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ลักษณะที่ ๑
คํ าสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง

ลักษณะที่ ๑ ของพระพุทธศาสนา เมื่อพูดอยางทั่วๆ ไป ก็
คือ ลักษณะที่เปนสายกลาง ลักษณะนี้พอพูดขึ้นมาทุกทานก็นึก
ออก ออ! ใชสิ พระพุทธศาสนานั้น สอนเรื่องทางสายกลาง

ตองทํ าความเขาใจกันกอนวา มนุษยเรานั้นมักมีความโนม
เอียงที่จะไปสุดโตง ความสุดโตงมอียูสองอยาง คือ สุดโตงในทาง
ความคิดอยางหนึ่ง และสุดโตงในทางการปฏิบัติอยางหนึ่ง

มนุษยมักจะหันไปหาความสุดโตงในการปฏิบัติ เชนสมัย
หนึ่งคนทั้งหลายพากันเพลิดเพลินมัวเมา ในการหาความสุขทาง
เนื้อหนัง ใหความสํ าคัญแกการบํ ารุงบํ าเรอรางกายมาก และในยุค
น้ันคนก็ไมเห็นความสํ าคัญของจิตใจเลย ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา
เรียกวาเปน กามสุขัลลิกานุโยค

แตพอเปลี่ยนไปอีกยุคสมัยหนึ่ง คนบางพวกก็มีความรูสึก
เบื่อหนาย รังเกียจความสุขทางรางกายทางเนื้อหนัง แลวก็เอียงไป
ทางดานจิตใจอยางเต็มท่ี บางทีถึงกับทรมานรางกาย ยอมสละ
ความสุขทางรางกายโดยสิ้นเชิง เพื่อจะประสบผลสํ าเร็จในทาง
จิตใจ แลวก็กลายเปนการเสพติดทางจิตไปอีก พวกนี้อาจจะถึงกับ
ทํ าการทรมานรางกาย บํ าเพ็ญทุกรกิริยา อยางที่เรียกวา อัตต-
กิลมถานุโยค



รูหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาและการสอนที่ไดผล๘

เรื่องนี้เราจะเห็นตัวอยางแมแตในสังคมปจจุบัน คือในยุค
เดียวสมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโตงทั้งสองอยางนี้ แยกกันออก
ไปเปนคนละขั้ว น้ีเปนการเอียงสุดในดานปฏิบัติ

พระพุทธศาสนานั้นถือวา การเอียงสุดทั้งทางรางกาย เห็น
แกรางกาย บํ ารุงบํ าเรอรางกายอยางเดียว ก็ไมถูกตอง การเสพติด
ทางจิตใจ ไมเห็นความสํ าคัญของรางกายเลยโดยสิ้นเชิง จนกลาย
เปนการทรมานรางกายไป ก็ไมถูกตองเหมือนกัน

พระพุทธศาสนาจึงวางขอปฏิบัติ ท่ีเรียกวามัชฌิมา-
ปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติท่ีเปนสายกลาง คือ
ความพอดี น้ีก็เปนแงหนึ่ง

อีกดานหนึ่งคือ การสุดโตงทางความคิด ซ่ึงคนทั่วไปมักจะมี
ความโนมเอียงที่จะเปนเชนนั้น เชนอยางงายๆ ก็คือ เรื่องวัตถุ กับ
จิต วาอะไรมีจริง พวกหนึ่งจะเอียงสุดวาวัตถุเทานั้นมีจริง อีกพวก
หนึ่งก็เอียงสุดวาจิตเทานั้นมีจริง จนกระทั่งในปรัชญาตะวันตกได
มีการบัญญัติกันวา เปนพวกวัตถุนิยม กับพวกจิตนิยม

แตในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นวา ทานไมไดบัญญัติ
อยางนั้น คือ มิใชเปนจิตนิยม หรือเปนวัตถุนิยม ไปสุดทางแต
อยางเดียว แตในพระพุทธศาสนามีท้ังนามและรูป ซ่ึงเรียกรวมเขา
ดวยกันเปนคํ าเดียววา นามรูป

ทานเห็นความสํ าคัญของทั้งจิต และทั้งวัตถุ ทานวามีท้ัง
สองอยาง แตมีอยางอิงอาศัยเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

อีกตัวอยางหนึ่ง คนพวกหนึ่งมีความเห็นวา สิ่งทั้งหลาย
เทีย่งแท มอีตัตาที่คงอยตูลอดไป กลายเปนทฏิฐท่ีิเรยีกวา สสัตทฏิฐิ



ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา ๙

สวนอีกพวกหนึ่ง ก็มีความเห็นเอียงไปสุดทางตรงขาม บอกวา
อยางนั้นไมใช ทุกอยางขาดสูญหมด คนเราเกิดมาเปนเพียง
ประชุมธาตุสี่ ตายแลวก็ขาดสูญไป พวกนี้ก็เปน อุจเฉททิฏฐิ

บางพวกบัญญัติวาทุกสิ่งมีท้ังนั้น อีกพวกหนึ่งวาไมมีอะไร
มีจริงเลย พวกที่วามีท้ังหมด เรียกวา สัพพัตถิกทิฏฐิ พวกที่วาไมมี
อะไรสักอยางก็เปน นัตถิกทิฏฐิ น้ีเปนตัวอยาง

คนเรานี้มีความโนมเอียง ท่ีจะคิดเห็นเอียงสุด หรือไปสุด
โตงในแนวความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอยางที่กลาวมานี้ แตพระ
พุทธศาสนาสอนวา ความจริงหรือสัจธรรมนี้ มิใชจะเปนไปตาม
ความโนมเอียงแหงความพอใจของมนุษย ท่ีมองอะไรไปสุดทาง
โนนสุดทางนี้ ความจริงนั้นเปนกลางๆ หรือวาใหถูกก็คือตองสอน
ตองพูดใหพอดีกับความจริง

เพราะฉะนั้น การสอนความจริงแตพอดีๆ ใหตรงตามความ
จริงนั้น หรือสอนใหพอดีกับความจริง ก็เลยกลายเปนคํ าสอนที่เปน
กลาง

พระพุทธศาสนาสอนความเปนกลางในทางปฏิบัติ ท่ีเรียก
วามัชฌิมาปฏิปทา สวนในแงของความจริง หรือทัศนะเกี่ยวกับ
สัจธรรมก็เปนกลางอีกเหมือนกัน พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปน
กลางๆ เรียกวามัชเฌนธรรมเทศนา หรือ มัชเฌนเทศนา

ตกลงวา ในพระพุทธศาสนานี้ ไมวาจะในแงของการ
ปฏิบัติ หรือในแงของความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมก็ตาม เปนสาย
กลางทั้งหมด คือ เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางหนึ่ง และเปนมัชเฌน
ธรรมเทศนาอยางหนึ่ง
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หลักนี้อาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที่ยิงไปไมถูกเปา ก็
จะอยูขางๆ ขางโนนบาง ขางนี้บาง คือมันไมพอดี ไมตรงกลาง
สวนลูกที่ยิงตรงกับจุดเปาพอดีน้ัน ก็เปนอันกลาง จึงเรียกวาสาย
กลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริงที่จะใหเขาถึงจุดหมาย
และเทากันพอดีกับความจริงที่เปนสัจธรรม

พระพุทธเจานั้น กอนตรัสรู ไดทรงไปศึกษาในสํ านักความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสัจธรรม และทดลองขอปฏิบัติตางๆ เพื่อจะใหเขา
ถึงจุดหมาย พระองคใชเวลาไปในการทดลองนี้นานถึง ๖ ป แลวก็
ไดเห็นวา ท่ีปฏิบัติกันอยูน้ันมักจะไปเอียงสุดเสียทั้งสิ้น

ในที่สุดพระองคจึงทรงคนพบทางสายกลางขึ้นมา เปน
มัชฌิมาปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมที่เปนกลาง คือ มัชเฌน-
ธรรมเทศนา

มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติ
กลางๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ไมเอียงออกไปขางโนน ไม
เอยีงออกไปขางนี ้พอดท่ีีจะน ําไปสจุูดหมายแหงความมชีีวติทีด่งีาม

สวนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแก หลักธรรมที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเต็มวา อทิัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ซ่ึง
เปนหลักธรรมที่แสดงความจริงเปนกลางๆ ตามเหตุปจจัย หรือ
เปนกลางอยูตามสภาวะของมัน ไมเอาใจใคร ไมข้ึนกับใคร ไมเปน
ไปตามความปรารถนาของใครๆ แตพอดีกับความเปนจริงที่วา สิ่ง
ท้ังหลายนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย เหตุ
ปจจัยทํ าใหผลเกิดขึ้น ผลจะเปนอยางไรก็เปนไปตามเหตุปจจัยนั้น
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สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มิใชดํ ารงอยูโดยลํ าพังตัว
มันเอง อยางนี้เปนตน เรียกวาเปนหลักสายกลาง

เปนอันวา หลักพระพุทธศาสนานั้น เปนสายกลางทั้งใน
ทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีมัชฌิมาปฏิปทา และมัชเฌน-
ธรรมเทศนา

อีกอยางหนึ่ง สายกลางนั้น มีความหมายวา พอดีน่ันเอง
ตรงกับท่ีเรานิยมใชกันในปจจุบันวา ดุลยภาพ หรือสมดุล ในพระ
พุทธศาสนานั้น ขอปฏิบัติตางๆ มักจะมีลักษณะอยางนี้ คือมีความ
พอดีหรือความสมดุล

ระบบที่กลาวถึงเมื่อกี้ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธ
ศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติท่ีพอดี ก็เปน
ลักษณะที่มีดุลยภาพหรือสมดุลอยางหนึ่ง แตเปนความพอดีของ
ระบบท้ังหมด หรือความพอดีในองครวม

ทีน้ีในการปฏิบัติแมแตท่ีเปนรายละเอียดปลีกยอยลงมา ก็
มีความสมดุลหรือดุลยภาพนี้อยูเรื่อยเหมือนกัน เชน ในการที่จะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะตองปฏิบัติหลักธรรม
ยอยๆ หลายอยาง หลักธรรมหรือขอปฏิบัติตางๆ เหลานี้ จะตอง
กลมกลืนพอดีกัน จึงจะไดผลสํ าเร็จ ถาขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ น้ัน
ไมสมดุลกัน ไมพอดีกัน ก็จะเกิดความขัดแยงหรือความบกพรอง
ความขาดความเกิน ความเขวออกนอกทาง แลวก็จะปฏิบัติไม
สํ าเร็จ

เรื่องที่ทานเนนบอยๆ ก็คือ อินทรีย ๕ ซ่ึงสํ าหรับผูปฏิบัติ
ธรรมจะมีการเนนวาตองมีสมตา
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สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีกันระหวางองคประกอบ
ท่ีเรียกวาอินทรียท้ัง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ธรรม
๕ อยางนี้ตองมีสมตา มีความสมดุลพอดีกัน

ศรัทธาตองพอดีกับปญญา ถาศรัทธาแรงไปก็เชื่องาย งม
งาย ปญญามากไป ไมมีศรัทธามาชวยดุลให ก็อาจจะเปนคนที่รู
จับจด หรือไมก็ข้ีสงสัยคิดฟุงไปหมด เห็นอะไรก็ชิงปฏิเสธเสียกอน
ไมรูจักจับอะไรใหลึกลงไป

ระหวางวิริยะกับสมาธิ ถาวิริยะคือความเพียรมากไป
สมาธินอย ก็จะกลายเปนเครียด พลุงพลาน หรือฟุงซาน ถาความ
เพียรนอย สมาธิมาก เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจจะทํ าใหเกียจ
ครานไปก็ได

เพราะฉะนั้น จึงตองมีความพอดี ระหวางวิริยะกับสมาธิ
และมีความพอดีระหวางศรัทธากับปญญา โดยมีสติเปนเครื่อง
ควบคุม อยางนี้เรียกวาสมตา

ขอปฏิบัติตางๆ ในพระพุทธศาสนา จะตองมีสมตาคือ
ความสมดุลอันนี้ ซ่ึงเปนความพอดีชนิดหนึ่ง และอยางนี้ก็เปนสาย
กลางชนิดหนึ่งเหมือนกัน ซ่ึงเปนความประสานสอดคลองกัน
ระหวางขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ท่ีมาประชุมกันรวมกันทํ างาน

ทีน้ี แมแตขอปฏิบัติแตละอยาง ก็จะตองมีความพอดี
เหมือนกัน คือมีความพอดีในการปฏิบัติแตละอยางๆ เชน จะรับ
ประทานอาหาร ก็ตองมีความรูจักประมาณ รูจักพอดีในอาหาร ถา
รับประทานอาหารไมพอดีก็เกิดโทษแกรางกาย แทนที่จะไดสุข
ภาพ แทนที่จะไดกํ าลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกํ าลัง
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ทํ าใหออนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหมี
ความรูจักประมาณในการบริโภค เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา

ตัวความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีท่ีเปนหลักกลางๆ
เรียกวา มัตตัญุตา คือความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีในการ
ปฏิบัติตางๆ โดยทั่วไป

จะเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่องของ
ความพอดี หรือความเปนสายกลางนี้

ฉะนั้น ความเปนสายกลาง คือ ความพอดีท่ีจะใหถึงจุด
หมาย และที่จะใหตรงกับความจริง ไมใหไปสุดโตง เอียงสุด ซ่ึงจะ
พลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา



ลักษณะที่ ๒
มีหลักการเปนสากล

ลักษณะที่ ๒ ท่ีควรจะยกมาพูดในที่น้ี ก็คือเรื่องของความ
เปนสากล

พระพุทธศาสนามีลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่ง คือความเปน
สากล เปนสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ เหมือนอยางที่เปน
สายกลางทั้งความคิด และการปฏิบัติ

ในแงความคิด ในที่น้ี หมายถึงเรื่องสัจธรรม หรือคํ าสอน
เกี่ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเปนกลางๆ ไมข้ึน
ตอบุคคล กลุม เหลา พรรคพวก แมแตตัวพระพุทธศาสนาเอง

ตัวอยางเชน ทานสอนวา การฆาสัตวเปนบาป การทํ า
ปาณาติปาต เริ่มแตฆาคนเปนตนไปเปนบาป ก็สอนเปนกลางๆ
วา ไมวาฆาคนไหนก็ตามก็เปนบาปทั้งนั้น ไมไดจํ ากัดวานับถือ
ศาสนาไหน ไมมีการแบงพรรคแบงกลุมแบงประเภทวา ถานับถือ
ศาสนาอื่น เปนพวกของมารราย แลวก็ฆาไดไมบาป แตถาเปน
พวกชาวพุทธดวยกัน ฆาไมไดเปนบาป อยางนี้ไมมี

อีกตัวอยางหนึ่ง มองกวางออกไปอีก ก็คือ พระพุทธ
ศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากล พระพุทธศาสนาสอนวา
ความจริงเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมดา คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย
เปนอยางนั้นเอง เรียกงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
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ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายนั้น ก็เชนความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เมื่อใครทํ าเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปจจัยนั้น
คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทํ าดี ก็ไปสวรรค คนไหน คนพวก
ไหน คนที่ไหนทํ าชั่ว ก็ไปนรก ไมมีการแบงแยกวาตองเปนคนพวก
น้ีมาทํ าอยางนี้จึงไปสวรรคได คนพวกนั้นถึงทํ าอยางนั้นก็ตองไป
นรก ฯลฯ คือกฎเกณฑกติกาเปนธรรมดาเปนสากล

ทานสอนความจริงเปนสากลเปนกลางๆ อันนี้เปนลักษณะ
ท่ีชัดเจน คือการสอนความจริงเปนกลางๆ และสอนอยางเปน
กลาง คือสัจธรรมเปนความจริงอยางไรก็ตองเปนความจริงอยาง
น้ัน ไมสามารถแบงเปนพวกเปนประเภทเปนหมูเปนเหลาได

ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เชนสอนใหคนมีเมตตากรุณา
อยางเปนสากล เมื่อสอนวาการทํ าปาณาติบาตเปนสิ่งที่ไมดี เปน
โทษ เพราะมีความจริงอันเปนสากลวาสัตวท้ังหลายรักสุขเกลียด
ทุกขดวยกันทั้งหมดแลว ก็สอนใหเผื่อแผเมตตากรุณาแกสัตวท้ัง
หลายทั่วกันหมด

ชาวพุทธจะตองมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว ตั้งตนแต
มนุษย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอมนุษยทุกคนเหมือนกัน ไมไดมีการ
แบงพรรคแบงพวกแบงเหลา แบงชาติช้ัน แบงศาสนา และในแง
สัตวโลกดวยกัน ก็ใหเผื่อแผความเมตตากรุณานี้แกสัตวทุก
ประเภท ไมใชเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น อันนี้ก็เปนเรื่องของ
ความเปนสากลอยางหนึ่ง

นอกจากนั้น พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหลานี้เปนกลางๆ
ไมบังคับใหทํ า และไมขูดวยการลงโทษ ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ไม
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บังคับใคร สอนใหรูวา ความจริงเปนอยางนั้น เมื่อกระทํ าแลวเกิด
ผลดีหรือผลเสีย ก็เปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนเรื่องที่ทุกคน
สามารถพิจารณาดวยสติปญญาของตนเอง

ความเปนสากลนี้ วาที่จริงก็เปนสายกลางอยางหนึ่ง คือ
สอนเปนกลางๆ ตามความเปนจริง



ลักษณะที่ ๓
ถอืส ําคัญทั้งสาระและรูปแบบ

ลักษณะที่ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบดวยองค ๒ อยาง
ท่ีสมพอดีกัน คือประกอบดวยธรรมกับวินัย

หลักธรรมกับวินัยนี้ ไดบอกแตตนแลววา เปนชื่อหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา บางครั้งเราเรียกพระพุทธศาสนาวา ธรรมวินัย ซ่ึง
ตองมีท้ังสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ ถามี
อยางเดียว ก็ยังไมครบ

ในโลกปจจุบันนี้ หรือในโลกที่ผานมาก็ตาม มักจะมีการถก
เถียงกันอยูเสมอวา บุคคลกับระบบ อยางไหนสํ าคัญกวากัน บาง
คนบอกวาบุคคลสํ าคัญ ระบบไมสํ าคัญ บางคนบอกวาระบบสิ
สํ าคัญ บุคคลไมสํ าคัญ ระบบเปนอยางไร คนก็เปนไปตามนั้น

คนพวกหนึ่งบอกวา ปจเจกชนสํ าคัญ สังคมเกิดจาก
ปจเจกชน สังคมจะเปนอยางไรก็แลวแตปจเจกชน ถาทํ าปจเจกชน
ใหดี สังคมก็ดีไปเอง อีกพวกหนึ่งบอกวา สังคมสิสํ าคัญ ปจเจกชน
ถูกหลอหลอมโดยสังคม ทํ าสังคมใหดีแลวปจเจกชนก็ดีไปตาม

ในแงสาระกับรูปแบบ พวกหนึ่งบอกวาสาระสํ าคัญ รูป
แบบไมสํ าคัญหรอก เนื้อหาสํ าคัญกวา รูปแบบเปนเพียงเปลือก
นอก บางพวกบอกวารูปแบบสิสํ าคัญ รูปแบบเปนเครื่องกํ าหนด
เนื้อหา เถียงกันอยูน่ีไมรูจักจบ
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ในการฝกการปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกหนึ่งบอกวาดานใน
จิตใจสํ าคัญ ตองฝกจิตใจ ฝกจิตใจไดแลวทุกอยางก็ดีไปเอง ราง
กายภายนอกไมสํ าคัญ อีกพวกหนึ่งบอกวา สํ าคัญที่วัตถุภายนอก
เพราะจิตใจเปนสิ่งที่อาศัยวัตถุ เกิดจากวัตถุ ถาทํ าภายนอกดี
สภาพแวดลอมวัตถุดี มีความเจริญทางวัตถุพรั่งพรอม เศรษฐกิจดี
แลว จิตใจก็ดีเอง

คนจํ านวนมากเถียงกัน แมแตในเรื่องสมัครใจกับบังคับ วา
อยางไหนดี พวกหนึ่งบอกวาตองสมัครใจหมดทุกอยาง ตองเปนไป
ตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกตอง อีกพวกหนึ่งวาไมไดหรอก คน
เรานี้กิเลสมันมาก ตองบังคับมัน บังคับแลวจึงจะไดผล

น้ีก็เปนเรื่องของการเอียงสุดอยางหนึ่งเหมือนกัน มนุษย
มักจะโนมเอียงไปในทางเอียงสุด หรือสุดโตงไปขางหนึ่ง

แตพระพุทธศาสนาไมเอียงสุดไปขางไหน เพราะยอมรับ
ความสํ าคัญของแตละเรื่องแตละอยาง ตามความเปนจริงของมัน
หรือตามคุณคาที่มันมีอยู โดยมองตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน
และพอดีกับท่ีมันเปน วาสิ่งทั้งหลายแตละอยางมีความสํ าคัญ
ตามสวนของมัน

อันนี้จะเรียกวาเปนความเปนกลาง หรือความเปนสาย
กลางอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ได

ในเรื่องสาระกับรูปแบบเปนตนที่วามานี้ พระพุทธเจาทรง
บัญญัติหลักคํ าสอนของพระองค ใหมีองคประกอบทั้งสองอยาง
คือ ธรรมกับวินัย คุมท้ังคูเลย
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ธรรม เปนหลักความจริง ซ่ึงมีอยูตามธรรมดาของมัน และ
เปนสิ่งที่บุคคลจะเขาถึงได ธรรมนั้นสังคมไมสามารถมีปญญารูได
บุคคลแตละคนเทานั้นที่จะมีปญญารูแจงเขาถึงสัจธรรม

แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็มีอีกดานหนึ่ง คือ
หลักเกณฑท่ีเรียกวาวินัย

วินัย เปนการจัดตั้งและจัดการ เปนรูปแบบ เปนระบบ เปน
กติกา เปนกฎเกณฑ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติหรือกํ าหนดวางขึ้น
เปนเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเนนทางวัตถุ
และเปนเรื่องของสังคม บัญญัติข้ึนเพื่อจัดสรรสังคมใหดํ ารงอยู
ดวยดีในภาวะที่จะเกื้อกูลตอชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ท่ีมาอยูรวม
กันเปนสังคมนั้น ใหบุคคลเหลานั้นมีชีวิตอยูกับธรรมไดอยางดีท่ี
สุด และไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม

จะเห็นวา ธรรมและวินัยสองอยางนี้ก็มาสัมพันธกัน พระ
พุทธศาสนาใหความสํ าคัญทั้งแกธรรมและวินัย

พูดเปนภาษาปจจุบันวา ใหความสํ าคัญทั้งแกบุคคลและ
ระบบ ใหความสํ าคัญทั้งแกปจเจกชนและสังคม ใหความสํ าคัญ
ท้ังแกสาระและรูปแบบ ใหความสํ าคัญทั้งแกการปฏิบัติทางดาน
ในจิตใจ และการปฏิบัติดานนอกที่เนนวัตถุ กาย วาจา และใหมีท้ัง
การสมัครใจและการบังคับ (หมายถึงการฝกดวยกฎกติกา) อยาง
มีสมดุล พอดี ท่ีจะเกื้อกูลหนุนกันใหเกิดผลดีท่ีมุงหมาย

น้ีคือลักษณะของพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ท่ีเขากับขอ
แรกดวย แตแยกใหเห็นเปนพิเศษตางหาก
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จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนานี้ ทานให ธรรม เปนเรื่องของ
การสมัครใจ เราแตละคนเกี่ยวของกับธรรมดวยสติปญญาของตน
เอง จะตองรูเขาใจเห็นแจงสัจธรรมดวยปญญาของตนเอง เฉพาะ
บุคคล

แตในเวลาเดียวกันนั้น ก็มี วินัย เปนเรื่องของสังคม เปน
เรื่องของรูปแบบ เปนเรื่องของการปฏิบัติดานกายวาจา เปนแบบ
แผนที่บังคับแกทุกคนเสมอกัน สํ าหรับใหเปนเครื่องตะลอมและ
หลอหลอม เปนเครื่องสรางสภาพแวดลอมท่ีจะชักจูงบุคคลเขาหา
ธรรม และเปนเครื่องสรางสภาพชีวิตและสภาพสังคมที่เอื้อตอการ
ท่ีจะนํ าธรรมมาใชปฏิบัติ หรือเอาธรรมมาใชประโยชน ตลอดจน
การที่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในธรรม และเขาถึงธรรม

ธรรมและวินัย สองอยางนี้ ถาจัดใหพอดีก็จะไดความ
สมดุลเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ประสานสัมพันธกัน

ธรรมเปนฐานรองรับและเปนที่อิงอาศัยของวินัย วินัยคือ
กฎเกณฑขอบังคับแบบแผนของสังคม เปนการจัดตั้ง ถาไมอิง
ธรรมก็เหลวไหลใชไมได ถาไมตั้งอยูบนฐานของธรรมก็กลายเปน
การไมถูกตอง เพราะฉะนั้น วินัยตองอิงอยูบนฐานของธรรม

อีกดานหนึ่ง เรามีวินัยเพื่ออะไร ก็เพื่อใหคนเราแตละคนนี้
ไดมีสภาพแวดลอมท่ีเกื้อกูลในการที่จะเขาถึงธรรม ธรรมจึงเปนจุด
หมายของวินัยดวย วินัยนั้นอิงอาศัยธรรม แลวก็เปนไปเพื่อใหคน
เขาถึงจุดหมายคือธรรมนั่นเอง

วินัยเปนเปลือกนอก ชวยหอหุมเนื้อในคือธรรมไว ถาไมมี
เปลือกนอกหอหุมไว ตอไปไมนานเนื้อในก็จะหายสูญ หรือลบ
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เลือนไป เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสํ าคัญของทั้งเปลือก
นอกและเนื้อใน

ถามะมวงไมมีเปลือก หรือมะพราวไมมีกะลา มันจะอยูได
ไหม เราอาจจะบอกวากะลาไมสํ าคัญ เพราะกินไมได แตถาไมมี
กะลาเราก็ไมไดกินเนื้อและนํ้ ามะพราว

ในทางกลับกัน ถามีแตเปลือกมะมวงและกะลามะพราว
ไมมีเนื้อมะมวง ไมมีเนื้อและนํ้ ามะพราว ก็ไมรูจะมีเปลือกมะมวง
และกะลามะพราวไวทํ าไม เปลือกและกะลานั้นก็อาจจะกลายเปน
ขยะ ไมมีประโยชนอะไร

ถากะลาจะมีประโยชนอะไรตอไปโดยไมมีเนื้อมะพราว ก็
ไมใชมีประโยชนในฐานะกะลามะพราว แตอาจจะกลายเปน
กระบวยตักนํ้ า เปนภาชนะใสขาวกิน หรือเปนเครื่องมือขอทาน
เปนตน คือ กลายเปนของอยางอื่นไป

เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสํ าคัญของทั้งกะลา และ
เห็นความสํ าคัญของเนื้อมะพราว

พระพุทธศาสนานั้นมีท้ังธรรมและวินัย และจากหลักธรรม
และวินัยนี้ก็จึงมีสงฆ ซ่ึงแบงเปนสมมติสงฆ และอริยสงฆ

ผูเขาถึงเนื้อในคือธรรมแลวก็เปน อริยสงฆ แตถาอยูแคช้ัน
นอก อยูแควินัย ก็เปนสมมติสงฆ

แตสมมติสงฆน้ันตั้งขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อความมุงหมายใหมี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเกื้อกูล ในการที่บุคคลทั้งหลายจะ
ปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดรวมเปนอริยสงฆ และสมมติสงฆน้ีแหละจะ
รักษาพระธรรมวินัยไว เปนผูท่ีคอยเผยแพรประกาศธรรมไว เพื่อ
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จะใหมีคนไดมาเขารวมเปนอริยสงฆไดตอๆ นานๆ เรื่อยๆ ไป
เพราะฉะนั้น สมมติสงฆก็มีความสํ าคัญ

แตอริยสงฆก็มีความสํ าคัญ ถาไมมีอริยสงฆจะมีสมมติ
สงฆไวทํ าไม ก็ไมมีความหมาย เพราะสิ่งที่ใหความหมายแกสมมติ
สงฆ ก็คือความเปนอริยสงฆ แตสิ่งที่เอื้อตอการเกิดมีและคงอยู
ของอริยสงฆ ก็คือสมมติสงฆ

สิ่งที่ใหความหมายแกวินัยก็คือธรรม แตสิ่งที่จะรักษาธรรม
ไวก็คือวินัย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีสวนประกอบทั้งสอง
อยาง

ธรรมกับวินัย อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวม
เขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคํ าศัพทคํ าเดียว
เปนเอกพจนวา ธรรมวินัย เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเปน
พระพุทธศาสนา

คลายกับท่ีนามและรูป ประกอบกันเขาเปนชีวิต นามและ
รูป อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวมเขาดวยกันเปนอัน
หนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคํ าศัพทคํ าเดียวเปนเอกพจนวา
นามรูป เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเปนชีวิต ถาขาดอยาง
หนึ่งอยางใดก็เปนชีวิตไมได

สํ าหรับพระสงฆน้ัน เราจะเห็นวามีธรรมและวินัยควบคู
กันอยู

แตสํ าหรับฝายคฤหัสถในประเทศไทยปจจุบันนี้ ควรจะ
ตองมีการเตือนกันวา เราอาจจะมีการเนนเอียงสุดไปขางใดขาง
หนึ่งมากเกินไป



ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา ๒๓

บางทีเรามานึกกันแตในแงธรรม จนกระทั่งสังคมพุทธไทย
ไมมีวินัยเปนของตนเอง ชาวพุทธไทยไมรูจักวาอะไรเปนวินัยของ
ตน ถาเปนอยางนั้น สังคมพุทธจะดํ ารงอยูไดอยางไรในระยะยาว
และถาสังคมรักษารูปแบบอยูไมได ตอไปเนื้อในคือธรรมก็จะอยูไม
ไดเชนเดียวกัน

ในทํ านองเดียวกัน พระสงฆถามีแตวินัยรักษารูปแบบไว
แตไมอาศัยวินัยนั้นชวยใหรูเขาใจและกาวไปในธรรม ก็จะไม
สามารถเปนพระสงฆท่ีแทจริง

ปจจุบันนี้เปนที่นาสงสัยวา การใหความสํ าคัญอยางพอดี
ระหวางองคประกอบสองอยางนี้ ในพุทธศาสนายังเปนไปดวยดี
หรือไม ขอฝากไวพิจารณาดวย
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ลักษณะที่ ๔ พระพุทธศาสนานั้นมีช่ืออยางหนึ่งวา เปน
กัมมวาท หรือกรรมวาที

พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทานใชคํ า
วาทั้งหลาย คือไมเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น แตทุกองค
ท้ังหมด ไมวาจะเปนพระพุทธเจาทั้งหลายในอดีตก็ตาม ในอนาคต
ก็ตาม แมองคท่ีอยูในยุคปจจุบันก็ตาม ลวนเปนกรรมวาทะ เปน
กิริยวาทะ และเปนวิริยวาทะ หรือเปนกรรมวาที และกิริยวาที
(เวลาใชวาที ทานมีแคสอง คือ กรรมวาทีและกิริยวาที แตเมื่อ
เปนวาทะมีสาม คือเปนกรรมวาทะ กิริยวาทะ และวิริยวาทะ)

หมายความวา พระพุทธศาสนานั้นสอนหลักกรรม สอนวา
การกระทํ ามีจริง เปนกรรมวาทะ สอนวาทํ าแลวเปนอันทํ า เปน
กิริยวาทะ สอนวาความเพียรพยายามมีผลจริง ใหทํ าการดวย
ความเพียรพยายาม เปนวิริยวาทะ ใหความสํ าคัญแกความเพียร
เปนศาสนาแหงการกระทํ า เปนศาสนาแหงการเพียรพยายาม ไม
ใชศาสนาแหงการหยุดนิ่งเฉยหรือเฉื่อยชาเกียจคราน

ลักษณะของหลักกรรมนี้ เปนเรื่องที่นาพิจารณา เพราะ
กรรมเปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา จะตองมีการเนนอยูเสมอ

หลักการของศาสนานั้น ก็เหมือนกับหลักการปฏิบัติท่ัวไป
ในหมูมนุษย เมื่อเผยแพรไปในหมูมนุษยวงกวาง ซ่ึงมีระดับสติ
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ปญญาตางกัน มีความเอาใจใสตางกัน มีพื้นเพภูมิหลังตางๆ กัน
นานๆ เขาก็มีการคลาดเคลื่อนเลือนลางไปได จึงจะตองมีการทํ า
ความเขาใจกันอยูอยางสมํ่ าเสมอ

เฉพาะอยางยิ่ง สํ าหรับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาที่ไม
บังคับความเชื่อ ไมเอาศรัทธาเปนใหญ ใหเสรีภาพทางปญญา
หลักคํ าสอนและหลักการปฏิบัติตองขึ้นตอการศึกษา ถาการศึกษา
หยอนลงไป พระพุทธศาสนาก็เลือนลางและเพี้ยนไดงาย

เรื่องกรรมนี้ก็เปนตัวอยางสํ าคัญ เมื่อเผยแพรไปในหมูชน
จํ านวนมากเขา ก็มีอาการที่เรียกวาเกิดความคลาดเคลื่อน มีการ
เฉไฉ ไขวเขวไป ท้ังในการปฏิบัติ และความเขาใจ

หลักกรรมในพระพุทธศาสนานี้ ทานสอนไวเพื่ออะไร ท่ี
เห็นชัดก็คือ เพื่อไมใหแบงคนโดยชาติกํ าเนิด แตใหแบงดวยการ
กระทํ าความประพฤติ น่ีเปนประการแรก

ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ
พฺราหฺมโณ คนไมใชตํ่ าทรามเพราะชาติกํ าเนิด แตจะเปนคนตํ่ า
ทราม ก็เพราะกรรมคือการกระทํ า คนมิใชจะเปนพราหมณเพราะ
ชาติกํ าเนิด แตเปนพราหมณ คือผูบริสุทธิ์ เปนคนดีคนประเสริฐ ก็
เพราะกรรมคือการกระทํ า (ทางกาย วาจา และความคิด)

ตามหลักการนี้ พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทํ าหรือ
ความประพฤติ มาเปนเครื่องจํ าแนกมนุษย ในแงของความ
ประเสริฐ หรือความเลวทราม ไมใหแบงแยกโดยชาติกํ าเนิด

ความมุงหมายในการเขาใจหลักกรรม ประการที่สอง ท่ี
ทานเนน ก็คือการรับผิดชอบตอตนเอง
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คนเรานั้นมักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ซัดทอดปจจัยภาย
นอก ไมรับผิดชอบตอการกระทํ าของตนเอง เวลามองหาความผิด
ตองมองไปที่ผูอื่นกอน มองที่สิ่งภายนอกกอน

แมแตเดนิเตะกระโถน กต็องบอกวาใครเอากระโถนมาวาง
ซุมซาม ไมวาตนเดนิซมุซาม เพราะฉะนัน้ จึงเปนลกัษณะของคน ท่ี
ชอบซัดทอดปจจัยภายนอก

แตพระพทุธศาสนาสอนใหรับผดิชอบการกระทํ าของตนเอง 
ใหมีการสํ ารวจตนเองเปนเบื้องแรกกอน

ประการตอไป ทานสอนหลักกรรมเพื่อใหรูจักพึ่งตนเอง ไม
ฝากโชคชะตาไวกับปจจัยภายนอก ไมใหหวังผลจากการออนวอน
นอนคอยโชค ใหหวังผลจากการกระทํ า ทานจึงสอนเรื่องกรรมคู
กับความเพียร เหมือนอยางหลักที่ยกมาใหดูตั้งแตตนที่วา พระ
พุทธศาสนาเปนกรรมวาที และเปนวิริยวาที

หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนวา ความสํ าเร็จเกิดขึ้น
จากการกระทํ าตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัย เทาที่เรามีเรี่ยวแรงเพียรพยายามทํ าได

อน่ึง หลักกรรมของเรานี้ ตองแยกใหดีจากลัทธิ ๓ ลัทธิ ใน
พระไตรปฎกทานกลาวไวหลายแหงเกี่ยวกับลัทธิท่ีผิด ซ่ึงตองถือ
วาเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเมื่อพูดไปไมชัดเจนพอ ก็อาจจะทํ า
ใหเกิดความเขาใจผิด

ลัทธิท่ีพระพุทธเจาตรัสไว วาผิดหลักกรรม มีอยู ๓ ลัทธิ
ลัทธิท่ี ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา เอาแลว พุทธ-

ศาสนิกชนไดฟง ชักยุงแลว
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ลัทธิท่ี ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิท่ีถือวาพระผูเปนเจา
เนรมิต หรือเทพเจาผูยิ่งใหญบันดาล

ลัทธิท่ี ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิท่ีถือวาความเปนไปตาง ๆ ไม
มีเหตุปจจัย แลวแตโชคชะตา

๓ ลัทธิน้ีพระพุทธศาสนาถือวา ไมทํ าใหคนมีความเพียร
พยายามในการที่จะทํ า เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางที่คนเราไดรับ หรือ
สุขและทุกขท้ังหลายที่เราไดประสบ เปนเพราะกรรมเกาบันดาล
แลว เราก็ตองนอนรอแตกรรมเกา เพราะจะทํ าอะไรไปก็ไมไดผล
จะแกไขอะไรไปก็ไมมีประโยชน

ในทํ านองเดียวกัน ถาเชื่อวาเปนเพราะอิศวร คือเทพเจาผู
ยิ่งใหญบันดาล ก็ออนวอนเอาสิ ไมตองทํ าอะไร

แมแตถาถือวาไมมีเหตุปจจัย มันบังเอิญเปนไปเองแลวแต
โชคชะตา เราก็ทํ าอะไรไมมีผลเหมือนกัน เพราะตองแลวแตโชค
ชะตา

ผลท่ีสุด สามหลักสามลัทธิน้ี ไมทํ าใหคนมีการกระทํ า ไม
ทํ าใหคนมีฉันทะ หรือมีความเพียรพยายามในการกระทํ าเหตุ
ตางๆ พระพุทธเจาตรัสวาเปนลัทธิท่ีผิด

โดยเฉพาะลัทธิท่ีหนึ่ง คือปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกานั้น
เปนลัทธิของนิครนถ มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไวยาวหนอย คือ
เทวทหสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ พูดถึงเรื่องกรรมเกา ซ่ึงเปน
ลัทธิของนิครนถ

พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมเหมือนกัน แตมีท้ังกรรมเกา
กรรมปจจุบัน และกรรมที่จะทํ าตอไปในอนาคต กับท้ังถือวากรรม
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น้ันเปนเพียงกระบวนการแหงเหตุผลท่ีเกี่ยวกับการกระทํ าของ
มนุษย เปนสวนหนึ่งของกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย

กระบวนการแหงปจจัยนั้นสืบเนื่องดํ าเนินอยูเสมอตลอด
เวลา โดยเปนไปตามปจจัยที่เกี่ยวของหลายอยาง ไมใชวาเปนไป
เพราะกรรมเกาอยางเดียว

เพราะฉะนั้น จะตองระวังใหดี ตองแยกหลักกรรมของพระ
พทุธศาสนาออกจากลทัธกิรรมเกาใหได นอกจากลทัธกิรรมเกาแลว
กต็องระวงัไมใหไปตกไปตดิในอศิวรนริมติวาท และอเหตอุปจจัยวาท
ดวย

ท่ีพูดมานี้โดยสาระสํ าคัญก็มุงใหเห็นวา พระพุทธศาสนา
น้ันเปนกรรมวาทะ แตหลักกรรมของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร
น้ัน ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเปนหลักธรรมสํ าคัญ
ในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะตองระวังตั้งใจคอยศึกษา
ใหแมนยํ าชัดเจนอยูเสมอ เพื่อใหรูวาหลักกรรมในพระพุทธศาสนา
น้ันอยางไรแน

อยาใหไขวเขวผิดไปนับถือเอาลัทธิกรรมเกาของนิครนถเขา
เดี๋ยวเราจะกลายเปนนิครนถไปโดยไมรูตัว ท้ังๆ ท่ีรูปแบบของเรา
ยังเปนพุทธ แตเนื้อตัวที่แทของเราอาจจะกลายเปนนิครนถไปก็ได
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ลักษณะที่ ๕ พระพุทธศาสนาเปนวิภัชชวาท ดังที่ไดเปน
คํ าสํ าคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ซ่ึงพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
เปนประธาน

ครั้งนั้นพระเจาอโศกมหาราช เปนพระเจาแผนดินผู
อุปถัมภการสังคายนา เรียกวาเอกอัครศาสนูปถัมภก พระเจา
อโศกมหาราช ไดตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระวา พระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร สอนอยางไร พระโมคคัลลีบุตร-
ติสสเถระทูลตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปน วิภัชชวาที

วิภัชชวาทเปนลักษณะอยางหนึ่งของคํ าสอนในพระพุทธ
ศาสนา ท่ีวาพระพุทธเจาเปนวิภัชชวาที หรือเปนวิภัชชวาทะนั้น
วิภัชชวาท คืออะไร คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยก
แยะจํ าแนก หมายความวา ไมมองความจริงเพียงดานเดียว แต
มองความจริงแบบแยกแยะจํ าแนกครบทุกแงดาน ไมดิ่งไปอยาง
ใดอยางหนึ่ง หลักการแสดงความจริงดวยวิธีจํ าแนกแยกแยะอยาง
น้ัน เรียกวา วิภัชชวาท

เปนความโนมเอียงของมนุษย ท่ีจะมองอะไรขางเดียวดาน
เดียว พอเจออะไรอยางหนึ่ง เพียงไดเห็นดานเดียว ก็เหมาสรุปวา
น่ันคือสิ่งนั้น ความจริงคืออยางนั้น แตความจริงที่แทของสิ่งทั้ง
หลายมีหลายดาน จึงตองมองใหครบทุกแงทุกดาน
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พระพุทธศาสนา มีลักษณะจํ าแนกแยกแยะ ดังที่เรียกวา
วิภัชชวาท คํ าวา “วิภัชช” แปลวา จํ าแนกแยกแยะ

การจํ าแนกแยกแยะที่สํ าคัญ คือในดานความจริง เชน เมื่อ
พูดถึงชีวิตคน ทานจํ าแนกออกไปเปนขันธ ๕ โดยแยกออกเปน
รูปธรรมและนามธรรมกอน แลวแยกนามธรรมออกไปอีกเปน ๔
ขันธ แมแต ๔ ขันธน้ัน แตละขันธยังแยกแยะจํ าแนกยอยออกไป
อีก คือแยกแยะความจริงใหเห็นทุกแงทุกดาน ไมตีคลุมไปอยาง
เดียว ตางจากคนจํ านวนมากที่มีลักษณะตีขลมุ และจบัเอาแงเดยีว
ไปเหมาคลมุเปนทัง้หมด ทํ าใหมกีารผกูขาดความจรงิโดยงาย

แมแตในการตอบคํ าถามบางประเภท ก็ตองมีลักษณะของ
การจํ าแนกแยกแยะ ไมตอบตีขลุมลงไปอยางเดียว ยกตัวอยาง
เชน มีผูมาทูลถามพระพุทธเจาวา คฤหัสถคือชาวบานนั้น เปนผูท่ี
จะยังขอปฏิบัติท่ีเปนกุศลใหสํ าเร็จ แตบรรพชิตไมสามารถทํ าอยาง
น้ันได ใชหรือไม

น่ีถาตอบแบบลงความเห็นขางเดียว ท่ีเรียกวาเอกังสวาท
ก็ตองตอบดิ่งไปขางหนึ่ง โดยตองปฏิเสธ หรือวารับ ถายอมรับก็
บอกวาใชแลว คฤหัสถเทานั้นทํ าสํ าเร็จ บรรพชิตไมสํ าเร็จ ถา
ปฏิเสธก็บอกวาไมใช คฤหัสถไมสํ าเร็จ บรรพชิตจึงจะสํ าเร็จ

แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระพุทธเจาตรัสแบบ
วิภัชชวาท ทรงชี้แจงวาพระองคไมตรัสเอียงไปขางเดียวอยางนั้น
พระองคตรัสวา คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ถามีสัมมาปฏิบัติ
แลว ก็ทํ ากุศลธรรมใหสํ าเร็จท้ังสิ้น แตไมวาจะเปนบรรพชิตก็ตาม
เปนคฤหัสถก็ตาม ถามีมิจฉาปฏิบัติ คือปฏิบัติผิดแลว ก็ทํ ากุศล
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ธรรมใหสํ าเร็จไมไดดวยกันทั้งสองฝาย ลักษณะอยางนี้เรียกวา
วิภัชชวาท

อีกตัวอยางหนึ่ง เชนมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา
วาจาที่ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น พระองคตรัสไหม ถาเปนเรา เรา
จะตอบวาอยางไร ถาเขามาถามวา คํ าพูดที่คนอื่นไมชอบใจ ไม
เปนที่รักของเขา ทานพูดไหม ทานจะตอบวาอยางไร ถาตอบวาพูด
หรือตอบวาไมพูด ก็เรียกวาตอบดิ่งไปขางเดียว

แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระองคตรัสวา ในขอน้ี
เราไมตอบดิ่งไปขางเดียว แลวพระองคก็ตรัสแยกแยะใหฟงวา
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคํ าจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนค ําจรงิ เปนประโยชน ไมถกูใจผฟูง พระองคเลือกกาลทีจ่ะตรสั
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคก็ไมตรัส
วาจาใดเปนคํ าจริง เปนประโยชน ถูกใจผฟูง พระองคเลือกกาลที่จะตรัส

เขาถามเพียงคํ าถามเดียว พระองคตรัสแยก ๖ อยาง ขอ
ใหพิจารณาดู อยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท

น่ีเปนตัวอยางที่แสดงถึงลักษณะทาทีของการสนองตอบ 
หรือปฏิกิริยาตอสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ซ่ึงมีการมองอยาง
วิเคราะหและแยกแยะจํ าแนกแจกแจง เพื่อใหเห็นความจริงครบ
ทุกแงดาน

อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ พระพุทธ
เจาตรัสกามโภคี ๑๐ ประเภท แสดงหลักการวินิจฉัยคฤหัสถโดย
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การแสวงหาทรัพย โดยการใชจายทรัพย และโดยทาทีของจิตใจตอ
ทรัพยเปนตน แลวแยกประเภทคฤหัสถไปตามหลักการเหลานี้

หลักการตางๆ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้มาก เพราะ
ฉะนั้นเราจะเห็นวา ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่มัก
จะมีเปนขอๆ โดยรวมเปนชุดๆ ดังที่จัดเปนหมวดธรรมตางๆ เชน
หมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดหา หมวดหก ฯลฯ

พระพุทธเจาทรงเปนนักจํ าแนกธรรม จึงไดรับการเฉลิม
พระนามอยางหนึ่งวา ภควา

ภควานั้น แปลไดสองอยาง คือ แปลวาผูมีโชคก็ได แปลวา
ผูจํ าแนกแจกธรรมก็ได

น้ีเปนลักษณะที่เรียกวาวิภัชชวาท คือเปนนักวิเคราะห
จํ าแนกแจกธรรม หรือแยกแยะใหเห็นครบแงดานของความจริง



ลักษณะที่ ๖
มุงอิสรภาพ

ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนา มีวิมุตติ หรือความมีอิสร-
ภาพเปนจุดหมายสํ าคัญ และไมใชเปนเพียงจุดหมายเทานั้น แตมี
อิสรภาพเปนหลักการสํ าคัญทั่วไปทีเดียว

ในทางธรรมทานใชคํ าวา วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ
สํ าหรับวิมุตติรสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเปนคํ าอุปมาวา

มหาสมุทรแมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม แตน้ํ าในมหาสมุทรที่
มากมายทั้งหมดนั้น มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยของพระ
องคท่ีสอนไวมากมาย ท้ังหมดก็มีรสเดียวคือวิมุตติรส ไดแกความ
หลุดพนจากทุกขและปวงกิเลส ฉันนั้น

ภาษาสมัยใหมเรียกความหลุดพนวา อิสรภาพ เดี๋ยวนี้เรา
ไมใชค ําวาวมิตุต ิเราตดิค ําวาอสิรภาพ แตท่ีจริงเราใชค ําวา อสิรภาพ
ในความหมายของวิมุตติน่ันเอง

เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝร่ังแปลวิมุตติวา
freedom เราแปลอิสรภาพ ก็วา freedom ตรงกัน แตในภาษาไทย
คนไทยแทนที่จะใชคํ าวาวิมุตติ กลับไปใชคํ าวาอิสรภาพ

ท่ีจริง ในภาษาบาลีเดิม อิสรภาพไมไดแปลวา freedom
อิสรภาพนั้นแปลวาความเปนใหญ ตรงกับ sovereignty หรือแม
แต domination หรือ dominion คือความมีอํ านาจเหนือหรือเปน
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ใหญ แตเราใชอิสรภาพในความหมายของ freedom เพราะฉะนั้น
อิสรภาพที่ใชกันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคํ าวาวิมุตติ

พระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะของความหลุดพน หรือ
ความเปนอิสระอยูโดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ได
แกวิมุตติ

พระพุทธเจาตรัสอีกแหงหนึ่งวา วมิตุตฺสิารา สพเฺพ ธมมฺา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเปนสาระ คือมีวิมุตติเปนแกนสาร ซ่ึง
ก็มีความหมายอันเดียวกัน

รวมความวา ลักษณะนี้บอกใหทราบวา พระพุทธศาสนา
ถือเอาวิมุตติหรืออิสรภาพนี้ เปนจุดหมาย เปนหลักการสํ าคัญ
และใหความสํ าคัญแกอิสรภาพทุกขั้นตอน ไมเฉพาะในขั้นสุดทาย
ท่ีวาตองการใหคนเขาถึงความหลุดพนเทานั้น แตมีลักษณะของ
การไมยึดติดถือมั่น ไมมีอุปาทานในสิ่งตาง ๆ อยูโดยตลอด

จะเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนานี้บางครั้งก็สรุป
ดวยคํ าวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือใหรูเขาใจความจริง
ถึงขั้นที่วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไมอาจเขาไปยึดมั่นถือมั่นได

ไมอาจ-ไมนา-ไมควรยึดติดถือมั่น เพราะอะไร เพราะวาสิ่ง
ท้ังหลายนั้นไมไดเปนไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมั่น
ของเรา แตมันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน ถึงเราจะ
ไปยึดมั่น ก็ไมมีผลอะไรตอตัวความจริง มีแตจะกระทบกระเทือน
ตอตัวเราเอง ทํ าใหเราแยเอง คือ เดือดรอนเปนทุกข

วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือ เราจะตองรูความจริงของเหตุปจจัย
แลวไปทํ าที่เหตุปจจัย
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เพราะฉะนั้น เราจะตองรูเทาทันความจริงวา สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา การ
เขาไปยึดมั่นถือมั่น ไมเปนประโยชน และเปนสิ่งที่เปนไปไมได แลว
ก็ไมทํ าใหมีผลเปนจริงขึ้นมาได

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเรามีอิสรภาพ โดยฝกตนใหรูจัก
ท่ีจะไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเมื่อรูความจริง รูเทา
ทันชัดแจงทั่วตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพนเปนอิสระ

แมแตในขั้นตนๆ สํ าหรับการปฏิบัติท่ียังไมถึงขั้นเปนวิมุตติ
ก็จะมีลักษณะของการไมยึดติดอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนาไม
ใหความสํ าคัญสูงสุดแกศรัทธา การบรรลุจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา หรือการเขาถึงอิสรภาพ ไมข้ึนตอศรัทธาหรือความเชื่อ แต
จะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวยตนเอง อันนี้เปนลักษณะของการ
ไมยึดติด

เริ่มตั้งแตไมใหยึดติดในบุคคล แตใหรูจักพึ่งพาบุคคลใน
ทางที่ถูกตอง เอาเขาเปนสื่อในการที่จะนํ าเราใหเขาไปหาสัจธรรม
ดวยการเปนกัลยาณมิตร

หลายทานคงเคยไดยินเรื่องพระวักกลิ ซ่ึงบวชเขามาแลว ก็
พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจามาก ชอบติดตามพระ
องคไปในที่ตางๆ เรื่อยไป

พระพุทธเจาทรงคอยมองดู และทรงรอใหอินทรียของพระ
วักกลิแกกลา จนถึงคราวหนึ่งก็ไดตรัสวา “ดูกอนวักกลิ เธอจะตาม
ดูทํ าไมรางกายที่เปอยเนาไดน้ี” แลวก็ตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ัน
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เห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูน้ันเห็นธรรม” คือ ใหยายความสนใจ และ
ความติดใจ ออกจากตัวบุคคล ไปหาตัวธรรมหรือสัจธรรม

อันนี้เปนลักษณะของการที่ไมใหติด ไมใหยึด ในสิ่งทั้ง
หลาย แมแตในระดับของการปฏิบัติข้ันตนๆ จนถึงขั้นสุดทายก็ให
มีอิสรภาพโดยสมบูรณ เรื่องนี้ขอผานไปกอน พูดกันเพียงพอได
เคาความ



ลักษณะที่ ๗
เปนศาสนาแหงปญญา

ลักษณะที่ ๗ พระพุทธศาสนาถือปญญาเปนยอดธรรม
หรือเปนธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจนวา ปฺุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปนยอดยิ่ง

พระพุทธศาสนาถือวาปญญาเปนธรรมสูงสุด เปนตัวตัด
สินขั้นสุดทายในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม
แตพระนามที่เรียกวาพระพุทธเจา คือ “พุทธะ” ก็หมายถึงตรัสรู
ดวยปญญา หรือมีปญญาตรัสรูธรรม

อยางที่ไดบอกเมื่อกี้น้ีวา พระพุทธศาสนาไมใชศาสนาแหง
ศรัทธา แตเปนศาสนาแหงปญญา ซ่ึงบางทีก็เปนจุดออน และ
หลายคนก็ถือวา เปนจุดออนของพระพุทธศาสนา เพราะเหตุท่ี
ใหอิสรภาพทางปญญาแกคนมาก เมื่อไมมีการศึกษากันจริงจัง ก็
ทํ าใหชาวพุทธเปนคนที่ไมคอยเอาเรื่องเอาราว

ดูงายๆ ในดานขอปฏิบัติ ในหมูชาวพุทธในเมืองไทย
ปจจุบันนี้ จับไมคอยไดวา ชาวพุทธถือขอปฏิบัติอะไรกันบาง จะ
เอาอะไรเปนเครื่องกํ าหนดวาเปนชาวพุทธ จะมองเปนรูปธรรมก็
หาไมเห็น เพราะไปเอาแตปญญา แลวแตใครมีปญญาพิจารณา
จะเลือกปฏิบัติเทาไหนก็ไดตามสมัครใจ
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เรื่องนี้ตางจากในศาสนาอื่น ซ่ึงสวนมากเปนศาสนาแหง
ศรัทธา เขาจะบังคับกันเลย หามสงสัย ไมตองถาม ฉันบอกอยางนี้
เธอทํ าไปก็แลวกัน เขามีแบบแผนที่กํ าหนดไวชัดเจน และมีขอ
ปฏิบัติท่ีตายตัววา ถาเปนศาสนิกของศาสนานั้นจะตองเชื่อและ
ตองปฏิบัติอยางนั้น ๆ

อยางไรก็ตาม วาที่จริง พระพุทธเจาไดตรัสวางแบบแผนไว
ใหแลว คือใหเรามีหลัก ๒ อยาง ไดแก ธรรมวินัย อยางที่ไดพูดไว
ในขอท่ี ๓ วา พระพุทธศาสนาประกอบดวยธรรมกับวินัย

ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันอยางแทจริง ชาว
พุทธก็จะไมเปนคนเลื่อนลอย แตจะมีแบบแผนเปนของตนเอง แต
เรามองขามเรื่องวินัยไปเสีย จึงขาดลักษณะอันนี้ เพราะมัวเที่ยวหา
ธรรม แตไมนํ าพาเรื่องวินัย

สวนที่มีหลักวาปญญาเปนสํ าคัญนั้น ก็เพราะวา ปญญา
เปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา

มนุษยเรานี้มีประสบการณในเรื่องศาสนากันมาเปนเวลา
ยาวนาน มีนักคิดมากมายเกิดขึ้น แลวก็คนควาหาหลักความจริง
มาสอนมนุษย เกิดเปนลัทธิศาสนาตางๆ มากมาย ซ่ึงอาจแยก
ประเภทไดดังนี้

ศาสนาประเภทหนึ่ง ยํ้ าเรื่อง ศรัทธา เขาบอกวา ใหฝาก
ชีวิต มอบจิตมอบใจไวในองคเทพสูงสุด แลวทํ าตามคํ าสั่งสอนไป
ไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น อยางนี้เปนศาสนาที่ใชศรัทธาเปนเครื่อง
ตัดสิน ศรัทธาเทานั้นจะใหทานเขาถึงจุดหมายของศาสนา
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ศาสนาประเภทที่สอง คือพวกที่ถือ ศีลวัตร เปนตัวตัดสิน
พวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑท่ีวางไวให แลวประพฤติ
ปฏิบัติตามนั้น ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนเขาถึงจุดหมายของศาสนา
ดวยศีลวัตร ดังมีคํ าในคัมภีรเรียกวา สีเลน สุทฺธิ แปลวา การ
บริสุทธดวยศีล คือเพียงวายึดถือศีล ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ
อยางเดียวเทานั้นใหเครงครัดเขมงวด เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นไดจริง
แลว ก็จะหลุดพนถึงจุดหมายของศาสนาไดเอง อันนี้พระพุทธ
ศาสนาเรียกวา สีลัพพตปรามาส ก็เปนหลักการของศาสนา
ประเภทหนึ่ง

ศาสนาประเภทที่สาม ไดแกพวกที่ยึดเอา สมาธิ เปนตัว
ตัดสิน คือบํ าเพ็ญขอปฏิบัติทางจิตใจ ใหจิตดื่มดํ่ า จนกระทั่งในขั้น
สุดทาย จิตจะเขารวมกลืนหายกลายเปนหนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุด
ซ่ึงอาจจะเปนเทพสูงสุดหรือเปนปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนา
ประเภทนี้มีอยูไมนอย เปนศาสนาขั้นที่ประณีตมาก

รวมแลวก็มี ๓ ประเภทดวยกัน คือ
๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจใหไปเลย
๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินดวยความเครงครัดเขมงวด
๓. พวกถือสมาธิ มุงใหจิตดื่มดํ่ าเขารวมกับภาวะสูงสุด
แตพระพุทธศาสนา ไมไดถืออยางนั้น พระพุทธศาสนาให

ความสํ าคัญทั้งแกศรัทธา ท้ังแกศีลวัตร และแกสมาธิ ถือวาเปน
ปจจัยที่ขาดไมได ในการเขาถึงจุดหมาย แตไมใชตัวตัดสิน
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อันนี้เปนขอท่ีควรตองระวัง ไมใชวา พระพุทธศาสนาจะไม
ใหความสํ าคัญแกสิ่งเหลานั้น ท้ังศรัทธา ศีลวัตร และสมาธิ เปน
บาทเปนฐาน และเปนสิ่งที่ขาดไมได

สํ าหรับศรัทธาน้ัน พระพุทธเจายังเคยตรัสวา สทฺธาย ตรติ
โอฆํ แปลวาบุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขามโอฆะอะไร
ขามโอฆสงสารก็คือขามวัฏฏสงสาร หมายความวาพนจากการ
เวียนวายในความทุกข แสดงวาพระพุทธเจายอมรับวาเราจะพน
ทุกขไดดวยศรัทธา น่ีถามองเผิน ๆ เราก็บอกวา เอาแคศรัทธาก็พอ

ในกรณีของศีล ก็สามารถอางคํ าบาลีอีกแหงหนึ่ง เวลา
พระใหศีลจบทานก็สรุปทุกครั้งวา สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภค-
สมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ บอกวา บุคคลยอมไปนิพพาน คือ
นิพฺพุตึ ดวยศีล อาว! ถึงนิพพานไดดวยศีลแลวนี่ ก็แสดงวา ยอม
รับวาศีลทํ าใหไปนิพพานได พอแลว

สํ าหรับสมาธิก็มีตัวอยางคํ าสอนมากมาย ท่ีจะยกมาอาง
ถาจะอางกันแบบงายๆ วาสมาธิก็พอที่จะถึงนิพพาน ก็สามารถยก
ตัวอยางนิพพานขั้นตนๆ อยางที่เรียกวา นิโรธ

ในนิโรธ ๕ มีวิกขัมภนนิโรธเปนขอแรก ไดฌานสมาบัติก็
ถือวาถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจาตรัส
เรื่องตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจายังตรัสวา
ปฐมฌานก็ตาม ทุติยฌานก็ตาม จนกระทั่งถึงเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ ซ่ึงเปนสมาธิในระดับประณีต สูงขึ้นไปโดยลํ าดับน้ี
แตละอยางเปนนิพพานไดโดยปริยาย พระองคตรัสไวอยางนั้น แต
ยังไมใชตัวแทตัวจริง
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พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญแกหลักธรรมเหลานั้น แต
พระองคยํ้ าวาปญญานี่แหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพื่อปญญา
ศีลวัตรก็เพื่อประคับประคองจนกระทั่งเกิดปญญา โดยเฉพาะ
ศีลวัตรนั้นชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนํ าไปสูปญญา ถาไมอยาง
น้ัน ก็เปนเพียงสมาธิท่ีนํ าไปสูภาวะดื่มดํ่ าทางจิตเทานั้น เปนเรื่อง
ของสมถะ ไมถึงนิพพาน

ตกลงวา จะตองใหถึงขั้นสูงสุดคือปญญา มอีปุมาเหมอืน
อยางจะตดัตนไม เราตองมอีะไรบาง ขอใหคดิดู

๑. เราจะตองโนมจิตใจโนมตัวเขาไปหาการตัดตนไมน้ัน 
ใจเอาดวยกับการที่จะตัดตนไม แลวมุงเขาไปที่ตนไม

๒. ตองมีท่ีเหยียบยัน ถาตัวเราไมมีท่ียัน ไมมีท่ียืนตั้งตัว
ไว เราก็ทํ าอะไรไมได

๓. ตองมีกํ าลัง ในการที่จะยกมีดขวานขึ้นตัด
๔. ตองมีมีดขวานที่คม หรืออุปกรณท่ีใชตัดได
ในอุปมานี้ การหันหนามุงเขาไปหาสิ่งนั้น ก็คือ ศรัทธา พื้น

ดินที่เหยียบยันก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา ศีล เปรียบ
เหมือนพื้นดินเปนที่เหยียบยัน ทํ าใหเราทํ างานการได ประการที่ ๓
เรี่ยวแรงกํ าลังของเราในการหยิบยกมีดขวานขึ้นมาตัด น่ันก็คือ
สมาธิ แลวสุดทายตัวมีด หรือขวานที่คมนั้นก็คือ ปญญา

ตัวที่ตัด ท่ีทํ าใหขาดทํ าใหหลุด ทํ าใหสํ าเร็จกิจ คืออะไร คือ
มีดหรือขวาน มีดขวานนั้นเปนตัวตัด ทํ าใหงานสํ าเร็จบรรลุจุด
หมาย แตถาเราไมมีสามอยางแรก ท้ังที่มีมีดมีขวานเราก็ตัดไมได
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เพราะฉะนั้น สามอยางแรกก็ขาดไมได แตตัวตัดสินคืออันที่สี่ ได
แกตัวปญญา

พระพุทธศาสนาสอนวา ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือวา
ปญญาเปนคุณธรรมสํ าคัญ เปนเอก ปญญาในขั้นสูงสุดคือ
ปญญาในขั้นที่จะทํ างานรูเทาทันสัจธรรม ท่ีจะตัดสังโยชนเครื่อง
ผูกมัดตัวไวกับวัฏฏสงสาร ไวกับความทุกข ไดแกปญญาที่มีช่ือ
เรียกเฉพาะวา วิปสสนา

วิปสสนาก็คือปญญานั่นแหละ แตเปนปญญาในระดับ
หนึ่งประเภทหนึ่ง ทํ าหนาที่อยางหนึ่ง ซ่ึงเราเรียกชื่อเฉพาะวาเปน
วิปสสนา

วิปสสนานี้เปนขอปฏิบัติจํ าเพาะในพระพุทธศาสนา เพราะ
ฉะนั้น จึงบอกวา ปญญา โดยเฉพาะที่เรียกชื่อวา วิปสสนานี้ เปน
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา

ปญญานี้เปนแกนกลางที่รอยประสานอยูในหลักพระพุทธ
ศาสนา ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในที่ตางๆ อยางเชนหลักการทั่วไปที่
ตรัสไวในคาถาวา พหุํ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ เปนตน

คาถานี้มีใจความวา คนทั้งหลายถูกภัยคือความกลัว
คุกคามแลว ยอมยึดถือสิ่งทั้งหลายมากมายเปนสรณะ เชนยึดเอา
เจาปาเจาเขาตนไมศักดิ์สิทธิ์ เปนที่พึ่ง แตสิ่งเหลานั้น ไมใชสรณะ
อันเกษม คนยึดเอาสิ่งเหลานั้นเปนสรณะแลว ไมสามารถพนจาก
ทุกขท้ังปวงได

สวนผูใดถึงพระรัตนตรัย ยึดเอาพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะแลว มองเห็นอริยสัจจ ๔ คือพิจารณาดวย
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ปญญารูเขาใจสัจธรรม รูจักทุกข รูตัวปญหา รูเหตุของปญหา รูจัก
จุดหมายของตนเองที่เปนความดับทุกขแลว ปฏิบัติตามมรรคาที่
ถูกตอง ซ่ึงเปนทางสายกลาง ดับทุกขได อันนั้นจึงจะเปนสรณะที่
แทจริง อันเกษม

เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือสรณะ ๓ น้ีมีความ
หมายอยางไร เปนเรื่องที่จะตองทํ าความเขาใจกันตอไปใหชัดเจน
อยางนอยจะตองเขาใจวาการยึดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ จะนํ า
ไปสูการมองเห็นอริยสัจจ ๔ อยางไร

แตในที่น้ีตองการพูดแคใหเห็นวาทานเนนความสํ าคัญของ
ปญญา และปญญาโดยเฉพาะขั้นที่ทํ าลายกิเลส คือ วิปสสนา



ลักษณะที่ ๘
สอนหลักอนัตตา

ลักษณะที่ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสํ าคัญเกี่ยวกับ
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของสภาวธรรมตางๆ เรียกวาหลัก
อนัตตา

หลักอนัตตานี้เปนหลักที่ใหม ไมเคยมีผูคนพบมากอน
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตน เปนสิ่งที่ฝงลึกแนบแนนในจิตใจ
มนุษยเปนอยางมาก มนุษยจะรักษา หวงแหนความรูสึกผูกพันใน
อัตตานี้ไว อยางเหนียวแนนที่สุดเทาที่จะทํ าได

แมแตเมื่อหันมาคนควาสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็จะ
ตองเพียรพยายามที่จะรักษาอัตตานี้ไวใหได เพราะฉะนั้น นักคิด
ท้ังหลายจึงพัฒนาภาพอัตตาที่ยึดไวน้ันใหประณีตยิ่งขึ้นไปโดย
ลํ าดับ

จะเห็นวา ในศาสนาตางๆ มีแตคํ าสอนที่ใหพยายามเขาหา
อัตตา เขาถึงอัตตา ปรากฏวามีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนา
เทานั้น ท่ีสอนหลักอนัตตา ท่ีประกาศวาในที่สุดแลวสิ่งทั้งหลายไม
ใชอัตตา ไมสามารถยึดถือเปนอัตตาได

พระอรรถกถาจารยบอกวา ศาสดาตางๆ ในหลายศาสนา
รูหลักอนิจจังแลว รูหลักทุกขังแลว เพราะฉะนั้น หลักอนิจจัง และ
ทุกขังจึงมีในศาสนาอื่นที่มีความกาวหนาในทางสติปญญาดวย 
แตไมมีศาสนาใดอื่นที่ประกาศหลักอนัตตา ฉะนั้น พระพุทธ
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ศาสนาจึงเปนหลักคํ าสอนเดียว ท่ีทวนกระแส ยอนทางของจิตใจ
สลายความยึดติดหวงแหนของมนุษย

การที่จะมองเห็นสภาวะที่เปนอนัตตานี้ บงบอกถึงการที่
ตองมีปญญา คือการมีปญญารูเทาทันคติธรรมดา เห็นแจงความ
จริงของสิ่งทั้งหลายที่ดํ ารงอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน อันมี
อยูตามสภาวะ ไมมีใครที่จะไปเปนเจาของ สั่งบังคับใหเปนไปตาม
ใจปรารถนาได ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม แมกระทั่ง
นิพพาน

ท่ีเห็นไดงายก็คือ สิ่งทั้งหลายทั่วๆ ไป ท่ีเรียกวาสังขาร หรือ
เอาคํ าคุนๆ คือขันธ ๕ สิ่งเหลานี้ก็เปนไปตามธรรมดาของมัน คือ
มันไมเปนไปตามใจชอบหรือตามใจอยากของใคร แตมันเปนไป
ตามเหตุปจจัย

ในขันธ ๕ น้ัน ไมมีตัวคงที่ ท่ีเปนตัวบันดาลเปนตัวบังคับ
สิ่งทั้งหลายใหเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง แตมันประกอบขึ้นจาก
ปจจัยยอยๆ มาประมวลกันเขา และปจจัยตางๆ แตละอยางนั้น
อาศัยสัมพันธซ่ึงกันและกัน แลวก็เปนไปตามเหตุปจจัย

ในความสัมพันธซ่ึงกันและกันนั้น ไมมีสิ่งโดยลํ าพังตัวของ
มันเอง ไมมีใครหรืออะไรจะเปนเจาของครอบครองหรือสั่งบังคับ
บัญชามันได น้ีคือหลักความจริงที่เรียกวาอนัตตา ในระดับของ
สังขารทั่วไป

การไมยึดติดในอัตตา จะไปสัมพันธกับหลักที่ไมใหยึดติด
ถือมั่นดวยความปรารถนาของตัวตน แตใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งหลาย
น้ัน เราจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ตามความปรารถนาไมได คือเรา
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จะเอาความปรารถนาของตัวตนนี้ ไปบังคับสิ่งทั้งหลายใหเปนไป
ตามที่เราตองการไมได เพราะวาสิ่งทั้งหลายดํ ารงอยูและเปนไป
ตามธรรมดาของมัน คือดํ ารงอยูตามสภาวะอยางนั้นๆ หรือไมก็
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซ่ึงเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน
แลวไปทํ าไปแกท่ีเหตุปจจัย

อนัตตานี้จะโยงไปหาหลักสํ าคัญของพระพุทธศาสนาใน
ขอตอไปดวย

พึงสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา ทานสอนเรื่องการทํ าลาย
ความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตานี้มากมาย จะเปนพระโสดาบัน ก็ตอง
ทํ าลายสักกายทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวของตนได ตองถอน
อัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นวาเปนตัวเปนตนได ตองถอนอัตต-
วาทุปาทานคือการยึดมั่นในความถือตัวตนได

อันนี้แสดงวาหลักอนัตตามีความสํ าคัญเปนอยางมาก 
เปนหลักการที่จะนํ าใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ผูท่ีจะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะตองมีปญญาถึงขั้นเห็น
ความเปนอนัตตานี้



ลักษณะที่ ๙
มองตามเหตุปจจัย

ลักษณะที่ ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะขอตอไปที่คลาย
กับหลักอนัตตา คือการมีทัศนคติท่ีมองสิ่งทั้งหลายตามความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัย

ไดพูดแลววา หลักอนัตตานั้น ในระดับของสังขตธรรม โยง
มาหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงบงชี้วา สิ่งทั้งหลายไม
มีอยูโดยลํ าพังตน แตอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย
คลายๆ กับหลักสัมพัทธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลักนี้
ก็คืออิทัปปจจยตา ท่ีนิยมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท

ความสัมพันธหรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เปนหลัก
สํ าคัญของวิปสสนาดวย การปฏิบัติใหปญญาเห็นแจงเกิดเปน
วิปสสนานั้น จะทํ าใหมองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้
และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตานี้ ก็เปนภูมิธรรมของ
วิปสสนา เรียกวาวิปสสนาภูมิอยางหนึ่ง

ธรรมทั้งหลายนั้น สัมพันธซ่ึงกันและกัน เชนขันธ ๕ เมื่อ
วิเคราะหแยกแยะองคประกอบออกไป ก็ทํ าใหเห็นความเปนไป
ตามเหตุปจจัย และรูวา ขันธ ๕ น้ันก็เปนไปตามหลักอิทัปปจจยตา
น้ีเอง
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หลักความสัมพันธท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยนี้แหละ เปน
หลักที่แสดงลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ถึงขั้นที่
พระพุทธเจาเคยตรัสวา การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละคือการ
เห็นธรรม ตามพุทธพจนท่ีวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ันเห็น
ธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นปฏิจจสมุปบาท”

อยางนอยชาวพุทธจะตองมีทัศนคติ ท่ีมองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัย แมแตเรื่องกรรม ก็สอนใหเรามีทัศนคติหรือทาทีน้ี

กรรมนั้นก็คือหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย ในแงท่ี
เกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย การกระทํ าของมนุษย ก็เปนไปตาม
กฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผลเหมือนกัน คือกระทํ าเหตุอยาง
น้ี เมื่อปจจัยพรั่งพรอม ก็เกิดผลอยางนี้ แตจํ ากัดเฉพาะในแงการ
กระทํ าของมนุษย เรียกวาหลักกรรม หรือกรรมนิยาม

ถาเปนหลักเหตุปจจัยทั่วไป เรียกวาธรรมนิยาม หลักเรื่องป
ฏิจจสมุปบาทก็ตาม เรื่องไตรลักษณก็ตาม พระพุทธเจาตรัสเรียก
วาเปนธรรมนิยาม คือเปนกฎเกณฑแหงธรรม โดยเฉพาะความ
เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้นเอง



ลักษณะที่ ๑๐
เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา

ลักษณะที่ ๑๐ พระพุทธศาสนามีลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่ง
คือ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย

“ศักยภาพ” เปนศัพทสมัยใหม ท่ียืมมาใช เดิมน้ันเราพูดวา
มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได

พระพุทธศาสนายอมรับความสํ าคัญของมนุษยวามีภาวะ
เปนสัตวท่ีฝกได และฝกไดจนถึงขั้นเปนสัตวประเสริฐ

มองอีกแงหนึ่ง ก็วา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก และจะ
ประเสริฐสุดไดดวยการฝก มนุษยจึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝก ซ่ึง
หมายถึงการพัฒนาตน

ถามนุษยไมพัฒนาตน หรือไมฝกตนแลว ก็จะเปนสัตวท่ี
ตํ่ าทรามที่สุด มนุษยแพสัตวดิรัจฉานในดานสัญชาตญาณ สัตว
ดิรัจฉานทั้งหลายสวนมาก พอเกิดมาก็ดํ ารงชีวิตไดดวยสัญชาต-
ญาณ มันอยูกับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจักหากิน ดํ ารงชีวิต
ไดเลย

สวนมนุษยน้ันไมไดเรื่อง ทํ าไมไดสักอยาง ถาปลอยก็แทบ
จะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู ฝกสอน จึงอยูรอดและเจริญเติบ
โตได นับวาตรงกันขาม
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แตมนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาตนได เมื่อพัฒนาแลวก็เปน
สัตวท่ีประเสริฐสุด สัตวอื่นนั้นพัฒนาได อยางเกงแคเปนละครสัตว
หรือเอามาใหมนุษยใชงาน เปนไดสองอยาง

แตวาที่จริง ถึงเปนละครสัตวก็คือใหมนุษยเอามาใชงาน
น่ันแหละ ไดอยางดีก็ใหมนุษยใชงาน เอามาเปนลิงขึ้นตนมะพราว
บาง เอามาเปนชางลากซุงบาง เปนมาลากรถ หรือข่ีเดินทางไกล
บาง เปนสุนัขตํ ารวจบาง ฯลฯ และที่ฝกใหทํ าอยางนั้นได ก็ตอง
อาศัยมนุษยฝกให

แตมนุษยน้ันฝกตนเองได และฝกแลวประเสริฐสุด ดัง
พุทธพจนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ ผูท่ีฝกแลว เปนผูประเสริฐสุด
ในหมูมนุษย และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส ผูท่ีถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ คือฝกดีแลวนี้ ประเสริฐสุดทั้งในหมู
เทพ และบรรดามนุษย คือ ไมเฉพาะระหวางมนุษยเทานั้น แมแต
กับเทพทั้งหลาย มนุษยท่ีฝกดีแลวก็ยังสูงกวา

อกีแหงหนึง่ทีน่าจดจ ํามากวา มนุสสฺภตู ํ สมพฺทฺุธ ํ อตตฺทนตฺํ
สมาหิตํ . . . เทวาป นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ท้ังที่
เปนมนุษยน้ี แตฝกพระองคดีแลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ

มีคาถาพุทธภาษิตมากมายที่ตรัสยํ้ าวา บุคคลที่ฝกตนดี
แลว พัฒนาศักยภาพดีแลว แมแตเทวดาและพรหมก็เคารพบูชา

พระพุทธเจาไดทรงทํ ากิจสํ าคัญอยางหนึ่ง คือ การ
ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย

ในสมัยพุทธกาลนั้น มนุษยพากันฝากชีวิตจิตใจ มอบ
ชะตากรรมของตนใหแกเทพทั้งหลาย ถือวาเทพเจาทั้งหลายเปนผู
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บันดาลชะตากรรมของมนุษย มนุษยมีหนาที่บวงสรวงออนวอน
ทํ าการสังเวยตางๆ ขอรองเทพเจาใหยกเวนปลดเปลื้อง ใหพนจาก
โทษเคราะหตางๆ และขอใหอํ านวยลาภผล ประทานรางวัลสิ่งที่
ตองการ จนถึงกับมีการบูชายัญ เอามนุษยเอาสัตวมาฆาบูชา
เทพเจา

พอพระพุทธเจาประสูติ พระองคก็ทรงประกาศอิสรภาพ
ใหแกมนุษยทันที ทรงเปลงอาสภิวาจาวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส
เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส เราเปนพี่ใหญ เปนผู
ประเสริฐ เปนผูเลิศแหงโลก

น่ีคือวาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย ท่ีพระพุทธเจา
ประกาศแทนมนุษยท้ังหลาย บอกใหรูวา ตอไปนี้มนุษยมีอิสรภาพ
แลว เราเปนสัตวท่ีฝกได พัฒนาได ไมตองฝากชะตากรรมไวกับ
เทพเจา ไมตองบวงสรวงออนวอนรอใหเทวดาโปรดปราน

ถาเราฝกตนเอง แมแตเทวฤทธิ์ มนุษยก็มีได มนุษยท่ีฝก
แลว มีมนุษยฤทธิ์ท่ีประเสริฐ เหนือกวาเทวฤทธิ์ เพราะฉะนั้น อยา
ไดประมาทศักยภาพของตนเอง

มนุษยน้ันมีความโนมเอียงอยางหนึ่ง คือ คอยจะประมาท
ในศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก

พระพุทธเจาทรงนํ าทางไวแลวใหเรานับถือตนเอง แตอยา
หยิ่งลํ าพอง อยานึกวาเราเปนมนุษยประเสริฐแลว แตตองระลึกที่
จะฝกฝนตองพัฒนาตนอยูเสมอ การที่ถือวาตนเองเปนสัตวท่ีจะ
ตองฝกฝนพัฒนา จะทํ าใหเราเปนคนออนนอมถอมตน พระพุทธ
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เจาสอนใหเราทุกคนออนนอมถอมตน เพราะเราเปนสัตวท่ีจะตอง
ฝกตองพัฒนา

แตในเวลาเดียวกันนั้น พรอมกับความออนนอมถอมตน ก็
จะมีความมั่นใจในตนเองดวยวา เรามีศักยภาพที่พัฒนาได

น้ีคือหลักของพระพุทธศาสนา ท่ีพระพุทธองคไดประทาน
ไวแลว อันเปนไปตามสัจธรรม เราจะตองยึดหลักการนี้ไวเปน
สํ าคัญ

พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยพอเริ่มตนเปนชาวพุทธ ก็
ตองมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มวา ตถาคตโพธิสัทธา) เชื่อในปญญาตรัส
รูของพระตถาคต คือเชื่อในปญญาที่ทํ าใหมนุษยกลายเปนพระ
พุทธเจา เราก็ตองพัฒนาปญญาของเราสิ

ถาเราพัฒนาปญญาแลว เราก็เปนพระพุทธเจาได
ถาเปนพระพุทธเจากอนคนอื่น แลวบํ าเพ็ญพุทธกิจ

ประกาศพระศาสนาดวย ก็เปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาดวยปญญาคนพบธรรมดวยตนเอง แต

ไมประกาศธรรมทั่วไป ก็เปนพระปจเจกพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาตามอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปน

อนุพุทธะ
แมแตยังไมเปนพระพุทธเจาที่ตัดกิเลสไดสิ้นเชิง แตมี

ความรูดี ทานยังยกยองใหเปนสุตพุทธะ
เราทุกคนสามารถเปนพุทธะได แตข้ันแรกจะตองมีตถาคต

โพธิสัทธา เชื่อในปญญาตรัสรูท่ีทํ าใหมนุษยกลายเปนพุทธะนั้น
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พระพุทธเจาตรัสวานี้เปนศรัทธาเบื้องแรกที่ชาวพุทธจะ
ตองม ี เพราะฉะนัน้ ชาวพทุธจะตองเริม่ตนดวยการเชือ่ในศกัยภาพ
ของมนุษยท่ีพัฒนาได

สาระสํ าคัญของศักยภาพก็คือปญญา ดังที่วามีปญญาซึ่ง
สามารถพัฒนา จนกระทั่งตรัสรูเปนพุทธะได ซ่ึงเปนสัตวประเสริฐ
ท่ีแมแตทวยเทพและประดามนุษยท้ังหลายตองบูชา เปน สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ คือพระพุทธเจานั้น ท้ังที่เปนมนุษย แตทรงเปน
ศาสดาทั้งของหมูมนุษย และของเหลาเทวดา

ชาวพุทธทั้งหลายจะตองจํ าหลักการนี้ไว และระลึก
ตระหนักวา มนุษยอยาดูถูกตนเอง ตองมั่นใจในตนเอง ตองนับถือ
ตนเองอยางมีความออนนอมถอมตน

อันนี้คือลักษณะของพระพทุธศาสนาทีว่า เชือ่ในศกัยภาพ
สงูสดุของมนษุยผูเปนสตัวท่ีฝกได



ลักษณะที่ ๑๑
เปนศาสนาแหงการศึกษา

ลักษณะที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา
ท่ีนํ าเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสํ าคัญ เปนเนื้อแทของการ
ดํ าเนินชีวิต และทํ าใหการดํ าเนินชีวิตของมนุษยเปนการศึกษา

หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น เรียกวา
อะไร เรียกวามรรค

มรรค แปลวาอะไร มรรคแปลวาทาง ทางคือทางอะไร คือ
ทางดํ าเนินชีวิต ซ่ึงไมใชทางเดินที่เปนรูปธรรมอยางถนนเทานั้น

พระพทุธเจาตรสัเรยีกมรรคนีอ้ยางหนึง่วาเปน    พรฺหฺมจริย
หรือ พรหมจริยะ บางทีเราใชคํ าวาพรหมจรรย พรหมจริย=จริย คือ
จริยธรรม+พรหม แปลวาอันประเสริฐ มรรคหรือทางดํ าเนินชีวิตนี้
เปนพรหมจริยะ คือเปนจริยธรรมอันประเสริฐ

จริยธรรม แปลวาอะไร จริย มาจาก จร ซ่ึงแปลวาเดิน เชน
จราจร=เดินไปเดินมา พเนจร=เดินไปในปา จรไปโนนจรไปนี่เรียก
วา เดินทาง เพราะฉะนั้น จร ก็คือเดินทาง

จริย แปลวาการเดินทาง การเดินทางที่เปนรูปธรรม ไดแก
เดินทางที่เปนถนนเปนตน แตถาเดินทางที่เปนนามธรรม ก็คือเดิน
ทางชีวิต จริย ก็คือการเดินทางชีวิต หรือการดํ าเนินชีวิต
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เพราะฉะนั้น จริยธรรมก็คือหลักการดํ าเนินชีวิต พรหม
แปลวาที่ประเสริฐ รวมกันเปน พรหมจริย คือหลักการดํ าเนินชีวิตที่
ประเสริฐ ซ่ึงไดแกมรรคมีองค ๘ ประการอันประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน

ทีน้ี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปนพวกหนึ่งเรียกวา
ปญญา

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปนประเภท
หนึ่งเรียกวาศีล

แลวก็สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปนหมวด
หนึ่งเรียกวาสมาธิ

เปนอันวา มรรคมีองค ๘ ประการนี้จัดเปนประเภทไดสาม
เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเรียกชื่ออยางหนึ่งวา ไตรสิกขา

สกิขา น้ันแปลวาศกึษา สกิขฺา เปนบาล ีสนัสกฤตเปน ศกิษฺา
เปนไทยวา ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา เปนคํ าๆ เดียวกัน ฉะนั้น
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื่ออยางหนึ่งวาการศึกษา

การศึกษา น้ีมีองคประกอบ ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ซ่ึงก็คือการประมวลองคประกอบของมรรคมีองค ๘

ตกลงวา การดํ าเนินชีวิต หรือหลักการดํ าเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ ก็เปนอันเดียวกับการศึกษา พูดงายๆ วา ชีวิตที่ดีงาม คือ
ชีวิตแหงการศึกษา

เปนอันวา การศึกษา ก็คือการฝกฝนใหมีการดํ าเนินชีวิตที่
ถูกตอง ไดแกไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คือการฝกใหเรามีการ
ดํ าเนินชีวิตตามมรรค คือใหเรามีพรหมจริยะ พรอมกันนั้น การที่
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เราฝกตนใหดํ าเนินในพรหมจริยะหรือดํ าเนินตามมรรค ก็คือเรา
บํ าเพ็ญไตรสิกขา

เพราะฉะนั้น การฝกฝนพัฒนาตนในการดํ าเนินชีวิตที่ถูก
ตอง ก็คือการศึกษา และการศึกษาก็คือการฝกตนใหดํ าเนินในทาง
ชีวิตที่ถูกตอง มรรคก็เปนสิกขา สิกขาก็เปนมรรค

สิกขาก็คือการฝกฝนพัฒนาตนใหดํ าเนินตามมรรค การฝก
ตนใหดํ าเนินตามมรรคก็คือสิกขา

มรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ ถาจะแปลใหสมสมัย ก็คือ
การดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น สิกขา หรือการศึกษา จึงแปลวา การ
พัฒนาตนในการดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น การดํ าเนินชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตองดํ าเนินใหถูกตอง โดยปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา การศึกษาจึงเปนเรื่องของการดํ าเนินชีวิตทั้งหมด
และการดํ าเนินชีวิตทั้งหมดของเราก็อยูในเรื่องของการศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีในพระพุทธศาสนาตั้งแตไหนแต
ไรมาแลว ถาพูดใหกระชับก็วา ชีวิตคือการศึกษา

ตราบใดที่ยังไมเปน อเสขะ คือยังไมเปนพระอรหันต ก็ตอง
ดํ าเนินชีวิตใหถูกตอง โดยปฏิบัติตามไตรสิกขาเพื่อฝกตนให
ดํ าเนินชีวิตตามมรรค ดังไดกลาวมานี้

เพราะฉะนั้น ลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ก็คือ
เปนศาสนาแหงการศึกษาดังไดกลาวมา

อน่ึง ลักษณะที่ ๑๑ น้ี โยงกับลักษณะที่ ๑๐ ดวย กลาวคือ
สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนา และการฝกฝน
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พัฒนาตนนั้น อิงอาศัยความเชื่อท่ีวา มนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาได
หรือวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝกฝนพัฒนา

เมื่อฝกฝนพัฒนาดวยไตรสิกขา ใหชีวิตดํ าเนินตามวิถีแหง
มรรค ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปนสัตว
ประเสริฐ มีคุณสมบัติบริบูรณ มีท้ังปญญาที่หยั่งรูสัจธรรม เปน
อิสระ ดํ าเนินชีวิตดวยสนัตสิขุ และนอมชีวติของตนออกไปดวย
กรณุาเพือ่ประโยชนสขุและอสิรภาพของเพื่อนรวมโลก



ลักษณะที่ ๑๒
ใหความสํ าคัญทั้งแกปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก

ลักษณะที่ ๑๒ พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญ ท้ังแก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ลักษณะนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เปน
หลักที่เนื่องกันกับการศึกษานั้น

ในการพัฒนาตน และในการดํ าเนินชีวิตของคนนั้น พระ
พุทธศาสนาเนนหนักในหลักการที่คลายกับหลักขางตน ท่ีใหมี
ดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอดี โดยใหความสํ าคัญทั้งแก
ธรรมและแกวินัย ในที่น้ี ก็เชนเดียวกัน พระพุทธศาสนาใหความ
สํ าคัญทั้งแกปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ในการฝกคนขั้น
กอนมรรค คือในขั้นตนที่จะนํ าเขาสูมรรค

กลาวคือ ในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองคแรกของมรรค
มีปจจัย ๒ ประการ ท่ีจะชวยใหคนมีสัมมาทิฏฐิ คือ

๑. ปรโตโฆสะ แปลวา อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทํ าในใจโดยแยบคาย

การพิจารณาโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน
น้ีเปนปจจัย ๒ อยางที่ทํ าใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองค

ประกอบเริ่มแรกของมรรค และเปนจุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกตอง
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พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญแกปจจัยทั้งภายในและภายนอก 
ไมดิ่งไปขางเดียว

เรามักมีการโตเถียงกันในเรื่องนี้วา สภาพแวดลอมสํ าคัญ
หรือตัวบุคคลสํ าคัญ ภายในหรือภายนอกสํ าคัญ แตการเถียงกัน
ในเรื่องนี้ไมรูจักสิ้นสุด เพราะจะเอาอยางใดอยางหนึ่ง ก็ขัดหลัก
ความจริง เปนไปไมได พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญทั้ง ๒ อยาง

อน่ึง พระพุทธเจาตรัสถึงธรรมที่เปนบุพนิมิต หรือรุงอรุณ
ของการดํ าเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗ ประการนี้ทรง
เนน ๒ อยางที่สํ าคัญมาก ซ่ึงเปนปจจัยภายในอยางหนึ่ง ปจจัย
ภายนอกอยางหนึ่ง

ปจจัยภายนอก กค็ือการมีปรโตโฆสะท่ีดี ไดแก การมี
กัลยาณมิตร มีมิตรที่ดี มีครูอาจารยท่ีดี มีพอแมท่ีดี ซ่ึงใหความรูท่ี
ถูกตอง เปนตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชนที่ใหสติ
ปญญา เปนสื่อสารซึ่งใหขอมูลท่ีเปนประโยชน

ตลอดจนในการเจริญสมาธิ ก็มีครูอาจารยสอนกรรมฐาน
ซ่ึงเปนผูรูหลักปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจคอของผูปฏิบัติ มี
อุบายในการที่จะแนะนํ า น้ีเรียกวามีปจจัยภายนอกที่ดี

นอกจากปจจัยภายนอกแลว ก็ตองมีปจจัยภายในดวย คือ
ในสวนของตัวเองก็ตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน ถาคิดไม
เปน ไมรูจักคิด ก็ไมสามารถเอาสิ่งที่กัลยาณมิตรแนะนํ าไปใช
ประโยชน ถึงจะไดรับฟงคํ าแนะนํ าสั่งสอน ก็ไมรูจักนํ าไปใช
ประโยชนเพราะไมมีโยนิโสมนสิการ
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พระพุทธเจาไมไดอาศัยกัลยาณมิตร แตมีโยนิโสมนสิการ
ก็สามารถเขาถึงสัจธรรมได แตน่ันเปนความสามารถพิเศษ

วาโดยทั่วไป ตองเนนความสํ าคัญทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกก็คือ ตองมีกัลยาณมิตร ปจจัยภาย
ในก็มีโยนิโสมนสิการ

อีกประการหนึ่ง วาโดยความสัมพันธกับหลักที่ไดเนนมา
แลว วินัยเปนการสรางสภาพแวดลอมใหเรามีกัลยาณมิตร คือวา
โดยวัตถุประสงคในแงน้ี วินัยนั้นตองการสรางสภาพแวดลอมใหมี
กัลยาณมิตร ท่ีจะมาชวยเปนผูชักจูงเราใหเขาหาธรรมได

สวนโยนิโสมนสิการน้ัน เปนตัวเจาะใหเขาถึงเนื้อแทคือ
ธรรมเลยทีเดียว

เปนอันวา วินัยจัดสภาพแวดลอมใหมีกัลยาณมิตร และ
เมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เขาถึงธรรมไดเลย

หลักการสํ าคัญในเรื่องนี้ก็คือ ลักษณะที่ใหความสํ าคัญทั้ง
แกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไมใชเนนดิ่งอยูขางเดียว



ลักษณะที่ ๑๓
ใหตื่นตัวดวยความไมประมาท

ลักษณะที่ ๑๓ ธรรมที่ใหชีวิตชีวาแกการปฏิบัติท้ังหมด ถือ
เปนตัวกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็
คือ อัปปมาทธรรม หรือความไมประมาท

อัปปมาทธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงเนนยํ้ าไวมาก ถึงกับตรัส
เปนปจฉิมวาจา คือพระดํ ารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน ซ่ึงถาพูด
เปนภาษาชาวบานก็เรียกวาคํ าสั่งเสีย

คํ าสั่งเสียของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนคืออะไร คือ
ความไมประมาท พระองคตรัสวา วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน
สมปฺาเทถ สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอ
ท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

หลกัธรรมในคมัภรีท้ังหมด ถาไมมใีครน ําเอามาใชประโยชน
ก็เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู ธรรมเหลานั้น จะมีประโยชนเกิด
มชีีวติชวีาขึน้ได กเ็พราะมอีปัปมาทธรรม เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจา
จึงตรสัอปัปมาทธรรมเปนธรรมทีค่รอบคลมุธรรมอืน่ๆ ดจุรอยเทาชาง
และตรัสเปนปจฉิมวาจาดวย

พระพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนไมประมาท ไมผัดเพี้ยน
ไมละเลย ไมน่ิงเฉย ไมเฉื่อยชา  แตใหมีความกระตือรือรนเรงรัด
ตนในการบํ าเพ็ญกิจหนาที่ และโดยเฉพาะคือใหมีสติระลึกรูตื่นตัว
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เทาทัน แลวรีบหลีกละปองกันกํ าจัดแกไขเหตุแหงความเสื่อม และ
เรงสงเสริมสรางสรรคเหตุแหงความเจริญงอกงาม

อันนี้ก็เปนลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งที่จะตองเนนตองยํ้ าไว 



ลักษณะที่ ๑๔
เห็นทุกข แตเปนสุข

หรือ ทุกขเพื่อเห็น แตสุขเพื่อเปน

ลักษณะที่ ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทุกข
แตใหปฏิบัติดวยความสุข

หลักการของพระพุทธศาสนานั้น ชัดเจนวาทานมุงสอนใหรู
จักโลกและชีวิตตามความเปนจริงวา เกิดจากองคประกอบตางๆ
ซ่ึงลวนแต ไมเที่ยง คือไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับไปๆ สืบเนื่องไป
เรื่อยๆ คงอยูในสภาพเดิมไมได คือ ถูกปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยงบีบคั้น
ใหแปรปรวนไปตลอดเวลา และไมใชตัวตน คือเปนไปตามเหตุ
ปจจัย โดยไมมีตวัตนทีเ่ปนเจาของ หรอืผท่ีูจะบงการใหเปนไปตาม
ความปรารถนา

เรียกตามแบบวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงรูจักกันดีใน
ช่ือรวมวาไตรลักษณ

คํ าเดนที่สะดุดความรูสึกของคนจํ านวนมาก คือคํ าวา
ทุกขัง ซ่ึงแปลงายๆ วาเปนทุกข

คํ าวา “ทุกข” น้ี นอกจากเปนหลักหนึ่งในไตรลักษณน้ีแลว
ยังปรากฏในหลักธรรมที่สํ าคัญยิ่ง ซ่ึงเปนหัวใจหรือหลักการใหญ
ของพระพุทธศาสนา คือเปนขอแรกในอริยสัจจ ๔
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หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหลานี้แลว ไมไดศึกษาใหลึก
ซ้ึงลงไป ก็เกิดความรูสึกวา พระพุทธศาสนามองโลกในแงราย เห็น
โลกและชีวิตเปนทุกข

แตเมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับมอง
เหน็แตการด ําเนนิกาวหนาไปดวยความสขุ สจุูดหมายทีเ่ปนบรมสขุ

ตั้งตนแตหลักทั่วไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ถือวา
ความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข คือคนสามารถบรรลุถึง
ความสุขดวยวิธีปฏิบัติท่ีเปนสุข อันตางจากลัทธิศาสนาบางพวกที่
ถือวา ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข

เครื่องทดสอบความถูกตองอยางหนึ่ง ของการปฏิบัติธรรม
ก็คือ การไดความสุขที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติน้ัน

ไมเฉพาะในฌานตางๆ เทานั้น ท่ีมีความสุขเปนองค
ประกอบสํ าคัญ ในการปฏิบัติท่ัวไป ตัวตัดสินความถูกตองก็มี
ความสุขเปนองคธรรมสํ าคัญ ท่ีจะตองเกิดขึ้นดวย

กลาวคือ ในกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกตอง ไดผลกาวหนาไป
สูจุดหมายนั้น ทานจะกลาวอยูเสมอถึงองคธรรมตางๆ ท่ีจะเกิด
ตามกันมาเปนชุด ไดแก เกิดความแชมช่ืนเบิกบาน (ปราโมทย)
แลวก็เอิบอิ่มใจ (ปติ) จากนั้นกายใจก็ผอนคลาย (ปสสัทธิ) ความ
สุขก็เกิดตามมา (สุข) แลวจิตก็ตั้งมั่นเปนหนึ่งเดียว (สมาธิ) ตอแต
น้ันก็สามารถเกิดญาณทัสนะ ตลอดไปจนถึงวิมุตติ คือความหลุด
พนในที่สุด

พระเจาปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจา แสดงความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยวา พระองคเสด็จไปในที่ตางๆ เห็นนักบวช
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บางพวกซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตาม
ตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น ไมชวนตาใหอยากมอง แตพระภิกษุท้ัง
หลายในพระพุทธศาสนานี้ สดชื่น ราเริง มีใจเบิกบาน มี
อากัปกิริยานายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม ไมวุนวาย มีลักษณะของ
ความสงบจิตมั่นใจ

ขอความสองตอนขางตนดูคลายขัดกัน เปนทํ านองวา
ทฤษฎีวาทุกข แตปฏิบัติเปนสุข แตความจริงไมขัดกันเลย หาก
สอดคลองกันดี และเสริมกันดวยซํ้ า

พูดตามหลักอริยสัจจวา มองอริยสัจจขอ ๑ เห็นทุกข ทํ า
ตามอริยสัจจขอ ๔ เปนสุข

พระพุทธศาสนามิใชมองโลกและชีวิตในแงราย แตมอง
โลกและชีวิตตามความเปนจริง เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธ
ศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขน้ัน ไมเลี่ยงหนี แตใหมองดู
ทุกขน้ันดวยความรูเทาทัน และดวยความรูเทาทันความทุกขน้ัน
เอง จึงทํ าใหมีจิตใจปลอดโปรงเปนอิสระดวยปญญา ไมถูกทุกข
บีบคั้น

เขาทํ านองวา “รูวาชีวิตเปนทุกข แตมีชีวิตเปนสุข” หรือถา
จะพูดใหถูกตองกวานั้น ก็วา “รูเทาทันความทุกข จึงมีความสุขที่
สมบูรณ”



ลักษณะที่ ๑๕
มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน

ลักษณะที่ ๑๕ ประการสุดทาย ลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาที่จะขอกลาวในที่น้ีก็คือ เปนศาสนาที่เนน พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย คือ ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของพหูชน

พระพุทธเจาตรัสหลักนี้เปนประจํ า เมื่อเริ่มประกาศพระ
ศาสนา พระองคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาดวย
คํ าวา จรถ ภกิขฺเว จารกิ ํพหุชนหติาย พหชุนสขุาย โลกานกุมปฺาย
แปลวา ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลก

ตอมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเนนหลัก
การขอน้ี แมแตในการแนะนํ าใหทํ าสังคายนาก็ยํ้ าวา เพื่อจะให
พรหมจรรย คือพระศาสนานี้ ดํ ารงอยูมั่นคงยั่งยืน เพื่อประโยชน
เกื้อกูล และความสุขแกพหูชน คือชนจํ านวนมาก ท่ีเราเรียกกัน
เดี๋ยวนี้วามวลชนนั่นเอง

ในทางตรงขาม พระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เปนไปเพื่อไมใช
ประโยชน ไมใชความสุข เพื่อความทุกขแกชนจํ านวนมาก สวน
พระเถระที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน อะไร
ทํ านองนี้
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หลักธรรมตางๆ อยางนี้ตรัสไวมากมาย ในที่น้ีเพียงยกมา
เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนยํ้ ามากในเรื่อง
การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน



สรุป

ไดยกเอาหลักธรรมตางๆ มาแสดงใหเห็นลักษณะสํ าคัญ
ของพระพุทธศาสนา ในที่น้ี ๑๕ ลักษณะ ท่ีจริงยังมีมากกวานี้ แต
เพียงเทานี้ก็เลยเวลาไปมากแลว ขอท่ีจะขอกลาวเนนในตอนสุด
ทายก็คือ

ลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมานี้ เราถือกันวาเปนลักษณะที่ดี
แตขอสํ าคัญ ชาวพุทธอยามัวเมาวา เรามีพระพุทธศาสนาซึ่งมี
ลักษณะที่ดี เสร็จแลว เพราะมัวเมาวาพระพุทธศาสนามีลักษณะดี
ก็เลยไดแตช่ืนชม แลวไมนํ าเอามาประพฤติปฏิบัติ

เมื่อไมเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไมเปนประโยชนอะไร ได
แตช่ืนชมหลงมัวเมาไปอยางนั้นเอง วาศาสนาของเราดีอยางนี้ มี
ลักษณะที่ดีอยางนั้น ก็ไมเกิดประโยชนแกชีวิตที่แทจริง

เพราะฉะนั้น จะตองนํ าเอามาประพฤติปฏิบัติ และขอ
สํ าคัญก็คือการปฏิบัติใหครบทุกแงดาน เพราะการปฏิบัติท่ีคลาด
เคลื่อนผิดเพี้ยนไปนั้น สาเหตุอยางหนึ่งก็เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติไมครบถวน ไมครบถวนอยางไร ขอใหดูหลักอนิจจังเปนตัว
อยาง

หลักอนิจจังนี้ เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนภาพการปฏิบัติ
ธรรมของชาวพุทธไทย วาเขาใจอนิจจัง คือความไมเที่ยงนั้นแค
ไหนอยางไร
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ชาวพุทธเวลามีเหตุพลัดพราก แมแตของพลัดตกจากมือ ก็
จะอุทานวา “อนิจจัง ไมเที่ยง” แลวเราก็รูเทาทันธรรมดาวา เออ
สังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เปนสิ่งไมเที่ยง
เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา แลวเราก็ปลงใจได ปลงตก ก็
มีความสุข สบายใจ ไมมีความโศกเศรา เขาลักษณะคํ าบาลีท่ีพระ
ทานเอามาพิจารณาผาบังสุกุลวา

“อนิจฺจา  วต  สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ  เตสํ  วูปสโม  สุโข”
บอกวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นแลว

เสื่อมสลายไป เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความสงบวาง
แหงสังขารทั้งหลายเหลานั้น เปนสุข

ปลงอยางนี้แลว เราก็สบายใจ ชาวพุทธเรา โดยเฉพาะใน
เมืองไทยนี้ มีช่ือเสียงวาไดประโยชนจากหลักอนิจจังนี้มาก ทํ าให
เปนคนมีจิตใจสบาย ไมคอยมีความทุกข

แตพรอมกันนั้น มีหลักหนึ่งที่เราไมคอยปฏิบัติ ก็คือ โอวาท
ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนวา วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ
วาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

ความหมายของอนิจจังในแงหลังนี้ไมคอยใชกันเลย คือใช
แตตอนปลงตกใหสบายใจ แตตอนที่พระพุทธเจาเตือนไมเอามาใช
ท้ังๆ ท่ีเปนปจฉิมวาจาซึ่งสํ าคัญอยางยิ่ง น่ีแหละคือหลักความไม
ประมาท
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พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไมเที่ยงนั้น โยงกับหลักความไม
ประมาท ใหเราไมประมาท ไมใชมัวแตน่ังนอนสบาย เพราะฉะนั้น
ถามัวเอาแต วูปสโม สุโข แลว สบายอยางเดียว นอนแองแมง ก็
เรียกวา  ปฏิบัติธรรมไมครบถวน

พวกเราในเมืองไทยนี้ อาตมภาพสังเกตวาใช อนิจจัง ตาม
หลัก วูปสโม สุโข น้ีมาก คือเอามาใชปลงใหมคีวามสขุสบายใจ แต
ในแง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คืออนิจจังที่จะใหไมประมาทนั้น ไม
คอยใชเลย

ตกลงวาจะตองใชใหครบ ถาปฏิบัติตามหลักอนิจจัง ตอง
ไดท้ัง วปูสโม สโุข มคีวามสขุใจดวย แลวตอง  อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ
ทํ าความไมประมาทใหถึงพรอมดวย ตองเรงรัดกระตือรือรน ใน
การบํ าเพ็ญกิจหนาที่ของตนเองเปนตน แลวลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาที่อาตมภาพกลาวมาก็จะเกิดประโยชน มีชีวิตชีวาขึ้นมา
อยางแทจริง ดวยหลักความไมประมาท ท่ีเปนปจฉิมวาจาของพระ
พุทธเจานั้นเอง

อาตมภาพไดกลาวมาในเรือ่ง ลกัษณะแหงพระพทุธศาสนา
ก็นับวาเกินเวลาไปแลว ขออนุโมทนาทานสาธุชนทุกทานที่มีความ
สนใจใฝธรรม ขอกุศลเจตนาของทานทั้งหลายที่มีความตั้งใจด ีเริม่
แตมศีรทัธาในพระธรรมค ําสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจานี้ จงเปน
ปจจัยนํ าทานไปสูความเขาใจในหลักธรรมวินัย คือคํ าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา เพื่อนํ ามาใชปฏิบัติใหถูกตองตอไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เปนเครื่องอวยชัยใหพร
แกทานทั้งหลาย ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยนั้น แลกุศลเจตนา
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อันเปนบุญกุศลในจิตของทาน จงเปนปจจัยอันมีกํ าลังอภิบาล
รักษาใหทุกทานพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มีกํ าลังกาย กํ าลังใจ
กํ าลังสติปญญา ในการที่จะเลาเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม และในการ
ท่ีจะแนะนํ าสั่งสอนซึ่งกันและกัน ใหเขาถึงคํ าสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจา เพื่อใหความรมเย็นเปนสุขแผกระจายไปในสังคม และ
ใหทุกคนไดรับประโยชน มีความงอกงามในพระธรรมคํ าสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทอญ
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วันครู
วนันีเ้ปนวนัคร ูทางโรงเรยีนอนบุาลหนนูอย และโรงเรยีนทอสี

มาที่วัดวันนี้ก็เนื่องในวันครู ซ่ึงเปนเหมือนชวยเตือนเราใหมีสติ
ระลึกถึงการศึกษา ระลึกถึงความหมายที่แทจริงของการศึกษา
ระลึกถึงเด็ก ระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติ ฯลฯ ระลึกถึงอะไร
ก็ได ท่ีจะทํ าใหดีข้ึน

เราพูดกันบอยวาเด็กเปนอนาคตของชาติ พอดีวาวันเด็กก็
ใกลกับวันครู วันเด็กใกลกับวันครูก็ดี เพราะวาเริ่มจากใกลชิดที่สุด
คือเด็กกับผูปกครอง วันเด็กทํ าใหเด็กกับพอแมเชื่อมประสานกัน
แลว พอถึงวันครูก็มาเชื่อมประสานเด็กกับคุณครูอีก

เมื่อมองในแงท่ีวาเด็กเปนอนาคตของชาติ
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 ผูใหญท่ีสํ าคัญมาก คือพอแม กับ

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

ท้ังหมดนี้เปนเรื่องที่เตือนสติใหพยายามทํ าหนาที่ของเราให
ดีท่ีสุด วันนี้ก็ถือวาเปนวันที่ประสานกัน วันเด็กมากอน แลวมาถึง
วันครู ก็มาครบถวนสมบูรณท่ีวันนี้ ไดครบทั้งเด็ก คุณพอคุณแม
และคุณครู มาประสานกัน เพื่อทํ าใหเด็กมีชีวิตที่เจริญงอกงาม

งานของครู-งานของพระพุทธเจา
ตอนนี้เรามาทํ างานอยางมีชีวิตรวมกัน ท่ีงดงามอยางดี ทาง

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

ขออนุโมทนาผูทํ ากิจหนาที่ดวยคุณธรรม คือความเมตตา
กรุณา หลักธรรมชุดนี้คือพรหมวิหาร มี ๔ แตเราพูดกันไปกันมา
บางทีเหมือนกับวามีแค ๒ คือ เมตตา กรุณา ท่ีจริงตองใหครบ
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ท้ัง ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
นอกจากอนุโมทนาในแงท่ีเปนครู อาจารย ทํ างานเพื่อเด็กๆ

แลว ก็อนุโมทนาในแงท่ีนํ าเอาธรรมะหรือหลักพระพุทธศาสนา ไป
สูการปฏิบัติอยางเปนจริงเปนจัง อันนี้เปนเรื่องสํ าคัญ

หลักคํ าสอนของพระพุทธเจานั้นเปนความจริงตามธรรมชาติ 
หรือความจริงตามธรรมดา ท่ีเรารูแลวจึงนํ 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 ซ่ึงเปนเรื่องใหญใน
การที่จะทํ าใหสํ าเร็จ

พระพุทธศาสนาก็ทํ าหนาที่ของงานนี้โดยตรง และทํ าเพื่อ
ประโยชนแกชีวิต แกชาวโลก ตามจุดมุงหมายที่พระพุทธเจาได
ทรงประกาศไววา พระพุทธศาสนามีอยูเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน
เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก ดวยเมตตาการุณยแกโลกทั้งหมด

การที่พระพุทธเจาไดเสด็จจาริกไปตลอด ๔๕ พรรษา เพื่อ
บํ าเพ็ญพุทธกิจน้ัน สิ่งที่พระองคทรงทํ าไวจะเกิดผล ก็เมื่อพวกเรา
นํ ามาสบืตอ ดวยการปฏบัิตเิอามาใชกนัจรงิๆ จึงเปนทีน่าอนโุมทนา
ท่ีโรงเรียนทั้งสองไดตั้งใจนํ าธรรมะมาใชกับเด็ก ตอนนี้ก็อยูท่ีวาใน
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การที่จะเอามาใชปฏิบัติ เราไดศึกษากันใหรูใหเขาใจลึกซึ้งชัดเจน
แคไหน ซ่ึงเปนเรื่องที่สํ าคัญ แตเทาที่ฟงก็คือจับหลักสํ าคัญๆ

หลักการศึกษา
หลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว ซ่ึงเปนหลักปลีกยอยตางๆ ท่ี

เราเรียกวา หลักธรรมทั้งหลาย มีมากมายเหลือเกิน การที่จะใชให
ไดผลจริงก็ตองจับหลักใหญใหได

ธรรมซึ่งเปนหลักทั่วไป ท่ีทางครูอาจารย-ผูบริหารไดพูดมา
เปนหลักใหญๆ อยางที่พูดถึงเรื่อง สิกขา ๓ ก็ดี ภาวนา ๔ ก็ดี เปน
หลักสํ าคัญ โดยเฉพาะก็เกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษา แตท่ีจริงก็
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 ซ่ึงเรา
ตองพยายามอยูตลอดเวลา
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ชีวิตนี่แนนอนวา จะอยูไดดวยการศึกษา เพราะวาเราตอง
เจอสถานการณใหม พบคนใหม หรือพบคนเกาในสถานการณ
ใหม ซ่ึงจะตองมีการปฏิบัติ การแสดงออก การตอบสนองอะไร
อยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตการคิด การรับรู การที่เราพยายามจะเปน
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 ใหไดผลดีท่ีสุด ใครที่สามารถปฏิบัติตอประสบ
การณ หรือปฏิบัติตอสิ่งที่เกี่ยวของไดผลดีท่ีสุด ก็เจริญพัฒนา
เรียกวามีการศึกษาที่ดี

น่ีเปนเรื่องที่แสดงความสัมพันธระหวางชีวิตกับการศึกษา 
ไปๆ มาๆ การศึกษากับการมีชีวิตที่ดีก็เปนเรื่องเดียวกัน และการ
ศึกษาก็เปนกิจกรรมของชีวิตนั่นเอง
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ฉะนั้น เมื่อพูดดวยภาษาของพระพุทธศาสนา การศึกษาจึง
เขามาอยูในชีวิตของคน เหมือนกับวาเอาไตรสิกขามาฝกคนหรือ
เอามาจัดเขาในชีวิตของคน ใหเกิดเปนวิถีชีวิตที่มีองคประกอบ ๘
ประการ ท่ีเรียกวา “มรรคมีองคแปด”

สิกขา แปลวา ศึกษา มรรคก็แปลวา ทางชีวิต เราสิกขา
อยางไร เราก็มีมรรคคือวิถีชีวิตที่ดีงามขึ้นอยางนั้น เมื่อสิกขามาก
ข้ึน วิถีชีวิตของเราก็กลายเปนมรรคมากขึ้น คือกาวไปในมรรคมาก
ข้ึน เรายิ่งทํ าไตรสิกขาใหเจริญมากขึ้น เราก็ยิ่งกาวไปในมรรคมาก
ข้ึน ฉะนั้น มรรคก็เปนเรื่องเดียวกับไตรสิกขา หรือเปนอีกดานหนึ่ง
ของไตรสิกขา

ตามที่พูดมานี้ ความหมายของการศึกษาจึงสามารถใหได
หลายอยาง จะพูดแงไหนก็ได เชนวาเปนเรื่องของการพัฒนาความ
สามารถที่จะเปนอยูใหดีท่ีสุด หรือการทํ าชีวิตใหงอกงามไปใน
มรรค ดังที่กลาวมาแลว

หลักการสอน
การศกึษานัน้เปนงานของชวีติ หรอืเปนหนาทีข่องทกุคนทกุ

ชีวติ พอพดูอยางนีก้อ็าจจะรูสกึวาหนกัหรอืนาเหนือ่ย หลายคน
หลายชวีติยงัศกึษาไมเปน กศ็กึษาไมไดผลด ี หรอืบางทแีทบไมรูจัก
ศกึษาเลย ถงึตอนนีก้ม็คีณุครเูขามา คณุครกูม็าชวยเราใหศกึษา คอื
ชวยเราใหศกึษาอยางไดผล การชวยใหศกึษานัน้เรยีกวา "การสอน"
จะพดูวาชวยใหเรยีน หรอืชวยใหเรยีนรู กไ็ด
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พอเดก็เริม่ด ําเนนิชวีติ คอืเริม่เปนอยู เขากเ็ริม่ศกึษา คอื
พยายามใหชีวติของเขาเปนอยูไดและเปนอยูด ี ถงึตอนนีค้ณุครกูเ็ขา
มา เชน เดก็ยงัเดนิไมเปน กม็าสอนเดนิ คอืชวยใหเดก็ฝกเดนิ ศกึษา
การเดนิ หรอืเรยีนรูท่ีจะเดนิใหเปน คนทีจ่ะชวยใหเดก็ศกึษาหรอืฝก-
เรยีนรูการเปนอยูพืน้ฐานอยางนี ้ กค็อื พอแม ซ่ึงอยูกบัเดก็ ใกลชิด
เด็กที่สุด เพราะฉะนั้น ทางพระจึงเรียกพอแมวาเปนครูคนแรก คือ
"ครตูน" หรอืบูรพาจารย

ทีน้ี ท่ีวาครเูปนผูท่ีชวยใหศกึษา เรยีกวา "สอน" จนกระทัง่เมือ่
วาโดยสาระ เรือ่งของครกูเ็ปนเรือ่งของการสอนนัน้ ตองถามวา ครู
สอนอะไร เราลองมาดวูาครใูหญสงูสดุ คอืพระพทุธเจาทรงสอนอะไร

เมือ่กีไ้ดบอกแลววา พระพุทธศาสนานั้น ท่ีเรียกวาธรรมก็คือ
ความจริงของธรรมดา หรือธรรมชาติ ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา …
ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม ความจริงก็มีอยูตามธรรมดาของ
มันอยางนั้น… พระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํ ามาแสดง มาบอกมา
กลาวใหเขาใจงายวาเปนอยางนี้ๆ น่ีก็คือบอกวา พระพุทธเจาทรง
สอนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา

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

ธรรมดานี่แหละยากที่สุด พุทธศาสนาเปนเรื่องของธรรมดา
และใหเขาถึงธรรมดาเทานั้นเอง แตใครเขาถึงธรรมดานี่แหละคือ
สํ าเร็จ ไมมีอะไรยากไปกวาเรื่องธรรมดา ใครถึงธรรมดาคนนั้น
ก็สมบูรณเลย

เราตองรูธรรมดา เพราะวาเมื่อเรารูความจริงที่เปนธรรมดา
น้ันแลวเราจะไดปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหถูกตอง เหมือนรูความจริง
ของไฟแลว ก็ปฏิบัติตอไฟไดถูกตอง และเอาไฟมาใชประโยชนได

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

ถึงตอนนี้ คํ าสอนประเภทที่ ๒ ก็จึงเกิดขึ้น คือคํ าสอน
ประเภทที่เราเรียกสมัยนี้วา “จริยธรรม” จริยธรรมก็คือขอเรียกรอง
ของสัจธรรม หรือขอเรียกรองของธรรมดาตอมนุษย วาถาคุณ
ตองการอยูดีคุณตองทํ าอยางนี้ คุณตองปฏิบัติอยางนี้ จริยธรรมก็
จึงเปนเรื่องของความจริงภาคปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากธรรมดานั้น 
ไมใชวาพระพุทธเจาจะทรงแตงขึ้นมา และไมใชคํ าสั่งของพระองค
พระองคมาสอนโดยอาศัยความรูในความจริงนั่นเอง
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ดวยเหตุน้ี ถาไมรูความจริงถึงที่สุดแลว การที่จะมาสอน
หลักจริยธรรมก็ไมสามารถสมบูรณได อันนี้เปนเรื่องที่สัมพันธกัน
คํ าสอนที่เปนเรื่องขอปฏิบัติ หรือธรรมะดานที่เรานํ ามาใช อยาง
เรื่องไตรสิกขา และเรื่องมรรคก็อยูในประเภทนี้

ท่ีพูดเมื่อกี้หมายความวา การที่พระพุทธเจาตรัสสอนเรื่อง
สิกขา และเรื่องมรรค ก็เพราะวาทรงไดตรัสรูสัจธรรม หรือความ
จริงตามธรรมดานั้นแลว จึงมาตรัสบอกมนุษยท้ังหลายวาธรรมดา
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
ในเมือ่การศกึษาเปนเรือ่งของชีวติ คอืการทีชี่วติตองพยายาม

เปนอยูใหดี และชีวิตก็ตองเปนอยูตลอดเวลาอยางที่วามานั้น
มันก็เลยเปนเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เปนอยู ซ่ึงเราจะแยก
กระจัดกระจายออกไปไมได
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เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงตองยํ้ าบอยวา ไตรสิกขาก็อยูท่ีชีวิต
ของเราทั้งหมดนี่แหละ การที่ไตรสิกขามี ๓ อยาง ก็เพราะตรัสไป
ตาม ๓ ดานของชีวิต  ท่ีเรียกงายๆ โดยใชศัพทสมัยปจจุบันมา
เทียบ วาเปนเรื่องของ พฤติกรรม จิตใจ ปญญา

แตในเรื่องพฤติกรรม ขอยํ้ าวา ความจริงมันเปนศัพทท่ีอาจ
จะเขาใจไมถึงกับตรงกันทีเดียว เพราะเปนการเอาคํ าสมัยใหมมา
เทียบเทานั้น

ท่ีวาพฤติกรรมนั้น ของพระหมายถึงการที่เราสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม หรือสิ่งรอบตัวทั้งหมด ซ่ึงบางอยางเราอาจจะใชศัพท
ปจจุบันวาพฤติกรรมไมถนัด เชนการใช ตา หู จมูก ลิ้น คือใชตาดู
– หูฟง เปนตนนี้ เราจะเรียกวาพฤติกรรมก็คงไมถนัด แตท้ังหมดนี้
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 ท้ังมนุษย
ท้ังวัตถุสิ่งของเครื่องใชและธรรมชาติตางๆ เราตองสัมพันธแนนอน
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จึงตองสัมพันธอยางดี อยางไดผล
ลึกลงไป การที่เราจะมีความสัมพันธกับสิ่งเหลานี้และจะ

สัมพันธอยางไรก็ข้ึนตอเจตนา คือเจตจํ านงของเรา ซ่ึงประกอบ
ดวยแรงจูงใจ คุณภาพของจิตใจ และสภาพจิตใจที่มีความสุข-
ความทุกขเปนตน โดยเฉพาะความสุข และความทุกขจะเปนจุด
หมายหลักในความสัมพันธของเรา

การที่เรามีพฤติกรรม ทางกาย หรือทางวาจาก็ตาม การที่เรา
ใชตาดู - หูฟงก็ตาม ลึกลงไปเรามักจะมุงเพื่อสนองความตองการ
ในแงของการหนีทุกขและหาสุข ภาวะดานจิตใจจึงมีอิทธิพลตอ
การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา คือเรามีเจตนาอยางใด
อยางหนึ่ง โดยมีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง รวมความวา จิตใจมี
บทบาทตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธกับโลกภายนอกดวยพฤติ-
กรรมและอินทรีย

ตอไปอีกดานหนึ่ง คือ พรอมกันนั้นเอง เราจะมีความ
สัมพันธไดแคไหน ก็อยูในขอบเขตที่เรามีความรู คือ ปญญาของเรา
รูเขาใจเทาไรอยางไร และเรามีความเห็นอยางไร เราก็สัมพันธไป
ตามนั้นแคน้ัน เราเขาใจวาถาเราทํ าอยางนี้จะเกิดผลดีแกชีวิตของ
เรา จะชวยใหเราหนีทุกข หรือไดรับความสุข แลวเราก็มีพฤติกรรม
ไปอยางนั้นหรือสัมพันธอยางนั้น เชน เราคิดเห็นเขาใจวา ดูสิ่งนี้
แลวเราจะมีความสุข เราก็มีพฤติกรรมและใชอินทรียท่ีจะดูสิ่งนั้น
อยางนี้เปนตน
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สอนเด็กใหไดครบไตรสิกขา
ฉะนั้นในเวลาที่เราเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายนั้น จึงมี

ท้ังศีล สมาธิ ปญญา ครบหมด คือ
๑) มีดานพฤติกรรม ซ่ึงถาจะพูดใหเต็มความหมายยังไมรู

จะใชศัพทอะไรดี เคยลองใชคํ าหนึ่งไปพลางกอนวา “พฤติ
สัมพันธ” ซ่ึงไมใชแคพฤติกรรม แตกวางกวานั้น ซ่ึงจะตองหาดูวา
ใชศัพทอะไรจึงจะดี ดานนี้เรียกเปนภาษาพระวา “ศีล” คือสัมพันธ
กับโลกภายนอกทั้งหมด

๒) เบื้องหลังศีลก็มี “จิตใจ” คือมีสภาพจิตใจ ซ่ึงมีเจตนา
หรือเจตจํ านงเปนตัวนํ าที่จะกํ าหนดใหเราสัมพันธอยางไร

๓) แลวอีกดานหนึ่งเหนือข้ึนไป เราจะสัมพันธไดแคไหน
อยางไร ก็ตองเปนไปตาม “ปญญา” เริ่มจากความคิดเห็น 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 าอยูน้ี
• ดานที่ ๑ คือ ดานความสัมพันธกับโลกภายนอก ไดแก

ดานศีล ดูวากิจกรรมการกระทํ าหรือพฤติกรรมของเรา
น้ีจะเปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร ทํ า
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อะไรใหเสียหายหรือเปลา หรือเปนไปในทางสงเสริม
เกื้อกูล ชวยเหลือกัน อยางนอยก็ไมกอใหเกิดโทษ ไม
ทํ าใหใครเดือดรอน หรือทํ าอะไรใหเสียหาย

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

• ดานที่ ๓ คือ ดานปญญา หรือดานความรูความเขาใจ
ก็ตรวจดูวา เรารูเขาใจสิ่งที่เรากระทํ านี้ชัดเจนดีหรือไม
เปนการกระทํ าที่ตรงตามเหตุปจจัย จะกอใหเกิดผลที่
เราตองการไดครบถวนกระบวนการหรอืไม ทํ 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
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สกิขาขอศีลมี ๒ ดาน
เมื่อทํ าไปแลวก็ตรวจสอบไดอีก คราวนี้วัดผลดวยภาวนา ๔

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

อีกอยางหนึ่ง ตองชัดวา สิกขา ๓ กลายเปนภาวนา ๔ เพราะ
เรื่องสิกขา ๓ เปนการดูการทํ างานแบบองครวมขององครวม ๓
(เรียกรวมเปนคํ าเดียววา “ไตรสิกขา”) แตเรื่องภาวนา ๔ เปนการ
จํ าแนกแยกแยะออกดูแตละดานใหชัดไปทีละอยาง

ภาวนา ๔  ครูอาจารยท่ีน่ีทุกทานคงทราบดีอยูแลว  คือ
กายภาวนา  ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา

เมื่อเทียบกับสิกขา ๓ ก็จะเห็นวา ภาวนา ๓ ขอหลัง ตรงกับ
สิกขา ๓ เลย แตเพิ่มขอแรกคือกายภาวนาเขามา จึงตองทํ าความ
เขาใจนิดหนอยวา สิกขาขอแรก คือศีลน่ันแหละแยกออกเปน ๒
อยาง เปนกาย กับศีล

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

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

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

กนิอยางไรใหเปนไตรสิกขา
กินอยางไรใหเปนไตรสิกขา การกินก็เปนความสัมพันธกับ

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

พรอมกันนั้น ในขณะที่กิน ดานจิตใจเราก็มีความพอใจไม
พอใจ มีความสุขหรือความทุกข ใจช่ืนบานหรือขุนมัวเศราหมอง
ตื่นตัวหรือมัวเมา

นอกจากนั้นอีกดานหนึ่ง การที่จะพอใจไมพอใจ จะเปนสุข
หรือเปนทุกขอยางไร ก็ข้ึนอยูกับปญญาดวย ถามองเห็นวา ท่ีเรา
กินนี่มีความมุงหมายเพื่อใหสุขภาพดี ความพอใจก็เกิดขึ้นอยาง
หนึ่ง ถาไมไดคิด ไมไดพิจารณา มุงสนองความตองการของลิ้น
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ตองการรสอรอย ความพอใจและความสุขก็จะไปอีกอยางหนึ่ง
ตัวปญญาความรูก็มาเปนปจจัย หรือนํ าทางใหแกความสุข

ความทุกขดวย และปรุงแตงสภาพจิตใจ เชน ความพอใจ หรือไม
พอใจ ทานจึงสอนวาใหเอาปญญามาใชพิจารณาวาที่เรากินนี้ เรา
กินเพื่ออะไร

ดวยเหตุน้ีแหละ เมื่อพระบวชใหม เราจึงมีประเพณีมาแต
โบราณวา กอนบวชตองไปอยูวัด ทองบทสวดมนตและฝกฝน
เตรียมตัวตางๆ บรรดาบทสวดมนตท้ังหลายนั้น บทที่ใหทองบท
หนึ่ง ซ่ึงเดี๋ยวนี้บางทีไมรูจักแลว แตเขาใจวาครูอาจารยสวนใหญท่ี
มานี่คงรูจัก เรียกกันวาบทปฏิสังขาโย ซ่ึงเริ่มตนวา ปฏิสังขา
โยนิโส ปณฑะปาตัง ปฏิเสวามิ เปนตน ซ่ึงเปนบทพิจารณาอาหาร
บทนี้รูจักกันมากที่สุด ท่ีจริงทานใหพิจารณาหมดทุกอยาง มีบท
เฉพาะสํ าหรับแตละอยางๆ

บทพิจารณาอาหารมีใจความวา ขาพเจาพิจารณาแลวโดย
แยบคาย จึงบริโภคหรือฉันภัตตาหารนี้โดยมองเห็นวา มิใชบริโภค
เพียงเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อโกเกอะไรตางๆ แตบริโภคเพื่อหลอเลี้ยง
รางกายใหชีวิตเปนอยูได เพื่อเกื้อหนุนแกชีวิตประเสริฐหรือการ
ดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม คือ นํ ารางกายไปใชทํ าประโยชน

น่ีเปนการที่เรานํ าเอาปญญามาพิจารณา เมื่อเอาปญญามา
พิจารณาเกิดความเขาใจถูกตองแลว จิตใจก็เกิดความพอใจที่
เปลี่ยนไป คือถาหากวาแตกอนนี้มองเห็นอาหารไมถูกปากหรือไม
ไดอยางใจหนอยก็โกรธ ไมยอมรับประทานแลว แตตอนนี้พอ
พิจารณาวาประโยชนอยูท่ีคุณคาที่จะหลอเลี้ยงชีวิต ใหมีสุขภาพ
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แข็งแรง เราก็รับประทานไดงายขึ้น ทํ าใหมีพฤติกรรมในการรับ
ประทานที่ดีงามถูกตอง

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

การฝกระดับน้ี ถาเปนศีลของพระ จะมีช่ือเฉพาะเรียกวา
ปจจัยสันนิสสิตสีล คือศีลท่ีอิงอาศัยปจจัย ๔ แตมีอีกชื่อหนึ่งวา
ปจจัยปฏิเสวนา คือศีลท่ีเกี่ยวกับการเสพปจจัย ศีลประเภทนี้อยู
กับชีวิตประจํ าวัน แตหางเหินไปจากคนไทยเรา จนเราแทบจะไมรู
จัก ท่ีจริงศีลอยางนี้สํ าคัญมากในครอบครัว ตั้งแตในบาน มาที่โรง
เรียนก็สํ าคัญ

เอาปญญากับจิตใจมาชวยในการฝกศีล
จะเห็นวาศีลอยางนี้เกี่ยวของกับปจจัย ๔ คือ สิ่งของที่กินที่

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

แตในการที่ศีลจะเปนไปไดน้ัน ก็เห็นชัดเลยวาตองอาศัย
ปญญา ท่ีรูจักคิดพิจารณาและกินใชดวยความรูความเขาใจ
พรอมท้ังดานจิตใจก็มีความตั้งใจและพอใจเปนตนตามปญญานั้น 
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การที่เราเรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา จึงไมไดแยกออกจากกันเด็ด
ขาด เปนแตเพียงวา ในตอนนั้นๆ จะเอาตัวไหนเปนตัวเดน

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

จะเห็นวา ในชีวิตที่เปนจริงเราไมสามารถจะไมบูรณาการ
ถาเราไมบูรณาการมันก็ไมสามารถจะเกิดผลดีข้ึนมาได ท้ังหมดนี้
เมื่อมีการศึกษาถูกทางมันก็เปนไปเอง แคฝกศีลเทานั้น สมาธิและ
ปญญาก็มาเอง แตตองใชใหเปน มันจึงเปนเรื่องของไตรสิกขาที่
เปนไปตลอดเวลา

ทีน้ี มองดูในแงมรรคก็ชัดวา วิถีชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้น เชนในการ
ท่ีเราจะรับประทานอาหาร เมื่อรับประทานดวยความเขาใจถูกตอง
วาออ…ท่ีจริงคุณคาและความมุงหมายที่แทของการกินก็เพื่อหลอ
เลี้ยงรางกายใหชีวิตเปนอยูดี พอเรามองเห็นและเขาใจอยางนี้ มัน
ก็เขาสูแนวที่เรียกวาเกิดสัมมาทิฏฐิใชไหม น่ีคือเปนมรรคแลว น่ี
แหละมาดวยกัน

ในเวลาที่เราพิจารณาไป ความเห็นที่ถูกตองก็กอตัวขึ้นมา
จากการรูจักคิดพิจารณาถูกตอง พอสัมมาทิฏฐิเกิด มันก็จะไปเปน
ตัวตั้งตนใหแกวิถีชีวิตที่เรียกวามรรค ใหดํ าเนินชีวิตไปในทางที่ถูก
ตอง กระบวนการศึกษาและพัฒนาชีวิตก็ดํ าเนินไปอยางนี้ เปน
เรื่องของไตรสิกขากับมรรคมีองค ๘ ประสานไปดวยกัน เราจึงบอก



การศึกษา ฉบับงาย - Education Made Easy ๙๓

วาเอาไตรสิกขามาบูรณาการใหเรามีวิถีชีวิตที่เปนมรรค ซ่ึงเปนวิถี
ชีวิตที่มีองคประกอบ ๘ ประการ เปนอันวาการศึกษามีตลอดเวลา

พอกินอยูเปน…ก็คิดเปนเอง
ในการศึกษานี้เราเริ่มท่ีศีล และเริ่มงายๆ ท่ีการเปนอยูใน

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

บางครั้งเราบอกกันวาการศึกษาคือการคิดเปน แตท่ีวาคิด
เปนนั้น บางทีก็น่ิงอั้นกันไป ไมรูจะไปคิดตรงไหน ท่ีจริงนั้นคิดเปน
ก็เริ่มตรงนี้แหละ คือเริ่มท่ีการกินอยูในชีวิตประจํ าวันนี่แหละ พอ
เรากินอยูเปน มันก็คิดเปนเอง ถาเราคิดไมเปน มันก็กินอยูไมเปน
เพราะฉะนั้น ใหชีวิตประจํ าวันเปนแดนเริ่มเองเลย พระพุทธเจาก็
ใหปญญามาอยูท่ีศีลน่ันแหละ และปญญากับจิตใจก็มาชวย
พัฒนาศีลข้ึนไป มาฝกกันตั้งแตน่ีเลย

อยางเชนอยูบาน ลูกจะรับประทานอาหาร พอถึงวันดีคืนดี
คุณแมก็อาจจะถามวา หนูลองคิดซิวา “ท่ีเรากินนี่…ประโยชนของ
อาหารมันอยูท่ีไหนแน” หรือ “เรากินเพื่ออะไรกันแน” อยางนี้เด็กก็
ตองคิดแลวใชไหม? น่ีก็คือใชความคิดกับเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธ
กับชีวิตประจํ าวันนั่นแหละ แลวการคิดเปนมันก็มาเอง
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พอคิดเปน ก็ตองคิดถูกใชไหม ? ถาคิดไมถูก มันไมเกิดผลดี
แลวจะเรียกวาคิดเปนไดอยางไร คิดเปน คือคิดถูกตอง ท่ีจะทํ าให
เกิดผลดี ถาคิดถูกตองแลว ก็เปนการคิดเปน และคิดเปนนั้นก็มาดู
ตั้งแตชีวิตประจํ าวัน เชนมาดูท่ีกินอยูเปน ซ่ึงเปนเรื่องทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนกวาจะมาพูดวา “คิดเปนๆ” แตไมรูจะไปคิดที่ไหน

เปนอันวา คิดเปนก็อยูในชีวิตประจํ าวันนี่แหละ ทุกอยางที่
จะใหไดผลดีก็ตองมีการคิดเปนทั้งนั้น และมันก็บูรณาการเอา
ปญญาพรอมท้ังจิตใจเขามาสูกระบวนการหมดเลย คือกระบวน
การของชีวิตประจํ าวัน ตั้งแตการกินอาหารเปนตนไป

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

วนิยั คือ จัดตั้งวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา
ในหลักการฝกที่พระพุทธเจาทรงสอนไว เมื่อพูดถึงวินัย

เรามักไปนึกถึงแตศีลของพระ แลวเราก็ไมไดเอาไปใชในวิถีชีวิต
ของญาติโยม ก็เลยเสียประโยชนท่ีควรจะได สํ าหรับพระนี่มีดี
อยางหนึ่ง คือมีวินัยชัดเจน
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วินัยนี้เปนเครื่องมือท่ีจะสรางวิถีชีวิต และเปนตัวกํ ากับชวย
ใหเรานํ าเอา “ระบบไตรสิกขา” มาใชได พูดงายๆ วินัยเปนการจัด
ต้ังของมนุษย เพ่ือใหเปาหมายทางธรรมชาติเกิดผลขึ้นมา

เรารูความจริงแลววา ธรรมดาเปนอยางนี้ เราตองการจะมี
ชีวิตที่ดีงาม ธรรมชาติหรือธรรมดามันเรียกรองใหเราทํ าอยางนี้
เอ! ท่ีวาตองทํ 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 ซ่ึง
แสดงออกทางกาย และวาจา ชัดเจนออกมา การจัดตั้งที่เปน
รูปธรรม ซ่ึงอยูในสังคม ก็ออกมาในรูปของศีล

ท่ีจริงวินัยไมใชแคฝกศีลหรอก ก็จัดตั้งใหเกิดโอกาสที่จะฝก
ไตรสิกขาทั้งหมดนั่นแหละ แตมันปรากฏชัดที่ศีล พอฝกตามวินัย
มีชีวิตตามวินัย ตามรูปแบบที่วางไวน้ี มันก็เกิดเปนศีลข้ึนมา คือ
เปนการดํ าเนินชีวิตดานพฤติกรรม ทางกาย และวาจา เปนตน ท่ี
เปนปกติอยางนั้น ศีลก็คือพฤติกรรมดีงามที่เปนปกติอยางนั้นแลว
อยูตัวแลว หรือจะเรียกเปนความเคยชินเลยก็ได แตหมายถึงความ
เคยชินในทางที่ดี
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ถามองเห็นความสํ าคัญของความเคยชิน
ก็รูความสํ าคัญของวินัย

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

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

พระพุทธเจาทรงเนนความสํ าคัญของความเคยชิน คนเรามี
ท้ังความเคยชินที่ดี  และความเคยชินที่ไมดี ถาเคยชินไมดีก็เสีย
หาย ซ่ึงอาจจะทํ าใหเสื่อมไดมาก

ถาไมมีคนอยางพอแมหรือคุณครู ท่ีเปนกัลยาณมิตรมาชวย
นํ า เด็กก็อาจจะจับพลัดจับผลูไปสรางความเคยชินที่ไมดีข้ึนมา
เชน เด็กเกิดนึกสนุกขึ้นมา ถือไมติดมือ เดินไป พอเห็นตนไม
ดอกไม ก็หวดซายหวดขวา ใบไมดอกไมขาดกระจุย ตอมาอีกวัน
พอเดินไป แกก็มีความโนมเอียงจะทํ าอยางนั้นอีก ทํ าไปทํ ามาก็
เคยชินติดนิสัยกระทั่งไปเปนผูใหญ ท่ีน้ีก็แกยากแลวซิ
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เพราะเหตุน้ีเราก็เลยตองพยายามเขาชิงเสียกอน 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  ซ่ึงในภาษาทางปฏิบัติก็แปลวา  “การฝก”
น่ันเอง  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
ข้ึนเปนวินัย

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

เพราะฉะนั้น เราก็เลยหาทางใหมีวัฒนธรรม ซ่ึงเปนความ
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เคยชินที่ดีรวมกันที่ถายทอดตอมา เอามาชวย ซ่ึงก็อยูในเรื่องวินัย
น่ีแหละ เปนระเบียบ แบบแผน ธรรมเนียม จารีต ประเพณี อะไร
ตางๆ ซ่ึงในที่สุดก็เปนวิถีชีวิตขึ้นมา

วินัยเปนรูปแบบ
ตองรักษาสาระไว และสื่อสาระได

ในเรื่องการจัดตั้งที่เปนวินัยนั้น เราก็ตองการจัดตั้งวิถีชีวิต
และแบบแผนของสังคม  ใหมันอยูตัวเปนศีลใหได  พอเรามีวิถีชีวิต
อยางนั้นอยูตัวแลว มันก็กลายเปนศีลข้ึนมา เพราะฉะนั้นวินัยจึง
เปนจุดเริ่มตน

แตเวลาพูดกับญาติโยม เราไมไดใสใจพิจารณา เราไมนึกวา
ญาติโยมก็ตองมีวินัย เดี๋ยวนี้จึงตองยํ้ ากันเรื่อย วา “น่ี ท่ีจริงญาติ
โยมคฤหัสถก็มีวินัยนะ  ไมใชมีแตพระ”  เวลาพูดถึงวินัยก็นึกถึงแต
วินัยพระ ถาไมงั้นก็นึกถึงวินัยทหาร และวินัยอะไรตออะไร แตแท
จริงที่สํ าคัญอยางยิ่ง คือวินัยชาวพุทธ วินัยชาวบาน ซ่ึงทุกคน
ตองมี

พอนึกถึงวินัยของพระ ก็จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงฝกให
พระมีวิถีชีวิตที่ดี ดวยอาศัยวินัย จึงจัดตั้งขึ้นมาเปนรูปแบบ ซ่ึงถา
รูปแบบนี้คนปฏิบัติโดยมีความเขาใจ ใชปญญา และไดจิตใจมา
รวมดวย เชน พอใจ สมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจอยากฝกใหเปนดวย ก็
ไปไดด ีแตถาไมมดีานปญญาและจติใจเขามา มนักเ็หลอืแตรูปแบบ

แตก็ยังดีนะที่วินัยภายนอกชวยรักษารูปไว ตราบใดที่ยังมี



การศึกษา ฉบับงาย - Education Made Easy ๙๙

ขวด ก็ยังมีทางที่จะกรอกนํ้ าใส ถายังมีแกว ก็ยังมีทางไปตักนํ้ ามา
ดื่ม ถาตอนนั้นนํ้ าไมมีแลว  เนื้อไมมี  มีแตแกว มันก็ใชประโยชนไม
ได  แตถาเรายังมีแกว ก็ยังดีกวาไมมีเลยใชไหม ?  วันดีคืนดีเรารู
วา เอะ ! แกวนี่มันไมใชของที่จะทิ้งไวเฉยๆ นะ  มันตองเอามาใช
ประโยชน ใสน้ํ 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  ก็ไดข้ันหนึ่ง พอจะไดความเคยชินที่ดี แตไปๆ มาๆ
เหลือเปนเพียงความศักดิ์สิทธิ์  เหลือเปนความไมรูอะไรเลย ไปๆ
มาๆ  บางทีเขวเถลไถลไปไหนไมรู

เหมือนที่ยกตัวอยางเมื่อกี้วา ในศีลของพระ มีเรื่องการ
ปฏิบัติตอปจจัย ๔ เรียกวา ปจจยปฏิเสวนา เปนศีลชนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเวลาจะบวชพระนี่ สมัยอดีตตองมาอยูวัดกอนและ
ทานก็จะใหทองบทสวดมนตตางๆ ซ่ึงมีบทสวดปฏิสังขาโย คือบท
พิจารณาปจจัย ๔ น่ีดวย ตองทองหมด เรียกวา “ปจจัย-
ปจจเวกขณ” แลวก็มีท้ังบทสวดพิจารณาปจจุบัน และบทสวด
พิจารณาอดีต หมายความวา ถาเผลอไปไมไดพิจารณาตอนรับ
ประทาน หรือตอนใชปจจัย ๔  ก็เอาไวตอนผานไปแลว  โดย
เฉพาะตอนทํ าวัตรคํ่ า  ก็มาสวดกันเพื่อตรวจสอบทวนตัวเอง จะได
สอนใจและไดวัดผลไปดวย
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ท่ีน้ีก็กลายเปนประเพณีของพระที่จะตองทองเขาไว 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 ท่ีเปนไปได และเปนไปแลว

รูจักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเขาใจคํ าวา "ศีล"
วินัยมีประโยชนอยางที่วามานี้ แตถาใชไมเปนมันก็คลาด

เคลื่อนเลือนลาง จนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไป ก็อาจจะเขว
กลายความหมายเปนอยางอื่น จนถึงขั้นใชผิดวัตถุประสงคไปก็ได
แตน่ีคือใหเห็นวา การฝก หรือการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา
เปนอยางนี้

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

ทุกคนในครอบครัว ตั้งแตคุณพอคุณแมก็ตองใชศีลประเภทนี้ดวย
ตองมีศีลใหครบ  อยาไปเอาเฉพาะศีล ๕ ก็เลยตองถือโอกาสพูด
เรื่องศีล  น่ีเวลาก็เกินแลว เรื่องศีลน่ีขอพูดอีกนิดหนึ่ง

ศีลของพระนี่ทานจัดเปน  ๔  หมวด
๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความสํ ารวมในปาฏิโมกข

อันนี้คือศีลแมบท  หรือศีลท่ีเกิดจากวินัยแมบท คือวินัยแมบทของ
ชุมชน

เปนธรรมดาวาชุมชนแตละชุมชนจะตองมีกติกา มีขอปฏิบัติ
ในการอยูรวมกัน ท่ีจะคุมชุมชนใหอยูในแบบแผนเดียวกันอยาง
ประณีตงดงาม และกํ ากับความเปนอยูใหสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคในการมีชีวิตแบบนั้น เชน  ชีวิตครอบครัวของเรา ควรมี
วัตถุประสงคอยางไร ?  เราควรอยูกันอยางไรจึงจะไดผลตามวัตถุ
ประสงคน้ัน ?  ก็วางขอปฏิบัติข้ึนมา  จะเรียกวากติกา  หรืออะไรก็
ตาม ก็ตกลงกันไว

สํ าหรับคฤหัสถท่ัวไป หรือสังคมใหญ เราเอาศีล ๕ นี่แหละ
เปนศีลปาฏิโมกข คือเปนศีลแมบทสํ าหรับคุมใหสังคมอยูกันดวยดี
จะไดเปนฐานใหชีวิตของแตละคนกาวไปสูจุดหมายที่สูงขึ้นไปได

๒. อินทรียสังวรศีล เปนศีลอีกประเภทหนึ่งที่สํ าคัญ คือ
การใชอินทรีย ต้ังแตตา  หู  นี่เปนเรื่องใหญที่สุด อินทรียเปนเรื่อง
ใหญมาก คือเรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น่ีแหละ โดยเฉพาะจะ
ตองใชตาเปน ใชหูเปน ตองดูเปน ฟงเปน
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เรื่องนี้เปนปญหามากของยุคปจจุบันนี้ โดยเฉพาะในยุคที่มี
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เกิดปญหามากมาย เพราะคน
ใชเทคโนโลยีไมเปน และการที่เราใชเทคโนโลยีไมเปน ก็เพราะไม
มีศีลดานนี้  เมื่อศีลดานอินทรียสังวรไมมี  เราก็ใชเทคโนโลยีไม
เปน  ดูทีวีไมเปน ใชเครื่องเสียง ใชและเสพอะไรตออะไร แมแต
คอมพิวเตอรโดยไมรูและไมตรงตามวัตถุประสงคท่ีแทจริงเลย

ถาใชอินทรียเปน ก็ใชดวยสติ และใหเกิดปญญา ใหเขา
หลักสติปฎฐานในชีวิตประจํ าวัน ซ่ึงมีหลักสํ าคัญอยูท่ีวา 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 ตองถามวาตัวแทท่ีเราตองการหรือประโยชนท่ีแทน้ันเรา
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ไดหรือเปลา ตองใหเรื่องบันเทิงเปนตัวประกอบ และใหไดตัวแท
คือไดความรูเขาใจ และไดขอมูลไวระลึกใช

ทํ าไม ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทานเริม่ตนโดยเอาศลี เปนทีบ่รูณาการไตรสกิขา

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

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

แตน่ีเวลานี้ไมมีหลักเลย  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 แตศีลแคน้ีเราก็ไมเอามาใชกันเลย
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ถาเด็กไทยมีศีลแคน้ีเราสูไดเลย เทคโนโลยีอะไรมา จะมา
เทาไร เรามีอินทรียสังวรปบกอ็ยูมอืเราเลย เราใชไดประโยชนหมด
เลย มนัจะมาทาไหนเราใชเปนหมด พอใชเปนกเ็ปนศลี

พอใชตาดู หูฟงเปนแลว ทีน้ีฝร่ัง–ญี่ปุนจะสรางความเจริญ
มาอยางไรเรารับมือไดทันทีเลย คือเอามาทํ าใหเกิดประโยชน ไม
กลายเปนการสรางความเสื่อมโทรมใหแกชีวิตและสังคม

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

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

ท่ีน้ีทํ าอยางไรจะใหคนของเราไดหลกัการนี ้  คอืเอาความเจรญิ
ของเขามาเปนฐานเพือ่เราจะยนืขึน้และกาวตอไป แทนทีจ่ะไปตดิจม
อยูใตความเจริญนั้น ไดแควายวนหมุนจมลงไปเลย การอยูเหนือ
ความเจริญ หรือเอาความเจริญมาใชประโยชนแคน้ีเราก็ทํ าไมได
แตถาเราปฏิบัติตามศีล  แคอินทรียสังวรก็อยูเราแลว เราไดหลัก
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เลย และเราก็ใชความเจริญที่เขาสรางมาเปนฐานใหเรากาวตอไป

ไดแคศีล เพียงขั้นกินอยูดูฟงเปนเทานั้น
เดก็ไทย สังคมไทย มีหรือจะไมพัฒนา

๓.  ศีลหมวดที่ ๓ ขอสลับนิด ขอเอาเรื่องปจจยปฏิเสวนา
ท่ีเปนขอ ๔ ของทาน ข้ึนมากอน เพราะพูดเกี่ยวกับเด็ก

เรื่องการเสพปจจัย ๔ ก็เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องกินเครื่องใช
คือการกินอยู บริโภคนี่ ท่ีวากินเปน บริโภคเปน ใชของเปน ซ่ึงได
พูดมาครั้งหนึ่งแลว พอจะกินอะไร จะใชเสื้อผาอะไร ก็เขาใจความ
มุงหมายวาเพือ่อะไร มองเหน็คณุคาประโยชนท่ีแทของมนัวาอยูท่ีไหน

แมแตจะใชคอมพิวเตอรก็ตองมองตองคิดวา  คอมพิวเตอร
มีไวเพื่อประโยชนอะไร ถาเรากินอยูเปน เวลาจะใชคอมพิวเตอร
เราก็คิดแลว เรามีนิสัยคิดเปนแลว ไมวาจะกินอยูบริโภคอะไร
ความคิดก็มาทันทีเลย ความคิดเปนก็มาประยุกตเขากับเรื่อง
การกินอยูทุกอยาง ฉะนั้นเวลาจะใชคอมพิวเตอรเราก็คิดวาคอม-
พิวเตอรน่ีประโยชนท่ีแทของมันคืออะไร ไมใชนึกไดแคเลนเกมแลว
ก็จบกัน ถาใชศีลขอน้ีมันก็มีทางที่จะเกิดการศึกษาและสรางสรรค

เด็กมาวัดเคยถามเด็กวา “หนู ดูทีวีวันละกี่ช่ัวโมง ดูรวมแลว
สัปดาหละเทาไร แลวก็ใชคอมพิวเตอรเพื่ออะไร”

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

เด็กวาอยางนั้น พอบอกวา จะแกไข การศึกษาก็มาแลว ทีน้ี
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 น่ีมันหนัก
มาก”  เลยบอกวาหนูคอยๆ คิดเถอะ  พระเห็นใจ หนูอยูในยุคนี้
กระแสสังคมเขาเปนอยางนี้  ก็ใหคอยๆ คิด

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

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

รวมความวาศีล ดานปจจยปฏิเสวนา คือการกินใชเสพ
บริโภคปจจัย วัตถุสิ่งของ เครื่องใช เทคโนโลยี โดยรูจักคิด
พิจารณา  อยางนอยใหรูวามันมีเพื่ออะไร  ประโยชนมันอยูท่ีไหน
คุณคาแทคืออะไร
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อาชวีะเปนแดนใหญ ทัง้โดยกจิกรรม และโดยกาลเวลา
ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน

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

อยางไรก็ตาม เด็กๆ ก็ตองเปนอยูประพฤติตัวและทํ าหนาที่
ตางๆ ใหสมกับการที่จะไดของกินของใชน้ันมาเสพบริโภค   เพราะ
ฉะนั้นเด็กก็ตองมีอาชีวะที่ถูกตอง เรียกวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปล
ตามตัววาศีลท่ีเปนความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ ซ่ึงเปนศีลอีกหมวด
หนึ่ง อยางในมรรค ศีลประเภทนี้ก็คือสัมมาอาชีวะ ซ่ึงเปนเรื่อง
ใหญมาก คนมักมองขามเรื่องอาชีพ อยาลืมวาในมรรค สัมมา
อาชีวะเปนศีลขอสํ าคัญ

บางทีศีล  ๘   ทานแสดงไวสองชุด  ศีล  ๘  ท่ีเราเรียกกันวา
อุโบสถศีลน้ีแบบหนึ่ง   แลวก็อาชีวัฏฐมกศีล ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘
อีกชุดหนึ่ง ชุดหลังนี้จะเนนเรื่องอาชีวะ คือการประกอบอาชีพให
ถูกตอง

ในการประกอบอาชีพนั้น ก็ตองดูวาอาชีพตางๆ ท่ีมนุษยตั้ง
กันขึ้นมานี้ ทุกอยาง เขามีวัตถุประสงคเพื่อจะแกปญหาชีวิต  หรือ
แกปญหาสังคม  หรือเพื่อการสรางสรรคอะไรสักอยางหนึ่งทั้งนั้น
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ดังนั้นเมื่อเราทํ าอาชีพอะไร เราก็ตองทํ าใหไดผลสมตามวัตถุ
ประสงคน้ัน

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

เหมือนเปนครูอาจารยน้ี อาชีพของเราก็คือเพื่อจะชวยให
เด็กมีการศึกษาดี มีชีวิตเจริญงอกงาม ถาเราคํ านึงถึงวัตถุประสงค
ท่ีแทของอาชีพแลว ศีลและผลดีก็แทบจะมาทันทีเลย และเราก็จะ
รักวัตถุประสงคน้ัน และทํ าอาชีพดวยความสุข ทุกอยางจะสอด
คลองกัน แลวชีวิตของเราก็สอดคลองกับความเปนจริง ไมเกิด
ความขัดแยง แมแตในใจตัวเอง ก็กลมกลืน  ราบรื่น  มีความสุข
และทํ าไดผลดีดวย

จากนั้นก็หมายถึงวาอาชีวะนี่ทํ าแลวไมเกิดโทษ ไมกอการ
เบียดเบียนแกใคร ซ่ึงก็เสร็จไปแลวในตัว

แงตอไปก็ใหอาชีพซึ่งใชเวลาสวนใหญของชีวิตของเรา วัน
หนึ่งตั้ง ๘ ช่ัวโมง ๑๐ ช่ัวโมงนี้  ใหเปนแดนพัฒนาชีวิตของตัวเอง
คนเราจะพัฒนาตัวเองได  ก็ตองอาศัยเวลา  และอาศัยกิจกรรมใน
ชีวิต  เออ…อาชีพนี่เปนงาน  เปนกิจกรรม  เปนเรื่องที่กินเวลาสวน
ใหญของชีวิต ถาเราพลาดมันไปเสียแลว เราจะเสียเวลาไป
เยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นเราก็เอาอาชีพนี่แหละเปนแดน เปนเวที
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พัฒนาชีวิตของเรา เราก็พัฒนาไตรสิกขาไปเลยดวยอาชีพนี่แหละ
อยางนี้เปนตน

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

ถามีวินัยชาวพุทธ ก็มีวิถีชีวิตที่เอ้ือตอการศึกษา
ศีล ๔ แดนนี้นาจะเอามายํ้ ากันในหมูชาวพุทธ  ไมใชอยูแค

ศีล ๕  ตองรูวาศีล ๕ น้ี แมจะสํ าคัญยิ่งนัก แตมันเปนเพียงสวน
หนึ่งของ “วินัยชาวพุทธ” ซ่ึงมันเปนเพียงพื้นฐานสวนเริ่มตนเทานั้น
เพียงแควาเปนเกณฑอยางตํ่ าที่ใหมนุษยอยูกันไดในสังคมนี้  ทํ า
ใหสังคมนี้ไมถึงกับลุกเปนไฟ แตถาคุณจะพัฒนาตอไป จะมีชีวิตดี
งาม มีความสุขแลว คุณจะอยูแคศีล ๕ นะไมพอหรอก  ทานจึงให
ศีล ๕ น้ันเปนฐานรักษาสังคม  หรือเปนหลักประกันพื้นฐาน อยาง
ท่ีบอกเมื่อกี้วาไมใหสังคมลุกเปนไฟ ใหคนพออยูกันได

จะเปนชาวพุทธจริง และจะใหชีวิตและสังคมพัฒนา ก็ตอง
เขาสูวินัยชาวพุทธกันจริงๆ อยางที่บอกแลววาคฤหัสถก็มีวินัย  ไม
ใชพระเทานั้นที่มีวินัย  ตอนนี้คิดวาตองพื้นฟูวินัยชาวพุทธ ท่ีภาษา
คัมภีรทานเรียกวา "คิหิวินัย" แปลวาวินัยของคฤหัสถ ไดแก
สิงคาลกสูตร  ท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงแกสิงคาลกมาณพ

ตอนนี้ไดเอามาทํ าเปนหนังสือเล็กๆ เลมหนึ่งเลย ถาเปนพระ
สูตรโดยตรง เวลาไปอานบางทีบางคนก็จับยาก  เพราะทานวาไป
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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 ท่ีน้ีพอชีวิตเปนมรรคแลว มันก็เอื้อตอไตรสิกขาที่จะ
เดินหนาตอไปอีก มรรคกับไตรสิกขาก็เจริญคูกันไป

ฉะนั้น เมื่อสรุปประมวลทั้งหมด ก็มาบรรจบกัน ท้ังไตรสิกขา
กเ็ปน ศลี สมาธ ิปญญา และมรรคกส็รุปยอไดเปน ศลี สมาธ ิ ปญญา

แตทางฝายไตรสิกขา ทานเรียกเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตต-
สิกขา อธิปญญาสิกขา (ธรรมหมวดสมาธิน้ันเวลาเรียกชื่อเต็มจริงๆ
ทานไมเรียกวาสมาธิ ท่ีเราเรียกกันวาสมาธิน้ันเปนการเรยีกกนัแบบ
งายๆ สัน้ๆ วา ศลี สมาธ ิปญญา แตเวลาเรยีกเปนทางการ ทานเรยีก
วา อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา ซ่ึงเปนเรื่องจิตใจทั้งหมดรวมทั้ง
สมาธิดวย และอธิปญญาสิกขา)
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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

ท่ีน้ีเมื่อเราปฏิบัติไปตามนี้ก็จะเกิดภาวนาขึ้นมา 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
ตองการดูรายละเอียดใหกระจางแจง  ก็ดูใหชัดไปเปนอยางๆ ไม
ตองดูพรอมกันทีเดียว เลยแยกเปน ๔  ก็เปนภาวนา ๔
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เพราะฉะนั้น เมื่อจะดูวา…เออ…คุณไดศึกษามีไตรสิกขา
มา ประสบความสํ าเร็จงอกงามดีแคไหน ก็วัดดวยภาวนา ๔ เมื่อ
วัดดวยภาวนา ๔ ถาไดจบภาวนา ๔ ก็เปนภาวิต  ๔

ภาวนา เปนตัวการกระทํ าหรือกิจกรรมของการพัฒนา ทีน้ี
เมื่อเปนคนที่พัฒนาดานนั้นๆ แลว ก็เรียกวาเปนภาวิตดาน
น้ันๆ รวมทั้งหมดก็เปน 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
วปิสสนา, สมถภาวนา - เจรญิสมถะ, เมตตาภาวนา - เจรญิเมตตา

ภาวนา แปลวาเจริญ ภาวิต แปลวาไดเจริญแลว รวมทั้ง
หมดก็เปนภาวิต ๔ คนไหนเปนภาวิต ๔  พระพุทธเจาตรัสวาคน
นั้นคือพระอรหันต

จุดมุงหมายของการศึกษา  คือ  การเปนพระอรหันต  ผูท่ีมี
ภาวิต ๔  ก็คือภาวนาครบ  ๔  ดาน  และภาวนา  ๔  น้ันวัดผลได
เลย  ใครมีภาวนา  ๔  แคไหน  ก็พัฒนาเจริญไปไดรับผลการ
ศึกษาเทานั้น หรือมีชีวิตที่อยูดีไดเทานั้น จนในที่สุดก็เปนภาวิต ๔
ท่ีสมบูรณ จบหลักสูตรพระพุทธศาสนา งายๆ ใชไหม ? ดูก็มีนิด
เดียว นี่ละพุทธศาสนา…
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มอง Child-Centered Education อยางไร
จงึจะเอามาใชหรือไมใช อยางเทาทัน

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

ในเชิงประวัติศาสตร การศึกษาแบบที่เรียกวา "มีเด็กเปน
ศูนยกลาง" น้ี เราเอามาจากอเมริกา

• Child-Centered Education ออกมาสูการปฏิบัติตั้งแต
ป ๑๘๗๕ ซ่ึงถือเปนปแรกที่ใช แลวก็มาพัฒนามากใน
ยุคของ จอหน  ดิวอี้  ซ่ึงเปนผูท่ีควรเรียกวา  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
การสนองความตองการของเด็ก ถึงตอนนี้ Teacher-
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and Subject-Centered Education ก็เฟองฟูข้ึนมาอีก
ต้ังแตป 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 ?  น่ีก็คือสัมมาทิฏฐิ  เมื่อรู
เขาใจความเปนจริงของธรรมดาแลว  ก็จัดใหสอดคลองกับความ
เปนจริงได เรียกวา มัชฌิมา คือพอดีกับความจริง เมื่อพอดีกับ
ความจริงก็เปนมัชฌิมา

เพราะฉะนั้น การศึกษาในพุทธศาสนาเปนมัชฌิมา ซ่ึงคงไม
ใช Child-Centered Education ไมใช  Teacher- and Subject-
Centered Education ท้ังนั้นแหละ (หรือจะบอกวาใช ก็ตองทั้งสอง
อยางเลย โดยประสานกันอยางพอดี)
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สองอยางนั้น ดีไมดีจะเปนสุดโตง ๒ ทาง
อยางที่เขาบอกวาใหคนเอาศักยภาพของเด็กขึ้นมา เราก็

บอกวาใหระวังนะ ศักยภาพของเด็กนะดีแลว แตอยาลืมศักยภาพ
ของชีวิตดวยนะ  เรื่องของคนเราไมใชมีแคศักยภาพของเด็ก  บาง
ทีเราคิดแคบไป  เราตองดูดวยวาศักยภาพของชีวิตหรือศักยภาพ
ของความเปนมนุษยน่ีคืออะไร  

อีกตัวอยางหนึ่ง Child-Centered  Education จะเนนเรื่อง
ความแตกตางของเด็กในดานความถนัดอะไรพวกนี้ แตอยาลืมวา
เด็กตางกัน ไมใชในเรื่องความถนัดอยางเดียว

ทางพุทธศาสนาใหแยก ความแตกตางระหวางบุคคล เปน
๒  ดาน คือ

๑. ดานอธมิตุิ  คอืเรือ่งความถนดั  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
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แตท่ีไดยนิพดูกนัอยู เวลาพดูถงึความแตกตางของเดก็ มกัจะ
ไปเนนเรือ่งความถนดั  เรามกัจะพดูถงึดานเดยีว แตท่ีจริงความแตก
ตางตองครบ ๒ ดาน ดานอินทรียนี้ตองฝกทุกคน ตองพยายามให
ไดมากที่สุดสูงสุด ไมใชไปดูแตดานความถนัดอยางเดียว

ทีน้ีศักยภาพของเด็ก กับศักยภาพของความเปนมนุษย
บางทีก็ไมใชอันเดียวกัน เราจะตองพยายามใหเด็กทุกคนเขาถึงสุด
ยอดแหงศักยภาพของมนุษย ใชไหม ?  ไมใชเอาแคศักยภาพของ
ตัวเขาเทานั้น…

เรื่องนี้เปนตัวอยาง  แตรวมความก็คือวา  เรื่องของยุคสมัย
เชนเรื่องของแนวคิดตางๆ ท่ีเขามา เราตองทันและเอามาวิเคราะห
กัน  ความเทาทันสถานการณน้ีจึงเปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง

ของที่นํ าเขา ตองรูใหเต็มเทาที่เขาเขาใจ
ของเขาพรองตรงไหน กต็องรูและเตมิใหเต็มจรงิๆ ได

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

อยางเวลานี้ ในเรื่อง Child-Centered Education เมื่อฟง
นักการศึกษาพูด ครูอาจารยท่ีอยูโรงเรียนตางๆ ดีไมดีก็เขาใจแค
วามุงสนองความพอใจของเด็ก เด็กเอาอยางไร ก็เอาแคน้ัน เลยไม
ตองพัฒนาเด็ก
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แคคํ าวา “ความตองการ” ของเด็ก ก็ยุงแลว สับสนกันไป
ฝร่ังเขาพูดถึง needs แตครูจํ านวนมากนึกถึง desire เอาความ
อยากเปนความตองการ แลวจะพูดกันรูเรื่องไดอยางไร แคภาษาก็
สับสนแลว

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

เขาบอกวาท ําใหเด็กเปนสขุ เราบอกวา “พัฒนาเหตุปจจยัของ
ความสุข” แทนที่จะมัวหาทางทํ าใหเด็กเปนสุข เราทํ าเหตุปจจัย
แหงความสุขสิ เราชวยใหเด็กสรางเหตุปจจัยของความสุขขึ้นมา
เด็กก็มีความสุขไดดวยตัวเอง และพัฒนาเปลี่ยนความสุขไดดวย

ไมใชจะมัวติด concept วาความสุขคืออยางนี้ แลวก็
พยายามทํ าใหเด็กเปนสุขอยางนั้น ซ่ึงเปนการสนองทิฏฐิอันหนึ่งที่
ยึดไววา ความสุข คืออยางนี้ แลวก็ทํ าใหเด็กเปนสุขไดแคอยางนั้น
โดยไมรูวา ความสุขนั้นมีหลายแบบ พัฒนาไดหลายขั้น ซ่ึงเราควร
จะสรางเหตุปจจัยแหงความสุขที่พัฒนาขึ้นไป พรอมทั้งกํ าจัดเหตุ
ปจจัยแหงความทุกข อันนี้สิท่ีสํ าคัญ

แทนที่จะมัวมาดูวา สุข - ไมสุข  ทุกข - ไมทุกข  โดยที่ตัวเอง
มี  concept  ความเขาใจ  คือทิฏฐิในเรื่องความสุข-ความทุกขท่ี
ตายตัวไปแลว  ซ่ึงทํ าใหเด็กเสียประโยชนท่ีเขาควรจะได และการ
ศึกษาก็ไมทํ าใหคนพัฒนาเนื้อตัวที่แทของเขาขึ้นมา
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น้ีก็เปนเรื่องที่จะตองมาคิดมาพูดกันอีกมาก เอาละ ! วันนี้
เวลาหมด อันที่จริง ครูอาจารยมีปญหาจะมาถาม เลยไมรูจะถาม
อยางไร  เอาไวโอกาสหนา

ขออนุโมทนา ทางโรงเรียน ครูอาจารย ผูบริหาร โยมที่เปน
บุพการีของโรงเรียน ทุกทานที่ไดมีจิตใจเปนกุศล มาเยี่ยมเยียนวัด
เยี่ยมเยียนพระสงฆ และมาเยี่ยมเยียนอาตมภาพดวย ในโอกาส
วันครู ซ่ึงเปนวันของโรงเรียน และของคุณครูทุกทาน

ถาถือตามคติพุทธศาสนา จิตใจที่เปนบุญ เปนกุศล น้ีแหละ
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 พอแมท้ังหลาย ผูปกครอง เปนตน โดยเฉพาะเด็กๆ ท้ัง
หลาย จงเจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย  รมเย็นในธรรม มีความ
สขุยิ่งๆ ข้ึนไปทุกเมื่อ เทอญ.....  สาธุ...สาธุ...
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เรื่องโรงเรียนแนวพุทธ** ท่ีคิดจัดคิดทํ ากันนี้ เทาที่ไดรับฟง
มองไดเปน ๒ แง หรือ ๒ ระดับ

๑. ขอปรารภที่เดน คือการที่มองเห็นวา คนไทยที่เปนชาว
พุทธ เชนเด็กนักเรียนที่ช่ือวาชาวพุทธ มีช่ืออยางนั้น แตไมรูเรื่อง
พระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนไมสมกับความเปนชาว
พุทธ ทํ าอยางไรจะใหเด็กนักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูเรื่องพระพุทธ
ศาสนา และประพฤติตนเปนชาวพุทธที่ดี หรือสมกับความเปน
ชาวพุทธได อันนี้เปนแงหนึ่ง

๒. มองกวางออกไป โรงเรียนแนวพุทธ เปนเรื่องของการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ ซ่ึงหมายถึงตัวแนวคิดหรือหลักการในการ
จัดการศกึษา ท่ีสมัพนัธกบัการมองชวีติมนษุยและธรรมชาตท้ัิงหมด
เปนการพูดถึงตัวหลักการ เหมือนกับเราพูดถึงการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดของจอหน ดิวอี้ (John Dewey) หรือเปสตาลอซซี
(Pestalozzi) หรือรุสโซ (Rousseau) หรืออะไรก็วาไป
                                                                                         
∗ ขอคิดความเห็นของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสที่รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร นํ าคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษารูปแบบใหม ไปนมัสการปรึกษา ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖

**”โรงเรียนแนวพุทธ” เปนคํ าที่ใชพลางกอนในระยะเริ่มการ ตอมา ทาง ศธ. ไดยุติให
ใชคํ าวา “โรงเรียนวิถีพุทธ”
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ที่เรียกวา “การศึกษาแนวพุทธ” คอืรูความจริง
ของธรรมดา แลวพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ

ในแงท่ี ๒ น้ี เราดูวา การจัดการศึกษาแนวไหนจึงจะถูก
ตองตามความเปนจริง คือเอาความจริงเปนที่ตั้ง การที่อาตมา
เขียนอะไรตออะไร น่ีหมายถึงตัวเอง อาตมาก็มองวาแนวคิดของ
พุทธศาสนานี่ มองตรงตามความเปนจริงที่สุด คือเริ่มจากมอง
เห็นชีวิตของมนุษยวาเปนอยางไรๆ แลวจากการรูเขาใจความ
เปนจริงก็มาจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความจริงนั้น ไมใชเปน
เรื่องของบัญญัติหรือคํ าสั่ง

เรื่องนี้ ท่ีวาเปนการจัดการศึกษาตามหลักของพระพุทธ
ศาสนา ท่ีเราเรียกวาแนวพุทธ ก็คือแนวของคนที่มีปญญารูความ
จริงเทานั้นเอง

พระพุทธเจาก็ตรัสแลววา พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไม
ความจริงก็มีอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาทรงคนพบ
ความจริงนั้นแลวนํ ามาเปดเผยแสดง การจัดการศึกษาที่เรียกวา
แนวพุทธก็คือการจัดตรงตามความเปนจริงของธรรมชาติเทานั้น
เอง คือทางพระพุทธศาสนาเราถือวาพระพุทธเจาไมไดมาทรง
บัญญัติอะไรขึ้นเอง ไมไดมาสั่งการอะไร แตพระองคทรงคนพบ
ความจริงของธรรมชาติแลวก็มาสอนตามนั้น เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ

ถึงตอนนี้ เรื่องจึงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือไมมีการแบงแยกวา
เปนศาสนาไหนๆ เวลานี้คนมีปญหามาก มนุษยน้ียังขามไมพน
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ความคับแคบ ท้ังที่เรียกตัวเองวาเจริญมากี่พันปแลว ก็ยังมาติด
อยูกับการแบงแยกวาศาสนานั้นศาสนานี้

อยางเชนบอกวา การศึกษานี้ ใชหลักพุทธ บางคนก็
สะดุดวา อาว! ทํ าไมเปนชื่อศาสนานั้นศาสนานี้ เริ่มกลัวเสียแลว
แลวเราไมเคารพหรือ วาเรื่องนั้นๆ หลักการนั้นๆ เปนความคิด
ของใคร ใครเปนผูแสดงหลักการนั้น ก็พูดไปตามตรง

ทํ าไมเราพูดไดวา จอหน ดิวอี้ (John Dewey), เปสตา-
ลอซซี (Pestalozzi), รุสโซ (Rousseau) ทํ าไมพูดได แลวทํ าไม
เวลาจะพูดถึงหลักการของพระพุทธเจา คนไทยพูดไมได ตองรอ
ใหฝร่ังยกขึ้นมาพูด ทํ าไมไมยอมรับความเปนจริงอันนี้ ใครแสดง
มาก็วาไปตามนั้น ขอสํ าคัญอยูท่ีวา หลักการนั้นตรงตามความ
เปนจริงหรือไม พูดอยางภาษาสมัยนี้วาเปนเรื่องทางวิชาการ ก็วา
ไปตามหลัก ไมมาเกี่ยงมากลัวอยางนั้นอยางนี้

พระพุทธศาสนาบอกวาสอนหรืออธิบายไปตามธรรมชาติ 
ถาใครเห็นวาไมเปนจริง เราก็เถียง ทานก็เปดโอกาสใหเถียงอยู
แลว ไมไดบังคับใคร

น่ีเราก็ดูวาชีวิตคนเปนอยางไร มันอยูในทามกลางธรรม
ชาติแวดลอมอยางไร มีความเปนไปที่เรียกวาธรรมดาของมัน
อยางไร และเพื่อใหชีวิตมนุษยพัฒนาอยูไดดีในทามกลางสิ่งแวด
ลอมตางๆ เหลานี้ เขาควรจะดํ าเนินชีวิตอยางไร เราก็ดูไปตาม
ความเปนจริงนั้น ท้ังของโลกและชีวิต แลวก็มาจัดระบบพัฒนา
คนใหอยูไดอยางดีทามกลางความเปนจริงอยางนั้น ก็เทานี้แหละ
มันก็เลยเกิดเปนการศึกษาแนวพุทธ อยางที่พูดกัน เทานั้นเอง
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ทีน้ี เมือ่เปนการศกึษาแนวพทุธอยางนี ้มนักจ็ะม ี๒ ระดบั
ระดับท่ี ๑ คือ ระดับรูปแบบ หมายความวา เปนธรรมดา

ของมนุษยท่ีอยูในสังคมหรือชุมชนอันใดอันหนึ่ง ยอมมีวิถีชีวิตที่
สืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรม โดยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอะไร
ตางๆ ซ่ึงลงตัวตามที่สังคมนั้นเขาถือวาดี เหมือนอยางชาวพุทธ
ไทยเราก็พัฒนาวิถีความเปนอยูท่ีเปนวัฒนธรรมแบบพุทธไทยขึ้น
มา ลังกาเขาก็มีพุทธแบบลังกา อะไรอยางนี้ ซ่ึงเปนรูปแบบที่ถือ
กันหรือตกลงกันวาดีแลว

เราก็อาจจะเนนวา การที่จะเปนคนไทย ซ่ึงไดช่ือวาเปน
ชาวพทุธ จะตองใหไดความหมายและมรูีปแบบอยางนี ้ แลวกจ็ะมี
ภาพหรอืรูปแบบของชวีติที่มวีฒันธรรม เชนการกราบการไหวอะไร
ตออะไร อันนี้ถือวาเปนรูปแบบเทานั้น แตเรายอมรับกันแลววา
เปนรปูแบบทีด่ ีคอืเหมาะสมกบัคนทีเ่รยีกวาเปนชาวพทุธแบบไทย

ระดับท่ี ๒ คือตัวแทตัวจริง ไดแกความเปนจริงตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ ท่ีอยูลึกลงไปอีกทีหนึ่ง ซ่ึงอันนั้นเปนของ
กลาง ไมข้ึนตอประเทศชาติหรือวัฒนธรรมไหนทั้งสิ้น ใครจะไป
ปรับไปจัดระบบวัฒนธรรมอยางไร ใหมีวิถีชีวิตอยางไร ก็จัดไป
ฉะนั้นในแงน้ีจะไมมีปญหา

รวมความวา จะตองพูดกันเปนระดับๆ ตั้งแตระดับกวาง
ท่ีสุด คือตัวหลักการที่สอดคลองกับความเปนจริงตามธรรมดา
ของธรรมชาติ ในขั้นนี้เราจะจัดการศึกษากันอยางไร ในความ
หมายแงน้ีเราก็ใชช่ือวา “แนวพุทธ” คือเปนแนวพุทธในความ
หมายที่วารูเขาใจถึงความจริงของธรรมชาติตามธรรมดา แลวจัด
กระบวนการของการศึกษาใหไดผลตามธรรมดาของความจริงนั้น



สู การศึกษาแนวพุทธ ๑๒๕

จากนั้น แคบเขามา คือในแงของรูปแบบ ท่ีวาเราจะจัดให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย ใหคนที่มีช่ือวาชาวพุทธเปนอยาง
น้ีๆ เราอาจจะเห็นวารูปแบบอยางนั้นๆ เมื่อดีแลว ยอมรับแลว ก็
มาทํ าใหแนนแฟนยิ่งขึ้น แลวอันไหนที่ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติม ก็
พัฒนาตอไป

เรื่องวัฒนธรรมนี้ก็ควรจะแกไขปรับปรุงใหมีความเจริญ
กาวหนา ไมอยางนั้นจะเปนวัฒนธรรมประเภทปกปองตัว

วัฒนธรรมสวนที่ตัวมีอยู
กค็วรจะรูเขาใจใหถึงรากถึงฐาน

เคยพูดบอยๆ วา การรักษาวัฒนธรรมนั้น ตองระวังนะ
ถาเปนวฒันธรรมแบบปกปองตวัเมือ่ไร กแ็สดงวาเปนฝายตัง้รบัแลว
แยเลย ไมเจริญกาวหนา

วัฒนธรรมที่ดีงามตองมีความเจริญกาวหนา พัฒนาตัว
เองตอไป และกาวไปในสังคมโลกไดอยางดี สามารถเปนผูนํ าแก
ผูอื่น ใหเขาอยากทํ าตาม ไมใชคอยหวาดกลัวฝายอื่นจะบุกเขา
มา ตองคอยปกปองตัวเอง ถาอยางนั้นก็แสดงวาแยแลว

ขณะนี้ เรารักษาวัฒนธรรมแบบปกปองตัวเสียมาก  
คลายๆ วาเราแยแลว สูเขาไมไดแลว เขาบุกเขามา แสดงวาเราไม
มีความเปนผูนํ า ถาเราเกงจริง วัฒนธรรมของเราจะตองนาชื่นชม
จนคนอื่นเขาอยากจะรับอยากจะตาม ขอสํ าคัญอยูท่ีวาเรามีอะไร
บางที่เปนสาระซึ่งจะทํ าใหเราภูมิใจ แลวเขาอยากจะตามเรา น่ัน
ก็คือเราตองมีอะไรที่จะใหแกเขา จะเปนเรื่องภูมิธรรมหรือภูมิ
ปญญาก็ตาม โดยเฉพาะสิ่งที่เหนือกวาเขาทางภูมิปญญา
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ตอนนี้สังคมของเรามันหนักในแงท่ีมองไมเห็นวามีดีอะไร
ของตัวที่จะใหแกคนอื่น มีแตมองวาคนอื่นเขามีดีอยางนั้นๆ แลว
ก็อยากจะไปรับของเขามา ก็เลยตองดอยอยูเรื่อยไป

เมื่อมองในแงการศึกษาแนวพุทธที่พูดมา ก็ถือวาพระ
พุทธศาสนาสอนความจริงตามธรรมดาธรรมชาติ แลวเราก็มาดู
วาหลักการที่มีช่ือวาศีล สมาธิ ปญญา น้ี วางขึ้นตามความจริง
ตามธรรมดาของธรรมชาติ แตพอมาอยูในวัฒนธรรมไทยแลว มัน
ก็วิวัฒนาการเปนรูปแบบขึ้นมา เปนวัฒนธรรมเฉพาะเทศะ เมื่อ
เราไมรูตัว ไมรูจักแยก เราก็ชักจะมองแคบ ความหมายของศีล
สมาธิ ปญญา ก็เหลือแคเปนรูปแบบตางๆ ไป

อันนี้เปนเรื่องที่เราจะตองแยกใหชัดวา ศีล สมาธิ ปญญา
ท่ีเปนรปูแบบ ซ่ึงอาจจะแคบลง แลวกรั็ดตวั แลวบางทกีเ็พีย้น กบั
ศลี สมาธ ิ ปญญาทีแ่ทจริงสอดคลองกบัความเปนจรงิของธรรมชาติ
ท่ีพระพุทธเจาสอนแทๆ น้ัน คืออะไร ตอนนี้ตองแยกใหได

อยางเวลาพูดถึงศีล เราก็อาจจะมองไปตามความหมาย
ของเรา เชน ศีล ๕ บางทีพูดกันไปวาเปนขอหาม วาหามอยาง
น้ันๆ ซ่ึงที่จริงถาวากันโดยเครงครัด พระพุทธศาสนาไมมีศีลท่ี
เปนขอหาม

จะตองรูกันใหชัดวา ถาพูดกันโดยเครงครัด ศีลอยางศีล
๕ ไมใชเปนขอหาม เปนธรรมดาวาในศาสนาอื่นทั่วๆ ไป ศีลเปน
ขอหาม ท่ีจริงเขาก็ไมไดเรียกของเขาวาเปนศีล แตชัดเจนวาของ
เขาเปนบัญญัติ หรือเปนโองการบัญชา เปน commandment
ตามธรรมดาของหลักการที่วามีพระผูเปนเจา เปนผูสราง เปนผู
บันดาล เมื่อเปนผูสราง ผูบันดาล ทานก็ตองวางบัญญัติวาเธอ
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ตองทํ าตามนี้ เธอตองไมทํ าอันนี้ ทานก็หามก็สั่ง แลวเมื่อคนทํ า
หรือไมทํ าตามนั้น ทานก็ใหรางวัลหรือลงโทษไปตามที่บัญญัติ

ในทางตรงขาม พระพุทธเจาตรัสวา พระพุทธเจาจะเกิด
หรือไมเกิด ความจริงก็เปนอยางนี้ แตพระองคคนพบแลวก็มา
เปดเผยแสดง เมื่อความจริงเปนอยางนี้ ความจริงมันก็เรียกรอง
เราวา เราจะตองดํ าเนินชีวิตอยางนี้ๆ จึงจะไดผล เหมือนอยางไฟ
ความจริงมันรอน ถาคุณไมอยากใหตัวคุณเปนอันตราย คุณก็
อยาเอาไฟมาเผาตัว หรือถาคุณตองการใหไดประโยชนจากไฟ
คุณก็เรียนใหรูวาจะเอาไปใชไดอยางนั้นๆ ยิ่งรูเทาไรก็ยิ่งดี

ธรรมทีพ่ระพทุธเจาสอนกเ็ปนอยางนี ้คอืบอกความจรงิ แลว
กส็อนขอเรยีกรองจากความจรงินัน้ตอเราวา ถาเราตองการด ําเนนิ
ชีวิตใหดีเราจะตองทํ าอยางไร ก็เทานั้นเอง

เมื่อเปนอยางนี้ ระบบแหงธรรมของพระพุทธศาสนา เมื่อ
พูดอยางเครงครัดจึงไมมีคํ าสั่งหรือคํ าหาม แลวก็ไมมีการลงโทษ
หรือใหรางวัล แตคนทํ าอะไร เขาก็ไดรับผลเองตามกฎธรรมดา
ของธรรมชาติ กฎแหงกรรมอะไรๆ ก็เปนเรื่องของเหตุของผล
หมายความวาทํ าเหตุอยางนี้ ผลจึงเกิดขึ้นอยางนั้น เปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมมีใครมาตัดสินลงโทษ

หลักพระพุทธศาสนาที่เปนเหตุผลอยางนี้ คนจะตองเรียน
รูเขาใจจึงจะเอามาใชหรือปฏิบัติไดถูกตอง เพราะฉะนั้น ในสิ่งที่
พระพุทธเจาสอน เมื่อเราพูดกันตอๆ ตามๆ กันมา โดยไมไดทบ
ทวนศึกษา จึงเคลื่อนคลาดเลือนลางไดงาย ดังที่ทุกอยางมีแงคิด
ท้ังนั้น เชน เวลาใหศีล ในตัวศีลท่ีเรารับ ไมมีคํ าวาหามวาสั่ง เรา
เองเปนผูตัดสินการกระทํ าของตนวา
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ปาณาติปาตา เวรมณี-สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ  =  ขาพเจา
ขอรับถือปฏิบัติขอศึกษาในการงดเวนจากการฆาสัตว

ศึกษากันใหชัดวา ศีลท่ีแทคืออะไร พระพุทธเจาทรงสอน
วา น่ีนะ เปนความจริงวาสัตวทุกตน ท้ังคนทั้งสัตวอื่น ลวนรักสุข
เกลียดทุกขดวยกันทั้งนั้น เราฉันใด เขาก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้นจึง
ไมควรเบียดเบียนกัน จริงไหม เราก็เห็นดวยวา เออ จริงนี่ ก็ยอม
รับ ถาอยางนั้นเราไมควรเบียดเบียนกันใชไหม ใช

ถาอยางนัน้ ตกลงเราจะไมทํ ารายใคร แตฉนัยงัใจไมเขมแขง็
ยังมีโลภ มีโกรธมาก เพราะฉะนั้นก็เลยคลายๆ มาสัญญากับพระ
หนอย ขอใหขาพเจาไดปฏิญาณตอทานวา ขาพเจาขอถือขอ
ปฏิบัติท่ีจะฝกตนใหงดเวนจากการฆาสัตว น่ีเห็นไหม ไมมีคํ าสั่ง
ของใครทั้งนั้น แตเราเองเปนผูท่ีตกลงยอมรับปฏิบัติอยางนั้น

เมื่อเรารับแลวปฏิบัติอยางนั้น ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย
และเมื่อเราปฏิบัติไปตามนั้น ก็เกิดเปนศีล คือเปนความประพฤติ
ปกติประจํ าตัวของเรา อาตมาลอพระบอยๆ วา น่ี โยมมาขอศีล
พระไมเคยใหศีล พระจะบอกวาศีลอาตมาใหไมได

โยมมาบอกวา ขาพเจาขอศีล ๕ “มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห
ปฺจ สีลานิ ยาจาม” แปลวา ขาพเจาขอศีล ๕ พรอมท้ังไตร
สรณะ แตพระไมใหศีล ใหดูเถอะ พระบอกเปนนัยวา เออ คุณขอ
ศีล แตฉันใหไมไดนะ ใครปฏิบัติ คนนั้นก็มีศีลเอง คุณตองการมี
ศีล คุณก็เอาขอฝกหัดเหลานี้ไปปฏิบัติ เมื่อคุณปฏิบัติตาม คุณก็
เปนผูมีศีล
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ดังนั้น แทนที่จะใหศีล พระก็บอกขอปฏิบัติ เรียกวา
สิกขาบท ใหญาติโยมเอาไปฝกตัว พูดสั้นๆ วา ชาวบานขอศีล
พระบอกสิกขาบท

สิกขาบท = สิกขา (ศึกษา) + บท (บท, ขอ) แปลวาขอฝก
ขอศึกษา ขอเรียนรู ขอฝกตัวเอง หรือบทเรียน ภาษาพระขั้นหลัก
แทๆ เรียกวาสิกขาบท ๕ ไมเรียกศีล ๕ เพราะศีลเปนคุณสมบัติท่ี
เกิดในตัวคน เมื่อคุณปฏิบัติถูกตองแลวคุณมีความประพฤติ
อยางนั้น ก็เปนศีลของคุณ

แตขอปฏบัิตอิะไรทีจ่ะท ําใหคณุมศีลี พระกบ็อกวา สกิขาบท
ขอฝกนี่ ถาคุณปฏิบัติตามแลวคุณก็จะมีศีล เชน ปาณาติปาตา
เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ขาพเจาขอถือขอปฏิบัติในการฝกตน
ท่ีจะงดเวนจากการทํ าลายชีวิต ทุกขอมีแตสิกขาบทเหมือนกัน
หมด พระบอกสิกขาบท ชาวบานก็รับไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวก็
เกิดเปนศีล พระไมเรียกศีล ๕ แตเรียกสิกขาบท ๕ คือ เปนขอฝก
หรือขอศึกษาเพื่อใหมีศีล

ทุกอยาง ท้ังศีล สมาธิ ปญญา ใหไมไดท้ังนั้น แตทุกคน
จะตองไปพัฒนาโดยฝกใหเกิดขึ้นในตัว

ชาวบานขอวา ฉันอยากมีสมาธิ พระบอกวา ฉันเอาสมาธิ
ใหคุณไมได คุณเอากรรมฐานไปฝก

ขอศีล พระบอกสิกขาบทใหไปฝก แลวก็มีศีลเอง
ขอสมาธิ พระใหกรรมฐานไปทํ าเอา แลวเกิดสมาธิ
ขอปญญา พระใหขอมูลความรู ทางพระเรียกวาใหสุตะ ก็

บอกสุตะให
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สุตะ คือสิ่งที่เลาเรียนสดับฟง พระหรือครูอาจารยบอกสิ่ง
ท่ีเลาเรียนสดับฟง ถายทอดใหไป คุณเอาไปคิดไปพิจารณา
ปญญาก็เกิดขึ้น

ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา เราตองฝกฝนพัฒนาขึ้นในตัว
เอง อันนี้ก็เปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ

สามแดนของชีวิต ก็เปนสามดานของการศึกษา
ตามธรรมดาของธรรมชาติน้ัน ชีวิตของเรามี ๓ ดาน คือ
๑. เรามีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยการรับรู ดู ฟง

ฯลฯ ทางอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนทวาร คือประตู
ฝายเปดรับ ๖ และโดยการแสดงออกสื่อสารสัมพันธทํ าการตางๆ
ทางกาย วาจา ใจ ท่ีเรียกวากรรม เปนทวาร คือประตูฝายเปด
ออก ๓ หมายความวามีความสัมพันธกับโลกภายนอกทางการรับ
รู และทางดานการกระทํ า น้ีคือแดนของศีลท้ังหมด รวมอยูในการ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ถามองอยางนี้เราจะรูเลยวา คํ าวา ศีล ไมใชแคศีล ๕ แต
หมายถงึการสมัพนัธกบัสิง่แวดลอมท้ังทางกายภาพ และทางสงัคม
ดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วาจา เปนดานที่ติดตอกับขางนอก

๒. ทีน้ีลึกลงไป พฤติกรรมการสัมพันธกับโลกภายนอก
ของเราจะเปนไปอยางไร ก็เกิดจากเจตจํ านง มีความตั้งใจ แลว
เบื้องหลังของเจตจํ านง หรือความตั้งใจนั้น ก็มีแรงจูงใจ และคุณ
สมบัติตางๆ ในจิตใจ ท้ังฝายดีและฝายราย เชน ความรัก ความ
โกรธ ความเชื่อ ฯลฯ เปนตัวปรุงแตงใหแสดงออกมาที่พฤติกรรม
ตลอดจนการรับรูทางอินทรียตางๆ สวนนี้ก็เปนแดนของจิตใจ
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๓. เหนือจากนั้นอีกแดนหนึ่งก็คือ มนุษยจะสื่อสารมีพฤติ
กรรมสัมพันธกับโลกภายนอกไดมากนอย ตื้นเขินหรือซับซอนเทา
ไหน จะมีจิตใจที่อึดอัดโลงโปรงแคบกวางเพียงใด จะมีความรูสึก
ไดแคไหน จะมีสภาพจิตใจเปนอยางไร ก็อยูท่ีความรู

ถาเรารูวาสิ่งนี้เปนอันตรายตอเรา จิตใจของเราจะมี
ปฏิกิริยาอยางหนึ่ง ถาเรารูวาสิ่งนี้เราจะจัดการอยางไร เราก็จะมี
ความรูสึกสบายโปรงโลงเปนอิสระ แตถาเราไปเจออะไรแลว ไมรู
วาจะทํ าอยางไร ปญญาไมมี ความรูไมมี เราจะอึดอัดเปนทุกข
ทันที ฉะนั้นความรูจึงเปนตัวการที่ทํ าใหสภาพจิตเปลี่ยนแปลงไป
และเปนตัวจํ ากัดและขยายขอบเขตของพฤติกรรม เราจะทํ าอะไร
ตออะไรไดแคไหน ก็อยูท่ีความรูแหงปญญา เปนแดนที่สาม

พระพุทธศาสนาบอกวา ชีวิตคนก็มี ๓ แดนนี้แหละ คือ
แดนติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก แดนของจิตใจที่ออกทางเจต
จํ านง แลวก็แดนของความรูเขาใจ ชีวิตทั้ง ๓ แดนนี่ทํ างานตลอด
เวลา ฉะนั้นมนุษยจะตองพัฒนา ๓ แดนนี้ เพื่อจะดํ ารงและ
ดํ าเนินชีวิตใหอยูไปไดดี

การพัฒนาแดนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม เรียกวา ศีล
เพียงแคพัฒนาศีลข้ันตนๆ ถาทํ าอยางถูกตอง การศึกษาก็ชัดขึ้น
มาทันที

เริ่มดวยอินทรียสังวร การรูจักใชอินทรีย ดู ฟง เปนตน ศีล
แคน้ี ในเมืองไทยนี่ เราก็ไมรูจักแลว ท้ังๆ ท่ีในพระพุทธศาสนาถือ
เปนเรื่องสํ าคัญมากวา ตองดูเปน ฟงเปน คุณดูอยางมีสติไหม
คุณดูไดความรูไหม ถาดูแลวลุมหลง ไดแตชอบใจ-ไมชอบใจ
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แสดงวาอยูแคความรูสึก ท้ังๆ ท่ีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรานี่
มันทํ าหนาที่ ๒ อยางพรอมกัน แตเราไมรู เราก็พูดแควารับรู

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรานี่ในเวลาเดียวกัน มันมี
ความรูสึก กับ รู ใชไหม ตาดู เราก็รูสึกวาสวยงาม สบายตา ไม
สบายตา แลวก็ชอบใจไมชอบใจ น้ีดานรูสึก สวนดานรูก็คือรูวา
เขียวขาวดํ าแดง ยาวใหญ แคบกวาง เปนแมว เปนหมู เปนตนไม
ฯลฯ หูฟง ดานรูสึกก็วาไพเราะไมไพเราะ สบายหูไหม แลวก็ชอบ
ใจไมชอบใจ สวนดานรูก็วาเปนเสียงอะไรๆ

สองดานนี่ การศึกษาของเรา ขออภัยตามแบบตะวันตก
ไมชัดออกมาเลย แตในพระพุทธศาสนา เราบอกวาอินทรียทํ า
หนาที่ ๒ ดาน คือ ดานรู กับ ดานรูสึก เมื่อรูสึกแลวคุณไปตาม
ชอบใจ-ไมชอบใจ รับรูดวยยินดี-ยินราย ชอบ-ชัง ถาติดอยูแคน้ี
ถาไมไปทางความรู ก็ตันเลย การศึกษาไมมี การพัฒนาไมมี การ
เรียนรูไมมี การศึกษาจึงตองไปทางอินทรียเพื่อรู

พอรูปบ ตั้งแตรูวาเขียวขาวดํ าแดงไป แลวทีน้ีถาโยนิโส-
มนสิการเขามา ก็กาวหนาไปกันไดไกล เชน สืบสาวหาเหตุปจจัย
แยกวิเคราะหองคประกอบ ไปไดหมด ฉะนั้น การใชอินทรียจึง
เปนจุดเริ่มท่ีมนุษยจะไดเรียนรู การศึกษาก็อยูท่ีน่ี

น่ีแหละจึงวาการศึกษาอยูท่ีเรื่องธรรมดา การศึกษาไมมี
อะไรมาก รวมความวา การศึกษาตอง

๑. เปนเรื่องของธรรมดา ตามความจริงของธรรมชาติ
๒. เปนเรื่องงายๆ อยูกับชีวิตประจํ าวัน ตั้งแตเกิด
เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงตองเริ่มท่ีบาน ในครอบครัว ตั้ง

แตการกินอยู การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การใชตาดู หูฟง ดูทีวี ดู
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สิ่งทั้งหลาย ใชหูฟงอะไรตางๆ วาไดความรู หรือไดความลุมหลง
ติดอยูแคความชอบใจไมชอบใจเทานั้น หรือไปถึงความคิด
พิจารณาดวยเปนตน ก็แคน้ีแหละ

พอเริ่มการศึกษาเพียงแคขั้นศีล
ชวิีตและสังคมก็มีหลักประกันความมั่นคงขึ้นมาทันที

ทีน้ี การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมีอะไรบาง พระพุทธ
ศาสนาก็แยกศีลออกเปนหมวดๆ

๑. อินทรียสังวร การรูจักใชอินทรีย เชน ตาดู หูฟง ใหดู
เปน ฟงเปน ดูใหไดความรู มีสติ ไมไหลไปตามความยินดียินราย
ชอบชังเทานั้น

๒. ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอีกดานหนึ่งก็คือ การเสพ
บริโภค ชีวิตจะเปนอยูไดดวยอาศัยอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยู
อาศัย ปจจัยเครื่องใชสอยตางๆ รวมไปถึงพวกอุปกรณเทคโนโลยี
ท้ังหลาย ซ่ึงจะมาสัมพันธกับปญญาทันทีเลย

ถาเสพไดแคอรอยเปนตน ก็ไมปลอดภัย เพราะเปนแครู
สึก ตองมีปญญารูดวย พอรูวา ออ ท่ีเรากินนี่กินเพื่ออะไร ในการ
สัมพันธกับอาหารนั้น พระพุทธศาสนาสอนทันทีเลยวา ปฏิสังขา
โยนิโส ปณฑะปาตัง บอกใหพิจารณาเขาใจแลววา เรารับ
ประทานอาหารมิใชเพียงเพื่อแคน้ีๆ มิใชเพียงเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อ
โกเก เพื่อสนุกสนานมัวเมา แตรับประทานเพื่อใหชีวิตนี้เปนอยู
เปนไปโดยมีสุขภาพดีแข็งแรง และเอาชีวิตนี้ไปใชทํ าประโยชนได
แคน้ีก็ช่ือวาศีลแลว ศีลน้ีเรียกวา ปจจยปฏิเสวนา หรือ ปจจัย-
สันนิสิตศีล
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ศีลอยางที่วานี้เปนศีลเบื้องตนยิ่งกวาศีล ๕ อีก แตคน
ไทยไมรูจัก น่ีศีลหมวดใหญๆ สองแลว คือ การใชอินทรีย ตา หู
จมูก ลิ้น กาย สัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ และการเสพบริโภค
สิ่งทั้งหลายดวยปญญารูเขาใจ ใหไดประโยชนท่ีแทแกชีวิต ไมใช
เพียงเพื่อสนุกสนานโกเกเทานั้น จะเห็นไดงายวา เพียงแครูจักกิน
อาหารเทานั้น นอกจากชีวิตของตัวเองจะเปนอยูดี เชนมีสุขภาพ
แลว ยังลดการละเมิดศีล ๕ ตลอดจนอบายมุขตางๆ ไปมากมาย

๓. ศีลดานตอไปเปนเรื่องของอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ
ฉะนั้นอาชีวะ ท่ีเปนสัมมาอาชีวะ จึงเปนศีลสํ าคัญในมรรคมีองค
๘ ดวย ซ่ึงเห็นกันอยูชัดๆ แตคนไทยมองแคศีล ๕ จึงไมรูจักศีล
ดานอาชีวะ ถาเราเอาศีลท่ีเปนองคมรรคออกมา เราจะเห็นชัด

การเลี้ยงชีพ หรือการทํ ามาหาเลี้ยงชีพนี้เปนเรื่องใหญ
มากในสังคมมนุษย อยางที่วา โลกมนุษยเปนไปตามกรรม กรรม
ใหญก็คือการเลี้ยงชีพของมนุษย อยางที่แยกเปนเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การ
ประกอบอาชีพตางๆ น่ีแหละ ทํ าใหโลกเปนไป อารยธรรมจะมี
ความเจริญในแนวไหน ก็เปนไปตามอาชีวะ

ถาเปนเด็กๆ อาชีวะที่ถูกตองก็หมายความวา ตองปฏิบัติ
หนาที่ของตัวเองใหสมกับการเลี้ยงดูของพอแม เรียกวามีสัมมา
อาชีวะ หรืออยางพระก็ตองอยูในธรรมวินัย ทํ าหนาที่สืบตอพระ
ศาสนาแลว ญาติโยมเขามีศรัทธา เห็นวาธรรมจํ าเปนสํ าหรับ
สังคม ก็เลยมาอุปถัมภบํ ารุงใหพระสามารถอยูไดเพื่อจะไดรักษา
ธรรมไวใหแกสังคม อยางนี้ก็เปนสัมมาอาชีวะของพระ ถาพระไป
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ขอชาวบานเมื่อไรก็มีหวังผิดทันที เปนมิจฉาอาชีวะ เพราะเขาไม
ไดถวายดวยศรัทธา

เรื่องสัมมาชีพนี่เปนเรื่องใหญของสังคมมนุษย อาชีพทุก
อยางมีข้ึนเพื่อจุดหมายในการแกปญหาชีวิตสังคมและเพื่อการ
สรางสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ถาทํ าถูกตองตามวัตถุประสงคน้ัน
เชน อาชีพแพทยมีเพื่ออะไร เพื่อบํ าบัดโรค และชวยใหคนมีสุข
ภาพดี ถาทํ าเพื่อการนี้ ก็เปนสัมมาอาชีวะ แตถาทํ าเพียงเพื่อเงิน
ก็แสดงวาเขวแลว ฉะนั้น จึงตองประกอบอาชีพที่ไมเบียดเบียน
เพื่อนมนุษย ไมกอความเดือดรอนแกใครๆ สัมมาอาชีวะจึงเปน
ศีลอีกหมวดใหญ

๔. อีกหมวดหนึ่งที่สํ าคัญก็คือ ศีลท่ีเปนหลักกํ ากับชุมชน
หมายความวา ชุมชนแตละชุมชน ตลอดจนสังคมประเทศชาติ
ตองมีระบบระเบียบในการเปนอยู มีหลักการ มีกฎ มีกติกา

หลักการ กฎ กติกาที่คุมใหชุมชนอยูกันดี เปนศีลประเภท
ท่ีเรียกวาปาฏิโมกข ชาวบานมีศีล ๕ พระมีศีล ๒๒๗ ก็คือศีล
ประเภทนี ้(วาโดยเครงครดั จะเปนปาฏโิมกข ตองมรีะบบสงัฆะชดัเจน)

หมายความวา อยางนอยสํ าหรับชาวบานนี่ สังคมจะอยู
ไดไมลุกเปนไฟก็ตอเมื่อคนยังพอรักษาศีล ๕ กันไดโดยเฉลี่ย คือ
ไมทํ ารายรางกายทํ าลายชีวิตกัน ไมลักขโมยละเมิดกรรมสิทธกัน
ไมลวงละเมิดทางเพศกัน ไมทํ าลายผลประโยชนกันดวยการ
กลาวเท็จหลอกลวง แลวก็ไมคุกคามสรางความรูสึกพรั่นพรึงให
ประชาชนสูญเสียความรูสึกมั่นคงปลอดภัยดวยการเสพยาเสพ
ติด จะเห็นวาพอมีใครเสพยาเสพติด คนอื่นก็จะสูญเสียความมั่น
คงปลอดภัยทันที
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หลักศีล ๕ จึงเปนการชวยใหสังคมนี้ปลอดภัย พออยูกัน
ได เพราะฉะนั้นศีล ๕ จึงเปนฐานของระเบียบสังคม ดังที่ปรากฏ
วา จากศีล ๕ น่ีก็พัฒนาเปนกฎหมาย เปนระเบียบกฎเกณฑอะไร
ตออะไรขึ้นไปอีกทีหนึ่ง

โดยมากกฎหมายของเราก็อาศัยศีล ๕ น่ีแหละเปนฐาน
ขยายออกไปจากเรื่องศีลน้ีแหละ เปนเรื่องชีวิตรางกาย เรื่อง
ทรัพยสิน เรื่องครอบครัว เรื่องทางเพศ เรื่องของการใชวาจา และ
เรื่องสิ่งเสพติดมัวเมา ซ่ึงเปนหลักใหญในการสรางกฎหมาย

ตกลงวาศีลก็แคน้ีแหละ ๔ หมวดนี่ เปนการศึกษาที่เริ่ม
ตั้งแตในบาน พอเด็กเกิดมาก็ตองรูจักเปนอยู ตั้งแตรูจักอยูรวม
กับพอแมพี่นอง ตองรูวากินอาหารเพื่ออะไร นุมหมเสื้อผาเพื่อ
อะไร ความหมายและคุณคาที่แทของมันอยูท่ีไหน ตลอดจนดูโทร
ทัศนเปน ฟงวิทยุเปน แคน้ีก็มีศีล

ศีลประเภทนี้เราไมคอยเอาใจใส ท้ังที่มันเปนเรื่องของ
ธรรมชาติตามธรรมดา

ศึกษาไปพรอมดวยกันทั้ง ๓ ดาน
แลววัดผลโดยดูพัฒนาการที่แยกเปน ๔

ท่ีวาแนวพุทธก็น่ีแหละ คือพัฒนาคนใหรูจักเปนอยูได
อยางดี โดยสอดคลองกับความจริงของชีวิตที่เปนไปตามธรรมดา
น่ีเอง

เราเอาความจริงของธรรมดานี่แหละมาใชประโยชนใน
การพัฒนามนุษย ก็เรียกวา การศึกษา
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การศึกษานั้นเปนระบบที่การพัฒนาดานความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม แลวก็ดานจิตใจเจตจํ านง และดานปญญาความรู
เขาใจ ดํ าเนินประสานไปดวยกัน และสงผลตอกัน โดยเจตจํ านง
ของจิตใจแสดงตัวออกมาสูพฤติกรรมและการสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอม ปญญาที่รูเขาใจก็มาพัฒนาพฤติกรรมใหทํ าไดผลดียิ่งขึ้น
และทํ าใหจิตใจมีขอบเขตขยายออกไปแลวมีสภาพที่ดีข้ึน เชน
เมื่อรูเขาใจเหตุผล รูวาคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจึงไมควรไปทํ ารายเขา แตควรจะมีเมตตากรุณา การ
พัฒนาเมตตากรุณาจึงตองอาศัยปญญาความรูเขาใจ ถาไม
อยางนั้น ก็ไดแคความเคยชิน เปนการพัฒนาแคระดับศีล

เมื่อท้ังสามสวนนี้ประสานกันไป ความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมก็จะเปนดานที่สนองและปอนเลี้ยงดานจิตและดานปญญา 
สงผลหนุนกันไป

๑. การพัฒนาในดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เรียก
วาศีล

๒. การพัฒนาดานเจตจํ านง ลงไปถึงคุณสมบัติในจิตใจ
ก็เปนสมาธิ ซ่ึงรวมถึงเรื่องของคุณธรรมความดี เรื่องของสมรรถ
ภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ เชนความเขมแข็ง หนักแนน
เพียรพยายาม สติ สมาธิ แลวก็เรื่องความสุข ความราเริงเบิก
บานผองใส ฯลฯ ท่ีเปนคุณสมบัติสํ าคัญของจิตใจ

๓. การพัฒนาดานปญญา ความรูความเขาใจ การรูจัก
มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน และความสามารถแยกแยะ
วิเคราะหสืบสาวหาเหตุปจจัยอะไรตางๆ
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สามแดนนี้จะตองพัฒนาไปดวยกัน เปนระบบ ท่ีเราเรียก
วาบูรณาการก็มาในระบบที่เรียกวาไตรสิกขานี้แหละ และเมื่อไตร
สิกขาพัฒนาคนไปอยางนี้แลว ก็วัดผลดวยภาวนา ๔ ดังที่โรง
เรียนทอสี กับโรงอนุบาลหนูนอย ทดลองคนหากันไปมาก็บอกวา
ตกลงใชหลักนี้แหละ

ในตอนที่พัฒนาคน เพราะวามันเปนองครวม ท้ังสาม
อยางนี้ตองไปดวยกันในแตละเรื่อง คือตองใชท้ัง ๓ เพราะฉะนั้น
ทานจึงถือหลัก ๓ ไมวาในเรื่องใด ทุกเรื่องเรามีท้ังสาม คือ ศีล
สมาธิ ปญญา ตองสืบเนื่องกันมา คือในขณะที่เรามีความ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอม เราก็มีเจตจํ านงตอสิ่งนั้น มีทาทีความตั้ง
ใจตอมันอยางใดอยางหนึ่ง พรอมกันนั้นเราก็ทํ าไดในขอบเขต
ของความรู และเราตองเรียนรูมันไปตลอดเวลา

แลวในการที่เราเรียนรูเพิ่มข้ึน เราก็จะพัฒนาได สภาพจิต
ของเราก็เปลี่ยนไป การมีพฤติกรรมสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะ
เปลี่ยนจะพัฒนาไปดวย ก็ไปดวยกันทั้งหมด ฉะนั้นจึงมี ๓ อยาง

แตพอวัดผล ทานแยกเปน ๔ คือ แยกเปน ภาวนา ๔
เพราะตอนแยกนี่ ไมใชตอนทํ างานแลว แตตองการความชัดเจน
วาดานไหนไปไดแคไหน จึงแยกเปน

๑. กายภาวนา การพัฒนาดานความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมท่ีเปนกายภาพ หรือทางวัตถุ

๒. ศีลภาวนา การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
สังคม ดานเพื่อนมนุษย รวมทั้งสัตวท้ังหลายอื่นดวย

อันนี้แยกไดชัด กายภาวนาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เชนพวกธรรมชาติ พวกวัตถุ พวกสิ่งเสพบริโภค สิ่งที่ตา
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ดู หูฟง อะไรตาง สวน ศีลภาวนา เปนการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
คือทางสังคม

๓. จิตตภาวนา การพัฒนาดานจิตใจ ท่ีอาศัยสมาธิเปนตัว
แกนในการฝก และมีบทบาทออกมาทางเจตจํ านง

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาดานปญญา ความรูความ
เขาใจ คิดได หยั่งเห็น

เรื่องนี้แปลกมากที่เรามาเจอภายหลังวา ของฝรั่งมี
physical development, mental development, emotional
development, social development  อาว ของพระพุทธศาสนา
ก็มี ๔ และวามาตั้งสองพันกวาปแลว พอมาเจอก็ตรงกันเลย แต
ขอบเขตไมเทากัน

ของฝรั่ง physical development เนนเรื่องการใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง สวนของพระพุทธศาสนา กายภาวนา หมายถึง
การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพทั้งหมด วา
สัมพันธเปนไหม ไดผลดีไหม เสพบริโภคเปนไหม กินอาหารเปน
ไหม เปนตน เชนเมื่อกินเปน สุขภาพดีก็มาดวย

ศีลภาวนา ก็คือดาน social development แลวจิตต
ภาวนา ก็ emotional development แตเราไปแปล mental
development เปนพัฒนาจิตใจ ขออภัย พลาดมาก

mental development น่ีของฝรั่งเขาใชเปน alternative
term กับ intellectual development ลองไปดูเถอะ ฝร่ังจะใช
mental development บาง intellectual development บาง สอง
ตัวนี้ใชแทนกัน หมายถึงดานปญญา สวน emotional
development คือดานจิตใจ
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รวมแลวก็มีพัฒนาดานกาย  พัฒนาดานสังคม ซ่ึงของเรา
เรียงไมตรงกับฝร่ัง คือของเราเรียง social development กอน
ถือวามองจากขางนอกเขามา แลวก็พัฒนาดาน emotional
development คือดานจิตใจ แลวจบดวย intellectual
development หรือ mental development แตอันนี้เราไมนิยมใช
เราจะใชวา wisdom development การพัฒนาปญญา

ตอนนี้ใชในการวัดผล จึงเปนภาวนา ๔ แตในเวลาศึกษา
คือขณะปฏิบัติในชีวิตจริงเปนไตรสิกขา  การที่มาแยกเปนภาวนา
๔ ก็เพื่อใชในการที่จะดูใหชัด แยกดูได ๔ ดาน แตในเวลาปฏิบัติ
จริง กายภาวนา และศีลภาวนา เปนขอเดียวกัน คือในเรื่องหนึ่ง
หรือในขณะหนึ่งนี่ เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง
คือทางกายภาพหรือทางสังคม ตองเอาอยางเดียว

ฉะนั้น ๒ ขอแรกในภาวนา ๔ น้ี เวลาเปนไตรสิกขาจึงรวม
กันเปนขอเดียว เพราะเอาตามที่เปนจริงในชีวิต ซ่ึงเปนองครวม
อันนี้ก็คือเรื่องของระบบงายๆ

ท่ีวามานี้เปนการพูดในแงใหเห็นวา อันนี้คือความเปนจริง
ตามธรรมดาของธรรมชาติ การศึกษาก็มาจากธรรมดานี่แหละ
เพราะมนุษยมีชีวิตที่แบงไดเปนสามแดน ท่ีไปดวยกันอยางนี้
ฉะนั้นการจัดการศึกษาก็จึงเปนศีล สมาธิ ปญญาขึ้นมาตาม
ธรรมดา ก็เทานั้นเอง
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ถาไมระวังไว ศีลก็จะไมครบ สมาธิก็จะไดแครูปแบบ
ทีน้ี ขอพูดตอไป อยางที่มีคํ าถามเมื่อกี้วา การสอนและ

จัดกิจกรรมในเรื่องศีล ก็พอจะเห็น แตในขั้นสมาธิยังไมคอยเห็น
วาจะจัดอยางไรดี

ขอยอนหนอยวา ท่ีวาศีลก็พอจะเห็นนั้น ถาดูกันจริงๆ ก็
ยังไมคอยครบนะ อยางเรื่องการรับประทานอาหารดวยความรู
เขาใจวา เรารับประทานเพื่ออะไร ก็ไมเคยถามกันเลย

จึงอยากเสนอวา บางแหงใหเอาอยางพระไปใชเลย เวลา
พระฉันนี่ บางวัดก็วาในใจ จนกระทั่งไมรูไมเขาใจ นึกวาเสกขาว
คือทานใหพิจารณาตามบทปฏิสังขา-โย วาขาพเจาพิจารณาแลว
โดยแยบคาย จึงรับประทานอาหารนี้วา มิใชเพียงเพื่อเอร็ดอรอย
สนุกสนาน โกเก มัวเมา แตเพื่อใหชีวิตนี้ดํ ารงอยูได เพื่อใหอาหาร
น้ีเปนเครื่องชวยเกื้อหนุนแกการดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อการดํ ารง
อยูโดยไมมีความหิวความเดือดรอนทางกายของตน และไมกอให
เกิดความเสียหายเบียดเบียนใครอื่น

หมายความวา การรับประทานของเรานี่จะไมใหเกิดผล
เสียตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคม ตอสิ่งแวดลอม ไมเกิดโทษทั้งแก
ตนเองและผูอื่น แลวก็ใหการรับประทานของเรานี้ เปนไปเพื่อ
ชีวิตที่เปนอยูผาสุก

คํ าพิจารณาอาหารขางตนนั้น อยางที่วัดนี่ เดี๋ยวนี้ เวลา
จะฉันก็สวดออกมาดังๆ เลย แตวาเปนภาษาบาลี ทํ าใหนึกถึงวา
ฝร่ังก็มีการสวดกอนรับประทานอาหาร แตเขาสวดออนวอน
พระเจา เขาขอบคุณพระเจา แลวก็รับประทานอาหาร แตของชาว
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พุทธเรามีมานานแลว คือใหพิจารณากอนวาเรารับประทานเพื่อ
อะไร ใหเปนการรับประทานดวยปญญา

ตอนนี้ก็เลยเสนอบางแหงที่จัดกิจกรรมอบรมเด็ก บอกวา
เราไมลองสวดแบบพระหรือ อาจจะแปลเปนภาษาไทยก็ได พอ
เด็กจะรับประทานก็บอกวา อาว พรอมกันนะ กลาวคํ าพิจารณานี้
เลย วาเรารับประทานอาหารเพื่ออยางนี้ๆ

ของพระนั้นทานใหวาหมด เปนประเพณีมาแตโบราณ
คนที่จะบวชตองทองบทปฏิสังขา-โย เวลาจะฉันพระจะตักขาว
เปลาขึ้นมาชอนหนึ่ง แลวก็วาในใจ เวลาเย็นคํ่ าก็จะสวดบทนี้
เปนการยอนอดีตอีกทีหนึ่ง

อันนี้ก็เปนเรื่องที่วา ศีลจะมาชวยโยงกับสมาธิโดยมี
ปญญามานํ ามาหนุนดวย แตตอนนี้จะตองมองศีลใหกวางขึ้น
คือหมายถึงกิจกรรมในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทุกอยาง ท้ัง
กายภาพ วัตถุ ธรรมชาติ และก็ท้ังเพื่อนมนุษย

ทีน้ีก็มาถึงสมาธิ คือดานจิตใจ ในที่น้ีสมาธิเปนตัวแทน
ของคุณสมบัติทางจิตใจทั้งหมด ไมใชหมายถึงสมาธิอยางเดียว
เรื่องสมาธิน่ี สํ าหรับเด็กๆ ควรจะเนนกิจกรรม เพราะเด็กตองการ
เคลื่อนไหว ไมอยากใหเนนมากในแงไปใหเด็กนั่งเฉยๆ การนั่งนิ่ง
ก็เอาบาง แตใหนอยๆ หนอย อยาไปเนน แตใหมุงไปทางกิจกรรม

เรื่องนี้โบราณทํ ามาดีแลว โบราณเนนสวดมนต เพราะ
อะไร เพราะสวดมนตเปนการโยงไปถึงพฤติกรรมชวยใหเรียบรอย
ดวย แตในเวลาเดียวกันการสวดมนตก็ชวยทํ าใหจิตสงบ

อยางผูเขากรรมฐาน เขาใหมีการสวดมนตเพื่อเตรียมจิต
เพราะจิตใจของคนทั่วไปมันวุนวาย เนื่องจากพบอารมณขางนอก
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มาเยอะแยะ ก็เลยใหมานั่งสวดมนตกันกอน จิตก็จะสํ ารวมอยู
คํ าสวดนั้นก็เปนถอยคํ าดีงาม และโนมจิตใจใหไปอยูกับสิ่งที่ดี
งาม ก็สงบมั่นคงขึ้น จิตก็เริ่มเขาสูแนวของสมาธิ

เพราะฉะนั้นสํ าหรับเด็กการสวดมนตน่ีจะเหมาะกวา เรา
ก็เลือกเอาบทสวดมนตท่ีมีความหมาย ใหสัมพันธกับสภาพแวด
ลอมของโลกปจจุบันในการดํ าเนินชีวิตของเขา เอาพุทธภาษิตที่
ดีๆ แลวมาเลือกกัน

เคยใหตัวอยางแกบางทาน แตทํ าเปนบทสวดมนตงายๆ
เปนพุทธภาษิตที่แปลใหดวย เด็กจะสวดดวยกันกับคุณครูหรือกบั
คณุพอคณุแมกไ็ด พอสวดจบ จิตใจสงบสบายด ี คณุพอคณุแม
หรือคุณครูก็อธิบาย บอกวาเรามาคุยกันเรื่องบทสวดมนตวันนี้นะ

ในค ําสวดนัน้มสีาระทัง้นัน้ วาเราจะด ําเนนิชวีติกนัอยางไร
เชน บทสวดที่เรียกวา วัฒนมุข ซ่ึงตรงขามกับอบายมุขที่เปนฝาย
ไมดี วัฒนมุข คือปากทางแหงความเจริญ มี ๖ อยาง คือ

๑. รักษาสุขภาพดี
๒. มีระเบียบวินัย
๓. ไดคนดีเปนแบบอยาง
๔. ตั้งใจเรียนใหรูจริง
๕. ทํ าแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม
๖. มีความขยันหมั่นเพียร
เราเอามาเปนบทสวด เสร็จแลวคุณพอคุณแมหรือคุณครู

ก็อาศัยบทสวดนี้เปนขอปรารภในการคุยกับเด็ก แลวก็อธิบาย
พรอมท้ังยกตัวอยางหรือเลานิทานใหฟง เด็กก็ไดมีสวนรวม เปน
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กิจกรรมที่เปนเรื่องสมาธิดวย และเปนเรื่องศีลดวย แลวยังได
ความรู เปนเรื่องปญญา ไปดวยกันหมดเลย

สมาธิแบบนี้แหละนาจะเนนกัน แลวก็อาจจะนั่งสงบสัก
ตอนหนึ่งดวย สมาธิรูปแบบนั้นสักกี่นาทีก็ได แลวแตตกลง ก็ได
ดวย เปนสวนหนึ่ง แตอยาลืมในสวนที่จะไดแทน้ัน โบราณเนนที่น่ี

อาตมายังจํ าได ตัวเองเมื่อยังเด็กๆ พอรับประทานอาหาร
เย็นเสร็จเรียบรอย ลางถวยลางชามแลว โยมก็ชวนมาตั้งวงคุยกัน

ในการคุยกันนั้น โยมก็จะเลานิทาน เชนชาดกใหฟง พวก
เราเด็กๆ ก็สนุกสนาน เปนเรื่องตลกก็มี บางทีลุกขึ้นเตนเลย
อยางนี้แทบจะเปนประจํ าวัน ในครอบครัว ถามีอยางนี้ก็เปนการ
ศึกษาดวย และไดความคุนเคยสนิทสนม ความสัมพันธท่ีดี ความ
รักความผูกพันก็เกิดขึ้น

แตเดี๋ยวนี้กิจกรรมอยางนี้เลือนลางหายไป เด็กไปอยูกับ
ทีวี ไปอยูกับอะไรอยางอื่นหมดเลย ความสัมพันธในครอบครัวไม
มี จะตองฟนขึ้นมาใหได น่ีคือการศึกษาที่เปนชีวิตจริง

เพราะฉะนั้น สวดมนตน่ีจะตองเนนในแงกิจกรรม แลวให
ไปเชื่อมกับสมาธิ คือเรื่องจิตใจ แลวโยงไปใหถึงปญญา

ศีลก็เนนในแงความสัมพันธในครอบครัว เพราะวาความ
สัมพันธในครอบครัวก็เปนเรื่องความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เปนศีลน่ันเอง และในครอบครัวนี้เรื่องศีลก็คลุมไปถึงการมีวินัย
การตั้งกติกาอะไรตางๆ ข้ึนมา ซ่ึงก็เปนเรื่องของศีลในหมวดที่
เรียกวาขอปฏิบัติหรือกฎกติกากํ ากับชุมชน เราก็หัดกันตั้งแตวินัย
ในบาน ในครอบครัว วินัยในโรงเรียนอะไรตางๆ แลวก็ใหไปโยง
ไปองิกบัเรือ่งสมาธท่ีิอยากจะใหเนนในแงเคลือ่นไหว เปนกจิกรรม
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ใจทีส่งบมัน่มุงแนวไปในการสรางสรรคทํ าความดี
นีค้อืสมาธิที่ชีวิตและสังคมกํ าลังตองการ

สาระของสมาธิอีกอยางหนึ่งหมายถึงการไมติดในรูปแบบ
ดวย บางคนกไ็ปตดิในรปูแบบนัง่ ความจรงิการนัง่เปนรปูแบบ เปน
เพียงวิธีท่ีชวยในการฝกจิต จุดมุงหมายอยูท่ีการพัฒนาในจิตใจ

ทีน้ีรูปแบบกม็เียอะ แตอยาลมืวาสมาธใินพระพทุธศาสนา
เปนสมาธิในไตรสิกขา และในมรรค ซ่ึงเปน dynamic เปนการคืบ
เคลื่อนเดินหนา และเปนการประสานกับองคประกอบอื่น สมาธิ
จะเกิดผลจริงก็ตอเมื่อไปเชื่อมประสานกับปญญา แลวไดศีลมา
เปนตัวคอยคํ้ าจุน ไมใชอยูโดดเดี่ยวลํ าพัง

สมาธิเปนเรื่องของการพัฒนาชีวิตใหกาวไปในมรรค ซ่ึง
ประสานกับองคประกอบทุกดานในมรรคนั้น

เราตองการใหเด็กทํ าความดี การกาวหนาไปในความดี
และในการสรางสรรคสิ่งที่ดี แนนอนละยอมเปนสิ่งที่เราตองการ
เราตองการใหเด็กมีความมุงมั่นแนวแน และมีจิตใจที่ไมฟุงซาน
ไมพลุงพลาน ไมกระวนกระวาย ในการที่จะเดินหนาไปในทาง
แหงความดีงาม ถาเขามีความมั่นใจ มีความสงบมั่นคงในการทํ า
ความดีแลว เขาจะไปไดดี สภาพจิตนี้เราตองการ ทํ าอยางไรจะ
ไดผลน้ี

ครูอาจชวยใหเด็กรูเขาใจโดยแนะนํ าชี้แจงแกเขาวา ออ
สิ่งที่เราจะสรางสรรคน้ี มันดี มันมีคุณคามีประโยชนแกชีวิตแก
สังคมอยางนั้น มีเหตุผลอยางนั้น ควรทํ า เมื่อเด็กทํ าดวยความรู
ความเขาใจ เด็กก็มีความมั่นใจขึ้นในสิ่งที่จะทํ า จิตใจก็มีความ
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สุขที่จะทํ า มีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทํ า มีความเพียรพยายามที่
จะทํ า แลวจิตก็สงบมุงมั่น แนวไป น่ีคือสมาธิ ซ่ึงมีวิริยะและสติ
ประกอบอยูดวย ตามหลักของสมาธิในมรรค

สมาธิในการทํ าความดี ไมใชหมายความวาจะตองมานั่ง
แลวใจแนวนิ่งอยูเฉยๆ อยางนั้นเปนการฝกสมถะเอาแคใหจิตอยู
กับอารมณหนึ่งเดียว แตในกรณีน้ี เปนสมาธิท่ีจิตมุงแนวสงบไป
ในสิ่งที่ทํ า สมาธิน้ีเปนสมาธิท่ี dynamic ซ่ึงจะพัฒนาไปเรื่อย
และประสานกับองคประกอบอื่น สมาธิแบบนี้เราก็ตองการมาก

เราตองการใหเด็กของเรามีความแนวแนมั่นใจในการทํ า
ความดีและในการสรางสรรค ถาเขาเกิดสมาธิแบบนี้ก็สบายใจได
เลย แตทํ าอยางไรเด็กจะมีสมาธิอยางนี้ไดละ เด็กตอนนี้พลุง
พลาน กระวนกระวาย ใชไหม เขาฟุงซาน นึกถึงโนนนี่ ใจไมแนว
แน ไมมั่นใจในสิ่งที่ทํ า เพราะปญญาก็ไมมี เลยไมรูวาสิ่งที่ตนทํ า
มีเหตุผลอยางไร ดีตอชีวิตดีตอสังคมอยางไร

ถาเด็กเกิดความรู และมีความมั่นใจทางปญญาแลว จะ
เปนความมั่นใจที่แท เพราะปญญาเปนตัวปรับเปลี่ยนสภาพจิต
ถาคนเรามีความรูอะไรชัดเจนแนใจแลว ความมั่นใจจะเกิดเต็มท่ี
แตถาเขาไมรูชัดวาอันนี้ดีหรือไมดี เขาก็ตองไหวไปตามเสียงบอก
บาง ตามกระแสคานิยมบาง อะไรบาง

เด็กไทยเดี๋ยวนี้ไมคอยมีความรูเขาใจอะไรชัดเจน จึงหวั่น
ไหวไปตามกระแสคานิยม ใครวาดีก็ดีตามไป ไมมีหลักของตัว
ขาดความมั่นใจที่แท อยางนี้ก็หมดแลว สมาธิไมมี เด็กไดแคหวั่น
ไหวไป วอกแวกไป ไดแตตาม คอยตื่นเตน คอยดูกระแสวาจะ
เปนอยางไร ถาเปนอยางนี้ ก็พัฒนายาก
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เมื่อพัฒนาเด็กยาก ก็พัฒนาสังคมไดยาก แตถาเด็กของ
เรามีความรูความเขาใจมั่นใจในสิ่งที่ทํ า มองเห็นเหตุผลชัดเจน รู
วาความจรงิเปนอยางนี ้ เราจงึควรท ําอยางนี ้ แลวใจกจ็ะสงบมัน่
แนวเปนสมาธิ ซ่ึงไปพรอมกับปญญา และพฤติกรรมก็จะดีอยาง
แนนแฟนดวย ถงึขัน้นีศ้ลี สมาธ ิปญญา กม็าดวยกนั พฒันาไดแน

จะเห็นไดวาสมาธิอยางนี้แหละที่เราตองการมาก ลองนึก
ดู ท่ีเปนหวงวาเรื่องสมาธิยังมองไมคอยเห็นนั้น อยางนี้เอาไหม
สมาธิแบบนี้ ท่ีเชื่อมโยงชีวิตทั้งหมด คือเราจะตองมองศีล สมาธิ
ปญญา ใหเห็นในการดํ าเนินชีวิตแตละขณะนี้ไปเลย

ลองแยกดูวา สวนไหนเปนศีล สวนไหนเปนสมาธิ สวน
ไหนเปนปญญา แลวเราจะเห็นไตรสิกขาในทุกกิจกรรม ซ่ึงสอด
คลองกับความเปนจริงที่เปนอยางนั้น คือการดํ าเนินชีวิตของเรา
น้ี มันสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มันตองมีเจตจํ านง โดยประกอบ
ดวยคุณสมบัติทางจิตใจ เชนแรงจูงใจเปนตน แลวก็ตองมีความรู
ความเขาใจ รวม ๓ แดนนี้สัมพันธไปดวยกัน

เพราะฉะนั้น เราจึงตองศึกษาโดยฝกฝนพัฒนาชีวิต ๓
แดนนี้ แดนแหงความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็เรียกวา ศีล แดนที่
เปนดานจิตใจ ออกมาทางเจตจํ านง ก็เรียกวา สมาธิ แดนที่เปน
ความรูความเขาใจก็เรียกวา ปญญา เราก็เอา ๓ แดนนี้มา
ประสานกันเขาไป การพัฒนามนุษยก็จะเปนไปดวยดี

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไมใชใหเราปฏิบัติแตลํ าพัง
ศีลเฉยๆ ถาศีลเฉยๆ เดี๋ยวก็ไปเขาระบบบังคับ แตศีลท่ีตรัสไวน้ี
เชนใหมีศีลในการเสพบริโภคใชปจจัยสี่ จะรับประทานอาหารก็
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ใหพิจารณา การพิจารณาก็คือการใชปญญา กลายเปนวาเอา
ปญญามาชวยทํ าใหเกิดศีล

จึงเริ่มมีศีลดวยหลักที่วาขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบ
คาย จึงรับประทานอาหารนี้วา มิใชรับประทานเพียงเพื่อ
เอร็ดอรอย สนุกสนาน โกเก มัวเมา แตรับประทานเพื่อจะเกื้อ
หนุนชีวิตที่ดีงาม เพื่ออยางนั้นๆ อะไรก็วาไป น่ีคือปญญามา

เมื่อปญญามาก็ทํ าใหเรารับประทานอาหารอยางไดคุณ
คา เมื่อมองเห็นคุณคาแลวเราก็รูสึกพอใจ มีความสุขในการรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคาเปนประโยชน แมมันจะไมอรอยมาก
นัก ปญญาทํ าใหเราพนจากการครอบงํ าของการติดหลงในการ
เสพ และเกิดสภาพจิตที่มีความสุขอีกแบบหนึ่ง เปนความสุขซึ่ง
ไมจํ าเปนตองเกิดจากการเสพรสอรอยอยางเดียว แตเกิดจาก
ความรูความเขาใจ เห็นคุณคาประโยชนท่ีแทจริง

พอเห็นคุณคาประโยชนท่ีแทจริง เราอาจจะรับประทาน
อาหารมื้อน้ันที่แมจะไมอรอยเทาไร แตเรารูสึกวาเปนประโยชน
ตอสุขภาพของเรา เราก็มีความสุขได ปญญาก็มาปรับสภาพจิต
แมแตสรางความสุข เปลื้องความทุกข แลวเราก็จะดํ าเนินพฤติ
กรรมที่ถูกตองดีงามไปไดอยางมั่นคงและมั่นใจ

อยางนี้จึงจะเปนบูรณาการที่แท คือบูรณาการของไตร
สิกขา ในระบบองครวมที่เปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ

แมแตคนทีเ่จอความทกุข พอมโียนโิสมนสกิารเกดิความคดิ
ในทางปญญาวา โอ เราเจอความทุกขแลว คนที่เจอความทุกขน่ี

๑. เทากับไดบททดสอบตัวเองวา เราจะเขมแข็งสามารถ
ผานความทุกขยากไปไดไหม
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๒. คนเราจะเจริญพัฒนาดวยการเจอความยากและรูจัก
ทํ าแบบฝกหัด คนที่เจอแตความสุขสะดวกสบาย ไมไดทํ าแบบ
ฝกหัด จะพัฒนายาก เราเจอทุกขน่ีดีแท เราจะไดฝกตัวเองในการ
แกปญหา เราจะเขมแข็งดวยปญญา และจะพัฒนาความ
สามารถในการแกปญหาตอไป ชีวิตจะดี จะพัฒนามาก

พอปญญามา ทุกขก็กลายเปนสุขไป ฉะนั้นคนที่ฉลาดจึง
สามารถหาสุขจากทุกขได อันนี้คือระบบแหงการพัฒนามนุษยท่ี
ไปดวยกันพรอมทีเดียวหมด ท้ังศีล สมาธิ ปญญา อิงอาศัยเกื้อ
หนุนกันไป

สมาธิแบบของพุทธศาสนา เปนสมาธิในระบบแหงไตรสิกขา
จงึตองใหชัดวาอิงอาศัยไปดวยกันกับพฤติกรรมและปญญา

ตองมองวา การศึกษาแนวพุทธในที่น้ีเปนเรื่องเนื้อหา
สาระและหลักการ ไมมีการแบงแยกเปนศาสนาอะไรทั้งนั้น แต

หนึ่ง เปนเรื่องของความจริงตามธรรมดา เมื่อไดความรูน้ี
มา เราก็มองเห็นวา เออ มันโยงไปหาความจริง เราก็เอามาใชจัด
สภาพชีวิต ใหเปนการพัฒนามนุษยท่ีสอดคลองกับความเปนจริง
ของธรรมชาติ

สอง เมื่อเปนเรื่องธรรมดา มันก็เปนเรื่องงายๆ เปนเรื่องที่
อยูกับชีวิตทุกขณะ ตั้งแตเกิดมา การศึกษาจึงตองเริ่มท่ีบาน และ
ดํ าเนินไปกับกิจกรรมของชีวิตทุกขณะ ตั้งแตการกินอยู รับ
ประทานอาหาร ใชเสื้อผาเครื่องนุงหม เสพบริโภคสิ่งตางๆ

เด็กจะซื้ออะไร คุณพอคุณแมก็อาจจะถามสักหนอยวา
เออ ท่ีลูกจะซื้อน่ี ประโยชนของสิ่งนี้อยูตรงไหน มันมีประโยชนตอ
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ชีวิตของเราอยางไร ความมุงหมายแทจริงในการที่จะซื้อมันมา
น้ันคืออะไร ทํ านองนี้ ใหเขารูจักใชปญญาคิด เพื่อจะฝกศีล ซ่ึงจะ
เปนเรื่องงายๆ เปนเรื่องที่มีอยูในชีวิตตามธรรมดาตลอดเวลา

แคน้ีก็คงมองเห็นการฝกสมาธิใหเปนเรื่องที่สัมพันธกับกิจ
กรรมการเคลื่อนไหว ซ่ึงเหมาะสํ าหรับเด็ก แลวก็ประสานกับองค
ประกอบอื่นในระบบของมรรคหรือไตรสิกขา ใหเปนเรื่องที่คืบ
เคลื่อน หรือ dynamic ไมใชเอาแตจะมานั่งนิ่ง

ตองระวังกันหนอยดวยวา ถาเปนสมาธิน่ิงอยูอยางเดียว
อาจจะกลายเปนสมาธิแบบโยคีในอินเดีย โยคีในอินเดียนั้นเขา
ทํ าสมาธิเพื่อทํ าใหจิตนิ่งดื่มดํ่ า แลวจิตของเขาจะไดไปรวมกับ
อะไรอยางหนึ่ง แลวเขาก็ดูดดื่มลงไปในนั้น แลวเขาก็ทํ าฌาน
กีฬา คือเลนฌาน แลวเขาก็ไมไปไหน ไมยุงไมเกี่ยวกับเพื่อน
มนุษย เรียกวาตัดขาดจากสังคมไปเลย

แตสมาธิในพระพุทธศาสนานี่ตางจากสมาธิของโยคีน้ัน 
เพราะวาพระพุทธเจาทรงไดบทเรียนจากสมาธิของโยคีวามันไม
ถูก จึงไดมาตรัสสอนสมาธิท่ีประสานโยงในระบบไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ ปญญา สมาธิน้ันจะตองเกื้อหนุนปญญา โดยสราง
สภาพจิตที่เหมาะแกการใชงาน พอจิตเหมาะกับการใชงาน โดย
เฉพาะงานใชปญญา ก็พัฒนาปญญากาวไป แลวก็โยงกันไปทั้ง
ระบบ ไตรสิกขาก็จึงเปนระบบ แลวก็เปนองครวมในตัว มันก็
บูรณาการกันเสร็จไปในตัวอยางนี้แหละ
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สงัคมไทยมีดีคือวฒันธรรมแหงเมตตา
แตตองกาวไปในวฒันธรรมแสวงปญญา

ขอท่ีอยากจะยํ้ าอยางหนึ่งก็คือ สังคมไทยเรานี้ สํ าหรับ
อาตมภาพมองวา เรารับพระพุทธศาสนาเขามา แตเรานั้น น่ีวา
โดยรวมนะ คือถาวาโดยบุคคลอาจจะมีบางทานที่เขาถึงบางใน
บางชวงบางเวลา แตเมื่อวาโดยสังคมสวนรวม เราพยายามกาว
เขาไปในพระพุทธศาสนา และเราก็กาวไปไดระดับหนึ่ง

ดานหนึ่งที่เรากาวไปไดดีพอสมควร ก็คือดานจิตใจ โดย
เฉพาะดานเมตตากรุณานี่ เรากาวไปไดดี จนกระทั่งเปนสังคมที่มี
น้ํ าใจ เปนสังคมที่เดนในเรื่องของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ขอใช
คํ าวามีวัฒนธรรมแหงเมตตาสูง

แตอีกดานหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเนนมากและเปนตัวจริง
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเลยขั้นจิตใจ และเปนองคประกอบที่จะ
มาทํ าใหจิตใจพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง ไปจนถึงอิสรภาพ ก็คือดาน
ปญญา ในดานนี้สังคมไทยยังกาวไมคอยถึง

หมายความวา เมื่อพูดโดยรวม สังคมไทยรับพระพุทธ
ศาสนาเขามา แลวเราก็พยายามนํ าสังคมไปในวิถีแหงพระพุทธ
ศาสนา แตเรามาไดแคระดับจิตใจ ไดวัฒนธรรมแหงเมตตา ซ่ึง
เราก็ควรจะภูมิใจ แตในดานวัฒนธรรมทางปญญา แมแตความ
ใฝรูใฝแสวงปญญานั้น เราออนเหลือเกิน

ทํ าไมนะ ท้ังๆ ท่ีพระพุทธศาสนาเนนเรื่องปญญา แต
ทํ าไมสังคมไทยจึงออนนักในเรื่องการแสวงปญญา ตองถามตัว
เองแลว
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วัฒนธรรมน้ันเหมือนกับเปนทุนเดิมท่ีสังคมไดสะสมมาจน
อยูตัวในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะชวยเปนฐานใหบุคคลทั้งหลายในสังคม
อาศัยเปนเครื่องเอื้อโอกาสใหสามารถกาวไปสูจุดหมายที่สูงขึ้น
ไป และเมื่อบุคคลกาวหนาไป ก็เทากับเพิ่มทุนใหแกสังคม พา
สังคมใหเขยิบฐานสูงขึ้นไปดวย

ฉะนั้น เราจะตองเดินหนาตอไป ถาจะใชการศึกษาแนว
พุทธ ก็ตองกาวไปสูวัฒนธรรมระดับปญญาใหได แตก็อยาทิ้ง
วัฒนธรรมแหงเมตตา เวลานี้เรากํ าลังจะสูญเสียอันเกาที่ไดแลว
และอันที่ยังไมไดทํ าก็ไมเดินหนาดวย

ท่ีวานี้หมายความวา วัฒนธรรมแหงเมตตาที่เคยทํ าไดดี
มาแลวก็กํ าลังจะสูญเสียหมดไป คนไทยกํ าลังจะโหดราย กํ าลัง
จะไมมีเมตตากรุณา แมแตในครอบครัวก็ท้ิงกันได แมท้ิงลูก ลูก
ฆาแม ฆาพอ ความเปนพี่เปนนองก็กํ าลังจะหมดไป ในขณะที่
วัฒนธรรมแหงปญญาก็ไมพัฒนาดวย

ถาอยางนี้ก็เสียสอง คือ ดีท่ีมีอยูก็รักษาไวไมได ดีท่ียังไม
ไดก็ไมพยายามทํ าใหมีข้ึนมา ฉะนั้นตองกาวไปใหไดท้ัง

๑. รักษาวัฒนธรรมแหงเมตตาไวใหดี
๒. กาวไปในวฒันธรรมแหงปญญาที่ยังไปไมถึงใหได
ขอพูดในแงสวนตัว สํ าหรับอาตมามั่นใจวา ถาเราพัฒนา

ใหดี ดานปญญานี้เราจะไปไดดีกวาฝรั่ง เรื่องนี้มั่นใจมาก คือใน
วัฒนธรรมฝรั่งนั้น ดานวัฒนธรรมแหงปญญาเขาเนนมาก แต
วัฒนธรรมแหงเมตตานี่เขาไมคอยได วัฒนธรรมแหงปญญาที่วา
น้ัน คือวัฒนธรรมแสวงปญญา เขาไปไดเกง
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แตการแสวงปญญาของฝรั่งมาจากเหตุบีบคั้นในภูมิหลัง 
เปนเรื่องของภูมิหลังทางสังคม และสิ่งแวดลอม หรือธรรมชาติ
ซ่ึงบีบคั้นเขามาก ทํ าใหเขาตองคิดหาทางแกปญหา แลวก็ทํ าให
เขาเกิดความใฝรู แลวพัฒนาระบบแหงการแสวงปญญาขึ้นมา

อยางไรก็ตาม ฝร่ังนั้นมุงโดงไปพัฒนาวัฒนธรรมแสวง
ปญญาทางวัตถุ ก็เจริญทางวิทยาศาสตร แตเปนการพัฒนา
ปญญาที่ไมเปนองครวม ปญญาของเขา เปนปญญาแยกเปน
เสี่ยงๆ เปนปญญาแยกสวน ไมใชปญญาองครวม แตถาเราเขา
ตามแนวไตรสิกขานี้ ก็จะเปนปญญาในระบบองครวม

คนไทยจะตองรักษาสิ่งดีท่ีตัวมีไวใหได พรอมท้ังกาวไป
เอาสิ่งดีท่ียังไมมีใหสํ าเร็จดวย

เปนเรื่องที่ชัดเจนอยูแลววา ในพระพุทธศาสนานี้ ตัวตัด
สินอยูท่ีปญญา ถาไมพัฒนาปญญา โพธิก็ไมเกิด การตรัสรูก็ไม
มา พระพุทธเจาตรัสรูดวยปญญา ไมใชตรัสรูดวยเมตตา

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีปญญาถึงที่สุดแลวจะกลับมาทํ าใหเปน
เมตตากรุณาที่แท ถาเราไมมีปญญาเต็มท่ี ยังไมเขาถึงสัจธรรม
เมตตากรุณาของเราก็จะเปนเพียงการสรางสภาพจิตดวยความ
เคยชนิเปนตน และเปนความโนมเอยีงเทานัน้ แตยงัไมเปนเมตตา
กรุณาที่แท ฉะนั้นจึงตองทํ าจิตใหมีคุณสมบัติสมบูรณ และเขาถึง
อิสรภาพดวยปญญา คนไทยจะตองกาวตอไปใหถึงขั้นนี้ใหได
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การน ําสงัคมเปนงานหลักของการศึกษา
แตมใิชไมนํ าพางานรองที่ตามสนองสังคม

คํ าวาโรงเรียนแนวพุทธนี้ เราจะใชดวยความรูสึกมั่นใจ
และสบายใจ ถาเขาใจความหมายและหลกัการตางๆ อยางชดัเจน

เมือ่เราชดัเจนและมัน่ใจในหลกัการทีเ่ปนสาระของความจรงิ
ท่ียืนตัวแลว ก็ตองมาปฏิบัติในระดับกาลเทศะใหเห็นผลจริงดวย

ในระดับกาลเทศะนี้เราก็ดูสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และ
โลกทั้งหมดวา ในบริบททั้งหมดนั้นสังคมไทยเปนอยางไร มีความ
ตองการในระดับไหนดานไหนมาก จะตองเนนวิชาการแงไหน
เปนตน เพื่อใหเปนการศึกษาที่ชวยใหชีวิตดีสังคมดีกันอยางเห็นๆ

ในขั้นนี้ ความรูหลักการพื้นฐาน คือการศึกษาระยะยาว
เปนหลักเปนพื้นฐานอยูแลว การศึกษาเพื่อกาลเทศะก็เขามา เพือ่
สนองความตองการของสงัคมเปนตน ถาอยางนีก้จ็ะไดท้ังสอง คือ
เปนทั้งการศึกษาที่นํ าสังคม และการศึกษาที่ตามสนองสังคม

เวลานี้ เราเนนกันแตในแงการศึกษาเพื่อสนองความ
ตองการของสังคม ซ่ึงเปนการศึกษาแบบตามสังคม ถาอยางนี้
การศึกษาก็ชวยสังคมไมไดมาก

สังคมมีความตองการแรงงานดานนี้เทานี้ ตองการผูเชี่ยว
ชาญดานนี้เทานี้ สถาบันการศึกษาก็ไปจัดการศึกษาพัฒนาคน
ใหมีความรูเชี่ยวชาญดานนั้นขึ้นมา ถาสังคมเดินทางผิด การ
ศึกษาก็ชวยอะไรไมไดเลย เพราะเปนการศึกษาแบบตามสังคม
ไดแตสนองเขาเทานั้น และก็อาจจะซํ้ าเติมสังคมดวย
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การศึกษาที่ดีจะตองนํ าสังคม เปนตัวปรับตัวแก ตรวจ
สอบ และใหสติวาสังคมอยางนี้ใชไมไดนะ เดินทางผิดแลว การ
ศึกษาตองนํ าสังคม

เพราะฉะนั้น การศึกษาจะตองทํ าสองอยางนี้ไปดวยกัน
ควบคูกัน การศึกษาที่นํ าสังคมจะตองเปนตัวยืน สวนการศึกษาที่
ตามสนองความตองการของสังคม ก็เปนเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะ
หนา คือตอนนี้เราพูดถึงหลักการใหญของการศึกษาในแงท่ีจะนํ า
สังคมแลว ก็มาพูดถึงบทบาทเฉพาะกาลเทศะเพื่อสนองความ
ตองการเฉพาะหนาวา เวลานี้เราอยูทามกลางโลกที่เปนอยางนี้
ประเทศที่พัฒนาแลวเขาไปอยางนี้ กระแสของโลกเปนอยางนี้
ประเทศของเรามีความขาดแคลนดานนี้ บกพรองดานนี้ จะตอง
เนนจุดหมายในชวงเวลาเทานั้นๆ อยางนี้ๆ

การสนองสังคมอยางนี้ก็ตองเอา ท้ิงไมไดเหมือนกัน ตรง
น้ีก็เปนจุดที่เราจะตองมาสรางความชัดเจนเหมือนกันวา สังคม
ไทยขณะนี้ โดยเปรียบเทียบกับสังคมอื่น มีจุดออนจุดบกพรอง
อะไร เรากต็องสรางความแนนหนา และความเขมแขง็ดานนัน้ๆ
ข้ึน แตความเขมแข็งทางปญญาตองเปนอันดับหนึ่ง เมื่อความ
เขมแข็งทางปญญาที่แทเกิดแลว ความเขมแข็งทางจิตใจและ
ความมั่นใจก็จะมาจริงๆ

ถึงแมเราจะเรงเราใหคนเขมแข็งทางจิตใจ แตถาปญญา
มันงอนแงน ก็ไปไมรอด และจะใหเขมแข็งทางพฤติกรรม ก็ไปไม
ไหว จิตใจก็ไมอาจจะเขมแข็งไดจริง เมื่อปญญาไมรูชัด ไมเขม
แข็ง ถึงจะทํ าอะไรๆ ไป ในที่สุดพฤติกรรมก็งอนแงน
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การศึกษาเริ่มตนตั้งแตการกินอยูที่บาน
ร.ร.ตองประสานกับอาจารยคนแรก คือ พอแม

สวนที่มีขอสงสัยวา เรานับถือพระพุทธศาสนากันมาตั้งแต
เกิด เปนชาวพุทธตั้งเกาสิบกวาเปอรเซนต  แตทํ าไมเวลาพูดถึง
โรงเรียนแนวพุทธ จึงยกตัวอยางไดแคสองโรงเรียน ความจริงอาจ
จะมีอยูแลวหลายโรงเรียน แตเรายังไมไดระบุข้ึนมา ใชหรือไม?

ก็ใชอยู กลาวคือ เมื่อพูดอยางกวางๆ ก็บอกไดวาโรงเรียน
แนวพุทธมี ๒ แบบ อยางที่พูดมาแตตน คือ แบบที่โรงเรียนหลาย
แหงจัดกันมา ตามวัฒนธรรมเอื้อ คือ ตามที่ถือกันมา สืบกันมา รู
ตามกันมาวาอยางนี้แหละเปนชาวพุทธ ก็เลยทํ าอยางนั้น อันนี้
เปนเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อ และอีกแบบหนึ่ง คือ การจัดอยางโรง
เรียนที่ออกชื่อมานั้น หมายความวาเขาไดศึกษาในแงหลักการวา
สาระของพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้ เขาก็ไปถึงขั้นจัดใหเปนไป
ตามหลักการ

เรือ่งหลกัการนัน้ โรงเรยีนทัง้หลายสามารถน ําไปจดัปรบั
ใหเหมาะกบัตนเองและทองถิน่ หมายความวา ตวัหลกัการ กอ็นั
เดยีวกนั แตเมือ่ลงสูรายละเอยีด จะไปสมัพนัธกบักาลเทศะ ซ่ึงถา
รูเขาใจทัง้ ๒ ดาน (ท้ังหลกัการ และกาลเทศะ) และฉลาดในวธิี
การ กจั็ดไดสบายเลย ขอส ําคญั ขอใหเขาใจหลกัการพืน้ฐานก็
แลวกนั

เพราะฉะนัน้ สิง่ทีต่องท ําคอื
๑. พูดถึงความเปนจริงของโลกและชีวิต ใหรูเขาใจ
ธรรมดาของธรรมชาติ
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๒. พูดถึงหลักการพื้นฐานใหรูเขาใจพรอมไวกอน
๓. จัดวางจุดเนนสํ าหรับสังคมไทย และสํ าหรับแตละถิ่น
แตละชุมชน ท่ีเปนเรื่องของกาลเทศะ ซ่ึงก็ขาดไมได

สวนที่มีคํ าถามวา สมมุติวามีโรงเรียนที่ผูบริหารเอาใจใส
มาตั้งแตตน มีรากฐานของโรงเรียนที่ดี และมีเมตตากรุณาดูแล
เด็กอยางดี ไมท้ิงภาระหนาที่ อันนั้นจะจัดวาเปนโรงเรียนแนว
พุทธหรือไม

อยางนี้แหละ คือท่ีวาเปนแนวพุทธแบบวัฒนธรรมเอื้อ คือ
อยางนอยก็ไดในแงวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมทั่วไป รวมทัง้คณุคาใน
ระดบัจิตใจ (ระดบัจิตตภาวนาหรอืสมาธ)ิ ซ่ึงหมายถงึวาความดงีาม
ในจิตใจก็จะพาศีลมาดวย เพราะคนที่มีจิตใจดีงามตามปกติก็จะ
รักษาความประพฤติและความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดดีดวย

อยางไรก็ตาม ในกรณีอยางนี้ พฤติกรรมดีงามหรือศีล
ของเขาอาจจะเปนเรื่องของจริยธรรมทางสังคม สวนศีลในการ
ปฏิบัติตอวัตถุเสพบริโภคนี่เขาอาจจะยังหยอน

เวลานี้ในสังคมไทย ศีลดานปฏิเสวนาคือการเสพบริโภค
น้ีหยอนมาก คนไทยจึงไหลไปตามกระแสคานิยมไดงาย ทํ าให
ตองเนนตอนนี้วา การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน

จะตองรูจักแยกระหวางการกินดวยความรูเขาใจอยางมี
ปญญา กับการกินที่เปนเพียงการเสพรสของตัณหา ถาเด็กหลง
ไหลไปตามกระแสคานิยม เขาก็กินเพียงเพื่อเอร็ดอรอย กินตาม
คานิยมโกเก อวดมั่งมี แสดงฐานะแขงกัน โดยไมไดคํ านึงวาจะได
คุณภาพหรือไม ไมใชปญญา ไมรูความมุงหมายที่แทของการกิน
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ถาเขามีศีลดานนี้ ก็จะรูตัวอยูวากินเพื่ออะไร และมุงใหได
คุณคาที่แท คือการไดคุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีท่ีจะให
มีสุขภาพ คนกินที่มีศีล ก็คือกินดวยความรูเขาใจความมุงหมาย
ของการกิน แลวก็กินพอดี จึงหมดปญหา สวนเรื่องการที่จะทํ า
ตามคานิยม ก็เปนเพียงการรูเทาทัน วาเราอยูในสังคมนี้ เขานิยม
กันอยางนี้ ก็อยาใหเขาเสียความรูสึก แลวก็ปฏิบัติใหพอเหมาะ
พอสม เขาสังคมหรือชุมชนได แตรูเทาทัน ไมหลงใหลตามเขาไป
อยางนี้เรียกวาเด็กมีหลัก ก็คือมีศีลน่ันเอง

แตเวลานี้ เด็กไมมีหลัก มีแตโดนเขาหลอก เขาลอจูง เรา
ใจ ยั่วยุ ในทางที่จะไปเสพบริโภค ก็ไปตามกระแสคานิยม เลยไม
ไดอะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้น ศีลขอเสพบริโภคนี้ จะตองเนนใหมาก
ในยุคปจจุบัน ถาเด็กไทยไดศีลแคกินอยูดูฟงเปนเทานั้นแหละ
สังคมไทยจะเขมแข็งและกาวไปไดไกล

ถาเด็กไทยกินอยู เสพบริโภค ดูฟงเปน ก็มีศีลอินทรีย-
สังวร เขาจะปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมอยางไดผล จะดูโทรทัศนเปน
ใชสื่อพวกอินเทอรเนตเปน เด็กไทยไดศีลเทานี้แหละ สังคมไทยก็
เดินหนา เพราะรูจักบริโภคดวยปญญา และเพื่อปญญา แลว
วัฒนธรรมทางปญญาก็มาไดแน

จึงถามเด็กบอยๆ วา หนูดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต ดูทีวี
เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต

แคน้ีแหละ เด็กไมเคยคิด แตพอถาม ปบเดียวเด็กเขาใจ
เด็กประถมบอกวา หนูดูเพื่อเสพ ๙๙% ดูเพื่อศึกษาไมถึงหนึ่ง
เปอรเซ็นต
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ถามตอไปวาแลวหนูทํ าอยางนั้นถูกไหม เด็กบอกวาไมถูก
ถามวาเมื่อไมถูกแลวจะทํ าอยางไร เด็กบอกวาหนูจะตองแกไข
อาว ถาอยางนั้น หนูลองคิดดูซิวาจะแกอยางไร

เด็กบอกวา ตอไปนี้หนูจะดูเพื่อเสพ ๕๐% ดูเพื่อศึกษา
๕๐% บอกวามากไปๆ  สังคมไทยเวลานี้ เขานิยมไปทางเสพมาก
ตอนนี้ยอมใหหนูเสพมากๆ ก็ได

ตกลง หนูเสนอวา เอาเสพ ๗๐% ศึกษา ๓๐% บอกวาไม
เปนไร เริ่มแคน้ีก็ได แลวก็คอยๆ แกไขปรับปรุงกันตอไป

สวนทีบ่างทานยงัอาจจะมขีอวติกวา การศกึษาทีเ่ตรยีมจะ
ทํ าอยางนี ้มคีวามเปนไปไดหรอืไมน้ัน เรือ่งนีไ้มนากลวัเลย  เพราะ
มันสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ ชีวิตตองเปนอยางนี้
น่ีคอืการศกึษาทีอ่ยูกบัชีวติความเปนจรงิ เพราะการกนิอยูดฟูง การ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ การมีเจตจํ านง มีความรูสึก มีความ
ดีความชั่วในจิตใจ มีสุขมีทุกข มีปญญาความรูเขาใจ ท้ังหมดนี้
เปนเรื่องของชีวิตประจํ าวัน ทุกขณะ เปนแตเพียงวา เราปฏิบัติ
ตอมันถูกตองหรือไม เอามันมาใชใหเปนประโยชนไดแคไหน

ขอพูดตอไปถึงความคิดอยางหนึ่งวา เพราะเหตุท่ีการ
ศึกษาเปนเรื่องของชีวิตที่มีความเปนจริงอยางนี้ มันก็เริ่มตั้งแต
เด็กเกิด ดังนั้น บุคคลผูใหการศึกษาที่สํ าคัญ ก็อยางที่พระพุทธ
ศาสนาบอกแลววา พอแมเปนบูรพาจารย คือเปนครูตน ฉะนั้น
การศึกษาจึงตองเริ่มตนที่บาน

ทีน้ีกม็านกึวาในแงน้ี ทํ าอยางไรจะใหโรงเรยีนชวยโยงการ
ศึกษาไปถึงบาน โดยเปนตัวกลางที่กระตุนใหบานทํ าหนาที่ทาง
การศกึษาอนันี ้ถาท ําอนันีไ้ด คดิวาสงัคมไทยจะประสบความส ําเรจ็
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มาก คือ โรงเรียนจะตองไมจํ ากัดบทบาทอยูเฉพาะที่โรงเรียน
โรงเรียนจะตองทํ าหนาที่เปนตัวกระตุน หรือจะเรียกวานํ า

หรืออะไรก็แลวแต ใหการศึกษาที่บานดํ าเนินไปดวย และชวย
เปนพี่เลี้ยงของพอแมดวย ในเรื่องการจัดการศึกษาใหแกลูก

เมื่อใครมีลูก ก็ใหตระหนักในบทบาทของพอแมในฐานะ
เปนครูตน ท่ีพระเรียกวาเปนบูรพาจารย คือเปนอาจารยคนแรก
แลวก็ชวยเด็กใหพัฒนาชีวิตไปอยางมีการศึกษา เชน กินอยูเปน
ดูเปน ฟงเปน ฯลฯ อยางที่พูดมาแลว

ถาโรงเรียนทํ าหนาที่น้ีได ไปประสานกับบาน จะเปนกาว
ใหญกาวหนึ่งของการศึกษา ซ่ึงเปนกาวที่นาจะเปนเนื้อแทดวย
คิดวาอยางนั้น

เมือ่การศึกษาไดผล ในตัวคนก็มีใจราเริงเบิกบาน
และประสานกับคนอื่นโดยแผขยายความรักใครไมตรี

ขอเติมอีกนิด คือดานการพัฒนาจิตใจที่เปนเรื่องในกลุม
สมาธน่ีินะ เรามกัจะไมคอยเนนกนั ในเรือ่งคณุสมบตัท่ีิคูกบัสมาธิ

สมาธิท่ีเราพูดนี่ เรียกเต็มวาจิตตสมาธิ เปนสมาธิของจิต
คือ อาการที่จิตใจแนวแนมั่นคง อยูกับสิ่งที่ทํ า ไมวอกแวก ไมฟุง
ซานไป แตในการทีจิ่ตตสมาธจิะเกดินัน้ มนัมีธรรมสมาธิเปนตวัน ํา

ขอใหสงัเกต หลกัทีพ่ระพทุธเจาตรสัไวในเรือ่งนีส้ ําคญัมาก
เมือ่คนปฏบัิตติามหลกัพระพทุธศาสนา เจรญิไปในไตรสกิขา จะมี
ธรรมสมาธเิกดิขึน้ และเมือ่ธรรมสมาธเิกดิแลว กจ็ะเกดิจติตสมาธิ

ธรรมสมาธิ ก็คือ การประสานแนวของธรรม คือคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิตใจมั่นแนวลงสูสมาธิ ซ่ึงมี ๕ ประการ ถาเด็กหรือ
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ใครกต็ามมคีณุสมบตัเิหลานี ้ จะเปนสขุภาพจติทีด่อียางยิง่ จึงเปน
คุณสมบัติท่ีควรสรางขึ้นใหได พระพุทธเจาทรงเนนไวบอย ไดแก

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส ขอน้ีเปนคุณ
สมบัติพื้นฐานของจิตใจ คือสภาพจิตสามัญ เด็กจะตองเปนอยาง
น้ี คือมีปราโมทย เปนคนที่มีจิตใจราเริงเบิกบาน พระพุทธเจา
ตรัสวา ผูท่ีมากดวยปราโมทย จักทํ าทุกขใหหมดสิ้น คือจะบรรลุ
นิพพาน ใครมีปราโมทยอยูเสมอ ก็เรียกไดวาอยูใกลนิพพาน

๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ ถาเราทํ าอะไรดวยใจรัก
พอทํ าไดกาวไป คืบหนาไป ก็จะมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจ

แมแตกวาดบาน ถาเราทํ าดวยใจรัก อยากใหมันสะอาด
พอกวาดไป ไดเห็นความสะอาดเพิ่มข้ึนๆ ทีละนอย ก็ปติ อิ่มใจ
ปลื้มใจ ไปเรื่อยเลย เราจะไมทํ างานดวยความเครียด จะไม
ทํ างานดวยความเหนื่อยหนาย ทอแท แตจะมีกํ าลังใจ ทํ าดวย
ความสุข ทํ าอะไรก็ปติ อิ่มใจไดเรื่อย จึงมีสุขภาพจิตดี

๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็นผอนคลาย เปนคุณสมบัติท่ีคู
ตรงขามกับสภาพจิตของคนปจจุบัน คือความเครียด อันนี้ผอน
คลาย พอมีปราโมทย มีปติ แลวปสสัทธิก็มา ก็ผอนคลายสบาย

๔. สุข ความฉํ่ าชื่นรื่นใจ คลองใจ ไมมีอะไรบีบคั้น
๕. สมาธิ ความมีใจมั่นแนว คือใจอยูกับสิ่งที่ทํ า แนวแน

ไมฟุงซาน ไมวอกแวก มั่นคง
ยิ่งถามีปญญามาชวยโดยมองเห็นเหตุผล เห็นคุณคา

เห็นประโยชนของสิ่งที่ทํ า ก็จะยิ่งมั่นใจใหญ สมาธิจะยิ่งแนว แลว
สมาธิน้ีก็จะมาทํ าใหพฤติกรรมหนักแนนมั่นคงไดผลดียิ่งขึ้น

ท่ีเราพูดกันวา การพัฒนาดาน emotion คือ emotional
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development น้ัน ก็น่ีแหละจะเห็น emotion ดีๆ ท่ีสํ าคัญ โดย
เฉพาะปติ ปราโมทย และสวนนี้เปนการพัฒนาจิตใจดานภายใน
เปนสภาพจิตที่ตองการ หรือเปน emotion ท่ีพึงประสงค

พรอมกันนั้น คูกับ emotion ดีๆ ฝายภายใน ก็คือ
emotion หรือสภาพจิตดีๆ ฝายที่แผออกไปภายนอก โดยเฉพาะ
ชุดพรหมวิหาร เริ่มดวยเมตตากรุณา

ขางในก็มีใจราเริงเบิกบานแจมใส ขางนอกก็อยูกับคนอื่น
ดวยความรูสึกรักใครมีไมตรี

สองดาน สองชุดนี้เปน emotion หรือสภาพจิตที่พึง
ประสงคอยางแทจริง ท่ีควรจะพัฒนาใหเกิดขึ้น เรียกวาเปน
emotional development คือการพัฒนาดานจิตใจ หรือจิตต-
ภาวนา ซ่ึงจะประสานรวมเปนธรรมสมาธิ และเกิดจิตตสมาธิ

จึงตองตัง้จดุหมายใหเดก็มปีราโมทย ปต ิปสสทัธิ สขุ สมาธิ
เปนคุณสมบัติประจํ าใจ พระพุทธเจาทรงเนนอยูเรื่อย ถาเรากาว
หนาไปในหลักปฏิบัติของพระองค ก็จะมีภาวะจิตที่ดี ๕ อยางนี้

น่ีคือสภาพจิตที่พึงประสงคขางใน ๕ ประการ เอาไป
ประสานกบัสภาพจติทีพ่งึประสงคดานแผออกขางนอก คอื เมตตา
ไมตรีเปนตน อกี ๔ กจ็ะเปน emotional development อยางยอด
เยีย่ม ถาไดอยางนีก้จ็ะไมตองมาหวงเรือ่ง EQ กนัใหวุนวายไป

สภาพจติ ๒ ดาน ๒ ชุดนี ้จํ าเปนหลกัไวไดเลย ยํ ้าอกีที
ชุดที ่๑ เจรญิขึน้ขางใน ๕ อยาง คอื ปราโมทย ปติ ปสสทัธิ

สขุ สมาธิ
ชุดที ่ ๒ แผออกไปขางนอก ๔ อยาง คอื เมตตา กรณุา

มุทติา อเุบกขา
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สองชดุนี ้เปน positive emotions ระดบัแกนของจริยธรรม
และทัง้สองชดุสามารถเปนปจจัยเกือ้หนนุกนั ประสานไปดวยกนั

ถามีฉนัทะ กเ็ปนจดุเริม่ใหกาวไปทัง้สองดาน ใหไดท้ังสองชดุ
ฉันทะ เปนธรรมหรือคุณสมบัติท่ีสํ าคัญยวดยิ่ง ควรเอามา

พูดกันใหมาก ในที่น้ีก็จะพูดไวสักหนอย

พทุธศาสนา คือคํ าสอนวาดวยการพัฒนาความสุข
การศกึษา คือการพัฒนาความสุข

ขอเติมอีกนิดเดียว คือ เรื่องความสุข อันนี้เปนเรื่องใหญ
เรามักลืมมองแงหรือดานนี้ของพระพุทธศาสนา ถาเปดดูพระไตร
ปฎกและสังเกตใหดีจะเห็นวา ความสุขเปนเรื่องใหญท่ีพระพุทธ
เจาตรัสไวมาก เชนที่พูดไปแลววา ผูปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจะ
เจริญกาวหนาในความสุข ซ่ึงกลาวไวในชุดคุณสมบัติ ๕ อยาง
คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ

พระพุทธเจาตรัสวา ผูใดเห็นนิพพานเปนทุกข ผูน้ันไมมี
ทางจะไดบรรลุนิพพาน ผูใดมองเห็นนิพพานวาเปนสุข ก็มีทางที่
จะบรรลุได ทานผูบรรลุธรรมเปนพระอรหันต มีความสุขอยางยิ่ง
อยางที่บางทานอุทานอยูเสมอวา “สุขจริงหนอๆ” พระพุทธเจา
เองก็ทรงยืนยันพระองควาทรงเปนสุข

มีผูถามเทียบวา พระองคเที่ยวจาริกไป ไมมีท่ีอยูท่ีสบาย
เดินทางไปโปรดคน เขาลักษณะที่วานอนกลางดิน กินกลางทราย
อยางนี้จะมีความสุขอะไร

พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา แลวคุณวาใครมีความสุข เขา
คงนึกไมออก ไมรูวาจะเอาใครดี ก็เลยนึกถึงพระเจาแผนดิน
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แควนนั้น ซ่ึงมีทุกอยาง บอกวาพระเจาพิมพิสารเปนสุขที่สุด พระ
พุทธเจาก็ตรัสถามวา พระเจาพิมพิสารจะประทับน่ังเสวยสุขทั้ง
วันไดไหม เขาคิดไปคิดมาบอกวาทํ าไมได

พระพุทธเจาตรัสวา เราสุขตลอดเวลาเลย จะไมดู ไมฟง
น่ังเฉยๆ ใหเปนสุขตลอดทั้งวันก็ได

พระพทุธศาสนาเนนมากในเรือ่งความสขุ จนกระทัง่วา พดูใน
แงหนึง่ พระพทุธศาสนากค็อืหลกัค ําสอนวาดวย การพฒันาความสขุ

คนทัว่ไป เมือ่พดูถงึความสขุ มกันกึไดแคความสขุจากการ
เสพบริโภค ท่ีเปนสุขอยางหยาบของปุถุชน แตถาคนมีการพัฒนา
เริ่มเขาสูการศึกษา เขาจะมีความสุขเพิ่มข้ึน เริ่มดวยความสุขจาก
การกระทํ า ความสุขขอน้ีสํ าคัญมาก สํ าหรับเด็กไทยตองทํ าใหได

เด็กไทยตองไมใชเปนเพียงแคนักบริโภค แตตองเปนนัก
ผลิต และเปนนักสรางสรรค ทีน้ี ในการที่จะกาวไปสูข้ันเปนนัก
สรางสรรคน้ัน เขาจะตองมีความสุขจากการกระทํ าดวย

แตเวลานี้เด็กไทยกํ าลังขาดความสุขขั้นนี้อยางหนัก เด็ก
ไทยทั่วไปไมมีความสุขจากการกระทํ า ไดแคหาความสุขจากการ
เสพบริโภค และถึงกับเห็นการกระทํ าเปนเรื่องทุกข ถาอยางนี้ก็
ใกลอวสาน สังคมไทยจะไปไมรอด

การศึกษาจะตองชวยเด็กไทย ใหพัฒนาถึงขั้นมีความสุขจาก
การกระทํ าใหได

พอเด็กมีปญญา รูเขาใจ มองเห็นคุณคาของสิ่งที่ดีงาม
สมบูรณ ฉันทะ คือความชื่นชมอยากเห็นสิ่งนั้นๆ มันดี ก็เกิดขึ้น

ขอแทรกหนอยวา เดี๋ยวนี้คนไทยมีความเขาใจคลาด
เคลื่อน และแคบมาก เวลาพูดถึงความอยาก ก็จะมองเหมาไป
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เลยวาความอยากไมดี
ท่ีจริงในทางธรรมทานแยกไวชัดวา ความอยากมี ๒

อยาง คือ ความอยากที่เปนกุศล กับ ความอยากที่เปนอกุศล
อยางเราไปเห็นกระรอก ถาคิดอยากขึ้นมาในแบบที่วา

ทํ าอยางไรจะไดกระรอกตัวนี้มาลงหมอแกง จะไดกินใหอรอย
อยางนี้เรียกวาเปนความอยากแบบอกุศล เปนพวกตัณหา

แตถาเห็นกระรอกแลว ช่ืนชมในความงามความนารัก
ของมัน ดูมันวิ่งไปวิ่งมา มันทํ าทาอยางนั้นอยางนี้ นาดู แลวก็อยู
ในธรรมชาติแวดลอมท่ีร่ืนรมย ความชื่นชมตอสภาพที่ดีอยางนี้
แลวอยากใหมันมีสุขภาพดีสวยงามอยางนั้นตอไป ความอยาก
อยางนี้ไมเกี่ยวกับตัวเราที่จะไดจะเอา ความอยากตอสิ่งนั้น ช่ืน
ชมอยากใหมันดีงามสุขสมบูรณอยางนี้แหละ เรียกวา ฉันทะ

ความอยากที่เรียกวา ฉันทะ ตัวนี้มาเมื่อไร พระพุทธเจา
ตรัสวาเปนรุงอรุณของการศึกษา เปนความอยากที่ถูกตอง

แตถาเห็นอะไร มีแตอยากจะเสพ อยางนี้ไปไมรอด เพราะ
ความสุขทุกขจะเวียนวนขึ้นอยูกับความชอบใจ-ไมชอบใจเทานั้น

ในทางตรงขาม พออยาก ชอบ ช่ืนชมในสิ่งที่ดี หรืออยาก
ใหมันดีตอไป หรือดียิ่งขึ้น อยางนี้แหละ ฉันทะมาแลว เปนความ
อยากตอสิ่งนั้นๆ โดยไมเกี่ยวกับตัวตน ไมใชอยากจะไดอยากจะ
เอา น่ีคือเขาสูทางของการศึกษา

พอไปเห็นหญาเรียบ เขียวขจี สวยงาม ก็ช่ืนชม อยากให
มันเรียบรอยงดงามดีอยางนั้นตอไป พอความชื่นชมอยากอยาง
น้ันมาแลว ถามันรก มีอะไรเกะกะ ก็อยากจะรีบไปหยิบเอาไปทิ้ง 
อยากจะจัดใหเรียบรอย อยางนี้แหละเรียกวาฉันทะเกิด คืออยาก



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๑๖๖

ทํ าใหมันดี อยากทํ าใหมันสมบูรณ
เห็นตนไม สวยงาม เขียว รมร่ืน ใบดก ดอกก็สวย เกิด

ความชื่นชม มีฉันทะ อยากใหมันเปนของมันอยางนั้น แตหันไป
เห็นตนไมอีกตนหนึ่งเหี่ยว เฉา รวงโรย ก็อยากทํ าใหมันดี คือให
มันสวยงามสมบูรณข้ึนมา ก็เลยตองรีบไปรดนํ้ ามัน ไปแตงมัน
อยางนี้ฉันทะมา มีแตดี ทํ าใหสรางสรรค แลวก็สุขจากการสราง
สรรคน้ัน

เด็กที่มีฉันทะอยางนี้จึงอยากทํ า ตรงกับท่ีทานแปลฉันทะ
วาอยากทํ า เพราะชื่นชมที่มันดี อยากใหมันดีของมัน ถามันไมอยู
ในภาวะที่ดี ก็อยากทํ าใหมันดี แลวเมื่ออยากทํ าใหมันดี ก็ไปทํ า
ใหมันดี พอทํ าใหมันดี ก็สนองความตองการของตัวเอง แลวก็มี
ความสุขจากการกระทํ า(ใหมันดี)น้ัน

ฉะนั้น คนไหนมีฉันทะ ก็จะมีความสุขจากการกระทํ าทัน
ที ถาเด็กไทยมีฉันทะนี้ ก็จะกาวหนาในการสรางสรรคอยางแน
นอน ไมมีปญหาเลย น่ีจึงเปนรุงอรุณของการศึกษา

ถาคนไทยยังเขาใจและเขาสูฉันทะไมได ก็อยาหวังเลยวา
จะมีการศึกษาที่กาวหนานํ าใครได

พระพุทธเจาตรัสวา เมื่ออาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสง
ทอง เปนบุพนิมิตมากอน ฉันใด เมื่อภิกษุจะกาวไปในมรรคมีองค
๘ ประการ ก็มีฉันทะ เปนบุพนิมิตมากอน ฉันนั้น

ขอใหจํ ากันไวใหแมนทีเดียววา พระคุณสมบัติของพระ
พุทธเจาอยางหนึ่งใน ๑๘ ประการ ท่ีเรียกวา พุทธธรรม ๑๘ คือ
พระพุทธเจาทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงทรง
เพียรพยายามเที่ยวจาริกไปโปรดผูคนมากมาย เพื่อชวยใหเขา



สู การศึกษาแนวพุทธ ๑๖๗

พนทุกข เปนคนดี มีความสุข อยางไมทรงเห็นแกความเหน็ด
เหนื่อยยากลํ าบาก และก็ทรงมีความสุขในการทรงบํ าเพ็ญฉันทะ
ดวยกํ าลังแหงมหากรุณานั้น

เมื่อเปนชาวพุทธ ถานึกหลักพุทธศาสนาขอไหนๆ ก็ไม
ออก ยังไมคอยรูเขาใจอะไร ก็ปฏิบัติตัวตามอยางพระพุทธเจาใน
หลักแหงความมีฉันทะนี้ ก็นับวาเปนชาวพุทธได

ตองเนนเรื่องสรางฉันทะใหได ถาฉันทะไมมา คิดวาไม
ไหวแลว การแกปญหาสังคม เรื่องอบายมุข และเรื่องเลวราย
อะไรตออะไร จะหนักหนาใหสังคมไปไมรอด เพราะตอนนี้เอาแต
หาความสุขจากการเสพบริโภคกันหมด คนที่มีความสุขจากการ
กระทํ าแทบไมมี

เมื่อใดเด็กมีความสุขจากการทํ าแลว เขาก็จะมีความสุข
จากการหาความรูดวย เปนเรื่องตามมาเอง เพราะเปนธรรมดาวา
คนที่จะทํ าอะไรใหไดผลน้ัน การทํ าใหสํ าเร็จยอมเรียกรองการหา
ความรู พออยากใหสิ่งนั้นๆ มันดี ก็ตองคิดตองหาทางวา ทํ า
อยางไรจะใหมันดี ตนไมตนนี้เฉา จะทํ าใหมันงามเหมือนตนนั้น
ไดอยางไร ก็ตองไปหาความรู เดี๋ยวก็ไปสอบถามคนหาความรู
แลวก็มาทํ า แลวทั้งหาความรู ท้ังทํ า ก็จะเปนความสุขไปหมด

เมื่อใดคนหาความสุขจากการเรียนรูและจากการทํ า เขา
จะพัฒนาตลอดเวลา และจะเขมแข็งดวย

ท้ังนี้ รวมทั้งฉันทะของผูท่ีจะจัดการศึกษาแนวพุทธ หรือ
ดํ าเนินการโรงเรียนแนวพุทธดวย ฉันทะตัวนี้จะเกิดไดจากการรู
เขาใจจริง ถารูเขาใจชัดเจนวามันเปนความจริงอยางนั้น มันมี
คุณคาเปนประโยชนแท อยางนี้ละก็ ฉันทะมาได
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แลวก็ไปบวกกับเมตตาความรักความปรารถนาดีตอเด็กๆ 
ตอนักเรียน ตอสังคมไทย ถานํ้ าใจอยางนี้เกิดขึ้น น่ีละคือฉันทะท่ี
พรอมจะผลกัดนัใหการศกึษาไทยสมัฤทธิผ์ลสมหมายอยางแนนอน

หลังจากนี้คอยคุณกันอีกก็ไดในเรื่องการพัฒนาความสุข 
เพราะความสุขมีวิธีพัฒนาเยอะ แตเวลานี้คนมองความสุขในมิติ
เดียว จากการเสพ ก็เลยตัน ก็จบกัน

ตอจากความสุขในการเสพ ก็กาวไปสูความสุขจากการ
ทํ า ความสุขจากการหาความรู ความสุขจากการให และการทํ า
ใหคนอื่นเปนสุข น่ีเปนตัวอยางของความสุขในขั้นตางๆ ซ่ึงเปน
ท้ังการพัฒนากาวหนาของชีวิตตนเองที่มีความสุขขยายขอบเขต
ออกไป มีมิติมากขึ้น พรอมกับเปนการเกื้อหนุนสังคมไปดวย
เพราะความสุขที่พัฒนาเหลานี้ ไมมีพิษมีภัยเลย มีแตเปน
ประโยชนอยางเดียว

คนบางคนมีความสุขในการทํ าใหผูอื่นเปนสุข เชนอยาง
พระโพธิสัตว เมื่อทํ าใหผูอื่นเปนสุขไดตนเองจึงจะชื่นใจ มีความ
สุข ท้ังนี้ก็เพราะอยากใหเขาเปนสุข

ตัวอยางในชีวิตจริงที่เห็นงายๆ ก็เริ่มจากพอแม พอแม
เปนสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข พอแมอยากใหลูกเปนสุข แลวก็อยาก
ทํ าใหลูกเปนสุข เมื่อทํ าใหลูกเปนสุขแลว ตัวเองก็เปนสุขดวย

ทํ าอยางไรเราจะใหมีความสุขอยางนี้ข้ึนมา แลวก็ความ
สุขในการอยูกับธรรมชาติ ตลอดไปถึงความสุขจากการเห็นความ
จริงของธรรมชาติ โลก ชีวิต ความสุขอะไรตางๆ เหลานี้ มีเยอะ
เหลือเกิน ลวนแตมีจุดเริ่มจากฉันทะ และเปนความสุขที่จะตอง
พัฒนาขึ้นมา จึงมาถึงหลักที่วา การพัฒนาความสุข ก็คือการศึกษา



ภาคผนวก

ขอเสนอแนะ∗
สํ าหรับ

หนวยการเรียนรูพระพุทธศาสนา

แมวาการจดัท ําหนวยการเรยีนรูนีจ้ะถงึขัน้ใกลเสร็จส้ิน คงจะ
ยากตอการจดัปรับแทรกเสรมิ แตถายงัมชีองทาง ขอเสนอแนะขอคิด
บางอยางไวสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
๑. ความสัมพันธระหวางเนื้อหากับจุดหมาย โดยเฉพาะควรเนนจุด

หมายวา ตองการใหเด็กเปนคนที่มีคุณภาพอยางไรบาง และจดั
ท ําเนือ้หาสาระใหสนองจดุหมายนัน้ (ไมเผลอมองแตในแงวาจะ
ใหเดก็เรยีนและรูอะไรบาง แตใหชัดวาตองการคุณภาพอะไร)

๒. นาจะมีจุดเนนเจาะจงสิ่งที่มุงมั่นวาจะตองทํ าใหได คือในบรรดา
เนือ้หาสาระดีๆ ที่สรรมาใหเรียนรูนัน้ อาจจะมกีารเจาะจง
จ ําเพาะบางอยางวา ส่ิงนีข้อนีจ้ะตองใหรูเขาใจ และหรอืท ําใหได

                                                                                         
∗ บันทึกที่พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเขียนข้ึน ในโอกาสที่คณะอนุกรรมการจัด
ทํ ารายละเอียดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธ
ศักราช ๒๕๔๔ ฝากขอคํ าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทํ ารายละเอียดสาระการเรียนรูพระ
พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวัน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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๓. การเรยีนการสอนจะตองมั่นใจวาใหผูเรียนเกิดมีฉันทะทีจ่ะนํ าไป
ประพฤติปฏิบัติหรือใชประโยชนและศึกษายิ่งขึ้นไป โดยมอง
เหน็ความจริงและซาบซึ้งในคุณคา พรอมทั้งเกิดมีจิตสํ านึกตอ
สวนรวม เกิดความใฝปรารถนาจะรวมแกปญหาและสรางสรรค
พฒันาสังคม

๔. ความสัมพันธระหวางหลักการที่เปนมาตรฐานกลาง กับการ
ประยุกตเขากับกาลเทศะ คือ ยดึหลักการที่เปนมาตรฐานกลาง
ของพระพทุธศาสนาไวใหไดแลว ก็มีชองทางหรือแนวทางที่จะ
ใหชมุชนหรือทองถิ่น มีโอกาสนํ าหลักการกลางนั้นไปทํ าความ
เขาใจและปรับใชกับชุมชนหรือทองถิ่นของตน เชนหาความรู
เกี่ยวกับวัด ปูชนยีวตัถ ุ บุคคล ตํ านาน เร่ืองราวในชุมชน/ทอง
ถิน่/จงัหวดั เปนตนของตน ซึ่งเปนเหมือนสวนขยายหรือดาน
ประยกุตของหลักการกลางนั้นๆ และเนนการเรียนรูใหเห็นวา
เร่ืองราวเหตุการณของชุมชนหรือทองถิ่นอันนั้นๆ เปนไปตาม
หลกัการ ชวยนํ าหลักการออกสูการปฏิบัติ หรือเชิดชูหลักการ
อยางไร

๕. ความสมดุลระหวางการรูจดรูจํ า กับการรูคิดรูทํ า ไมควรไป
สุดโตงขางเดียว แบบเอาแตจํ าเปนนกแกวนกขุนทอง หรือ
แบบมแีตความคิดเห็นที่เลื่อนลอยโดยไมมีฐานขอมูล ตองให
สองดานนัน้เกื้อหนุนกันและไดประโยชนจากกันและกัน

๖. การบูรณาการวิชาพุทธศาสนา จะเปนจริง ตองถึงขั้นบูรณาการ
พระพทุธศาสนา และการบูรณาการพระพุทธศาสนานั้น หมาย
ถึงบูรณาการเขาไปในชีวิตหรือการดํ าเนินชีวิตที่เปนอยูจริง ซึ่ง
ควรเนนวิธีการสํ าคัญ ๓ อยาง คือ
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ก) บูรณาการในการเรียนการสอน ดวยการเรียนการสอนที่ถึง
ข้ันใหเขาใจมองเห็นธรรมวาเปนความจริง ที่มีอยูตาม
ธรรมดาในธรรมชาติ เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัยของ
ส่ิงทัง้หลาย ซึ่งทุกคนจะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตอง
จงึจะเปนอยูดีได เมื่อเขาใจธรรมตามความหมายที่แทอยาง
นีแ้ลว ก็พูดไดวาธรรมในธรรมชาติจะเรียกรองเอง ใหคน
เรียกหาธรรมที่จะตองปฏิบัติในชีวิต แลวการสอนพุทธ
ศาสนากจ็ะเปนการสนองความตองการของชีวิตของผูเรียน

ข) บูรณาการในวิถีชีวิต ดวยการสรางระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม ที่
เรียกวาวถิชีวีิตแบบพุทธ หรือวินัยของคฤหัสถ หรือวินัยชาว
พทุธขึน้มา เมื่อมีวิถีชีวิตที่สอดคลองรองรับแลว หลักธรรม
คํ าสอนตางๆ ก็สามารถเขาไปกลมกลืนในวิถีชีวิตนั้นได

ค) บูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจํ าวัน หรือ ทํ าชีวิตให
เปนการศึกษา ดวยการดํ าเนินชีวิตตามปกติธรรมดาทัง้ ๓
ดานใหมีการพัฒนาครบไตรสิกขา เมื่อจะทํ ากิจกรรมใดๆ ก็
ตาม ทุกครั้ง ใหมีการเตรียมและตรวจสอบวามีสิกขา ๓
ดาน ครบหรือไม คือ
๑)ดานพฤติกรรมกาย-วาจา และการใชอินทรีย วากิจ

กรรมที่จะทํ าหรือไดทํ านั้นไมเปนไปเพื่อการเบียดเบียน
กอความเสียหาย แตเปนไปในทางเกื้อกูลสรางสรรค
 ศีล

๒)ดานจิตใจ วาท ํากิจกรรมนั้นโดยมีแรงจูงใจที่ดี ไมทํ า
ดวยโลภ โกรธ หลง แตมีเมตตากรุณา ไมออนแอ ระยอ
ทอแท แตแกลวกลาเขมแข็ง มีฉันทะ ไมทุกขเศราขุนมัว
เศราหมอง แตผองใสเบิกบานมีความสุข  จิต
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๓)ดานปญญา วาท ํากจิกรรมนั้นๆ ดวยความรูความเขาใจ
มองเหน็เหตุผล รูจักคาดหมายผลดีผลเสียที่จะเกิดสืบ
เนือ่งตอไป พรอมทัง้แนวทางแกไขปรับปรุง  ปญญา

๗. การนั่งสมาธินั้น สํ าหรับเด็กนาจะใหนํ าดวยการสวดมนต หรือ
เนนการสวดมนต อยางนอยใหสมดุลกับการสวดมนต เพราะ
เด็กยังตองการเคลื่อนไหวมาก การสวดมนตเปนการนํ าสมาธิ
อยางหนึ่ง โดยเอาการเคลื่อนไหวทางวาจามาชวยใหเกิดความ
สงบนิ่งทางกาย และความสงบเย็นเขมแข็งแนวแนทางจิตใจ
พรอมทั้งสามารถโยงไปสูปญญาดวย

อนึ่ง บทสวดมนตนั้นสามารถจัดใหเหมาะกับวัยและยุค
สมัย เชนเลือกบทสวดมนตที่มีเนื้อหาความหมายเหมาะกับ
เด็กยุคปจจุบัน และใหส้ันลงตามขอบเขตเวลาเทาที่มีหรือเทา
ที่เหมาะ เชน อาจยาวหนอยอยางมงคลสูตร หรือส้ันๆ พรอม
ทั้งคํ าแปล ดังตัวอยาง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อาโรคยะมิจเฉ  ปะระมัญจะ  ลาภัง
สลีัญจะ  พุทธานุมะตัง  สุตัญจะ
ธัมมานุวัตตี  จะ  อะลีนะตา  จะ
อัตถัสสะ  ทวารา  ปะมุขา  ฉะเฬเต-ติ

(แปล) มาเถดินะ รักษาสุขภาพดี ที่เปนลาภอันประเสริฐ
มวีนิยั ใฝคนดีเลิศเปนแบบอยาง
ต้ังใจเรียนใหรูเชี่ยวชาญ ประพฤติการอันถูกตองดีงาม
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มคีวามเพียรขยันหมั่นเรื่อยไปไมระยอ
หกขอจํ าไว เปนประตูชัยสูความเจริญงอกงาม

อาจจะสวดบทสั้นๆ อยางนี้ และจัดเตรียมไวหลายบทเพื่อ
เปลีย่นไปเปนบทสวดประจํ าสํ าหรับแตละวัน

นอกจากนัน้ ใหการสวดมนตโยงไปสูกิจกรรมการเรียนอยาง
อ่ืนไดดวย เชน สวดมนตจบแลว แตละครั้งครูยกเอาเนื้อหาจุด
หนึง่แงหนึง่ในบทสวดที่แปลนั้นมาคุยกับเด็ก อธิบาย ชักชวน
เลานทิานประกอบ เปนตน จบกิจกรรมแลว จึงนั่งสมาธิปดทาย
ไมตองนานนัก

พรอมกนันัน้ ควรใหการสวดมนตนี้ประสานกับวิถีชีวิตใน
ครอบครวัหรือที่บานดวย โดยจัดบทสวดมนตนั้นใหพอแมมีไว
ดวย และใหพอแมนํ าเด็กสวดประจํ าวัน บางทีถาทางฝายโรง
เรียนมเีวลาจ ํากัด อาจใหทางพอแมทํ าบทบาทคุย อธิบายเนื้อ
หา เลานทิาน เชนชาดกประกอบบทสวดมนตนั้นแกเด็กที่บาน
หรือท ําคูเคียงกันไปทั้งสองแหง ทั้งที่บานและโรงเรียน

๘. การสังเกตพัฒนาการของเด็ก แทนที่จะใชระบบพุทธิพิสัย –
ทักษะพิสัย – จิตพิสัย ถาใชระบบ ศีล – สมาธิ – ปญญา นาจะ
กวางขวางครอบคลุมกวา และตรงกวา เพราะเทากับดูตาม
ดานที่ฝก คือ

- ศีล: พฤติกรรมดีงามทั้งกาย-วาจา และอินทรียท้ัง ๖ เคยชิน
แคลวคลอง อยูตัว เปนวินัย เขาสูวิถีชีวิต

- สมาธิ: จิตใจมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความสุข
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- ปญญา: ความรูคิด เขาใจ การมองเห็นความจริง เทาทัน ท้ังระบบ
ความสัมพันธ ถึงเหตุถึงผล เชื่อมโยงประยุกตใชสรางความรู
ใหมได

อาจขยายตามระบบ ภาวนา ๔ คือ กายภาวนา – ศีลภาวนา –
จิตตภาวนา – ปญญาภาวนา ก็ได
๙. อาจจะเสริมการประเมินผลอีกระดับหนึ่ง โดยดูอัตราการ

พัฒนาวุฒิภาวะทางธรรมจริยา ตามหลักอริยวัฒิ ๕ คือ
๑) ศรัทธา วามีความเชื่อที่ไมงมงาย มีเหตุผล ประกอบดวย

ปญญา ซึ่งไมเบียดเบียนชีวิตและสังคม
๒) ศีล วามีความประพฤติและวิถีชีวิตไมเบียดเบียน แต

เกื้อกูล มีวินัย เอื้อตอวัฒนธรรม
๓) สุตะ วามีความรูขาวสารขอมูล ทันตอเหตุการณสถาน

การณ และมีความรูเหมาะพอแกการดํ าเนินชีวิต
กิจการของตน

๔) จาคะ วามีจิตใจกวางขวาง ไมคับแคบเห็นแกตัว รูจัก
สละให บํ าเพ็ญประโยชน

๕) ปญญา วารูคิดเขาใจ ทํ าการตางๆ ดวยปญญา รูจักแยก
แยะดี-ชั่ว คุณ-โทษ ประโยชน-มิใชประโยชน มอง
ส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง หยั่งถึงเหตุปจจัย
และความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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พระนามอยางหนึ่งของพระพุทธเจา ท่ีปราชญไดขนานถวาย
และพุทธศาสนิกชนนิยมกลาวเรียกเสมอ คือคํ าวา พระบรม
ศาสดา หรือ พระบรมครู ซ่ึงแปลวา พระศาสดาผูยอดเยี่ยม หรือ ผู
เปนยอดของครู

ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติวา สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ แปลวา พระศาสดาของทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย
และมีคํ าเสริมพระคุณวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา เปน
สารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวา

พระนามเหลานี้ แสดงความหมายอยูในตัววา ปราชญและ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพบูชาและยกยองเทอดทูนพระองค 
ในฐานะทรงเปนนกัการสอนทีย่ิง่ใหญท่ีสดุ ทรงมพีระปรชีาสามารถ
อยางยอดเยี่ยมในการอบรมสัง่สอน และไดทรงประสบความส ําเรจ็
ในงานนีเ้ปนอยางดี

ความยิ่งใหญและพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาในดาน
การสอนนั้น ถาจะพูดใหเห็นดวยอาศัยประจักษพยานภายนอกก็
                                                          
∗ บรรยายสรปุ ณ วทิยาลยัครธูนบรีุ  เมือ่ ๑ ตลุาคม ๒๕๑๓  ครัง้ด ํารงสมณศกัดิท์ีพ่ระศรวีสิทุธโิมลี
หมายเหตุ: เขียนในเวลากระชั้นชิด การศึกษาความหมายและตีความหลักธรรมบางขอตอง

กระท ําในเวลาเรงรัดเกินไป จึงขอใหถือเปนเพียงขั้นริเริ่ม เผื่อถามีโอกาสก็จะไดทํ า
ใหชัดเจนถองแทตอไป หลักบางขอยังหาตัวอยางประกอบไวนอยและบางตัวอยาง
เพยีงอางไว  ยังมิไดคนหลักฐานนํ ามาแสดงใหเต็มที่
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เปนเรื่องไมยาก เพราะเพียงพิจารณาเผินๆ จากเหตุผลงายๆ ตอ
ไปน้ี ก็จะนึกไดทันที คือ:-

๑ . พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในยุคที่ชมพูทวีปเปนถิ่นนัก
ปราชญ เต็มไปดวยศาสดาจารยเจาลัทธิตางๆ เปนอัน
มาก แตละทานลวนมีช่ือเสียงและมีความสามารถ ผูท่ี
มาเผชิญพระองคน้ัน มีท้ังมาดีและมาราย มีท้ังที่แสวง
หาความรู มาลองภูมิ และที่ตองการมาขมมาปราบ แต
พระองคสามารถประสบชัยชนะในการสอน จนมีพระ
นามนํ าเดนมาถึงปจจุบัน

๒. คํ าสอนของพระองค ขัดแยงกับคํ าสอนในศาสนาเดิม
และแยงกับความเชื่อถือความประพฤติปฏิบัติท่ีแพร
หลายอยูในสังคมสมัยนั้น เชน การทํ าลายความเชื่อถือ
เรื่องวรรณะ เปนตน ทรงจัดตั้งระบบคํ าสอนและความ
เชื่อถืออยางใหมใหแกสังคม การกระทํ าเชนนี้ใหเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง ยอมเปนงานยากอยางยิ่ง

๓. ขอบเขตงานสอนของพระองคกวางขวางมาก ท้ังโดย
เทศะและระดับชนในสังคม ตองเสด็จไปสั่งสอนใน
หลายถิ่นแควน พบคนทุกชั้นในสังคม ซ่ึงมีระดับความ
เปนอยู ความเชื่อถือ การศึกษาอบรม นิสัยใจคอ และ
สติปญญาแตกตางกัน ทุกแบบทุกชนิด ทรงสามารถ
สอนคนเหลานั้นใหเขาใจได และยอมเปนศิษยของพระ
องค นับแตพระมหากษัตริยลงมาทีเดียว
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๔. พระพุทธศาสนาที่เจริญมาไดตลอดเวลานับพันๆ ป
แพรหลายเปนที่นับถืออยูในประเทศตางๆ และคณะ
สงฆผูสืบตอพระศาสนา ซ่ึงเปนสถาบันใหญและสํ าคัญ
ในสังคมดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน เปนผลงานยิ่งใหญ
ของพระองค ยืนยันถึงพระปรีชาสามารถอยางประจักษ
ชัดโดยไมตองอธิบาย

ในเมื่อประจักษพยานภายนอกแสดงใหเห็นแลวเชนนี้ ยอม
ชวนใหพิจารณาสืบคนตอไปถึงเนื้อธรรมคํ าสอน หลักการสอน
และวิธีการสอนของพระองควาเปนอยางไร ยิ่งใหญและประเสริฐ
สมจริงเพียงใด

เนื้อพระธรรมคํ าสอน หลักการสอน และวิธีการสอนของพระ
พุทธองคน้ัน ปรากฏอยูแลวในพระไตรปฎก และคัมภีรอธิบายมี
อรรถกถาเปนตนแลว แตคัมภีรเหลานั้นมีเนื้อหามากมาย มีขนาด
ใหญโต๑ เกินกวาจะสํ ารวจเนื้อหา รวบรวมความ นํ ามาสรุปแสดง
ใหครอบคลุมท้ังหมดในเวลาอันสั้น ในที่น้ีจึงขอนํ ามาแสดงเพียง
ใหเห็นรูปลักษณะทั่วไปเทานั้น.

๑. ปรัชญาพื้นฐาน
กอนจะพูดถึงหลักการสอนและวิธีสอน สมควรกลาวถึง

ปรัชญาที่เปนพื้นฐานเสียกอน เพราะหลักการสอนยอมดํ าเนินไป
                                                          
๑ พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย จํ านวน ๒๒,๓๗๙ หนา อรรถกถาและคัมภีรเฉพาะที่พิมพ
เปนเลมแลว ๒๘,๓๑๘ หนา
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จากจุดเริ่ม ตามแนวทาง และสูจุดหมายตามที่ปรัชญากํ าหนดให
อยางไรก็ดี เมื่อมองในแงปรัชญาการศึกษา พุทธธรรมก็เปนเรื่อง
กวางขวางมากอีก เพราะพุทธธรรมทั้งหมด เปนเรื่องของระบบการ
ศึกษาระบบหนึ่งนั่นเอง ในที่น้ี จึงขอนํ ามากลาวเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การสอนแตสั้นๆ

ตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา ในการดํ ารงชีวิตของมนุษย
น้ัน ความขัดของปรวนแปร ความเดือดรอนลํ าบาก ความเจ็บปวด
ความสูญเสีย ความพลัดพราก และปญหาชีวิตตางๆ ซ่ึงทางพุทธ
ศาสนาเรียกรวมวาความทุกขน้ัน เปนสิ่งที่มีอยู มนุษยจะตองเขา
ไปเกี่ยวของและไดประสบแนนอน ไมวามนุษยจะตองการหรือไม
ตองการ จะยอมรับวามันมีอยูหรือไมยอมรับ หรือแมจะเบือนหนา
หนีอยางไรก็ตาม เมื่อเปนเชนนี้ หากมนุษยตองการมีชีวิตอยูอยาง
ดีท่ีสุด มนุษยจะตองยอมรับความจริงอันนี้ จะรับรูสูหนา และ
พรอมท่ีจะจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดีท่ีสุด

ชีวิตที่เปนอยูอยางดีและมีความสุขที่สุด คือ ชีวิตที่กลารับรู
ตอปญหาทุกอยาง ตั้งทัศนคติท่ีถูกตองตอปญหาเหลานั้น และจัด
การแกไขดวยวิธีท่ีถูกตอง การหลีกเลี่ยงที่จะรับรูก็ดี การนึกวาด
ภาพใหเปนอยางที่ตนชอบก็ดี เปนการปดตาหรือหลอกตนเอง ไม
ชวยใหพนจากความทุกข ไมเปนการแกปญหา และใหไดพบความ
สุขอยางแทจริง อยางนอยก็เปนการฝงเอาความกลัว ซ่ึงเปนเชื้อ
แหงความทุกขเขาไวในจิตใจอยางลึกซึ้ง

ดวยเหตุน้ี สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเปนขอแรก ก็คือ ความ
ทุกข อันเปนปญหาที่มนุษยพึงรับรูและจัดการแกไขโดยถูกตอง
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และถือวาภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของพระ
พุทธศาสนา ก็คือ การชวยมนุษยใหแกปญหาของตนได

ความทุกข ความเดือดรอน และปญหาชีวิตนานาประการ
ของมนุษยน้ัน เกิดจากตัณหา คือ ความอยาก ความตองการ
ความเห็นแกตัว ซ่ึงทํ าใหมนุษยมีทัศนคติตอสิ่งตางๆ เคลื่อนคลาด
จากที่มันเปนจริง และเปนไปในรูปตางๆ กันตามระดับความอยาก
และความยึดของตนตอสิ่งนั้นๆ เมื่อมีทัศนคติท่ีเคลื่อนคลาดไป ก็
ทํ าใหเกิดความขัดแยงขึ้นในตนเอง และความขัดแยงระหวางตน
กับผูอื่น แลวปฏิบัติหรือจัดการกับสิ่งนั้นๆ ดวยอํ านาจความอยาก
และความยึดของตน คือ ไมจัดการตามที่มันควรจะเปนโดยเหตุผล
แทๆ เมื่อเปนเชนนี้ ก็ยอมเปนการสรางปญหาใหเกิดขึ้น เกิดความ
ขัดของขัดแยง และความทุกข ท้ังแกตนและผูอื่น ตามระดับของ
ตัณหา และขอบเขตของเรื่องที่ปฏิบัติ

ตัณหานั้น เกิดจากความไมรู ไมเขาใจ ไมมองเห็นสิ่งทั้ง
หลายตามที่มันเปน มีทัศนคติตอสิ่งทั้งหลายอยางไมถูกตอง ซ่ึง
เรียกวา อวิชชา จึงเปนเหตุใหไมจัดการกับสิ่งนั้นๆ ตามที่มันควรจะ
เปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์ การที่จะแกปญหาหรือแกความทุกข จึง
ตองกํ าจัดอวิชชา สรางวิชชาใหเกิดขึ้น

โดยนัยนี้ ภารกิจสํ าคัญของการศึกษาก็คือ การฝกอบรม
บุคคลใหพัฒนาปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจในขอเท็จจริง
และสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง
ปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเปน เพื่อใหเกิดเปน
ประโยชนตน คือ ความมีชีวิตอยูอยางสํ าเร็จผลดีท่ีสุด มีจิตใจเปน
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อิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ และประโยชนผูอื่น คือ สามารถชวย
สรางสรรคประโยชนสุขแกชนทั้งหลายที่อยูรวมกันเปนสังคมได

จากขอความที่กลาวมา มีขอท่ีควรกํ าหนด คือ:-
๑. ภารกิจสํ าคัญของการศึกษา ไดแก การชวยใหบุคคล

เกิดทัศนคติท่ีถูกตอง คือ รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มัน
เปน และสามารถจัดการกับสิ่งเหลานั้นตามที่ควรจะ
เปน ใหเกิดเปนประโยชนท้ังแกตนและสังคม ไมใหมอง
เห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอํ านาจกิเลสตัณหา

๒. ทัศนคติท่ีถูกตอง และความสามารถจัดการดังกลาวนั้น
เกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาปญญา และปญญาเปนความ
รูความเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเองเทานั้น ผูอื่น
จะนํ ามายัดเยียดใหหรือบังคับใหรับเขาไวไมได

๓. ในเมื่อปญญาตองเกิดจากความรูความเขาใจที่พัฒนา
ข้ึนในตัวบุคคลเอง ภารกิจของผูสอนและใหการศึกษา
ท้ังหลาย จึงเปนเพียงผูช้ีนํ าทางหรืออํ านวยโอกาส ชวย
ใหผูเรียนหรือผูรับการศึกษาอบรม ดํ าเนินเขาสูปญญา
สิ่งที่ดีท่ีสุดที่ผูสอนที่ดีจะทํ าไดก็คือ ตั้งใจชวยเหลือ
พยายามสรรหาอุบาย กลวิธี และอุปกรณตางๆ ท่ีจะมา
ชวยผูเรียนใหเขาถึงปญญาอยางไดผลดีท่ีสุด อยางที่
สํ านวนบาลีเรียกวา เปนกัลยาณมิตร

๔. โดยเหตุผลเดียวกัน ในระบบการศึกษาเชนนี้ ผูเรียน
เปนผู มีบทบาทสํ าคัญในฐานะเปนผูสรางปญญาให
เกิดแกตน จึงตองเปนผูมีสวนรวมและเปนผูไดลงมือ
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กระทํ าใหมากที่สุดเทาที่จะชวยใหตัวเขาเกิดปญญานั้น
ข้ึนได และโดยนัยนี้ ความสามารถ ความถนัด อุปนิสัย
ตางๆ ของผูเรียน จึงเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองคํ านึงอยาง
สํ าคัญ เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนตางๆ
เปนตน ใหผูเรียนเรียนอยางไดผลดีท่ีสุด

๕ . ในเมื่อปญญาเปนของยัดเยียดบังคับใหรับเอาไมได 
การเรียนการสอนจึงตองใชวิธีการแหงปญญา คือ ผู
เรียนตองเปนอิสระในการใชความคิด และในการที่จะ
ซักถามโตตอบสืบเสาะคนหาความจริงตางๆ ใหไดรับ
ความรูความเขาใจขึ้นในตน ในระบบการศึกษาแบบนี้
จึงมีการปฏิบัติอยาง กาลามสูตร ไมมีการบังคับใหเชื่อ
ความเชื่อหรือศรัทธาในระบบการศึกษานี้ หมายเพียง
ความเชื่อมั่นในหลักการ วิธีการและสมมติฐานตางๆ ท่ี
ตนไดตั้งขึ้น โดยมีเหตุผลเปนฐานรองรับอยางเพียงพอ
แลววาจะนํ าใหดํ าเนินไปสูจุดหมายไดอยางแทจริง 
และเปนสิ่งที่จะพิสูจนไดตอไปตามลํ าดับในระหวาง
ดํ าเนินไปสูเปาหมายนั้น

วางเปนขอสรุปท่ีเกี่ยวกับการสอน ดังนี้:-
๑. ปญญาเปนสิ่งสรางสรรคข้ึนภายในตัวผูเรียนเอง
๒. ผูสอนทํ าหนาที่เปนกัลยาณมิตร ชวยชี้นํ าทางการเรียน
๓. วิธีสอน อุบาย และกลวิธีตางๆ เปนสื่อหรือเปนเครื่อง

ผอนแรงการเรียนการสอน
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๔. อิสรภาพในทางความคิด เปนอุปกรณสํ าคัญในการ
สรางปญญา

อน่ึง โดยที่ปญญาเปนสวนสํ าคัญยิ่งในระบบการศึกษานี้
เชนที่กลาวมาแลว จึงสมควรทํ าความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องปญญา
ท่ีมักแปลกันวา ความรู ไวเพื่อกันความสับสนสักเล็กนอย

ความรูในที่น้ี ควรแยกเปน ๒ ประเภท คือ:-
๑. สุตะ คือ ความรูจากการสดับตรับฟง หรือ เลาเรียน

อาน รับถายทอดจากแหลงความรูอื่น การสั่งสมความรู
ประเภทนี้ไวไดมาก เรียกวา พาหุสัจจะ แปลวา ความ
เปนพหูสูต คือ ความเปนผูคงแกเรียน หรือไดเรียนรู
มาก เปนความรูประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันจะ
พึงรู ทํ าตนใหเปนคลังเก็บความรู ซ่ึงถือวาเปนคุณ
สมบัติท่ีดีของบุคคลอยางหนึ่ง เปนอุปกรณสํ าหรับนํ า
ไปใชทํ าประโยชนตางๆ ไดมาก แตไมถือเปนองคธรรม
แกนในระบบการศึกษา

๒. ปญญา คือ ความรูประเภทเขาใจสภาวะ รูคิด รูเลือกคัด
วินิจฉัย และรูท่ีจะจัดการ เปนความรูประเภทที่มุง
หมายและเปนสวนสํ าคัญในระบบการศึกษานี้ ปญญา
น้ีมีไวพจนมากมาย เชน ญาณ วิชชา ปริญญา
ปฏิสัมภิทา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เปนตน ซ่ึงแสดงถึง
ความหมายในแงตางๆ และขัน้ตางๆ ของปญญานัน่เอง

สิ่งที่ควรทํ าความเขาใจอีกอยางหนึ่ง ไดแกลักษณะงานสอน
ซ่ึงแตกตางกันตามประเภทวิชา อาจแยกไดเปน ๒ ประเภท คือ
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วิชาประเภทชี้แจงขอเท็จจริง เชน ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร
เปนตน การสอนวิชาประเภทนี้ หลักสํ าคัญอยูท่ีทํ าใหเกิดความเขา
ใจในขอเท็จจริง การสอนจึงมุงเพียงหาวิธีการใหผูเรียนเขาใจตาม
ท่ีสอนใหเกิดพาหุสัจจะเปนใหญ

สวนวิชาอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงเกี่ยวดวยคุณคาในทางความ
ประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชาศีลธรรม และจริยธรรมทั่วไป การ
สอนที่จะไดผลดี นอกจากใหเกิดความเขาใจแลว จะตองใหเกิด
ความรูสึกมองเห็นคุณคาและความสํ าคัญ จนมีความเลื่อมใส
ศรัทธาที่จะนํ าไปประพฤติปฏิบัติดวย

สํ าหรับวิชาประเภทนี้ ผลสํ าเร็จอยางหลังเปนสิ่งสํ าคัญมาก
และมักทํ าไดยากกวาผลสํ าเร็จอยางแรก เพราะตองการคุณสมบัติ
ขององคประกอบในการสอนทุกสวน นับแตคุณสมบัติสวนตัวของ
ผูสอนไปทีเดียว

ยิ่งในงานประดิษฐานพระศาสนาที่จะใหคนจํ านวนมากยอม
รับดวยวิธีการแหงปญญาดวยแลว ก็ยิ่งเปนเรื่องสํ าคัญมาก

ฉะนั้น การพิจารณาหลักการสอนของพระพุทธเจา จึงจะเริ่ม
แตคุณสมบัติของผูสอนไปทีเดียว.



๒. คุณสมบัติของผูสอน
ในที่น้ีจะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยกเปน ๒

สวน คือ เปนคุณสมบัติท่ีปรากฏออกมาภายนอก อันไดแกบุคลิก-
ภาพอยางหนึ่ง และคุณสมบัติภายใน อันไดแกคุณธรรมตางๆ
อยางหนึ่ง

ก. บุคลิกภาพ
ในดานบุคลิกภาพ จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงมีพระลักษณะ

ท้ังทางดานความสงางามแหงพระวรกาย พระสรุเสยีงทีโ่นมนํ าจติใจ
และพระบุคลิกลักษณะอันควรแกศรัทธาปสาทะทุกประการ ดังจะ
เหน็จากตวัอยางทีท่ราบกนัทัว่ไป และทีบั่นทกึไวในคมัภรีตางๆ เชน:-

๑. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุ
พยัญชนะ ๘๐ ประการ มีพระวรกายสงางามอยางที่มีผูชมวา

“พระสมณโคดม มีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส มี
พระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก วรรณะและพระสรีระดุจดัง
พรหม นาดูนาชมนักหนา”๑
๒. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และตรัสพระวาจาสุภาพสละ

สลวย อยางคํ าชมของจังกีพราหมณท่ีวา
“พระสมณโคดม มีพระวาจาไพเราะ รูจักตรัสถอย

คํ าไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวย ไมมีโทษ ยังผู

                                                          
๑ จังกีสูตร, ม.ม.๑๓/๖๕๐
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ฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”๑
และคํ าของอุตรมาณพที่วา

“พระสุร เสียงที่ เปล งก องจากพระโอษฐ นั้น
ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ คือ แจมใส ๑
ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ ชวนฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา
๑ ซึ้ง ๑ กังวาน ๑”๒
หรือตามมหาบุรุษลักษณะขอท่ี ๒๙ วา

“มีพระสุรเสียงดุจพรหม ตรัสมีสํ าเนียงใสไพเราะ
ดุจนกการเวก”๓
๓ . ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอยางที่งดงามนา

เลื่อมใส เริ่มแตสมบัติผูดี และมารยาทอันเปนที่ยอมรับของสังคม
ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนหทุกประการ พรอมไปดวย
ความองอาจ ความสงางาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรม
ของพระองค นอกจากแจมแจงดวยสัจธรรมแลว ยังกอใหเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนใหอยากฟงอยากใกลชิดพระองค
อยูไมวาย อยางคํ าชมของบุคคลตางๆ เชน:-

“นี่ ทานปงคิยานี มองเห็นสารประโยชนอันใด จึง
เลื่อมใสในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้”

“ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอ่ิมในรสอันเลิศ
แลว ยอมไมปรารถนารสอื่นๆ ที่เลว ฉันใด บุคคลฟง

                                                          
๑ จังกีสูตร, ม.ม.๑๓/๖๕๐
๒ พรหมายุสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๙; ที.ม. ๑๐/๑๙๘, ๒๑๘
๓ ที.ม. ๑๐/๒๙; ฯลฯ
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ธรรมของพระสมณโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ
จะโดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูต
ธรรมก็ดี ยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะเปนอันมาก
เหลาอ่ืน โดยลักษณะนั้นๆ เลย ฉันนั้น

เปรียบเหมือนบุรุษผูหิวและออนเพลีย มาได
รวงผ้ึง ก็พึงลิ้มรส ยอมไดรสแทแสนชุมชื่น ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น...ยอมไดรับ
ความดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันนั้น

เปรียบเหมือนบุรุษ ไดไมจันทน เปนจันทนเหลือง
หรือจันทนแดง จะสูดกลิ่นตรงที่ใด จะเปนราก ลํ าตน
หรือที่ยอด ก็ยอมไดกลิ่นหอมสนิทเปนกลิ่นแท ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น...ก็ยอมได
ปราโมทย ไดความโสมนัส ฉันนั้น

เปรียบเหมือนบุรุษอาพาธ เจ็บปวด เปนไขหนัก
นายแพทยผูฉลาดพึงบํ าบัดอาพาธเขาไดฉับไว ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้นแลว...
ความโศกเศรา ปริเทวนาการ ความทุกขโทมนัส และ
ความคับแคนใจของเขา ยอมหมดไป ฉันนั้น

เปรียบเหมือน สระใหญมีนํ้ าใส เย็น จืดสนิท นา
เจริญใจ มีทาราบเรียบนารื่นรมย บุรุษผูรอนดวยแสง
แดด ถูกแดดแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เดินมา
ถึง เขาลงไปอาบ ด่ืม ในสระนํ้ านั้น พึงระงับความ
กระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้ง
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ปวงได ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองค
นั้นแลว...ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และ
ความเรารอนของเขา ก็ยอมระงับไปไดหมดสิ้น ฉันนั้น”๑

“ชนทั้งหลาย ที่ทานพระโคดมทรงชี้แจงใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา
แลว เมื่อลุกไปจากที่นั่งก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง
ดวยไมอยากจะละจากไป”๒

ข.คุณธรรม
พระพุทธคุณในแงคุณธรรมมีมาก ไมอาจแสดงไดครบทุก

นัย จึงขอเลือกแสดงตามแนวพระคุณ ๓ คือ:-
๑. พระปญญาคุณ พระปญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอน ขอ

ยกมาแสดง ๒ อยาง คือ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา
๑) ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเปนกํ าลังของพระตถาคต

ท่ีทํ าใหพระองคสามารถบันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาไดมั่น
คง จะแสดงความหมายที่เปนพุทธคุณแท กับความหมายที่ผูสอน
ท่ัวไปพึงนํ ามาใชไดดังนี้:-

                                                          
๑ การณปาลีสูตร, องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๙๓
๒ พรหมายุสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๙
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ทศพลญาณ๑

๑. ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรู
ฐานะ และอฐานะ คือรูกฎ
ธรรมชาติ  ที่เกี่ยวกับขอบเขต
และขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายวา 
อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได
และแคไหนเพียงไร โดยเฉพาะ
ในแงความสมัพนัธระหวางเหตุ
กบัผล และกฎเกณฑทางจริย
ธรรมเกี่ยวกับสมรรถวิสัยของ
บุคคลซึ่งจะไดรับผลกรรมที่ดี
และชั่วตางๆ กัน

๒. กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรู
ผลของกรรม สามารถกํ าหนด
แยกการใหผลอยางสลับซับ
ซอนระหวางกรรมดีกับกรรม
ชั่วที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอม
ตางๆ มองเหน็รายละเอยีดและ
ความสัมพันธภายในกระบวน
การกอผลของกรรมอยางชัด
เจน.

ความหมายสวนที่ผูสอน
ทั่วไปพอจะปฏิบัติได

๑. มคีวามรูเขาใจในเนื้อหา และ
ขอบเขตของกฎเกณฑ และ
หลกัการตางๆ ที่เกี่ยวของ
และที่จะนํ ามาใชในการสอน
อยางชัดเจน ตลอดจนรูขีด
ข้ันความสามารถของบุคคล
ที่มีพัฒนาการอยู  ในระดับ
ตางๆ

๒. มีความรูความเขาใจในกระ-
บวนพฤติกรรมตางๆ ของ
มนษุยเปนอยางดี.

                                                          
๑ ม.มู. ๑๒/๑๖๖; องฺ.ทสก. ๒๔/๒๑; อภิ.วิ. ๓๕/๘๓๙–๘๔๘; วิภงฺค.อ. ๕๒๐, ๕๕๐–
๖๐๗ การศึกษาเปรียบเทียบนี้เปนครั้งแรก จึงยังอาจไดความหมายไมครอบคลุม
ครบถวน ขอใหถือเปนจุดเริ่มตนไวกอน
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๓ . สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ  
ปรีชาหยั่งรู ขอปฏิบัติที่จะนํ า
ไปสูคติทั้งปวง (คือสูสุคติทุคติ
หรือพนจากคติ) หรือปรีชา
หยั่ง รู ข อปฏิบัติที่จะนํ าไปสู 
อรรถประโยชนทั้งปวง (จะเปน
ทฏิฐธัมมิกัตถะ หรือสัมปรายิ-
กตัถะ หรือปรมัตถะ ก็ตาม) รู
วาเมือ่ตองการเขาสูจดุหมายใด
จะตองทํ าอะไรบาง มีราย
ละเอียดวธิปีฏิบัติอยางไร.

๔. นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู
สภาวะของโลกอันประกอบ   
ดวยธาตุตางๆ เปนเอนก รู
สภาวะของธรรมชาติทั้งฝาย   
อุปาทินนกสังขาร และอนุ-
ปาทนินกสังขาร เชนในเรื่อง
ชวีติ ก็ทราบองคประกอบ
ตางๆสภาวะขององคประกอบ 
เหลานัน้ พรอมทั้งหนาที่ของ
มนั เชน การปฏิบัติหนาที่ของ
ขันธ อายตนะและธาตุตางๆ
ในกระบวนการรับรู เปนตน
และรูเหตุแหงความแตกตาง
กนัของสิง่ทั้งหลายเหลานั้น.

๓ . รู  วิ ธีการและกลวิธีปฏิบั ติ
ตางๆ ที่จะนํ าเขาสูเปาหมาย
ทีต่องการ.

๔  มีความรู  ในวิชาสรีรวิทยา  
และจติวิทยา อยางนอยให
ทราบองคประกอบตางๆ และ
การปฏิบัติหน าที่ขององค 
ประกอบเหลานั้นในกระบวน
การเรียนรูของบุคคล และถา
เปนไปได ควรมีความรูทั่วไป
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
ในทางวิทยาศาสตร เพื่อรูจัก
สภาวะของสิ่งทั้งหลาย และ
มทีศันคตทิีถ่กูตองตอส่ิงเหลา
นัน้ อันจะเปนเครื่องเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการสอนให
ไดผลดียิ่งขึ้น.
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๕. นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหยั่ง
รูอธิมุติ (คือรูอัธยาศัย ความ
โนมเอียง แนวความสนใจ
ฯลฯ) ของสัตวทั้งหลาย ที่เปน
ไปตางๆ กัน

๖ . อิ นท ริ ยป โ รปริ ยั ตตญาณ 
ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอน
แหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย 
รูวา สัตวนั้นๆ มีแนวความคิด
ความรู ความเขาใจ แคไหน
เพยีงใด มกีเิลสมาก กเิลสนอย
มอิีนทรียออนหรือแกกลา สอน
งายหรอืสอนยาก มคีวามพรอม
ทีจ่ะเขาสูการตรัสรูหรือไม.

๗. ฌานาทสัิงกเิลสาทญิาณ ปรีชา
หยั่ง รู  เหตุที่จะทํ าใหฌาน    
วโิมกข และสมาบัติเสื่อม หรือ
เจริญ คลองแคลวจัดเจน หรือ
กาวหนายิ่งขึ้นไป.

๘ . ปุพ เพนิ วาสานุสส ติญาณ
ปรีชาหยั่งรูระลึกชาติภพในหน
หลังได

๕ . รู  ความแตกต างระหว าง
บุคคล ในดานความโนมเอียง
แนวความสนใจ และความ
ถนัดโดยธรรมชาติ

๖ . รู ความแตกต างระหว าง
บุคคลในดานระดบัสติปญญา
ความสามารถ พัฒนาการ
ดานตางๆ และความพรอมที่
จะเรียนรู.

๗. รูปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรค
ถวง หรือสงเสริมเพิ่มพูนผล
สํ าเร็จของการเรียนรูและการ
ฝกอบรมในระดับตางๆ กับรู
จักใชเทคนิคตางๆเขาแกไข 
หรือสงเสริม นํ าการเรียนรู
และการฝกอบรมใหดํ าเนิน
กาวหนาไปดวยดี.

๘. รูประวัติพื้นเพเดิม และ
ประสบการณในอดีตของผู 
เรียน.
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๙. จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรู
จติุ และอุบัติของสัตวทั้ง
หลายอันเปนไปตามกรรม.

๑๐. อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลาย

๙. พจิารณาสังเกตดูผูเรียน ใน
ขณะที่ เขามีบทบาทอยู ใน
ชวีติจริง ภายในกลุมชนหรือ
สังคม สามารถรูเทาทัน และ
เขาใจพฤติกรรมตางๆ ที่เขา
แสดงออกในขณะนั้นๆ วา
เปนผูมีปญหาหรือไมอยางไร 
มองเห็นสาเหตุแหงปญหา
นัน้ และพรอมที่จะเขาชวย
เหลือแกไขไดทันที.

๑๐. รูชัดเขาใจแจมแจง และแน
ใจวา ผลสัมฤทธิ์ที่เปนจุด
หมายนัน้ คืออะไร เปนอยางไร
และตนเองสามารถกระทํ า
ผลสัมฤทธิ์นั้นใหเกิดขึ้นได
จริงดวย.

๒) ปฏิสัมภิทา คือ ปญญาแตกฉานในดานตางๆ ซ่ึงมีท่ัวไป
แกพระมหาสาวกทั้งหลายดวย ดังนี้:-

๑. อรรถปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในความหมาย
ของถอยคํ า ขอความหรือขอธรรมตางๆ สามารถขยาย
ความแยกแยะออกไปไดโดยพิสดาร แมนไดเห็นเหตุ
ใดๆ ก็สามารถคิดเชื่อมโยงแยกแยะกระจายความคิด
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ออกไปลวงรูถึงผลตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได แปลสั้นๆ วา
ปญญาแตกฉานในอรรถ

๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในหลักหรือขอ
ธรรมตางๆ สามารถจับใจความของคํ าอธิบายที่กวาง
ขวางพิสดาร มาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอได เมื่อมองเห็น
ผลตางๆ ท่ีปรากฏ ก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได
แปลสั้นๆ วา ปญญาแตกฉานในธรรม

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในภาษา รูภาษา
ตางๆ และรูจักใชถอยคํ าชี้แจงแสดงอรรถและธรรมให
คนอื่นเขาใจ และเห็นตามได แปลสั้นๆ วา ปญญาแตก
ฉานในนิรุกติ

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความมีไหวพริบ สามารถเขาใจ
คดิเหตผุลไดเหมาะสมทนัการ และมคีวามรูความเขาใจ
ชัดในความรูตางๆ วามีแหลงที่มา มีประโยชนอยางไร
สามารถเชื่อมโยงความรูท้ังหลายเขาดวยกัน สราง
ความคิดและเหตุผลข้ึนใหมได แปลสั้นๆ วา ปญญา
แตกฉานในปฏิภาณ

๒. พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธิ์เปนพระคุณสํ าคัญยิ่งเชน
กันที่จะทํ าใหประชาชนเชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธเจา ความ
บริสุทธิ์น้ีอาจมองไดจากลักษณะตางๆ ดังนี้:-

ก. พระองคเองเปนผู บริสุทธิ์หลุดพนจากอาสวกิเลสทั้ง
ปวง ไมกระทํ าความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ ไมมีเหตุท่ีใครจะยกขึ้นตํ าหนิได
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ข. ทรงทํ าไดอยางที่สอน คือ สอนเขาอยางไร พระองคเอง
ก็ทรงประพฤติปฏิบัติอยางนั้นดวย อยางพุทธพจนท่ีวา
ตถาคตพูดอยางใดทํ าอยางนั้น จึงเปนตัวอยางที่ดี และ
ใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณคาของคํ าสอนได

ค. ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสอนผูอื่น
ดวยมุงหวังประโยชนแกเขาอยางเดียว ไมมีพระทัย
เคลือบแฝงดวยความหวังผลประโยชนสวนตน หรือ
อามิสตอบแทนใดๆ

พระวิสุทธิคุณเหลานี้ จะเห็นไดจากคํ าสรรเสริญของบุคคล
ตางๆ ในสมัยพุทธกาล เชน:-

“ดูกรนาคิตะ ขออยาใหเราตองของเกี่ยวกับยศ
เลย และขออยาใหยศมาของเกี่ยวกับเราดวย บุคคลผูใด
ไมไดโดยงายซึ่งความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะ ความสุข
อันเกิดจากวิเวก ความสุขอันเกิดจากความสงบ ความ
สุขอันเกิดจากความตรัสรู เหมือนอยางที่เราได บุคคลผู
นั้นจึงจะยินดีความสุขแบบอาจม ความสุขที่เกิดจากการ
หลับ และความสุขที่เกิดจากลาภ สักการะ สรรเสริญ”๑
จากคํ ากลาวของพระสารีบุตรวา:-

“ทานทัง้หลาย พระตถาคตมกีายสมาจาร วจีสมา-
จาร มโนสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่พระองคจะตอง

                                                          
๑ นาคิตสูตร, องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๓



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๑๙๖

ปกปดรักษาไว โดยตั้งพระทัยวา ขอคนอื่นๆ อยาไดรูถึง
ความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจของเรา
เลย”๑

“ดูกรโมคคัลลานะ เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ จึง
ปฏิญาณไดวาเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผอง
แผว ไมเศราหมอง บรรดาสาวกไมตองคอยรักษาเราโดย
ศีล และเราก็ไมตองคิดหวังใหสาวกชวยรักษาเราโดยศีล
เรามีอาชีวะบริสุทธิ์ มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ มีไวยากรณ
บริสุทธิ์ มีญาณทัศนะบริสุทธิ์...ไมตองคิดหวังใหสาวก
ชวยรักษา (คือชวยระมัดระวังปกปดความเสียหายใน
เรื่องเหลานั้น)”๒
ภิกษุท้ังหลายเคยแสดงความรู สึกของตนตอพระผู มีพระ

ภาคในเรื่องการทรงสั่งสอนธรรมวา:-
“ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคไมมีความ

ดํ าริในพระผูมีพระภาคเลยวา พระสมณโคดมทรงแสดง
ธรรมเพราะเหตุ(ปรารถนา)จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
หรือเพราะเหตุหวังสุขในการไดเปนอยางนั้นอยางนี้”

“พวกขาพระองคมีความดํ าริในพระผูมีพระภาค
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคผูทรงอนุเคราะห ทรง

                                                          
๑ สังคีติสูตร, ที.ปา. ๑๑/๒๒๘
๒ กกุธสูตร, องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๐๐



พุทธวิธีในการสอน ๑๙๗

ปรารถนาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความกรุณา จึงทรง
แสดงธรรม”
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะการที่เธอทั้งหลายมีความ
ดํ าริตอเราอยางนี้ ฉะนั้น ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวแก
เธอทั้งหลาย เพ่ือความรูยิ่ง...เธอทั้งปวงพึงพรอมเพรียง
กัน บันเทิงใจ ไมวิวาท ศึกษาอยูในธรรมเหลานั้นเถิด”๑
ในอุทุมพริกสูตร พระพุทธเจาตรัสวา

“พระผูมีพระภาคนั้น เปนพุทธะ (คือตรัสรู) เอง
แลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู, พระองคเปนผู
ฝกเองแลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝก, พระองค
เปนผูสงบระงับแลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ,
พระองคเปนผูขามพนไปไดแลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อ
ความขามพน, ทรงเปนผูดับเย็นแลว จึงทรงแสดงธรรม
เพ่ือความดับเย็น”

“เรากลาวดังนี้วา บุรุษผูเปนวิญูชน ไมโออวด
ไมมีมารยา เปนคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะ
แสดงธรรม เขาปฏิบัติอยางที่ไดรับคํ าสั่งสอนแลว จัก
กระทํ าใหสํ าเร็จซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยม อันเปนที่
ปรารถนาของกุลบุตรผูออกบวช อันเปนจุดหมายแหง
พรหมจรรยได ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน

                                                          
๑ ม.อุ. ๑๔/๔๒-๔๔
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ชาตินี้เอง โดยใชเวลา ๗ ป... ๖ ป... ๕ ป... ๔ ป... ๓
ป... ๒ ป... ปเดียว... ๗ เดือน...๖ เดือน... ๕ เดือน...
-๔ -๓ - ๒ - ๑ เดือน... กึ่งเดือน... ๗ วัน เทานั้น”

“บางทีทานอาจคิดวา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้
เพราะใครไดศิษย ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนั้น อาจารย
ผูใดของทานเปนอยางนี้ ขอใหผูนั้นแหละคงเปนอาจารย
ของทาน... เรากลาวอยางนี้ เพราะใครไดศิษยก็หาไม
ตองการใหทานถอนตัวจากอุเทศของตนก็หาไม ตองการ
ใหทานถอนตัวจากอาชีวะของทานก็หาไม ตองการให
ทานเขาไปติดอยูในธรรมที่จัดวาเปนอกุศลตามลัทธิฝาย
อาจารยของตนก็หาไม ตองการใหทานเคลื่อนคลาดไป
จากธรรมที่จัดวาเปนกุศลตามลัทธิฝายอาจารยของตนก็
หาไม

“หากแตวา อกุศลธรรมที่ทํ าใหเกิดความเศรา
หมองที่สรางชาติสรางภพ มีแตความเรารอนกระวน
กระวาย ใหผลเปนทุกข ชักนํ าชาติชรามรณะมาใหเรื่อย
ไป ซึ่งทานยังละไมไดนั้นมีอยู เราแสดงธรรมก็เพ่ือให
กํ าจัดอกุศลเหลานี้ได เมื่อทานปฏิบัติตาม สิ่งที่เปนเหตุ
กอความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะถูกกํ าจัดหมดไป และสิ่ง
ที่เสริมสรางความถูกตองผองแผวก็จะพัฒนายิ่งๆ ขึ้น
ทานก็จักไดรูยิ่งเห็นจริง ไดบรรลุความบริสุทธิ์แหง



พุทธวิธีในการสอน ๑๙๙

ปญญา และความไพบูลยดวยตนเอง ตั้งแตในปจจุบันที
เดียว”๑
เมื่อครั้งทานสีหะ เสนาบดีแหงแควนเวสาลี ผูเปนศิษย

นิครนถนาฏบุตร มาเฝาทูลถามปญหาพระพุทธเจา และบังเกิด
ความเลื่อมใส กลาวคํ าปฏิญาณตนเปนอุบาสก พระพุทธเจาได
ตรัสเตือนวา

“ทานจงใครครวญใหดีเสียกอน  การใครครวญ
เสียกอนแลวจึงทํ า เปนความดีสํ าหรับคนผูมีชื่อเสียง
อยางทาน”
ครั้นทานเสนาบดียืนยันวา เขาเลื่อมใสขอเปนอุบาสกแน

นอนแลว พระองคไดตรัสอีกวา
“ทานสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอนํ้ าของ

นิครนถทั้งหลายมาชานาน (ตอไปนี้) เมื่อนิครนถมาหา
ทานก็พึงใสใจในเรื่องที่จะถวายบิณฑบาตดวย”๒

เหตุการณคลายคลึงกันนี้ ไดเกิดแกอุบาลีคฤหบดี
ผูเปนศิษยนิครนถนาฏบุตรเชนเดียวกัน๓

อีกแหงหนึ่งวา
“ภิกษุทั้งหลาย ถาวาบุคคลเหลาอ่ืนจะดาบริภาษ

โกรธ เบียดเบียน กระทบกระเทียบตถาคตในการ
ประกาศจตุราริยสัจนั้น ตถาคตก็ไมมีความอาฆาต ไมมี

                                                          
๑ ที.ปา. ๑๑/๓๐–๓๑
๒ วินย. ๕/๗๘; องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๒
๓ ม.มู. ๑๓/๗๒–๗๓
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ความโทมนัส ไมมีจิตยินราย; ถาวาชนเหลาอ่ืนจะ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตในการประกาศ
จตุราริยสัจนั้น ตถาคตก็ไมดีใจ ไมเกิดโสมนัส ไมมีใจ
เยอหยิ่งในสักการะเปนตนเหลานั้น”๑
นอกจากทรงพระคณุนีเ้องแลว ยงัทรงสอนภกิษุสาวกไวดวยวา

“ภิกษุทั้งหลาย...ธรรมเทศนาของภิกษุเชนไร ไม
บริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของภิกษุเชนไร บริสุทธิ์?

“ภิกษุรูปใดมีความคิดวา ‘ขอใหชนทั้งหลายฟง
ธรรมของเรา ครั้นฟงแลว พึงเลื่อมใสธรรม ขอใหคนทั้ง
หลายที่เลื่อมใสแลว แสดงอาการของผูเลื่อมใสแกเรา’
ธรรมเทศนาของภิกษุเชนนี้ ไมบริสุทธิ์;

“สวนภิกษุรูปใด มีความคิดวา ‘พระธรรมนี้เปน
ของตรสัไวดีแลว เปนสนัทฏิฐกิะ เปนอกาลกิะ เปนโอปนยกิะ
วิญูชนพึงรูประจักษจํ าเพาะตน ขอใหชนทั้งหลายฟง
ธรรมของเรา ครั้นฟงแลว ขอใหเขาเขาใจธรรม ครั้นเขา
ใจชัดแลว ขอใหปฏิบัติใหไดอยางนั้น’ ดังนี้ แลวแสดง
ธรรมแกคนอ่ืน โดยเหตุที่ธรรมนั้นเปนของดีของถูกตอง
โดยเหตุที่มีความการุณย โดยเหตุที่มีความเอ้ือเอ็นดู
แสดงดวยอาศัยความอนุเคราะห ธรรมเทศนาของภิกษุ
ทั้งหลายเชนนี้ ชื่อวาบริสุทธิ์”๒

                                                          
๑ ม.มู. ๑๒/๒๘๖
๒ สํ.นิ. ๑๖/๔๗๒-๓



พุทธวิธีในการสอน ๒๐๑

๓. พระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจา
จึงไดเสด็จออกประกาศพระศาสนา โปรดสรรพสัตว ทํ าใหพระคุณ
๒ อยางแรก คือ พระปญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เปนที่ปรากฏ
และเปนประโยชนแกชาวโลกอยางแทจริง เสด็จไปชวยเหลือแนะ
นํ าสั่งสอนมนุษยท้ังที่เปนกลุมชนและที่เปนรายบุคคล โดยไมเห็น
แกความเหนื่อยยากลํ าบากของพระองคเอง พระมหากรุณาธิคุณ
เหลานี้ พึงเห็นตามคํ าสรรเสริญและคุณธรรมอื่นๆ ท่ีแสดงออก
เชน:-

“(พระสมณโคดม) ไมทรงดํ าริเพ่ือเบียดเบียนพระ
องคเอง ไมทรงดํ าริเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน ไมทรงดํ าริเพ่ือ
เบียดเบียนทั้งสองฝาย  ทรงดํ าริแตสิ่งที่เปนประโยชน
แกพระองค  สิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน  สิ่งที่เปน
ประโยชนทั้งสองฝาย และสิ่งที่เปนประโยชนแกชาวโลก
ทั้งปวง”๑

“พึงทราบการวางสติ ๓ ประการที่พระอริยเจา
ปฏิบัติ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลว จึงควรเปนศาสดาสั่งสอน
หมูชน...

๑. ภิกษุทั้งหลาย ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวง
ประโยชนเกื้อกูล อาศัยเมตตา จึงแสดงธรรมแกสาวกทั้ง
หลายวา สิ่งนี้จะใหประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ สิ่งนี้จะ
ใหความสุขแกพวกเธอ แตเหลาสาวกของศาสดานั้น

                                                          
๑ พรหมายุสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๙
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ยอมไมตั้งใจฟง ไมเงี่ยโสตลงสดับ ไมตั้งจิตรับรู และ
ประพฤติหลีกเลี่ยงคํ าสอนของศาสดา ในกรณีนั้น
ตถาคตจะไดมีความยินดีก็หาไม จะไดบังเกิดความพึงพอ
ใจก็หาไม ทั้งจะไดขัดเคืองขุนมัวก็หาไม ยอมมี
สติสัมปชัญญะดํ ารงอยู...

๒. อีกประการหนึ่ง... เหลาสาวกของศาสดานั้น
บางพวกก็ไมตั้งใจฟง... บางพวกยอมตั้งใจฟง เงี่ยโสต
ลงสดับ ตั้งจิตรับรู ไมประพฤติเคลื่อนคลาดจากคํ าสอน
ของศาสดา ในกรณีนั้น ตถาคตจะไดมีความยินดีก็หาไม
จะไดบังเกิดความพึงพอใจก็หาไม จะไดมีความไมพอใจก็
หาไม จะไดบังเกิดความไมพอใจก็หาไม ตัดไดทั้งความ
พอใจและความไมพอใจทั้งสองอยาง เปนผูอุเบกขา คงมี
สติสัมปชัญญะอยู...

๓. อีกประการหนึ่ง...เหลาสาวกของศาสดานั้น
(ทั้งหมด) ยอมตั้งใจฟง เงี่ยโสตลงสดับ ตั้งจิตรับรู ไม
ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคํ าสอนของศาสดา ในกรณี
นั้น ตถาคตยอมเปนผูชื่นชม บังเกิดความพึงพอใจ แตก็
หากระหยิ่มเหิมใจไม ยังคงมีสติสัมปชัญญะ ดํ ารงอยู”๑
จากขอความตอนนี้ พึงสังเกตดวยวา ความกรุณาที่แสดง

ออกอยางไดผลดีน้ัน ตองอาศัยมีอุเบกขา และสติสัมปชัญญะเขา

                                                          
๑ สฬายตนวิภังคสูตร, ม.อุ. ๑๔/๖๓๖
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ประกอบดวย ในกรณีตางๆ และในกรณีน้ันๆ จะตองเขาใจความ
หมายของอุเบกขาใหถูกตองดวย

นอกจากนี้ ความกรุณาที่แสดงออกในการอบรมสั่งสอน
ยอมเปนสวนประกอบสํ าคัญใหเกิดคุณลักษณะของผูสอนอยางที่
เรียกวา องคคุณของกัลยาณมิตร ซ่ึงมี ๗ ประการ ดังตอไปนี้:-

๑. ปโย - นารัก (ในฐานเปนที่วางใจและรูสึกสนิทสนม)
๒. ครุ - นาเคารพ (ในฐานใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่

พึง่ได  และปลอดภัย)
๓. ภาวนีโย - นายกยอง (ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิ

ปญญาแทจริง)
๔. วตฺตา - รูจักพูด (คอยใหคํ าแนะนํ าวากลาวตักเตือน

เปนที่ปรึกษาที่ดี)
๕. วจนกฺขโม - อดทนตอถอยคํ า (พรอมท่ีจะรับฟงคํ าซัก

ถามตางๆ อยูเสมอ และสามารถรับฟงไดดวยความอด
ทนไมเบื่อ)

๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา - (กลาวชี้แจงแถลงเรื่องตางๆ ท่ี
ลึกซึ้งได)

๗. โน จฏาเน นิโยชเย - (ไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย)๑
พึงสังเกตไว ณ ท่ีน้ีดวยวา พระพุทธศาสนาถือวา ความ

สัมพันธของผูสอนที่มีตอผูเรียนนั้น อยูในฐานะเปนกัลยาณมิตร
คือ เปนผูชวยเหลือแนะนํ าผูเรียนใหดํ าเนินกาวหนาไปในมรรคา

                                                          
๑ สขสูตร, องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔
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แหงการฝกอบรม๑ องคคุณทั้ง ๗ น้ี เปนคุณลักษณะที่ผูสอนหรือ
ครูผูมีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได ไมจํ ากัดเฉพาะพระพุทธเจา
เทานั้น

พระมหากรณุาธคิณุของพระพทุธเจา ท่ีพระองคทรงอนเุคราะห
ชาวโลกนั้น แสดงออกในพุทธกิจประจํ าวันหรือกิจวัตรประจํ าวัน
ของพระองค ซ่ึงเห็นไดชัดวา วันเวลาที่ผานไปแตละวัน เปนไปเพื่อ
ประโยชนของคนอื่นๆ ท้ังนั้น และใหเห็นการรูจักทํ างานเปนเวลา
ของพระมหาบุรุษ พุทธกิจประจํ าวันนั้น แบงเปน ๕ ดังนี้:-
๑. ปุเรภัตตกิจ พุทธกิจภาคเชาหรือภาคกอนอาหาร ไดแก ทรงตื่น
บรรทมแตเชา เสด็จออกบิณฑบาต เสวยแลว ทรงแสดงธรรม
โปรดประชาชนในที่น้ันๆ เสด็จกลับพระวิหาร รอใหพระสงฆฉัน
เสร็จแลว เสด็จเขาพระคันธกุฏี

๒. ปจฉาภัตตกิจ พุทธกิจภาคบายหรือหลังอาหาร ระยะที่ ๑ เสด็จ
ออกจากพระคันธกุฏี ทรงโอวาทภิกษุสงฆ เสร็จแลวพระสงฆ
แยกยายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ตางๆ พระองคเสด็จเขาพระ
คันธกุฏี อาจทรงบรรทมเล็กนอยแลว ถึงระยะที่ ๒ ทรง
พิจารณาตรวจดูความเปนไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ ประชาชน
ในถิ่นนั้นมาประชุมในธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด

๓. ปุริมยามกิจ พุทธกิจยามที่ ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาค
กลางวันแลว อาจทรงสนานแลวปลีกพระองคอยูเงียบๆ พัก

                                                          
๑ พึงระลกึถึงฐานะของผูสอนอนัสัมพันธกับความตอนนี ้ทีพ่ระพุทธเจาตรสัไววา “อกฺขาตาโร
ตถาคตา - ตถาคตเปนเพียงผูบอกทางให” (ขุ.ธ. ๒๕/๓๐) และเรื่องที่ทรงแจงแก
พราหมณวาพระองคเปนเพียงผูช้ีทาง ใน ม.อุ. ๑๔/๑๐๑ ดวย



พุทธวิธีในการสอน ๒๐๕

หนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆมาเฝา ทูลถามปญหาบาง ขอ
กรรมฐานบาง ขอใหทรงแสดงธรรมบาง ทรงใชเวลาตลอดยาม
แรกนี้สนองความประสงคของพระสงฆ

๔. มัชฌิมยามกิจ  พุทธกิจในมัชฌิมยาม เมื่อพระสงฆแยกยายไป
แลว ทรงใชเวลายามทีส่องตอบปญหาพวกเทพทัง้หลายทีม่าเฝา

๕. ปจฉิมยามกิจ พุทธกิจในปจฉิมยาม ทรงแบงเปน ๓ ระยะ
ระยะแรก เสด็จดํ าเนินจงกรมเพื่อใหพระวรกายไดผอนคลาย
ระยะที่ ๒ เสด็จเขาพระคันธกุฏี ทรงพระบรรทมสีหไสยาสน
อยางมีพระสติสัมปชัญญะ ระยะที่ ๓ เสด็จประทับน่ังพิจารณา
สอดสองเลือกสรรวา ในวันตอไปมีบุคคลผูใดที่ควรเสด็จไป
โปรดโดยเฉพาะเปนพิเศษ เมื่อทรงกํ าหนดพระทัยไวแลว ก็จะ
เสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจท่ี ๑ คือ ปุเรภัตตกิจ๑
การทรงใหความสนพระทัยชวยเหลือโปรดบุคคลผูสมควร 

เปนสวนเฉพาะบุคคลๆ เชนนี้ ผูไดรับการโปรดอาจเปนคนชั้นสูง
ช้ันตํ่ า เปนเด็ก เปนผูใหญ ก็ไดท้ังสิ้น เชน เสด็จไปโปรดสิงคาลก-

                                                          
๑ ที.อ. ๑/๖๑; สํ.อ. ๑/๒๘๕; องฺ.อ. ๑/๖๖; ใน สุตฺต.อ. ๑/๑๖๖ ทานแบงพุทธกิจไวเพียง
๒ อยาง คือ ปุเรภัตตกิจ กับ ปจฉาภัตตกิจ โดยรวมเอาพุทธกิจที่ ๓-๔-๕ เขาไวใน
ปจฉาภัตตกิจดวย; ใน สวดมนตฉบับหลวง ทานแตงเปนคาถาไวเพ่ือจํ างายวา:-

ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ สายณฺเห ธมฺมเทสนํ
ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ
ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ.

เชาเสด็จไปบิณฑบาต บายทรงแสดงธรรม ค่ํ าประทานโอวาทแกภิกษุ กลางคืนตอบ
ปญหาเทวดา เวลาจวนสวาง ตรวจดูผูที่ควรและยังไมควรตรัสรู
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มาณพผูไหวทิศ๑ เสด็จไปโปรดเด็กชายมัฏฐกุณฑลีท่ีกํ าลังนอน
เจ็บหนัก๒ เปนตน

นอกจากนี้ ยังทรงเอาพระทัยใสในความเปนอยู ทุกข สุข
ของพระภิกษุสงฆท่ัวไป เชน เสด็จไปเยี่ยมภิกษุปวย๓ และ
พยาบาลภิกษุปวยไขท่ีไมมีคนพยาบาลดวยพระองคเอง๔

ความกรุณาเชนนี้ เปนเหตุนํ าความเลื่อมใสศรัทธา เปน
ประโยชนในการสอน ทรงสอนคนไดโดยไมตองใชอํ านาจบังคับ ไม
ตองใชการลงโทษ และทรงไดรับความเคารพบูชาสูงสุดดวยความ
จริงใจ

ยกตัวอยางใหเห็นไดชัดจากดํ ารัสของพระเจาปเสนทิโกศล 
กษัตริยแหงแควนโกศล ท่ีเสด็จมาเฝาแสดงความเลื่อมใสศรัทธา
อยางสูงสุดในพระพุทธเจาและทูลไว มีความตอนหนึ่งวา:-

“ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอม
ฉันเปนขัตติยราช ไดรับมูรธาภิเษกแลว ยอมสามารถสั่ง
ฆาคนที่ควรฆาได จะใหริบคนที่ควรริบได จะใหเนรเทศ
คนที่ควรเนรเทศก็ได เมื่อหมอมฉันนั่งอยูในที่วินิจฉัย
ความ ก็ยังมีคนพูดสอดขึ้นในระหวางบาง...

“แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 
ในสมัยใด พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกที่ประชุมคน

                                                          
๑ สิงคาลกสูตร, ที.ปา. ๑๑/๑๗๒–๒๐๖
๒ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑
๓ ดู สํ.ข. ๑๗/๒๑๕–๒๑๘; สํ.สฬ. ๑๘/๘๘, ๙๐; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๗
๔ วินย. ๕/๑๖๖
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หลายรอย ในที่ประชุมนั้น สาวกของพระผูมีพระภาคไมมี
เสียงไอเสียงจามเลย...

“หมอมฉันเกิดความคิดขึ้นมาวา นาอัศจรรยจริง
ไมเคยมีมากอน พระผูมีพระภาคทรงฝกอบรมชุมชนไดดี
ถึงเพียงนี้โดยไมตองใชอาชญา (อํ านาจบังคับและการลง
โทษ) โดยไมตองใชศาสตรา หมอมฉันไมเคยเห็นชุมชน
อ่ืนที่ฝกไดดีอยางนี้นอกจากธรรมวินัยนี้ แมขอนี้ก็เปน
ความเล่ือมใสในธรรม ในพระผูมีพระภาค ของหมอมฉัน
...”

“อีกประการหนึง่ ชางไม ๒ คน คนหนึง่ชือ่อสิทินัตะ
คนหนึ่งชื่อปุราณะ กินอยูของหมอมฉัน ใชยวดยานของ
หมอมฉัน หมอมฉันใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา ใหยศแก
เขา แตถึงกระนั้น เขาจะไดแสดงความเคารพนบนอบใน
หมอมฉันเหมือนในพระผูมีพระภาคก็หาไม

“เรื่องเคยมี คราวเม่ือหมอมฉันยกกองทัพออกไป
คิดจะทดลองชางไมอิสิทันตะและชางไมปุราณะนี้ดู จึง
เขาพักอยูในที่พักอาศัยอันคับแคบแหงหนึ่ง โอ ขาแต
พระองคผูเจริญ คราวนั้น นายชางเหลานี้ใชเวลากลาว
ธรรมกันจนดึก ไดทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู
ทิศใด เขาก็ผินศีรษะไปทางทิศนั้น นอนเหยียดเทามา
ทางหมอมฉัน

“หมอมฉันมีความคิดวา นาอัศจรรยแท ไมเคยมี
มากอนเลย นายชางเหลานี้ กินอยูของเรา...ถึงกระนั้น
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เขาจะไดมีความเคารพนบนอบในเรา เหมือนในพระผูมี
พระภาคก็หาไม คนทั้งสองนี้ คงจะไดรูสิ่งที่เปนคุณ
ความดีพิเศษยิ่งกวาเดิม ในศาสนาของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น เปนแน แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสใน
ธรรม ในพระผูมีพระภาค ของหมอมฉัน”๑

ในที่น้ี จะขอสรุปพระคุณสมบัติท่ีควรสังเกตไวดังนี้:-
๑. ทรงสอนสิ่งที่จริง และเปนประโยชนแกผูฟง
๒. ทรงรูเขาใจสิ่งที่สอนอยางถองแทสมบูรณ
๓. ทรงสอนดวยเมตตา มุงประโยชนแกผูรับคํ าสอนเปนที่ตั้ง
ไมหวังผลตอบแทน

๔. ทรงทํ าไดจริงอยางที่สอน เปนตัวอยางที่ดี
๕. ทรงมีบุคลิกภาพโนมนาวจิตใจใหเขาใกลชิดสนิทสนม
และพึงพอใจไดความสุข

๖. ทรงมหีลกัการสอนและวธิสีอนยอดเยีย่ม ดงัจะกลาวตอไป

                                                          
๑ ธรรมเจติยสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๖๕, ๕๖๘



๓. หลักทั่วไปในการสอน

ในเรื่องหลักทั่วไปของการสอนนี้ จะขอแบงเปน ๓ หมวด คือ
ท่ีเปนขอควรคํ านึงตางๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนพวกหนึ่ง
เกี่ยวกับตัวผูเรียนพวกหนึ่ง และที่เกี่ยวกับตัวการสอนเองพวกหนึ่ง
และจะบรรยายเพียงโดยสรุป เพราะไดกินเนื้อท่ีมามากแลวในสอง
หัวขอกอน:-

ก. เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน
๑. สอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาใจงายหรือรูเห็นเขาใจอยูแลว ไป

หาสิ่งที่เห็นเขาใจไดยาก หรือยังไมรูไมเห็นไมเขาใจ ตัวอยางที่เห็น
ชัด คือ อริยสัจจ ซ่ึงทรงเริ่มสอนจากความทุกข ความเดือดรอน
ปญหาชีวิตที่คนมองเห็นและประสบอยูโดยธรรมดา รูเห็นประจักษ
กันอยูทุกคนแลว ตอจากนั้นจึงสาวหาเหตุท่ียากลึกซึ้ง และทางแก
ไขตอไป

๒. สอนเนื้อเรื่องที่คอยลุมลึกยากลงไปตามลํ าดับช้ัน และ
ตอเนื่องกันเปนสายลงไป อยางที่เรียกวา สอนเปนอนุบุพพิกถา ตัว
อยางก็คือ อนุบุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท ๓ เปนตน

๓. ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได ก็สอนดวยของจริง ใหผู
เรียนไดดู ไดเห็น ไดฟงเอง อยางที่เรียกวาประสบการณตรง เชน
ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคูรักคนงาม ดวยการทรงพาไปชมนาง
ฟา นางอัปสรเทพธิดา ใหเห็นกับตา เรื่องอาจารยทิศาปาโมกขให
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หมอชีวกทดสอบตัวเอง๑ เรื่องนามสิทธิชาดก๒ หรืออยางที่ใหพระ
เพงดูความเปลี่ยนแปลงของดอกบัว เปนตน

๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่อง มีจุด ไมวกวน ไม
ไขวเขว ไมออกนอกเรื่อง

๕. สอนมเีหตผุล ตรองตามเหน็จรงิได อยางทีเ่รยีกวา สนิทานํ
๖. สอนเทาที่จํ าเปนพอดีสํ าหรับใหเกิดความเขาใจ ใหการ

เรียนรูไดผล ไมใชสอนเทาที่ตนรู หรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมี
ความรูมาก

เหมือนอยางที่พระพุทธเจา เมื่อประทับอยูในปาประดูลาย
ใกลเมืองโกสัมพี ไดทรงหยิบใบไมประดูลายเล็กนอยใสกํ าพระ
หัตถ แลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ใบประดูลายในพระหัตถ กับ
ในปา ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ในปามากกวา
จึงตรัสวา สิ่งที่พระองคตรัสรูแตมิไดทรงสอน เหมือนใบประดูลาย
ในปา สวนที่ทรงสั่งสอนนอยเหมือนใบประดูลายในพระหัตถ และ
ตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิไดทรงสอนทั้งหมดเทาที่ตรัสรูวา เพราะ
สิ่งเหลานั้นไมเปนประโยชน มิใชหลักการดํ าเนินชีวิตอันประเสริฐ
ไมชวยใหเกิดความรูถูกตองที่จะนํ าไปสูจุดหมาย คือนิพพานได๓

๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรูและเขาใจ เปน
ประโยชนแกตัวเขาเอง อยางพุทธพจนท่ีวา พระองคทรงมีพระ

                                                          
๑ วินย. ๕/๑๒๙
๒ ชา.อ. ๒/๒๔๘
๓ ดู สํ.ม. ๑๙/๑๗๑๒
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เมตตา หวังประโยชนแกสัตวท้ังหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก
๖ ประการ คือ:-

๑) คํ าพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รัก
ท่ีชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส

๒) คํ าพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รัก
ท่ีชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส

๓) คํ าพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบ
ใจของผูอื่น - เลอืกกาลตรัส

๔) คํ าพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รัก
ท่ีชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส

๕) คํ าพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รัก
ท่ีชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส

๖) คํ าพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน, เปนที่รักที่ชอบใจ
ของคนอื่น - เลือกกาลตรัส๑

ลักษณะของพระพุทธเจาในเรื่องนี้ คือ ทรงเปนกาลวาที
สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที วินัยวาที

ข. เกี่ยวกับตัวผูเรียน
๑. รู คํ านึงถึง และสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวาง

บุคคล อยางในทศพลญาณขอ ๕ และขอ ๖ ท่ีอธิบายมาแลว เชน
คํ านึงถึงจริต ๖ อันไดแก ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต

                                                          
๑ ม.ม. ๑๓/๙๔; เทียบ ที.ปา. ๑๑/๑๑๙



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๑๒

พุทธิจริต และวิตกจริต๑ และรูระดับความสามารถของบุคคล
อยางที่พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาเมื่อกอนเสด็จออกประกาศ
พระศาสนาวา

“เหลาสัตวที่มีธุลีในดวงตานอยก็มี ที่มีกิเลสใน
ดวงตามากก็มี ที่มีอินทรียแกกลาก็มี ที่มีอินทรียออน
ก็มี ที่มีอาการดีก็มี มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนใหรูได
งายก็มี ที่จะสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกที่ตระหนักถึง
โทษภัยในปรโลกอยูก็มี ทั้งนี้อุปมาเหมือนดังในกออุบล
กอประทุม หรือกอบุณฑริก”๒
ตอจากนั้นไดทรงยกบัว ๓ เหลาขึ้นมาเปรียบ ในที่น้ีจะนํ าไป

เทียบกับบุคคล ๔ ประเภท ท่ีพระองคตรัสไวในที่อื่น ดังนี้:-
ก. บุคคลผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอยกหัวขอข้ึนแสดงเทา

น้ัน เรียกวา อุคฆฏิตัญู เทียบกับบัวพนนํ้ า แตพอรับ
สัมผัสรัศมีตะวัน ก็จะบาน ณ วันนั้น

ข. บุคคลผูสามารถรูเขาใจได ตอเมื่อทานอธิบายความ
พิสดารออกไป เรียกวา วิปจิตัญู เทียบกับบัวปริ่มน้ํ า
จักบานตอวันรุงขึ้น

ค . บุคคลผู พอจะหาทางคอยชี้แจงแนะนํ าใชวิธีการยัก
เยื้องใหเขาใจไดตอๆ ไป เรียกวา ไนยยะ เทียบกับบัว
งามใตพื้นนํ้ า จักบานในวันตอๆ ไป

                                                          
๑ ดู วิสุทธิมรรค ปริเฉทที่ ๓
๒ วินย. ๔/๙
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ง. บุคคลผูอับปญญา มีดวงตามืดมิด ยังไมอาจใหบรรลุ
คุณวิเศษไดในชาติน้ี เรียกวา ปทปรมะ เทียบกับบัวจม
ใตน้ํ า นาจักเปนภักษาแหงปลาและเตา๑

๒. ปรับวธิสีอนผอนใหเหมาะกบับุคคล แมสอนเรือ่งเดยีวกนั
แตตางบุคคล อาจใชตางวิธี ขอน้ีเกี่ยวโยงตอเนื่องมาจากขอท่ี ๑

๓. นอกจากคํ านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ผู
สอนยังจะตองคํ านึงถึงความพรอม ความสุกงอม ความแกรอบ
แหงอินทรีย หรือญาณ ท่ีบาลีเรียกวา ปริปากะ ของผูเรียนแตละ
บุคคลเปนรายๆ ไปดวย วาในแตละคราว หรือเมื่อถึงเวลานั้นๆ เขา
ควรจะไดเรียนอะไร และเรียนไดแคไหนเพียงไร หรือวาสิ่งที่
ตองการใหเขารูน้ัน ควรใหเขาเรียนไดหรือยัง เรื่องนี้จะเห็นไดชัดใน
พทุธวธิสีอน วาพระพทุธเจาทรงคอยพจิารณาปรปิากะของบคุคล เชน

คราวหนึง่พระพทุธเจาประทบัหลกีเรนอยูในทีส่งดั ทรงด ํารวิา
“ธรรมเครื่องบมวิมุตติของราหุลสุกงอมดีแลว ถา

กระไรเราพึงชวยชักนํ าเธอในการกํ าจัดอาสวะใหยิ่งขึ้นไป
อีก” ดังนี้

                                                          
๑ บัว ๓ เหลามาใน วินย. ๔/๙; ม.มู. ๑๒/๓๒๑; ม.ม. ๑๓/๕๐๙ บัว ๔ มาในอรรถกถา
คือ ที.อ. ๒/๘๓; ม.อ. ๒/๒๔๒; สํ.อ. ๑/๒๓๔; ๒/๕, ๓/๖๓; ฯลฯ บุคคล ๔ พวก มา
ใน องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓

หมายเหตุ พึงสังเกตวา ปทปรมะ น้ัน มิไดหมายความวาสอนไมไดเลยทีเดียว แตหมาย
ถึงบุคคลที่ชวยไดอยางมากเพียงใหรูพยัญชนะ แตไมอาจเขาใจอรรถ เปนผูที่พระพุทธ
ศาสนาไมทอดทิ้ง เพราะถือวา แมเขาไมสามารถบรรลุธรรมไดในชาติน้ี แตก็ยังเปนการ
ส่ังสอนอบรมเพ่ือประโยชนในอนาคตตอไป จึงควรตองชวยใหดีที่สุดเทาที่จะชวยได



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๑๔

ครั้นเมื่อเสด็จไปบิณฑบาต เสวยเสร็จแลว จึงตรัสชวนพระ
ราหุลใหโดยเสด็จไปพักผอนกลางวันในปาอันธวัน เมื่อถึงโคนไม
แหงหนึ่ง ก็ไดประทับน่ังลงและทรงสอนธรรมดวยวิธีสนทนา วัน
น้ันพระราหุลก็ไดบรรลุอรหัตตผล๑

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อคราวประทับอยู ๒ องคกับพระเมฆิยะ
ณ จาลกิบรรพต พระเมฆยิะทลูลาไปบณิฑบาตในหมูบานชนัตคุาม
ในระหวางทางกลับจากบิณฑบาตมาถึงฝงลํ านํ้ ากิมิกาฬา ทานได
เห็นสถานที่ในปาอัมพวันนารื่นรมย เกิดความคิดวาเปนสถานที่
เหมาะแกการบํ าเพ็ญเพียร ครั้นกลับถึงจาลิกบรรพต จึงเขาไปเฝา
พระพุทธเจา กราบทูลขออนุญาตลาไปบํ าเพ็ญเพียร ณ ปาริมฝง
น้ํ านั้น

พระพุทธองคทรงทราบวา ญาณของพระเมฆิยะยังไมสุก
งอมพอที่จะไปบํ าเพ็ญเพียรอยูผูเดียวใหเกิดผลสํ าเร็จกาวหนาขึ้น
ไปได แตก็จะทรงใหพระเมฆิยะไดบทเรียน จึงมิไดทรงหามทีเดียว
แตทรงทัดทานวา “รอกอนเถิดเมฆิยะ เราอยูคนเดียว เธอจงรอจน
กวาจะมีภิกษุรูปอ่ืนมาเสียกอน”

การที่ตรัสดังนี้ ก็เพื่อใหรูสึกวาพระองคมีพระทัยเยื่อใย
เมตตาตอพระเมฆิยะอยู เปนแรงคอยโนมนาว เมื่อพระเมฆิยะมี
เหตุขัดของอะไรขึ้น จะไดกลับมาเฝาพระองค ครั้นพระเมฆิยะทูล
คะยั้นคะยอ พระองคก็ทรงอนุญาต

                                                          
๑ สํ.สฬ. ๑๘/๑๘๗-๘
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ฝายพระเมฆิยะ เมื่อไปอยูท่ีปาอัมพวันผูเดียวแลว ตอมาก็
เกิดมีอกุศลวิตกขึ้น เพราะญาณของตนยังไมแกกลาสุกงอม ไม
สามารถแกไขได จึงกลับมาเฝาพระพุทธเจา และกราบทูลใหทรง
ทราบ พระองคจึงตรัสสอนเรื่องธรรม ๕ อยางที่ชวยใหเกิดปริปากะ
แกเจโตวิมุตติ ท่ียังไมแกกลา

ธรรมเหลานี้คือ ความมีกัลยาณมิตร ๑ ความมีศีล ๑ การมี
โอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวกสบายในเรื่องตางๆ
ท่ีชวยชํ าระจิตใจใหปลอดโปรงผองใส เชน เรื่องความเพียร ศีล
สมาธิ ปญญา วิมุตติ เปนตน ๑ การบํ าเพ็ญเพียรสรางกุศลธรรม
อยางหนักแนนจริงจัง ๑ และความมีปญญา ๑

โดยเฉพาะทรงเนนวา ความมีกัลยาณมิตรนั้นเปนพื้นเบื้อง
ตนอันสํ าคัญ ท่ีจะชวยใหไดท้ังศีล ใหไดฟงเรื่องที่ดีงาม ใหได
บํ าเพ็ญเพียร และใหไดปญญา๑

เปนอันวา ขณะนั้นพระเมฆิยะยังไมมีปริปากะ ยังไมพรอมท่ี
จะออกไปบํ าเพ็ญเพียรผูเดียวอยางที่ตนประสงค ยังตองพึ่งอาศัย
กัลยาณมิตรอยู

๔. สอนโดยใหผูเรียนลงมือทํ าดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเกิด
ความรูความเขาใจชัดเจน แมนยํ าและไดผลจริง เชน ทรงสอนพระ
จูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนํ าผาขาวไปลูบคลํ า เปนตน

                                                          
๑ องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๗; ขุ.อุ. ๒๕/๘๕–๘๙
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๕. การสอนดํ าเนินไปในรูปท่ีใหรูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบท
บาทรวมกัน ในการแสวงความจริง ใหมีการแสดงความคิดเห็น โต
ตอบเสรี

หลกันีเ้ปนขอส ําคญัในวธิกีารแหงปญญา ซ่ึงตองการอสิรภาพ
ในทางความคิด และโดยวิธีน้ี เมื่อเขาถึงความจริง ผูเรียนก็จะรูสึก
วาตนไดมองเห็นความจริงดวยตนเอง และมีความชัดเจนมั่นใจ

หลักนี้พระพุทธเจาทรงใชเปนประจํ า และมักมาในรูปการ
ถามตอบ ซ่ึงอาจแยกลักษณะการสอนแบบนี้ไดเปน:-

ก. ลอใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ช้ีขอคิดให
แกเขา สงเสริมใหเขาคิด และใหผูเรียนเปนผูวินิจฉัย
ความรูน้ันเอง ผูสอนเปนเพียงผูนํ าชี้ชองทางเขาสูความรู

ในการนี้ ผูสอนมักกลายเปนผูถามปญหา แทนที่จะ
เปนผูตอบ

ข. มีการแสดงความคิดเห็น โตตอบอยางเสรี แตมุงหา
ความรู ไมใชมุงแสดงภูมิ หรือขมกัน

๖. เอาใจใสบุคคลที่ควรไดรับความสนใจพิเศษเปนรายๆ ไป
ตามควรแกกาละเทศะและเหตุการณ เชน

ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไวแตกลางคืนวาจะไปฟงพุทธเทศนา 
บังเอิญวัวหาย ไปตามไดแลวรีบมา แตกวาจะไดก็ชามาก คิดวา
ทันฟงทายหนอยก็ยังดี ไปถึงวัดปรากฏวาพระพุทธเจายังทรง
ประทับรออยูน่ิงๆ ไมเริ่มแสดง ยิ่งกวานั้นยังใหจัดอาหารใหเขารับ
ประทานจนอิ่มสบาย แลวจึงทรงเริ่มแสดงธรรม หรือ
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เรื่องเด็กหญิงชาวบานลูกชางหูกคนหนึ่ง อยากฟงธรรม แต
มีงานมวนกรอดายเรงอยู เมื่อทํ าเสร็จจึงเดินจากบานเอามวนดาย
ไปสงบิดาที่โรง ผานโรงธรรมก็แวะหนอยหนึ่ง น่ังอยูแถวหลังสุด
ของที่ประชุม พระพุทธองคก็ยังทรงเอาพระทัยใสหันไปรับสั่งให
เขาไปนั่งใกลๆ ทักทายปราศรัย และสนทนาใหเกียรติใหเด็กนั้นพูด
แสดงความเห็นในที่ประชุม และทรงเทศนาใหเด็กนั้นไดรับ
ประโยชนจากการมาฟงธรรม

๗. ชวยเหลือเอาใจใสคนที่ดอย ท่ีมีปญหา เชน เรื่องพระ
จูฬปนถกที่กลาวแลว เปนตน

ค. เกี่ยวกับตัวการสอน
๑. ในการสอนนั้น การเริ่มตนเปนจุดสํ าคัญมากอยางหนึ่ง

การเริ่มตนที่ดีมีสวนชวยใหการสอนสํ าเร็จผลดีเปนอยางมาก 
อยางนอยก็เปนเครื่องดึงความสนใจ และนํ าเขาสูเนื้อหาได

พระพุทธเจาทรงมีวิธีเริ่มตนที่นาสนใจมาก โดยปกติพระ
องคจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อหาธรรมทีเดียว แตจะทรง
เริ่มสนทนากับผูทรงพบหรือผูมาเฝา ดวยเรื่องที่เขารูเขาใจดี หรือ
สนใจอยู เชน เมื่อทรงสนทนากับควาญชาง ก็ทรงเริ่มสนทนาดวย
เรื่องวิธีฝกชาง พบชาวนาก็สนทนาเรื่องการทํ านา พบพราหมณก็
สนทนาเรื่องไตรเพท หรือเรื่องธรรมของพราหมณ

บางทีก็ทรงจี้จุดสนใจ หรือเหมือนสะกิดใหสะดุง  เปนการ
ปลุกเราความสนใจ เชน เมื่อเทศนโปรดชฎิลผูบูชาไฟ ทรงเริ่มตน
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ดวยคํ าวา “อะไรๆ รอนลุกเปนไฟหมดแลว” ตอจากนั้นจึงถามและ
อธิบายตอไปวาอะไรรอน อะไรลุกเปนไฟ นํ าเขาสูธรรม

บางทีก็ใชเรื่องที่เขาสนใจ หรือท่ีเขารูน่ันเอง เปนขอสนทนา
ไปโดยตลอด แตแทรกความหมายทางธรรมเขาไวให

๒. สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลิน
ไมใหตึงเครียด ไมใหเกิดความอึดอัดใจ และใหเกียรติแกผูเรียน ให
เขามีความภูมิใจในตัว เชน เมื่อพราหมณโสณทัณฑะกับคณะไป
เฝา ทานโสณทัณฑะครุนคิดวิตกอยูในใจวา

“ถาเราถามปญหาออกไป หากพระองคตรัสวา
‘พราหมณ ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนี้’ ที่ประชุม
ก็จะหมิ่นเราได

“ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา ถา
แมเราตอบไมถูกพระทัย หากพระองคตรัสวา ‘พราหมณ
ปญหาขอนี้ ทานไมควรตอบอยางนี้ ที่ถูกควรแกอยางนี้’
ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได

“ถากระไร ขอใหพระสมณโคดมถามปญหาเราใน
เรื่องไตรเพท อันเปนคํ าสอนของอาจารยเราเถดิ เราจะ
ตอบใหถกูพระทยัทเีดียว”
พระพุทธเจาทรงทายใจพราหมณได ทรงดํ าริวา

“โสณทัณฑะนี้ลํ าบากใจอยู ถากระไร เราพึงถาม
ปญหาเขาในเรื่องไตรเพท อันเปนคํ าสอนของอาจารย
ฝายเขาเองเถิด”
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แลวไดตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ ทํ าใหพราหมณ
น้ันสบายใจ และรูสึกภูมิใจท่ีจะสนทนาตอไปในเรื่องซึ่งตัวเขาเอง
ถือวาเขารูชํ านาญอยูเปนพิเศษ และพระองคก็ทรงสามารถชักนํ า
พราหมณน้ันเขาสูธรรมของพระองคได ดวยการคอยทรงเลือกปอน
คํ าถามตางๆ กะพราหมณน้ัน แลวคอยสนับสนุนคํ าตอบของเขา
ตอนเขาสูแนวที่พระองคทรงพระประสงค๑

ในทํ านองเดียวกัน เมื่อพบนิโครธปริพาชก ก็ทรงเปดโอกาส
เชิญใหเขาถามพระองคดวยปญหาเกี่ยวกับลัทธิฝายเขาทีเดียว๒

๓. สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่สอน
เปนสํ าคัญ ไมกระทบตนและผูอื่น ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใครๆ๓

แมเมื่อมีผูมาทูลถามเรื่องคํ าสอนของเจาลัทธิตางๆ วาของ
คนใดผิดคนใดถูก พระองคก็จะไมทรงตัดสิน แตจะทรงแสดงหลัก
ธรรมใหเขาฟง คือใหเขาคิดพิจารณาตัดสินเอาดวยตนเอง

ยกตัวอยาง เชน คราวหนึ่ง พราหมณ ๒ คน เขาไปเฝาทูล
ถามวา ทานปูรณกัสสป เจาลัทธิหนึ่ง กับทานนิครนถนาฏบุตร อีก
เจาลัทธิหนึ่ง ตางก็ปฏิญาณวาตนเปนผูท่ีรูท่ีสุดดวยกัน วาทะเปน
ปฏิปกษกัน ใครจริง ใครเท็จ พระพุทธเจาตรัสตอบวา

“อยาเลยพราหมณ ขอที่ทั้งสองนี้ตางพูดอวดรู มี
วาทะเปนปฏิปกษกันนั้น ใครจะจริง ใครจะเท็จ พักไว

                                                          
๑ ที.สี. ๙/๑๘๔–๑๙๔
๒ ที.ปา. ๑๑/๒๒
๓ เปนองคคุณอยางหนึ่งของธรรมกถึก องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙
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เถิด เราจักแสดงธรรมใหทานทั้งสองฟง ขอใหทานตั้งใจ
ฟงเถิด”๑
เรื่องเชนนี้มีปรากฏหลายแหงในพระไตรปฎก๒ แมเมื่อแสดง

ธรรมตามปกติในที่ประชุมสาวก ก็ไมทรงยกยอ และไมทรงรุกราน
ท่ีประชุม ทรงชี้แจงใหรูเขาใจชัดเจนไปตามธรรม๓

๔. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ดวยความรูสึกวา เปนเรื่อง
จริงจัง มีคุณคา มองเห็นความสํ าคัญของผูเรียนและของงานสั่ง
สอนนั้น ไมใชสักวาทํ า หรือเห็นผูเรียนโงเขลา หรือเห็นเปนชั้นตํ่ าๆ
อยางพระพุทธจริยาที่วา

“ภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดย
ไมเคารพ ถาแมจะแสดงแกภิกษุณี แกอุบาสกอุบาสิกา
แกปุถุชนทั้งหลาย โดยที่สุดแมแกคนขอทานและพราน
นก ก็ยอมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดยขาดความ
เคารพไม”๔
๕. ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ

สละสลวย เขาใจงาย อยางที่วา

                                                          
๑ องฺ.นวก. ๒๓/๒๔๒
๒ เชน ม.มู. ๑๒/๓๕๓
๓ ม.ม. ๑๓/๕๘๙
๔ องฺ.ปฺจก. ๒๒/๙๙
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“พระสมณโคดมมีพระดํ ารัสไพเราะ รูจักตรัสถอย
คํ าไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวย ไมมีโทษ ยังผู
ฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”๑
กอนจบตอนนี้ ขอนํ าพุทธพจนแหงหนึ่ง ท่ีตรัสสอนภิกษุผู

แสดงธรรม เรียกกันวา องคแหงพระธรรมกถึก มาแสดงไว ดังนี้:-
“อานนท การแสดงธรรมใหคนอ่ืนฟง มิใชสิ่งที่

กระทํ าไดงาย ผูแสดงธรรมแกคนอ่ืน พึงตั้งธรรม ๕
อยางไวในใจ คือ:-
๑. เราจักกลาวชี้แจงไปตามลํ าดับ
๒. เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ
๓. เราจักแสดงดวยอาศัยเมตตา
๔. เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส
๕. เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตนและผูอื่น” ๒

                                                          
๑ ม.ม. ๑๓/๖๕๐
๒ องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙



๔. ลีลาการสอน

เมื่อมองกวางๆ การสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง จะ
ดํ าเนินไปจนถึงผลสํ าเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกไดวาเปนลีลา
ในการสอน ๔ อยาง ดังนี้:-

๑. สันทัสสนา อธบิายใหเหน็ชดัเจนแจมแจง เหมอืนจงูมอื
ไปดูเห็นกับตา

๒. สมาทปนา จูงใจใหเห็นจริงดวย ชวนใหคลอยตาม จน
ตองยอมรับและนํ าไปปฏิบัติ

๓. สมุตเตชนา เราใจใหแกลวกลา บังเกิดกํ าลังใจ ปลุกให
มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจวาจะทํ าใหสํ าเร็จ
ได ไมหวั่นระยอตอความเหนื่อยยาก

๔. สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมช่ืน ราเริง เบิกบาน ฟงไม
เบื่อ และเปยมดวยความหวัง เพราะมอง
เห็นคุณประโยชนท่ีจะไดรับจากการปฏิบัติ

อาจผูกเปนคํ าสั้นๆ วา แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริง หรือ
ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน



๕. วิธีสอนแบบตางๆ

วธิสีอนของพระพทุธเจา มหีลายแบบหลายอยาง ท่ีนาสงัเกต
หรือพบบอย คงจะไดแกวิธีตอไปนี้:-

๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีน้ีนาจะเปนวิธีท่ีทรงใชบอย
ไมนอยกวาวิธีใดๆ โดยเฉพาะในเมื่อผูมาเฝาหรือทรงพบนั้น ยังไม
ไดเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไมรู ไมเขาใจหลักธรรม

ในการสนทนา พระพทุธเจามกัจะทรงเปนฝายถาม นํ าคู
สนทนาเขาสูความเขาใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด

แมในหมูพระสาวก พระองคก็ทรงใชวิธีน้ีไมนอย และทรงสง
เสริมใหสาวกสนทนาธรรมกัน อยางในมงคลสูตรวา “กาเลน ธมฺม-
สากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ - การสนทนาธรรมตามกาล เปนมงคล
อันอุดม” ดังนี้

๒. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ นาจะทรงใชในที่ประชุมใหญ
ในการแสดงธรรมประจํ าวัน ซ่ึงมีประชาชน หรือพระสงฆจํ านวน
มาก และสวนมากเปนผูมีพื้นความรูความเขาใจ กับมีความ
เลื่อมใสศรัทธาอยูแลว มาฟงเพื่อหาความรูความเขาใจเพิ่มเติม
และหาความสงบสุขทางจิตใจ นับไดวาเปนคนประเภทและระดับ
ใกลเคียงกัน พอจะใชวิธีบรรยายอันเปนแบบกวางๆ ได

ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบนี้ ท่ีพบในคัมภีรบอกวา
ทุกคนที่ฟงพระองคแสดงธรรมอยูในที่ประชุมน้ัน แตละคนรูสึกวา
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พระพุทธเจาตรัสอยูกับตัวเองโดยเฉพาะ ซ่ึงนับวาเปนความ
สามารถอัศจรรยอีกอยางหนึ่งของพระพุทธเจา

๓. แบบตอบปญหา ผูท่ีมาถามปญหานั้น นอกจากผูท่ีมีความ
สงสัยของใจในขอธรรมตางๆ แลว โดยมากเปนผูนับถือลัทธิ
ศาสนาอื่น บางก็มาถามเพื่อตองการรูคํ าสอนทางฝายพระพุทธ
ศาสนา หรือเทียบเคียงกับคํ าสอนในลัทธิของตน บางก็มาถามเพื่อ
ลองภูมิ บางก็เตรียมมาถามเพื่อขมปราบใหจน หรือใหไดรับความ
อับอาย

ในการตอบ พระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณาดูลักษณะ
ของปญหา และใชวิธีตอบใหเหมาะกัน

ในสังคีติสูตร๑ ทานแยกประเภทปญหาไวตามลักษณะวิธี
ตอบเปน ๔ อยาง คือ:-

๑) เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมา
ตายตัว พระอรรถกถาจารยยกตัวอยาง เชน ถามวา
“จักษุเปนอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปไดทีเดียววา “ถูก
แลว”

๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงยอนถามแลว
จึงแก ทานยกตัวอยาง เชนเขาถามวา “โสตะก็เหมือน
จักษุหรือ” พึงยอนถามกอนวา “ท่ีถามนั้นหมายถึงแง
ใด” ถาเขาวา “ในแงเปนเครื่องมองเห็น” พึงตอบวา “ไม
เหมือน” ถาเขาวา “ในแงเปนอนิจจัง” จึงควรตอบรับวา

                                                          
๑ ที.ปา. ๑๑/๒๕๕
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“เหมือน”
๓) วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแยกแยะตอบ

เชนเมื่อเขาถามวา “สิ่งที่เปนอนิจจัง ไดแก จักษุใช
ไหม?” พึงจํ าแนกความออกแยกแยะตอบวา “ไมเฉพาะ
จักษุเทานั้น ถึงโสตะ ฆานะ ฯลฯ ก็เปนอนิจจัง” หรือ
ปญหาวา “พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของคนอื่นไหม?” ก็ตองแยกตอบตามหลักการตรัส
วาจา ๖ หรือปญหาวา “พระพุทธเจาทรงติเตียนตบะทั้ง
หมดจริงหรือ”๑ ก็ตองแยกตอบวาชนิดใดติเตียน ชนิด
ใดไมติเตียน ดังนี้เปนตน

๔) ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้งเสีย ไดแก ปญหาที่ถาม
นอกเรื่อง ไรประโยชน อันจักเปนเหตุใหเขว ยืดเยื้อ สิ้น
เปลืองเวลาเปลา พึงยับยั้งเสีย แลวชักนํ าผูถามกลับ
เขาสูแนวหรือเรื่องที่ประสงคตอไป

ทานยกตัวอยาง เมื่อถามวา “ชีวะอันใด สรีระก็อัน
น้ันหรือ?” อยางนี้เปนคํ าถามประเภทเก็งความจริง ซ่ึง
ถึงอธิบายอยางไรผูถามก็ไมอาจเขาใจหรือพบขอยุติ 
เพราะไมอยูในฐานะที่เขาจะเขาใจได พิสูจนไมได ท้ัง
ไมเกิดประโยชนอะไรแกเขาดวย

                                                          
๑ องฺ.ทสก. ๒๔/๙๔



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๒๖

นอกจากนี้ ทานยังสอนใหคํ านึงถึงเหตุแหงการถามปญหา
ดวย ในเรื่องนี้ พระสารีบุตร อัครสาวก เคยแสดงเหตุแหงการถาม
ปญหาไววา

“บุคคลผูใดผูหนึ่ง ยอมถามปญหากะผูอ่ืน ดวย
เหตุ ๕ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง ๕ อยาง คือ:-
๑) บางคน ยอมถามปญหาเพราะความโงเขลา เพราะ

ความไมเขาใจ
๒) บางคน มีความปรารถนาลามก เกิดความอยากได จึง

ถามปญหา
๓) บางคน ยอมถามปญหา ดวยตองการอวดเดนขมเขา
๔) บางคน  ยอมถามปญหาดวยประสงคจะรู
๕) บางคน ยอมถามปญหาดวยมีความดํ าริวา เมื่อเราถาม

แลว ถาเขาตอบไดถกูตองกเ็ปนการด ี แตถาเราถามแลว
เขาตอบไมถูกตอง เราจะไดชวยแกใหเขาโดยถูกตอง”๑

ในการตอบปญหา นอกจากรูวิธีตอบแลว ถาไดรูซ้ึงถึงจิตใจ
ของผูถามดวยวา เขาถามดวยความประสงคอยางใด ก็จะสามารถ

                                                          
๑ องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๖๕; ในที่น้ีขอใหเทียบพุทธธรรมดา หรือพุทธประเพณีในการตรัสถาม
คํ าถาม ซึ่งมีดังนี้

“ตถาคตทั้งหลาย ทั้งที่ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี, ทั้งที่ทรงทราบอยู แตไม
ตรัสถามก็มี, ทรงกํ าหนดทราบกาลอันเหมาะสมแลวจึงตรัสถาม, ทรงกํ าหนดทราบ
กาล(ไมเหมาะ)แลวจึงไมตรัสถาม, พระองคตรัสถามแตส่ิงที่เปนประโยชน, ไมตรัส
ถามส่ิงที่ไมเปนประโยชน, ในเรื่องที่ไมเปนประโยชน ทรงปดทางเสียทีเดียว; พระ
พุทธเจาทั้งหลายยอมทรงสอบถามภิกษุดวยอาการ ๒ แบบ คือ จะทรงแสดงธรรม
หรือจะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย” (ดู วินย. ๕/๔๙ เปนตน)
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กลาวแกไดเหมาะแกการ และตอบปญหาไดตรงจุด ทํ าใหการสอน
ไดผลดียิ่งขึ้น

๔. แบบวางกฎขอบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทํ าความผิด
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนครั้งแรก พระสงฆหรือประชาชนเลาลือ
โพนทนาติเตียนกันอยู มีผูนํ าความมากราบทูลพระพุทธเจา พระ
องคก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ สอบถามพระภิกษุผูกระทํ าความผิด

เมื่อเจาตัวรับไดความเปนสัตยจริงแลว ก็จะทรงตํ าหนิ ช้ีแจง
ผลเสียหายที่เกิดแกสวนรวม พรรณนาผลรายของความประพฤติ
ไมดี และคุณประโยชนของความประพฤติท่ีดีงาม แลวทรงแสดง
ธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้น

จากนั้นจะตรัสใหสงฆทราบวา จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดย
ทรงแถลงวัตถุประสงคในการบัญญัติใหทราบ แลวทรงบัญญัติ
สิกขาบทขอน้ันๆ ไว โดยความเห็นชอบพรอมกันของสงฆ ใน
ทามกลางสงฆ และโดยความรับทราบรวมกันของสงฆ

ในการสอนแบบนี ้พงึสงัเกตวาพระพทุธเจาทรงบญัญตัสิกิขา-
บทโดยความเห็นชอบของสงฆ ซ่ึงบาลีใชคํ าวา “สงฺฆสุฏุตาย”
แปลวา “เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ”

ทานอธิบายความหมายวา ทรงบัญญัติ โดยชี้แจงใหเห็น
แลววาถาไมรับจะเกิดผลเสียอยางไร เมื่อรับจะมีผลดีอยางไร จน
สงฆรับคํ าของพระองควา ดีแลว ไมทรงบังคับเอาโดยพลการ๑

                                                          
๑ ดู วินย.อ. ๑/๒๖๒



๖. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน

๑. การยกอุทาหรณ และการเลานิทานประกอบ การยกตัว
อยางประกอบคํ าอธิบาย และการเลานิทานประกอบการสอน ชวย
ใหเขาใจความไดงายและชัดเจน ชวยใหจํ าแมน เห็นจริง และเกิด
ความเพลิดเพลิน ทํ าใหการเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น

ตัวอยางเชน เมื่อจะอธิบายใหเห็นวา คนมีความปรารถนาดี
อยากชวยทํ าประโยชน แตหากขาดปญญา อาจกลับทํ าลาย
ประโยชนเสียก็ได ก็เลานิทานชาดกเรื่อง ลิงเฝาสวน๑ หรือ คนขาย
เหลา๒ เปนตน

พระพุทธเจาทรงใชอุทาหรณและนิทานประกอบการสอน
มากมายเพียงใด จะเห็นไดจากการที่ในคัมภีรตางๆ มีอุทาหรณ
และนิทานปรากฏอยูท่ัวไป เฉพาะคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทาน
ชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง

๒. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา คํ าอุปมาชวยใหเรื่องที่ลึกซึ้ง
เขาใจยาก ปรากฏความหมายเดนชัดออกมา และเขาใจงายขึ้น
โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรม เปรียบใหเห็นชัด
ดวยสิ่งที่เปนรูปธรรม หรือแมเปรียบเรื่องที่เปนรูปธรรมดวยขอ
อุปมาแบบรูปธรรม ก็ชวยใหเนื้อความหนักแนนเขา เชน
                                                          
๑ ชา.อ. ๒/๒๓
๒ ชา.อ. ๒/๒๖
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“ภูเขาศิลาลวน เปนแทงทึบ ยอมไมหว่ันไหวดวย
แรงลม ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมหว่ันไหวเพราะ
คํ านินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”๑

“คนผูเรียนรูนอย ยอมแกลงเหมือนโคถึก เนื้อ
ของเขาเจริญขึ้น แตปญญาหาเจริญไม”๒

“เมื่อพระอาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสงทอง
ปรากฏขึ้น เปนนิมิตมากอน ฉันใด ความมีกัลยาณมิตร
ก็เปนเบ้ืองตน เปนนิมิตหมายแหงการบังเกิดขึ้นของ
โพชฌงค ๗ ฉันนั้น”๓

ฯลฯ
การใชอุปมานี้ นาจะเปนกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธ

องคทรงใชมากที่สุด  มากกวากลวิธีอื่นใด
๓. การใชอุปกรณการสอน ในสมัยพุทธกาล ยอมไมมี

อุปกรณการสอนชนิดตางๆ ท่ีจัดทํ าขึ้นไวเพื่อการสอนโดยเฉพาะ
เหมือนสมัยปจจุบัน เพราะยังไมมีการจัดการศึกษาเปนระบบขึ้น
มาอยางแพรหลายกวางขวาง หากจะใชอปุกรณบาง กค็งตองอาศยั
วัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใชตางๆ ท่ีผูคนใชกันอยู

อีกประการหนึ่ง คํ าสอนของพระพุทธเจาที่มีบันทึกไวก็มัก
เปนคํ าสอนที่ตรัสแกผูใหญ และเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม ท้ัง
สอนเคลื่อนที่ไปในดินแดนแวนแควนตางๆ อยางอิสระ ชนิดที่ผู
                                                          
๑ ขุ.ธ. ๒๕/๑๖
๒ สํ.ม. ๑๙/๕๑๖
๓ ขุ.ธ. ๒๕/๒๑
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สอนไมมีทรัพยสมบัติติดตัว ดวยเหตุน้ี ความจํ าเปนที่จะใช
อุปกรณจึงมีนอย และโอกาสที่จะอาศัยอุปกรณก็เปนไปไดยาก

นอกจากนั้น การใชขออุปมาตางๆ ก็สะดวกกวา และให
ความเขาใจชัดเจนอยูแลว แมเมื่อใชของจริงเปนอุปกรณ ก็มักใช
ในแงอุปมาอีกนั่นเอง จึงปรากฏวาคํ าสอนในแงอุปมามีมากมาย
แตไมคอยปรากฏการใชอุปกรณการสอน

อยางไรก็ดี มีตัวอยางการที่พระพุทธเจาทรงใชอุปกรณการ
สอน ในกรณีสอนผูเรียนที่อายุนอยๆ ซ่ึงเขาใจจากวัตถุไดงายกวา
นามธรรม โดยทรงใชเครื่องใชท่ีมีอยู จึงปรากฏเรื่องที่พระองคทรง
สอนสามเณรราหุลเมื่ออายุ ๗ ขวบวา:-

วันหนึ่งพระผูมีพระภาคเสด็จมา ณ ท่ีอยูของสามเณรราหุล
สามเณรมองเห็นแลว ก็ปูลาดอาสนะ และจัดนํ้ าลางพระบาทไว
พระผูมีพระภาคลางพระบาทแลว ทรงเหลือน้ํ าไวในภาชนะหนอย
หนึ่ง เมื่อสามเณรถวายบังคมนั่งเรียบรอยแลว

พระองคไดตรัสถามวา “ราหุล เธอเห็นนํ้ าที่เหลืออยูหนอย
หนึ่งในภาชนะนี้หรือไม” สามเณรราหุลทูลวา เห็น จึงตรัสวา “คนที่
พูดเท็จท้ังที่รูอยู ก็มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยูนอยเหมือนอยาง
น้ัน”

เสร็จแลวทรงเทนํ้ านั้นเสีย ตรัสถามวา “เธอเห็นเราเทนํ้ า
หนอยหนึ่งนั้นทิ้งไปแลวไหม” สามเณรทูลวา เห็น ตรัสวา “คนที่ไม
มีความละอายในการกลาวเท็จท้ังที่รูอยู ก็เปนผูเทคุณธรรมของ
สมณะออกทิ้งเสียเหมือนอยางนั้น”
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แลวทรงควํ่ าภาชนะลง ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้ควํ่ าลง
แลวไหม” สามเณรทูลวา เห็น ตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายใน
การพูดเท็จท้ังรูอยู คุณธรรมของสมณะของเขาก็ช่ือวาควํ่ าไปแลว
เหมือนอยางนั้น”

แลวทรงหงายภาชนะขึ้น ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้วาง
เปลาไหม” สามเณรทูลวา เห็น จึงตรัสวา “คนที่ไมมีความละอาย
ในการพูดเท็จ ท้ังที่รูอยู คุณธรรมแหงสมณะของเขาก็วางเปลา
เหมือนอยางนั้น”

ตรัสถามวา “ราหุล แวนมีประโยชนอยางไร?”
ทูลตอบวา “มีประโยชนสํ าหรับสองดู พระเจาขา”
ตรัสวา “อันนั้นเหมือนกัน ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสีย

กอน จึงกระทํ ากรรมดวยกาย วาจา และใจ”๑
ในการสอนสามเณรนี้ บางทีก็ทรงใชวิธีทายปญหา ซ่ึงคงจะ

ชวยใหเกิดความรูสึกสนุกสํ าหรับเด็ก อยางเรื่องสอนธรรมยากๆ
ดวยสามเณรปญหาวา “อะไรเอย มีอยางเดียว, อะไรเอย มีสอง
อยาง, อะไรเอย มีสามอยาง” ฯลฯ๒

๔. การทํ าเปนตัวอยาง วิธีสอนที่ดีท่ีสุดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในทางจริยธรรม คือการทํ าเปนตัวอยาง ซ่ึงเปนการสอนแบบไม
ตองกลาวสอน เปนทํ านองการสาธิตใหดู แตท่ีพระพุทธเจาทรง
กระทํ านั้นเปนไปในลักษณะที่ทรงเปนผูนํ าที่ดี

                                                          
๑ จูฬราหุโลวาทสูตร, ม.ม. ๑๓/๑๒๕–๑๒๙
๒ ขุ.ขุ. ๒๕/๔
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การสอนโดยทํ าเปนตัวอยาง ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามที่
เปนอยูตามปกติน่ันเอง แตท่ีทรงปฏิบัติเปนเรื่องราวเฉพาะก็มี เชน

คราวหนึ่ง พระพุทธเจา พรอมดวยพระอานนทตามเสด็จ
ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะที่อยูของพระสงฆ ไดทอดพระเนตรเห็น
พระภิกษุรูปหนึ่ง อาพาธเปนโรคทองรวง นอนจมกองมูตรและคูถ
ของตน ไมมีผูพยาบาลดูแล จึงเสด็จเขาไปหา จัดการทํ าความ
สะอาด ใหนอนโดยเรียบรอย เสร็จแลวจึงทรงประชุมสงฆ ทรงสอบ
ถามเรื่องนั้น และตรัสตอนหนึ่งวา

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดา ไมมีบิดา ผูใด
เลาจะพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอไมพยาบาลกันเอง
ใครเลาจักพยาบาล ผูใดจะพึงอุปฐากเรา ขอใหผูนั้น
พยาบาลภิกษุอาพาธเถิด”๑
๕. การเลนภาษา เลนคํ า และใชคํ าในความหมายใหม การเลน

ภาษาและเลนคํ า เปนเรื่องของความสามารถในการใชภาษาผสม
กับปฏิภาณ ขอน้ีก็เปนการแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
พระพุทธเจาที่มีรอบไปทุกดาน

เมื่อผูใดทูลถามมาเปนคํ ารอยกรอง พระองคก็ทรงตอบเปน
คํ ารอยกรองไปทันที ทํ านองกลอนสด

บางทีเขาทูลถามหรือกลาวขอความโดยใชคํ าที่มีความ
หมายไปในทางไมดีงาม พระองคก็ตรัสตอบไปดวยคํ าพูดเดียวกัน
น้ันเอง แตเปนคํ าพูดในความหมายที่ตางออกไปเปนฝายดีงาม

                                                          
๑ วินย. ๕/๑๖๖
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คํ าสนทนาโตตอบแบบนี้ มีรสอยูแตในภาษาเดิม แปลออกสู
ภาษาอื่นยอมเสียรสเสียความหมาย ยกตัวอยางใหเห็นงายๆ เชน
ในภาษาไทยวา “ปากกาหัก” “ฟนตาตกนํ้ า” อาจใชในความหมาย
ตางกันไดในภาษาไทย แตเมื่อแปลเปนภาษาอื่นยอมเสียรส

บางครัง้ ผูมาเฝา บริภาษพระองคดวยค ําพดูตางๆ ท่ีรุนแรง
ยิง่ พระองคทรงยอมรับคํ าบริภาษเหลานั้นทั้งหมด แลวทรงแปล
ความหมาย อธิบายเสียใหมใหเปนเรื่องที่ดีงาม เชน กรณีของ
เวรัญชพราหมณ๑ และสีหเสนาบดีผูรับแผนมาจากนิครนถนาฏ-
บุตร๒ เปนตน

แมในดานการสอนหลักธรรมทั่วไป พระองคก็ทรงรับเอาคํ า
ศัพทท่ีมีใชอยูแตเดิมในลัทธิศาสนาเกามาใช แตทรงกํ าหนดความ
หมายใหใหม ซ่ึงเปนวิธีการชวยใหผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ และ
กํ าหนดคํ าสอนไดงาย เพียงแตมาทํ าความเขาใจเสียใหมเทานั้น
และเปนการชวยใหมีการพิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวดวยวา
อยางไหนถูก อยางไหนผิดอยางไร

จึงเห็นไดวา คํ าวา พรหม พราหมณ อริยะ ยัญ ตบะ ไฟบูชา
ยัญ ฯลฯ ซ่ึงเปนคํ าในลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใชในพระพุทธศาสนา
ดวยทั้งสิ้น แตมีความหมายตางออกไปเปนอยางใหม

๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเปน
อุบายสํ าคัญในการเผยแพรพระศาสนา ในการประกาศธรรมของ
พระพุทธเจา เริ่มแตระยะแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็น
                                                          
๑ วินย. ๑/๒; องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๑
๒ วินย. ๕/๗๘; องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๒
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ไดวาพระพุทธเจาทรงดํ าเนินพุทธกิจดวยพระพุทโธบายอยางที่
เรียกวา การวางแผนที่ไดผลยิ่ง ทรงพิจารณาวาเมื่อจะเขาไป
ประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใครกอน

เมื่อตรัสรูใหมๆ ไดเสด็จไปโปรดเบญจวัคคียผูท่ีอยูใกลชิด
พระองคเมื่อครั้งออกแสวงธรรมกอน ขอน้ีพิจารณาไดท้ังในแงท่ี
เบญจวัคคียเปนผูใฝธรรม มีอุปนิสัยอยูแลว หรือในแงท่ีเปนผูเคยมี
อุปการะกันมา หรือในแงท่ีวาเปนการสรางความมั่นใจ ทํ าใหผูเคย
เกี่ยวของหมดความคลางแคลงในพระองค ตัดปญหาในการที่ทาน
เหลานี้อาจไปสรางความคลางแคลงใจขึ้นแกผูอื่นตอไปดวย

ครั้นเสร็จสั่งสอนเบญจวัคคียแลว ก็ไดโปรดยสกุมาร พรอม
ท้ังเศรษฐีผูบิดา และญาติมิตร และเมื่อจะเสด็จเขาแควนมคธ พระ
องคก็เสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่นอง พรอมท้ังบริวารทั้งพัน เริ่มดวย
ชฎิลคนพี่ใหญเสียกอน แลวนํ าชฎิลเหลานี้ ผูกลายเปนสาวกแลว
เขาสูนครราชคฤห ประกาศธรรม ณ พระนครนั้น ไดราชาเปน
สาวก

เปนอันวา พอเริ่มตนประกาศพระศาสนา ก็ไดท้ังนักบวชผู
ใหญ เศรษฐี และราชา ซ่ึงเปนคนชั้นสูงสมัยนั้นเปนสาวก เปนการ
ทํ าทางเสด็จเผยแผใหปลอดโปรงตอไป

ในการทรงสั่งสอนคนแตละถิ่น หรือแตละหมูคณะ ก็มักทรง
เริ่มตนที่บุคคลผูเปนประมุข เชนพระมหากษัตริย หรือหัวหนาของ
ชนหมูน้ันๆ ทํ าใหการประกาศพระศาสนาไดผลดีและรวดเร็ว และ
เปนการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองคดวย
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ในการบํ าเพ็ญพุทธกิจประจํ าวัน  พระองคก็ทรงสอดสอง
พิจารณาบุคคลผูควรโปรดในวันนั้นตั้งแตเวลาจวนรุงสาง และ
เสด็จไปโปรดในเวลาเชา เปนการใหความสนพระทัยสงเคราะห
บุคคลเปนรายๆ ซ่ึงใหผลดใีนการสอนยิง่กวาการสอนแบบสาดๆ ไป

แมเมื่อแสดงธรรมในที่ประชุม ก็ทรงกํ าหนดบุคคลที่ควรเอา
พระทัยใสพิเศษในคราวนั้นๆ ไวดวย กับท้ังแสดงธรรมโดยวิธีการที่
จะทํ าใหทุกคนในที่ประชุมไดรับผลประโยชนไปอยางเปนที่นาพอ
ใจ ใหเกิดความรูสึกแกทุกคนวา พระพุทธเจาตรัสอยูกับตน ดัง
กลาวมาแลว

๗. การรูจักจังหวะและโอกาส ผูสอนตองรูจักใชจังหวะและ
โอกาสใหเปนประโยชน เมื่อยังไมถึงจังหวะ ไมเปนโอกาส เชน ผู
เรียนยังไมพรอม ยังไมเกิดปริปากะแหงญาณหรืออินทรีย ก็ตองมี
ความอดทน ไมชิงหักหาญหรือดึงดันทํ า แตก็ตองตื่นตัวอยูเสมอ
เมื่อถึงจังหวะหรือเปนโอกาส ก็ตองมีความฉับไวที่จะจับมาใชให
เปนประโยชน ไมปลอยใหผานเลยไปเสียเปลา

แมในการเผยแพรธรรมแกคนสวนใหญ พระพุทธเจาก็ทรง
ปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสดวย เชน

ในระยะแรกประกาศพระศาสนา ณ วันมาฆบูรณมี หลังตรัส
รู ๙ เดือน เมื่อประทับอยู ณ เวฬุวัน พระสงฆสาวกมาชุมนุมพรอม
กัน ณ ท่ีน้ัน และเปนโอกาสเหมาะ พระพุทธเจาก็ทรงแสดงโอวาท
ปาติโมกขสํ าหรับเปนหลักยึดถือรวมกันของสงฆ ท่ีจะแยกยายกัน
ไปบํ าเพ็ญศาสนกิจ
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เมื่อคราวนิครนถนาฏบุตรสิ้นชีวิต เกิดความแตกแยกในหมู
นิครนถ พระสารีบุตรถือเหตุการณน้ันเปนตัวอยาง ช้ีใหภิกษุสงฆ
เห็นความสํ าคัญในการรอยกรองธรรมวินัย ชักชวนพระสงฆให
พรอมใจกันทํ าสังคายนา และทานไดทํ าสังคายนาเปนตัวอยาง
โดยแสดงสังคีติสูตรไว๑

๘. ความยดืหยุนในการใชวธิกีาร ถาผูสอนสอนอยางไมมอีตัตา
ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิเสียได ก็จะมุงไปยังผลสํ าเร็จในการเรียนรู
เปนสํ าคัญ สุดแตจะใชกลวิธีใดใหการสอนไดผลดีท่ีสุด ก็จะทํ าใน
ทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรติ ไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ บางคราว
เมื่อสมควรก็ตองยอมใหผูเรียนรูสึกตัววาเขาเกง บางคราวสมควร
ขมก็ขม บางคราวสมควรโอนออนผอนตาม ก็ยอมตาม สมควรขัด
ก็ขัด สมควรคลอยก็คลอย สมควรปลอบก็ปลอบ มีพุทธพจนวา

“เรายอมฝกคนดวยวิธีละมุนละไมบาง ดวยวิธีรุน
แรงบาง ดวยวิธีที่ทั้งออนละมุนละไม และทั้งรุนแรงปน
กันไปบาง”๒
คนบางคน จะใหเขายอมไดดวยการที่ยอมใหเขารูสึกวาตัว

เขามีเกียรติหรือเกง หรือไดสมใจกอน ผูสอนจับจุดไดก็ใชวิธีสนอง
ความตองการแลวดึงเขาสูท่ีหมายไดตามประสงค เชน คราวที่
เวรัญชพราหมณบริภาษพระพุทธเจา พระองคก็ทรงรับสมอางตาม
คํ าบริภาษนั้นใหสมใจพราหมณ แลวจึงคอยชี้แจงแกไข ใหเขา
ยอมรับตามพระองคภายหลัง
                                                          
๑ ที.ปา. ๑๑/๒๒๑–๓๖๓
๒ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๑



พุทธวิธีในการสอน ๒๓๗

เมื่อเผชิญอาฬวกยักษผูดุราย พระองคเสด็จเขาไปในที่อยู
ของอาฬวกะ อาฬวกะสั่งพระองคใหเสด็จออกไป พระองคก็เสด็จ
ออกตามสั่ง อาฬวกะสั่งพระองคใหเสด็จเขาไปอีก พระองคก็เสด็จ
เขาอีก อาฬวกะสั่งใหพระองคเสด็จเขาเสด็จออกอยางนี้ ซ่ึงพระ
องคก็ทรงปฏิบัติตามอยางวางายถึง ๓ วาระ ใหเขารูสึกสมใจใน
อํ านาจของตนกอน ตอจากนั้นจึงทรงเปลี่ยนกลวิธีและก็ไดโปรด
อาฬวกะลงเปนสาวกสํ าเร็จ๑

อีกตัวอยางหนึ่ง พราหมณคนหนึ่งเปนคนมีมานะ นิสัยแข็ง
กระดาง ไมไหวแมแตมารดา บิดา อาจารย และพี่ชาย วันหนึ่ง
ขณะพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมอยูในที่ประชุม เขาคิดวาจะ
ลองเขาไปเฝา

“ถาพระสมณโคดมตรัสกะเรา เราก็จะพูดกับทาน
ถาพระสมณโคดม  ไมตรัสกะเรา เราก็จะไมพูดกับทาน”
แลวเขาไปยืนอยูขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคก็ทรงเฉยเสีย ไม

ตรัสดวย พราหมณทํ าทาจะกลับออกไปโดยคิดวา
“พระสมณโคดมองคนี้ไมมีความรูอะไร”

พระผูมีพระภาคทราบความในใจของเขาอยู ถึงตอนนี้จึง
ตรัสคาถาวา

“พราหมณเอย ความถือตัวไมชวยใหใครไดดีอะไร
เลย ใครมาเพื่อประโยชนใด ก็ควรเสริมสรางประโยชน
นั้นเสีย”

                                                          
๑ ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๐



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๓๘

เมื่อตรัสพระดํ ารัสน้ี ในจังหวะนี้ ก็ไดผล ทํ าใหพราหมณ
ชะงักคิดวา “พระสมณโคดมรูใจเรา” ถึงยอมทรุดลงนั่งแสดง
คารวะ ทํ าใหท่ีประชุมงงงวยประหลาดใจวา

“นาอัศจรรยจริง พราหมณนี้ไมไหวแมแตมารดา
บิดา อาจารย พ่ีชาย แตพระสมณโคดมทรงทํ าใหคน
อยางนี้นอบนบไดเปนอยางดี”
จากนั้นพระองคจึงไดทรงเชิญใหเขานั่งบนอาสนะแลวตอบ

ปญหาธรรมแกเขา จนลงทายเขาไดประกาศตนเปนอุบาสก๑
๙. การลงโทษและใหรางวัล มีคํ าสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยก

มาแสดงขางตนแลววา
“พระผูมีพระภาคทรงฝกอบรมชุมชนไดดีถึงเพียง

นี้ โดยไมตองใชอาชญา”๒
ซ่ึงแสดงวา การใชอํ านาจลงโทษ ไมใชวิธีการฝกคนของพระ

พุทธเจา แมในการแสดงธรรมตามปกติพระองคก็ทรงแสดงไปตาม
เนื้อหาธรรม ไมกระทบกระทั่งใคร อยางที่วา

“ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรง
รุกรานบริษัท ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมิกถา”๓
และวา

                                                          
๑ สํ.ส. ๑๕/๖๙๔–๗๐๐
๒ ม.ม. ๑๓/๕๖๕
๓ ม.ม. ๑๓/๕๘๙



พุทธวิธีในการสอน ๒๓๙

“พึงรูจักการยกยอ และการรุกราน ครั้นรูแลวไม
พึงยกยอ ไมพึงรุกราน พึงแสดงแตธรรมเทานั้น”๑
ขอน้ี ตีความไปไดถึงวา ไมใชท้ังวิธีลงโทษและใหรางวัล แม

วาพระพุทธเจาจะทรงใชการชมเชยยกยองบาง ก็เปนไปในรูปการ
ยอมรับคุณความดีของผูน้ัน กลาวชมโดยธรรม ใหเขามั่นใจในการ
กระทํ าความดีของตน แตไมใหเกิดเปนการเปรียบเทียบขมคนอื่น
ลง

บางทีทรงชมเพื่อใหถือเปนตัวอยาง หรือเพื่อแกความเขาใจ
ผิด ใหตั้งทัศนคติท่ีถูก เชน ทรงชมพระนันทกะ๒ ชมพระนวกะรูป
หนึ่ง๓ ชมพระสุชาต๓ ชมพระลกุณฏกภัททิยะ๓ ชมพระวิสาข-
ปญจาลบุตร๓ และตํ าหนิเตือนพระนันทะ๓ เปนตน

อยางไรก็ดี การลงโทษนาจะมีอยูแบบหนึ่ง คือ การลงโทษ
ตนเอง ซ่ึงมีท้ังในทางธรรม และทางวินัย

ในทางพระวินัย ถือวามีบทบัญญัติความประพฤติอยูแลว
และบทบัญญัติเหลานี้พระพุทธเจาทรงตราไว โดยความเห็นชอบ
รวมกันของสงฆ พรอมท้ังมีบทกํ าหนดโทษไวเสร็จ เมื่อผูใดลวง
ละเมิดก็เปนการกระทํ าผิดตอสวนรวม ตองไถถอนความผิดของ
ตน มิฉะนั้นจะเปนผูไมเปนที่ยอมรับของสงฆคือหมูคณะทั้งหมด

สวนในทางธรรม ภิกษุท่ีเหลือขอจริงๆ สอนไมได ก็กลาย
เปนผูท่ีพระพุทธเจาและเพื่อนพรหมจารีท้ังปวงไมถือวาเปนผูท่ีควร
                                                          
๑ ม.อุ. ๑๔/๖๕๘
๒ องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๘
๓ สํ.นิ. ๑๖/๖๙๖–๗๑๒



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๔๐

จะวากลาวสั่งสอน โดยวิธีน้ี ถือวาเปนการลงโทษอยางรุนแรงที่
สุด๑

พิจารณาจากพระพุทธคุณตอนตนของขอน้ี จะเห็นวา การ
สอนโดยไมตองลงโทษ เปนการแสดงความสามารถของผูสอนดวย

ในระดับสามัญ สํ าหรับผูสอนทั่วไป อาจตองคิดคํ านึงวา
การลงโทษ ควรมีหรือไม แคไหน และอยางไร แตผูท่ีสอนคนได
สํ าเร็จผลโดยไมตองใชอาญาโทษเลย ยอมช่ือวาเปนผูมีความ
สามารถในการสอนมากที่สุด

๑๐. กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาเฉพาะหนาที่เกิด
ข้ึนตางครั้งตางคราว ยอมมีลักษณะแตกตางกันไปไมมีท่ีสุด การ
แกปญหาเฉพาะหนายอมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ
ประยุกตหลัก วิธีการ และกลวิธีตางๆ มาใชใหเหมาะสม เปนเรื่อง
เฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป

อยางไรก็ดี การไดเห็นตัวอยางการแกปญหาเชนนี้ อาจชวย
ใหเกิดความเขาใจในแนวทางที่จะนํ าไปใชปฏิบัติไดบาง

ในการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาไดทรงประสบ
ปญหาเฉพาะหนาตลอดเวลา และทรงแกสํ าเร็จไปในรูปตางๆ กัน
ตัวอยางเชน:-

พราหมณคนหนึ่งในเมืองราชคฤห ตนไมไดนับถือพระพุทธ
ศาสนา แตภรรยาเปนผูมีศรัทธาในพระพุทธเจาอยางแรงกลา มัก
เปลงอุทานวา “นโม ตสฺส”

                                                          
๑ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๑



พุทธวิธีในการสอน ๒๔๑

คราวหนึ่ง นางพราหมณีผูภรรยา ขณะนํ าอาหารมาใหสามี
กาวพลาดลง จึงอุทานวา “นโม ตสฺส”

พราหมณสามีไดยินก็ไมพอใจ จึงวา “นางตัวรายนี่ชอบพูด
สรรเสริญแตความดีของพระหัวโลนองคน้ันอยูเรื่อย เดี๋ยวเถอะ นัง
ตัวดี ขาจะไปปราบวาทะศาสดาของแก”

นางพราหมณีตอบวา “แนะ พอพราหมณ ฉันมองไมเห็นวา
จะมีใครในโลกไหนๆ มาปราบวาทะของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาได เอาซิ พอพราหมณ จะไปก็เอา ไปแลวก็จะรู
เอง”

ฝายพราหมณ ท้ังโกรธอยูน้ัน ก็ไปเฝาพระพุทธเจา เมื่อน่ัง
เรียบรอยแลว ก็ทูลถามเปนคํ ารอยกรองวา “ฆาตัวอะไรเสียได จึง
จะนอนเปนสุข ฯลฯ”

พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ฆาความโกรธเสียได ก็จะนอน
เปนสุข ฯลฯ” และทํ าใหพราหมณเลื่อมใสได๑

อีกเรื่องหนึ่ง พราหมณอีกคนหนึ่ง รูขาววาพราหมณ
ตระกูลเดียวกับตนออกบวชอยูกับพระพุทธเจา ก็โกรธ จึงไปเฝา
พระพุทธเจา ไปถึงก็บริภาษพระองคดวยคํ าหยาบคายตางๆ พระ
พุทธเจาทรงปลอยใหพราหมณน้ันบริภาษพระองคเรื่อยไป จน
พราหมณหยุดไปเอง

                                                          
๑ สํ.ส. ๑๕/๖๒๖–๖๓๐



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๔๒

เมื่อพราหมณบริภาษจนพอแกใจ หยุดแลว พระองคจึง
ตรัสถามวา “ขอถามหนอยเถิดทานพราหมณ พวกญาติมิตรแขก
เหรื่อท้ังหลายนะ มีมาหาทานบางหรือเปลา?”

พราหมณทูลวา “ก็มีเปนครั้งคราว”
พระพทุธเจาตรสัถามวา “แลวทานจดัอาหารของรบัประทาน

มาใหเขาบางหรือเปลา?”
พราหมณทูลวา “ก็จัดบาง”
พระพุทธเจาตรัสถามวา “ก็ถาคนเหลานั้นเขาไมรับสิ่งของ

เหลานั้นเลา ของจะเปนของใคร?”
พราหมณกราบทลูวา “ถาเขาไมรับ มนักเ็ปนของฉนัเองนะซ”ี
พระพุทธเจาตรัสตอบ ความวา “เอาละ เรื่องนี้ก็เหมือนกัน

ท่ีทานมาดาเรานะ เราไมขอรับคํ าดาของทานละ ขอใหเปนของ
ทานเองก็แลวกัน” จากนั้น จึงไดทรงสนทนากับพราหมณตอไปจน
พราหมณเลื่อมใสยอมเปนสาวก๑

อีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จไปบิณฑบาตที่บานอุทัย
พราหมณ วันแรกพราหมณเอาขาวมาใสบาตรถวายจนเต็ม วันที่
สอง พระพุทธเจาเสด็จไปอีก พราหมณก็ถวายอีก

วันที่สาม พระพุทธเจาเสด็จไปอีก พราหมณก็ถวายอีก แต
คราวนี้ พอถวายแลว ก็กลาววา “พระสมณโคดมองคน้ีติดใจจึงมา
บอยๆ”

                                                          
๑ สํ.ส. ๑๕/๖๓๑–๖๓๔ (แปลตัดรวบรัดความ)



พุทธวิธีในการสอน ๒๔๓

พระพุทธเจาไดตรัสตอบรอยกรองเปนคาถาเลนคํ าโดย
ปฏิภาณ เปนทํ านองเตือนพราหมณโดยนัยวา ไฉนจะทอถอยเสีย
การกระทํ าสวนมากจะใหไดผลก็ตองทํ าบอยๆ ดังนี้

“กสิกรก็หวานพืชบอยๆ ฝนก็ตองตกบอยๆ
ชาวนาก็ตองไถนาบอยๆ รัฐจึงมั่งมีธัญญาหารบอยๆ
คนมาขอบอยๆ คนใหใหไปบอยๆ
คนใหครั้นใหบอยๆ ก็ไดพบสวรรคบอยๆ
คนรีดนมก็ยอมรีดบอยๆ ลูกวัวก็หาแมบอยๆ
ยอมตองเหนือ่ยตองดิน้รนบอยๆ (สวน) คนเขลาเขาหาครรภบอยๆ
แลวก็เกิดก็ตายบอยๆ ตองหามไปปาชาบอยๆ
มีปญญาพบทางไมเกิดบอย จึงไมตองเกิดบอยๆ
(หรอื : คนฉลาดถงึเกดิบอยๆ กเ็พือ่พบทางไมตองเกดิบอย).๑
อีกเรื่องหนึ่งคลายๆ กันวา พระพุทธเจาเสด็จไปในบริเวณที่

เขาเตรียมหวานขาวทํ านา ขณะเขากํ าลังเลี้ยงดูกันอยู พระองคได
เสด็จไปประทับยืนอยูดานหนึ่ง พราหมณเจาของนาเห็น ก็คิดวา
พระองคมาขอบิณฑบาต จึงกลาววา

“ทานสมณะ ขาพเจายอมไถนา หวานขาว ครั้นแลวจงึได
บริโภค แมทานกจ็งไถนา จงหวานขาว แลวจงบรโิภคเอาเถดิ”

พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถ ก็
หวานเหมือนกัน เมื่อไดไถหวานแลว จึงไดบริโภค”

                                                          
๑ สํ.ส. ๑๕/๖๗๗–๖๘๑ (คํ าบาลีบางคํ าในที่น้ีตีความอยางอื่นไดดวย คํ าแปลในที่น้ี จึงไม
อาจไดอรรถรสบริบูรณ)



รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหไดผล๒๔๔

พราหมณทูลวา “ทานสมณะ ขาพเจาไมเห็นทานมีแอก มีไถ
มีผาล มีปฏัก หรือโคเลย ไฉนทานจึงมากลาววา ‘แมเราก็ไถก็
หวาน เสร็จแลวจึงไดบริโภคเหมือนกัน’” แลวก็สนทนาเปนกลอน
สด ซ่ึงพระพุทธเจาก็ไดตรัสตอบเปนคาถาเชนกันวา

“เรามีศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน ปญญา
เปนแอกและไถ ฯลฯ เราไถนาอยางนี้แลว ยอมไดอมฤต
เปนผล ทํ านาอยางนี้แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง”๑
ขอจบเรื่องนี้ โดยนํ าเอาดํ ารัสของพระเจาปเสนทิโกศล มา

เปนคํ าสรุป ดังนี้:-
“ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอม

ฉันไดเห็นกษัตริยบัณฑิตบางพวก ผูมีปญญาสุขุม
สามารถปราบวาทะฝายปรปกษได มีปญญาเฉียบแหลม
ดุจจะยิงขนทรายได ทานเหลานั้น เหมือนจะเที่ยวไดเอา
ปญญาไปทํ าลายหลักทฤษฎีทั้งหลายของคนอื่นๆ

“พอไดยินขาววาพระสมณโคดมจักเสด็จมายัง
บานหรือนิคมโนนๆ กษัตริยเหลานั้นก็พากันเตรียม
ปญหาไว ดวยตั้งใจวา พวกเราจักพากันเขาไปหาพระ
สมณโคดมแลวถามปญหา ถาพระสมณโคดมถูกพวก
เราถามไปอยางนี้ ตอบแกมาอยางนี้ พวกเราจะปราบ
วาทะของพระองคอยางนี้ ถาพระสมณโคดมถูกพวกเรา

                                                          
๑ สํ.ส. ๑๕/๖๗๑–๖๗๕; ขุ.สุ. ๒๕/๒๙๗–๓๐๐
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ถามอยางนี้ ตอบแกมาอยางนี้ พวกเราก็จะปราบวาทะ
ของพระองคเสียอยางนี้

“ครั้นไดทราบขาววาพระสมณโคดมเสด็จมาถึง
บานหรือนิคมโนนแลว ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหกษัตริยเหลานั้น
เขาใจชัด ใหเห็นตาม ใหแข็งขัน ใหบันเทิง ดวยธรรมี-
กถาแลว กษัตริยเหลานั้นก็มิไดทูลถามปญหากะพระผูมี
พระภาค ที่ไหนเลยจะมาปราบวาทะพระองคไดเลา ที่แท
กลับพากันมาสมัครตัวเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ขา
แตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสอันเนื่อง
ดวยธรรมของหมอมฉัน ที่มีตอพระผูมีพระภาค

“ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอม
ฉันไดเห็นพราหมณบัณฑิต ฯลฯ คฤหบดีบัณฑิต...สมณ
บัณฑิตบางพวก ผูมีปญญาสุขุม สามารถปราบวาทะ
ฝายปรปกษได มีปญญาเฉียบแหลม ดุจจะยิงขนทราย
ได ทานเหลานั้น เหมือนจะเที่ยวไดเอาปญญาไปทํ าลาย
หลักทฤษฎีทั้งหลายของคนอื่นๆ

“พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จมายัง
บานหรือนิคมโนนๆ สมณะเหลานั้นก็จะพากันเตรียม
ปญหาไว...พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ พระ
ผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหสมณะเหลานั้นเขาใจชัด ใหเห็น
ตาม ใหแข็งขัน ใหบันเทิงดวยธรรมีกถาแลว สมณะ
เหลานั้นก็มิไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค ที่ไหน
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เลยจะปราบวาทะของพระองคไดเลา ที่แทก็พากันทูลขอ
โอกาสกะพระผูมีพระภาคเพ่ือออกบวชเปนบรรพชิต พระ
ผูมีพระภาคก็ทรงบรรพชาให

“ครั้นไดบรรพชาแลวเชนนั้น ทานก็ปลีกตัวออกไป
อยูสงัด เปนผูไมประมาท มีความเพียรมุงมั่นเด็ดเดี่ยว
ไมนานเลยก็ไดรูยิ่งเห็นจริง กระทํ าสํ าเร็จซึ่งประโยชนสูง
สุด อันเปนจุดหมายแหงพรหมจรรย อันเปนที่ปรารถนา
ของกุลบุตรผูออกบวชทั้งหลาย ดวยตนเอง ในปจจุบัน
ชาตินี้เอง

“ทานเหลานั้นพากันกลาววาดังนี้ ‘ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย พวกเราไมพินาศแลวสิหนอ แตกอนนี้ พวกเรา
ทั้งที่มิไดเปนสมณะจริงเลย ก็ปฏิญาณวาตนเปนสมณะ
ทั้งที่มิไดเปนพราหมณจริงเลย ก็ปฏิญาณวาตนเปน
พราหมณ ทั้งที่มิไดเปนพระอรหันตจริงเลย ก็ปฏิญาณ
วาตนเปนพระอรหันต บัดนี้พวกเราเปนสมณะจริงแลว
เปนพราหมณจริงแลว เปนพระอรหันตจริงแลว’

“แมขอนี้ก็เปนความเลื่อมใสอันเนื่องดวยธรรม
ของหมอมฉัน ที่มีตอพระผูมีพระภาค...”๑ฯ.

                                                          
๑ ม.ม. ๑๓/๕๖๗-๘



“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเปนไฟไปหมดแลว...
ลุกเปนไฟเพราะอะไร...เพราะไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ...
เพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส...”

(วินย. ๔/๕๕/๖๒)





นิเทศอาทิตตปริยายสูตร∗

ในการพิจารณาพระสูตรนี้ เพื่อทํ าความเขาใจใหเปน
ประโยชนในการสอน เห็นควรแยกพิจารณาเปน ๒ ตอน คือ วา
ดวยเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง และคํ าอธิบายเชิงวิจารณตอนหนึ่ง ดังนี้:-

ตอน ๑ เนื้อเรื่อง
ที่มา :

อาทิตตปริยายสูตร เปนพระธรรมเทศนา ซ่ึงพระพุทธเจา
ทรงแสดงหลังจากตรัสรูแลว เปนพระสูตรที่ ๓ ในพระไตรปฎกบาลี
มีท่ีมา ๒ แหง คือ:-

๑. พระวินัยปฎก มหาวรรค มหาขันธกะ (วินย. ๔/๕๕/๖๒; ตรง
กับฉบับภาษาไทย ๖/๕๕/๗๘)

๒. พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (สํ.สฬ.
๑๘/๓๑/๒๓; ตรงกับฉบับภาษาไทย ๒๗/๓๑/๒๔)

                                                          
∗ บรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง ธรรมะที่อธิบายยาก ในหลักสูตรวิชาศีลธรรม
ช้ัน มศ.ปลาย ณ หองศรีคุรุ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๑๓
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ความยอ:
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว ณ ควงไมโพธิ์ ใกลฝงแมน้ํ า

เนรัญชรา ตํ าบลอุรุเวลา ในแควนมคธ ในปมีพระชนมายุได ๓๕
พรรษา พระองคเสด็จประทับอยู ณ ตํ าบลน้ัน เปนเวลา ๗ สัปดาห

จากนัน้จงึไดเสดจ็ไปยงัปาอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมอืง
พาราณสี ในเขตแควนกาสี ไดทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัป-
ปวัตตนสูตร โปรดภิกษุเบญจวัคคียบรรลุอรหัตตผล

ระหวางที่ประทับจํ าพรรษาแรกอยู ณ ปาอิสิปตนะนี้ พระ
องคไดโปรดพระยสะ บิดา มารดา ภรรยาเกา และสหายของ
พระยสะ ท่ีเปนชาวเมอืงพาราณสี ๔ คน ชาวชนบท ๕๐ คน ตาม
ลํ าดับ จนมีภิกษุสาวกจํ านวน ๖๐ รูป

จากนั้น ไดทรงสงพระสาวกทั้ง ๖๐ รูป ออกประกาศพระ
ศาสนา สวนพระองคเอง ไดเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคม ใน
ระหวางทางไดโปรดคณะสหายภัททวัคคียจํ านวน ๓๐ รูป

ครั้นเสด็จถึงตํ าบลอุรุเวลาแลว ไดเสด็จไปยังอาศรมของ
ทานอุรุเวลกัสสป ซ่ึงเปนหัวหนาชฎิลผูบูชาไฟ จํ านวน ๕๐๐ คน
แลวไดทรงขอพักอาศัยอยู ณ ท่ีน้ัน

ในคราวนั้น ไดทรงโปรดอุรุเวลกัสสป ผูถือตนวาเปนพระ
อรหันต และเขาใจวาพระพุทธองคไมไดเปนพระอรหันต โดยทรง
แสดงปาฏิหาริยตางๆ เปนอันมาก จนในที่สุด อุรุเวลกัสสปชฎิล
คลายทิฏฐิมานะ ยอมตนเปนสาวก ละทิ้งการบูชาไฟของตน ขอ
บรรพชาอุปสมบท กับท้ังชฎิลผูนองชื่อนทีกัสสปะพรอมดวยบริวาร
๓๐๐ คน และคยากัสสปะ พรอมดวยบริวาร ๒๐๐ คน ก็ไดทูลขอ
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บรรพชาอุปสมบทดวย
หลังจากนั้น พระพุทธเจาไดทรงนํ าพระภิกษุสงฆคณะใหม

ท้ังพันรูป เสด็จไปยังตํ าบลคยาสีสะ และ ณ ตํ าบลน้ี พระองคได
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแกพระภิกษุปุราณชฎิลท้ัง ๑ พันรูป
และดวยพระสูตรนี้ พระภิกษุเหลานั้นก็ไดบรรลุอรหัตตผล

ในเรื่องนี้ มีความที่ควรทราบเปนพิเศษ ๒ อยาง คือ การบชูา
ไฟ อนัเปนลทัธท่ีินับถอือยูเดมิของชฎลิ อยางหนึง่ และใจความใน
อาทติตปรยิายสตูร ท่ีทํ าใหชฎิลผูยอมละทิ้งลัทธิเดิมของตนมา
สมัครเปนสาวกของพระพุทธเจา ไดบรรลุอรหัตตผล อยางหนึ่ง
การบูชาไฟ

การบูชาไฟ เปนพิธีกรรมสํ าคัญ มีมาแตโบราณ ซ่ึงจะเห็นได
ในลัทธิศาสนายุคแรกๆ ท้ังหลาย เชน การบูชายัญของคนปาในถิ่น
ตางๆ และในศาสนาโซโรอัสเตอร เปนตน

แมศาสนาพราหมณ ซ่ึงเปนศาสนาของชมพูทวีปสมัยที่พระ
พุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึน ก็ถือวาการบูชาไฟ และการบูชายัญ เปนพิธี
กรรมที่สํ าคัญอยางยิ่ง

ศาสนาพราหมณถือวา ประชาบดี เปนเทพเจาผูสรางสัตว
โลกทั้งหลาย แรกทีเดียวนั้น มีเทพประชาบดีอยูแตพระองคเดียว
พระองคไดทรงพระดํ าริท่ีจะกอกํ าเนิดสัตวท้ังหลาย จึงไดทรง
บํ าเพ็ญตบะ และไดทรงประทานกํ าเนิดแกเทพอัคนีออกจากพระ
โอษฐของพระองค

เพราะเหตุท่ีเทพอัคนีเกิดจากพระโอษฐของพระองค อัคนีจึง
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เปนเทพผูเสวยอาหาร และเพราะเหตุท่ีเปนเทพองคแรกที่
ประชาบดีทรงสรางขึ้น จึงไดนามวา อัคนี (อัคร → อัคริม = เกิด
กอน มีกอน → อัคนี)๑

บทบัญญัติในศาสนาพราหมณกํ าหนดใหศาสนิกชน โดย
เฉพาะพราหมณ ตองประกอบยัญพิธี และการเซนสรวงสังเวยอยู
เปนประจํ า โดยเฉพาะการบูชาไฟ คือ อัคคิหุตตะ ในภาษาบาลี
หรืออัคนิโหตระ ในภาษาสันสกฤต จะตองบูชาทุกวัน เมื่อเริ่มตน
หรือสิ้นสุดวันและคืนหนึ่งๆ และในวันเดือนเพ็ญเดือนดับ เปนตน๒

ไฟ หรือ อัคนี มีบทบาทสํ าคัญยิ่งในยัญพิธีท้ังปวง ในพิธี
กรรมตางๆ เมื่อถึงตอนสํ าคัญทุกตอน จะตองมีการถวายเครื่อง
สังเวย หรือสวดออนวอนแกอัคนีเทพ เพราะถือวาอัคนี เปนทูตของ
เทพทั้งหลาย หรือเปนสื่อกลางนํ าประดาเครื่องเซนสรวงสังเวยขึ้น
ไปถึงเทพทั้งหลาย

เมื่อใสเครื่องสังเวยเขาในไฟนั้น ถือวาไดใสลงในโอษฐของ
อัคนีเทพ เมื่อเปลวและควันไฟพลุงขึ้น ก็หมายความวาองคอัคนี
เทพ ทรงนํ าเอาเครื่องเซนสรวงสังเวยขึ้นไปบนสวรรคท่ีตามนุษย
มองไมเห็น

เมื่อข้ึนไปถึงสวรรคแลว องคอัคนีเทพก็ทรงปอนเครื่องเซน
สรวงสังเวยนั้นแกทวยเทพผูเปนภราดรทั้งหลาย ดวยโอษฐของ

                                                          
๑ ศตปถพราหมณะ, S.B.E. XLL.322
๒ ดู มนูธรรมศาสตร, S.B.E. XXV.132 เปนตน
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พระองค ดุจดังแมนกปอนเหยื่อแกลูกนก ฉะนั้น๓

ไฟมีบทบาทสํ าคัญอยางนี้ จึงมีคํ าสรรเสริญไวในคัมภีร
พราหมณวา

“อัคนิโหตร (การบูชาไฟ) เปนประมุขแหงยัญทั้ง
หลาย”๑ และวา

“การเซนสรวง (แดอัคนี) เปนกรรมประเสริฐสุดใน
บรรดายัญทั้งหลาย”๒
ผูบูชาไฟยอมไดผลานิสงสเปนอันมาก เชน จะสมบูรณดวย

โภคทรัพย ฝูงปศุสัตว และเพียบพรอมดวยบุตรหลาน เผาพันธุ จน
ถึงอยางที่คัมภีรพราหมณวา

“ผูใดบูชาอัคนิโหตร ดวยความเขาใจความหมาย
โดยถองแท บาปทั้งปวงของผูนั้นยอมถูกเผาผลาญหมด
ไป”๓
ชฎิลท้ังพันรูป มีอุรุเวลกัสสปเปนหัวหนา ซ่ึงเปนผูถือลัทธิ

บูชาไฟ ก็คงมุงหวังผลเหลานี้ ดังนั้น หลังจากที่ทานมาบวชเปน
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามในที่
ประชุม อันมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ในเขตพระนครราชคฤห
วา

                                                          
๓ ดู Heinrich Zimmer, Philosophies of India, Meridian Books, New York,
1956, p. 71 เปนตน
๑ ศตปถพราหมณะ, S.B.E. XLIV.502
๒ ภควัทคีตา, S.B.E. VIII.353
๓ ฉานโทคยอุปนิษัท, S.B.E. I.91
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“ทานผูอยูในอุรุเวลามานาน เคยเปนอาจารยสั่ง
สอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกํ าลังพรต ทานเห็นเหตุอันใด
จึงละเลิกไฟที่เคยบูชาเสียเลา”
ทานจึงตอบวา

“ยัญทั้งหลายยอมกลาวขวัญ ใหฝนใฝถึงแตเรื่อง
รูป รส เสียง กามสุข และอิสตรีทั้งหลาย ขาพเจาได
ทราบแลววา สิ่งเหลานี้เปนมลทินในอุปธิทั้งหลาย จึงมิ
ไดติดใจในการเซนสรวงบูชา”๑

ใจความของพระสูตร
ความในพระสูตรนี้ อาจสรุปไดเปน ๔ ตอน  ดังนี้:-
๑. สภาพที่เปนปญหา พระพุทธองคทรงเริ่มพระสูตรดวยพระ

ดํ ารัสวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุท้ังหลาย สิ่งทั้งปวง
ลุกเปนไฟหมดแลว”

จากนั้น ตรัสขยายความตอไปวา สิ่งทั้งปวงที่วาลุกเปนไฟไป
หมดแลวนั้น คืออะไรบาง ซ่ึงเมื่อสรุปแลว สิ่งที่พระองคตรัสวาลุก
เปนไฟ มีดังตอไปนี้:-

๑) จักษุ รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส จักขุสัมผัสสชา-
เวทนา

๒) โสตะ (หู) เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส โสต-
สัมผัสสชาเวทนา

                                                          
๑ วินย. ๔/๕๗/๖๖
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๓) ฆานะ (จมูก) กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส ฆาน-
สัมผัสสชาเวทนา

๔) ชิวหา (ลิ้น) รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส ชิวหา-
สัมผัสสชาเวทนา

๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส กาย-
สัมผัสสชาเวทนา

๖) มนะ (ใจ) ธรรมะ (ความคิดคํ านึงตางๆ) มโนวิญญาณ
มโนสัมผัส มโนสัมผัสสชาเวทนา๑

พูดใหสั้นลงไปอีกก็วา อายตนะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ, รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ตลอดถึงการรับ
รู ความเกี่ยวของ และความรูสึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะเหลา
น้ัน ไดถูกไฟไหมหมดแลว หรือพูดอีกนัยหนึ่งวา กระบวนการรับรู
และความคิดคํ านึงทั้งหมดนั่นเอง ถูกไฟลามติดไปทั่วแลว

๒. สาเหตุ เมื่อกํ าหนดตัวปญหาได และเขาใจสภาพของ
ปญหาแลว ก็คนหาสาเหตุใหเกิดไฟหรือตัวไฟที่เผาผลาญนั้นตอ
ไป ไดความวา สิ่งที่กลาวมานั้น ลุกไหมดวยไฟกิเลส ๓ อยาง คือ:-

๑) ราคะ ความอยากได ความใคร ความติดใจ ความ
กํ าหนัดยินดี

                                                          
๑ คํ าที่อาจเขาใจความหมายไมชัดแจงคือ วิญญาณ หมายถึงความรูอารมณที่ผานเขามา
ทางประสาททั้ง ๕ หรือที่เกิดข้ึนในใจ เชน จักขุวิญญาณ = การเห็น โสตวิญญาณ =
การไดยิน เปนตน; สัมผัส หมายถึงการมาบรรจบกันของอายตนะและวิญญาณ เชน
จักขุสัมผัส = การบรรจบกันของตา รูป และจักขุวิญญาณ; เวทนา หมายถึงความรูสึก
สุข ทุกข หรือเฉยๆ ที่เกิดจากสัมผัสน้ันๆ
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๒) โทสะ ความโกรธ ความขัดใจ ความเดือดแคนชิงชังไม
พอใจตางๆ

๓) โมหะ ความหลง ความไมรู ไมเขาใจสภาพของสิ่งทั้ง
หลายตามความเปนจริง

และยังถูกเผาลนโหมดวยไฟความทุกขอีกมากมายหลาย
อยาง เชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก
เศรา ความครํ่ าครวญรํ่ าไร ความทุกขโทมนัส และความคับแคนใจ
ตางๆ

๓. ขอปฏิบัติเพื่อแกไข พระพุทธองคตรัสตอไปอีกวา อริย-
สาวกผูไดเรียนรูแลว เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายในอายตนะ
ภายใน ภายนอก ตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหลานั้น เมื่อหนายก็ยอม
ไมยึดติด

๔. ผล เมือ่ไมยดึตดิ กห็ลดุพน เมือ่หลดุพน กเ็กดิญาณหยัง่รู
วาหลดุพนแลว เปนอนัสิน้ชาตภิพ อยูจบพรหมจรรย ทํ าสิง่ทีจ่ะตอง
ทํ าเสร็จสิ้นแลว สิ่งที่จะตองทํ าเพื่อเปนอยางนี้ ไมมีเหลืออีกเลย.



ตอน ๒ คํ าอธิบายเชิงวิจารณ

ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณความในพระสูตรนี้ เห็น
ควรพิจารณาเปน ๒ แง คือ ในแงวิธีสอน อยางหนึ่ง และในแง
สาระสํ าคัญ หรือหลักธรรม อยางหนึ่ง
ในแงวิธีสอน

พระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร ท่ีทรงแสดงแกชฎิล มี
ขอควรสังเกตในแงการสอน ท่ีเปนขอสํ าคัญ ๒ อยาง คือ:-

๑. ทรงสอนใหตรงกับความถนัดและความสนใจของชฎิล พระ
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ไมวาจะทรงแสดงที่ใดและแกใคร
ยอมมีจุดหมายเปนแนวเดียวกัน คือ มุงใหเกิดความรูความเขาใจ
ในสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง แลวใหมีทัศนคติและ
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางถูกตอง ในทางที่เปนประโยชนท้ังแกตน
และบุคคลอื่น แตเนื้อเรื่องและวิธีการสอน ยอมยักเยื้องตางกันไป
ตามอุปนิสัย ความถนัด และความสนใจของผูฟง สุดแตเรื่องใด วิธี
ใด จะชวยใหเขาเขาใจธรรมไดดี

ในกรณีของอาทิตตปริยายสูตรนี้ก็เชนเดียวกัน ชฎิลท้ัง
หลายเปนผูบูชาไฟ มีชีวิตเกี่ยวของกับไฟมาโดยตลอด ประสบ
การณและความคิดคํ านึงตางๆ ก็พัวพันอยูกับเรื่องไฟบูชายัญ แม
เมื่อเลิกบูชาไฟแลว เรื่องพิธีกรรม กิจวัตร ท่ีเกี่ยวกับไฟ ก็ยังคงเต็ม
อยูในความทรงจํ า เมื่อพระพุทธเจาตรัสเรื่องเกี่ยวกับไฟ เกี่ยวกับ
การลุกไหมเผาผลาญ ก็เปนที่สนใจ และชักจูงใจของชฎิลใหเพลิน
คิดเห็นไปตามกระแสพระธรรมเทศนาไดงาย
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ยิ่งกวานั้น ยังไดทรงเราความสนใจใหมากขึ้น โดยมิไดตรัส
เรื่องกองไฟบูชายัญที่ชฎิลจํ าเจอยูและเบื่อหนายทิ้งมาแลว แตทรง
กระตุกความรูสึกเหมือนใหสะดุงขึ้นวา

- ไฟนั้นมิไดลุกไหมอยูนอกกายไกลตัวเลย แตไฟนั้นลุก
ไหมเต็มอยูภายในตัวทั่วกายไปหมดแลว

- เปนไฟที่ลุกลามไหมอยูตลอดเวลา รุนแรงกวาไฟภาย
นอก ควรหันมาสนใจไฟนี้มากกวา และ

- แทนที่จะใหบํ ารุงบํ าเรอ ใหเติมเชื้อ กลับตรัสใหไมมีเยื่อ
ใยยินดี เปนทํ านองใหดับเสียดวยซํ้ า

โดยนัยนี้ พึงตระหนักวา การทรงแสดงเรื่องไฟ เรื่องการลุก
ไหม เรื่อง อาทิตต หรือ อาทิตย น้ี เปนวิธีการยักเยื้องพระธรรม
เทศนาใหตรงกบัอปุนิสยั ตรงกบัความประพฤตท่ีิไดสัง่สมฝกอบรม
มา เพื่อผลในดานความสนใจ และความรูความเขาใจงายเปน
สํ าคัญ

สวนสาระสํ าคัญก็คงมุ งที่จะใหรู ใหเขาใจเรื่องของชีวิตนี้ 
แลวใหมีทัศนคติและปฏิบัติตอมันอยางถูกตอง เชนเดียวกันกับ
พระธรรมเทศนาเรื่องอื่นๆ

ในขอน้ี หากเทียบกับการทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
และอันธภูตสูตรดวย ก็จะเขาใจชัดยิ่งขึ้น

ธรรมจักรน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงแกพระภิกษุเบญจ-
วัคคีย พระภิกษุเบญจวัคคียน้ัน แตเดิมมีใจยึดมั่นอยูกับการ
บํ าเพ็ญทุกรกิริยาวาคนจะบรรลุธรรมไดตองทรมานกายอยางรุน
แรง ยิ่งทํ าไดยิ่งยวดเทาใด ก็ยิ่งนาเลื่อมใสสํ าหรับตนมากเทานั้น
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และรังเกียจความเปนอยู อยางสะดวกสบายวาเปนสิ่งเสียหาย
ลามก ท่ีละทิ้งพระพุทธเจาเมื่อคราวทุกรกิริยา ก็เพราะไดเห็นพระ
องคเลิกทรมานพระกาย เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจักร จึง
ทรงเริ่มตนดวยเรื่อง ท่ีสุดสองอยาง และมัชฌิมาปฏิปทา เปนการ
กระทบตรงความในใจของทานเหลานั้น

สวนในอันธภูตสูตร๑ ผูอานจะไดพบขอความที่เกือบจะตรง
ขามกับอาทิตตปริยายสูตรทีเดียว คือ เริ่มตนวา:- “สพฺพํ ภิกฺขเว
อนฺธภูตํ” แปลวา ภิกษุท้ังหลาย ทุกสิ่งทุกอยางมืดมิดไปหมดแลว
แลวตรัสตอไปวา อะไรคือทุกสิ่งที่มืดมิด ก็ไดคํ าตอบวา จักษุ รูป
ฯลฯ อยางเดียวกับในอาทิตตปริยายสูตรนั่นเอง ท่ีมืดมิดไปหมด
แลว ดังนี้เปนตน เปนการยักเยื้องพระธรรมเทศนา ชักนํ าความ
สนใจและจูงเขาสูธรรมอีกแบบหนึ่ง.

๒. ทรงสอนใหตรงกับระดับสติปญญา และระดับชีวิตของชฎิล
ขอสํ าคัญยิ่งอยางหนึ่ง ท่ีพระพุทธเจาทรงคํ านึงถึงในการทรงสอน
คือ ความยิ่ง และหยอน แหงอินทรียของผูฟง ทรงพิจารณาวา ผูฟง
มีสติปญญาอยูในระดับใด ไดรับการศึกษาอบรมมาในทางใดมาก
นอยเพียงไหน ดํ ารงชีวิตอยูอยางไร จะตองแสดงเรื่องอะไรเขาจึง
จะรูเขาใจ สามารถนํ าไปใชเปนคุณประโยชนแกชีวิตของเขาได

ดังนั้น เรื่องราวที่คลายคลึงกัน แตแสดงแกตางคน นอกจาก
ตางวิธีสอนแลว เนื้อหาสาระก็ตางขั้นตางระดับกันดวย

                                                          
๑ สํ.สฬ. ๑๘/๓๒/๒๕
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ในกรณีของอาทิตตปริยายสูตร ชฎิลท้ังหลายเปนนักบวช
สละโลกียวิสัยออกมาแลว มุงหนาประพฤติปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุด
หมายสูงสุดของศาสนาอยางเดียว และเปนผูไดศึกษาอบรมทาง
ศาสนามาอยางดี เปนที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งหลาย เรียก
ไดวาเปนปญญาชนระดับสูงสุดในสมัยนั้น และในเวลาที่ฟงพระ
สูตรนี้ ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาแลวดวย เมื่อพระ
พุทธเจาทรงแสดงธรรมจึงทรงชี้แจงหลักธรรมที่ลึกซึ้ง ท่ีตอง
พิจารณาดวยสติปญญาอันละเอียดออน อาศัยพื้นฐานการศึกษา
อบรมมาพอสมควร เหมาะสํ าหรับผูดํ ารงชีวิตเปนบรรพชิต และให
เกิดความรูความเขาใจถึงขั้นกํ าจัดกิเลสาสวะไดท้ังหมด

เรื่องนี้ จะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น ถาไดเทียบกับพระธรรม
เทศนาเกี่ยวกับเรื่องไฟที่ไดทรงแสดงแกคนอื่นๆ เชน อัคคิสูตร๑ ท่ี
ทรงแสดงแกอุคคตสรีรพราหมณ เปนตน

ในกรณีของอัคคิสูตร อุคคตสรีรพราหมณ เปนพราหมณ
ครองเรือน คราวหนึ่ง พราหมณผูน้ีตระเตรียมพิธีบูชายัญ ไดสั่งให
จัดโคผู ลูกโคผู ลูกโคเมีย แพะ และแกะ อยางละ ๕๐๐ ตัวมาผูก
ไวกับเสาหลักบูชายัญ เตรียมพรอมท่ีจะบูชายัญ

พราหมณรูสึกปติยินดีในบุญกุศลที่ตนจะไดจากการบูชายัญ
ตามแบบของพราหมณ จึงไดเขาไปเฝาพระพุทธเจา ทูลวา ตามที่
เขาไดเรียนรูมา การกอกองไฟบูชายัญ และการปกเสาหลักบูชา มี
ผลมีอานิสงสมาก และทูลขอความเห็นจากพระพุทธองคในเรื่องนี้

                                                          
๑ องฺ.สตฺตก. ๒๓/๔๔
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พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงครั้งนี้ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับไฟเหมือนกัน แตมีเนื้อหาและระดับคํ าสอนตางออกไปอีก
อยางหนึ่งคือ ในอัคคิสูตรนั้น ทรงแสดงหลักธรรมสํ าหรับการครอง
ชีวิตของคนทั่วไปที่ยังครองเรือนอยู เพราะพราหมณผูทูลถามยัง
เปนคฤหัสถครองชีวิตอยูในโลกียวิสัย

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงไฟ ๗ อยาง๑ ท่ีควรไดรับ
การปฏิบัติเอาใจใสตางๆ กัน โดยยึดเอาความรูสึกและถอยคํ า
ตางๆ ของพราหมณมาทรงแสดงในแนวใหม ไฟ ๗ อยางนั้น แบง
เปน ๓ ประเภท ดังนี้:-

๑. ไฟที่ควรดับ หรือควรหลีกเวน ๓ อยาง คือ
๑) ไฟราคะ
๒) ไฟโทสะ
๓) ไฟโมหะ
เหตุท่ีควรดับควรเวน เพราะคนถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบ

งํ ายํ่ ายีจิตใจแลว ยอมประพฤติทุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจได เมื่อประพฤติทุจริตแลวก็เปนเหตุใหไดรับความทุกข ไป
เกิดในอบายทุคติ

พึงสังเกตวา ในอาทิตตปริยายสูตร ก็มีไฟ ๓ อยางนี้เหมือน
กัน แตในอัคคิสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงในแบบงายๆ เทาที่เกี่ยว
กับความประพฤติของคนในโลกทั่วๆไป มิใหประพฤติการทุจริต

                                                          
๑ ตามหลักศาสนาพราหมณวา อัคนีเทพ มีล้ิน ๗ แฉก
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เทานั้น สวนในอาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงในเงท่ีตองพิจารณา
ลึกซึ้ง ซ่ึงเหมาะแกการศึกษาของนักปรัชญาและนักจิตวิทยา

๒. ไฟที่ควรบํ ารุง ๓ อยาง สํ าหรับไฟหมวดนี้ พระพุทธเจาทรง
นํ าเอาชื่อไฟศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีอยูเดิมในศาสนาพราหมณ มาทรงใชใน
ความหมายใหม และเรียงลํ าดับใหม (ตางแตของพราหมณเปน
ภาษาสันสกฤต ของพุทธเปนภาษาบาลีเทานั้น) ซ่ึงเทากับเปนการ
ลมเลิกคํ าสอนเดิมของศาสนาพราหมณ และทรงประทานคํ าสอน
ใหมไปดวยพรอมกัน จะใหไวท้ังความหมายเดิมของพราหมณ
และความหมายใหมของพุทธศาสนาเพื่อเทียบกัน ดังนี้:-

๑) คารหปตยัคนี (ไฟเจาบาน) คือไฟที่เจาบานรับสืบทอด
ตอจากบิดาของตน และสงทอดตอไปยังบุตรหลาน ไฟ
น้ีเจาบานตองบํ ารุงไวใหติดไมขาดสาย และสังเวยเปน
ประจํ า เมื่อจะประกอบพิธีบูชายัญ ก็จุดไฟบูชายัญไป
จากไฟนี้; พระพุทธเจาทรงประทานความหมายใหมใน
ช่ือภาษาบาลีและจัดเปนลํ าดับท่ีสองวา

๒) คหปตัคคิ (ไฟเจาบาน) หมายถึง บุตร ภรรยา คนรับใช
และคนงาน

๒) อาหวนียัคนี (ไฟอันควรแกของเซนสรวง) คือ ไฟสํ าหรับ
รับเครื่องสังเวยในยัญพิธี ซ่ึงจุดตอออกมาจากคารห-
ปตยัคนี  เมื่อจะประกอบพิธีบูชายัญ และตั้งไวทางขวา
ของคารหปตยัคนี; พระพุทธเจาทรงประทานความ
หมายใหมในภาษาบาลี และจัดเปนลํ าดับท่ี ๑ วา
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๑) อาหุไนยัคคิ (ไฟอันควรแกของคํ านับ) หมายถึงมารดา
บิดา

๓) ทักษิณาคนี (ไฟดานใต) คือ ไฟที่จุดตอจากคารหปต-
ยัคนี  และจัดตั้งไวทางทิศใตของแทนบูชายัญ ใช
สํ าหรับรับเครื่องสังเวยที่อุทิศใหแกผีปศาจและบุรพ
บิดา ในยัญพิธี; พระพุทธเจาทรงประทานความหมาย
ใหมในภาษาบาลีวา

๓) ทักขิไณยัคคิ (ไฟที่ควรแกทักษิณา) หมายถึง สมณ
พราหมณ ผูประพฤติดีประพฤติชอบ

ไฟ ๓ อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสวา ควรสักการะ เคารพ นับ
ถือ บูชา จัดการบํ ารุงใหเปนสุขดวยดี

ขอสังเกตสํ าหรับไฟหมวดที่สองนี้ คือ พระพุทธเจาทรงสอน
ใหเลิกการเซนสรวงบูชายัญ อันเหลวไหลเสีย หันมาเอาใจใสกับ
พันธะทางสังคม ใหปฏิบัติหนาที่ดูแลทํ านุบํ ารุงบุคคลที่เกี่ยวของ
กับตนใหดี เพราะบุคคลเหลานี้ก็เทียบไดกับไฟ ซ่ึงตองคอยเอาใจ
ใสเติมเชื้อ บํ ารุงใหดี จึงจะเกิดคุณประโยชนดีงาม แตหากปฏิบัติ
ไมดี ก็ใหโทษ เปนไฟเผาผลาญไดมากเชนเดียวกัน

๓. ไฟที่ควรจุดควรดับควรระวังตามสมควร ๑ ไดแก กัฏฐัคคิ
(ไฟเกิดแตไม หรือไฟที่กอข้ึนจากเชื้อสํ าหรับใชหุงตม เปนตน) ไฟ
อยางนี้ควรกอข้ึน กอแลวควรเอาใจใสระมัดระวัง เสร็จแลวควรดับ
แลวควรเก็บไวตามกาละที่สมควร
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จะเห็นไดวา ในอัคคิสูตรน้ี พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องไฟใน
แง คํ าแนะนํ าสั่งสอนสํ าหรับผู ครองชีวิตมีเหยามีเรือนอยู ใน
ฆราวาสวิสัย

ในกรณีอื่นอีก เมื่อตรัสถึงการบูชาไฟ พระพุทธเจาตรัสสอน
คติท่ีควรยึดถือปฏิบัติสํ าหรับสังคมทั่วไปวา:-

“ถึงหากบุคคลผูใดจะไปบูชาไฟอยูในปาเปนเวลา
ตั้งรอยป การบูชาคนที่ฝกอบรมตนแลวชั่วขณะเดียว ก็
ยังประเสริฐกวาการบูชาไฟนั้น การบูชาไฟตั้งรอยปจะมี
ประโยชนอะไร”๑
ขอน้ี หมายความวา พระพุทธองคทรงแนะนํ าใหสังคมหันมา

ชวยกันยกยองใหเกียรติคนดี เพราะเปนสิ่งที่ใหคุณประโยชนรักษา
คุณธรรมของสังคมไว ดีกวาจะมัวไปหลงใหลในการเซนสรวง
สังเวย อันเปนเรื่องไรเหตุผล อันเปนการกระทํ าที่มุงผลประโยชน
สวนตัวเปนสํ าคัญ ท้ังยังเปนทางใหเกิดความเสื่อมเสียขึ้นในสังคม
ได ในเมื่อผูคนมุงประโยชนสวนตน คอยพะเนาพะนอเอาใจเทวดา
ท่ีชอบเครื่องเซน เปนเหตุใหมีแตเทวดาประเภทนี้มาคอยคุมครอง
และแสดงอิทธิพลในหมูมนุษย

เมื่อมนุษยคบหาใหกํ าลังแกเทวดาประเภทนักเลง ประเภท
ชอบลาภสักการะ ก็เปนธรรมดาอยูเอง ท่ีเทวดาผูตั้งอยูในคุณ
ธรรม ผูใหความคุมครองโดยธรรมโดยสงบยอมจะเสื่อมถอยกํ าลัง

                                                          
๑ ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๙
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และปลีกตนหลบลี้ออกไปอยูโดยสงบ ไมเปนที่ปรากฏ ซ่ึงเปนเรื่อง
ธรรมดาในสังคมมนุษย มองเห็นไดไมยาก

เมื่อเขาใจวิธีสอนธรรมของพระพุทธเจา ท่ีแตกตางกันไดแม
ในเรื่องคลายกัน โดยสัมพันธกับสติปญญาและการดํ ารงชีวิตของ
ผูฟงเชนนี้แลว จะไดขอเตือนใจวา ในขณะที่อานหรือกลาวถึง
อาทิตตปริยายสูตร จะตองรํ าลึกถึงเหตุผลในแงการสอนใหเหมาะ
สมกับระดับสติปญญาและการศึกษาอบรมไวดวย และจะตอง
ตระหนักในใจเสมอวา ตนกํ าลังอานหรือกลาวถึงหลักธรรมที่โดย
ปกติเปนขอสํ าหรับถกเถียงและพิจารณาศึกษา ของนักปรัชญา
และนักจิตวิทยาทั้งหลาย

นอกจากนี้ เมื่อวาตามเปนจริง ในปจจุบันนี้ นักปรัชญาและ
นักจิตวิทยาทั้งหลาย ก็กํ าลังศึกษาคนควาถกเถียงวุนวายอยูกับ
เรื่องเหลานี้น่ีเอง หาพนไปไดไม.
ในแงสาระสํ าคัญหรือหลักธรรม

หลักธรรมท่ีเปนสาระสํ าคัญของพระสูตรนี้ เปนเรื่องละเอียด
ลึกซึ้ง และกวางขวางอยางยิ่ง ในการอธิบาย จะรวบรัดสรุปให
เหลือเล็กนอยเปนขอสั้นๆ ก็ได หรือจะอธิบายใหเชื่อมโยงสัมพันธ
กับเรื่องอื่นๆ พิสดารออกไป อยางที่แทบจะกลาวไดวา ไมมีท่ีสิ้น
สุด ก็ได สุดแตจะใชกลวิธียักเยื้องอธิบายอยางไร

ในที่น้ีจะพยายามอธิบายสักแนวหนึ่ง โดยสัมพันธกับใจ
ความที่ไดสรุปไวขางตน

๑. สภาพที่เปนปญหา สิ่งที่เปนตัวการ หรือเปนทุกสิ่งทุกอยาง
ในพระสูตรนี้ ไดแก อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ
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ผัสสะ และเวทนาทั้งหลาย ท่ีเกิดสืบเนื่องมาจากผัสสะเหลานั้น สิ่ง
เหลานี้ก็คือกระบวนการรับรูและการคิดคํ านึงทั้งหมดของบุคคล

ชีวิตทั้งหมดเทาที่บุคคลรูสึกก็ดี โลกทั้งโลกเทาที่ปรากฏแก
บุคคลก็ดี ความรูความเขาใจทุกอยางที่เกิดมีข้ึนแกบุคคลโดยปกติ
ก็ดี ยอมอยูในขอบเขตของกระบวนการรับรูและการคิดคํ านึงนี้
เมื่อกลาวในแงหนึ่ง สิ่งเหลานี้จึงเปนทุกสิ่งทุกอยางสํ าหรับบุคคล

ขอท่ีวา ถูกไฟลามติดลุกไหมอยู ยอมหมายความวา สิ่ง
เหลานี้หรือกระบวนการนี้ ตกอยูในภาวะรุมรอน ดิ้นรนกระวน
กระวาย มิไดปฏิบัติหนาที่ไปโดยปกติตามสภาพของมัน เพราะมี
ไฟราคะ โทสะ โมหะ เปนตน ท่ีจะกลาวในตอนสาเหตุ มาเผาลน
ใหพลาน ใหกระสับกระสาย ใหพราใหสับสน จนปรากฏอาการ
ออกมาเปนปญหาตางๆ  ท้ังหยาบทั้งละเอียด ท้ังเบาทั้งรุนแรง ท้ัง
ท่ีเปนเรื่องสวนตัว และปญหารวมกันของสังคม

พูดในมุมกลับวา ปญหาตางๆ ท้ังมวลของมนุษย ท้ังสวน
บุคคลและสังคม สืบสาวตนตอลงไปไดถึงการที่ถูกไฟเหลานี้เผา
ลนอยู กลาวโดยรวบรัดวา:-

ก. ในแงบุคคล ในขั้นรุนแรง คนถูกราคะ โทสะ โมหะ เขา
แผดเผา กลุมรุม ผลักดัน จึงกระทํ าการทุจริต หรือแมกรรมชั่วราย
แรงตางๆ ท่ีโดยปกติกระทํ าไมได และทํ าใหเกิดความทุกขความ
เดือดรอนตางๆ แกตนเองติดตามมา และเกี่ยวพันถึงสังคมในขอ
ตอไป

ในขั้นละเอียดออน แมโดยปกติมนุษยปุถุชนยอมถูกไฟเหลา
น้ี บังคับบัญชาการกระทํ า คํ าพูด ความคิด ตลอดจนทัศนคติตางๆ
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อยูแลว ท่ีเห็นไดงายๆ คือ ปกติคนมีความอยากได ก็ถูกความ
อยากไดดึงไป หรือถาพูดใหเปนไฟก็คือเผาใหทนอยูไมได เที่ยววิ่ง
พลานทะยานหาสิ่งที่ตองการ เมื่อยังไมได หรือไมได หรือไดไมเทา
ท่ีหวัง ก็เกิดความขุนมัวอัดอั้น หรือขัดใจ เปนทุกข ไดสมหวังแลวก็
ปรารถนาตอๆ ไป ยิ่งๆ ข้ึนไป

ถาเปนไปในกระบวนการนี้โดยไมมีการควบคุมหรือรูเทาทัน 
คือปลอยสุดแตมันจะเปนไป ก็คือการมีชีวิตอยูอยางคลุมคลั่ง
กระหายและทุรนทุราย อยางถูกไฟลุกไหมเผาลนอยูตลอดเวลา
น่ันเอง

อีกอยางหนึ่ง คนถูกไฟเหลานี้เผาลน ถูกควันไฟรุมใหมัว
ยอมไมรูไมเขาใจ ไมใช ไมปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ไม
สามารถใชประโยชนจากสิ่งทั้งหลายใหถูกทาง หรือใหเทาคาของ
มันได

ยกตัวอยางในขั้นหยาบๆ ท่ีเห็นไดงายๆ เชน เกาอี้มีไว
สํ าหรับน่ัง เกิดความโกรธขึ้น กลับเอามาใชทํ ารายกัน; เห็นของ
สวยงาม หรือของมีราคาที่เขานํ ามาเสนอขาย อยากได ความ
อยากไดรุนแรงทํ าใหไมไดพินิจพิจารณา ถูกเขาหลอกลวงเอาได
งาย; บางทีขัดใจอะไรตอนเชานิดเดียว ไมรูจักพิจารณาปลงใจ
อารมณเสียไปทั้งวัน; บางทีพบคนที่ไมเคยรูจักมากอน เขาแสดง
อะไรผิดพลาดนิดเดียว เกิดทัศนคติผิดพลาด มองเขาไปในทางไม
ดีตลอด ไมไดพิจารณาใหลึกซึ้ง; หรือมีความลุมหลง ยามีไวใช
รักษาโรค กลับนํ ามาพลาชีวิตตนเองเสีย ดังนี้เปนตน
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ไฟเหลานี้เปนปฏิปกษกับปญญา  เมื่อถูกไฟเหลานี้กลุมรุม
แผดเผาแลว ก็ทํ าใหเกิดทัศนคติผิด ตัดสินใจผิด และปญญาความ
รูความเขาใจตามความเปนจริงก็ไมเกิด

พิจารณาใหลึกซึ้ง คนเราถูกไฟเหลานี้บังปญญา ทํ าใหเขา
ใจผิด เกิดทัศนคติท่ีผิด ตัดสินใจผิดๆ กระทํ าการตางๆ ท่ี
ปราศจากเหตุผล ท่ีแมแตตนเองนึกขึ้นมาภายหลัง ก็รูสึกละอาย
หรือเห็นนาขํ าอยูเสมอทั่วๆ กันทุกคนอยูแลว มากนอยตามขนาด
ของไฟที่แตละคนปลอยใหลุกลามอยูในตัวของตัว

ข. ในแงสังคม ความขัดแยง การแยงชิง การรังแก ขมเหง
เอารัดเอาเปรียบ ประทุษรายกันระหวางมนุษย เกิดจากไฟเหลานี้
เปนตัวการสํ าคัญ

คนอยากไดของสิ่งเดียวกัน เกิดผิดใจกัน แตกแยกและแยง
ชิงกัน คนชอบใจทํ าคนละอยาง ก็แตกแยกกัน ไปดวยกันไมได คน
เห็นแกตัวอยากไดไมมีท่ีสิ้นสุด ก็หาทางเอาเปรียบ ทํ าลายผูอื่น;
บุคคลผูเดียว ในหมูคณะหนึ่ง ไปกระทํ าผิดพลาดตอคนในอีกหมู
คณะหนึ่งเปนกรณีสวนบุคคล แรงราคะตอฝายตนและโทสะฝาย
อื่น ทํ าใหไมพิจารณาสอบสวนใหเห็นความจริง เกิดเปนกรณีขัด
แยง รบราฆาฟนระหวางหมูคณะ; พอแมรักและหลงลูก จนเลี้ยง
ลูกผิดๆ ใหลูกเสียก็มาก ฯลฯ

ในแงความกาวหนาทางปญญา กลุมชนที่มีความเชื่อถือ
ผิดๆ ยึดถือลัทธิทฤษฎีตางๆ โดยโมหะ ก็ทํ าใหไมสามารถ
พิจารณาสอบสวนคนควาเห็นความจริง หรือเห็นเหตุเห็นผลของ
ธรรมชาติได เปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาทางสติปญญา
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แมวิทยาศาสตร วิทยาการ วิธานวิทยาตางๆ ท่ีเจริญกาว
หนามากมายทั้งหลาย ถามนุษยนํ ามาใชตามแรงผลักดันของไฟ
เหลานี้ ก็เปนไปเพื่อหายนะของหมูมนุษยน่ันเอง

สรุปวา อายตนะทั้งหลายที่เปนเครื่องเชื่อมตอระหวางขันธ
๕ ท่ีเปนภายใน กับขันธ ๕ ท่ีเปนโลกภายนอก ใหเกิดการรับรู และ
ความรูตางๆ ตามกระบวนของมันนั้น ขณะนี้มิไดปฏิบัติหนาที่ไป
ตามกระบวนการแทๆ หรือตามสภาวะอาการลวนๆของมัน แตถูก
ไฟตางๆ เผาลนอยูตลอดเวลา

เมื่อกระบวนการนี้ถูกไฟลุกไหม ก็เกิดความระสํ่ าระสาย
ปฏิบัติหนาที่เคลื่อนคลาดจากปกติ ความรูตางๆ ท่ีไดรับก็บิดเบือน
ตวับคุคลกไ็มเปนตวัของตวัเอง เกดิความสบัสนวุนวาย ถกูครอบง ํา
หรือลากจูงใหเอนเอียงไปบาง ถูกรมใหมืดหนามัวตาบาง ไม
สามารถกลัน่กรองวนิิจฉยัขอเทจ็จริงโดยถกูตอง เทีย่ววิง่แลนไปตาม
แหลงของการรับรูท่ีถูกไฟไหม ถูกชักพาไปตามสายของการรับรู
น้ันๆ เกิดความยึดติดพัวพัน ตกเปนทาส ไมเปนอิสระ เกิดทัศนคติ
ผิดพลาด ตัดสินผิดพลาด และปฏิบัติผิดพลาดตอสิ่งทั้งหลาย

เมื่อตนเองเดือดรอนวุนวายแลว ก็แผขยายความเดือดรอน
วุนวายนั้นไปใหแกผูอื่นดวย บุคคลที่มีปญหาในตัวเอง ก็ยอมเปน
เหตุสรางปญหาแกผูอื่นขึ้นดวย คนที่มีแตความรุมรอนกระวน
กระวายในตัว แกปญหาในตัวเองไมได จะอยูกับชาวโลกสงบเรียบ
รอยไมกอปญหาเลยไมได

๒. สาเหตุ  ในดานสาเหตุยอมอธิบายไดท้ังในขั้นตื้นๆ และ
ในขั้นลึกซึ้ง
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เมื่ออธิบายอยางตื้นๆ สาเหตุของปญหานี้ ก็คือการถูกไฟ
กิเลสเผาลนใหระสํ่ าระสายวุนวาย อยางที่กลาวแลวในตอนสรุป
ขอ ๑

แตเมื่ออธิบายลึกซึ้งละเอียดลงไป ก็ตองสืบคนถึงพื้นฐาน
ซ่ึงพอจะเห็นแนวทางดังนี้:-

ชีวิตนั้น เปนกระบวนการอันหนึ่ง เกิดจากการรวมตัวกันเขา
ของสวนประกอบตางๆ ซ่ึงโดยสรุปไดแกนามและรูป หรือขยาย
ออกไปไดแกขันธ ๕

สวนประกอบเหลานี้ แตละอยางมีการเปลี่ยนแปลง ท่ีตอ
เนื่องและสัมพันธกันเปนกระบวนการ ทํ าใหคุมรูปกันอยูดูเหมือน
เปนตัวเปนตน

แตในเมื่อเปนกระบวนและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดทุก
ขณะ ก็ยอมไมมีตัวแกนแทท่ีคงที่แนนอน และในกระบวนการอันนี้
เองที่มนุษยเขาไปยึดถือวาเปนตัวตนของตน และเขาไปตั้งความ
ปรารถนาไวในทุกขั้นทุกระดับ หวังจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ในรูป
ท่ีจะใหมีตัวตนใหจงได

การดิ้นรนหวังใหมีตัวตนนี้ ไดปรากฏผลเปนการดิ้นรนไม
เฉพาะในชีวิตของคนธรรมดาสามัญ แตปรากฏตลอดประวัติ
ศาสตรวิชาปรัชญาทีเดียว

เมื่อไมมีตัวตน มนุษยก็พยายามที่จะสรางตัวตนใหมีข้ึนใน
รูปใดรูปหนึ่ง ตั้งแตการทํ ามัมมี่ เพื่อรักษารางกายไวใหชีวภตูกิลบั
มาเขารางดงัเดมิของชาวอยีปิตโบราณ จนถงึปรชัญาของนัก
ปรัชญาฝรั่งเศสชื่อเดคารทส แหงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ผูพยายาม
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พสิจูนใหมตีวัตนใหได อยางวาทะของเขาทีว่า “Cogito, ergo sum”
ซ่ึงแปลวา “ฉนัคดิ เพราะฉะนัน้ ฉนัจงึม”ี ซ่ึงไมพนไปจากทฏิฐิท่ีพระ
พุทธเจาตรัสสอนใหไถถอนมานานกวา ๒๕๐๐ ปแลว

เมื่อมนุษยมีความหลงผิดยึดถือและปรารถนาใหมีตัวตนอยู
เชนนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเอง กระบวนการแหงชีวิต ก็ตกอยูในกฎ
แหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติท่ีแนนอนวา ทุกสิ่งไมคงที่ ไม
ทนอยูในสภาพเดิม ไมอยูในอํ านาจ และไมมีตัวตนที่แท

กฎนี้แสดงแกชีวิตในรูปแหงชาติ ชรา มรณะ เปนตน ท้ังแบบ
หยาบตื้น และแบบลึกละเอียด จึงกลายเปนอาการที่ขัดกัน หรือ
ฝนความปรารถนา พูดเปนภาพพจนวา ความยึดถือ กับกฎธรรม
ชาติเกิดขัดสีกันขึ้น ลุกเปนไฟ

อาการขัดสี หรือฝนนี้ ทํ าใหบุคคลเสริมซ้ํ ายํ้ าความยึดถือ
และความปรารถนาใหเหนียวแนนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น แตเปน
ความยึดถือดวยความปรารถนาแบบกระวนกระวาย และแสดง
ออกทั้งในระดับท่ีรูสึกได อันเปนขั้นหยาบ และขั้นที่ไมรูสึก อันเปน
ข้ันละเอียด ซับซอน อยูในจิตใตสํ านึก

เมื่อสืบคนลงไปในกระบวนการของจิตอยางละเอียด จนถึง
จิตไรสํ านึก ก็จะพบเงื่อนงํ าวา ความกลัวตอชาติ ชรา มรณะ
เปนตนนี้ มีซับซอนแฝงอยูในจิตใจของมนุษย และคอยบัญชาพฤติ
กรรมตางๆ ของมนุษยอยู โดยที่มนุษยเองไมรูสึกตัว ความกลัวนี้
เริ่มจากจุดที่มนุษยไมรูไมเขาใจในสภาพที่แทจริงแหงชีวิตของตน

จากจุดของความไมรูน้ี กระบวนการก็ดํ าเนินไปตามแนว
ทางแหงหลักปฏิจจสมุปบาท และขั้นตอนที่สํ าคัญก็คือความขัด
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แยงระหวางความหลงผิดวาเปนตัวตน กับกระแสความเปลี่ยน
แปลงตามกฎธรรมชาติหรือไตรลักษณ ผลักดันตัณหาใหแสดงตัว
ออกในกระบวนการรับรูน้ัน ซ่ึงหมายความเลยไปถึงวา ไฟความ
ทุกข มีชาติ ชรา มรณะ เปนตน เปนตัวผลักดันไฟกิเลส ราคะ
โทสะ โมหะ ใหออกหนา และแสดงฤทธิ์วุนวาย

พูดอีกอยางหนึ่งวา ไฟทุกขเกิดจากการปะทะระหวางกฎ
ธรรมชาติ (ไตรลักษณ) กับความหลงผิดยึดถือวาเปนตัวตน เมื่อ
ปะทะกันแลว ไฟทุกขขับไฟกิเลส พลุงออกมาแสดงฤทธิ์เผาผลาญ
จนปรากฏผลเปนปญหาตางๆ ดังกลาวมาขางตน

ตราบใดที่ยังไมรูไมเขาใจ และไมเขาไปจัดการกับกระบวน
การและไฟเหลานี้อยางถูกตอง ก็เทากับวามนุษยพาเอากองไฟ
หรืออาจจะถึงกับเปนไฟนรกขุมหนึ่งติดไปกับตัวดวยตลอดเวลา 
และเมื่อไฟติดอยูกับตัวประจํ าเชนนี้ ก็ยอมไมสามารถประสบ
ความสุขที่แทจริงยั่งยืนได

๓. การแกไข หนทางแกไขปรากฏชัดอยูแลวในพุทธดํ ารัสน้ี
วา “อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว เมื่อเห็นอยูอยางนี้” คํ าวาเห็นอยู
อยางนี้ หมายถึงการรูการเขาใจตามความเปนจริง ซ่ึงกระบวนการ
อยางที่เปนอยูเชนนั้น เริ่มแตเขาใจสภาพของปญหา

การเขาใจสภาพของปญหา หรือการมองเห็นตัวปญหานั่น
เอง ยอมเปนจุดเริ่มตนที่สํ าคัญอยางยิ่ง

เมื่อมองเห็นปญหาที่ตนเขาประสบอยูแลว ก็สามารถถอน
ตัวออกมาตั้งหลักได อยางที่ตรัสวา “ยอมหนาย” จากนั้นก็ไมยึด
ติด หลุดพนเปนอิสระ แตท่ีกลาวนี้เปนขั้นลึกซึ้ง
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ในที่น้ี จะลองกลาวถึงวิธีแกไขจัดการ ท่ีลึกซึ้งไปตามลํ าดับ
ข้ัน

๑) ข้ันตน เมื่อมองเห็นโทษของไฟเหลานี้แลว ก็ควรควบ
คุมใหอยูในขอบเขต ไมใหลุกลามรุนแรงถึงขั้นประพฤติ
ทุจริตตางๆ หรือทํ าใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแก
ตนเองและสังคม

๒) ข้ันกลาง รูจักฝกฝนอบรมจิตใจ รูจักวิธีทํ าใหไฟเหลานี้
สงบนิ่งอยางนอยเปนครั้งคราว เหมือนอยางไฟที่ไมมี
ควันกลุมรุม ไมมีเปลวที่แลบโฉบพึ่บพั่บ อยูในสภาพ
สงบนิ่ง ยอมทํ าใหมองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจนขึ้น

การทํ าจิตใหสงบนิ่ง ปราศจากการรบกวนของไฟ
เหลานี้ไดแมช่ัวคราว ยอมชวยใหมีสมาธิ อันเปนกํ าลัง
เสริมใหเกิดปญญาและทํ าการตางๆ เชน การศึกษาเลา
เรียน เปนตน ใหไดผลสํ าเร็จอยางดี

ถาฝกอบรมใหยิ่งๆ ข้ึนไป ก็สามารถทํ าสิ่งที่คน
ธรรมดาเห็นเปนสิ่งวิเศษอัศจรรยได ท่ีเห็นไดงายและ
วิทยาศาสตรปจจุบันก็ทํ ากันไดแลว ก็คือ ในการสะกด
จิต เมื่อจิตอยูในสภาพที่แนวแนตออารมณอันเดียว
ปราศจากสิ่งรบกวน คนที่ถูกสะกดจิต ก็สามารถทํ าสิ่ง
ท่ีตัวเขาไมเคยสามารถทํ าไดในยามปกติ

๓) ข้ันสูงสุด หมายถึงขั้นที่เปนใจความในพระสูตร ไดแก
ข้ันที่เกิดความรูความเขาใจในสภาพของกระบวนการ
เหลานั้นอยางถองแทสมบูรณ ทํ าใหสามารถถอนตัว
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ออกมาตั้งหลักอยูไดเปนอิสระ ไมยึดติดหลงผิดวา
กระบวนการที่ลุกไหมอยูน้ันเปนตัวตน ไมตกเปนทาส
ถูกฉุดลากไปตางๆ แตกลับเปนนาย รูจักที่จะปลอยให
กระบวนการนั้นปฏิบัติหนาที่ของมันไปอยางถูกตอง ได
รับความรูท่ีไมบิดเบือน และสามารถเขาไปจัดการใชแต
ในทางที่จะเปนประโยชน

ขอน้ีเหมือนกับการที่มนุษยจะเปลี่ยนฐานะจาก
การเปนทาสของธรรมชาติ กลับเปนนายของธรรมชาติ
ได ก็ดวยการรูความจริง รูสภาพ เขาใจกฎเกณฑ
กระบวนการแหงเหตุผลของมันเสียกอน  จากนั้นก็
สามารถรวมมือกับธรรมชาติ รูวิธีจัดการควบคุมให
ธรรมชาติดํ าเนินไปตามกฎของมันเอง แตเปนไปตาม
แนวทางที่เรากํ าหนดใหมันได เรียกกันเปนสํ านวนวา
กลับเปนนายของธรรมชาติ

ในขั้นสุดทายนี้ ความรูความเขาใจตางๆ ท่ีไดรับ
เขามายอมเปนไปตามสภาพที่มันเปนจริง และการเขา
เกี่ยวของจัดการก็ยอมเปนไปตามอํ านาจปญญา หรือ
ตามเหตุผล ไมใชตามอํ านาจตัณหาอยางแตกอน

๔. ผล ผลท่ีไดจากการปฏิบัติตามวิธีแกไข ยอมเปนไปตาม
ลํ าดับของขั้นนั้นๆ

ในขั้นตน เมื่อมนุษยควบคุมไฟใหอยูในขอบเขตที่สมควร ก็
ทํ าใหสังคมมีศีลธรรมอยูรมเย็นเปนสุข ตัวบุคคลเองก็มีจิตใจสงบ
รมเย็นตามควร
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ในขั้นกลาง ยอมชวยใหมนุษยประสบสัมฤทธิ์ผลในงาน
ตางๆ ดวยดียิ่งขึ้น และมีจิตใจที่เขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น มีความสุขที่
ประณีตขึ้น

ในขั้นสูงสุด ทํ าใหมนุษยหลุดพนจากความเปนทาสของ
ความหลงผิด ทาสของกิเลส ทาสของจิตใจตน เปนอิสระ กลับเปน
นาย ในขั้นนี้เรียกตามพุทธดํ ารัสวา อยูจบพรหมจรรย ทํ าสิ่งที่ตอง
ทํ าเสร็จสิ้นแลว หมดกิจท่ีจะตองทํ าเพื่อใหไดเปน(อิสระ)อยางนี้อีก
ท่ีหมดกิจก็เพราะไดรู ไดเขาใจถูกตองหมดแลว เปนอิสระแลว มี
ทัศนคติพื้นฐานถูกตองดีแลว

ตอจากนี้ไป กระบวนการรับรูตางๆ ก็จะดํ าเนินไปตาม
จังหวะหนาที่ตามสภาวะอาการที่แทของมัน ความรูท่ีเกิดขึ้นก็จะ
ถูกตองตรงตามสภาวะที่เปนจริง การปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้ง
หลายก็จะเปนไปตามแนวทางของเหตุผลบริสุทธิ์ เปนไปในทางที่
กอประโยชนอยางเดียว เปนอันไมตองมาคิดแกไขควบคุมและดับ
ไฟกันอีก

ถาเทยีบตามหลกัโอวาทปาตโิมกข ข้ันตนกค็งเปน สพพฺปาปสสฺ
อกรณํ - ไมทํ าชั่วทั้งปวง ข้ันกลางคงเปน กุสลสฺสูปสมฺปทา - ทํ า
ความดีใหพรั่งพรอม และขั้นสุดทายเปน สจิตฺตปริโยทปนํ - ทํ าจิต
ใจใหบริสุทธิ์
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สิง่สํ าคัญที่พึงระลึก
๑. เรื่องอาทิตตปริยายสูตรน้ี อยูในวิชาพุทธประวัติ หรืออยู

ในวิชาพระพุทธศาสนาสวนที่เปนประวัติของพระพุทธเจา
พุทธประวัติสวนที่นอกเหนือจากพระชีวประวัติสวนพระองค

ของพระพทุธเจาแลว กเ็ปนบนัทกึเรือ่งราวเกีย่วกบัการบ ําเพญ็พุทธ
กิจ หรือประวัติการทรงทํ างานสั่งสอนของพระพุทธเจา บุคคลที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนั้นมีมากมายทุกชั้นทุกประเภท วาโดย
ระดับสติปญญาก็มีตั้งแตฉลาดที่สุด ถึงโงท่ีสุด

ตามปกติ พุทธประวัติที่เลาเรียนกัน โดยเฉพาะที่ยอๆ ยอมจะ
กลาวถึงเฉพาะงานสั่งสอนครั้งสํ าคัญๆ เทานั้น

บุคคลที่พระพุทธเจาทรงผจญในงานสอนครั้งนั้นๆ มักเปน
ช้ันคณาจารย หรืออยางนอยก็มีประสบการณในการคนคิดทาง
ปรัชญามาก สิ่งที่ทรงสอนก็เปนเรื่องละเอียดออนลึกซึ้ง เหมาะ
สํ าหรับปญญาและประสบการณของทานเหลานั้น และผลจาก
การสั่งสอนครั้งนั้นๆ ก็สูงถึงขึ้นบรรลุญาณวิเศษ โดยเฉพาะ
อรหัตตผล

ผูท่ีอานหรือเรียนพุทธประวัติตอนเหลานี้ จะตองสมมติตน
เปนนักปราชญช้ันคณาจารย หรือเปนนักบวชเหลานั้น ขบคิดเนื้อ
ธรรมดวยสตปิญญา และอยูในบรรยากาศแหงการสอนครัง้นัน้ดวย
ตนเอง จึงจะเขาถึงรสอันเปนแกนธรรม ซ่ึงเปนเรื่องที่ทํ าไดยาก

ถาจะเทียบใหมองเห็นงายๆ อีกแงหนึ่ง เพียงปรัชญาของ
โสเครตีส พลาโต และอริสโตเติล หากจัดใหนักเรียนชั้น ม.ศ. ๔-๕
เรียน เราจะหวังใหเขาเขาใจไดสักเทาใด
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ขอเปรียบเทียบนี้อาจไมตรงกันทีเดียว เพราะคํ าสอนของนัก
ปราชญเหลานั้น เปนเรื่องของนักคิด สวนคํ าสอนของพระพุทธเจา
เปนเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง แตในแงระดับสติ
ปญญาของผูฟง ก็นาจะพอเทียบไดไมไกลกันนัก

เมื่อเปนอยางที่วามานั้น ถายังเรียนพุทธประวัติกันใน
ลักษณะนี้ ก็จะตองตระหนักถึงความยาก ท้ังแกผูสอน และแกผู
เรียน พรอมท้ังชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงสาเหตุแหงความยากนั้น
กบัท้ังควรหาโอกาสน ําเอาเรือ่งราวและค ําสอนในระดบัสามญัทีง่ายๆ
มาสอนแทรกตามสมควร

๒. ในการสอน ดานประวัติ ควรเลาโยงไปถึงภูมิหลังของ
สังคมแหงชมพูทวีป ตั้งแตกอนที่พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึน ใหเห็น
ว าคนยุคนั้นมีความเชื่อถือและเปนอยู ตามหลักของศาสนา
พราหมณ เชนเรื่องพระพรหม เทพเจา ระบบวรรณะ การบูชายัญ
เปนตน อยางไร

จากนั้นก็ช้ีใหชัดวาพระพุทธศาสนาสอนตางออกไป และทํ า
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร โยงมาถึงอาทิตตปริยายสูตรน้ี

ถาผูเรียนมองเห็นแงน้ี เรื่องราวก็จะนาสนใจ นักเรียนก็จะ
เขาใจชัด และการเรียนก็จะมีชีวิตชีวาขึ้น

สวนในดานเนื้อหา หากอธิบายใหนักเรียนสามารถเขาใจได
เต็มบริบูรณตามความหมายของพระสูตร ก็เปนการดี แตถาได
อธิบายประยุกตในแงท่ีนักเรียนจะนํ าไปใชประโยชนได หรือเลาให
นักเรียนไดทราบคํ าสอนแนวเดียวกัน หรือเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้
ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนแกคนอื่นๆ ซ่ึงเปนคํ าสอนขั้นเบื้องตน และ
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เหมาะสํ าหรับการดํ ารงชีวิตในขั้นตนๆ ไวดวย ก็จะบังเกิดเปนคุณ
ประโยชนแกตัวของนักเรียนมากขึ้น และจะชวยใหเกิดความเขาใจ
ดีข้ึนดวย

๓. อยางไรก็ตาม แมคํ าสอนของพระพุทธเจาจะแตกตางกัน
เปนหลายระดับ แตสาระสํ าคัญที่เปนแกนกลาง ก็เปนแนวเดียว
กัน คือ การดํ ารงชีวิตอยูดวยปญญา หรือมีชีวิตอยูอยางผูรูจักชีวิต
รูเทาทันกระแสโลก ไมงมงายปลอยตัวตกเปนทาสของกิเลสและ
ความทุกข แลวถูกฉุดลากจูงไปตามกระแส แตสามารถมีชีวิตจิต
ใจท่ีเปนอิสระ อยางนอยก็รูจักที่จะกลับไปเปนนายบังคับควบคุม
กิเลสของตนไวในแนวทางที่พึงปรารถนาไดบาง โดยระลึกถึงพุทธ
ภาษติทีว่า “ปญฺาชวี ึชีวติมาห ุเสฏฐํ” ซ่ึงแปลวา ปราชญท้ังหลาย
กลาววา ชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญา เปนชีวิตที่ประเสริฐสุด.
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