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คำ�นำ�

 เนือ่งในโอกำสครบรอบ ๔๐ พรรษำ ของหลวงพอ่ 

ปสันโน คณะศิษย์ได้ส�ำนึกในควำมเมตตำที่ไม่มีที่สุด 

ไม่มีประมำณของหลวงพ่อที่ได้แนะน�ำสั่งสอนศิษย์ 

ทั้งหลำยให้ขัดเกลำจิตใจเพื่อสร้ำงชีวิตที่ดีงำมของ 

ตนเอง เพื่อให้เข้ำใจตนเองและผู้อื่น คณะศิษย์จึงได้ 

จัดพิมพ์หนังสือธรรมะขึ้น

 ทั้งนี้คณะศิษย์ขอกรำบนมัสกำรขอบพระคุณ 

หลวงพ่อเป็นอย่ำงสูง ที่ได้เมตตำอนุญำตให้จัดพิมพ์ 

พร้อมทั้งตรวจทำนในครั้งนี้ บุญกุศลคุณงำมควำมดี 

อันใดที่เกิดจำกกำรพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทำนนี้  

ศิษย์ขอตั้งจิตน้อมถวำยเป็นอำจำริยบูชำคุณของ 

พระโพธิญำณเถร หลวงพ่อปสันโน พ่อแม่ครูอำจำรย์

และผู้มีพระคุณทั้งหลำย



 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนำบุญในจิตที่เป็น 

กุศลของท่ำนทั้งหลำย ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดพิมพ์ 

ครัง้นี ้ขอใหท้ำ่นประสบควำมสขุควำมเจรญิทัง้ทำงโลก 

และทำงธรรมด้วยเทอญ

 คณะศิษย์

 ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖



คำ�อนุโมทน�

 คณะศิษย์ ได้แจ้งควำมประสงค์ขออนุญำต 

พิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อมอบเป็นธรรมทำน ธรรมทำน 

นั้นนับเป็นกำรให้อย่ำงสูงที่สุด ที่พระพุทธเจ้ำทรง 

สรรเสริญ เป็นทำนชั้นเลิศชนะทำนทั้งปวง

 อำตมำขออนุโมทนำในเจตนำอันเป็นกุศลของ 

คณะศิษย์ทั้งหลำย และขออำนุภำพของคุณพระ 

ศรีรัตนตรัย กับทั้งอ�ำนำจแห่งบุญที่ได้บ�ำเพ็ญมำแล้ว  

จงอ�ำนวยผลใหท้กุทำ่นจงประสบสขุสวสัดิพ์พิฒันมงคล 

สมบูรณ์พูนผลรุ่งเรืองในพระสัทธรรมค�ำสอนของ 

องค์พระบรมศำสดำตลอดไปเทอญ

 ปสนฺโนภิกขุ





ใจใสเป็นบุญ ใจขุ่นเป็นบ�ป*

 วันนี้ ได ้มี โอกำสกลับมำวัดป ่ำนำนำชำติ  

ได้พบปะกับญำติโยมอีกครั้งหนึ่ง อำตมำได้น�ำกำร 

ปฏิบัติที่ยุวพุทธิกสมำคมตั้งแต ่วันที่  ๗ ถึงวันนี้ 

เพิ่งเสร็จตอนเที่ยงก็ไปลงปำฏิโมกข์ที่วัดสระเกศ  

ออกจำกปำฏิโมกข์ก็ไปสนำมบิน แล้วก็มำที่นี่ ก็รู้ว่ำ 

เป็นวันพระ คิดว่ำเป็นโอกำสดีที่จะได้พบกับญำติโยม 

จะได้อยู่ที่นี่ประมำณอำทิตย์หนึ่ง เดี๋ยวนี้ที่วัดอภัยคีรี 

เป็นหน้ำหนำว ฝนก็ก�ำลังชุก ป่ำก็เขียวชอุ่ม ห้วยน�้ำ 

ก็ไหล หน้ำหนำวก็อยู่สบำย
*
 เทศน์ในวันพระที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่วัดป่ำนำนำชำติ
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 อำตมำน�ำกรรมฐำนที่ยุวพุทธิกสมำคม ก็ยก 

ประเด็นธรรมะขึ้นหลำยอย่ำง แต่ว่ำ “สิ่งที่ส�าคัญ”  

ที่อาตมาพยายามที่จะแนะน�าให้คนเข้าใจคือว่า 

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ “การท�าพื้นฐาน 

ให้มั่นคง” ท�ำพื้นฐำนของเรำให้มั่นคงก็ต้องอาศัยศีล  

ต้องอาศัยสัมมาทิฐิ ต้องอาศัยคุณธรรม กำรท�ำ 

คุณธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรำเป็นแง่หนึ่งที่ควร 

จะให้ควำมสนใจ ไม่ขี้เกียจในกำรท�ำสิ่งที่ดีงำม สิ่งที ่

ถูกต้อง นี้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ คือถ้ำเรำจะใช้ค�ำศัพท์ว่ำ  

“บุญ” ก็ถูกแล้วเพรำะว่ำบุญเป็นสิ่งที่ท�ำควำมสุข 

ให้เกิดขึ้น พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “บุญ” คืออีกชื่อหนึ่ง 

ของความสุข ในกำรรู้จักท�ำควำมสุขให้เกิดขึ้น อำศัย 

คุณธรรม อำศัยควำมถูกต้อง เป็นหนำ้ที่ของผู้ปฏิบัต ิ

และผู้ฝึกหัดตัวเอง เพื่อออกจำกควำมทุกข์ เรำได้ท�ำ 

ในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรท�ำบุญถวำยทำน กำรให ้

กำรบรจิำค มนักเ็ป็นบญุ แต่ว่ำมนักเ็ป็นเพยีงส่วนหนึง่ 

ของบุญ เพรำะว่ำควำมเอื้อเฟื ้อช ่วยเหลือผู ้อื่น 

ก็เป็นบุญ กำรที่จะได้เป็นผู้รักษำศีล มีควำมมั่นคง
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ในควำมประพฤติที่ถูกต้องก็เป็นบุญ กำรฝึกหัดจิตใจ 

ของเรำให้อยู่กับกุศลธรรมไม่ปล่อยให้อกุศลครอบง�ำ 

ก็เป็นบุญ คือหลำยๆ อย่ำงก็เป็นฐำนของบุญ และ 

เป็นฐานของจิตใจที่มีความสุข เมื่อจิตใจมีความสุข 

จะเป ็นจิตใจที่แจ ่มใส ที่จริงเรำต ้องยกขึ้นมำ 

พิจำรณำ                                               

 นึกถึงประเพณีของชำวศรีลังกำ เขำมีประเพณี

ที่น่ำสนใจคือ เวลำเด็กเกิดในครอบครัว ผู้ใหญ่เขำ 

จะให้หนังสือเล่มหนึ่ง เล่มใหญ่พอสมควร เมื่ออำยุ 

มำกขึ้นพอจะอ่ำนออกเขียนได้ จะเป็นหน้ำที่ของเด็ก 

ที่จะจดกำรกระท�ำที่ดีๆ ของตนเองที่ได้ท�ำเอำไว้ 

ได้ท�ำบุญอย่ำงไร ได้มีควำมเสียสละอย่ำงไร ได้ม ี

ควำมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นอย่ำงไร เขำก็จะเก็บ 

จดไว้ ถ้ำเต็มหนังสือเล่มนั้นก็หำหนังสือเล่มใหม่  

ก็เขียนต่อ จด จด จด จด ถ้ำอำยุมำกขึ้น หำกว่ำ 

ได้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอันตรำยต่อชีวิต หรือเกิดใกล้ 

สู ่ควำมตำยโดยธรรมชำติ คือแก่มำกแล้ว หน้ำที ่

ของญำติคือ จะต้องอ่ำนให้เขำฟังว่ำเขำได้ท�ำควำมดี 
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ในชีวิตของเขำอย่ำงไร มันเป็นอุบำย ตัวเองจะได้ 

มีควำมภำคภูมิใจในกำรกระท�ำ จิตจะได้เป็นบุญ  

และอย่ำงที่ภำษำไทยเขำใช้ส�ำนวนว่ำ “ใจใสเป็นบุญ 

ใจขุ ่นเป็นบาป” กำรได้ระลึกถึงควำมประพฤต ิ

ที่ถูกต้องดีงำมที่ตัวเองได้กระท�ำอยู่ ก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้

เกิดควำมภำคภูมิใจ ถ้ำเกิดควำมภำคภูมิใจแล้ว จิตใจ

จะได้สบำย จะได้เบิกบำน จะได้ไม่ขุ่นมัว ถ้ำหำก 

มีโรคภัยไข้เจ็บก�ำลังทรมำนก็อำจจะดีขึ้นก็ได้ โดย 

อำศัยก�ำลังใจ อำจจะหำยก็ได้ หรือไม่หำยถึงตำย 

ก็ตำยด้วยจิตใจที่เบิกบำน มันเป็นอุบำยซึ่งแม้แต่

พระพุทธเจ้ำท่ำนก็ใช้ และแนะน�ำให้เรำใช้กำรระลึก 

ถึงสิ่งที่ดีที่ตนได้เคยท�ำ ก็อย่ำงที่ภำษำบำลีได้เรียกว่ำ  

อนุสติ คือเป็นกรรมฐำนอย่ำงหนึ่งที่พระพุทธเจ้ำ 

สอน  

 จาคานุสติ คือ กำรระลึกถึงกำรให้ ระลึกถึง 

กำรที่ได้เสียสละเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

 สีลานุสติ ระลึกถึงศีลที่เรำได้เคยรักษำไว้  

ควำมประพฤติที่ดีงำมที่เรำได้ประพฤติอยู่
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 พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ ระลึกถึง 

พระบรมศำสดำของเรำ ระลึกถึงควำมพิเศษของท่ำน  

ระลึกถึงตัวอย่ำงที่ดีของท่ำนก็ท�ำให้จิตใจเบิกบำน

 ธัมมานุสติ ระลึกถึงธรรมะที่ท่ำนสอน เป็น

ธรรมะที่ตรงไปตรงมำ มีเหตุมีผล มีหลักกำรที่จะ 

ช่วยให้เรำเกิดควำมปลอดโปร่งได้

 สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ คือได้น ้อม 

ระลึกถึงตัวอย่ำงที่ดีของสงฆ์ ลูกศิษย์ของพระตถำคต  

ลกูศษิย์ของพระพทุธเจ้ำได้เหน็เป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ  

สมควรทีจ่ะยอมรบันบัถอื สมควรทีจ่ะเอือ้เฟ้ือต่อท่ำน

 เทวตานุสติ คือระลึกถึงเทวดำ ระลึกถึงว่ำ 

ในโลกไม่ได้มีเฉพำะสัตว์เดรัจฉำนกับมนุษย์เท่ำนั้น  

แต่ยังมีภพภูมิอื่นๆ อีก ซึ่งเรำเองไม่เห็น แต่ว่ำเรำคิดดู  

พระพุทธเจ้ำท่ำนก็เคยสอนพระผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย ์

โดยตรงของพระพุทธเจ้ำ เช่น พระโมคคัลลำน์  

พระสำรีบุตร พระอนุรุทธ พระเหลำ่นี้ พระพุทธเจ้ำ 

ก็ดี พระลูกศิษย์ก็ดี ท่ำนได้สอนว่ำหลังจำกมนุษย์เรำ 

จำกโลกนี้ไป ถ้ำหำกว่ำได้ท�ำสิ่งที่ดีงำมก็จะได้เกิด 
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ในภพภูมิที่สะดวกสบำย หรือเป็นเทวดำ และที่ได ้

เกิดในภพนั้นภูมินั้นก็เพรำะควำมดีที่ได้ท�ำมำ เป็น 

สิ่งที่ระลึกถึงเมื่อไหร่ เรำก็รู ้ไว้ เรำจะเป็นผู ้ตั้งอยู ่ 

ในข้อประพฤติที่ดี เมื่อเรำมีศรัทธำในพระพุทธเจ้ำก็ดี  

ในครูบำอำจำรย์ก็ดี เวลำใกล้ตำยเมื่อระลึกถึงแล้ว 

ก็เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำคงไม่ออกห่ำงจำกภพภูมิที่ดี 

ไปไกล อย่ำงน้อยก็เป็นมนุษย์อำจจะได้เป็นเทวดำ           

 ควำมประพฤตทิีด่แีละศรทัธำ เป็นปัจจยัส�ำคญั 

อย่ำงหนึ่งที่ท�ำให้เกิดสัมมำทิฐิ (ควำมเห็นชอบ) เวลำ 

เรำพูดถึงสัมมำทิฐิ เรำมำดูที่พระพุทธเจ้ำ พระองค์ 

ได ้ตรัสไว ้ว ่ำ ผู ้มีสัมมำทิฐินั้นคือ ผู ้ที่ยอมรับใน 

กฎแห่งกรรม เป็นลักษณะของผู ้ที่มีสัมมำทิฐิคือ  

มีควำมเห็นที่ถูกต้องตำมหลักของควำมเป็นจริง  

ที่จะยอมรับว ่ำกำรกระท�ำมีผล ผลก็จะปรำกฏ 

ตำมกำรกระท�ำอันนั้น เจตนำในกำรกระท�ำอันนั้น  

เรำก็ต้องยอมรับ เมื่อยอมรับก็ต้องมีกำรปรับปรุง 

แก้ไขชีวิตของตัวเอง เพื่อจะได้อยู่อำศัยในกำรกระท�ำ 

ที่ไม่มีโทษ ถ้ำหำกว่ำเรำจะพูดก็ดี ท�ำก็ดี แม้จะคิดนึก 
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ก็ดีในสิ่งที่ดูแล้วมีแต่โทษเกิดขึ้น มีแต่ควำมวุ่นวำย 

เกิดขึ้น มีแต่ควำมเดือดร้อนเกิดขึ้น มันก็ไม่น่ำท�ำ  

คือมันอำศัยกำรเห็นตำมหลักของธรรมชำติ แล้วก ็

ต้องยอมรับกฎแห่งกรรม เรำก็ต้องเป็นผู้ปรับตัวเอง 

ให้เข้ำหลักนี้ ไม่ใช่ว ่ำเรำจะปรับโลกให้ถูกใจเรำ  

จะปรับคนอื่นให้ถูกใจเรำ คือถึงจะพยำยำมก็ท�ำไม่ได้  

เป็นเรื่องที่ธรรมดำธรรมชำติ คือเรำจะให้คนอื่น 

เป็นไปตำมที่เรำคิดว่ำเขำควรจะเป็น ยำกมำกเลย  

ตวัเองกย็งัไม่ยอมทีจ่ะให้กบัคนอืน่ มนักเ็ป็นไปได้ยำก  

ดังที่หลวงพ่อชำท่ำนเคยสอน ท่ำนเปรียบเทียบว่ำ 

เรำเดนิไปในหมูบ้่ำนไปเหน็ไก่ แล้วกเ็หน็เป็ด เรำกเ็กดิ 

ควำมคิดว่ำ เอ! ท�ำไมเป็ดมันไม่เหมือนไก่ อยำกให้ 

เป ็ดเหมือนไก่ คือมันคิดได ้อยู ่  แต ่มันไม ่ได ้ผล  

เพรำะว่ำเป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่ นี่ก็เช่นเดียวกัน  

เรำก็คิดในลักษณะเป็นขบวนกำรของกำรกระท�ำ  

ถ้ำมีกำรกระท�ำอย่ำงไรก็ต้องมีผลออกมำตำมกำร 

กระท�ำอันนั้น ถ้ำเรำอยู่อย่ำงผู้ประมำท ประพฤต ิ

สิ่งผิดศีล ท�ำก็ท�ำไม่ดี พูดก็พูดไม่ดี แต่เรำอยำกให ้
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ผลของกำรกระท�ำอันนั้นน�ำควำมสุขมำให้ น�ำควำม 

สบำยมำให้ มันก็เป็นไปไม่ได้ เพรำะว่ำกำรกระท�ำ 

มันเป็นในลักษณะใด ผลที่จะออกมำมันก็เป็นไป 

ในลักษณะนั้น เหมือนเรำอยำกให้เป็ดเป็นไก่ มันก็ 

เป็นไปไม่ได้ เป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่ แต่วำ่เรำต้อง 

เป็นผู ้ยอมศึกษำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรกระท�ำ 

ของเรำ และสังเกตดูว ่ำจะได้ผลออกมำจำกกำร 

กระท�ำอนันัน้ เช่นเรำจะพดูส่อเสยีดต่อผูอ้ืน่ พดูเพ้อเจ้อ  

พูดในสิ่งที่ไม่เป็นสำระ พูดด่ำพูดว่ำเขำ ปกติเวลำพูด 

มันก็ไม่ได้กลั่นกรองสิ่งที่ออกมำจำกปำกเรำ พอม ี

อำรมณ์ขึ้นมำเรำก็พูดออกไป แต่เวลำเรำสร้ำงเหต ุ

ของกำรพูดอันนั้น มันก็ย่อมมีผลออกมำ และก็ผล 

ส�ำหรับวำจำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีโทษ  

ในเวลำเรำไม่ได้ควบคุม ไม่ได้ระมัดระวัง เรำก็ต้อง 

สะกิดจิตใจของตัวเองปลุกเร้ำควำมส�ำรวมให้เกิดขึ้น 

ในตัวเอง เพรำะว่ำผลที่จะออกไปมันจะเป็นผลที่ไม่ดี  

แล้วเรำอำจจะไม่สังเกตว่ำที่เรำได้ผลไม่ดี มันก็มำจำก 

กำรกระท�ำของเรำเอง เพรำะโดยปกติเรำชอบโทษ 
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ผู้อื่น ชอบโทษโลก ไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเองเท่ำไหร่  

เป็นลักษณะของมนุษย์ธรรมดำ เรำต้องศึกษำดู  

เรำจะสร้ำงเหตุแบบไหนเพื่อได้รับสิ่งที่เรำต้องกำร 

ซึ่งก็คือ ควำมสุขสบำย ควำมสงบเยือกเย็น เป็นสิ่งที่ 

เรำต้องกำรทุกคน มนุษย์ทุกคนเกิดมำก็มีควำม 

อยำกได้ในสิ่งเหล่ำนี้ พระพุทธเจ้ำท่ำนเป็นผู้ที่สอน 

แนวทำงให้ได้สัมผัส สิ่งที่ดีงำม สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ม ี

ควำมสงบเป็นหลัก มีควำมเยือกเย็นเป็นหลัก และก็ 

เยือกเย็นเพรำะว่ำไม่สร้ำงควำมทุกข์ คือตรำบใด 

ที่เรำยังสร้ำงเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วเรำไปตั้งควำมหวัง 

ไว้ว่ำเมื่อไหร่จะได้เยือกเย็น จะได้สบำย มันก็เป็น 

ควำมหวังที่อำจจะไม่ได้รับผลอย่ำงนั้น เพรำะว่ำ 

ท�ำเหตุตรงกันข้ำมในกำรระมัดระวังสร้ำงเหตุที่ท�ำให ้

เรำอยู่ในอำกำรที่สงบเยือกเย็น ปลอดโปร่ง สุขสบำย  

เป็นสิ่งที่เรำต้องกำรทุกคน แต่ว่ำเรำต้องขยันในกำร 

สร้ำงเหตุเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติในพระพุทธศำสนำ 

จะต้องเป็นผูรู้จ้กัรบัผดิชอบและระมดัระวงั ระมดัระวงั 

แล้วทุ่มเทในสิ่งที่ดีงำมที่ถูกต้อง ก็จะน�ำควำมสงบสุข 
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ให้เกิดขึ้น นี้เป็นหลักของธรรมชำติ เมื่อมีกำรกระท�ำ 

ที่ประมำทหรือเห็นแก่ตัวแล้วได้รับผลที่เป็นทุกข์ 

ที่มีควำมอึดอัด มีควำมคับแค้นมีควำมรู้สึกไม่สบำย 

กำย ไม่สบำยใจ เวลำอำกำรอย่ำงนี้เกิดขึ้นมันก ็

อำศัยเหตุ ที่เรำสร้ำงเองและเรำต้องเป็นผู้ที่สนใจ 

ในกำรช�ำระตัวเอง ช�ำระจิตใจของเรำ แสวงหำกำร 

กระท�ำที่ถูกต้องเป็นลักษณะของผู ้ที่ได้เริ่มเข้ำใจ 

ในพุทธศำสนำ เริ่มมีพื้นฐำนคือ รู ้ว ่ ำจะได ้รับ 

ควำมสุขสงบต้องมีเหตุ จะรับควำมสบำย สุขส�ำรำญ  

มันก็ต้องมีเหตุ เรำต้องขยันในกำรสร้ำงเหตุที่ตรง 

กับสิ่งที่เรำต้องกำร ในเมื่อเรำรับผิดชอบอย่ำงนั้น 

มันก็สบำย ไม่ต้องไปอ้อนวอนพระเจ้ำ อ้อนวอน 

เทวดำ ขอร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย ให้ได้สิ่งที่ 

ถูกใจ อันนั้นเป็นวิธีกำรของคนส่วนมำก แต่ถ้ำเป็น 

ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ำ ต้องเป็นผู้สร้ำงเหตุที่ดีส�ำหรับ 

ตัวเองให้ได้สัมผัสควำมสุขสบำยและสร้ำงเหตุที่ด ี

ทีจ่ะไม่สร้ำงควำมเดอืดร้อนให้ผูอ้ืน่ เป็นเรือ่งธรรมชำติ 

มีพระสูตรหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้ำสอนด้วยควำมเมตตำ 
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สงสำรว่ำ โลกมนุษย์ชอบวิ่งตำมควำมสุขสบำย แต่ 

มักจะไปไม่ถึงสักที แต่เวลำจะใช้ชีวิตมันก็ควรที่จะ 

ใช้ชีวิตในกำรสร้ำงเหตุที่จะท�ำให้ได้รับควำมสบำยนั้น 

อย่ำงที่พระพุทธเจ้ำท่ำนก็แนะน�ำ มีหลำยวิธีกำร  

หลำยหนทำง หลำยอุบำย แต่ว่ำวิธีหนึ่งที่จะยกขึ้นใน 

คืนนี้ พระพุทธองค์ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นพละหรือก�ำลัง 

ทีห่ล่อเลีย้งกำรปฏบิตัธิรรมของเรำ และกำรด�ำเนนิชวีติ 

ที่ตรงกับธรรมะต้องอำศัยก�ำลัง มีก�ำลัง ๔ อย่ำงที่เรำ 

ต้องอำศัยอยู่



18

 ข้อทีห่นึง่ ก�ำลงัทีเ่กดิจำกปัญญำ ปัญญำในแง่นี ้

พระพทุธเจ้ำท่ำนมุง่ควำมว่ำ เป็นปัญญำทีต้่องพจิำรณำ  

ในสิ่งที่เป็นคุณ สิ่งที่เป็นโทษ เห็นคุณในควำมส�ำรวม  

เห็นโทษในควำมฟุ้งซ่ำน เห็นคุณในกำรสร้ำงควำม

ปลอดโปร่งในจิตใจ เห็นโทษในกำรปล่อยจิตใจให้

ครุ่นคิดในอำรมณ์ที่เป็นอกุศล

 ในกำรฝึกหัดเพื่อปลุกเร้ำปัญญำให้เกิดขึ้น  

พื้นฐำนต้องมีสติ ต้องมีผู ้รู ้อยู ่ในใจและก็ปลุกเร้ำ 

ให้ปัญญำเกิดขึ้น และเป็นก�ำลังของเรำ เวลำเรำฝึก 

ตัวเองเป็นก�ำลังที่จะให้เรำสู่ควำมสงบสุข ก�ำลังของ 

ปัญญำในแง่นี้ คือเรำพิจำรณำในสิ่งที่เป็นกุศลและ 

สิ่งที่เป็นอกุศล สิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ศึกษำ

ในสิ่งที่ เป ็นไปเพื่อควำมเจริญ ศึกษำว ่ำอันไหน 

จะเป็นไปเพื่อควำมเสื่อม เรำก็พิจำรณำในจุดนี้ เวลำ 

เรำมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ดีงำม เพรำะเรำได้พิจำรณำ

โดยแยบคำยแล้ว ก็จะมีปัญญำที่เห็นตำมควำม 

เป็นจรงิ ว่ำอะไรมนัจะดอีะไรมนัชัว่ อะไรเป็นประโยชน์

อะไรไม่เป็นประโยชน์ ซึง่เรำกพ็จิำรณำอย่ำงรอบคอบ
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ถี่ถ้วน อย่ำงมั่นใจในสิ่งที่น�ำควำมสุขมำให้ สิ่งที่น�ำ 
ควำมเยือกเย็นมำให้ มันก็เป็นธรรมชำติของจิตใจเรำ  
ที่ต้องกำรควำมเยือกเย็น บำงทีเรำมีสติไม่เพียงพอ 
ที่จะสังเกตรับรู ้ อันนี้เป็นควำมต้องกำรลึกๆ ของ
จิตใจมนุษย์ทุกคน โดยกำรปลุกเร้ำปัญญำให้เกิดขึ้น  
เป็นกำรฝึกให้เรำมีก�ำลังให้มี ปัญญาพละ
 ข้อที่สองคือ เรำจะเจริญงอกงำมในธรรมะ 
ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ ต้องเป็นผู้ที่มีควำมขยัน 
ขันแข็ง และควำมขยันนั้นมันจะกลำยเป็นพลังที่จะ 
ช่วยเรำ เรำต้องสังเกตดู เรำจะขยันตรงไหน ขี้เกียจ 
ตรงไหน และเรำต้องขยันในกำรปลุกเร้ำคุณธรรม 
ให้เกิดขึ้น ขยันในกำรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้ 
เกิดขึ้น ขยันในกำรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว และ 
ขยันในกำรท�ำกุศลธรรมที่มีให้เต็มบริบูรณ์ ควำมขยัน 
ก็ต้องมีเป้ำหมำย เป้ำหมำยอยู ่ที่กำรรักษำสภำพ 
ของจิตในขอบเขตที่ดีงำม ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้ปฏิบัต ิ
ทกุคน ปฏบิตัเิพือ่ให้ได้จติใจทีเ่ตม็เป่ียมด้วยกศุลธรรม 
ด้วยคุณงำมควำมดี ธรรมในลักษณะนี้มันก็เป็นก�ำลัง
เรียกว่ำ วิริยพละ
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 อีกอย่ำงหนึ่งที่เป็นก�ำลังคือ ก�ำลังของกำร

ไม่มีโทษ คือตรำบใดที่มีเจตนำดีมีควำมตั้งใจที่จะมี 

ควำมสุขสบำยมีควำมสงบเยือกเย็น แต่ยังไปเที่ยว 

ด่ำคนว่ำคน พูดไม่ดี ปำกจัด มันก็ยำก เรำจะรู้สึกว่ำ 

เรำยังมีควำมประพฤติที่น่ำติเตียนอยู่ เรำยังต�ำหน ิ

ตัวเจ้ำของเองได้ ผู ้รู ้พิจำรณำแล้วยังติเตียนเรำได ้

อีกอย ่ำงควำมประพฤติทั้งหมดที่ เรำพูดถึง เรำ 

พยำยำมที่จะเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต พยำยำม 

ที่จะเป็นคนเมตตำเอื้ออำรี ตั้งอยู่ในขอบเขตของศีล 

ไม่ฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต ไม่เอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้  

ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดในกำม ไม่พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อ 

ไม่พูดเท็จ พยำยำมรักษำควำมจริง เมื่อท�ำอย่ำงนั้น 

มันก็จะมีก�ำลังขึ้นมำ ควำมมั่นใจเกิดขึ้น พลังเกิดขึ้น  

จำกกำรรักษำควำมถูกต้อง กำรรักษำควำมดีงำม  

เพรำะว่ำเรำนึกเมื่อไหร่เรำรู้ว่ำมันไม่มีโทษ เรำอยู ่

อย่ำงผู้ไม่มีโทษก็น่ำภำคภูมิใจ เพรำะมนุษย์ส่วนใหญ่ 

คิดแล้วก็เสียดำย เสียใจ ในสิ่งที่ เคยพูดมำสิ่งที ่

กระท�ำมำ ถ้ำเรำสำมำรถที่จะตัดส่วนเหล่ำนั้นออกไป  
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ตั้งอยู่ในควำมมั่นใจว่ำ เรำไม่มีโทษอันนี้มันเป็นก�ำลัง 

ของเรำที่จะช่วยให้เรำถึงที่สุดของเป้ำหมำยของ

พระพุทธเจ้ำ เพรำะพระพุทธเจ้ำท่ำนก็มีเป้ำหมำย 

ท่ำนมีควำมปรำรถนำว่ำ เรำลูกศิษย์ของท่ำนจะได้

สัมผัสกับกำรดับทุกข์

 เรำตั้งอยู่ในขอบเขตของควำมประพฤติที่จะ

พำเรำเข้ำไปลิ้มรสของควำมไม่ทุกข์ เรำมีก�ำลังที่เกิด 

จำกกำรอยู่อย่ำงผู้ไม่มีโทษ มันก็เป็นก�ำลังที่ดีมำก 

จิตใจบริสุทธิ์ จิตใจเบิกบำน จิตใจปลอดโปร่ง เรำนึก 

เมื่อไหร่ก็เรำไม่ได้ท�ำผิดศีล ไม่ได้รังแกใคร ไม่ได้ท�ำ

อะไรที่เป็นกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำยก็ดีหรือผิดศีล 

ก็ดี อยู่อย่ำงผู้ไม่มีโทษเรียกว่ำ อนวัชชพละ

 ข้อสุดท้ำยที่พระพุทธเจ้ำทรงสอน คือ ก�ำลัง 

ของกำรอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ำงสำมัคคีพร้อมเพรียง  

อยูด้่วยกนัอย่ำงผกูมติรซึง่กนัและกนั ไม่ขดัแย้ง ไม่เกดิ 

ควำมรู ้สึกกับคนอื่นว่ำเขำจะต�ำหนิเรำ ติเตียนเรำ 

หรือโลเลสงสัยในควำมประพฤติของเรำ เพรำะเรำ 

ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่จะท�ำให้เรำอยู่ร่วมกันด้วยควำม 
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สุขสบำย พระพุทธเจ้ำบอกว่ำ ตรงนี้มีคุณธรรมรองรับ 

อยู่ส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้อยู่ด้วยกันได้อย่ำงไม่ขัดแย้ง  

คือ ต้องอยู่อย่ำงผู้ให้ ถ้ำเรำอยู่อย่ำงจะเอำจำกคนอื่น 

คิดแต่จะเอำอะไรจำกสถำนกำรณ์นี้ จิตใจที่จะเอำ 

กบัจติใจทีจ่ะให้มนัไม่เหมอืนกนั พระพทุธเจ้ำสรรเสรญิ 

จิตใจที่ยินดีในกำรให้ คิดในลักษณะจะได้ให้ จะได้ 

ช่วยอย่ำงไร อีกอยำ่งก็ต้องเป็นผู้มีกำรพูดจำปรำศรัย 

ทีด่ทีีน่่ำรกั พระพทุธเจ้ำท่ำนตัง้ชือ่ว่ำ ปิยวำจำ กำรพดู 

ที่น่ำรัก น่ำรักเพรำะว่ำมันซื่อตรง และรู้จักกำลเทศะ 

รู ้จักควำมเหมำะสม เพรำะบำงคนพูดดี แต่มัน 

ผิดจังหวะมันก็ล�ำบำกสร้ำงปัญหำขึ้นมำ ส�ำหรับ 

ผู้ปฏิบัติเพื่อออกจำกควำมทุกข์ มันต้องอำศัยก�ำลัง 

ของสิ่งที่ไม่มีโทษ พยำยำมที่จะปลุกเร้ำให้เรำเห็น 

ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่ำเรำอยู่อย่ำงผู้ไม่มีโทษหรืออยู่เพื่อ 

ลดโทษของเรำ เป็นลักษณะของผู้ที่อยู่ร่วมกันที่ท�ำให ้

มกี�ำลงัคอื คดิท�ำประโยชน์กบัผูอ้ืน่ได้อย่ำงไร ช่วยเหลอื 

เขำได้อย่ำงไร เอื้อเฟื้อต่อเขำได้อย่ำงไร เรำก็ตั้งอยู่ 

อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ไม่เป็นเจ้ำอำรมณ์ ไม่ขึ้นๆ 
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ลงๆ ด้วยควำมตั้งใจของเรำ เรำก็ท�ำเรื่อยๆ ท�ำอยู่ใน

คุณงำมควำมดี เรำก็มีควำมมั่นคง ควำมมั่นคงเป็น

ที่อำศัย ไม่โลเลในกำรรักษำควำมสงบของเรำ ก็เป็น 

ส่วนประกอบของกำรสร้ำงคุณธรรมที่ท�ำให้เรำอยู่ 

ร่วมกันได้อย่ำงสำมัคคีมีควำมสุขที่เรียกว่ำ สังคหพละ

 ปกติพระพุทธเจ้ำท่ำนสรรเสริญกำรปลีกวิเวก 

หำที่เงียบสงัดเพื่อได้ภำวนำ แต่ว่ำท่ำนก็ไม่ได้แนะน�ำ 

อย่ำงนั้นเสมอไป เพรำะว่ำเรำก็ต้องมีกัลยาณมิตร  

เรำก็ต้องอยู่ด้วยกันกับหมู่มนุษย์ เรำจะอยู่กับหมู่ 

มนุษย์ได้อย่ำงไร มันก็ต้องมีฐานของการสงเคราะห์  

คือมีกำรเสียสละหรือทาน กำรมีปิยวาจาพูดจำ 

ปรำศรัยและก็มีอัตถจริยา คือรู ้จักท�ำสิ่งที่ เป ็น

ประโยชน์ และกำรอยูอ่ย่ำง สมานตัตตา คอืสม�ำ่เสมอ 

และมั่นคงไม่ขึ้นๆ ลงๆ ตำมอำรมณ์ มันก็เป็นก�ำลัง  

ก�ำลังของกำรอยู่กับคนอื่น สำมำรถที่จะรักษำกำร 

สมำคมกับเขำได้ รู ้จักผูกมิตรในทำงที่ดี เพื่อจะได้

สนับสนุนกำรฝึกกำรหัดของตัวเอง อันนี้ก็เป็นก�ำลัง 

ที่ต้องอำศัยอยู่ 
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 ส�าหรับผู้ปฏิบัติส�าหรับผู้ที่ฝึกหัดตัวเองจะมี 

ก�าลงัของปัญญาก�าลงัของวริยิะของความพากเพยีร  

ก�าลงัของความไม่มโีทษ และก�าลงัของการสงเคราะห์ 

คือความผูกพันที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ก็กลายเป็น

กัลยาณมิตรของกันและกัน ได้สิ่งที่เป็นก�าลัง มันก็ 

เป็นสิ่งที่ เราต้องให้ความส�าคัญให้ความสนใจ  

ในการรกัษาดแูลเพือ่คณุธรรมเหล่านีม้นัจะงอกงาม 

ขึน้มาในจติใจ ให้ชวีติของเราเป็นหนึง่เดยีวกบัก�าลงั 

อันนี้ เป็นสิ่งที่อิงอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ช่วย 

สนบัสนนุกนัและกนั ส�าหรบัผูป้ฏบิตั ิเราต้องมคีวาม 

มัน่คงในสิง่ทีด่งีาม เวลาท�าแล้วกจ็ะมคีวามสขุสบาย 

ขึ้น ผู้ที่มีความสุข ย่อมปฏิบัติสบายขึ้น จิตใจสงบ 

จิตใจเบิกบาน แต่ถ้ำปฏิบัติอย่ำงอุกฤษฏ์บังคับ 

ตัวเองให้ส�ำเร็จให้ได้ภำยในวันนี้ อำทิตย์นี้ หรือปีนี้  

แต่มันก็ท�ำให้เครียดท�ำให้เกิดควำมทุกข์ เราก็ต้อง 

รู้จักสร้างความมั่นคงในตัวเอง สร้างความสุขสบาย  

สร้างให้เราเป็นผู้มีสติปัญญา เป็นหน้าที่ส�าหรับ 

ผู้ปฏิบัติทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฐิความ
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เห็นชอบ สัมมาทิฐิต ้องมีไว ้ เพื่อได ้รู ้จักใช้ใน

อริยมรรคมีองค์ ๘ เราเป็นผู้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา  

มีส่วนประกอบของควำมประพฤติและกำรพิจำรณำ

ที่ท�ำให้เรำเข้ำสู่ธรรมะได้ ก็เป็นสิ่งที่อำศัยกำรฝึกหัด  

ไม่ใช่ว่ำจะอ้อนวอนขอเทวดำให้ช่วยหรือจะอ้อนวอน 

ให้ครูบำอำจำรย์แผ่เมตตำแบ่งบุญเพื่อจะได้เจริญ 

ในธรรมะต่อไป มันก็ขอได้อยู่ แต่ท่ำนจะสำมำรถ 

ให้มำกน้อยแค่ไหนอำตมำไม่รับรอง เรำต้องรู ้จัก 

ท�ำเอำเอง นี้เป็นลักษณะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ำ  

เรำต ้องพร ้อมที่จะฝ ึกตัวเอง พร ้อมที่จะทุ ่มเท

อำศัยสิ่งที่ เป ็นก�ำลัง โดยเฉพำะก�ำลังของควำม 

ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเรำอย่ำงมำก ส�ำหรับคืนนี ้

อำตมำคิดว่ำคงให้ข ้อคิดในธรรมะมำพอสมควร 

แก่เวลำ ก็ขอยุติเพียงเท่ำนี้ เอวัง

m







๓๐  พรรษ� ในร่มก�ส�วพัสตร์
บทสัมภำษณ์ หลวงพ่อปสันโน

โดย นิตยสำร Fearless Mountain Magazine : 2003 

•  ขอทราบพื้นฐานความเชื่อเรื่องศาสนา ก่อนที่

พระอาจารย์จะมาบวช

l อำตมำเติบโตในแถบตอนเหนือของรัฐ 

มำนิโตบำ ประเทศแคนำดำ ซึ่งอยู่ห่ำงจำก 

ชำยแดนของประ เทศสหรั ฐอ เมริ ก ำ  

ขึ้นไปทำงเหนือประมำณ ๖๐๐ ไมล์ เริ่มแรก 

อำตมำเป็นสมำชิกของนิกำยแองกลิกัน  

ซึ่ งอยู ่ ในสังกัดเดียวกันกับ นิกำยเอพิส 

โคแปเลียนของสหรัฐอเมริกำ อำตมำเติบโต 

ขึ้นมำในสังคมคริสเตียน ในเมืองชนบท 
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เล็กๆ เรำมีโบสถ์เล็กๆ ในชุมชน ครอบครัว 

ของอำตมำเป็นครอบครัวที่มีศรัทธำในศำสนำ  

โยมพ ่อของอำตมำเติบโตในครอบครัว 

ทีม่คีวำมเชือ่ในนกิำยยไูนเตด็เชร์ิช ครอบครวั 

เรำศึกษำเรื่องศำสนำด้วยกันเสมอ จนเมื่อ 

อำตมำอำยุประมำณ ๑๖ - ๑๗ ปี ก็เกิด 

ควำมลังเล ไม่มั่นใจในควำมศรัทธำ จึงหยุด 

ไปร่วมประชุมที่โบสถ์เพื่อศึกษำเรื่องคริสต์

ศำสนำ แล้วเริ่มมองหำวิธีกำรอื่นที่จะมำ

ทดแทนศรัทธำที่หำยไป

•  พระอาจารย์เคยคิดบ้างไหมว่าท่านจะบวช 

เป็นพระภิกษุ

l ในช่วงวัยที่อำตมำเติบโตขึ้นมำนั้น อำตมำ

ไม่เคยคิดว่ำจะมำบวชเป็นพระภิกษุ แต่ 

อย่ำงไรก็ตำม อำตมำเป็นคนที่สนใจเรื่อง 

ศำสนำ และควำมขลังของกำรเป็นนักบวช 

ก็เป็นสิ่งที่อำตมำสนใจเรื่อยมำ แต่ในสมัย 



31

นั้น ในแถบตอนเหนือของรัฐมำนิโตบำ  

หรือแม้แต่ในเมืองวินนิเพค ที่อำตมำไปเรียน 

ในระดับมหำวิทยำลัย พุทธศำสนำยังไม ่

เป็นที่รู้จักแพร่หลำย อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเรียน 

อยู่ในระดับมหำวิทยำลัย อำตมำได้มีโอกำส 

เรยีนวชิำศำสนำในภมูภิำคตะวนัออก เนือ้หำ 

วิชำครอบคลุมเรื่องพระพุทธศำสนำ และ 

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ ้นให้อำตมำอยำก 

ค้นคว้ำเรื่องพุทธศำสนำต่อไปอย่ำงสืบเนื่อง  

เมื่ออำตมำเรียนจบมหำวิทยำลัย อำตมำ 

ยังคงเข้ำใจพระพุทธศำสนำอย่ำงคลุมเครือ  

อำตมำจึงเริ่มมองหำลู่ทำงที่จะศึกษำเรื่อง 

ของสมถะ วิปัสสนำ กรรมฐำน ให้มำกขึ้น  

ทั้งนี้เนื่องมำจำกหนังสือที่อำตมำได้อ่ำน  

ระบุว่ำ ควำมเข้ำใจ เรื่อง สมถะ วิปัสสนำ  

กรรมฐำน เป็นแก่นที่จะเข้ำใจพุทธศำสนำ 

ได้ดีขึ้น หนังสือส่วนใหญ่ที่อำตมำมีโอกำส 

ได้อ่ำนในช่วงแรกเป็นของนิกำยเซน ซึ่งเป็น 
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หนังสือเกี่ยวกับพุทธศำสนำที่พอจะหำได้ 

ในประเทศแคนำดำในเวลำนั้น ด้วยเหตุนี้ 

อำตมำก็เริ่มตั้งเป้ำหมำยว่ำอำตมำต้องกำร

ที่จะเดินทำงไปประเทศญี่ปุ ่น เพื่อศึกษำ

เซน ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ อำตมำซื้อตั๋วเครื่องบิน 

ขำเดียว ออกจำกแคนำดำไปยุโรป อำตมำ 

มี แผนว ่ ำจะ เดินทำงไปยั งทวีป เอ เชี ย 

โดยทำงบก จำกนั้นก็จะเดินทำงต่อไปยัง

ทวีปออสเตรเลีย เพื่อท�ำงำนและเก็บเงิน 

สักระยะหนึ่ง แล้วหลังจำกนั้นก็จะเดินทำง 

ไปญี่ปุ ่น อำตมำอยำกท�ำควำมรู ้จักกับ 

โลกกว้ำง ก่อนที่จะเดินทำงไปศึกษำวิชำ 

สมถะ วิปัสสนำ กรรมฐำนที่ญี่ปุ่น

   อำตมำเดินทำงจำกยุโรป ผ่ำน ตุรกี  

อิหร่ำน อัฟกำนิสถำน และปำกีสถำน ไปยัง  

อินเดียและเนปำล ในอินเดีย พยำยำม 

แสวงหำช่องทำงที่จะศึกษำกำรท�ำสมถะ  

วิปัสสนำ กรรมฐำน แต่ก็ยังไม่พบ หนึ่งป ี
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ภำยหลังจำกที่อำตมำได้ออกเดินทำงมำ  

ก็ได้เดินทำงมำถึงประเทศไทย เมื่อมำถึง

อำตมำรู ้สึกถึงควำมเรียบง่ำย ท�ำให้รู ้สึก

ผ่อนคลำย อำตมำจึงตัดสินใจว่ำจะอยู่ต่อไป 

อีกสักระยะหนึ่ง ในเวลำนั้นอำตมำก�ำลัง 

แสวงหำสถำนที่ที่ จะสำมำรถท�ำสมถะ  

วิป ัสสนำ กรรมฐำนได ้  ในวันที่สองที ่

เดินทำงมำถึงประเทศไทย อำตมำได้ไป

ซื้อพจนำนุกรมไทย และคู ่มือหลักกำร 

ใช้ภำษำไทย อำกำศในกรุงเทพฯ ค่อนข้ำง

ร้อน ในขณะที่อำกำศทำงภำคเหนือเย็นกว่ำ  

อำตมำจึงเดินทำงไปจังหวัดเชียงใหม่ และ

ที่ เชียงใหม่ อำตมำได้พบวัดที่มีหนังสือ 

พระไตรปิฎกฉบับภำษำอังกฤษ เวลำนั้น

อำตมำพักโรงแรม แต่ไปที่วัดทุกวันเพื่อ 

อ่ำนพระไตรปิฎก วัดนี้เป็นวัดทำงสำยสมถะ 

วิป ั สสนำ กรรมฐำน และมีสำมเณร 

ชำวเยอรมันจ�ำพรรษำ ท่ำนได้ช่วยเหลือ
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อ�ำนวยควำมสะดวกให้อำตมำได้มีโอกำส 

ฝึกกำรท�ำสมถะ วิปัสสนำ กรรมฐำน เป็น

ครัง้แรกในชวีติทีอ่ำตมำใช้เวลำหนึง่เดอืนเตม็ 

ในกำรฝึกหัดท�ำสมถะ วิปัสสนำ กรรมฐำน

•  พระอาจารย์ได้ทุ ่มเทให้กับการฝึกท�าสมถะ 

วิปัสสนา กรรมฐาน มาก

l มนัเหมอืนประตทูีเ่ปิดกว้ำงให้อำตมำ อำตมำ

มีประสบกำรณ์อยู ่บ้ำงแล้ว และเข้ำใจถึง 

ควำมส�ำคัญของกำรเข้ำถึงควำมสงบ และ 

สมำธิ ท�ำให้อำตมำมีควำมปรำรถนำที่จะ 

ศึกษำ และฝึกฝนให้ช�ำนำญ และเข้ำใจ 

ให้มำกขึ้นไปอีก พระสงฆ์ที่วัดชวนให้อำตมำ 

บวชเป็นพระภิกษุ แต่ค�ำตอบของอำตมำ 

ในเวลำนั้น คือ อำตมำยังไม่พร้อมที่จะ 

ปวำรณำตัวในระยะยำว เพรำะอำตมำยังอยำก 

ท่องเที่ยวไปในโลกกว้ำง พระท่ำนอธิบำย 

ให้อำตมำฟังว่ำ กำรบวชในพุทธศำสนำใน 
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ประเทศไทยนัน้ จะจ�ำพรรษำอยูเ่พยีง ๓ เดอืน  

เพื่อศึกษำพุทธศำสนำก็ได้ อำตมำเห็นว่ำ 

ระยะเวลำเพียง ๓ - ๔ เดือนนั้น ไม่นำน 

เกินไปส�ำหรับอำตมำ จึงตัดสินใจบวช

   เมื่ออยู่ที่วัดนั้น อำตมำก็ได้ยินชื่อของ 

พระอำจำรย์ชำ เป็นครั้งแรก ประมำณ  

๒ เดือนหลังจำกที่อำตมำบวช มีพระรูปหนึ่ง 

บอกกับอำตมำว่ำ น่ำจะหำโอกำสไปกรำบ 

นมัสกำรหลวงพ่อชำสักครั้ง อำตมำจึงกรำบ 

ขออนุญำตเดินทำงไปนมัสกำรหลวงพ่อชำ  

ที่วัดหนองป่ำพง ครั้งแรกที่ได้กรำบนมัสกำร 

หลวงพ่อชำ อำตมำก็รู้สึกเหมือนถูกตีกลำง 

แสกหน้ำ เพรำะทันทีที่กรำบนมัสกำรท่ำน 

ท่ำนก็กล่ำวกับอำตมำว่ำ หำกต้องกำรที่จะ 

ศึกษำจำกท่ำน อำตมำต้องอยู ่กับท ่ำน 

เป็นเวลำอย่ำงน้อย ๕ ปี เวลำนั้น ๕ ปี  

เป็นระยะเวลำที่ยำวนำนมำก อำตมำคิดว่ำ 

ยังไม ่พร ้อมที่จะปวำรณำตัวให ้อยู ่นำน 
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ขนำดนั้น จึงอยู่ที่วัดหนองป่ำพงประมำณ 

๑ เดือน แล้วจึงออกเดินทำงไปยังวัดป่ำ

ไทรงำม ซึ่งที่วัดป่ำไทรงำม อำตมำก็มีโอกำส

ได้ฝึกฝน กำรท�ำสมถะ วิปัสสนำ กรรมฐำน  

แต่สิ่งที่ยังคงค้ำงอยู่ในใจอำตมำตลอดเวลำ  

ก็คือควำมคิดที่ว่ำ หำกอำตมำมีควำมตั้งใจ 

แน่วแน่ทีจ่ะศกึษำ เรือ่งกำรท�ำสมถะ วปัิสสนำ  

กรรมฐำน จริงๆ อำตมำก็ควรที่จะกลับไปหำ 

หลวงพ่อชำและถวำยตัวเป็นลูกศิษย์ ศึกษำ

กับท่ำน ห้ำปี ก็ ห้ำปี อย่ำไปคิดอะไรมำกเลย

   อำตมำจึงเขียนจดหมำยนมัสกำรไป  

และได้รบัจดหมำยตอบจำกท่ำนพระอำจำรย์

สุเมโธ ว่ำอำตมำได้รับอนุญำตให้มำอยู ่ 

จ�ำพรรษำทีว่ดัหนองป่ำพงได้ แต่ท่ำนอำจำรย์ 

อุป ัชฌำย ์ของอำตมำแนะน�ำให ้อำตมำ 

อยู่จ�ำพรรษำกับท่ำนก่อน หลังออกพรรษำ 

แล้ว ท่ำนจะเป็นผู ้น�ำอำตมำไปถวำยตัว 

กับพระอำจำรย์ชำเอง ซึ่งปรำกฏว่ำกำรท�ำ 
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เช่นนี้กลับเป็นผลดีส�ำหรับอำตมำ เวลำนั้น 

อำตมำก�ำลังมีควำมกระตือรือร้นที่จะไป 

ศกึษำกบัอำจำรย์ชำ แต่กลบัต้องมำมอีปุสรรค 

เช่นนี ้อำตมำจงึใช้อปุสรรคนี ้มำเป็นอทุำหรณ์ 

ในกำรก�ำจัดกำรเลือกที่รักมักที่ชัง และอยู่ 

ที่วัดนี้อำตมำก็ได ้มีโอกำสฝึกฝนปฏิบัติ 

อย่ำงเคร่งครดั และได้โอกำสศกึษำภำษำไทย 

ไปพร้อมกัน อันเป็นผลดีในภำยหลังเมื่อได้

เดินทำงไปจ�ำพรรษำที่จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ซึ่งใช้ภำษำไทยส�ำเนียงอีสำนเป็นพื้น

•  เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น

l จำกสำเหตุที่อำตมำบวชจำกวัดอื่น ท�ำให้ 

อำตมำอยู่ในสภำพของพระสงฆ์ผู ้มำเยือน  

(พระอำคันตุกะ)  ท�ำให้อำตมำได้มีโอกำส 

ศึกษำ สังเกตกำรณ์ปฏิบัติกิจของสงฆ์ และ 

อำตมำต้องตัดสินใจว่ำจะถวำยตัวอยู่ที่วัดนี้ 

ต่อไปหรือไม่ ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ที่แก ่
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พรรษำกว่ำ ก็จ้องจับตำสังเกตกำรปฏิบัติกิจ 

ของอำตมำว ่ำถูกต ้องเหมำะสมหรือไม ่  

ภำยหลังจำกที่อำตมำได้มำอยู ่ประมำณ  

๒ - ๓ เดือน ก็ได้รับอนุญำตให้อยู่จ�ำพรรษำ 

ต่อไปได้ กฎของวัดนี้พระสงฆ์จะมีได้เพียง 

ปัจจัย ๔ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในวินัยสงฆ์เท่ำนั้น  

ดังนั้นสิ่งอื่นๆ ที่พระสงฆ์น�ำติดตัวมำ ต้อง 

สละหมด เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะพระสงฆ์ 

ส่วนมำกใช้เงินจับจ่ำยสิ่งของเอง แม้สบง  

จีวร จะมำจำกที่ญำติโยมถวำย แต่พระสงฆ ์

ก็ต้อง ซัก หรือ ย้อม สบง จีวร น�้ำยำที่ใช้ 

ในกำรซัก กำรย้อม พระสงฆ์ก็ใช้เงินซื้อ  

นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พระอำจำรย์ชำต้องกำร 

ให้พระที่วัดเปลี่ยนบริขำร เรื่องนี้เป็นเรื่อง 

หนึ่งที่อำตมำคิดว่ำน่ำสนใจมำก ในกำรที่จะ 

เปลี่ยนแนวทำงกำรปฏิบัติ เพรำะที่วัดนี้สบง  

จีวร พระจะเย็บเอง กำรย้อมก็ท�ำกันเอง 

โดยใช้วัสดุจำกธรรมชำติ และเป็นกำรย้อม 
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แบบพระป่ำแท้ๆ บำตรของพระวัดป่ำก็ม ี

ขนำดใหญ่กว่ำบำตรธรรมดำ เพรำะพระวดัป่ำ 

ใช้บำตรเป็นที่เก็บ และขนย้ำยปัจจัย ๔ ที่จะ 

น�ำติดตัวไปด้วย เวลำออกธุดงค์ หำกเกิด 

ฝนตกในขณะธุดงค์ ของที่อยู่ในบำตรจะไม ่

เปียกฝน สบง จีวร ก็จะแห้งใช้ได้ทันที  

อีกประกำรหนึ่ง พระวัดป่ำฉันภัตตำหำร 

จำกบำตร บำตรพระวดัป่ำจงึมขีนำดใหญ่กว่ำ

บำตรปกติ บำตรเป็นของพิเศษมำก

•  ทุกอย่างฟังดูเป็นขนบธรรมเนียมมาก

l ถกูต้อง นัน่คอืควำมรูส้กึของกำรเดนิทำงไปยงั

วัดหนองป่ำพง เพรำะธรรมเนียมกำรปฏิบัติ 

นี้ สืบทอดมำแต่ครั้งพุทธกำล กำรประพฤติ  

ปฏิบัติล้วนเก่ำแก่ มีควำมเที่ยงแท้ เรียบง่ำย  

เป็นควำมจริงที่สัมผัสได้ สิ่งที่ประทับใจ 

อำตมำมำกที่สุด คือ ควำมสงบ ในขณะที ่

ทุกสิ่งด�ำเนินไปโดยเรียบง่ำย
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   ควำมพำกเพยีรในกำรประพฤตปิฏบิตัิ 

อย่ำงเคร่งครัด ทั้งพระสงฆ์ สำมเณร อุบำสก  

อุบำสิกำ ภำคอีสำนของไทยนั้นเป็นภูมิภำค

ที่แห้งแล้ง ประชำชนยำกจน แต่ถึงกระนั้น

พุทธศำสนิกชนก็ยังหมั่นท�ำบุญ ใส่บำตร 

กันทุกเช้ำ ทุกวันพระก็จะมีพุทธศำสนิกชน 

มำปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะ ฝึกสมำธิ วิปัสสนำ  

กรรมฐำน สวดมนต์ ที่วัด หำกโยมอยู่ที่นั่น  

โยมจะรู ้สึกได้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงำมที่ได้สืบทอดกันมำ

•  โยมได ้ฟ ังมาว ่าพุทธศาสนิกชนท�าสมาธิ 

วิปัสสนา กรรมฐานกันข้ามคืน

l ทกุวนัพระจะมสีปัดำห์ละครัง้ พทุธศำสนกิชน

จะมำอยู ่ที่วัดกันทั้งคืน ตัวอำตมำที่ เพิ่ง 

จะมำถึงใหม่ๆ แม้นั่งสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังยำก  

เพรำะไม่ใช่นั่งบนเบำะนิ่มๆ มีเพียงอำสนะ 

บำงๆ ปูรองนั่งอยู่บนพื้นคอนกรีต บำงคน
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จะนั่งอยู ่ประมำณ ๒ - ๓ ชั่วโมง แล้วก็ 

จะเปลี่ยนกิริยำเป็นกำรเดินจงกรม แล้วก็

กลับมำนั่งท�ำสมำธิ วิปัสสนำ กรรมฐำนใหม่  

สลับกันไปจนรุ่งเช้ำ เมื่อใกล้ฟ้ำสำงก็จะม ี

กำรสวดมนต์ มันเป็นกำรกระตุ ้นให้เกิด 

ควำมกระตือรือร้นให้อยำกศึกษำปฏิบัติ 

และในขณะเดียวกันก็เป็นกำรแสดงควำม

สำมัคคีระหว่ำงสังฆำวำส กับ ฆรำวำส 

พุทธศำสนิกชนจะมำถวำยอำหำร หรือ 

ปัจจัย ๔ แก่พระสงฆ์ หรือมำพูดคุยซักถำม

เรื่องธรรมะ ข้อข้องใจในเรื่องธรรมะ หรือ 

มำกรำบนมัสกำรพระอำจำรย ์ อุบำสก  

อุบำสิกำ จะมำช ่วยกิจกำรงำนของวัด  

วัดเป็นที่รวมของศรัทธำ เป็นหลักยึดมั่น 

ทำงจิตใจของชุมชนอย่ำงแท้จริง

•  พระอาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส 
วัดป่านานาชาติตอนไหน
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• เมื่ออำตมำบวชอยู ่ในพรรษำที่ ๙ ไม่ได้ 

คำดหมำยมำก่อน เวลำนั้นอำตมำจ�ำพรรษำ 

อยู่ที่วัดสำขำซึ่งตั้งอยู่ในป่ำใหญ่ เนื้อที่กว่ำ  

๒,๐๐๐ ไร่ เป็นป่ำที่สวยมำก ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ  

มีอ่ำงเก็บน�้ำล้อมอยู่ ๓ ด้ำน อำตมำตั้งใจว่ำ 

จะอยู่ที่วัดนี้ไปอีกนำน พระอำจำรย์ชำท่ำน 

ส่งพระลูกศิษย์รูปหนึ่ง ให้น�ำข่ำวมำแจ้งกับ 

อำตมำว่ำ ขอให้เดินทำงกลับไปที่วัดป่ำ 

นำนำชำติ เพื่อเริ่มศึกษำกำรเป็นเจ้ำอำวำส

เพรำะท่ำนพระอำจำรย์ขอมำ อำตมำจึง 

ไม่อำจปฏิเสธ

•  พระอาจารย์ชาคงมองเห็นความสามารถ 
ในตัวพระอาจารย์ ที่พระอาจารย์เองอาจมอง 
ไม่เห็นเอง

l อำตมำเชื่อไว้ก่อนในสิ่งที่พระอำจำรย์ชำ 

มองเหน็ในตวัของอำตมำ แต่อำตมำมองไม่เหน็ 

ด้วยตัวของอำตมำเอง แต่กำรรับต�ำแหน่ง 
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เป็นเจ้ำอำวำสนัน้เป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่ำย โดยควำม 

จรงิใจแล้ว อำตมำเหน็ว่ำเป็นภำระทีห่นกัมำก  

เป็นทุกข์มำก อำตมำยอมรับว่ำอำตมำเกิด 

ควำมตื่นเต้น ภำคภูมิใจ ที่ได้รับกำรคัดเลือก 

จำกท่ำน แต่ในขณะเดียวกัน อำตมำก็

ตระหนักดีถึงภำระอันหนักหน่วงของควำม 

รับผิดชอบในกำรเป็นผู้น�ำของวัด ซึ่งต้องมี 

หน้ำทีเ่กีย่วข้องกบัพทุธศำสนกิชนจ�ำนวนมำก  

เพรำะมันเป็นควำมจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว ่ำ 

ท�ำกจิกรรมอะไรร่วมกบัใคร ไม่ยุง่ยำกล�ำบำก 

เหมือนท�ำกิจกรรมร่วมกับมนุษย์ปุถุชน แต่ 

เมื่ออำตมำได้รับกำรแต่งตั้ง อำตมำก็จ�ำเป็น 

ที่จะต้องท�ำให้ดีที่สุด และอำตมำก็จะต้องใช ้

โอกำสนี้ศึกษำจำกงำนในหน้ำที่นี้ไปด้วย

•  หลังจากที่พระอาจารย์ได้บวชเรียนมาเป็น

เวลานาน การศึกษาปฏิบัติของพระอาจารย์

เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่
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l สิ่งหนึ่งที่อำตมำได้ยึดปฏิบัติมำตั้งแต่แรก 

ก็คือ อำนำปำนสติ อำตมำได้เรียนรู้ ทดลอง

วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรศึกษำปฏิบัติ แต่ทั้งหมด

ก็มีสมุฏฐำนอยู่ที่กำรมีสติอยู่กับลมหายใจ  

ภำยหลังจำกที่ได ้ฝ ึกฝนปฏิบัติมำนำนปี 

อำตมำก็ยิ่งเห็นควำมถ่องแท้ของพระธรรม

ค�ำสอนของพระพุทธองค์ว่ำ เรียบง่ำยและ

ชัดเจน

   อีกสิ่ งหนึ่ งที่อำตมำรู ้สึกถึงควำม

เปลี่ยนแปลงในตัวของอำตมำก็คือ อำตมำ

ปล่อยวำงมำกขึ้นกว่ำเมื่ออำตมำเริ่มศึกษำ

พุทธศำสนำใหม่ๆ แรกๆ อำตมำมีควำม 

มำนะพยำยำมกระตือรือร้นมำก แต่อำตมำ

ไม่ปล่อยวำง อำตมำมีควำมสุขกับกำรศึกษำ 

ฝึกฝน ปฏิบัติ ในเวลำนี้มำกกว่ำในช่วง 

แรกๆ เพรำะอำตมำมีควำมเข้ำใจชัดเจน  

และเกิดพอใจในควำมเรียบง ่ำยรอบตัว 

มำกขึ้น
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•  พระอาจารย์รู้สึกอย่างไรในการเป็นเจ้าอาวาส 
ร่วมที่วัดนี้

l มันเป็นกำรดีที่ได้แบ่งปันควำมคิดเห็น ควำม
รับผิดชอบ ได้ปรึกษำหำรือกัน ยิ่งไปกว่ำนั้น  
ยงัเป็นกำรดอีย่ำงยิง่ทีม่พีระสงฆ์เป็นแบบอย่ำง 
กำรศกึษำ ฝึกฝน ปฏบิตั ิมำกกว่ำหนึง่แนวทำง  
เพรำะพระอำจำรย์อมโร* และอำตมำ มพีืน้ฐำน 
ของนสิยัและอำรมณ์ทีแ่ตกต่ำงกนั ผูท้ีม่ำศกึษำ  
ปฏิบัติธรรมก็จะมีโอกำสได้เห็นข้อแตกต่ำง 
ของแนวทำงกำรสอน กำรปฏิบัติ ผู้มำศึกษำ 
ก็จะมีโอกำสทดลองแนวทำงที่เหมำะกับ 
ตัวเอง ซึ่งย่อมเป็นผลดีแก่ผู ้ศึกษำที่จะได้ 
เลือกแนวทำงของตนเองได้โดยไม่จ�ำกัด 
อยู่เฉพำะอำจำรย์รูปใดรูปหนึ่งเท่ำนั้น

   อำตมำเองก็พยำยำมที่จะใช ้เวลำ 
อยู่กับวัดอภัยคีรีให้มำก อำตมำมีควำมตั้งใจ 
ที่จะสอน ฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจในกำรบวช 
และที่มำปฏิบัติธรรมที่วัด

*
 เจ้ำอำวำสร่วมที่วัดอภัยคีรี
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•  การศกึษาธรรมะทีว่ดันีแ้ตกต่างกบัทีป่ระเทศไทย 

หรือไม่

l มันย่อมมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงแน่นอน 

ในประเทศไทย กำรปกครองวดัมกัจะออกมำ 

ในรูปแบบที่เจ้ำอำวำสมีอ�ำนำจและหน้ำที่ 

ผู้เดียว แต่ในสหรัฐอเมริกำนั้น จะออกมำ 

ในรูปแบบของกำรมีส่วนร่วมปรึกษำหำรือ  

หำแนวทำงในกำรปฏิบัติร่วมกัน อีกประกำร 

หนึ่ งคือ พื้นฐำนของสังคมอเมริกันนั้น

วำงอยู่บนพื้นฐำนที่ยุ ่งวุ ่นวำย สิ่งที่จะต้อง 

ระวังเป็นอย่ำงมำกก็คือ จะต้องไม่ปล่อย 

ให้วัดตกเข้ำไปอยู่ในวังวนของควำมเร่งรีบ  

ที่ทุกอย่ำงต้องเป็นไปตำมตำรำงก�ำหนดกำร  

จนท�ำให้ไม่มีเวลำหยุดตั้งสติ ควำมเร่งรีบนี้ 

สำมำรถส่งผลกระทบให้วัดหลุดออกไป 

จำกเป ้ ำหมำยที่ แท ้จริ งของแก ่นแห ่ ง 

พุทธธรรมได้อย่ำงง่ำยดำย
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•  โยมได้ฟังมาว่าในภมูภิาคเอเชยี คนจะมคีวามรกั 

ในตัวเองมากกว่า และมีความรังเกียจตัวเอง

อย่างที่คนอเมริกันชอบเป็นน้อยกว่ามาก ท่าน

เห็นด้วยหรือไม่

l อำตมำไม่คิดว่ำ มนุษย์คนไหนจะรักตัวเอง

มำกหรือน้อยกว่ำที่คนอื่นเป็น แต่อำตมำ 

คิดว่ำคนมีควำมสับสนในควำมเป็นตัวตน 

ของตนมำกน้อยไม่เท่ำกนั บำงคนสบัสนมำก  

บำงคนสับสนน้อย บำงคนยอมรับสภำพ

ควำมเป็นไปของตนเองได้ดกีว่ำ มวีธิกีำรมอง 

ชีวิต กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปของชีวิต กำร 

ประเมินคุณค่ำของชีวิตตำมแบบตะวันออก  

และตะวันตกนั้นแตกต่ำงกันออกไป

•  การสอนชาวตะวนัตกในการฝึกฝนปฏบิตัธิรรม

แตกต่างออกไปอย่างไร

l อำตมำชอบสอนในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ 

มคีวำมสำมคัคใีนหมูค่ณะ อำตมำมกัจะมุง่ให้
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คนทีม่ำปฏบิตัธิรรมมคีวำมชดัเจนในคณุธรรม 

ศีลธรรม และเปิดใจให้กว้ำง มนุษย์ส่วนใหญ่

จะปิดกั้นตัวเองให้ห่อหุ ้มอยู ่ในควำมคิดที่

ท�ำให้มองไม่เห็นคุณค่ำพื้นฐำนของเมตตำ

ธรรม อำตมำจะเน้นให้เปิดใจให้กว้ำงว่ำควำม

เอื้ออำทรนั้นไม่ใช่เฉพำะด้ำนวัตถุเท่ำนั้น  

แต่ยงัรวมไปถงึกำรให้ควำมช่วยเหลอื กำรให้ 

เวลำกับผู้อื่นด้วย และกำรให้จะก่อให้เกิด 

ควำมมั่นใจในตัวผู้ให้เองมำกขึ้นอีกด้วย

   ทุกวันนี้กระแสสังคมส่วนใหญ่บอกว่ำ  

เรำแก้ปัญหำชีวิตเฉพำะหน้ำเอำตัวรอด 

ไปวันๆ ก็เพียงพอแล้ว แต่อำตมำคิดว่ำ 

มันไม่จบแค่นั้น คนเรำยังห่ำงจำกตัวเองมำก  

นี่ เป ็นเหตุที่อำตมำจะเน ้นให ้คนตั้ งสต ิ

อยู ่กับกำยของตัวเอง ทีแรกคนเรำมักจะ 

มอง ไม ่ เห็ นควำมส� ำคัญของกำรมี สต ิ

อยู่กับร่ำงกำย แต่ปล่อยตัวเองให้หมกมุ่น 

อยู ่กับกำรคิดเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่ำนั้น 
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เหล่ำนี้ กำรประเมินสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นรอบ 

ตัวเอง กำรถำมตัวเองอยู ่ตลอดเวลำว่ำ 

“จะได้จะเอำอย่ำงไรให้ได้มำกที่สุดส�ำหรับ 

ตัวเอง” จิตจะหมุนไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

แค่ดึงสติให้กลับมำอยู่กับร่ำงกำย เป็นวิธ ี

ทีจ่ะรกัษำจติใจให้มนัถกูต้อง อำจจะเป็นกำร

ดูลมหำยใจเข้ำออก หรือ พิจำรณำเวทนำ 

อยู่ในร่ำงกำย มีสติในทุกอิริยำบถ หรือธำตุ

ทั้งสี่ ก็แล้วแต่ สิ่งที่ส�ำคัญ คือเรำต้องมีสต ิ

ที่ตรึงไว้อย่ำงมั่นคงในร่ำงกำย

m
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