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ในพระไตรปิฎก ค�ำว่า “ปุริส” แปลว่า บุรุษ แต่ปุริส
ไม่ใช่บุรุษเสมอไป ปุริสแปลว่าสตรีก็ได้ ค�ำว่า “สัปปุรุษ” ก็
หมายถึงทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง ในพระไตรปิฎกมีหมวดธรรม
ส�ำคัญเรื่องสัปปุริสธรรม คือธรรมของสัปปุรุษ ธรรมของ
ผูด้ ี หรือผูม้ ปี ญ
ั ญา ในทางพระพุทธศาสนา ค�ำว่า “ดี” และ
ค�ำว่า “มีปัญญา” นั้น ใช้แทนกันได้ คือ ถ้าดีจริงก็ต้องมี
ปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นดีได้ ในเมื่อ
สิง่ แวดล้อมจะชวนไปในทางไม่ดมี ากกว่า คนทีจ่ ะดีได้ตอ้ ง
ฉลาด ต้องมีปญ
ั ญา คนดีจริงต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติ
ไปในทางทีไ่ ม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ซึง่ ต้องใช้
ปัญญาพอสมควร

* พระธรรมเทศนาเรื่อง “สัปปุริสธรรม ๗” โดยพระอาจารย์ชยสาโร
บ้านบุญ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
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ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงสัปปุรษุ มากมาย และ
มีธรรมหมวดหนึง่ มี ๗ ข้อ เรียกว่า สัปปุรสิ ธรรม ซึง่ อาตมา
จะบรรยายขยายความ ในเมื่อคนดีเป็นผู้มีปัญญา ก็ไม่
น่าแปลกใจว่า สัปปุริสธรรม ๗ ข้อนี้ เป็นสิ่งที่คนดีต้อง
รู้หรือต้องศึกษา ในชีวิตประจ�ำวันของเรา บางทีเราก็ไม่
ค่อยจะแน่ใจว่า เราควรจะเรียนรูเ้ รือ่ งอะไรบ้าง วิชาความรู้
ทุ ก วั น นี้ มี ม ากมายเหลื อ เกิ น หากเพราะมี เวลาจ� ำ กั ด
เราจึงต้องเลือกเฟ้นว่าเราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไร
ธรรมะของสัปปุรษุ ข้อแรกคือ ธัมมัญญุตา ผูร้ ธู้ รรม
ค�ำว่า “ธรรม” ในที่นี้หมายถึง วิชาความรู้ ธัมมัญญุตา
คือรู้หลักการ รู้เหตุ รู้วิธีการต่างๆ การรู้จักธรรมนั้น มีทั้ง
ทางโลกและทางธรรม ถ้าทางโลกก็หมายถึงการมีความ
รู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะแก้ปัญหา ที่จะท�ำประโยชน์
ท�ำงาน ท�ำหน้าที่ของเราให้ดี พระพุทธองค์ทรงให้เรา
มีฉันทะในการเรียนรู้ เป็นคนที่มีความสุข มีอุดมการณ์
ในการเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ประมาท หรือไม่
พอใจว่ารู้แค่นี้ก็ดีแล้ว เอาตัวรอดได้แล้ว พระพุทธองค์
ทรงให้เราเป็นผู้รักเรียน มีความพอใจ มีความตั้งใจใน
การเรียนรู้ ทุกวันนี้เรามีอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีฤทธิ์มีเดช
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มากเป็นที่พึ่ง คืออาจารย์ Google ก็เป็นเรื่องที่มีการ
ถกเถียงกันว่า วิชาความรู้ต่างๆ อาจไม่ส�ำคัญมากแล้ว
ไม่ ต ้ อ งท่ อ งจ� ำ อะไรมากมาย เพราะเราหาข้ อ มู ล หา
ความรู้ใน Google ได้ ต่อไปสิ่งที่ต้องการคือ ผู้ที่ใช้ข้อมูล
จาก Google ให้เกิดประโยชน์ ความสามารถในการใช้
ข้อมูลส�ำคัญกว่าการมีข้อมูล เพราะพอคลิ๊ก ข้อมูลก็มี
พร้อม ไม่ต้องอยู่ในสมองเราก็ได้ อยู่ใน internet อยู่ใน
Cloud ก็ได้ ไม่ได้อยู่กับเรา ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่น่าฟัง
เหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกัน การพึ่งพาอาศัยสิ่งนอก
ตัวเราก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอ หากเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
หรือแค่ไฟดับแล้วใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ การที่เราพึ่งสิ่ง
นอกตัวที่อาศัยเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ หรือแหล่ง
ความรู้ของเราบังคับควบคุมไม่ได้ ท�ำให้เราเสี่ยงและ
ล่อแหลมต่ออันตรายอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนั้น การท่องจ�ำเป็นสิ่งที่ดีหากว่าอยู่ใน
กระบวนการเรียนรู้ คือไม่ใช่แค่ท่องจ�ำแล้วจบ เมื่อเรา
ท่องสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ข้อมูลนัน้ จะอยูก่ บั เรา อยูใ่ นสมอง
ของเรา เราก็ค่อยๆ ย่อยและสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อยู่
ในสมองของเราไปหาเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น
3

ในชีวิตประจ�ำวัน ฉะนั้น อาตมาว่า การท่องสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลติดตัวที่เราจะสามารถใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ยังเป็นสิ่งที่ดี นักวิชาการ
บางท่านวิเคราะห์วา่ ปัจจัยส�ำคัญข้อหนึง่ ของโรคสมาธิสนั้
ที่พบมากขึ้นในช่วง ๑๐ - ๒๐ ปีที่ผ่านมา คือการยกเลิก
การท่องจ�ำในโรงเรียน ระยะหลังๆ ก็มีแต่เสียงวิพากษ์
วิจารณ์ว่า ควรจะฝึกให้คิด ไม่ควรจะท่องจ�ำอย่างเดียว
ซึง่ มันก็ใช่ แต่การท่องจ�ำไม่ใช่เรือ่ งไร้สาระ ถ้าหากว่าอยู่
ในกระบวนการเรียนรู้ และรูจ้ กั ขอบเขตของการท่องจ�ำ
รู้ว่าท่องจ�ำเพื่ออะไร มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
ในทางธรรม การรูจ้ กั ธรรม การเป็นธัมมัญญุตา เรา
ต้องเรียนพระสูตร ต้องเรียนค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ต้องมีสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ อย่างน้อยก็ต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องอริยสัจสี่ และ
ค�ำสอนส�ำคัญๆ ทีเ่ ป็นหลักความจริงของธรรมชาติ เพราะ
ในชีวิตประจ�ำวัน สิ่งที่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ไม่ได้ไหลเข้ามาเหมือนเราเป็นภาชนะว่าง แต่สมองของเรา
มีกรอบทีจ่ ะรับสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะแปลความหมายของสิง่ ต่างๆ
คือ ตาของเราไม่ใช่กล้องถ่ายรูปหรือกล้องวิดโิ อ หูของเรา
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ไม่เหมือนเครื่อง MP3 แต่ในการปฏิบัติต่อรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัส มันจะมีตัวสัญญา ตัวแปลความหมาย ตัวเลือก
เฟ้นว่า จะสนใจสิ่งไหน ไม่สนใจสิ่งไหน ให้ความส�ำคัญ
กับสิง่ ไหน ไม่ให้ความส�ำคัญกับสิง่ ไหน สัญญาต่างๆ หรือ
ตัวกรอง หรือกรอบที่เราสร้างไว้เพื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆ
จะเกิดจากทิฏฐิเป็นหลักใหญ่ ซึง่ อาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิ
หรือมิจฉาทิฏฐิ
การเรียนปริยัติธรรม อย่างน้อยต้องเรียนรู้เรื่องกฎ
แห่งกรรม เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา อริยมรรคมีองค์แปด
อริยสัจสี่ เรื่องที่เป็นหลักใหญ่ๆ ไว้ก่อน การเรียนรู้หลัก
ธรรมท�ำให้เราพร้อมที่จะรับ พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่ง
ต่างๆ ทีเ่ ราต้องเกีย่ วข้องในชีวติ ประจ�ำวัน ถ้าปฏิบตั ถิ งึ
อีกระดับหนึ่ง คือ เมื่อเราเจอปัญหา เราจะรู้ว่าธรรมะ
ข้อไหนที่ขาดไปหรือควรจะปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาใน
ส่วนนั้น เช่น เป็นคนขี้โกรธ ขี้โมโห ชอบมองสิ่งต่างๆ
ในแง่ร้ายอยู่เสมอ ชอบว่าตัวเองในแง่ร้าย ว่าคนอื่นใน
แง่รา้ ย มองคนอืน่ ในแง่รา้ ย สัปปุรษุ ผูเ้ ป็นธัมมัญญุตา จะ
รูว้ า่ จะต้องภาวนาด้วยการเจริญเมตตาธรรม เมตตาธรรม
จะเป็นสิ่งที่แก้โทสะ ความรังเกียจ ความพยาบาทต่างๆ
5

ถ้าขี้เกียจขี้คร้าน การระลึกถึงความตาย มรณานุสติ จะ
เป็นตัวแก้ เป็นต้น คือรู้จักว่า ในกรณีนี้ เหตุการณ์นี้
เราควรปฏิบัติธรรมะข้อไหนบ้าง อย่างนี้เรียกว่า เป็นผู้มี
ความรูใ้ นธรรม เป็นธัมมัญญุตา คือ รูจ้ กั หลักการ มีขอ้ มูล
มีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางโลก วิชาทางธรรม ที่ส�ำคัญ
อีกข้อหนึง่ คือ รูจ้ กั เหตุ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ
ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะมีเหตุปัจจัยอะไรจึง
เป็นอย่างนี้ เป็นความฉลาดในเรื่องเหตุที่ท�ำให้เกิดผล
ธรรมะข้อที่สองเป็นคู่กับข้อแรก คือ อัตถัญญุตา
รู้จักอรรถ รู้จักผล รู้จักความหมาย รู้จักความมุ่งหมาย
ต่างๆ เช่น เราจะท�ำอะไร ก็รวู้ า่ ถ้าท�ำสิง่ นีไ้ ปนานๆ จะเกิด
ผลอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี ก็รู้ว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อตัวเอง ผลกระทบต่อคนรอบข้าง เรียกว่า เป็นผู้ที่
รู้ผล รู้ว่าการกระท�ำอย่างนี้ย่อมมีผลอย่างนี้ ถ้าเป็นผลที่
ต้องการก็ท�ำต่อไป ถ้าเป็นผลที่ไม่ต้องการก็อย่าท�ำดีกว่า
คือเรียกว่า รู้จักผล เวลาเราฟังการบรรยายหรือฟังธรรมะ
เราจับประเด็นได้ เข้าใจความหมายได้ ก็เรียกว่า เป็น
อัตถัญญุตา คือผูท้ จี่ บั ความหมายของค�ำสอน ความหมาย
ของธรรมะ บทความหรือเนื้อหาต่างๆ ได้
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การกระท�ำหลายสิ่งหลายอย่างของเราเริ่มต้นดี
เรามีอุดมการณ์ที่ดี มีเหตุผลที่ดี แต่เราง่วนอยู่กับงาน
หรื อ หลงอยู ่ กั บ งาน ท� ำ ไปท� ำ มา อาจถึ ง จุ ด หนึ่ ง ที่ เรา
ลืมไปเลยว่า เราก�ำลังท�ำเพื่ออะไร อย่างชีวิตครอบครัว
ผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันด้วยความรัก ต้องการอยู่ด้วยกัน
ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดี มีความอบอุ่น หายเหงา คลาย
ความยากล�ำบากในการต่อสู้ชีวิตคนเดียว เป็นต้น ซึ่งฟัง
ดูก็มีเหตุผล แต่บางทีอยู่ด้วยกัน มันจะถึงขั้นหนึ่งที่คิด
แต่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน บางทีสามีเอาชนะภรรยา
บ้าง ภรรยาก็เอาชนะสามีบ้าง แล้วภูมิใจว่าชนะ โดยลืม
คิดไปว่า...ชนะเพื่ออะไร ในเมื่อมันท�ำให้ชีวิตแต่งงาน
เลวลง ความอบอุ่น ความรักถูกเบียดเบียน เพียงเพื่อ
ความต้องการบางสิ่งบางอย่าง หรือเพราะความขัดแย้ง
บางสิ่งบางอย่าง หรืออย่างการท�ำงานที่เป็นบุญเป็นกุศล
พอท�ำไปสักพัก ได้รบั ความยกย่องสรรเสริญ ก็หลงใหลอยู่
กับค�ำสรรเสริญเยินยอ จนลืมไปว่าก�ำลังท�ำเพื่ออะไร...
ท�ำเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ไม่ได้ทำ� เพือ่ ชือ่ เสียงหรือความ
มีหน้ามีตาของตัวเองในสังคม นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า
ตอนเริ่มต้นเรามีความชัดเจนว่าท�ำเพื่ออะไร อุดมการณ์
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เป้าหมาย จุดประสงค์คืออะไร แต่พอขาดสติ นานๆ
เข้า กิเลสครอบง�ำ ท�ำให้เราหลงประเด็นหรือลืมไปว่าเรา
ท�ำเพื่ออะไร ผู้มีคุณธรรมคืออัตถัญญุตา เป็นผู้ส�ำนึกใน
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของตนในทุกๆ เรื่อง ไม่ลืมว่า
ท�ำเพือ่ อะไร ซึง่ จะท�ำให้การตัดสินและการปฏิบตั ทิ างกาย
วาจาสอดคล้องกับอุดมการณ์มากขึ้น ไม่เช่นนั้น บางครั้ง
สิ่งที่ท�ำสิ่งที่พูดอาจเป็นไปในทางตรงข้ามกับทางที่จะน�ำ
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล รู้จักความหมาย รู้จัก
ความมุ่งหมาย เมื่อเราต้องการผลอย่างไร เราก็มีความรู้
ว่า ต้องการผลอย่างนี้ ต้องท�ำอย่างนี้ๆ หรือท�ำอย่างนี้ๆ
จะมีผลอย่างนีๆ
้ ธัมมัญญุตากับอัตถัญญุตา สองข้อนีเ้ ป็น
คู่กัน แต่บางทีมันจะซ�้ำกัน แยกออกจากกันไม่ค่อยจะได้
ค�ำสรุปส�ำหรับสองข้อนีค้ อื มีปญ
ั ญาในเรือ่ งการด�ำเนินไป
ตามเหตุตามปัจจัย ฉลาดในเหตุปัจจัยต่างๆ มีปัญหาใน
ปัจจุบนั ก็รวู้ า่ เหตุปจั จัยมีอะไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไร ควรจะ
แก้ข้อไหนบ้าง ข้อไหนก่อนข้อไหนหลัง เพื่อผลอย่างไร
พอเห็นปัญหา ก็กำ� หนดภาวะทีพ่ น้ ปัญหาว่าเป็นอย่างไรที่
พอจะเป็นไปได้ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะยาว วิเคราะห์วา่ ปัญหา
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เกิดขึน้ อย่างไร แล้วก�ำหนดข้อวัตรปฏิบตั ทิ จี่ ะท�ำให้พน้ จาก
ปัญหานั้นว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งก็เป็นหลักอริยสัจสี่นั่นเอง
คือ ก�ำหนดตัวปัญหา เหตุให้เกิดปัญหา ความดับปัญหา
ทางไปสู่ความดับปัญหา เรียกว่ามีความฉลาด มีความรู้
ในเรื่องเหตุเรื่องผล ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา
รู้จักผล
ข้อที่สามคือ อัตตัญญุตา รู้จักตน การรู้จักตนนี้
เราจะเน้นในระดับสมมุติ สมมุตหิ มายถึงว่า ในชีวติ ประจ�ำ
วัน เราต้องรู้จักตนในฐานะที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง
เป็นชาวพุทธ เป็นชาวไทย เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก
เป็นหลาน หรือส�ำนึกในภาวะต่างๆ ในหน้าที่ต่างๆ ว่า
เมือ่ เราเป็นคนไทยแล้ว เราควรจะเป็นชาวไทยทีด่ อี ย่างไร
เราเป็นชาวพุทธ เราต้องปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะเป็นชาวพุทธ
ที่ดีงามเหมาะสม เราเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกเป็นหลาน
เป็นอะไรก็แล้วแต่ ท�ำอย่างไรเราจึงจะเป็นสิง่ นัน้ ให้ดที สี่ ดุ
ที่เราจะเป็นได้ ต้องสนใจศึกษาในความเป็นตนของเรา
ในระดั บ สมมุ ติ มี สั จ จะ มี ค วามจริ ง ใจ มี ก ารยอมรั บ
ความจริงต่อตัวเราในเรื่องของบุคลิก เรื่องความรู้ความ
สามารถ เรื่องคุณธรรม เรื่องกิเลส ไม่มีการปิดบังอ�ำพราง
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ไม่หลอกลวงตัวเอง หลอกลวงคนอื่น พยายามดูตัวเอง
และรับทราบ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยาก เพราะคนเรามักจะเข้า
ข้างตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว และบางคนก็ชอบมองตัวเอง
ในแง่ร้ายเกินไป จะมองข้ามสิ่งที่ดีของตัวเอง บางทีก็
ถือว่า เรื่องการไม่ยอมรับในสิ่งที่ดีที่งามของตัวเอง แล้ว
รับรู้เฉพาะสิ่งที่ไม่ดี เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน ถือว่าเป็น
ความดี เป็นคนไม่ถือตัวถือตน แต่มันเพี้ยนจากการรับ
รู้ตามความเป็นจริง เราต้องให้น�้ำหนักให้พอสมควรกับ
ทั้ ง สิ่ ง ที่ ดี แ ละสิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี คนถื อ ตั ว ถื อ ตนก็ เชื่ อ มั่ น ในตั ว
เองสูงเกินไป ทุกวันนี้ โลกเรามันวุ่นวายเหลือเกิน คนที่
สร้างปัญหามากที่สุดมักจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ผู้มี
อ� ำ นาจที่ เชื่ อ มั่ น ในตั ว เองมากนี่ น ่ า กลั ว เพราะกลาย
เป็นการเชื่อมั่นในตัวเองที่มักจะมองข้ามข้อบกพร่องข้อ
ผิดพลาดของตัวเอง พระพุทธองค์จึงให้เรารู้จักตน คือ
ฝึกให้มองตัวเองได้ รับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นได้อยู่
เสมอ ไม่ว่าจากผู้ใหญ่กว่า หรือจากลูก จากลูกน้อง ใคร
ต�ำหนิติเตียน ก็ไม่ปฏิเสธทันที รับฟังไว้เป็นข้อมูล แล้ว
น�ำมาพิจารณา คนอื่นเขาว่าเรา เชื่อเขาก็ไม่ได้ ไม่เชื่อเขา
ก็ไม่ได้ ต้องรับฟัง ต้องมีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะรับรู้ แล้วมา
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ดูวา่ ...ใช่ไหม หากมีอดุ มการณ์ในการรูต้ นแล้ว เราจะรับได้
ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราต้องการจะสร้างภาพพจน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วรักษาไว้ อย่างนั้นก็จะเครียดอยู่ตลอดเวลา การ
จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในใจเราได้น้ัน เราต้องมีปัญญา
เห็นชีวิตเราเหมือนภาชนะ เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรา
ก็ไม่ตอ้ งทุกข์มาก เพราะมันเป็นสิง่ ทีม่ าอยูก่ บั เราตาม
เหตุตามปัจจัย ไม่ใช่ตัวเรา เห็นสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องเหลิง
ไม่ต้องลืมตัว เพราะมันไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นสิ่งที่มาอยู่
กับเราตามเหตุตามปัจจัย เหมือนเราไปซือ้ ทีไ่ ว้ แล้วเดิน
เข้าไปดูในที่ของเรา เห็นวัชพืชขึ้นเยอะ เราก็ไม่ได้เสียใจ
อะไร ก็ค่อยๆ ถอนมันทิ้ง เห็นดอกไม้สวยงาม ดอกสีแดง
สีเหลือง เราก็ชื่นชมว่ามันสวยมันงาม แต่ไม่ใช่ความภาค
ภูมิใจอะไรของเรา มันเป็นเรื่องธรรมชาติในที่นั้น มันเกิด
เพราะมีเหตุให้เกิด วัชพืชเกิดก็เพราะมีเหตุให้เกิด ดอกไม้
สวยงามมีกลิ่นหอมเกิดก็เพราะมีเหตุให้เกิด แล้วเราจะ
ท�ำอย่างไร ถ้าเป็นวัชพืช เราก็เอาออก ดอกไม้หอมๆ
สวยงาม เราก็เอาไว้ จิตใจของเราก็เหมือนสวน มีทงั้ วัชพืช
มีทั้งดอกไม้ เราก็ไม่ต้องไปถือตัวถือตนว่าเป็นเรา เป็น
ของเรา หรือคิดว่าเราไม่ดีเพราะมีวัชพืช เราดีเพราะมี
11

ดอกไม้ ก็ถือว่า... เออ! มันอยู่ชั่วคราวของมันตามเหตุ
ตามปัจจัย มีวัชพืช ก็รับรู้ ยอมรับว่ามี แล้วก็ค่อยๆ
แก้มันไป อะไรที่มันดีมันงาม เราก็รักษาไว้ ชื่นชมได้
หากเราฉลาด เราจะสามารถได้ความสุขจากความ
ดีของเราโดยไม่ต้องถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่ง นี่ก็
เป็นความสุขที่คนดีควรจะได้ และเป็นความสุขที่คนดี
หลายคนขาดไป เพราะไม่กล้าชื่นชมความดีของตัวเอง
กลัวจะหลง ความกลัวหลงก็ถูก แต่ถ้าเรามีปัญญา เรา
สักแต่ว่ารับรู้รับทราบในความงามที่เกิดขึ้น โดยถือว่า
เป็ น ธรรมชาติ ที่ ป รากฏในสวนจิ ต ของเราเท่ า นั้ น เอง
การรู้จักตน คือ รู้จักว่า ข้อบกพร่องที่ต้องแก้อยู่
ตรงไหน คุณงามความดีที่มีแล้วอยู่ตรงไหน ควรจะ
ชื่นชม ส่วนที่ยังขาดไป ที่จะต้องท�ำต่อไป อยู่ตรงไหน
นี่เรียกว่า รู้จักตน
ข้อที่สี่คือ มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักพอดี
หลักข้อนี้ส�ำคัญมาก ถึงขั้นที่หลวงพ่อชามักสอนพวก
เราว่า ธรรมะคือพอดี พอดีคือมัชฌิมา แต่อาตมาขอ
เสนอว่า พอดีคือดีที่สุด ค�ำว่าพอดีนั้น แปลว่า optimum
หมายถึงว่า ถ้าเรามีปัญญา แล้วเราชั่งน�้ำหนักทุกสิ่ง
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ทุกอย่าง ทั้งเหตุปัจจัยหรือวัตถุดิบที่มีอยู่แล้ว ความ
สามารถของเราในปัจจุบันที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ และสิ่งที่
ต้องการ เมื่อเราตัดสินว่า อย่างนี้แหละคือดีที่สุดที่จะ
เป็นได้ในขณะนี้ อย่างนี้เรียกว่า พอดี แต่ถ้าใช้ค�ำว่า
ประหยัดนี่ คนฟังไม่คอ่ ยชืน่ ใจนะ เวลาคนประหยัดมันจะ
รู้สึกว่า... อืม! ก�ำลังเป็นเด็กดี เหมือนกับว่ายอมเสียสละ
บางสิ่งบางอย่างที่อยากได้เพื่อประหยัด ถ้าเป็นอย่างนี้
มันไม่ใช่ประหยัดจริงนะ คือถ้าเป็นความประหยัดที่จริง
เรียกว่าเป็นความพอดี จะรู้สึกว่ามันดีที่สุดเท่าที่จะเป็น
อยู่แล้ว ถ้าเอามากกว่านี้มันจะเกินไป เปรียบเทียบง่ายๆ
กับการท�ำกับข้าว เราใส่เครือ่ งเทศ ใส่อะไรๆ จะใส่เท่าไหร่
ก็ไม่ใช่วา่ ยิง่ มากยิง่ ดีใช่ไหม มันต้องพอดี จึงจะได้รสชาติที่
ต้องการ หรือผู้หญิงไปท�ำงาน จะใช้เครื่องส�ำอางเท่าไหร่
จึงจะพอ ก็ต้องหาความพอดีใช่ไหม ถ้าแต่งมากเกินไป
ก็ไม่น่าดูเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในชีวิตประจ�ำวัน หลาย
สิ่งหลายอย่างนี่ เราจะสังเกตได้ว่า จะเอาหลักความ
พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป พอดีๆ ถ้าพอดีก็จะ
sustainable จะยั่งยืน
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ความคิดผิดที่อยู่เบื้องหลังการกอบโกยหรือความ
ไม่พอดี คือกลัวจะขาดไป กลัวจะไม่ได้ ก็เลยคิดว่ายิ่งมาก
ยิ่งดี ซึ่งมันไม่ใช่เสมอไป ในเรื่องการบริโภค ในเรื่องการ
ใช้จ่าย ท�ำอย่างไรจึงจะพอดี ถ้าใช้เงินมาก ในระยะสั้น
จะได้ความสุขจากการบริโภค แต่จะท�ำให้เดือดร้อนใน
อนาคต ถ้าจิตใจของเราไม่สามารถหยุด แล้วค�ำนึงถึงผล
คือไม่มีอัตถัญญุตา เอาแต่ความสุขในปัจจุบันเป็นตัว
ก�ำหนดว่าจะเอาหรือไม่เอา ก็จะกลายเป็นการเบียดเบียน
ตัวเองในระยะยาว เพราะเราไม่ได้ดูความสุขในระยะสั้น
แค่วันสองวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ แต่ดูสี่ปีห้าปีสิบปี
แล้ ว ถ้ า ความสุ ข ในระยะสั้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความทุ ก ข์
ในระยะยาว อย่างนี้เรียกว่าไม่พอดี ดังนั้น เมื่อเราจะ
บริโภค จะหาความสุขทางเนื้อหนัง ทางตาหูจมูกลิ้น
กายใจ พระพุทธเจ้าไม่ทรงห้าม แต่ทรงให้ใช้ปัญญา
ไม่เอาแต่ความรู้สึกชั่วแวบในปัจจุบันเป็นตัวก�ำหนดเป็น
ตัวตัดสิน แต่ทรงให้เราสามารถหยุด แล้วพิจารณาถึง
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อจิตใจ ผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ชุมชน ในสังคม เป็นต้น แล้วจึงหาความพอดี
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ฉะนั้น ความพอดีคือดีที่สุด เมื่อเรามีปัญญา ก�ำหนด
เป้ า หมายที่ ต ้ อ งการและอุ ด มการณ์ ใ นชี วิ ต ของเราใน
ระยะยาวแล้ว การใช้จ่ายก็ดี การบริโภคก็ดี การปฏิบัติก็ดี
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ะเอือ้ ทีส่ ดุ ต่อการเข้าถึงเป้าหมายนัน้
ที่ดีที่สุดในขณะนั้น นั่นเรียกว่า พอดี คนที่รู้จักพอดี คือ
คนที่รู้จักประมาณ
ข้อทีห่ า้ คือ กาลัญญุตา รูจ้ กั กาล รูจ้ กั กาลเทศะ รูจ้ กั
เวลา ทุกวันนี้เราเป็นคนจน จนเวลา เวลามันน้อย มีเรื่อง
เล่าถึงนักธุรกิจชาวอเมริกันคนหนึ่ง เขาไปเที่ยวเม็กซิโก
เห็นผู้ชายอายุสี่สิบห้าสิบ นอนพักผ่อนตอนกลางวัน
enjoy การพักผ่อน ก็ถามว่า ท�ำไมอยู่ที่นี่ อยู่เฉยๆ ไม่ท�ำ
อะไร ชาวเม็กซิโกคนนั้นตอบว่า เขามีเรือประมงล�ำหนึ่ง
ตอนเช้าก็ไปจับปลามาขาย พออยู่พอกิน ช่วงบ่ายก็
มีความสุข เล่นกับลูกๆ หลานๆ นักธุรกิจก็บอกว่า...
ไม่ได้หรอก ท�ำอย่างนี้บ้านเมืองไม่เจริญ ได้ก�ำไรแล้ว
ก็เก็บไว้ ไปซื้อเรืออีกล�ำหนึ่งสิ ค่อยๆ เพิ่มจะได้สามล�ำ
สีล่ ำ� ... ชาวเม็กซิโกก็งง ถามว่า...เพือ่ อะไร นักธุรกิจก็วา่ ...
อ้าว! ก็จะได้มีเงินมีทองมากขึ้น... ชาวเม็กซิโกก็ถามว่า...
แล้วเพือ่ อะไร... เขาก็ตอบว่า...อ้าว! มีเงินมีทองเยอะแยะ
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ต่อไปก็ตงั้ บริษทั แล้วขายบริษทั จะได้มาพักผ่อนชายทะเล
เล่นกับหลานๆ ได้สบาย...เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า ต้องหาเงิน
หาทองจึงจะเป็นการใช้เวลา คือถือว่า สิ่งที่วัดได้คือสิ่งที่
มีความหมาย สิ่งไหนที่วัดไม่ได้นับไม่ได้ ก็ไม่มีคุณค่า
ไม่มีเวลา
เวลาของเราในแต่ละวันมีจ�ำกัด ฉะนั้น เราควร
จะคิ ด ควรจะพิ จ ารณาว่ า เราควรจะใช้ เวลาอย่ า งไร
การรู้จักเวลามีหลายแง่มุมหลายประเด็น ประเด็นแรก
ที่ง่ายที่สุด คือให้ตรงเวลา ไปที่ประชุม ไปที่ไหน เขานัด
เก้าโมง ก็ไปให้ตรงเก้าโมง ให้รู้จักเวลา อาตมาเคยรู้จัก
เจ้านายชาวต่างชาติคนหนึ่ง เขาสอนลูกน้องว่า ถ้าไป
ตรงเวลาก็แปลว่าสายเสียแล้ว คือ เขาสอนให้พยายาม
ไปก่อนเวลา การฝึกให้ตรงเวลานี่เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
คนไม่ค่อยตรงเวลา เราก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ
เพราะแค่เวลาก็ยังรักษาไม่ได้ เมื่อมีงานมีการประชุม
หรื อ มี กิ จ กรรม เวลาจะพู ด จะจา เขาให้ เวลาสิ บ นาที
ก็พูดสิบนาที ไม่ใช่พูดติดลม พูดยี่สิบนาที สามสิบนาที
ห้าสิบนาที ต้องรูจ้ กั รักษาเวลา เมือ่ มีงานทีม่ กี ำ� หนดระยะ
เวลา ก็ต้องรู้ว่า งานนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วัน แล้วก�ำหนด
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ว่าในแต่ละวัน จะต้องท�ำเวลาไหน อย่างไร วันละกี่ชั่วโมง
นี่คือการรู้จักเวลา
ถ้ามองทางธรรม การรู้จักกาลเทศะ ต้องใช้สติ
ไม่เอาอารมณ์ของตนเองเป็นตัวตัดสินว่าจะพูดหรือ
ไม่พูด จะท�ำหรือไม่ท�ำ ไม่เอาความใจร้อนเป็นตัวบังคับ
ให้ท�ำ บางที สิ่งที่ยังไม่ควรจะท�ำก็ท�ำ ไม่ควรจะพูดก็พูด
เพราะถูกอารมณ์บังคับ ถ้าไม่พูดไม่ท�ำมันอึดอัด อย่างนี้
เรี ย กว่ า ไม่ อ ดทนต่ อ อารมณ์ ตั ว เอง ทั้ ง ๆ ที่ ห ลายสิ่ ง
หลายอย่าง หากพูดหรือท�ำก่อนเวลา มันจะไม่ได้ผล
เท่ า ที่ ค วร ในขณะที่ บ างอย่ า งที่ ค วรจะพู ด ควรจะท� ำ
กลับยังไม่ท�ำ ขี้เกียจขี้คร้าน ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อย
อ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ก็เรียกว่า ผิดเวลา ไม่รู้จัก
เวลาเหมือนกัน
การมีสติ ท�ำให้เรามีความรู้สึกในเรื่องของความ
เหมาะสมที่ ล ะเอี ย ดมาก เราจะรั บ รู ้ ต ่ อ บรรยากาศ
ต่ออารมณ์คนอื่น ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสิ่งต่างๆ ว่า เวลา
ไหนควรจะท�ำ เวลาไหนไม่ควรจะท�ำ เวลาไหนควรจะพูด
เวลาไหนไม่ควรจะพูด เรื่องการนั่งสมาธิภาวนา หากรู้จัก
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เวลาหรือกาลัญญุตา ก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการนั่งสมาธิ
ทุกวัน และขณะที่นั่งสมาธิ ก็รู้จักว่า นี่ไม่ใช่เวลาที่จะคิด
จะวางแผน จะเอาเรื่องเก่ามาคิด มาปรุงแต่ง นี่เป็นเวลา
ที่ไม่ต้องคิด เป็นช่วงพักจากความคิด ฝึกจิตให้รู้จักไม่คิด
บ้าง นี่คือรู้จักกาล รู้จักเวลา เป็นวิชาส�ำคัญ
ข้อที่หกคือ ปริสัญญุตา รู้จักบริษัท รู้จักชุมชน
คือ รู้จักว่าชุมชนไหนควรจะเข้า ชุมชนไหนไม่ควรจะเข้า
เพราะเมื่อเข้าชุมชนไหนแล้ว ก็จะต้องมีการปรับตัวตาม
ถ้าเป็นชุมชนที่ไม่ดี ชุมชนที่ทุศีล เราจะรักษาศีล รักษา
หลักการของเราได้ยาก นีเ่ ราก็รจู้ กั ตนใช่ไหม มีอตั ตัญญุตา
รู้ว่าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรักษาหลักการและ
อุดมการณ์ของตัวเองไว้ได้ในชุมชนแบบนี้ เพราะฉะนั้น
ชุมชนนี้ไม่ควรจะคบ ไม่ควรจะเข้า หรือเข้าให้น้อยที่สุด
เพราะเป็นอันตรายต่อสิ่งส�ำคัญในจิตใจและสิ่งส�ำคัญ
ในชีวิต แต่ถ้าเห็นสมควรจะเข้า เราต้องช่างสังเกต รู้จัก
ปรับตัวให้เหมาะสมว่า ในสถานที่นี้ ต้องนั่งอย่างไร ยืน
อย่างไร เดินอย่างไร แสดงออกอย่างไร จึงจะเหมาะสม
อย่างเช่นทีว่ ดั หนองป่าพง ตอนอาตมาไปอยูใ่ หม่ๆ แรกๆ
นี่จะไม่ค่อยมีใครสอนอะไรเลย คือท่านต้องการให้เรา
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เรียนรู้จากการสังเกต ให้ช่างสังเกต ค่อยๆ ดูพระองค์นั้น
องค์นี้... เออ! องค์นี้ดูเรียบร้อย ดูงาม น่าท�ำตาม องค์นี้
ดูไม่ค่อยเรียบร้อย เราจะไม่ท�ำแบบนี้... คือ ฝึกให้เราตื่น
ตื่นตัวอยู่ในที่ชุมชนว่า ท�ำอย่างไรจึงจะเหมาะสม แต่ใน
บางเรื่องนี่ ถ้าเป็นระดับอาจารย์ ก็ไม่ต้องปรับตามก็ได้
อาตมาจ�ำได้ว่า ท่านอาจารย์อมโรเคยเล่าให้อาตมาฟัง
เมื่อหลายปีก่อนว่า ตอนหลวงพ่อชาไปประเทศอังกฤษ
ลูกศิษย์พาลงรถไฟใต้ดนิ ในลอนดอน ซึง่ ผูค้ นขวักไขว่มาก
คนวิ่งไปวิ่งมา ทุกคนเร่งรีบ จนมันกลายเป็นบรรยากาศที่
เร่งรีบที่ทุกคนจะปรับตามโดยธรรมชาติ คือ รีบตามทั้งๆ
ทีไ่ ม่ตอ้ งรีบก็ได้ แต่ลกู ศิษย์ปะขาวทีไ่ ปกับหลวงพ่อชาบอก
ว่า รูส้ กึ ว่าหลวงพ่อเดินช้าเป็นพิเศษขณะอยูใ่ นสถานีรถไฟ
ใต้ดนิ ตอนแรกเขาก็วา่ ...หลวงพ่อครับ นิมนต์ นิมนต์ครับ
เดี๋ยวจะไม่ทัน...แล้วก็รู้สึกเองว่า... เอ! ที่จริงมันก็ไม่รีบ
ร้อนอะไร หลวงพ่อก�ำลังสอนว่า คนอื่นเขารีบ เราไม่ต้อง
รีบก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุผลจะต้องรีบ เราก็เดินตามธรรมดา
ของเรา ฉะนั้น เราต้องมีสติ บางครั้งเราก็ปรับตัวโดยไม่รู้
สึกตัวนะ เพราะขาดสติ พอมีสติก็... เออ! เรื่องนี้สมควร
จะท�ำตาม เพราะไม่ได้เกี่ยวกับบุญกับบาป มันเป็นสไตล์
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ของที่นี่ แต่บางอย่างนี่ ถ้าปรับตามแล้ว ท�ำให้เรารู้สึก
ฟุ้งซ่านวุ่นวายโดยใช่เหตุ ก็ไม่ต้องท�ำตามก็ได้
ข้อสุดท้ายคือ ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้จัก
อัธยาศัย รู้จักนิสัย ถ้าเป็นเจ้านายหรือผู้มีหน้าที่บริหาร
หรือสั่งสอนคนอื่น ต้องรู้ว่า ความสามารถของคนๆ นั้น
อยู่ระดับไหน ความฉลาดของคนๆ นั้นอยู่ระดับไหน จะ
ให้ท�ำงานตรงไหนอย่างไรดี หากจะสั่งสอน จะต้องพูด
อย่างไร จะให้ก�ำลังใจอย่างไร ถ้าจะว่ากล่าว ควรจะพูด
อย่างไร คนบางคน ถ้าพูดตรงๆ จิตใจพังไปเลย น้อยใจ
ทุกข์ใจ บางทีก็หมดแรงเลย แต่คนบางคน ถ้าพูดตรงๆ นี่
เขาจะชอบมาก อย่างที่อีสานนี่ ชาวบ้านเขาจะชอบพูด
ตรงๆ นะ วันพระอาตมาลงจากธรรมาสน์ บางทีพวก
พ่อออกพวกชาวบ้านจะบอกว่า... โอ! ท่านอาจารย์ วันนี้
ชอบมาก เจ็บจริงๆ ครับ เจ็บมากครับ ดีหลาย... แต่กับ
บางคนก็ตอ้ งพูดอ้อมๆ พูดแบบให้เขาคิดเอาเอง นีก่ เ็ รียก
ว่า รู้จักบุคคล ตอนอาตมาบวชใหม่ๆ มีพระฝรั่งรูปหนึ่ง
หลวงพ่อชาท่านยกย่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็เป็นธรรมดา
ที่เราจะอิจฉาบ้างใช่ไหม... เอ๊ะ! ท�ำไม... ไม่เห็นองค์นี้เก่ง
สักเท่าไหร่... บางทีเรายังเก่งกว่านะ... แต่ท่านอธิบาย
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ภายหลังว่า บางองค์นี่ช่วงแรกต้องยกย่องให้มาก เพราะ
ก�ำลังใจยังน้อย จนกระทัง่ มีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองบ้างแล้ว
มัน่ คงแล้ว ก็ไม่ตอ้ งสรรเสริญ หลวงพ่อสุเมโธเองก็บอกว่า
ท่านรู้ว่าท่านก้าวหน้า เมื่อหลวงพ่อชาเลิกให้ก�ำลังใจและ
เริ่มต�ำหนิ พอหลวงพ่อชาเริ่มว่าท่าน ก็แสดงว่าหลวงพ่อ
ท่านเห็นว่าเราดีขึ้นนะ
อานิสงส์ข้อหนึ่งของการภาวนาหรือการนั่งสมาธิ
คือ ในการภาวนา เราก�ำลังเผชิญหน้ากับตัวเองแบบต่อ
หน้าต่อตา ไม่มีที่หลบ ไม่มีที่จะหลอกตัวเองได้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน เราอาจจะรู้สึกว่า ...โอ! จิตใจเราสบาย เรา
ไม่ค่อยโกรธใคร ไม่ค่อยอะไร... ก็ดี พูดได้ แต่พอนั่ง
สมาธิ... โอ้โห! มันไม่เป็นอย่างนั้น... เราจะเจอสิ่งที่เราไม่
อยากจะเจอ เพราะมันไม่มีทางหลบ ในการภาวนา เรามี
โอกาสได้เรียนรูเ้ รือ่ งความอยากได้อยากมีอยากเป็นทีอ่ ยู่
ในใจ ความพยาบาท ความอิจฉาตาร้อน ความฟุ้งซ่าน
ความวุ่นวาย อะไรต่ออะไร เราจะเห็นชัด ที่ส�ำคัญคือ
เราต้องทราบว่า เราก�ำลังเรียนรู้เรื่องความอยากได้อยาก
มีอยากเป็นของมนุษย์ ความอิจฉาพยาบาทของมนุษย์
ความฟุ้งซ่านของมนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมนุษยธรรม
21

เป็นธรรมของมนุษย์ ไม่ใช่ของเราส่วนตัว มันเหมือนกับ
เป็นโรค เป็นเชื้อโรค เป็นอาการของโรค ซึ่งเราได้ดูแบบ
ใกล้ชิดที่สุด เพราะเป็นอาการที่เกิดกับตัวเรา แต่เมื่อเรา
ได้เรียนรู้แล้วเห็นว่า ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น
หน้าตามันเป็นอย่างไร มันเกิดเพราะอะไร มันก�ำเริบ
เพราะอะไร มันลดน้อยลงเพราะอะไร เราเรียนรู้ คือเรียน
รู้เรื่องมนุษย์ ไม่ใช่เรียนรู้เรื่องตัวเราเองคนเดียว เพราะ
ฉะนัน้ ยิง่ เราดูตวั เอง ยิง่ เรียนรูจ้ ากกิเลส จากคุณธรรม
จากตัวเอง เราจะยิ่งเข้าใจคนอื่น เพราะเราเป็นอย่างไร
เขาก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้น หากอยากจะรู้อยากจะเข้าใจ
เรือ่ งคนอืน่ เรือ่ งบุคคล ก็ดจู ากตัวเอง เพราะมีทงั้ คุณธรรม
ทัง้ กิเลสอยูใ่ นตัวเราครบทุกอย่าง แทนทีจ่ ะน้อยใจ เสียใจ
ว่า... แย่มาก มีกิเลสเยอะ... ให้มองว่า นี่เป็นบทเรียน
มีบทเรียนเยอะ ได้วิชาความรู้เรื่องคน เรื่องบุคคล ซึ่งจะ
ท�ำให้เราฉลาดในการเลือกว่า จะคบหรือไม่คบ จะไว้ใจได้
หรือไว้ใจไม่ได้ ควรจะปฏิบตั ติ อ่ คนนีอ้ ย่างไร จะช่วยเหลือ
อย่างไร จะสั่งสอนอย่างไร จะบริหารอย่างไร เราจะมี
ปัญญาในการปฏิบตั ติ อ่ ตัวบุคคล เพราะเราเรียนรูอ้ ารมณ์
เรี ย นรู ้ จิ ต ใจของตั ว เองเป็ น หลั ก นอกจากการเรี ย นรู ้
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ภายในแล้ว เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ทั่วๆ ไป และ
เมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวาย ไม่หมกมุ่นอยู่แต่ว่า
เราอยากได้ เราอยากมี ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนแต่ก่อน
จิตใจของเราจะเปิดรับรู้ต่ออารมณ์ ต่อความรู้สึกของ
คนอืน่ มากขึน้ ท�ำให้การปฏิบตั ติ อ่ คนอืน่ เป็นไปในทาง
ที่ดีที่เหมาะสม
เอาล่ะ วันนี้ อาตมาก็ได้บรรยายเรื่องสัปปุริสธรรม
ซึง่ สรุปได้ ๗ ข้อ คือ รูจ้ กั เหตุ รูจ้ กั ผล รูจ้ กั ตน รูจ้ กั ประมาณ
รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล
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สนทนาธรรม
ค�ำถามที่ ๑ กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพ
ขอให้พระอาจารย์ชี้แนะวิธีการฝึกตนเองให้เป็นคนที่รู้จัก
“ฟังเป็น” ด้วยเจ้าค่ะ
ค�ำตอบ ส�ำหรับคนหลายๆ คน การฟังมักจะยาก
กว่าการพูด จริงๆ แล้ว คนที่พูดเก่งมักมีจุดอ่อนในการ
ฟังคนอื่นมากกว่าคนที่พูดไม่ค่อยเก่งด้วยซ�้ำไป การ
พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักฟังเป็นนั้น ก่อนอื่น เราต้อง
วิเคราะห์ก่อนว่า อะไรคืออุปสรรคหรือเหตุผลที่ท�ำให้คน
เราฟังไม่เป็น เหตุผลข้อแรก เป็นเหตุผลง่ายๆ ในระดับ
พืน้ ฐาน คือเรือ่ งของการเข้าใจภาษา ยกตัวอย่างเช่น เวลา
เรียนหนังสือหรือศึกษาทางวิชาการ ถ้าเราไม่ท�ำการบ้าน
ไม่ท�ำการศึกษามาก่อน เราอาจจะฟังไม่ทันในห้องเรียน
* สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ชยสาโร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
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หรือเวลาอ่านหนังสือ บางครั้ง เราอาจเจอศัพท์เทคนิค
บางค�ำที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรือยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้ง ซึ่งนิสัย
ของคนเราโดยทั่วไป มักจะอ่านข้ามข้อความที่เรา
ไม่ค่อยเข้าใจ แล้วก็หลอกตัวเองว่า...รู้แล้ว รู้แล้ว...
ในท�ำนองเดียวกัน เวลาเราฟังการบรรยาย เมื่อมีใคร
สอนหรือพูดประโยคที่เราฟังไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน เราก็มัก
จะข้ามความสนใจตรงส่วนนั้นไป และถ้าหากเรามองข้าม
มันจะยิ่งอันตราย
ตอนอาตมาเป็ น เจ้ า อาวาสที่ วั ด ป่ า นานาชาติ
อาตมามักจะให้ก�ำลังใจพระที่ก�ำลังเรียนภาษาไทย เช้า
วันพระวันหนึง่ หลังจากแสดงธรรม อาตมาได้ถามพระรูป
หนึ่งที่ดูมีความตั้งอกตั้งใจพอสมควรว่า “ตอนนี้ ท่าน
ฟังเข้าใจสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว” ท่านตอบว่า “ประมาณ
๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้วครับ” อาตมาจึงทดสอบว่า
ค�ำนี้ๆๆๆ แปลว่าอะไร ปรากฏว่าท่านตอบผิดทุกค�ำ
แต่ตัวท่านเองเชื่อมั่นว่า ตอนนี้ท่านฟังเทศน์เข้าใจดี
เรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนว่า เมื่อเราฟังในสิ่งที่เรายังขาด
ความรู้บางประการ จิตของเรามักข้ามส่วนที่เราไม่
เข้าใจไปโดยเราไม่รู้ตัว แล้วจะสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ท่ี
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ดูเป็นเหตุเป็นผล แต่จะขาดในส่วนที่เราฟังไม่เข้าใจ
ถ้าส่วนทีเ่ ราไม่เข้าใจเป็นเรือ่ งปลีกย่อย เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ
ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นเรื่องส�ำคัญ ก็จะกลายเป็นว่า
เราเชื่อว่าเราเข้าใจ แต่จริงๆ แล้ว เราไม่เข้าใจ เพราะ
ฉะนัน้ เราจึงต้องระมัดระวังให้มากในเรือ่ งของการใช้ภาษา
ผู้ฟังต้องมีสติให้มาก ได้ยินค�ำที่ไม่เข้าใจ อย่าเพิ่ง
ข้ามไป อย่าเพิ่งด่วนสรุป หากไม่เข้าใจ ต้องรีบท�ำ
ความเข้าใจ นี่ก็เป็นเรื่องของการฟัง แต่เป็นการฟังการ
บรรยาย ซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น หรือ
แม้แต่ภาษาของตัวเอง
ผู้ที่มีหน้าที่เป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ให้ความรู้ ต้อง
พยายามพูดให้ชดั เจนทีส่ ดุ อาตมาเคยสอนลูกศิษย์บอ่ ยๆ
ว่า “ภาษาเป็นสะพาน ไม่ใช่ก�ำแพง” สมัยก่อน อาตมา
ต่อต้านผู้ที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษเวลาบรรยายภาษาไทย
อาตมาเคยตั้งค�ำถามว่า “อาตมาเป็นชาวอังกฤษแท้ๆ
พู ด เป็ น ชั่ ว โมง ไม่ ต ้ อ งใช้ ภ าษาอั ง กฤษแม้ แ ต่ ค� ำ เดี ย ว
โยมเป็นคนไทย ท�ำไมยังต้องใช้ภาษาอังกฤษ” อย่างค�ำว่า
“ประชุม” ค�ำนี้มีแค่ ๒ พยางค์ พูดไม่เห็นจะยาก ท�ำไม
จะต้องใช้ค�ำว่า “meeting” การเปลี่ยนจาก “ประชุม”
27

เป็น “meeting” ไม่เห็นจะช่วยประหยัดค�ำตรงไหน คือ
กลายเป็นว่า ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงฐานะของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ในทางวิชาการ มักจะมีศัพท์เฉพาะ เช่น
ศัพท์แพทย์ ถ้าคุณหมอพูดคุยกันเอง จะใช้แสลงของหมอ
ก็เหมาะสมดีอยู่ ทุกคนฟังแล้วเข้าใจ แต่ถ้าขาดสติ พูด
ภาษาหมอกับคนไข้ หรือพูดในส�ำนวนเดียวกับที่ใช้พูด
กับเพื่อนหมอด้วยกัน ก็จะเป็นปัญหา คนไข้ฟังไม่เข้าใจ
เกิ ด ความกลั ว เกิ ด ความกั ง วล แต่ ไ ม่ ก ล้ า ถาม เวลา
หมอถามคนไข้ว่า “เข้าใจหรือยัง” คนไข้ก็มักจะตอบว่า
“เข้าใจครับ” แต่จริงๆ แล้วไม่เข้าใจ
เรื่ อ งความเข้ า ใจไม่ เข้ า ใจนี้ อาตมาได้ บ ทเรี ย น
ตั้งแต่สมัยอยู่วัดป่านานาชาติใหม่ๆ ต้องคุมการก่อสร้าง
ตอนเช้า อาตมาสั่งงานไว้อย่างหนึ่ง ตอนเย็นกลับมาเป็น
คนละเรื่องเลย... “อ้าว! ท�ำไมเมื่อเช้าบอกว่าเข้าใจ” เขา
ก็พูดไม่ออก เป็นเรื่องธรรมชาติที่เวลาผู้ใหญ่ส่ังอะไร
ผู้น้อยก็มักจะบอกว่า “เข้าใจ” “เข้าใจครับ” ตอนหลัง
อาตมาจึงได้อุบายว่า สั่งอะไรแล้ว ก็จะถามว่าเข้าใจไหม
ถ้าเขาตอบว่า “เข้าใจครับ” อาตมาจะถามต่อว่า “เข้าใจว่า
อย่างไร ช่วยอธิบายว่า เมื่อครู่นี้สั่งว่าอย่างไรบ้าง”
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ในเรื่องของการสื่อสาร มีค�ำพูดของไอน์สไตน์ว่า
...อาตมาขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อย... “You should make
things as simple as they can be, but not more simple”
คือ เวลาพูด พูดให้มันง่ายเท่าที่จะง่ายได้ ...but not
more than that… คือ ไม่ได้หมายความว่า พูดให้ง่าย
เสียจนข้อมูลหรือบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป เพราะ
กลัวว่ามันจะยาก เรื่องบางเรื่อง พูดอย่างไรก็ต้องยาก
อยูด่ ี แต่อย่างน้อย เราก็ตอ้ งพยายามให้มนั ง่ายทีส่ ดุ เท่าที่
จะง่ายได้ โดยเฉพาะเรือ่ งการอุปมาอุปไมย ครูบาอาจารย์
เช่น หลวงพ่อชา ท่านจะเปรียบเทียบเรื่องต่างๆ กับ
แก้วน�้ำบ้าง กับสิ่งรอบตัวง่ายๆ หลวงพ่อชาท่านบอกว่า
ท่านไม่รภู้ าษาต่างประเทศหรอก แต่ภาษาข้าราชการท่าน
ก็พูดได้ ภาษาทหารก็พูดได้ ภาษาแม่ค้าก็พูดได้ ภาษา
ชาวนาก็พูดได้ อาตมาว่า ภาษาเหล่านี้ คุณหมอก็ควร
จะศึกษานะ ภาษาต่างประเทศไม่เท่าไรหรอก แต่ภาษา
ข้าราชการ ภาษาชาวนา ภาษาแม่คา้ ภาษาเหล่านี้ ทุกคน
ควรจะศึกษา คือ สามารถพูดสิง่ ทีเ่ ป็นวิชาการในส�ำนวนที่
คนทั่วไปฟังได้
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คราวนี้ กลับมาที่เรื่องของการ “ฟังเป็น” สิ่งหนึ่งที่
ท�ำให้คนเราฟังไม่ได้ ฟังไม่เป็น คือการขาดสติ จิตใจ
ขาดสติ นั่งฟัง แต่รู้สึกเบลอๆ คิดไปโน่น คิดไปนี่ จิตไม่
อยู่ในปัจจุบัน ง่วงบ้าง เพ้อฝันบ้าง คิดเรื่องอดีต เรื่อง
อนาคตบ้าง หรือเรายังขาดวิชาส�ำคัญ คือวิชารักษาความ
กระตือรือร้น ความสนใจ ความใส่ใจในสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังฟังอยู่
ยกตัวอย่างเด็กนักเรียน มักบ่นกับอาตมาว่า วิชานีน้ า่ เบือ่
อาตมาก็จะบอกว่า ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่มีวิชาใดวิชาหนึ่งที่
มีคุณสมบัติที่เรียกว่า “น่าเบื่อ” หรอก เพราะถ้าวิชามัน
น่าเบือ่ ทุกคนก็ตอ้ งเบือ่ หมด แต่นบี่ างคนเบือ่ มาก บางคน
เบื่อน้อย บางคนชอบ เหตุผลของความเบื่อไม่ได้อยู่ที่
วิชา แต่อยู่ที่คน
ในการฝึกจิตใจ เราต้องให้ความสนใจในเรื่องของ
การสร้างแรงบันดาลใจ เราจะหวังให้อาจารย์เป็นก�ำลังใจ
หรือหวังว่าคนนัน้ จะเป็นก�ำลังใจให้ มันอาจจะได้บา้ ง แต่คง
จะไม่สม�่ำเสมอ ไม่ใช่ทุกเวลาที่เราต้องการ สิ่งที่ดีกว่า
นัน้ คือ เราสามารถปลูกฝังก�ำลังใจในตัวเราเอง นีเ่ ป็น
สิ่งที่ทุกคนฝึกได้โดยการทบทวนคุณค่าของสิ่งที่เรา
ก�ำลังเรียน คิดหรือมองในมุมมองต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้เรารูส้ กึ
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มีก�ำลัง เพราะในแต่ละวัน แต่ละบทที่เราเรียน ไม่ใช่ว่า
จะสนุกหมด แต่ถา้ มองในภาพรวม เราเห็นว่า เป็นสิง่ ทีม่ ี
ความหมาย มีความส�ำคัญ การที่เราระลึกอยู่ในความ
ส�ำคัญ ในความจ�ำเป็นของการเรียน ความรูส้ กึ เบือ่ จะ
ไม่ครอบง�ำจิต ความเบือ่ คือ ต้องการสิง่ อืน่ ทีส่ นุกกว่านี้
ไม่พอใจกับสิง่ ทีต่ วั เองก�ำลังท�ำอยู่ เพราะฉะนัน้ สิง่ ท้าทาย
สติปญ
ั ญาของเราคือ คิดอย่างไร มองอย่างไร เราจึงจะ
เห็นว่า สิง่ นีส้ มควรแก่ความสนใจของเรา หรือเป็นสิง่ ที่
เรายอมอยูก่ บั มันได้ เรือ่ งของสติ เรือ่ งการปลูกฝังให้รกั ษา
ความสนใจ ความใส่ใจในสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังฟังอยู่ ก็เป็นส่วนหนึง่
อีกข้อหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือเรือ่ งของอคติ ความล�ำเอียง
โดยปกติแล้ว เรามักชอบฟังผู้ที่มีความคิดเห็นตรงกับเรา
หรือผู้ที่เราชอบ ผู้ที่เป็นเพื่อนกับเรา ส่วนคนที่เราไม่ชอบ
เราจะสังเกตได้ว่า เราพร้อมที่จะต�ำหนิเขา ไม่ค่อยจะเป็น
ธรรมกับเขาเท่าไร คนที่นิสัยไม่ดีหรือมีนิสัยที่เราไม่
ชอบ ไม่นา่ จะเป็นเหตุวา่ เขาไม่มสี ติปญ
ั ญาเหมือนเรา
หรือความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการของเขาต้องไร้
ค่าเสมอไป บางคนนิสัยไม่ดี แต่มีความคิดที่ดี บางคน
นิสัยดี น่ารักมาก แต่มีความคิดที่ใช้ไม่ได้ก็มี เพราะฉะนั้น
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เราต้องรู้จักแยกแยะ รู้จักวิเคราะห์ ต้องให้จิตใจเป็นกลาง
การจะท�ำจิตใจให้เป็นกลาง อยู่ที่การตั้งสติ ให้พอที่
จะรับรู้ต่อความรู้สึกยินดี ชอบ ความไม่ยินดี ไม่ชอบ
ที่เกิดขึ้น และไม่หลงอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้น จนไม่
เป็นธรรมกับผู้ที่ก�ำลังพูดอยู่ การฟังเป็นจึงขึ้นอยู่กับ
การฝึกจิตใจค่อนข้างมาก
อีกข้อหนึ่งคือเรื่องของทิฏฐิมานะ ทุกวันนี้ ที่เรา
พูดกันว่า ...โอ! คนนั้นเขาเชื่อมั่นในตัวเองมาก... เราลอง
พิจารณาค�ำๆ นี้ ว่าแปลว่าอะไร ที่บอกว่ามีความเชื่อ
มัน่ ในตัวเอง จริงๆ แล้วก็มกั จะหมายความว่า มีความ
เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ทฤษฎีของตัวเอง เคย
มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ศัตรูที่ส�ำคัญที่สุดต่อความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ คือนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆ ที่หวงแหน
ในทฤษฎี ในชือ่ เสียงของตนมาก จนไม่ยอมรับทฤษฎีใหม่
หรือความเปลีย่ นแปลง เมือ่ เรายึดมัน่ ถือมัน่ ในความคิด
เห็นของตัวเอง ข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ คือ เราเอาศักดิศ์ รี
ของเรา เอาอัตตาของเรา ไปผูกไว้กับข้อคิด เพราะ
ฉะนัน้ เมือ่ มีการประชุม มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
หากมีใครคัดค้านความคิดของเรา เราจะรูส้ กึ ว่า...ฟังไม่ได้
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ฟังไม่ขึ้น... เพราะมันไม่ใช่แค่ปฏิเสธความคิดของเรา
เท่านั้น แต่ปฏิเสธตัวเราด้วย ความคิดของเราแพ้ ก็คือตัว
เราแพ้ เมื่อเราสร้างความรู้สึกว่า “เรา” ว่า “ของเรา”
ตัวเราเป็นเจ้าของความคิด เจ้าของทฤษฎี เจ้าของ
ปรัชญา อย่างนี้จะท�ำให้เราปิดกั้นและไม่สามารถรับ
ฟังความคิดของคนอื่นได้ เพราะไม่ใช่แค่เปรียบเทียบ
ความคิด แต่กลายเป็นเรื่องของ “ตัวเรา” ตัวเราในสายตา
ของคนอื่น ศักดิ์ศรีของเรา ฐานะของเรา สิ่งเหล่านี้เข้า
มาครอบง�ำ ท�ำให้เราฟังไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้ ยอมรับไม่ได้
ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญ แต่กไ็ ม่ใช่วา่ เราจะอยูอ่ ย่างไม่มคี วาม
คิดเห็น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็น สิ่งส�ำคัญคือ
ท่าทีของเราต่อความคิดเป็นอย่างไร เราก็ต้องมีความ
จงรักภักดีตอ่ ความคิด เมือ่ มีคนค้าน มีคนไม่เห็นด้วย ไม่ใช่
ว่าเราจะต้องคล้อยตามเขาทันที เราสู้เพื่อความคิดของ
เราได้ ถ้าเรามั่นใจว่า ของเราใช่ ของเขาไม่ใช่ แต่เรา
ต้องสูด้ ว้ ยเหตุดว้ ยผล อย่าให้เรือ่ ง “ตัวเรา” “ของเรา”
เข้ามาครอบง�ำ และไม่ใช่วา่ เราจะต้องไปด่าเขา เราจะต้อง
ไม่แพ้เขา อย่างนี้จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการหรือวิชาชีวิต
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ค�ำถามที่ ๒ ผู้ร่วมงานบางคนชอบเสนอความ
คิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก แต่ไม่ชอบลงมือท�ำ
ชอบเสนอความคิดเฉยๆ เราจะมีวธิ กี ารอย่างไรให้เขาเอา
แนวความคิดนั้นไปท�ำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเจ้าคะ
ค�ำตอบ ค�ำถามข้อนี้ อาจจะตอบยากสักหน่อย
เพราะอาตมาไม่ทราบบริบทว่า แต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร
เพราะในบางบริบท คนบางคนอาจจะมีหน้าทีค่ ดิ ในขณะ
ทีค่ นอีกกลุม่ หนึง่ มีหน้าทีท่ ำ� คือถ้ามีขอ้ ตกลงกัน ก็เป็นการ
แบ่งงานที่ใช้ได้อย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันอย่างนั้น
ก็ ต ้ อ งมี ก ารตกลงกั น ล่ ว งหน้ า เกี่ ย วกั บ ขอบเขตหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน ซึ่ ง นี่ เ ป็ น เรื่ อ งของการ
สื่อสาร ค�ำถามข้อนี้ ผู้เขียนน่าจะมีความเห็นว่า ผู้เสนอ
ความคิดควรจะต้องลงมือท�ำด้วย แต่คนที่เสนอความคิด
เขาจะคิดอย่างนัน้ หรือเปล่า เขาอาจคิดว่า เขาช่วยได้มาก
แล้ว เขาช่วยให้แนวทางแล้ว พวกคุณลองเอาไปท�ำดูวา่ จะ
เป็นไปได้หรือไม่
อาตมาขอตอบเป็นหลักกว้างๆ ว่า ในการท�ำงาน
เป็นกลุม่ ควรจะมีการตกลงกันในหลักการก่อนว่า ใคร
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มีหน้าทีอ่ ย่างไรบ้าง เมือ่ มีคนเสนออะไรทีส่ ร้างสรรค์แล้ว
กระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไร ต้องมีการโหวตกันหรือ
ไม่ หรือดูว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ ใครเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ตัดสิน เมื่อตัดสินแล้ว จะท�ำเป็นโมเดล ทดลองท�ำใน
ระดับหนึ่งก่อนหรือไม่ ผู้ที่เสนอความคิดเห็นควรมีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน อาตมาว่า
ถ้ามีการตกลงในหลักการกันก่อนล่วงหน้า มันจะง่ายขึ้น
จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งมี ค วามไม่ พ อใจกั น ในภายหลั ง เราต้ อ ง
ยอมรับว่า มีบางคนที่คิดเก่ง แต่ท�ำไม่เป็นก็มี พวกที่
ท�ำเก่ง แต่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ก็มีเหมือนกัน
ถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อม
ตนว่า เราเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ก็น่าจะเสริมซึ่งกัน
และกัน คนนี้คิดเก่งแต่ท�ำไม่เก่ง คนนี้ท�ำเก่งแต่คิดไม่เก่ง
ก็ช่วยกันสิ ต่างคนต่างท�ำในสิ่งที่ตัวเองถนัด
สมัยก่อน ตอนที่อาตมาบริหารวัดป่านานาชาติ
อาตมาไม่มีความสามารถในเรื่องการก่อสร้างเลย ท�ำไม่
เป็น แต่บางครั้งอาตมามีความคิด ก็มอบหมายให้พระ
ที่เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นวิศวกรมาก่อนที่จะบวช
ให้ท่านเป็นหัวหน้างาน อาตมาบอกว่า “ผมมีความคิด
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อย่ า งนี้ มั น จะพอเป็ น ไปได้ มั้ ย ” เราคิ ด ในส่ ว นที่ เ ป็ น
หลักการก่อน หลังจากนั้น ก็ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติลองวิเคราะห์วิจารณ์ดูว่า เป็นความคิดที่ใช้ได้
มากน้อยแค่ไหน อย่างนี้ อาตมาว่าก็พอไปได้นะ
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ค�ำถามที่ ๓ ขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีการ
ประชุมแบบระดมความคิดเห็น (brain storming) ด้วย
เจ้าค่ะว่า ผู้เข้าร่วมประชุม (ทั้งประธานและผู้เข้าร่วม
ทุกคน) ควรมีแนวทางในการด�ำเนินการประชุมอย่างไร
เพื่อให้เกิด ประสิทธิผลมากที่สุดและเกิดความขัดแย้ง
น้อยที่สุด (เพราะหลายครั้งจบการประชุมด้วยการไม่ได้
แนวคิดใดๆ แถมยังทะเลาะกันอีกเจ้าค่ะ) ในลักษณะการ
ประชุม ๒ รูปแบบต่อไปนี้
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้
(ทางโลก) สูง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีอัตตาตัวตนสูง
ทุกคนพูดแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีคนฟัง
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งเงียบหมด ไม่มีใครแสดง
ความคิดเห็นเลย ประธานก็คดิ ไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิง่
การตัดสินใจในเรื่องที่ยังไม่เคยมีหลักเกณฑ์ก�ำหนดไว้
มาก่อน หรือเรื่องที่การตัดสินจะมีผลกระทบในทางลบ
หรือเกิดความเสียเปรียบต่อคนบางกลุ่ม

ค�ำตอบ มีหนังสือวิชาการที่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง
brain storming มากมาย อาตมามีประสบการณ์เกี่ยว
กับเรื่องนี้ไม่มากนัก ในกรณีที่มีปัญหาว่า คนเข้าร่วม
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ประชุมมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีอะไรต่อมิอะไรสูงนั้น
เราอาจจะต้องใช้วิธีการเสนอความคิดเห็นโดยไม่ต้อง
เปิดเผยชื่อ คือ ต่างคนต่างท�ำ ไม่ต้องลงชื่อ จากนั้นก็มี
ผู้รวบรวมความคิดเห็น
สิง่ ทีอ่ าตมาท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั ทีโ่ รงเรียนทีอ่ าตมาเป็น
ที่ปรึกษา คือการท�ำหลักสูตรพัฒนาความคิด ในระหว่าง
การไปดูงานที่ต่างประเทศ ได้ไปเจอโครงการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชื่อว่า “Making thinking visible”
ซึ่งเน้นที่กระบวนความคิด ๒๑ ข้อ เหมือนเป็นสูตรที่ใช้
ในบริบทต่างๆ เพื่อให้ได้ความคิดที่มีคุณภาพดี พวกเรา
ก�ำลังแปลเป็นหนังสือภาษาไทยส�ำหรับใช้ภายในโรงเรียน
มีแนวทางมากมายที่น่าจะเป็นประโยชน์ ที่อาตมาเอามา
ใช้ในโรงเรียนก็ด้วยเหตุผลที่ว่า การใช้ความคิด การใช้
เหตุผลต่างๆ ของคนไทยนัน้ หากมองโดยภาพรวม ยังค่อน
ข้างอ่อน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า คนไทยไม่มศี กั ยภาพใน
การพัฒนาเรือ่ งนี้ คนไทยมี แต่วา่ ยังไม่มกี ารสอน อาตมา
จึงอยากจะให้มีการสอนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการให้มาก
ขึน้ และอยากให้เป็นทีย่ อมรับกันว่า ผูท้ จี่ บการศึกษาตัง้ แต่
ชั้นมัธยมเป็นต้นไป ควรจะเป็นคนที่คิดเป็น และเรื่องนี้
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ควรจะเป็นเป้าหมายของการศึกษา คือ สอนคนให้เป็น
คนทีค่ ดิ เก่ง คิดเป็น แต่กอ่ นทีจ่ ะสอนเด็กนักเรียน เราต้อง
เริ่มจากคุณครูก่อน เราต้องสอนให้คุณครูรู้จักใช้ความคิด
ที่ดี ใช้เหตุใช้ผล ใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์
อาตมาเห็นว่า โครงงาน Making thinking visible นี้ง่าย
และได้ผลเร็ว จึงได้เริม่ น�ำมาใช้ ซึง่ กระบวนการนี้ สามารถ
น�ำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับ แม้แต่ในระดับอุดมศึกษาหรือ
ในการประชุมระหว่างอาจารย์ วันนี้ อาตมาไม่มีเวลาที่
จะกล่าวในรายละเอียด แต่ถ้าใครสนใจ ไปดูใน website
มีโรงเรียนทั่วโลกที่ใช้อยู่ มีเป็น Power point และใน
YouTube ด้วย ทีน่ า่ ประทับใจคือ มีการใช้กระบวนการคิด
ที่เรียกว่า Thinking routine ในเด็กอายุตั้งแต่ ๕-๖ ขวบ
ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า เด็กพวกนี้จะคิดได้ดีถึงขนาดนี้
ถ้าการประชุมของเรามีปัญหาเรื่องทิฏฐิมานะ
ความคิดเห็น ความถือตัวถือตน ความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง
เราก็ต้องคิดหาแนวทางหรือวิธีการที่จะเลี่ยงปัญหา
นี้ให้มากที่สุด เช่น ในกระบวนการคิด เราอาจจัดให้มี
กระดานขาวหรือกระดาษแผ่นใหญ่ๆ แล้วให้แต่ละคน
เขียนในกระดาษโดยไม่ต้องระบุชื่อ อาจแบ่งคนออกเป็น
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กลุ่มๆ ช่วยกันคิดในเรื่องต่างๆ สมมุติว่า กลุ่มละ ๓ คน
เราก็เขียนของเรา แล้วก็ไปดูของกลุ่มที่ ๒ ว่าเขาเขียน
อะไร หรือดูว่ามีอะไรพิเศษกว่าเรา แล้วเอามาเขียนเติม
โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ เราไม่เน้นว่าเป็นความคิด
ของใคร เสร็จแล้วจึงเอามาสรุปตอนท้าย นีก่ เ็ ป็นตัวอย่าง
ที่ดีอันหนึ่ง
ส่วนการที่คนบางคนในกลุ่มไม่ค่อยพูด ที่วัดเรา
ใช้วิธีแบบตะวันตก ซึ่งได้ผลเหมือนกัน คือ จัดให้นั่งเป็น
วงกลม เรียกว่า วงกลมกัลยาณมิตร ซึ่งวิธีนี้ อาตมาเอา
ไปใช้ที่โรงเรียนด้วย คือ ให้นั่งเป็นวงกลม สมมุติว่า เรา
เป็นคนแรกที่พูด พูดเสร็จแล้ว เราก็เชิญอีกคนหนึ่งให้พูด
คนนั้นพูดแล้วก็เชิญอีกคนหนึ่งพูดต่อ จนกระทั่งได้พูด
ครบทุกคน โดยไม่ต้องพูดตามล�ำดับจากอาวุโสลงไป
พอเราพูดของเราแล้ว ก็เชิญใครก็ได้ที่ยังไม่ได้พูด นี่เป็น
วิธีง่ายๆ ที่ท�ำให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดและควรจะพูด ใน
กรณีที่บางคนบอกว่า ไม่มีอะไรจะพูด อันนี้ก็แล้วแต่
moderator หรือผู้คุมการประชุมว่า จะอนุญาตให้คน
ไม่พูดหรือไม่ หรือไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพูด พูด ๒-๓ ค�ำ
ก็ยังดี ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของผู้คุมการประชุม
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ค�ำถามที่ ๔ ตัง้ ปณิธานวันปีใหม่ แต่ทำ� ไม่เคยส�ำเร็จ
เราจะมีวธิ หี รือหลักการทีท่ ำ� ให้เราสามารถท�ำสิง่ ต่างๆ ให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
ค�ำตอบ เรื่องการอธิษฐาน การตั้งเป้าหมาย
เราต้องดูว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหน ถ้าเราตั้งเป้าไว้
ง่ายเกินไป ท�ำแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง
รู้สึกเฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าตั้งยากเกินไป แล้ว
ไม่สามารถท�ำได้ เราก็จะรู้สึกกลุ้มใจว่า ตัวเองท�ำอะไร
ไม่เคยส�ำเร็จสักที แย่มาก เป็นต้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรา
ควรท�ำคือ การอธิษฐานหรือตั้งเป้าหมายต่างๆ ในทางที่
ท�ำได้ยากแต่ไม่เกินวิสัย อาตมาเคยเปรียบเทียบกับการ
เล่นเทนนิส ถ้าเราเล่นกับคนที่มีความสามารถด้อยกว่า
เรามาก เราชนะ ๖-๐ ๖-๐ เราก็ไม่สนุกนะ แต่ถ้าเราเล่น
กับคนที่เก่งกว่าเรามาก แล้วเราแพ้ ๐-๖ ๐-๖ ก็ไม่สนุก
เหมือนกัน ทีด่ ที สี่ ดุ คือ เล่นกับคนทีเ่ ก่งกว่าเราบ้างเล็กน้อย
เพราะเมื่อเราเล่นกับคนที่เก่งกว่าเราเล็กน้อย เราจะรู้สึก
ว่า เราเก่งกว่าที่คิด เหมือนกับว่ามีการดึงตัวเราให้สูงขึ้น
เป็นการท้าทายในลักษณะที่ไม่ใช่ว่าเกินก�ำลัง เราต้อง
ผลักดันตัวเองบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับหักโหม
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เรื่ อ งการอธิ ษ ฐาน การตั้ ง ปณิ ธ าน เราควร
ก�ำหนดให้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะวัดได้ และควรต้อง
มีก�ำหนดเวลา ไม่ใช่แค่ว่าปีนี้เราจะท�ำอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ควรเป็นในลักษณะที่ว่า ในปีแรก เดือนแรกจะต้อง
เป็นอย่างนี้ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ จะต้องเป็นอย่างนี้ๆ
เราจะได้ประเมินหรือดูว่า พอจะเป็นไปได้ไหม ไม่ยากจน
เกินไป และควรตั้งเป้าหมายแบบเจาะจง ไม่กว้างเกิน
ไปจนไม่ชัดเจน และควรเป็นสิ่งที่วัดได้ อีกอย่างที่จะ
ช่วยได้ คือเพื่อน เราอธิษฐานอะไร ก็ประกาศให้ทุกคนใน
กลุ่มไลน์ของเรา หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ รับทราบ มันก็
ช่วยได้เหมือนกัน
เมือ่ พูดถึงจิตใจของคน มีเทคนิคอย่างหนึง่ อาตมา
ขออภัยจ�ำชื่อไม่ได้ เป็นศัพท์ญี่ปุ่น แต่คนคิดเป็นชาว
อเมริกัน เป็นทฤษฎีเรื่องการเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย
ผู้เขียนหนังสือที่อาตมาได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ เล่าถึง
คนไข้ที่อ้วนมากและเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะความอ้วน
เป็นปัจจัยส�ำคัญ เขาเองอยากจะลดน�ำ้ หนัก คุณหมอและ
นักจิตวิทยาได้พยายามให้คำ� แนะน�ำหลายอย่าง เช่น การ
ไปยิม การออกก�ำลังกาย แต่เขาท�ำไม่ได้สกั อย่าง แม้แต่จะ
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ออกก�ำลังกายเป็นเวลา ๑๕ นาที ๒๐ นาที ก็ยังท�ำไม่ได้
สุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญในวิธีนี้ ได้ไปพบกับคนไข้ และเสนอ
ให้เขาออกก�ำลังกายวันละ ๓๐ วินาทีว่า เขาพอจะท�ำได้
หรือไม่ เขาก็โล่งใจ...เออ! ๓๐ วินาที... โอเค ได้...ความ
คิดหรือปรัชญาทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังวิธกี ารนีน้ า่ สนใจ เพราะการ
ออกก�ำลังกายแค่วนั ละ ๓๐ วินาที ก็คงไม่ได้เกิดประโยชน์
อะไรมากมายต่อร่างกาย แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ
การมองตัวเอง จากคนที่มองตัวเองว่า เป็นคนที่ออก
ก�ำลังกายไม่ได้ ไม่เคย ท�ำไม่ได้ กลายเป็น “ข้าพเจ้า
ออกก�ำลังกายทุกวัน วันละ ๓๐ วินาที” อันนี้เป็นจุด
เริ่มต้นของการสร้างความรู้สึกใหม่ขึ้นมาว่า “ข้าพเจ้า
เป็นคนออกก�ำลังกาย” หลังจากนั้น ก็ค่อยๆ เพิ่มเวลา
ที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ย จาก ๓๐ วิ น าที เ ป็ น ๑ นาที คื อ
เราต้องเปลี่ยนการมองตัวเองเสียก่อน หลังจากนั้น
เรื่องของพฤติกรรมจะค่อยๆ ตามมา เทคนิคนี้เอามา
ใช้ได้ในองค์กรหรือบริษัท เวลาที่มีความรู้สึกว่า ไม่ค่อย
จะพอใจกับความเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ ผู้คุมการ
ประชุ ม ก็ ชั ก ชวนให้ ทุ ก คนเสนอสิ่ ง ที่ ค วรจะเปลี่ ย นใน
องค์กรของเรา โดยมีข้อแม้ว่า ต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้เลย
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ตอนนี้ ไม่ใช่โครงงานระยะยาว แต่เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่
เมื่อเปลี่ยนแล้ว สถานที่ ความเป็นอยู่ของเราจะดีขึ้น พอ
ท�ำสิง่ เล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้ ความรูส้ กึ จะเปลีย่ น คือแทนที่
จะคิดว่า “มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยมี
อะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ใหญ่ก็ไม่เคยเห็นความส�ำคัญอะไร”
แต่ถ้าเรารู้สึกว่า เรื่องนั้นก็ดีขึ้นนิดหน่อย เรื่องนี้ก็ดีขึ้นนิด
หน่อย มันก็ท�ำให้มีก�ำลังใจขึ้นมาว่า ถ้าเปลี่ยนเรื่องเล็ก
น้อยได้ เรื่องใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนได้เหมือนกัน
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ค�ำถามที่ ๕ ท�ำอย่างไรให้ไม่รู้สึกเหนื่อยและเบื่อ
กับชีวิต เราสามารถสร้างพลังงานและความกระตือรือร้น
ในชีวิตได้อย่างไรครับ
ค�ำตอบ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งของความคิด บางคนเบือ่
ชีวิต เศร้า ซึมเศร้า พอถามว่า “ซึมเศร้าตั้งแต่เมื่อไร”
ก็จะตอบว่า “ตัง้ แต่ตน่ื นอนตอนเช้าจนกระทัง่ หลับ เบือ่ ...”
อาตมาขอถามว่า “เวลากินข้าวเบื่อไหม” “ก็ไม่” คือ
ในแต่ละวัน ถ้าเราดูชีวิตของเราว่าเป็นกระแสตั้งแต่เช้า
จนเย็น กระแสอารมณ์ ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอารมณ์เดียวตลอด
ทั้งวัน แต่เพราะเราดูภาพรวมเกินไป ไม่ได้เจาะดูในราย
ละเอียดของความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นจริงในแต่ละขณะ แต่ละวินาที
แต่ละนาที ที่บังเอิญจิตของเราตกร่อง จึงรู้สึกแย่ เพราะ
ฉะนั้น เราต้องฝึกให้ดูความจริงให้มากกว่านี้ และควรจะ
สังเกตว่า แม้จิตจะไม่มีก�ำลัง จะเบื่อ ความเบื่อก็ไม่คงที่
เบื่อบ้าง เบื่อมาก เบื่อเต็มที่ เบื่อเหลือเกิน มันไม่คงที่
ทุกอย่างมีความแปรปรวน แม้แต่อารมณ์เหล่านี้ ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าสนใจ เราต้องดูวา่ มันแปรปรวนเพราะอะไร ด้วย
เหตุปัจจัยอะไร เราจะได้วิจัยอารมณ์ว่า เกิดเพราะอะไร
และมีอะไรไหมทีท่ ำ� ให้เราลืมมันไป หรือท�ำให้รสู้ กึ ดีขนึ้ บ้าง
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ในทางธรรม ท่านบอกว่า สิ่งที่จะช่วยลดความ
รู้สึกเหล่านี้ได้ในเบื้องต้น คือการให้ทาน ซึ่งไม่ได้หมาย
ถึงการให้วัตถุหรือการใส่บาตรเท่านั้น แต่หมายถึงการ
ท� ำ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เพื่ อ คนอื่ น โดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน
จะท�ำให้จิตใจของเราสดชื่นขึ้นมาทันที แต่ถ้าท�ำเพื่อ
หวังอะไร เราจะรู้สึกเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่า
ความเบือ่ ความเหนือ่ ย มักจะเกิดเพราะเราเอาตัวเอง
เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกเรื่อง ความรู้สึกของฉัน
ความสุขของฉัน ความทุกข์ของฉัน อะไรๆ ของฉัน
หมด มันก็ต้องน่าเบื่อแน่นอน มันน่าเบื่อเพราะเรา
มองชีวิตว่าเป็นเรื่องของตัวเรา แต่ถ้าเราเอาความสุข
ความทุกข์ของคนอืน่ เป็นใหญ่ หรือให้ความส�ำคัญมากขึน้
ความสุขจะปรากฏทันที นี่คือสมมุติฐานของพุทธศาสนา
ให้เราดูว่าใช่หรือไม่
ความคิดบางอย่างเป็นพิษเป็นภัยกับเรามาก ถ้าเรา
ไม่รู้จักระวังความคิด ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ คนเราจะดูแลชีวิต
ของตัวเองได้ ต้องดูแลจิตใจเป็นหลักใหญ่ เพราะจิต
เป็นตัวก�ำหนด ความคิดที่ท�ำให้รู้สึกมีก�ำลังใจมากขึ้น
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คือการคิดในเรื่องของบุญคุณ ให้เราระลึกในบุญคุณ
ของคุณพ่อคุณแม่ บุญคุณของครูบาอาจารย์ บุญคุณ
ของคุณครูทุกคน แค่คิดเรื่องนี้ จิตใจเราก็เปลี่ยน ...โอ!
โชคดีนะ ที่เราได้อยู่ตรงนี้...สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อ
คุณแม่ เราต้องพยายามตอบแทน... ก�ำลังใจจะมาทันที
เมื่อเราส�ำนึกในบุญคุณ อย่างนี้ก็เป็นการภาวนา ให้เรา
ลองเขียนหัวข้อเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเรามีบญ
ุ ...โอ! เป็น
บุญของเรานะที่...ข้อที่ ๑...ข้อที่ ๒...ข้อที่ ๓...ข้อที่ ๔...
พอเริ่มคิด ไม่รู้มาจากไหน เยอะแยะไปหมด จิตใจย่อม
มีก�ำลังมากขึ้น และถ้าเราเจริญสติ คือ ให้รู้ตัวมากขึ้น
รู้กายรู้ใจมากขึ้น พอจิตเริ่มจะตกร่อง ไปคิดในสิ่งที่
ท�ำให้ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้น เราก็รู้ตัว รู้แล้ววาง
แต่ถา้ ขาดสติ ทางเลือกในชีวติ ของเราจะน้อย ถึงแม้วา่
เมื่อมองจากภายนอก อาจจะดูเป็นผู้ที่มีอิสระในหลายๆ
เรือ่ ง แต่เป็นความเป็นอิสระในเรือ่ งทีไ่ ร้สาระเสียส่วนใหญ่
เช่น เราเข้าไปในร้านขายไอศกรีมที่มี ๒๐ - ๓๐ กว่ารส
ให้เราเลือก เรามีอิสระที่จะเลือกรสไอศกรีมได้ แต่ความ
เป็นอิสระของเราเป็นเรื่องของความเป็นอิสระในการ
บริโภคเป็นส่วนใหญ่ จริงๆ แล้ว จิตใจของเราเหมือน
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หุน่ กระบอก ได้รบั การกระตุน้ อย่างไร ก็ไปตามนัน้ เป็น
ส่วนใหญ่ แล้วค่อยหาเหตุผลมาประกอบทีหลัง
เรื่องของเหตุผล เราต้องระวัง เราไม่ควรจะ
งมงายในเหตุผล เรื่องนี้เป็นอย่างไร อาตมาจะอธิบาย
ให้ ฟ ั ง เมื่ อ หลายปี ก ่ อ น อาตมาได้ อ ่ า นผลงานของ
ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งน่าสนใจ เขาท�ำการ
วิจัยเกี่ยวกับการสะกดจิต เขาเล่าว่า เขาชวนนักศึกษาที่
เรียนกับเขามาที่บ้านกลุ่มหนึ่ง แล้วเขาสะกดจิตนักศึกษา
คนหนึ่ง ในระหว่างที่อยู่ในภาวะสะกดจิต เขาบอกกับ
นักศึกษาคนนี้ว่า เมื่อออกจากภาวะสะกดจิตแล้ว หาก
อาจารย์ชวนดื่มน�้ำชา ให้เดินไปที่ประตู กางร่มที่อยู่ข้าง
ประตู หลังจากนั้น อาจารย์ก็ค่อยๆ ให้นักศึกษาออก
จากภาวะสะกดจิตกลับมาสู่ภาวะปกติ อาจารย์ชวนคุย
สักพัก แล้วถามว่า “จะดื่มน�้ำชาไหม” ลูกศิษย์ลุกขึ้นทันที
เดินไปที่ประตูแล้วกางร่ม อาจารย์ถามว่า “กางร่มท�ำไม”
ลูกศิษย์ก็ตอบว่า “ตอนที่เดินทางมา อากาศมันครึ้มๆ
ผมไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมา ผมว่า ถ้าฝนตก ผมจะขอยืม
ร่มของอาจารย์ แต่ไม่แน่ใจว่า มันจะใช้ได้หรือเปล่า”
คือ ไม่ต้องคิดแม้แต่หนึ่งวินาที ก็สามารถหาเหตุผลที่
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น่าเชื่อออกมาได้เป็นชุดเลย เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล
ที่น่าเชื่อในเรื่องที่ไร้เหตุผลร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่เขาเดินไป
กางร่มก็เพราะอาจารย์สั่งไว้เท่านั้นเอง นี่เป็นสิ่งที่แสดง
ถึงความอัศจรรย์ของสมองคนที่สามารถท�ำอะไรด้วย
ตัณหา ท�ำอะไรด้วยความอยาก ท�ำอะไรด้วยความกลัว
ท�ำอะไรด้วยกิเลส แล้วสร้างเหตุผลมาสนับสนุนทีหลัง
จนตัวเองเชื่อว่าท�ำด้วยเหตุผล ถ้าใครบอกว่าท�ำด้วย
กิเลสก็นอ้ ยใจ...ท�ำไมเขามองเราอย่างนัน้ ... เพราะฉะนัน้
เราต้องระวังในเรื่องเหตุผล แล้วเราจะท�ำอย่างไรดี
สิ่งที่ส�ำคัญคือสติ เมื่อความคิด ความรู้สึก อารมณ์
ต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น เราก็ รู ้ ว ่ า นี่ คื อ ความล� ำเอี ย ง นี่ คื อ
ความคิด นี่คือความโกรธ นี่คือความหลง แล้วแทนที่
จะวิ่งตามโดยไม่ทันรู้ตัว เรามีโอกาสเลือกที่จะไม่ท�ำ
ความเป็นอิสระทีน่ า่ สนใจมากส�ำหรับอาตมา คือ อิสระ
ที่จะไม่ท�ำ ไม่ใช่มีความสามารถที่จะเลือกกินไอศกรีม
รสนั้นรสนี้ แต่ว่ามีความสามารถที่จะไม่กิน หรือที่จะท�ำ
สิ่งที่สอดคล้องหรือตรงกับอุดมการณ์ความหมายชีวิต
ของตน ทุกคนมีอุดมการณ์ แต่อุดมการณ์มักจะอยู่
เฉพาะเวลาทีไ่ ม่มอี ะไรมากระทบอารมณ์ ก่อนอารมณ์
49

เกิดขึ้นเรารู้ทุกอย่าง หลังจากอารมณ์ผ่านไปเราก็รู้
ทุกอย่าง แต่ขณะมีอารมณ์ เราไม่รู้อะไรสักอย่าง
เพราะฉะนั้น อาตมาจึงว่า เราฉลาด แต่ฉลาดเฉพาะ
เวลาที่เราไม่โง่ การที่เราบอกว่าคนนั้นฉลาด มันไม่จริง
หรอก คนเราจะมีช่วงฉลาดและช่วงที่โง่สลับกันไปใน
แต่ละวัน การปฏิบัติธรรม คือการพยายามให้ช่วงที่
โง่มีน้อยลง และให้ช่วงที่ฉลาดมีมากขึ้น เราต้องดึง
ปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามี
สิ่งท้าทาย ไม่ใช่ว่าใช้ปัญญาได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีอะไรมา
กระทบผลประโยชน์ส่วนตัว ความรู้สึก หรืออัตตาตัวตน
ของเรา
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ค�ำถามที่ ๖ เจอเพื่อนรุ่นน้องที่ดื้อเงียบ ไม่ยอม
รับฟังค�ำแนะน�ำ ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองก็ไม่ได้เก่ง ควรท�ำอย่างไรดี
(ควรตัดหางปล่อยวัดหรือสอนต่อไปดีครับ)
ค� ำ ตอบ เรื่ อ งความดื้ อ รั้ น กั บ การยื น ยั น ใน
หลักการ มันก็แล้วแต่มุมมองใช่หรือไม่ เขาอาจจะ
สู้เพื่อหลักการ แต่เพราะมันไม่ถูกใจเรา เราจึงหาว่า
เขาดื้อ ซึ่งก็ต้องดูดีๆ ว่า เป็นเรื่องความดื้อจริงหรือเปล่า
หรือว่าเขามีเหตุผลหรือเปล่า เวลาเรามั่นใจว่า เราถูก
เขาผิ ด เรามั ก จะมองว่ า เรามี เ หตุ ผ ล และเขาไม่ มี
เหตุผลเลย แต่มันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่า อีกอย่าง
หนึ่งก็คือ การสื่อสารของเรา ในการให้ค�ำแนะน�ำ เรา
ต้องฉลาดในหลายเรื่อง จึงจะท�ำให้สิ่งที่เราพูดเข้า
ถึงจิตใจเขา เริ่มตั้งแต่การเลือกกาลเทศะ ถ้าเราพูดไม่
ถูกกาลเทศะ เขาไม่อยู่ในสภาวะที่เขาจะยอมรับได้ การ
พูดของเราก็ไม่เกิดผล อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือ ก่อนการ
สื่อสารจะเกิดขึ้น ต้องมีฐานแห่งความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันเกิดขึน้ เสียก่อน ตอนอาตมาไปอยูก่ บั หลวงพ่อชา
ทีว่ ดั หนองป่าพงใหม่ๆ บางครัง้ ท่านสอนในสิง่ ทีเ่ ราไม่เห็น
ด้วยหรือไม่อยากท�ำก็มี แต่เราก็ทำ� เพราะความศรัทธาใน
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องค์ท่าน เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญา มีความหวังดีต่อเรา
เพราะเราไว้ใจท่าน เราจึงยอมท�ำในสิ่งที่ตัวเราไม่เห็น
หรือยังไม่เห็นด้วยในตอนนั้น กรณีนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรา
พูดออกไป โดยที่เขายังไม่ไว้ใจเราว่าเราหวังดีต่อเขาจริง
หรือเข้าใจเขาจริง ก็ไม่แปลกใจทีเ่ ขาจะไม่ทำ� ตามค�ำแนะน�ำ
ของเรา ฉะนั้น ก่อนที่เราจะสรุปว่าเขาดื้อเงียบ ซึ่งก็อาจ
เป็นไปได้เหมือนกัน แต่ก็อาจจะไม่ใช่ เราควรกลับมาดู
ตัวเองก่อนว่า เราสามารถปลูกฝังศรัทธาและความไว้ใจใน
ตัวเราให้เขาได้หรือยัง เพราะถ้าเขายังไม่ไว้ใจเรา เขาอาจ
จะยอมรับค�ำแนะน�ำจากเราไม่ได้ แต่ถ้าเขาดื้อจริง แล้ว
เราร�ำคาญ ก็จะยิ่งไปกันใหญ่ เขาก็คงมีอะไรขัดข้องอยู่
ในใจ
ตอนที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาส เมื่ออายุมากขึ้นสัก
๔๐ ขึ้นไปแล้ว คนที่เข้ามาบวชอายุ ๒๐ ต้นๆ เขาจะ
มีความรู้สึกว่า เขาเป็นลูกชาย เป็นลูกของเราได้ การมี
ความรู้สึกว่าเป็นลูกชาย ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่
มั ก จะเป็ น ผลร้ า ยคื อ เขามองว่ า เราเป็ น พ่ อ ส� ำ หรั บ
ชาวตะวันตกแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมักมี
ปัญหามาก ฉะนั้น บางครั้งเราสอนอะไร ผู้ที่เขาเคยมี
52

สนทนาธรรม

ปัญหากับพ่อ มักจะดื้อเงียบ เพราะเขามองเราเป็นพ่อ
เขา project มาที่เรา อาตมาเคยอุทานออกมาว่า “ท่าน...
ผมไม่ใช่พ่อของท่านนะ” พระรูปนั้นเป็นพระที่มีปัญหา
กับพ่อมาก ดังนั้น พ่อสั่งอะไรก็จะต่อต้านเป็นอัตโนมัติ
ไม่ว่าที่ไหน องค์กรไหน ผู้ใหญ่คือตัวแทนของพ่อ ผู้ใหญ่
สัง่ อะไรก็ตอ้ งมีการต่อต้าน เป็นเรือ่ งอัตโนมัติ เรือ่ งแบบนี้
บางครั้งไม่ได้เกิดปฏิกิริยาต่อตัวเรา แต่เพราะตัวเราเป็น
สัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขา มันเป็นเรื่อง
สลับซับซ้อนในการอยู่ด้วยกัน ก็ต้องค่อยๆ ดูไป ช่วยเขา
เท่าที่เราจะช่วยได้ ถ้าเขาไม่รับจากเรา ก็ลองคิดดูว่า จะมี
ผู้อื่นที่จะช่วยเขาได้หรือไม่ หรือที่จะรับฟังเขาได้ และเขา
ยอมรับฟัง แต่ถ้าในที่สุด ช่วงนี้เรายังช่วยเขาไม่ได้ เราก็
วางใจกลางๆ ก่อน เรียกว่า อุเบกขา แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้ง
ถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ เราก็พร้อมที่จะเข้าไป
ช่วยเขาได้
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ค� ำ ถามที่ ๗ ความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด และ
อุดมการณ์อย่างรุนแรง ถ้าสิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ระหว่างตัวเรา
กับผู้มีพระคุณ เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรได้อีก นอกเหนือ
จากการวางเฉย หรือการไม่พูดถึงประเด็นนี้ครับ
ค�ำตอบ อาตมาว่า เราใช้ค�ำว่าขัดแย้งง่ายเกินไป
บางครั้ง การมีความเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ว่าจะต้อง
มองเป็นความขัดแย้งเสมอไป ต่างคนต่างคิดไม่เหมือน
กั น ที่ จ ริ ง ความหลากหลายของความคิ ด ก็ เ ป็ น หลั ก
ส�ำคัญของประชาธิปไตย ที่เราถือว่าหลายคนช่วยกันคิด
ถกกัน มีการแลกเปลี่ยนกัน ใช้สมอง สุดท้าย น่าจะดีกว่า
ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิด แต่การใช้ความคิด ความเห็น
ประสบการณ์ อุดมการณ์ของคนหลายๆ คน ย่อมต้อง
มีชนกันบ้าง ถ้าเป็นการชนกันทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของการ
เคารพซึ่งกันและกัน และการไม่ใช้ภาษาหยาบคาย
ก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์พอสมควร แต่ถ้าให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้สั่ง คือเป็นระบบเผด็จการ ผลก็คือ คนจะแบ่งเป็น
๒ กลุม่ กลุม่ หนึง่ ท�ำตาม เชือ่ ฟังทุกอย่าง เหมือนเป็นแพะ
เป็นแกะไป อีกกลุ่มหนึ่งต่อต้านทุกอย่าง การต่อต้านเกิด
ขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการท�ำตามเพราะความเชื่อ
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ข้อเสียของระบบสั่งการจากข้างบนหรือระบบเผด็จการ
คือ คนข้างล่างจะโง่ หรือไม่ค่อยเกิดสติปัญญา เพราะ
จะกลายเป็นว่า เชื่ออย่างงมงายหรือปฏิเสธอย่างงมงาย
แต่การที่เราถือว่า แต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ผล
ประโยชน์ก็ไม่เหมือนกัน สติปัญญาก็ไม่เหมือนกัน เราให้
ทุกคนมีสทิ ธิอ์ อกความคิดเห็นภายในกรอบทีเ่ ราก�ำหนดไว้
เพื่อรักษาความสามัคคี เราไม่ควรประณามว่า การที่
มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นความขัดแย้งเสมอไป
ถ้าเรามีความหวังดีตอ่ กันและกัน เคารพซึง่ กันและกัน
และไม่ลืมว่า สุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกัน เมื่อเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่หรือผู้
มีพระคุณ อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ เราต้องแยกระหว่างความคิดเห็น
และความเคารพนับถือ เพราะผู้ใหญ่มักจะมองว่า การ
ที่ลูกหรือผู้น้อยมีความเห็นไม่ตรงกับท่าน คือการปฏิเสธ
ความคิดเห็นของท่าน เท่ากับการปฏิเสธตัวท่าน ซึ่งท�ำให้
เจ็บใจมาก ดังนัน้ เราจึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตน และยืนยัน
ว่า เรายังรักท่านอยู่ ยังมีความผูกพันกันอยู่ แต่ในเรื่อง
ที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนี้ ถ้าเราพอจะเปลี่ยนได้บ้าง
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เราก็ปรับเปลี่ยนไป แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว พอแล้ว
เปลี่ยนได้แค่ไม่นานก็คุมสติไม่อยู่แล้ว ร�ำคาญกัน ก็คงจะ
ต้องใช้วิธีเอาตัวรอดไว้ก่อน คือไม่พูดในประเด็นนี้
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ค�ำถามที่ ๘ โดนกล่าวหาว่าท�ำผิด ทั้งๆ ที่รุ่นพี่
เป็นคนสั่งให้ท�ำ แต่รุ่นพี่กลับเงียบ ไม่ช่วยรับผิดชอบ
เราควรท�ำอย่างไรเจ้าคะ
ค�ำตอบ อาตมาก็ขอประกาศในที่นี้แทนผู้ถาม
ถ้ารุ่นพี่อยู่ในที่นี้ ก็ช่วยรับผิดชอบบ้าง ชีวิตก็เป็นอย่างนี้
แหละ มันเป็นโลกธรรม ถ้ามองในระยะสั้น ก็จะรู้สึกว่า
ไม่ค่อยมีความยุติธรรมเมื่อเราโดนแบบนี้ สมมุติว่าเรา
เป็นรุ่นน้อง รุ่นพี่สั่งให้เราท�ำ เราท�ำแล้วผิด ถูกต่อว่า ไม่
ยุติธรรม คนบางคนได้ข้อคิดว่า ถ้าเขาเป็นรุ่นพี่ เขาจะท�ำ
กับรุ่นน้องอย่างนี้บ้าง เพราะรุ่นพี่ก็เคยท�ำกับเขาแบบนี้
คิดอย่างนี้ไม่ดี แต่ถ้าเราคิดดี เราจะคิดว่า เมื่อรุ่นพี่สั่ง
แล้วน้องท�ำตามที่พี่สั่ง แล้วน้องถูกต่อว่าว่าท�ำผิด มันไม่
ยุติธรรม มันไม่ดีเลย เมื่อเราเป็นรุ่นพี่ เราจะไม่ท�ำอย่าง
นี้กับรุ่นน้องของเราเป็นอันขาด ถ้าคิดได้อย่างนี้ ถือว่า
ได้ก�ำไรชีวิตเลย ได้ความตั้งอกตั้งใจในสิ่งที่ดี เพราะรุ่นพี่
คนนี้เป็นตัวอย่าง คือ ในชีวิตเรา เราต้องการตัวอย่าง
๒ แบบ ตัวอย่างในทางดี และตัวอย่างในทางไม่ดี
บางครัง้ ตัวอย่างในทางไม่ดี มีประโยชน์มากกว่าตัวอย่าง
ในทางดี เพราะเราจะไม่มีวันลืม ถ้าเป็นตัวอย่างในทางดี
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นานๆ ไปเราอาจจะลืม แต่อันที่ท�ำให้เราเจ็บใจ เราก็
ต้องตั้งใจว่า เราจะไม่เป็นคนแบบนี้เป็นอันขาด... ผมจะ
เป็นคนที่มีเมตตา นอบน้อม ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ผมจะรับ
ผิดชอบ... คือ กลายเป็นอุดมการณ์ กลายเป็นหลักชีวิต
ของเรา ต้องขอบคุณรุ่นพี่ที่ท�ำอย่างนี้กับเรา
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ค�ำถามที่ ๙ ถ้าเราถูกบังคับให้เชื่อและศรัทธา
อย่างไม่มขี อ้ แม้กบั คนๆ หนึง่ (โดยทีเ่ รารูว้ า่ คนๆ นัน้ ไม่ใช่
คนดีและเป็นคนที่อันตรายมากๆ) และถ้าเราไม่ศรัทธา
ในสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดโทษร้ายแรงต่อตัวเรา เราควรจะ
ท�ำตัวอย่างไรดีครับ การฝืนใจเสแสร้งว่าตัวเองศรัทธา
เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้ เป็นสิ่งที่ควรท�ำหรือไม่ครับ
ค�ำตอบ อาตมาไม่เข้าใจค�ำนี้ “ถูกบังคับให้เชื่อ”
จะบังคับให้ใครเชื่อคงไม่ได้ และค�ำว่าศรัทธาในค�ำถามนี้
อาตมาไม่เข้าใจว่า ใช้คำ� ว่าศรัทธาในความหมายทางพุทธ
หรือในความหมายว่าเชื่อ คนไม่ดีสั่งให้เราเชื่อ ยังไงเราก็
ไม่เชื่อ หรือจะเป็นว่า เขาสั่งว่าท�ำไปเลย ไม่ต้องคิดมาก
แล้วจะดี... แต่อาตมาคิดว่า การฝืนใจ การเสแสร้งนั้น
ไม่ท�ำดีกว่า ในชีวิตของเรา เรื่องที่เป็นขาวเป็นด�ำนั้น
ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่บางเรื่องจะเป็นสีเทา สีเทาเข้ม สีเทา
อ่อน คือ ไม่มีใครคอยบอกว่า...อย่างนี้ถูก อย่างนี้ผิด
อย่างนี้ได้ เอาอย่างนี้ก่อน... แล้วเราจะปลอดภัยได้
อย่างไร สิง่ ทีร่ บั ประกันความปลอดภัยให้เราได้แน่นอน
คือศีลห้า คนรักษาศีลห้า รับรองได้ว่าปลอดภัย แต่
ถ้าเราอนุโลมในเรื่องศีลห้าแม้เพียงข้อเดียว จะอันตราย
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หรือล่อแหลมนะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เราต้องไม่โกหก
ไม่เสแสร้ง บางสิ่งบางอย่าง หากไม่สะดวกจะพูด ก็ไม่ใช่
ว่าเราจะต้องพูด แต่อย่าโกหก หรืออย่าบอกว่าเชือ่ ในสิง่ ที่
ไม่เชื่อ เพราะในระยะยาวจะเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นๆ
สิ่งที่เป็นเข็มทิศของเราคือศีลห้า ที่ตั้งของสติในชีวิต
ประจ�ำวันคือศีลห้า ถ้ายึดศีลห้าแล้วสบายใจได้ อาจจะ
ผิดพลาดได้ มีปัญหาได้ หรือยากล�ำบากในบางเรื่อง แต่
ในระยะยาวแล้ว นี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพราะปลอดภัย
ที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในค�ำถามนี้ อาตมา
ไม่ค่อยจะเข้าใจ แต่ขอพูดเฉพาะข้อที่ว่าเสแสร้ง... ก็ไม่
อยากให้เสแสร้ง

60

สนทนาธรรม

ค� ำ ถามที่ ๑๐ รู ้ สึ ก กั ง วลและกลั ว ทุ ก ครั้ ง ที่ จ ะ
ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในชีวิต อยากให้
พระอาจารย์แนะน�ำวิธีคิดเพื่อที่จะท�ำให้เราสามารถก้าว
ออกจาก comfort zone ของเราเพื่อกล้าที่จะเจอกับ
สิ่งใหม่ๆ ได้เจ้าค่ะ
ค� ำ ตอบ ชี วิ ต คื อ ความเปลี่ ย นแปลง เมื่ อ เรา
ลืมหูลมื ตา พบเห็นอะไรก็มแี ต่ความเปลีย่ นแปลง เมือ่ เจอ
ความเปลี่ยนแปลง คนที่ขาดปัญญาบางคนก็จะยึดมั่น
ถือมั่นในของเก่า ของเก่าดีหมด สมัยก่อนมันดีอย่างนั้น
อย่างนี้ ไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้มันแย่...สมัยก่อนคือ
สมัยก่อนในความทรงจ�ำ ไม่ใช่สมัยก่อนจริง แต่เป็นการ
เอาสัญญาบางอย่างในเรื่องสมัยก่อนเป็นที่พ่ึง ส่วนคน
บางคนก็ชอบของใหม่ อะไรที่ใหม่ที่ทันสมัยก็เอาเลย
มีความสุขกับการเป็นคนทันสมัย ผู้มีปัญญาต้องศึกษา
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น
เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างไร และควร
วางท่าทีต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร
ในปั จ จุ บั น สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ ตั้ ง แต่ เริ่ ม เข้ า สู ่
ยุคโลกาภิวัตน์เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว คนตื่นเต้นกันมาก
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คิดว่าโลกจะเป็นใบเดียวกัน จะมีความสมานสามัคคีกัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น แต่ผลที่ออกมาเกือบจะ
ตรงกันข้าม เพราะเมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏอย่าง
รวดเร็ว และคนส่วนใหญ่รู้ว่า ตนไม่มีอ�ำนาจในตัวที่จะ
ควบคุมและป้องกันตนเอง รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของ
ความเปลีย่ นแปลง ความทุกข์จงึ เกิดขึน้ และยุทธศาสตร์
ยุทธวิธขี องคนส่วนใหญ่คอื ความเชือ่ งมงายในสิง่ ใดสิง่ หนึง่
แทนที่ความเชื่อแบบงมงายในศาสนาจะลดน้อยลงตาม
ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามความคิดของนักวิชาการ
เมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา กลับเป็นว่า ความคิดความเชื่อ
อันงมงายในศาสนาและความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อทางศาสนากลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนอยู่ใน
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ท�ำใจไม่ได้ ต้องการ
อะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือคัมภีร์
ค�ำสอน ถ้าเชื่อในสิ่งนี้อย่างเดียวจะได้ขึ้นสวรรค์ ฉะนั้น
ความเชือ่ ในศาสนาอย่างงมงายจึงเป็นอาการของผูท้ เี่ ป็น
ทุกข์กบั ความเปลีย่ นแปลง บางคนก็ตอ้ งการควบคุมความ
เปลี่ยนแปลงภายในกรอบส่วนตัว อาจเป็นการควบคุม
ภายในครอบครัวด้วยการบังคับ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้
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พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจความเปลีย่ นแปลง
ให้ เราศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลง ไม่ ต ้ อ งกลั ว ความ
เปลี่ยนแปลง เพราะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงทุกวินาที
ไม่มีอะไรคงที่สักอย่าง ดูร่างกาย ความรู้สึก ความทรง
จ�ำ ความคิด ทุกอย่างเป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเราคือความเปลี่ยนแปลง เกิดแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย เกิดแล้วก็แก่ขึ้นๆๆ พออายุสักสี่สิบ
ก็แก่ลงๆๆ แล้วก็ตาย นี่คือชีวิตของเรา ไม่มีอะไรคงที่
สั ก อย่ า ง เพราะฉะนั้ น ถ้ า เรามองตั ว จริ ง ของชี วิ ต
เมื่ อ ชี วิ ต เราเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลง และในความ
เปลี่ยนแปลงคือความเปลี่ยนแปลง มันสอดคล้องกัน
ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ แต่เมื่อเรารู้สึกว่า เราอยู่ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลง ท�ำอย่างไรเราจึงจะป้องกันตัว
เราจากความเปลี่ยนแปลง นั่นคือความคิดผิด คือ
มองข้ามตัวเราที่เราเป็นห่วง ตัวเรานั่นแหละคือความ
เปลี่ยนแปลง เป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลง การ
ภาวนา คือการฝึกให้กลับมาอยูก่ บั กายกับใจ ออกจากโลก
แห่งความปรุงแต่งมาอยู่กับของจริง เป็นวิธีการแก้ปัญหา
ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด
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ค�ำถามที่ ๑๑ เราจะมีวิธีจัดการอารมณ์ขุ่นมัว
ของเราอย่างไร เมื่อเจอเพื่อนร่วมงานที่เอาเปรียบครับ
ค� ำ ตอบ อารมณ์ ขุ ่ น มั ว อารมณ์ อ ะไรต่ า งๆ
เหล่านี้ คือการเบียดเบียนตัวเอง แล้วเราจะไปเบียดเบียน
ตัวเองท�ำไม เพือ่ อะไร ถ้าเขาเอาเปรียบเราในเรือ่ งใดเรือ่ ง
หนึ่ง เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้ว แต่ถ้าเรายังปล่อยให้จิตใจ
ของเราขุ่นมัวเพราะเรื่องนั้น ก็แสดงว่าเราปล่อยให้เขา
เอาเปรียบเราเป็นเวลายาวนาน เราควรให้มันจบแค่ตรง
นั้น เขาเอาเปรียบเราในเรื่องหนึ่ง แต่อย่าให้เขามีอ�ำนาจ
ท�ำให้ชวี ติ ของเราหรือจิตใจของเราเปลีย่ นแปลงไป คนเรา
ท�ำอะไรตามเหตุตามปัจจัย คนทีท่ ำ� อะไรด้วยกิเลส กิเลสที่
อยูใ่ นใจเขากระตุน้ ให้เขาเอาเปรียบเรา ตัวเราเองก็มกี เิ ลส
เช่นกัน เขาท�ำด้วยความโลภอยากได้ เราก็มีความโลภ
เหมือนกัน เหมือนกับเป็นไวรัสตัวเดียวกัน เขาท�ำสิ่งที่น่า
เกลียดเพราะไวรัสมันแรง ไวรัสของเราอาจจะอ่อนกว่า
แต่มันก็เป็นไวรัสตัวเดียวกัน คนที่พูดอะไรท�ำอะไรที่ไม่
เหมาะสม หรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนอืน่ ให้เราวิเคราะห์
ดูว่า เขาท�ำด้วยพลังอะไร ท�ำเพราะอะไร ...ก็ท�ำเพราะ
กิเลสครอบง�ำจิตใจ การมีกิเลสครอบง�ำจิตใจย่อมมีผล
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ตามกฎแห่งกรรม คนทีเ่ อาเปรียบคนอืน่ ก็ตอ้ งรับผลกรรม
นัน้ ต่อไปอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ตัวเราเองก็ตอ้ งรูจ้ กั ดูแลจิตใจ
ของตัวเอง ปล่อยวาง มองเห็นเขาเป็นคนทีม่ ไี วรัสแรงมาก
แม้ช่วงนี้เขาอาจจะได้รับสิ่งดีๆ บ้าง แต่ก็เป็นเพียงแค่ผล
ชัว่ คราว ในสายตาของนักปฏิบตั ธิ รรม เวลาเห็นคนทีม่ ี
กิเลสแต่เขาไม่รู้ทันกิเลส แล้วยังเมาอยู่กับกิเลส กลับ
จะรู้สึกสงสารมากกว่า ถ้าเราเปลี่ยนกรอบที่เรามอง
คนๆ นั้น ความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยน
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ค�ำถามที่ ๑๒ ในการท�ำงาน บางครั้งเราคิดว่าเรา
ท�ำดีแล้ว แต่ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดผลเสียต่อคนไข้
ถึงแม้เราจะพยายามให้ก�ำลังใจตัวเอง แต่เราก็ยังรู้สึกผิด
อยู่ตลอด เราจะก�ำจัดความรู้สึกผิดนั้นได้อย่างไรเจ้าคะ
ค�ำตอบ ความรู้สึกผิดก็คือความคิดผิดนั่นเอง
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตใน
โลกตามความเป็นจริง พระพุทธองค์ตรัสว่า กรรมคือ
เจตนา กรรมขึ้นอยู่กับเจตนา เพราะฉะนั้น เจตนาเป็น
ทีพ่ งึ่ เมือ่ เราท�ำงานทีม่ ผี ลต่อคนอืน่ สิง่ ทีเ่ ราต้องรักษา
ไว้ให้ดีคือเจตนา เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ต้องถาม
ตัวเองว่า เราตัง้ ใจให้เป็นอย่างนัน้ มัย้ ...ไม่... มันตรงกันข้าม
เพราะฉะนั้น ก็ไม่มีกรรม แต่ถึงจะไม่มีเจตนาโดยตรง
เรายั ง ต้ อ งถามตั ว เองต่ อ ไปว่ า เราประมาทมั้ ย เรา
สะเพร่ามั้ย เราละเลยมั้ย ซึ่งก็เป็นกรรมอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้าเราท�ำตามหน้าที่ บางครั้งบางคราวก็อาจมีอะไร
ที่เกินวิสัยของเรา ซึ่งอาจจะเกิดเพราะคนอื่น เพราะ
สิ่งแวดล้อม หรือเพราะกรรมเก่าของคนไข้ แต่เรา
รับผิดชอบเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ราเจตนา เราตัง้ ใจ เท่านัน้ เอง
อั น นี้คือ หลักทางพระพุทธศาสนา ถ้าเรายอมรับใน
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หลักการนี้ เมื่อความรู้สึกผิด รู้สึก guilty เกิดขึ้น ก็ให้
เรารู้ว่า นี่คือกิเลส เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่เรา
ต้องปล่อยวาง อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกมีมาก
ในเรื่องนี้ คนที่รู้สึก guilty คือคนดี คนรับผิดชอบ แม้จะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แต่ความพร้อมที่จะรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
คนดี ความคิดแบบนี้เป็นความคิดของคนตะวันตก ซึ่ง
อาตมาว่าแปลกๆ เหมือนกัน แต่เราอย่าไปคิดแบบนั้น
พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลก พระพุทธเจ้าบอกว่า
ที่ตั้งของเรา ที่พึ่งของเรา คือเจตนา ถ้าเราฝึกสติ เรา
จะรู้เจตนาของตัวเอง เราจะระมัดระวังมากขึ้น ถ้าเรา
ดูความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มันมีบทเรียนอะไรบ้างมั้ย เช่น
ถ้าขาดการพักผ่อน ก็ย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดมากขึ้น
เพราะฉะนั้น เราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในเวลา
ที่เราเหนื่อยที่สุด บางครั้งอาจจะต้องพักสักนิด เวลา
เหนื่อยมากๆ ควรหาที่พัก ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ หลับสัก
ห้านาที สิบนาที ตื่นมาจะรู้สึกสดชื่น แต่อย่าหลับเกิน
สิบนาที ถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากจนตั้งสติไม่ค่อยได้ หรือ
ว่ามีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ เราก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้
ถ้าเป็นไปได้ก็ควรพักสักหน่อย
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ค�ำถามที่ ๑๓ เวลาหมดก�ำลังใจในการเรียนและ
การท�ำงาน เราควรท�ำอย่างไรเพื่อก้าวข้ามผ่านไปได้ครับ
ค�ำตอบ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า “ขยันก็ท�ำ
ขีเ้ กียจก็ทำ� ” ดูอย่างชาวนา บางวันร้อนระอุ เขาก็ไม่อยาก
ท�ำนานะ บางวันฝนตกหนัก เขาก็อยากอยู่ที่บ้าน แต่เขา
ก็ยังไปท�ำนาทุกวัน เพราะเขาไม่มีทางเลือก มันเป็นเรื่อง
ของการเอาชีวิตรอด เอาชีวิตของครอบครัวรอด เพราะ
ฉะนั้น ฝนตกหนัก อากาศร้อน ชอบหรือไม่ชอบ ก็ช่าง
มัน มันก็เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของมัน บางครั้งก็มี
ก�ำลังใจมาก บางครั้งก็มีก�ำลังใจน้อย แต่เราก็ต้องฝึก
ให้การปฏิบัติของเราสม�่ำเสมอ อาการยินดี ยินร้าย
ชอบ ไม่ชอบ เบื่อ ไม่เบื่อ เป็นแค่ดินฟ้าอากาศของ
การท�ำงาน เราก็ทำ� หน้าทีข่ องเรา ให้พยายามระลึกว่า
เรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไร อะไรท�ำให้เรามี inspiration
ที่จะอยู่ตรงนี้ นึกถึงผู้เป็นตัวอย่างที่ดีของเรา ท่านมา
ได้ถึงขั้นนี้ เพราะความขยันอย่างสม�่ำเสมอ เพราะความ
อดทน ตั้งอกตั้งใจ ถ้าเราต้องการตามรอยท่าน เราก็
ต้องสู้ ให้พยายามคิดในทางที่ท�ำให้มีก�ำลังใจ
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ค�ำถามที่ ๑๔ เวลามีหลายๆ ปัญหาเกิดขึน้ พร้อม
กัน ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว เรือ่ งการท�ำงาน เรามีความเครียดและ
ความทุกข์นนั้ ติดอยูใ่ นใจอยูต่ ลอดเวลา เราจะมีวธิ จี ดั การ
อย่างไรกับตัวเองเจ้าคะ
ค�ำตอบ หาเวลาส่วนตัว ท�ำวัตรสวดมนต์ นัง่ สมาธิ
ตอนเช้า ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ก่อนท�ำสิ่งอื่นใด ควรให้จิตใจ
ของเรามีสติ เริม่ ต้นวันใหม่ดว้ ยสติ ด้วยความสงบ จะช่วย
ให้เราตัง้ สติได้ในชีวติ ประจ�ำวัน ในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ยังไงๆ เราก็ต้องก้าวทีละก้าว
ทีละก้าว ค�ำๆ นี้เป็นค�ำที่เราได้ยินบ่อยๆ จนรู้สึกว่าเชย
ใช่มั้ย แต่ชีวิตเราไม่มีทางเลือก เราต้องก้าวทีละก้าว
ทีละก้าว อยู่แล้ว ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่ท�ำงาน
ปัญหากับแฟน ปัญหาอะไรต่างๆ ยังไงๆ มันก็ต้องก้าว
ทีละก้าว ทีละก้าว สิ่งที่ท�ำให้เราเครียดคือความคิด
ปัญหาบางเรื่องแก้ไม่ได้ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องที่
ท�ำงาน พลังของเราในการเปลี่ยนแปลงสิ่งนอกตัว
มีน้อย แต่สิ่งที่เรามีโอกาส สิ่งที่เราสามารถจัดการได้
คือจิตใจของเราเอง เพราะฉะนั้น เราก็ต้องรับผิดชอบ
ด้านนี้ให้มากขึ้น
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ปัจฉิมโอวาท
ขอให้ทุกคนมีก�ำลังกายก�ำลังใจใน ๔ เรื่อง เรื่อง
แรกคือการดูแลจิตใจ เราจะด�ำเนินชีวิตอย่างไร จะมอง
ตัวเองอย่างไร มองสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะป้องกัน
ไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ ต้องมี
คุณธรรมอะไรที่จะช่วยป้องกันอันตรายได้ และเมื่อจิตใจ
ของเราเป็นทุกข์แล้ว ก็ขอให้มีก�ำลังใจ มีก�ำลังปัญญา
ขอให้ มี ค วามอดทน ที่ จ ะระงั บ สิ่ ง ไม่ ดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
ขอให้มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปัญญา ก�ำลังความ
อดทนทีจ่ ะปลูกฝังสิง่ ดีๆ ทีย่ งั ไม่มใี นจิตใจให้ปรากฏขึน้
และขอให้มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปัญญา ในการ
ท�ำให้ส่ิงดีๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอด
กาลนาน

70

ชยสาโร ภิกขุ
นามเดิม

ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑

เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑

ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว)
อยู่กับพระเทพญาณวิเทศ (พระอาจารย์สุเมโธ)
ทีอ่ งั กฤษ ๑ พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒

บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง
จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง
โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔

รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบนั พำานัก ณ สถานพำานักสงฆ์ อ.ปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๒

ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯพระราชทาน
สมณศักดิ์เป็น พระราชพัชรมานิต

พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯพระราชทาน
สมณศักดิ์เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี

มูลนิธิปัญญาประทีป
ความเป็นมา
มูลนิธิปัญญาประทีป จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี ด้วยความร่วมมือ จาก
คณะครู ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
วัตถุประสงค์
๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถพี ทุ ธทีม่ รี ะบบไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก
๒) เผยแผ่หลักธรรมคำาสอนผ่านการจัดการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่
สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
๓) เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำาเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะที่ปรึกษา
พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงิน กฎหมาย การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม
ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนทอสี
เป็นเลขาธิการฯ
การดำาเนินการ
• มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้อย อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
• มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

