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ธรรมดา
ของตาเห็นธรรม

คำาสอนของหลวงพ่อชา

เรื่องธรรมะกับธรรมชาติ

พรุ่งน้ี อาตมาได้รับนิมนต์ไปอบรมกรรมฐาน

หลักสูตร ๑ วัน ที่ศูนย์ฝึกสมาธิ Spirit Rock 

Meditation Center ในหัวข้อ “คำาสอนท่ีเก่ียวกับ

ธรรมชาติของหลวงพ่อชา” อาตมาได้เตรียม

ความพร้อมตลอดช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ทำาให้
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ได้ขลุกตัวเองอยู่กับเรื่องราวคำาสอนของท่าน 

คลุกคลีอยู่กับประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งยังได้อ่าน 

และฟังเทศน์ของท่านอีกหลายกัณฑ์ อาตมา

รู้สึกซาบซ้ึงกินใจในเน้ือหาเร่ืองราวเป็นอย่างมาก 

สำาหรับการเทศน์ประจำาเย็นวันนี้ อาตมาก็ยัง

นึกไม่ออกว่าจะเทศน์เรื่องอะไร แต่ก็เข้าใจว่า

เรื่องที่จะเทศน์คงจะมีแรงบันดาลมาจากเรื่องที่

ได้ค้นคว้าทบทวนมา

อาตมามีเรื่องให้ระลึกถึงหลวงพ่อชา

หลายเรื่อง อาตมาเห็นพ้องยอมรับท่านในทุกๆ 

อย่าง อาตมาถือว่าเป็นลูกศิษย์ในยุคต้นๆ ของ

ท่าน อาตมาเองเป็นพระมาได้จนวันนี้ ก็เพราะ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องที่พูด ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ และ

ไม่ว่าจะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ได้ฝึกฝนมาแล้ว

ก็ตาม อาตมาจึงเป็นหนี้บุญคุณต่อหลวงพ่อชา
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อย่างใหญ่หลวง ปฏิปทาและคำาสอนของท่าน ยัง

เป็นแรงผลักดันให้กับอาตมาจนเท่าทุกวันนี้

คุณสมบัติในความเป็นครูบาอาจารย์ที่

โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อชาก็คือความ

สามารถของท่าน ในการใช้วิธีอธิบายและกระตุ้น

ให้กำาลังใจ ให้คนทั่วไปเห็นว่าการปฏิบัติธรรม

เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัย วิธีท่ีว่าน้ีเกิดมาจาก

ความสามารถของหลวงพ่อ ในการใช้การอุปมา

อุปไมย และการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็น 

หน่ึงในเร่ืองอุปมาอุปไมย ท่ีหลวงพ่อได้เปรียบ

เทียบให้เห็นในเร่ืองการปฏิบัติธรรม คือ เร่ือง

ของต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวดูดธาตุอาหารต่างๆ 

จากพ้ืนดิน โดยดูดท้ังธาตุอาหารท่ีดี และไม่ดี ท้ัง

ของสะอาด ท้ังของสกปรก ดูดซึมผ่านจากรากไป

จนถึงยอด หลังจากน้ันจึงผลิดอกออกผล เป็นลูก

มะพร้าวท่ีมีน้ำาหวาน และเนื้ออร่อย
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การปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเดียวกัน คือ  

ในฐานะที่ เป็นผู้ปฏิบัติธรรม เราซึมซับเอา

ประสบการณ์ต่างๆ ที่ เราสัมผัส และการ

ติดต่อสื่อสารกับโลกในลักษณะต่างๆ ที่เรารับ

รู้อยู่ แล้วเราก็ดึงเอาเรื่องเหล่านั้น มาผ่านข้อ

ประพฤติปฏิบัติของเรา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น สามารถเปลี่ยน

ถ่ายไปเป็นสภาพที่มีความสงบ ซึ่งจะส่งผลให้

เกิดอานิสงส์ใหญ่ ในแง่ของการรู้เห็นตามเป็น

จริง และการประจักษ์ชัด พร้อมทั้งเกิดเป็นความ

ผสานกันอย่างราบรื่นลงตัว และความอยู่ผาสุก 

จึงไม่เห็นต้องไปอาย หรือเป็นวิตกกังวลกับเรื่อง

อะไรต่อมิอะไรที่เราเผชิญอยู่ ไม่ว่าเราจะบรรลุ

ผลสำาเร็จในการภาวนาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเราจะ

ได้รับเสียงสรรเสริญหรือคำานินทา ได้ลาภหรือ

เสื่อมลาภก็ตาม 
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เราสามารถดึงเอาประสบการณ์ทุกอย่าง 

มากลั่นกรองผ่านข้อประพฤติปฏิบัติของเรา ให้

แปรเปล่ียนสภาพไปในทางท่ีดีได้ท้ังหมด  อาตมา

คิดว่าเรื่องนี้ เป็นการอุปมาอุปไมย ที่กระตุ้น

กำาลังใจได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว

อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อชาใช้เป็นอุปมา

อุปไมยของการปฏิบัติสมาธิภาวนา คือ เรื่องใบ

ของต้นไม้กับป่าไม้ ในความสงบเงียบท่ามกลาง

ธรรมชาติ ใบไม้ท้ังป่าจะสงบน่ิงไม่ไหวติง แต่หาก

เม่ือใดท่ีมีลมพัดผ่านใบไม้ก็ส่ันไหว ถูกพัดให้พล้ิว

ไหวไปมา ฉันใดก็ฉันนั้น จิตใจของเรา อันได้แก่ 

เน้ือแท้ของจิตใจ หรือแก่นแท้แห่งจิตใจของเราน้ัน 

มีสภาวะที่สงบและมั่นคงอยู่เสมอ 

หากแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอง ที่เข้า

มาพัดพาใจให้หวั่นไหว คือพอลมพายุได้แก่ 
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อารมณ์ทางใจ ความยินดีพอใจ ความคิดปรุง

แต่ง หรือความรู้สึกสุขทุกข์ พัดผ่านเข้ามา เรา

ก็ปล่อยให้ใจแปรสภาพไปตามอารมณ์อันหลาก

หลาย และความยินดีพอใจต่างๆ แทนที่เรา

จะตระหนักแค่ว่า นั่นเป็นเพียงพายุคืออารมณ์ 

พายุแห่งความคิดปรุงแต่งและความรู้สึก พายุ

คือเรื่องที่มาให้รับรู้ ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจ

นั้น คือ ศักยภาพในการรู้ สภาวะดั้งเดิมของ

จิตใจ คือ ศักยภาพในการรู้สึกอยู่ในปัจจุบัน โดย

อาศัยศักยภาพที่แท้จริงของจิตนั้น เราสามารถ

จะแยกแยะความต่างได้ว่า พายุคืออารมณ์ก็

อย่างหนึ่ง จิตที่มีศักยภาพในการรู้และตื่นตัว 

ก็อีกอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นได้ด้วยว่า สภาวะ

ทั้งสองอย่างนั้นกำาลังปรากฏแยกกันอยู่

อารมณ์ทางใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความ

ยินดีพอใจ ความรู้สึกกระทบกระทั่งต่ออารมณ์



6 7

ที่เกิดขึ้น เรื่องปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง และ 

ความคิดฟุ้งซ่านที่เราใส่เข้าไป มีผลทำาให้มอง

จิตไม่เห็น ที่จริงแล้วก็คือ เรารู้ไม่เท่าทันสิ่งที่มา

กระทบสัมผัส หรือ แยกแยะความต่างระหว่าง

สองอย่างไม่ได้ 

ไม่มีใครที่จะออกไปยืนด้านนอก แล้ว

บังคับลมไม่ให้พัด หรือไปรู้สึกหงุดหงิดรำาคาญ

เพราะลมพัด มันเป็นแค่ปรากฏการณ์ตาม

ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเอง ในทำานอง

เดียวกัน ที่เราจะทำาให้ใจของเราตั้งมั่น สงบ

ระงับ โดยไม่ต้องไปกังวลวุ่นวาย กับอาการของ

จิตก็ได้ หรือ เราอาจจะถูกพัดหอบไปกับลมพายุ

อันแปรปรวน ที่พัดผ่านเข้ามาในจิตใจ ก็ให้มอง

ว่านั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

หลวงพ่อชาท่านมีวิธีอันชาญฉลาดใน

การแนะนำาให้พวกเราสังเกตธรรมชาติและการ
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ปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ ที่ชี้เข้าหา

ความจริงของธรรมชาติล้วนๆ ซึ่งเรามักจะ

ละเลยกันไปง่ายๆ เรามีนิสัยที่มักถือกันว่า สิ่ง

ต่างๆ ควรจะมีแบบแผนอะไรเป็นพิเศษ ควรจะ

เป็นไปตามแนวคิดอันเป็นอุดมคติ และมีหลัก

การตามตำารับตำารารับรอง แต่สำาหรับหลวงพ่อชา 

ท่านสามารถมองเห็นนิสัย และความเคยชินที่

ว่านั้นของมนุษย์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง อริยสัจ

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นเรื่องที่เกี่ยว

กับธรรมชาติ ประสบการณ์รับรู้ทั้งหมดของเรา 

เป็นกระบวนการในธรรมชาติ แต่ทว่า เรามอง

ข้ามความจริงนั้นไปเสีย แล้วก็ไปสร้างความทุกข์

สารพัดอย่าง และความหลงผิดขึ้นมาแทนที่

มีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นอาตมานั่งอยู่กับ

หลวงพ่อชา อาตมารับหน้าที่เป็นล่ามแปลให้

กับนักข่าวชาวสวีเดนคนหนึ่ง นักข่าวคนนั้น 
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สัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติมาแล้ว

หลายคน แล้วก็จะถามคำาถามเดียวกัน เพื่อให้

ได้คำาตอบที่หลากหลาย รวมไปถึงคำาถามที่ว่า 

“ทำาไมจึงปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร และปฏิบัติแล้ว

ได้อะไร” สำาหรับอาตมาถือว่า การต้องเข้ามา

ทำาหน้าที่เป็นล่าม เป็นเรื่องยุ่งยากลำาบาก และ

สร้างภาระอุปสรรคให้ อาตมาจึงรู้สึกหงุดหงิดไม่

พอใจ โดยเฉพาะต่อพระจากกรุงเทพฯ ซึ่งนำานัก

ข่าวมาที่วัด ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนั้น ที่อาตมาคิด

ก็คือว่า นักข่าวช่างถามปัญหาที่ไม่เข้าท่าเอาซะ

เลย เหตุการณ์นี้กลับทำาให้เรื่องราวน่าสนใจต่าง

ไปจากธรรมดา เนื่องจากไม่มีอะไรที่จะรอดหู

รอดตาของหลวงพ่อชาไปได้

พวกเรานั่งกันอยู่พร้อมหน้า แล้วตอน

สนุกของเรื่องทั้งหมดก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้น เมื่อ

นักข่าวเริ่มถามคำาถาม อาตมาก็แปลคำาถามให้
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ท่านฟัง แต่หลวงพ่อชากลับชวนคุยเรื่องอื่น แล้ว

ก็เป็นฝ่ายถามโน่นนั่นเสียเอง ผ่านไปอีกสักพัก

หนึ่ง ท่านจึงหันมาถามอาตมาว่า “คำาถามว่ายัง

ไงนะ ว่าอีกทีซิ” อาตมาจำาเป็นต้องแปลซ้ำา แต่ละ

คำาถามอีกรอบ จากนั้นท่านก็คุยนอกเรื่องไปเสีย

อีก ได้สักพักหนึ่งผ่านไป ท่านจึงถามขึ้นมาว่า 

“นักข่าวถามปัญหาไม่ใช่เหรอ เอาล่ะ คำาถามว่า

ยังไงบ้าง” อาตมาก็จำาเป็นต้องแปลคำาถามซ้ำาอีก

เช่นเคย แล้วก็ไม่ผิดคาด หลวงพ่อชาท่านก็วกไป

หาเรื่องอื่นอีก 

กระทั่งจู่ๆ ท่านก็ถามขึ้นมาว่า “ใครมี 

ดินสอกับกระดาษบ้างแถวนี้ ให้ใครก็ได้ช่วย

เขียนคำาถามให้อาตมาหน่อย” พอหาปากกากับ

กระดาษมาได้ อาตมาต้องแปลคำาถามอย่างช้าๆ 

พอที่จะให้หลวงพ่อชาเขียนทัน “เอานะทีนี้.... 

ทำาไมเราต้องปฏิบัติ ” หลวงพ่อเขียนลงไป “แล้ว
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คำาถามที่สองล่ะ ว่าอีกครั้งซิ” “เรามีวิธีปฏิบัติกัน 

อย่างไร” “อืมม ได้แล้ว” แล้วท่านก็เขียนคำาถาม

ที่สองลงไปเหมือนกัน “แล้วคำาถามที่สามล่ะ 

ถามว่ายังไง” หลวงพ่อค่อยๆ จดคำาถามลงไป

จากนั้น ท่านก็มองไปที่นักข่าว แล้วยิง

คำาถามไปอย่างฉะฉานว่า

“ทำาไมโยมต้องรับประทาน”

คำาถามของท่านเล่นเอานักข่าวคนน้ัน ถึงกับ

ตะลึงงันไปเลยทีเดียว แต่เขาก็ยังตอบท่านมาว่า

“เอ่อ.. ผมตอบไม่ถูกเหมือนกันครับ ท่าน” 

“ไม่เอา... ทำาไมโยมจึงต้องรับประทาน” 

หลวงพ่อชาถามย้ำาอีกครั้งว่า

“อาตมาอยากได้คำาตอบว่า ทำาไมโยมจึง

ต้องรับประทาน” 
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นักข่าวตอบท่านว่า “ที่ผมรับประทาน ก็

เพราะว่าผมรู้สึกหิวครับ”

หลวงพ่อชา จึงตอบสวนกลับไปว่า “ถูก

ต้อง ! นั่นแหละ... เป็นคำาตอบว่า ทำาไมพวกเรา

ต้องปฏิบัติธรรม พวกเราหิวต่อความสงบ หิวต่อ

ความจริง พวกเรารู้สึกเป็นทุกข์ ดังนั้น พวกเรา

จึงหิวความหลุดพ้นจากความทุกข์” 

จากนั้น หลวงพ่อได้สนทนาเรื่องนั้น

ต่อ โดยขยายความต่อไปว่า หากใครตระหนัก

ได้อย่างแท้จริงว่าตนกำาลังหิว เขาก็จะขวนขวาย 

หาวิธีปฏิบัติที่ถูกจริตกับตัวเอง แล้วผลก็จะเป็น

เหมือนอย่างที่ว่ามา ก็คือ เมื่อเราหิว ก็หาอะไร

ที่จะรับประทานได้ และเรียนรู้วิธีปรุงอาหารเพื่อ

เอามาบำารุงเลี้ยงตัวเอง เราก็จะหายหิว อิ่มหนำา

สำาราญ นั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ
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หลวงพ่อชามีวิธีประยุกต์คำาสอนให้เข้า

กับอะไรต่างๆ ได้อย่างฉับพลันทันที โดยเป็น

เรื่องปกติธรรมดาตามธรรมชาติ และเป็นการ

ปฏิบัติไปในตัวได้เลย แทนที่จะอ้างเฉพาะหลัก

ทฤษฎี หรือยกเรื่องในคัมภีร์ขึ้นมากล่าว เหมือน

อย่างที่ท่านได้แกล้งเย้าแหย่อาตมา ในตอนที่

ท่านใช้วิธีนี้ หลวงพ่อมีความชำานิชำานาญ มี

ไหวพริบปราดเปรื่อง ในการสอนลักษณะนั้น

มาก รวมทั้งการสาธกหยิบยกเรื่องต่างๆ ขึ้น

มาประกอบ หลวงพ่อชาใช้วิธีการได้หลากหลาย 

เพื่อปลุกเร้าให้คนมีกำาลังใจปฏิบัติ ท่านไม่ได้

จำากัดว่าต้องใช้เทคนิค หรือวิธีปฏิบัติในแบบของ

ท่าน ท่านจะกระตุ้นให้คนตั้งใจปฏิบัติ เพื่อให้

ได้รับผลของการปฏิบัติ เวลาที่พูดถึงการเจริญ

ภาวนา เทคนิคการทำาสมาธิ และแนวปฏิบัติ 

หลวงพ่อจะเปิดใจกว้างมาก
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ตอนท่ีพระอาจารย์สุเมโธไปวัดหนองป่าพง

คร้ังแรก ท่านเป็นชาวตะวันตกคนแรกท่ีหลวงพ่อ

ชาเคยเห็น หลวงพ่อชาไม่เคยสอนใครที่ไหน

มาก่อน นอกจากประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น 

อาจารย์สุเมโธได้ฝึกปฏิบัติสมาธิที่สำานักปฏิบัติ

ธรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ที่ท่านบวชเป็นสามเณร

อยู่ ๑ ปี ในตอนนั้น ท่านเพิ่งบวชเป็นพระ

ได้ใหม่ๆ สำานักแห่งน้ันเน้นให้ปฏิบัติตามวิธี

ของท่านมหาสีสยาดอ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติจาก

ประเทศพม่า โดยให้เดินจงกรม สลับกับนั่ง

สมาธิ พออาจารย์สุเมโธปฏิบัติแล้ว ท่านเห็นว่า

ใจมันเห่ียวแห้งไม่แช่มช่ืน จากน้ัน ท่านจึงทดลอง

ปฏิบัติตามแนวของพุทธศาสนานิกายเซน โดย

ฝึกจากหนังสือแปลเกี่ยวกับการฝึกสมาธิแบบ

เซนที่ท่านอาจารย์ซ่ือยุน (Hsu Yun) เผยแผ่วิธี

อยู่ที่ประเทศฮ่องกง สมัยนั้น ท่านอาจารย์ซื่อยุน 
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แม้จะมีอายุถึง ๑๑๕ ปี แล้ว ก็ยังนำาสอนการฝึก

สมาธิอยู่ อาจารย์ซื่อยุนมีแนวปฏิบัติที่แตกต่าง 

จากวิธีของหลวงพ่อชาอย่างสิ้นเชิง ท่านใช้วิธีที่

เรียกว่า แนวปฏิบัติแบบฮั่วโทว (Hua-tou) หรือ 

การตั้งคำาถาม ถามตัวเองว่า “ฉัน เป็น ใคร” 

หรือคำาถามในลักษณะคล้ายๆ กันนี้ ซึ่งเป็นวิธี

พยายามกลับมาอยู่กับสภาวะ “รู้” 

อาจารย์สุเมโธ ถามหลวงพ่อชาว่าท่านจะ

ใช้วิธีนี้ได้ไหม และท่านจะใช้วิธีในแบบเฉพาะนี้ 

ปฏิบัติต่อไปได้ไหม หลวงพ่อชาถามถึงวิธีที่ท่าน

ปฏิบัติอยู่ ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ และถาม

วิธีที่ท่านนำามาประยุกต์ปฏิบัติ จากนั้น หลวง

พ่อชาตอบท่านว่า “ได้สิ ถ้าใช้วิธีนี้แล้ว ได้ผล

ดี ก็ปฏิบัติได้” หลวงพ่อชาเป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง 

ต่อแนวปฏิบัติที่หลากหลาย และสนับสนุนให้ผู้

ปฏิบัติทดลองทำาดู
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ท่านเปรียบเทียบการปฏิบัติว่า เหมือนกับ

การพิจารณาอาหารที่เรารับประทาน อาหารบาง

อย่างรับประทานแล้วก็ท้องเสีย อาหารบางอย่าง

ทำาให้แข็งแรงมีกำาลัง อาหารบางอย่างก็ทำาให้

เฉื่อยชาอืดอาด อาหารบางอย่างรสชาติอร่อย 

แต่ไม่มีประโยชน์อะไรต่อเรา อาหารบางอย่าง

รสชาติไม่อร่อย แต่ช่วยบำารุงหล่อเลี้ยงร่างกาย 

เราต้องพิจารณาเรื่องการปฏิบัติ ที่มีวิธีการไม่

เหมือนกัน มีเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่หลาก

หลาย ในทำานองเดียวกันกับการที่เราพิจารณา

ผลที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เรารับประทาน คือ เรา

ต้องพิจารณาว่า อาหารรสชาติเป็นอย่างไร เกิด

ผลเป็นแบบไหน พร้อมทั้งรู้จักว่ามีประโยชน์และ

มีโทษอย่างไร 

หลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่า มีทางเลือกและ

ช่องทางปฏิบัติอยู่อย่างหลากหลาย ที่เราต้อง
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เรียนรู้เอาว่า จะมีวิธีปรับใช้ในการปฏิบัติให้ถูก

ต้องเหมาะสมได้อย่างไร การปฏิบัติไม่ใช่อย่างที่

พูดกันว่า “ตำารารับรองว่า วิธีนี้ใครเอาปฏิบัติก็ได้

ผล” แนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อชา ไม่ใช่การยึด

เกาะอยู่แต่กับเรื่องของเคล็ดวิธี กับเรื่องสมาธิ

หรือการฝึกปฏิบัติ แล้วเอาเท้าแตะคันเร่งเดิน

หน้าเต็มสูบ มุ่งหน้าไปให้ถึงปลายทางเท่านั้น 

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การวิ่งแข่งความเร็ว 

แต่เป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่า ผู้ปฏิบัติ

ต้องรู้จักปรับจังหวะการก้าวเท้า เพื่อวิ่งไปให้ได้

จนสุดระยะทาง จึงต้องประเมินให้เป็นว่า จะทำา

อย่างไรจึงรักษาข้อประพฤติปฏิบัติเอาไว้ได้ จะ

ปฏิบัติให้ต่อเนื่องได้อย่างไร จะมีความเพียรใน

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร การมีความ

เพียรให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่การ “บังคับ และ หักโหม” 

ทำาความเพียร แต่เป็นการประคองความเพียร 
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ซึ่งก็ได้แก่ การเอาใส่ใจอยู่อย่างสม่ำาเสมอ การ

สอดส่องพิจารณา และการรู้จักปรับประสานนี่

ต่างหากเล่าที่เป็นเครื่องขัดเกลาความเคยชินท่ี

เป็นอนุสัย และกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งอวิชชา

และความหลงผิดได้อย่างแท้จริง ความหนักแน่น

มั่นคงและความต่อเนื่องจะทำาให้การปฏิบัติ

คลี่คลายและเผยให้เห็นชัดถึงสิ่งที่เราจำาเป็น

ต้องปล่อยวาง และสิ่งที่เราต้องอบรมให้มีขึ้น   

ตรงนั้นเองที่เป็นจุดใหญ่ใจความของการปฏิบัติ 

สาระสำาคัญซึ่ งอยู่ที่ การปฏิบัติอย่าง

ประสานสอดคล้องกับธรรมชาตินี่ เอง เป็น

เหตุผลว่าทำาไมหลวงพ่อชา จึงเน้นเรื่องหลัก

จริยธรรมความประพฤติเป็นอย่างมาก สิ่งที่

หลวงพ่อชามักจะเน้นย้ำาที่สุด ได้แก่ เรื่องความ

ประพฤติที่ถูกต้อง และความเข้าใจที่ถูกทาง หรือ 

ศีล และ สัมมาทิฐิ เพราะสมาธิเกิดจากการมีศีล
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และสัมมาทิฐินั่นเองเป็นรากฐาน แม้ปัญญาและ

การหยั่งรู้อย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ก็เจริญงอกงามขึ้น

มาจากรากฐานคือศีลและสัมมาทิฐิ และจากการ

ให้ความใส่ใจกับคุณธรรมเหล่านั้น หลักความ

ประสานสอดคล้องกับหลักธรรมชาติ จึงเข้ามามี

ส่วนด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเคล็ดวิธี หรือ

การหักโหมปฏิบัติแบบไฟไหม้ฟางเพียงชั่วครั้ง

ชั่วคราว แต่เป็นความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า จะ

สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติ และ

สร้างรากฐานที่มั่นคงให้การปฏิบัติได้อย่างไร

หลวงพ่อชาได้แสดงเป็นแบบอย่างให้

เห็นในเรื่องนั้นด้วยตัวของท่านเอง ทั้งในส่วน

ของการอุทิศตนเพื่อรักษาพระวินัย และการ

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้

หมดจดไม่ด่างพร้อย แต่ท่านก็ไม่ได้ทำาเอาด้วย

การบังคับกดข่ม ไม่มีใครจะเห็นว่าท่านเป็นกังวล 
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เกี่ยวกับการรักษาพระวินัยหรือข้อวัตรปฏิบัติ

เลย ทุกๆ อย่างประสานกลมกลืนอยู่ภายในตัว

ท่านหมดแล้ว ปฏิปทาและความเป็นตัวท่าน บ่ง

ถึงความเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร 

เช่นเดียวกับปัญญาและไหวพริบปฏิภาณของ

ท่าน ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้ก่อน หรือตระ

เตรียมไว้ล่วงหน้า ท่านไม่ได้สักแต่ว่าท่องสิ่งที่จำา

ไว้ได้ให้เราฟัง แต่คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ ผุดขึ้น

จากความดำาริตรินึกที่ถูกต้อง จากความเข้าใจที่

เป็นสัมมาทิฐิ หลวงพ่อท่านได้ลงมือพิจารณา

ไตร่ตรอง ฝึกหัดขัดเกลา ค้นคว้าตรวจสอบ 

และอบรมเพาะบ่มคุณสมบัติเหล่านั้นมาตลอด

ระยะเวลาแห่งการปฏิบัติของท่าน แล้วน่ันก็เป็น

ส่ิงท่ีท่านกระตุ้นเตือนให้พวกเราทั้งหมด มีความ

ตั้งใจให้เวลาและพากเพียรพยายาม มีความ

คงเส้นคงวาในการประพฤติปฏิบัติ และฝึกฝน
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อบรมอยู่อย่างนั้นให้ต่อเนื่อง

เหล่านี้ เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง ว่าทำาไม

ท่านจึงไม่ยอมบวชให้ใครง่ายๆ ในยุคของท่าน 

ไม่ค่อยมีใครที่จะสวนกระแสประเพณีบวช

ชั่วคราว และการอนุญาตให้บวชได้แต่โดยง่าย 

แต่สำาหรับหลวงพ่อชาแล้ว ท่านต้องให้บวช

เป็นปะขาว เป็นเวลา ๑ ปีเสียก่อน จากนั้นจึง

บวชเป็นสามเณรอีกหนึ่งปี และแม้จะได้บวช

เป็นพระแล้ว ก็ต้องอาศัยอยู่กับท่านอีกถึง ๕ ปี

การที่จะมีพระลูกศิษย์กับพระอาจารย์ ที่ให้

ความสำาคัญกับภาระหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน

ตามพระวินัยได้ถึงระดับนี้ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อย

มีให้เห็นเช่นกันมักจะมีคนบ่นว่า “ทำาไมต้องให้

ลำาบากลำาบนถึงขนาดนั้นด้วย ทำาไมไม่บวชให้

เขาเร็วกว่านั้นหน่อย” หลวงพ่อชาตอบว่า “บวช

ง่าย ก็สึกง่าย” คือ ถ้าหากคนบวชเป็นพระได้
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ง่ายเกินไป ไม่นานหรอก ก็จะเตลิดหนีไปไหนต่อ

ไหนได้ง่ายเช่นกัน แล้วถ้ามีแต่เที่ยวไปโน่นมานี่ 

ทำาโน่นทำานี่หลายๆ อย่างมากเกินไป ก็จะไม่ได้

ประโยชน์อะไร ปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผล

ผู้ปฏิบัติจึงต้องตั้งจิตอุทิศตนให้กับการ

ฝึกฝน เพ่ืออบรมข้อปฏิบัติให้ต่อเน่ือง และ

สม่ำาเสมอ การรักษาความมุ่งม่ันต้ังใจแบบน้ัน

ไว้ให้ได้ เป็นส่ิงท่ีหลวงพ่อชาท่านพยายามย้ำาอยู่

เสมอ ผู้ท่ีเอาใจใส่ไม่ทอดธุระในการปฏิบัติเท่าน้ัน 

จึงจะได้รับผลและเห็นอานิสงส์จากการปฏิบัติ

ดังที่ได้แสดงธรรมมาในช่วงเย็นนี้ ก็เห็น

ว่าคงจะพอสมควรแล้ว ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องที่

ค่อยๆ ทยอยออกมาจากคำาสอนของหลวงพ่อชา

ในหลายที่หลายแห่ง เท่าที่อาตมาได้ค้นคว้าและ

จำาได้ 
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สำาหรับเย็นวันนี้ ก็ขอฝากธรรมะเป็น

ข้อคิดพิจารณาไว้แต่เพียงเท่านี้     
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 นาม เดิม   รีด   แพ รี่     ( Reed   Perry ) 

 เกิด     ๒๖   กรกฎาคม   ๒๔๙๒     ประเทศ แคนาดา 

 การ ศึกษา   ปริญญา ตรี   สาขา ประวัติศาสตร์ 

 หลัง จาก จบ การ ศึกษา ได้ เดิน ทาง ไป หา ประสบการณ์

ชีวิตจาก หลายประเทศ จน กระทั่งปี ๒๕๑๖ ได้ เดิน ทาง 

มา ประเทศไทย และ เกิด ความ สนใจ ใน การ ทำา สมาธิ ภาวนา

จึง ได้ ไป ฝึก ปฏิบัติ ที่ วัด เมิง มาง จังหวัด เชียงใหม่ หลัง จาก นั้น

จึง ตัดสิน ใจ เข้า สู่ เพศบรรพชิต โดย อุปสมบท ที่วัดเพลง

วิปัสสนา กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๑๗

ต่อ มา ท่าน ได้ยิน กิตติศัพท์ ของ หลวง พ่อ ชา สุภั ท โท     

แห่งวัด หนอง ป่า พง จังหวัด อุบลราชธานี ท่าน จึง เดิน ทาง ไป 

ฝากตัว เป็น ศิษย์ ของ หลวง พ่อ โดย ได้ พำานัก ที่ วัด หนอง ป่าพง

และวดั สา ขา อืน่ ๆ  ตาม โอกาส อนั สมควร จน กระทัง่ ป ี๒๕๒๕ 

พระอาจารย์ปสันโน



ได้ รับ มอบ หมาย ให้ ปฏิบัติ หน้าที่ ในฐานะ เจ้า อาวาส วัด ป่า 

นานาชาติ

ใน ขณะ ที ่ปฏบิตั ิภารกจิ ณ วดั ปา่ นานาชาต ิทา่น ยงั ได ้

ช่วย จัด ตั้ง วัด สาขา ได้แก่ วัด ป่า ภู จ้อ มก้ อม บ้าน ทุ่ง นา เมือง 

ตำาบล นา โพธิ์ กลาง  อำาเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  

ในปี ๒๕๓๒ และสำานักสงฆ์ เต่าดำา ใน เขต เหมือง เต่าดำา

ตำาบลวัง กะ แซะ อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในปี 

๒๕๓๕

ปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งเจ้า อาวาสวัดป่าอภัย คีรี 

ซาน ฟ ราน ซี ส โก สหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้น มา 

ทกุ ครัง้ ที ่ทา่น เดนิ ทาง มา ประเทศไทย ทา่น จะ ใช ้เวลา สว่น หนึง่ 

ใน การ อบรมสั่ง สอน ญาติโยม ใน การ ปฏิบัติ ธรรม ใน วาระ 

ต่าง ๆ  อย่าง สม่ำาเสมอ ตลอด มา



มูลนิธิปัญญาประทีป

ค ว า ม เป็น ม า 

   มูล นิธิปั ญญา ประที ป  จั ดต้ั งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี 
ด้วยควา มร่ว ม ม  ือ จ ากคณะค รู ผู ป้กครองและญาติโยมซ่ึงเป็นลูกศิษย์ 
พระอาจา รย์ช ย สาโ ร ก ระทรวง มหาด ไทยอน ุญา ตให ้จดทะ เบี ยนเป็น 
นิติบ ุคค ล อ ย ่ า งเป็นทางการ  เลขที่ ทะ เบียน  กท.  ๑๔๐๕ ตั้งแต่วัน ที่ 
๑  เ มษา ยน   ๒๕๕๑
 
    วัตถุประ สงค ์ 

 ๑) สนับส นุน การพัฒ นาสถา บัน การศ ึกษาวิ ถีพุทธที ่ม ีระบบ 
ไตรส ิกขา ของพระ พุทธศา สนาเป็น หลัก  
 ๒) เผ ยแผ่หล ักธรรม คำาส อนผ่านการจัดการฝึกอบรมและ 
ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆ โดยแจกเป็น 
ธรรมทาน
 ๓) เพ่ิมพูน ความ เข้าใจ ใน เร่ือง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์ และ  
ส่ิง แวดล้อม สนับสนุน การ พัฒนา ท่ี ย่ังยืน และ ส่ง เสริม การ ดำาเนิน ชีวิต  
ตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง
 ๔) รว่มมอืกบัองคก์รการกศุลอืน่ ๆ   เพือ่ดำาเนนิกจิการทีเ่ปน็
สาธารณประโยชน์
  



 คณะ ที่ ปรึกษา 

  พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะ 
ที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ อาทิ ด้านนิเวศวิทยา 
พลังงานทดแทน  สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  
ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
คณะกรรมการบริหาร

 มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา 
ทัศนประดิษฐ   เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผา
สวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์  ผู้อำานวยการโรงเรียนทอสีเป็น เลขาธิการฯ
 
 การ ดำาเนิน การ 

   • มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีปในรูป
แบบ โรงเรยีนบม่เพาะชวีติเพือ่ดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ   ดา้นการศกึษา
วถิพีทุธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
ที่บ้าน หนองน้อย   อำาเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

   • มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสีในการผลิตและเผยแผ่ส่ือ 
ธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯได้ดำาเนินการ 
ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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