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สงบเยน็เป็นประโยชน์

พระไพศาล วสิาโล

วนัท瑳ี⭞ 1 ส.ค. 2557 วดัป่าสคุะโต

ขอตอ้นรับทกุทา่นดว้ยความยนิด ีอาตมายนิดที瑳ี⭞พวกเรามาใชส้ถานท瑳ี⭞แหง่น獳ี瑳(วดั

ป่าสคุะโต)ใหเ้ป็นประโยชนก์บัการงาน เพราะงานท瑳ี⭞พวกเราทาํนั獳瑳นเป็นงานท瑳ี⭞มี

คณุคา่ ถา้อาตมาหรอืวดัป่าสคุะโตมสีว่นชว่ยไดก้ร็ู้สกึเป็นเกยีรต ิรวมทั獳瑳งรู้สกึ

ยนิดที瑳ี⭞ไดต้อ้นรับมติรสหายหลายคน บางคนกร็ู้จกัมานานอยา่ง จอหน์ แมค

คอนแนล รู้จกักนัมา 25 ปีแลว้ แตไ่มเ่คยไดต้อ้นรับขบัสู้ในฐานะเจา้บา้นเลย
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แมส้ถานการณใ์นวดัขณะน獳ี瑳ไมค่อ่ยปกต ิเพราะหลวงพอ่คาํเขยีนเพ瑳ิ⭞งจากไปเม瑳ื⭞อ

สปัดาหท์瑳ี⭞แลว้แตก่ข็อใหพ้วกเราอยู่อยา่งปกต ิรักษาใจใหเ้ป็นปกต ิสถานท瑳ี⭞ตรง

น獳ี瑳เรยีกวา่ ศาลาไก ่เดมิเป็นศาลาหลงัเดยีวของวดั แตก่อ่นเป็นศาลาเกา่ ๆ

เลก็ๆ เป็นสถานท瑳ี⭞สาํหรับทาํวตัรสวดมนต ์และใชเ้ป็นท瑳ี⭞ฉนัอาหารดว้ย  ตรงน獳ี瑳มี

ไกป่่ามากมายมากนิอาหาร บางชว่งมไีกม่ากเป็นร้อยตวั เวลาผา่นไปศาลาไกก่็

ถกูร獳ื瑳อและสร้างใหมใ่หใ้หญข่獳ึ瑳น แตก่ย็งัรับคนไดไ้มม่ากพอ ท瑳ี⭞สดุกต็อ้งมศีาลา

หนา้ มหีอไตร สว่นศาลาไกก่ป็รับปรงุใหมเ่ป็นหอพกัสาํหรับอาคนัตกุะชาย

เดมิตรงน獳ี瑳เป็นศนูยก์ลางของวดั แตปั่จจบุนัน獳ี瑳ไมใ่ชแ่ลว้  ศนูยก์ลางยา้ยไปอยู่ท瑳ี⭞

ศาลาหนา้

ประวัตปิ่าสคุะโต 

วดัป่าสคุะโตสร้างเม瑳ื⭞อ 2512 โดยหลวงพอ่บญุธรรม อตุตมธมัโม เดมิเป็นสาํนกั

สงฆเ์ลก็ๆ เม瑳ื⭞อหลวงพอ่คาํเขยีนข獳ึ瑳นมาอยู่รว่มกบัหลวงพอ่บญุธรรมนั獳瑳น หลวง

พอ่เทยีนซ瑳ึ⭞งเป็นอาจารยข์องหลวงพอ่คาํเขยีนไมเ่หน็ดว้ยเลย ทา่นทว้งวา่คนรู้

ธรรมจะมาหลบอยู่บนน獳ี瑳เหมอืนหน ูเหมอืนลงิ เหมอืนคา่งทาํไม  ทา่นเหน็วา่อยู่

บนน獳ี瑳ทาํประโยชนไ์ดน้อ้ย ถา้ไปอยู่ท瑳ี⭞กรงุเทพ หรอื ขอนแกน่ ซ瑳ึ⭞งมวีดัอยู่แลว้ (วดั

สนามใน วดัโมกข)์ กจ็ะเป็นประโยชนม์ากกวา่เพราะมคีนเมอืงมาปฏบิตัธิรรม

แตห่ลวงพอ่คาํเขยีนเหน็วา่คนเมอืงนั獳瑳นมโีอกาสดอียู่แลว้ สนใจธรรมะกม็าก จงึ

ไมค่อ่ยนา่เป็นหว่ง ท瑳ี⭞นา่หว่งคอืคนท瑳ี⭞ไมเ่ขา้วดั คอืชาวบา้นแถวน獳ี瑳  เพราะสมยั

นั獳瑳นหมู่บา้นแถวน獳ี瑳เตม็ไปดว้ยอบายมขุ  ทั獳瑳งกนิเหลา้และเลน่การพนนั  วงไพว่ง

พนนับางชว่งมถีงึ 20 วงในวนัเดยีว ผู้คนไมท่าํมาหากนิ คนท瑳ี⭞มาอยู่ท瑳ี⭞น瑳ี⭞กม็กัจะ

เป็นคนหนคีกุ หนตีะราง เพราะกฎหมายมาไมถ่งึ หลวงพอ่อยากจะสงเคราะห์

คนเหลา่น獳ี瑳 ทา่นจงึไมเ่หน็ดว้ยกบัหลวงพอ่เทยีนท瑳ี⭞อยากใหไ้ปปักหลกัสอนตาม

เมอืงใหญ ่แตห่ากมงีานอบรมท瑳ี⭞ไหน ทา่นกไ็ปชว่ยสอนไมไ่ดข้าด

ชว่งท瑳ี⭞หลวงพอ่คาํเขยีนมาอยู่ใหม ่ๆ คอืชว่งปี 2520 - 2521 มปัีญหาอยู่พอ

สมควรเพราะท瑳ี⭞น瑳ี⭞เป็นเขตสชีมพ ูอยู่ใกลฐ้านท瑳ี⭞มั瑳⭞นของคอมมวินสิตแ์ถวเขาคอ้

(ลานหนิปุ่ม ลานหนิแตก) มทีหารป่ามาป้วนเปี獳瑳ยนอยู่เสมอ   ในดา้นหน瑳ึ⭞งหลวง

พอ่กถ็กูเจา้หนา้ท瑳ี⭞รัฐสงสยัวา่เป็นพวกคอมมวินสิตห์รอืไม ่ สว่นคอมมวินสิตก์็



สงสยัวา่หลวงพอ่เป็นสายใหท้างการหรอืเปลา่

หลวงพอ่ทาํกจิกรรมชว่ยเหลอืชาวบา้น  ดแูลชาวบา้นใหอ้ยู่รว่มกนัดว้ยความ

สงบ จดัตั獳瑳งศนูยเ์ดก็ เอาลกูชาวบา้นมาเล獳ี瑳ยง เป็นศนูยเ์ดก็แหง่แรกในชยัภมูิ

กจิกรรมเหลา่น獳ี瑳ทาํใหท้างการระแวงสงสยัวา่หลวงพอ่ตอ้งการอะไร มุ่งหวงัอะไร

หลวงพอ่กาํลงัดงึชาวบา้นมาเป็นแนวรว่มใหแ้กค่อมมวินสิตห์รอืไม ่ ตอนท瑳ี⭞

อาตมาพานกัศกึษามาปฏบิตัธิรรมท瑳ี⭞น瑳ี⭞ราวปี ๒๕๒๖ กถ็กูเจา้หนา้ท瑳ี⭞จบัตามอง

มกีารแนะนาํวา่ตอ้งแจง้นายอาํเภอ ตอ้งแจง้ผู้วา่ฯ ดว้ย  กอ่นหนา้นั獳瑳นหลวงพอ่

คาํเขยีนเคยถกูนายอาํเภอกลา่วหาในท瑳ี⭞ประชมุหนว่ยราชการวา่เป็นแนวรว่ม

คอมมวินสิต ์กวา่จะถงึวนัน獳ี瑳หลวงพอ่ตอ้งอาศยัความหนกัแนน่อยู่ไมน่อ้ย 

นอกจากจะทาํความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ท瑳ี⭞รัฐแลว้ ยงัตอ้งแกปั้ญหาของชาวบา้น

ทาํใหช้าวบา้นเลกิงมงาย เลกิอบายมขุ กลบัมากลมเกลยีวกนั

ทา่มะไฟหวานแตก่อ่นไดช้瑳ื⭞อวา่  ‘ดงเลอืด’ คอืมกีารทะเลาะววิาทและทาํร้ายกนั

เป็นประจาํ ไมม่ขี瑳ื⭞อไมม่แีป อยู่ดว้ยกฎป่า หลวงพอ่ตอ้เขา้มาจดัระเบยีบชมุชน

ใหม้คีวามสงบ วางแนวถนน วางผงัหมู่บา้น ถา้สงัเกตจุะเหน็วา่ถนนในทา่

มะไฟหวานตดัเป็นตาหมากรกุเหมอืนกรงุนวิยอรก์เลยทเีดยีว  ทา่นทาํตั獳瑳งแต่

กอ่นอาตมาข獳ึ瑳นมาเม瑳ื⭞อ ๓๐ ปีท瑳ี⭞แลว้ จะทาํอยา่งน獳ี瑳ไดต้อ้งมกีารจดัตั獳瑳ง  ทา่นตอ้ง

เป็นท瑳ี⭞ศรัทธาของชาวบา้น เพราะตอ้งมกีารยา้ยบา้นมากมายเพ瑳ื⭞อทาํแนวถนน

ใหต้รง

หลวงพอ่คดิและทาํไมเ่หมอืนใคร ในสมยันั獳瑳นคนสว่นใหญไ่มค่ดิวา่ทา่นเป็น

พระกรรมฐาน คดิวา่ทา่นเป็นพระนกัพฒันา เพราะอาจารยก์รรมฐานไมม่ี

ลกัษณะน獳ี瑳 แมแ้ตต่วัอาตมาเอง รู้จกัทา่นมา ๒-๓ ปีแลว้กย็งัไมรู่้วา่ทา่นเป็น

พระกรรมฐาน รู้แตว่า่หลวงพอ่มเีมตตา ออ่นนอ้มถอ่มตน รับฟังคนมาก

อาตมาเคยประชมุสมัมนากบัทา่นเม瑳ื⭞อปี ๒๕๒๓ ทา่นมกัจะเงยีบ นั瑳⭞งฟัง ให้

ความเหน็นดิๆ หนอ่ยๆ ขณะนั獳瑳นทา่นอายสุ瑳ี⭞สบิกวา่แลว้  พวกอาตมาอายนุอ้ย

แคย่瑳ี⭞สบิกวา่ๆ แตท่า่นเป็นผู้ใหญท่瑳ี⭞ใหโ้อกาสพวกเรา ใจกวา้ง รับฟังความเหน็

ของเดก็ พระสว่นใหญม่กัจะชอบช獳ี瑳น獳ิ瑳ว  หลวงพอ่แมม้คีวามมั瑳⭞นใจในตวัเอง แต่



ทา่นมคีวามออ่นนอ้มถอ่มตน ไมม่วี瑳ี⭞แวววา่เป็นพระกรรมฐานเลย  เม瑳ื⭞อปี

๒๕๒๕เพ瑳ื⭞อนอาตมาคนหน瑳ึ⭞งเม瑳ื⭞อบวชแลว้แวะมาหาอาตมาท瑳ี⭞กรงุเทพ ฯ  เลา่ให้

อาตมาฟังวา่เขาบวชอยู่กบัหลวงพอ่ และทา่นสอนดมีาก เพ瑳ื⭞อนคนน獳ี瑳เคยเพ獳ี瑳ยน

อยู่พกัหน瑳ึ⭞งแตห่ลวงพอ่ชว่ยใหเ้ขาปกตโิดยอาศยักรรมฐานคอืการเจรญิสติ

 

ครบูาอาจารยก์รรมฐานสว่นใหญม่กัสอนเราวา่สง่จติออกนอก แตห่ลวงพอ่

สอนเพ瑳ื⭞อนอาตมาใหส้ง่จติออกนอก ทั獳瑳งน獳ี瑳เน瑳ื⭞องจากเพ瑳ื⭞อนอาตมาตอนนั獳瑳นจมอยู่

ในความคดิมาก ไมค่อ่ยรู้เน獳ื瑳อรู้ตวัเลย หลวงพอ่ชวนเขามองดสู瑳ิ⭞งรอบตวั เพ瑳ื⭞อดงึ

จติออกมาจากความหลง  เวลาเดนิผา่นแนวป่ากถ็ามวา่น瑳ี⭞ตน้อะไร น瑳ี⭞ตวัอะไร

พาชมนกชมไม ้คนท瑳ี⭞หมกมุ่นอยู่กบัความคดิ  เจอแบบน獳ี瑳 กค็อ่ยออกจากความ

คดิได ้กลบัมารับรู้และสมัผสัส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞เป็นปัจจบุนั ถอนจติออกจากความซมึเศร้า

และความหลง การแกอ้ารมณข์องหลวงพอ่นั獳瑳นไมเ่หมอืนใคร เพ瑳ื⭞อนอาตมาหาย

หลง เป็นปกตดิเีพราะหลวงพอ่ หลวงพอ่ทา่นมเีทคนคิเหลา่น獳ี瑳เยอะ เม瑳ื⭞อเพ瑳ื⭞อน

เลา่วา่หลวงพอ่เป็นอาจารยก์รรมฐาน อาตมากส็นใจเพราะตอนนั獳瑳นคดิจะบวช

กาํลงัมองหาครอูยู่พอด ี เม瑳ื⭞อบวชจงึมาอยู่กบัทา่นตั獳瑳งแตพ่รรษาแรก และอยู่มา

จนปัจจบุนั

หลวงพอ่อยากใหท้瑳ี⭞น瑳ี⭞เป็นสถานปฏบิตัธิรรมท瑳ี⭞เป็นธรรมชาต ิซ瑳ึ⭞งไมใ่ชเ่ร瑳ื⭞องงา่ย

ทา่นตอ้งตอ่สู้กบัอปุสรรคมาก ถนนท瑳ี⭞พาพวกเรามาท瑳ี⭞น瑳ี⭞ทกุสายเคยเป็นทางชกั

ลากไมม้ากอ่น  ลานหนา้ศาลาไกเ่ป็นท瑳ี⭞วางซงุนบัร้อย ๆ ตน้ ดนิจงึแขง็มาก

เพราะซงุอดัทบัอยู่นาน จนตน้ไมไ้มข่ 獳ึ瑳น หลวงพอ่กค็อ่ยๆ ฟื獳瑳นฟปู่าข獳ึ瑳นใหม ่ หลวง

พอ่คาํเขยีนนั獳瑳นเป็นท瑳ี⭞ข獳ึ瑳นช瑳ื⭞อลอืชาวา่ รักตน้ไม ้สาํหรับหลวงพอ่แลว้ ธรรมะ กบั

ธรรมชาต ิไมแ่ยกจากกนั ทา่นรักธรรมชาตมิาก แมป้่วยทา่นกย็งัหาเวลารดน獳ํ瑳า

ตน้ไม ้ส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞เราเหน็เวลาน獳ี瑳ถอืเป็นมรดกของทา่น กอ่นหนา้น獳ี瑳มไีฟป่าทกุปี แตพ่อ

สร้างกาํแพงลอ้มรอบวดั สถานการณก์ด็ขี 獳ึ瑳น จะวา่ไปแลว้กาํแพงน獳ี瑳ใชง้บ

ประมาณเยอะมากสาํหรับสคุะโตในเวลานั獳瑳น คอืใชเ้งนิราว ส瑳ี⭞ลา้นบาท  แตเ่ม瑳ื⭞อ

สร้างแลว้ไดผ้ล ไฟป่าไมล่กุลามเขา้มา พอไมม่ไีฟ ป่ากฟ็ื獳瑳นตวัเพยีงแคส่บิปีก็

เหน็หนา้เหน็หลงั ใจจรงิอาตมาอยากทาํท瑳ี⭞ภหูลงบา้งแตท่าํไมไ่ดเ้พราะพ獳ื瑳นท瑳ี⭞

มากถงึสามพนักวา่ไร ่และเป็นป่าอนรัุกษช์ั獳瑳น 1A หลวงพอ่เคยพดูไวว้า่ ทา่น



เหลอืงานอกีสองอยา่ง อนัแรกคอื งานสอนกรรมฐาน อนัท瑳ี⭞สองคอืงานฟื獳瑳นฟู

รักษาธรรมชาตทิ瑳ี⭞ภหูลง

เหลา่น獳ี瑳คอืเกรด็ความเป็นมาของสคุะโต ส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞หลวงพอ่เทยีนเคยบอกวา่การมา

อยู่ท瑳ี⭞น瑳ี⭞ไมค่อ่ยไดป้ระโยชน ์ไดถ้กูพสิจูนแ์ลว้วา่ไมจ่าํตอ้งเป็นเชน่นั獳瑳น  คนมาท瑳ี⭞น瑳ี⭞

สมัผสัไดถ้งึความสงบ แมจ้ะอยู่ไกลกย็งัดั獳瑳นดน้มาเพ瑳ื⭞อพบความสงบ และพบได้

ทนัทเีพยีงแคช่ั瑳⭞วโมงแรกหรอืนาทแีรกท瑳ี⭞มาถงึ ทกุวนัน獳ี瑳ผู้คนโหยหาความสงบ

มาก การท瑳ี⭞คนเรารู้สกึไวตอ่ความสงบ ประทบัใจในความสงดั สะทอ้นวา่จติใจ

ของคนสว่นใหญน่ั獳瑳นวา้วุ่น เพยีงแคส่มัผสับรรยากาศแบบน獳ี瑳กโ็ดนใจ บางครั獳瑳งเรา

ไมรู่้หรอกวา่เราแสวงหาความสงบแตท่นัทที瑳ี⭞ไดส้มัผสัเรากร็ู้วา่ ใชแ่ลว้น獳ี瑳คอืส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞

เราตอ้งการ

เรารู้ไหมชวีติตอ้งการอะไร 

อาตมาเคยอา่นประวตัขิองประธานาธบิดมีารก์อส ผู้นาํฟิลปิปินส ์สมยัท瑳ี⭞เป็น

ผู้นาํท瑳ี⭞ย瑳ิ⭞งใหญก่อ่นท瑳ี⭞จะถกูประชาชนโคน่ลม้ เขาเขยีนบนัทกึวา่ “ผมเป็นคนท瑳ี⭞มี

อาํนาจมากท瑳ี⭞สดุในฟิลปิปินส ์ผมมทีกุอยา่งท瑳ี⭞เคยใฝ่ฝัน พดูใหถ้กูตอ้งคอื ผมมี

ทรัพยส์มบตัทิกุอยา่งเทา่ท瑳ี⭞ชวีติตอ้งการ มภีรรยาซ瑳ึ⭞งเป็นท瑳ี⭞รัก และมสีว่นรว่มใน

ทกุอยา่งท瑳ี⭞ผมทาํมลีกู ๆ ท瑳ี⭞ฉลาดหลกัแหลม  ซ瑳ึ⭞งสบืทอดวงศต์ระกลู มชีวีติท瑳ี⭞สขุ

สบาย ผมมทีกุอยา่ง แตก่ระนั獳瑳น ผมกย็งัรู้สกึไมพ่งึพอใจในชวีติ” 

มารค์อสรู้วา่เขาขาดอะไรบางอยา่งแตไ่มรู่้วา่ขาดอะไร คนสว่นใหญก่เ็ป็นแบบ

น獳ี瑳 จงึตอ้งด獳ิ瑳นรนแสวงหาไมห่ยดุ หลายคนคดิวา่เขาขาดเงนิ จงึด獳ิ瑳นรนใหไ้ดเ้งนิ

บางคนรู้สกึวา่ขาดช瑳ื⭞อเสยีง ตาํแหนง่เลก็ไป กด็ 獳ิ瑳นรนเพ瑳ื⭞อใหไ้ดม้า แตเ่ม瑳ื⭞อไดม้า

แลว้กย็งัไมพ่บความสขุ มารค์อสเขยีนในบนัทกึวา่เขามทีรพัยส์มบตัทิกุอยา่งท瑳ี⭞

ชวีติตอ้งการ  แตส่瑳ิ⭞งหน瑳ึ⭞งท瑳ี⭞เขาไมม่ ีนั瑳⭞นคอื ความสงบเยน็ในจติใจ

อาตมาอา่นประวตัขิองกษัตรยิอ์งคห์น瑳ึ⭞งในอนิเดยี  คอื เอารังเซบ็ พวกเราอาจ

ไมเ่คยไดย้นิช瑳ื⭞อเขา แตพ่วกเรานา่จะรู้จกัทชัมาฮาล ซ瑳ึ⭞งกษัตรยิช์าหช์ะฮนัสร้าง

ใหแ้กม่เหส ีคอื มมุตสั    มสุตสัเป็นแมข่องเอารังเซบ็  เอารังเซบ็ยดึอาํนาจจาก

พอ่ ฆา่พ瑳ี⭞  กลายเป็นกษัตรยิท์瑳ี⭞ทรงอาํนาจมาก ขยายอาณาจกัรไปอยา่งกวา้ง



ขวาง ชว่งท瑳ี⭞เขาเรอืงอาํนาจนั獳瑳น มคีนประมาณการวา่เขาปกครองประชากรถงึ

หน瑳ึ⭞งในส瑳ี⭞ของโลก อนิเดยีในขณะนั獳瑳นกวา้งใหญม่าก ร瑳ํ⭞ารวยมาก เพราะเขายดึ

เมอืงท瑳ี⭞เป็นแหลง่เพชรสาํคญั นกัประวตัศิาสตรก์ลา่ววา่เขาร瑳ํ⭞ารวยท瑳ี⭞สดุในโลก

ในขณะนั獳瑳น แตต่อนท瑳ี⭞เอารังเซบ็ชราและใกลต้าย เขาพดูกบัลกูวา่ “ฉนัมาและ

ไปเหมอืนคนแปลกหนา้ ฉนัไมรู่้วา่ฉนัคอืใคร และฉนักาํลงัทาํอะไรอยู่” คนท瑳ี⭞

ด獳ิ瑳นรนมาทั獳瑳งชวีติ ไดแ้ทบทกุอยา่งไวใ้นมอื แตก่ลบัถามคาํถามน獳ี瑳 แสดงวา่ ชวีติ

ทั獳瑳งชวีติท瑳ี⭞ผา่นมาไมพ่บอะไรเลยท瑳ี⭞เป็นสาระ นบัเป็นเร瑳ื⭞องท瑳ี⭞นา่เศร้ามาก

เฮนร ีเดวดิ ธอโร ซ瑳ึ⭞งเป็นคนท瑳ี⭞ใชช้วีติสมถะในป่าวอลเดน กลา่ววา่

“โศกนาฏกรรมท瑳ี⭞ย瑳ิ⭞งใหญท่瑳ี⭞สดุในชวีติ คอืการใชเ้วลาทั獳瑳งชวีติตกปลา เพยีงเพ瑳ื⭞อ

จะพบวา่มนัไมใ่ชป่ลาตวัท瑳ี⭞ตอ้งการ” เศร้ามากเลยนะ คนแสวงหาส瑳ิ⭞งตา่ง ๆ

มากมาย ยอมเหน瑳ื⭞อยยาก ยอมกระทั瑳⭞งทาํชั瑳⭞วทกุอยา่งเพ瑳ื⭞อใหไ้ดบ้างส瑳ิ⭞งบางอยา่ง

มา   มารู้เม瑳ื⭞อใกลต้ายวา่ ส瑳ิ⭞งนั獳瑳นไมใ่ชส่瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ตนตอ้งการ

สงบเยน็ เป็นประโยชน์

ความสงบเยน็และเป็นประโยชนเ์ป็นเร瑳ื⭞องสาํคญัมาก คาํน獳ี瑳เป็นสาํนวนของทา่น

อาจารยพ์ทุธทาส ทา่นบอกวา่ “ชวีติท瑳ี⭞ดคีอืชวีติท瑳ี⭞สงบเยน็และเป็นประโยชน”์

อาตมาคดิวา่เป็นการสรปุความคดิรวบยอดท瑳ี⭞กระชบั ครอบคลมุส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞เป็นแกน่

สารหรอืสาระของชวีติในทศันะของพทุธศาสนาไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์

พระพทุธเจา้ตรัสวา่ ชวีติคนเรานั獳瑳นควรเป็นไปใหถ้งึพร้อมทั獳瑳งประโยชนต์นและ

ประโยชนท์า่น ประโยชนต์นท瑳ี⭞พระพทุธเจา้กลา่วถงึ ไมไ่ดห้มายถงึ ลาภ ยศ

สรรเสรญิ  คนเราอาจตอ้งมเีงนิ มสีถานภาพ มงีานท瑳ี⭞ด ีมคีรอบครัวด ีมสีขุภาพ

ด ีแตน่ั瑳⭞นเป็นประโยชนเ์บ獳ื瑳องตน้ เป็นพ獳ื瑳นฐาน เป็นเพยีงแคเ่คร瑳ื⭞องมอืเพ瑳ื⭞อไปสู่

ประโยชนข์ั獳瑳นสงู คอืประโยชนท์างจติใจ ซ瑳ึ⭞งนาํไปสู่ความสงบเยน็ในท瑳ี⭞สดุ เวลา

พดูถงึ ‘ประโยชนต์น’ ไมไ่ดแ้ปลวา่ตอ้งมเีงนิเยอะๆ มอีาํนาจ มชี瑳ื⭞อเสยีง คนท瑳ี⭞

ทุ่มเทเพ瑳ื⭞อส瑳ิ⭞งเหลา่นั獳瑳นแสดงวา่ยอมเป็นทาส แทท้瑳ี⭞จรงิแลว้เราตอ้งเป็นนายของ

เงนิ ช瑳ื⭞อเสยีง อาํนาจ อยา่ใหม้นัเป็นนายเรา ใหม้นัเป็นเคร瑳ื⭞องมอืรับใชเ้รา เป็น

บนัไดใหเ้ราไปถงึประโยชนข์ั獳瑳นสงูท瑳ี⭞เรยีกวา่ปรมตัถ ์คอืความสงบเยน็ในจติใจ



ไดแ้กน่พิพานนั瑳⭞นเอง นพิพานคอืความสงบเยน็อยา่งลกึซ獳ึ瑳งอยา่งท瑳ี⭞สดุ

“สงบเยน็เป็นประโยชน”์ กบั “ประโยชนต์น ประโยชนท์า่น” เป็นเร瑳ื⭞องเดยีวกนั

หวัใจท瑳ี⭞จะทาํใหบ้รรลถุงึความสงบเยน็อยา่งแทจ้รงิ คอื ปัญญา ซ瑳ึ⭞งไมไ่ดห้มาย

ถงึการคดิ แตห่มายถงึความเขา้ใจสจัธรรม เขา้ใจเร瑳ื⭞องไตรลกัษณ ์อนจิจงั ทกุ

ขงั อนตัตา วา่ทกุส瑳ิ⭞งนั獳瑳นไมม่อีะไรนา่ยดึถอื ทกุอยา่งลว้นไมจ่รัีง เป็นทกุข ์เตม็ไป

ดว้ยโทษ เหมอืนถา่นแดง เหมอืนของหนกั ยดึเม瑳ื⭞อไรกท็กุขเ์ม瑳ื⭞อนั獳瑳น หากไม่

ปลอ่ยไมว่างมนักจ็ะลวกมอื เตม็ไปดว้ยโทษสาํหรับคนท瑳ี⭞ยดึถอืมนั ถา้ยดึถอืก็

เป็นทกุขเ์พราะตวัมนัเองเป็นเสมอืนของร้อน อกีทั獳瑳งเป็นอนตัตา คอืไมใ่ชต่วั

ไมใ่ชต่นท瑳ี⭞จะยดึถอืได ้ถา้มปัีญญาเหน็เชน่น獳ี瑳กจ็ะปลอ่ยวาง ไมย่ดึถอื ทาํใหไ้มม่ี

ความอยากอกีตอ่ไป

การมปัีญญาทาํใหรู้้วา่ไมม่อีะไรทาํใหส้ขุไดอ้ยา่งแทจ้รงิเพราะทกุส瑳ิ⭞งลว้นเจอืไป

ดว้ยทกุข ์เม瑳ื⭞อเหน็ความจรงิเชน่น獳ี瑳กป็ลอ่ย เม瑳ื⭞อปลอ่ย  กไ็มรุ่่มร้อน ใจสงบเยน็

แมเ้ม瑳ื⭞อพลดัพรากสญูเสยีกไ็มท่กุข ์เพราะไมไ่ดย้ดึมั瑳⭞นตั獳瑳งแตแ่รกวา่ ของกหูายไป

ของกเูสยีไป เวลาคนเราทกุข ์เชน่ โกรธ เศร้า เสยีใจ กเ็พราะยดึมั瑳⭞นในตวัก ูของ

กทูั獳瑳งนั獳瑳น ถา้รถยนตข์องเพ瑳ื⭞อนหาย เรารู้สกึเฉยๆ โทรศพัทข์องเพ瑳ื⭞อนหายเรากร็ู้สกึ

เฉยๆ แตถ่า้ปากกาของเราหาย โทรศพัทข์องเราหาย  เราเป็นทกุขท์นัท ี คน

ตายท瑳ี⭞เสฉวน 200,000 คน เราเฉยๆ แตถ่า้พอไดข้า่ววา่เพ瑳ื⭞อนเราเป็นมะเรง็

ระยะท瑳ี⭞สาม เราทรดุทนัท ีความแตกตา่งของสองกรณเีกดิจากอะไร ส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ทาํให้

เกดิความแตกตา่งกค็อืความยดึมั瑳⭞นวา่เป็นตวัก ูของก ูคนท瑳ี⭞เสฉวนไมเ่ก瑳ี⭞ยวกบั

เรา เราจงึไมท่กุข ์เพ瑳ื⭞อนทาํเงนิหาย โทรศพัทห์าย กไ็มใ่ชข่องเรา แตถ่า้เป็นของ

เรากจ็ะทกุขท์นัที

แตถ่า้มปัีญญาเหน็วา่ทกุอยา่งเป็นอนตัตา กจ็ะวางไดเ้อง ไมม่คีวามยดึมั瑳⭞นใน

ตวักขูองก ูเม瑳ื⭞อเกดิความพลดัพราก สญูหายกไ็มท่กุข ์แมจ้ะถกูตาํหน ิตอ่วา่

ดา่ทอ กไ็มโ่กรธเพราะไมม่ตีวัตนไปรับการกระทบกระแทก ถา้มคีนขวา้งกอ้น

หนิเขา้มาแตต่วัเราโปรง่ใสกอ้นหนิกท็ะลผุา่นไป ไมม่อีะไรเกดิข獳ึ瑳น  แตถ่า้ตวัเรา

แนน่ทบึ เรากโ็ดนกอ้นหนิกระแทก จงึรู้สกึเจบ็ โกรธ โมโห ถา้มปัีญญา กไ็มเ่จบ็



ไมป่วด ไมท่กุข ์ปัญญาแบบน獳ี瑳จะทาํใหเ้ราสงบอยา่งแทจ้รงิ

สงบเยน็

ความสงบเยน็ในท瑳ี⭞น獳ี瑳ไมไ่ดห้มายถงึการอยู่ป่า ไมใ่ชเ่พราะอยู่ในท瑳ี⭞เงยีบ ไมม่ี

เสยีงรบกวน  ไมม่เีสยีงอกึทกึครกึโครม  แตห่มายถงึความสงบใจเพราะปลอ่ย

วาง แมเ้ราจะอยู่ในเมอืง มคีนตาํหน ิเกดิความสญูเสยี ยงัตอ้งเจบ็ป่วย แตใ่จ

ไมท่กุข ์ไมถ่กูรบกวนดว้ยความเจบ็ปวด ความเศร้า ความเสยีใจ เหลา่น獳ี瑳คอื

ความหมายของความสงบเยน็ท瑳ี⭞ทา่นอาจารยพ์ทุธทาสพดู ท瑳ี⭞สงบเยน็ไดก้เ็พราะ

มปัีญญา หากปัญญายงัไมถ่งึพร้อมกต็อ้งอาศยัสต ิสมาธ ิเมตตา ถา้ร้อนรุ่ม

เพราะโกรธ กต็อ้งรู้จกัแผเ่มตตา ใหอ้ภยั หรอืถา้กาํลงัโกรธ รู้วา่โกรธ นอ้มจติ

มาท瑳ี⭞ลมหายใจ  ใหล้มหายใจเป็นลมวเิศษปัดเป่าความรุ่มร้อน ทาํใหใ้จสงบ

เยน็ กใ็ชไ้ด ้อยา่งน獳ี瑳เรยีกวา่สงบเพราะสมาธ ิหรอืเรามสีตริู้วา่ขณะน獳ี瑳ใจวา้วุ่น ใจ

ไหลไปอดตี ลอยไปอนาคต รู้ทนัแลว้วาง กลบัมาอยู่กบัปัจจบุนั จติใจน瑳ิ⭞งสงบ น瑳ี⭞

คอืสงบเพราะสติ

หากเรามปัีญญาเขา้ใจกฏไตรลกัษณ ์เขา้ใจโลกธรรมแปด ไดแ้ก ่มลีาภกเ็ส瑳ื⭞อม

ลาภ มยีศกเ็ส瑳ื⭞อมยศ หากเงนิหาย ถกูลดตาํแหนง่ กไ็มเ่สยีใจ เพราะรู้วา่มนัเป็น

เร瑳ื⭞องธรรมดา มกีบัหมด ไดก้บัเสยี เป็นของคู่กนั เชน่เดยีวกบัสรรเสรญิและ

นนิทา  สขุและทกุข ์เป็นของคู่กนั คนท瑳ี⭞เหน็แบบน獳ี瑳กร็ู้จะวา่ปรากฎการณเ์หลา่น獳ี瑳

เป็นเร瑳ื⭞องธรรมดา เป็นของประจาํโลก รู้จกัปลอ่ยวาง น瑳ี⭞เป็นผลจากปัญญาหรอื

ความเขา้ในสจัธรรม บางคนเงนิหายแลว้ทาํใจได ้ไมใ่ชเ่พราะวา่เขามปัีญญา

ในขั獳瑳นโลกตุรธรรม แตเ่ป็นเพราะเขาเขา้ใจโลกธรรม  บางคนเจบ็ป่วยแตใ่จไม่

ทกุข ์เพราะเขาเขา้ใจเร瑳ื⭞องรปู-นาม รู้วา่ตวัเราจรงิๆ นั獳瑳นไมม่ ีมแีตร่ปู-นาม ไมม่ี

เราทกุข ์มแีตร่ปูทกุข ์หรอืนามทกุข ์เม瑳ื⭞อมคีวามเจบ็ป่วย กายป่วย แตใ่จไมป่่วย

คนท瑳ี⭞เขา้ใจแบบน獳ี瑳 เม瑳ื⭞อป่วยเขากไ็มท่กุข ์เชน่หลวงปู่บดุดา ถาวโร ซ瑳ึ⭞งมรณภาพ

ไปแลว้ ครั獳瑳งท瑳ี⭞ทา่นยงัมชีวีติอยู่ทา่นไปผา่ตดัเอาน瑳ิ⭞วออก เม瑳ื⭞อผา่เสรจ็ทา่นกบ็อก

หมอวา่ “คอ่ยยงัชั瑳⭞วแลว้  ไมเ่ป็นไรแลว้” ทา่นจะกลบัวดั หมอแปลกใจมาก ถาม

หลวงปู่วา่ไมป่วดหรอื คนอ瑳ื⭞นท瑳ี⭞ผา่นอ้ยกวา่หลวงปู่ยงับน่วา่เจบ็เลย หลวงปู่บอก

วา่ “รา่งกายของหลวงปู่กเ็หมอืนกนั ทาํไมมนัจะไมเ่จบ็ แตจ่ติใจตา่งหากท瑳ี⭞ไม่



ไดเ้จบ็ป่วยไปกบัรา่งกายดว้ยเทา่นั獳瑳น” ทา่นแยกไดว้า่ กายปวดแตใ่จไมป่วด

หรอืพดูอกีอยา่ง ทา่นเหน็ชดัวา่  กายปวด ไมใ่ช ่กปูวด ท瑳ี⭞ทาํไดเ้ชน่น獳ี瑳กเ็พราะ

ทา่นมปัีญญาเหน็รปู-นาม รู้วา่ท瑳ี⭞ปวดนั獳瑳นคอืกายปวด ไมใ่ชต่วัฉนัปวด เม瑳ื⭞อรู้เชน่

น獳ี瑳 ใจกเ็ป็นปกต ิ น獳ี瑳กเ็รยีกวา่ความสงบเยน็ได้

ปัญญาทาํใหเ้กดิความสงบเยน็ เม瑳ื⭞อสงบเยน็อยา่งถงึท瑳ี⭞สดุ เพราะมปัีญญา

ปลอ่ยวางตวัตนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ กไ็มม่คีวามเหน็แกต่วั จติใจแผก่วา้งไมม่ี

ประมาณ เกดิความเมตตากรณุา นาํไปสู่การทาํประโยชนเ์พ瑳ื⭞อผู้อ瑳ื⭞นอยา่งเตม็ท瑳ี⭞

ประโยชนต์น ประโยชนท์า่น

ปัญญาทาํใหถ้งึพร้อมประโยชนต์น และ กรณุาทาํใหถ้งึพร้อมประโยชนท์า่น

ปัญญาทาํใหเ้ขา้ถงึความสงบเยน็อยา่งลกึซ獳ึ瑳ง กรณุาทาํใหช้วีติมุ่งบาํเพญ็

ประโยชนแ์กผู่้อ瑳ื⭞น

พระพทุธเจา้เป็นผู้ถงึพร้อมดว้ยประโยชนท์า่น มุ่งบาํเพญ็ปรหติปฏบิตั ิคอื คอื

การปฏบิตัเิพ瑳ื⭞อชว่ยเหลอืเก獳ื瑳อกลูผู้อ瑳ื⭞นอยา่งเตม็ท瑳ี⭞ ทั獳瑳งน獳ี瑳เพราะพระองคเ์ปี瑳⭞ยมดว้ย

กรณุาคณุ  ท瑳ี⭞เป็นเชน่น獳ี瑳กเ็พราะพระองคม์อีตัตหติสมบตั ิ คอืถงึพร้อมดว้ย

ประโยชนต์น เน瑳ื⭞องจากมปัีญญาจนพาจติออกจากความทกุขไ์ด ้จงึไมม่คีวาม

เหน็แกต่วัเลย

ทาํกจิ-ทาํจติ

เม瑳ื⭞อพระพทุธเจา้ตรัสรู้ หรอืพระอรหนัตต์รัสรู้ ทา่นมกัจะกลา่ววา่ ชาตสิ獳ิ瑳นแลว้

พรหมจรรยอ์ยู่จบแลว้ กจิท瑳ี⭞ควรทาํไมม่อีกีแลว้  กจิท瑳ี⭞ควรทาํในท瑳ี⭞น獳ี瑳คอื ส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ควร

ทาํเพ瑳ื⭞อประโยชนต์นไมม่อีกีแลว้ ชวีติท瑳ี⭞เหลอืจะเป็นไปเพ瑳ื⭞อประโยชนท์า่น เราจะ

เหน็วา่เหลา่น獳ี瑳เป็นเร瑳ื⭞องเดยีวกนัทั獳瑳งหมด  สงบเยน็-เป็นประโยชน,์ ประโยชนต์น-

ประโยชนท์า่น, ปัญญา-กรณุา

ถา้พดูใหง้า่ยข獳ึ瑳นอกีคอื สงบเยน็นั獳瑳นเป็นการทาํจติ สว่นประโยชนท์า่นคอืการทาํ

กจิ พทุธศาสนาใหค้วามสาํคญัทั獳瑳งการทาํกจิ และ การทาํจติ  คนเป็นอนัมาก

เขา้ใจวา่พทุธศาสนาสอนแตเ่ร瑳ื⭞องทาํจติ นั獳瑳นไมใ่ชค่วามเขา้ใจท瑳ี⭞ถกูตอ้ง  ส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ถกู



คอืเราควรทาํทั獳瑳งสองอยา่งควบคู่กนัไป หลวงพอ่คาํเขยีนพยายามรักษาป่า เจอ

คนมาแอบตดัไมท้าํลายป่า เจอไฟป่าซ獳ํ瑳าแลว้ซ獳ํ瑳าเลา่ แตท่า่นไมท่กุข ์พร้อมกนั

นั獳瑳นทา่นกไ็มเ่ฉย ถา้ตอ้งสร้างกาํแพงลอ้มวดักต็อ้งสร้าง ถงึเวลาดบัไฟกต็อ้งไป

ดบั แตท่ั獳瑳งหมดน獳ี瑳ทา่นทาํดว้ยใจท瑳ี⭞ไมท่กุข ์ นั瑳⭞นคอืทา่นทาํกจิและทาํจติดว้ย แต่

คนสว่นใหญจ่ะสดุโตง่ไปทางใดทางหน瑳ึ⭞ง  พวกเราบางคนทาํกจิไปกบ็น่ไปดว้ย

วา่ ทาํไมเพ瑳ื⭞อนไมช่ว่ย ทาํดแีตเ่จา้นายไมเ่หน็ ทาํดแีลว้ไมไ่ดด้ ีหากเราทาํกจิแต่

ไมท่าํจติ กจ็ะทาํไปโกรธไป

คนอกีประเภทคอืทาํจติแตไ่มท่าํกจิ พบเหน็ไดม้ากในวดั มอียู่คราวหน瑳ึ⭞งมคีน

เขา้มาตดัสมนุไพรในวดั ขณะนั獳瑳นยงัไมม่กีาํแพงลอ้มวดั อาตมาขอใหพ้ระไป

ชว่ยไล ่ไมไ่ดใ้หไ้ปจบัเขา เพยีงแคพ่ระออกไปใหเ้ขาเหน็ เขากห็นแีลว้ ไมต่ดั

สมนุไพรแลว้ แตพ่ระรปูหน瑳ึ⭞งไมไ่ป ทา่นใหเ้หตผุลวา่ “ปลอ่ยวางแลว้”

ปลอ่ยวางเป็นเร瑳ื⭞องการทาํจติ  ไมไ่ดห้มายถงึการปลอ่ยปละละเลย  นั瑳⭞นแปลวา่

ไมท่าํกจิ ปลอ่ยวางคอืการทาํจติ แตก่จิยงัตอ้งทาํตอ่ไป คอืทาํงานดว้ยจติวา่ง

น瑳ี⭞คอืทางสายกลางไมส่ดุโตง่ การทาํกจิแตไ่มท่าํจติ หรอื ทาํจติแตไ่มท่าํกจิคอื

ความสดุโตง่ ทา่นเจา้คณุพระพรหมณค์ณุาภรณ(์ป.อ.ปยตุโต) ทา่นบอกวา่เรา

ควรเอาการทาํจติมากาํกบัการทาํกจิ เวลาทาํอะไรกต็ามใหว้างใจใหเ้ป็น เชน่ มี

สต ิมคีวามเพยีร  ซ瑳ื⭞อสตัยส์จุรติ ทาํดว้ยฉนัทะอยา่ทาํดว้ยตณัหา ทาํเพ瑳ื⭞อเก獳ื瑳อกลู

ผู้อ瑳ื⭞น มคีวามกรณุา เป็นตน้

การทาํจติในท瑳ี⭞น獳ี瑳มคีวามหมายกวา้ง เชน่ เอาการทาํจติไปกาํกบัการทาํกจิ ชว่ย

ใหง้านไดผ้ลดตีรงตามเป้าหมาย ขณะเดยีวกนัใจกไ็มท่กุข ์เรยีกวา่ จติเบกิบาน

งานสมัฤทธ䬱ิ뀘 งานไดผ้ลคนเป็นสขุ อยา่ทาํไปบน่ไป ทาํไปกลุ้มใจไป บางคน

ทาํงานแตใ่จไมอ่ยู่กบัปัจจบุนั หมกมุ่นอยู่กบัเป้าหมายปลายทาง จงึรู้สกึเครยีด

เพราะทาํเทา่ไรกไ็มถ่งึสกัท ี  บางคนกช็อบจบัผดิคนอ瑳ื⭞น เพง่โทษวา่ ทาํไมคน

อ瑳ื⭞นทาํนอ้ยกวา่เรา  นกัปฏบิตัธิรรมหลายคนเป็นแบบน獳ี瑳 เชน่ เพง่โทษคนอ瑳ื⭞นวา่

ไมป่ฏบิตั ิ  อยา่งน獳ี瑳เรยีกวา่สง่จติออกนอก เขาอาจจะปฏบิตัอิยู่เพยีงแตเ่ขาไม่

ยกมอืใหเ้ราเหน็  ถา้ไปเพง่โทษแบบนั獳瑳นเรยีกวา่ยกตนขม่ทา่น อยา่งน獳ี瑳เป็น



มานะ  คนท瑳ี⭞คดิในใจวา่ ‘ฉนัเป็นนกัปฏบิตัธิรรม แตเ่ธอไมใ่ช’่ แสดงวา่ไมด่จูติ

ดใูจตวัเอง

เร瑳ื⭞องการทาํจติสาํคญัมาก  อกีความหมายหน瑳ึ⭞งคอืการหมั瑳⭞นมองตน รู้ทนัใน

ความคดิและอารมณท์瑳ี⭞เกดิข獳ึ瑳นในใจ ไมส่ง่จติออกนอก ไมเ่ปรยีบเทยีบกบัคนอ瑳ื⭞น

จนเกดิการแบง่เขาแบง่เรา หรอื ทาํใหเ้กดิความรู้สกึเป็นทกุข ์เวลาทาํกจิถา้เรา

เอาการทาํจติมากาํกบัเวลาทาํงาน กไ็ดผ้ลใจกเ็ป็นสขุ ไดท้ั獳瑳งสองอยา่ง

นอกจากเอาการทาํจติไปกาํกบัการทาํกจิแลว้ เราควรเอาการทาํกจิไป

สนบัสนนุการทาํจติดว้ย คอืเวลาทาํอะไรกต็ามใหถ้อืวา่เป็นการปฏบิตัธิรรมไป

ในตวั  ขบัรถ ทาํครัว ขดุดนิ รดน獳ํ瑳าตน้ไม ้เหลา่น獳ี瑳เป็นการทาํกจิกจ็รงิ แตก่็

สนบัสนนุการทาํจติไดด้ว้ย  เชน่ เป็นการฝึกสตใินตวั  ทาํครัวกเ็ป็นการปฏบิตัิ

ธรรมได ้ดแูลรักษาพยาบาลกเ็ป็นการขดัเกลาจติใจตนเองไปในตวั  ไมไ่ดช้ว่ย

คนอ瑳ื⭞นเพยีงอยา่งเดยีว แตย่งัเป็นการฝึกใจของเราใหม้สีต ิเป็นการทาํกจิและ

ทาํจติไปพร้อมกนั ผลท瑳ี⭞เกดิขน้คอื สงบเยน็และเป็นประโยชน์

หลายคนทาํงานเพ瑳ื⭞อสว่นรวม เป็นนกัพฒันา เป็นขา้ราชการ มคีวามเช瑳ื⭞อดว้ย

ความปรารถนาดวีา่ ฉนัทาํเพ瑳ื⭞อสว่นรวม แตแ่ลว้ผลท瑳ี⭞ออกมากลบัทาํร้ายตวัเอง

เชน่ ลม้ป่วย เครยีดจนเสน้เลอืดในสมองแตก  หนกักวา่นั獳瑳นกค็อื กลบัสร้าง

ปัญหาแกส่ว่นรวม นกัปฏวิตัทิ瑳ี⭞ประสบความสาํเรจ็ หรอืนกัการเมอืงท瑳ี⭞ไดรั้บ

ความนยิม หลายคนกลายเป็นเผดจ็การ ทรราชย ์ กดข瑳ี⭞ประชาชน คอรรั์ปชั瑳⭞น 

ยกตวัอยา่งเชน่ พอลพต ใครเหน็กป็ระทบัใจ เขาเป็นคนท瑳ี⭞สงา่มาก  ทา่ทาง

สขุมุ อาจเป็นเพราะเคยบวชมากอ่น ผู้ส瑳ื⭞อขา่วหลายคนท瑳ี⭞วพิากษว์จิารณเ์ขา

พอเจอตวัเขากอ็ดประทบัใจไมไ่ดใ้นความสขุมุเยอืกเยน็ของเขา  บคุลกิแบบน獳ี瑳

หาไมพ่บเลยในคนอยา่งเหมาเจอ๋ตงุ หรอื สตาลนิ มบีางคนบอกวา่เขามบีคุลกิ

เหมอืนพระ แตเ่กดิอะไรข獳ึ瑳น ทาํไมการปฏวิตัขิองเขาจงึลงเอยดว้ยซากศพของ

เพ瑳ื⭞อนรว่มชาต ิ๒-๓ ลา้นคน เขามเีจตนาดเีพ瑳ื⭞อประชาชน แตค่วามหลงตนและ

มจิฉาทฏิฐทิาํใหเ้ขากลายเป็นเผดจ็การท瑳ี⭞โหดร้ายท瑳ี⭞สดุคนหน瑳ึ⭞งใน

ประวตัศิาสตร ์ อนัน獳ี瑳เป็นเพราะเขาไมเ่ทา่ทนักเิลสตนเอง ปลอ่ยใหม้านะ



พอกพนู ปลอ่ยใหค้วามโกรธครอบงาํ การปฏวิตัขิองเขาจงึสร้างความหายนะ

แกป่ระชาชนและประเทศ  ทาํใหส้วรรคท์瑳ี⭞เขาคาดหวงัวา่จะเกดิข獳ึ瑳นกลายเป็น

นรก น瑳ี⭞เป็นตวัอยา่งท瑳ี⭞สดุโตง่มากๆ ของการทาํกจิแตไ่มท่าํจติ

นกัปฏบิตัธิรรมจาํนวนมากเอาแตภ่าวนา ไมอ่ยากทาํงาน ไมอ่ยากปลกูป่า ไม่

อยากทาํครัว เพราะไมเ่หน็วา่ การทาํกจินั獳瑳นสนบัสนนุการทาํจติได ้  ทั獳瑳ง ๆ ท瑳ี⭞การ

งานนั獳瑳นสามารถทาํใหเ้ป็นการปฏบิตัธิรรมได ้ เราควรเอาการงานเป็นเคร瑳ื⭞อง

ขดัเกลากเิลส เป็นเคร瑳ื⭞องเจรญิสต ิสองส瑳ิ⭞งน獳ี瑳เสรมิกนักนั พทุธศาสนาไมม่องแยก

สว่น ไมม่องเป็นขั獳瑳ว ใครท瑳ี⭞เคยปฏบิตัธิรรมและไดย้นิหลวงพอ่เทยีนสอนวา่ ทาํ

เลน่ๆ แตท่าํจริงๆ กจ็ะเขา้ใจไดส้瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ดเูหมอืนตรงขา้มกนันั獳瑳นท瑳ี⭞จรงิเสรมิกนั  หรอื

อยา่งท瑳ี⭞อาตมาพดูวา่ ทาํเตม็ท瑳ี⭞แตไ่มซ่เีรียส คนจาํนวนมากรู้สกึวา่ถา้จะทาํเตม็ท瑳ี⭞

กต็อ้งคร瑳ํ⭞าเครง่ หรอืเครง่เครยีด แตห่ากเป็นอยา่งนั獳瑳นแสดงวา่กาํลงัทาํกจิแตไ่ม่

ไดท้าํจติ การทาํกจิกบัการทาํจติไมแ่ยกจากกนั  การทาํเตม็ท瑳ี⭞กบัการไมซ่เีรยีส

นั獳瑳น อยู่ดว้ยกนัได ้ เชน่เดยีวกนัประโยชนต์นและประโยชนท์า่นกไ็มแ่ยกจาก

กนั  ส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ดเูหมอืนตรงขา้มกนันั獳瑳นสามารถเช瑳ื⭞อมใหป้ระสานกนัหรอืเป็นอนัหน瑳ึ⭞ง

อนัเดยีวกนัได้

มเีดก็คนหน瑳ึ⭞งช瑳ื⭞อนอ้งดา้ย เธอไปเป็นจติอาสาท瑳ี⭞ศนูยเ์ดก็ออ่นบา้นปากเกรด็ เป็น

พ瑳ี⭞เล獳ี瑳ยงสปัดาหล์ะสองวนั หลงัจากทาํไดไ้มน่าน แมส่งัเกตวา่ นอ้งดา้ยใจเยน็ลง

มเีหตมุผีลมากข獳ึ瑳น เม瑳ื⭞อกอ่นชอบเถยีง แตเ่ด뀫ี⬁ยวน獳ี瑳ฟังคนอ瑳ื⭞นมากข獳ึ瑳น เม瑳ื⭞อไป

สมัภาษณน์อ้งดา้ยบอกวา่การดแูลเดก็ทาํใหเ้ธอรู้จกัอดทน ไมท่าํตามอารมณ ์

เพราะเดก็มนีสิยัแตกตา่งกนั  การท瑳ี⭞เธอเหน็แกเ่ดก็เป็นท瑳ี⭞ตั獳瑳ง ทาํใหต้อ้งปรับ

เปล瑳ี⭞ยนตนเอง ชว่ยใหใ้จเยน็มากข獳ึ瑳น  อยา่งน獳ี瑳เรยีกวา่นาํประโยชนท์า่นมาสนบั

สนนุประโยชนต์น

มหีลายคนท瑳ี⭞พบวา่การเป็นจติอาสาทาํใหจ้ติดขี 獳ึ瑳น  เชน่ ปอ ซ瑳ึ⭞งเป็นเจา้ของ

กจิการ แตก่อ่นชอบโวยวายดวุา่ลกูนอ้ง แตพ่อเป็นจติอาสาแลว้ ใจเยน็มากข獳ึ瑳น

 เขาพดูเหมอืนนอ้งดา้ยวา่ การดแูลเดก็ๆ ทาํใหต้อ้งอดทน เพราะเดก็มภีมูหิลงั

แตกตา่งกนั บางคนถกูท獳ิ瑳งแตเ่ลก็ ทาํใหเ้ป็นคนเจา้อารมณ ์งอแง  การดแูลเดก็



เหลา่น獳ี瑳 ทาํใหเ้ขาเขา้ใจคนมากข獳ึ瑳น  ขณะเดยีวกนักท็าํใหเ้ขาใจเยน็ลง สง่ผลมา

ถงึลกูนอ้ง ชว่ยใหเ้ขาไมใ่ชอ้ารมณเ์หมอืนแตก่อ่น  ถอืวา่เป็นประโยชนต์นอนั

เกดิจากประโยชนท์า่น

การทาํประโยชนต์นกส็ามารถสง่ผลตอ่ประโยชนท์า่น เม瑳ื⭞อเราสงบ มสีมาธิ

ขดัเกลาจติใจตนเองอยู่เสมอ  นอกจากจะพบกบัความสงบเยน็แลว้ ยงัชว่ยให้

เราทาํงานเพ瑳ื⭞อผู้อ瑳ื⭞นไดด้ ี ไมส่ร้างปัญหาหรอืระบายความทกุขแ์กผู่้อ瑳ื⭞น  หรอื

แสวงหาประโยชนส์ว่นตนจากงานท瑳ี⭞ทาํ  ทาํใหก้ารชว่ยเหลอืผู้อ瑳ื⭞นเป็นการชว่ย

เหลอือยา่งแทจ้รงิและดว้ยใจบรสิทุธ䬱ิ뀘 ในการทาํงาน หากเราไมรู่้จกัขดัเกลา

ตนเอง  บางครั獳瑳งกเ็ผลอใชง้านนั獳瑳นมาสนองอตัตาของเราโดยไมรู่้ตวั  เชน่ ทาํเพ瑳ื⭞อ

ช瑳ื⭞อเสยีง เพ瑳ื⭞อเงนิทอง  หลายคนมาเลน่การเมอืงทแีรกกเ็พราะตอ้งการชว่ยเหลอื

ผู้อ瑳ื⭞นหรอืชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ แตไ่ป ๆ มา ๆ กลบัทาํเพ瑳ื⭞อตนเอง  ย瑳ิ⭞งมอีาํนาจ

มากข獳ึ瑳น ตวัตนใหญข่獳ึ瑳น กแ็สวงหาประโยชนใ์สต่วัมากข獳ึ瑳น  ทาํใหป้ระเทศชาติ

ย瑳ํ⭞าแย ่ชาวบา้นเดอืดร้อน  ตวัอยา่งมใีหเ้หน็มากมาย

การทาํจติ-ทาํกจิ เป็นเร瑳ื⭞องเดยีวกบั สงบเยน็-เป็นประโยชน ์แมเ้ราจะไมม่ี

ปัญญาเหน็ความจรงิเหน็สจัธรรมขั獳瑳นสงูจนหลดุออกจากความทกุขไ์ด ้แตเ่พยีง

เรามสีตใินการทาํกจิตา่งๆ ความสงบเยน็กเ็กดิข獳ึ瑳นได ้ แมท้าํกจิมากมายใจกไ็ม่

ทกุข์

เพ瑳ื⭞อนอาตมาคนหน瑳ึ⭞งเป็นชาวอเมรกินัมศีรัทธาในศาสนาพทุธมาก ภายหลงัได้

บวชเป็นนกับวชในนกิายเซน  เขาเลา่ถงึอาจารยข์องอาจารยเ์ขาช瑳ื⭞อชนุเรยีว

ซซูกู ิ(เป็นผู้เขยีนหนงัสอืช瑳ื⭞อ Zen Mind, Beginner Mind)ทา่นอาจารยช์นุเรยีว

สร้างวดัเซนแหง่แรกในซานฟรานซสิโกประมาณปี 1960 ชว่งนั獳瑳นบปุผาชนหรอื

ฮปิปี獳瑳กาํลงัเตบิโต ขณะนั獳瑳นทา่นชนุเรยีวอาย ุ60 ปี รปูรา่งเลก็เหมอืนกบัชาว

ญ瑳ี⭞ปุ่นทั瑳⭞วไป การสร้างวดักต็อ้งขนหนิ ขนไม ้โชคดที瑳ี⭞มลีกูศษิยห์นุ่มสาวมาชว่ย

คนเหลา่น獳ี瑳สนใจศาสนาตะวนัออก  จงึมาเรยีนพทุธศาสนากบัอาจารยช์นุเรยีว

 เม瑳ื⭞ออาจารยส์ร้างวดั จงึมาชว่ยกนัขนหนิ ขนไม ้  หนุ่มสาวเหลา่น獳ี瑳เม瑳ื⭞อทาํไปสกั

คร瑳ึ⭞งวนักเ็หน瑳ื⭞อย แตท่า่นอาจารยต์วัเลก็กวา่กลบัขนไมข้นหนิไดท้ั獳瑳งวนั ลกูศษิย์



ฝรั瑳⭞งแปลกใจมาก ถามวา่ทา่นอาจารยท์าํไดอ้ยา่งไร ทา่นอาจารยต์อบวา่ “กผ็ม

พกัทั獳瑳งวนัน瑳ี⭞”  ฝรั瑳⭞งงงเพราะเหน็ทา่นทาํงานทั獳瑳งวนั  ท瑳ี⭞จรงิทา่นตอ้งการบอกวา่ทา่น

พกัใจ   กายแบกหนิ แตใ่จไมไ่ดแ้บกดว้ย   ผดิกบัลกูศษิย ์ ตวัไมไ่ดแ้บกหนิ

เทา่นั獳瑳น ใจกแ็บกหนิดว้ย  ทาํไปกบ็น่ไปวา่เม瑳ื⭞อไรจะเสรจ็ ๆ  จงึเหน瑳ื⭞อยงา่ย แต่

อาจารยช์นุเรยีวทาํงานดว้ยใจวา่ง  มสีตอิยู่กบัปัจจบุนั  ทา่นทาํกจิกบัทาํจติไป

พร้อมกนั  จงึทาํงานไดม้ากกวา่คนอ瑳ื⭞นโดยท瑳ี⭞ใจกไ็มไ่ดท้กุขไ์ปดว้ย

 

คาํถาม 

ถาม: คาํวา่ ปลอ่ยวาง ท瑳ี⭞พระอาจารยอ์ธบิายวา่ ปลอ่ยวางดว้ยสต ิกบั ปลอ่ย

วางดว้ยปัญญา เวลาทาํงานเรากอ็าจจะเครยีด ทาํงานไมเ่สรจ็สกัท ีเราควรจะ

ปลอ่ยวางดว้ยสตหิรอืปลอ่ยวางดว้ยปัญญา ถา้เราปลอ่ยวางดว้ยปัญญา การ

บน่ ความหงดุหงดิ ยงัจะกลบัมาไหม

ตอบ: ปลอ่ยวางดว้ยสตจิะมากอ่น เม瑳ื⭞อเราเกดิความหงดุหงดิ เกดิความวติก

กงัวล ขุ่นเคอืง นั瑳⭞นเป็นเพราะสง่จติออกนอก มกีารเปรยีบเทยีบกบัคนอ瑳ื⭞น หรอื

ไมก่ม็วันกึถงึจดุหมายปลายทางวา่เม瑳ื⭞อไรจะเสรจ็  ถา้มสีตกิจ็ะรู้ทนัวา่ใจกาํลงั

บน่โวยวาย หรอืไมไ่ดอ้ยู่ปัจจบุนั เม瑳ื⭞อรู้ทนัความคดิหรอือารมณ ์กจ็ะวางมนัลง

ได ้แตถ่า้เรารู้ไมท่นั ความคดิและอารมณเ์หลา่น獳ี瑳กเ็ลน่งานจติใจทาํใหท้กุขม์าก

ข獳ึ瑳น   ทาํไปกบ็น่ไปวา่เม瑳ื⭞อไรจะเสรจ็  ทาํไมเขาไมช่ว่ยเรา ความคดิแบบน獳ี瑳ทาํให้

ทอ้ ทาํใหเ้ป็นทกุข์

ถาม: แลว้เม瑳ื⭞อไรจะปลอ่ยวางดว้ยปัญญา ตอนน獳ี瑳ราอาจจะรู้เป็นขณะๆ แต่

เม瑳ื⭞อไรจงึจะเกดิการปลอ่ยดว้ยปัญญา และถา้ปลอ่ยดว้ยปัญญาแลว้ส瑳ิ⭞งเหลา่

น獳ี瑳(ความโกรธ หงดุหงดิ) จะกลบัมาไหม

ตอบ: ปัญญามหีลายระดบั ระดบัตน้ ๆ ไดแ้ก ่โยนโิสมนสกิาร เชน่เม瑳ื⭞อเราเผลอ

คดิไปวา่เม瑳ื⭞อไรจะเสรจ็  กม็สีตริู้ทนัวา่ใจกาํลงัลอยไปยงัอนาคตขา้งหนา้แลว้  ก็

เกดิโยนโิสมนสกิารตามมา วา่ คดิไปทาํไม คดิไปกไ็มช่ว่ยใหอ้ะไรดขี 獳ึ瑳น มแีตจ่ะ

ทาํใหท้กุข ์ มาอยู่กบัปัจจบุนัดกีวา่



มภีาษติธเิบตกลา่ววา่“ปัญหานั獳瑳น ถา้แกไ้ดจ้ะกงัวลไปทาํไม  แตถ่า้ปัญหานั獳瑳น

แกไ้มไ่ด ้มปีระโยชนอ์ะไรท瑳ี⭞เราจะกงัวล”  น瑳ี⭞คอืโยนโิสมนสกิารอยา่งหน瑳ึ⭞ง  ถา้เรา

มองแบบน獳ี瑳 กจ็ะพบวา่ไมม่ปัีญหาอะไรท瑳ี⭞เราควรกงัวลเลย  ในทาํนองเดยีวกนั

เม瑳ื⭞อเงนิหาย เอาคนืมาไมไ่ดแ้ลว้ โยนโิสมนสกิารจะบอกเราวา่ กลุ้มใจไปทาํไม

 ถา้กลุ้มใจกจ็ะไมเ่สยีแตเ่งนิอยา่งเดยีว แตจ่ะเสยีใจ เสยีสขุภาพ เสยีงาน และ

เสยีสมัพนัธภาพ  เพราะพอหงดุหงดิกจ็ะระบายอารมณใ์สค่นรอบขา้ง เม瑳ื⭞อ

พจิารณาเหน็โทษอยา่งน獳ี瑳 กอ็ยา่เสยีใจดกีวา่ น獳ี瑳เป็นโยนโิสมนสกิารอยา่งหน瑳ึ⭞ง 

เป็นปัญญาระดบัความคดิท瑳ี⭞ชว่ยใหป้ลอ่ยวางได้

แตถ่า้เป็นปัญญาระดบัท瑳ี⭞เหน็สจัธรรมแจม่แจง้เชน่ เหน็อนตัตา คอืเหน็วา่ไมม่ี

ตวัเราของเรา กจ็ะปลอ่ยวางไดง้า่ยข獳ึ瑳น หลวงพอ่คาํเขยีนพดูบอ่ยๆ วา่ “งานของ

หลวงพอ่แมจ้ะลม้เหลว แตต่วัหลวงพอ่ไมล่ม้เหลว”  ทา่นมองวา่งานกค็อืงาน

ไมใ่ชต่วักขูองก ู ดงันั獳瑳นแมง้านลม้เหลว แตต่วัทา่นไมล่ม้เหลว  คนสว่นใหญม่กั

มองวา่ งานคอืเรา ถา้งานลม้เหลว กแ็ปลวา่กลูม้เหลว   ใครตาํหนริถของก ูก็

เทา่กบัตาํหนติวัก ูการยดึมั瑳⭞นทาํใหไ้มม่ปัีญญา เราไมอ่ยากใหใ้ครมาวจิารณ์

งานของเรา เพราะเม瑳ื⭞อวจิารณง์านฉนักเ็ทา่กบัวา่วจิารณต์วัฉนัดว้ย น瑳ี⭞คอืการ

ยดึโยงงานเขา้กบัตวักขูองก ูความคดิแบบน獳ี瑳เรยีกวา่ไมม่ปัีญญา หลวงพอ่คาํ

เขยีนไมย่ดึมั瑳⭞น จงึไมท่กุข ์ถกูวจิารณก์ไ็มท่กุข ์ไมโ่กรธ เม瑳ื⭞อถกูวจิารณก์ม็า

พจิารณาตามเน獳ื瑳อผา้  มปัีญหากแ็กก้นัไป แตใ่จไมโ่กรธ

เม瑳ื⭞อครั獳瑳งน獳ํ瑳าทว่ม ใหญป่ี ๒๕๕๔  มคีนประสบภยัมากมาย ขา้วของเสยีหายนบั

ไมถ่ว้น บางคนเสยีทรัพยแ์ลว้กเ็สยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เสยีสขุภาพ  บาง

คนถงึกบัฆา่ตวัตาย  แตก่ม็บีางคนปลอ่ยวางไดเ้พราะไดค้ดิวา่ไมม่อีะไรเป็น

ของเราอยา่งแทจ้รงิ สมบตัทิั獳瑳งหลายอยู่กบัเราเพยีงชั瑳⭞วคราว จงึทาํใจได ้อนัน獳ี瑳คอื

การปลอ่ยวางท瑳ี⭞เกดิจากปัญญาท瑳ี⭞เขา้ใจเร瑳ื⭞องอนตัตา แตย่งัเป็นปัญญาระดบั

ความคดิ ยงัมปัีญญาอกีแบบท瑳ี⭞ไมต่อ้งใชค้วามคดิ เป็นปัญญาท瑳ี⭞เกดิจากการ

เหน็สจัธรรมอยา่งแจม่แจง้  ซ瑳ึ⭞งจะทาํไดต้อ้งอาศยัการภาวนาหรอืวปัิสสนา

กรรมฐาน



หลวงพอ่ประสทิธ䬱ิ뀘 ถาวโร เม瑳ื⭞อครั獳瑳งบกุเบกิถ獳ํ瑳ายายปรกิ มปัีญหามาก มนีกัเลง

ทอ้งถ瑳ิ⭞นท瑳ี⭞หวงัผลประโยชนช์อบมากอ่กวนปั瑳⭞นป่วนเป็นประจาํ  วนัหน瑳ึ⭞งทา่นเดนิ

ผา่นบา้นนกัเลงคนหน瑳ึ⭞ง  เขาเหน็เป็นโอกาสกเ็ลยดา่ทา่นเสยีๆ หายๆ ข獳ึ瑳นกขู獳ึ瑳น

มงึ โดยปกตแิลว้ เม瑳ื⭞อคนเราถกูดา่กจ็ะทาํอยา่งใดอยา่งหน瑳ึ⭞งคอื  เอาหทูวนลม

หรอืไมก่ด็า่ตอบ แตห่ลวงพอ่ประสทิธ䬱ิ뀘ไมท่าํทั獳瑳งสองอยา่ง ทา่นเดนิเขา้ไปหาเขา

จบัแขนเขยา่ แลว้ถามวา่ “มงึดา่ใคร มงึดา่ใคร” นกัเลงตอบทา่นวา่ “กด็า่มงึนะ่

ส”ิ หลวงพอ่จงึตอบวา่ “ออ๋ แลว้ไป ท瑳ี⭞แทก้ด็า่มงึ  ดแีลว้ อยา่ดา่มากกูแ็ลว้กนั”

  ทา่นไมท่กุขเ์ม瑳ื⭞อถกูเขาดา่ เพราะทา่นไมเ่อาตวักไูปรับคาํดา่ คาํดา่จงึทาํอะไร

ทา่นไมไ่ด ้เปรยีบเหมอืนวา่คณุเดนิไปในสวนมะพร้าว มลีงิเกเรปลดิมะพร้าว

ขวา้งลงมาใสค่ณุ คนฉลาดเม瑳ื⭞อเหน็เชน่นั獳瑳นกจ็ะหลบลกูมะพร้าวนั獳瑳นเสยี ไมเ่อา

ตวัรับ แตท่าํไมเวลาเวลามคีนดา่เรา เรากลบัเอาตวัตนไปรับคาํดา่นั獳瑳น เขาดา่

เราวา่เป็นหมา เรากก็ลบัรับวา่ เราเป็นหมา แลว้กเ็ลยโกรธ หลวงพอ่ชาให้

ขอ้คดิท瑳ี⭞ดมีาก ทา่นบอกวา่เวลาใครดา่วา่เราเป็นหมา เป็นสตัวต์วันั獳瑳นตวัน獳ี瑳  กอ่น

จะโกรธ ใหค้ลาํกน้เสยีกอ่นวา่มหีางไหม ถา้ไมม่หีางกอ็ยา่โกรธ

ปัญญามสีองระดบั โยนโิสมนสกิาร คอืเหน็ทกุข ์เหน็โทษ  รู้จกัมองแงบ่วก  กบั

ปัญญาท瑳ี⭞เหน็สจัธรรม เขา้ใจความเป็นจรงิวา่เป็นไตรลกัษณ ์จงึไมย่ดึมั瑳⭞นถอืมั瑳⭞น

กบัอะไร ใจจงึไมเ่ป็นทกุข์

เพยีงปัญญาท瑳ี⭞เขา้ใจในเร瑳ื⭞องโลกธรรมแปด กช็ว่ยไดเ้ยอะ เชน่ รู้วา่ นนิทากบั

สรรเสรญิเป็นของคู่กนั หรอืมองวา่ความเส瑳ื⭞อม ความพลดัพราก เป็นธรรมดา

โลก เจบ็ป่วยกธ็รรมดา ของหายกธ็รรมดา บางคนท瑳ี⭞ปลอ่ยวางเร瑳ื⭞องของหายได้

อาจไมใ่ชเ่ป็นเพราะเขา้ใจเร瑳ื⭞องอนตัตา หรอืเหน็วา่ไมม่อีะไรท瑳ี⭞เป็นตวักขูองก ู

แตป่ลอ่ยวางไดเ้พราะเหน็วา่มนัเป็นธรรมดาของชวีติ  การเหน็เพยีงเทา่น獳ี瑳กช็ว่ย

คลายความทกุขไ์ดม้ากเวลาเจอส瑳ิ⭞งท瑳ี⭞ไมส่มหวงัหรอืความพลดัพรากสญูเสยี

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอàือเฟàือ
พàืนทáี   
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