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จงมาดู
ปสันโนภิกขุ (พระราชโพธิวิเทศ วิ.)

พิมพ์ครั้งที่ ๑	 	 มีนาคม	๒๕๓๕	จ�านวน	๑๕,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ ๒	 	 พฤศจิกายน	๒๕๖๒	จ�านวน	๖,๐๐๐	เล่ม

ที่ปรึกษา	 	 	 พระครูปลัดภูวดล	ปิยสีโล	(ปิยสีโลภิกขุ)	/	Kovilo	Bhikkhu
	 	 	 คุณดวงกมล	สุวิชชากุล	

รวบรวมต้นฉบับ	 	 สกล	แต้ศิริเวชช์

ภาพถ่าย	 	 	 สมคิด	ชัยจิตวนิช	/	สุขสันติ์	แก้วสง่า	
	 	 	 วัดป่าอภัยคีรี	สหรัฐอเมริกา	/	Suhajjo	Bhikkhu	/	Jagaro	Bhikkhu	/	วัดอมราวดี	ประเทศอังกฤษ	/ 
	 	 	 หอจอดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ

ศิลปกรรม/รูปเล่ม	 สุดธิดา	สุทธิกุลพาณิช	/	บริษัท	ไซรัป	จ�ากัด	/	สุมิตรา	ศรีศุภรัตน์	/	ณัฐภรณ์	โกฮวด	/ 
	 	 	 อรอนงค์	สิทธิวณิชย์

จัดท�าโดย	 	 	 คณะศิษย์	วัดป่าอภัยคีรี		

พิมพ์ที	่ 	 	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ๓๗๖	ถนนชัยพฤกษ์	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐
	 	 	 โทรศัพท์	๐	๒๔๒๒	๙๐๐๐			โทรสาร	๐	๒๔๓๓	๒๗๔๒

สงวนลิขสิทธิ์  ห้ามตัดตอนคัดลอก ดัดแปลงหรือทำาซ้ำา เพื่อเผยแพร่และจำาหน่ายก่อนได้รับอนุญาต

หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ติดต่อ วัดป่าอภัยคีรี
๑๖๒๐๑	ถนนทอมไค	เมืองเรดวู้ดแวลลีย์	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	๙๕๔๗๐	ประเทศสหรัฐอเมริกา

โทร.	๗๐๗	๔๘๕	๑๖๓๐	www.abhayagiri.org		

Abhayagiri Buddhist Monastery
16201	Tomki	Road,	Redwood	Valley,	California,	95470,	USA

Tel.	707	485	1630		www.abhayagiri.org		
สุดธิดา	สุทธิกุลพาณิช		Idasthailand.design@gmail.com			โทรศัพท์	๐	๒๓๘๑	๙๓๕๗



คำานำา
	 	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อวันที่	 ๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ทรงพระมหากรุณาโปรด	 
พระราชทานเลือ่นสมณศกัด์ิ	พระโพธญิาณวเิทศ	ว.ิ	เป็นพระราชาคณะช้ันราช	ฝ่ายวปัิสสนาธรุะ	ในราชทนินามที	่ 
“พระราชโพธิวิเทศ วิ.”	ด้วยวัยชาตกาล	อายุวัฒนมงคล	๗๐	ปี	เมื่อวันที่	๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	นับเป็น 
มงคลวาร	๒	เหตุมาบรรจบกัน

	 	 ตลอดระยะเวลา	 ๔๖	พรรษา	 ท่านอาจารย์ผู้เป่ียมล้นด้วยเมตตา	 สู้อุตสาหะอบรมส่ังสอนแก่ศิษย์ 
ทั้งบรรพชิต	และคฤหัสถ์	ไม่จ�ากัดชาติ	ภาษา	วัยวุฒิ	คุณวุฒิ	หรือสถานะเช่นใด	ท่านเป็นครูอาจารย์ที่ประเสริฐ	
หนักแน่นในคุณธรรม	 เป็นแบบอย่างผู้ประพฤติธรรมที่กล้าหาญ	 เรียบง่าย	 มีพลังแห่งความเพียรที่สม่�าเสมอ	
ผลงานของการเผยแผ่ธรรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	จรยิาวตัรทีก่อปรด้วยอตัถประโยชนต์อ่	บคุคล	ชุมชน	
สังคม	 และพระพุทธศาสนา	 เป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ	 แม้ท่านอาจารย์ 
จะกล่าวเตอืนสตลูิกศษิย์วา่	“สมณศกัดิ ์เป็นเพียงสิง่สมมต”ิ	แตเ่หล่าศษิย์ทุกหมู่เหล่า	ยังคงความปีต	ิปลาบปลืม้	
ปราโมทย์ใจในสิ่งมงคลที่เกิดในวาระนี้

	 	 เพื่อเป็นที่รฤกในโอกาสมงคลดังกล่าว	 คณะศิษยานุศิษย์จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ	 “จงมาดู”	 ซึ่งเป็น
หนังสือธรรมะเล่มแรกของท่านอาจารย์	พิมพ์ครั้งแรก	พ.ศ.	๒๕๓๕	 ปัจจุบันหาต้นฉบับไม่ได้แล้ว	“จงมาดู”  
เป็นหนงัสือรวบรวมพระธรรมเทศนาบางเรือ่งของ	พระราชโพธิวเิทศ	ว.ิ	(ปสันโนภิกข)ุ	ซึง่แสดงไว	้ณ	สถานทีต่า่ง	ๆ 	 
ทั้งที่	จังหวัดอุบลราชธานี	และที่กรุงเทพฯ	ตามระบุในหัวเรื่อง	ระหว่างปี	๒๕๓๒-๒๕๓๕	เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง 
เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ	แม้เวลาล่วงเลยมา	๒๗	ปีแล้ว	คณะศิษย์ยังเห็นว่า	พระธรรมเทศนาในกาลก่อน	ที่เป็น 
หลักธรรมแบบง่าย	ๆ 	ตรงไปตรงมาต่อการน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และสืบต่อหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา 
ได้อย่างมีคุณค่า	เป็นอกาลิโก	ไม่จ�ากัดด้วยเวลา	ร่วมสมัยไม่เสื่อมคลาย

	 	 คณะศิษยานุศิษย์	 ขอน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวิเทศ	 วิ.	 ด้วยความ
ส�านกึในพระคณุและความเคารพอย่างสูงสุด	อานสิงส์อนัใดทีเ่กิดจากการจัดพมิพห์นงัสือเล่มนีเ้พือ่เป็นธรรมทาน	 
ขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา	 และเป็นพลวปัจจัยให้พระเดชพระคุณเดินทางบนมรรคาแห่งพระนิพพาน 
โดยเร็วด้วย	เทอญ

คณะศิษยานุศิษย์
๒๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒



วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	(วัดพระแก้ว)	รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์	เป็นพระราชาคณะชั้นราช	
๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒



สัมภาวนกถา
พระราชโพธิวิเทศ วิ. (ปสันโนภิกขุ) : พระผู้เป็นดั่งสายน้ำาแห่งศรัทธา

	 	 	 	 	 ด่ังธารน�้าฉ�่าเย็นกระเซ็นสาย		 	 มาผ่อนคลายทุกข์ร้อนให้ผ่อนผัน
	 	 	 เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ดุจดวงจันทร์	 	 ช้ีทางอันสงบเย็นเป็นร่มใจ

	 	 	 	 	 ต่างทวีปต่างแดนใช่ใครอื่น		 	 หากช่วยฟื้นธรรมครรลองอันผ่องใส
	 	 	 สืบค�าสอนหลวงพ่อชามายาวไกล		 	 สอนศิษย์ให้สืบสานการฝึกตน

	 	 	 	 	 ส่ิงใดเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมดา	 	 ส่ิงนั้นหนาดับไปไม่สับสน
	 	 	 ตั้งสติแจ่มชัดไว้ในกมล	 	 	 	 	 เมตตาท่านท่วมท้นล้นหทัย

	 	 	 	 	 “ปสันโน”	คือนามที่งามย่ิง		 	 ท่านไม่ทิ้งธรรมส�าคัญยืนยันได้
	 	 	 จะยึดแนวเย่ียงอย่างท่านด�าเนินไป		 	 ดุจธงชัยสมณศักด์ินี้สถาปนา

	 	 	 	 	 “พระราชโพธิวิเทศ”	พิเศษสุด		 เทิดพระธรรมผ่องผุดพิสุทธ์ิหล้า
	 	 	 ชาตกาลครบเจ็ดสิบศิษย์ศรัทธา	 	 	 เป็นเนื้อนาบุญประเสริฐเลิศล�้าเอย

ด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้า
คณะศิษยานุศิษย์

๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๒



วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	เข้ากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราชฯ	
๒๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒



สัมโมทนียกถา 
พระราชโพธิวิเทศ วิ. (ปสันโนภิกขุ)

การได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากในหลวงทีท่่านได้โปรดให้เกียรต	ิก็เพราะเราเป็นศษิย์ของพระพทุธเจ้า	
เป็นศิษย์ของหลวงพ่อชา	 เราเป็นผู้ที่ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้จึงได้มีผลปรากฏออกมา	
ญาติโยมทุกท่านที่ได้มารวมกันก็เช่นเดียวกัน	 เราเป็นผู้มีบุญวาสนา	 ได้เกิดในปฏิรูปเทส	คือประเทศที่สมควร	 
มีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่	 ได้เข้าใกล้	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์	 ก็นับได้ว่าเราเป็น 
ผู้มีบุญ	แต่ว่าบุญนั้นบางทีก็ขึ้น	บางทีก็ลง	

สุขกับทุกข์	 เหมือนกัน	 สรรเสริญกับนินทา	 เหมือนกัน	 ยศกับเส่ือมยศ	 เหมือนกัน	 ได้ลาภเส่ือมลาภ	 
ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น	แต่จะขึ้นหรือลง	เราก็ท�าจิตให้อยู่กับศรัทธาในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ท�าจิตไว ้
ในความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม	 เหมือนกับหลวงพ่อชาเคยถูกถามว่าธรรมะคืออะไร	 ท่านตอบว่า	 ธรรมะคือ 
ความถกูตอ้ง	นีเ่ป็นโอกาสของเราวา่เราจะมีการกระท�าก็ดี	พดูก็ดี	มีความคดินกึก็ดี	ก็ขอให้มาอยู่ในความถูกตอ้ง	 
เม่ือมาอยู่ในความถูกต้อง	 ได้อะไรสักอย่างหรือเสียหดหายไป	 ก็ม่ันคงเหมือนเดิม	 เพราะเรารู้ว่าส่ิงที่ดีอยู่ที่ 
คุณธรรม	อย่างที่ ได้สมณศักดิ์ก็เป็นส่ิงที่ดี แต่ดี ในแง่ “สมมติ”	 เป็นลักษณะที่เราต้องเข้าใจ	 คือสมมติมีอยู่	 
เราสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้	เราสามารถที่จะท�าให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้	ก็เป็นสิ่งที่ดี	

พิธีกรรม	คือลักษณะของพระพุทธศาสนา	 เช่น	 โยมได้ขอขมาการกระท�าด้วยกาย	 วาจา	 ใจ	 เมื่อได้รับ
อาตมาก็ยกโทษให้	 อโหสิกรรม	คือเรามีหน้าที่ส�าคัญเหมือนกัน	ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นอย่างนี้	 คือเราเป็นผู้
ที่เชิดชูส่ิงที่ถูกต้อง	คือไม่ได้เชิดชูบุคคล	คือไม่ได้เชิดชูในลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตน	 แต่ก็เชิดชูความถูกต้อง	
เมื่อโยมได้ท�าสิ่งที่ดีงาม	ก็ยิ่งเป็นเหตุท�าให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ยิ่งต้องส�านึกในตน
เพื่อที่ท�าให้ถูกต้องด้วย	คือเราได้ท�าหน้าที่พาดพิงกัน	 อิงอาศัยกัน	 ให้ความม่ันใจซึ่งกันและกัน	 จึงเอาตัวรอด 
ในวัฏฏสงสารได้	 ก็ขอให้พวกเราได้มีความภาคภูมิ ใจ	 ในการมารวมกัน	 ท�าพิธีที่ดีงาม	 และก็ตั้งอกตั้งใจ 
เอาตัวรอดในวัฏฏสงสารให้จงได้	

ขออนุโมทนาทุกท่าน

พิธีถวายมุทิตาสักการะ	เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์	เป็นพระราชาคณะชั้นราช	ณ	โรงเรียนทอสี	
วันที่	๒๙	กรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๖๒



สารบัญ

๐๑ จงมาด ู
อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่านานาชาติ
๑๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔

๐๓ บุญ :
 ศิลปะของชาวพุทธ

อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่านานาชาติ
เทศกาลประเพณีวันข้าวประดบัดิน
๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๔

๐๒ ปฏิบัติให้เป็นพุทธ
อบรมนักศึกษา	
ณ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
สรรพสิทธิประสงค์
๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๒

๐๔ ทางแก้ทุกข์
งานสวดอภิธรรมศพ	ณ	วัดธาตุทอง
๑๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๕







๓

จงมาดู จงมาดูธรรมะ  

จงมาดูความจริง จงมาดูสิ่งที่จะทำาให้
เราพ้นจากกิเลสและตัณหาให้ได้



๔ 

อยากใหเ้ราพิจารณาธรรมะวา่เรามหีนา้ทีต่อ่ธรรมะอยา่งไร คอื จะใหธ้รรมะลอยมาหาเราเปน็เรือ่ง 

ทีเ่ปน็ไปไมไ่ด ้หรือถงึจะเปน็ไปได้กไ็มรู้่วา่จะต้องรออีกกีภ่พกีช่าตกิีก่ปัป์กีกั่ลป์ กวา่ธรรมะจะลอยมาหาเรา  

เราจงึตอ้งพจิารณาหนา้ท่ีของเราต่อธรรมะ เรามหีนา้ทีต่่อธรรมะอยา่งไร อยา่งเวลาเราสวดถงึพระธรรมคณุ 

ท่ีเรียกว่า เอหิปัสสิโก จงมาดู พูดตามความเป็นจริงนั่นก็เป็นสิ่งที่บอกหน้าที่ของเราต่อธรรมะ 

อย่างชัดเจนแล้ว

จงมาดู ไม่ใช่ว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้ แต่ จงมา ต้องมาให้ได้ มาแล้วทำาอย่างไร 

ไม่ใช่ว่าจงมาอยู่เฉยๆ มาปิดตา ปิดหู ปิดสมองไว้ จงมาด ู อันนี้เป็นหน้าท่ีของเราต่อธรรมะ 

ของพระพทุธเจา้ ถา้หากวา่เราไมไ่ด้มาดู มนักไ็มเ่กิดประโยชน ์ถา้ไมม่า ไมต่ะเกยีกตะกายเพือ่จะไดเ้ขา้ใกล้

ธรรมะ ธรรมะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมาเข้าใกล้ธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่

จงมาดู
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เรื่องของศีลก็เช่นเดียวกัน เรามีหน้าที่ที่จะรักษาศีล เรามีหน้าที่ที่จะเอาศีลมาใช้ในชีวิตของเรา  

มนัขึน้อยูกั่บความเอือ้เฟ้ือของเรา ขึน้อยูก่บัการเอาใจใสข่องเรา ศลีจงึจะเกิดอานสิงสแ์ก่เราได ้เราจึงมหีนา้ท่ี 

ทีจ่ะตอ้งเขา้ใกลธ้รรมะ แต่รูสึ้กวา่เปน็เรือ่งทีค่นทัว่ๆ ไป ชาวพทุธท้ังหลายไมค่อ่ยเข้าใจ คดิวา่ไดช่ื้อชาวพทุธ 

แลว้กเ็พยีงพอ ไดเ้กดิมาแลว้เห็นพระพุทธรูป เหน็โบสถ ์เห็นศาลา เหน็วดัวาอารามก็เพียงพอ มันไมพ่อ จงมา  

จงมาดู จงมาทำาหน้าที่ของชาวพุทธเสียก่อน ธรรมะจึงจะออกฤทธิ์ให้เราเห็นได้

เคยมีฝรั่งถามหลวงพ่อชาว่า ทำาไมเมืองไทยถึงมีขโมยมาก อันนี้เพราะอะไร ก็เพราะคนไม่ได้มาด ู

ธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ทำาหน้าท่ีต่อธรรมะของพระพุทธเจ้า  

ขโมยจึงมีมาก ทำาไมคนขี้เมามีมาก เมืองพุทธศาสนาทำาไมคนขี้เมามาก ทำาไมขโมยมาก ทำาไมโสเภณีมาก 

ทกุวนันีเ้มืองไทยไดช้ือ่วา่มโีสเภณีมากทีส่ดุในโลก มนัเพราะอะไร กเ็พราะคนไมไ่ดเ้หน็ประโยชนข์องธรรมะ 

ไมไ่ดเ้อาธรรมะมาใช ้ไมไ่ดท้ำาหนา้ทีต่อ่ธรรมะ เราเลยมคีำาทีจ่ะเตอืนสตขิองเราวา่ ควรจะทำาอยา่งไรตอ่ธรรมะ  

ทำาอยา่งไรเราจงึจะไดศ้กึษาธรรมะอยา่งถกูตอ้ง ก ็จงมาด ูถา้หากวา่ยงัไมไ่ดท้ำาอนันีไ้วก้อ่นกย็งัไมม่โีอกาส 

ท่ีจะรบัประโยชนจ์ากธรรมะ จงมา.. มาแลว้เขา้วดัเขา้วากด็ ีมาศกึษาเล่าเรยีนคำาสัง่สอนของพระพทุธเจา้กด็ ี 

เมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็ควรที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำาวันของเรา ไม่ใช่ว่าเอาแต่ชื่อชาวพุทธไปอ้างว่า

เราเป็นพุทธ เราต้องเอามาใช้ในชีวิต เอาคำาสั่งสอนมาใช้จริงๆ

ที่ว่า จงมา ไม่ใช่ว่าเพียงแต่มาเกิดในสังคมที่มีพุทธศาสนาก็พอ การจะได้ประโยชน์ 
จากธรรมะ มันต้องมาเข้าถึงคำาสั่งสอน ต้องมา เข้าถึงการฝึกหัด จึงจะเกิดประโยชน์  

จงมาดู มาดูมาศึกษา มาเห็น ว่าคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อะไรบ้าง  
ชี้แนะวิธีที่จะรู้จักคุณและโทษในชีวิตอย่างไร 
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ชีแ้นะวธิทีีจ่ะไดฝึ้กฝนเจ้าของอยา่งไร ต้องมาดู ถา้ดูแลว้ยงัไมเ่ห็นตอ้งดอูกีท ีจงึจะได ้ตอ้งดจูงึจะเหน็ 

วิธีการที่จะเข้าใจในเรื่องคุณเรื่องโทษ เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องดีเรื่องชั่ว จึงต้องมาดู

ถา้ยงัไมไ่ดเ้อาจิตใจของเรามาคิดมานกึมาพจิารณา มาหาความรู้ความเขา้ใจ มาหาความจริง ธรรมะ

ของพระพทุธเจา้กย็งัอยูห่า่งไกลจากเรา เรายงัไมส่ามารถทีจ่ะเขา้ถงึ การเขา้ถงึคำาสัง่สอน การเขา้ถงึความจรงิ  

มันเกิดจากการดูไว้ก่อน ดูให้ดี ดูให้ละเอียด ดูให้รอบคอบ ดูให้เด่นชัด

คำาสวดที่เราสวดทุกอาทิตย์ หรือบางทีก็สวดทุกวัน เราก็ต้องทบทวนความหมายเพื่อจะได้เข้าใจ 

และมีกำาลังใจที่จะหาธรรมะมาใส่ตัวเอง ถ้าหากเราดำาเนินชีวิตไปโดยไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งในจิตใจของเรา  

ก็ลำาบาก ถ้าเราอาศัยโลกภายนอกเป็นเครื่องตัดสิน ในชีวิตของเราปล่อยแล้วแต่ความนิยมของโลก  

แล้วแต่ความนิยมของสังคม แล้วแต่หมู่จะพาไป อย่างนี้ลำาบากล่ะ

แตถ่า้เรามธีรรมะเป็นเคร่ืองตดัสินในชีวติ เรากจ็ะไดรู้จ้กัวธิทีีจ่ะเลอืกคณุธรรมเปน็เครือ่งนำาหนา้

ในชีวิต แทนที่จะเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นเครื่องนำา เพราะความนิยมของผู้อื่น สำาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฝึก 

ไม่ได้หัด ยังไม่ได้ชำาระจิตใจของเจ้าของแล้ว อะไรเป็นสิ่งท่ีนิยมท่ีสุด ก็กิเลส กิเลสและตัณหานั่นแหละ

นิยมกันที่สุดละ มันเป็นสิ่งที่ชักนำาชีวิต 

เมื่อกิเลสและตัณหานำาชีวิตก็นับวันจะเดือดร้อน ไม่พ้นจากความวุ่นวาย  
ไม่พ้นจากความเร่าร้อน เราจึงต้องพยายามให้เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะ จงมาดู จงมาดูธรรมะ 

จงมาดูความจริง จงมาดูสิ่งที่จะทำาให้เราพ้นจากกิเลสและตัณหาให้ได้
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ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจที่จะไปให้พ้นจากสิ่งที่นำาความเร่าร้อนมาสู่ชีวิตของเราแล้ว เราจะอาศัย

อะไร เช่น เราต้องการสำาเร็จความปรารถนาของเรา เราจะอาศัยอะไรดี พระพุทธเจ้าทรงแนะนำาว่า  

ถ้าเราตอ้งการความสำาเรจ็ในแงใ่ดแงห่นึง่ จะเปน็ทางธรรมกดี็ จะเปน็ทางโลกกด็ ีกต็อ้งอาศยัสิง่ท่ีทา่น

เรยีกวา่ อทิธิบาท ๔ คอื ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา เปน็ธรรมทีน่ำาความสำาเร็จใหเ้กดิขึน้ ฉนัทะ คอื ความพอใจ  

วิริยะ คือ การเอาใจใส่ จิตตะ คือ ความตั้งใจ วิมังสา คือ ความเฉลียวใจ เอาใจของเราพินิจพิจารณา  

เป็นสิ่งที่ทำาให้เรามีข้อฝึกหัด ข้อฝึก ข้อหัด ข้อที่จะเป็นที่ตั้งของการกระทำาของเรา

ฉนัทะ คอื ความพอใจ จะเรียกวา่เปน็ความอยาก อยากได ้บางคร้ังเราไดยิ้นคำาสอนในพทุธศาสนาวา่  

ทุกข์เกิดจากความอยาก วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็เลยจะต้องไม่อยากอะไร ในเมื่อฟังแล้วจะต้องตั้งอยู่ในความ 

ไม่อยากอะไร อย่างนี้ละก็ทำาอะไรไม่ได้ในโลกนี้ เราต้องงอมืองอเท้าขดอยู่ในบ้านในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง  

จึงจะไม่ทุกข์ อย่างนี้เป็นความเข้าใจผิด ในพุทธศาสนาต้องมีความอยาก แต่ว่าไม่ได้เรียกว่าตัณหา คือ

เรียกว่าฉันทะ มีความ อยาก มีความต้องการ มีความปรารถนาที่จะเอาดีให้ได้ อันนี้เรียกว่า ฉันทะ หรือ  

กุศลฉนัทะ กไ็ด ้มคีวามอยาก มีความพอใจในการทำากศุล ในการทำาคณุงามความดี มธีรรมฉนัทะ มคีวามพอใจ  

มีความอยาก มีความปรารถนาในการใช้ธรรมะ เรียกว่า ฉันทะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดกำาลังในการกระทำา  

เกิดกำาลังในการค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้อง ค้นคว้าหาหลักที่จะทำาให้ความถูกต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 

เลยเรียกว่า ฉันทะ พอใจ

พูดตามความเปน็จริง ฉันทะเกิดข้ึนในทุกแง่ทุกมมุของชวีติ จะกนิข้าวกต็อ้งพอใจเสยีกอ่น ตอ้งมี 

ฉนัทะเสยีกอ่น ถา้หากวา่เราเหน็ขา้ว เหน็อาหาร ดแูลว้มนัขยะแขยง ฉนัทะไมเ่กิดขึน้ เมือ่ฉนัทะไมเ่กดิขึน้ 

มันไม่ทำาอะไร ไม่ยอมทำา ไม่ยอมกิน ไม่ยอมรับประทานอาหาร เพราะฉันทะไม่มี ความพอใจไม่มี
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หรือจะทำางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง จะซ่อมบ้าน ต้องมีฉันทะเสียก่อน ต้องมีความพอใจในการซ่อมบ้าน 

จึงจะได้ลงทุนลงแรงซ่อม ต้องมีฉันทะก่อนในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต การฝึกหัดเจ้าของในทางธรรมก็ต้อง

มีฉันทะก่อน ต้องมีความพอใจ พอใจในการฝึกหัด พอใจในการค้นคว้าหาสิ่งที่สูงกว่าที่เรามีแล้ว พอใจ 

ทีจ่ะหาแนวทางในชวีติทีจ่ะทำาใหพ้น้ทกุข ์จะอาศยัความสงบเยอืกเยน็ ตอ้งมคีวามพอใจ ตอ้งคดิไวก้อ่นวา่

ความเยือกเยน็มีคณุคา่มากกวา่ความเดือดรอ้น จิตใจท่ีมีเมตตากรณุาเอือ้เฟือ้ต่อเพือ่นมนษุยม์ปีระโยชน์

กว่าการเบียดเบียน ขัดแย้ง เลยมีความพอใจที่จะหาคุณธรรมเหล่านี้ ฉันทะจึงต้องเกิดเสียก่อน

ฉันทะก็ต้องมีการดูเหมือนกัน หรือการมา จงมา ที่เรายกขึ้นมาพูดตอนแรกว่า เอหิปัสสิโก จงมา 

ฉันทะก็จะทำาให้เรามาเข้าใกล้ธรรมะ มาเข้าใกล้สิ่งที่เราอยากจะฝึกจะหัด หรือสิ่งที่เราเห็นประโยชน์ที่จะ

ฝึกหัดตัวเองได้ จะเป็นกำาลังที่จะให้เราเข้าถึง หรือเข้าใกล้นั้นต้องมีฉันทะเสียก่อน

วริยิะ วริยิะน้ีทำาใหเ้รามาหาธรรมะ มาหาคำาสัง่สอน ถา้หากวา่ยงัไมล่งทนุลงแรงของเจา้ของ ลงทนุ 

กำาลังของเจ้าของ ไม่มีวิริยะคือความเพียร หรือความพยายาม ก็ไม่มีอะไรเกิดสักอย่าง ถึงจะพอใจสัก 

ขนาดไหน เหมือนกบัทีพ่ดูตอนแรกน้ัน แมแ้ต่กนิขา้ว ถงึเกิดฉันทะ มคีวามพอใจท่ีจะกนิข้าว ดแูลว้มนัอร่อย  

ดูแล้วมันน่าสนใจ น่าจะเอร็ดอร่อยอยู่ แต่ว่าไม่มีวิริยะ ไม่มีความเพียร ไม่มีความพยายามสักนิด มันก็อด

อยู่ดี ใจมันอยากเฉยๆ แต่ว่าไม่ได้ทำาอะไร ไม่ได้เข้าไปหาอาหารเหล่านั้น ไม่ลงทุนลงแรงที่จะกิน มันก็ไม่

อิ่มเอง ต้องเกิดจากการที่มีฉันทะแล้วมีความเพียร ธรรมะก็เช่นเดียวกัน เราเห็นประโยชน์ที่จะได้ธรรมะ

ในชีวิตของเรา เราก็ต้องลงทุนลงแรงใช้กำาลังของเจ้าของ ต้องมีความเพียร ต้องมีความพยายาม ต้องมี

ความอุตสาหะ ต้องเอาใจใส่
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วิริยะจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ ประสบการณ์ของเราก็เกิดจากวิริยะ ถ้าหากว่าเรายังขี้เกียจ ไม่ยอม

ลงทนุลงแรง มนักย็งัไม่ไดป้ระสบพบธรรม หรอืประสบการณ์ยงัไมเ่กิดขึน้ เมือ่ประสบการณย์งัไมเ่กดิข้ึน 

ก็ยงัไมม่อีะไรเปรยีบเทยีบวา่อนัไหนด ีอนัไหนไมด่ ีอนัไหนเปน็ประโยชน์ อนัไหนไม่เป็นประโยชน ์เลยตอ้ง

อาศยัวริิยะไว้กอ่น ลองดู ทดลองฝกึหดั เมือ่มปีระสบการณก์จ็ะได้เหน็ชดัข้ึน การกระทำาสว่นใดชว่ยใหเ้กดิ 

ความเยือกเย็นในชีวิต ส่วนใดทำาให้มีความเดือดร้อน จะได้เลือกเอาสิ่งที่เยือกเย็นสบาย ไม่มีโทษ  

จะต้องอาศัยวิริยะไว้ก่อน ต้องมีความเพียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกจิตใจ การฝึกจิตใจให้มีคุณธรรม 

การฝึกจิตใจให้มีคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า นี่ก็ต้องอาศัยความเพียร

เรานึกถึงพระพุทธเจ้า ท่านเองอุตส่าห์สะสมบารมีมาไม่รู้กี่กัปป์กี่กัลป์ นาน...แต่ละภพแต่ละชาติ

ก็มีแต่การตั้งความเพียรไว้ เราเองมาเกิดตามหลังก็ต้องมีความเพียรพยายาม ถ้าหากว่าผัดวันประกันพรุ่ง 

ว่าจะเอาพรุ่งน้ี ว่าจะเอาอาทิตย์หน้า ว่าจะเอาปีหน้า อย่างนี้ก็ไม่เพียงพอ ไม่มีการพยายามเท่าท่ีควร  

ต้องมีความพยายามเดี๋ยวนี้ วันนี้ ปีนี้ ชาตินี้ ไม่ต้องไปรอโอกาสหน้าหรอก วิริยะจึงเป็นสิ่งที่ทำาให้ความ

สำาเร็จเกิดขึ้น เราเป็นผู้ที่ต้องการความสำาเร็จ สำาเร็จในทางธรรม ก็ต้องให้วิริยะเกิดขึ้น

จติตะ เมือ่ไดม้าเขา้ใกลธ้รรมะแลว้ อาศยัฉนัทะแล้ว อาศยัวิรยิะแลว้ ก็ตอ้งมจีติตะ คอื จติมคีวามตัง้ใจ  

จิตมีความเอาใจใส่ จิตตะ คือ ในจิตใจของเรามีความฝักใฝ่ อันนี้จะมาเข้าหลักละ มาดู ที่เราพูดถึงหน้าที่

ของเราต่อธรรมะ ต้องมา มาแล้ว เมื่อมีฉันทะแล้ว ก็พาให้เรามา มีวิริยะแล้ว มีความพยายามที่จะเข้าใกล้

ธรรมะ มาแล้วจะทำาอะไร จะนอนนิ่ง ปิดหูปิดตาไม่ได้ ต้องมีจิตตะ การเปิดจิตของเราเพื่อจะได้เอาใจใส่ 

เพื่อจะได้ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องธรรมะ



๑๐ 

อาศยัจติตะ จติใจทีเ่รยีกวา่ ตัง้ใจอย่างแนว่แน ่ตัง้ใจดว้ยความมัน่ใจ ถา้หากวา่จติของเราโลเล กต็ัง้

อยา่งประเดีย๋วประดา๋ว มันกไ็มเ่หน็ ดแูลว้ก็ยงัไมเ่หน็อะไร การดใูนทางพระพทุธศาสนาตอ้งดดูว้ยจติใจ

ไมว่อกแวก ตอ้งดใูหเ้หน็ ให้ชดั ดใูหเ้หน็ ใหร้อบคอบ ดใูหไ้ดเ้หน็เขา้ถงึเหตเุขา้ถงึผล มเีหตอุนัใด ผลจงึ 

ปรากฏอยา่งน้ัน มนัตอ้งไดเ้ห็น ตอ้งไดด้กูารกระทำาของเราเมือ่มีศลีแลว้จะใหเ้ปน็สมาธ ิมอีปุสรรคอยา่งไรบ้าง  

มีข้อขัดข้องอย่างไรบ้าง มีความละเอียดน่าสนใจอย่างไรบ้าง มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ต้องมาดู ต้องมาด ู

มาเหน็ เมือ่เอาปญัญาของพระพทุธเจ้ามาคิด มนัเปน็อยา่งไรกบัจติใจของเรา เมือ่มาฝกัใฝม่ายดึไวเ้ป็นหลกั  

จิตมีสภาพอย่างไร อันนี้ละอาศัยการดู ดูด้วยจิตใจที่มีจิตตะ คือด้วยการตั้งใจดี ด้วยความเอาใจใส่

จิตของเรา มันก็ยากที่จะให้สงบ ถ้าหากว่าเราถูกชักลากไปตามอารมณ์และ 
ความรู้สึกต่างๆ สงบไม่ได้ ดีไม่ได้ มันต้องเอาจิตของเรามาฝักใฝ่ มาตั้งไว้  
จึงจะเกิดความสงบได้แน่นอนกว่า คือจิตของเราต้องมีจิตตะ ความตั้งใจ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาธรรมะ มาดู มาดูจริงๆ ดูแล้วจะได้อะไร  
ดูแล้วจะประพฤติอย่างไร 

มีการเห็นความสำาคัญและให้ความสำาคัญกับธรรมะ ไม่ใช่ว่าดูผิวเผิน ต้องดูให้ถึงส่วนลึก  

เพือ่ใหไ้ดเ้หน็ ดแูละเอาจติของเรามาฝกัใฝก่บัการคน้หาธรรมะ ไมใ่ชว่า่สะดวกสบายในการฝกึหดัจงึจะฝกึ  

เกิดอุปสรรคเมื่อไหร่ก็จะหนี จะรักษาศีลเมื่อมันสะดวกกับเจ้าของ เมื่อไม่สะดวกก็จะไม่เอา อนุโลมตาม

เพื่อนอย่างนี้ ขาดจิตตะ ขาดการทุ่มเทการตั้งใจ



๑๑

ต้องนึกถึงคำาพูดของหลวงพ่อที่ท่านชอบใช้สมัยก่อน “ถ้าไม่ตายก็ให้มันดี ถ้าไม่ดีก็ให้มันตาย” 

อย่างนี้ก็มีจิตตะ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ถ้าไม่ตายก็ให้มันดี ถ้าไม่ดีก็ให้มันตาย เรามีความตั้งใจอย่างไร

ต่อธรรมะของพระพทุธเจ้า เราต้ังใจอยา่งนัน้หรือเปลา่ เรามจีติใจฝกัใฝข่นาดไหน ถา้ไมด่กีเ็อาเรือ่ยๆ อยา่งนี ้

ก็ไม่ไหวล่ะ ถ้าไม่ตายก็เอาเรื่อยๆ อย่างนี้ก็ไม่พอ ความตั้งใจยังไม่พอ 

เราต้องสำานึกต่อหน้าที่ที่เรามีต่อธรรมะ ที่ว่า เอหิปัสสิโก จงมาดู จงมา  
มาโดยอาศัยฉันทะและวิริยะ มาดูแล้วจิตใจของเราฝักใฝ่ด้วยจิตตะ  

ตั้งใจดู ตั้งใจหาความรู้ ตั้งใจหาเหตุผล ตั้งใจหาความถูกต้อง  
มีจิตตะคือความฝักใฝ่ตั้งใจจริงๆ หาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจริงๆ

วันนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยครูมาฟังเทศน์ และก็ถามปัญหา มีคนหนึ่งถามดีว่า คุณค่าที่แท้จริง 

ของชีวิตคืออะไร ก็เป็นคำาถามที่น่าถามเจ้าของอยู่ คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอยู่ตรงไหน อยู่ที่สิ่งภายนอก

หรือเปล่า อยู่ที่สิ่งของที่เราสะสมหรือเปล่า อยู่ที่เงินทองท่ีเราหาหรือเปล่า อยู่ท่ีพรรคพวกเพื่อนฝูง 

ที่ผูกพันกับเราเพียงแค่เป็นเพื่อนเล่นหัวเฮฮาเท่านั้นหรือเปล่า

คณุคา่ของชีวติอยูต่รงไหน นีก่ต็อ้งอาศยัจติตะจติใจของเรา ตัง้ใจดธูรรมะ เพราะวา่คณุคา่ทีแ่ท้จรงิ

อยู่กับความจริง อยู่กับความถูกต้อง ธรรมะคือความถูกต้อง เราต้องหาความถูกต้องให้ได้ จิตของเรา 

ต้องฝักใฝ่ตั้งใจ ต้องอาศัยจิตตะ ต้องอาศัยวิมังสา



๑๒ 

วมิงัสา คอื การใครค่รวญ พจิารณา มคีวามเฉลยีวใจในสว่นทีเ่ปน็คณุในสว่นทีเ่ปน็โทษ สว่นทีเ่ปน็

ประโยชน์ ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ ต้องอาศัยวิมังสา แนวทางของพระพุทธศาสนาต้องมีวิมังสา ขาดไม่ได้  

ต้องมีการตรึกตรอง คิดนึก พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ด้วยการยกขึ้นมา ประพฤติอย่างไร ได้ผลอย่างไร  

เราตั้งใจที่จะได้อะไร เราจะประพฤติอย่างไรจึงจะได้อย่างนั้น ก็ต้องอาศัยวิมังสา ต้องมาดู ต้องมาดู ดูให้ดี 

ดูใหล้ะเอยีด ดใูหร้อบคอบ ถา้หากวา่ขาดวมิงัสากเ็รยีกวา่เราไมร่อบคอบ ตัง้ใจท่ีจะหาความสขุซึง่กเ็ปน็สิง่ 

ทีม่นษุยเ์ราต้ังใจจะไดอ้ยู่เสมอ ต้ังใจจะได้ความสขุ ต้ังใจจะเอาความสขุ แตพ่อขาดวมัิงสา ขาดการพิจารณา

ที่ถี่ถ้วน ก็ยิ่งวุ่นวาย ยิ่งไปกันใหญ่ก็มี

อย่างคนที่อยากจะได้ความสุข ทำาไมไม่มีความสุข เพราะไม่มีเงิน ทำาอย่างไรจึงจะได้เงิน ก็ซื้อหวย

ซือ้เบอร ์น่ีขาดวิมังสา คดิอยู ่แต่คิดไมถ่กู พจิารณาอยู ่แต่พจิารณาตามอำานาจของกิเลสของตณัหา วมิงัสา 

ไม่ได้คิดหรือพิจารณาตามอำานาจของกิเลส แต่คิดตามอำานาจของธรรมะ เอาธรรมะอ้างอิงไว้ มาดู มาดูธรรมะ 

เพือ่จะเอาธรรมะนำาหน้าในชีวติ จึงต้องอาศยัวมิงัสาในการทำาอะไรๆ เพือ่ทีจ่ะไดม้ปีระสทิธภิาพในการทำา 

ต้องมีการใคร่ครวญ ต้องมีการพิจารณา ต้องอาศัยการศึกษาชีวิตอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ต้องอาศัยวิมังสา

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองทรงแนะนำา หรือแม้แต่ใน โพธิปักขิยธรรม ธรรมท่ีนำาการตรัสรู้ 

ให้เกิดขึ้น ธรรมหมวดแรกก็คืออิทธิบาท ๔ ท่านแสดงถึงอิทธิบาท ๔ ก่อน ธรรม ๔ ประการที่จะนำา 

ความสำาเร็จใหเ้กดิขึน้ได้ เราผูเ้ปน็ชนรุ่นหลังกย็งัมโีอกาสทีจ่ะได้สมัผสัคำาสัง่สอน เราเอาธรรม ๔ ประการนี ้

ยกขึน้มาเพือ่ใหเ้กดิความสำาเร็จในการต้ังใจของเรา ต้ังใจมาด ูมาดธูรรมะให้ด ีถ้าหากวา่ไมไ่ดม้า ก็ยงัอยูห่า่งๆ  

ถา้ยงัไมไ่ดม้าดกูย็งัไมเ่ขา้ถงึ มาแลว้กดู็ใหดี้ กจ็ะได้เปน็ เอหปิสัสิโก จงมาดู จะไดเ้หน็ชดัเจนดว้ยตวัเราเองวา่  

เออ...ธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ มีคุณค่าในชีวิตของเรา ทำาให้เราประพฤติธรรม 

โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ การประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาน้ันไม่ใช่เพราะการบังคับจากภายนอก ไม่ใช่ว่า 

เพราะเราถูกพระผู้เป็นเจ้าบันดาล ต้องเกิดจากการกระทำา การต้ังใจของเรา และการกระทำาของเรา



๑๓

สำาหรับการปฏบิตักิจ็ะตอ้งเกิดจากการมา การมาแลว้ดใูหด้ ีเมือ่มาดแูลว้ก็จะไดเ้หน็วา่ เออ...ธรรม

คำาสัง่สอนของพระพุทธเจา้มเีหตุมผีล เหตุผลมนัพรอ้ม ความถกูตอ้งกม็ ีกส็มควรแลว้ทีจ่ะเอามาใช ้สมควร

แล้วที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ มาดู มาเห็นประโยชน์แล้ว  

ก็ยอมฝึกยอมหัด ความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ประจำาโลก อยู่รอบตัวเรา

ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มาดู มันก็ยังไม่เห็น ยังไม่เห็นประโยชน์  
เมื่อยังไม่เห็นประโยชน์ก็ยังไม่ยอมทำา เอหิปัสสิโกนี้จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ  

เป็นสิ่งที่กำาหนดว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่  
เพราะผู้ที่ยังไม่มาดูอย่างถูกต้องก็จะไม่เห็นธรรมะ ไม่เห็นประโยชน์ในธรรมะ

เหมือนกับบางคนถ้าเราบอกว่า นำ้าในดินก็มีถ้าขุดบ่อตรงนี้ เขาก็ยังไม่มาดู ยังไม่มีประสบการณ์  

ยงัไม่มีความเช่ือมัน่ กไ็ม่ขดุบ่อ เมือ่ไม่ขดุบ่อกไ็ม่ได้นำา้ แต่ถ้าหากว่าได้มาดแูล้ว มาเห็นว่าผูอ้ืน่เขาได้นำา้แล้ว  

มาเห็นผู้อื่นเขาทำาได้อย่างนั้นแล้ว ก็เกิดความเชื่อมั่นว่า เออ...เราทำาได้ จึงได้ขุดบ่อ ขุดบ่อแล้วก็ต้องได้นำ้า 

จะลึกขนาดไหนก็สุดแล้วแต่ แต่ว่าต้องได้นำ้า

หรือเราเห็นแม่นำ้าก็ดี เป็นบึงเป็นหนองนำ้าก็ดี ในนำ้ามีปลา ใครมาทอดแหก็ได้ปลา มันต้องมาดู 

เหน็คนอืน่เขาทำาวธีิไหน เขาได้อะไรหรอืเปล่า ถ้ามาดูแล้วเหน็ว่า เออ..เขาได้ เราเองกเ็กดิกำาลงัใจ กย่็อมทำา  

ย่อมฝึกย่อมหัด ย่อมทำาตาม



๑๔ 

เอหิปัสสิโก เราต้องมาดู มาดูผู้ที่เคยฝึกหัดมาแล้ว มาดูคำาสั่งสอนที่มีไว ้ บางคนเคยไปวัด 

ที่ไม่เรียบร้อยเกะกะ เขาก็ว่า โอ๊ย..ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรก็เท่านั้นแหละ อย่างนี้จะว่ามาดูอยู่ 

ก็จริงหรอก แต่ว่ามาดูอย่างผิวเผิน ยังไม่รอบคอบเท่าที่ควร เราจึงมีหน้าท่ีท่ีจะมาดู ดูให้ดี ดูให้ถ่ีถ้วน  

จะได้เหน็ผูอ้ืน่ทีป่ฏบิตัเิปน็ตวัอยา่ง เราเอาตวัอยา่งของเขาบา้ง เมือ่เอาตวัอยา่งของเขาเราเองกม็แีนวทาง  

ค่อยฝึกค่อยหัดค่อยปฏิบัติ ก็จะเกิดผลอยู่หรอก ไม่ต้องห่วง

บางคนเขากพ็ดูวา่ศาสนาเสือ่ม ถงึจะปฏบิตักิไ็มไ่ดผ้ลอะไร เพราะมนัหมดสมยัท่ีจะปฏบัิตแิลว้ อยา่งนี ้

ก็คิดผิด เขาอ้างเหตุผลว่า เออ..ก็มีวัดอยู่ทั่วๆ ไป มีพระมีเณรมีญาติมีโยมอยู่ทั่วๆ ไป ไม่เห็นเขาได้อะไร  

อันนั้นก็ข้ึนอยู่กับแต่ละคน ว่าเขาเองมาดูด้วยความตั้งใจสักขนาดไหน แต่อาตมาก็เช่ือมั่นว่า ใครท่ีมาดู

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างมีความตั้งใจ ต้องเข้าถึงธรรมะ บางคนท่ีมีศรัทธาน้อยก็จะเห็นว่า เออ..ดูแล้ว

พระก็ดี ญาติโยมก็ดี ที่ได้รับผลของการปฏิบัติก็หายาก แทบจะไม่มีน่ะ ก็เหมือนกับที่ฝรั่งถามหลวงพ่อว่า 

ถ้าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาทำาไมขโมยมาก นี่ก็เป็นคำาถามท่ีต้องถามเจ้าของอยู่ ทำาไม 

เป็นอย่างนั้น เพราะศาสนาหรือ เพราะแต่ละคนไม่เข้าถึงศาสนา ไม่มาดูอย่างแท้จริง

ทั้งหมดนี้ก็มอบเอาไว้เพื่อพิจารณา 

พิจารณาหาเหตุหาผล พิจารณาเพื่อจะได้เห็นในจิตใจของเจ้าของ  

ธรรมะอยู่ที่ตรงไหน จะหาธรรมะที่ไหน

- เอวัง -



๑5



๑6 



๑7

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อาศัย 
การปฏิบัติแล้ว ใคร่ครวญแล้ว 

พิจารณาแล้ว ก็อาศัยปัญญาของ 
ตัวเองให้รู้จักว่า อะไรเป็นประโยชน ์

อะไรไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง



๑8 

กอ่นอืน่ อาตมาขอแสดงความยนิดทีีม่โีอกาสเข้ามาเยีย่มสถานทีน่ี ้และมโีอกาสทีจ่ะใหธ้รรมะหรอื

ใหข้อ้คดิ ทราบขา่วว่าวันนีเ้ปน็วนัครบรอบการต้ังวทิยาลยัและมกีารอบรมหลกัสตูรอืน่ๆ รวมทัง้มกีจิกรรม

หลายๆ อย่าง ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ รวมทั้งอาตมามีโอกาสเข้ามา

การฟงัธรรมกเ็ปน็โอกาสทีจ่ะได้ขอ้คดิทีเ่ปน็ประโยชนใ์นชวีติ ถา้เรานกึถงึคำาสอนของพระพทุธเจา้ 

คำาสอนของทา่นกม็ุง่ทีป่ระโยชน ์มุง่สิง่ทีจ่ะเกดิประโยชนไ์ด ้เชน่ คนไปกราบเรยีนถามทา่นเกีย่วกับปญัหา

ต่างๆ ทางปรัชญา เช่น โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง หรืออัตตาตัวตนของเราเหมือนกับร่างกายหรือมันต่าง 

จากร่างกาย หรือหลังจากตายแล้วพระตถาคตอยู่หรือไม่อยู่ หรืออะไรเหล่านี้ ปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์ 

ชอบจะคิดกัน พระพุทธเจ้าท่านมักจะไม่ตอบ เพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ พูดง่ายๆ คือไม่เป็นประโยชน์ 

ท่านมุ่งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตของมนุษย์

ปฏิบัติให้เป็น พุทธ



๑9

ทา่นจงึใหเ้รารูจั้กชวีติของตัวเอง ใหเ้รารู้จักวธิทีีจ่ะดำาเนินชวีติใหเ้กิดประโยชน ์ใหรู้จ้กัท่ีจะดำาเนนิ

หรือรกัษาจติใจของตัวเองใหเ้ป็นประโยชนทั์ง้สว่นตวัและสว่นรวม สิง่เหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีท่า่นมุง่เปน็พเิศษ 

การกระทำาอย่างอื่นท่ีทำาเพียงเพื่อให้คนเกิดความรู้สึกว่า เขามีความคิดฉลาดๆ ในแง่ปรัชญา มีการ 

ถกเถียงกัน ท่านก็ไม่ส่งเสริม หรือการมีพิธีการต่างๆ มีความคิดต่างๆ เพื่อเสริมมงคล หรือเสริมโชคชะตา 

ของชีวิตให้เกิดความปลอดภัยจากสิ่งภายนอก ท่านก็ไม่ส่งเสริม เพราะดูแล้วไม่เป็นประโยชน์

ถ้าหากเราดูศาสนาในทุกวันนี้ รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากันสักเท่าไร คือดูๆ  

ก็รู้สึกว่าคนมักจะมุ่งไปในสิ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ มักจับประเด็นต่างๆ ในศาสนาและให้ความสำาคัญ

กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วคิดว่าอันนั้นเป็นศาสนา อย่างเช่นในเร่ืองพิธีรีตองต่างๆ หรือการถกเถียง

กันหรือความเชื่อถือว่าจะได้รับความปลอดภัย หรือหาโชคหาลาภจากพิธีการทางศาสนา คนส่วนใหญ่ 

จะยึดถือในสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถ้าเราคิดกันแล้ว ก็รู้สึกว่าน่าเสียดาย เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ชี้แจง แนะนำาวิธี

ที่จะทำาให้ได้ประโยชน์จากคำาสอนที่ตรงไปตรงมา เราจึงต้องพิจารณาในเรื่องชีวิตของตัวเราเช่นเดียวกัน

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราก็ต้องเป็นผู้ตรวจดูศาสนาของตนเอง  
แท้ที่จริงแล้ว คำาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำาสอนที่ตั้งบนพื้นฐานของความจริง  
และมีวิธีการต่างๆ ให้เราได้รับประโยชน์จากความจริงอันนั้นได้เยอะแยะมากมาย 

อนันีก้เ็ปน็เหตใุหอ้าตมาเองได้มาบวชในพุทธศาสนา และยงับวชอยูจ่นกระท่ังทุกวนันี ้เมือ่บวชใหม่ๆ   

ก็ยังไม่ค่อยสนใจในศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม



๒๐ 

เมื่อมาเมืองไทยใหม่ๆ นั้นก็มาเที่ยวเฉยๆ คนมักจะถามว่า “นับถือศาสนาอะไร” เจ้าของเองก็งง

คอื คนไทยเหน็ความสำาคญัของศาสนา ซึง่ถา้หากอยูเ่มอืงนอกไมม่ใีครถามหรอกวา่คณุนบัถอืศาสนาอะไร 

เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจศาสนา หรือถึงจะเป็นสมาชิกในศาสนาคริสต์ เขาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจ 

ในศาสนาของเขา เมื่อเราตอบว่าไม่มีศาสนา คนก็งงและจะคิดอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คงจะคิดว่า 

คนประเภทนี้น่าสงสารนะ คนไม่มีศาสนาน่ะ แต่ก็เป็นความจริงท่ีว่า เมื่อมาเมืองไทยใหม่ๆ นั้น ไม่ได้มี

ความรู้สึกว่าศาสนาเป็นสิ่งสำาคัญ และพูดตามความเป็นจริง ก็มีความรู้สึกว่าศาสนาต่างๆ ก็คงจะไม่มี

ประโยชน์เท่าไร

แต่เมื่อมีโอกาสได้เข้าใกล้คนไทยและเข้าใกล้วัฒนธรรมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของพุทธศาสนาแล้ว  

กเ็กดิความรู้สึกว่า ศาสนาพทุธเปน็ศาสนาทีแ่ปลกกวา่ ไมเ่หมอืนกับศาสนาอืน่ทีไ่ดส้มัผสั ก็เกิดความสนใจ

ทีจ่ะศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่เกดิความสนใจทีจ่ะปฏบัิติอยากจะฝกึหัดจติใจได ้เพราะวา่เมือ่ไดอ้า่นหนงัสอื

เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วพบว่า

พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำาคัญกับจิตใจ เพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งที่รับรู้โลก  
จิตใจเป็นสิ่งที่ทำาให้เราสัมผัสหรือรู้จักความสุข ความทุกข์  

คือ เราเองสร้างความสุข สร้างความทุกข์ ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจจะสร้าง



๒๑

ถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมจิตใจได้ มันก็สามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้ แต่ถ้าหากว่าจิตใจ

ของเราไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ มันก็มักจะสร้างแต่ความทุกข์ให้ ก็เลยเกิดความสนใจที่จะศึกษาและ

ปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปฏิบตั ิเพราะว่าพระพทุธเจา้เองทา่นกใ็หค้วามสำาคญักบัการปฏบัิต ิถา้เราคดิด ู

ท่านก็ให้ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้ดับทุกข์ แม้แต่เรื่องศีลก็เป็นเรื่องการปฏิบัติ 

ปฏิบัติไว้เพื่อให้รู้จักให้มีข้อวัตรในชีวิต

เวลาสมาทานศีล ตามสำานวนที่ใช้กัน ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มันก็เป็น

สิกขาบท สิกขาบท แปลว่า บทฝึกหัดหรือบทศึกษาก็ว่าได้ สิกขา ก็ตรงกับคำาศัพท์ว่า ศึกษา แต่ว่าการ 

ศึกษาในเรื่องนี้ คือ เรายกเว้นแล้ว เรามาสมาทาน เรามาตั้งใจที่จะประพฤติ ตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อศึกษาดู  

มีอะไรเกิดขึ้นดีขึ้นหรือไม่ หรือเกิดความทุกข์ เกิดความลำาบาก หรือเกิดความสะดวกสบาย ศึกษาแล้ว 

ในขอ้น้ีมอีะไร เกดิข้ึนเปน็ประโยชนห์รอืไม ่หรอืไมเ่ปน็ประโยชน ์ในแงพ่ทุธศาสนา ทา่นใหป้ฏบัิตดิ ูปฏบัิติ

ศกึษา ปฏบิตัฝึิกหดั ตรงกนัขา้ม อยา่งศาสนาเดมิของอาตมา เดมิอาตมาเปน็ชาวครสิต ์ศลีในศาสนาครสิต ์

เป็นศีลที่เรียกว่า บัญญัติ ๑๐ ประการ บัญญัติไว้ จะต้องทำาอย่างนี้ ทำาอย่างอื่นไม่ได้ คำาศัพท์ท่ีใช้ 

ก็เด็ดขาดเหมือนกันนะ

พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นพระศาสดาที่บัญญัติให้ใครหรือบังคับให้ใครต้องทำาตามอย่างในแง่ 

ศาสนาคริสต์ คือ ถ้าหากว่าไม่ทำาตามที่บัญญัติไว้ พระเจ้าก็จะลงโทษให้ด้วย ข้อวัตร หรือบทบัญญัติใน

ศาสนาคริสต์ ต้องอาศัยความกลัวเป็นเหตุจูงใจ 



๒๒ 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อาศัยการปฏิบัติแล้ว  
ใคร่ครวญแล้ว พิจารณาแล้ว ก็อาศัยปัญญาของตัวเองให้รู้จักว่า  

อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง

อย่างที่ว่า ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นบทยกเว้นจากการฆ่าสัตว์ แต่ว่า

เปน็การสมาทานสำาหรับตัวเอง คอืวา่ตนเองสมาทานเพือ่ไดศ้กึษาด ูใหเ้ปน็สกิขาบท เปน็บทศกึษา เปน็บท

ฝกึหดัตัวเอง เพือ่ใหรู้ใ้นตวัเองวา่ อะไรเปน็ประโยชน์ อะไรไมเ่ป็นประโยชน ์ก็เลยตา่งกนั ตา่งกนัมากทีเดียว

พุทธศาสนาเป็นศาสนาสำาหรับผู้มีปัญญาก็ว่าได้ แต่กลัวแต่ว่า ศาสนาเรายิ่งตั้งอยู่นานขึ้นๆ  

พระศาสดาของเราทรงประทานศาสนาไว้สำาหรับผู้มีปัญญา แต่ว่าศาสนิกของท่านก็ไปถือกันโง่ๆ อยู่..  

ถือกันโง่ๆ ไปปฏิบัติกันโง่ๆ ก็เลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ก็เป็นสิ่งท่ีน่าเสียดาย ให้เราสำานึกเอาไว้ 

หรือคิดเอาไว้ว่า ศาสนาของเราเป็นศาสนาที่มีความสำาคัญอย่างไร และสิ่งที่เป็นจุดสำาคัญคืออะไร ถ้าเรา 

ไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านมุ่งประโยชน์เป็นสิ่งที่สูงสุด ก็จะได้มีข้อคิดหรือข้อสังเกตหรือข้อพิจารณา ให้ได้

รูจั้กว่าอะไรในศาสนาของเราทีเ่ราควรใชเ้ปน็เคร่ืองตัดสนิในแงส่ิง่รอบตวัเรา เพราะวา่ทกุวนันีก้ม็หีลายแบบ

อย่างเช่นที่วัดของอาตมา วัดป่านานาชาติ ก็จะมีคนเข้าไปท่ีวัดแล้วมักจะถามว่า อยู่กันอย่างไร  

มพีระอยูด่ว้ยกนักีอ่งค ์มพีระไทยอยูก่ีอ่งค์ และเมือ่ได้ทราบวา่ท่ีวัดของอาตมาอยูก่นัยีส่บิกวา่องค์ ท่ีเป็นไทย 

มีเพียงสามเณร ๒ องค์ นอกจากนั้นเป็นชาวต่างประเทศ เมื่อทราบว่ามีชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  

ก็มักจะถามต่อว่า แล้วท่านอยู่กันอย่างไร อยู่กันแบบวัดอื่นทั่วๆ ไปไหม
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อนัน้ีกต็อบยากนะโยม เพราะวา่วัดกม็หีลายแบบ ถ้าจะปฏบัิตแิบบวดัทัว่ๆ ไปละก็ไมใ่ชห่รอก เพราะวา่ 

วัดก็มีหลายแบบ เช่น วัดที่คนเข้าไปเพื่อหาหวยหาเบอร์ก็มี เพื่อไปเล่นสนุกสนาน เพื่อไปพบกับคนอื่น  

เพื่อเป็นที่เข้าไปกราบพระและเขย่าเซียมซี อะไรทำานองนี้ แต่วัดของเรา เราไม่ได้ทำาอย่างนั้น วัดของเรา

เป็นวัดที่ปฏิบัติเป็นวัดที่มุ่งไปในการศึกษาให้เข้าถึงคำาสอนที่แท้ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ สิ่งประกอบ 

เหล่านั้นมันไม่ค่อยเป็นศาสนา แต่เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลัง 

อาตมาเองกเ็คยเหน็ คนไทยบางคนเขาไปอยูเ่มอืงนอก เมือ่กลบัมาเมอืงไทยและพาลกูมาทีวั่ด เขากว็า่  

ลูกเกิดอยู่ที่เมืองนอกและกำาลังโต อยากจะให้เขารู้จักพุทธศาสนา เลยพาลูกไปที่วัดต่างๆ ให้เขากราบ 

พระ ให้เขาจุดธูปจุดเทียน ให้รู้จักอธิษฐานที่นั่น และเขย่าเซียมซี ดูแล้วมันก็น่าเศร้าใจนะ คือดูแล้วรู้ว่า

ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลย มาแล้วก็ทำาพิธีการ เฉยๆ เล่นๆ กัน เหมือนเด็กน้อย

เราผู้เป็นชาวพุทธที่อยู่กันที่นี่ ควรจะรู้จักศาสนาของตน เพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่ง 

คือมุ่งประโยชน์ เช่น 

ถ้าหากเราอยู่กันด้วยศีลเป็นพื้นฐาน มันก็จะทำาให้เราอยู่กันได้โดยความสามัคคี  
แต่ถ้าหากว่าคนเราถึงจะเข้าวัดก็เพียงแต่กราบไหว้พระ ทำาพิธีภายนอก  

มันก็ไม่สามารถทำาให้คนเราอยู่กันได้ด้วยความสามัคคี 
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ด้วยความไว้วางใจ ด้วยความอบอุ่น ด้วยความปลอดภัย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำาให้จิตใจ 

ของเราเปลี่ยน และก็ยังไม่ได้ต้ังกฎเกณฑ์ในชีวิตของตัวเองแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราเป็นผู้ท่ีได้ฝึกหัด 

ตวัเองแลว้ และเปน็ผู้ทีไ่ด้เอาสกิขาบท บทศกึษาในชวีติของตวัเองคือศลี มาใช ้มนักจ็ะไดม้ขีอบเขตทีท่ำาให้

เราอยู่ด้วยกันได้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำาให้เราตั้งขอบเขตท่ีดีในชีวิต แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีขอบเขต  

หรือขอบเขตมันกว้างเกินไป กว้างจนมันวุ่นวาย

อาตมาเองที่เกิดความสนใจในพุทธศาสนา อย่างหนึ่งก็เกิดความสนใจต้ังแต่เป็นนักศึกษาอยู่ 

ที่มหาวิทยาลัย เพราะตอนนั้นกำาลังศึกษาจิตวิทยา คือ ตอนแรกรู้สึกว่า การศึกษาจิตวิทยา คงจะทำาให้  

เรารู้จักจิตใจของมนุษย์ดีขึ้น จะช่วยให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้โดยความอบอุ่น และความสบายมากข้ึน  

แต่พอไปศึกษาดูแล้วก็รู้สึกว่า มันก็พอปานนั้นแหละ มันก็คือเก่าแหละ

แม้แต่อาจารย์ท่ีสอน..สอนจิตวิทยา เขาจบจิตวิทยา มีปริญญาเอก บางทีก็เป็นผู้แต่งหนังสือ  

เป็นผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย แต่ว่าเขาเองอยู่ด้วยกันเขาก็ยังทะเลาะกันอยู่ เขาก็ยังอิจฉากันอยู่ 

เขากย็งัขดัแยง้กนัภายในวงของเขา ซ่ึงเมือ่ดูแลว้มนักท็ำาใหเ้ราถอย อยากจะหาอยา่งอืน่ เลยเกดิความสนใจ

ในพุทธศาสนา เพราะเมื่ออ่านคำาสอนพระพุทธเจ้าแล้ว อ่านแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นถูกมากทีเดียว 

เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ทำาให้มนุษย์เรามีขอบเขต

แต่เมื่อดูอีกแง่หนึ่งชาวพุทธเราอยู่ด้วยกันก็อิจฉากันเหมือนกัน ขัดแย้งกันเหมือนกัน อยู่ด้วยกัน

โดยมีการทะเลาะกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวพุทธหรอก คือพระก็มีเหมือนกัน คือ



๒5

มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น แต่ว่ายังไม่เข้าใจวิธีใช้  
นี่จึงเป็นเหตุให้เราต้องสนใจและให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติและการฝึกหัดตัวเอง  

การตั้งขอบเขต เพราะถ้าหากว่าไม่มีขอบเขตก็จะไม่ได้ฝึกหัด  
คือ เราก็จะไหลไปตามกระแสของมนุษย์ 

อย่างที่อยู่ ด้วยกันก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่กัน มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้นานเท่าไร มันก็มี 

ความเดือดร้อนความวุ่นวายตั้งแต่นั้นมาอย่างไม่จบสิ้น เพราะอะไร ก็เพราะความไม่รู้ของมนุษย์ และ 

ความขาดหลัก ที่จะใช้ในชีวิตของตัวเอง

แม้แต่จะพูดในชั้นศีล เรื่องศีล มีศีลตั้งขึ้นในชีวิตของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น

ระหว่างเพื่อนมนุษย์เราด้วยกัน และเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น มีความผูกมิตรซึ่งกันและกันได้ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก เราเป็นมนุษย์เราก็จำาเป็นจะต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังตัวเอง 

ต้องระแวงคนรอบตัวเรา เราไม่มีความไว้วางใจกับคนที่เราอยู่ด้วยอันนี้อยู่ลำาบาก อยู่ลำาบากเหลือเกินล่ะ

การเป็นผู้มีศีลในพุทธศาสนา อย่างที่ได้พูดกันไว้ตอนต้น พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บังคับให้เราเป็น 

ผู้รักษาศีล หรือท่านไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ให้คุณรักษาศีล ถ้าไม่รักษาศีลตกนรก คือท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้น  

แต่ให้สมาทานสิกขาบท บทฝึกหัดตัวเอง เพื่อเกิดประโยชน์ในชีวิตของตัวเอง เพื่อเกิดความรู้  

ความเขา้ใจในชวีติของตวัเอง เวลาเรารักษาศลีในลกัษณะอยา่งนี ้คือไม่ได้อาศัยความกลวั แต่วา่อาศัย

คุณธรรมในจิตใจของตัวเอง 



๒6 

คุณธรรมอันน้ีพระพุทธเจ้าท่านว่ามี ๒ ประการ ที่ทำาให้เราเป็นผู้รักษาศีลและผู้ที่อยู่ด้วยกันได้  

คือ หิริ โอตตัปปะ

หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมะที่ปกป้องรักษาโลกเราอยู่ด้วยกัน เราต้องมีอะไรที่ปกป้องรักษา รักษา

ให้เรามีความปลอดภัย รักษาให้เรามีความรู้สึกอบอุ่น หิริโอตตัปปะนี่ ถ้าหากว่าเราแปลกัน หิริ ก็คือ 

ความละอายต่อบาป โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป ฟังสำานวนอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปติดใจ เวลาเรา 

เป็นผู้มีความละอายต่อบาป คือเมื่อจิตใจของเราเกิดความปรารภสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ไม่เหมาะไม่ควร  

อยากจะเบียดเบียนเขา หรือเกิดความไม่พอใจ หรือเกิดความคิดที่จะรังแก หรือเกิดความคิดท่ีจะได้

ประโยชน์จากเขา 

ซึ่งถ้าเรามี หิริ ไว้ในจิตใจ คือ มีความละอาย ความละอายอันนี้จิตมันเป็นกุศล  
จิตมันดี จิตมันงาม เกิดความละอายดูแล้ว เหตุปัจจัยที่หิริเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย ์

เกิดขึ้นเพราะความเคารพตัวเอง 

เพราะเราเคารพตัวเอง เราเคารพตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ เราเป็นผู้ท่ีมีความเฉลียวฉลาด เราเป็น 

ผู้ที่ได้รับการศึกษาแล้ว เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า มีความละอาย ดูแล้วมันไม่สมควรกับเรา 

ทีจ่ะไปคดิจะไปทำาจะไปเอาเปรยีบคนอืน่จะไปเบยีดเบยีนเขา จะประพฤตสิิง่ทีส่รา้งความแตกแยกหรือจะ 

ไม่ซื่อตรงกับเขา มันไม่สมควร มันมีความละอายขึ้นมา อันนี้เป็นสิ่งท่ีรักษาเรา อันนี้เกิดข้ึนเพราะเรา 

เป็นผู้ที่เคารพตัวเอง
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เมื่อเราไม่เคารพตัวเอง อะไรที่จะเกิดผลที่เราอยากได้ เราก็จะทำาตามสิ่งเหล่านั้น หรือเมื่อเกิด

อารมณ์อย่างไรก็จะทำาตามอารมณ์อย่างน้ัน อย่างนี้ดูแล้วมันก็เอาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ คือ เอาอารมณ ์

ของตัวเอง เอาความคิด เอาความรูส้กึเปน็เครือ่งวดัไมไ่ด ้เราตอ้งเอาส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ท่านแนะนำา แลว้มาดู 

ว่ามันเกิดจากความรู้สึกอย่างไร มันเกิดจากเบื้องหลังอย่างไร เมื่อเราเห็นแล้วว่า เออ..อันนี้เกิดจากจิตใจ 

ที่ปรารภในส่ิงไม่ดี ปรารภในส่ิงที่เป็นบาป ปรารภในสิ่งท่ีเป็นอกุศล ปรารภในสิ่งท่ีจะสร้างความทุกข์ 

เดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อ่ืน อย่างนี้มันก็เกิดความละอายข้ึนมา ความละอายอันนี้ไม่ได้ทำาให้จิตใจของ

เราหดหู่ หรือทำาให้จิตใจของเราตำาหนิตัวเอง แต่มีความภาคภูมิใจว่า เออ..เราทำาสิ่งที่ถูกแล้ว ดีแล้วจิตใจ 

เป็นกุศล เราเลยมีขอบเขตตั้งเอาไว้

โอตตปัปะ คอื ความเกรงกลวัต่อบาป เหตุปจัจัยในจติใจของมนษุยท์ีเ่กดิความเกรงกลวัตอ่บาป คอื  

ความเคารพผู้อื่น คือเราเคารพผู้อื่น เรามีความเคารพในฐานะท่ีว่าเขาเป็นมนุษย์ด้วยกัน เราเป็นมนุษย์ 

เขากเ็ปน็มนษุยต์า่งเปน็มนษุยด์ว้ยกัน ในฐานะทีเ่ราเปน็มนษุยด์ว้ยกันเรารกัความสขุเราเกลยีดความทกุข ์ 

รักความสุขกันทุกคน เกลียดความทุกข์กันทุกคน ไม่มียกเว้น ในเมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็ไม่อยากจะล่วง 

สิทธิของเขา ไม่อยากจะทำาให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น ไม่อยากจะทำาอะไรที่จะสร้างความลำาบาก 

หรือความเป็นโทษในชีวิตของเขา มันเลยมีความเคารพต่อผู้อื่น เลยมีความเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้น

อีกอย่างหน่ึงน้ัน มันเกิดข้ึนเพราะเราเข้าใจในลักษณะของความเป็นจริง คือ ในความเป็นจริงทุกส่ิงทุก

อย่างเกิดข้ึนอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย เม่ืออาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแล้วมันจะต้องมีผลปรากฏ อันน้ีเราเรียกว่า  

กฎแห่งกรรม ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซ่ึงกันและกัน มีอะไรบ้างไหมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มี

เหตุ ไม่มี จะเป็นทั้งในแง่วิทยาศาสตร์ ในแง่วัตถุภายนอกอันนี้ก็เป็นหลักธรรมชาติ ถ้าเราดูในหลักจิตใจ 

ของเรากเ็ช่นเดยีวกนั คือทัง้รปูธรรมทัง้นามธรรม ทัง้โลกภายนอกทัง้โลกภายใน จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎอนันี ้

ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุ เมื่อมีเหตุแล้วมันก็จะต้องแสดงผลออกมาทุกอย่างต้องอาศัยกฎแห่งกรรม
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เราไม่ต้องไปสงสัยกันในเรื่องของกรรม คือบางทีเราใช้คำาศัพท์ในภาษาไทยไม่ตรงกันกับท่ี

พระพทุธเจา้ทา่นใช ้หรอืกับหลกัศาสนา กรรม เปน็คำากรยิา แปลวา่การกระทำา หรอืกระทำา มนัเรือ่งงา่ยๆ 

ทำาแล้วมันก็เป็นผลออกมา ทำากรรมแล้วก็มีวิบากเป็นผลออกมา มันก็เป็นหลักธรรมชาติ เมื่อดูในหลัก 

ธรรมชาติอันน้ี เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำานั้นมันก็จะต้องมีผลปรากฏ เมื่อจะมีผลปรากฏในแง่ที่ว่า 

ถ้าเราเปน็ผู้เคารพตนเองและเคารพผู้อืน่ เรากอ็ยากจะใหผ้ลท่ีปรากฏนัน้เป็นสิง่ท่ีดท่ีีปรากฏข้ึนมาในโลกนี ้

เราเป็นมนุษย์ เป็นผู้มีจิตใจที่สามารถรู้จักดีรู้จักชั่ว  
รู้จักสิ่งที่ถูก รู้จักสิ่งที่ผิด เมื่อเรามีความสามารถอย่างนี้  

เราก็ควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดสิ่งที่ดีออกมา 

อยา่งเชน่เวลาเราจะทำาอะไร หรอืเราจะคดิอะไร เราควรทีจ่ะตัง้คำาถามเอาไวว้า่ อนันีส้มควรแก่เรา 

หรือไม่ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้พิจารณาตัวเอง ไม่ค่อยได้คิดพิจารณา ไม่ค่อยได้คิดทบทวนดูว่า 

เกิดความรูส้กึอยา่งไร มอีารมณ์อยา่งไร มคีวามเห็นอยา่งไร ไมค่อ่ยได้ทบทวนด ูแตถ้่าหากวา่เราเป็นลกูศษิย ์

ของพระพทุธเจา้ ทา่นทรงสอนแลว้สอนอีกวา่ทำาอะไรใหใ้ครค่รวญใหด้เีสยีกอ่น พจิารณาใหด้เีสยีก่อน เราจงึ 

ต้องเป็นผู้ที่ฝึกใจของเราให้เกิดความใคร่ครวญ ถามตัวเองว่าอันนี้สมควรหรือไม่ อันนี้เป็นสิ่งท่ีสมควร 

ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า อันนี้สมควรในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่เราเป็นผู้ที่เชื่อว่าเราเป็น

คนที่มีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญา ถ้าเราถามอย่างนี้ ความรู้สึกจะเกิดขึ้นในจิตใจอยากจะทำาอะไรที่ดี  

และก็เราจะยิ่งเห็นว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน เป็นคำาสอนที่ชักชวนให้เราทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์  

เป็นประโยชน์เรา เป็นประโยชน์ผู้อื่น 
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อย่างเวลาเราอยู่ด้วยกัน ทำาหน้าที่ เราก็ทำาหน้าท่ีช่วยคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นพยาบาล  

เราทำาหน้าที่ดูแลสุขภาพร่างกายของผู้อื่น เรากำาลังช่วยเขา แต่เราก็ต้องพยายามทำาให้ใจของเรา 

ดว้ยเหมอืนกนั เพราะวา่เวลาเราทำาหนา้ทีก่ารงานหรอืเกีย่วข้องกบัเพือ่นมนษุยเ์ราจะตอ้งมธีรรมะอยูใ่นใจ 

เช่น มีศีล เพื่อช่วยให้เรามีขอบเขต คือ เรามีความระมัดระวัง หักห้ามการกระทำาหรือการพูดที่จะล่วงเกิน 

สทิธขิองเขา หรอืจะสรา้งความเดอืดรอ้น อนันีเ้ปน็ในขัน้กายและวาจา การกระทำาและการพดู แต่การกระทำา 

ของมนุษย์เราก็ไม่ใช่เฉพาะแค่กายและวาจา ไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนภายนอก ส่วนภายในก็ยิ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญ

ตามที่ได้อธิบายแล้ว 

เรากจ็ะต้องสังเกตดูวา่ แมแ้ต่ศีลในพระพทุธศาสนากไ็มใ่ชว่า่เกิดจากการหา้มปรามตวัเอง หรอืการ

บัญญัต ิและกบ็งัคบัตวัเองให้ทำาตามบญัญตันิัน้ คอืเราอาศยัการพจิารณาแลว้ ดแูลว้วา่มนัเปน็สิง่ทีส่มควร 

เป็นสิ่งที่น่าทำา น่ามีไว้ในชีวิตของตัวเอง

นอกจากศีลแล้ว เราก็ต้องพยายามให้จิตใจของเรามีความเบิกบาน ในแง่ที่เราต้องอยู่ด้วยกัน 

และจะต้องทำางาน รับหน้าที่ เราก็คิดให้มีข้อใดข้อหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของเรามีความปกติ มีความสบาย  

อันนี้ก็คือ เมตตา

เมตตาธรรมเป็นส่ิงท่ีจะทำาให้จิตใจของเราเข้าสู่ความปกติ แต่ให้เราเข้าใจว่า เมตตาน้ันไม่ได้แปลว่า  

รัก เมตตาแปลว่า หวังดี ถ้าแปลตรงๆ นะ ให้มีความเมตตาซึ่งกันและกัน อันนี้แปลว่า หวังดี คือให้ม ี

ความหวังดี เบื้องต้นให้สังเกตดู ในคำาแผ่เมตตา ก็ให้แผ่เมตตาให้ถึงตัวเองเสียก่อน ให้มีความหวังดี 

ต่อตัวเองเสียก่อน ให้มีความคิดที่จะทำาให้ตัวเองมีความสุขเสียก่อน อันนี้ไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัว แต่เป็น 

การทำาให้เราสำานึกถึงว่า หากว่าจิตใจไม่สบาย ไม่มีความพอใจหรือไม่มีความสุข จิตใจของเราต้องมี 

ความปกติ ต้องมีความสบาย ต้องมีความสุข



๓๐ 

เราจะทำาอะไรลงไป ถ้าหากวา่เราจะรบัการงานกดี็ จะทำาหนา้ทีก่บัคนอืน่กด็ ีแมแ้ต่อยูใ่นครอบครวั

ด้วยกัน หรืออยู่กับคนอื่น ถ้าจิตใจของตนเองไม่มีความสุข ไม่มีความสบาย มันก็ทำาอะไรลำาบาก ร่วมกับ

คนอื่นก็ลำาบาก ทำาหน้าที่ก็ไม่สดชื่น ไม่มีกำาลังใจ แต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำา มันก็มีกำาลังใจ 

ซึ่งเป็นส่ิงที่สำาคัญมาก เราอยู่ในโลกนี้มันต้องอาศัยกำาลังใจ เราอยู่ด้วยกันต้องอาศัยกำาลังใจ ใจของเรา

ต้องมีความพอใจ ทำาอะไรก็ต้องมีความพอใจ จะเรียนหนังสือก็ตาม หรือจะทำาการทำางานก็ตาม มันต้องม ี

ความพอใจ มันต้องสบาย 

เมตตาธรรมจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามให้มีเกิดขึ้น มีความหวังดีต่อตัวเองและมีความหวังดี 

ต่อเพื่อนมนุษย์เรา มีอะไรก็ให้สังเกตดูภายในจิตใจของเรา เช่น เกิดความไม่พอใจ หรือเกิดความหงุดหงิด 

หรอืเกดิความรำาคาญ กร็บีดวูา่ใครเปน็ผูท้ีร่บัความเดอืดรอ้น กเ็ราเปน็ผูท้ีร่บัความเดอืดรอ้นทนัทเีลยละ่ก ็

ต้ังความเมตตาต่อตัวเองเสียก่อน ถึงอย่างไรก็อย่าเก็บอันนี้เอาไว้ พยายามรีบละอารมณ์อันนั้น  

ชำาระจิตใจออกจากอารมณ์อันนั้น อย่าหมกมุ่นในความรู้สึกอย่างนั้น เพราะว่ามันไม่สบายสำาหรับตัวเอง 

ดูแล้วมันก็เป็นทุกข์ ถึงจะมีเหตุผลสักขนาดไหน เช่น 

ถ้าเราเกิดความรำาคาญหรือไม่พอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
มันมักจะใส่ทิฏฐิความเห็น เรามีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง  

เกิดความไม่พอใจ เกิดความคิดในใจว่า เขาไม่น่าทำาอย่างนั้นเลย  
คือมันมีเหตุผลมาก แต่ก็เป็นเหตุผลของกิเลสที่มันทำาร้ายตัวเอง  

ทำาลายสุขภาพจิตใจของตัวเอง ทำาลายความสบายของตัวเอง



๓๑

เราจึงต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อตัวเอง มีความหวังดีต่อตัวเอง เช่น เวลาเราแผ่เมตตาก็แผ่เมตตา 

ให้ถึงตัวเองเสียก่อน ขอให้ตัวเองมีความสุขเสียก่อน อย่างน้ีก็เป็นการตั้งความรู้สึกให้สมบูรณ์เสียก่อน  

เราทำาอะไร ถา้หากวา่จติใจไมส่บาย ไมม่คีวามพอใจหรอืไมม่คีวามสขุ ทำาอะไรกม็กัจะไมค่อ่ยไดผ้ลดีเทา่ไร

เวลาเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ เราก็ต้องสามารถแผ่เมตตาให้เขาได้ และไม่ใช่ว่าจะต้องรักเขา  

ไม่ใช่ว่าจะต้องยินดีช่ืนชมว่าเขาทำาอะไรดี แต่ว่าเราหวังดีต่อเขา แม้แต่คนที่ทำาอะไรไม่เหมาะไม่ควร  

ดูแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ แต่ว่าอย่าไปเก็บไว้เป็นของเน่าในจิตใจของเรา รีบตั้งเมตตาไว้  

คืออย่างไรก็ให้เรามีความหวังดีต่อกัน

วันนี้คนนี้เขาสร้างความเดือดร้อนให้เรา หรือเขาทำาอะไรโง่ๆ เสียเหลือเกิน เราก็ตั้งความหวังดีว่า  

เออ..วันหน้าเขาก็อาจจะฉลาดขึ้น วันหน้าเขาก็อาจจะดีขึ้นคือ อย่าเก็บอารมณ์ให้มาเป็นสิ่งที่ทับถมจิตใจ

ของตัวเองและเป็นการปิดบังโอกาสที่จะทำาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ อย่างนี้มันเป็นสิ่งท่ีทำาให้

เราอยู่ทำางานได้ อยู่กับมนุษย์ได้ เพราะว่าอย่างไรก็ตาม การอยู่กับมนุษย์มันต้องขัดใจ มันต้องมีเรื่อง 

อยู่ตลอด ถึงจะอยู่ในวัด ก็หนีไม่พ้นหรอก จะอยู่ในที่ทำางาน จะอยู่ในครอบครัว หรือแม้แต่จะไปอยู่ในวัด 

มนัก็หนไีม่พน้ ยิง่เปน็เจ้าอาวาสละกย็ิง่มเีรือ่งเยอะแยะละ่ แตว่า่เราเป็นผูท่ี้เอาคณุธรรมมาใสไ่วใ้นใจของเรา

เรามาเอาคุณงามความดีเป็นสิ่งอาศัย และก็มองโลกในแง่หวังดี มันก็ทำาให้เรามีความเบิกบานใจ  

เพราะว่าอย่างไรก็ตามเราเองทำาอะไรที่ผิดพลาด หรือเราเองทำาอะไรที่ไม่ดีไม่งามนั้นมันก็มีเหมือนกัน  

มี..ไม่ใช่ว่าเราทำาถูกทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าเราดีทุกคร้ัง และก็เวลาเราเองทำาไม่ดีมันเกิดจากอะไร มันเกิดจาก 

ความไม่รู้ มันไม่รู้ ถ้าหากว่าได้รู้แล้วก็คงจะไม่ทำาอย่างนั้น คนอื่นเขาก็เช่นเดียวกัน โลกนี้ท้ังโลก 

ที่ได้อยู่ด้วยกัน เกิดความเดือดร้อน เกิดความสับสน เกิดความวุ่นวายก็เนื่องจากความไม่รู้ อวิชชา



๓๒ 

อวิชชาเป็นความไม่รู้ และเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำาโลก  
แต่ว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำาสอนที่จะกำาจัดอวิชชาได้  

คือ ไม่ได้กำาจัดอวิชชาทั่วโลก แต่ว่ากำาจัดอวิชชาในจิตใจของผู้ที่มีความหวังในประโยชน์ 
ของชีวิตตัวเอง กำาจัดอวิชชาในจิตใจของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะอยู่ได้โดยความปกติ 

เพราะวา่จติใจของเราทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเปน็จรงิ และสามารถทีจ่ะปฏบิติัความรูอ้นันัน้ 

อันนี้เราเรียกว่า ปกติ เป็นความปกติของการเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราควรปรารถนากันทุกคน และ

ก็เป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของเราด้วย

สำาหรับวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมเป็นข้อคิดให้ญาติโยม 

ก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้

- เอวัง -



๓๓



๓๔ 



๓5

ศิลปะของชาวพุทธ  
ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราควรที่จะมีศีล  

มีการทำาบุญ มีศิลปะในการดำาเนินชีวิต 
ให้สามารถที่จะสร้างความสุขได้
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ตอ่จากนีไ้ปกข็อใหญ้าตโิยมตัง้ใจฟงัธรรม วนันีเ้ปน็วนัทำาบญุกนั วนัข้าวประดบัดนิ ก็เปน็ประเพณี

ที่จะได้ทำาบุญหาญาติหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีท่ีดีอยู่ ดี.. เราทำาบุญเพื่อให้เป็นประโยชน์ 

แกผู่อ้ืน่ เราระลึกถึงผูท้ีไ่ดไ้ปกอ่นเรา ไมว่่าจะเปน็ปูย่า่ตายาย บรรพบุรษุของเรา เรากร็ะลกึถึง ไดท้ำาความดี 

และอุทิศส่วนความดีอันนั้นให้ เป็นประโยชน์อยู่

การทำาบญุน้ันน่าจะเอาความดมีาทำาบญุ สมยัก่อนทำาบญุวนัขา้วประดบัดนิ กเ็อาขา้ว เอาแกง เอาขนม 

ไปวางไว้ตามบ้านหรือตามที่ต่างๆ ที่คนซึ่งตายไปแล้วเคยอยู่กัน วางเอาไว้ แล้วร้องว่า “เอ้า..มากินเด๊อ  

มากินเด๊อ” ฮ่วย.. มีแต่มดกับหมาเท่านั้นแหละได้กิน ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร และหลังจากเอาอาหาร 

ไปวางแล้วก็คงจะกลับมากินเหล้ากันต่อ ไม่ทำาอะไรอีก มันเลยไม่ค่อยเป็นบุญกันเท่าไร ก็ดีอยู่หรอก  

แต่ว่าเราต้องนึกว่าเราจะทำาอะไรจึงเป็นบุญ

บุญ : ศิลปะของชาวพุทธ
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บุญ ก็คือคุณงามความดีที่เราทำาเอาไว้ดี  
ไม่มีโทษและเมื่อเป็นบุญมันไม่น่าจะมีโทษ  

และก็ไม่น่าจะไร้เหตุผล ต้องมีเหตุผล  
ต้องมีความเฉลียวฉลาด ต้องมีความถูกต้อง  

จึงจะเป็นบุญที่สมบูรณ์ 

เพราะว่าเราผู้เป็นพุทธบริษัท ก็มีความเช่ืออยู่ว่าบุญท่ีเราทำานั้นเป็นสิ่งท่ีนำาความสุขมาให้ตนเอง 
และนำาความสขุมาใหผู้อ้ืน่ จึงเปน็เหตุใหเ้ราทำาบญุกนั ถา้หากวา่ไมม่คีวามเชือ่อยา่งนีก้ค็งจะไมม่ใีครทำาบญุ
หรอก เพราะเรามีความเชื่อมั่น เมื่อได้ทำาลงไปแล้ว บุญก็นำาความสุขมาให้ตนเอง นำาความสุขมาให้ผู้อื่น 
น่าจะมีความคิดอย่างนั้น แต่ว่าบางทีมันก็สับสนเหมือนกัน

บุญ ทุกวันนี้ก็มีหลายแบบ ทำาบุญลงไปแล้วก็เมากัน ตีกันก็มี ตีกันเป็นบุญน่ะมันก็ยากนะ  
มันก็ลำาบากนะความคิดน่ะ ความคิดของคนมันสับสน แต่ในพุทธศาสนานั้นก็ชัดเจนอยู่แล้ว ภาษาบาลีว่า 
ปุญญะ (ปุน-ยะ) การกระทำาที่ทำาให้ความสุขเกิดขึ้น พูดตามความเป็นจริง ในลักษณะของชีวิตของมนุษย์ 
ความสุขเกดิไดย้าก และยิง่เปน็ความสขุทีไ่มม่โีทษนัน้กย็ิง่เกดิไดย้าก เราจงึตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามเฉลยีวฉลาด 
จึงจะหาความสุขให้ตนเองได้ และให้เป็นการใช้ชีวิตเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขด้วย

วิสัยของมนุษย์เราก็รักความสุขและเกลียดความทุกข์อยู่เป็นพื้นฐานในจิตใจ ทำาอย่างไรจึงจะให้
ความสุขเกิดขึ้น นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนอยู่ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่จะทำาให้
ความสุขเกิดขึ้น อย่างในอริยสัจ ๔ ซึ่งพูดถึงเรื่องความทุกข์ 
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เป้าหมายในการสอนอริยสัจ ๔ นั้น  
เพื่อจะได้กำาจัดความทุกข์ เพื่อจะได้ดำาเนินชีวิต 

โดยไม่มีความทุกข์ครอบงำา หรือเพื่อให้ความสุขได้เกิดขึ้น 

พระพุทธเจ้าท่านก็เลยมีทั้งวิธีป้องกันและวิธีปฏิบัติ วิธีที่ปฏิบัติให้เกิดความสุขโดยตรง 

พระพุทธเจ้าท่านว่า บุญ เราจึงต้องรู้จักทำาสิ่งที่เป็นบุญ สิ่งที่เป็นบุญนั้นก็มีหลายแบบหลายอย่าง  

เหตุที่จะเกิดเป็นบุญก็หลายอย่าง อย่างการทำาบุญถวายทาน อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่อย่างเดียว  

เพียงแต่มันคุ้นหู เพราะเคยใช้กันมานาน พอพูดถึงการทำาบุญ ก็นึกแต่ว่าจะถวายของ ถวายทาน  

แต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านพูดกว้างกว่านั้น รอบคอบกว่านั้นมาก 

อย่างการรักษาศีลก็เป็นบุญ เพราะนำาความสุขมาให้ อย่างเราละเว้นจากการเบียดเบียน ยกเว้น

จากการเอาเปรียบกัน ยกเว้นจากการทะเลาะกัน ก็เป็นบุญมากในชีวิต คิดดูนะโลกนี้จะเป็นอย่างไร  

ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าคนเราสามารถที่จะงดเว้นยับยั้งเจ้าของไว้ ไม่เบียดเบียนกัน  

ไม่เอาเปรียบกัน ไม่ประพฤติตามความอยากของตนเอง เพราะว่าเมื่อมีความอยากก็มีความเห็นแก่ตัว  

เมื่อมีความเห็นแก่ตัวก็เกิดการกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นได้ การเป็นผู้รักษาศีลก็เลยเป็นบุญ ท้ังตัวเอง 

ไม่ได้ทำาสิ่งที่เป็นโทษและก็ไม่ได้สร้างโทษให้แก่ผู้อื่น มันก็เป็นบุญ นำาความสุขมาให้ผู้อื่นได้

การภาวนาก็เป็นบุญ พระพุทธเจ้าตรัสว่าการภาวนาฝึกหัดจิตใจให้มีความเจริญเป็นบุญ  

นำาความสขุมาให ้จิตใจทีฝึ่กดีแลว้กเ็ปน็จิตใจทีม่บีญุ หากไมห่มกมุน่อยูใ่นอารมณท่ี์เศร้าหมอง หรอืถ้าหากวา่ 
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มีอารมณ์ที่เศร้าหมองเกิดขึ้นก็รู้จักวิธีที่จะกำาจัด รู้จักวิธีท่ีจะแก้ไข ก็เป็นผู้ภาวนา เป็นผู้ฝึกหัดจิตใจ  

เมื่อเป็นอย่างน้ีจิตใจก็มีความสุข เพราะว่าโดยธรรมดา อารมณ์และความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ เพราะการกระทบภายนอกก็ดี เพราะอนิจจังครอบงำาจิตใจของเราเองก็ดี จิตใจของเรา 

จึงเปล่ียนแปลงอยู่เรื่อย อารมณ์ก็ขึ้นๆ ลงๆ สิ่งภายนอกเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ถูกใจเรา ก็เลย 

มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าหากว่าอารมณ์ของเราและความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีหลัก คือ โดยจิตใจที่ไม่เจริญ 

เมือ่เกดิความสขุกด็อีกดีใจ เม่ือเกดิความทกุขก์เ็สยีใจ ถา้หากวา่ใจของเราข้ึนๆ ลงๆ อยา่งนี ้ดใีจ เสยีใจ ถูกใจ 

ไมถ่กูใจ มันก็สับสนไมม่หีลกั เด๋ียวจิตใจก็พองขึน้มา เด๋ียวกแ็ฟบลง ถ้าพองๆ แฟบๆ อยา่งนีล้ะก็ มันก็ยุง่ล่ะ 

เราต้องเป็นผู้ภาวนา  
ฝึกหัดจิตใจของเราให้มีความสม่ำาเสมอ  

ถึงมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ให้เป็นทาสของอารมณ์นั้น  
ไม่ให้เชื่อในอารมณ์นั้นจนเกินไป 

บางคนนั่งอยู่บ้านคนเดียว นึกถึงคนอื่น นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่เคยชอบใจเคยถูกใจ ก็นั่งยิ้ม 

นั่งหัวเราะอยู่ที่บ้านคนเดียว ปุ๊บปั๊บอารมณ์ก็เปลี่ยนไปนึกถึงว่าคนนั้นเขาว่าอย่างไร คนนั้นเขาเคย 

ทำาอย่างไร คนน้ันเขาเคยนินทาเรา คนนั้นเขาเคยโกงเรา ก็ไปนั่งร้องไห้ นี่ล่ะมันก็ลักษณะของคนบ้า  

คนโรคประสาทล่ะ นั่งอยู่หัวเราะบ้างร้องไห้บ้าง อย่างนี้ละไม่ไหว
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เราต้องเป็นผูท้ีภ่าวนา ต้องเป็นผู้ฝึกหัดจิตใจของเราให้มคีวามสมำา่เสมอ สามารถทีจ่ะรบัผิดชอบ

ตวัเอง และนำาความสขุมาให้ตวัเองได้ อย่างนีล้ะเป็นผู้มบีญุ รกัษาบญุของเจ้าของไว้ สร้างบญุให้เกดิขึน้  

นี่ล่ะเป็นการทำาบุญที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนา มันสมบูรณ์กว่าท่ีเราคิดกันอยู่ เช่น เอาของไปถวาย 

พระนึกว่าเป็นบุญ ก็เป็นบุญอยู่ แต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ เป็นโอกาสส่วนน้อยที่จะได้บุญ เหมือนกับเราไป

ที่ร้านอาหาร เจ้าของร้านบอกว่า เออ..วันนี้โชคดี เราจะเอาอะไรก็ได้ เขาจะเลี้ยง เราจะสั่งอะไรก็ได้ที่เขา 

มใีนร้านอาหาร ภตัตาคารดีๆ เสยีด้วย แล้วเราสัง่เพยีงข้าวเปล่า อย่างนีม้นักไ็ม่สมควร โอกาสทีจ่ะได้อาหาร 

ท้ังกับทั้งแกงทั้งเน้ือทั้งปลาน่ะเยอะแยะ แต่ว่าเอาแต่ข้าวเปล่ากินกับนำ้าปลาก็ได้อยู่ อิ่มอยู่เหมือนกัน 

แต่มนักไ็ม่สมบรูณ์ อนันีก็้เหมอืนกนั การทำาบญุกม็หีลายแบบหลายวธิ ีถ้าคิดให้รอบคอบตามท่ีพระพุทธเจ้า

ท่านสอน เราจะมโีอกาสได้ทำาบุญอยู่ตลอด สร้างความสุขให้ตนเองอยู่ตลอด นำาความสขุให้ผูอ้ืน่ได้ตลอด

การช่วยผู้อื่น อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่า ไวยวัจจะ การช่วย การช่วยผู้อื่น มีโอกาสที่จะช่วยเหลือ

ผู้อื่น คนไหนมีความลำาบาก ตกยากอยู่ เราช่วยเขา ก็เป็นบุญ เห็นผู้ใดผู้หนึ่งมีความอ่อนแอไม่สบายกาย 

หรือแม้แต่ขาดความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง เราเห็นแล้ว เราเข้าไปช่วยเขา เราก็ได้บุญ ได้ช่วยผู้อ่ืน  

จะเข้าวัดก็ดี จะอยู่ในบ้านก็ดี มีโอกาสท่ีจะทำาอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็เป็นบุญ น่ีแหละ 

เราสร้างบุญเอาไว้ ไม่ใช่ว่าจะต้องอาศัยสิ่งของ อาศัยเรี่ยวแรงของเราก็เกิดเป็นบุญขึ้นมา แม้แต่การที่เรา

ทำาความดไีวแ้ลว้ แลว้เราอทุศิสว่นบญุกศุลอันนัน้ หรอือทุศิสว่นบญุอืน่ใดทีเ่ราทำาใหเ้ปน็ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่  

ทำาความดีอะไรไว้ เราก็นึกถึงผู้อื่น ขอให้พ่อแม่มีส่วนได้บุญที่เราทำา ขอให้อุปัชฌาย์อาจารย์ได้มีส่วน 

ในการกระทำาดีของเรา หรือแม้แต่ในวันข้าวประดับดินอย่างวันนี้ ขอให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับ

ไปแล้ว เปน็ญาตกิด็ ีเปน็มติรสหายกด็ ีขอใหไ้ดม้สีว่นรว่มในบญุวนันี ้กเ็ปน็บญุ จติใจของเรากก็วา้งออกไป

โดยปกติมนุษย์เรามีปมด้อยอย่างหนึ่ง คือ ชอบคิดแต่เรื่องเจ้าของ ชอบคิดแต่เรื่องตัวเอง ตัวเอง

สำาคัญ โลกทั้งโลกน่ะไม่สำาคัญเท่า อันนี้มันเลยเป็นปมด้อย เป็นสิ่งที่บกพร่องในจิตใจมนุษย์ เมื่อไหร่ที่เรา

เกิดความคิดที่ขยายกว้างออกไป ความรู้สึกนั้น เช่น 



๔๑

ความดีที่เราทำา หรืออะไรที่เกิดขึ้นก็ให้ได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย  
อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นบุญ จิตใจกว้างขวางประกอบด้วยคุณงามความดี  

มันก็นำาความสุขมาให้เจ้าของ นำาความสุขมาให้ผู้อื่น นี่ก็อย่างหนึ่ง

เราอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้อื่น หรือเราทำาอะไรไว้ เราก็สามารถที่จะแบ่ง ขอให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม 

ในการกระทำาของเรา นีก่อ็ยา่งหนึง่ บางคนกอ็ยากทำาความด ีแตว่า่จะเหมาเอาหมดเลย กจูะเอาผู้เดยีวละ่  

คนอื่นอย่ามายุ่งนะ อย่างนี้ละก็จิตใจมันแคบเหลือเกิน เราต้องรู้จักแบ่ง รู้จักแบ่งออกไป ให้จิตใจและ 

การกระทำาในชีวิตของเรากว้างออกไป เช่น ที่วัดหนองป่าพงและวัดสาขาจะมีกฐินเมื่อไหร่ก็จะต้องเป็น 

กฐินสามัคคี เพราะจะได้เป็นโอกาสให้หลายๆ คนมาร่วมกัน มารวมกันทำาความดีพร้อมกัน ก็เป็นการ

สนับสนุนคุณงามความดี แล้วเราก็มีความสุขกัน ดีกว่าจะไปเหมาเอาคนเดียว หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งน่ะ  

มันก็แคบไป น้อยไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็น้อยเกินไป

การทำาความดีพร้อมๆ กัน มีการช่วยเหลือกันในการทำาความดี พระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญ เป็นเหต ุ
ใหเ้กดิบญุ เวลาทีเ่ราทำาอะไร เรากส็ามารถชว่ยกนัได ้นีม่นัเปน็บญุ มนักย็ากนะการเปน็มนษุยน์ี ่ถา้หากว่า
เราต้องต่อสู้ชีวิตอยู่ผู้เดียว มันก็ยาก เราก็มีหลายคนช่วยกัน ความสุขก็เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นบุญในชีวิต

การฟังธรรม พระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นบุญ การฟังธรรม หาความรู้ หาความเข้าใจในการดำาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญ เป็นส่ิงท่ีควรให้เกิดข้ึน ท้ังการฟังธรรม หรือการเสาะแสวงหา 
หนังสือที่จะให้ความรู้ในธรรมก็อย่างหนึ่ง การฟังเทศน์หรือการเข้าใกล้ผู้ที่มีคุณธรรมเพื่อที่จะได้ฟัง
แนวทางในการดำาเนินชีวิต อย่างน้ีก็เป็นบุญ นำาความสุขมาให้ เพราะโอกาสท่ีจะได้รับความรู้ในการ 
ใช้ชีวิตให้ถูก ต้องอาศัยวิญญูชนคือผู้รู้ ชี้แจงแนะนำาวิถีทางในการดำาเนินชีวิต อย่างนี้ก็เป็นบุญ



๔๒ 

ความสุขก็เกิดขึ้นเวลามีความรู้ ถ้าหากว่าขาดความรู้ก็จะเป็นเหตุให้เราหลง หรือว่ามีความรู ้
ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ทำาให้เรามีความเช่ือในสิ่งต่างๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง  
เคยได้ยินท่านพุทธทาสพูดว่า คนทางใต้เขาเคยมีความเชื่อว่า ถ้าหากว่าไม่ได้เอาขันนำ้าไว้ในโอ่ง ตุ๊กแก 
จะมากดัเอา เขามคีวามเชือ่อยูอ่ย่างนัน้นะทางใต้ มนักไ็ม่ค่อยจะมเีหตผุลนะ คงจะสอนเดก็ๆ กระมงั หรอื 
เอาไว้สอนเดก็ๆ แต่มนักลายเป็นความเชือ่ทีท่ำาให้คนกลวักันทัง้ๆ ทีไ่ม่มเีหตผุล แต่กม็ปีระโยชน์อยูเ่หมอืนกนั  
ให้เด็กๆ ได้เอาขันนำ้าไปไว้ในโอ่ง แต่มันทำาให้เราเกิดความคิดที่ไม่มีเหตุผล มันไม่เสริมสติปัญญาของเรา

การฟังธรรมเลยยิ่งทำาให้เรามีเหตุมีผลมีความรู้ท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง หรืออย่างท่ีเขาเช่ือกัน

มาตั้งแต่สมัยโบราณว่า สุริยคราสมีสาเหตุมาจากกบมากินพระอาทิตย์ เลยเกิดความเชื่อกันมาอย่างนั้น  

กไ็มม่เีหตผุล ไมรู่ต้ามความเปน็จริง เลยเกดิความกลวัในสิง่ทีไ่มน่า่กลวั กบจะไปกนิพระอาทติยน์ะ่มนัเกนิไป  

ไม่มีเหตุผล เราผู้เป็นพุทธบริษัทเข้าใกล้วิญญูชน จะเป็นพระก็ดี เป็นนักปราชญ์ เป็นฆราวาสก็ดี  

ก็ให้ไปฟังธรรม เพื่อให้มีหลักที่ถูกต้องในชีวิต ไม่โง่

มนุษย์เรามีความโง่หลายๆ อย่าง  
เมื่อมีความโง่เราก็มีความกลัว อันนี้เป็นลักษณะของความหลง  

โมหะคือไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็มีความกลัวเกิดขึ้น  
มนุษย์ที่ดำาเนินชีวิตโดยไม่กลัวเป็นผู้มีความสุข ไปไหนก็มีความสุข 

อยา่งคนเขา้มาในวดัน้ีหลายคน วันก่อนก็มีโยมผูห้ญงิคนหนึง่เข้ามา เขาเหน็เชิงตะกอนเขากจ็ะวิง่หน ี 

สามีก็อยากจะสนทนาธรรม เมียก็จะหนีท่าเดียว กระสับกระส่ายเดินไปเดินมาว่าทำาอย่างไรจึงจะออกไป

จากที่นี่ได้ เขากลัว มาอยู่ในป่าช้าเขากลัว เขาไม่นึกถึงว่าพระมาอยู่กันไม่รู้ว่ากี่ปีท่านก็อยู่ได้ ญาติโยมก็ 



๔๓

เข้ามากันทุกวันๆ เขาก็อยู่ได้ เขามาครั้งเดียวเขาก็กลัวแล้ว อยากหนีแล้ว นี่..คนมีความกลัวไม่มีความสุข  

เม่ือไม่มีความกลัวไปไหนก็สบาย ไม่ต้องกลัวอะไร น่ีเราก็อาศัยความรู้ เพราะความกลัวเกิดจากโมหะ  

การฟังธรรมจึงเป็นบุญ ทำาให้เรามีความสุข

การใหธ้รรมะก็เป็นบุญเช่นเดียวกนัไมต้่องถงึกบัวา่ไปเทศนน์ีเ่ทศนน์ัน่ ไปรบกวนคน แต่วา่มโีอกาส

เมื่อไหร่ก็แนะนำากัน พูดตามประสบการณ์ของเรา หรือจะแนะนำาลูกๆ หลานๆ ของเราให้รู้จักหนทาง 

ที่ถูกต้อง แนะนำากันไว้ หรือหาอุบายที่ชักจูงให้คนได้ทำาความดีกัน ก็เป็นเหตุให้มีความสุข แต่ว่าตัวนี้ 

ก็ต้องระมัดระวัง ผู้ที่ไปบังคับคนอื่นหรือเทศน์ให้คนอื่นฟัง บางทีแทนที่จะสร้างความสุขกลับสร้าง 

ความรำาคาญ กต็อ้งระมดัระวังในเรือ่งน้ี บางคนเขามาวดัไมก่ีค่รัง้ ยงัไมม่หีลกัในตวัเองจะออกไปสอนคนอืน่  

อันนี้ก็ยากล่ะ ต้องมีหลักของเจ้าของ และก็ต้องระมัดระวัง คอยดู เขาพร้อมหรือเปล่า เขาสนใจหรือเปล่า 

เรามีอุบายที่แยบคายหรือเปล่า อย่างนี้ก็ต้องดู ดูเจ้าของอยู่เรื่อย 

ถ้าหากว่าเราสามารถจะแนะนำาหรือชักจูงให้ผู้อื่นได้มีความสนใจในธรรมะมากขึ้น  
สนใจในคุณงามความดีมากขึ้นก็เป็นธรรมทาน 

พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญ เป็นสิ่งที่ทำาประโยชน์และนำาความสุขมาให้ ท้ังหมดนี้เราจะเห็นว่า 

การทำาบุญมีหลายแบบหลายอย่าง ไม่ใช่เฉพาะแต่การถวายของ บางคนคิดว่าไม่มีของทำาบุญไม่ได้ หรือ 

ของยงัไม่พร้อมก็ยงัทำาบญุไม่ได้ หรอืของยงัไม่ดีพอ อยากจะให้ดกีว่านีจ้งึจะทำาบญุ อย่างนีเ้ป็นความคดิทีผ่ดิ  

เพราะว่าการทำาบุญมีหลายแบบหลายอย่าง เราไม่ต้องไปรอให้มีของหรอก ไม่ต้องไปรอให้มีวันมีเวลา 

วันพระจึงจะทำาบุญ วันสำาคัญทางศาสนาจึงจะทำาบุญ อย่างนี้ไม่ถูก 



๔๔ 

เรามีโอกาสที่จะทำาบุญอยู่สมำ่าเสมอ จะเป็นการรักษาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี อุทิศบุญกุศลก็ดี  

ช่วยเหลือผู้อื่นก็ดี ฟังธรรมก็ดี หลายๆ อย่าง หลายอย่างหลายแบบ มากกว่านี้ก็มี แล้วแต่เราจะคิด  

แล้วแต่ความฉลาดของเรา เราใช้เวลาของเราเพื่อทำาความดี ยิ่งทำาให้เกิดความฉลาดมากย่ิงขึ้น 

ยิ่งเป็นการสร้างบุญในชีวิต

เราเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าหากว่าเกิดมาเพื่อให้มีความเศร้าหมอง มีความรำาคาญหงุดหงิดอยู่ในใจ 

ตลอดเวลา อย่างนี้ก็แย่ แต่ว่าพูดถึงตามโอกาสของเรา เกิดมาแล้วเรามีร่างกายเรามีจิตใจ 

เราใช้ร่างกายนี้เราใช้จิตใจน้ีเพื่อทำาความดี สร้างความสุขให้เกิดข้ึนสำาหรับตัวเองสำาหรับผู้อื่น  

ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้โลกน้ีก็น่าอยู่ ชีวิตเราก็มีประโยชน์ เราก็ทำาความร่มรื่นให้เกิดข้ึนในจิตใจของเรา  

สร้างความรม่รืน่ใหแ้กผู่อ้ืน่ทีเ่รามส่ีวนเกีย่วขอ้ง จะเปน็ครอบครวักด็ ีเปน็มติรสหายกด็ ีเรากเ็กดิความฉลาด

ในการสร้างความสุข น่ีเปน็ศลิปะ ศลิปะของชาวพทุธ ถา้เราเปน็ชาวพทุธเราควรทีจ่ะมศีลี มกีารทำาบญุ  

มีศิลปะในการดำาเนินชีวิต ให้สามารถที่จะสร้างความสุขได้

สำาหรับวันนี้อาตมาก็ได้พูดพอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้

- เอวัง -



๔5
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ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา 
บางทีก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติ 

ที่มันต้องเป็นอย่างนั้น 
บางอย่าง ก็เป็นส่วนที่ 

เราทำาให้เกิดขึ้นมาสับสนเพิ่มเติมเอง



๔8 

ต่อจากน้ีไป ขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังธรรม โอกาสนี้เป็นโอกาสดีท่ีจะได้พิจารณาธรรมคำาสั่งสอน 

ของพระพทุธเจา้ เพือ่จะได้น้อมระลกึถงึธรรมะคือความจรงิ คำาสัง่สอนต่างๆ ท่ีเรารูจ้กั ไดย้นิไดฟ้งักันอยูน่ัน้  

มสีว่นหนึง่ทีเ่ราทกุคนควรพจิารณาและระลกึไวใ้นใจเสมอ คอื ความเปน็จรงิ ซึง่ถา้เราระลกึถงึความเปน็จรงิ 

ของชีวิตไว้เสมอแล้ว ชีวิตก็จะมีหลัก ตั้งหลักได้

อาตมาเคยอ่านเร่ืองของอาจารย์กรรมฐานในทิิเบต เป็นอาจารย์ของมิลาเรปา ซ่ึงพวกเราอาจจะ

เคยได้ยินชื่อ ท่านไม่ถึงกับเป็นนักบวช แต่ใช้ชีวิตอย่างฤาษี ชาวทิเบตนับถือท่านเป็นพระอรหันต์ อาจารย์

ของมลิาเรปาชือ่มาร์ปา เปน็ผูท้ีน่ำาคมัภรีต์า่งๆ ทางพระพทุธศาสนาเขา้ไปในทิเิบต ไดฝ้า่ฟนัอปุสรรคตา่งๆ 

ทางแก้ ทุกข์



๔9

มากมายในการค้นคว้าหาความรู้ แปลคัมภีร์ต่างๆ เป็นภาษาทิิเบตเพื่อก่อตั้งพุทธศาสนาในประเทศนั้น 

ตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระแต่เป็นนักปราชญ์ ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรม มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ทั้งที่เป็น 

ฆราวาสและเป็นนักบวช มีอยู่ครั้งหน่ึง เมื่อบุตรชายของท่านเสียชีวิต ท่านก็ร้องไห้ ลูกศิษย์บางคน 

จงึเข้าไปถามว่า ทา่นอาจารยส์อนเรือ่งความว่างและความเป็นมายาของโลก แลว้ทำาไมยงัรอ้งไหเ้ม่ือลกูเสยี

ชีวิต ท่านตอบว่า “นั่นแหละการเสียชีวิตของลูกนั่นเป็นตัวว่างและตัวมายาที่สุดละมันต้องมีอย่างนี้ เป็น

เร่ืองธรรมดา” ธรรมดาคนเราจะเปน็คนระดับไหนกต็าม กต็อ้งมคีวามรูส้กึนกึคดิ เมือ่มคีวามผกูพนัในจติใจ  

ก็ต้องมีความรู้สึก อันนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลักษณะของโลก ลักษณะของชีวิตเรา  
เป็นสิ่งที่มีความบกพร่องอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา  

ความบกพร่องนี้ท่านเรียกว่าตัว ทุกข์ 

และท่านก็ระบุเอาไว้ชัดเลยว่า ทุกข์นั้นคืออะไร ก็ ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา ก็เป็นสูตรอย่างนี้ ซึ่งมีทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ ทุกข์ของ

ความเกดิกม็ ีทกุขข์องความแกก่ม็ ีทกุขข์องความตายกม็ ีอนันัน้กเ็ปน็สว่นภายนอก เปน็เรือ่งของรา่งกาย

ส่วนทางจิตใจก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดา โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส 

เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ต้องมี เพราะอะไร 
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ก็เพราะเราเกิดขึ้นมา อาศัยในร่างกายที่บกพร่อง  
เกิดขึ้นมาด้วยจิตใจที่ต้องมีความรู้สึกเป็นธรรมดา  

รับความสุข รับความทุกข์ รับความถูกใจและไม่ถูกใจ  
เพราะฉะนั้น ความรู้สึกเสียใจจึงเป็นเรื่องธรรมดา  

เป็นสิ่งที่น่าศึกษา เพราะมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

หรืออย่างท่ีในภาษาบาลีท่านเรียกว่า โสกะ ปริเทวะ หรือความโศกเศร้า ซ่ึงความหมายในท่ีนี้ 

ตา่งไปจากความเขา้ใจของเราทีม่ใีนภาษาไทยอยูบ่า้ง ในภาษาบาล ีโสก หรอื โสกะ เป็นความรูส้กึทีเ่กดิข้ึน 

เมื่อมีอะไรไม่ถูกใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีกันอยู่ทุกคน การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราพอใจ  

หรือได้ประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ ไม่อยากประสบเลย ความรู้สึกเหล่านี้ท่านเรียกว่า โสกะ

สว่นปรเิทวะ เปน็ความรูส้กึทีเ่รยีกว่าสดุทีจ่ะทนทาน กเ็ปน็ความรูส้กึทีเ่ปน็ธรรมดาของชวีติมนษุย์

อีกเช่นกัน บางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันเหลือทนจริงๆ อย่างที่อาตมาเคยอ่านพระสูตรสูตรหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่ง

พระอานนท์ท่านไปเยี่ยมพระจุนทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตร กำาลังอาพาธด้วยโรคเก่ียวกับท้อง 

พระจุนทะท่านเองก็เป็นพระอรหันต์ ท่านบอกกับพระอานนท์ว่ามันเหลือทนจริงๆ เวทนาความเจ็บปวด

มันมีมากเหลือเกิน เหมือนกับมีช้างมาเหยียบที่ท้องของเรา

ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักและชอบใจ ความพลัดพรากจากผู้เป็นลูก พ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง  

ซึ่งเป็นผู้ที่เรารัก ผู้ที่เรามีความผูกพันทางใจ จึงต้องมีความรู้สึกเศร้าโศกเกิดข้ึน ให้ถือเสียว่ามันเป็น 

ส่วนประกอบของชีวิตมนุษย์ที่เรียกว่า ความทุกข์ เพราะเหตุว่าชีวิตของมนุษย์เราไม่สามารถประกัน 
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ได้วา่จะมอีะไรเกดิขึน้ ประกนัไมไ่ดว้า่จะมอีะไรทีเ่ปน็มาและเปน็ไป ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในจติใจของมนษุย์ 

ก็อยู่ในสภาพที่รับรองไม่ได้ ประกันไม่ได้เช่นกัน หวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาไม่ได้  

มนัเปน็ความรูส้กึทีเ่สยีดแทงจติใจของเราอยูต่ลอดเวลา ซึง่มนษุยเ์รากพ็ยายามหลกีเลีย่งหลกีหนใีหไ้กลไว ้ 

แต่ทว่าความรู้สึกเหล่าน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย์ท่ีทุกคนต้องมีโทมนัส ความเศร้าโศกอันเกิดจาก 

ความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกะทันหันโดยไม่คาดคิด พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้พินิจ

พิจารณาในเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตอย่างละเอียด รอบคอบ พระองค์จึงรู้จักชีวิตของมนุษย์ดี

พระองค์ประจักษ์แจ้งในตัวไม่แน่  
ในความรู้สึกนึกคิดที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  
อันทำาให้จิตใจของเราหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆ 

คำาวา่ อปุายาส กเ็ปน็ความรู้สึกคับแค้นใจ ความสิน้หวงัตอ่สิง่ทีจ่ะมาทำาอนัตราย หรอืเปน็ศตัรตูอ่เรา  

หรือตอ่ส่ิงตา่งๆ ทีเ่ราบงัคับไมไ่ด้ เชน่ ความเปลีย่นแปลงของอากาศ เป็นตน้ เพราะในฐานะท่ีเราเป็นมนุษย ์ 

เราอยู่โดยอาศัยร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อม ต้องเสีย หรือมีอะไรขาดไปอยู่ตลอดเวลา  

จะต้องเจ็บ จะต้องตาย จะต้องรับปัญหาขัดข้องหลายๆ อย่าง ส่ิงท่ีจะเป็นอันตรายต่อเราจึงมีมากมาย 

เหลอืเกนิ ดงัน้ัน อปุายาส นีก้เ็ปน็ความรูส้กึธรรมดาของมนษุย ์เราจงึจำาตอ้งหาทางออก หาทางแก้ไข ตวัอยา่ง

เช่น เวลาเรามีความรู้สึกหิวเกิดขึ้น เราก็ต้องหาทางออกที่จะทำาให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เรา 

จะได้สบายข้ึน ต้องหาอาหารมารับประทาน ก็พอช่วยได้บ้าง เวลาท่ีเรารู้สึกง่วงเราก็ต้องไปพักผ่อนหลับนอน
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ส่วนความรู้ สึกในทางจิตใจ มนุษย์เราก็มีวิธีการแก้ไขได้บ้าง แต่มักจะเป็นการแก้ไขได้ 

ช่ัวคร้ังช่ัวคราว บางทีก็เป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นให้ยุ่งกันเข้าไปใหญ่ แต่สำาหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์

พระพุทธเจ้า เราก็ต้องน้อมระลึกถึงคำาสอนของพระพุทธองค์ว่า ท่านทรงแนะนำาทางออก ทางแก้ไข 

ไว้อย่างไร เบื้องแรกพระองค์ได้แนะให้เราพิจารณาดู เพื่อที่จะได้ยอมรับ ยอมฟัง ยอมศึกษา ให้รู้ชัด 

ถงึความรู้สกึทีม่อียู ่เพราะทางทีจ่ะแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ เราจำาเป็นท่ีจะตอ้งศกึษาปัญหาให้รอบคอบเสยีกอ่น  

ต้องรู้ตัวปัญหาให้ดีเสียก่อน ลักษณะเช่นนี้เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้า พระองค์ให้เราเข้าไปดู ไปเห็น  

ไปรับรู้ ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ศึกษาให้ชัดว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุ

ความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้น  
บางทีก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปอย่างนั้น  
บางอย่างก็เป็นส่วนที่เราทำาให้เกิดขึ้นมาสับสนเพิ่มเติมเอง 

เช่น บางครั้งความยุ่งเกิดเพราะความอยาก ความต้องการของเราเอง หรือไม่ก็ความเห็นขัดแย้ง

กับผู้อื่น อย่างนี้มันเป็นทุกข์ที่เราทำากรรมที่เราก่อขึ้นมาเอง บางอย่างนั้นก็เกิดจากธรรมชาติ เช่น ความ

พลัดพรากจากผู้ทีเ่รารกั ความรูส้กึอย่างน้ีเกดิขึน้เรากต้็องดใูห้เหน็วา่มนัเป็นธรรมชาต ิแลว้กค็อ่ยๆ แกไ้ขไป

การแก้ไขก็แก้ตรงความรู้สึกนั่นเอง คือพอได้ยอมรับเสียแล้ว เราก็จะเห็นว่าความเป็นจริง 

เป็นอย่างนี้ เราจะแก้ไขอะไรได้ไหม ก็แก้ไม่ได้ เพราะเราเห็นแล้วว่า ลักษณะของโลกมันเป็นอย่างนี้  

ความเป็นจริงของชีวิตก็เป็นอย่างนี้ จะให้เป็นไปอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้ 
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เราก็ต้องทำาใจของเราให้เป็นกลาง ที่เรียกว่าเป็นกลางก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไร  
แต่ว่าเราวางตัวเป็นผู้รู้ เป็นผู้ดู เป็นผู้เข้าไปยอมรับอยู่  
อย่างนี้ความเป็นปกติก็จะค่อยๆ เกิดขึ้นในจิตใจของเรา  

เพราะเรามีหลักที่สงบ เป็นหลักที่สว่าง

เราจึงต้องพยายามที่จะจัด ที่จะจุด และยึดแสงสว่างนี้ไว้ในใจของเรา ตัวผู้รู้เป็นตัวแสงสว่าง  

เราจึงต้องพยายามให้แสงสว่างเกิดขึ้น สว่างไว้ในใจของเรา สว่างโดยอาศัย เมตตาธรรม อาศัยความรู ้
ในความเป็นจริง อาศัยสองอย่างนี้ มีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามให้มีความเมตตา เมตตาแปลว่าความหวังดี 
เมตตาก็ดี กรุณาก็ดี มันเป็นคู่กันไป อาศัยตัวนี้เป็นตัวให้ความรู้สึกอบอุ่น ช่วยยกระดับจิตใจของเรา
ให้อยู่ในความจริง ถ้าหากว่าอาศัยตัวผู้รู้อย่างเดียว เพียงแค่ดูเอาไว้ มันไม่อบอุ่นนะ ต้องอาศัยเมตตา
ธรรมด้วย

ที่เรียกว่าเมตตานี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน บางครั้งอาจจะเห็นความรักเป็นความเมตตา ซ่ึงไม่ใช่นะ  

เพราะตวัรักน้ีกพ็าใหเ้ราทกุขเ์หมอืนกนั อย่างท่ีหลวงพอ่ชาทา่นเคยสอนแลว้สอนอกีวา่ “ตรงทีเ่รารกัทีส่ดุ 

นั่นแหละ มันจะพาให้ทุกข์ที่สุด”

ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสสอนไว้เช่นกัน อย่างมีพระสูตรหน่ึงที่พระเจ้าปเสนทิโกศล 

ทรงไดย้นิการสนทนากนัระหวา่งพวกอำามาตยว์า่ พระพทุธองคท์รงตรสัสอนไวว้า่ สิง่ใดทีเ่รารกั สิง่นัน้จะพา 

ใหเ้ราทกุข ์พระเจ้าปเสนทโิกศลได้ฟงัดังน้ีกร็ูส้กึขดัเคืองพระราชหฤทยั ตรสัถามพระมเหสวีา่ พระพทุธองค์ 

ทรงสอนเช่นนี้จริงหรือ พระมเหสีเองมีความศรัทธาเลื่อมใสในคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแรงกล้า 

ก็ทรงยืนยันว่าเป็นความจริง จึงเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของพระองค์อย่างมาก ไม่ทรงยอมรับ และเห็นว่า 

คำาสอนนี้ใช้ไม่ได้
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พระมเหสีได้ยินดังนั้น ก็เกิดวิตกต่อความเห็นของพระองค์ จึงพาพระองค์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงถือโอกาสกราบทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองว่า ที่พระพุทธองค์เคยตรัส

สอนว่า ส่ิงใดทีเ่รารัก สิง่นัน้จะพาใหเ้ราทุกขจ์รงิหรอื พระพทุธเจา้กท็รงยนืยนัวา่จรงิ พระเจา้ปเสนทโิกศล

ตรัสตอบว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น เราไม่ยอมรับคำาสอนเช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ถ้ามเหสีหรือโอรสธิดา 

ทีพ่ระองคท์รงรกัใครเ่กิดความทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ เชน่ ประสบอบุตัเิหต ุประชวร หรอืสวรรคต พระองค์

จะทรงมคีวามรูส้กึอยา่งไร นัน่แหละคอืความรกัทำาใหเ้กดิทกุข ์ถา้รกัมากทีส่ดุกจ็ะทำาใหเ้กดิทกุขม์ากทีส่ดุ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราอาศัยเมตตาธรรม คือ ความปรารถนาที่ดีงามต่อกันแทนความรัก

ยังจำาได้ครั้งหนึ่งอาตมาไปประเทศอังกฤษกับหลวงพ่อจันทร์ ซ่ึงเป็นลูกศิษย์อาวุโสของ 

หลวงพ่อชา ก็ได้มีโอกาสพบโยมพ่อโยมแม่ซึ่งมาในงานเปิดวัดอมราวดีด้วย โยมพ่อโยมแม่กำาลังสนใจ 

ในการฟังธรรมและการนั่งสมาธิ และมีความภาคภูมิใจท่ีมีลูกบวชเป็นพระ เมื่อมีโอกาสได้สนทนากับ 

หลวงพ่อจันทร์ ท่านก็ถามว่า เป็นอย่างไร รักลูกไหม ถ้ารักก็ให้ระวัง ลูกจะพาให้ทุกข์ โยมพ่อโยมแม่ก ็

แปลกใจวา่ทำาไมหลวงพอ่จนัทรพ์ดูเชน่นัน้ ทา่นกเ็ลยถอืโอกาสแนะนำาสัง่สอนวา่ เรือ่งรกันีเ้ป็นเรือ่งทีต้่อง 

ระมัดระวัง เพราะตวัทกุข์มันก็อยู่ตรงนัน่แหละ จะไม่ให้รักเลยกค็งเปน็ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ใหพ้ยายาม 

ในความรักนั้นให้มีความเมตตา คือ ให้ความหวังดีต่อผู้ที่เรามีความรับผิดชอบ มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ตั้งความหวังดีเอาไว้

หวังดีคือพยายามให้ใจของเราเข้าไปหาหลักที่เป็นกลาง อยู่กับลูกก็อยู่ด้วยความหวังดี เพราะ 

ตัวความรักนั้นมันพาให้ใจขึ้นๆ ลงๆ ถ้าได้ดังใจก็ดีใจ ถ้าไม่ได้ดังใจก็เสียใจ แต่เมตตาจะพาให้เราเข้าหา

หลักกลาง ยังมีความเอาใจใส่ ยังมีความอบอุ่นอยู่ อยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยเมตตาธรรม แม้จากกันไปก็ต้อง
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อาศยัเมตตาธรรม ตัง้ความหวงัดเีอาไว ้สว่นทีเ่ราทำาได้แลว้กเ็ปน็บญุเปน็กศุล เปน็พืน้ฐานในชวีติในอนาคต 

เป็นเรื่องไม่ต้องสงสัย แม้ผู้ที่จากไปแล้วก็ดี จะเป็นใครก็ตาม เป็นพ่อแม่ เป็นลูก หรือญาติพี่น้องของเรา 

พยายามให้มีเมตตาธรรมตั้งไว้เสมอ ให้มีคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องระลึกถึงคือ ความหวังดี ความหวังดี

นี้เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางๆ พยายามให้ใจของเรากลับมาสู่หลักผู้รู้มันเป็นคู่กัน 

ถ้าเมตตาธรรมขาดผู้รู้ มันก็จะกลายไปเป็นความรัก  
เมื่อรักแล้วมันจะหวั่นไหวได้  

แต่ถ้ามีตัวผู้รู้ แม้เราจะมีความห่วง ความอบอุ่นเอื้ออารีต่อกัน  
แต่เราก็จะยอมรับส่วนที่เป็นความจริง ตัวผู้รู้จะคอยตักเตือนเรา 

เออ ความจริงเป็นอย่างนี้ ความถูกต้องเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อเกิด

อะไรขึ้นมาที่เป็นการกระทบกระเทือนไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือไม่ดี ให้เรายอมรับรู้ยอมศึกษาพิจารณา 
ครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนามาแต่สมัยครั้งพุทธกาล จนถึงทุกวันนี้ ท่านเป็นหลัก 

เป็นที่พึ่งของเราได้ ก็ด้วยอาศัยการได้เห็น และยอมรับความเป็นจริง ท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสของธรรม 

หมายความวา่ไดอ้รยิคุณ เปน็พระโสดาบนั เหน็เปน็เรือ่งธรรมดาทีว่า่ ยงักญิจ ิสะมุทะยะธมัมงั สพัพนัตงั  

นโิรโธธมัมันต ิสิง่ใดมคีวามเกดิขึน้ สิง่นัน้มคีวามดบัไปเปน็ธรรมดา มนัเปน็เรือ่งธรรมดาๆ ถา้เราฟงัเผนิๆ 

กเ็ปน็เรือ่งทีไ่มน่า่จะมคีวามสำาคญัอะไรมากนกั แตว่า่ถา้เรายอมพจิารณา ยอมนอบนอ้มเขา้มาสูจ่ติใจ 

ของเรานี้เสมอ เราจะสามารถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีจะชั่วก็ตาม
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การยอมรับความจริง ทำาให้จิตใจของเราปลอดโปร่ง โล่ง สบาย  
ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เพราะเรารู้ว่าความจริงเป็นอย่างน้ี โลกเป็นอย่างนี้ ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ จิตใจของเรา 

เปน็อยา่งน้ี ไม่เฉพาะสว่นภายนอก ภายในกเ็ชน่เดียวกนั โลกท้ังโลก สงัขารท้ังปวงเป็นอยา่งนี ้เราควรทำาใจ 

ของเราใหน้้อมเขา้มาสู่จดุนีอ้ยูเ่สมอ จงึจะเกดิความมัน่คง สิง่ทีพ่ดูมาทัง้หมดนีเ้ปน็เรือ่งทีเ่ราทกุคนจำาเปน็

ต้องพิจารณา เพราะว่าเราอยู่ภาวะอย่างนี้ เกิดมาเป็นมนุษย์ เราก็มีปัญหากันทุกคน คือ เกิดมาแล้ว 

ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน กำาหนดไม่ได้ รับประกันไม่ได้ว่าจะอยู่นานเท่าใด เราก็ต้องทำาความดี  

เอาตัวความดีเป็นที่ตั้ง เอาตัวคุณธรรมมาเป็นที่อาศัย ทำาใจของเราให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ถ้ามีคนมาถาม มาทักทายว่า เป็นอย่างไร สบายดีหรือ เราก็ตอบว่า พอทนได้ พออยู่ได้

สำาหรับวันนี้อาตมาได้แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลา 

ขอยุติเพียงเท่านี้

- เอวัง -
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ธรรมะที่ฝากไว้

คนไทยต้องรู้จักใช้สมบัติตัวเองที่มีอยู่ พ่อ แม่  
ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษได้ฝากสมบัติอันล�้าค่าไว้  

สิ่งนั้นคือพุทธศาสนา ถ้าคนไทยรู้จักใช้ รู้จักน�าไปปฏิบัติ 
คนไทยก็จะได้รับผลประโยชน์อันมหาศาล

หลักธรรมของพระพุทธเจ้า สามารถแก้ไขปัญหา 
ได้ทุกอย่าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของจิตใจ

คัดลอกจาก www.web-pra.com
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ประวัติ

พระราชโพธิวิเทศ วิ. (ปสันโนภิกขุ) เป็นชาวแคนาดา เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  

ท่ีเมอืงนโิตมา ประเทศแคนาดา สนใจในพระพทุธศาสนาตัง้แต่ยงัเป็นนักศึกษา หลงัจากจบการศกึษาแล้ว

ได้เที่ยวออกหาประสบการณ์ชีวิต

เริ่มหัดทำาสมาธิภาวนาคร้ังแรกที่ประเทศไทยจนกระทั่งมีศรัทธาออกบวช ได้รับการอุปสมบท 

เป็นพระภกิษเุมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ทีว่ดัเพลงวปัิสสนา กรุงเทพฯ บวชได้ไม่นานกไ็ด้ยนิกติตศิพัท์ของหลวงพ่อชา  

จึงเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ ณ วัดหนองป่าพง

ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - พ.ศ. ๒๕๓๙

วัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑



6๓

พระราชโพธิวิเทศ วิ. (ปสันโนภิกขุ)
ประธานสงฆ์ วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นามเดิม   รีด แพรี่ (Reed Perry)

การศึกษา   ปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

     มหาวิทยาลัยวินนิเพก ประเทศแคนาดา

พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้เดินทางหาประสบการณ์ชีวิตในหลายประเทศโดยเริ่มต้นจากยุโรป ตะวันออกกลาง  

     อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล จนกระท่ังเดินทางมาถึงประเทศไทย 

     เกิดความสนใจในการฝึกฝนสมาธิวิปัสสนา จึงได้เข้าอบรมกรรมฐาน ที่วัดเมิงมาง 

     จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๑๗  หลังจากศึกษาคำาสอนของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติภาวนา มาได้ระยะเวลา 

     พอประมาณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  

     ณ วดัเพลงวปิสัสนา แขวงบางขนุศร ีเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เมือ่อาย ุ๒๔ ปี  

     ในพรรษาแรกนั่นเอง ท่านได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ของพระโพธิญาณเถร  

     (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๑  พำานักที่วัดหนองป่าพง เมื่อครบ ๕ พรรษา ก็เริ่มออกธุดงค์ แวะพักตามวัดสาขาอื่นๆ  

     ตามโอกาส ได้ปลีกวิเวกบำาเพ็ญภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในป่าลึก

พ.ศ. ๒๕๒๒  หลังออกพรรษาช่วงปลายเดือนมกราคม ท่านได้ถูกเรียกตัวกลับวัดป่านานาชาติ  

     โดยหลวงพ่อชามีความประสงค์ให้ท่านได้กลับมาฝึกฝน และเตรียมตัวข้ึนรับตำาแหน่ง  

     เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ แทนพระอาจารย์ชาคโร (Phra Ajahn Jagaro) ซึ่งจะ 

     ย้ายไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลีย
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พ.ศ. ๒๕๒๕  ในพรรษาที ่๘ ทา่นไดร้บัมอบหมายจากหลวงพอ่ชา สภุทโฺท ใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่จา้อาวาส

     วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี ท่านได้ทุ่มเททั้งกายและใจอย่างเต็มกำาลัง เผยแผ ่

     พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนศิษย์และพัฒนาวัดป่านานาชาติ รวมทั้งชุมชนรอบวัด 

     จนทำาให้วัดป่านานาชาติเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่ชาวพุทธ 

งานพัฒนาชุมชนและสังฆพัฒนา

    • เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีสนใจการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาชุมชน 

     ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบุคคลคณะนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติ 

     เพื่อชีวิต (Nature Care Foundation) โดยมุ่งให้ความรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและ 

     การเลี้ยงชีพแบบยั่งยืน ปัจจุบันองค์กรนี้ยังคงดำาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่

    • ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนบ้านบุ้งหวาย ได้รับรางวัล “หมู่บ้านสมานฉันท์”

    • กอ่ตัง้โครงการปลกูต้นไม้ภายในวดัได้รับยกยอ่งใหเ้ปน็ตน้แบบฟืน้ฟปูา่ไม ้จากกรมปา่ไม ้ 

     จังหวัดอุบลราชธานี

    • กอ่ตัง้สำานกัสงฆข์ึน้ ๒ แหง่ ไดแ้ก ่สำานกัสงฆภ์จูอ้มกอ้มและสำานกัสงฆเ์ตา่ดำา เพือ่ใชเ้ปน็ 

     สถานที่วิเวกสงฆ์ บำาเพ็ญภาวนาและฝึกอบรมพระเณรจากวัดป่านานาชาติ สำานักสงฆ์ 

     ทั้งสองแห่งนี้มิได้เป็นเพียงสถานที่สำาหรับบำาเพ็ญเพียรภาวนาและฝึกอบรมพระเณร 

     เทา่นัน้ แต่ยงัเป็นสถานทีช่ว่ยปกปอ้ง รกัษาผนืป่าและระบบนเิวศตามธรรมชาตอีิกดว้ย  

     อีกทั้งได้รับความคุ้มครองและสนับสนุนจากหน่วยงานทหารและกรมป่าไม้

    • ปฏิบัติหน้าที่ เป็นล่ามและติดตามพระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งเดินทางไปเผยแผ่ธรรม  

     ณ วดัสาขาตา่งๆ ของวดัหนองปา่พง ทัง้ในประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์
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    • เปน็คณะจัดเตรยีมและดำาเนนิการ งานพระราชทานเพลงิถวายแดอ่งคพ์ระโพธิญาณเถร  

     (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

    • เป็นคณะกรรมการวางระเบียบการปกครองของวัดหนองป่าพงและวัดสาขา ซึ่งม ี

     จำานวนมากกว่า ๒๐๐ สาขา

พ.ศ. ๒๕๓๓  กอ่ตัง้สำานกัสงฆภ์จูอ้มกอ้ม ซึง่มพีืน้ทีต่ดิกบั วนอทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ อำาเภอโขงเจยีม  

     จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๓๔  ก่อตั้งสำานักสงฆ์เต่าดำาในเขตเหมืองเต่าดำา ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตวนอุทยานไทรโยค  

     อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ก่อนท่ี 

     จะเดินทางไปร่วมก่อต้ังวัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมายของการก่อตั้ง 

     วัดป่าอภัยคีรีนี้ี ก็เพื่อสร้างและพัฒนาพระภิกษุสงฆ์

พ.ศ. ๒๕๔๐  เมื่อพรรษาที่ ๒๔ พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ (พระราชโพธิวิเทศ วิ.) ได้สละตำาแหน่ง 

     เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ และเดินทางไปมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     เมือ่ปลายป ีพ.ศ. ๒๕๓๙ เพือ่รว่มก่อตัง้วดัป่าอภยัครี ีทีต้ั่งอยูใ่นเขต Redwood Valley  

     ซึ่งเป็นวัดสาขาสายหลวงพ่อชา สุภทฺโท แห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ  

     พระอาจารยอ์มโรภกิข ุ(พระราชพทุธวิรคณุ ว.ิ) อดตีรองเจา้อาวาส วดัอมราวดี ประเทศ 

     อังกฤษ ทา่นอาจารยท้ั์งสองปฏบิติัหนา้ท่ีเจา้อาวาสวดัป่าอภยัครีร่ีวมกนัเป็นเวลา ๑๓ ปี  

     จนป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ หลงัจากทีพ่ระอาจารยอ์มโรภิกขุ (พระราชพทุธวิรคณุ ว.ิ) ได้เดนิทาง 

     กลับไปประเทศอังกฤษ เพื่อรับตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี แทนพระอาจารย์สุเมโธ  

     (พระเทพญาณวเิทศ) จากนัน้พระอาจารยป์สนัโนภกิข ุ(พระราชโพธวิเิทศ ว.ิ) จงึปฏบิตัิ 

     หน้าที่เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีเพียงผู้เดียวต่อมาอีก ๘ ปี จนถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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การเผยแผ่ธรรมในต่างแดน

พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกากำาลังเติบโตเพิ่มมากข้ึนท้ังในกลุ่มบุคคลผู้สนใจ

ท่ัวไป และผูท้ีต่อ้งการสละชวีติทางโลกบวชเปน็พระภกิษสุงฆ ์ พระอาจารยป์สนัโน (พระราชโพธวิเิทศ ว.ิ)  

ได้อุทิศตนเพื่อการส่งเสริมให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลผู้สนใจพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

    • ในฐานะพระภกิษอุาวโุส ทา่นได้รบัหนา้ทีด่แูลวดัสาขาของวดัหนองป่าพง ทางแถบทวปี 

     อเมรกิาเหนอื ซึง่มวีดัสาขา ๒ แหง่ ตัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา และวดัสาขา ๓ แหง่  

     ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา

    • ท่านมุ่งเน้นการสอนกรรมฐาน และเผยแผ่ธรรมไปยังกลุ่มพุทธศาสนิกชน และบุคคล 

     ทีส่นใจพระพทุธศาสนา ไปยงัแถบเมอืงใกลเ้คยีง และรัฐอืน่ๆ ทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

     รวมทั้งประเทศแคนาดา

    • จัดการฝึกอบรมการเจริญสมาธิภาวนา ร่วมกับโยคะการเผยแผ่ธรรมร่วมกับการสอน 

     โยคะนี ้นำาประโยชนส์ูอ่งคก์รคร ูผูส้นบัสนนุโครงการ “การเจรญิสมาธแิละโยคะสำาหรบั 

     โรงเรียนที่ด้อยโอกาส”

    • ก่อตั้งสำานักสงฆ์ Pacific Hermitage เมืองไวท์แซลมอน มลรัฐวอชิงตัน

พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่านได้ก่อตั้งสำานักสงฆ์ Pacific Hermitage เมืองไวท์แซลมอน มลรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็น 

     สาขาย่อยของวัดป่าอภัยคีรี ขึ้นตามจุดประสงค์และศรัทธาที่กลุ่มพุทธศาสนิกชน  

     ชื่อ ‘Portland Friend Of The Dhamma’ ในเมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน 

     ประสงคจ์ะมสีถานทีซ่ึง่ชาวพทุธจะมารวมกนัเพือ่ฟงัธรรมและฝกึฝนตนในการทำาสมาธิ 

     ภาวนา

พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาท 

     สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่  ๕ ธันวาคม  
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     พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดร้บัพระกรณุาโปรดพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั  

     ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ราชทินนาม “พระโพธิญาณวิเทศ วิ.”

พ.ศ. ๒๕๖๑  หลังจากที่ท่านทุ่มเทอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ปฏิบัต ิ

     หน้าที่เจ้าอาวาสรวมทั้งสิ้น ๓๖ พรรษาท้ังท่ีวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 

     รวม ๑๕ พรรษา และวดัปา่อภยัคีรี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ๒๑ พรรษา ในเดอืนกรกฎาคม 

     พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่านได้สละตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี เพื่อปลีกวิเวกและบำาเพ็ญ 

     ภาวนาอย่างสงบ โดยท่านยังพำานักท่ีวัดป่าอภัยคีรี ดำารงตำาแหน่งประธานสงฆ์ เพื่อ 

     เป็นหลักและเป็นกำาลังใจให้แก่คณะสงฆ์ที่ทำาหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนา โดยมี 

     พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก รับตำาแหน่งเจ้าอาวาสร่วมกันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒  เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 

     เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ราชทินนาม “พระราชโพธิวิเทศ วิ.”

หลังจากท่ีมุ่งมั่น สืบทอดคุณงามความดี ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเผยแผ่พระพุทธศานาตามรอย 

พระโพธญิาณเถร (หลวงพ่อชา สภุทโฺท) จนเปน็ทีป่ระจักษท์ัง้ในดนิแดนแถบซกีโลกตะวนัออกและตะวันตก 

มาเป็นเวลายาวนาน

ปัจจุบัน พระราชโพธิวิเทศ วิ. (ปสันโนภิกขุ) มีอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี ในพรรษาท่ี ๔๖  

ท่านดำารงตำาแหน่งประธานสงฆ์ วัดป่าอภัยคีรี และทุกวันนี้ท่านยังคงทำาหน้าที่อบรมส่ังสอนศิษย์  

ด้วยความเมตตาที่เปี่ยมล้น อย่างต่อเนื่อง

เรียบเรียงตัดตอนบางส่วนจาก	:	หนังสือวิเทศธรรมบรรยาย	“สายธารแห่งสายธรรม”
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หนังสือธรรมะ

ภาษาไทย

• จงมาดู           พ.ศ. ๒๕๓๕

• ง่ายกว่าที่คิด         พ.ศ. ๒๕๓๙

• ความเจริญในทางที่ประเสริฐ     พ.ศ. ๒๕๔๔

• ทางแก้ทุกข์ (รวมเทศน์ย่อ)     พ.ศ. ๒๕๔๔

• พอ            พ.ศ. ๒๕๔๕

• ธรรมพ้นภัย         พ.ศ. ๒๕๔๕

• วันคืนล่วงไปๆ เรากำาลังทำาอะไรอยู ่   พ.ศ. ๒๕๔๖

• พอดี           พ.ศ. ๒๕๔๖

• เมตตาด้วยปัญญา        พ.ศ. ๒๕๔๗

• ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ        พ.ศ. ๒๕๔๗

• ทางเส้นเก่า ในมุมมองใหม่     พ.ศ. ๒๕๔๘

• ทางสายปัญญา        พ.ศ. ๒๕๔๘

• ๑ ทศวรรษอภัยคีรี       พ.ศ. ๒๕๔๙

• สติปัฏฐาน          พ.ศ. ๒๕๕๐

• ไม่ลืม ไม่หลง         พ.ศ. ๒๕๕๒

• ดั่งสายนำ้า          พ.ศ. ๒๕๕๒

• ต้องทำาให้ต้องธรรม       พ.ศ. ๒๕๕๒
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• อานาปานสติ         พ.ศ. ๒๕๕๔

• ดูให้ดี มีแต่ได้         พ.ศ. ๒๕๕๔

• ธรรมดาของตาเห็นธรรม      พ.ศ. ๒๕๕๕

• ทางแก้ทุกข์ (รวมเทศน์มูลนิธิบ้านอารีย์)  พ.ศ. ๒๕๕๕

• ธรรมปลุกใจ         พ.ศ. ๒๕๕๖

• ฝึก ๔๐ ฝน         พ.ศ. ๒๕๕๖

• ใจใสเป็นบุญ ใจขุ่นเป็นบาป     พ.ศ. ๒๕๕๖

• บวชแบบง่ายๆ บวชที่ไหนก็ได้    พ.ศ. ๒๕๕๗

• รสแห่งธรรม         พ.ศ. ๒๕๕๘

• สายธารแห่งสายธรรม       พ.ศ. ๒๕๕๘

• สงบเป็นเพราะเป็นสุข       พ.ศ. ๒๕๕๘

• ฝึกจิตอย่างไรให้ไร้ทุกข์      พ.ศ. ๒๕๕๙

• ทุ่มเทให้เต็มที่         พ.ศ. ๒๕๕๙

• เกิด ดับ สลัด คืน        พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภาษาอังกฤษ

• The Dhamma And The Real Word         1999

• Broad View, Boundless Heart          2001

• The Last Breath              2003

• Anapanasati :  Mindfulness of In-and-Out Breathing   2005

• Viriya : Energy/Effort/Persistience         2005

• Like a River – The life of a boy named Todd     2007

• The Island                2008

• On Becoming and Stopping           2011

• Ajahn Chahs Teaching On Nature         2011

• Don’t Hold Back              2015

• A Dhamma Compass             2015

• Abundant, Exalted, Immeasurable         2016

• The Dhamma and the Real World 2016       2016

• Beneath the Bodhi Tree            2018

• A Dhamma Compass             2018
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ขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ
ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีกุศลศรัทธา	 

สละเวลาให้ค�าปรึกษา	ให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ	 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	เอื้อเฟื้อภาพถ่ายเป็นประโยชน์ในการจัดท�า	“จงมาดู”  

หนังสือธรรมะเล่มน้ีให้ส�าเร็จลุล่วง	เพ่ือแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชโพธินิเวศ	วิ.	(ปสันโนภิกขุ)

ขอขอบพระคุณ
เจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ทุกท่าน 

ขอให้ผลบุญกุศลที่ได้ร่วมกันบ�าเพ็ญในครั้งนี้	จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ท่านและทุกครอบครัว	
ตลอดจนญาติมิตร	มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไป




