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   วัน นี้  เป็น โอกาส ดี สำหรับ อาตมา ที่  ได้ มา เยี่ยม 

โรงเรียน ทอ สี อีก ครั้ง หนึ่ง   อาตมา ภาพ ตั้งใจ พา น้อง สาว       

มา เยี่ยม ด้วย     เพราะ น้อง สาว เป็น ครู ใหญ่ อยู่ ที่ ประเทศ 

ออสเตรเลีย   เป็น ชาว พุทธ    มี ความ สนใจ เรื่อง การ ศึกษา 

ระบบ พุทธ  อาตมา ได้ เล่า เรื่อง โรงเรียน ทอ สี ให้ ฟัง      ดัง นั้น 

ใน ช่วง ที่ เขา ได้ พัก ร้อน   จึง มา เยี่ยม เมือง ไทย     เมื่อ เขา รู้ ว่า 

มี โรงเรียน ที่ ใช้ ระบบ พุทธ ใน กรุงเทพฯ     ก็ เกิด มี ความ สนใจ     

มี ความ ตั้งใจ ที่ จะ มา ดู งาน     มา ศึกษา จาก คณะ ครู   

   น้อง สาว มี เจตนา ที่ จะ ทำ โรงเรียน ระบบ พุทธ ที่ 

ประเทศ ออสเตรเลีย     แต่ ใน ช่วง นี้ สิ่ง แวดล้อม ยังไม่ พร้อม   

ประการ หนึ่ง     ครู ที่ เป็น ชาว พุทธ ยัง มี ไม่ เพียง พอ     และ ยัง 

ไมม่ ีตวัอยา่ง     ยงั ไมม่ ีระบบ     เมือ่ มา ถงึ เมอืง ไทย ก ็เหน็ วา่ เรา 

ม ีโรงเรยีน ที ่เปน็ ตวัอยา่ง     ม ีการ พฒันา ระบบ การ ศกึษา ที ่ใช ้
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หลกั พทุธ ที ่ได ้ใช ้งาน มา แลว้ ถงึ   ๙   ป ี    ยิง่ ทำให ้เขา สนใจ ที ่จะ 

มา ดู มาก ขึ้น     อาตมา เอง ก็ สนใจ ที่ จะ กลับ มา เยี่ยม     ในวัน นี้ 

ก็ มี ธรรมะ บาง อย่าง บาง ข้อ ที่ จะ มอบ ให้ คณะ ครู และ ผู้ 

ปกครอง   

   ก่อน ที่ อาตมา เดิน ขึ้น มา ถึง ตึก หลัง นี้ ได้ ้ เปิด หนังสือ 

เลม่ หนึง่     เปน็ เรือ่ง ศาสนา พทุธ ใน แถบ ภ ูเขา หมิ าลยั   ประเทศ 

ทิเบต  ภูฏาน   เนปาล  และ รัฐ ลา ดัก (Ladakh )   ของ ประเทศ 

อินเดีย   หนังสือ มี รูปภาพ สวยงาม มาก      มี ภาพ  ๆ  หนึ่ง ที่ 

ติดตา ติดใจ อาตมา      ที่ รู้สึก ว่า เป็น สัญลักษณ์ ของ โรงเรียน 

ทอ สี ได้     คือ เป็น ภาพ ของ องค์ ทะไล   ลามะ   ผู้นำ พุทธ ศาสนา  

ทเิบต   ใน ภาพ นัน้ ม ีเดก็ ผูช้าย คน หนึง่     อาย ุประมาณ   ๕   ขวบ     

เขา อธิบาย ว่า เด็ก คน นี้ ระลึก ชาติ ได้     ใน อดีต ชาติ   เป็น ครู    

 เปน็ อาจารย ์ของ องค ์ทะไล   ลามะ     และ ได ้มรณภาพ ไป แลว้   

๕   ปี     และ กลับ มา เกิด ใหม่     

   เมื่อ องค์ ทะไล  ลามะ ได้ พบ เด็ก คน นี้  ด้วย ความ รู้

ของท่าน  ท่านรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นอาจารย์เก่าของ ท่าน     เป็น 

อาจารย์ที่สอนทั้งภาษา ทั้งศาสนา  แต่ อาจารย์ ท่านยัง

ไม่ ได้ นิพพาน     ส่วน เด็ก เอง ก็ ระลึก ชาติ ได้ ด้วย ว่า เคย 

เป็น อาจารย์ ของ องค์ ทะไล   ลามะ ใน อดีต ชาติ   ใน ภาพ 

นั้น เป็น ภาพ ที่ ทะไล   ลามะ กำลัง จะ จับ ศีรษะ ของ เด็ก           
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๕  ขวบ  ด้วย เมตตา และ ความ เคารพ    เพราะ ว่า  เด็ก คน นี้ 

เป็น เด็ก เล็ก ๆ     ก็ ยัง มี อุปนิสัย ของ เด็ก    แต่ ดวง จิต ของ เด็ก   

 ก ็เปน็ คร ู    เปน็ อาจารย ์เกา่ ของ ทา่น     ภาพ นัน้ มนั จบัใจ อาตมา 

ใน สอง ประเด็น     

   ประเดน็ หนึง่คอื     ทา่ นทะไล   ลามะ เหน็ วา่ เปน็ เดก็ เลก็     

แต่ ท่าน ก็ มี ความ เคารพ     เพราะเคย เป็น ครู เป็น อาจารย์ เก่า     

แต่ ยัง เป็น เด็ก อยู่ ใน ชาติ นี้  ที่ มี ความ รู้สึก แบบ เด็ก     ท่านมี 

ความ รูส้กึ เมตตา  เอน็ด ูเดก็ คน นัน้ ไม ่ให ้เดก็กลวั ทา่น     เพราะ 

ท่าน เป็น ผู้ใหญ่     แต่ ขณะ เดียวกัน ท่าน มี ความ เคารพ ต่อ 

เด็ก คน นั้น เพราะแม้ ร่างกาย เป็น เด็ก   แต่ จิตใจ เป็น ดวง จิต 

ที่ เวียน ว่าย ตาย เกิด ใน วัฏจักร     วัฏ สงสาร     และ มี คุณ ธรรม 

ที่ เคย เป็น ครู เป็น อาจารย์ ของ ท่าน     ท่าน ก็ เลย จับ ที่ ใบหน้า 

และ ศีรษะ ของ เด็ก     

   ประเพณ ีของ ชาว ทเิบต     เวลา พระ เจอ กนั     แลว้ เคารพ 

กนั    ถอืวา่ มสีต ิปญัญา ทีน่า่ นบัถอื     แทนที ่จะ ยกมอื ไหว ้อยา่ง 

เดยีว   เขา จะ ม ีประเพณ ีเอา ศรีษะ มาคอ่ยๆ  ชน กนั   คอื จะ เอา 

ศีรษะ ส่วน ข้าง บน      มา สัมผัส กับ ครู อาจารย์ หรือ ลูก ศิษย์ 

 ถ้า เห็น ว่า ครู อาจารย์ นั้น เป็น ผู้ มี ปัญญา   เป็น ผู้ มี ความ 

เฉลียว ฉลาด   มี เมตตา   มี คุณ ธรรม   เมื่อ เรา เอา ศีรษะ มา ชน 

กัน  เราจะชนอย่างอ่อนโยน     
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   ถ้า ถือว่า คน นี้ เป็น อาจารย์ ของ เรา     เรา จะ ชนศีรษะ 

แรง ไม่ ได้     ต้อง ชน พอดี     ต้อง มี สติ ใน การ ชน ศีรษะ     ต้อง มี 

ความ เคารพ    ต้อง มี ความ อ่อนน้อม    แต่ละ องค์ ต้อง ตั้งใจ 

ชน ศีรษะ แบบ พอดี     เมื่อ เรา ชน ศีรษะ แล้ว     เขา จะ ถือว่า นี่ 

เป็นการ เคารพ สติ ปัญญา ของ แต่ละ องค์ ที่ มี ความ รู้        เมื่อ 

ลูก ศิษย์ ชน ศีรษะ ของ อาจารย์       และ อาจารย์ ชน ศีรษะ ของ 

ลูก ศิษย์   เขา ถือว่า เป็น สัญลักษณ์ การ มอบ หมายความ รู้ 

 การ มอบ ความ รู ้จาก อาจารย ์ถงึ ลกู ศษิย ์  ลกู ศษิย ์ก ็เอา ศรีษะ 

มา ชน ของ อาจารย์   เป็นการ รับ สติ ปัญญา ของ อาจารย์ที่จะ

เอา ไป ใช้ ใน ชีวิต นี้     และ ชี วิต ต่อ ๆ  ไป     

  รูปภาพ ใน หนังสือ เล่ม นั้น ก็ จับใจ อาตมา     เพราะ 

รู้สึกว่าพวกครูในโรงเรียนทอสี กำลังเอาศีรษะมาชน 

กับลูกศิษย์   เราจะชนศีรษะแบบไหน  เรากำลังจะเอา 

ความรู้ของตนมามอบให้กับเด็กที่อยู่ในการดูแลของ

เรา  เมื่อเราเอาความรู้ให้เด็กที่เข้ามาใน โรงเรียน นี้      เรา ก็ 

ต้อง มี ความ เห็น ว่า เดี๋ยว นี้ แม้ว่าเขา เป็น เด็ก อยู่     เป็น เด็ก 

ด้วย กาย     แต่ ใน อดีต ชาติ นั้น     อาจ จะ เป็น ครู     เป็น อาจารย์ 

ของ เรา ก็ได้     และ เรา ก็ได้ รับ ความ รู้ จาก ท่าน     และ เดี๋ยว นี้   

ใน ชาต ินี ้เรา มหีนา้ ที ่มอบ หมายความ รู ้นัน้ ตอ่ ไป     โดย ความ 

เคารพ ความ รู้ ที่ เรา ได้ รับ จาก ผู้ รู้ มา ก่อน     เช่น   พระพุทธเจ้า 
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เป็น ศาสดา ของ เรา เรา ก็ได้ รับ ความ รู้ อัน ประเสริฐ จาก ท่าน    

เรา ก็ จะ มอบ ความ รู้ นี้ ให้ เด็ก เพื่อ ให้ เขา มี พื้น ฐานและ เส้น 

ทางใน ชีวิต     ที่ ดี งาม   ที่ สมบูรณ์ แบบ     เพื่อ จะ ใช้ แก้ ปัญหา 

ใน ชีวิต ได้ และ เป็น กระแส ธรรม   ที่ เรา มอบ หมาย กัน เพื่อ จะ 

ให้ เขา มี  ทาง ที่ จะ พ้น จาก ทุกข์ ได้ ด้วย     

  อนั นี ้เปน็ สิง่ ที ่เรา ใน ฐานะ ที ่เปน็ คร ูได ้มอบ ให ้ลกู ศษิย ์

ที่ อยู่ ใน การ ดูแล ของ เรา    ลูก ศิษย์ นั้น มี ฐานะใน ปัจจุบัน เป็น 

เด็ก อยู่    แต่ ดวง จิต เป็น ผู้ใหญ่   ดวง จิต ก็ เวียน ว่าย อยู่ ใน 

วัฏจักร     วัฏ สงสาร นาน แสน นาน    พวก เรา เคย เกี่ยวข้อง 

กันมา นาน แสน นาน     ปัจจุบัน เรา กำลังทำ หน้าที่ เป็น ครู 

ให้ แก่ ลูก หลาน     และ เด็ก ที่ เข้า มา ใน โรงเรียน ของ เรา    ใน 

อนาคต เรา ไม่รู้     เรา อาจ จะ เป็น เด็ก ที่ รับ ความ รู้ จาก ผู้ใหญ่ 

ที่ เคย เป็น ลูก ศิษย์ ของ เรา ก็ได้   

   รูปภาพ ขององค์ทะไล ลามะ มี ความ หมายถึง การ 

มอบ สต ิปญัญา     มอบ ความ รู ้ซึง่กนัและ กนั     เรา ควรจะ ตัง้ใจ 

ที่ จะ ศึกษา ลูก ศิษย์ หรือ เด็ก ๆ   ที่ อยู่ ในกา รดู แล ของ เรา    ว่า 

เขา ม ีอปุนสิยั แบบ ไหน     เพราะ หนา้ที่ของครูประการหนึง่

คือ ศึกษาเรื่องนักเรียน ไม่ใช่ศึกษาเรื่องวิชาความรู้

ของเราอยา่งเดยีวเรา ม ีวชิา ของ เรา     อาจ จะ เปน็ คร ูที ่สอน 

วิทยาศาสตร์     หรือ วิ ชา อื่น ๆ   อัน นั้น ก็ เป็น ความ รู้ ของ เรา     
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  แต่ ความ รู้ อีก อย่าง หนึ่ง ที่ เรา จะ ต้อง ศึกษา คือเรื่อง

ของ เด็ก แต่ละ คน ที่ อยู่ ใน ห้องเรียน ของ เรา     เด็ก แต่ละ คน มี 

อุปนิสัย  มี จริต แบบ ไหน         มี สติ ปัญญา ระดับไหน    มี ความ 

ชอบ และ ความ ไม ่ชอบ ลกัษณะ อยา่งไร     เพราะ วา่ เปา้ หมาย 

ของ ครคูอื ให ้เดก็ เพิม่ ขยาย ความ รู ้ของ ตน   กอ่น จะ รบัความรู ้

ใด ก็ ต้อง มี ความ ไว้ วางใจ ครูเสีย ก่อน     เมื่อ เด็ก มี ความ ไว้ 

วางใจ ใน ครูแล้ว     และ เรา รู้ อุปนิสัย ของ เขา     เรา สามารถ ที่ 

จะ ทำให้ เขา เพิ่มสติ ปัญญา     เพิ่มวิชา ความ รู้     ใน สิ่ง ที่ เขา ยัง 

ไม่รู้     คือ ขยาย ความ รู้ เขาให้มากขึ้น    

  เปรียบเทียบทางพุทธศาสนากับคำว่าศรัทธา

ศรัทธาในภาษาบาลี  แปลว่าความเชื่อที่มีลักษณะ

การให้จิตกระโดดไปข้างหน้า คือจิตใจกล้าทำ

กล้าก้าวกระโดดในสิ่งที่ควรทำ  เช่น   คนที่ ไม่ เคย 

ถือศีล  เกิด ศรัทธา   เกิด ความ เชื่อ   มี ความ มั่นใจ ว่า นี่ ถูก

นี่ ดี   จึงกล้ารักษา  กล้า ละ สิ่ง ที่ ไม่ ควร ทำ ทั้งทาง กาย

และ วาจา    คน ที่ ไม่ เคย นั่ง สมาธิก็ เกิด ศรัทธา    คือ จิตใจกล้า 

ทำ ใน สิ่ง ที่ ไม่ เคย ทำ มา ก่อน  กล้า ทำ ใน สิ่ง ที่ทำได้ยาก   กล้า 

ลอง ทำ   นี่ แหละ คือ จิตใจ ที่ กล้า ทำ    มี ความกล้าที่จะ ทำ ใน 

สิ่ง ที่ ยัง ไม่ เคย ทำ มา ก่อน   เกิด จาก ศรัทธา 

  ในการสอนเดก็เราตอ้งทำให้เขากลา้ทำในสิง่ที่
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ควรทำเพือ่จะได้ขยายความรู้  เพราะ สว่น มาก มนษุย ์ทัง้ 

หลาย ก็ ชอบ อยู่ ใน ขอบเขต ของ ความ เคยชิน       เคยชิน แบบ 

ไหน ก็ จะ ทำ แบบ นั้น     เคย ฝึก แบบ ไหน ก็ ทำ ตาม นั้น     แต่ เมื่อ 

เรา เกิด ศรัทธา     เกิดความ กล้า ที่ จะ ทำ ใน สิ่ง ที่ เป็น ประโยชน์     

เรา ก ็ตอ้ง ทำ ใน สิง่ ที ่ไม ่เคยชนิ     การ กลา้ ที ่จะ ทำ ใน สิง่ ที ่ไม ่เคย 

ทำ มา ก่อน     ไม่ ชิน มา ก่อน     ก็ ต้อง อาศัย ความ ไว้ วางใจ     ไว้ 

วางใจ ผู้ อื่น   ผู้ สอน   ครู   อาจารย์     

  ยก ตัวอย่าง เช่น   เด็ก ที่ ไม่ เคย ขี่ จักรยาน    ตอน แรก ก็ 

กลวั   ไม ่กลา้ ขึน้ จกัรยาน เพราะ กลวั ลม้ ตอ้ง อาศยั ผู ้ปกครอง 

หรือ ผู้ใหญ่ ช่วย ประคอง จับจักรยาน ไว้้   และให้กำลังใจ 

คอย สนับสนุน ให้ ขึ้น เพื่อ จะ ได้ ขี่ จักรยานต่อไป    และ คอย 

ระมดัระวงัประคอง ไม ่ให ้เขาลม้     ถา้ ลม้ แลว้ หมด กำลงั ใจ ได ้   

ตอ้งสนบัสนนุ ให ้ขึน้ ใหม ่  เพราะ บาง ครัง้ ลม้     ก ็เจบ็     เจบ็ ก ็ทกุข ์    

ทุกข์ ก็ กลัว     ไม่ กล้า ขึ้น อีก     ไม่ กล้า ทำ อีก   ผู้ ปกครอง หรือ ครู  

อาจารย ์    จงึ ตอ้ง เปน็ ผู ้ที ่ให ้อบุาย     ให ้ความ รู ้ใน การ ขี ่จกัรยาน     

และ ให้ กำลัง ใจ ด้วย     ให้การ สนับสนุน     ให้ เขา พ้น จาก 

ความ เกรง กลัว     ความ ไม่ เคยชิน     จนถึง ขั้น ที่ เขา เกิด ความ  

 เคยชนิ ขึน้ มา     ม ีความ สามารถ ใน การ ขี ่จกัรยาน นัน้ ได ้   ตอ้ง 

อาศัย การ ให้ ศรัทธา     ให้ กำลัง ใจ     และการ สนับสนุน       

  อนั นี ้แหละ เปน็ วชิา อนัสำคญั ของ คร ู    การ ให ้กำลงั ใจ     
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การให้ ความ เชื่อ ใน  ความ สามารถของ ตน      กล้า ทำ ใน สิ่ง ที่ 

ควร ทำ   เช่น  กล้า อ่าน หนังสือ   กล้า เขียน ตัว หนังสือ   กล้า พูด 

ตอ่ หนา้ ผู ้อืน่     สิง่ เหลา่ นี ้ลว้น ตอ้ง อาศยั ความ สนบัสนนุ      การ 

ชกัจงู เขา ให ้เขา กลา้ ทำ    เชน่  อาจารย ์เคย ไป อยู ่กบัหลวง พอ่ ชา

  ท่าน เป็น ผู้ ที่ จะ ให้ พระ เณร กล้า ทำ ใน สิ่ง ที่ ไม่ เคย ทำ มา 

ก่อน บาง ครั้ง ท่าน จะ สนับสนุน  บางครั้งท่านก็บังคับ   ให้ 

ทำ สิ่ง ที่ ไม่ เคย ทำ มา ก่อน    เช่น  พระ ใหม่  บาง ครั้ง ท่าน จะ 

บังคับ ให้ ขึ้น ธรรม าสน์ เทศน์     เรา ไม่ เคย เทศน์     ท่าน ก็ จะ 

สนับสนุน ให้ กำลัง ใจ    ให้ พูด   พูด เล็ก น้อย     พูด ให้ คน อื่น ฟัง   

  ท่าน จะ ให้ เรา ทำ ใน สิ่ง ที่ ไม่ อยาก ทำ     ทำ ใน สิ่ง ที่ กลัว     

กลัว จะ พูด ผิด     กลัว จะ เทศน์ ไม่ ได้     กลัว การ สอน คน อื่น      ยัง 

รู ้สกึไม ่พรอ้ม   ทา่น จะ สนบัสนนุ ให ้ทำ     ให ้ ลอง ด ู    และ เมือ่ เรา 

ทำ ไป แล้ว     ท่าน จะ ให้ กำลัง ใจ     จน กระทั่ง เรา เกิด ความ ชิน     

เกดิ ความ ชำน ิชำนาญ     ทำให ้เกดิ เปน็ ความ สามารถ     เพราะ 

เรา ได้ เคยทำแล้ว     ท่าน จะ ไม่ ตามใจ ลูก ศิษย์ ตลอด เวลา     

บาง ครั้ง ตามใจ     แต่ บาง ครั้ง ก็ ทำให้ ลูก ศิษย์ ต้อง ตาม ท่าน   

นี่ เป็น ความ สามารถ ของ ท่าน ที่ จะ รู้จัก กำลัง ใจ และ ความ 

สามารถ ของ ลูก ศิษย์   พยายาม ให้ ลูก ศิษย์ เจริญ ก้าวหน้า 

ใน สิ่ง ที่ ยัง ไม่ สามารถ ทำ   พยายาม ให้ มี ความ สามารถ ที่ จะ 

ทำได้     อัน นี้ ก็ เป็น ลักษณะ ของ ครู ที่ มี สติ ปัญญา   
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  วัน นี้ อาตมา ได้ ถาม น้อง สาว ว่า ใน ฐานะ ที่ เคย เป็น 

อาจารย์ ใหญ่ ใน โรงเรียน   ควร จะ สอน ครู ทั้ง หลาย อย่างไร       

เขาตอบว่า   ควรให้ครูมีความคดิเหน็วา่สิง่ที่ได้ทำดแีลว้

ว่ามันดี   เพราะ ส่วน มาก ครู ทั้ง หลาย จะ มี การ วางแผน 

สำหรบั วนั ตอ่ ไป     สำหรบั อนาคต ขา้ง หนา้   เชน่   วนั นี ้เรา สอน 

เสร็จ แล้ว   นัก ศึกษา จะ กลับ บ้าน    เรา ต้อง วางแผน ว่า พรุ่ง นี้ 

จะ ทำ อะไร      มี โปรแกรม อะไร    มี วิชา อะไร ที่ จะ ต้อง สอน    เรา 

จะพยายาม คิด เรื่อง อนาคต ตลอด   บาง ครั้ง เรา ไม่ คิดว่า   

ความ สำเร็จ ของ เรา มัน ถึง ไหน แล้ว     เรา ได้ ทำ อะไร ให้ 

สมบูรณ์ ถึง ระดับ ไหน แล้ว   เรื่อง การทบทวนก็สำคัญ มาก   

เพราะ ส่วน มาก เรา จะ มอง  ว่า  ควร จะ ทำ อะไร ต่อ   เรา ไม่ ได้ 

มอง ว่า สิ่ง ที่ เรา ทำ แล้ว   มันสำเร็จดี แล้ว 

  เช่น  โรงเรียนทอสีเปิดสอนระบบพุทธ ๙ ปีแล้ว

เราต้องมองว่าสิ่ งที่ เราได้ทำอยู่มันก็ดีแล้ว ที่ครูได้

สอนวันนี้ที่สมบูรณ์ ที่บริบูรณ์ก็ดีอยู่แล้ว เราต้องพัก 

อยู่ กับปัจจุบัน  ให้ เกิด ความ พอใจ ใน สิ่ง ที่ได้ทำไปแล้ว

ถ้า หากว่า เรา ไม่ เกิด ความ พอใจ กับ สิ่ง ที่ ได้ ทำ ไป แล้ว   จิต ก็ 

จะ ตั้ง อยู่ ใน อุปาทาน  ความ หวัง    ความ อยาก ได้ ใน สิ่ง ที่ ยัง 

ไม่ เกิด ขึ้น    และ ไม่ ตั้ง อยู่ ใน ความ พอใจ กับ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น     

  ถา้หากเราภาวนาวา่ดแีลว้พอใจแลว้ในสิง่ที่ได้
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ทำขึน้มาในวนันี้เราจะเกดิความเอบิอิม่ความสบายใจ

เช่น   เมื่อ คืน นี้ เรา ได้ สวด มนต์ ไหว ้พระ    บท สุดท้าย เรา ก็ได้ 

สวด อทุศิ บญุ กศุล     เมือ่ เรา อทุศิ บญุ กศุล     เรา ตอ้ง ม ีความ รูส้กึ 

วา่ เรา ม ีบญุ    เรา ได ้ทำความ ด ีไว ้   เรา พอใจ ใน ความ ดทีี ่ได ้ทำ 

ใน วัน นี้     โดย การ มอบ ความ รู้     วิชา ของ เรา ให้เด็ก    และ เรา ก็ 

ตอ้ง ม ีความ รูส้กึ วา่ พอใจ ใน ความ ด ี    ใน บญุ กศุล ที ่ตนเอง ได ้

ทำ     และ พอใจ ใน บุญ กุศล ที่ ครู อื่น ๆ  ได้ ทำ   รวม ทั้ง เจ้า หน้าที่ 

ที ่ชว่ย งาน โรงเรยีน ของ เรา     และ เรา พอใจ ใน ความ ตัง้ใจ ของ 

ผู้ ปกครอง    พ่อ แม่ ของ เด็ก ที่ มี ความ ตั้งใจ ดี     หวัง ดี ต่อ ลูก      

 ต่อ หลาน     เรา มี ความ พอใจในบุญ   

  เมือ่ เรา ม ีความ รูส้กึ วา่ พอใจ แลว้    จติ เปน็ บญุ    จติ เปน็ 

กุศล     เกิด ปีติ สุข ขึ้น มา     เอิบ อิ่ม ด้วย ความ ซาบซึ้ง ปลื้ม ใจ    

ใน ความ ดี ที่  ตนเอง ทำ และ ที่  ผู้  อื่น ทำ เมื่อเราเกิด

ความเอิบอิ่มภูมิใจในความดีที่ตนเองและผู้อื่นทำ

เราจะมีสมบัติที่จะมอบให้ผู้อื่นได้ เพราะเรามี

กุศลเจตนาที่จะแบ่งความดีที่ ได้ ทำ  ความดีที่

เราพอใจ  เอิบอิ่ม สบายใจแล้ว ยกความดีนั้น ให้ แบ่ง ส่วน 

บุญ กุศล ต่อ ครู ต่อ อาจารย์    ญาติสนิทมิตร สหาย     แล้ว ก็ มี 

ความ ซาบซึ้ง ใน จิตใจ     ว่าเรา มี ความ ดี ที่ จะ แบ่ง ให้ ผู้ อื่น ได้ 

  ถ้า หากว่า เรา ไม่ ระลึก ถึง ความ สำเร็จ ของ ตน ที่ ได้ 



อิทธิฤทธิ์ที่น่าปรารถนา:๑๔ ๑๕

ทำ ใน วัน นี้      เหมือน เรา ไม่ คิดถึง สมบัติ ที่ เรา จะ แบ่ง ให้ ผู้ อื่น     

เมือ่ เรา จะ แบง่ สมบตั ิของ เรา ให ้ผู ้อืน่ แลว้     เรา ก ็จะ ตอ้ง สำนกึ 

และ คิด ว่า   เรา มี อะไร บ้าง ใน มือ ของ เรา ที่ จะ ให้ ผู้ อื่น  ที่ จะ          

เสีย สละ แก่ ผู้ อื่น   ที่ จะ ทำบุญ ทำ ทาน ให้ ผู้ อื่น    เรา จะ ต้อง 

สำนึก ก่อน ว่า เรา มี อะไร บ้าง  ใน วัน นี้ เรา ควร จะ สำนึก ว่า

เรา ได้ ทำความ ดี อะไร บ้าง    และ ควร จะ สำนึก ทุก วัน ก่อน 

เรา แบ่ง ส่วน บุญ กุศล ว่า  เราได้ทำอะไรบ้างในวันนี้

ที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนของเรา ในสังคมของเรา

ในโลกของเรา เรา ได้ เสีย สละ อะไร บ้าง   ทบทวนระลึก ถึง 

สิ่ง เหล่า นั้น     และ เกิด ความ ซาบซึ้ง ปลื้ม ใจ ใน การกระทำ ที่ 

สำเร็จ ของ ตน   มัน สำเร็จ แล้ว  เรา ได้ ทำ ไป แล้ว     

  จรงิ อยู ่  เรา ทำ ด ีกวา่ นี ้ได ้    เรา พฒันา ตนเอง ให ้ดกีวา่ นี ้

ได้     แต่ ว่าที่ ทำ ไป แล้ว     มัน สำเร็จ แล้ว     เป็น สมบัติ ทาง จิตใจ 

ของ เรา     เป็น บุญ เป็น กุศล ที่ เรา มี ความ พอใจ ใน การ กระทำ     

และ ได้ อุทิศ ความ ดี นั้น เพื่อ ให้ ผู้ อื่น มี ความ สุข ความ เจริญ 

ดว้ย     เราตอ้งระลกึถงึสิง่ที่ดีงามที่ได้ทำไว้เพือ่จะได้ให้

กำลังใจต่อตนเองที่จะทำความดีต่อไปและให้การ

สนับสนุนผู้อื่นในการทำความดีของเขาด้วยนี่แหละ

เป็นหน้าที่ของเรา 

     ในวันนี้อาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากที่จะมอบให้คณะ
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ครูและผู้ปกครอง  นอกจากการให้การสนับสนุนให้

กำลังใจ ให้เรารู้จักวิธีการเอาศีรษะของเราที่เต็มไป

ด้วยความรู้มาสัมผัสศีรษะของเด็กที่อยู่ในการดูแล

ของเราโดยการมอบสติปญัญาของเรามอบความรู้

ความเมตตาความชว่ยเหลอืความเอน็ดูตอ่เดก็นัน้   ให ้

เรา คิด ว่า เด็ก คน นั้น อาจ จะ เคย เป็น ครู เป็น อาจารย์ของ เรา    

เรา ก็ เลย มอบ ด้วย ความ เคารพ ใน ดวง จิต   ดวง วิญญาณนั้น

และ เรา ก็ รู้ ว่า เดี๋ยว นี้ เรา เป็นครู เขา  ต่อ ไป เขา อาจ จะเป็นครู 

ของ เรา   เรา ได้ เอา ความ รู้ ที่ อยู่ ใน โลก นี้   มอบ ให้ แก่ กัน    เพื่อ 

เพิ่ม ความ รู้    เพิ่ม พระ ธรรม ใน โลก นี้     

   เรา จะมอบหลักธรรมให้นักศึกษาเพื่อพ้นจากทุกข์

ได้ อัน นี้ จะ เป็น ภาพ ที่ ควร ติด อยู่ ใน ใจ ของ เรา ใน การ ทำ 

หน้าที่    ขอ ให้ กำลัง ใจ สนับสนุน การ สร้าง ศรัทธา ใน การ

กระทำของเราว่า  มันดีแล้ว  มันถูกแล้ว   ที่ เราทำมัน 

ก็ สมบูรณ์แล้ว   เพราะ เรา ได้ ทำให้ สำเร็จ ถึงจุดนี้     ที่ จะ ต้อง 

ทำ ต่อ ไป เรา ก็ เอา ไว้ สำหรับ วัน ข้าง หน้า    ที่ จะ พัฒนา ให้ 

เจริญ   ที่ ต้อง แก้ไข    เรื่อง นั้น เอา ไว้ วัน ข้าง หน้า   วัน นี้ เรา ได้ 

สอน เขา จน เหนื่อย แล้ว   ต้อง ให้ กำลัง ใจ ตนเอง ว่า    ดี แล้ว ๆ      

ถ้าเราได้ให้กำลังใจตัวเองเรื่องการสอนทุกวันว่า

ดีแล้วๆ เราก็จะได้กลับบ้านด้วยหน้าตายิ้มแย้ม

๑๖ ๑๗
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แจ่มใส เบิกบาน ไม่เหนื่อยเกินไปมีกำลังใจ  เวลา

กลับบ้าน  เจอพ่อแม่  เจอสามีภรรยา  เจอลูกของ

ตนเอง ให้มีความรู้สึกว่ามีกำลังใจจากการทำงานที่

เรียกว่าสัมมาชีโว  การเลี้ยงชีวิตที่ชอบที่ดีที่งามที่

สมบูรณ์     

  ใน วัน นี้ ได้ ให้ ข้อคิด   ธรรมะ เล็ก ๆ   น้อย ๆ   เพื่อ จะ เป็น

ค ติ กำลัง ใจ ใน ชีวิต ของ เรา     และ ใน โรงเรียน ของ เรา   ขอ ให้

ทุก คนมี ความ สุข    ความ เจริญ   ความก้าวหน้า ใน คุณ ธรรม

ทั้ง หลาย  ตอน นี้ จะ เปิด โอกาส ถ้า มี คำถาม ต่อ ไป   

 

๑๖ ๑๗
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 ถาม    :  กราบ นมัสการ พระ อาจารย์     อยาก จะ ทราบ 

ว่า พระ อาจารย์ มี หลัก ใน การ เป็น ครู อย่างไร     สำหรับ 

ตัวพระอาจารย์ เอง   เมื่อ สมัย ที่ พระ อาจารย์ เป็น เจ้า อาวาส 

วัด ป่า นานาชาติ     หรือ ที่ สำนักสงฆ์ รัตน วัน 

  ตอบ  : มี ครั้ง หนึ่ง อาจารย์ มา เทศน์ ที่ กรุงเทพฯ     

ที่ บริษัท ประกัน ชีวิต     มี การ ประชุม จาก ผู้ ขาย ประกันชีวิต

จาก ทั่ว โลก ทั้งหมด สัก  ๔๐๐   กว่า คน   เมื่อ เทศน์ เสร็จแล้ว  

มี ชาว ต่าง ชาติ คน หนึ่ง มา ถาม อาจารย์ เหมือน กัน ว่า

เมื่ออาจารย์ เป็นผู้สอน อาจารย์  จะ รู้  ได้  อย่างไรว่า 

ท่าน มี ผล ใน การ สอน คน อื่น มาก น้อย แค่ ไหน ท่าน

จะประเมิน ผลอ ย่าง ไร     อาจารย์ ได้ ตอบ ไป ว่า เรา มี วิธีใน 

การ ประเมิน ผล ของ ตนเอง   โดย พิจารณา ว่า ถ้า ตอน 

 กลาง คืน ก่อน จะ หลับ   และ ได้ กราบ ไหว้ พระ เสร็จ แล้ว     

อุทิศ บุญ กุศล แล้ว   ก็ สำนึก ระลึก ถึง การ กระทำ ของ ตน 

ใน วัน ที่ ผ่าน ไป ว่า    เรา ได้ ทำให้ ดี ที่สุด ไหม   ลูก ศิษย์ ที่ อยู่

ในวัด ของ เรา ได้ มี ความ พยายาม ให้ ดี ที่สุด ตามความ

สามารถ ของ ตน หรือ ยัง     

  ถ้า เรา มี  ความ รู้สึก ว่า ทั้ง  ตนเอง และ ลูก ศิษย์

 ได้ มี ความพยายาม ใน วัน นี้ อย่าง ดี ที่สุด ตามความ สามารถ 

ของตน     เรา มี ความ พอใจ แล้ว ในการ กระทำ   จะ ให้ มัน
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ดี กว่า นี้ ไม่ ได้    มันดี ที่สุดที่ ทำ   ที่ ตั้งใจ ทำ  อัน นี้ แหละ เป็น 

วิธี การ ประเมิน ผล ที่ รู้สึก ว่า น่า จะ เอา เป็น หลัก ใน ชีวิต 

ของ ตน ว่า    ใน ฐานะ ที่ เป็น ครู   หรือ ฐานะ ที่ เป็น มนุษย์    ใน 

ฐานะ ที่ เป็น ชาว พุทธ    เรา ได้ ทำ ดี ที่สุด แล้วหรือ ยัง  ใน 

วัน นี้ ตาม ความ สามารถ ของ ตน    แต่ ไม่ใช่ หมาย ถึงว่า    

ดี ที่สุด คือ ไม่มี ความ ผิด พลาด    บาง ครั้ง ก็ มีความผิดพลาด 

เหมือน กัน     แต่ เรา ได้ พยายาม ให้ ดี ที่สุด     

  ถาม  :   อย่าง กรณี ที่ ลูก ศิษย์ ที่ มี ความ แตก ต่าง 

กัน มาก    อย่าง กรณี ที่ วัด อาจ จะ แตก ต่าง กัน ด้วย เชื้อ ชาติ   

แตกต่าง กัน ด้วย อายุ ต่างๆ     แตก ต่าง กัน ด้วย การ ศึกษา   

ท่าน มี แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ ต่อ ลูก ศิษย์ ที่ แตก ต่าง กัน หรือ 

ไม่    อย่างไร 

  ตอบ :  ที่ วัด ป่า นานาชาติ   พระ ที่มา อยู่ ที่ นั่น     หรือ 

ญาติโยม ที่มา ร่วม กัน ปฏิบัติ ธรรม มา จาก ทั่ว โลก     มี 

ทั้งหมด   ๒๐   กว่า ชาติ     วัฒนธรรม ไม่ เหมือน กัน     ภาษา     

การ ศึกษา   ความ รู้ ไม่ เหมือน กัน     แต่ จะ ใกล้ เคียง กัน ที่ เป้า 

หมาย ใน ชีวิต     คือ อยาก จะ ศึกษา หลัก พุทธ ศาสนา     และ 

มี ความ เชื่อ มั่น      ใน พระพุทธ   พระ ธรรม     พระ สงฆ์     และ 

มี ความ เสีย สละ   ต่อ ธรรม วินัย อัน เดียวกัน     เมื่อ เรา มี หลัก 

อย่าง นี้ เป็น หัวใจในการสอน  การอบรมลูกศิษย์ที่มีอดีต  

๒๐ ๒๑
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มภีมูหิลงัทีห่ลากหลาย     บาง คน เรยีก วดั นานาชาต ิวา่ เปน็ วดั 

นานา จติ ตงั     เพราะ ทกุ คนก ็นานา จติ ตงั มา จาก หลาก หลาย 

ประสบการณ ์ไม ่เหมอืน กนั     แต ่วา่ แกน่ สาร ของวดั    แกน่ สาร 

ของ พระ   อัน เดียวกัน ที่ จะ ศึกษา ธรรม วินัย    ให้ เป็น จุด ที่ จะ 

ทำให้ บรรลุ ธรรม ได้     

   เหมือน ที่ โรงเรียน ของ เรา   เด็ก ๆ   มา จาก ครอบครัว    

ต่าง กัน   มี ประสบการณ์ หลาก หลาย     บ้าน เด็ก แต่ละ คน ก็ 

นานา จิต ตัง เหมือน กัน     แต่ ว่า แก่น สาร ของ โรงเรียน ที่ จะ 

ใช้ หลัก พุทธ ใน การ สอน ให้ เขา มี ความ รู้ ทาง โลก   เพื่อ จะ 

เลี้ยง ชีวิต ได้    ให้ เขา มี ความ รู้ ทาง ธรรม     ที่ จะ เกิด สติ ปัญญา          

ดับ ทุกข์ ได้    ให้ เป็น มนุษย์ ที่ มี คุณ ธรรม   นี่ เป็น หลัก ของ 

โรงเรียน เรา     นี่ แหละ ถือว่า โชค ดี     

  นอ้ง สาว อาตมาได ้พดู เลน่ วา่ เขา อจิฉาคร ูเรา   เขา เปน็ 

ครู ใหญ่ ใน โรงเรียน ที่ ออสเตรเลีย ก็ ไม่มี เป้า หมาย ลักษณะ 

อย่าง นี้     ใน โรงเรียน ของ รัฐ   ครู ก็ มี หลาย เป้า หมาย     เด็ก มี 

ความ รู้สึก     ความ นึกคิด หลาย อย่าง     นานา จิต ตัง     แต่ ไม่มี 

เป้า หมาย  ใน การ สอน     เพราะไม่มี เป้า หมาย ใน ชีวิต     ส่วน 

มาก เป้า หมาย ใน การ สอน ใน โรงเรียน ต่าง ประเทศ   หรือ 

โรงเรียน ใน ประเทศ ไทย เรา    เพื่อ ให้ เด็ก จบ สอบ ได้    สอบ 

ผ่าน ได้   ก็ ถือว่า ทำ หน้าที่ แล้ว     เรียน เข้า ประถม     เข้า ถึง 

๒๐ ๒๑
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มหาวิทยาลัย     จบ เป็น ดอกเตอร์     เป็น อันว่า จบ การ ศึกษา     

  แต่ ใน โรงเรียน ของ เรา     มัน ทวน กระแส ของ โลก อยู่ 

ในขอ้ หนึง่ ที ่วา่     โรงเรยีนนี้มีเปา้หมายที่ลกึกวา่โรงเรยีน

ทั่วไปมีเป้าหมายที่จะให้วิชาความรู้เรื่องชีวิตที่จะ

ทำให้ชีวิตมีความสุขที่ไม่มีโทษต่อเด็กทั้งหลาย มี

เป้าหมายที่จะให้วิชาความรู้ที่จะเลี้ยงชีวิตได้  และมี

เปา้หมายอนัยิง่ใหญ่ที่จะให้เดก็แตล่ะคนพฒันาความ

สามารถที่จะมีความสขุในชวีติที่ไมม่ีโทษสามารถละ

ทุกข์ได้นั่น เป็น เป้า หมาย ใหญ่ ของ เรา   เรา ใช้ เป้า หมาย นั้น 

เปน็ วธิ ีที ่จะ สอน     และ เปน็ สิง่ ที ่ทำให ้เรา ม ีกำลงั ใจ     ม ีพลงั ใน 

การ สอน   ทำให้ เรา มี จุด มุ่ง หมาย ปลาย ทาง เดียวกัน       เรา จึง 

มี กำลัง เพื่อ การ เดิน ทาง กัน ได้     

  หลวง พ่อ ชา ท่าน เปรียบ เทียบ เหมือน ตะขาบ มี ขา 

หลาย ขา     แต่ เมื่อขา มี ความ สามัคคี     มัน ก็ไป ได้     ถ้า มี ขา       

ข้าง หนึ่ง ที่ ไม่ สามัคคี   คง ยุ่ง เหมือน กัน     แต่ เมื่อ มี ความ 

สามัคคี     พร้อม เพรียง กัน     ตะขาบ มัน ไป ได้     เพราะ ขา มัน 

สามัคคี พร้อม กัน     ก็ เหมือน เรา     เรา มี เป้า หมาย เดียวกัน      จึง 

เป็น กำลัง     เป็น ความ สามัคคี ที่ จะ ทำให้ เด็ก มี ความ รู้ ความ 

สามารถ ทาง โลก     และ ทาง ธรรม ด้วย   มี วิชา ที่ จะ แก้ ปัญหา 

ใน ชีวิต  เขา ได้  
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  ครั้งหนึ่งมีคนมาถามหลวงพ่อชาว่าอิทธิฤทธิ์

ทั้งหลาย อันไหนดีที่สุด น่าปรารถนาที่สุด   เพราะ 

อิทธิ ฤทธิ์ มัน มี หลาย อย่าง      ผู้ ฝึก สมาธิ เหาะ ได้   เดิน บน น้ำ 

ได้     ทะลุ กำแพง ได้      รู้ วาระ จิต ของ ผู้ อื่น ได้     พวก ครู อยาก จะ 

รู้ วาระ จิต ของ ลูก ศิษย์ ไหม     สมอง แตก แน่     ขนาด เรา ได้ยิน 

เสียง เขา พูด     เห็น การ กระทำ     ก็ เหนื่อย มาก พอแล้ว     ถ้า รู้ 

ความ คิด ของ เขา อีก     ยิ่ง ไป กัน ใหญ่     ถ้า ไม่ เป็น พระ อร หัน ต์  

หวั แตก แน ่   อทิธ ิฤทธิ ์ม ีหลาย อยา่ง   แต ่ม ีอทิธิฤทธิ์ประเภท

หนึง่ที่หลวงพอ่ชาทา่นตอบวา่นา่ปรารถนาและเปน็

ประโยชน์มากคอืการรู้จติและรูอ้ปุนสิยัของผู้อืน่และ

สามารถสอนธรรมะที่ตรงอุปนิสัยของเขา  นี่แหละ

เป็นอิทธิฤทธิ์อภินิหารที่ทำให้ครูอาจารย์มีกำลังมาก

มีพลังมากมีผลมากในการสอน 

  สำหรับ พวก เรา     เรา จะ เจริญ ความสามารถประเภท 

นี้ ได้ อย่างไร     ก็ ต้อง เรียน รู้     โดย มี สติ และ สมาธิ     ตั้งใจ มั่น ใน 

การ ศึกษา เด็กๆ  ที่ เป็น ลูก ศิษย์     ว่า เด็ก คน นี้ มี จริต นิสัย แบบ 

ไหน     เขา มี ความ ชอบและไม่ ชอบ อะไร      เมื่อ เรา มี ความ รู้ ใน 

ลักษณะ นั้น     เรา ก็ เอา มา ใช้ ใน การ มอบ ความ รู้ ให้ เขา     อัน นี้ 

จะ เรยีกวา่ อทิธ ิฤทธิ ์ของ ครกูไ็ด ้    เปน็ อภนิหิาร แบบหนึง่ของ 

ครู ที่ ทำให้ เด็ก  เกิด ความ อัศจรรย์ ขึ้น มา     เกิด ความ สามารถ 
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ขึ้น มา ที่ เหนือ ความ สามารถ ปกติ ธรรมดา ของ เขา     ครู ที่ เก่ง 

จะ มี ความสามารถ แบบ นี้   เพราะ เป็น ผู้ ศึกษา เด็ก     เรียน รู้ 

เรื่อง เด็ก     เรียน รู้ เรื่อง จิต     และ มีจิตวิทยา ที่ จะ ทำให้ เด็ก ทำ 

สิ่ง ที่ ครู ต้องการ ให้ สอน     ให้ เรียน     ให้ เกิด ความ เข้าใจ     

  อยากให้พวกครู และ ผู้  ปกครอง เจริญอิทธิ ฤทธิ์  

อภินิหารความสามารถแบบนี้     ไม่ ต้อง เหาะ ออก จาก 

หนา้ตา่งตกึ  แต ่ใหม้ ีสต ิปญัญา ใน การ ศกึษา ลกู ศษิย ์ของ เรา    

ว่า เขา ชอบและ ไม่ ชอบ อะไร      เขา สนใจ อะไร      เรา จะ ให้ เขา 

เกดิ ความ เขา้ใจ ใน วชิา ของ เรา ที ่อยาก จะ มอบ ให ้เขา ดว้ย วธิ ี

ไหน     อภินิหาร นี้ เป็น อภินิหาร ที่ มี ผล มาก     มี อานิสงส์ มาก   

ครู และ อาจารย์ ทั้ง หลาย ที่ มี อภินิหาร นี้ สามารถ ที่ จะ สอน 

ลูก ศิษย์ ได้ มาก    เป็น เหตุ ที่ พระพุทธเจ้า    เมื่อ เวลา ลูก ศิษย์ 

มา หา   ท่าน ทรง สอน ไม่ กี่ คำ   ลูก ศิษย์ บรรลุ เป็น พระ อร หัน ต์  

 เพราะ พระองค์ รู้ อุปนิสัย ของ ลูก ศิษย์    เขา ชอบ แบบ ไหน  มี 

อคต ิ     ความ ลำเอยีง แบบ ไหน        ม ีจรติ ประเภท ใด    เปน็แบบ โทสะ   

โมหะ   หรือ  โลภ ะ  ท่าน จะ สอน ธรรมะ อัน ไหน ที่ เหมาะ สม 

กับ เขา     ที่ ทำให้ เขา สนใจ     และ ตรัสรู้ ธรรม ได้     

  เรา อยู ่โรงเรยีน พทุธ เรา ก ็ตอ้ง ศกึษา จาก พระพทุธเจา้     

ตอ้ง ศกึษา จดจอ้ง ด ูวา่ ลกู ศษิย ์คน นี ้ม ีจรติ แบบ ไหน     อาตมา 

อยู่ วัด ป่า นานาชาติ     ก็ ต้อง ศึกษา ลูก ศิษย์ ว่า     ถ้า เรา สอน 

๒๔ ๒๕
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แบบ นี้    ลูก ศิษย์ มี ปฏิกิริยา อย่างไร   เช่น   อาตมา จะ สอน ชาว

 ต่าง ชาติ เหมือน พระ อีสาน สอน พระ อีสาน ก็ ไม่ ได้     เป็น 

วิชา ที่ ตรง กัน ข้าม    เช่น  หลวง พ่อ ชา ท่าน เคย ดุ  ว่า ลูก ศิษย์ 

ตรง ๆ       เวลา ท่าน สอน พระ อีสาน ท่าน ดุเพราะท่านก็สบายๆ 

ยิ่ง ดุ เขา ยิ่ง เคารพ  แต่ เวลา ท่าน สอน พระต่างชาติจะต่าง 

กัน มาก ท่าน จะ ยิ้ม แย้ม แจ่มใส เบิกบาน  ใจดี เพราะว่า

พระต่างชาติจะเครียด ถ้า เห็น รูปภาพ หลวง พ่อ ชา เวลา

 เขา ถ่าย ภาพ ที่ อยู่ ที่วัด หนอง ป่า พง    ท่าน จะ นั่ง ขรึมทำ

สมาธิ   หน้า ขรึม เลย    แต่ เวลา เรา เห็น ภาพตอนท่านไป ต่าง 

ประเทศ    หน้า  ยิ้ม แย้ม แจ่มใส เบิก บาน     คือ ท่าน รู้ ว่า เรื่อง 

แบบ นี้ เป็น จิตวิทยา    ท่าน ฉลาด มาก     

  ตอน ที่ อา จาร ย์ป ภาก โรท ี่ เป็น พระ อุปัฏฐาก ของ 

หลวง พ่อ ชา  พา ท่าน ไป ประเทศ สหรัฐอเมริกา     เมื่อ ท่าน 

ไป ถึง สหรัฐฯ   แต่ ก่อน หลวง พ่อ ชา ไม่ เคย ดู โทรทัศน์     พอ ไป 

ถึง สหรัฐฯ   ท่าน ให้ พระ เปิด โทรทัศน์   ท่าน นั่ง ดู หนัง ฝรั่ง อยู่  

พกัหนึง่ บอก วา่ ยงั ไม ่อยาก จะ พบ ญาตโิยม    ไม ่อยาก ไป ไหน     

ทา่น นัง่ ด ูหนงั ฝรัง่   ทา่น ฟงั ไมรู่ ้เรือ่ง    ไม ่เขา้ใจ   แต ่ทา่น นัง่ จอ้ง 

อยู ่อยา่ง นัน้     พระ ลกู ศษิย ์ก ็งง เหมอืน กนั วา่     เอ !  หลวง พอ่ มา 

เยี่ยม ต่าง ประเทศ     มา เยี่ยม ครู     มา สอน ชาว ต่าง ชาติ   หรือ 

ทา่น มา นัง่ ด ูหนงั ฝรัง่ หรอื เปลา่ หนอ     ด ูไป ด ูมา    ก ็ปดิ  ไมด่อูกี   
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เอา ล่ะ   ตอน นี้ ไป เรียก ญาติโยม เข้า มา พบ ได้แล้ว     

  ท่าน ใช้ เวลา ศึกษา ฝรั่งจาก โทรทัศน์      หลัง จากนั้น  

ท่าน ใช้ วิธี การ สอน  ท่าน ได้ วิชา ความ รู้ จาก หนัง ที่ ท่าน ดู    

ส่วน มาก หนัง ต่างๆ  มัน จะ เป็นการ แสดง อารมณ์ ต่างๆ   คือ   

เรา ดู หนัง ส่วน มาก   มัน โอ เวอร ์ตลอด     เวลา ร้องไห้ ก็ ร้อง ไห้ 

โอ เวอร ์    เวลา โกรธ ก ็โกรธ โอเวอร ์    ทำ อะไร โอ เวอร ์เกนิ ตลอด     

มนั จงึ ทำให ้นา่ สนใจ        ที ่เรา ไป ตดิ หนงั เพราะ มนั โอ เวอร ์เกนิ     

มัน รัก ๆ   โอ เวอร์ เกิน     มัน เก ลียดๆ  โอ เวอร์ เกิน     มัน เกิน ไป     

  หลวง พ่อ ชา ท่าน เอา ความ เกิน ไป ของ เขา   เป็นการ 

เรียน รู้  อุปนิสัย ของ ชาว ต่าง ชาติ  เมื่อ ท่าน เรียน รู้  จาก 

การดู หนัง   ท่าน เอา ไป สอน ก็ได้ ผล จริง ๆ    นี่ แหละ เรียก ว่า       

 หลวง พ่อ ไป เมือง นอก     ท่าน ไม่ ได้ คิด ว่า     ผม รู้ หมด แล้ว ว่า 

เขา เป็น อย่างไร    แต่ ท่าน ศึกษา ดู เขา ก่อน     ว่า ญาติโยม ที่ นี่ 

จะ ตอ้ง สอน แบบ ไหน    เรยีก วา่ ผูใ้ช ้สต ิปญัญา เรยีน รู ้ลกู ศษิย ์

ก่อน   และ ระบบ ใน การ ระงับ ความ โอ เวอร์   ความ เกิน เลย 

ของ ชาว ต่าง ชาติ     นี่ แหละ คือ ความ ชาญ ฉลาด ของ ครูบา 

อาจารย์    แสดง ถึง ความ สามารถ ของ ครู   อาจารย์    สม ชื่อ ว่า 

เปน็ อาจารย ์    ไมใ่ช ่วา่ ทา่น คดิ วา่ รู ้หมด แลว้     ทา่น ศกึษา กอ่น 

จงึ มา สอน ได ้   พวก เรา ก ็ตอ้ง ศกึษา ลกู ศษิย ์ของ เรา เพือ่ จะ ได ้

มี อุบาย ใน การ สอน ที่ ได้ ผล ต่อ ไป   



๒๖ ๒๑
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หัดยิ้มในใจ

 

   ตอ่ จาก นี ้ไป ให ้เตรยีม ตวั ฟงั อาจารย ์    ตอน เชา้ อาจารย ์   

จะ พดู วา่   Good     morning   คำ วา่   Good     morning     เปน็ ภาษา 

อังกฤษ     สวัสดี ตอน เช้า ทุก คน     Are     you     happy ?     เข้าใจ 

ไหม     ม ีความ สขุ ไหม     Are     you     happy ?       วนั นี ้ทกุ คน ไดเ้ขา้ 

มา ใน โรงเรียน ของ เรา     เพื่อ พบ กัลยาณมิตร     กัลยาณมิตร     

 คอื ใคร     คอื คร ู  อาจารย ์    เปน็ กลัยาณมติร     เพือ่น ใน หอ้งเรยีน 

เป็น กัลยาณมิตร     กัลยาณมิตร หมาย ถึงว่า เป็น เพื่อน ที่ ดี     

เป็น ผู้ ที่ ให้ ความ รู้     เป็น มิตร     เป็น ผู้ มี เมตตา     กรุณา ต่อ เรา     

  ใน วัน นี้ อาจารย์ ได้ เอา ธรรมะ มา ให้ เรา   เพื่อ จะ ได้ 

มี ข้อคิด ที่ ดี ใน วัน นี้   เพื่อ ให้ มี ความ สุข   ความ สบาย ให้ 

จิตใจ ของ เรามี ความ ยิ้ม แย้ม อยู่ ภายใน ใจ ของเรา   เคย 

ยิ้ม ใน ใจ ไหม    เวลา เรา ยิ้ม ข้าง นอก   ต้อง ยิ้มในจิตใจก่อน   

ถ้า จิตใจ เบิก บาน   จิตใจ สบาย   จิตใจ มี ความ สุข  ทำให้
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หน้าตา ของ เรา ยิ้ม แย้ม แจ่มใส เบิก บาน ถ้า จิตใจ ไม่สบาย     

ไม่มี ความ สุข   หงุดหงิด     ทำให้ หน้าตา เศร้า หมอง  เรา ต้อง 

ทำให้ จิตใจ เบิก บาน    จิตใจ สบาย   จิตใจ มี ความ สุ ขมา กๆ  

จะ ทำให้ เรา มี ความ สุข    ความ สบาย ภายนอก ด้วย   

  เคย ได้ยิน ไหม   ภาษิต ที่ ว่า   สวรรค์ อยู่ ใน อก   นรก อยู่ 

ใน ใจ ของ เรา   คือ ถ้า เรา คิด อะไร ไม่ ดี   ทำให้ ทุกข์    ทำให้ ไม่ 

สบาย     ถา้ เรา คดิ อะไร ที ่ด ีก ็ทำให ้สบาย     เหมอืน เราขึน้ สวรรค ์    

พวก เรา เคย เห็น การ์ตูน ไหม    เรื่อง ซามูไร     รู้จักซามูไร ไหม     

ซามูไร คือ อะไร     ซามูไร เป็น ทหาร ญี่ปุ่น สมัย ก่อน    เคย เห็น 

ไหม     เดี๋ยว จะ เล่า นิทาน เรื่อง ซามูไร ใจ โหด ให้ ฟัง   

   สมัย ก่อน     มี ซามูไร คน หนึ่ง    เป็น ซามูไร ระดับ พลเอก     

ท่าน เป็น หัวหน้า ทหาร คุม ซามูไร     ซามูไร เขา ต้อง มี อะไร         

เขา ต้อง มี ดาบ ยาวๆ     และ ต้อง มี มีด ด้วย     มีด สั้น    ซามูไร 

ใจโหด คน นี้     เคย เข้าไป ใน สนามรบ    เคย สู้     เคย ฟัน     เคย แทง 

กนั   ตอน แก ่ตวั เริม่ สงสยั วา่    นรก ม ีจรงิ    สวรรค ์ม ีจรงิ หรอื เปลา่     

เพราะ เริม่ กลวั     ถา้ ตาย แลว้ เรา ทำบาป เยอะ     อาจ จะ ไป นรก     

ถา้ เรา ทำบญุ มาก      อาจ จะ ม ีโอกาส ขึน้ สวรรค ์   ซามไูร ใจ โหด 

เริ่ม สงสัย   นรก มี จริง   สวรรค์ มี จริง หรือ ไม่      ตัดสิน ใจ จะ ไป 

หา หลวง พ่อ ที่ วัด    ไป ถาม หลวง พ่อ ว่าน รก มี จริง ไหม   สวรรค์ 

มี จริง ไหม     วัน นั้น ซามูไร ก็ ไป ถึง วัด     
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  เวลา คน เข้า มา ใน วัด     เข้า มา ใน โบสถ์   ต้อง ทำ อะไร   

ตอ้ง ถอด รองเทา้    ทกุ คน ถอด รองเทา้    ถอด หมวก   และ ตอ้งเอา 

อาวุธ ที่ อยู่ ใน ตัว ออก มา    เช่น   เวลา คน เข้าไป ใน โบสถ์ สมัย นี้     

ถ้า ตำรวจ ทหาร เข้าไป ใน โบสถ์ ที่ วัด ของ อาจารย์     เขา ถอด 

รอง เท้าบู๊ท     แล้ว ก็ ถอด หมวก     และ เอา อาวุธ ไว้ ข้าง นอก   

  ซามูไร ใจ โหด คน นี้ เข้าไป หา หลวง พ่อ ที่ วัด    แต่ เวลา 

เข้า ใน โบสถ์ ไม่ ได้ ถอด รองเท้า   ไม่ ถอด หมวก    และ ไม่ ถอด 

อาวุธ ดาบ กับ มีด ไว้    เตรียม พร้อม ตลอด เวลา ที่ จะ เป็น 

นักต่อสู้   คน ที่ เข้าไป ใน วัด   ปกติ ต้อง กราบ ครูบา อาจารย์    

เหมอืน เรา ที ่ได ้กราบ อาจารย ์เมือ่ กี ้นี ้   แสดง ความ เคารพ  แต ่

ซามไูร ใจ โหด เหน็ หลวง พอ่ แลว้ ไม ่ยอม กราบ     กลบั พดู ขึน้ มา 

ทันที ว่า หลวง พ่อ     นรก มี จริง ไหม     สวรรค์ มี จริง หรือเปล่า     

  หลวง พ่อ เป็น พระ เซน     ท่าน เป็น ผู้ มี สติ ปัญญา     

ท่าน มอง ดู ซามูไร ใจ โหด ที่ ยัง ถือ ดาบ ถือ มีด อยู่    ท่าน พูด 

ว่าใครเป็น ผู้ ถาม     ซามูไร บอก ว่า     ฉัน เอง    ฉัน เป็น ซามูไร     

เป็น ทหาร เอก ของ พระ จักรพรรดิ     หลวง พ่อ จึง ถาม ว่า เป็น 

ทหาร ซามไูร ได ้ยงั ไง     หนา้ตา ขี ้รา้ย อยา่ง นี ้    อา้ว     มา วา่ ซามไูร     

ซามูไร ก็ เลย โกรธ   จับ ดาบ ไว้    หลวง พ่อ บอก ว่า     ซามูไร จะ 

ทำ อะไร     ดาบ นั้น ตัด อะไร ไม่ ได้     แม้แต่ แตงโม ก็ ตัด ไม่ ได้     

ซามูไร ยิ่ง โมโห    ดึง ดาบ ออก จะ ตัด หัว หลวง พ่อ   ใจ โหด จริง ๆ      
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จะ ตดั หวั หลวง พอ่ เลย      เพราะ โกรธ ที ่หลวง พอ่ วา่ ดาบ มนั ไม ่

คม     ตัด แตงโม ไม่ ได้   ก็ เลย จะ สับ หัว หลวง พ่อ แทน     

  หลวง พ่อ ชี้  หน้า ซามูไร    บอก ว่า เดี๋ยว นี้  ซามูไร 

อยู่ใน นรก แล้ว   ซามูไร ก็ เกิด ความ รู้สึก    ใช่    เรา อยู่ บ่อ

น รก แล้ว     เพราะ จิตใจ กำลัง ร้อน เป็น ไฟ   จิตใจ โกรธ    โมโห   

ไม ่พอใจ หลวง พอ่    ความ โกรธ    ความ โมโห  ทำให ้ใจรอ้นเปน็

ไฟ     กำลัง เป็น ทุกข์    ก็ เลย เอา ดาบ วาง ลง    ลงมือ กราบเท้า

หลวง พ่อ     หลวง พ่อ จึง บอก ซามูไร ว่า เดี๋ยว นี้ เข้า ถึง ประตู

สวรรค ์แลว้     เพราะ ม ีความ ออ่นนอ้ม     ม ีความ ยนิด ีที ่จะ กราบ 

ไหว้ บูชา ผู้ ที่ ควร กราบ ไหว้ บูชา   ซามูไร เกิด ความ เข้าใจ ว่า     

นรก คอื อะไร     สวรรค ์คอื อะไร     นรก อยู ่ทีไ่หน     สวรรค ์อยู ่ทีไ่หน 

  พวก เรา ฟัง แล้ว เข้าใจ ไหม     นรก อยู่ ที่ไหน     อยู่ ที่ ใจ     

สวรรค์ อยู่ ที่ไหน     เวลา เรา โกรธ     เวลา โมโห     เวลา หงุดหงิด     

แสดง วา่ ตก นรก     เวลา เรา ม ีความ ออ่นนอ้ม     ม ีการ กราบ ไหว ้    

มี เมตตา     ใจ เรา ขึ้น สวรรค์ แล้ว   เรา ต้อง จำ ไว้     เวลา เรา อยู่ ที่ 

โรงเรียน     มีน รก ไหม     ที่ โรงเรียน ทอ สี     มี     อยู่ ที่ไหน     อยู่ ที่ นี่     

มี สวรรค์ ไหม     ที่ โรงเรียน ทอ สี     มี     อยู่ ที่ไหน     อยู่ ที่ นี่   อยู่ กับ 

เรา ตลอด เวลา   เวลา เรา เหน็ ตนเอง     ไม ่สบายใจ     ไม ่ยิม้ ใน ใจ     

ตอ้ง เตอืน ดว้ย สต ิวา่     ระวงั บอ่น รก     เหมอืน ซามไูร     และ เวลา 

เกดิ ความ เมตตา     ความ ยิม้ แยม้ แจม่ใส เบกิ บาน     ตอ้ง เตอืน 
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ตัว เอง ด้วย สติ ว่า     เรา ขึ้น สวรรค์ แล้ว     ขึ้น สวรรค์ แล้ว     ดีแล้ว     

เหมือน ซามูไร   ตั้งใจ ว่า เรา จะ ไม่ เป็น ซามูไร ใจ โหด     เรา จะ 

เป็น ซามูไร ใจดี     ซามูไร ใจ พระ ใช่ ไหม     ซามูไร ใจ พระ ทำให้ 

ใจ ยิ้ม แย้ม แจ่มใส เบิก บาน 

   วัน นี้  อาจารย์ เล่า นิทาน เรื่อง ซามูไร ให้ ฟัง   ขอ ให้ 

เด็ก ๆ  จดจำ ไว้   นรกอยู่กับเรา สวรรค์อยู่ กับเรา

ความดีอยู่กับเรา ความทุกข์อยู่กับเรา วันนี้ เรา

 ได้ ทำบุญ แล้ว  ได้ไหว้พระ สวด มนต์   ฟัง เทศน์   ฟัง ธรรม  

อัน นี้  แหละ เรียกว่าขึ้นสวรรค์ แล้ว  ดี  สำหรับ ทุก คน

อาจารย์ จะ จบ การ เทศน์โดยการให้ พร  ให้ ทุก คน ตั้งใจ 

รับ พร   เพื่อ ขึ้น สวรรค์   เป็น ซามูไรตัว น้อย ขึ้น สวรรค์     

ตั้งใจ ต่อ ไป      



ประวัติ   ชือ่ เดมิ   ฟลิ ลปิ   จอหน์   โรเบริต์   เกดิ ที ่เมอื งอเด เลด   
ประเทศ ออสเตรเลีย   เดิม เป็น อาจารย์ สอน วิชา 
ชวีวทิยา   แต ่เพราะ ความ บงัเอญิ ได ้รูจ้กั พระพทุธ 
ศาสนา      แล้ว เกิด ความ สนใจ และ เลื่อม ใส ใน  
พระ พุทธ ศาสนา เป็น อย่าง มาก   จึง ได้ ถวาย  
 ตัว เป็น ผ้า ขาว ที่ วัด ป่า พุทธ ธรรม   เมือง ซิดนีย์   
ประเทศ ออสเตรเลีย 

 พ . ศ .   ๒๕๒๑   เดนิ ทาง เขา้ มา ใน ประเทศ ไทย เปน็ ครัง้ แรก   โดย ม ี
ความ ตั้งใจ มา บวช ใน พระพุทธ ศาสนา   ตาม คำ 
แนะนำ ของ พระ อาจารย์ ขันติพาโล  เจ้า อาวาส 
วัด ป่า พุทธ ธรรม ใน ขณะ นั้น   โดย ได้ บรรพชา 
เป็น สามเณร กับ สมเด็จ พระ ญาณ สังวร   ที่ วัด 
บวรนเิวศน ์วหิาร   จาก นัน้ เดนิ ทาง ไป ปฏบิตั ิธรรม 
กับ พระ อาจารย์ ฟัก   สัน ติ ธัมโม   ที่ วัด เขา น้อย           
( สาม ผาน )   จังหวัด จันทบุรี     

พระอาจารย์ญาณธมฺโม



 พ . ศ .   ๒๕๒๓   อุปสมบท และ จำ พรรษา ที่  วัด หนอง ป่า พง    
  จังหวัด อุบลราชธานี   โดย มี พระ โพธิ ญาณ เถร  
  ( หลวง พ่อ ชา   สุภ ัท โท )   เป็น พระ อุป ัชฌาย์    
  หลัง จาก นั้น ได้ ธุดงค์ และ จำ พรรษาตาม วัด
  สาขา ของวัด หนอง ป่า พง   เป็น เวลา   ๕   ปี   และ 

ธุดงค์ วิเวก ไป ทาง ภาค เหนือ เป็น เวลา หลาย ปี 
 พ . ศ .   ๒๕๓๗   ได้ เดิน ทาง ไป ปฏิบัติ ศาสน กิจ   และ เผยแผ่ 

พระพุทธ ศาสนา ให้ แก่ ชาว ต่าง ประเทศ ที่  
สนใจ   โดย ได้ รับ มอบ หมาย ให้ ทำ หน้าที่   
 เ   ป็   น   ร   อ   ง   เ   จ้   า   อ   า   ว   า   ส   ที่   วั   ด   ป่   า   โ   พ   ธิ   ญ   า   ณ   เมือง 
เพิร์ธ   ประเทศ ออสเตรเลีย   เป็น ระยะ เวลา   ๘   ปี 

 พ . ศ .   ๒๕๔๕ -     เป็น เจ้า อาวาส วัด ป่า นานาชาติ     จังหวัด   อุบล-
๒๕๕๐ ราชธานี 
ปัจจุบัน     เป็นเจ้า อาวาสสำนักสงฆ์รัตนวัน
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