
ชีวิตที่ดีที่สุด
โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ชีวิตไม่ใช่ชะตากรรม 

ไม่บังเอิญ 

ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล

แต่เป็นไปด้วยการกระทำาที่มีเจตนา

เราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเอง 

เราทุกคนสร้าง “ชีวิตที่ดีที่สุด” ได้

ด้วยการพัฒนาปัญญา และความเป็นอิสระภายใน

ด้วยการกระทำาที่ออกมาจากการ

ฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกใจของเรา



ชีวิตท่ีดีท่ีสุด

จากธรรมเทศนาในการปฏิบัติธรรมถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 
ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ โดยชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

หากท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือนี้แล้ว
โปรดมอบให้กับผู้อื่นที่จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป



คำ�นำ�

หนังสือเล่มน้ีเรียบเรียงมาจากพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ท่ี
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร จัดโดยชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ท่ีอาคารมหาจักรีสิรินธร โดย
ได้รับความเอ้ือเฟ้ือด้านสถานท่ีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นอกจากนำาเสนอพระธรรมเทศนาและการถาม-ตอบปัญหาแล้ว ยังได้มีการ
จับประเด็นเด่นในแต่ละช่วงทำาเป็นหัวข้อย่อยไว้ในช่องว่างท่ีขอบหน้า และได้ร้อยเรียง
หัวข้อจากช่วงการถาม-ตอบไว้ในขอบหน้าของพระธรรมเทศนา เพ่ือนำาเสนอเน้ือหา
ท้ังหมดอย่างเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และช่วยให้ผู้อ่านสามารถเช่ือมโยงประเด็น
คำาถามกับเน้ือหาพระธรรมเทศนาได้อีกด้วย

“ชีวิต” มีหลายแง่มุม หนังสือเล่มน้ีก็มีประเด็นท่ีหลากหลาย ต้ังแต่ศีลไปจนถึง
ปัญญา ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยม “ศีล” มักถูกมองว่าไม่น่าสนใจเอาเสียเลย แต่พระ
อาจารย์ได้ช้ีให้เห็นถึงบริบทของศีลท่ีต่างจากความเข้าใจท่ัวไป รวมถึงประโยชน์ของ
ศีล เช่น เป็นฐานของ “สมาธิ” และความเช่ือมโยงกับ “ปัญญา” ซ่ึงคงเป็นส่ิงท่ีผู้คน

ชีวิตท่ีดีท่ีสุด
พระธรรมเทศนาน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย พระอาจารย์ชยสาโร

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือนำาไปพิมพ์จำาหน่าย

พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ โดยชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ติดต่อ: ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้ที่ อีเมล์: king.scholar.club@gmail.com
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ท่ีทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ให้คนไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง
สืบไป บุญกุศลใดท่ีเกิดจากการพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มน้ีสมาชิกชมรมนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวงขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้จัดทำาขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ชยสาโรเป็นอย่างสูง ท่ีได้
เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีเพ่ือเผยแผ่และแจกเป็นธรรมทาน และขอ
อนุโมทนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และทุกๆ  ท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาหนังสือ
เล่มน้ี    

    ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ในกระแสวัตถุนิยมใฝ่หาด้วยหวังประโยชน์ในการทำามาหาเงิน เงินซ่ึงมักถูกใช้เป็นตัว
ช้ีวัดคุณภาพของชีวิตว่า “ดี” ขนาดไหน แต่หากได้พัฒนาปัญญาในวิถีพุทธแล้ว ก็จะ
สามารถสร้าง “ชีวิตท่ีดีท่ีสุด” ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยก็ตาม พระอาจารย์ยังได้ให้
เกร็ดต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำาวันเพ่ือสร้าง “ชีวิตท่ีดีท่ีสุด” รวมท้ังชีวิต 
ยุค 4.0 ต้ังแต่การใช้ไลน์ ไปจนถึงบทวิเคราะห์เปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
ท่ีน่าสนใจย่ิง 

พระอาจารย์กล่าวว่า “ชีวิตท่ีดีท่ีสุด” คือ ชีวิตแห่งการศึกษาและปฏิบัติตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้า เพ่ือเข้าถึงปัญญา ความกรุณา ความบริสุทธ์ิ และความ 
เป็นอิสระภายใน อาจกล่าวได้ว่าความเป็นอิสระภายในจะนำาไปสู่ความเป็นอิสระ

ภายนอกไม่ว่าจะมีข้อจำากัดทางกายภาพสักเพียงใด ผู้มีปัญญาจะเข้าถึง “ชีวิตท่ีดีท่ีสุด”  
เพราะนอกจากจะสามารถทำาการงานได้ดีท่ีสุดตามศักยภาพท่ีจะพัฒนาถึงท่ีสุดแล้ว 
ยังจะสามารถเข้าถึงความสุขท่ีแท้จริงอันอยู่เหนือวัตถุท้ังปวง และเป็นความสุขท่ี 
กว้างใหญ่ไพศาลกว่าตัวของตน “เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของสรรพสัตว์ท้ังหลาย
ตลอดกาลนาน”

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงหวังว่าหนังสือ “ชีวิตท่ีดีท่ีสุด” จะเป็น
ประโยชน์กับผู้อ่านทุกๆ  ท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีศรัทธาสนใจทางธรรมอยู่แล้ว หรือเป็น
ผู้ท่ีเสาะหาความรู้เพ่ือประโยชน์ในทางโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการนำาพุทธ
ธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน อันจะนำาไปสู่ความสุขความเจริญในหน้าท่ีการงาน
และชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน และยังประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม เป็นการสืบสาน
พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 



พิธีถวายอาลัย

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 

ขอเทอดพระเกียรติและแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ที่สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  

จัดกิจกรรมพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม 

ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วม

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำาเพ็ญกุศล 

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

 ร่วมกันสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๖๖๒,๐๐๐ บาท

ตุลาคม ๒๕๖๐ 

พิมพ์หนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” แจกเป็นธรรมบรรณาการ



งานพระบรมศพงานปฏิบัติธรรม



การท่ีทุนเล่าเรียนหลวงมิได้มีเง่ือนไขใดๆ ในการให้กลับมารับราชการใน
ประเทศไทย ทำาให้ปัจจุบันมีผู้เคยได้รับทุนกระจัดกระจายประกอบอาชีพอยู่ ท้ังในไทย
และในต่างประเทศ ท้ังในภาครัฐและเอกชน แม้จะอยู่แห่งหนใดในโลก นักเรียนทุนเล่า
เรียนหลวงทุกคนล้วนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ 

วันน้ีเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีเราจะได้แสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วย
การฟังธรรมและฝึกจิตภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ผู้เป็นพระภิกษุสายปฏิบัติ
ท่ีเคร่งครัด และเป็นนักการศึกษาท่ีน้อมนำาแนวพระพุทธศาสนามาใช้ในโรงเรียน 
เป็นการนำาธรรมสู่โลก และนำาโลกสู่ธรรมไปพร้อมๆ กัน 

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงร่วมกับกัลยาณมิตรท้ังหลายท่ีมารวมกันด้วยใจ จะ
ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตให้บริสุทธ์ิข้ึนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือความสุขความเจริญของตนเอง 
และเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์สังคมไทยและ
สังคมโลกท่ีมีสันติสุข และพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ในฐานะตัวแทนของชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับ
พระอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และกับทุกๆ ท่านท่ีมาร่วมกัน 
ในโอกาสน้ี 

  ตัวแทนชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

  นางอานิก อัมระนันทน์ (รุ่นปี ๒๕๑๗)

คำ�กล่�วเปิดง�นพระธรรมเทศน�และปฏิบัติธรรม 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

กราบนมัสการพระอาจารย์ สวัสดีกัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน

เรามารวมกันอยู่ในท่ีน้ีด้วยหัวใจเดียวกัน ใจท่ีรัก เคารพ เทิดทูนในองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะพวกเรา
ท่ีเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้

พระองค์ได้ทรงริเร่ิมให้มีการให้ทุนเล่าเรียนหลวงข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง เม่ือปี

พุทธศักราช ๒๕๐๘ ภายหลังจากท่ีได้ยุติไปเม่ือคร้ังเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 
๒๔๗๕ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ซ่ึงองค์รัชกาลท่ี ๕ ได้มีพระราชดำารัสในคร้ังทรงเร่ิมให้มีทุนเล่าเรียนหลวงเม่ือ
ปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ ไว้ว่า “เจ้านายราชตระกูลต้ังแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไป ตลอดจน
ราษฎรท่ีต่ำาสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่” 

การท่ีผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ในประเทศ สถาบัน 
และวิชาท่ีตนประสงค์ ทำาให้มีหน้าท่ีการงานท่ีดีในชีวิต ล้วนมาจากการได้รับ
พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง อันเป็นโอกาสคร้ังสำาคัญสุดในชีวิต 



พระธรรมเทศน�
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์
อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ญาติโยมส่วนใหญ่คงทราบว่าหลังๆ  น้ี อาตมาจะไม่ค่อยรับ 
นิมนต์แสดงธรรมในท่ีต่างๆ แต่ในวันน้ีถือว่าเป็นกรณีพิเศษ  
เป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๙ ผู้ท่ีเพ่ิงสวรรคตไป อาตมาเกิดในประเทศท่ีด้อยพัฒนา
ในทางพุทธศาสนา  คือเกิดท่ีประเทศอังกฤษ  มีโอกาสมาอยู่ใน
เมืองไทยใน ๓๘  ปีสุดท้ายของรัชกาลท่ี๙  รู้สึกซาบซ้ึงในบุญคุณ
ของพระองค์ท่าน  จึงยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะมีส่วนในการประกอบ
กิจกรรมท่ีเป็นบุญเป็นกุศลท่ีเราทุกคนจะได้มีโอกาสอุทิศถวายแด่
พระองค์ท่าน

ความสนใจในพุทธศาสนาเบ้ืองต้นของอาตมามาจากความ
รักภาษา รักอักษร ตอนอาตมาอายุประมาณ ๗ เกือบ ๘ ขวบ ได้ 
เจอหนังสือในห้องสมุดท่ีโรงเรียนเก่ียวกับศาสนาของโลก World 
Religions  อาตมาพลิกดูเล่นๆ แล้วสะดุ้งขนลุกเม่ือเห็นรูป
พระพุทธรูป คงจะเป็นคร้ังแรกในชีวิต  รู้สึกซาบซ้ึงประทับใจ แต่ท่ี
ซาบซ้ึงย่ิงกว่าน้ัน คือเม่ืออ่านคำาว่า  “พุทธะ”  เป็นคร้ังแรก  เพราะ
การสะกดคำาว่า“พุทธะ”  ในภาษาอังกฤษเป็น Buddha คำาว่า 
Buddh  น้ีไม่เคยปรากฏ  ซ่ึงอาตมาเป็นคนชอบอ่านมาก...อ่าน
หนังสือได้ต้ังแต่ ๔ ขวบ และชอบตัวอักษร พอมาเจอตัว uddh 

เรียกว่าต่ืนเต้น จนตอนหลังน้ีก็ไม่แน่ใจว่า ต่ืนเต้นกับพระพุทธรูป
หรือต่ืนเต้นกับการสะกดคำาว่า “พุทธะ” มากกว่ากัน

อย่างไรก็ตาม อาตมาเติบโตมาในวัฒนธรรมท่ีนักวิชาการ
บางท่านเรียกว่าสังคมหลังคริสต์  คือสังคมซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่
นับถือศาสนาใดๆ และไม่เห็นความสำาคัญหรือความจำาเป็นของ
ศาสนา อาตมาก็เช่นกัน  คือ อาตมาเข้าใจว่าการเป็นศาสนิกชน
หรือผู้ท่ีเข้าถึงศาสนา  คือผู้ท่ีรับความเช่ือบางข้อไว้เป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวในจิตใจ  เพ่ือทำาให้จิตใจอบอุ่นหรือรู้สึกมีความหมาย แต่
อาตมาปฏิเสธมาโดยตลอดว่า ในการดำาเนินชีวิต การเอาความเช่ือ
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวในจิตใจไม่ใช่แนวทางสำาหรับเรา 

ตอนวัยรุ่นอาตมาเร่ิมสนใจว่า เราเกิดมาทำาไม  เกิดมาเพ่ือ
อะไร  เม่ือเราดูวัตถุต่างๆ  เราก็คุ้นกับการกล่าวถึงคุณภาพของส่ิง
ต่างๆ  ว่าส่ิงน้ันคุณภาพดี  ส่ิงน้ันคุณภาพเลว อาตมาจึงเกิดความ
สงสัยว่า แล้วชีวิตของมนุษย์ เราพูดได้ไหมว่าชีวิตอย่างน้ีมีคุณภาพ
สูง  ชีวิตอย่างน้ีมีคุณภาพต่ำา ถ้าเราจะมองชีวิตในแง่คุณภาพ 
อะไรคือเคร่ืองตัดสินคุณภาพชีวิตว่าคุณภาพมากหรือคุณภาพ
น้อย มันตัดสินกันท่ีตรงไหน 
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อาตมาสงสัยว่าทำาไมทุกคนในโลกเกลียดทุกข์-รักสุข แต่ผู้
ท่ีกล้ายืนยันว่าตัวเองเข้าถึงความสุขท่ีแท้จริงแล้วหาได้ยากหรือ
ไม่มีเสียเลย  เม่ือเรามองรอบตัวก็ไม่เห็นใครท่ีเรารู้สึกว่าจะเป็น
ตัวอย่างแก่เราได้ในการดำาเนินชีวิต  ถึงข้ันท่ีเราบอกว่า ๒๐ ปีข้าง
หน้า ๓๐ ปีข้างหน้า  เราอยากจะเป็นคนแบบน้ัน   เม่ือเราเห็นการ
รบราฆ่าฟันกัน  เห็นความไม่ยุติธรรมในสังคม  เราเกิดความสงสัย
ว่าน่ันเป็นเร่ืองตายตัวของธรรมชาติ  เป็นส่ิงท่ีต้องเป็นอย่างน้ันท่ี
เราต้องยอมรับ หรือเราควรจะหาวิธีหาแนวทางท่ีจะลดความทุกข์
ของมนุษย์ได้บ้าง  มันเป็นไปได้หรือไม่ท่ีความทุกข์ของมนุษย์เป็น
ส่ิงท่ีลดน้อยลงได้ ด้วยความพากเพียรพยายามของคน  

ความคิดความสงสัยเหล่าน้ีเกิดข้ึนระหว่างอายุ ๑๔ - ๑๖ ปี  
ตอนน้ันอาตมาไม่เคยคิดว่าเป็นเร่ืองของศาสนา  คิดว่าเป็นเร่ือง
ของชีวิต  เป็นเร่ืองการแสวงหาความจริงของชีวิต หาแนวทาง
ชีวิต ชีวิตท่ีดีเป็นอย่างไร ชีวิตท่ีดีท่ีสุดเป็นอย่างไร  ชีวิตท่ีสมบูรณ์
เป็นอย่างไร  น่ีคือส่ิงท่ีเราสงสัย  ดังน้ัน ด้วยนิสัยหนอนหนังสือ 
อาตมาก็หาคำาตอบจากการอ่านหนังสือ  อาตมาอ่านหนังสือ
มากจนได้พบหนังสือทางพระพุทธศาสนาเล่มแรก  ซ่ึงในสมัยน้ัน

หนังสือทางพระพุทธศาสนาท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากจะ
เป็นหนังสือทางนิกายเซน ได้อ่านหนังสือท่ีช่ือว่า The Way of 
Zen แล้วรู้สึกว่าใช่เลย รู้สึกว่าน่ีคือส่ิงท่ีไม่มีทางเถียงได้ ไม่มี
ความรู้สึกเลยว่ามันเป็นปรัชญาของตะวันออก หรือเป็นเร่ือง
แปลกประหลาด แต่รู้สึกเหมือนเป็นสามัญสำานึก เป็น Common 
sense* หรือจะเรียกว่าเป็น Common sense ยกกำาลัง ๒ ก็ได้ 
คือคล้ายๆ  แต่สูงกว่า Common sense ท่ัวไป

ชีวิตท่ีดีท่ีสุดความรู้ท่ีได้จากการอ่านหนังสือเล่มแรกก็คือ ความทุกข์
ทางใจของมนุษย์เกิดข้ึนเพราะอวิชชา  เพราะมนุษย์ไม่เข้าใจ
ชีวิตและโลกตามความเป็นจริง  และการศึกษาการปฏิบัติตาม
หลักคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้าสามารถขจัดอวิชชาได้โดย 
ส้ินเชิง  เม่ือเราขจัดอวิชชาได้แล้ว ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง  ส่ิงเศร้าหมองท้ังหลายท่ีสิงสถิตอยู่ในจิตใจของมนุษย์ก็ดับ
หายไป  จิตท่ีพ้นจากอำานาจของส่ิงเศร้าหมองท้ังหลาย ย่อมถึง
พร้อมด้วยปัญญา ด้วยความกรุณา และด้วยความบริสุทธ์ิ หรือพูด
อีกนัยหน่ึงคือความเป็นอิสระ

 Common 
Sense2

* Common sense = สามัญสำานึก
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ฉะน้ัน อาตมาจึงได้แนวทางดำาเนินชีวิตว่า “ชีวิตท่ีดีท่ีสุด”  
คือชีวิตแห่งการศึกษาและปฏิบัติตามคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  
เพ่ือขจัดอวิชชา เพ่ือปล่อยวางส่ิงเศร้าหมองท้ังหลายในจิตใจ 
ของตน เพื่อเข้าถึงปัญญา เข้าถึงความกรุณา เข้าถึงความบริสุทธิ์ 
หรือความเป็นอิสระภายใน ซึ่งถือว่าเป็นการทำาหน้าที่ต่อชีวิต
ของตนอย่างสมบูรณ์ และเมื่อทำาหน้าที่ต่อชีวิตของตนให้สมบูรณ์
แล้ว  ต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้หลัก  ให้ได้กำาลังใจ ให้ได้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามที่เราได้ปฏิบัติแล้ว หรือที่เรากำาลังปฏิบัติ 
ถ้าสรุปในสำานวนท่ีเราคุ้นเคยกันพอสมควรก็คือ  เพื่อประโยชน์  
เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนาน

เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข เราเคยถามกันไหมว่า ประโยชน์
คืออะไร ความสุขคืออะไร คำาว่า “ประโยชน์” คำาว่า “ความสุข” เป็น
ศัพท์ง่ายๆ  แต่มีความหมายท่ีลึกซ้ึงมาก ประโยชน์และความสุขท่ี
ไม่ได้จำากัดอยู่ท่ีตัวเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนสังคมของเรา แต่
หมายถึงสรรพสัตว์ท้ังหลาย  และไม่ใช่เพ่ือประโยชน์เพ่ือความ
สุขในระยะส้ัน แต่เพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขในระยะยาว  เพราะ
ฉะน้ันน่าจะเห็นได้ว่า ผู้ท่ีจะสามารถทำาให้เกิดประโยชน์ ทำาให้

เกิดความสุข  จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อนว่า 
ประโยชน์คืออะไร ความสุขคืออะไร การจะทำาให้เกิดประโยชน์
และทำาให้เกิดความสุขในระยะยาว จะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณา
พอสมควร  ฉะน้ันเราจึงเห็นว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา เป็นศาสนาท่ียกย่องปัญญาว่าเป็นคุณธรรมสูงสุด

อาตมาเคยวิจารณ์ว่า ทุกวันน้ีคนไทยจำานวนไม่น้อยท่ี
มองพุทธศาสนาผ่านแนวความคิดหรือ concept  ของตะวันตก 
มากเกินไป เราแบ่งศาสนาในโลกน้ีได้เป็น  ๒  ตระกูลใหญ่ๆ   
ตระกูลหน่ึงเกิดท่ีตะวันออกกลาง ซ่ึงมีศาสนายิว ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม เป็นหลัก ศาสนาเหล่าน้ีให้ความสำาคัญสูงสุดกับ
หลักความเช่ือ  ซ่ึงเราเห็นได้จากการท่ีชาวตะวันตกในปัจจุบันมัก
จะใช้คำาว่า Religion*  กับคำาว่า  Faith* แทนกัน ท่ีจริงแล้ว ใช้
คำาว่า Faith มากกว่าคำาว่า Religion  ด้วยซ้ำาไป  เช่น Christian 
Faith  -  Islamic Faith  -  Jewish Faith จนกลายเป็นธรรมเนียม
ท่ีจะเรียกศาสนาว่า  Faith  ทีน้ีสำาหรับผู้ท่ีมองศาสนาทุกศาสนา
ว่าคล้ายกันหมดหรือว่าเหมือนกัน  เพียงแต่ใช้ภาษาไม่เหมือนกัน   

* Religion = ศาสนา  Faith = ความเช่ือ

เช่ือ vs รู้  
หน้า ๓๐

พุทธไม่ใช่ 
ระบบ 

คว�มเช่ือ
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ก็มักจะชอบเรียกพุทธศาสนาว่า Buddhist  Faith  ตรงน้ีท่ีเรา 
ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า พุทธศาสนาไม่ใช่  Faith  ไม่ใช่ Religion   
เหมือน Religion ในตระกูลตะวันออกกลาง 

พุทธศาสนาภาคปฏิบัติมีช่ือว่า “อริยมรรคมีองค์แปด” 
พระพุทธองค์ทรงจัดกลุ่มย่อเป็น ๓ ท่ีเรียกว่าไตรสิกขา “สิกขา” 
คือการศึกษา มรรค ๘ ย่อลงมาเป็น ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
แต่คำาว่า “สมาธิ” ในไตรสิกขาไม่ได้หมายถึงความต้ังใจม่ันอย่าง
ในอริยมรรคมีองค์แปด คำาว่า “สมาธิ” ในไตรสิกขา หมายถึงการ
ฝึกจิต ศีลคือการฝึกพฤติกรรม สมาธิคือการฝึกจิต ปัญญาคือ
การฝึกปัญญา ถือว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีเป็นองค์รวม ฉะน้ัน
เม่ือเรามองศาสนาพุทธของเรา บางข้อบางอย่างอาจจะดูคล้ายกับ
ศาสนาอ่ืน แต่ในความคล้าย มันก็มีความแตกต่างอยู่มาก

* Belief system = ระบบความเช่ือ  Education system = ระบบการศึกษา

ในทางพุทธศาสนา  เราถือว่า Faith คือเคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีมี 
บทบาทในกระบวนการศึกษาการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงธรรม  เราไม่ให้ 
ความสำาคัญกับความเช่ือมาก  เพราะถือว่าเป็นดาบสองคม เราจะ 
ได้รับประโยชน์และความสุขจาก Faith หรือศรัทธา เราต้องมี 
ปัญญากำากับอยู่เสมอ ถ้าความเช่ือขาดปัญญากำากับ มันก็กลาย 
เป็นความงมงายหรือความบ้าคล่ัง พุทธศาสนาคือศาสนาคนละ 
ตระกูล พุทธศาสนาไม่ใช่  Belief system* พุทธศาสนาคือ   
Education system*  ความแตกต่างระหว่างศาสนาประเภท 
Belief system กับศาสนาประเภท Education system มีค่อน
ข้างมาก ซ่ึงเราต้องพยายามทำาความเข้าใจในจุดน้ี ไม่อย่างน้ันเม่ือมี 
คำาวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาท้ังหลายโดยเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็น
หน่ึงในศาสนาเหล่าน้ัน  เราก็จะปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่ 
ถูกต้อง และไม่สามารถทำาหน้าท่ีปกป้องพระพุทธศาสนาเท่าท่ีควร

ศ�สน�พุทธ 
vs “ลัทธิ” 
วิทย�ศ�สตร์
หน้า ๓๔

ศรัทธ� 
ต้องกำ�กับ 
ด้วยปัญญ�

พุทธเป็น
ระบบ 

องค์รวม
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ยกตัวอย่างในไตรสิกขา คำาว่า “ศีล” ศีลในศาสนาประเภท 
Belief system กับศีลในศาสนาประเภท Education system ไม่
เหมือนกัน ในพุทธธรรมของเรา ศีลต้องเร่ิมจากปัญญา ปัญญาท่ี
เห็นโทษอย่างชัดเจนในการละเมิดศีลแต่ละข้อ เห็นโทษในการ
ไม่รักษา และเห็นคุณ เห็นความสุข เห็นประโยชน์ในการรักษา 
จนกระท่ังเกิดความต้ังใจและความสมัครใจท่ีจะรักษา น่ีคือหัวใจ
ของศีลธรรมในศาสนาประเภท Education system เพราะถ้าเรา
ขาดความสมัครใจ จะกลายเป็นว่า เรางดเว้นจากการกระทำาการ
พูดบางอย่าง เพราะกลัวโทษท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือเพราะหวัง
ผล ซ่ึงศาสนาประเภท Belief system มักจะใช้ความอยากข้ึน
สวรรค์หรือการกลัวตกนรก เป็นเคร่ืองมือสร้างแรงดลบันดาลใจท่ี
จะอยู่ในกรอบของศีล 

แต่ในทางพุทธธรรม เราถือว่า การท่ีเราไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียด 
เบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนตัวเอง เพียงเพราะเรากลัวติดคุกติด
ตะรางหรือกลัวผู้อ่ืนดูถูกดูหม่ิน น่ันยังไม่ใช่ศีลในไตรสิกขา เพราะ
จะไม่นำาไปสู่การฝึกจิต ไม่อาศัยการฝึกจิต ไม่นำาไปสู่ปัญญา  
ไม่อาศัยปัญญา เม่ือขาดมิติของการฝึกจิตฝึกปัญญาในการรักษา

ศีล มันก็ขาดความเป็นองค์รวม ขาดความเป็นระบบการศึกษา 
แนวพุทธ เราไม่เช่ือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลท่ีจะให้รางวัล
หรือจะลงโทษผู้ท่ีเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังคำาสอนของท่านท่ีจารึก
ไว้ในคัมภีร์ แต่เราถือว่าเม่ือมนุษย์เราอยู่ด้วยกัน เราต้องอาศัย
ธรรมชาติบางอย่างหรือต้องพัฒนาธรรมชาติบางอย่างเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างดีงาม

ธรรมชาติท่ีสำาคัญในระดับศีลธรรม คือความสามารถท่ีจะ
ไม่ทำาตามสัญชาตญาณในบางเร่ือง มนุษย์คือสัตว์และเหมือนสัตว์
เดรัจฉานท่ัวไปในระดับสัญชาตญาณ แต่มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษ
ท่ีจะไม่ทำาตามสัญชาตญาณ แม้จะต้องการทำาบางส่ิงบางอย่าง 
แต่เราไม่ทำาตามความต้องการได้ อาจจะด้วยเหตุผลว่าสงสาร
เขาบ้าง หรือแค่รู้สึกว่ามันไม่ดี หรือถ้าเรามีปัญญามากข้ึน ก็อาจ
จะพิจารณาว่าถ้าใครทำากับเราอย่างน้ัน เราก็คงไม่ชอบแน่ เพราะ
ฉะน้ันเราจะไม่ทำากับเขา เม่ือเราแยกอารมณ์ทางจิตใจออกจาก
พฤติกรรมในลักษณะน้ีได้ เราย่อมจะเห็นฐานของศีลธรรมชัดข้ึน 

ศีลต้องเร่ิม
จ�กปัญญ�

ศีลเป็น
เคร่ืองวัด
ปัญญ�  
หน้า ๕๑

ศีลเปิดท�ง
ให้สม�ธิ 
และปัญญ�  
หน้า ๓๖



12     13

อย่างเช่น อะไรคือส่ิงท่ีทุกคนต้องการในชีวิตหรือท่ีรู้สึกว่า
ขาดไม่ได้ทีเดียว นอกจากปัจจัยส่ี คือท่ีอยู่อาศัย อาหารการกิน 
เส้ือผ้า การรักษาโรคในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ทุกคนต้องการ
ความรู้สึกปลอดภัย ท่ีใดท่ีเรารู้สึกไม่ปลอดภัย เราจะไม่มีความ
สุข สร้างประโยชน์ไม่ได้ รับประโยชน์ไม่ได้ ขอให้มีความรู้สึก
ว่าปลอดภัยไว้ก่อน แล้วความปลอดภัยจะเกิดข้ึนได้อย่างไร
ในขณะท่ีผู้คนท่ีอยู่ด้วยกันล้วนแต่มีกิเลส พระพุทธองค์ตรัสไว้
ว่า ผู้ท่ีสมาทานศีลแต่ละข้อเป็นผู้ให้มหาทาน คือให้ความรู้สึก
ปลอดภัย คือเรายอมรับว่าเรายังมีกิเลสอยู่ ยังเป็นไปได้เหมือนกัน
ท่ีบางคร้ังบางคราวเราอาจจะรู้สึกโกรธแค้น บางทีอยากจะชกต่อย  
อยากจะทุบตี อยากจะฆ่า แต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่า ถึงแม้ 
จะรู้สึกเช่นน้ัน แต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเป็น
อันขาด ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ายังอยากได้ อยากมี อยากเป็น ข้าพเจ้า
ก็จะไม่ถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีคู่ครอง
แล้ว แต่ก็ยังเห็นผู้ชายผู้หญิงคนอ่ืนว่าหล่อว่าสวยว่าน่ารัก แต่
ข้าพเจ้าจะไม่ทำาอะไรไม่พูดอะไรด้วยความกำาหนัดท่ีปรากฏอยู่ใน
จิตใจในเวลาน้ัน บางทีข้าพเจ้ารู้สึกละอายจากส่ิงท่ีได้ทำา อยาก

จะปิดบังอำาพราง หรือว่าอยากจะหาผลประโยชน์บางส่ิงบางอย่าง  
ข้าพเจ้าจะไม่โกหก จะไม่พูดเท็จ จะไม่หลอกลวง จะไม่พูดหยาบ

รู้เท่�ทัน
กรอบ 

ก�รมอง 
หน้า ๔๐

ศีลลดคว�ม
มัวหมอง
ในจิต...

อย่�งไร?

เราให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่ผู้อ่ืนด้วยการสมาทานศีลแต่ละ
ข้อ มันไม่ใช่มาตรฐานท่ีสูงเกินวิสัยของมนุษย์ ไม่ได้ถึงข้ันท่ีว่า
ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพ่ีเป็นน้องหรืออย่างรักกันเห็นอก
เห็นใจกันตลอด ถ้าเป็นอย่างน้ันได้ก็ดี แต่มันเป็นไปไม่ได้ในหมู่ผู้มี
กิเลส แต่ส่ิงท่ีเป็นไปได้ก็คือ ถึงแม้ว่าจะมีส่ิงเศร้าหมองและส่ิงไม่
ดีเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตใจตามเหตุตามปัจจัยของมัน ข้าพเจ้าไม่
เอาด้วย ข้าพเจ้าไม่ยินดีด้วย ข้าพเจ้าจะไม่กระทำาจะไม่พูดเพราะ
ส่ิงเหล่าน้ัน กิเลสท่ีอยู่ในจิตใจเรา ถ้าเราไม่ตอบสนองมัน ไม่ทำา
ตามมัน ไม่พูดตามมัน มันจะขาดการเล้ียงดู ขาดเช้ือเพลิง ขาด
อาหาร มันจะค่อยๆ เห่ียวลง ไม่ถึงกับตาย แต่จะอ่อนลง เพราะ
เราไม่ทำาตาม ไม่สนับสนุน 

แผ่เมตต�
ด้วยปัญญ� 
หน้า ๔๖

ศีลสร้�ง
คว�ม
ปลอดภัย
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ฉะน้ันผู้ท่ีให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างด้วยการงดเว้น
จากการกระทำาจากการพูดบางอย่าง จิตใจย่อมมีความเดือดร้อน
น้อย มีความละอาย ความเขิน ความรังเกียจตัวเองน้อยหรือแทบ
จะไม่มี ซ่ึงเป็นฐานท่ีจะเจริญสมาธิด้วยการฝึกจิตต่อไป เพราะ 
ผู้ท่ีจะเจริญในธรรมะช้ันสูง เบ้ืองต้นจะต้องเป็นกัลยาณมิตรกับ 
ตัวเอง ต้องรักตัวเองและต้องแสดงความรักต่อตัวเองด้วยการ 
งดเว้นจากกระทำาการพูดส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม การกระทำาการพูด
บางส่ิงบางอย่างท่ีไม่ดีไม่งามน้ัน ถึงคนอ่ืนไม่เห็น ตัวเราเองก็เห็น 
ความเคารพนับถือตัวเอง ความเป็นมิตรเป็นเพ่ือนกับตัวเราเอง
น้ัน ข้ึนอยู่กับศีลของเรา

น่ีเป็นตัวอย่างของศีลธรรมในทางพุทธศาสนา เป็นเร่ือง
การฝึก อย่างในพิธีสมาทานศีลเม่ือสักครู่น้ี รากศัพท์ของคำาว่า 
“สมาทาน” เป็นอันเดียวกับคำาว่า “อุปาทาน”

อุปาทาน คือยึดม่ันถือม่ันด้วยอวิชชา ความไม่รู้ไม่เห็นตาม
ความเป็นจริง 

สมาทาน คือยึดไว้เพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขด้วยปัญญา 

ฉะน้ันเราสมาทานศีล คือเราหยิบยกศีลแต่ละข้อมาใช้เป็น
เคร่ืองมือฝึกพฤติกรรมของตนในบริบทของไตรสิกขา 

น�ทีสม�ธิ 
รักษ� 

พลังสติ  
หน้า ๔๔

หัวใจของ
ก�รฝึกจิต 

สนุกกับ
ก�รชนะใจ
ตนเอง  
หน้า ๔๒

ศีลเป็น 
คว�มรัก-
เค�รพ 
ในตนเอง การฝึกจิตไม่ใช่เร่ืองการน่ังหลับตาการเดินจงกรมอย่าง

เดียว น่ันคือการฝึกในรูปแบบ เป็นการฝึกอย่างเข้มข้น ด้วยการ
ลดส่ิงรบกวนต่างๆ  เพ่ือให้เราได้ทำางานเต็มท่ี แต่หัวใจของการ
ฝึกจิตไม่ได้อยู่ท่ีรูปแบบเช่นน้ัน หัวใจของการฝึกจิตในบริบทของ
ไตรสิกขา คือความพยายาม ๔ อย่าง ไม่ว่าเราอยู่ท่ีไหน อยู่กับใคร 
เราต้องมีความเพียรพยายามที่จะ...

๑. ป้องกันไม่ให้ส่ิงเศร้าหมองท่ียังไม่ปรากฏในจิตใจ 
เกิดข้ึนได้

๒. ในกรณีท่ีเราผิดพลาด กิเลสเกิดข้ึนครอบงำาจิตแล้ว เรา
ต้องเพียรพยายามลดระงับปล่อยวางส่ิงเศร้าหมองน้ันให้ได้

๓. ต้องมีความเพียรพยายามปลูกฝังส่ิงดีงามท่ียังไม่ปรากฏ
ในจิตใจ ให้ปรากฏข้ึนมาได้

๔. ดูแลรักษาและพัฒนาส่ิงดีงามท่ีเกิดข้ึนบ้างแล้วในจิตใจ
ให้เจริญงอกงาม
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น่ีคือหัวใจของการปฏิบัติธรรม “การปฏิบัติธรรม” คือความ
เพียรพยายามท่ีจะละบาป บำาเพ็ญกุศล ชำาระจิตใจของตนให้ขาว
สะอาด

ฉะน้ันในชีวิตประจำาวัน เราเดินทางไปโรงเรียน เดินทาง 
ไปท่ีทำางาน เคยมีส่ิงเศร้าหมองเกิดข้ึนในจิตใจเราบ้างไหม เช่น 
เวลารถติดหรือมีรถปาดหน้า หรือเม่ือเห็นความเห็นแก่ตัวของคน
ขับบางคน จิตใจเราเคยเศร้าหมองไหม ฉะน้ัน การปฏิบัติธรรม
ระหว่างการเดินทาง ก็คือทำาอย่างไรเราจึงจะไม่ให้ส่ิงเศร้าหมอง 
เช่น ความหงุดหงิดรำาคาญ เป็นต้น เกิดข้ึน เราต้องวางใจอย่างไร 
มันจึงจะไม่หลง คือ การท่ีเราพูดกันว่า ส่ิงน้ันส่ิงน้ีทำาให้เรา
หงุดหงิดรำาคาญ เป็นทุกข์ ทำาให้เราเสียใจ ทำาให้เราซึมเศร้า ทำาให้
เรากังวล น่ันคือการหลงเหตุผลของภาษา 

ภาษาเป็นของสมมุติ และภาษาซ่ึงเรียกว่า “สมมุติธรรม” 
กับความจริงคือ “สัจธรรม” มันก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง เราต้อง
รู้เท่าทันสมมุติ เราจึงจะไม่หลงสมมุติ ในชีวิตประจำาวันแน่นอน
อยู่แล้วว่าเราต้องใช้สมมุติ เช่น อาตมาจะเดินทางไปต่างประเทศ  
ก็ต้องใช้พาสปอร์ตวีซ่า ไม่ใช่ว่าอาตมาจะไปท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
แล้วบอกเขาว่าพาสปอร์ตไม่มี มีแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เกิดข้ึนแล้วดับไป อาจารย์ชยสาโรไม่มีหรอกเพราะเป็น
แค่สมมุติ ถ้าทำาอย่างน้ี เขาคงไม่ให้ไปไหนหรอก คงจะจับตัวไป
เลย คือเราต้องรู้ว่า เวลาไหนเราอยู่ในโลกสมมุติ เวลาไหนเรา
อยู่ในโลกท่ีพ้นจากสมมุติ ซ่ึงเราควรพยายามให้ได้สัมผัสโลกน้ัน
บ้าง แต่เราก็ต้องมีความเคารพในสมมุติเหมือนกัน ต้องรู้จัก
กาลเทศะของมัน แต่ส่ิงท่ีสำาคัญคืออย่าหลงสมมุติ

อย่างการท่ีเราพูดว่า เขาทำาให้เราเสียใจมาก เขาทำาให้
เราผิดหวังมาก เขาทำาให้เราโกรธ ตามหลักภาษาน่ีถูกต้อง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ แต่ผิดหลักสัจธรรม...ผิดหมดเลย เพราะเป็นไปไม่ได้ 
ท่ีคนหน่ึงจะทำาให้อีกคนหน่ึงผิดหวัง เป็นไปไม่ได้ท่ีคนหน่ึงจะ 
ทำาให้อีกคนหน่ึงโกรธ คือก่อนท่ีจะเกิดความผิดหวังก็ดี ความซึม

ทำ�ใจไม่ใช่
ปล่อยว�ง...

เสมอไป 
หน้า ๔๓

เข�ทำ�ให้ 
เร�โกรธ 

-ผิดหวังได้
เพร�ะเร�เอง
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เศร้าก็ดี ความโกรธแค้นก็ดี ก่อนท่ีอารมณ์เหล่าน้ีจะเกิดข้ึน จะ
ต้องมีส่วนหน่ึงมาจากจิตใจของเราผสมโรงกับส่ิงท่ีมากระตุ้นทาง
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ต้องประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีเขา
ทำาและส่วนท่ีเราทำา 

ไม่ใช่ว่าเขาสรรเสริญเราก็ดีใจ เขานินทาเราก็เสียใจ อารมณ์
ของเราข้ึนๆ  ลงๆ  ตามคำาพูดและการกระทำาของคนอ่ืน ชีวิตอย่างน้ี
ไม่มีวันจะสงบได้ ฉะน้ัน การปฏิบัติก็เพ่ือให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันให้
มากข้ึน หากการอยู่ในปัจจุบันน่ี ขอให้เข้าใจว่า ไม่ได้หมายความ
ว่าห้ามคิดเร่ืองอดีตเร่ืองอนาคต อย่างน้ันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว 
นอกจากการเข้าฌานลึกๆ  

อดีตอนาคตท่ียังปรากฏอยู่น้ัน อดีตคืออะไร? อดีตก็คือ
ความจำา อนาคตคืออะไร? อนาคตก็คือความคิด ความจำาความคิด
ท่ีเกิดข้ึนแล้วดับไปในจิตใจในปัจจุบัน ถ้าเรารู้เท่าทันความจำาเรียก
ว่าเรารู้เท่าทันอดีต รู้เท่าทันความคิด เราก็รู้เท่าทันอนาคต อดีต
กับอนาคตเกิดข้ึนดับไป อดีตท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะนำาไปสู่ความสุข
ในปัจจุบัน เราก็หยิบมาใช้ด้วยปัญญา อนาคตคือความคิด หาก
เป็นประโยชน์เราก็หยิบมาใช้ 

ท�งส�ย
กล�งเหมือน
ก�รไต่ลวด 
หน้า ๔๙

กระทบแต่ 
ไม่กระเทือน

เม่ือเราบอกว่าเขาทำาให้เราทุกข์มาก เขาทำาให้เราเสียใจ
มาก เป็นการมองว่าความทุกข์ของเราข้ึนอยู่กับเขาท้ังหมด ไม่
ให้โอกาสไม่ให้อำานาจตัวเองเลย เป็นการดูถูกตัวเองมาก เพราะ
ถ้าเป็นอย่างน้ัน เราก็ต้องตกเป็นเหย่ือของคนอ่ืน เป็นเหย่ือของ 
ส่ิงแวดล้อมตลอดชีวิต ถ้าเราคิดว่าเม่ือเจอคนน้ี เจอเหตุการณ์
อย่างน้ี เราก็เป็นทุกข์ การท่ีเราจะไปแก้ท่ีคนอ่ืน มันมักจะแก้ไม่
ค่อยได้หรอก แต่ส่วนของเราน้ัน เราแก้ได้ ถ้าเรามีสติ ถ้าเรารู้จัก
ดูแลจิตใจ แม้มีการกระทบแต่มันไม่กระเทือน มันมีการกระตุ้น
แต่ไม่มีการโต้ตอบ คนเราสามารถจะพัฒนาจิตจากการโต้ตอบ
โดยขาดความรู้ความเข้าใจ ไปสู่การตอบสนองอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมด้วยสติด้วยปัญญา น่ีคืออานิสงส์ของการฝึกจิต จะเห็น
ชัดตรงน้ี
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การอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหากว่าไม่มีความคิดซ่ึงเป็นเร่ือง
อนาคตเลย มันก็อยู่ไม่ได้ อาตมาก็ต้องวางแผนมาท่ีน่ี ถ้าอาตมา
อยู่ในปัจจุบันแบบไม่ได้มีความคิดเลย...วันน้ีก็คงไม่ได้มาแล้ว คน
ด่ืมเหล้าเมายาเขาก็อยู่ในปัจจุบันเหมือนกัน แต่อยู่แบบคนเมา 
ศีลข้อท่ี ๕ เป็นข้อท่ีสำาคัญท่ีสุดข้อหน่ึง ท่ีกล่าวมาแล้วก็ได้พูดถึง
ศีล ๔ ข้อแรกว่าจะไม่ทำาส่ิงเหล่าน้ันท่ีเป็นการเบียดเบียน แต่เม่ือ
มาถึงศีลข้อท่ี ๕ หลายคนอาจรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสำาคัญเท่า
ศีล ๔ ข้อแรก ท่ีจริงแล้วมันสำาคัญท่ีสุด เพราะความรู้สึกผิดชอบ 
ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป จะอยู่ได้ด้วยจิตใจท่ี
มีสติ การด่ืมเหล้า การใช้ยาเสพติด เป็นการเบียดเบียนความรับ
ผิดชอบ เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของเรา ทำาให้คนท่ีปกติจะไม่
เบียดเบียน ไม่ถือส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ไม่นอกใจ ไม่โกหก กลับ
ทำาได้ทุกอย่าง ฉะน้ันมันจึงเป็นข้อสำาคัญ เม่ือเรารักษาศีล ๕ ข้อ 
ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ เราก็พร้อมท่ีจะเจริญในธรรม พร้อมท่ีจะอยู่
ในปัจจุบัน

การอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติ แต่เป็น
เง่ือนไขของการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติอยู่ท่ีการเข้าถึงอริยสัจ ๔  
คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางไปสู่ความดับทุกข์  
เราจะเรียนรู้เร่ืองอริยสัจ ๔ อย่างลึกซ้ึง เราต้องมาอยู่ในห้องเรียน
คืออยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันคือห้องเรียน ปัจจุบันไม่ใช่รางวัลหรือ
ไม่ใช่ส่ิงสูงสุด แต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันไม่เป็น คำาสอนในพุทธ
ศาสนาก็เป็นแค่สัญญาเฉยๆ เป็นความจำาได้หมายรู้ มันยังไม่ใช่
ความจริง เราปฏิบัติเพ่ือให้จิตใจได้พ้นจากอำานาจของส่ิงเศร้า
หมอง เช่น ความยินดีในส่ิงท่ีชอบ การยินร้ายในส่ิงท่ีไม่ชอบ ความ
ข้ีเกียจข้ีคร้าน ความง่วงเหงาหาวนอน ความฟุ้งซ่านวุ่นวาย ความ
วิตกกังวล ความลังเลสงสัย ส่ิงเหล่าน้ีบ่ันทอนจิตใจ บ่ันทอนความ
เพียร บ่ันทอนสมาธิ บ่ันทอนปัญญา

IQ น่ีสำาคัญไหม ? สำาคัญมาก แต่ IQ เหมือนรถยนต์ 
รถยนต์เราอาจจะดี แต่ถ้ารถยนต์เราไม่มีน้ำามันไม่มีล้อหรือไม่มี
พวงมาลัย มีรถยนต์ก็เหมือนกับไม่มี ฉะน้ันถ้าเราไม่รู้จักดูแล
จิตใจให้ดี เราก็จะกลายเป็นผู้ใช้ความคิดดีๆ  ได้แต่ใช้เฉพาะใน
เร่ืองท่ีไม่กระทบผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกระทบอัตตาศักด์ิศรี 

รู้เท่�ทันก�ย 
หน้า ๔๗

ปัจจุบันคือ
ห้องเรียน

ศีลข้อ ๕  
ก็สำ�คัญ!
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ตัวเอง แต่พอเป็นเร่ืองท่ีกระทบอัตตาหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเสีย
แล้ว ความสามารถในการใช้เหตุผลสูญหายไป ฉะน้ันการฝึกจิตให้
มีคุณภาพก็เพ่ือปัญญาจะได้ทำางาน ถ้าเราไม่ฝึกจิตใจ ปัญญาเราก็
เป็นท่ีพ่ึงไม่ได้ เช่ือไม่ได้ เพราะปัญญาหรือความคิดมันก็กลายเป็น
ลูกจ้างของตัณหา ฉะน้ัน ทำาอย่างไรปัญญาความคิดของเราจะได้
เป็นอิสระจากกิเลส เราก็ต้องฝึกจิต...ฝึกจิตให้รู้เท่าทัน รู้เท่าทัน
อยู่ในปัจจุบัน 

ในทางพุทธศาสนาเราถือว่ามีแต่พระอรหันต์เท่าน้ันท่ี
เป็นผู้จบการศึกษา ในภาษาบาลีท่านให้ช่ือว่าอเสขบุคคล เสขะ 
คือผู้ท่ียังต้องศึกษา อเสขะ คือผู้ท่ีไม่ต้องศึกษา จบแล้ว เป็น 
Graduate แล้ว ซ่ึงมีแต่พระอรหันต์เท่าน้ัน นอกจากน้ันถือว่า
เราทุกคนยังเป็นผู้ท่ีต้องศึกษา มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐด้วย
การศึกษา ด้วยการฝึก และการเข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิต การ
มีชีวิตท่ีมีคุณภาพดีหรือดีท่ีสุดก็เป็นได้ด้วยการฝึก ด้วยการฝึก
พฤติกรรม ด้วยการฝึกจิต ด้วยการฝึกปัญญา ตามหลักคำาส่ังสอน
ของพระพุทธองค์ 

ความเพียรพยายามเป็นส่ิงสำาคัญย่ิง พระพุทธองค์เคยตรัส
ไว้ว่า ศาสนาของพระตถาคตเป็นประเภทวิริยวาท เป็นศาสนาแห่ง
ความเพียร เราไม่ถือว่าความเจริญหรือความเส่ือมเกิดข้ึนเพราะ
การดลบันดาลของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองบังเอิญ ไม่ถือ 
ว่าเป็นชะตากรรม แต่เป็นไปด้วยการกระทำาท่ีมีเจตนา คำาว่า  
“กระทำา” ในทางพุทธศาสนา รวมถึงการกระทำาด้วยกาย ด้วย
วาจา ด้วยใจ เม่ือการกระทำาด้วยกาย วาจา ใจ ประกอบด้วย
เจตนา เราให้ช่ือว่า “กรรม” อาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัว แต่
กรรมคือเจตนา พุทธศาสนาสอนเราว่า เราเป็นผู้สร้างชีวิตของ 
ตัวเอง ท่ีชีวิตเป็นอย่างน้ีทุกวันน้ีก็เป็นผลจากการตัดสิน ผลจาก 
การกระทำาโดยเจตนาในชาติน้ี ในชาติก่อนๆ  อนาคตของเราจะข้ึน
อยู่กับการกระทำาของเรา ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ 

หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว พุทธศาสนาขยาย
เผยแผ่ท่ัวเอเชียอย่างรวดเร็ว ทางเหนือไปถึงจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
มองโกเลีย ทิเบต แล้วก็ไปทางปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน 
อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน พ้ืนท่ีแถบน้ีเป็นพุทธหมด แล้วทำาไม
จึงเผยแผ่ได้เร็วขนาดน้ันภายในไม่ก่ีร้อยก่ีพันปี ไม่ใช่เพราะสงฆ์
อย่างเดียว พระสงฆ์ก็มีส่วน แต่ท่ีสำาคัญคือพ่อค้า พุทธศาสนา

เสร็จแล้ว..
เท่�ท่ีทำ�แล้ว 

หน้า ๔๕

ชีวิตไม่ใช่
ชะต�กรรม 
ไม่บังเอิญ 

ไม่ใช่ 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

บันด�ล
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เป็นศาสนาแห่งปัญญาชนและเป็นศาสนาแห่งพ่อค้าต้ังแต่สมัย
พุทธกาล เพราะพ่อค้าชอบ ถูกใจกับคำาสอนท่ีว่า ความเจริญข้ึน
อยู่กับการกระทำา ไม่ได้ข้ึนอยู่กับตระกูล ไม่ได้ข้ึนอยู่กับชนชาติ 
วรรณะ หากข้ึนอยู่กับตัวเราว่าตัวเราใช้ชีวิตอย่างไร ฉะน้ัน พุทธ
ศาสนาจึงเจริญอย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางสายไหมซ่ึงเป็นเส้น
ทางค้าขายน้ี เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเช่ือซ่ึงมัก
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนท่ีเช่ือ คนท่ีไม่เช่ือ หรือคนท่ีความ
เช่ือไม่ตรงกัน แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา เป็น
ศาสนาแห่งการพัฒนาตนเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขของตนด้วย 
ของท่านด้วย ของบุคคลด้วย เพ่ือสังคมด้วย ท้ังในปัจจุบัน ท้ังใน
อนาคตในระยะยาว 

จึงอยากให้เราได้สำานึกในคุณสมบัติของพระพุทธศาสนา 
เพราะเป็นส่ิงท่ีจะให้แนวทางท่ีชัดเจนเม่ือเราได้คำานึงถึงคุณธรรม
ความดีงามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ท่ีเพ่ิง
สวรรคตไป พระองค์ท่านทรงมีคุณธรรมหลายข้อท่ีเราซาบซ้ึงกัน 
ไม่ว่าจะเป็นความอดทน ความขยันหม่ันเพียร ความเสียสละ พระ
อัจฉริยภาพ และพระปัญญาของพระองค์ท่าน คุณธรรมอันย่ิงยวด
หลายๆ  ประการได้เจริญงอกงามมากด้วยความเป็นพุทธมามกะ
ของพระองค์ท่าน 

 การท่ีเราจะเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างด้วยการ
พยายามพัฒนาความซ่ือตรง ความเสียสละ ความดีความงาม
ในสังคมไทยในระยะยาว เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพรักใน
พระองค์ท่าน เคร่ืองมือท่ีเราจะใช้เพ่ือทำาให้สังคมเราดีข้ึนให้ตรง
ตามท่ีพระองค์ท่านทรงพระประสงค์มากท่ีสุดคืออะไร เราจะ
ใช้เคร่ืองมืออะไรได้ถ้าเราไม่ใช้พุทธศาสนา ไม่ใช้พุทธธรรม ซ่ึง
อาตมาไม่ได้หมายถึงพิธีกรรม ไม่ได้พูดถึงเปลือกของศาสนา แต่
หมายถึงหัวใจของพุทธศาสนา ซ่ึงก็คือระบบการศึกษา ระบบการ
ฝึกคนท่ีเอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นท่ีต้ัง ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความเช่ือ 
หากข้ึนอยู่กับการกระทำา ข้ึนอยู่กับการฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกใจของ

ถว�ย 
สักก�ระโดย
นำ�พระองค์

เป็น 
แบบอย่�ง
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บุญกุศลน้ีเป็นส่ิงท่ีเราได้ร่วมกันสะสมไว้ในวันน้ี เพ่ือจะ
ได้อุทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของพระองค์ท่าน
ตลอดกาลนาน

เรา การฝึกตนย่อมช่วยให้เราเข้าใจตัวเองดีข้ึน ย่ิงเข้าใจตัวเองก็
ย่ิงเข้าใจคนอ่ืน ย่ิงจับหลักความดีความงาม จับหลักของความ
เส่ือม จากการมองด้านใน ก็ย่ิงมีปัญญาท่ีจะส่ังสอนลูกหลานส่ัง
สอนคนรอบข้างไปด้วย ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ความสุขตน
ความสุขท่าน มันจึงต้องไปด้วยกัน

วันน้ีอาตมาก็ได้แสดงธรรมนานพอสมควรแก่เวลา ผู้ฟัง
ก็ได้ฟังธรรมะด้วยความสำารวม พระพุทธองค์ตรัสถึงอานิสงส์ของ
การฟังธรรมไว้ว่า... 

ข้อ ๑ ผู้ฟังธรรมจะเข้าใจในส่ิงท่ีไม่เคยเข้าใจมาก่อน หรือว่า 
ส่ิงท่ีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็จะชัดข้ึน น่ีคือบุญกุศลจากการฟังธรรม

ข้อท่ี ๒ เกิดความซาบซ้ึงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

ข้อท่ี ๓ เกิดกำาลังใจท่ีตัวเองจะพยายามศึกษา จะพยายาม
ปฏิบัติตามคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้า

ข้อท่ี ๔ ได้ความร่าเริงในธรรม ได้รับความเพลิดเพลินจาก
การฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า ได้ความสุขท่ีไม่มีโทษ 

ท้ัง ๔ ข้อ ล้วนเป็นบุญเป็นอานิสงส์จากการฟังธรรม



ไขปัญห�ธรรม

ถ�ม-ตอบ หลังก�รแสดงพระธรรมเทศน�น้อมอุทิศถว�ยเป็นพระร�ชกุศล

แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์
อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ถ�ม : นมัสการพระอาจารย์ฯ เจ้าค่ะ หนูเกิดมาก็เป็นชาวพุทธ  
ความเช่ือพ้ืนฐานของพุทธน้ันหนูเห็นดีด้วยท่ีว่า เราควรจะอยู่ห่างจาก
ส่ิงท่ีทำาให้จิตใจเศร้าหมอง แต่ก็จะต้องมีคนเห็นต่างและคัดค้านเป็น
ธรรมดา มีเพ่ือนท่ีไม่เช่ือในศ�สน�ใดๆ เลย แต่เช่ือในวิทย�ศ�สตร์ 
เข�บอกว่�หลักคว�มเช่ือพ้ืนฐ�นของพุทธท่ีว่� เร�ทุกคนวนเวียน
อยู่ในสังส�รวัฏ เวียนว่�ยต�ยเกิดด้วยกัน แล้วก�รท่ีเร�เกิดเป็น
แม่ลูกกัน หรือเร�ถูกกระทำ�บ�งอย่�งเพร�ะเร�เคยกระทำ�ส่ิงน้ัน
ม�ในช�ติก่อน ถ้�เช่ือแบบน้ี  เม่ือเร�ถึงนิพพ�น เร�ก็จะห�ยไป
จ�กสังส�รวัฏ อะตอมก็จะไม่มีอิเล็กตรอนหมุนรอบ  ถ้�เป็นเช่นน้ี 
ก็ค้�นกับกฎเบ้ืองต้นท่ีว่�เร�เวียนว่�ยต�ยเกิดอยู่ในวงกลมด้วย 
กันน้ัน เร�จะอธิบ�ยว่�อย่�งไรดีคะ

คือถ้าเราเช่ือเร่ืองเวียนว่ายตายเกิด เช่น วันน้ีได้พบพระ 
อาจารย์ฯ  เพราะว่าเราเคยพบกันมาก่อน มีบุญร่วมกัน หรือถ้า 
วันน้ีหนูถูกกระทำาบางอย่าง  เช่น ถูกใส่ร้ายต่อว่า ก็เป็นเพราะว่าหนู
เคยใส่ร้ายต่อว่าคนอ่ืนมาในอดีตชาติ คือเราเคยพบกันมาแล้วตาม
กฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดน้ันค่ะ แต่ถ้าเราบรรลุนิพพาน ก็แปลว่า
เราจะหายไปจากสังสารวัฏ  ถ้าเราหายไปแบบน้ันก็ไม่เป็นไปตามกฎ 
สิคะ ถ้าอย่างน้ี ชาติหน้าใครจะใช้กรรมให้ใคร

พุทธไม่ใช่ 
ระบบ 
คว�มเช่ือ
หน้า ๗

เช่ือ vs รู้

ตอบ  :  เบื้ องต้นอยากจะกลับไปพูดต่อจากเมื่ อค รู่ น้ี   
เร่ืองศาสนาประเภท Belief System  กับ Education System  
ระบบความเช่ือ ระบบการศึกษา แล้วท่ีอาตมาวิจารณ์ว่า ทุกวันน้ี 
คนไทยมองพุทธศาสนาเป็นระบบความเช่ือมากเกินไป ได้รับอิทธิพล 
จากตะวันตกบางทีโดยไม่รู้ตัว ฉะน้ัน สำ�หรับช�วพุทธ  เร�ยอมรับ 
ด้วยคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนว่� เร�ไม่มีคว�มรู้ ไม่มีประสบการณ์
ตรงในเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด เร�จึงต้ังเป็นสมมุติฐ�นไว้ก่อนว่�  
เร�เช่ือว่�ก�รเวียนว่�ยต�ยเกิดมีจริง  ซ่ึงต่�งจ�กก�รพูดว่�เร�รู้
ว่�ก�รเวียนว่�ยต�ยเกิดมีจริง

ถ้าคนต่างชาติต่างศาสนารู้ว่าเราเป็นพุทธ Oh, you’re 
Buddhist! You believe in rebirth. You believe in reincarnation.  
คือเขาจะมองศาสนาเป็นเร่ืองความเช่ือท้ังหมดเลย แต่สำาหรับเราไม่ใช่
เร่ืองความเช่ือ คือเช่ือได้ แต่เช่ือด้วยก�รยอมรับว่�เช่ือ ไม่ใช่รู้ อันน้ี 
ก็คือความสับสนท่ีจะเห็นชัดในอารยธรรมตะวันตก คือไม่แยก 
ระหว่าง เช่ือ กับ รู้ ถ้าเช่ืออะไร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เขาจะบอกว่ารู้  
ฉันรู้ รู้ได้อย่างไร  รู้เพราะเช่ือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  อันน้ันไม่ใช่รู้ แต่คือ 
เขาเช่ือ
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คนเราสามารถเช่ือในส่ิง ท่ีไ ม่จ ริงไ ด้ไ ม่ใช่หรือ  เพราะ
ฉะน้ัน คว�มเช่ือไม่ใช่ท่ีพ่ึงของช�วพุทธ แต่คว�มเช่ือเป็นส่ิงท่ี
มีประโยชน์ในก�รปฏิบัติ เพร�ะคว�มเช่ือหรือศรัทธ�จะเป็นตัว
กำ�หนดแนวท�งของเร� จากท่ีไปทางโน้น ไปทางน้ี ไปทางน้ัน เราจะ
เลือกทางใดทางหน่ึง มันจะเป็นก�รรวมพลัง อันน้ีคืออานิสงส์ของมัน 
แต่ต้องมีปัญญากำากับ

เพราะฉะน้ัน ถามว่าเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดไหม อาตมา
เช่ือ แต่ยอมรับว่า เช่ือ กับ รู้  ไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน แล้วทำาไมอาตมา 
จึงเช่ือ.... 

(๑)  เพราะหลักฐานในพระไตรปิฎกท่ีพระพุทธเจ้ากล่าวถึง 
การเวียนว่ายตายเกิดมีมากมาย  มันไม่ใช่ส่ิงท่ีใครใส่ไปทีหลัง มันเป็น
ไปไม่ได้ มันอยู่ในตัวพระสูตรเลย   (๒) การระลึกชาติได้ของผู้ท่ีเจริญ
สมาธิภาวนาถึงข้ันสูง   (๓) การระลึกชาติของเด็กท่ัวโลก ไม่ใช่เฉพาะ
ในวัฒนธรรมพุทธ หรือวัฒนธรรมฮินดู แม้แต่ในประเทศท่ีไม่มีศาสนา 
หรือประเทศท่ีไม่เช่ือในศาสนาก็มีจำานวนมากท่ัวโลก   (๔) การระลึก
ชาติของผู้ท่ีได้รับการสะกดจิต  และ (๕) การระลึกชาติของคนบางคน
ท่ีเขาพูดออกมา 

ตอนอาตมายังเป็นฮิปป้ีเ ดินทางด้วยการโบกรถอยู่ใน
ประเทศกรีซ วันหน่ึงไม่มีรถจอดรับ ต้องไปหาท่ีนอนในทุ่งนา  
อาตมาเจอผู้ชายคนหน่ึง นอนอยู่ใกล้กัน  กลางคืนเขาเร่ิมละเมอ  
แล้วก็พูดท้ังคืนเลย รุ่งเช้าอาตมาถามว่าเม่ือคืนเป็นอะไรหรือ
เปล่า ละเมอท้ังคืน แล้วพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ เขาว่า...โอ้.. ผมพูด 
ภาษากรีกโบราณ ทุกวันน้ีผมหาเงินเดินทางได้เพราะเร่ืองน้ี  
มหาวิทยาลัยเขาจ้างผมไปเป็นหนูทดลอง เพราะภาษาท่ีผมพูดไม่ใช่
ภาษาท่ีคนปัจจุบันพูดได้ น่ีก็คือตัวอย่างหน่ึง

ฉะน้ัน ชาวพุทธเราเช่ือโดยมีเหตุผล ๕ ประการ แต่ยอมรับ
ว่าคว�มเช่ือท่ีมีเหตุผลไม่ใช่ก�รพิสูจน์ พระพุทธองค์เรียกว่าเป็น 
หลักสัจจานุรักษ์ อนุรักษ์สัจจะ คือ ไม่กล่าวว่าเรารู้ในส่ิงท่ีเราเช่ือ 



34     35

ทีน้ี  เราไม่จำาเป็นท่ีจะต้องเกรงใจวิทยาศาสตร์ถึงขนาดว่า 
ยอมรับพุทธศาสนาได้เฉพาะข้อท่ีเข้ากับวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เพราะ
วิทยาศาสตร์คือการแสวงหาความจริงท่ีค่อนข้างจำากัด สรุปง่ายๆ ว่า
จะจำากัดตัวเองในส่ิงท่ีวัดได้ คือวิทยาศาสตร์อยู่ท่ีการวัด แต่ในชีวิต 
ของเรา  ก็มีบางส่วนท่ีวัดได้ บางส่วนท่ีวัดไม่ได้ เพราะฉะน้ัน 
วิทยาศาสตร์จึงไม่สมบูรณ์ อย่างเช่น รักแม่ไหม พิสูจน์ได้ไหม วัดได้
ไหม  มีความรักก่ีหน่วย ถ้าอย่างน้ันความรักแม่ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์  
ถ้าบอกว่า ฉันไม่เช่ือว่าความรักแม่มีจริง เพราะว่าไม่เห็นใครจะวัดได้    
ส่ิงท่ีวัดไม่ได้มีเยอะมาก แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าไม่จริง เพราะฉะน้ัน 
วิทย�ศ�สตร์ถือว่�เป็น subset ของพุทธศ�สน� ไม่ใช่พุทธศ�สน�
เป็น subset ของวิทย�ศ�สตร์ 

แล้วจะเอาวิทยาศาสตร์ตอนไหนล่ะ วิทยาศาสตร์ของปีน้ีก็
อย่างหน่ึง วิทยาศาสตร์เม่ือ ๑๐ ปีท่ีแล้ว ๕๐ ปีท่ีแล้ว ๑๐๐ ปีท่ีแล้ว 
บางทีส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์เม่ือ ๑๐๐ ปีท่ีแล้วไม่ยอมรับเลย ตอนน้ีเป็น
ท่ียอมรับ ส่ิงท่ี ๒๐ ปีท่ีแล้วไม่ยอมรับ ตอนน้ีก็เป็นท่ียอมรับ ฉะน้ัน 
วิทยาศาสตร์ข้ึนอยู่กับความสามารถในการวัด พอเทคโนโลยีก้าวหน้า 
ความสามารถในการวัดละเอียดมากข้ึน ข้อมูลก็เพ่ิมมากข้ึน ก็ต้อง

ปรับทฤษฎีให้รับกับข้อมูลใหม่ ฉะน้ัน ข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนในปริมาณ 
ในคุณภาพ ในรูปแบบมากข้ึน ก็ต้องค่อยๆ ปรับหลักวิทยาศาสตร์ไป
เร่ือยๆ เพราะฉะน้ันไม่จำาเป็นท่ีจะต้องเอาหลักพุทธศาสนาไปผูกอยู่
กับหลักวิทยาศาสตร์

ทีน้ี ในเร่ืองของการเวียนว่ายตายเกิด อาตมาเคยพูดกับ 
นักวิทยาศาสตร์คนหน่ึง  เขาบอกว่า ผมชอบคำาสอนของพระพุทธเจ้า  
ภาคปฏิบัติดีหมด แต่เร่ืองเวียนว่ายตายเกิดน่ีผมรับไม่ได้ อาตมา 
ก็เลยยกตัวอย่างของการระลึกชาติให้เขาฟัง บอกว่าสมมุติฐาน
ของพระพุทธเจ้าก็คือ น่ีคือคนระลึกชาติ คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์  
อะไร คือสมมุติฐาน ท่ีจะอธิบายเหตุการณ์ น้ีไ ด้  เขา ก็ อึก อัก   
“ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์...  ผมไม่มีศาสนา...”  คือถ้าอย่างน้ัน 
วิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นมีศัพท์ใหม่ เขาเรียกว่า  Scientism  
ไม่ใช่  Science  แต่  Scientism  คือ  Science กลายเป็นระบบ 
ความเช่ือเหมือนศาสนาไป

การจะปฏิเสธอะไร ปฏิเสธได้ไม่ยากใช่ไหม คนท่ีบอกว่าฉัน 
ไม่เช่ือ ฟังแล้วเหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ฉันไม่เช่ือว่าส่ิงน้ันมีจริง
เหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะท่ีเราพูดว่าฉันไม่เช่ือว่าส่ิงน้ัน 

ศ�สน�พุทธ 
vs “ลัทธิ” 
วิทย�ศ�สตร์

ศรัทธ� 
ต้องกำ�กับ
ด้วยปัญญ�
หน้า ๘
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มีจริง ก็มีความเช่ือฝังอยู่ ความเช่ือว่าส่ิงน้ันไม่มี แล้วคุณมีหลักฐาน
อะไรท่ีพิสูจน์ว่าส่ิงน้ันไม่มี  น่ีก็เป็นเร่ืองของความงมงายเหมือนกัน 

ฉะน้ัน การท่ีจะเอาหลักฟิสิกส์ ทฤษฎีของฟิสิกส์ไปวิจารณ์เร่ือง
การเวียนว่ายตายเกิดน่ี อาตมาขอบอกว่า มวยมันคนละรุ่น เทียบกัน
ไม่ได้

ได้อยู่เสมอ  อย่างเช่น  คนฉลาดก็มักฉลาดก่อนท่ีจะโง่และหลัง 
จากโง่ไปแล้ว แต่ปัญหาในช่วงระหว่างฉลาดกับฉลาด คือจะมี 
กิเลสครอบงำาได้ง่าย  เม่ือครู่น้ีอาตมาจึงกล่าวถึงความสำาคัญของการ
ฝึกจิต 

เพราะฉะน้ัน ไม่ใช่แค่ว่าเราสมาทานศีลและมีความต้ังใจหรือ
ความจริงใจท่ีจะรักษา แต่ต้องมีสติพอจะรู้ว่ามีส่ิงท้าทายหรือย่ัวยุ
จิตใจท่ีต้องระมัดระวัง หรืออาจจะรู้แต่ขาดความอดทน อดทนไม่ได้ก็
ผิดศีล ฉะน้ัน การผิดศีลเกิดจากความคิดผิดก็ได้ เกิดจากความอยาก
ก็ได้ เกิดจากการขาดความอดทนก็ได้ ขาดสติก็ได้ ซ่ึงล้วนแต่เป็นเร่ือง
ของจิตใจ ถ้าไม่รู้จักฝึกจิตใจ ก็จะรักษาศีลไม่ได้ การจะรักษาศีลอย่าง
สมำา่เสมอในแนวทางท่ีนำาไปสู่สมาธิและปัญญา จะต้องมีการฝึกจิตอยู่
ตลอดเวลา

แม้แต่ในเร่ืองของปัญญา เช่น กรณีท่ียุงกัดแล้วเรากำาลังจะตบ
ตามสัญชาตญาณเดิม รู้ตัว หยุด ในขณะท่ีหยุดน่ีเครียดนะ น่ีเป็นข้อ
สำาคัญ ความเครียดไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่ดีเสมอไป ความเครียดท่ีเป็นไปเพ่ือ 
สิ่งที่ดีในระยะยาวก็มี ความเครียดที่นำาไปสู่ความเครียดมากยิ่งขึ้นก็มี  
แต่ความเครียดบางอย่างถือว่าดี

ศีลเปิดท�ง
ให้สม�ธิและ
ปัญญ�

ศีลต้องเร่ิม
จ�กปัญญ�
หน้า ๑๐

ถ�ม : ท่านพระอาจารย์ฯ ได้กล่าวถึงเร่ืองไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา แล้วก็ได้กล่าวว่าการรักษาศีลน้ี จะต้องมีปัญญากำากับ 
หมายถึงเราศึกษา เรามีความรู้ท่ีจะรักษาศีลด้วยปัญญา แต่ไม่ใช่ด้วย
ความเช่ือ ผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ฯ ว่า แล้วสมาธิในบริบท
ของไตรสิกขาคืออะไร มีความสัมพันธ์กับศีลและปัญญาอย่างไรครับ 
ขอบพระคุณครับ

ตอบ : คือก�รรักษ�ศีลเองก็มีก�รฝึกจิตอยู่ในตัว เช่น  เรา
สมาทานศีลจะไม่ฆ่าสัตว์ แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราจะไม่ฆ่า  ทีน้ี
ยุงมากัด ขณะน้ันเกิดอะไรข้ึน บางคนขาดสติก็ตบไปเลย  คือก่อน
หน้าน้ัน ก่อนวินาทีท่ียุงจะกัด ถามว่าถือศีลไหม ถือ แต่ในขณะน้ัน
ลืม น่ีเป็นธรรมชาติมนุษย์  เราลืมหลักการลืมอุดมการณ์ของเรา 
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ถ้าเราหยุด เราไม่ตบ ในขณะน้ันจิตต่ืน อันน้ีคือสติเกิดข้ึน เรา
ต่ืนจากหลับ การตบคือการทำาตามสัญชาตญาณท่ีไม่ต่างจากสัตว์
เดรัจฉานท่ัวไป   ถ้าพูดภาษาธรรมเราเกิดเป็นมนุษย์ในขณะท่ีเราหยุด 
เราหยุดได้เพราะมีศีลหรือสิกขาบทเป็นเคร่ืองระลึกของจิตในเวลา
น้ัน คือเร�เจริญสติด้วยสิกข�บทหรือศีล ๕ ข้อใดข้อหน่ึงเป็นเคร่ือง
ระลึกของจิต ใช้สิกข�บทเป็นอุบ�ยทำ�ให้เร�ต่ืนจ�กหลับ หรือต่ืน
จ�กก�รครอบงำ�ของสัญช�ตญ�ณในชีวิตประจำ�วัน หยุดแล้วก็
อดทนอยู่ตรงน้ัน แล้วในเวลาท่ีจิตหยุดจากสัญชาตญาณ ต่ืนข้ึนมา  
น่ันคือก�รเปิดโอก�สให้ปัญญ�ปร�กฏ  ให้ปัญญ�ทำ�ง�น  จะทำา
อย่างไร จะปล่อยให้กัดก็ไม่ดีเหมือนกัน  ก็ใช้วิธีเป่าไล่ก็ได้  คือปัญญา
เกิดข้ึนให้เราแก้ปัญหาโดยไม่ผิดศีล 

ปัญญาเกิดข้ึนเพราะมีสติเป็นเง่ือนไข สติเกิดข้ึนเพราะมีเคร่ือง
ระลึกของสติท่ีชัดเจน เคร่ืองระลึกของสติในชีวิตประจำาวันท่ีเป็น 
พ้ืนฐานท่ีสุดคือศีล ๕ ข้อ

ในขณะน้ันเราก็เห็นความอยากท่ีจะฆ่าเกิดข้ึน ดับไป ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ของเรา เพราะการท่ีคนเราไม่ทำาตามสัญชาตญาณ ก็เป็นการเปิด
เผยความจริงว่า ความอยากน้ันเป็นคล่ืนในสมอง หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ดับไป เป็นการเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในระดับอ่อนๆ แค่
เร่ืองการไม่ตบยุง ได้ศีล ได้สมาธิ ได้ปัญญาเลย

บอกได้ว่าเง่ือนไขของก�รฝึกสม�ธิฝึกจิตไม่ใช่คว�มรอบรู้
เร่ืองเทคนิคเร่ืองวิธี อย่�งท่ีคนมักจะเข้�ใจกัน เง่ือนไขสำ�คัญคือ 
ทำ�อย่�งไรจึงจะทำ�อย่�งสมำ่�เสมอต่อเน่ืองทุกวันๆ คนส่วนมาก 
ก็รู้อยู่แต่ทำาไมไม่ทำา  ไม่ได้เก่ียวกับ IQ  แต่เก่ียวกับความข้ีเกียจ 
ข้ีคร้านบ้าง  เก่ียวกับความท้อแท้ หรือคาดหวังอยากจะได้บางส่ิงบาง
อย่างจากการน่ังสมาธิ พอไม่ได้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเสียเวลาหรือ
เปล่า  ส่ิงใดท่ีทำาด้วยความยากลำาบากก็ต้องมีความสงสัยอยู่เสมอว่า
คุ้มค่าไหม หรือสงสัยในความสามารถของตัวเอง หรือคิดว่าเราไม่มี
บุญ ไม่มีบารมี ไม่มีวาสนา ไปว่าตัวเอง ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกจิต เป็นเร่ืองของปัญญาเหมือนกัน คือขาดปัญญาในการมอง 
ส่ิงท่ีกำาลังทำาอยู่
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ฉะน้ันการท่ีจะฝึกจิตให้พ้นจากนิวรณ์หรือส่ิงเศร้าหมอง
ในจิตใจต้องใช้ปัญญาพอสมควร คือถ้าเราไม่มีปัญญาจัดการกับ 
กิเลส  ใช้แต่วิธีสู้ การสู้เอาน่ีน้อยคนท่ีจะทำาได้อย่างน้ัน หน่ึงในร้อย  
หน่ึงในพัน ส่วนมากแล้วต้องใช้ปัญญาช่วย ภาษาพระเรียกว่า  
‘โยนิโสมนสิการ’  อันน้ีคือปัญญาในระดับความคิดพิจารณา คือ  เรา
ต้องมองทุกส่ิงทุกอย่างอย่างมีกรอบ ต้องรู้เท่�ทันกรอบท่ีเร�กำ�ลัง
ใช้มองเร่ืองต่�งๆ น่ีคือเร่ืองของโยนิโสมนสิก�ร ก�รปรับกรอบก�ร
มอง ก�รคิดให้สร้�งสรรค์ ให้เป็นไปเพ่ือเป้�หม�ยท่ีเร�ต้องก�ร

เช่นเร่ืองความผิดพลาด  ทุกคนก็ต้องเคยผิดพลาดกันท้ังน้ัน
การจะสำาเร็จผลไม่ว่าทางโลกทางธรรม ผู้ท่ีถือว่าเก่งน้ันไม่ใช่คนท่ี
ไม่ผิดพลาด แต่เป็นผู้ท่ีมองความผิดพลาดในกรอบท่ีฉลาด ถือว่า 
ความผิดพลาดน้ันเป็นบททดสอบและเป็นบทเรียน อย่างน้ีเป็นต้น  
คนที่มองว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ตนจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
ต่อไป ก็จะมีกำาลังใจท่ีจะเดินหน้าต่อ แต่ผู้ท่ีมองความผิดพลาดใน
กรอบท่ีว่าเราแย่  ใช้ไม่ได้ เราทำาไม่เป็น เราไม่มีทางทำาได้ แม้จะเป็น
ความผิดพลาดเหมือนกัน แต่กลับมองความผิดพลาดในกรอบท่ีเรียกว่า  
‘อโยนิโสมนสิการ’ คือไม่แยบคาย ก็ย่อมให้ผลต่างกัน ฉะนั้น ในการ

ฝึกจิต การมีกำาลังใจท่ีจะทำาและจะไม่หยุดทำา  ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค 
เป็นต้น ก็ต้องใช้ปัญญา

ฉะน้ัน  ศีลอยู่ตรงไหน สมาธิการฝึกจิตและการฝึกปัญญาจะอยู่
ตรงน้ัน    ก่อนท่ีจะใช้ปัญญาได้ ก็ต้องมีสติต้ังอยู่ในปัจจุบัน การจะใช้
ปัญญาในระยะยาว ก็ต้องทำาให้จิตใจของเราพ้นจากความยินดียินร้าย 

ความยินดียินร้ายมีต้ังแต่หยาบไปถึงละเอียด การชอบไม่ชอบ
คือความยินดียินร้ายอย่างหยาบท่ัวไป แต่ความยินดียินร้ายในจิตใจ
ท่ีละเอียดเป็นเหมือนการกระเพ่ือมของจิต มีการผลักไสหรือดึงดูด
นิดๆ เป็นปฏิกิริยาต่อส่ิงท่ีกำาลังพิจารณาอยู่ ถ้ามีแม้แต่การกระเพ่ือม
หรือเคล่ือนไหวนิดๆ ไม่ว่าจะในลักษณะครอบงำาหรือผลักไส อย่างน้ี
ปัญญาจะไม่เกิดข้ึน สมาธิจึงมีบทบาทสำาคัญในการทำาให้ปัญญารู้เห็น
ตามความเป็นจริง มันจึงเป็นระบบองค์รวมจริงๆ 

รู้เท่�ทัน
กรอบ 
ก�รมอง

ศีลลดคว�ม
มัวหมอง
ในจิต...
อย่�งไร?
หน้า ๑๓
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ถ�ม : ในชีวิตประจำาวันท่ีต้องเจอผู้มากระทบอารมณ์บ่อยๆ 
เราจะทำาอย่างไรดี

ตอบ : (๑) ตอนเช้าก่อนไปทำางาน สำาหรับผู้ท่ีอยู่ท่ีทำางาน  ก็
ให้ถือว่าน่ีคือข้อวัตรปฏิบัติในวันน้ี ดูให้เหมือนก�รเล่นกีฬ�  คือวันน้ี
จะอารมณ์เสียกับคนน้ันคนน้ีให้น้อยท่ีสุด วันน้ีจะชนะใจตัวเองได้สัก
ก่ีคร้ัง ให้เป็นเร่ืองสนุกแบบหน่ึง แล้วเราจะเข้าใจว่า ทุกคร้ังท่ีปล่อย
วางได้ อดทนได้ เราก็ได้บุญ ได้กำาไรชีวิต

(๒) การท่ีใครทำาส่ิงใดแล้วกระทบจิตใจเรา  ส่วนหน่ึงก็มาจาก
ตัวเราเองด้วย อย่าไปคิดว่ามาจากเขาฝ่ายเดียว   เม่ือเราเกิดทุกข์
ทางใจ แสดงว่าต้องมีตัณหาข้อใดข้อหน่ึงในจิตใจของเรา พยายาม
พิจารณาตรงจุดน้ี มักจะเป็นในลักษณะว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างน้ันเลย 
เขาไม่น่าทำาอย่างน้ีเลย เขาน่าจะ......  จงระวังท่ีสุด คำาว่า ‘น่าจะ’  
‘ไม่น่าจะ’ 

ก็แล้วทำาไมเขาจึงเป็นคนแบบน้ัน คิดอย่างน้ัน  เขาน่าจะต้องมี
เมตตาต่อเรามากกว่าน้ัน ทำาไมเขาจึงมีจิตใจในระดับน้ัน... มันก็เป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัย ฉะน้ัน การท่ีเราเห็นส่ิงท้ังหลายว่าเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัย จะทำาให้จิตใจเราเย็นลง 

แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือทำาใจ เพร�ะถ้�
เป็นระบบท่ีไม่ยุติธรรม  เป็นระบบท่ีกำ�ลังสร้�งคว�มเสียห�ยต่อ
ส่วนรวม ก็ไม่ใช่ว่�เร�ต้องทำ�ใจเพียงอย่�งเดียว แต่เร�ต้องทำ�ใจ
เสียก่อน คือก่อนท่ีเร�จะมีปัญญ�รู้ว่�เร�ควรจะพูดอะไรกับเข� 
หรือควรจะทำ�อะไร จะดีหรือไม่ เราต้องเลือกกาลเทศะท่ีเหมาะสม 
เราต้องพูดอย่างไร ปัญญาในการส่ือสารหรือการแก้ปัญหาจะเกิดข้ึน
เม่ือเราไม่หงุดหงิด ไม่รำาคาญ ไม่น้อยใจ ไม่เสียใจ ไม่โกรธ 

ฉะน้ัน เราต้องฝึกจิตให้ปกติก่อน แต่ไม่ใช่ว่าทำาจิตให้ปกติแล้ว
ก็ เออ... ได้แล้ว อยู่ได้แล้ว เพราะเราก็ต้องคำานึงถึงหน้าท่ีต่อส่วน
รวมด้วย  ถ้าเป็นคนท่ีกำาลังสร้างปัญหากับส่วนรวม เราก็ต้องจัดการ  
ไม่ใช่ว่าปล่อย ไม่ใช่ว่าหน้าท่ีของชาวพุทธอยู่ท่ีการทำาใจ การทำาใจเป็น
แค่ส่วนหน่ึงเท่าน้ันเอง

การฝึกจิตเป็นเร่ืองท้าทายมาก ในชีวิตประจำาวันไม่ใช่ว่าวัน
หน่ึงๆ จะมีอะไรมาชวนให้เครียดมากๆ หลายคร้ัง คือ ส่วนมากจะเป็น
เร่ืองเล็กเร่ืองน้อยท่ีค่อยๆ สะสมมาต้ังแต่เช้าจนเย็น จนกระท่ังเรารู้สึก
หมดแรง

ทำ�ใจไม่ใช่
ปล่อยว�ง...

เสมอไป

เข�ทำ�ให้ 
เร�โกรธ 

-ผิดหวังได้
เพร�ะเร�เอง

หน้า ๑๗

สนุกกับ
ก�รชนะใจ
ตนเอง

ศีลเป็น 
คว�มรัก-
เค�รพ 
ในตนเอง
หน้า ๑๔
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วิธีรักษ�จิตใจท่ีสำ�คัญ  คือ ให้เร�ต้ังต้นใหม่เป็นระยะๆ  
เพ่ือรักษ�พลังของสติท่ีจะจัดก�รกับเร่ืองต่�งๆ เช่น เวลาเบ่ือ  
เวลาเครียด ก็อย่าเพ่ิงรับไลน์หรือส่งไลน์ทุกคร้ัง คืออย่าไปใช้ไลน์ 
เป็นทางออกจากทุกข์ อาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองน้ีทีเดียว ไม่ใช่ว่าห้าม  
แต่ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราใช้สอยในแต่ละวันน้ี ควรต้องมีคำาๆ หน่ึงอยู่
ในใจตลอดเวลา คำาท่ีท่านว่า “พอเพียง”  เล่นไลน์เท่าไรจึงจะพอ
เพียง  ไม่ใช่ว่าทุกคร้ังท่ีเบ่ือ รำาคาญ หรือน้อยใจ ก็ต้องหันไปเล่นกับ
โทรศัพท์ 

ในบางเวลาให้เราหยุด หายใจเข้า หายใจออก  น่ังสมาธิ เดิน
สมาธิ เพ่ือให้จิตกลับสู่ปกติ เพียง ๑ นาที ๒ นาที ไม่ต้องเป็นระยะยาว 
ไม่ต้องทำาเป็นรูปแบบพิเศษอะไร  เพียงแต่ว่าต้ังสติข้ึนมาใหม่ เพ่ือไม่
ให้ความเครียดสะสมต้ังแต่เช้าจนกระท่ังมีอารมณ์ค้างอยู่ จะว่าปล่อย
ก็ไม่ปล่อย พอมีโอกาสก็เผลอสติระบายกับคนน้ันคนน้ี หรือเม่ือกลับ
บ้านก็ใช้คู่ครองเป็นถังขยะรองรับอารมณ์  น่ีคือการดูแลจิตใจในชีวิต
ประจำาวันท่ีควรต้องฝึกอย่างสมำา่เสมอ

มีเร่ืองท่ีอาตมาชอบเล่า  เรียกว่าเป็นเร่ืองเล่าธรรมะเร่ืองแรก 
ท่ีอาตมาเคยฟังต้ังแต่เข้า Course  วิปัสสนากรรมฐานคร้ังแรกในชีวิต 
ตอนน้ันยังเป็นฆราวาส อาจารย์ท่ีสอนก็เป็นฆราวาส แต่ท่านเคยบวช
เป็นพระในเมืองไทย ๖ ปี ท่านเล่าว่า ตอนท่ีท่านอยู่ท่ีสวนโมกข์ ปีท่ี
ท่านอาจารย์พุทธทาสสร้างอาคารเรือ  ท่านได้ออกธุดงค์เป็นเวลาปี
สองปี เม่ือกลับมากราบท่านเจ้าคุณฯ  ก็เห็นว่าอาคารน้ันยังไม่เสร็จ 
ท่านเดินตามท่านเจ้าคุณพุทธทาส สนทนาธรรมผ่านอาคารเรือ ท่าน
ก็ว่า “โอ้... เรือน้ียังไม่เสร็จ”  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า “เสร็จ
แล้ว” พระฝร่ังก็งงเพราะเห็นคนกำาลังเคาะประตูผสมปูนอยู่ จึงถาม
ว่า “แปลว่าอะไรครับ” ท่านก็ว่า “เท่าท่ีทำาแล้วก็เสร็จ” เร่ืองน้ีอาตมา
ว่าลึกซ้ึงมาก ชอบมาก ชอบมาโดยตลอด คืองานของเราน่ีจะให้มัน
เสร็จแปลว่าอะไร เสร็จอย่างไร คือมันก็ต้องมีต่อทุกเร่ือง  อันน้ีเสร็จ
แล้วจะต้องทำาอันน้ันต่อ  ทีน้ีมันจะมีความรู้สึกว่า มันไม่เสร็จสักที  
แต่ถ้าเราถือว่าเท่าที่ทำาแล้วก็เสร็จ วันนี้เสร็จไหม เสร็จ เสร็จอย่างไร   
เท่าท่ีทำาแล้ววันน้ีก็เสร็จ ให้พยายามคิดอย่างน้ี จิตใจจะได้ผ่อนคลาย

เสร็จแล้ว...
เท่�ท่ีทำ�แล้ว

ชีวิตไม่ใช่
ชะต�กรรม 
ไม่บังเอิญ 

ไม่ใช่ 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

บันด�ล
หน้า ๒๓

น�ทีสม�ธิ 
รักษ� 
พลังสติ

หัวใจของ
ก�รฝึกจิต
หน้า ๑๕
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แนวคิดลักษณะน้ี พระพุทธเจ้าท่านให้ช่ือพิเศษว่า ‘โยนิโส
มนสิการ’ หรือท่ีท่านแปลว่าคว�มคิดแยบค�ย เป็นการเปล่ียนมุมมองต่อ 
ปัญหา อย่างเช่น คนท่ีนิสัยไม่ดี พระบอกว่าให้แผ่เมตตาให้เขา คนท่ัวไป 
ก็จะชอบบ่นว่าแผ่เมตตาให้คนพรรค์น้ีไม่ออก ถามว่าทำาไม ก็ตอบว่าเขา 
เป็นคนเห็นแก่ตัวมาก หรือเขามีความสุขกับการทำาให้คนอ่ืนเป็นทุกข์  
ถ้าขอให้เขามีความสุขมากข้ึน ก็เหมือนกับจะขอให้เขาทรมานจิตใจ 
คนอ่ืนมากข้ึน เร�ก็ต้องใช้ปัญญ�ในก�รแผ่เมตต� เช่นในกรณีคนเห็น
แก่ตัว เราจะแผ่เมตตาให้เขาอย่างไร เราก็ขอให้คนๆ น้ีได้ความสุขจาก
การไม่เห็นแก่ตัว ตอนน้ีเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก ขอให้เขาได้สัมผัสได้
รู้จักความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว สำาหรับคนก้าวร้าว ก็ขอให้เขาได้รู้จัก
ความสุขของการไม่ก้าวร้าว น่ีก็คือการใช้เมตตาเหมือนกัน แต่พลิกมุม
การคิดให้เหมาะสมกับคนน้ันๆ ฉะน้ันจิตใจกับปัญญาต้องไปด้วยกันอยู่
ตลอดเวลา จะมีผลต่อกันและกัน

ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันน้ีศิษย์อยากจะ
กราบเรียนถามเร่ืองสติปัฏฐาน ๔ เจ้าค่ะ คือมีคนเคยบอกศิษย์ว่า 
กาย เวทนา เป็นระดับตำา่กว่า ก็เลยไม่ดู ไม่ไปพิจารณา แต่ศิษย์เข้าใจ
ว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เราสามารถท่ีจะดูได้ท้ังกาย เวทนา จิต 
ธรรมในเวลาปกติได้เลย อย่างน้ีศิษย์เข้าใจถูกหรือไม่เจ้าคะ หรือว่าท่ี
เขาบอกน่ะถูกต้องแล้ว

ตอบ : คือ เวทน� จิต ธรรม มันก็ตรงกับคำ�ว่�ใจ ดูก�ย ดูใจ 
คือ สติปัฏฐ�น ๔

สติปัฏฐาน ๔ ต้องอยู่ด้วยกันเสมอ อย่างดูลมหายใจ การสัมผัส
ของลมหายใจก็คือกาย แต่ในขณะท่ีหายใจเข้าหายใจออก  ก็ต้องมี
ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ น่ันก็คือ ตัวเวทนาซ่ึงจะต้องมีตัวรู้อยู่ตรง
น้ัน ก็คือตัวจิต จะต้องมีนิวรณ์หรือโพชฌงค์เกิดข้ึนในเวลาน้ัน ก็เป็น
ธรรม ฉะน้ัน กาย เวทนา จิต ธรรม มันต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าพิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรม จะอยู่ตรงน้ัน

ในชีวิตประจำาวัน ก�รพิจ�รณ�ก�ยจะดี อย่างในกรณีความ
โกรธ คือก่อนท่ีเร�จะโกรธใครน้ันจะต้องมีอ�ก�รล่วงหน้� คือไม่ใช่
ปุบปับโกรธ มันจะต้องมีบางส่ิงบางอย่างบอกล่วงหน้า เหมือนก่อนฝน

รู้เท่�ทันก�ย

ปัจจุบันคือ
ห้องเรียน
หน้า ๒๑

แผ่เมตต�
ด้วยปัญญ�

ศีลสร้�ง
คว�ม
ปลอดภัย
หน้า ๑๒
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ตกจะต้องมีฟ้าคร้ึมๆ การสังเกตทางจิตใจ บางทีมันยากเกินไปในชีวิต
ประจำาวันท่ียุ่งวุ่นวาย แต่ท่ีเราทำาได้คือการสังเกตกายของตัวเองว่า
ก่อนท่ีเราจะโกรธใครน้ัน มันมีความผิดปกติท่ีตรงไหน มักจะมีรูปแบบ
และมีความรู้สึกในจุดใดจุดหน่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเรา บางคนจะรู้สึก
ท่ีไหล่ บางคนก็รู้สึกท่ีหน้าผาก

ทีน้ี พอเราสังเกตว่าอาการกายท่ีสัมพันธ์กับส่ิงเศร้าหมองต่างๆ 
น้ีอยู่ตรงไหน ก�รต้ังสติกับอ�ก�รผิดปกติของก�ยเช่นน้ี  ในชีวิต
ประจำ�วันจะง่�ยกว่�ก�รดูท่ีจิต เพราะว่าการดูท่ีจิต บางทีเราตาม
ไม่ทัน เด๋ียวรับโทรศัพท์ พูดกับคนน้ัน ทำาอย่างน้ี   การดูกายน่ีจึงง่าย
กว่า ถึงจะว่าหยาบกว่า แต่หยาบกว่าไม่ใช่ว่าตำา่กว่า เพียงแต่ว่าเป็นส่ิง
ท่ีเห็นง่ายกว่าเท่าน้ันเอง

ถ�ม : กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ หนูขอถามพระอาจารย์ 
ว่าถ้าเราจะมีความเพียร เพียรอย่างไรให้อยู่ในทางสายกลาง   
คือสงสัยว่าบางคนต้ังใจท่ีจะมีความเพียร แต่ไม่ให้หย่อนเกินไป 
หรือว่าตึงเกินไป  เหมือนกับว่าถ้าอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่า วันน้ีจะ 
เป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะไรอย่างน้ี หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะนอน
หลับค่ะ ก็เลยอยากรู้ว่าทำาอย่างไรดีท่ีจะให้เป็นทางสายกลางค่ะ

ตอบ : ก่อนอ่ืนเรามีหลักใหญ่คือ  การเพ่ิมข้ึนหรือลดน้อย
ลงของกุศลธรรมและอกุศลธรรม ฉะน้ัน ในชีวิตการปฏิบัติของ 
เราน้ี อาจมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนบางอย่าง เช่น สมมุติเรารู้สึก
ว่าทุกวันน้ีเราหย่อนเกินไปก็ต้องต้ังต้นใหม่ อาจจะให้เข้มงวดมากสัก
ระยะหน่ึง เพ่ือให้กลับมาสู่ทางสายกลาง พระเราเรียกว่า ‘ธุดงควัตร’ 
เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือขัดเกลา

ถ้าคนมองจากภายนอกก็จะเห็นเฉพาะช่วงน้ันท่ีกำาลังเข้ม
งวด ทำาไมจึงทำาเกินไป  อันน้ันไม่ใช่ทางสายกลาง ใช่.. ถ้าเรามองใน
ระยะเวลา ๑ อาทิตย์ หรือ ๑ เดือนอาจจะจริง แต่ถ้าเรามองในช่วง
ระยะเวลา ๑ ปี อาจจะอยู่ในทางสายกลางของเราก็ได้ ฉะน้ัน ไม่ใช่ว่า
ทุกเวลานาทีมันจะอยู่ในทางสายกลาง

ท�งส�ย
กล�งเหมือน
ก�รไต่ลวด

กระทบแต่ 
ไม่กระเทือน

หน้า ๑๘
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มีอาจารย์ท่ีท่านเป็น Aikido  วิชาป้องกันตัวของญ่ีปุ่น คล้ายๆ  
ยูโด  ทีน้ีศิษย์คนหน่ึงพูดกับอาจารย์ว่า เป็นศิษย์มาต้ัง ๒๐ ปี ไม่เคย
เห็นอาจารย์เสียการทรงตัวแม้แต่คร้ังเดียว อาจารย์บอกว่า โอ้... ผม
เสียการทรงตัวบ่อย แต่ผมกลับตัวเร็วจนศิษย์มองไม่เห็น คือท่าน
พยายามสอนว่า เร่ืองท�งส�ยกล�งน่ีไม่ใช่ Superhighway แต่เป็น
ท�งเหมือนไต่ลวดม�กกว่� คือจะเอียงไปท�งขว� ท�งซ้�ย แต่จะ
รู้สึกตัวแล้วก็ต้ังต้นใหม่ รู้สึกตัวแล้วก็ต้ังต้นใหม่

แต่โดยภาพรวมในระยะเวลา ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เป็นต้น 
ควรจะเห็นว่า กุศลธรรมเพ่ิมมากข้ึน อกุศลธรรมลดน้อยลง

มีตวัอย่างหรอืการอุปมาของหลวงพ่อชาท่ีจะทำาให้ชดัขึน้ ท่าน
เปรียบเทียบเหมือนเราจะพายเรือข้ามแม่นำ้าที่ไหลเชี่ยว ท่านบอก
ว่า ถ้าเราพายเรือตรงไปอีกฟากหนึ่ง มันจะไม่ตรง เพราะนำ้าไหล
แรง เพราะฉะนั้น เราต้องมุ่งให้ทวนกระแสสักหน่อยหนึ่ง สุดท้าย
แล้วกระแสนำา้จะทำาให้เราตรงถงึเป้าพอดี

ฉะน้ัน เวลาเรากำาหนดความพอดีของตัวเอง ให้เข้มงวดกว่าน้ัน
หน่อยหน่ึง เหมือนเราจะพายเรือข้ามนำา้ คือต้องมีความรู้สึกยืดตัวนิด
หน่อย เหมือนเราจะออกกำาลังกาย หรือทำาโยคะก็จะต้องมีการยืดตัว 

พยายามให้เพ่ิมทีละนิดทีละน้อย ไม่บังคับมาก แต่ไม่อยู่กับท่ี ได้แค่น้ีก็
พยายามให้ได้อีกแค่น้ี ทีละเล็กละน้อย

ศีลเป็น 
เคร่ืองวัด

ปัญญ� 

ศีลต้องเร่ิม
จ�กปัญญ�

หน้า ๑๐

ถ�ม : ตอนน้ีผมฝึกศีล สมาธิ เพราะอยากมีปัญญากับเขาบ้าง 
ท่ีท่านอาจารย์พูดเม่ือครู่น้ีว่า ถ้าจะเป็นอเสขบุคคลก็ต้องกำาจัดอวิชชา
ให้หมด ปัญหามีอยู่ว่า เม่ือเราดูในแง่ของสังโยชน์ ๑๐ อวิชชาเป็น
ตัวสุดท้ายท่ีเราจะกำาจัดได้ เพราะกำาจัดยากท่ีสุด ผมคิดว่า การสร้าง
ปัญญาจะต้องมีข้ันตอน ผมอยากทราบว่า เรามีวิธีใดท่ีจะวัดว่าปัญญา
เราพัฒนาถึงขนาดไหน ถ้ามีจะมีก่ีข้ันตอน แล้วจะวัดได้อย่างไร

ตอบ : วิธีวัดปัญญ�ท่ีง่�ยท่ีสุด ชัดท่ีสุด คือ ศีล ๕ คนไหนไม่
รักษ�ศีล ๕ หรือรักษ�ไม่ครบ คนน้ันไม่มีปัญญา พูดได้เลยว่�ปัญญ�
น้อย เพร�ะว่�ปัญญ�ในระดับพ้ืนฐ�นท่ีสุดจะต้องข้ึนอยู่กับก�รกระ
ทำ� ผลการกระทำา คือกฎแห่งกรรม อันน้ีคือปัญญาพ้ืนฐาน ฉะน้ัน ถ้า
เราเข้าใจในเร่ืองกฎแห่งกรรมซ่ึงเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ มันเป็นไป
ไม่ได้ท่ีเราจะผิดศีล ๕ ข้อน้ันได้ เพราะฉะน้ัน เร่ืองการพิสูจน์ ความ
ละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป ความระมัดระวังการแสดงออก
ทางกาย วาจา น่ันเป็นเคร่ืองช้ีวัดปัญญาคนท่ีดี
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สนใจศึกษาเร่ืองอนิจจัง เร่ืองทุกขัง เร่ืองอนัตตา ต้ังแต่ระดับความคิด
ในชีวิตประจำาวันง่ายๆ ดูข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ พยายามให้มองในมิติ
ของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญญาก็จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึน

นอกจากน้ันแล้ว ก็จะอยู่ท่ีความพอใจและความสุขในการเรียน
รู้ ในการศึกษาหาความรู้ แต่ถ้าเป็นความรู้ท่ีจะนำาไปสู่ปัญญาหรือท่ี
เรียกว่า ‘ปริยัติ’ ปริยัติก็ต้องอยู่ในบริบทของปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
คือไม่ใช่ปริยัติเพ่ือปริยัติ ไม่ใช่เรียนเพ่ือเรียน แต่เรียนเพ่ือเป็นกำาลังใจ 
เพ่ือเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือปฏิเวธ แต่อย่างท่ีว่า ปัญญา
ต้องมีต้ังแต่ต้นเลย ในระดับความคิดหรือการต้ังกรอบหรือการเปล่ียน
กรอบท่ีจะทำาให้เกิดกำาลังใจท่ีจะปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอต่อเน่ือง และ
เพ่ือจะให้เห็นไตรลักษณ์ 

หลวงพ่อชาซ่ึงเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมา ท่านก็จะเน้น 
คำาว่า ‘ไม่แน่’ ให้ใช้ในชีวิตประจำาวันตลอดเวลา เออ... มันไม่แน่  
ชอบก็ไม่แน่ ไม่ชอบก็ไม่แน่ รักก็ไม่แน่ ไม่รักก็ไม่แน่  ชังก็ไม่แน่ ให้ใช้ 
คำาน้ีเพ่ือเป็นการเตือนเร่ืองไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา

ฉะน้ัน ในการพัฒนาปัญญา อย่างเช่น เราน่ังรถไฟ รถเมล์ รถ 
เรือบิน ก็แค่ดูกายของคน ความไม่น่ิงของกายคน อันน้ีคือการพิจารณา
ทุกขลักษณะ เห็นไหมว่าคนเราไม่น่ิง จะต้องมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอด
เวลา  น่ีคือธรรมชาติของมนุษย์  แค่เพียงร่างกายน้ี อยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้ จะต้องมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะน้ัน การน้อมจิตให้



ประวัติย่อทุนเล่�เรียนหลวง

“เจ้านายราชตระกูลต้ังแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไป ตลอดจนราษฎรท่ีต่ำาสุด  
จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่  

เพราะฉะน้ันจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเราน้ีจะเป็น 
ข้อสำาคัญท่ีหน่ึง ซ่ึงฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญข้ึนจงได้”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จ.ศ. ๑๒๔๖ (พ.ศ. ๒๔๒๗) 

ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือ  ทุนคิงสกอลาร์ชิป (King’s Scholarship)  
ถือกำาเนิดข้ึนจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศ โดยทรงเน้นเร่ืองความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของท้ังพระบรมวงศานุวงศ์
และประชาชนโดยท่ัวไป ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้ทรงวางระเบียบเก่ียวกับ “ทุนคิงสกอลาร์ชิป”  ให้เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่
นักเรียนไทยได้ไปศึกษาในต่างประเทศ โดยมีพระราชประสงค์เพ่ือจูงใจและส่งเสริม
ให้นักเรียนท่ัวไปต้ังใจเล่าเรียน และเพ่ืออุดหนุนการศึกษาของประชาชนโดยท่ัวไป  
ซ่ึงการจัดต้ังทุนเล่าเรียนหลวงน้ัน  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งนักเรียน
ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

น�มเดิม ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เกิดที่ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์ 
 วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ) ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ 
 ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ๑ พรรษา
 แล้วเดินทางมายังประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒  บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง 
 จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๓  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่ีวัดหนองป่าพง โดยมี พระโพธิญาณเถร  
 (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔  รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน พำานัก ณ สถานพำานักสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติย่อพระอ�จ�รย์ชยส�โร



เจ้าอยู่หัวท่ีทรงต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำาลังคนคุณภาพท่ีเป็นคนไทยท่ี 
จะมารับตำาแหน่งแทนข้าราชการชาวต่างประเทศ  อันจะมีประโยชน์ต่อการป้องกัน 
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในไทยในอีกทางหน่ึง

การพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงได้มีข้ึนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๐  
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
มาสู่ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้ยุติไปช่ัวคราว   
โดยพบหลักฐานรายช่ือผู้ท่ีได้รับพระราชทุนจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีจำานวนท้ังส้ิน  
๗๐ คน ต่อมา ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร การพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงจึงได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีก 

คร้ังหน่ึงในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยกระทรวงศึกษาธิการ สำานักบริหารนายกรัฐมนตรี และ
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ได้ดำาเนินการออกระเบียบ ก.พ.  
ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงกล่าวถึงท่ีมาของระเบียบฉบับน้ีว่า 

“ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภว่า แต่เดิมมาเคยมีทุน 
เล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศให้แก่นักเรียนสำาเร็จประโยคมัธยมบริบูรณ์ 
เม่ือนักเรียนเหล่าน้ีเรียนสำาเร็จแล้วก็ได้กลับมารับราชการเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี แต่ต่อมาการให้ทุนเล่าเรียนหลวงยุติลง สมควรท่ีจะ
ได้จัดเร่ืองน้ีข้ึนอีก” 

  ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. ๒๕๐๘ กำาหนดให้ผู้ท่ีสอบ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญได้คะแนนยอดเย่ียม ๕๐ คนแรก เป็นผู้มี
สิทธ์ิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานน้ี ซ่ึงจะแบ่งเป็นแผนกดังน้ี

คือ ผู้ท่ีสอบทางแผนกศิลป ๓  ทุน ผู้ท่ีสอบทางแผนกวิทยาศาสตร์ ๓  ทุน และผู้ท่ี
สอบทางแผนกท่ัวไป ๓ ทุน รวมท้ังหมด ๙ ทุน ท้ังน้ี หากในปี พ.ศ. ใดปรากฎว่า ไม่มี 
ผู้เหมาะสมท่ีจะได้รับทุนแผนกใดแผนกหน่ึง คณะกรรมการทุนฯ อาจพิจารณางดให้ 
ทุนใดทุนหน่ึงในแผนกน้ันก็ได้ ในปัจจุบันผู้มีสิทธ์ิสอบต้องจบมัธยมปลายหรือ 
เทียบเท่าด้วยคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ โดยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ
จากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำานวยการโรงเรียนท่ีตนสังกัดมาสนับสนุนคุณสมบัติในด้าน 
ศีลธรรม

ทุนเล่าเรียนหลวงน้ีเป็นลักษณะทุนเพ่ือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
โดยผู้รับทุนสามารถท่ีจะเลือกเรียนสาขาวิชา สถาบัน และประเทศใดก็ได้ โดยไม่มี 

ข้อผูกพันท่ีจะต้องกลับมารับราชการ  และเม่ือครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
หากผู้รับทุนประสงค์จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนตามความต้องการของส่วนราชการ
ใดก็ตาม ก็สามารถท่ีจะขอรับทุนโดยมีเง่ือนไขตามข้อผูกพันตามระเบียบและ 
ข้อตกลงแห่งทุนน้ันๆ  ได้ ท้ังน้ี การแก้ไขระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวงใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กำาหนดให้มีข้อผูกพันท่ีจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะ
ต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำานวนเงินทุนท่ีได้รับไป 

ท่ีผ่านมาพบว่าข้อสอบทุนเล่าเรียนหลวงเป็นแบบอัตนัยซ่ึงช่วยคัดกรองผู้มี
ความคิดวิเคราะห์และความรู้ท่ัวไป ก่อนเข้ากระบวนการคัดกรองอ่ืนๆ  รวมท้ังการ
สัมภาษณ์ เน่ืองจากหลักสูตรมัธยมปลายของประเทศไทยอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ประเทศท่ีผู้รับทุนเลือกไปศึกษาต่อ ในทางปฏิบัติจึงพบว่า ก.พ. จะสนับสนุนการ 



เตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศหรือ 
หลักสูตรน้ันๆ  นักเรียนทุนส่วนใหญ่ได้รับทุนรวมประมาณ ๕ ปี หากเลือกเรียนท่ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกามักจะได้รับทุนในช่วงการเตรียมความพร้อมในระดับมัธยมปลาย  
๑ ปีและปริญญาตรี ๔ ปีตามหลักสูตรท่ัวไป หรือหากเลือกเรียนท่ีประเทศอังกฤษมักจะ 
ได้รับทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมในระดับมัธยมปลาย ๒ ปีและปริญญาตรี ๓ ปีตาม
หลักสูตรท่ัวไป 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐  มีนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
จำานวนท้ังส้ิน ๓๕๑ คน โดยในปัจจุบันนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงมีท้ังท่ีกำาลังศึกษา 
ณ ต่างประเทศ  รับราชการ ทำางานภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ท้ังในและต่าง

ประเทศ ตลอดจนบางท่านท่ีได้เกษียณอายุแล้ว ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงจึงได้ร่วมกันจัด
ต้ังชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงนับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ 
รวมตัวกันเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และนำาเอาความรู้ความสามารถมาช่วย
ในการพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตามพระราชปรารภให้นักเรียน 
ทุนเล่าเรียนหลวงเป็น “กำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี”

      ติดต่อชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

      อีเมล์: king.scholar.club@gmail.com

บรรณ�นุกรม

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำานักงาน ก.พ.) (๒๕๕๓) ทุน
เล่าเรียนหลวงใต้ร่มพระบารมี กรุงเทพฯ: บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำากัด ๓๘๔ หน้า
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เล่มท่ี ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง หน้า ๑ ลงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
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ชีวิตที่ดีที่สุด
โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ชีวิตไม่ใช่ชะตากรรม 

ไม่บังเอิญ 

ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล

แต่เป็นไปด้วยการกระทำาที่มีเจตนา

เราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเอง 

เราทุกคนสร้าง “ชีวิตที่ดีที่สุด” ได้

ด้วยการพัฒนาปัญญา และความเป็นอิสระภายใน

ด้วยการกระทำาที่ออกมาจากการ

ฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกใจของเรา


