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ค�าน�า

หนังสือชุด “ธรรมะวันอาทิตย์” นี้ ประกอบด้วย 

หนังสือทั้งหมด ๔ เล่ม ซึ่งคณะศิษย์ได้เรียบเรียงจาก 

พระธรรมเทศนาที่ท่านอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาแสดง 

แก่ญาติโยมที่บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี อ�าเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา เป็นประจ�าทกุวนัอาทติย์ที ่๑ และ 3  

ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด 

๒3 เรื่อง 

หนังสือชุดน้ี คณะศิษย์ตั้งใจจัดท�าขึ้นเพ่ือน้อม 

ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์ เนื่องในโอกาส

ครบรอบปีที่ ๔0 แห่งการอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน

ประเทศไทยของท่าน และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมะจากท่าน

ที่บ้านบุญเป็นประจ�า หรือไม่มีโอกาสฟังธรรมะของท่าน

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  



คณะศษิย์ขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์ชยสาโร 

เป็นอย่างสูง ท่ีได้เมตตาอนุญาตให้จัดท�าหนังสือธรรมะ 

ชุดน้ี บุญกุศลใดๆ ที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้  

ศิษย์ขอน้อมถวายแด่ท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่งต่อการ

เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย 

คณะศิษย์

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
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...อนิจจัง...ทุกขัง...อนัตตา...

ทั้งหมดนี้เป็นสามัญลักษณะ 

คือเป็นสิ่งที่สามัญที่สุด  

ไม่มีอะไรในชีวิตของเรา

ที่เราสัมผัสได้ รู้ได้ เกี่ยวข้องได้ 

จะพ้นจากสามัญลักษณะนี้



๑

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “สามัญที่สุด” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

วันนี้อาตมามีความสุขที่มีแขกจากประเทศจีนมา

เยีย่ม ท่านอาจารย์ทีน่ัง่อยู่ข้างอาตมาคอือาจารย์หยงัเจนิ  

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเซ็นแห่งหนึ่งในประเทศจีน เป็นวัด

เก่าแก่ สร้างเมื่อ ๑,๒00 กว่าปีที่แล้ว ถูกท�าลายในยุค

ปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศจีนและได้สร้างข้ึนมาใหม่

เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ขณะนี้มีลูกศิษย์อยู่กับท่าน

ถึง ๑30 รูป เมื่อวานนี้อาตมาพาท่านไปกราบหลวงพ่อ

สุเมโธ หลวงพ่อสุเมโธก็ได้เล่าว่า ตอนเริ่มศึกษาพระพุทธ

ศาสนาใหม่ๆ ท่านต้องอาศัยหนังสือ ในสมัยนั้น หนังสือ

ทีท่่านรู้สกึประทับใจคอืหนังสอืศาสนาพทุธนกิายเซน็ของ

จีนและผู้เขียนหนังสือก็เป็นเสมือนหลวงปู่ของอาจารย ์

รปูนี ้คอืเป็นอาจารย์ของอาจารย์ ท่านชือ่หลวงพ่อซูหยุน่  

พระอาจารย์รูปน้ีมีอิทธิพลต่อพระต่างชาติลูกศิษย์ของ

สามัญที่สุด
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หลวงปู่ชาหลายรูป รุ่นอาตมาก็เหมือนกัน ตอนที่เริ่ม

ศึกษาพระพุทธศาสนา หนังสือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

หาได้ยากมาก ที่มีค่อนข้างแพร่หลายคือหนังสือทางเซ็น 

อาตมาก็เริ่มด้วยการศึกษาพุทธศาสนานิกายเซ็น ท่าน

อาจารย์ญาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวัน และท่าน

อาจารย์อมโรทีอ่งักฤษกเ็ช่นกนั เพราะฉะนัน้ เรากร็ูส้กึว่า

เรามสีายสมัพนัธ์กันอยูแ่ล้ว แต่ทีอ่าตมาดใีจเป็นพเิศษคอื 

เมื่อวานนี้ได้คุยกันถึงเรื่องพระวินัย ปรากฏว่า วินัยของ

ท่านกบัของเราแทบจะเหมอืนกนัเกอืบทุกข้อ ท�าให้คยุกนั

รูเ้รือ่ง แม้กระทัง่ในเรือ่งรายละเอยีดเกีย่วกบัสมีา ใบสมีา  

เป็นต้น ท่านมีความรู้มาก ซึ่งก็คงไม่แปลกในเมื่อท่าน

เป็นอาจารย์ ท่านบอกว่าท่านและกลุม่เพือ่นรุ่นเดียวกนัมี

ความเหน็ว่า ในอนาคต สถาบนัสงฆ์ในประเทศจนีคงต้อง

ท�าการร้ือฟ้ืนพระวนิยัดัง้เดมิ ซึง่มบีางข้อท่ีพระต่างชาติใน

ประเทศจนีต้องปล่อยให้ย่อหย่อนไปหรอืเปลีย่นแปลงไป

เพราะสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของดนิฟ้าอากาศหรอื

เหตปัุจจยัทางวฒันธรรม ท่านมคีวามสนใจในค�าสอนของ

หลวงพ่อชาเป็นอย่างมากมานานแล้ว อาตมาได้พบกับ

ท่านเป็นคร้ังแรกเมือ่เดอืนเมษายนปีทีผ่่านมา ครัง้นี ้ท่าน
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มาเยี่ยมอาตมาสองสามวัน แล้วหลังจากนั้นท่านจะไป 

วดัหนองป่าพงและวดัป่านานาชาตเิพือ่ไปดขู้อวตัรปฏบิตัิ

ของเรา เมือ่วานนี ้หลงัจากลงอโุบสถแล้ว เรากคุ็ยสนทนา

ธรรมกันและได้พูดถึงเรื่องความเป็นธรรมดา ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่อาตมาสนใจและได้ศึกษามาพอสมควร วันนี้อาตมาจึง

อยากจะท�าความเข้าใจเกี่ยวกับค�านี้เพิ่มเติม เมื่อปีที่แล้ว

อาตมาเคยพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่ง และวันนี้ก็จะขอพูดต่อ

ค�าว่า “ธรรมดา” ในปัจจุบันมีความหมายหลายนัย  

เช่น มีความหมายว่าเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ แต่

ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีความหมายไปในทางท่ีไม่น่า

ตื่นเต้น ไม่น่าสนใจ เชย เรียบง่าย ค�าว่า “ธรรมดา” 

แปลงมาจาก “ธมฺมตา” ในภาษาบาลีถ้ามี “ตา” ตอน

ท้ายค�า จะมีความหมายว่า “ความเป็น” เพราะฉะนั้น 

ความหมายเดิมของธรรมดาก็คือ “ความเป็นธรรม” 

หรือเป็น “หัวใจของธรรมะ” คือ “นี่แหละคือธรรมะ”  

“มีความเป็นธรรมอย่างมากในเรื่องนี้” แต่ถ้าแปลทั่วไป 

“ธรรมดา” ก็แปลว่า “สามัญ”

ในความรู้สึกของคนทั่วไป ค�าว่า “สามัญ” ค่อนข้าง

จะต�่า เพราะเราลืมไปว่า สิ่งสูงสุด หรือสิ่งที่เมื่อรู้แล้ว เข้า
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ถงึแล้ว จะพาเราไปถึงจดุสงูสดุคอื “สามญัลกัษณะ” สามญั

ลกัษณะคอื อนจิจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นสามญัทีส่ดุ สามญั

ถึงขั้นที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า “ถ้าตถาคตบังเกิด

ขึ้นในโลกก็ตาม ถ้าตถาคตไม่บังเกิดข้ึนในโลกก็ตาม 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” 

พระพทุธองค์ไม่ใช่ผู้สร้างทฤษฎเีรือ่งอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

แต่ท่านเป็นผู้ค้นพบ ค้นพบของเดิมที่มีอยู่แล้ว 

เมื่อวานนี้ อาตมาระลึกถึงตอนท่ีได้อ่านหนังสือ

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหนังสือ 

ทางเซ็นเหมือนกัน บทแรกๆ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ 

พุทธศาสนาทั่วไปก่อนที่จะเจาะจงลงไปในวิธีปฏิบัติของ

เซ็น ความรู้สึกของอาตมาท่ีเกิดขึ้นในวันนั้นคือ “ใช่” 

คือรู ้สึกว่าเป็นเร่ืองที่เราเคยรู้หรือว่ารู ้แล้ว แต่มันอยู่ 

ลึกเข้าไปในจิตใจหรืออยู่ใต้ส�านึก แล้วการที่มาอ่านพบ

ในหนังสือ มันเหมือนกับการหยั่งรู ้สิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่รู ้

สึกว่าเป็นปรัชญาตะวันออกหรือของแปลกประหลาด  

ความรู้สกึในวนันัน้คอื “เป็นเรือ่งธรรมดา” “เออ! ใช่ ใช่ ใช่”  

เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นธรรมดาของชีวิต เป็นธรรมดา 

ของโลก “เป็นเช่นนั้นเอง” ญาติโยมบางคนอาจจ�าได้
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ว่า สมัยก่อน มีช่วงหน่ึงท่ีหลวงพ่อพุทธทาสชอบใช้ค�านี ้

มากว่า “เป็นเช่นน้ันเอง” ท่านยังมีตาลปัตรท่ีเขียนว่า  

“เป็นเช่นน้ันเอง” ค�าว่า “เป็นเช่นน้ันเอง” ท่านแปลจาก

ภาษาบาลว่ีา “ตถตา” ถ้าเราไปศกึษาหาความรูว่้า “ตถตา”  

นี้แปลว่าอะไร รากศัพท์มาจากอะไร ก็จะพบว่า ค�าว่า  

“ตถตา” มีความหมายเดียวกับค�าว่า “ธมฺมตา” “ตถตา” 

“ความเป็นเช่นนั้นเอง” ก็คือค�าว่า “ธรรมดา” 

เม่ือเราค้นพบความจริงบางอย่าง ในครั้งแรกเรา

อาจรูส้กึ “ว้าว! ตืน่เต้น” บางเรือ่งอาจเป็นอย่างนัน้ แต่ถ้า

เป็นเรื่องที่เป็นของจริงของแท้ ความรู้สึกที่ปรากฏจะเป็น 

“อืม... นี่แหละ มันเป็นธรรมดาอย่างนี้เอง” เพราะฉะนั้น 

ที่เราบอกว่า “โอ! เรื่องนี้น่าอัศจรรย์ อัศจรรย์เหลือเกิน” 

ที่จริงแล้ว อัศจรรย์คืออะไร อัศจรรย์คือของธรรมดาที่

เราไม่คุ้นเคย ที่อัศจรรย์ไม่ใช่เพราะมีความเป็นอัศจรรย์

ในตัวของมันเอง แต่อัศจรรย์ตรงที่เป็นสิ่งหาได้ยากหรือ

มีน้อย แต่ในตัวของมันเองแล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดา 

เพราะส่ิงท้ังหลายท้ังปวงก็อยู่ด้วยสามัญลักษณะ คือ 

ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกขะ ความเป็นอนัตตา 
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บางคนอาจจะสับสนว่า พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น

ก็ตาม ไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา แล้วค�าว่า “ทุกขะ” แปลว่าอะไร “ทุกขะ”  

ท่ีเป็นสามัญลักษณะหรือเป็นสามัญของสิ่งทั้งหลายมี

ความหมายไม่ตรงทเีดยีวกับ “ทกุข์” ในอรยิสจัส่ี ซึง่เป็นทกุข์

ที่มีความหมายส�าหรับมนุษย์โดยเฉพาะ ถ้าเป็น “ทุกขะ”  

ที่เป็นสามัญลักษณะหรือธรรมดาของโลกนั้น อาตมา

เคยแปลค�านี้หลายส�านวนเหมือนกัน ค�าแปลล่าสุดของ

อาตมาคือ “ไม่มีจุดจบอยู่ในตัว” 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกัน 

ไม่ได้ เป็นการมองสิง่เดยีวกนัแต่คนละแง่มมุ เหมอืนผลไม้ 

เช่น แอปเปิล เราจะพูดถึงสกีไ็ด้ พดูถงึรสของมันกไ็ด้ พดูถงึ

รปูทรงของมนัก็ได้ แต่ก็เป็นแอปเปิลลกูเดยีวกนั ธรรมชาติ

กเ็ช่นกนั เราจะมองธรรมชาตใินแง่ทีเ่ป็นอนิจจงักไ็ด้ ในแง่

ท่ีเป็นทกุขงักไ็ด้ ในแง่ทีเ่ป็นอนัตตาก็ได้ มนักค็อืธรรมชาติ

ตัวเดิม มันเป็นวิธีการมองธรรมชาติ เป็นสามัญลักษณะ

ของธรรมชาติว่า แอปเปิลทุกลูกต้องมีขนาด รูปทรง สี 

กลิน่ รส แต่รสอาจจะไม่เหมือนกันทเีดยีว กลิน่อาจจะไม่

เหมอืนกนัทเีดยีว แต่จะต้องมีในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 
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สามัญลักษณะของโลกก็เช่นกัน เป็นของสามัญ 

ที่ต้องมี ไม่มีไม่ได้ ได้แก่ ทุกขัง คือไม่มีอะไรที่มันจบอยู่

ในตัว เพราะมันต้องเปลี่ยน ถ้ามองในแง่อนิจจังก็คือ  

มันเปลีย่นตลอดเวลา บางทกีเ็ปลีย่นเรว็ บางทีกเ็ปลีย่นช้า 

บางทกีเ็ปลีย่นตามทีเ่ราคาดหมายล่วงหน้า บางทกีเ็ปลีย่น

ไปในทางทีเ่กนิคาดหรอืพลกิลอ็ก มนัจะเปลีย่นแปลงได้ใน

ลกัษณะทีม่ผีลต่อความรู้สกึต่างๆ ถ้าเรามองว่าไม่เปลีย่น

ไม่ได้ ต้องเปลี่ยน อันนี้เราก็เข้าถึงเรื่องทุกขังแล้ว และ

การท่ีส่ิงทั้งหลายจะปรากฏได้ ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยที่

ท�าให้มันเปลี่ยน มันไม่ได้เปลี่ยนตามการดลบันดาล

ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้เปลี่ยนโดยบังเอิญหรือโดย 

การสุ่ม แต่เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัย เพราะฉะน้ัน  

ในเม่ือสิ่งท้ังหลายเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย 

และในแต่ละเหตปัุจจยัเหล่าน้ัน มนัก็มคีวามเปลีย่นแปลง 

มีสิ่งท่ีเป็นผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น  

มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หยุดไม่ได้ นิ่งไม่ได้ 

ทนอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ ต้องเปลีย่น การทีม่นัอยูน่ิง่ไม่ได้ 

ก็คือการไม่มีจุดจบอยู่ในตัวมันเอง คือไม่ใช่ว่าได้อันน้ี 

แล้วจบ มันต้องเปลีย่นต่อ การทีส่ิง่ทัง้หลายเปลีย่น อันนัน้
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กเ็ป็นเรือ่งของ “อนจิจัง” การทีต้่องเปลีย่น ไม่เปลีย่นไม่ได้  

และการที่ไม่จบอยู่ในตัว ก็เป็นเร่ืองของ “ทุกขัง” และ 

การท่ีความเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้มันไม่จบอยู่ในตัว เป็น

ไปตามเหตุตามปัจจัย อันนั้นก็เป็นเรื่องของ “อนัตตา” 

ทัง้หมดนีเ้รยีกว่าสามญัลกัษณะ คอืเป็นส่ิงทีส่ามญัทีสุ่ด 

ไม่มอีะไรในชีวติของเราทีเ่ราสมัผสัได้ รูไ้ด้ เก่ียวข้องได้  

จะพ้นจากสามัญลักษณะนี้ 

คติธรรมที่ได้จากการพิจารณาแบบนี้มีหลายข้อ  

ข้อแรกคือ เราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรท่ีแปลกประหลาด 

หรือหาประสบการณ์ที่เลิศกว่าคนอื่น เด่นกว่าคนอื่น 

เพราะประสบการณ์ทกุอย่างตัง้แต่น่าเบ่ือจนถงึน่าต่ืนเต้น 

ที่สุด หากเราพิจารณาที่ธรรมชาติของมัน ความเป็น

ธรรมดาของมัน ก็จะเห็นว่า มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตา และการที่เราเข้าถึงความเป็นสามัญของมัน 

ความเป็นธรรมดา เป็นธมฺมตาของมัน คือหนทางท่ี

จะน�าเราไปสู่การพ้นทุกข ์

ถ้าเราพิจารณาที่เนื้อหาของอารมณ์ เนื้อหาของ

ประสบการณ์ เราก็จะเข้าสู่โลกแห่งความชอบ ไม่ชอบ 
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น่าปรารถนา ไม่น่าปรารถนา น่าตื่นเต้น น่าเบื่อหน่าย 

เป็นต้น ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราให้ความสนใจ

อยู่ที่เนื้อหา สมมุติว่าเราเจอสิ่งที่ชอบ หรือประสบความ

ส�าเร็จในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เรารู้สึกภาคภูมิใจ ดีอกดีใจ 

อารมณ์เหล่านี้ ความสุขต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะจิตใจ 

ของเราเกาะอยู่ที่เนื้อหาของเรื่อง ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพราะ

ถ้าเรายังอยู่ในโลก เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขแบบน้ีบ้าง  

แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราต้องการความเป็นอิสระภายใน  

เราต้องปรับความสนใจของเราจากเน้ือหาไปอยู ่ ท่ี

กระบวนการ 

โดยทั่วไปแล้ว ธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นจะม ี

สองนัย คือเน้ือหากับกระบวนการ หากเราพิจารณาที่

เนื้อหาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น จะมีชอบ ไม่ชอบ สุข ทุกข์ 

เป็นต้น แต่หากเราพิจารณาที่กระบวนการของสิ่งนั้น จิต

ของเราจะสงบ เย็น เพราะเห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา 

เกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ ดับไป นี่คือหนทางสงบ เพราะฉะนั้น 

ทุกเร่ืองท่ีเราพบ เราอย่าไปสู้กับมันมาก ถ้ามันยังอยู่ใน

กรอบของศีลห้าก็ใช้ได้ แต่ให้เรารูจ้กัพลกิมมุมอง อย่ามอง 

หรือหมกมุ่นที่เนื้อหา แต่ให้มองที่กระบวนการ 
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การท�าสมาธิภาวนาเป็นการฝึกเพื่อเปลี่ยนนิสัย 

กล่าวคือ โดยธรรมชาติเดิมหรือสัญชาตญาณ จิตใจที ่

ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมจะติดอยู่ที่เนื้อหา จะให้น�้าหนัก

ให้ความส�าคัญกับเนื้อหาของอารมณ์ท่ีอยู่ในจิตใจ แต ่

นักปฏิบัติจะฝึกให้ดูเป็นกระบวนการ ตัวอย่างเช่น เวลา

นัง่สมาธอิยูก่บัลมหายใจเข้าลมหายใจออก อาจจะมคีวาม

คิดเกิดขึ้น คิดแล้วก็ตื่นเต้น หากคิดต่อหรือปรุงแต่ง ก็จะ

มีความเพลินอยู่กับความจ�า เพลินอยู่กับจินตนาการนั้น 

สักระยะหนึ่ง แต่พอตื่นหรือรู ้ตัวขึ้นมา แล้วคิดได้ว่า  

มันเสียเวลาเปล่าๆ เพราะเราไม่รู้เท่าทัน ก็เหมือนเรา 

ตายไป แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมา อันนี้เรียกว่าไปเกิดในภพภูม ิ

หนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมา เรามีลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกเป็นเสมือนที่ตั้งหรือที่พ่ึง หรือถ้าเปรียบ

เทียบจิตเหมือนเรือ มันก็เป็นสมอของเรา เมื่อมี 

ความคิดเกิดขึ้น เรารู้แล้วก็วาง หากเราพิจารณาได้

ว่า อารมณ์ความคิดท่ีเกิดขึ้นนั้น เมื่อถึงท่ีสุดแล้วมันก ็

หายไป มนักเ็ป็นการเปล่ียนมุมมอง เราไม่ได้เกบ็กด ไม่ได้ 

หมกมุ่น หลงใหล หรือเพลินอยู่กับเนื้อหา นี่เป็นการ 

ฝึกตัวเองให้รู้ว่า มันเป็นเพียง “สักแต่ว่าอาการของจิต” 
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ในการเวียนว่ายตายเกิดของเราท่ีผ่านมาไม่รู้กี่ภพ 

กีช่าต ิหากเราเข้าใจในความหมายว่า ความคดิกส็กัแต่

ว่าความคดิ อารมณ์กส็กัแต่ว่าอารมณ์ แค่นัน้เอง น่ีคือ 

ก้าวแรกในการออกจากวัฏสงสาร อารมณ์ท้ังหลาย 

ทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจของเราในชาตินี้ก็ดี ชาติ

ก่อนๆ ก็ดี จะมีความหลากหลายมากทีเดียว เกินกว่าที่

จะพรรณนาได้หากเรามองในแง่เนื้อหา ถ้าเราต้องเขียน

อัตโนประวัติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตั้งแต่วันเกิด 

ทกุเร่ืองทกุวนั มนัไม่มเีวลาจะเขยีน ไม่มใีครจะอ่าน แต่ถ้า

สรุปเป็นกระบวนการว่า ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิด ตลอด ๖๑ ปี  

มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ ดับไปหลายคร้ัง จบแล้ว 

อตัโนประวติั หน้าเดยีวก็พอ ลกึซึง้มาก แต่น่ากลวัจะไม่มี

ใครอ่าน หรือว่าอ่านแล้วทิ้ง เพราะเหมือนๆ กันทุกคน

เราต้องรู้จักหาความสมดุลในชีวิต ทุกเร่ืองต้องมี

ความสมดุล ถ้าเราเสียสมดุลจิตของเราจะเกาะติดกับ

เน้ือหาของอารมณ์และลืมคิดถึงกระบวนการเกิดของมัน 

หากเราดูเป็นกระบวนการแล้ว จิตใจของเราจะไม่ตื่นเต้น

กับมันมากเหมือนแต่ก่อน เราจะบรรลุได้ถึงความสงบ 

หลวงพ่อชาบอกว่า นักปฏิบัติธรรมส่วนมากอยากสงบ
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จากทุกข์ ด้ินรนไป เพ่ือจะบังคับหรือพยายามให้จิตใจ

สงบจากทุกข์ แต่แท้ที่จริงแล้ว ความสงบคือ สงบจาก

ทุกข์ด้วย สงบจากสุขด้วย ถ้าเราอยากสงบจากทุกข์

แต่ไม่อยากสงบจากสุข เราก็ไม่สงบ มันเป็นไปไม่ได้ 

อย่างเช่นความต่ืนเต้นกับความเบือ่หน่าย ถ้าเราอยากจะ

หลุดพ้นจากความเบื่อหน่าย ก็ต้องพร้อมที่จะปล่อยวาง

ความสุขจากความตื่นเต้น เพราะความตื่นเต้นกับความ

เบือ่หน่ายมันไปด้วยกัน หลวงพ่อชาท่านจะชอบอปุมาว่า 

เหมอืนบ้านสองชัน้ มีชัน้ล่างกับชัน้บน ธรรมะอยูร่ะหว่าง 

ชั้นล่างก็ไม่ใช่ ชั้นบนก็ไม่ใช่ คือมันไม่มีที่เกาะ นี่เป็นเรื่อง

ธรรมดา 

การท่ีเราน่ังสมาธิแล้วจิตใจไม่สงบ เราก็สามารถ

เรียนรู้เร่ืองสามัญลักษณะจากความไม่สงบได้เหมือนกัน  

ถ้าเราดูเป็นกระบวนการ จิตใจจะสงบไม่ใช่สงบ 

ด้วยการออกจากความไม่สงบ แต่สงบด้วยการ

รู ้เท่าทันว่า นี่คือความไม่สงบ มันเป็นอย่างน้ีเอง 

เป็นเช่นนัน้เอง เพราะฉะนัน้ ให้เรารู ้ให้เราศกึษา ให้เหน็

ความเป็นสามัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น 
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ในสังคมบริโภคนิยม เราจะมีความกดดันว่าต้อง

มีอะไรที่แปลกจากคนอื่น ไม่เหมือนคนอื่น เช่น การ

แต่งตัว การแต่งผม เป็นต้น ต้องหาอะไรสักอย่างที่เป็น

เอกลักษณ์ คนต้องการเอกลักษณ์ คือแทนที่จะเป็น

สามัญลักษณะ กลับอยากจะเป็นเอกลักษณะ อยาก

จะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น เพื่อจะได้เป็นท่ีสนใจของ

เขา เพื่อที่เขาจะจ�าเราได้ ความคิดอย่างนี้ นานๆ เข้าจะ

ท�าให้ซึมเศร้าได้ เพราะความจริงแล้ว คนเราไม่มีอะไรที ่

แตกต่างกันเท่าไรหรอก มันมีแต่เป็นเรื่องปลีกย่อย เรื่อง

ไร้สาระ การที่เราพยายามจะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น  

ท�าให้จิตใจของเราติดอยู่กับสิ่งไร้สาระมากเกินไป 

การท่ีเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนๆ กันทุกคน มี

ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ไม่ได้ท�าให้คุณค่าของ

เราลดน้อยลง และการที่เราไม่มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น 

ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราไม่มีอะไร มันน่าจะเป็นสิ่งที่

ท�าให้เราเหน็ว่า ทกุคนมีคุณค่าเหมือนกนั ไม่ใช่ว่าเพราะ

ทุกคนเหมือนกันจึงไม่มีใครมีคุณค่า แต่เพราะทุกคน

เหมือนกัน ทุกคนจึงมีค่า ชีวิตของคนทุกคนมีค่าทั้งนั้น 

เราควรให้ความเคารพ ให้เกียรติ ให้ความเมตตา 
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การท่ีเราพยายามจะเน้นในสิ่งที่ไม่เหมือนกัน  

ต้องการให้เป็นที่สนใจของเขาหรือว่าต้องการจะมี

ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนคนอ่ืน ต้องการความรู ้สึก

ว่าพิเศษจากเขา อันน้ีเป็นทางอธรรม ไม่ใช่ทางธรรม 

ทางธรรมคือการส�านึกระลึกอยู่เสมอในสิ่งท่ีเหมือนกัน  

ที่เรียกว่าเป็นทางแห่งธรรมคือ พอเราเน้นในสิ่งที่ท�าให้

เราแตกต่างกันจะมีการแบ่งแยกกันง่าย มีเรามีเขา มี 

พวกเราพวกเขา มีสูงมีต�่า ท�าให้เกิดความขัดแย้งโดย

ประการต่างๆ แต่ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่เหมือนกัน เราจะ

รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน พวกเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

มีความเกิด มีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายเหมือน

กนัทกุคน และเม่ือคิดอย่างน้ี ให้ลองสงัเกตผลต่อจติใจว่า 

เป็นอย่างไร ความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นอย่างไร 

เกิดขึ้นในลักษณะใด เกิดขึ้นในลักษณะเป็นธรรมดา 

มีข้อสังเกตข้อหนึ่งระหว่างความดีกับความจริงว่า  

เมื่อเราฝึกให้รู ้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  

เห็นความไม่แน่นอน ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ของสิ่งทั้งหลาย ผลต่อจิตใจคือ คุณงามความดีจะ

ปรากฏ ความดีเป็นผลของการเห็นความจริง เม่ือเรา
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ท�าความดี จิตใจจะมีความเข้มแข็ง มีวุฒิภาวะ ที่จะเข้าถึง 

ความจริงท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป มันมีผลต่อกันและกัน แต่

ไม่ใช่ว่าจะต้องท�าความดีจึงจะได้เห็นความจริง การเห็น 

ความจริงแม้ในระดับเบือ้งต้น จะท�าให้จิตใจของเราดงีาม  

นี่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นธรรม เป็นความเป็นจริงของ 

สิ่งทั้งหลาย มันเป็นเช่นนั้นเอง

มนุษย์เราเป็นทุกข์เพราะอวิชชาและตัณหา แต ่

ทัง้สองอย่างนีไ้ม่ใช่ของดัง้เดมิในจติใจของเรา ไม่ใช่ว่าเรา

ต้องท�าใจว่าเป็นอย่างนี้แหละ พระพุทธองค์ทรงค้นพบ

และเปิดเผยว่า อวิชชาดับได้ด้วยการละตัณหา ตัวอย่าง

เช่น ถ้าเราเห็นคนสองคน คนหนึ่งก�าลังปวดหัวเพราะมี

ไวรัสอยู่ในสมอง เราอาจเกิดความรู้สึกสงสารและคิดว่า

เป็นกรรมของเขา การคิดว่าเป็นกรรมของเขาท�าให้เรา

วางใจได้ง่ายหน่อย แต่ถ้าเราเหน็คนก�าลงัตหีวัตวัเองและ

บอกว่า “โอ๊ย! ปวดหัว ปวดหัว” เราก็คงรู้สึกสงสารที่เขา

ก�าลังปวดหัวอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เกิดความคิดว่า 

จะต้องท�าอย่างไร จงึจะท�าให้เขาเลกิท�าร้ายตวัเอง เพราะ

เขาก�าลังทุกข์โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นทุกข์ เกิดความกรุณา

คืออยากช่วยให้คนพ้นทุกข์ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์พ้น
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ทุกข์ได้ และมนุษย์เป็นทุกข์...ทุกข์ใจนะ ไม่ใช่ทุกข์กาย... 

โดยไม่จ�าเป็น เพราะไม่มีสิ่งใดหรือใครบังคับว่าจะต้อง

เป็นทุกข์อย่างนี้ ดังนั้น เมื่อเราเห็นความจริงว่า คนเป็น

ทุกข์เพราะสมุทัย และสมุทัยเป็นสิ่งที่ละได้ด้วยการเจริญ 

ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้  

ก็เป็นเร่ืองธรรมดาที่เราอยากจะช่วยคนอื่นเท่าที่จะ 

ช่วยได้ แต่ไม่ใช่ว่าเราช่วยเขาฝ่ายเดียว พวกเราต้อง 

ช่วยกัน เราช่วยเขาเท่าท่ีเราจะช่วยได้ และเขาก็ช่วยเรา

เท่าที่เขาจะช่วยได้

เมื่อเราเห็นว่า ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลส ความ

รู้สึกของเราจะเปลี่ยนไป นี่เป็นเรื่องธรรมดา อาตมาเพิ่ง

อ่านพบว่า มีอาจารย์วิปัสสนาท่ีอเมริกาเล่าถึงลูกศิษย์

ของท่านคนหนึง่ เข้าคอร์สปฏบิตัธิรรมเสรจ็แล้วกลบับ้าน 

เขาอยูใ่นเมอืงใหญ่ ทีน้ีเกิดมีปัญหาไฟดบัท�าให้เดอืดร้อน 

เขาจึงโทรไปแจ้งทางราชการและเล่าให้ฟังถึงปัญหา คน

รับโทรศัพท์บอกว่า “ขอบคุณ ผมรับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้า 

หลายช่ัวโมงแล้ว คุณเป็นคนแรกท่ีพูดแบบไม่โกรธผม 

ท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน” ลูกศิษย์อาจารย์ก็ตอบว่า “ผมมอง

ดูโลกนี้ เต็มไปด้วยความโกรธ มองไปทางไหนมีแต่ความ
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โกรธกัน ความเกลียดกัน จึงอธิษฐานจิตว่า อย่างน้อย

ที่สุด ในชีวิตของผม ผมจะไม่เพิ่มความโกรธในโลกให้

มากกว่านี้” 

หากเรามองรอบตัวเรา เราอาจจะรู้สึกเศร้าใจว่า 

ท�าไมคนเราจงึโหดร้ายกนัอย่างนี ้ท�าไมจงึโกรธกนัเกลยีด

กนัอย่างนี ้เราอาจจะรูส้กึว่า เราไม่มอี�านาจทีจ่ะท�าอะไรได้ 

คนบางคนอาจจะไม่อยากรับรู้อะไรเลย เพราะอ่านหรือ

ฟังข่าวแล้วรู้สึกเศร้า แต่ลูกศิษย์อาจารย์คนนี้มีปัญญา 

เขาคิดได้ว่า แม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามก็จริง  

แต่ส�าหรบัตวัเขา เขาอธษิฐานว่า อย่างน้อยทีส่ดุ เขาจะไม่มี

ส่วนร่วม จะไม่เพิม่ความโกรธในโลกนีใ้ห้มากกว่าน้ี เพราะ

ฉะนัน้ ถงึแม้ว่าโอกาสทีเ่ราจะไปลดหรอืไปแก้ปัญหาสงัคม

และปัญหาของโลกมีน้อย เราก็ท�าเท่าที่เราท�าได้ สิ่งที่

เราท�าได้ก็คือ เราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลก 

เราจะไม่เพิ่มสิ่งไม่ดีในโลกให้มากกว่านี ้เช่น เราจะไม่

เพ่ิมความอิจฉาพยาบาท เป็นต้น ถ้าทุกคนตั้งใจอย่างนี้ 

ก็เป็นการช่วยโลก ช่วยสังคมอยู่ในตัว การช่วยตัวเองก็

เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยคนอื่น และการช่วยคนอื่นก็ 

เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยตัวเอง 
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ในวันนี้ อาตมาก็ได้เล่าเรื่องความเป็นธรรมดา

เพื่อเป็นการเตือนว่า ในประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์  

สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ในชวีติ เรามองได้เป็นสองด้าน 

ด้านหนึ่งคือมองที่เน้ือหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่า เราท�าอะไร

บ้าง เราพูดอะไรบ้าง เขาท�าอะไรบ้าง เกิดอะไรขึ้น นี่คือ

สิ่งที่เราจะลงในประวัติ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นการมองที่

กระบวนการ คอืมองว่าทกุสิง่ทกุอย่างเกดิข้ึนตามเหตุตาม

ปัจจยั ตัง้อยูต่ามเหตตุามปัจจยั จบไปดบัไปตามเหตตุาม

ปัจจัย สิ่งส�าคัญคือ อาตมาอยากให้ทบทวนว่า มีความ

พอดีกันบ้างหรือไม่ระหว่างสองด้านนี้ อาตมาเป็นห่วง

ว่าเราจะหนกัไปทางเนือ้หา และอ่อนไปทางกระบวนการ  

แต่ถ้าเราอยากใช้ชีวิตในสังคม ในโลก ในทางท่ีดีท่ี

สร้างสรรค์ เราต้องพยายามหาความพอดีระหว่างสอง

ด้านนี้ การนั่งสมาธิเป็นวิธีการที่จะช่วยปรับมุมมอง ปรับ

ความรู้สึก ปรับความรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจและใน

ชีวิตของเรา ให้ความพอดีเกิดขึ้นได้ 

ส�าหรับเร่ืองความเป็นสามัญของสิ่งท้ังหลาย  

สามญัไม่ได้แปลว่าไม่น่าสนใจหรอืไม่มีคณุค่า และไม่ใช่ว่า

สิง่ทีห่าได้ยากหรือสิง่ทีเ่รียกว่าอศัจรรย์นัน้จะมค่ีามากกว่า
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สิง่สามญั การแสวงหาความตืน่เต้นกับสิง่แปลกประหลาด

เป็นการเสยีเวลาและไม่เคยน�าไปสูค่วามสงบหรอืความสขุ

ที่แท้จริง ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่จะน�าไปสู่สิ่งสูงสุด คือ 

การเจาะลึกในสิ่งที่เป็นสามัญ สิ่งที่เป็นของธรรมดา 

ในชีวิต เพราะฉะนั้น อย่ารู้สึกเศร้าว่าชีวิตของเราไม่มี

อะไร คนท่ีพูดอย่างนี้เรียกว่าขาดสติปัญญา เพราะชีวิต

ของเราทุกคนนั้น แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันในราย

ละเอียดในข้อปลีกย่อย เราต่างก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับ

ไปตลอดเวลาเหมือนกัน ถ้ามองในแง่เนื้อหาก็จะเห็น

ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตของเราไม่น่าสนใจเลย 

อย่างนี้เรียกว่า ติดอยู่ในเนื้อหา แต่ถ้ามองที่กระบวนการ 

ชีวิตของเราก็ไม่แพ้ใครเลย หรือเหมือนกับคนอื่น อาจจะ

เห็นได้ง่ายกว่าด้วยซ�้าไป นี่คือหนทางไปสู่ความหลุดพ้น 

วันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา



...แท้จริงแล้วการปล่อยวาง คือ 

การปล่อยวางในความรู้สึกว่าเป็นเรา เป็นของเรา 

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้น

ในระหว่างการกระท�า...

...การปล่อยวาง คือ การปล่อยวางตัณหา 

ในระหว่างการด�าเนินชีวิต ระหว่างการท�างาน  

ไม่ใช่ปล่อยวางการกระท�า  

หลวงพ่อชาใช้ค�าว่า 

...ปล่อยวางภายในหรือระหว่างการกระท�า  

...ปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์ 
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เมื่อวานนี้อาตมาซักผ้า ตอนเอาของออกจากย่าม 

พบค�าถามจากนักเรียนคนหนึ่งที่อาตมาเก็บไว้ยังไม่ได้

ตอบ นกัเรยีนถามว่า “หนูสงสยัเร่ืองการปล่อยวาง ปล่อย

วางในความชอบความสวยความงาม หนูจะหาความพอดี

ระหว่างการปล่อยวางและการดูแลตัวเองได้ตรงไหน” 

ก่อนอ่ืน อาตมารูส้กึชืน่ชมว่า นักเรยีนต้องการหาจดุพอดี 

กเ็ข้าใจอยู่ว่า การอยู่ในโลกย่อมต้องมกีารประนปีระนอม 

การอนโุลมในบางสิง่บางอย่าง ไม่เหมอืนอยูใ่นวดั ส�าหรบั

ผู้ครองเรือนหรือแม้แต่นักบวชก็ตาม ค�าว่า “พอดี” เป็น

กญุแจหรือเป็นค�าพดูทีน่�าไปสูก่ารพจิารณาในทางปัญญา

ได้ง่าย ทุกส่ิงทุกอย่างมีความพอดีอยู่ตรงไหน และถ้า

เราถึงความพอดีแล้ว เราจะรู้ตัวไหม เป็นไปได้หรือไม่ท่ี 

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “พอดีในการปล่อยวาง” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

พอดีในการปล่อยวาง
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ไม่พอดีแต่เชื่อว่าพอดี หรือว่ายังไม่ถึงจุดพอดีแต่เชื่อว่า

พอดี หรือว่าถึงจุดพอดีแล้วแต่ไม่เชื่อว่าพอดี

ในกรณขีองการปล่อยวาง ก่อนอ่ืนเราต้องท�าความ

เข้าใจเรื่องการปล่อยวางก่อน เพราะค�านี้มีคนเข้าใจผิด 

กันมาก หลวงพ่อชาเคยสอนเรื่องนี้บ่อยๆ ท่านเริ่มเน้น

เรื่องนี้หลังจากที่ท่านอ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาส 

๒-3 เล่มที่แปลค�าสอนของอาจารย์เซ็นจากประเทศจีน  

มีพระฝร่ังรูปหนึ่งคับข้องใจ ถามหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อ

สอนให้เราปล่อยวาง แต่ผมปล่อยวางไม่ได้ ระหว่างที่

ปล่อยวางไม่ได้ ต้องท�าอย่างไรครับ” หลวงพ่อตอบว่า  

“ต้องอดทน” ค�าพดูของหลวงพ่อชาทีอ่าจจะช่วยให้เข้าใจ

ความหมายของค�านี้ได้มากที่สุด คือค�าเตือนสติของท่าน

ว่า “การปล่อยวางนี้ ไม่ใช่ปล่อยวางตัวการกระท�า 

แต่หมายถึงปล่อยวางภายในการกระท�า” เรามักเข้าใจ

กันว่า ปล่อยวาง หมายถึง ไม่ท�า เลิกท�า สิ่งท่ีเคยท�าก็

ไม่ท�า ปล่อยวางแล้ว ไม่เอาแล้ว แต่การปล่อยวาง ไม่ได ้

หมายถึงว่า ไม่เอาแล้ว ไม่ยุ่งแล้ว หรืออาจจะมีส่วน

บ้างในบางคร้ัง ถ้าสิ่งที่ก�าลังท�าเป็นบาปเป็นอกุศล แต ่

ส่วนมากเรามักใช้ค�าว่าปล่อยวางในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือ 
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สิง่ทีห่นไีม่พ้น แท้จรงิแล้วการปล่อยวาง คอื การปล่อย

วางในความรู้สึกว่าเป็นเรา เป็นของเรา ปล่อยวาง 

ความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการกระท�า  

ส่วนมากแล้ว ตัวหน้าที่ ตัวการกระท�ามักไม่เป็นปัญหา 

ปัญหาอยู่ท่ีความรู้สึกต่อการกระท�ามากกว่า ถ้าหากว่า

เรามีความทุกข์ ความอึดอัดใจ ความน้อยใจ เสียใจ 

เป็นต้น เกิดขึ้นในระหว่างการกระท�า สิ่งที่มักจะเกิดขึ้น

เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบคือ “วิภวตัณหา” หมายถึง ตัณหา 

ความทะเยอทะยานอยากประเภทที่ไม่อยากมี ไม่อยาก

ต้องพบ ไม่อยากต้องรู้สึกอย่างนี้ 

ส�าหรับนักปฏิบัติธรรม สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องระวัง

อยูเ่สมอ คอืการเอาหลกัธรรมะมาเป็นข้ออ้าง คนบาง

คน ในระหว่างที่ท�าหน้าที่ ท�าสิ่งที่สมควรจะท�า เกิดการ 

กระทบกระทั่งกัน ไม่พอใจกัน อิจฉากัน ภายในองค์กร 

ภายในสถาบัน ท�าให้รู ้สึกเบื่อหน่าย เกิดวิภวตัณหา  

ไม่อยากจะต้องยุ่ง ไม่อยากจะต้องมีเร่ืองอย่างนี้อีกแล้ว 

แต่แทนที่จะรู้ตัวว่า นี่เป็นอาการของตัณหา กลับมองว่า

เป็นเรื่องของการปล่อยวาง จะปล่อยแล้ว จะวางแล้ว ไม่

เอาแล้ว สติและสัจจะบารมหีรอืการหย่ังรู้ต่อความจริง  
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มบีทบาทส�าคัญในการป้องกนัไม่ให้เอาธรรมะหรอืช่ือ

ของธรรมะทีเ่ป็นกศุลมาปิดบงัอ�าพรางสิง่ทีเ่ป็นอกศุล 

เมื่อเราท�าหน้าที่ต่างๆ อยู่กับคน จะต้องมีความรู้สึกที่ไม่

สงบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าเราเข้าใจว่า การปฏิบัติธรรม

คือจะต้องสงบ เราอาจจะท้อแท้ใจว่า อยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรม 

ไม่ได้ แต่การปฏบิตันิีไ้ม่ได้มุ่งความสงบแบบราบรืน่ไม่มี

ปัญหาเป็นเป้าหมายเสมอไป เพราะเมื่อเรามีปัญหา

กบัใครสกัคน เราต้องพิจารณาว่า ตวัสมทุยัหรอืเหตใุห้

เกิดทุกข์อยู่ที่ไหน เราต้องแยกระหว่างปัญหากับทุกข ์

สมมุติว่าเราเป็นเจ้านาย เขาเป็นลูกน้อง เขาทุจริต หรือมี

เพือ่นร่วมงานทีไ่ม่รบัผิดชอบ หรอืเป็นคนไม่รบัฟังเหตผุล

ของคนอื่น ปัญหาอยู่ที่ไหน ทุกข์อยู่ที่ไหน ทุกข์ของเรา 

ไม่ได้อยู่ทีเ่ขา ทกุข์อยูท่ีส่มุทยัซึง่อยู่ในใจเรา เพราะฉะนัน้ 

สิ่งท้าทายคือ เราก็ต้องแก้ทั้งสองอย่าง แก้ท่ีปัญหา ซึ่ง

อาจจะเป็นเร่ืองของโครงสร้างภายในองค์กร เรื่องบุคลิก

ของคนใดคนหนึง่ซึง่อาจจะต้องตกัเตอืนว่ากล่าว เป็นต้น  

อันนี้เป็นเร่ืองการแก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหานี้จะ 

ข้ึนอยูก่บัการแก้ทกุข์ในใจของเราด้วย ซึง่ไม่ใช่เรือ่งของเขา 

ประเด็นนี้เราต้องแยกแยะให้ชัด 
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ถ้าเราเป็นทุกข์หรือมีกิเลสเกิดข้ึน เช่น ไม่พอใจ  

เบือ่หน่าย โกรธ เป็นต้น ท�าให้เป็นทุกข์ และเมือ่จติใจเป็น

ทุกข์ การแก้ปัญหามักจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น 

ถงึจะแยกออกจากกันว่า ปัญหาอย่างหนึง่ ทกุข์อย่างหนึง่ 

เหตุให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่ง เหตุให้เกิดทุกข์ก็อีกอย่าง

หนึ่ง แต่มันก็สัมพันธ์กันด้วยว่า ถ้าจิตใจเราเป็นทุกข ์

กับปัญหา เราจะมองปัญหาไม่ทั่วถึง ความล�าเอียงจะ

เกิดข้ึน มีกิเลสครอบง�า เราอาจจะท�าบางสิ่งบางอย่าง

รนุแรงกว่าทีค่วรจะท�า หรือเราอาจจะท�าบางสิง่บางอย่าง 

ไม่ถึงขั้นที่ควรจะท�า ดังนั้น เราต้องแก้ท่ีทุกข์ และ

ทุกข์เกิดจากสมุทัย เมื่อเราเข้าใจว่าทุกข์จะดับเพราะ 

สมทุยัดบั เพราะกิเลสดบั เราก็น่าจะต้องเหน็ความส�าคญั

ของการพิจารณาเพื่อก�าหนดว่า กิเลสเราอยู่ตรงไหน  

และเป็นอย่างไร 

ในที่สงบวิเวก เช่น เมื่อเรามีโอกาสไปอยู่วัด ไปอยู่

ในศูนย์ปฏิบัติธรรม มีเวลาอยู่กับกายอยู่กับใจ ไม่มีใคร 

มายุ่ง เป็นเวลา 3 วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๑0 วันบ้าง ๑ เดือน

บ้าง เราได้เรียนรูเ้รือ่งกุศลธรรม เรือ่งอกศุลธรรม มโีอกาส

พัฒนาจิตใจอย่างสม�่าเสมอต่อเน่ืองและลึกซึ้งกว่าที่อาจ
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จะเป็นได้ในชีวิตประจ�าวัน แต่สิ่งที่ผู้อยู่ในท่ีวิเวกจะเห็น

ได้ยากคอื มจิฉาทฏิฐ ิความยดึมัน่ถอืมัน่ในความคดิความ

เห็น มุมมองหรือหลักการ สิ่งที่เรามองไม่เห็นคือ “มานะ” 

ความถือตัวถือตนว่าสูงกว่าเขา เสมอเท่าเขา หรือต�่า 

กว่าเขา เป็นต้น 

ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกข์จะ

เกิดหรือไม่เกิดก็เพราะกิเลส เพราะฉะนั้น ปัญหาจึง

เป็นสิง่ทีช่่วยเปิดเผยกิเลสทีอ่ยูใ่นใจทีเ่รายงัจะต้องจดัการ 

แทนทีปั่ญหาจะเป็นสิง่ทีน่่าเซง็หรอืน่าเบือ่หน่ายอย่างยิง่  

กลับกลายเป็นประโยชน์ต่อเรา ...โอ้! นึกว่ากิเลสตัวนี้ 

จะไม่มีอีกแล้ว... เวลานั่งสมาธิ กิเลสตัวน้ีไม่เคยเห็นมา

นานแล้ว ตอนน่ังสมาธิ เดินจงกรม กิเลสตัวหยาบๆ 

อย่างนี้ มันคงอยู ่ใต ้จิตส�านึก เมื่อมีป ัญหาเกิดขึ้น  

เราจึงรู้ว่า...โอ! นี่เราก�าลังหลอกตัวเองนะ ...สบายไหม 

สงบไหม ...ไม่สบายเลย ไม่สงบเลย...แต่ในภาพรวม

ของการปฏิบัติมันเป็นประโยชน์ไหม มันก็เป็นประโยชน์

เหมือนกัน ตัวหงุดหงิดร�าคาญยังไม่จบนะ ตัวอิจฉา

พยาบาทมันก็ยังไม่จบนะ ตัวน้อยใจก็ยังไม่หมดนะ ถ้า

ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น เราอาจจะไม่เห็นตัวกิเลสเหล่านี้นะ 
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เหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันจะเป็นตัวจี้ จี้แล้วเจ็บไหม 

ถ้าเจ็บตรงไหน แสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้น ฉะนั้น 

เราจะมีโอกาสรู ้เท่าทันแล้วปล่อยวางสมุทัยที่เกิดขึ้น 

ในระหว่างการท�าหน้าที่ได้ก็เพราะปัญหา แต่ไม่ใช่ว่า 

เราต้องการให้มีปัญหา หรือพยายามหาปัญหาใส่ตัวนะ 

มันไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่เราต้องพร้อมรับปัญหา 

ถ้าเปรียบเทียบปัญหาเหมือนยาพิษ หากเราใส่

ถุงมือนิรภัยจับยาพิษ เราก็ไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าใช ้

มือเปล่าจับยาพิษ ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การฝึกสติ

ก็เหมือนกับมีถุงมือ ถึงจับยาพิษก็ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้น 

เราก็คอยสังเกตปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วพิจารณา 

ทั้งด้านนอกด้านใน ปัญหาเกิดขึ้นเพราะวินัยในที่ท�างาน 

เพราะข้อตกลงกนั เพราะความไม่เข้าใจกนั การสือ่สารกนั

ไม่ดี หรือเพราะนิสัยของคนบางคน เป็นต้น แล้วก็ค่อยๆ 

แก้ไปทีละข้อ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องดูกายดูใจ เรื่อง

ไหนเรารู้สึกทุกข์มาก เรื่องไหนเรารู้สึกทุกข์น้อย เพราะ

อะไรเรื่องนี้จึงดูเหมือนจะกดปุ่มเราจริงๆ เราก็พิจารณา 

ตรงนัน้ หลวงพ่อชาบอกว่า “ทกุข์ตรงไหนกต้็องดบัตรงนัน้”  

ไม่ใช่ว่าทกุข์เกดิทีบ้่าน ทกุข์เกดิท่ีออฟฟิศ แล้วมแีต่อยาก
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ว่ิงไปอยู่วัด ทุกข์เกิดขึ้นที่ใด แสดงว่าเรายังมีงานที่ต้อง 

ท�าตรงนั้น การท�าสมาธิ การเดินจงกรม การปฏิบัติใน

รปูแบบ ก็เพือ่ให้มกี�าลังสต ิมกี�าลงัปัญญา ทีจ่ะรบัมอื

กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ให้เป็นทุกข์ หรือถ้าเป็น

ทุกข์ก็จะได้เรียนรู้จากทุกข ์

สิ่งท่ีน่าสังเกตคือ เวลามีความรู้สึกว่าเรา ว่าของ

ของเราแรง ทุกข์จะแรง ถ้าความรู้สึกว่าเรา ว่าของของ 

เราน้อย ทุกข์จะน้อย ถ้าเรื่องไหนไม่มีความรู้สึกว่าเรา  

ว่าของของเรา ทุกข์จะไม่มี ถ้าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของเรา 

ชื่อเสียงของเรา เรื่องที่ว่าจะท�าให้คนรักเรา หรือไม่รักเรา 

เคารพเรามากข้ึน เคารพเราน้อยลง อะไรๆ ที่เกี่ยวกับ

ภาพพจน์ภาพลักษณ์ ความทุกข์น้ีจะแรง เพราะฉะนั้น 

ตัวนี้แหละที่เป็นตัวร้าย แล้วจะแก้อย่างไร ก็แก้ไปเรื่อยๆ 

ด้วยการช่างสังเกต เช่นเวลาเรานั่งสมาธิ ไม่ใช่ว่าจะเอา 

แต่ความสงบอย่างเดียว หรือคิดแต่ว่า ท�าไมจึงไม่สงบ  

ท�าอย่างไรจึงจะสงบ ให้มันเป็นเร่ืองของการเรียนรู ้  

อย่างเช่น พอจิตไปยึดอะไรไว้ ยึดความจ�า ยึดความคิด 

หรือยึดความอยากอะไรสักอย่าง พอรู้ตัวขึ้นมา ตัวรู้ตัวนี ้

ส�าคัญมาก เราจะเห็นพุทธภาวะชัดเจนเลยในขณะที่รู้ตัว 
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ขึ้นมา ...โอ! ตายแล้ว...ลืม... หลง... อันนี้คือการตื่น  

ตื่นจากหลับ แต่พอตื่นจากหลับแล้ว อย่าไปท้ิงมันทันที 

อย่าไปไล่มนัทันท ีรู้...แล้ววาง รู้...แล้ววาง ซึง่ไม่ได้ใช้เวลา

นานเลย แค่หนึ่งวินาที แต่รู้แล้วว่า ...มันก็แค่น้ันแหละ 

...ของไม่แน่ไม่นอน ...ของไร้ค่า รู้...แล้ววาง รู้...แล้ววาง 

เรื่องการภาวนานี้ อาตมาไม่ชอบใช้ค�าว่า “สมถะ” 

หรอื “วปัิสสนา” อยากให้เหน็ว่า ลักษณะของการปฏบิตัิ

ธรรมน้ัน ต้องปฏิบัติทั้งทางจิตใจและทางปัญญา

พร้อมกันเสมอ เพียงแต่ว่า ในบางช่วงจะเน้นทาง

ด้านปัญญา บางช่วงจะเน้นทางด้านจิตใจ ในเบื้องต้น 

เราก�าลังก�าหนดลมหายใจหรือค�าบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ 

เมื่อจิตเผลอไปแล้วรู้ตัว ในขณะท่ีรู้ตัวขึ้นมา อย่าเพิ่งรีบ

กลบัไปหาลมหายใจทนัท ีมนัจะกลายเป็นนสิยัแบบปราบ

ปรามมากเกนิไป แต่พอรูแ้ล้วว่า มนัคอือะไร อะไรคอืสิง่ที่

ท�าให้เราทิง้ลมหายใจ มันเป็นของด ีของเลศิ ของประเสรฐิ

ตรงไหน เราก็รู้ขึ้นมาว่า ...เออ! เป็นของไม่เที่ยง เป็นของ

ไม่แน่ไม่นอน เป็นอนัตตา... เป็นต้น นี่เป็นการรับรู้ต่อ

ธรรมชาติของสิ่งที่ท�าให้เราหลง ก่อนที่เราจะตั้งสติขึ้น

มาใหม่ การท�าอย่างนี้บ่อยๆ จะท�าให้เกิดเป็นนิสัย เวลา
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ที่เรารู้สึกว่าก�าลังเป็นทุกข์ เราจะไม่เก็บกด ไม่หันหลังให้

ความทุกข์ แต่จะรู้ รู้ขึ้นมา แล้ววาง วางอะไร ก็วางตัณหา 

ซึ่งตัณหาก็คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

“กามตัณหา” คอื ความอยากได้อะไรสกัอย่าง จะเป็น 

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรืออะไรก็แล้วแต่ อะไรก็ได้  

ดีกว่าไม่มีอะไรเลย นี่คือกามตัณหา พอเกิดทุกข์ข้ึนมา  

จิตก็หาความสุขง่ายๆ มาทับถมกลบเกลื่อนเพื่อจะได ้

ไม่รู้สึกเช่นนั้น ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาคนเป็นทุกข์แล้ว 

ดื่มเหล้า คนเป็นทุกข์แล้วใช้ยาเสพติด คนเป็นทุกข์แล้ว 

ไปเท่ียว หาความสุขอะไรสักอย่างเพื่อไล่ความทุกข ์

ออกไป ให้ลืมความทุกข์ชั่วคราว น่ีเป็นยุทธศาสตร์

ยุทธวิธี บางครั้งก็อาจจะต้องท�าเพื่อเอาตัวรอดเพราะ

ไม่มีทางเลือก แต่ถ้าใช้วิธีนี้บ่อยๆ จะท�าให้จิตใจอ่อนแอ  

เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องสงัเกตว่า นีค่อืตวัสมุทัย ตัวตัณหา 

คืออยากมีอะไรสักอย่างท่ีมันกระตุ้นจิตใจให้มีชีวิตชีวา 

ในโลกปัจจุบันที่โรคซึมเศร้าก�าลังระบาด คนท่ีเป็นโรคน้ี

จะรูส้กึว่า ท้ังกายและใจมนัชาไปหมด เหมอืนซอมบี ้และ

เมื่อเป็นซอมบ้ีแล้ว บางคนก็ใช้วิธีกรีดตัวเอง เพ่ือจะได้

เกิดความรู้สึกขึ้นมา ดีกว่าชาหรือไม่รู้สึกอะไรเลย คนท่ี
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ท�าอะไรรุนแรง ส่วนมากเป็นเพราะกามตัณหา คืออยาก

จะมีอะไรสักอย่างที่มันตื่นเต้น ที่ท�าให้รู้สึกว่ามีชีวิตชีวา 

ขึน้มา เช่นเดยีวกับทีใ่นระหว่างการน่ังสมาธ ิพอเราอยูก่บั

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แล้วเกิดความเบ่ือหน่าย เบ่ือ

ความไม่มีอะไร เราก็วิ่งไปหาความจ�า วิ่งไปหาความคิด  

วิ่งไปหาสิ่งที่นึกแล้ว คิดแล้ว จ�าแล้วมันเพลิน นี่คือตัวที่

ต้องปล่อยวาง คอืการพยายามหาอะไรสักอย่างทีเ่ป็น

ตวัเพลนิเมือ่ต้องเผชญิกบัความจรงิทีไ่ม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการ 

“ภวตณัหา” คอื ความอยากมี อยากเป็น อยากเป็น

ทีรู่จั้กของเขา อยากเป็นทีร่กัของเขา อยากเด่น อยากเป็น

นั่นเป็นนี่ เมื่อไม่นานมานี้ มีการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่

ประเทศองักฤษ ถามว่า เมือ่จบแล้ว เป็นผูใ้หญ่แล้ว อยาก

เป็นอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเป็นสมัยอาตมา ก็อยากเป็นนักกีฬา 

อยากเป็นหมอ อยากเป็นวศิวกร อยากเป็นครู แต่ปัจจบัุน

นี้ เด็กนักเรียนที่อังกฤษมากกว่าคร่ึงตอบว่า อยากเป็น

คนมีชื่อเสียง นี่เรียกว่า ภวตัณหาครอบง�า คือ คิดว่าถ้า

ได้เป็นอะไรสักอย่าง มันก็เหมือนกับชีวิตมีค่า ถ้าไม่มีใคร

รู้จัก ชีวิตก็ไม่มีค่า เมื่อ ๒0 กว่าปีที่แล้ว ที่อเมริกา มีคน
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ฆ่านักการเมือง ทั้งๆ ที่เขาไม่มีอะไรบาดหมางกับนักการ

เมอืงคนนี ้เมือ่มคีนถามเขาว่า “ท�าไมถึงท�าอย่างนี ้เขาเป็น

คนดีและไม่เคยเบียดเบียนคุณ ท�าไมคุณจึงฆ่าเขาอย่าง

โหดเหีย้ม” เขาตอบว่า “เม่ือผมฆ่าเขาแล้ว ผมได้กลายเป็น

หนึง่ในพนัของประวตัศิาสตร์” ด้วยเหตนุี ้ในระยะหลงัๆ ท่ี

อเมรกิา เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีมี่ใครไปฆ่าคนเป็นสบิๆ หรอื

หลายร้อยคน เมื่อหนังสือพิมพ์ลงข่าวนี้ จะพยายามไม่

เอ่ยชื่อคนกระท�าหรือเอ่ยให้น้อยที่สุด เพราะคนต้องการ

จะมีช่ือเสียง ถึงจะเป็นชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี ก็ยังดีกว่า

ไม่มีช่ือเสียง คิดดูสิว่า ชีวิตจะต้องว่างเปล่าขนาดไหน  

จึงได้ถือว่า ชีวิตเราจะมีความหมายหรือมีคุณค่าก็เพราะ

ว่ามคีนรูจ้กัชือ่เรา นีเ่รียกว่า “ภวตณัหา” ในการปฏิบัติเพือ่

เป็นพระอรหนัต์ จะถอืว่าเป็นภวตณัหาหรอืไม่ ถ้าหากว่า

เราสร้างภาพความเป็นอรหันต์ว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

แล้วกพ็ยายามทีจ่ะได้เป็น นัน่เป็นตณัหา แต่ถ้าเราปฏบิตัิ

เพื่อสร้างอรหัตตมรรค อรหัตตผล มันก็ไม่ผิด ตัณหา 

ทุกอย่างจะเน้นทีผ่ลของการกระท�า ส่วนการดลบันดาลใจ

หรอืท่ีเรียกว่าฉันทะหรอืธรรมฉนัทะ จะเน้นทีต่วัการกระท�า 

คุณภาพของการกระท�า ถ้าเราเน้นที่คุณภาพของการ
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กระท�า เราก็ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราเน้นที่ผลของการ

กระท�าหรือสิ่งที่อยากเป็น นี่จะท�าให้เป็นทุกข ์

“วิภวตัณหา” คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น 

ไม่อยากต้องอยู่ตรงนี้ ไม่อยากต้องเจอคนน้ี ไม่อยาก

จะต้องรู้สึกอย่างนี้ วิภวตัณหาท�าให้คนท่ีไม่ฉลาดคิดฆ่า 

ตัวตาย เพราะเข้าใจว่า การฆ่าตัวตายคือการดับทุกข์  

ซึ่งเป็นความคิดที่โง่ที่สุด เพราะคนเราตายแล้วไม่สูญ 

ตายแล้วยังมีต่อ นอกจากการฆ่าตัวตายจะไม่เป็นการ 

แก้ปัญหาแล้ว ยังท�าให้ปัญหาแรงยิ่งขึ้นอย่างเทียบไม่ได้ 

และยังเป็นการเบียดเบียนคนรอบข้างด้วย ผู้ท่ีเป็นลูก

กตญัญคูวรจะคดิอย่างน้ีว่า ไม่มีอะไรทีจ่ะสร้างความทกุข์

ทรมานให้กับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้มีพระคุณมาก

เท่ากับการฆ่าตัวตาย บางคนคิดว่า ตายแล้วจะได้ไม่เป็น

ภาระ ไม่ท�าให้เกิดความเดือดร้อน มันไม่ใช่อย่างนั้น ใน

สังคมทุกวันนี้ มีความคิดผิดๆ ว่า ฆ่าตัวตายเหมือนเป็น

การปิดสวิทซ์ หมดปัญหา อันนี้เราต้องพยายามป้องกัน 

มันเกิดจากความงมงาย ความคิดแบบโง่ๆ ว่า ชีวิตเรา

เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดแล้วก็หมดเรื่อง แต่เรา

ไม่ใช่เครื่องยนต์ เราเป็นคน 
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ดังนั้น การปล่อยวาง คือ การปล่อยวางตัณหา 

ในระหว่างการด�าเนินชีวิต ระหว่างการท�างาน ไม่ใช่

ปล่อยวางการกระท�า หลวงพ่อชาใช้ค�าว่า ...ปล่อยวาง

ภายในหรือระหว่างการกระท�า ...ปล่อยวางเหตุให้

เกิดทุกข ์

คราวนี้กลับไปที่ค�าถามของเด็กนักเรียนท่ีว่า มี

ความรักสวยรักงาม เราควรจะปล่อยวางเพราะมันเป็น

กเิลส แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องดแูลตวัเองด้วยมใิช่หรอื 

มนักใ็ช่ เรากท็�าตามหน้าที ่แต่ต้องระวงัไม่ให้จติใจของเรา

หมกมุ่นกับเรื่องน้ีจนกระท่ังอกุศลธรรมในจิตใจเราเพ่ิม

มากขึน้และกศุลธรรมลดน้อยลง นีค่อืเครือ่งตดัสนิทีใ่ช้ได้

กบัทกุๆ เรือ่ง แต่ผู้ทีจ่ะใช้เคร่ืองตดัสนิอย่างนีไ้ด้ ต้องเป็น

ผู้ที่รู้จัก “มองด้านใน” จึงจะรู้ว่ากุศลธรรมคืออะไร อกุศล

ธรรมคืออะไร ถ้าหากเราหมกมุ่นในความสวยความงาม

มาก มนัย่อมมผีลต่อจติใจหลายอย่าง เช่น จะมีการตัดสนิ

ตัวเองและตัดสินคนอื่นเพียงเพราะหน้าตาหรือร่างกาย 

มันจะมีการเปรียบเทียบว่า เราสวยกว่าเขา หรือว่าเขา

สวยกว่าเรามาก หากเราสวยกว่าเขา เราก็จองหองถือตัว

ถอืตน หรือหากเขาสวยกว่าเรา เรากร็ูส้กึอิจฉาหรอืเสยีใจ 
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เป็นต้น พออายุมากขึ้น ร่างกายเปลี่ยน เริ่มมีริ้วรอย 

ที่หน้า ก็ท�าใจไม่ได้ เพราะความสวยงามน้อยลง เหมือน

กับว่าตัวเราด้อยค่าลง คิดว่าค่าของตัวเราแท้ๆ ขึ้นอยู่กับ

ร่างกาย เราก็จะทุกข์มาก ต้องท�านั่นท�านี่เพื่อชะลอไม่ให้

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้า 

มันก็ช่วยได้บ้างเหมือนกัน แล้วนักปฏิบัติธรรมไม่ควรท�า

เสียเลยหรือ จะท�าบ้างก็ได้ ไม่เป็นไร แต่ถ้าถึงขั้นที่ว่า 

จิตใจเราติดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา จนกระทั่งเป็นจุดสะดุด

ของจิตใจ แล้วท�าให้เราให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากกว่า

ความงดงามของจิตใจ อย่างนี้ก็เกินพอดีไปแล้ว

เพราะฉะน้ัน เรื่องน้ีก็คงไม่มีหลักใดหลักหนึ่งว่า 

ต้องแค่นัน้แค่นีจ้งึพอดี แต่ละคนไม่เหมอืนกนั บรบิทของ

แต่ละคนในบางครั้งอาจจะมีการเรียกร้องหรือคาดหวัง

จากคนรอบข้างหรือจากสังคม ซึ่งก็ต้องยอมรับในระดับ

หนึง่ แต่เม่ือเราหนัมาปฏบิตัธิรรม เราจะเริม่รูส้กึว่า ความ

งามไม่ได้อยู่ที่หน้าตา ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความรู้สึกของ

เราจะเริ่มยอมรับและไวต่อความงามของจิตใจ บางคน

หน้าตาดี รูปถ่ายออกมาก็สวย แต่พอใครพูดคุยด้วยแล้ว 

กลับรู้สึกว่าเขาไม่สวยเลย เพราะน�้าเสียงและอารมณ์ที่
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แสดงออกมาท�าให้รู้สึกว่าไม่น่าคบเลย คนที่ถ่ายรูปแล้ว

ดูสวย แต่พอเจอตัวจริงแล้วไม่สวยเลย อย่างนี้เรียกว่า

สวยแต่ผวิหนังภายนอกเท่านัน้เอง อย่างไรกต็าม น่ันกไ็ม่

ได้หมายความว่า เราไม่ควรจะให้ความส�าคัญกับร่างกาย 

หรือควรยกจิตใจให้เป็นใหญ่อย่างเดียว มันจะฟังดูธัมมะ

ธัมโมเกินไปส�าหรับคนในสังคมทั่วไป เอาแค่ว่า อย่าเป็น

ทุกข์กบัมันกแ็ล้วกนั อย่าไปหลงใหลมนั อย่าไปเหน็คณุค่า

ของตัวเองอยู่กับความสวยความงามภายนอกจนเกินไป 

และเมื่อเราปฏิบัติธรรม เราย่อมจะมีวิวัฒนาการด้านใน 

จุดสนใจของเรา จุดชื่นชมของเรา จะค่อยๆ ย้ายจากจุด

เดมิ เราจะเริม่ซาบซึง้ในความงามของกศุลธรรมท่ีแผ่ออก

มาในการกระท�า การพูด และความเมตตาของคน 

สรุปว่า ตัวส�าคัญคือ ตัวตัณหาอุปาทาน ความ 

ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งจะไปดูที่ตรงไหน ก็ดูที่ร ่างกาย ดูที่

เวทนา ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ ดูที่สัญญาความจ�าได้

หมายรู้ ดูที่สังขารการปรุงจิตทั้งในด้านกุศลและอกุศล  

ดู ท่ีวิญญาณ การรับรู ้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่ ง

ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าขันธ์ห้า พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า  

“ปัญจุปาทานักขันทา ทุกขา” ตัณหาอุปาทานไม่ได้อยู่ 
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ที่อื่น มันอยู่ตรงน้ี อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจ ไม่ว่าเราจะอยู่

ที่ไหน ให้กลับมาหากาย กลับมาหาใจ กลับมาหาขันธ์ห้า  

กลับมาหาตัวเอง เมื่อเกิดปัญหากับคนรอบข้าง คนใน

ครอบครัว คนในที่ท�างาน อย่าลืมว่า ปัญหาก็ปัญหา 

ทกุข์กท็กุข์ เราต้องแก้ทัง้สองอย่าง แก้ทีจ่ติใจเราด้วย 

แก้ที่ด้านนอกด้วย พร้อมๆ กันไป 

เอาล่ะ วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา



...เราจะเดินทางไปไหน  

เราต้องชัดเจนในจุดหมายปลายทาง  

แต่ในขณะเดียวกัน  

เราก็ต้องมีความประณีต ความระมัดระวัง 

ค่อยๆ ก้าวไป 

ค่อยๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ในระหว่างทาง  

แล้วก็หยุดเป็นระยะๆ  

เพื่อดูว่า มันยังตรงกับเป้าหมายหรือไม่
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นิสัยคนเราไม่เหมือนกัน คนบางคนชอบฟังธรรมะ 

สูงๆ ฟังแล้วรู้สึกซาบซ้ึงใจ รู้สึกว่าใช่ มีก�าลังใจ แต่นั่น

ก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกเสียทีเดียวถ้าเขาไม่ให้ความส�าคัญ

กับข้อวัตรปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันที่จะน�าไปสู่ภาวะสูง 

เช่นนัน้ เมือ่มีปัญหาในการปฏบิตั ิปัญหาในชีวติประจ�าวนั  

ก็จะอ่านหรือฟังเรื่องธรรมะสูงๆ ท�าให้รู้สึกว่า ...เออ! มี

ก�าลังใจขึ้นมาแล้ว... แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมะขั้นสูง 

ปัญหาอยู่ที่การสร้างสะพานจากท่ีเราเป็นอยู่ทุกวันนี้  

ที่เราก�าลังท�าอยู่ทุกวันนี้ ไปยังเป้าหมายที่สูงนั้น

สมยัก่อนมีนักวชิาการคนหน่ึง ชอบอ่านหนงัสอืมาก 

เป็นผูรู้้ เป็นนักปราชญ์ ได้รบัเชญิไปอภปิรายและบรรยาย

ในที่ต่างๆ เขาพยายามหาค�าสอนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา  

ได้เท่าไรก็ยังรู้สึกว่า...มันยังไม่ใช่ ...มันจะต้องมีอะไรท่ี 

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “งานสร้างสะพาน” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานสร้างสะพาน
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ลึกซึ้งกว่านี้อีก...ที่เขารู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะค�าสอน 

ท่ีได้อ่านได้ศึกษาแล้วยังไม่ลึกซึ้ง แต่เพราะตัวเขาเองยัง

เข้าไม่ถึงค�าสอนน้ัน และถ้าเอาแค่ระดับสัญญา ระดับ

ความคิด มันย่อมไม่มีจุดอิ่ม 

เมื่อเรากล่าวถึง “กาม” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงกาม

ราคะหรือความต้องการทางเพศเป็นหลัก น่ันเป็นกาม

ระดับหยาบที่สุด การได้รับความสุขจากรูป รส กลิ่น 

เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ ไม่ว่าจากตัวไหนก็เป็น

กามทั้งนั้น กามจากความคิดก็มี ซึ่งบางทีมันลึกซึ้ง

และปล่อยยากกว่ากามสุขที่ได้จากรูป รส กลิ่น เสียง 

สัมผัสเสียอีก เวลาจิตเพลินไปกับความคิด ทฤษฎี 

ปรัชญา มันก็เหมือนกับเราเพลินกับอาหารการกิน 

นักวิชาการคนนี้ก็เป็นแบบนี้ เมื่อเขาได้ข่าวว่า มีพระ

อาจารย์รูปหนึ่งที่บรรลุธรรม แต่มีข้อวัตรปฏิบัติแปลกๆ 

คืออยู่บนต้นไม้ ไม่ได้อยู่ในกุฏิหรือใต้ต้นไม้ ท่านท�า

กุฏิอยู่บนต้นไม้เลย การจะไปกราบท่านก็ยากแสนยาก  

นักวิชาการคนน้ีคิดว่า น่ีอาจจะเป็นปรัชญาช้ินสุดท้าย 

ท่ีจะท�าให้เขาบรรลุได้ จึงเดินทางอย่างล�าบากล�าบน 

หลายเดือน ขึ้นเขาลงห้วยเข้าป่า ทรมานมาก สุดท้าย 
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ก็ไปถึงท่ีอยู่ของพระอาจารย์รูปน้ี เขาเข้าไปกราบที่ใต้

ต้นไม้ และนิมนต์หลวงพ่อให้เทศน์ธรรมะที่สูงที่สุดที่

หลวงพ่อพอจะถ่ายทอดได้ หลวงพ่อจึงสอนว่า... ให้ละ

บาปกรรมทั้งปวง บ�าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม ช�าระจิตใจ 

ของตนให้ขาวสะอาด... นักวิชาการคนนี้รู้สึกผิดหวังจน 

อดทีจ่ะอุทานออกมาไม่ได้ว่า...ค�าสอนนี ้แม้แต่เด็กห้าขวบ 

ก็รู ้แล้วครับ... ช่างไม่สมเกียรตินักปราชญ์อย่างเขา  

หลวงพ่อบอกว่า...ใช่...ถูกต้อง แม้แต่เด็กห้าขวบก็เคยได้

ฟังค�าสอนนี ้แต่คนอายุ ๕0 ๖0 ๗0 ปีกย็งัท�าไม่ได้เลย... คอื

นักปราชญ์คนนี้คิดว่า การบรรลุธรรมเหมือนเป็นจิ๊กซอว ์

ท่ีจะต้องเอาชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน แต่

จิ๊กซอว์มันไม่จบเสียที และอันน้ีเรียกว่าเป็นจิ๊กซอว์ช้ิน

สุดท้าย ซึ่งกลับกลายว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่อง 

ที่เขามองข้าม เขาประมาท คิดว่าฉันเป็นนักปราชญ์  

อ่านหนังสือ อ่านคัมภีร์มากมาย มีความรู้บาลีสันสกฤต 

ทุกอย่าง แต่ที่จริงแล้ว ในภาคปฏิบัติ สิ่งที่ลึกซึ้งก็คือ 

สิ่งที่เรายังท�าไม่ได้ เช่น ถ้าหากว่าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้  

ศลีห้ากเ็ป็นเรือ่งลกึซึง้ส�าหรับเรา น่ีแสดงว่าเรายงัไม่เข้าใจ 

เพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้ว ไม่รักษาศีลห้า
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ไม่ได้ คนที่ไม่รักษาศีลห้าแสดงว่าแม้แต่ความเข้าใจพื้นๆ 

เรื่องกฎแห่งกรรมก็ยังไม่มี เพราะฉะนั้น กฎแห่งกรรม

ระดับนี้ก็ยังเป็นเรื่องลึกซึ้งส�าหรับเขา

เร่ืองความคิด ความปรุงแต่ง หรือสัญญาต่างๆ 

เป็นปัญหาของนักปฏิบัติหลายอย่าง ข้อที่หนึ่งเพราะ

มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะละท้ิงได้เสียทีเดียว คือถ้าเป็นเร่ือง

ของพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ในเรื่องของศีลห้า การ

เบียดเบียน การลักขโมย เราก็สามารถไปถึงข้ันท่ีว่า...

เลิกซะ เราจะไม่ท�าอีกต่อไปเป็นอันขาด... แต่เร่ือง 

ความคิดใครจะไปห้ามได้ ข้อที่สองคือ เราก็ไม่ต้องการ 

จะห้ามด้วย เพราะมันมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่ง เพียง

แต่ว่าเราคิดไม่เป็น ที่ว่าคิดไม่เป็น ไม่ใช่ว่าไม่ฉลาด 

ในทางไอควิ แต่หมายถงึว่า ไม่รูจั้กใช้ความคดิในสิง่ที่

สมควร ไม่ใช้ความคดิในสิง่ทีไ่ม่สมควร การรู้กาลเทศะ

ในความคิด เรื่องใดท่ีควรคิดก็คิดอย่างมีเหตุมีผล  

โดยป้องกันไม่ให้ความล�าเอยีงและอคตเิข้ามาครอบง�า 

ในเวลาที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคิด ก็อยู่ด้วยความรู้ 

ความตื่น อยู่ในปัจจุบัน อย่างนี้เรียกว่า “คิดเป็น”
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ความคิดเหมือนลูกน้องที่หลงตัวว่าเป็นเจ้านาย 

และเราเป็นเจ้านายที่เชื่อเขา เขาวิปลาสนึกว่าเขาเป็น 

เจ้านายเรา แทนที่เราจะสั่งสอนว่า...ไม่ใช่ ไม่ใช่ คุณเป็น 

ลูกน้อง...แต่เรากลับบอกว่า...เหรอ! อ้อ! ถ้าคุณเป็น 

เจ้านายจริง ก็แสดงว่าข้าพเจ้าต้องเป็นลูกน้องสิ... ยอม

เขาเลย ไม่ได้สั่งสอน ไม่ได้อบรม เราต้องรู้จักกลั่นกรอง 

ความคดิ ค่อยๆ ฝึกให้คิดเฉพาะเวลาทีส่มควรคิด และ

ต้องพัฒนาคุณภาพของความคิดให้เป็นเหตุเป็นผล

มากขึ้น ระมัดระวังอารมณ์ท่ีเข้ามาครอบง�า หรือมา

ลากความคดิและเหตผุลของเราให้เข้าข้างตวัเอง ส่วน

มากความต้องการหรือตัณหาจะเป็นตัวน�า และเหตุผล

จะตามมาทีหลัง ซึ่งเรื่องนี้เราเห็นได้จากที่ว่า เวลาเราฟัง

บางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกว่าใช่ ทฤษฎีนี้น่าจะใช่ ซึ่งก็อาจ

จะเป็นได้ว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาล้วนๆ แต่ท่ีมักจะ 

เป็นมากกว่าน้ันก็คือ เร่ืองน้ันมันเข้ากับสิ่งที่เราคิด

อยู่แล้ว หรือเข้ากับสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้ว หรือเข้า

กับผลประโยชน์ของเราอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเรื่องทาง

เศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บภาษี มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่า  

ไม่ควรเก็บภาษีคนรวย เพราะคนรวยมีเงินแล้วจะกล้า
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ลงทุน และการลงทุนของคนรวยท�าให้คนอ่ืนพลอยได้

ประโยชน์ด้วย ทฤษฎีน้ีเหมือนเป็นความเชื่อในศาสนา 

ตอนนี้เรื่องทุนนิยมหรือตลาดนิยม แข่งขันนิยม อะไร

ท�านองนี้เป็นเหมือนกับความเชื่อทางศาสนา ถ้าถาม

ว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ มันก็ไม่

ค่อยจะมี แต่ถ้าลองทบทวนระบบทุนนิยมของอเมริกา  

จะพบว่าช่วงที่เจริญมากที่สุดคือช่วง ๕0 ปีที่ผ่านมา 

ตอนที่รัฐบาลเก็บภาษีคนรวย ๙0 เปอร์เซ็นต์ของรายได้  

ช ่วงนั้นกลายเป็นว่าเป็นยุคทองของระบบทุนนิยม

ของอเมริกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องน้ีอาตมาก็ไม่ใช่นัก

เศรษฐศาสตร์ อาตมาอาจจะฟังผิดหรือเข้าใจผิดก็ได้ 

อาตมาไม่ได้จะสอนเศรษฐศาสตร์ แต่อยากจะสอนว่า 

ท�าไมคนที่มีสตางค์จึงเชื่อในทฤษฎีที่ว่าไม่ควรเก็บภาษี

คนรวย เศรษฐกิจจะเจริญเพราะลดภาษีคนรวย มันเป็น 

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จริงๆ หรือเป็นการคิดเข้าข้าง

ตัวเอง นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ทางโลก แต่ทฤษฎีทาง 

การเมืองทางโลก ส่วนมากคนมักไม่รู้เท่าทัน คนที่ชอบ

อ้างว่าเขาอยูใ่นโลกทีเ่ป็นจริงน้ัน จริงๆ แล้วเขาอยูใ่นโลก

แห่งตัณหาที่เป็นจริงโดยที่เขาไม่รู้ตัว แล้วก็ดึงเอาทฤษฎี
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นั้นทฤษฎีนี้มาสนับสนุนตัณหาเสียมากกว่า เพราะฉะนั้น 

เราต้องพยายามให้รู ้เท่าทันความอยากและความ

สัมพันธ์ระหว่างความอยากกับความคิดตลอดจน

ทฤษฎีความเชื่อต่างๆ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

ธรรมเหมือนกัน คือ เราจะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ จะเป็น

เรื่องวิชาการใดวิชาการหนึ่ง หรือเรื่องการท�ามาหากิน  

แต่เราต้องรู้เท่าทันความคิดนั้น ใช้ความคิดแล้ว ก็ต้อง

ถอนออกมาทบทวนความคิดอีกที โดยเฉพาะเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับกิเลส

พดูถงึเรือ่งความคดิ จะมคี�าถามว่า ท�าไมคนทีฉ่ลาด 

ใช้สมองมาก จะสงบยาก หลวงพ่อชาเคยปลอบใจพวก

พระฝรั่งในเรื่องนี้ เพราะพระฝรั่งที่มาบวช ส่วนใหญ่ผ่าน

การศึกษามาพอสมควรแล้ว ส่วนมากก็มีปริญญาบัตร  

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็ยังมี ในขณะที ่

พระไทยส่วนมากจบป. ๖ แต่เวลาอยู่ด้วยกันก็มีความ 

เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของพระสงฆ์ มศีลีเสมอกนั มทิีฏฐิ

เสมอกัน แต่ลักษณะความคิดนั้นไม่เหมือนกัน พระฝรั่ง 

มักจะน้อยใจว่า ท�าไมเพื่อนพระไทยสงบง่ายกว่า สงบ

เร็วกว่า มีพระฝรั่งรูปหนึ่งถามหลวงพ่อชาเกี่ยวกับเรื่องนี้  
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หลวงพ่อตอบว่า...มันเหมือนกับการท�าความสะอาดบ้าน 

บ้านหลังเล็ก ก็ท�าความสะอาดได้เร็ว บ้านหลังใหญ่มี

หลายห้องก็ต้องใช้เวลานานหน่อย แต่ถ้าท�าเสร็จแล้ว  

ก็จะน่าอยู ่กว่า... แล้วท่านก็ให้ก�าลังใจพระฝรั่งว่า... 

ใช่..ที่ว่าในเบื้องต้น การที่ชอบคิดชอบวิเคราะห์ท�าให ้

เป็นอุปสรรค ท�าให้สงบได้ช้า แต่ถ้าอดทน ไม่ท้อแท ้ 

ท�าไปเรื่อยๆ และไม่มองความคิดว่าเป็นศัตรูจนเครียด 

สดุท้ายแล้ว ความคดิหรอืการวเิคราะห์ต่างๆ นัน้จะแปลง

เป็นตัวปัญญา แล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและ 

การเผยแผ่ให้กับคนอื่นด้วย...

เรื่องความคิดนี้ หลายคนสงสัยว่าท�าไมปล่อย 

ได้ยาก คนเหล่าน้ีมักจะมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ 

ท่ีเรียกว่า “อุปาทาน” ค�าว่า “ยึดมั่นถือมั่น” ให้ความ

รู้สึกอยู่ในตัวว่า ก�าแน่น ไม่ยอมปล่อย แต่ลักษณะการ 

ก�าแน่นและการยึดม่ันน้ัน คือการยึดเอาเป็นเรา เป็น

ของเรา อันนี้คือเอกลักษณ์ของมัน มีความรู้สึกว่าเรา  

ว่าของเรา นั่นก็คือ ยึดม่ันถือมั่น บางสิ่งบางอย่างต้อง

ยึดมั่นแน่นอน เช่น สมมุติว่าเราเดินในที่มืด เราก็ต้อง 

ยึดมั่นไฟฉายเหมือนกัน เพราะถ้าปล่อยแล้วไฟฉายตก 



๔๗ชยสาโร ภกิขุงานสร้างสะพาน

ก็แย่ แต่ว่าเรายึดมั่นด้วยปัญญา เพ่ือให้ประสบความ

ส�าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นยึดมั่น 

ถือม่ันหรืออุปาทานในความหมายของพระพุทธเจ้า  

ซ่ึงก็คือ เราถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เกิดความรู้สึกว่า

เราว่าของเราเมื่อใด เราเดือดร้อนทันที ทุกข์ทันที ปัญหา

เกิดทันที

ในเรื่องของทฤษฎีบางสิ่งบางอย่าง สมมุติว ่า 

เรามีความคิดเห็นอย่างนี้ แล้วเราก็บอกใครต่อใครว่า 

เรามีความเห็นอย่างนี้นะ มันน่าจะเป็นอย่างน้ีนะ จน

ทุกคนรู ้ว ่า ในเรื่องนี้ คนๆ นี้มีความคิดเห็นอย่างนี้  

การท่ีเราประกาศบ่อยๆ จนเรากลายเป็นท่ีรู้จักเพราะ

ความคิดเห็นนี้ มีคนชื่นชมบ่อยๆ มีคนวิพากษ์วิจารณ์

บ่อยๆ อยู่ไปอยู่มา ทฤษฎีน้ัน ความคิดเห็นน้ัน ก็จะ

กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราในความรู้สึก ต่อมาหากมี 

การพิสูจน์ว่า ความคิดของเราผิด เราเข้าใจผิด ข้อมูลของ

เราผิด หรือว่าขาดข้อมูลบางอย่าง ท�าไมการยอมรับว่า

เราคิดผิด เราพูดผิด มันจึงยากเหลือเกิน นั่นเป็นเพราะ

ความยดึมัน่ถอืมัน่นัน่เอง เราจะเห็นชดัเลย ท�าไมเรารูส้กึ 

เสียหน้า เพราะเราถือว่าศักดิ์ศรีของเรา เกียรติยศใน
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ชุมชน ชื่อเสียงของเรา ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้จนกระทั่งถือว่าเป็น

ตัวเราเลย ดังน้ัน ใครล้มทฤษฎีน้ันก็เหมือนกับล้มตัวเรา 

การพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูดนั้นผิด มันกระทบถึง

จิตถึงตัวเราเลย นี่คืออาการยึดมั่นถือมั่น หรือการยึดมั่น 

ถือมั่นในความสวยงามของร่างกาย ใครชมเราก็ดีใจ  

ใครต�าหนเิรากเ็สยีใจ ท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ ร่างกายเป็นของ

เราจริงๆ หรือ ถ้าร่างกายเป็นของเราจริงๆ ท�าไมมันจึง

แก่ได้ สมมุติว่ามีคุณยายอายุ 80 ปี สัก ๑0 คนมายืนอยู่

ด้วยกัน แล้วบอกว่าคนหนึ่งในนี้เคยเป็นนางสาวจักรวาล 

ถ้าดูจากคนอายุ 80 ปี เราจะรู้ได้ไหมว่า คนไหนเคยเป็น

นางสาวจักรวาล มันยากใช่หรือไม่ เพราะความสวยเป็น

ธรรมชาติที่ต้องเสื่อม ถ้ามันเป็นเราเป็นของเราจริงๆ มัน

จะเสื่อมได้ไหม เราก็ต้องบังคับมันได้สิ ถ้าเราเอาศักดิ์ศรี

ของเรา คุณค่าของเรา ตัวตนของเรา ผูกไว้กับหน้าตา  

ผกูไว้กบัผวิหนงั ผกูไว้กับสงัขารร่างกาย เมือ่สงัขารร่างกาย

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบ เราก็ต้องทุกข์ใช่ 

หรือไม่ นี่คือโทษของมัน ถ้าเราจับยึดส่ิงใดสิ่งหนึ่งไว้ 

และไม่ให้มันเปลี่ยน เราจึงจะมีความสุขได้ มันก็ต้อง

ทุกข์แน่นอน เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจับอะไร
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ไว้ให้นิ่งๆ ไม่ให้เปลี่ยนแปลง นี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกต 

เรื่องการพยายามยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวน 

เป็นธรรมดาไว้ให้มันนิ่งๆ ให้มันเป็นเรา เป็นของเรา  

เป็นตัวเป็นตน นี่แหละคือตัวทุกข์ นี่แหละคือตัว 

สมุทัย

คนที่เรียนเก่ง คิดเก่ง จนกระทั่งสอบได้ที่หนึ่ง เข้า

มหาวิทยาลัยชั้นดีชั้นหนึ่ง เรียนจบแล้วได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ เคยชินกับการเป็นคนที่ฉลาดท่ีสุดในห้อง

ตลอดมา ไม่ว่าจะคดิอะไร ก็มคีนชืน่ชมว่าคดิด ีคดิได้ยงัไง  

อยู่ไปอยู่มาก็ยากที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า เราคือความคิด 

ที่เราประสบความส�าเร็จทางโลกก็เพราะความคิด ที่คน

เคารพนับถือเราก็เพราะความคิด ที่เรามีชื่อเสียงก็เพราะ

ความคิด ทุกอย่างข้ึนอยู่กับความคิด และเมื่อทุกสิ่ง 

ทุกอย่างของเราคือความคิด เวลานั่งสมาธิ จะนั่งอย่างไร

เพ่ือปล่อยวางความคิด นี่เป็นเรื่องท่ีท้าทายมาก ส่วน 

ชาวบ้านหรือคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือ ไม่มีความยึดมั่น

ถือมั่นในความคิด ก็จะบอกว่า ขี้เกียจคิด อย่าไปคิดมาก 

ส�าหรับพระฝรั่งที่มาอยู ่วัดหนองป่าพงใหม่ๆ ค�าว่า  
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“อย่าคิดมาก” จะเป็นค�าที่น่ารังเกียจที่สุด เพราะพระฝรั่ง

คิดมาก เพราะยึดมั่นในความคิด เวลานั่งสมาธิ ใจหนึ่งก็

อยากจะสงบ แถมยงัอยากให้เป็นความสงบของตวัเราอกี 

ต้องการความสงบเป็นคณุสมบตัขิองตวัเรา แต่ตวัเราเป็น

ผูท่ี้ต้องคดิจึงจะเป็นเราได้ มนัจงึเป็นความขัดแย้งอยูใ่นตัว

เองว่า เราถือว่า เราคือเราเพราะความคิด แต่เราต้องการ

ความสงบโดยไม่อยากทิง้ความยึดมัน่ถอืมัน่นีเ้ลย ใจหนึง่

กอ็ยากคดิ ใจหนึง่ก็อยากปล่อยวางความคดิ มนักก็ลบัไป

กลับมาอย่างนี้ นี่ก็เป็นสิ่งท้าทาย

ในการภาวนา ศรัทธามีบทบาทเหมือนกันในบาง

เรื่อง เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่า เราไม่ใช่ความคิด ความ

คิดกแ็ค่สงัขาร เกดิขึน้แล้วดบัไป การปล่อยวางความคดิ 

ตัวเราไม่หายหรอก เรากย็งัมอียู ่และเมือ่เราปล่อยวาง

ความคิด ก็ไม่ใช่ว่าจะคิดอะไรไม่ออกอีกต่อไป ความ

สามารถในการคิดก็จะยังคงมีประสิทธิภาพเหมือน

เดิม แต่สิ่งที่จะตายไปหรือหายไปคือ ความคิดใน

การเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ความคิดที่ประกอบด้วย

กิเลส และความคิดที่หมกมุ่นอยู่ในส่ิงท่ีท�าให้จิตใจ

เศร้าหมอง ยกตัวอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้า หลายคน
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ถ้าดูจากไอคิวเป็นคนฉลาด แต่ท�าไมเขาจึงคิดจนซึมเศร้า 

จนท�าลายความสขุของตวัเองได้ ความคดิต้องมฐีาน ฐาน

ความคิดคือความเชื่อ เพราะฉะนั้น ถ้าฐานความคิดคือ 

“เราไม่ดี” คนฉลาดก็จะเก่งในการคิดปรุงแต่งในหัวข้อว่า 

“เราไม่ดี” คิดได้เป็นเรื่องเป็นราว คิดเสียจนเชื่อจริงๆ ว่า

ตัวเองไม่ดี แล้วก็สามารถแปลความหมายของทุกสิ่งทุก

อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ตรงกับความเชื่อนั้น คือความคิด

รับใช้ความเชื่อ

ท่ีอเมริกา เมื่อประมาณ ๕0 ปีที่แล้ว มีคนกลุ่ม

เล็กๆ กลุ่มหนึ่ง หัวหน้าเป็นผู้หญิงบอกว่ามีเทวดาหรือ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อมาให้ประกาศว่า โลกจะพินาศ สมมุติ 

ว่าเป็นวันที่ ๕ มิถุนายน ๑๙๕๔ อะไรท�านองนั้น อาตมา

จ�าไม่ได้ แล้วคนที่จะรอดได้คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี ้

และเชื่อผู้หญิงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มคนนี้ มีนักข่าวคนหนึ่ง

สมัครเข้าไปในกลุ่ม เขาไม่เชื่อแต่เขาอยากจะท�าข่าว และ

อยากจะดูว่า เม่ือวันที่พวกเขาเชื่อว่าโลกจะพินาศมาถึง 

พวกเขาจะท�าใจอย่างไร คนกลุ่มน้ีมีศรัทธาความเชื่อใน

เรือ่งนีม้ากว่า ในวนัพนิาศจะมผีูส่้งยานอวกาศมารบัพวก

เขาไปอยู่อีกโลกหน่ึง พวกเขาเชื่อถึงขนาดขายบ้านขาย
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ข้าวของแล้วทุกคนก็เข้ามาอยู่ในบ้านของผู้น�า น่ังเป็น

เพื่อนกัน รอคอยเวลาที่ยานอวกาศจะมารับ สุดท้ายแล้ว  

ยานอวกาศก็ไม่มา โลกก็ไม่พินาศ นักข่าวผู้นี้ได้บันทึก

ความรู้สึกของคนในกลุ่ม ปรากฏว่าภายในไม่กี่ชั่วโมง

ก่อนรุ่งอรุณนั้น ทุกคนก็มีทฤษฎีขึ้นมาใหม่ว่า นี่เป็นการ

ทดสอบศรัทธาหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ คือแทนที่ทฤษฎีเก่า

จะพังเพราะได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง นี่กลับมีทฤษฎีใหม่ 

ที่พิสดารย่ิงขึ้นไปอีก เรื่องนี้สอนเราว่า ถ้าเราเชื่ออะไร

สักอย่าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราคิดเก่ง คิดได้ มันจะ

คิดไปในทางที่จะรักษาความเชื่อ รักษาอุปาทานของเรา

ไว้ ดังนั้น เราจึงต้องภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทัน คือ ไม่ต้องถึง

ขั้นอัปปนาสมาธิหรือไม่รับรู้ต่อกายต่อสิ่งใดเลย นิ่งสว่าง  

ไม่ต้องถึงขั้นนั้น เพียงแค่ว่า ในระหว่างการเจริญสติ จะ

มีบางช่วง ช่วงสั้นๆ ไม่กี่นาที ไม่กี่วินาที ที่เราไม่คิด 

แล้วเราเป็นอย่างไรไหม มันแย่ไหม มันก็ไม่แย่ แถมยัง

มีความสุขดีด้วย น่ีแหละคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

การช่างสังเกต เอาแค่น้ีว่า เท่าท่ีเราท�ามาแล้ว ในช่วงที่

ไม่คิดและไม่ง่วง ช่วงที่เรารู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน เรารู้สึกดี

มาก แค่นี้ก็น่าจะช่วยให้สบายใจได้ว่า ไม่ต้องเป็นห่วง 
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ไม่ต้องไปหวงแหนความคิด การภาวนาไม่ใช่เพื่อจะ

ท�าลายความคิด ให้เป็นผักต้ม เป็นซอมบี้ แต่ตรง

กันข้าม มันจะเป็นการกล่ันกรองความคิด เหมือน

เราอยู่คนเดียวในห้องใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องใช้จริงๆ 

มีแค่ไม่กี่ช้ิน แต่เรามีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้อยู่เต็มห้อง 

เวลาเดินก็ชนโน่นชนนี่ ปวดเข่า ปวดหลัง ถ้าเราฉลาด 

ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธเฟอร์นิเจอร์ แต่เราจะเลือกดูว่า 

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่เป็นประโยชน์ เราก็เก็บเอาไว้ ชิ้นที ่

ไม่เป็นประโยชน์ เราก็เอาออกไปจากห้อง ถ้าจิตหรือ

สมองของเรามันรกมาก เราก็ค่อยๆ เอาส่วนเกิน

ออก เพือ่ส่วนทีด่ส่ีวนท่ีเป็นประโยชน์จะได้ท�างานเพ่ือ

ประโยชน์เพื่อความสุขของเราและคนอื่นๆ

การปฏิบัติต้องค่อยเป็นค่อยไป ทีละเล็กทีละน้อย 

แต่เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องรู้จักวิธีการ และต้อง 

มีการเปรียบเทียบเป็นระยะๆ ว่า สิ่งท่ีเราก�าลังท�าอยู่

นั้นยังตรงกับเป้าหมายของเราหรือไม่ อย่างกรณีของ 

นักปราชญ์นักคิดคนนั้น ที่คอยหาคัมภีร์ หาค�าสอน  

เพื่อที่ว่าวันใดวันหน่ึงจิ๊กซอว์ของเขาจะครบถ้วน แล้ว

เขาจะได้ปรัชญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ และตัวเขาเองก็จะ
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พ้นทุกข์ มันก็เหมือนเป็นการมองข้ามไปว่า ถ้าเราไม่

ท�าเรื่องทาน เรื่องศีล หรือเรื่องพ้ืนฐานตั้งแต่ต้นแล้ว 

เราก็จะไม่มีสะพานข้ามไป แล้วก็จะไม่มีบันไดข้ึน 

ไปได ้เพราะฉะนั้น เราจะเดินทางไปไหน เราต้องชัดเจน

ในจุดหมายปลายทาง แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องมี

ความประณีต ความระมัดระวัง ค่อยๆ ก้าวไป ค่อยๆ 

เรียนรู ้จากประสบการณ์ในระหว่างทาง แล้วก็หยุด 

เป็นระยะๆ เพื่อดูว่ามันยังตรงกับเป้าหมายหรือไม่

เอาล่ะ วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา





...รู้เท่าก็คือรู้รอบ รอบคอบ ๓๖๐ องศา  

ทุกแง่ทุกมุม จึงจะเรียกว่ารู้เท่า  

ส่วนรู้ทัน คือ บางทีความรู้อาจจะมี  

แต่มันวิ่งมาไม่ทัน อย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ 

ต้องรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่าง...



๕๗

ได้ยนิเสียงนกกาเหว่าน่ี นึกถึงอปุาทานตอนอาตมา

บวชได้ 3 พรรษา ที่ได้ไปอยู่วัดสาขาของวัดหนองป่าพง  

ที่อ�าเภอเดชอุดม เป็นที่กันดารมาก แต่วัดสวย เป็น 

ป่าใหญ่ ซ่ึงหาได้ค่อนข้างยากในสมัยน้ันหรือสมัยนี้ 

อาตมาไปอยูไ่ด้ทัง้ๆ ทียั่งเป็นพระนวกะ เพราะมหีลวงตา 

รูปหนึ่งบวชได้ประมาณ ๗-8 พรรษาอยู่ด้วย แต่ก็ต่าง

คนต่างอยู่ คือมีกฎอยู่ว่า พระที่ยังบวชไม่ครบ ๕ พรรษา 

จะปลีกวิเวกรูปเดียวไม่ได้ จะต้องมีพระบวชอย่างน้อย 

๕ พรรษาอยู่ด้วย วันน้ีอาตมาจะสารภาพว่า ต่อมา 

หลวงตารูปน้ีหนีไป แต่อาตมาไม่ได้แจ้งใคร ที่จริงตาม

กฎแล้ว อาตมาควรกลับไปอยู่วัดนานาชาติ เพราะมัน 

ผิดกฎระเบียบที่จะอยู่รูปเดียว แต่อาตมาก็อยู่ต่อ ที่ว่า 

ท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ชั่วน้ัน เร่ืองน้ีไม่คิดว่าท�าความชั่วนะ  

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “รู้เท่ารู้ทัน” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รู้เท่ารู้ทัน
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แค่ท�าผิดกฎระเบียบ แต่ว่าได้อานิสงส์อย่างหนึ่ง เพราะ 

ในปีนั้นสมเด็จพระราชินีเสด็จมาตัดลูกนิมิตโบสถ์ที่ 

วัดหนองป่าพง พระท่ีมีสิทธิ์จะเข้าไปน่ังอยู่ในโบสถ์ได้

ก็เฉพาะระดับเจ้าอาวาสวัดสาขา อาตมาก็เลยได้เข้าไป 

นั่งอยู่ข้างในในฐานะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาขา 

ตอนนั้นอายุแค่ 3 พรรษาเท่านั้น

ที่วัดนั้น หมู่บ้านที่ไปบิณฑบาตอยู่ห่างจากวัดสัก  

๔ กิโล แต่ละบ้านอยู่กระจัดกระจายและยากจนมาก  

ปกตจิะได้แต่ข้าวเหนยีวกบักล้วยเป็นหลกั ถ้าเป็นวนัพระ

ก็อาจจะได้แกงบ้าง เป็นแกงมันส�าปะหลัง น่ีคือท่ีได้ฉัน

ประจ�า เดินไป ๔ กิโล แล้วเดินจากบ้านโน้นไปบ้านนี้อีก

กิโลกว่า เดินกลับอีก ๔ กิโล รวม 8-๙ กิโล ทั้งเหนื่อย

ทั้งหิว ในบาตรก็มีแต่ข้าวกับกล้วย ที่วัดมีนกตัวหนึ่งมา

ร้องที่หน้าศาลาทุกวัน จนอาตมานึกอุปาทานว่ามันร้อง

ประชดว่า “กินข้าวกับกล้วย กินข้าวกับกล้วย” มันก็ร้อง

โดยธรรมชาต ิแต่สมองเราจะคดิใส่ความรูส้กึของเราเข้าไป

ได้ง่ายนะ ย่ิงถ้าเป็นเรือ่งคนด้วยกนั ถ้าเราเอาความรูส้กึ

นึกคิดของเราเองใส่ในคนอื่น เราก็อาจเช่ือไปเลยว่า

คนๆ นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ
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อาตมาไม่ทราบว่าญาติโยมเคยมีประสบการณ์

อย่างนี้ไหมว่า มีคนเคยมองว่าเราเป็นคนแบบหนึ่ง ซึ่ง

เราเองก็คิดว่ามันไม่ใช่ แล้วอยู่มาวันใดวันหนึ่ง เราได้ท�า

อะไรให้เขาเหน็ ซึง่ไม่ตรงกับทีเ่ขาคดิ เขากแ็ปลกใจว่า “โอ!  

คุณเปลี่ยนไปมากนะ” คือไม่ใช่อย่างที่เคยนึก ที่เขา

แปลกใจเพราะอะไร แทนที่เขาจะมีสติรู้ว่า ที่จริงมันไม่ใช ่

เพราะเราเปลี่ยนไป แต่เพราะที่เขาเคยคิดเคยมองเรานั้น

มนัผิด การทีค่ดิว่า ทีเ่ราต้องปรบัทิฏฐคิวามเหน็ต่อบคุคลนี้  

เพราะคนๆ นี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว เขาเปลี่ยนไปจากเดิม 

อย่างนี้เรียกว่าเป็นการคิดเข้าข้างตัวเอง

สญัญาหรอืความจ�าได้หมายรู ้เป็นส่ิงทีเ่ราละไม่ได้  

มันไม่ใช่กิเลส แต่เรามีสัญญาที่ยังมีกิเลสปะปนอยู่เสมอ 

เราจงึต้องระมดัระวงั เมือ่เราเหน็ใคร เรามกัจะมีการแปล

สิง่ทีเ่ขาท�าค�าทีเ่ขาพดู ถ้าพดูตามภาษาพระทีว่่า “ให้รูเ้ท่า

ทันขันธ์ห้า” ก็จะฟังเป็นวิชาการไป ในชีวิตประจ�าวัน 

ใครท�าอะไร ใครพูดอะไร เราฟัง เราเห็น เราต้อง

เตือนสติตัวเองว่า เราก�าลังแปลความหมาย เราไม่ได้

เป็นเครื่องอัดวีดิโอ มันจึงมีอคติ มันจึงมีสัญญาเข้ามา

เกี่ยว แล้วสัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน สัญญา 
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ของคนชาติหน่ึงกับอีกชาติหนึ่งก็ไม่เหมือนกัน สัญญา

ของคนแก่ คนหนุ่มคนสาว ก็ไม่เหมือนกัน แม้แต่คนใน

ครอบครัวเดียวกันหรือคนรักกัน ก็ยังไม่เหมือนกัน 

อาตมาเคยยกตัวอย่างว่า สัญญาในความหมายของ 

ค�าว่า “สะอาด” ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่ตรงกัน  

บางคนเป็นคนท่ีทุกสิ่งทุกอย่างต้องวางตรงนี้เท่านั้น  

จึงจะว่าเรียบร้อย จะวางตรงน้ันไม่ได้ หรือ “ท�าไมเอา

ไปไว้ตรงนั้น ปกติมันต้องอยู่ตรงน้ี” คือมันมีสัญญาว่า 

ความเรียบร้อยต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ามันขยับไปนิดเดียว 

เพี้ยนไปนิดเดียว ถือว่าไม่เรียบร้อย ส่วนคนบางคนก ็

ถือว่า ยังไงก็ได้ อย่างนี้ก็เรียบร้อยใช้ได้แล้ว ฉะนั้น 

เวลาเราจะคบใครเป็นเพื่อน หรือเป็นคู่ชีวิต เราจ�าต้อง

เรียนรู้เรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเพราะรักหรือเพราะสนิทกันแล้ว 

สัญญาอะไรๆ ทุกเรื่องมันจะตรงกัน นอกจากเราจะต้อง

เป็นนักศึกษาชีวิตตัวเองแล้ว เรายังต้องเป็นนักศึกษา

ชีวิตคนรอบข้างด้วยว่า เขาคิดอย่างไร เขามองอย่างไร  

การจะเอาความรู้สึกนึกคิดของเราใส่เข้าไปในการ 

กระท�าของคนอื่นนั้น เป็นไปได้ง่าย และเป็นเรื่องที่

เราจะต้องระมัดระวังให้มาก
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สญัญาอกีเรือ่งหนึง่ทีค่่อนข้างส�าคญัและมักจะเป็น

ปัญหาอยู่บ่อยๆ คือเรื่องการแสดงความเคารพ เพราะ

เป็นเรื่องท่ีคนถือกันมาก ...ท�าอย่างนี้ถือว่าไม่เคารพกัน

เลย โกรธกันได้เลยถ้าคิดว่าใครไม่เคารพ... เราต้องเตือน

สติตัวเองว่า การมองการกระท�าของผู้อื่นว่าไม่เคารพนั้น 

ส่วนหนึ่งก็เป็นการแปลความหมายของสิ่งท่ีเขาท�า คือ 

ถ้าเราไม่มีญาณรู้วาระจิตของเขา นั่นก็เป็นแค่การแปล  

แปลถูกก็มี แปลผิดก็มี แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นแค่การแปล 

แล้วจะไม่ตรงกับความจริง มันก็ตรงได้ เพียงแต่เราต้อง 

ระวัง ไม่ด่วนสรุป อย่างเช่น มีคนต่างชาติเข้ามาน่ัง 

ในศาลา แล้วเหยียดขาออกไปทางหน้าพระอย่างน้ี 

จะถือว่าเขาแสดงความไม่เคารพหรือไม่ เขาคงไม่ได้ 

ไม่เคารพ ส่วนมากแรกๆ เขาก็ไม่รู้ เพราะไม่มีใครบอก 

เขาว่า พวกเรามีสัญญาว่าไม่ควรจะช้ีเท้าไปทางผู้ใหญ่ 

หรือช้ีไปทางพระพุทธรูป น่ีเป็นข้อตกลงในหมู่ชาวพุทธ

หรือในหมู่ชาวเอเชีย แต่ไม่ใช่กฎสากล 

ในเรื่องน้ี มีค�าสองค�าที่ต้องพิจารณา คือค�าว่า 

“สัจธรรม” กับค�าว่า “สมมุติธรรม” สัจธรรม คือ เป็นจริง

โดยธรรมชาติ เป็นธรรมดาของธรรมชาติ “มันเป็นเช่น
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นั้นเอง” ส่วนสมมุติธรรมเป็นสมมุติสัจจะ คือความจริง

จากการที่เราตกลงกัน ตัวอย่างง่ายๆ ก็เรื่องเงินหรือ

ธนบัตร ธนบัตรมีค่าไหม ค่าของธนบัตรโดยธรรมชาติ

เป็นแค่กระดาษ แต่เราตกลงกันว่า มันมีค่าที่จะน�าไป

ใช้ซื้อขายข้าวของได้ แต่เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจ จน

คนเสียความเชื่อถือในเงินตรา เงินเฟ้อจนธนบัตรแทบ

ไม่มีค่า เช่นท่ีเยอรมันเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว เกิดภาวะ

เงินเฟ้ออย่างหนัก ไปจ่ายตลาดทีต้องขนธนบัตรใส่ 

รถเข็นไป อาร์เจนตินาและประเทศอื่นในอเมริกาใต้ก็

เคยประสบปัญหานี้ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา เพราะเงิน 

ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงโดยธรรมชาติ แต่เป็นจริงโดยสมมุติ  

บางคนก็ใช้ค�าว่าสมมุติไปในท�านองว่า ถ้าอย่างนั้นก็ 

ไม่ต้องไปสนใจมัน เงินมันก็แค่สมมุติเฉยๆ อย่าไปยุ่ง

กับมัน เราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ สมมุตินี่สิส�าคัญ เราต้อง

เคารพในความเป็นสมมุติ แล้วเราก็ถือว่า มนุษย์เราได้

พัฒนามาจนถึงขั้นนี้ เพราะความสามารถในการบัญญัติ

อะไรต่อมิอะไร มันเป็นหลักการท่ีเป็นข้อตกลงกันใน

หมู่มนุษย์ ท�าให้เกิดการสื่อสาร ท�าให้เกิดการพัฒนา 

เรื่องเงินก็เป็นตัวอย่างที่ดี ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาก ็
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เพราะสมมุติสัจจะ ไม่ใช่เพราะปรมัตถสัจจะหรือสิ่งที ่

เรียกว่าสัจธรรม 

ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปรมัตถสัจจะ

หรือสัจจะสูงสุดซึ่งก็คือธรรมชาติ กับสมมุติสัจจะ สอง

สิ่งนี้ สัมพันธ์กันอย่างไร มันไม่ต ้องสัมพันธ์กันก็ได ้

แต่ในทางพุทธศาสนา เราถือว่า วินัย ซึ่งเป็นกฎกติกา  

ธรรมเนียมประเพณี ข้อตกลงในชุมชน ซึ่งเป็นเร่ืองของ

สมมุติธรรมที่สร้างขึ้นมานั้น ต้องพยายามให้สอดคล้อง

ที่สุดกับสัจธรรม หรือถ้าพูดในแง่สัจจะ ก็เป็นสมมุติสัจจะ

ที่สอดคล้องที่สุดกับปรมัตถสัจจะ ถ้ายกตัวอย่างเรื่อง

กฎแห่งกรรม อันน้ีเรียกว่าเป็นสัจธรรมหรือเป็นปรมัตถ

สัจจะ การเบียดเบียนสัตว์มีผลกรรม ผลกรรมนั้นเกิดขึ้น

เพราะมีเจตนาจะเบียดเบียน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แม้

จะเป็นคนนับถือศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องกฎแห่งกรรมหรือ

เป็นผู้ไม่มีศาสนา ก็ไม่มีข้อยกเว้น มันเป็นกฎตายตัว

ของธรรมชาติ ดังนั้น ชาวพุทธจึงบัญญัติศีลข้อท่ี ๑ ซึ่ง

เป็นเรื่องสมมุติ สร้างสมมุติขึ้นมาว่า ต้องงดเว้นจากการ 

กระท�าอย่างนี ้ถ้าเป็นกฎหมายบ้านเมอืง การมีพฤติกรรม

เบยีดเบยีนอาจจะต้องตดิคกุตดิตะราง การท่ีเราถอืว่าการ



๖๔ ธรรมะวันอาทิตย์ เล่ม ๑ 

เบียดเบียนหรือการฆ่าคนเป็นสิ่งไม่ดีและผู้ท่ีกระท�าต้อง

รับโทษทางสังคม นี่เป็นการบัญญัติหลักการที่เป็นสมมุติ

ให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามกฎแห่งกรรม ธรรมชาติไม่

ได้บอกว่าผู้ที่ฆ่าคนอื่นต้องรับโทษ ต้องติดคุกติดตะราง 

หากกฎแห่งกรรมบอกว่า การฆ่าคนหรือการเบียดเบียน

ใครจะมีผลเป็นทุกข์ในอนาคต แต่จะทุกข์ในรูปแบบ

ไหน เราก็พยากรณ์ไม่ได้ ผลกรรมจะปรากฏทันตาเห็น

ในชาติปัจจุบันก็ได้ ชาติหน้าหรือชาติต่อๆ ไปก็ได้ มัน

เป็นตามธรรมชาติ ไม่ตายตัว แต่เนื่องจากว่าคนเรา

พร้อมที่จะลังเลสงสัยในเร่ืองกฎแห่งกรรม และส�าหรับ

คนส่วนใหญ่นั้น ถ้ามีกติกา มีกฎหมาย มีข้อบัญญัติช่วย  

ก็จะงดเว้นจากการท�าบาปกรรมได้ง่ายขึ้น และเราก็

ต้องการสังคมที่ชัดเจนว่า การเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่อง

ไม่ถกูต้องและมโีทษ เรือ่งการรบัโทษตามกฎแห่งกรรมนัน้

มันมีอยู่แล้ว แต่มันช้า ฉะนั้น เราจึงต้องมีกฎหมายบ้าน

เมืองมาช่วยในลักษณะที่มันสอดคล้องกับกฎแห่งกรรม

เม่ือเราพิจารณาว่าธรรมชาติหรือธรรมดาเป็น

อย่างไร เราต้องใช้สติปัญญาของเราสร้างกติกาข้อตกลง

กันในชุมชนที่จะตรงกับความเป็นจริงนั้นให้มากที่สุด 
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ตวัอย่างเช่น พระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า การแสดงความเคารพ

ต่อผู้ที่ควรบูชาหรือผู้ที่ควรแก่การเคารพนับว่าเป็นบุญ  

อนันีค้อืธรรมชาติ เราก็ต้องคิดในหลกัสมมติุว่า ท�าอย่างไร

เราจึงจะส่งเสริมให้คนแสดงความเคารพ และการแสดง

ความเคารพควรท�าอย่างไร จึงมีการบัญญัติต่างๆ เช่น 

ในประเทศอินเดียสมัยก่อน มีการบัญญัติว่า ถ้าผู้ใหญ่นั่ง

อยู่เราไม่ควรจะยืน เราควรจะมีกิริยาท่ีนอบน้อม ความ

นอบน้อมคืออะไร ความนอบน้อมเป็นสัจธรรม เป็น

ธรรมชาติท่ีอยู ่ในใจ แต่การแสดงความนอบน้อมนั้น

ไม่มีรูปเเบบที่ตายตัวแน่นอน เพราะฉะนั้น ท้ังๆ ท่ี

อาจจะมีการตกลงกันว่า สัจธรรมท่ีเป็นบุญเป็นกุศล 

เช่น ความเคารพผู้ที่ควรเคารพและความนอบน้อมเป็น

คุณธรรมที่ควรส่งเสริมและต้องมีการแสดงความรู ้สึก

เหล่านั้น แต่รูปแบบการแสดงออกอาจจะมีความแตก

ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การใส่บาตร เรามีข้อบัญญัติว่า

ผู้ใส่บาตรควรจะถอดรองเท้า แล้วการไม่ถอดรองเท้า

ใส่บาตรหมายถึงการไม่เคารพหรือเปล่า ก็คงไม่ใช่ 

เวลาพระออกเดินบิณฑบาตในกรุงเทพฯ ตรงที่อาตมา

เดนิเป็นประจ�านัน้มีทหารเยอะ บางททีหารขบัรถผ่านมา  
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เห็นพระเดินบิณฑบาต ก็จอดรถลงมาใส่บาตร เขาสวม

รองเท้าบู๊ททหาร แล้วเราจะห้ามไม่ให้เขาใส่บาตรหรือ

จะให้เขาถอดรองเท้าก่อนหรือ มันย่อมไม่ถูกกาลเทศะ 

ใช่หรือไม่ ในเมื่อเขาก็แสดงอาการนอบน้อมทุกอย่าง  

ขาดไปแค่การถอดรองเท้าเท่านั้น เราก็ไม่สมควรจะเอา

เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใช่หรือไม่ ฉะนั้น ก็ถือเป็นข้อตกลง

กันว่า ถ้าอยู่ในที่ที่ถอดรองเท้าได้ก็ควรจะถอด 

ถ้าเราท�าตามรูปแบบที่เราก�าหนดไว้ดีท่ีสุดแล้ว  

เราก็ควรจะรักษาประเพณีนี้ไว้ และอบรมลูกหลานของ

เราต่อไป แต่ในบางโอกาสที่เราไม่สามารถท�าตามรูป

แบบได้ เราก็ต้องอาศัยการสังเกตและการพิจารณา ดูคน  

ดูเหตุการณ์ อย่างเช่น ในต่างประเทศ บางครั้งคนเขามี

ศรัทธาอยากถวายของพระ แต่เขาไม่รู้ว่าการถวายของ

ต้องท�าอย่างไร หรือตอนที่พระเราไปสร้างวัดที่อิตาลี  

ในช่วงปีแรกๆ ท่านก็ออกบิณฑบาตทุกวัน อาตมาถาม

พระที่นั่นว่าเป็นอย่างไร มีคนใส่บาตรหรือไม่ ท่านว่าก็

มีเหมือนกัน แต่เวลาชาวบ้านใส่บาตร เหมือนกับว่าเขา

อาย ไม่อยากให้ใครเหน็ บางทเีขาเอาขนมปังมา มองซ้าย 

มองขวา แล้วก็โยนลงไปในบาตร เขาอยากใส่แต่กลัว 
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คนจะว่า แล้วเราควรจะปฏิเสธหรือไม่ เพราะท่าทางดู

เหมอืนไม่เคารพ แต่เขามศีรทัธา ในเบือ้งต้น เรากอ็นโุลม

ในเรื่องนี้บ้าง กลับถึงวัดก็ให้คนประเคนใหม่ก็ได้ให้มัน

เรียบร้อย

อาตมาอยากจะให้แยกแยะระหว่างความรู้สึก

กับการแสดงความรู้สึก มันไม่ต้องตรงกันเสมอไป 

ถ้าเรามีข้อตกลงที่งดงามว่า ให้แสดงความรู้สึกเคารพ

ออกมาในลักษณะอย่างนี้ๆ เราก็พยายามรักษาไว้

ให้ดี แต่ถ้าเราไปท่ีอื่น ที่เขาไม่รู ้จักประเพณีของเรา 

เราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมาก อย่างบางทีเวลาอาตมา

ไปเมืองนอกกับลูกศิษย์ ลูกศิษย์มักจะกลัวว่าผู ้หญิง

ฝรั่งจะมาโดนตัวพระ ก็จะคอยกันออกไป เหมือนจะ 

paranoid หวาดระแวง ภาพพจน์จะออกมาว่า ...ศาสนา

อะไรแปลกๆ พระองค์นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ ยังกับว่าผู้หญิง

ถูกตัวแล้วจะระเบิด อะไรก็ไม่รู้... ที่จริงเรื่องวินัยสงฆ์นี้  

ต้องเข้าใจด้วยว่า ถ้าผู้หญิงแตะต้องกายพระโดยพระไม่

ยินดีและไม่มีส่วนร่วม ท่านก็ไม่ต้องอาบัติ ถ้าป้องกันได้  

เรากค็วรจะป้องกัน เวลาพระท่านจะต้องไปเดนิอยูใ่นงาน  

เช่นเมือ่วานทีอ่าตมาอยูใ่นงานหลวงพ่อเปลีย่นซึง่มคีนไป
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ร่วมงานมากมาย เราก็ต้องมีลูกศิษย์ผู้ชายเป็นบัฟเฟอร์

คอยเป็นกันชน คือ พยายามเลี่ยงเท่าที่จะเลี่ยงได้ แต่

บางครั้งเวลาไปต่างประเทศ ตอนลงจากเครื่องบินต้อง

ข้ึนรถจากเครื่องบินไปเข้า gate ที่ตัวอาคาร บางครั้งม ี

ผู้หญิงเยอะมาก เราก็ไม่ต้องคิดมาก ก็พยายามเลี่ยงเท่า

ที่จะเลี่ยงได้ การจะเป็นอาบัติน้ัน พระเราต้องเกิดความ

ยินดี ถ้าผู้หญิงแตะต้องกายแล้วรู้สึกชอบ อย่างนี้อาบัติ  

ต้องเข้าปริวาสกรรม แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ตั้งใจและเราก็

ไม่ตั้งใจ ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก ป้องกันเท่าที่จะป้องกันได้  

ป้องกันให้ดีที่สุด แต่บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้ เราต้องรู้เอง

ว่าอาบัติหรือไม่ แล้วที่พูดบ่อยๆ คือเรื่องพระรับของ 

จากโยมผู้หญิง ในเมืองไทยเราก็บัญญัติว่าควรจะเอาผ้า

ไปรบัของ อย่างน้ันมนัก็ดงูาม มันก็ดดู ีมนัเรยีบร้อย ถ้าเรา

อยูใ่นเมืองไทย เราก็ปฏบิตัติามน้ี แต่ถ้าในเมืองนอกทีเ่ขา

ไม่รู้จักพระ ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผ้าก็ได้ การรับของตรงจาก

โยมผู้หญิงไม่ถือว่าผิดวินัยสงฆ์ ที่ศรีลังกา ที่พม่า แม้แต่

พระที่เคร่งในวินัย ท่านก็รับของตรงจากผู้หญิง ถ้านิ้วมือ

ไม่กระทบกัน ไม่มีการสัมผัสกัน รับของมาก็ไม่ผิดอะไร 

ของไทยเราก็ถือว่าไม่ผิด แต่ดูไม่ค่อยดี ดูเป็นกันเองมาก
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เกินไป ก็เอาผ้ามารับ เป็นเรื่องที่ทั้งพระทั้งโยมต่างก็ต้อง

ตั้งสติให้ดี แต่วิธีการน้ีมักประสบปัญหาในต่างประเทศ 

บางครัง้ผูห้ญงิจะมองพระในพทุธศาสนาว่ารงัเกยีจผู้หญิง

ถอืว่าผูห้ญงิสกปรก หรอืถอืว่าผูห้ญงิมปีระจ�าเดอืนไม่ควร

จะเข้าหาพระ อะไรท�านองน้ี ผู้หญิงฝรั่งถ้าเขามีศรัทธา 

ที่จะถวายของ แล้วเราแสดงทีท่ารังเกียจหรือรีบเอาผ้า 

มาวาง เขาจะคดิอย่างไร เขาต้องคดิว่าเรารงัเกยีจเขาหรอื

เหมอืนเขาเป็นโรคอะไรสกัอย่าง เราจงึต้องดกูาลเทศะ ถ้า

เป็นคนที่เข้าวัดเป็นประจ�า เราก็ค่อยสอนเขาว่า ที่นี่เป็น

วัดสายหลวงพ่อชา เมื่ออยู่ในวัดเราท�าอย่างน้ีๆ เขาจะ

เข้าใจและไม่ว่าอะไร

ดังนั้น ในเรื่องของสงฆ์ เราก็รู ้ว่า อะไรคือวินัย

บัญญัติ อะไรคือสิ่งที่ต้องท�า ถ้าไม่ท�าต้องอาบัติ อะไรคือ 

สิ่งท่ีพออนุโลมได้ ส่วนในสมมุติบัญญัติทั่วไป เราก็ 

พยายามดูที่ความรู ้สึก คือ ถ้าเห็นคนท่ีท�าท่าไม่สวย 

ไม่งาม อย่าไปคิดว่าถ้าตัวเราท�าอย่างนี้จะเป็นการแสดง

อาการไม่เคารพ อย่าไปเอาตัวเราเป็นหลัก ต้องดูว่าเขา

แกล้งท�าทั้งๆ ที่รู้หรือเปล่า เขาอาจจะไม่ได้แกล้งท�าก็ได ้

แม้แต่ในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเองยังมีความแตกต่าง ถ้า
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เราอ่านพระสตูร ตอนทีพ่ระพทุธองค์ก�าลงัทรงแสดงธรรม

อยู่ พวกพราหมณ์เดินเข้ามา มีย่อหน้าหนึ่งในพระสูตร 

ท่ีเล่าถึงบรรยากาศว่า พราหมณ์บางคนเข้ามากราบ

แล้วก็นั่งในที่อันสมควร พราหมณ์บางคนก็มานั่งเฉยๆ  

ไม่กราบ พราหมณ์บางคนยืนดูอยู่ห่างๆ พระพุทธเจ้าก็ 

ไม่ตรัสว่าอะไร ไม่ได้ตรสัว่า “ถ้าพราหมณ์คนไหนยังไม่นัง่

ให้เรยีบร้อยและยกมอือญัชล ีเราจะไม่สอน” และท่ีส�าคัญ

คือเทวดา เทวดาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถ

ไหน เทวดาไม่ได้นัง่พบัเพียบ แต่ยืนอญัชล ีท่าทีเ่รยีบร้อย

ที่สุดที่ศรีลังกาเวลาไปหาพระ คือยืนเหมือนเทวดา ปีที่

ประธานาธบิดศีรลีงักามาเยอืนอบุล ท่านศรทัธาหลวงพ่อชา  

ท่ีจริงไม่รู้ว่าศรัทธาท่านมากน้อยแค่ไหน น่าจะศรัทธา

เหรียญหลวงพ่อชามากกว่า แต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง 

อย่างไรก็ตาม ท่านเดินทางไปกราบหลวงปู่ชาแล้วมา 

เยีย่มวดัป่านานาชาตด้ิวย ชาวบ้านมานัง่รอต้อนรับหลาย

ร้อยคน ตอนนั้น ท่านอาจารย์ปสันโนเป็นเจ้าอาวาส 

อาตมาเป็นรองเจ้าอาวาส พอประธานาธิบดีเดินเข้ามา 

ท่านก็ยกมือไหว้ แล้วยืนคุยกับท่านอาจารย์ปสันโน ท่าน

อาจารย์ปสันโนก็นั่งแหงนหน้าคุยกับท่านประธานาธิบดี 
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พวกแม่ออกบอกว่า “ดูไม่ได้เลย ขนาดผู้น�าประเทศยัง

ไม่มีมารยาทเลย หมดศรัทธาประเทศศรีลังกา” ภายหลัง

เราต้องสอนชาวบ้านว่า ส�าหรับประเทศศรีลังกา กิริยา

อย่างนี้เรียกว่าเรียบร้อยที่สุด นี่คือการแสดงความเคารพ

อย่างที่สุดตามธรรมเนียมของเขา แต่ธรรมเนียมเขากับ

ธรรมเนียมเรามันไม่เหมือนกัน 

เพราะฉะน้ัน เรื่องการรู้เท่าทันน้ัน เราไม่ควร

เอาจริงเอาจังกับเรื่องสมมุติจนเกินไป แต่ก็ไม่ถึง

ขั้นที่ว ่า ไม่เอาแล้วสมมุติธรรม จะเอาแต่ความ

จริงสูงสุด อย่างน้ันมันก็ไม่ได้ เพราะว่าเราต้อง

อยู่ในโลกน้ี พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องนี้เหมือนกัน 

แม้เม่ือหลุดพ้นจากสมมุติบัญญัติทั้งหลาย พระอรหันต์

ท่านก็ยังปฏิบัติตนอย่างคนธรรมดา เช่น คนเราต้อง

มีช่ือ เมื่อมีคนเรียก “พระสารีบุตรครับ” ท่านยังหันมา

ถามว่า “มีอะไรไหม” คือ พระสารีบุตรหรือพระอรหันต์

ท่านก็ไม่ได้คิดว่า ท่านมีแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เกิดขึ้นแล้วดับไป เราหลุดพ้นแล้ว ไม่มีตัวตน 

ไม่มีช่ือแล้ว แต่นักปฏิบัติสมัยนี้ บางคนถือว่าเขาหลุด

พ้นแล้ว เขาไม่มีสมมุติบัญญัติแล้ว อาตมาเพิ่งได้ยินเรื่อง
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โยมคนหนึ่งท่ีไปปฏิบัติ แล้วมาดื่มเหล้าต่อหน้าลูก โดย

อ้างว่า ตอนนี้เขาถึงขั้นที่ว่า หลุดพ้นจากสมมุติบัญญัติ

แล้ว เรื่องศีลข้อห้าน้ีไม่ต้องถือแล้ว เพราะจิตใจสูงมาก 

คนที่แสดงหรืออยากพิสูจน์ว่าตนเองหลุดพ้นแล้ว โดย

ไม่ต้องท�าตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้ เราเรียกว่าวิปลาส 

อย่างนี้เป็นเครื่องหมายของคนวิปลาส เพราะผู้ที่บรรล ุ

ธรรมจริงๆ เขาไม่ท�าแบบนั้น

เราต้องศึกษาเรื่องความยึดมั่นถือมั่น ความไม่ยึด

มั่นถือมั่น เม่ือส่ิงใดหมดวาระของมันแล้ว ก็ถึงเวลา

ที่ต้องวาง เมื่อวานนี้ตอนอาตมาไปงานหลวงพ่อเปลี่ยน 

ก็ได้นั่งพิจารณาเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตอนเดินทางกลับ 

นึกถึงนิทานที่เคยอ่าน เป็นนิทานของชาวยิว เล่าถึงพระ

ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือท่านมาก ในวาระสุดท้าย

ของชวีติ ท่านต้องนอนทรมาน ท่านรู้สกึพอแล้ว อยากละ

สังขาร แต่คนที่นั่งห้อมล้อมท่านเป็นร้อย ภาวนาต่ออายุ

ให้ท่าน ท่านถูกรั้งเอาไว้ ไปไม่ได้สักที แล้วท่านก็ไม่มีพลัง

ท่ีจะสู้กับพลังศรัทธาของลูกศิษย์ท่ีขอให้ครูบาอาจารย์

อยู่ต่อนานๆ ทีนี้ ลูกศิษย์คนหนึ่งหยิบแจกันมีค่าอันหนึ่ง

ขว้างออกไปจนแจกันแตก ท�าให้ทุกคนตกใจ สมาธิขาด 



๗3ชยสาโร ภกิขุรู้เท่ารู้ทัน

หลวงพ่อก็ละสังขารไปเลย บางที การขอต่ออายุมันก็

เป็นความเห็นแก่ตัวมากกว่านะ คือ ไม่ต้องเป็นเรื่องพระ

ผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้สูงอายุ บางทีท่านก็พอแล้ว อยากไปแล้ว 

แต่ลูกยังไม่อยากให้ไป พ่อแม่ก็เกรงใจลูก อยากไปก็ไป 

ไม่ได้ จะรู้สึกมีความผิด ฉะนั้น เมื่อใกล้ถึงวาระสุดท้าย

ของชีวิต นอกจากผู้ที่จะละสังขารไปจะต้องปล่อยวาง

ความเป็นห่วงทรัพย์สมบัติ ห่วงลูก ห่วงหลาน อะไรต่อ 

มอิะไรแล้ว คนรอบข้างกต้็องปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ 

ในชีวิตและอายุของผู้ที่ก�าลังจะจากไปด้วย ความตาย

ไม่ได้เป็นศตัร ูเมือ่ถงึเวลาอนัสมควรแล้ว กต้็องปล่อย 

ในท่ีสุดมันก็ไปของมันเอง ถึงอยากจะเก็บไว้ มันก็เก็บ 

ไม่ได้ มันถึงเวลาของมันแล้ว 

ในการปฏบิตั ิอาตมาอยากจะเน้นค�าว่า “รูเ้ท่าทนั” 

เป็นค�าที่อาตมาชอบมาก ตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ๆ 

“รู้เท่า รู้ทัน” คือ ไม่ว่าเรื่องจะสลับซับซ้อนอย่างไร เราก็

ต้องรู้เท่า รู้เท่าก็คือรู้รอบ รอบคอบ ๓๖๐ องศา ทุกแง่

ทุกมุม จึงจะเรียกว่ารู้เท่า ส่วนรู้ทัน คือ บางทีความรู้

อาจจะม ีแต่มนัวิง่มาไม่ทนั อย่างนัน้กไ็ม่เกิดประโยชน์ 

ต้องรูเ้ท่ารูท้นัทกุสิง่ทกุอย่าง เช่นทีพ่ระพทุธองค์ตรสัถงึ
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ขันธ์ห้า อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ ก็ให้รู้เท่าทันความยึดมั่น 

ถือมั่นในกายว่านี่คือเราน่ีของเรา ความยึดมั่นถือมั่นใน

ความรู้สึกว่าสุข ในความรู้สึกว่าทุกข์ ในความรู้สึกไม่สุข 

ไม่ทุกข์ เฉยๆ เม่ือเราถือว่า น่ันคือตัวเรา น่ันย่อม 

เป็นทุกข์ สัญญาต่างๆ ทั้งหลาย สัญญาว่าเที่ยง สัญญา

ว่าสุข สัญญาว่าสวย สัญญาว่าควร ไม่ควร ว่าเรียบร้อย 

ไม่เรียบร้อย ให้รู้เท่าทันว่า สักแต่ว่าสัญญา สัญญาบาง

อย่างที่ตรงกับความจริง เราก็บ�ารุงไว้ แต่ก็ด้วยความ

รู้เท่าทันว่า เป็นสักแต่ว่าสัญญา สัญญาเปลี่ยนได้ 

สัญญาผิดพลาดได้

เราต้องไม่ลืมว่า การมองคน แม้จะเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน คนท่ีใกล้ชิดที่สุด เมื่อเขาพูดอะไร 

เขาท�าอะไร เราแปลความหมาย มันมีส่วนของการแปล

นะ ไม่ใช่การสัมผัสโดยตรงทั้งหมด ฉะนั้น ก็ให้รู้เท่าทัน 

ความคิดต่างๆ นั้น เราจะห้ามความคิดก็ไม่ได้ แต่ให้เรา

รู้เท่าทันความคิด คือ เมื่อมีความคิดผุดขึ้นมา ก็ให้รู้

เท่าทันว่า นี่คือความคิดที่ผุดขึ้น มันเกิดขึ้นแล้วดับไป  

เช่น ได้ยินเสียงนกกาเหว่าตามธรรมชาติ ก็มีความคิดว่า 

นี่คือเสียงนก วันนี้อากาศร้อน วันนี้อากาศไม่ร้อน วันนี ้



๗๕ชยสาโร ภกิขุรู้เท่ารู้ทัน

อากาศอบอ้าว ล้วนเป็นความคิด ความคิดอย่างนี้ไม่

เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตเรา แต่จะเป็นปัญหาก็ต่อเม่ือเรา

จับตัวความคิดนั้นไว้แล้วคิดต่อ คิดขยายความ คิดปรุง

แตง่ อย่างนี้เปน็ความคิดทีต่อ้งระวงัทีสุ่ด จะตอ้งมสีตทิี่ม ี

ความคมชัดพอที่จะจับตรงจุดท่ีความคิดเกิดแล้วดับ  

เกิดแล้วดับ อย่าปล่อยให้จิตไปยึดม่ันถือม่ันในความคิด 

จนกระทั่งกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดวิตกกังวล 

ความคิดซึมเศร้าอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นการหลงตัวความคิด 

ให้เรารู้เท่าทันความคิด เราอยู่ในโลกแห่งรูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส เราต้องรู้เท่า รู้ทัน เวลาเรานั่งสมาธิก็อย่างนี ้

เวลาเราเดินจงกรมก็อย่างนี้ ชีวิตประจ�าวันเราอยู่อย่างนี้ 

พยายามให้รู้เท่า พยายามให้รู้ทัน 

เอาล่ะ วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา



...เมื่อชีวิตของเรามีปัญหา 

มีปัญหาอะไร ก็ปัญหาว่าเราเกิดแล้ว 

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

และจะตายเมื่อใดก็ได้

เรามีเวลาจ�ากัด 

แต่เราไม่รู้ว่าจ�ากัดมากน้อยเพียงใด 

เมื่อเรามีเวลาจ�ากัดเช่นนี้ 

เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุด 

นี่คือปัญหา...



๗๗

เม่ือวานน้ี อาตมาได้คุยกับคุณครูเรื่องนโยบายใน

การสอนเด็กนักเรียน อาตมาเคยให้ค�าแนะน�าอย่างหนึ่ง

ซึง่รูส้กึว่าได้ผลพอสมควร น่ันคือการปลกูฝังความเชือ่หรอื

ความเข้าใจว่า เราเป็นชาวพุทธ เราจะต้องเป็นอย่างไร 

นี่เป็นหลักการในการปลูกฝังวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือ

สิ่งท่ีเราถือว่า ...ใช่แล้ว ...ไม่ต้องคิด ...แน่นอนแล้ว... 

เป็นเรื่องท่ีตกลงกันแล้วในสังคมหนึ่งหรือในชุมชนหนึ่ง

ว่า เป็นหลกัการทีท่กุคนถอืร่วมกนั อย่างไรกต็าม อาตมา

เคยวิเคราะห์ว่า ภาพลักษณ์ของพุทธศาสนา ภาพลักษณ์

ของความเป็นพุทธมามกะของเรานั้น ค่อนข้างจะพร่ามัว  

ถ้าใครต้องตอบว่า การเป็นชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างไร 

ส่วนมากกจ็ะได้ค�าตอบว่า จะต้องเป็นคนด ีซ่ึงเป็นค�าตอบ

ที่กว้างจนแทบไม่มีความหมาย

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “พุทธคือแก้ปัญหา” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

พุทธคือแก้ปัญหา
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อาตมาวเิคราะห์ว่า คณุธรรมต่างๆ ในพทุธศาสนา

ทีเ่ราพยายามสัง่สอนและถ่ายทอดนัน้ บางครัง้เราไปเน้น

ท่ีคุณธรรมฝ่ายรับมากเกินไปจนเสียสมดุล คือแทบจะ

เรยีกได้ว่า ละเลยคณุธรรมฝ่ายรกุ รกุในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึ 

รุกในแง่เบียดเบียน แต่หมายถึงรุกในด้านการใช้พลัง 

คุณครูได้เล่าเมื่อวันก่อนว่า การใช้คุณธรรมฝ่ายรุกได้ผล 

คือ เวลามีปัญหาก็ใช้ค�าว่า “เป็นชาวพุทธ ต้องอดทน  

ใจสู้” เมื่อเด็กเกียจคร้านหรือรู ้สึกท้อแท้ ก็ไม่ต้องไป 

สั่งสอนอะไรมาก เพียงบอกว่า “เป็นชาวพุทธ ต้องอดทน 

ใจสู้” ให้มันกลายเป็นค�าที่อยู่ในสมองของเด็กอย่างน้อย

จ�านวนหนึ่ง น่ีคือประโยชน์ของค�าขวัญหรือการสรุป 

สิง่ทีส่ลบัซับซ้อนหรือมีความหลากหลายให้เป็นหวัข้อและ

เน้นเฉพาะบางหวัข้อ โดยเฉพาะหวัข้อทีเ่ป็นเร่ืองเบ้ืองต้น

เราอยากให้เด็กนักเรียนชาวพุทธมีภาพของตัวเอง

ว่า “เป็นชาวพุทธ ต้องอดทนใจสู้” ให้เขารู้ว่า นี่เป็นส่วน

หนึ่งของ identity ของเขา ไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธก็รู้จักแค่

ปล่อยวาง เป็นชาวพุทธต้องท�าใจได้เก่ง หรือว่าเป็นชาว

พุทธต้องแผ่เมตตา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีมากแน่นอนอยู่แล้ว 

แต่บางทีเราก็เน้นทางด้านเหล่านี้มากเกินไป จึงไม่พอดี 
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เราควรเพิ่มเติมว่า ...เป็นชาวพุทธต้องอดทน ...เป็นชาว

พุทธต้องใจสู้ ...ชาวพุทธเป็นนักแก้ปัญหา... 

พุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยอริยสัจสี ่เมื่อชีวิตของเรา

มปัีญหา มีปัญหาอะไร กปั็ญหาว่าเราเกดิแล้ว ต้องแก่ 

ต้องเจ็บ ต้องตาย และจะตายเมื่อใดก็ได้ เรามีเวลา

จ�ากัด แต่เราไม่รู้ว่าจ�ากัดมากน้อยเพียงใด เมื่อเรามี

เวลาจ�ากัดเช่นนี้ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุด นี่คือ

ปัญหา บางคนอายุ ๗0 - 80 ปีแล้ว ก็ยังไม่ส�านึก ไม่เคย

ตระหนักถึงปัญหา ใช้ชีวิตลอยไปตามกระแส ชาวพุทธ

เราต้องตื่นรู้ว่า เราเกิดมาแล้ว มีสิ่งท้าทาย มีสิ่งที่ต้องหา 

ค�าตอบให้ได้ ซึ่งก็คือตัวชีวิตเรานี่แหละ 

เมื่อมีปัญหา เราต้องก�าหนดรู้ตัวปัญหา อริยสัจ

สี่ท่ีพระพุทธองค์ทรงก�าหนด คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

มรรค คือ ปัญหา เหตุให้เกิดปัญหา ทางดับปัญหา วิธี

ดับปัญหา ในการแก้ปัญหา หน้าที่ของเราต่อปัญหา

คือ หนึ่ง...ต้องก�าหนดรู้ปัญหา ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไร 

ต้องจับประเด็นให้ถูก สอง...ต้องสืบสาวหาสาเหตุของ

ปัญหา จึงจะแก้ปัญหาได้ มิฉะนั้น เราจะแก้ได้แต่ปลาย

เหตุ แก้แต่อาการ ไม่ได้แก้ท่ีต้นเหตุ แล้วจะแก้ที่ต้นเหตุ
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อย่างไร เราก็ต้องรู้จักวิธีการ ต้องฉลาดในเทคนิค ในวิธี 

ในระบบองค์รวม ที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า อริยมรรค

มีองค์แปด เพื่อจะแก้ปัญหาโดยสิ้นเชิง ดังนั้น พระพุทธ

องค์จึงทรงสอนว่า... ๑. ปัญหานั้น เราต้องก�าหนดรู้ 

๒. เหตุให้เกดิปัญหา เราต้องละ ๓. ภาวะทีห่มดปัญหา

หรอืแก้ปัญหา เราต้องท�าให้แจ้ง คอืต้องเข้าให้ถงึ และ 

๔. มรรค คือเทคนิค วิธีการแก้ปัญหา เราต้องพัฒนา 

ต้องท�าให้เจริญ 

ดังนั้น พุทธศาสนาไม่ใช่เรื่อง passive เลย คือ

ไม่ใช่การอยูเ่ฉยๆ ตรงกันข้าม ชาวพทุธต้องใช้ความเพยีร  

การก�าหนดปัญหาน้ัน ไม่ใช่ว่ามันจะชัดขึ้นมาเองหรือ 

ทุกคนจะรู้ได้เอง อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่า บางคนอายุ 

๗0 80 ๙0 ปี ยงัไม่เคยได้นกึถงึชวีติตวัเองเลยว่า เกดิมา

ท�าไม เพื่ออะไร เป็นต้น กลับปล่อยชีวิตลอยตามกระแส

ของโลก ดังนั้น เราก็ต้องมีความเพียร ต้องละตัณหา 

การละตัณหาเป็นการกระท�า มรรคเป็นสิ่งท่ีต้องท�าให้

เจริญ ต้องพัฒนา เป็นเรื่องของการกระท�า การแก้ปัญหา

เป็นสิ่งท่ีต้องท�าให้เกิดขึ้นหรือท�าให้แจ้ง ทั้งหมดน้ีล้วน

เป็นการกระท�า ไม่ใช่เรือ่งของความเชือ่ อรยิสจัสีแ่ต่ละข้อ  
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เรามีหน้าท่ีที่ต้องกระท�า พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่ง

ความเพียร

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า...

ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง... เพราะ

ฉะนัน้ ถ้าเราถือว่า หน้าทีใ่นชวิีตของเรา หรอืโอกาสในการ 

เกิดเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ท่ีจะแก้ปัญหาโดยสิ้นเชิงนั้น  

คุณธรรมหรือเง่ือนไขที่ส�าคัญที่สุด มีพลังมากท่ีสุดใน

การท�าสิ่งเหล่าน้ี คือความอดทน เราก็น่าจะสรุปได้ว่า  

ผู้ที่ยินดีและภาคภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นชาว

พุทธได้นั้น จะต้องถือความอดทนเป็นส�าคัญ อาตมา 

จึงได้แนะน�าทางโรงเรียนว่า ชาวพุทธต้องอดทน คือ 

มันต่างกันใช่หรือไม่ระหว่างการท่ีเราบอกเด็กว่า...เออ! 

ลูกต้องอดทนนะ อดทน พยายามอดทนนะ... เด็กฟัง

แล้ว เข้าหูซ้ายออกหูขวานะ แต่ถ้าเราเอาพฤติกรรมท่ี 

เราต้องการ ไปผูกกับสิ่งที่เราเชิดชู สิ่งที่เราถือว่าสูงสุดใน

ชีวิตของเรา เราจะบอกเขาว่า ...เออ! เราเป็นชาวพุทธ  

ชาวพุทธต้องอดทน ต้องใจสู ้ สู ้สิ่งท่ียาก นั่นแหละ 

คือเอกลักษณ์ของชาวพุทธ ถ้าเป็นคนขี้แพ้ อะไรเล็ก

อะไรน้อยก็ไม่เอาๆ  มันล�าบาก อันน้ีเรียกว่าผิดหลัก
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พุทธศาสนา...อย่างท่ีทางอีสานบอกว่า “มักง่ายได้ยาก 

ล�าบากได้ดี” 

มีอะไรบ้างไหมในชีวิตของเราทุกคนท่ีมีคุณค่า  

ท่ีเรารู ้สึกว่ายอดเยี่ยมและได้มาง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ 

ความเพียรเลย มันไม่มี สิ่งที่ได้มาโดยง่าย ส่วนมากมัก 

ไม่ค่อยมีคุณค่า หรือถึงจะมีคุณค่า เราก็รู ้สึกว่าไม่ม ี 

เพราะได้มาง่ายเกินไป ดังน้ัน เราก็น่าจะเห็นว่า ความ

ล�าบากนัน้ไม่ใช่สิง่ทีไ่ม่ดเีลย ถ้าเรายอมรับว่า ความอดทน 

เป็นเพชร เป็นพลอย เป็นอริยทรัพย์ล�้าค่า แล้วอะไรที่ 

เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะท�าให้เราได้สิ่งล�้าค่านี้ ถ้าไม่ใช่

เพราะความล�าบาก เราจะได้ความอดทนหรือ ถ้าเรา

พยายามจัดสรรชีวิตของเรา จัดสรรชีวิตลูกของเรา 

ให้มีความล�าบากน้อยที่สุด อย่างนี้เรียกว่า ความรัก

ที่ขาดปัญญา ความรักต้องมีปัญญาก�ากับ สมมุติว่า  

เราเป็นคนท่ีอดทนน้อย ไม่เห็นคุณค่าของความอดทน 

กลัวล�าบากที่สุด ฉะนั้น เมื่อมีลูก นิสัยนี้ก็จะถูกถ่ายทอด

ไปให้ลูก เพราะตัวเองกลัวล�าบาก ทนไม่ได้ ก็จะเข้าใจว่า 

ผู้รักลูกต้องไม่ให้ลูกล�าบาก เพราะสิ่งที่เรากลัว ลูกก็ต้อง
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กลัวเหมือนกัน สิ่งนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่แอบแฝงอยู่ใน

ความรัก ท�าให้ความรักเป็นโทษได้เหมือนกัน 

เมื่อเราจะน�าหลักพุทธศาสนามาใช้ในสังคม เรา

ต้องพยายามจับคุณค่า (values) ของพุทธ วันก่อนมีคน

ถามอาตมาเร่ืองการเมืองว่า ถ้าจะน�าพุทธศาสนาเข้าไป

ในวงการการเมอืง ควรท�าอย่างไร อาตมากบ็อกว่า เร่ืองน้ี 

ไม่มีปัญญา มันเหลือวิสัย แต่อาตมาได้เสนออย่างหน่ึง

ว่า ทุกคนที่จะเป็นส.ส. หรือ ส.ว. ควรมีสักวันหนึ่งที่

ต้องอยู่คนเดียวในห้องๆ หนึ่งที่ไม่มีอะไรเลย ห้ามเอา

โทรศัพท์เข้าไป ห้ามเอาไอแพดเข้าไป ไม่มีเครื่องบันเทิง 

ไม่มีหนังสือ ไม่มีเครื่องเขียน ให้อยู่แต่กับตัวเอง และ 

ห้ามหลับ เวลาอยู่คนเดียว คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรท�าก ็

มกัจะหลบัใช่หรอืไม่ ดตูวัอย่างบนเครือ่งบนิเหน็ชดัเจนเลย  

ทานอะไรแล้วดหูนงัแล้วกห็ลบั เพราะถ้าไม่มอีะไรบนัเทงิ

อีก ก็ไม่รู้จะตื่นอยู่ท�าไม อาตมาว่า ทุกคนที่จะเป็นส.ส. 

หรือ ส.ว. ควรจะต้องผ่านการอยู่กับตัวเองโดยไม่มีอะไร

เลยและไม่ให้หลับอย่างน้อยสักสามชั่วโมง จะท�าได ้

หรือไม่ แล้วจะเป็นอย่างไรไหม ถ้าจะเสนอว่า ให้ไป

ปฏิบัติธรรมก่อนเข้าสภา ก็คงไม่ได้ แต่ขอเวลาเพียงแค่
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สามชั่วโมง ถือว่าทุกคนท่ีจะรับผิดชอบต่อประเทศชาติ  

น่าจะมจีติใจเข้มแขง็พอทีจ่ะอยูกั่บตวัเองได้อย่างน้อยสาม

ชั่วโมง ขอเวลาแค่สามชั่วโมงเท่าน้ันเอง นี่อาจจะช่วย 

ได้บ้าง อย่างน้อยเขาจะได้รู้ตัวว่า จิตใจของเขานั้นอยู่ใน

สภาพอย่างไร แย่หรอืด ีส�าหรบัผูท้ีเ่ชือ่ม่ันในตัวเองกจ็ะได้

อ่อนน้อมถ่อมตนบ้าง เพราะได้อยู่กับความจริง คือการ

ที่อยู่กับตัวเอง ไม่มีอะไรบันเทิง ไม่มีอะไรต้องท�า ไม่มี

ใครพูดคุย อยู่กับตัวเองแท้ๆ สามชั่วโมง อย่างนี้เรียกว่า 

อยู่ในโลกที่เป็นจริง ซึ่งบางคนชอบหมายถึงการอยู่ใน

สังคมทั่วไป แต่จริงๆ แล้ว โลกที่เป็นจริงคืออะไร ก็คือ 

ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กาย 

ได้สัมผัส จิตได้ธรรมารมณ์ คือความรู้สึกนึกคิด  

นี่คือโลกที่เป็นจริง ดังน้ัน จึงอยากให้ผู้ที่จะท�าหน้าที่

ระดับสูงมาอยู่ในโลกท่ีเป็นจริงสักสามชั่วโมง นี่เป็นข้อ

เสนอของอาตมา แต่นอกจากนั้นแล้ว ก็อยากให้เรา

ท�าความชัดเจนในเรื่องคุณค่า (values) ของชาวพุทธ  

อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาตมาพูด ที่ให้บอกเด็กนักเรียนว่า...

ชาวพุทธต้องอดทน ใจสู้... ถ้าลูกท้อแท้ก็ให้บอกเขาว่า...

ชาวพุทธนะ ต้องอดทน ใจสู้ครับ...
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ทีจ่รงิเรือ่งน้ีโยงไปถึงเร่ืองการเมอืง คอืเป็นท่ีรู้กนัว่า 

ไม่ว่าการเลือกตั้งที่ไหน ไม่มีใครหรอกที่มีเวลาหรือสนใจ

ฟังการอภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่มีใครตามได้หรอก ผู้ที่

จะชนะ คอืผูท้ีส่ามารถสรปุนโยบายออกมาสกั 3 ประโยค 

แล้วพูดแต่ 3 ประโยคนี้ ซ�้าๆๆๆ หลายๆ ครั้ง นี่แหละ

คือการเมือง ถ้าให้อาตมาท�า ก็คงท�าได้เหมือนกัน นี่เป็น

หลักจิตวิทยาพื้นๆ เป็นเรื่องทางโลก ท�าไม่ยาก

เม่ือไม่นานมานี้ อาตมาได้อ่านบทความที่เขา

สัมภาษณ์พวกนาซีขณะอยู่ในคุก ช่วงหลังสงครามโลก 

คร้ังท่ีสอง มีคนชื่อเกอริ่งซึ่งเป็นมือขวาของฮิตเลอร์พูด

เรื่องสงคราม เขาบอกว่า ใครๆ ก็รู้ว่าชาวบ้านไม่มีใคร

อยากท�าสงครามกับใคร เขาจะท�าไปท�าไม เพราะอย่างดี

ที่สุดคือกลับบ้านปลอดภัย นอกจากนั้นก็ไม่มีก�าไร มีแต่

เสียอย่างเดียว ฉะน้ัน ผู้น�าประเทศไม่ว่ายุคไหน ไม่ว่า

ประเทศไหน หากต้องการท�าสงครามเพื่อผลประโยชน์

อย่างใดอย่างหน่ึง สิ่งแรกคือต้องท�าให้ชาวบ้านกลัวการ 

มีศัตรูคุกคาม เน้นเรื่องการท�าให้กลัว อย่างที่สองคือ  

ต้องประณามคนที่ไม่สนับสนุน ว่าไม่รักชาติ สองข้อนี้  

ข้อหนึ่งท�าให้คนกลัวศัตรู ข้อสองบอกว่า คนไม่เห็นด้วย 
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ไม่รักชาติ ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ จะพบว่าสองข้อน้ี

ใช้ได้ผลตลอดมา 

คนเรานั้น ถ้าหากไม่ปฏิบัติธรรม จะไม่ทันเขา สติ

ปัญญาเราก็มี แต่ว่าอารมณ์จะอยู่เหนือสติปัญญา ดู

ตัวอย่างในทางโลก เรื่องศาสนากับการเมือง เมื่อสิบปีที่

แล้ว หากถามชาวครสิต์ในอเมรกิาทีเ่ป็นพวกอแีวนเจลกิลั  

(Evangelical) ซึ่งเคร่งครัดในศาสนาว่า ศีลธรรมส่วนตัว

ของผู้น�ามีความส�าคัญไหม เมื่อเราจะเลือกผู้น�า ไม่ว่าจะ

เป็นประธานาธบิดหีรอืใครก็ตาม เราควรค�านึงถงึศลีธรรม

ในเรื่องส่วนตัวของเขาหรือไม่ ในยุคนั้น ร้อยละ 80 ของ

ชาวคริสต์บอกว่า ใช่... ส�าคัญมาก... แต่บัดนี้ อเมริกา 

มีผู ้น�าท่ีคนกลุ่มน้ีถูกใจแล้ว ปีน้ีมีการสัมภาษณ์ใหม่  

กลับได้ผลขัดแย้ง เพราะเมื่อใครมีนโยบายเป็นท่ีถูกใจ 

แม้ว่าจะเป็นคนไม่มีศีลธรรมและมีพฤติกรรมตรงกันข้าม

กับค�าสอนทางศาสนา แต่เขามีความสามารถ ตอนนี้ 

ก็เลยเหลือคนประมาณร้อยละ 30 – ๔0 ที่ยังยืนยันว่า  

ศีลธรรมเป็นเรื่องส�าคัญในการเลือกผู้น�า นั่นแสดงว่า 

แม้ว่าคนเราจะมีหลักการ ความคิดเห็น หรือความเชื่อถือ

ใดๆ ถ้ามีอารมณ์อยากได้เกิดขึ้นแล้ว คุณธรรมก็ไม่เป็น
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เรื่องขาวหรือด�า แต่จะเป็นเรื่องที่เขาสามารถจัดล�าดับได้ 

เช่น ถ้าเราถอืว่าคนนีไ้ม่ดเีลย แต่ในภาพรวม เขาจะให้สิง่ท่ี 

เราต้องการ ฉะน้ัน เราก็ไม่ควรสนใจความไม่ดีของเขา 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างท่ีว่า เมื่อเราเอาเหตุผลด้านกิเลส 

ความต้องการ หรือผลประโยชน์ ส่ิงเหล่านี้สามารถ

ท�าให้เราปรับความคิด ปรับความเชื่อ ปรับสิ่งต่างๆ 

ให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้น ในโลกการเมือง ก็เป็น

เรื่องจิตวิทยา เป็นเรื่องการหลอกลวงเป็นส่วนใหญ่ และ

เป็นเร่ืองของมายา เป็นเร่ืองการเสนอภาพพจน์ไปในทาง

ที่คนส่วนมากจะยอมรับกันได้ 

ในประเทศไทย เหตุผลหรือปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้

อทิธพิลของพุทธธรรมยังปรากฏน้อยมากในโลกการเมอืง

หรือในสังคมปัจจุบันก็คือ เราจับประเด็นไม่ถูกว่า อะไร

คอืคณุค่า (values) ของพทุธศาสนาทีเ่ราต้องการจะรกัษา

ไว้หรือสนับสนุนให้มีอยู่ในสังคม แม้แต่ชาวพุทธเองก็ยัง

ตอบไม่ค่อยจะถูก ข้อหนึ่งท่ีอาตมาจะเสนอก็คือ การที่

เราถือว่าสังคมพุทธต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะ

พุทธศาสนาเป็นเรื่องการแก้ปัญหา (problem solving  

culture) มันจึงควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ทุกวันน้ีมันไม่ค่อย
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เป็นอย่างนัน้ ถ้าเข้าถงึหลกัพทุธศาสนา เราถือว่าชาวพทุธ

เป็นผู้ที่ชอบมีความสุข และจะได้ดีด้วยการเผชิญหน้ากับ

ปัญหาและการใช้สตปัิญญาแก้ปัญหา เราจงึมหีลักการว่า 

เราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

พุทธศาสนาสอนว่า การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

แสนยาก แต่ข้อดีหรือเอกลักษณ์ของมนุษย์คือ เราเป็น

สัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได ้

เปลี่ยนได้ ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ กลับตัวได้ ท�าสิ่งที่

ไม่ดีให้ดีขึ้นได้ ท�าสิ่งที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปได้ น่ีคือความ

ประเสรฐิของมนษุย์ แต่การจะท�าอย่างนัน้ได้ จะต้องมี

ความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตวัเอง และเชือ่มัน่ในกฎ

แห่งกรรมว่า ผลจะเกิดข้ึนก็ด้วยการกระท�า ไม่ใช่เกิด

ด้วยการอ้อนวอน ไม่ได้เกิดด้วยพิธีกรรม ไม่ได้เกิดด้วย 

ไสยศาสตร์ ผลเกิดด้วยการกระท�า ส�าหรับชาวพุทธนั้น 

เรือ่งเทวดาเราไม่ลบหลู ่เรือ่งอมนษุย์ทัง้หลายเรากเ็ชือ่ว่า

อาจจะม ีแต่เราเชือ่ว่า ในภาคปฏบิตั ิความเจรญิและความ

เสื่อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอมนุษย์สักเท่าไหร่ ชีวิตของเราและ

สงัคมของเรา จะเจรญิหรอืจะเสือ่ม กด้็วยการกระท�าของ

เราเอง ฉะนั้น เราควรให้ความสนใจและให้ความส�าคัญ
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กับการกระท�าและคุณภาพของการกระท�า เราถือว่า ผู้ม ี

คุณธรรมเป็นผู้ที่ควรแก่การบูชา ในมงคลสูตรกล่าวว่า 

เราบูชาคนที่ควรบูชา เราไม่บูชาคนที่ไม่ควรบูชา เราบูชา

สิ่งที่ควรบูชา ไม่บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชา เพราะฉะนั้น ถ้าเรา

บูชาเงินทอง อ�านาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ อย่างนี้เรียกว่า 

ผิดหลักพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านให้เรายกย่อง 

คุณงามความดี ใครด�าเนินชีวิตอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

จนร�่ารวยและได้ผลดีต่างๆ เราควรอนุโมทนาไปเลย แต่

ส�าหรบัคนทีร่�า่รวยมอี�านาจมชีือ่เสยีงจากการทจุรติ เราก็ 

ไม่ควรบูชาและไม่ควรให้เกียรติ เรื่องการให้เกียรตินั้น 

ขึ้นอยู่ที่เรา การจะไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเมือง  

คงเหลือวิสัยของเรา แต่อย่างน้อยที่สุด เราก็ไม่ควรบูชา

หรือให้เกียรติผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่สะอาด เราควรยกย่องผู้ที่

ซื่อสัตย์สุจริต ยกย่องคนดี 

ชาวพุทธเราควรเป็นอย่างไร ก็เริ่มต้นด้วยหลักที่

ปรากฏอยู่ในโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงฝาก

หลักใหญ่ๆ ส�าคัญๆ ไว้กับพระอรหันต์ ๑,๒๕0 รูป 

ที่จะแยกย้ายกันไปเผยแผ่พุทธศาสนา ทรงให้ท่องโอวาท

ปาฏิโมกข์ นักบวชและผู้น�าทางศาสนาคือผู้น�าสังคมที่ไม่
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เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่น การไม่เบียดเบียน 

การไม่แสวงหาความสุขอันใดที่เกิดจากความทุกข์ของ 

ผูอ้ืน่ ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของชาวพทุธ ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้

ในประเทศไทย อาตมาก็ไม่แน่ใจว่าบ่อยขึน้หรอืไม่ เพราะ

แค่รู้ผ่านสื่อ ซ่ึงสื่อก็เลือกสิ่งเหล่าน้ีมาเสนอเพราะเป็น 

สิ่งที่น่าตื่นเต้น ท�าให้เกิดอารมณ์ในหมู ่ผู ้บริโภคข่าว  

แต่ถ้าเราเปรยีบเทยีบสงัคมในปัจจบุนักบัสงัคมเมือ่ ๑0 ปี  

๒0 ปีที่แล้วว่า มีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ เราก็ควร

จะถือว่าไม่แน่นอนไม่ชัดเจน เพราะเราไม่มีข้อมูลท่ีครบ

ถ้วนบริบูรณ์ แต่มันก็เป็นไปได้ สาเหตุหนึ่งเกิดจากความ

อ่อนแอของสถาบันทางศาสนา และการที่ไม่มีการสอน

หลกัพทุธธรรมให้ชดัเจนจนท�าให้คนรู้สกึภาคภมูใิจในการ

ไม่เบียดเบียน

ถ้าหากว่าคุณธรรมทางพุทธของเราไม่ได้รับการ

ถ่ายทอดในขณะที่กระแสโลกมีแต่การกระตุ ้นกิเลส  

กระตุน้ความเหน็แก่ตวั อยูใ่นสงัคมทีย่าเสพตดิแพร่หลาย 

เมือ่คนจ�านวนมากออกจากบ้าน ออกจากสิง่แวดล้อมทีมี่

ผู้ใหญ่คอยก�ากับพฤติกรรมของผู้น้อย และเมื่อผู้น้อยมา

รวมตวักนัอยูใ่นเมอืงทีไ่ม่ค่อยจะมผู้ีหลกัผูใ้หญ่ ไม่มชีมุชน 
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ไม่มีความผูกพันกัน สิ่งเหล่าน้ีคือเหตุปัจจัยสนับสนุน 

ที่ท�าให้เกิดความรุนแรงและความหลงใหลมากข้ึน จึงไม่

น่าแปลกใจว่า ความรุนแรงและการถือเราถือเขาเพ่ิม 

มากขึ้น เพราะเหตุปัจจัยที่จะปกป้องไม่ให้ความ 

ขัดแย้ง ความเกลียดชัง ความหลงใหลต่างๆ เกิดขึ้น

ไม่มีเหมือนแต่ก่อน 

ดังนั้น เราจึงต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องชุมชนท่ี

เอื้อต่อความดี พยายามเสริมสร้างในเรื่องน้ีให้มากข้ึน 

อย่างท่ีมีการพูดกันเมื่อเดือนก่อน เรื่องความส�าคัญของ

ที่พักผ่อนหย่อนใจ ความส�าคัญของสวนสาธารณะใน 

เมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะคนเราจะต้องมี 

สถานที่ส�าหรับออกจากสิ่งแวดล้อมที่คับขันกดดัน  

ที่ซึ่งสามารถออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ ได้หายใจหายคอ 

สะดวกขึ้นบ้าง เวลาอาตมาไปประเทศจีน ที่ๆ ชอบไป 

ที่สุด คือสวนสาธารณะในช่วงเช้า อาตมาไม่ขอไปเท่ียว

ท่ีไหน แต่ขอไปเดินในสวนสาธารณะ เพราะชอบดู 

คนออกก�าลังกายในสวนสาธารณะ มันสนุกมากนะ มี

การออกก�าลังกายแบบโบราณ การออกก�าลังกายแบบ

สมัยใหม่ มีบอลรูมด๊านซิ่ง มีทุกอย่างเลย อาตมาว่า 
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ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองนะ ประเทศจีนน่าอยู่ที่สุด

เม่ือเทียบกับประเทศทางตะวันตกซึ่งผู้สูงอายุส่วนมาก

น่าสงสาร มักเหงาอยู่คนเดียว ไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ท่ี 

ประเทศจีน ที่พักอาศัยของพวกคนจนคับแคบมาก 

ไม่น่าอยู่เลย แต่เน่ืองจากมีสวนสาธารณะมาก ตอน

เช้าๆ เขาก็ออกจากบ้านไปพบกับเพื่อน ไปออกก�าลัง

กายด้วยกัน ด่ืมน�้าชาคุยกัน เป็นสังคมผู ้สูงอายุท่ี 

น่ารักมาก และปกติในช่วงเย็น หัวค�่าหรือตอนกลางคืน  

พระจะไม่ออกไปไหนยกเว้นกรณจี�าเป็น อย่างทีไ่ปประเทศ

จนีครัง้ทีแ่ล้ว อาตมานัง่รถเข้าไปในเมอืงตอนค�า่ จงึได้เห็น

ว่าในสวนสาธารณะก็เต็มไปด้วยคนออกก�าลังกายเป็น

กลุ่มๆ แอโรบิกบ้าง กังฟูบ้าง เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นคน

วัยท�างาน ในขณะที่คนบางกลุ่มมักจะไปดื่มเหล้าในบาร์ 

แต่ก็ยังมีคนวัยท�างานจ�านวนมากที่ไปออกก�าลังกาย  

ถ้าหากว่าเรามีสวนสาธารณะมากขึ้น โอกาสที่เป็นทาง

เลือกจะมากข้ึน ถ้าเราสร้างเมืองที่มีแต่สถานบันเทิง

อย่างเดียว แล้วจะบ่นได้อย่างไรว่าคนรุ่นใหม่เอาแต่

เข้าบาร์ เอาแต่ดื่มเหล้า เอาแต่เท่ียว ถ้าไม่มีสถานที่

อื่นๆ ให้เลือก มันก็ไม่น่าแปลกใจอะไร ประเทศอังกฤษ 
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กเ็ช่นกนั ถงึจะมสีวนสาธารณะมากก็จรงิ แต่อากาศหนาว 

วยัรุ่นท่ีองักฤษจะไปไหนกนั กไ็ปผบัอย่างเดยีว เพราะไม่มี

ที่อื่นให้ไป อาตมาเองเริ่มแอบเข้าผับตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี  

พออายุ ๑8 ปี สามารถเข้าผับได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว  

ก็เลิกไปเลย แล้วก็ไม่มีท่ีอื่นที่จะไป ฤดูหนาวในอังกฤษ 

จะมืดตั้งแต่ ๔ โมงเย็น แต่ประเทศไทยอากาศดี ถ้าม ี

สวนสาธารณะมากขึ้น ให้คนมีโอกาสออกก�าลังกาย จะ

ช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตได้มาก

ที่ว่าเป็นวิถีพุทธนั้นเป็นอย่างไร วิถีพุทธคือ สร้าง

เหตุปัจจัยอย่างไร สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไร ที่จะเอื้อ

ต่อสิง่ดงีาม ถ้าเราถือเร่ืองเงินเป็นใหญ่ กจ็ะกลายเป็นการ

ยอมรับว่า ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์มากเป็นหลัก จึง

เป็นเรื่องธรรมดาที่มีการอนุญาตให้สร้างห้างสรรพสินค้า

ตามท่ีต่างๆ มากมาย แต่ที่จริงมันไม่ธรรมดาหรอกนะ 

มันผิดปกติ เพราะมันกลายเป็นว่า เราปล่อยให้สิ่งนี้เป็น

ท่ียอมรับกันมากจนเกินไป เรื่องการค้าขายนั้น ส�าคัญ

แน่นอน แต่ไม่ใช่ส�าคัญท่ีสุด เวลาถกเถียงกัน ถ้าบอก

ว่า...ไม่น่าจะให้สร้างหรอกนะ ก็จะมีคนบอกว่า... อ้าว! 

มันไม่ส�าคัญหรอกหรือ ...มันก็ส�าคัญ ไม่ได้บอกว่าไม่
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ส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่าก็มี... หากเราตั้งค�าถามง่ายๆ 

ว่า...เงินเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตหรือไม่...หลายคนก็จะ

ตอบว่า...ส�าคัญที่สุด ไม่มีเงิน ก็อยู่ไม่ได้ เอาตัวไม่รอด...

ถ้าเช่นนั้น เงินส�าคัญกว่าชีวิตของคุณพ่อคุณแม่หรือ

ไม่ ส�าคัญกว่าชีวิตของลูกหรือไม่ ถ้าอยากได้เงินแล้วมี

คนมาขอซื้อลูกโดยจะให้เงินหน่ึงล้านบาท จะเอาไหม 

ให้สิบล้านบาท จะเอาไหม ให้ร้อยล้านบาท จะเอาไหม  

ก็หวังว่าจะไม่มีใครเอา แต่ก็ไม่แน่นะ ถ้าเป็นลูกวัยรุ่น 

ก�าลังซน อาจจะคิดหนักเหมือนกัน แต่โดยภาพรวมแล้ว 

อาตมาว่า เราต้องสงัเกตเหน็ว่า ถงึแม้จะโลภอยากได้เงนิ

หรือคิดเร่ืองเงินตลอดเวลา แม้แต่คนที่วัตถุนิยมมากๆ  

เขาก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่สูงค่ากว่าเงิน 

ฉะนั้น เราต้องมาพิจารณากันว่า นอกจากตัวเรา

เอง เราควรจะมอีะไรบ้างในสงัคมท่ีส�าคญักว่าเงิน เราต้อง

จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการในสังคม

ของเรา ถ้าเราไม่ท�าให้ชัดเจน เช่น ไม่ตกลงกันว่า...ใช่!  

สิ่งต่อไปนี้ส�าคัญกว่าเงิน เช่น สุขภาพ อากาศ... ถ้าเอา 

แต่เงนิเป็นใหญ่ อยูไ่ปอยูม่า อากาศกจ็ะไม่ด ีเป็นอนัตราย

ต่อชีวิต ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นก็ 
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เพราะการคิดแต่เรื่องเงินและทอง ไม่มองภาพรวมเรื่อง

สุขภาพกายสุขภาพใจของคน นี่เป็นการคิดท่ีคับแคบ 

เกินไป 

การน�าพุทธศาสนาเข้าไปในโลกการเมืองหรือใน

การบริหารประเทศ อยู่ที่พวกเราชาวพุทธต้องคุยกัน

ว่า เราต้องการสังคมแบบไหน อะไรคือสิ่งสูงสุด อะไร

คือสิ่งที่เราต้องการสนับสนุน หลายคนอาจจะตอบ

ว่า ต้องการให้สงบร่มเย็น ตั้งความสงบร่มเย็นเป็น

อุดมการณ์ มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือสิ่งท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการเข้าถึงความสงบร่มเย็น ท�าอย่างไรจึงจะ

ท�าให้ส่ิงน้ันลดน้อยลง อย่างที่อาตมาเคยวิเคราะห์ว่า 

หลายคนอยากท�าสมาธิ อยากให้สงบ ท�าไมไม่สงบ  

ใจหนึ่งก็อยากสงบ แต่อีกใจหน่ึงก็ยังยินดียังพอใจกับ 

สิ่งที่ไม่สงบอยู่ในใจ คือต้องการทั้งสองอย่าง อยากรักษา

ส่วนท่ีไม่สงบไว้ แต่ก็อยากจะสงบด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้  

ต้องมกีารเสยีสละบ้าง ต้องมกีารจดัล�าดบับางสิง่บางอย่าง  

ซึ่งอาจสอดคล้องกันได้บ้าง แต่ส�าหรับบางอย่างนั้น  

เราต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไรดี
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ชาวพุทธเราต้องการสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคม

ท่ีพัฒนาตน พัฒนาชุมชน ให้พ้นจากอิทธิพลของกิเลส 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ในระดับสังคมเรารู้ว่า อาจ

จะท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่อย่างน้อยก็เป็นแนวทางว่า  

สิ่งไหนท่ีกระตุ้นกิเลส นั่นคือตัวทุกข์ ส่ิงไหนที่ได้ผลทาง

วัตถุในระยะสั้น แต่มีผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ  

ต่อธรรมชาติ ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราควรจะ 

บอกว่า อย่างนั้นไม่เอาดีกว่า 

เราเป็นชาวพุทธ เราต้องอดทน ใจสู้ เราเป็นชาว

พทุธต้องไม่เบียดเบยีนใคร เราเป็นชาวพทุธต้องรูจ้กัเอาใจ

เขาใส่ใจเรา เราเป็นชาวพุทธต้องสร้างประโยชน์สร้าง

ความสุขตน สร้างประโยชน์สร้างความสุขของส่วนรวม  

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 

เอาล่ะ วันนี้ก็คงให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา





...ในภาษาของใจ 

พร้อมกับความนึกคิดต่างๆ อารมณ์ต่างๆ 

มันจะมีโทนของมัน 

โทนที่เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นเฉยๆ 

ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 

การไม่รู้เท่าทันเวทนาทั้งสาม 

จะน�าไปสู่ตัณหา น�าไปสู่กิเลสต่างๆ...



๙๙

เมื่อวานอาตมาเข้ากรุงเทพฯ รู้สึกว่าข้างถนนดู 

ระเกะระกะมาก มีการโฆษณาอะไรบางอย่าง ประชาๆ  

อะไรสักอย่าง เห็นประชาน่ันประชานี่ หลายประชา 

อาตมากไ็ม่ได้ดรูายละเอยีด ส�าหรับอาตมาขอเอาพระชา 

หรือพระอาจารย์ชาดีกว่า หลวงปู่ชาจะเป็นที่พึ่งได้

มากกว่า 

ที่จริงการโฆษณานี้ โยงไปถึงการโฆษณาแถวถนน

พระรามหกทีม่ป้ีายภาษาองักฤษใหญ่ๆ ว่า “Don’t follow 

others, don’t follow anyone, be yourself” แปลได้ว่า 

“อย่าเพิง่ตามใครเลย จงเป็นตวัของตวั” ท�านองนี ้อาตมา

มักชอบวิเคราะห์การโฆษณา เห็นว่าโฆษณานี้น่าสนใจ 

คอืมสีองประโยคทีท่�าให้เข้าใจว่า ถ้าเราไม่ตามคนอืน่ แต่

เป็นตัวของตัวแล้ว ก็น่าจะซื้อสินค้าของผู้โฆษณาใช่ไหม 

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “โทนประสบการณ์” โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
 บ้านบุญ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

โทนประสบการณ์
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ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร อาตมาคิดว่า อย่าตาม

คนอื่น ให้เป็นตัวของตัว แล้วถ้าสมมุติว่า ตัวของตัวน่ะ

เป็นคนชอบตามคนอื่นล่ะ มันก็จะต้องขัดแย้งกันใช่ไหม 

ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่แพร่หลาย แล้วคนเราก็

คิดว่ามันเป็นเรื่องตลก แต่ที่จริงแล้ว มันมีสิ่งที่ภาษาพระ

เรียกว่า ‘มิจฉาทิฏฐิ’ อยู่ไม่น้อย คือความเข้าใจว่ามีตัว 

ของตัว ซึ่งเราจะต้องท�าให้ปรากฏด้วยการท�าสิ่งท่ีไม่

เหมือนคนอื่น น่ีคือความเข้าใจว่า ความสร้างสรรค์หรือ

การมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างด้วย

ลักษณะการพูด การแสดงออก การแต่งตัว การบริโภค 

หรือการสักลายให้ผิวหนังร่างกายไม่เหมือนคนอื่น ต้อง

มีอะไรสักอย่างที่ท�าให้เราไม่เหมือนคนอื่น ท�าให้เราเด่น 

ท�าให้เรามีความมั่นคงในสังคม ไม่ต้องอายใคร มีอะไร

ท่ีเป็นของเราโดยแท้ ซึ่งความคิดแบบน้ีท�าให้เกิดปัญหา

มากมาย ทั้งในเรื่องความเห็นแก่ตัว เรื่องการสร้างความ

แตกแยก หรอืในระดบับคุคล กเ็ป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้เกดิ

ความซึมเศร้า เพราะต้องการดิ้นรนเพื่อจะมีอะไรที่ไม่

เหมือนคนอื่น เพื่อตัวจะเป็นที่สนใจของคนอื่น แล้วการ

ที่เราฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งอื่น ไว้กับคนรอบ
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ข้างหรือสังคมทั่วไป น่ีเป็นความไม่ฉลาด เพราะคนอื่น

หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีเวลาไหน

ที่มันจะหยุดน่ิง เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ ฉะนั้น 

ถ้าเราต้องการจะเป็นที่สนใจของคนอื่นในสิ่งแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลง เราก็ต้องพยายามท่ีจะปรับตัวเองอยู ่

ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่นิยมให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่น 

มันเป็นเร่ืองที่เหนื่อยและเป็นค่านิยมท่ีออกจะเป็นไปใน

ทางผิวเผินมาก

คนเรามกัให้ความส�าคญักบัส่ิงทีแ่ปลก ยกตวัอย่าง

งานศลิปะ กต้็องสร้างงานศิลปะทีมี่อะไรไม่เหมอืนคนอืน่ 

ทีท่�าให้รูส้กึชอ็ก เพราะคิดว่า ถ้าไม่ชอ็กหรอืไม่กระตุ้นมาก 

คนจะไม่สนใจ เราจะไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  หลายปี

ทีแ่ล้วทีอ่งักฤษ มีคนคิดว่า ศลิปะคือการเอาสิง่ท่ีสงูสดุกบั

สิ่งที่ต�่าสุดมาอยู่ในบริบทเดียวกัน จึงเอาอุจจาระมาวาด

เป็นรูปทางศาสนา ท�ารูปพระเยซูใส่ในขวดน�้าปัสสาวะ 

อะไรท�านองน้ี  เรียกว่าเป็นศิลปะแบบทันสมัยที่สุด คือ 

เอาความรู้สึกสูงๆ ต่อศาสนามาอยู่กับความรู้สึกด้าน

ต�่าๆ เห็นว่ามันแปลกดีที่เอาสิ่งสูงกับสิ่งต�่ามาอยู่ด้วยกัน 

เรียกว่าเป็นศิลปะแบบช็อกหรือกระตุ้นความรู้สึก โดย
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ไม่ต้องคิดว่าเป็นความรู้สึกอย่างไร เป็นกุศลหรืออกุศล 

ถือว่านี่คืองานศิลปะ ศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึก เน้น

ความรนุแรงของความรูส้กึ ความจ�าชนดิทีต้่องไม่มวีนัลมื 

ความต้องการที่จะมีอะไรที่มันเด่นที่มันพิเศษกว่าคนอื่น 

แตกต่างจากคนอื่นน้ี เป็นสิ่งกดดันคนในสังคมปัจจุบันที่

มีผลร้ายต่อสุขภาพจิตใจมาก

พุทธศาสนาต้องการให้เรามาอยู่ในโลกที่เป็นจริง 

อย่าไปอยู่กับภาพมายา ให้มาอยู่กับของจริง ให้ของจริง

เป็นพืน้ฐาน จะไปปรงุแต่งอะไรออกจากความจรงิบ้างกไ็ม่

เป็นไร แต่ต้องอยูก่บัความจริง ซึง่หมายถงึอยูก่บัความจรงิ

ของกาย ความจริงของใจ เริ่มตั้งแต่เรื่องความรู้สึก ค�าว่า 

‘ความรู้สึก’ จะก�ากวมเล็กน้อย เพราะเราใช้อยู่สองอย่าง 

คือ “ความรู้สึก” กับ “ความรู้สึกว่า” ค�าว่า “ความรู้สึกว่า” 

นี่ไม่ใช่ “ความรู้สึก” มันเป็นเรื่องของความเสื่อมหรือเป็น

วิวัฒนาการของภาษาก็ว่าได้ ตัวอย่างเช่น เม่ือถามว่า 

“เห็นเรื่องนั้นแล้วรู้สึกอย่างไรครับ” ที่จริงมันหมายความ

ว่า “มคีวามรูส้กึว่าอย่างไร” ซ่ึงมักจะเป็นเรือ่งความนกึคดิ

มากกว่าความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ ท่ีจริงแล้ว ตาม 

หลักธรรม ความรู้สึกก็คือความรู้สึก ความไม่ชอบก็คือ
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ความไม่ชอบ หากตามหลักภาษามักใช้ว่า รู้สึกไม่ชอบ 

เมื่อเราปฏิบัติธรรม เราดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ ก็จะ 

มีความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ แล้วก็มีความคิดต่างๆ  

มีอารมณ์ต่างๆ ภาษาบาลีแยกระหว่าง “เวทนา” ความ

รู้สึก กับ “สังขาร” หรือ “สังขารขันธ์” สิ่งปรุงแต่งของจิตใจ 

ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเวทนา

เวทนาหรือความรู้สึกนี้ มี 3 อย่าง คือ สุข ทุกข์ 

และเฉยๆ และในทุกขณะจิต ทุกวินาที คนเราต้องมี

เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 อย่างนี้ คือ สุข ทุกข์ 

หรือเฉยๆ ไม่มีอย่างอื่น ความหมายของค�าว่าเวทนา  

ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาไทย  

เรามักจะแปลเวทนาเป็นภาษาอังกฤษว่า โทนของจิต 

โทนของประสบการณ์ เป็นโทนของเร่ืองที่เกิดขึ้น ถ้าเรา

พูดค�าว่าโทนเป็นภาษาไทย มันฟังดูแปลกๆ ว่า โทน

อย่างไร แต่ในภาษาอังกฤษ สมมุติว่าเราพูดเป็นประโยค

ว่า “Today, I am giving a talk” เราสามารถพูดในระดับ

เสียงต่างๆ ได้ เช่น เสียงสูง เสียงกลาง เสียงต�่า อันน้ี 

เรียกว่าโทนในความหมายทางภาษาอังกฤษ ในภาษา 

ของใจ พร้อมกับความนกึคดิต่างๆ อารมณ์ต่างๆ มนัจะ 
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มีโทนของมัน โทนที่เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นเฉยๆ ซ่ึง

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า การไม่รู้เท่าทันเวทนาทั้งสาม  

จะน�าไปสูต่ณัหา น�าไปสูก่เิลสต่างๆ เพราะโดยธรรมชาติ 

เมื่อโทนคือสุข เราจะตะครุบเอาไว้ เราจะยินดีในความ

สุข คือจิตใจของเราพร้อมที่จะยินดีในความสุข นี่เป็น

ธรรมชาติอย่างหน่ึง พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า “อนุสัย” 

เป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ พร้อมที่จะยินดีในความ

สุข เมื่อมีอาการทุกขเวทนา โทนคือทุกข์ เราจะไม่ชอบ 

รู้สึกยินร้ายต่อทุกขเวทนา ถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนา คือ

รู้สึกเฉยๆ เราก็จะหลงอยู่ตรงนั้น จะประมาทอยู่ตรงนั้น 

นีเ่ป็นความเคยชนิ เป็นธรรมชาตขิองปถุชุน ไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิ

จากการเรียนรู้ แต่เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้เอง

มนุษย์ปุถุชนพร้อมที่จะยินดีในสุขเวทนา พร้อม

ที่จะยินร้ายในทุกขเวทนา พร้อมท่ีจะหลงและประมาท 

ในอทุกขมสุขเวทนา ถ้าเรามาดูความจริง แล้วก�าหนด 

โทนตวัเวทนาว่า น้ีเป็นสขุ น้ีเป็นทกุข์ หรอืเป็นเฉยๆ ถาม

ตัวเองบ่อยๆ พยายามจับโทนจับความรู้สึกตอนนั้นๆ 

สิ่งที่จะตระหนักและก�าหนดได้ คือความคิดต่างๆ ความ

ต้องการต่างๆ ความเชื่อต่างๆ หลายอย่างนี้ที่เราอาจ
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จะนึกว่าเป็นเรื่องเหตุผล แท้จริงแล้ว ตัวกระตุ้นเบื้องต้น  

คือความยินดีในสุขเวทนา ความยินร้ายในทุกขเวทนา 

หรือความประมาท ความหลงใหลในอทุกขมสุขเวทนา  

แต่เราไปเข้าใจเอาเองในภายหลังว่ามันเกิดจากเหตุผล 

ฉะนั้น ถ้าเราขาดสติ เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะห้ามได้  

มันเกิดขึ้นตลอดเวลา สุขเมื่อไรก็ยินดีเมื่อนั้น ทุกข์เมื่อไร 

ก็ยินร้ายเม่ือน้ัน ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเพราะขาดสติ ชีวิต

ของเราจะถูกลิขิต เป็นไปตามลิขิต เป็นไปตามดวง 

ตามกรรมเก่า มันเป็นเช่นนั้นเพราะอะไร มันไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นอย่างน้ัน แต่เป็นเพราะขาดสติ เมื่อมีสติรู ้ว่า

ก�าลังมีเวทนาอะไรอยู่ เราจะต้องระวังไม่ให้เกิดความ 

ยินดียินร้ายในเวทนานั้น

ยกตัวอย่างเรื่องการฉันของพระสงฆ์ท่ีฉันมื้อเดียว 

หรอืญาตโิยมผูถ้อืศลีแปด ถ้าทานข้าวมือ้เดยีว สขุเวทนา

ต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะธรรมชาติของร่างกายต้องการ

อาหาร หลังจากไม่ได้ทานอะไรนานถึง ๒๔ ชั่วโมง เมื่อ

ร่างกายได้สิ่งที่ร่างกายต้องการ สุขเวทนาย่อมเกิดขึ้น

โดยธรรมชาติ สุขเวทนาเป็นตัวป้องกันอันตรายของ

ร่างกาย เพราะถ้าเรารูส้กึเฉยๆ ต่อการทานอาหาร ไม่เกดิ 
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สุขเวทนาเลย เราจะขี้เกียจหรือไม่อยากทาน จนเจ็บไข้

ได้ป่วยหรือตายได้ เพราะฉะน้ัน ธรรมชาติจึงบังคับให้

สุขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเราทานอาหารที่ร่างกายต้องการ 

แต่ความยินดีในสุขเวทนาน้ันเป็นอีกเร่ืองหน่ึงต่างหาก 

แม้แต่พระเอง หลายท่านท่ียังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ท่าน

จะรู้สึกเสียใจมากเมื่อเกิดสุขเวทนาจากการฉัน เพราะ

คิดว่าความเอ็นจอยในการฉันอาหารเป็นบาปเป็นกรรม  

ท�าอย่างไรท่านจึงจะไม่เอ็นจอยอาหาร บางรูปก็อยาก

จะอดอาหารหรือลดอาหาร ซึ่งในบางครั้งมันอาจจะเป็น 

กิเลสก็ได้ ไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสเสียเลย แต่ต้องเข้าใจว่า  

ถึงจะไม่มีกิเลสเกิดขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี 

ความสุขเสียเลย เพราะความสุขเป็นธรรมชาติของ

ร่างกาย ดังนั้น เราจึงต้องฝึก ในขณะปฏิบัติก็ให้พยายาม

แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างสุขเวทนากับความ

ยินดี ทุกขเวทนากับความยินร้าย ตัวอย่างง่ายๆ เรื่อง

ทุกขเวทนากับความไม่ยินร้าย เช่น เวลานั่งดูหนังดูละคร

อยูใ่นอริิยาบถเดยีวนานเป็นชัว่โมงๆ แล้วท�าไมถงึไม่ค่อย

รู้สึกทรมาน นั่นเป็นเพราะจิตใจไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถ ไม่มี

ความยินร้ายเกิดขึ้น เพราะจิตก�าลังบันเทิงยินดีอยู่กับ
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สิ่งที่ก�าลังดู ฉะนั้น เราสามารถเอาเร่ืองธรรมชาติน้ีไปใช้

ให้เป็นประโยชน์ในการปฏบิตัไิด้ เช่น คนทีอ่ยากจะฝึกนัง่

กับพื้น ฝึกนั่งขัดสมาธิเพชร อาตมาแนะน�าว่า เวลาดูทีวี

หรือเล่นเกม เวลาที่เราก�าลังสนุก ก็ให้นั่งขัดสมาธิเพชรสิ 

เพราะเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับจอ ไม่ได้อยู่กับเวทนา เราก็จะ 

ได้ฝึกอิริยาบถในระหว่างการบันเทิง ไม่ต้องเสียเวลาไป

ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ยังจะได้ก�าไรอยู่บ้าง ที่ยกตัวอย่างนี้  

เพ่ือให้เห็นชัดว่า มันไม่ได้อยู ่ที่อิริยาบถอย่างเดียว 

ทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกาย เป็นเวทนา แต่ความ

ยินร้าย ซึ่งอาจจะประกอบด้วยความกลัว ความกังวล 

ความเครียดอะไรต่างๆ น้ัน เป็นสิ่งท่ีเราสร้างขึ้นมา

เพราะการขาดสติ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมี เช่นเดียวกับ 

สุขเวทนา แม้ไม่มีตัวยินดี มันก็ยังมีความสุข 

ดังน้ัน พระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าท้ังหลาย 

ซึ่งท่านปล่อยวางกิเลสแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า จิตใจ

ของท่านรู้สึกเฉยๆ ตลอดเวลา ท่านยังมีสุขเวทนาได้ 

เพราะมันเป็นธรรมชาติของกาย เมื่อท่านหิว ท่านก็ฉัน 

แล้วเมื่อมองจากภายนอก ก็ดูท่านเอ็นจอย อาตมาดู

หลวงพ่อชาฉัน ก็เห็นท่านเอ็นจอย อาตมาเคยเล่าให้ฟัง
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ว่า ตอนอาตมาเป็นปะขาว มีพระฝรั่งรูปหนึ่งต้องไปรับ

การผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช อาตมาเป็นปะขาว ถือศีล

แปด ยงัไม่ได้บวชเณร เพิง่มาเมืองไทยใหม่ๆ หลวงพ่อชา 

ให้อาตมาไปเป็นลูกศิษย์ดูแลพระที่กรุงเทพฯ พอดี 

หลวงพ่อชาท่านก็ต้องลงไปตรวจร่างกายท่ีกรุงเทพฯ  

พร้อมพระอุปัฏฐากของท่านด้วย จึงนั่งรถไฟไปกรุงเทพฯ 

พร้อมกัน อาตมานั่งชั้นสามกับพระที่จะไปผ่าตัด สมัย

นั้นรถไฟแน่นมาก อาตมาจึงเครียดเรื่องศีลตลอดทาง 

เพราะมีผู้หญิงผมยาวน่ังท่ีม้าน่ังด้านหลัง อาตมากลัว

ว่าผู้หญิงคนนั้นจะง่วงสัปหงก แล้วผมของเขาจะมาโดน

อาตมา ท�าให้เราบาป เม่ือถึงกรุงเทพฯ หลวงพ่อจะไปพบ

คุณหมอของท่านแถวบางนา ส่วนอาตมาก็จะไปศิริราช 

กับพระ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป หลวงพ่อก็พาเราไปฉัน 

ท่ีบ้านโยมด้วยกนั อาตมารูส้กึเครยีดทีต้่องน่ังฉนักบัครบูา

อาจารย์ อาตมาฉันในกะละมัง ส่วนหลวงพ่อฉันในบาตร 

อาตมาพยายามนึกถึงข้อวัตรปฏิบัติว่ามีอะไรบ้าง จ�าได้

ว่าผลไม้อย่างเช่นกล้วย พระจะฉันกล้วยอย่างโยมทาน 

ไม่ได้ จะต้องตัดเป็นชิ้นๆ ก่อนฉัน อาตมาจ�าได้ ตั้งใจจะ

ไม่ให้ขายหน้า หลังจากหลวงพ่อให้พรและญาติโยมออก
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ไปข้างนอกแล้ว อาตมาก็เอามีดออกมาให้หลวงพ่อชา 

เห็นว่า “เออ! ลกูศษิย์คนใหม่ก็รูข้้อวตัรปฏบิตั”ิ พออาตมา

เริ่มหั่นกล้วย หลวงพ่อชาก็บอกว่า “ฌอน... อย่าไปท�า

อย่างนั้น” อาตมานึกว่าท�าถูก ท�าตรงตามข้อวัตรปฏิบัติ

แล้ว จึงถามท่านว่า “ท�าไมครับผม” ท่านตอบว่า “มันไม่

อร่อย” ท่านว่า “เอาไว้ก่อน เวลาจะฉนัจงึค่อยสบั สบัแล้ว

ฉันเลย ถ้าตัดก่อนมันจะไม่อร่อย” ท่านพูดแบบอมยิ้ม 

อาตมาจึงได้รูว่้าจะอร่อยกไ็ม่ผิด และได้รู้ว่าการฉนัอาหาร

ให้ถูกธาตุขันธ์ มันไม่ใช่จะเป็นบาปเป็นกรรมอะไร

การพยายามสังเกตเวทนาของเราอยู่เป็นประจ�า 

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ ทั้งในระหว่างการนั่งสมาธิ 

เดินจงกรม หรือในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ในบางครั้ง

มันไม่ต้องถาม เราก็รู้ได้เองว่าก�าลังมีความสุข หรือก�าลัง

มีความทุกข์ ความสุขแบบอ่อนๆ หรือความทุกข์แบบ 

อ่อนๆ ก็มี แต่ปฏิกิริยาต่อความทุกข์หรือต่อความสุขซึ่ง

เป็นตัวปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะ

ท�าให้จิตขึ้นๆ ลงๆ จนเราตามไม่ทัน ดังนั้น เราจึงต้อง

พยายามหยุดเพื่อดูว่า เวทนาตัวนี้เป็นอะไร เป็นสุข เป็น

ทุกข์ หรือเฉยๆ เวทนาตัวที่ก�าหนดยากแต่เกิดบ่อยกว่า
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เพื่อน คือตัวอทุกขมสุขเวทนา คือตัวเฉยๆ สุขก็ไม่ใช่  

ทุกข์ก็ไม่ใช่ นี่แหละเป็นตัวที่เราเคยชิน แล้วความรู้สึก

อัตตาตัวตนมันขึ้นอยู่ตรงน้ี มันเหมือนกับเป็น base  

ของเรา เหมือนกับว่า สุขแล้วก็กลับมาที่ base คือเฉยๆ 

ทุกข์แล้วก็กลับมาที่ base คือเฉยๆ มันจะรู้สึกว่า นี่คือ 

ตัวเรา ไม่สขุไม่ทกุข์ แล้วตวัอตัตาตวัตนก็จะเกดิข้ึนตรงน้ัน 

เพราะในแต่ละวนั ถ้าไม่เกดิประสบการณ์แปลกประหลาด

หรือมีอะไรที่มันเกินธรรมดา คือเป็นวันธรรมดาๆ ความ 

รูส้กึไม่สขุไม่ทกุข์น่ี จะท�าให้เรารูส้กึว่า ชวีติของเราโดยภาพ

รวมกโ็อเคแล้ว แค่นีก็้ดีแล้ว นีค่อืความประมาท ท่ีท�าให้เรา 

ไม่กระตือรือร้นที่จะจัดการกับกิเลส หรือไม่กระตือรือร้น 

ที่จะก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมที่ยังเข้าไม่ถึง ความรู้สึกไม่สุข

ไม่ทุกข์ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนใหญ่นั้น ไม่ใช่สิ่งไม่ดีท่ีมีอยู่

ในตัวเรา แต่มันไม่ดีตรงที่ท�าให้เราประมาทและถือว่านี่

คือตัวเรา ความฟุ้งซ่าน ความหลงใหลในสิ่งไร้สาระต่างๆ  

จะเกิดขึ้นก็เพราะตัวนี้ ฉะนั้น จึงให้เราพยายามสังเกต

ความรู้สึกของตัวเอง 

เม่ือสักครู่นี้ ตอนอาตมาน�าการนั่งสมาธิ ก็ได้ยก

ข้อสังเกตว่า เมื่อจิตมีสติ ความสุขเกิดขึ้นทันทีพร้อมกับ
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สติ ให้เราสังเกตสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจได้ปล่อยวาง

นิวรณ์ ปล่อยวางกิเลส แม้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม 

มันจะท�าให้เรากล้าและมีก�าลังใจในการปฏบัิติ  ในระหว่าง

การปฏิบัติธรรม ความสุขจะเกิดขึ้นในระดับต่างๆ เช่น 

เมื่อเราพ้นจากนิวรณ์แล้ว ความสุข สุขกาย สุขใจ ความ

สุขแบบสงบเยือกเย็น ผ่องใสเบิกบาน จะเกิดขึ้น แล้วถ้า

ปฏิบัติต่อจนเข้าสู่อัปปนาสมาธิ เข้าสู่ฌาน ความสุขจะ

ย่ิงม่ันคงหนกัแน่น เรากไ็ด้ความสขุเริม่ตัง้แต่การตัง้สตขิึน้

มาในระหว่างการดูลมหายใจ พอเข้าสมาธิ อุปจารสมาธิ 

ความสุขก็เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็จะมี

ความสุขอย่างย่ิง เป็นความสุขถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า เหมือนเป็นการชิมรสของพระนิพพาน

ทีนี้ ถ้าเราฝึกตั้งแต่ต้นว่า สุขก็สักแต่ว่าสุข โดย

เราไม่ยินดีในความสุข ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น เรามีแต่ได้ 

อย่างเดียว เป็นก�าไร เป็นผลดี เป็นอานิสงส์ของการ

ภาวนา แต่ถ้าเราไม่ฝึกในการปล่อยวางความยินดีใน 

ความสุข ไม่รู้ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา ไม่ใช่เรา ไม่ใช ่

ของเรา เม่ือความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วจิตยินดี อาการ 

ยึดติดในความสงบจะเกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องเข้าใจในเรื่อง
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นี้คือ ขณะที่เรามีสติ ไม่ว่าในระหว่างการตั้งสติขึ้นมา 

เป็นขณิกสมาธิ หรือจิตเร่ิมสงบเป็นอุปจารสมาธิ หรือ

เมื่อถึงที่สุดเป็นอัปปนาสมาธิ ในขณะท่ีมีความสุขน้ัน 

จะไม่มีอาการยึดม่ันถือม่ัน เพราะจิตเป็นกุศล จิตมีสติ  

มีสัมปชัญญะ แต่เมื่อเราออกจากอาการนั้น ความยินดี 

จะเกิดขึ้น เกิดอาการยึดติดในความสงบ เกิดความอยาก

ท่ีจะกลบัไปอยูต่รงนัน้ อยากรกัษาไว้  ไม่อยากให้มนัหาย

ไปจากเรา แทนที่จะเห็นว่า เวทนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ 

เราสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิด พอเราเจริญสติถึงขั้นนั้น 

ความสุขก็เกิดข้ึน ถ้าเรามีปัญญาตั้งแต่ต้นว่า สุขก็สัก

แต่ว่าสุข สุขเท่าใดก็ยังเป็นแค่สุขเวทนาเฉยๆ เราก ็

จะสามารถรับผลจากความสุขโดยไม่ต้องรับโทษจาก

มัน ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี ความสุขนั้นดีมาก ถ้าเรามี

ความสุขจากการท�าสมาธิ ความต้องการและการดิ้นรน

แสวงหาความสุขทางโลกจะน้อยลงไปเอง เพราะเราจะ

สังเกตได้เลยว่า ความสุขที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่น

รสต่างๆ สูค้วามสขุจากสมาธไิม่ได้ อย่างไรกต็าม เราต้อง

รักษาสติตามหลักสติปัฏฐานว่า สุขก็สักแต่ว่าสุข ไม่ใช่เรา 

ไม่ใช่ของเรา  
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ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่เราควรจะได้จาก

การภาวนา แล้วในการภาวนา เราอย่ากลัวความสุข 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความสุขที่เกิดจากสมาธิ ไม่มีโทษ 

ไม่มีข้อเสีย ทรงยืนยันกับพวกพราหมณ์ที่ทรมานกาย 

ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า นักบวชในพุทธศาสนาแสวงหาแต่

ความสุข ไม่ได้หาความหลุดพ้น พระพุทธองค์ทรงว่า 

ความสุขเป็นทางผ่าน ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เป็นความสุขที่

เรยีกว่า นริามสิสขุ เกดิจากการขดัเกลาจติใจ เกดิจากการ 

ปล่อยวางสิง่เศร้าหมองในจติใจ เป็นส่ิงท่ีดแีละไม่มีข้อเสยี 

แต่ข้อเสียอาจเกิดขึ้นเมื่อความสุขนั้นอ่อนลง แล้วเราก็

อยากที่จะเอากลับคืนมา เรียกว่า ไม่ยอมให้ความสุขนั้น 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามเหตุตามปัจจัยของมัน นี่คือการ

ขาดปัญญา ขาดสัมมาทิฏฐิ

มีสิ่งแวดล้อมในโลกมากมายที่คอยกระตุ้นคอย

โฆษณาให้เราเข้าใจว่า ความสุขอยู ่ตรงนั้นอยู ่ตรงนี้  

ความสุขอยู่ที่การบริโภค ความสุขอยู่ท่ีการแต่งตัวอย่าง

นี้ๆ อยู่ที่การเป็นเจ้าของสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็

ควรจะคิดได้ว่า น่ีเป็นสมมุติฐานจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆ  

เขาต้องการให้เราเชือ่อย่างน้ัน เราก็อย่างมงาย ต้องดจูาก
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ประสบการณ์ตัวเองในการบริโภคสินค้าต่างๆ และจาก

ประสบการณ์ของคนรอบข้างว่า การบริโภคสิ่งเหล่านั้น  

การเป็นเจ้าของวัตถุต่างๆ เหล่านั้น มันตอบสนองความ

ต้องการความสุขมากน้อยเพียงใด มันระงับความทุกข์ 

ในจิตใจได้มากน้อยแค่ไหน ซ่ึงก็คงได้อยู่บ้าง แต่มันยัง 

ผิวเผินมาก

ให้เรากลับมาดูที่ตัวความสุขตัวความทุกข์ที่อยู ่

ในใจ มาดูของจริง คือเราไม่ต้องไปเชื่อใคร ให้เราดูจาก

ประสบการณ์ของเราเอง เช่น เมื่อเราให้ทานด้วยจิต

บริสุทธ์ิโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เรารู้สึกอย่างไร เวลาเรา

ทบทวนศีลของเราว่า ศีล ๕ ข้อนี้ เราไม่ผิดแม้สักข้อเดียว 

เรารู้สึกปลาบปลื้มใช่หรือไม่ มันมีความสุขใช่หรือไม่ ถ้า

ศีลของเรา ข้อนั้นก็ไม่ได้ ข้อนี้ก็ไม่ได้ มันก็เหมือนจะขาด

อะไรสกัอย่าง ศลีแต่ละข้อเป็นส่วนประกอบของจติใจทีม่ี

ความสุขอย่างง่ายๆ มคีวามสขุอยูต่ลอดเวลา เพราะมนัไม่

ได้เกิดจากการได้อะไร แต่มันเกิดจากคุณสมบัติของจิตใจ

เวทนาหรือความรู้สึกเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุดในชีวิต 

และมีผลต่อชีวิตมากกว่าท่ีคนทั่วไปจะส�านึกรู้ เพราะคน

เรามักไม่ให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาดูความรู้สึก



๑๑๕ชยสาโร ภกิขุโทนประสบการณ์

ของตน ฉะนั้น การฝึกจิต หลับตาดูกาย ดูใจ ก็เพื่อรู้กาย  

รู้จิต รู้เวทนา รู้สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปในจิตใจ นี่จะท�าให้เรา

มีหลักในการตัดสินว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรเป็น

บาป อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ พ้นจาก

ความเป็นทฤษฎีหรือปรัชญา ที่เราเคยรู้สึกว่าศัพท์บาลี

ต่างๆ ช่างมากมาย ฟังยาก แต่เมื่อเราได้ปฏิบัติ ก็จะ 

รู้ว่า มันก็แค่น้ันเอง เหมือนเราได้ยินชื่อต้นไม้ต่างๆ ที่ 

ไม่มีในประเทศไทย เราก็ได้แต่ฟังแล้วนึก จนเมื่อเราไป 

ต่างประเทศแล้วได้เห็นเองน่ันแหละ เราก็จะร้อง อ๋อ...  

นั่นคือต้นนั้น โน่นคือต้นนี้ เรื่องอาหารก็เช่นกัน เรารู้

เพราะเราได้เห็นเอง ได้ชิมเอง ชื่อต่างๆ ซึ่งแต่ก่อนแค่ 

จะท่องก็ท่องไม่ได้ เพราะเราไม่เคยเห็นตัวจริง พอเห็น 

ตัวจริงแล้ว จึงรู้ว่ามันเป็นตัวนั้นเอง การปฏิบัติก็เหมือน

กบัเราเดนิทางไปต่างประเทศ ถ้าเรายงัไม่เคยไป การท่อง

ชื่อของสิ่งต่างๆ ท่ีเราได้ค้นพบจะยาก แต่เม่ือได้พบกับ

ของจริง ก็จะอ๋อ... มันก็แค่นี้เอง ไม่ใช่เรื่องยากเลย 

ดังนั้น เร่ืองเวทนา เร่ืองสังขาร การปรุงแต่งใน

เวทนา เรือ่งความยนิดใีนสขุเวทนา ความแตกต่างระหว่าง

เวทนากับความยินดี เวทนากับความยินร้าย มันอาจจะ 



๑๑๖ ธรรมะวันอาทิตย์ เล่ม ๑ 

ฟังยาก แต่พอดูจิตใจตัวเอง มันไม่ยาก มันเป็นชื่อ เป็น

แค่การเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ในเราทุกคน แล้วเมื่อเรารู้สึกสุข 

โดยไม่มีความยินดี ไม่มีการยึดติดในความสุข เราจะรู้สึก

เป็นอิสระ เม่ือเราประสบกับทุกขเวทนา โดยไม่เข้าไป 

ยึดมั่นว่าเป็นทุกขเวทนาของเรา ไม่รู้สึกถูกบีบค้ันกดขี่

เพราะเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็นแค่เรื่องของกาย เป็น

เวทนา เกิดข้ึน ดับไป เมื่อไม่มีความยินร้าย เราจะรู้สึก

เป็นอิสระ ความเป็นอิสระนี้ ไม่ได้หมายถึงอิสระที่จะซื้อ

สิง่ทีจ่ะบรโิภค สนิค้าทีช่อบ หรอือยากไปไหนกไ็ปได้อย่าง

เป็นอิสระ นี่ยังไม่ใช่อิสระ ถ้าหากว่าพฤติกรรมของเรา  

ยังถูกก�าหนดด้วยกิเลส เราก็ยังเป็นทาสและเป็นเหยื่อ 

ของกิเลสเหมือนเดิม ถ้าเราไม่มองด้านใน เราจะไม่รู้ แต่

ถ้าเรามองด้านใน ก็จะใช่เลย...ท่ีนึกว่าชีวิตของเรามัน

กว้างขวาง มีอิสระเสรีมาก แท้ที่จริงแล้ว มันตรงกันข้าม 

ความเป็นอิสระเกิดจากการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู ่

ดับไปในจิตใจ ไม่หลงใหลกับมัน รู้แล้ววาง

เอาล่ะ วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา





นามเดิม 	 ฌอน	ชิเวอร์ตัน	(Shaun	Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑		 เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑		 ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)	

	 อยู่กับพระเทพญาณวิเทศ	(พระอาจารย์สุเมโธ)	

	 ท่ีอังกฤษ	๑	พรรษา	แลว้เดนิทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒	 บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ที่วัดหนองป่าพง

	 โดยมีพระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔	 รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

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

	 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๒		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ
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พ.ศ. ๒๕๒๑		 ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)	

	 อยู่กับพระเทพญาณวิเทศ	(พระอาจารย์สุเมโธ)	

	 ทีอั่งกฤษ	๑	พรรษา	แลว้เดนิทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒	 บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ที่วัดหนองป่าพง

	 โดยมีพระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔	 รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

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

	 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๒		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓		 ไดร้บัพระมหากรณุาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

	 สมณศักดิ์เป็น	พระเทพพัชรญาณมุนี

ชยสาโร ภิกขุ มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา

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

วัตถุประสงค์

๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธท่ีมีระบบไตรสิกขา
ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก	

๒) เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนผา่นการจดัการฝกึอบรม	และปฏิบตัธิรรม	
และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน

๓) เพ่ิมพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	 เพื่อดำาเนินกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา

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



คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ	 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	 ทัศนประดิษฐ	 
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	และมีคุณบุบผาสวัสด์ิ	รัชชตาตะนันท์	ผู้อำานวยการ 
โรงเรียนทอสีเป็นเลขาธิการฯ

การดำาเนินการ

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

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






