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วันครู
วนันีเ้ปนวนัคร ูทางโรงเรยีนอนบุาลหนนูอย และโรงเรยีนทอสี

มาที่วัดวันนี้ก็เนื่องในวันครู ซึ่งเปนเหมือนชวยเตือนเราใหมีสติ
ระลึกถึงการศึกษา ระลึกถึงความหมายที่แทจริงของการศึกษา
ระลึกถึงเด็ก ระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติ ฯลฯ ระลึกถึงอะไร
ก็ได ที่จะทํ าใหดีขึ้น

เราพูดกันบอยวาเด็กเปนอนาคตของชาติ พอดีวาวันเด็กก็
ใกลกับวันครู วันเด็กใกลกับวันครูก็ดี เพราะวาเริ่มจากใกลชิดที่สุด
คือเด็กกับผูปกครอง วันเด็กทํ าใหเด็กกับพอแมเชื่อมประสานกัน
แลว พอถึงวันครูก็มาเชื่อมประสานเด็กกับคุณครูอีก

เมื่อมองในแงที่วาเด็กเปนอนาคตของชาติ
ครูก็นับวาเปนผูสรางอนาคตของชาติ

                                                                  
∗ ธรรมเทศนา แสดงแกคณะครูและผูบริหาร ของโรงเรียนอนุบาลหนูนอย และโรงเรียนทอสี
ทีม่าถวายรายงานการจัดการศึกษาแนวพุทธ และรับฟงโอวาท เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม 
๒๕๔๕ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
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พอดีสมเดจ็พระสงัฆราชประทานพระคตมิาปนี ้เทาทีจ่ ําไดวา…
 “เด็กคืออนาคตของชาติ ผูใหญเปนอนาคตของเด็ก”
อันนี้เปนเรื่องสํ าคัญมาก ผูใหญที่สํ าคัญมาก คือพอแม กับ

ครู ครูนั้นแนนอน โดยตรงเลย เพราะงานการศึกษาเปนงานเพื่อ
อนาคตของเด็ก เมื่อพูดวาเด็กเปนอนาคตของชาติ ก็เหมือนกับ
พูดวา อนาคตของชาติอยูในกํ ามือของคุณครู คุณครูเปนผูสราง
อนาคตของชาติ

ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เตือนสติใหพยายามทํ าหนาที่ของเราให
ดีที่สุด วันนี้ก็ถือวาเปนวันที่ประสานกัน วันเด็กมากอน แลวมาถึง
วันครู ก็มาครบถวนสมบูรณที่วันนี้ ไดครบทั้งเด็ก คุณพอคุณแม
และคุณครู มาประสานกัน เพื่อทํ าใหเด็กมีชีวิตที่เจริญงอกงาม

งานของครู-งานของพระพุทธเจา
ตอนนี้เรามาทํ างานอยางมีชีวิตรวมกัน ที่งดงามอยางดี ทาง

ผูบริหารและคุณครูไดเลาความเปนมาของโรงเรียน สํ าหรับโรง
เรียนอนุบาลหนูนอยเทาที่ฟงมาเริ่มตั้งแตป ๒๕๒๓ ก็ ๒๒ ปแลว
สวนของโรงเรียนทอสีเริ่ม ๒๕๓๓ ก็ ๑๒ ปแลว ตอนนี้โรงเรียนได
มาเขาสูแนวทางของพระพุทธศาสนากันอยางจริงๆ จังๆ ที่บอก
เมื่อกี้ ตั้งแต ๒๕๔๑ นี่ก็ ๔ ป

ขออนุโมทนาผูทํ ากิจหนาที่ดวยคุณธรรม คือความเมตตา
กรุณา หลักธรรมชุดนี้คือพรหมวิหาร มี ๔ แตเราพูดกันไปกันมา
บางทีเหมือนกับวามีแค ๒ คือ เมตตา กรุณา ที่จริงตองใหครบ
ทั้ง ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา



๓
นอกจากอนุโมทนาในแงที่เปนครู อาจารย ทํ างานเพื่อเด็กๆ

แลว ก็อนุโมทนาในแงที่นํ าเอาธรรมะหรือหลักพระพุทธศาสนา ไป
สูการปฏิบัติอยางเปนจริงเปนจัง อันนี้เปนเรื่องสํ าคัญ

หลักคํ าสอนของพระพุทธเจานั้นเปนความจริงตามธรรมชาติ 
หรือความจริงตามธรรมดา ที่เรารูแลวจึงนํ ามาใชใหเปนประโยชน
แกชีวิตและสังคมทั้งหมดนี้

ธรรมะนั้นพระพุทธเจาไดทรงสอนไว แตบางครั้งก็เลือนลาง
จางหายไป เพราะผูคนเหินหาง ไมไดเรียนรู ไมไดศึกษา การที่จะ
นํ ามาใชปฏิบัติก็เลยไมคอยจะมี มิหนํ าซํ้ า บางทีปฏิบัติ แตไขวเขว
คลาดเคลื่อน เพี้ยนไปเลย กลายเปนวา แทนที่จะดี ก็เสีย

ทางโรงเรียนมีความสนใจ และเอาจริงเอาจัง เมื่อไดศึกษา
เรียนรูแลวก็นํ าไปใชประโยชนดวยการปฏิบัติ โดยเฉพาะก็คือ ใน
เรื่องการใหการศึกษา หรือชวยเด็กใหศึกษา ซึ่งเปนเรื่องใหญใน
การที่จะทํ าใหสํ าเร็จ

พระพุทธศาสนาก็ทํ าหนาที่ของงานนี้โดยตรง และทํ าเพื่อ
ประโยชนแกชีวิต แกชาวโลก ตามจุดมุงหมายที่พระพุทธเจาได
ทรงประกาศไววา พระพุทธศาสนามีอยูเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน
เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก ดวยเมตตาการุณยแกโลกทั้งหมด

การที่พระพุทธเจาไดเสด็จจาริกไปตลอด ๔๕ พรรษา เพื่อ
บํ าเพ็ญพุทธกิจน้ัน สิ่งที่พระองคทรงทํ าไวจะเกิดผล ก็เมื่อพวกเรา
น ํามาสบืตอ ดวยการปฏบัิตเิอามาใชกนัจรงิๆ จงึเปนทีน่าอนโุมทนา
ที่โรงเรียนทั้งสองไดตั้งใจนํ าธรรมะมาใชกับเด็ก ตอนนี้ก็อยูที่วาใน
การที่จะเอามาใชปฏิบัติ เราไดศึกษากันใหรูใหเขาใจลึกซึ้งชัดเจน
แคไหน ซึ่งเปนเรื่องที่สํ าคัญ แตเทาที่ฟงก็คือจับหลักสํ าคัญๆ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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หลักการศึกษา
หลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว ซึ่งเปนหลักปลีกยอยตางๆ ที่

เราเรียกวา หลักธรรมทั้งหลาย มีมากมายเหลือเกิน การที่จะใชให
ไดผลจริงก็ตองจับหลักใหญใหได

ธรรมซ่ึงเปนหลักทั่วไป ที่ทางครูอาจารย-ผูบริหารไดพูดมา
เปนหลักใหญๆ อยางที่พูดถึงเรื่อง สิกขา ๓ ก็ดี ภาวนา ๔ ก็ดี เปน
หลักสํ าคัญ โดยเฉพาะก็เกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษา แตที่จริงก็
คือ เกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้งหมด เพราะการพูดถึงเรื่องของ
พุทธศาสนาก็คือการที่จะนํ าเอาไตรสิกขาเขามาสู ชีวิตของคน 
เพราะวาในความหมายของพระพุทธศาสนา ไตรสิกขาเปนเรื่อง
ของชีวิต คือการที่จะทํ าใหชีวิตอยูดีมีสุข

คนเราพอเกิดมาแลวก็ตองพยายามเปนอยูใหดี เริ่มตั้งแต
เปนอยูใหรอด คือใหมีชีวิตรอด แตแครอดคงไมพอ ตองพยายาม
เปนอยูใหดี จะเปนอยูใหดีไดอยางไร การที่จะเปนอยูใหดีก็ตอง
ศึกษานั่นเอง ตรงกับท่ีเราใชปจจุบันก็คือเรียนรู

เรียนรูเปนความหมายหนึ่งของการศึกษา คือการที่จะฝก
ตัวเอง พัฒนาชีวิตของตัวเอง ใหมีความสามารถที่จะเปนอยูได
อยางดี การศึกษาก็คือการที่จะทํ าใหชีวิตเปนอยูไดอยางดี ซึ่งเรา
ตองพยายามอยูตลอดเวลา

ชีวิตนี่แนนอนวา จะอยูไดดวยการศึกษา เพราะวาเราตอง
เจอสถานการณใหม พบคนใหม หรือพบคนเกาในสถานการณ
ใหม ซึ่งจะตองมีการปฏิบัติ การแสดงออก การตอบสนองอะไร
อยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตการคิด การรับรู การที่เราพยายามจะเปน



๕
อยู หรือเรียกวาดํ าเนินชีวิตของเราใหเปนไปดวยดี ก็คือการตอง
พยายาม ตองฝกตัวเอง ตองรับรูประสบการณ และหาทางที่จะ
ปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมใหดี หรือแกปญหาใหได อันนี้แหละเรียกวา
การศึกษา

ถาชีวิตใดไมพยายามที่จะปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมใหถูกตอง
หรือใหไดผล ชีวิตนั้นก็จะเปนอยูดีไมได เมื่อไมพยายามเปนอยูให
ดี เราก็เรียกวาไมมีการศึกษา พระพุทธเจาเรียกคนอยางนี้วาคน
พาล คํ าวา “พาล” แปลวา ออนปญญา หรือเขลา เปนอยูสักแตวา
มีลมหายใจ หรือมีชีวิตอยูสักแตวาลมหายใจ

ถาคนจะมีชีวิตที่ดีก็ตองพยายามเปนอยูใหดี คือตองศึกษา
การศึกษาจึงเปนเรื่องตลอดชีวิต และตลอดเวลา ไมใชวาจะมีตอ
เมื่อเขาโรงเรียน

เมื่อเราพยายามเปนอยูหรือทํ าชีวิตใหดี เราก็ตองปฏิบัติตอ
สถานการณตางๆ ใหไดผลดีที่สุด ใครที่สามารถปฏิบัติตอประสบ
การณ หรือปฏิบัติตอสิ่งที่เกี่ยวของไดผลดีที่สุด ก็เจริญพัฒนา
เรียกวามีการศึกษาที่ดี

นี่เปนเรื่องที่แสดงความสัมพันธระหวางชีวิตกับการศึกษา 
ไปๆ มาๆ การศึกษากับการมีชีวิตที่ดีก็เปนเรื่องเดียวกัน และการ
ศึกษาก็เปนกิจกรรมของชีวิตนั่นเอง

ฉะน้ัน เมื่อพูดดวยภาษาของพระพุทธศาสนา การศึกษาจึง
เขามาอยูในชีวิตของคน เหมือนกับวาเอาไตรสิกขามาฝกคนหรือ
เอามาจัดเขาในชีวิตของคน ใหเกิดเปนวิถีชีวิตที่มีองคประกอบ ๘
ประการ ที่เรียกวา “มรรคมีองคแปด”

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 



การศึกษา ฉบับงาย - Education Made Easy๖
สิกขา แปลวา ศึกษา มรรคก็แปลวา ทางชีวิต เราสิกขา

อยางไร เราก็มีมรรคคือวิถีชีวิตที่ดีงามขึ้นอยางนั้น เมื่อสิกขามาก
ขึ้น วิถีชีวิตของเราก็กลายเปนมรรคมากขึ้น คือกาวไปในมรรคมาก
ขึ้น เรายิ่งทํ าไตรสิกขาใหเจริญมากขึ้น เราก็ยิ่งกาวไปในมรรคมาก
ขึ้น ฉะนั้น มรรคก็เปนเรื่องเดียวกับไตรสิกขา หรือเปนอีกดานหนึ่ง
ของไตรสิกขา

ตามที่พูดมานี้ ความหมายของการศึกษาจึงสามารถใหได
หลายอยาง จะพูดแงไหนก็ได เชนวาเปนเรื่องของการพัฒนาความ
สามารถที่จะเปนอยูใหดีที่สุด หรือการทํ าชีวิตใหงอกงามไปใน
มรรค ดังที่กลาวมาแลว

หลักการสอน
การศกึษานัน้เปนงานของชวีติ หรือเปนหนาทีข่องทกุคนทกุ

ชวีติ พอพดูอยางนีก้อ็าจจะรูสกึวาหนกัหรอืนาเหนือ่ย หลายคน
หลายชวีติยงัศกึษาไมเปน กศ็กึษาไมไดผลด ี หรือบางทแีทบไมรูจกั
ศกึษาเลย ถงึตอนนีก้ม็คีณุครเูขามา คณุครกูม็าชวยเราใหศกึษา คอื
ชวยเราใหศกึษาอยางไดผล การชวยใหศกึษานัน้เรยีกวา "การสอน"
จะพดูวาชวยใหเรยีน หรอืชวยใหเรยีนรู กไ็ด

พอเดก็เริม่ด ําเนนิชวีติ คอืเร่ิมเปนอยู เขากเ็ริม่ศกึษา คอื
พยายามใหชวีติของเขาเปนอยูไดและเปนอยูด ี ถงึตอนนีค้ณุครกูเ็ขา
มา เชน เดก็ยงัเดนิไมเปน กม็าสอนเดนิ คอืชวยใหเดก็ฝกเดนิ ศกึษา
การเดนิ หรอืเรยีนรูทีจ่ะเดนิใหเปน คนทีจ่ะชวยใหเดก็ศกึษาหรอืฝก-
เรยีนรูการเปนอยูพืน้ฐานอยางนี ้ กค็อื พอแม ซึง่อยูกบัเดก็ ใกลชดิ



๗
เด็กที่สุด เพราะฉะนั้น ทางพระจึงเรียกพอแมวาเปนครูคนแรก คือ
"ครตูน" หรอืบูรพาจารย

ทนีี ้ทีว่าครเูปนผูทีช่วยใหศกึษา เรยีกวา "สอน" จนกระทัง่เมือ่
วาโดยสาระ เรือ่งของครกูเ็ปนเรือ่งของการสอนนัน้ ตองถามวา ครู
สอนอะไร เราลองมาดวูาครใูหญสงูสดุ คอืพระพทุธเจาทรงสอนอะไร

เมือ่ก้ีไดบอกแลววา พระพุทธศาสนานั้น ที่เรียกวาธรรมก็คือ
ความจริงของธรรมดา หรือธรรมชาติ ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา …
ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม ความจริงก็มีอยูตามธรรมดาของ
มันอยางนั้น… พระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํ ามาแสดง มาบอกมา
กลาวใหเขาใจงายวาเปนอยางนี้ๆ นี่ก็คือบอกวา พระพุทธเจาทรง
สอนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา

ความจริงของธรรมดานั้นเราจะรูไปทํ าไม เราตองรูก็เพราะ
วา เมื่อชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามธรรมดาหรือตาม
กฎธรรมชาตินี้ ถาเราไมรูธรรมดานั้น ไมรูความเปนไปของมัน ไมรู
กฎธรรมชาติ เชนความเปนไปตามเหตุปจจัย หรือความสัมพันธ
ระหวางเหตุกับผล เปนตน เราก็ปฏิบัติอะไรไมถูก แมแตชีวิตของ
เรา ตั้งแตรางกายของเราก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ เมื่อเราจะ
ดํ าเนินชีวิตใหถูกตอง เราก็ตองรูจักวามันเปนอยางไร ดังเชนแพทย
จะรักษาคนไข ก็ตองเรียนเรื่องความจริงของชีวิตดานรางกายกัน
ตั้งมากมาย การรูความจริงตามธรรมดานี้เปนเรื่องใหญที่สุด

ธรรมดานี่แหละยากที่สุด พุทธศาสนาเปนเรื่องของธรรมดา
และใหเขาถึงธรรมดาเทานั้นเอง แตใครเขาถึงธรรมดานี่แหละคือ
สํ าเร็จ ไมมีอะไรยากไปกวาเรื่องธรรมดา ใครถึงธรรมดาคนนั้น
ก็สมบูรณเลย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เราตองรูธรรมดา เพราะวาเมื่อเรารูความจริงที่เปนธรรมดา

นั้นแลวเราจะไดปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหถูกตอง เหมือนรูความจริง
ของไฟแลว ก็ปฏิบัติตอไฟไดถูกตอง และเอาไฟมาใชประโยชนได

การที่พระพุทธเจาตรัสคํ าสอนตางๆ นั้น พระองคก็เอาความ
จริงของธรรมดามาเปนฐาน ถาใชศัพทสมัยใหมก็คือเอาสัจธรรม
มาเปนฐาน คือสอนวา ความจริงเปนอยางนี้นะ เมื่อความจริงเปน
อยางนี้ ถามวาเราจะมีชีวิตที่ดีไดอยางไร ตอนนี้แหละธรรมดาคือ
ความจริงหรือสัจธรรมก็เรียกรองหรือบังคับเราอยูในตัววา ถาคุณ
จะเปนอยูใหดีจริง คุณจะตองดํ าเนินชีวิตอยางนี้ คุณตองทํ าอยาง
นี้ คุณตองทํ าเหตุปจจัยอยางนี้

ถึงตอนนี้ คํ าสอนประเภทที่ ๒ ก็จึงเกิดขึ้น คือคํ าสอน
ประเภทที่เราเรียกสมัยนี้วา “จริยธรรม” จริยธรรมก็คือขอเรียกรอง
ของสัจธรรม หรือขอเรียกรองของธรรมดาตอมนุษย วาถาคุณ
ตองการอยูดีคุณตองทํ าอยางนี้ คุณตองปฏิบัติอยางนี้ จริยธรรมก็
จึงเปนเรื่องของความจริงภาคปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากธรรมดานั้น 
ไมใชวาพระพุทธเจาจะทรงแตงขึ้นมา และไมใชคํ าสั่งของพระองค
พระองคมาสอนโดยอาศัยความรูในความจริงนั่นเอง

ดวยเหตุนี้ ถาไมรูความจริงถึงที่สุดแลว การที่จะมาสอน
หลักจริยธรรมก็ไมสามารถสมบูรณได อันนี้เปนเรื่องที่สัมพันธกัน
คํ าสอนที่เปนเรื่องขอปฏิบัติ หรือธรรมะดานที่เรานํ ามาใช อยาง
เรื่องไตรสิกขา และเรื่องมรรคก็อยูในประเภทนี้

ที่พูดเมื่อกี้หมายความวา การที่พระพุทธเจาตรัสสอนเรื่อง
สิกขา และเรื่องมรรค ก็เพราะวาทรงไดตรัสรูสัจธรรม หรือความ
จริงตามธรรมดานั้นแลว จึงมาตรัสบอกมนุษยทั้งหลายวาธรรมดา



๙
เปนอยางนี้นะ ถาคุณปฏิบัติถูกตองตามธรรมดาแลวชีวิตของคุณ
ก็จะเปนอยูดี และสังคมของคุณก็จะอยูดี เพราะฉะนั้นถาตกลง
คุณก็ทํ าใหสอดคลองกับธรรมดา หรือเอาความรูตอธรรมดานั้นมา
ใชใหเปนประโยชน อยางนี้นะ เราจึงไดมีการศึกษากัน

ความจริงเราก็ตองศึกษาอยูแลว แตเราศึกษาไมเปน คน
จํ านวนมากศึกษาไมเปน ก็เลยทํ าใหเสียเวลากับชีวิต และผิด
พลาด ไมเจริญกาวหนา บางทีก็พลาดพลั้งไปในทางเสียหาย
กลายเปนความเสื่อมของชีวิตไป

ไตรสิกขา เดินหนาไปกับชีวิตทั้งสามดาน
ในเมือ่การศกึษาเปนเรือ่งของชวีติ คอืการทีช่วีติตองพยายาม

เปนอยูใหดี และชีวิตก็ตองเปนอยูตลอดเวลาอยางที่วามานั้น
มันก็เลยเปนเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เปนอยู ซึ่งเราจะแยก
กระจัดกระจายออกไปไมได

เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงตองยํ้ าบอยวา ไตรสิกขาก็อยูที่ชีวิต
ของเราทั้งหมดนี่แหละ การที่ไตรสิกขามี ๓ อยาง ก็เพราะตรัสไป
ตาม ๓ ดานของชีวิต  ที่เรียกงายๆ โดยใชศัพทสมัยปจจุบันมา
เทียบ วาเปนเรื่องของ พฤติกรรม จิตใจ ปญญา

แตในเรื่องพฤติกรรม ขอยํ้ าวา ความจริงมันเปนศัพทที่อาจ
จะเขาใจไมถึงกับตรงกันทีเดียว เพราะเปนการเอาคํ าสมัยใหมมา
เทียบเทานั้น

ที่วาพฤติกรรมนั้น ของพระหมายถึงการที่เราสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม หรือสิ่งรอบตัวทั้งหมด ซึ่งบางอยางเราอาจจะใชศัพท

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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ปจจุบันวาพฤติกรรมไมถนัด เชนการใช ตา หู จมูก ลิ้น คือใชตาดู
– หูฟง เปนตนนี้ เราจะเรียกวาพฤติกรรมก็คงไมถนัด แตทั้งหมดนี้
ก็เปนเรื่องของการสัมพันธกับโลก ถาใชภาษาแบบพระก็วา
สัมพันธกับโลก แตเดี๋ยวนี้เขาใชคํ าวา “สิ่งแวดลอม”

โลกก็คือทุกอยางรอบชีวิต เดี๋ยวนี้โลกนั้นเรามาเรียกเปนสิ่ง
แวดลอม แยกเปนสิ่งแวดลอมทางวัตถุอยางหนึ่ง และสิ่งแวดลอม
ทางสังคมอยางหนึ่ง แตภาษาพระเรียกวาโลกหมดเลย

ชีวิตของเราสัมพันธกับโลก เราใชตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
และใชกายกับวาจาสัมพันธกับโลกนั้น ดานนี้เราเรียกไปพลางกอน
วา พฤติกรรม

เรื่องของสิ่งแวดลอมหรือโลกทั้งหมดนี่ เราจะตองสัมพันธให
ดีใหไดผล เปนดานที่ ๑ ของชีวิต แนนอนวาชีวิตของเราดานที่ ๑
คือการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือโลก หรือสิ่งภายนอก ทั้งมนุษย
ทั้งวัตถุสิ่งของเครื่องใชและธรรมชาติตางๆ เราตองสัมพันธแนนอน
จงึตองสัมพันธอยางดี อยางไดผล

ลึกลงไป การที่เราจะมีความสัมพันธกับสิ่งเหลานี้และจะ
สัมพันธอยางไรก็ขึ้นตอเจตนา คือเจตจํ านงของเรา ซึ่งประกอบ
ดวยแรงจูงใจ คุณภาพของจิตใจ และสภาพจิตใจที่มีความสุข-
ความทุกขเปนตน โดยเฉพาะความสุข และความทุกขจะเปนจุด
หมายหลักในความสัมพันธของเรา

การที่เรามีพฤติกรรม ทางกาย หรือทางวาจาก็ตาม การที่เรา
ใชตาดู - หูฟงก็ตาม ลึกลงไปเรามักจะมุงเพื่อสนองความตองการ
ในแงของการหนีทุกขและหาสุข ภาวะดานจิตใจจึงมีอิทธิพลตอ
การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา คือเรามีเจตนาอยางใด



๑๑
อยางหนึ่ง โดยมีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง รวมความวา จิตใจมี
บทบาทตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธกับโลกภายนอกดวยพฤติ-
กรรมและอินทรีย

ตอไปอีกดานหนึ่ง คือ พรอมกันนั้นเอง เราจะมีความ
สัมพันธไดแคไหน ก็อยูในขอบเขตที่เรามีความรู คือ ปญญาของเรา
รูเขาใจเทาไรอยางไร และเรามีความเห็นอยางไร เราก็สัมพันธไป
ตามนั้นแคนั้น เราเขาใจวาถาเราทํ าอยางนี้จะเกิดผลดีแกชีวิตของ
เรา จะชวยใหเราหนีทุกข หรือไดรับความสุข แลวเราก็มีพฤติกรรม
ไปอยางนั้นหรือสัมพันธอยางนั้น เชน เราคิดเห็นเขาใจวา ดูสิ่งนี้
แลวเราจะมีความสุข เราก็มีพฤติกรรมและใชอินทรียที่จะดูสิ่งนั้น
อยางนี้เปนตน

สอนเด็กใหไดครบไตรสิกขา
ฉะน้ันในเวลาที่เราเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายนั้น จึงมี

ทั้งศีล สมาธิ ปญญา ครบหมด คือ
๑) มีดานพฤติกรรม ซึ่งถาจะพูดใหเต็มความหมายยังไมรูจะ

ใชศัพทอะไรดี เคยลองใชคํ าหนึ่งไปพลางกอนวา “พฤติสัมพันธ”
ซึ่งไมใชแคพฤติกรรม แตกวางกวานั้น ซึ่งจะตองหาดูวาใชศัพท
อะไรจึงจะดี ดานนี้เรียกเปนภาษาพระวา “ศีล” คือสัมพันธกับโลก
ภายนอกทั้งหมด

๒) เบื้องหลังศีลก็มี “จติใจ” คอืมีสภาพจิตใจ ซึ่งมีเจตนา
หรือเจตจํ านงเปนตัวนํ าที่จะกํ าหนดใหเราสัมพันธอยางไร

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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๓) แลวอีกดานหนึ่งเหนือข้ึนไป เราจะสัมพันธไดแคไหน

อยางไร ก็ตองเปนไปตาม “ปญญา” เร่ิมจากความคิดเห็น ความรู
ความเขาใจเทาที่มีและยึดถือไว

สามอยางนี้มีตลอดเวลาแยกกันไมได การพูดแยกกันเปน
การพูดในขั้นหยาบๆ เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงบอกวา เมื่อเราทํ ากิจ
กรรมอะไรก็ตามสักอยางหนึ่ง แตละคนสามารถพิจารณา หรือถา
ทํ ากันเปนกลุมท้ังกลุมก็สามารถพิจารณากอนทํ าก็ได หรือตรวจ
สอบหลังทํ าก็ได วาการศึกษา ๓ ดานของเราเปนอยางไร

กอนทํ า ก็คิดดู หรือตรวจดู วากิจกรรมที่เรากํ าลังจะทํ าอยูนี้
• ดานที่ ๑ คือ ดานความสัมพันธกับโลกภายนอก ไดแก

ดานศีล ดูวากิจกรรมการกระทํ าหรือพฤติกรรมของเรานี้
จะเปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร ทํ า
อะไรใหเสียหายหรือเปลา หรือเปนไปในทางสงเสริม
เกื้อกูล ชวยเหลือกัน อยางนอยก็ไมกอใหเกิดโทษ ไม
ทํ าใหใครเดือดรอน หรือทํ าอะไรใหเสียหาย

• ดานที่ ๒ คือ ดานจิตใจ ก็ดูวา สภาพจิตของเรา ที่กํ าลัง
ทํ าอยูหรือกํ าลังจะทํ ากิจกรรมอันนี้ เราทํ าดวยเจตนา
อยางไร มีความมุงหมายอยางไร มีแรงจูงใจอะไร มี
ความหวังดี ปรารถนาดี อยากจะชวยเหลือเกื้อกูลหรือ
คิดราย มีจิตใจที่ชื่นบานแจมใสหรือขุนมัว มีความสุข
หรือความทุกข เปนตน

• ดานที่ ๓ คือ ดานปญญา หรือดานความรูความเขาใจ
ก็ตรวจดูวา เรารูเขาใจสิ่งที่เรากระทํ านี้ชัดเจนดีหรือไม
เปนการกระทํ าที่ตรงตามเหตุปจจัย จะกอใหเกิดผลที่
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เราตองการไดครบถวนกระบวนการหรอืไม ท ําไปแลวจะ
เกิดผลดี – ผลเสียอะไรบาง เปนตน

ทุกกิจกรรมเราสามารถพิจารณาทั้ง ๓ ดานครบเลย อยาง
นักเรียนจะทํ าอะไรสักอยาง คุณครูหรือหัวหนาก็บอกวา เออ ! เรา
ยอมเสียเวลานิดหนึ่ง มาชวยกันคิดวาสิ่งที่เรากํ าลังจะทํ านี่ เอามา
ตรวจดูกับชีวิตของเรา ๓ ดาน วาเปนไปดวยดีไหม วาในดาน
ความสัมพันธก็ดีนะ ไมเบียดเบียนใคร ไมกอความเดือดรอน ไม
เปนโทษ แตกอใหเกิดประโยชนเกื้อกูล ดานจิตใจของเราก็ดี ดาน
ปญญาเราก็ทํ าดวยความรูความเขาใจและคิดพิจารณา พอตรวจ
สอบชัดเจนแลว สิกขาครบสามดาน…ก็ทํ าดวยความมั่นใจเลย

สกิขาขอศีลมี ๒ ดาน
เมื่อทํ าไปแลวก็ตรวจสอบไดอีก คราวนี้วัดผลดวยภาวนา ๔

เลย แตเรื่องภาวนา ๔ นี้ ตองโยงกับสิกขา ๓ หรือไตรสิกขาใหดี
ตองชัดวา เราใชภาวนา ๔ วัดผลของสิกขา ๓

อีกอยางหนึ่ง ตองชัดวา สิกขา ๓ กลายเปนภาวนา ๔
เพราะเรื่องสิกขา ๓ เปนการดูการทํ างานแบบองครวมขององครวม
๓ (เรียกรวมเปนคํ าเดียววา “ไตรสิกขา”) แตเรื่องภาวนา ๔ เปน
การจํ าแนกแยกแยะออกดูแตละดานใหชัดไปทีละอยาง

ภาวนา ๔  ครูอาจารยที่นี่ทุกทานคงทราบดีอยูแลว  คือ
กายภาวนา  ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา

เมื่อเทียบกับสิกขา ๓ ก็จะเห็นวา ภาวนา ๓ ขอหลัง ตรงกับ
สิกขา ๓ เลย แตเพิ่มขอแรกคือกายภาวนาเขามา จึงตองทํ าความ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เขาใจนิดหนอยวา สิกขาขอแรก คือศีลน่ันแหละแยกออกเปน ๒
อยาง เปนกาย กับศีล

ทํ าไมในภาวนา ๔ นั้น แยกศีลเปน ๒ อยาง ก็อธิบายวา ศีล
ที่วาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมน้ันแยกยอยออกไปเปน ๒ ดาน คือ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพดานหนึ่ง และสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทางสังคมดานหนึ่ง ในเรื่องภาวนานี้ตองการดูทีละอยาง
ใหละเอียด จึงแยกศีลซอยออกไปเปน ๒ ดาน

แตในไตรสิกขา ทํ าไมศีลจึงรวมหมด ทั้งความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมดานวัตถุ และสัมพันธกับบุคคลและสังคม ก็เพราะวาใน
ไตรสิกขานั้น ศีล-สมาธิ-ปญญา ตองเปนไปพรอมดวยกันทั้ง ๓
อยางตลอดเวลา ศีลจึงตองรวมเปนขอเดียว เพราะในครั้งหนึ่งๆ
เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่งอยางเดียว

เปนอันวา การศึกษาก็อยูในกิจกรรมทุกอยางของชีวิตนี่เอง
จึงบอกวาตั้งแตเกิดมาเราก็ตองเริ่มการศึกษาแลว เพื่อจะใหชีวิต
เปนอยูดวยดี เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝกคนใหศึกษา
ตั้งแตในการเปนอยูประจํ าวัน วาการกินการอยูนี่แหละ เราตองมี
การศึกษา ถากินไมเปน ไมรูจักใชไตรสิกขาในการกิน การกินก็ไม
ไดผลดี

กนิอยางไรใหเปนไตรสิกขา
กินอยางไรใหเปนไตรสิกขา การกินก็เปนความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมใชไหม คือเปนการสัมพันธกับวัตถุขางนอก เพราะใน
การกิน หรือรับประทานนั้น เราใชลิ้น ใชปาก สัมพันธกับสิ่งแวด
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ลอมภายนอก จึงเปนดานศีล ถาใชคือสัมพันธแลวเปนประโยชน
เกื้อกูล ก็เปนศีล แตถาใชแลวเกิดโทษกอความเดือดรอน ก็เสียศีล

พรอมกันนั้น ในขณะที่กิน ดานจิตใจเราก็มีความพอใจไม
พอใจ มีความสุขหรือความทุกข ใจช่ืนบานหรือขุนมัวเศราหมอง
ตื่นตัวหรือมัวเมา

นอกจากนั้นอีกดานหนึ่ง การที่จะพอใจไมพอใจ จะเปนสุข
หรือเปนทุกขอยางไร ก็ขึ้นอยูกับปญญาดวย ถามองเห็นวา ที่เรา
กินนี่มีความมุงหมายเพื่อใหสุขภาพดี ความพอใจก็เกิดขึ้นอยาง
หนึ่ง ถาไมไดคิด ไมไดพิจารณา มุงสนองความตองการของลิ้น
ตองการรสอรอย ความพอใจและความสุขก็จะไปอีกอยางหนึ่ง

ตัวปญญาความรูก็มาเปนปจจัย หรือนํ าทางใหแกความสุข
ความทุกขดวย และปรุงแตงสภาพจิตใจ เชน ความพอใจ หรือไม
พอใจ ทานจึงสอนวาใหเอาปญญามาใชพิจารณาวาที่เรากินนี้ เรา
กินเพื่ออะไร

ดวยเหตุนี้แหละ เมื่อพระบวชใหม เราจึงมีประเพณีมาแต
โบราณวา กอนบวชตองไปอยูวัด ทองบทสวดมนตและฝกฝน
เตรียมตัวตางๆ บรรดาบทสวดมนตทั้งหลายนั้น บทที่ใหทองบท
หนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีไมรูจักแลว แตเขาใจวาครูอาจารยสวนใหญที่
มานี่คงรูจัก เรียกกันวาบทปฏิสังขาโย ซึ่งเริ่มตนวา ปฏิสังขา
โยนิโส ปณฑะปาตัง ปฏิเสวามิ เปนตน ซึ่งเปนบทพิจารณาอาหาร
บทนี้รูจักกันมากที่สุด ที่จริงทานใหพิจารณาหมดทุกอยาง มีบท
เฉพาะสํ าหรับแตละอยางๆ

บทพิจารณาอาหารมีใจความวา ขาพเจาพิจารณาแลวโดย
แยบคาย จึงบริโภคหรือฉันภัตตาหารนี้โดยมองเห็นวา มิใชบริโภค

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เพียงเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อโกเกอะไรตางๆ แตบริโภคเพื่อหลอเลี้ยง
รางกายใหชีวิตเปนอยูได เพื่อเกื้อหนุนแกชีวิตประเสริฐหรือการ
ดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม คือ นํ ารางกายไปใชทํ าประโยชน

นี่เปนการที่เรานํ าเอาปญญามาพิจารณา เมื่อเอาปญญามา
พิจารณาเกิดความเขาใจถูกตองแลว จิตใจก็เกิดความพอใจที่
เปลี่ยนไป คือถาหากวาแตกอนนี้มองเห็นอาหารไมถูกปากหรือไม
ไดอยางใจหนอยก็โกรธ ไมยอมรับประทานแลว แตตอนนี้พอ
พิจารณาวาประโยชนอยูที่คุณคาที่จะหลอเลี้ยงชีวิต ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง เราก็รับประทานไดงายขึ้น ทํ าใหมีพฤติกรรมในการรับ
ประทานที่ดีงามถูกตอง

ไมใชเพียงแคมีความพอใจที่จะรับประทานงายขึ้นเทานั้น 
แมแตปริมาณอาหารก็จะรับประทานไมเกินควร  ไมใชวาเห็นแก
อรอยก็กินเรื่อยไป  แตจะกินพอดี อยางที่เรียกวา  “โภชเน-
มตัตัญุตา” แปลวา รูจักประมาณในการบริโภค

การฝกระดับน้ี ถาเปนศีลของพระ จะมีชื่อเฉพาะเรียกวา
ปจจัยสันนิสสิตสีล คือศีลท่ีอิงอาศัยปจจัย ๔ แตมีอีกช่ือหนึ่งวา
ปจจัยปฏิเสวนา คือศีลท่ีเกี่ยวกับการเสพปจจัย ศีลประเภทนี้อยู
กับชีวิตประจํ าวัน แตหางเหินไปจากคนไทยเรา จนเราแทบจะไมรู
จัก ที่จริงศีลอยางนี้สํ าคัญมากในครอบครัว ตั้งแตในบาน มาท่ีโรง
เรียนก็สํ าคัญ



๑๗

เอาปญญากับจิตใจมาชวยในการฝกศีล
จะเห็นวาศีลอยางนี้เกี่ยวของกับปจจัย ๔ คือ สิ่งของที่กินที่

ใช แตศีลน้ันก็สํ าเร็จดวยปญญา เราใชปญญามาชวยฝกศีล แลวก็
เลยกลายเปนวาเราใชศีลเปนแดนฝกปญญาไปดวย แตตัวเดนใน
กรณีนี้เปนเรื่องพฤติกรรมที่สัมพันธกับสิ่งภายนอก จึงเรียกวา ศีล
ไมเรียกวา ปญญา

แตในการที่ศีลจะเปนไปไดนั้น ก็เห็นชัดเลยวาตองอาศัย
ปญญา ที่รูจักคิดพิจารณาและกินใชดวยความรูความเขาใจ
พรอมท้ังดานจิตใจก็มีความตั้งใจและพอใจเปนตนตามปญญานั้น 
การที่เราเรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา จึงไมไดแยกออกจากกันเด็ด
ขาด เปนแตเพียงวา ในตอนนั้นๆ จะเอาตัวไหนเปนตัวเดน

ขั้นศีลน้ีเปนการฝกในชีวิตประจํ าวัน เกี่ยวของกับโลกภาย
นอก คือเกี่ยวของกับวัตถุ และเกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย เปนดานที่
งายๆ หรือหยาบหนอย มองเห็นชัด และในการฝกดานนี้เราก็เอา
ดานจิตใจคือเรื่องสมาธิ และการคิดพิจารณาดานปญญาเขามา
ชวย จึงเปนการบูรณาการอยูในตัวเลย

จะเห็นวา ในชีวิตที่เปนจริงเราไมสามารถจะไมบูรณาการ
ถาเราไมบูรณาการมันก็ไมสามารถจะเกิดผลดีขึ้นมาได ทั้งหมดนี้
เมื่อมีการศึกษาถูกทางมันก็เปนไปเอง แคฝกศีลเทานั้น สมาธิและ
ปญญาก็มาเอง แตตองใชใหเปน มันจึงเปนเรื่องของไตรสิกขาที่
เปนไปตลอดเวลา

ทีนี้ มองดูในแงมรรคก็ชัดวา วิถีชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้น เชนในการ
ที่เราจะรับประทานอาหาร เมื่อรับประทานดวยความเขาใจถูกตอง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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วาออ…ที่จริงคุณคาและความมุงหมายที่แทของการกินก็เพื่อหลอ
เลี้ยงรางกายใหชีวิตเปนอยูดี พอเรามองเห็นและเขาใจอยางนี้ มัน
ก็เขาสูแนวที่เรียกวาเกิดสัมมาทิฏฐิใชไหม นี่คือเปนมรรคแลว นี่
แหละมาดวยกัน

ในเวลาที่เราพิจารณาไป ความเห็นที่ถูกตองก็กอตัวขึ้นมา
จากการรูจักคิดพิจารณาถูกตอง พอสัมมาทิฏฐิเกิด มันก็จะไปเปน
ตัวตั้งตนใหแกวิถีชีวิตที่เรียกวามรรค ใหดํ าเนินชีวิตไปในทางที่ถูก
ตอง กระบวนการศึกษาและพัฒนาชีวิตก็ดํ าเนินไปอยางนี้ เปน
เรื่องของไตรสิกขากับมรรคมีองค ๘ ประสานไปดวยกัน เราจึงบอก
วาเอาไตรสิกขามาบูรณาการใหเรามีวิถีชีวิตที่เปนมรรค ซึ่งเปนวิถี
ชีวิตที่มีองคประกอบ ๘ ประการ เปนอันวาการศึกษามีตลอดเวลา

พอกินอยูเปน…ก็คิดเปนเอง
ในการศึกษานี้เราเริ่มท่ีศีล และเริ่มงายๆ ที่การเปนอยูใน

ชีวิตประจํ าวัน เชนการกินอาหาร การใชสอยบริโภคสิ่งตางๆ
ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอยาง คือ ใหรูจักถามตัวเองวา ที่เราใชมันนี้
เพื่ออะไร? คุณคาที่แทของมันอยูตรงไหน? ถาเด็กรูจักหัดพิจารณา
เขาก็เกิดการรูจักคิดใชไหม ?

บางครั้งเราบอกกันวาการศึกษาคือการคิดเปน แตที่วาคิด
เปนนั้น บางทีก็นิ่งอั้นกันไป ไมรูจะไปคิดตรงไหน ที่จริงนั้นคิดเปน
ก็เริ่มตรงนี้แหละ คือเริ่มท่ีการกินอยูในชีวิตประจํ าวันนี่แหละ พอ
เรากินอยูเปน มันก็คิดเปนเอง ถาเราคิดไมเปน มันก็กินอยูไมเปน
เพราะฉะนั้น ใหชีวิตประจํ าวันเปนแดนเริ่มเองเลย พระพุทธเจาก็
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ใหปญญามาอยูที่ศีลน่ันแหละ และปญญากับจิตใจก็มาชวย
พัฒนาศีลข้ึนไป มาฝกกันตั้งแตนี่เลย

อยางเชนอยูบาน ลูกจะรับประทานอาหาร พอถึงวันดีคืนดี
คุณแมก็อาจจะถามวา หนูลองคิดซิวา “ที่เรากินนี่…ประโยชนของ
อาหารมันอยูที่ไหนแน” หรือ “เรากินเพื่ออะไรกันแน” อยางนี้เด็กก็
ตองคิดแลวใชไหม? นี่ก็คือใชความคิดกับเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธ
กับชีวิตประจํ าวันนั่นแหละ แลวการคิดเปนมันก็มาเอง

พอคิดเปน ก็ตองคิดถูกใชไหม ? ถาคิดไมถูก มันไมเกิดผลดี
แลวจะเรียกวาคิดเปนไดอยางไร คิดเปน คือคิดถูกตอง ที่จะทํ าให
เกิดผลดี ถาคิดถูกตองแลว ก็เปนการคิดเปน และคิดเปนนั้นก็มาดู
ตั้งแตชีวิตประจํ าวัน เชนมาดูที่กินอยูเปน ซึ่งเปนเรื่องทางปฏิบัติที่
ชัดเจนกวาจะมาพูดวา “คิดเปนๆ” แตไมรูจะไปคิดที่ไหน

เปนอันวา คิดเปนก็อยูในชีวิตประจํ าวันนี่แหละ ทุกอยางที่
จะใหไดผลดีก็ตองมีการคิดเปนทั้งนั้น และมันก็บูรณาการเอา
ปญญาพรอมท้ังจิตใจเขามาสูกระบวนการหมดเลย คือกระบวน
การของชีวิตประจํ าวัน ตั้งแตการกินอาหารเปนตนไป

จะใชเสื้อผาละ…หนูก็ลองคิดดูซิ ที่เรานุงหมเสื้อผานี่เพื่อ
อะไร ? ประโยชนของเสื้อผามันอยูที่ตรงไหนแน ? บางคนใชเสื้อผา
มาเปนสิบๆ ปก็ไมเคยคิดเลยวานุงหมเพื่ออะไร ? บางทีก็หลงไป
ตามคานิยม หลงไปตามกัน ทํ าตามๆ กันไป ถาตามๆ กันไปใน
ทางที่ดี ไดความเคยชินที่ดี กลายเปนแบบแผนที่ดี…ก็ดีไป แตเมื่อ
ไมใชปญญาพิจารณา ไมมีการคิดเปน ก็เสี่ยงอันตราย ตามกันไป
กันมาแบบลุมหลงเปนโมหะ ชีวิตก็เสื่อม สังคมก็โทรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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วนิยั คือ จัดตั้งวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา
ในหลักการฝกที่พระพุทธเจาทรงสอนไว เมื่อพูดถึงวินัย

เรามักไปนึกถึงแตศีลของพระ แลวเราก็ไมไดเอาไปใชในวิถีชีวิต
ของญาติโยม ก็เลยเสียประโยชนที่ควรจะได สํ าหรับพระนี่มีดี
อยางหนึ่ง คือมีวินัยชัดเจน

วินัยนี้เปนเครื่องมือท่ีจะสรางวิถีชีวิต และเปนตัวกํ ากับชวย
ใหเรานํ าเอา “ระบบไตรสิกขา” มาใชได พูดงายๆ วินัยเปนการจัด
ตั้งของมนุษย เพ่ือใหเปาหมายทางธรรมชาติเกิดผลขึ้นมา

เรารูความจริงแลววา ธรรมดาเปนอยางนี้ เราตองการจะมี
ชีวิตที่ดีงาม ธรรมชาติหรือธรรมดามันเรียกรองใหเราทํ าอยางนี้
เอ! ที่วาตองทํ าอยางนี้พูดสั้นๆ วาตองไตรสิกขา แลวจะมีวิธี
อยางไรใหคนทํ าอยางนั้นหรือมีชีวิตอยางนั้นละ เราก็จัดตั้งวิถีชีวิต
แบบนั้นขึ้นมา เรียกวา “วินัย”

วินัย คือ การจัดสรร หรือจัดตั้งระบบวิถีชีวิต ที่จะทํ าใหคน
ตองดํ าเนินชีวิต และทํ ากิจกรรมตางๆ อยูในแนวทางที่เราตองการ
ใหเปนไปตาม “หลักไตรสิกขา” เพราะฉะนั้น วินัยจึงมาเปนตัว
สัมพันธใกลชิดที่สุดกับศีล คือจัดตั้งใหเกิดเปนศีลหรือจัดตั้งวิถี
ชีวิตที่จะใหมีสิกขาขั้นศีล เพราะศีลเปนเรื่องของพฤติกรรม ซึ่ง
แสดงออกทางกาย และวาจา ชัดเจนออกมา การจัดตั้งที่เปน
รูปธรรม ซึ่งอยูในสังคม ก็ออกมาในรูปของศีล

ที่จริงวินัยไมใชแคฝกศีลหรอก ก็จัดตั้งใหเกิดโอกาสที่จะฝก
ไตรสิกขาทั้งหมดนั่นแหละ แตมันปรากฏชัดที่ศีล พอฝกตามวินัย
มีชีวิตตามวินัย ตามรูปแบบที่วางไวนี้ มันก็เกิดเปนศีลข้ึนมา คือ
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เปนการดํ าเนินชีวิตดานพฤติกรรม ทางกาย และวาจา เปนตน ที่
เปนปกติอยางนั้น ศีลก็คือพฤติกรรมดีงามที่เปนปกติอยางนั้นแลว
อยูตัวแลว หรือจะเรียกเปนความเคยชินเลยก็ได แตหมายถึงความ
เคยชินในทางที่ดี

ถามองเห็นความสํ าคัญของความเคยชิน
ก็รูความสํ าคัญของวินัย

คนเรานี้อยูดวยความเคยชินเปนสํ าคัญ ใครจะปฏิเสธได…
ที่เราอยูกันนี้ เราทํ าไปตามความเคยชินแทบทั้งนั้น เราจะชอบ
อะไร  เราจะหันไปหาอะไร เราจะพูดคํ าไหนอยางไร  แมแตจะเดิน
แบบไหน  ก็มักทํ าไปตามความเคยชิน

ความเคยชินนี้มีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความเคย
ชินทางใจ ก็คือใจจะชอบอะไร เคยยกตัวอยางบอยๆ เชน คนที่
ชอบไปเที่ยวหางสรรพสินคา ความเคยชินจะออกมาเลย  คนหนึ่ง
ก็ไปเขารานหนังสือ อีกคนหนึ่งก็ไปรานขายเครื่องใชของใชในบาน
อีกคนหนึ่งไปรานเครื่องบันเทิง หรือสิ่งบํ ารุงบํ าเรอความสุข นี่เปน
ไปตามการสั่งสมสภาพจิตใจที่เคยชิน  คนเราก็ทํ าไปตามความ
เคยชินนั้น

พระพุทธเจาทรงเนนความสํ าคัญของความเคยชิน คนเรามี
ทั้งความเคยชินที่ดี  และความเคยชินที่ไมดี ถาเคยชินไมดีก็เสีย
หาย ซึ่งอาจจะทํ าใหเสื่อมไดมาก

ถาไมมีคนอยางพอแมหรือคุณครู ที่เปนกัลยาณมิตรมาชวย
นํ า เด็กก็อาจจะจับพลัดจับผลูไปสรางความเคยชินที่ไมดีขึ้นมา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เชน เด็กเกิดนึกสนุกขึ้นมา ถือไมติดมือ เดินไป พอเห็นตนไม
ดอกไม ก็หวดซายหวดขวา ใบไมดอกไมขาดกระจุย ตอมาอีกวัน
พอเดินไป แกก็มีความโนมเอียงจะทํ าอยางนั้นอีก ทํ าไปทํ ามาก็
เคยชินติดนิสัยกระทั่งไปเปนผูใหญ ที่นี้ก็แกยากแลวซิ

เพราะเหตุนี้เราก็เลยตองพยายามเขาชิงเสียกอน ชิงกัน
ระหวางความเคยชินที่ดี  กับไมดี โดยที่เราชิงใหความเคยชินที่ดี
เริ่มตนไดกอน พอเคยชินดีแลวเราก็สบายใจได ฉะนั้น  ศีลนี้เปน
เรื่องสํ าคัญในแงหนึ่งก็คือ  การฝกความเคยชินที่ดีนั่นเอง และ
ความเคยชินที่ดีนี้ก็เกิดขึ้นดวยวินัย  คือ การจัดตั้งระบบ  การวาง
ระเบียบแบบแผนอะไรตางๆ ใหมีการทํ าพฤติกรรมที่ดีกันจนเคย
ชินอยูตัว

วินัยแปลวาอะไร?  ทานแปลวา  “การนํ าไปใหวิเศษ”  ภาษา
ของพระแปลไดอยางนี้  ซึ่งในภาษาทางปฏิบัติก็แปลวา  “การฝก”
นั่นเอง  แตหามแปลวา  “ขอบังคับ” ไมรูวาทํ าไมคนไทยไปแปลวา
ขอบังคับ ยํ้ าอีกทีวา  วินัย  แปลวา การนํ าไปใหวิเศษ  หมาย
ความวา  ชีวิตมนุษยเรานี้จะดี  จะวิเศษ  จะประเสริฐไดก็ดวย
การนํ าไปใหถูกทาง

ถามีผูนํ าที่ดี  มีประสบการณ  รูเขาใจ  เห็นทางถูกตอง  มี
สัมมาทิฏฐิอยูแลว  จะนํ าไปในทางที่ถูกตอง  ก็มาจัดตั้งวางระบบ
ขึ้นเปนวินัย

ระบบการจัดตั้งน่ีสํ าคัญมาก วินัยเปนรูปแบบที่วา บางที
โดยที่ยังไมทันรูตัว เราก็ไดความเคยชินที่ดีแลว เปนธรรมดาวาเรา
จะหวังใหทุกคนทํ าอะไรโดยตองคิดพิจารณาทุกอยางนี่ยาก แต
โดยมากคนจะทํ าตามกันไป ใชไหม เราไมทันดู ไมทันชวยเลย แก
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ตามไปซะแลว แกตามคนอื่น ถาตามอยางที่ไมดีไป เกิดเปนความ
เคยชินที่ไมดีเสียแลว คราวนี้ก็เปนปญหาที่ยาก

เพราะฉะนั้น เราก็เลยหาทางใหมีวัฒนธรรม ซึ่งเปนความ
เคยชินที่ดีรวมกันที่ถายทอดตอมา เอามาชวย ซึ่งก็อยูในเรื่องวินัย
นี่แหละ เปนระเบียบ แบบแผน ธรรมเนียม จารีต ประเพณี อะไร
ตางๆ ซึ่งในที่สุดก็เปนวิถีชีวิตขึ้นมา

วินัยเปนรูปแบบ
ตองรักษาสาระไว และสื่อสาระได

ในเรื่องการจัดตั้งที่เปนวินัยน้ัน เราก็ตองการจัดตั้งวิถีชีวิต
และแบบแผนของสังคม  ใหมันอยูตัวเปนศีลใหได  พอเรามีวิถีชีวิต
อยางนั้นอยูตัวแลว มันก็กลายเปนศีลข้ึนมา เพราะฉะนั้นวินัยจึง
เปนจุดเริ่มตน

แตเวลาพูดกับญาติโยม เราไมไดใสใจพิจารณา เราไมนึกวา
ญาติโยมก็ตองมีวินัย เดี๋ยวนี้จึงตองยํ้ ากันเรื่อย วา “นี่ ที่จริงญาติ
โยมคฤหัสถก็มีวินัยนะ  ไมใชมีแตพระ”  เวลาพูดถึงวินัยก็นึกถึงแต
วินัยพระ ถาไมงั้นก็นึกถึงวินัยทหาร และวินัยอะไรตออะไร แตแท
จริงที่สํ าคัญอยางยิ่ง คือวินัยชาวพุทธ วินัยชาวบาน ซึ่งทุกคน
ตองมี

พอนึกถึงวินัยของพระ ก็จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงฝกให
พระมีวิถีชีวิตที่ดี ดวยอาศัยวินัย จึงจัดตั้งขึ้นมาเปนรูปแบบ ซึ่งถา
รูปแบบนี้คนปฏิบัติโดยมีความเขาใจ ใชปญญา และไดจิตใจมา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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รวมดวย เชน พอใจ สมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจอยากฝกใหเปนดวย ก็
ไปไดด ีแตถาไมมดีานปญญาและจติใจเขามา มนักเ็หลอืแตรูปแบบ

แตก็ยังดีนะที่วินัยภายนอกชวยรักษารูปไว ตราบใดที่ยังมี
ขวด ก็ยังมีทางที่จะกรอกนํ้ าใส ถายังมีแกว ก็ยังมีทางไปตักนํ้ ามา
ดื่ม ถาตอนนั้นนํ้ าไมมีแลว  เนื้อไมมี  มีแตแกว มันก็ใชประโยชนไม
ได  แตถาเรายังมีแกว ก็ยังดีกวาไมมีเลยใชไหม ?  วันดีคืนดีเรารู
วา เอะ ! แกวนี่มันไมใชของที่จะทิ้งไวเฉยๆ นะ  มันตองเอามาใช
ประโยชน ใสนํ้ าดื่มหรืออะไรเปนตน เออ ! เราก็เอามาใชประโยชน

เหมือนวินัย  แบบแผนที่เปนรูปแบบนี่  นานๆ ไป สาระ และ
ความเขาใจความหมาย  เปนตน  มันหายไป  เหลือแครูปแบบ แต
รูปแบบนี่ก็รักษาไว เชน สังฆกรรมหลายอยางของพระเวลานี้
เหลือเพียงพิธีกรรม  พอเหลือเปนพิธีกรรม ก็เหลือแตรูปแบบ ทํ า
กันไปโดยไมเขาใจความหมาย คิดไปอีกทีวา เออ ! ก็ยังดียังรักษา
รูปแบบไว  ก็ไดขั้นหนึ่ง พอจะไดความเคยชินที่ดี แตไปๆ มาๆ
เหลือเปนเพียงความศักดิ์สิทธิ์  เหลือเปนความไมรูอะไรเลย ไปๆ
มาๆ  บางทีเขวเถลไถลไปไหนไมรู

เหมือนที่ยกตัวอยางเมื่อกี้วา ในศีลของพระ มีเร่ืองการ
ปฏิบัติตอปจจัย ๔ เรียกวา ปจจยปฏิเสวนา เปนศีลชนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเวลาจะบวชพระนี่ สมัยอดีตตองมาอยูวัดกอนและ
ทานก็จะใหทองบทสวดมนตตางๆ ซึ่งมีบทสวดปฏิสังขาโย คือบท
พิจารณาปจจัย ๔ นี่ดวย ตองทองหมด เรียกวา “ปจจัย-
ปจจเวกขณ” แลวก็มีทั้งบทสวดพิจารณาปจจุบัน และบทสวด
พิจารณาอดีต หมายความวา ถาเผลอไปไมไดพิจารณาตอนรับ
ประทาน หรือตอนใชปจจัย ๔  ก็เอาไวตอนผานไปแลว  โดย



๒๕
เฉพาะตอนทํ าวัตรคํ่ า  ก็มาสวดกันเพื่อตรวจสอบทวนตัวเอง จะได
สอนใจและไดวัดผลไปดวย

ที่นี้ก็กลายเปนประเพณีของพระที่จะตองทองเขาไว พอถึง
เวลาฉันก็ เอา ! พิจารณานะ แตไปๆ มาๆ  สวดกันไปๆ กลายเปน
เสกอาหาร เวลานี้ตอนวาปฏิสังขาโย บางทีเรียกกันวา “เสก
อาหาร” หรือ “เสกขาว” เลยนึกวา เวลาจะฉันเราสวดบทนี้เพื่อจะ
ใหอาหารมันศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรทํ านองนั้น เรียกกันมาอยางนี้
กลายเปนคํ าที่ชาวบานเขาเรียกกัน

แตเดี๋ยวนี้เลือนไปเลือนมา ก็เลิกสวดเลย  เดี๋ยวนี้ไมคอยมี
แลว  ยิ่งบวชกันสั้นๆ ก็เลยไมรูจัก บางแหงไมรูจักเลย ปฏิสังขาโย
อันนี้ก็เปนตัวอยางของความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนและเลือนลาง
ตางๆ ที่เปนไปได และเปนไปแลว

รูจักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเขาใจคํ าวา "ศีล"
วินัยมีประโยชนอยางที่วามานี้ แตถาใชไมเปนมันก็คลาด

เคลื่อนเลือนลาง จนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไป ก็อาจจะเขว
กลายความหมายเปนอยางอื่น จนถึงขั้นใชผิดวัตถุประสงคไปก็ได
แตนี่คือใหเห็นวา การฝก หรือการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา
เปนอยางนี้

การฝกตนและฝกคนเริ่มตั้งแตชีวิตประจํ าวันซึ่งเราอาจจะ
มองขามไป ตั้งแตเรื่องการกินการอยูธรรมดานี่แหละ เพราะอยาง
ที่บอกแลววา การทํ าใหชีวิตเปนอยูไดดีเปนสิกขา และชีวิตที่เปน
อยูไดดี ก็เปนมรรค เพราะฉะนั้น การศึกษาก็คือการทํ าใหชีวิต
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สามารถเปนอยูไดอยางดี และ การศึกษาก็เริ่มตนเมื่อคนกิน
อยูเปน

เมื่อกินอยูเปนการศึกษาก็เริ่มทันทีเลย ก็เลยอยากจะเนน
ทุกคนในครอบครัว ตั้งแตคุณพอคุณแมก็ตองใชศีลประเภทนี้ดวย
ตองมีศีลใหครบ  อยาไปเอาเฉพาะศีล ๕ ก็เลยตองถือโอกาสพูด
เรื่องศีล  นี่เวลาก็เกินแลว เรื่องศีลน่ีขอพูดอีกนิดหนึ่ง

ศีลของพระนี่ทานจัดเปน  ๔  หมวด
๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล  ศีลคือความสํ ารวมในปาฏิโมกข

อันนี้คือศีลแมบท  หรือศีลท่ีเกิดจากวินัยแมบท คือวินัยแมบทของ
ชุมชน

เปนธรรมดาวาชุมชนแตละชุมชนจะตองมีกติกา มีขอปฏิบัติ
ในการอยูรวมกัน ที่จะคุมชุมชนใหอยูในแบบแผนเดียวกันอยาง
ประณีตงดงาม และกํ ากับความเปนอยูใหสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคในการมีชีวิตแบบนั้น เชน  ชีวิตครอบครัวของเรา ควรมี
วัตถุประสงคอยางไร ?  เราควรอยูกันอยางไรจึงจะไดผลตามวัตถุ
ประสงคนั้น ?  ก็วางขอปฏิบัติขึ้นมา  จะเรียกวากติกา  หรืออะไรก็
ตาม ก็ตกลงกันไว

สํ าหรับคฤหัสถทั่วไป หรือสังคมใหญ เราเอาศีล ๕ นี่แหละ
เปนศีลปาฏิโมกข คือเปนศีลแมบทสํ าหรับคุมใหสังคมอยูกันดวยดี
จะไดเปนฐานใหชีวิตของแตละคนกาวไปสูจุดหมายที่สูงขึ้นไปได

๒. อินทรียสังวรศีล เปนศีลอีกประเภทหนึ่งที่สํ าคัญ คือ
การใชอินทรีย ตั้งแตตา  หู  นี่เปนเรื่องใหญที่สุด อินทรียเปนเรื่อง
ใหญมาก คือเรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละ โดยเฉพาะจะ
ตองใชตาเปน ใชหูเปน ตองดูเปน ฟงเปน



๒๗
เรื่องนี้เปนปญหามากของยุคปจจุบันนี้ โดยเฉพาะในยุคที่มี

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เกิดปญหามากมาย เพราะคน
ใชเทคโนโลยีไมเปน และการที่เราใชเทคโนโลยีไมเปน ก็เพราะไม
มีศีลดานนี้  เมื่อศีลดานอินทรียสังวรไมมี  เราก็ใชเทคโนโลยีไม
เปน  ดูทีวีไมเปน ใชเครื่องเสียง ใชและเสพอะไรตออะไร แมแต
คอมพิวเตอรโดยไมรูและไมตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริงเลย

ถาใชอินทรียเปน ก็ใชดวยสติ และใหเกิดปญญา ใหเขา
หลักสติปฎฐานในชีวิตประจํ าวัน ซึ่งมีหลักสํ าคัญอยูที่วา จะดู จะ
ฟงอะไรก็ใหได ๒ อยาง คือ ไดญาณ คือไดความรูความเขาใจ เขา
ถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ จับสาระได และ ไดสติ คอืไดขอมูลไว
สํ าหรับระลึกใชประโยชน ได ๒ อยาง คือ ไดความรูความเขาใจ
และไดขอมูล ไมไปตามชอบใจไมชอบใจ ไมติดอยูแคถูกใจ
เพลิดเพลิน

ถาเราใช สตปิฏฐาน ตัง้แตเดก็ๆ กส็งัเกตวาเขาดอูะไรฟงอะไร
แลวเขาไดไหม ๒ อยางนี้ คือ ไดความรูความเขาใจและไดขอมูลไว
ใช ไดสองอยางนี้ก็เขาสติปฎฐานแลว คือจิตไมไปตามชอบใจ-ไม
ชอบใจ มันก็ไมไปหลงวุนวายอะไรแลว พอใชตาดู หูฟง เปนแลว ก็
เปนอินทรียสังวร  แตถาตาดู  หูฟง  แคเด็กดูทีวี  ถาแกไมมีหลัก
ไมมีอินทรียสังวร ก็ไปแลว แกก็ดูแคลุมหลง ชอบใจ-ไมชอบใจ
เพลิดเพลิน  หลงมัวเมา ไมไดประโยชนอะไรที่ควรจะได

เอาละ ... ไมวาอะไร  เรื่องบันเทิง  สนุกสนาน ก็วาไป  แต
อยาใหมันกลายเปนหลักนะ ความสนุกสนานบันเทิงนั้นเปนตัว
ประกอบ ตองถามวาตัวแทที่เราตองการหรือประโยชนที่แทนั้นเรา
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การศึกษา ฉบับงาย - Education Made Easy๒๘
ไดหรือเปลา ตองใหเรื่องบันเทิงเปนตัวประกอบ และใหไดตัวแท
คือไดความรูเขาใจ และไดขอมูลไวระลึกใช

ทํ าไม ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทานเริม่ตนโดยเอาศลี เปนทีบ่รูณาการไตรสกิขา

ในเวลาดูตองใหเกิดความรูความเขาใจ มองหาหรือมองเห็น
เหตุปจจัย อาจจะถามวา นี้คืออะไร  มันเปนอยางไร  มันเปนมา
อยางไร  มันเปนเพราะอะไร  เขาทํ ามันมาทํ าไม มันมีคุณมีโทษ
อยางไร  ควรจะใชอยางไร ฯลฯ อยางนี้ถามเขาไปเถอะ  ใหมันได
ญาณ  ไดความรู และไดสติ เพิ่มขอมูลไวใชตอไป

นี่ถาเด็กดู-ฟงอะไร โดยใชหลักอินทรียสังวร และเอาสติ-
ปฏฐานมาใช  แกก็สบาย  ชีวิตแกก็ดี  ไมเกิดโทษแกตัวเอง  ตัวเอง
ก็พัฒนา  และไมเกิดโทษแกพอแมครอบครัว

แตนี่เวลานี้ไมมีหลักเลย  เอาแตชอบใจ-ไมชอบใจ  อยางที่
ทางพระทานเรียกวา  ตาดู  หูฟง ไดแคยินดี-ยินราย  อยูแคยินดี
ยินราย พอยินดี-ยินราย ก็ชอบ-ชัง พอชอบ-ชัง ก็ปรุงแตงตาม
ชอบ-ชัง  ทุกขโทมนัส  ความสุขโสมนัสอะไรก็ไปตามนี้  ความลุม
หลง  มัวเมา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มากันเปนกระบวนเลย

แบบของเราวา ญาณมัตตายะ สติมัตตายะ (พูดเต็มวา
ญาณมัตตายะ ปฏิสสติมัตตายะ) เอานี่เปนหลักเลยนะ ถามวาได
ความรูไหม  ไดคติและขอมูลไวใชประโยชนไหม ถาไดอยางนี้ยิ่งดู
ยิ่งฟงเทาไรก็กลายเปนดี แตศีลแคนี้เราก็ไมเอามาใชกันเลย



๒๙
ถาเด็กไทยมีศีลแคนี้เราสูไดเลย เทคโนโลยีอะไรมา จะมา

เทาไร เรามีอินทรียสังวรปบก็อยูมอืเราเลย เราใชไดประโยชนหมด
เลย มนัจะมาทาไหนเราใชเปนหมด พอใชเปนกเ็ปนศลี

พอใชตาดู หูฟงเปนแลว ทีนี้ฝร่ัง–ญี่ปุนจะสรางความเจริญ
มาอยางไรเรารับมือไดทันทีเลย คือเอามาทํ าใหเกิดประโยชน ไม
กลายเปนการสรางความเสื่อมโทรมใหแกชีวิตและสังคม

แตเวลานี้ คนไทย ขอใชศัพทวา ถูกกระแสความเจริญไหล
มาทวมทนและจมตายอยูใตกระแสความเจริญนั้น หมายความวา
ปญญาก็ไมใช ใจก็ไมดี ศีลก็ไมมี ใชไมเปน ไดแตติดจมอยูใต
ความเจริญ  แทนที่วา ฝร่ัง-ญี่ปุน สรางความเจริญมาเทาไร  เรา
ขึ้นไปยืนบนความเจริญน้ันเลย อยางนี้จึงจะเกงจริง การศึกษาถึง
จะไดประโยชน

เออ…เอาละ ความเจริญอยางนี้ เทคโนโลยีเหลานี้เขาสราง
มาแลวนี่ และเราตองสัมพันธเกี่ยวของ  เราก็เอามาทํ าประโยชน
ใชใหเปน ใหไดคุณคาจากมันเต็มท่ี ใหเกิดผลดีแกชีวิตและสังคม
ของเรา ก็เทานั้นแหละ ความเจริญมีมาเทาไร ก็เทากับวาเราทุน
เวลาที่จะสรางที่จะคิดทํ าสิ่งนั้น เราก็ขึ้นไปยืนเหนือความเจริญน้ัน
แลวเอามันเปนฐานที่จะกาวตอไปเลย

ที่นี้ทํ าอยางไรจะใหคนของเราไดหลักการนี้  คือเอาความ
เจริญของเขามาเปนฐานเพื่อเราจะยืนขึ้นและกาวตอไป แทนที่จะ
ไปติดจมอยูใตความเจริญน้ัน ไดแควายวนหมุนจมลงไปเลย การ
อยูเหนือความเจริญ หรือเอาความเจริญมาใชประโยชนแคนี้เราก็
ทํ าไมได  แตถาเราปฏิบัติตามศีล  แคอินทรียสังวรก็อยูเราแลว เรา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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ไดหลักเลย และเราก็ใชความเจริญท่ีเขาสรางมาเปนฐานใหเรา
กาวตอไป

ไดแคศีล เพียงขั้นกินอยูดูฟงเปนเทาน้ัน
เดก็ไทย สังคมไทย มีหรือจะไมพัฒนา

๓.  ศีลหมวดที่ ๓ ขอสลับนิด ขอเอาเรื่องปจจยปฏิเสวนา
ที่เปนขอ ๔ ของทาน ขึ้นมากอน เพราะพูดเกี่ยวกับเด็ก

เรื่องการเสพปจจัย ๔ ก็เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องกินเครื่องใช
คือการกินอยู บริโภคนี่ ที่วากินเปน บริโภคเปน ใชของเปน ซึ่งได
พูดมาครั้งหนึ่งแลว พอจะกินอะไร จะใชเสื้อผาอะไร ก็เขาใจความ
มุงหมายวาเพื่ออะไร มองเห็นคุณคาประโยชนที่แทของมันวาอยูที่
ไหน

แมแตจะใชคอมพิวเตอรก็ตองมองตองคิดวา  คอมพิวเตอร
มีไวเพื่อประโยชนอะไร ถาเรากินอยูเปน เวลาจะใชคอมพิวเตอร
เราก็คิดแลว เรามีนิสัยคิดเปนแลว ไมวาจะกินอยูบริโภคอะไร
ความคิดก็มาทันทีเลย ความคิดเปนก็มาประยุกตเขากับเรื่อง
การกินอยูทุกอยาง ฉะนั้นเวลาจะใชคอมพิวเตอรเราก็คิดวา
คอมพิวเตอรนี่ประโยชนที่แทของมันคืออะไร ไมใชนึกไดแคเลน
เกมแลวก็จบกัน ถาใชศีลขอน้ีมันก็มีทางที่จะเกิดการศึกษาและ
สรางสรรค

เด็กมาวัดเคยถามเด็กวา “หนู ดูทีวีวันละกี่ชั่วโมง ดูรวมแลว
สัปดาหละเทาไร แลวก็ใชคอมพิวเตอรเพื่ออะไร”



๓๑
ถามไปวา “หนดูทูวีเีพือ่เสพกีเ่ปอรเซน็ต เพือ่ศกึษากีเ่ปอรเซน็ต”

เด็กไมเคยแยกเลย ตอนตนก็อาจจะงงหนอย พอเด็กแยกไดแลว
แกบอกวาหนูดูเพื่อเสพ ๙๙ เปอรเซ็นต  อยางนี้ก็แยแลว  ก็เลย
ถามวา “หนู…แลวที่หนูทํ าอยางนั้นถูกตองไหม  ดูเพื่อเสพ ๙๙
เปอรเซ็นต  ดูเพื่อศึกษาแทบไมมีเลย” เด็กบอกวาไมถูก  “อาว!
แลวจะทํ าอยางไรดีละ ใหหนูคิดเองนะ พระไมวินิจฉัย” เด็กก็บอก
วา “ตองแกไข…”

เด็กวาอยางนั้น พอบอกวา จะแกไข การศึกษาก็มาแลว ทีนี้
ก็ถามตอไปอีกวา “เอา…แกไข หนูจะทํ าอยางไรละ” “ก็ตองดูเพื่อ
ศกึษามากขึน้”  “แลวหนจูะเอาเทาไรละ”  เดก็บอกวา “หาสบิ  หาสบิ
ดูเพื่อเสพหาสิบ  ดูเพื่อศึกษาหาสิบ”

บอกวา “โอย ! หนู…เห็นใจ ไมตองมากขนาดนั้นละ การ
ศึกษานะ จาก ๑ เปอรเซ็นต  มาเปน ๕๐ เปอรเซ็นต นี่มันหนัก
มาก”  เลยบอกวาหนูคอยๆ คิดเถอะ  พระเห็นใจ หนูอยูในยุคนี้
กระแสสังคมเขาเปนอยางนี้  ก็ใหคอยๆ คิด

ในที่สุดเด็กบอกวา “เอาดูเพื่อศึกษา ๓๐ เปอรเซ็นต ดูเพื่อ
เสพ ๗๐ เปอรเซ็นต” เอาละ แคนี้เร่ิมตนไดแลว

อยางนี้เปนการศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตประจํ าวันเลยใช
ไหม  ไตรสิกขามาเสร็จเลย  กินอยูดูฟงเปน  คิดเปน  จิตใจดีงาม
มีความสุขกับการทํ าสิ่งที่ถูกตอง ถาเราทํ าถูกทางนี่มันมาเปน
กระบวนเลย

รวมความวาศีล ดานปจจยปฏิเสวนา คือการกินใชเสพ
บริโภคปจจัย วัตถุสิ่งของ เครื่องใช เทคโนโลยี โดยรูจักคิด

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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พิจารณา  อยางนอยใหรูวามันมีเพื่ออะไร  ประโยชนมันอยูที่ไหน
คุณคาแทคืออะไร

อาชวีะเปนแดนใหญ ทัง้โดยกจิกรรม และโดยกาลเวลา
ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน

๔. ตอไป อาชีวปาริสุทธิศีล เปน ศีลดานอาชีวะ  เรื่องของ
อาชีพการงานการเลี้ยงชีพ  คือการที่จะไดจะมีปจจัย ๔ มาเสพ
บริโภค ที่จริงทานเอาปจจยปฏิเสวนา ไปไวขอสุดทาย เพราะอะไร
เพราะวาเรามีอาชีพกอน เราตองรูจักหาเลี้ยงชีพ จึงไดปจจัย ๔ มา
บริโภค  แลวก็บริโภคใหเปน แตเด็กไดของบริโภคจากพอแมหามา
ให สํ าหรับเด็กก็เลยเนนศีลดานเสพบริโภค

อยางไรก็ตาม เด็กๆ ก็ตองเปนอยูประพฤติตัวและทํ าหนาที่
ตางๆ ใหสมกับการที่จะไดของกินของใชนั้นมาเสพบริโภค   เพราะ
ฉะนั้นเด็กก็ตองมีอาชีวะที่ถูกตอง เรียกวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปล
ตามตัววาศีลท่ีเปนความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ ซึ่งเปนศีลอีกหมวด
หนึ่ง อยางในมรรค ศีลประเภทนี้ก็คือสัมมาอาชีวะ ซึ่งเปนเรื่อง
ใหญมาก คนมักมองขามเรื่องอาชีพ อยาลืมวาในมรรค สัมมา
อาชีวะเปนศีลขอสํ าคัญ

บางทีศีล  ๘   ทานแสดงไวสองชุด  ศีล  ๘  ที่เราเรียกกันวา
อุโบสถศีลน้ีแบบหนึ่ง   แลวก็อาชีวัฏฐมกศีล ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘
อีกชุดหนึ่ง ชุดหลังนี้จะเนนเรื่องอาชีวะ คือการประกอบอาชีพให
ถูกตอง
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ในการประกอบอาชีพนั้น ก็ตองดูวาอาชีพตางๆ ที่มนุษยตั้ง

กันขึ้นมานี้ ทุกอยาง เขามีวัตถุประสงคเพื่อจะแกปญหาชีวิต  หรือ
แกปญหาสังคม  หรือเพื่อการสรางสรรคอะไรสักอยางหนึ่งทั้งนั้น
ดังนั้นเมื่อเราทํ าอาชีพอะไร เราก็ตองทํ าใหไดผลสมตามวัตถุ
ประสงคนั้น

ยกตัวอยางงายที่สุดก็คือ อาชีพแพทยมีเพื่ออะไร อาว ! ก็
เพื่อไวชวยบํ าบัดโรค  ชวยคนไขใหหายปวย  ใหเขามีสุขภาพดี
เพราะฉะนั้นคนประกอบอาชีพที่ถูกตองตามความมุงหมายของ
อาชีพนี้ ก็คิดวาฉันจะทํ าอาชีพนี้ใหดีที่สุด ก็คือฉันจะชวยใหคนไข
หายโรค ใหเขามีสุขภาพดี สวนเงินทองก็ไดมาประกอบ

เหมือนเปนครูอาจารยนี้ อาชีพของเราก็คือเพื่อจะชวยให
เด็กมีการศึกษาดี มีชีวิตเจริญงอกงาม ถาเราคํ านึงถึงวัตถุประสงค
ที่แทของอาชีพแลว ศีลและผลดีก็แทบจะมาทันทีเลย และเราก็จะ
รักวัตถุประสงคนั้น และทํ าอาชีพดวยความสุข ทุกอยางจะสอด
คลองกัน แลวชีวิตของเราก็สอดคลองกับความเปนจริง ไมเกิด
ความขัดแยง แมแตในใจตัวเอง ก็กลมกลืน  ราบรื่น  มีความสุข
และทํ าไดผลดีดวย

จากนั้นก็หมายถึงวาอาชีวะนี่ทํ าแลวไมเกิดโทษ ไมกอการ
เบียดเบียนแกใคร ซึ่งก็เสร็จไปแลวในตัว

แงตอไปก็ใหอาชีพซึ่งใชเวลาสวนใหญของชีวิตของเรา วัน
หนึ่งตั้ง ๘ ชั่วโมง ๑๐ ชั่วโมงนี้  ใหเปนแดนพัฒนาชีวิตของตัวเอง
คนเราจะพัฒนาตัวเองได  ก็ตองอาศัยเวลา  และอาศัยกิจกรรมใน
ชีวิต  เออ…อาชีพนี่เปนงาน  เปนกิจกรรม  เปนเรื่องที่กินเวลาสวน
ใหญของชีวิต ถาเราพลาดมันไปเสียแลว เราจะเสียเวลาไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นเราก็เอาอาชีพนี่แหละเปนแดน เปนเวที
พัฒนาชีวิตของเรา เราก็พัฒนาไตรสิกขาไปเลยดวยอาชีพนี่แหละ
อยางนี้เปนตน

อยางนอยที่สุด อาชีวปาริสุทธิศีล ก็คือไมใหอาชีพของเราไป
กอการเบียดเบียนเกิดโทษ  ทํ าใหเกิดความเดือดรอนแกผูใด  หรือ
ทํ าใหสังคมเสื่อมเสีย (และไมทํ าใหตัวเองสูญเสียหรือเสื่อมจาก
การพัฒนา)

ถามีวินัยชาวพุทธ ก็มีวิถีชีวิตท่ีเอ้ือตอการศึกษา
ศีล ๔ แดนนี้นาจะเอามายํ้ ากันในหมูชาวพุทธ  ไมใชอยูแค

ศีล ๕  ตองรูวาศีล ๕ นี้ แมจะสํ าคัญยิ่งนัก แตมันเปนเพียงสวน
หนึ่งของ “วินัยชาวพุทธ” ซึ่งมันเปนเพียงพื้นฐานสวนเริ่มตนเทานั้น
เพียงแควาเปนเกณฑอยางตํ่ าที่ใหมนุษยอยูกันไดในสังคมนี้  ทํ า
ใหสังคมนี้ไมถึงกับลุกเปนไฟ แตถาคุณจะพัฒนาตอไป จะมีชีวิตดี
งาม มีความสุขแลว คุณจะอยูแคศีล ๕ นะไมพอหรอก  ทานจึงให
ศีล ๕ นั้นเปนฐานรักษาสังคม  หรือเปนหลักประกันพื้นฐาน อยาง
ที่บอกเมื่อกี้วาไมใหสังคมลุกเปนไฟ ใหคนพออยูกันได

จะเปนชาวพุทธจริง และจะใหชีวิตและสังคมพัฒนา ก็ตอง
เขาสูวินัยชาวพุทธกันจริงๆ อยางที่บอกแลววาคฤหัสถก็มีวินัย  ไม
ใชพระเทานั้นที่มีวินัย  ตอนนี้คิดวาตองพื้นฟูวินัยชาวพุทธ ที่ภาษา
คัมภีรทานเรียกวา "คิหิวินัย" แปลวาวินัยของคฤหัสถ ไดแก
สิงคาลกสูตร  ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงแกสิงคาลกมาณพ
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ตอนนี้ไดเอามาทํ าเปนหนังสือเล็กๆ เลมหนึ่งเลย ถาเปนพระ

สูตรโดยตรง เวลาไปอานบางทีบางคนก็จับยาก  เพราะทานวาไป
เรื่อยๆ ถาไมจับมาตั้งเปนหัวขอจัดรูปแบบก็ดูยาก  ก็เลยนํ ามาจัด
เรียงตั้งหัวขอ  ลํ าดับจัดหมวดหมูใหเห็นชัดๆ ไป เรียกวา วินัยชาว
พุทธ

เมื่อไดพิมพเปนหนังสือแลว ก็เลยจะไมอธิบาย ขอพูดสั้นๆ
วา…ถาชาวพุทธเรามีวินัยแบบนี้ ก็จะเปนวิถีชีวิตที่เอื้อให
การศึกษาเดินหนาไปได ถาเราไมมีวิถีชีวิตที่เอื้อแลวการศึกษาก็
เขามายาก

การศกึษา ออกผลมาเปนชวีติทีเ่ปนอยูอยางดี
มวีถิชีวีติดงีามทีพ่ฒันาไปในมรรค จนเปนภาวติ ๔

ไตรสิกขากับมรรคตองไปดวยกัน เมื่อเราดํ าเนินชีวิตไป  เรา
จะฝกใหชีวิตพัฒนา ก็เอาไตรสิกขาใสเขาไปในชีวิต  ชีวิตก็กลาย
เปนมรรคไป ที่นี้พอชีวิตเปนมรรคแลว มันก็เอื้อตอไตรสิกขาที่จะ
เดินหนาตอไปอีก มรรคกับไตรสิกขาก็เจริญคูกันไป

ฉะนั้น เมื่อสรุปประมวลทั้งหมด ก็มาบรรจบกัน ทั้งไตรสิกขา
ก็เปน ศีล สมาธิ ปญญา และมรรคก็สรุปยอไดเปน ศีล สมาธิ
ปญญา

แตทางฝายไตรสิกขา ทานเรียกเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตต-
สิกขา อธิปญญาสิกขา  (ธรรมหมวดสมาธินั้นเวลาเรียกชื่อเต็ม
จริงๆ ทานไมเรียกวาสมาธิ ที่เราเรียกกันวาสมาธินั้นเปนการเรยีก
กนัแบบงายๆ สัน้ๆ วา ศลี สมาธ ิปญญา แตเวลาเรยีกเปนทางการ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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ทานเรยีกวา อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา ซึ่งเปนเรื่องจิตใจทั้งหมด
รวมทั้งสมาธิดวย และอธิปญญาสิกขา)

สวนทางฝายมรรคมีองค ๘ ประการ ทานจัดเปนขันธ เรียก
วา ศีลขันธ หมวดศีล สมาธิขันธ หมวดสมาธิ และปญญาขันธ
หมวดปญญา

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เคยมีผูมาสนทนากับพระ
อานนท เขาถามวาพระพุทธเจาตรัสสอนเรื่องอะไรมากที่สุด  พระ
อานนทก็ตอบเขาวา  เรื่องที่พระพุทธเจาตรัสมาก หรือธรรมที่ทรง
สอนอยูเสมอก็คือ เรื่อง ศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ  ซ่ึงครอบ
คลุมหลักปฏิบัติทั้งหมด

ที่นี้เมื่อเราปฏิบัติไปตามนี้ก็จะเกิดภาวนาขึ้นมา เปนการ
พัฒนาชีวิต  ๔ ดาน อยางที่เคยบอกแลววา เวลาปฏิบัติหรือในการ
ฝกนั้น เปนสิกขา ๓ แตเมื่อดูผล แยกออกเปนภาวนา ๔ เพราะวา
สิกขาขอท่ี ๑ แยกไปเปนภาวนา ๒ คือเปนการสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมดานวัตถุอยางหนึ่ง (กายภาวนา) และการสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางสังคมอยางหนึ่ง (ศีลภาวนา)

ในแตละขณะจิต มีไตรสิกขาครบทั้ง ๓ และก็มีไดพรอมกัน
ครั้งละ ๓ เทานั้น ไมเปน ๔ เพราะอะไร เพราะวาความสัมพันธกับ
วัตถุหรือกับสังคมนั้น ในขณะจิตหนึ่งสัมพันธไดอยางเดียว ตอง
อยางใดอยางหนึ่ง

ของพระนั้นทานแยกเปนขณะจิตเลย ในเมื่อขณะจิตหนึ่ง
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดอยางใดอยางหนึ่งอันเดียว  เพราะฉะนั้น
ในการฝกศึกษาหรือสิกขาจึงตองเปน ๓ แตในเวลาวัดผล เรา



๓๗
ตองการดูรายละเอียดใหกระจางแจง  ก็ดูใหชัดไปเปนอยางๆ ไม
ตองดูพรอมกันทีเดียว เลยแยกเปน ๔  ก็เปนภาวนา ๔

เพราะฉะนั้น เมื่อจะดูวา…เออ…คุณไดศึกษามีไตรสิกขา
มา ประสบความสํ าเร็จงอกงามดีแคไหน ก็วัดดวยภาวนา ๔ เมื่อ
วัดดวยภาวนา ๔ ถาไดจบภาวนา ๔ ก็เปนภาวิต  ๔

ภาวนา เปนตัวการกระทํ าหรือกิจกรรมของการพัฒนา ทีนี้
เมื่อเปนคนที่พัฒนาดานนั้นๆ แลว ก็เรียกวาเปนภาวิตดาน
นั้นๆ รวมท้ังหมดก็เปน ภาวิต ๔ คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล
ภาวิตจิต และภาวิตปญญา แปลวา เปนผูมีกายที่พัฒนาแลวหรือ
ภาวนาแลว มีศีลท่ีภาวนาแลว มีจิตที่ภาวนาแลว แลวก็มีปญญาที่
ภาวนาแลว

ภาวนานี้ ถาพูดตามสํ านวนโบราณเรียกวา  เจริญแลว  คือ
เจริญกายแลว  เจริญศีลแลว  เจริญจิตแลว  เจริญปญญาแลว
เพราะภาวนาภาษาเกาแปลวาเจริญ เชน  วิปสสนาภาวนา - เจริญ
วิปสสนา, สมถภาวนา - เจริญสมถะ, เมตตาภาวนา - เจริญ
เมตตา

ภาวนา แปลวาเจริญ ภาวิต แปลวาไดเจริญแลว รวมท้ัง
หมดก็เปนภาวิต ๔ คนไหนเปนภาวิต ๔  พระพุทธเจาตรัสวาคน
นั้นคือพระอรหันต

จุดมุงหมายของการศึกษา  คือ  การเปนพระอรหันต  ผูที่มี
ภาวิต ๔  ก็คือภาวนาครบ  ๔  ดาน  และภาวนา  ๔  นั้นวัดผลได
เลย  ใครมีภาวนา  ๔  แคไหน  ก็พัฒนาเจริญไปไดรับผลการ
ศึกษาเทานั้น หรือมีชีวิตที่อยูดีไดเทานั้น จนในที่สุดก็เปนภาวิต ๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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ที่สมบูรณ จบหลักสูตรพระพุทธศาสนา งายๆ ใชไหม ? ดูก็มีนิด
เดียว นี่ละพุทธศาสนา…

มอง Child-Centered Education อยางไร
จงึจะเอามาใชหรือไมใช อยางเทาทัน

อีกอยางหนึ่งที่อยากพูดไว คือ เราอยูทามกลางความเปน
จริงของกระแสสังคม เมื่อสงัคมโดยเฉพาะในดานการศกึษามคีวาม
เคลือ่นไหวอยางไร วาโดยเชงิประวตัเิปนมาอยางไร มนัเสื่อมลงและ
เจริญข้ึนอยางไร Child-Centered Education แขงกับ Teacher-
and Subject-Centered Education อยางไร มันชนะกันตอนไหน
ดวยเหตุผลอะไร  เราก็ตองรู ตองทันดวย

ในเชิงประวัติศาสตร การศึกษาแบบที่เรียกวา "มีเด็กเปน
ศูนยกลาง" นี้ เราเอามาจากอเมริกา

• Child-Centered Education ออกมาสูการปฏิบัติตั้งแต
ป ๑๘๗๕ ซึ่งถือเปนปแรกที่ใช แลวก็มาพัฒนามากใน
ยุคของ จอหน  ดิวอี้  ซึ่งเปนผูที่ควรเรียกวา  เปนหัว
หอก  หรือเปนผูนํ าในเรื่อง  Progressive  Education

• ตอมาหลังป ๑๙๐๐ Child-Centered Education ก็แย
ลง โดยเฉพาะพอรัสเซียสงดาวเทียมสปุตนิกขึ้นไป  เมื่อ
ป ๑๙๕๗ Child-Centered Education ก็ตกวูบเลย คน
อเมริกันพากันติเตียนวา Child-Centered Education
ทํ าใหเด็กออนวิชา บุคลิกภาพก็ออนแอ ไมเขมแข็ง
เรียกงายๆ วาไมสูสิ่งยาก ตามใจเด็กมากเกินไป  เนนที่



๓๙
การสนองความตองการของเด็ก ถึงตอนนี้ Teacher-
and Subject-Centered Education ก็เฟองฟูขึ้นมาอีก
ตั้งแตป ๑๙๕๗ เปนตนมา

• แตมาถึงระยะ ๑๙๘๐  เอาอีกแลว  คนอเมริกันบอกวา
เด็กมี  alienation  มีความแปลกแยก มีจิตใจที่ไมสบาย
มีความทุกข เครียด อะไรพวกนี้ Teacher- and
Subject-Centered Education ไมดีแลว ก็เลยหันกลับ
มา Child-Centered Education อีก ฝร่ังก็เลยแกวงเปน
ลูกตุม  แกวงไป  แกวงมา  แกวงซาย  แกวงขวา  ใคร
จะแกวงตามอยางไร ก็แกวงไป

นาพิจารณาวาเรื่องนี้บางทีมันกลายเปนสุดโตงทั้ง  ๒  อยาง
ทางที่ถูกมันนาจะเปนมัชฌิมาไดหรือเปลา  มัชฌิมาปฏิปทาก็คือ
การปฏิบัติจัดดํ าเนินการที่สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมดา  
การศึกษาที่แทก็ตองสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมดา

พูดถึงการศึกษาที่สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมดา  
ธรรมดานั้นเราตองรูดวยปญญาใชไหม ?  นี่ก็คือสัมมาทิฏฐิ  เมื่อรู
เขาใจความเปนจริงของธรรมดาแลว  ก็จัดใหสอดคลองกับความ
เปนจริงได เรียกวา มัชฌิมา คือพอดีกับความจริง เมื่อพอดีกับ
ความจริงก็เปนมัชฌิมา

เพราะฉะนั้น การศึกษาในพุทธศาสนาเปนมัชฌิมา ซ่ึงคงไม
ใช Child-Centered Education ไมใช  Teacher- and Subject-
Centered Education ทั้งนั้นแหละ (หรือจะบอกวาใช ก็ตองทั้งสอง
อยางเลย โดยประสานกันอยางพอดี)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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สองอยางนั้น ดีไมดีจะเปนสุดโตง ๒ ทาง
อยางที่เขาบอกวาใหคนเอาศักยภาพของเด็กขึ้นมา เราก็

บอกวาใหระวังนะ ศักยภาพของเด็กนะดีแลว แตอยาลืมศักยภาพ
ของชีวิตดวยนะ  เรื่องของคนเราไมใชมีแคศักยภาพของเด็ก  บาง
ทีเราคิดแคบไป  เราตองดูดวยวาศักยภาพของชีวิตหรือศักยภาพ
ของความเปนมนุษยนี่คืออะไร  

อีกตัวอยางหนึ่ง Child-Centered  Education จะเนนเรื่อง
ความแตกตางของเด็กในดานความถนัดอะไรพวกนี้ แตอยาลืมวา
เด็กตางกัน ไมใชในเรื่องความถนัดอยางเดียว

ทางพุทธศาสนาใหแยก ความแตกตางระหวางบุคคล เปน
๒  ดาน คือ

๑. ดานอธมิตุิ  คอืเร่ืองความถนดั  ความสนใจ  ความพอใจ
และภูมิหลังอะไรตางๆ ตลอดจน ความเคยชินที่ลงตัว
อยูตัว ซ่ึงทานเรียกวา “วาสนา” อยางยกตัวอยางเมื่อกี้
วาไปหางสรรพสินคา คนหนึ่งเขารานเครื่องบันเทิง  คน
หนึง่เขารานหนงัสอืเปนตน อยางนีเ้รยีกวาไปตามวาสนา  

๒. ดานอินทรีย  คือ  ระดับการพัฒนา  เชนวา มีศรัทธา
มีสติ มีสมาธิ มีปญญาแคไหน

พระพุทธเจาจะสอนคน ตองทรงรูความแตกตางระหวาง
บุคคลทั้ง ๒ ดาน  คือ

• ดานอธิมุติ  เรียกวา นานาธิมุตติกญาณ
• ดานอินทรีย  เรียกวา  อินทริยปโรปริยัตตญาณ
แตทีไ่ดยนิพดูกนัอยู เวลาพดูถงึความแตกตางของเดก็ มกัจะ

ไปเนนเรือ่งความถนดั  เรามกัจะพดูถงึดานเดยีว แตทีจ่ริงความแตก



๔๑
ตางตองครบ ๒ ดาน ดานอินทรียนี้ตองฝกทุกคน ตองพยายามให
ไดมากที่สุดสูงสุด ไมใชไปดูแตดานความถนัดอยางเดียว

ทีนี้ศักยภาพของเด็ก กับศักยภาพของความเปนมนุษย
บางทีก็ไมใชอันเดียวกัน เราจะตองพยายามใหเด็กทุกคนเขาถึงสุด
ยอดแหงศักยภาพของมนุษย ใชไหม ?  ไมใชเอาแคศักยภาพของ
ตัวเขาเทานั้น…

เรื่องนี้เปนตัวอยาง  แตรวมความก็คือวา  เรื่องของยุคสมัย
เชนเรื่องของแนวคิดตางๆ ที่เขามา เราตองทันและเอามาวิเคราะห
กัน  ความเทาทันสถานการณนี้จึงเปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง

ของที่นํ าเขา ตองรูใหเต็มเทาที่เขาเขาใจ
ของเขาพรองตรงไหน กต็องรูและเติมใหเตม็จรงิๆ ได

เราอาจจะตองมาคุยกันในเรื่องเหลานี้วา “แนวคิดที่เขา
มาสมัยใหมนี้  ของตะวันตกวาอยางไร  หรือใครวาอยางไร มันมี
ขอดีขอดอยอยางไร  มีจุดออนจุดแข็งอยางไร  หรือมีความหมาย
ที่แทอยางไร  คลาดเคลื่อนไปอยางไร ?”   

อยางเวลานี้ ในเรื่อง Child-Centered Education เมื่อฟง
นักการศึกษาพูด ครูอาจารยที่อยูโรงเรียนตางๆ ดีไมดีก็เขาใจแค
วามุงสนองความพอใจของเด็ก เด็กเอาอยางไร ก็เอาแคนั้น เลยไม
ตองพัฒนาเด็ก

แคคํ าวา “ความตองการ” ของเด็ก ก็ยุงแลว สับสนกันไป
ฝร่ังเขาพูดถึง needs แตครูจํ านวนมากนึกถึง desire เอาความ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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อยากเปนความตองการ แลวจะพูดกันรูเรื่องไดอยางไร แคภาษาก็
สับสนแลว

ยิ่งกวานั้น การสนองความตองการของเด็ก กับการพัฒนา
ความตองการของเด็ก  ก็ไมเหมือนกัน ใชไหม ?  ตามหลักพุทธ
ของเรา  เราถือวาความตองการพัฒนาได  การศึกษาจึงไมใชแค
สนองความตองการ แตตองพัฒนาความตองการดวย

เขาบอกวาทํ าใหเด็กเปนสขุ เราบอกวา “พฒันาเหตุปจจยัของ
ความสุข” แทนที่จะมัวหาทางทํ าใหเด็กเปนสุข เราทํ าเหตุปจจัย
แหงความสุขสิ เราชวยใหเด็กสรางเหตุปจจัยของความสุขขึ้นมา
เด็กก็มีความสุขไดดวยตัวเอง และพัฒนาเปลี่ยนความสุขไดดวย

ไมใชจะมัวติด concept วาความสุขคืออยางนี้ แลวก็
พยายามทํ าใหเด็กเปนสุขอยางนั้น ซึ่งเปนการสนองทิฏฐิอันหนึ่งที่
ยึดไววา ความสุข คืออยางนี้ แลวก็ทํ าใหเด็กเปนสุขไดแคอยางนั้น
โดยไมรูวา ความสุขนั้นมีหลายแบบ พัฒนาไดหลายข้ัน ซ่ึงเราควร
จะสรางเหตุปจจัยแหงความสุขที่พัฒนาขึ้นไป พรอมทั้งกํ าจัดเหตุ
ปจจัยแหงความทุกข อันนี้สิที่สํ าคัญ

แทนที่จะมัวมาดูวา สุข - ไมสุข  ทุกข - ไมทุกข  โดยที่ตัวเอง
มี  concept  ความเขาใจ  คือทิฏฐิในเรื่องความสุข-ความทุกขที่
ตายตัวไปแลว  ซึ่งทํ าใหเด็กเสียประโยชนที่เขาควรจะได และการ
ศึกษาก็ไมทํ าใหคนพัฒนาเนื้อตัวที่แทของเขาขึ้นมา

นี้ก็เปนเรื่องที่จะตองมาคิดมาพูดกันอีกมาก เอาละ ! วันนี้
เวลาหมด อันที่จริง ครูอาจารยมีปญหาจะมาถาม เลยไมรูจะถาม
อยางไร  เอาไวโอกาสหนา



๔๓
ขออนุโมทนา ทางโรงเรียน ครูอาจารย ผูบริหาร โยมที่เปน

บุพการีของโรงเรียน ทุกทานที่ไดมีจิตใจเปนกุศล มาเยี่ยมเยียนวัด
เยี่ยมเยียนพระสงฆ และมาเยี่ยมเยียนอาตมภาพดวย ในโอกาส
วันครู ซึ่งเปนวันของโรงเรียน และของคุณครูทุกทาน

ถาถือตามคติพุทธศาสนา จิตใจที่เปนบุญ เปนกุศล นี้แหละ
คือตัวมงคลละ มงคลจึงเกิดขึ้นแลว เมื่อมงคลเกิดขึ้น มีจิตใจที่สด
ใส เบิกบาน มีความสุข มีปติ มีความอิ่มใจ เปนตน  ก็เปนปจจัยที่
จะทํ าใหเกิด ความสุข ความเจริญ งอกงามตอไป

อาตมภาพขอถือโอกาสนี้ ตั้งจิตเปนบุญ เปนกุศล รวมดวย
และขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย อวยชัย ใหพร อภิบาลรักษาให
ทานผูใหญ โยมบุพการีของโรงเรียน และคุณครู อาจารย ผูบริหาร
ครอบครัว พอแมทั้งหลาย ผูปกครอง เปนตน โดยเฉพาะเด็กๆ ทั้ง
หลาย จงเจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย  รมเย็นในธรรม  มีความ
สขุยิ่งๆ ขึ้นไปทุกเมื่อ เทอญ.....  สาธุ...สาธุ...

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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