังน้อย แค่ยี่สิบปี (๒) เพราะมีฉันทะสูง คือ
ความอยาก อยากรู้ว่าเวลาหลวงพ่อชาเทศน์ หลวงพ่อชา
สอน ท่านสอนว่าอย่างไร อันนี้เป็นแรงดลบันดาลใจมาก  
(๓) อาตมามีความหวัง มีความฝัน ว่าอาจจะได้เป็นเณร
หรอืพระอปุฏัฐากทา่น ถา้คดิวา่จะรบัใช้ทา่นเปน็การส่วนตวั  
ก็ต้องรู้ภาษาดี จึงตั้งอกตั้งใจเรียน 

อีกข้อหนึ่งคือ พอเริ่มรู้บ้างเล็กน้อย มันก็จะง่ายขึ้น 
เพราะหลวงพ่อชาท่านใช้ภาษาง่ายๆ เวลาท่านพูดกับพระ
ฝร่ัง ท่านก็พูดเป็นประโยคส้ันๆ ง่ายๆ อย่างที่จำาได้แม่น 
ทา่นจะชอบพดูคำาว่า “ทุกขเ์พราะคดิผดิ” นีก็่แค ่๔ คำาใชไ่หม 
คำาว่าทกุข์ ทกุข์เรากร็ูต้ัง้แตต่น้เลย ไม่ก่ีวนัคำานีก็้พอรู ้แล้วก็
คลา้ยกบัภาษาบาลีท่ีเรารูอ้ยู่แล้วว่าทุกข์ มาจากบาลวีา่ ทกุขฺ 
ก็ง่ายแล้ว และคำาว่า... เพราะ ...คิด ...ผิด ๔ คำา ๔ พยางค์ 
มันไม่ยาก แต่ โอ้... ความหมายลึกซึ้งมาก สามารถเอาไป
ใช้ เอาไปคิดพิจารณา เพราะฉะนั้นในเรื่องการสื่อสารด้วย
คำาพูด ก็จะเป็นอย่างนี้ไว้ก่อน 
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แต่ว่าการส่ือสารของคนเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การพูด
อย่างเดียว นักวิทยาศาสตร์บอกว่าในการสื่อสาร การสื่อ
ด้วยกับคำาพูดอาจจะประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นก็
ขึน้อยูก่บัอารมณ ์ขึน้อยูกั่บกริยิาทา่ทาง ข้ึนอยูกั่บส่ิงท่ีเรยีก
วา่ภาษากายมากกวา่ ฉะนัน้ การท่ีเราอยูใ่กลช้ดิกบัผูป้ฏบิตัิ
ดีปฏิบัติชอบ ผู้เป็นครูบาอาจารย์ เราก็ได้ซึมซับ ได้สัมผัส 
แล้วได้ซาบซึ้งในหลายสิ่งหลายอย่างท่ีไม่ได้เก่ียวกับภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น การสื่อสารไม่ใช่แค่ 
เรื่องการพูดอย่างเดียว 

๑๗ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ การ 
สวดมนต์ช่วยอะไรบ้างครับ

คำ�ตอบ : การสวดมนต์ เป็นวิธีภาวนาอย่างหนึ่ง 
เพราะถ้าเราตั้งใจสวด จิตอยู่กับบทสวด จิตก็ไม่วอกแวก  
จิตไม่ได้คิดเรื่องอื่น เป็นการฝึกให้จิตอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเรื่อง
การนั่งสมาธิยังยากอยู่ จิตยังไม่ค่อยจะสงบ สวดมนต์อาจ
จะงา่ยกว่าการน่ังหลบัตาดว้ยซ้ำาไป กเ็ปน็วธิฝึีกจิตอกีอยา่ง
หน่ึง ทีนี้ถ้าเราท่องบทสวดมนต์ เหมือนจะมีแหล่งข้อมูล 
เหมือนกับมีกัลยาณมิตร มีครูบาอาจารย์ติดตัวเรา หลาย
คนหรือเกือบทุกคนที่ท่องบทสวดมนต์ต่างๆ มักจะบอก
ว่า บางครั้งบางคราวในชีวิตประจำาวันกำาลังมีทุกข์ กำาลัง
มีปัญหา กำาลังเจออะไรสักอย่าง บทสวดมนต์ผุดข้ึนมาใน
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สมอง เหมือนสั่งสอนเราเลย อันนี้ก็มีอานิสงส์ อีกข้อหนึ่ง
คือ การอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ อย่างที่บ้านบุญ คนมาจากที่
ต่างๆ ไมค่่อยจะรูจ้กักนั เปน็คนแปลกหนา้กนัเสยีสว่นใหญ่ 
การเริ่มต้นด้วยการทำาวัตรสวดมนต์ ต้องประสานเสียงให้
เปน็อนัหน่ึงอนัเดียวกนั เปน็การสรา้งความรู้สกึสามคัคหีรอื
เป็นหมู่คณะได้ง่ายได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะนั่งสมาธิ 

เวลาเราจะนั่งสมาธิ สังเกตว่าบางครั้งก็มีอะไรต่อ
อะไรอยู่ในสมองเยอะแยะ น่ังไม่ค่อยจะได้ เพราะฉะนั้น
การเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ธรรมดาในชีวิตประจำาวัน 
ไปสู่อารมณ์ท่ีพร้อมที่จะนั่งสมาธิ การสวดมนต์นั้นเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างโลกกับธรรม ทีน้ีถ้าเราศึกษาไปด้วย 
ปฏิบัติไปด้วย บางทีอาจจะเกิดปีติในบทสวดมนต์ก็ได้ มัน
เปน็ความสขุอย่างหน่ึง อย่างไรกต็าม การสวดมนตก็์เหมอืน
กับการปฏิบัติธรรมในส่วนอื่น ถ้าสักแต่ว่าทำาพอเป็นพิธี  
ไมต่ัง้อกต้ังใจ มันกไ็ม่ได้ความสุขอะไร พอไมม่คีวามสุขมนัก็
เบ่ือ พอเบ่ือแล้วกไ็ม่ตัง้ใจ ไม่ตัง้ใจก็ไมม่คีวามสขุ ไมม่คีวาม
สุขก็เบื่อ น่ีเขาเรียกว่าวัฎจักรของมัน สิ่งที่ออกมาจากปาก
เราในการพูดในแต่ละวัน มันจะมีอะไรดีๆ มากน้อยสัก 
แค่ไหน..คิดว่าน้อยนะ น้อยมาก แต่ในบทสวดมนต์ เสียงที่
ออกจากปากเรามแีต่สิง่ทีเ่ปน็บญุเป็นกุศล ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์
ไม่มีคำาไม่ดีเลย นี่ก็เรียกว่าเป็นการทำาบุญอย่างหนึ่ง 
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๑๘ คำ�ถ�ม : พระพุทธเจ้าสามารถเกิดในดาวที่มีสิ่ง 
มีชีวิตที่ไม่ใช่โลกได้ไหมครับ

คำ�ตอบ : พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้ว แต่
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์จะทรงเดินทางไปไหนท่าน
ก็ไปได้ ไม่ว่าจักรวาลนี้ หรือว่าจะขึ้นสวรรค์ ลงนรก ท่านก ็
ไปได้ ไปทีไ่หนก็มีเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เหมือนกนั พระพทุธองค ์
เคยตรัสถึงโลกใบนี้ท่ีอยู่ของพวกเรา ท่านเปรียบเทียบว่า 
โลกน้ีเหมือนสมอลูกหนึ่ง อันนี้น่าคิดมากนะ ในสมัยท่ียัง
ไม่มียานอวกาศ ยังไม่สามารถถ่ายรูปจากอวกาศได้ ทำาไม
พระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าโลกนี้กลมๆ สีเขียวเหมือนสมอ 
แสดงว่าท่านก็ต้องสามารถขึ้นไปอยู่ในอวกาศได้ ไม่อย่าง
นั้นท่านจะรู้ได้อย่างไร 

อกีอย่างหน่ึงถ้าดูตัวเลขในพระไตรปิฎก คือในสมัยก่อน  
เมื่อดูคัมภีร์ของศาสนาอื่นนี่จะมีตัวเลขอยู่บ้าง แต่ตัวเลข
อย่างมากก็มีหลักเป็นร้อยเป็นพัน แต่ตัวเลขที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนาเป็นตัวเลขใหญ่ แบบที่นักวิทยาศาสตร์ 
สมัยนีเ้พิง่ทราบว่าเปน็ศนูย ์ศนูย ์ศนูย ์ศนูย ์ศนูย ์ศนูย ์ฯลฯ 
อันนี้เรียกว่าเป็นกัป เป็นกัลป์ คือความเข้าใจในความยาว
ของเวลา ความยิง่ใหญข่องจักรวาล เรือ่งนีเ้ท่าท่ีทราบมันเริม่
ปรากฏกับพระพทุธเจา้ เพราะทา่นเปน็ผูท่ี้มีญาณ มคีวามรู้
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ที่ละเอียดลึกซึ้งเหลือเกิน เหนือเรื่องที่พวกเราคิดได้ เพราะ
ฉะนั้นถ้ามีโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะ ก็ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า 
องค์นี้ ก็อาจจะมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็ได้ เราไม่รู้

๑๙ คำ�ถ�ม : การคิดบวกช่วยแก้ทุกข์ได้จริงไหมครับ 
แล้วมันต่างกับการหลอกตัวเองอย่างไรครับ

คำ�ตอบ : อันน้ีเป็นคำาถามท่ีดี เพราะอาตมาเองก็
มักจะวิจารณ์เรื่องการคิดบวก คือเราต้องแบ่งวาระ อย่าง
เชน่ เมือ่เรากำาลังคดิจะทำาอะไรสักอยา่ง กำาลงัวางแผน การ
คดิบวกนัน้อนัตรายได้เหมือนกนั ช่วงวางแผนนี ้เราตอ้งคดิ
ลว่งหนา้วา่ จะเป็นไปไดม้ากน้อยแคไ่หน กำาลงัทรัพย ์กำาลงั
บุคคล ต้องดูเหตุปัจจัยหลายอย่าง สิ่งแวดล้อมรอบตัว  
อาจต้องคิดในทางลบมากกว่า ว่ามันมีอะไรไหมที่จะเป็น
อปุสรรค เปน็ขอ้จำากดัท่ีอาจจะเกดิขึน้ได ้ทีเ่ราตอ้งเตรยีมตวั
ล่วงหน้า ต้องชั่งน้ำาหนักระหว่างข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบ
เสียก่อน จึงตัดสินใจทำา

แต่เมื่อเราตัดสินใจทำาแล้ว เริ่มต้นโครงงานน้ีแล้ว  
การคิดในทางบวกนีก้มี็ประโยชน์ มีประโยชนใ์นสิง่ท่ีเราตัง้ใจ
อยู่แล้ว อุทิศตนอยู่แล้ว ในการที่จะลดการหมกมุ่นอยู่กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามมองในทางดี มองเป็นการเรียนรู้ 
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มองเป็นอาจารย์ มองอะไรก็แล้วแต่ เพื่อจะรักษากำาลังใจ
ในการทำางาน 

ดงันัน้การคิดบวกน้ี กเ็ป็นวิธคีดิอยา่งหนึง่ ทีจ่ะรกัษา
กำาลงัใจในการฝา่ฟนัอปุสรรค ในระหว่างการทำางาน แตไ่มใ่ช่
สิ่งที่ดีที่สุด ในขณะท่ีเรากำาลังพิจารณาว่าจะทำาอะไร หรือ
จะไม่ทำาอะไร มีตัวอย่างในทางโลกมากมาย ที่ชัดเจนที่สุด 
เปน็เรือ่งทางโลกนดิหนอ่ย เรือ่งทางตะวนัตก ท่ีอเมรกิากับ
อังกฤษไปบุกอิรักเม่ือสิบกว่าปีที่แล้ว บุกอิรักทั้งๆ ที่ไม่มี
แผนการชัดเจนว่า ยึดแล้วจะทำาอย่างไรต่อ จะปกครอง
อย่างไร เพราะมีความหวังว่า ถ้ายึดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมัน
ก็จะดีไปเอง บางทีก็จะมีความคิดทางศาสนาเข้ามาด้วย  
คิดว่าเราไม่ต้องช่วยหรอก พระเจ้าจะช่วย คิดในทางดี เรา
ทำาในนามของพระผู้เป็นเจ้า หรือเราทำาในนามพระอัลลาห์ 
(Allah) หรือในนามของศาสนา เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันน่า
จะดี เชื่ออย่างเดียวพอ 

แต่ก่อนนี้ มันมีหนังสือเล่มหนึ่งช่ือ The Secret  
ไม่ทราบว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่า เคยได้ยินไหม เล่มนี้
มันน่าตลกทีเดียว อย่างคนไทย ชาวพุทธแท้ๆ ก็ยังนิยม
หนงัสอืเลม่น้ี คือ หนงัสอืเลม่นีเ้รยีกรอ้งใหเ้ชือ่ม่ันในตวัเอง 
อย่างเดียว เชื่ออย่างเดียวก็จะประสบความสำาเร็จ แล้วถูก 
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หรือเปล่าล่ะ ก็ไม่ถูก เพราะอะไร อาตมาตอบแทนว่า  
การประสบความสำาเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันก็ข้ึนอยู่กับเหตุ
ปัจจัยหลายอย่าง ความเชื่อมั่นคือหนึ่งในหลายๆ ปัจจัย 
เป็นประโยชน์จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่า มีแค่ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ความเชื่อมั่นในการกระทำาอย่างเดียวแล้วจะพอ 

ตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกมาใหม่ๆ ท่านอาจารย์อยู่
ที่อุบลฯ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ใน 
สมัยนั้น อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบมาก วันปีใหม่ก็แจกให้
คณุหมอทกุคนเปน็ของขวัญปใีหม ่อาตมาเลยต้ังคำาถามกับ
ทา่นผู้อำานวยการ สมมุตว่ิา หมอทุกคนในโรงพยาบาลอยาก
เปน็ผูอ้ำานวยการ แล้วกเ็ช่ือม่ันว่าเขาเปน็ได ้มนัจะไดทุ้กคน
ไหม จริงไหม ใช่ไหม 

ผู้อำานวยการมีได้คนเดียว ถ้าคนทำาตามหลักหนังสือ 
The Secret ยี่สิบคนหรือสามสิบคน ยังไงๆ ก็ได้แค่หนึ่งคน 
เพราะตำาแหน่งมีหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้น ความเชื่อ มันเป็น
แค่ปัจจัยหน่ึงเท่าน้ันเอง แต่บางทีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
การคิดทางบวก กลายเป็นการมองข้ามข้อบกพร่องท่ีควร
จะแกไ้ข มันกน็ำาไปสูอ่นัตรายได ้แมแ้ตใ่นระหวา่งการทำางาน 
ถ้าพยายามปัดไป ปัดไป อย่าไปคิดมาก อย่าไปมองในแง่
ร้ายมาก เดี๋ยวสิ่งที่ควรแก้ไขก็ไม่ได้แก้ไข 
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๒๐ คำ�ถ�ม : อยากทราบว่าอะไรคือสิ่งที่พระอาจารย์
กลัวที่สุด

คำ�ตอบ : สิ่งที่อาตมากลัวที่สุด คือ โยมที่เข้ามา 
กราบ แลว้ถามว่า ทา่นอาจารยจ์ำาโยมไดไ้หม สำาหรบัผูอ้ายุ
มากแล้ว ความจำาเสื่อมนี้จะกลัวที่สุด เพราะเราโกหกเขา 
ไม่ได้ แต่บางทีเราก็จำาไม่ได้จริงๆ เพราะว่าท่านอาจารย์ 
มีหนึ่ง แต่ญาติโยมมีเป็นร้อย ความจำามันก็ไม่ดีเหมือน 
แต่ก่อน มีโยมคนหนึ่งมากราบ แล้วถามว่า จำาโยมได้ไหม
ท่านอาจารย์ เม่ือแปดปีท่ีแล้ว โยมเคยไปฟังเทศน์ท่าน
อาจารย์ที่ประเทศเยอรมัน ใครจะไปจำาได้ เพราะฉะนั้น  
กลัวที่สุดในเรื่องนี้

๒๑ คำ�ถ�ม : การปฏิบัติธรรมคืออะไรครับ จำาเป็นกับ
ชวีติของทกุคนหรอืไมค่รบั ถา้จำาเปน็ มันจำาเปน็อยา่งไรครบั

คำ�ตอบ : จะว่าจำาเป็นไหม แม้แต่คำาว่าจำาเป็นมัน 
ก็กำาหนดได้ยาก ไม่ปฏิบัติธรรม แล้วมันจะตายเลยไหม  
มันก็อาจจะไม่ตายจากการไม่ปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราเอาแค่
ไม่ตายเป็นมาตรฐาน มาตรฐานอย่างนี้ค่อนข้างจะต่ำานะ  
ทีนี้เราเริ่มต้นจากว่า ทุกข์ในชีวิตเรามันเกิดเพราะอะไร 
ทางพุทธศาสนาถือว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลส ถ้าเรายังมี
ความโลภ มีความโกรธ มีความหลงอยู่ในใจ มีความอิจฉา
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พยาบาท มีความกลัว มีความเครียด มีความกังวล มีความ
ซึมเศร้า มีอารมณ์ต่างๆ เหล่านี้อยู่ในใจ ชีวิตเรานี้จะสุข 
ได้ยาก เราจะสุขแบบผิวเผิน 

ดังนั้น ถ้าเราต้องการชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์ ชีวิตที่มี
ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ไม่ถูกกิเลสครอบงำา
บ่อยๆ เราก็ต้องฝึกจิต ฝึกจิตให้อยู่เหนืออารมณ์ ให้อยู่
เหนือกิเลส เม่ือนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมจะชัดเจนมาก ใน
เมื่อเราเห็นกิเลสตัวเอง เราเห็นว่ากิเลสค่อยๆ สร้างปัญหา
กับเราตลอดเวลาอย่างไร ดูคนอื่นก็เหมือนกัน ดูพฤติกรรม
ของใคร ถ้าเรารบัไม่ได้ เรารูสึ้กว่าน่าเกลยีด กด็วูา่เบือ้งหลงั
พฤตกิรรมของคนนัน้กลุม่นัน้ มนัคอือะไร มนักค็อืกิเลสท่ีมา
สั่งการนั่นเอง

ทีนี้ถ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมที่เราไม่ยอมรับ 
แล้วรู้สึกไม่เห็นด้วย เราก็น่าจะเห็นว่าสาเหตุสำาคัญของ
ความปัน่ปว่น ความไม่ยุตธิรรม ความทกุข์ในโลก กค็อืกเิลส 
ความทุกข์ส่วนตัว ส่วนใหญ่เกิดจากกิเลส ความทุกข์จาก
ปัญหาครอบครัวเกิดจากกิเลสของคนในครอบครัว ปัญหา
ในสังคมเกิดข้ึนเพราะกิเลสของคนในสังคม ดังนั้น งาน
สำาคัญที่สุด คือการจัดการกับกิเลส วิธีการจัดการเอาชนะ
กิเลสก็คือหัวใจของการปฏิบัติธรรม
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๒๒ คำ�ถ�ม : อยากทราบว่า “เดจาวู” เกิดข้ึนจาก 
อะไรคะ

คำ�ตอบ : เอ้... แปลกหนอ... รู้สึกเหมือนจะเคยมี 
คนถามเรื่องนี้มาก่อน พูดยากเหมือนกันเรื่องเดจาวู มีใคร
เคยมีประสบการณ์บ้างไหม ใครเคยเป็นเดจาวูบ้าง ยกมือ 
โอ้โห! เยอะเนอะ เรื่องนี้ไม่มีคำาตอบนะ ต้องยอมรับเลย
ว่า...ไม่รู้ 

เอาแค่นี้ว่า เดจาวู เป็นการพิสูจน์ว่า ความเข้าใจใน
เรื่องเวลา สิ่งที่เราเรียกว่า เวลา มันคงไม่สมบูรณ์ เวลาเป็น
เรือ่งละเอียดลกึซึง้ทีม่ปีระเดน็หรอืมมีติบิางอยา่งทีเ่รายงัไม่
เข้าใจ เรื่องนี้ก็ขอพูดเพียงแค่น้ี เพราะจะอธิบายเป็นกลไก
หรือเป็นอะไรก็ไม่สามารถอธิบายได้ แต่ตัวเองก็เคยเป็น

๒๓ คำ�ถ�ม : ผมเป็นห่วงนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาร 
เสพติดครับ เราจะทำาอย่างไรให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัว
เอง และหว่งตนเองได้ จากนัน้กแ็ผ่ความรูส้กึน้ีออกไปใหก้บั 
คนรอบข้างครับ 

คำ�ตอบ : ทีจ่รงิเรือ่งนี ้เรากไ็ดพ้ดูกบันกัเรยีนไปแลว้ 
ขอทบทวนอีกครั้งว่า

หนึ่ง ยาเสพติดผิดกฎหมาย ดังนั้นเราก็ควรเคารพ
กฎหมายบ้านเมอืง มันผดิกฎหมายและเสีย่งตอ่ความเดือด
ร้อนทั้งของเราและของครอบครัว
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สอง เราก็ต้องดูเจตนาเบื้องหลังการใช้ยาเสพติด 
บางทีก็เป็นแค่ว่า ส่ิงใดท่ีเขาห้ามก็อยากลอง หรืออยาก
อยู่ในกลุ่มคนที่เขาใช้ยาเสพติด มันเป็นเรื่องของอัตตา 
ตัวตน อยากพเิศษกวา่เขา อยากให้มีความเดน่อะไรบางอยา่ง  
ทีน้ีก็หลงอยู่ในความสุขของการใช้ยาเสพติด ซึ่งที่จริงมันก็
ไม่มีอะไรมาก แต่อย่างท่ีอธิบายเม่ือกี้นี้ ความทุกข์ที่ตาม
มากม็มีาก แล้วทีส่ำาคญัท่ีสุดท่ีมนษุย์เราควรจะคำานงึถงึและ
หวงแหนที่สุด คือความเป็นอิสระ

พุทธศาสนาสอนการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงความ
เปน็อสิระอยา่งแท้จรงิ อิสระอย่างแทจ้รงิ คอืการเปน็อสิระ
จากกิเลส ทุกวันนี้ ความเจริญของสังคมหลายอย่างทำาให้
ความเป็นอิสระน้อยลงๆ อย่างเช่น ทุกวันนี้เราก็ผูกพัน
กับเทคโนโลยีมาก ผูกพันกับโทรศัพท์ กับอินเตอร์เน็ต กับ
อะไรต่ออะไรนี่ ซึ่งแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้มีข้อดีหลายอย่าง 
มีประโยชน์ ท่านอาจารย์เองก็ใช้

แต่ท่ีเราต้องระวังก็คือ อย่าไปติดมันมาก เพราะว่าส่ิง
เหล่าน้ีข้ึนอยู่กับอะไร มันข้ึนอยู่กับพลังไฟฟ้า ถ้าเกิดไฟฟ้า
ไม่มี เกิดไฟดับ ก็หมดเลยใช่ไหม ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรสักอย่าง
ซ่ึงระบบการส่ือสารหมดไป เราจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน 
เราก็รู้ว่า ส่ิงเหล่าน้ีมันเป็นส่ิงท่ีไว้ใจไม่ได้ ไม่ได้จริงๆ อย่าไป
ฝากความหวัง ฝากความสุขไว้กับส่ิงเหล่าน้ีจนเกินไป 
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ในกรณีใช้ยาเสพติด ก็คือเราสละความเป็นอิสระ
เพื่อเอาความสุขทางเนื้อหนัง อาตมาขอบอกว่า เกิดจาก
ความโง ่ความโงท่ีถ่อืว่าความสุขท่ีได้จากการเสพยาเสพตดิ
มคีวามหมาย มคีณุคา่มากกว่าการเปน็อสิระจากส่ิงเสพตดิ 
อาตมากถ็อืว่าการเปน็มนษุย ์ขอ้ดหีรอืสิง่ทีเ่ราควรหวงัท่ีสดุ 
คือ การเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ 

การตกเป็นขี้ทาสของมัน คือการเสียศักดิ์ศรีของ
ความเปน็มนษุยอ์ย่างเตม็ท่ีเลย เพราะฉะน้ัน อย่าเลยดกีวา่ 
อยากจะให้เรามองอย่างนั้น ถ้าทุกครั้งที่เราเครียด เราเบื่อ  
เราเศร้า เราก็เอายาเสพติดมากลบเกลื่อนความรู้สึก มันก็
เป็นอาการสร้างนิสัยที่ไม่ดี ต่อไปถ้าเราเกิดทุกข์จริงๆ มัน
จะไม่มีที่พึ่ง มันก็จะว่ิงหายามาแก้อาการของความทุกข์  
แต่ชาวพุทธเราต้องแก้ทุกข์ที่เหตุ ไม่ใช่แก้ที่อาการของมัน 

๒๔ คำ�ถ�ม : การลดอัตตาและการลดทิฏฐิของตัวเอง
ทำาได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ

คำ�ตอบ : เราลองสรุปเรื่องอัตตา เรื่องทิฏฐิ มานะ 
อัตตา ภาษาพระเรียกว่า มานะ แต่มานะในภาษาไทย 
สมัยนี้ ใช้ในความหมายเชิงขยัน เดิมคำาว่ามานะก็มีความ
หมายเหมือนกับที่คนไทยทุกวันนี้ใช้คำาว่าอัตตา คือ ภาษา
ไทยรับภาษาบาลีมาแล้ว บางคำาก็เปลี่ยนไป เพี้ยนไป  
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บางคำาก็ใช้ไม่ตรงเลยกับความหมายเดิม แต่ ลดอัตตา ก็
คือ ลดมานะ 

มานะ นี่คืออะไร มานะ คือการถือตัวว่า ตัวเรานี่ 
หนึ่ง... ดีกว่าเขา สอง... ต่ำากว่าเขา สาม... เสมอกับเขา 
มองเห็นตัวเราว่าเป็นเช่นนั้น ทีนี้การท่ีเห็นความสามารถ
ของเราว่าดีกว่าเขา ต่ำากว่าเขา เสมอกับเขา ตัวนี้ไม่เกี่ยว 
ไม่ใช่ประเด็น แต่เพราะเราไปเป็นเจ้าของมัน อย่างน้ีมัน
จึงเป็นปัญหา มันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมา ฉะนั้น การเห็นมานะ  
หรือความรู้สึกว่าตัวเราดีกว่า ต่ำากว่า ด้อยกว่า เสมอกับเขา 
ต้องดูกายดูใจตัวเอง

จะไปหาตัวเจ้าของนี่ มันอยู่ตรงไหน อย่างท่ีท่าน
อาจารย์อธิบายเรื่องขันธ์ห้า มันอยู่ในกายไหม เจ้าตัวเราที่
เก่งกว่าเขา ดีกว่าเขา หรือแย่กว่าเขา อยู่ในความรู้สึกไหม 
อยู่ในความจำาไหม อยู่ในความคิดไหม อยู่ในการรับรู้ไหม 
มันหาไม่เจอ พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าลองค้นดูสิว่า ตัวนี้ที่
มันดีกว่า ที่มันเลวกว่า มันอยู่ตรงไหน น่ีเป็นการท้าทาย
ของพระพุทธเจ้าว่า มันหาไม่เจอหรอก 

ทีนี้ ถ้าเรามีอัตตาว่าเราดีกว่าเขา ก็พยายามดู สิ่งที่
เราภูมิใจว่าเป็นเครื่องหมายของความดีของเรา ที่ดีเหนือ
คนอื่น มันเป็นของเราจริงๆ ไหม หรือมันเกิดมาจากไหน 
มันก็เกิดมาจากการเรียนรู้ ใช่ไหม หลายอย่าง เราอาจจะ
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ถือว่าเราเป็นคนเรียนเก่ง ความเรียนเก่งนี่ เราสร้างขึ้นมา
ด้วยตัวเราเองไหม เราเป็นผู้สร้างตัวเองให้เป็นคนเรียนเก่ง
ไหม หรือว่ามันเป็นอะไรที่มีตั้งแต่เด็ก

เพราะฉะนัน้มันจะภมิูใจไดอ้ยา่งไร มนัเปน็ธรรมชาต ิ
แลว้หลายสิง่หลายอยา่งในชีวติเราทีด่ ีถา้เราดูให้ชัด จะเหน็
ว่าเป็นสิ่งที่เรารับมาจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่า รับมาจาก
อาจารย์ จากคุณครูผู้สั่งสอน เพราะฉะนั้น พิจารณาใน 
เรือ่งบุญคณุ คำาวา่ ...บญุคุณ... นี ่จะเปน็ตวัละลายตวัอตัตา
ได้ดี ไม่ใช่ถือว่าเราเก่งคนเดียว 

ถา้ถอืว่า เราแยก่วา่คนอืน่ กมั็กจะเกิดจากการคดิผิด 
บางอย่าง เอาข้อบกพร่องของตัวเองไปคิดปรุงแต่งให้เป็น
เรื่องใหญ่ แล้วมองข้ามสิ่งที่ดีของเรา จนกระท่ังเราเช่ือ  
แล้วจิตก็ตกร่อง กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของดี
ของเรา เราก็ปัดไป มองข้ามไป อะไรที่มันไม่ดีในตัวของเรา 
แม้แต่เรื่องเล็กเร่ืองน้อย เราก็ยึดม่ันถือมั่นว่านั่นคือตัวเรา  
เพราะฉะน้ัน ตัวมานะนี่ ละลายด้วยการดูความจริงของ
กายของใจ ทิฏฐิ... ความคิดเห็น ก็ถือว่ามันเป็นของไม่แน่
ไม่นอน อย่าให้มีการเป็นเจ้าของ 

ทฤษฎีบางอย่าง ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของ
วทิยาศาสตร ์บางทกีแ็สดงใหเ้หน็วา่อปุสรรคตอ่ความเจรญิ
ของวิทยาศาสตรใ์นแตล่ะยคุแตล่ะสมยั คนทีข่ดัข้องขดัขวาง
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ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ คือ นักวิทยาศาสตร์รุ่น
อาวโุส ทา่นหวงแหนทฤษฎขีองทา่น ทา่นไมอ่ยากใหเ้ปลีย่น 
เพราะว่าท่านได้ชื่อเสียง ท่านได้อุทิศชีวิตไว้กับทฤษฎีนี้  
ไม่อยากให้มันหายไป นี่ก็กลายเป็นเรื่องของทิฏฐิ ต่อสู้ 
เพื่อทิฏฐิ เป็นทิฏฐิของท่าน เป็นความเห็นของท่าน ทฤษฎี
ของท่าน เพราะฉะนั้น เวลาเราประชุมกัน เราก็แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ ถา้แลกเปล่ียนกนัอยา่งดี มันจะเปน็ประโยชน์
มาก แตถ่า้ทกุคนสู้เพือ่ปกปอ้งความคดิเหน็ของตนเอง กเ็สยี
เวลาเปล่าๆ บางคนยึดมั่นถือมั่นทั้งๆ ที่ยอมรับว่าคนอื่น 
เขามีเหตุผลที่เหนือกว่า แต่ก็ยังไม่ยอมรับ เพราะเสียดาย
ทฤษฎีของตนเอง ความคิดของตนเอง แล้วกลัวว่าตัวเอง
จะเสียศักดิ์ศรี หรือว่าจะมีคนเคารพนับถือน้อยลง อย่างนี้ 
ทำาให้คนยดึม่ันถอืม่ันในทิฏฐิ แม้แต่ตวัทฏิฐเิอง เราตอ้งถาม
ว่ามันมาจากไหน แล้วมีความคิดเห็นนี้เพราะอะไร เพราะ
ข้อมูล แล้วรู้ไหมว่าข้อมูลของเราครบ พิสูจน์ได้อย่างไร 
หรือในส่วนข้อมูล เราไม่ได้เก็บข้อมูลเองใช่ไหม แต่เรารู้ได้
อย่างไรว่าคนที่เก็บข้อมูลเชื่อได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม

บางทีการเก็บข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาด ในการ
เลือกข้อมูล ในการวิจัยข้อมูล ก็ผิดพลาดได้ เพราะฉะน้ัน ใน
เร่ืองความคิดเห็นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนบ้าง เราม่ันใจใน
ความคิดเห็นน้ีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ อันน้ีก็เป็นวิธคีดิงา่ยๆ 
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๒๕ คำ�ถ�ม : หนูอยากทราบว่า ถ้าเราเปล่ียนศาสนา
จากพุทธเป็นคริสต์ เราจะบาปไหมเจ้าคะ

คำ�ตอบ : คอืเราต้องเขา้ใจคำาว่า บาป บาปคอืกรรม
ไม่ดี หมายถึงการกระทำาที่เกิดจากโลภ จากโกรธ จากหลง 
อนันีก้เ็ปน็บาป ทนีีพ้อเราใช้คำาวา่บาป มันฟงัเหมอืนเปน็คำา
วจิารณ ์เปน็คำาตอ่ว่า อะไรอย่างนี ้แตเ่ราถอืว่า คนทีบ่อกวา่
เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์ แสดงว่าไม่เคยเป็นพุทธ 
เพราะคนทีเ่ปลีย่นศาสนาได ้แสดงว่าเปน็พทุธแตช่ือ่ ไมเ่คย
เขา้ใจความเป็นพุทธ เพราะฉะนัน้ มนัเกดิจากความไมเ่ขา้ใจ
ตัวเอง ไม่เข้าใจศาสนาพุทธ แล้วก็มีความต้องการบางสิ่ง
บางอย่าง จึงเปลี่ยนศาสนา 

ในต่างจงัหวดักอ่นหนา้นี ้ศาสนาครสิตก์ม็พีฤติกรรม
หลายอย่างเพื่อชักชวนให้คนเปล่ียนศาสนา ผ่านการให้
ความช่วยเหลือบางอย่าง ซึ่งเหมือนให้สินบน เช่นการให้
ทุนการศกึษาบ้าง ใหร้กัษาโรคฟร ีใหค้ณุพอ่คณุแมร่กัษาโรค
ฟรี ให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศฟรี อะไรๆ 
อย่างนี้ คือ ถ้าเปลี่ยนศาสนาเพราะอยากได้สินบน อย่างนี้
กน็า่วิพากษ์วิจารณท์ัง้ฝ่ายศาสนาและฝา่ยผูท้ีจ่ะเขา้ศาสนา 

การท่ีคนเปล่ียนศาสนา มันมีผลต่อครอบครัวด้วย 
เพราะคนทีเ่ปลีย่นศาสนาแล้วแตง่งานกบัคนตา่งศาสนา พอ
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มีลูก เขาจะให้ลูกนับถือศาสนาไหน แล้วจะทำาให้เสียความ
สามัคคีในครอบครัวไหม มันก็แล้วแต่ แต่ถามว่าจะบาป
ไหม ทางพทุธเราถอืว่า ทกุคนมสีทิธท่ีิจะนบัถือศาสนาท่ีตน
พอใจ แตใ่นศาสนาอิสลาม ถา้คนอสิลามเปลีย่นศาสนาเปน็
อยา่งอ่ืน ถอืว่าผดิกฎหมาย มโีทษถงึประหารชวีติ หากทาง
พุทธเราก็ไม่ว่าอะไร แต่สำาหรับอาตมารู้สึกเสียดายที่ว่า ถ้า
ไมใ่ชเ่พราะหวงัผลประโยชน์บางสิง่บางอย่างหรอืถูกขอรอ้ง
หรือถูกบังคับไป ก็น่าจะเป็นเพราะว่า เขายังไม่เข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนาเท่าที่ควร

๒๖ คำ�ถ�ม : เวลาพระอาจารย์เจ็บป่วยมีความทุกข์
ไหมครับ ถ้าเรายังทุกข์กับมันอยู่ ทุรนทุรายทรมาน ควรฝึก
อย่างไรไม่ให้ทุกข์มากครับ 

คำ�ตอบ : เรื่องของร่างกาย หรือความเจ็บป่วยทาง
กายนี้ ส่วนที่เป็นของกายมันก็ต้องมีทรมานอยู่บ้าง เพราะ
เป็นเรือ่งของเวทนา แตส่่วนท่ีเรารบัผดิชอบไดแ้ละสว่นทีไ่ม่
จำาเป็นต้องมีและที่ทำาให้ทรมานใจก็คือ ความไม่อยากป่วย 
หรือความน้อยใจ หรือวิตกกังวล หรือกลัวตาย หรือกลัว
อะไรสกัอยา่ง ซึง่ถา้เราปฏบิตัแิล้ว ไมใ่หจิ้ตใจกลับไปตกรอ่ง 
ทีจ่ะเกดิความคิดไม่ดีกบัความเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย หรอืวา่เกดิการ
ตอ่ตา้นอยา่งใดอยา่งหนึง่ เราก็จะทุกข์นอ้ยหรอืไม่เปน็ทุกข์ 
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เรามีเวทนาได้ ทุกข์กายได้ แต่ไม่จำาเป็นต้องทุกข์ใจ ฉะนั้น 
นีเ่ปน็หลกัทีเ่ราทกุคนควรจะจำาไว้เวลาเจบ็ไข้ได้ปว่ย ถ้าเกิด
ซมึเศรา้ เกดิวิตกกงัวล กลวั มันเปน็สิง่ทีเ่ราทำาเอง ไมใ่ชส่ว่น
หนึ่งของโรค เป็นสิ่งที่เราปล่อยให้เกิดขึ้น เพราะขาดสติ

๒๗ คำ�ถ�ม : พระอาจารย์เจ้าคะ เราจะรู้ได้อย่างไร
ว่าอาชีพที่เราอยากทำาในอนาคตจะเป็นประโยชน์ตน 
ประโยชน์ท่าน ถ้าไม่ใช่งานอาสาสมัคร 

คำ�ตอบ : คงต้องยอมรับว่าในส่วนของอาชีพนั้น 
งานที่จะได้คุณสมบัติหรือว่าจะได้อานิสงส์ท้ัง ๒ ข้อ ว่า
ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน อาจจะมีไม่มาก คืออาจจะมี
ในวงจำากัดอย่างเช่น สมมุติว่าทำาธุรกิจ เราทำาให้คนท่ีซื้อ
สินค้าของเรา มีความสุขจากการบริโภคอะไรทำานองนั้น 
แต่ว่าอาชีพที่นอกจากงานอาสาสมัคร อาชีพที่บอกว่า 
โอ้... มั่นใจได้เลยว่าต้องสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์
ท่านไม่มากก็น้อย ก็มีเรื่องการเป็นพระ เป็นครู เป็นหมอ 
เป็นพยาบาล ทำางานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ อย่างนี้ชัดเจน
ว่า เป็นสัมมาอาชีพโดยสมบูรณ์ แต่ในระบบเศรษฐกิจท่ี
มีความหลากหลายในปัจจุบันก็คงเอามาตรฐานว่า ไม่ทำา
อะไรที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเบียดเบียน
คนอื่น และกิจกรรมหรือธุรกิจอะไรที่เบียดเบียนสุขภาพคน  
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เบียดเบียนคุณงามความดีในสังคม หรือเป็นการส่งเสริม
อบายมุข เป็นสิ่งที่ส่งเสริมหรือมีส่วนท่ีทำาให้ส่ิงท่ีไม่ค่อยดี
ในสังคมขยายตัวมากข้ึน อย่างนี้เราควรงดเว้น ควรหลีก
เลี่ยงให้ได้ เราเอาแต่งานที่ซื่อสัตย์สุจริต เป็นงานที่เรามี
ความสุข มีฉันทะ แต่ในเรื่องการสร้างประโยชน์ ถ้าเราดู 
สิ่งที่เป็นผลผลิตของบริษัทหรือองค์กร อาจจะไม่ชัดเจนว่า
เป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเราต้องเน้นท่ีสุดก็คือ ลูกน้องหรือคน
รอบขา้ง พยายามสรา้งประโยชนต์อ่ผู้ท่ีทำางานด้วยกัน ท้ังท่ี 
ระดับเดียวกัน หรือผู้เป็นลูกเป็นน้อง ถ้าเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่
ขึ้นมา นี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลในการทำางาน เช่น ให้เขาได้
เงินพอสมควร มีความม่ันคงในงาน มีสวัสดิการ มีความ
ปลอดภัยในการทำางาน เป็นต้น

๒๘ คำ�ถ�ม : นิมนต์พระอาจารย์อธิบายคำาว่า ตถาตา 
ครับ 

คำ�ตอบ : ตถาตาเป็นศัพท์ภาษาบาลี ซึ่งแม้แต่ผู้
เช่ียวชาญทางภาษาบาลีก็ไม่สามารถยนืยนั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ว่าแปลว่าอะไร อย่างมีคำาว่า ตถาคตา ซึ่งมาจากรากศัพท์
เดยีวกนั ซึง่ถา้จะแปลตรงศพัทก์จ็ะแปลว่า มาอยา่งนัน้หรอื
ว่าไปอย่างนั้น มันก็แล้วแต่จะแยกส่วนประกอบของคำานี้
ออกมาอย่างไร 
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ทีนี้ตถาตา ถ้าแปลง่ายๆ ก็คือ มันเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยของมันก็ว่าได้ เป็นเช่นน้ันเอง ท่านอาจารย์ 
พุทธทาสใช้คำาว่า “เป็นเช่นนั้นเอง” หมายถึงว่าเมื่อเหตุ
ปัจจัยมีอย่างน้ี ผลจะต้องมีอย่างน้ี เพราะฉะนั้น ถ้าเรา
เอาสิ่งนั้นมาผสมกับส่ิงนี้ เอาสีแดงกับสีขาวมาผสมกัน 
ก็ได้สีชมพู สีชมพูก็ตถาตา..มันก็เป็นเช่นนั้นเอง เมื่อมีแดง 
มีขาวผสมกันก็ต้องเป็นชมพูแน่นอน สิ่งต่างๆ นี้มันเป็นไป
ตามเหตุตามปัจจยัของมันทกุสิง่ทกุอยา่ง เพยีงแตว่่ามันจะ
ไม่ใช่แค่ ๒ อย่าง แดงกับขาว มันจะมีหลายอย่างสลับซับ
ซ้อนมาก แต่ละอย่างที่ปรากฏให้เราเห็น มันก็เป็นตถาตา 
คอืเกดิได้ในลกัษณะนี ้ในรปูแบบนี ้เพราะมเีหตปุจัจัยเชน่นี ้
เรียกว่า เป็นเช่นนั้นเอง หรือว่า เป็นอย่างนั้นเอง ถ้าภาษา
ลาว ภาษาอีสาน หลวงพ่อชา เรียกว่า มันเป็นของมันอยู่ 
จังซั่น ไอ้นี่มันเป็นของมันอยู่จังซั่น

๒๙ คำ�ถ�ม : หนอูยากทราบวา่ต้ังแตท่ี่พระอาจารยบ์วช 
อะไรคือความทุกข์ของพระอาจารย์คะ และพระอาจารย์
สามารถผ่านมันไปได้อย่างไร

คำ�ตอบ : อาตมาเป็นคนทุกข์น้อย มีความสุข
มากกว่า แต่ว่ามีปัญหาตลอด อย่างที่เพิ่งคุยเรื่องนี้ว่า ชาว
พุทธเราเป็นคนไม่รังเกียจปัญหา เราถือว่าปัญญาเกิดจาก
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ปัญหา เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถือว่า เออ... มีทุกข์อย่างนั้น 
การมีสิ่งท้าทายเยอะ มีปัญหาเยอะ มันก็เป็นเรื่องประจำา
ธรรมดาของคนทุกคน แต่สำาคัญที่ว่าเราจะรับมือกับมัน
อย่างไร เราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร 

ตอนแรกๆ ปัญหามีตั้งแต่เรื่องของร่างกาย เรื่องดิน
ฟ้าอากาศ เรื่องในอุบลฯ ที่สมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟ มันร้อน
อบอ้าวมาก เราก็ทุกข์กับความร้อน หน้าหนาวปีแรกเป็น 
ผ้าขาว แล้วยังไม่มีอังสะกันหนาว มีแค่อังสะ ๒ ผืนบางๆ 
หน้าหนาวนั่งตอนกลางคืน พระก็ยังมีจีวรมีผ้าสังฆาคลุม
ได้ เรามีแต่อังสะขาวบางๆ ก็หนาวมาก ทั้งๆ ที่เรามาจาก
ประเทศหนาวนะ ก็ไม่เคยหนาวมากเท่าอยู่ในวัดในเดือน
ธันวาคม เพราะโกนหัวด้วย ไม่มีรองเท้า ไม่มีถุงเท้า มีแค่
ผ้าบางๆ อย่างนี้ กุฏิก็เป็นพื้นไม้กระดาน มีรูเพื่อให้อากาศ
ถ่ายเท แต่หน้าหนาวนี่ลมเย็นๆ พัดเข้ามา..หนาวมาก 
เรื่องอาหารก็ต้องปรับตัว ไม่ใช่อาหารที่เราคุ้นเคย สมัยนั้น 
เชือ่ไหม ๕ - ๖ ปแีรกท่ีอาตมามาเมืองไทยนี ่แทบจะไมเ่คย
ได้ตักอาหารเองเลย นานมากเลย เว้นแต่มีงานใหญ่ๆ เช่น 
วนัมาฆะบชูา วันวิสาขบชูา ท่ีอาจจะมสีทิธิไ์ด้ตกัอาหารเอง 
แล้วอาหารจะมีทุกอย่างรวมอยู่ในบาตร ท้ังส่ิงท่ีชอบส่ิงท่ี
ไม่ชอบ 
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วันหน่ึงกลับมานั่งหลังจากช่วยแจกอาหาร ก็เห็น... 
โอย... ทำาไมมดแดงเตม็บาตรเลย มันมาจากไหน ถามเพือ่น
ว่า ทำาไมบาตรผมมดแดงเต็มไปหมด เขาบอกว่านั่นไม่ใช่
มดแดง เรียกว่ามดส้ม เป็นอาหาร อาตมาว่า แล้วมดแดง
กับมดส้มต่างกันยังไง ถ้ายังมีชีวิตก็มดแดง ถ้าตายแล้วก็ 
มดส้ม เรื่องอาหาร มันมีทุกอย่าง ทุกรูปแบบ ถ้าอยู่ปลาย
แถว เรื่องขนม เรื่องผลไม้แทบจะไม่มีสิทธิ์ได้เลย มันหมด
ก่อนจะถึงผู้อยู่ปลายแถว ตื่นแต่เช้าบางวันทำางานแบบ
กรรมกร ยกก้อนหิน ทำางานหนักๆ ตั้งแต่ ๑๐ โมงเช้าถึง 
๖ โมงเย็น ๒ ทุ่ม น้ำาปานะก็ไม่ค่อยมี มีแค่อาทิตย์ละครั้ง 
บางทีก็มีสมอ มีมะขามป้อม อะไรอย่างนั้น พูดถึงร่างกาย
นี่ท้าทายมาก

เรือ่งภาษา เริม่แรกกไ็มค่อ่ยจะรูไ้มค่อ่ยจะเขา้ใจภาษา 
มปีญัหาในเรือ่งของการภาวนามีนวิรณ ์มกีเิลส เกดิขึน้คอย
รบกวน พอเราอายุมากขึ้นแล้ว สิ่งท้าทายก็เปลี่ยนแปลง 
มีหน้าที่เป็นผู้นำาเรื่องการปกครอง ปกครองพระ ปกครอง
เณร ปกครองผ้าขาว ปกครองโยมผู้หญิงท่ีมาพักในวัด  
เรื่องความสัมพันธ์กับชาวบ้าน กับสังคม มันมีสิ่งท้าทาย มี
ปญัหามาก แตก่็สนุกกับปัญหา เพราะว่าเราพอใจกบัความ
เปน็พระมาก ไมว่า่อะไรเกดิขึน้ เรากส็ู ้สู ้สู ้จนชนะ ชนะแลว้
ก็มีความสุข ภาคภูมิใจ
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๓๐ คำ�ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยาก
ทราบว่า ทำาไมพระถึงต้องโกนผมและคิ้ว

คำ�ตอบ : การทำาให้ตัวเราเป็นที่สนใจหรือที่ชื่นชม
ของคนอื่น ผมของคนเราน้ีมีบทบาทสำาคัญมาก คนจะ
คิดมากในเรื่องทรงผม ในเรื่องตัดผมแบบไหน ผมมันเป็น
อยา่งไร จะไว้ผมยาวหรอืจะไว้ผมส้ัน จะไวผ้มอยา่งนัน้อยา่งนี ้ 
เป็นเรื่องใหญ่มาก ผมมีผลต่อภาพพจน์ตัวเองมาก ในการ 
ที่ผมมีส่วนในการเสนอตัวเองในโลก ว่านี่คือเรา ไม่เหมือน
คนอื่น นี่คือสไตล์ของเรา ผมจึงสำาคัญ ในเมื่อพระสงฆ์เป็น 
ผู้ที่ออกจากโลกแล้ว พระไม่ต้องการให้ใครสนใจหน้าตา 
สนใจว่ารูปหล่อหรือไม่หล่อ เรื่องน้ีท่านสละไปหมดแล้ว 
ท่านไม่ต้องการให้เป็นที่สนใจของใคร ดังน้ัน ท่านก็ต้องดู
เหมอืนกนัหมด แลว้จะให้สไตลผ์มเหมือนกันหมด มันก็ไม่ได้  
แต่ถ้าโกนผม มันจะเหมือนกันหมด 

นอกจากน้ันแล้ว ตอนอาตมายงัหนุม่อยู่ การโกนผม
เป็นสัญลักษณ์ของนักบวช แต่เดี๋ยวน้ีมันกลายเป็นแฟชั่น
วา่ ผูช้ายทุกวันน้ี คนไหนท่ีรูสึ้กหัวจะเริม่ลา้นนดิๆ กจ็ะโกน
ผมเลย ใช่ไหม การโกนก็เป็นแฟช่ันผู้ชายไป เพื่อจะไม่ให้
เห็นว่าหัวล้าน ซึ่งสมัยก่อนผู้ชายกลุ่มเดียวที่โกนหัวอย่าง
สม่ำาเสมอ ก็มีแต่พระเท่านั้น มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของ
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พระ พอเห็นโกนหัวด้วย แล้วห่มผ้าครองจีวรแบบนี้ ก็จะรู้
ว่านี่คือพระในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาของเรานี้ ไม่มี
ลักษณะการเผยแผ่เพื่อให้คนเปลี่ยนจากศาสนาอื่น หันมา
นบัถอืศาสนาเรา ไม่เขา้ไปหาใครเพือ่พยายามชกัชวนใหเ้ขา
เป็นพุทธ ไม่ไปเคาะประตู ไม่ไปยัดเยียดหนังสือธรรมะให้
กบัคนทีเ่ขาไมศ่รทัธา แตใ่นการเผยแผ่นัน้ สิง่ทีพ่ระทำาได้คอื
ออกบิณฑบาตและเดินธุดงค์ พอคนเห็นว่าแต่งตัวอย่างนี้  
โกนผมอย่างนี้แสดงว่าเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา แล้ว
เขาก็เข้ามาหาเรา การเผยแผ่พุทธศาสนานั้น จุดเริ่มต้น 
หรือจุดริเริ่มต้องมาจากโยมหรือผู้ที่จะศึกษา ไม่ใช่ว่าพระ 
จะไปสั่งสอนใครที่เขาไม่ศรัทธา อย่างนั้นจะผิดพระวินัย 

ส่วนเร่ืองการโกนค้ิวนั้น ไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัย 
แล้วถ้าใครเคยไปพม่าหรือศรีลังกา ก็คงได้สังเกตว่าพระไม่
โกนค้ิว เข้าใจกันว่า สมัยก่อนที่ประเทศไทยประเทศพม่า
รบกันบ่อย บางทีทางกองทัพต้องการจะแยกว่าพระกลุ่มนี้
เป็นไทยหรือเป็นพม่า เลยเกิดธรรมเนียมว่าพระไทยโกน
คิ้ว จะได้รู้ว่านี่พระไทย ไม่ใช่พระพม่า การโกนคิ้วจึงไม่ใช่
ข้อบัญญัติในพระวินัย แต่เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ไทย 
อาตมาเคยอ่านบทความท่ีนักวิชาการชาวศรีลังกาเขียน  
หาว่าการโกนคิ้วผิดวินัย ซึ่งก็มีเหตุผลเหมือนกัน แต่ตอนนี้
ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของสงฆ์ในประเทศไทย
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๓๑ คำ�ถ�ม : ผมสงสัยเรื่องพระนิพพานครับ

คำ�ตอบ : ความสงสยัเกีย่วกบัพระนพิพานกม็หีลาย
ประเภท เช่นสงสัยว่าพระนิพพานมีจริงหรือ หรืออาจจะ
สงสัยว่า มนุษย์เราเข้าถึงได้จริงหรือ มันไม่ใช่ว่าจะมีความ
สงสัยแบบเดียว นิพพานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ให้ใครได้ 
แต่มันมีวิธีหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรง ไม่ขึ้นอยู่กับศรัทธา 
นั่นคือวิธีการอนุมาน ในกรณีนี้คือ ถ้าเราปฏิบัติ เราก็เห็น
กิเลส สมมุติเราปฏิบัติหนึ่งปี เห็นได้ว่ากิเลสมันลดน้อยลง
บางส่วน เราก็อนุมานว่า ถ้ากิเลสลดน้อยลงแค่น้ีภายใน 
หนึ่งปี ทำาไปเรื่อยๆ ลดไปๆ กิเลสมันก็จะหมดไป หรือ
อนุมานว่า กิเลสตัวนี้ละได้ กิเลสตัวอื่นๆ มันก็ต้องละได้
เหมือนกัน อย่างนี้ก็เป็นเหตุผลแบบอนุมาน ถ้าทำาในส่วน 
น้ีได ้สว่นอ่ืนๆ ท่ีลักษณะคล้ายกัน มันกต็อ้งทำาไดเ้หมอืนกนั 
ความดน้ีีเราทำาได้ ความดอีืน่ๆ ทำาไมเราจะทำาไมไ่ด้ นพิพาน
คือกิเลสหมด คือภาวะที่ไม่มีกิเลส ถ้าเราเห็นกิเลสลด 
นอ้ยลง อนมุานคอืถา้ลดน้อยลงได้ มนักต็อ้งหมดได ้นีช่ว่ย
ให้เราเกิดความศรัทธาในพระนิพพานได้มากขึ้น

ส่วนมนุษย์จะเข้าถึงพระนิพพานได้จริงหรือ เรื่องนี้ 
ไม่ว่าในพม่า ไม่ว่าในศรีลังกา มีผู้ที่ถือว่ามรรคผลนิพพาน
หมดสมัย คือในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
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อุบาสิกา บารมีสูงบรรลุได้ แต่ตอนนี้ถึงยุคเสื่อมแล้ว ในยุค
เสือ่มนีไ้มม่ใีครมบีารมีพอ นิพพานหมดสมยัแลว้ คนสมยันี้
หมดโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพาน เรื่องนี้หลวงพ่อชาท่าน
เปรียบเทียบว่า เหมือนมีน้ำาใต้ดิน คนที่ขี้เกียจขุดบ่อ เขาก็
บอกว่าไม่มีหรอก น้ำาใต้ดินมันไม่มี มันหมดสมัยแล้ว ท่าน
บอกว่า ที่คิดอย่างนี้เพราะไม่เคยขุดบ่อ แต่ผู้ที่ขุดบ่อแบบ
ไม่ท้อแท้ ขยันหมั่นเพียร ในที่สุดก็ต้องเจอน้ำา ถ้ามนุษย์เรา
ปฏิบัติธรรมถูกทางอย่างไม่ย่อท้อ อย่างไม่ข้ีเกียจข้ีคร้าน 
อดทน สุดท้ายก็ต้องเจอน้ำาคือพระนิพพานเหมือนกัน ใน
เมอืงไทยเรากย็งัมีกระแสเหมือนพระอริยเจ้าทีไ่มข่าดสาย มี
ผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ เปน็พยานวา่มรรคผลนพิพานนีมี้จรงิ

๓๒ คำ�ถ�ม : ขออนุญาตเรียนถามวา่ หลกัการคดิในการ
ให้โอกาสคนมีอะไรบ้างเจ้าคะ ก่อนที่เราจะตัดสินใจให้หรือ
ไม่ให้โอกาส เราควรพิจารณาอะไรบ้าง 

คำ�ตอบ : เรือ่งของคน มนักข็ึน้อยู่กับว่าเปน็โอกาส
อะไร ใช่ไหม โอกาสแบบไหน ระดับไหน อย่างไร ถ้าเป็น
เรือ่งผวิเผิน มาตรฐานของเรากค็งไม่ตอ้งสงูมาก แตพ่อเปน็
เรื่องส่วนตัวมากขึ้น เรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตเรา ต่อชีวิต
คนรอบข้างมากข้ึน ก็ต้องมีมาตรฐานสูงข้ึนไป แต่เรื่องท่ี
สำาคัญมาก 
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อนัดบัหนึง่คอืเรือ่งศลีธรรม พระพทุธเจ้าทา่นวา่ ศีล
น่ันแหละที่ทำาให้คนน่าไว้ใจ คนไม่รักษาศีลห้า ไว้ใจไม่ได้  
ไว้ใจได้ในบางส่วนบางเรื่อง แต่จะวางใจอย่างสบายใจ
จริงๆ นั้นไม่ได้ เพราะถ้าคนยอมผิดศีล แสดงว่าเขาถือว่า
บางทคีวามตอ้งการของเขาสำาคญักว่าความถกูตอ้ง เขาเอา 
ผลประโยชน์ตนเองสูงกว่า ศีลธรรม ถ้าเขาเป็นอย่างนั้น  
เราจะไว้ใจได้หรือ ก็ต้องมีความระมัดระวังไว้ด้วย ท่านให้
เราดูที่ศีล 

สอง อย่าไปให้ความสำาคัญกับการพูดมากเกินไป 
บางคนพูดเก่ง พูดเก่งมาก กิริยาท่าทางก็ชวนให้เชื่อ การ
พูดการจานี้มันชวนให้เชื่อนะ ต้องระวังให้มาก ก่อนที่จะให้
โอกาสใคร ก็ต้องดูพฤติกรรมก่อน ต้องดูจริตนิสัยก่อนให้ดี 
ในเรื่องของศีลธรรม 

สาม ในเร่ืองของทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิิ มิจฉาทิฏฐิิ  
พระพุทธองค์ตรัสสอนว่า ผู้ท่ีจะเป็นคู่ครองกัน นอกจาก
ต้องการให้ศีลเสมอกันแล้ว ทิฏฐิิก็ควรเสมอกันด้วย ทิิฏฐิิ 
คอืความเหน็ว่าอะไรถกู อะไรผดิ อะไรควรอะไรไมค่วร อะไร
น่าเกลียดอะไรไม่น่าเกลียด อะไรเป็นสิ่งสูงสุด อะไรเป็น 
สิ่งสำาคัญ อะไรเป็นสิ่งไม่สำาคัญ ก็ต้องมีความคิดที่เข้ากันได้  
ถึงจะไม่ตรงกันทุกข้อ แต่ต้องสอดคล้องกันได้ ก่อนท่ีเรา
จะตกลงอะไร ต้องใช้เวลาดูก่อน อย่างเช่น ฝรั่งที่มาอยู่วัด 
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ท่านให้อยู่นาน ท่านอาจารย์เองต้องอยู่ในวัดถึงสองปีจึง
จะได้บวชเป็นพระ ต้องอยู่เป็นปะขาว ให้ครูบาอาจารย์ได้
สังเกต ได้อบรมส่ังสอน ให้ต่างฝ่ายต่างคนได้ดูซึ่งกันและ
กนั ทำาความคุ้นเคย ทำาความเขา้ใจกนักอ่น จึงคอ่ยใหโ้อกาส
ออกบวช ทกุกรณก็ีคลา้ยกนั ไมต่อ้งรบีรอ้นอะไรมาก คอ่ยๆ 
ดูไป 

๓๓ คำ�ถ�ม : หนูอยากทราบว่า วิธียอมรับความจริง 
มีอะไรบ้าง และจะทำาได้อย่างไรเจ้าคะ

คำ�ตอบ : การยอมรับนั้น สำาคัญว่าต้องแยกเป็น
สองประเดน็ คอืยอมรบัวา่ เรือ่งนีม้นัเกดิขึน้แลว้เพราะมเีหตุ
มปีจัจยัใหเ้ป็นอยา่งน้ัน แตก่ารยอมรบันัน้ ไมไ่ดห้มายความ
ว่า เพราะมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นเช่นนี้ เราก็ต้องยอมรับว่ามัน
เป็นอย่างนี้แหละ มันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไป 

ประเด็นแรกคือยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดข้ึนแล้ว  
อย่าไปเก็บกด อย่าไปหันหลังให้ความจริง อย่าไปปฏิเสธ
ความจริง ให้ยอมรับความจริง แต่มันก็เป็นความจริงที่
ไม่เที่ยง เป็นความจริงที่ไม่แน่ไม่นอน ตรงนี้เราต้องใช้สต ิ
ใช้ปัญญา ที่จะให้ความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันออกมาใน
ทางที่ดีที่สุด ถ้าเราคิดว่ายอมรับแล้ว คือจบแล้ว จะกลาย
เป็นคนอะไรกไ็ด ้มันกเ็ปน็แบบนีแ้หละ คอืไมค่ดิจะปรบัปรงุ
แก้ไข กลายเป็นข้ออ้าง แต่ทุกส่ิงทุกอย่างนี้มันเป็นผลของ



119

ทั่วไป

อดตี แต่เรากย็งัสามารถทำาใหผ้ลของอดตีท่ีกำาลงัปรากฏอยู ่
เหมือนกับเป็นวัตถุดิบสำาหรับการจัดการกับอนาคต เมื่อ
วัตถุดิบของเราเป็นอย่างนี้ เราจะเอาไปใช้ทำาอะไรได้บ้าง 
ฉะนั้น ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องไปโทษใคร ไม่ต้อง
ไปอ้างอะไร มันเป็นอย่างนี้แหละ แต่เมื่อจิตใจเรายอมรับ
ความจริง จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย เราจึงจะมีปัญญาคิด
ว่าเราจะทำาอย่างไรต่อไป 

๓๔ คำ�ถ�ม : สมมุติว่า ในชาติก่อนเราได้ทำาบุญไว้  
ในชาตินี้เราจะยังได้บุญไหม หากส่ิงท่ีเราสร้างในชาติก่อน
ยังคงสร้างประโยชน์มาจนถึงชาตินี้ครับ เช่น เราเป็นหมอ
คดิค้นยา และยานัน้รกัษาคนไขต้ัง้แตช่าตกิอ่นท่ีเราเปน็หมอ 
มาจนถึงชาติปัจจุบัน ในชาติปัจจุบันเราจะได้บุญไหมครับ

คำ�ตอบ : ถามได้ดีนะ ...สมมุติว่า... อาตมาชอบ 
คำานี้มาก พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า บุญคือเรื่องของกรรม  
บุญคือชื่อของกรรมดี กรรมดีคือบุญ เรื่องบุญนี้ เป็น 
เรื่องสลับซับซ้อนจนสมองของมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าใจ
รายละเอียดได้ทั้งหมด ไม่อย่างน้ันสมองจะระเบิด เพราะ
ฉะนั้น เรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ผลกรรมดีกรรมชั่วมันสลับ 
ซับซ้อนมาก เราก็ไม่กล้าจะบอก แต่เราถือว่าการท่ีเราได้
เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็เป็นผลบุญ ไม่อย่างนั้นก็ไม่
ได้เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นมนุษย์ท่ีสมประกอบ ไม่ได้เกิด 
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เป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควร เช่น ในประเทศไทย ไม่ได้
เกิดในตระกูลนับถือพุทธศาสนา เป็นต้น 

แต่เรื่องบุญนี้ มันไม่ได้เป็นเหมือนบัญชีในธนาคาร
ที่จะมีค่อยๆ เติมเงินได้ อย่างสมมุติว่า ชาติที่แล้วเราสร้าง
สะพานให้คนข้ามแม่น้ำา ทุกวันนี้คนก็ยังใช้สะพานนั้นอยู่ 
มันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีคนข้ามสะพานนั้น เราที่เคยสร้าง
สะพานในชาติก่อนจะได้บุญเพิ่มอีกนิดหนึ่ง มันไม่ได้เป็น
เช่นน้ัน ที่เราเคยทำางานเป็นหมอในชาติก่อน มันอาจจะมี
ผลต่อสขุภาพร่างกายเราในปจัจบุนั หรอืการไดร้บัการรกัษา
ที่ดีในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผลกรรมจะเกิดใน
ชาติปัจจุบันส่วนหน่ึง ชาติหน้าส่วนหน่ึง และชาติต่อๆ ไป
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถจะแยกได้ว่าจะเกิดส่วนไหน 
กี่เปอร์เซ็นต์ในชาติปัจจุบัน ชาติถัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ ชาติ 
ต่อๆ ไปกี่เปอร์เซ็นต์ มันพูดชัดๆ ไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่าเรา
ทำาบญุอะไรไว้มผีล อยา่งนีค้อืส่ิงท่ีตายตวัแนน่อน แตผ่ลจะ
ออกมาในรปูแบบไหนมนักข็ึน้อยูก่บัการทำาบาปของเราและ
ส่วนอื่นๆ ในชีวิตเราด้วย ก็ดีนะสำาหรับเรื่องสมมุติ ในการ
ท่ีตัง้คำาถามวา่ ...สมมุตว่ิา...นีส่นกุด้วยแลว้กเ็ปน็การชวนให้
คิดอะไรๆ ดีด้วย เวลาสมมุติอะไรขึ้นมาแล้ว จะทำาให้มอง
ของเก่าในมุมมองใหม่ 
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๓๕ คำ�ถ�ม : นักเรียนท่ีช่างสังเกตคงเห็นว่าวันนี้ท่าน
อาจารย์ไม่ได้มาแบบศิลปินเดี่ยว มีพระอีกรูปมาด้วย คือ
ท่านอาจารย์มุทิโต ท่านเป็นพระสายวัดป่าพง วัดป่า
นานาชาติเหมือนกัน ท่านเป็นพระชาวบราซิล จำาพรรษา
อยู่ที่จังหวัดนครนายก และวันนี้ท่านมาเยี่ยมเยียนพวกเรา 

วันนี้ท่านอาจารย์มีคำาถามจะถามเด็กนักเรียน อะไร
เป็นที่มาของคำาว่า “นครนายก” ทำาไมท่านถึงตั้งชื่อจังหวัด
ว่า นครนายก เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเคยอยู่ท่ีนั่นหรือ
เป็นเพราะอะไร มีใครรู้ไหม ... 

คำ�ตอบ : ก็คือ ที่ดินที่จังหวัดนี้ว่ากันว่าคุณภาพไม่
คอ่ยด ีทางการในสมยักอ่นจงึอนญุาต ให้เกษตรเฉพาะทีน่ัน่
ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน เพราะทำามาหากินยาก ให้เป็นนายก 
คือนาที่ยกเว้นภาษี 

หลายปีท่ีแล้วท่านอาจารย์เคยสนทนาธรรมกับพระ
ผู้ใหญ่จากศรีลังกา ท่านบัณเตกุณรัตนะ เป็นพระมหาเถระ
ชาวสงิหลทีไ่ปอยู่อเมรกิานานกวา่ ๔๐ ป ีทา่นรบันมินตส์อน
กรรมฐานทั่วโลก หลายสิบประเทศ อาตมาถามท่านว่า ใน
บรรดาหลายสบิประเทศทีห่ลวงพอ่เคยไปสอน ทา่นประทบั
ใจชาวพุทธหรือนักปฏิบัติในประเทศไหนมากท่ีสุด ท่าน
ตอบว่า บราซิลเป็นท่ีหนึ่งแน่นอน ชาวบราซิลตั้งอกตั้งใจ 
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ปฏิบัติกันอย่างน่าชื่นใจ ตอนนี้ชมรมพุทธที่บราซิลเข้มแข็ง
พอสมควร เราอยากสรา้งวัด ปหีน้าอาจารยม์ทุโิตรบันมินต์
จะไปสร้างวัดสาขาที่ประเทศบราซิล 
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วันน้ีท่านอาจารย์ตอบปัญหามาพอสมควรแล้ว จะ
ขอยกไมโครโฟนให้อาจารย์มุทิโต ท่านพูดภาษาไทยได้ 
ดีมาก ใครมีคำาถามก็ถามท่านได้ หรือนักเรียนจะสัมภาษณ์
ทา่น ไมว่่าจะเปน็เรือ่งสว่นตวั เรือ่งการปฏบัิต ิเรือ่งประเทศ
บราซิล เรื่องศาสนาพุทธในประเทศบราซิล หรือโครงการ
ของท่านที่จะไปเผยแผ่ในบราซิลก็ได้

๑ คำ�ถ�ม : นิมนต์พระอาจารย์มุทิโต แนะนำาองค์ท่าน 
ว่าบวชตั้งแต่เมื่อไร ที่ไหน ด้วยครับ

พระอ�จ�รย์มุทิโต : เจริญพร อาตมาชื่อพระมุทิโต  
เป็นชาวบราซิล อายุ ๔๐ ปี บวชมาแล้ว ๑๒ พรรษา  
(ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ท่ีวัดป่านานาชาติ ตอนนี้อาตมาอยู่
นครนายก ถ้าใครมีคำาถามอะไรเกี่ยวกับประเทศบราซิล ก็
ถามได้ รู้จักประเทศบราซิลไหม ตอนนี้มีเหตุการณ์พิเศษที่
ประเทศบราซลิ คอื กฬีาโอลมิปกิ ประเทศไทยไดเ้หรยีญทอง 
กี่เหรียญ 

ประเทศบราซิลอยู่อีกฝ่ังของโลก ๙ โมงเช้าที่
ประเทศไทย ประเทศบราซิลสองทุ่มพอดี ความเป็นอยู่
ของชาวบราซิล จริงๆ ก็ใกล้เคียงกับคนไทย อากาศร้อน
สบาย คล้ายๆ กัน ตั้งแต่อาตมามาอยู่ประเทศไทย มีข้อ
สังเกตพิเศษคือ ความเป็นอยู่ของบุคคลเป็นเหตุกำาหนด
ลกัษณะของจิตใจจรงิๆ คนอยูเ่มืองท่ีอากาศหนาวก็มกีริยิา
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อย่างหนึ่ง คนที่หาเล้ียงชีพอยู่ในประเทศที่อากาศร้อนก็
จะมีกิริยาอีกอย่างหนึ่ง อาตมามาจากประเทศบราซิล มา
ถึงประเทศไทยแล้วรู้สึกสบาย มีอุปสรรคอย่างเดียวคือ
ภาษา ถ้าเรายังพูดภาษาเขาไม่ได้ ก็ยังไม่เข้าใจกัน แต่ถ้าได้
ภาษาแล้ว ก็เข้ากันได้อย่างสบาย ตอนอยู่วัดป่านานาชาติ
กับชาวฝรั่ง ชาวยุโรป ชาวอเมริกัน รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากัน
เท่าไร ทำาไมอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยเข้าใจกัน แม้ว่าอาตมาจะ
พูดภาษาอังกฤษได้ ก็ยังอยากย้ายไปอยู่วัดไทย รู้สึกเข้าใจ 
กันง่าย แปลกเหมือนกันนะ มันมีลักษณะ มีความคิด  
มีความรู้สึกคล้ายกัน ระหว่างชาวบราซิลกับคนไทย 

อาตมาสงสัยว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า จึงไปถาม
คนไทยท่ีเคยอยู่ประเทศบราซิลว่า มีความรู้สึกเช่นนี้ไหม 
เขาก็ว่า... ใช่... มีความรู้สึกอย่างเดียวกัน เหมือนกับว่า
ประเทศไทยกปัระเทศบราซลิเปน็พีน้่องกนั ความรูส้กึ ความ
เป็นอยู่คล้ายๆ กัน มีอุปสรรคอย่างเดียวคือภาษา ภาษา
บราซิลกับภาษาไทยไม่เหมือนกันเลย ประเทศบราซิลใช้
ภาษาโปรตเุกส เพราะเคยเปน็เมอืงขึน้ของโปรตเุกส เดีย๋วนี ้
ก็ยังใช้ภาษาโปรตุเกส 

๒ คำ�ถ�ม : บราซิลมีชาวพุทธไหมครับ 

คำ�ตอบ : มีน้อยมาก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 
นิกายคาทอลิก แต่ประเทศบราซิลเป็นประเทศท่ีรวมชาติ
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หลายชาติเหมือนกัน มีคนแอฟริกัน คนยุโรปท่ัวยุโรป ทั้ง
โปรตุเกส สเปน อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ มาอยู่รวมกันท่ี
ประเทศบราซิล จากเอเชียก็มีคนญี่ปุ่นเยอะมากๆ เคยมี
การสำารวจว่า นอกประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่มีชาวญี่ปุ่นอยู่
มากที่สุดเป็นอันดับท่ีสองในโลกคือบราซิล คนจีนก็เข้ามา
อยูม่ากเหมอืนกนั มวีดัจนีดว้ย ชาวพทุธท่ีอยูใ่นบราซิล คอื
คนญีปุ่่น กบัคนจนี แตช่าวพทุธมนีอ้ย และไมค่อ่ยมคีนไทย
สักเท่าไร 

เดือนธันวาคมปี ๒๕๕๙ นี้ อาตมาจะกลับไปตั้งวัด
ไทยทีป่ระเทศบราซลิ ถา้ใครอยากไปเทีย่วกไ็ปได้ อยูท่ี่เมอืง
รีโอเดจาเนโร ที่เขาแข่งโอลิมปิก อาตมาบวชเป็นพระชื่อ 
มุทิโต แต่ชื่อเดิมคือ Adigro เกิดที่เมืองเซาเปาโล และส่วน
ใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ีเซาเปาโล อาตมาเรียนภาษาไทยเองนะ 
ไม่มีใครสอน เพราะฉะน้ัน เราเป็นคนไทย ก็น่าจะเรียนภาษา
โปรตุเกสได้บ้างนะ ในเม่ือชาวบราซิลเรียนภาษาของเราได้ 
ทำาไมคนไทยจะเรียนภาษาของเขาไม่ได้ล่ะ ยากนะท่ีจะหา
คนไทยพูดภาษาโปรตุเกส ถ้าเรียนได้ก็ไปอยู่บราซิลได้เลย

๓ คำ�ถ�ม : ทำาไมท่านจึงบวชเป็นพระ

คำ�ตอบ : มนัอธบิายยาก เปน็ความรูสึ้กอยูใ่นใจ เราอยู ่
เมืองเซาเปาโลที่บราซิล ตั้งแต่เป็นเด็ก เรารู้สึกว่ามีอะไรที่
ยังขาดอยู่ มีอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์ ไม่รู้เป็นอย่างไร มัน
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เป็นความรู้สึกอยู่ในใจตั้งแต่เป็นเด็ก เหมือนกับเราเป็นนัก
แสวงหา หาอะไรบางอย่างท่ีมันขาดอยู ่แตก่ไ็มรู่ว้า่แสวงหา
อะไร เพราะเป็นเด็กยังไม่มีความรู้ เมื่ออายุมากขึ้น ก็ยัง
แสวงหาอยู่ หาหนังสืออ่าน ไปเรื่อยๆ วันหนึ่งเห็นหนังสือ
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ พอเห็นแล้วก็... เอ้อ! นี่คือสิ่งที่เรา
กำาลังแสวงหา พอเจอแล้ว ก็รู้ว่ากำาลังแสวงหาตัวนี้แหละ 
เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในใจ ท่ีโน่นมีสมาคมชาวพุทธแล้ว  
แต่ยังไม่มีพระ แต่มีพวกฆราวาสรวมตัวกันนั่งสมาธิ ศึกษา
คำาสอนของพระพุทธเจ้า อาตมาก็เลยจะไปศึกษาด้วย 

ทีต่ัง้ใจบวชเปน็พระเพราะอะไร สมยันัน้อาตมาศกึษา
อยูม่หาวิทยาลยั จบแลว้อาตมาถามตวัเองว่าอยากทำาอะไร
ตอ่ เราชอบอะไรบา้ง เราเคยมีทุกอย่าง มแีฟน มรีถ ไปเทีย่ว
เล่นทุกอย่าง แบบคนธรรมดา มีประสบการณ์พอสมควร  
ก็ถามตัวเองว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีเราเคยทำา เราชอบอะไรบ้าง คิด
อย่างไรๆ ก็ไม่นึกชอบอะไร.... สุดท้าย..ชอบน่ังสมาธิ เอ๊ะ... 
น่ังสมาธิแล้วทำาอะไรได้บ้าง จะทำาอะไรดีหนอ บวชเป็นพระ
ไหม ลองดูไหม ถ้าเราบวชเป็นพระ เราจะมีกุฏิ มีความวิเวก 
มีความเงียบ มีเวลาว่างทำาความเพียร ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ 
เราต้องด้ินรนหาเล้ียงชีพแบบคนท่ัวไป ต้องศึกษา ต้องมี
ครอบครัว ต้องทุกข์ยากลำาบากหลายอย่าง จากประสบการณ์
ของอาตมา ไปทำางานท้ังวัน มันหมดแรง กลับบ้านก็ไม่อยาก
จะน่ังสมาธิแล้ว อยากจะนอนดูทีวีอย่างเดียว 
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ทั่วไป

อาตมาดูภายในใจตนเอง ถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไป  
เราไปไม่ไหวแล้ว ไปบวชเป็นพระดีกว่า ก็เลยศึกษาดูว่าที่
ไหนศาสนาพุทธยังเจริญอยู่ อาตมาได้ข่าวว่าประเทศ 
ศรีลังกา ประเทศพม่า ยังมีอยู่ แต่ประเทศไทยดีกว่า ยัง
มีพระถือพระวินัยเหมือนเดิม เหมือนสมัยพระพุทธเจ้า
ถือ คือพระสายกรรมฐาน หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชา อาตมา
ดูแล้ว คิดว่าต้องไปประเทศไทย แต่อาตมาไม่เคยได้ยินชื่อ
ประเทศไทยมากอ่น นัน่เปน็ครัง้แรกทีไ่ด้ยนิช่ือประเทศไทย 
ไม่ทราบว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลก ก็ไปดูแผนท่ีว่า
ประเทศไทยอยู่ไหน ต้องไปไกลเหลือเกิน ไม่รู้ใช้ภาษา
อะไร กินข้าวอย่างไร ไม่รู้อะไรเลย อาตมามาด้วยศรัทธา
จริงๆ แบบว่าอยากบวชเป็นพระในศาสนาพุทธ อยากมา
ประเทศไทยก็มาเลย อาตมารู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้พบวัด
ป่านานาชาติ เพราะหลายคนที่มาบวชในประเทศไทยก็
ไปวัดอื่นบ้าง ไปน่ีไปโน่น ถึงแม้ประเทศไทยมีศาสนาพุทธ
ที่สมบูรณ์มาก บางคนก็ไม่มีบุญได้เจอสถานที่ที่สมบูรณ์
สำาหรับการศึกษากรรมฐาน อาตมาไปวัดป่านานาชาติ
เป็นที่แรกเลย รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของอาตมาที่ได้ 
หลวงพ่อเลี่ยมเป็นพระอุปัชฌาย์ รู้สึกว่าเป็นบุญพิเศษ  
ชาตินี้ไม่เสียชาติเกิด ได้บวชเป็นพระ ตามแนวกรรมฐาน
ของหลวงปู่ชา คงพอสมควร



สารพัดเฉลย ๒

ขอขอบคุณและอนุโมทนาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญฺโญ 

ซึ่งได้รวบรวมคณะบุคคลซึ่งมีจิตศรัทธาและจิตอาสาในการถอดไฟล์เสียง

และตรวจทานต้นฉบับ ถาม ตอบ ปัญหาธรรมะทั้ง ๑๖ หมวด 

(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

คุณจารุวรรณ พลเศรษฐเลิศ ผู้ประสานงานกลาง

หมวด ๑ คุณศรีพันธ์ จันทรัคคะ คุณแววดาว กาไชย คุณณิชรัตน์ เอาบุญผล 

 และ คุณสิบพร สีห์โสภณ 

หมวด ๒ คุณปุญณิศา วิเศษสินธุ์ และ คุณจุฑามาศ  โกมลวัฒนชัย 

หมวด ๓  คุณลัดดาวัลย์ รัชตขจรกิจ และ คุณหทัยทิพย์ หอมแสงประดิษฐ 

หมวด ๔  คุณอโนมา เหมประสิทธิกุล คุณรุ่งฟ้า รังสีมงคล คุณกีรติ นาคประสิทธิ์ 

 และ คุณพัชรินทร์ ประทีปธรรม 

หมวด ๕  คุณรุ่งอรุณ ผลผดุง และ คุณวรพธู ไทยเหนือ 

หมวด ๖  คุณศศิธร ลีลาเธียร คุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์ และ คุณกีรติ นาคประสิทธิ์ 

หมวด ๗  คุณปัทมา จั่วแจ่มใส และ คุณศศิธร ลีลาเธียร 

หมวด ๘  คุณอารยา ตันธนสิน และ คุณหทัยทิพย์ หอมแสงประดิษฐ 

หมวด ๙  คุณปัทมา จั่วแจ่มใส และ คุณกิตยา ธีระสูตร 

หมวด ๑๐ คุณทศพร พูนพิพัฒนาการ และ คุณกิตยา ธีระสูตร 

หมวด ๑๑ คุณปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คุณวารุณี สุขสมหมาย และ คุณวิไล ชีววุฒิพงศ์ 

หมวด ๑๒ คุณพรพิมล ต่อประสิทธิ์กุล  และ คุณกิตยา ธีระสูตร 

หมวด ๑๓ คุณศรีพันธ์ จันทรัคคะ และ คุณธรรมสรณ์ คิดการดี 

หมวด ๑๔ คุณฐิดาลักษณ์ ประดิษฐ์ทรัพย์ และ คุณธรรมสรณ์ คิดการดี 

หมวด ๑๕ คุณรุ่งอรุณ ผลผดุง และ คุณศศิธร ลีลาเธียร 

หมวด ๑๖ คุณศนิชา วิสิฐธนวรรธ และ คุณธรรมสรณ์ คิดการดี 



นามเดิม  ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑  เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑  ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) 

 อยู่กับพระพรหมวชิรญาณ (พระอาจารย์สุเมโธ) 

 ที่อังกฤษ ๑ พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

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  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทาน

 สมณศักดิ์เป็น พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทาน

 สมณศักดิ์เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ



โรงเรียนปัญญาประทีป

โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นโรงเรียน

ประจำาสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งอยู่ 

ณ อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 

๘๒ ไร่ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่น 

และภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม เอื้อต่อพัฒนาการทั้ง

ทางกายและใจของเด็ก โดยมีการจัดสรรพื้นที่เป็น 

๓ สว่น ไดแ้ก ่ส่วนกลางเปน็สว่นการศึกษาและการ

เรียนรู้ ส่วนบนด้านทิศเหนือเป็นบริเวณเพื่อการ

สันทนาการและการกีฬา และส่วนล่างด้านทิศใต้

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การเกษตร 

และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

โรงเรียนปัญญาประทีป ก่อตั้งขึ้นด้วย

ความร่วมมือร่วมใจของคณะบุคคลในชุมชน
โรงเรียนทอสี และเจตจำ�นงที่ตั้งมั่นของ คุณย�ย
ทอสี สวัสดิ์-ชูโต ผู้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�
ของเด็กไทยด้วยก�รสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียน
ทอสี ท่ีบ่มเพ�ะเด็กเล็กที่เปรียบเสมือนต้นกล้�
แห่งคว�มดี ให้มีคุณธรรม และเป็นอน�คตที่มี
คุณภ�พของช�ติ นำ�ไปสู่ก�รต่อยอด “โรงเรียน
ปัญญ�ประทีป” โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ�  
ที่ฟูมฟักเย�วชนให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ท่ี 
แข็งแรง พร้อมยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่�งมั่นคง
และปลอดภัย

ความเป็นมา
มูลนิธิปัญญาประทีป จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี ด้วยความร่วมมือ จาก 

คณะครู ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแต ่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์
๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธ

ศาสนาเป็นหลัก 
๒) เผยแผ่หลักธรรมคำาสอนผ่านการจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่

สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
๓) เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำาเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา
พระอาจารยช์ยสาโรเปน็องคป์ระธานทีป่รกึษา โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็ผูท้รงคณุวฒุใิน

สาขาต่างๆ อาทิ ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงิน กฎหมาย การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม 
ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหาร
มลูนธิฯิ ไดรั้บเกยีรตจิากรองศาสตราจารยน์ายแพทยป์รดีา ทศันประดษิฐ เปน็ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนทอสี 
เป็นเลขาธิการฯ

การดำาเนินการ
• มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต 

เพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้อย อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

• มลูนธิฯิ รว่มมอืกบัโรงเรยีนทอส ีในการผลิตและเผยแผส่ือ่ธรรมะ แจกเปน็ธรรมทาน  
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 



โรงเรียนปัญญาประทีป

โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นโรงเรียน

ประจำาสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งอยู่ 

ณ อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 

๘๒ ไร่ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่น 

และภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม เอ้ือต่อพัฒนาการทั้ง

ทางกายและใจของเด็ก โดยมีการจัดสรรพื้นที่เป็น 

๓ สว่น ได้แก ่ส่วนกลางเปน็สว่นการศึกษาและการ

เรียนรู้ ส่วนบนด้านทิศเหนือเป็นบริเวณเพื่อการ

สันทนาการและการกีฬา และส่วนล่างด้านทิศใต้

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การเกษตร 

และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

โรงเรียนปัญญาประทีป ก่อตั้งข้ึนด้วย

ความร่วมมือร่วมใจของคณะบุคคลในชุมชน
โรงเรียนทอสี และเจตจำ�นงที่ตั้งมั่นของ คุณย�ย
ทอสี สวัสดิ์-ชูโต ผู้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�
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โรงเรยีนปญัญ�ประทีป ภ�ยใตก้�รดแูลของมลูนิธิปญัญ�ประทีป ไดร้บัคว�ม
เมตต�จ�ก พระเทพพัชรญ�ณมุนี (ชยส�โร ภิกขุ) เป็นองค์ประธ�นท่ีปรึกษ�ให้กับ
ทั้งมูลนิธิ และในส่วนของโรงเรียน ซึ่งพระอ�จ�รย์เป็นผู้ที่มีคว�มตั้งมั่นในก�รศึกษ� 
(ปรยัิต)ิ ปฏิบตั ิและเผยแผพ่ระธรรมคำ�สอนของ สมเดจ็พระสมัม�สมัพุทธเจ�้ ต�มรอย 
ของหลวงปู่ช� สุภัทโท ปรม�จ�รย์ท่ีเค�รพบูช�ย่ิงของพุทธศ�สนิกชน ทั้งช�วไทย
และช�วต่�งประเทศ นอกจ�กกัลย�ณมิตรฝ่�ยสงฆ์แล้ว โรงเรียนปัญญ�ประทีป 
ยังได้รับคว�มเมตต�จ�กผู้ใหญ่อีกหล�ยท่�น ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญทั้งท�งศ�สตร์และ
ศลิปใ์นหล�กหล�ยส�ข� เปน็ท่ีรูจ้กัเค�รพย่ิงในแวดวงก�รศกึษ� และก�รพัฒน�ช�ต ิ
ร่วมเป็นคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนปัญญ�ประทีป จัดก�รศึกษ�ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพ�ะชีวิต  
ภ�ยใต้ก�รจัดวิถีก�รเรียนรู้ ท่ีเป็นไปเพ่ือก�รพัฒน�มนุษย์แบบองค์รวม (Wholistic 
Education) ทั้งในส่วนของก�รพัฒน�เรื่องคว�มรู้ ที่ส�ม�รถนำ�ไปประกอบสัมม�
อ�ชีพ คือ เน้ือห�ด้�นวิช�ก�รและทักษะด้�นวิช�ชีพ รวมถึงส่วนของก�รพัฒน�ที่
สำ�คัญ คือ พัฒน�ชีวิต ของแต่ละบุคคลในชุมชน ในที่นี้หม�ยถึงภ�พรวมทั้ง เด็ก ครู 
และผู้ปกครอง โดยใช้หลัก “ภ�วน� ๔” เป็นแกนกล�ง เพ่ือสอนวิช�ก�รควบคู่กับ
วิช�ชีวิต

“ภ�วน� ๔” เป็นเรื่องของก�รพัฒน�คว�ม
สมัพันธ์ระหว่�งมนษุย์กับโลกฝ�่ยวัตถุ (ก�ยภ�วน�) 
ก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์กับโลกฝ่�ย
สงัคม (ศลีภ�วน�) ก�รพัฒน�จติใจ (จติภ�วน�) และ
ก�รพัฒน�ปัญญ� (ปัญญ�ภ�วน�) โดยหลักสูตร
จะช่วยสร้�งเสริมภ�วน�ทั้ง ๔ ด้�นควบคู่กันไป 
เพร�ะก�รพัฒน�ปญัญ�จะเกิดขึน้ได ้จะตอ้งพัฒน�
พฤติกรรม คือ ก�ยและว�จ�ไปพร้อม ๆ กันด้วย  
ซึ่งหลักก�รนี้ไม่ได้แตกต่�งจ�กหลักไตรสิกข�ของ
พระพุทธศ�สน� คือ พฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สม�ธิ) 
และปัญญ�

ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่� ก�รพัฒน�มนุษย์แบบ
องค์รวมของโรงเรียนปัญญ�ประทีป จะส�ม�รถ
พัฒน�ให้แต่ละบุคคลในชุมชนแห่งนี้ ค้นพบ และ
ศรทัธ�ในศักยภ�พของตนเอง พรอ้มทีจ่ะดำ�เนินชวิีต
ต�มแนวท�งที่ตนเลือก ด้วยจิตสำ�นึกในก�รดำ�เนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับคว�มเป็นจริงต�มธรรมช�ติ 
มองเห็นคุณค่�ของวัฒนธรรม และภูมิปัญญ�ของ
บรรพบุรุษ ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมที่จะแลก
เปลีย่นแบง่ปนัองคค์ว�มรู ้และขดัเกล�ซึง่กันและกัน 
ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่�งเป็นสุข และนำ�พ�
สังคมภ�ยนอกไปสู่คว�มดีง�ม



โรงเรยีนปญัญ�ประทีป ภ�ยใตก้�รดแูลของมลูนิธิปญัญ�ประทีป ไดร้บัคว�ม
เมตต�จ�ก พระเทพพัชรญ�ณมุนี (ชยส�โร ภิกขุ) เป็นองค์ประธ�นท่ีปรึกษ�ให้กับ
ทั้งมูลนิธิ และในส่วนของโรงเรียน ซึ่งพระอ�จ�รย์เป็นผู้ที่มีคว�มตั้งมั่นในก�รศึกษ� 
(ปรยัิต)ิ ปฏิบตั ิและเผยแผพ่ระธรรมคำ�สอนของ สมเดจ็พระสมัม�สมัพุทธเจ�้ ต�มรอย 
ของหลวงปู่ช� สุภัทโท ปรม�จ�รย์ท่ีเค�รพบูช�ย่ิงของพุทธศ�สนิกชน ทั้งช�วไทย
และช�วต่�งประเทศ นอกจ�กกัลย�ณมิตรฝ่�ยสงฆ์แล้ว โรงเรียนปัญญ�ประทีป 
ยังได้รับคว�มเมตต�จ�กผู้ใหญ่อีกหล�ยท่�น ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญทั้งท�งศ�สตร์และ
ศลิปใ์นหล�กหล�ยส�ข� เปน็ทีรู่จ้กัเค�รพย่ิงในแวดวงก�รศกึษ� และก�รพัฒน�ช�ต ิ
ร่วมเป็นคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนปัญญ�ประทีป จัดก�รศึกษ�ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพ�ะชีวิต  
ภ�ยใต้ก�รจัดวิถีก�รเรียนรู้ ท่ีเป็นไปเพ่ือก�รพัฒน�มนุษย์แบบองค์รวม (Wholistic 
Education) ทั้งในส่วนของก�รพัฒน�เรื่องคว�มรู้ ที่ส�ม�รถนำ�ไปประกอบสัมม�
อ�ชีพ คือ เน้ือห�ด้�นวิช�ก�รและทักษะด้�นวิช�ชีพ รวมถึงส่วนของก�รพัฒน�ที่
สำ�คัญ คือ พัฒน�ชีวิต ของแต่ละบุคคลในชุมชน ในที่นี้หม�ยถึงภ�พรวมทั้ง เด็ก ครู 
และผู้ปกครอง โดยใช้หลัก “ภ�วน� ๔” เป็นแกนกล�ง เพ่ือสอนวิช�ก�รควบคู่กับ
วิช�ชีวิต

“ภ�วน� ๔” เป็นเรื่องของก�รพัฒน�คว�ม
สมัพันธ์ระหว่�งมนษุย์กับโลกฝ�่ยวัตถุ (ก�ยภ�วน�) 
ก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์กับโลกฝ่�ย
สงัคม (ศลีภ�วน�) ก�รพัฒน�จติใจ (จติภ�วน�) และ
ก�รพัฒน�ปัญญ� (ปัญญ�ภ�วน�) โดยหลักสูตร
จะช่วยสร้�งเสริมภ�วน�ทั้ง ๔ ด้�นควบคู่กันไป 
เพร�ะก�รพัฒน�ปัญญ�จะเกิดขึน้ได ้จะตอ้งพัฒน�
พฤติกรรม คือ ก�ยและว�จ�ไปพร้อม ๆ กันด้วย  
ซึ่งหลักก�รนี้ไม่ได้แตกต่�งจ�กหลักไตรสิกข�ของ
พระพุทธศ�สน� คือ พฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สม�ธิ) 
และปัญญ�
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“…สิ่งที่จะศึกษาในโรงเรียนปัญญาประทีปอาจแปลกจากโรงเรียนทั่วไป 
และนี่คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งเน้นสอนเรื่องของพฤติกรรม  
ให้กินเป็นอยู่เป็น ศึกษาเรื่องความฉลาดในการวางตัวในสังคมให้ดีและเหมาะสม 
เน้นการฝึกสติในการจัดการกับอารมณ์ที่เศร้าหมอง ปลูกฝังสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น
ในจิตใจ และเน้นการพัฒนาปัญญา สอนเด็กให้เป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักพิจารณา 
รู้จักถาม รู้จักวิเคราะห์ รู้จักคิดสร้างสรรค์ เกิดความยินดี ความสุข และความ
กระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้  โรงเรียนต้องการสอนเด็กให้รู้จักเรียน มีฉันทะ
ในการเรียน และมีความสามารถในการเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สังคมสิ่งแวดล้อม
จะเปลีย่นอยา่งไร โลกจะรอ้นจะเยน็ เศรษฐกจิจะดจีะแย ่แตผู่ท้ี่ผา่นการศกึษาพุทธ
ปัญญาแล้ว ย่อมพร้อมที่จะได้ประโยชน์ พร้อมที่จะรักษาตัวให้รอดได้ด้วยดี และ
พรอ้มทีจ่ะสรา้งประโยชนแ์ละความสขุทัง้กบัตัวเองและคนอืน่ดว้ย นีค่อื อุดมการณ์
ของโรงเรียนปัญญาประทีป…

“…การที่เราจะมีความสุขได้นั้น เราคิดว่าเราจะทำาประโยชน์อะไรเพื่อชาติ
และเพือ่สงัคมไดบ้า้ง เมือ่พจิารณาแลว้ กเ็หน็วา่ไมม่อีะไรดไีปกวา่การมสีว่นในการ
สร้างเยาวชนที่ทั้งเก่งและดีมีคุณธรรม เพื่อเขาจะได้ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
การช่วยสร้างโรงเรียนต้นแบบการศึกษาวิถีพุทธปัญญาที่มีพระอาจารย์ชยสาโร 
เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีมูลนิธิปัญญาประทีปที่ไม่แสวงหาผลกำาไรเป็น
เจ้าของโรงเรียน ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วสำาหรับชีวิต ” 

คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต

ศึกษาของตน แม้จะไม่เหมือนกันทุกอย่าง แต่ก็สามารถนำาบางส่วน นำาหลักใหญ่
หรือหลักย่อย ไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้…

อาตมาสนใจและให้ความสำาคัญในเรื่องการศึกษา จึงยินดีสละเวลา 
มาช่วยพัฒนาและเป็นกำาลังใจให้โรงเรียนปัญญาประทีปมาตั้งแต่ต้นถือว่าเป็น 
พระอาจารย์ประจำาโรงเรียนทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน แต่จะไปรับบิณฑบาต  
ไปพูดคุยกับนักเรียน อย่างน้อยทุกวันพระ การที่เราจะกลับไปสู่ระบบเดิม ที่ชุมชน
กับพระมีความใกล้ชิดกัน เป็นความอบอุ่นซึ่งทุกวันนี้หาได้ยาก จึงหวังว่าเราจะ
สามารถสร้างวัฒนธรรมดีๆ เหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้…” 

พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโร ภิกขุ)

อาตมาหวังว่า ปัญญาประทีปจะเป็น
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างในการ
สร้างคนตามหลักวิถีพุทธปัญญา ให้ภาครัฐ
และสงัคมทัว่ไปไดรู้ไ้ดเ้ขา้ใจกนัวา่ การศกึษาวถิี
พุทธปัญญานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าทำาได้แล้ว แม้
จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ และจำานวนนักเรียน 
ไม่มาก แต่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มาก 
เพราะความสำาคัญอยู่ที่การเป็นตัวอย่างที่จะ
ทำาให้ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าวิถีพุทธปัญญาเป็น
อย่างไร ทำาได้อย่างไร เมื่อมาดูที่นี่แล้ว ก็จะได้
ความคิด ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสถาน



“…สิ่งที่จะศึกษาในโรงเรียนปัญญาประทีปอาจแปลกจากโรงเรียนทั่วไป 
และนี่คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งเน้นสอนเรื่องของพฤติกรรม  
ให้กินเป็นอยู่เป็น ศึกษาเรื่องความฉลาดในการวางตัวในสังคมให้ดีและเหมาะสม 
เน้นการฝึกสติในการจัดการกับอารมณ์ที่เศร้าหมอง ปลูกฝังสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น
ในจิตใจ และเน้นการพัฒนาปัญญา สอนเด็กให้เป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักพิจารณา 
รู้จักถาม รู้จักวิเคราะห์ รู้จักคิดสร้างสรรค์ เกิดความยินดี ความสุข และความ
กระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้  โรงเรียนต้องการสอนเด็กให้รู้จักเรียน มีฉันทะ
ในการเรียน และมีความสามารถในการเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สังคมสิ่งแวดล้อม
จะเปลี่ยนอยา่งไร โลกจะรอ้นจะเยน็ เศรษฐกจิจะดจีะแย ่แตผู่ท้ีผ่า่นการศกึษาพทุธ
ปัญญาแล้ว ย่อมพร้อมที่จะได้ประโยชน์ พร้อมที่จะรักษาตัวให้รอดได้ด้วยดี และ
พรอ้มทีจ่ะสรา้งประโยชนแ์ละความสขุทัง้กบัตัวเองและคนอืน่ดว้ย นีค่อื อดุมการณ์
ของโรงเรียนปัญญาประทีป…

“…การที่เราจะมีความสุขได้นั้น เราคิดว่าเราจะทำาประโยชน์อะไรเพื่อชาติ
และเพือ่สงัคมไดบ้า้ง เมือ่พจิารณาแลว้ กเ็หน็วา่ไมม่อีะไรดไีปกวา่การมสีว่นในการ
สร้างเยาวชนที่ทั้งเก่งและดีมีคุณธรรม เพื่อเขาจะได้ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
การช่วยสร้างโรงเรียนต้นแบบการศึกษาวิถีพุทธปัญญาที่มีพระอาจารย์ชยสาโร 
เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีมูลนิธิปัญญาประทีปที่ไม่แสวงหาผลกำาไรเป็น
เจ้าของโรงเรียน ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วสำาหรับชีวิต ” 

คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต

ศึกษาของตน แม้จะไม่เหมือนกันทุกอย่าง แต่ก็สามารถนำาบางส่วน นำาหลักใหญ่
หรือหลักย่อย ไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้…

อาตมาสนใจและให้ความสำาคัญในเรื่องการศึกษา จึงยินดีสละเวลา 
มาช่วยพัฒนาและเป็นกำาลังใจให้โรงเรียนปัญญาประทีปมาตั้งแต่ต้นถือว่าเป็น 
พระอาจารย์ประจำาโรงเรียนทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน แต่จะไปรับบิณฑบาต  
ไปพูดคุยกับนักเรียน อย่างน้อยทุกวันพระ การที่เราจะกลับไปสู่ระบบเดิม ที่ชุมชน
กับพระมีความใกล้ชิดกัน เป็นความอบอุ่นซึ่งทุกวันนี้หาได้ยาก จึงหวังว่าเราจะ
สามารถสร้างวัฒนธรรมดีๆ เหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้…” 

พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโร ภิกขุ)

อาตมาหวังว่า ปัญญาประทีปจะเป็น
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างในการ
สร้างคนตามหลักวิถีพุทธปัญญา ให้ภาครัฐ
และสงัคมทัว่ไปไดรู้ไ้ดเ้ขา้ใจกนัวา่ การศกึษาวถิี
พุทธปัญญานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าทำาได้แล้ว แม้
จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ และจำานวนนักเรียน 
ไม่มาก แต่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มาก 
เพราะความสำาคัญอยู่ที่การเป็นตัวอย่างที่จะ
ทำาให้ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าวิถีพุทธปัญญาเป็น
อย่างไร ทำาได้อย่างไร เมื่อมาดูที่นี่แล้ว ก็จะได้
ความคิด ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสถาน



“โรงเรียนปัญญาประทีป ตัวอย่างการรวมพลัง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
บา้น : คือ ความกลมเกลยีวเปน็ครอบครวัเดยีวกนัของนกัเรยีน ผูป้กครอง 

ครู และชุมชน
วัด : มีพระสงฆ์เป็นหลักใจ และหลักชัย
โรงเรียน : แหล่งพัฒนาตนรอบด้าน และเป็นบ้านที่สองของทุกคน
ทำาให้มีปัญญาเป็นประทีปนำาทาง คือ เรียนให้รู้ ดูให้เห็น คิดให้เป็น  

มุ่งบำาเพ็ญความดี”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ 
ประธานมูลนิธิปัญญาประทีป



“โรงเรียนปัญญาประทีป ตัวอย่างการรวมพลัง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
บา้น : คือ ความกลมเกลยีวเปน็ครอบครวัเดยีวกนัของนกัเรยีน ผูป้กครอง 

ครู และชุมชน
วัด : มีพระสงฆ์เป็นหลักใจ และหลักชัย
โรงเรียน : แหล่งพัฒนาตนรอบด้าน และเป็นบ้านที่สองของทุกคน
ทำาให้มีปัญญาเป็นประทีปนำาทาง คือ เรียนให้รู้ ดูให้เห็น คิดให้เป็น  

มุ่งบำาเพ็ญความดี”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ 
ประธานมูลนิธิปัญญาประทีป



สารพัดเฉลย ๒

แบบ-B

ชยสาโร ภิกขุ


