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เกริ่นนํา∗

ขอเจริญพร ทานผูใฝธรรมทุกทาน
อาตมภาพมาในวันน้ีโดยมีความรูสึกติดมาดวย

วา จะพูดกับท่ีประชุมของทานท่ีอยูในวงการธรรม ซึ่ง
เปนผูไดศึกษาปฏิบัติมาแลว และหลายทานก็มีความรู
กวางขวาง ไดปฏิบัติไปแลวไกลพอสมควรทีเดียว

ในเม่ือมีความรูสึกอยางน้ี ก็ทําใหมีความคิดวา
แมจะพูดเรื่องท่ีหนักสักหนอยและในลักษณะท่ีอาจจะนา
เบ่ือบาง ก็คงไมเปนไร

ในเม่ือคิดอยางน้ีแลว ก็เลยต้ังแนววาจะพูดหนัก
                                                                  

∗ แสดงแก กลุมขาราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ผูสนใจในการ
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาตน ณ หองประชุมจงจินต โรงพยาบาล
รามาธิบดี วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

(ในการพิมพครัง้ท่ี ๑๓ ซ่ึงเปนฉบับจิว๋ครัง้แรก รบัปใหม ๒๕๔๖
ไดจัดปรับใหเหมาะท่ีจะเปนหนังสือขนาดเล็ก เฉพาะอยางย่ิง 
ไดแยกบท และแบงซอยต้ังหัวขอยอยเพ่ิมข้ึนอีกมาก แลวปรับ
แกข่ือหนังสือจาก พัฒนาตน เปน หลักแมบทของการพัฒนาตน)



๒
ไปทางหลักวิชา หรือจะพูดตามเน้ือหาของคัมภีร คืออาจ
จะเปนการพูดแบบนักตําราสักหนอย

ความจริงน้ัน สาระของธรรมอยูท่ีการนํามาใชได 
คือใชใหสําเร็จประโยชน ดับทุกข หมดกิเลส ถาวาในแง
น้ีแลว เรื่องตําราก็ไมสูสําคัญเทาไร เหมือนกินยาถูก ถึง
ไมรูตํารายา โรคก็หาย (แตยาน้ันถาไมมีตําราจะไดมา
อยางไร ก็อีกเรื่องหน่ึง)

อยางไรก็ตาม สําหรับผูท่ีมีความรูและไดปฏิบัติ
ธรรมมาแลวน้ัน ความรูดานตํารากลับมาชวยเสริม คือ 
มาเปนแกน หรือเปนหลักเชื่อมโยงในหมูทานผูรูธรรม
และไดปฏิบัติธรรมดวยกัน ใหมีสื่อสําหรับหมายรูกัน 
และพูดกันเขาใจไดงายขึ้น

ในเม่ือจะพูดตามแนวของตําราหรือคัมภีร ก็เกิด
มีคําถามขึ้นมาวาจะพูดเรื่องอะไรดี

ทีน้ี เทาท่ีอาตมภาพทราบ ท่ีประชุมน้ี ดูเหมือนจะ
มีความสัมพันธหรือสืบเน่ืองมาจากโครงการท่ีเรียกวา    
"การพัฒนาตน" จึงมานึกวา ควรจะพูดเรื่องการพัฒนา
ตนน้ีแหละ เอาเรื่องท่ีเปนหลักของโครงการน้ี



หลักแมบท ของ การพัฒนาตน*

— ๑ —

ความเขาใจเบ้ืองตน

เปนอันวาจะพูดเร่ืองการพัฒนาตน ตาม
หลักวิชา หรือตามเนื้อหาในคัมภีร

ทีนี้ พอต้ังชื่อเร่ืองการพัฒนาตน ซึ่งเปนชื่อ
ของโครงการ หรือเปนชื่อของกลุมที่มาประชุมนี้ 
อยางนอยก็เกิดปญหาข้ึนมาวา

คําวา พัฒนาตน นี้ ตรงกับหลักธรรมขอไหน 
หรือหัวขอธรรมวาอยางไร

                                                                  
* หนังสือเลมเล็กน้ีแสดงหลักการท่ัวไปพอเปนพ้ืนฐาน ผูตองการ
เขาใจความสัมพันธภายในระบบใหชัดเจนข้ึน พึงดูหนังสือ  
จะพัฒนาคนกันไดอยางไร หรือ “บทเพ่ิมเติม: ชีวิตท่ีเปนอยูดี 
ดวยมีการศึกษาท้ัง ๓  ท่ีทําใหพัฒนาครบ ๔“  ในหนังสือ 
พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พ.ศ. ๒๕๔๔, หนา ๓๔๒–๓๗๔



๔

ท่ีมาของคําวา "พัฒนา"
คําวา พัฒนา นี้ ในวงการของนักตําราทาง

ธรรมหรือนักคัมภีรไมคอยคุนกัน รูสึกวาเปนศัพท
คอนขางใหม ในวงการศึกษาธรรมแตเดิมมาไมได
นิยมใชคํานี้ และในเมืองไทยโดยทั่วไปในชีวิต
ประจําวันถอยหลังไปสัก ๓๐-๔๐ ป ก็ไมคอยได
ยินคําวาพัฒนา จะไดยินบางแตคําวา วัฒนา ซึ่ง
โดยมากจะใชในคําอวยชัยใหพร เชนวา ขอให
วัฒนาสถาพร อะไรทํานองนี้

คําวา “พัฒนา” นี้ อาตมภาพเขาใจวามาได
ยินกันมากข้ึนในสมัยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
หรือหลังปฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ คือหลังจาก
การปฏิวัติคราวนั้นแลว ก็ปรากฏวาทางบานเมือง
ไดมีนโยบายเรง รัดการสรางความเจริญของ
ประเทศชาติ และไดนําเอาคําวาพัฒนามาใชกัน
มาก แมกระทั่งเปนช่ือหนวยราชการใหญๆ เชน 
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ บางหนวยก็ยังมีอยู



๕

จนกระทั่งปจจุบัน เชน สํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท กรมการพัฒนาชุมชน อะไรทํานองนี้ ก็เลย
นิยมใชคําวาพัฒนากันมากข้ึน จนกระทั่งถึงกับ
เรียกช่ือยุคสมัยตอแตนั้นวาเปน ยุคพัฒนา

นับแตนั้นก็ไดพัฒนากันมาจนบัดนี้ เปน
เวลาเกือบ ๓๐ ปแลว ความรูสึกที่เนนกันมากใน
สมัยกอน ที่ประชาชนมองเห็นชัดก็คือ การสราง
ถนนหนทาง ตลอดจนอาคารตึกรามสมัยใหม
ตางๆ อันนี้เดนมาก และคําวาพัฒนานี้ก็ไดเขาไป
แมกระทั่งในวัด ในวัดก็รูสึกกันวาจะตองพัฒนา

คําวาพัฒนาในสมัยนั้น พวงความรูสึกผูก
พันกับความเจริญแบบใหมๆ เชน อาคารแบบสมัย
ใหมเปนตน อยางนอยถาจะพัฒนาก็ตองมีอาคาร 
ส่ิงกอสราง มตึีกทีส่วยงามใหญโต แลวกม็คีวามรูสึก
ตอไปในทางตรงขามวา ถามีปามีตนไมก็ไมพัฒนา

ฉะนั้น วัดตางๆ ก็มีการตัดตนไมกันเปนการ
ใหญ วัดไหนมีตนไมมากก็แสดงวาวัดนั้นยังไมไดมี



๖

การพัฒนา ที่ใดพัฒนาที่นั้นตองพนจากความเปน
ปา ตนไมเปนเคร่ืองหมายของปา ปาก็แสดงวา
อาจจะเถื่อน เมื่อเถื่อนก็แสดงวาลาหลังไมพัฒนา 
ดังนั้นจึงมีการตัดไม นิยมสรางเปนคอนกรีตกันข้ึน
แพรหลายทั่วไป

จากพัฒนาวัตถุ หันมาเนนพัฒนาจิตใจ
ความรูสึกนี้ไดสืบกันนานพอสมควร จน

กระทั่งเมื่อไมนานมานี้เอง ก็เร่ิมบนกันข้ึนมาวา 
ประเทศเรานี้พัฒนากันไป พัฒนากันมา ดูเหมือน
จะมีปญหามากข้ึน มีส่ิงชั่วรายไมดีไมงามมาก
มาย เปนตนวาอาชญากรรม ความเส่ือมโทรมทาง
ศีลธรรม ความเส่ือมโทรมทางจิตใจอะไรตางๆ ก็
เลยพูดกันวา เราเห็นจะพัฒนาวัตถุกันมากเกินไป
แลว พัฒนาผิดพลาดแลว จะตองหันมาพัฒนาคน
กันใหมากๆ ตอนนี้ก็พูดกันเกรอ มีการเนนการย้ํา
วาจะตองมาพัฒนาคนใหมาก



๗

คําวา การพัฒนาคน ในที่นี้ ก็ไมใชไปเนน
ดานการพัฒนาความสามารถหรือความรูในวิชา
การวชิาชพีอะไรตางๆ แตหมายถงึพฒันาคุณสมบัติ
ที่อยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรม หรือพูดลึกลง
ไปก็คือ พัฒนาจิตใจนั้นเอง เด๋ียวนี้ก็เลยมาพูดย้ํา
วา เราจะตองพัฒนาจิตใจใหเจริญควบคูกันไปกับ
การพัฒนาวัตถุ และในเมื่อยุคหรือชวงเวลาที่ผาน
ไปแลว ไดเนนการพัฒนาวัตถุมาก ชวงนี้ก็เลยหัน
มาเนนการพัฒนาจิตใจมากข้ึน

เมื่อพูดถึง “การพัฒนาจิตใจ” ก็เปนเร่ืองภาย
ในสวนลึก บุคคลแตละคนตองทําดวยตนเอง คน
อ่ืนจะไปพัฒนาใหไมได แตก็ชวยไดบาง เชน การ
สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล หรือชวยแนะนํา
อะไรตางๆ ให แตวาถึงตัวแทจริงแลว ทุกคนตองมี
การพัฒนาตนเอง ดังนั้นการพัฒนาจิตใจก็จึงเปน
เร่ืองของการพัฒนาตน เมื่อพัฒนาตนก็ตรงกันเขา
กับชื่อโครงการนี้ เปนอันวาที่เรียกวาการพัฒนา



๘

ตนนั้น ก็ตรงกับเร่ืองสําคัญ ที่จะตองใชตองเนน
ตองย้ํากันในยุคสมัยนี้เปนอยางดีทีเดียว

ทีนี้ก็ตองมาดูวา การพัฒนาตนตรงกับศัพท
ธรรมหรือหลักธรรมขอไหน

พัฒนาจริง ตองใหถึงภาวนา
พัฒนา ก็แปลวาเจริญหรือทําใหเจริญนั่นเอง 

ทีนี้มาดูทางธรรมก็ปรากฏวา คําวา เจริญ เราใช
กันมานานแลวในวงการธรรม ต้ังแตสมัยโบราณ 
เชน  ถาปฏิบัติวิปสสนา เราก็เ รียกวาเจริญ
วิปสสนา หรือถาไปปฏิบัติในทางเมตตา สราง
เมตตาธรรมใหเกิดข้ึนในใจ เราก็เรียกวาเจริญ
เมตตา มาทําอานาปานสติกัมมัฏฐาน กําหนดลม
หายใจเขาออกเปนอารมณ ทําใหจิตเปนสมาธิ
สงบ เราก็เรียกวาเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน 
หรือเจริญอานาปานสติสมาธิ ตลอดกระทั่งวา 
สรางกุศลใหมากเราก็เรียกวาเจริญกุศล



๙

คําวาเจริญจึงเปนศัพทที่มีมาแตโบราณ ซึ่ง
เราใชกันมานานแลว ปจจุบันก็ยังมีไวโดยสืบตอ
มาจากโบราณน้ันเอง

ในเมื่อคําวา พัฒนา แปลวา เจริญ เราก็โยง
ไดวาที่จริงเราใช พัฒนา กันมานานแลว คือ คําวา 
เจริญนั่นเอง ซึ่งใชกับศัพทธรรมตางๆ มากมาย

พอไดศัพทนี้แลวก็ไปดูอีกทีวา คําวา เจริญ 
ซึ่งเปนศัพทภาษาไทยนั้น ถาไปเทียบกับคําบาลี
เดิมที่เปนตนตอ จะไดแกหลักธรรมอะไร ก็เห็นได
งายเลยทันที

อยางคําเมื่อกี้วา เจริญวิปสสนา ทางพระ
เรียกวา วิปสสนาภาวนา เจริญสมถะก็เรียกวา สมถ-
ภาวนา เจริญเมตตาทานก็เรียกวา เมตตาภาวนา
เจริญอานาปานสติทานก็เรียกวา อานาปานสติ-
ภาวนา เจริญสมาธิเปน สมาธิภาวนา เจริญกุศลเปน 
กุศลภาวนา ก็ชัดเลยทุกคํา ลงภาวนาหมด

เปนอันวาตัวจริงของเจริญ ก็คือศัพทวา 



๑๐

“ภาวนา” นี่เอง
คําวา ภาวนา แปลวาการเจริญ เปนอันวา

ไดศัพทแลว ตอนนี้เมื่อจับศัพทได เรามาดูความ
หมายกนัอีก อาตมภาพลองคนดู เวลาทานใชคําวา
ภาวนา หนังสืออรรถกถาจะอธิบาย (เขาเรียกวาไข
ความ) ไขความวา ภาวนาแปลวาอะไร แทบทุก
แหงแปลภาวนาวาพัฒนา ก็เลยไปตรงกันเขาอีก

ยกตัวอยาง เชน บาลีในพระไตรปฎกพูดวา 
ภาเวติ ซึง่เปนรูปกริยาศัพทของภาวนา อรรถกถาก็
อธิบายวา ภาเวติ ไดแก วฑฺเฒติ วฑฺเฒติ ก็คือ 
วัฒนา หรือ พัฒนา ก็เปนอยางนี้ หรือ ภาเวตฺวา ก็
อธิบายวาไดแก วฑฺเฒตฺวา ซึ่งเปนอีกรูปหนึ่งของ
ภาวนา ภาวนาเปนตัวศัพท วัฒนา เปนคําไขความ

ตกลงวา ที่เราใชพัฒนาก็ไมไปไหน ก็ตรง
กับคําวา วัฒนา ซึ่งเปนคําอธิบายของคําวา
ภาวนานั้นเอง

เปนอันวาเด๋ียวนี้นิยมใชคําวา พัฒนา ก็ใชได



๑๑

ไมผิด เพราะเปนอีกรูปหนึ่งของคําวา ภาวนา นั่น
เอง และอาจจะเหมาะกับสมัยปจจุบัน เพราะวา 
เด๋ียวนี้คําวา ภาวนา มีความหมายในภาษาไทยที่
ออกจะคลาดเคล่ือนและก็แคบไปเสียแลว

เวลาพูดถึงคําวา ภาวนา คนสมัยปจจุบันไม
คอยจะเขาใจวาเปนการพัฒนา หรือทําใหเจริญ
เสียแลว แตมักจะมองเปนวาภาวนาก็คือการสวด
มนตบนคาถา หรืออาจจะไปถึงวาเปนสวดมนต 
พนคาถาไปก็ได เพราะฉะน้ัน คําวา ภาวนา ใน
ภาษาไทยจึงมีความหมายแคบ และบางทีคลาด
เคล่ือนไมคอยตรงเทาไรเลย

แทที่จริงในบาลี ภาวนา ก็มีความหมายเทา
กับพัฒนา แตในภาษาไทยไมไดเขาใจอยางนั้น
เสียแลว ฉะนั้นถาเราใชคําวาพัฒนาก็จะส่ือความ
หมายไดงายข้ึน แตในเวลาเดียวกันตองจับโยงไว
ใหไดดวยวา ตัวแทตัวจริงของมันในทางธรรมน้ัน 
พัฒนาก็คือภาวนาน้ันเอง



๑๒

เปนอันวา วนันีอ้าตมภาพมาโยงศพัทพฒันา
เขาไปหาตัวหลักเดิม คือ ภาวนา ไดแลว ทีนี้ก็มา
พิจารณาความหมายของคําวา ภาวนา กันตอไป

ถอยคําสําคัญเกีย่วกบัการพฒันาตน
ภาวนา ที่เราแปลวาเจริญนั้น ถาแปลออก

ศัพทหรือแปลโดยพยัญชนะ ก็แปลวา ทําใหเกิดให
มีข้ึน หรือทําใหมีใหเปนข้ึน หมายความวา อะไรที่
ยังไมมี ก็ทําใหมีข้ึน อะไรที่ยังไมเปน ก็ทําใหเปน
ข้ึน หรือวาโดยเฉพาะทานหมายถึงกุศลธรรม กุศล
ธรรมอันใดยังไมเกิดข้ึนก็ทําใหเกิดข้ึน อยางนี้เรียก
วาภาวนา ความหมายนี้เรียกวา ความหมายตาม
ตัวอักษร สวนความหมายที่แปลออกไปทางเนื้อ
ความจับเอาสาระ ทานมกัแปลกนัวา การฝกอบรม

ภาวนา แปลวาการฝกอบรม นี้เปนการแปล
เอาใจความ และแปลตอไปไดอีกวา ทําใหเจริญ 
ทําใหเพิ่มพูนข้ึน



๑๓

พออธิบายความหมายของภาวนาวาเปน
การทําใหเกิดใหมีข้ึน หรือทําใหมีใหเปนข้ึน ตลอด
จนการฝกอบรม ทาํใหเจริญเพิม่พนูมากมายงอกงาม
ข้ึนมา ก็เลยไปโยงกับศัพทธรรมอ่ืนๆ เขาดวยอีก ที่
อยูในชุดเดียวกัน ซึ่งทางพระเรียกวา ไวพจน คือ
คําที่มีความหมายอยางเดียวกัน หรือใชแทนกันได 
ก็เลยตองจับศัพทที่อยูในกลุมนี้มาพูดดวยกันหมด

จะขอจับโยงศัพทสําคัญเขามา ซึ่งถือวา
เปนเร่ืองการพัฒนาตนดวยกันทั้งส้ิน

มีศัพทสําคัญอยู ๓ ศัพท ซึ่งนักศึกษาธรรม
ควรจะรูเปนอยางยิ่ง คือ

๑. ภาวนา ที่พูดมาแลว
๒. ทมะ ซึง่มอียูดวยในหลักธรรมทีเ่รารูจกักนั

มาก คือหลักการครองเรือน ทีเ่รียกวา ฆราวาสธรรม ๔
(ขอ ๒) อันไดแก สัจจะ (ซื่อสัตยจริงใจ) ทมะ (ฝก
ตัวปรับใจ)   ขันติ (เขมแข็งทนได)   จาคะ (รูสละ
มีน้ําใจ)



๑๔

ทมะ แปลวา การฝก เปนขอสําคัญมาก บางที
เราพดูถงึนอยไป เด๋ียวจะพดูถงึวามนัสําคัญอยางไร

๓. สิกขา สิกขาเปนคําภาษาบาลี ถาใช
อยางภาษาสันสกฤต ก็เรียกวา ศึกษา สิกขา หรือ 
ศึกษา มีความสําคัญมาก ทางพระพุทธศาสนา 
มาในคําวา “ไตรสกิขา” การฝกอบรมทัง้หมดในทาง
พระพุทธศาสนา กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด 
เรียกวา ไตรสิกขา

สิกขา แปลวา การศึกษา การเรียนรู การ
สําเหนียก การฝกฝนอบรม

ทุกศัพทมีความหมายวาเปนการฝกทั้งนั้น
ภาวนา ก็คือการฝกอบรม ทมะ ก็แปลวา การฝกฝน 
สิกขา ก็แปลวา การฝกฝนเรียนรู ก็อยูในพวกเดียว
กัน แลวก็มีความหมายอ่ืนๆ แยกกระจายออกไป 
ตกลงวามีศัพทสําคัญ ๓ อยางที่จะตองรูตองเขา
ใจอยูในชุดเดียวกัน



๑๕

คนจะประเสริฐ ก็เพราะพัฒนาตน
พระพุทธศาสนานีเ้รียกไดวาเปนศาสนาแหง

การพัฒนาตน หรือจะเรียกวาเปนศาสนาแหงการ
ฝกตน หรือศาสนาแหงการศึกษากไ็ด แตถาจะใหตรง
กับที่เปนหัวขอในที่นี้ ก็เรียกวาเปนศาสนาแหงการ
พัฒนาตน ที่เรียกอยางนี้ก็มีเหตุผลรองรับอยางดี

ประการที ่๑ หลักธรรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
ตนนั้นเปนเร่ืองใหญ เปนแกนกลาง เปนทั้งหมด
ของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา คําวา 
ภาวนา ก็อยางที่ยกตัวอยางเม่ือกี้ เราใชในเร่ือง
การปฏิบัติธรรมทุกอยาง จะเจริญเมตตาก็เปน
เมตตาภาวนา เจริญกุศล ทํากุศลใหเกิดมีก็เปน
กุศลภาวนา เจริญอานาปานสติก็อานาปานสติ
ภาวนา เปนเร่ืองการพัฒนาตนหรือฝกฝนตนทัง้
นัน้ เพือ่ใหเกดิมกีศุลธรรมเหลานัน้ คําวา ภาวนา จึง
เปนการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด

ทีนี้เร่ืองสิกขาก็อยางที่พูดเมื่อกี้วา ไตรสิกขา



๑๖

ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา 
เราเรียกกันงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา

สวนทมะนัน้ปรากฏวาทานใชมากในรูปทีแ่สดง
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งจะพูดในเหตุผลขอที่ ๒

ประการที ่๒ บุคคลที่สูงสุดในทางพระพุทธ
ศาสนา หรือผูไดบรรลุเปาหมายในทางพระพุทธ
ศาสนา ทานเรียกวา บุคคลที่พัฒนาตนแลว หรือมี
ตนอันพัฒนาแลว หรือมีตนอันฝกแลว

ถาหากไปดูความในภาษาบาลี ไมเอาศัพท
ภาษาไทย เพราะไปดูพระไตรปฎกภาษาไทยอาจ
จะสังเกตไมชัด พระไตรปฎกบาลีมีศัพทเรียกคนที่
บรรลุจุดมุงหมายในทางพระพุทธศาสนาวา เปน
บุคคลที่มีตนอันพัฒนาแลว มีตนอันเจริญแลว มี 
๒ ศัพท โดยเอาศัพทวา ภาวนา กับ ทมะ มาใช

คําทีเ่อาภาวนามาใช ทานเรียกวา ภาวตัิตตะ
แปลวา บุคคลผูมีตนอันพัฒนาแลว ภาวิตะเปนรูป
คุณนาม หรืออยางที่ภาษาอังกฤษเรียกวากริยา



๑๗

ชอง ๓ ของภาวนา แปลงายๆ วาผูที่ไดภาวนาแลว 
รวม ภาวิตะ กับ อตัตะ (ตน) เปน ภาวิตัตตะ แปล
วา ผูมีตนอันพัฒนาแลว ทําใหเจริญแลว

พระพุทธเจา เวลาคนมาถามปญหา บางที
เขาทักพระองควา ทานภาวิตัตตะ ทานผูมีตนอัน
พัฒนาแลว

สวนคําวา ทมะ ก็ใชอยางเดียวกัน เปนรูป
กริยาชอง ๓ ไดแก ทันตะ ใชในรูปวา อัตตทันตะ 
อตัตทนัตะ แปลวา ผูมีตนอันฝกฝนแลว อตัตะ ตน 
+ ทนัตะ ฝกฝนแลว

สองศัพทคือ ภาวิตัตตะ กับ อัตตทันตะ นี้เปน
คําที่ใชเรียกพระพุทธเจามากที่สุด และเรียกพระ
อรหันตดวย บางแหงก็ใชกับพระอริยบุคคลทั่วไป
ลงมาถึงพระโสดาบันก็พอได แตตามปกตินิยมใช
กับพระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนตน

ในคาถาหนึง่ ทานกลาววา มนสฺุสภตํู สมฺพทุธํ
อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ ไปเร่ือยจนถึงคําวา เทวาป
นํ นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมพุทธเจา ทั้งที่ทรงเปน



๑๘

มนุษยนี้แหละ แตเปนผูไดฝกฝนพัฒนาตนแลว 
เปนผูมจีติต้ังมัน่ แมแตเทพทัง้หลายกน็อมนมัสการ
นี้เปนการแสดงถึงความเคารพยกยองเชิดชูทานที่
ไดพัฒนาตนแลว ถือวาเปนผูประเสริฐสูงสุด

ในอีกคาถาหนึ่ง พระพุทธศาสนาสรรเสริญ
คนทีพ่ฒันาตนแลววา ทนโฺต เสฏโฐ มนสฺุเสสุ แปลวา 
ในหมูมนุษย ผูที่ฝกตนแลวประเสริฐสุด ไมใช
ประเสริฐเฉพาะในหมูมนษุยเทานัน้ วิชฺชาจรณสมฺปนโฺน
โส เสฏโฐ เทวมานเุส ผูถงึพรอมดวยวชิาและจรณะ
เปนผูประเสริฐสุดทั้งในหมูมนุษยและทวยเทพ 
เทวดาทั้งหลายแมแตพรหมก็เคารพบูชา

เปนอันวา หลักในพระพทุธศาสนา เทดิทนูการ
พฒันาตนมาก ผูพฒันาตนแลวเปนสุดยอดของบุคคล
ทีไ่ดรับการสรรเสริญในพระพทุธศาสนา การพฒันา
ตนเปนแกนของการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธ
ศาสนา นี่ก็คือไดเขามาสูจุดที่เปนเปาหมายแลว



— ๒ —

หลักการฝก

จุดเริ่มตน ของการพัฒนาตน
ตอไป เมื่อไดเขาใจอยางนี้แลว ก็ควร

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมวา ในเมือ่การพฒันา
ตนมีความสําคัญ และบุคคลที่พัฒนาตนแลวเปน
บุคคลที่บรรลุจุดหมายในทางพระพุทธศาสนา เรา
จะมีวิธีการพัฒนาตนอยางไร

ทีนี้ กอนจะมีการพัฒนาตนวาจะทําอยางไร 
ก็จะตองมีความเชื่อพื้นฐานกอนวา คนเรานั้น
พัฒนาได อันนี้เปนความเช่ือที่สําคัญมากในพระ
พุทธศาสนา คือเชื่อวามนุษยนี้เปนสัตวที่ฝกได 
อยางในพระพุทธคุณถาทานสังเกต สวดไปจะมีคํา
วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา เปนสารถีฝก



๒๐

บุรุษที่ควรฝก ผูยอดเยี่ยม ไมมีคนอ่ืนยิ่งกวา
ขอใหสังเกตวา ในคําวา “ปุริสทมฺม” นั้น ตัว

ทมฺม ไมใช ธมฺม ที่แปลวา ธรรม ที่เปนกุศลธรรม
หรืออกุศลธรรม หรือ ธรรม ความดี ความช่ัว เปน 
ท. ไมใช ธ.

ทัมมะ นี้เปนรูปหนึ่ง เปนรูปคุณนามของ  
“ทมะ” ที่กลาวมาเม่ือกี้ แสดงวา ทมะ มีความ
สําคัญ จึงมาปรากฏตัวอยูในบทพุทธคุณนี้ดวย

ทมฺม หมายความวา คนเรานี้เปนสัตวที่ฝก
ฝนได ฝกฝนไดต้ังแตยังมีสัญชาตญาณปาเถื่อน 
ไปจนกระทั่งสูงสุดเปนพระพุทธเจา อยางในคาถา
เมื่อกี้วา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ แปลวา 
พระสัมมาสัมพทุธเจาทัง้ทีเ่ปนมนษุยนีแ่หละ พระ
องคฝกอบรมตนแลว เปนผูมีจิตต้ังมั่น ทาน
บรรยายคุณสมบัติตอไปอีกหลายอยาง แลวลง
ทายวา แมแตทวยเทพทั้งหลายก็นมัสการ นอบ
นอมเคารพบูชา



๒๑

เปนอันวา พระพทุธศาสนาสรรเสริญการฝก
ฝนตน และถาจะเทยีบศัพทปจจบัุนกเ็รียกวา มนษุย
มีศักยภาพ พุทธศาสนาเช่ือในศักยภาพของมนุษย
วาเปนสัตวที่ฝกได อันนี้เปนพื้นฐานที่สําคัญมาก

แมแตในหลักพระรัตนตรัย ขอแรกในพระ
รัตนตรัยก็คือพระพุทธเจา ความหมายอยางหนึ่ง
ของพระรัตนตรัยก็คือ สรางความมั่นใจใหพุทธ- 
ศาสนิกชนวา พระพุทธเจาเปนตัวอยาง เปนผูนํา
ของเราที่แสดงวามนุษยเปนสัตวที่ฝกได พระองค
ก็เคยเปนมนุษยปุถุชนมากอน แตไดทรงบําเพ็ญ
บารมีสรางสมคุณธรรม จนกระทั่งผลที่สุดก็ได
สําเร็จเปนพระพุทธเจา

ถาเราทั้งหลายเช่ือในพระองค เชื่อในพระ
ปญญาที่ตรัสรู เราก็จะเช่ือในตนเองดวยวาเรานี้ก็
มีความสามารถ มีศักยภาพในตัวที่จะฝกฝนตน
เองไดอยางพระองค

เราจะเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนประวัติ



๒๒

การฝกตนของพระพุทธเจา ที่ทานมีคัมภีรชาดก
กันมากมาย ๕๕๐ ชาตินั้น จุดมุงหมายสําคัญก็
เพื่อแสดงใหเห็นกระบวนการฝกหัดอบรมตนหรือ
การพัฒนาตนของพระพุทธเจา ต้ังแตเปนปุถุชน 
ต้ังแตเปนสัตวเดรัจฉาน จนกระทั่งไดสําเร็จเปน
พระพุทธเจา

เพราะฉะนั้น ถาเราเปนพุทธศาสนิกชนแลว
ตองมีกําลังใจ อยาไปทอวาเราไมสามารถพัฒนา
ตนได แมแตจะปรารถนาพุทธภูมิเปนพระพุทธเจา
ก็สามารถเปนไดดวยการบําเพ็ญบารมี หลัก
พุทธคุณเปนองคพระรัตนตรัยขอที่หนึ่ง ซึ่งจะสราง
ความเชื่อมั่นอันนี้ข้ึนมา

ที่กลาวมานี้ เปนหลักเปนฐานเบ้ืองตนที
เดียว และพระพุทธศาสนายังสอนหลักธรรมเกี่ยว
กบัเร่ืองเหลานีอี้กมากมาย เชน การจาํแนกบุคคล
เปน ๔ ประเภท เปนดอกบัว ๔ เหลา เปนการสอน
เร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล



๒๓

พระพทุธเจากจ็ะตองมญีาณหยัง่รูความแตก
ตางแหงบุคคล ทานเรียกวา อินทริยปโรปริยตัตญาณ
ญาณหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ
สัตวทั้งหลาย ตองรูวามนุษยยังอยูในระดับการ
พัฒนาตนตางกันอยางไร คนไหนควรจะสราง
ความพรอม ทําอินทรียใหแกกลาข้ึนไปอยางไร 
และทรงมีวิธีการของพระองค เพราะทรงเปนสารถี
ฝกบุรุษที่ยอดเยี่ยม พระองคจึงทรงหาวิธีมาฝกให
เขาพรอม ใหมีอินทรียแกกลาข้ึนไปโดยลําดับ

หรืออีกขอหนึ่งใน ทศพลญาณ เปน นานาธิ-
มตุติกญาณ ญาณหยั่งรูอธิมุตติ คือความสนใจ
และแนวโนมเอียงในบุคคลที่แตกตางกัน เปนตน 
ซึ่งทําใหพระองคเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น ใน
การสั่งสอนใหบรรลุผลสําเร็จ

เปนอันวา ในทางพระพุทธศาสนามีความ
เชื่อพื้นฐานวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได หรืออยางที่ใช
ศัพทสมัยปจจุบันวา มีศักยภาพอยูในตัวที่จะ



๒๔

พัฒนาได พอมีหลักความเช่ือพื้นฐานอันนี้ โดยมี
ความสัมพันธกับหลักพระรัตนตรัย ก็มาถึงหลัก
การพัฒนาตนตอไป

การพัฒนาตน หรือหลักการพัฒนาตนนี้    
อาตมภาพขอพูดในขอบเขตของคําศัพทธรรม ๓ 
คําเมื่อกี้ คือคําวา ภาวนา ทมะ และ สิกขา แตตอน
นี้จะเปล่ียนลําดับใหม จะเร่ิมดวยคําวา ทมะ ไป
ยัง สิกขา แลวจึงไป ภาวนา

ตองทําความเขาใจกอนอีกอยางหนึ่งวา 
ศัพททั้ง ๓ นี้ ความจริงเปนเร่ืองเดียวกัน คือเปน
เร่ืองการฝกฝนพัฒนาตนทั้งส้ิน แตทานพูดดวย
ศัพทตางกัน หรือเนนย้ําแงดานแปลกกัน ที่จะให
ความหมายเดนไปคนละดานๆ หรือมาเสริมกันให
บริบูรณ ทีนี้เราลองมาดูการเนนการย้ําในการ
พัฒนาตนนั้นวาเปนอยางไร



๒๕

ขั้นตอนคราวๆ ของการพัฒนาตน
หลักที่ ๑ เร่ิมดวยขอ ทมะ ซึ่งแปลวาการ

ฝก อยางที่กลาวเม่ือกี้แลว ทมะนี้ทานเลียนศัพท
มาจากการฝกสัตว ขอใหสังเกตเร่ืองการฝกสัตว 
แลวจะเขาใจเร่ืองทมะดวย

การฝกสัตวนั้นหมายถึงต้ังแตตอนแรกที่
สัตวอยูในปาในไพร เถื่อน พยศมาก แลวเราก็เอา
มาฝกๆ จนกระทั่งมันเชื่อง จนกระทั่งใชงานไดดี 
ทําอะไรไดแปลกๆ ที่นึกไมถึงวามันจะทําได

ในการฝกสัตวนัน้มลํีาดับอยู ๒ ข้ันตอน
ตอนที่ ๑ กําราบปราบพยศ เรียกวา ขม

หรือทําใหหายพยศ ทมะในแงนี้เรามักแปลวา การ
ขมใจ ตรงกับในหลักที่วาทําใหหายพยศ หรือ
กําราบปราบพยศอยางที่วาเมื่อกี้ คือสัตวปา เอา
มาจากปาใหมๆ เอามาจากดงดิบ จากไพร ตอน
แรกก็ทําใหหายพยศ ใหเชื่อง ทําใหพนจากอํานาจ
ของสัญชาตญาณปาเถื่อนนั่นเอง ตอนนี้เปนข้ัน  



๒๖

ที่ ๑ เปนกระบวนการฝกเร่ิมแรก ทีนี้พอปราบหาย
พยศดีแลว

ตอนที่ ๒ คือฝกฝนปรับปรุงใหทําอะไรๆ ได
ดียิง่ข้ึนไป จนกระทัง่สัตวมคุีณสมบัติพเิศษมากมาย
เรียกวา ทาํใหวิเศษ เชนชาง เราอาจจะฝกเอามาใช
งาน เอามาลากซุง และใชทําอะไรตางๆ อยางพวก
ละครสัตว เอาไปเลนในทางสนุกสนานร่ืนเริงก็ได 
เอาชางมายืนดวยขาหลัง ๒ ขา เอา ๒ ขาหนาจับ
งวงไหว หรือจะเอาขาทั้ง ๔ มารวมกัน ฯลฯ เร่ืองนี้
ทางญาติโยมรูดี

รวมความวา สัตวนี้ฝกแลวจะทําอะไรได
แปลกๆ ไมวาชาง มา ไมวาสัตวอะไร แมแตลิงที่วา
ซนนักหนา คนก็ยังนํามาฝกใชงานและทําอะไรได
แปลกๆ อันนี้ทานวาเปนเร่ืองของการฝก ฝกแลวก็
ทําอะไรๆ ไดดี เปนอัศจรรย

ทีนี้สัตวทั้งหลายที่เปนเพียงเดรัจฉานนั้น 
ฝกแลวยังมีคุณสมบัติที่ดี มีประโยชนมากมาย ถา



๒๗

เปนคนที่ฝกดีแลว จะดีปานใด ทานเลยกลาวเปน
คาถาออกมา ถาทานอานคัมภีรพระธรรมบท จะ
พบคาถาวา

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา
กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ

นี่พบอีกแลว คําวา อตฺตทนฺโต ผูที่ฝกตนแลว 
หรือพัฒนาตนแลว

ทานใหคติวา อัสดร สินธพ อาชาไนย ชาง
สามัญ และชางใหญทั้งหลาย ฝกแลวลวนดีเลิศ 
แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐยิ่งกวานั้น

นี้แหละเร่ืองของการฝกตนที่เรียกวาทมะ 
เอาหลักการฝกสัตวนั้นเองมาใช คนเราก็จะ
คลายๆ อยางนี้ ถาเราจะฝกตัวเราเอง ก็คือ

๑. รูจักขมคุมบังคับใจ ควบคุมตัวได ไมยอม
ตามกิเลสที่ทําใหเราพยศ ที่ดึงลงไปสูความชั่วราย 
ลอเรา เยายวน ยั่วยุ อะไรตางๆ และขมกําราบ
ปราบพยศ ระงับความเคยชินที่ชั่วรายได



๒๘

๒. ปรับปรุงตัวใหดีย่ิงขึ้นไป ฝกในคุณความดี
ใหมีปญญาความสามารถเจริญกาวหนางอกงาม
จนเปน อตฺตทนฺต

ขั้นตน รูจักตั้งรับ
เมื่อพูดถึงหลัก ทมะ แลว ก็อยากจะพูดถึง

หลักธรรมที่อยูในชุดเดียวกัน ซึ่งมี ๓ อยาง ความ
จริงก็ถือวา ทมะ นั้นเองเปนตัวจริง แตบางคราวใน
การสอนธรรมนั้น ทานตองการแยกแยะแจกแจง 
สอนกระจายใหเห็นแงดานข้ันตอนขอธรรมยอย 
เพื่อใหมองเห็นวิธีปฏิบัติไดละเอียดชัดเจนยิ่งข้ึน

เร่ืองทมะนี้ บางทีก็ซอยใหเห็นลําดับชั้นข้ัน
ตอนเบ้ืองตนละเอียดยิ่งข้ึนไปอีก ก็เลยแจงออกไป 
ธรรมในกลุมนี้ที่ควรนํามาเทียบกันมี ๓ อยาง คือ

๑) สังวร คํานี้มีใชในภาษาไทย เขาใจวาได
ยินกันพอสมควร

๒) สัญญมะ หรือ สังยมะ คํานี้ไมไดยินบอย



๒๙

นัก แตที่จริงใชมากในทางธรรม ผูเรียน
หลักธรรมนาจะเอามาศึกษาดู

๓) ทมะ เปนตัวหลักใหญ กระจายลงไปขาง
ลางเพื่อจะใหเห็นข้ันตอนยักเยื้องออกไป
มากข้ึน ทําใหเห็นวิธีการที่จะเจริญกาว
หนาในธรรม หรือการดําเนินชีวิตที่ดี ๓ 
อยาง สามอยางนีม้ขีอแตกตางกนัอยางไร

๑. สังวร แปลตามตัววา ระวัง หรือ ปดกั้น 
อันนี้เนนในแงรับเขามา คือคนเรารับส่ิงของภาย
นอกเขามาในตัว รับทางตาทางหู ทางจมูก ทาง
ล้ิน ทางกาย ทางใจ ไดเห็น ไดยินอะไรตางๆ มี
ประสบการณ เราก็รับเขามา

ทีนี้ การรับเขามานั้นมันก็มีทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทางบวกรับเขามาแลวก็เปนผลดี เปน
ความดีงาม เปนความเจริญกาวหนา สวนทางราย
ฝายตรงขามก็เปนเร่ืองความเส่ือมเสีย เปนความ
ชั่วเสียหาย หรือบางคร้ังของนั้นเปนกลางๆ แตใจ



๓๐

รับไมดี วิธีรับหรือต้ังรับไมดี รับเขามาแลวแปล
ความหมายไมดี เอามาทําใหเกิดผลเสีย และเกิด
อกุศลธรรมข้ึน ตรงขามกับอีกคนหนึ่งหรืออีกเวลา
หนึ่ง เมื่อรูจักฝกตนแลว รับเขามาแลวก็ทําใหเกิด
ผลดีเปนเร่ืองกุศลธรรม

ขอยกตัวอยาง เชน มองเห็นคนประสบ
ความทุกข นอนเจ็บปวด เดือดรอนอยู พอเรามอง
เห็นก็เรียกวาไดรับเขามาแลว อาจจะเกิดกุศล
ธรรมหรืออกุศลธรรมก็ได แลวแตใจต้ังรับอยางไร 
ทานเรียกวามีมนสิการอยางไร ทําในใจอยางไร

ถามีมนสิการดี ทําใจโดยดี โดยแยบคาย รู
จักคิด รูจักพิจารณา ก็เกิดกุศลธรรม เกิดกรุณาข้ึน
มา คิดสงสารอยากจะชวยเหลือ ปลดเปล้ืองเขาให
พนจากความทุกข  หรืออาจจะเกิดปญญา
พิจารณาความเปนจริงวา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา
นี้แหละ ชีวิตและโลก โลกและชีวิตเปนอยางนี้ เกิด
ความเขาใจสัจธรรมข้ึนมา จนถึงข้ันที่เกิดทั้ง



๓๑

ปญญาและกรุณาก็ได
เหมือนอยางพระโพธิสัตว เจาชายสิทธัตถะ 

กอนเสด็จออกบรรพชา ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
พระองคเห็นแลวก็เกิดความสังเวช เบ่ือหนายใน
ฆราวาสวิสัย และก็พิจารณามองเห็นแนวทาง
ปฏิบัติที่สมควร เพื่อจะแกไขความทุกขของมนุษย

แตทีนี้อีกคนหนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่ง ต้ังใจรับ
ไมดี มีอโยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยไมแยบคาย 
กลับรูสึกรังเกียจ ขยะแขยง เกลียดชัง เกิดโทสะ 
เกิดความไมพอใจ กลายเปนอกุศลธรรมไป

เพราะฉะนั้น เร่ืองเดียวกัน ใจต้ังรับดีหรือไม
ดีก็มีผลดีผลเสียตางกัน

นี่เร่ืองการรับรู เปนดานแรกของเรา ตองใช
หลักสังวร ซึ่งเปนเคร่ืองระวังปดกั้น โดยปดกั้นไม
ใหส่ิงรายเขามา เชน หลักอินทรียสังวร ซึ่งเปน
หลักธรรมอยางหนึ่งที่ทานเนนมาก กลาวคือการ
สังวรอินทรียหรือสํารวมอินทรีย



๓๒

สังวร แปลเปนไทยงายๆ วา สํารวม ที่วา
สํารวมอินทรีย ระมัดระวังปดกั้น ทานอธิบายวา 
เมื่อรับรูหรือวาไดเห็นไดยินส่ิงตางๆ ดวยตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ระวังไมใหอกุศลธรรมเขาครอบ
งําจิต ไมใหความยินดียินรายเขามาครอบงําจิตใจ 
นี้เปนเร่ืองสังวรระวัง ปดกั้นไมใหส่ิงรายเกิดข้ึน ไม
เปดรับส่ิงไมดี แลวจะไดเปดชองใหแกส่ิงที่ดี

บังคับตนได และปรบัปรงุตอไปจนสมบรูณ
๒. สญัญมะ แปลวาควบคุมบังคับ หมายถงึ

การรูจักควบคุมบังคับตนในการแสดงออก เมื่อกี้
รับเขา คราวนี้แสดงออก ในการแสดงออกของเรา
ตองมีการบังคับควบคุมใหดี อยาใหเกิดผลเสีย
หายเปนโทษ โดยเฉพาะทานเนนในแงอยาให
เบียดเบียนผูอ่ืน

พูดส้ันๆ วาเราตองรูจักควบคุมตนเอง ใหต้ัง
อยูในศีล ในหลักความดีงาม เร่ิมต้ังแตไมใหเบียด



๓๓

เบียนคนอ่ืน ไมใหกอโทษผลรายตอสังคม อยางนี้
เรียกวาสัญญมะ

๓. ทมะ เมื่อมีดานในการรับดี และมีเคร่ือง
ควบคุมตนเองในการแสดงออกดีแลว ตอไปนี้ก็เขา
สูข้ันตัวจริง คือ ทมะ ซึ่งแปลวา ฝกฝนปรับปรุงตน ที
นี้ก็ทําใหเจริญกาวหนาไปในคุณความดีจนถึงที่สุด 
คุณความดีมีอะไรก็ทําไปและทําจนเต็มที่ ทาน
เรียกวาทําใหไพบูลย

เปนอันวามีครบ ๓ อยาง คือ สังวร สัญญมะ 
ทมะ มีสังวร สําหรับปดกั้นในการรับไมใหส่ิงชั่ว
รายเขามา มีสัญญมะ สําหรับควบคุมตนในการ
แสดงออก ไมใหเบียดเบียน ไมใหเกิดผลเสีย แลว
ก็มีทมะ ไวปรับปรุงตัว ใหเจริญงอกงามในคุณ
ความดียิ่งข้ึนไปจนถึงที่สุด ก็เปนอันครบกระบวน
การปฏิบัติธรรมในแงหนึ่ง

การที่อาตมภาพแยกหลักธรรมชุดนี้ข้ึนมา
นัน้ กต็องการใหมองเหน็วา เร่ืองการฝกตัวพฒันาตน
นี้ มีแงดานตางๆ ที่จะพิจารณาไดหลายอยาง



๓๔

ผูฝกคนอืน่ คือผูมาชวยใหเขาฝกตน
อนึ่ง มีขอสําคัญอีกอยางหน่ึงที่ควรจะพูดไว

ดวย คือวา ในเมื่อมีการฝก และมีผูรับการฝกแลว 
(การฝกจะเรียกวา ทมะ หรือ ทมนะ หรือทมถะ ก็
แลวแต เปนเร่ืองของไวยากรณ เรียกงายๆ ก็ทมะ 
อยางที่วาเมื่อกี้แลว สวนผูรับการฝกก็คือ ทมฺม ใน      
ปุริสทมฺม) จากนั้นก็ตองมีผูฝก เรียกวา ทมกะ

ทีนี้ตองทําความเขาใจกอนวา ในทางพระ
ศาสนา หรือทางธรรมนั้น ไมใชคนอ่ืนจะมาฝกเรา
ได ความจริง ที่เรียกวาผูฝก หมายความวา มา
ชวยใหเราฝกตนเอง

ผูฝกคือผูมาชวยใหเราฝกตนเอง เชนอยาง
พระพทุธเจาทรงเปน ทมโก แปลวาผูฝก หรือ ทเมตุ
ทเมตา แปลวาผูฝกเหมือนกัน พระพุทธเจาไดชื่อ
วาเปนทเมตา เชนในขอความวา ภควา อทนตฺานํ
ทเมตา แปลวา พระผูมพีระภาคเจาเปนผูฝก อทนตฺานํ
ซึ่งคนผูยังไมไดฝก



๓๕

ทีนี้ผูฝกอยางที่วามาเมื่อกี้มีความหมายวา
มาชวยใหคนเขาฝกตนเอง การมาทําหนาที่ชวยให
ผูอ่ืนฝกตนเองนั้น ทานเรียกวาทําหนาที่กัลยาณ-
มิตร ฉะนั้นหลักสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกอัน
หนึ่งจึงไดแกหลักกัลยาณมิตร

พระพุทธเจาตรัสวาพระองคเปนกัลยาณ-
มิตรของสัตวทั้งหลาย อยางพุทธพจนแหงหนึ่งวา 
สัตวทั้งหลายมีความเกิด แก เจ็บ ตายเปนธรรมดา 
เราตถาคตเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย ทํา
ใหสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา พนจากความเกิด 
ผูมีความแกเปนธรรมดา พนจากความแก ผูมี
ความตายเปนธรรมดา พนจากความตาย เปนตน 
พนจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส นี้คือ
ทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร

กเ็ลยมหีลักในพระพทุธศาสนาวา ในกระบวน
การฝกนั้นส่ิงสําคัญจะตองมีกัลยาณมิตรดวย



๓๖

ฉะนั้น ในสังคมของชาวพุทธ ส่ิงหนึ่งที่ไม
ควรจะ ลืมก็ คือจะตองพยายามสร างสรรค
กัลยาณมิตรใหมีข้ึน เพื่อจะไดใหสังคมนี้ดี มีศีล
ธรรม เราจะใหคนเขาพัฒนาตน ฝกตนข้ึนมาเอง
นั้น มักจะหวังไดยาก ถามีกัลยาณมิตรเปนตัว
อยางและชวยแนะนํา ก็มีหวังมากข้ึน

ฉะนั้น ในสังคมขณะนี้ ถามีความเส่ือม  
โทรมมาก ก็ตองการกัลยาณมิตรมาก เพื่อจะได
ชวยกันทําใหคนมีโอกาสพัฒนาตน อันนี้เร่ือง ทมะ
ก็ขอผานไป



— ๓ —

หลักการศึกษา

การสรางนิสัยนักศึกษา
หรือ จิตสํานึกของนักพัฒนาตน

หลักที่ ๒ สิกขา ในภาษาไทยเราใชคําวา 
ศึกษา สิกขา ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วาเปนเร่ืองการ
ฝกฝน อบรมตน พัฒนาตนเหมือนกัน และเปน
หลักปฏิบัติทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาทีเดียว

สมัยโบราณแปล สิกขา วา สําเหนียก คํานี้
เปนคําเกา ทุกวันนี้ไมคอยไดยิน ที่จริงเปนคําที่ดี
คําหนึ่ง มีความหมายลึกซึ้ง

สําเหนียก หมายความวาอยางไร เทาที่พอ
ทราบ สําเหนียก หมายความวารูจักจับ รูจักเลือก 
เอามาใชประโยชน เอามาใชฝกฝนปรับปรุงตน 



๓๘

หมายความวา เราไปไดยินไดฟงใครพูด เชนมาฟง
ปาฐกถา ก็รูจักสําเหนียก รูจักจับ รูจักเลือกส่ิงที่ดี
มีสาระ ส่ิงเปนประโยชน ที่จะเอามาใชในการปรับ
ปรุงตนเอง ใชประโยชนเขากับตัวเองได แลวหยิบ
มาใชในการปรับปรุงตนเอง นี้เรียกวาสําเหนียก

ไมเฉพาะในการฟงเทานั้น ไมวาจะไปเกี่ยว
ของกับอะไร ถารูจักสําเหนียก ก็จับเลือกได เลือก
สิ่งที่ดีมีประโยชนตอตนเอง เอามาใชประโยชนได 
สําเหนียกนี้มีความสําคัญมากทีเดียว เปนหลัก
ปฏิบัติที่ดี เหมาะกับความหมายของคําวาศึกษา 
เพราะฉะนั้น ศึกษา คือ สําเหนียก

ในเมื่อ ศึกษา แปลวา สําเหนียก แลว เรา
จะเห็นแงของการศึกษาเปน ๒ อยาง คือ

๑. ตอนที่เราสําเหนียก เราจะเลือกเอามา
ใชประโยชน เราตองรูตองเขาใจความ
มุงหมายวาเราตองการเอาไปใชทําอะไร
ใหเปนอะไร



๓๙

๒. เราจะไดอะไร จะเอาอะไรมา ถาเรียกวา
เปนการเรียนรู จะเรียนรูอะไร

ขอ้หน่ึง คือ เพื่อจะใหเปนอะไร และขอ้สอง
คือเพื่อจะใหเปนอยางนั้น จะตองเอาอะไรมาใช

โดยนัยนี้ เร่ืองสําเหนียกหรือศึกษาจึงมีสวน
สําคัญ ๒ ข้ัน

๑. ตองตระหนักชัดมั่นอยูในเปาหมายหรือ
จุดมุงหมาย

๒. จับเอาส่ิงนั้นๆ ที่จะใชประโยชนมาใหได 
จับใหไดตัวสาระสําคัญ

ฉะนั้น ในเร่ืองการศึกษานี้ จึงมีขอที่สราง
เปนแนวปฏิบัติได ๒ อยาง ๒ ดาน หรือ ๒ ข้ันตอน 
คือ คนที่เปนผูศึกษา เปนผูปฏิบัติ เปนผูฝกฝนตน
เองนี้ ควรมีลักษณะนิสัยหรือจิตสํานึกอยูในใจ ๒ 
ประการเปนอยางนอย ซึ่งเปนอยางสําคัญ หรือ
เปนหลักทีเดียว คือ

๑. ความคิดหรือความรูสึกของจิตใจที่มุงสู



๔๐

เปาหมาย
๒. ขอผูกเปนคําคลองจองวา มองอะไรๆ 

เปนการเรียนรูทั้งหมด

เม่ือจิตมุงเปาหมาย เรือ่งจุกจิกกห็ายไปเอง
แงทีห่นึง่ จติมุ่งสู่เป้าหมาย จะตองทาํความ

เขาใจกอนวา การมุงสูเปาหมายนั้นเปนเร่ืองของ
ปญญาทีรู่ทีต่ระหนกั ไมใชเปนเร่ืองของความอยาก
ความปรารถนา เชนในการปฏิบัติธรรมนี้ทานบอก
วาอยาปฏิบัติโดยคิดอยากไดอยากจะเปนอยาง
นั้นอยางนี้ ถาอยางนี้ก็ผิด เพราะเวลาเราอยากเรา
ไมปฏิบัติ พอเวลาปฏิบัติเราไมไดอยาก

เวลาเราอยาก จิตหยุดจากการปฏิบัติมาอยู
กับความอยาก เวลาเราปฏิบัติจิตอยูกับการปฏิบัติ 
ไมวางที่จะอยาก อันนี้สําคัญมาก ฉะนั้นทานก็เลย
ใหระวังไววาอยาไปอยาก

ทีว่ามวีตัถปุระสงคมเีปาหมาย ไมใชใหอยาก



๔๑

แตใหรู คือ คนเราจะปฏิบัติตองรูเปาหมาย รูตระหนกั
กอน รูอยูแลวจึงทํา ในเวลาที่ทําดวยความรู
ตระหนัก มันก็ไปเอง เชนในเวลาเดินทาง ถาเราไม
รูจุดหมายเราก็เดินทางไมถูก ไดแตสับสนวุนวาย

ทีนี้เมื่อรูเปาหมายแลว ถาเราอยากในเปา
หมายแตเราไมไดเดิน ก็ไมมีประโยชนอะไร ฉะนั้น 
เมื่อรูตระหนักในเปาหมาย ตอจากนั้นเราก็ทํา เมื่อ
ทําดวยความตระหนักรูในเปาหมาย ก็ทําอยาง
เดียว เดินด่ิงไปสูเปาหมายนั้นจนสําเร็จผล

ฉะนั้น ที่วามุงสูเปาหมายจึงเปนเร่ืองของ
ความรูตระหนัก ไมใชความอยากความปรารถนา 
เอาละ เปนอันวาขอที่หนึ่งมุงสูเปาหมาย

การมุงสูเปาหมายเปนลักษณะของการฝก
ฝนตนเองที่ดียิ่ง ไมตองพูดถึงการปฏิบัติธรรมสูง
สงอะไร แมแตในชีวิตประจําวัน คนที่จะเจริญกาว
หนาจะมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ การกระทําที่มุงสู
เปาหมาย เชน คนขายของ ถาขายสินคาของตน



๔๒

โดยมีใจอยูกับเปาหมาย เปาหมายก็คือขายของได
เงินมา แกจะไมใสใจ ไมถือเปนอารมณกับเร่ือง
เล็กๆ นอยๆ ที่เขามากระทบกระทั่ง

อยางในสมยักอน เราพดูถงึคนจนีทีข่ายของ
แกขายของไป มีเด็กบางผูใหญบางมาลอเลียนดา
ลามปามถึงพอถึงแม แกก็เฉย หัวเราะได ยิ้มได
ตลอดเวลา เพราะใจแกอยูกับเปาหมาย คือขาย
ของได ก็คนเขามาซ้ือของเรา เอาเงินมาใหเรา เรา
ไดเงิน เราขายของไดก็ใชได ดีใจแลว บรรลุเปา
หมาย แกจึงไมถือสาอารมณกับเร่ืองถอยคํานอก
เร่ืองที่มากระทบกระทั่ง

ฉะนั้น คนที่มีลักษณะฝกตนหรือพัฒนาตน
จะตองมีลักษณะนี้ดวย คือมีใจมุงสูเปาหมาย เมื่อ
ทําไดอยางนี้มันจะตัดอะไรตางๆ เ ร่ืองจุกจิก
หยุมหยิมกระทบกระเทือนผานไปไดสบายๆ รวม
แลวจะมีผลดีหลายอยาง

อยางที่หนึ่ง จะมีผลดี คือ ไมมีเรื่องอะไร



๔๓

กระทบกระทั่งใจ ใครจะวาอะไรก็ชาง มันไมกระทบ
มาถึงใจ เมื่อไมมีอะไรกวนใจก็ต้ังใจทําส่ิงที่ตน
ปฏิบัติไดเต็มที่ ใจแนวแนเปนสมาธิ เหมือนอยาง
คนทีท่าํงานเกีย่วกบัหนงัสือ ใจมุงสูเปาหมาย ใจ
ตระหนักชัดแลว แมจะมีเสียงอะไรตางๆ เอะอะตึง
ตัง บางทีไมไดยินไมรูดวย นี้ก็คือลักษณะที่เปน
สมาธิ เพราะใจแนวด่ิงลงไดงาย มีจุดมุงหมาย
แลวก็ทํางานไปจนสําเร็จ

ตอนนี้ก็จะเกิดผลดีขอตอไปคือ มีนิสัยทาํจริง
คนที่มีเปาหมายแนนอนแลว ทําอะไรก็ทําจริง ทํา
ใหสําเร็จ จะเอาใจใส และคอยคิดวิเคราะห
พิจารณาหาทางวาเร่ืองนี้จะทําใหสําเร็จไดอยางไร 
จะตองใชความคิด ทําใหเปนคนรูจักคิด รูจัก
วิเคราะหพินิจพิจารณา และมีความรับผิดชอบเอา
ใจใสขยันหมั่นเพียรไมอยูนิ่งเฉย คนพวกนี้เฉยไม
เปนในเม่ือมีหนาที่จะตองทํา

และในเมื่อเปนคนขยันทําจริงอยางนี้แลว ก็



๔๔

จะมีนิสัยดีตามมาอีกอยางหน่ึง คือ เปนคนที่บังคับ
ตนเองได ควบคุมตนเองได เพราะอะไร เพราะวา
เมื่อต้ังใจจะทําใหสําเร็จตามเปาหมาย ก็จะเกียจ
ครานอยูนิ่งไมได ก็ตองทําก็ตองบังคับตัวเอง ถึง
เวลานั้น ถึงแมข้ีเกียจไมอยากทํา ก็จะมีแรงบังคับ
ตัวเองใหทาํ กลายเปนคนขยนัไป เปนคนเอาชนะ
ตนเองได บังคับตนเองได ควบคุมตนเองได

นอกจากนั้นก็จะเปนคนอดทนรอผลได ใจที่
มุงเปาหมายรูวาการกระทํานี้จะนําไปสูเปาหมาย
นั้น รูวาเราไดทําเหตุไปแลว ข้ันนั้นๆ ผลจะมาเมื่อ
นั้น รูอยางนี้แลวก็รอผลได

แลวนิสัยที่เขาจุดโดยตรงก็คือ จะเปนคนที่
แกไขปรบัปรงุตวัอยูตลอดเวลา เพราะวาใจทีมุ่งสูเปา
หมาย คอยคิด คอยพิจารณาเอาใจใสเร่ืองที่ตอง
ทํานี้ พอเห็นวาอะไรที่จะตองทําเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จ กจ็ะตองปรับปรุงตัวใหเปนใหทาํไดอยางนัน้
ตองคอยปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามเหตุผล ก็เลย



๔๕

มีนิสัยแกไขปรับปรุงตนเอง เขาลักษณะเปนเร่ือง
ของ ทมะ นี้เปนแงที่หนึ่งคือมีจิตมุงสูเปาหมาย

เม่ือมองแบบเรยีนรู กมี็แตไดตลอดเวลา
แงที่สอง มองอะไรๆ เปนการเรียนรู การ

มองอะไรเปนการเรียนรูนี้ เปนลักษณะที่มีผลดี ไม
เฉพาะตอการฝกตนเทานั้น แตมีผลตอดานจิตใจ
ของตนเองดวย คนที่มองอยางนี้มีแตไดตลอด
เวลา ไมมีเสีย

การมองอะไรๆ เปนการเรียนรูนี้ มีผลดี
คลายๆ กับการมุงเปาหมายที่วาเมื่อกี้ คนที่มุงสู
เปาหมาย ใครจะทําอะไร ถาเปนเร่ืองอ่ืนที่ไมเขา
กับเปาหมายของเขาแลว เขาไมเก็บเปนอารมณ 
และก็ไมเกิดความทุกข

ทีนี้เมื่อมองอะไรๆ เปนการเรียนรู เขาก็มอง
แตวาประสบการณที่พบที่เห็นที่ไดยินนั้น เขาจะได
อะไรหรือมีอะไรที่เขาจะไดบาง เขาไดเรียนรูอะไร



๔๖

บาง เมื่อเขามองอยางนี้ส่ิงที่มากระทบกระทั่งใจก็
ไมเกิดข้ึน

เมื่อคนอ่ืนพูดมา พูดดีก็ตาม พูดรายก็ตาม 
คนที่มีนิสัยมองอะไรเปนการเรียนรูหมด ก็มองหา
แตวา เอ! ในคําพูดของเขาเราจะไดเรียนรูอะไร
บาง อะไรเปนประโยชนเอามาใชเอามาปรับปรุง
ตัวเองทําใหเกิดความดีงามความเจริญ เขาก็คอย
สําเหนียกเลือกจับเอามา ใจแกมุงไปที่นั่น

ฉะนั้น คําที่ถือวากลาวราย คําหยาบคาย 
คําไมสุภาพ เขาจึงไมสนใจ เห็นวานอกเร่ือง มันก็
เลยไมกระทบ ก็เลยสบายใจ แถมยังมองหา
ประโยชนไดจากคํากลาวรายหรือคําหยาบคายนั้น
ดวย คนพวกนี้จึงมีแตไดตลอดเวลา

อยาวาแตคนที่พูดธรรมดาๆ หรือแนะนํา
โดยสุภาพเลย แมแตถาคนพวกน้ีไปเจอะคนที่รุน
แรงกลาวราย พูดดวยเจตนาไมดีอยางไรๆ คนพวก
นี้ก็ไมรูสึกกระทบใจ มีแตสบายตลอดเวลา เพราะ



๔๗

มองแตวา เออนะ คราวนี้เราจะไดเรียนรูอะไรเพิ่ม
ข้ึน จึงไดประโยชนทุกคร้ังทุกกรณี

ฉะนั้น คนพวกนี้จะเปนอยางไร คนพวกนี้ก็
จะมีลักษณะที่เกิดปติปราโมทยอยูเรื่อยไป

ปต ิ คือ ความอ่ิมใจ ปราโมทย คือ ความแชม
ชื่นใจ ความราเริงเบิกบานใจ เขาจะอ่ิมใจ แชมชื่น
ใจตลอดเวลา เพราะไมวาไปพบอะไรแกไดเร่ือย 
แกบอกวา เออ คราวนี้เราไดความรูนี้ ไดแงคิดหรือ
ขอคิดนี้ เอามาใชใหเปนประโยชน เด๋ียวเราจะเอา
มาปรับปรุงตัวเอง แกก็เลยเจริญกาวหนาตลอด
เวลา คนพวกนี้เขาเรียกวา ไมมีทางที่จะไมเจริญ

แลวผลดีขอตอไปก็ตอเนื่องมาอีก คือพอมี
ความรูสึกวาได ก็เลยมีปติ มีปราโมทย มีความสุข 
ใจสบาย ก็ทําใหมีสุขภาพจิตดี คนพวกนี้ไมถูก
กระทบกระทั่ง เพราะไมมีตัวตนออกรับกระทบ ขอ
นี้สําคัญมาก

ทีนี้ พอแกมองอะไรดวยความสบายใจ มี



๔๘

ปติ แกก็ไมกระทบกระทั่ง ไมโกรธไมเคืองใคร 
ฉะนั้นจึงเพลิดเพลินดวยความสัมพันธที่ดีกับคนอ่ืน
ในสังคม เพราะวาเมื่อสบาย ไมมีเร่ืองกระทบ
กระทั่งกัน การโกรธเคืองมีนอย ปญหาก็นอย ก็
เลยเปนประโยชนทางสังคมไปดวย

นี้ แหละเปน ลักษณะของ ส่ิงที่ เ รียกว า  
สําเหนียก นิสัยอยางนี้เราเรียกวานิสัยของผูใฝ
ศึกษาหรือ “นิสัยนักศึกษา”

ถาเราจะสรางนักศึกษา ก็ควรสรางใหเขามี
นิสัยอยางนี้ ตองใหคนที่เรียนอะไรตางๆ มีนิสัย
อยางนี้ มีนิสัยในการพัฒนาตนหรือนิสัยในการ
ศึกษา เปนคนใฝศึกษาตลอดเวลา

ท้ังมุงเปาหมาย ท้ังใฝเรียนรู ตองครบคูจึงไดการ
อยางไรก็ตาม ขอแทรกนิดหนึ่ง คือ ลักษณะ 

๒ อยางนี้ตองมีใหครบ ถามีไมครบอาจจะมีผล
รายไดเหมือนกัน



๔๙

โดยเฉพาะขอหนึ่งที่วามีใจมุงสูเปาหมาย 
ถามีขอนั้นขอเดียวอาจจะมีผลเสียได ผลเสียอะไร

คนที่มีจิตใจมุงสูเปาหมาย ใจตัวเองเห็น
อยางไรก็จะทําอันนั้นใหได ด้ือร้ันจะเอาอยางนั้น
ใหสําเร็จ ไมยอมฟงใคร

ตอไปประการที่สอง ก็จะเอาแตความสําเร็จ
ของตัวเอง ไมคํานึงถึงใครๆ ใครเปนอยางไรก็ชาง 
ฉันไมเอาใจใสหรอก ฉันจะทําเร่ืองของฉันให
สําเร็จบรรลุเปาหมาย เอาเร่ืองของฉันคนเดียว 
ใครเปนอยางไร ฉันไมเกี่ยว

หรือยิ่งรายกวานั้น อาจจะเกิดโทษในการ
เบียดเบียนดวยซํ้า คือเมื่อตองการผลสําเร็จของ
ตัวเอง ก็จะทําใหสําเร็จ และเพื่อผลสําเร็จของฉัน
นั้น ฉันอาจจะทําราย หรือทําส่ิงที่เปนโทษ เกิด
ความเสียหายแกคนอ่ืน หรือจะตองเบียดเบียนใคร
ก็ทําได ขอใหเปาหมายของฉันสําเร็จก็แลวกัน

ฉะนั้น การมุงสูเปาหมายอยางเดียวยังไม



๕๐

พอ ตองมีขอที่สองคุมไวดวย คือการมองอะไรเปน
การเรียนรูอยางที่วาเมื่อกี้นั้น จะทําใหการดําเนินสู
เปาหมายของเราเปนไปในลักษณะที่ตรงขามกับ
การเอาใจตัวเองหรือเอาแตตัวเอง

ทัง้นีเ้พราะวา การมองทกุอยางเปนการเรียน
รู ทาํใหการมุงสูเปาหมายเปนไปพรอมกบัการรับฟง
ผูอ่ืน การแสวงหาความรู และเนนที่การแกไขปรับ
ปรุงตนเอง ทาํใหมคุีณสมบัติสําคัญเกดิข้ึนอีก ๒ อยาง
คือ ความเปนผูใครธรรม รักธรรม (ธรรมกามตา หรือ
ธรรมฉันทะ) และความเปนคนท่ีพดูกนังาย (โสวจสัสตา)
พรอมทัง้นสัิยตักเตือนและตรวจสอบตนเอง (พงึอาง
พทุธพจนวา อตฺตนา โจทยตฺตาน ํปฏิมเํสตมตฺตนา) ถา
อยางนี้ ก็จะทําใหกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน
เกิดความสมบูรณข้ึน

ฉะนัน้ กเ็ปนอันเสนอวา ในหลักเร่ือง ไตรสิกขา
นี้ ไมใชจะรูแตตัวไตรสิกขาวามีอะไรบาง แตจะ
ตองรูดวยวาวิธีปฏิบัติที่เรียกวา สิกขา หรือ การ
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สําเหนียก หรือการศึกษานี้เปนอยางไร โดยเฉพาะ
ที่เรียกวา จิตสํานึก หรือ นิสัยศึกษา

นิสัยศึกษานี้ตองสรางข้ึนมาใหได เปนนิสัย
ในการพฒันาตน ถาเราไมมคุีณสมบัติขอนีอ้ยู ถงึจะ
รูหลักหัวขอของการศึกษา เชน ศีล สมาธิ ปญญา 
บางทมีนักส็รางไมข้ึน เพราะไมรูวาจะสรางอยางไร

ถาเรายังมีตัวตนอยูอยางเต็มที่ ไมมีสองขอ
นั้นมาชวย เราก็เอากิเลสปุถุชนออกมาเสริมตัวตน 
ก็ออกรับเร่ือย มีอะไรก็เอาตัวตนออกรับการ
กระทบเร่ือยไป บางทีตัวตนนั้นมันพองขยายโต
ใหญออกไป ก็ยิ่งมีโอกาสกระทบมากข้ึน ก็ยิ่งเจ็บ
ปวดมีความทุกขมาก คนที่ไมพัฒนาตนก็จะมีตัว
ตนขยายใหญ และยิ่งมีทุกขมาก

ที่จริง การพัฒนาคือการทําตนใหเบาบาง 
ไมใชวาทําใหตัวใหญข้ึน หมายความวา ยึดมั่น
พะวงกับตัวตนนอยลง เพราะการพัฒนาตนหมาย
ถึงการพฒันาปญญาดวย
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เมื่อมีปญญารูเขาใจชีวิต รูเขาใจตัวตนแลว 
ความยดึมัน่ถอืมัน่กน็อยลง คือพัฒนาตนแลวก็บ่ัน
ทอนความยึดมั่นในตัวตนลงไป ทําใหมีความทุกข
นอยลง

เหมือนนักฟนดาบที่รูเขาใจเพลงอาวุธอยาง
แคลวคลองจัดเจน มั่นใจในความสามารถของตน 
ก็ฟนดาบทํากิจของตนไปโดยไมมัวหวาดพะวงกับ
ตัวตน ตรงขามกับคนไมรูวิธีตอสู ซึ่งไดแตคอย
หวาดพะวงปกปองตัวตน

ถาไมไดพัฒนาตน ก็มีความยึดมั่นในตัวตน
มาก ตัวตนก็ออกรับการกระทบเร่ือยไป ก็มีแต
ทุกขมาก มากข้ึน พอกพูนข้ึนเสมอ ทีนี้ พอได
ลักษณะนิสัยจิตสํานึกในการพัฒนาตนข้ึนแลว ก็
จะเขามาสูข้ันของการศึกษาอยางที่ทราบกันดีแลว
ที่เรียกวาไตรสิกขา
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องคประกอบ ๓ ดานของการศึกษา
ไตรสิกขา มี ๓ ขอ เราเรียกกันเปนภาษา

งายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา แตความจริงในภาษา
ของทางวิชาการ ทางธรรมแทๆ ทานใชศัพทวา

๑. อธิศีลสิกขา
๒. อธิจิตตสิกขา
๓. อธิปญญาสิกขา
เรียกเต็มตองเรียกอยางนี้ แตบางทีเราเรียก

งายๆ วา มี ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ซึ่ง
ไมถูกหลักวิชา

ถาจะเรียกใหส้ัน ตองเรียกวา ศีล สมาธิ 
ปญญา ซึ่งเปนศัพทสําหรับเรียกเปนหมวดธรรม 
หรือเปนการแบงประเภทเปนจําพวก แตถาเรียก
เปนตัวการฝกฝนเปนสิกขา ตองเรียกวา อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา

๑. อธิศีลสิกขา การฝกฝนในศีลอันยิ่ง หรือ
ฝกฝนใหมีศีลยิ่งๆ ข้ึนไป
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๒. อธิจิตตสิกขา การฝกฝนในเร่ืองจิตที่ยิ่ง 
หรือฝกในเร่ืองจิตใหยิ่งๆ ข้ึนไป

๓. อธิปญญาสิกขา การฝกฝนในปญญาอัน
ยิง่ หรือการฝกฝนใหมปีญญายิง่ๆ ข้ึนไป

ในข้ันนี้จะอธิบายไวพอเปนแนว
๑. อธิศีลสิกขา ที่เรียกส้ันๆ วา ศีล เปน

เร่ืองชั้นนอก ชั้นกาย วาจา ความสัมพันธกับผูอ่ืน 
และกับส่ิงแวดลอมทั่วไป การไมเบียดเบียน ซึ่ง
เปนพื้นฐานเบ้ืองตนของการอยูรวมกันดวยดีกับผู
อ่ืนในสังคม และปฏิบัติตอวัตถุอุปกรณทั้งหลาย
ในทางที่ไมเกิดโทษ

๒. อธิจิตตสิกขา เปนการฝกลึกเขาไป มา
สูข้ันจิตใจ คือการพัฒนาในเร่ืองจิตใจของตนเอง 
ถาจะแจกแจงดวยภาษาสมัยใหม อธิจิตตสิกขา ก็
คือการฝกฝนพัฒนาตนเองใหมี คุณภาพจิตดี 
สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี

๑) คุณภาพจิตดี หมายความวา จิตใจมีคุณ
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ธรรม เชนมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีศรัทธา มี
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีความเคารพ มีความ
กตัญู เปนตน

๒) สมรรถภาพจิตดี เชน มีขันติ ความอด
ทน สมาธิ ความมีใจต้ังมั่น อธิษฐาน ความเด็ด
เด่ียว วิริยะ ความเพียร สติความระลึกเทาทัน 
เปนตน เปนจิตที่เขมแข็ง มีความสามารถ มีความ
พรอมที่จะทํางานได

พระพุทธเจาตรัสวา จิตนี้ขอสําคัญอยูที่วา 
เมื่อฝกใหมีสมาธิแลว ก็จะใชงานไดดี เปนบาท
ฐานของปญญาตอไป ใชงานไดดี เรียกวา กมัมนียัง
แปลวา จิตที่ควรแกการงาน หรือเหมาะแกงาน

๓) สุขภาพจิตดี จิตที่มีสุขภาพดี ก็สบาย มี
ปติ มีปราโมทย มีความเอิบอ่ิม แชมชื่น เบิกบาน 
ผองใส สบายใจ และทําใจใหสบายไดเร่ือยๆ

การฝกตนในอธิจิตตสิกขา ก็อยูในเร่ือง ๓
อยางนี ้คือมคุีณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตทีดี่
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๓. อธปิญญาสกิขา ฝกอบรมในเร่ืองปญญา
ปญญาก็คือความรูเขาใจส่ิงทั้งหลายตามความ
เปนจริง หรือรูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต ทํา
ใหมีจิตใจเปนอิสระ ไมตกอยูในอํานาจครอบงํา
ของกิเลส หรืออยูดีไดโดยไมตองพึ่งพากิเลส พน
ทุกขพนปญหา ปญญาเปนตัวคุมทาย ครบ
กระบวนการฝก

นี้เปนการกลาวโดยยอ ที่เราปฏิบัติกันใน
ทางพระพุทธศาสนาก็อยูในหลักเร่ือง ศีล สมาธิ 
ปญญา หรือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา
สิกขา ๓ ขอนี้เทานั้นเอง

การศึกษา ๓ ดาน สําหรับประชาชน
มีเกร็ดที่ควรทราบเพิ่มอีกวา ตามปกติพระ

พุทธเจามักจะทรงสอนเร่ืองสิกขา ๓ หรือ อธิศีล 
อธิจิต อธิปญญา แกพระสงฆ ไมพบที่ทรงสอนแก
คฤหัสถ ทําไมจึงเปนเชนนั้น ความจริงนั้นสอน
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เหมือนกัน แตทานมีถอยคําใหมมาใชเพื่อให
เหมาะกับคฤหัสถ

จะเห็นวามีสิกขาสําหรับคฤหัสถ ๓ อยาง
เหมือนกัน แตใชศัพทใหมเรียกวา ทาน ศีล และ
ภาวนา ไดยินกันมาแตโบราณวา ทาน ศีล และ
ภาวนา รวมเปนชุดเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือ 
บุญกิริยา ๓ อยาง แปลวาการทําบุญ โดยมากใช
กับญาติโยมคฤหัสถ ความจริงก็คือ ไตรสิกขานั้น
เอง แตมีขอแตกตางอยูที่การเนนย้ําขยายใหหนัก
แนนคนละดาน

ของพระใหสังเกตดู จะเห็นวาทานเนนดาน
ในมาก คือตัวเองภายในนี้เนนหนัก สวนของ
คฤหัสถเนนดานนอก ของพระมีอธิศีลเปนดาน
ภายนอกอยูขอเดียว พอถึงขอที่ ๒-๓ เนนเร่ืองภาย
ใน คือ จติกบัปญญา แตของคฤหสัถจะเหน็วา

๑. ทาน เปนเร่ืองภายนอก การอยูกับผูอ่ืน 
ชวยเหลือสงเคราะหกัน
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๒. ศีล คือการไมเบียดเบียนผูอ่ืน ความ
เกี่ยวของอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี ก็เปน
ดานนอกเหมือนกัน

คฤหัสถทานเนนดานนอก เพราะคฤหัสถมี
ชีวิตเกี่ยวของกับภายนอก อยูในสังคมวงกวางทั่ว
ไปของชาวโลกและยังเกี่ยวของกับวัตถุมาก ฉะนั้น 
จึงขยายความข้ันตนกระจายออกไปมาก เปนทาน
กับศีล แตสําหรับพระเนนเร่ืองนามธรรมดานใน 
เนนเร่ืองจิตใจ คฤหัสถมีดานในขอเดียว คือ

๓. ภาวนา สําหรับคฤหัสถ ภาวนาในที่นี้ ก็
คือรวมขอ ๒ กับ ๓ ของพระ ไดแก จิตตภาวนา
และปญญาภาวนา ทั้งฝกอบรมจิตและพัฒนา
ปญญาเขามาอยูในขอ ๓ เปนภาวนาตัวเดียว ทั้ง 
สมถภาวนา และ วิปสสนาภาวนา ก็อยูในภาวนาขอ
เดียวหมด

จึงเห็นชัดวา สําหรับคฤหัสถนั้น ทานเนน
ดานนอกมาก กระจายขอตนออกไป เพราะวาทาน
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กับศีลนั้นในทางหลักวิชาบางแหงถือวาเปนศัพท
แทนกันไดดวย ทานก็เปนศีลอยางหนึ่ง เปนสวน
หนึ่งของศีล การแบงเปนทานกับศีล ก็เปนการ
ขยายเร่ืองศีลนั้นใหชัดเจนออกไปอีก เปนรูปธรรม 
เนนวัตถุมากข้ึน เนนภายนอกมากข้ึน

แมแตดานในสําหรับคฤหัสถคือขอภาวนา 
ทานก็เนนการเจริญเมตตา ซึ่งก็จะเห็นวาเปนเร่ือง
ของความสัมพันธกับผูอ่ืน การที่จะอยูรวมกันดวย
ดี ตนเองก็มีจิตใจสุขสบายและก็อยูกับผูอ่ืนไดดี 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวย

เปนอันวา แมแตเร่ืองภาวนา ซึ่งเปนดานจิต
และปญญา สําหรับคฤหัสถทานก็ไปเนนขอเมตตา
ที่เกี่ยวของกับขางนอกมาก

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่เรียกวา ทาน ศีล ภาวนา
นี้ บางแหงทานใชอีกชื่อหนึ่งวา ทาน สัญญมะ และ 
ทมะ เปนไวพจนกัน

ทานก็ทาน ศีลตรงกับสัญญมะ ที่วาเมื่อกี้ 
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คือการควบคุมตนเองในการแสดงออกเพื่อไมให
เบียดเบียนผูอ่ืน ไมกอความเดือดรอนเสียหายตอ
สังคม และทมะ ก็ตรงกับคําวาภาวนาอยูแลว

ตัวแทจริงตัวหลักใหญก็อยูที่ทมะนั้นเอง 
สองขอแรกเปนการขยายหลักเบ้ืองตนใหชัดเจน 
ซอยละเอียดออกไป

นอกจากเรียกบุญกริิยาวตัถแุลว ในคัมภีรอิติ-
วตุตกะแหงหนึง่ ทานบรรยายเปนภาษาบาลีวา ปฺุญํ
สิกฺขติ∗ เรียกเปนศัพท ก็คือบุญญสิกขา นั่นเอง ก็
สิกขานั้นแหละแตเปนสิกขาที่มุงคฤหัสถ คือเนน
การฝกในการสรางเสริมคุณสมบัติที่ดี ที่เรียกวา 
“บุญ” ใหเจริญงอกงามข้ึนในชีวิต หรือใหชีวิต
เจริญข้ึนในบุญเรียกวา บุญญสิกขา มี ๓ ประการ 
คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ทาน สัญญมะ ทมะ

นี้เปนความรูดานหลักวิชา อาจไมคอยพบกัน 

                                                                  
∗ ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๐/๒๔๑
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โดยเฉพาะ สัญญมะ ทมะ แทบจะไมเคยพูดถึงกัน
เลย แตความจริงชุดนี้ก็วาตามหลักวิชาเหมือนกัน 
เปนไวพจนของทาน ศีล ภาวนา

พดูถงึเร่ืองสิกขามากพ็อสมควร คงจะผานได 
แตกอนจะไปถึงภาวนาขอแทรกอีกนิดหนึ่ง

เร่ืองแทรก: เคร่ืองชวยและเครือ่งวัดการพฒันา
สําหรับคําวา พัฒนา นั้น ในภาษาบาลีมี

ศัพทคลายกันอยูคําหนึ่งเรียกวา วุฒิ หรือ วัฒิ
วุฒิ แปลวาความเจริญ มีรากศัพท (ธาตุ) 

เดียวกับพัฒนา วุฒิหรือวัฒินี้เปนหลักธรรมสําหรับ
เอามาใชประกอบในการสรางความเจริญหรือพฒันา

ยกตัวอยาง วุฒิธรรม ที่เปนหลักธรรมเบ้ือง
ตน ทานสอนไวมี ๔ ประการ เรียกเต็มวา ปญญา
วุฒิธรรม แปลวาธรรมเปนไปเพื่อความเจริญแหง
ปญญา สําหรับชวยในการพฒันาตนดานปญญา คือ



๖๒

๑. สัปปุริสูปสสยะ แปลวา คบหาสัตบุรุษ 
คบคนดีมีปญญา มีคุณธรรม มีความรูความเขาใจ
ในธรรม ซึ่งเปนหลักความจริงความดีงาม

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงธรรม ฟงคําส่ังสอน
ที่แสดงความจริงความดีงามนั้น

๓. โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย 
รูจักพิจารณาส่ิงที่ไดเลาไดเรียน สามารถจับ
สําเหนียกเอามาดวยดี โยนิโสมนสิการเปนตัวแกน
ของการสรางปญญา ที่เรียกวาสําเหนียกนั่นแหละ 
คือ รูจักจับ รูจักเลือกเอามาใชประโยชน

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมใหถูก
หลัก ที่ทานเรียกวา ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
หมายความวา ปฏิบัติธรรมสอดคลองกันตาม
ระบบความสัมพันธที่วา ธรรมขอนี้เปนไปเพื่อจุด
มุงหมายอะไร และไปสัมพันธกับธรรมขอไหน 
ปฏิบัติดวยความตระหนักชัด และปฏิบัติใหถูก
ตองตามแนวตามความมุงหมายนั้น



๖๓

ธรรมชุดนี้เปนหลักประกอบที่สําคัญ เปน
หลักชวยในการพัฒนานั่นเอง

นอกจากนั้น ยังมีหลักที่เรียกวา วัฒิธรรม 
สําหรับวัดความเจริญของอริยสาวก โดยเฉพาะ
อุบาสกอุบาสิกา วามีความเจริญในการพัฒนาตน
แคไหน วัดดวย วัฒิธรรม ๕ ขอ คือ

๑. ศรัทธา มีความเช่ือถูกหลัก เชื่อมีเหตุมี
ผลหรือไมเพียงไร

๒. ศีล มีความประพฤติดีงาม ถูกตองตาม
หลักพระศาสนาแคไหน

๓. สุตะ มีความรูหลักธรรมคําสอนที่จะไป
ชวยตนเองและแนะนําผูอ่ืนไดพอสมควรไหม

๔. จาคะ มีความเสียสละ มีน้ําใจชวย
เหลือเผ่ือแผผูอ่ืนเปนอยางไร

๕. ปญญา รูเขาใจความจริงตางๆ รูเทา
ทันสภาวะของโลกและชีวิต พอทําจิตใจใหหลุด
พนเปนอิสระโปรงโลงไดแคไหน



๖๔

พุทธพจนเตือนใหมุงหนาพัฒนาตน
การพัฒนาตนนี้ เปนหลักการแหงการเจริญ

งอกงามกาวหนายิ่งๆ ข้ึนเร่ือยไป ผูที่ดําเนินตาม
หลักการพัฒนาตน จะคิดเพียงวา เราจะรักษา
ความดีงามที่ไดบําเพ็ญมาแลว หรือพอใจวาเราได
ทําดีมามากแลว พัฒนาตนมาดีแลว ไมได คนที่
พอใจอยางนั้น หรือทรงๆ อยูแคนั้น คือ หยุดอยู 
หรือ คงอยูเทาเดิม ทานเรียกวา เปนคนประมาท
ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจา ขอใหพิจารณา
พุทธพจนตอไปนี้ เปนเคร่ืองเตือนใจ

"ภกิษุทัง้หลาย จะกล่าวไปใยถงึความเส่ือมถอยใน
กศุลธรรมทัง้หลาย เราไมส่รรเสริญแมแ้ต่ความคงอยูก่บั
ทีใ่นกศุลธรรมทัง้หลาย เราสรรเสรญิแต่ความกา้วหนา้ใน
กศุลธรรมทัง้หลาย ไมส่รรเสรญิความคงอยูก่บัที ่ ไม่
สรรเสรญิความเส่ือมถอย

"อย่างไรเป็นความเส่ือมถอยในกุศลธรรมทั้ง
หลาย...? ภกิษุมคุีณธรรมเทา่ใด โดยศรัทธา ศีล สุตะ 



๖๕

จาคะ ปญัญา ปฏิภาณ ธรรมเหล่านัน้ของเธอไมค่งอยู่ 
ไมเ่จริญข้ึน นีเ้ราเรียกว่าความเส่ือมถอยในกศุลธรรม
ทัง้หลาย...;

“อย่างไรเปน็ความคงอยูก่บัทีใ่นกศุลธรรมทัง้
หลาย...? ภกิษุมคุีณธรรมเทา่ใด โดยศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ ปญัญา ปฏิภาณ ธรรมเหล่านัน้ของเธอไมล่ด ไม่
เพ่ิม...;

“อย่างไรเป็นความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้ง
หลาย...? ภกิษุมคุีณธรรมเทา่ใด โดยศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ ปญัญา ปฏิภาณ ธรรมเหล่านัน้ของเธอ ไมห่ยดุ
อยู ่ไมล่ดลง..."∗

"นนัทยิะ! อยา่งไร อริยสาวกช่ือว่าเปน็อยูด้่วย
ความประมาท? คือ อริยสาวกในธรรมวินยันี ้ เปน็ผู้
ประกอบด้วยความเลือ่มใสอยา่งไมห่ว่ันไหวในพระพุทธ
เจา้...เธอสันโดษ (พอใจ) ด้วยความเล่ือมใสอยา่งไม่หว่ัน
ไหวในพระพุทธเจ้านั้น...เป็นผู้ประกอบด้วยความ
เล่ือมใสอยา่งไมห่ว่ันไหวในธรรม...เธอสันโดษ (พอใจ) 

                                                                  
∗ องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑



๖๖
ด้วยความเล่ือมใสอยา่งไมห่ว่ันไหวในธรรมนัน้...เปน็ผู้
ประกอบด้วยความเลือ่มใสอยา่งไมห่ว่ันไหวในสงฆ ์ เธอ
สันโดษ (พอใจ) ด้วยความเล่ือมใสอยา่งไมห่ว่ันไหวใน
สงฆน์ัน้...เปน็ผูป้ระกอบด้วยศีลทัง้หลายอันเปน็ทีพ่อ
ใจของพระอริยเจา้ เธอสันโดษ (พอใจ) ด้วยศีลนัน้ ไม่
เพียรพยายามยิง่  ๆ ข้ึนไป เพ่ือสงัดในทวิา เร้นในราตรี 
เมือ่เธอเปน็อยูป่ระมาทอยา่งนี.้..ธรรมทัง้หลายยอ่มไม่
ปรากฏ"∗

"ภกิษุยงัไมถ่งึความส้ินอาสวะ อยา่ได้นอนใจเสีย 
เพียงด้วยศีลและวัตร หรือด้วยความเปน็พหูสูต ด้วย
การได้สมาธ ิ หรือด้วยการอยูไ่ด้ในทีส่งัด หรือด้วยการ
ตระหนกัว่า เราได้สัมผสัเนกขัมมสุขทีป่ถุชุนไมเ่คยได้
ล้ิม"∗∗

                                                                  
∗ สํ.ม. ๑๙/๑๖๐๑/๕๐๐
∗∗ ขุ.ธ. ๒๕/๒๙/๕๑



— ๔ —

หลักการพัฒนา

การพัฒนาตนท่ีรอบดาน
หลักที่ ๓ คือ ภาวนา ซึ่งเปนตัวจริงของคํา

วาพัฒนา ดังที่ทานอธิบายภาวนาวา พัฒนา และ
ปจจุบันนี้เรานิยมใชกันวาพัฒนา ก็กลับไปตรงกับ
ของทานเขา นับวาดีมาก

ไดบอกแลววา ภาวนาเปนรูปคํานาม รูปคุณ-
นามเปนกริยาชอง ๓ ทานใชวา ภาวิต แปลวา ผูที่
เจริญแลว +อัตตะ หรือ อัตตา ที่แปลวาตน ก็เปน
ภาวติตัตะ แปลวา ผูมตีนอันเจริญแลว คือ มตีนอัน
พัฒนาแลว ซึ่งตามปกติทานหมายถึงพระอรหันต 
บางแหงจะเนนหมายถึงพระพุทธเจาโดยเฉพาะ

ในพระไตรปฎกบางแหงมีคนมาทลูถามพระ
พุทธเจา เขาเรียกพระองควา ทานผูเปนภาวิตัตตะ 



๖๘

พระสารีบุตรอธิบายภาวิตัตตะไววา  กถํ  ภควา    
ภาวิตตฺโต ที่วาพระพุทธเจาเปนภาวิตัตตะ ผูมีตน
พฒันาแลวนัน้เปนอยางไร แลวทานกข็ยายความวา
ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ∗ นี่หลัก
ใหญมาแลว ที่วามีตนอันพัฒนาแลวก็คือ

๑. มีกายอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตกาโย
๒. มีศีลอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตสีโล
๓. มีจิตอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตจิตฺโต
๔. มปีญญาอันพฒันาแลว เรียกวา ภาวติปโฺญ
ตอจากนี้ทานขยายความออกไปอีก  เปน 

ภาวิตสติปฏฐาโน ภาวิตสมฺมปฺปธาโน ภาวิตอิทฺธิปาโท 
ภาวิตอนิทฺริโย ภาวิตพโล ภาวิตโพชฌฺงฺโค ภาวิตมคฺโค
แปลวา ไดพัฒนาสติปฏฐาน พัฒนาสัมมัปปธาน 
พัฒนาอิทธิบาท พัฒนาอินทรีย พัฒนาพละ  
พัฒนาโพชฌงค  พัฒนามรรค แลว

                                                                  
∗ ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑



๖๙

ทานบรรยายไวยาว ซึง่กร็วมอยูใน ๔ ขอ  คือ
ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ นี้คือ
คุณสมบัติของทานผูพฒันาตนแลว เอามาใชวดัได

ถามีการพัฒนาตน เราก็เอาหลักนี้มาใชวัด
ดูวาพัฒนาครบไหม ๔ ดานนี้ คือ    ๑. กาย ๒. ศีล 
๓. จิต ๔. ปญญา

ภาวติกาย ภาวติศลี ภาวติจิต ภาวติปญญา เปน
รูปคุณนาม เปนคุณสมบัติของบุคคล ถาจะต้ังเปน
ศัพทนามใหเปนหัวขอธรรม ก็เปล่ียนไปอีกรูปหนึ่ง
เปนภาวนา ก็จะไดศัพทดังตอไปนี้

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล
๓. จิตตภาวนา การพัฒนาจิต
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา
ทนีี ้ จะตองอธบิายความหมายอีกหนอยหน่ึงวา

ที่วา พัฒนากาย ศีล จิต ปญญา นั้นเปนอยางไร



๗๐

พฒันาความสัมพนัธกับสิง่แวดลอมทางวตัถุ
๑. กายภาวนา พัฒนากาย อาจจะสงสัยวา

คงจะตองรับประทานกันใหญ รางกายจะไดเติบโต 
หรืออาจจะบริหารรางกาย ออกกําลังอะไรตางๆ 
พัฒนากายใหแข็งแรง อันนี้ก็ไมผิดหรอก แตวามัน
ตองมีหลักที่ใหญกวานั้น ไมอยางนั้นการพัฒนา
กายอยางนี้อาจจะเสียก็ได คือจะรับประทานมาก 
เพียงเพื่อใหรางกายใหญโต แลวอาจจะนํารางกาย
ไปใชในทางที่ไมดี

การพัฒนากําลังใหแข็งแรงอยางเดียวไมพอ 
ตามหลักการนี้ทานยังไมถือวาเขาสูธรรม การ
พัฒนากายในทางธรรมมีความหมายลึกซ้ึงกวานั้น

ทานไขความวา พัฒนากายอยางไร กายนั้น
มุงเอาที่ทวาร ๕ ที่เรียกอีกอยางหน่ึงวาอินทรีย ๕ 
คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ซึ่งเปนดานเปนชองทางที่
จะติดตอกับโลกภายนอก ถาเรียกตามภาษา
ปจจุบันก็วา ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกาย



๗๑

ภาพ หรือเร่ืองวัตถุสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปทางกาย
ภาพ ซึ่งเราสัมพันธดวยตา หู จมูก ล้ิน กาย

การพัฒนากาย ก็คือ พัฒนาความสัมพันธ
ทางทวารเหลานั้นใหดี ไมใหเกิดเปนโทษ ดังจะ
เห็นในหลักอินทรียสังวร

การพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ภายนอกดวยดี เชน ตาของเราเห็นส่ิงแวดลอม
ภายนอก จะดูอยางไรใหไดประโยชน ไมเกิดโทษ 
ทําอยางไรจะใหเด็กของเราดูโทรทัศนเปน ใหเขารู
จักเลือกรับเอาส่ิงที่ดีมาใชประโยชน ไมเอาส่ิงที่
เปนโทษมา รูจักสัมพันธทางตา รูจักสัมพันธทางหู 
เมื่อไดยินก็เลือกรับส่ิงที่ดี เชนหาฟงความรูที่เปน
ประโยชน ไมเอาส่ิงที่ราย ตลอดจนพัฒนาการใช
จมูก พัฒนาการใชล้ิน ฯลฯ

ล้ินกสํ็าคัญ มาเขาหลักโภชเนมัตตญัตุา คือ 
รูจกัประมาณในการบริโภค เชนพระกม็หีลักปฏิสังขา-
โย เรียกวาปัจจเวกขณะ หรือปจจัยปจจเวกขณ 



๗๒

หมายถงึการพจิารณาปจจยั คือเมือ่จะบริโภคปจจยั
๔ ก็ใหพิจารณาโดยแยบคาย โดยมีโยนิโสมนสิการ 
วาที่เรารับประทานอาหารนี้ไมใชเพื่อมุงเอร็ดอรอย 
มิใชมุงจะเอาโกหรูหราสนุกสนานมัวเมา แตรับ
ประทานเพือ่ใหชวีติเปนไป เพือ่ดํารงอยูผาสุก มสุีข
ภาพดี แข็งแรง แลวจะไดทาํกจิหนาทีข่องตนดวยดี

เมือ่รับประทานอาหาร แทนทีจ่ะรับประทาน
โดยมุงความอรอยหรือความโก ก็ไปเนนที่คุณคา
ประโยชนที่จะได มองดูวารับประทานอะไรจึงจะมี
คุณคา ชวยชีวิตใหมีสุขภาพดี และเกื้อกูลแกการ
เปนอยูที่ดี ถาเปนพระก็จะไดต้ังใจบําเพ็ญสมณ
ธรรม โรคภัยก็จะไดเบียดเบียนนอย นี้เปนการ
พัฒนาในดานความสัมพันธระหวางล้ินกับรส

นอกจากนี้ ก็สัมพันธใหดีทางดานกายกับ
ส่ิงสัมผัส (โผฏฐัพพะ) ภายนอก

นี้ คือการพัฒนากายในความหมายของ
ธรรมะ พูดงายๆ วา พัฒนาความสัมพันธของตัว



๗๓

เรากับส่ิงแวดลอมภายนอกหรือวัตถุทั้งหลายใหดี
ขอนี้ ตองถือวาสําคัญ เพราะเปนหลักเบ้ือง

ตน หลักสังวรอะไรตางๆ ก็เขามาในขอนี้หมด 
ฉะนั้น ในปจจุบันการศึกษานาจะเนนขอนี้ดวย ผูมี
การศึกษาจะตองมีการพัฒนากาย ซึ่งไมใชเพียง
วารางกายแข็งแรงเทานั้น ตองถามดวยวาเขามี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดีไหม หากวามีแต
กายแข็งแรง แตสัมพันธกับส่ิงแวดลอมไมดี เอา
กายที่แข็งแรงไปทะเลาะวิวาทแสวงหาส่ิงปรน
เปรอ จะยิ่งเปนโทษมาก จะถือวามีการศึกษาไมได

พฒันาทางสงัคม ตอดวยพฒันาจติใจและปญญา
๒. ศีลภาวนา คือการพัฒนาศีล ไดแกการ

พัฒนาในเร่ืองความสัมพันธทางดานกาย วาจา 
กับบุคคลอ่ืนหรือเพื่อนมนุษยดวยกัน ขอกอน
สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ 
แตขอนี้เปนส่ิงแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย



๗๔

ดวยกัน มีความสัมพันธที่ดีงามอยางที่วามาแลว ที่
วาศีลคือการไมเบียดเบียน

แมแตศีลขอมุสาวาทที่สงสัยกันวา พูดอยาง
นั้นอยางนี้จะเปนพูดเท็จหรือไมเท็จอะไรตางๆ ถารู
สาระของศีลวา ศีลมุงที่ความไมเบียดเบียนก็จะ
สบายใจข้ึน

แพทยรูสึกวาจะมีปญหามาก หลายทาน
สงสัยวา จะพูดกับคนไขอยางนี้โกหกผิดศีลขอ
มุสาวาทไหม ที่จริงหลักก็มีอยูในเร่ืองศีลนี้ ในที่
บางแหงทานบรรยายไวเลยวา เวนมุสาวาทคือเวน
จากการพูดเท็จเพื่อเห็นแกประโยชนตน ไมกลาว
วาจาเท็จเพื่อทําลายประโยชนของผูอ่ืน

การกลาวเท็จที่ เปนมุสาวาทนั้น สาระ
สําคัญอยูที่มุงจะทําลายประโยชนของผูอ่ืนทําให
เขาเสียหาย ทานใชศัพทโบราณวา หักราน
ประโยชนของเขา

ถาเปนการพูดเพื่อใหคลาดจากความเปน



๗๕

จริง โดยมุงหักรานประโยชนของเขา เปนมุสาวาท
แท แตถาพูดเท็จอยางอ่ืนนอกจากนั้นก็มีโทษเบา
บางแลว เพราะมันไมเขาตัวประเด็นแทๆ

ที่พูดมานี้ก็นอกเร่ืองแซงออกไปนิดหนึ่ง 
เปนอันวาเร่ืองศีลประเด็นอยูที่วาไมเบียดเบียน
เปนสาระสําคัญ เมื่อไมเบียดเบียนแลวตอไปก็อยู
รวมกันดวยดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถาเปนคฤหัสถ
ก็มีเร่ืองทานเขามาดวย

ดานนี้เปนความสัมพันธทางสังคมที่ดีซึ่งจะ
ตองพัฒนาข้ึนมา

๓. จิตตภาวนา คือพัฒนาจิตใจ ดานจิตใจ
นี้ไดกลาวแลวในอธิจิตตสิกขา คือพัฒนาคุณภาพ
จิต พัฒนาสมรรถภาพจิต พัฒนาสุขภาพจิต นี้เปน
การใชศัพทแบบสมัยปจจุบันใหเขาใจกันงาย ก็
ผานไปไดเลย

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา ก็
เหมือนกับอธิปญญาสิกขาที่พูดมาแลวนั้นเอง คือ
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การรูเขาใจส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน
สภาวะของโลกและชีวติ ทาํจิตใจใหเปนอิสระไดจน
ถึงข้ันสูงสุด อยางที่มีคาถาสรรเสริญพระพุทธเจา

เมื่อพัฒนาปญญาสูงสุด การพัฒนาขอตนๆ 
ก็ได รับการพัฒนาไปพรอมบริบูรณดวย มีคํา
สรรเสริญพระพุทธเจาแหงหนึ่งวา

ยถาปิ อุทเก ชาตํ ปุณฺฑรีกํ ปวฑฺฒติ
น อุปลิปฺปติ โตเยน สุจิคนฺธํ มโนรมํ
ตเถว โลเก สุชาโต พุทฺโธ โลเก วิหรติ
น อุปลิปฺปติ โลเกน โตเยน ปทุมํ ยถา
แปลความวา เปรียบเหมือนวา ดอกบัวเกิด

ในน้ํา เจริญงอกงามข้ึนมาในนํ้า ไมติดดวยน้ํา ซ้ํา
ยังมีกล่ินหอมนาชื่นใจ ฉันใด พระพุทธเจาทรง
บังเกิดดีแลวในโลก ทรงอยูในโลก แตไมติดโลก 
เหมือนใบบัวไมติดน้ํา ฉันนั้น

นี้คือลักษณะของคนท่ีพัฒนาตนไปจนถึงมี
ปญญาสูงสุด ตรัสรูแลว หมดสิ้นกิเลส เกิดในโลก 



๗๗

อยูในโลก แตไมติดโลก เหมือนดอกบัวเกิดในน้ํา
แตไมติดน้ํา มีกล่ินหอมนาชื่นใจ

ที่ทานกลาวมานี้ก็เปนคาถาสําหรับนํามาดู
คุณสมบติัของผูพฒันาตน เปนคติอันหนึง่ซึง่ใหแนว
ความคิดวา ในการพัฒนาตนนั้น เราก็อยูในโลกนี้
แหละ แตเราไมติดโลก ไมแปดเปอนดวยโลก เหมอืน
ดอกบัวแมจะอยูในน้ํา หรือบางแหงจะอยูในโคลน
ตม แตก็ไมติดไมเปอน กลับมีกล่ินหอมนาชื่นใจ 
เอาไปบูชาพระกไ็ด อะไรทาํนองนี ้นีเ้ปนการพฒันา
ตนทีส่มบูรณแลว พระพทุธเจากม็คุีณสมบัติอยางนี้
จุดสมบูรณของการพัฒนาตน

เร่ืองการพัฒนาตนนี้ ไดพูดมาในแงมุม
ตางๆ ซึ่งวาไปตามหลักวิชาหรือเนื้อหาในคัมภีร

ขอสรุปเปนจุดเนนวา พระพุทธศาสนายกยอง
ผูที่พัฒนาตนวาเปนบุคคลสูงสุด อยางที่ไดยกพุทธ
ภาษิตมาแสดงวา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู
มนุษย คนที่ฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด
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เมื่อยกยองผูที่พัฒนาตนแลว ก็มีจุดเนนขอ
ตอไป คือ พระพทุธศาสนานีถ้อืวา มนษุยเปนผูทีฝ่ก
ได หรือนับถือศักยภาพในตัวมนุษยที่พัฒนาข้ึนได 
เมื่อพัฒนาไดก็เนนความสําคัญของการฝกฝน
พฒันาตน ใหความสําคัญมากแกการฝกฝนพฒันาตน

ฉะนัน้ จงึบอกวา ความดีหรือความประเสริฐ
ของมนุษยนี้ อยูที่การฝกฝนพัฒนาตนนั้นเอง 
เพราะมนุษยนั้น ถาไมฝกฝนพัฒนาแลว ก็ไมมีคุณ
คาอะไร ถาพัฒนาใหดีแลวก็ประเสริฐเลิศลํ้า จน
กระทั่งแมแตเทพพรหมก็เคารพบูชา อาจเปนถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจา แตถาไมฝกฝนพัฒนาตน ก็
อาจจะเต็มไปดวยส่ิงชั่วทราม อาจจะเลวรายตํ่า
ตอยดอยกวาแมแตสัตวเดรัจฉานก็ได ฉะนั้น ใน
การปฏิบัติทางพุทธศาสนา จึงเนนความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเปนอยางมาก

เมื่อพูดมาถึงนี่แลว ขอรวบรัดรวมความเปน
การย้ําไววา จุดหมายของการพัฒนาตนจะถือวา
สําเร็จ โดยมองที่การไดพัฒนาตนครบ ๔ ดาน



๗๙

การพัฒนาตนชนิดเต็มรูปแบบทั้ง ๔ ดาน 
คือ ภาวนา ๔ นั้น ตามปกติพระพุทธเจาตรัสใน
ลักษณะที่เรียกอยางปจจุบันวาเปนการวัดผล ดัง
นั้น จึงใชในรูปที่เปนคุณสมบัติของคนที่พัฒนาตน
แลว โดยเปล่ียนภาวนาเปน “ภาวิต”

ดังที่ทานเรียกคนที่พัฒนาตนแลว คือผูมีตน
ที่ผานภาวนาแลววา  ภาวิตัตตะ  หรือ ภาวิตัตต  
(ภาวิต+อัตต)

ภาวิต ก็มี ๔ (เชนเดียวกับภาวนา ๔) เพราะ
แยกเปนดาน กาย ศีล จิต และปญญาตามลําดับ 
คนที่พัฒนาตนแลว จึงเปน ภาวิต ๔ ดาน คือ

๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแลว คือ ได
พัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ปฏิบัติตอโลกแหงวตัถอุยางไดผลดี โดยเฉพาะดวย
อินทรียทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย  เชน ดูเปน 
ฟงเปน ใหไดปญญา และคุณคาที่เปนประโยชน



๘๐

๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว คือ ได
พัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม 
โดยอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางไมเบียดเบียน แต
อยูกันดวยไมตรี เปนมิตร เกื้อกูลกัน

๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแลว คือ ได
พัฒนาจิตใจใหมีคุณสมบัติที่ดีงาม มีคุณธรรม 
ความเขมแข็งมั่นคง และความสุข คือพัฒนาแลว
ทั้งดานคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต

๔. ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว 
คือ ไดพัฒนาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจส่ิง
ทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันความจริงของโลก
และชีวิต เขาถึงกฎธรรมชาติที่มีความเปนไปตาม
เหตุปจจัย เปนตน จนทําจิตใจใหเปนอิสระได เบิก
บานผองใส เปนอยูดวยปญญา

คนที่พัฒนาตนไดผลแทจริง จะมีคุณสมบัติ
เปนภาวิต ๔ ดานอยางนี้



บทเสริม
สงัคมตองมีคานยิมยกยองคนท่ีพฒันาตน

ทีนี้ มองดูทางดานสังคม มีพุทธพจนตรัสไว
โดยมีสาระวา สังคมควรจะเนนหรือมีคานิยมใน
การยกยองบุคคลที่พัฒนาตน เพราะคานิยมเปน
เร่ืองสําคัญมากในทางสังคม เปนเคร่ืองบิดผันนํา
ทางสังคมใหไปทางดีทางราย

ถาสังคมมีคานิยมที่ไมดี เชนในเร่ืองนี้ ถา
เราไมชวยกันยกยองบูชาผูพัฒนาตน แตไปยกยอง
บูชาคนดวยเหตุอ่ืนๆ เชน ความมั่งมีเงินทองหรือ
อิทธิพลอํานาจ เมื่อสังคมเกิดคานิยมในทางอยาง
นั้น แลวผลรายก็เกิดแกสังคมนั้นเอง แลวจะไป
โทษใคร เพราะมนุษยสรางคานิยมข้ึนมาเอง คา
นิยมนี้เปนมโนกรรม แลวมนุษยก็ไดรับผลของ
มโนกรรมที่เปนอกุศลของตนเอง
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ตรงขาม ถาเราพัฒนาคานิยมที่ดี ชวยกัน
เชิดชูคนที่พัฒนาตน คนที่มีการศึกษาที่ถูกตอง 
สังคมก็จะดีงามข้ึน มนุษยที่เกิดมาภายหลังก็จะ
ถือตามเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ วา
อะไรดี อะไรเปนที่เชิดชูนิยมกันในสังคม แลวก็จะ
พยายามทําตาม

มีคาถาในพระธรรมบทอีกคาถาหนึ่ง ที่นา
จะนํามาใชในกรณีนี้ ซึ่งเปนเร่ืองของการพัฒนา 
และมีคําวา ภาวิตัตตะ (ผูมีตนที่พัฒนาแลว) อยู
ดวย ทานสอนวา

มาเส มาเส สหสฺเสน โย ยเชถ สตํ สมํ
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมปิ ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ
แปลวา ถึงแมบุคคลจะไปประกอบพิธีบูชา

สม่ําเสมอทุกเดือน ดวยทรัพยเดือนละ ๑,๐๐๐ 
ตลอด ๑๐๐ ป ก็ไมประเสริฐอะไร สูบูชาคนที่
พัฒนาตนแลวแมเพียงขณะหนึ่งก็ไมได



๘๓

นอกจากนั้น ที่บอกใหบูชาคนที่ควรบูชานี้ 
คําวา “บูชา” นั้น ก็ไมใชหมายความวาเอาไปต้ังไว
บนแทน หรือใหทานนั่งบนอะไรสักแหง แลวก็เอา
ดอกไมธูปเทียนไปกราบไหวหรอก แตหมายความ
วายกยอง

อยางเร่ืองในภาษาบาลีวา มีคนยากจนคน 
หนึ่ง เปนคนขยันหมั่นเพียร ต้ังตัวไดดีมีทรัพย พระ
เจาแผนดินก็ทรง “บูชาเขาดวยตําแหนงเศรษฐี” 
(สมัยนั้น ตําแหนงเศรษฐีมีการแตงต้ัง)

ในขอความนี้ก็คือใหยกยองคนที่พัฒนาตน
แลว ซึ่งพระศาสนานี้สรรเสริญ จะเปนแนวทางที่ดี
ของสังคม และเขากับหลักมงคล ๓๘ ประการ ใน
คาถาที่ ๑ ขอ ๓ ที่วา

ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
แปลวา การบชูาคนทีค่วรบูชาเปนอุดมมงคล

เปนมงคลสูงสุดที่จะนําชีวิตและสังคมใหเจริญกาว
หนา ฉะนัน้ในแงสังคม เร่ืองการพฒันาตนกสํ็าคัญ



๘๔

พฒันาตนจนหมด(ความยดึม่ัน)ตวัตน
สุดทายก็เขามาในตัวเองภายใน เมื่อพัฒนา

ตนแลว พัฒนาไปๆ กายก็พัฒนา ศีลก็พัฒนา จิต
ก็พัฒนา ปญญาก็พัฒนาดีแลว ก็เกิดความรูความ
เขาใจส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติ
ธรรมดาของโลกและชีวิต รูเขาใจ อนิจจงั ทกุขงั 
อนตัตา ปญญาพัฒนาแลวก็เลยรูวาตัวตนนี้ไมมี

ตกลงพัฒนาตน พัฒนาไปพัฒนามาก็หมด
ตัวตน เปนสุดทายจบเลย

ความจริง ไมใชวาหมดหรอก โดยสมมุติก็
ยังมีอยู เปนเร่ืองของภาษา

ที่วาพัฒนาตนนั้นก็ตองรูเทาทัน เราพูดตาม
ภาษาสําหรับส่ือความหมายกัน เรียกวาตัวตนโดย
สมมุติ

เมื่อพัฒนาปญญาก็ทําใหรูเขาใจความจริง
เกี่ยวกับตัวตนวามันเปนอนัตตา คือ ไมใชวาหมด
ตัวตนหรอก แตรูทนัวาตัวตนทีย่ดึถอืกนันัน้ ทีแ่ทมนั



๘๕

ไมม ีเมือ่รูวาเปนอนตัตาแลวกห็มดความยดึมัน่ (คือ
เมื่อที่จริงตัวตนมันไมมีอยูแลว ก็ไมตองหมดตัวตน 
แตคนมีความยึดมั่นในตัวตนที่ไมมี จึงตองทําให
หมดความยึดมั่นนั้น แลวปญหาก็หมดไปเอง)

เมื่อไมมีความยึดติดถือมั่นในตัวตน ก็ไมถูก
กระทบกระทั่ง เพราะไมมีตัวตนที่คอยรับกระทบ
ใหเกิดความทุกข

แตกอนนี้ คนโนนวามาก็กระทบ ไปทําโนน 
ไปมองเห็นรูอะไรทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็
กระทบเร่ือย เพราะมีตัวตนที่ยึดไว พะวงปกปองไว
คอยรับกระทบอยูเร่ือย แตพอเขาใจ มีปญญารู
แจมแจง หมดความยึดมั่นนั้น ก็ไมมีตัวไวรับ
กระทบ ก็หมดทุกข เรียกวาพนจากกิเลสและ
ความทุกข ก็ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ตอ
แตนั้น จะทําอะไรจะแกอะไรก็ตรงไปตรงมาตาม
เหตุปจจัย ไมทําไปตามกิเลส เปนอิสระแทจริง



๘๖

ถาไมพัฒนาตนก็เปนไปในทางตรงขาม คือ 
ไมรูเขาใจตัวตนวาเปนอนัตตา ก็ยิ่งพัฒนาความ
ยึดมั่นในตัวตน ตัวตนมันก็ขยายพอกพูนออกไป 
พองออกไปพองออกไป อยูนานวันเขาตัวตนของ
เราก็ยิ่งพองขยายใหญ พอขยายใหญก็ยิ่งทุกข
มาก เพราะตัวตนแคนี้ มันรับกระทบแคนี้มันก็ทุกข
แคนี้ พอนานๆ เขามันขยายออกไป ขยายออกไป
อยูกับส่ิงนั้นส่ิงนี้ ก็มีตัวตนที่รับกระทบมากข้ึนๆ ก็
ทุกขหนักเขาทุกที

ถาเราอยูในโลกไมเปน ก็ติดโลก แลวก็ยึด
ทกุอยางในโลก เชน ของทีเ่ราม ีทีเ่ราเขาไปเกีย่วของ
เราก็ยึดทุกอยาง เรายึดอะไร ตัวตนของเราก็ขยาย
ไปอยูกับมัน ส่ิงนั้นก็ผนวกเขาเปนตัวตนของเรา

เรามีแกวใบหนึ่ง แกวใบนั้นก็เปนตัวตนของ
เราดวย ตัวเราขยายไปอยูกบัแกว เรามีบานหลังหนึง่
ตัวตนของเรากแ็ผขยายไปครอบคลมุบาน เรามอีะไร
ตัวตนของเราก็ขยายไปผนวกเขา ตัวตนก็ใหญ



๘๗

ออกไปๆ จนในที่สุด ส่ิงกระทบก็เขามากระทบมาก
มายจนรับไมไหวเลย วันหนึ่งไมรูกระทบเทาไร

ยิ่งตัวตนใหญก็ยิ่งมีโอกาสมีขอบเขตมีแดน
ที่จะรับกระทบมาก ก็เลยทุกขมาก จะทําอะไรจะ
แกไขอะไรกท็าํดวยกเิลสทีเ่หน็แกตน ทาํไปตามแรง
ความรูสึกที่ถูกบีบ ไมทําใหตรงตามเหตุปจจัย ก็
เลยยิ่งเกิดปญหามาก

ฉะนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาตน เพื่อจะรูเทา
ทัน เขาใจอนัตตา มองเห็นความไมมีตัวตน จะได
หมดความยึดมั่นในตัวตน แลวก็จะหมดความ
ทุกข พนจากกิเลส มีจิตใจเปนอิสระ เปนอันวา
เร่ืองการพัฒนาตนก็นาจะจบเพียงนี้

เร่ืองที่กลาวมาก็เหมือนดังที่พูดไวขางตน 
คือเนนการพูดตามหลักวิชาหรือตามคัมภีรตาม
ตํารา ความรูในคัมภีรหรือในตํารานั้นจะเปน
ประโยชนอยางแทจริงก็ตอเมื่อรูจักเอามาใช
ประโยชน เอามาปฏิบัติ ถาไมมีผลในการปฏิบัติ
แลวความรูในตําราก็ไรความหมาย



๘๘

ขอนีก้ม็าสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของกลุม
หรือโครงการที่วา จุดมุงหมายในการต้ังโครงการ
นั้นมุงเนนที่การปฏิบัติ เรามาพัฒนาตนในแงการ
ปฏิบัติ คือเอาธรรมมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
ประจําวนั ทาํใหดับทกุขได ใหจติใจปลอดโปรงผอง
ใสมีความสุข มีความรมเย็นทั้งตัวเองและอยูรวม
กับผูอ่ืนดวยดี สังคมนี้ก็จะมีความสุขความเจริญ

ฉะนั้น ถาหากวาไดนําความรูทางตํารานี้มา
โยงใชในทางปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน ก็จะเขากับ
วัตถุประสงคของโครงการ และทั้งเปนการถูกตอง
ตามธรรมดวย

ในทีสุ่ดนี ้อาตมภาพขออนโุมทนา อางอิงคุณ
พระรัตนตรัย อํานวยพรแดทานผูใฝธรรมทุกทาน 
ขอจงเจริญงอกงามในธรรมปฏิบัติ บําเพญ็ประโยชน
ตนและประโยชนทานใหสําเร็จสมตามมุงหมาย มี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกันทุกทาน เทอญ




