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นิทานพจน
๑

หนังสือ สยามสามไตร น้ี มีจุดเร่ิมตนต้ังแตกอนข้ึนปใหม 

พ.ศ.๒๕๕๐ เมือ่ทางโรงเรียน(อนุบาล)หนูนอย และบานพุทธประถม 

ปรารภโอกาสท่ีโรงเรียนท้ังสองจะเร่ิมเขาดําเนินงานการศึกษา ณ 

สถานท่ีซ่ึงสรางข้ึนใหม แลวไดตดิตอขอใหอาตมภาพต้ังช่ือใหมรวม

สถานศึกษาท้ังสองไวดวยกันในนามอนัหน่ึงอนัเดียว ข้ันตอนในการ

คดิต้ังและเลอืกช่ือใหมน้ัน ใชเวลานับวายาวนาน

เวลาผานมาจนถึงชวงวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทาง

โรงเรียนไดพบหนังสือเลมหน่ึงของอาตมภาพ ซ่ึงมีผูพิมพตอกันมา

(คร้ังท่ี ๑ เมือ่ ก.ค. ๒๕๔๔, คร้ังท่ี ๒ เมือ่ ม.ค. ๒๕๕๐) มช่ืีอวา

“สามไตร” เกิดความพอใจช่ือน้ัน โดยปรารถนาจะใชรวมกับคาํวา 

“สยาม” เปน “สยามสามไตร” และนําช่ือน้ีใสเขาในบัญชีช่ือเลอืก

รวมกับช่ือท่ีไดคดัไวกอนแลว

เมือ่พจิารณาแลว เห็นวา คาํวา “สามไตร” สือ่ถึงหลกัธรรม

สาํคัญท่ีครอบคลมุคาํสอนท้ังหมดในพระพุทธศาสนา และเปนแหลง

                                                                                                    
๑ นิทานพจน (หรือ นิทานวจนะ) คือ คําช้ีแจงความเปนมา, คําเริ่มเรื่อง, คํานํา 
(“นิทาน” แปลวา เหตุ, ท่ีมา, ตนเรื่อง, เรื่องเดิมท่ีเปนมา หรือความเปนมาต้ังแตตน; ใน
ภาษาไทย ความหมายเพ้ียนไป กลายเปน “เรื่องท่ีเลากันมา”)



สยามสามไตรข

ท่ีอาํนวยสาระทางการศึกษาไดอยางพร่ังพรอม สวน “สยาม” ซ่ึงเปน

ช่ือของประเทศชาตไิทยน้ี ก็สามารถแปลใหมคีวามหมายทางธรรมท่ี

โยงกับสามไตรน้ันไดดดีวย ในท่ีสดุ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ก็

ไดตกลงยุตวิาโรงเรียน(อนุบาล)หนูนอย และบานพุทธประถม จะใช

ช่ือใหมรวมกันวา “สยามสามไตร”

 เน่ืองจากช่ือท่ีตัง้น้ี มใิชมุงเพียงใหไพเราะ แตใหมคีวามหมาย

สองไปยังหลักธรรมทีเ่ปนสาระสําคัญและเปนเหตุผลของการศึกษา 

ตลอดจนกระบวนวิธดีาํเนินงานในการศึกษาน้ัน ดงัน้ัน คณะบุพการี

ของโรงเรยีน พรอมดวยผูบริหาร ตวัแทนครูและผูปกครอง จึงไดมาท่ี

วัดญาณเวศกวัน ในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพ่ือฟงความหมาย

ของสยามสามไตร และสนทนาธรรม เพ่ิมพนูความรูความเขาใจใน

หลักธรรมท่ีมีความหมายอันสื่อสาระทางการศึกษา และพิจารณา

หนทางท่ีจะนําไปใชใหสาํเร็จประโยชนสมัฤทธิค์วามมุงหมายตอไป

หลังจากน้ัน ทางโรงเรียนไดถอดความจากเสียงบันทึกธรรม

น้ันสงมาถวายใหตรวจชําระ เพ่ือจัดพิมพเปนเลมหนังสือ น่ีคือกาว

สําคัญแหงการเกิดข้ึนของหนังสือเลมน้ี

ระหวางท่ียังตรวจชําระตนฉบับอยูน้ัน กาลเวลาก็ผานมาจน

ถึงวาระข้ึนสูปการศึกษาใหม

ณ โอกาสน้ัน ในวันจันทรท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปน

วันวิสาขบูชา คณะบุพการี ผูบริหาร ตัวแทนครูและผูปกครอง ได
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มายังกุฏิของอาตมภาพ ท่ีวัดญาณเวศกวัน และขอรับช่ือโรงเรียน

สยามสามไตร แทนชื่อเดิมคืออนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถม 

เพ่ือเร่ิมตนอยางเปนทางการ ในวาระเปดปการศึกษา ๒๕๕๑

สมัโมทนียกถาและการสนทนาวันน้ัน เนนท่ีการออกเดนิหนา

กาวไปในการทํางานการศึกษา ตัง้แตความพรอมของผูทํางาน จนถึง

การบรรลจุุดหมายแหงประโยชนสขุของชีวิต สงัคม และมวลมนุษย

แลวทางโรงเรียนก็ไดถอดความจากเสียงบันทึกธรรมน้ันสงมาถวาย

อกี เพ่ิมขอมลูท่ีจะตรวจชําระรวมเขากับคร้ังกอนท่ียังคางอยู

บัดน้ี นับแตโรงเรียนเร่ิมการเรียนการสอน ณ สถานท่ีแหง

ใหม ในช่ือใหมวาสยามสามไตรน้ี เวลาไดลวงไปถึง ๑ ปเศษแลว 

หนังสือท่ีเปนเสมือนการกอกําเนิดแหงสาระดานนามธรรมเคียงคู

มากับการเกิดดานรูปธรรม อันมีนามเดียวกันวา “สยามสามไตร” 

จึงถือกําเนิดเกิดเปนเลมข้ึนมา ถาถืออยางน้ี การปรากฏของ

หนังสือน้ี ก็นับวาเปนการเกิดข้ึนเต็มตัวสมบูรณของโรงเรียนสยาม

สามไตร

ดังไดกลาวแลววา เน้ือหาของหนังสือน้ี เกิดจากธรรมกถา

แกทางโรงเรียนใน ๒ วาระ คือ

คร้ังแรก ในคราวรับรูความตกลงเลือกใชช่ือวา “สยามสาม

ไตร”  และรับรูความหมายของนามใหม น้ัน  เมื่อ วันท่ี  ๕  

พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และ



สยามสามไตรง

คร้ังท่ี ๒ ในคราวรับมอบนามใหม คือ “สยามสามไตร” ข้ึนสู

การใชอยางเปนทางการ ในวาระเปดปการศึกษา โดยรับในวัน

วิสาขบูชา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

หนังสือ สยามสามไตร น้ี โดยมิไดคาดหมาย ในท่ีสุด 

ปรากฏวามีเน้ือหาสาระซ่ึงจัดลงตัวเปน ๒ ภาค สอดคลองกับ

วาระท่ีเกิดข้ึนของธรรมกถา ๒ คร้ังน้ัน ตามลําดับ

ในท่ีน้ี สมควรช้ีแจงสาระสําคัญของหนังสือท้ังสองภาคน้ัน 

เปนการแนะนําหนังสือเพ่ือประโยชนในการศึกษา ท่ีจะทําความ

เขาใจ และใชงานสืบตอไป ดังน้ี

ภาค ๑ วาดวยความหมายของ “สยามสามไตร” เร่ิมดวย

ความหมายสั้นๆ ของ “สยาม” ท่ีโยงเขาสูสามไตร จากน้ันเปนการ

อธิบายหลักธรรมใหญ คือ ไตรท้ังสาม อนัไดแก ไตรรัตน (พระ

รัตนตรัย) ไตรลักษณ และไตรสิกขา ตามลําดับ

ดังท่ีทราบกันอยู พระพุทธศาสนามองธรรมชาติของมนุษย

วาเปนสัตวอันพึงฝก ตองพัฒนา จะประเสริฐเลิศไดดวยการศึกษา 

และพระพุทธศาสนาก็สอนธรรมเพื่อประโยชนสุขของมนุษย ดังน้ัน 

หลักธรรมสําคัญท้ังหลายจึงมีเน้ือหาสาระและความหมายท่ีเปน

เร่ืองของการศึกษาอยูในตัว

เน่ืองจากเปนการมุงตรงเขาไปสูหลักธรรมใหญท่ีครอบคลุม 

โดยไมมีเวลาท่ีจะขยายออกไปหาหลักยอยท่ีแยกกระจายตอออก
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ไปอีกมากมาย สามไตรจึงเปนการแสดงระบบการพัฒนามนุษยใน

ข้ันพ้ืนฐานอยางกวางๆ

แมกระน้ัน ในท่ีน้ี ก็ไดยกสวนท่ีจะโยงออกมาสูการปฏิบัติใน

สภาพปจจุบันออกมาต้ังเปนจุดเนน ใหเห็นแนวทางท่ีจะนําไปใช

ประโยชนไดชัดเจนข้ึน

ความรูเขาใจในหลักธรรมใหญท้ังสามน้ี ถือวาเปนฐาน หรือ

เปนรากแกวของระบบการพัฒนามนุษย เพราะหย่ังโยงลงไปถึง

ธรรมชาติของโลกและชีวิตท้ังหมด ผูทํางานในระบบการศึกษาวิถี

พุทธ ย่ิงไดสรางฐานความรูเขาใจน้ีไวลึกซ้ึงแนนแฟนเทาใด ก็จะ

ย่ิงมั่นใจวาจะดําเนินกระบวนการพัฒนามนุษยใหสัมฤทธิ์ผลได

จริงสมความมุงหมาย

ภาค ๒ วาดวยการนําหลักการศึกษาออกสูปฏิบัติการในการ

ทํางานจริง อันเปนการสอดคลองกับเหตุการณทางสังคม ท่ีปรากฏ

นามสยามสามไตรซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนช่ือใหมของโรงเรียน 

และช่ือน้ันข้ึนปาย ใชเปนคําเรียกขานสื่อสารกันตามสมมติท่ัวไป

บนฐานทางปญญาท่ีแนนหนา ซ่ึงมีความรูเขาใจหลักธรรม

เขาถึงความจริงของธรรมชาติ และมีแนวคิดท่ีถูกตอง ก็จะทํางาน

การศึกษาไปไดถูกทาง อยางมัน่ใจ และไดผลท่ีจะใหบรรลจุุดหมายท่ี

ดท้ัีงตอชีวิต ตอสงัคม และตอสิง่แวดลอมตลอดจนธรรมชาติท้ังหมด

อยางแทจริง



สยามสามไตรฉ

การศึกษามิใชมีความหมายเพียงการเลาทองในหองเรียน 

และมิใชแคการเลนและกิจกรรมในโรงเรียน ทวาหองเรียนและท้ัง

โรงเรียนน้ันเปนฐานปฏบัิตกิาร ซ่ึงชีวิตน้ีและท้ังโลกเปนสถานศึกษา 

ท่ีเด็กเรียนรูท่ีจะฝกตน พัฒนาท้ังอินทรียและพฤติกรรมในการสื่อ

สารสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการอยูรวมสังคม พัฒนาจิตใจ 

และพัฒนาปญญา สามารถรวมจัดสรรชุมชน รวมสรางสังคมท่ีดี 

มีความรูเทาทัน พรอมท่ีจะแกปญหาของอารยธรรม นําพาโลกไป

ในทางแหงความเจริญท่ีเปนสันติสุขแทจริง

ภาคท่ีสองนําเสนอแนวทางปฏิบัติการทางการศึกษา ใหเห็น

วิถีพุทธแหงการพัฒนาชีวิต สรางสรรคสังคม และเก้ือกูลตอสิ่งแวด

ลอม ท่ีจะใหสัมฤทธิ์ผลดังกลาวน้ัน

นอกจากเน้ือหาในภาคท้ังสองน้ันแลว สาระอีกสวนหน่ึงท่ีได

จัดทําคูขนานมาดวย แมจะมองดูสั้น แตสําคัญอยางย่ิง ก็คือ หลัก

การ และปฏิบัติการ ท่ีเรียกวา “หลักชาวพุทธ”

หลักชาวพุทธ ท่ีจัดเปนสูตรปฏิบัติการอยูทายเลมหนังสือน้ี 

กลาวไดวา เปนสวนของการกาวข้ึนสูความปรากฏเปนจริง โดย

เช่ือมประสานภาค ๑ กับภาค ๒ กลาวคือ เปนจุดเร่ิมตนในการนํา

เอาสาระในสวนของฐานความรูและแนวความคิดในภาค ๑ น้ัน 

มาจัดเปนระบบปฏิบัติการของชีวิตจริง ท่ีจะใหกาวหนาไปใน

ปฏิบัติการท้ังหมดของสาระในภาค ๒
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สูตรปฏิบัติการของหลักชาวพุทธน้ี เทากับเปนหลักประกัน

อันทําใหมั่นใจวาสาระในภาคแรกจะถูกนํามาใชประโยชน และ

สาระในภาคท่ีสองจะมีการปฏิบัติจริง เพราะเมื่อมีการเร่ิมตนแลว 

การกาวตอก็จะตามมาได และโดยนัยน้ีก็คือ เปนหลักประกันวา

การศึกษาพัฒนาชีวิตวิถีพุทธจะเกิดมีเปนจริงข้ึนมา และจะงอก

งามกาวหนาตอไป

บัดน้ี เมื่อปรากฏนามสยามสามไตรแลว ก็ขอใหเปนแสงเงิน

แสงทองท่ีหวังไดแนแทวา จะตามมาดวยอาทิตยท่ีอุทัยแลวโคจร

ทอแสงสวางเจิดจา

หวังวา เด็กนักเรียนท้ังหลาย โดยมีครูอาจารย ผูบริหาร 

บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนคุณพอคุณแม ผูปกครอง เปน

กัลยาณมิตร จะกาวไปในพุทธวิถีของการศึกษา พัฒนาชีวิตให

เจริญงอกงาม เปนผูเขมแข็งและเกงกลาสามารถ ในการสราง

สรรค ในการชวยเหลือเก้ือกูลกอประโยชน และในการท่ีจะมีความ

สุขรวมกัน นําชีวิตของตน และรวมนํามวลชนท้ังโลกไปในกัลยาณ

วิถีสูสันติสุขอันไพบูลยและย่ังยืนสืบไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๙ เมษายน ๒๕๕๒



สารบัญ

นิทานพจน ก

สยามสามไตร ๑
นําเรื่อง ๑

ภาค ๑: สูสาระ ๓
๑. สยาม มาอยูกับ สามไตร ๕

 “สยาม” หมายความแคไหน ๕
คนยุคนี้ ตองใช “ยาม” ใหหนัก ๘
เอา “ยาม” มาใส ใหคนไทยเปน “สยาม” ๑๑
“สามไตร” ไดพุทธศาสนาทั้งหมด ๑๔

๒. ไตร ที่ นับถือ/นําทาง ๒๐

“สามไตร” พอโยงได ทางไปก็ชัดทันที ๒๐
“ไตรรัตน” จับจุดไว อยาใหพรา ๒๑
พอจับจุดไดมั่น กระบวนการศึกษาก็เห็นตน-ปลาย ๒๕
รัตนที่ ๑ เตือนจิตสํานึกที่จะศึกษา ๒๘
พุทธคุณ ๒ หรือ ๓ ก็นําทางไปไดแลว ๓๑
รัตนที่ ๒ เขาถึงส่ิงที่จะศึกษา ๓๔
รัตนที่ ๓ แวดลอมหนุนนําคนที่ศึกษา ๓๘

๓. ไตร ที่ รูทัน ๔๔

อนิจจตา บอกความจริงให ไยคนไทยยังใชไมเปน ๔๔
ปลอยวางไมวา แตอยาปลอยปละละเลย ๔๘
การศึกษาทีแ่ท อยูบนฐานความจรงิของธรรม ๕๐
ทุกขตา เตือนใหรูจักบริหาร-จัดการ ๕๕
ทุกขตา บงชี้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ๖๒



สยามสามไตร ฌ

รูอนัตตา แกปญหาข้ันเด็ดขาดสูอิสรภาพ ๖๖
การศึกษา แทหรือเทียม ดูที่นี่ก็รู ๗๐

๔. ไตร ที่ ตองทํา ๗๖

มีความจริงของธรรมเปนฐาน การศึกษาก็มั่นแนวไป ๗๖
ศีล เร่ืองใหญ ที่ยังไมคอยยอย ๘๐
ระวังปากมือเทา ไดศีล ๕ ระวังตาหู ไดศีลอะไร ๘๕
พัฒนาถึงที่ จะเอาดีไดจากส่ิงเลวที่สุด ๘๙
สนุกในการเรียน เส่ียงในการศึกษา ๙๓
การศึกษา คือการพัฒนาความสุข ๙๘
การศึกษาเร่ิมหรือยัง ดูที่สองศีล ๑๐๒
การศึกษาเพื่ออาชีพ หรืออาชีพเพื่อการศึกษา ๑๐๘

๕. สามไตร ขยายสูการปฏิบัติ ๑๑๒

รูสามไตรแลว จะจัดต้ังในสังคมอยางไร ๑๑๒
สังคมจริงแท คือชุมชนการศึกษา ๑๑๕
เสมอคือจัดใหเหมาะตามที่ไมเสมอ ๑๒๑
พัฒนาคนเพื่อคน และเพื่อชุมชนท่ียั่งยืน ๑๒๕
ของจริงที่ไดจัดต้ังไว ๑๓๑
จากไตรสิกขา สูไตรบุญกิริยา ๑๓๖

๖. สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ ๑๔๒

ต้ังสองหลักไว ก็ต้ังตัวกาวไปไดในการพัฒนา ๑๔๒
หลักจะมั่น ตองทําไดชัด ๑๔๘
หลักการตองมั่น ปฏิบัติการตองจริงจัง ๑๕๑
ศีล ๕ อยูที่เจตนาไมเบียดเบียน ๑๕๖
ไมประมาทในการมองประโยชน ๑๖๒
ศีลเวนเบียดเบียน หนุนดวยศีลเกื้อกูล ๑๖๕
การศึกษานี้ สรางโลกที่สุข ไรเบียดเบียน ๑๖๖
เจอปญหา เราศึกษา กลายเปนได ๑๖๙
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ภาค ๒: สื่อสาระ ๑๗๙
ปรากฏนาม สยามสามไตร ๑๘๑

กาวสูจุดหมาย ๑๘๕

ฐานม่ัน หลักชัด ๑๘๕
มัคคุเทศก ๑๘๗
ทางตรง ๑๘๙
เขาสูทาง ๑๙๒
กาวไป ๑๙๕
ถึงจุดหมาย ๑๙๘
ตระหนักภาวะแตกตางหลากหลาย ๒๐๔
สังคมของมนุษยชน ๒๐๖
สังคมกัลยาณชน ๒๐๙
ชุมชนอริยาวัฒิ ๒๑๑
อริยาวัฒิ ท้ังทิฏฐธัมม และสัมปราย ๒๑๖
ชุมชนตนแบบ ๒๑๙
ศาสนิกแบบอยาง ๒๒๓
คนสมบูรณ ๒๒๗
เกื้อกูลท้ังโลก ๒๓๐

สยามสามไตร...

สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ ๒๓๒

วิกฤตการศึกษา วิกฤตอารยธรรม ๒๓๒
วิทยาศาสตร ขึ้นแลว แรมลง ๒๓๖
การศึกษา แคตามสนอง หรือตองนําหนา ๒๔๑
Child-Centered Ed. พองแลวยุบ ยุบแลวพอง ๒๔๓
การศึกษาสากล ท่ีจะกูอารยธรรมใหอําไพ ๒๔๗
การศึกษาวิถีพุทธ คือความหวังท่ีแนชัดของมนุษยชาติ ๒๕๑
ใหโลกม่ันใจ สูสันติสุขได ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ ๒๕๕
• สูตรมนสิการ: สยามสามไตร ๒๖๖
• สูตรปฏิบัติการ: หลักชาวพุทธ ๒๖๙
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นําเร่ือง

เพราะปรารภเร่ืองช่ือน่ีแหละ จึงไดอยากจะพบกัน คือ เมื่อมี

ช่ืออยางน้ีแลว ก็อยากใหทานท่ีเก่ียวของ ไดแกคณะบริหาร ครู

อาจารย ไดมีความชัดเจนในเรื่องความหมาย

ท้ังน้ีก็เพราะวา ช่ือน้ีเราไมไดคิดเพียงแคเปนสักวาช่ือ แต

ตองการใหมีความหมาย และถาความหมายน้ันเปนหลักการ

ใหญๆ ออกมาสูการปฏิบัติไดก็ย่ิงดี

ในตอนตนน้ัน อาตมาก็ไมไดทันนึกถึงช่ือน้ี ท่ีจริงก็เปนช่ือ

หนังสือท่ีตั้งมากอนแลว ตั้งมาหลายปแลวดวย อยางนอยก็ ๕– ๖

                                                                                                    

๑ ถอดความจากเสียงบันทึก ในโอกาสที่คณะบุพการี ผูบริหาร ตัวแทนครูและผูปกครอง 
ร.ร.สยามสามไตร (อนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถม) เขากราบนมัสการ พระพรหม-
คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่ีวัดญาณเวศกวัน เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
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ปแลว พอคุณครูพูดถึงช่ือน้ี วาพบท่ีปกเปนช่ือหนังสือ๑ อาตมาก็

เห็นวา เปนช่ือท่ีมีความหมายครอบคลุมหลักการสําคัญของพระ

พุทธศาสนา แตคุณครูบอกวามีบางทานเสนอคําวา “สยาม”๒ เพ่ิม

ขางหนาดวย อาตมาก็มานึกดู ในใจน้ันก็อยากจะใหทุกทานสบาย

ใจ พอใจ แตเมื่อถาม ก็ไดความวา ก็พอใจท้ังน้ัน จะเปน “สาม

ไตร” เฉยๆ หรือ “สยามสามไตร” ก็ได

ทีน้ีจะเลือกช่ือไหนดี ก็มานึกวา ถาจะมีคําวา “สยาม” ก็นา

จะใหเปนคําท่ีมีความหมายทางหลักธรรมดวย คือไมใชเพียงวา

เปนช่ือประเทศไทยเทาน้ัน ก็เลยพยายามวิเคราะหคํา ในท่ีสุดก็ได

คําท่ีจะพูดกันตอไปน้ี

จึงอยากจะพูดเร่ืองน้ีใหชัดอีกคร้ังหน่ึง วา ช่ือ สยามสามไตร

ประกอบดวย ๒ คําใหญ คือคําวา “สยาม” กับคําวา “สามไตร”

                                                                                                    
๑ หนังสือเรื่อง สามไตร เกิดจากธรรมกถาของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ท่ีอุโบสถ
วัดไทย นครลอสแองเจลีส นอรทฮอลลีวูด ๒๓ พ.ค. ๒๕๓๕ โพธิธรรมสมาคม LA ได
แจงความประสงคขอพิมพ โดยไดตีพิมพครั้งท่ี ๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ ใชช่ือเรื่อง
เปนคํายอวา สาม ต (หมายถึง ไตรรัตน ไตรลักษณ และไตรสิกขา) แลวตอมาในการ
พิมพครั้งท่ี ๒ ป ๒๕๕๐ ไดตกลงใชช่ือเต็มวา สามไตร

๒ ผูเสนอคําวา “สยาม” คือ หมอมหลวงผกามาลย เกษมศรี ครูใหญของโรงเรียน “เพ่ือ
นอมนําคุณคาท่ีมีอยูสูงสุด กลับมาสูชาวไทย (ในความหมายหนึ่งของคําวา สยาม)”



ภาค ๑

สูสาระ





- ๑ -

สยาม มาอยูกับ สามไตร

 “สยาม” หมายความแคไหน

มาดูคําวา “สยาม” กอน ท่ีวาเปนช่ือประเทศไทยน้ัน ก็ทราบ

กันดีอยูแลว ถาวาตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทานให

ความหมายไว ดังน้ี

สยาม, สยาม- [สะ-หฺยาม, สะ-หฺยาม-มะ-] น. ชื่อ
เรียกประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒

น่ีตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยฯ ทานวาไวอยางน้ี

หมายความวา เราเรียกช่ือประเทศสยามมานาน สวนช่ือวา

“ประเทศไทย” เพ่ิงเร่ิมเมื่อป ๒๔๘๒ ในแงท่ีช่ือประเทศไทย ก็เปน

อันวาไมตองอธิบายอีก
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ทีน้ีมาดูในแงหลักธรรมบาง สยาม ประกอบดวย “ส” กับ

“ยาม”

 “ส” น่ี ท่ีจริงมาจาก “สห” ท่ีแปลวา กับ หรือพรอมดวย

(บางทีก็แปลงายๆ วา “มี”) แตตามวิธีทางไวยากรณของภาษา

บาลี เมื่อเอามารวมเขากับคําอื่น ก็ตัดเหลือ “ส” จึงเปน “สยาม”

คําแบบน้ีมีมาก ยกตัวอยางงายๆ เหมือนอยางท่ีญาติโยม

สวดทําวัตรเชาวา “โย โส ตะถาคะโต …” พอสวดไปถึงตอนทายๆ

จบทอนแรก อิติปโส .. แลว ก็มีขอความตอไปอีกวา “โส อิมัง โลกัง

สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพราหมะณิง    

ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง …” ตรงน้ันจะพบ “สะ” นําเยอะไปหมด น่ี

ก็คือ “สะ” เดียวกันน่ีแหละ “สะ” อะไร

ท่ีจริง คาํเดิมในภาษาบาล ี เขียนวา “สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ

สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ …”

สเทวกํ ก็คือ “ส” ท่ีวาตัดจาก “สห” แลวบวกกับ “เทว”      

(“ก” ท่ีตอทาย เปนเพียงตัวมาประกอบเสริมทางไวยากรณ) จึง

แปลวา “พรอมดวยเทวะ หรือมีหมูเทวาดวย” คือ พรอมท้ังเทวดา

สมารกํ พรอมดวยมาร สพฺรหฺมกํ พรอมดวยพรหม สสฺสมณ-

พฺราหฺมณึ พรอมดวยหมูสมณพราหมณ ตอจากน้ันก็ ปชํ ซ่ึงเปนคํา

หลัก แปลวา “ประชา” หมายถึงหมูสัตว คือประชาชน ท่ีวาพรอม

ดวยอะไรๆ ท่ีวามาเมื่อก้ี คือ “ประชา” พรอมดวยเทวดา พรอม

ดวยมาร พรอมดวยพรหม พรอมดวยสมณพราหมณ แลวตอจาก
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ปชํ ก็ยังมี สเทวมนุสฺสํ ซ่ึงสรุปอีกทีวา “พรอมดวยเทวะและมนุษย

ท้ังหลาย” น่ีแหละ จะเห็นวาตัว “สะ” คือ “ส” อยางน้ีมีใชเยอะ ก็

เปนอันวามาจาก “สห”

ดังน้ัน สยาม ก็จึงแปลวา “พรอมดวยยาม”

ทีน้ี “ยาม” แปลวาอะไรละ? “ยาม” ตัวน้ีแปลวาการยับย้ังช่ัง

ใจ การควบคุมตน การปกครองตัวเองได

“ยาม” ศพัทน้ี เราจะเห็นมากในรูปท่ีเปน สัญญมะ หรือสังย

มะ มีใชบอย ยกตัวอยางเชนเวลาสวดมงคลสูตร ก็จะเจอ “มชฺช-

ปานา จ สฺโม” (เขียนเปน “มชฺชปานา จ สํยโม” ก็ได) ทานท่ี

สวดมนตเกง ก็คงนึกออกแปลวาอะไร สฺโม (สัญญมะ) หรือ

สํยโม (สังยมะ) ก็แปลวา ยับย้ัง ควบคุมตนเองได ย้ังตัวงดเวน

มชฺชปานา จากการด่ืมนํ้าเมา

“ยม” ในสงัยมะน่ันแหละ เอามายืดใหยาวออกไปตามวิธทีาง

ไวยากรณ ก็เปน “ยาม” และก็แปลเหมือนสังยมะน่ันแหละ จึงเปน

อันวา “ยาม” น้ี มีความหมายซ่ึงเราเคยพบเคยเจอกันอยูแลว

ศัพทใกลอีกคําหน่ึง ซ่ึงถือวาอยูในจําพวกเดียวกัน เปน

ไวพจนกัน ก็คือ “สังวร” ซ่ึงแปลวา ระวัง ปดก้ัน

ความยับย้ังช่ังใจ การควบคุมตนเองได หรือปกครองตนเอง

ไดน่ี ดูตัวอยางท่ี “มชฺชปานา จ สฺโม” คือ ควบคุมตัวเองยับย้ัง

จากการดื่มของเมา ตลอดจนสิ่งเสพติดท้ังหลายได จะเห็นวา คนท่ี

ทําอยางน้ัน จะตองมีความเขมแข็ง สมกับท่ีวาปกครองตนได
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อยางไรก็ตาม การปกครองตนเองไดน้ี โดยท่ัวไปทานมกัใช

ในแงสงัคม คอืการควบคมุตนเองในการอยูรวมสงัคมกับผูอืน่ ไมให

ละเมดิตอกัน ไมใหลวงเกินกัน เพราะฉะน้ัน จึงเนนในแงของการ

ควบคุมตนเองจากการเบียดเบียนผูอื่น หรือยับย้ังจากการทําราย

กัน เพราะคนท่ีอยูรวมกันก็อาจจะกระทบกระท่ังขัดแยงกันดวย

เหตุตางๆ มากมาย ก็ตองมสีญัญมะ หรือสงัยมะน้ีไว ซ่ึงบางทีใชเปน

คาํแทน ศลี เลยก็ม ีคอืมคีวามหมายเทากับศลี เพราะวาคนท่ีจะดํารง

รักษาศีลได ก็ตองมีสัญญมะหรือสังยมะ คือตองรูจักปกครองตัว

เอง ควบคุมยับย้ังตัวเองได

ดังท่ีพุทธพจนในบางพระสูตร คาถาท่ีตรัส แทนท่ีจะใชคําวา

ศีล กลับใชคําวาสัญญมะหรือสังยมะแทน แลวคัมภีรก็อธิบายวา

สัญญมะหรือสังยมะน่ีแหละคือศีล และก็อยางท่ีบอกเมื่อก้ี เดิมน้ัน

ทานใชโดยเนนในแงสังคม คือปกครองตัวเองได ในการอยูรวมกัน

ไมใหละเมิดกัน ไมใหเบียดเบียนผูอื่น ไมไปทําราย ขมเหง รังแก

แยงชิง หลอกลวงเขา เปนตน

คนยุคนี้ ตองใช “ยาม” ใหหนัก

สัญญมะ สังยมะ หรือ “ยาม” น้ี คิดวาสําคัญมากในยุคสมัย

ปจจุบัน แตเวลาน้ีนาจะเนนวา การควบคุมตนเองปกครองตัวได

แมแตในดานชีวิตของตัวเองก็สําคัญ อยางย่ิง

อยางในมงคลสูตรท่ียกมาดูเมื่อก้ีวา “มชฺชปานา จ สฺโม”
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ก็เขามาทางดานตัวเอง คือควบคุมตนเองจากการดื่มนํ้าเมา น่ันก็

เปนเร่ืองของการไมเบียดเบียนตนเองดวย แตมคีวามหมายตอไปถงึ

วา ของเมาอาจจะทําใหขาดสตย้ัิงคิด แลวก็ไปละเมดิตอผูอืน่ดวย

แตทีน้ีเรามาดูวา ในยุคปจจุบันน้ี โลกกําลังเจอปญหาคนปก

ครองควบคุมตัวเองไมไดกันมากเหลือเกิน จะไดยินเร่ืองของโรค

อารยธรรม คนสมัยน้ีถือตัวเองวาเจริญ มีอารยธรรมสูงมาก แต

แลวก็มีโรคอารยธรรมเกิดข้ึน อยางท่ีกําลังเปนปญหามากเวลาน้ี

คือ “โรคอวน”

เมื่อ ๑๐ กวาปกอน ตอนท่ีอาตมาไปอเมริกา โยมท่ีไปดวย

ซ่ึงตามปกติอยูท่ีน่ัน เปนหมอ และเปนผูใหญอยูอเมริกามาราว

คร่ึงศตวรรษแลว รับราชการอยูท่ีน่ัน อาตมาข้ีโรค คุณหมอก็พาไป

โรงพยาบาล ก็เลยไดไปเห็นคนท่ีไปโรงพยาบาล เชน คนท่ีเปน

ญาติไปเย่ียมคนไข ดูเขาอวนๆ กันเยอะเหลือเกิน ก็ถามคุณหมอ

วา “เอะ ทําไมคนอเมริกันอวนเยอะจัง” โยมซ่ึงอยูอเมริกามานาน

นักหนา บอกวาคนอเมริกันเปนคนอวนประมาณ ๖๐%

ทีน้ีมาเมื่อ ๒ วันน้ีเอง ทานท่ีคุนเคยทานหน่ึงเพ่ิงกลับจาก

อเมริกา ทานน้ีก็อยูท่ีน่ันมานานแลว ตอนน้ีกลับมาอยูเมืองไทย

แลวก็เดินทางไปอีก ทานเลาวา “แหม ตอนน้ีไปอเมริกา คนอวน

มากเหลือเกิน แตกอนก็เยอะอยูแลว ตอนน้ีนาจะอวนถึง ๘๐

เปอรเซ็นต” วาอยางน้ันเลยนะ

โรคอวนน่ีเปนปญหาอยางมาก เมื่อตอนท่ีอาตมาไปผาน่ิว
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ในไตเมื่อ ๔-๕ ปกอน คุณหมอท่ีผาตัดเพ่ิงกลับจากอเมริกา ทาน

เลาวา ทานไปเพื่อดูงานแกไขปญหาคนเปนโรคอวน แพทยเมือง

ไทยกําลังเตรียมรับมือกับโรคน้ี ซ่ึงจะเขามาในไทยอีกไมชา แล

วจะแกโรคอวนไดอยางไร วิธีการก็คือ ตัดกระเพาะใหเหลือนิด

เดียว ใหจุนอยๆ จะไดกินไดนอยๆ ตอไปเมืองไทยคงตองผจญ

ปญหาเดียวกันน้ีแน ก็จะไดรับมอืกับคนไทยใหทัน

ตอนน้ี เร่ืองกาวหนาตอไปอีก คือ ทานท่ีไปอเมริกามาลา

หนอย บอกวา ตอนน้ีเขามีวิธีใหมแลว เขาไมใชวิธีตัดกระเพาะ แต

เขาทําท่ีกระเพาะน่ันแหละ คือ ทําคลายๆ เปนถุงซอนข้ึนมาท่ี

กระเพาะ ใหเปนถุงท่ีจุไดนอย พอรับประทานอาหารเขาไปเต็มถุง

ท่ีใสเขาไปน้ัน ก็จะอิ่ม อันน้ีก็ดีข้ึนหนอย คือไมตองตดักระเพาะ

แตตองมีกระเพาะซอนเขาไปอีกอันหน่ึง

อนัน้ีเปนวิธกีารของคนปจจุบันในการแกปญหา เราก็รูกันอยู

แลววาโรคอวนเปนปญหามาก จึงพยายามกันนักหนาท่ีจะแกไข แต

ตอนน้ีมุงไปแกไขดวยวิธทีางการแพทย เชน ตัดกระเพาะหรือซอน

กระเพาะอะไรอยางน้ัน น่ีก็คือเปนการบอกวา คนปกครองตัวเอง

ไมได เขาแกปญหาในจิตใจของตัวไมได

ท่ีจริง การกินมากหรือกินนอยมันเร่ืองของตัวเองชัดๆ กินเทา

ไรจะพอดี ก็กินเขาไปเทาน้ัน คือควบคุมตัวเองน่ันเอง แตปญหา

กลับเกิดข้ึนวา คนไมเปนอิสระ ตกเปนทาสของความอยาก เลย

ควบคุมตัวเองไมได ทําอยางไรจะใหบริโภคแตพอประมาณ เอาแค
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พอด ีแคน้ีก็ทําไมได น่ีคอืท่ีอเมริกา แลวนับวันก็จะมปีญหาในเร่ืองน้ี

กันหนักข้ึนทุกที แลวจะทําอยางไร ตรงน้ีแหละเร่ืองสําคัญ

น่ีเปนตัวอยางอันหน่ึงท่ีมาบอกวาจะตองใช “ยาม” หรือ

สังยมะ ตัวน้ี คือการควบคุมตัวเอง หรือการรูจักปกครองตัวเองได

มันแสดงวา คนยุคน้ี มีอํานาจจัดการกับสิ่งอื่นได เชน จัดการกับ

ธรรมชาติได เกง แตพอดูท่ีตัวเอง กลบัปกครองไมได จัดการไมได ใน

ยุคน้ี “ยาม” จึงสาํคัญมาก และก็เปนอันวา มันสําคัญไมเฉพาะใน

การเวนจากการเบียดเบียนผูอื่น แตมันชวยในการปกครองตนเอง

คุมครองตัวเองใหพนจากการเบียดเบียนตนเองดวย

เอา “ยาม” มาใส ใหคนไทยเปน “สยาม”

การควบคุมปกครองตนเอง นอกจากใหเวนใหย้ังจากการ

เบียดเบียนทางสังคม และจากการเบียดเบียนตัวเองแลว อีกดาน

หน่ึงท่ีจะตองใชก็คือ ใหเวนใหย้ังจากการเบียดเบียนธรรมชาติ

เร่ืองน้ีก็เปนปญหาใหญของยุคสมัยน้ี อเมริกาเจอปญหาสิ่ง

แวดลอมตั้งแต ค.ศ. ๑๙๖๐ กวามาแลว ท่ีวาน้ีไมใชวาตอนน้ันเกิด

ปญหาหรอก แตตระหนักรูปญหา หมายความวา แตกอนน้ัน

ปญหาก็หนักอยูแลว แตยังไมตระหนัก เพ่ิงมาตระหนักรูเมื่อป

๑๙๖๐ กวา วาธรรม-ชาติแวดลอมเสีย มีมลภาวะสูง

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จะตองแกไข ทําใหคนหันมาตื่นตัว
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ในเร่ืองน้ีกันมาก ถึงกับมีการประชุมระดับโลกกันมาเปนระยะๆ ละ

๒๐ ปคร้ังหน่ึง แตประชุมทีไร ก็ไดแตขอสรุปวาปญหามากขึ้น ท้ังๆ

ท่ีพยายามจะแกไข ก็แกไมตก

การท่ีคนแกปญหาสิ่งแวดลอมเสียไมสําเร็จ หรือไมไดผล ก็

เพราะขาดตัวน้ี คือไมมี “ยาม” น่ีแหละ หมายความวา คนปก

ครองตัวเองไมได ไมสามารถบังคับควบคุมจิตใจของตน ไมรูจักฝก

ตน ขาดความเขมแข็ง เคยตัวกับการตามใจของตน ติดชินกับ

ความมักงาย หรือเอาแตเห็นแกผลประโยชนของตัว

ทําอยางไรจะใหมนุษยไมปลอยตัวตามใจตัวเองท่ีจะไปจัด

การกับธรรมชาติ เชน ไปเอามันมาเปนวัตถุดิบเขาใสในโรงงานอุต

สาหกรรมอะไรอยางน้ี มนุษยท้ังท่ีรูอยู ก็แกไมตกเลย

ไมตองดูไปไกลใหท่ัวท้ังโลก เอาแคประเทศไทยเวลาน้ีก็

ทราบกันดีวาปญหาหนักมาก การแกปญหาไปไมถึงไหน แลวเรา

จะทําอยางไร ถาเราไมสามารถพัฒนาคนใหมีธรรมขอน้ี คือ

“ยาม” ใหคนไทยกลายเปน สยาม ท่ีแปลวา ผูพรอมดวยยาม หรือ

“ผูมียาม” คือ เปนผูมีความสามารถในการควบคุมตนเอง สามารถ

ปกครองตัวเองได ถาเมื่อไร คนไทยเปนสยาม ก็แกปญหาสิ่งแวด

ลอมเสีย และปญหาอื่นๆ ท่ีพูดมากอนแลวน้ันไดท้ังหมด

เพราะฉะน้ัน “สยาม” จึงมีความหมายสําคัญมาก ในการท่ี

จะแกปญหาชีวิต ปญหาสังคม และปญหาธรรมชาติหรือปญหาสิ่ง

แวดลอมกันตอไป
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ในท่ีน้ี ก็จึงวา “สยาม” น่ี เขากับยุคสมัยเลย เปนธรรมขอ

สําคัญท่ีตองใชแนนอน นาจะเนนกันดวยวาทําอยางไรจะพัฒนา

มันข้ึนมาใหได ถาเราเปนสยาม คือ “มียาม” น้ีเปนตัวคุมอยูละก็

อเมริกาก็คุมโรคอวนได ปญหาทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และ

มลภาวะสูง ก็แกได แตเมื่อไมสามารถพัฒนาคนข้ึนมาใหมียาม

เปนสยามน้ีได ก็เลยติดขัดอยูน่ีแหละ ไมกาวไปไหน

เอาละ น่ีก็เร่ืองหนึ่ง เปนเร่ืองของศัพท “สยาม” วาคือ          

“สหยาม” ก็เปนอันวา “ส” ตัวน้ัน มาจาก “สห” (อานวา สะ-หะ)

แปลวา พรอมดวย หรือมี และเมื่อรวมเขาเปนคําเดียว ดวยวิธีทาง

ไวยากรณเปน “สยาม” แลว ก็อานแบบไทยวา สะ-หฺยาม ได

เหมือนกับ “สมาน” ในภาษาบาลี มาเปนไทยก็อาน สะ-

หฺมาน หรือปฏิจจสมุปปาท มาเปนไทยเราเขียนเปน “ปฏิจจสมุป-

บาท” ก็อานตามเสียงไทยวา ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด

สรุปวา สยาม ก็คือ “สหยาม” ท่ีแปลวา พรอมดวยการควบ

คุมตัวเองได หรือพรอมดวยการปกครองตนเองได และพรอมดวย

ตัวน้ีก็คือ “มี” น่ันเอง จึงแปลวา มีการควบคุมปกครองตนเองได

คิดวาความหมายของคําวา สยาม น่ีคงชัดพอสมควรแลว

คือ สามารถแปลไดท้ังสองอยาง จะแปลวาประเทศไทยในช่ือเดิมก็

ได จะแปลวาผูมีความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือรูจักปก

ครองตนเอง ก็ได (ไปๆ มาๆ “สยาม” เลยชักจะมาใกลกับคําวา

เปน “ไท”) ขอผานคําวา สยาม น้ีไปกอน
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 “สามไตร” ไดพุทธศาสนาทั้งหมด

ทีน้ีก็มาถึง “สามไตร” ซ่ึงทราบกันคอนขางดีอยูแลว จึงงาย

หลักธรรมสําคัญๆ ในพระพุทธศาสนาน้ัน พอดีวา หลัก

ใหญๆ มักมีช่ือเปนไตร เพราะมีจํานวนสาม

“ไตร” น่ีใชมากเหลือเกิน แมแตในดานรูปธรรม เคร่ืองใชของ

พระเร่ิมตนก็มีไตรจีวร คัมภีรหลักท่ีบรรจุพระธรรมวินัย ก็เปนพระ

ไตรปฎก ไตรหมด

ในท่ีน้ี รวมทีเดียวเลย “สามไตร” เปนหลกัใหญท้ังน้ัน มีดังน้ี

๑) ไตรรัตน ก็คือพระรัตนตรัยน่ันเอง ไดแก พระพุทธเจา

พระธรรม และพระสงฆ ตอจากน้ันก็

๒) ไตรลักษณ เสียงใกลกันมากกับไตรรัตน ไตรลักษณ คือ

ลักษณะ ๓ อยาง ซ่ึงเปนหลักธรรมสําคัญมาก เปนเร่ืองของกฎ

ธรรมชาติ อยางผูท่ีเจริญวิปสสนาก็ตองรูสภาวะถึงข้ันน้ี ตองเขาถึง

ความจริงอันน้ี ถารูแจงไตรลักษณสมบูรณ ก็แปลวาบรรลุอรหัตต

ผล จบพระพุทธศาสนาเลย ไตรลักษณจึงเปนหลักใหญ เราพูดกัน

งายๆ วา “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แตถาใชศัพทเปนทางการ ก็พูด

วา “อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา”

ท่ีเติม “ตา” น้ัน ขออธิบายนิดหน่ึง “ตา” น่ัน เรียกวาเปน

ปจจัย เปนเร่ืองของไวยากรณบาลี คือ “อนิจจ”  (อนิจจัง) แปลวา

ไมเท่ียง เปนคุณศัพท ถาจะใหเปนคํานาม ก็เติม “ภาวะ” ตอเขาไป
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เปน “อนิจจภาวะ” แปลวา ความเปนของไมเท่ียง หรือความไม

เท่ียง แตรูสึกวาเปนคําท่ียาวไปหนอย แลวจะทําอยางไรใหสั้นโดย

มีความหมายเทาเดิม ในภาษาบาลี ทานมีวิธีทําได คือ “ตา” ท่ีเปน

ปจจัย มีความหมายเทากับ “ภาวะ” น้ัน ก็เอา “ตา” มาใสแทนคํา

วา “ภาวะ” แลว “อนิจจภาวะ” ก็กลายเปน “อนิจจตา” สั้นลง แตมี

ความหมายเทาเดิม

เชนเดียวกับท่ี “อนิจจภาวะ” มาเปน “อนิจจตา” “ทุกขภาวะ”

ก็มาเปน “ทุกขตา” และ “อนัตตภาวะ” ก็มาเปน “อนัตตตา”

เปนอันวา ไตรลักษณ ก็ไดแก ลักษณะท่ีเปนความจริงของ

ธรรมชาติตามธรรมดา ๓ ประการน้ี แลวตอจากน้ัน ก็ไตรสุดทาย

คือ

๓) ไตรสิกขา แปลวา สิกขาสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา

หรือจะเรียกใหเปนศัพททางการแทๆ ก็พูดใหเต็มวา “อธิสีลสิกขา

อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา” น่ีช่ือเต็มเปนทางการแทๆ แตเรียก

กันงายๆ แควา ศีล สมาธิ ปญญา

สิกขาสามอยางน้ี ก็คือหลักการศึกษาของโรงเรียน ตอนน้ีก็

เลยมาถึงตัวแทตัวจริง ซ่ึงเปนภาคปฏิบัติการ ท่ีเอามาใชดําเนิน

ชีวิต เอามาใชดําเนินการฝกศึกษาพัฒนาคน ท่ีเรียกวาเปนการ

ศึกษา เปนข้ันปฏิบัติจัดทํา แตการศึกษาท่ีจะดําเนินไปได ก็เพราะ

ตั้งอยูบนฐานของหลักการใหญ ๒ ขอตนดวย กลาวคือ

อาศัยขอแรก คือไตรรัตน เร่ิมตนตั้งแตวา พระพุทธเจาทรง
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คนพบธรรมคือความจริงแลว จึงทรงจัดวางระบบไตรสิกขา นํามา

ทรงสอนใหเราปฏิบัติ เพ่ือใหเราดําเนินชีวิตสอดคลองกับความ

เปนจริงท่ีจะเกิดผลดีมีความสุขเจริญงอกงามย่ิงข้ึนๆ ไป ในฐานะ

เปนสวนรวมของชุมชาวอารยชนท่ีเรียกวาสังฆะ เพราะฉะน้ัน การ

ดําเนินตามหลักไตรสิกขา ก็ตองไปเกี่ยวของกับพระไตรรัตน ท้ัง

พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ อยูในตัวเองเปนธรรมดา

แลวขอท่ี ๒ ไตรลักษณ เราก็ตองอาศัยเหมือนกัน ท่ีวาพระ

พุทธเจาทรงคนพบธรรมคือความจริงตามธรรมชาติน้ัน ก็เปนเร่ือง

ของไตรลกัษณน้ี ซ่ึงเปนฐานท่ีทรงวางระบบไตรสกิขา ดอูยางงายๆ

การท่ีมนุษยจะปฏิบัติการอะไรใหไดผล โดยเฉพาะการท่ีจะมีการ

ศึกษา มาทําชีวิตใหพัฒนาข้ึนได ก็ตองตั้งอยูบนฐานของความจริง

ตามธรรมชาติ ตองสอดคลองกับกฎธรรมชาติ ตามท่ีสภาวะใน

ธรรมชาติมันอํานวยใหเปนไปได ถาเราดําเนินการศึกษาพัฒนา

มนุษยไมสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ การศึกษาน้ันก็

สัมฤทธิ์ผลจริงไมได เพราะฉะน้ัน เราจะตองรูความจริงของธรรม

ชาติ หรือรูธรรมชาติตามท่ีมันเปน แลวปฏิบัติใหสอดคลองกัน

ทีน้ี ธรรมชาติท่ีมีลักษณะสามอยาง คือเปนไตรลักษณน่ี

แหละ มันเอื้อ หรือท่ีจริงคือมันบังคับ ใหเราตองดําเนินการศึกษา

ตามหลักไตรสิกขา การท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงหลักธรรมชุดไตร

สิกขาน้ีข้ึนมา ก็เพราะพระองคไดตรัสรู ทรงคนพบ ทรงเห็นความ

จริงท่ีเปนไตรลักษณน่ันเอง เพราะฉะน้ัน หลักไตรสิกขาก็ตั้งอยูบน
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ฐานของหลักไตรลักษณน่ีแหละ

ยกตัวอยางงายๆ เอาท่ีเปนพ้ืนๆ เลย ก็เพราะสิ่งท้ังหลาย

ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ชีวิตของเราจึงเปลี่ยนแปลงได

ไมวาจะเปนรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ท้ังรางกายและจิตใจ

ของเราเปลี่ยนแปลงได เพราะฉะน้ัน เราจึงมีสิกขา ท่ีวาฝกฝน

พัฒนา ก็คือใหมันเปลี่ยนแปลงไป แตใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ท่ีดี ถามันไมเปนอนิจจังแลว มันจะพัฒนาไปไดอยางไร ไตรสิกขา

ก็เดินไมได

ถาเราปลอยเร่ือยเปอย อนิจจัง (ท่ีถูก ตองพูดวาอนิจจตา) ก็

จะแผลงฤทธิ์ในแงท่ีวา มีแตเหตุปจจัยท่ีทําใหเราเปลี่ยนแปลงไป

ในทางไมดี ทีน้ี พอเรารูเราเขาใจหลักไตรลักษณน้ัน เราก็ใชความรู

ในหลักเหตุปจจัยน่ันแหละ มาจัดการปองกันเหตุปจจัยท่ีไมพึง

ประสงค และทําเหตุปจจัยท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน

อนิจจังท่ีมีผลดี ท่ีเราเรียกวาเจริญพัฒนา เพราะฉะน้ัน การท่ี

มนุษยแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได ทําชีวิตจิตปญญาของตัวเองให

พัฒนาได ก็เพราะวาสิ่งท้ังหลายมีอนิจจตา เปนอนิจจังน่ีแหละ

อนิจจังในแงน้ี คืออนิจจังสําหรับคนท่ีมีปญญารูเทาทัน ก็

เลยชวยใหเรารูจักใชธรรมชาติในทางท่ีเปนผลดีหรือเปนคุณ ผล

ดานดีน้ีเปนไปไดกระท่ังถึงข้ันท่ีวา เมื่อเรารูแจง เกิดปญญารูเขาใจ

ไตรลักษณ ในท่ีสดุเราเองน่ีแหละ เมื่อรูเขาใจเขาถึงความจริงของ

ธรรมชาติตามหลักไตรลักษณแลว เราก็กลายเปนผูท่ีมีชีวิตอยู
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อยางดี ท่ีเรียกวาเปนผูประเสริฐ เปนอารยชน หรือเปนอารยะท่ีแท

จนกระท่ังเปนพระอรหันต ก็เพราะรูไตรลักษณ เขาถึงไตรลักษณ

พอมีปญญาเขาถึงไตรลักษณถึงข้ึนน้ัน ก็เปลี่ยนชีวิตจิตใจของเรา

ไปเลย ทําใหหลุดพนเปนอิสระ

เปนอันวา หลักการสามอยางน้ีเน่ืองอยูดวยกันท้ังหมด ทีน้ีก็

จะพูดโยงพอใหเห็นภาพ

ตอนน้ีก็มารวมศัพทท่ีวามาท้ังหมดน้ันอีกทีหน่ึง เปนอันวา

สยาม มีความหมายอยางท่ีวามาแลว คือ เปนช่ือประเทศไทยก็ได

หมายถึงบุคคลท่ีมีการควบคุมจัดการตนเองได หรือรูจักปกครอง

ตัวเอง ก็ได

สวนคําวา สามไตร ก็หมายถึงหลัก “ไตร” ท้ังสามท่ีพูดมา

เมื่อก้ี

เมื่อรวมกันเปน สยามสามไตร ก็แปลไดโดยนัยตางๆ คือ

แบบท่ี ๑ ในแงท่ีสยามเปนช่ือของประเทศไทย ก็แปลวา

หลักไตรทั้งสามของชาวสยามหรือของคนไทย หรือแปลวา คน

ไทยกับหลักไตรทั้งสาม น้ีคือแปลใหเห็นตัวอยางไว จะแปลอยาง

อื่นอีกก็ได แตแปลอยางหลังน้ี ก็คือใหเปนสองคําแยกกันไปเลย

แบบท่ี ๒ ในแงท่ีสยามหมายความวา มีการควบคุมตนเอง

ได หรือรูจักปกครองตัวเอง ก็แปลไดวา หลักไตรท้ังสามของบุคคล

ท่ีมีการควบคุมตนหรือรูจักปกครองตนเอง หรืออีกนัยหน่ึงวา

ควบคุมตนไดใหอยูในหลักไตรท้ังสาม หรือ ควบคุมตัวปกครอง
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ตนเองไดตามหลักไตรท้ังสาม
ทีน้ี ถาเราเอาสองคําน้ีมาสัมพันธโยงกันอยางท่ีวาเมื่อก้ี ก็

เปนความหมายทางธรรมท่ีวา เราจะพัฒนาใหคนรูจักปกครองตัว

เองใหดําเนินไปตามหลักไตรท้ังสามน้ี ซ่ึงเปนหลักการใหญของ

พระพุทธศาสนา และในแงน้ีก็จะมีความหมายกวางขวางมาก เร่ิม

ตั้งแตวาจะควบคุมปกครองตัวเองในเร่ืองไหนอยางไร แลวลึกลง

ไป จะใหคนพัฒนาตนอยางไรจึงจะปกครองตัวเองไดอยางน้ัน จะ

ใหหลักความจริงออกผลมาสูปฏิบัติการเปนภาคปฏิบัติสอดคลอง

กันตลอดท้ังสามหลักน้ันอยางไร

ตอนน้ีก็จะตองมาพูดกันในแงท่ีวา สามหลักน้ีมีความหมาย

อยางไร



- ๒ -

ไตร ที่ นับถือ/นําทาง

 “สามไตร” พอโยงได ทางไปก็ชัดทันที

ทีน้ีก็มาพูดกันในเร่ือง “สามไตร” อีกทีหน่ึง ตอนน้ีเราจะ

ขยายความใหชัดย่ิงข้ึนไปอีก

สามไตรนี้เปนสามหลักท่ีบอกแลววาเปนหลักใหญของพระ

พุทธศาสนา ถาเรียนจบสามไตร ก็จบพระพุทธศาสนา แตเราไมมี

เวลาจะมาพูดกันไดยาวนัก และในกรณีท่ีเปนเร่ืองใหญๆ อยางน้ี

เรานาจะจับจุดท่ีจะเอามาใชปฏิบัติใหเห็นชัดเจน อยางนอยใหรูวา

จุดเนนของเราอยูท่ีไหน จับเอาสาระสาํคัญท่ีเก่ียวกับการศึกษา

ของเรามาใชใหไดวา พระไตรรัตนมาเกี่ยวของกับการดําเนินการ

ศึกษาของเราอยางไร เร่ืองไตรลักษณมีแงท่ีจะตองรูเขาใจแคไหน

แลวก็ไตรสิกขาเราจะเอามาจัดใชอยางไร

ไตรสิกขาคือเร่ืองของเราโดยตรง แตสองหลักแรกเราตองอิง

ตองโยงใหถึงและใหถูก พรอมท้ังรูจักจับแงมุมท่ีจะเอามาเช่ือมตอ
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ประสานเสริม เพราะเปนหลักท่ีกวางเหลือเกิน อยางท่ีบอกเมื่อก้ี

วาแคไตรรัตนอันเดียวก็คลุมพุทธศาสนาหมดแลว

ทีน้ีทําอยางไรดี ท่ีพูดน้ีก็เหมือนกับมาเสนอวาเรานาจะจับ

สาระบางแงมา โดยท่ีแงเหลาน้ีก็คือเปนตัวแทนของท้ังหมด ไมใช

วาแงน้ันเปนเพียงสวนหน่ึง แตแงน้ันมันโยงไปถึงท้ังหมดได เพียง

แตวาเราจับเอาแงท่ีมาโยงกับเร่ืองท่ีเรากําลังจะทําเทาน้ันเอง

“ไตรรัตน” จับจุดไว อยาใหพรา

ก็เลยมาพูดถึง “ไตรรัตน” กอน

ไตรรัตน ดวงแกวสาม คือสิ่งมีคาแทซ่ึงทําใหชีวิตดีงาม

ประเสริฐ เลิศไดจริง อันน้ีแปลไวเปนตัวอยาง เปนความหมายแง

หน่ึง ยังไมถือเปนจบสิ้น เปนเหมือนท่ีเขาเรียกวาต้ังไวเปนตุกตา

เพ่ือใหมาชวยกันดู

ไตรรัตน คือพระรัตนตรัย หรือดวงแกวสามน้ี วาตามท่ี

ปรากฏในพระไตรปฎก โดยท่ัวไปมาในพทุธพจนท่ีตรัสถึงศรัทธา ซ่ึง

มคีวามหมายตามท่ีทรงแสดงไวเปน ๒ แบบ คอื

แบบที ่ ๑ ซ่ึงพบบอยท่ีสดุ ตรัสพระรัตนตรัยรวมไวดวยกันใน

ศรัทธาขอเดียว คอื ตถาคตโพธสัิทธา (ความเชือ่ในปญญาตรัสรู

ของตถาคต) ไมวาจะทรงแสดงความหมายของศรทัธา หรือตรัส

แสดงศรัทธาท่ีเปนคณุสมบัตขิองภกิษุ ของอริยสาวก หรือของ
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บุคคลผูใดผูหน่ึง ก็ทรงยกตถาคตโพธสัิทธาข้ึนตัง้ไวเปนหลกัเปน

แกน จากน้ันจึงทรงขยายความออกไปเปนพระคุณของพระพุทธเจา

คอืแสดงเฉพาะพทุธคุณเทาน้ัน

แบบที ่๒ เมือ่ตรัสถึงศรัทธาในข้ันท่ีเปนอเวจจปสาทะ คอืความ

เลือ่มใสอนัไมหว่ันไหว ในพระพุทธเจา ในพระธรรม และในพระ

สงฆ ซ่ึงเปนคุณสมบัตขิองอริยสาวก ข้ันพระโสดาบันข้ึนไป จึงตรัส

แบบท่ี ๒ ท่ีขยายเปนพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ อยางท่ีนํา

มาสวดกันวา อิติป โส …, สฺวากขาโต …, สุปฏิปนโน …

เปนอันวา ศรัทธาในท่ีท่ัวไป ตรัสขอเดียววา ตถาคตโพธิ-

สัทธา ซ่ึงพระรัตนตรัยรวมเปนหน่ึงเดียวท่ีศรัทธาเช่ือในปญญา

ตรัสรูของตถาคต คือใชตถาคตโพธิสัทธาอันเดียวแทนหรือคลุม

ไตรรัตนท้ังหมด แลวอีกแบบหนึ่งก็ขยายเปนพุทธคุณ ธรรมคุณ

สังฆคุณ ซ่ึงแยกชัดเปนสาม

จุดท่ีอยากจะเนนอยูท่ีวา การนับถือพระรัตนตรัยน้ี เราจะ

เอามาใชกับการศึกษาอยางไร ท่ีจะใหไมรูสกึเว้ิงวางจนมองก็ไมชัด

และจะปฏิบัติก็ไมเห็นจุดจับ

ดังเปนท่ีรูกัน พอพูดถึงพระรัตนตรัย เราก็สวด พุทธคุณ ๙

ธรรมคุณ ๖ และสังฆคุณ ๙ กันคลอง แตแลวเราก็มัวไปยุงกับเร่ือง

รายละเอียดของพระคุณท่ีเปนขอๆ จนลืมนึกถึงวา พระรัตนตรัย

และพระคุณมากมายเหลาน้ันช้ีบงโยงมาท่ีตัวเราวาจะตองทําอะไร 

ถาอยางน้ี วากันไป วากันมา ก็จะกลายเปนเควงควางเลื่อนลอย
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เอาละ จะสวดก็ดีแลว ไมวาอะไร เพราะเปนเร่ืองเจริญกุศล

ท่ีพรอมดวยปติสุข แตงจิตใหดีงาม แตเปนสวนเสริมประกอบ จะ

ตองจับตวัหลกัท่ีเปนสาระใหชัด และต้ังเปนแกนของการปฏบัิตใิหได

ทีน้ี ถาเราแมนในหลักโดยมุงตรงไปยังพระพุทธดํารัสท่ีตรัส

ถึงแกนของศรัทธา เราก็จับท่ีตถาคตโพธิสัทธา เปนจุดเร่ิมท่ีเดียว

เลย เปนศูนยกลางท่ีจะขยายแนวปฏิบัติการออกไป

“ตถาคตโพธิสัทธา” แปลงายๆ วา เช่ือปญญาตรัสรูของ

ตถาคต มีความหมายแคไหน ถามองอยางพ้ืนๆ ก็ไดความเพียงวา

ออ… เราเช่ือวาพระพุทธเจาตรัสรูจริง มีปญญาคนพบสัจธรรม

แลวนํามาสอนเรา พระองคสอนความจริง ท่ีเอามาปฏิบัติแลวจะ

ไดผลจริง ถาเราไมเช่ืออันน้ี เราก็ไมรูจะปฏิบัติตามคําสอนของพระ

องคไปทําไม แลวเราก็จะไมอยากไปศึกษาคําสอนของพระองค

ดวย แตเพราะเช่ือปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา มั่นใจวาพระองค

รูจริง เขาถึงความจริง จึงทําใหเราเกิดกําลังท่ีจะศกึษาคําสอนของ

พระองคและปฏบัิตติาม ถาไมมศีรัทธาตัวน้ี ก็เปนอันวาเดินหนาไป

ไมได หรือออกเดินไปไมได

แตทีน้ี ตถาคตโพธิสัทธา มีความหมายเทาน้ันหรือ ท่ีจริงยัง

มีความหมายโยงตอมาอีกช้ันหน่ึง ซ่ึงมาถึงตัวเราจริงๆ

ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือปญญาตรัสรูของตถาคต เอาละ เช่ือ

วาพระพุทธเจาตรัสรูจริง น่ีข้ันหน่ึงละ แตคําวา “ตถาคต” น้ี เปน

ศัพทประเภทท่ีกลาวถึงพระพุทธเจาในฐานะเปนตัวแทนของ
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มนุษย หรือสื่อความหมายโยงมาถึงพ้ืนเดิมแหงความเปนมนุษย

หมายความวา พระพุทธเจาน้ัน พ้ืนเดิมพระองคก็เปนมนุษย

แลวจากคุณสมบัติเดิมของมนุษยน่ันแหละ พระองคบําเพ็ญบารมี

คือพัฒนาคุณสมบัติตางๆ โดยเฉพาะยอดคุณสมบัติคือปญญาท่ี

โยงมนุษยใหถึงความจริงของสิ่งท้ังหลาย พระองคพัฒนาปญญา

จนกระท่ังปญญาน้ันถึงความรูแจง เปนโพธิ คือเขาถึงความจริง

ดังท่ีเรียกวาตรัสรู ปญญาน้ันพัฒนากลายเปนโพธ ิคือปญญาตรัส

รู หมายความวาปญญาน่ันแหละเมื่อพัฒนาไปสูงสุดก็เปนโพธิ

โพธิก็คือปญญาตรัสรู ท่ีทําใหมนุษยเปนพุทธะ โพธิ กับ

พุทธะ มาจากตนศัพทเดียวกัน โพธิก็คือปญญาของพุทธะ หรือ

ปญญาท่ีทําใหเปนพุทธะ

หมายความวา มนุษยมีความสามารถ มีศักยภาพอันน้ีท่ีจะ

พัฒนาตนใหเปนพระพุทธเจาได คือ มนุษยมีปญญา เมื่อปญญา

พัฒนาเปนโพธ ิมนุษยก็กลายเปนพุทธะ

ในกระบวนการพัฒนาปญญาจนเปนโพธิ ท่ีทําใหมนุษยเปน

พุทธะน้ี ก็พัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ ท้ังดานศีล ดานจิต ท่ีเปนปจจัย

ประกอบ จนสมบูรณไปดวยกันท้ังหมด

ทีน้ี คนท้ังหลายหรือพวกเราน้ีก็เปนมนุษย เมื่อคนเหลาน้ี

หรือเราท้ังหลายเช่ือปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาวา พระพุทธเจา

ตรัสรูจริง คอื พระองคพัฒนาปญญาของมนุษย มาจนเปนโพธขิอง

พระพุทธเจาได เราก็เปนมนุษย เพราะฉะน้ัน เราก็มปีญญาท่ีพัฒนา
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ใหเปนโพธิได เราก็มีความเปนมนุษยท่ีพัฒนาใหเปนพุทธะได หรือ

จะพูดอยางน้ีก็ไดวา เรามีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนใหเปนพระพุทธ

เจา (พระพุทธเจาทรงเรียกพระสาวกท่ีเปนพระอรหันตวา “พุทธะ”)

เปนอันวา เมื่อมีตถาคตโพธิสัทธาน้ี หนึ่ง พอเชื่อท่ีองคพระ

พุทธเจาแลว สอง ก็โยงมาถึงตัว ใหมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองดวยเลย

อาว… หนึ่ง ก็เช่ือวา พระพุทธเจาตรัสรูจริง มีคาควรท่ีเราจะ

ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค แลว สอง ก็เลยมั่นใจดวยวา

ตัวเราเองก็มีศักยภาพท่ีจะรูอยางน้ันไดดวย ถาไมเช่ือไมมั่นใจไมมี

ศรัทธาในศักยภาพของตัวเองแลว เราจะปฏิบัติไปทําไม

ฉะน้ัน ตถาคตโพธิสัทธาน้ีพูดทีเดียวไดสอง คือไดท้ังมั่นใจ

ในพระพุทธเจาดวย แลวก็โยงมาหาตัวเองโดยมั่นใจวาเรามีศักย-

ภาพน้ีอยู

พอจบัจดุไดม่ัน กระบวนการศกึษากเ็หน็ตน-ปลาย

ถึงตรงน้ีก็โยงไปหาหลักการใหญท่ีพระพุทธเจาตรัสแลวตรัส

อีก ยํ้าไวมากมาย แตเราไมคอยสังเกต คือหลักการฝกหัดพัฒนา

ตน ซ่ึงก็คือสิกขา หรือหลักการศึกษาน่ันเอง จะตองยํ้ากันบอยๆ

โดยโยงเขากับหลักไตรรัตนน้ี ตอเขากับรัตนะท่ี ๑ คือพระพุทธเจา

เปนจุดเร่ิมแรก แลวก็จะขยายตอออกไปเปนลําดับ เปนกระบวน
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เลยทีเดียว ขอยกพุทธพจนมาดูกันเปนพอตัวอยางไว

กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล      
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตป ฺโ …

“พระผูมีพระภาค  ทรงเปนผูพัฒนาพระองคแลว      
(ภาวิตัตต) อยางไร? พระผูมีพระภาคทรงเปน ภาวิตกาย 
ภาวิตสีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา … (มีกาย มีศีล มีจิต มี
ปญญา …ที่พัฒนาแลว)”

[ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑]

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ ...
เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ … … … … … … … … …

“พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝก
พระองคแลว (อตัตทนัต) มีพระหฤทัยซ่ึงอบรมถึงที่แลว 
แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”

[องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๑๔/๓๘๖]

ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ.
“ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”     [ขุ.ธ.

๒๕/๓๓/๕๗]

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส.
“ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด ทั้ง

ในหมูมนุษยและมวลเทวา” 
[สํ.นิ.๑๖/๗๒๔/๓๓๑]

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูตรงน้ี คือ ความเช่ือความมั่น

ใจท่ีเปนจุดเร่ิมใหเกิดกําลังใจในการท่ีจะฝกตน หรือความมั่นใจใน
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การศึกษาน่ันเอง อยางพุทธพจนท่ีบอกวา ผูท่ีฝกแลว ท่ีพรอมดวย

วิชชาจรณะ เปนผูประเสริฐสุดท้ังในหมูมนุษยและมวลเทวา ก็โยง

มาท่ีพระพุทธคุณ แลวก็มาบรรจบเขาในตถาคตโพธิสัทธา

พึงสังเกตวา ภาวิตัตต (ภาวิต+อัตต=มีตนที่พัฒนาแลว, พัฒนา
ตนแลว) ก็ดี อัตตทันต (อัตต+ทันต=ฝกตัวเองแลว) ก็ดี มีความหมาย
เหมือนกัน

ในคําแรก “ภาวิต” ก็คือกริยาชองสาม ซ่ึงใชเปนคุณศัพท

ของภาวนา ท่ีแปลวาการพัฒนา

สวนในคําหลัง “ทันต” ก็คือกริยาชองสาม ซ่ึงใชเปนคุณศัพท

ของทมะ ท่ีแปลวาการฝก

ท้ังภาวนา (พัฒนา) และทมะ (ฝก) ก็มีความหมายตรงกับ

สิกขา (ศึกษา) สามตัวน้ีเปนคําหลักท่ีใชแทนกันไดในหลายโอกาส

เปนไวพจนกัน

ผูท่ีพัฒนาตนแลว ก็เปน ภาวิตัตต ผูท่ีฝกตนแลว ก็เปน

อัตตทันต แตผูท่ีศึกษาแลว ทานนิยมเปลี่ยนสํานวนไปใชวา “ผูไม

มีสิ่งท่ีจะตองศึกษา หรือผูไมตองศึกษา” (อเสกข หรือ อเสขะ) ท้ัง

ภาวิตัตต และอัตตทันต และ อเสขะ  หมายถึงพระอรหันต ซ่ึงเปน

ผูท่ีไดจบการศึกษาแลวท้ังน้ัน

ถาเปนผูท่ีกําลังศึกษา หรือยังตองศึกษา ก็เรียกวา เสกขะ

(ตัด ก ออก ก็เรียกวา เสขะ) โดยท่ีวา เสกขะ ก็มาจาก สิกข (ตน

ศัพทของสิกขา) คือแปลง อิ เปน เอ แลว สิกข ก็กลายเปน เสกข
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“สิกขา” คือการศึกษา ตัวหลักการ การกระทํา หรือการ

ปฏิบัติในการศึกษา สวน “เสกขะ” คือบุคคลท่ียังศึกษาอยู ไมวาจะ

เปนพระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี เปนเสกขะ คือผูท่ีกําลัง

สิกขาท้ังน้ัน จนกวาจะจบสิกขา จึงเปนอเสขะหรืออเสกขะ คือผูไม

ตองศึกษาตอไป แลวก็เปนพระอรหันต ฉะน้ัน ศัพทพุทธศาสนา

เปนอันวาอยูน่ี ศัพทสาํคัญอยูท่ี ทม แลวก็ สิกขา แลวก็ ภาวนา ซ่ึง

ใชเรียกวาแทนกันได เปนศัพทท่ีเปนไวพจนกัน

เร่ืองถอยคําท้ังหลาย โดยเฉพาะท่ีมาจากภาษาอื่น (ในท่ีน้ี

คือภาษาบาลี) น้ัน อาจจะทําใหรูสึกยากสักหนอย แตอยาถือเปน

สําคัญนัก นํามาบอกกันเพียงเปนเร่ืองประกอบความรู

เอาเปนวา รวมความแลว เรามีตถาคตโพธิสัทธา เพ่ืออะไร?

ก็เพ่ือจะ “ทมะ” คอืฝกตน ใหเปน ทันตะ (ผูฝกแลว) หรือเพ่ือจะ

“ภาวนา” คือพัฒนา ใหเปน ภาวิตะ (ผูพัฒนาแลว) หรือเพ่ือจะ

“สิกขา” คือศึกษา ใหไดเปน เสขะ จนกระท่ังเปน อเสขะ

รัตนท่ี ๑ เตือนจิตสํานึกท่ีจะศึกษา

ทีน้ีก็มาทบทวนสาระในเร่ืองน้ีกันอีกทีวา ในการศึกษา ท่ีเรา

จะใหมีสิกขาฝกหัดพัฒนาตนกันน่ี เร่ิมตนก็ตองมีศรัทธา คือความ

เช่ือวา มนุษยน้ีเปนสัตวท่ีฝกได เรียกวามีศักยภาพในการท่ีจะฝก

ตัว หรือมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองได หรือมีศักยภาพท่ีจะศึกษา 
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สามารถศึกษาพัฒนาหรือฝกตนใหเปนผูท่ีประเสริฐข้ึนมาได

เพราะฉะน้ัน ในทางพุทธศาสนาจึงมีคําท่ีพูดบอยๆ ใหถือวา

มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก ตองเรียนรู ตองศึกษา แลวก็ประเสริฐได

ดวยการศึกษา เมื่อฝกแลวก็ประเสริฐ

เคยยํ้าบอยๆ อยาไปพูดวามนุษยเปนสัตวประเสริฐเฉยๆ 

ตองพูดวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก หรือใชอีกสํานวน

หน่ึงวา มนุษยน้ันฝกแลวประเสริฐสุด ท้ังหมดน้ันก็อยูในหลักการน้ี 

คือความเชื่อพื้นฐาน ท่ีเปน ความมั่นใจในศักยภาพของมนุษยท่ี

ฝกได และตองฝก

สัตวอื่นน้ันมันอยูดวยสัญชาตญาณ แทบจะไมตองฝก มี

การเรียนรูแคพออยูรอดได แลวมันก็ดํารงชีวิตอยูไป จะฝกให

ประเสริฐไมได จะพัฒนาใหสรางสรรคทําอะไรพิเศษไมได เกิดมา

อยางไร ก็ตายไปอยางน้ัน

ถึงแมสัตวบางชนิดจะฝกใหทําอะไรแปลกไปไดบาง อยาง

ชางลากซุง และละครลิง มันก็ทําไดแคตามท่ีคนฝกให ไมเหมือน

คนท่ีฝกตนเองได และมีวิสัยแหงการฝกดังวาไมมีท่ีสิ้นสุด

เราก็มาจับจุดสําคัญ เร่ืองพระพุทธเจา รวมท้ังพระรัตนตรัย

ท้ังหมด ท่ีหมายอยูตรงน้ี คือท่ีตถาคตโพธิสัทธา ซ่ึงพระพุทธเจา

ตรัสสอนไวท่ัวไปหมดวาเปนจุดเร่ิม ฉะน้ัน เราก็ถือธรรมขอน้ีเปน

หลักการสําคัญเบ้ืองตน คือศรัทธาในตถาคตโพธิ ซ่ึงโยงมาสูหลัก

แหงความเชื่อในศักยภาพของมนุษย วาเปนผูท่ีฝกศึกษาพัฒนาให
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ดีเลิศประเสริฐได

ถามีความเช่ือความมั่นใจน้ีแลว มันก็จะมาเปนหลักยึด

หมายในใจ คนท่ีมีศรัทธา ก็มีจุดจับอันเปนท่ีหมาย มีทิศทางท่ีมุง

ไปใฝหา แลวก็มีกําลังท่ีจะเดินหนาไป อีกท้ังศรัทธาในศักยภาพวา

ฝกได ก็จะสรางจิตสํานึกในการศึกษาขึ้นมา แลวแรงสงน้ี ก็นํา

กระบวนการแหงการศึกษาขับเคลื่อนไปขางหนาทันที

“จิตสํานึกในการศึกษา” น่ีก็เปนเร่ืองใหญ ซ่ึงควรจะเปนหัว

ขอสําคัญท่ีจะมาพูดกัน แตในท่ีน้ี ขอพูดถึงแคท้ิงไวเปนจุดผานที

หน่ึงกอน

วาอกีที ตถาคตโพธสัิทธา คอื ความเช่ือในศักยภาพของมนุษย

ท่ีพัฒนาใหเปนพุทธะได ความเชื่อในการฝกศึกษาพัฒนาตน ฯลฯ

(ขางบนบอกไวมากแลว จะใชคาํไหนก็ได เพียงเสนอไวเปนตัวอยาง)

ก็จะปลกุจิตสาํนึกในการฝกตน จิตสาํนึกในการเรียนรู หรือจิตสาํนึก

ในการศึกษาข้ึน ใหคนกาวไปในกระบวนการของการศกึษา

จึงเสนอหลักขอหน่ึงน้ีเปนตัวอยางไว ใหเห็นวาเวลาพูดถึง

เร่ืองพระพุทธเจา ไมควรจะมัวพูดกันลอยเควงเว้ิงวางกวางขวาง

จนกระท่ังจับอะไรไมถูก พระพุทธคุณต้ัง ๙ ขอ ก็พูดกันไป แลวก็

ไปมองดูท่ีพระองควนอยูน่ัน ไมไดโนมเขามาท่ีตัวเอง ตองโยงมา

ใหถึงเร่ืองท่ีตัวจะตองทําดวย เพราะพระพุทธเจาท่ีมีพระคุณอยาง

น้ัน แลวพระองคมาสอนเรา ก็เพ่ือใหเราปฏิบัติใหไดใหเปนอยาง

พระองค
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พูดกันอยางงายๆ วา ถามีความตระหนักรูตัวพรอมอยางน้ี 

ก็เรียกไดวา มีจิตสํานึกในการศึกษา

พุทธคุณ ๒ หรือ ๓ ก็นําทางไปไดแลว

พอไดจุดต้ังหลักเร่ิมออกเดินหนาแลว ในเร่ืองพระพุทธคุณน้ี

เราจะเสริมกําลังเขาไปอีกก็ได สวนท่ีจะชวยใหศรัทธามีจุดจับท่ีชัด

และเขมย่ิงข้ึน ก็คือแงมุมของความเปนแบบอยาง โดยเฉพาะใน

ข้ันตนๆ ของการศึกษา ย่ิงถาเปนเด็กๆ ดวย การศึกษามักจะเดนท่ี

การหาและศรัทธาในตัวตนแบบ แลวก็ทําตามแบบอยาง

ทีน้ี พอพูดถึงพระพุทธคุณ ๙ น่ีจะรูสึกวากวางขวางมาก

มาย ถาสวด ก็ไปได แตจะใหเขาถึงความหมายน่ียาก แมแตจําก็

ยังไมคอยไหว เราก็เลยใชชุดยอกอน แลวเมื่อไรไหว จึงคอยขยาย

ไปชุด ๙ น้ัน

พระพุทธคุณชุดยอ ๓ ท่ีชาวพุทธไทยรูจักกันดี คือ

๑. พระปญญาคุณ

๒. พระวิสุทธิคุณ

๓. พระมหากรุณาคุณ

พระพุทธเจามีพระคุณ ๓ น้ี จึงเปนผูประเสริฐ ท่ีเรามีศรัทธา

เคารพนับถือบูชาไดสนิทใจ นอกจากนาเคารพบูชาแลว ก็นาเอา

อยางดวย เพราะฉะน้ัน พระคุณของพระองค ๓ ขอน้ีเปนแบบ
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อยางใหเรา เราควรจะประพฤติปฏิบัติตาม ท้ังต้ังตัวอยูในหลักคุณ

ความดี ๓ อยางน้ี และพัฒนาคุณสมบัติ ๓ อยางน้ัน ทําตัวใหมี

คุณสมบัติ ๓ ประการเพิ่มข้ึนๆ ไปดวยจนกระท่ังสมบูรณ๑

การถือแบบอยางและพัฒนาตัวตามไปน้ี เทากับเปนข้ันท่ี

สอง ท่ีพวงมากับตัวหลักซ่ึงเปนข้ันท่ีหน่ึง คือ ข้ันท่ีหน่ึง เช่ือใน

ความมีศักยภาพท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนได แลวฝกอยางไรละ ก็มา

ข้ันท่ีสองวา ฝกพัฒนาตัวเราใหมีคุณสมบัติ ๓ อยางน้ีแหละ อันน้ี

ยกมาเปนตัวอยาง

ขอแทรกแถมอีกหนอยวา ในเร่ืองพุทธคุณท่ีมากมายน้ี ทาน

มีชุดยออีกชุดหน่ึง ซ่ึงย่ิงนอยลงไปอีก มีแค ๒ อยางเทาน้ันเอง

เรียกวา พุทธคุณ ๒ คือ

๑. อัตตัตถสมบัติ ความถึงพรอมแหงประโยชนตน, ทรงทํา

ประโยชนสวนพระองคเสร็จสิ้นสมบูรณแลว คือ ทรงบําเพ็ญบารมี

พัฒนาพระองคใหเพียบพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง ท้ัง ศีล

สมาธิ ปญญา บริบูรณ บรรลุจุดหมายสูงสุด ถึงวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ

สันติ นิพพาน

๒. ปรัตถปฏิบัติ การปฏิบัติเพ่ือประโยชนแกผูอื่น, ทรง

บําเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกผูอื่น คือ ท้ังดวยพระองคเอง

และทรงสงพระสาวกไป ไดทรงประกาศธรรม ใหประชาชนศึกษา

                                                                                                    
๑ พุทธคุณชุดยอ ๓ น้ี มีอธิบายในหนังสือ สามไตร (พิมพครั้งท่ี ๒, พ.ศ.๒๕๔๙, หนา
๑๓ เปนตนไป)
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ประพฤติชอบ ดําเนินชีวิตดีงาม ใหพระพุทธศาสนาแผขยายออก

ไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เพ่ือเก้ือการุณยแกโลก

พระคุณขอแรก คอือตัตตัถสมบัต ิ เนนท่ีพระปญญาเพราะเปน

คณุสมบัตซ่ึิงใหสาํเร็จพุทธภาวะ คอื ความเปนพระพุทธเจา และ

ความเปนอัตตนาถ คือ พ่ึงตนเองได (ขอแรกน้ี จะเรียกสั้นๆ วา

อัตตสมบัต ิก็ได)

พระคุณขอสอง คอืปรัตถปฏิบัติ เนนท่ีพระกรุณา เพราะเปน

คณุสมบัตซ่ึิงใหสาํเร็จพุทธกจิ คอื การทําหนาท่ีของพระพทุธเจา

และความเปนโลกนาถ คอื เปนท่ีพ่ึงของชาวโลก

พระพุทธคุณชุดยอ ๒ อยางน้ี ท่ีจริงเปนชุดท่ีทานสอนกันมา

นานนักหนา มีในคัมภีรเกาแกมากหลายท่ัวไปหมด และทานใช

เปนขอสรุปของพุทธคุณ ๙ โดยตรง

พุทธคุณ ๒ น้ี นาจะใชเปนจุดเร่ิมไดเหมาะย่ิง งายท้ังในแงท่ี

มีแค ๒ และมองเห็นเดนออกมาวาคํานึงถึงตัวเอง กับตัวอื่น

(สังคมและธรรมชาติ) พรอมไปดวยกัน ใชเปนกรอบใหญในการ

พัฒนาการศึกษาไปไดตลอดกระบวน นอกจากเปนขอสรุปของ

พุทธคุณ ๙ แลวยังแถมโยงเอาพุทธคุณ ๓ เขามารวมไวดวยในตัว

ทันทีเลย (ปญญาคุณ เปนแกนในการสรางอัตตัตถสมบัติ, วิสุทธิคุณ

เปนตัวอัตตัตถสมบัติ, กรุณาคุณ เปนแกนของปรัตถปฏิบัติ)

มีจุดท่ีควรย้ําความเขาใจไว ๒ อยาง คือ

๑) ในคําวา “ประโยชนตน” เปนตน ตัวประโยชนท่ีแท ไมใช
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แคการมกีารไดของกนิใชเสพบริโภคบํารุงบําเรอตัว เพราะเงนิทอง

สิง่ของเสพบริโภค เชน อาหาร เสือ้ผา เคร่ืองตกแตง เคร่ืองใช ตลอด

จนขาวสารขอมูล เปนเพียงปจจัยท่ีเสพบริโภคเขาไปแลวจะกอให

เกิดเร่ียวแรงกําลังวังชา ความมีสุขภาวะทางกายทางใจ และคุณ

สมบัติตางๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามของชีวิต โดยเฉพาะสติ

ปญญาความสามารถ บางทีเสพไมเปน กินเสพบริโภคเขาไปแลว

ไมไดตัวประโยชนท่ีวาเหลาน้ี แตกลับกลายเปนโทษก็มี เปนการ

กินใชเสพบริโภคท่ีสิ้นเปลืองสูญเปลา จึงเรียกวา “ไมไดประโยชน”

๒) ความสัมพันธเปนปจจัยเก้ือหนุนกันระหวาง อัตตัตถ-

สมบัต ิ กับ ปรัตถปฏิบัติ เชนอยางงายๆ ย่ิงเราพัฒนาตัวเราดีมี

ปญญาความสามารถมาก ก็ย่ิงชวยคนอื่นไดผล และย่ิงเราชวยคน

อื่นหรือทําอะไรใหแกสังคมไดดี ปญญาความสามารถของเราก็ย่ิง

พัฒนา ไมตองพูดถึงวาคนอืน่น้ันจะหันมารกัมาชวยเหลอืเราตอบ

หรือไม

รัตนท่ี ๒ เขาถึงสิ่งท่ีจะศึกษา

ขอท่ี ๒ ในไตรรัตน คือ พระธรรม พอบอกวาพระธรรม เราก็

นึกถึงบทสวดมนตวา “สฺวากฺขาโต …” น่ีก็คือพระธรรมคุณ ๖ แตก็

เหมือนพุทธคุณน่ันแหละ ถาไมจับจุดใหชัด ก็จะพรา ตองเจาะตรง

ลงไปวา สาระอยูตรงไหน คืออะไร
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เรามองตอจากพระพุทธเจาในพุทธคุณน่ันแหละ ก็จะได

แกนวา พระธรรมก็คือความจริงความดีงามตามธรรมดาของกฎ

ธรรมชาติ ซ่ึงทําใหมนุษยท่ีเขาถึง กลายเปนพุทธะ

เมื่อก้ีบอกวา พระพุทธเจาทําใหเรามั่นใจในศักยภาพของ

มนุษยท่ีจะพัฒนาใหเปนพุทธะได และเตือนจิตสํานึกของเราท่ีจะ

ตองศึกษา จึงถามวา ศึกษาอะไรละ ออ… ก็ศึกษาธรรมนะสิ คือ

ตองเรียนรูเขาใจความจริงท่ีเปนธรรมดาของธรรมชาติ และปฏิบัติ

ใหตรงกับความจรงิของกฎธรรมชาติน้ัน

ท้ังน้ีเพราะวา อยางท่ีบอกแลวเมื่อก้ี คนเราน้ีกลายเปน

พุทธะดวยอะไร ก็ดวยรูเขาใจและปฏิบัติใหไดผลตามธรรม พูด

งายๆ วา ดวยการเขาถึงธรรม เมื่อดําเนินตามธรรม แลวเขาถึง

ธรรม เรียกวาตรัสรูธรรม ก็กลายเปนพุทธะ

พระพุทธเจาจึงตรัสวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ธรรมก็เปน

ของมันอยูอยางน้ัน ทานเรียกวาธรรมธาตุ ธรรมนิยาม เปน

ธรรมดาของมันอยางน้ัน พระพุทธเจามาทรงคนพบ แลวก็เอามา

ตรัสบอก มาสอน มาแสดง มาช้ีแจง มาขยายความ ทําใหงาย

เปนอันวา เร่ืองของธรรมก็มีแคน้ีวา

๑ . ธรรมเปนความจริงความดีงามท่ีมีอยู เปนอยูตาม

ธรรมดาของธรรมชาติ

๒. เมื่อเราศึกษาธรรม คือเรียนรูเขาใจและปฏิบัติใหถูกตรง

กับธรรมน้ัน เราก็กลายเปนพุทธะ
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ไมวาเราจะศึกษาเลาเรียนอะไร ถาศึกษาถูกตอง ก็รวมอยู

ในคําเดียววา “ศึกษาธรรม” และถาศึกษาธรรมสําเร็จ คือทําไดตรง

ตามธรรมจริงแท เราก็ “เปนพุทธะ”

สองทอนนะ ในขอความเดียวน้ีมีสองทอน คือ

ทอนที่ ๑ บอกวา ธรรมเปนความจริงมีอยูอยางน้ันเอง เปน

เร่ืองของเขา เปนธรรมดาของมัน

ทอนที่ ๒ บอกวา เราสัมพันธกับธรรม ในแงวาเราตองรูเขาใจ

มนั คือรูธรรม รูความจริง เชน รูเขาใจความเปนเหตุเปนปจจัยท่ีจะ

ใหเกิดเปนผลอยางน้ันๆ ข้ึนมา เปนตน พูดงายๆ วา ตองรูกฎธรรม

ชาติ แลวถาเราตองการผลอะไร เราก็ตองทําใหตรงตามความจริง

แหงธรรมดาของธรรมชาติน้ัน

ท้ังน้ี ไมวาจะเปนความจริงทางรูปธรรมอยางท่ีนักวิทยา

ศาสตรพูดถึง หรือความจริงทางนามธรรมอยางท่ีทางพุทธศาสนา

บอกเพิ่มเขาไป ก็คือตองรูความจริงของธรรมชาติท้ังน้ัน เมือ่รูแลว

ก็เอาความรูน้ันมาใชใหเปนประโยชน เราก็มาดําเนินชีวิตไดถูกตอง

หรือมาทําอะไรก็ได ใหเกิดผลเปนจริงข้ึนมา

เหมือนอยาง ท่ี เขาเอาความรู วิทยาศาสตรมาใชทาง

เทคโนโลยี ทําการประดิษฐสรางสรรคอะไรตางๆ ทุกอยางน้ันก็แค

มีปญญาข้ันท่ี ๑ คือ รูความจริงท่ีเปนกฎธรรมชาติ เมื่อรูความจริง

แลว ก็มาถึงปญญาข้ันท่ี ๒ คือนําเอาความรูน้ันมาปฏิบัติ เชน มา

ทําการแกปญหา และสรางสรรคอะไรตางๆ ไมวาภายนอก หรือ
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ภายใน ก็อยางน้ีท้ังน้ัน สําหรับภายในน้ัน ถาเขาถึงเต็มท่ี ก็พัฒนา

ชีวิตจนกระท่ังกลายเปนพุทธะไปเลย

เด็กๆ ลองคิดดู ไมวาอะไร เราตองรูเขาใจ แลวก็ทําใหตรง

ตามธรรมท้ังน้ัน จริงไหม?

ขางในตัวเราน้ี จะใหรางกายดี มีสุขภาพ ควรจะกินอะไร แค

ไหน จะบริหารรางกายอยางไร, จะเลาเรียนใหเกิดปญญา ตอง

อยากรู ตองอาน ตองฟง ตองหาขอมูล ตองมีสติ มีสมาธิ ตองรูจัก

คิดพิจารณา, หรือขางนอก จะหัดวายนํ้า จะทํากับขาว ก็ตองรูขอ

มูลของเร่ือง ตองรูวิธี ตองฝกตองหัด ทําใหตรงใหครบเหตุปจจัย

เปนอยางน้ีท้ังน้ัน

เราจับจุดน้ีไดแลว เขาใหถึง และทําใหตรงตามความจริง

ของธรรม เชน ตรง-ครบเหตุปจจัย ก็เปนอันวา สําเร็จทุกอยาง จบ

การศึกษา พระธรรมคือความสําเร็จ และความสําเร็จอยูท่ีพระ

ธรรม

พระพุทธเจามาเตือนเราแลววาใหศึกษา เราก็ศึกษา คือ

ศึกษาธรรมไปสิ ลองคิดดูใหดี ชีวิตน้ีมีอะไรอีกนอกจากศึกษาธรรม

ธรรมะจึงเปนรัตนะ คือดวงแกวอยางท่ี ๒ ใครอยูกับธรรม

โดยรูเขาใจธรรม ทําไดตรงตามอยางถึงธรรม ชีวิตก็แสนสุข แสนดี

สําเร็จ สมบูรณทุกประการ
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รัตนท่ี ๓ แวดลอมหนุนนําคนท่ีศึกษา

ทีน้ีก็มาถึงรัตนะท่ี ๓ คือ พระสงฆ เราสวดสังฆคุณ ๙ กัน

คลอง ก็ดีแลว ไมตองพูดถึงรายละเอียด เพราะเรารูกันทุกคน แต

มาจับสาระสําคัญวาอยูท่ีไหน

ออ… ขอใหสังเกต เวลาใหความหมายแบบสั้นๆ เรามักจะ

ไปเนนตรงท่ีวา พระสงฆเปนผูท่ีนําคําสอนของพระพุทธเจาสืบ

ทอดมาถึงเรา ใชไหม อาว… แลวในคร้ังพุทธกาลเองละ พระพุทธ

เจาทรงต้ังสงฆข้ึนมา สังฆะก็อยู พระพุทธเจาก็ยังอยู แลวตอนน้ัน

พระสงฆทําหนาท่ีสืบตอคําสอนหรือ ท่ีจริง คนท่ีเขาไปอยูในสงฆ

ตอนยุคแรกน้ัน ก็ไปคอยฟงธรรมจากพระพุทธเจาเองโดยตรงเลย

เอะ… ถาอยางน้ี คุณคาของพระสงฆคงไมใชแคนําคําสอนของ

พระพุทธเจาสืบทอดมาถึงเราหรอก มันตองมีเร่ืองท่ีใหญกวาน้ัน

ตรงน้ีสําคัญ

พระพุทธเจาต้ังสังฆะทําไม จริงอยู สังฆะเปนท่ีท่ีเก็บรวบรวม

สบืทอด รักษาคาํสอนของพระองคไว ถาไมมสีงัฆะ ธรรมะก็คงหมด

โอกาสท่ีจะมาถึงเรา น่ันก็เปนคุณคาอยางหน่ึงของพระสงฆ แตทีน้ี

มามองดูใหถึงวัตถุประสงคของพระพุทธเจาเองท่ีทรงต้ังสังฆะ

พระพุทธเจาทรงต้ังสังฆะเพ่ืออะไร ถาพูดใหตรง ตองบอกวา

พระพุทธเจาไมไดตั้งแตทรงจัดสังฆะ เพราะวา ท่ีจริงน้ัน สังฆะเกิด

จากคนท่ีศรัทธาแลวก็มาหอมลอมขออยูกับพระพุทธเจา เพ่ือจะ
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ฟงคําสอนของพระองคดวยกัน ก็เกิดเปนชุมชนขึ้นมา เปนชุมชน

ของคนท่ีมุงมาสิกขา พระพุทธเจาก็ทรงจัดชุมชนที่เรียกวาสังฆะ

หรือสงฆน้ี ใหมีสภาพความเปนอยู มีระบบการดําเนินชีวิต มีสิ่ง

แวดลอม ท่ีเอื้อตอการท่ีจะศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือท่ีจะ

พัฒนาชีวิต ฝกตนใหพัฒนาข้ึนไปเปนพุทธะในระดับตางๆ เหมือน

อยางองคพระพุทธเจาเอง

(บอกแลววา ทุกคนเมื่อเปนพระอรหันต ทานเรียกวาพุทธะ

ท้ังน้ัน ไมใชสัมมาสัมพุทธะ แตเปนอนุพุทธะ พระอรหันตทุกองค

เปนอนุพุทธ คือเปนผูตรัสรูตาม เปนพุทธะชนิดหน่ึง ก็พุทธะน่ัน

แหละ)

ทวนอีกที จุดมุงหมายของพระพุทธเจาในการทรงจัดสังฆะ

เพ่ืออะไร และทรงจัดสังฆะน้ันอยางไร เร่ืองก็คือวา เมื่อคนท้ัง

หลายมาเลื่อมใสคําสอนของพระองค บางก็อยากจะศึกษาใหย่ิง

ข้ึนไป จึงขอติดตามหรือมาอยูใกลชิด เพ่ือเรียนรูไดสะดวก บางก็

อยากจะนําเอาหลักท่ีไดรูไปประพฤติปฏิบัติตามท่ีบานของตัว แต

สภาพแวดลอมไมสะดวกดวยประการตางๆ ก็มาขออยูดวย บางก็

บรรลุผลตามท่ีพระองคสอนแลว ก็จะมาดําเนินชีวิตอยางพระองค

และมาชวยงาน เมื่อคนเหลาน้ันมาอยูดวยกัน ก็เปนชุมชนหรือหมู

คน พระองคก็จัดต้ังวางระบบชุมชนน้ัน ใหเปนชุมชนแหงการ

ศึกษา มีท้ังผูท่ีจบการศึกษาแลว และผูท่ีกําลังศกึษาและกําลังเขา

สูการศึกษา เรียกวา “สังฆะ”
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สังฆะหรือสงฆน้ี แมจะมีผูศึกษาจบแลวดวย แตมองในแง

สวนใหญ เปนชุมชนของคนท่ีมุงหนามาเพ่ือจะมาพัฒนาตน มา

ศึกษาตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอน ก็จึงจัดใหเปนชุมชนท่ี

มีสภาพเอื้อ ท้ังสภาพแวดลอม ท้ังความเปนอยู ท้ังวิถีชีวิต ท้ัง

ระบบกิจกรรมและการดําเนินงานสวนรวม ใหเอื้อตอการท่ีจะ

ปฏิบัติตามและเผยแพรหลักไตรสิกขาไดเต็มท่ี

นอกจากน้ัน ชุมชนน้ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีจุดมุงหมาย

เดียวกัน แลวมาดําเนินการฝกฝนพัฒนาตนตามระบบเดียวกัน มีผู

ท่ีกําลังฝกตนบาง ผูท่ีฝกตนเสร็จแลวบาง เปนอริยบุคคลในระดับ

ตางๆ จนกระท่ังเปนพระอรหันต ดังน้ัน สภาพเอื้อท่ีสําคัญท่ีสุด ก็

คือตัวบุคคลน้ันเอง คือคนท่ีอยูดวยกันน่ีแหละ จะมาเก้ือหนุนซ่ึง

กันและกันในการศึกษาน้ัน

ทานท่ีอยูเกากอน ศึกษาจบแลวหรือบรรลุธรรมสูงกวา ก็มา

เปนครู เปนอาจารย เปนอุปชฌาย เรียกงายๆ วามาเปน

กัลยาณมิตรชวยแนะนําสั่งสอน ตอบคําถาม กระตุนเตือน เปนท่ี

ปรึกษา หรือทานท่ีปฏิบัติอยูดวยกัน ก็เปนกัลยาณมิตรท่ีมา

อภิปรายถกถอยสนทนาหารือธรรมแลกเปลี่ยนและเสริมกัน เรียก

งายๆ ก็คือเปนชุมชนแหงกัลยาณมิตร ท่ีจะมาเก้ือหนุนซ่ึงกันและ

กัน เพ่ือใหแตละคนมีโอกาสมากข้ึน หรือมีโอกาสดีท่ีสุด ในการท่ี

จะศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป

ฉะน้ัน สังฆะจึงมีความหมายและมีจุดมุงหมายอยูท่ีน่ี คือให
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เปนชุมชนท่ีมีสภาพเอื้อ มีสิ่งแวดลอม เชน ความสงบวิเวก และ

ธรรมชาติอันร่ืนรมย โดยเฉพาะมีบุคคล ท่ีจะมาเก้ือหนุนใหผูท่ี

ตองการศึกษาพัฒนาชีวิต เดินหนากาวไปไดดวยดีในไตรสิกขา

แลวในสังฆะน้ี ก็เนนการมีวินัย ใชไหม ชุมชนน้ีตองมีวินัย

พระพุทธเจาทรงจัดวางเรยีกวาตราหรือบัญญัตวิินัยข้ึน เพ่ือจัดสงัฆะ

น้ันใหอยูในสภาพท่ีเอื้อตอสิกขา แลววินัยน้ีตั้งอยูบนฐานสําคัญ ก็

คือความสามัคคี พระพุทธเจาจึงทรงเนนเร่ืองสามคัคีอยูเสมอ เพ่ือ

ใหทุกบุคคลในสังฆะคงเปนสภาพเอื้อและสรางสภาพเอื้อตอกัน

ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเนนใหมีสามัคคีมาเปนท่ีรองรับ

วินัย แลวก็ใหวินัยเปนเคร่ืองผนึกรักษาความสามัคคีน้ันไว

ในชุมชนหรือสังคมท่ีดี อันเปนท่ีซ่ึงคนจะพัฒนาตนไดดีน้ัน

สภาพเอื้ออยางหน่ึงก็คือการท่ีบุคคลท่ีอยูรวมกันในน้ัน มีความรู

สึกรักกัน สบายใจตอกัน มีนํ้าใจเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน พรอมท่ีจะ

รวมมือรวมใจชวยเหลือกัน ไมหวาดระแวงกินแหนงกัน ไมขุนมัว

กังวลหรือฟุงซานในเร่ืองการทะเลาะวิวาทหรือความขัดแยงอะไร

ตางๆ น่ีก็คือสามัคคี เมื่อสามัคคีกันแลว นอกจากเอื้อตอกัน ชวย

เสริมกัน และรวมกันใหมีกําลังมากแลว แมแตบรรยากาศก็สดใส

ราเริงร่ืนรมย ทําใหแตละคนมุงหนาไปในการทํากิจของตน ตั้งตน

แตในการเจริญไตรสิกขา เพียงแคจะเจริญสมาธิ ใจก็ปลอดโปรง

จิตรวมและต้ังมั่นไดงาย ดวยเหตุน้ีแหละ ระบบของวินัยจึงเนน

สามัคคีมากท่ีสุด ท้ังใหความสามัคคีเปนท่ีรองรับวินัย และจัดวาง
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วินัยใหเปนเคร่ืองดาํรงรักษาความสามคัค ี แลวเขามาในระบบสงัฆะ

ก็เปนความสามคัคีของหมูชนท่ีเปนกัลยาณมติรตอกัน เพราะฉะน้ัน

จึงแนนอนวาจะมาเก้ือหนุนกันในการท่ีแตละคนจะทํากิจหนาท่ี

ของตน โดยเฉพาะในการศึกษาพัฒนาตัวเองใหไดผลดีท่ีสุด

ฉะน้ัน จึงไดใหความหมายวา พระสงฆ หรือสังฆะ คือชุมชน

แหงความสามัคคีและความมีกัลยาณมิตร ของผูท่ีฝกศึกษา

พัฒนาตนแลว และท่ีกําลังกาวไปในการฝกศึกษาพัฒนาตน

ทานท่ีศึกษาพัฒนาจบแลวก็เปนอเสกขะ เปนพระอรหันต ผู

ท่ีกําลังศึกษา ก็อยูในข้ันเสกขะ ผูท่ีเขาสูวิถีชีวิตแหงการศึกษา ก็ยัง

เปนปุถุชน

รวมแลว ชุมชนสังฆะน้ี มีลักษณะประจําตัว ๔ อยาง คือ

๑) มีบุคคลผูอยูรวมกัน ท่ีเปนผูไดฝกศึกษาพัฒนาตนจบ

แลวบาง กําลงัศึกษาอยูบาง

๒) มีความสัมพันธเปนกัลยาณมิตรตอกัน

๓) มีความสามัคคี

๔) มีวินัยท่ีจัดระบบความเปนอยู สภาพแวดลอม ความ

สัมพันธระหวางบุคคลภายในดวยกันเองและกับคนภายนอก การ

ดําเนินชีวิตและกิจการท้ังหลาย ใหเอื้อตอสิกขา พรอมท้ังเปน

เคร่ืองรองรับรักษาสามัคคี

ขอใหดูวา ชุมชนที่ดีก็ตองมีลักษณะอยางน้ี เฉพาะอยางย่ิง

โรงเรียนนาจะมีลักษณะอยางน้ี คือเปนชุมชนแบบน้ี
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เปนอันวา สังฆะเปนชุมชนแบบอยางท่ีพระพุทธเจาทรงจัด

ตั้งข้ึน มีจุดหมายชัดเจน จึงนาจะเนนความหมายในแงน้ี คือในแง

ท่ีวา สังฆะเปนชุมชนหรือสังคมท่ีมีสภาพเอื้อ ท่ีทุกคนในน้ันมาเก้ือ

หนุนกัน ในการพัฒนาชีวิตของแตละบุคคล มีระบบความเปนอยู

กิจกรรมและกิจการทุกสิง่ทุกอยาง ตลอดจนสิง่แวดลอม องค

ประกอบทางธรรมชาติอะไรตางๆ อันรมร่ืน สงบสงัดวิเวก ท่ีลวนมา

สงเสริมเอื้อเก้ือกูลในการท่ีจะกาวเดินไปสูจุดหมายแหงสิกขา เรา

จะตองจัดสภาพแวดลอม จัดอะไรทุกอยาง ใหเปนสภาพเอื้อ เพ่ือ

ใหคนท่ีอยูในชุมชนไดกาวไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว

เปนอันวา สังฆะมีความสัมพันธโดยตรงกับระบบการศึกษา

เอาละ เร่ืองไตรรัตนคิดวาคงผานไปไดทีหน่ึงกอน ตอนน้ีเปน

การพูดแยกแตละอยางไปทีละขอ ท่ีพูดอยางน้ีก็เพราะคํานึงถึงวา

เรานาจะมาตั้งวางหลักการกันไว แตกอนจะต้ังหลักการได ก็ตอง

จับจุดใหชัด แลวจึงวางไวเปนหลักการของโรงเรียน ใหเดนออกมา

เปนขอๆ

ถาตกลงกันไดแลววางไว ก็จะดีมาก เร่ืองน้ีพอถึงตอนทาย

ก็จะพูดกันอีกที



- ๓ -

ไตร ที่ รูทัน

 อนจิจตา บอกความจรงิให ไยคนไทยยงัใชไมเปน

ทีน้ีก็ ไตรลักษณ คือลักษณะสามอยาง ซ่ึงเปนความจริงของ

สิ่งท้ังหลายตามธรรมดาของธรรมชาติ ท่ีเราเรียกวาเปนกฎธรรม

ชาติ ตอนน้ีจะไมอธิบายความหมายของศัพท ขอขามไปเลย จะ

บอกแตวา อนิจจตาน้ี รูแลวจะชวยใหอยางน้ันๆ นะ เอาผลเลย จะ

พูดในแงของผล สวนท่ีวาอนิจจตา คือความไมเท่ียง เปนอยางไร

น้ัน ตอนน้ีไมพูดละ ถือวาครูอาจารยทราบกันอยูแลว มาดูผลกัน

ตอไปเลย ทุกขตา และอนัตตตา ก็เชนเดียวกัน

เร่ิมดวยขอแรก อนิจจตา คือความอนิจจัง ขอน้ีมักจะมองกัน

ในแงท่ีวา ชวยใหรูทัน แลววางใจถูกตองตอความจริงของธรรม

ชาติ แงน้ีคนไทยเอามาใชมาก พูดงายๆ วา อนิจจตาน้ีเราเอามาไว

ปลง เชน เวลาเกิดการพลัดพรากแตกหักเสียหาย ก็จะปลงอนิจจัง

แลวก็ปลอยวาง คือปลงอนิจจังแลว ก็เลยวางได
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จะเห็นวา ท่ีพูดกันวาปลอยวาง โดยมากจะมาโยงกับหลัก

อนิจจัง และใน ๓ ขอ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น้ัน คนไทยจะคุน

กับขออนิจจังน้ีมากท่ีสุด เราคุนกับขออนิจจังมาก เราก็ใชมันมาก

แตจะใชอยางน้ี ก็ไมวาอะไร ขอสําคัญอยูท่ีวา อยาใชแคน้ี

สังเกตดูเถอะ คนไทยมักใช “อนิจจัง” อยางน้ีวา “เออ… สิ่ง

ท้ังหลายมันไมเท่ียงนะ มันเกิดแลว มันก็ตองดับ มันมาแลว มันก็

ตองไป มันก็เปนอยางน้ีแหละ อยาไปทุกขไปโศกอะไรกับมันเลย”

แลวก็ใหวางใจ ก็ปลอยวางได หายโศกหายเศราอะไรอยางน้ี

น่ีก็เปนแงดีแงหน่ึงของการใชอนิจจตา ท่ีคนไทยเอามาใช

มาก แตบางทีชักจะใชมากเกินไป คือใชแตอยางน้ี จนกลายเปนใช

แคน้ี จึงเตือนวา ตองระวัง ดังท่ีบอกเมื่อก้ีวา “จะใชอยางน้ี ก็ไมวา

แตอยาใชแคน้ี”

ท่ีวา “แตอยาใชแคน้ี” ก็คือตองเลยตอไปสูการใชในแงอื่น

ดวย โดยเฉพาะคนไทยน่ี ตองยํ้าแงอื่นท่ีวาน้ัน

แงอื่นน้ันวาอยางไร? ขอใหดูพุทธพจนท่ีถือวาสําคัญอยาง

ย่ิง คือ พระดํารัสสุดทายกอนพุทธปรินิพพาน ท่ีเรียกวาพระ

“ปจฉมิวาจา” ดังน้ี

วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.

“สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา, เธอทั้ง
หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”
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พุทธพจนน้ี:

- วรรคแรก ตรัสแสดงความจริงแหงอนิจจตา (บอกวา ส่ิง
ท้ังหลายไมเท่ียง จะตองแตกสลายดับไปส้ินไป)

- วรรคหลัง ทรงสอนการปฏิบัติตัวของเราตอความจริงน้ัน
คือจะใชประโยชนจากความจริงแหงอนิจจตาอยางไร 
(สอนวา เพราะฉะน้ัน จงเปนอยูและทําการท้ังหลายดวย
ความไมประมาท)

สําหรับมนุษยปุถุชน พระพุทธเจาทรงเนนการใชอนิจจตาใน

แงท่ี ๒ น้ี เพราะมนุษยปุถุชนคือคนท่ัวไปมักขาดอัปปมาทธรรม

ชอบผัดเพ้ียน อยูอยางเร่ือยเปอยเฉื่อยชา ปลอยปละละเลยกัน

บอยๆ (ถาเปนพระอรหันตแลว จะไมประมาทอยูประจําเปนธรรมดา)

ความหมายของอนิจจตาในแงน้ี เปนเครือ่งเราเตือนกระตุนใหเราฝก

ตน ใหเรงศึกษา และใสใจทํากิจหนาท่ีทุกอยาง

ทําไมอนิจจตาจึงเตือนเราใหไมประมาท ก็อยางท่ีบอกเมื่อก้ี

วา เพราะส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง เปลี่ยนแปลงไดท้ังรูปธรรม และ

นามธรรม เพราะฉะน้ัน ชีวิตของเราจึงปลอยใหเลวทรามเสื่อมลงก็

ได หรือจะพัฒนาใหดีงามเจริญข้ึนก็ได ถามันไมเปลี่ยนแปลง เรา

เคยเปนอยางไร ก็ตองคงอยูอยางน้ัน ใชไหม แตน่ีเพราะมันเปลี่ยน

แปลงได จึงเปนโอกาสท่ีเราจะพัฒนามัน แตถาเราประมาท เราก็

จะเสียโอกาสน้ันไป เพราะสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจังโดยไมรอใคร

เมื่อเราเสียโอกาส เราก็จะเสื่อม เราจึงตองไมประมาท คือรีบใช



สยามสามไตร ๔๗

โอกาสน้ันทําการพัฒนาใหดี

อนิจจตาเปนสัญญาณบอกแกปญญาข้ันตน ใหเรารู

ตระหนักถึงความจริงท่ีมองเห็นไดงายสักหนอยวาสิ่งท้ังหลายเกิด

ดับเปลี่ยนแปลงไป แตรูแคน้ันยังไมพอหรอก เราตองมีปญญาท่ี

สืบสาวลึกลงไปอีกข้ันหน่ึง คือปญญาท่ีรูถึงเหตุปจจัยของความ

เปลี่ยนแปลงน้ัน เร่ิมตั้งแตรูวา ท่ีวาสิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลงไปน้ัน

มันไมไดเปลี่ยนแปลงไปลอยๆ นะ แตมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุ

ปจจัย แลวมันจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จะเจริญข้ึนหรือจะเสื่อม

ลง มันก็แลวแตเหตุปจจัยของมัน ถาเราฉลาด เรามีปญญา เราก็

ไปทําไปจัดการกับเหตุปจจัยเหลาน้ัน

เมื่อเรารูเหตุปจจัยแลว ถาเราทําเหตุปจจัยท่ีจะทําใหมัน

เจริญ มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ ถาเราทําเหตุปจจัยท่ีจะ

ทําใหมันเสื่อม มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม เพราะฉะน้ัน เราก็

ศึกษาใหรูเหตุปจจัยท้ังหลาย วาปจจัยตัวไหนจะตองแก ตัวไหน

ตองกัน ตัวไหนตองทําใหเกิด ฯลฯ แลวก็ทําก็จัดการเหตุปจจัยไป

ตามน้ัน และท้ังหมดน้ีจะปลอยจะรอชาไมไดนะ

น่ีแหละ เพราะฉะน้ัน ทานจึงใหหลักอัปปมาทธรรมไว วาให

เปนอยูและทําการท้ังหลายโดยไมประมาท
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ปลอยวางไมวา แตอยาปลอยปละละเลย

ยอนกลับไปดูการใชประโยชนจากความรูอนิจจตาในแงกอน

ท่ีพูดไปในตอนตนวา ชวยใหรูทัน และวางใจถูกตอง แลวก็ทําให

ปลง ใหวางใจ วาเราจะเอาอยางท่ีใจเราอยาก เอาตามความ

ปรารถนาไมได เพราะส่ิงท้ังหลายมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ มัน

ไมไดเปนไปตามใจอยากของเรา อันน้ีเปนหลักความจริงท่ีทําให

เราปลงใจได แตปลงใจอันน้ี ก็คือยอมรับความจริง ใหใจของเรา

อยูกับความเปนจริง ก็ปลอยวางความอยากได เปนการปลอยวาง

ทางใจ ปลดปลอยใจใหเปนอิสระ ทําใหไมทุกข เปนเร่ืองดานจิตใจ

แตคนไทยจํานวนมาก พอปลอยวางแลว ก็กลายเปนปลอย

ปละละเลยดวย พอปลอยปละละเลยก็คอืประมาท ตอนน้ี อะไรท่ี

ควรจะแกไขจัดการ ก็ไมทํา ปลอยหมด อนัน้ีเสยีมาก พอกลายเปน

ประมาทแลว ก็หมดกัน เขาหลกั “ปมาโท มจฺจุโน ปทํ” (ความประมาท
เปนทางแหงความตาย) ไปเลย อยางน้ี แทนท่ีจะด ี ก็กลายเปนเสีย

เพราะฉะน้ัน จะตองระวัง ทําความเขาใจใหตรง และปฏบัิตใิหถูก

ในการปฏบัิตน้ัิน การใชความรูอนิจจตาสองแงท่ีวามาน้ี

สามารถปฏบัิตสิอดรบัตอกันไปไดเลย

พดูใหเหน็งายขึน้: ปลอยวางไมวา แตอยาปลอยปละละเลย คอื

ใจปลอยวาง แตสตปิญญาอยาปลอยปละละเลย หมายความวา ใจ

วางเปนอสิระออกไป ปลอยใหเปนเร่ืองของปญญาท่ีจะมาจัดการ
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(ใจอยูดานความรูสึก สวนปญญาอยูดานความรู)

ตรงน้ี มองใหชัด จะเขาไปถึงหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงสอน

ไววาใหเปนอยูดวยปญญา โดยจะเห็นการทํางานของปญญาตอกัน

ไปเปนข้ันๆ ในท่ีน้ีม ี๒ ข้ันใหญ คือ

ข้ันท่ี ๑ เมื่อมีปญญารูความจริงแหงความเปลี่ยนแปลงท่ี

เปนอนิจจตา อยางท่ีเรียกกันวารูเทาทันธรรมดา ปญญาท่ีรูความ

จริงแหงธรรมดาน้ัน ก็ปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระ หลุดพนจาก

ความรูสึกบีบคั้นกดดันเปนทุกข เรียกวาปลอยวางได ทีน้ีตอไป

ข้ันท่ี ๒ ปญญาท่ีรูความจริงแหงอนิจจตาน้ัน (โดยมีสติชวย)

รับภาระมาจากใจท่ีปลอยวางไดแลว ก็วิเคราะหสืบลึกลงไปใน

ความเปลี่ยนแปลงน้ัน เชน ใหเห็นเหตุปจจัยของความเปลี่ยน

แปลง ท้ังขางรายและขางดี ท่ีจะพึงจัดการอยางไรๆ เพ่ือทําการแก

ไขปรับปรุง หรือจัดสถานการณใหลงตัว ไมละเลยปลอยเร่ืองท้ิงไว

(จากน้ัน ก็อาจจะตอไปยังข้ันท่ีสาม และข้ันตอๆ ไปอีก เชน วางวิธี

ปฏิบัติจัดดําเนินการเพื่อใหสําเร็จลุจุดหมาย ซ่ึงพนขอบเขตของ

เร่ืองท่ีจะพูดในท่ีน้ี) น่ีคือข้ันตอนของการใชความรูอนิจจตาในแง

ความไมประมาท

เปนอันวา เร่ืองอนิจจัง-อนิจจตาน้ี มีจุดเนนอยูท่ีการใช

ปญญาในทางของความไมประมาท พระพุทธเจาเองทรงเนนนัก

เร่ืองอนิจจตาในแงท่ีจะไมประมาทน้ี จึงตรัสเร่ืองอนิจจังโยงไวกับ

ความไมประมาทเสมอไป แมจนกระท่ังจะปรินิพพาน ดังท่ีขอยํ้า
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เร่ืองปจฉิมวาจา (เรามักเรียกวาปจฉิมโอวาท) ท่ีวา “วะยะธัมมา

สังขารา, อัปมาเทนะ สัมปาเทถะ” (สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมสลาย
ไปเปนธรรมดา, จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม)

ปจฉิมพุทธพจนน้ีมีความหมายอยางงายๆ วา ความจริงมี

อยูวาสิ่งท้ังหลายไมเท่ียง เมื่อมันไมเท่ียง เราก็จึงนอนใจไมได สิ่งท่ี

เรากําลังพบประสบอยู ท่ีเราพอใจ ตองการอยูน่ี มันอาจจะเปลี่ยน

แปลงไปเปนอยางอื่น หรือสิ่งท่ีเราไมชอบใจไมตองการ ก็อาจจะ

เกิดข้ึนมา เพราะมีเหตุปจจัยหลากหลายท่ีจะใหเปนไปไดตางๆ

เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป ถาเราไมไดเตรียมการอะไร ไมไดใช

ปญญาท่ีจะหาทางจัดแจงปองกันแกไข มัวนอนใจอยู เรียกวาตก

อยูในความประมาท เราก็จะแย เพราะฉะน้ัน ทานจึงใหไม

ประมาท ไมใหนอนใจ ไมใหผัดเพ้ียน ก็คือตองหาความรูความเขา

ใจ ใชปญญา พยายามปองกันเหตุแหงความเสื่อม และสรางเหตุ

แหงความเจริญไวตลอดเวลา

การศึกษาที่แท อยูบนฐานความจริงของธรรม

การท่ีเนนดานไมประมาทน้ี อยางนอยก็เทากับดุลไว มิ

ฉะน้ัน บางคนจะไปใชเฉพาะในแงปลงใจ ปลอยวาง แลวบางทีก็

เลยกลายเปนปลอยปละละเลยเรื่อยเปอย กลายเปนไดผลตรงขาม

กับท่ีพระพุทธเจาทรงสอน ทานสอนใหรูอนิจจังเพ่ือจะไดไม

ประมาท กลายเปนรูแลวประมาทไปเสียน่ี
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ย่ิงกวาน้ัน บางคนไปคิดแควา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง มันก็ตอง

เปลี่ยนแปลงไป แลวก็นึกวา เออ… มันเสื่อมแลว เด๋ียวมันก็เจริญ

เองแหละ หรือวามันเจริญแลว มันก็ตองเสื่อมเปนธรรมดา อะไร

อยางน้ี ไปๆ มาๆ กลายเปนลัทธิปลอยไปตามเร่ืองตามราวบาง

ลัทธิแลวแตโชคบาง ซ่ึงลวนแตเปนมิจฉาทิฏฐิท้ังน้ัน

ความจริงไมใชเปนอยางน้ัน สิง่ท้ังหลายไมใชเปลีย่นแปลงไป

เลือ่นลอย แลวก็ไมใชวามนัจะตองเปลี่ยนไปอยางน้ันอยางน้ีตาย

ตัว ไมใชวาเจริญแลวก็ตองเสื่อม หรือวาเสื่อมแลวก็ตองเจริญ  ถา

คิดถาเช่ืออยางน้ัน ก็ไดแตรอความเจริญ หรือรอความเสื่อมอยูน่ัน

เอง ท้ังปฏิบัติผิด และกลายเปนประมาท

เมื่อมันเจริญแลว ถาเรามีปญญาดีพอ เราก็ปองกันเหตุแหง

ความเสื่อมได แลวก็ทําใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเจริญย่ิงข้ึน

ได มันเจริญแลวเจริญย่ิงข้ึน ก็คือเปลี่ยนแปลง มันเจริญแลวเสื่อม

ลง มันเสื่อมแลวกลับมาเจริญ มันเสื่อมแลวเสื่อมลงไปอีก มัน

เจริญแลวเจริญตอไป มันเสื่อมแลวเสื่อมตอไปอีก ไมวาอยางไหน

ก็คือเปลี่ยนแปลง เปนความเปลี่ยนแปลงในความเจริญบาง เปน

ความเปลี่ยนแปลงในความเสื่อมบาง ไมคงท่ีท้ังน้ัน และท้ังหมด

น้ัน จะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน ก็แลวแตเหตุปจจัย

เมื่อรูอยางน้ีแลว เราก็ไมประมาท พยายามทําไมใหมัน

เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม แตใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ

โดยศึกษาใหรูเขาใจและทําการจัดการท่ีเหตุปจจัย เราตอง
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พยายามอยางน้ี

ขอใหดูหลักอปริหานิยธรรม ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ถาปฏิบัติ

ตามหลักการน้ี “วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ” แปลวา “จะหวังได
แตความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม”

อาว! ทําไมพระพุทธเจาตรัสอยางน้ันละ บอกวาเจริญอยาง

เดียว ไมมีเสื่อม พระองคตรัสอยางน้ี ไมขัดกับหลักอนิจจัง-อนิจจ

ตาหรือ ตามหลักอนิจจตาน้ัน มันนาจะเจริญแลวตองเสื่อม แตน่ี

พระพุทธเจาตรัสวา ถาเธอปฏิบัติตามน้ีแลว จะมีแตเจริญ หวังได

แตเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม

ดูใหชัด น่ีไมไดขัดกับหลักอนิจจังแตอยางใดเลย เพราะ

อยางท่ีบอกแลววา เจริญตอไปมันก็คือเปลี่ยนแปลงน่ันแหละ แต

มันเปลี่ยนในทางเจริญตอไปหรือเจริญย่ิงข้ึน คําวา “เจริญ” ก็คือ

เปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีนาปรารถนา คําวา

“เสื่อม” ก็คือเปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมพึง

ปรารถนา ก็เทาน้ันเอง

แตบางคนไปเขาใจผดิ แลวเห็นเลยเถิดไปวา เปลี่ยนแปลง

คือ เจริญแลวตองเสื่อม เสื่อมแลวตองเจริญ เลยกลายเปนลัทธิ

ปลอยไปตามลมตามแลง แลวแตโชคชะตา รอใหมันเปนไปเอง

อะไรทํานองน้ัน ซ่ึงทานเรียกวาลัทธิอเหตุวาท ท่ีเปนลัทธิเดียรถีย

เปนมิจฉาทิฏฐิ พระพุทธเจาตรัสวาเสียหาย ทําใหคนไมมีเร่ียวแรง

ท่ีจะทําการ ไมเปนไปเพื่อการกระทํา
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พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา หรือพูดใหเต็มวา

เปนศาสนาแหงการศึกษาใหรูและทําการใหตรงเหตุปจจัยดวย

ปญญาท่ีรูเขาใจ ไมเปนศาสนาท่ีปลอยเลื่อนลอยรอคอยเรื่อย

เปอย ท่ีเรียกวาเปนความประมาท

เปนอันวา หลักอนิจจตา ใหรูทันแลววางใจถูกตองตอความ

จริงของธรรมชาติ ในแงน้ี ใจเรารูวาความจริงมันเปนอยางน้ัน เรา

เอาตามใจอยากไมได เราก็วางตัณหาลงไป แลวก็ไมเกิดความ

ทุกขมาบีบคั้นจิตใจมากนัก จนกระท่ังเมื่อรูทันถึงความจริงเต็มท่ี ก็

ไมทุกขเลย แตพรอมกันน้ันอีกดานหน่ึง เราเอาความรูไปใชในการ

ทําการตางๆ ตั้งแตการฝกตน โดยไมประมาท ทําจริงจังเต็มท่ี

ตลอดเวลา เมื่อปฏิบัติถูกตอง ก็ไดท้ังสองอยาง

อาตมาเคยใชคําวา “ทําจิต” กับ “ทํากิจ”

ทาํจิต ก็คือขอแรก รูเขาใจเทาทันความจริง แลวก็ทําจิตให

ปลอยวาง ทําจิตใหหลุดออกมาเปนอิสระ ใหหายทุกข เราเรียกกัน

วาทําใจได เปนอันวา ทําจิตใจใหสบาย ไมทุกข ไมโศก ไมเศรา

ทีน้ี ทาํกิจ ก็คือ ในแงทํากิจกรรมกิจการหนาท่ีการงาน เชน

ในการศึกษาพัฒนาตนเองท่ีเปนกิจของเรา เราก็ไดดวยเชนกัน คือ

ไมประมาท

เปนอันวา ปลอยวางในการทําจิต และไมประมาทในการทํา

กิจ เลยไดท้ังสองแง

ทีน้ีหันมาดูเร่ืองของเราแทๆ หลักการในเร่ืองความรูอนิจจตา
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น้ี ก็มาลงตรงเปาหมายเลยทีเดียว ขอพูดแบบรวบรัดเลยวา

๑. ความจริงแหงอนิจจตาน้ี คือกฎธรรมชาติท่ีเปนฐานรอง

รับกระบวนการของการศึกษาท้ังหมด เราบอกวา มนุษยเปนสัตวท่ี

ตองศึกษา และมนุษยน้ันศึกษาคือฝกหัดพัฒนาได เพราะมนุษยมี

ศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนพุทธะได แตการศึกษาฝกหัดพัฒนา

น้ันเปนไปได ก็เพราะธรรมชาติมธีรรมดาคอืความจริงแหงอนิจจตา

หมายความวา เพราะสิ่งท้ังหลายไมเท่ียง เปลี่ยนแปลงไดท้ัง

รูปธรรม และนามธรรม เพราะฉะน้ัน มันจึงพัฒนาได และจึงเปน

โอกาสท่ีเราจะพัฒนามัน

๒. ความจริงแหงอนิจจตาบอกตอไปวา การท่ีสิ่งท้ังหลาย

เปลี่ยนแปลงไปน้ัน มิใชเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยเปอยเลื่อนลอย แต

เปนไปตามเหตุปจจัย การศึกษาพัฒนามนุษยก็จึงเปนระบบการ

แหงเหตุปจจัย ซ่ึงจะตองมีความรูเขาใจและปฏิบัติจัดการใหสอด

คลองตรงตามระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัย ไตรสิกขาก็คือระบบ

การศึกษาท่ีตั้งอยูบนฐานและดําเนินไปสอดคลองกับธรรมดาแหง

อนิจจตาและความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ี

๓. ความจริงแหงอนิจจตาบอกดวยวา เมื่อสิ่งท้ังปวงเกิด

ดับแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามเหตุปจจัยน้ัน เราจะ

ตองดําเนินชีวิตและทําการท้ังหลายดวยความไมประมาท ในเร่ือง

น้ีก็ตองบอกตอไปอีกดวยวา ความไมประมาทท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ

ท่ีสดุ เปนจุดเร่ิมของความไมประมาทท้ังหมด ก็คือ ความไม
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ประมาทในการศึกษา หรือไมประมาทในการฝกศึกษาพัฒนาตน

จะตองหมั่นปลุกเรากระตุนเตือนกันมิใหมัวประมาท อยาปลอย

เวลาผานไปเปลา ตองใชเวลาใหเปนประโยชนในการศึกษาฝกฝน

พัฒนาตนใหย่ิงข้ึนไป ใหเปนกัลยาณ-ชน ใหเปนอริยชน จนกระท่ัง

เปนอเสกขชน

ท้ังหมดน้ี สรุปวา การศึกษาท่ีถูกตอง ตั้งอยูบนฐานแหง

ความจริงของธรรม คือสอดคลองตรงกับความเปนจริงแหง

ธรรมดาของธรรมชาติ เปนการนําเอาความรูในความจริงของ

ธรรมดาน้ัน มาใชใหเปนประโยชนสูงสุดแกมนุษยน่ันเอง

ทุกขตา เตือนใหรูจักบริหาร-จัดการ

ขอ ๒ ของไตรลักษณ คือ ทุกขตา แปลวา ความเปนทุกข แต

“ทุกข” ในท่ีน้ี มิไดหมายถึงความรูสึกของคน ท่ีเจ็บปวด โศกเศรา

เสียใจ เปนตน แตเปนอาการของสิ่งท้ังหลายท่ัวไปตามธรรมดา

ของธรรมชาติ ซ่ึงเปนไปดวยกันพรอมกับอนิจจตา คือ อาการท่ีสิ่ง

เหลาน้ันตกอยูในภาวะแหงความบีบคั้น อั้นอัด คับเครียด เสียดสี

กดดัน โดยมีปจจัยท่ีขัดขืนฝนแยงกระทบกระแทก อันจะทําใหคง

ตัว ทนอยูในภาวะเดิมไมได ตองแปรไป ตองผันแปรเปลี่ยนไปเปน

อยางอื่น หรือกลับกลายหายไปจากภาวะกอนน้ัน

ถาพูดกันอยางงายๆ ไตรลักษณขอแรก อนิจจังท่ีวาสิ่งท้ัง
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หลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน้ัน เปนของท่ีมองเห็นกันได

ท่ัวไปหรือเห็นไดคอนขางงายสําหรับมนุษยท้ังหลาย แตขอท่ีมีผล

ตอมนุษยชัดเจนเปนท่ีสนใจชิดตัว ก็คือทุกขัง เพราะวา จากภาวะ

บีบคั้นของทุกขตาในธรรมชาติ ท่ีมันอัดเครียด มันเบียดเบง มันกด

ดัน จะบุบ จะสลาย จะพัง จะทลาย อะไรตางๆ ก็สงผลตอข้ึนมา

เกิดเปนความรูสึกบีบคั้นท่ีเรียกวาทุกขเวทนาในใจคน เปนปญหา

เกิดข้ึนมาแลวตัวเองก็ทนไมคอยไหว จึงเปนจุดเดนชัดท่ีเราจะตอง

ปฏิบัติจัดการแกไข

แตเพ่ือใหรูวาจะปฏิบัติจัดการแกไขกันอยางไร ก็ตองมาทํา

ความเขาใจกันสักหนอย

สิ่งท้ังหลายท่ัวไป ท่ีเรียกรวมๆ วาสังขารน้ัน ไมวาของใหญ

ของเล็ก ตลอดกระท่ังสวนยอยท่ีเล็กท่ีสุด ไมไดอยูโดดเด่ียวลําพัง

ตัวมัน และมิใชอยูไดดวยตัวมนัเองโดยลําพัง แตอิงอาศัยประกอบ

อยูดวยกันกับสิ่งอื่นๆ หรือสวนอื่นๆ ในระบบความสัมพันธแหง

ความเปนเหตุปจจัยตอกัน

เมื่อมองดูคราวๆ ถาสิ่งท้ังหลายท่ีประกอบอยูดวยกันและท่ี

เก่ียวของ มีการเกิดดับดําเนินไปโดยยังมีความสัมพันธกันอยางท่ี

เรียกไดวากลมกลืนหรือประสานสอดคลองและสมดุล ความผัน

แปรกลับกลายก็เปนการผานพนอาการบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ไป

ไดทีหน่ึงๆ อยางท่ีเรียกวาราบร่ืน หรือเปนไปดวยดี หรือเกิดเปนผล

ดีท่ีพึงปรารถนาแกมนุษย
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แตถาเมื่อใดความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังหลายดําเนินไป

ไมประสานกลมกลืนเสียดุล เมื่อน้ันความผันแปรกลับกลายท่ีจะ

ใหผานพนอาการบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ก็จะปรากฏเปนอาการท่ีรุน

แรง หรือท่ีมนุษยถือวาเกิดผลรายเปนความพินาศเสียหาย

ในเมื่อทุกขตาน้ีเปนอาการของธรรมชาติท่ัวไป มันก็จึงเก่ียว

ของกับมนุษยเปนธรรมดา ดังท่ีชีวิตของเราก็ตกอยูในภาวะท่ีมี

อาการเปนไปอยางน้ีตลอดเวลา

ดท่ีูรางกายน่ีแหละเปนตัวอยางท่ีชัดเจน รางกายน้ีเปนระบบ

ใหญอนัหน่ึง ประกอบดวยอวัยวะมากมายท่ีแตกตางหลากหลาย ซ่ึง

ท้ังทํางานอนัเปนหนาท่ีของมันๆ เอง และประสานกบัสวนอืน่ เช่ือม

โยงสงตอกันบาง องิอาศัยหนุนเสริมกันบาง แยกเปนระบบยอยๆ ท้ัง

ระบบใหญระบบนอยจํานวนมาก ท้ังระบบหายใจ ระบบทางเดนิ

อาหาร ระบบประสาท ระบบกลามเน้ือ ฯลฯ

แตละระบบน้ัน ก็เกิดจากสวนประกอบมากมาย แลวทุกสวนท่ี

ประกอบน้ันก็เปนการประกอบกันข้ึนของสวนท่ีแยกยอยลงไปอีกๆ 

สวนยอยแตละอยางตางก็อยูดวยสวนแยกซอยท่ีคงอยูและดําเนินไป

ดวยดี โดยตวัมนัท้ังทํางานท่ีเปนหนาท่ีอยางซ่ือตรงสมํ่าเสมอ ท้ัง

ประสานกับสวนอืน่ใหกลมกลนื ท้ังรักษาตัวใหผานพนปลอดภยัจาก

สิง่แปลกปลอมและเหตุตดิขัดท้ังหลาย และท้ังอาศัยองครวมของ

ระบบใหญท้ังหมดซ่ึงอยูในสภาพปกติท่ีเอื้อตอการดํารงอยูและ

ดาํเนินไปของมนั
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แคหัวใจอยางเดียว ก็ทํางานท่ีย่ิงใหญ แสนยาก และซับซอน

อยางย่ิง ผูรูทําตําราบอกไววา คนท่ีมอีายุอยูได ๗๖ ป หัวใจเตนนับ

ไดเกือบ ๒,๘๐๐ ลานคร้ัง และเปนการเตนท่ีตอเน่ืองไปตลอดเวลา

๗๖ ปน้ัน หยุดเตนไมไดเลย ท้ังแข็งแรง ยืนยาว และซือ่ตรงสม่าํเสมอ

ทุกสวนของรางกายท่ีดาํเนินไปอยางน้ี ท้ังนําพาตัวมนัเองไป

และรวมนําพาสวนรวมท้ังหมดไปดวยกัน พรอมกับระวังตัวหลบหลกี

ปองกันแกไขใหผานพนอนัตรายและเหตุตดิขัดท้ังหลาย เพ่ือใหชีวิต

เปนอยูดวยดี

การนําพาองคาพยพใหผานพนโพยภยั และดาํเนินไปดวยดีสู

จุดหมายน้ีแหละ เรียกวาการบรหิาร (บางทีเรียกวา “ขันธบริหาร”)

จะเห็นวา ถามสีิง่แปลกปลอม ตวัแทรกแซง หรือเกิดขอตดิขัด

ท่ีบางจุดในระบบแหงองคาพยพน้ี บางทีแมแตนิดเดียว เชน เช้ือโรค

บางอยางแทรกตวัหรือหลดุลอดเขาไป ก็จะเกิดความเรรวนปรวนแปร

ปนปวน เปนปญหา ซ่ึงอาจจะรายแรงยากท่ีจะแกไข หรือถึงกับทําให

องคาพยพท้ังหมดถึงวาระสิน้สลาย

ไมตองถึงอยางน้ัน แมแตผงเล็กนิดเดียวเขาตา หรือแมลง

เล็กๆ ไตท่ีเน้ือตัว หรือนอนอยูมีอะไรกดคํ้าหรือระคายตัวนิดหนอย

ก็เกิดทุกขเวทนาท่ีทําใหทนไมได ตองดิ้นรนพยายามปดเข่ียเปนตน

ใหพนไป

การบริหารขันธท่ีดาํเนินไปตลอดเวลาจนเคยชินน้ี ถานึกคิด

ข้ึนมา จะเห็นวาเปนภาระท่ีละเอียดออนและทุกสวนทํางานกันมา
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ดวยความสามารถอยางย่ิง แตถาทําไมไดดงัหัวใจเปนตนอยางท่ีวา

มาน้ี ชีวิตของเราก็ดาํรงอยูไมได ขันธบริหาร คอืการบริหารชีวิต จึง

เปนตัวอยางซ่ึงใหความรูและสอนเราอยางดี อยางนอยก็เตือนใจคน

ใหเขมแข็ง ซ่ือตรง และไมประมาทปราศจากความยอหยอนในการ

บริหารทุกอยางโดยใชปญญาเปนอยางย่ิง

รวมความวา ในรางกายของเราน้ี ในทุกสวนทุกระบบทีเดียว

มีการด้ินรนอยูตลอดเวลาเพื่อใหพนจากภาวะแหงทุกขตา ถาด้ิน

รนผานพนไปไดอยางท่ีเคยเปนมาตามปกติท่ีลงตัวของระบบ ก็

เรียกวาเปนไปดวยดี หรือมีสุขภาวะ แตถาผานพนไปอยางราบรื่น

ดีไมได ก็จะมีอาการแปรปรวนรุนแรงท่ีเรียกวา เจ็บปวย (เทียบ

อยางวัตถุภายนอก ท่ีเกิดอาการบีบคั้นกดดัน แลวระเบิด บุบสลาย

หรือพังทลาย)

การบริหารใหระบบแหงองคาพยพน้ีดาํเนินไปดวยดี จึงเปน

ภาระท่ีหนักและยากย่ิง

แคขยัน แคลวคลอง และซ่ือตรงอยางหัวใจท่ีเตนสบูฉดีโลหิต

อยูตลอดทุกเวลานาทีไมมหียุดหยอน ไมมแีมแตจะอดือาด ขอพัก

หรือผดัเพ้ียนเลย แคน้ี ระบบของมนุษยก็ถึงทันระบบของธรรมชาติ

ไดยากนักหนาแลว สวนท่ีมนุษยควรเนนใหมากกค็อื การหนุนเสริม

ระบบของธรรมชาตใินทางท่ีเปนคุณและเก้ือกูลกันใหดท่ีีสดุ

เอาท่ีปรากฏภายนอก ซ่ึงมองเห็นงายๆ เหมอืนอยางหลักเบ้ือง

ตนท่ีเรียนกันมาวา อะไรบังทุกขลักษณะ ผูท่ีเรียนปฏิบัติวิปสสนา
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มาก็บอกไดวา อิริยาบถบังทุกข

ทําไมจึงวาอิริยาบถบังทุกข เร่ืองก็คือวา รางกายของเราน้ี

ถาคงน่ิงๆ อยูในทาเดียว อิริยาบถเดียว ไมชาก็จะรูสึกถึงภาวะกด

ดันบีบคั้นขัดขืนฝนตัว (ทุกขตา) แลวก็จะเกิดเปนอาการท่ีรูสึกปวด

เมื่อย เปนตน ท่ีเรียกวาทุกข (ทุกขเวทนา) แตเพราะเรามีการ

เคลื่อนไหวยักยายเปลี่ยนทา เปลี่ยนอิริยาบถไป เราก็พนไปไดจาก

ภาวะบีบคั้นขัดขืนกดดันน้ัน โดยมักขยับเขย้ือนเคลื่อนยักยายทา

ไปต้ังแตยังไมทันรูสึกบีบคั้นกดดันชัดข้ึนมา จึงบอกวา “อิริยาบถ

ปดบังทุกขลักษณะ”

ท่ีจริง ถามองลึกละเอียดลงไป จะเห็นวา ภาวะกดดันเปน

ทุกขน่ันแหละ บังคับใหเราดิ้นรนใหพนไปจากมัน และเรียกการ

เคลื่อนไหวยักเย้ืองปรับเปลี่ยนทาของรางกายไปตางๆ น้ีวา 

“อิริยาบถ”

ในตอนน้ี มีขอพึงทราบแทรกเขามา คือ ในกระบวนการท่ีจะ

ผานพนภาวะกดดันน้ันๆ มนุษยมีปจจัยสวนพิเศษของตนเพ่ิมเขา

มา ท่ีจะไป “กระทํา” ใหผานพนภาวะกดดันน้ันไปได (เชน ขยับ

เขย้ือนเคลือ่นไหวเปลีย่นอริิยาบถ) โดยไมตองรอไมตองข้ึนตอปจจัย

อืน่ๆ เทาน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิง คอื เรามเีจตนา และมปีญญา

ในกรณีท่ัวไป อยางเร่ืองการยักยายเคลื่อนไหวอิริยาบถน้ัน

การใชปจจัยพิเศษของมนุษยจะไมคอยเห็นเดนชัด เหมอืนกับวามนั

เปนเร่ืองท่ีเปนไปเองตามธรรมดาของชีวิตของเรา ท่ีวาเราจะตองยัก
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ยายอริิยาบถ เราน่ังนานๆ เด๋ียวก็เมื่อย แทบจะยังไมทันเมื่อย มันก็

บังคับเราใหลุกยืน หรือใหเดิน หรือใหนอน การยักยายอิริยาบถ

ยืนเดินน่ังนอน อะไรตางๆ เหลาน้ี เราใชเจตนา และปญญา ท่ีเปน

ปจจัยพิเศษของเรานอยเหลือเกิน หรือพูดอีกสํานวนหน่ึงวา ใช

ศักยภาพของมนุษยเพียงนอยนิด

ทีน้ี เมื่อเรารูเขาใจความจริงแหงทุกขตา และตระหนักใน

การท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนแลว เราก็ตั้งใจพัฒนาปจจัย

สําคัญคือเจตนาและปญญาน้ัน เพ่ือเอามาใชในการบริหาร

กระบวนการด้ินรนใหระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ท่ีเรียกวา

ชีวิต และสังคมของตน ผานพนภาวะกดดันแหงทุกขตาในแตละ

กรณีไปไดอยางราบรื่นกลมกลืน อยางเปนผลดีท่ีสดุตามแนวทาง

ของไตรสิกขา

แควาเราใชปญญา รูจัก “กระทํา” ตออิริยาบถของเราอยาง

ฉลาด เราก็สามารถบริหารอิริยาบถใหสมดุล ซ่ึงเปนการเก้ือกูลตอ

รางกาย ชวยรักษาสุขภาพของตัวเราเองใหดีไดอยางมาก

แตถาเราปลอยเร่ือยเปอย รอใหถูกทุกขบังคับจึงเคลื่อนไหว

อิริยาบถน้ัน ไมรูจักบริหารมัน เราก็กลายเปนคนประมาท แลวก็จะ

เกิดผลเสียหายทําลายสุขภาพของตัวเราเอง

ท่ีเรียกวา “บริหาร” น้ัน คือ การนําพาองคประกอบท้ังหมด

ในท้ังระบบและท้ังกระบวนใหผันผานลวงพนปจจัยท่ีก้ันขวางขัด

แยงและภาวะบีบคั้นกดดันท้ังหลายไปได พรอมท้ัง “จัดการ”
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ปจจัยท้ังปวงท่ีเก่ียวของใหเก้ือกูลหนุนประสานเขากันลงตัวพอดีท่ี

จะเดินหนาไปจนลุถึงจุดหมายท่ีดีงามล้ําเลิศ

เจตนา คือตั้งใจมุงหมายผลซ่ึงเห็นดวยปญญาวาเย่ียมยอด
ดีท่ีสุด และปญญา คือความรูเขาใจเขาถึงความจริงแหงทุกขตา
เปนตน รูเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และรูวิธีท่ีจะจัด
การเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหารกระบวนการพัฒนาใหเดิน
หนาไปถึงจุดหมายท่ีเจตนาตั้งไว

ทุกขตา บงชี้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

ความเปนมนุษยซ่ึงมีศักยภาพท่ีพัฒนาไดอยางสูงสุดจนเปน
พุทธะน้ัน มาปรากฏความหมายใหมองเห็นความเปนไปไดในเชิง
ปฏิบัติ เมื่อบรรจบกับการรูความจริงแหงทุกขตาน้ีเอง คือการท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพน้ันไดจริงแท ก็เพราะสิ่งท้ังหลายมีความเปนจริง
ตามหลักแหงทุกขตา ท่ีวามนุษยจะตองบริหารระบบสัมพันธแหง
เหตุปจจัย ใหผันผานลวงพนภาวะบีบคั้นกดดันไปดวยดีในทุก
ระยะหรือแมแตทุกขณะเร่ือยไปจนลุถึงจุดหมายของสิกขา

ในเร่ืองน้ี การพัฒนาคุณสมบัติภายในของมนุษย อันมี

เจตนาและปญญาเปนแกนน่ีแหละ จะใหสัมฤทธิ์จุดหมายท่ีวาน้ัน

ซ่ึงก็คือจุดหมายของการศึกษานั่นเอง

ทวนอกีทีวา อนจิจตา บอกความจริงของธรรมชาตท่ีิเอือ้โอกาส

แกการพัฒนาศกัยภาพของมนุษย สวน ทกุขตา บอกตอไปใหรูวาการ
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พัฒนาศักยภาพน้ันจะดําเนินไปใหสําเร็จโดยอาศัยความเปนจริง

ของธรรมชาติไดอยางไร

ดังไดบอกแลวแตตน ทุกขตา คือภาวะแหงธรรมดาของธรรม-

ชาติท่ีวา ในเมื่อสิ่งท้ังหลายเปนสังขาร มันก็เกิดจากสวนยอยตางๆ

ประกอบกันข้ึน โดยท่ีสวนยอยเหลาน้ันสัมพันธเปนปจจัยแกกัน

และกัน (ประดาองครวมประกอบกันเปนองครวม)

แตสวนประกอบยอยเหลาน้ันตางก็กําลังเกิดดับแตกสลาย

ตามภาวะแหงอนิจจตากันอยูท้ังน้ัน มันจึงเปนปจจัยท่ีขัดแยงกัน

นอกจากขัดแยงกันภายในสวนรวมหรือองครวมน้ันเองแลว ก็

สัมพันธขัดแยงกับปจจัยอื่นๆ ภายนอกอีกดวย ทําใหสวนรวมหรือ

องครวมอยูในภาวะท่ีมีความเครียดกดดันบีบคั้นใหคงอยูในสภาพ

เดิมไมได ตองผนัแปรไปสูสภาพใหม ปรากฏออกมาเหมือนเปนการ

ดิน้รนท่ีจะคงอยูตอไป อาการด้ินรนน้ี ซ่ึงเทียบกันแลว ก็เปนแบบ

ราบร่ืนบาง รุนแรงบาง เรียกงายๆ วาเปนการ “ปรับตัว” เมื่อปรับ

ตัวเขาสูสภาพใหมไดท่ี ก็เรียกไดวา “ลงตัว” (จะใชคําวา พอดี

กลมกลืน สมดุล หรือบูรณาการ ก็ไดท้ังน้ัน)

สิ่งท้ังหลาย ไมวาเล็กนอยหรือใหญโต ทุกสิ่งทุกอยาง ลวน

ตกอยูในภาวะแหงทุกขตาน้ีท้ังน้ัน เอาอยางงายๆ ตั้งแตรางกาย

ของเรา (เชนเร่ืองอิริยาบถ ท่ีวามาแลว) จนถึงแผนดินผืนโลกน้ี

(เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด) จึงมีการปรับตัว ดวยอาการด้ิน

รนไปสูความลงตัวในสภาพใหมกันอยูตลอดเวลา



สยามสามไตร๖๔

ดวยคุณสมบัตพิิเศษท่ีเปนศักยภาพอนัย่ิงใหญของตน มนุษย

พัฒนาปญญาใหลวงรูท่ัวตลอดเขาถึงความจรงิแหงทุกขตาท่ีวามาน้ี

แลว ก็วางจุดหมายตัง้เจตนาบริหารจัดการกระบวนการแหงเหตุ

ปจจัยท้ังหลาย ใหมีการปรับตัวอยางไดผล สูภาวะลงตัวท่ีดีท่ีสุด

และมิใชเพียงปรับตัวเทาน้ัน ยังกาวเลยตอไปสูการปรับปรุงไดอีก

ดวย

พูดกันงายๆ วา การรูความจริงแหงทุกขตา ชวยใหเรา

บริหารชีวิตและสังคม รวมท้ังเร่ืองราวและกิจการท้ังหลายใหเปน

ไปดวยดี โดยรูจักปรับตัว แกไขปรับปรุงและจัดการใหเกิดผลดี

แทนท่ีจะปลอยไปตามสภาพธรรมชาติโดยขาดปญญา ไดแตอยู

ไปอยางเลื่อนลอยเหมือนรอจนกระท่ังทุกขมาบีบคั้น จึงถูกบังคับ

ใหตองดิ้นรนหาทางท่ีจะพนไป

เหมือนกับวา ทุกขตามาเปนเคร่ืองเตือนเรา ใหรูจักใช

ปญญา เอาความรูเขาใจความจริงของทุกขตาในธรรมชาติน่ัน

แหละ มาปฏิบัติตอทุกขตา ใหสภาพบีบคั้นกดดันของทุกขตา

หมดพิษภัย ไมเกิดเปนปญหาแกเรา

หมายความวา พอเรามีปญญารูเทาทันทุกขตา เราก็

สามารถดับทุกข คือแกปญหาท้ังหลาย ดวยการใชความรูน้ันมา

จัดปรับประดาเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธของสิ่งท้ังหลาย 

รวมท้ังปรับตัวเองดวย เพ่ือบริหารชีวิตและสังคมใหดําเนินไปดวย

ดีในภาวะท่ีพนทุกขภัยไรปญหา
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โดยนัยน้ี การพัฒนาในไตรสิกขาก็เดินหนาไป

เร่ิมดวยสภาพธรรมชาติท่ัวไปอันไรเจตนา ซ่ึงการผานพน

ภาวะบีบคั้นกดดันของทุกขตา จะเปนไปอยางราบร่ืนหรือรุนแรง

แลวแตปจจัยท่ีมาสัมพันธกัน

จากน้ันก็คือมนุษยท่ียังไมพัฒนา ซ่ึงสักวาด้ินรนใหพนภาวะ

บีบคั้นของทุกขตาอยางสุมเสี่ยงไปคราวหน่ึงๆ ตอเมื่อถูกทุกข

คุกคาม

ตอจากน้ัน ก็ไดแกมนุษยในข้ันของการพัฒนา ซ่ึงรูจักเอา

ความรูในความจริงของทุกขตา มาใชบริหารจัดการใหระบบ

สัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังหลาย ผานภาวะบีบคั้นของทุกขตาอยาง

ราบร่ืนลงตัวไปไดเร่ือยตลอดทุกระยะ ในขณะท่ีกาวไปในพัฒนาการ

แหงการศึกษา จนแมกระท่ังจัดการใหเกิดมภีาวะลงตวัใหมท่ีพึง

ปรารถนาอันเลิศล้ําย่ิงข้ึนไปไดอีก    

สงูข้ึนไป คอืมนุษยท่ีพัฒนามสีกิขาดีแลว ซ่ึงมปีญญาเขาถึง

ความจริงของธรรมชาติ แลวมีจิตใจเปนอสิระ ปลอดพนจากอทิธพิล

ของทุกขตา เขายกใหเปนเร่ืองของปญญาท่ีจะบริหารจัดการระบบ

สัมพันธแหงเหตุปจจัยใหเปนไปดวยดี โดยมีชีวิตท่ีทุกขตาซ่ึงเปน

ธรรมดาในธรรมชาติ ก็เปนแคเร่ืองของธรรมชาติ ไมมาแตะตอง

กระทบถึง ไมมาเปนทุกขในตวัเขา ผูเปนอยูและทําการท้ังหลายอยาง

ไรทุกข มีแตความสุขสดช่ืนเบิกบานผองใสเสมอตลอดทุกเวลา
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รูอนัตตา แกปญหาข้ันเด็ดขาดสูอิสรภาพ

ตอไป ไตรลักษณขอท่ี ๓ อนัตตตา คือความเปนอนัตตา มิใช

อัตตา ไมเปนตัวตน ไมมีตัวตน ขอน้ีเปนหลักใหญขอสําคัญและ

ลึกซ้ึงท่ีสุด แตในท่ีน้ี ตองพูดใหรวบรัดท่ีสุด

พูดเอาความอยางงายๆ วา อนัตตตา ความเปนอนัตตา คือ

ภาวะท่ีสิ่งท้ังหลายไมเปนตัวตนแทจริงคงท่ีย่ังยืน ท่ีใครจะไปยึด

ถือเอาเปนจริงเปนจัง วาเปนตัวเรา ของเรา แตมันเปนสภาวธรรม

คือสิ่งท่ีมีอยูและเปนไปตามภาวะของมัน เชนเปนไปตามเหตุ

ปจจัย มิใชเปนไปตามอํานาจ ตามคําสั่งบัญชา ตามใจอยาก ตาม

ความปรารถนาหรือความตองการของใคร

หมายความวา ตัวตนท่ีเรารูจักหรือพูดจากันน่ี เปนตัวตน

สมมุติ ซ่ึงตกลงเรียกขานกันเพ่ือประโยชนในการสื่อสาร และมัน

ปรากฏตัวในรูปท่ีเปนผลรวมของเหตุปจจัยในขณะน้ันๆ คือ องค

ประกอบท้ังหลายมาสัมพันธเปนเหตุปจจัยกันใหเปนไปตางๆ ผัน

แปรไปเร่ือยๆ ดังน้ัน ในขณะหน่ึงๆ ผลรวมหรือภาพรวมของ

ประดาเหตุปจจัยท่ีสัมพันธกันอยู ก็ปรากฏออกมาเปนตัวตนท่ีเรารู

จักในขณะน้ัน

ตัวตนท่ีรูจักกันเขาใจกันอยู ก็คือภาพรวมของเหตุปจจัยท้ัง

ปวงในขณะน้ัน เหมือนกับเราท่ีน่ังกันอยู แตละคนก็เปนผลรวม

ของเหตุปจจัยหลากหลายกลุมหน่ึงๆ ท่ีออกมาเปนภาพรวมใน
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ขณะน้ี เพราะฉะน้ันจึงไมมีตัวตนท่ีคงท่ีย่ังยืนอยูอยางใดอยางหน่ึง

ตลอดไป เพราะวาเหตุปจจัยก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อะไรจะ

ปรากฏเปนตัวตนอยางไร ก็แลวแตเหตุปจจัยใหมันเปน

ฉะน้ัน คนท่ีจะเขาใจอนัตตตา ก็ตองเขาใจเร่ืองเหตุปจจัย

คือเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย อยางนอยก็รูวาสิ่งท้ัง

หลายเปนไปตามเหตุปจจัย การท่ีมันเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนแปลง

ไปตามเหตุปจจัย

เมื่อเขาถึงความจริงของอนัตตตา ก็คือรูเขาใจความจริงของ

ธรรมชาติตามท่ีมันเปน อยางแทจริง โดยท่ีความรูเขาใจน้ันบริสุทธิ์

ไมมีความรูสึกสวนตัวใดๆ ไปเคลือบหรือแฝง ความจริงของสิ่งท้ัง

หลายก็บริสุทธิ์เปนภาวะลวนๆ ของมัน เปนอิสระจากตัวคนท่ีดู

และตัวคนเองก็มีปญญาท่ีบริสุทธิ์เปนอิสระไมยึดติดสิ่งท่ีตนมองดู 

พูดงายๆ วา ไมมีความยึดถือผูกพันติดอยูกับตัวตน

เมื่อปญญาเขาถึงความจริงของอนัตตตาแลว จะเกิดผล

อะไร ถาพูดอยางสั้นท่ีสุด ก็วา ทําใหมีชีวิตเปนอยูและทําการดวย

ปญญา หรือดําเนินชีวิตทํากิจดวยปญญา หรือพูดใหสั้นแควา

“เปนอยูดวยปญญา” (ปญญาชีวี) แตจะใหเขาใจงายข้ึนอีกหนอย

ก็แยกยอยออกไปวา

• มองเห็นความจริงของสิ่งท้ังหลาย แมแตท่ีเรียกวาตัวของเราน้ี

วามันเปนหรือเปนไปของมันอยางน้ัน เชน เปนไปตามเหตุ

ปจจัยของมนั มนัไมข้ึนตอเรา ไมข้ึนตอใจของเรา แลวก็ไมมเีรา
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และไมมใีครเปนเจาของมนัจริง

• เมื่อรูแจงจริงแท ใจก็เปนอิสระ อยูกับความจริง ตามท่ีมันเปน

จึงไมยึดติดในอะไรๆ ปลอดโปรงโลงเบา น่ีก็เปนการอยูดวย

ปญญา และอยูกับปญญาในแงหน่ึง

• ตัวการท่ีทําใหคนเกิดอาการบีบคั้นเจ็บปวดใจเปนทุกขข้ึนมา 

ก็คือการท่ีใจอยากใหตัวตนไดหรือใหอันน้ันอันน้ีเปนอยางน้ัน

อยางน้ี แลวก็ยึดติดคางใจวาจะตองไดตองเปนอยางน้ันอยาง

น้ี ท่ีเรียกวาตัณหาและอุปาทาน เมื่อไมอยูดวยความรู ระหวาง

ท่ีรอโดยหวาดวาจะไมไดไมเปนก็ดี ไมไดไมเปนดังท่ีอยากท่ียึด

ก็ดี ก็ถูกตัณหาและอุปาทานน่ันแหละบีบคั้นใจตัวเองใหเปน

ทุกข ทีน้ี พอตระหนักรูวา สิ่งท้ังหลาย รวมท้ังตัวเอง จะเปนไป

อยางไร มันไมไดข้ึนตอใจอยากใจยึดของตัว แตมันเปนไปตาม

สภาวะและตามเหตุปจจัยท่ีจะทําใหมันเปน ถารูสวางใจจริงๆ

ใจก็จะหลุดพนออกจากตณัหาอุปาทาน มาอยูกับความจริงท่ีรู

ดวยปญญา เมื่อตัณหาอุปาทานไมบีบคั้น ใจก็หลุดโลงเปน

อิสระ ทุกขก็หายไปหมดไปเอง

• เมื่ออยูดวยปญญาท่ีรูความจริงวา สิ่งท้ังหลายมนัไมข้ึนตอเรา

ไมข้ึนตอใจอยากใจยึดของเรา แตมนัเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีจะ

ทําใหมันเปนแลว ทีน้ี นอกจากไมมัวเปนทุกขเพราะเอาใจท่ี

อยากท่ียึดของตัวเปนเกณฑแลว ก็ทําการดวยปญญาอยางได

ผลดีท่ีสุดดวย หมายความวา เมื่อรูวาอะไรจะเปนอยางไรก็
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แลวแตเหตุปจจัยท่ีจะทําใหมันเปนแลว ทีน้ี เรามองดูวาอะไร

ควรจะเปนอยางไรแลว ก็ไมมัวแตอยากแตยึดอยู แตไปศึกษา

จับใหไดวาเหตุปจจัยอะไรอันไหนจะก้ันขวางและอะไรอันไหน

จะทําใหเกิดผลท่ีเราตองการ แลวเราก็ไปทําไปจัดการท่ีเหตุ

ปจจัยน้ัน เมื่อทําการดวยปญญาท่ีรูเขาใจ และวาไปตามเหตุ

ปจจัยน้ัน ใจก็จะเปนอิสระของมัน ไมตองมาทุกขอะไร ถารู

แจงจริง ก็ไมมีทุกขเลย ถาเปนปุถุชนยังไมสวางแจง ก็เหลือ

ทุกขบางแตนอย แลวทุกขก็จะนอยลงไปๆ พรอมกับท่ีทําการ

น้ันๆ ไดสําเร็จผลอยางดีท่ีสุดดวย   

• อยางท่ีบอกแลววา เมือ่มปีญญาอยูกับความจริง ตามท่ีมนัเปน

ท้ังรูวาสิ่งท้ังหลายมนัไมข้ึนตอเรา แลวก็ไมมตีวัเราหรือตวัใครท่ี

เปนเจาของสิง่เหลาน้ัน ท่ีจะเอาสกัวาความอยากไปสัง่บังคบั

อะไรๆ ใหเปนไปอยางใจตัวอยากไดจริงแลว ใจก็สวางพนโปรง

โลงเปนอิสระ ไมยึดติดในอะไรๆ คราวน้ี นอกจากใจสุขสบาย

ไรทุกข และทําการดวยปญญาไดผลดีท่ีสุดแลว กิเลสท่ีเปน

เร่ืองของการยึดติดในตัวตน จําพวกความเห็นแกตัวท้ังหลาย

ซ่ึงเปนตัวกอปญหาความขัดแยง ทําความวุนวายแกตนเอง

และนํามาซ่ึงการเบียดเบียนแผขยายทุกขภัยออกไปภายนอก 

แกสังคม แกโลก ก็จะละลายหายสิ้นไปเองดวย โดยเฉพาะก็

คือ กิเลสเจาบทบาทใหญ ๓ ตัว คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
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การศึกษา  แทหรือเทียม ดูท่ีนี่ก็รู

ในท่ีน้ี จะไมอธิบายแงมุมตางๆ อันมากมายใหยาวความตอ

ไป แตมีอยูแงหน่ึงท่ีอยากจะยํ้าสําหรับงานการศึกษาตอนน้ี คือ

การรูความจริงของอนัตตตา ในแงท่ีชวยใหพนจากการเปนทาส

ของกิเลสจําพวกความเห็นแกตัว ๓ อยาง คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

กิเลส ๓ ตัวน้ี สําคัญย่ิงนัก และการจะแกปญหากิเลสชุดน้ี

ใหสาํเร็จไดจริง ทายท่ีสดุจะตองถึงข้ันของปญญาท่ีรูแจงอนัตตตา

อน่ึง เพราะเหตุท่ีมันเปนตัวการเจาบทบาทในการกอปญหา

ของชีวิตและโลกน้ีท้ังหมด พรอมกับเปนตัวบงช้ีสภาพซ่ึงยังขาด

การพัฒนาท่ีแทจริงของมนุษย เราจึงตองถือเปนหนาท่ีของการ

ศึกษา ท่ีจะพัฒนามนุษยใหมีปญญาถึงข้ันท่ีพนจากกิเลสใหญ ๓

อยางน้ีใหได ในขณะเดียวกัน ก็พึงใชการเพ่ิมหรือลดของมันเปน

สวนหน่ึงแหงเกณฑในการวัดผลการศึกษาดวย

ความเปนทาสของการยึดถือตัวตนน้ัน แสดงออกมาเปน

ความเห็นแกตัวในรูปตางๆ ซ่ึงเปนเคร่ืองพิทักษรักษาตัวตนใหอยู

รอดระหวางท่ียังพัฒนาปญญาไดไมพอท่ีจะอยูดวยปญญา เรียก

วาเปนกิเลส ๓ ซ่ึงในที่น้ีจะพูดถึงความหมายในขั้นพ้ืนๆ หรือข้ัน

หยาบ ไมลงลึกละเอียด กลาวคือ

๑. ตัณหา ความอยากไดผลประโยชน ความปรารถนากาม

ตองการสิ่งเสพบํารุงบําเรอ
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๒. มานะ ความอยากเปนใหญ ตองการอํานาจ ตองการ

ความย่ิงใหญ ถือตนเปนสําคัญ (ไมใชมานะในภาษาไทย ท่ีเพ้ียน

ความหมายกลายเปนความพากเพียร)

๓. ทิฏฐิ ความยึดติดในความเห็น ดื้อร้ันถือเอาความคิดเห็น

เปนความจริง ถือร้ันเอาแตความคดิเห็นของตน ความดนัทุรังจะตอง

ใหเปนอยางทฤษฎ ี ศาสนา หรือลัทธินิยมอุดมการณของตน ใจ

แคบ ไมยอมรับฟงผูอื่น

พูดใหสั้นวา อยากได อยากใหญ ใจแคบ

สามอยางน้ี ก็คือความยึดถือติดในตัวตน ท่ีแสดงออก ๓

ดาน อันเปนเหตุใหมนุษยขัดแยงกัน และในตัวเองก็เปนเหตุของ

ความทุกข ปญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ี ท่ีมีการขมเหงเบียดเบียนกัน

ลวนมาจากกิเลส ๓ ตัวน้ีท้ังน้ัน

ตัณหา ตองการผลประโยชน อยากไดสิ่งเสพ ก็ขัดแยง

ทะเลาะวิวาทกัน กลั่นแกลงเอาเปรียบกัน แกงแยงชวงชิงรบราฆา

ฟนกัน กระท่ังรุกรานทําสงครามกัน แมแตเปนสงครามโลก ลาง

ผลาญเพ่ือนมนุษยดวยกัน ตลอดจนทําลายโลกของธรรมชาติ ลาง

ผลาญสิง่แวดลอม

มานะ ตองการอํานาจความย่ิงใหญ ก็ขัดแยงกัน ขมเหง

รังแกกดข่ีกัน ทะเลาะวิวาทรบราฆาฟนกันทําสงครามกัน แม

กระท่ังเปนสงครามโลก รายแรงไมย่ิงหยอนกวาตัณหา แลวก็

ทิฏฐิ ยึดติดเอาแตความเห็นของตัว ถือร้ันดันทุรังจะตองให
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เปนอยางท่ีตัววาตามอุดมการณหรือลัทธิศาสนาของตัว รับฟงคน

อื่นไมได ทนเห็นทนใหมีความเชื่อถือหรือความคิดเห็นอยางอื่นไม

ได ก็ทําใหคนขัดแยงทะเลาะวิวาทกัน บังคับขืนใจกัน หํ้าห่ันบีฑา

กัน ยกพวกไปปะทะกัน รวมกําลังกันไปบังคับหรือทําลายผูอื่น

พวกอื่น ตลอดจนกอสงครามศาสนา ทําสงครามอุดมการณ อัน

โหดรายหนักหนาและยืดเย้ือยืดยาวย่ิงกวาสงครามตัณหามานะ

ท่ีจริง ทิฏฐิน่ีตัวใหญรายแรงมาก คนมองเห็นความสําคัญ

กันนอยไป ท่ีเกิดปญหามากหนักท่ีสุดในโลก อยูท่ีปญหาทิฏฐิน่ี

มนุษยจะแยงชิงผลประโยชน ไปทําสงครามไดหรือเสียกันไปคร้ัง

คราวหน่ึง ก็มักจบ ตองการอํานาจ ไปรุกรานทําสงคราม บางทีคร้ัง

เดียวก็จบ แตปญหาทิฏฐิน่ีทําใหทําสงครามรบกันแลวรบกันอีก

ตลอดประวัติศาสตรเลย ไมวาจะเปนทิฏฐิในเร่ืองเชื้อชาติเผาพันธุ

ทิฏฐิในเร่ืองศาสนา ทิฏฐิในเร่ืองลัทธนิิยมอุดมการณ วากันไมจบ

ไมสิ้น

ย่ิงกวาน้ัน ในความเปนจริงแลว เร่ืองมันซับซอน คือ เจา

สามตัวน้ีไมใชแยกตางหากกันไปเลย แตมันมาเพ่ิมกําลังแกกัน

หรือคอยผสมโรงกันดวย เชน แสวงอํานาจเอามาเปนชองทางหา

ผลประโยชน หรือหาผลประโยชนมาเพื่อจะไดอํานาจและรักษา

อํานาจไวใหได หรือเมื่อร้ันจะเอาแตทิฏฐิลัทธิของตัวเอง ก็หา

ความย่ิงใหญ เอาอํานาจมาบังคับคนอื่นใหยอมรับลัทธิของตน

แลวก็หาผลประโยชนเพ่ือมาหลอเลี้ยงอํานาจไว ฯลฯ รวมแลวก็ทํา
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ใหมนุษยขัดแยงเบียดเบียนกัน อยูกันดวยดีใหโลกมีสันติสุขไมได

พวกท่ีโลดแลนไปดวยตัณหา และมานะ จะมีปญหาท่ีเรียก

วาเสยีจริยธรรมกันมาก นอกจากเบียดเบียนทํารายกัน ก็มกัมกีาร

ทุจริต จ้ีปลนลกัขโมย อาจจะฉอราษฎรบังหลวง โกงกิน ฯลฯ แตพวก

ท่ีตดิในทิฏฐิ มกัพนจากปญหาจริยธรรมในระดับท่ัวไป ตรงขาม มัก

จะเปนคนท่ีในสายตาสามัญ เปนผูมีจริยธรรมดีมาก เครงครัดใน

ศีลธรรม จึงทําใหคนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และคนมากมาย

พรอมท่ีจะเชื่อฟง แตพวกน้ี ยึดติดในทิฏฐิของตนรุนแรงมาก เชน

ถาพูดถึงสังคม ก็ยึดตายตัววาจะตองจัดสังคมใหเปนอยางน้ีๆ เทา

น้ัน พอตัวข้ึนอยูในสถานะท่ีมีอํานาจหรือจะจัดการอะไรได ก็ทน

เห็นความเปนอยางอื่นไมได แมแตรอเวลาก็ไมได จึงมักกลายเปน

วากลับใชความรุนแรงย่ิงกวาพวกตัณหา และมานะ

(ขอใหดูตัวอยาง เชน นายพอลพต แหงกัมพูชาในอดีต ท่ี

เมื่อไดอํานาจแลว ก็ฆาคนเขมรเพ่ืออุดมการณของตน อยางงาย

ดาย หมดไปในชวง พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๒ รวม ๒-๔ ลานคน ตัว

อยางในดานการบังคับทางลัทธิศาสนาก็มีมามากมายตลอด

ประวัติศาสตร)

เมื่อจะแกปญหาจากกิเลสขอทิฏฐิน้ี เร่ืองจริยธรรมอยางท่ี

เขาใจกันท่ัวไป ยอมไมเพียงพอ แตจะตองมีการพัฒนาในข้ัน

ปญญา ใหรูความจริงโลงแจงท่ัวตลอด ถึงข้ันท่ีทําใหหมดความยึด

ตดิในตวัตน ใจเปนอสิระ มาประสานกับปญญาท่ีหลุดพน จนไมเอา



สยามสามไตร๗๔

แตใจหรือตามใจตัว แตใหปญญาท่ีรูรอบโลงกวางมาเปนเจาการ

เกิดเปนการกระทําดวยปญญา จากใจท่ีเปยมดวยเมตตากรุณา

บนฐานแหงความบริสุทธิ์สะอาดผองใส อยางท่ีบอกแลววา ตองให

ถึงความจริงแหงอนัตตตาท่ีพูดมาแลวน่ันทีเดียว

มาถึงตอนน้ี ก็เปลี่ยนจากกิเลสท่ีปนใจปุถุชน ๓ อยาง คือ

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มาเปนพุทธคุณ ๓ ประการ คือ ปญญา กรุณา

วิสทุธิ และเร่ืองไตรลักษณก็มาบรรจบกับหลักพระไตรรัตนท่ีวาไว

แตตน

การพัฒนาคนใหหลุดพนจากกิเลสเจาใหญสามตัวน้ี คือการ

แกปญหาของมนุษยถึงข้ันพ้ืนฐานท่ีสุด

แตในสภาพท่ีเปนกันอยู การศึกษาในนาม ซ่ึงท่ีจริงไมได

พัฒนามนุษย แทนท่ีจะชวยใหมนุษยลดกิเลสสามอยางน้ีใหเบา

บางลง และใหอยูกันดวยปญญามากข้ึนๆ อยางนอยก็เอาความรู

เหตุรูผลเปนเคร่ืองนําการตัดสินใจ แตกลับกระตุนเรงเรากิเลสสาม

ตวัน้ีใหรุนแรงหนักข้ึน มนุษยไมสามารถจะใชปญญาท่ีรูความจริง

แทมาแกปญหา ก็เลยกลับเอาปญญามารับใชตัณหา มานะ ทิฏฐิ

ไปเสีย โลกก็จึงย่ิงมีแตปญหารุมเราไปทุกดาน

ดวยการศึกษาท่ีเปนไตรสิกขา พอรูความจริงของไตรลักษณ

ถึงท่ีสุดแลว ตัณหา มานะ ทิฏฐิ จะหมดไปเลย และมีปญญา

กรุณา วิสุทธิ มาแทนท่ี ดังไดกลาวแลว แตแมเมื่อยังไมถึงข้ันน้ัน

เพียงแคขัดเกลาตัณหา มานะ ทิฏฐิ ใหเบาบางลง มนุษยก็จะพูด
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จากันรูเร่ืองมากข้ึน อยูกันดวยดีมากข้ึน มีความสงบมากข้ึน

ถาตัณหา มานะ ทิฏฐิ แรงมาก ก็พูดกันไมไดเลย เวลาน้ีก็

แทบจะเปนอยางน้ันแลว มีแตการแยงชิงผลประโยชน การแสวง

อํานาจความย่ิงใหญ การถือร้ันในลัทธินิยมอุดมการณและศาสนา

อะไรตางๆ ไมยอมรับฟงซ่ึงกันและกัน และจะบังคับคนอื่นใหตอง

เปนตองถือตามความอยากของตน น่ีเปนปญหาท่ีเราทุกคนจะ

ตองแกไข การศึกษาตองพยายามแกปญหาใหถึงข้ันน้ี

ถาคนรูเขาใจเขาถึงความจริงของอนัตตตา ก็คลายจน

กระท่ังหายยึดติดในเร่ืองการยึดถือตัวตน รูตระหนักวาเราเปน

มนุษยเหมือนกัน เปนเพ่ือนรวมโลกกัน เปนเพ่ือนรวมกฎธรรมชาติ

เดียวกัน เปนเพ่ือนเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ก็หวังดีตอกัน หวังใหกัน

เปนสขุ แทนท่ีจะแกงแยงชิงชังคอยหาทางเอาเปรียบกัน ขมเหงกัน

หรือมาบังคับขืนใจกัน ก็เปลี่ยนเปนเมตตากรุณากัน มีไมตรีเปน

มิตรกัน จริงใจตอกัน แลวก็มาใชปญญาแกปญหากัน พูดจากัน

ดวยปญญา มุงสูจุดหมายเดียวกันคือสันติสุขของมวลมนุษย ก็จะ

กาวไปในทางแหงสันติสุขน้ันสมหมาย

แตอยางท่ีวาแลว จะแกปญหาไดจริง เฉพาะอยางย่ิง ในขอ

ทิฏฐิ จะตองใหคนพัฒนาปญญาจนหมดความยึดติดในตัวตน

จริงๆ



- ๔ -

ไตร ที่ ตองทํา

 มีความจริงของธรรมเปนฐาน การศกึษากม่ั็นแนวไป

ทีน้ีก็มาถึงไตรสิกขา ท่ีเปนหลักตัวจริงของเราละ ตอนแรก

เราบอกวาจะตองอาศัยไตรรัตนเปนประทีปหรือไฟฉาย ซ่ึงก็ยังอยู

ในข้ันท่ีมาชวยเรา มานําทางเรา แลวก็ตอมาไตรลักษณ ซ่ึงเปน

ความจริงของธรรมดาในธรรมชาติ น่ีก็สําคัญ เพราะถาไมมีไตร-

ลักษณน้ันแลว ปฏิบัติการในการศึกษาของเราก็ไมมีผล แตท้ังหมด

น้ันก็แคลอมเขามา ตัวงานแทๆ ของเรา อยูท่ีไตรสิกขา

ก็เปนอันวา เราฝกศึกษาพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา ดวย

การนําทางของไตรรัตน โดยตระหนักรูและใหสอดประสานกับ

ความจริงแหงกฎธรรมชาติของไตรลักษณ ก็เปนอันโยงกันหมด

แลวท้ังสามหลัก

ทีน้ีก็มาท่ีตัวงานของเรา คือ ไตรสิกขา ท่ีแปลวาสิกขา ๓ ก็
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ใหความหมายของ “สิกขา” อยางงายๆ วา “การฝกศึกษาพัฒนา”

ท่ีจริง “ฝก” ตัวเดียวก็พอแลว “พัฒนา” ตัวเดียวก็พอ “ศึกษา” ตัว

เดียวก็พอ น่ีใสเสียใหเต็มแกใจเลย เผื่อคนไหนชอบอันไหนก็เลือก

เอา

ไตรสิกขา น้ี ไดพูดไวท่ีอื่นแลวมากมาย เชน ในหนังสือ พุทธ-

ธรรม ฉบับเดิม ท่ีเพ่ิมเติมแลวพิมพใหม เปนตน เพราะฉะน้ัน ในท่ี

น้ี จะพูดเพียงบางจุดบางแงท่ีนึกข้ึนมา หรือซ่ึงเห็นวานาจะเนนไว

สิกขา ๓ ก็มาแยกแยะออกไป วาเปนทางการคือ อธิศีลสิกขา

อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา แตเรียกกันสั้นๆ แควา ศีล สมาธิ

ปญญา

๑. ศีล ใหความหมายสบายๆ วา ความสัมพันธและปฏิบัติ

ตอสิ่งแวดลอม ท้ังดานวัตถุและทางสังคม อยางเก้ือกูลตอกัน ไม

ทํารายเบียดเบียน และใหเอื้อตอการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา

ปญญา ความหมายน่ียาวหนอย เด๋ียวยังตองพูดอีกเร่ืองศีล

ทําไมจึงตองพูดเร่ืองศีลมาก ก็เพราะวา ในการฝกหรือ

พัฒนาความเปนอยูระดับตนๆ น้ี สวนท่ีจะเดนก็คือเร่ืองของ ๑)

ดานรูปธรรม และ ๒) ดานภายนอก ซ่ึงเปนดานท่ีมีความสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอม อยูกับสิ่งแวดลอม และอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงจะ

เปนฐานใหพรอมท่ีจะเดินลึกตอเขาไปขางใน จึงเปนดานท่ีจะตอง

ฝกตองพัฒนากอนเลย

แตไมใชหมายความวาละเลยสองดานตอไป คือดานในจิต
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ใจและปญญานะ ท่ีจริงก็ไปดวยกัน แตตอนน้ีจุดเนนอยูท่ีศีล ซ่ึง

เปนชีวิตดานนอก ในวิถีความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี ลงไป

ถึงพิธีกรรม ความสัมพันธท่ีดีในสังคม ความร่ืนรมยกับสิ่งแวดลอม

ถาพัฒนาศีลถูกทาง จิตใจและปญญาก็ไดดวย คือพัฒนาดวย

พรอมท้ังเอาจิตใจหรือสมาธิและปญญามาชวยศีลดวย

ในข้ันสูงข้ึนไป ท่ีเนนการพัฒนาจิตพัฒนาปญญา เมื่อศีลดี

แลว ศีลก็จะเปนฐานใหอยางมั่นคง แลวก็ฝกจิต ฝกปญญาไป แต

ตอนแรกน้ี เราฝกศีลโดยเอาจิตและปญญามาแคเคียงคลอพอชวย

หนุน และสมาธิกับปญญาก็พลอยพัฒนาไปดวย แตตัวเนนอยูท่ี

ศีล โดยเฉพาะเด็กๆ ศีลน่ีเปนเร่ืองใหญ แลวความหมายก็มากกวา

ท่ีคนไทยเขาใจ จึงคิดวาตองเนนเร่ืองน้ีมาก เพราะมันเก่ียวกับตัว

เรา เก่ียวกับคนท่ีเราดูแล เก่ียวกับสังคมมาก จะตองชัดมากใน

เร่ืองศีลน้ี เพราะฉะน้ัน จึงไดเอามาทําเหมือนกับเปนตาราง หรือ

แผนผังไวใหเปนพิเศษในท่ีน้ี สวนเร่ืองอื่นอันท่ีจริงก็สําคัญมาก แต

ยังไมไดทํา อันน้ันคอยวากันทีหลัง

ขอเนนเร่ืองศีลอีกนิดหน่ึงกอน ท่ีไดบอกความหมายวาเปน

การสัมพันธและปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม ท้ังดานวัตถุและทางสังคม

น้ัน ตรงน้ียํ้าวาตองใหครบ เพราะวา บางทีเรามองศีลแคทางสงัคม

อยางเดียว แลวเวลาน้ีเราก็เนนเร่ืองศีล ๕ ซ่ึงก็ถูก แตน่ันเปนแค

ดานสงัคม ท่ีจริงไมใชแคน้ัน ระวังจะขามความสมัพนัธกับวัตถุและ

ธรรมชาติไปเสีย เด๋ียวเราจะตองดูกันวาเราจะตองมีศีลอะไรอีก
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แลวอีกอยางหน่ึง เรามักจะเนนวาศีลเปนเร่ืองพฤติกรรม ท่ี

จริง “พฤติกรรม” ในภาษาไทยก็ไมครอบคลุมศีล เด๋ียวจะดูกันตอ

ไป แลวก็ควรเนนแงท่ีจะพัฒนาศีลใหเอื้อตอการพัฒนาจิตใจ

พัฒนาปญญาตอไปดวย ท่ีเรียกวาเปนฐานน่ันแหละ

๒. สมาธิ หมายถึงการพัฒนาจิตใจให

ก) มีคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา กตัญุตา หิริ โอตตัปปะ

ข) มีสามัตถิยะ คือความสามารถ หรือความเขมแข็ง เชน

วิริยะ ขันติ สติ สมาธิ

ค) มีความสุข เชน ปราโมทย ปติ สดช่ืน ราเริง เบิกบาน

ผองใส มีอริยสุข และความสุขอยางประณีตตางๆ

(สามตัถิยะ แปลวาสมรรถภาพ เทากับคาํวาสมรรถภาวะ หรือ

สมรรถภาพ คือความสามารถน่ันเอง เปนคําท่ีงายดี สั้นเขาไปอีก

นิดหน่ึง ชวยใหไมตองพูดยาว)

สมาธิ เปนเร่ืองใหญ แตในท่ีน้ีไมอยากใชเวลามาก ขอพูดท้ิง

ไวแคน้ี

๓. ปญญา รูเขาใจจนเขาถึงความจริงของสิ่งท้ังหลาย และ

ความรูน้ันก็เปนการศึกษาที่พัฒนาชีวิตใหดําเนินกาวไปจนลุจุด

หมายท่ีจะเปนอยูดวยปญญาโดยมีจิตใจเปนอิสระ ถาใชถอยคําท่ี

เปนทางการ ก็บอกวา รูเขาใจความจริงไปตามลําดับ จนจบ

อริยสัจจท้ัง ๔

น่ีคือไตรสิกขา ซ่ึงเปนเร่ืองของเราโดยตรง แตอยางท่ีวาแลว
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เราจะไมพูดกันมากละ

ถึงตอนน้ีก็มี ๓ หลักใหญครบแลว โรงเรียนน้ีมีหลักการท่ี

ครอบคลุมท้ังหมด คือ สามไตร หลักพระพุทธศาสนารวมลงได

หมดในสามไตรน้ี

ศีล เรื่องใหญ ท่ียังไมคอยยอย

เอาละ เปนอันวาจบแลวหลักใหญ ทีน้ีก็มาดูเฉพาะจุดท่ี

บอกไววาอยากจะเนน คืออยากจะลงรายละเอียดในเร่ืองศีลนิด

หนอย เพราะวาศีลน่ี ชาวพุทธท่ัวไปยังเขาใจความหมายกันไม

คอยเพียงพอ แลวก็เอามาใชไมครบ ไมใชแคไมครบ แตควรพูดวา

เอามาใชกันอยางแสนจะกะพรองกะแพรง

ย่ิงในสังคมปจจุบันน้ี ศีลท่ีเต็มตามความหมายในดานตางๆ

น้ี เมื่อไดนํามาเรียนรูและปฏิบัติกัน จะเปนประโยชนอยางย่ิง และ

จะไดสมช่ือข้ึนบางวานับถือพระพุทธศาสนา (แลวก็ไดประโยชน

จากการนับถือพระพุทธศาสนา ไมใชนับถือไปเปลาๆ ปลี้ๆ)

บอกแลววา “ศีล” เปนเร่ืองของการสัมพันธและปฏิบัติตอสิ่ง

แวดลอม ท้ังทางสังคมและดานวัตถุ เร่ิมดวยการติดตอสื่อสาร จึง

เปนธรรมดาท่ีจะตองมีชองทางหรือประตูท่ีจะแสดงออกและติดตอ

สื่อสารกัน

ดังน้ัน ในเร่ืองศีลน้ี จะตองรูจักอยางรูเทาทันชองทางหรือ
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ประตูท่ีใชติดตอสื่อสารแสดงออก และจะตองเนนการฝกใหรูจักใช

ชองทางหรือประตูเหลาน้ัน ใหไดผลเปนประโยชน อยางนอยใหคุม

คาท่ีสุด

ชองทาง หรือประตูสําหรับติดตอสื่อสารแสดงออกตอโลก

ภายนอก กับสิ่งแวดลอมน้ี มีช่ือเรียกหลายอยาง ในท่ีน้ี ขอใชช่ือท่ี

นาจะงายท่ีสุด คือ “ทวาร”

ทวาร มี ๒ ชุด คือ

ชุดท่ี ๑ ผัสสทวาร ๖ แปลวา ประตูรับรู หรือชองทางรับรูน่ัน

เอง ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ชุดท่ี ๒ กรรมทวาร ๓ แปลวา ประตูกระทํา หรือชองทาง

แสดงออกน่ันเอง ไดแก กาย วาจา ใจ

ขอใหสังเกตวา ๒ ชุดน้ี มีทวารหน่ึงเปนศูนยรวมรวมกัน อัน

น้ันก็คือ “ใจ”

ในชุดท่ี ๑ เรารับความรูเขามา ๖ ชองทาง ไมวาจะรับรูเขา

มาทางไหน จะทางตา ทางหู หรือทางไหนๆ ไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น

ไดรับรส รับเขามา แลวมันก็ไปรวมท่ีใจ ในท่ีสุด ใจรับหมด ใจรวม

หมดเลย ความรูท้ังหมดน้ันไปลงทายท่ีใจเปนศูนยรับศูนยรวบรวม

ในชุดท่ี ๒ ไมวาจะทําจะแสดงออกทางไหน จะทําทางกาย

เปนกายกรรม กระโดดโลดเตน ไปขุดดินทําสวน ไปปลูกสรางบาน

เรือน ไปทําครัวอะไรตางๆ หรือทางวาจา พูดดี พูดดา รองขอ รอง

เพลง เปนวจีกรรม ก็ตองเริ่มท่ีใจคิด คือมโนกรรม เปนศูนยเร่ิม
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ศูนยรวม

ย่ิงกวาน้ัน เมื่อประสานท้ัง ๒ ชุดเขาดวยกัน ใจก็มาอยูตรง

กลาง เปนจุดบรรจบ ดานรับความรูเขามา ใจเปนจุดรวมลงทาย

แลวก็ดานกระทําแสดงออกไป ใจเปนจุดเร่ิมตน ใจคิดใหกอน แลว

จึงพูดจาจึงเคลื่อนไหวกาย แตพอรวมท้ังสองชุด ก็มีใจเปนจุด

บรรจบ ชุดรับรูมาจบท่ีใจ แลวใจน่ีเปนจุดเร่ิมตนในฝายแสดงออก

ใจคิดจะเอาอยางไรแลวก็พูดออกไปทําออกไป

ใจก็เลยเปนศูนยรวม เปนท้ังจุดศูนยรวมของท้ังสองชุด แลว

ก็เปนจุดตอระหวาง ๒ ชุดดวย เพราะเรารับรูเขามา พอมารวมท่ีใจ

แลว เปนอนัวาลงทาย เราก็มขีอมลูไวในการท่ีจะคดิ ทีน้ีก็ตัง้ตนใหม

เราก็คดิดวยใจน่ีแหละอีก คิดแลวก็ทําออกไป แสดงออกไป ทาง

กายทางวาจา ฉะน้ัน ใจจึงเปนท่ีรวมอยูตรงกลาง เปนท่ีบรรจบ

ประสาน และเปนจุดเช่ือมตอใหเกิดเปนวงจรหมนุวนตอๆ ไป

แตในข้ันของศีล เรากําหนดท่ีสวนผิวเปลือก ซ่ึงออกมาติด

ตอสัมพันธกับโลกภายนอก จึงไมนับใจท่ีอยูขางใน คือ ถาคิดอยู

ในใจ ก็ยังไมเปนเร่ืองของศีล เชน คิดวาจะฆาแมว คิดวาจะพูด

หลอกใคร ก็ยังไมละเมิดศีล ตอเมื่อลงมือทํากับแมว หรือพูดกะคน

น้ัน จึงจะผิดศีล แตถึงตอนน้ี ก็ตองโยงยอนกลับไปดูเจตนาท่ีในใจ

วามีเจตนาทํา มีเจตนาพูดอยางน้ันใชหรือไม เพราะวาเจาตัวการ

จริงๆ ท่ีใหทําออกมาทางกายวาจา เปนการละเมิดศีลน้ัน คือ

เจตนา ซ่ึงอยูท่ีใจ
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ในท่ีสุด จึงกลายเปนวา ตัวท่ีจะตัดสินวาผิดศีลหรือไม ก็อยู

ท่ีใจคือเจตนา แตถาลําพังอยูท่ีใจ ยังไมผิดศีล

เปนอันวา ตองพิจารณาตัดตอนใหได ถายังอยูแคใจคิด ยัง

ไมผิดศีล แตท่ีออกมาทางกายวาจาท่ีจะผิดศีลก็เพราะมาจากใจมี

เจตนา ใจจึงเปนท่ีรวม และเปนจุดตัดสินท่ีสําคัญ

ในตอนน้ี ตองการใหเห็นวา คนเรามีชองทางหรือทวาร ๒

ชุดน้ีไวสําหรับเปนประตูติดตอกับโลกภายนอก หรือสื่อสารแสดง

ออกตอสิ่งแวดลอม เราอยูในโลกน้ีดวยทวาร ๒ ชุดน้ี ซ่ึงเปนเร่ือง

ของศีลท้ังหมด

ทีน้ีดูตอไป ชุดท่ี ๑ ชองทางรับรู หรือผัสสทวาร ๖ คือ ตา หู

จมูก ลิ้น กาย ใจ ติดตอกับอะไรบาง ในท่ีน้ีบอกวา “ติดตอกับคน

สัตวและสิ่งสรรพ”

(คนสัตวน้ัน บางทีก็เรียกวาสิ่งแวดลอมทางสังคม สวนสิ่ง

สรรพ ก็คือสิ่งท้ังหลายท้ังปวงน่ันเอง ท่ีใชคําวาสิ่งสรรพก็เพ่ือให

คลองจองกับคนสัตว บางทีเคยใชคําวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

บาง สิ่งแวดลอมทางวัตถุบาง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติบาง ก็รูสึก

วายังไมสนิทใจ ท่ีน่ีก็เลยลองใชคําวาสิ่งสรรพ เร่ืองศัพทเหลาน้ี

อาจจะยังไมลงตัวทีเดียว แตขอใหเขาใจสิ่งท่ีตองการกอน)

เราใชผัสสทวาร เชน ตาดู ก็ดูคนบาง ดูสัตวบาง ดูสิ่งท้ัง

หลาย อยางตนไม อิฐ หิน ปูน บานเรือน ภูเขา แมนํ้า ทะเล ทอง

ฟา สารพัด เราใชหูฟง ไดยินเสียงคนพูด เสียงคลื่น เสียงลม เสียง
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อะไรตางๆ ฯลฯ ผัสสทวารรับรูไดขอมูลเขามา ก็จากการสัมพันธ

เก่ียวของกับคน สัตว และสิ่งสรรพน้ี

แลวชุดท่ี ๒ ชองทางแสดงออกหรือทางทํากรรม ท่ีเรียกวา

กรรมทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ น้ัน ทําการแสดงออก ก็แสดงออก

ตอคน สัตว และสิ่งสรรพเหมือนกัน เชน คิดในใจ แลวก็ไปกวาด

บาน ทําครัว ยิงนก ตกปลา สรางโรงเรียน ร้ือโบสถ ไปพูดกับคน

โนนคนน้ี จะพูดดีพูดราย จะพูดไพเราะหรือพูดหยาบคายอะไร

ตางๆ ก็ใชกรรมทวารไปปฏิบัติแสดงออกตอคน สัตว และสิ่งสรรพ

น่ีแหละ

เปนอันวา เรามีผัสสทวาร ๖ กับกรรมทวาร ๓ สําหรับติดตอ

สัมพันธกับโลกภายนอก อันไดแก คน สัตว และสิ่งสรรพ ถา

สัมพันธถูกตอง ก็เปนศีล ซ่ึงแยกประเภทออกไปเปน ๔ อยาง เรียก

งายๆ วาศีล ๔ ซ่ึงนาจะยํ้าวา ศีลชุดน้ีควรรูเขาใจกันใหดี และเอา

มาใชในการศึกษาใหได มิฉะน้ันแลว การพัฒนาเด็กจะแหวงๆ

ว่ินๆ อยางท่ีเปนกันอยู ไมพอแน

สงัเกตดูเถอะ ศลี ๕ หรือเบญจศีลน่ี เราเนนกันมาก แตท่ีจริง

ศีล ๕ เปนศีลชุดท่ีสัมพันธกับคนสัตว หรือ สัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ทางสงัคมเทาน้ัน ยังไมครบ เราตองสมัพนัธกับสิง่สรรพดวย จึงตองมี

ศลีอยางอืน่อกี ๓ ชุด รวมเปนศีล ๔ อยาง หรือ ๔ ชุดน่ีแหละ
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ระวงัปากมือเทา ไดศลี ๕ ระวังตาห ูไดศลีอะไร

ศีล ๔ ชุดน้ี ถือตามอยางศีลของพระสงฆ ซ่ึงทานจัดวาเปน

ศีลท่ีครอบคลุมท้ังหมด เรียกวา ปาริสุทธิศีล ๔ คือ

๑. ปาฏิโมกขศีล ศีลหลัก หรือศีลประธาน

๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีพ

๔. ปจจัยปฏิเสวนาศีล ศีลในการเสพใชปจจัย ๔

(ปาฏิโมกขศีล หรือปาติโมกขศีล นิยมเขียนอยางยาวเปน

ปาฏิโมกขสงัวรศีล บางทีก็เรียกวา “สกิขาบทศีล” หรือ “วินัยบัญญัต-ิ

ศีล”; ปจจัยปฏิเสวนาศีล มักเรียกอีกช่ือหน่ึงวา ปจจัยสันนิสิตศีล

ซ่ึงแปลวา ศลีองิอาศยัปจจัย ๔ หรือศลีเน่ืองดวยปจจัย ๔)

ตอนน้ีมาถึงเร่ืองศลีแลว ก็เร่ิมดวยศีล ๕ หรือเบญจศีลท่ีเรารู

จักกันดีน่ีแหละกอน

๑. ศีล ๕ หรือเบญจศีลน้ี เปนหลักความประพฤติของประชา

ชนท่ัวไป หรือเปนศีลหลักและศีลสามัญของมนุษย จึงเทียบกับ

ปาฏิโมกขศีล ท่ีเปนศีลหลักของพระสงฆ ท่ีเราเรียกกันวาศีล ๒๒๗

(พระยังมีศีลนอกปาฏิโมกขอีกมากมาย) แตศีลหลักของคฤหัสถ

หรือสําหรับมนุษยชนท่ัวไปก็ใชแค ๕ ขอท่ีเรียกวาเบญจศีลน้ี ซ่ึง

เปนชุดท่ีเนนความสัมพันธระหวางมนุษยหรือในสังคม
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ปาฏโิมกขศีลน้ี ก็เปนเร่ืองทํานองวา ชุมชนจะตองมกีติกาใน

การอยูรวมกัน ไมวาจะเปนชุมชนระดับไหน เชน ในระดับประเทศ

ก็มีรัฐธรรมนูญ ชุมชนขาราชการก็มีจรรยาบรรณของขาราชการ 

ชุมชนแหงอาชพีตางๆ ก็มจีรรยาบรรณแหงอาชีพของตนๆ โรงเรียนก็

มีกฎระเบียบของโรงเรียน ชุมชนพระสงฆก็มีกฎระเบียบกติกาท่ี

เรียกวาปาฏโิมกข ทีน้ีชุมชนแหงมนุษยชาติท้ังโลกน้ี ก็ควรมปีระมวล

กติกาอยางปาฏโิมกขน้ีเหมอืนกัน ดงัท่ีก็พยายามทํากันอยู เชนท่ีมี

ประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ เปนตน

สําหรับชุมชนใหญแหงมนุษยชาติน้ี ไมวาเขาจะพยายาม

ตราปาฏิโมกขกันไปไดแคไหน และจะมีการแกไข ยกเลิก ประกาศ

ใหม กันอยางไร ท่ีจริงตองถือวาเปนเร่ืองรอชาอยูไมได ชาวพุทธ

ถือวามีปาฏิโมกขชุดพ้ืนฐานอยูแลว ซ่ึงใชไดตลอดทุกกาล และ

ตองรองรับกติกาอื่นท้ังหมด คือ ศีล ๕ หรือเบญจศีล น้ีเอง คือ

๑) เวนปาณาติบาต

๒) เวนอทินนาทาน

๓) เวนกาเมสุมิจฉาจาร

๔) เวนมุสาวาท

๕) เวนสุราเมรัยมัชชปมาทัฏฐาน

ศีลชุดน้ี ถือวาเปนของสามัญ ในท่ีน้ีจึงไมตองอธิบายอีก

๒. อินทรียสังวร (เรียกเต็มวาอินทรียสังวรศีล) พูดงาย  ๆ วา
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ศลีในการรูจักใชอนิทรีย คอื ตา หู จมกู ลิน้ กาย รวมไปถึงใจ ในการ

สมัพนัธกับสิง่แวดลอม เชน ตาดู หูฟง แลวก็จมกูดมกลิน่ ลิน้ชิมรส

กายถูกตองแตะกระทบ มาจบท่ีใจรําพึงคํานึงรูคิด แตท่ีเดนก็คือ

ตา-ดู หู-ฟง

ศลีชุดน้ีตองบอกวาสาํคัญย่ิงนัก โดยเฉพาะเวลาน้ีท่ีเปนยุค

ไอที ท่ีคนอยูทามกลางขาวสารขอมลู แลวก็พอดีวาคนมักใชอินทรีย

กันไมเปน เร่ิมตนต้ังแต ตาดู หูฟง ไมเปน เลยทําใหเกิดปญหามาก

เพราะไอทีกลายเปนโทษ

เร่ืองการเสพการใชไอที อยูในศีลชุดน้ีท้ังหมด อยางนอย

บอกวาเรามีดีคืออินทรียอันวิเศษ เปนอุปกรณในการพัฒนาชีวิต

พัฒนาปญญา ก็ตองรูจักใชมัน ตองใชใหเปน ท่ีวารูจักใช หรือใช

เปนน้ัน คือใชอยางไร ก็ใชใหไดประโยชนท่ีเปนคุณแกชีวิต แลว

ขยายไปใหเกิดประโยชนแกสังคมในการอยูรวมกัน

เมื่อใชอินทรียเสพไอที ถาไมเกิดคุณคาเปนประโยชนแกชีวิต

แตกลับมาทําลายหรือบ่ันทอนชีวิต ทําใหเสียหายตอความอยูดี

ของตนเอง หรือตอการอยูรวมกันและความสัมพันธท่ีดีในสังคม ก็

แสดงวาใชผิด เรียกวาไมรูจักใช หรือใชไมเปน

หลักการก็คือ ตองมีสติในการใชอินทรีย เร่ิมตนก็ตั้งตัววาง

สถานะความสัมพันธของเราตอไอทีน้ันใหถูก แบบหน่ึง คือ ตั้งตัว

อยูในฐานะเปนนายของไอที ตองไมยอมเปนทาสของไอที แตแบบ

น้ีก็ยังไมดีแท อีกแบบหน่ึง คือ แทนท่ีจะคิดงายๆ อยางท่ีชอบพูด
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กันวา “เสพไอที” ซ่ึงทําใหลืมสติและหลงงาย ก็ใหมองตัวเองในแง

วาจะ “ศึกษาไอที” และใชไอทีเพ่ือการศึกษา (ศึกษาในความ

หมายวา พัฒนาชีวิต ดวยการแสวงปญญา เปนตน)

นอกจากน้ัน เมื่อใชโดยมีสติ ก็จะคอยเตือนและตรวจสอบ

ตัวเอง วาใชไอทีอยูอยางถูกตองหรือไม เชน เมื่อใชตาดูทีวีหรือดู

อะไรก็แลวแต ก็จะไมลืมถามตัวเองวา เออ เราดูทีวีน่ีเพ่ืออะไร เรา

มีจุดมุงหมายอะไรในการดูทีวี น่ีเราเพียงเสพรายการ หรือเรามีการ

ศึกษาดวย เมื่อดู ตองไดปญญา ไดความรู ไดขอมูลท่ีเปน

ประโยชน หรือท่ีจะเอาไปใชประโยชน อยางนอย ไดรูเทาทันเห็น

ความเปนไปตางๆ อาจจะโยงเรื่องราวใหเห็นความเปนเหตุเปน

ปจจัยของสิ่งท้ังหลาย เห็นความสัมพันธระหวางเหตุการณ ไดฝก

การสืบสาวกระบวนการแหงเหตุปจจัย ถาเรารูจักดูและมีการ

พิจารณา เราดูทีวีเร่ืองหน่ึงแลว อาจจะรูเขาใจอะไรมากมาย เรียก

วาไดปญญา ถาดูอยางน้ี ก็มีศีล

แตถาสักแตวาดู แลวก็เพลินๆ ลอยๆ ไป หรือไดแตติดมัว

เมาลุมหลง เสียงานเสียการ เสียการเลาเรียน เสียสุขภาพ อะไร

อยางน้ัน ก็พลาด เรียกวาเสียศีลแลว

ศีลขออินทรียสังวร ท่ีวาใหรูจักใชตาหู ดูฟงน้ี แทบไมมีใคร

พูดถึง จะตองคํานึงกันใหมาก วาเด็กใชตาหู ดูและฟงกันอยางไร

ดู-ฟงแลว ไดขอมูลความรู ไดแงคิด ไดคติอะไร ท่ีจะมาใช

ประโยชนในการแกปญหา ในการดําเนินชีวิตเปนอยูใหดีข้ึน ใน
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การพัฒนาตัวเองใหงอกงามข้ึน หรือในการชวยเหลือเก้ือกูลพอแม

พ่ีนอง ครอบครัว เพ่ือนมนุษย

ถาดู-ฟงเปน อยางนอยในแงขอมูล ก็ได ๒ อยางแลว คือ ได

ขอมูล และไดปญญาท่ีรูเขาใจขอมูลน้ัน แลวก็ขยายตอไปอีก ใหรู

ความสัมพันธระหวางขอมูล หย่ังเห็นกระบวนการแหงเหตุปจจัย

เปนตน ดู-ฟงเปน ก็ไดประโยชน ปญญาก็พัฒนาข้ึนไปๆ ไมเสีย

เวลาเปลา และไมถูกเขาลอใหหลงทางเขวออกไป

พัฒนาถึงท่ี จะเอาดีไดจากสิ่งเลวท่ีสุด

การฝกการพัฒนาในการดู-ฟงน้ี ยังกาวไปไดอีกเยอะ เชน

ตอนแรก เปนธรรมดาท่ีเราจะเนนวา ใหพยายามจัดใหเด็กไดพบ

เห็นไดดูไดยินไดฟงขอมูล เร่ืองราว ประสบการณท่ีดีๆ  ใหเขาได

เรียนรูสิ่งท่ีเปนประโยชน เรียกวาใหเด็กไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุด

แตการฝกฝนพัฒนายังมีกาวตอไปจากน้ันอีก คือ ตอจาก

การพยายามใหเด็กไดรับแตสิ่งท่ีดี ใหพบสิ่งท่ีดี พยายามไมใหพบ

สิ่งท่ีไมดี ข้ันเหนือกวาน้ันก็คือ ใหเด็กไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุด พรอมท้ัง

สามารถเอาประโยชนไดจากสิ่งท่ีเลวท่ีสุด

หลักการในเร่ืองน้ี มาจากความจริงของธรรมดาท่ีวา ในโลก

แหงความเปนจริงน้ัน คนเราไมสามารถไดสิ่งท่ีตนปรารถนาตามท่ี

ตนชอบใจเสมอไป เราตองพบท้ังสิ่งท่ีชอบใจและท่ีไมชอบใจ ตอน
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แรก เมื่อเด็กยังอยูกับเรา เราก็พยายามจัดใหเขาไดสิ่งท่ีดีท่ีสุด น่ัน

ก็คือเขาอาศัยหรือพึ่งพาการจัดตั้งและจัดสรรของเรา และน่ันก็คือ

การท่ียังข้ึนตอปจจัยภายนอก แตเด็กไมไดอยูกับเราตลอดไป เมื่อ

เขาไปอยูในชีวิตและโลกท่ีเปนจริง โลกมันไมไดเอาใจหรือตามใจ

เขา และเราหรือใครก็ไมสามารถตามไปจัดต้ังหรือจัดสรรใหแกเขา

ในโลกท่ีเปนจริงน้ัน เขาจะตองพบสิ่งท้ังหลายท้ังท่ีดีและไมดี ท้ังท่ี

ชอบใจและไมชอบใจ ถาเขายังตองพ่ึงพาการจัดตั้งหรือตองมีใคร

มาจัดสรรให ก็คือยังตองข้ึนตอปจจัยภายนอก น่ันแสดงวา เขายัง

ไมไดพัฒนาเพียงพอ และเขาก็จะลมเหลว ไปไมไหว เปนอาการ

ของการพ่ึงตนไมไดอยางหน่ึง

เพราะฉะน้ัน จะตองเขาใจวา การท่ีเด็กยังอยูกับเรา และเรา

จัดใหเขาไดพบไดประสบไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุดน้ัน ก็คือเราเปนปจจัย

ภายนอก (เปนกัลยาณมิตร) และเด็กกําลังพ่ึงพาอาศัยเรา พ่ึงพา

ข้ึนตอการจัดต้ังและการจัดสรรของเรา

ตอนน้ี เราจะตองรูตระหนักวา หนาท่ีท่ีแทจริงและความ

สําเร็จของปจจัยภายนอก ตลอดจนการจัดต้ังและจัดสรรท้ังหมด

น้ัน อยูท่ีมาเปนสื่อ เปนตัวกระตุนเราหรือโนมนาวนอมนํา ใหเด็ก

พัฒนาปจจัยภายในข้ึนในตัวของเขาเอง ท่ีจะใหเขาสามารถหรือ

พรอมท่ีจะออกไปอยูในโลกแหงความเปนจริง ท่ีไมเอาใจไมตามใจ

เขา ท่ีมีท้ังสิ่งท่ีดีและไมดี ท้ังท่ีเขาชอบใจและไมชอบใจ และไมมี

ใครเปนปจจัยภายนอกคอยตามไปจัดตั้งจัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีชอบใหแก
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เขา เรากําลังชวยใหเขาเตรียมตัวใหพรอม

ถาเด็กมีปจจัยภายในของตนเอง ท่ีเขาจะไปอยูไดอยางดี ใน

โลกแหงความเปนจริงท่ีวาน้ัน โดยไมตองข้ึนตอหรืออาศัยปจจัย

ภายนอก ไมตองพ่ึงพาการจัดต้ังจัดสรรน้ัน น่ันก็คือความสําเร็จ

ของการศึกษา ท่ีบอกวา เขาเปนผูท่ีไดพัฒนาแลว และเปนผูท่ี

เรียกวาพ่ึงตนได

การใหเด็กไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือการท่ีปจจัยภายนอกใช

โอกาสเพิ่มพูนเสริมเติมปจจัยท่ีดีแกเด็กใหไดมากท่ีสุด และการให

เด็กพัฒนาความสามารถที่จะเอาดีเอาประโยชนไดจากประสบ
การณและสถานการณทุกอยางแมแตท่ีเลวท่ีสุด คือการท่ีปจจัย

ภายนอกชวยใหเด็กพัฒนาปจจัยภายในตัวเขาเองข้ึนมา ท่ีจะทํา

ใหเขาเปนผูท่ีไดพัฒนาแลว และพ่ึงตนไดอยางแทจริง

ความสามารถที่จะเอาดีเอาประโยชนไดจากประสบการณ

และสถานการณทุกอยางแมแตท่ีเลวที่สุด คือปจจัยภายในตางๆ

หลายอยาง เฉพาะอยางย่ิง ขอท่ีควรเนนมาก คือความรูจักคิด ท่ี

เรียกวาโยนิโสมนสิการ  

ตามท่ีกลาวมาน้ี เหมือนกับวาเราแบงงานชวยเด็กพัฒนา

เปน ๒ ข้ัน หรือ ๒ ดาน คือ

ข้ันท่ี ๑ เราจัดเตรียมขอมูล จัดสรรสิ่งสนองอินทรียในทางท่ี

ดี และจัดต้ังกิจกรรมท้ังหลายท่ีจะใหเด็กไดมีประสบการณและ

พัฒนาคุณสมบัติและความจัดเจนท่ีดีงาม พูดสั้นๆ วา ใหเด็กไดรับ
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สิ่งท่ีดีท่ีสุด

ข้ันท่ี ๒ นอมนํากระตุนเราใหเด็กพัฒนาปจจัยภายในของตัว

เขาเอง ใหรูจักเอาดีเอาประโยชนไดจากประสบการณและสถาน

การณท้ังหลายท้ังปวง แมแตท่ีเลวท่ีสุด เฉพาะอยางย่ิง การฝก

โยนิโสมนสิการ ท่ีจะเปนปจจัยตัวเอกในการพัฒนาปญญา พูด

สั้นๆ วา ใหเด็กพัฒนาความสามารถท่ีจะเอาประโยชนไดแมจาก

สิ่งท่ีเลวท่ีสุด

ยกตัวอยางวา เด็กไปเจอทุกขเจอปญหาเจออะไรไมดีไม

ชอบ ตองสามารถพลิกใหเปนดีใหได หรือเอาประโยชนจากมันให

ได ไมใชไปเจอทุกขก็จับเจาเหงาหงอยแลวก็ทอแท ไดแตซํ้าเติมตัว

เอง แตตรงขาม ถาเจอทุกข ก็มองวา ออ... เราเจอแลว บททดสอบ

หรือแบบฝกหัดใหญ น่ีนะ ถาเราผานเจาทุกขหรือปญหาน้ีไปได

เราจะเขมแข็ง เราจะไดปญญา จะไดอะไรตออะไรมากมาย เราจะ

พัฒนาตัวอีกเยอะ

คนท่ีมจิีตสาํนึกในการศกึษา เปนนักฝกตน จะคดิวา ปญหา

เปนท่ีลบัปญญา พอปญหามา เราก็ไดฝกปญญา พอปญญามา

ปญหาก็หมด และย่ิงยาก ย่ิงไดมาก คือ อะไรท่ียาก ก็เปนตัวท่ีชวย

ใหเราไดฝกตนเองมาก

เด็กท่ีฝกตนดีแลว พัฒนาไดผล จะมีชีวิตท่ีเปนสุขไดเสมอ

เขาอยูในโลกท่ีมันไมเปนไปตามใจของเรา ก็ไมวาอะไร แมแตเจอ

สิ่งท่ีไมดีไมชอบ ก็เอาดีเอาประโยชนจากมันได แมในความทุกขก็
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หาความสุขได คนท่ีเกงจริงตองหาความสุขไดแมในความทุกข

และเอาประโยชนไดจากปญหา และมองเห็นประโยชนแมในความ

ทุกข ก็อยางท่ีพูดแลววา คนท่ีตกทุกขเจอปญหาแลว ไมจับเจา ไม

ทอแท ไมถอยเสีย พยายามเรียนรูจากทุกขและเพียรแกปญหา เขา

จะพัฒนาอีกมากมายจากการท่ีผานทุกขผานปญหาน้ันไปได

คนท่ีมีสุขเสียอีก ถาเพลินอยูกับการไดรับบํารุงบําเรอเอาใจ

จะไมพัฒนา ตรงขาม อาจจะออนแอลงไปอีกดวย เพราะไมไดฝก

ตัวเอง เพราะอะไรๆ ก็สะดวกดาย งายไปหมด เด๋ียวก็ผานๆ เลยไม

ตองฝกตัว ไมมโีอกาสท่ีจะพัฒนาตวัเอง สขุสบายเลยกลายเปนเสยี

เพราะฉะน้ัน ทานจึงใหสรางจิตสํานึกในการฝก หรือในการ

ศึกษา คือเจออะไร ก็ถือเปนการท่ีจะไดเรียนรูท้ังหมด เจออะไร

ทุกขอะไรยาก ก็เปนบทเรียน เปนแบบฝกหัดหมด พอเอาเปนแบบ

ฝกหัดแลว การพัฒนาก็เดินหนาไปเร่ือย พรอมท้ังไดเพ่ิมทุนในการ

สรางความสุขใหแกตัวเอง

สนุกในการเรียน เสี่ยงในการศึกษา

ตรงน้ีขอแทรกนิดหน่ึง เวลาน้ีพูดกันบอยมากเร่ืองเรียนให

สนุก หรือเรียนอยางเปนสุข สนุกในการเรียนอะไรทํานองน้ี เนนกัน

นัก ตองสรางบทเรียนใหสนุก จัดกิจกรรมใหสนุก เร่ืองน้ี ถาเขาใจ

ชัด ปฏิบัติถูก ก็ดีแน
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แตท่ีวาเรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียนน้ี ถาเขาใจไมชัด

ปฏิบัติไมถูก อาจจะไดผลตรงขามกับท่ีหวัง กลายเปนการขัดขวาง

การศึกษาไปก็ได

ขอเทาความถึงหลักการท่ีพูดไปแลวคร้ังหน่ึงวา ครูมีหนาท่ี

ประสานการจัดต้ังของปจจัยภายนอกในหองเรียน ใหเขามาเปน

การพัฒนาปจจัยภายในของตัวเด็กเอง ท่ีเขาจะไปอยูไดดีในโลก

แหงความเปนจริง

จะตองระลึกตระหนักไวตลอดเวลาวา ถาการเรียนใหสนุก

น้ัน เกิดจากการจดัตั้งของปจจัยภายนอก คือ ครูหรือผูสอน ใชวิธี

สอนบาง ทําบทเรียนบาง จัดกิจกรรมบาง ใหเกิดความสนุกสนาน

ในการเรียน ถายังอยูในข้ันน้ี จะตองระวังไว ไมประมาท คืออยาให

เลยเถิดไป กลายเปนวา การเรียนอยางสนุก และการท่ีจะมีความ

สุขในการเรียนของเด็ก ตองพ่ึงพาข้ึนตอการจัดต้ังของปจจัยภาย

นอกเร่ือยไป กลายเปนวา เด็กไมสามารถเรียนอยางมีความสุข

สนุกในการเรียนดวยตัวเขาเอง

การเรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียน ท่ีเกิดจากการจัดต้ัง

ของปจจัยภายนอกคือครูหรือผูสอนน้ี เปนวิธีการหรือเทคนิคข้ันตน

ของปจจัยภายนอกน้ัน ท่ีจะมาสื่อนําโนมนาวกระตุนเราใหเกิด

ปจจัยภายในข้ึนในตัวของเด็ก โดยทําใหเขาเกิดความสนใจใฝรู

อยากจะเขาใจเขาถึงเน้ือหาและทําไดตามวัตถุประสงคของบท

เรียน
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(พึงแยกแยะดวยวา ในเร่ืองน้ี มี ๒ อยาง ท่ีเคียงขางกันอยู

คือ การทําใหสนุก  กับการทําใหงายหรือทําใหเขาใจงาย สอง

อยางน้ีเรามักหวังใหมาดวยกัน แตก็ไมจําเปนท่ีมันจะมาดวยกัน

อยางหลังเปนคุณสมบัติท่ีพึงหวังจากครูมากกวาอยางแรก)

การทําใหเรียนอยางสนุก เปนวิธีกระตุนเรา สูเปาหมายคือ

ความสนใจใฝรูท่ีจะเขาถึงเน้ือหาของบทเรียน

จุดพลาดมี ๒ อยาง คือ

๑) ปจจัยภายในไมเกิดข้ึน: กลายเปนวาเด็กจะมคีวามสขุ

ในการเรียน ตองอาศยัหรือข้ึนตอครูหรือผูสอนมาจัดทําใหอยูเร่ือย

ไป เด็กไมสามารถเรียนอยางมีความสุขดวยตัวเขาเอง น่ีคือ ความ

สุขของเด็กข้ึนตอการจัดต้ัง

๒) เปาหมายพลิกผัน: การทําใหเรียนสนุกมีเปาหมาย คือ

จะชวยปลุกเราใหเกิดความความสนใจใฝรูสิ่งท่ีเรียน แตถาทําแลว

กลายเปนวาเด็กไปติดความสนุก (รวมท้ังติดตัวบุคคลท่ีทําให

สนุก) เอาความสนุกเปนเปาหมาย คอยตามหาความสนุก ก็เปน

การพลาดเปาหมาย

ถาเปาหมายกลายเปนความสนุกไปเสียแลว ก็อาจจะเกดิ

เปนกระบวนการว่ิงไลหาความสนุก ซ่ึงผูเรียนกลายเปนผูรับหรือผู

ศกึษากลายเปนผูเสพการปรนเปรอ ท่ีเบ่ือความสนุกเกาและรอเสพ

ความสนุกใหม ขณะท่ีผูสอนจะตองหาทางปรุงแตงความสนุกใหม

ใหมีรสชาดแผกผันแรงข้ึนไปๆ จนอาจจะแหวกหลุดออกจาก
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กระบวนการของการศึกษา ดีไมดีกลายเปนกระบวนการแสดงบน

เวทีไปเลย พรอมกับท่ีเด็กกลายเปนคนท่ีออนแอถดถอยลงจาก

พัฒนาการทางการศึกษา มีปจจัยภายในท่ีไมพัฒนา

ความใฝรูเปนปจจัยภายในท่ีสําคัญอยางหน่ึง จะเห็นวา ใน

จํานวนเด็กมากมายน้ัน สวนใหญยังตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกมาก

แตจะมีบางคน แมจะนอยย่ิง ท่ีมีปจจัยภายในคือความใฝรูน้ีแรง

เขม ในขณะท่ีเด็กสวนใหญตองพ่ึงพาการทําการเรียนใหสนุก จึง

จะเรียนไปได แตเด็กท่ีมีความใฝรูแรงเขมน้ี ไมวาวิชางายหรือวิชา

ยาก เขาอยากเรียนไปหมด (บางทีวิชาย่ิงยาก ย่ิงอยากรูและย่ิงต้ัง

ใจเรียน) คิดวาเราคงตองการใหเด็กท่ัวไปมีปจจัยภายในอยางน้ี

และพยายามพัฒนาเด็กเหลาน้ันใหมีปจจัยภายในท่ีจะสรางความ

สุขในการเรียนของเขาข้ึนมาไดโดยเปนปกติของตัวเขาเอง

ถาจะใหเกิดความงอกงามแหงปญญา ใหเกิดความเจริญ

ทางวิชาการกันจริงๆ เรายังตองผานเลยข้ันของการทําบทเรียนให

สนุกน้ีไปอีกไกล เร่ืองราววิชาการสําคัญย่ิงบางอยางไมมีคนท่ีจะ

สนใจไปทําใหเรียนสนุก หรือวิชาการบางอยางบางเร่ือง มีคนท่ีรู

เขาใจนับตัวได และคนท่ีรูดีท่ีสุด ไมถนัดในการทําใหเรียนสนุก ใน

กรณีอยางน้ี ผูท่ีมีปจจัยภายในเชนใฝรูอยางแรงเขมเทาน้ัน จะเขา

ไปหา และบางทีทุมเทสละท้ังชีวิตใหในการฝาฟนดั้นดนไปอยางมี

ความสุขในการท่ีจะหาความรูเขาใจสืบคนความจริงจนถึงท่ีสุด

การทําใหเรียนสนุก มคีวามสขุในการเรียน โดยการจัดตัง้ของ
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ปจจัยภายนอก มีประโยชนเก้ือกูลอยางมาก สําหรับคนสวนใหญ

หรือคนระดับเฉลี่ยท่ัวไป เฉพาะอยางย่ิงในข้ันท่ีเรียกวาบุพภาคแหง

การศึกษา หรือข้ันนําเขาสูการศึกษา แตพึงทําดวยความตระหนักรู

เทาทันโดยไมประมาท และดวยความเขาใจตั้งใจท่ีจะใหเปนสื่อนํา

สูการพัฒนาปจจัยภายใน ท่ีเปนตัววินิจฉัยความสําเร็จ

เปนอันวา การทําใหเรียนสนุก มีความสุขในการเรียนน้ี ผู

สอนท่ีเปนปจจัยภายนอกมีงาน ๒ ข้ัน คือ งานจัดต้ังท่ีจะทําใหการ

เรียนสนุก และแฝงอยูพรอมกันในน้ัน ไดแกการสื่อนําใหผูเรียนเกิด

ปจจัยภายใน เราจะไมปลอดภัยเลยตราบใดท่ีปจจัยภายในยังไม

เกิด ถาผูเรียนตองอาศัยปจจัยภายนอกรอพ่ึงพาการจัดต้ัง จึงจะ

เรียนได ตองสนุกจึงจะเรียน ถาไมสนุกก็ไมเรียน แทนท่ีการศึกษาจะ

เขมแข็ง ก็นาจะออนแอลงไปในทางสูความลมเหลว

ดังไดบอกแลววา โลกท่ีเปนจริงน้ีมันไมไดตามใจเรา เด็กไม

ไดอยูแตในหองเรียนท่ีครูมาจัดสรรจัดต้ังให แตเขาจะตองไปอยูใน

โลกแหงความเปนจริง ถาเขาตองพ่ึงพาความสุขจากการจัดต้ัง ก็

จะตองใหโลกน้ีเอาใจเขาซ่ึงเปนไปไมได ตอไปพอเจอโลกท่ีไมตาม

ใจตัว ก็กลายเปนเหลือทน สูไมไหว มีแตความทุกข จึงอยาใหมีแค

ความสุขจัดตั้ง ตองใหเขาสามารถท่ีจะมีความสุขดวยตนเอง

พอเขาเกิดความอยากรูใฝรู ตอนน้ีคือปจจัยภายในเกิดข้ึน

แลว ดวยความอยากรูน้ัน เขาจะไปหาความรู ไปศึกษาคนควา

และศึกษาอยางมีความสุข
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การศึกษา คือการพัฒนาความสุข

นักคนควานักวิทยาศาสตรท่ีย่ิงใหญในอดีต กวาจะไดความ

รูมา ตองผจญกับความยากลําบากแสนเข็ญมากมาย แตเพราะ

อยากรู ตองการเขาถึงความจริงวาอะไรเปนอะไรอยางไร เขาก็มี

ความสุขในการไปคนควาหาความรูน้ัน แมจะตองเดินทางฝา

ความลําบากทุกขยากไป เขาก็มีความสุข เพราะวามีปจจัยภายใน

คือความใฝรูอยากรูท่ีแรงกลา เปนพลังย่ิงใหญท่ีขับเคลื่อน ทําให

ไปไดทุกแหงหน ไปไหนก็ได ตลอดท้ังเจ็ดคาบสมุทร ไปถึงข้ัวโลก

เหนือข้ัวโลกใต ถึงหนาวสุดพรรณนาแสนทรมาน ก็ฮึดสูอุตสาหะ

ดั้นดนทนไป ยอมยกเวลาท้ังชีวิตให เพ่ือจะใหไดความรู

คนท่ีใฝหาอยากรูจริงๆ จะมีความสุขในการเรียนรู เขาไม

กลัวหรอก จะไปตางถ่ินตางแดนที่ไหนก็ไปได ยอมพลีท้ังชีวิตให

กับการหาความรูก็ได

ฉะน้ัน เราอยาหยุดแคจัดสรรจัดต้ังปจจัยภายนอกใหเทาน้ัน

อยาใหเด็กติดอยูกับความสุขจัดตั้ง ท่ีเปนความสุขแบบพึ่งพา ตอง

สรางปจจัยภายในข้ึนมา ใหเด็กมีความใฝรู เปนตน จนกระท่ังเขา

พัฒนาถึงข้ันท่ีเคยยํ้าบอกวา ตอนแรก เขาเจอสิ่งชอบใจจึงจะมี

ความสุข ตอไปเมื่อใฝเรียนรูแลว มองเห็นวา ไปเจอสิ่งท่ีไมชอบใจ

จะไดเรียนรูมากกวา ก็เลย “ชอบสิ่งท่ีไมชอบใจ” แลวก็มีความสุข

จากการไดเรียนรูสิ่งท่ีไมชอบใจ คนเราพัฒนาใหเปนอยางน้ีได
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น่ีเปนตัวอยางท่ีบอกใหรูวา คนเราน้ี เมื่อพัฒนามากข้ึนแลว

ก็จะมีความสุขใหมๆ เพ่ิมข้ึนมา การศึกษาจะชวยใหคนมีชองทาง

พัฒนาความสุขไดมากข้ึน จึงไดพูดถึงความสุขเปนอีกเร่ืองหน่ึง

เลยวา ความสุขของมนุษยน้ีพัฒนาไดมากมาย มีหลายดานหลาย

ระดับ มนุษยมิใชมีความสุขแบบเดียวอยางท่ีมักพูดถึงกัน เรา

สามารถพัฒนาความสุขข้ึนไปอีกๆ ดวยการพัฒนาปจจัยตัวสําคัญ

คือ พัฒนาความตองการ

คนทุกวันน้ีมองดูความตองการเปนอยางเดียวแบบเดียว ก็

เลยรูจักความสุขแบบเดียว แตท่ีจริง ความตองการมีตางแบบ และ

พัฒนาได ถาเขาพัฒนาความตองการข้ึนไป ก็จะไดรูจักความสุข

แบบอื่นๆ เพ่ิมข้ึนอีก

เคยพูดวา ความหมายนัยหน่ึงของการศึกษา คือการพัฒนา

ความสุข คนไมใชมีความสุขแคจากการเสพบริโภค จากการสนอง

บําเรอผัสสะแหง ตา หู เปนตน เทาน้ัน แตเพียงแคเร่ิมมีการพัฒนา

ในการศึกษา เราก็มีความสุขอยางใหมข้ึนมาจากการเรียนรู จาก

การฝกตน แมแตจากการทําอะไรท่ียาก ตอจากน้ัน ยังมีความสุข

แบบตางๆ รอคนท่ีพัฒนาชีวิตดวยการศึกษาอีกมากมาย

ถาเด็กมีความสุขจากการสนองความตองการทางตา หู จมูก

ลิ้น และผิวกาย ท่ีเจอสิ่งชอบใจเทาน้ัน ไมรูจักพัฒนาตัว แดนแหง

ความสุขของเขาจะแคบมาก เขาจะเปนคนขาดแคลนท่ีเท่ียวแลน

หาความสุข เขาหันไปไหน ก็จะเจอแตแดนแหงทุกขมากมายท่ัวไป
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หมด เขาจะตองเจอทุกขเยอะแยะจนแทบทนไมไหว ไมเจอสิ่งท่ี

ชอบใจ ก็ทุกข เจอสิ่งท่ีไมชอบใจ ก็ทุกข จะเรียนก็ทุกข เมื่อตองทํา

อะไร ก็ทุกข จะสุขตอเมื่อไดเมื่อเสพอยางเดียว ตองไดรับการบํารุง

บําเรอปรนเปรอจึงจะสุข นอกจากมีทุกขมาก ก็ออนแอลง ไมมี

กําลังท่ีจะรับมือกับทุกข ก็เลยย่ิงทุกขหนัก

ทีน้ี เมื่อเขามีการศึกษา พอกาวไปถึงข้ันมีความสุขจากการ

เรียนรูแลว ก็จะกาวตอไปสูการมีความสุขจากการกระทํา ตอนน้ีก็

เปนข้ันท่ีสําคัญ ถาระบบการศึกษาจัดตั้งน้ีเกงจริง ตองทํางานข้ัน

น้ีใหได คือตองใหเด็กพัฒนาถึงข้ันมีความสุขจากการทํา ซ่ึงหมาย

ถึงทําสิ่งท่ีดีท่ีสรางสรรค คือเกิดจากการมีปญญารูเขาใจ มองเห็น

เหตุผลแลว เกิดฉันทะท่ีจะทํา พอเขาเกิดฉันทะท่ีจะทําแลว การ

กระทําก็กลายเปนความสุขทันที

พอพัฒนาไปอีกหนอย แมจะทําสิ่งท่ียากก็มีความสุข บางที

ย่ิงยากก็ย่ิงสุขมาก เหน็ดเหน่ือยเทาไรไมวา เมื่อมีฉันทะ ก็มีความ

สุข เหมือนนักวิทยาศาสตรใหญและนักประดิษฐย่ิงยง ท่ีทํางานคน

ควาทดลอง ท้ังใชเร่ียวแรงหนักและเวลายาวนาน แตมีฉันทะ ก็อยู

กับความสุขในการทํางานน้ัน

แตทีน้ี เด็กสมัยน้ี ผูใหญแทบไมไดชวยใหพัฒนาฉันทะเลย

(ฉันทะคืออะไร บางทีก็ยังไมรูจัก) ฉะน้ัน ไมวาจะทําอะไร ก็จะ

ทุกขไปท้ังน้ัน เจอแตสิ่งท่ีตองทํา ก็เลยเปนทุกข ท้ังทุกขท่ีจะทํา

และไมมีแรงใจท่ีจะทํา ก็เลยออนแอลงไปดวย เมื่อชีวิตแตละคน
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ออนแอลง สังคมก็ออนแอลง อารยธรรมเปลี้ย ก็เสื่อมลงแนนอน

บอกไดเลยวา ถาฉันทะเลือนลางจางหาย และตัณหาคืบขยายแผ

ไปครอบงําท่ัว มนุษยท่ีอยูกันดวยตัณหา มานะ และทิฏฐิ ก็จะนํา

พาอารยธรรมสูกาลอวสาน

การพัฒนาความสุขยังกาวตอไปอีกมาก แตคนท่ีตดิอยูกับ

ความตองการเสพทางผสัสะท้ัง ๕ จะกลายเปนคนออนแอท่ีมองเห็น

แตความขาดแคลนของตนและคอยเรียกรองโหยหาอยูตลอดเวลา

จึงขัดขวางการพัฒนาของตนเอง แตพอเร่ิมพัฒนา คนจะมองอีก

ดานหน่ึงอยางคนแข็งแรงซ่ึงเห็นพลังและสิ่งท่ีตัวมีท่ีจะใหท่ีจะทํา

อะไรตางๆ

พอเขาพัฒนาความตองการใหคนอืน่เปนสขุข้ึนมา (อยางพอ

แมท่ีพัฒนาความตองการน้ีตอลูกข้ึนมาตามธรรมดาของธรรม

ชาติ) เขาก็มีความสุขจากการใหและจากการเก้ือกูลและทําอะไร

ใหแกผูอื่น พอเขาพัฒนาความตองการใหสิง่ท้ังหลายในโลกดงีาม

สมบูรณข้ึนมา เขาก็มีความสุขในความร่ืนรมยของธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอมและในการท่ีจะรักษาหรือทําใหเปนอยางน้ัน พอเขา

พัฒนาความตองการสภาพกุศลในจิตใจข้ึนมา เขาก็พัฒนาความ

สามารถในการปรุงแตงดานดีในจิตใจและมีความสุขจากการปรุง

แตงท่ีดีน้ัน จนในท่ีสุด พอเขาพัฒนาปญญารูเขาใจเขาถึงความ

จริงแทของธรรมชาต ิ เห็นทุกสิ่งตามท่ีมันเปน เขาก็ข้ึนพนเหนือ

ความตองการ มีความสุขจากการท่ีไมตองสนองความตองการ ซ่ึง
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เปนอิสระสดใสปลอดโปรงโลงเบิกบาน มีใจวางลงตัวกับโลก และ

มีชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา

เร่ืองการพัฒนาความสุข ก็เปนเร่ืองใหญอีกหัวขอหน่ึง แตยัง

มิใชโอกาสท่ีจะพูดกันยาว จึงขอผานไปกอน

เอาละพอแคน้ี เร่ืองอินทรียสังวร เปนอันวาตองใชตาดูหูฟง

เปนตน ใหเปน ดูแลว ใหไดขอมูลไดคติท่ีเปนประโยชน ไดความรู

ไดปญญา ไดสิ่งท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาชีวิต ในการอยูรวมกัน

ดวยดีในสังคม ฯลฯ ถึงเวลาตองมาเนนกันละ

การศึกษาเริ่มหรือยัง ดูท่ีสองศีล

๓. ปจจัยปฏิเสวนา ศีลขอน้ีก็ใหญมาก เปนเร่ืองของการเสพ

บริโภคปจจัย ท่ีเราพูดกันวาปจจัย ๔ ก็คือสิ่งท่ีเก้ือหนุนชีวิต

“ปจจัย” แปลวา สิ่งท่ีเก้ือหนุนชีวิต หรือเปนเงื่อนไขใหชีวิต

ดําเนินไปได ถาเราไมมีมัน ชีวิตเราก็อยูไมได หรืออยูดีไมได คําวา

ปจจัย บอกความหมายเสร็จอยูในตัววา

๑) เราจะเสพบริโภคสิ่งท่ีเปนปจจัย คือสิ่งท่ีเก้ือหนุนชีวิต สิ่ง

ท่ีเปนคุณแกชีวิต เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีทําลายหรือบ่ันรอนชีวิต อยา

ไปปฏิเสวนามันเลย คืออยาไปเสพบริโภคมันเลย

น่ีมันเร่ืองอะไรกัน มนุษยสมัยน้ีเอาแตเสพบริโภคเร่ือยเปอย

ไมพูดใหชัดวาเสพบริโภคปจจัย จึงไมไดคํานึงเลยวามันเปนปจจัย
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เก้ือหนุนชีวิตหรือเปลา กินเสพบริโภคแลวเปนอันตรายตอชีวิตกัน

มากมาย อยางโรคอารยธรรมปจจุบันท่ีพูดเมื่อก้ี ก็เกิดจากความ

ไมไดเร่ืองน้ี แมแตปญหาสิ่งแวดลอมเสียหายเสื่อมโทรมอะไร ก็

เพราะการเสพบริโภคของมนุษย อันน้ีคือเร่ืองใหญมาก

๒) ท่ีวาเราเสพบริโภคสิง่ท่ีเปนปจจัย คอืสิง่ท่ีเก้ือหนุนชีวิตน้ัน

บอกความหมายอกีอยางหน่ึงดวยวา สิง่เสพบริโภค เชน อาหาร น้ัน

เปนสิง่ท่ีเราอาศัยใหชีวิตของเราเปนอยูได แลวก็พรอมท่ีจะไปทํา

อะไรๆ ท่ีเปนวัตถุประสงคแหงการมชีีวิตของเรา พูดงายๆ วา มนัเปน

เคร่ืองอาศยั เปน means ไมใชเปน end

(ปจจัย ๔ สาํหรับพระสงฆ ทานมช่ืีอเรียกเฉพาะลงไปอกีวา

“นิสสยั” คอืเคร่ืองอาศยั ท่ีเราพ่ึงพาแลว จะไดมกํีาลงัไปศึกษา

พัฒนาชีวิตได ความหมายตรงเผงเลย)

ตรงน้ีจะตองยํ้าวา ทางพระถือวา ส่ิงเสพบริโภค หรือเร่ือง

เศรษฐกิจน้ี เปนปจจัย เราตองมีใหเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตอยูได

และไมเทาน้ัน ตองใหเพียงพอท่ีจะใหชีวิตไปพัฒนาตัวมันและทํา

อะไรๆ ท่ีจะใหมนุษยและโลกน้ีอยูกันดวยดีมีสันติสุข (อยางท่ีพระ

บอกน่ันแหละวา เปน “นิสสัย” ท่ีเราอาศัยเพ่ือจะไดศึกษา)

แตมัน ไมใชเปนจุดหมาย คือ เราไมไดอยูเพ่ือจะมีจะไดมัน

หรือจะไดครอบครองเอาไว หรือเพ่ือจะหาความสุขจากการเสพ

บริโภคไปจบท่ีมัน

ท่ียํ้าอันน้ีก็เพราะเวลาน้ี มนุษยกําลังพลิกตรงขาม เขาเอา
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เร่ืองเศรษฐกิจ เอาวัตถุสิ่งเสพบริโภคเปนจุดหมาย ทุมเทเร่ียวแรง

กําลังทุกอยางเพื่อจะใหไดสิ่งเสพบํารุงบําเรอมา แลวก็หลงระเริง

มัวเมาจมอยูกับการหาความสุขจากการเสพบริโภคสิ่งเหลาน้ี พวง

มาพรอมดวยการแยงชิงขมเหงเบียดเบียนทําลายรบราฆาฟนกัน 

ตลอดจนรุกรานทําลายโลกแหงธรรมชาติ เปนท่ีมาของปญหาแทบ

ทุกอยางในปจจุบัน

พฤติกรรมในการเสพบริโภคของมนุษยท่ัวไปเวลาน้ี ท่ีสักวา

กินเสพสนองตัณหา ไมคํานึงถึงวาเสพบริโภคแลวมันจะเก้ือหนุน

ชีวิตหรือไม ก็ดี กินเสพบริโภคโดยเอาวัตถุบําเรอเปนจุดหมาย ท่ี

จะเอาแกตัวใหมากท่ีสุดและสยบจมจบอยูกับความมัวเมาหา

ความสุขจากวัตถุเหลาน้ี ไมมองเปนปจจัยท่ีเราจะไดอาศัยเพ่ือจะ

พัฒนาชีวิตใหดีงามกาวไปในไตรสิกขา ก็ดี แสดงชัดวามนุษย

เหลาน้ีไมไดใชปญญาในการเสพบริโภค ไมไดกินดวยปญญา เปน

ภาวะขาดการศึกษาในข้ันพ้ืนฐานเลยทีเดียว

ปจจัยปฏิเสวนา คือการเสพบริโภคปจจัยน้ี บอกแลววาเปน

ศีลหมวดหน่ึงของพระ แตเราไมเอามาพูดไมเอามาปฏิบัติกัน ทาน

เนนในแงวา ใหเปน “การบริโภคดวยปญญา”

เมื่อบริโภคดวยปญญา ก็จะเกิดผลคือเปนการบริโภคแตพอ

ด ีหรือใชคาํพระเรียกวารูจักประมาณ ทานยํ้านักวา ใหรูจักประมาณ

ในการบริโภค เชน รับประทานอาหาร ก็รับประทานแคพอดี

พอดีอะไร? เรารูแลวน่ีวาเรารับประทานอาหารเพื่ออะไร ออ
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เรารับประทานอาหารก็เพ่ือบํารุงหลอเลี้ยงรางกายใหเจริญเติบโต

และซอมแซมสวนสกึหรอ แลวรางกายก็จะไดมกํีาลงัเร่ียวแรงมสีขุ

ภาพดี พรอมท่ีจะไปศึกษาเลาเรียนทําการงานทําสิ่งท่ีเปนประโยชน

เมื่อเรารูความมุงหมายอยูแลววา รับประทานอาหารเพือ่อนัน้ี เรามี

ปญญารูขอน้ี เรากกิ็นเพ่ือสนองความมุงหมายอนัน้ี คอืกินอาหารท่ี

มีคุณคาและในปริมาณท่ีจะใหไดผลอยางท่ีวาขางตน ก็จึงพอดี

และเปนการบริโภคดวยปญญา

เพราะฉะน้ัน สําหรับพระสงฆ บทเรียนแรกเมื่อบวชเขามา ก็

คือให “ปฏิสังขา-โย” คือเวลาฉัน ตองพิจารณาอาหาร วาเราฉัน

เพ่ืออะไร ตามหลักท่ีเปนภาษาบาลีวา “ปฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง
ปฏิเสวามิ เนวะ ทะวายะ …” วาเร่ือยไป ไดความวา ขาพเจาพิจารณา

แลวโดยแยบคายจึงบริโภคอาหาร วาท่ีบริโภคน้ี มิใชเพ่ือสนุก

สนานมัวเมาเห็นแกความบันเทิงอะไรตางๆ แตบริโภคเพ่ือใหชีวิตน้ี

ดําเนินไปได เพ่ือแกกันความหิวโหยไมสบาย เพ่ือเก้ือหนุนแกชีวิต

ท่ีดีงาม เฉพาะอยางย่ิง เพ่ือจะไดเอาชีวิตน้ีไปศึกษาเลาเรียน ไป

ทําประโยชนสรางสรรคอะไรตออะไร และกินโดยไมใหเกิดโทษ

แลวก็ใหอยูผาสุก รวมความวา ตองรูเขาใจแมแตการกินอาหารวา

มันโยงมาเปนปจจัยเก้ือหนุนการมีชีวิตท่ีดีอยางไร

หันมาดูคนสมัยน้ีจํานวนมาก กินอะไรแคเพ่ืออรอยแลวก็จบ

อยางน้ีก็คือบริโภคดวยตัณหา ไมไดบริโภคดวยปญญา และเอา

การกินเสพเปนจุดหมาย โดยไมคํานึงถึงชีวิตท่ีเปนตัวไดรับผลของ
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การกินน้ัน ตรงขามกับการกินใหเปนปจจัยเก้ือหนุนชีวิตท่ีดี เรียก

วาไมมีศีลขอปจจัยปฏิเสวนาน้ีเลย

ปจจัยปฏเิสวนา คอืเสพบริโภคดวยปญญา เปนการกระทํา

ดวยการคํานึงพิจารณาและเขาใจความมุงหมายในการเสพบริโภค

น้ัน เชนเดียวกับการรับประทานอาหารโดยรูเขาใจความมุงหมาย

ของการรับประทาน เมื่อจะแตงตัวใชเสื้อผาเคร่ืองนุงหม ทําท่ีอยู

อาศัย ฯลฯ ก็ทําโดยคํานึงและตระหนักรูเขาใจ ท่ีจะทําใหสมคุณ

คาและเกิดประโยชนตามความมุงหมาย มิใชกินเสพใชภายใต

โมหะท่ีเปดชองใหตัณหาเขามาชักพา กินเสพแลวกลายเปนกอ

ปญหาเสียสุขภาพเกิดโรคภัยบ่ันทอนชีวิตตนเอง พรอมกับเบียด

เบียนสังคมและทําลายสิ่งแวดลอม

เมื่อรักษาปจจัยปฏิเสวนาศีล เราก็จะดําเนินชีวิตท่ีพอดี เรา

จะแยกออกได วาอันไหนเปนคุณคาท่ีแทจริงของปจจัยสี่อยางน้ีๆ

อันไหนไมใช สิ่งเสพหรือเคร่ืองใชน้ีมีข้ึนมาเพ่ืออะไร ประโยชนท่ีแท

ของมันอยูตรงไหนกันแน เราจะเสพจะใชมัน ตองใหไดคุณคาท่ีแท

น้ันกอน เชน จะซ้ือรถยนต ก็ดูประโยชนแทท่ีเปนความมุงหมาย

ของมันวาอยูท่ีเปนยานพาหนะ ก็ซ้ือมาใหสนองความตองการน้ัน

กอน สวนท่ีจะมคีานิยมในสงัคมวาชวยใหเดน ใหโก แสดงฐานะอะ

ไๆ น่ันเปนคุณคาเทียม ตองเปนรอง ถึงเราจะตองยอมรับคานิยม

ของสังคมบาง ก็พิจารณาท่ีจะอนุโลมบางอยางรูเทาทัน แตอยาไป

หลงมัน เราตองอยูกับความเปนจริงคือคุณคาท่ีแทยืนเปนหลักไว
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เร่ืองคุณคาแท-คุณคาเทียมน้ีสําคัญมาก จะตองฝกเด็ก ฝก

นักเรียน พัฒนาใหเขาเขาใจจุดมุงหมายของสิ่งท่ีเราซื้อมาเสพ

บริโภค อยางจะซ้ือคอมพิวเตอร ก็ตองถามเด็กกอนวา

คอมพิวเตอรมีประโยชนอยางไร คุณคาท่ีแทของมันคืออะไร เรา

ควรใชมันเพ่ืออะไร จะซ้ือมาเพ่ืออะไร ใหเด็กคิดหาคําตอบท่ีใจเขา

เองก็ตองยอมรับใหได พอเด็กตอบไดแลว ทีน้ีก็ใชเปนบทย้ําเตือน

สติประจําตัวเลย ถาเกินหรือนอกเหนือจุดมุงหมายน้ี ก็แสดงวาคง

จะพลาดแลวนะ ใหระวัง ถาจะไถลออกไป ก็อยาใหมันมากนัก ให

อยูกับคุณคาท่ีแทจริง และทําใหคุณคาท่ีแทจริงน้ันสําเร็จผลออก

มาใหได  

ในเร่ืองศีลท่ีวากันมาน้ี ศีล ๕ ถือเปนกติกาใหญท่ีเปนกรอบ

คุมสังคมมนุษยท้ังหมด อาจจะเรียกแบบไทยๆ วา “มนูธรรมนูญ”

(“มนู” ถือวาเปนนามของราชาองคแรกผูเปนตนกําเนิดของมนุษย

บางทีก็หมายถึงมนุษยท่ัวไป สวนธรรมนูญเปนคําไทยตามความ

หมายท่ีใชกัน) เด็กในฐานะเปนสมาชิกของสังคมมนุษยน้ัน ก็

ศึกษาและรักษาเบญจศีลดวย

แตศลีท่ีพึงเอาใจใสเปนพิเศษในเร่ืองพฒันาการทางการศึกษา 

ก็คอื ศลีในการรูจักใชอนิทรีย (อนิทรียสังวร) เชน ดูเปน ฟงเปน และ

ศีลในการเสพปจจัย (ปจจัยปฏิเสวนา) คือการเสพบริโภคดวย

ปญญา ใหเปนเคร่ืองเกื้อหนุนชีวิตหรือเพ่ือคุณคาท่ีแท เชน กิน

เปน ใชเปน
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พูดไดวา “การศึกษาเร่ิมตน เมื่อคนกินอยูดูฟงเปน” เพราะ

วาการดําเนินชีวิต หรือพูดสั้นๆ วา ชีวิตเร่ิมตนท่ีไหนเมื่อไร การ

ศึกษาก็เร่ิมตนท่ีน่ันเมื่อน้ัน ในท่ีน้ี ไมพูดถึงกระบวนการทํางานใน

รางกาย แตหมายถึงการดําเนินชีวิตเปนอยูในโลก การดําเนินชีวิต

น้ันก็เร่ิมตนดวยการใชอินทรีย คือตา หู เปนตน ติดตอกับโลกคือ

สิ่งแวดลอม และมีการกินเสพ เมื่อการดําเนินชีวิตเร่ิมตน การฝก

หัดท่ีจะดําเนินชีวิตใหไดผลดี คือการศึกษา ก็เร่ิมตนดวย ดังน้ัน

เมื่อเด็กเร่ิมชีวิตในโลก การศึกษาก็เร่ิมท่ีการฝกหัดกิน เสพ ดู ฟง

เปนตน ใหไดผลดี คือใหรูจักกิน เสพ ดู ฟง เปนตนน้ัน หรือใหกิน

เปน อยูเปน ดูเปน ฟงเปน เปนตน

ดงัน้ัน จึงพูดอยางเปนหลกัไดวา ถาจะดวูาการศึกษาเร่ิมตน

หรือยัง ก็ดท่ีูศลีขออนิทรยีสงัวร และปจจยัปฏิเสวนา วาเร่ิมพัฒนา

หรือยัง

การศกึษาเพือ่อาชพี หรอือาชพีเพือ่การศกึษา

๔. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีพ พูดสั้นๆ

ก็คือ สัมมาชีพ น่ันแหละ เร่ืองอาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิต หรือการหา

เลี้ยงชีพ ท่ีเรียกอยางชาวบานวาทํามาหากิน (บางคนไมทํากิน ได

แตหากิน) น้ี เปนศีลท่ีสําคัญ ซ่ึงเราก็ไมคอยเนนกัน

อยางท่ีบอกแลว ศีลขอน้ี พูดงายๆ ก็คือการประกอบ

สัมมาชีพ และสัมมาชีพน้ัน ก็หมายถึง อาชีพท่ีอยางนอยไมผิด
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กฎหมาย แตวาโดยสาระคือ เปนอาชีพท่ีไมเบียดเบียนเพื่อน

มนุษย ไมกอความเสียหาย และถาจะใหดีย่ิงข้ึน ก็ใหเปนอาชีพท่ี

สนองความตองการของชีวิตและสังคม เก้ือกูลตอชีวิตและสังคม

ซ่ึงจะตรงกับความหมายพ้ืนฐานของอาชีพเลยทีเดียว คือไมใชแค

ใหไดเงินมาเลี้ยงตัวเองเทาน้ัน แตเก้ือกูลผูอื่นไปดวย

ธรรมดาอาชีพของมนุษยท่ีเกิดมีข้ึน หรือมนุษยเราสราง

อาชีพอยางหน่ึงอยางใดข้ึนมาน้ัน ก็เพราะเรามีจุดมุงหมายท่ีจะแก

ปญหาของชีวิตหรือของสังคมอยางใดอยางหน่ึง หรือเพ่ือจะสราง

สรรคอะไรอันใดอันหน่ึงอยู อาชีพน้ันๆ จึงเกิดข้ึน เชน อาชีพแพทย

เพ่ือชวยใหคนหายจากโรค อาชีพครูเพ่ือสอนคนใหมีความรูและ

เปนคนดี เพราะฉะน้ัน อาชีพตามความหมายน้ีจึงเก้ือกูลตอสังคม

ไมเบียดเบียนใครๆ เปนธรรมดา

ฉะน้ันจึงวา จะใหเปนสัมมาชีพก็คือ ประกอบอาชีพของตน

ไมใหเบียดเบียนเพื่อนมนุษย รวมท้ังไมเบียดเบียนชีวิตของตนเอง

ดวย แตใหเก้ือกูลสังคม

แลวถาจะใหอาชีพน้ันดีเปนกุศลย่ิงข้ึน ก็ใหไดอีกข้ันหน่ึง คือ

ใชอาชีพของตนน้ัน เปนเวทีพัฒนาตนเอง พึงตระหนักไว ท่ีพูดกัน

วา “การศึกษาเพ่ืออาชีพ” คือเลาเรียนกันเพ่ือจะไดมีวิชาความรูไป

ทํามาหากินน้ัน เปนความหมายเพียงเศษเสี้ยวของการศึกษา ซ่ึง

บางทีทําใหเขาใจผิดวา การศึกษาก็แคน้ีเอง แตท่ีจริง การศึกษา

เปนเร่ืองของชีวิตท้ังหมด อยางท่ีพูดมามากแลว แมแตอาชีพเองก็
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เปนการศึกษา

ท่ีจริงน้ัน เรามีอาชีพเพ่ือการศึกษาดวย เราควรต้ังเปนคติ

ประจําใจเลยทีเดียววา เราจะทําอาชีพของเราใหเปนการศึกษา

หมายความวา เราจะใชอาชีพเปนเวทีพัฒนาชีวิตของเรา ซ่ึงจะ

เปนเวทีใหญ และจะพัฒนาไดมากจริงๆ เพราะวาอาชีพคือชีวิต

สวนใหญของเรา มันกินเวลาสวนใหญของชีวิตของเรา เชนวันละ

ถึง ๘ ช่ัวโมง ไมนับเวลาท่ีเดินทางเตรียมตัวเตรียมการและเร่ืองเรง

เร่ืองประกอบตางๆ อีกมากมาย ถาไมพัฒนาชีวิตในเวลาทําอาชีพ

แลวจะไปพัฒนาเมื่อไร

ถาเรามีจิตสํานึกในการศึกษาน้ีไว บนเวทีแหงอาชีพน้ัน เรา

จะไดฝกทุกอยาง ไดพัฒนาทุกดาน ฝกการอยูรวมทํางานรวมติด

ตอสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย ฝกความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ฝก

พฤติกรรมในการสื่อสารสัมพันธกับผูอื่น ฝกวาจาใหรูจักพูดอยาง

ไดผล อะไรตางๆ คือฝกศีลน่ีแหละ แลวก็ฝกจิตใจใหมีภาวะท่ีเอื้อ

ตองาน ใหออนโยน มีเมตตากรุณา ใหคิดดี ใหเขมแข็ง หนักแนน

มั่นคง อดทน มีวินัย รูจักควบคุมอารมณได มีความรับผิดชอบ มี

สติ มีสมาธิ สงบ ผองใส ราเริง เบิกบาน และท่ีสําคัญย่ิงยอดคือ

ไดฝกไดพัฒนาปญญาในการเรียนรูลึกละเอียดลงไปในวิชาชีพ

ของตน เรียนรูเขาใจเรื่องราว ผูคน และสิ่งท้ังหลายท่ัวไป ไดฝกคิด

แกปญหา เพ่ิมเสริมความจะแจงจัดเจนตางๆ รูโลกเขาใจชีวิต แม

กระท่ังหย่ังเห็นอริยสัจธรรม



สยามสามไตร ๑๑๑

เปนอันวา อาชีพน้ีเปนแดนฝกมนุษยท่ีสําคัญย่ิง ถาใชเปน

แลว อาชีพก็มาเปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง เพียงแตวาตอง

ตระหนักในจุดมุงหมายน้ีไว ถาไมเชนน้ันก็เลยจะไปเหน่ือยหนาย

ตออาชีพ เกิดความเรารอนรําคาญวุนวายใจหรือเครียดกังวล

กลายเปนเกิดผลตรงขาม อาชีพกลับนํามาซ่ึงความเสื่อมโทรมแก

ชีวิตจิตใจ และปดก้ันปญญา

พอเรารูความมุงหมายวา เออ… อาชีพน่ีก็ดีนะ ถึงแมวา

อาชีพของเราน้ี จะมองไมเห็นประโยชนในแงชีวิตและสังคมชัดเจน

มากนัก แตอยางนอยมันก็เปนแดนฝกตัวเองของเรา ตรงน้ีเราได

แนนอน แลวเราก็พยายามใชมันใหดีท่ีสุด ในการฝกศึกษาพัฒนา

ตัวเองน้ัน

เอาเปนวา สัมมาชีพน่ีก็คือไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไม

เบียดเบียนเพื่อนมนุษย เปนอาชีพท่ีชวยแกปญหาชีวิต แกปญหา

สังคม หรือชวยสรางสรรคอยางใดอยางหน่ึง แลวก็เปนแดนหรือ

เวทีพัฒนาตัวเราเองดวย

ลงทายวา ศีลก็มี ๔ หมวด หรือ ๔ ชุดน่ีแหละ ในการศึกษา

ท่ีแท ก็มาพัฒนากันใหครบ ขออยานึกกันอยูแคศีล ๕ อันน้ันเปน

ศีลหลัก ศีลประธาน เทียบเหมือนกับปาฏิโมกขของพระ ท่ีมีศีล

๒๒๗ เปนหลัก แลวพระก็ตองมีศีลอีก ๓ ชุดน้ีดวย น่ีก็ถือวา ในตัว

หลักใหญๆ ไดพูดไปครบแลว



- ๕ -

สามไตร ขยายสูการปฏิบัติ

 รูสามไตรแลว จะจดัต้ังในสงัคมอยางไร

สามไตร คือ ไตรรัตน ไตรลักษณ และไตรสิกขา ท่ีพูดไปแลว

น้ัน เปนหลักใหญท่ีครอบคลุมคําสอนของพระพุทธศาสนาไดหมด

ไตรลักษณ เปนเร่ืองของความเปนจริงของธรรมชาติ ตามท่ี

มีอยูเปนธรรมดา พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาเปดเผยแสดง

ใหเรารูเขาใจ หลักน้ีโยงตอไปถึงหลักปฏิจจสมุปบาทท่ีวาดวยเร่ือง

ความเปนไปของเหตุปจจัย

เราตองรูไตรลักษณ เพราะชีวิตและสังคมเปนไปตามความ

จริงของกฎธรรมชาติ เมื่อเรารูธรรมชาติแลว จึงจะปฏิบัติจัดการ

กับชีวิตและสังคมไดถูกตองและเกิดผลดีไดจริง

ไตรสิกขา เปนหลักท่ีมนุษยจะจัดการกับชีวิตของตนให

เจริญงอกงามสมบูรณ พรอมท้ังเก้ือกูลหนุนสังคมและสิ่งแวดลอม 
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บนฐานแหงความจริงของธรรมชาติท่ีเปนไปตามไตรลักษณน้ัน 

หลักน้ีโยงตอไปถึงมรรคมีองค ๘ ท่ีวาดวยแนวทางการดําเนินชีวิต

ท่ีถูกตองดีงามจนเปนชีวิตท่ีสุขสมบูรณ

ไตรรตัน เปนหลกัท่ีสือ่นําเราใหเขาถึงความจรงิแหงไตรลกัษณ

ของธรรมชาต ิ และใหเรากาวไปในปฏบัิตกิารแหงการพัฒนาชีวิตตาม

หลักไตรสิกขาจนบรรลุผลสมบูรณ ยกข้ึนต้ังเปนขอแรก ในฐานะ

เปนสือ่นําท่ีทําใหเราเร่ิมตัง้ตัวข้ึนมาและยึดเปนหลกัเพ่ือกาวตอไป

เมือ่เราอยูกับพระไตรรัตนแลว งานของเราก็คอื

ก) การรูเขาใจใหถึงความจริงของธรรมชาต ิ ท่ีเปนไตรลกัษณ

อยูตามธรรมดาของมัน และ

ข) การปฏบัิตใิหชีวิตดาํเนินไปตามกระบวนของไตรสกิขา ซ่ึง

เปนการเอาประโยชนจากไตรลกัษณท่ีเปนความจริงของธรรมชาติ

อยางไรก็ตาม ท้ังหมดท่ีไดพูดมาน้ัน เปนการพูดอยางกวางๆ 

เปนหลกัการท่ัวไป แตเมือ่จะนํามาจัดดําเนินการในทางปฏบัิตใิหเกิด

ประโยชนอยางดีท่ีสุดหรืออยางมั่นใจท่ีสุด แกหมูคนหรือแกชุมชน 

โดยเปนการจัดต้ังทางสงัคม อยางท่ีเรียกวาเปนงานเปนกิจการ เรา

จะตองตระหนักในความจริงดานหน่ึงของหลกัการน้ันเปนพิเศษ

น่ันคือความจริงท่ีวา ในเมือ่มนุษยมธีรรมชาตเิปนสตัวท่ีฝกได 

ศกึษาได พัฒนาได และเรากําลงัดําเนินการฝกศึกษาพัฒนากันอยู

น้ัน เมือ่เรามองสงัคมมนุษยท้ังหมดเปนภาพรวม ก็จะปรากฏวา ใน

ขณะหน่ึงๆ เวลาหน่ึงๆ มนุษยท้ังหลายมชีีวิตอยูในระดบัการพัฒนา
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ท่ีตางๆ กันไป ไมเทากัน

เห็นงายๆ เชนในแงความสขุ สภาพชีวิตท่ีเปนอยูอยางมคีวาม

สุขย่ิงสาํหรับคนท่ีมีการศึกษาพัฒนาตนแลวในระดับหน่ึง อาจจะ

เปนสภาพท่ีคนซ่ึงยังไมมกีารพัฒนาอยางน้ัน ไมอาจจะอยูใหมคีวาม

สขุได หรืออาจถึงกับทุกขจนทนอยูไมไหว

อันน้ีทําใหมีหลักวา สังคมท่ีดีตองมีการจัดสรรสภาพความ

เปนอยูท่ีแตกตางหลากหลาย อนัเอือ้ตอประดามนุษยซ่ึงอยูในระดบั

การพัฒนาท่ีแตกตางกันน้ัน

เขากับคตท่ีิวา สงัคมท่ีดน้ัีน มคีวามแตกตางหลากหลายใน

ความเปนหน่ึง

ท่ีวา “แตกตางหลากหลาย” น้ัน คอืมนุษยท่ีแตกตางกันไป ซ่ึง

นอกจากตางกันในระดบัการพัฒนาแลว ก็ยังตางกันทางดานความ

ถนัดอธัยาศัยความโนมเอยีงความพอใจเปนตนดวย คอื มอีนิทรียย่ิง

หยอนกวากัน และมีอธมุิติแผกกันนานา เรียกวา ตางกันท้ังแนวต้ัง 

และแนวนอน

สวนท่ีวา “ในความเปนหน่ึง” ก็คอื แมจะตางกันอยางน้ัน แต

ทุกคนมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในฐานะเปนมนุษยท่ีตางก็

กําลงัตองฝกศึกษาพฒันาตนอยูในระดบัของตนๆ

 เหมอืนทานพูดวา คณุจะอยูแตกตางกันไปอยางไรก็ไมวา ขอ

อยางเดียววาทุกคนตองกําลังพัฒนาตนอยู และสภาพการดําเนิน

ชีวิตท่ีแตกตางก็ยอมรับไดทุกอยาง โดยมเีกณฑอยางต่าํเพียงวาไม
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ใหเบียดเบียนตนไมใหเบียดเบียนผูอื่น และไมทอดท้ิงภาระในการ

ศกึษาพัฒนาชีวิตของตน

ความแตกตางของบุคคลท่ีเปนเร่ืองตองปฏบัิตเิฉพาะรายเปน

แตละกรณีน้ัน ก็เร่ืองหน่ึง แตท่ีสาํคัญย่ิงคือความแตกตางท่ีมองใน

ขอบเขตของกลุมคนหรือหมูชน

กลุมคนและหมูชนท่ีอยูในระดับการพัฒนาท่ีตางกันน้ัน มท้ัีง

ชุมชนท่ีมุงจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหมกีารพัฒนาในระดับน้ันๆ โดยตรง ซ่ึงให

เปนไปโดยเจตนาท่ีจะสมคัรเขาไปอยูเอง เชนวัดหรือสงัฆะ และกลุม

คนท่ีตางกันตามปจจัยแวดลอม ซ่ึงอาจจะมีตัวกําหนดความแตก

ตาง ดงัเชนระดับของวัยหรือความพรอมทางอายุ เหมอืนอยางโรง

เรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ

วาโดยรวม ผูรับผิดชอบตอสังคม จะตองดาํเนินการจัดตั้ง

ตางๆ ท่ีจะใหกลุมคนท่ีมกีารพัฒนาในระดับน้ัน มสีภาพความเปน

อยูผาสกุโดยเหมาะกับระดบัการพัฒนาของตน และเฉพาะอยางย่ิง 

ใหมสีภาพท่ีเอือ้ตอการพัฒนาชีวิตย่ิงข้ึนตอไป

สงัคมจรงิแท คอืชมุชนการศกึษา

มนุษยน้ี นอกจากจัดตัง้กันข้ึนเปนสงัคม และแยกสงัคมตาง

หากกันไปตามชาตพัินธุ เผาพงศ ภมูภิาค ถ่ินแดน กําหนดเปน

ประเทศชาต ิแวนแควน เปนตนแลว ในแตละสงัคมก็ยังมชุีมชนตางๆ 
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ซอยยอยลงไปอกี ซ่ึงตามปกติก็เปนเพียงคลายกับสงัคมหนวยยอยท่ี

แบงละเอยีดลงไปตามภมูภิาค เปนตน น่ันเอง

แตมีชุมชนอีกแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยมีเกณฑพิเศษเปนตัว

กําหนด ซ่ึงก็มตีลอดมาในสงัคมมนุษยตลอดกาลยาวนาน ท่ีเดนชัด

ก็คือชุมชนวรรณะ หรือชุมชนชนชั้น ท่ีแบงแยกดวยหลักของบาง

ศาสนา เผาพันธุ สผีวิ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงคนในชมุชนซอน

ยอยน้ันมวิีถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ตลอดจนแมแตสถานะในสงัคม 

ตางจากคนพวกอื่นในสังคมเดียวกัน ชุมชนแบบน้ีมักพวงมากับ

ความแตกแยก รังเกียจเดยีดฉนัท จึงถือกันวาไมพึงปรารถนา

ชุมชนท่ีมดีาษดืน่ในแทบทุกสงัคม คอืชุมชนอาชพี ซ่ึงเกิดข้ึน

ตามธรรมดาของมนุษยท่ีตองทํามาหากิน โดยมคีวามถนดั ความ

ชํานิชํานาญแตกตางกันไป แลวก็รวมตัวกันเปนถ่ินเปนหมู โดยมผีล

ประโยชนรวมกัน มแีนวการฝกฝนแบบแผนการงานสมานกัน และ

พ่ึงพาอาศยักัน เปนชุมชนท่ีมคีวามหมายพ้ืนๆ คอนขางชัดเจน ตรง

ไปตรงมา

เน่ืองจากงานอาชีพของคนในชุมชนแบบน้ี ถาคนท่ีประกอบ

อาชีพประพฤติดีหรือประพฤติเสียหาย ก็จะมีผลดีหรือผลรายตอ

สงัคมไดมาก และมีผลสะทอนตอชุมชนน้ันเองมากดวย จึงเกิดมกีฎ

ระเบียบกติกาข้ึนมากํากับควบคุมความประพฤติปฏิบัติในอาชีพท่ี

มกัเรียกกันในบัดน้ีวา จรรยาบรรณ

การงานบางอยางโดยพืน้ฐานไมเชิงเปนอาชีพ ไมใชเร่ืองการ
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ทํามาหากิน แตเปนงานในเชิงอดุมคติ หรือเปนการบําเพ็ญประโยชน 

รวมท้ังการคุมครองดูแล การใหเกิดความเปนธรรมและประโยชนสขุ

ในสงัคม เชนอยางการเมอืง การปกครอง แตไปๆ มาๆ ก็เรียกกันวา

เปนอาชีพดวย กลายเปนอาชีพนักการเมือง อาชีพนักปกครอง 

เปนตน ทําใหชุมชนแบบน้ีมคีวามหมายและภารกิจท่ีอาจจะกํากวม

กํ้าก่ึง คลมุเครือสบัสน ถาไมแยกแยะกันใหจะแจง มวัแตมองเปน

อาชีพในความหมายของการทํามาหากิน ก็จะไมเปนผลดีตอสงัคม 

อยางนอยก็ในระดบัจิตสาํนึก

ยังมีชุมชนอีกแบบหน่ึงซ่ึงเกิดจากการท่ีคนผูมคีวามคิดความ

สนใจอยางเดียวกันหรือในเร่ืองเดยีวกัน มาพบปะสงัสรรค แสวงหา

ความรู ทํากิจกรรมรวมกัน หรือรวมมอืสงเสริมกัน เชน ในเร่ือง

ศาสนา ปรัชญา วิทยาศาสตร (ชุมชนเหลาเบียร การพนัน ก็อาจจะ

เปนแขนงหน่ึงในแนวน้ี) อาจจะเปนการรวมตัวกันอยางหลวมๆ ไมได

จัดต้ังเปนงานเปนการ บางทีก็ใหญโตเขมแข็งข้ึนจนตัง้เปนองคกร

คลายกับชุมชนแบบท่ีวาน้ี แตลกึลงไปอกี ก็คอื ชุมชนของคน

ท่ีเปนอยางเดยีวกันโดยคุณสมบัตแิละบทบาท ซ่ึงเกิดข้ึนและเปนไป

เองตามคณุสมบัติและบทบาทของคนเหลาน้ัน ไมวาเขาจะรูจักกัน มี

การติดตอสือ่สารกันหรือไม ก็ถือไดวาเขาอยูในชุมชนเดยีวกัน

ชุมชนโดยคณุสมบติัและบทบาทน้ี หากเปนคุณสมบัตท่ีิดงีาม

และเปนบทบาทท่ีเปนคุณประโยชน แลวถาคนเหลาน้ันมารูถึงกัน

สือ่สารกัน และรวมใจกันทําการดีงามบางอยาง ถึงแมจะไมไดจัดตัง้
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กันข้ึนเปนทางการ ก็จะเปนการพัฒนาสงัคมมนุษยไปในตัวอยางดี

เลยทีเดียว

ชุมชนท่ีแตกตางหลากหลายมากท่ีสดุ ก็คอืชุมชนทางศาสนา

ซ่ึงมตีัง้แตท่ีรวมตัวกันเลก็ๆ หลวมๆ ไปจนกระท่ังเปนชุมชนจดัต้ัง

ใหญโตมกีารปกครองตนเองดงัเปนรัฐ มเีร่ืองราวมากมายในประวัติ

ศาสตร มท้ัีงชุมชนซึง่เปนท่ีตัง้ตัวท่ีจะทําการใหญ และชุมชนซ่ึงเปนท่ี

ผอนคลายแกไขปญหา เปนทางเลอืก หรือเปนทางออกจากภาวะบีบ

รัดจํากัดตัวในสงัคมใหญท่ีแวดลอม

ชุมชนทางศาสนาน้ี มกัรวมตวักันดวยแรงศรัทธา ซ่ึงทําใหเขม

แข็งมกํีาลงัมาก แตบอยทีเดียว เพราะความยึดถือจํากัดและแบงแยก

ตัวตามศรัทธาของตน และศรัทธาน้ันดิ่งกราวปลุกเราย่ัวยุอารมณ

ความรูสกึ จึงกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงอยางมาก

ชุมชนท่ีสาํคัญมากอยางหน่ึง คอืชุมชนทางการศึกษา แมวา

จะรูสกึเหมอืนวามมีาก แตนาจะไมจริง เพราะโดยมาก เฉพาะอยาง

ย่ิงในปจจุบันน้ี ท่ีมกัีนมากมาย เปนเพียงสถานศกึษา หรือสถาบัน

การศึกษา ย่ิงถาหมายถึงการศึกษาในความหมายท่ีแทจริงดวยแลว

(คอืในความหมายวาเปนการพัฒนาคน ไมใชเพียงการฝกวิชาชีพ) ก็

หาแทบไมได และไมคอยมใีครเอาใจใส

ตรงน้ีจึงมาถึงเร่ืองของพระพุทธศาสนา วาโดยหลกัการ พระ

พุทธศาสนามองสงัคมท้ังหมด เปนชุมชนแหงการศกึษา

ท่ีพูดอยางน้ี ก็ควรตระหนักชัดกันอยูแลว เพราะพุทธศาสนา
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บอกวา ธรรมชาตขิองมนุษยคอืเปนสตัวท่ีจะพึงฝก คอืศกึษาได และ

ตองศึกษา แลวระบบของพุทธศาสนาทัง้หมดก็คอืไตรสกิขา ท่ีให

มนุษยศกึษาต้ังแตโผลมาสมัผสัโลก จนกวาจะเปนบุคคลท่ีสมบูรณ 

เมื่อจบลงท่ีเปนอเสขะ คือไมตองศึกษาตอไป ซ่ึงท้ังชีวิตยากท่ีจะ

เพียงพอ จึงเปนการศึกษาตลอดชีวิต และขามชีวิต

ควรใหทุกคนสํานึกและตระหนักรูวา ท่ีเรามีชีวิตกันอยูไดน้ี 

ถึงแมจะไมใสใจเลย เราก็ตองเรียนรูตองศึกษาตองพัฒนาตัวกัน

อยูเร่ือย ทีน้ี ถาเราใสใจเรียนรูตั้งใจศึกษา เราก็ไมใชแคจะมีชีวิต

อยูได แตจะมีชีวิตท่ีอยูอยางดี

คนไมนอยใสใจเรียนรูศึกษาพัฒนาตัวไปแคพอใหหาอยูหา

กินได เรียกวาเอาแคใหอยูรอด ฝกกายวาจาแคใหทําไดพูดได (ไม

ถึงทําไดดีพูดไดดี) และพอใหมีอาชีพ แลวคิดวาจะอยูรอด แตบาง

ทีกลายเปนตองอยูอยางราย

ท่ีจริง มนุษยไมใชแคน้ัน ชีวิตของเขายังมีเร่ืองของจิตใจและ

ญาณปญญา ท่ีจะเรียนรูศึกษาพัฒนาใหดีข้ึนไปไดอีกมาก

เมื่อคนศึกษาพัฒนาชีวิตของตนๆ กาวหนาไปๆ เขาก็จะมี

คุณสมบัติและทําบทบาทไปไดเทาท่ีเปนผลแหงการพัฒนาตัวของ

เขาน้ัน และโดยเปนไปเอง เขาก็จะเขาอยูในชุมชนโดยคุณสมบัติ

และบทบาท ท่ีกลาวขางตน

แลวก็โดยเปนไปเองน่ันแหละ สังคมก็จึงประกอบดวยชุมชน

หลากหลาย ท่ีตางแบบตางระดับกันไปตามคุณสมบัติและบทบาท
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ของคนท่ีเปนสวนรวมของชุมชนน้ันๆ

แลวมองกวางออกไปก็คือ เรามีสังคมของมนุษยท้ังหลาย ซ่ึง

ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมรูตัว หรือจะโดยต้ังใจหรือไมตั้งใจก็ตาม 

ตางก็กําลังกาวหนาบาง ถดถอยบาง ในการเรียนรูศึกษาพัฒนา

ชีวิตของตน ซ่ึงก็เปนเร่ืองท่ีเปนไปตามธรรมดาท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติของความเปนมนุษยน่ันเอง

เมื่ออยูกันในสังคมท่ีเปนอยางน้ี ไหนๆ ทุกคนก็ตองเรียนรูฝก

ศึกษาพัฒนาตนกันอยูแลว เราก็มาเก้ือหนุนกัน มาจัดสรรโอกาส

และจัดอะไรๆ ใหเอื้อแกกัน ในการท่ีแตละคนน้ันจะศึกษาพัฒนา

ชีวิตของตนๆ กันไดอยางดีท่ีสุด

แมแตท่ีมกีารปกครอง ตัง้แตเปนหมูบาน ไปจนเปนเมอืง เปน

รัฐ เปนประเทศ จะเปนรัฐบาล หรือกระท่ังเปนโลกบาล จะบริหาร

จัดการอํานวยบริการอะไรตางๆ ใหมั่งมีศรีสุขอยางไรก็ตาม ก็ตอง

ไมลืมวา ทุกอยางน้ันจะมีความหมายสมบูรณ และการทําหนาท่ี

ของผูปกครองจะถูกตองจริงแท ตอเมื่อเปนเคร่ืองเอื้อเก้ือหนุนให

ทุกคนกาวข้ึนไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของเขา

(ไมใชคิดแคใหคนมีกินมีเสพมีบริโภคหาความสุขกัน จน

หมดความสุขยอยยับไปดวยกันท้ังโลก)

ถาเขาใจอยางน้ี ก็จะมองเห็นชุมชน และสังคม ท่ีหลักการ

ของพุทธศาสนาบอกวาจะตองมาสรางกันข้ึน
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เสมอคอืจดัใหเหมาะตามทีไ่มเสมอ

ถึงตรงน้ี ก็คอืจุดท่ีตองตระหนักความจริงอนัเดียวกันอกีดาน

หน่ึง ซ่ึงก็ไดพูดแลว แตขอยํ้าวา ในหมูมนุษยท่ีอยูในกระบวนการฝก

ศกึษาพัฒนาชีวิตกันท้ังหมดน้ี เมือ่มอง ณ ขณะใดขณะหน่ึง เขา

ยอมอยูในระดบัการพัฒนาท่ีตางๆ กัน พัฒนาไมเทากัน เปนไปไมได

ท่ีจะใหคนท้ังสงัคมเปนอยางเดียวกัน อยางนอยโดยวัยคือเวลาของ

อายุตัง้แตเกิดมา เขาก็มโีอกาสไมเทากันในการท่ีจะพัฒนา

เพราะฉะน้ัน ในขณะท่ีมนุษยมจุีดรวมเปนอนัเดียวกัน คอื ทุก

คนจะตองศกึษาพัฒนาชีวิตตลอดเวลาน้ี เขาก็มคีวามแตกตาง คอื 

แตละคนอยูในระดับการศึกษาพัฒนาท่ีไมเทากัน มคีวามถนัด มี

ความตองใจ มคีวามตองการ แตกตางหลากหลายเปนอยางมาก ดงั

ท่ีไดบอกไว คลายกับคาํพูดสมยัใหมท่ีมผีูใชวา “หลากหลายในความ

เปนหน่ึง” แตความหมายไมจบเทาน้ัน

ความจริงท่ีวาเมือ่ก้ีน้ัน แสดงหลกัความเสมอภาคท่ีอยูบนฐาน

แหงความจริงของธรรมชาตท่ีิวา สตัวทุกคนทุกตนเสมอกัน เทาเทียม

กันตอหนากฎธรรมชาต ิ แตความจริงน้ีบอกแงความหมายของความ

เสมอภาคตอออกมาในทางปฏบัิตเิปนข้ันเปนตอน

ดงูายๆ เพราะวาทุกคนเสมอหนาเทากันตอหนากฎธรรมชาตน่ีิ

แหละ ในเวลาหน่ึงเวลาเดียวกันน้ี คนทุกคนจึงไมเสมอกัน ไมเทากัน

ทุกคนเสมอกันตอหนากฎธรรมชาติ เชน ทุกคนเปนไปตาม
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เหตุปจจัย เปนผลของเหตุปจจัย และไดรับผลตามเหตุปจจัย เทา

ไรก็เทาน้ัน

แตทุกคนน่ันแหละมีเหตุปจจัย ท่ีประกอบ ประสบ แลวก็ทํา

มา ตางๆ กัน ไมเหมอืนกัน ไมเทากัน

เพราะฉะน้ัน ดวยเหตุท่ีเขาเสมอกันในการท่ีตองเปนไปตาม

เหตุปจจัยน่ันเอง เขาก็จึงไมเหมอืน ไมเสมอ ไมเทากันเลย

ทีน้ี ในเมือ่คนเปนคนเหมอืนกัน เปนไปตามกฎธรรมชาตเิสมอ

กัน แลวเขาก็ไมเหมอืน ไมเสมอ ไมเทากันอยางน้ี ถาเราหวังดีตอเขา 

เราก็ตองรูเทาทันความจริง แลวก็รูจักแยกแยะท่ีจะปฏบัิตใิหเหมาะ

กับความเสมอเหมอืนกัน และภาวะท่ีไมเหมอืนไมเสมอกันน้ัน ให

เกิดผลดีแกเขามากท่ีสดุ

ในแงของการศึกษาน่ีแหละ เห็นไดงาย ทุกคนท่ีเสมอกันน้ี ก็มี

พัฒนาการตามวัย เติบโตมาตามลาํดับอยางเดียวกัน เสมอกันตาม

กฎธรรมชาต ิ เมือ่มองในเวลาเดียวกัน คนเหลาน้ันก็คอืตางกันตาม

วัย เชน มคีวามตองการท่ีจะมคีวามสขุไมเหมอืนกัน

อยางท่ีทานยกตัวอยางไว เด็กทารกไดเลนมูตรคูถก็สนุกมี

ความสขุ พอเด็กน้ันโตข้ึนอกีหนอยก็สนุกกับกองดินกองทราย ตอมา

เขาสนุกมคีวามสขุกับตุกตา กับรถเลก็ๆ เรือนอยๆ พอโตข้ึนไปอกี ก็

สนุกกับการไปเท่ียว ไปพบปะพูดจาปราศรัยกับคนตางเพศ ฯลฯ ท้ัง

น้ี สิง่ท่ีทําใหคนวัยหน่ึงแสนสนุกสขุหรรษา แตสาํหรับคนอกีวัยหน่ึง 

อาจจะกลายเปนความรําคาญนาเหน่ือยหนายเสยีเต็มประดา
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ท่ีวาน้ันเปนเพียงการพฒันาตามเหตปุจจัยของวัยเทาน้ัน ทีน้ี

หันไปดกูารพัฒนาเหตปุจจัยทางจิตปญญา ย่ิงซับซอนมากมาย

คนไหนศกึษาพัฒนาปญญามาไดเทาใด ก็รูเขาใจอะไรๆ ได

เทาน้ัน  คนไหนพฒันาจิตใจมาแนวใดแคไหน ก็มคีวามสนใจ มี

ความรูสกึ มทีาทีตอบสนองตอสิง่ตางๆ ตลอดจนมคีวามโนมเอยีงท่ี

จะเปนสขุไดอยางน้ัน และปจจัยท่ีจะทําใหมคีวามสขุก็เปลีย่นแปลง

ไป จนกระท่ังบางอยางท่ีเคยหลงใหลโหยหา บางคนเกิดปญญารูเขา

ใจเห็นความจริงข้ึนมา ก็กลบัแหนงหนายหรือหลดุโลงไป

ในทํานองน้ี นักวิทยาศาสตรท่ีมคีวามสขุกับการสบืคนความรู

ในการหาความจริงของธรรมชาต ิ ก็อยูกับงานคนควาทดลองของเขา

ปลอยผมเผาลมืตดัก็สขุไดเหมอืนไมตองกินตองนอน ขณะท่ี อกีคน

หน่ึงเปนนักกินนักเท่ียว เกิดเหตตุดิขัด เชน รถเสยี ไมไดไปมัว่สมุเสพ

บําเรอวันเดียว ก็มีทุกขแรงรายถึงระเบิดออกมาพาคนอื่นวุนวาย

เดือดรอนไปท่ัว

บุคคลโสดาบันซ่ึงเปนผูมคีวามสดช่ืนสบายใจอยูเสมอ เปนสขุ

ไดงาย และมคีวามสขุท่ีไมข้ึนตอสิง่เสพบริโภค ก็มองเห็นวัตถุบําเรอ

ท่ีปุถุชนเสพพ่ึงพาวาเปนของอืดเฟอเกินจําเปน จึงไมยอมรับวัตถุ

เหลาน้ัน หรือมคีวามสขุในการเอาวัตถุเหลาน้ันไปแจกจายใหคนอืน่

เปนสขุ แตตรงขาม วัตถุซ่ึงเพียงพอ หรือเกินพอ สาํหรับการอยูอยาง

มคีวามสขุของบุคคลโสดาบันน้ัน อาจจะเปนความทุกขอยางทนไม

ได หรือเปนความขาดแคลนอยางแสนสาหัสสาํหรับปุถุชนบางพวก
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โดยนัยน้ี ในแงของการศึกษาพัฒนา คนซ่ึงเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติเทากันเสมอกันน้ัน ก็จึงไมเทากัน แตตางกันไปไดหลาก
หลาย และจึงตองมกีารจัดระบบความเสมอภาคในทางสังคมใหตรง
ตามความเปนจริงของธรรมชาตน้ัิน ข้ึนมาอกีข้ันหน่ึง คอืเปนความ
เสมอภาคตามระดับของการพัฒนา

เร่ืองท่ีวามา พอจะพูดเชิงสรุปได ดังน้ี
ความจริงของกฎธรรมชาต ิ(ไตรลักษณ, หลักกรรม): สตัวท้ังปวงท่ีเกิดมา
ซ่ึงจะตองแกเจ็บตายกันไปน้ี ทุกคนมชีีวิตเปนไปตามกรรม คือกุศล

และอกุศลที่ตนทํา (กฎแหงกรรม) ข้ึนตอเหตปุจจัย เสมอกันหมดท้ังส้ิน

ความจริงตามกฎธรรมชาติ (ไตรสิกขา): จากการละอกุศลกรรมและทํา
กุศลท่ีเปนเหตุปจจัยน้ัน บุคคลโสดาบัน ก็มีตนเสมอกับบุคคล
โสดาบัน บุคคลสกทาคาม ีก็มตีนเสมอกบับุคคลสกทาคาม ีฯลฯ (ฝก
ศกึษาพัฒนาตนมาแคไหน ก็มคีณุภาพ มคีวามตองการ มคีวามสขุ 
เปนตน เทากับคนอืน่ท่ีพัฒนามาถึงระดับเดยีวกันน้ัน)

ตอจากน้ีก็มาถึงอกีข้ันตอนหน่ึงท่ีสาํคัญย่ิงสาํหรับมนุษย คอื 
เมือ่ความเสมอภาคท่ีเปนความจริงของธรรมชาติเปนอยางน้ี เราจะ
จัดตัง้ระบบชวิีตระบบสงัคมแหงความเสมอภาคอยางไร ท่ีจะสนอง
ความจริงของกฎธรรมชาติน้ัน ใหตรงใหถูกตองสอดคลองกัน โดย
เกิดเปนประโยชนสขุอยางดีท่ีสดุแกมวลมนุษย

ตรงน้ีก็มาถึงตอนสาํคัญ ซ่ึงเปนเร่ืองของมนุษยเอง ท่ีจะใช
ปญญาซ่ึงรูเขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติน้ัน มาจัดการกันใน
เร่ืองของมนุษยน้ีเอง น่ีก็คอื
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การจัดตั้งตามสมมติของมนุษย (บัญญัติระเบียบชีวิต-ระบบสงัคม): 
โดยความตกลงเห็นชอบรวมกัน (บางทีก็ดวยอาํนาจบังคับ) มนุษยก็
บัญญัตกิฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ กติกาตางๆ ข้ึนมาใหคนยึดถือ
ปฏบัิต ิ กําหนดแบบแผนแหงสทิธมินุษยชน จัดระบบและกระบวน
การตางๆ ท่ีจะเก้ือหนุนใหทุกคนมีปจจัยพ้ืนฐานอันจําเปนสาํหรับ
การมชีีวิตท่ีอยูผาสกุ และสามารถทําการดวยเสรีภาพ เทาท่ีไมเปน
การเบียดเบยีนตน ไมเบียดเบียนละเมดิตอผูอืน่ มโีอกาสเทาเทียม
กันในการสนองความตองการของตนๆ อนัไมเสมอเหมือนกันในการ
ท่ีจะมคีวามสขุ เปนตน

ตรงน้ีตองขอยํ้า คือท่ีวา ใหคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการ
สนองความตองการของตนๆ อันไมเสมอเหมอืนกัน ในการท่ีจะมี
ความสขุ  (เทาท่ีไมเบียดเบียนละเมดิตอผูอืน่ และโดยท่ีเขาเองไมละ
ท้ิงพันธกิจในการพัฒนาตน)

น่ีเปนความเสมอภาค ท่ีมคีวามเสมอกัน ในทามกลางภาวะท่ี
ไมเสมอเหมอืนกัน

พฒันาคนเพือ่คน และเพือ่ชมุชนท่ีย่ังยืน

อยางไรก็ตาม ท่ีวามาน้ันเปนเพียงการเตรียมพืน้ฐาน และวาง
หลักประกันใหสังคมสงบเรียบรอยพอท่ีมนุษยจะอยูกันได และมี
ความพรอมท่ีจะทําอะไรๆ กาวตอไป ยังไมใชภารกิจท่ีแทของมนุษย

ขอท่ีสาํคัญย่ิง คอื บนฐานน้ันจะทําอะไร และจะใชความพรอม
น้ันเพ่ือทําอะไร ไมใชวาเตรียมวัตถุและสภาพแวดลอมใหสงัคมพร่ัง
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พรอมดแีลว คนก็เลยเฉไปเพลดิเพลนิมวัเมากับการเสพบริโภค

จุดท่ีตรงกับเปาหมายแทจริง อยูท่ีการจัดสรรเอื้ออํานวย
โอกาส เพ่ือสงเสรมิใหคนศกึษาพัฒนาชีวิตของเขา นีค่อืตองสรางเสรมิ

โอกาสในการท่ีคนจะไดศกึษาพัฒนาตวัเขา โดยจดัสรรปจจัยอปุกรณ
บริการสิง่แวดลอมและบรรยากาศท่ีจะเปนสภาพซ่ึงสงเสริมเอือ้และ
เก้ือหนุนใหทุกคนสามารถพฒันาชีวิตใหดงีามสมบูรณทางศลี ทาง
จิตใจ และทางปญญา เพ่ือใหมอีสิรภาพท่ีเก้ือกูลตอกันย่ิงๆ ข้ึนไป

จะเห็นวา การบริหารจัดการสงัคม ไมใชสกัแตจะใหคนไดมี
โอกาสสนองความตองการเสพใหสขุๆ เร่ือยเปอยไปอยางเลือ่นลอย 
แลวก็หมนุเวียนอยูในวังวนของความไมสขุสม และวุนวายอยูกับการ
แยงชิงความสขุกัน มองความหมายของกฎกติกาในเชิงลบเปนเคร่ือง
บังคับฝนใจ และผูรับผดิชอบสงัคมก็งมอยูกับการทํางานเชิงลบ ใน
การปองกันแกไขการละเมดิกัน ไมรูจักจบสิน้ ไมเปนอนัจะไดทํางาน
ท่ีสนองความตองการของชีวิตและสงัคมท่ีแทจริงสกัที

ในการจัดตัง้สงัคมท่ีด ี เราจะตองเขาถึงความจริงท้ังหมดของ
ธรรมชาต ิ รูแจงชีวิต เขาใจโลก ตองรูใหหมด แลวจัดใหเหมาะ คอื
ตองรูครบท่ัว จึงจัดใหทุกคนอยูดมีสีขุได โดยมโีอกาสและสภาพแวด
ลอมท่ีเอือ้ตอการพัฒนาตนของทุกคนในสงัคมน้ัน

ถารูความจริงแลว จะเห็นวา สังคมท่ีดี ไมใชเปนสังคมท่ีจัด
ตั้งเพ่ือบีบคนลงใหเปนแบบเดียว และไมใชสังคมซ่ึงคอยตาม
สนองคนท่ีท้ังหมดถูกมองวาเปนอยางเดียว ดังท่ีคิดและพยายาม
ทํากันมา และทํากันอยู
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การจัดตั้งสังคมใหคนอยูดีน้ัน ไมใชเปนการจัดต้ังสังคม

สาํหรับพระอรหันต แตก็ไมใชจัดตัง้สงัคมสาํหรับพาลชน ไมใชเปน

การจัดต้ังสงัคมสาํหรับบุคคลโสดาบัน แตก็ไมใชจัดต้ังสงัคมสาํหรับ

คนท่ีหมกมุนมวัเมาอยูใตอาํนาจกาม

เราจัดต้ังสังคมท่ีคนหลากหลายจะอยูผาสกุ โดยมโีอกาสใน

การท่ีจะพัฒนาชีวิตของตนไดอยางดีท่ีสดุ

เมื่อเปนการสมควร เราก็มีชุมชนจัดต้ังซอนยอยเขามาไวใน

โอบอุมของสังคม เพ่ือเปนทีแ่ผความดงีามและปญญาใหแกสังคมนัน้

เหมือนเปนหลักประกัน หรอือยางนอยเปนเครือ่งชวยใหม่ันใจข้ึนวา จะ

มแีหลงกัลยาณมติรท่ีคอยกระตุนหนุนนําใหคนในสงัคมใหญน้ัน คง

อยูในวิถขีองการศกึษาพัฒนาชีวิตของตน ไมหลุดหลนจากทางไปเสีย

กอนจะผานตอนน้ีไป ขอแถมหนอยวา ในการจัดต้ังของมนุษย

น้ัน เราก็ตามอยางหรือเหมอืนกับเลยีนแบบธรรมชาติ

น่ีก็คอื เรารูอยูวา กฎธรรมชาตมิคีวามจริงแทแนนอน เมือ่ทํา

เหตุปจจัยอะไร ผลก็เกิดข้ึนตรงตามเหตปุจจัยน้ัน และเรากต็องการ

ผลด ีไมตองการผลราย

พอรูอยางน้ีแลว เราก็ตกลงกันบัญญัตจัิดตัง้วางกติกาสงัคม 

(สมมติ) ข้ึนมาเปนกฎมนุษย เพ่ือกํากับใหคนทําเหตุปจจัยท่ีจะให

เกิดผลดี และกันไมใหคนทําเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลรายตามกฎ

ธรรมชาติน้ัน น่ีก็คือตั้งกฎมนุษยข้ึนมาหนุนใหคนไดผลดีจากกฎ

ธรรมชาติ
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ทีน้ี เรายังรูอกีวา กฎธรรมชาตมิคีวามเสมอภาคตอทุกคน (ทกุ
คนมคีวามเสมอภาคกนัตอหนากฎธรรมชาต)ิ เราก็กําหนดใหกติกาท่ีเปน
ขอตกลงของมนุษยน้ี ใชบังคับมนุษยทุกคนเสมอกัน เรียกวาให

มนุษยทุกคนมคีวามเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย ท่ีเปนกฎมนุษย

น้ันดวย (เชนเดียวกับท่ีเขาเสมอกันตอหนากฎธรรมชาตเิปนธรรมดา

อยูแลว) ท้ังน้ี เพ่ือใหมัน่ใจยิง่ข้ึนวามนุษยจะตองทําเหตปุจจัยท่ีดท่ีี

จะใหเกิดผลดีตามกฎธรรมชาติท่ีบังคับทุกคนเสมอกันอยูแลวน้ัน 

(และไมทําเหตปุจจัยรายท่ีจะกอผลเสยีหาย)

แตถึงอยางไรก็ตาม กฎมนุษยก็ไมใชของจริงแทอยางธรรม

ชาต ิ จึงเปนปญหาแกมนุษยตลอดมาวา จะทําอยางไรใหมนุษยทํา

ตามบัญญัต ิปฏบัิตติามกตกิา

กฎธรรมชาติน้ันแทจริงเด็ดขาด เชนวา เสือตองกินอาหารจึง

มีชีวิตอยูได ถาเสือน้ันไมไดกินอาหารพอ ก็จะออนแรงไปจนตาย 

ความเสมอภาคตอหนากฎธรรมชาติ ดําเนินไปเองซื่อตรงแนนอน

แตกฎมนุษยไมเปนไปเองตามธรรมดาอยางน้ัน เชน ตัง้กฎให

คนหน่ึงเอาอาหารเทาน้ันๆ ไปใหเสอืกินทุกวัน แลวใหเขาไดคาจาง

เดือนละสามพันบาท แตนายคนน้ันเอาอาหารไปใหเสือกินนอยๆ 

และเขาไดเงินมากๆ เสือกเ็ลยผอมลงๆ จนจะตาย แตนายคนนัน้กย็งั

ไดเงินสามพันบาท แถมไดเงนิท่ียักยอกจากอาหารแกเสอืเพ่ิมอกีดวย

ความเสมอภาคตอหนากฎมนุษย ไมดาํเนินไปซ่ือตรงแนนอน

ของมันเอง แตข้ึนตอความซือ่ตรงในใจของมนุษย คอือยูท่ีเจตนา
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เพ่ือใหความเสมอภาคตอหนากฎมนุษยน้ันมผีลเปนจริงข้ึนมา 
ก็เลยตองเพิม่วิธปีฏบัิตจัิดการของมนุษย เชน ใหมรีะบบการควบคมุ
และลงโทษ เปนตน ซ่ึงก็คอืกฎมนุษยน่ันแหละ อนัไมดาํเนินไปซือ่
ตรงดวยตัวมันเอง แตเปนกฎเทียมเลียนแบบท่ีข้ึนตอความซื่อตรง
แหงเจตจํานงของมนุษย

ในท่ีสดุ เมือ่มนุษยในระบบน้ันพากันไมซ่ือตรง สงัคมมนุษยก็
ลมเหลว ดงัท่ีพูดกันสบืมาวา “บาทสิน้ เสอืตาย”

นอกจากน้ัน ขอบัญญัต ิ กฎหมาย ท่ีเปนกฎมนุษยน้ี ถาคน
ขาดการศึกษา พัฒนาไมพอ ก็จะมองวาเปนเคร่ืองกีดก้ันบังคับเขา
คอื กีดกันไมใหเขาทํา ไมใหเขาได ตามใจอยากของเขา  และบังคับ
ใหเขาตองทําสิง่ท่ีเขาไมอยากทํา

ถาคนในสังคมใดอยูในระดับความรูสึกซ่ึงมีทาทีตอกฎกติกา
แบบน้ี เขาก็จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบัญญัติท้ังหลายดวย
ความจําใจฝนใจ พรอมกับคอยหาทางหลบเลีย่งและลอบละเมดิอยู
ตลอดเวลา ถาเปนอยางน้ี ก็ตองพูดวา คนยังหางไกลการพัฒนา 
และสงัคมน้ันจะเอาดไีมได

ในสงัคมเชนวาน้ี ลกึลงไป ในท่ีสดุ ท้ังฝายบัญญัตกิฎหมาย 
ท้ังฝายบังคับใชและรักษากฎหมาย และท้ังฝายปฏบัิตติามกฎหมาย
คอืประชาชน ก็จะมกีารสมคบกัน แลวก็รวนไปหมดท้ังระบบ

เมือ่คนเขาสูการศึกษา เร่ิมพฒันาข้ึนบางแลว ถากฎกติกาน้ัน
เปนบัญญัติโดยชอบธรรม อยางนอยเขาก็จะมองเห็นความจําเปน
และเหตผุลของการมกีฎกติกาน้ันวา เปนสิง่ท่ีจัดวางข้ึนเพ่ือความดี
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งาม เพ่ือประโยชนทางสงัคม ในการท่ีคนจะอยูรวมกันได และใหเกิด
โอกาสท่ีจะกาวไปในการสรางสรรคและการพัฒนาความดี ถึงแมใจ
ตวัเองยังอยากทําตามท่ีชอบท่ีอยาก ก็ยอมรับได ยอมสมคัรใจท่ีจะ
ถือจะทําตาม

น่ีคอืมองวา สิง่ท่ีใหทําน้ันดี ถูกตอง ถึงจะไมถูกใจเรา เราก็
ควรจะทําใหได น่ีคอืข้ันของการฝกตัว และกค็อืการศึกษา

สงูข้ึนไปอกี เมือ่คนมจิีตและปญญาท่ีพัฒนาดแีลว ตระหนัก
ชัดถึงประโยชนและผลดีของการจัดตั้งวางกฎกติกาท่ีชอบธรรมน้ัน 
ตลอดจนหย่ังเห็นกระบวนความสัมพันธท่ีกฎมนุษยโยงไปถึงกฎ
ธรรมชาต ิ ก็จะมองกฎ กติกา ขอบัญญัต ิ และกฎหมาย ท่ีตกลงกัน
บัญญัตข้ึินโดยธรรม เปนเพียงขอหมายรู ท่ีพรอมใจจะชวยกันชวนกัน
รักษา เพ่ือความดีงามของสังคม และเพ่ือการจัดสรรเอื้ออํานวย
โอกาสแหงการสรางสรรคและพัฒนาย่ิงข้ึนไป

พูดอยางรวบรดั สรุปวา ความสาํเร็จในการจัดตัง้ของมนุษย 
ข้ึนตอการศกึษา และทาทายการพัฒนามนุษยใหมคีณุภาพเพียงพอ
อยางถึงข้ัน ใน ๒ ดาน คอื

๑. การรูเขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ ท่ีจะจัดตั้งวาง
ระบบและกฎกตกิาตางๆ ของมนุษย ใหสอดคลองท่ีจะเกิดผลเปน
จริงตรงตามกฎธรรมชาติน้ัน ดวยความสวางแจงถูกตรงของปญญา

๒. การปฏิบัติจัดทําดําเนินการตามความรูจริง อันตรงตาม
ความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน ใหเปนไปตามระบบแบบแผนกฎ
กติกาท่ีบัญญัตจัิดต้ังวางไว ดวยความดีงามซือ่ตรงของเจตนา
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การบริหารจัดการสงัคม และการมชุีมชนจัดต้ังในสงัคม ท่ีจะ
บรรลจุุดหมายดงัไดกลาวมา สาํเร็จไดโดยมเีงือ่นไขสองประการน้ี

ของจรงิท่ีไดจดัต้ังไว

เมือ่พระพุทธเจาตรัสรูแลว ทรงออกแสดงธรรม และประกาศ
วิถีชีวิตท่ีด ี เพ่ือประโยชนสขุของพหูชน เพ่ือเก้ือการุณยแกโลกคอื
สังคมมนุษยท้ังหมดน้ัน แตสังคมมิใชอยูในสภาพท่ีจะเปนดังพระ
ประสงค อยางนอยก็เปนไปไดยาก พระองคจะทําอยางไร

นอกจากจาริกเทศนาท่ัวไปแลว พระองคทรงใชรูปแบบของชุม

ชนทางศาสนาท่ีมอียูกอน และจัดปรับข้ึนเปนชุมชนแหงการศึกษา 

เรียกวา “สงัฆะ” เปนท่ีชุมนุมของผูไดศกึษาแลวเขามามชีีวิตท่ีไมข้ึน

ตอสภาพอนัไมเอือ้ของสงัคมใหญ และเปนตนแบบท่ีจะแผขยายผล

ออกไปใหเกิดการเปลีย่นแปลงในสงัคมใหญน้ัน กับท้ังรับคนท่ีสมคัร

ใจมุงมัน่ศึกษาอยางเต็มขนาดเขามาฝกฝนพฒันา ขอใหดพุูทธพจน

ตรงน้ีวา (องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; ที.ปา.๑๑/๗๐/๑๐๗)

วรรณะ 4 เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร 
ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละนาม
และโคตรเดิมเสีย นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งส้ิน

กษัตรยิกด็ ี ... พราหมณกด็ ี ... แพศยกด็ ี ... ศทูรกด็ ี ...
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการพัฒนาธรรม
ที่เปนฝายแหงโพธิปญญาทั้ง ๗ ประการแลว ยอมสงบอิ่ม
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สมบูรณ (ปรินิพพาน) ในปจจุบันนี้ทีเดียว, บรรดาวรรณะ
ทั้งส่ีนี้ ภิกษุใดเปนอรหันต ส้ินอาสวะแลว อยูจบ
พรหมจริยะแลว ทํากิจที่จะตองทําสําเร็จแลว … ภิกษุนั้น
แล เรียกวาเปนผูเลิศสุดในวรรณะทั้งหมดนั้น

สวนในสงัคมใหญตามสภาพเดิมท่ีแวดลอมอยู พระพุทธเจาก็

ทรงจาริกไปพบปะเทศนา เรียกอยางสํานวนปจจุบันก็คือใหการ

ศกึษา เปนรายบุคคลบาง กลุมชนบาง ในเร่ืองการพัฒนาชีวิตดาน

ตางๆ เร่ิมแตการเปลีย่นแนวคิดพ้ืนฐาน ทํานองเดยีวกับท่ีทําดวยวิธี

จัดต้ังในชมุชนน้ัน เชน ทรงโตตอบแกพราหมณวา (สํ.ส.๑๕/๖๕๐/๒๔๓)

ถึงจะพึมพําพร่ําคําขลังมากมาย ก็ใชจะเปนพราหมณ
ไปตามชาติกําเนิดไดไม ในเมื่อขางในเนาเปรอะ หลอก 
ลวงเขาอยู, คน จะเปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย 
เปนศูทร เปนจัณฑาล หรือเปนคนเทขยะ ก็ตาม เมื่อเพียร
พยายามจริงจัง มุงมั่นอุทิศตัว มีความบากบั่นมั่นแนว
ตลอดเวลา ยอมลุถึงบรมสุทธิ์ (จุดหมายสูงสุด) ได 
พราหมณเอย ทานจงรูเขาใจอยางนี้เถิด

จากความเปนมาน้ี ในคตแิหงพระพุทธศาสนา ก็ไดเกิดมชุีมชน

แหงการศึกษาท่ีเรียกวา “สงัฆะ” หรือสงฆข้ึน ซ่ึงย่ังยืนอยูสบืมาจน

ถึงทุกวันน้ี เปนแกนของการทํางานสรางสรรคประโยชนสขุแกสงัคม

แหงโลกของมวลมนุษย หรือลกึลงไปก็คอืเปนศูนยกลางในการสราง

สงัคมมนุษยใหเปนชุมชนแหงการศึกษา เปนท่ีชุมนุมของอริยชน คอื

ใหโลกพฒันาในวถีิแหงการท่ีจะเปนสงัคมของอริยชน
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ขอใหทําความเขาใจเร่ืองน้ีใหชัด โดยหลกัการใหญ คอืมองท่ี

โลกหรือสังคมมนุษยท้ังหมด พระพุทธเจาทรงสอนใหทุกคนศกึษา 

และเม่ือคนพฒันาชีวิตของตนกาวหนาไป ก็จะกลายเปนอริยบุคคล

หรืออริยชนในระดับตางๆ อริยชนเหลาน้ีรวมเขาดวยกัน ก็เปน 

“อริยสังฆะ” คือชุมชนแหงอริยชน เปนการรวมกันหรือลงกันโดย

คุณสมบัติคือภูมิธรรมหรือธรรมท่ีบรรลุ แมจะไมไดจัดต้ัง (เทียบ

อยางชุมชนวิทยาศาสตร เปนตน ท่ีรวมกันโดยจุดสนใจบาง โดย

ภูมิรูหรือคุณวุฒิบาง)

ขอใหสังเกตวา เมื่อพระพุทธเจาทรงต้ัง “ภิกขุสังฆะ” ข้ึนเปน

ชุมชนจัดตั้งดวยการบวชเขามารวมอยูรวมงานกันในตอนเร่ิมแรก

ทีเดียวน้ัน ทานท่ีบวชรุนตนๆ จนถึงสหายของพระยสะ (รวมท้ัง

พระพุทธเจา เปน ๖๑) ซ่ึงทรงสงไปประกาศธรรมน้ัน มีแตผูท่ีเปน

พระอรหันต คือเปนอริยชนระดับสูงสุด (มีท้ังท่ีเปนพระอรหันตแลว

บวช และเปนอริยชนขั้นตนท่ีขอบวชเพื่อกาวตอจนถึงจุดหมาย) 

สวนทานท่ีเปนอริยบุคคลข้ันตนแลว แตไมไดขอบวช ก็อยูครอง

เหยาเรือนตอไป (ไดแกบิดา มารดา และภรรยาเกาของพระยสะ)

พระสาวกรุนแรกในภิกขุสังฆะ ท่ีทรงสงไปประกาศธรรมน้ัน 

ชัดอยูแลววาเปนพระอรหันต จบกิจท่ีจะตองทําเพ่ือตนเองแลว จึงอยู

จึงไปเพ่ือทําประโยชนแกผูอืน่อยางเดียว

แตภิกขุสังฆะน้ี นอกจากเปนชุมชนของผูอทิุศตวัทํางานเพือ่

แจกจายใหธรรมคือเพ่ือหนุนการศึกษาของประชาชนในสังคมใหญ
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แลว ก็มองไดวาเปนชุมชนท่ีจัดต้ังใหมีสภาพเหมาะกับการเปนอยู

ของอริยชนข้ันสงูสดุคอืพระอรหันต และผูท่ีขอเขามารวมโดยต้ังใจ

มุงจะพัฒนาตนใหลถึุงข้ันน้ัน (ดงัพุทธดํารัสรับผูขอบวชทียั่งไมเปน

พระอรหันตวา “จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกขฺสฺส อนตฺกริยิาย” – ทานจง
ประพฤตพิรหมจรยิะเพือ่ทาํความส้ินทกุขจบถวน, แมคาํกลาวขอบวชทีใ่ช
กันสบืมาก็มวีา “นพิพฺานสจฺฉกิรณตถฺาย” - เพือ่จุดหมายคอืการทาํใหแจงซ่ึง
นพิพาน) ถึงแมยังไมเปนพระอรหันต ก็ยินดีเปนอยูอยางพระอรหันต

ถึงตรงน้ีก็มองเห็นไดวา ตามคติของพระพุทธศาสนา ใน

สังคมของมวลมนุษย ท่ีเปนชุมชนแหงการศึกษาพฒันาชีวิตน้ัน มี

ภกิขุสงัฆะเปนชุมชนจดัตัง้ซอนข้ึนมา ซ่ึงสวมรับกับอริยสงัฆะท่ีเปน

ชุมชนของอริยชนผูรวมกันโดยภมูธิรรมในสงัคมใหญ

หมายความวา ในสงัคมใหญคอืสงัคมท่ีแวดลอมรอบนอกน้ี ผู

ใดศกึษาพัฒนาสงูสดุคือเปนพระอรหันตในอริยสงัฆะแลว ก็ออกไป

อยูในภิกขุสังฆะซ่ึงมีสภาพความเปนอยูท่ีเหมาะกับตน (อริยชน

ระดับรองคอือนาคาม ีก็เหมาะท่ีจะไปอยูในภกิขุสงัฆะเชนกัน) และผู

ใดท่ีตัง้ใจมุงจะพฒันาตนใหถึงข้ันสงูสดุเชนน้ัน ถึงแมยังเปนปุถุชน 

ก็ขอเขาไปรวมอยูได แลวแตสมคัรใจ สวนคนอืน่ๆ นอกน้ัน ก็อยูใน

สงัคมใหญขางนอกและพัฒนาชีวิตของตนไปตามท่ีควร

เมือ่กาลเวลาผานมาไมนานนัก แมแตในพทุธกาลเอง ก็เหมอืน

มภีาพรวมท่ีลงตวั ซ่ึงพูดอยางสรุปไดวา
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สงัคมท่ีอยูกันน้ี เปนสงัคมของคฤหัสถคอืคนครองเรือน คนท่ีมี

การศึกษาไดพัฒนาชีวิตเปนอริยชนชัน้นําในสงัคมน้ี คอืบุคคลระดับ

โสดาบัน อยางในพุทธกาลก็มท้ัีงพระราชา พระมเหส ี มหาเศรษฐ ี

คหบด ี แพทย ฯลฯ ดงัเชน พระเจาพิมพสิาร อนาถบิณฑกิเศรษฐ ี

นางวิสาขา นางมลัลกิา หมอชีวก ซ่ึงเปนผูมัง่มทีรัพย เปนผูนําใน

สังคม บําเพ็ญประโยชนอยางกวางขวาง ไดรับความเคารพนับถือ

อยางดี หรือเปนท่ีนิยมเชื่อถือ อยางนางวิสาขาท่ีมีลูกหลานมาก

มาย และคนในเมืองชอบเชิญไปเปนเกียรติหรือใหความสําคัญแก

งานของเขา

คนในสังคมคฤหัสถน้ี แมจะศึกษาอยางสูงเปนอริยชนข้ัน
โสดาบัน ก็มลีกัษณะการดําเนินชีวิตท่ีพระพุทธเจามกัทรงใชคาํเรียก
รวมๆ วาเปน “กามโภคี” (ผูบริโภคกาม) แมจะมจํีานวนไมนอยท่ี
ศกึษาสงูกวาน้ัน เปนถึงอนาคาม ี ไมเปนกามโภคีชนแลว แตก็ยัง
สมคัรใจครองเรอืนอยู ไมบวช เชน จิตตคหบดี และเจาชายหัตถกะ

ทีน้ี ในทามกลางสงัคมคฤหัสถน้ัน ก็มภีกิขุสงัฆะ หรือภกิษุ
สงฆ ซ่ึงเปนชุมชนจดัตัง้ซอนอยู เปนแหลงการศึกษาอยางเขมขน 
ชวยเปนแกนของการศึกษาใหแกสงัคมท้ังหมด โดยสงัคมน้ันโอบอุม
ไวเพ่ือประโยชนแกตนเอง อริยชนท่ีพัฒนาสงูสดุแลว ถึงแมไดศกึษา
จบตัง้แตอยูในสงัคมใหญของคฤหัสถ ก็จะมาเขาอยูในชุมชนน้ี ดงั
น้ันอริยชนชัน้นําในชมุชนน้ี จึงไดแกพระอรหันต
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จากไตรสกิขา สูไตรบุญกริยิา

เร่ืองท่ีควรสงัเกตเก่ียวกับสงัคมใหญของคฤหัสถ ก็คอื ในดาน

การศึกษา

เน่ืองจากคนในสงัคมใหญน้ี ตามปกต ิ อยูกันโดยไมตระหนัก

ถึงความจริงท่ีชีวิตจะตองมกีารศึกษา และในเวลาเดียวกันก็มเีร่ือง

ราววุนวายหวงกังวลมากมาย ไมคอยมเีวลาท่ีจะนึกถึงหรือสนใจใส

ใจกับการศึกษาน้ัน การฝกศึกษาพัฒนาชีวิตจึงมเีพียงตามท่ีความ

จําเปนบังคับเพ่ือใหอยูรอดและสนองความตองการพ้ืนฐาน

ชีวิตของกามโภคชีนยุงอยูกับวัตถุและการอยูรวมสมัพนัธกับผู

อืน่ในสงัคม ตัง้แตการกินใชเสพวัตถุ และการทํามาหาเลีย้งชีพแสวง

หาวัตถุ อยูในครอบครัว พ่ึงพากับญาติพวกพอง แขงขันแยงชิงกับ

คนพวกอืน่ หาทางไดผลประโยชนจากสงัคม กรรม ท้ังคิดพูดทํา มกั

ครํ่าครุนอยูกับการท่ีจะหาจะเอาจะได

เมือ่ชีวิตของชาวบานเปนอยางน้ี ตามปกต ิ พระพุทธเจาจึงไม

ทรงนําเขาเขาสูไตรสกิขาเต็มท้ังระบบโดยตรง แตทรงจัดวางระบบ

การพัฒนาชีวิตอยางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับสภาพท่ัวไปในความเปน

อยูของเขา ท่ีมกัครุนคิดจะหาจะเอาจะไดจะเสพวัตถุและฝกฝายขับ

เค่ียวกันในสงัคม เร่ิมดวยสอนหลกัการท่ีมใิหนึกแตจะเอาจะได แต

ใหฝกท่ีจะใหจะแบงปนกันดวย เมือ่จะทํามาหากินมาเลีย้งตัว ก็อยา

ใหมกีารละเมดิเบียดเบียนคนอืน่ และใหรูจักพัฒนาจิตใจใหมคีวาม
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สขุ โดยมคีณุธรรม เร่ิมแตรักใครมไีมตรีปรารถนาดีตอกัน

โดยนัยน้ี หลกัการพัฒนาชีวิตสาํหรับประชาชนท่ัวไป จึงปรับ

แปลงจาก ศลี สมาธ ิปญญา เปน ทาน ศลี ภาวนา

การปฏบัิตติอวัตถุ ตอทรัพยสมบัติท่ีสะสมครอบครอง ดวย

การรูจักใหปนกัน ท่ีเรียกวาทาน แลวก็ใหเปนอยูและทํามาหากินโดย

ไมขมเหงรังแกขมเหงเบียดเบียนกัน ดวยการรักษาหลักความ

ประพฤตพ้ืินฐานในข้ันศีล ๕ พรอมท้ังมกีารพัฒนาจิตพัฒนาปญญา 

เรียกรวมๆ วาภาวนา โดยเนนท่ีการเจริญเมตตาหรือไมตรี

จากการใหปนวัตถุ ก็ขยายออกไปถึงการใหคาํแนะนําสัง่สอน

วิชาความรู และการใหโอกาสใหความมสีวนรวมในการทําสิง่ท่ีดงีาม

จากการไมละเมิดเบียดเบียนกัน รักษาระเบียบวินัย ก็พัฒนา

ตอไปสูการมคีวามสมัพนัธท่ีด ี การปฏบัิตติอกันโดยเอือ้เฟอ ความมี

กิริยามารยาท การรูจักเคารพนับถือกัน การยกยองใหเกียรตแิกผูทรง

คณุ การชวยเหลอืกัน การบําเพ็ญสาธารณประโยชน

จากการเจริญเมตตา ทําจิตใจใหเยือกเย็นลง รูจักคิดคาํนึงถึง

ผูอืน่ เห็นอกเห็นใจและใสใจในสขุทุกขของเพือ่นมนุษย มคีวาม

ปรารถนาดีมนํ้ีาใจแผขยายความสุข และมีศรัทธาในสิง่ท่ีดงีามมเีหตุ

ผล ก็กาวตอไปในการพฒันาท้ังจิตใจและปญญา ใหมคีณุธรรมเพิม่

มากข้ึน มพีรหมวิหารครบท้ัง ๔ ประการ มจิีตใจท่ีเขมแข็ง มสีต ิ มี

สมาธ ิมฉีนัทะ มวิีริยะ มขัีนติ มใีจราเริงสดช่ืนผองใสเบิกบาน มปีติ

ปราโมทย ฝกตัวฝกจิตใจใหเปนอสิระ ข้ึนตอวัตถุและการเสพบริโภค
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นอยลง เปนคนท่ีสขุไดงายข้ึน และมสีขุท่ีเกิดจากกุศลมากข้ึน ใฝ

สดบัฟงธรรมแสวงหาความรู เจริญปญญา ปรับแกพัฒนาความรู

ความคิดใหถูกตองถองแทชัดเจน

น่ีคอืเร่ืองทาน ศลี ภาวนา ท่ีเรียกรวมวา “บุญกิริยา” แปลวา

การทําบุญ หรือประกอบความดีงาม คอืการเสริมสรางคุณสมบัตท่ีิดี

งามเปนประโยชนใหแกชีวิตของตน เปนงานของแตละบุคคลในการ

ศกึษาพัฒนาชีวิต ดงัท่ีพระพุทธเจาทรงใชคาํวา “ปุ ฺเมว โส สิกเฺขยยฺ”
(บณัฑติพงึศกึษาบญุนีแ่หละ - ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑)

ถาดูความหมายใหท่ัว จะเห็นวา ท่ีวาศึกษาบุญ ก็คลายกับท่ี

คนยุคน้ีพูดวาพัฒนาคณุภาพชวิีตน่ันเอง แตอาจจะครอบคลมุกวา 

เพราะลงไปถึงจิตใจและปญญาหมดท้ังคน

คนไทยสมยักอนคอนขางคุนกับเร่ืองราวของการทําบุญ และ

เร่ืองหนึ่งท่ีพระนํามาเทศนใหชาวบานฟง พอจะรูกันดี คือเร่ืองมฆ-

มาณพ ซ่ึงมเีลาไวในคมัภรีตางๆ มากแหง

มฆมาณพน้ี ทํางานประกอบอาชีพเชนเดียวกับคนอืน่ๆ ในหมู
บาน แตเปนคนมนํ้ีาใจและรูจักคิดริเร่ิม เมือ่มองเห็นวามอีะไรท่ีควร
จัดทําเพ่ือใหชาวบานอยูกันดีทํางานไดสะดวก ก็ทําการบุญโดยไม
เรียกรองใคร การบุญ (บุญกรรม) ท่ีเขาทํา ก็เร่ิมตั้งแตจัดทําลาน
กลางหมูบานเปนท่ีคนมาพักผอนกันหลังเลิกงาน จัดท่ีผิงไฟใน
ยามหนาว จัดหานํ้าไวบริการในคราวรอน พัฒนาทางเขาหมูบาน 
ขุดสระนํ้า สรางสะพานเช่ือมทาง
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ตอมาก็มีพวกคนหนุมสนใจเห็นคลอยตามไปรวมทําบุญกับ

เขาเพ่ิมข้ึนๆ จนเปนกลุมใหญ ๓๓ คน เท่ียวดูแลปรับปรุงถนนหน

ทางใหเรียบรอย สรางศาลาพกัตามทางแยก ปลกูสวนดอกไม ปลกู

ไมพุมไมกอ ไมดอกไมประดับ คอยเท่ียวดูแลรวมกันทํางานบุญ

ทํานองน้ี ขยายกวางไกลออกไปเปนประโยชนถึงหมูบานใกลเคียง

มฆมาณพ หัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญประโยชน) น้ี เมื่อ

ไดรับความนับถือเช่ือฟงมากข้ึน ก็ไดแนะนําชักชวนชาวบานใหเอือ้

เฟอเผื่อแผแบงปนกัน และละเวนสิ่งช่ัวรายท้ังหลาย เชน สุรายา

เสพติด และการพนัน จนคนท้ังหมูบานอวยทานต้ังอยูในศีลกันท่ัว

ฝายนายบาน เมือ่พวกชาวบานเหลาน้ีเลิกด่ืมสุรา เลิกยิงนก

ตกปลาลาสตัว เปนตน ก็เสยีรายไดจากเร่ืองสรุา และการเก็บสวย จึง

หาทางขัดขวาง ในท่ีสุดก็ตั้งเร่ืองฟองทางการจนถึงพระราชาวา 

มฆมาณพคิดการใหญ สองสุมผูคนจะกอการกําเริบเสิบสาน

กลุมทําบุญถูกลอมจับตัวท้ังหมด พระราชาทรงสอบสวน

ทราบวา คนเหลาน้ีรวมกลุมกันทําบุญ ก็กลับพระราชทานพระราช

ทรัพยสนับสนุน

กลุมทําบุญก็ขยายงานบุญออกไป มีโครงการท่ีใหญข้ึน 

และมีผูคนขอมสีวนรวมทําบญุ (ปตต)ิ ดวย รวมท้ังพวกสตรีแมบาน

เร่ืองมฆมาณพน้ี เปนตัวอยางท่ีชัดเจนของการทําบุญ ควรนํา

มาเลาใหคนสมัยน้ีฟงกันใหเจนหูเจนใจ จะไดมองความหมายของ 
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“บุญ” อยางเพียงพอ และทําใหถูกใหตรงใหเต็ม ไมคบัแคบคลาด

เคลือ่นหรอืเพ้ียนไปอยางท่ีเปนกันอยูในปจจุบัน

แลวก็ควรไดคติจากการมีชุมชนจัดต้ัง ซ่ึงเปนชองทางสําคัญ

ในการชวยแกปญหาและพัฒนาสังคม เชนเปนจุดท่ีริเร่ิมงานสราง

สรรคพัฒนาใหมๆ

อยางโรงเรียนก็สามารถจัดเปนชุมชนท่ีสานแนวคิดใหมทาง

การศึกษา หรืออาจเปนชุมชนที่คัดทายสิกขนาวาทามกลางกระแส

สังคมท่ีไมพึงปรารถนา ดังท่ีชุมชนภิกขุสังฆะซ่ึงเคยเปนศูนยกลาง

การพัฒนาสังคมไรวรรณะในพุทธกาล พอมาในปจจุบัน ท่ีสังคม

อยูใตกระแสบริโภคนิยม ถารูจักใช ภิกขุสังฆะอยางนอยก็อาจเปน

จุดปลอดบริโภคนิยม หรือเปนตนแบบที่แผขยายอิสรภาพจาก

บริโภคนิยม๑

ในท่ีสดุก็ขอยํ้าอกีวา เร่ืองความจริงของธรรมชาติ เร่ืองการ

ศกึษาท่ีเปนสภาวธรรม ตลอดจนหลกัการตางๆ น้ัน เราตองรูท่ัว

ตลอดถองแทชัดเจน แตเมือ่จะดําเนินการเปนกิจการในสงัคมมนุษย

อยางท่ีวาทําใหเปนการศึกษาจัดต้ังน้ี ก็ตองวางเปนระบบและข้ัน

ตอนใหพอดีท่ีจะเปนไปสมวัตถุประสงค ใหอาํนวยประโยชนสงูสดุ

แกชีวิตและสงัคม ในกาละเทศะน้ันๆ ดงัท่ีพูดสัน้ๆ วา รูความจริงให

หมด แลวจัดต้ังใหเหมาะ

                                                                                                    
๑ อาจจะเรียกวา มัตตการนิยม (การถือความพอดี) มัตตโภคนิยม มัตตโภคีนิยม หรือคํา
อ่ืนท่ีมีใหเลือกหลายอยาง เชน มัตตานิยม มัตตการีนิยม มัตตโภชินิยม มัตตัญูนิยม
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ดงัท่ีรูกันท่ัวไป และพูดพอกันนักวา เวลาน้ี โลกและชวิีตเต็มไป

ดวยปญหา มแีตความเจริญท่ีดาํเนินมาผดิพลาด เด๋ียวเรือ่งการ

พัฒนาท่ีไมย่ังยืน เร่ืองปญหาส่ิงแวดลอม แลวก็เร่ืองบรโิภคนิยม เร่ือง

การครอบงาํของลทัธธิรุกิจ เร่ืองความดอยลงของคุณภาพคน ความ

เสือ่มเสยีสขุภาวะในดานตางๆ และการเขาไมถึงความสุข แนนอนวา

การแกปญหาเหลาน้ีใหถึงรากถึงฐาน เปนภารกิจของการศกึษา

การศึกษาท่ีแทจะตองถึงสาระและทันสถานการณ เวลาน้ี 

มนุษยชาติตองการคนมีคุณภาพอยางเขมขน ท่ีไมเพียงจะมาแก

ปญหา แตมาเปนผูนําโลกออกจากทางท่ีผดิ และนําโลกนําสงัคมให

เดินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และกาวไปในการสรางสรรค ท่ีจะให

สมัฤทธิจุ์ดหมายในการท่ีมนุษยจะพึงม ี ชีวิตท่ีสุขเกษมดงีาม ธรรม

ชาติท่ีร่ืนรมย และสังคมทีสั่นติสุข

ภารกิจน้ีรอพสิจูนดวยการจัดตัง้การศึกษา ซ่ึงพอดีท่ีจะใหได

ผลสงูสดุ โดยสอดคลองกับความจริง และเทาทันความตองการของ

มนุษย อนัแตกตางหลากหลายตามระดับของการพัฒนาท่ีไมเทากัน



- ๖ -

สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ

ต้ังสองหลกัไว กต้ั็งตัวกาวไปไดในการพฒันา

ไดบรรยายมายืดยาวในเร่ืองไตรท้ัง ๓ หลกั ท่ีจะขยายออกไปสู

การปฏบัิต ิ คอืเอาความจริงท่ีเปนอยูตามสภาวะ มาทําการจัดตั้งใน

ทางการศึกษา เพ่ือจะปฏิบัติกันไดตามสมมติในสังคมมนุษยน้ี

แตน่ันก็อยูในข้ันของหลักอีกน่ันแหละ คือตอจากหลักความ

จริง มาเปนหลักการจัดต้ัง แลวอันน้ัน เมื่อพูดไปแลว จะจัดต้ังกัน

อยางไร ก็วากันไป

ทีน้ีมีเร่ืองหนึ่งท่ีคิดวารอไมได แตควรจะเร่ิมกันเลย ก็อยูใน

เร่ืองของการศึกษาจัดต้ังน้ันแหละ คือไมวาจะจัดต้ังกันอยางไร แต

ท่ีจุดเร่ิมตน นาจะมีเร่ืองท่ีปฏิบัติกันไดจริงอยางเห็นชัดกันไปเลย 

จะไดตั้งตนกันได และจะไดเปนฐานของการปฏิบัติตอไป เหมือน

กับวา พอต้ังหลักแลว ก็ตั้งตัวกาวไปไดเลย ท้ังชัดเจน มั่นใจ และ

เร่ิมไดจริง
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สืบเน่ืองจากหลักใหญท่ีพูดไปแลว คือ เร่ืองไตรรัตน ไตร-

ลักษณ และไตรสิกขา เปนไปไดไหมท่ีเราจะนําเอาความรูความ

เขาใจตามหลักเหลาน้ัน มาชวยกันวางหลักการยอยท่ีไมมากขอ

นัก ท่ีจะนําไปปฏิบัติไดจริงในขั้นท่ีเปนพ้ืนเปนฐาน

ตองขอพูดอยางหน่ึงวา ในสังคมชาวพุทธเราน้ัน เร่ืองน้ีเปน

ปญหามาก คือวา พระพุทธเจาทรงสอนหลักธรรมไวมากมาย และ

บางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไปหมด แตในชีวิตท่ีเปนจริงน้ี ไมรูจะ

จับอันไหนมาทํามาใช ไปๆ มาๆ ชาวพุทธก็เลยไมมีจุดรวม โดย

เฉพาะไมมีหลักการอะไรท่ียึดถือรวมกัน เชน หลักศรัทธารวมกันก็

ไมมีวา ถาเปนชาวพุทธแลว จะมีศรัทธาอยางน้ี ท่ีพูดออกมาได

เลยวา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

อาจจะจัดประเภทวา น่ีหมวดท่ี ๑ หลักศรัทธา คือความเช่ือ

ในหลักการ หรืออุดมคติ หรืออะไรก็แลวแตทํานองน้ี

แลวก็หมวดท่ี ๒ หลักปฏิบัติ คือ ถาเปนชาวพุทธแลว มีขอ

ปฏิบัติท่ีจะตองถือหรือรักษาดังน้ีๆ แลวจัดกันใหลงตัว

เร่ืองน้ีคิดมานาน ตองพูดวาหลายสิบป อยางท่ีทําหนังสือ

วินัยชาวพุทธ ออกมา ก็เพราะเห็นวา ชาวพุทธเควงควางเหลือเกิน

พระยังพอมีบาง คือมีวินัยท่ีตองปฏิบัติ เมื่อบวชเขามาแลว

ตองถือศีล ๒๒๗ ชัดเจนไปเลยวา ทําอันน้ันๆ ไมได ตองทําอันน้ีๆ

แตชาวพุทธคฤหัสถน้ีเหมอืนเปนคนไมมหีลกัอะไรเลย บอกวาฉนั

เปนชาวพุทธ แตความเปนชาวพุทธอยูท่ีไหน ตองรูเขาใจ ตองทํา
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อะไรบาง ไมรู พูดไมถูกเลย เปนกันอยางน้ีมานานแลว ทําอยางไร

จะใหเรามีหลักอันน้ีสักที แตตองไมมาก

ตอนแรกท่ีทํา ไดหนังสอื ธรรมนญูชวีติ ข้ึนมากอนนานมากแลว

แตก็มหีลกัเยอะแยะไปหมด ยังกวางขวางนกั ตอมาจึงทําเลมกระชับ

เอาแตหลักเฉพาะท่ีชิดตัวเขามา ก็เกิดเปนหนังสือ วินัยชาวพุทธ ซ่ึง

ตองการช้ีเจาะลงไปอีก แตอาจารยชยสาโรมา ทานมักจะทวงเร่ือง

น้ี ทานก็ยังวามาก ก็ยอมรับจริงๆ วา วินัยชาวพุทธ ก็ยังมาก

คราวน้ีนับวาเปนโอกาสท่ีมีเหตุอางอิง อาตมาไดจัดวางเปน

รางไว เรามาชวยกันทําใหเปนขอนอยๆ หนอย อาตมาเหมือนต้ัง

ตุกตาเสนอไว แลวก็มาชวยกันดู

โยมคุณหญิงหมอมหลวงอนงค นิลอุบล ปรารภวา “เด็กสมัย

น้ีโตเปนสาวเปนนางแลว ก็ไมมีอาชีพอะไร มีอาชีพทางเพศอยาง

เดียว เปนหวงมาก” น่ีก็เทากับเปนการยํ้าวาจะตองชวยกันอยาง

จริงจัง ทําเร่ืองการศึกษาใหชัด เพราะการศึกษาเปนแกนเลยท่ีจะ

ทําใหประเทศชาติเปนอยางไร เปนตัวสรางฐานใหกับประเทศชาติ

ในเร่ืองน้ี อยากจะใหมีหลักท่ีกะทัดรัดชัดเจน และหลักน้ัน

จะมี ๒ หมวด คือ หลักความเช่ือ แลวก็หลักปฏิบัติ หรือหลักท่ี

เปนขอปฏิบัติ ใหรูกันวา ถาเปนชาวพุทธแลว จะตองมีการกระทํา

อันน้ีชัดออกมาเลย

ท้ังน้ี ถาเราฝกต้ังแตเปนนักเรียนไดก็ดี ในเมื่อยังไมไดทําท่ี

โรงเรียนอื่น ก็ทําท่ีโรงเรียนน้ีกอน ถือวา นักเรียน โรงเรียนน้ี จะตอง
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ศึกษาโดยมีหลักการและกระทําการอยางน้ี แตในเร่ืองของเด็กนัก

เรียน อาตมาไมรูลกึซ้ึงอยางคุณครูอาจารย เพราะฉะน้ัน ก็ไดแต

ลองตั้งๆ เปนรางมา เปนเพียงขอเสนอแนะพิจารณาเทาน้ัน ก็

อยากจะใหทางโรงเรียนมาชวยกัน ถาเห็นดวยวานาจะมีหลักการ

อยางท่ีวาน้ัน ก็มาพิจารณา แลวจะคิดวางอยางไร เอาขอไหนบาง

และเขียนขอความอยางไรใหมันงาย ก็ชวยกัน

ดังตัวอยางท่ีเขียนไวในตอนตน เพ่ือจะวางหลักท่ีเขาใจงาย

และจํางาย ก็ไดเขียนมาใหเลือกกัน ขอเดียวกัน ความหมายเดียว

กัน เขียนมาใหดู ๓ สํานวน ก็เลือกเอาสํานวนใดสํานวนหน่ึง อาจ

จะเลือกเอาสํานวนท่ีงาย หรือวาชัดแตไมยากนัก อันไหนเหมาะท่ี

สุดก็ชวยกันดู (ตัวอยางน้ี คือขอแรกใน ๑. หลักการ)

- มีโพธิศรัทธา เชื่อวาทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาปญญาใหเปนพุทธะ
- มนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา/ดวยการศึกษา
-มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก

สํานวนท่ี ๑ วา “มีโพธิศรัทธา เชื่อวาทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ปญญาใหเปนพุทธะ” ถาเขียนอยางน้ีก็เปนความหมายแบบเต็มไป

เลย แตอาจจะยากไป

ก็ดูสํานวนท่ี ๒ วา “มนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา”
หรือจะใชคําวา “ดวยการศึกษา” ก็แลวแต

แลวก็สํานวนท่ี ๓ เอางายๆ วา “มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวย
การฝก”
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น่ีเปนตัวอยางใหเรามาชวยกันปรับสํานวน สวนตัวหัวขอน้ัน

ก็ตั้งไวใหพิจารณาดู ท้ังหมดน้ันสามารถเปลี่ยนแปลง จะตัดออก

ไป หรือจะเพ่ิมเขามา ก็ไดท้ังน้ัน ถาเห็นดวยวาควรมีหลักไว ก็ตอง

ชวยกัน

ทีน้ี อาตมาจะอานหลักท่ีรางมาใหฟงกอน บอกแลววามี ๒

หลัก คือ หลักการ และ ปฏิบัติการ จะอานชุดแรก คือ หลักการ ท้ัง

หมดกอน

(หลักการน้ี จะเรียกวา หลักความเช่ือ ก็ได แลวแตจะเลอืก

เอา และในท่ีน้ีไดเขียนไวในลกัษณะเปนปฏิญญา ซ่ึงก็เพียงเสนอให

ดู ถาไมเขียนในลักษณะเปนปฏิญญา จะเขียนอยางอื่นก็ได โดย

ตัดคําวา “ขาฯ” ออก)

๑. หลักการ

- ขาฯ เช่ือวา มนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา (หรือ ดวย
การศึกษา)

- ขาฯ จะฝกตนใหมีปญญา มีความบริสุทธ์ิและมีเมตตากรุณาตาม
อยางพระพุทธเจาท่ีเราบูชา

- ขาฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกตองดีงาม เปนใหญ เปนมาตร
ฐาน (หรือ เปนเกณฑตัดสิน)

- ขาฯ จะสรางสังคมต้ังแตในบาน ใหมีสามัคคี เปนท่ีกัลยาณมิตรมา
เกื้อกูลรวมกันสรางสรรค

- ขาฯ จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําท่ีดีงามของตน โดย
พากเพียรอยางไมประมาท
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อนัน้ีก็คอืหลกัศรัทธาในพระรัตนตรยั และหลกักรรม นํามา

เขียนในสาํนวนใหม

ในเร่ืองหลักศรัทธาของชาวพุทธน้ี ขอแทรกนิดหน่ึง คือเรา

มักจํากันมาวา “สัทธา ๔” บางทีบอกวาเปนสัทธาของชาวพุทธ ๔

ขอ หลายทานคงจําได คือ กรรมสัทธา วิปากสัทธา กัมมัสสกตา-

สัทธา และตถาคตโพธิสัทธา ถาใครไมเคยไดยิน ก็หมดเร่ืองไป แต

สําหรับผูท่ีเคยไดยิน หรือจําได ขอทําความเขาใจวา ท่ีจริง สัทธา

๔ ขอชุดน้ี ไมมีในของเดิม ไมมีหลักฐานมาแตเดิม แตคนไทยถือ

สืบๆ กันมา

สวนหลกัศรัทธาของเดิมท่ีมมีาเกาท่ีสดุ ไดแกในพระไตรปฎก

มอียางเดียวคือตถาคตโพธสัิทธา หรือไมก็ ๓ คอืศรัทธาในพระ

รัตนตรัย (รตนัตตยสัทธา)

ตอมาในชั้นอรรถกถา ทานจัดไวเปนสัทธา ๒ อยาง คือ ๑)

ตถาคตโพธิสัทธา หรือรตนัตตยสัทธา อันใดอันหน่ึง (คือ ตถาคต

โพธิสัทธา หรือรตนัตตยสัทธา แทนกันได) และ ๒) กรรมผลสัทธา

ศรัทธาในกรรมและผลของกรรม มี ๒ ขอแคน้ี ขอท่ีหน่ึง เปนเร่ือง

ของพระรัตนตรัย ขอท่ีสอง เปนเร่ืองของกรรม ไมตองมี ๔ ขออยาง

ท่ีจําสืบๆ กันมา

ทีน้ี หันมาดูหลักตามหัวขอท่ีเขียนมาใหดูเปนปฏิญญา จะ

เห็นวา
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ขอ ๑ “เชื่อวามนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา” ก็คือ
พุทธะ (พระรัตนตรัย ขอ ๑)

ขอ ๒ “จะฝกตนใหมีปญญา มีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณา
ตามอยางพระพุทธเจา…” ก็พุทธะอีก

ขอ ๓ “ถือธรรม คือความจริงความถูกตองดีงาม เปนใหญ เปน
มาตรฐาน” ขอน้ีคือธรรมะ

ขอ ๔ “จะสรางสังคมตั้งแตในบาน ใหมีสามัคคี เปนที่กัลยาณมิตร
มาเกื้อกูลรวมกันสรางสรรค” ขอนี้คือสังฆะ และ

ขอ ๕ “จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําที่ดีงามของตน โดย
พากเพียรอยางไมประมาท” ขอน้ีคือหลักกรรม

หลักจะม่ัน ตองทําไดชัด

เวลาน้ี เราเควงควางกันนัก คําวา “กรรม” มีความหมาย

ออกมาสูภาษาไทยไมชัดเจน เพ้ียนเสียมาก อยางนอยก็จับจุดไม

ได คนมองความหมายของกรรมในแงเปนบาปเสียบาง ไปเนนใน

แงรอผลกรรมบาง ท้ังท่ีทานสอนหลักกรรมมาเพ่ือจะใหเราทํากรร

มดี สอนใหเราเลิกทํากรรมช่ัวและใหมุงทํากรรมดี ไมใชสอนใหรอ

ผลกรรม

ทานสอนเพ่ือใหทํา ไมใชสอนใหรอ ถาเกาทํากรรมมาไมดี ก็

ใหเปลี่ยนมาทํากรรมดี ถาทํากรรมมาดีแลว ก็ทํากรรมท่ีดีย่ิงข้ึนไป
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เพ่ืออยางน้ีจึงไดมีสิกขาไงละ คือมีหลักสิกขา ก็เพ่ือใหเราฝกเลิก

ทํากรรมช่ัว แลวก็ฝกทํากรรมดี แลวเราจะไดพัฒนาตัวเองใหทํา

กรรมท่ีดีย่ิงข้ึนไป

ถาทานใหรอผลกรรม แลวทานจะสอนหลักสิกขาไวทําไม

สกิขาก็คอืใหเราฝกทํากรรมใหถูกตอง ใหพัฒนาการทํากรรมใหดย่ิีง

ข้ึน แลวเราจะไปมวัรอผลกรรมอะไรอยู ท่ีวาใหฝกในการทํากรรม ก็

เร่ิมตั้งแตฝกหาความรูหรือศึกษาใหรูจักวากรรมอะไรดี อะไรช่ัว

อะไรผิด อะไรถูก แลวเราจะไดฝกท่ีจะละกรรมช่ัว ฝกทํากรรมดี

และทํากรรมท่ีดีย่ิงข้ึนไป คือจะไดละอกุศล และทํากุศล แลวก็ทํา

กุศลท่ีสูงข้ึนไป เรียกวาพัฒนา หรือเจริญในกุศล อยางท่ีทานเรียก

วา “กุศลภาวนา” ก็คือการพัฒนากุศล ซ่ึงก็คือพัฒนากรรมน่ันเอง

พัฒนาอยางไร ก็คือทํากรรมท่ีดีย่ิงข้ึนไป แลวจะทํากรรมท่ีดีย่ิงข้ึน

ไปไดอยางไร ก็ดวยสิกขาน่ันแหละ ก็ฝกศึกษาในการทํากรรมน่ีเอง

จากอกุศล กาวมาทํากุศล จากกุศลข้ันตํ่ากวา กาวไปทํากุศลท่ีสูง

ข้ึนไปๆ

เร่ืองน้ีเรากเ็นนใหเห็นชัดเจนเลยในหลกัปฏบัิตกิาร จะตองให

ออกมาเปนการกระทํา ใหมกีารปฏบัิตท่ีิถูกตอง เพราะวาคนเด๋ียวน้ี

ท่ีเรียกกันวาชาวพุทธน่ี ไปขูดเลขหวยบาง ไปรอผลทางโชคลาง

ไสยศาสตรบาง ไปออนวอนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลบาง

อะไรตางๆ สบัสนวุนวาย ลวนแตนอกลูนอกทาง เสยีหลกักรรมหมด

ตองพูดใหชัดเลย บอกวาใหสรางความสําเร็จดวยการ
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กระทํา ไมใชรอผลสําเร็จดวยการไปออนวอน ไปนอนรอคอยโชค

อะไรทํานองน้ี เวลาน้ี ลัทธิรอผลดลบันดาลมันเกลื่อนเมืองไทย

เหลือเกินแลว ตองเอาหลักกรรมท่ีแทมาแกเสียที ถาใชหลักกรรมจ้ี

จุดใหถูก ก็จะไดผลอยางน้ี คือ “จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําที่ดี
งามของตน โดยพากเพียรอยางไมประมาท”

หลักกรรมน้ี ไปโยงท้ังกับหลักความไมประมาท และหลัก

ความพากเพียร ก็เอามาใชหมด พระพุทธเจาตรัสไววา “เราเปน
กรรมวาท เปนกิริยวาท เปนวิริยวาท” พระองคไมไดตรัสขอเดียวนะ
พระองคตรัสเปนชุดเลยวา “เราประกาศหลักการกระทํา เราประกาศ
หลักการที่จะตองทํา เราประกาศหลักความเพียร” หมายความวาการ

กระทําตองมากับความเพียร คนไมมีความเพียรจะทําอะไรไปได

ไหวหรือ เพราะฉะน้ันหลักการก็สอดคลองกัน คือตองมีความเพียร

เพราะฉะน้ัน เวลาพูดเร่ืองกรรม เพ่ือแกปญหาความเขาใจ

ผิด ขอใหเอาพระสูตรน้ีไปพูดไดเลย ยํ้าเนนกันเร่ือยไปวา พระพุทธ

เจาตรัสไวเองนะ “เราเปนกรรมวาท … เราเปนวิริยวาท” ตองพูดคูกัน
เราสอนหลกักรรม เราสอนหลกัการกระทํา เราสอนหลกัความเพียร

เมื่อพูดถึงกรรม ตองพูดถึงความเพียรดวย จะไดไมเขว ไมเพ้ียน

เอาละนะ อันน้ีเปนหลักใหญในแงของหลักการท่ียึดถือหรือ

เช่ือถือ หรือจะใชคําอะไรก็แลวแต ก็ขอใหชวยกันพิจารณา แมแต

จะเปลี่ยนสํานวน หรือจะตัด หรือจะเติม ก็ไดท้ังน้ัน ขอจบในเร่ือง

หลักใหญท่ี ๑ คือหลักการ
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หลักการตองม่ัน ปฏิบัติการตองจริงจัง

ทีน้ีก็มาถึง ๒ หลักปฏิบัติการ หรือจะเรียกวาขอปฏิบัติก็ได

ขอใหชวยกันพิจารณาวาแคไหนดี ท่ีน่ีเขียนมาเสนอไวถึง ๗ ขอ ชัก

จะเยอะแลว ถาไดแค ๕ ขอ ก็นาจะดี ตอนน้ีขออานใหฟงนะ

๒. ปฏิบัติการ

- เกบ็ออมเงิน และแบงมาทาํทาน/บริจาค เพือ่บรรเทาทุกข เพือ่บูชาคุณ
เพือ่สนบัสนนุกรรมดี อยางนอยสัปดาหละ … (ตักบาตรรวมไดในขอน้ี)

- สมาทานเบญจศีล (ในระดับท่ีเหมาะกับวัย หรือสภาพชีวิต - ไมใหพรา) 
เวนอบายมุข

- สวดสาธยายพุทธวจนะบทหนึ่งหรือตอนหน่ึงโดยเขาใจความหมาย 
ทําใจใหสงบ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายท่ีเปนกุศล วันละ … นาที

- ไปวัดชมอารามท่ีร่ืนรมย เดือนละ ๑ คร้ัง (หรือไปรวมกิจกรรม ทุกวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา)

- ทํากรรมดี (บุญ, บําเพ็ญประโยชน) อุทิศแดพระรัตนตรัย มารดาบิดา 
ครูอาจารย และทานผูเปนบุพการีของสังคมในอดีต สัปดาหละอยาง
นอย ๑ คร้ัง

- ต้ังกาํหนดวนัปลอดการบันเทิงใหแกตนเอง เดอืนละ/สัปดาหละ ๑ วนั 
(อาจต้ังกาํหนดชมรายการบันเทิงแตละวนัดวยวาแคไหน - เปนวตัรอยางหน่ึง)

- ต้ังเกณฑเพื่อฝกความรูจักประมาณในการบริโภค การกินเสพพอดี
หรือการบริโภคดวยปญญา

ขอ ๑) “เกบ็ออมเงนิและแบงมาทาํทาน ...” ใหชาวพุทธทุกคนมกีาร
ฝกตนในการรูจักให ใหเปนกิจกรรมท่ีเขาตองทําจริง ใหเปนชีวิต
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ของเขา ถาบอยไมไหวก็สัปดาหละคร้ัง ฝกดวยการทําใหเปนจริง ดี

ไหม ถามี

ขอ ๒) “สมาทานเบญจศีล … เวนอบายมุข” ในขอน้ี นาสังเกตวา

แมแตการรักษาเบญจศีลของเรา ก็เปนปญหา ความจริงจังไมม ีคน

จํานวนมากเลี่ยงหลบเพราะรูสึกกลัววาเปนเร่ืองท่ีตัวปฏิบัติไมได 

เวลาสมาทานก็ไดแคทําเปนพิธ ีถาขาดความชัดเจนและความจริงจัง

แมแตในหลกัพ้ืนฐานอยางน้ี การปฏบัิตใินพระศาสนาจะเอาดไีดยาก

อาตมาเองก็อยากจะถามทางฝายครูอาจารยดวยวา พบ

ปญหาในเร่ืองน้ีหรือไม คือเวลารักษาศีล ขอปาณาติบาต ท่ีแปลวา

ไมทําลายชีวิต บางทีจุดเนนไปอยูท่ีมดท่ียุง ก็เลยปฏบัิตยิาก ทํา

อยางไรเราจะใหเด็ก แมแตพุทธศาสนิกทุกคนมีความมั่นใจตัวเอง

ในการรักษาศีล ไมเชนน้ันก็จะไปมัวหว่ันใจระแวง ไมสบายใจอยู

กับเร่ืองมดเรื่องยุงอะไรน่ี แลวก็เลยชะงักคางอยูน่ัน ไมไปไหน

ควรเอาหลักมาพูดกันไมใหพรา ใหมันชัดสักหนอย เพราะ

พุทธศาสนาเปนศาสนาของการพัฒนาชีวิต เปนศาสนาแหงการ

ศึกษา การท่ีจะฝกตนใหดีข้ึนๆ ไมใชวาปฏิบัติอะไรจะไดสมบูรณ

ข้ึนมาทันที เราเร่ิมจากระดับท่ีนอยแลวก็พัฒนาย่ิงข้ึน

อยางในเร่ืองการฆาสัตวน้ัน แนนอนวาศีลพระทานเอาจริง

เอาจังในขอน้ี เพราะเปนเร่ืองของการไมเบียดเบียน แตเพราะเอา

จริงเอาจังน่ีแหละ ทานจึงจําแนกแยกแยะออกไปใหชัดเจน บอกวา

ถาฆามนุษย ก็ปาณาติบาตเหมือนกันนะ แตไปอยูในศีลหมวดท่ี
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หน่ึงซ่ึงมโีทษหนักท่ีสดุ คอืฆามนุษยเปนปาราชิก ปาณาติบาตข้ันฆา

มนุษย เปนปาราชิก ขาดจากความเปนพระเลย ตองสกึอยางเดียว

แตถาปาณาติบาตฆาสตัวอืน่ ก็ไปอยูในปาจิตตีย เปนอาบัตเิบา มา

แสดงมาบอกกันได พระภิกษุฆาสัตวอื่นแลว มาปลงอาบัติก็หาย

แตทีน้ี ในศีล ๕ ของคฤหัสถ ซ่ึงบอกไวรวมๆ เปนหลัก ยังไม

ไดแยกแยะ ปาณาติบาตก็เหมือนกับรวมหมดเลย ฆาสัตวอะไร

ชนิดไหน ก็ปาณาติบาตหมด ทีน้ี เมื่อไมไดศึกษาใหมีความชัดเจน

ก็พรา ฝายคนท่ีไมเอาเร่ืองก็ท้ิงหมด ไมเอาเลย ฝายคนท่ีประณีต

ก็ไดแตกลัวไปหมด โอ… เจอยุงเจอมดเจอมอดแมลงสาบตะขาบ

แมงปองอะไรตางๆ เด๋ียวไมสบายใจแลว ก็ไมชัดเจนดวย เลยขาด

ความมั่นใจในตัวเอง

ทีน้ี เรามาปฏิบัติตามหลักการศึกษา ท่ีจะฝกใหเกิดการ

พัฒนาน้ีจะดีไหม ขอสําคัญอยูท่ีความชัดเจนและเปนจริง ก็เอา

อยางศีลของพระน่ันแหละ มาจําแนกแยกแยะออกไปตามหลักท่ี

ทานใหไวแลว

ในศลี ๕ เอาขอปาณาติบาตน้ีเปนตัวอยาง เร่ิมแรก ท่ีเราแปล

เปนไทยวาสัตวในคําวาปาณาติบาตน้ัน ทานมุงถึงสัตวคือคนน้ี

กอนอื่น ในพระสูตรหน่ึงตรัสไวถึงปาณาติบาตเฉพาะมนุษยเทาน้ัน

ปาณาติบาตในพระสตูรน้ัน เปนตัวอยางใหเห็นกรณีท่ีหมายถึง

เฉพาะมนุษยอยางเดียว ขอยกพุทธพจนมาใหด ู (อง.ฺปฺจก.๒๒/
๑๗๘/๒๓๒)
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเขาใจวาอยางไร เธอทั้งหลายเคย
ไดเห็นหรือไดยินบางไหมวา บุรุษนี้ละปาณาติบาต เปนผูงด
เวนจากปาณาติบาตแลว ราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จอง
จํา เนรเทศ หรือทําการตามปจจัย เพราะการงดเวนจาก
ปาณาติบาตเปนเหตุ?

“ไมเคย พระเจาขา”
ถูกแลว ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็ไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน

..... มีแตเขาจะประกาศการกระทําชั่ววา คนผูนี้ปลงชีวิตสตรี
หรือบุรุษ ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือทําการตามปจจัยเพราะปาณาติบาตเปนเหตุ, อยางนี้เธอ
ทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยไดยินบางไหม?

“เคยเห็น เคยไดยิน และจักไดยินตอไปดวย พระเจาขา”

ทีน้ี ในความหมายท่ีปาณาติบาตขยายกวางออกไปครอบ

คลุมสัตวท่ัวไป ทานแสดงหลกัในการพจิารณาไววา ปาณาติบาต

อยางไรมโีทษมากบาปแรง อยางไรมโีทษนอยบาปเบา ขอยกคําของ

ทานมาใหดู ดังน้ี (พบในอรรถกถา ๘ คัมภีร เชน ที.อ.๑/๘/๖๘)

ในบรรดาสัตวมีดิรัจฉานเปนตน ที่ปราศจากคุณความดี
ปาณาติบาตตอสัตวเล็ก พึงทราบวามีโทษนอย ตอสัตวตัวโต
มีโทษมาก เพราะเหตุไร? เพราะมีการลงมือทําการมาก, ถึงแม
เมื่อลงมือทําการเทากัน ก็เพราะมีขนาดใหญ; ในบรรดาสัตว
มนุษยเปนตน ที่มีคุณความดี ปาณาติบาตตอผูมีคุณความดี
นอย มีโทษนอย ตอผูมีคุณความดีมาก มีโทษมาก,  อนึ่ง ใน
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กรณีที่รางกายและคุณความดีเทากัน เมื่อกิเลสและการเพียร
พยายามออน ก็มีโทษนอย เมื่อกิเลสและการเพียรพยายาม
แรง ก็มีโทษมาก
ขอหรืออาจจะเรียกวาเกณฑในการพิจารณาท่ีสําคัญ คือ

สัตวน้ันๆ มีคุณความดี หรือเปนสัตวรายมีโทษ, คนท่ีทํามีกิเลสท่ี

ขับดันเจตนา เชน มีความอาฆาตมาดราย จะกลั่นแกลงขมเหง

รังแก หรือไม, ใชความพยายามเตรียมการและลงมือทําการมาก

หรือเปนเร่ืองเฉพาะหนาผานไปเทาน้ัน, นอกจากน้ัน ก็มีเร่ืองขนาด

วาเปนสัตวใหญหรือสัตวเล็ก

ถาเจาะลงไปอีก องคประกอบหลักก็คือ คุณของฝายท่ีถูก

ฆา กับเจตนาของผูฆา อยางท่ีวาแลว ถาฆามนุษย หรือฆาสัตวท่ี

มีคุณประโยชน ก็บาปแรงมีโทษมาก ถาฆาสัตวรายท่ีเปนภัย

อันตราย ก็มีโทษนอย ถาเจตนาท่ีฆาน้ันมีกิเลสแรง เชน คิดจะขม

เหงรังแกเบียดเบียน ท้ังท่ีมันไมไดทําอะไรเลย มันก็อยูของมันดีๆ

ไมเปนโทษเปนภัย ก็มีเจตนามุงราย ไปทําลายรังแกไปแกลงมัน

อยางน้ีเปนบาปมาก โทษมาก แตถาไมไดมีกิเลสคิดรายอะไร เชน

ทําไปโดยปองกันตัว ก็โทษนอย อยางน้ีเปนตน

เมื่อดูศีลของพระเปนหลัก วาทานยังปรับมากนอยกวากัน

แลวเราก็มาพิจารณาปฏิบัติในการถือศีลของคฤหัสถ เปนไปได

ไหมวา เราจะใหเด็กตระหนักหรือสํานึกกับตัวเอง แลวมีความชัด

เจนและม่ันใจตัวเองในการรักษาศีล เชนวาเวลาสมาทานศีลน้ัน
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ในใจของแตละคนบอกตัวเองได หรือแมแตจะบอกออกมา (ไมใช

เปนการปฏิญาณ) วา ฉันจะมีเมตตาตอสรรพสัตว สัตวทุกชนิด

นอกจากสัตวรายท่ีเปนภัยอันตรายอยางน้ันๆ แลว ฉันจะไมเบียด

เบียน ไมขมเหงรังแก หรือวาฉันจะไมทําปาณาติบาตตอสัตวตั้งแต

ระดับน้ีข้ึนไป แตไมใชหยุดแคน้ี แลวตอไปเราจะพัฒนาข้ึนไปนะ

หมายความวา ขณะน้ีมีความพรอมท่ีจะทําไดแคไหน มีความมั่น

ใจในตนเองเทาไร ก็สมาทานเทาน้ันบอกวาในข้ันน้ี ขาพเจามี

ความพรอมท่ีจะทําไดแคน้ี ในใจชัดกับตนเอง แลวตอไปเมื่อมี

ความสามารถ ก็พัฒนาสูงข้ึนไปตามลําดับ

น่ีก็เปนการสอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ี

เปนศาสนาแหงการศึกษา ซ่ึงสอนคนใหฝกตน ใหมีการพัฒนาย่ิง

ข้ึนไป ไมใชหมายความวาเราละเลย แตเมื่อเรายังไมพรอม เราก็

ขอพัฒนาตัวเอง ระดับไหนท่ีทําได ก็ใหมีความมั่นใจท่ีจะทํา ไมใช

วายังไมพรอมทีเดียวท้ังหมด ก็ไมเอาเลย แลวก็อยูกันไปอยางน้ี

กลายเปนวา เปนชาวพุทธน่ี อะไรก็ได แกวงๆ พราๆ ไปหมด แลวก็

อยูกันไปดวยความรูสึกไมชัดเจนและไมมั่นใจในตัวเอง

ศีล ๕ อยูท่ีเจตนาไมเบียดเบียน

เร่ืองน้ีอาตมาก็อยากฟงความคิดเห็นของครูอาจารยดวย วา

รูสึกอยางไร และจะเห็นอยางไร
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อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ:  “ในชวงตนของเด็กที่เล็กมากนี่ ก็
จะยังใหเห็นชีวิตก็คือชีวิต แลวก็เพราะเด็กนี่เวลาเห็นมดเขาก็จะใชเทาขยี้
ทันทีในสมัยกอน แลวใหเขารูวามีชีวิตเทากัน แลวก็ไมทําลาย สวนใหญ
เด็กจะอยูในขั้นนี้ แตวาถาพูดถึงในบานแลวตบยุง หรือวาเปนพอแมที่ตอง
ฉีดยุง อันนี้เด็กก็จะไมไดยุงเกี่ยว แตวาเด็กจะถูกสอน เมื่อเห็นก็คิดวา นี่
เขามีชีวิตเทากัน เปนเพื่อน และเมื่อเห็นแลว เขาก็จะไปเฝาดูมากกวาเจา
คะ แลวก็จะเห็นมันทําอาการ มดมันเอาหนวด Antenna นี่ทําอยางนั้นๆ
เขาก็จะเฝาดูอยางนั้น เปนเพื่อนของชีวิตเจาคะ สวนตอนสมาทานศีลก็ยัง
ใชรวมกันอยูเจาคะ”

ในชวงตนน้ี การสอนอยางน้ี เปนการวางพ้ืนฐาน นับวาดีที

เดียว ตัวหลักตอนน้ีอยูท่ีการปลูกฝงพัฒนาเมตตา พรอมท้ังกรุณา

ซ่ึงเปนธรรมหรือคุณสมบัติท่ีครอบคลุม เพ่ือใหอยูรวมกันดวยดีมี

ความสขุในโลก และเปนการพัฒนาจิตใจของเด็กเองใหเอบิอิม่ออน

โยนดงีาม พรอมท้ังเปนฐานใหแกการเวนปาณาติบาตน่ันแหละไป

ตลอดในระยะยาว ในชวงตน จึงเห็นวาวางฐานอยางน้ีน่ีดแีลว

แตทีน้ี ขอพิจารณาอยูท่ีวา จะตองเตรียมการเพ่ือการพัฒนา

ในข้ันตอไป อาจจะตองมาคิดวา ในข้ันไหนชวงไหนปญหาอยาง

ขางตนโนนจะเกิดข้ึนได เชนความขัดแยงในใจตัวเอง ดังท่ีพบกัน

อยูในพวกผูใหญ ทีน้ี เราอยากจะใหปฏิบัติศลีดวยความชัดเจน

และมีความมั่นใจ ซ่ึงหมายถึงวาใหเปนความจริงจังข้ึนมาดวย

สําหรับเด็กเล็กๆ แนนอนวาเราสอนใหมีเมตตากรุณา โดย



สยามสามไตร๑๕๘

ใหรูเหตุผลวา สัตวอื่นเขาก็มีชีวิตเชนเดียวกัน เรารักชีวิตของเราฉัน

ใด เรารักสุขเกลียดทุกขฉันใด สัตวอื่นก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข

ฉันน้ัน อันน้ีเปนการอธิบายแบบครอบคลุมและเปนเชิงเหตุผล คือ

ใหถือศีลดวยปญญา แตทีน้ีตอไป เขาก็จะเห็นคุณพอคุณแมมาฉีด

ยา อาว… แลวคุณพอคุณแมทําไมทําอยางน้ีละ ก็ตองมีคําตอบให

เขาดวยนะ คุณพอคุณแมตองพรอมท่ีจะตอบอันน้ีดวย จะพรอม

ไหมท่ีวาพอถึงตอนน้ีเราจะใหเขาทราบหลักน้ี

คุณสุกัญญา ไชยวุฒิกรณวานิช:  “ก็คือวาเขาก็เห็นที่บานทําเหมือนกัน
นะคะ แตโดยหลักคิดของโยมก็คือวา ก็อธิบายใหเขาฟงวาเราทําเพราะ
อะไร แตก็จะบอกวาตอไปนี้จะซ้ือพวกสมุนไพรกันไว จะไดไมตองทําเจา
คะ แตก็มีความคิดวาเรื่องการสอนใหไมฆาสัตวตัดชีวิตนี้ก็สามารถบอกได
เลย บอกไดเลยโดยที่ไมรูสึกวามันยาก หรือวามันผิดเจาคะ”

ถาอยางน้ันก็ไมเปนไร และเร่ืองหลักการน้ันก็แนอยูแลว ตัว

หลักกลางมันก็อยูอยางน้ันแหละ คือเวนจากปาณาติบาต ก็ตอง

สอน แตจะสอนอยางไรใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก เตรียม

เขาใหพรอมสําหรับการมีชีวิตอยูในโลก เชน เมื่อเขาไปเปนผูใหญ

เอง จึงคิดวาถึงอยางไรในระดับหน่ึง เขาตองรูหลักน้ีดวย ท่ีวาตอง

สามารถแยกแยะ ในเร่ืองท่ีวา ปาณาติบาตอยางไหนมีโทษมาก

โทษนอย ถาเขาเขาใจแลวเขาจะมีความมั่นใจในตัวเอง ในการ

ปฏิบัติมากข้ึน ใหปฏิบัติไดดวยความม่ันใจตัวเอง มีความรูสึกชัด
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เจน ไมมีความขัดแยงในตัวเอง ไมพรา แลวก็ไมใชกลายไปในทาง

ตรงขาม จะไปฆาสัตวไหนก็ได รูสึกวาเหมือนกันไปหมด

พอแมก็อาจจะอธิบายแกลูกได บอกวา น่ีสัตวน้ีนะ เรา

พยายามหลีกเลี่ยง เรารูวาเขาก็รักชีวิตของเขา แตวาเราเห็น

อันตราย เชน แมก็รักลูก มันอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตของลูก แม

ก็จึงตองเลือก วาจะเลือกเอาระหวางประโยชนใหญกับประโยชน

นอย โทษมากกับโทษนอย อันน้ีหมายความวาตองมีเหตุผลใน

ระดับท่ีตอบไดเปนลําดับไป พอสูงข้ึนไปก็อธิบายไดอีก

คณุสุกญัญา ไชยวุฒิกรณวานิช: “ก็ทําใหรูจักเบาใจขึ้นเจาคะ วาถาได
อธิบายใหเขาฟงวาระดับของบาปมีมากนอย แลวแต”

เราก็จะไดเห็นชัดวา ลูกจะเห็นวาแมน่ีไมทํารายสัตวท่ีเขาไม

มารังแกเราเลย ท่ีเขาไมเปนโทษเลย ท่ีทําไปบางก็เฉพาะสัตวท่ีมัน

เปนอันตราย มีโทษ แลวแมก็พยายามหลีกเลี่ยงท่ีสุดแลว

คุณทศพร ศรีเอี่ยม:  “ตรงนี้เองผมมีความรูสึกที่สับสนนะครับ แตวา
เมื่อกี้ชอบใจและจับใจตรงที่พระคุณเจาพูดในเรื่องของศีลนะครับ

ประเด็นแรกคือการเตรียมส่ิงที่ดีที่สุดใหสําหรับเด็ก ผมวาเรื่องตรง
นี้ไมใชเรื่องใหญสักเทาไหร เพราะวาพอแมทุกคนก็พยายามเตรียมส่ิงที่ดีที่
สุดใหกับบุตรอยูแลวนะครับ แตวาเรื่องที่ยากๆ ยิ่งขึ้น ที่ผมวาเปนเรื่อง
ยากมาก คือการที่จะพัฒนาใหเขาสามารถหยิบส่ิงที่ดีในเรื่องไมดีไดนะครับ
ซ่ึงตรงนี้ผมวาคอนขางยากนะครับ
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ตอมาถึงตรงที่เรื่องเราจะทําอยางไรใหลูกเขาใจวา การที่จะอยูใน
สังคมโดยการที่รักษาเบญจศีลใหครบถวนหมดในปจจุบันนี้นะครับ ตัว
โยมเองโยมคิดวาคอนขางยากมาก เพราะวาแมแตเมื่อกี้พระคุณเจาพูด
เรื่องสัมมาชีพนะครับ ทุกวันนี้เองในการจะประกอบสัมมาชีพเพื่อที่จะให
ครบถวนเบญจศีลทั้งหมดนี่ เราเองก็ยังทําไดยากนะครับ

แตวาที่อยากเรียนถามพระคุณเจาคือ โยมเองเคยไดรับการสอน
จากพระสงฆรูปหนึ่งซ่ึงก็มีศรัทธากับทานนะครับ ทานก็บอกวาในกรณีศลี
๕ บางอยางตัวโยมเองยังไมสามารถถือศีลครบไดทั้ง ๕ ขอนะครับ ในบาง
ขณะถาจําเปนก็ใหถือศีลใหมากขอที่สุดเทาที่จะทําได แตถาจําเปนตองผิด
ศีลบางนะครับก็ขอใหรูไววาในการที่จะตองผิดศีลนั้นเปนเรื่องที่จําเปน 
เพื่อที่จะดํารงชีพอยางนี้ ไมทราบอยางนี้ถูกไหมครับ”

ก็ไดในระดับหน่ึง เมื่อยังไมเห็นทางออกท่ีดีกวา ก็ยังดีกวา

ท้ิงศีลไปเลย แตถาเรามีความเขาใจมากข้ึน เราจะพัฒนาการ

รักษาศีลของเราใหสมบูรณและม่ันใจมากข้ึน เร่ืองหน่ึงก็คือดูวัตถุ

ประสงคของศีล

อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตร จะเห็นชัดวา การ

เบียดเบียนเปนตัวตัดสินสําคัญ เชนในขอมุสาวาท การพูดเท็จท่ี

เปนตัวตัดสินสําคัญ ก็คือเจตนาตัดรอนประโยชนของเขา เปนการ

เบียดเบียนผูอื่น อันน้ีเปนมุสาวาทแท ขอยกพุทธพจนมาใหศึกษา

เปนตัวอยาง    (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๔, ที่มาแหงเดียวกับเรื่อง
ปาณาตบิาตขางตน)
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ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอเขาใจวาอยางไร เธอทัง้หลายเคยได
เหน็หรอืไดยนิบางไหมวา บรุษุนีล้ะมสุาวาท เปนผูงดเวนจาก
มสุาวาทแลว ราชาทัง้หลายจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือทําการตามปจจัยเพราะการงดเวนจากมุสาวาทเปนเหตุ?

“ไมเคย พระเจาขา”
ถูกแลวภิกษุทั้งหลาย แมเราก็ไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน

....., มีแตเขาจะประกาศการกระทําชั่ววา คนผูนี้ทําลาย
ประโยชนของชาวบาน หรือลูกชาวบาน ดวยการกลาวเท็จ
ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือทําการ
ตามปจจัย เพราะมุสาวาทเปนเหตุ, อยางนี้เธอทั้งหลายเคย
เห็นหรือเคยไดยินบางไหม?

“เคยเห็น เคยไดยิน และจักไดยินตอไปดวย พระเจาขา”

ในการพิจารณากรณีเชนวา บางทีแพทยตองพูดเหมือนกับ

หลอกคนไข ถาเอาหลักน้ีมาชวยดูวาผิดศีลไหม เมื่อมองท่ีเจตนา

รมณ จะเห็นวายังไมผิดเจตนารมณของศีล เพราะไมไดคิดจะตัด

รอนประโยชนของเขา แตในใจจริงน้ันตรงขามเลย เพราะแพทย

ตองการจะชวยคนไขไมใหเสียกําลังใจแลวอาจจะทรุดหนักลง

แตในกรณีอยางเชน เขามาทางน้ี เจอเรา เขาบอกเราวา เขา

หลงทางไปไมถูก มีทางสองแพรงสามแพรงจะไปทางไหน เรารูทาง

แตเราตองการตัดรอนประโยชนของเขา เราก็เลยช้ีทางผิดให อยาง

น้ีเปนมุสาวาทชัดเจน สวนในกรณีท่ีวาถาแพทยหรือคนเฝาไขหรือ
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พยาบาล เปนตน เห็นวาคนไขไมมีกําลังใจพอ ไมสามารถจะรับรู

ความจริงในเร่ืองโรคของเขาไดในตอนน้ี แตพูดหลกีเลีย่งไมเปน ทํา

ไดแคพูดหลอก ก็เรียกงายๆ วาพูดเท็จไป ในกรณีน้ีเจตนาน้ันมุงดี

ตอคนไข ก็ไมผิดจังๆ ในเร่ืองมุสาวาทซึ่งมีเจตนารมณตรงท่ีวาจะ

ตัดรอนประโยชนของเขา

ไมประมาทในการมองประโยชน

อยางไรก็ตาม เมื่อมองตามหลัก ซ่ึงเปนเร่ืองของการศึกษาท่ี

จะพัฒนาคน กรณีหลอกคนไขน้ี ดานบุญ ไดจากเมตตากรุณา แต

ดานบาป เพียงมีโทษเบาอยางย่ิง ไมถึงกับพนปลอดโปรงไปโดย

สิ้นเชิง เพราะวาเจตนาพูดใหคลาดจากความจริงก็ยังมีอยู ซ่ึงเรา

จะตองฝกตัวตอไปอีกในข้ันท่ีวา จะพยายามทําหรือพูดอยางไร

เพ่ือไมใหมีการพูดเท็จเลย

ในเร่ืองน้ี มีเหตุผลท่ีละเอียดออนอีกข้ันหน่ึง คือวา แมแตท่ี

เราพูดไมจริงเพราะหวังดีตอเขาน้ัน เมื่อมองลึกลงไปอีกจะเห็นวา

การท่ีเราไมใหเขารูความจริงน้ัน อาจจะเปนการตัดรอนประโยชน

ของเขาในอีกระดับหน่ึงก็ได แตสําหรับตอนน้ีน้ัน แนนอนวาถาเขา

รูความจริง ในขณะท่ีเขาไมพรอมท่ีจะรับรูน้ี เขาจะไมไดประโยชน

น้ัน แตแทนท่ีจะไดประโยชน เขาจะทรุด หรืออาจจะถึงแกกรรมไป

เสียกอน ตรงน้ี เราจึงตองปฏิบัติดวยความตระหนักเทาทันและไม
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ประมาท ไมใชพูดใหเขาสบายใจเฉพาะหนาพนๆ ไป ตองทําดวย

ความคํานึงมองขางหนาโดยทําไวในใจถึงประโยชนระยะยาวท่ี

อาจจะเหนือข้ึนไป

ท่ีวาไมประมาท คือไมมองขาม ไมละเลยการคํานึง

ประโยชนของคนที่มีไดหลายข้ันหลายระดับ อยางบางคน เมื่อใจ

เขาพรอมท่ีจะยอมรับความจริงได เขาจะไดเตรียมใจเตรียมชีวิต

อะไรของเขาได ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนข้ันสุดทายของชีวิต ซ่ึงเปน

ประโยชนอยางสูงสุด ท่ีชาวพุทธเรียกวาปรมัตถะเลยก็ได ท้ังน้ีก็ข้ึน

ตอกัลยาณมิตรผูสามารถ

ในกรณีเมื่อก้ีน้ัน ทานอาจจะยอมใหวา แพทยหรือพยาบาล

เปนตน คนน้ีทําไดแคน้ี เอาละ มีเจตนาดี ก็หลอกคนไขไวกอน แค

ไมบอกความจริงวาเขาเปนโรครายอันน้ี ก็ชวยเขาไปข้ันหน่ึง แต

เราอาจจะตองหาหรืออาศัยอีกคนหน่ึงท่ีมีความสามารถในดานน้ี 

มาพูดจาจนกระท่ังวาคนไขยอมรับความจริงได แลวก็บอกความ

จริงแกเขา เพราะวาถาเขาจะตองตายแนๆ เวลาท่ีเหลือของเขาน้ัน

นาจะเปนเวลาท่ีมีคามีประโยชนท่ีสุดในชีวิตของเขา

เพราะฉะน้ัน ทานจึงไมยกเวนใหโดยสิ้นเชิง มิฉะน้ันเราจะ

ประมาท แลวเราก็จะปลอยปละละเลย เราบอกตัวเองวา เอาละ

เราหวังดีตอคนไข เราก็หลอกใหเขาสบายใจไปแลว แลวก็จบ ท่ี

จริงไมจบหรอก ยังจะตองพัฒนาเขาใหเขาพรอมอีกข้ันหน่ึง ใหถึง

ข้ันท่ีท้ังเราและเขาไปพบอยูกับความจริงดวยกันอยางเบิกบาน
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ผองใส

แตก็อยางท่ีบอกเมื่อก้ี เปนอันวา การไมพูดความจริง โดยไม

มีเจตนาเบียดเบียน ไมใชมุสาวาทแท เพราะมุสาวาทแทอยูท่ี

เจตนาเบียดเบียน จะตัดรอนประโยชนของเขา อันน้ีพอจะใชกันได

หรือเปลา กับเร่ืองอาชีพท่ีวาน้ัน

คุณทศพร ศรีเอี่ยม: “ตรงประเด็นที่พระคุณเจาพูดครับ แตวาผมยัง
กังวลวาเรื่องลักษณะอยางนี้มา เราจะสอนเด็กแลวก็ใหเด็กเขาใจจะไดไหม
ครับ เพราะอยางพระคุณเจาพูดนี่ผมเขาใจวาเราควรทํากันในลักษณะไหน
แคไหน ถายังจําเปนตองถายไปที่เด็กนี่จะทําไดไหมครับ”

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีสัมพันธกับการพัฒนาของเด็ก ท่ีเราจะตองดู

วา เร่ืองไหนควรจะบอกจะสอนเขาไดเมื่อใด คือดูข้ันของความ

พรอม แตโดยหลักการ เราจะบอกวา มนุษยเปนผูท่ีพัฒนาได เมื่อ

อันน้ันดีและเปนไปไดแกมนุษย การศึกษาก็ตองทําใหได

ในข้ันน้ีก็คิดวา สําหรับเด็ก ก็คือใหเขารูเขาใจกวางๆ วา ให

ดูท่ีเจตนาวาเราไมตองการทํารายเขา ไมเบียดเบียนเขา เราหวังดี

ตอเขา การท่ีเรารักษาศีล ๕ จะมีศีล ๕ น่ี ทุกขอเลยมุงหมายเพ่ือ

จะไมเบียดเบียนกัน ไมทํารายกัน แลวก็อยูกันดวยความหวังดี

ปรารถนาดีตอกัน เปนมิตรตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหอยูกัน

ดวยไมตรี มีเมตตากรุณา เจตนารมณของศีลก็อยูท่ีน่ีแหละ
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ศีลเวนเบียดเบียน หนุนดวยศีลเกื้อกูล

ออ… ขอเพิ่มอีกหนอย มีศีลฝายบวกดวยนะ ศีลฝายบวกน้ี

บางทีโยมไมไดนึกถึงกันเลย ศีลไมใชมีแตเร่ืองละเรื่องจะเวนอยาง

เดียวหรอก สังคหวัตถุ ๔ ก็เปนศีลท้ังหมด คือ ทาน (เผื่อแผใหปน)

ปยวาจา (พูดดวยใจรักกัน) อัตถจริยา (ทําประโยชนแกกัน)     

สมานัตตตา (สมานตัวเขาดวยกัน) เราถือศีล ๕ น่ี เราไมเบียด

เบียนใครแลวใชไหม เสร็จแลว เหนือกวาน้ัน เรายังมาสังคหะ ชวย

เหลือกัน ยึดเหน่ียวกันไว ดวยทาน ดวยปยวาจา ดวยอัตถจริยา

ดวยสมานัตตตาอีก น่ีก็อยูในระดับศีลเหมือนกัน ฉะน้ัน เจตนา-

รมณของศีลจึงไดพูดวาสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในทางท่ีไมเบียด

เบียน แตเก้ือกูลกัน

ทีน้ี ถาเราอยูในระบบสังคมเชนอยางในปจจุบัน ท่ีโดยสวน

รวมแลวเปนระบบท่ีเอื้อตอการเบียดเบียน และมันก็ไมเอื้อตอการ

เก้ือกูลกัน เร่ิมแรก เราก็ตองรูตระหนักความจริงน้ี แลวอยูดวย

ความไมประมาท โดยตั้งเจตนาใหญเปนหลักไวกอนวา เราจะ

พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะตองทําความเบียดเบียนอยางน้ันให

เหลือนอยท่ีสุด และจะพยายามทําในทางเก้ือกูลใหมากท่ีสุดเทาท่ี

จะมีและจะทําโอกาสได แตท้ังน้ี เราก็ยอมรับความจริงวาเรายังอยู

ใตกระแส และอยูในความครอบงําของระบบสังคมน้ี เรายังหนีไม

พน โดยเฉพาะในตอนแรกน้ี เรายังไมสามารถหลีกเลี่ยงได และ
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อาจจะมีปจจัยบีบบังคับตางๆ ท่ีเราจะพนไปไดยากหรือไมอาจจะ

พนไปได แตเราก็พยายามใหเปนโทษนอยท่ีสุด แลวก็เอาทางฝาย

ดีมาทําใหมากท่ีสุด และความตระหนักรูเทาทันจะชวยหาโอกาส

ใหเรา พรอมกับชวยไมใหเพลี่ยงพล้ํา

ในภาวะท่ีบีบคั้นน้ี เมื่อรูวากระแสมันเปนโทษ เราก็ทวน

กระแสไปพลางๆ ดวย นอกจากหลีกเวนการเบียดเบียนแลว ก็เอา

ศีลฝายบวกคือสังคหวัตถุเสริมเขาไป เก้ือกูลเกาะกุมกัน ชวยเหลือ

กันดวยทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เราตองเนนสังคห-

วัตถุ ๔ น้ี ในการอยูรวมสังคม ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไปเลย

มันจะสะสมกําลังในการสรางสังคมท่ีออกจากการเบียดเบียนใน

ระยะยาว

เอาเปนวา หลักการในเร่ืองศีลน่ี อยูท่ีเจตนาเปนสําคัญ คือ

ตั้งใจจะไมเบียดเบียนกัน ไมตัดรอนทํารายผูอื่น ไมไดมุงจะทําลาย

ผลประโยชนของเขา แลวก็พยายามในทางบวก คือทางเก้ือหนุน

แคน้ีจะพอตอบขอหวงใยของโยมไดหรือยัง

การศึกษานี้ สรางโลกที่สุข ไรเบียดเบียน

คุณทศพร ศรีเอี่ยม: “ผมคิดวาคงเปนทางคณะผูบริหารโรงเรียนเลือก
อีกทีหนึ่งครับ เพียงแตวาในสวนตัวก็ดี เปนความเห็นของผูปกครองที่คิด
นะครับ เพราะวากลัวที่เด็กออกไปแลว จะอยูในสังคมที่ตองแขงขันกัน
อยางรุนแรง แลวก็อาจจะมีปญหาครับ”
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 เร่ืองน้ีตองใจเขมแข็ง ไมทอถอย ตองมองไปไกลๆ ในระยะ

ยาวทีเดียว และในการแกปญหาระยะยาวน้ัน เรายังตองมองอีก

ข้ันหน่ึงวา เราอยูในระบบสังคมน้ี ท่ีมันครอบงําและบีบคั้นเรา ทํา

ใหเราหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเราไมเห็นดวยเชนการเบียดเบียนเอา

เปรียบกันอยางน้ีไมได แตอยาลืมวา ในเมื่อเรารูวาระบบสังคมน้ี

มันไมดี ถามองใหถูกตอง เราเองก็มีหนาท่ีรับผิดชอบในการรวมแก

ไขระบบสังคมน้ีดวย คือเราเปนคนหน่ึงท่ีจะแกปญหา

ถามองอยางน้ี เราจะเปลี่ยนไปมีทาทีใหม ซ่ึงเปนทาทีท่ีถูก

ตอง ในการเปนสวนรวมของการแกไขระบบสงัคมน้ี ใหมนัเปลีย่นไป

ในทางท่ีพึงประสงค อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปน “โลกท่ีเปนสุข

ไรการเบียดเบียน” อันน้ีคือจุดหมายท่ีแท แมจะเปนเร่ืองระยะยาว

โดยเฉพาะเด็กรุนใหม จะตองกาวไปในทิศทางน้ี จะตองได

รับการศึกษาพัฒนา เพ่ือใหมาเปนผูแกไขปญหาน้ี มาสรางโลกท่ี

เปนสุขไรการเบียดเบียนน้ี เมื่อรูกันอยูวาโลกเปนปญหา ก็การ

ศึกษาน่ีแหละจะตองแกไข ถาการศึกษาไมแก แลวอะไรจะแกได

ถาเราคิดวา เราอยูในระบบสังคมน้ี ท่ีมันบีบบังคับใหเรา

ตองทําสิ่งท่ีเรารูอยูวาไมถูกตอง มีการเบียดเบียนเอาเปรียบกัน

เปนตน ยากนักท่ีวาเราจะหลีกเลี่ยงได เราจะทําอยางไร ถาคิด

อยางน้ี เราจะตกอยูในฐานะเปน “ผูถูกกระทํา” ท่ีตองเหน็ดเหน่ือย

และหนักในการท่ีทนอึดอัดและหาทางหลบหลีกตางๆ แลวก็เสีย

สุขภาพจิตดวย
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แตเมื่อมองตัวเองในทาทีใหมท่ีเรามีสวนรวมในการแกไข

ปญหา เราจะมองตัวเองเปน “ผูกระทํา” ท่ีคอยหาคอยทําโอกาส

ในการแกปญหา ท่ีจะทําใหการเบียดเบียนลดนอยลง และมีการ

เก้ือกูลกันมากข้ึนๆ ถาปรับตัวมองตัวมีทาทีอันน้ี ก็จะอยูในระบบ

สังคมท่ีวาไมดีไดอยางดีท่ีสุด เปนการกาวไปอีกช้ันหน่ึง

อีกแงหน่ึงคือ เหมือนกับบางคนที่จะไปทําการใหญอนัหน่ึง
ตอนแรกจําใจจํายอมตองไปเขารวมอยูในวงน้ัน แตเจตนาท่ีแทน้ัน
คือเพ่ือไปแกไข การกระทําในเบ้ืองตนท่ีเหมือนยอมรับระบบน้ัน ก็
กลายเปนเร่ืองปลีกยอยไป เพราะเจตนาใหญท่ีดีมันอยูเหนือน้ัน
เพียงแตตระหนักรูวา ถาไมทําอันน้ี มันก็ไปอันโนนไมได ก็ตองใช
หลักตามพระพุทธภาษิตท่ีวา เมื่อเล็งเห็นประโยชนใหญ ก็ยอมเสีย
ประโยชนนอยได

อันน้ีเราตองเตรียมคนของเราใหพรอมดวยนะ คอื เมื่อเปน
ชาวพุทธ ก็ตองอยูไดอยางดีท่ีสุดในสังคมแมแตท่ีมันแยท่ีสุด เรา
ตองฝกกันใหพรอมอยางน้ันดวย แลวเราก็ไมใชเพียงแคไปอยูได
นะ เราตองไปนําการเปลี่ยนแปลงใหไปในทางท่ีดีดวย

ตอไป เมื่อเราเขาไปอยู ตอนแรกเราไมมีกําลังพอ เราก็ถูก
ระบบน้ันบีบคั้นเอา ใหจําใจจํายอมทําบางอยางไป แตเจตนาใน
ระยะยาว เรามีจุดมุงหมายอยูแลว เราก็พยายามเดินไปในทิศทาง
ท่ีจะแกปญหา เพ่ือผันแปลงกระแสสังคม แกไขระบบสังคมไปดวย
ระยะยาวตองคิดอยางน้ัน
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เรายอมรับกันวา เวลาน้ี โลกประสบปญหารุนแรงทุกดาน
บางคนถึงกับเช่ือวาโลกใกลจะวิบัติวินาศ การท่ีโลกประสบปญหา
เชนน้ัน ปญหาท่ีรายแรงเกิดจากคนท่ีเกง แตไมดี ในการแกปญหา
ของโลก เราตองการคนดี แตคนดีท่ีจะแกปญหาท่ีแรงรายของโลกได
ตองเปนคนดท่ีีเกงดวย และตองเกงย่ิงกวาคนเกงท่ีไมด ี เราตองกลา
ท่ีจะสรางคนทีท้ั่งดีและท้ังเกงเชนวาน้ัน น่ีเปนภารกิจอยางหน่ึงของ
การศึกษาท่ีเราพึงตองจัดใหได เพ่ือโลกจะไดมีอารยธรรมอันแท ท่ี
มนุษยเขาถึง “ชีวิตดีงาม ธรรมชาติร่ืนรมย สังคมมีสันติสุข”

อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ:  “โยมก็วาเปนความเห็นที่ดีในฐานะ
ผูปกครอง ซ่ึงอาจจะหวงวาลูกจะไปอยูในสังคมแขงขันอยางไรเจาคะ แลว
ก็จะเห็น คือทุกคนที่มาที่นี่ก็ไมใชแตผูบริหารหรือคุณครู ก็เปนทั้งบุพการี
และผูที่ทํางานอยูในสังคม แตวาอยากเห็น แลวก็จากทานเจาคุณอาจารยก็
ทําใหเห็นแนวทางวา โรงเรียนแนวพุทธนี้จะขึ้นมาในสังคมเพื่ออะไร วันนี้ที่
ทานเจาคุณพูดนี่ก็จะทําใหเห็นภาพชัดถึงประโยชนของโรงเรียนแนวพุทธ
หรือวาลูกโตข้ึนไปในสังคมแลวจะเปนอยางไรเจาคะ”

เจอปญหา เราศึกษา กลายเปนได

ขอตออีกนิด คือเร่ืองน้ีก็มีคําถามบอยนะ อาตมาอยูท่ีวัดน่ี

อยางพระท่ีมาบวชชั่วคราว ทานมาจากอาชีพตางๆ บางทานรูตัว

วาทานอยูในอาชีพท่ีเปนปญหา ซ่ึงทําสิ่งท่ีไมดีตอสังคมเหมือนกัน

แลวทานถามอาตมาวาจะทําอยางไร
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ก็บอกไปวา เราก็ตองอยูอยางรูเทาทันสิ เจตนาระยะยาวเรา

มี ถาเราต้ังอันน้ีไวได ในระหวางน้ีท่ีเราตองทําไปกับเขาน่ี เราก็

พยายามใหสวนท่ีเก้ือกูลหรือท่ีเปนประโยชนน่ีดลุข้ึนมาบาง เทากับ

เรามโีอกาสไปชวยเขาแลวนะ ไมเชนน้ันกิจการแบบน้ีมนัจะเสยีหาย

ตอสังคมอยางมาก เราก็ไปชวยใหมนัมสีวนท่ีดข้ึีนมาบาง น่ีหน่ึงละ

อีกอยางหน่ึงก็คือ เราตองมีปญญาเพ่ือจะแกไขปญหาระยะ

ยาว การท่ีเราเขามาอยูในระบบน้ี เราก็ไดเรียนรูกิจการน้ี ซ่ึงเปน

การพัฒนาปญญาของเราในการท่ีจะแกปญหาน่ันแหละ และน่ีก็

คือสวนหน่ึงของการท่ีจะกาวไปแกปญหาแลวละ ถาเราไมไดเรียน

รู ไมรูกลไกความเปนไปของระบบที่วาเปนปญหาน้ีแลว แมแตเรา

บอกวาจะไปแกปญหา เราก็แกไมเปน จับไมถูกท่ี

ฉะน้ัน ก็เปนประโยชนท่ีเราไดมาอยูในระบบน้ีดวย เราก็รีบ

เอาประโยชนเลย ก็คือวา ไปอยูโดยมีความตระหนักรูวาเราจะ

เรียนรูระบบวามันเสียหายอยางไร

ถาไมคิดอยางน้ี ไมตั้งทาทีอยางน้ี ก็มัวสักแตวาหมนหมอง

ใจ ไมสบายใจ วาน่ีฉันตองอยูในระบบน้ี ท่ีมันทําอะไรๆ เสียหาย

แกสังคม แลวจะทําอยางไร ตัวเองก็ไปไหนไมได ทําอะไรก็ไมได

มัวแตใจเสีย และเสียใจ

เอาละ ก็รีบทําซะ บอกวาเปนโอกาสแลวท่ีเราจะไดเรียนรู

ปญหา มองเห็นสาเหตุของปญหา เรามาอยูกลางตัวปญหาแลว

เรียนเลย ศึกษาเลย พอมองแงดี ก็ไดประโยชนเลย แลวเราน่ีแหละ
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จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาตอไป เพราะเราต้ังใจดี และเขาใจ

ดีดวย

น่ีคือตัวอยางของการท่ีวา ตองหาแงท่ีจะเอาประโยชนใหได

ไมวาจะอยูในสภาพอะไร เลวรายอยางไร ถารูจักโยนิโสมนสิการ

ละก็ ตองหาประโยชนได ดังท่ีพระบางองคจะมรณภาพแลว ก็ยัง

บรรลุอรหัตตผลได หมายความวา แมแตความทุกขอยางหนักท่ีสุด

มนุษยก็ยังเอามาทําใหตัวเองตรัสรูได สิ่งเลวรายท่ีสุด ถามนุษยรู

จักใชปญญา ก็จะเอาประโยชนได เอาเปนวา เร่ืองน้ีผานไปกอน

สรุปปดทายเรื่องปาณาติบาตหนอย คงพอไดแนววา ชวงตน

เด็กเล็กเร่ิมแรก เราสอนการเวนปาณาติบาตอยางกวางแบบครอบ

คลุมเลย ไมมีการแบงแยกหรือแยกแยะ โดยมุงสรางภาวะจิตใจ

แหงความมีเมตตากรุณา ดวยปญญามองเห็นเหตุผลแหงการมี

และรักชีวิตรักสุขเกลียดทุกขเสมอกันของสรรพสัตว ท่ีจะเปนฐาน

ของการอยูรวมกันในโลกท่ีมีสันติสุข

ตอจากน้ัน โดยสัมพันธกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ซ่ึง

เปนจุดท่ีตองขอฝากทางโรงเรียนไปจับข้ันตอนของความพรอม เรา

ก็จะเตรียมใหเด็กมีการพัฒนาท่ีพรอมจะไปอยูในโลก และไปรวม

สรางสรรคแกปญหาของชีวิตและสังคม ถึงข้ันน้ี ก็ใหรูเขาใจเร่ือง

ปาณาติบาตในข้ันจําแนกแยกแยะใหเขาถึงเหตุผล ในการท่ีจะ

ปฏิบัติในเร่ืองน้ีไดดวยความมั่นใจตัวเอง โดยในทางปญญาก็ชัด

เจนไมพรา และในดานจิตใจไมมีความขัดแยงภายใน เพ่ือปฏิบัติ
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ตัวในความถูกตองอยางจริงจัง กาวไปในการพัฒนาสูการปฏิบัติท่ี

สมบูรณย่ิงข้ึนๆ ตอไป

ขอ ๓) “สวดสาธยายพุทธวจนะ… และอธิษฐานจิต...” ขอน้ี อาน

แลวก็ชวยกันดู อาจจะตองฝากวาชวยกันคิด คือ แตกอนน้ีอาจจะ
พูดวาสวดมนต แตทีน้ีก็ใหกวางข้ึน “อธิษฐานจิต” น่ี จะใหเปนตัว
เสริมสมาธิ อธิษฐานในท่ีน้ีวาตามความหมายเดิมนะ ไมใช
อธษิฐานแบบรองขอวา “เจาประคุณ ขอให…” แตอธิษฐานในท่ีน้ี
คืออธิษฐานแบบพระพุทธเจา หรืออธิษฐานแบบของพระ

อธิษฐานในความหมายของพระพุทธศาสนา เปนบารมี
อยางหน่ึง คือความต้ังใจมุงมั่นเด็ดเด่ียววาจะทําการน้ันใหสําเร็จ
ตั้งจุดมุงหมายท่ีดีข้ึนมา แลวก็มุงทําการน้ันแนวไป ไมใชอธิษฐาน
เพ่ือจะได แตอธิษฐานเพื่อจะทํา คนไทยน่ีอธิษฐานเพื่อจะได แต
ของพระ เปนการอธิษฐานเพื่อจะทํา

พระพุทธเจาอธิษฐานพระทัย ก็ทรงบําเพ็ญบารมีเพ่ือจะได
บรรลุโพธิญาณ อธิษฐานในท่ีน้ีคืออยางน้ัน เปนการใหชาวพุทธฝก
หัดท่ีจะมีจิตใจเขมแข็ง มีความต้ังใจจริงในการทําอะไรๆ อันน้ีจะ
สําทับการฝกสมาธิ

ขอ ๔) “ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย...” อันน้ีฝากไว ขอใหทางโรง
เรียนไปปรับเอง

ขอ ๕) “ทํากรรมดี… อุทิศแดพระรัตนตรัย มารดา บิดา ครู
อาจารย...” ขอใหลองคิดดู จะเปนไปไดไหม
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ขอ ๖) “ตั้งกําหนดวันปลอดการบันเทิง . . .” ในขอน้ี อาจตั้ง

กําหนดชมรายการบันเทิงแตละวันดวยวาแคไหน ถาต้ังได ทาน

เรียกวาเปนวัตรอยางหน่ึง วัตร คือขอปฏิบัติประจําตัว เชนวา ฉัน

จะดูการบันเทิงแคน้ี หรือมีวันเวนท่ีงดการบันเทิง การถืออุโบสถก็

อยางน้ีแหละ น่ีคือการฝกชาวพุทธใหถืออโุบสถ ก็เราอยูกับศีล ๕

มา ๗ วันแลว เราก็ข้ึนไปอยูกับศีล ๘ สักวันหน่ึง

ศีล ๕ คือไมเบียดเบียนคนอื่น แตศีล ๘ น่ีจะมาพัฒนาตัว

เอง ใหมีจิตใจดีข้ึน ใหมีความสุขไดงายข้ึน ใหเปนอิสระมากข้ึน

โดยพึ่งพาวัตถุนอยลง ศีล ๘ สวนท่ีเพ่ิมข้ึนมาน่ี คือเปนศีลท่ีฝกคน

ใหเปนสขุไดโดยพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคนอยลง เจตนารมณอยูท่ีน่ัน

แลวก็จะพัฒนาจิตใจใหเขมแข็งข้ึนไปดวยในตัวเอง จะข้ึนตอวัตถุ

นอยลง ลองดูวาจะทําไดไหม มีวาระปลอดการบันเทิงบาง

ขอ ๗) “ตัง้เกณฑเพือ่ฝกความรูจักประมาณในการบริโภค การกนิเสพ
พอด ี หรอืการบริโภคดวยปญญา” ขอน้ีก็สําคัญ อาจจะเอาอยางพระ
คือ พระเวลาจะฉันอาหาร ตองพิจารณาท่ีจะฉันใหถูกตองตาม
ความมุงหมายของการฉันอาหาร โดยวา “ปฏิสังขา-โย” อยางท่ีวัด
น้ี พระฉันพรอมกัน กอนจะฉันก็สวด “ปฏิสังขา-โย” กอน ตามคํา
บาลีวา “ปฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง ปฏิเสวามิ…” แลวก็อาจจะแปล
ดวย เพราะวาบางทานอาจจะไมเขาใจ ก็จะไดรูความหมาย ในคํา
แปลจะบอกหมดวา ท่ีเรารับประทานอาหารน้ี มิใชเพ่ืออยางน้ันๆ
แตเพ่ืออยางน้ีๆ แลวก็รับประทาน อยางนอยก็เตือนสติไดทีหน่ึงๆ
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ขอปฏิบัติน้ี ในท่ีบางแหงก็เลยทําบาง จะคลายกับท่ีทาง

คริสตเขาทํากันมาแลว แตเขาทําแบบวาขอบคุณพระเจา เวลาเอา

อาหารมาตั้ง ก็สวดขอบคุณพระเจา แตทีน้ีของชาวพุทธ เปนการ

สวดพิจารณาอาหาร วาใหเรากินดวยปญญา โดยถือความ

เอร็ดอรอยเปนตน เปนเพียงสวนประกอบ แตตัวจริงท่ีตองใหได

กอน คือกินอาหาร ตองใหไดคุณคาท่ีแทของอาหาร คือใหเปน

ประโยชนตอรางกาย มาบํารุงเลี้ยงรางกายใหเจริญเติบโต ซอม

แซมสวนสึกหรอ แกปญหาไมใหเปนโรคภัยไขเจ็บ กินแลวไมให

เปนโทษ หรือกินท้ังไดประโยชนและไมเปนโทษ

การพิจารณาน้ี เปนการเตือนสติ แลวก็เปนศีลอยางหน่ึง

คือ ปจจัยปฏิเสวนาศีล ซ่ึงไดบอกแลววานาจะเนนกัน ก็คิดวา

นาจะใชได

ถาเห็นเหมาะ ก็พิจารณากันต้ังแตจะเร่ิมรับประทานอาหาร

เลย การเร่ิมรับประทานก็จะไดพรอมกันดวย พอจะรับประทาน

อาหาร ก็สวดพรอมกัน

ในข้ันน้ี ขอจบการพิจารณาไวเทาน้ีกอน แตยังไมใชจบจริง

เพราะยังขอฝากครูอาจารย และผูปกครอง คือทางโรงเรียน ชวย

กันพิจารณา เพ่ือไดขอยุติท่ีจะใชทํางานตอไป

ทีน้ี เมื่อสะดวกกันแลว ก็มาดูกันตอไปใหจบ

ขอท่ียังคางอยูและฝากไว สวนมากชัดอยูแลวในทางหลัก

การ เพียงแตมาดูกันวาจะจัดวางใหไดผลในทางปฏิบัติอยางไร จึง
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คงไมตองใชเวลาพิจารณามากนัก
ในขอ ๓) “สวดสาธยายพุทธวจนะ… ทําใจใหสงบ และอธิษฐาน

จิต...” น้ี เห็นไดวา การสวดมนตเปนกิจกรรมกุศลท่ีมีความสมบูรณ

ในตัว มีการแสดงออกเปนพฤติกรรมรวมกันของหมูคนก็ได ทําเปน

สวนเฉพาะตัวก็ได และปฏิบัติกันมาเปนประเพณี ควรจะใหความ

สําคัญเดนชัดเปนขอหน่ึงตางหาก สวนการทําใจใหสงบและ

อธิษฐานจิต ก็เปนเร่ืองของสมาธิน่ันเอง จะทําพวงกับการสวด

มนต หรือทําเมื่อใดท่ีมีโอกาสแมแตในเวลาสั้นๆ ก็ได ซ่ึงควรจะฝก

ไวเสมอๆ ก็ควรจะต้ังไวเปนขอตางหาก

จึงตกลงวา ขอ ๓) น้ี แยกเปน ๒ ขอ คือ

ขอ ๓) “สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต โดยเขาใจความ
หมาย อยางนอยกอนนอนทุกวัน”

ขอ ๔) “ทําจิตใจใหสงบ เจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมาย
ที่เปนกุศล วันละ ๕–๑๐ นาที”

เมื่อแยกขอ ๓) ยอยเปน ๒ ขอแลว จํานวนขอก็เพ่ิมจาก ๗

เปน ๘ ขอ น่ีถือไดวาเปนขอปฏิบัติประจําตัวท่ัวไป ซ่ึงนับวา

ครบถวนหรือพอสมควรแลว

อยางไรก็ดี เมื่อมองลึกและละเอียดลงไป เห็นวา ยังมีขอ

ปฏบัิตพิิเศษบางอยาง ดงัท่ีทางพระเรียกวาเปนจริยาวัตรและกิจวัตร

ตางๆ ท่ีจะชวยเสริมชวยยํ้าใหการฝกหรือการพัฒนาชีวิตน้ี ประณีต

และไดผลสนิทแนบเนียนย่ิงข้ึน ก็เลยมขีอท่ีขอเพิม่ข้ึนอกีบาง
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ดงัเชน เมือ่พิจารณาในขอแรก เก่ียวกับเร่ืองการออมเงนิและ

แบงมาทําทานบริจาคน้ัน ไดพูดกันถึงการตักบาตร ซ่ึงชาวพทุธจํานวน

มากปฏบัิตมิาเปนกิจวัตรประจําวัน แมวาสาํหรับพุทธศาสนิกชนทุก

คนคงไมสะดวกและเปนไปไดยากท่ีจะตักบาตรทุกวัน แตถาหาง

หนอยเปนประมาณสปัดาหละครัง้ โดยเฉพาะในวันพระ ก็เปนไปได

ทีน้ี เมือ่พูดถึงวันพระแลว ก็มองเห็นตอไปอกีวา วันพระหรือ

วันหยุดประจําสปัดาหน้ัน มปีระเพณีสบืกันมา ท่ีชาวพทุธไดใชเปน

โอกาสสาํคญัสาํหรับฝกตนพฒันาชีวิต เชน รักษาอโุบสถ แลวก็มกั

จะไปปฏบัิตโิดยทําเปนกิจกรรมรวมกัน นักเรียนก็ควรจะไดใชโอกาส

เชนน้ีเหมอืนกัน ตกลงก็จึงเพ่ิมอกีขอหน่ึง คอื

ขอ ๙) “บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ดวยการตักบาตร หรือแผเมตตา
ฟงธรรม หรืออานหนังสือธรรม โดยบุคคลที่บาน ที่วัด หรือที่โรงเรียน
รวมกัน ประมาณ ๑๕ นาที”

เมือ่มองดานกิจวัตรแลว ลกึและละเอยีดลงไป ก็มองตอไปถึง

จริยาวัตร ซ่ึงคนไทยไดรับความช่ืนชมวาเปนคนประณีตงดงาม

ละมนุละไม  อนัเกิดจากการฝกกันมาในวัฒนธรรมจนเหมอืนเปนไป

โดยไมรูตวั ขอน้ีก็ไมพึงหลงลมืขามไป จึงจัดเขามาดวย แลวก็พอดี

ไปกลมกลนืเขากันไดกับท่ีบางทานเสนอใหเนนความรูจักรับผดิชอบ

ในเร่ืองชีวิตสวนตัว ก็เลยเพ่ิมอกี ๒ ขอ คอื

ขอ ๑๐) “มีปกติกราบไหว แสดงความเคารพ ตอพระรัตนตรัย
บิดามารดา ครูอาจารย และบุคคลที่ควรเคารพ”
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ขอ ๑๑) “ปฏิบัติกิจสวนตน ดูแลของใชของตนเอง และทํางานของ
ชีวิต ดวยตนเอง”

ในท่ีสุด ไดยอนมานึกถึงหลักใหญแกนกลางสําหรับชาวพุทธ

ท่ีเรานับถือและนําเราใหกาวหนาไปในการศึกษาพัฒนาชีวิต คอืพระ

ไตรรตัน หรือพระรัตนตรยั สาํหรับมวลชนท่ีคนสวนใหญยังเขาไม

คอยถึงหรือยังไมสนิทแนนในสาระท่ีเปนนามธรรม เรามวัีฒนธรรม

ประเพณีท่ีสงเสริมใหมีเคร่ืองสักการะบูชา เฉพาะอยางย่ิงพระพุทธ

รูปไวใหเปนท่ีเคารพระลึก เพ่ือเตือนจิตนอมใจเขามาสูคุณพระ

รัตนตรัยและความใฝกุศล ย่ิงเมื่อคํานึงถึงเด็กนักเรียน เร่ืองน้ีก็ย่ิง

นาจะใสใจใหความสําคัญใหมาก จึงตกลงเพ่ิมอีกขอหน่ึงวา

ขอ ๑๒) “มีส่ิงที่บูชาไวสักการะประจําตัว เปนเครื่องเตือนใจให
ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย”

เปนอันวา มีหลักในดานปฏิบัติการ ๑๒ ขอ พอไดหัวขอครบ

แลว ดูตลอดท้ังหมดทวนอีกที ก็เห็นวาบางขอควรจัดลําดับใหมให

เหมาะ จึงจัดเรียงท้ังหมดอีกคร้ังหน่ึง เปนดังน้ี

๑. เก็บออมเงิน และแบ่งมาบําเพ็ญทาน เพ่ือบรรเทาทุกข์ เพ่ือบูชาคุณ
เพ่ือสนับสนุนกรรมดี อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๒. สมาทานเบญจศีล เว้นอบายมุข
๓. สวดสาธยายพุทธวจนะหรอืบทสวดมนต์ โดยเขา้ใจความหมาย อยา่ง

น้อยก่อนนอนทุกวัน
๔. ทําจิตใจให้สงบ เจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพ่ือจุดหมายท่ีเป็น

กุศล วันละ ๕–๑๐ นาที
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๕.มีปกติกราบไหว้ แสดงความเคารพ ต่อพระรัตนตรัย บิดามารดา
ครูอาจารย์ และบุคคลท่ีควรเคารพ

๖.ทํากรรมดี ทําบุญ บําเพ็ญประโยชน์ อุทิศแด่พระรตันตรยั มารดาบิดา
ครอูาจารย ์และท่านผูเ้ป็นบุพการขีองสังคมในอดีต สัปดาห์ละอยา่งน้อย ๑ ครั้ง

๗.ไปวัดชมอารามท่ีรื่นรมย์ และไปร่วมกิจกรรม ทุกวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา และวันสําคัญของครอบครัว

๘.บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ด้วยการตักบาตร หรือแผ่เมตตา ฟังธรรม หรือ
อ่านหนังสือธรรม โดยบุคคลท่ีบ้าน ท่ีวดั หรอืท่ีโรงเรยีน รว่มกนั ประมาณ ๑๕ นาที

๙.ฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยปัญญา ให้กินอยู่พอดี
๑๐.ปฏิบัติกิจส่วนตน ดูแลของใช้ของตนเอง และทํางานของชีวิต ด้วย

ตนเอง
๑๑.ชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินกําหนดท่ีตกลงกันในบ้าน และมีวัน

ปลอดการบันเทิง อย่างน้อยเดือนละ ๑ วัน
๑๒.มีส่ิงท่ีบูชาไว้สักการะประจําตัว เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระ

คุณของพระรัตนตรัย

เปนอันวา “หลักชาวพุทธ” ไดครบแลว ท้ังดานหลักการ ท่ี

เปนขอปฏิญญา และดานปฏิบัติการ ท่ีเปนขอปฏิบัติ เรียกไดวา

เปนสูตรแหงปฏิบัติการ อันพรอมท่ีจะนําไปใชใหสมวัตถุประสงค

อยางไรก็ดี หลักปฏิบัติ ๑๒ ขอน้ี แลดูรูสึกเหมือนวามาก ถา

เปนไปได จึงจะหาโอกาสพิจารณาในแงท่ีจะจัดเปนหมวดหมู เพ่ือ

ใหดูงายและเปนระบบ อันจะเรียบร่ืนตอการคิดเขาใจ การกําหนด

จดจํา และการนําไปใชปฏิบัติตอไป



ภาค ๒

สื่อสาระ





ปรากฏนาม

สยามสามไตร๑

โรงเรียนกราบถวายรายงาน:

ณ โอกาสน้ี โรงเรียนสยามสามไตร ท่ีไดรับเมตตาจากทาน
เจาคุณอาจารย ใหชื่อเปนมงคล และก็ไดมารับชื่อน้ีจากทานเจาคุณ
อาจารยเมือ่วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บัดน้ี ไดรบัชือ่เปนทางการ
จากกระทรวงศึกษาธิการใหเริ่มใชเมื่อวันศุกรท่ี ๑๖ พฤษภาคม ท่ี
ผานมา

วันน้ี เปนวันมงคลอันสูงสุดท่ีจะเปดเบิกฤกษการศึกษา และ
ใชชื่อเปนโรงเรียนสยามสามไตร จึงขอกราบสักการะทานเจาคุณ
อาจารยเพ่ือใชชื่อเปนทางการต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

                                                                                                    
๑ ถอดความจากเสียงบันทึกในโอกาสท่ีคณะบุพการี ผูบริหาร ตัวแทนครูและผูปกครอง 

เขากราบนมัสการและขอรับช่ือโรงเรียนสยามสามไตร จากทานเจาคุณอาจารย พระ

พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพ่ือเริ่มตนอยางเปนทางการ เปดปการศึกษา 

๒๕๕๑ แทนช่ือเดิมคืออนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถม เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๑ “วันวิสาขบูชา” ณ กุฏิ ท่ีวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล สาย ๔
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ในสวนของความหมายและความสําคัญก็คิดวา โรงเรียนเดิม
คืออนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถมก็เปนเพียงโรงเรียนเอกชน
เลก็ๆ แตไดดําเนินแนวทางตามองคพระสมัมาสมัพุทธเจา โดยเฉพาะ
การตามรอยนิพนธของทานเจาคุณพระธรรมปฎก ต้ังแตป ๒๕๓๙ 
ดังน้ัน โรงเรียนเองก็มีองคทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณน้ี เปน
เหมอืนด่ังประธานของการจัดการศึกษาแนวพุทธ มาต้ังแตป ๒๕๓๙

วันน้ี ก็ขอโอกาสท่ีจะกราบเรียนใหชัดเจนในคณะท้ังหมด
ดวยกัน แลววันน้ี เมื่อไดรับชื่อท่ีเปนมงคล ก็ต้ังใจจะใหโรงเรียนน้ี
ไดสรางเด็กท่ีดีขึ้นมาในสังคม เปนความหวังของมนุษยชาติ ดังท่ี
ไดอานนิพนธของทานเจาคุณมา และเริ่มใชมาต้ังแตป ๒๕๓๙ ก็ยัง
เปนความคาดหวังในระดับของมูลนิธิ เพ่ือชวยเปนสวนหน่ึงของ
โรงเรียนในระบบการศึกษาแนวพุทธท่ีเกิดขึ้นแลวในประเทศไทย
ถึง ๒๐,๐๐๐ โรง ตอไป

ตามท่ีทานเจาคุณอาจารยถามวา จํานวน ๒๐,๐๐๐ น่ีเปนสถิติ
ของราชการ คือไดรับอนุญาตจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และตอนน้ี ทางราชการมีนโยบายเก่ียวกับเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ
เปนอยางไรบางน้ัน เวลาน้ี ทางราชการ ก็ยังคงมี ดร.บรรเจอดพร  
สูแสนสุข ดูแลอยูในกระทรวงศกึษาธกิาร และพระมหาพงศนรนิทร
 ิตวํโส ก็ยังคงดูแลอยูดวย

เมื่อปท่ีแลว สามประสานโรงเรียนวิถีพุทธ มีการอบรม คือ
เสวนากับผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธท่ัวประเทศ นาจะอยูท่ีประมาณ 
๑๐ เปอรเซ็นต ของ ๒,๐๐๐ โรงน้ัน โดยทําไปในทุกจังหวัด ทุก
ภาค ใชเวลา ๑ ปเต็ม ก็ยังคงเปนความพยายามท่ีจะรักษา หรือวา
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เก้ือกูลตอกันไว ยังไมถึงกับหมดโครงการไปดังเชนโครงการตางๆ
ของรัฐบาล ขณะนี้นาจะครบ ๕ ปเต็มพอดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต):

ขออนุโมทนา ท่ีไดใชช่ือใหมในวันเปดเรียน เร่ิมตนปการ
ศกึษา ๒๕๕๑ ท่ี ๑๖ พฤษภาคม มาตอบรรจบกับวิสาขบูชาในวันน้ี
ย่ิงเปนกุศลใหเกิดเปนมงคลท่ีแท

ไดฟงวา โรงเรียนวิถีพุทธตอนน้ีมี ๒๐,๐๐๐ โรง น่ีก็ผานมา
๕ ปเต็มแลว ไมทราบวามีความเขมแข็งเปนอยางไรบาง หนึ่ง ถา
วาโดยปริมาณ ก็เรียกวาเขมแข็งพอสมควร เพราะจํานวนต้ัง 
๒๐,๐๐๐ กวาน่ีไมใชนอย แต สอง ในแงความเขมแข็งของตัวกิจ
กรรมการงาน ก็ตองดูท่ีคณุภาพ ซ่ึงเปนขอท่ีสาํคัญมากในระยะยาว

วาโดยสวนรวมท้ังประเทศ เวลาพูดถึง บางทีก็ปรารภกันใน
เชิงเปนหวง เพราะวาเร่ืองของงานสวนรวมท้ังประเทศ มักจะไปข้ึน
อยูกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีไมคอยสืบตอ ไมคอยแนนอน และรัฐ-
บาลก็เปลี่ยนบอย นโยบายก็เปลี่ยนไปเร่ือยๆ

เมื่อวาตามท่ีไดเห็นมาเปนประสบการณ ราชการเมืองไทยน้ี
ขาดการสืบตอ ความตอเน่ืองของงานไมคอยแนนอน สิ่งท่ีจัดต้ัง
ข้ึนมาจึงมักไมมั่นคง พอเปลี่ยนรัฐบาลไป นโยบายก็เปลี่ยนไป กิจ
การงานอะไรตออะไรท่ีทํามาเกาก็ชักจะงอนแงน เปลี่ยนไปในทาง
ท่ีออนแอลง หรือบางทีจะเรียกวาทรุดก็ได ทําใหคนนึกลวงหนาวา 
ออ งานของรัฐบาล เด๋ียวก็อยางน้ันแหละ ทางราชการจึงควรจะแก
ไขสภาพงอนแงนน้ีเสีย
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สําหรับเร่ืองโรงเรียนวิถีพุทธน้ี ก็ยังมองอยูวา ถามีการสืบตอ
ไดดี ก็จะเปนท่ีหวัง แตบางทีเสียงท่ีไดยินมาก็เปนไปในทางท่ีไม
คอยนาสบายใจนัก อันน้ีก็วากันในดานของราชการ ตามท่ีไดสดับ
ตรับฟงอยางผูอยูหางๆ

เอาเปนวา ถึงจะอยางไรก็ตาม ในแงของสวนรวมระดับ
ประเทศชาติ นโยบายของรัฐจะเปนอยางไรก็แลวแต ก็ยังมีโรง
เรียนท่ีมั่นคงอยูในหลักการน้ีใหอุนใจได โดยเฉพาะอยางท่ีวาไป
แลว ก็คือโรงเรียนหนูนอย ท่ีมาเปนสยามสามไตร กับโรงเรียนท่ีอยู
ในกลุมในชุดเดียวกัน ประสานกันมา มีโรงเรียนรุงอรุณ และโรง
เรียนทอสี เปนตน อันเปนจุดเร่ิมท่ีเรียกวาโรงเรียนแนวพุทธ เขาวิถี
พุทธน้ีมากอนแตเดิม

การท่ีไดเร่ิมตนข้ึนมาแตเดิมน้ี แสดงถึงการมีความต้ังใจท่ี
จริงจัง จึงคิดหวังวาจะเปนแกนตอไป โดยเปนหลักยืนใหแกสวน
รวมไว ไมวาสวนท่ัวไปจะเปนอยางไร จะแกวงจะไกวจะไหวจะ
หว่ันหรือไม ก็ขอใหสวนท่ีเปนแกนเปนหลักน้ีตั้งมั่นอยู และเปน
ฐานรองรับไว

แตฐานและหลักท่ีแทจริงน้ัน ไมใชแคน้ี หากหมายถึงฐาน
ทางความคิด คือภูมิปญญา และหลักของการศึกษา

เมื่อฐานมั่นแลว ถามีหลักท่ีชัด และหลักน้ันเรียงตอทอดเห็น
เปนลําดับไปตลอด เราก็กาวไปอยางมั่นใจจนถึงจุดหมาย   



กาวสูจุดหมาย

ฐานม่ัน หลักชัด

ผูท่ีจะทํางานกาวไป ควรมีฐานท่ีมั่น และมีหลักท่ีเดนชัด ท้ัง
หลักบนฐาน และหลักรายทาง

ฐานท่ีแทอยูในใจของเรา แลวก็อยูท่ีปญญาซ่ึงรูเขาใจ อนัเปน
องคประกอบสาํคัญท่ีจะรองรับงานใหคงอยู ดาํเนินไป และสบืตอได

ปญญาน้ีเปนสิ่งท่ีจะตองสรางตองพัฒนากันตลอดเวลา
รวมท้ังคนรุนตอไปหรือคนท่ีจะมารวมงานเพ่ิมข้ึน ก็จะตองมีความ
รูความเขาใจชัดในเร่ืองของงานนี้ และปญญาท่ีรูเขาใจ ก็คือรูเขา
ใจความจริงท่ีเปนธรรมดาของธรรมชาติ โดยโยงไปท่ีหลักของพระ
ศาสนา ท่ีสื่อถึงธรรมซ่ึงเปนความจริงของธรรมดาธรรมชาติน้ัน   

เพราะฉะน้ัน เร่ืองความมั่นคง ท่ีวามีฐานอยูในใจของผูริเร่ิม
ท่ีไดทํางานมาน้ี จึงตองมองไปท่ีความรูเขาใจท่ีเขาถึงหลักธรรมอีก
ทีหน่ึง และหลักธรรมน้ันก็บอกอยูแลววาไดแก “สามไตร” ท่ีมา
บรรจบกับ “สยาม”

“สยาม” น้ันมีความหมายในแงของประเทศชาติสังคมน้ีก็ได
ในแงหลักธรรมก็ได แลวก็โยงไปสัมพันธประสานบรรจบกับสาม
ไตรอีกทีหน่ึง 
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ในแงหลักธรรม มาทวนกันนิดหน่ึงวา “สยาม” ประกอบดวย
“ส” [สะ] แปลวา มี + “ยาม” [ยาม, ยา-มะ] ซ่ึงมาจาก ยมะ แปลวา
การรูจักควบคุมตัว บังคับตัว ปกครองตนเองได

“สยาม” จึงหมายความวา มคีวามสามารถควบคมุตนเองให
เดินหนามุงไปในการฝกฝนพฒันา เหมอืนอยางคนท่ีฝกเปนนักกีฬา 
เปนชาง หรือฝกงานตางๆ ข้ันตอนสําคัญมากท่ีจะใหเกง ใหบรรลุ
ความสาํเร็จ ก็คอื การรูจักควบคุมตวั กํากับ บังคับตวั ตัง้แตในการ
ทรงตัว ใชหัว ใชหู ใชตา ใชขา ใชแขน ใชมือ ใชเทา ฯลฯ ใหทําได
อยางน้ันๆ เรียกสั้นๆ วา ควบคุมอินทรีย หรือฝกอินทรีย

พอฝกดีแลว ก็ใชอินทรียน้ันๆ ไดคลองแคลว ชํานาญ เรียก
วาเปนความสําเร็จ ถาไมยอมครองตนควบคุมตัวในการฝกอยางน้ี 
ก็เอาดีไมได จึงถือวาเปนหัวใจของความสําเร็จ

พูดรวมๆ ก็คือ การครองตัว การกํากับ บังคับ ควบคุมตัว ให
กาวไปในการศึกษาอยางครบถวน จนครบเปนไตรสิกขา

 “สามไตร” น้ัน ถือวาประมวลหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
ไวครบท้ังหมด ท่ีจริง ไตรรัตนก็คลุมหมดแลว มีพระพุทธศาสนา
ครบบริบูรณอยูในตัว แตเปนความครอบคลุมแบบโยงถึงกัน คือ

- พระพุทธเจาทรงบรรลุโพธิญาณ ก็ดวยทรงรูแจงธรรมแหง
ไตรลักษณ จึงทําใหหมดกิเลส เปนบุคคลท่ีสมบูรณได

- แตจะรูแจงไตรลักษณได ก็ดวยไตรสิกขา คือตองปฏิบัติ
พัฒนาธรรมท่ีเปนระบบแหงศีล สมาธิ ปญญา และ

- บรรดามนุษยท่ีปฏิบัติธรรมรูธรรมตามพระพุทธเจา เขาถึง
จุดหมายไดประโยชนสุข ก็เรียกรวมกันวาพระสงฆ
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เมื่อโยงกันอยางน้ี เราก็เอาหลักท่ีโยงถึงกันน้ันออกมาตั้ง
แสดงใหชัด เปน ๓ หลัก และจึงเปน “สามไตร”

ตอนน้ีเราเอาคําวา “สามไตร” มาเปนช่ือของโรงเรียน ช่ือโรง
เรียนจึงมีความหมายครอบคลุมหลักท้ังสามประการน้ี

แตในบรรดาหลัก ๓ ประการน้ัน หลักใหญ ๒ อยางแรก คือ 
ไตรรัตน และไตรลักษณ พูดกันงายๆ วาอยูในฐาน คือเปนของท่ี
จะตองแจมแจงมั่นใจอยูในภูมิปญญา

สวนท่ีจะตองเดินหนากาวไปในปฏิบัติการ ก็คือเร่ืองของ 
ไตรสิกขา หรือการศึกษาอันครบองคท่ีจะใหการพัฒนาชีวิตดําเนิน
ไปสูจุดหมาย  

มัคคุเทศก

การศึกษา คือการฝกหัดพัฒนาตนน้ัน เปนงานในหนาท่ีของ

ทุกชีวิต เฉพาะอยางย่ิงชีวิตมนุษย ท่ีจะดีเลิศประเสริฐไดดวยการ

ฝก คือการศึกษาน้ัน และมนุษยผูน้ันก็จะตองรูจักครองตัว ควบคุม

ตนใหกาวไปในการศึกษา ใหเดินหนาไปในทางดําเนินชีวิตแหง

การฝกหัดพัฒนาตนดังกลาว

อยางไรก็ตาม ผูท่ีเพ่ิงเร่ิมพัฒนา และผูท่ียังพัฒนานอย หรือ

แมแตผูท่ีอยูในเสนทางหรือในกระบวนการพัฒนา แตบางทีก็

ประมาทเฉือ่ยชาหรอืเฉเชือน ควรไดรับความเก้ือหนุน ท่ีเราเรียกวามี

ผูแนะนําสั่งสอน ดังท่ีทานเรียกพอแมวาเปนบูรพาจารย หรือครูตน 
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ซ่ึงชวยดูแลตั้งแตสงเสริมกระตุนเราใหเขารูจักครองตัวควบคุมตน

ใหกาวไปไดในทางดําเนินชีวิตแหงการฝกหัดพัฒนาตนน้ัน

ความพยายามหรือการกระทําในการศึกษาฝกหัดพัฒนาน้ัน 
เปนงานในหนาท่ีของบุคคลน้ันเอง ดังน้ัน ผูท่ีมาเกื้อกูลหรือดูแลจึง
มช่ืีอเรียกในข้ันแรกวาเปนเหมอืนมัคคเุทศก คอืแคช้ีนําบอกทางให

อยางไรก็ตาม ตอจากน้ัน ผูเก้ือหนุนยังชวยเหลือเอื้ออํานวย
ในการศึกษาพัฒนาของผูน้ันในแงดานข้ันตอนตางๆ ไดอีกมาก ผู
เก้ือหนุนน้ันจึงมีช่ือเรียกอีกหลายอยาง เชนวาเปน ครู เปนอาจารย 
ดังท่ีมีคําเรียกหลากหลาย ตามอยางพระพุทธจริยา ของพระบรม
ศาสดา เปน เนตา ทเมตา วัตตา สิกขาปกะ ฯลฯ ท่ีคนไทยไมคุน 
อาจใชคําเทียบในภาษาอังกฤษจะงายกวา ตั้งแต guide แลวก็ 
coach, trainer, teacher, instructor, tutor, counselor, mentor

แตในท่ีสุด ไมวาจะมาชวยในช่ือไหน ในข้ันตอนใด ก็มีจุด
รวม ซ่ึงมาลงท่ีคําซ่ึงพระพุทธเจาตรัสเรียกพระองคเองวา “เราผู
เปนกัลยาณมิตร” (สํ.ส.๑๕/๓๘๓/๑๒๘) คือมิตรดี หรือเพ่ือนท่ีดี ซ่ึง
งายๆ เด็กก็แปลไดวา “good friend”

พอแม ครูอาจารย ฯลฯ พึงเปนกัลยาณมิตร สังฆะก็ดี โรง
เรียนก็ดี ถาจะสมดี ก็คือ เปนชุมชนกัลยาณมิตร

เพ่ือรวบรัด พระสงฆ พอแม ครูอาจารย เปนตนน้ัน เปน
กัลยาณมติรเมือ่มคีณุสมบัตพ้ืินฐาน ๗ ประการ (“ชดุ ๗ ของคร”ู) คอื

๑. ปโย นารัก (มีเมตตา หวังดี ใสใจคนและปญหาสุขทุกข
ของเขา ชวนใจใหเขาเขาไปฟงไปปรึกษา)
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๒. ครุ นาเคารพ (หนักแนน มีหลัก ประพฤติสมฐานะ อบอุน 
ปลอดภัย เปนท่ีพ่ึงได)

๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ (ทรงคุณทรงปญญานายกยองเอา
อยาง ศิษยซาบซ้ึงเอยอางรําลึกอยางมั่นใจภูมิใจ)

๔. วัตตา รูจักพูดใหไดผล (รูจักช้ีแจงแนะนํา ใหรูเขาใจชัด
เจน แจมแจง จูงใจ ชวนใหแกลวกลา ราเริง และเปนท่ีปรึกษาท่ีดี)

๕. วจนักขโม อดทนตอถอยคํา (พรอมรับฟงคําซักถาม ไม
เบ่ือหนาย ถึงถูกคําแสลงหูกระทบ ก็อดทนฟงได ไมเสียอารมณ)

๖. คมัภรีญัจะ กะถงั กตัตา แถลงเรือ่งล้าํลกึได (ช้ีแจงเร่ืองยาก
ลึกซ้ึงใหเขาใจได และสอนใหไดเรียนรูเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงย่ิงข้ึนไป)

๗. โน จัฏาเน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน (ไมชักจูงไปในทาง
เสียหาย หรือเร่ืองเหลวไหลไมสมควร)

ทางตรง

ถึงตอนน้ีก็ถือวา ไดทําความชัดเจนกันไวแลว สิ่งท่ีจะตองทํา

หรือทางท่ีจะกาวเดินไป คือวิถีของการพัฒนาชีวิตน้ัน ก็คือ ไตร

สิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา อยางท่ีทราบกันแลว

ศีล เปนดานท่ีออกมาขางนอก คือติดตอสัมพันธกับสังคม

และสิง่แวดลอม ใหเปนไปดวยดี อนัน้ีเปนสวนสาํคัญของการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเราไดประโยชนแทจริงจากสิง่แวดลอม มชีีวิตท่ี

เก้ือกูล และมีสังคมท่ีดี ตั้งแตการอยูรวมกันในครอบครัว ในโรง
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เรียน จนกระท่ังในสังคมท่ัวไป ใหเปนอยูและทํากิจการตางๆ กัน

ไปโดยสงบสุข เปนระเบียบเรียบรอย มีวินัย มั่นคงปลอดภัย เรียก

วา มีธรรมชาติดีสิ่งแวดลอมร่ืนรมย อยูในสังคมท่ีเกษมศานต

ความมั่นคงปลอดภัย การอยูรวมกันดวยดีในสังคม โดยมี
ความเก้ือกูล ไมเบียดเบียนกันอะไรอยางท่ีวาน้ี ท่ีจะเกิดมีเปนจริง
ข้ึนมาได ก็เปนอันชัดเจนอยูแลววาเปนเพราะคนมีศีล คือมีพฤติ
กรรม การแสดงออกทางกาย วาจา และการใชอินทรีย ท่ีถูกตอง ดี
งาม เก้ือกูล

ทีน้ี การท่ีคนมีพฤติกรรมและการใชอินทรีย ท่ีถูกตอง ดีงาม 
เก้ือกูลข้ึนมาไดน้ัน ก็เพราะเปนไปตามเจตจํานง ตามบงการแหง
เจตนาในใจของเขา ท่ีเขามีจิตใจดีงาม คือในจิตใจมีคุณธรรม จิต
ใจน้ันเขมแข็งเกงกลาในทางท่ีถูกตอง แลวก็เปนจิตใจท่ีราเริงเบิก
บานเปนสุขผองใส จึงชวยใหเขามีเจตจํานงต้ังใจคิดแลวพูดและ
ทําออกมาเปนพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงาม แลวก็อยูในความถูกตองดี
งามน้ันไดจริงจังย่ังยืนดวย

ดังท่ีเวลาน้ีเราก็มาเนนกันวา การศึกษาจะตองเพิ่มคุณ
สมบัติเขาไปใหครบ

คร้ังหน่ึง การศึกษามุงเอาแต “เกง” แลวตอมาก็บอกวา ไม
ไหวแลว แย คนเกงน่ีบางทีทําใหสังคมแย ตัวเองได แตไปขมเหง
รังแกเอาเปรียบเขา ทําใหคนอื่นเดือดรอน ตอง “ดี” ดวย ก็เนนดี
กันข้ึนมา แลวตอมาก็วาไมพออีก ยังขาดวาตอง “มีความสุข” ดวย
เพราะถาไมมีความสุข ความดีก็ไมย่ังยืน
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ในท่ีสดุก็บอกวา ตอง เกง-ดี-มีความสุข ตอนน้ีก็เลยมาเนนกัน

วา ใหเกง ด ีมคีวามสขุ ซ่ึงก็อยูในหลกัไตรสกิขาน่ีแหละ เปนข้ันลกึลง

ไปในจิตใจ ท่ีมสีมาธิ เปนตัวชูโรง เปนศูนยรวมของแดนจติใจน้ัน

ท่ีวาอยางน้ีก็หมายความวา สมาธน้ัิน เปนท่ีชุมนุมและเปนท่ี

ตัง้มัน่อยูได ของคณุสมบัตท้ัิงหลาย ท้ังพวกคุณธรรมความดี ท้ังพวก

ความสามารถเขมแข็งมัน่คง และท้ังพวกความสขุสงบสดช่ืนผองใส 

กับท้ังเปนแกนในการพัฒนาคณุสมบัตเิหลาน้ันท้ังหมด

อยางไรก็ตาม จิตใจจะมีเจตนาใหทําอะไรไปไดแคไหนอยาง

ไร ท้ังหมดน้ัน ในท่ีสุดตองสําเร็จดวยปญญา ซ่ึงเปนตัวใหแสงสวาง 

ช้ีนํา บอกทาง ดําเนินการ ประเมิน วัด ตัดสิน แกไขปญหาขอติด

ขัด จัดปรับวิธีการ ท่ีจะทําใหทะลุโลงไปถึงจุดหมาย ท้ังแกปญหา

ได สรางสรรคสําเร็จ และเปนอิสระ

สามอยางน้ี ท้ังศีล สมาธิ และปญญา มาประสานกัน เสริม

กัน สงตอกัน ใหกระบวนการแหงการศึกษาดําเนินไป เปนวิถีแหง

การพัฒนาชีวิตท่ีพอดี เก้ือกูล กลมกลืน อยูดีมีสุขดวยกัน เปนทาง

สายตรงลงตัว ท่ีจะใหถึงจุดหมายแหงการมีชีวิตท่ีดีงาม ทามกลาง

สิ่งแวดลอมท่ีร่ืนรมย ในสังคมท่ีสันติสุข

น่ีคือเร่ืองของไตรสิกขา ท่ีเปนหัวใจของงาน เปนเน้ือหาสาระ

ท้ังหมด แตไดพูดกันมามากในตอนอื่นแลว ตอนน้ีจึงพูดแคผานๆ
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เขาสูทาง

ไดบอกแลววา ความพยายามดําเนินชีวิตใหอยูไดดีมีการ

พัฒนามากข้ึน เปนพันธกิจ เปนหนาท่ีประจําตัวของมนุษยทุกคน

แตปญหาเกิดข้ึนไมเพียงแควา หลายคนละเลยไมเพียร

พยายาม ย่ิงกวาน้ัน คนจํานวนมากทีเดียว ไมตระหนัก ไมรูถึงหนาท่ี

ประจําชีวิตน้ี และไมเร่ิมตนขวนขวายท่ีจะพัฒนาตัวเลย เรียกวา 

ไมรูจักทาง ไมรูวาทางอยูท่ีไหน ไมมาเขาทาง และไมเร่ิมเดินทาง

ดังน้ัน งานของกัลยาณมิตรจึงมิใชเพียงจะดูแลเก้ือหนุนใน

การฝกตนของผูศึกษาเทาน้ัน แตงานเร่ิมตั้งแตบอกทาง ช้ีทาง นํา

หนา พาเขาเขามาสูทาง และใหตั้งตนเดินทาง จึงมีช่ือเปนคําเทียบ

ท่ีบอกไวเปนคําแรกแลววาเปนมัคคุเทศก

ท้ังน้ี ก็สมตามหลักการท่ีสอนวา มีตัวนําเขาสูทาง และปลุก

ใหเร่ิมเดินทาง ๒ อยาง๑ ดังน้ี

๑. ปจจัยภายนอกท่ีดี คือ ปรโตโฆสะ (คําแนะนําบอกเลา

ขาวสารจากผูอื่น) ท่ีดี ไดแก มีกัลยาณมิตร

๒. ปจจัยภายในท่ีดี ไดแก โยนิโสมนสิการ (การคิดแยบคาย 

คิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน)

คนท่ีเร่ิมตนดวยปจจัยภายในของตนเองคือโยนิโสมนสิการ 

พอพบประสบการณหน่ึงใด ก็มองเห็นแงมุมท่ีดีหรือราย มีคุณหรือ
                                                                                                    
๑ คําเดิมเรียกวา “ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒” (ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙) จะเรียกวาบุพภาคของ
การศึกษา ก็ได
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มโีทษ และเช่ือมโยงเทียบเคียงขอรูแงคดิมมุมองน้ัน กับขอมลูความรู

หรือประสบการณอืน่ๆ แลวเกิดความรูความคดิใหม เห็นแจงความ

จริงบางอยาง หรือเห็นทางทําประโยชนบางเร่ือง จากกรณีแมท่ี

จุกจิกปลีกยอย คิดไดเอง

คนอยางน้ี มาเขาทาง และเร่ิมเดินทางไดเอง แตมีนอย หา

ไดยาก

คนสวนใหญ มิใชคิดไดเอง มิใชเปนผูพินิจพิจารณาสอบ

สวนกระทําตอขาวสารขอมูล แตมักเปนผูถูกกระทํา เขาจะรูไดและ

คิดไปตาม ดวยอาศัยคําบอกเลา คําแนะนํา การถายทอดจากผูอื่น 

จากคนเกากอน จากเร่ืองราวท่ีสืบตอกันมา เชนในวัฒนธรรม

ประเพณี ตลอดจนจากแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนระบบ อยางไอที

ในยุคปจจุบัน

คนสวนมากน้ัน ถาไดคําบอกเลา ขาวสาร คําแนะนําท่ีถูกท่ี

ดี ก็ไปทางถูกทางดี แตถาไดรับขอมูลขาวสาร คําชักจูงท่ีผิดท่ีเท็จ

หรือท่ีลอเราเปนโทษ ก็อาจจะเขาใจผิด ลุมหลง มิใชเพียงไมมาเขา

ทางหรือไมเร่ิมเดินทางเทาน้ัน แตอาจจะไถลไปในทางท่ีผิด ไขว

เขว สับสน หรือออกนอกลูนอกทางไปเลย

ดวยเหตุน้ี กัลยาณมิตรจึงไมอาจรอปจจัยภายในตัวคือ

โยนิโสมนสิการของเขา แตจะอาศัยเจตนาท่ีมีความปรารถนาดีตอ

เขา เขาไปสื่อสารบอกเลาแนะนํา เพ่ือพาเขามาเขาทาง และให

ออกเดินทาง พรอมท้ังชวยกระตุนโยนิโสมนสิการในตัวเขา
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ที น้ี  เมื่ อผู ศึกษาเ ร่ิมกาวไปหรือเ ดินทางอยู  ถึ งแม
กัลยาณมิตรจะดูแลคอยเก้ือหนุนกระตุนเรา เปนตน แตก็อยางท่ี
บอกแลว ความเพียรพยายามและการกระทํายอมเปนของเขาเอง

ดังน้ัน การเดินทางหรือกาวไปในการพัฒนาจะไดผลดีมาก 
เมื่อตัวผูศึกษาน้ันมีคุณสมบัติในตัวเขาเอง ท่ีจะมาเสริมกําลัง มา
หนุนกระบวนการศึกษาพัฒนาของเขา

ตรงน้ีแหละ คือจุดสําคัญท่ีกัลยาณมิตรจะพึงเก้ือหนุนผู
ศึกษาหรือผูเรียนไดอยางดี โดยเรงเราชวยใหเขามีคุณสมบัติ
ประจําตัวของผูเรียนต้ังแตระยะแรกเร่ิม

คุณสมบัติประจําตัวของผูเรียนน้ี ก็คือตัวนําเขาสูทาง ๒ 
อยางน้ัน บวกกับตัวหนุนตัวเรงอื่นอีก ๕ รวมเปน ๗ เรียกวา แสง
เงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือรุงอรุณของการศึกษา

เจ็ดประการน้ี เปนตัวใหประกันหรือยืนยันวา การศึกษาจะ
เดินหนา การพัฒนาจะกาวไปอยางแนนอน เหมือนแสงเงินแสง
ทองบอกลวงหนา ยืนยันวาดวงสุริยาจะอุทัย

คุณสมบัติประตัวผูเรียน ๗ ประการน้ัน มีช่ือสั้นวา “บุพนิมิต
แหงมรรค” (“ชดุ ๗ ของนกัเรยีน”) กลาวคือ

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี
(คบหากัลยาณมิตร)

๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
(ศีลสัมปทา)

๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
(ฉันทสัมปทา)
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๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได
(อัตตสัมปทา)

๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัย มองอะไรๆ ตามเหตุและผล
(ทิฏฐิสัมปทา)

๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
(อัปปมาทสัมปทา)

๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
(โยนิโสมนสิการสัมปทา)

กาวไป

หลักการสําคัญ ท่ีสืบเน่ืองจากสิกขา ๓ ก็คือภาวนา ๔ 
อยางท่ีทราบกันแลววา เมื่อบุคคลใดปฏิบัติในสิกขา ๓ ก็มีผล
ปรากฏข้ึนท่ีตัวบุคคลน้ัน ใหเปนผูท่ีมี ภาวนา ๔ คือ

๑. กายภาวนา พัฒนากาย คือ พัฒนาความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพ

๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล คือ พัฒนาความสัมพันธทางสังคม
๓. จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ (คนไทยมักวา “พัฒนาทางอารมณ์”)
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา

เมื่อคนศึกษา ๓ แดน เขาก็พัฒนา ๔ ดาน
ภาวนา แสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนาชีวิต จะดูวา

ใครพัฒนาไปไดมากนอยเทาไร ก็ดูท่ีภาวนา
ถาพูดถึงคน ก็เปลี่ยนรูปคํา คนท่ีพัฒนาแลว เรียกวาเปน 

“ภาวิต” และ ภาวิต ก็แยกเปน ๔ ดาน ตามภาวนาสี่น่ันแหละ
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ในท่ีน้ี ขอทบทวนความหมายของ ภาวิต ๔ ไวหนอย คือ

๑. ภาวิตกาย มกีายท่ีพัฒนาแลว คอื ไดพัฒนาตนใหมคีวาม

สมัพันธกับสิง่แวดลอมทางกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและมีผลดี โดย

รูจักอยูดีมีสุขอยางเก้ือกูลกันกับสิ่งแวดลอม เฉพาะอยางย่ิงกับ

ธรรมชาติ และปฏบัิตติอสิง่ท้ังหลายอยางมสีต ิ มใิหเกิดโทษ ไมให

ความสัมพันธน้ันกลายเปนชองทางใหตนเองถูกกระทําถูกปนถูกจูง

ถูกครอบงาํ หรือตกเปนทาส แตใหความสมัพนัธน้ันเก้ือกูล เปนคุณ 

เกิดประโยชนตอกัน และเปนโอกาสท่ีจะเจริญกุศลเพ่ิมพูนคุณ

สมบัตท่ีิดงีามท้ังหลายใหแกตน โดยเฉพาะให

ก) รูจักใชอนิทรีย เชน ตา หู ด ูฟง เปนตน อยางมสีต ิดเูปน 

ฟงเปน ใหไดปญญา ไดขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชน ได

ความรู ความคดิ ความเขาใจ ไดคณุความดี เชน ไดคต ิ

หรือไดแบบอยางท่ีดี

ข) กินใชดวยปญญา เสพบรโิภคปจจัย ๔ และสิง่ของเคร่ืองใช

ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ใหพอด ี ท่ีจะไดผลตรงเตม็

ตามคุณคาท่ีแทจริง ไมลุมหลงมวัเมา ไมประมาทขาดสติ

(เตือนกันหนอยวา “ปฏิสงัขา-โย” เสยีกอนนะ)

๒.ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแลว คือ ไดพัฒนาตนใหมคีวาม
สัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามใน
ความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย โดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับผูอื่นได
ดวยดี และมีอาชีวะสุจริต ไมใชกายวาจาและอาชีพในทางท่ีเบียด
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เบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายเวรภัย แตใชเปนเคร่ือง
พัฒนาชีวิตของตน และชวยเหลือเก้ือกูลกัน สรางสรรคสังคม สง
เสริมสันติสุข รวมท้ังใหความสมัพนัธน้ันเปนโอกาสท่ีจะเจริญกุศล
เพ่ิมพนูคุณสมบัตท่ีิดงีามท้ังหลายใหแกตน มใิหกลายเปนชองทาง
ใหตนเองถูกกระทําถูกปนถูกจูงถูกครอบงาํ หรือตกเปนทาส

๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแลว คือ ไดพัฒนาจิตใจใหเจริญ
งอกงามข้ึนในคุณสมบัติท่ีดีงาม ใหมีท้ังคุณธรรม เชน มีนํ้าใจ
เมตตากรุณา เผื่อแผ เอื้ออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ 
ออนโยน ซ่ือสัตย กตัญู เปนตน มีสามัตถิยะ คือ มีความเขมแข็ง 
มั่นคง  หนักแนน  นุมนวล  ออนโยน  ขยันหมั่นเพียร  กลาหาญ  
อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และมีความสุข คือ มี
ความราเริง เบิกบาน สดช่ืน เอิบอิ่ม โปรงโลง ผองใส สงบ เปนสุข
(คลุมความท่ีภาษาไทยบัดน้ีมักใชวา “พัฒนาการทางอารมณ”)

๔. ภาวิตปญญา มีปญญาท่ีพัฒนาแลว คือ ไดพัฒนาปญญา 
ท้ังดวยการแสวงหาขอมูลความรูถกถอยปรึกษาสังเกตสอบถาม
สืบคนจากแหลงท่ีเปนปจจัยภายนอก และฝกการใชโยนิโส
มนสิการท่ีเปนปจจัยภายใน เสริมสรางความรูความคิดความเขา
ใจ ใหรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัด
ทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย 
มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามเปนจริงหรือตามท่ีมันเปน ปราศจากอคติ
และแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูท่ีกิเลสครอบงําบัญชาไมได ให
ปญญาเจริญพัฒนาจนรูเขาใจหย่ังเห็นความจริง เปนอยูดวย
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ปญญารูเทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ ลุถึงความ
บริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลสสิ้นเชิง มีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข

พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลท่ีเปนภาวิตท้ัง ๔ 

บุคคลจะเปนพระอรหันต ตอเมื่อไดฝกอบรมพัฒนาตนครบ 

ภาวนา ๔ คือเปน ภาวิต ๔ ท่ีวามาน้ี

ทุกคนควรพัฒนาชีวิตใหตนเปนภาวิต ๔ น้ี เทาท่ีจะทําได 

ย่ิงกาวไปในภาวนา คือพัฒนาไดมากเทาไร ก็ย่ิงดีมากเทาน้ัน

สี่ขอน้ี ถือเปนมาตรฐาน เปนเกณฑสําคัญ เปนหลักท่ีเอามา

ใชในการวัดผล แลวก็พูดแบบรูกันวา สิกขา ๓ ภาวนา ๔

ถึงจุดหมาย

เมื่อปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาอยางน้ี บุคคลก็เจริญกาวหนา

ไปในธรรม และความเจริญน้ันก็แสดงออกมาในวิถีชีวิตดีงาม ท่ีมี

ลกัษณะสาํคัญในข้ันพ้ืนฐาน คอื มกีารดําเนินชีวิตท่ี ไมเบียดเบียนตน 

ไมเบียดเบียนผูอื่น

เมื่อมนุษยไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ก็อยูกันได

ดวยดี มีพ้ืนฐานท่ีตั้งตัวไดแลว ก็กาวตอไปในการสรางสรรค

ประโยชนดานตางๆ ท่ีเปนจุดหมายของชีวิตและสังคม ดวยการทํา

ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น ควบคูกันไป
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ประโยชนตน เรียกเปนคําศัพทวา “อัตตัตถะ” ประโยชนผูอื่น
เรียกวา “ปรัตถะ” ทําไดแค ๒ ประโยชนน้ีก็พอแลว แตบางทีทาน
แยกแยะใหละเอียด ก็เพ่ิม ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย ท่ีเรียกวา 
“อุภยัตถะ” เขามาอีก เลยกลายเปนประโยชน ๓ ดาน

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือใหสะดวก นิยมพูดแค
ประโยชน ๒ คือ ประโยชนตน-ประโยชนผูอื่น หรืออัตตัตถะ-ปรัตถะ 
(จะพูดใหสะดวกแกลิ้นไทย ก็ใชวา อัตตทัตถ และ ปรัตถะ)

ประโยชน ท่ีพระเรียกวาอตัถะน้ี เปนเร่ืองสาํคัญในการดําเนิน
ชีวิต ประกอบกิจกรรม และทํากิจการท้ังหลายของมนุษย ถือวาเปน
จุดหมายของชีวิตและกิจการน้ันๆ เลยทีเดียว

ในการศึกษาพัฒนาชีวิต เราวัดผลดวยหลกัภาวนา/ภาวิต ๔ 
ซ่ึงเปนการมองกวางๆ และดูท่ีตวัคน ซ่ึงบางทีก็ลกึละเอยีดเห็นได
ยากสกัหนอย แตเมือ่เอาจริง ก็จําเปนตองดู

ทีน้ี ในการดําเนินชีวิตและกิจการในสังคม ท่ีเปนเร่ืองทาง
ปฏบัิต ิจะเห็นเปนเร่ืองเปนราวเปนข้ันเปนตอนชัดกวา จึงดูงายข้ึน

เมือ่คนมาดาํเนินชีวิตทํากิจการกัน ทางธรรมทานก็ตามมาดู 
และก็ใหหลกัในการวัดไวดวย

เราก็จึงมาดูพัฒนาการของคน โดยวัดกันท่ีการสรางสรรค
ประโยชน และการเขาถึงหรือบรรลจุุดหมายท่ีเรียกวา “อตัถะ” น้ี

ถึงตอนน้ี ก็จัดระบบประโยชนท่ีเปนจุดหมาย ใหเปนดานๆ 
เปนข้ันๆ เร่ิมตัง้แตประโยชนตน ท่ีเปนผลโดยตรงของการพัฒนา
ชีวิตของตัวเองดวยไตรสิกขา
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หมายความวา เมื่อเราพัฒนาศีล สมาธิ ปญญาไป

ประโยชนตน เชน คุณสมบัติสวนตัวตางๆ ความดีงาม ความเกง

กลาสามารถ การบรรลุผลสําเร็จ ความสุข เปนตน ก็เจริญงอกงาม

ย่ิงข้ึนๆ เปนข้ันๆ จนตลอดถึงท่ีสุด รวมท้ังหมด ๓ ข้ัน คือ

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนท่ีเปนจุดหมายในทิฏฐ-

ธรรม คือ ในชีวิตท่ีเปนอยูปจจุบันซ่ึงเห็นๆ กันน้ี หรือชีวิตดานนอก

ซ่ึงมองเห็นกันได แปลงายๆ วา ประโยชนปจจุบัน หรือประโยชนท่ี

ตาเห็น ไดแก

ก) มีสุขภาพด ีไรโรค รูจักกินอยูบรโิภค บรหิารรางกายใหแข็งแรง

ข) มีเงินมีงาน ชํานาญอาชีพ รูจักใชจาย พ่ึงตนไดทางเศรษฐกิจ

ค) มีสถานภาพด ีรูจักเอ้ืออาร ีเปนทีย่อมรบันบัถอืในสังคม

ง) มีครอบครัวรมรื่น รูจักครองเรือน ทําวงศสกุลใหเปนที่ช่ืนชม

พูดสั้นๆ วา จุดหมายข้ันทิฏฐธัมม คือ มีสุขภาพ ทรัพย ยศ-

เกียรติ-ไมตรี๑ บานท่ีเปนสุข (เขียน “ทิฏฐธรรม” ก็ได)

๒. สัมปรายิกัตถะ แปลวา ประโยชนท่ีเปนจุดหมายใน

สัมปรายะ คือ ในชีวิตท่ีเลยตาเห็นออกไป หรือท่ีลึกลงไปในจิตใจ

แปลงายๆ วา ประโยชนเบ้ืองหนา หรือการพัฒนาชีวิตดานใน เลย

ตาเห็น เปนหลักประกันชีวิตไปถึงภพหนา ไดแก
                                                                                                    
๑ ยศ-เกียรติ-ไมตรี น้ัน ในภาษาพระ เรียกดวยคําเดียววา “ยศ” เพราะทานแยกยศไว
เปน ๓ อยางคลุมหมดแลว คือ ๑. อิสริยยศ (ยศคือความเปนใหญ) ๒. เกียรติยศ
(ยศคือเกียรติ) ๓. บริวารยศ (ยศคือผูคนท่ีแวดลอม)
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ก) ชีวิตมีจุดหมายไดหลักยึดเหนีย่วนําใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา

ข) ชีวิตสะอาดนาภูมิใจที่ไดทําแตการดีงามสุจริต ดวยศีล

ค) ชีวิตมีทนุความรูทีจ่ะพัฒนาตวัและทาํการใหสําเรจ็ ดวยสุตะ

ค) ชีวิตมีคุณคานาอ่ิมใจที่ไดเสียสละทําประโยชน ดวยจาคะ

ง) ชีวิตเกงกลาสามารถจนถึงความจริงเปนอิสระ ดวยปญญา

พูดสั้นๆ วา จุดหมายข้ันสัมปราย คือ พัฒนาชีวิตตลอดเวลา

ดวยศรัทธา รักษาศีล หมั่นอานฟง แสดงนํ้าใจ ใชปญญา

๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด ถึงข้ันท่ีจิตใจบริสุทธิ์ผองใส 

สดช่ืนเบิกบานเปนอิสระโดยสมบูรณ  

ประโยชนสูงสุดท่ีเปนปรมัตถน้ี มีสาระสําคัญอยูท่ีปญญาซ่ึง

รูแจงเขาถึงสัจธรรมของโลกและชีวิต จนกระท่ังทําใหจิตใจเปน

อิสระ ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต แมวาสิ่งท้ังหลายจะเปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรของโลก

และชีวิตน้ัน ก็ไมหว่ันไหว มีใจสดใสเบิกบานเกษมศานตมั่นคง

ตลอดเวลา มีชีวิตเปนอยูดวยปญญาท่ีรูเทาทันและทําการตรงไป

ตามเหตุปจจัย

อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไป พระพุทธเจาตรัสอัตถะหรือจุด

หมายเพียง ๒ ข้ัน คือ ข้ันทิฏฐธัมม กับสัมปราย โดยทรงรวม

ปรมัตถไวในข้ันสัมปราย ชวยใหเรากําหนดหมายเขาใจและจดจํา

ไดงายข้ึน เพราะอยางท่ีบอกแลววา ข้ันปรมัตถน้ันมีสาระอยูท่ี
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ปญญาเห็นแจงท่ีทําใหจิตเปนอิสระ และในข้ันสัมปราย ก็มีปญญา

เปนขอสุดทาย ดังน้ัน เมื่อพูดกวางๆ จุดหมายข้ันสัมปรายจึงคลุม

ท้ังปรมัตถดวย (เอาปรมัตถรวมไวในขอ “ปญญา” ของสัมปราย)

เปนอันวา ไตรสิกขาจะทําใหเราเจริญดวยประโยชนตน ลุถึง

อัตถะท่ีเปนจุดหมาย ๓ ข้ัน คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ สัมปรายิกัตถ และ
ปรมัตถ

แตในท่ีน้ี เราตกลงเอาแบบท่ีจัดเปน ๒ คือ ข้ันทิฏฐธัมม กับ

สัมปราย

พรอมกับทําประโยชนตนน้ัน เราก็บําเพ็ญประโยชนผูอื่นไป

ดวย การบําเพ็ญประโยชนผูอืน่ก็คอื ชวยใหคนอื่นพัฒนากาวไปใน

ประโยชนท้ัง ๒-๓ ข้ันน้ันดวยเชนเดียวกับตวัเรา คือใหเขาเจริญใน

ประโยชนข้ันทิฏฐธัมม และสัมปราย น่ันแหละ

จะเห็นวา การปฏิบัติไตรสิกขาน้ันมีจุดหมายชัดเจน ท่ีจะให

ตัวเราเจริญกาวไปในประโยชน ท่ีเปนจุดหมายท้ัง ๓ ข้ัน (ท่ีน่ีจัด

แบบ ๒ ข้ัน) และท้ัง ๓ ข้ันน้ัน ไมเพียงตัวเราจะทําใหแกตนเองเทา

น้ัน แตเราชวยใหคนอื่นเจริญพัฒนาไปดวย

โดยนัยน้ี ประโยชนหรือจุดหมายท่ีวามาทั้งหมดน้ัน จึงจัด

แยก ๒ แบบ เปนแนวตั้ง คือเปนข้ันๆ และเปนแนวราบ หรือแนว

นอน คือดานเพ่ือตัวเอง และดานเพ่ือผูอื่น
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รวมแลวก็เปนประโยชน หรือจุดหมาย ๒ ชุด มี ๒ ข้ัน กับ ๒ 

ดาน ดังน้ี๑

ชุดที่ ๑ แนวต้ัง: จุดหมายขั้นทิฏฐธัมม ประโยชนที่ตาเห็น
จุดหมายขั้นสัมปราย ประโยชนเลยตาเห็น

ชุดที่ ๒ แนวนอน: อัตตทัตถ ประโยชนดานตนเอง
ปรัตถะ ประโยชนดานผูอ่ืน

เมื่อปฏิบัติจนถึงจุดหมายไดประโยชนท้ัง ๒ ชุดน้ี ไตรสิกขา

ก็ปรากฏผลท่ีมุงหมายออกมาชัดเจน ท้ังตอชีวิตบุคคลและตอ

สังคมสวนรวม คือการดําเนินกาวไปในอัตถะครบทุกอยาง

เปนอันวา ชีวิตคนก็เขาถึงจุดหมายเพ่ิมข้ึน ดีข้ึนไปทุกข้ัน

และทุกดาน เร่ิมตั้งแตรูจักเปนอยู รูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ มีพฤติ

กรรมท่ีแสดงออกมาอยางดี มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และ

กับเพ่ือนมนุษย ในทางท่ีเก้ือกูลกัน ท้ังจิตใจก็ดีข้ึน ท้ังมีคุณธรรม 

มีความเขมแข็งสามารถ และมีความสุขมากข้ึน พรอมท้ังมีปญญา

ดีข้ึน ใชปญญามากข้ึน รูเขาใจ เขาถึงความจริง จนในท่ีสุดก็มีจิต

ใจเปนอิสระโดยสมบูรณ ถึงตอนน้ีทุกอยางก็ลงตัวหมด

                                                                                                    
๑ แยกแบบเต็ม ประโยชน หรือจุดหมาย ๓ มี ๒ ชุด คือ ชุด ๓ ข้ัน กับชุด ๓ ดาน ดังน้ี
ชุดท่ี ๑ แนวต้ัง: ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนข้ันตาเห็น

สัมปรายิกัตถะ ประโยชนข้ันเลยตาเห็น
ปรมัตถะ ประโยชนข้ันสูงสุด

ชุดท่ี ๒ แนวนอน: อัตตัตถะ ประโยชนดานตนเอง
ปรัตถะ ประโยชนดานผูอ่ืน
อุภยัตถะ ประโยชนทั้งสองฝาย
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ตระหนักภาวะแตกตางหลากหลาย

อยางไรก็ตาม พรอมกับความเขาใจและการท่ีจะปฏิบัติตาม

หลักการน้ี ก็ตองตระหนักความจริงแหงธรรมชาติของมนุษยท่ีจะ

พึงพัฒนา พรอมท้ังการจัดการทางสังคมท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงไดพูด

ไปแลว แตขอยํ้าไวอีกวา

๑. ในขณะใดขณะหน่ึงก็ตาม เมื่อมองดูสังคมมนุษยท้ังหมด 

คนท้ังหลายจะอยูในระดับของการพัฒนาท่ีตางกันไป เขาจึงบรรลุ

อัตถะไมเทากัน และมีความแตกตางหลากหลายเปนอันมาก 

สังคมจึงตองมีการจัดต้ังท่ีสนองความแตกตางหลากหลายน้ัน ให

ทุกคนอยูผาสุกในสภาพท่ีแตกตางอันเหมาะกับตนน้ัน พรอมท้ัง

เอื้ออํานวยหนุนใหเขาพัฒนาชีวิตกาวสูงข้ึนตอๆ ไป

๒. สังคมท่ีมีสภาพสนองความแตกตางหลากหลายน้ัน มี

การแบงในขอบเขตอยางกวางๆ หลวมๆ เปน ๒ ช้ัน คือ

ก) สังคมคฤหัสถ (สังคมของกามโภคีชน) อันเปนสังคม
ใหญท่ีครอบคลุม เปนท่ีสนองภาวะการพัฒนาท่ีไม
เขมขน และโดยเฉลี่ยอยูในระดับตนๆ บุคคลหลักท่ี
เปนตัวแทนของความสําเร็จในการพัฒนาชีวิตใน
สังคมน้ี ไดแกอริยชนข้ันโสดาบัน และจุดหมายชีวิต 
หรืออัตถะท่ีเปนมาตรฐาน ไดแกข้ันทิฏฐธัมม ท่ีไม
ขาดสัมปราย สวนผูใดจะพัฒนาสูงย่ิงข้ึนไป ก็ตาม
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แตสมัครใจเลือก โดยพึงสนับสนุน และเปนท่ีช่ืนชม
นับถือ

ข) ชุมชนอนาคาริก (ภิกขุสังฆะ) อันเปนชุมชนซอนยอย
ในสังคมใหญ เปนท่ีสนองภาวะการพัฒนาท่ีเขมขน 
โดยเปนท่ีหวังวามีการพัฒนาในระดับสูง บุคคลหลัก
ท่ีเปนตัวแทนของความสําเร็จในการพัฒนาชีวิตใน
ชุมชนน้ี ไดแกอริยชนข้ันอรหันต และจุดหมายชีวิต 
หรืออัตถะท่ีเปนมาตรฐาน ไดแกปรมัตถ ผูท่ีแมเปน
ปุถุชน แตถาสมัครใจมุงจะพัฒนาชีวิตใหถึงอัตถะสูง
สุด และยินดีท่ีจะเปนอยูในวิถีชีวิตระดับน้ันท้ังท่ี
ภาวะการพัฒนาของตนยังไมถึง ก็เลือกท่ีจะขอเขา
มารวมได โดยพึงสนับสนุน และเปนท่ีช่ืนชมนับถือ

ท้ังหลักการในการศึกษาพัฒนาตลอดกระบวน และสภาพ

ชีวิตและสังคมท่ีสนองการศึกษาพัฒนาท่ีกาวไปในระดับท่ีแตก

ตางหลากหลายน้ี เปนเร่ืองท่ีจะตองรูเขาใจตระหนักไวพรอมกัน

และโดยสัมพันธกัน

แตเมื่อพูดในแงของบุคคล ก็กลาวไดวา ทุกคนพึงศึกษา

พัฒนาตนจนกวาจะจบการศึกษาบรรลุอัตถะท่ีสูงสุด
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สังคมของมนุษยชน

ดงัไดกลาวแลววา เมือ่เรามองดูโลกหรือสงัคมขณะหน่ึงขณะ

ใดในเวลาเดยีวกัน มนุษยท้ังหลายจะอยูในระดบัแหงการพัฒนาท่ี

ไมเทากัน มีตั้งแตพาลชนในสังคมใหญท่ีเรียกคราวๆ วาสังคมของ

คฤหัสถ แลวประณีตข้ึนไป จนเปนบัณฑิต ตลอดถึงพุทธชน

เมื่อผูใดพัฒนาตนไดสูงสุดจนถึงจุดหมาย เขาก็จะมองเห็น

ประดามนุษยท่ีกําลังกาวหนามาในการพัฒนาท่ีตางระดับกัน

หลากหลายเชนน้ัน

แนนอนวา การท่ีมนุษยท้ังหลายไมเทาไมเสมอกันในระดับ

แหงการพัฒนาน้ี ก็เพราะเขาเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีแตกตางกัน

ตามกฎธรรมชาติท่ีเสมอกันตอทุกคน เฉพาะอยางย่ิง เหตุปจจัย

สําคัญคือการกระทําของเขาเอง น่ีก็คือ ทุกคนเสมอกันตอหนากฎ

ธรรมชาติ

 คนท่ีพัฒนาตนถึงจุดหมายแลวน้ัน ยอมมองเห็นความจริง

น้ี จึงเกิดเปนหลักแหงพระพุทธศาสนา ท่ียอมรับมนุษยท้ังปวงท่ี

แตกตางหลากหลายน้ันตามท่ีเขาเปน

แตเพ่ือประโยชนแกตัวมนุษยน้ันเองแตละคน และเพ่ือ

ประโยชนรวมกันของทุกคน เราขอใหมีมาตรฐานแหงความเปน

มนุษย ๒ ประการ คือ ทามกลางความแตกตางหลากหลายน้ัน
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๑. ขอใหทุกคน ซ่ึงอยูรวมโลกและรวมกฎธรรมชาติเดียวกัน

น้ี รักษาตัวใหอยูในเกณฑอยางตํ่า ท่ีจะไมทําการท่ีเปนการละเมิด

เบียดเบียนทําลายผูอื่น และเปนการกอความหายนะแกตนเอง

๒. ขอใหทุกคน ในฐานะแหงมนุษยซ่ึงเปนสัตวท่ีมีธรรมชาติ

แหงการท่ีจะดีเลิศประเสริฐไดดวยการฝกศึกษาพัฒนาน้ัน พึง

ศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ ไมละเลยพันธกิจพื้นฐานของชีวิตขอน้ี

ผูท่ีถือปฏิบัติแมเพียงเทาน้ี ยอมเปนท่ียอมรับไดโดยหลัก

การวาเปนมนุษยชน คือเปนคนท่ีมีมนุษยธรรม

ในข้ันตนท่ีสุด เพ่ือใหไดผลตามหลักขอท่ี ๑. จึงจัดต้ังวาง

กติกาสังคมข้ึนมาเปนเกณฑอยางตํ่า เปนกติกาพ้ืนฐานซ่ึงมีขอ

สําคัญเพียง ๕ ขอ คือ

๑. ไมละเมิดประทุษรายทําลายชีวิตรางกายกัน

๒. ไมละเมิดประทุษรายทําลายทรัพยสินกัน

๓. ไมละเมิดประทุษรายทําลายคูครองของรักของหวงกัน

๔. ไมใชวาจาละเมิดประทุษรายทําลายกัน

๕.ไมใชสิ่งเสพติดมึนเมาทําตนใหขาดสติมีอาการคุกคาม

ตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูอื่น

กติกาน้ีมีคําเรียกงายๆ วา ศีล ๕

ในสังคมท้ังหลายท่ีดีพอใหมนุษยอยูกันได มนุษยผูมีปญญา

ก็ตั้งกติกาแตกขอยอยและใชคําบรรยายกันไปตางๆ ขยายออกไป
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ใหพิสดาร เปนกฎหมายระเบียบขอบังคับมากมาย เพ่ือกํากับควบ

คุมคน ตั้งแตกลุมชน ชุมชน ไปจนถึงชาติ ประเทศ ตลอดจนท้ัง

โลก แมกระท่ังเปนประกาศสากลแหงสิทธิมนุษยชน

แตไมวาจะวางกฎกติกากันข้ึนมาเทาไร ท้ังหมดน้ัน วาโดย

สาระ ก็อยูในหลักศีล ๕ ขอน้ีน่ันเอง

เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕ น้ี (พูดใหสั้นกะทัดรัด

วา “รักษาศีล ๕”) ก็มีเคร่ืองกํากับควบคุมพฤติกรรม ท่ีชวยให

สังคมของเขาสงบเรียบรอยพออยูกันได อยางนอยก็ไมเดือดรอน

ลุกเปนไฟ และชีวิตของแตละคนก็พอเรียกไดวามีความมั่นคง

ปลอดภัย

แตยังไมเปนหลักประกันวา สังคมน้ันจะเจริญพัฒนา และ

รับรองไมไดวาแตละคนน้ันๆ จะมีความสุข

หมายความวา มนุษยเหลาน้ียังอยูแคเกณฑอยางตํ่าในขอ ๑

ท่ีพอจะพูดไดวาเร่ิมมีมนุษยธรรม ท่ีจะเปนมนุษยชน

แตยังไมมีคุณสมบัติท่ีแสดงวาจะกาวไปในการพัฒนาชีวิต

ของเขา ใหสมกับธรรมชาติของความเปนมนุษย ท่ีจะตองศึกษา

พัฒนา

น่ีก็คือ เขาจะตองกาวจากเกณฑอยางตํ่าของการมีศีล ๕ ข้ึน

ไปสูขอท่ี ๒
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สังคมกัลยาณชน

ถึงตอนน้ีก็หมายความวา มนุษยจะไมอยูเพียงแคข้ันกํากับ

ควบคุมพฤติกรรมเทาน้ัน แตตองกาวตอไปสูการพัฒนาพฤติกรรม

น้ันใหประณีตดีงามเก้ือกูลย่ิงข้ึน คือ

- กาวจากการกั้นย้ังพฤติกรรมเชิงลบ ข้ึนสูการพัฒนาพฤติ

กรรมเชิงบวก

- มีการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาดวย

ในข้ันน้ี ก็คือการทําไดตามมาตรฐานแหงความเปนมนุษย

ครบท้ัง ๒ ประการ

จึงมีเกณฑเพ่ิมขยายจากศีล ๕ ข้ึนไป กลายเปน ๑๐ 

ประการ ซ่ึงอยางท่ีบอกแลววา มีท้ังเร่ืองพฤติกรรม จิตใจ และ

ปญญา ท่ีไมใชแคปองกันกํากับควบคุม (เชิงลบ) แตพรอมท่ีจะกาว

ไปในการพัฒนา (เชิงบวก) ดังน้ี

ก. ดานกาย

๑. ไมตัดรอนชีวิต … ใฝใจทําประโยชนแกทุกคนทุกชีวิต

๒. ไมถือเอาทรัพยสินท่ีเขามิไดให ไมวาของผูใดในท่ีใด

๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ ไมละเมิดตอสตรีใดๆ

ข. ดานวาจา

๔. ไมกลาวเท็จ ซ่ือตรง พูดตามท่ีเปนจริง

๕. ไมพูดยุแหยสอเสียด … กลาวถอยคําสมานสามัคคี
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๖. ไมพูดคําหยาบ … กลาวคําสุภาพ จับใจ ไพเราะ
๗. ไมพูดเพอเจอ … พูดแตพอดี มีหลักฐาน ถูกกาล เปนประโยชน

ค. ดานใจ (ทางจิต และปญญา)

๘. ไมละโมบจองจะเอาของของใคร (ใจพรอมจะเผื่อแผ)
๙. ไมคิดรายใคร … ใจเมตตาปรารถนาใหทุกชีวิตอยูดีมีสุข
๑๐. มีสัมมาทิฏฐิ … เขาใจหลักกรรม เห็นชอบตามคลองธรรม

คุณสมบัติ ๑๐ ประการน้ี เรียกวา ธรรมจริยา ๑๐ (เรียกเต็ม
วา ธรรมจริยาสมจริยา)๑ แตรูจักกันมากในช่ือวา กุศลกรรมบถ ๑๐ 

ถือวาเปนมนุษยธรรมแทท่ีเต็มตามความหมาย (ไดมาตรฐานแหง
ความเปนมนุษยครบท้ัง ๒ ขอ)

บอกแลววา คนมีศีล ๕ ก็พอจะไดช่ือวาเปนมนุษยชน ทีน้ี 
เมื่อมนุษยชนน้ันมีคุณสมบัติแหงธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการน้ี เขาก็เปนมนุษยชนท่ีมีธรรม เรียกไดวาเปน กัลยาณชน 
หรือธรรมิกชน (เขียน ธัมมิกชน ก็ได)

ทุกคนควรปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการน้ี เพ่ือใหโลกเปนสังคมแหงกัลยาณชน ซ่ึงมั่นใจไดวาจะ
รมเย็นงอกงามมีความสุขอยางแนนอน
                                                                                                    
๑ ในท่ีน้ี แปลจบัสาระเพียงใหเปนหัวขอ ผูตองการความหมายเตม็ พึงดู ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓;

ม.อุ.๑๔/๒๐๒/๑๔๗; ในจักกวัตติสูตร พระพุทธเจาทรงใชกุศลกรรมบถ ๑๐ น้ี เปนเหมือน
เกณฑวัดความเจริญและความเส่ือมของสังคมมนุษย (เชน ที.ปา.๑๑/๔๖/๗๘), อรรถกถา
อธิบายวา ผูปกครองบานเมืองท่ีทรงกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนธรรมราชา หรือธรรมิกราช

อน่ึง กุศลกรรมบถ ๑๐ น้ี ในอรรถกถา บางทีเรียกวาเปนกัลยาณธรรม บาง เปน
สวนหน่ึงในกัลยาณปฏิปทา บาง
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ชุมชนอริยาวัฒิ

เร่ืองยังไมจบแคน้ี จะเห็นวา เมื่อมนุษยชนซ่ึงมีศีล ๕ กาวข้ึน

มาสูความเปนธรรมจารีชน หรือเปนธรรมิกชน ผูมีธรรมจริยา ๑๐ 

(หรือกุศลกรรมบถ ๑๐) น้ัน เราพูดวาเขาพัฒนาข้ึนมาแลว

แตพึงสังเกตวา การพัฒนาอยางน้ี เปนการกาวข้ึนไป ดวย

การรับหลักหรือขอปฏิบัติข้ันท่ีสูงกวาเอาไปถือหรือไปทําตาม แลว

ตัวเองก็เลยเปลี่ยนข้ันเปลี่ยนระดับข้ึนไป และเราก็เรียกวาเปนการ

พัฒนา ซ่ึงเมื่อพูดกวางๆ ก็ถือวาถูกตอง

แตในแงหน่ึง เราก็อาจจะบอกวา หลักหรือขอปฏิบัติท่ีเขารับ

เอาไปถือน้ันเอง ยกตัวเขาข้ึนไปอยูในระดับใหมท่ีสูงข้ึนไป

ถาคนปฏบัิตติามหลกัธรรมจริยา ๑๐ เปนธรรมกิชนกันท่ัวไป

ก็มั่นใจไดวาเราจะมีสังคมท่ีดี และสังคมจะดีงามเปนสุข แตมอง

ในแงตัวบุคคล คนก็อาจจะเปนธรรมิกชนอยูแคน้ัน ไมตั้งใจหรือไม

คอยจะพัฒนาตอไปอีก น่ีแหละ จึงไดพูดวา เร่ืองไมจบแคน้ี

สิ่งท่ีตองการในตอนน้ีก็คือ ใหคนมีคุณสมบัติบางอยางในตัว

เขา ท่ีจะทําใหเขาพัฒนาตัวเขาเองย่ิงข้ึนตอไปอีก

ตรงน้ีแหละเปนจุดสําคัญท่ีเขาสูวิถีของพุทธศาสนา คือ ไม

ใชแคยึดถือหลักเกณฑหรือทําตามขอปฏิบัติดีๆ ท่ีกําหนดหรือวาง

ไวเทาน้ัน แตมีคุณสมบัติภายในท่ีทําใหพัฒนาตนตอไปดวย

หมายความวา ใหมีท้ัง ๒ อยาง คือ ท้ังมีคุณสมบัติท่ีทําให
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พัฒนาตัวตอไป และถือขอปฏิบัติของคนท่ีมีการพัฒนา เรียกวา มี

ท้ังคุณสมบัติและบทบาท ท่ีเปนลักษณะประจําตัว

เมื่อพระพุทธศาสนาปรากฏข้ึน ก็มีคนท่ีมีคุณสมบัติและบท

บาทอยางน้ีเพ่ิมทวีจํานวนมากข้ึนๆ เกิดเปนชุมชนโดยคุณสมบัติ

และบทบาท ซ่ึงเกิดข้ึนและเปนไปเองตามลักษณะรวมของคนทีเ่ปน

อยางเดียวกัน อยางท่ีกลาวแลวขางตน

ชุมชนแบบน้ี ใครจะจัดต้ังเปนหนวยทางการหรือเปนรูปแบบ

ข้ึนมาสําทับอีกช้ันหน่ึงก็ได แตโดยสาระ ชุมชนท่ีไมเปนทางการน้ี 

ถายืนยงและเขมแข็งจริง ก็จะขยายออกไปจนกลายเปนสังคมท้ัง

หมด คือใหท้ังสังคมกลืนกลายเปนชุมชนอยางน้ัน ถาไดอยางน้ี ก็

เปนสังคมดีงามท่ีเปนจุดหมายอยางแทจริง

พูดคราวๆ วา สําหรับสังคมใหญ เราตองพยายามใหเปน

สังคมของกัลยาณชน (ผูมีธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐) ถา

ไมไหว อยางนอยตองใหเปนสังคมของมนุษยชน (ผูมีศีล ๕)

แลวในสังคมใหญน้ัน ก็ใหมีชุมชนของผูพัฒนาตนอยูใน

ระดับตางๆ สูความเปนอริยชน เพ่ือเปนหลักประกันหรือหนุนให

สังคมใหญดํารงภาวะแหงสังคมของธรรมิกชนหรือกัลยาณชนไว 

และเพ่ือใหมนุษยมีโอกาสพัฒนาสูงตอข้ึนไปได

พระพุทธเจาทรงสอนการพัฒนามนุษยครอบคลุมทุก

ขอบเขตและทุกข้ันตอน แตสําหรับสังคมใหญพ้ืนฐานท่ีมีมนุษยตั้ง

แตระดับท่ียังไมพัฒนาเลยและยังมีชีวิตอยูแคกับวัตถุน้ัน ทานเนน
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ใหเปนหนาท่ีของผูปกครองบานเมืองท่ีดี (เรียกวาธรรมราชา) ท่ีจะ

ตองเพียรพยายามชักนําพรอมท้ังบริหารกํากับในดานรูปธรรม เพ่ือ

ใหประชาชนตั้งอยูในธรรมจริยา ๑๐ (กุศลกรรมบถ ๑๐) และให

เขาเขาถึงประโยชนท่ีเปนจุดหมายข้ันทิฏฐธัมม๑

สวนคนท่ีจะเขาสูชุมชนของผูพัฒนาตนน้ัน ถึงจะต้ังตนแคมี

ศีล ๕ ยังไมถึงธรรมจริยา ๑๐ ก็ได

ขอสําคัญอยูท่ีการเร่ิมแสดงความตกลงใจหรือตั้งใจท่ีจะเขา

สูกระบวนการศึกษาพัฒนาชีวิต โดยแจงวาขอถือเอาไตรรัตนเปน

สรณะ คือเปนหลักนําทางในการพัฒนาชีวิตของตน พรอมท้ังทํา

ตนใหมีคุณสมบัติท่ีจะชวยใหการพัฒนาชีวิตดําเนินไป

บุคคลท่ีแจงหรือประกาศการเร่ิมถือสรณะเคร่ืองนําทางการ

พัฒนาชีวิตอยางน้ี เรียกวา อุบาสก หรืออุบาสิกา (แปลวา ผูน่ัง

ใกลพระไตรรัตน) และเน่ืองดวยบุคคลเหลาน้ีมีคุณสมบัติเสมอ

เหมือนกัน ก็จึงกลายเปนชุมชนโดยคุณสมบัติและบทบาท (เรียกวา

อบุาสก-อบุาสกิาบริษัท)

ในการท่ีจะกาวหนาไปในการพัฒนาชีวิตน้ัน อบุาสก-อบุาสกิา

พึงมคีณุสมบัตพ้ืินฐานท่ีทานกลาวไวเปนหลกั ท่ีเรียกวา อรยิาวฒัิ

(อานงายๆ วา อะ-ริ-ยา-วัด) คอืการพฒันาหรือเคร่ืองพฒันาแบบ

อริยะ ซ่ึงม ี๕ อยาง คอื

                                                                                                    
๑ ตรงน้ี พึงดูหลักการตามพระไตรปฎก ในเรื่องท่ีพระเจาพิมพิสารสอนทิฏฐธัมมิกัตถะ 
(วินย.๕/๑/๑) และในจักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒)
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๑. ศรทัธา ความซาบซ้ึงมัน่ใจในคณุพระรัตนตรัย ซ่ึงมแีกนอยู

ท่ีตถาคตโพธสัิทธา คอื ศรัทธาในปญญาตรสัรูของตถาคต หรือ

ศรัทธาในปญญาตรสัรูท่ีทําใหมนุษยเปนพุทธะ เทากับมัน่ใจในความ

เปนมนุษยท่ีจะฝกใหเลศิประเสริฐจนมปีญญารูแจงเปนพุทธะได ขอ

น้ีก็คอืคณุสมบัตท่ีิเปนจุดต้ังตนของการศึกษาพัฒนาชีวิตน่ันเอง

๒. ศลี ความประพฤติมาตรฐานข้ันตน เร่ิมดวยเพียงเวนการ

เบียดเบียนกัน โดยมศีลี ๕ แลวคอยพัฒนาตอไปสูศลี ๘ ฯลฯ

๓. สุตะ สดบัฟงอานขาวสารขอมูลคาํสอนหลักธรรมคาํอธบิาย

ท่ีจะนํามาไตรตรองพจิารณาวิเคราะหวิจัยใหเขาถึงความหมาย ได

หลกัท่ีจะนําไปปฏบัิตพัิฒนาใหถูกตองหรอืใชใหเปนประโยชนไดจริง

๔. จาคะ ความมีนํ้าใจเผื่อแผเสียสละ ครองเรือนดวยใจท่ีไม

ตระหน่ีคับแคบ ใสใจรับฟงทุกขสุขของคน พรอมท่ีจะใหปนชวย

เหลอื ขอน้ีจะลดความเห็นแกตวั ละกิเลส ขยายกุศลข้ึนเร่ือยๆ

๕. ปญญา ความมปีญญาหย่ังถึงความเกิดข้ึนจนถึงความดับ

สลาย ทลายประดากิเลสความช่ัวราย แกปญหาทําทุกขใหสิน้ไปได

อริยาวัฒิ ๕ ประการน้ี๑ เปนคุณสมบัติประจําตัวของอุบาสก

อุบาสิกา เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิต ทําใหกาวไปในการเขา

ถึงจุดหมายข้ันสัมปราย (สัมปรายิกัตถ)
                                                                                                    
๑ อริยาวัฒิ ๕ น้ี ท่ีประจําแนนอนมี ๔ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา สวนสุตะ บางครั้ง
ทานยอมเวนใหบาง; เรื่องความเปนอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงโยงกับการถึงพระรัตนตรัยเปน
สรณะ และอรยิาวฒั ิ๕ น้ี ถาตองการดหูลักในพระไตรปฎก พึงดู สํ.ม.๑๙/๑๙๕๐/๔๙๗;
องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕/๒๒๓; องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓/๙๑
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เมื่อมองชุมชนน้ีโดยเนนท่ีคุณสมบัติซ่ึงเปนแกนขับเคลื่อน 
จึงอาจเรียกชุมชนน้ีวา “ชุมชนอรยิาวัฒิ” ถือวาใชแทนกันไดกับคํา
วาอุบาสกอุบาสิกาบริษัท (ซ่ึงแปลแบบไทยๆ วา “ชุมชนชิดพระ”)

อน่ึง ขอทําความเขาใจเพ่ิมเติมไวหนอยวา สังคม กับชุมชน 
นอกจากท่ีมองงายๆ วาตางกันโดยขนาดแลว จะเห็นวา สังคมเปน
เพียงท่ีรวมคน ซ่ึงมนุษยหลากหลายท่ีมีคุณสมบัติตางๆ กัน แตละ
คนขวนขวายในเร่ืองของตนๆ และบางทีตางก็หาประโยชนแกตน 
ซ่ึงอาจจะขัดแยงกันก็ได แมจะพัฒนายกระดับข้ึนมา ใหคนมีคุณ
ภาพมีคุณธรรมในระดับใกลเคียงกันข้ึนบาง แตคนเหลาน้ันก็ตาง
ขวนขวายอยูในเร่ืองของตน ไมจําเปนตองใสใจรวมอะไรกัน

สวนชุมชน ไมมุงท่ีการรวม แตมีลักษณะสําคัญอยูท่ีการรวม 
นอกจากมีคุณสมบัติท่ีรวมกัน เสมอกันหรือทํานองเดียวกันแลว ก็
อาจจะรวมกิจกรรม รวมกิจการ รวมจริยา หรือรวมปฏิปทาบาง
อยาง ย่ิงกวาน้ัน ก็มักเนนการคํานึงถึงกัน ใสใจสุขทุกขความเจริญ
ความเสื่อม และการท่ีจะเก้ือหนุนกันและกัน

เมื่อมองตามความหมายน้ี ชุมชนอริยาวัฒิของผูมีคุณสมบัติ
อยางอุบาสกอุบาสิการวมกัน นอกจากรวมจริยา รวมปฏิปทาใน
การพัฒนาชีวิตในอริยาวัฒิน้ันแลว ก็ใสใจรวมมือเก้ือหนุนกัน สง
เสริมกันและกันใหเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไปในอริยาวัฒิน้ัน

ถามองในแงของการเก้ือหนุนกันทางธรรมอยางน้ี   ชุมชน
อริยาวัฒิน้ัน ก็เปนชุมชนกัลยาณมิตร คืออาจจะเรียกช่ืออีกอยาง
หน่ึงวา ชุมชนกัลยาณมิตร
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ถาอยางน้ีก็พูดไดวา ในขณะท่ีเราพยายามใหมีการพัฒนา
คนท่ัวไป เพ่ือยกระดับสังคมข้ึนเปนสังคมกัลยาณชนน้ัน เรามีชุม
ชนกัลยาณมิตร ของคนที่รวมกัน เก้ือหนุนกันในอริยาวัฒิ เปน
หลัก เปนแกนใหมั่นใจไวข้ันหน่ึงแลว

อริยาวัฒิ ท้ังทิฏฐธัมม และสัมปราย

ไดบอกแลววา อริยาวัฒิเปนคุณสมบัติหลักท่ีจะทําใหคน

พัฒนาสูงข้ึนไป และอริยาวัฒิ ๕ อยางท่ีพูดไปแลว ก็เนนการ

พัฒนาประโยชนท่ีเปนจุดหมายในข้ันสัมปราย ซ่ึงเนนดานจิตใจ

และปญญา

แตสังคมใหญของมนุษยประกอบดวยประชาชนท่ีเปน

คฤหัสถ ซ่ึงจะตองใหความสําคัญแกประโยชนท่ีเปนจุดหมายใน

ข้ันทิฏฐธัมม คือเร่ืองสุขภาพ ทรัพย ยศ-เกียรติ-ไมตรี บานท่ีเปน

สุข หรือพูดใหสั้นวา สุขภาพ ทรัพย ยศ ครอบครัว

ดวยเหตน้ีุ ในกรณีท่ีตรัสอริยาวัฒแิบบเตม็ พระพทุธเจาจึงทรง

แสดงอริยาวัฒ ิ๑๐ ท่ีแบงเปนข้ันทิฏฐธมัม ๕ และข้ันสมัปราย ๕ ไม

ใชตรัสแคอริยาวัฒ ิ๕

เพ่ือใหเห็นอริยาวัฒ ิ๑๐ ท่ีครบท้ัง ๒ ข้ัน ก็จึงจะยกมาใหดไูว

ดวย แตขอทําความเขาใจกันไวกอนวา ประโยชนข้ันทิฏฐธัมมซ่ึง

เปนเร่ืองทางวัตถุและทางสังคมน้ัน มีเน้ือหาและรูปแบบท่ีข้ึนตอ

กาลเทศะ เปลี่ยนไปเร่ือยตามสภาพและความนิยมของถ่ินฐาน
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และกาลสมัย ไมเหมือนประโยชนทางจิตปญญาในข้ันสัมปราย ท่ี

คงภาวะของมันอยูคูกับความเปนมนุษย

เพราะฉะน้ัน สําหรับอริยาวัฒิข้ันทิฏฐธัมมท่ีตรัสไวตอไปน้ี  

ขอใหเขาใจวาเปนไปตามกาลเทศะในยุคพุทธกาล ซ่ึงเราพึงปรับ

ใหเขากับกาลเทศะของเรา

อรยิาวฒั ิ๑๐ มีดังน้ี๑

“ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกเมื่อเจริญดวยวัฒิ ๑๐ ช่ือวาเจริญ

ดวยอริยาวัฒ ิ (ความเจริญอยางอริยะ) และช่ือวาเปนผูถือเอาสาระ
ถือเอาสวนประเสริฐของชีวิตรางกายไวได กลาวคือ อริยสาวก -”

ก) อริยาวัฒิ ๕ ข้ันทิฏฐธัมม
๑. เจริญดวยเรือกสวนไรนา
๒. เจริญดวยทรัพยและธัญชาติ
๓. เจริญดวยบุตรภรรยา
๔. เจริญดวยคนรับใชกรรมกรและคนงาน
๕. เจริญดวยสัตวสี่เทา

ข) อริยาวัฒิ ๕ ข้ันสัมปราย
๖. เจริญดวยศรัทธา
๗. เจริญดวยศีล

                                                                                                    
๑ อง.ทสก.๒๔/๗๔/๑๔๗; ใน ทีฆชาณุสูตร, อง.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙ พระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน ท้ังข้ันทิฏฐธัมม และข้ันสัมปราย แตในสูตรน้ัน ข้ัน
ทิฏฐธัมม เนนเฉพาะเร่ืองทรัพย (ท่ีเรียกกันวาหลักหัวใจเศรษฐี คือ อุ อา ก ส) และข้ัน
สัมปราย ตรัสเพียงขอยืน ๔ (ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา)
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๘. เจริญดวยสุตะ
๙. เจริญดวยจาคะ
๑๐. เจริญดวยปญญา”

ขอยกพุทธพจนท่ีทรงสอนประโยชนข้ันทิฏฐธัมมมาใหดูอีก

ตวัอยางหน่ึง คราวน้ีเปนเร่ืองสขุภาพ วาตามพระไตรปฎกเลย ดงันี้๑

“พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครสาวัตถี สมัยน้ัน 

พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหน่ึงทะนาน 

คร้ันเสวยแลว ทรงอึดอัด เสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 

ถวายบังคมแลวประทับน่ัง ณ ท่ีควรขางหน่ึง

“ลาํดับน้ัน พระผูมพีระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล

เสวยแลวทรงอึดอัด จึงไดทรงภาษิตพระคาถาน้ีในเวลาน้ันวา

“‘บุคคลผูมีสติอยูเสมอ ไดอาหารมา ก็รูประมาณ 
จะมีเวทนาเบาบาง แกชา ครองอายุอยูไดยืนยาว’

“สมัยน้ัน มาณพช่ือสุทัศน ยืนอยูเบ้ืองพระปฤษฎางคของ

พระเจาปเสนทิโกศล ลําดับน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกะเขา

วา มาน่ีแนะ สุทัศน เธอจงเรียนคาถาน้ีไวในสํานักพระผูมีพระภาค 

แลวจงกลาวในเวลาเราบริโภคอาหาร เราจะใหเงินคาอาหารแก

เธอวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน

“สุทัศนมาณพรับสนองพระราชดํารัสของพระเจาปเสนทิ
                                                                                                    
๑ โทณปากสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๖๔/๑๑๘
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โกศลวา เปนพระมหากรุณาอยางย่ิง พระพุทธเจาขา ดังน้ี เรียน

คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคแลว ในเวลาท่ีพระเจาปเสนทิ

โกศลเสวยพระกระยาหาร ก็กลาว … (คาถาน้ัน)

“คร้ังน้ัน พระเจาปเสนทิโกศล ย้ังพระองคมาโดยลําดับ จน

ทรงอยูโดยมีพระกระยาหารหน่ึงทะนานขาวสุกเปนอยางมาก

“ในกาลตอมา พระเจาปเสนทิโกศลทรงมีพระวรกาย

กระปร้ีกระเปราคลองแคลวดี ไดทรงลูบพระวรกายดวยฝาพระ

หัตถแลว ทรงเปลงพระอุทานน้ี ณ เวลาน้ันวา

“‘พระผูมีพระภาคเจาน้ัน ทรงอนุเคราะหเราดวย
ประโยชน ๒ อยางครบหมดเลยหนอ ท้ังประโยชนข้ัน
ทิฏฐธมัม และประโยชนข้ันสัมปราย’”

ชุมชนตนแบบ

ตองไมลืมวา แทจริงน้ัน เราตองการใหมนุษยทุกคนพัฒนา
ตัวเขาใหดีงามมีความสุขสมบูรณเต็มสุดแหงศักยภาพของเขา 
แลวถาทําไดอยางน้ัน มองกวางออกไป เราก็จะมีสังคมมนุษยหรือ
สังคมมวลรวมท่ีดีงามมีสันติสุขแทจริง

แตก็อยางท่ีวาแลว คนก็เปนตางๆ กัน มีท้ังท่ีใฝและท่ีจะไม
พัฒนา แมท่ีพัฒนากอ็ยูในระดับแตกตางกันหลากหลาย การท่ีเรา
มีพระพุทธศาสนา ก็คือมาสงเสริมสนับสนุนและใหหลักใหแนวนํา



สยามสามไตร๒๒๐

ทางในการท่ีจะชวยใหคนพัฒนาดวยการฝกศึกษาอยางมีระบบท่ีดี
ทีน้ี ก็ดังท่ีวาแลว คนท่ีตั้งใจพัฒนาชีวิต เขาสูระบบการฝก

ศึกษาอยางน้ี ก็จะมีคุณสมบัติและบทบาทของชีวิตและในสังคม 
ซ่ึงเปนวิถีเดียวกัน เลยกลายเปนชุมชนข้ึนมาเองดวยคุณสมบัติ
และบทบาทน้ัน แมโดยไมตองจัดตั้งเปนรูปแบบหรือเปนทางการ 
ดังท่ีบอกไปแลว จะเรียกช่ือก็ไดวาเปน “ชุมชนอริยาวัฒิ” หรือจะ
ใหหนักแนนเปนชุมชนอุบาสกอุบาสิกาก็ตามท่ีพอใจ

(แมแตจะจัดตัง้เปนรูปแบบหรือเปนทางการข้ึนมา ก็ยังได)
ถาคนท่ีใฝฝกศึกษาพัฒนาชีวิตน้ีมีคุณสมบัติดีจริง และชุม

ชนอริยาวัฒิน้ันเขมแข็งนาช่ืนชม ก็จะเปนแบบอยางชักนําใหคนท่ี
นอกออกไปในสังคมใหญพลอยนิยมทํารวมและทําตาม ชวยนํา
สังคมมนุษยไปสูจุดหมายท่ีกลาวขางตน

จากท่ีไดพูดมา จะเห็นวา ชุมชนอริยาวัฒิน้ันจะเขมแข็งนา
ช่ืนชมได สมาชิกในชุมชนน้ีจะตองประสบความสําเร็จบรรลุจุด
หมายกันอยางดี ท้ังข้ันทิฏฐธัมม และข้ันสัมปราย

ความสําเร็จน้ีเปนไดไมยาก เพราะท่ีจริงน้ัน ชุมชนอริยาวัฒิ
น้ี มีหลักมีแบบแผนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงเปนโครงสรางต้ังแกน
ไวแลว เมื่อนํามาปฏิบัติจัดใหเขากับสภาพกาลเทศะของปจจุบัน ก็
เปนการพัฒนาคนใหไดผลดี มีชีวิตท่ีประเสริฐดีเลิศน่ันเอง และ
เปนแบบอยางแกสังคมใหญใหดําเนินตามไปดวย

เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลจริง ก็อยางท่ีวาแลว การพัฒนาคุณสมบัติ 
และการปฏิบัติจะตองข้ึนสูความเปนแบบแผนและมีระบบ และอัน
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น้ีก็คือ สิ่งท่ีเรียกวา “อริยวินัย” สําหรับชุมชนอริยาวัฒิ หรือสําหรับ
คฤหัสถชน๑ ผูเขาสูอริยวิถี ซ่ึงขอรวบรัดสรุปใหเห็นหัวขอ (ราย
ละเอียดมีในหนังสือ วินัยชาวพุทธ เปนตน) ดังตอไปน้ี
๑: ปดชองโหวของชีวิต

ก.เวนกรรมกิเลส
๒ (กรรมช่ัวท่ีทําชีวิตใหมัวหมอง) ๔

๑.ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เว้นปาณาติบาต)
๒.ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เว้นอทินนาทาน)
๓.ไมประพฤติผิดทางเพศ (เว้นกาเมสุมิจฉาจาร)
๔.ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เว้นมุสาวาท)

ข.เวนอคติ ๔
๑.ไมลําเอียงเพราะชอบ (เว้นฉันทาคติ)
๒.ไมลําเอียงเพราะชัง (เว้นโทสาคติ)
๓.ไมลําเอียงเพราะขลาด (เว้นภยาคติ)
๔.ไมลําเอียงเพราะเขลา (เว้นโมหาคติ)

ค.เวนอบายมุข ๖
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเท่ียวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง

                                                                                                    
๑ นี้คือสาระในสิงคาลกสูตร (สิคาโลวาทสูตร ก็เรียก, ที.ปา.๑๑/๑๗๒–๒๐๖/๑๙๔–๒๐๗) ซ่ึงแกน
ของเรื่องอยูท่ี “การไหว้ทิศในวินัยของอริยชน” (ตามพุทธพจนวา “อริยสฺส วินเย เอวํ ฉ ทิสา 
นมสสฺติพพฺา” ต้ังเปนศพัทไดวา “ทิสานมสัการแบบอรยิวินยั”) และอรรถกถาถือวาพระสูตรนีเ้ปน 
คิหิวินัย คือวินัยของคฤหัสถ (ที.อ.๓/๑๗๘/๑๓๔, ๑๕๑); หลักมงคล ๓๘ ในมงคลสูตร (ขุ.ขุ. 
๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖) ก็เปนแนวทางดําเนินชีวิตท่ีใชเสริมอริยวินัยไดดี

๒ ศีล ๕ อยูท่ีนี่ คือ เวนกรรมกิเลส ๔ และเวนอบายมุขขอ ๑



สยามสามไตร๒๒๒

๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรช่ัว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน

๒: เตรียมทุนชีวิต

ก.เลือกสรรคนที่จะเสวนา

๑. หลีกเวนมิตรเทียม ๔ (คนปอกลอก คนดีแตพูด คนหัว
ประจบ คนชวนฉิบหาย)

๒.คบหามิตรแท ๔ (มิตรอุปการะ มิตรรวมสุขรวมทุกข มิตร
แนะนําประโยชน มิตรมีใจรัก)

ข.จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังน้ี
ข้ันท่ี ๑ ขยันหมั่นทํางานเก็บออมทรัพย
ข้ันท่ี ๒ วางแผนใชจาย คือ
๑ ส่วน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเก่ียวของ ทําความดี
๒ ส่วน ใชทําหนาท่ีการงานประกอบกิจการอาชีพ
๑ ส่วน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน

๓: ดูแลทั่วทุกทิศ

ก.ทาํทิศทั้ง ๖ ใหเกษมสันต โดยทําหนาท่ีตอกันใหถูกตอง๑

ทิศท่ี ๑ บิดามารดา กับ บุตรธิดา
ทิศท่ี ๒ ครูอาจารย กับ ศิษย
ทิศท่ี ๓ สามี กับ ภรรยา
ทิศท่ี ๔ มิตรสหาย กับ มิตรสหาย

                                                                                                    
๑ การไหว้ทิศ เปนสาระสําคัญของอริยวินัยสวนน้ี แตมีเน้ือหามาก จึงแสดงไวแตหัวขอ
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ทิศท่ี ๕ นายจาง กับ คนรับใชและคนงาน
ทิศท่ี ๖ พุทธศาสนิกชน กับ พระสงฆ

ข. สรางยศ ๓ มีสถานภาพในสังคม (อิสริยะ-เกียรติ-บริวาร)
๑. มีภูมิปญญาเปนหลักได ไมเสียความประพฤติ นุมนวล

สุขุม มีไหวพริบ รูจักถอมตัว ไมกระดาง
๒. ขยัน ไมเฉื่อยชา ไมหว่ันไหวในภยันตราย สม่ําเสมอคง

เสนคงวาไมมีชองใหเขาหา มีปญญาทันเร่ืองถึงการณ
๓. ชอบสงเคราะห สรางมิตร รูจักเห็นใจเขาใจความตองการ

ของคน ไมใจแคบตระหน่ี รูจักนํารูจักแนะและติดตาม

ค. สังคหวัตถุ ๔ ประสานมวลชน
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน
๒.ปยวาจา พูดอยางรักกัน
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน

ศาสนิกแบบอยาง

ชุมชนจะเขมแข็งได ก็ตองมีสมาชิกท่ีมีคุณภาพดี โดยเฉพาะ

ควรมีศาสนิกช้ันนํา ท่ีเปนแบบอยางได ในท่ีน้ีจึงเห็นควรพูดเร่ืองน้ี

เปนสวนแถมไวดวย

ชุมชนอริยาวัฒิ ก็คืออุบาสกอุบาสิกาบริษัท ในชุมชนน้ีมี

หลักวางไวชัด ศาสนิกท่ีมีคุณภาพเปนแบบอยาง พระพุทธเจาทรง
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เรียกวา อุบาสกรัตน และอุบาสิการัตน (อุบาสกแกว อุบาสิกาแกว) 

จัดไดวาเปน “ชาวพุทธช้ันนํา” ซ่ึงเปนผูมีความเขมแข็งท่ีจะตั้งมั่น

อยูในหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธท่ัวไป

ชาวพุทธช้ันนํา มีคุณสมบัติ ๕ ประการ๑ คือ
๑. มีศรัทธา เช่ือประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระ

รัตนตรัย ไมหว่ันไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือ

ศีลอุโบสถตามกาล เพ่ือพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพ่ึงพาวัตถุ
นอยลง ลดการเบียดเบียน และเก้ือกูลแกผูอื่นไดมากข้ึน

๓. ไมตื่นขาวลือถือมงคล เช่ือกรรม หวังผลจากการกระทํามุง
มั่นไปดวยเร่ียวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลา
ลือโชคลางเร่ืองขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผู
วิเศษศักด์ิสิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา

๕. ขวนขวายในการพระศาสนา ใสใจริเร่ิมสนับสนุนกิจกรรม
และงานการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

อน่ึง ใน มิลินทปญหา ทานแสดงคุณสมบัติของอุบาสก

อุบาสิกาไวอีก เรียกวา อุบาสกคุณ ๑๐๒ คือ
๑. มีสุขทุกขเสมอกันกับสงฆ (รวมสุขรวมทุกขกับพระสงฆ)
๒. รักษากายและวาจาใหสุจริตเปนอยางดี

                                                                                                    
๑ ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐
๒ มิลินฺทปฺหา ๑๓๙
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๓. เปนธรรมาธิปไตย
๔. ยินดีแจกจายใหทานสมตามกําลัง
๕. พยายามเรียนรูคําสั่งสอนของพระพุทธเจา๑

๖. เปนสัมมาทิฏฐิชน
๗. ไมตื่นขาวลือถือมงคล ไมถือลัทธิศาสดานอกพระศาสนา

แมเพราะเห็นแกชีวิต
๘. ยินดีในความพรอมเพรียง ชักนําชวนกันใหสามัคคี
๙. จริงใจ ไมประพฤติในพระศาสนาโดยหลอกลวง
๑๐. ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ

เปนธรรมดาวา ชาวพุทธช้ันนํา หรือศาสนิกแบบอยาง ยอมฝก
ตน โดยเรียนรู ศกึษาพัฒนาตนอยูเสมอ ใหเปนอริยชน ตัง้แตเสขะ 
จนเปนอเสขะ

มวิีธปีฏบัิตสิามญัในการฝกตนหรือเจริญกุศล ท่ีใชกันมาเปน
ประเพณีอันดี คือการรักษาอุโบสถ ซ่ึงนอกจากเปนขอฝกตนในศีล
แลว ก็เปนการจัดสรรโอกาสแกชีวิตท่ีจะพัฒนาในดานอืน่ๆ และทํา
กิจกรรมดีงามเปนประโยชนท้ังหลาย (อนวัชชกรรม) ไปพรอมดวย

การรักษาอุโบสถน้ันเปนการรักษาศีล ๘ ขอ คือเพ่ิมข้ึนอีก ๓ 
ขอจากศีล ๕  ท่ีเปนศีลพื้นฐานของมนุษย

ศีล ๕ เปนการยับย้ังงดเวนจากการทํารายละเมิดตอผูอื่น 
เพ่ือใหอยูกันไดโดยไมเบียดเบียนกันในโลกของการแสวงกาม
บริโภควัตถุ เปนศลีของมนุษยชนทุกคน เฉพาะอยางย่ิง ผูนําชุมชน
                                                                                                    
๑ ฉบับอักษรพมาวา “เม่ือเห็นความเส่ือมของพระพุทธศาสนา ก็พยายามทําใหเจริญวัฒนา”
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ไมวาชุมชนใด จะตองถือเปนคุณสมบัติประจําตัว ใหเปนนิจศีล
สาํหรับชาวพุทธช้ันนํา หรือนักพัฒนาชีวิตท่ีกาวหนา นอกจาก

ถือศีล ๕ เปนนิจศีลแลว จะยกเวลาประมาณสัปดาหละ ๑ วัน 
(เดือนละ ๔ วัน) ใหเปนวันพิเศษสําหรับรักษาศีลอุโบสถซ่ึงมี ๘ ขอ

ศีล ๓ ขอท่ีเพ่ิมข้ึนมาในอุโบสถศีล (กับขอ ๓ เดิมท่ีเปลี่ยนไป) 
เปนการยับย้ังงดเวนจากการบํารุงบําเรอและการเสพบริโภคของ
ตนเอง เชน กินอาหารภายในกําหนดเวลา งดการบันเทิง ไมตองตก
แตงรางกาย ใชท่ีนอนเรียบงาย ซ่ึงเปนขอปฏิบัติสวนตัวเพ่ือฝกให
อยูดีมีสุขไดโดยพึ่งพาข้ึนตอกามวัตถุเพียงเทาท่ีจําเปนหรือไมเกิน
สมควร ใหชีวิตเปนอิสระจากปจจัยภายนอกใหไดมากท่ีสุด อยาง
นอยก็ดํารงรักษาอิสรภาพของชีวิตไวในระดับหน่ึง

พรอมกับลดการเสพบริโภค และทําชีวิตใหเปนอิสระมากข้ึน
น้ัน การรักษาอุโบสถศีลก็เปนการจัดการชีวิตใหมีโอกาสมากท่ีสุด
หรือมากข้ึน ในการพัฒนาชีวิต โดยแทนท่ีจะเอาเวลาและเรี่ยวแรง
ไปหมกมุนหรือมั่วสุมในการกินเสพบํารุงบําเรอ ก็นําเวลาและเร่ียว
แรงน้ันไปใชในการศึกษาและทํากิจกรรมท่ีดีงามเปนประโยชน

การใชโอกาสแหงวันอุโบสถในการเจริญกุศล คือ ในวันน้ัน 
เมื่อสมาทานอุโบสถมอีงค ๘ (อัฏฐังคอุโบสถ) มีอุโบสถศีลอยูกับ
ตัวแลว ก็มีเวลาท่ีจะพัฒนาชีวิต ทํากิจกรรม ดังตัวอยางตอไปน้ี

- เจริญสมถะ-วิปสสนา (จิตตภาวนา  ปญญาภาวนา)
- แสวงความรู อาน ฟง สนทนา สากัจฉา
- เย่ียมเยียน อยูใกล ใหเวลา รับใชญาติผูใหญ ผูสูงอายุ
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- ไปดูแลเลี้ยงผูพึงชวยเหลือ เชน คนพิการ เด็กกําพรา
- ทํางานสรางสรรคเพ่ือประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม
- บําเพ็ญประโยชน เชน ปลูกสวน ปลูกปา ชวยงานวัด

ถามีฉันทะมากข้ึน อาจขยายวันรักษาอุโบสถเพิ่มจากเดือน
ละ ๔ วัน (ข้ึน-แรม ๘, ข้ึน ๑๕, แรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค่ํา) เปน ๘ วัน 
(ข้ึน-แรม ๕ และ ๘, ข้ึน ๑๔-๑๕, แรม ๑๔-๑๕ หรือ ๑๓-๑๔ ค่ํา)๑

คนสมบูรณ

ถึงตอนน้ีก็หันกลับมาพูดรวมอีกที ท้ังสังคมใหญของคฤหัสถ

และชุมชนอนาคาริกของพระสงฆ เมื่อศึกษาพัฒนากันไป ผูใดกาว

ไกลรุดหนาแนวไปได ในท่ีสุดก็ถึงจุดหมายสูงสุด จบการศึกษา จบ

การพัฒนา เรียกไดวาเปนคนสมบูรณ

พอถึงจุดหมายข้ันสูงสุดแลว ทานใชคําเรียกวา เปน “ผูท่ีทํา

กิจเสร็จแลว” (กตกิจ) เพราะวาผูท่ีจบการศึกษาแลว ก็คือจบเร่ือง

ของตัวเองแลว หมดพันธกิจสวนตัว ไมมีกิจท่ีตองทําเพ่ือตัวเองอีก 

กิจแมแตการฝกศึกษาพัฒนาในไตรสิกขาท่ียังตองทํา ก็ไมมี เปนผู

ท่ีเต็มอิ่มสมบูรณแลว แมแตความสุขก็สมบูรณ จึงไมมีกิจท่ีตองทํา
                                                                                                    
๑ ถามีฉันทะย่ิงข้ึนไปอีก ก็ขยายเปนแบบมีวันรับวันสง (เรียกวา “ปฏิชาครอุโบสถ”) คือ ๕ 

คํ่า (๔ คํ่ารับ ๖ คํ่าสง) ๘ คํ่า (๗ คํ่ารับ ๙ คํ่าสง) ขึ้น ๑๔–๑๕ คํ่า (๑๓ คํ่ารับ แรม ๑ 
คํ่าสง) แรม ๑๓-๑๔/๑๔–๑๕ คํ่า (แรม ๑๒ หรือ ๑๓ คํ่ารับ, ตามมติน้ีวา อุโบสถส้ิน
เดือนไมมีวันสง เพราะสุดเดือนแคน้ี) รวมเปน ๑๙ วัน (ในเดือนเต็ม มิใชอุโบสถ ๑๑ 
วัน, ในเดือนขาด มิใชอุโบสถ ๑๐ วัน)
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แมแตเพ่ือจะใหตัวเองมีความสุข

ความสุขอยางไรจึงจะเปนความสุขท่ีสมบูรณ ถึงขนาดท่ีวา
ไมตองทําอะไรท่ีเปนการหาทางใหตัวเองมีความสุข น่ันก็คือความ
สุขท่ีแทจริง ซ่ึงมีลักษณะ ๓ ประการ

๑) เปนความสุขท่ีมีอยูในตัวตลอดเวลา เปนคุณสมบัติ
ประจําตัว ไมตองหา

คนท่ัวไป อาจจะโดยเฉพาะคนสมัยน้ีเปนพิเศษ รูจักแต
ความสุขท่ีตองหา จึงพูดกันนักวา “หาความสุข” แตชาวพุทธท่ีแท
จะตองพัฒนาความสุขข้ึนไปใหตนเปนคนท่ี “มีความสุข” ประจํา
อยูในตัวเองมากข้ึนๆ จนกระท่ังมีความสุขไดตลอดเวลาโดยไม
ตองหา (มีแตทําความสุขใหขยายหรือเพ่ิมข้ึนไปจากท่ีมีอยูแลว)

๒) เปนความสุขอยางอิสระ มิใชความสุขแบบพึ่งพา ไม
ตองเอาความสุขไปฝากไวกับส่ิงอื่น มีความสุขโดยไมตองรอไม
ตองข้ึนตอส่ิงเสพภายนอก

ความสุขท่ีเปนอิสระ มิใชความสุขท่ีเหมือนกับเอาไปฝากไว
กับสิ่งภายนอก ตองรอตองข้ึนตอสิ่งเหลาน้ันจึงจะมีความสุขได 
คนพวกท่ีไมมีความสุขอยูในตัวเองน้ัน นอกจากตองหาความสุข
จากสิ่งเสพบริโภคแลว ความสุขของเขาตองข้ึนกับสิ่งภายนอกดวย
ตองพ่ึงพา ไมเปนอิสระ ทีน้ีพอเราพัฒนาความสุขไดถูกทิศถูกทาง
เราก็จะมีความสุขอยูในตัวเองอยางเปนอิสระ เรียกวาเปนความสุข
ท่ีไมพ่ึงพา ไมข้ึนตอสิ่งภายนอก เปนนิรามิสสุข
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๓) เปนความสขุท่ีสมบรูณ ไรทุกข ไมมีทุกขเจือปน และไมมี
เช้ือแหงทุกขเหลอือยู จึงเปนความสุขท่ีไมผนัแปร ไมกลบักลาย

ตามปกติ มนุษยปุถุชนมีความสุขท่ีระคนทุกข อยางหยาบท่ี
สุดก็เปนความสุขท่ีไดจากการกอทุกขแกผูอื่น หรือเอาจากสิ่งแวด
ลอมมากเกินควร บางทีก็เปนความสุขท่ีกอทุกขแกตนเอง หรือ
ความสุขท่ีเปนปจจัยแหงทุกขตอไปภายหนาแกตนเองบาง ผูอื่น
บาง แมในขณะท่ีเสพเสวยความสุขก็มักมีความทุกขหนักหรือเบา
ดังเชนความหวงเสียดายกังวลหวาดระแวงแฝงระคายรบกวนอยู
ภายใน  อยางนอยก็มีเช้ือกิเลสท่ีจะลุกลามกอทุกขไดตอไป

ตางจากผูท่ีไดพัฒนาแลว ซ่ึงมีความสุขท่ีหางไกลจากความ
ทุกขออกไปตามลําดับ จนเปนความสุขลวนๆ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมี
ทุกขเหลือหรือแฝงระคนปนอยูเลย

สามประการน้ี เปนลักษณะของความสุขท่ีแทอยางสมบูรณ
ท่ีเรียกวาบรมสุข

คนเราน้ีปรารถนาความสุขกันนัก แลวก็เพียรพยายามนัก
หนาท่ีจะพัฒนาอะไรๆ ใหตัวมีโอกาสหาความสุขใหไดมากท่ีสุด
แตเขายังไมรูจักเลยวาความสุขท่ีแทน้ันคืออะไร มีลักษณะอยางไร

ถาเอาความสุขอยางสมบูรณน้ีไปวัด ตรวจดูลักษณะ ๓ 
ประการท่ีวามาน้ัน มันสุขแคไหน ก็รูไดเลย

เปนอันวา เมื่อเจริญไตรสิกขา ไดพัฒนาตนใหเปนภาวิตท้ัง 
๔ แลว ก็เปนคนท่ีเต็มอิ่มสมบูรณ มีความสุขประจําอยูในตัว ก็เลย
ไมมีกิจท่ีจะตองทําเพ่ือตัวเองอีกตอไป คือไมตองทําอะไรเพื่อจะทํา
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ใหตัวเองสมบูรณในดานตางๆ รวมท้ังในดานความสุขน้ันดวย

เมื่อไมตองหา ไมตองทําใหตัวเปนสุข ก็ไมตองแยงชิงความ

สุขกับใคร ไมตองเบียดเบียนใคร ไมตองทําใหคนอื่นเปนทุกข หรือ

ใหเขาเสียความสุข หรือใหเขาตองอดหรือแมแตตองลดความสุข 

แตตรงกันขาม เมื่อตัวเองมีความสุขเต็มพรอมอยู ไมตองหาความ

สุข ก็เลยไปใหความสุข ก็ไปเผื่อแผ ไปชวยทําใหคนอื่นมีความสุข

เพราะอยางน้ีน่ีแหละ พระพุทธเจาและพระสาวก จึงเท่ียว

จาริกไปชวยประชาชน ไปสอน ไปแนะนํา ไปบอกวิธีพัฒนาชีวิตให

ดีงามมีความสุข และใหชวยกันสรางสรรคสังคมท่ีมีความสุข โดย

ทรงมีความสุขในเวลาท่ีไปทําใหเขาเปนสุขอยางน้ันดวย

เกื้อกูลท้ังโลก

ทีน้ีก็เปนอันสรุปลงทายไดแลววา เมื่อเจริญศีล มีพฤติกรรม 

ดีงาม มีความสัมพันธท่ีเก้ือกูล เจริญสมาธิ มีจิตใจนุมนวลออน

โยนเขมแข็งมั่นคงสดชื่นแจมใส และไดเจริญปญญา มีความหยั่งรู

หย่ังเห็นเปนญาณทัสนะท่ัวรอบ ครบบริบูรณ มีความสุขสมบูรณ

แทอยางน้ี เปนอันหมดกิจท่ีตองทํา

พอไมมีกิจท่ีตองทําเพ่ือตัวเองแลว ก็เลยทําเพ่ือผูอื่นไดเต็มท่ี

น่ีคือเขาลักษณะท่ีพระพุทธเจาตรัส ตอนสงพระสาวกไป

ประกาศพระศาสนา (วินย.๔/๓๒/๓๙) วา
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ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลว จากบวงทั้งปวง ทั้งบวง
ทิพยและบวงมนุษย แมพวกเธอก็พนแลว… เธอทั้ง
หลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแกชน
จํานวนมาก เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก 

หมายความวา เวลาน้ี พระสาวกทุกทานลถึุงจุดหมายสงูสดุ
แลว หมดธุระสําหรับตัวเองแลว เปนอิสระแลว สมบูรณแลว ก็อยาง
ท่ีวา ไมมีกิจท่ีตองทําเพ่ือตัวเองอีก ก็จงจาริกไปเพ่ือประโยชน
เก้ือกูล เพ่ือความสุขของพหูชน เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก

ในข้ันน้ีคือ สําหรับพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย ก็
ถึงคติท่ีวา “บุคคลนิพพาน ทําการเพ่ือโลก” คือ พอบุคคลนิพพาน
เต็มอิ่มแลว เปนอิสระสมบูรณ ไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเองอีกตอไป
ก็ทําเพ่ือโลกไดเต็มท่ี อยางเดียวเลย

สวนคนท่ัวไป ท่ีเขาสูกระบวนการของการศึกษาพัฒนาชีวิต 
เมื่อเปนการศึกษาพัฒนาท่ีถูกตองตามหลักไตรสิกขา ก็จะกาว
หนาสูจุดหมายสูงข้ึนไป โดยเจริญงอกงามดวยประโยชน ท้ังข้ัน
ทิฏฐธัมม และสัมปราย ทําประโยชนท้ังดานอัตตทัตถ และปรัตถะ
ใหเพ่ิมพูนเก้ือกูลหนุนเสริมกันไป จะไมเปนการศึกษาชนิดท่ีบนกัน
วานําโลกน้ีมาสูการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน

แตตรงขาม การศึกษาท่ีครบไตรสิกขา จะแกปญหาน้ัน และ
นํามนุษยชาติใหลุถึงจุดหมายท่ีถูกตองแทจริง ซ่ึงท้ังตัวบุคคลเองก็
ได แลวก็ทําใหท้ังโลกก็ดีข้ึนดวย น่ีคือ การมีชีวิตท่ีสุขสันตดีงาม 
ธรรมชาติแวดลอมท่ีร่ืนรมย และสังคมท่ีสันติสุข
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สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

วิกฤตการศึกษา วิกฤตอารยธรรม

หลายปมาแลว ตอเน่ืองมานับทศวรรษ มเีสยีงแสดงความ
วิตกกังวลบาง บนวาบาง ท้ังเสยีงพูดอยางชาวบานท่ีแพรกระจาย
ไปในสังคม และเสียงแจงขาวและคํารายงานอยางเปนทางการใน
วงงานการศึกษาวา ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาตํ่า เด็กนัก
เรียนไทยมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนดอยลงไปๆ จนตองใชคาํวาเปน
วิกฤตคิณุภาพของการศึกษาไทย

อยางไรก็ตาม เสยีงท่ีพูดท่ีวากันน้ี มุงไปยงัผลการศึกษาใน
ระบบจัดตัง้ สาํหรับผูเยาว ท่ีอยูในสถานศกึษา

มองกวางออกไป ในยุคสมยัท่ีถือกันวาเจริญกาวหนาอยางย่ิง
แลว เปนยุคไอที ท่ีคนเขาถึงและใชขาวสารขอมลูไดทันทีอยางแทบ
ไมมขีีดจํากัด หวังกันวา เมือ่คนมโีอกาสในการศึกษาเต็มท่ี การ
ศกึษาตลอดชวิีตจะสมัฤทธิ ์จะเปนสงัคมอดุมปญญา

แตสภาพท่ีเปนจริงปรากฏวา ไอทีมบีทบาทเดนในสงัคมไทย
เพียงในดานสนองการเสพบริโภค หาไดเปนเคร่ืองหนุนการศึกษา
อยางท่ีคาดหมายไม คนไทยก็ยังคงอยูในสถานะเปนนักเสพผล
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ความเจริญ มใิชเปนผูสรางสรรคความเจริญ คนไทยท่ัวไปยังคงมี
ลกัษณะออนแอ รอรับผล ถูกกระทบและถูกกระทําโดยไอที มาก
กวาจะไดประโยชนจากไอที เปนเพียงนักบริโภคปากเตบิ มใิชเปน
นักผลติมอืหน่ึง

ขณะท่ีสังคมไทยประสบปญหาหนักในดานคุณภาพคน แต

กวางออกไป สังคมไทยน้ันก็อยูทามกลางกระแสความเจริญของ

โลกซึ่งคางคาอยูในยุคของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน มนุษยชาติถูก

คกุคามอยางรุนแรงจากปญหาธรรมชาติเสยี สิง่แวดลอมเสือ่มโทรม 

จนบัดน้ีหนักถึงข้ันเฉยีดใกลตอความดับสิน้

ปญหาใหญน้ีสบืสาวไป ก็ชัดวาเกิดจากแนวคิดหลกัท่ีขับดนั

อารยธรรมตะวันตกใหเจริญมาในทิศทางน้ี คอื แนวคิดท่ีจะพิชิต

หรือเอาชนะธรรมชาติ ซ่ึงดําเนินมาดวยกันกับการท่ีมนุษยมองตัว

เองแยกตางหากจากธรรมชาติ และมองธรรมชาตเิปนปฏปิกษ

แนวคิดพิชิตธรรมชาติน้ัน นํามาสูปญหาท่ีรุนแรงแหงการ

พัฒนาท่ีไมย่ังยืน ก็เพราะแนวคิดน้ันถูกนํามาใชขับดนัการลงทุนลง

แรงของมนุษยในกิจกรรมแหงงานอตุสาหกรรม ท่ีจะผนัวัตถุดบิจาก

ธรรมชาติมาสนองจุดหมายทางเศรษฐกิจ ท่ีจะใหมนุษยมีสิ่งเสพ

บริโภคพร่ังพรอม เพ่ือจะไดเปนสขุสมบูรณ

แตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรน้ัน เปนแนวคิดแหงเศรษฐกิจ

เพ่ือสนองความตองการเสพบริโภค ไมใชเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพ

ชีวิต หรือเพ่ือการมชีีวิตท่ีด ีเปนเศรษฐกิจเพ่ือการบํารุงบําเรอคน ไม
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ใชเศรษฐกจิเพ่ือการพัฒนาชวิีตของเขา

เศรษฐกิจเพือ่สนองความตองการเสพบรโิภค หรือเศรษฐกิจ

เพ่ือการบําเรอผสัสะของคนน้ัน ตัง้อยูบนฐานความคิดท่ีมองความ

สุขในมิติเดียววา มนุษยไดความสุขจากการสนองความตองการ

เสพบริโภค ย่ิงไดเสพมาก ก็ย่ิงไดสขุมาก

แนวคิดเศรษฐกิจแบบน้ี ทําใหการไดความสขุของมนุษย ข้ึน

ตอการลางผลาญทรัพยากร ทําใหความเจริญเติบขยายของ

เศรษฐกิจ คือกระบวนการพัฒนาในยุคท่ีเปนมาน้ี มีความหมาย

เปนการเบียดเบียนธรรมชาติ และทําลายสิง่แวดลอม เปนแกนของ

ความขัดแยงในระบบการดํารงอยูของมนุษย ท่ีปรากฏออกมาเปน

ปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน อยางท่ีกลาวแลว

พรอมกันน้ัน มนุษยท่ีแสวงสขุจากการเสพบรโิภค ซ่ึงพากนัหา

ทางเสพบรโิภคใหมากท่ีสดุ เพ่ือจะไดเปนสขุใหมากท่ีสดุ ก็ตองแยง

ชิงความสขุกัน ดวยการแยงชิงทรัพยากร เปนตน ซ่ึงนอกจากซํ้าเติม

ปญหาสิง่แวดลอมแลว ก็กอความขัดแยง ทําใหเกิดปญหาสงัคม 

ตั้งแตการทะเลาะวิวาทระหวางบุคคล จนถึงสงครามท้ังรอนและ

เย็นระหวางประเทศ ตลอดจนการครอบงาํเอาเปรียบกันในเวทโีลก

มนุษยผูแสวงหาและเสพสขุจากการเสพบริโภค ซ่ึงมชีีวิตอยู

ทามกลางความขัดแยงแยงชิง ท้ังกับธรรมชาต ิและกับเพ่ือนมนุษย

ดวยกันน้ัน แมจะมคีวามสขุในการบําเรอผสัสะ แตจิตใจช้ันในของ

เขา ลกึเขาไป ก็ไมพบความสงบสขุ
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ย่ิงปญญามองไปไมเห็นความสอดคลองกลมกลนื ไมปลอด

โปรงโลงเปนอสิระ ก็เกิดความขัดแยงหรือความสบัสนทางปญญา 

ย่ิงอยูนานไป ความขัดแยงในจิตใจของตวัเองก็ย่ิงเพ่ิมทวี ไมมคีวาม

สุขท่ีแทจริง และย่ิงตองคอยหาเอาสขุจากการสนองผสัสะมากลบ

ภาวะขาดความสงบสขุภายในน้ันไว ทําปมปญหาใหซับซอนย่ิงข้ึน

จะเห็นวา จากปญหาคุณภาพคน ซ่ึงสําคัญมากอยูแลว

สําหรับการพัฒนาสังคม เปนตน ลึกลงและกวางออกไป ยังมี

ปญหาในระดับฐานความรูเขาใจ และแนวคดิ ซ่ึงเปนเร่ืองใหญย่ิงกวา

น้ันรองรับอยู ซ่ึงเปนปญหาของอารยธรรมท้ังหมด

ในหลายเรื่องหลายแง ย่ิงคนมีคุณภาพสูง ถานําคนน้ันไป

สนองแนวคิดท่ีผดิ ตัง้จุดหมายผดิข้ึนมาแลว ก็ย่ิงทําใหผลในทางท่ี

ผดิน้ันเกิดข้ึนมาก และรุนแรงหนักเขาไปอกี

กวางออกไป แนวคิดท่ีผดิ ท่ีเอยีง หรือสดุโตงน้ัน มกัจะสราง

เจตจาํนงท่ีทรงพลัง ซ่ึงทําใหเกิดท้ังภยัพิบัตแิละสิง่ท่ีเรียกวาความ

เจริญอยางมุงดิง่และพุงโดงไปไดเขมแข็งแรงไกล

เปนอนัวา ปญหาใหญรายแรงของโลก ซ่ึงเปนจุดคบัขันของ

อารยธรรม เปนปญหาท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยเอง อนัสบื

เน่ืองจากปญหาท่ีลึกลงไป คือ ฐานความรูเขาใจท่ีเอียงตะแคง

แหวงเวา และแนวคิดท่ีเฉผดิทาง

ฐานความรูเขาใจ เปนท่ีรองรับและหนุนแนวคดิ ตลอดจนเจต

จํานงท่ีสนองแนวคิดน้ัน
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ดงูายๆ ความคิดความเห็น ถูกนํา ถูกจํากัดและกําจัด โดย
ความรูความเขาใจ ดงัเชน เมือ่ยังไมรูวาเมฆฝนเกิดจากนํ้าทะเลถูก
แดดเผาระเหยข้ึนมา ความคดิเห็นวาพญานาคพนนํ้ามาเปนฝน ก็
เกิดข้ึนได แตเมื่อความรูเร่ืองนํ้าทะเลระเหยเปนเมฆเกิดข้ึนแลว 
ความคิดเห็นวาพญานาคพนนํ้า ก็หายไป

วิทยาศาสตร ข้ึนแลว แรมลง

ตลอดยุคสมยัใหมท่ีผานมา ความคิดหมายท่ีจะเอาชนะธรรม

ชาต ิ ดวยการลวงใหรูความลบัของมนั แลวจะไดจัดการมนัไดตาม

ปรารถนา เปนแรงขับดันอยูเบ้ืองหลังพัฒนาการของวิทยาศาสตร 

และวิทยาศาสตรจึงไดเปนปจจัยหนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีอยู

เบ้ืองหลังความเจริญของอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหมนุษยบรรลุความพรั่งพรอมในสิ่งเสพ

บริโภคท่ีจะมคีวามสมบูรณพูนสขุสมหมาย

แตวิทยาศาสตรยอมรับ ศกึษา และรูความจริงของธรรมชาติ

เฉพาะดานวัตถุเทาน้ัน  ไมยอมรับและไมศึกษาธรรมชาติดาน

นามธรรมทางจติใจ

วิทยาศาสตรแบบน้ีไดเปนใหญในการนําทางความเจริญกาว

หนาของอารยธรรม เปนหลกัอางองิ และเปนมาตรฐานตัดสนิความ

จริงความถูกตองของสิง่ท้ังหลายมาตลอดเวลาเกอืบ ๔๐๐ ป นับ

แตการปฏวัิตวิิทยาศาสตร (ค.ศ.1543/พ.ศ.๒๐๘๖)
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คร้ันแลว พอข้ึนคริสตศตวรรษท่ี 20 ก็ไดเกิดความเปลีย่น

แปลงคร้ังใหญในวงการวทิยาศาสตร ท่ีถึงกับเรียกวาเปนการปฏวัิติ

วิทยาศาสตรคร้ังท่ี ๒ ซ่ึงไดสัน่คลอนความมัน่ใจในวิทยาศาสตรลงไป

พูดอยางชาวบานวา วิทยาศาสตรคลายความศักด์ิสทิธิ ์ โดย

เฉพาะไดทําใหเกิดม ี new physics ซ่ึงการมองและความรูเขาใจ
ความจรงิของธรรมชาติเปลีย่นพลกิไปอยางแทบจะสิน้เชิง

วิธีมองความจริงและความรูเขาใจของวิทยาศาสตรเทาท่ีเปน

มาอนัเคยมัน่ใจสนิท กลายเปนความผดิพลาด หรืออยางนอยไม

อาจปลงใจ คาํกลาวของนักวิทยาศาสตรช้ันนําสกั ๒-๓ ทาน ก็พอ

จะเปนคําสรุปภาวะแหงความเปลีย่นแปลงน้ีได

ดงัท่ี เซอร อาเธอร เอดดงิตัน กลาววา “... การสาํรวจโลกภายนอก
ดวยวธิกีารของวทิยาศาสตรทางฟสิกส จะไมนาํเราไปถงึความจรงิทีเ่ปนตวัแท
ได แตพาเราไปถึงไดแคโลกแหงสัญลักษณทีเ่ปนแคเงา”๑ และ เซอร เจมส 

จีนส วา “... เปนการยอมรับทัว่ไปวา เรายงัแตะไมถงึความจรงิขัน้สุดทาย”๒
                                                                                                    

๑ “We have learned that the exploration of the external world by the 
methods of the physical sciences leads not to a concrete reality but 
to a shadow world of symbols.”

 [Sir Arthur Stanley Eddington, The Nature of the Physical World (new York: 
Macmillan, 1929), p. 282]

๒ “... the most outstanding achievement of twentieth-century physics is 
not the theory of relativity with its welding together of space and 
time, or the theory of quanta with its present apparent negation of the 
laws of causation, or the dissection of the atom with the resultant 
discovery that things are not what they seem; it is the general 
recognition that we are not yet in contact with ultimate reality.”

 [Sir James Jeans, The Mysterious Universe (Cambridge University Press, 1931), p.111]
 (นักวทิยาศาสตรรุนใกลอยาง Stephen Hawking กพู็ดทํานองน้ี ซึง่ไมจําเปนตองยกมาอาง ใหยดืยาว)
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การมองชีวิต มองโลก มองธรรมชาตเิปลีย่นไป ความคิดแยก

สวน (reductionism) และทัศนะจักรกล (mechanistic view) แบบ

นิวตัน (รวมท้ังเดคารตส) ถูกตีตกไป

ตอมา ความคดิองครวม (holism) ก็เฟองข้ึน คนพดูกัน ตืน่

กัน กับถอยคําจําพวกวา องครวม ความคิดเชิงระบบ บูรณาการ 

สมดลุ ดลุยภาพ

ความกาวหนาท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงใหญซ่ึงมีฟสิกสเปนผู

นําน้ี มาประจวบกับชวงเวลาท่ีผลผลติ ผลพวง ผลพวง และผล

พลอยตางๆ อนัเกิดจากวิทยาศาสตร ผานออกมาทางวิทยาศาสตร

ประยุกต เทคโนโลยี และอตุสาหกรรม ท่ีคนสมยัใหมไดเสพผลและ

นิยมชมชืน่มานาน ไดเร่ิมแสดงผลในทางลบข้ึนมา (สวนมากเปน

ดานเคม ี สมัพนัธกับชีววิทยา) แลวตอมาไมนาน ขาวในทางท่ีนา

หวาด นาระแวง พึงระวัง ก็ทยอยตามกันมา

เร่ืองท่ีคนไทยรูกันกวางขวาง มตีวัอยางเดนๆ เชน กรณียา

เมด็สชีมพ ู (chloramphenicol) ท่ีเร่ิมผลติเมือ่ป 1949 (๒๔๙๒) 

ชาวบานช่ืนชมใชกันเปนยาครอบจกัรวาล วางขายกันเกลือ่น ตอมา

คนตายกันไปๆ ไมรูเหตุ ไดความวาเพราะยาน้ีทําใหไขกระดูกไม

ผลติเลอืด ตอมาก็กรณี ดดีทีี (DDT) ซ่ึงแพรหลายย่ิงกวาน้ัน แลวก็

กรณียาธาลิโดไมด (thalidomide) กระท่ังถึงกรณีสาร CFC

(chlorofluorocarbon) ท่ีใชกันนาน กวาจะรูวามนัทําใหเกิดชอง

โหวในช้ันโอโซน
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เวลาผานมาๆ มวลชนท่ีเคยตืน่เตนนิยมใชผลติภณัฑสารเคม ี

ตัง้แตในครัว ในบาน โรงพยาบาล สาธารณสถานท้ังหลาย โดยชืน่

ชมในความออกผลศักด์ิสทิธิ ์ ก็คอยๆ เปลีย่นทาที กลายเปนหวาด 

ระแวง คอยระวัง พยายามเลีย่ง ตลอดจนบางพวกไมยอมใชเลย 

กลวัปญหาท้ังตอชีวิต ในเรือ่งสขุภาพ และปญหาตอสิง่แวดลอม

เมื่อแรงศรัทธาตอวิทยาศาสตรออนลง และอํานาจกุมใจ

กํากับปญญาของวิทยาศาสตรน้ันถอยกําลงั เร่ืองลีล้บัจําพวกไสย

ศาสตร ผสีาง โหราศาสตร (รวมอยูในเร่ืองท่ีเด๋ียวน้ีมคีาํเรียกข้ึนมา

ใหมวา “จิตวิญญาณ” คือพวก the spiritual น่ันเอง) ซ่ึงถูกหัวเราะ

เยาะ คนท่ีเช่ือถือเหนียมอาย ทําอยางแอบๆ ซอนๆ มานานตลอด

ยุคแหงความคลัง่ไคลวิทยาศาสตร (scientism) ตอนน้ีก็กลบัเฟอง

ข้ึนมาใหม ปรากฏตวัแสดงตนอยางมเีกียรติ หรือโกทีเดียว

เปนปรากฏการณท่ีนาหวงใยวา มนุษยท่ีวาเจรญิก็ไมไปไหน 

ไดแคแกวงจากสดุโตงขางหน่ึง กลบัไปหาสดุโตงอกีขางหน่ึงเทาน้ัน

เมื่อวัตถุนิยมเชิงปญญาเสื่อมลง (ความนิยมวัตถุในเชิง

ตณัหาไมเสือ่มลง แตดเูหมอืนย่ิงแรงข้ึน) เร่ืองทางดานจิตใจก็ไดรับ

ความสนใจมคีณุคาสงูข้ึนมา

คาํวา สมาธ ิ วิปสสนา สมถะ กรรมฐาน ซ่ึงเมือ่ ๕๐ ปกอน 

เลอืนรางลงไป กลายเปนคําครึ ท่ีคนสมยัใหมมองเหยียดๆ ฟงแลว 

จะย้ิมหัว มาถึงยุคน้ี กลบัเปนคําสาํคัญ มคีวามหมาย คนพดูถึง

ดวยทาทีมองสงู
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ท้ังท่ีเน้ือแทของวิทยาศาสตรก็คอืการศกึษาใหรูความจรงิของ

ธรรมชาติ สาระก็คือความรูเขาใจธรรมชาติ แตดวยเหตุท่ีวิทยา-

ศาสตรแบบท่ีเรารูจักกันน้ี นอกจากมองเพียงความจริงดานวัตถุ

แลว ก็ปรากฏตวัออกมาทางวิทยาศาสตรประยุกต ทางเทคโนโลยี 

และอตุสาหกรรม (บนฐานความคดิท่ีจะพิชิตธรรมชาติ)

ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ในความเขาใจของคนทัว่ไป วิทยาศาสตร

นอกจากเปนเร่ืองทางวัตถุแลว ก็เปนเร่ืองตรงขามกับธรรมชาต ิ ไม

เปนธรรมชาต ิไมเอาธรรมชาติ อยางนอยก็หางเหินจากธรรมชาติ

พอวิทยาศาสตรเสือ่มภมูฐิานลงไป แนวคดิแบงซอยแยกสวน

ถูกตําหนิ ตอนน้ี ระบบปฏบัิตติางๆ ท่ีคาํนึงถึงจติใจ และใกลชิดถึง

กันกับธรรมชาติ มองเปนองครวม จัดการทัว่ท้ังระบบ ก็ไดรับการ

ฟนฟูหรือไดรับความเอาใจใส เร่ืองเกาๆ คนืชีพข้ึน อยางหมอนวด

ไทย สมนุไพร

เกิดมคีาํศัพทใหมๆ  ท่ีไมเคยไดยินมากอน ดงัเชน ภมูปิญญา

ไทย ภมูปิญญาชาวบาน การแพทยแผนไทย (แตกวาจะหวนกลบั

มาสนใจกันน้ี ไมทราบวาภมูปิญญาโบราณท่ีถูกละเลยทอดท้ิงมา

แสนนาน ไดสญูหายหมดไปแลวเทาใด)

ตลอดจนภูมิปญญาโบราณของอารยธรรมแหงบุรพทิศอยาง

จีนและอนิเดีย ก็เดนข้ึนมา ในคาํวาการแพทยองครวม การแพทย

ทางเลอืก ก็โยงไปถงึการแพทยแผนจนี โยคะ อายุรเวท เปนตน
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การศึกษา แคตามสนอง หรือตองนําหนา

เร่ืองท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี อยูในขอบเขตแหงภารกิจของการ

ศึกษาท้ังสิ้น เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต ทําใหบุคคล

พรอมและใฝท่ีจะรวมชวยสรางสรรคความดีงามงอกเงยและ

ประโยชนสขุแกสงัคม แกไขปญหาและนําอารยธรรมไปในทศิทางสู

จุดหมายท่ีถูกตอง

การศึกษาไมใชเพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความ

ตองการของสงัคม เฉพาะอยางย่ิง มใิชมคีวามหมายเพยีงเปนการ

ฝกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ เหมือนวาเอาแคใหคนหากินไดเกงเทาน้ัน 

แตจะตองทําหนาท่ีแตงสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางท่ี

ถูกตองดงีามย่ังยืน

ถาชีวิตและสงัคม ตลอดจนอารยธรรมเดินผดิทาง การศึกษา

ก็จะตองนําในการแกไข และพาหันกาวไปในทางท่ีถูกตอง คือ 

พัฒนาคนใหสามารถ มใิชเพียงท่ีจะรับใชสงัคม หรือคอยตามสนอง

กระแสสังคม แตใหสามารถนําสังคม อยางนอยรวมสรางสรรค

สงัคมอยางมจุีดหมายระยะยาวของความเปนมนุษย มใิชเพียงจุด

หมายแคการมกิีนมเีสพใหเปนอยูได

อยางไรก็ตาม การศกึษาแบบสมยัใหม ท่ีดาํเนินตามแนวทาง

อยางตะวันตกน้ี แมวานักปราชญตะวันตกเองหลายทานจะให

ความคิดทางการศึกษาในเชิงสรางสรรคชีวิตและสงัคม แตในทาง
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ปฏบัิต ิพอดําเนินการจริง ก็เนนกันท่ีจะผลติทรัพยากรคนดานตางๆ 

มาสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสงัคมเปนสาํคัญ

บางทีในประเทศตะวนัตกเอง เมือ่สงัเกตดู จะเห็นการศึกษา

ท่ีสนองจุดหมายสองช้ัน ท้ังสนองสงัคมท่ีเปนอยู และใหมคีนอยาง

เลศิท่ีสามารถสรางสรรคปรับแกนําสงัคมตอไปได แตประเทศท่ีนํา

ระบบของเขามาใช อาจจะทําไดเพียงช้ันเดียว

แมกระน้ันก็ตาม ในอารยธรรมสมยัใหมแบบตะวันตกน้ี ถึง

จะพัฒนาคนท่ีจะสามารถสรางสรรคสังคม แตเมื่อมีฐานความรู 

แนวความคิดอยางท่ีวามา ท้ังแยกตวัเปนปฏปิกษ จะเอาดีดวยการ

พชิิตธรรมชาต ิท้ังมองความจริงเนนแตดานวัตถุ ท้ังมองความสขุมุง

ไปท่ีมิติของการหาวัตถุมาบําเรอผัสสะ จึงนําอารยธรรมเอียงขาง

ตะแคงและสุดโตงจนจวนเจียนจะนํามนุษยชาติใหกาวบนทางแหง

หายนะ ไปสูความพินาศ

เวลาน้ี ก็เห็นชัดแลววา ตะวันตก หรืออารยธรรมปจจุบันน้ัน 

ตระหนักในความผิดพลาด และหว่ันใจตอความวิบัตขิองมนุษยชาติ 

ตองการหาทางออก แตยังหาเห็นทางน้ันไม

ขอท่ีนาหว่ันเกรงอยูท่ีวา มนุษย โดยเฉพาะชาวตะวันตกน้ัน 

มกัจะแลนไปสูความสดุโตง ดงัท่ีเขาไดแสดงออกใหเห็นแลว เชน 

ในยุควัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) พอรูตวัวาหางเหิน

จากธรรมชาต ิ เห็นธรรมชาตเิปนดังศัตรู ก็เปลีย่นไปเปนอยูอยาง

ปลอยตวัตามธรรมชาต ิ (บางทีคดิเอาเองดวยวาอยางน้ันคือวิธแีบบ
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พุทธศาสนา แตท่ีแทเปนแคสดุโตง) พอเห็นวาระบบสงัคมของตวัท่ี

แขงขันแยงชิงกันน้ันไมด ี ก็ละท้ิงสงัคมไป ไมเอาระเบยีบแบบแผน

กติกาของสังคม (บางทีคิดเอาเองดวยวาอยางน้ันคือวิธีแบบพุทธ

ศาสนา แตท่ีจริงเปนเพียงปฏกิิริยา) ดงัน้ีเปนตน

ขณะท่ีอารยธรรมมฐีานความคิดเอยีงตะแคงแหวงโหวอยูเชน

น้ัน การศกึษา ซ่ึงก็เปนสวนหน่ึงของอารยธรรม และควรจะเปนสวน

สําคัญท่ีนําทางและปรับแกอารยธรรม แตการศึกษาก็ไมมีกําลังท่ี

จะหย่ังลงไปจดัการใหถึงฐานความรูและแนวคิดของอารยธรรม

ดงัน้ัน การศกึษาแทนท่ีจะนําทางอารยธรรม บางทีเมือ่ขัดกับ

ฐานความคิดของอารยธรรม การศึกษาก็ตองแกวงไปเพราะแรง

กระทบจากฐานความคดิของอารยธรรมน้ัน ในท่ีสดุก็เลยมาวนอยู

กับการสนองกระแสสงัคม

Child-Centered Ed. พองแลวยุบ ยุบแลวพอง

จะเห็นไดดงัการศึกษาอยางท่ีเรียกวา “มเีด็กเปนศูนยกลาง”  

(child-centered education) ซึง่เติบโตมากบัแนวคิดการศึกษา
แบบกาวหนา (บางทเีรียกรวมกันวา child-centered progressive

education) แมจะมีตนคิดในยุโรปตัง้แตคริสตศตวรรษที ่ 18 แต
มาจัดและพัฒนาเดนขึ้นในอเมริกาเม่ือจะยางขึน้ ค.ศต.ที ่ 20 
โดยมีบุคคลสําคัญท่ีเปนผูนําความคิดและเปนแกนในการสืบสาน 

คอื John Dewey
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การศึกษาแบบกาวหนาท่ีถือเด็กเปนศูนยกลางน้ี ใหคติท่ีดี
และความคิดใหมๆ ท่ีสมช่ือวากาวหนา แกการพัฒนาการศึกษา 
เปนอนัมาก แตก็ถูกวิจารณและคัดคานอยางแรงดวย

ท่ีจริง การศกึษาท่ีถือเด็กเปนศูนยกลางน้ี มสีาระสาํคัญท่ีขัด
กับพ้ืนฐานของสงัคมอเมริกัน ดงูายๆ อเมรกิาเปนสงัคมท่ีเชิดชูการ
แขงขัน ถือการแขงขันเปนหัวใจของการสรางความเจริญกาวหนา 
มุงใหคนมคีวามเขมแข็งแกรงกลาสามารถในการแขงขัน

แนวคิดน้ีมีฐานในพื้นเพภูมิหลังของอเมรกัินท่ีสอดคลองและ
หนุนกันทุกช้ัน ตัง้แตตืน้ท่ีสดุ คอืลทัธปิจเจกนิยมทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ซ่ึงอเมริกันเคยไปไกลถึงขนาดเอาไปประสานกับลัทธิ
ดารวินเชิงสังคม ใหมีการแขงขันกันเต็มท่ีอยางไมมีย้ังไรขอจํากัด 
(unrestricted competition) ใครดใีครอยู ใครออนแอ ใครแย ก็
อยาชวย ตองปลอยใหลมละลายตายไป แลวสงัคมก็จะไดคนและ
องคกรท่ีเกงกาจยอดเย่ียม

ลกึลงไป ไดแกคติบุกฝาขยายพรมแดน (“frontier” หรือเรียก
เต็มวา “frontier expansion”) ท่ีคนอเมริกันสรางชาตสิรางประเทศ
ของตน นับแตหนีภยัจากยุโรปมาขึน้ฝงอเมริกาดานมหาสมทุรแอต
แลนตกิเมือ่ ๔๐๐ ปกอน แลวมุงไปเอาโชคลาภขางหนา ดวยการ
ผจญภยับุกฝาหาท่ีอยูท่ีกินขยายดนิแดนมาใชเวลา ๓๐๐ ป เฉลีย่ป
ละ ๑๐ ไมล จึงไดดนิแดนท้ังหมดจดฝงมหาสมุทรแปซิฟกตลอด
ระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล (เทียบตรงขามกับคตไิทยท่ีวา “ในนํ้ามปีลา 
ในนามขีาว” เหมอืนพูดวา อยูน่ีสบายดีแลว อยาไปไหนเลย)
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แลวลกึลงไปอกี ก็คอืแนวคดิพิชิตธรรมชาต ิ ท่ีวาขางตน ซ่ึง
สอนใหคนสรางความสําเร็จและความมั่งค่ังพร่ังพรอมดวยการคิด
คนหาความรู แลวพัฒนาวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะมาจัดการกับ
ธรรมชาติใหสนองความตองการของตน

ฐานความคิดและเจตจาํนงทุกระดับท่ีวามาน้ัน ปลุกปนคน
อเมริกันใหเขมแข็งแกรงกลาในการบุกฝาและแขงขัน ซ่ึงถือวาเปน
หัวใจของการสรางสรรคความเจริญกาวหนาดังท่ีวามาน้ัน

แตการศึกษาท่ีถือเด็กเปนศูนยกลาง ของพวกสายกาวหนา 
(progressive) น้ี เนนการรวมมอืกัน (cooperation) กับท้ังคํานึงถึง
ตวัเด็กเปนสาํคัญ

พวกฝายตรงขาม คอืพวกสบืสายประเพณ ี(traditional) หรือ
ฝายอนุรักษ (conservative) ซ่ึงเนนการแขงขัน (competition) และ
ยึดเกณฑกําหนดท้ังทางวิชาการ ทางระเบียบวินัยความประพฤติ 
และคุณสมบัตท้ัิงหลาย ท่ีตัง้ไวเปนสาํคัญ ถือวาเด็กจะตองทําใหได
ตามกําหนดใหถึงเกณฑน้ัน ก็มองการศึกษาแบบกาวหนาถือเด็ก
เปนศูนยกลางน้ี วาจะทําใหเด็กออนแอ ท้ังออนวิชาความรู ออน
หยอนวินัย และออนแอในบุคลกิภาพ สาํรวย หยิบโหยง

พรอมกันน้ันก็มนัีกการศกึษาอกีไมนอย ท่ีมองวา สองพวกน้ี 
ท้ังสายกาวหนา และสายสบืประเพณ ีหรือพวกอนุรักษน้ัน เปนพวก
สดุโตง อะไรด ีไมวาของฝายไหน ก็ควรจะรูจักเลอืกใช

ถาการศึกษาแบบถือเด็กเปนศูนยกลางน้ี ทําใหเด็กออนแอ
จริง ก็มแีงดใีหมองไดสาํหรับสงัคมอเมริกัน คอื ในเชิงการศึกษาน่ี
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แหละ เมือ่มองกวางออกไป ปจจัยในพ้ืนฐานและภมูหิลงัของสังคม 
ยังมกํีาลงัในการหลอหลอมเด็กมากกวาการศึกษาในระบบ

ถามองในแงน้ี ในเม่ือพืน้ฐานของสงัคมอเมริกันน้ัน มปีจจัย
ฝายท่ีจะสรางเด็กใหเขมแข็งเต็มพร่ังพรอมอยูแลว จนจะทําใหแข็ง
กระดางเกินไป สาํหรับสงัคมอเมริกัน ท่ีเปนสงัคมแข็ง มแีรงกดแรง
บีบกันหนักหนาอยูแลว การศึกษาแบบกาวหนาท่ีถือเด็กเปนศูนย
กลางน้ี ก็มาเปนปจจัยท่ีชวยผอนใหคนอเมริกันโลงเบาและออน
โยนลงไดบาง เปนสวนชวยตะลอมสูสมดลุ

อยางไรก็ตาม การศกึษาแบบกาวหนาท่ีถือเด็กเปนศูนยกลาง
น้ี ก็ไดเจริญโดดเดนเปนท่ีนิยมอยูในอเมริกานานถึงคร่ึงศตวรรษ
เศษ แตแลวกระแสความนิยมก็พลกิกลบัตกตํ่าลงแทบจะทันที

ท้ังน้ี เพราะวา ในปลายป 1957 (พ.ศ.๒๕๐๐) สหภาพโซเวียต
ประสบความสําเร็จในการปลอยดาวเทียมลูกแรกช่ือ Sputnik I 

เปนผูนําเบิกยุคอวกาศ ทําใหอเมริกาท้ังเสยีหนาและรูสกึดอย
คราวน้ัน ชาวอเมริกัน ซ่ึงตางก็รูสกึผดิหวัง เกิดความหดหูทอ

แท พากันหันมาติเตียนระบบการศึกษาของชาติตนวา เพราะ 
child-centered education น่ีแหละ จึงทําใหคนอเมริกันออนวิชา
ความรู ออนแอในการทํางาน ทําใหเทคโนโลยีลาหลงั ไมทันโซเวียต 
จะตองแกไขปรับเปลีย่นจัดการศึกษากนัใหม

จากน้ัน ชาวอเมริกันก็แหนงหนายเลิกราท้ิงการศึกษาแบบ
กาวหนาท่ีถือเด็กเปนศูนยกลาง หันไปหาการศึกษาแบบถือครูและ
เน้ือหาวิชาเปนศูนยกลาง  (teacher- and subject-centered
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education) อนัเปนแบบสายประเพณี ท่ีจะเรงรัดทางวิชาการและ
ระเบียบวินัย เพ่ือแขงขันชิงกับโซเวียตในความเปนผูนําโลก

เวลาผานมา ๒๐ กวาป ในชวงทศวรรษ 1980s ชาวอเมริกัน
รูสกึอกีวา การศึกษาแบบถือครูและเน้ือหาวิชาเปนศูนยกลางน้ี ทํา

ใหเด็กเครียดกันนัก จิตใจไมสบาย เกิดความรูสกึแปลกแยก ก็ผละ

จากการศึกษาแบบถือครูและเน้ือหาวิชาเปนศูนยกลางน้ัน ไปๆ มาๆ 

อเมริกันก็หันมาสนใจ child-centered education ใหมอกี

ท้ังน้ี สมดงัท่ีนักวิชาการอเมริกันเองกลาวไววา แนวคิด ๒ 

สายน้ีมโีชคชะตาท่ีพองยุบ-ยุบพอง ไปตามกาลเวลา๑

การศึกษาสากล ท่ีจะกูอารยธรรมใหอําไพ

อยางท่ีกลาวแลววา เรามองอารยธรรมเปนผลรวมแหงความ

เจริญของมนุษย แตผลรวมนี้มิใชเปนเพียงการเก็บเอาของใหญ

นอยตางช้ินมากมายมาหอรวมเขาดวยกัน แตมันเปนระบบแหง

องคาพยพท่ีหนวยท้ังหลายเปนสวนประกอบซึ่งสัมพันธเปนปจจัย

แกกัน โดยมคีวามเขาใจใฝปรารถนาบางอยางเปนฐาน และมแีนว

คิดความมุงหมายหรือเจตจํานงท่ีสนองความเขาใจใฝปรารถนาน้ัน 

เปนแรงขับกํากับทิศทางใหเคลือ่นสูจุดหมาย

                                                                                                    

๑ “Such conservative and progressive ideas ... The fortunes of the two 
perspectives tend to wax and wane in accordance with the times.”
[“teacher education,” Encyclopædia Britannica 2009]
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ความเขาใจใฝปรารถนา และแนวคิดความมุงหมายหรือเจต

จํานงน้ัน อยูในตวัมนุษย ซ่ึงเขาถายทอดสบืตอกันมา และอารย-

ธรรมน้ัน เรากเ็รียกวาอารยธรรมมนุษย

การศึกษาเปนสวนประกอบอยางหน่ึงของอารยธรรม เปน

หนวยยอยอันหน่ึงแหงองคาพยพของอารยธรรม แตเปนองค

ประกอบสําคัญในระบบความสัมพันธ โดยเปนปจจัยท่ีพัฒนา

มนุษยในดานตางๆ รวมท้ังสามารถแตงสรรคความเขาใจใฝ

ปรารถนาและแนวคดิความมุงหมายหรือเจตจํานงในตวัของเขา

ในอารยธรรมสมัยใหมท่ีเปนใหญครอบงาํโลกอยูในบัดน้ี เทา

ท่ีเปนมา จะเห็นไดวา การศึกษาทํางานพฒันาคนเพียงแคบนฐาน

ความเขาใจใฝปรารถนาอยางเกาๆ และสนองแนวคิดความมุง

หมายหรือเจตจํานงท่ีสบืมาอยางเดิม (เชน แนวคิดพิชิตธรรมชาติ)

คนท่ีผานกระบวนการศึกษาสําเร็จไปน้ัน เขามาโดยมีฐาน

ความเขาใจและแนวคิดอยางไร ก็ออกไปอยางน้ัน หรือเสริมยํ้าให

แนนข้ึนอกี

แนวคิดทางการศึกษาอนัหลากหลายน้ัน ท่ีดีๆ  ก็มมีาก ท่ีดี

มากๆ ก็มไีมนอย แตเมือ่มองในภาพรวมของอารยธรรม แนวคดิ

ทางการศึกษาเหลาน้ัน ก็เปนเพียงสวนประกอบยอยๆ ท่ีเลือ่นไหล

รวมไปดวยในกระแส โดยเปนแรงท่ีสนองทิศทางทําใหกระแสมี

กําลงัมากข้ึน
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เมื่ออารยธรรมต้ังอยูบนฐานความเขาใจท่ีเอียงตะแคงและมี

แนวคิดผิดเพ้ียน ถาแนวคิดและระบบการศึกษาน้ันผลิตคนไดดีมี

คณุภาพ คนท่ีเกงออกมา ก็ย่ิงชวยเรงหรือเสริมความเสยีหายใหรุน

แรงมากข้ึน

การศกึษาท่ีแทน้ัน มใิชมหีนาท่ีเพียงแคสนอง ไมตองพดูถึง

วาจะสนองกระแสสงัคม แตไมสนองแมแตกระแสอารยธรรม

การศกึษาน้ัน มปีญญาเปนแกนนํา จะตองรูเทาทันหย่ังลงไป

ถึงฐานความเขาใจและแนวคดิใหญของอารยธรรม และพัฒนาคน

ใหมฐีานความเขาใจและแนวคิดอยางถูกตอง ท่ีจะนําอารยธรรมไป

สูความเกษมศานตอนัย่ังยืน

เวลาน้ีก็ชัดเจนเต็มท่ีแลววา คนสมัยใหม โดยเฉพาะชาว

ตะวันตก พากันต่ืนตระหนกตอภยันตรายอันอุกฤษฏท่ีเปนผลสืบ

เน่ืองจากกระแสอารยธรรมของตน มีปญหาสิ่งแวดลอมเปนตน 

และพวกคนท่ีเปนผูนําทางปญญาของอารยธรรมสมัยใหมน้ัน ก็

ประกาศกันไปท่ัววา สาเหตุแหงปญหาเหลาน้ันก็คอื ฐานความเขาใจ

และแนวคิดท่ีผดิพลาดในอารยธรรมของเขา ซ่ึงจับไดทีละเร่ือง ทีละ

อยาง แยกสวนออกไปเปนเสีย่งๆ

หันไปทางโนน ดูท่ีธรรมชาติ คนก็มองตัวแยกตางหากจาก

ธรรมชาต ิมองธรรมชาตเิปนปฏปิกษ มแีนวคิดพิชิตธรรมชาติ

ดท่ีูสงัคมมนุษย คนก็เรงรัดว่ิงชิงซอกแซกหาทางแซงหนา กด

บีบเบียดเบียน เอาเปรยีบกัน วุนกับการแขงขันย้ือแยงผลประโยชน
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ดูท่ีการมองความหมายของชีวิต คนก็พากันหวังความสุขสูง

สดุ จากการเสพบริโภคบํารุงบําเรอใหมากท่ีสดุ

ดเูขาไปขางในใจ คนก็ทุกขเหงาเศราวาเหว มคีวามเครียดกัน

มาก ฯลฯ

เขาตระหนักปญหา พอเขาใจสาเหต ุ แตยังไมเห็นทางออก 

เขารูวาแนวคิดความเขาใจท่ีมมีาน้ันผดิ แตยังจับไมไดวาท่ีถูกเปน

อยางไร

ดวยเหตุน้ี โลกจึงตองการฐานความเขาใจและแนวคิด ท่ีเปน

หลักสากลของการศึกษา คือเปนความจริงของธรรมชาติตาม

ธรรมดา ท่ีมวลมนุษยสามารถนําไปใชแกปญหาและสรางสรรค

ความดีงามอยางไดผลจริงเสมอเหมือนท่ัวกันหมดท้ังสิ้น ซ่ึงพระ

พุทธศาสนาไดแสดงไว เพ่ือใหไดพินิจพจิารณากัน

เมื่อชัดเจนวาตรงจุดของปญหา และมองเห็นสวางวาจะแก

ปญหาไดจริง ก็จะไดนําไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล บรรลุจุดหมายที่

หวังดังประสงค

น้ีก็คอื การแกปญหาและการสรางสรรค ใหตรงเหตปุจจัย ใน

ระบบความสมัพนัธของสิง่ท้ังหลาย ท่ีโยงถึงกันเปนอนัหน่ึงอนัเดียว 

ซ่ึงสามารถจะกูอารยธรรมมนุษยท่ีกําลังกรอนโทรมดวยสารพัน

ปญหา ใหกลบัฟนคืนข้ึนมาสูความมคีณุคาท่ีรุงเรืองอาํไพ
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การศกึษาวถิพุีทธ คอืความหวงัท่ีแนชดัของมนษุยชาติ

มนุษยยุคปจจุบัน ไดเจริญมาถึงข้ันตอนหนึง่ ท่ีถือไดวาเปน

จุดสงูสดุแหงอารยธรรม และ ณ จุดน้ี อารยธรรมก็ไดนําปญหาท่ีเปน

ความทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคือ ปญหาชวิีต

ปญหาสงัคม ท่ีบรรจบถึงความครบถวนดวยปญหาสิง่แวดลอม

พรอมน้ันก็ชัดเจนวา อารยธรรมท่ีเจริญมาสูงสุดอยางน้ี 

สามารถมอบปญหาท่ีเปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน 

แตไมสามารถนํามนุษยใหหลดุพนจากทุกขแหงปญหาเหลาน้ันได

ปญหาแหงความทุกขท้ังหมด ของมวลมนุษย ท่ีครบเต็มท่ีใน

บัดน้ี อาจแสดงใหเห็นเปนวงกลมซอน ๓ ช้ัน

วงในที่สุด คือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดคือ

ปญหาความทุกขในจิตใจของมนุษย แมเพียงอยางหยาบท่ีสดุ คอื

ความเครียด ก็เปนปญหาหนักย่ิงของมนุษยยุคปจจุบัน

จากตวัเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คอื ปญหา

สงัคม อนัเปนความทุกขท่ีเกิดจากความสมัพนัธท่ีผดิ ซ่ึงกลายเปน

ความรุนแรงเบยีดเบียนกันระหวางมนุษย

วงนอกสุด ท่ีลอมรอบตวัมนุษยและสงัคม ก็คอืประดาสิง่แวด

ลอม โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซ่ึงเวลาน้ีไดเกิดปญหารายแรงท่ีสดุซ่ึง

คกุคามตอความอยูรอดของมนุษยชาติ
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ปญหาสิง่แวดลอมน้ี เปนท่ียอมรบักันแลววา เกิดจากแนวคิด

ผดิพลาด ท่ีเปนฐานของอารยธรรมปจจุบัน คอื ความคิดความเช่ือ

ท่ีมองเห็นมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาต ิแลวใหมนุษยมทัีศนคติ

ท่ีเปนปฏปิกษตอธรรมชาต ิ มุงจะเอาชนะและมีอาํนาจท่ีจะจัดการ

กับธรรมชาติ เพ่ือสนองความตองการผลประโยชนของมนุษย

การท่ีจะแกปญหาน้ีได มนุษยตองการฐานความเขาใจและ

แนวคิดใหม ใหแกอารยธรรมของมนุษย

น้ีก็คอืหลกัการและทางปฏบัิตสิายกลาง บนฐานแหงความรู

เขาใจตามเปนจริงวา ธรรมชาตเิปนระบบแหงความสมัพนัธของสิง่

ท้ังปวง รวมท้ังมนุษยดวย ซ่ึงลวนเปนองคประกอบท่ีองิอาศยัเปน

เหตุปจจัยแกกัน

มนุษยเปนองคประกอบพิเศษในระบบความสมัพนัธน้ัน โดย

เปนสวนท่ีเรียนรูฝกหัดพัฒนาได

เมื่อมนุษยน้ันไดพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติดีงาม ท้ังในดาน

พฤตกิรรม ท่ีจะเปนไปในทางเก้ือกูลกัน ในดานจิตใจ ใหมเีจตจํานง

ในทางสรางสรรค และในดานปญญา ใหเขาใจถูกตองถึงระบบ

ความสัมพันธท่ีอิงอาศัยกันวาจะตองใหระบบสัมพันธน้ันดาํเนินไป

ดวยดีไดอยางไร

เมื่อมนุษยพัฒนาดีมีคุณภาพมากข้ึน ก็ย่ิงรูจักดําเนินชีวิต

และจัดดาํเนินการท้ังหลาย ท่ีจะเก้ือหนุนใหระบบความสมัพนัธแหง

ธรรมชาติท้ังปวง อันรวมท้ังตัวมนุษยเองดวยน้ัน เปนไปในทางที่
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สมานเก้ือกูลกันมากข้ึน โดยท่ีวา ท้ังในตัวมนุษยเองก็มีความ

สามารถท่ีจะเปนสขุไดงายอยางเปนอสิระมากข้ึน พรอมท่ีจะเก้ือกูล

ผูอื่นและมีความสุขดวยกันไดมากข้ึน และสามารถพัฒนาความ

สมัพนัธกับสิง่แวดลอมในแนวทางท่ีเอือ้ตอความอยูดขีองกันและกัน

ย่ิงข้ึน สูจุดหมายท่ีจะใหมนุษยเขาถึงโลกท่ีเปนสขุไรการเบียดเบียน

น่ีก็คอื การพัฒนาคนใหเจริญงอกงามข้ึน เปนมนุษยชน เปน

กัลยาณชนหรอืธรรมกิชน จนกระท่ังเปนอริยชน

แทจริงน้ัน ความเจริญกาวหนาของคนจะเปนอารยธรรมได ก็

ตอเมื่อมีการศึกษาท่ีพัฒนาคนใหเปนอริยชน อยางนอยก็ใหมีคน

จํานวนมากท่ีเปนกัลยาณชนหรอืธรรมกิชน

หากมนุษยยังกาวไปในวิถีแหงการสรางความเจริญตามแนว

คดิท่ีจะพิชิตธรรมชาตอิยางท่ีเปนมาน้ี คาํวา “อารยธรรม” ก็จะเปน

สักวาช่ือเรียกท่ีไรความหมาย เพราะท้ังแนวคิดน้ันและปญหาใน

ปจจุบันบอกอยูชัดๆ วา มนัเปนความเจริญท่ีทําลายธรรมชาติ เปน

อารยธรรมท่ีแปลกแยกจากธรรมชาติ ซ่ึงก็คือเปนอารยธรรมทีเ่ปน

ปฏปิกษตอโลกน่ันเอง จึงเปนอารยธรรมตรงตามช่ือท่ีแทจริงไมได

สรุปอีกช้ันหน่ึงวา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความรูเขาใจ 

และแนวคิดอยางใหม ท่ีเปลีย่นวิถีทางการพัฒนามนุษย จากการ

เปนคูปรปกษท่ีจะชิงชัยกับธรรมชาต ิ มาสูความเปนองคประกอบท่ี

เก้ือกูลตอระบบแหงการอยูรวมกันของธรรมชาตน้ัิน โดยท่ีตวัมนุษย

เองก็อยูดมีสีขุ และอยูรวมสงัคมท่ีมคีวามสขุอยางสมาน
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พูดสัน้ๆ วา จะเกิดมอีารยธรรมท่ีแทจริง สมัฤทธิจุ์ดหมายแหง

การม ีชีวิตท่ีสุขเกษมดงีาม ธรรมชาติท่ีร่ืนรมย สังคมทีสั่นติสุข

การศึกษาท่ีพัฒนามนุษย บนฐานความรูเขาใจและแนวคิด ท่ี

หย่ังเห็นมนุษยรวมอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติท่ีโยงถึง

กันเปนอนัเดียว ใหมนุษยเจริญกาวไปในความดงีามความสามารถ

และความเปนอิสระ โดยอยูดีมีสุขดวยกันอยางเก้ือกูลกับเพ่ือน

มนุษยและธรรมชาติแวดลอม อยางน้ีแหละคือ การศึกษาวิถีพุทธ ท่ี

บูรณาการไตรสกิขา ใหเกิดการพัฒนา (ภาวนา) ครบท้ัง ๔ ประการ

การศกึษาท่ีเปนระบบแหงบูรณาการอยางน้ี จึงจะเปนการแก

ปญหาท่ีถูกตอง ซ่ึงทําใหความทุกขของมนุษยในวงกลมท้ัง ๓ ช้ัน 

สงบระงบัสิน้ไปในเวลาเดยีวพรอมดวยกนั

ในการศกึษาแนวน้ี ท่ีถึงคนถึงธรรม หรือประสานไปดวยกัน

ท้ังกับสงัคมและกับธรรมชาตน้ีิ ขอสาํคัญท่ีไมพึงมองขามไป ก็คอื 

จะตองคํานึงอยูเสมอถึงองคประกอบท่ีเก่ียวของทุกดาน ท้ังดาน

ชีวิต ดานสงัคม และดานสิง่แวดลอม และการท่ีจะใหการพัฒนา

ดาํเนินไปอยางเก้ือกูลกลมกลืนกัน กับท้ังสามารถจัดการความขัด

แยงแตกตางใหเกิดผลในทางท่ีดงีามงอกเงย

การศกึษาอยางน้ี จะเรียกวา พอดี เปนสายกลาง (ไมสดุโตง) 

ตรงตามและสอดคลองกับธรรมชาต ิ (แตไมใชปลอยตามธรรมชาติ) 

เปนระบบ ครอบคลมุ (ไมยึดตดิเพียงบางแงบางดาน) กาวหนา (ไม

หยุดหรือน่ิงเฉย ไมละเลยประมาทในการพฒันา) ก็ไดท้ังน้ัน
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อกีอยางหน่ึงซ่ึงสาํคัญไมนอย ก็คอื เมือ่ระบบและกระบวน

การศกึษาต้ังอยูบนฐานความรูเขาใจและดาํเนินไปดวยแนวคิดท่ีถูก

ตองแลว ก็จะพบวา ขอคิด คต ิวิธกีารทางการศกึษาใดๆ ของใคร ท่ี

ไหนกต็าม ท่ีดงีาม เปนประโยชน ไดผล ก็สามารถนํามาใชไดท้ังสิน้

ท้ังน้ี เปนไปตามหลกัการท่ีกลาวแลวขางตนวา แบบแผนวิธี

การทางการศึกษาใดผลติคนไดดมีคีณุภาพ ถาคนมคีณุภาพน้ันไป

สนองแนวคิดท่ีผิด ก็ย่ิงทําใหเกิดผลเสียหายมากมายและรุนแรง

มากข้ึน แตในกรณีน้ี กลายเปนวา เมือ่นําวิธกีารน้ันแหละมาใช ก็ได

คนมคีณุภาพ ท่ีจะมาสนองแนวคิดท่ีถูกตอง ใหเกิดผลดมีากยิง่ข้ึน

เพียงแตจะตองทําดวยความรูเทาทัน และมีความชัดเจนวา 

จะนําแบบแผนวิธกีารน้ันมาใชในสวนใด ดวยเหตุผลและเพ่ือความ

มุงหมายในขอบเขตใดและอยางไร แตพูดงายๆ วา เปนการศึกษาท่ี

ชัดเจนในหลกัการ ซ่ึงมคีวามสวางท่ีทําใหเปดโลงเห็นกวางตลอดท่ัว

ใหโลกมั่นใจ สูสันติสุขได ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

ไดพูดมาแลว ก็ขอยํ้าอกีทีวา เวลาน้ี โลกเปนปญหากันนัวเนีย

หนักนักในทุกดาน ท้ังปญหาชีวิตจิตใจ ปญหาสังคม และปญหา

สิ่งแวดลอม ท่ีรายก็คือ ปญหาเหลาน้ันลวนสะสมมานานจนหนัก

หนวงและทวีความรุนแรงข้ึนจนถึงข้ันท่ีคกุคามตอความอยูรอดของ

มนุษยชาติ และถึงจุดท่ีหว่ันวาจะทําโลกใหถึงความพนิาศจบสิน้
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ปญหาเหลาน้ีท่ีแรงรายจนนาหวาดหว่ันถึงอยางน้ัน เปนท่ีรู

กันชัดเจนแลววาเพราะเปนปญหาที่เกิดจากมนุษยเปนตัวการกอ

ใหเกิดข้ึน เหตุปจจัยในตัวมนุษยน้ันมีมากมาย แตท่ียืนพ้ืนเปนปม

หลักอันควรถือเปนจุดเนนท่ีการศึกษาจะสะสาง คือเร่ืองความสุข

คนไมมีความสุขหรือขาดแคลนความสุข พากันเท่ียวว่ิงไล

ไขวควาหาความสุข และการหาความสุขน้ัน ก็เปนการหาแบบท่ี

ตองเท่ียวลาแยงชิงเบียดเบียนกัน พอตัวเองไดความสุข คนอื่นก็

อดความสุข ฉันได-เธออด เธอได-ฉันอด ถาแรงข้ึนไปก็ถึงข้ันท่ีวา

ฉันจะสุข-เธอตองทุกข เธอจะสุข-ฉันตองทุกข

ความสขุแบบท่ีตองหา ก็ตองวุนวายกับการแยงชิงกันอยางน้ี 

เร่ืองจึงชัดอยูแลววาจะไมมีทางพนจากการเบียดเบียนกัน แลว

ปญหาจะจบสิ้นไปไดอยางไร

ทีน้ี ถามนุษยพัฒนาดี มีการศึกษาที่ถูกตอง ความสุขของ

เขาก็จะพัฒนาข้ึนดวย อยางนอยก็พัฒนาพนจากความสุขแบบ

แยงชิงเบียดเบียนกัน ข้ึนมาเปนความสุขแบบประสานท่ีคนมี

ความสุขไดดวยกัน เราสุข เขาก็สุขดวย เหมือนอยางพอแมจะสุข

ตอเมื่อลูกเปนสุข ถาลูกไมเปนสุข พอแมก็สุขไมได

โลกท่ีดี ท่ีวามีการพัฒนา มีอารยธรรม จะตองมีลักษณะ

อยางท่ีวาน้ี คือเปนโลกท่ีคนมีความสุขแบบประสาน คนรูจักสุข

ดวยกัน ถึงแมจะยังอยูในข้ันหาความสุข ก็รูจักหาความสุขแบบท่ี

เปนการรวมกันสุข ไมใชทําไดแคหาความสุขแบบแยงกัน
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ขณะน้ี สังคมจมอยูใตปญหา ไมกาวหนาในการแกไข ก็

เพราะหากันแตความสุขแบบแยงกันสุข เมื่อเปนความสุขแบบ

แกงแยง ก็เปนธรรมดาท่ีจะตองเบียดเบียนกัน เหมือนกับทําให

การเบียดเบียนกันกลายเปนความจําเปน และการแกปญหาก็เปน

สักวาการปลอบใจ

เพราะฉะน้ัน เราจึงตองเขามาสูการศกึษาท่ีถูกตองตามแนว

วิถีพุทธน้ี ท่ีใหฝกใหหัดท่ีจะพัฒนาความสุข ใหรูจักท่ีจะมีความสุข

แบบประสาน ท่ีวาสุขดวยกัน หรือรวมกันสุข เมื่อเราสุข คนอื่นก็

สุขดวย เราย่ิงสุขเขาก็ย่ิงสุข เขาย่ิงสุขเราก็ย่ิงสุข ถาพัฒนาในแนว

ทางอยางน้ี ก็ชัดเจนและแนนอนวา สังคมจะตองดีข้ึน

แตถาทําไมได สังคมก็จะมีสภาพท่ีตรงขาม อยางท่ีเปนและ

เห็นกันอยูน่ีแหละ เมื่อคนหน่ึงหรือพวกหน่ึงหาความสุข และได

ความสุขมา อีกคนหน่ึงอีกพวกหน่ึงก็อดสุข หรือตองทุกข ก็ตอง

เบียดเบียนกัน แลวอยางน้ีโลกจะเปนสุขไดอยางไร

ในเมื่อวิถีของโลกท่ีเจริญมาจนถึงปจจุบันเปนอยางน้ี คือมี

แตการแยงกันหาความสุข แลวก็เบียดเบียนกัน ก็ไมตองไปทํานาย

หรอก มันชัดเจนต้ังแตตนแลว ก็เห็นอยูชัดๆ แลววา โลกท่ีเดือดรอน

กันมาแลว ก็จะตองเดือดรอนตอไปและเร่ือยไปอยางแนนอน

มนุษยตางกลุมตางพวกไดสรางสิ่งท่ีเรียกวาความเจริญข้ึน

มา ในนามของอารยธรรม ความเจริญของมนุษยกลุมหน่ึงพวก

หน่ึงมักหมายถึงหายนะหรือความพินาศของมนุษยกลุมอื่นพวก
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อื่น ประวัติศาสตรแหงอารยธรรมจึงกลายเปนประวัติศาสตรแหง

การแยงชิงประหัตประหารและการทําลายลางกันของหมูมนุษย 

ถาไมเปนการขมเหงทําลายแบบปลาใหญกินปลาเล็ก ก็เปนการ

ชนกันของชางสาร

นอกจากน้ัน มนุษยสรางความเจริญข้ึนในท่ีใด ก็หมายถึง

การทําลายทรัพยากรและสภาวะแหงธรรมชาตท่ีิแวดลอมตวัเขาใน

ท่ีน้ัน แลวในท่ีสดุ ความเสือ่มโทรมของธรรมชาตท่ีิแวดลอมตวัเขา ก็

หมายถึงความทุกขยากขาดแคลนคงอยูไมไดของมนุษยเหลาน้ัน

โดยนัยน้ี อารยธรรมใหญนอยท้ังหลาย จึงลมสลายไปแหง

แลวแหงเลา

จนกระท่ังเมื่อความเจริญเร่ิมขยายกวางไปถึงกัน การขัด

แยงทําลายลางกันน้ัน ก็พัฒนาข้ึนมาเปนสิ่งท่ีเรียกวาสงครามโลก 

ซ่ึงไดเกิดข้ึนถึง ๒ คร้ังแลว และพอมองเห็นกันไดวา ถาสงคราม

ใหญอยางน้ันเกิดข้ึนอีก ท้ังมวลมนุษยก็จะตองวอดวาย และโลกท่ี

มนุษยอยูก็จะพินาศ ไมอาจเปนท่ีอาศัยตอไปไดอีกดวย

อารยธรรมมาถึงปจจุบันในภาวะท่ีเปนโลกาภิวัตน ไมเฉพาะ

ความเจริญซ่ึงเกิดมีท่ีหน่ึงจะถึงกันแกคนท้ังโลก แมปญหาความ

ทุกขความเดือดรอนซ่ึงเกิดในที่หน่ึงก็แผกระจายอยางฉับพลัน

ทันใดไปท่ัวโลก และเมื่ออารยธรรมเจริญมาถึงข้ันน้ี การณกลับ

กลายเปนวา โลกาภิวัตนท่ีโดดเดนคือดานท่ีเปนปญหาแรงรายท่ี

จะทําลายมวลมนุษย
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เมื่อแรกน้ัน ผูคนพากันต่ืนเตนวาไดมาอยูในยุคโลกาภิวัตน 
แตเด๋ียวน้ี เขาเร่ิมตระหนักรูวา สิ่งท่ีเปนโลกาภิวัตนอยางสําคัญ ก็
คือความทุกขและปญหา ความสุขของเขามีแคไดบันเทิงสนุก มัน
ฉาบฉวยและผานเผิน เหมือนแคทาแปงอยูช่ัวฉาบหนา

ท่ีเปนอยางน้ี ก็เพราะมนุษยมุงแตสรางความเจริญหาความ
สุขใหแกตนและพวกของตัว เขามองอารยธรรมออกไปขางนอก 
เปนความเจริญของตนบนความยอยยับเสื่อมสลายของฝายอื่น ไม
วาจะเปนมนุษยดวยกัน หรือธรรมชาติ แตแกนของอารยธรรม ท่ี
เปนตัวขับเคลื่อนอยูในขางใน เขาไมไดพัฒนา

มนุษยบอกวาเขามีอารยธรรม เอาชนะธรรมชาติได เจริญรุง
เรืองมีบานเมืองใหญโต แตตัวมนุษยเองน้ันก็ยังอยูกันดวยกฎปา 
หาไดพัฒนาตัวเองใหมีอารยธรรมไม คร้ังเปนคนปาคนดอย เคย
คิดอยากจะเอา อยากจะได จะหํ้าห่ันทําลายกัน เคยคิดอยางไร 
แมจะเจริญข้ึนมาถึงยุคไอที สวนใหญก็ยังมีจิตใจแคอยางน้ัน

จนในท่ีสุด อารยธรรมก็กัดกรอนทําลายตัวมันเอง หาก
อารยธรรมเดินหนาตอไปในทิศทางเดิมน้ัน ก็มองเห็นกันชัดๆ วา 
ท้ังมนุษยชาติและท้ังโลก ก็จะตองพินาศจบสิ้นไปดวยกัน

 เมื่อตระหนักรูปญหาแลว ถึงเวลาท่ีจะตองหันมากอบกู
อารยธรรม มนุษยรุนตอไปน้ี จะตองนําอารยธรรมข้ึนสูทิศทางใหม 
หมดสมัยสําหรับการศึกษาท่ีสนองความปรารถนาในการสราง
อารยธรรมแบบเกา มนุษยตองการการศึกษาท่ีสรางมนุษยผูมี
ปญญาและพลังความสามารถท่ีจะหันเหกระแสอารยธรรมได
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ในสภาพโลกาภิวัตนท่ีมนุษยมีความเสื่อมความเจริญถึงกัน 
น้ี ก็คือเขามีสุขมีทุกขรวมกัน มนุษยจะตองเลิกการหาความสุข
สรางความเจริญบนความทุกขความพินาศของคนอื่นฝายอื่นและ
ของธรรมชาติ แตจะตองพัฒนาความสามารถท่ีจะสรางสรรค
ความเจริญและความสุขอยางท่ีทุกคนทุกฝายจะไดประสบรวมกัน 
น่ันก็คือศักยภาพของระบบการศึกษาท่ีครบกระบวนเปนไตรสิกขา

 มนุษยพูดกันมานานนักถึงการท่ีจะใหมีประชาธิปไตยเปน
ความจรงิข้ึนมา เราบอกกันถึงข้ันท่ีวาประชาธิปไตยน้ันไมใชแคเปน
ระบอบการปกครอง แตมันเปนวิถีชีวิตเลยทีเดียว

เขาพดูกันถึงการพัฒนาประชาธปิไตย พูดกันนักหนาถึงการ
ใหทุกคนมีสวนรวม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหน่ึง เขียนไปใน
สาสนถึงรัฐสภาวา “การท่ีประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการของ
การปกครอง เปนแกนแทของประชาธปิไตย” (Lyndon B. Johnson, 

May 25, 1967: “Public participation in the process of 

government is the essence of democracy.”) และในเมอืงไทย
ระยะใกลๆ  น้ี ก็ไดยินวายํ้ากันนักถึงหลักการมีสวนรวมน้ี

แตบอยคร้ัง  ท้ัง ท่ีบอกวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ปกครอง แตสวนรวมน้ันก็เปนแคเลหกลหรือเปนของหลอกๆ ซ่ึง
เขาไมถึงตัวประชาธิปไตย การมีสวนรวมดวยพฤติกรรม บางทีก็ได
แครูปแบบ ไมเปนหลักประกันวาจะมีประชาธิปไตยจริง

ทางฝายพวก “ประชาธิปไตยของประชาชน” (คอมมูนิสต) ก็
บอกวา ตองมีสวนรวมในการครองโภคทรัพย (share of wealth)
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ไปๆ มาๆ ก็จะมวัเถียงกัน หรือมวัยุงอยูกับเร่ืองการมสีวนรวม
ในอาํนาจ (share of power) และการมสีวนรวมในโภคะ (share of 

wealth) ถาไมระวังไว ก็จะกลายเปนสุดโตงไปขางหน่ึง
ท่ีจริง ไมวาจะมีสวนรวมออกเสยีง รวมเลอืกต้ัง รวมม ีรวมกิน 

รวมได รวมใช รวมบริโภค ก็ควรใหมีท้ังน้ัน ตลอดไปถึงสวนรวมท่ี
สําคัญย่ิง คือ สวนรวมในโอกาส และสวนรวมในความรู

แตปญหาอยูท่ีวา นอกจากบอยครั้งสวนรวมไมใชของจริง
แลว ผูท่ีถือหลักการมีสวนรวมน้ัน พอจับการมีสวนรวมแงไหนข้ึน
มาถือ ก็เอียงด่ิงโดงสุดโตงไปแงเดียว จนไมรูตัววาไดเอาการมีสวน
รวมแงน้ันเปนจุดหมายไปเสยี ก็เลยไปไมถึงจุดหมายท่ีแทจริง ในท่ี
สุดผลออกมา กลายเปนวา สังคมยังมีการเบียดเบียนกันมาก หรือ
ไมก็อยูใตการบีบคั้น คนไมมีความสุข

ท่ีถูกน้ัน วาอยางรวบรัด ก็เอาการมสีวนรวมในการปกครอง
น้ันแหละ โยงไปประสานกับการมสีวนรวมดานอืน่ๆ แตท้ังหมดน้ัน
จะตองไมใหขาดพลาดจุดหมายแท ท่ีจะใหเอื้อตอการพัฒนาตัว
ของแตละคน และการท่ีเขาจะมีความสุขซ่ึงเขากันไดเหมาะกันกับ
ภาวะแหงการพัฒนาตัวของเขา

รวมแลวก็คือ ใหคนมีสวนรวมในการปกครอง รวมเปนเจา
ของ รวมมี รวมกิน รวมได รวมใช รวมบริโภค รวมรูเขาใจ รวมจิต
รวมใจ รวมไดมีโอกาส และในท่ีสุดขาดไมได ก็มีสวนรวมใน
ความสุข คือรวมสุขดวย

ตอเมือ่ใดมีสวนรวมพรอม ท้ังทางพฤติกรรม ทางปญญา และ
ทางจิตใจ จนถึงสขุทุกขสมานกันได น่ันจึงจะเปนการมสีวนรวมท่ีแท
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เมื่อมนุษยเจริญมาจนถึงข้ันเปนสังคมยุคไอทีขนาดน้ีแลว 

ถาไอทีน้ันรับใชการศึกษาท่ีครบเปนไตรสิกขา ประชาธิปไตยก็จะ

บรรลุจุดหมาย ใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการปกครองและ

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยน้ันไดอยางแทจริง

น่ีก็เหมือนกับวา เรามาถึงข้ันท่ีตองสรางมนุษยพันธุใหม แต

คงมใิชเปนการสรางดวยการตัดแตงยีนตามวิธทีางพันธวิุศวกรรม ให

ไดมนุษยท่ีมาสนองรับใชแนวคิดของอารยธรรมท่ีผิด อยางมี

ประสิทธิภาพไดผลแรงรายหนักข้ึน แตเปนการสรางดวยวิธีพัฒนา

คนท้ังตัวของเขาดวยการศึกษา ใหมีปญญาซึ่งมาสานแนวคิดอัน

ถูกตอง ท่ีจะต้ังเจตจํานง ในการสือ่สารสมัพนัธและดําเนินพฤตกิรรม

ในทางแหงการสรางสรรคอารยธรรมแบบสมานสุขดวยดุลยบริโภค

ใหเกิดเปนความจริงข้ึนมา

แมวาอารยธรรมโดยรวมจะออกผลสุดทายเปนการทําลาย 

แตอารยธรรมน้ันกาวมาไดเพราะมีความเพียรในการสรางสรรค

รวมอยูดวยในกระแสของมัน ดังท่ีบัดน้ี เรามีสรรพอุปกรณ

เทคโนโลยีท่ีทวีสมรรถนะในการทํางานและการผลิตของมนุษย

บาง ท่ีขยายวิสัยแหงอินทรียบาง ตลอดจนไอทีท่ีทําใหขอมูลขาว

สารเปนโลกาภิวัตน ทันทีและท่ัวถึงกัน ชวยใหมนุษยทําอะไรๆ ได

สําเร็จตามตองการ ในขอบเขตและปริมาณ อันเกินจะกลาว อยาง

แทบไมอาจนึกไปถึงได
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ถามนุษยกลับตัวกลับใจเสียใหม ก็กลายเปนความประจวบ
เหมือนไดจังหวะพอดีวา เขามีความพรอม โดยการสนับสนุนของ
สรรพอุปกรณน้ัน อันจะอํานวยประโยชนท่ีแทของความเจริญ ก็คือ
การท่ีมนุษยพันธุใหมน้ี พอนึกจะทําการอนัสนองแนวคิดท่ีถูกตองข้ึน
มา ก็สามารถนําอปุกรณเหลาน้ันไปใชไดโดยพลนั ในการสรางสรรค
ความเจริญแบบมสีวนรวมมรีวมใชรวมรูเขาใจไดสมานสขุท่ัวหนากัน

ขอสําคัญ หัวใจของเรื่องอยูท่ีตองมีการศึกษาซึ่งพัฒนา
มนุษยไดถูกทาง ใหไดมนุษยท่ีมีคุณภาพใหม และอารยธรรมจะ
ตองเปลี่ยนไป

แทนท่ีมนุษยผูมุงหนาไปในการแยงชิง ซ่ึงเกงในการหา
ความสขุ เราจะมมีนุษยท่ีเกงในการทําใหคนท้ังหลายเปนสขุ ผูท่ีใช
และพัฒนาอุปกรณเทคโนโลยีในการทํางานและการผลิตเพ่ือ
ประโยชนสุขอันรวมกัน

โดยเฉพาะในสภาพโลกาภิวัตนแหงยุคไอทีน้ี ท่ีอุดมดวยทุน
ทางปญญา เราจะตองพัฒนามนุษยใหสามารถใชทุนไอทีน้ันใน
การพัฒนาปญญาใหไดสมจริง

น่ันก็คือ มนุษยผูซ่ึงจะไมมัวหลงใหลในการเสพ ท่ีถูกมอม
เมา ปลุกปน ย่ัวยุ ใหเปนเพียงเหย่ือผูถูกกระทําหรือถูกลากจูงไป
โดยเทคโนโลยีท่ีสื่อสาร แตเปนอิสรชนผูซ่ึงท้ังตนเองก็เกงกาจ
สามารถในการท่ีจะมีความสุข  และสามารถใชไอทีใหเปน
ประโยชนไดสมความมุงหมายของมัน ในการท่ีจะสรางสรรคและ
แผขยายประโยชนสุขใหเปนโลกาภิวัตนอันไพบูลย
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น่ีก็คือการศึกษาท่ีเรียกวาวิถีพุทธตามระบบแหงไตรสิกขา

ซ่ึงจะบูรณาการอารยธรรมโลกาภิวัตนไดสําเร็จ

เรามาชวยกันทําใหคนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาน้ีเถิด

โลกจะมีสันติสุข  โดยท่ีทุกอยางจะประสานกลมกลืนและ

เก้ือกูลกันไปหมด

แลวก็จะเห็นวา โอโฮ! น่ีการศึกษา ทําใหมนุษยดีงาม สุข

สันต เกงกลา มีความสามารถข้ึนไดอยางน้ีเชียวหรือ น่ีเปนความ

สามารถท่ีดีแท วิเศษจริงๆ เพราะเปนความสามารถท่ีเก้ือกูลตอ

สังคม เก้ือกูลตอชีวิตของตนและผูอื่นไปดวยกันท้ังหมด ทุกอยาง

กลมกลนืประสานกนัลงตัวจริงๆ

การศึกษาอยางน้ีจึงสมท่ีจะเรียกวาเปนระบบ จะเรียกวา

เปนองครวม หรือเปนบูรณาการ หรือจะเรียกวาอะไรท่ีดีๆ ก็ไดท้ัง

สิ้น แตเวลาน้ี ถอยคําเหลาน้ัน เขาพูดกันแคเปนศัพทขลังๆ ไปเทา

น้ันเอง แตเน้ือตัวมันไมบูรณาการ มันไมเปนองครวม มันไมสมดลุ 

มันไมสอดคลอง ไมสมจริงเลย

เพราะฉะน้ัน เราตองมาชวยกัน เมื่อมั่นใจในหลักการของ

ไตรสกิขา วาเปนการศึกษาท่ีถูกตอง ก็จะมัน่ใจวา การศึกษาท่ีเรียก

วาเปนแนวพุทธ เปนวิถีพุทธน้ี จะทําใหชีวิต และสังคม รวมตลอด

ท้ังโลกท่ีรองรับและแวดลอมรอบตัวน้ี  ดีงาม  ร่ืนรมย  นาช่ืนชม  

สดใส มีสันติสุขไดอยางแนนอน

ขอใหทุกทานมีความมั่นใจน้ี
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ท่ีจริง ตองหวังวาทุกทานมั่นใจอยูแลว และจงมีความเขม

แข็งในการท่ีจะเดินหนากาวไปสูความสําเร็จ ซ่ึงไมใชหมายถึง

เพียงความสําเร็จของตัวเรา อยางท่ีในสังคมเวลาน้ีมักจะเขาใจกัน 

ท่ีวาพอตัวฉันมีความสําเร็จ คนอื่นก็ดอยลงหรือเดือดรอน แต

หมายถึงความสําเร็จแหงหลักการน้ี คือหลักการท่ีจะทําใหเกิด

ความดีงาม ความรมเย็นเปนสุขดวยกันและท่ัวกัน ดังท่ีกลาวมา

ขออนุโมทนา โรงเรียนอนุบาลหนูนอย และบานพุทธประถม 

ท่ีรวมอยูในช่ือบัดน้ีวา โรงเรียนสยามสามไตร ท้ังโยมผูบริหาร ครู

อาจารย ผูปกครองท้ังหลาย ตลอดถึงบุคคลท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนเปา

หมายของเรา คือเด็กนักเรียน ขอใหทุกทานเจริญงอกงามไพบูลย

ในธรรม เจริญดวยประโยชนตน และประโยชนทาน ตลอดท้ังพัฒนา

ข้ึนไปในประโยชน ท้ังข้ันทิฏฐธัมม และข้ันสัมปราย พรอมทุก

ประการ

ขอใหทุกทานมีความรมเย็นงอกงามในธรรม และชวยกันนํา

ความรมเย็นเปนสุขน้ัน มาใหแกสังคมและแกโลกน้ี ใหมีความสุข

รวมกันย่ังยืนนานสืบไป



สูตรมนสิการ
-  -

สยามสามไตร
[Siam Triple Tri]

(สห+ยาม) + (ไตรรัตน+ไตรลักษณ+ไตรสิกขา)

สยาม ๑. ประเทศไทย (ชื่อท่ีเคยเรียก)

๒. ผูมีการควบคุมตน, ผูที่ปกครองตนเองได

(สห + ยาม)

สามไตร = ไตรรัตน + ไตรลกัษณ + ไตรสกิขา

.
.
. สยามสามไตร

๑. หลักไตร ทั้งสาม ของชาวสยาม หรือของคนไทย, 

คนไทย และหลักไตร ทั้งสาม

๒. หลักไตร ทั้งสาม ของบุคคลท่ีมีการควบคุมตน หรือรูจัก

ปกครองตนเอง, ควบคุมตนไดใหอยูในหลักไตร ทั้งสาม
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สามไตร

๑. ไตรรัตน ดวงแกว ๓ คือสิ่งมีคาแท ซ่ึงทําใหชีวิตดีงาม

ประเสริฐเลิศไดจริง

๑) พระพุทธ

- ตถาคตโพธิสัทธา (เช่ือในศักยภาพของมนุษยที่

พัฒนาเปนพุทธะได, เช่ือในการฝกศึกษาพัฒนา

ตน, จิตสํานึกในการฝกตน)

- พุทธคุณ ๒ (อัตตสมบัติ-ปรัตถปฏิบัติ)

- พุทธคุณ ๓ (ปญญา-วิสุทธิ/วิมุตติ-กรุณา)

๒)พระธรรม

- ความจริงความดีงามตามธรรมดาของกฎธรรมชาติ 

ซ่ึงทําใหมนุษยที่เขาถึงกลายเปนพุทธะ

๓)พระสงฆ

- ชุมชนแหงสามัคคีและความมีกัลยาณมิตร ของผูที่

ฝกศึกษาพัฒนาตนแลว และท่ีกําลังกาวไปในการ

ฝกศึกษาพัฒนาตน
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๒. ไตรลักษณ ลักษณะ ๓ ซ่ึงเปนความจริงของส่ิงท้ังหลาย
ตามกฎธรรมชาติ

๑) อนิจจตา ซ่ึงรูแลวชวยให
- รูทันและวางใจถูกตองตอความจริงของธรรมชาติ
- เปนอยูอยางไมประมาท

๒) ทุกขตา ซ่ึงรูแลวชวยให
- ปรับตัว แกไข และบริหารจัดการใหเปนผลดี

๓) อนัตตตา ซ่ึงรูแลวชวยให
- ไมเปนทาสของความเห็นแกตวัดวย ตณัหา-มานะ-ทิฏฐิ
- เปนอยูและทําการดวยปญญาท่ีรูถึงเหตุปจจัย

๓. ไตรสกิขา ฝกศึกษาพฒันาชีวิต ดวยการนาํทางของไตรรตัน
โดยตระหนักรูความจริงตามกฎธรรมชาติของไตรลักษณ

๑) ศีล

- สัมพันธและปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมท้ังดานวัตถุ และทาง
สังคม อยางเก้ือกูลตอกัน ไมทํารายเบียดเบียน เอื้อตอ
การพัฒนาจิตพัฒนาปญญา

๒) สมาธิ

-  พัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม มีสามัตถิยะ และเปนสุข

๓) ปญญา

- รูความจริงของสิ่งท้ังหลาย และนําความรูน้ันมาใชช้ีนํา
ปรับปรุงกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาท้ังหมดใหดําเนิน
กาวไปจนลุจุดหมาย เปนอิสระ



สูตรปฏิบัติการ
-  -

ปจจุบันน้ี ปญหาสําคัญย่ิงอยางหน่ึง ซ่ึงปรากฏชัดในสังคม
คือการท่ีคนมากมายเปนชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไมมีท้ัง
ความรูและการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเชนน้ีเปนเหมือนเมฆ
หมอกท่ีบดบังแสงสวางและความงามแหงคุณคาของพระพุทธ
ศาสนา นอกจากตัวบุคคลน้ันจะไมเจริญงอกงามในธรรมแลว
สังคมก็สูญเสียประโยชนมากมายท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา จึง
เปนปญหารายแรงท่ีควรตื่นตัวข้ึนมาเรงแกไข

คําวา “ชาวพุทธ” มิใชเปนถอยคําท่ีพึงเรียกขานกันอยาง
เลือ่นลอย บุคคลท่ีจะเรียกไดวาเปน “ชาวพทุธ” จะตองมหีลกัการ มี
คุณสมบัติประจําตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ท่ีรองรับ ยืน
ยัน และแสดงออกถึงความเปนชาวพุทธน้ัน

หลักการ และปฏิบัติการ ท่ีเรียกวา “หลักชาวพุทธ” ดังตอไป
น้ี เปนภูมิธรรมข้ันพ้ืนฐานของชาวพุทธ

ผูท่ีตั้งมั่นอยูในหลักการ และดําเนินตามปฏิบัติการน้ี นอก
จากเปนชาวพุทธสมแกนามแลว จะมีชีวิตท่ีพัฒนากาวหนางอก
งาม และชวยใหสังคมเจริญมั่นคงดํารงอยูในสันติสุข เปนผูสืบตอ
วิถีชาวพุทธไว พรอมท้ังรักษาธรรมและความเกษมศานตใหแกโลก

 “หลักชาวพุทธ” อันพึงถือเปนบรรทัดฐาน มีดังตอไปน้ี
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หลักชาวพุทธ

๑. หลกัการ

๑. ขาฯ มั่นใจวา มนุษยจะประเสริฐได เพราะฝกตนดวยสิกขา คือ
การศึกษา

๒. ขาฯ จะฝกตนใหมีปญญา มีความบริสุทธิ์ และมีเมตตากรุณา
ตามอยางพระพุทธเจาท่ีเราบูชา

๓. ขาฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกตองดีงาม เปนใหญ เปน
เกณฑตัดสิน

๔ . ขาฯ  จะสรางสังคมตั้งแตในบาน  ใหมีสามัคคี  เปนท่ี
กัลยาณมิตรมาเก้ือกูลรวมกันสรางสรรค

๕. ขาฯ จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําท่ีดีงามของตน โดย
พากเพียรอยางไมประมาท

๒. ปฏิบัติการ

ขาฯ จะนําชีวิต และรวมนําสังคมประเทศชาติ ไปสูความดี
งาม และความสุขความเจริญ ดวยการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี

ก) มีศีลวัตรประจําตน

๑. มีปกติกราบไหว แสดงความเคารพ ตอพระรัตนตรัย บิดา
มารดา ครูอาจารย และบุคคลท่ีควรเคารพ

๒. สมาทานเบญจศีล ใหเปนนิจศีลคือหลักความประพฤติ
ประจําตัว ไมมืดมัวดวยอบายมุข

๓. สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต โดยเขาใจความ
หมาย อยางนอยกอนนอนทุกวัน
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๔. ทําจิตใจใหสงบ เจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพ่ือจุดหมายท่ี
เปนกุศล วันละ ๕–๑๐ นาที

ข) เจริญกุศลเนืองนิตย

๕. บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ดวยการตักบาตร หรือแผเมตตา ฟง
ธรรม หรืออานหนังสือธรรม โดยบุคคลท่ีบาน ท่ีวัด หรือท่ีโรง
เรียน รวมกัน ประมาณ ๑๕ นาที

๖. เก็บออมเงนิ และแบงมาบําเพ็ญทาน เพ่ือบรรเทาทุกข เพ่ือบูชา
คณุ เพ่ือสนับสนุนกรรมดี อยางนอยสัปดาหละ ๑ คร้ัง

๗. เพ่ิมพูนบุญกรรม บําเพ็ญประโยชน อุทิศแดพระรัตนตรัย 
มารดาบิดา ครูอาจารย และทานผูเปนบุพการีของสังคมใน
อดีต สัปดาหละอยางนอย ๑ คร้ัง

๘. ไปวัดชมอารามท่ีร่ืนรมย และไปรวมกิจกรรม ทุกวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของครอบครัว

ค) ทาํชีวิตใหงามประณีต

๙. ฝกความรูจักประมาณในการบริโภคดวยปญญา ใหกินอยูพอดี

๑๐. ปฏิบัติกิจสวนตน ดูแลของใชของตนเอง และทํางานของชีวิต 
ดวยตนเอง

๑๑. ชมรายการบันเทิงวันละไมเกินกําหนดท่ีตกลงกันในบาน และ
มีวันปลอดการบันเทิง อยางนอยเดือนละ ๑ วัน

๑๒. มีสิ่งท่ีบูชาไวสักการะประจําตัว เปนเคร่ืองเตือนใจใหระลึกถึง
พระคุณของพระรัตนตรัย และต้ังมั่นอยูในหลักชาวพุทธ

ดวยการปฏบัิต ิ ๓ หมวด ๑๒ ขอน้ี ขาพเจาเปนชาวพุทธแท
จริง ท่ีมัน่ใจวา จะสามารถรกัษาธรรมไว และรวมนําโลกไปสูสนัติสขุ
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บุคคลท่ีถือปฏิบัติตาม “หลักชาวพุทธ” ดังกลาวมาน้ี เปนผูมี

ภูมิธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธ จึงเปนชาวพุทธท่ีแทจริง สมกับช่ือท่ี

เรียกขาน

แรกท่ีสดุ พอเด็กเกิดมา ลมืตาดูโลก การศึกษาก็เร่ิม ลกูจะเห็น

โลกและมองโลกอยางไร ก็อยูท่ีพระพรหมคือพอแมจะช้ีแสดงชักนํา

ใหการศึกษาเดินหนาไป ดังน้ัน ถาจะใหแนจริงและมั่นใจท่ีสุด การ

ปฏิบัติตามหลักชาวพุทธจึงตองเริ่มตนต้ังแตท่ีบาน โดยการนําของ

บูรพาจารย คือคุณพอคุณแม ท่ีแนแทวาเปนครูคนแรกของลูก

เมื่อเด็กมาเขาโรงเรียน คือเร่ิมเขาสูระบบการศึกษา ถือวา

เปนจุดกําหนดในการแสดงความเปนผูศึกษาใหปรากฏชัดเจนออก

มา เทากับบอกแจงวาจะต้ังตนเลาเรียนศึกษาอยางจริงจัง ใหสม

นามท่ีเรียกวาเปน “นักเรียน”

ในขณะท่ีเร่ิมแสดงความเปนนักเรียนน้ัน เด็กก็ควรไดโอกาส

ท่ีจะเร่ิมแสดงความเปนชาวพุทธของตนใหปรากฏชัดออกมาดวย

เชนเดียวกัน เพ่ือใหกระบวนการของการศึกษาทุกสวนประสาน

เก้ือกูลและกลมกลืนกัน ดําเนินไปอยางครบองค สมท่ีจะเรียกวา

เปนไตรสิกขา

เมื่อเด็กมีภูมิธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธ ดวยการถือปฏิบัติ

ตามหลักชาวพุทธขางตนน้ี ความเปน “ชาวพุทธ” ของเด็กก็จะเร่ิม

ปรากฏชัดเจนออกมา เปนนิมิตหมายวาชีวิตของเธอจะงอกงาม
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กาวหนาไปในพัฒนาการแหงการศึกษา ดุจดวงอาทิตยท่ีอุทัยแลว 

ก็จะข้ึนสูงเดนงามสงาทอแสงเจิดจาใหความสวางและพลังอัน

อํานวยความสัมฤทธิ์สมหวังและความรุงเรืองทุกประการ

อุทัยแหงชีวิตการศึกษาของเด็ก ก็หมายถึงอุทัยแหงปวง

ความหวังของครอบครัว ของสังคม และของมนุษยชาติท้ังมวล อัน

เปนหลักประกันใหมั่นใจวา มนุษยท่ีไดพัฒนาดีแลวน้ี จะสามารถ

รักษาธรรมไว และนําโลกไปสูสันติสุขได อยางแนนอน


	Button: 


