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คำ�นำ�
หนังสือเล่มนีเ้ รียบเรียงมาจากพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ที่
น้อมอุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร จัดโดยชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ทีอ่ าคารมหาจักรีสริ นิ ธร โดย
ได้รบั ความเอือ้ เฟือ้ ด้านสถานทีจ่ ากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
นอกจากนำ�เสนอพระธรรมเทศนาและการถาม-ตอบปัญหาแล้ว ยังได้มีการ
จับประเด็นเด่นในแต่ละช่วงทำ�เป็นหัวข้อย่อยไว้ในช่องว่างทีข่ อบหน้า และได้รอ้ ยเรียง
หัวข้อจากช่วงการถาม-ตอบไว้ในขอบหน้าของพระธรรมเทศนา เพื่อนำ�เสนอเนื้อหา
ทั้งหมดอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงประเด็น
คำ�ถามกับเนือ้ หาพระธรรมเทศนาได้อกี ด้วย
“ชีวติ ” มีหลายแง่มมุ หนังสือเล่มนีก้ ม็ ปี ระเด็นทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่ศลี ไปจนถึง
ปัญญา ท่ามกลางกระแสวัตถุนยิ ม “ศีล” มักถูกมองว่าไม่นา่ สนใจเอาเสียเลย แต่พระ
อาจารย์ได้ช้ีให้เห็นถึงบริบทของศีลที่ต่างจากความเข้าใจทั่วไป รวมถึงประโยชน์ของ
ศีล เช่น เป็นฐานของ “สมาธิ” และความเชื่อมโยงกับ “ปัญญา” ซึ่งคงเป็นสิ่งที่ผู้คน

ในกระแสวัตถุนิยมใฝ่หาด้วยหวังประโยชน์ในการทำ�มาหาเงิน เงินซึ่งมักถูกใช้เป็นตัว
ชี้วัดคุณภาพของชีวิตว่า “ดี” ขนาดไหน แต่หากได้พัฒนาปัญญาในวิถีพุทธแล้ว ก็จะ
สามารถสร้าง “ชีวิตที่ดีท่สี ุด” ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยก็ตาม พระอาจารย์ยังได้ให้
เกร็ดต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันเพือ่ สร้าง “ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ ” รวมทัง้ ชีวติ
ยุค 4.0 ตัง้ แต่การใช้ไลน์ ไปจนถึงบทวิเคราะห์เปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
ทีน่ า่ สนใจยิง่
พระอาจารย์กล่าวว่า “ชีวิตที่ดีท่ีสุด” คือ ชีวิตแห่งการศึกษาและปฏิบัติตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้า เพื่อเข้าถึงปัญญา ความกรุณา ความบริสุทธิ์ และความ
เป็นอิสระภายใน อาจกล่าวได้ว่าความเป็นอิสระภายในจะนำ�ไปสู่ความเป็นอิสระ
ภายนอกไม่วา่ จะมีขอ้ จำ�กัดทางกายภาพสักเพียงใด ผูม้ ปี ญ
ั ญาจะเข้าถึง “ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ ”
เพราะนอกจากจะสามารถทำ�การงานได้ดีท่ีสุดตามศักยภาพที่จะพัฒนาถึงที่สุดแล้ว
ยังจะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันอยู่เหนือวัตถุท้ังปวง และเป็นความสุขที่
กว้างใหญ่ไพศาลกว่าตัวของตน “เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ท้งั หลาย
ตลอดกาลนาน”
ชมรมนั ก เรี ย นทุ น เล่ า เรี ย นหลวงหวั ง ว่ า หนั ง สื อ “ชี วิ ต ที่ ดี ท่ี สุ ด ” จะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นทุกๆ ท่าน ไม่วา่ จะเป็นผูม้ ศี รัทธาสนใจทางธรรมอยูแ่ ล้ว หรือเป็น
ผู้ท่เี สาะหาความรู้เพื่อประโยชน์ในทางโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการนำ�พุทธ
ธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน อันจะนำ�ไปสู่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน
และชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน และยังประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม เป็นการสืบสาน
พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ให้คนไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง
สืบไป บุญกุศลใดที่เกิดจากการพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้สมาชิกชมรมนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวงขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คณะผู้จัดทำ�ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ชยสาโรเป็นอย่างสูง ที่ได้
เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแผ่และแจกเป็นธรรมทาน และขอ
อนุโมทนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และทุกๆ ท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการจัดทำ�หนังสือ
เล่มนี				
้
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คำ�กล่าวเปิดงานพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
กราบนมัสการพระอาจารย์ สวัสดีกลั ยาณมิตรทุกๆ ท่าน
เรามารวมกันอยู่ในที่น้ีด้วยหัวใจเดียวกัน ใจที่รัก เคารพ เทิดทูนในองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะพวกเรา
ทีเ่ ป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
พระองค์ได้ทรงริเริ่มให้มีการให้ทุนเล่าเรียนหลวงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๐๘ ภายหลังจากที่ได้ยุติไปเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
๒๔๗๕ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ซึ่งองค์รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระราชดำ�รัสในครั้งทรงเริ่มให้มีทุนเล่าเรียนหลวงเมื่อ
ปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ ไว้ว่า “เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไป ตลอดจน
ราษฎรทีต่ �ำ่ สุด จะให้ได้มโี อกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่วา่ เจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่”
การที่ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ในประเทศ สถาบัน
และวิ ช าที่ ต นประสงค์ ทำ � ให้ มี ห น้ า ที่ ก ารงานที่ ดี ใ นชี วิ ต ล้ ว นมาจากการได้ รั บ
พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง อันเป็นโอกาสครัง้ สำ�คัญสุดในชีวติ

การที่ทุนเล่าเรียนหลวงมิได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้กลับมารับราชการใน
ประเทศไทย ทำ�ให้ปจั จุบนั มีผเู้ คยได้รบั ทุนกระจัดกระจายประกอบอาชีพอยู่ ทัง้ ในไทย
และในต่างประเทศ ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน แม้จะอยูแ่ ห่งหนใดในโลก นักเรียนทุนเล่า
เรียนหลวงทุกคนล้วนตระหนักในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นพ้นอย่างหาทีส่ ดุ มิได้
วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้แสดงความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วย
การฟังธรรมและฝึกจิตภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ผู้เป็นพระภิกษุสายปฏิบัติ
ที่เคร่งครัด และเป็นนักการศึกษาที่น้อมนำ�แนวพระพุทธศาสนามาใช้ในโรงเรียน
เป็นการนำ�ธรรมสูโ่ ลก และนำ�โลกสูธ่ รรมไปพร้อมๆ กัน
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงร่วมกับกัลยาณมิตรทัง้ หลายทีม่ ารวมกันด้วยใจ จะ
ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อความสุขความเจริญของตนเอง
และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์สังคมไทยและ
สังคมโลกทีม่ สี นั ติสขุ และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในฐานะตัวแทนของชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ดิฉนั ขออนุโมทนาบุญกับ
พระอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทีเ่ อือ้ เฟือ้ สถานที่ และกับทุกๆ ท่านทีม่ าร่วมกัน
ในโอกาสนี้
		
		

ตัวแทนชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
นางอานิก อัมระนันทน์ (รุน่ ปี ๒๕๑๗)

พระธรรมเทศนา

น้อมอุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย พระอาจารย์ชยสาโร
จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์
อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ญาติโยมส่วนใหญ่คงทราบว่าหลังๆ นี้ อาตมาจะไม่คอ่ ยรับ
นิ ม นต์ แ สดงธรรมในที่ ต่ า งๆ แต่ ใ นวั น นี้ ถื อว่ า เป็ น กรณี พิ เ ศษ
เป็ น การถวายพระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ ๙ ผูท้ เ่ี พิง่ สวรรคตไป อาตมาเกิดในประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนา
ในทางพุทธศาสนา คือเกิดที่ประเทศอังกฤษ มีโอกาสมาอยู่ใน
เมืองไทยใน ๓๘ ปีสุดท้ายของรัชกาลที่๙ รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณ
ของพระองค์ท่าน จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนในการประกอบ
กิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสอุทิศถวายแด่
พระองค์ทา่ น
ความสนใจในพุทธศาสนาเบือ้ งต้นของอาตมามาจากความ
รักภาษา รักอักษร ตอนอาตมาอายุประมาณ ๗ เกือบ ๘ ขวบ ได้
เจอหนังสือในห้องสมุดที่โรงเรียนเกี่ยวกับศาสนาของโลก World
Religions อาตมาพลิ ก ดู เ ล่ นๆ แล้ ว สะดุ้ ง ขนลุ ก เมื่ อ เห็ น รู ป
พระพุทธรูป คงจะเป็นครัง้ แรกในชีวติ รูส้ กึ ซาบซึง้ ประทับใจ แต่ท่ี
ซาบซึ้งยิ่งกว่านั้น คือเมื่ออ่านคำ�ว่า “พุทธะ” เป็นครั้งแรก เพราะ
การสะกดคำ�ว่า“พุทธะ” ในภาษาอังกฤษเป็น Buddha คำ�ว่า
Buddh นี้ไม่เคยปรากฏ ซึ่งอาตมาเป็นคนชอบอ่านมาก...อ่าน
หนังสือได้ต้งั แต่ ๔ ขวบ และชอบตัวอักษร พอมาเจอตัว uddh

เรียกว่าตืน่ เต้น จนตอนหลังนีก้ ไ็ ม่แน่ใจว่า ตืน่ เต้นกับพระพุทธรูป
หรือตืน่ เต้นกับการสะกดคำ�ว่า “พุทธะ” มากกว่ากัน
อย่างไรก็ตาม อาตมาเติบโตมาในวัฒนธรรมที่นักวิชาการ
บางท่ า นเรี ย กว่ า สั ง คมหลั ง คริ ส ต์ คื อ สั ง คมซึ่ง คนส่ ว นใหญ่ ไ ม่
นับถือศาสนาใดๆ และไม่เห็นความสำ�คัญหรือความจำ�เป็นของ
ศาสนา อาตมาก็เช่นกัน คือ อาตมาเข้าใจว่าการเป็นศาสนิกชน
หรือผู้ท่ีเข้าถึงศาสนา คือผู้ท่ีรับความเชื่อบางข้อไว้เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวในจิตใจ เพื่อทำ�ให้จิตใจอบอุ่นหรือรู้สึกมีความหมาย แต่
อาตมาปฏิเสธมาโดยตลอดว่า ในการดำ�เนินชีวติ การเอาความเชือ่
เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วในจิตใจไม่ใช่แนวทางสำ�หรับเรา
ตอนวัยรุ่นอาตมาเริ่มสนใจว่า เราเกิดมาทำ�ไม เกิดมาเพื่อ
อะไร เมื่อเราดูวัตถุต่างๆ เราก็ค้นุ กับการกล่าวถึงคุณภาพของสิ่ง
ต่างๆ ว่าสิ่งนั้นคุณภาพดี สิ่งนั้นคุณภาพเลว อาตมาจึงเกิดความ
สงสัยว่า แล้วชีวติ ของมนุษย์ เราพูดได้ไหมว่าชีวติ อย่างนีม้ คี ณ
ุ ภาพ
สู ง ชี วิต อย่ า งนี้มีคุณ ภาพต่ำ� ถ้ า เราจะมองชี วิต ในแง่ คุณ ภาพ
อะไรคือเครื่องตัดสินคุณภาพชีวิตว่าคุณภาพมากหรือคุณภาพ
น้อย มันตัดสินกันทีต่ รงไหน
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อาตมาสงสัยว่าทำ�ไมทุกคนในโลกเกลียดทุกข์-รักสุข แต่ผู้
C ommon
2
Sense
ที่กล้ายืนยันว่าตัวเองเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วหาได้ยากหรือ

ไม่มีเสียเลย เมื่อเรามองรอบตัวก็ไม่เห็นใครที่เรารู้สึกว่าจะเป็น
ตัวอย่างแก่เราได้ในการดำ�เนินชีวิต ถึงขั้นที่เราบอกว่า ๒๐ ปีข้าง
หน้า ๓๐ ปีขา้ งหน้า เราอยากจะเป็นคนแบบนัน้ เมือ่ เราเห็นการ
รบราฆ่าฟันกัน เห็นความไม่ยุติธรรมในสังคม เราเกิดความสงสัย
ว่านั่นเป็นเรื่องตายตัวของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่
เราต้องยอมรับ หรือเราควรจะหาวิธหี าแนวทางทีจ่ ะลดความทุกข์
ของมนุษย์ได้บ้าง มันเป็นไปได้หรือไม่ท่คี วามทุกข์ของมนุษย์เป็น
สิง่ ทีล่ ดน้อยลงได้ ด้วยความพากเพียรพยายามของคน 
ความคิดความสงสัยเหล่านีเ้ กิดขึน้ ระหว่างอายุ ๑๔ - ๑๖ ปี
ตอนนั้นอาตมาไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนา คิดว่าเป็นเรื่อง
ของชีวิต เป็นเรื่องการแสวงหาความจริงของชีวิต หาแนวทาง
ชีวติ ชีวติ ทีด่ เี ป็นอย่างไร ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ เป็นอย่างไร ชีวติ ทีส่ มบูรณ์
เป็นอย่างไร นี่คือสิ่งที่เราสงสัย ดังนั้น ด้วยนิสัยหนอนหนังสือ
อาตมาก็ ห าคำ � ตอบจากการอ่ า นหนั ง สื อ อาตมาอ่ า นหนั ง สื อ
มากจนได้พบหนังสือทางพระพุทธศาสนาเล่มแรก ซึ่งในสมัยนั้น

หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากจะ
เป็นหนังสือทางนิกายเซน ได้อ่านหนังสือที่ช่อื ว่า The Way of
Zen แล้วรู้สึกว่าใช่เลย รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีทางเถียงได้ ไม่มี
ความรู้สึก เลยว่ า มั น เป็ น ปรั ช ญาของตะวั น ออก หรื อ เป็ น เรื่อ ง
แปลกประหลาด แต่รสู้ กึ เหมือนเป็นสามัญสำ�นึก เป็น Common
sense* หรือจะเรียกว่าเป็น Common sense ยกกำ�ลัง ๒ ก็ได้
คือคล้ายๆ แต่สงู กว่า Common sense ทัว่ ไป
ความรู้ท่ีได้จากการอ่านหนังสือเล่มแรกก็คือ ความทุกข์ ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ
ทางใจของมนุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ้น เพราะอวิ ช ชา เพราะมนุ ษ ย์ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
ชีวิตและโลกตามความเป็นจริง และการศึกษาการปฏิบัติตาม
หลั ก คำ � สั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า สามารถขจั ด อวิ ช ชาได้ โ ดย
สิ้นเชิง เมื่อเราขจัดอวิชชาได้แล้ว ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง สิ่งเศร้าหมองทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในจิตใจของมนุษย์ก็ดับ
หายไป จิตที่พ้นจากอำ�นาจของสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย ย่อมถึง
พร้อมด้วยปัญญา ด้วยความกรุณา และด้วยความบริสทุ ธิ์ หรือพูด
อีกนัยหนึง่ คือความเป็นอิสระ
* Common sense = สามัญสำ�นึก
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ฉะนั้น อาตมาจึงได้แนวทางดำ�เนินชีวิตว่า “ชีวิตที่ดีท่ีสุด”
คือชีวติ แห่งการศึกษาและปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
เพื่อขจัดอวิชชา เพื่อปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายในจิตใจ
ของตน เพื่อเข้าถึงปัญญา เข้าถึงความกรุณา เข้าถึงความบริสุทธิ์
หรือความเป็นอิสระภายใน ซึ่งถือว่าเป็นการทำ�หน้าที่ต่อชีวิต
ของตนอย่างสมบูรณ์ และเมื่อทำ�หน้าที่ต่อชีวิตของตนให้สมบูรณ์
แล้ว ต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้หลัก ให้ได้กำ�ลังใจ ให้ได้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามที่เราได้ปฏิบัติแล้ว หรือที่เรากำ�ลังปฏิบัติ
ถ้าสรุปในสำ�นวนที่เราคุ้นเคยกันพอสมควรก็คือ เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนาน
เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุข เราเคยถามกันไหมว่า ประโยชน์
คืออะไร ความสุขคืออะไร คำ�ว่า “ประโยชน์” คำ�ว่า “ความสุข” เป็น
ศัพท์ง่ายๆ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก ประโยชน์และความสุขที่
ไม่ได้จำ�กัดอยู่ท่ตี ัวเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนสังคมของเรา แต่
หมายถึงสรรพสัตว์ท้ังหลาย และไม่ใช่เพื่อประโยชน์เพื่อความ
สุขในระยะสั้น แต่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในระยะยาว เพราะ
ฉะนั้นน่าจะเห็นได้ว่า ผู้ท่ีจะสามารถทำ�ให้เกิดประโยชน์ ทำ�ให้

เกิ ด ความสุ ข จะต้ อ งศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจอย่ า งชั ด เจนเสี ย ก่ อ นว่ า
ประโยชน์คืออะไร ความสุขคืออะไร การจะทำ�ให้เกิดประโยชน์
และทำ�ให้เกิดความสุขในระยะยาว จะต้องใช้ปญ
ั ญาพินจิ พิจารณา
พอสมควร ฉะนั้ น เราจึ ง เห็ นว่ า พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาแห่ ง
ปัญญา เป็นศาสนาทีย่ กย่องปัญญาว่าเป็นคุณธรรมสูงสุด
อาตมาเคยวิ จ ารณ์ ว่ า ทุ ก วั น นี้ ค นไทยจำ � นวนไม่ น้ อ ยที่
มองพุทธศาสนาผ่านแนวความคิดหรือ concept ของตะวันตก
มากเกิ น ไป เราแบ่ ง ศาสนาในโลกนี้ ไ ด้ เ ป็ น ๒ ตระกู ล ใหญ่ๆ
ตระกูลหนึ่งเกิดที่ตะวันออกกลาง ซึ่งมีศาสนายิว ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม เป็นหลัก ศาสนาเหล่านี้ให้ความสำ�คัญสูงสุดกับ
หลักความเชื่อ ซึ่งเราเห็นได้จากการที่ชาวตะวันตกในปัจจุบันมัก
จะใช้คำ�ว่า Religion* กับคำ�ว่า Faith* แทนกัน ที่จริงแล้ว ใช้
คำ�ว่า Faith มากกว่าคำ�ว่า Religion ด้วยซ้ำ�ไป เช่น Christian
Faith - Islamic Faith - Jewish Faith จนกลายเป็นธรรมเนียม
ที่จะเรียกศาสนาว่า Faith ทีน้ีสำ�หรับผู้ท่ีมองศาสนาทุกศาสนา
ว่าคล้ายกันหมดหรือว่าเหมือนกัน เพียงแต่ใช้ภาษาไม่เหมือนกัน
* Religion = ศาสนา Faith = ความเชือ่

พุทธไม่ใช่
ระบบ
ความเชือ่
เชือ่ vs รู้
หน้า ๓๐
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ก็มักจะชอบเรียกพุทธศาสนาว่า Buddhist Faith ตรงนี้ท่ีเรา
ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า พุทธศาสนาไม่ใช่ Faith ไม่ใช่ Religion
เหมือน Religion ในตระกูลตะวันออกกลาง
ศรัทธา
ในทางพุทธศาสนา เราถือว่า Faith คือเครือ่ งมือหรือสิง่ ทีม่ ี
ต้องกำ�กับ บทบาทในกระบวนการศึกษาการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรม เราไม่ให้
ด้วยปัญญา ความสำ�คัญกับความเชือ่ มาก เพราะถือว่าเป็นดาบสองคม เราจะ

ได้รับประโยชน์และความสุขจาก Faith หรือศรัทธา เราต้องมี
ปัญญากำ�กับอยูเ่ สมอ ถ้าความเชือ่ ขาดปัญญากำ�กับ มันก็กลาย
ศาสนาพุทธ
vs “ลัทธิ” เป็นความงมงายหรือความบ้าคลั่ง พุทธศาสนาคือศาสนาคนละ
วิทยาศาสตร์ ตระกู ล พุ ท ธศาสนาไม่ ใ ช่ Belief system* พุ ท ธศาสนาคื อ
หน้า ๓๔
Education system* ความแตกต่างระหว่างศาสนาประเภท
Belief system กับศาสนาประเภท Education system มีคอ่ น
ข้างมาก ซึง่ เราต้องพยายามทำ�ความเข้าใจในจุดนี้ ไม่อย่างนัน้ เมือ่ มี
คำ�วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาทั้งหลายโดยเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็น
หนึง่ ในศาสนาเหล่านัน้ เราก็จะปฏิบตั ติ อ่ พระพุทธศาสนาอย่างไม่
ถูกต้อง และไม่สามารถทำ�หน้าทีป่ กป้องพระพุทธศาสนาเท่าทีค่ วร
* Belief system = ระบบความเชือ่ Education system = ระบบการศึกษา

พุ ท ธศาสนาภาคปฏิ บั ติ มี ช่ื อว่ า “อริ ย มรรคมี อ งค์ แ ปด”
พระพุทธองค์ทรงจัดกลุ่มย่อเป็น ๓ ที่เรียกว่าไตรสิกขา “สิกขา”
คือการศึกษา มรรค ๘ ย่อลงมาเป็น ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา
แต่คำ�ว่า “สมาธิ” ในไตรสิกขาไม่ได้หมายถึงความตั้งใจมั่นอย่าง
ในอริยมรรคมีองค์แปด คำ�ว่า “สมาธิ” ในไตรสิกขา หมายถึงการ
ฝึกจิต ศีลคือการฝึกพฤติกรรม สมาธิคือการฝึกจิต ปัญญาคือ
การฝึกปัญญา ถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่เป็นองค์รวม ฉะนั้น
เมือ่ เรามองศาสนาพุทธของเรา บางข้อบางอย่างอาจจะดูคล้ายกับ
ศาสนาอืน่ แต่ในความคล้าย มันก็มคี วามแตกต่างอยูม่ าก

พุทธเป็น
ระบบ
องค์รวม
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ศีลต้องเริม่
ยกตัวอย่างในไตรสิกขา คำ�ว่า “ศีล” ศีลในศาสนาประเภท
จากปัญญา Belief system กับศีลในศาสนาประเภท Education system ไม่

เหมือนกัน ในพุทธธรรมของเรา ศีลต้องเริม่ จากปัญญา ปัญญาที่
เห็นโทษอย่างชัดเจนในการละเมิดศีลแต่ละข้อ เห็นโทษในการ
ศีลเปิดทาง ไม่รักษา และเห็นคุณ เห็นความสุข เห็นประโยชน์ในการรักษา
ให้สมาธิ
และปัญญา จนกระทัง่ เกิดความตัง้ ใจและความสมัครใจทีจ่ ะรักษา นีค่ อื หัวใจ
ของศีลธรรมในศาสนาประเภท Education system เพราะถ้าเรา
หน้า ๓๖
ขาดความสมัครใจ จะกลายเป็นว่า เรางดเว้นจากการกระทำ�การ
พูดบางอย่าง เพราะกลัวโทษทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตหรือเพราะหวัง
ผล ซึ่งศาสนาประเภท Belief system มักจะใช้ความอยากขึ้น
ศีลเป็น
เครือ่ งวัด
สวรรค์หรือการกลัวตกนรก เป็นเครือ่ งมือสร้างแรงดลบันดาลใจที่
ปัญญา
จะอยูใ่ นกรอบของศีล
หน้า ๕๑
แต่ในทางพุทธธรรม เราถือว่า การทีเ่ ราไม่ฆา่ สัตว์ ไม่เบียด
เบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนตัวเอง เพียงเพราะเรากลัวติดคุกติด
ตะรางหรือกลัวผูอ้ น่ื ดูถกู ดูหมิน่ นัน่ ยังไม่ใช่ศลี ในไตรสิกขา เพราะ
จะไม่ นำ� ไปสู่ก ารฝึ ก จิ ต ไม่ อ าศั ย การฝึ ก จิ ต ไม่ นำ� ไปสู่ปัญ ญา
ไม่อาศัยปัญญา เมื่อขาดมิติของการฝึกจิตฝึกปัญญาในการรักษา

ศีล มันก็ขาดความเป็นองค์รวม ขาดความเป็นระบบการศึกษา
แนวพุทธ เราไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลที่จะให้รางวัล
หรือจะลงโทษผู้ท่ีเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังคำ�สอนของท่านที่จารึก
ไว้ในคัมภีร์ แต่เราถือว่าเมื่อมนุษย์เราอยู่ด้วยกัน เราต้องอาศัย
ธรรมชาติบางอย่างหรือต้องพัฒนาธรรมชาติบางอย่างเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างดีงาม
ธรรมชาติท่ีสำ�คัญในระดับศีลธรรม คือความสามารถที่จะ
ไม่ท�ำ ตามสัญชาตญาณในบางเรือ่ ง มนุษย์คอื สัตว์และเหมือนสัตว์
เดรัจฉานทัว่ ไปในระดับสัญชาตญาณ แต่มนุษย์มคี ณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษ
ที่จะไม่ทำ�ตามสัญชาตญาณ แม้จะต้องการทำ�บางสิ่งบางอย่าง
แต่เราไม่ทำ�ตามความต้องการได้ อาจจะด้วยเหตุผลว่าสงสาร
เขาบ้าง หรือแค่ร้สู ึกว่ามันไม่ดี หรือถ้าเรามีปัญญามากขึ้น ก็อาจ
จะพิจารณาว่าถ้าใครทำ�กับเราอย่างนัน้ เราก็คงไม่ชอบแน่ เพราะ
ฉะนั้นเราจะไม่ทำ�กับเขา เมื่อเราแยกอารมณ์ทางจิตใจออกจาก
พฤติกรรมในลักษณะนีไ้ ด้ เราย่อมจะเห็นฐานของศีลธรรมชัดขึน้
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ศีลสร้าง
ความ
ปลอดภัย

อย่างเช่น อะไรคือสิ่งที่ทุกคนต้องการในชีวิตหรือที่รู้สึกว่า
ขาดไม่ได้ทีเดียว นอกจากปัจจัยสี่ คือที่อยู่อาศัย อาหารการกิน
เสื้อผ้า การรักษาโรคในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ทุกคนต้องการ
ความรู้สึกปลอดภัย ที่ใดที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัย เราจะไม่มีความ
แผ่เมตตา สุข สร้างประโยชน์ไม่ได้ รับประโยชน์ไม่ได้ ขอให้มีความรู้สึก
ด้วยปัญญา ว่ า ปลอดภั ย ไว้ ก่ อ น แล้ ว ความปลอดภั ย จะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร
หน้า ๔๖
ในขณะที่ผู้คนที่อยู่ด้วยกันล้วนแต่มีกิเลส พระพุทธองค์ตรัสไว้
ว่า ผู้ท่ีสมาทานศีลแต่ละข้อเป็น ผู้ให้มหาทาน คือให้ความรู้สึก
ปลอดภัย คือเรายอมรับว่าเรายังมีกเิ ลสอยู่ ยังเป็นไปได้เหมือนกัน
ทีบ่ างครัง้ บางคราวเราอาจจะรูส้ กึ โกรธแค้น บางทีอยากจะชกต่อย
อยากจะทุบตี อยากจะฆ่า แต่เราสัญญาไว้กบั คนรอบข้างว่า ถึงแม้
จะรู้สึกเช่นนั้น แต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเป็น
อันขาด ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ายังอยากได้ อยากมี อยากเป็น ข้าพเจ้า
ก็จะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีคู่ครอง
แล้ว แต่ก็ยังเห็น ผู้ชายผู้หญิงคนอื่นว่าหล่อว่าสวยว่าน่ารัก แต่
ข้าพเจ้าจะไม่ทำ�อะไรไม่พูดอะไรด้วยความกำ�หนัดที่ปรากฏอยู่ใน
จิตใจในเวลานั้น บางทีข้าพเจ้ารู้สึกละอายจากสิ่งที่ได้ทำ� อยาก

จะปิดบังอำ�พราง หรือว่าอยากจะหาผลประโยชน์บางสิง่ บางอย่าง
ข้าพเจ้าจะไม่โกหก จะไม่พดู เท็จ จะไม่หลอกลวง จะไม่พดู หยาบ
เราให้ความรูส้ กึ ปลอดภัยแก่ผอู้ น่ื ด้วยการสมาทานศีลแต่ละ ศีลลดความ
ข้อ มันไม่ใช่มาตรฐานที่สูงเกินวิสัยของมนุษย์ ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่า มัวหมอง
ในจิต...
ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องหรืออย่างรักกันเห็นอก
อย่างไร?
เห็นใจกันตลอด ถ้าเป็นอย่างนัน้ ได้กด็ ี แต่มนั เป็นไปไม่ได้ในหมูผ่ มู้ ี
กิเลส แต่สง่ิ ทีเ่ ป็นไปได้กค็ อื ถึงแม้วา่ จะมีสง่ิ เศร้าหมองและสิง่ ไม่
ดีเกิดดับเกิดดับอยูใ่ นจิตใจตามเหตุตามปัจจัยของมัน ข้าพเจ้าไม่
รูเ้ ท่าทัน
เอาด้วย ข้าพเจ้าไม่ยนิ ดีดว้ ย ข้าพเจ้าจะไม่กระทำ�จะไม่พดู เพราะ
กรอบ
สิง่ เหล่านัน้ กิเลสทีอ่ ยูใ่ นจิตใจเรา ถ้าเราไม่ตอบสนองมัน ไม่ท�ำ
การมอง
ตามมัน ไม่พดู ตามมัน มันจะขาดการเลีย้ งดู ขาดเชือ้ เพลิง ขาด หน้า ๔๐
อาหาร มันจะค่อยๆ เหีย่ วลง ไม่ถงึ กับตาย แต่จะอ่อนลง เพราะ
เราไม่ท�ำ ตาม ไม่สนับสนุน
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ศีลเป็น
ความรักเคารพ
ในตนเอง
สนุกกับ
การชนะใจ
ตนเอง
หน้า ๔๒

ฉะนั้น ผู้ท่ีให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างด้วยการงดเว้น
จากการกระทำ�จากการพูดบางอย่าง จิตใจย่อมมีความเดือดร้อน
น้อย มีความละอาย ความเขิน ความรังเกียจตัวเองน้อยหรือแทบ
จะไม่มี ซึ่งเป็นฐานที่จะเจริญสมาธิด้วยการฝึกจิตต่อไป เพราะ
ผู้ท่ีจะเจริญในธรรมะชั้นสูง เบื้องต้นจะต้องเป็นกัลยาณมิตรกับ
ตัวเอง ต้องรักตัวเองและต้องแสดงความรักต่อตัวเองด้วยการ
งดเว้นจากกระทำ�การพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม การกระทำ�การพูด
บางสิง่ บางอย่างทีไ่ ม่ดไี ม่งามนัน้ ถึงคนอืน่ ไม่เห็น ตัวเราเองก็เห็น
ความเคารพนับถือตัวเอง ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับตัวเราเอง
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ศีลของเรา
นี่เป็นตัวอย่างของศีลธรรมในทางพุทธศาสนา เป็นเรื่อง
การฝึก อย่างในพิธีสมาทานศีลเมื่อสักครู่น้ี รากศัพท์ของคำ�ว่า
“สมาทาน” เป็นอันเดียวกับคำ�ว่า “อุปาทาน”
อุปาทาน คือยึดมัน่ ถือมัน่ ด้วยอวิชชา ความไม่รไู้ ม่เห็นตาม
ความเป็นจริง
สมาทาน คือยึดไว้เพือ่ ประโยชน์เพือ่ ความสุขด้วยปัญญา

ฉะนั้นเราสมาทานศีล คือเราหยิบยกศีลแต่ละข้อมาใช้เป็น
เครือ่ งมือฝึกพฤติกรรมของตนในบริบทของไตรสิกขา
การฝึกจิตไม่ใช่เรื่องการนั่งหลับตาการเดินจงกรมอย่าง
เดียว นั่นคือการฝึกในรูปแบบ เป็นการฝึกอย่างเข้มข้น ด้วยการ
ลดสิ่งรบกวนต่างๆ เพื่อให้เราได้ทำ�งานเต็มที่ แต่หัวใจของการ
ฝึกจิตไม่ได้อยู่ท่ีรูปแบบเช่นนั้น หัวใจของการฝึกจิตในบริบทของ
ไตรสิกขา คือความพยายาม ๔ อย่าง ไม่วา่ เราอยูท่ ไ่ี หน อยูก่ บั ใคร
เราต้องมีความเพียรพยายามที่จะ...
๑. ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ส่ิ ง เศร้ า หมองที่ ยั ง ไม่ ป รากฏในจิ ต ใจ
เกิดขึน้ ได้
๒. ในกรณีท่เี ราผิดพลาด กิเลสเกิดขึ้นครอบงำ�จิตแล้ว เรา
ต้องเพียรพยายามลดระงับปล่อยวางสิง่ เศร้าหมองนัน้ ให้ได้
๓. ต้องมีความเพียรพยายามปลูกฝังสิง่ ดีงามทีย่ งั ไม่ปรากฏ
ในจิตใจ ให้ปรากฏขึน้ มาได้
๔. ดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นบ้างแล้วในจิตใจ
ให้เจริญงอกงาม

หัวใจของ
การฝึกจิต
นาทีสมาธิ
รักษา
พลังสติ
หน้า ๔๔
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นีค่ อื หัวใจของการปฏิบตั ธิ รรม “การปฏิบตั ธิ รรม” คือความ
เพียรพยายามที่จะละบาป บำ�เพ็ญกุศล ชำ�ระจิตใจของตนให้ขาว
สะอาด
ฉะนั้นในชีวิตประจำ�วัน เราเดินทางไปโรงเรียน เดินทาง
ไปที่ทำ�งาน เคยมีส่ิงเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจเราบ้างไหม เช่น
เวลารถติดหรือมีรถปาดหน้า หรือเมื่อเห็นความเห็นแก่ตัวของคน
ขับบางคน จิตใจเราเคยเศร้าหมองไหม ฉะนั้น การปฏิบัติธรรม
ระหว่างการเดินทาง ก็คือทำ�อย่างไรเราจึงจะไม่ให้ส่ิงเศร้าหมอง
เช่น ความหงุดหงิดรำ�คาญ เป็นต้น เกิดขึน้ เราต้องวางใจอย่างไร
มั น จึ ง จะไม่ ห ลง คื อ การที่ เ ราพู ด กั นว่ า สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ ทำ � ให้ เ รา
หงุดหงิดรำ�คาญ เป็นทุกข์ ทำ�ให้เราเสียใจ ทำ�ให้เราซึมเศร้า ทำ�ให้
เรากังวล นัน่ คือการหลงเหตุผลของภาษา

ภาษาเป็นของสมมุติ และภาษาซึ่งเรียกว่า “สมมุติธรรม” เขาทำ�ให้
เราโกรธ
กับความจริงคือ “สัจธรรม” มันก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง เราต้อง
-ผิดหวังได้
รู้เท่าทันสมมุติ เราจึงจะไม่หลงสมมุติ ในชีวิตประจำ�วันแน่นอน เพราะเราเอง
อยู่แล้วว่าเราต้องใช้สมมุติ เช่น อาตมาจะเดินทางไปต่างประเทศ
ก็ต้องใช้พาสปอร์ตวีซ่า ไม่ใช่ว่าอาตมาจะไปที่ตรวจคนเข้าเมือง
แล้วบอกเขาว่าพาสปอร์ตไม่มี มีแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร ทำ�ใจไม่ใช่
วิญญาณ เกิดขึ้นแล้วดับไป อาจารย์ชยสาโรไม่มีหรอกเพราะเป็น ปล่อยวาง...
เสมอไป
แค่สมมุติ ถ้าทำ�อย่างนี้ เขาคงไม่ให้ไปไหนหรอก คงจะจับตัวไป
หน้า ๔๓
เลย คือเราต้องรู้ว่า เวลาไหนเราอยู่ในโลกสมมุติ เวลาไหนเรา
อยู่ในโลกที่พ้นจากสมมุติ ซึ่งเราควรพยายามให้ได้สัมผัสโลกนั้น
บ้าง แต่เราก็ต้องมีความเคารพในสมมุติเหมือนกัน ต้องรู้จัก
กาลเทศะของมัน แต่สง่ิ ทีส่ �ำ คัญคืออย่าหลงสมมุติ
อย่างการที่เราพูดว่า เขาทำ�ให้เราเสียใจมาก เขาทำ�ให้
เราผิดหวังมาก เขาทำ�ให้เราโกรธ ตามหลักภาษานี่ถูกต้อง ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ แต่ผิดหลักสัจธรรม...ผิดหมดเลย เพราะเป็นไปไม่ได้
ที่คนหนึ่งจะทำ�ให้อีกคนหนึ่งผิดหวัง เป็นไปไม่ได้ท่ีคนหนึ่งจะ
ทำ�ให้อีกคนหนึ่งโกรธ คือก่อนที่จะเกิดความผิดหวังก็ดี ความซึม
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เศร้าก็ดี ความโกรธแค้นก็ดี ก่อนที่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น จะ
ต้องมีส่วนหนึ่งมาจากจิตใจของเราผสมโรงกับสิ่งที่มากระตุ้นทาง
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ต้องประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ขา
ทำ�และส่วนทีเ่ ราทำ�
เมื่อเราบอกว่าเขาทำ�ให้เราทุกข์มาก เขาทำ�ให้เราเสียใจ
กระทบแต่
ไม่กระเทือน มาก เป็นการมองว่าความทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับเขาทั้งหมด ไม่

ให้โอกาสไม่ให้อำ�นาจตัวเองเลย เป็นการดูถูกตัวเองมาก เพราะ
ถ้าเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องตกเป็นเหยื่อของคนอื่น เป็นเหยื่อของ
ทางสาย
สิ่งแวดล้อมตลอดชีวิต ถ้าเราคิดว่าเมื่อเจอคนนี้ เจอเหตุการณ์
กลางเหมือน อย่างนี้ เราก็เป็นทุกข์ การที่เราจะไปแก้ท่ีคนอื่น มันมักจะแก้ไม่
การไต่ลวด
ค่อยได้หรอก แต่สว่ นของเรานัน้ เราแก้ได้ ถ้าเรามีสติ ถ้าเรารูจ้ กั
หน้า ๔๙
ดูแลจิตใจ แม้มีการกระทบแต่มันไม่กระเทือน มันมีการกระตุ้น
แต่ไม่มีการโต้ตอบ คนเราสามารถจะพัฒนาจิตจากการโต้ตอบ
โดยขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ ไปสู่ ก ารตอบสนองอย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมด้วยสติดว้ ยปัญญา นีค่ อื อานิสงส์ของการฝึกจิต จะเห็น
ชัดตรงนี้

ไม่ใช่วา่ เขาสรรเสริญเราก็ดใี จ เขานินทาเราก็เสียใจ อารมณ์
ของเราขึน้ ๆ ลงๆ ตามคำ�พูดและการกระทำ�ของคนอืน่ ชีวติ อย่างนี้
ไม่มวี นั จะสงบได้ ฉะนัน้ การปฏิบตั กิ เ็ พือ่ ให้จติ ใจอยูใ่ นปัจจุบนั ให้
มากขึน้ หากการอยูใ่ นปัจจุบนั นี่ ขอให้เข้าใจว่า ไม่ได้หมายความ
ว่าห้ามคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคต อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
นอกจากการเข้าฌานลึกๆ
อดีตอนาคตที่ยังปรากฏอยู่น้ัน อดีตคืออะไร? อดีตก็คือ
ความจำ� อนาคตคืออะไร? อนาคตก็คอื ความคิด ความจำ�ความคิด
ทีเ่ กิดขึน้ แล้วดับไปในจิตใจในปัจจุบนั ถ้าเรารูเ้ ท่าทันความจำ�เรียก
ว่าเรารู้เท่าทันอดีต รู้เท่าทันความคิด เราก็ร้เู ท่าทันอนาคต อดีต
กับอนาคตเกิดขึน้ ดับไป อดีตทีเ่ ป็นประโยชน์ทจ่ี ะนำ�ไปสูค่ วามสุข
ในปัจจุบนั เราก็หยิบมาใช้ดว้ ยปัญญา อนาคตคือความคิด หาก
เป็นประโยชน์เราก็หยิบมาใช้
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ศีลข้อ ๕
ก็ส�ำ คัญ!

การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ถ้ า หากว่ า ไม่ มี ค วามคิ ด ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ ง
อนาคตเลย มันก็อยูไ่ ม่ได้ อาตมาก็ตอ้ งวางแผนมาทีน่ ่ี ถ้าอาตมา
อยู่ในปัจจุบันแบบไม่ได้มีความคิดเลย...วันนี้ก็คงไม่ได้มาแล้ว คน
ดื่มเหล้าเมายาเขาก็อยู่ในปัจจุบันเหมือนกัน แต่อยู่แบบคนเมา
ศีลข้อที่ ๕ เป็นข้อที่สำ�คัญที่สุดข้อหนึ่ง ที่กล่าวมาแล้วก็ได้พูดถึง
ศีล ๔ ข้อแรกว่าจะไม่ทำ�สิ่งเหล่านั้นที่เป็นการเบียดเบียน แต่เมื่อ
มาถึงศีลข้อที่ ๕ หลายคนอาจรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสำ�คัญเท่า
ศีล ๔ ข้อแรก ที่จริงแล้วมันสำ�คัญที่สุด เพราะความรู้สึกผิดชอบ
ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป จะอยู่ได้ด้วยจิตใจที่
มีสติ การดื่มเหล้า การใช้ยาเสพติด เป็นการเบียดเบียนความรับ
ผิดชอบ เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของเรา ทำ�ให้คนที่ปกติจะไม่
เบียดเบียน ไม่ถอื สิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ ไม่นอกใจ ไม่โกหก กลับ
ทำ�ได้ทุกอย่าง ฉะนั้นมันจึงเป็นข้อสำ�คัญ เมื่อเรารักษาศีล ๕ ข้อ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ เราก็พร้อมทีจ่ ะเจริญในธรรม พร้อมทีจ่ ะอยู่
ในปัจจุบนั

การอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติ แต่เป็น ปัจจุบนั คือ
เงื่อนไขของการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติอยู่ท่ีการเข้าถึงอริยสัจ ๔ ห้องเรียน
คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางไปสูค่ วามดับทุกข์
เราจะเรียนรูเ้ รือ่ งอริยสัจ ๔ อย่างลึกซึง้ เราต้องมาอยูใ่ นห้องเรียน
คืออยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันคือห้องเรียน ปัจจุบันไม่ใช่รางวัลหรือ รูเ้ ท่าทันกาย
หน้า ๔๗
ไม่ ใ ช่ ส่ิง สู ง สุ ด แต่ ถ้า เราอยู่ใ นปั จ จุ บัน ไม่ เ ป็ น คำ � สอนในพุ ท ธ
ศาสนาก็เป็นแค่สัญญาเฉยๆ เป็นความจำ�ได้หมายรู้ มันยังไม่ใช่
ความจริง เราปฏิบัติเพื่อให้จิตใจได้พ้นจากอำ�นาจของสิ่งเศร้า
หมอง เช่น ความยินดีในสิง่ ทีช่ อบ การยินร้ายในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ความ
ขีเ้ กียจขีค้ ร้าน ความง่วงเหงาหาวนอน ความฟุง้ ซ่านวุน่ วาย ความ
วิตกกังวล ความลังเลสงสัย สิง่ เหล่านีบ้ น่ั ทอนจิตใจ บัน่ ทอนความ
เพียร บัน่ ทอนสมาธิ บัน่ ทอนปัญญา
IQ นี่ สำ � คั ญ ไหม ? สำ � คั ญ มาก แต่ IQ เหมื อ นรถยนต์
รถยนต์เราอาจจะดี แต่ถ้ารถยนต์เราไม่มีนำ้�มันไม่มีล้อหรือไม่มี
พวงมาลัย มีรถยนต์ก็เหมือนกับไม่มี ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักดูแล
จิตใจให้ดี เราก็จะกลายเป็น ผู้ใช้ความคิดดีๆ ได้แต่ใช้เฉพาะใน
เรื่องที่ไม่กระทบผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกระทบอัตตาศักดิ์ศรี
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ตัวเอง แต่พอเป็นเรือ่ งทีก่ ระทบอัตตาหรือผลประโยชน์สว่ นตัวเสีย
แล้ว ความสามารถในการใช้เหตุผลสูญหายไป ฉะนัน้ การฝึกจิตให้
มีคณ
ุ ภาพก็เพือ่ ปัญญาจะได้ท�ำ งาน ถ้าเราไม่ฝกึ จิตใจ ปัญญาเราก็
เป็นทีพ่ ง่ึ ไม่ได้ เชือ่ ไม่ได้ เพราะปัญญาหรือความคิดมันก็กลายเป็น
ลูกจ้างของตัณหา ฉะนัน้ ทำ�อย่างไรปัญญาความคิดของเราจะได้
เป็นอิสระจากกิเลส เราก็ตอ้ งฝึกจิต...ฝึกจิตให้รเู้ ท่าทัน รูเ้ ท่าทัน
อยูใ่ นปัจจุบนั
ในทางพุ ท ธศาสนาเราถื อ ว่ า มี แ ต่ พ ระอรหั น ต์ เ ท่ า นั้ น ที่
เป็น ผู้จบการศึกษา ในภาษาบาลีท่านให้ช่ือว่าอเสขบุคคล เสขะ
คือผู้ท่ียังต้องศึกษา อเสขะ คือผู้ท่ีไม่ต้องศึกษา จบแล้ว เป็น
Graduate แล้ว ซึ่งมีแต่พระอรหันต์เท่านั้น นอกจากนั้นถือว่า
เราทุกคนยังเป็น ผู้ท่ีต้องศึกษา มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐด้วย
การศึกษา ด้วยการฝึก และการเข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวติ การ
มีชีวิตที่มีคุณภาพดีหรือดีท่ีสุดก็เป็นได้ด้วยการฝึก ด้วยการฝึก
พฤติกรรม ด้วยการฝึกจิต ด้วยการฝึกปัญญา ตามหลักคำ�สัง่ สอน
ของพระพุทธองค์

ความเพียรพยายามเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ พระพุทธองค์เคยตรัส ชีวติ ไม่ใช่
ไว้วา่ ศาสนาของพระตถาคตเป็นประเภทวิรยิ วาท เป็นศาสนาแห่ง ชะตากรรม
ความเพียร เราไม่ถือว่าความเจริญหรือความเสื่อมเกิดขึ้นเพราะ ไม่บงั ไม่เอิใญช่
การดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ไม่ถือ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ว่าเป็นชะตากรรม แต่เป็นไปด้วยการกระทำ�ที่มีเจตนา คำ�ว่า
บันดาล
“กระทำ�” ในทางพุทธศาสนา รวมถึงการกระทำ�ด้วยกาย ด้วย
วาจา ด้วยใจ เมื่อการกระทำ�ด้วยกาย วาจา ใจ ประกอบด้วย
เจตนา เราให้ชอ่ื ว่า “กรรม” อาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ แต่ เสร็จแล้ว..
กรรมคือเจตนา พุทธศาสนาสอนเราว่า เราเป็นผู้สร้างชีวิตของ เท่าทีท่ �ำ แล้ว
ตัวเอง ที่ชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็เป็น ผลจากการตัดสิน ผลจาก หน้า ๔๕
การกระทำ�โดยเจตนาในชาติน้ี ในชาติกอ่ นๆ อนาคตของเราจะขึน้
อยูก่ บั การกระทำ�ของเรา ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
หลังจากพระพุทธองค์ปรินพิ พานไปแล้ว พุทธศาสนาขยาย
เผยแผ่ท่ัวเอเชียอย่างรวดเร็ว ทางเหนือไปถึงจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
มองโกเลีย ทิเบต แล้วก็ไปทางปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน
อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน พื้นที่แถบนี้เป็นพุทธหมด แล้วทำ�ไม
จึงเผยแผ่ได้เร็วขนาดนั้นภายในไม่ก่ีร้อยกี่พันปี ไม่ใช่เพราะสงฆ์
อย่างเดียว พระสงฆ์ก็มีส่วน แต่ท่ีสำ�คัญคือพ่อค้า พุทธศาสนา
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เป็นศาสนาแห่งปัญญาชนและเป็นศาสนาแห่งพ่อค้าตั้งแต่สมัย
พุทธกาล เพราะพ่อค้าชอบ ถูกใจกับคำ�สอนที่ว่า ความเจริญขึ้น
อยู่กับการกระทำ� ไม่ได้ข้ึนอยู่กับตระกูล ไม่ได้ข้ึนอยู่กับชนชาติ
วรรณะ หากขึ้นอยู่กับตัวเราว่าตัวเราใช้ชีวิตอย่างไร ฉะนั้น พุทธ
ศาสนาจึงเจริญอย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้น
ทางค้าขายนี้ เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อซึ่งมัก
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนที่เชื่อ คนที่ไม่เชื่อ หรือคนที่ความ
เชื่อไม่ตรงกัน แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา เป็น
ศาสนาแห่งการพัฒนาตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตนด้วย
ของท่านด้วย ของบุคคลด้วย เพื่อสังคมด้วย ทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน
อนาคตในระยะยาว

ถวาย
จึงอยากให้เราได้สำ�นึกในคุณสมบัติของพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นสิ่งที่จะให้แนวทางที่ชัดเจนเมื่อเราได้คำ�นึงถึงคุณธรรม สักการะโดย
ความดีงามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่เพิ่ง นำ�พระองค์
เป็น
สวรรคตไป พระองค์ท่านทรงมีคุณธรรมหลายข้อที่เราซาบซึ้งกัน แบบอย่าง
ไม่วา่ จะเป็นความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร ความเสียสละ พระ
อัจฉริยภาพ และพระปัญญาของพระองค์ทา่ น คุณธรรมอันยิง่ ยวด
หลายๆ ประการได้เจริญงอกงามมากด้วยความเป็นพุทธมามกะ
ของพระองค์ทา่ น
การที่เ ราจะเอาพระองค์ ท่า นเป็ น แบบอย่ า งด้ ว ยการ
พยายามพัฒนาความซื่อตรง ความเสียสละ ความดีความงาม
ในสังคมไทยในระยะยาว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักใน
พระองค์ท่าน เครื่องมือที่เราจะใช้เพื่อทำ�ให้สังคมเราดีข้ึนให้ตรง
ตามที่พระองค์ท่านทรงพระประสงค์มากที่สุดคืออะไร เราจะ
ใช้เครื่องมืออะไรได้ถ้าเราไม่ใช้พุทธศาสนา ไม่ใช้พุทธธรรม ซึ่ง
อาตมาไม่ได้หมายถึงพิธีกรรม ไม่ได้พูดถึงเปลือกของศาสนา แต่
หมายถึงหัวใจของพุทธศาสนา ซึง่ ก็คอื ระบบการศึกษา ระบบการ
ฝึกคนที่เอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ต้งั ไม่ได้ข้นึ อยู่กับความเชื่อ
หากขึน้ อยูก่ บั การกระทำ� ขึน้ อยูก่ บั การฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกใจของ
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เรา การฝึกตนย่อมช่วยให้เราเข้าใจตัวเองดีข้นึ ยิ่งเข้าใจตัวเองก็
ยิ่งเข้าใจคนอื่น ยิ่งจับหลักความดีความงาม จับหลักของความ
เสือ่ ม จากการมองด้านใน ก็ยง่ิ มีปญ
ั ญาทีจ่ ะสัง่ สอนลูกหลานสัง่
สอนคนรอบข้างไปด้วย ประโยชน์ตนประโยชน์ทา่ น ความสุขตน
ความสุขท่าน มันจึงต้องไปด้วยกัน
วันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมนานพอสมควรแก่เวลา ผู้ฟัง
ก็ได้ฟงั ธรรมะด้วยความสำ�รวม พระพุทธองค์ตรัสถึงอานิสงส์ของ
การฟังธรรมไว้ว่า...
ข้อ ๑ ผูฟ้ งั ธรรมจะเข้าใจในสิง่ ทีไ่ ม่เคยเข้าใจมาก่อน หรือว่า
สิง่ ทีเ่ ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็จะชัดขึน้ นีค่ อื บุญกุศลจากการฟังธรรม
ข้อที่ ๒ เกิดความซาบซึง้ ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ข้อที่ ๓ เกิดกำ�ลังใจทีต่ วั เองจะพยายามศึกษา จะพยายาม
ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
ข้อที่ ๔ ได้ความร่าเริงในธรรม ได้รับความเพลิดเพลินจาก
การฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า ได้ความสุขทีไ่ ม่มโี ทษ
ทัง้ ๔ ข้อ ล้วนเป็นบุญเป็นอานิสงส์จากการฟังธรรม

บุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันสะสมไว้ในวันนี้ เพื่อจะ
ได้อุทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของพระองค์ท่าน
ตลอดกาลนาน

ไขปัญหาธรรม
ถาม-ตอบ หลังการแสดงพระธรรมเทศนาน้อมอุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย พระอาจารย์ชยสาโร
จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์
อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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เชือ่ vs รู้
พุทธไม่ใช่
ระบบ
ความเชือ่
หน้า ๗

ถาม : นมัสการพระอาจารย์ฯ เจ้าค่ะ หนูเกิดมาก็เป็นชาวพุทธ
ความเชือ่ พืน้ ฐานของพุทธนัน้ หนูเห็นดีดว้ ยทีว่ า่ เราควรจะอยูห่ า่ งจาก
สิ่งที่ทำ�ให้จิตใจเศร้าหมอง แต่ก็จะต้องมีคนเห็นต่างและคัดค้านเป็น
ธรรมดา มีเพือ่ นทีไ่ ม่เชือ่ ในศาสนาใดๆ เลย แต่เชือ่ ในวิทยาศาสตร์
เขาบอกว่าหลักความเชื่อพื้นฐานของพุทธที่ว่า เราทุกคนวนเวียน
อยู่ในสังสารวัฏ เวียนว่ายตายเกิดด้วยกัน แล้วการที่เราเกิดเป็น
แม่ลูกกัน หรือเราถูกกระทำ�บางอย่างเพราะเราเคยกระทำ�สิ่งนั้น
มาในชาติก่อน ถ้าเชื่อแบบนี้ เมื่อเราถึงนิพพาน เราก็จะหายไป
จากสังสารวัฏ อะตอมก็จะไม่มีอิเล็กตรอนหมุนรอบ ถ้าเป็นเช่นนี้
ก็ค้านกับกฎเบื้องต้นที่ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงกลมด้วย
กันนัน้ เราจะอธิบายว่าอย่างไรดีคะ
คื อ ถ้ า เราเชื่ อ เรื่ อ งเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด เช่ น วั น นี้ ไ ด้ พ บพระ
อาจารย์ ฯ เพราะว่ า เราเคยพบกั น มาก่ อ น มี บุญ ร่ ว มกั น หรื อ ถ้ า
วันนี้หนูถูกกระทำ�บางอย่าง เช่น ถูกใส่ร้ายต่อว่า ก็เป็นเพราะว่าหนู
เคยใส่ร้ายต่อว่าคนอื่นมาในอดีตชาติ คือเราเคยพบกันมาแล้วตาม
กฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นค่ะ แต่ถ้าเราบรรลุนิพพาน ก็แปลว่า
เราจะหายไปจากสังสารวัฏ ถ้าเราหายไปแบบนั้นก็ไม่เป็นไปตามกฎ
สิคะ ถ้าอย่างนี้ ชาติหน้าใครจะใช้กรรมให้ใคร

ตอบ : เบื้ อ งต้ น อยากจะกลั บ ไปพู ด ต่ อ จากเมื่ อ ครู่ น้ี
เรื่องศาสนาประเภท Belief System กับ Education System
ระบบความเชื่อ ระบบการศึกษา แล้วที่อาตมาวิจารณ์ว่า ทุกวันนี้
คนไทยมองพุทธศาสนาเป็นระบบความเชื่อมากเกินไป ได้รับอิทธิพล
จากตะวันตกบางทีโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้น สำ�หรับชาวพุทธ เรายอมรับ
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่า เราไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์
ตรงในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เราจึงตั้งเป็นสมมุติฐานไว้ก่อนว่า
เราเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ซึ่งต่างจากการพูดว่าเรารู้
ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
ถ้ า คนต่ า งชาติ ต่ า งศาสนารู้ ว่ า เราเป็ น พุ ท ธ Oh, you’re
Buddhist! You believe in rebirth. You believe in reincarnation.
คือเขาจะมองศาสนาเป็นเรือ่ งความเชือ่ ทัง้ หมดเลย แต่ส�ำ หรับเราไม่ใช่
เรือ่ งความเชือ่ คือเชือ่ ได้ แต่เชือ่ ด้วยการยอมรับว่าเชือ่ ไม่ใช่รู้ อันนี้
ก็ คื อ ความสั บ สนที่ จ ะเห็ น ชั ด ในอารยธรรมตะวั น ตก คื อ ไม่ แ ยก
ระหว่าง เชื่อ กับ รู้ ถ้าเชื่ออะไร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เขาจะบอกว่ารู้
ฉันรู้ รู้ได้อย่างไร รู้เพราะเชื่อ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อันนั้นไม่ใช่รู้ แต่คือ
เขาเชือ่
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คนเราสามารถเชื่ อ ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ จ ริ ง ได้ ไ ม่ ใ ช่ ห รื อ เพราะ
ฉะนั้น ความเชื่อไม่ใช่ท่ีพ่ึงของชาวพุทธ แต่ความเชื่อเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์ในการปฏิบัติ เพราะความเชื่อหรือศรัทธาจะเป็นตัว
กำ�หนดแนวทางของเรา จากทีไ่ ปทางโน้น ไปทางนี้ ไปทางนัน้ เราจะ
เลือกทางใดทางหนึง่ มันจะเป็นการรวมพลัง อันนีค้ อื อานิสงส์ของมัน
แต่ตอ้ งมีปญ
ั ญากำ�กับ
เพราะฉะนัน้ ถามว่าเชือ่ เรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิดไหม อาตมา
เชื่อ แต่ยอมรับว่า เชื่อ กับ รู้ ไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน แล้วทำ�ไมอาตมา
จึงเชือ่ ....
(๑) เพราะหลักฐานในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึง
การเวียนว่ายตายเกิดมีมากมาย มันไม่ใช่ส่งิ ที่ใครใส่ไปทีหลัง มันเป็น
ไปไม่ได้ มันอยูใ่ นตัวพระสูตรเลย (๒) การระลึกชาติได้ของผูท้ เ่ี จริญ
สมาธิภาวนาถึงขัน้ สูง (๓) การระลึกชาติของเด็กทัว่ โลก ไม่ใช่เฉพาะ
ในวัฒนธรรมพุทธ หรือวัฒนธรรมฮินดู แม้แต่ในประเทศทีไ่ ม่มศี าสนา
หรือประเทศที่ไม่เชื่อในศาสนาก็มีจำ�นวนมากทั่วโลก (๔) การระลึก
ชาติของผูท้ ไ่ี ด้รบั การสะกดจิต และ (๕) การระลึกชาติของคนบางคน
ทีเ่ ขาพูดออกมา

ตอนอาตมายั ง เป็ น ฮิ ป ปี้ เ ดิ น ทางด้ ว ยการโบกรถอยู่ ใ น
ประเทศกรี ซ วั น หนึ่ ง ไม่ มี ร ถจอดรั บ ต้ อ งไปหาที่ น อนในทุ่ ง นา
อาตมาเจอผู้ชายคนหนึ่ง นอนอยู่ใกล้กัน กลางคืนเขาเริ่มละเมอ
แล้ ว ก็ พู ด ทั้ ง คื น เลย รุ่ ง เช้ า อาตมาถามว่ า เมื่ อ คื น เป็ น อะไรหรื อ
เปล่า ละเมอทั้งคืน แล้วพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ เขาว่า...โอ้.. ผมพูด
ภาษากรี ก โบราณ ทุ ก วั น นี้ ผ มหาเงิ น เดิ น ทางได้ เ พราะเรื่ อ งนี้
มหาวิทยาลัยเขาจ้างผมไปเป็นหนูทดลอง เพราะภาษาที่ผมพูดไม่ใช่
ภาษาทีค่ นปัจจุบนั พูดได้ นีก่ ค็ อื ตัวอย่างหนึง่
ฉะนั้น ชาวพุทธเราเชื่อโดยมีเหตุผล ๕ ประการ แต่ยอมรับ
ว่าความเชื่อที่มีเหตุผลไม่ใช่การพิสูจน์ พระพุทธองค์เรียกว่าเป็น
หลักสัจจานุรกั ษ์ อนุรกั ษ์สจั จะ คือ ไม่กล่าวว่าเรารูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราเชือ่
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ที น้ี เราไม่ จำ� เป็ นที่จ ะต้ อ งเกรงใจวิทยาศาสตร์ถึง ขนาดว่า
ศาสนาพุทธ ยอมรับพุทธศาสนาได้เฉพาะข้อที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เพราะ
vs “ลัทธิ” วิทยาศาสตร์คือการแสวงหาความจริงที่ค่อนข้างจำ�กัด สรุปง่ายๆ ว่า
วิทยาศาสตร์ จะจำ�กัดตัวเองในสิ่งที่วัดได้ คือวิทยาศาสตร์อยู่ท่ีการวัด แต่ในชีวิต
ของเรา ก็ มี บ างส่ ว นที่ วั ด ได้ บางส่ ว นที่ วั ด ไม่ ไ ด้ เพราะฉะนั้ น
ศรัทธา
ต้องกำ�กับ วิทยาศาสตร์จึงไม่สมบูรณ์ อย่างเช่น รักแม่ไหม พิสูจน์ได้ไหม วัดได้
ด้วยปัญญา ไหม มีความรักกี่หน่วย ถ้าอย่างนั้นความรักแม่ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์
หน้า ๘
ถ้าบอกว่า ฉันไม่เชื่อว่าความรักแม่มีจริง เพราะว่าไม่เห็นใครจะวัดได้
สิง่ ทีว่ ดั ไม่ได้มเี ยอะมาก แต่นน่ั ไม่ได้หมายความว่าไม่จริง เพราะฉะนัน้
วิทยาศาสตร์ถอื ว่าเป็น subset ของพุทธศาสนา ไม่ใช่พทุ ธศาสนา
เป็น subset ของวิทยาศาสตร์
แล้วจะเอาวิทยาศาสตร์ตอนไหนล่ะ วิทยาศาสตร์ของปีน้ีก็
อย่างหนึง่ วิทยาศาสตร์เมือ่ ๑๐ ปีทแ่ี ล้ว ๕๐ ปีทแ่ี ล้ว ๑๐๐ ปีทแ่ี ล้ว
บางทีส่ิงที่วิทยาศาสตร์เมื่อ ๑๐๐ ปีท่ีแล้วไม่ยอมรับเลย ตอนนี้เป็น
ที่ยอมรับ สิ่งที่ ๒๐ ปีท่ีแล้วไม่ยอมรับ ตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับ ฉะนั้น
วิทยาศาสตร์ขน้ึ อยูก่ บั ความสามารถในการวัด พอเทคโนโลยีกา้ วหน้า
ความสามารถในการวัดละเอียดมากขึ้น ข้อมูลก็เพิ่มมากขึ้น ก็ต้อง

ปรับทฤษฎีให้รับกับข้อมูลใหม่ ฉะนั้น ข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นในปริมาณ
ในคุณภาพ ในรูปแบบมากขึน้ ก็ต้องค่อยๆ ปรับหลักวิทยาศาสตร์ไป
เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นไม่จำ�เป็นที่จะต้องเอาหลักพุทธศาสนาไปผูกอยู่
กับหลักวิทยาศาสตร์
ที น้ี ในเรื่ อ งของการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อาตมาเคยพู ด กั บ
นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง เขาบอกว่า ผมชอบคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ภาคปฏิบัติดีหมด แต่เรื่องเวียนว่ายตายเกิดนี่ผมรับไม่ได้ อาตมา
ก็ เ ลยยกตั ว อย่ า งของการระลึ ก ชาติ ใ ห้ เขาฟั ง บอกว่ า สมมุ ติ ฐ าน
ของพระพุทธเจ้าก็คือ นี่คือคนระลึกชาติ คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์
อะไรคื อ สมมุ ติ ฐ านที่ จ ะอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ น้ี ไ ด้ เขาก็ อึ ก อั ก
“ผมเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ . .. ผมไม่ มี ศ าสนา...” คื อ ถ้ า อย่ า งนั้ น
วิ ท ยาศาสตร์ ก็ ก ลายเป็ น มี ศั พ ท์ ใ หม่ เขาเรี ย กว่ า Scientism
ไม่ ใช่ Science แต่ Scientism คื อ Science กลายเป็ น ระบบ
ความเชือ่ เหมือนศาสนาไป
การจะปฏิเสธอะไร ปฏิเสธได้ไม่ยากใช่ไหม คนที่บอกว่าฉัน
ไม่เชื่อ ฟังแล้วเหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ฉันไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริง
เหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะที่เราพูดว่าฉันไม่เชื่อว่าสิ่งนั้น
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มีจริง ก็มีความเชื่อฝังอยู่ ความเชื่อว่าสิ่งนั้นไม่มี แล้วคุณมีหลักฐาน
อะไรทีพ่ สิ จู น์วา่ สิง่ นัน้ ไม่มี นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งของความงมงายเหมือนกัน
ฉะนัน้ การทีจ่ ะเอาหลักฟิสกิ ส์ ทฤษฎีของฟิสกิ ส์ไปวิจารณ์เรือ่ ง
การเวียนว่ายตายเกิดนี่ อาตมาขอบอกว่า มวยมันคนละรุน่ เทียบกัน
ไม่ได้
ถาม : ท่านพระอาจารย์ฯ ได้กล่าวถึงเรื่องไตรสิกขา คือ ศีล
ศีลเปิดทาง สมาธิ ปัญญา แล้วก็ได้กล่าวว่าการรักษาศีลนี้ จะต้องมีปัญญากำ�กับ
ให้สมาธิและ หมายถึงเราศึกษา เรามีความรู้ท่จี ะรักษาศีลด้วยปัญญา แต่ไม่ใช่ด้วย
ปัญญา
ความเชือ่ ผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ฯ ว่า แล้วสมาธิในบริบท
ของไตรสิกขาคืออะไร มีความสัมพันธ์กับศีลและปัญญาอย่างไรครับ
ศีลต้องเริม่
จากปัญญา ขอบพระคุณครับ
หน้า ๑๐
ตอบ : คือการรักษาศีลเองก็มีการฝึกจิตอยู่ในตัว เช่น เรา
สมาทานศีลจะไม่ฆ่าสัตว์ แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราจะไม่ฆ่า ทีน้ี
ยุงมากัด ขณะนั้นเกิดอะไรขึ้น บางคนขาดสติก็ตบไปเลย คือก่อน
หน้านั้น ก่อนวินาทีท่ียุงจะกัด ถามว่าถือศีลไหม ถือ แต่ในขณะนั้น
ลื ม นี่เ ป็ น ธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ เราลื ม หลั ก การลื ม อุ ด มการณ์ ข องเรา

ได้ อ ยู่ เ สมอ อย่ า งเช่ น คนฉลาดก็ มั ก ฉลาดก่ อ นที่ จ ะโง่ แ ละหลั ง
จากโง่ ไ ปแล้ ว แต่ ปั ญ หาในช่ ว งระหว่ า งฉลาดกั บ ฉลาด คื อ จะมี
กิเลสครอบงำ�ได้ง่าย เมื่อครู่น้ีอาตมาจึงกล่าวถึงความสำ�คัญของการ
ฝึกจิต
เพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่ว่าเราสมาทานศีลและมีความตั้งใจหรือ
ความจริงใจที่จะรักษา แต่ต้องมีสติพอจะรู้ว่ามีส่ิงท้าทายหรือยั่วยุ
จิตใจทีต่ อ้ งระมัดระวัง หรืออาจจะรูแ้ ต่ขาดความอดทน อดทนไม่ได้ก็
ผิดศีล ฉะนัน้ การผิดศีลเกิดจากความคิดผิดก็ได้ เกิดจากความอยาก
ก็ได้ เกิดจากการขาดความอดทนก็ได้ ขาดสติกไ็ ด้ ซึง่ ล้วนแต่เป็นเรือ่ ง
ของจิตใจ ถ้าไม่รจู้ กั ฝึกจิตใจ ก็จะรักษาศีลไม่ได้ การจะรักษาศีลอย่าง
สมา่ํ เสมอในแนวทางทีน่ �ำ ไปสูส่ มาธิและปัญญา จะต้องมีการฝึกจิตอยู่
ตลอดเวลา
แม้แต่ในเรือ่ งของปัญญา เช่น กรณีทย่ี งุ กัดแล้วเรากำ�ลังจะตบ
ตามสัญชาตญาณเดิม รูต้ วั หยุด ในขณะทีห่ ยุดนีเ่ ครียดนะ นีเ่ ป็นข้อ
สำ�คัญ ความเครียดไม่ใช่ส่ิงที่ไม่ดีเสมอไป ความเครียดที่เป็นไปเพื่อ
สิ่งที่ดีในระยะยาวก็มี ความเครียดที่นำ�ไปสู่ความเครียดมากยิ่งขึ้นก็มี
แต่ความเครียดบางอย่างถือว่าดี
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ถ้าเราหยุด เราไม่ตบ ในขณะนัน้ จิตตืน่ อันนีค้ อื สติเกิดขึน้ เรา
ตื่นจากหลับ การตบคือการทำ�ตามสัญชาตญาณที่ไม่ต่างจากสัตว์
เดรัจฉานทัว่ ไป ถ้าพูดภาษาธรรมเราเกิดเป็นมนุษย์ในขณะทีเ่ ราหยุด
เราหยุดได้เพราะมีศีลหรือสิกขาบทเป็นเครื่องระลึกของจิตในเวลา
นัน้ คือเราเจริญสติดว้ ยสิกขาบทหรือศีล ๕ ข้อใดข้อหนึง่ เป็นเครือ่ ง
ระลึกของจิต ใช้สิกขาบทเป็นอุบายทำ�ให้เราตื่นจากหลับ หรือตื่น
จากการครอบงำ�ของสัญชาตญาณในชีวิตประจำ�วัน หยุดแล้วก็
อดทนอยู่ตรงนั้น แล้วในเวลาที่จิตหยุดจากสัญชาตญาณ ตื่นขึ้นมา
นั่นคือการเปิดโอกาสให้ปัญญาปรากฏ ให้ปัญญาทำ�งาน จะทำ�
อย่างไร จะปล่อยให้กัดก็ไม่ดีเหมือนกัน ก็ใช้วิธีเป่าไล่ก็ได้ คือปัญญา
เกิดขึน้ ให้เราแก้ปญ
ั หาโดยไม่ผดิ ศีล
ปัญญาเกิดขึน้ เพราะมีสติเป็นเงือ่ นไข สติเกิดขึน้ เพราะมีเครือ่ ง
ระลึกของสติท่ีชัดเจน เครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำ�วันที่เป็น
พืน้ ฐานทีส่ ดุ คือศีล ๕ ข้อ
ในขณะนัน้ เราก็เห็นความอยากทีจ่ ะฆ่าเกิดขึน้ ดับไป ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่ของเรา เพราะการทีค่ นเราไม่ท�ำ ตามสัญชาตญาณ ก็เป็นการเปิด
เผยความจริงว่า ความอยากนัน้ เป็นคลืน่ ในสมอง หรือเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้

ดับไป เป็นการเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในระดับอ่อนๆ แค่
เรือ่ งการไม่ตบยุง ได้ศลี ได้สมาธิ ได้ปญ
ั ญาเลย
บอกได้ว่าเงื่อนไขของการฝึกสมาธิฝึกจิตไม่ใช่ความรอบรู้
เรื่องเทคนิคเรื่องวิธี อย่างที่คนมักจะเข้าใจกัน เงื่อนไขสำ�คัญคือ
ทำ�อย่างไรจึงจะทำ�อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องทุกวันๆ คนส่วนมาก
ก็ รู้อ ยู่แ ต่ ทำ� ไมไม่ ทำ� ไม่ ไ ด้ เ กี่ย วกั บ IQ แต่ เ กี่ย วกั บ ความขี้เ กี ย จ
ขี้คร้านบ้าง เกี่ยวกับความท้อแท้ หรือคาดหวังอยากจะได้บางสิ่งบาง
อย่างจากการนั่งสมาธิ พอไม่ได้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเสียเวลาหรือ
เปล่า สิ่งใดที่ทำ�ด้วยความยากลำ�บากก็ต้องมีความสงสัยอยู่เสมอว่า
คุ้มค่าไหม หรือสงสัยในความสามารถของตัวเอง หรือคิดว่าเราไม่มี
บุญ ไม่มบี ารมี ไม่มวี าสนา ไปว่าตัวเอง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกจิต เป็นเรื่องของปัญญาเหมือนกัน คือขาดปัญญาในการมอง
สิง่ ทีก่ �ำ ลังทำ�อยู่
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ฉะนั้ น การที่ จ ะฝึ ก จิ ต ให้ พ้ น จากนิ ว รณ์ ห รื อ สิ่ ง เศร้ า หมอง
ในจิ ต ใจต้ อ งใช้ ปัญ ญาพอสมควร คื อ ถ้ า เราไม่ มีปัญ ญาจั ด การกั บ
รูเ้ ท่าทัน
กรอบ
กิเลส ใช้แต่วิธีสู้ การสู้เอานี่น้อยคนที่จะทำ�ได้อย่างนั้น หนึ่งในร้อย
การมอง
หนึ่ ง ในพั น ส่ ว นมากแล้ ว ต้ อ งใช้ ปั ญ ญาช่ ว ย ภาษาพระเรี ย กว่ า
ศีลลดความ ‘โยนิโสมนสิการ’ อันนี้คือปัญญาในระดับความคิดพิจารณา คือ เรา
ต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีกรอบ ต้องรู้เท่าทันกรอบที่เรากำ�ลัง
มัวหมอง
ในจิต...
ใช้มองเรือ่ งต่างๆ นีค่ อื เรือ่ งของโยนิโสมนสิการ การปรับกรอบการ
อย่างไร?
มอง การคิดให้สร้างสรรค์ ให้เป็นไปเพือ่ เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ
หน้า ๑๓
เช่นเรื่องความผิดพลาด ทุกคนก็ต้องเคยผิดพลาดกันทั้งนั้น
การจะสำ�เร็จผลไม่ว่าทางโลกทางธรรม ผู้ท่ีถือว่าเก่งนั้นไม่ใช่คนที่
ไม่ผิดพลาด แต่เป็นผู้ท่ีมองความผิดพลาดในกรอบที่ฉลาด ถือว่า
ความผิดพลาดนั้นเป็นบททดสอบและเป็นบทเรียน อย่างนี้เป็นต้น
คนที่มองว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ตนจะต้องปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ก็จะมีกำ�ลังใจที่จะเดินหน้าต่อ แต่ผู้ท่ีมองความผิดพลาดใน
กรอบที่ว่าเราแย่ ใช้ไม่ได้ เราทำ�ไม่เป็น เราไม่มีทางทำ�ได้ แม้จะเป็น
ความผิดพลาดเหมือนกัน แต่กลับมองความผิดพลาดในกรอบทีเ่ รียกว่า
‘อโยนิโสมนสิการ’ คือไม่แยบคาย ก็ย่อมให้ผลต่างกัน ฉะนั้น ในการ

ฝึกจิต การมีกำ�ลังใจที่จะทำ�และจะไม่หยุดทำ� ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค
เป็นต้น ก็ต้องใช้ปัญญา
ฉะนัน้ ศีลอยูต่ รงไหน สมาธิการฝึกจิตและการฝึกปัญญาจะอยู่
ตรงนั้น ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ ก็ต้องมีสติต้งั อยู่ในปัจจุบัน การจะใช้
ปัญญาในระยะยาว ก็ตอ้ งทำ�ให้จติ ใจของเราพ้นจากความยินดียนิ ร้าย
ความยินดียินร้ายมีต้งั แต่หยาบไปถึงละเอียด การชอบไม่ชอบ
คือความยินดียินร้ายอย่างหยาบทั่วไป แต่ความยินดียินร้ายในจิตใจ
ที่ละเอียดเป็นเหมือนการกระเพื่อมของจิต มีการผลักไสหรือดึงดูด
นิดๆ เป็นปฏิกริ ยิ าต่อสิง่ ทีก่ �ำ ลังพิจารณาอยู่ ถ้ามีแม้แต่การกระเพือ่ ม
หรือเคลื่อนไหวนิดๆ ไม่ว่าจะในลักษณะครอบงำ�หรือผลักไส อย่างนี้
ปัญญาจะไม่เกิดขึน้ สมาธิจงึ มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ให้ปญ
ั ญารูเ้ ห็น
ตามความเป็นจริง มันจึงเป็นระบบองค์รวมจริงๆ
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สนุกกับ
การชนะใจ
ตนเอง
ศีลเป็น
ความรักเคารพ
ในตนเอง
หน้า ๑๔

ถาม : ในชีวิตประจำ�วันที่ต้องเจอผู้มากระทบอารมณ์บ่อยๆ
เราจะทำ�อย่างไรดี
ตอบ : (๑) ตอนเช้าก่อนไปทำ�งาน สำ�หรับผู้ท่ีอยู่ท่ีทำ�งาน ก็
ให้ถือว่านี่คือข้อวัตรปฏิบัติในวันนี้ ดูให้เหมือนการเล่นกีฬา คือวันนี้
จะอารมณ์เสียกับคนนัน้ คนนีใ้ ห้นอ้ ยทีส่ ดุ วันนีจ้ ะชนะใจตัวเองได้สกั
กีค่ รัง้ ให้เป็นเรือ่ งสนุกแบบหนึง่ แล้วเราจะเข้าใจว่า ทุกครัง้ ทีป่ ล่อย
วางได้ อดทนได้ เราก็ได้บญ
ุ ได้ก�ำ ไรชีวติ
(๒) การที่ใครทำ�สิ่งใดแล้วกระทบจิตใจเรา ส่วนหนึ่งก็มาจาก
ตัวเราเองด้วย อย่าไปคิดว่ามาจากเขาฝ่ายเดียว เมื่อเราเกิดทุกข์
ทางใจ แสดงว่าต้องมีตัณหาข้อใดข้อหนึ่งในจิตใจของเรา พยายาม
พิจารณาตรงจุดนี้ มักจะเป็นในลักษณะว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย
เขาไม่น่าทำ�อย่างนี้เลย เขาน่าจะ...... จงระวังที่สุด คำ�ว่า ‘น่าจะ’
‘ไม่นา่ จะ’
ก็แล้วทำ�ไมเขาจึงเป็นคนแบบนั้น คิดอย่างนั้น เขาน่าจะต้องมี
เมตตาต่อเรามากกว่านัน้ ทำ�ไมเขาจึงมีจติ ใจในระดับนัน้ ... มันก็เป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัย ฉะนัน้ การทีเ่ ราเห็นสิง่ ทัง้ หลายว่าเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัย จะทำ�ให้จติ ใจเราเย็นลง

แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อทำ�ใจ เพราะถ้า
เป็นระบบที่ไม่ยุติธรรม เป็นระบบที่กำ�ลังสร้างความเสียหายต่อ ทำ�ใจไม่ใช่
ส่วนรวม ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องทำ�ใจเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องทำ�ใจ ปล่อยวาง...
เสมอไป
เสียก่อน คือก่อนที่เราจะมีปัญญารู้ว่าเราควรจะพูดอะไรกับเขา
หรือควรจะทำ�อะไร จะดีหรือไม่ เราต้องเลือกกาลเทศะที่เหมาะสม เขาทำ�ให้
เราต้องพูดอย่างไร ปัญญาในการสื่อสารหรือการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้น
เราโกรธ
-ผิดหวังได้
เมือ่ เราไม่หงุดหงิด ไม่ร�ำ คาญ ไม่นอ้ ยใจ ไม่เสียใจ ไม่โกรธ
เพราะเราเอง
ฉะนัน้ เราต้องฝึกจิตให้ปกติกอ่ น แต่ไม่ใช่วา่ ทำ�จิตให้ปกติแล้ว หน้า ๑๗
ก็ เออ... ได้แล้ว อยู่ได้แล้ว เพราะเราก็ต้องคำ�นึงถึงหน้าที่ต่อส่วน
รวมด้วย ถ้าเป็นคนที่กำ�ลังสร้างปัญหากับส่วนรวม เราก็ต้องจัดการ
ไม่ใช่วา่ ปล่อย ไม่ใช่วา่ หน้าทีข่ องชาวพุทธอยูท่ ก่ี ารทำ�ใจ การทำ�ใจเป็น
แค่สว่ นหนึง่ เท่านัน้ เอง
การฝึกจิตเป็นเรื่องท้าทายมาก ในชีวิตประจำ�วันไม่ใช่ว่าวัน
หนึง่ ๆ จะมีอะไรมาชวนให้เครียดมากๆ หลายครัง้ คือ ส่วนมากจะเป็น
เรือ่ งเล็กเรือ่ งน้อยทีค่ อ่ ยๆ สะสมมาตัง้ แต่เช้าจนเย็น จนกระทัง่ เรารูส้ กึ
หมดแรง
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นาทีสมาธิ
รักษา
พลังสติ
หัวใจของ
การฝึกจิต
หน้า ๑๕

วิ ธีรัก ษาจิ ต ใจที่สำ� คั ญ คื อ ให้ เราตั้ง ต้ น ใหม่ เ ป็ น ระยะๆ
เพื่อ รั ก ษาพลั ง ของสติ ท่ีจ ะจั ด การกั บ เรื่อ งต่ า งๆ เช่ น เวลาเบื่อ
เวลาเครียด ก็อย่าเพิ่งรับไลน์หรือส่งไลน์ทุกครั้ง คืออย่าไปใช้ไลน์
เป็นทางออกจากทุกข์ อาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรือ่ งนีท้ เี ดียว ไม่ใช่วา่ ห้าม
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้สอยในแต่ละวันนี้ ควรต้องมีคำ�ๆ หนึ่งอยู่
ในใจตลอดเวลา คำ�ที่ท่านว่า “พอเพียง” เล่นไลน์เท่าไรจึงจะพอ
เพียง ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เบื่อ รำ�คาญ หรือน้อยใจ ก็ต้องหันไปเล่นกับ
โทรศัพท์
ในบางเวลาให้เราหยุด หายใจเข้า หายใจออก นั่งสมาธิ เดิน
สมาธิ เพือ่ ให้จติ กลับสูป่ กติ เพียง ๑ นาที ๒ นาที ไม่ตอ้ งเป็นระยะยาว
ไม่ต้องทำ�เป็นรูปแบบพิเศษอะไร เพียงแต่ว่าตั้งสติข้นึ มาใหม่ เพื่อไม่
ให้ความเครียดสะสมตัง้ แต่เช้าจนกระทัง่ มีอารมณ์คา้ งอยู่ จะว่าปล่อย
ก็ไม่ปล่อย พอมีโอกาสก็เผลอสติระบายกับคนนั้นคนนี้ หรือเมื่อกลับ
บ้านก็ใช้ค่คู รองเป็นถังขยะรองรับอารมณ์ นี่คือการดูแลจิตใจในชีวิต
ประจำ�วันทีค่ วรต้องฝึกอย่างสมา่ํ เสมอ

มีเรื่องที่อาตมาชอบเล่า เรียกว่าเป็นเรื่องเล่าธรรมะเรื่องแรก
ทีอ่ าตมาเคยฟังตัง้ แต่เข้า Course วิปัสสนากรรมฐานครัง้ แรกในชีวติ
ตอนนัน้ ยังเป็นฆราวาส อาจารย์ทส่ี อนก็เป็นฆราวาส แต่ทา่ นเคยบวช
เป็นพระในเมืองไทย ๖ ปี ท่านเล่าว่า ตอนทีท่ า่ นอยูท่ ส่ี วนโมกข์ ปีท่ี
ท่านอาจารย์พุทธทาสสร้างอาคารเรือ ท่านได้ออกธุดงค์เป็นเวลาปี
สองปี เมื่อกลับมากราบท่านเจ้าคุณฯ ก็เห็นว่าอาคารนั้นยังไม่เสร็จ
ท่านเดินตามท่านเจ้าคุณพุทธทาส สนทนาธรรมผ่านอาคารเรือ ท่าน
ก็ว่า “โอ้... เรือนี้ยังไม่เสร็จ” ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า “เสร็จ
แล้ว” พระฝรั่งก็งงเพราะเห็นคนกำ�ลังเคาะประตูผสมปูนอยู่ จึงถาม
ว่า “แปลว่าอะไรครับ” ท่านก็วา่ “เท่าทีท่ �ำ แล้วก็เสร็จ” เรือ่ งนีอ้ าตมา
ว่าลึกซึ้งมาก ชอบมาก ชอบมาโดยตลอด คืองานของเรานี่จะให้มัน
เสร็จแปลว่าอะไร เสร็จอย่างไร คือมันก็ต้องมีต่อทุกเรื่อง อันนี้เสร็จ
แล้วจะต้องทำ�อันนั้นต่อ ทีน้ีมันจะมีความรู้สึกว่า มันไม่เสร็จสักที
แต่ถ้าเราถือว่าเท่าที่ทำ�แล้วก็เสร็จ วันนี้เสร็จไหม เสร็จ เสร็จอย่างไร
เท่าทีท่ �ำ แล้ววันนีก้ เ็ สร็จ ให้พยายามคิดอย่างนี้ จิตใจจะได้ผอ่ นคลาย

เสร็จแล้ว...
เท่าทีท่ �ำ แล้ว
ชีวติ ไม่ใช่
ชะตากรรม
ไม่บงั เอิญ
ไม่ใช่
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
บันดาล
หน้า ๒๓
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แนวคิดลักษณะนี้ พระพุทธเจ้าท่านให้ช่ือพิเศษว่า ‘โยนิโส
แผ่เมตตา มนสิการ’ หรือทีท่ า่ นแปลว่าความคิดแยบคาย เป็นการเปลีย่ นมุมมองต่อ
ด้วยปัญญา ปัญหา อย่างเช่น คนทีน่ สิ ยั ไม่ดี พระบอกว่าให้แผ่เมตตาให้เขา คนทัว่ ไป
ก็จะชอบบ่นว่าแผ่เมตตาให้คนพรรค์นไ้ี ม่ออก ถามว่าทำ�ไม ก็ตอบว่าเขา
ศีลสร้าง
เป็นคนเห็นแก่ตัวมาก หรือเขามีความสุขกับการทำ�ให้คนอื่นเป็นทุกข์
ความ
ปลอดภัย ถ้าขอให้เขามีความสุขมากขึ้น ก็เหมือนกับจะขอให้เขาทรมานจิตใจ
คนอืน่ มากขึน้ เราก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญาในการแผ่เมตตา เช่นในกรณีคนเห็น
หน้า ๑๒
แก่ตวั เราจะแผ่เมตตาให้เขาอย่างไร เราก็ขอให้คนๆ นีไ้ ด้ความสุขจาก
การไม่เห็นแก่ตวั ตอนนีเ้ ขาเป็นคนเห็นแก่ตวั มาก ขอให้เขาได้สมั ผัสได้
รูจ้ กั ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตวั สำ�หรับคนก้าวร้าว ก็ขอให้เขาได้รจู้ กั
ความสุขของการไม่กา้ วร้าว นีก่ ค็ อื การใช้เมตตาเหมือนกัน แต่พลิกมุม
การคิดให้เหมาะสมกับคนนัน้ ๆ ฉะนัน้ จิตใจกับปัญญาต้องไปด้วยกันอยู่
ตลอดเวลา จะมีผลต่อกันและกัน
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ถาม : กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ศิษย์อยากจะ
กราบเรียนถามเรื่องสติปัฏฐาน ๔ เจ้าค่ะ คือมีคนเคยบอกศิษย์ว่า รูเ้ ท่าทันกาย
กาย เวทนา เป็นระดับตํา่ กว่า ก็เลยไม่ดู ไม่ไปพิจารณา แต่ศษิ ย์เข้าใจ
ว่าการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำ�วัน เราสามารถทีจ่ ะดูได้ทง้ั กาย เวทนา จิต ปัจจุบนั คือ
องเรียน
ธรรมในเวลาปกติได้เลย อย่างนี้ศิษย์เข้าใจถูกหรือไม่เจ้าคะ หรือว่าที่ ห้หน้
า ๒๑
เขาบอกน่ะถูกต้องแล้ว
ตอบ : คือ เวทนา จิต ธรรม มันก็ตรงกับคำ�ว่าใจ ดูกาย ดูใจ
คือ สติปฏั ฐาน ๔
สติปฏั ฐาน ๔ ต้องอยูด่ ว้ ยกันเสมอ อย่างดูลมหายใจ การสัมผัส
ของลมหายใจก็คือกาย แต่ในขณะที่หายใจเข้าหายใจออก ก็ต้องมี
ความรูส้ กึ สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ นัน่ ก็คอื ตัวเวทนาซึง่ จะต้องมีตวั รูอ้ ยูต่ รง
นั้น ก็คือตัวจิต จะต้องมีนิวรณ์หรือโพชฌงค์เกิดขึ้นในเวลานั้น ก็เป็น
ธรรม ฉะนัน้ กาย เวทนา จิต ธรรม มันต้องอยูด่ ว้ ยกัน ถ้าพิจารณากาย
เวทนา จิต ธรรม จะอยูต่ รงนัน้
ในชีวิตประจำ�วัน การพิจารณากายจะดี อย่างในกรณีความ
โกรธ คือก่อนที่เราจะโกรธใครนั้นจะต้องมีอาการล่วงหน้า คือไม่ใช่
ปุบปับโกรธ มันจะต้องมีบางสิง่ บางอย่างบอกล่วงหน้า เหมือนก่อนฝน
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ตกจะต้องมีฟา้ ครึม้ ๆ การสังเกตทางจิตใจ บางทีมนั ยากเกินไปในชีวติ
ประจำ�วันที่ยุ่งวุ่นวาย แต่ท่ีเราทำ�ได้คือการสังเกตกายของตัวเองว่า
ก่อนทีเ่ ราจะโกรธใครนัน้ มันมีความผิดปกติทต่ี รงไหน มักจะมีรปู แบบ
และมีความรูส้ กึ ในจุดใดจุดหนึง่ เป็นเอกลักษณ์ของเรา บางคนจะรูส้ กึ
ทีไ่ หล่ บางคนก็รสู้ กึ ทีห่ น้าผาก
ทีน้ี พอเราสังเกตว่าอาการกายทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ เศร้าหมองต่างๆ
นี้อยู่ตรงไหน การตั้งสติกับอาการผิดปกติของกายเช่นนี้ ในชีวิต
ประจำ�วันจะง่ายกว่าการดูท่ีจิต เพราะว่าการดูท่ีจิต บางทีเราตาม
ไม่ทนั เดีย๋ วรับโทรศัพท์ พูดกับคนนัน้ ทำ�อย่างนี้ การดูกายนีจ่ งึ ง่าย
กว่า ถึงจะว่าหยาบกว่า แต่หยาบกว่าไม่ใช่วา่ ตา่ํ กว่า เพียงแต่วา่ เป็นสิง่
ทีเ่ ห็นง่ายกว่าเท่านัน้ เอง

ถาม : กราบนมัสการพระอาจารย์คะ่ หนูขอถามพระอาจารย์
ว่ า ถ้ า เราจะมี ค วามเพี ย ร เพี ย รอย่ า งไรให้ อ ยู่ ใ นทางสายกลาง
ทางสาย
คื อ สงสั ย ว่ า บางคนตั้ง ใจที่จ ะมี ค วามเพี ย ร แต่ ไ ม่ ใ ห้ ห ย่ อ นเกิ น ไป กลางเหมือน
หรือว่าตึงเกินไป เหมือนกับว่าถ้าอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่า วันนี้จะ การไต่ลวด
เป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะไรอย่างนี้ หนูร้สู ึกว่าตัวเองไม่อยากจะนอน กระทบแต่
หลับค่ะ ก็เลยอยากรูว้ า่ ทำ�อย่างไรดีทจ่ี ะให้เป็นทางสายกลางค่ะ
ไม่กระเทือน
หน้า ๑๘
ตอบ : ก่อนอื่นเรามีหลักใหญ่คือ การเพิ่มขึ้นหรือลดน้อย
ลงของกุ ศ ลธรรมและอกุ ศ ลธรรม ฉะนั้น ในชี วิต การปฏิ บัติข อง
เรานี้ อาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางอย่าง เช่น สมมุติเรารู้สึก
ว่าทุกวันนี้เราหย่อนเกินไปก็ต้องตั้งต้นใหม่ อาจจะให้เข้มงวดมากสัก
ระยะหนึง่ เพือ่ ให้กลับมาสูท่ างสายกลาง พระเราเรียกว่า ‘ธุดงควัตร’
เป็นข้อปฏิบตั เิ พือ่ ขัดเกลา
ถ้ า คนมองจากภายนอกก็ จ ะเห็ น เฉพาะช่ ว งนั้น ที่กำ� ลั ง เข้ ม
งวด ทำ�ไมจึงทำ�เกินไป อันนั้นไม่ใช่ทางสายกลาง ใช่.. ถ้าเรามองใน
ระยะเวลา ๑ อาทิตย์ หรือ ๑ เดือนอาจจะจริง แต่ถ้าเรามองในช่วง
ระยะเวลา ๑ ปี อาจจะอยูใ่ นทางสายกลางของเราก็ได้ ฉะนัน้ ไม่ใช่วา่
ทุกเวลานาทีมนั จะอยูใ่ นทางสายกลาง
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มีอาจารย์ทท่ี า่ นเป็น Aikido วิชาป้องกันตัวของญีป่ นุ่ คล้ายๆ
ยูโด ทีน้ศี ิษย์คนหนึ่งพูดกับอาจารย์ว่า เป็นศิษย์มาตั้ง ๒๐ ปี ไม่เคย
เห็นอาจารย์เสียการทรงตัวแม้แต่ครั้งเดียว อาจารย์บอกว่า โอ้... ผม
เสียการทรงตัวบ่อย แต่ผมกลับตัวเร็วจนศิษย์มองไม่เห็น คือท่าน
พยายามสอนว่า เรือ่ งทางสายกลางนีไ่ ม่ใช่ Superhighway แต่เป็น
ทางเหมือนไต่ลวดมากกว่า คือจะเอียงไปทางขวา ทางซ้าย แต่จะ
รูส้ กึ ตัวแล้วก็ตง้ั ต้นใหม่ รูส้ กึ ตัวแล้วก็ตง้ั ต้นใหม่
แต่โดยภาพรวมในระยะเวลา ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เป็นต้น
ควรจะเห็นว่า กุศลธรรมเพิม่ มากขึน้ อกุศลธรรมลดน้อยลง
มีตวั อย่างหรือการอุปมาของหลวงพ่อชาทีจ่ ะท�ำให้ชดั ขึน้ ท่าน
เปรียบเทียบเหมือนเราจะพายเรือข้ามแม่น�้ำที่ไหลเชี่ยว ท่านบอก
ว่า ถ้าเราพายเรือตรงไปอีกฟากหนึ่ง มันจะไม่ตรง เพราะน�้ำไหล
แรง เพราะฉะนั้น เราต้องมุ่งให้ทวนกระแสสักหน่อยหนึ่ง สุดท้าย
แล้วกระแสนำ�้ จะท�ำให้เราตรงถึงเป้าพอดี
ฉะนัน้ เวลาเรากำ�หนดความพอดีของตัวเอง ให้เข้มงวดกว่านัน้
หน่อยหนึง่ เหมือนเราจะพายเรือข้ามนํา้ คือต้องมีความรูส้ กึ ยืดตัวนิด
หน่อย เหมือนเราจะออกกำ�ลังกาย หรือทำ�โยคะก็จะต้องมีการยืดตัว

พยายามให้เพิม่ ทีละนิดทีละน้อย ไม่บงั คับมาก แต่ไม่อยูก่ บั ที่ ได้แค่นก้ี ็
พยายามให้ได้อกี แค่น้ี ทีละเล็กละน้อย
ถาม : ตอนนีผ้ มฝึกศีล สมาธิ เพราะอยากมีปญ
ั ญากับเขาบ้าง
ทีท่ า่ นอาจารย์พดู เมือ่ ครูน่ ว้ี า่ ถ้าจะเป็นอเสขบุคคลก็ตอ้ งกำ�จัดอวิชชา
ศีลเป็น
ให้หมด ปัญหามีอยู่ว่า เมื่อเราดูในแง่ของสังโยชน์ ๑๐ อวิชชาเป็น เครือ่ งวัด
ปัญญา
ตัวสุดท้ายที่เราจะกำ�จัดได้ เพราะกำ�จัดยากที่สุด ผมคิดว่า การสร้าง
ปัญญาจะต้องมีขน้ั ตอน ผมอยากทราบว่า เรามีวธิ ใี ดทีจ่ ะวัดว่าปัญญา
ศีลต้องเริม่
เราพัฒนาถึงขนาดไหน ถ้ามีจะมีกข่ี น้ั ตอน แล้วจะวัดได้อย่างไร
จากปัญญา
ตอบ : วิธวี ดั ปัญญาทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ชัดทีส่ ดุ คือ ศีล ๕ คนไหนไม่ หน้า ๑๐
รักษาศีล ๕ หรือรักษาไม่ครบ คนนัน้ ไม่มปี ญ
ั ญา พูดได้เลยว่าปัญญา
น้อย เพราะว่าปัญญาในระดับพืน้ ฐานทีส่ ดุ จะต้องขึน้ อยูก่ บั การกระ
ทำ� ผลการกระทำ� คือกฎแห่งกรรม อันนีค้ อื ปัญญาพืน้ ฐาน ฉะนัน้ ถ้า
เราเข้าใจในเรือ่ งกฎแห่งกรรมซึง่ เป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ มันเป็นไป
ไม่ได้ท่เี ราจะผิดศีล ๕ ข้อนั้นได้ เพราะฉะนั้น เรื่องการพิสูจน์ ความ
ละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป ความระมัดระวังการแสดงออก
ทางกาย วาจา นัน่ เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ปัญญาคนทีด่ ี
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นอกจากนัน้ แล้ว ก็จะอยูท่ ค่ี วามพอใจและความสุขในการเรียน
รู้ ในการศึกษาหาความรู้ แต่ถ้าเป็นความรู้ท่ีจะนำ�ไปสู่ปัญญาหรือที่
เรียกว่า ‘ปริยัติ’ ปริยัติก็ต้องอยู่ในบริบทของปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
คือไม่ใช่ปริยตั เิ พือ่ ปริยตั ิ ไม่ใช่เรียนเพือ่ เรียน แต่เรียนเพือ่ เป็นกำ�ลังใจ
เพื่อเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปฏิเวธ แต่อย่างที่ว่า ปัญญา
ต้องมีตง้ั แต่ตน้ เลย ในระดับความคิดหรือการตัง้ กรอบหรือการเปลีย่ น
กรอบที่จะทำ�ให้เกิดกำ�ลังใจที่จะปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง และ
เพือ่ จะให้เห็นไตรลักษณ์
หลวงพ่อชาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมา ท่านก็จะเน้น
คำ�ว่า ‘ไม่แน่’ ให้ใช้ในชีวิตประจำ�วันตลอดเวลา เออ... มันไม่แน่
ชอบก็ไม่แน่ ไม่ชอบก็ไม่แน่ รักก็ไม่แน่ ไม่รกั ก็ไม่แน่ ชังก็ไม่แน่ ให้ใช้
คำ�นีเ้ พือ่ เป็นการเตือนเรือ่ งไตรลักษณ์อยูต่ ลอดเวลา
ฉะนัน้ ในการพัฒนาปัญญา อย่างเช่น เรานัง่ รถไฟ รถเมล์ รถ
เรือบิน ก็แค่ดกู ายของคน ความไม่นง่ิ ของกายคน อันนีค้ อื การพิจารณา
ทุกขลักษณะ เห็นไหมว่าคนเราไม่นง่ิ จะต้องมีการเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอด
เวลา นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ แค่เพียงร่างกายนี้ อยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น การน้อมจิตให้

สนใจศึกษาเรือ่ งอนิจจัง เรือ่ งทุกขัง เรือ่ งอนัตตา ตัง้ แต่ระดับความคิด
ในชีวติ ประจำ�วันง่ายๆ ดูขา่ ว อ่านหนังสือพิมพ์ พยายามให้มองในมิติ
ของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญญาก็จะค่อยๆ เพิม่ ขึน้
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เพราะฉะนัน้ จึงขอบอกได้วา่ การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานีจ้ ะเป็น
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จะมารับตำ�แหน่งแทนข้าราชการชาวต่างประเทศ อันจะมีประโยชน์ต่อการป้องกัน
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในไทยในอีกทางหนึง่
การพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงได้มีข้นึ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๐
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เล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศให้แก่นกั เรียนสำ�เร็จประโยคมัธยมบริบรู ณ์
เมื่อนักเรียนเหล่านี้เรียนสำ�เร็จแล้วก็ได้กลับมารับราชการเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี แต่ตอ่ มาการให้ทนุ เล่าเรียนหลวงยุตลิ ง สมควรทีจ่ ะ
ได้จดั เรือ่ งนีข้ น้ึ อีก”
ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. ๒๕๐๘ กำ�หนดให้ผ้ทู ่สี อบ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญได้คะแนนยอดเยี่ยม ๕๐ คนแรก เป็น ผู้มี
สิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนกดังนี้

คือ ผู้ท่ีสอบทางแผนกศิลป ๓ ทุน ผู้ท่ีสอบทางแผนกวิทยาศาสตร์ ๓ ทุน และผู้ท่ี
สอบทางแผนกทัว่ ไป ๓ ทุน รวมทัง้ หมด ๙ ทุน ทัง้ นี้ หากในปี พ.ศ. ใดปรากฎว่า ไม่มี
ผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนแผนกใดแผนกหนึ่ง คณะกรรมการทุนฯ อาจพิจารณางดให้
ทุ น ใดทุ น หนึ่ ง ในแผนกนั้ น ก็ ไ ด้ ในปั จ จุ บั น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบต้ อ งจบมั ธ ยมปลายหรื อ
เทียบเท่าด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ โดยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ
จากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่ตนสังกัดมาสนับสนุนคุณสมบัติในด้าน
ศีลธรรม
ทุนเล่าเรียนหลวงนี้เป็นลักษณะทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยผู้รับทุนสามารถที่จะเลือกเรียนสาขาวิชา สถาบัน และประเทศใดก็ได้ โดยไม่มี
ข้อผูกพันที่จะต้องกลับมารับราชการ และเมื่อครบกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากผู้รับทุนประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของส่วนราชการ
ใดก็ ต าม ก็ ส ามารถที่ จ ะขอรั บ ทุ น โดยมี เ งื่ อ นไขตามข้ อ ผู ก พั น ตามระเบี ย บและ
ข้อตกลงแห่งทุนนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การแก้ไขระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวงใน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กำ�หนดให้มีข้อผูกพันที่จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบตั งิ านในประเทศไทย จะ
ต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำ�นวนเงินทุนทีไ่ ด้รบั ไป
ที่ผ่านมาพบว่าข้อสอบทุนเล่าเรียนหลวงเป็นแบบอัตนัยซึ่งช่วยคัดกรองผู้มี
ความคิดวิเคราะห์และความรู้ท่ัวไป ก่อนเข้ากระบวนการคัดกรองอื่นๆ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากหลักสูตรมัธยมปลายของประเทศไทยอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ประเทศที่ผู้รับทุนเลือกไปศึกษาต่อ ในทางปฏิบัติจึงพบว่า ก.พ. จะสนับสนุนการ

เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ทุ น เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นประเทศหรื อ
หลักสูตรนั้นๆ นักเรียนทุนส่วนใหญ่ได้รับทุนรวมประมาณ ๕ ปี หากเลือกเรียนที่
ประเทศสหรัฐอเมริกามักจะได้รบั ทุนในช่วงการเตรียมความพร้อมในระดับมัธยมปลาย
๑ ปีและปริญญาตรี ๔ ปีตามหลักสูตรทัว่ ไป หรือหากเลือกเรียนทีป่ ระเทศอังกฤษมักจะ
ได้รับทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับมัธยมปลาย ๒ ปีและปริญญาตรี ๓ ปีตาม
หลักสูตรทัว่ ไป
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๕๑ คน โดยในปัจจุบันนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงมีท้ังที่กำ�ลังศึกษา
ณ ต่างประเทศ รับราชการ ทำ�งานภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ตลอดจนบางท่านทีไ่ ด้เกษียณอายุแล้ว ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงจึงได้ร่วมกันจัด
ตั้งชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และนำ�เอาความรู้ความสามารถมาช่วย
ในการพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตามพระราชปรารภให้นักเรียน
ทุนเล่าเรียนหลวงเป็น “กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี”

					ติดต่อชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
					อีเมล์: king.scholar.club@gmail.com
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Common Sense 2
ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ 
พุทธไม่ใช่ระบบความเชือ่ 
ไขปัญหาธรรม: เชือ่ vs รู้ 
ศรัทธาต้องกำ�กับด้วยปัญญา
ไขปัญหาธรรม: ศาสนาพุทธ vs “ลัทธิ” วิทยาศาสตร์ 
พุทธเป็นระบบองค์รวม
ศีลต้องเริม่ จากปัญญา
ไขปัญหาธรรม: ศีลเปิดทางให้สมาธิและปัญญา 
ไขปัญหาธรรม: ศีลเป็นเครือ่ งวัดปัญญา 
ศีลสร้างความปลอดภัย
ไขปัญหาธรรม: แผ่เมตตาด้วยปัญญา 
ศีลลดความมัวหมองในจิต...อย่างไร?
ไขปัญหาธรรม: รูเ้ ท่าทันกรอบการมอง 
ศีลเป็นความรัก-เคารพในตนเอง
ไขปัญหาธรรม: สนุกกับการชนะใจตนเอง 
หัวใจของการฝึกจิต
ไขปัญหาธรรม: นาทีสมาธิรกั ษาพลังสติ 
เขาทำ�ให้เราโกรธ-ผิดหวังได้...เพราะเราเอง
ไขปัญหาธรรม: ทำ�ใจไม่ใช่ปล่อยวาง...เสมอไป 
กระทบแต่ไม่กระเทือน
ไขปัญหาธรรม: ทางสายกลางเหมือนการไต่ลวด 
ศีลข้อ ๕ ก็ส�ำ คัญ!
ปัจจุบนั คือห้องเรียน
ไขปัญหาธรรม: รูเ้ ท่าทันกาย 
ชีวติ ไม่ใช่ชะตากรรม ไม่บงั เอิญ ไม่ใช่สง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิบ์ นั ดาล
ไขปัญหาธรรม: เสร็จแล้ว..เท่าทีท่ �ำ แล้ว 
ถวายสักการะโดยนำ�พระองค์เป็นแบบอย่าง
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ชีวิตไม่ใช่ชะตากรรม
ไม่บังเอิญ
ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล
แต่เป็นไปด้วยการกระทำาที่มีเจตนา
เราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเอง
เราทุกคนสร้าง “ชีวิตที่ดีที่สุด” ได้
ด้วยการพัฒนาปัญญา และความเป็นอิสระภายใน
ด้วยการกระทำาที่ออกมาจากการ
ฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกใจของเรา

