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ถาม : ผมอยากเรียนถามประวตัขิองพระอาจารย์ และเหตผุลในการมาบวชเป็นพระ ในศาสนาพทุธ ทั �ง ๆ ที�เป็นชาวตะวนัตก?

พระอาจารย์ชยสาโร : ประวตัขิองอาตมายาว แตพ่อจะเลา่สั �น ๆ ได้วา่ ตอนเดก็เป็นคนขี �โรค เป็นโรคหืดมาตั �งแตเ่ดก็ แตโ่ชคดีที�เป็นคนชอบอา่น สนใจ ค้นคว้า จงึมีความคดิอา่น มากกวา่เดก็ทั�วไป เมื�ออาย ุ14 -15 ปี เริ�มคดิถงึชีวิตที�ดี ชีวิตที�ประเสริฐ

ชีวิตที�มีความหมาย ทําไมคนบนโลกที�อยูม่ากมายล้วนต้องการมีความสขุ แตทํ่าไมคนที�มีความสขุจงึมีน้อย ทําไมโลกไมย่ตุธิรรม อาตมาจงึหาคําตอบโดยการอา่น เมื�ออา่นไปเรื�อย ๆ จงึอา่นพทุธศาสนา ซึ�งก็มีแนวคดิตรงกบัตวัเองวา่ ที�คนเป็นทกุข์เพราะไม่

เข้าใจใจตนเอง จงึสนใจพทุธศาสนา มากขึ �นเมื�ออาตมาสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ จงึขอพอ่แมไ่ปอินเดีย เพื�อไปศกึษาชีวิตหนึ�งปี แตพ่อไปถงึใช้เวลาถงึสองปี เมื�อกลบัไปก็ไมอ่ยากเรียนแล้ว ตอ่มาได้ไปเรียนวิปัสสนา ก็เจออาจารย์ที�เคยบวชเป็นพระอยูที่�เมือง

ไทย ทําให้มีความสนใจอยากบวช อาตมาได้ยิน ชื�อเสยีงของพระสเุมทโธที�เมืองนอก จงึบวชกบัทา่นปีหนึ�ง แล้วจงึได้ยินชื�อหลวงพอ่ชา ตอ่มาจงึบวชกบัหลวงพอ่ชา มาอยูเ่มืองไทยถงึปัจจบุนัก็ 23 ปีแล้ว

ถาม : ชาวองักฤษสว่นมากมีความคดิเหน็อยา่งไรครับ กบัการเผยแพร่พทุธศาสนาในองักฤษ?

พระอาจารย์ชยสาโร : ชาวองักฤษมีความหลากหลายเกือบทกุด้านของชีวิต ไมว่า่จะเป็น การแตง่ตวั การกินอาหาร การนบัถือศาสนา ใครสนใจอยา่งไรก็มีสทิธิทําได้ คนองักฤษเปิดกว้างเรื�องศาสนา การเผยแพร่ศาสนาของพทุธก็ตา่งจากการเผย

แพร่ของ ศาสนาอื�น ซึ�งทําทกุวิถีทางที�จะให้คนมาสนใจ คนองักฤษจงึนบัถือศาสนาพทุธที�ไมก้่าวร้าว ไมส่อนคนที�ไมส่นใจ ทําให้เกิดความสนใจในคนระดบัปัญญาชน คนที�มีการศกึษา แม้จะมีผู้สนใจน้อย แตก็่เป็นคนที�มีคณุภาพ มีความตั �งใจ ศาสนาพทุธจะ

มีอิทธิพลตอ่แนวคดิของนกัวิชาการมาก แตเ่ขาจะไมใ่ช้คําวา่ พทุธศาสนาเพื�อไมใ่ห้ผู้อา่นสะดดุตา

ถาม : การอธิบายพทุธศาสนาให้ชาวตะวนัตกฟัง ควรอธิบายอยา่งไร?

พระอาจารย์ชยสาโร : ชาวตะวนัตกมกัถามวา่ “What are you belief?” เพราะเขาเข้าใจวา่ ศาสนาคือความเชื�อ จงึต้องอธิบายก่อนวา่ศาสนาของเราตา่งออกไป ศาสนาพทุธเป็นการศกึษา พฒันาทกุด้านของชีวิต ทั �งจิตใจ ปัญญา ให้หมดไปจากโลภ

โกรธ หลง เหลอืแตค่วามเมตตากรุณา ซึ�งพระพทุธเจ้า พระอริยะสงฆ์ทําได้ ศาสนาพทุธไมไ่ด้สอนให้เชื�อในคมัภีร์ แตต้่องนําคําสอนในคมัภีร์ไปใช้

ถาม : กรณีรัฐบาลตาลบีนัทําลายพระพทุธรูปยืนที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก เป็นเรื�องที�ควร ประณาม หรือไมค่วรยดึตดิกบัวตัถ ุในมมุมองของพระอาจารย์?

พระอาจารย์ชยสาโร : อาตมาเคยไปนมสัการพระพทุธรูปทั �งสองนี � การทําลายพระพทุธรูป เกิดจากแนวคดิที�คบัแคบและขาดสตปัิญญา เพราะการเดนิทางไปนมสัการยากลาํบาก และไมส่ามารถทําให้เกิดความเปลี�ยนแปลงในการนบัถือศาสนาได้

การทําลายกลบั ทําให้เกิดผลเสยีตอ่ศาสนาอิสลามในแงที่�ถกูมองวา่ก้าวร้าว นา่กลวั ไมมี่เหตผุล

ในดนิแดนนี � ศาสนาอิสลามเข้ามาหลงัศาสนาพทุธด้วยซํ �า จริง ๆ แล้วพระพทุธรูป ทั �งสองนี �ถกูทําลายมาแล้วหลายครั �งทั �งที�จมกูและหน้าผาก แตส่มยัก่อนไมมี่เทคโนโลยี ที�จะทําลายพระพทุธรูปหินได้ทั �งหมด แตต่อนนี �ทําได้ รัฐบาลตาลบีนัไมส่นใจ

ความรู้สกึ ของชาวพทุธ และคนทั�วโลกเลย จริง ๆ แล้วคนทั�วโลกเป็นเพื�อนกนั ควรเคารพ เหน็ใจกนั ก็เป็นที�นา่เสยีดาย เป็นประเดน็หนึ�ง แตเ่มื�อพิจารณาตามหลกัความไมเ่ที�ยงแล้วก็จริงอยู ่นา่เสยีดายก็จริง แตก็่เป็นธรรมดาของโลก

ถาม : การทําลายพระพทุธรูปของตาลบีนัก็เป็นสิ�งที�แยม่าก แตก่ารทําลายพระพทุธรูปที�เกิดขึ �น ในเมืองไทย ที�เกิดขึ �นอยูเ่ป็นประจําเป็นเรื�องที�นา่เศร้า

พระอาจารย์ชยสาโร : เราควรดทีู�สาเหต ุรากเหง้าของปัญหา ซึ�งสาเหตมุาจากคา่นิยมในสงัคม ที�วิปริตไปวา่ สิ�งที�ให้ความสาํเร็จสงูสดุของชีวิตคือเงินทอง เมื�อคนในสงัคมเชื�ออยา่งนี � จงึเป็นภยัตอ่ศาสนา คนที�มีสว่นสร้างคา่นิยมนี �ให้สงัคมก็มีสว่นผิด

อาการตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นเพราะเราปลอ่ยให้เกิดคา่นิยมเชน่นี �ในสงัคม

ถาม : ผมอยากทราบวา่ในหนว่ยงานราชการองักฤษนี�มีคนคอรัปชั�นเยอะ ไหมครับ? เพราะอะไร?

พระอาจารย์ชยสาโร : ก็ไมใ่ชว่า่ธรรมชาตขิองคนองักฤษจะดีกวา่คนไทย แตว่า่อยูที่�ระบบ สงัคม ก็จะอธิบายตามแนวที�เจ้าคณุพระธรรมปิฏกเคยอธิบาย ซึ�งอาตมาวา่ใช ่คือทา่นจะพดูถงึ พรหมวิหารสี�คือ เมตตา กรุณา มทิุตา อเุบกขา ทีนี �เมืองไทย

เป็นสงัคมที�เน้นในเรื�องเมตตา กรุณา ชว่ยเหลอืซึ�งกนัและกนั แล้วก็เน้นเรื�องนํ �าใจ เราจะเหน็วา่ในประวตัศิาสตร์ของไทยเนี�ย ที�สาํคญัที�สดุคือความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล แตมี่ปัญหาวา่ปฏิบตัไิมค่รบวงจร ขาดอเุบกขา ความเป็นกลาง เป็นตวัปัญญา แล้วถ้ามี

สงัคมที�เน้นเมตตากรุณา ขาดอเุบกขาเป็นไง

นี�ก็ตรงกบัที�อาตมาพดูเมื�อกี � เชน่ชาวตะวนัตกตั �งแตเ่ดก็ จะต้องมีห้องนอนของตวัเองถงึจะดี ถ้าจะต้องไปนอนกบัคนอื�นจะรู้สกึอดึอดั ไมว่า่จะเป็นพี� เป็นน้อง เป็นเพื�อน อยากมีที�สว่นตวั อยากprivate ทีนี �เมื�อมาอยูว่ดัป่าก็มีกฏิุสว่นตวั อยูใ่นป่า คน

ไทยก็โอ้โห! ทา่นนี�เก่งนะอยูใ่นป่า อยูรู่ปเดียว ไมต้่องอยูก่บัเพื�อน ซึ�งเราก็ไมรู้่สกึวา่ ตวัเองเก่งเลย ถ้าจะต้องให้มีเพื�อนมาอยูด้่วยก็ไมอ่ยูล่ะฮะ ไมเ่อา (ยิ �ม) ชอบอยูค่นเดียว

ถาม : แสดงวา่ชาวตะวนัตกนี�เขาก็ไมค่อ่ยกลวัอะไรเลย ไมค่อ่ยกลวัผี ไมก่ลวัความเงียบเหงา?

พระอาจารย์ชยสาโร : กลวัอยา่งอื�น แตก่ลวัผีจะมีน้อย ถ้ามาอยูใ่นป่านี� สญัญาของ ชาวตะวนัตกก็ไมไ่ด้เอาผีกบัป่ามาร่วม แตส่าํหรับคนองักฤษนี�ก็ถ้าเข้าไปอยูใ่นบ้านหลงัเก่า ๆ คงจะเหน็ในหนงัผีฝรั�งนะ เปิดประตมูา แอ๊ด นี�ก็กลวัเหมือนกนั แตถ้่า

มาอยูใ่นป่านี�ก็ไมก่ลวัผี เพราะในสญัญาของชาวตะวนัตก ผีไมไ่ด้อยูใ่นป่า ผีจะอยูใ่นบ้าน

ถาม : อยา่งการเกิดโรคววับ้าในองักฤษนี� ถือวา่เป็นเคราะห์กรรมของคนองักฤษที�กิน ววัเยอะหรือเปลา่คะ?

พระอาจารย์ชยสาโร : เรื�องกรรมนี�ไมท่ราบ แตว่า่กรรมที�เหน็ชดัคือ กรรมที�เกิดจากความโลภ ของพวกที�เลี �ยงสตัว์ สิ�งที�นา่เกลยีด คือ ววัเป็นสตัว์ที�กินหญ้า แตก็่เอากระดกู เอาเนื �อสตัว์ป่น ให้สตัว์กิน เป็นสิ�งที�ผิดธรรมชาต ิอาตมาวา่เป็นสาเหตทีุ�สาํคญั

ทําอะไรให้ผิดธรรมชาต ิโดยไมค่ดิให้รอบคอบ คดิแตว่า่จะได้กําไรเทา่นั �น ที�องักฤษยงัมี Food and mouth disease นี�เป็นตลกใหญ่ที�ไมต่ลกนะ คือโรคนี �ไมเ่ป็นอนัตรายเลย ถ้าววัเป็นเค้าบอกวา่มนัเทียบได้กบั ไข้หวดัธรรมดา คนที�กินววัเป็นโรคนี �เข้าไปไมเ่ป็น

อะไรเลย เป็นโรคที�ไมร้่ายแรงเทา่ไหร่ แตก็่ไมว่ายต้องฆา่สตัว์ทกุตวัที�เป็น

ถาม : เรื�องฆา่สตัว์นี� คริสเตียนถือวา่ผิดไหมครับ?

พระอาจารย์ชยสาโร : เค้าถือวา่ไมผิ่ด ตามหลกัศาสนาคริสต์ พระเจ้าสร้างสตัว์เพื�อรับใช้มนษุย์ ก็มีสทิธิที�จะใช้กนั

ถาม : พทุธศาสนามองเรื�องสทิธิมนษุยชนอยา่งไรบ้าง ขดัแย้งกบัตา่งประเทศหรือไม?่

พระอาจารย์ชยสาโร : สทิธินี�ไมมี่อยูโ่ดยธรรมชาต ิเป็นเรื�องสมมตุ ิมนษุย์สมมตุขิึ �น เพื�อป้องกนัไมใ่ช้ผู้ น้อยถกูผู้ มีอํานาจเอารัดเอาเปรียบ เกิดขึ �นในสงัคมตะวนัตกที�อยูก่นัอยา่ง ตวัใครตวัมนั ทกุคนต้องสู้  ในสงัคมพทุธจะเน้นในเรื�องหน้าที� ทกุคนชว่ย

เหลอืซึ�งกนัและกนั มากกวา่เรื�องสทิธิ แตก่ารที�มีการเบียดเบียนกนั อยา่งเชน่ รัฐบาลมีการเบียดเบียนประชาชน อยา่งนี �ก็มีอยูท่กุประเทศ จงึต้องมีกฎหมายหรือหลกัการสมมตุขิึ �น เพื�อบงัคบัให้รัฐบาล อยูใ่นกรอบแหง่ความถกูต้อง ก็เป็นสิ�งที�ดี แตว่า่มนัเป็น

เรื�องสมมตุ ิจงึมีปัญหาวา่เราจะอยูต่รง จดุไหน มีสทิธิมนษุยชนแล้ว ก็ต้องมีสทิธิผู้หญิง สทิธิเกย์ สทิธินั�น สทิธินี� มนัก็เลยวุน่วาย ไปหมด แตที่�นา่กลวัมากคือ สิ�งที�คนไมค่อ่ยสงัเกต คือในการสร้างสถาบนัทางเศรษฐศาสตร์ เชน่ WTO เค้าจะมีกฎหมายที�จะมี

ผลกระทบตอ่ชีวิตเรามาก ข้อหนึ�ง คือ ถือวา่บริษัทข้ามชาต ิมีสทิธิเทา่กบัตวับคุคล ทําให้บริษัทสามารถฟ้องรัฐบาล เชน่วา่ ในประเทศของเรามีบริษัท อเมริกามาลงทนุ แล้วก็ลงทนุไปแล้วมีผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม ชาวบ้านไมช่อบ จงึมีการเดนิขบวน แตมี่

การลงทนุไปแล้ว บริษัทอาจจะสามารถฟ้องร้องรัฐบาล หรือวา่ชาวบ้านในประเทศนั �นวา่ละเมิดสทิธิมนษุยชนของเขา แม้วา่เขาจะเป็นบริษัท กลายเป็นวา่บริษัทตา่งประเทศจะมีอํานาจมากกวา่รัฐบาลของเรา ไมว่า่จะเป็นรัฐบาล สว่นกลาง หรือรัฐบาลในท้อง

ถิ�น เขาจะอ้างวา่เป็นกฎหมายนานาชาต ิเขาฉลาดที�จะทําให้เป็น กฎหมายนานาชาตเิพื�อไมใ่ห้เหน็เป็นผลประโยชน์ของนกัธรุกิจ หรือพอ่ค้า เพราะวา่ ในการร่างกฎหมายนานาชาต ิผู้ ที�มีอํานาจในการกําหนดกฎหมายก็คือผู้ ที�มีเงิน ผู้ ที�มีอํานาจ ก็คือ อเมริกา

ประเทศมหาอํานาจ ซึ�งเขาก็ต้องชว่ยพวกบริษัทยกัษ์ใหญ่

ถาม : ประชาธิปไตยในบริบทของสงัคมไทยเป็นรูปแบบเดียวกบั เมืองนอกหรือเปลา่ครับ?

พระอาจารย์ชยสาโร : ประชาธิปไตยก็ไมมี่รูปแบบที�ชดัเจนตามตวั สมมตุวิา่เรามีระบบ ประชาธิปไตยที�มีสภาผู้แทนราษฎร เชน่ของไทย 400 คนตอ่ประชาชน 60 ล้านคน เป็นอนัวา่ ส.ส. 1 คนเป็นตวัแทนของคนแสน สองแสนคน แล้วส.ส.คนนั �นจะรู้

จะสนใจกบั ความต้องการของคนแสนสองแสนคนนั �นมากน้อยแคไ่หน เมื�อเขาเข้าไปในสภา เขาจะโวตหรือไมโ่วตจะขึ �นอยูก่บัความต้องการ หรือผลประโยชน์ของแสนกวา่คนที�บ้านเขา มากน้อยแคไ่หน จะอยา่งไรนี�ก็ถือวา่เป็นประชาธิปไตย สว่นมากทกุวนันี �
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ประชาธิปไตยถกูเงิน ครอบงํา ไมใ่ชว่า่จะเป็นเฉพาะในเมืองไทย อเมริกาเขาก็ทราบวา่เป็นระบบที�มีข้อเสยีมาก คอรัปชนัมากแล้ว ต้องแก้ไข เพียงแตว่า่การใช้เงินในอเมริกาเป็นคนละลกัษณะกบั ในเมืองไทย ไมใ่ชเ่ป็นการแจกเงินชาวบ้าน แตว่า่เป็นการ

สนบัสนนุพรรค ก็มีบริษัทตา่ง ๆ ให้เงินพรรค รีพบัริกนั พรรคเดโมแครต เขาให้แตไ่มใ่ชใ่ห้ฟรี เมื�อพรรคที�เขา รับเงินได้เป็นรัฐบาลเขาก็ต้องตอบแทน ทกุวนันี �จะสมคัรส.ส. หรือสมคัรอะไรที�อเมริกา ต้องใช้งบประมาณโดยเฉพาะในการโฆษณาทางทีวี หลาย

ล้านดอลลาร์ ถ้าหากวา่ไมมี่ ผู้สนบัสนนุ คนธรรมดาไมมี่สทิธิจะเป็นส.ส.ได้เลย มนัเป็นระบบที�ไมส่ะอาด

ในสงฆ์เอง ในวินยัก็ถือวา่ในการปกครอง ระบบประชาธิปไตยเป็นแคร่ะบบเดียว วิธีเดียวที�จะใช้ในการแก้ปัญหา สว่นมากตามหลกัวินยั ถ้ามีการลงมตกินัก็ต้องเหน็ชอบกนั ทกุรูปเลย ไมเ่ชน่นั �นก็ลงมตไิมไ่ด้ แล้วก็จะใช้ระบบประชาธิไตยเฉพาะใน

กรณีที�เรารู้วา่ ถ้าใช้ระบบนี �แล้ว ผู้ ที�เป็นฝ่ายแพ้จะไมน้่อยใจมาก ไมเ่กิดปัญหากบัความสามคัคีของสงฆ์ ตอนนี �ประชาธิปไตยก็มีการกระจายอํานาจไปสูท้่องถิ�น แตผ่ลออกมาก็กลายเป็น การกระจายการคอรัปชนัไปสูท้่องถิ�น แทนที�จะคอรัปชนักนัในระดบัสงู

ก็กระจายไปเป็น ระดบัอบต. หรือวา่โยมมีความคดิเหน็อยา่งไร ขอฟังโยมพดูมั�ง

ถาม : ผมมองวา่ประชาธิไตยในชมุชนพทุธนี� ไมไ่ด้ตั �งอยูบ่นพื �นฐานของความเทา่เทียมกนั แตว่างอยูบ่นพื �นฐานของระบบอาวโุส เน้นเรื�องการประนีประนอมกนั ซึ�งแตกตา่งกบั ประชาธิปไตยของตะวนัตก ซึ�งผมก็ไมรู้่วา่ระบบใดจะเหมาะสมกบัสงัคม

สมยัใหม ่เพราะระบบอาวโุสก็ถกูทําลายไปเยอะ ระบบของตะวนัตกก็ไมพ่อดีกบัสงัคมไทย โจทย์ทีคดิ ก็คือวา่จะสามารถดงึเอาข้อดีมาใช้รวมกนั เพื�อให้เข้ากบัสงัคมสมยัใหมไ่ด้อยา่งไร?

พระอาจารย์ชยสาโร : อาตมาวา่หลายสิ�งหลายอยา่งถ้าเราศกึษาจากสงฆ์ เราจะได้ข้อคดิดี ๆ เชน่ที�วดัป่านานาชาต ิพวกเราก็เป็นชาวตะวนัตกแตเ่ข้าไปอยูใ่นระบบอาวโุสจดัในวดัป่า อีสาน ที�ถือวา่เป็นระบบที�อนรัุกษ์นิยมที�สดุ แตพ่วกเราก็อยูไ่ด้

สาํหรับชาวยโุรป จะงา่ยกวา่ ชาวอเมริกนัสกัหนอ่ย แตอ่ยา่งไรก็ตามระบบอาวโุสของสงฆ์นี �ก็มีเอกลกัษณ์ บางอยา่งที�ควร สงัเกต ข้อหนึ�งคือมีพระวินยัเป็นฐาน อาตมาอยูใ่นผ้าเหลอืงถงึยี�สบิกวา่ปี แตอ่าตมาก็ยงัต้อง รักษาวินยัทกุข้อเหมือนกบัพระที�บวชวนั

เดียวหรือวา่พรรษาเดียว แม้วา่พระห้าสบิ หกสบิ พรรษา ไมมี่ยกเว้นเรื�องพระวินยัแม้แตใ่นเรื�องปลกียอ่ย แม้วา่พระรูปใดบรรลเุป็นอรหนัต์ เรียกวา่หมดกิเลสแล้วไมจํ่าเป็นต้องรักษาวินยั รักษาไมรั่กษา ทา่นก็บริสทุธิ�แล้ว แตท่า่น ก็ยงัรักษาพระวินยัทกุข้อเพื�อ

เป็นตวัอยา่งแก่คนรุ่นใหม ่นี�ก็เป็นหลกัสาํคญั

หลกัอีกข้อหนึ�งคือ สงฆ์เป็นชมุชนอิสระที�ทกุคนสมคัรใจที�จะเป็นพระ เราเข้าไปในระบบอาวโุสนี �เราก็มีความรู้สกึปลอดภยั หรือมั�นคงวา่ ผู้ ใหญ่อาจจะขอให้เราทํา บางสิ�งบางอยา่งที�ไมอ่ยากทํา แตว่า่เป็นไปไมไ่ด้ที�ทา่นจะขอให้เราทําอะไรที�ผิดศีล

ธรรม แล้วเราก็มีความสบายใจด้วยวา่ ทา่นขอให้เราทํายงัไงทา่นก็ทําอยา่งนั �น โอกาสที�ผู้ ใหญ่จะ เอาเปรียบผู้ น้อยก็แทบจะไมมี่เลย เพราะพระวินยัควบคมุอยู่

ข้อที�สาม แตว่า่ข้อนี �เป็นข้อที�ขาดหายไปในระบบสงฆ์ไทย หรือวา่แทบจะไมมี่เลย เพราะวา่วฒันธรรมไทยครอบงําอยู ่ก็คือระบบปวารณาตวั คําวา่ปวารณาตวันี�เป็นศพัท์ ทางศาสนา แตค่วามหมายเดมิก็คือ พระทกุรูปในวดัตั �งแตเ่จ้าอาวาสเป็นต้น

ไป ต้องปวารณาตวั ตอ่สงฆ์วา่ ถ้าใครเหน็ผมทําอะไร พดูอะไร ที�ไมเ่หมาะสมให้ชว่ยบอกผมด้วย เพราะ พระพทุธองค์ถือวา่หลกัการสาํคญัของสงฆ์คือการตกัเตือนซึ�งกนัและกนั ด้วยความหวงัดี โดยผู้ น้อยมีสทิธิ�ตกัเตือนผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ ออ่นน้อม

ไมใ่ชใ่นลกัษณะคําสอน

ทีนี �ในสงัคมเราทั�วไประบบอาวโุสไมค่อ่ยได้ผลในทกุวนันี � หนึ�งเพราะ ผู้ใหญ่ไมมี่ศีลธรรม ผู้ น้อยเลยขาดความมั�นใจ และผู้ น้อยก็กลายเป็นเหยื�อของ ผู้ มีอํานาจ เพราะผู้ มีอํานาจมีอภิสทิธิ�ในการเป็นผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกนัก็ไมป่ระพฤตติวัเหมาะสม

กบัการเป็นผู้ใหญ่ ทําให้คนเบื�อหนา่ยในระบบ และสงัคมถือวา่ผู้ น้อยไมค่วรตกัเตือน ไมค่วรให้ข้อคดิกบัผู้ใหญ่เพราะจะถือวา่ไมใ่ห้ความเคารพ ในคณะสงฆ์ จะเหน็วา่พระผู้ใหญ่ ไมว่า่จะเป็นยนัตระหรือใครก็ตาม ก่อนที�จะเสยีหายจริง ๆ ก็จะมี พฤตกิรรมที�

เริ�มเพี �ยน เริ�มจะไมดี่ ถ้าหากวา่ระบบเราสมบรูณ์ ลกูวดัก็จะต้องพดู “ทา่นอาจารย์ครับ ผมอาจจะ มองทา่นผิดก็ได้ แตว่า่ผมเหน็ทา่นอาจารย์ทําอยา่งนี � ผมไมส่บายใจ ไมท่ราบวา่ทา่นอาจารย์ มีความเหตผุลอยา่งไรครับ” มนัก็ต้องเริ�มมีเสยีงสะท้อน จาก

ลกูวดั ตามหลกัการปวารณา ซึ�งกนัและกนั ชมุชนที�อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ต้องสร้างวฒันธรรมความไว้วางใจซึ�งกนัและกนั ที�จะเป็นฐานของการตกัเตือนกนั ถ้าเราอยูแ่บบเป็นกนัเอง รักกนั เรารู้วา่เราพดูได้ ไมมี่ใคร โกรธ เราก็กล้าพดู นี�ก็ข้อคดิที�ได้จากสงฆ์

บางทีคนไมก่ล้าพดูเพราะเกรงใจกนั แตถ้่า เทียบกบัฝรั�ง ไมค่วรพดูก็พดูออกไปเลยใชไ่หม แตค่นไทยควรพดูกลบัก็ไมพ่ดู สองอยา่งนี� มนัไมพ่อดี พทุธศาสนาสอนให้รู้จกักาละเทศะ รู้จกักาลเวลา เวลาควรพดูเราก็พดู เวลาไมค่วรพดูเราก็ไมพ่ดู

ถาม : คนตะวนัตกนี�ก่อนที�จะเข้ามาบวชนี� ต้องทิ �งอะไรบ้าง?

พระอาจารย์ชยสาโร : มนัอยูที่�นิสยั บคุลกิของแตล่ะคน ถ้าเป็นอเมริกาที�จะเน้นเรื�อง ความเสมอภาคมาก จะเหน็วา่ลกัษณะของคนเคยที�อยูใ่นสงัคมที�เน้นความเสมอภาค แบบอเมริกา จะมีนิสยัชอบแขง่ขนักนั เขาจะแขง่กบัคนรอบข้างวา่จะต้องเก่ง

กวา่เพื�อน นี�ก็เป็นผล เป็นกรรม เป็นสิ�งที�ต้องทิ �ง แตค่ณะสงฆ์นี�มนัพิเศษอยูที่�เรามาอยูร่วมกนั ด้วยศรัทธาเป็นจดุเชื�อม

ถาม : อะไรที�ดงึคนเหลา่นี �มารวมอยูด้่วยกนั?

พระอาจารย์ชยสาโร : คือในโลกที�เจริญด้วยวตัถมุาก ๆ นี�โรคประจําตวัของตนคือ มีความรู้สกึวา่ชีวิตวา่งเปลา่ ไมมี่ความหมาย นี�แหละสาํคญั รู้สกึวา่ชีวิตไมมี่ความหมาย ไมรู้่วา่อยูเ่พื�ออะไร การเข้ามาอยูใ่นระบบการพฒันาของพระพทุธศาสนา

รู้สกึวา่ชีวิตนี �มี ความหมาย ไมอ่ยา่งนั �น ตื�นแตเ่ช้า กินข้าว ไปทํางาน กินอะไรสกัอยา่ง เยน็กลบัมากิน หลบั อยูเ่พื�อเสาร์ อาทิตย์จะได้ไปเที�ยว จะได้มีความสขุ(ยิ �ม)


