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อนุโมทนา
“มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรว มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จัดใหมโี ครงการจัดพิมพหนังสือเกีย่ ว
กั บ พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ใ นวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการนี้ มีเรื่อง
ราวที่อาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา
การพิมพหนังสืออันวาดวยการศึกษาตามหลักไตรสิกขาขึน้ มาเผยแพร เปน
งานสําคัญทีส่ นองวัตถุประสงคของมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพฯ ในแนวทางที่
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
 หา
เอาธรรม ซึง่ เปนหลักความจริงของธรรมชาติมาปฏิบตั ใิ หเกิดผล ในการแกปญ
ของชีวิตและสังคมที่เปนอยูในบัดนี้ และพัฒนาเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาทีถ่ กู ตองนัน้ นอกจากเปนฐานของการ
พัฒนาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยังเปนเครือ่ งนํา
ใหการพัฒนานั้นดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตที่ดีงามกาวไปในสันติสุขดวย
ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งนี้ อันนับวาเปน
การแสดงน้ําใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมฤทธิ์
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑

คํานํา
ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนที่ประจักษชัด
ทั้งโดยการเขียนหนังสือ การปาฐกถา การบรรยายธรรม การให
ความรู ใ นรู ป แบบต า งๆ ของพระคุ ณ เจ า พระพรหมคุ ณ าภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต) นั้น ไดรับการยกยองและยอมรับเปนอยางยิ่งจากผู
ที่สนใจศึกษาพุทธธรรมทั้งหลาย คุณคาของผลงานนั้นดูไดจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันได
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหในหลายสาขาวิชา โดย
เฉพาะอยางยิ่งพระคุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปน
คนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับเงินรางวัลที่ไดรับมา
จํานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษา
ธิการ ซึ่งไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะนั้น จนเปนแรง
บันดาลใจใหนํามาจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” เพื่อสืบทอดความหมายของการศึกษา
เพื่อสันติภาพที่มีตอมนุษยชาติและสานตองานที่มีคุณคายิ่งในการ
เชื่อมโยงคําวา สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความ
หมายแกทุกชีวิตและสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนว
ทางการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๓๗ และตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓
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ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเกิดกิจกรรมที่เปนไป
เพื่อสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพดังนี้
๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการทีม่ งุ
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพตามชวงจังหวะที่เกิดเหตุ
การณที่เปนปญหานาหวงใยตางๆในสังคม โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุก ตใ ชใ นการแกปญ หา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอ คิดตางๆทีเ่ ปนประโยชน และชีน้ าํ แนวทางในการ
สรางสันติภาพ และแกปญ
 หาของสังคมทีก่ าํ ลังถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหน่าํ อยางรุนแรง
๒. การวิจยั เพือ่ แสวงหามูลเหตุของปญหาทีก่ อ ใหเกิดความ
แปลกแยก ขัดแยง รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่ แนวคิดในการแก
ปญหาโดยยึดหลักของ “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียนและสังคม
โดยรวม ผลการวิจยั ทีส่ ามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูก ารแกไขได
นั้ น จะได ส ง ให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วของเพื่อ นําไปเปน ขอ มูล ในการ
พัฒนาแกปญ
 หาตอไป
๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะที่ดีที่เหมาะสมเพื่อพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมูลนิธิ เพือ่ แจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศึกษาทุกระดับและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัว่ ประเทศ
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๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกติ ทีเ่ ปนไปเพือ่ สงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพ มีผล
งานเปนที่ประจักษ ดวยกิจกรรมนี้จึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูที่ไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศึกษาเพือ่ สันติภาพ ทัง้ เพือ่ ตนเอง และเชิญชวน ชีน้ าํ ผูค น
ทัง้ หลายใหเห็นคุณคา และเดินไปในแนวทางนัน้ แมจะจัดรางวัล
การสงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานทั้งหลายเหลานั้น ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ ทาน
จึงเปน “เพชร” ทีม่ คี ณ
ุ คาในสังคม เปนพุทธบุตรทีเ่ ปนกําลังสําคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีคายิ่งอีกทานหนึ่ง การนําขอคิด
และวิถที างในการดําเนินชีวติ ของทานมาเผยแผ ก็จะเกิดประโยชน
และมีคณ
ุ คายิง่ แลว
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ทางมูลนิธจิ งึ ไดรวบรวมคัดเลือก ปาฐกถา การบรรยายธรรม
ที่ไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเนื่องมาตั้งแตการ
กอตัง้ กองทุน/มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตโฺ ต) มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน ๑๐ เลม เพือ่ ประโยชนทาง
การศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งหวังวาจะมีสวนชวยสรางเสริมแนว
ทางปฏิบัติที่จะนอมนําไปสูการสรางสันติสุข ทั้งแกตนเองและ
สังคม
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จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ
ในการสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพื่อสรางสันติภาพ จึงได
ช ว ยจั ด พิ ม พ แ ละช ว ยดําเนิ น การเผยแพร ทางมู ล นิ ธิ ต อ งขอ
ขอบคุณเปนพิเศษในกุศลกรรมที่ควรแกการสรรเสริญยิ่ง
ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม
การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพทุ ก ท า นที่ ไ ด ม าร ว มให ข อ คิ ด ที่ เ ป น
ประโยชนและทําใหโครงการนี้สําเร็จ ขอขอบคุณคณะทํางานทุก
ทานที่ไดทํางานที่ไมงายเลยนี้จนเปนผลสําเร็จดังที่ปรากฏ เพราะ
เปนงานที่ตองทําตอเนื่องยาวนาน
ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจงประสบแต
ความสุขความเจริญในธรรม ขอธรรมสวัสดีจงมีแกทานผูสนใจใฝ
ศึกษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต สุนทรพิทัก ษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

สารบัญ
อนุโมทนา

ก

คํานํา ของ ประธานมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺ ต) ข
ฉ
คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏ สวนสุนัน ทา

สารบัญ
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๑. พัฒนาคนก็แควาจา ถาไมพัฒนาความตองการ

๕

ไมตามอยาง แตตามดูเยี่ยง
ความตองการ คือธรรมชาติพื้นฐานที่ตองรู
อยากดวยตัณหา - อยากดวยปญญา
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๒. ศึกษาแค ๓ แดน ก็พัฒนาครบ ๔ ดาน

๒๖

จากฤทธิ์ของเทวา สูสิกขาของคน
เปนไตรสิกขา เพราะชีวิตรวมพัฒนาทั้ง ๓ แดน
คําพระ - คําเพี้ยน
ศึกษาครบ ๓ แดน ก็พัฒนาออกไป ๔ ดาน
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ฌ

การศึกษาตั้งแตจิ๋ว จึงจะไดอารยธรรมที่แจว
อารยธรรมลมสลาย เพราะไมประสานประโยชน
การศึกษาเพื่อความเปนอิสระเสรีที่เกื้อกูล

๔๗
๔๙
๕๔

๓. ถาจะพัฒนาคน ก็ตองพัฒนาความสุข

๖๐

การศึกษาลมเหลว เพราะละเลยความสุข
รูทันจริยธรรมแบบแยกสวนและจําใจ
ถาคนพัฒนา ความสุขในตัวคนก็ตองพัฒนา
ถาพัฒนาถูก ความสุขของบุคคล เปนสันติสุขของสังคม
สุขงาย-ทุกขไดยาก VS ทุกขงาย-สุขไดยาก
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๔. คนทํานาสําเร็จ ธรรมชาติก็เผล็ดขาวออกมา
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จบการศึกษา คือพรอมดวยสุขเพื่อปวงประชา
คนที่พัฒนา มีจิตสํานึกเพื่ออนุชน
ฐานของอารยธรรมมนุษย คือ กฎสมมุติ ทีห่ ยัง่ ถึงกฎธรรมชาติ
แคกับกฎสมมุติ อารยธรรมมนุษยก็เพียบแปล
วัดผลการศึกษาจัดตั้ง ดูที่ความสัมฤทธิ์สภาวะ
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๕. ไดความเปนครู เมื่อเกิดความเปนนักเรียน
ครู เปดสัญญาณความเปนนักเรียน
ความเปนนักเรียนประกันวา การศึกษาจะกาวไป
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๑๐๖
๑๑๑
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เพราะตั้งหลักในเรื่องฉันทะ-ตัณหากันไมได
อะไรๆ ก็เรรวนปวนเปไปหมด
อยูลึกสนิทในระบบตัณหา คิดจะออกมากันไหม
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๑๒๐

ความเปนนักเรียนแนนลึก เมื่อมีจิตสํานึกในการศึกษา
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ตัวหนุน-ตัวเรง ในการพัฒนาปญญา

๑๒๗

ขางนอกตั้งหัวให ขางในคุมทายทั้งขบวน

๑๓๒

เขาถึงการศึกษา แคนี้ก็เริ่มงานได

๑๓๔

บทเสริม: บางแงมุม ที่ขอใหมอง

๑๓๗

เปนผูนํา-ผูให โดย มองกวาง-คิดไกล-ใฝสูง

๑๓๗

“ความสุข” เรื่องที่คลุมเครือ และเขวกันไกล

๑๔๐

จะเขาใจธรรม ตองมีความคิดเชิงระบบ

๑๔๑

ประวัติยอของผูบรรยาย

๑๔๗

คณะผูจัดทํา

๑๕๐

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู*
เกริ่นนํา
วันนี้ไดมาพบกับหลายทาน ซึ่งอยูในแวดวงที่ถือไดวารวม
งานรวมการกัน และมีความสุขความทุกขรวมกันในระดับหนึ่ง
ที่วามีงานมีการรวมกัน คืองานการเกี่ยวกับการสั่งสอน ไม
วาพระ หรือทางฝายญาติโยมครูอาจารย ก็ทําหนาที่คลายคลึงกัน
ในเรื่องนี้ และเมื่อทํางานรวมกัน ก็เลยมีความรวมทุกขรวมสุข
และมีหัวใจรวมกันในระดับหนึ่ง
อยางไรก็ตาม ที่วารวมกันนั้น บางทีก็รวมกันไปโดยหลักการ
แตในความเปนจริงเชิงปฏิบัตินี้ ในระยะที่ผานมาบางทีก็ไมไดรวม
กันเทาไร กลับแยกหางกันเสียดวยซ้ํา
ตลอดระยะเวลานี้ ในทางปฏิบัติ ครูอาจารยไมคอยไดใกล
ชิดกันมากนัก ทั้งที่วางานก็เปนประเภทเดียวกัน สวนที่เปนเนื้อหา
เปนวิชาการที่สอน เรื่องของพระ เรื่องของศาสนา เรื่องของธรรมะ
*

คําบรรยายพิเศษ ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาทางวิชา
การ จัดโดย สถาบันราชภัฏเชียงใหม ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท จังหวัดเชียงใหม
๑๔ กันยายน ๒๕๓๗

๒
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เรื่องของครูอาจารยที่สอนศิลปวิชาการตางๆ ในโรงเรียน ในสถาน
ศึกษาตางๆ ในหลายระดับ ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา เนื้อหาตางๆ ที่สอนก็ไมคอยจะรวมอยูแลว หลัก
การจนกระทั่งจุดหมายที่จะประสานกันก็ไมมีเสียอีกดวย เพราะ
ฉะนั้น จึงนับวาเราไดหางเหินกันพอสมควร
การที่ไดมาพบกันนี้ ถือวาเปนนิมิตดีอยางหนึ่ง คลายกับวา
จะไดมีความใกลชิดกันอีก โดยเฉพาะการจัดประชุมนี้ก็บอกวา จะ
มุงเอาพุทธธรรมมาใชในการฝกหัดครู หรือจะมีการฝกหัดครูในมิติ
ของพุทธธรรม อะไรทํานองนี้ แสดงวามีความมุงหมายโยงไปถึง
หลักการซึง่ เปนไปในทางทีจ่ ะมาประสานกัน ใกลชดิ กัน จึงไดบอกวา
เปนนิมติ ดี เหมือนกับวาตอไปนีจ้ ะมีความรวมมือรวมใจกันจริงจัง
แตก็นั่นแหละ ที่วาเปนนิมิตดีนั้น พอพูดมาก็ไมคอยมั่นใจ
นัก เพราะนิมิตดีที่วานั้น ถาเปนสิ่งที่มีรูปราง ก็จะแคเปนรางเงาๆ
หรือถาเปนนิมิตจําพวกแสงสวาง ก็ดูคลายวาแสงนั้นมันจะคอน
ขางริบหรี่
ทําไมจึงพูดอยางนั้น ก็เพราะวา ในสภาพปจจุบันนี้ การที่
เราจะมาอยูรวมกันนั้น ดูเหมือนวา สภาพแวดลอมตางๆ จะไม
คอยเอื้ออํานวย คือ สภาพชีวิตและสังคมปจจุบันนี้เปนไปในทางที่
นาวิตกกังวลมากอยู คนมีชีวิตที่เริ่มไมแนใจ ระแวงกัน และหวั่นใจ
วาสภาพชีวิตและสังคมมนุษยในอนาคตจะเปนอยางไร
อยางนอยในดานชีวิตรางกาย เวลานี้ก็มีภัยใหญที่คุกคาม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

ไมตองพูดอะไรมาก ตอนนี้พอเจอขาวโรคเอดส ภัยใหมที่รายแรง
อยางไมเคยนึกเคยคิดมากอน ดังทีส่ งั คมกําลังอึกทึกอยู แคเรือ่ งเดียว
นีเ้ ทานัน้ ความสบายใจก็หายไป และความหดหูก เ็ ขามาแทน
คนจํานวนมาก เมื่อมองเห็นปญหาทั้งหลายในสังคมแลว ก็รู
สึกผิดหวังหรือบางทีก็หมดหวังกับสถาบันสังคมตางๆ
เมื่อมองออกไปที่ธรรมชาติแวดลอม ก็เห็นสภาพที่เสื่อม
โทรมทั่วไป และการที่จะแกไข ฟนฟู ประคับประคองสิ่งแวดลอม
เหลานั้น ก็ไมคอยมีหวังกันนัก มีแตเสียงที่บอกวาเสื่อมลงไปๆ ทั้ง
ที่พยายามในทางสรางสรรค เชน จะปลูกตนไมแขง แตก็เห็นชัดวา
ไมทันกับการทําลาย
รวมแลว ทั้งธรรมชาติก็ตาม สิ่งแวดลอมอยางอื่นก็ตาม
สังคมก็ตาม ดูแลวไมชื่นฉ่ําใจ มันไมใหความหวัง คลายกับวาเรา
จะมารวมมือกันแกปญหาในเวลาที่สภาพตางๆ กําลังเอนเอียงไหล
ต่ําลง ทําใหความหวังในการแกไขออกจะเลื่อนลอยไปสักหนอย
เมื่อกี้ ตอนนั่งรอที่สนามบินดอนเมืองกอนจะมา ทานผูหนึ่ง
เดินเขามาหา ไมรูจักกันหรอก คืออาตมภาพไมรูจักทานผูนั้น แต
ทานผูนั้นเปนฝายเขามา ทานอาจจะเคยไดยินเสียงอาตมา พอเขา
มา ทานก็พูดถึงสถาบันทั้งหลาย พันกันไปกับปญหาสังคมที่เกิด
ขึ้นขณะนี้ ทั้งทางบานเมือง และทางพระสงฆ ทานพูดไปแบบสลด
หดหู ผิดหวัง หรือไมคอยมีความหวังในการแกปญหา ฟงดูแลวก็
มองเห็นวา คนมีความรูสึกหมดหวังหรือผิดหวังกับสภาพสังคมกัน

๔
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มากเหลือเกิน นี่เปนสภาพแวดลอมที่เราตองเขาใจ
การที่เราจะทํางานกัน โดยมาเกิดความคิดที่จะเอาหลักพุทธ
ธรรมมาใชในขณะที่สภาพชีวิต สังคมและธรรมชาติเปนอยางนี้นั้น
มันไมใชเรื่องงายๆ แตมันก็คือสภาพความเปนจริงที่เราตองยอม
รับ และเราก็ไมมีหนาที่ที่จะไปสลดหดหูหรือทอแท เราก็ควรทําไป
ใหดีที่สุดเทาที่เราจะทําได และทั้งนี้ก็ตองไมอยูดวยความหวังที่
เลื่อนลอยเพอฝน แตตองอยูกับความเปนจริง และแกไขปญหาใน
สภาพของความเปนจริงนั้น
อยางเชนวันนี้ ทานนิมนตมาพูดในหัวขอของการประชุมซึ่ง
ไดตั้งใหไววา พุทธธรรมกับการฝกหัดครู นี่ก็ชัดอยางที่พูดขางตน
แลว คือเปนการเชื่อมโยงการฝกหัดครูกับพระพุทธศาสนา และเรา
ก็ตองตระหนักวาเปนการพูดในขณะที่เราเผชิญอยูกับสภาพที่ยาก
ลําบากไมแจมใสนั้น และความจริง เรื่องนี้ก็กวางมาก และทานที่
จั ด ประชุ ม ก็ ไ ด เ ตรี ย มการ โดยได มี โ ครงการของทางราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะของกรมการฝกหัดครูนี้ ซึ่งได
ดําเนินการกันมานานแลว มากหลาย ตั้ง ๖-๗ โครงการ
ในโครงการเหลานี้ ทานไดเตรียมการและดําเนินการกันมา
มากมาย ฉะนั้น ที่อาตมภาพมาพูดในเวลา ๒ ชั่วโมงนี้ ก็คงไม
สามารถไปสัมผัสอะไรกับสิ่งที่ทานไดเตรียมกันมามากมาย ตั้ง
ยาวนาน และก็มีหลายคณะ เพียงแตจะเสนอแงคิดความเห็นบาง
ประการเทานั้น

-๑-

พัฒนาคนก็แควาจา ถาไมพฒ
ั นาความตองการ
-Æ-

ไมตามอยาง แตตามดูเยี่ยง
ทีนี้ กอนจะเขาเนื้อหา ก็อยากจะเลาเรื่องอะไรใหฟงนิด
หนอย เมื่อ ๒-๓ วันที่ผานมานี่เอง ไปไดขาวเรื่องของการศึกษา
ทางอเมริกา ที่จริงก็ไมใชเรื่องใหญโตอะไร เปนเพียงเรื่องของความ
เคลื่อนไหวที่เขามีอยูเรื่อยๆ เขาก็เลาไปตามเหตุการณ
ขาวนั้นคือเรื่องที่วา ทางการศึกษาของอเมริกาหันไปเนน
การพยายามจัดแจงบทเรียน กิจกรรมการเรียน และอะไรตางๆ ให
นาสนใจ ใหเปนที่จูงใจของนักเรียน
อันนี้ก็เ ปนเรื่องดีที่ไดยิน แตมีขอ นาสังเกต ทําไมจึงนา
สังเกต ทั้งที่เรื่องนี้ไมใชไดยินเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียว แตไดยินมา
เรื่อยๆ (ในชวงของยุคปจจุบัน) วาในอเมริกานั้น เขาพยายามนัก
หนา และก็ไดทํากันตอเนื่องมา ในการที่จะทําบทเรียนใหดึงดูด

๖
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ความสนใจ แลวทําไมวันนี้จึงยกมาเปนขอสังเกต
เหตุผลก็คือ การทําใหนาสนใจ ไมวาจะเปนบทเรียนก็ตาม
หรือกิจกรรมก็ตาม เปนเรือ่ งดี แตขอ นาสังเกตก็คอื ทีว่ า ดีนนั้ มันก็ดี
หรอก แตตอนนีใ้ นอเมริกานัน้ มันชักจะมากเกินไปเสียแลว มากเกิน
ไปอยางไร คือมันจะกลายเปนเกินเหตุ แลวก็สดุ โตงไปขางเดียว
เวลามองอะไร คนเรามักมองเพียงขางเดียว ตอนนี้ก็เนนแต
ในแงที่วาจะทําอยางไรใหบทเรียนเปนที่นาสนใจแกเด็ก เพื่อวาเด็ก
จะไดชอบใจ อยากเรียน เมื่อเด็กชอบใจอยากเรียนแลว การเรียนก็
จะไดผล ในขั้นนี้และแงนี้ ก็ถูกตองสิ ถาเด็กสนใจเรียน ก็ยอมเรียน
ไดผลเปนธรรมดา
แตอันนี้ไมแนนัก เพราะมันมีปจจัยอื่นเกี่ยวของดวย และ
ตรงนี้แหละที่ตองระวังการมองขางเดียว ที่ทําใหไปสุดโตง
ถาเรามองไปขางเดียว เราจะไมเห็นอีกดานหนึ่งที่วา บอย
ครั้งเราอาจจะโอนออนผอนตามนักเรียนมากเกินไป และบางทีมัน
เลยเถิดไป กลายเปนการเอาใจนักเรียน แลวสิ่งหนึ่งที่จะสูญเสียไป
ก็คือการฝกตนของนักเรียน และความเปนคนเขมแข็งกลาสูสิ่งที่
ยาก ก็จะเลือนหายหมดไป
อเมริกานั้นเปนชาติที่มีภูมิหลังของการบุกฝาไปขางหนา
ชาติของเขาเกิดขึ้นมาจากการบุกฝาขยายพรมแดน ที่เรียกวา
frontier expansion จนเกิดลักษณะจิตใจแบบสูความยาก คือ
ชอบเอาชนะความยาก และภูมิใจในความสําเร็จที่ไดมาโดยยาก
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๗

ครั้นมาถึงขณะปจจุบัน คนอเมริกันกําลังมาโอดครวญกันวา
เวลานี้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเขาตกต่ํามาก เวลามีการแขง
ขันทางวิชาการระหวางประเทศ อเมริกาตกไปอยูที่โหลเกือบทาย
สุด แพประเทศทางเอเชีย เชน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลี ไตหวัน ที่ขึ้น
มานํา
โดยเฉพาะในชวงปลายทศวรรษ 1980s ตอตนทศวรรษ
1990s นี้ (ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๗) แมแตในวงการระหวาง
ประเทศ อเมริกาหวาดกลัวญี่ปุนและเยอรมันมาก เพราะกลัวจะ
สูญเสียความเปนผูนําในโลก
ทีนี้ การศึกษานั้น เปนแกน เปนปจจัยหลักที่จะนําไปสูความ
เปนผูชนะหรือพายแพในเรื่องของความเปนผูนําที่กลาวนั้น เวลานี้
อเมริกาเปนหวงมากวา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเขาไดตกต่ํา
ลงไป เด็กนักเรียนอเมริกันมีความสามารถในการผานขอทดสอบ
ลดต่ําดอยลงไปมาก อยางที่วากลายเปนเกือบที่โหล เขาจึงตอง
พยายามที่จะปรับปรุงการศึกษา
ทีนี้ มองไปอีกทางหนึ่ง หันไปดูเด็กญี่ปุน ซึ่งมีลักษณะตาม
วัฒนธรรมของเขาที่ฝกกันมา คือเปนเด็กที่มีลักษณะแบบใจสู
หมายความวาจิตใจของเขาสูความยากลําบาก เขาแบกเอา ไมหนี
ถึงจะเจอบทเรียนที่ยาก ก็หันหนารับ ไมถดถอย ปรากฏวาทํา
คะแนนไดดีกวา เหนือเด็กนักเรียนอเมริกัน
ปจจุบันนี้ เด็กอเมริกัน อาจจะเปนเพราะความเปลี่ยนแปลง
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ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ชักจะ
กลายเปนเด็กที่ใจถอย ไมคอยสู ยิ่งครูอาจารยพยายามทําบท
เรียนใหนาสนใจ หาทางจัดกิจกรรมชักจูงใจ ไปๆ มาๆ กลายเปน
การตามใจเอาใจเด็ก จนสุดโตง ก็เลยเสียดุล เด็กก็ออนแอลงๆ
ในทางที่ถูกนั้น จะตองทําไปพรอมกันทั้งสองดาน การมีกิจ
กรรมชักจูงใจ การทําบทเรียนใหนาสนใจ ซึ่งเปนการเอาปจจัยภาย
นอกเขาไปกระตุนเรา ก็เปนสิ่งจําเปน แตสิ่งที่ตองทําพรอมไปดวย
ซึ่งเปนเปาหมายของการเอาปจจัยภายนอกเขาไปกระตุนนํานั้น ก็
คือ การทําใหเกิดปจจัยภายในขึ้นขางในตัวเด็กเอง ที่จะเปนคุณ
สมบัติของตัวเขาเอง ซึ่งจะทําใหเด็กเปนผูมีใจใฝรู สนใจศึกษา
พรอมที่จะเรียน พรอมที่จะสูความยาก อยากเจอบทเรียนแมจะ
ยาก อันนี้แหละที่จะมีผลอยางสําคัญ เปนความกาวหนาในการ
พัฒนาอยางแทจริง
ในระดับสังคม มองเห็นไมยาก ประเทศที่เจริญกาวหนามี
การพัฒนาอยางสูงในยุคนี้ ลวนมีภูมิหลังในการสรางชาติสราง
ความสําเร็จมาแบบสูยากบากบั่น เปนผลงานของมนุษยที่มงุ มั่น
ทรหดอดทนทั้งนั้น แมจะไมใชแนวทางที่จะตองตามอยาง แตจะ
ตองศึกษาใหเขาใจใหชัด
แม ป ระเทศที่ พั ฒ นาก าวไปอยางเขมแข็งในปจจุบัน นี้ ที่
กําลังรุดหนาอยู ก็เปนประเทศที่มีประชาชนประเภทคนใจสู เจอ
งานยากไมถอย หรือยิ่งยากยิ่งดี ถาไดประชาชนที่มีคุณสมบัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

อยางนี้ ก็มีทางสําเร็จ
ขณะนี้ ประเทศอเมริกากําลังถดถอย เขาเองก็โอดครวญกัน
อยูวาอยางนั้น แลวหันมาดูทางดานการศึกษา ก็เปนอยางที่วานี้
แหละ คือกําลังหันไปสุดโตงในทางที่จะเอาใจเด็ก คิดจะตามใจกัน
เรื่อยไป ก็หมดกันเทานั้น เพราะวาใจเด็กจะไมสูไมรุก คิดแตจะ
คอยรับคอยรอการเอาใจ
ระยะนี้ ก็เห็นอยูชัดๆ ที่วา คนอเมริกันกําลังโอดครวญถึง
ความเสื่อมของสังคมของเขา แลวก็ตดั พอกันเองวาคนรุนใหมของ
เขาสูญเสียหรือขาดจริยธรรมในการทํางาน จึงทําใหประเทศชาติ
เสื่อมเสียความเปนผูนํา
ตลาดหนังสือในอเมริกาเวลานี้ มากไปดวยงานเขียนที่ตัด
พอตอวาคนและสังคมของเขาเอง ถึงกับมีการทําเปนผลงานวิจัย
ออกมาวา คนอเมริกันยุคนี้มีจริยธรรมในการทํางาน (work ethic)
ลดนอยลง ไมเขมแข็งในการทํางาน ใจไมสู เปนคนหยิบโหยง
สํารวย ออนแอลงไปมาก จึงพาชาติอเมริกันลงสูความเสื่อม
อเมริกาในอดีตที่สรางความสําเร็จและเจริญขึ้นมาได เขา
เนนกันนักวา เพราะเขาเขมแข็งในจริยธรรมแหงการทํางาน มีจิต
ใจที่มุงมั่นขยันอดทน เพียรพยายาม อุตสาหะในการทํางาน โดยมี
ความเปนอยูอยางสันโดษ ไมเห็นแกการหาความสุขสําราญบํารุง
บําเรอตน เขาจึงมีความสําเร็จที่ภูมิใจ
ฉะนั้น ถาเราไมตื่นตูมไปตามเขา ไมคอยจับเอาแตสวนที่
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โผลเดนเปนพักๆ แตมองดูเขาใหเต็มตา วิเคราะหเขาใหชัดเจน
และมีหลักที่ตัวเองเขาถึง ก็จะทําอะไรๆ อยางหนักแนนดวยความ
มั่นใจ
เรื่องนี้ ยกขึ้นมาพูดใหเห็นวา บางทีในสิ่งที่เรามองเห็นอยูนี้
แหละ ถาไมสังเกตใหดี ไมเจาะลึกลงไปใหชัด เราอาจจะพลาดไป
ไดไกลๆ

ความตองการ คือธรรมชาติพื้นฐานที่ตองรู
เปนอันวา ในเรื่องการศึกษาที่ดูเหมือนวาอเมริกันหันมาใน
เชิงเอาใจเด็กนี้ เราไมควรไปตื่นตามโดยไมระวังตัว แตจะตองจับ
เอาไวทั้ง ๒ อยาง คือ จะตองไมใหเสียดุล จะตองอยูในระบบแหง
ดุลยภาพ
ดานหนึ่งนั้น แนนอนวา จะตองมีปจจัยภายนอกที่ทําใหการ
เรียนนาสนใจ แตอีกดานหนึ่งซึ่งเปนเปาหมายเลยทีเดียว คือตอง
มุงสรางปจจัยภายใน ใหตัวเด็กเองเกิดมีคุณสมบัติที่พรอมจะสน
ใจในการเรียน โดยปลุกเราใจเด็กใหคิดที่จะฝกฝนตนเอง ใหมีใจที่
จะเผชิญสู มีฉันทะ คือมีความใฝใจศึกษาเลาเรียน มีความอยากรู
อยางจริงใจ
ถาทําไดพรอมกันทั้งสองดานนี้ ก็จะไดผลเปนสองเทามา
หนุนกัน เพราะวาเมื่อในใจเด็กนั้นมีความอยากรูสูไมถอยอยูแลว
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และสิ่งที่เราเอามาใหเขาเรียน เราก็จัดใหนาสนใจ และใหงายขึ้น
ดวย เขาก็ไดสองชั้นเลย ทั้งไดรวดเร็วขึ้น และไดอยางเต็มบริบูรณ
แตถาเราทําเพียงปจจัยภายนอกดานเดียว ทางเสียจะมาก ปจจัย
ภายในตัวเขาที่ยังไมมี ก็อาจจะไมเกิดขึ้น และที่มีอยูแลวบาง ก็จะ
จางหมดไป อันนี้เปนขอสังเกตที่ขอยกมาติงหรือเตือนกันนิดหนอย
เรื่องนี้ ถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คอื เรื่องของธรรมที่
เราเรียกเปนภาษาไทยงายๆ วา ความอยาก นั่นเอง
เหตุผลงายๆ ก็คือ เราคิดวา เมื่อเราตองการใหเด็กอยาก
เรียน เราก็ตองทําบทเรียนใหนาสนใจ แลวเด็กก็จะอยากเรียน
เรื่องก็ตรงไปตรงมา ดูเหมือนวาเปนเรื่องงายๆ แคนี้เอง
แตที่จริง มันไมแคนั้น ยังมีอะไรซับซอนที่จะตองทําความเขา
ใจกันอีก ถามองเห็นไมครบ ไมตลอด ก็จะพลาดได
มาดูที่เรื่อง “ความอยาก” นี่แหละ เปนหลักสําคัญที่จะตอง
เขาใจกันใหชัด ในพุทธธรรมแยกไวชัดเจนวา ความอยาก ความ
ปรารถนา หรือความตองการ มี ๒ ชนิด คือ
๑. ความอยาก หรือความตองการ ที่ไมดี ไมเกื้อกูลชีวิต ได
แก ความปรารถนาที่เปนตัณหา (ตัณหาปตถนา)
๒. ความอยาก หรือความตองการ ที่ดีงาม เกื้อกูลชีวิต ได
แก ความปรารถนาที่เปนฉันทะ (ฉันทปตถนา)
ความอยาก หรื อ ความต อ งการนี้ แ หละ เป น หั ว ใจของ
กระบวนการพัฒนามนุษย
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ทั้งที่ในพุทธธรรม ทานใหหลักการไวและย้ําเนนความสําคัญ
ของการจําแนกแยกแยะให เ ข า ใจความแตกต า งระหว า งความ
ตองการ ๒ อยางนัน้ แตเราก็หลีกเลีย่ งหรือมองขามมันไปเสีย
ความอยากความต อ งการนี้ เป น ธรรมชาติ พื้ น ฐานของ
มนุษย
ถาเราจะพัฒนามนุษย เราก็ตองเขาใจธรรมชาติของมนุษย
และเราจะเขาใจมนุษยได ตอเมือ่ รูเ ขาใจธรรมชาติของความตองการ
ถ า ถื อ ว า การศึ ก ษาเป น การพั ฒ นามนุ ษ ย แน น อนว า ผู
ทํางานทางการศึกษา จะเปนครูหรือใครก็ตาม จะตองเขาใจ เอาใจ
ใส และมีความสามารถที่จะจัดการกับความตองการอยางไดผลดี
เรื่องจริยธรรมทั้งหมด เรื่องความสุข เรื่องความสามารถ
เรื่องความสําเร็จ เรื่องอะไรๆ ของมนุษย เกี่ยวของและตองอาศัย
ความอยากความตองการทั้งนั้น
วันนี้ จึงขอเนนเรื่อง “ความตองการ” วา ถาเราเขาใจเรื่อง
ความตองการนี้ไมชัดเจนแลว การจัดการศึกษาจะเขาสูทางที่ถูก
ตองไมได มีแตจะไขวเขวผิดพลาด ยากที่จะประสบความสําเร็จ
พูดไดวา ในสังคมของเราที่ผานมานี้ คนไทยมีความเขาใจ
ผิด อยางนอยไมชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความอยากนี้มากที่สุด
ทีนี้ ถาเราแยกแยะและจับจุดไมถูก เราอาจจะโลดแลนไป
กับความอยากที่ไมเอื้อตอการพัฒนา แลวผลเสียคือความเสื่อมก็
จะเกิดขึ้น การตามใจเด็กนี้ ถาเขาทางของตัณหา ก็จะมีแตการ
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ตามสนองไปเรื่อย โดยที่เด็กจะเปนฝายเรียกรองวาจะเอาอยาง
โนนอยางนี้ แลวก็ตองตามใจเรื่อยไป จนกระทั่งตัวเด็กเองแทบจะ
หมดความสามารถในการเรียนรู
สวนความตองการหรือความอยากประเภทที่ ๒ อันพึง
ประสงค เกิดจากการมองเห็นและพอใจในคุณคาความดีงาม
ความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ และอยากใหหรือตองการใหสิ่งนั้นๆ ยัง
คงหรื อ เข า ถึ ง คุ ณ ค า ความดี ง ามความสมบู ร ณ ข องมั น เขาจึ ง
ตองการทําใหคุณคาความดีงามความสมบูรณนั้นสําเร็จเปนจริง
ขึ้นมา นับวาเปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายใน
เรื่ อ งที่ ย กมาพู ด เป น ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ความอยากเมื่ อ กี้ นี้
แสดงถึงความตองการอยางที่หนึ่ง ซึ่งไมเกื้อกูลชีวิต คือ เรา
พยายามสนองความตองการของเด็ก โดยจัดทํากิจกรรมที่จะสนอง
ความตองการของเขา ในแงที่จะสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยาก
สบายหูสบายตา ที่จะงายสะดวกดาย จนถึงขั้นที่รอแตวาจะมีคน
มาทําให ตัวเองไมตองลงแรงอะไร อยางนี้เรียกวาความอยาก
ประเภทที่หนึ่ง (ความอยากแบบตัณหา)
ดังที่บอกแลว ความอยากอยางนี้จะทําใหเด็กเรียกหาและ
เรียกรองอยูเรื่อยๆ วาจะเอาอยางนั้นอยางนี้ โดยเรียกรองจากครู
ตลอดจนจากระบบการศึกษาทั้งหมด
สวนความตองการอีกอยางหนึ่ง ก็คือความอยากที่เด็กนั้น
ตองการเห็นภาวะที่ดีงามสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ถาสิ่งนั้นอยูในภาวะ
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ที่ดีงามสมบูรณ ก็ชื่นชมยินดี ถามันไมดีงามสมบูรณ ก็อยากทําให
มันดีงามสมบูรณ และตองการความรูที่จะทําใหมันดีงามสมบูรณ
ซึ่งเปนเหตุใหเขาเพียรหาความรูและพยายามทําสิ่งนั้นๆ ใหดีงาม
สมบูรณ ซึ่งถาจะใชคําวาเรียกรอง ก็จะทําใหเขาเรียกรองจากตัว
เอง แทนที่จะเรียกรองจากผูอื่น เชน จากครู เปนตน
ความอยากประเภทที่ ๑ (ตัณหา) ทําใหเขาถามวา ฉันจะได
อะไร แตความอยากประเภทที่ ๒ (ฉันทะ) ทําใหเขาถามวา ฉันจะ
ทําอะไร
ในทางสุดโตงที่ตรงกันขาม ทางดานครูก็เชนเดียวกัน ถาครู
อยากให ตั ว เองสบาย เอาแค ใ ห ตั ว มี กิ น มี ใ ช ไ ด ผ ลตอบแทน
(ตัณหา) ไมไดใฝใจอยากใหเด็กเจริญงอกงามมีชีวิตที่ดีที่สมบูรณ
(ขาดฉันทะ) ครูก็ไมเอาใจใสทําบทเรียนใหนาสนใจ ไมตั้งใจสอน
ใหนาสนใจ ไมคิดหาทางจัดกิจกรรมที่กระตุนเรา ครูก็จะเรียกรอง
เอาจากเด็กนักเรียนวา เด็กจะตองอยางนั้นอยางนี้ หรือถึงกับ
บังคับใหทําอันนั้นอันนี้ เมื่อเอาแตเรียกรองจากนักเรียนก็จะนําตน
เองไปสูความประมาท ก็จะไมปรับปรุงไมพัฒนาการเรียนการสอน
ดังนั้น สุดโตงสองแบบนี้ก็จะพาทั้งสองฝายใหเสียไปดวยกันทั้งคู
ถาจัดไมถูกทาง ก็เปนอันวาสุดโตง แลวก็เสียไปทั้งสองขาง
คือไมพอดี ถาไมทาํ ใหนกั เรียนเปนฝายเรียกรอง ก็ทาํ ใหครูเปนฝาย
เรียกรอง รวมแลวก็ตกอยูในความประมาท และผลเสียก็เกิดขึ้น
ดังนั้น การจัดอยางถูกตองที่จะไมนําไปสูการเรียกรองก็คือ
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ครูผูมีฉันทะมาชวยชักนําหรือกระตุน ใหการเรียนรูเกิดขึ้นจาก
ความอยากความตองการภายในของเด็กเอง ซึ่งนําไปสูความ
ตองการที่จะทําใหสําเร็จ เพื่อใหความดีงามความสมบูรณปรากฏ
เปนจริงขึ้นมาสมตามที่มุงหมาย แลวก็ทําใหเขาทําอะไรตอมิอะไร
ไดอยางมีความสุข
ที่กลาวมานี้ ถาจะใชคําวาเรียกรอง ก็คือความเรียกรองจาก
ภายในของตนเองวา เราจะตองทําอะไร แทนที่จะเรียกรองจากผู
อื่นวา เราจะไดอะไร
ถ า สั ง คมใดมี แ ต ค นที่ เ ต็ ม ไปด ว ยคําว า “ฉั น จะได อ ะไร”
สังคมนั้นก็เจริญไดยาก แตถาสังคมใดมีคนที่เต็มไปดวยคําพูดวา
“ฉันจะทําอะไร” สังคมนั้นจะเจริญกาวหนาแนนอน
ความอยากประเภทที่ ๑ ซึ่งทางพระเรียกวา ตัณหา เปน
ความอยากที่ตองการปรนเปรอตัวเอง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางสัมผัสกาย แบบนี้เปนความอยากจะเสพ อยากจะได ซึ่ง
เอางายเขาวา คอยรอรับและเรียกรองวาฉันจะไดอะไร
สวนความอยากประเภทที่ ๒ ซึ่งเรียกวา ฉันทะ คือ ตองการ
ใหสิ่งนั้นๆ ดีงามสมบูรณ และเขาถึงภาวะที่ดีงามสมบูรณนั้น ซึ่ง
ทําใหปลุกเราตัวเองวาจะตองทําอะไร
ความอยาก ๒ ประเภทนี้เปนจุดตนทางที่จะแยกไปสูความมี
การศึกษา หรือความไรการศึกษา เปนเรื่องที่ชัดเจนวาการศึกษาที่
แทเริ่มตนจากฉันทะ
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ความตองการ ๒ อยางนี้เปนตนทางของฝายอกุศล และฝาย
กุศล ตามลําดับ ที่จริง ในแงของภาษา ทั้งสองอยางโดยพื้นฐานก็
เรียกวาฉันทะทั้งคู ฝายตัณหามีชื่อเต็มวา “ตัณหาฉันทะ” สวนทาง
ฝายฉันทะก็มีชื่อเต็มวา “กุศลฉันทะ” หรือ “ธรรมฉันทะ” แตในการ
ใชทั่วไป เรียกสั้นๆ วา ตัณหา และ ฉันทะ ตามลําดับ
มีพุทธพจนวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล หมายความวา
ตัณหาฉันทะ เปนมูลคือเปนจุดกอตัวของอกุศลธรรม สวนกุศล
ฉันทะก็เปนมูลคือเปนจุดกอตัวของกุศลธรรม
หลายคนเขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนใหละความอยาก ที่
จริง ทานใหละความอยากดานตัณหา แตใหสรางเสริมความอยาก
ดานฉันทะขึ้นมา คือ ใหละใหขัดเกลากําจัดความอยากที่เปน
อกุศล และใหเสริมสรางความอยากที่เปนกุศล
อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนตัณหา หรือฉันทะก็ตาม ในที่สุด
ก็ตองละ หรือทําใหสงบระงับไป แตมีหลักการสําคัญวา
ตัณหาพึงลดละเสีย ไมวาที่ไหนเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น
สวนฉันทะพึงละ ดวยการทําใหสําเร็จลุถึงจุดหมายของมัน
(ทานยกตัวอยางใหไววา ฉันทะที่จะบรรลุอรหัตตผล ระงับดับไป
เมื่อไดบรรลุอรหัตตผล, สํ.ม. ๑๙/๑๑๖๘/๓๕๐)
ตอนนี้ ตองย้ําใหมากวา จะตองเห็นความสําคัญของการ
แยกความอยากหรือความตองการ ๒ ประเภทนี้ ที่เปนหัวใจของ
กระบวนการพัฒนามนุษย อันมีชื่อวาการศึกษา
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อยากดวยตัณหา - อยากดวยปญญา
ขออธิบายความหมายสั้นๆ นิดหนึ่ง เพื่อใหเห็นความแตก
ตางระหวางตัณหากับฉันทะ วาความอยากธรรม หรือความอยาก
ที่เปนกุศล กับความอยากเสพ หรือความอยากแบบตัณหา ตางกัน
อยางไร
มองดูงายๆ วา คนเราเกิดมาก็มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย
มีใจ เรียกวาเปนอินทรียหรือเปนอายตนะสําหรับติดตอสื่อสารกับ
โลกภายนอก ทําใหเรามีการรับรูด ว ย ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจนัน้
ทีนี้ ในเวลาที่เรารับรู เมื่อเกิดความรู (วิญญาณ) ขึ้นมาทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เปนความรูพื้นฐาน คือ เห็น ไดยิน รู
กลิ่น รูรส รูสัมผัสอะไรก็ตามนั้น อินทรียของเราทําหนาที่อีกอยาง
หนึ่ง คือมีความรูสึก (เวทนา) ดวย เชน รูสึกสบาย ชื่นใจ อรอย ไม
สบาย บีบคั้น เจ็บ ฯลฯ
ทางดานรู กระบวนการดําเนินตอไปอีกกวางไกลลึกละเอียด
มากมาย จากเห็น ไดยิน ฯลฯ ก็มีการรูกลม เหลี่ยม ยาว สั้น แบน
นูน โคง ดัง เบา ทุม แหลม เสียงคน เสียงแมว จนกระทั่งรูวาเปน
มีด นาฬิกา รถยนต เครื่องบิน เดือน ดาว ดาวเทียม คอมพิวเตอร
ตลอดถึงรูวาอะไรเกิดจากอะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไดอยางไร
เปนมาอยางไร ฯลฯ (วิญญาณ, สัญญา, ปญญา)
ทีนี้ ตรงนี้สําคัญมาก คือที่บอกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม
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ไดทําหนาที่รับรูโดยมีแตความรูอยางเดียว แตมีความรูสึกดวย
ทางดานรูสึกนั้น กระบวนการก็ดําเนินตอไปอีกยาวไกล เชน
ถารับรู โดยมีความรูสึกสบาย ก็ชอบใจ แลวก็อยากได อยากเอา
แตถารูสึกไมสบายตา ไมสบายหู ไมสบายลิ้น ไมอรอย ไมสบาย
กาย เจ็บ ระคาย ก็ไมชอบใจ ก็เกลียด ก็ชัง แลวก็อยากพนไป
อยากใหหายไป อยากหนี อยากหลบ อยากเลี่ยง อยากทําลาย
ความรูสึกและความอยากประเภทที่วามานี้* มีอยูแกทุกคน
เปนธรรมดา ทุกคนที่เกิดมามีหู มีตา มีปาก มีฟน ก็มีความรูสึก
และความอยากเหลานี้ โดยไมตองมีการศึกษาเลาเรียนอะไร คน
เรานี้ถึงจะไมมีการศึกษาเลย ก็มีความรูสึกและความอยากอยางที่
วามานี้
แตเพียงแคอยากเทานั้น ก็ยังไมได ยังไมพน ก็ตองคิดหาทาง
หรือทําการที่จะใหได ใหพนไป ตามที่อยากนั้น แตจะคิดใหไดผล
ก็ ต อ งมี ค วามรู มิ ฉ ะนั้ น ก็ จ ะคิ ด เหลวไหลเลื่ อ นลอยหรื อ
สะเปะสะปะ แลวก็ไมไดผล ไมสําเร็จ หรือกลับจะยิ่งเกิดปญหา
คนเรานี้จะดําเนินชีวิตไปไดดี ปลอดพนภัย แกปญหาได ทํา
การสําเร็จ ตองมีความรู ถาไมมีความรู ก็จะเจอความติดขัดในทุก
สิ่งทุกอยาง ทําการอะไรไมไดผลหรือไมสําเร็จ
เริ่มตนตั้ง แตวา คนเราเกิดโผลปุบปบเขา มาในโลก ใน
*

คําวา “รูสึก” นี้ มีความหมายคอนขางกวาง ไมจําเพาะลงไป แมแตความอยากก็ถือวา
เปนความรูสึกอยางหนึ่ง แตในที่นี้ “ความรูสึก” หมายถึงความรูสึกสุข-ทุกข-เฉยๆ ที่คํา
บาลีเรียกวา เวทนา
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ทามกลางสิ่งแวดลอมที่เราไมรูจักเลย ไมรูวาอะไรดีอะไรราย ไมรู
วามันเกี่ยวของอะไรกับเรา แลวก็ไมรูวาจะทําอะไรอยางไรกับมัน
เมื่อไมรูวาอะไรและจะทําอยางไรกับมัน ก็เกิดความอึดอัดติดขัด
บีบคั้นคับของ นี่คือภาวะที่เรียกวา “ทุกข”
ความทุกขเกิดขึ้นเพราะเราไมรูวามันจะเอาอยางไรกับเรา
และเราจะทําอยางไรกับมัน เมื่อไมรูวาจะปฏิบัติตัวและปฏิบัติตอ
มันอยางไร เราก็มีชีวิตอยูไมรอด หรือมีชีวิตอยูไมไดดี ดังนั้น ความ
รูจึงเปนสิ่งจําเปน เราจึงเกิดมามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวเปน
อุปกรณสําหรับรับรู
พอเรามีความรูขึ้นมา เราก็พัฒนาความรูนั้น ตอมาเราก็
สามารถปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ ไดถูกตอง เราก็พนความติดขัด ไมเกิด
ทุกข ไมเกิดปญหา แกไขปญหาความติดขัดได เราก็มีชีวิตอยูรอด
และเมื่อยิ่งรูเขาใจมากขึ้นชัดขึ้น เราก็ยิ่งมีชีวิตที่ดํารงอยูดําเนินไป
ไดดวยดียิ่งขึ้นๆ
เมื่อกี้นี้พูดมาถึงวา เราเจออะไรแลว รูสึกสบาย ก็ชอบใจ
แลวก็อยากได เจออะไรแลว รูสึกไมสบาย ก็ไมชอบใจ แลวก็อยาก
ใหพนไป ก็เลยตองคิดหาทางที่จะใหไดใหพนไป แตไมสามารถคิด
เพราะไมรู
ทีนี้ พอมีความรู เราก็สามารถคิดทีจ่ ะปฏิบตั จิ ดั การและทําการ
ทัง้ หลายใหเปนไปหรือใหสาํ เร็จผลตามทีอ่ ยากอยางนัน้ อยางนี้ นีค่ อื
จุดหนึง่ ทีค่ วามรู กับความรูส กึ มาบรรจบกัน และสนองสนับสนุนกัน
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แตความรูนั้น ไมใชแคมาชวยใหคิดเพื่อสนองความอยากให
สําเร็จเทานั้น แตมันสามารถปรับแกเปลี่ยนแปลงความอยากนั้น
ไดดวย
นี่เปนเรื่องธรรมดาของชีวิต ตอนแรกเราไมมีความรู เราจะ
ใหความรูสึกเปนตัวกําหนด พอรับรูอะไรแลวรูสึกสบาย เราก็ชอบ
เราก็จะเอา พอรับรูอันไหนแลวรูสึกไมสบาย เราก็ไมเอา เราก็
อยากหนี ก็ชงั อยากทําลาย เพราะฉะนั้น ความอยากก็เกิดขึ้นจาก
ความรูสึก และนี่ก็คือความอยากประเภทที่ ๑ (ตัณหา) คือความ
อยากที่เกิดขึ้นตามความรูสึก หรือถูกกําหนดโดยความรูสึก ซึ่งมัก
จะเปนตัวบงการ มากําหนดบทบาทพฤติกรรมของเรากอนมีการ
ศึกษา เมื่อยังขาดหรือออนความรู ยังไมมีปญญา
เปนอันวา ความอยากประเภทที่ ๑ นี้ เปนสภาวะที่มีมา
พรอมกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยไมตองเรียนรู ไมตองมีการ
ศึกษา เพราะวามันเปนไปตามความรูสึกที่เกิดพรอมกับการรับรู
แลวมันก็กําหนดพฤติกรรมของคน อะไรไมอรอยคือไมสบายแก
อินทรียลิ้น ก็ไมชอบ ก็ไมกิน ไมยอมกิน อะไรอรอยคือสบาย
อินทรียลิ้น ก็ชอบใจ ก็กินมันเขาไป พูดสั้นๆ วา กินดวยตัณหา
ความรูสึกอรอยและไมอรอย ชวยเราในขั้นเบื้องตน ใหเรา
อยากกินและไมอยากกิน แลวก็ใสใจที่จะกินบางอยางที่นาจะดีตอ
รางกายของเรา และที่จะไมกินสิ่งที่นาจะไมดีตอรางกายนั้น แตแค
กินหรือไมกินตามที่รูสึกวามันอรอยหรือไมอรอย ยังไมเปนความ
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ปลอดภัย และไมเปนความอยูดีของชีวิตอยางแทจริงและมั่นใจ
เรายังจะตองกาวตอไปสูการมีความรู เพื่อที่จะกินใหไดผลดีอยาง
แทจริงและมั่นใจยิ่งกวานั้น
พู ด ง า ยๆ ว า ก า วจากการกิ น (ด ว ยความอยาก)ตาม
ความรูสึก ขึ้นไปสูการกิน(ดวยความอยาก)ตามความรู หรือพูดให
สั้นวา กาวจากการกินดวยตัณหา ขึ้นสูการกินดวยปญญา

พัฒนามนุษย สุดสําคัญคือพัฒนาความตองการ
ถามวา กาวไปไดอยางไร?
เรื่องก็เปนอยางที่บอกแลววา ตอนแรก เราไมมีความรูอะไร
เราก็กินไปตามความรูสึก คือ รูสึกอรอย ก็ชอบ ก็กิน รูสึกไมอรอย
ก็ไมชอบ ก็ไมกิน
ตอมา เราเริ่มเกิดการเรียนรู อาจจะเริ่มดวยการสงสัยก็เลย
ถามตัวเองวา เอ… ที่เรากินนี้ กินเพื่ออะไรกันแน? ทีนี้ จากการ
สังเกตและคิดตามขอมูลที่สังเกตเห็น เราก็เริ่มรูวาการกินนี้ไมใช
เพื่ออรอย ไมใชจบที่ไดรสอรอย แตที่แทนั้น เรากินเพื่อไดอาหารไป
เลี้ยงรางกาย ไปซอมแซมรางกาย ทําใหรางกายเข็งแรงมีสุขภาพดี
แลวเราจะไดสามารถดํารงชีวิตอยูดวยดี และเอารางกายไปใช
ประโยชนทําการโนนนี่และสรางสรรคอะไรๆ ได
ถึงตอนนี้ เรารูความมุงหมายวาการกินนี้ไมใชแคเพื่ออรอย
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แตกินเพื่อสุขภาพ จากนั้น เราก็มองตอไปอีกวา กินอะไรละจึงจะ
เกิดประโยชนแกรางกาย ที่จะทําใหเรามีสุขภาพดี แลวก็ตองคนหา
วาอะไรมีคุณคาอยางนั้น พอจะกินสิ่งใด ก็มองวาสิ่งนั้นมีคุณคา
ไหม ตอมา เราเรียนรูวา บางอยางอรอย แตไมมีคุณคา กลับเปน
โทษตอรางกายก็มี บางอยางไมอรอย แตมีคุณคาเปนประโยชนตอ
รางกายก็มี
พอมาถึงขั้นนี้ พอเรารูวาเรากินเพื่อใหรางกายมีสุขภาพ และ
รูวาอะไรมีคุณคา เปนประโยชนตอรางกาย อะไรไมมีคุณคา ไม
เปนประโยชน แตเปนโทษตอรางกาย คือเกิดปญญารูขึ้นมาแลว
ตอนนี้เชื่อไหมวา จะมีความอยากชนิดใหมซึ่งเดิมไมเคยมีมากอน
คือ พอปญญาเกิดขึ้นมาแลว ก็เกิดการปรับแปรแกไขและพัฒนา
บางอยางที่อรอยแตเปนโทษ ซึ่งเคยอยากกิน ก็เลิกอยาก แตบาง
อยางทั้งที่ไมอรอย แตมีคุณคา เปนประโยชนตอรางกาย ตอชีวิต
เรากลับอยาก นี่มันเปนไปได
ในขั้นตน เมื่อยังไมมีความรู เรามีความอยากที่เกิดจาก
ความรูส กึ หรือเกิดความอยากตามความรูส กึ (บนฐานของอวิชชา)
แตพอมีความรูข นึ้ และมากขึน้ เราจะเกิดมีความอยากอยางใหม ที่
เกิดขึน้ จากความรู หรือความอยากตามความรู (บนฐานของปญญา)
แตเดิมมา ตอนแรกนั้น อยากเพราะรูส กึ ชอบ ตอนนี้เปลี่ยน
เปน อยากเพราะรูค ณ
ุ คา นี่คือเปลี่ยนจากอยากดวยตัณหา มาเปน
อยากดวยปญญา คือมีฉันทะ
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ความอยากเพราะรูค ณ
ุ คา คือฉันทะนี้ ถาไมมีการเรียนรู ไม
เกิดมีปญญา จะไมสามารถเกิดขึ้นได ความอยากประเภทนี้จึง
ตองอาศัยการเรียนรู ใหเกิดมีปญญา เปนความอยากประเภทที่
ทางพระทานย้ํานักย้ําหนาใหปลุกเรา ใหพัฒนา เปนความอยากที่
สัมพันธกับการศึกษาโดยตรง แลวก็เปนเหตุผลที่ทําใหตองมีการ
เรียนรู ตองมีการศึกษา มันเปนกุศลธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง
ความอยากที่ชื่อวาฉันทะนี้ เปนแสงเงินแสงทองของชีวิตที่
งอกงาม เปนรุงอรุณของการศึกษา พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา:
ภิกษุทั้งหลาย ยามเมื่อดวงอาทิตยอุทัย ยอมมี
แสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึง
พรอมดวยฉันทะ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการ
เกิดขึ้นของอริยมรรคมีองค ๘ แกภิกษุ ฉันนั้น

เมื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว ก็ทรงมีพระคุณสมบัติที่เรียก
วาพุทธธรรมอยางหนึ่งใน ๑๘ ประการ คือ “ทรงมีฉันทะไมลดถอย”
ถ า เราไม ส ามารถปลู กฝงพัฒนาใหเด็ก มีความอยากหรือ
ความตองการประเภทนีข้ นึ้ มา การศึกษาจะเดินหนาไปไมได และที่
รายอยางยิ่งก็คือ ถาแยกไมออกระหวางความอยากฝายอกุศลคือ
ตัณหา กับความอยากฝายกุศลคือฉันทะแลว งานการศึกษาจะปดเป
ไปไมถกู ทาง และจะผิดพลาดหมดเลย เพราะอยางทีพ่ ดู ไปแลวนั้น
ความอยากประเภทนี้เปนเรื่องใหญมาก ถึงกับถือวาเปนรุงอรุณ
ของการศึกษา โดยเปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอริยมรรค
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มรรคคือทางดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกตอง มีฉันทะเปนตนทาง
ถาเด็กมีฉันทะแลว ก็เชื่อไดวาเขาจะมีชีวิตดีงามที่มีการพัฒนา อัน
เปนชีวิตแหงการศึกษา แตเรามองขามมันไป บางทีถึงกับทิ้งมัน
เสียเลย
เรามักเขาใจผิดแบบเหมารวมไปวา ความอยากนัน้ ไมถกู ไมดี
เรานึกไดแควา ความอยากคือตัณหา แลวก็พดู ย้าํ เนนกันนักหนาวา
จะตองลดละความอยาก เอาความอยากกลายไปเปนความหมาย
ของตัณหาหมดเลย พอบอกวาพุทธศาสนาสอนใหละตัณหา ก็สรุป
เลยเถิดไปวาไมควรอยาก นี่คือแยกไมถูก เปนจุดที่พลาดอยางยิ่ง
ดังนั้น ถึงเวลาที่จะตองย้ํากันแลวกันอีกวา จะทําอยางไรให
สรางใหพัฒนาความอยากที่ถูกตอง คือความอยากที่จะทําใหเกิด
การพัฒนา ก็คือฉันทะนี่แหละ
ความอยากประเภทตัณหานั้น คนไมตองมีการศึกษา ไม
ตองมีการเรียนรูเลย เพียงแคมีความรูสึก มันก็เกิด มันก็มีขึ้นมา
แลวมันก็เปนความอยากที่ไมพัฒนา คือมันไดแตเพิ่มปริมาณและ
ขยายขอบเขต แตไมมีการพัฒนาทางดานคุณภาพ
สวนฉันทะเปนความอยากที่มีการพัฒนา โดยพัฒนาไปตาม
การเรียนรู พัฒนาไปตามปญญา
ตอนแรกเราเรียนรูแคนี้ เราเขาใจวาสิ่งนี้มีคุณคาอยางนี้ เรา
ก็อยากแคนั้น ตอมาเรามีการเรียนรู มีปญญาเพิ่มขึ้นวาอันนี้ยังไม
ดีจริง ยังมีโทษอยูบาง ยังมีสิ่งที่ดีกวานั้น ฉันทะของเราก็พัฒนา
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ตามปญญาไปเรื่อยๆ
แลวก็ขอย้ําที่วา พระพุทธเจาทรงแยกใหแลว ตัณหาเปน
ความอยากชนิดที่วา มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไร ก็ละก็เลิกหรือกําจัด
ไปไดเลย แตฉันทะเปนความอยากที่พึงละดวยการทําใหสําเร็จ คือ
พอฉันทะเกิดขึน้ แลว ก็ทาํ การจนบรรลุจดุ หมายแลวมันก็หมดไป ละ
เหมือนกัน แตละดวยการทําใหสาํ เร็จ นีต่ า งกันอยางตรงขามเลย
ถาจะจัดการศึกษา โดยมุงเอาแคเปนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพือ่ มาสนองระบบทีม่ ที เี่ ปนอยู จะพอใจกับตัณหา ก็แลวไป
แตถาจะใหการศึกษาเปนการพัฒนามนุษย ก็แนนอนวา จะตอง
พัฒนาฉันทะขึน้ มาใหได
เรื่องนี้ยกมาพูดเพื่อใหชวยกันดูวา การศึกษาตอนนี้ตองถือ
วาพลาดไปขอนี้ก็อยางหนึ่งละ คือแยกไมออกระหวางตัณหากับ
ฉันทะ แลวก็ไมรูตัวกันดวยวา ที่ผิดพลาดลมเหลวอะไรกันมาก็
เพราะตัณหา และในสวนที่สรางสรรคกันมานั้น ก็สําเร็จดวยฉันทะ
คือความใฝรู ความใฝสรางสรรค คือฉันทะนี่แหละ ซึ่งเปนสิ่งที่จะ
ตองปลูกฝงขึ้นมา แลวมันก็โยงไปถึงหลักการพื้นฐานตางๆ ทั่วไป
หมด นี่จึงขอยกขึ้นตั้งเปนขอสังเกตอันดับหนึ่ง
ย้ําวา ปญหาใหญในการศึกษาบัดนี้ คือ ทําอยางไรจะให
เด็กพัฒนาฉันทะขึ้นมาได
ถาใครบอกวาการศึกษาที่ผานมาลมเหลว ก็พูดไดเลยวา
เปนเพราะภาวะขาดฉันทะไดแผขยายไปทั่วทั้งในตัวเด็กและตัวครู

-๒-

ศึกษาแค ๓ แดน ก็พฒ
ั นาครบ ๔ ดาน
- -

จากฤทธิ์ของเทวา สูสิกขาของคน
พุทธศาสนานั้นเปนศาสนาแหงการศึกษา ขอปฏิบัติทั้งหมด
ในพุทธศาสนารวมอยูในหลักที่เรียกวา “สิกขา” ทั้งสิ้น
เรื่องนี้ก็สืบเนื่องไปจากหลักการพื้นฐานที่พุทธศาสนาถือวา
มนุษยนั้นมีธรรมชาติแหงความเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก จะ
เห็นวา มีถอยคําหลากหลายในพุทธศาสนาที่ใชเปนเครื่องปลุกเรา
กระตุนเตือนใจใหมนุษยฝกฝนตนเอง และมีพุทธพจนมากมายที่
ตรัสสอนใหคนฝกฝนพัฒนาตน ดังเชนพระดํารัสวา
ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ

“ในหมูม นุษย ผูป ระเสริฐสุด คือคนทีฝ่ ก แลว (ผูม กี ารศึกษา)”
หรืออยางที่ตรัสวา
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ
เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ

อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
…………………..
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“พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองค
แลว เปนผูมีพระทัยอบรมถึงที่ แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”
มีพุทธพจนอีกมาก ที่บอกถึงการที่มนุษยฝกตนแลว เทวดา
และพระพรหมก็มาเคารพบูชานอมไหว ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิ
หลั ง ของสั ง คมสมั ย นั้ น ด ว ย คื อ การที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงเกิ ด ขึ้ น
ทามกลางสังคมที่มีศาสนาพราหมณเปนใหญ ซึ่งเขานับถือเทพ
เจากันอยู เชน เขาถือวาพระพรหมเปนผูสรางโลก เปนผูบันดาล
ทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งกําหนดวิถีชีวิตและชะตากรรมของมนุษย
เปนเหตุใหมนุษยตองเอาใจเทพเจาดวยการเซนสรวงสังเวย จน
เกิดการบูชายัญชนิดตางๆ แมกระทั่งฆามนุษยบูชายัญ
พระพุ ท ธเจ า ทรงอุ บั ติ ขึ้ น ท า มกลางสภาพชี วิ ต และสั ง คม
อยางนั้น ที่มนุษยฝากชีวิตและชะตากรรมไวกับเทพเจา พระองคก็
ทรงนํามนุษยสูความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ โดยทรงมาชี้จุดพลิก
ผันอันสําคัญ ใหมนุษยหันมามองดูความจริงของธรรมชาติ ที่สิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัย มิไดขึ้นตอการดลบันดาลของเทพเจา
และใหมนุษยหันมากระทําการดวยตนเองดวยความเพียรพยายาม
เพื่อใหมนุษยสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง ก็จึงตองให
มนุษยมีการฝกฝนตนเอง โดยตั้งตนจากฐานของธรรมชาติที่วา
มนุษยเปนสัตวที่ฝกได นี่คือการที่พุทธศาสนาเบนความสนใจ
ออกจากภูมิหลังของสังคม เปลี่ยนมาใหความสําคัญกับการฝกฝน
ตนเอง แทนการหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก
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ตอนนี้ขอถือโอกาสแทรกนิดหนึ่ง เปนการโยงใหเห็นหลัก
การสําคัญ คือ ถาเรามองในแงภูมิหลังของสังคมอยางที่พูดมานั้น
ที่วามนุษยมองวาชะตากรรมของตนขึ้นตอเทพเจาที่จะดลบันดาล
ดังนั้น เมื่อมนุษยตองการอะไร ไมวาจะใหรอดพนจากภัยอันตราย
หรืออยากไดโชคลาภอะไร ก็ตองไปไหววอนบวงสรวงเทพเจา และ
เขาก็ทําอยางนี้กันตลอดมา
อยูมาพระพุทธเจาอุบัติข้นึ พระองคก็สอนวา อยาไปมัวหวัง
พึ่งเทพเจาเหลานั้นเลย ขอใหมาดูธรรมคือความจริงกันซิวา สิ่งทั้ง
หลายเปนเรื่องของธรรมชาติ และในธรรมชาตินั้น สิ่งทั้งหลายเปน
ไปตามเหตุปจจัยของมัน เหตุปจจัยใหเกิดผล ผลเกิดจากเหตุ
ปจจัย เพราะฉะนั้น แทนที่ทานจะไปนั่งนอนออนวอนหวังหรือรอ
คอยใหเทพเจาทั้งหลายบันดาลให ทานตองการผลอะไร ทานก็ทํา
เหตุปจ จัยของมันสิ เมื่อทําเหตุปจจัยของมันแลว ผลก็จะเกิดขึ้น
ดังนั้นพระพุทธเจาก็เบนความสนใจจากเทพเจา มาสูสิ่งที่
เรียกวา “ธรรม” คือความจริงของธรรมชาติ พูดกันสั้นๆ วายาย
“จากเทพ สูธรรม“
สังคมอินเดียยุคโบราณเปนสังคมแหงเทพเจา มนุษยฝาก
ชีวิต ฝากความหวังทุกอยางไวกับเทพเจา พอพระพุทธเจาเกิดขึ้น
พระองคชี้ใหคนมองใหม ใหหันมาหาธรรม คือใหหันมามองความ
จริงของธรรมชาติวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
พอพระองคชี้ใหคนหันมามองที่ธรรม คือมองธรรมชาติที่เปน
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ไปตามเหตุปจจัยแลว เรื่องก็โยงมาสูการกระทําของมนุษย คือเปน
การบอกตอไปวา เมื่อทานตองการผลอยางไร ทานก็ตองทําเหตุ
ปจจัยที่จะใหไดผลอยางนั้น
นี่เปนการเปลี่ยนตัวผูบันดาลผล จากเทพเจา มาเปนความ
จริงของเหตุปจจัยในธรรมชาติ หรือเรียกงายๆ วา จากเทพเจา มา
เปนกฎธรรมชาติ และเปลี่ยนวิธีการที่จะใหสําเร็จผล จากการออน
วอนขออํานาจดลบันดาลของเทพเจา มาเปนการกระทําเหตุปจจัย
ดวยความเพียรพยายามของตน หรือพูดสั้นๆ วา จากการออนวอน
มาเปนการกระทํา หรือการลงมือทํา
ที นี้ การที่ ม นุษ ยกระทําการดวยความเพียรพยายามนั้น
เรียกวา “กรรม” แตในที่นี้ มุงเอาการกระทําที่ดีเทานั้น ดังนั้น เมื่อ
พูดใหเปนภาษาทางการ ก็จึงบอกวา เปลี่ยนวิธีการ จากการบูชา
ยัญ มาเปนทํากรรมดี
ถึงตอนนี้ จะเห็นวา ถาเราขอผลจากเทพเจา เราก็ตองบูชา
ยัญ แตเมื่อเราจะเอาผลตามธรรม เราก็ตองทํากรรม นี้คือ ธรรม
ของธรรมชาติ โยงมาที่การกระทําของคน
พูดเปนสํานวนวา “ธรรมเรียกรองกรรม” คือ เมื่อคนตองการ
ผลจากธรรม ธรรมก็เรียกรองกรรมจากคน
เปนอันวา ธรรม คือความจริงของกฏธรรมชาติที่เปนไปตาม
เหตุปจ จัย กรรม คือการกระทําของมนุษยที่สอดคลองกับกฎ
เกณฑ แ ห ง ความจริ ง ของธรรมชาติ ที่ เ ป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย นั้ น
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มนุษยตองทํากรรม คือทําเหตุปจจัย แลวผลที่ตองการจึงเกิดขึ้น
ตามธรรม เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเนนที่กรรม
กรรมในความหมายพืน้ ฐาน ก็คอื การกระทําของมนุษย นีต่ รง
ไปตรงมา อยาเพิง่ มองลึกไปถึงชาตินนั้ ชาติโนน เอาแคเห็นกันกอน
เปนอันวา จากธรรม ก็โยงมาสูกรรม คือ จากความจริงของ
ความเปนไปตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ก็โยงมาสูการกระทําของ
มนุษยใหตรงตามเหตุปจจัย
มนุษยในลัทธิแตกอนนี้ที่เชื่อการออนวอนเอานั้น ก็ไมคิดจะ
เพียรพยายาม ไดแตไปเซนสรวงบูชาเทพเจาขอใหบันดาลให พอ
ทําพิธีออนวอนเสร็จ ก็นอนหวังนอนรอไป แตเมื่อหันมาเขาสูหลัก
พุ ทธศาสนา ที่เ ชื่อในการกระทําของมนุษ ยวาตอ งทําตามเหตุ
ปจจัย มนุษยก็ตองลงมือทํา และตองใชเรี่ยวแรงเพียรพยายาม
เพราะฉะนั้น ชื่อของพระพุทธศาสนาทานจึงเรียกวาเปน
กรรมวาท และวิริยวาท แปลวา หลักคําสอนที่ถือการกระทําและ
ถือความเพียร คือถือหลักการกระทําดวยความเพียรพยายามของ
ตน ใหสําเร็จผลที่ตองการนั้น
นี่คือหลักใหญที่โ ยงจากธรรมในกฎธรรมชาติ มายังการ
กระทําของมนุษย กรรมจึงไดแก การกระทําของมนุษยเพื่อจะให
สําเร็จผลตามกฏธรรมชาติ
ทีนี้ เรื่องมันโยงตอไปอีกวา การกระทําของมนุษยอยางที่วา
เมื่อกี้นั้น ถามันไมสอดคลองกับกฎธรรมชาติ คือไมตรงตามเหตุ
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ปจจัยที่จะใหเกิดผลอยางนั้น มันก็ไมสําเร็จผลที่ตองการ แลวทํา
อยางไรมันจึงจะสอดคลอง มนุษยก็ตองมีความรู ตองเขาใจความ
จริงของธรรมชาตินนั้ ตองรูเ หตุปจ จัยทีจ่ ะตองทํา
ฉะนัน้ มนุษยจงึ ตองเรียนรูก ฏธรรมชาติ ตองเรียนรูเ หตุปจ จัย
เพื่อใหการทํากรรมของตนสําเร็จผล มิฉะนั้น ถึงจะมีความเพียร
พยายามทํากรรมไปมากมาย ก็เหนือ่ ยเปลา ไมสาํ เร็จผลทีต่ อ งการ
แลวก็มาโอดครวญอีกวาฉันทําแลว ผลที่ตองการไมเห็นมันสําเร็จ
เลย ฉันทําดี ไมไดดี ฯลฯ
เพราะฉะนัน้ เพียงแตทาํ กรรมจึงไมพอ จะตองมีการเรียนรูใ หมี
ปญญาความสามารถ เพือ่ จะทํากรรมใหเกิดผลสําเร็จทีด่ ไี ดจริง ถึง
ตอนนี้ หลักกรรมจึงโยงไปหาหลักทีเ่ รียกวา “สิกขา” คือ การเรียนรูก าร
ฝกฝนพัฒนาตนใหมีความรูความเขาใจมากขึ้น มีความสามารถ
มากขึ้น และเขาก็จะทํากรรมไดสําเร็จผลดีบรรลุผลที่ตองการ
พูดเปนสํานวนวา กรรมเรียกรองสิกขา (คือ จะทําการไดผล
ก็ตองมีการศึกษา)
จะเห็นวา พระพุทธศาสนามีระบบที่ชัดเจน ตอนแรกเราหัน
ออกจากเทพมาหาธรรม แลวธรรมก็บงชี้มาที่กรรมของมนุษย จาก
นั้นกรรมก็เรียกรองวามนุษยตองสิกขา คือตองศึกษา เมื่อมนุษยมี
การศึกษาเรียนรูเกิดปญญาพัฒนาจนถึงที่สุดแลว ก็วิมุตติ คือหลุด
พนเปนอิสระ แกปญหาได ดับทุกขหมดไป
หลักที่วามานี้จึงสอดคลองกับความหมายของฉันทะที่วาไป
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แลว คือการที่มนุษยเห็นวาอะไรดีงามถูกตองสมบูรณ ก็มีฉันทะ
อยากจะทําใหสําเร็จ แตจะทําใหสําเร็จได ก็ตองรูความจริงของกฏ
ธรรมชาติ จึงอยากรูความจริง
ดังนั้น ฉันทะ จึงมีความหมายวา อยากทําใหดีใหงามให
สมบูรณ และอยากรูความจริงที่จะทําใหสําเร็จไดตามนั้น
เมือ่ ดูตามนี้ ก็จงึ กลายเปนวา “ฉันทะ” คือ หนึง่ ใฝรู สอง ใฝทาํ
หรือใฝรูใฝสรางสรรค ทางพระใชคําศัพทสั้นๆ วา “ธรรมฉันทะ”
แปลวา ความอยากในธรรม คือตองการรูความจริงของกฎธรรม
ชาติ หรือรูความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น แลวก็อยากกระทําการ
ตามกฏธรรมชาตินั้นใหสําเร็จผลที่ดี ฉันทะจึงสอดคลองกับหลัก
การนี้ทั้งหมด และหลักทั้งหมดในพุทธศาสนาจึงโยงถึงกัน
ตรงนี้นอกเรื่องไปหนอย แตก็มุงเพื่อจะโยงใหเห็นหลักบาง
ประการที่เปนพื้นฐาน ซึ่งก็มีความสําคัญเหมือนกัน จะไดมองเห็น
ระบบของพระพุทธศาสนาอยางเปนภาพรวม

เปนไตรสิกขา เพราะชีวิตรวมพัฒนาทั้ง ๓ แดน
ทีนี้ก็เจาะมาที่ สิกขา คือการศึกษาที่คนฝกตนใน ๓ แดน
ของชีวิต ใหเกิดการพัฒนาครบทั้ง ๔ ดาน
ไดบอกแลววา ในพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก
และฝกได แลวก็ฝกไดอยางดีดวย อยางที่วา ประเสริฐไดดวยการ
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ฝก และเมื่อฝกแลวก็ประเสริฐเลิศหาที่เปรียบมิไดเลย จนแมแต
เทพพรหมก็ชื่นชมบูชา กระทั่งเปนพุทธะก็ได
การฝกศึกษาตามหลักสิกขานั้น มีเปนชุด ๓ อยาง เรียกวา
ไตรสิกขา ซึ่งทานจัดไวเพื่อใหคนพัฒนาครบทั้ง ๓ แดนของชีวิตที่
ดําเนินไป หรือชีวิตที่เปนอยู (๓ แดนของการดําเนินชีวิต) คือ
๑. การฝกฝนพัฒนาในแดนแหงการสัมพันธกับสภาพแวด
ลอม ไมวาจะสัมพันธดวยตาดู หูฟง ลิ้นชิมรส ฯลฯ (การใชอินทรีย)
หรือสัมพันธดวยกายทํา วาจาพูด ที่เปนเรื่องพฤติกรรม การพัฒนา
ความสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทัง้ ทางสังคม และทางกายภาพ ไมวา จะ
เปนวัตถุสงิ่ ของเครือ่ งใชตลอดจนเทคโนโลยี ทัง้ หมดนีเ้ รียกวา ศีล
๒. การฝกฝนพัฒนาในแดนของจิตใจ ไมวาจะเปนเรื่องของ
คุณธรรมความดีงาม เรื่องความเขมแข็งมีกําลังความสามารถ หรือ
เรื่องความสุขเกษมสันต เรียกวา สมาธิ
๓. การฝกฝนพัฒนาในแดนของปญญา ความรู ความเขาใจ
และความสามารถในการคิด เรียกวา ปญญา
ชีวิตมนุษยที่เปนอยูและดําเนินไปนี้ มีทั้งหมดทั้งสิ้นก็แค ๓
แดนเทานี้แหละ และเราก็ตองพัฒนาใหครบทั้งสามแดนนั้น เคียง
ควบประสานและงอกงามสงตอกันไป
ที่จริง ศีล สมาธิ ปญญา เปนคําลัด สําหรับเรียกสั้นๆ สบายๆ
ไมใชเปนศัพททางการแท ศัพทที่เปนทางการจริง เรียกวา
๑. อธิศลี สิกขา แปลงายๆ วา การฝกฝนทางดานศีลใหยงิ่ ขึน้ ไป
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๒. อธิจิตตสิกขา แปลงายๆ วา การฝกฝนพัฒนาทางดานจิต
ใจใหยิ่งขึ้นไป
๓. อธิปญญาสิกขา แปลงายๆ วา การฝกฝนทางดานปญญา
ใหยิ่งขึ้นไป
ทีนกี้ ม็ ขี อ สังเกตวา เวลาเรียกสัน้ ๆ อธิศลี สิกขา เรียกวาศีล ก็
งายแลว อธิปญญาสิกขา เรียกปญญา ก็งายแลว แตทําไมอธิจิตตสิกขา จึงไมเรียกวาจิตต ทําไมจึงยักยายไปเรียกวาสมาธิ
มีคําชี้แจงวา อธิจิตตสิกขานั้น ก็คือเรื่องการฝกฝนพัฒนาจิต
ใจนั่นเอง ทีนี้ การพัฒนาจิตใจนั้น ถาจะสรุปก็มี ๓ ดาน คือ ดาน
คุณธรรมตางๆ เชน เมตตา กรุณา กตัญุตา คารวะ หิริโอตตัปปะ
ดานความสามารถความเขมแข็งแกลวกลา เชน ความใฝปรารถนา
ความมั่นใจ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบ
สติ สมาธิ อะไรพวกนี้ และดานความสุข เชน ความสดชื่น ความรา
เริง ความเบิกบาน ความเอิบอิ่ม ความผองใส ความสุข เรื่องของ
จิตที่ดีก็มี ๓ อยางนี้ แตทําไมมาเรียกสั้นๆ วา “สมาธิ”
ที่เรียกสั้นๆ วาสมาธินั้น ก็เพราะวา สมาธิเปนแกนของการ
พัฒนาทางดานจิตใจทั้งหมด
สมาธิคืออะไร ถาพูดงายๆ โดยใชถอยคําสามัญ สมาธิ ก็คือ
การที่ใจของเราอยูกับสิ่งที่ตองการไดตามที่ตองการ แตที่แปลวา
สมาธิคือใจตั้งมั่นนั้น เปนการพยายามแปลตามตัวหนังสือ หรือ
แปลรักษาศัพท
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ใจตั้งมั่นคืออะไร ก็คือใจอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่พูดแบบทาง
การวาจิตมีอารมณเปนหนึ่ง แตถาเราพูดตามประสาชาวบาน ก็
บอกวา ใหใจอยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ ใครที่ใจอยูกับสิ่ง
ตองการไดตามตองการ คนนั้นก็มีสมาธิ
แตปญหาก็คือวา คนเราทั่วไปนั้น ใจไมไดอยางนี้ ใจมันอยู
กับสิ่งที่ตองการไมไดตามตองการ มันอยูเดี๋ยวหนึ่งก็ไปเสียแลว ที
นี้ เมื่อใจไมอยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ ใจก็จะมีสิ่งอื่นเขา
มารบกวน มีความวอกแวก หรือมีเรื่องโนนเขามาเรื่องนี้เขามา
เปลี่ยนไปเรื่อย หรือยุงไปหมด ฟุงซาน บางทีถึงกับวาวุน หรือสับ
สน นี่คือไมมีสมาธิ
เมื่อจิตใจไมเขาที่ ไมอยูตัว ถูกรบกวนได วาวุนขุนมัว ฟุงซาน
สับสนอยางนี้ มันจะพัฒนาอะไรไดละ มันจะทําอะไรไดละ ถึง
พยายามทําไป ก็ไมไดผลดี การฝกฝนในทางจิตก็จะไมสําเร็จ
ในการพัฒนาจิตใจนั้น จะตองใหจิตอยูตัว ตั้งมั่นไดที่ เหมาะ
ที่จะทํางาน สภาพจิตที่เปนสมาธิก็คือ จิตนั้นอยูตัว ไมมีสิ่งใดรบ
กวน เมื่อไมมีอะไรรบกวนแลว จิตก็จะอยูกบั สิ่งที่ตองการไดตาม
ตองการ เรียกวาตั้งมั่นไดที่ มันก็ทํางานไดดี เปนจิตที่เหมาะที่จะ
ใชงาน สามารถพัฒนาไดตามที่ตองการ จะพัฒนาคุณสมบัติ
อะไรๆ ขึ้นมาก็ได แตถาไมมีสมาธิ ก็ตรงขาม จะเอาอยางไรกับจิต
ใจ ก็เปนไปไดยาก
มีขอเปรียบเทียบที่จะชวยใหเขาใจงายขึ้นวา ถาเปรียบจิตใจ
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เหมือนเปนโตะทํางาน จะเห็นไดวา ถาโตะตั้งไมมั่นคง ไมไดที่
โคลงเคลง หรือแมเพียงหยุบหยับ เอียง เอน หรือไมราบเรียบ ก็จะ
ทํางานไมได หรือทําไดยาก แมแตสิ่งของเครื่องใชตางๆ ก็ตั้งก็วาง
ไมอยู เดี๋ยวโนนลม เดี๋ยวนี่กลิ้ง เดี๋ยวนั่นหลน บางก็โงนเงน คนก็ได
แตจับโนน ดึงนี่ ประคองนั่น ไมเปนอันไดการไดงาน แตตรงขาม
ถาโตะนั้นตั้งมั่นไดที่ หนักแนนนิ่งสนิท จะวาง จะตั้ง จะทําอะไร ก็
ทําไดตามตองการ เรียกวาเหมาะแกงาน นีล่ ะ สมาธิ ก็คอื ภาวะทีจ่ ติ
อันเปรียบเหมือนโตะนั้น ตั้งมั่นไดที่อยูตัวสนิทเหมาะแกงานนั่นเอง
เปนอันวา สมาธิเปนแกนของการพัฒนาดานจิตใจ หรือเปน
ฐานที่ตั้งรองรับคุณสมบัติทางจิตใจเอาไวทั้งหมด เทากับเปนตัว
แทนของการฝกฝนพัฒนาทางดานจิตใจ จึงเอาสมาธิมาเรียกชื่อ
แทนอธิจิตตสิกขาไปเลย นี่เปนขอสังเกตที่หนึ่ง
ขอสังเกตที่ ๒ ก็คือ ที่วาศึกษา ๓ แดน ทําใหพัฒนาออกมา
๔ ดานนั้น มันคืออยางไร เรื่องนี้จะไดวาตอไป

คําพระ - คําเพี้ยน
ศัพทในทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการฝกฝนพัฒนามนุษยนี้
มีที่สําคัญๆ อีก ๒-๓ คํา ศัพทที่อยากพูดในที่นี้ คือคําวา “ภาวนา”
ภาวนา นั้น เปนคําวิชาการในทางพุทธศาสนา แปลวา ทําให
มีใหเปนใหเพิ่มพูน มีความหมายที่ทานอธิบายดวยคําวา “พัฒนา”
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เปนศัพทหลักในทางธรรม
แตในภาษาไทย คําวา “ภาวนา” มีความหมายเคลื่อนคลาด
หรือเพี้ยนไป และเราเอาคําวา “พัฒนา” มาใชเปนศัพทวิชาการ
แทน ตรงขามกับในภาษาพระ คือในภาษาบาลี “พัฒนา” เปน
ศัพทสามัญ เปนคําชาวบาน แปลเหมือนกับ “ภาวนา” คือแปลวา
เจริญ หรือเพิ่มพูนขึ้น
ทีนี้ ในภาษาไทยที่ใชปจจุบัน ก็เลยเกิดความสับสน เอาคํา
วาพัฒนาไปใชในที่ที่ภาษาพระใชคําวาภาวนา สวนคําวาภาวนา
ของภาษาพระ เราก็ใชในความหมายที่เพี้ยนไปเปนอยางอื่น เรียก
ไดวาสับสนนัวเนีย
ในภาษาพระนั้น ภาวนา หมายถึงการพัฒนามนุษย ไมใช
พัฒนาสิ่งของตางๆ สวน “พัฒนา” นี้ หมายถึงการทําใหเพิ่มขึ้น ให
ขยายออกไป เชน ทําของเล็กใหโตขึ้น ทําของนอยใหเพิ่มเปนมาก
แมแตกองขยะที่ขยายจากกองเล็กเปนกองโต ก็เรียกวาพัฒนา แต
ถาเปนการพัฒนามนุษย ทานมีศัพทในภาษาบาลีเรียกเฉพาะวา
“ภาวนา” และเวลาอธิบายคําวาภาวนานั้น ทานจึงอธิบายดวยคํา
วา “พัฒนา”
ในภาษาไทย คําพระที่ใชกันมาๆ ถึงปจจุบัน มีความหมาย
เคลื่ อ นคลาดไปมาก แทบทุกคําเพี้ยนไปไมมากก็นอ ย อยาง
“ภาวนา” นี้ ก็มีความหมายกลายไปเปนการทอง บน หมุบหมิบๆ
ทําปากเหมือนบนวาไปเลย
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“ภาวนา” ตัวจริง แปลวา การทําใหมีใหเปนใหเกิดใหมีให
เจริญเพิ่มพูน และมักใชแสดงความหมายเปนเรื่องๆ ไป แลวแตจะ
ตองการพัฒนาอะไร จะพัฒนาคุณสมบัติอะไร ก็ภาวนาเรื่องนั้น
เชน ตองการพัฒนาเมตตา ก็บอกวา เมตตาภาวนา จะพัฒนา
สมาธิ ก็บอกวา สมาธิภาวนา จะพัฒนาปญญา ก็บอกวา ปญญา
ภาวนา (คนไทยแตโบราณพูดกันมาวา เจริญเมตตา เจริญสมาธิ
เจริญปญญา) ฯลฯ
เปนอันวา “ภาวนา” ใชในแตละเรื่องละอยาง ทั้งนี้วาใน
ระดับปลีกยอย แตแมในระดับกวางออกไป ก็นิยมใชกับเรื่องที่แยก
ออกไปเปนดานๆ
สวนคําวา สิกขา ในที่นี้ ใชสําหรับกระบวนการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาทั้งหมด เปนการพูดอยางรวมเปนระบบ วามี ๓ ตรงกับ
ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มีสามแดน
แตในเวลาที่พูดแยกแยะ ก็จะจําแนกออกไปวามีการพัฒนา
ดานนั้นๆ โดยใชคําวาภาวนา คือแยกแยะใหเห็นหมดวา เวลาที่
มนุษยเราพัฒนานี่ มีการพัฒนากี่ดาน จะใหเห็นชัด โดยไมตอง
คํานึงถึงระบบ ก็เลยแยกเปน ๔ ดาน ภาวนาก็เลยมี ๔ ในขณะที่
สิกขามี ๓ อยาง
แตเรื่องนี้ เดี๋ยวจะอธิบายวาทําไมตองแยกจํานวนตางกัน
ภาวนา ที่วาแยกเปนดานๆ นั้น ก็มาดูวาคนเราตองพัฒนา
อะไรบาง ทานจําแนกไววามี ๔ ดาน ก็คลายกับสิกขาที่พูดไปแลว
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แตมีขอตางกัน คือ ภาวนา มี ๔ ดังนี้
๑. กายภาวนา แปลวา การพัฒนากาย ทําไมจึงพัฒนากาย
เรามักเขาใจกันแควา พัฒนากาย คือทําใหรางกายแข็งแรงเจริญ
เติบโต โดยรับประทานอาหารที่ดีมีคุณคา และบริหารรางกายใหมี
สุขภาพดี
แตในพุทธธรรม ทานไมไดหมายความแคนั้น ที่วาพัฒนา
ทางกายนั้น ทานมุงหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางดานกายภาพ เรื่องดานวัตถุ พวกปจจัย ๔ สิ่งเสพบริโภค
วัตถุสิ่งของเครื่องใช และธรรมชาติแวดลอมทั้งหลาย โดยเฉพาะที่
ชัดเจนคือ สิ่งที่เสพทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนจุดเริ่มตนของ
การพั ฒ นาทางดานกาย คือ สิ่งที่เราไปเกี่ยวของในโลกโดยใช
อินทรียคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนสื่อ เปนชองทางรับรูขอมูล
ตางๆ เขามา และเสพความรูสึก
ถาเราใชอินทรียไมเปน ไมพัฒนามัน เราจะรับรูในลักษณะที่
ทําใหเกิดโทษแกชีวิต จะไดแตเสพความรูสึก และอาจจะลุมหลง
ไรสติ และตกเปนทาสของมัน
แตถา เราใชอนิ ทรียเ ปน เราก็จะรับรูใ นลักษณะทีใ่ หเกิดคุณคา
เปนประโยชน มีการดูเปน ฟงเปน ทําใหเกิดปญญา เปนตน ดังนั้น
เราจึงตองพัฒนาการใชอินทรีย ซึ่งเปนจุดเริ่มในเรื่องกายภาวนา
การศึกษาในพุทธศาสนาก็เริ่มจากการใช ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ นี่แหละ ที่วารับรูอยางไรจึงจะไมถูกอกุศลธรรมเขามา
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ครอบงํา ไมเกิด โลภ โกรธ หลง มัวเมา แตรับรูอยางไรใหเกิดกุศล
ธรรม เกิดความดีงาม ใหเกิดความเขาใจสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง
และไดขอมูลมาเปนความรูที่จะพัฒนาปญญา ตลอดจนไดแงมุม
ความคิดที่จะใชประโยชนตอไปในการพัฒนาชีวิต ในการสราง
สรรคเกื้อกูลอะไรตางๆ การรับรูอยางนี้เปนการพัฒนาดานแรก ใน
ขั้นกายภาวนา
นอกจากนั้นก็พัฒนาความสัมพันธกับปจจัย ๔ คือการกิน
การเสพบริโภคใชสอย เชน ในการรับประทานอาหาร ก็ตองฝกตอง
พัฒนาตัวเองวา ทําอยางไรจะรับประทานแลวไมเกิดโทษตอชีวิต
ตอรางกาย ทําอยางไรรับประทานแลวจะเกิดประโยชน ใหรางกาย
แข็งแรงมีสุขภาพดี พรอมที่จะเอาไปใชในการดําเนินชีวิตที่ดีที่
พัฒนาที่สรางสรรค เรียกวา กินเปน ใชเปน บริโภคเปน
เพราะฉะนั้น ศีลจึงไมใชแคเวนจากโนนเวนจากนี่เทานั้น
และดังนั้น ศีลพระจึงมีเพิ่มอีกมากมาย เชน อินทรียสังวร คือการรู
จักใชอินทรีย ก็เปนศีลหลักชนิดหนึ่งของพระ และปจจัยปฏิเสวนา
คือการรูจักเสพบริโภคปจจัย ๔ ก็เปนศีลอีกหมวดหนึ่ง รวมแลวก็
เปนเรื่องความสัมพันธของมนุษ ยกับ สิ่งแวดลอมดานวัตถุ ศีล
ประเภทนี้รวมอยูในการพัฒนาดานที่ ๑ ที่เรียกวาการพัฒนากาย
๒. ศีลภาวนา แปลวา การพัฒนาศีล นี้ก็คือวา นอกจาก
พัฒนาความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ จําพวกวัตถุ
สิ่งของและธรรมชาติแวดลอมแลว ก็ตองพัฒนาความสัมพันธกับ
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สิ่งแวดลอมทางสังคม คือกับมนุษยดวยกันดวย เพื่อจะไดอยูรวม
กันดวยดีในสังคม มีพฤติกรรมที่ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอน
แกเพื่อนมนุษย
อยางชาวบานทั่วไป ก็ใหอยูในศีล ๕ และใหประพฤติการใน
ทางที่เกื้อกูลสรางสรรรค มีการหาเลี้ยงชีพที่สุจริต ทําอาชีวะที่ไม
เบียดเบียนผูอื่น ประกอบอาชีวะการเลี้ยงชีพที่สรางสรรคสังคม
พรอมทั้งเอื้อตอการพัฒนาชีวิตของตนเอง อาชีวะก็เปนเรื่องสําคัญ
ในศีลของพระ เปนศีลหมวดหนึ่ง เรียกวา อาชีวปาริสุทธิศีล
ตกลงวา ศีลระดับนี้ ที่เปนเรื่องของความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางสังคม จัดเปนเรื่องของการพัฒนาศีล
แลวตอไปขอ ๓. จิตตภาวนา คือการพัฒนาจิตใจ และขอที่
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา วาโดยสรุป ก็เหมือนที่อธิบายไป
แลวในขอสมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา และขอปญญา หรืออธิปญญาสิกขา ในสิกขา ๓
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ศึกษาครบ ๓ แดน ก็พัฒนาออกไป ๔ ดาน
จุดที่นาสังเกตก็คือ ในไตรสิกขานั้น เทากับเอาภาวนา ๒ ขอ
ตน คือ กายภาวนา และศีลภาวนา ไปรวมเปนสิกขาขอแรกขอเดียว
คือเปนศีล
สวนสิกขาขอ ๒ สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา กับขอ ๓ ปญญา
หรืออธิปญญาสิกขา นั้น ไมแปลก เพราะตรงกับภาวนาขอ ๓ จิตตภาวนา และภาวนาขอ ๔ ปญญาภาวนา ตามลําดับ
จึงมีคําถามวา ทําไมในภาวนา ๔ จึงแยกเปน กายภาวนา
กับศีลภาวนา ขณะที่ในไตรสิกขา รวมเขาในขอเดียวเปนศีล เรื่องนี้
มีเหตุผลอยู
บอกแลววา ในเรื่องภาวนา ทานพูดถึงสิ่งที่ตองพัฒนาเปน
เรื่องๆ จําแนกออกไปใหเห็นชัด และจะไดเนนสิ่งที่ตองทําใหเห็น
รายละเอียด เปนการแยกแยะสวนประกอบออกมาใหดู
แตในเรื่องสิกขา ทานพูดถึงระบบการพัฒนามนุษย ใหเห็น
วาองคประกอบทั้งหลายในระบบนั้นทํางานประสานและสัมพันธ
กันอยางไร
ทีนี้ก็มาดูใหเห็นเหตุที่ภาวนา ๒ ขอแรกตองรวมกันเปน
สิกขาขอแรกขอเดียว ทําใหสิกขาทั้งหมดเหลือแค ๓ เปนไตรสิกขา
อยางที่บอกเมื่อกี้นี้ ไตรสิกขานั้น เวลาปฏิบัติจริง สิกขาทั้ง
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๔๓

๓ ขอ จะสัมพันธโยงกัน ประสานกัน เปนปจจัยเกื้อหนุนกัน เกิด
เปนองครวมอันหนึ่งในการปฏิบัติทุกครั้งไป หมายความวา ในการ
ปฏิบัติครั้งหนึ่งๆ จะมีสิกขาครบทั้ง ๓ ขอ คือมีองครวม ๓ ที่
ประสานเขาเปนองครวมแหงการปฏิบัติอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปฏิบัติการในการพัฒนาชีวิตหรือดําเนินชีวิตครั้งหนึ่งๆ เปน
องครวมที่มีสกิ ขาเปนองครวมครบทั้ง ๓ อะไรบางอยางไร? (ถา
เปนการฝกหรือทําใหดีขึ้น ก็เปนสิกขาพัฒนาชีวิต ถาไมมีการฝก ก็
เปนเพียงการดําเนินชีวิต)
พูดงายๆ วา ในการทําอะไรแตละครั้งหรือแตละกิจกรรมนั้น
แดนทั้ง ๓ ของชีวิตจะตองเขามามีสวนรวมดวยครบหมดทุกครั้ง
คือ มีการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (แดนที่ ๑) มีเจตนาหรือเจตจํานง
มีจิตคิดมุงหมาย (แดนที่ ๒) และมีความรูมากหรือนอย หรือรูเขา
ใจผิดพลาด ขาดความรู (แดนที่ ๓)
ทีนี้ ในภาวนา ๔ นั้น ไดแยกการสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ กับทางสังคมออกไปตางหากกันเปน ๒ ขอ (คือขอ ๑
กับขอ ๒) แตในปฏิบัติการในสิกขา คือในการศึกษาหรือในการฝก
ฝนครั้งหนึ่งๆ (ในขณะจิตหนึ่ง) เราจะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยาง
หนึ่งอันเดียว ซึ่งถาไมเปนวัตถุสิ่งของหรือธรรมชาติ ก็เปนผูคนใน
สังคม ในขณะหนึ่งก็เอาอยางใดอยางหนึ่งคือเปนขอเดียวในสอง
ขอนั้น แตขอจิตใจและขอปญญามาทุกครั้ง เปนอันวาในปฏิบัติ
การองครวมครั้งหนึ่ง มีองครวม ๓

๔๔

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

เพราะฉะนั้น สิ่งแวดลอมที่แยกออกไปเปน ๒ อยาง ใน
ภาวนาขอ ๑ คือกายภาวนา และภาวนาขอ ๒ คือศีลภาวนานั้น ก็
อยางที่บอกแลววาแยกเพื่อดูรายละเอียดใหเห็นชัดขึ้นเทานั้น แต
ในปฏิบัติการที่เปนจริง แยกตางหากกันไปไมได ก็ตองมาอยูในขอ
เดียวกัน เปนเรื่องของความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยกัน นี่ก็คอื
การที่ตองมีเพียงแค ๓ อยางในชุดไตรสิกขา
เปนอันวา ภาวนาขอ ๑ (กายภาวนา) และภาวนาขอ ๒ (ศีล
ภาวนา) รวมเขาเปนสิกขาขอ ๑ คือศีล ในไตรสิกขา หมายความ
วา ศีลในไตรสิกขา ครอบคลุมภาวนาสองขอตน คือกายภาวนา
และศีลภาวนา โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนและจําเปนดังวามานี้
ย้ําอีกทีวา ในระบบการศึกษาหรือการฝกฝนพัฒนามนุษยที่
เปนของจริงนั้น เวลาฝกหรือทํากิจกรรมครั้งหนึ่ง จะมีบทบาทของ
จิตใจ มีบทบาทของปญญา และบทบาทความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมอันหนึ่ง ซึ่งในขณะจิตหนึ่ง ตองเลือกอันใดอันหนึ่งอันเดียว
เพราะฉะนั้น รวมแลวก็ตองอยูใน ๓ นี่คือระบบแหงไตรสิกขา ที่มี
คราวละ ๓
เมื่อรูหลักความจริงอันนี้ เราจะไดประโยชนมาก โดยนํามา
ใชในการศึกษาถึงระดับจุลภาคทีเดียว คือเราจะพัฒนาตน พัฒนา
คน พัฒนาเด็ก ไดในทุกกิจกรรมในทุกขณะทุกเวลา และใชไดทั้ง
ในการวางแผน และในการตรวจสอบวัดผล
ยกตัวอยาง เมื่อเราทํากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมอันใดอัน
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หนึ่ง จะเปนสวนบุคคล หรือเปนหมู ก็ตาม เราจะคิดพิจารณาจัด
การกอนทํา เพื่อดําเนินการฝก หรือตรวจสอบหลังทําก็ได ใหพรอม
ทั้ง ๓ อยาง คือ
(๑) ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในทางสังคมหรือทางกาย
ภาพนัน้ กิจกรรมหรือพฤติกรรมของเรา เปนไปในทางเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนเสียหาย หรือสรางสรรคเกื้อกูล
(๒) ในขณะที่ทํากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมนั้น เรามีสภาพจิต
ใจเปนอยางไร เรามีเจตนาอยางไร เราทําดวยแรงจูงใจอะไร มีแรง
จูงใจเปนความโลภ ตองการผลประโยชนสวนตัว หรือมีแรงจูงใจ
โกรธ เกลียดชังริษยา จะแกลงจะทําราย หรือมีแรงจูงใจเปนความ
ลุมหลงมัวเมา และสภาพจิตของเราเศราหมองขุนมัวมีความทุกข
หรือมีความสุขผองใสเบิกบาน
(๓) ในดานปญญา ก็ดูวาเรามีความรูความเขาใจในสิ่งที่เรา
ทํา มีเหตุผลในสิ่งที่ทํา มองเห็นผลที่จะตามมาจากการกระทําของ
เราวาจะดีหรือราย ไดหรือเสีย จะเปนอยางไร
เปนอันวา ไตรสิกขา ซึ่งเปนระบบในการปฏิบัติจริง มี ๓
เพราะเปนองครวมที่จะตองมีองครวมครบ สวนภาวนา มีประโยชน
ในแงที่จะดูสวนประกอบหรือรายละเอียด โดยแยกใหเห็นเปน
ดานๆ ไปวา เราจะพัฒนาคนในเรื่องอะไรบาง
เฉพาะอยางยิ่ง ภาวนามีประโยชนมากในตอนวัดผล ใน
ตอนปฏิบัติการนั้น เรามองที่ไตรสิกขา เราไมตองคํานึงถึงเรื่อง
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ภาวนา ๔ นี้ แตเราไปคํานึงถึงภาวนา ๔ นั้นในตอนวัดผล คือดูวา
บุคคลนั้นๆ พัฒนาครบ ๔ ดานไหม โดยดูทีละดานวา
๑. กายภาวนา ในดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย
ภาพ เขาพัฒนาไหม และพัฒนาแคไหน
๒. ศีลภาวนา ในดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม
เขาพัฒนาไหม และพัฒนาแคไหน
๓. จิตตภาวนา ในดานจิตใจ เขาพัฒนาไหม และพัฒนาแค
ไหน
๔. ปญญาภาวนา ในดานปญญา เขาพัฒนาไหม และ
พัฒนาแคไหน
เปนอันวา ภาวนาที่แยกเปน ๔ นี้ เหมาะกับการวัดผล แลวก็
เห็นไดชัดเจนตรงตามที่ทานใชมาจริงๆ วา พระพุทธเจาไดตรัส
ภาวนา ๔ นี้ ในแงที่เปนการจํากัดความ ในการแสดงความหมาย
และในการตรวจสอบ ซึ่งเปนเรื่องของการวัดผล โดยตรัสถึงพระ
อรหันตวาเปนผูมภี าวนา ๔
ในพระไตรปฎก มีขอความแสดงความหมายวา พระอรหันต
คือใคร? พระอรหันต คือผูมีตนอันพัฒนาแลว คืออยางไร แลวทาน
ก็แยกเปน ภาวิต ๔ (ผูไดภาวนาแลว ๔) คือ
๑. ภาวิตกาย
ผูมีกายที่พัฒนาแลว
๒. ภาวิตศีล
ผูมีศีลที่พัฒนาแลว
๓. ภาวิตจิต
ผูมีจิตที่พัฒนาแลว
๔. ภาวิตปญญา
ผูมีปญญาที่พัฒนาแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๗

นี้คือภาวนา ๔ ที่ใชในการวัดผล แสดงถึงคุณสมบัติของพระ
อรหันต ใครก็ตามที่พัฒนาสมบูรณครบ ๔ ดานนี้ ก็เปนพระ
อรหันต เปนอเสขะ ผูจบการศึกษา อันนี้ก็ชัดเจน
ตกลง นี่คือเหตุผลงายๆ วา สิกขาเปนระบบ เปนกระบวน
การในการศึกษา สวนภาวนานั้นใชในการวัดผล
ถาวาโดยหลักการ ก็เปน กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา
ปญญาภาวนา
ถาวาโดยคุณสมบัติของคน ก็เปลี่ยนตามหลักไวยากรณ
ภาษาบาลีเปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา

การศึกษาตั้งแตจิ๋ว จึงจะไดอารยธรรมที่แจว
ขอยอนกลับไปย้ําแงที่พูดไปแลวหนอยหนึ่ง เมื่อกี้นี้ไดพูด
ใหเห็นในชวงสั้นวา การศึกษาจะมีไดอยางไรในทุกกิจกรรม ในทุก
พฤติกรรม โดยมีไตรสิกขาครบ อันนี้เปนการมองในระดับวงจรเล็ก
หรือจะใชภาษาเลียนแบบเศรษฐศาสตรก็วา มองในระดับจุลภาค
สวนในชวงยาว เราก็มองคลายกับที่เขาใจกันทั่วๆ ไป คือ
การศึกษาพัฒนาคนเปนขั้นตอนจากหยาบไปหาละเอียด แยกการ
ฝกคนหรือจัดแยกการศึกษาเปนระดับ เริ่มจากศีลขึ้นไปหาสมาธิ
แลวก็ไปจบที่ปญญา อันนี้เปนการมองในระดับวงจรใหญ หรือพูด
เลียนภาษาเศรษฐศาสตรวา มองในระดับมหัพภาค
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ทีนี้ การมองแบบมหัพภาคนั้น ในขนาดใหญที่สุดอาจเอาไป
ใชมองการพัฒนามนุษยทั้งสังคมก็ได คือเปนวงจรใหญที่เปนวง
รอบครอบทั้งสังคม ซึ่งเวียนซอนเรียวขึ้นไปเปนรูปพระเจดีย โดย
เริ่มจากคนสวนใหญที่อ าศัยศีลเพียงในขั้นระเบียบวินัยควบคุม
พฤติกรรมไวเปนฐานรองรับ จากนั้นก็เรียวเล็กลงไปเปนหมูคนที่มี
การพัฒนาในขั้นจิตใจมากขึ้นๆ จนขึ้นไปถึงยอดที่เล็กลงๆ คือคนที่
ไดพัฒนามีปญญาอยางสูง จนถึงสูงสุด
แต ทั้ ง หมดนี้ ต อ งไม ลื ม วงจรเล็ ก แบบจุ ล ภาค ที่ ว า ให
ตระหนักรูที่จะมีการศึกษาครบไตรสิกขาที่พัฒนาคนในทุกกิจกรรม
และทุกพฤติกรรม ซึ่งขอทบทวนหนอยวา เวลาจะทํากิจกรรมอะไร
ก็ตาม (ถาไหว ก็ทุกพฤติกรรมเลย) ใหเราดูวา
๑. กิจกรรมที่เราจะทํานี้ จะเปนไปเพื่อเบียดเบียน กอความ
เดือดรอนเสียหายแกใคร หรือแกสังคมไหม เปนการสรางสรรค
เกื้อกูล กอประโยชนหรือไม
๒. เราทํากิจกรรมนี้ดวยสภาพจิตอยางไร มีเจตนาที่ไมดี
เชนคิดเห็นแกตัว คิดรายใคร เปนตน แฝงอยูบางไหม มีแรงจูงใจที่
ดี เปนฉันทะ ใฝรู ใฝสรางสรรค หรือประกอบดวยเมตตา กรุณา
เปนตน หรือไม และใจของเราราเริงแจมใสสดชื่นเบิกบาน มีความ
สุข หรือขุนมัว เศราหมอง เปนตน
๓. แลวก็ในการทํากิจกรรมนี้ เรามีปญญารูเขาใจสิ่งที่จะทํา
ชัดเจนไหม มีเหตุผลในการที่จะทํา และมองเห็นผลที่จะติดตามมา
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จากการกระทําแคไหน ตลอดจนใชปญญาในการกระทํา เพื่อให
กิจกรรมนี้สําเร็จผลดวยดี
นี้ คื อ การใช ไ ตรสิ ก ขาได ค รบในการดําเนิ น ชีวิต เปนการ
ศึกษาในทุกขณะ อันเปนระบบการศึกษาที่แทจริง ซึ่งในที่สุดจะ
พัฒนาคนไปใหถึงความหลุดพน เปนอิสระ ใหคนมีชีวิตจิตใจและ
ปญญาเปนอิสระ
ทีว่ า เปนอิสระนี้ มีความหมายวา เปนอิสระอยางเกือ้ กูล ไมใช
เปนอิสระแบบเปนใหญแลวก็ไปรุกรานทําลาย ไปเบียดเบียนผูอื่น
การศึกษาทุกขณะนี่แหละสําคัญมาก อารยธรรมที่เปนของ
ใหญโตที่สุด ก็สรางขึ้นมาจากการศึกษาที่เปนไปอยูทุกขณะนี่เอง
แตกลายเปนการศึกษาอยางไมรูตัว เพราะคนมักไมไดมองความ
หมายของการศึกษาลึกละเอียดลงมาถึงขั้นนี้ คือถึงขั้นการตั้ง
เจตนา การสรางสภาพจิต แนววิธีในการใชปญญา ในทุกกิจกรรม
และทุกพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งคนไมมอง แตที่จริงคือการศึกษา
ตัวจริง และมีอิทธิพลมากที่สุด

อารยธรรมลมสลาย เพราะไมประสานประโยชน
การศึกษาระบบตะวันตกตามพื้นเพที่เปนมานั้น พูดไดวา
เปนระบบที่ตองการอิสรภาพในเชิงครอบงํา คนตะวันตกก็ยอมรับ
เองวา สังคมของเขาเชิดชูระบบแขงขันเอาชนะกันในหมูมนุษย
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และตองการใหมนุษยเปนอิสระที่จะมีอํานาจครอบงําและครอบ
ครองธรรมชาติ
สังคมตะวันตกมีแนวคิดที่มุงจะเอาชนะครอบงําครอบครอง
ธรรมชาติ และพยายามพัฒนามนุษยใหสามารถพิชิตธรรมชาติให
จงได แนวคิดและเจตจํานงหรือการตั้งเจตนานี้ออกมากํากับหรือ
บงการในกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษยตะวันตกอยางกลม
กลืนไปในวิถีชีวิตเลยทีเดียว และนี่ก็คือการศึกษาในทุกขณะ หรือ
การศึกษาตัวจริงที่วามาแลว (บางทานอาจจะไมยอมรับวานี่เปน
การศึกษา หรืออาจจะบอกวาเปนมิจฉาศึกษา ก็แลวแต)
ตะวันตกภูมิใจเปนอยางยิ่งวา เขาพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาไดดวยเจตจํานงแหงแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ เขา
สรางสรรคอารยธรรมมาดวยแนวคิดนี้ เขาถึงกับอวดไวในตําราวา
สมัยกอนเปนพันๆ ปมาแลว ตะวันออก คือจีนและอินเดีย เจริญ
กวาตะวันตกในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตดวยแนวคิดที่
จะพิชิตธรรมชาตินี้ จึงทําใหตะวันตกเจริญล้ําหนาตะวันออกไปใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น*
*

ขอใหอานดูเอง จากขอความตอไปนี้
“… and it gave rise to the notion that, through science and technology, man
could bend nature to his wishes. This is essentially the modern view of
science, and it should be emphasized that it occurs only in Western
civilization. It is probably this attitude that permitted the West to surpass the
East, after centuries of inferiority, in the exploitation of the physical world.”
“science, history of.” Encyclopædia Britannica. Chicago: Encyclopædia
Britannica, 1969. (ขอความนี้ในฉบับป 2008 ก็ยังคงเดิม)
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แตมาถึงเวลานี้ ความภูมิใจในอารยธรรมแบบนั้นของตะวัน
ตก ก็ตองมาสลายลง เปลี่ยนเปนบอกใหมวาแนวคิดพิชิตธรรม
ชาตินั้นผิด เพราะมันกลายเปนการขมเหงเอาเปรียบธรรมชาติ
แลวก็ทําใหเ กิดความวิบัติที่รายแรง ทั้งธรรมชาติแวดลอมเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และมนุษยกําลังประสบความเดือด
รอนอยางหนัก จากการที่ไดไปทําลายธรรมชาตินั้น
หันมาดูดานสังคม ตะวันตก เฉพาะอยางยิ่งสังคมอเมริกัน ก็
เชิดชูระบบแขงขันชิงชัยวาเปนหัวใจของความสําเร็จและการสราง
สรรคความเจริญกาวหนา
ขอใหดูตัวอยางสักนิดวา คนอเมริกันทานตอไปนี้ มองสังคม
ของเขาเองอยางไร
This dogma has entered every aspect of our
culture starting with the way we bring up our
children―teaching them to be aggressive, to ‘oneup’ others before they ‘one-up’ you; teaching
them that life is the law of the jungle, … It
informs our theories of economics and the
market place, and of our international relations.*

(แปลพอไดความวา: ขอยึดถือทางทิฐิอันนี้ [คือความเชื่อใน
หลัก “The survival of the fittest” - ผูแปล] ไดเขาแฝงในวัฒนธรรม
ทุกสวนของเรา เริ่มตั้งแตการอบรมเลี้ยงดูลูก โดยสอนเด็กใหกาว
*

Jeremy W. Hayward, Shifting Worlds, Changing Minds (Boston: Shambala
Publications, Inc., New Science Library, 1987), pp. 274-5
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ราว ใหไดเปรียบเหนือคนอื่นไวกอนที่เขาจะขึ้นหนาเราไป สอนเด็ก
วาชีวิตคือกฎปา … ขอยึดถือนี้เสี้ยมสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร การ
ตลาด และความสัมพันธระหวางประเทศของเรา…)
เป น อั น ว า ในอารยธรรมตะวันตกที่เ ปนมานั้น แกนขับ
เคลื่อนอยูที่ หนึ่ง แนวคิดทางสังคม คือการเอาชนะในระบบแขงขัน
ซึ่งไดเปนตัวจักรใหญของลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แลวก็ สอง
แนวคิดตอธรรมชาติ คือการมุงมั่นเอาชนะธรรมชาติ
แตมาบัดนี้ แนวคิดทัง้ สองนัน้ ไดกอ ปญหารายแรง เปนตัวการ
ขัดขวางการอยูรวมกันโดยสันติกับเพื่อนมนุษยและกับธรรมชาติ
และกําลังถูกวิเคราะหวิจารณอยางหนัก เพราะคนมองเห็นกันมาก
ขึ้นๆ วาเปนแนวคิดที่ผิด ซึ่งมุงจะครอบงําผูอื่น เปนปจจัยหนุนการ
เอาเปรียบ การขมเหงรังแก และการเบียดเบียน เปนไปในทางกอ
ความขัดแยง ไมประสานกลมกลืน
อันนี้ก็เปนเหตุหนึ่งใหคนตะวันตกหันมาสนใจศึกษาแนวคิด
ของตะวันออกมากขึ้นๆ เพื่อหาหนทางในการแกปญหาสังคมและ
ปญหาธรรมชาติแวดลอม
อิสรเสรีภาพในความคิดแบบตะวันตก ที่หมายถึงความเปน
อิสระเสรีที่ตัวเองไมถูกจํากัด ไมถูกบีบคั้นขัดของแลว ก็ไปจัดการ
อะไรๆ ไดตามความปรารถนา แถมมีจุดหมายวาจะจัดการสิ่งนั้นๆ
เพื่อสนองความตองการของตนเสียดวยนั้น ในที่สุดก็ถึงทางตัน
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มนุษยเจาของลัทธิบอกวาตัวเองเจริญกาวหนา แตมนุษยพวกอื่น
และสิ่งทั้งหลายอื่นจะยอยยับ แลวในที่สุดก็สงผลตีกลับมาพาให
ตัวเองพลอยยอยยับไปดวย
เปนอันวา อิสรเสรีภาพในความคิดแบบตะวันตกนั้น นําไปสู
ความขัดแยงและเพิ่มปญหา และเนื่องจากความเปนอิสระเสรีใน
ความหมายแบบนั้นเปนจุดหมายของการศึกษาและการพัฒนา
ของเขา ดังนั้น การศึกษาและการพัฒนาในระบบความคิดนั้น จึง
นําไปสูความขัดแยงและการเพิ่มปญหาดวย
อารยธรรมทั้ ง หลายล ม สลายกั น เรื่ อ ยมาตลอดประวั ติ
ศาสตร ดวยสาเหตุสําคัญคือมีแตการขัดแยงแยงชิงประโยชน
ระหวางมนุษยตางพวกตางสังคม โดยแทบไมเคยคิดที่จะพัฒนา
ในทางประสานประโยชนกันเลย มาบัดนี้ อารยธรรมปจจุบัน นอก
จากขัดแยงประโยชนกันในหมูมนุษยเองแลว ก็กําลังขัดแยงกับ
ธรรมชาติครั้งใหญที่สุด ถามนุษยไมสามารถพัฒนาการประสาน
ประโยชนกับสิ่งแวดลอมขึ้นมาได อารยธรรมของโลกก็อาจถึง
อวสานครั้งสุดทาย
ดวยเหตุนี้ มนุษยจึงจะตองมีอิสรเสรีภาพในความหมายที่
เกื้อกูลและกลมกลืน โดยมีการศึกษาและการพัฒนาที่ถูกตองซึ่ง
ดําเนินไปในระบบแหงการเกื้อกูลกันและประสานประโยชน
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การศึกษาเพื่อความเปนอิสระเสรีที่เกื้อกูล
ทีนี้ก็มาดูวา อิสรเสรีภาพในความหมายที่เกื้อหนุนระบบแหง
ความประสานกลมกลืน และการศึกษาและการพัฒนาที่ดําเนินไป
ในระบบแหงความประสานเกื้อกูลนั้น เปนอยางไร
ขั้นแรก ในขอบเขตแรกซึ่งเปนวงเล็กที่สุด เมื่อมนุษยยิ่ง
พัฒนามากขึ้น ชีวิตของเขาก็จะยิ่งมีความประสานกลมกลืนมาก
ขึ้น เริ่มดวยระบบแหงกายและใจของเขามีความประสานกลมกลืน
กายและใจประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ถามีการพัฒนาที่ผิด ภายในระบบของชีวิตเองจะเกิดความ
ขัดแยงและเปนโทษตอกัน ดังจะเห็นไดในการพัฒนายุคปจจุบัน ที่
การพัฒนาทําใหระบบชีวิตของมนุษยขัดแยงกัน ไมเปนองครวม
ของชีวิตที่กลมกลืน คนเจริญทางวัตถุ มีสิ่งเสพบริโภคพรั่งพรอม
นึกวาตนมีความสุข แตปรากฏวา ไมแตเพียงจิตใจเครียดรุมรอน
วุนวายทุรนทุราย มีความทุกขมากขึ้นเทานั้น แมแตรางกายเองก็
เกิดปญหาเชนเสื่อมเสียสุขภาพ มีโรคมากขึ้น เกิดความขัดแยงกัน
ในชีวิตของตัวเอง ไมประสานกลมกลืน รวมแลว ชีวิตที่เปนองค
รวมกลับไมดี เปนชีวิตที่ไมมีอิสรภาพ
ขั้ น ที่ ส อง ในขอบเขตที่ ก ว า งออกไป คื อ ความสั ม พั น ธ
ระหวางมนุษย ปรากฏวา ในการที่ปจเจกชนจะแสวงหาความสุข
ใหเต็มที่ ก็มีการแขงขันแยงชิงกัน แลวทําใหในสังคมเกิดความขัด
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แยงมากขึ้น มีการขมเหงเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบกันมาก
ความทุกขทางสังคมกลับยิ่งมาก อิสรภาพยิ่งหมดไป
ขั้นตอไป ในขอบเขตที่กวางยิ่งกวานั้น มนุษยใชความเปน
อิสรเสรีของตนในการจัดการกับธรรมชาติเพื่อสนองความตองการ
ของตนอยางเต็มที่ ทําใหมนุษยเจริญพัฒนาเปนอยางยิ่ง แตในที่
สุดก็ปรากฏวา มนุษยยิ่งพรั่งพรอม สังคมยิ่งเจริญพัฒนา ธรรม
ชาติยิ่งยอยยับ และมนุษยยิ่งถูกทุกขภัยคุกคามมากขึ้น ยิ่งมีการ
พัฒนา ก็ยิ่งทวีความขัดแยง กลายเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน และ
มนุษยยิ่งพัฒนาความเปนอิสรเสรี มนุษยกลับยิ่งสูญเสียอิสรภาพ
พุทธศาสนาใหหลักวา มนุษยตองพัฒนาไปสูอิสรภาพ และ
ในการพัฒนาที่ถูกตอง มนุษยยิ่งมีอิสรภาพ ก็ยิ่งสามารถทําใหเกิด
ความประสานกลมกลืนยิง่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะวา การพัฒนานัน้ หมายถึง
การพัฒนาความสามารถที่จะทําใหเกิดความเกื้อกูลและกลมกลืน
ทําใหประโยชนยงิ่ ประสานเสริมกัน และอิสรภาพก็ทําใหเกิดความ
พรอมมากยิ่งขึ้นที่จะสรางเสริม รักษาความประสานกลมกลืนนัน้
คนมักจะมองความแตกตางในความหมายที่เปนความขัด
แยง แตการศึกษานี้ ในความหมายหนึ่งก็คือ การพัฒนาความ
สามารถที่จะทําใหความแยงแยกและแตกตาง กลายเปนความ
ประสานเสริมและเติมเต็ม
สิ่งทั้งหลายที่จะเปนองครวมซึ่งทําหนาที่ไดสมบูรณ เปน
ประโยชนไดนั้น เกิดจากสิ่งทั้งหลายหรือจากประดาองครวมที่แตก
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ตางกัน ประดาสิ่งที่แตกตางกันนั้น ถาจัดใหถูกตอง จะเปลี่ยนจาก
ความขัดแยงมาเปนความประสานเสริมเกื้อหนุนกัน
ตัวอยางที่สําคัญ เชน ประโยชนตน กับประโยชนผูอื่น ตอน
แรกขั ด แย ง กั น แต ล ะคนตองการจะเอาประโยชนใหมากที่สุด
ตองการไดวัตถุมาเสพ มาบํารุงตา หู จมูก ลิ้น กายของตัวเองให
มากที่สุด เพื่อใหตนมีความสุขมากที่สุด
แนวคิดนี้นําไปสูการที่ตองแยงชิงกัน เพราะแตละคนก็คดิ วา
ฉันตองไดมากทีส่ ดุ ฉันจึงจะสุขทีส่ ดุ เมือ่ แตละคนจะเอาใหมากทีส่ ดุ
ก็ตองแยงชิงเบียดเบียน ตองขมเหงกัน คนที่มีกําลังนอย มีความ
สามารถนอย มีโอกาสนอย ก็เสียเปรียบ ก็อด แลวก็เกิดความทุกข
ความเดือดรอน คนทีม่ กี าํ ลังมาก มีความสามารถมาก มีโอกาส
มาก ก็ไดเปรียบ สามารถรวบรวมกอบโกยมาไวกับตนเองไดมาก
แตในที่สุด สังคมก็วุนวาย ไมปลอดภัย เดือดรอน
เมื่อสังคมวุนวายเดือดรอน แมแตคนที่มีกําลังเข็มแข็ง มี
ความสามารถ และมีมากที่สุด ก็หามีความสุขที่แทจริงไม สังคมก็
เกิดปญหาความขัดแยงที่กระทบถึงทุกคนในสังคมนั้นเอง
ในระบบการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธธรรมนั้น มนุษยยิ่ง
พัฒนาไป ก็ยิ่งเกิดความประสานกลมกลืนมากขึ้น เพราะเราทําให
การพัฒนาในแงประโยชน มาประสานกับการพัฒนาในแงสุข
ตามปกติ สิ่งที่มนุษยตองการก็คือประโยชน และตอกันกับ
ประโยชนก็คือความสุข อยางที่เราพูดงายๆ วา ประโยชนและ
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ความสุข
แตทีนี้มีขอสังเกตสําคัญที่วา ประโยชนของมนุษยนั้นมักจะ
มาขัดกัน ถาเปนอยางนั้น ปญหาของมนุษยก็จะไมรูจักจบสิ้น ถา
การพั ฒ นามนุษ ยแ กปญ หานี้ไมได การพัฒ นามนุษ ยก็ไมเ ปน
ประโยชนแทจริง เพราะไดแคพามนุษยไปจบที่ทางตัน
จะเห็ น กั น ทั่ ว ไปว า ยิ่ ง คนพั ฒ นามากขึ้ น เขาก็ ยิ่ ง หา
ประโยชนไดมากขึ้น แลวคนเหลานั้นก็ตองขัดแยงกันเพราะการหา
และการไดประโยชนนั้น
อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้เรามีคําตอบ คือ การศึกษาที่เปน
การพัฒนามนุษยอยางถูกตอง จะเกิดผลที่วา เมื่อคนยิ่งพัฒนา
มากขึ้ น ประโยชน ทั้ ง ของตั ว เขาเองและประโยชน ข องเขากั บ
ประโยชนของคนอื่นและของสังคม ก็ยิ่งประสานเกื้อกูลหนุนกัน
มากยิ่งขึ้น
ตอนแรก มนุษยมองเห็นประโยชนอยูที่วัตถุทรัพยสินเงิน
ทอง ลาภ ยศ ฯลฯ ขางนอกตัว เขาก็พัฒนาความสามารถที่จะ
แสวงหาสิ่งเหลานั้นใหไดมากที่สุด แลวเขาก็ขัดแยงแยงชิงกัน
ตอมา มนุษยที่มีการพัฒนาอยางถูกตอง รูตระหนักวาสิ่ง
ภายนอกเหลานั้นไมใชตัวประโยชน แตเปนเพียงสิ่งที่เราอาศัยเพื่อ
ใหชีวิตของเราไดประโยชน
หมายความวา ตัวประโยชนจริงๆ นั้นอยูที่ในชีวิตของเราเอง
คือการที่ชีวิตนั้นเปนอยูโดยสวัสดี มีคุณภาพ มีความเจริญงอก
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งาม เขมแข็ง มีความสามารถ มีคุณสมบัติที่ดีตางๆ มากมาย มีจิต
ใจที่มีประสิทธิภาพในการที่จะมีความสุขและแกกันไมใหประสบ
การณหรือเรื่องราวทั้งหลายกอทุกขขึ้นมา มีปญญาที่จะแกปญหา
สรางสรรคและเปนอิสระในความเปนสุข
พอรูจักตัวประโยชนแ ลว คนก็หันมาพัฒนาตรงจุด คือ
พัฒนาตัวประโยชนที่แทในชีวิตของตนนี้ โดยใชสิ่งภายนอกเปน
เครื่ อ งช ว ยเครื่ อ งอาศั ย หรื อ สิ่งเกื้อหนุน ไมมัวพัฒ นาแตความ
สามารถที่จะแสวงหาสิ่งทั้งหลายภายนอก (แตกอนนั้นเขาใจผิด
เอาสิ่งที่ตนอาศัยในการสรางประโยชน ไปเปนตัวประโยชน)
เมื่อมีสิ่งเสพเครื่องใชภายนอกเพียงพอที่จะอาศัยชวยในการ
พัฒนาชีวิตแลว คนก็มุงหนาไปในการพัฒนาประโยชนของชีวิตที่
วานั้น คือทําใหชีวิตมีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีประสิทธิภาพ มีสุข
ภาพ มีญาณภาพ มีอิสรภาพ และมีคุณสมบัติที่ดีทุกอยางทุก
ประการ รวมทั้งชวยกันจัดสรรสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและ
ทางวัตถุ ใหเอื้อตอการที่ทุกคนจะพัฒนาประโยชนที่วามานั้นใหได
ผลดีท่สี ุด
ถึงตอนนี้ ก็จะมองเห็นวา มนุษยยิ่งพัฒนาประโยชนของ
ชีวิตขึ้นมาไดมาก เชน มีฉันทะ มีความใฝรู ใฝสรางสรรค มีสติ
ปญญาความสามารถมากขึ้น เขาก็ยิ่งสรางสรรคพัฒนาประโยชน
แกชีวิตของเขาเองในขั้นสูงขึ้นไป ทําชีวิตใหดีงามประเสริฐไดมาก
ขึ้น พรอมกันนั้นก็ชวยเหลือผูอื่น แกปญหาและสรางสรรคทํา
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ประโยชนแกสังคมไดมากขึ้นดวย
ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาซึ่งเปนการพัฒนามนุษยอยางถูก
ตอง ประโยชนในดานและขั้นตางๆ ของตนเองก็ตาม ประโยชน
ของตนกับประโยชนของคนอื่นและของสังคมก็ตาม แทนที่จะขัด
แยงกัน ก็ประสานเสริมเกื้อหนุนกัน
ในที่สุด ในความหมายที่แทจริง ประโยชนที่มนุษยจะพึงได
ก็คือการที่ชีวิตของเขาพัฒนาขึ้นมานั่นเอง เชน การที่เขามีสติ
ุ ธรรมเพิม่ ขึน้ มีวชิ ชา มีสขุ มีสนั ติ
ปญญาความสามารถเพิม่ ขึน้ มีคณ
มีอสิ รภาพมากขึน้ อยางทีว่ า มาแลว และยิง่ เขาไดประโยชนเพิม่ ขึน้
เขาก็ยงิ่ สรางสรรคทาํ ประโยชนใหแกตนและผูอ นื่ ไดมากขึน้
โดยนัยนี้ การพัฒนามนุษยจึงนําไปสูการรวมมือกันสราง
สรรคสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน และประโยชนก็โยงไปประสานกับ
ความสุขดวย โดยที่ความสุขเองก็จะพัฒนาไปในแนวทางแหงการ
ประสานเสริมเกื้อหนุนและกลมกลืนกัน ดังจะเห็นตัวอยางในการ
พัฒนาจริยธรรมที่ถูกตอง

-๓-

ถาจะพัฒนาคน ก็ตอ งพัฒนาความสุข
-☼-

การศึกษาลมเหลว เพราะละเลยความสุข
เรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก แตมองขามหรือละเลยกันเหลือเกิน
คือเรื่องความสุข
ในการพัฒนาการศึกษานั้น เราจะตองเขาใจความหมาย
ของการศึกษากันใหชัดเจน การพัฒนาการศึกษาจึงจะเปนไปได
การศึกษา ก็หมายถึงการพัฒนามนุษยนั่นเอง ปญหาอยูที่
วา การพัฒนามนุษยนั้น คือพัฒนาอยางไร
ความสุขนี่แหละ เปนตัวกําหนดสําคัญที่จะบงบอกถึงความ
หมายของการศึกษา วาเปนการพัฒนาอะไร
สุข-ทุกขนี่แหละ เปนเรื่องพื้นฐานที่สุดของชีวิต คูกับเรื่อง
ความตองการ และความตองการก็โยงมาที่เรื่องความสุขนี่เอง
เอาทีเ่ ดนมองเห็นงาย ความตองการทีเ่ ปนปญหา ก็คอื ความ
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ตองการหาความสุขแบบแยงกัน สวนความตองการที่ดีงามสราง
สรรคเปนกุศล ก็คอื ความตองการใหทกุ สิง่ ดีงามทุกชีวติ มีความสุข
ความตองการหรือความอยากนี้ เปนมูลรากคือเปนตนตอ
ของเรื่องราวทุกอยาง ตัณหาเปนตนตอกอปญหา สวนฉันทะก็
เปนตนตอใหกอการที่สรางสรรคเกื้อกูล
เพื่อสนองความตองการเหลานี้ (ที่จะใหมีความสุข) คนจึงมี
พฤติกรรมออกมาตางๆ หรือพูดใหครอบคลุมกวานั้นวา จึงสื่อ
สัมพันธกับโลกคือสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่ง
แวดลอมทางสังคม แลวจะสรางสรรคหรือจะกอปญหา จะเกื้อกูล
หรือจะเบียดเบียน ก็ตอนนี้แหละ
ถึงตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรียกวาจริยธรรม ในความหมายที่แทจริง
ถาเปนพฤติกรรมหรือการสัมพันธที่เบียดเบียน ไมพัฒนา ก็เปน
อธรรมจริยา หรือปาปจริยา ถาเปนพฤติกรรมหรือการสัมพันธที่
เกื้อกูลสรางสรรค ก็เปนธรรมจริยา หรือกุศลจริยา
ถาไมพัฒนาความสุขดวยการพัฒนาความตองการของคน
การแกปญหาพฤติกรรมหรือแกปญหาจริยธรรม การพัฒนาพฤติ
กรรมหรือพัฒนาจริยธรรม และการพัฒนาคน ก็จะสําเร็จผลแท
จริงไมได เราก็จะอยูกันแคการแกปญหาดวยวินัยในระดับของกฎ
ระเบียบขอบังคับที่ตองมีการลงโทษหรือปฏิบัติดวยความขัดขืนฝน
ใจ เรียกวาเปนจริยธรรมแบบแยกสวน
คุณธรรมจริยธรรมเปนสภาวะที่เปนเหตุปจจัยประสานอยู
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ดวยกันกับความสุขความทุกขของมนุษย มันไมอาจแยกตางหาก
จากกัน ถาจะพัฒนามนุษย ก็ตองพัฒนาจริยธรรมโดยพัฒนา
ความสุขประสานกันไป ไมใชแยกเอาเรื่องจริยธรรมโดดเดี่ยวออก
ไปตางหากอยางที่ทํากันอยู
ถาพัฒนาความสุขของคนไมได การศึกษาและการพัฒนา
จริยธรรมก็ตองวกเวียนอยูในวังวน และไมมีทางเปนอยางอื่น นอก
จากความลมเหลว
พุทธธรรมจับทีค่ วามสุขความทุกขเปนโครงเรือ่ ง แลวโยงไป
ทีก่ ารพัฒนาความตองการ พรอมไปดวยกันกับการจัดการกระบวน
การสนองความตองการ ที่เรียกวาการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตนั้น
ถาเราเขาใจระบบความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย
แหงการดําเนินชีวิตอยางชัดเจนเพียงพอแลว จะบอกวา การศึกษา
คือการพัฒนาคน คือการพัฒนาความสุข คือการพัฒนาจริยธรรม
ฯลฯ ก็ไดทั้งนั้น แลวแตจุดหรือแงมุมที่ตองการเนนในขณะนั้น
เพราะในที่สุดทุกจุดทุกแงก็โยงถึงกัน
การศึกษาจะตองใสใจและตองชัดเจนในเรื่องความสุขนี้ ถา
การศึกษาไมชัดเจนในเรื่องความสุข ก็พูดไดวาการศึกษาไมเขาถึง
ชีวิต เขาไมถึงความเปนมนุษย และถาการศึกษาไมสามารถทําให
คนมีความสุขที่พึงปรารถนาหรือความสุขที่ชอบธรรม การศึกษาก็
ไมชวยใหชีวิตดีขึ้นและแกปญหาสังคมไมได นั่นก็คือ ไมอาจพูดได
วาการศึกษานั้นสัมฤทธิ์ผล หรือพัฒนาคนไดผลจริง
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รูทันจริยธรรมแบบแยกสวนและจําใจ
มาเริ่มกันที่คําวา “จริยธรรม” คํานี้เราพูดกันนัก แตหารูตัว
ไมวา เราพูดคํานี้โดยเขาใจความหมายแบบตะวันตก ซึ่งเปนจริยธรรมแหงความฝนจิตจําใจ ตรงขามกับจริยธรรมในพุทธศาสนา ที่
เปนจริยธรรมแหงความสุข
จริยธรรมที่เรามองดวยความเขาใจแบบตะวันตกกันมานาน
นี้ เปนจริยธรรมแหงความจําใจอยางไร พอสะกิดใหสังเกต ก็มอง
เห็นไดงาย และเมื่อเทียบกัน ทําไมจึงวาจริยธรรมแบบพุทธเปน
จริยธรรมแหงความสุข ก็ไดพูดในที่อื่นๆ มาซ้ําบอยแลว ในที่นี้จึง
ขอพูดเพียงสั้นๆ รวบรัดหนอย
ขอยกตัวอยางงายๆ ที่เดี๋ยวนี้ทางตะวันตกไดมีจริยธรรมใหม
ขึ้นมา ที่เรียกวา จริยธรรมสิ่งแวดลอม (environmental ethics)
หันไปดูแนวคิดกระแสหลักของคนยุคนี้ที่สืบมาจากความ
กาวหนาทางอุตสาหกรรมของตะวันตกวา* มนุษยจะมีความสุขมาก
ทีส่ ดุ ดวยการมีวตั ถุทแี่ สวงหามาเสพไดมากทีส่ ดุ เมื่อแตละคนคิด
วาตนจะตองมีวัตถุเสพใหมากที่สุด จึงจะมีความสุขมากที่สุด ทุก
คนก็หาก็เอาใหไดแกตนใหมากทีส่ ดุ ก็ตอ งแยงชิงเบียดเบียนกัน
ทีนี้ ถาปลอยใหแยงชิงกันอยางนั้น สังคมก็จะเดือดรอนจน
อยูกันไมได สังคมจะลุกเปนไฟ ก็จึงตองมีการตั้งกฎเกณฑกติกา
*

คือที่ตอมาเรียกวา “บริโภคนิยม”
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ของสังคมขึ้นมา เพื่อหามเพื่อกันไมใหคนขมเหงรังแกเบียดเบียน
เอาเปรียบกัน เปนการมีกรอบมีขอบเขตมีกฎระเบียบขึ้นมา การ
ประพฤติตามกฎเกณฑนี้เรียกวาจริยธรรม ซึ่งเปนเครื่องยับยั้งไม
ใหคนทําตามชอบใจแลวละเมิดตอกัน
แตทีนี้ พอใหประพฤติอยูในกฎเกณฑนั้น คนก็หาวัตถุมา
เสพใหเต็มที่ตามใจอยากไมไดเพราะติดกฎเกณฑ ซึ่งจะดวยกลัว
การลงโทษก็ตาม หรือยอมตามเหตุผลก็ตามวา ถาเขาขืนเอาตาม
ใจชอบ สังคมก็จะเดือดรอน แลวเขาเองก็จะเดือดรอนดวย แตไม
วาจะดวยเหตุใดก็ตาม เขาก็ตองยับยั้งตัวเองดวยความฝนจิตจํา
ใจ เพราะไมสามารถเสพสุขไดเต็มที่อยางที่ปรารถนา
นี่คือ เพื่อใหสังคมอยูได เขาจําเปนจะตองยอมยับยั้งตัวเอง
ในการทีจ่ ะไมหาและไมไดความสุขเต็มทีต่ ามทีอ่ ยาก การมีจริยธรรม
ก็คอื การทีเ่ ขาตองยับยัง้ ตัวเองจากการหาการเอาการไดและการแยง
ชิง ซึ่งในอีกแงหนึ่งก็คือเปนการขัดขวางใหเขาไมสามารถหาเสพ
ความสุขไดเต็มที่ อันนี้จึงเปนจริยธรรมแหงความฝนจิตจําใจ
เพราะฉะนั้ น จริ ย ธรรมในความหมายของฝรั่ ง จึ ง เป น
obligation เปนสิ่งที่จําตองทํา หรือเปนภาวะจํายอม
ที่จริง ในยุคที่ผานมา ตั้งแตสิ้นสมัยกลาง (ค.ศ.1453/พ.ศ.
๑๙๙๖) ที่ฝรั่งหันหลังใหศาสนาของเขาที่สอนหลักจริยธรรมแบบ
เทวโองการ ชาวตะวันตกซึ่งหันมาเปนผูนิยมหรือคลั่งวิทยาศาสตร
ก็ไปสุดโตงถึงกับไมใหความสําคัญกับเรื่องจริยธรรม เพราะเขาถือ
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วา จริยธรรมที่ศาสนาของเขาวาพระเจาทรงบัญชามานั้นไมใช
หรอก มันไมเปนวิทยาศาสตร ไมมีในธรรมชาติ บางทีสังคมนี้วา
อันนี้ดี แตอีกสังคมหนึ่งวาไมดี แตที่อีกสังคมหนึ่งวาดี สังคมนี้วา
ไมดี จริยธรรมเปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติแตงสรรกันขึ้นมาเองเทานั้น
ไมมีจริง ไมเปนจริง ดังนั้น จริยธรรมจึงไดหมดความสําคัญเลือน
ลางจากสังคมตะวันตกไปนาน
จนกระทั่งเขาสูยุคปจจุบัน มาถึงบัดนี้ เมื่อมนุษยประสบภัย
รายแรงจากการเบียดเบียนธรรมชาติ สังคมตะวันตกจึงเหมือนถูก
บังคับใหหันกลับมาเห็นความสําคัญของจริยธรรมกันใหม ถึงกับมี
environmental ethics ขึ้นมา และไทยเราก็พลอยใสใจไปตามเขาดวย
เรื่องก็มาจากความจําใจนั่นแหละ คือ อยางที่วาไปแลว
อารยธรรมตะวันตกมุงวาจะตองพิชิตธรรมชาติ เพื่อครอบครองมัน
แลวก็เอามันมาใชมาเสพสนองความตองการของคน เฉพาะอยาง
ยิ่งก็เอามันเปนวัตถุดิบมาเขาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตออกมา
เปนสิ่งเสพบริโภคที่มนุษยจะไดบํารุงบําเรอตัวเองใหมีความสุข
เต็มที่ แตแลวก็มาประสบปญหาติดขัดที่บอกแลว คือเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมเสีย มีมลภาวะสูง ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ เปนผล
รายตีกลับมาทําใหมนุษยเองเดือดรอนอยางหนัก จนทําทาวาโลก
และมนุษยเองจะยอยยับ มนุษยก็เลยเหมือนกับถูกบังคับ คือตอง
บังคับตัวเองใหหยุดยั้ง วาจะหาความสุขแกตัวใหเต็มที่โดยทํากับ
ธรรมชาติตามชอบใจตนอีกตอไปไมไดแลว
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การประพฤติปฏิบัติตัวอยางมีความยับยั้งชั่งใจตอธรรมชาติ
โดยไมตามใจตัวเองนี้แหละ ก็เกิดเปนจริยธรรมใหมที่เรียกวา
environmental ethics คือ จริยธรรมสิ่งแวดลอม ก็ไดแกจริยธรรม
ตอธรรมชาติ หรือจริยธรรมในการปฏิบัติตนตอธรรมชาตินั่นเอง
แลวจริยธรรมก็ฟนเหมือนคืนชีพขึ้นมา กลายเปนวิชาที่ตอง
เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหลายดังเชนในอเมริกา ในชื่อวา environmental ethics บาง business ethics บาง
นี่แหละ ตอนนี้มนุษยก็หันกลับมาย้ําความสําคัญของจริยธรรมกันใหม แตก็เปนจริยธรรมแบบจําใจชัดๆ ดังที่ในการปฏิบัติ
ก็ตองมีการอดกลั้น หรือการยับยั้งชั่งใจ หมายถึงวาไมสามารถทํา
ตามใจปรารถนา อยางที่บอกแลววาเปน obligation แลวมันก็เปน
เงื่อนไขที่วา ถามนุษยทําตามใจอยากของตัว ธรรมชาติก็อยูไมได
แลวมนุษยเองก็จะตองเดือดรอนไปดวย เพราะฉะนั้น มนุษยจึงจํา
ตองยอมเสียยอมสละยอมอดยอมลดความสุขของตัว เพื่อใหธรรม
ชาติอยูได และตนก็จะอยูไดดวย
นี่คือตัวอยางของการฟน “ethics” ขึ้นมา ซึ่งแสดงลักษณะ
ของจริยธรรมตามความหมายของคนสมัยใหมตามแนวคิดแบบ
ตะวันตก ที่จริยธรรมเปนเรื่องของความฝนจิตจําใจดังไดกลาวมา
แต จ ริ ย ธรรมแบบนี้ ก็ ทําให ม นุ ษ ย ต อ งคิ ด ว า มนุ ษ ย นั้ น
ตองการความสุขที่สมบูรณ ทีนี้ ถามนุษยปฏิบัติตามจริยธรรม
มนุษยก็จะไมสามารถมีความสุขที่สมบูรณไดเลย แลวจะทําอยาง
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ไร อันนี้คือขอที่เรียกวาเปน dilemma คือเปนปญหากลืนไมเขา
คายไมออก คือ ถาจะเอาความสุขใหเต็มที่แกมนุษย ธรรมชาติก็
อยูไมได แลวมนุษยเองก็เดือดรอน แตถามนุษยยอมใหธรรมชาติ
อยูได ตัวเองก็ไมสามารถมีความสุขเต็มที่
นี่เปนทางตันของแนวคิดตะวันตก ซึ่งปจจุบันเขาก็ยังหาทาง
ออกไมได ที่จริงมันเปนทางตันของอารยธรรมเลยทีเดียว
การที่ เ น น ความสําคั ญ ของจริ ย ธรรมขึ้ น มา แล ว เอาการ
ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนั้นมาขึ้นตอความจําเปนจําใจอยาง
นี้ นับวาเปนการขัดขวางหรือทําลายการลุถึงจุดหมายแหงการมี
ความสุขของมนุษย และเมื่อมนุษ ยตองจําใจปฏิบัติอ ยางไมมี
ความสุข จริยธรรมนั้นก็ไมอาจจะมีการปฏิบัติอยางไดผลจริง
เหตุผลในเรื่องนี้ก็งายๆ คือ เพราะวา จริยธรรมแบบตะวัน
ตกอยางที่วามานั้น เปนจริยธรรมแยกสวน ตั้งอยูตางหากจากแดน
แหงความคิดและกิจกรรมอยางอื่นของมนุษย เฉพาะอยางยิ่ง มัน
ไมตั้งอยูบนฐานของการพัฒนามนุษย และไมประสานเกื้อหนุนกัน
ไปกับการพัฒนามนุษยนั้น

ถาคนพัฒนา ความสุขในตัวคนก็ตองพัฒนา
ทีนี้หันมาดูในพุทธธรรม ทานสอนเรื่องความสุขไวมากมาย
และถือวาความสุขนี้พัฒนาได

๖๘

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

เริ่มดวยความสุขระดับที่ ๑ ซึ่งขอใชศัพทแบบภาษาสมัย
ใหมวา ความสุขแบบแยงกัน ไดแกความสุขของคนทั่วไปที่เรียกวา
มนุษยปุถุชนนี้ ซึ่งเกิดจากแนวคิดอยางเดียวกับที่พูดไปแลว คือ
แนวคิดที่ถือวา เราจะสุขมากที่สุด เมื่อไดเสพมากที่สุด ซึ่งทําให
ตองแสวงหาวัตถุสิ่งเสพบํารุงบําเรอใหตัวไดมากที่สุด เอามาปรน
เปรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตน
ที่วาเปนความสุขแบบแยงกันก็คือ เมื่อทุกคนตองหาใหได
มากที่สุด ก็จะตองแยงชิงกัน ถาเราได เขาก็อด เขาก็ทุกข เราไดสุข
แตเขาไดทุกข ทีนี้ ถาเขาได เราก็อด เราก็ทุกข เขาไดสุข แตเราได
ทุกข เปนอันวา ฝายหนึ่งสุข อีกฝายหนึ่งก็ทุกข จึงเปนความสุข
แบบแยงกัน นับวาเปนความสุขขั้นพื้นฐาน ซึ่งเห็นไดทั่วไป
มนุษยเมื่อยังไมพัฒนา ก็หาก็มีความสุขกันอยางนี้ แลวก็อยู
กันในโลกที่เต็มไปดวยการเบียดเบียน
ทีนี้ พระพุทธศาสนาบอกวา มนุษยนี้พัฒนาได และที่วา
มนุษยพัฒนาไดนั้น ที่สําคัญก็คือพัฒนาในดานความสุขนี่แหละ
เราจึงไดมีระบบการพัฒนามนุษย ที่จะใหมนุษยนั้นรูจักความสุข
เพิ่มขึ้นในแบบและในระดับตางๆ
ขยับขึ้นไปอีกแบบหนึ่งกอน มันเปนความสุขในอีกมิติหนึ่ง
เปนการขยายความสามารถที่จะมีความสุขของมนุษยใหกวางออก
ไป ดวยการพัฒนาทางดานจิตใจ
ในขั้นนี้ เราเห็นตัวอยางงายๆ จากพอแม ซึ่งมีความสุขเพิ่ม
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จากคนทั่วไปอีกอยางหนึ่ง คือพอแมใหอะไรแกลูกแลวก็มีความสุข
อยางที่บอกแลววา คนขั้นพื้นฐานทั่วไปถือวา เราจะมีความ
สุขมากที่สุด เมื่อไดเสพมากที่สุด ซึ่งก็หมายถึงวาตองเอาใหได
มากที่สุด เพราะฉะนั้น ตามปกติ มนุษยจึงมีความสุขจากการได
การเอา แตถาตรงขามกับไดคือให ตรงขามกับเอาคืออด ก็ถือวา
เปนการเสียไป มนุษยก็จะไมมีความสุข แตกลายเปนความทุกข
ฉะนั้น สําหรับมนุษยที่อยูกับความสุขแบบแยงกันนี้ การให
จึงเปนการเสีย และเปนความทุกข
เปนอันวา ตามธรรมดาทั่วไป คนตองเอาตองไดจึงจะมี
ความสุข แตก็มีขอยกเวนวา พอแมไมตองไดจากลูก แตพอแมให
แกลูก ก็มีความสุข แสดงวา การใหก็เปนความสุขไดเหมือนกัน
ทําไมพอแมใหแกลูกจึงมีความสุขได? ตอบวา ก็ตองมีปจจัย
บางอยางเพิ่มเขามา ปจจัยตัวนี้อยูขางใน เมื่อมองลึกเขาไป ก็เจอ
วาในใจนั้นมีแรงดึงตัวหนึ่ง คือ มีความรัก เพราะมีความรักตัวนี้
พอแมใหแกลูก แทนที่จะทุกข ก็กลายเปนสุข
ความรักนั้นคืออะไร? พระบอกวา ความรักของพอแมนั้น คือ
ความอยากใหลกู มีความสุข อยากเห็นเขาเปนสุข ความรักตัวนี้มี
ชื่อเรียกวาเมตตา เปนคุณธรรมอยางหนึ่ง
ใครก็ตาม ถาในใจเกิดมีคุณธรรมคือความรักตัวนี้ขึ้นมาแลว
การใหแทนที่จะเปนการเสีย ก็กลายเปนความสุข ความสุขของเขา
ไมจําเปนตองเกิดจากการไดการเอา
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เปนอันวา ความรักที่เปนคุณธรรมคือเมตตา ทําใหคนมี
ความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง คือความสุขจากการให หรือความ
สุขจากการสนองความตองการที่จะเห็นคนอื่นมีความสุข และคุณ
สมบัติในใจอันนี้ก็เกิดขึ้นไดจากการพัฒนามนุษยนั่นเอง
ตอนนี้ก็เห็นชัดวา ดวยการพัฒนามนุษยใหมีคุณธรรมแหง
ความรักขึ้นมา มนุษยกม็ ีความสุขจากการให และจากการสนอง
ความตองการเพื่อที่จะมีความสุขจากการใหนั้น นอกจากมนุษยจะ
มีความสุขเพิ่มขึ้นแลว พฤติกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย
แทนที่จะมีพฤติกรรมในทางเบียดเบียนเนื่องจากการหาความสุข
แบบแยงกัน ก็กลายเปนพฤติกรรมในทางชวยเหลือเกื้อกูล
นี่คือการพัฒนามนุษยในดานการพัฒนาความสุข จากการมี
เพียงความสุขแบบแยงกัน ก็กาวขึ้นมาขั้นหนึ่ง โดยมีความสุขเพิ่ม
ขึ้นอยางหนึ่ง คือ ความสุขแบบรวมกัน หรือ สุขดวยกัน
ความสุขแบบรวมกันสุข หรือสุขดวยกันนี้ เปนความสุขชนิด
ที่ประณีต ลึกซึ้ง ยืนยาว และระลึกถึงดวยความชื่นใจตลอดไป
ไมเหมือนความสุขแบบแยงกัน ที่วูบผานๆ และมักระลึกถึง
ดวยความเสียดาย หรือถึงกับเสียใจเนื่องจากปมความขัดแยง
เบียดเบียนที่ซอนอยู
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย ใ นด า นความสุ ข นี้ ดําเนิ น ไปใน
ขอบเขตที่กวางของสังคม พุทธศาสนาจึงสอนวิธีการ “ศึกษาบุญ”
คือใหฝกการสรางคุณสมบัติที่ดีงามของชีวิตขึ้นมา พูดงายๆ วา
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การฝกทําความดี หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเอง
การศึก ษาบุญนี้ ก็คือ การนําเอาระบบการฝกศึก ษาของ
ไตรสิกขา มาจัดปรับเปน บุญกิรยิ า (จะเรียกวา “กุศลสิกขา” ก็ได) ให
เหมาะสําหรับสังคมชาวบาน อยางทีร่ จู กั กันดีและพูดกันบอยๆ วา
ทาน ศีล ภาวนา
บุญกิริยาเปนวิธีฝกคน โดยเอาพฤติกรรมมาเปนเครื่องเรียก
รองการฝก คือเมื่อทําพฤติกรรม คนก็ตองมีเจตนา ก็ฝกใหเปน
พฤติกรรมที่ทําดวยความรูเขาใจ คือใหมีปญญากํากับ เพื่อให
เจตนานั้นมีแรงจูงใจที่ถูกตอง เชน ทําทาน ก็ใหมีเจตนาที่ประกอบ
ดวยเมตตา หรือกรุณา หรือมุทิตา
พฤติกรรมในระดับสังคมนั้น เมื่อนิยมทํากันทั่วไปจนเปน
แบบแผนของสังคม ก็เปนไปเองโดยเปนวิถีชีวิต และเปนการ
ศึกษาที่ลงตัวตามกันเปนวัฒนธรรม
ก็เริ่มดวยทานที่สอดรับกับชีวิตของชาวบาน คือ ชาวบานนั้น
มีชีวิตที่อยูกับวัตถุสิ่งของเครื่องใช พื้นฐานชีวิตของเขาก็คือการที่
จะตองแสวงหาสิ่งทั้งหลายมากินใชเสพบริโภคบํารุงบําเรอ ตา หู
จมูก ลิ้น กายของเขา ชีวิตอยูกับวัตถุ แลวก็มีความสุขอยูกับวัตถุ
ในเมื่อชีวิตของคนทั่วไปในโลกเกี่ยวของอยูกับวัตถุ แตเปน
ไปในแงของการแสวงหาจนถึงกับแยงชิงกัน การศึกษาพัฒนา
ความสัมพันธระหวางมนุษยทานจึงใหเริ่มดวยทาน คือการเผื่อแผ
แบงปนใหแกกัน โดยจัดเปนธรรมขอแรก
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หมายความวา จากการทีม่ นุษยมชี วี ติ ทีย่ งุ อยูก บั วัตถุ บางทีถงึ
ขัน้ ทีว่ า ทุกวันทุกเวลาคิดแตวา ทําอยางไรจึงจะได จะเอา จะแสวงหา
มาใหไดมากทีส่ ดุ ทานก็จงึ วางระบบการฝกโดยเริม่ ตนทีต่ รงนี้
เทากับเตือนวา ทานทัง้ หลายทีอ่ ยูก นั นี้ ทานอยาคิดแตจะเอา
จะไดอยางเดียวนะ ทานตองคิดใหบาง อยางนอยก็ใหไดกับใหมา
เขาคูกัน พอดุลกันไว โลกจะไดพออยูกันไป พระพุทธเจาจึงทรง
เนนเรื่องทาน ใหมนุษยเริ่มตนฝกคุณธรรมดวยหลักทานกอน
ปุถุชนพอเริ่มตนคิดขึ้นมา ก็จะเอา พอนึกอะไร ก็นึกจะได
ถาปลอยไว มนุษยที่แข็งแรง สามารถ มีโอกาส ก็เอาหมด คนที่
ออนแอ ดอยความสามารถ และขาดโอกาส ก็อด ในที่สุด สังคม
มนุษยก็เดือดรอนจนอยูกันไมได ทานจึงถลักดักหนาคนไวดวย
ทานคือการใหนี้ เปนการฝกมนุษยขอแรกทีเดียว ใหมนุษยศึกษาที่
จะใหแกกัน พัฒนาจิตใจที่จะให
พฤติกรรมในการใหนั้น ถารูจักจัดใหถูกตอง ก็จะทําใหคุณ
ธรรมเกิดขึ้นมาดวย เวลาเราเอาสิ่งของไปใหแกผูอื่น เราไดเห็นผู
อื่นมีความสุข เชน เด็กที่ยากจน เดือดรอน หนาตาไมสบาย พอเรา
เอาอาหารเครื่องนุงหมไปให แลวเห็นเด็กนั้นยิ้มได แจมใส ราเริง
หัวเราะขึ้นมา มีความสุข ใจเราก็มีความสุขดวย
นี่คือเราเริ่มพัฒนาจิตใจแลว ใจเรามีเมตตาที่อยากใหเขา
เปนสุข เมือ่ เห็นเขาเปนสุข เราจึงเปนสุขดวย จากการทําพฤติกรรม
ั นาเมตตาดวย
ในการใหคอื ทานนัน้ เราก็ฝก คุณธรรมของเรา ไดพฒ
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ที่วานี้ก็คือ ในพฤติกรรมแหงการใหนั้น เรามีเจตนาที่ถูกตอง
ตรงไปตรงมา คือตั้งใจจะให พรอมทั้งมีแรงจูงใจคือเมตตากํากับ
อยูดวย ความสุขและการพัฒนาจิตใจก็ตามมาตรงตามเหตุปจจัย
แตถาเราเกิดมีแรงจูงใจที่ไมตรงแลวเจตนาเบี้ยวเขวไป เชน
คิดหวังผลตอบแทน ความสุขก็จะไมมี และคุณธรรมก็จะไมพัฒนา
เปนอันวา การฝกตนใหเริ่มตนดวยทาน ซึ่งเปนการเริ่ม
พัฒนาคุณธรรมขึ้นมาดวย เปนการจัดวางระบบการฝกคนใหสอด
คลองกับสภาพชีวิตของมนุษย ที่วาโดยพื้นฐานคือการปฏิบัติตอ
วัตถุซึ่งจะตองไดตองเอา ก็ฝกใหมีการใหมาเขาคูกันไว และเมื่อ
เราเห็นคนอื่นมีความสุข เราพลอยมีความสุขดวย ใจเราก็เริ่มไมมุง
แตจะบําเรอตัวเอง ความเห็นแกตัวก็จะลดลงไป และเราก็เริ่ม
พัฒนาคุณธรรมคือเมตตาขึ้นมา
การที่อยากใหคนอื่นมีความสุข และเมื่อเห็นเขามีความสุข
เราก็มีความสุขดวยนี้ เปนความสุขที่เพิ่มขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง เปน
ความสุขแบบประสานกลมกลืน เปนความสุขประเภทที่ ๒ ซึ่งเกิด
ขึ้นจากการพัฒนามนุษย มาดุลกับความสุขแบบแยงกัน
ความสุขแบบสรางสรรคนี้ มิใชมีเฉพาะสุขจากเมตตาเทา
นั้น เมื่อมนุษยมองเห็นคุณคาความดีงามของสิ่งทั้งหลาย เห็นคุณ
คาของการกระทําความดี ชื่นชมพอใจในการสรางสรรคประโยชน
สวนรวม ก็เกิดมีศรัทธาขึ้น แลวก็สามารถเสียสละทําการตามอุดม
คติ เพื่อสนองความเชื่อถือศรัทธานั้น ก็มีความสุข
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นี่เปนตัวอยางใหเห็นวา จากการพัฒนาคุณธรรม คนก็
พัฒนาความสุขไปดวย
เมื่อมนุษยเริ่มมีความสุขแบบประสานกลมกลืนแลว ความ
จําเปนที่จะตองมีความสุขจากการเสพวัตถุอยางเดียว ก็ลดนอยลง
เพราะมีความสามารถที่จะมีความสุขในมิติอื่นได
ดังนั้น การพัฒนามนุษยอยางถูกตอง ก็พัฒนาความสุขดวย
และเมื่อพัฒนาความสุขได ก็ลดการแยงชิงเบียดเบียน และเพิ่ม
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนการพัฒนาสังคมไปดวย
นี่ เ ป น เพี ย งตั ว อย า งของความสุ ข ที่ พ ว งมากั บ การพั ฒ นา
มนุษย ซึ่งเกิดจากการพัฒนาความตองการ คือพัฒนาความอยาก
ที่ถูกตองนั่นเอง เริ่มดวย เหนือความอยากไดวัตถุมาเสพใหตนมี
ความสุข ก็พัฒนาความอยากใหคนอื่นมีความสุข แคนี้การพัฒนา
มนุษยก็เขาทางแลว

ถาพัฒนาถูก
ความสุขของบุคคล เปนสันติสุขของสังคม
ความสุขที่เกิดจากการพัฒนาคนยังมีอีกมากหลายขั้นหลาย
ระดับ เชน ความสุขในการชื่นชมความประณีตงดงามของธรรม
ชาติ ความสุ ข ในการทําสิ่ ง ดี ง ามให สําเร็ จ ความสุ ข ในความ
สัมฤทธิ์ของสภาวะที่ดีงาม ความสุขในความสงบปลอดโปรงโลง
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เบา ความสุขซึ้งดื่มด่ําทางจิตอยางในสมาธิ เปนตน
ในที่สุดก็จะถึงความสุขขั้นเหนือความตองการ คือสุขที่ไม
ตองสนองความอยาก คือการพัฒนามนุษยตอไปจนกระทั่งเกิด
ปญญาสวางแจง รูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน รูจักโลกรูจัก
ชีวิตอยางถึงความจริงแท มองเห็นความจริงวา ชีวิตและโลกคือสิ่ง
ทั้งหลาย ที่สุขทุกขดีรายเปนไปตางๆ นั้น ก็เปนไปตามธรรมดาของ
ธรรมชาติ ที่มีภาวะแหงไตรลักษณ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สิ่งที่ยึดถือกันนั้น เราก็อยูกับมันอยางรูเทาทันวา มันไมใช
เปนของเราจริง ที่แทนั้นมันเปนของธรรมชาติ ไมวาจะอยางไรก็
ตาม ในที่สุดเราก็เอามันไวกับเราไมได การที่มันผันผวนปรวนแปร
ไปตางๆ อยางไร มันก็เปนไปตามเหตุปจจัยที่เปนเรื่องของธรรม
ชาติ การที่เราทุกขโศกเดือดรอนไป ก็เพราะเราจะใหมันเปนไป
ตามความอยากความยึดของตนเองอยางฝนความเปนจริง ซึ่งไม
อาจใหเปนไปไดตามใจปรารถนา เราทุกขเพราะสิ่งเหลานั้นเปนไป
ตามธรรมดาแตมาฝนความปรารถนาของเรา
เมือ่ สิง่ ทัง้ หลายไมเปนตามความอยากความยึดของเรา แตเปน
ไปตามเหตุปจ จัยทีเ่ ปนธรรมดาของมัน เราก็ตอ งมีชวี ติ แหงปญญา ที่
จะปฏิบตั จิ ดั การมันดวยปญญาทีร่ เู ขาใจเหตุปจ จัยเหลานัน้
ทีนี้ เมื่อเรารูเทาทันโลกและชีวิตจนถึงขั้นที่มองเห็นความผัน
ผวนปรวนแปรของสิ่งทั้งหลายเปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมชาติ ซึ่งมิ
อาจจะใหเปนไปตามใจอยาก พอเราขึ้นอยูเหนือความยึดความ
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อยากแลว เราก็อยูกับสิ่งทั้งหลาย และปฏิบตั จิ ดั การกับมันดวย
ปญญา ทีนี้ ความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของธรรมชาติ ก็เปน
เรื่องของธรรมชาติ ที่เปนไปตามธรรมดาของมัน ทุกขของธรรม
ชาติก็เปนของธรรมชาติไป มันไมมาเปนทุกขในชีวิตจิตใจของเรา
ก็มาถึงจุดที่จิตใจเปนอิสระ และเกิดความสุขจากปญญาที่รูเขาใจ
สวางแจงที่ทําใหจิตใจเปนอิสระเหนือโลกเหนือชีวิต
ตอนนี้ มนุษยจะเขาถึงอิสรภาพที่แทจริง แลวเขาจะมีความ
สุขอยูในใจตลอดเวลา เปนขั้นสุดทายที่ความสุขไดพัฒนามาจน
ถึงขั้นที่เรียกวา เปนความสุขอิสระสมบูรณ
อยางนอย แคที่ไดพูดมา มนุษยก็มีความสุข ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ความสุขแบบแยงกันสุข
ขั้นที่ ๒ ความสุขแบบสุขดวยกัน ที่ประสานเกื้อกูลกัน
ขัน้ ที่ ๓ ความสุขแบบเปนอิสระ ทีไ่ มตอ งขึน้ ตอสิง่ ภายนอก
แบบที่ ๑ และ ๒ ยังตองอาศัยปจจัยภายนอก ขึ้นตอสิ่งอื่น
คนอื่น มันไมอยูกับตัว ไมอยูในตัว และยังตองหวังตองหาอยู การ
ที่ยังหวังยังหาอยู ก็คือการที่เรายังขาด ยังไมมี จึงตองพัฒนาใหถึง
ขั้นที่ ๓ ที่รูเทาทันความจริงของธรรมชาติแลว จนกระทั่งความเปน
ไปตามกฎของธรรมชาติไมสามารถเขามาครอบงําจิตใจ เราจึงมี
ความสุขที่เปนอิสระ ที่ความสุขนั้นอยูประจําในจิตใจของเราตลอด
เวลา เหมือนเปนเนื้อเปนตัวของเราเอง ไมตองหาอีกตอไป
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นี่เปนการพูดรวบรัด เพราะความสุขเปนเรื่องใหญมาก แม
แตความสุขแบบอิสระก็ยังแบงซอยยอยออกไปอีก จนถึงอิสระ
อยางสมบูรณ วากันอยางสั้นๆ ความสุขที่จริงแทสมบูรณนั้น มี
ลักษณะสําคัญ ๓ อยาง คือ
๑. เปนความสุขอยางอิสระ เปนของตนเอง มีในตัวเอง เปน
สุขไดทุกที่ทุกเวลา ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตอสิ่งอื่นภายนอก
๒. เปนความสุขที่มีอยูกับตัว เปนคุณสมบัติประจําตัว สด
ใสเบิกบานอยูเปนธรรมดา มีอยูตลอดเวลา ไมตองหา
๓. เปนความสุขที่บริสุทธิ์ เปนสุขลวนๆ ไมมีความทุกขแฝง
เหลือ หรือเจือปน
มนุษยพัฒนาความสุขกาวหนาไปไดเรื่อย จนถึงขั้นสุดทาย
มนุษยที่พัฒนาไปจนมีความสุขถึงขั้นสูงสุดแลว ทานเรียกวา เปน
ผูบรรลุประโยชนตน
พอบรรลุประโยชนตนแลว ก็ไมมีอะไรตองทําอีกเพื่อจะให
ตนเปนอยางนั้นอยางนี้ แมแตเพื่อใหเปนคนที่ไดพัฒนาแลว
เมื่อไมมีอะไรตองทําเพื่อตนเองอีกแลว แมแตความสุขก็มี
อยูเปนคุณสมบัติประจําตัว เปนธรรมดาของชีวิตแลว ชีวิตของเขา
จะอยูเพื่ออะไร คําตอบก็คือวา พลังงานของชีวิตที่เหลืออยู ก็อุทิศ
ใหแกมนุษยชาติในการทํางานเพื่อใหคนทั้งหลายมีความสุข ความ
สุขของตนเอง ก็เปนไปเพื่อความสุขของมวลมนุษยนั่นเอง
เรายอมรับความจริงวา สังคมมนุษยนี้เต็มไปดวยความแตก
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ตางหลากหลาย และความแตกตางหลากหลายนี้เปนไปตามระดับ
การพัฒนาของมนุษย เรายอมรับวามนุษยจํานวนมากยังตองมี
ความสุขแบบแยงชิงกัน แตเมื่อมีการพัฒนามนุษย ก็มีความหวัง
ใหเขาเดินหนาตอไป และจะมีมนุษยจํานวนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นไป ถึง
ขั้นสุดทายที่วาไมตองทําอะไรเพื่อตัวเองอีก ซึ่งมีความสุขอยูกับตัว
ตลอดเวลา
การที่มนุษยมีการพัฒนาโดยมีความสุขอยูในระดับตางๆ นี้
แหละ ที่จะทําใหโลกอยูดีได
ความสุขของมนุษยที่พัฒนาขึ้นไปๆ นี้จะทําใหสังคมมีดุลย
ภาพ แตถามนุษยไมพัฒนาความสุข คนอยูแคในขั้นพื้นฐาน คือมี
แตความสุขแบบแยงกันอยางเดียว สังคมก็ตองเดือดรอนวุนวาย
อยูกันไมไดแนนอน
การมีความสุขตามระดับของการพัฒนานี้ เปนสาระสวน
สําคัญของการพัฒนามนุษย
เราไมตอ งไปหวัง ซึง่ เปนไปไมได ทีจ่ ะใหมนุษยทุกคนมีความ
สุขที่สมบูรณ หรือแมแตมีความสุขแบบที่ ๒ หรือแบบที่ ๓ ไดใน
เวลาเดียวกันทั่วทุกคน
แตขอใหมีการพัฒนาที่ถูกตองเถิด มนุษยที่พัฒนาอยูใน
ระดับที่ตางๆ กันนี้ ก็จะมีการเกื้อกูล มาดุลกัน อยางนอยก็ทําให
สังคมนี้พออยูกันดีไปได
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สุขงาย-ทุกขไดยาก VS ทุกขงาย-สุขไดยาก
จากความเขาใจเกี่ยวกับความสุขที่วา มนุษยจะตองหาตอง
ไดวัตถุมาเสพใหมากที่สุด จึงจะมีความสุขมากที่สุด ก็จะเกิดมี
ความหมายของการศึกษาขึ้นมาอยางหนึ่งโดยไมรูตัว ซึ่งพอพูดขึ้น
มาก็จะเห็นไดไมยาก
นั่นคือ ในปจจุบันที่มนุษยมุงหาความสุขอยางที่วามานั้น
การศึ ก ษาก็ จ ะมี ค วามหมายเป น การพั ฒนาความสามารถของ
มนุษย ที่จะแสวงหาวัตถุมาสนองความตองการเสพใหมีความสุข
หรือวา การศึกษา คือ การพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่ง
เสพมาบําเรอความสุข
จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม การจัดการศึกษาในปจจุบันนี้
แทบจะมีความหมายนี้เปนหลักการพื้นฐานเลย จะเปนจริงหรือไม
ก็โปรดลองคิดดู
เมื่อมนุษยมีความเขาใจและเปนอยูทําการดวยความเขาใจ
อยางนี้ ก็จะเกิดภาวะเสียดุล
อะไรคืออีกดานหนึ่งที่ขาดไป ที่ทําใหมนุษยเสียดุล กลาวคือ
คูกับความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบําเรอใหตนเปนสุขนั้น อีก
ดานหนึ่ง มนุษยมีความสามารถที่จะเปนสุข ซึ่งเขาอาจพัฒนาให
มากขึ้นๆ ได
การพัฒนามนุษยหมายถึงการพัฒนาศักยภาพที่จะมีความ
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สุขนี้ดวย ถาเขาพัฒนาศักยภาพที่จะมีความสุขนี้ เขาก็จะมีความ
สามารถมากขึ้นในการที่จะมีความสุข เชน เปนคนที่สุขไดงายขึ้น
และเปนทุกขไดยากขึ้น
แตนาเสียดายวา ศักยภาพที่จะมีความสุขที่มนุษยมีอยูใน
ตัวนี้ ระบบของอารยธรรมปจจุบัน รวมทั้งระบบการจัดการศึกษา
ไดทอดทิ้งเสีย ไมไดใสใจ ไมไดตระหนักรูที่จะพัฒนามัน อยาวาแต
จะพัฒนาเลย แมเพียงแคจะรักษาไว ก็ยังละเลย จึงรักษาใหคงอยู
ไมได หนําซ้ํากลับสูญเสียมันไปอีกดวย
ดังจะเห็นวา มนุษยจํานวนมากในปจจุบัน ยิ่งอยูในโลกนาน
ไป ก็ยิ่งกลายเปนคนที่มีความสุขไดยากขึ้น ตอนที่เขาเกิดมา ขณะ
ยังเปนเด็กๆ อยู ศักยภาพของเขาในการที่จะมีความสุข ยังแสดง
ออกมาใหเห็นไดพอสมควร เขายังมีความสุขไดคอนขางงาย เชน
ไดอะไรนิดอะไรหนอย มีประสบการณนิดประสบการณหนอย เขา
ก็ราเริงสดใสมีความสุข แตครั้นอยูไปในโลกนานๆ เขา พอโตขึ้นๆ
ปรากฏวาเขากลายเปนคนที่มีความสุขไดยากขึ้นทุกที
ที่วามานี้แหละ คือ การที่เขาสูญเสียความสามารถที่จะมี
ความสุข แตในทางตรงขาม เราตองยอมรับเลยวา เขามีความ
สามารถที่จะหาสิ่งบําเรอความสุขไดมากขึ้น
เมื่อเขาพัฒนาดานเดียว คือ เขามีความสามารถที่จะหาสิ่ง
บําเรอความสุขไดมากขึ้น แตความสามารถที่จะมีความสุขของเขา
ลดนอยลง ก็จะเกิดภาวะสัมพัทธที่วา การที่เขาไดสิ่งมาเสพมาก
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ขึ้น ก็ไมชวยใหเขามีความสุขมากขึ้น เพราะวา ในขณะที่ความ
สามารถที่จะมีความสุขของเขาลดนอยลงไปนั้น เขาจะตองหาสิ่ง
เสพมาใหไดปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะใหมีความสุขไดเทาเดิม
ตัวอยางของคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนั้น
เราจะเห็นไดทั่วไป นายคนหนึ่ง ตอนแรกมีทรัพยนอย มีรายไดต่ํา
หาเงินไดวันละเพียง ๑๐๐ บาท เขาคิดใฝฝนวา ถาเมื่อใดเขาหา
เงินไดวันละพันบาท เขาจะแสนสุขสันตสุดยอดสมปรารถนาเต็มที่
เรียกวามีชีวิตที่สมบูรณเลยทีเดียว
ตอมา ปรากฏวาเขาประสบความสําเร็จ สามารถหาไดจริง
อยางที่ฝน พอเขาหาไดวันละพันบาท เขาก็มีความสุขเปยมลนพน
ประมาณจริง แตก็เปนความสุขเพียงในระยะแรกเทานั้น ครั้นแลว
เขาก็ชักจะชินชาแลวก็เฉยๆ
ตอนนี้เขาอยากไดเพิ่มขึ้นไปเปนวันละหมื่น และตอมาพอ
เขาไดวันละหมื่นแลว ถาวันไหนไดหนึ่งพัน ที่แตกอนนี้พอไดมา
เคยมีความสุขเหลือเกิน แตตอนนี้เขากลับเปนทุกขอยางยิ่ง
ตอมา พอไดวันละลานแลว วันไหนไดหมื่นหนึ่ง ก็กลายเปน
ความทุกขอยางยิ่ง ทําไมเปนอยางนั้น
นี่เปนตัวอยางของการที่มนุษยสูญเสียความสามารถที่จะมี
ความสุข เนื่องจากการพัฒนาดานเดียวของมนุษย
เวลานี้ มนุษ ยมีความสามารถมากที่จะหาสิ่งเสพบําเรอ
ความสุขกันอยางเต็มที่ แตพรอมกันนัน้ ปรากฏวา เขาไมไดรกั ษา

๘๒

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

ความสามารถทีจ่ ะมีความสุขไว และศักยภาพดานนีข้ องเขาสูญเสีย
ลดนอยลงไป เขาจึงคอยๆ หมดความสามารถทีจ่ ะมีความสุข จนใน
ทีส่ ดุ บางคนหมดความสามารถดานนีเ้ ลย แมจะไดอะไรมาเทาไร ก็
ไมมคี วามสุข
ตรงกันขาม คนที่รักษาศักยภาพที่จะมีความสุขนี้ไว และ
พัฒนาใหมีความสามารถที่จะมีความสุขไดมากขึ้น เขายิ่งอยูใน
โลกนี้นานไป เขาก็ยิ่งเปนคนที่สุขไดงายมากขึ้น
ตรงขามกับคนที่ไมพัฒนาความสามารถนี้ ที่ยิ่งอยูในโลกนี้
นานไป ก็ยิ่งสุขไดยาก และทุกขไดงายขึ้นทุกที
ทีนี้ ถาเขาพัฒนาทั้งสองดาน คือ ทั้งพัฒนาความสามารถที่
จะมีความสุขใหสุขไดงายขึ้น และทั้งพัฒนาความสามารถที่จะหา
สิ่งบําเรอความสุขไดมากขึ้น เขาก็จะสุขกําลังสอง อยางนี้ก็สบาย
ไมมีปญหา
แตผลดียงั มีมากกวานัน้ อีก กลาวคือ ตอมาปรากฏวา ในเมือ่
เขามีความสามารถมากในการหาสิง่ มาเสพบํารุงความสุข แตพรอม
กันนัน้ เขาก็มคี วามสามารถมากในการทีจ่ ะมีความสุข โดยเปนคนที่
สุขไดงา ยดวย สิง่ ทีเ่ ขาไดมามากมายก็เลยไมจาํ เปนสําหรับการทีจ่ ะ
ทําใหเขามีความสุข ถึงแมมขี องนอย เขาก็มคี วามสุขได สิง่ ทีเ่ ขาได
มามากมายนั้นก็เลยกลายเปนของเหลือเฟอเกินจําเปน
แถมยิ่งกวานั้น เขายังไดพัฒนาความสุขแบบประสานที่สุข
ดวยกันขึ้นมาอีก (สุขที่เกิดจากความรักอยากใหคนอื่นเปนสุข คือ
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เมตตา) ทีนจี้ ะทําอยางไรละ ออ… เขาก็นาํ สิง่ เหลานัน้ ไปชวยทําให
คนอืน่ มีความสุขนะสิ แลวทัง้ เขาและคนอืน่ นัน้ ก็มคี วามสุขไปดวยกัน
พรอมกันนั้น คุณธรรมในตัวเขา เชน ความรักผูอื่นคือเมตตา
ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นอีก ซึ่งยิ่งทําใหเขามีความสุข แบบประสาน
เกื้อกูลที่ทําใหเกิดปติสุขเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจยิ่งขึ้นไป
อยางนี้ก็เรียกวาพัฒนาในแนวทางของพระพุทธเจา ที่ตรัสวา
จะไปไหน ก็ไมหวาด จะนอนไหน ก็ไมหวั่น คืนวัน
จะผันผาน ก็ไมมาเผาใจ อะไรที่จะสูญเสียในโลกก็ไม
เห็ น ที่ ไ หน เพราะฉะนั้ น จึ ง หลั บ ไปกั บ ใจไมตรี ที่
ปรารถนาดีตอทุกคน
(สํ.ส. ๑๕/๔๕๔/๑๖๒)
เพราะฉะนั้น การชวยเหลือเกื้อกูลกัน และสันติสุขในสังคม
มนุษย จึงเปนไปไดจากการพัฒนามนุษยแบบนี้
หันมาดูการศึกษาของเราเวลานี้ นาจะเสียหลัก เห็นไดชัดวา
เสียดุล ไมมีดุลยภาพแลว พูดไดเลยวา สภาพปจจุบันนี้เปนตัว
อยางของการที่วา การศึกษาไดสูญเสียดุลยภาพในการพัฒนาคน
การศึกษาปจจุบันนี้ มีความหมายเปนการพัฒนาความ
สามารถของมนุษยในการหาสิ่งเสพมาบําเรอความสุข แตพรอม
กั น นั้ น ก็ ทําให ม นุ ษ ย จํา นวนมากสู ญ เสี ย ความสามารถที่ จ ะมี
ความสุข และกลายเปนคนที่มีความสุขไดยากขึ้นทุกที
การพั ฒ นาความสามารถที่ จ ะหาสิ่ ง เสพบริ โ ภคมาบํารุ ง
ความสุขนั้น เปนงานหลักของการศึกษาระบบปจจุบัน ไดแกการ
เลาเรียนวิชาทํามาหาเลี้ยงชีพทั้งหลาย
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ระบบการศึกษาในปจจุบันเนนเรื่องนี้เดนมาก จนกระทั่ง
ไปๆ มาๆ คนจํานวนมากก็เลยเขาใจแคบๆ เขวๆ ทําใหการศึกษามี
ความหมายเปนแคการเลาเรียนวิชาการที่จะไปทํามาหาเลี้ยงชีพ
หรืออยางดีก็เปนแคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะเอาไปสนอง
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระบบของพุทธธรรม การศึกษาในความหมายที่วานี้ เปน
เพียงดานหนึ่งในขั้นตน คือเปนเรื่องของการพัฒนาคนในระดับศีล
ดังที่ทานจัดเปนองคมรรคขอวา “สัมมาอาชีวะ” ซึ่งเปนการเตรียม
บุ ค คลให พ ร อ มสําหรั บ การพั ฒ นาที่ สูงขึ้นไปในระดับจิตใจและ
ระดับปญญา พรอมกับเปนสวนรวมที่เกื้อกูลสังคม เฉพาะอยางยิ่ง
ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนเสียหาย
ในแงความสุขนี้ การศึกษาดานจิตและปญญา เปนการ
พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข คือสงเสริมและทําศักยภาพนี้
ใหบรรลุภาวะเต็มเปยมสมบูรณ จนกระทั่งมีความสุขที่เปนอิสระ
หรือมีอิสรภาพในทางความสุข มีความสุขที่ไมพึ่งพาไมขึ้นตอสิ่ง
ภายนอก ถึงแมไมมีอะไรเลย ก็ยังมีความสุข
อยางพระพุทธเจานี้ ไมทรงมีทรัพยสนิ เงินทองเลย เสด็จจาริก
เทีย่ วสัง่ สอนประชาชนเดินไปกลางดงกลางปา วันหนึง่ มีคนที่พบกับ
พระองค คิดวาพระพุทธเจาอยูอยางนี้ไมสบาย คนที่สุขจริง มี
ความสุขมากที่สุด ตองอยูอยางพระเจาพิมพิสาร จอมมคธราช
พระพุทธเจาตรัสอธิบายใหเขารูวา เขาเขาใจผิด พระองค
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ตางหากที่มีความสุขมากที่สุด และสามารถปฏิญาณคือยืนยันได
วาทรงมีความสุข พระเจาพิมพิสารถึงแมจะเปนกษัตริยยิ่งใหญ ถึง
จะทรงอยูวัง มีขาราชบริพารมากมาย มีเงินทองสิ่งบริโภคพรั่ง
พรอมบริบูรณ ก็ไมสามารถมีความสุขไดอยางพระองค
จึงตองถามวา การพัฒนามนุษยแบบนี้เรามีหรือเปลา คือ
พัฒนาจนกระทั่งเปนมนุษยที่แมจะไมมีอะไร ก็มีความสุขได
สรุปวา จะตองตั้งอยูในหลักดุลยภาพ ใหดุลกันและมีครบ
ทั้ง ๒ ดาน อยางในเรื่องที่พูดมาตั้งแตตน ก็มีหลักดุลยภาพมา
เรื่อย ตั้งแตเรื่องการศึกษาของอเมริกันในปจจุบันที่เอียงไปทาง
ตามใจเด็ก พะนอเด็ก ถาไมระวังใหดี จะกลายเปนการบําเรอใหมี
ความสุขที่ขึ้นตอการจัดตั้งภายนอก แตอาจทอดทิ้งการพัฒนา
ปจจัยภายใน เลยกลายเปนการลดความสามารถในการมีสุข
รวมแลว ดุลยภาพ ๒ ดานก็ชดั แลว คือ ดานหนึง่ การพัฒนา
ความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบํารุงความสุข ก็ทําไป และอีก
ดานหนึ่ง การพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็ทําดวย
ถาทําอยางนี้ ก็จะเปนการพัฒนามนุษยที่แทจริง ทั้งดีตอ
ชีวิตของบุคคลเอง ทั้งเกื้อกูลตอสังคมในการอยูรวมกันของมนุษย
ทั้งเกื้อกูลตอธรรมชาติแวดลอม เพราะมนุษยพวกนี้มคี วามสุขโดย
ไมตองเปนนักเสพ จึงไมจําเปนตองไปแยงชิงกันหรือเอาจากสิ่ง
แวดลอมมากนัก ดุลยภาพนี้ปรับทุกอยางใหเกิดความพอดี ตั้งแต
มีพฤติกรรมที่พอดีเปนตนไปเลย นี่เปนตัวอยางที่ยกมาใหดู

-๔-

คนทํานาสําเร็จ ธรรมชาติกเ็ ผล็ดขาวออกมา
-á-

จบการศึกษา คือพรอมดวยสุขเพื่อปวงประชา
จากทีพ่ ดู แลวเมือ่ กี้ จะขอตอไปนิดหนึง่ - ผูท บี่ รรลุผลสัมฤทธิ์
แหงการพัฒนามนุษยดวยการศึกษา ที่เรียกวาเปนอเสกขะ หรือ
เปนพุทธ มีลักษณะอยางไร
ไดพูดไปครั้งหนึ่งแลววา ผูที่ศึกษาแลว หรือผูสําเร็จการ
ศึกษานั้น จะมีความสุขเต็มเปยมอยูภายใน เปนเนื้อตัวของชีวิต
เปนคุณสมบัติของจิตใจ ที่มีอยูประจําตลอดเวลา แลวก็เปนความ
สุขอยางอิสระ ที่ไมพึ่งพา ไมตองหา นี่คือประโยชนตนก็เต็มแลว
เมื่อประโยชนตนเต็มสมบูรณแลว ก็จะมีลักษณะเปนผูที่ไม
มีอะไรจะตองทําเพื่อตนเองอีก
ดังนั้น ผูที่สําเร็จการศึกษาจึงมีลักษณะการดําเนินชีวิตอยาง
ที่ บ อกว า เป น ผู ที่ ส ละพลั ง งานชี วิ ต ที่ เ หลื อ อยู ทั้ ง หมดให แ ก
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มนุษยชาติ ทํางานเพื่อชาวโลก
ฉะนั้น จึงมีอุดมคติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาตรัส
ไวเปนหลักใหญวา “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ”
(เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อ
การุณยแกโลก) นี่เปนคติที่ใชในทุกเรื่อง
คตินี้บอกวา พระพุทธศาสนานั้นไมไดมีอยูคงอยูเพื่อตัวของ
พระพุทธศาสนาเอง พระพุทธศาสนามิใชอยูเพื่อตัวเอง แตมีอยูคง
อยูเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษย
ในเวลาที่พระพุทธเจา ตรัสถึงการที่จะใหพระพุทธศาสนา
ดํารงอยูยั่งยืนนาน เชน ใหเลาเรียนปฏิบัติหลักธรรมสําคัญๆ กันไว
วิถีชีวิตที่ประเสริฐจะไดดํารงอยูยั่งยืนนาน ก็จะตรัสตอไปวา จักได
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก
นี่คือไมไดจบแคพระพุทธศาสนา ไมใชวาเพื่อพุทธศาสนา
เจริญแลวก็จบ ไมใชอยางนั้น พุทธศาสนาไมไดมีอยูเพื่อตัวเอง แต
มีอยูเพื่อประโยชนสุขแกปวงสัตว หรือแกมนุษยชาตินั่นเอง
คตินี้ใชทั่วไป ตั้งแตเริ่มเกิดพระพุทธศาสนา พอมีพระมาเปน
สาวก และไดศึกษาพัฒนาตนสมบูรณแลว ตอนแรกมีแค ๖๐ รูป
พระพุทธเจาก็ตรัสสงไปประกาศพระศาสนาวา ทั้งเราและเหลา
เธอ เปนอิสระเสรีเต็มที่แลว เธอทั้งหลายจงจาริกไปสูทองถิ่นดิน
แดนตางๆ เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาว
โลก เธอทั้งหลายจงจาริกแยกไปองคละทาง อยาไปซ้ําทางกัน ๒
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องค แมเราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม
ตอมา ตอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน และปรินิพพานแลว
เวลาจะสังคายนา ก็มีคติบอกวา จะสังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อ
ใหวิถีชีวิตอันประเสริฐคงอยูยืนนาน จักไดเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของชนจํานวนมาก
หลั ก การนี้ ส อดคล อ งกั บ จุ ด หมาย และเข า กั บ หลั ก การ
ประสานประโยชนของบุคคลกับสังคม คือ สังคมยิง่ ดีกย็ งิ่ มีสภาพเอือ้
ใหบคุ คลพัฒนาชีวติ ของตนสูจ ดุ หมาย และบุคคลยิง่ มีการศึกษาได
พัฒนาชีวิตดีมากขึ้น ก็ยิ่งสามารถเกือ้ หนุนสังคมใหเปนอุดมสภาพ
เพือ่ การเขาถึงประโยชนสขุ ทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ไปของแตละบุคคล
เราจัดตั้งระบบสังคมเพื่อใหเปนสภาพเอื้อ และในสังคมที่ยัง
ไมพรอมพอ เราก็จัดตั้งชุมชนที่เอื้อซอนขึ้นมาพอใหสังคมโอบอุม
แลวบุคคลไดอาศัยสภาพเอื้อนั้นเปนแหลงพัฒนาชีวิต จนเมื่อจบ
การศึกษา พัฒนาพรอมทั้ง ๔ ดาน ก็เรียกวานิพพาน คือเต็มอิ่ม มี
ความสุขสมบูรณ จบดับหมดเรื่องของตัวตนที่จะใหเห็นแกตัวอีก
ตอไป ไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตัวเองอีกแลว ก็มีชีวิตอยูเพื่อทํา
ประโยชนสุขใหแกโลก
หลักการและจุดหมายนี้ พูดใหสั้นและงาย ก็คือ คติ “บุคคล
นิพพาน ทําการเพื่อโลก”
นีค่ อื ประโยชนตนเต็มแลว สุขจริงแลว ไมมอี ะไรทีต่ อ งทําเพือ่
ตัวเองอีกแลว ก็มชี วี ติ อยูเ พือ่ ประโยชนสขุ ของมวลประชาชาวโลก
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สืบเนื่องจากหลักการนี้ สังฆะในฐานะเปนชุมชนแหงการ
ศึกษา ที่ชุมนุมทั้งของผูกําลังศึกษาอยู และทั้งผูที่จบการพัฒนา
แลว จึงมีชื่อวาเปนผืนนาอันยอดเยี่ยมของโลก ที่จัดไวไถหวาน
เพาะพันธุและแผขยายผลความดีงามมวลคุณพิเศษ ทั้งทางจรรยา
จิตใจ และปญญาแกประชาทั้งมวล

คนที่พัฒนา มีจิตสํานึกเพื่ออนุชน
แลวก็มีคติหนึ่งของพระอรหันตวา ปจฉิมาชนตานุกัมปา คือ
เพื่อเปนการอนุเคราะหหมูชนรุนหลัง
อยางเชน ธุดงค คือขอปฏิบัติขัดเกลากิเลส ถาเปนพระ
อรหันตก็ไมจําเปนตองขัดเกลาอีก เพราะจบการศึกษาแลว แต
พระมหากัสสปะเถระทําไมยังถือธุดงคอยูอีก
ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเคยตรัสแกพระมหากัสสปะวา เธอแก
แลว เมื่อถือธุดงคขอนั้นขอนี้ก็ลําบาก มาอยูสบายๆ บาง อาหาร
และจีวรก็รับของที่คหบดีเขาถวายก็ได พระมหากัสสปะก็ทูลวา ขา
พระองคขอประพฤติบําเพ็ญธุดงคตอไป
พระพุทธเจาตรัสถามวา ทานมีเหตุผลอะไร พระมหากัสสปะ
ก็ทูลตอบวา เพื่อเปนแบบอยางใหเปนประโยชนแกชนรุนหลังตอ
ไป นี่ก็เพราะพระอรหันตไมมีอะไรตองทําเพื่อตนอีกแลว ก็ทําเพื่อ
ประโยชนสุขแกชนภายหลัง
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เพราะไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองนี่แหละ พระอรหันตจึงใช
ชีวิตใหเปนแบบอยางที่จะเปนประโยชนแกชาวโลก โดยอยูกับ
สมมุติและปฏิบัติตามสมมุติอยางจริงจัง ดวยปญญารูเขาใจทําไป
ตามเหตุผล
เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงเปนแบบอยางในการรักษาวินัย
รักษากติกาสังคม และในการทําความดีตางๆ
เราบอกกันวา พระอรหันตรูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย
แลว ทานไมมีความถือมั่นยึดติดกับสิ่งทั้งหลาย ทีนี้ บางคนก็คิด
ตอไปวา เมื่อไมยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งทั้งหลายแลว พระอรหันตก็คง
ไมเอาเรื่องอะไรแลว คงปลอยอะไรๆ ไปตามเรื่องตามราว วางเฉย
ไม เ อาเรื่อง นี่คือความไมเขาใจที่ทําใหมีตัว อยางการกระทําที่
แปลกๆ ซึ่งแทนที่จะแสดงวาเปนพระอรหันต ก็กลายเปนของ
ปลอม คือเปนอรหัน
ในกรุงเทพฯ นีแ่ หละ เคยมีญาติโยมมาเลาใหฟง วา ทีว่ ดั หนึง่ มี
พระรูปหนึง่ ชราแลว มีผหู ญิงสาวๆ นวดใหแลวเขาก็บอกวา ทานไมมี
กิเลส ไมยดึ มัน่ ถือมัน่ แลว ก็เปนแตธาตุสี่ ปฐวี อาโป เตโช วาโย เทา
นั้น จะบีบนวดจะขยําไปก็ไมเปนไร นี่เปนเพียงการหาขออาง ถา
เปนแคธาตุ ๔ มันก็นอนแผแหงไป จะตองบีบตองนวดทําไม
แตพระอรหันตแทที่หมดกิเลสแลว ทานทําตามคติเมื่อกี้ที่วา
ไมมีอะไรที่จะทําเพื่อตัวเองอีก จึงมีชีวิตอยูเพื่อประโยชนสุขแกชาว
โลก รวมทั้งเปนแบบอยางในความถูกตองดีงามใหแกมนุษยทั้ง
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หลาย (คําบาลีเรียกวา “ทิฏฐานุคติ”) เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่ตกลง
กันในสมมุติแลว ทานก็จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด
วินัย ระเบียบ กฎกติกา กฎหมายนั้น เปนบัญญัติตามสมมุติ
เพื่อประโยชนสุขทางสังคม สมมุตินี้มิใชมีขึ้นไวอยางเลื่อนลอย แต
สมมุ ติ ทุ ก อย า งมนุ ษ ย ว างขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ที่ มุ ง หมายอย า งใด
อยางหนึ่ง เชน เพื่อชีวิตรวมกันที่ดี
ทั้ ง ๆ ที่ เ รารู ว า เป น การสมมุ ติ ไ ม ใ ช มี จ ริ ง แต มั น มี วั ต ถุ
ประสงค พระอรหันตทานมีชีวิตอยูดวยปญญา ทานรูและเขาใจ
สมมุตินั้น ทานจึงถือตามสมมุติ เพราะทานรูเหตุผลวา ขอตกลงนี้
สมมุติขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคนี้ ทานก็เปนตัวอยางของการปฏิบัติ
จริงจังเลย ดังนั้น พระอรหันตจึงเปนผูที่เครงครัดในการทําตาม
สมมุติ แตทานทําดวยปญญา ไมใชทําดวยความยึดมั่นถือมั่น
เดี๋ยวนี้คนจํานวนมากเขาใจผิดในเรื่องความไมยึดมั่นนี้ เขา
บอกวาฉันจะไมยึดมั่น แตความไมยึดมั่นของเขากลายเปน “ความ
ยึดมั่นในความไมยึดมั่น” ซึ่งมีจริงๆ
นี่ก็คือ เขาเห็นไปตามที่พระทานสอนไววา เออ… เปนความ
จริงนะ สิ่งทั้งหลายนี้ไมใชเปนของเราจริง ลูกเมีย ทรัพยสมบัติ ก็
ไมใชของเราจริง มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนของนอกกาย เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตายแลวก็เอาไปไมได เราจะไมยึดมั่นถือมั่น
มันละ วาแลวก็ไมเอาเรื่องเอาราว ทรัพยสินเงินทอง ลูกเมีย ครอบ
ครัว ไมรับผิดชอบทั้งนั้น แลวก็บอกวาไมยึดมั่น
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เรื่องก็คือ ไปไดยินวาความไมยึดมั่นนั้นมันดี แลวก็คิดเอา
ดวยเหตุผลและมองเห็นวาดีจริงๆ แลวก็เลยปฏิบัติดวยความยึด
มั่นในความไมยึดมั่นนั้น ความไมยึดมั่นของเขานั้น เปนสิ่งทําดวย
ความยึดมั่น ไมใชความไมยึดมั่นจริง
ความไมยดึ มัน่ ทีแ่ ท ตองเกิดจากปญญาทีร่ คู วามจริง แลวมัน
จะเปนไปเองดวยความรูเ ทาทัน และมันจะสมเหตุสมผล ถูกตอง เปน
มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งปรับใหทุกอยางพอเหมาะพอดี ลงตัวไปหมด
ดังนั้น พระอรหันตจึงทําตามสมมุติอยางเครงครัด และเปน
แบบอยาง ดังที่ในวินัยของพระจะเห็นตัวอยางไดชัดเจน เชนวา
พระภิกษุนั้นทานมีสิ่งของนอย แตสิ่งใดที่สมมุติตกลงวาใหเปน
ของทานแลว วินัยกําหนดไวชัดเจนเลยวา ทานตองรับผิดชอบ
อยางผานุงหม ตามพระวินัย พระมีสมบัติเปนของตัวเองได
เพียงแคจีวรที่หม ๑ ผืน ที่นุง ๑ ผืน ที่ซอนนอก ๑ ผืน รวมเปน ๓
ผืน เรียกวาไตรจีวร สมบัติในดานเครื่องนุงหมมีเทานี้ แลวพระจะ
บอกวาฉันไมยึดมั่นถือมั่น มันไมใชของเราจริง แลวก็ไมเอาใจใส
นั่นเปนไปไมได วินัยของพระไมยอม
สิ่งใดที่สมมุติคือตกลงวาเปนของทานแลว ทานตองรับผิด
ชอบเต็มที่ เพราะฉะนั้น พระตองรักษาจีวรของตัวอยางดีที่สุด
ทานตองรับผิดชอบของตัวแมที่มีนอยนั้นใหเต็มที่ แมแตขาดครอง
คืนหนึ่งยังไมไดเลย เปนอาบัติทีเดียวละ นี่คือการทําตามสมมุติใน
ชีวิตที่เปนจริง ตามหลักของวินัย
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ฐานของอารยธรรมมนุษย
คือ กฎสมมุติ ที่หยั่งถึงกฎธรรมชาติ
เมื่อบังเอิญพูดมาถึงคําวา “วินัย” ก็เลยเปนจุดกระทบใหนึก
ถึงคําเรียกชื่อพระพุทธศาสนา ขอใหสังเกตวา คําวา “พุทธศาสนา”
ที่เราใชกันนี้ ที่จริงก็แปลงายๆ วา “คําสอนของพระพุทธเจา” ไมได
เปนชื่อเรียกอยางที่เราใชกันในปจจุบัน
ในครั้งพุทธกาล เวลามีใครมาขอบวชอยูกับพระพุทธเจา
ทานใชคําวาบวช “ในธรรมวินัยนี้” เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึงภิกษุที่
ปฏิบัติถูกตองวาจะกาวหนาไปดวยดี ก็ตรัสวาภิกษุนั้นจะถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย “ในธรรมวินัยนี้”
เมื่ อ พระพุ ท ธเจ า ทรงส ง พระสาวกออกไปประกาศพระ
ศาสนา ทรงใชคําวา “จงแสดงธรรม…, จงประกาศพรหมจริยะ
(วิถีชีวิตอันประเสริฐ)” เมื่อตรัสถึงการที่จะใหพระพุทธศาสนาดํารง
อยูยืนยาว เชนดวยสังคายนา ทรงใชคําวาเพื่อให “พรหมจริยะ
ยั่งยืน ดํารงอยูไดนาน”
เมื่อผูใดมาเฝาพระพุทธเจา ฟงพระองคสอนแลว รูเขาใจ
ธรรมแจมแจงสิ้นสงสัย ก็เปนผูชัดเจนกับตัวจนไมตองอาศัยคนอื่น
“ในสัตถุสาสน” (หรือสัตถุศาสนา คือคําสอนของพระศาสดา)
สวนคําวา “พุทธศาสนา” โดยทั่วไปใชในความรอยกรองคือ
ในคาถา หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจา และใชยักยายกันไปกับ
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คําวา สัตถุศาสนา ชินศาสนา สุคตศาสนา ศากยบุตรศาสนา
โคตมศาสนา เปนตน
รวมแลว คําที่ครอบคลุมที่สุด ก็คือ “ธรรมวินัย” แมแตคําวา
“พรหมจริยะ” ก็อยูในธรรมวินัย เชนวา “ประพฤติพรหมจริยะใน
ธรรมวินัยนี้”*
ที่วา “ธรรมวินัย” ครอบคลุม ก็เพราะเปนคําแสดงระบบให
เห็นองคประกอบ ซึ่งแตละอยางมีความหมายจําเพาะเจาะชัด ใน
ขณะที่ “ศาสนา” เปนคําที่ใชกันแบบหลวมๆ มุงไปที่คําสั่งสอน
เปนอันวา พุทธศาสนาคือระบบแหงธรรมวินัย ซึ่งประกอบ
ดวย “ธรรม” และ “วินัย”
พระพุทธศาสนาที่สมบูร ณตองมีทั้งธรรมและวินัย ไมใช
ธรรมอยางเดียว
“ธรรม” คือ ความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือธรรม
ชาติและกฎธรรมชาติ
“วินัย” คือ การบัญญัติจัดตั้งระเบียบชีวิตและระบบการทั้ง
หลายในสังคม บนฐานความจริงของกฎธรรมชาติ ที่จะใหบุคคล
อยูกันดีโดยมีสภาพที่เอื้อตอการพัฒนาชีวิตไปสูจุดหมายของธรรม
พูดสั้นๆ วา ธรรม คือ ความจริงของธรรมชาติ วินัย คือ การ
*

ถายังเกีย่ งนิดหนอยวาเคยมีการใชคาํ นีก้ บั ลัทธิอนื่ (เคยใชกบั อาฬารดาบส และอุททกดาบส)
ก็เติมคําจํากัดลงไปวา สวากขาตธรรมวินัย หรือ ตถาคตปเวทิตธรรมวินัย, คนโบราณคง
เลือกหาคําใช และเห็นวาคํานี้ยาวเกินไป ในที่สุดจึงเลือกคําวา “พุทธศาสนา” เพราะวา
เมื่อไมลงลึกในเรื่องความหมาย ก็เปนคําที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สะดวก และงายที่สุด
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จัดตั้งใหคนไดผลดีสอดคลองกับกฎธรรมชาติ
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา ธรรม คือ กฎธรรมชาติ วินัย คือ กฎ
มนุษยบนฐานของกฎธรรมชาติ
ธรรม เปนเรื่องของสภาวะ วินัย เปนเรื่องของสมมุติ แต
สมมุติใหคนไดประโยชนจากสภาวะ โดยไมขัดตอสภาวะ ดวยเหตุ
นี้ คนที่จะจัดตั้งวินัยไดดีจริง จึงตองเขาถึงธรรมจริงๆ
วินัย มิใชมีความหมายเปนแคระเบียบแบบแผน แตหมายถึง
การจัดระบบเศรษฐกิจ เชน จัดสรรระบบแบงปนปจจัย ๔ การจัด
ระบบสังคม เชน จัดวางกติกาในการอยูรวมกัน การจัดกิจการของ
ชุมชน และการจัดระบบการปกครอง เปนตน
เคยมีพระผูทรงความรูทานหนึ่ง (เทาที่ทราบวาเปนนักการ
เมืองรุนเกามาก) เรียกวิชาการสมัยใหมจําพวกสังคมศาสตรวา
“วินัยศาสตร” ซึ่งนับวาเปนความคิดที่แยบคายทีเดียว
จะตองเขาใจใหชัดวา “วินัย” คือกฎมนุษย ที่เปนเรื่องสมมุติ
นั้น เราบัญญัติจัดตั้งขึ้นเพื่อหนุนให “ธรรม” คือความเปนไปตาม
กฎธรรมชาติ เกิดผลดีแกเราอยางมากที่สุดและอยางมั่นใจที่สุด
วินัย คือกฎมนุษยนั้น เปนเรื่องของสังคมมนุษย ที่เราสมมุติ
ขึ้น เพื่อเอาประโยชนจากธรรม ที่เปนกฎธรรมชาติ
ยกตัวอยาง เราตั้งกฎมนุษยขึ้นมาวา: ใหคนกวาดถนน ไดรับ
เงินเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
อันนี้เปนกฎ โดยมีความเปนเหตุและผลชัดเจนวา การกวาด
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ถนนหนึ่งเดือนเปนเหตุ การไดเงินเดือนหาพันบาทเปนผล ถาไมทํา
เหตุ ก็ไมไดรับผล
แตมองลึกลงไป ทําไมเราจึงตั้งกฎมนุษยนี้ขึ้นมา? คําตอบก็
คือ เพราะเราตองการความสะอาดของถนน และความสะอาดของ
ถนนนั้นจะเกิดขึ้นไดเพราะมีการกวาด ตอนนี้เราก็มาถึงกฎธรรม
ชาติ คือ
มีความเปนไปตาม กฎธรรมชาติ วา: การกวาดถนน ทําให
เรามีความสะอาดของถนน
อันนี้ก็เปนกฎ โดยมีความเปนเหตุและผลชัดเจนวา การ
กวาดถนนเปนเหตุ ความสะอาดของถนนเปนผล ถาไมทําเหตุ ก็ไม
มีผล
ทีนี้ มาดูความสัมพันธระหวางกฎมนุษย กับกฎธรรมชาติ ก็
จะเห็นวา เราตองการความเปนไปตามกฎธรรมชาติที่วา “มีการ
กวาดถนน จึงจะเกิดความสะอาดของถนน” เราจะใหมั่นใจหรือให
มีหลักประกันวาจะมีการกวาดถนนเพื่อใหเกิดความสะอาดของ
ถนน เราก็จึงตั้งกฎมนุษยขึ้นมาหนุนวา “คนใดกวาดถนน ๑ เดือน
ใหคนนั้นไดรับเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท”
คราวนี้ มาดูความแตกตางระหวางกฎมนุษย กับกฎธรรม
ชาติ ก็ปรากฏวา
๑) กฎมนุษย เปนสมมุติ คือขึ้นตอการตกลงยอมรับที่เรียกวา
มติรวมกันของมนุษย (จริงตามที่คนตกลง) ไมเปนความจริงแท
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ตามสภาวะ (การกวาดถนนทําใหเงินเกิดขึ้นมาเองไมได เปนเพียง
เงื่อนไขใหคนอื่นเอาเงินมาให) ดังนั้น ถามีการไมตกลง ไมยอมรับ
หรือคนฝายใดฝายหนึ่งไมทําตามที่ตกลงกัน ถึงจะทําเหตุ แตผลก็
ไมเกิด หรือแมไมทําเหตุ แตผลก็อาจจะเกิดขึน้ ได (กวาดถนนแลว
แตไมไดรบั เงินหาพันบาท หรือไดไมครบ, ไมไดกวาดถนน หรือ
กวาดไมจริงจัง แตหลอกหรือพรางใหไดรบั เงินหาพันบาท, มีการสม
คบกันในสองฝายใหเลีย่ งกฎ)
นี่ตรงขามกับกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนสภาวะ คือมีความเปนจริง
ของมันเอง ที่เปนเรื่องของเหตุปจจัยในธรรมชาติอันจริงแทแนนอน
(จริงแท หรือจริงของธรรมชาติ) เมื่อมีการกวาดถนน จึงไดความ
สะอาดของถนน ถาการกวาดไมมี ความสะอาดก็ไมเกิดขึ้น ใครจะ
บิดพลิ้วหรือหลอกไมได
๒) กฎมนุษย มิใชมีความเปนเหตุ-ผลของมันเองแทจริง แตมี
ความเปนเหตุ-ผลบนฐานแหงเงื่อนไข และเงื่อนไขนั้นอยูที่คน ดัง
นั้นจึงมีเหตุปจจัยในตัวคนเขามาเกี่ยวของดวยอยางสําคัญ เริ่ม
ดวยการตกลงของสองหรือหลายฝาย และการตกลงนั้นก็ขึ้นตอ
ความตองการของสองหรือหลายฝายนั้นอีกตอหนึ่ง แลวที่สําคัญ
อยางยิ่ง ความตองการอาจเปนแรงจูงใจอกุศลคือตัณหา หรือเปน
แรงจูงใจกุศลคือฉันทะ ก็ได พรอมกับยังมีสังขารประกอบรวมดวย
อีกมาก เชน ความรักหรือชัง ออนแอหรืออดทน ฯลฯ อันลวนเปน
ปจจัยตัวแปรที่จะผันผลใหแผกไป และเรียกรองใหมีการจัดตั้ง
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ระบบควบคุมซอนกฎขึ้นมา
ทั้งนี้ ตรงขามกับกฎธรรมชาติ ซึ่งมีความเปนเหตุ-ผลของมัน
เองแทจริง เปนเรื่องของธรรมนิยาม คือเปนไปตามระบบความ
สัมพันธอันแนนอนของเหตุปจจัยและผล ไมขึ้นตอคน แตคนที่
ตองการผลจะตองปฏิบัติอยางเที่ยงตรงตามมัน

แคกบั กฎสมมุติ อารยธรรมมนุษยกเ็ พียบแปล
แถมอีกหนอย บางคนจะสงสัยวา ในเมื่อกฎมนุษยก็เปนแค
กฎสมมุติเทานั้น ทําไมจะตองเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติตามกัน
นักหนา อยางที่วาพระอรหันตถึงกับถือเครงครัดเปนตัวอยางเลย
ขอสงสัยนี้ ตอบไมยาก เอาแค ๒ เหตุผลก็พอ
๑. มนุษยเรานี้แหละตองการผลที่จะไดตามกฎธรรมชาติ
เราจึงตั้งกฎสมมุติขึ้นมา เพื่อเปนเงื่อนไข เปนเครื่องหนุน หรือเปน
เครื่องประกันใหมั่นใจวาจะมีการปฏิบัติที่จะเปนเหตุใหเกิดผลตาม
กฎธรรมชาตินั้น
ทีนี้ การทีจ่ ะไดผลอยางทีห่ วังหรือไม ก็ขนึ้ อยูก บั พวกมนุษยเรา
เองที่จะปฏิบัติคือทําเหตุนั้นหรือไม สวนทางดานกฎธรรมชาติโนน
เราไมตอ งไปหวงมันเลย มันตรงไปตรงมา และเทาไรก็เทานัน้ มันไม
เขาใครออกใครอยูแ ลว
ถาใชคาํ วาหนาที่ มันก็เหมือนกับสัง่ สอนเราวา กฎธรรมชาตินี้
ทําหนาทีแ่ นนอนซือ่ ตรง ไมเบีย้ ว ไมเถลไถลแน แมแตอดื อาดก็ไมมี
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คุณไมตอ งมายุง ดวยหรอก แตคณ
ุ พวกมนุษยกนั เองนั่นแหละ เอา
อะไรจริงจังไดยาก ไมซื่อเสียบาง ขี้เกียจ ขี้ขลาดบาง ละเลย ผัด
เพี้ยน หลบ หลอก เก สารพัด จงดูแลควบคุมกันใหดีเถิด มันจะได
ผลไหม จะสําเร็จหรือไม ก็อยูที่พวกคุณเองจะทําตามที่ตกลงกันไว
แนหรือเปลา
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎธรรมชาติอยูที่ความเปนจริงซึง่ เปนไป
อยางแนนอนของมันเอง (สภาวสัจจะ) แตความศักดิส์ ทิ ธิข์ องกฎมนุษย
อยูท มี่ าตรการซึง่ มนุษยเองจะเสกสรรจัดตัง้ ขึน้ มา (สมมุตสิ จั จะ)
ดังนัน้ เพือ่ ใหสมดังทีว่ า เราจะมีหลักประกันใหกฎมนุษยไดผล
แนนอนตามที่สมมุติตกลงกันนั้น เราจึงตองวางมาตรการที่จะใหมี
การปฏิบตั จิ ริงตามกฎสมมุตนิ นั้ อยางมัน่ ใจทีส่ ดุ (จะไดพอเขาคูก นั
ไดกับความแนนอนของกฎธรรมชาติ ที่มันมั่นคงเด็ดขาดอยูแลว)
ตรงนี้ ควรเสริมเติมไวนิดหนึ่งวา ความเปนจริงที่แนนอนของ
กฎธรรมชาตินั้น มันละเอียดลงไปถึงกับวา เหตุปจจัยแคไหน ผลก็
ตามนั้นแคนั้น ตรงกัน พอดีกับเหตุปจ จัย ตางกับความไมจริงแท
แนนอนของกฎมนุษย ซึ่งบางที เบี้ยว เก เขว ขาดนิดเดียว ก็ไมเกิด
ผลที่ตองการอันใด หรือเกิดผลผิดทางไปอยางอื่นเลย ก็เพราะ
อยางนี้ดวยนี่แหละ เมื่อจะเอาผลที่ตองการใหมั่นเหมาะ พวก
มนุษยจึงตองหนัก ตองเหนื่อย ตองแนวกันยิ่งนัก ถึงขั้นที่พูดกันวา
ตองเอาใจใสกับมาตรการในการปฏิบัติตามกฎมนุษยนนั้ กวดขัน
และหยุมหยิมกวาการใสใจกฎธรรมชาติ กลายเปนวา ตองจัดตั้ง
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สรางความแนนอนใหกับกฎมนุษยทไี่ มแนนอน มากยิง่ กวาการรูใ ห
พอกับความแนนอนของกฎธรรมชาติ
๒. กฎสมมุติของมนุษยนี้ เปนแกน เปนหัวใจของระบบการ
ตางๆ ในสังคมมนุษย เปนตัวกํากับขับดันคุมทางของระบบเหลานัน้
ไมวา จะเปนระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง หรือระบบใดๆ
ในสังคม ฉะนั้น ความถูกตอง ชัดเจน สมจริง ศักดิ์สิทธิ์ ไดผล หรือ
ไม แหงกฎสมมุติของมนุษย จึงหมายถึงความเรียบรอย มั่นคง
ดํารงอยูดวยดี หรือความเรรวน ปวนปน เสื่อมทรุด ตลอดจนลุย
สลาย ของระบบเหลานั้น จนถึงของสังคมนั้นๆ ทั้งหมดดวย
แคนี้ก็เพียงพอที่จะบอกวา ทําไมจึงตองเอาจริงเอาจังกันนัก
กับเรื่องของกฎมนุษย
เรื่องธรรม คือกฎธรรมชาติ กับวินัย คือกฎมนุษย มีอะไรๆ ที่
ควรพูดกันอีกมาก แตคราวนี้วากันแคนี้กอน
พูดสั้นๆ วา อารยธรรมที่เกิดมีและพัฒนากันมาได ก็เพราะ
มนุษยท่ีฉลาดรูจัก จัดตั้งกฎสมมุติขึ้น เกิดเปนระบบเศรษฐกิจ
ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองตางๆ เรื่อยมา แตจะ
สัมฤทธิ์ผลดีแคไหน ก็สุดแตวา กฎสมมุตินั้นถึงกันหนุนกันกับกฎ
ของธรรมชาติไดดีเพียงไร ซึ่งก็ขึ้นตอมนุษยนั่นเองวามีปญญารูจริง
เทาใดและทําการดวยเจตจํานงอยางไร แลวก็จริงจังกันแคไหน
ขอสําคัญที่ควรย้ําไวก็คือ มนุษยจํานวนมากหรือสวนมาก
มักหลงเพลินเหมือนเขาใจผิดมองกฎมนุษยดังวาเปนของจริงใน
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ธรรมชาติ แลวก็ติดอยูแคกฎมนุษยนั้น ไปไมถึงกฎธรรมชาติ แถม
เลยไปถึงกับหลงสมมุติ กลายเปนแปลกแยกจากธรรมชาติ จึงทํา
ใหเกิดความวิปริตผิดเพี้ยนไปตางๆ และแกปญหาไมถูกทาง แลวก็
ไมสําเร็จ
อยางนอย จะตองรูทันสมมุติ ที่ซอนอยูบนสภาวะ และใช
หนุนกันใหเกิดผลดีที่สนองความตองการในทางสรางสรรคเกื้อกูล

วัดผลการศึกษาจัดตัง้ ดูทคี่ วามสัมฤทธิส์ ภาวะ
เปนอันวา พระพุทธศาสนาประกอบดวยสาระ ๒ สวน คือ
ธรรมกับวินยั หรือพูดใหตรงกวานัน้ วา ธรรมวินยั คือพระพุทธศาสนา
ถาเรามองแตธรรมอยางเดียว เชน พอไดไปฟงมาวาสิ่งทั้ง
หลายไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จะยึดมั่นถือมั่นไมได ก็คิดเห็น
ไปตาม เลยชักจะไมเอาเรื่องเอาราว ไมรับผิดชอบอะไร ซึ่งแสดงวา
ไมเขาใจถองแท รูไมจริง ทําทาจะเกิดมีทิฐิที่ผิดและปฏิบัติผิด วินัย
ก็จะชวยกันไว
วินยั นัน้ อยางนอยก็กาํ กับการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมทัว่ ไป
ทีเ่ ปนเรือ่ งราวประจําวันไมใหเขวหรือผิดพลาดเพีย้ นไป แลวก็ทําให
ไดสติที่จะตรวจสอบใหรูตัววาเลยเถิดไป จะไดศึกษาใหถูกใหชัด
บอกแลววา วินัยเปนการนําเอาความจริงในธรรมชาติมาจัด
เขาสูวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย แมจะเปนความจริงเพียงใน
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ระดับสมมุติ แตเปนความจริงในการเปนอยูของคนเราที่จัดตั้งกัน
ขึ้นเปนสังคมตามสมมุตินั้น เราจึงตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตาม
ที่มันเปน โดยมองใหครบทั้ง ๒ ระดับ
เมื่ออยูกับสมมุติ ก็มองใหทะลุถึงสภาวะ แลวปฏิบัติใหพอดี
ดวยปญญาที่รูเขาใจทั่วถึงและเทาทัน ดังนั้น การจัดสรรในหมู
มนุษย หรือการจัดตั้งในสังคมนี้ จึงเปนเรื่องที่เราตองใหความ
สําคัญ โดยรูใหชัดและปฏิบัติใหถูก
ในเรื่องการศึกษาก็เหมือนกัน ตัวการศึกษาที่แทจริงนั้นเปน
ธรรม มั น เป น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ใ นชี วิ ต ของ
มนุษยเอง แตเราตองการใหมั่นใจวากระบวนการศึกษานั้นจะ
ดําเนินไปแนๆ เราก็จึงจัดตั้งการศึกษาขึ้นมาเปนกิจการของสังคม
ที่จริง การศึกษาจัดตั้งนั้น หาใชเปนการศึกษาที่แทจริงไม แต
มันเปนเรื่องของการใชวิธีการของมนุษยที่จะหนุนใหการศึกษาตัว
จริงที่เปนของธรรมชาตินั้น เกิดผลเปนจริงขึ้นมาตามที่คนตองการ
ก็เหมือนตัวอยางที่วามาแลว ถาเรามีฉันทะตอความสะอาด
คือตองการความสะอาด เราก็ไปหยิบไมกวาดมากวาด แลวความ
สะอาดก็เกิดเปนผลขึ้นมา อันนี้เปนเหตุ-ผลตามสภาวะหรือตาม
กฎธรรมชาติ
แตอยางที่วาแลว มนุษยผูฉลาดก็อยากใหมั่นใจวาจะมีการ
กวาดที่จะใหเกิดความสะอาดนั้น เราก็จึงบัญญัติจัดตั้งกฎมนุษย
เป น กระบวนการของเหตุ - ผลขึ้ น มาในสั ง คมมนุ ษ ย เรี ย กเป น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๓

ระเบียบเปนกฎเกณฑวา ใครกวาดที่นี้นานเทานั้นแลวจะไดเงิน
เทานั้นเทานี้ เรื่องของธรรมชาติกับการจัดตั้งของคน หรือธรรมกับ
วินัย ก็ซอ นกันหนุนกันอยูอ ยางนี้
แตทงั้ นี้ วินยั ตองตัง้ อยูบ นฐานของธรรม ตองอาศัยความจริง
ของกฎธรรมชาติเปนหลักในการจัด เพราะวาถาไมสอดคลองกับ
ความจริงของธรรมชาติ ก็ไมไดผล แถมตีกลับมาใหเกิดปญหา
ความยุงยากในสังคมมนุษยมากขึ้นดวย
นี่ก็โยงมาถึงหลักพุทธธรรมสําคัญที่วาไปแลว คือ เรารูอยูวา
สิกขาคือการศึกษา เปนสภาวะ กระบวนการศึกษาที่แทจริงเปนไป
ตามธรรมชาติในตัวคน แตพวกเราชาวสังคมมนุษยที่ฉลาด ก็จัด
ตั้ ง วางระบบการศึ ก ษาขึ้ น มา จั ด แยกเป น ระดั บประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สรางที่เรียนเปนโรงเรียน เปนวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัย เปนสถาบัน มีกระทรวงศึกษาธิการ มีทบวง
มหาวิทยาลัย มีสภาการศึกษา ฯลฯ นี่ก็คือการศึกษาจัดตั้ง เปน
เรื่องของวินัยที่จะใหไดผลตามธรรม
ถ า ว า ตามหลั ก ของพุ ท ธธรรม ก็ คื อ การจั ด ตั้ ง ระบบ
กัลยาณมิตรขึ้นมานั่นเอง
อยางนอยครูตองรูทันวา ตรงไหนเปนสมมุติ ตรงไหนเปน
สภาวะ พอใครพูดวา “การศึกษา” ก็อยางง อยาสับสน ตองแยกได
วาที่เขาพูดนั้น เปนการศึกษาฝายธรรม (การศึกษาตามสภาวะ คือ
เปนสิกขาในตัวคน) หรือเปนการศึกษาฝายวินัย (การศึกษาจัดตั้ง
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ของสังคม) เพื่อจะมาหนุนหรือมาผลักดันการศึกษาฝายธรรม แลว
พยายามทําใหเปนไปตามทางที่ถูกตองของมัน
ถาการศึกษาไมเกิดมีผลตามธรรม ก็แสดงวาการศึกษาขั้น
วินัย ที่เปนระบบกิจการทางสังคม คือการศึกษาจัดตั้งของเราลม
เหลว นี่ก็คือ เราไมเขาถึงธรรม ไมชัดเจนในความจริงของธรรม
ชาติ การศึกษาของเราจึงไมสําเร็จผลเปนจริง
ในเมื่อการศึกษามีทั้งสวนที่เปนธรรม คือตัวของธรรมชาติที่
เปนไปตามกฎแหงเหตุปจจัย และสวนที่เปนวินัย คือการจัดตั้งวาง
ระบบเปนกิจการในสังคม ผูที่จะบริหาร และดําเนินงานการศึกษา
ใหไดผล จึงตองเกงทั้ง ๒ ดาน คือ
(1) ตองเขาถึงความจริงของธรรมชาติ คือขัน้ ของธรรม ถาไม
ไดขอ นีแ้ ลว การศึกษาไมมที างสําเร็จผล และจะเกิดปญหา
ความวิปริตปรวนแปรเคลื่อนคลาดเขวไปตางๆ แทนทีจ่ ะ
ไดผลดี ก็กลับจะเกิดผลราย ไมระยะสัน้ ก็ระยะยาว
(2) ตองสามารถจัดตั้งบนฐานของความจริงนั้น คือขั้นของ
วินยั หมายความวา เอาความจริงในธรรมชาตินนั้ มาจัดสรร
เปนระบบในสังคมมนุษย บริหาร อํานวยการ จัดการเรียน
การสอน การวัดผล ใหผลดีเกิดขึ้นเปนการศึกษาในคน
แมแตที่เปนพระพุทธเจา ก็เพราะมีความสามารถครบทั้ง
สองดานนี้ ถามีความสามารถเพียงดานเดียว ก็เรียกวา พระ
ปจเจกพุทธเจา คือตรัสรูธรรม เขาถึงธรรมไดเฉพาะตัว แตเอามา
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เรียบเรียงเปนคําสอนคนไมเปน จัดระบบฝกคนไมเปน คือจัดตั้ง
ระบบวินัยไมเปน แตทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น
(๑) คนพบสัจธรรม เขาถึงความจริงของธรรมชาติดวย
(๒) นําเอาความจริงนั้นมาจัดสรรใหเปนประโยชนในระบบ
สังคมมนุษยเปนวินัยไดดวย โดยจัดตั้งคณะสงฆขึ้นมา มีการวาง
ระบบระเบียบแบบแผน จัดวิธีการเผยแพรสั่งสอนใหไดผล ใหคน
อื่นเขาถึงความจริงของธรรมชาติไดสมประสงค
ระบบจัดตั้งของพระพุทธเจาอยูมาไดตั้ง ๒๕๐๐ กวาปแลว
ฝรั่งบอกวา สังฆะในพระพุทธศาสนา เปนระบบสังคมที่ยั่งยืนที่สุด
ในโลก ไมมีการจัดตั้งอันใดที่จะยั่งยืนเทานี้เลย นี่เปนพระปรีชา
สามารถของพระพุทธเจาในดานวินัย
ดังนั้น ครูก็ดําเนินตามอยางพระพุทธเจานี่แหละ การที่จะ
เปนกัลยาณมิตรอยางเกงนั้น ตองไดท้งั สองดาน
(๑) ตองเขาถึงเนื้อตัวที่แทของการศึกษา ที่เปนธรรม ตาม
ความจริงของกฎธรรมชาติ
(๒) ตองสามารถจัดดําเนินกระบวนการของการศึกษา ใช
ความสามารถทางวินัยมาจัดการระบบวิธีและแบบแผนเชิงปฏิบัติ
การในสังคมใหสําเร็จ ดวยเทคนิคในการนํา ในการสื่อสาร ฯลฯ
ถาทําไดทั้งสองขั้นอยางนี้ ก็จะเปนผูปฏิบัติตามพระจริยา
วัตรของพระพุทธเจา นี่คือเรื่องของธรรมวินัย

-๕-

ไดความเปนครู เมือ่ เกิดความเปนนักเรียน
-È-

ครู เปดสัญญาณความเปนนักเรียน
เรื่องราวและขอสังเกตที่ไดวาไปนั้น ไดยกมาพูด เพื่อจะเขา
ประเด็นวา สาระของการฝกหัดครูอยูที่ไหน
เริ่มแรก ตัวครูเองจะตองมีฉันทะในการทํางานครู หรือใน
การทําหนาที่ของครู และในการที่จะทําหนาที่ครูไดถูกตองนั้น ครูก็
จะตองรูเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษยใหชัดเจน ตั้งแตเรื่อง
ความตองการ และการสนองความตองการ ที่เปนองคประกอบพื้น
ฐานของการเรียนรู หรือเปนปจจัยเอกของการศึกษา พอพูดมาแค
นี้ การฝกหัดครูก็โยงเขามาหาเรื่องของฉันทะเปนอันดับแรก
ในการเปนครูที่แท คือเปนครูผูมีความสามารถที่จะใหการ
ศึกษาไดถูกตองนั้น ยังมีเรื่องที่จะตองทําความเขากันใหชัดอีก
หลายอยาง
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แมแตคําวา “ใหการศึกษา” ก็เปนเพียงสํานวนภาษาที่พูด
กันไป เพราะวาการศึกษานั้นใหกันไมได การศึกษาจะเกิดขึ้นได
ตองใหตัวมนุษยผูนั้นทํามันขึ้นมาเอง
บางทีเราใชภาษากันไป เลยติดในสํานวนพูด แลวก็พลอย
เขาใจไขวเขวไปตามทํานองของภาษาดวย
พุทธธรรมเปนเรือ่ งของการรูเ ขาใจและปฏิบตั หิ รือใชประโยชน
จากความจริงของธรรมชาติ เราจะใหคนศึกษา ที่เรียกวาเราจะ
พัฒนาคน เราก็ตองรูจักคน และเราจะรูจักคน ก็ตอเมื่อรูธรรมชาติ
ของคน เราหวังวา ถาเรานําพุทธธรรมมาใชในการฝกหัดครู ก็จะ
ทําใหการฝกครูนั้นเปนไปโดยถูกตอง และไดผลดียิ่งขึ้น
ทีนี้ การฝกหัดครูคอื อะไร ก็คงตอบไดงา ยๆ วา การฝกหัดครู
คือการทําคนใหเปนครู
เราเอาคนที่เปนธรรมดาทั่วๆ ไป มาทําใหเปนครู การทําคน
ใหเปนครู ก็คือทําใหเขามีความเปนครู เพราะวาคนที่จะเปนครูก็
ตองมีความเปนครู ถาคนผูใดมีความเปนครู คนผูนั้นก็เปนครู พูด
งายๆ วา ครู คือคนที่มีความเปนครู
คนที่มีความเปนครูแลว ก็มีความพรอมที่จะไปทํางานของ
ครู แตถาไมมีความเปนครูเปนพื้นฐานเสียแลว ถึงจะไปทําหนาที่
ในบทบาทของครู ก็คงทําไมไดผลดี เพราะไมใชของจริง ดังนั้น
เบื้องแรกจึงตองสรางความเปนครูใหมีขึ้นมาใหได
ทีนี้ เราก็โยงเรื่องเขามาหาพระพุทธศาสนา เรามักพูดวา
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ความเป น ครู นั้ น ตรงกั บ หลั ก พระพุ ท ธศาสนาที่ เ รี ย กว า เป น
กัลยาณมิตร เดี๋ยวนี้ เราพูดกันบอยวา ครู คือผูทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตร
ถาเราบอกวา ครูที่ดี หรือครูจริง ตองมีความเปนครู และถา
เราถื อ ว า ครู เ ป น กั ล ยาณมิ ต ร ความเป น ครู ก็ คื อ ความเป น
กัลยาณมิตร
พอพูดวา ครูคือผูมีความเปนกัลยาณมิตร ความเปนครูก็มา
บรรจบเขาคูกันกับความเปนนักเรียน ที่จะตองเปนผูมีกัลยาณมิตร
“กัลยาณมิตร” จึงเปนจุดเริ่มตนทั้งของความเปนครู และ
ความเปนนักเรียน เพราะทางฝายนักเรียนนั้น ทานไดบอกคุณ
สมบัติขอแรกไววา คือความมีกัลยาณมิตร
คุณสมบัติของครู คือความเปนกัลยาณมิตร และคุณสมบัติขอ
แรกของนักเรียน คือความมีกัลยาณมิตร
สําหรับครู ในฐานะที่เปนกัลยาณมิตร พึงมีคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตร เรียกวา กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ
สําหรับนักเรียน ในฐานะที่พึงมีกัลยาณมิตร ทานใหมีคุณ
สมบัติที่พึงพวงมากับความมีกัลยาณมิตร รวมเปนชุดที่เรียกวา
บุพนิมิตแหงมรรค หรือรุงอรุณของการศึกษา ก็มี ๗ ประการ
ความเปน นักเรีย นนั้น ไมใชอยูที่แควาไดลงทะเบียนเขา
บัญชีในระบบของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา แลวไดชื่อได
สถานะวาเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎสมมุติ ทีม่ นุษยผฉู ลาด
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จัดตัง้ ขึน้ มาเทานัน้ แตควรจะมีความเปนนักเรียนทีแ่ ทอยูใ นตัวเอง
อันเปนความจริงตามกฎแหงสภาวะของธรรมชาติที่เปนเปาหมาย
ซึ่งเราตั้งกฎสมมุติขึ้นมาก็เพื่อหนุนใหมันเกิดมีขึ้นนั่นเองดวย
ความเปนนักเรียนแทตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาตินั้น ก็
คือคุณสมบัติที่เรียกวา บุพนิมิตแหงการศึกษา หรือ สัญญาณที่บง
บอกความเปนนักเรียน ๗ ประการนี้
กอนจะผานไป จึงขอย้ําไวหนอยวา บุพนิมิตแหงมรรค หรือ
รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการนี้แหละ คือการเขาสูความเปนผู
ศึกษา หมายความวา ความเปนนักเรียน หรือความเปนนักศึกษา
อยูที่ธรรม ๗ ขอนี้ ซึ่งเริ่มดวยความมีกัลยาณมิตร
ทีนี้ ครูซึ่งมีหนาที่สรางความเปนนักเรียน ก็จะตองสราง
ธรรมคือคุณสมบัติ ๗ ขอนี้ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน เริ่มดวยทําตน
ให เ ป น กั ล ยาณมิ ต รของนั ก เรี ย น ซึ่ ง จะทําให นั ก เรี ย นเป น ผู มี
กัลยาณมิตร อันเปนธรรมขอแรกในรุงอรุณ ของการศึกษา ๗
ประการนั้น นี่คือจุดเริ่มที่เปนจุดรวม และจุดรวมที่เปนจุดเริ่มทั้ง
ของความเปนครู และของความเปนนักเรียน
พระพุทธเจาก็ทรงรับรองไวแลววา ถาคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่งใน ๗ ประการเหลานี้ เกิดขึ้น มรรคคือกระบวนการแหง
ชีวิตที่ดี ก็จะดําเนินตามมาเองโดยไมตองเรียกรอง นั่นคือ ชีวิต
ของนักเรียน หรือชีวิตนักศึกษา ไดเริ่มขึ้นแลว และจะกาวไปใน
การพัฒนาอยางมั่นใจ อยางที่ทานอุปมาวา เมื่อแสงอรุณสาดสอง
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มา ดวงอาทิตยก็จะอุทัยแนนอน
จากขอแรกคือความมีกัลยาณมิตร ก็ดําเนินไปจนถึงขอสุด
ทาย คือโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนตัวคุมกระบวนทั้งหมด และเปน
ปจจัยภายใน ที่จะทําใหคนพึ่งตนเองได
ในทางพุทธศาสนาบอกแลววา ความหลุดพนหรืออิสรภาพ
เปนจุดหมายสูงสุดของมนุษย คนทุกคนตองทําตนใหพึ่งตนเองได
เขาจึงจะเปนอิสระจริง แลวเขาจะไดเปนกัลยาณมิตรของผูอื่น
ระบบที่วานี้ คือกระบวนการที่เปนความสมบูรณของการ
พัฒนามนุษย และทําใหสังคมมีวงจรที่ครบบริบูรณ กลาวคือ
เริ่มตน บุคคลมีกัลยาณมิตรจากการที่สังคมจัดให
ตอนกลาง บุคคลนั้นรูจักเลือกคบเลือกหากัลยาณมิตร
จบแลว เขาไปเปนกัลยาณมิตรใหแกคนอื่นตอไป
โดยวงจร ๓ ขั้ น นี้ กระบวนการของความเป น และมี
กัลยาณมิตรก็ครบบริบูรณ แมวาในทางปฏิบัติที่แทจริง บุคคลแต
ละคนจะพึงทํา ๓ อยางนั้นไปพรอมกัน แตเมื่อมองกวางๆ ก็จะ
เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น คนที่พัฒนาตนดีแลวอยางพระพุทธเจาก็
จึงเปนตัวอยางในการไปเปนกัลยาณมิตรใหแกสังคม
พระพุทธเจาตรัสไวเองวา เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้ง
หลาย อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวทั้งหลายผูตกอยูในอํานาจ
แหงชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงพน
จากทุกขเหลานั้น เพราะฉะนั้น พระองคจึงเปนบรมครู เปนตัว
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อยางของครูทั้งหลาย
ครูก็เดินตามปฏิปทาของพระพุทธเจา ผูเปนกัลยาณมิตรนั้น
เอง นี่คือจุดหรือตําแหนงของครูในกระบวนการของการศึกษา
เมื่อกี้บอกแลววา ครูที่มีความเปนครู ก็คือเปนผูที่สรางความ
เปนนักเรียนใหเกิดขึ้นนั่นเอง โดยเริ่มดวยการทําใหเด็กเปนผูมี
กัลยาณมิตร เหมือนเปดสัญญาณของความเปนนักเรียนขึ้นมา
ตอจากนั้น กระบวนการของการศึกษาก็จะดําเนินไปตาม
หลักการศึกษาที่วา ชวยใหเด็กศึกษาทั้ง ๓ แดน จนปรากฏเปน
การพัฒนาออกมาทั้ง ๔ ดาน
อันนี้เปนการพูดแบบรวบรัด ซึ่งยังมีแงมีมุมที่จะขอพูดขยาย
ตอไป

ความเปนนักเรียนประกันวา การศึกษาจะกาวไป
สําหรับครูอาจารยและผูทํางานทางการศึกษาทั้งหลาย การ
ที่จะเขาถึงสภาวะที่เปนเนื้อตัวของการศึกษา คือสิกขา ซึ่งเปน
กระบวนการของธรรมชาติ ที่เปนเรื่องของธรรมนี้ สิ่งที่ควรตระหนัก
เปนขอแรกก็คือ ตองรูตําแหนงของครูวาอยูตรงไหนและทําหนาที่
อะไรในกระบวนการของการศึกษาหรือสิกขา
ในพุทธธรรม ตําแหนงของครูและผูทํางานการศึกษา (รวม
ทั้งพอแม) จะเห็นไดชัดเจนในหลักปจจัยของสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง
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และหลักบุพนิมิตของการศึกษา ๗ ประการ
ถาพูดอยางรวบรัด สถานะของครูอาจารยเปนตนนั้น ก็คือ
เปนปจจัยภายนอก ทีจ่ ะเชือ่ มโยงเขาไปหาปจจัยภายในของผูเ รียน
หรือผูศึกษา และสื่อชักนําใหปจจัยภายในเหลานั้นพัฒนาขึ้นไป
พูดเปนภาษางายๆ วา ครูมีหนาที่ทําใหเกิดความเปนนัก
เรียน จะวาครูเปนสื่อสรางความเปนนักเรียน ก็ได
ในการสร า งความเป น นั ก เรี ย นหรื อ นัก ศึกษานั้น ครูเปน
ปจจัยภายนอกขอแรก ในหลักปจจัยของสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง คือ
๑. ปจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆษะ เสียงบอกจากผูอื่น หรือ
การใหความรูจากแหลงภายนอก (ที่จริง ดีงาม ถูกตอง)
๒. ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ ความคิดแยบคาย
ความรูจักคิดพิจารณา โดยเฉพาะการสืบคนใหถึงตนตอ
การที่ครูเขามาสื่อนําเปนสวนรวมในการสรางความเปนนัก
เรียน จะเห็นชัดยิ่งขึ้นในหลักบุพนิมิตของการศึกษา ๗ ประการ คือ
1. กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, คบหาคนหรือสื่อที่
เปนแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
2. สีลสัมปทา การทําศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยูในวินัย และมี
ความประพฤติทั่วไปดีงาม
3. ฉันทสัมปทา การทําฉันทะใหถึงพรอม, ความใฝใจอยาก
ทํากิจหนาที่และสิ่งที่เกี่ยวของใหดีงาม, ความใฝรูใฝสรางสรรค
4. อัตตสัมปทา การทําตนใหถึงพรอมดวยคุณสมบัติของผูที่
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พัฒนาแลวโดยสมบูรณ ทั้งดานกาย ศีล จิต และปญญา
5. ทิฏฐิสัมปทา การทําทิฏฐิใหถึงพรอม, การตั้งอยูในหลัก
ความคิดความเชื่อถือที่ถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลักความ
เปนไปตามเหตุปจจัย
6. อัปปมาทสัมปทา การทําความไมประมาทใหถงึ พรอม, ความ
ตืน่ ตัวกระตือรือรนดวยจิตสํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา การทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม,
ความฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและเห็นความจริง
คุณสมบัติพื้นฐาน ๗ ขอนี้ ถือวาเปนจุดเริ่มตนของความ
เปนนักเรียน (ในความหมายที่ยังไมบัญญัติซอนนั้น จะเรียกวานัก
เรียน หรือนักศึกษา ก็เหมือนกัน ตางเพียงเปนคําไทยหรือคําจาก
สันสกฤต) และตําแหนงของครูก็ชัดวาอยูในขอ ๑ คือ ความมี
กัลยาณมิตร จะเห็นวาในหลักชุดนี้ ทานระบุชัดถึงปรโตโฆษะที่
เปนกัลยาณมิตร
ถาครูมีคุณสมบัติแหงปรโตโฆษะที่ดี เปนกัลยาณมิตร พอ
ครูเขาไปสัมพันธกันกับเด็ก ณ บัดนั้น เด็กก็เปนผูมีกัลยาณมิตร
ซึ่งหมายถึงการเขาถึงแหลงปรโตโฆษะที่ดี และความเปนนักเรียน
ก็เริ่มขึ้น
ตอแตนั้น กัลยาณมิตรจะตองพยายามสื่อนําใหเด็กพัฒนา
บุพนิมิตใหครบทั้ง ๗ ขอ และนั่นคือการสรางความเปนนักเรียน
บุพนิมิต ๗ ขอนั้น เปนตัวเริ่มที่นําเขาสูมรรค (วิถีชีวิตหรือ
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ทางของการพัฒนาที่ถูกตอง) เพื่อเดินหนากาวไปในการศึกษา จึง
ไดบอกวาเปนการสรางความเปนนักเรียนขึ้นมา
เปนอันวา ครูเปนกัลยาณมิตร ก็สรางความเปนนักเรียนขึน้ มา
ใหเต็มตัว โดยใชเปนความเปนกัลยาณมิตรนัน้ กระตุน เราใหเด็กเกิด
บุพนิมิตที่ ๒ คือ ตั้งอยูในวินัย เปนผูมีศีล แลวก็
ที่ ๓ มีฉันทะ มีแรงจูงใจที่ถูกตอง และ
ที่ ๔ มีจิตสํานึกในการศึกษาที่จะพัฒนาฝกตนใหสมบูรณ
ที่ ๕ มีทัศนคติ มีแนวคิดและคานิยมที่ถูกตองดีงาม มองสิ่ง
ทั้งหลายตามแนวเหตุผล
ที่ ๖ มีจิตสํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง ตื่นตัว
ทันเหตุการณ มีความกระตือรือรน ไมประมาท จนถึงขอ
ที่ ๗ รูจักคิด คิดเปน จะเกี่ยวของมองอะไร ก็ไดแงที่เปน
ประโยชนและถึงความจริง
เมื่อเด็กมีความเปนนักเรียนนักศึกษาแลว เขาก็เรียนรูไดจาก
ประสบการณทุกอยาง ถึงแมถาครูมาทํางานแคถายทอดขอมูล
ความรูให (ไมทําหนาที่กัลยาณมิตร) เขาก็เขาถึงความรูที่ถายทอด
นั้นและทําใหมันเกิดประโยชนไดมากที่สุด
ตามที่วานี้ เราจะเห็นการทํางานของครู ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับเปลือกหุม คือ เปนผูถายทอดความรู โดยนําเอาขอ
มูลขาวสาร ความชํานาญทางวิชาการมาบอกเลาแกศิษย
๒. ระดับเนื้อตัว คือ เปนกัลยาณมิตร โดยสรางสรรคความ
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เปนนักเรียน ที่เขาจะพัฒนากาวไปในการศึกษา
ทั้งหมดนี้จะสําเร็จไดก็ตองครบ ๒ ขั้นอยางที่วามา คือ ตอง
เขาถึงความจริงของธรรม คือสาระของกระบวนการศึกษาตาม
สภาวะ และสามารถจัดตั้งระบบแหงวินัย ในรูปของกระบวนวิธีเชิง
ปฏิบัติการ
เมื่อแยกสองขั้นนี้ออกแลว เราก็คอยสอบถามและตรวจสอบ
ตัวเองวา
หนึ่ง ในแงธรรม คือตัวเนื้อแท เราเขาถึงไหม เราเขาใจชัด
เจนหรือไมในกระบวนการศึกษาที่เปนความจริงของกฎธรรมชาติ
สอง ในแงวินัย คือการนําความจริงของธรรมชาตินั้นมาจัด
สรรประยุกตใชในสังคมมนุษย เพื่อหนุนใหกระบวนการของธรรม
ชาติดําเนินไปอยางที่เรามั่นใจ เราจัดไดแคไหน มันรับกัน สอด
คลองกันดีหรือไม
สวนที่เราจัดเปนระบบกิจการทางสังคมนี้ ถาไมรับไมสอด
คลอง ไมทําใหเกิดผลเปนไปตามความจริงของกฎธรรมชาติ มันก็
จะเหลวเปนโมฆะแนนอน
มองอยางงายๆ การศึกษาจัดตั้ง ที่เปนระบบงาน มีรูปแบบ
ตางๆ นั้น ก็เหมือนเปนเครื่องมือที่เราประดิษฐขึ้นมา เพื่อทํางาน
กับการศึกษาตัวจริง เพื่อใชมันใหเปนประโยชนอยางที่ประสงค ถา
เราไมรูงาน หรือใชเครื่องมือไมเปน เครื่องมือนั้นก็ไมมีประโยชน

๑๑๖

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

เพราะตั้งหลักในเรื่องฉันทะ-ตัณหากันไมได
อะไรๆ ก็เรรวนปวนเปไปหมด
บุพนิมิตของการศึกษาขอที่ ๒ คือ ศีลสัมปทา ถึงจะสําคัญ
มาก แตไมยากนัก จะตองสงวนเวลา จึงขอขามไปกอน
ตอนนี้ พูดถึงฉันทะอีก เพราะมาในหลักบุพนิมิตการศึกษา
เปนขอที่ ๓ คือ ฉันทสัมปทา ก็อยากจะยกเอาเรื่องกฎธรรมชาติ
ตามสภาวะ กับกฎมนุษยตามสมมุติ ที่เปนกฎแหงเหตุ-ผลซอนกัน
อยู ซึ่งพูดไปแลว มาโยงกับหลักตัณหา กับฉันทะ
ไดบอกแลววา ในเรื่องเดียวกันคือการกวาดบาน กฎมนุษย
ตามสมมุติ คือ การกวาดบานเปนเหตุใหเกิดผลคือไดเงินรางวัล
๕๐ บาท ความเปนจริงของกฎนี้ขึ้นกับสมมุติ คือการตกลงยอมรับ
รวมกันของมนุษย แตไมมีความเปนจริงในธรรมชาติ ไมมีที่ไหนที่
กวาดบานแลวเงินจะเกิดขึ้นมา ๕๐ บาท เงินที่เกิดจากการกวาด
บานไมมีหรอก มีแตเงินที่คนอื่นใหตามเงื่อนไขที่ไดกวาดบานตาม
ที่ตกลงกันไว
แตที่เปนจริงแนนอนก็คือกฎธรรมชาติตามสภาวะที่วา การ
กวาดบานเปนเหตุ และความสะอาดเปนผล กวาดเมื่อไรความ
สะอาดก็เกิดขึ้นทุกที และถาไมกวาด ความสะอาดก็ไมเกิดขึ้น
เปนอันวา ในการกวาดบานแลวไดเงิน ๕๐ บาทนั้น มีกฎ
มนุษยกับกฎธรรมชาติซอนกันอยู แตเรามักนึกถึงและพูดกันแคผล
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ตามกฎมนุษย คือการไดเงิน ๕๐ บาท ทั้งที่แทจริงนั้นเราตองการ
ผลตามกฎธรรมชาติ คือความสะอาด
ตรงนี้แหละที่ตัณหากับฉันทะจะมา และเราตองแยกใหได
ในกรณีนี้ จะเห็นวา
ก) ความอยากไดผลตามกฎมนุษย คืออยากไดเงิน ๕๐
บาท เปนตัณหา ดังนั้น ถาเด็กกวาดบานเพราะอยากได
เงิน ๕๐ บาท นั่นคือทําดวยตัณหา
ข) ความอยากไดผลตามกฎธรรมชาติ คืออยากใหบาน
สะอาด เปนฉันทะ ดังนั้น ถาเด็กกวาดบานเพราะอยาก
ใหเกิดความสะอาด นั่นคือทําดวยฉันทะ
ในทางการศึกษา เราตองการอยางไหน ถาเราเลือกเอา
ระบบตัณหา คือใหเด็กกวาดบานเพราะอยากไดเงินรางวัล เรา
และเด็กก็จะไมเขาถึงความจริง และการศึกษาที่เปนจริงก็ไมเกิด
ขึ้น คือไมเกิดการพัฒนาคน
ในเมื่อเด็กอยากไดเงิน แตไมมีความปรารถนาที่จะใหบาน
สะอาด ก็จะเกิดปมปญหาขึ้น คือ
(๑) เขามิไดตองการผลที่แทของงานที่ทํา แตตองจําใจ
ทํางานนั้นเพราะมันเปนเงื่อนไขที่จะใหไดผลอยางอื่นที่เขาตองการ
เพราะฉะนั้น เขาจะทํางานดวยความฝนใจ ทําดวยความทุกข ไม
แชมชื่น ใจไมสบาย เสียสุขภาพจิต
(๒) ไมตั้งใจทํา คือไมทําดวยใจจริง ไมมุงมั่น จึงไมไดผลดี
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เต็มที่ หรือเทาที่ควร
(๓) อาจจะเฉไฉไปในทางทุจริต โดยหาทางลัด หาทาง
เลี่ยง ตลอดจนหลอก เพื่อใหไดเงินโดยไมตองกวาด หรือกวาดให
นอยทีส่ ดุ
(๔) เกิดผลซับซอนพวงพลอย เชน เปนเหตุใหตองตั้งระบบ
การควบคุม เพื่อใหงานเปนไปตามเงื่อนไขที่จะใหเกิดผลแทตาม
กฎธรรมชาติที่ตองการ คือความสะอาด ตอจากนั้น ถาคนที่ปฏิบัติ
งานในการควบคุมนั้น ทําดวยตัณหาอีก ก็ตองมีการควบคุมซอน
เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ฯลฯ มีการควบคุมกันเปนชั้นๆ จนวุนวายไป
หมด และในที่สุด ถามีแตตัณหากันทุกชั้น ก็ลมเหลวหมด ไมได
เรื่อง เขาทํานองคําพังเพยที่วา “บาทสิ้น เสือตาย”
ทีนี้ ถาเปนระบบฉันทะ คือเด็กชอบความสะอาด เด็กอยาก
ไดความสะอาด แลวกวาดบานดวยฉันทะ ถาเด็กรักความสะอาด
เด็กตองการความสะอาด เด็กอยากใหเกิดมีความสะอาด เชื่อได
เลยวาเด็กจะฉวยไมกวาดไปกวาดเอง โดยไมตองรอใหใครมาตั้ง
เงื่อนไขวาจะใหอะไร เพราะเปนเรื่องของเหตุปจจัยที่ตรงไปตรง
มาตามกฎธรรมชาติ และผลดีที่เกิดขึ้นก็คือ
(๑) เด็กเต็มใจทํา และทําดวยความสุข ยิ่งการกวาดกาว
หนาไป เขาก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ จนอิ่มใจเต็มที่เมื่อ
งานเสร็จ เสริมสุขภาพจิต
(๒) เด็กตั้งใจทํา มุงมั่นทําจริงจังใหสําเร็จ เพราะความ
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สะอาดเปนสิ่งที่เขาตองการ เขาจึงตั้งใจกวาดใหดีที่สุด งานจึงได
ผลดีที่สุด และเขาก็ไดผลที่สนองความตองการของเขาเองดวย
(๓) เปนความซื่อตรงตอกฎธรรมชาติ ความจริงจังตองาน
เปนตน พัฒนาคุณสมบัติที่ดีงาม เสริมคุณธรรม เปนการศึกษา
พัฒนาคนโดยตรง
(๔) ใหเกิดผลดีทางสังคม เชน ชวยใหระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สังคม ระบบการเมือง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไมผุกรอนดวย
คอรรัปชัน เปนตน
ถ า เด็ ก และผู ค นจํานวนมากดําเนิ น ชี วิ ต ในระบบตั ณ หา
สังคมจะปนปวนผุโทรม
พรอมกันนั้น คนจะมีความสุขก็หาไม เพราะไดแตหวังไดแต
รอผลตอบแทนตามระบบเงื่อนไข อยูกันในความคดงอของระบบ
เงื่อนไข ไมอยูในความตรงไปตรงมาของระบบเหตุปจจัย
ขอสําคัญอยางหนึ่งที่ควรใสใจก็คือ ถาเด็กมีฉันทะแลว เขา
จะเรียนรู เขาจะทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ มีความสุข ทํา
ใหมีสุขภาพจิตดี และตั้งใจทํา ใหไดผลดี
อันนี้ขอใหเปนจุดสังเกตที่วา การศึกษาที่ถูกตองไดผลจริง
จะมาพรอมกับสุขภาพจิตในตัวดวยเลย กิจกรรมทั้งหลายที่ถูก
ตองตามกฎธรรมชาติในระบบการศึกษา จะเปนกิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพจิต แตในทางตรงขาม ถาเปนการศึกษาที่ผิด ยิ่งเรียนไปจะ
ยิ่งเสียสุขภาพจิต
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อยูล กึ สนิทในระบบตัณหา คิดจะออกมากันไหม
การศึกษาทุกวันนี้ที่คนเสียสุขภาพจิตกันมาก ก็เพราะเปน
ระบบการศึกษาผิดธรรมชาติ เรียกงายๆ วา ผิดธรรม คือไมตรง
ตามสภาวะ ไมใชการศึกษาที่แท เปนการศึกษาจัดตั้งที่ไมสอด
คลองกับการศึกษาที่เปนสภาวะ หรือวินัยไมอยูบนฐานของธรรม
ยกตัวอยางวา เราจะใหคนมาเขาเรียนอะไร เราก็จะยั่วยุ
ดวยการบอกวา เรียนวิชานี้สาขานี้ สําเร็จไปแลวจะไดตําแหนงดี
จะไดเงินเดือนสูง ใชไหม นีค่ อื การทําใหคนอยูก บั ความคิดทีผ่ ดิ เหตุ
ผิดผลจนเคยชิน กระทัง่ เกิดเปนแนวคิดเชิงมิจฉาทิฐิ คือ คนคิดและ
เขาใจเอาโดยไมรูตัววา การเรียนสําเร็จเปนเหตุ การไดตําแหนงได
เงิ น เดื อ นสู ง เป น ผล เป น การหลงเพลิ น อยู แ ค ใ นกฎสมมุติของ
มนุษย จนกระทั่งมองขามกฎสภาวะของธรรมชาติไปเลย
ตามความเปนจริงของเหตุปจจัยในธรรมชาติ การเรียนวิชา
การสาขาใด ยอมเปนไปเพื่อผลของการใชวิชานั้น เชน เรียนแพทย
เพื่ออะไร วิชาการแพทยเปนเหตุ ความสามารถในการเยียวยา
บําบัดโรคและทําคนใหมีสุขภาพดีเปนผล ดังนั้น ถาคนใดเรียน
แพทยดวยฉันทะ ก็คือเขาตองการรักษาคนใหหายจากโรค เขา
อยากเห็นคนมีสุขภาพดี และถาเขาเรียนแพทยดวยฉันทะที่เปน
ความปรารถนาดีตอคนเจ็บไขอยางนี้ แนนอนวา เขาจะเต็มใจ
เรียน และตั้งใจเรียน เขาจะเรียนจริงจัง และเรียนอยางเพียงพอให
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พอดีที่จะใหการทํางานแพทยของเขาไดผล
แตถาคนใดเรียนดวยตัณหา หวังผลประโยชนที่เอามาลอ
(๑) เขาจะฝนรอผลของตัณหา แตเรียนวิชาดวยความฝนใจ
ระหวางเรียนก็ไมสบายใจ สุขภาพจิตไมดี
(๒) ไมตั้งใจเรียน ตองเนนการใชเครื่องลออยางมาก
(๓) ความพอดีไมเกิดขึ้น ก็คือไมพอดี เพราะความตระหนัก
จุดหมายเปนตัวปรับการกระทํา และปรับวิธีการใหเหมาะสมและ
พอดี เมื่อจุดหมายเบี่ยงเบนไป การกระทําก็คลาดเขว ตรงกับหลัก
พุทธธรรมที่วา เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ความพอดีเปนมัชฌิมาจึง
เกิดขึ้นได แตในกรณีนี้มันเสียระบบตั้งแตตน
(๔) ผลเสียหายตอสังคมมากหลาย ซึ่งไมตองบรรยายที่นี่
ที่วามานี้ เปนการยกตัวอยางมาใหฟง โดยตองการเนน
ความสําคัญของการพัฒนาฉันทะ
คงตองยอมรับวา เวลานี้ระบบการศึกษาตลอดจนระบบ
ตางๆ ทางสังคมคลาดเคลื่อนไปหมด เพราะความหลงผิดมัวเพลิน
ติดอยูในระบบสมมุติของมนุษย อยางขาดความรูเทาทัน มองไป
ไมถึงระบบสภาวะของธรรมชาติ
พุทธธรรมไมปฏิเสธเรื่องสมมมุติเลย สมมุติก็คือสมมุติ เรา
ตองรูเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามสมมุติ บอกแลววาสมมุติคือ
การตกลงยอมรับรวมกัน อยางนอย
(๑) อยาหลงผิดเอาสมมุติไปเปนความจริงแทของธรรมชาติ
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(๒) อยามองขามความสําคัญของสมมุติ
นี่คือตองรูทันวา สมมุติก็เปนสัจจะอยางหนึ่ง จึงตองมองดู
วาสมมุตินั้นมีขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคอะไร แลวทําใหถูกตองตาม
วัตถุประสงคนั้น เรียกวาทําจริงตามสมมุติ แตทําดวยความรูเทา
ทัน ไมหลงสมมุติ
กอนผานเรื่องฉันทะไป ขอเนนวา ฉันทะนี้เปนเรื่องใหญมาก
เวลานี้ ทําอยางไรจะใหฉันทะเปนที่รูจักและมีการพัฒนากันขึ้นใน
ระบบการศึกษา
แตทั้งนี้ พึงทราบดวยวา บางทีเราอาจจะปลูกฉันทะใหเกิด
ขึ้นมาทันทีไมได ทานจึงไมรังเกียจวา บางทีเราก็ตองใชตัณหามา
เปนตัวชวยจูงชวยนําในเบื้องตน
แตก็อยางที่วาตองใชอยางรูเทาทัน ตามหลักที่วาใชอกุศล
ใหเปนปจจัยแกกุศล และตระหนักวา ตราบใดทีฉ่ นั ทะยังไมเกิด ก็
ั หาลอ จะตองมีความเขาใจและรู
ยังไมปลอดภัย คือครูหรือผูใ ชตณ
เทาทัน แลวก็มสี ติทจี่ ะตะลอมอยางฉลาด ใหเกิดฉันทะใหได
การใหรางวัล เปนตน ก็เปนไปตามหลักการนี้
นี่ก็วาไปตามความจริงของกฎธรรมชาติที่วา อกุศ ลเปน
ปจจัยใหเกิดกุศลได และกุศลก็เปนปจจัยใหเกิดอกุศลไดดวยเชน
กัน แตตัวที่ตองการเปนกุศล คือฉันทะ ไมใชตัณหา
ถายังอยูกับตัณหา ก็ยังไมปลอดภัย เมื่อใดฉันทะเกิด ก็
สบายใจไดวา นั่นคือการศึกษาจะเกิดขึ้นมาแนนอน
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ความเปนนักเรียนแนนลึก
เมื่อมีจิตสํานึกในการศึกษา
ตอไปบุพนิมิตการศึกษาขอที่ ๔ ใชภาษาพระเลยก็คือ อัตตสัมปทา แปลวา การทําตนใหถึงพรอม
ขอนี้โยงไปถึงธรรมชาติข องมนุษย หลักพุทธธรรมถือวา
มนุ ษ ย เ ป น สั ต ว ที่ ฝ ก ได แ ละต อ งฝ ก มนุ ษ ย นี้ ถ า ไม ฝ ก แล ว ก็ ไ ม
ประเสริฐ
สัตวอื่นนั้นมันแทบไมตองฝกและโดยทั่วไปก็ฝกไมไดดวย มี
สัตวนอยชนิดที่ฝกได และถึงจะฝก ก็ฝกไดในขอบเขตที่จํากัดมาก
และฝกเองไมได ตองอาศัยมนุษยฝกให เชน สุนัข ลิง ชาง ที่คนฝก
เอามาใชงาน หรือเลนละครสัตว มนุษยฝกใหเทาไร ก็ไดแคนั้น
และมีขอบเขตคือวิสัยในการฝก แคใหไปทํางานที่คนสั่ง
แตสัตวทั้งหลายนั้นอยูไดดวยสัญชาตญาณ และมันเกงที่มี
สัญชาตญาณเฉพาะอันวิเศษ มีอินทรียบางอยางคมไวอยางยิ่งไว
สนองความอยูรอดของมัน ชนิดที่มนุษยเทียบไมไดเลย สัตวทั้ง
หลายนั้นเกิดมาแลวแคอาศัยสัญชาตญาณก็เรียกวาอยูไดเลย
มนุษยเสียเปรียบตรงที่วา อาศัยเพียงสัญชาตญาณแลวไม
พอที่จะอยูรอด เกิดมาจนมีอายุตั้ง ๑๐ ป ก็เอาตัวไมรอด ยังตอง
อาศัยคนอื่นเลี้ยง
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ในเมื่อสัญชาตญาณไมพอแกการดํารงอยูของตน มนุษยจึง
ตองมีการศึกษา โดยอาศัยปจจัยภายในเชื่อมตอสัมพันธกับปจจัย
ภายนอก ซึ่งตามปกติเริ่มดวยปรโตโฆษะ คือคําบอกกลาวเลาแจง
ของมนุษยอื่นตั้งแตพอแม ที่ถายทอดความรูให และสอนใหทํา
อยางนั้นอยางนี้ ชวยใหฝก ตั้งแตการกิน การนอน การขับถาย
การเดิน การพูดจา ฯลฯ ตองศึกษาทั้งนั้น เรียกวามีการเลี้ยงดู จึง
จะอยูรอดได แลวฝกยิ่งขึ้นไปใหอยูดี
มนุษยที่ถาไมฝกไมศึกษาจะอยูไมไดนี้ ถาฝกถาศึกษาใหคิด
เปนเรียนรูเปนแลว ก็กลับจะพัฒนาไปไดอยางแทบไมมีที่สิ้นสุด
เรียกวาฝกอยางไร ไดอยางนั้น กลายเปนผูประเสริฐ
ดังนั้น หลักพุทธธรรมจึงบอกวา มนุษยนี้ ถาฝกแลว จะเปน
ผูประเสริฐสุด เปนสัตวที่ยอดเยี่ยม ถือเปนหลักวา มนุษยนั้นเปน
สัตวที่ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝก หาประเสริฐไม
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐ” เปนขอความที่ไมสมบูรณ เพราะ
ทิ้งขอความไปทอนหนึ่ง คือทิ้งทอนเงื่อนไขไปเสีย ตองพูดใหเต็มวา
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก” ถาไดฝกแลว จะไมมีสัตวใด
เทียมเทาเลย แมแตเทพไทถึงพรหมก็ฝกใหดีถึงที่สุดอยางมนุษย
ไมได มนุษยนี้ฝกไดจนกระทั่งเปนพุทธะ เราจึงถือเอาพุทธะเปน
แบบอยางใหมองเห็นศักยภาพของมนุษยที่ฝกได
ดวยเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก ถาไมฝกแลวไมประเสริฐ
แตถาฝกแลว จะประเสริฐเลิศที่สุด ในหลักพุทธธรรมจึงมีคําที่ถือ
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วาเปนสาระทั้งหมดของการมีชีวิตของมนุษย คือคําวา “สิกขา” คือ
การศึกษา (แปลบาลีเปนสันสกฤต) หรือพูดอยางไทยวา เรียนหรือ
ฝกนั่นเอง หมายความวา ชีวิตมนุษยนี้ ถาไมเรียน ก็ไรสาระ
อีกคําหนึ่งที่บางทีใชแทนกันไดกับสิกขา คือคําวา “ทมะ”
แปลวา การฝก และ “ทมะ” นี้ ถาเปนคน มีรูปเปน “ทัมมะ” แปล
วาสัตวที่จะพึงฝก ดังที่ในพุทธคุณมีคําหนึ่งวา “ปุริสทัมมสารถี”
แปลวา เปนสารถีผูฝกคนที่จะพึงฝก หรือวาเปนสารถีฝกคนผูเปน
สัตวที่ตองฝก
สัตวที่ตองฝกนั้น ภาษาพระเรียกวา ทัมมะ เปนคําที่มีรปู
และออกเสียงคลายใกลเคียงกับ ธัมมะ (รูปบาลีของธรรม) ที่แปล
วา กฎธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมชาติ เชน ความเปนไป
ตามเหตุปจจัย ในที่นี้จึงขอเอาไปเขาคูกัน ก็จะโยงกันวา
(๑) “ธัมมะ” หรือธรรม ไดแกธรรมชาติทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนั้น
อยูในหลักแหงความจริงที่เรียกวาธรรม เชนวา ความจริงแหงธรรม
ชาติที่เปนไปตามเหตุปจจัย
(๒) “ทัมมะ” แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย วาเปนสัตวที่จะ
พึงฝก
ทัมมะ (คําที่ ๒) อยูในครอบคลุมของธัมมะ คือธรรม และ
เปนไปตามธัมมะ (คําที่ ๑) นั้น
ทัมมะ ที่วามนุษยเปนสัตวที่จะพึงฝกนั้น ถาใชศัพทปจจุบัน
ก็คือ มีศักยภาพที่พัฒนาได เมื่อพัฒนาได ทานจึงใหหลักอัตต
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สัมปทา ซึ่งแปลวาการทําตนใหถึงพรอม หรือการทําตนใหสมบูรณ
คือพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ หรือใหเต็มที่นั่นเอง
ในหลักอัตตสัมปทานี้ หัวใจอยูที่จิตสํานึกในการฝก หรือจิต
สํานึกในการศึกษา ถาเด็กเกิดจิตสํานึกนี้ขึ้นมาเมื่อใด ก็ถือวาเขาสู
วิถีของการศึกษาแลว
ดังนั้น จึงตองสรางความตระหนักรูในธรรมชาติของมนุษยที่
เปนสัตวอันจะตองฝกนั้นไวใหมีอยูอยางเดนชัดในความคิดนึก ให
มองเห็นชัดเจนวา ชีวติ และสังคมจะดีได คนจะตองฝกตองศึกษา
พัฒนาตน จนกระทัง่ เด็กเกิดจิตสํานึกในการศึกษา จิตสํานึกในการ
ฝกตน หรือจิตสํานึกในการเรียนรูน ขี้ นึ้ มา ถาเกิดจิตสํานึกนี้ขึ้นแลว
ก็มั่นใจไดวาเขาจะเจริญงอกงามในการศึกษา
เด็กที่มีจิตสํานึกในการศึกษานี้ ไมวาจะพบประสบการณ
อะไร จะเจอสถานการณใด ก็มองในแงของการที่จะไดเรียนรู จะได
ศึกษา จะไดฝกตน ถือเปนโอกาสในการพัฒนาชีวิต
เปนธรรมดาของคนทั่วไปวา เวลาเจอวิชาที่ยากหรืองานที่
ยาก ก็มักจะรูสึกไมชอบใจ หนักใจ แมกระทั่งทอใจ จึงไมอยากทํา
ไมอยากจะเรียน อยากจะถอย และถาจําเปน ก็ฝนใจ ทําใหเรียน
ดวยความทุกข และไมตั้งใจจริงจัง
แตคนที่มีจิตสํานึกในการฝกตน จะมีลักษณะตรงกันขาม
คือถาเจองานยากกับงานงาย มักจะเขาหางานยากกอน เพราะเขา
มองเห็ น ว า งานยากเป น โอกาสที่ จ ะทําใหเขาไดฝกตนหรือได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๗

ศึกษามาก อยางที่วา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก”
ถาเห็นอะไรงายๆ ก็รูทันวาแทบจะไมไดอะไร แทบไมไดฝก
ตัว จึงแทบไมไดประโยชนอะไร
คนที่มีจิตสํานึกในการศึกษาจะเรียนดวยสุขภาพจิตที่ดีแน
นอน เมื่อเจอเรื่องนั้น หนึ่ง เขาเต็มใจ ใจสู ไมทอถอย เมื่อเต็มใจ ก็
ทําดวยใจสบาย มีความสุข มีความอิ่มใจในการกระทํา และ สอง
เขาตั้งใจทํา ซึ่งทําใหไดผลดีดวย
ตรงขามกับเด็กที่ไมมีจิตสํานึกในการศึกษา ซึ่งไมเต็มใจ ฝน
ใจ เปนทุกข และเมื่อไมตั้งใจทํา ก็ทําไมคอยไดผล
ดังนั้น จึงตองสรางคุณสมบัติขอนี้ขึ้นมา ถาเด็กมีจิตสํานึก
ในการศึกษา ก็สบายใจไดเลย อัตตสัมปทาก็มีหวังวาจะสําเร็จ

ตัวหนุน-ตัวเรง ในการพัฒนาปญญา
ตอไป บุพนิมิตการศึกษาขอที่ ๕ ทิฏฐิสัมปทา คือ การทํา
ความคิดความเห็นใหพรอม
ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม แนวคิดความเชื่อ ทางพระ
เรียกดวยคําเดียววา ทิฏฐิ (ไทยนิยมเขียนเปน ทิฐิ)
เรื่องทิฏฐินั้นสําคัญอยางยิ่ง ทัศนคติ คานิยมและแนวคิด
ความเชื่อ เปนตัวนําสําคัญที่จะชักพาวิถีชีวิตของคน และชักพาวิถี
ของสังคม ถาแนนแฟนก็ถึงขั้นครอบงําชีวิตและสังคมนั้นเลย

๑๒๘

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

พุทธธรรมย้ําความสําคัญของทิฏฐิ วาใหมีทิฏฐิที่ถูกตอง
อยางนอยใหมีแนวคิดความเชื่อพื้นฐานที่จะมองอะไรๆ ตามหลัก
การแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย คือเชื่อในหลักแหงความเปน
เหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหสืบคน และ
ทําใหปญญาพัฒนาตอไปได
ถามนุษยไมมีแนวคิดความเชื่อพื้นฐานในเชิงปญญาอันนี้
การศึกษาก็เกิดไดยาก เชน ถาเขาเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามที่
เทวดาบันดาล เขาก็จะไมใชความคิด ไมตองสืบคนพิจารณา ไม
ตองใชปญญา คนที่เชื่ออยางนี้ก็ไดแตออนวอน ไดแตรอ แลวแต
เทวดาจะมาชวย จะมาบันดาลให คือใหผูอื่นบันดาลให ตัวเองก็ไม
ไดพัฒนา หรือถาใครคิดเห็นเชื่อถือวา อะไรๆ ก็เปนไปเอง เปน
เรื่ อ งของความบั ง เอิ ญ หรื อ แล ว แต โ ชค เขาก็ ไ ม ต อ งคิ ด ค น
พิจารณา ไมตองใชปญญาเชนเดียวกัน ก็ไดแตรอ และปลอย
อะไรๆ เรื่อยเปอยไปตามน้ําตามลม
แตถาเขาเชื่อหรือถือหลักการวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามหลัก
เหตุผล หรือเปนตามเหตุปจ จัย เวลาพบประสบการณอะไร ความ
เชื่อหรือหลักคิดพื้นฐานนี้ก็จะทําใหเขาใชปญญาทันที เทากับวา
มันสงตอไปสูปญญา เพราะเมื่อถือวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย แลวสิ่งหรือสภาพที่เจอนี้เปนอยางนี้ มันเปนเพราะเหตุ
ปจจัยอะไรละ นี่ก็ทําใหเขาตองสืบคนหาเหตุปจจัย การใชปญญา
ก็มาทันที ปญญาก็พัฒนาไปได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๙

ดวยเหตุนี้ แนวคิดความเชื่อและหลักคิดพื้นฐาน จึงสําคัญ
อยางยิ่ง ถามีความเชื่อพื้นฐานผิด การศึกษาก็ไมเกิดหรือนิ่งงันไป
แตถามีแนวคิดความเชื่อพื้นฐานที่ถูก พอมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุ
 ญา
ปจจัย การศึกษาก็เริม่ ทันที เพราะมีความเชือ่ ชนิดทีส่ ง ตอสูป ญ
คนเรามีแนวคิดความเชื่อกันทั้งนั้น ปญหาอยูที่วา แนวคิด
ความเชื่อนั้น ประกอบดวยปญญา หรือเอื้อตอการเจริญปญญา
หรือไม ดังนั้น หลักพุทธธรรมจึงเนนนักวา ศรัทธาตองเปนศรัทธาที่
ประกอบดวยปญญา มีเคามูลแหงปญญา และนําไปสูปญญา ไม
ใชศรัทธางมงาย หรือศรัทธาที่ปดกั้นปญญา
ทีนี้ก็มาถึงขอ ๖ อัปปมาทสัมปทา การทําความไมประมาทให
ถึงพรอม คือตองมีจติ สํานึกในเรือ่ งกาลเวลาและความเปลีย่ นแปลง
พุทธธรรมสอนหลักอนิจจังวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแทแนนอน
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นี่ก็บอกอยูในตัว
วา ความเปลี่ยนแปลงนั้นปรากฏขึ้นกับกาลเวลา
เมื่อกาลเวลาลวงผานไป สิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไป ชีวิต
ของเรา สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดทั้งโลก และสรรพสิ่ง จะเปนไป
อยางไรก็ไมแน แตที่แนคือมันไมหยุดนิ่ง เราจะวางใจมัวนิ่งนอนใจ
อยูไมได เพราะฉะนั้น เราจะเฉยเมยปลอยปละละเลยอะไรไมได
จะต อ งไม ป ระมาท โดยมี ส ติ ลุ ก ขึ้ น มาใช ป ญ ญากระตื อ รื อ ร น
ขวนขวายเรงรัดปองกันแกไขปญหาและทําการที่พึงทํา เฉพาะ
อยางยิ่งในการฝกศึกษาพัฒนาชีวิตของตน

๑๓๐

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

เรื่องไมแคนั้น มีความเขาใจผิดอยางหนึ่งที่ตองระวัง ซึ่งถึง
กับเปนมิจฉาทิฏฐิเลยทีเดียว คือ พอทานบอกวา สิ่งทั้งหลายไม
เที่ยงแทแนนอน บางคนก็เขาใจเลยเถิดไปวา อะไรๆ ก็ไมแนนอน
เพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรไมได ถึงทําไปก็ไมมีประโยชน เพราะมัน
ไมเที่ยงแทแนนอน ก็ตองปลอยแลวแตมันจะเปนไป ถาเขาใจ
อยางนี้ ก็กลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เขาในลัทธิอเหตุวาท
ทานมีหลักไวใหแลว คือ ที่วาเปนอนิจจัง มันไมเที่ยง ตอง
เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไมใชวาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย แต
ทานสอนไวดวยวา สิ่งทั้งหลายที่มันไมเที่ยงตองเปลี่ยนแปลงไป
นั้น มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ตรงนี้สําคัญมาก
ถาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย เราก็ทําอะไร
ไมได แตเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย มันจะเปลี่ยนไปใน
ทางดีหรือราย ก็แลวแตเหตุปจจัย
ดังนั้น ถาเราไมตองการความเปลี่ยนแปลงในทางราย เราก็
ศึกษาหาเหตุปจจัยของผลรายนั้น แลวก็กําจัดหรือแกไขปองกัน
เหตุปจ จัย นั้นเสีย และถาเราตองการผลที่ดีเราก็ศึกษาหาเหตุ
ปจจัยของมัน แลวก็ทําเหตุปจจัยที่จะทําใหมันดีขึ้นมา และก็ตรงนี้
แหละคือโอกาส ที่เราจะใชความไมประมาท
นี่ก็หมายความวา เราจะปลอยปละละเลยมัวนิ่งเฉยอยูไมได
เมื่อกาลเวลาลวงผานไป สิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปจจัย เราจะตองรีบตรวจตราเหตุปจจัยแหงความเสื่อมเพื่อแกไข

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๑

กําจัดปองกัน และสืบคนเหตุปจจัยแหงความเจริญงอกงาม เพื่อ
จะไดเรงทํารีบสรางสรรคใหเกิดขึ้น
ความไมประมาท คืออะไร? คําจํากัดความของทานวา คือ
การเปนอยูโดยไมปราศจากสติ หรือมีชีวิตที่ไมขาดสติ
ที่วาไมปราศจากสติ คืออยางไร? สติก็คือ คอยนึก คอย
ระลึก คอยเตือนใจไว ระลึกอยางไร? ก็คือตื่นตัว ทันตอสถาน
การณ เชน คอยนึกคอยระลึกอยูวา สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราที่
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปนไปอยูนี้ มีอะไรที่จะสงผลกระทบในทาง
รายหรือในทางดี ตอชีวิต ตอครอบครัว ตอสังคมของเราบาง
พอระลึกนึกถึงอะไร ก็สงใหหรือเรียกปญญามาตรวจสอบ
พิจารณา ถามองเห็นวาอาจจะเกิดผลราย ก็รบี ใชโอกาสแกไขปองกัน
ถามองเห็นวาจะเกิดผลดี ก็รบี จัดการดําเนินการ
โดยเฉพาะ ทานเนนความไมประมาทในการศึกษา ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาตอไป
จิตสํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง จะเรียกรองให
เราอยูอยางไมขาดสติ คือมีความไมประมาทที่วานี้ ถาเด็กมีจิต
สํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง ก็จะทําใหเขาพัฒนาได
แนนอน เขาจะดําเนินชีวิตโดยมีความกระตือรือรน เพียรพยายาม
และมีความเขมแข็ง ทําใหบุพนิมิตขออื่นๆ พลอยแข็งขัน
นี่คือขอ ๖ ทําความไมประมาทใหถึงพรอม

๑๓๒

พุทธธรรมกับการฝกหัดครู

ขางนอกตั้งหัวให ขางในคุมทายทั้งขบวน
บุพนิมิตขอปดทาย คือขอ ๗ การทําโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม (โยนิโสมนสิการสัมปทา) เปนอันเดียวกับปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ
ขอที่ ๒ ทีพ่ ดู ไปแลว ก็คอื เปนขอทาย ทัง้ ในชุด ๒ และในชุด ๗
โยนิโสมนสิการ พูดงายๆ วา การรูจักคิดรูจักพิจารณา คิด
แยบคายใหไดประโยชนและความจริง เปนขอคุมทายในบุพนิมติ ของ
การศึกษาทัง้ ๗ ขอใหนกึ ถึงควบคูก บั ขอแรก คือความมีกัลยาณมิตร
ขอ ๑ เริ่มตน กับขอ ๗ ปดทายนี้ ถือเปนขอสําคัญมาก ทาน
เอามาคุมหัวคุมทายไว
ตัวแรกเปนปจจัยภายนอก คือฝายครู ผูมีหนาที่สรางความ
เปนนักเรียน ซึ่งจะเปนตัวเริ่มที่ชักนําให ๖ ตัวหลังเกิดตามมา
ความเปนนักเรียนก็อยูที่บุพนิมิต ๗ ขอนี้ ซึ่งเปนฐานสําคัญ
ที่จะสงคนเขาสูมรรควิถีของชีวิตที่มีการศึกษา อยางที่บอกแลววา
ถา ๗ ขอนีเ้ กิดขึน้ แลว มรรควิถขี องชีวติ ทีม่ กี ารศึกษาก็มาเองโดยไม
ตองเรียกรอง หรือพูดใหสนั้ วา การศึกษาตามมาเอง ไมตอ งเรียกรอง
ครู ถาเปนกัลยาณมิตรจริง ก็เปนองคประกอบฝายภายนอก
ที่สามารถชักนําใหเด็กไดบุพนิมิตตลอดไปครบทั้ง ๗ ตัว เริ่มตั้งแต
โนมนํากระตุนเราใหเด็กรูจักคบและเขาหากัลยาณมิตร
ในทํานองเดียวกัน ขอสุดทาย คือ โยนิโสมนสิการ ที่เปนองค
ประกอบฝายภายใน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดี เด็กก็สามารถสราง
บุพนิมิตใหแกตัวเอง ตั้งแตขอ ๑ ถึง ๗ ครบเลย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๓

เด็กที่มีโยนิโสมนสิการ ก็เลือกคบหากัลยาณมิตรไดเอง เชน
รูจักเลือกดูรายการทีวี เปนตน หรือแมแตเมื่อดูทีวีรายการเดียวกัน
ถาเด็กดูไมเปนจะเสียหายเกิดโทษ แตถาเด็กมีโยนิโสมนสิการ คือ
ดูเปน เขาก็สามารถเอาประโยชน เชนเอาปญญาเอาคติ จากราย
การแมที่เลวรายได
ในแงของครูและทุกบุคคลทุกหนวยงานซึ่งทําหนาที่ในการ
ศึกษาจัดตั้ง ในฐานะที่เปนกัลยาณมิตร จะตองทํางาน ๒ ดานมา
บรรจบกัน คือ
ดานหนึ่ง พยายามจัดอํานวยสิ่งที่ดีใหแกเด็ก เพื่อใหเด็ก
เจริญงอกงามขึ้นในทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด แตพรอมกันนั้น
อีกดานหนึ่ง ตองสรางใหเด็กมีโยนิโสมนสิการคมไว จน
กระทั่งวาเด็กสามารถเอาประโยชนไดแมแตจากสิ่งที่เลวรายที่สุด
นี่คือให ๒ ดานมาประสานบรรจบกัน คือตองใหปจจัยภาย
ใน กับปจจัยภายนอกมาเสริมกัน ดานที่ ๑ เปนเรื่องของการอาศัย
พึ่งพาปจจัยภายนอกมาจัดตั้งให ดานที่ ๒ เปนเรื่องของปจจัยภาย
ในที่ทําใหพึ่งตนเองไดที่จะไปอยูในโลกแหงความเปนจริง ที่ไมมี
ใครตามไปจัดตั้งให
ขอย้ําวา บุพนิมิตแหงวิถีชีวิตที่พัฒนา หรือรุงอรุณของการ
ศึกษา ๗ ประการนี้ เปนสิ่งที่จะตองไมมองขาม โดยเฉพาะไดเนน
เรื่องที่ยังมักไขวเขวหรือคลุมเครือ อยางเรื่องฉันทะ ที่ไดบอกวา
เราไดมองขามความสําคัญและเขาใจผิดพลาดไปมาก
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เขาถึงการศึกษา แคนี้ก็เริ่มงานได
กัลยาณมิตร เมื่อทําหนาที่ใหเกิดความเปนนักเรียนซึ่งมีองค
ประกอบ ๗ ประการอยางนี้แลว ก็ใหองคประกอบ ๗ ประการนั้น
หนุนใหนักเรียนพัฒนาใน ๓ แดนของชีวิต ที่เรียกวา ไตรสิกขา
ที่จริง เรื่อง ไตรสิกขา นี้ พูดไปครั้งหนึ่งขางตนแลว แตเรื่อง
สําคัญขั้นสุดหัวใจนี้ ถึงจะพูดซ้ําอีก ก็คงไมเปนเรื่องฟุมเฟอย จะ
ถือเปนการทวนอีกทีก็ได คือ
๑. การศึกษาในแดนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เรียก
งายๆ วา “ศีล” คือ การฝกฝนพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทั้งทางสังคม และทางกายภาพ รวมทั้งพฤติกรรมตอสิ่งเหลานั้น
ดวยผัสสทวาร ๖ (ทางรับรู: ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ) และกรรมทวาร ๓
(ทางทําการ: กาย วาจา ใจ) ใหเกิดผลในทางสรางสรรคเกือ้ กูล ใหเด็ก
รูจ กั อยูร ว มกับผูอ นื่ ดวยดีในสังคม ไมเบียดเบียน ไมกอ ความเดือด
รอนเสียหาย รูจ กั บริโภคใชวตั ถุ อุปกรณ เทคโนโลยี ใหเปนประโยชน
ในการพัฒนาชีวิตและสังคม ตลอดจนอยูรวมกับธรรมชาติไดดี เชน
ดูเปน ฟงเปน กินเปน บริโภคเปน ทําเปน (คือทัง้ ดี และไดผล) พูดเปน
สื่อสารเปน รูจักหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต มีอาชีวะที่สงเสริมการ
พัฒนาชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคสังคม
๒. การศึกษาในแดนของจิตใจ เรียกงายๆ วา “สมาธิ” คือ
การฝกฝนพัฒนาจิตใจ ใหมีจิตใจพรอมดวยคุณธรรม เชน มี
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เมตตากรุณา มีศรัทธา มีกตัญูกตเวทิตา มีจิตใจที่เขมแข็ง มี
สมรรถภาพ ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ และมี
สุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจราเริงเบิกบาน ผองใส มีความสุข
๓. การศึกษาในแดนความรูคิดเขาใจ เขาถึงความจริง และ
สามารถใชความรูใหเปนประโยชน จนเขาถึงความเปนอิสระ เรียก
งายๆ วา “ปญญา” จะตองตระหนักวา ในที่สุดแลว คุณสมบัติที่จะ
ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูรอดจนถึงอยูดีไดนั้น ก็คือปญญา จึงตองคุม
ทายดวยการฝกฝนพัฒนาในแดนที่ ๓ คือแดนปญญา ใหรูจักคิด รู
เขาใจสิ่งทั้งหลายถูกตองตามความเปนจริง เรียนรูวิชาการทั้ง
หลายก็ใหเขาถึงจริงจนนํามาใชแกปญหาและทําการสรางสรรคได
บอกแลววา คนเราจะอยูรอดไปดีได ตองรูวาจะทําอะไรจะ
เอาอยางไรกับอะไรๆ รูจักที่จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง
เรารูแคไหน เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตองและแกปญหาได
แคนั้น ความรูเขาใจจริงนี้ เรียกวาปญญา ซึ่งตองรูไปจนกระทั่ง
มองเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเปน แลวมีชีวิตที่อยูดวยปญญา
โดยมีจิตใจเปนอิสระ ทําประโยชนใหโดยไมผูกติด เปนภาวะที่ชีวิต
มีอิสรภาพ หลุดพนจากทุกข ถึงภาวะที่ตนเองไมเกิดปญหาและแก
ปญหาใหผูอื่นได
ทั้ ง หมดนี้ เ ป น งานที่ ค รู เ กื้ อ หนุ น ให ไ ด สุ ด แต จ ะเป น
กัลยาณมิตรขั้นไหน
ขอย้ําหนอยวา ความเปนอิสระ หรืออิสรภาพที่วานี้ มีความ
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หมายเปนอิสรภาพที่เกื้อกูล ไมใชอิสรภาพเพื่อใหตนยิ่งใหญแลว
ไปรุกรานขมเหงบีบคั้นครอบงําผูอื่นสิ่งอื่น
อิสรภาพที่เกื้อกูลนั้นสําคัญนัก เพราะวาชีวิตของมนุษยนั้น
อยูทามกลางความสัมพันธในระบบของชีวิตบุคคลกับสังคมและ
ธรรมชาติแวดลอม ถามีการศึกษาที่ถูกตอง ใหชีวิตของคนพัฒนา
อยางถูกตอง เขาจะเปนอยูดวยดี โดยมีชีวิตที่ประสานเกื้อกูลกลม
กลืนกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางสังคมและทางธรรมชาติแวดลอมนั้น
แลวก็ยอนมาหนุนใหชีวิตของเขาเองเปนอยูดวยดีอยางปลอดโปรง
โลงเบา การศึกษาที่แทจะใหเกิดผลอยางนี้

- บทเสริม -

บางแงมมุ ทีข่ อใหมอง
-1-

เปนผูน าํ -ผูใ ห โดย มองกวาง-คิดไกล-ใฝสงู
ตอไปนี้จะพูดแคหัวขอ เพราะเวลาหมดแลว อยากจะตั้งขอ
สังเกตไวอยางหนึ่งวา สังคมไทยตลอดเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษ
มานี้ เราไดสะสมสภาพจิตของการเปนผูตามและเปนผูรับ พรอมทั้ง
ความเปนนักบริโภคโดยไมเปนนักผลิตมาตลอด จนกระทัง่ เปนภาวะ
เคยชินที่ไมรูตัวเลย เชน เราจะคอยฟงวามีอะไรเกิดขึ้นใหมใน
ประเทศผูผลิต มีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอะไรใหมๆ มีวิชาการอะไร
ใหมๆ มีความกาวหนาอะไรใหมๆ ในประเทศที่พัฒนาแลว แลวเรา
ก็แขงกันรับ เพื่อเอามาอวดกันเองวาเรากาวหนาเทาทันยุคสมัย
แตเราไมนึกที่จะคิดวา ในแงไหน และทําอยางไรเราจะเปนผู
นําเขาบาง และการที่จะเปนผูนํานั้น หมายถึงการมองเห็นดวย
ปญญาวาเรามีอะไรที่จะใหแกโลก หรือใหแกผูอื่นบาง
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เราเคยตัวกับความเปนผูตามและผูรับนี้ คือมันเปนสภาพจิต
ที่เราสะสมมาจนกระทั่งชินชาไมรูตัว ดังนั้น จึงกลายเปนสภาพ
ปกติของสังคมไป เปนสภาพจิตของคนไทยซึ่งจะตองแกไขใน
ปจจุบัน เราจะตองปลุกจิตสํานึกในความเปนผูนําและความเปนผู
ใหขึ้นมาในหมูเด็กและเยาวชนไทย
ขอย้ําวา การจะเปนผูนํานั้น ตองมีอะไรที่จะใหแกผูอื่น
ฉะนั้น อยามัวรอวามีอะไรใหมที่เราจะรับจะตามจะเอา แตตองเรง
คิดที่จะสรางสรรคอะไรขึ้นใหมดวยตนเอง
อีกอยางหนึง่ ก็คอื พุทธธรรมสอนวา สิง่ ทัง้ หลายในโลกนีแ้ ละ
ทั่วจักรวาลทั่วสากล ในกาละอันอนันตนั้น ลวนมีความสัมพันธ
อาศัยสงผลแกกันและกัน อันเปนความเปนไปของธรรมดาที่เปน
กฎเกณฑแหงเหตุและผล อันเรียกวา อิทัปปจยตา หรือปจจยาการ
ในเมื่อทุกสิ่งทุกอยางสัมพันธถึงกัน ตรงบาง ออมบาง ชัด
บาง ซับซอนบาง ใกลบาง ไกลบาง เราจึงจะตอง
ก) มองกวาง คือ ไมใชมองอยูแคตัวเรา เชน ในทางสังคม ก็
อยามองแคสังคมไทย ตองใหเด็กฝกที่จะมองกวางไปให
เห็นทั้งดานดี และดานราย กับทั้งทางแกไข ทั้งที่เจริญ
ทั้งที่ลาหลัง ทั่วทั้งโลก (ไมใชเด็กเทานั้น ครูก็แนวาเชน
เดียวกัน)
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ข) คิดไกล คือ ในการที่จะเขาใจและทําอะไรตางๆ ใหสําเร็จ
นั้น จะตองคิดไกลลึกและล้ําไปในกระบวนการของเหตุ
ปจจัย ในกระแสแหงกาลเวลา ตั้งแตปจจุบัน ยอนไป
อดีต ยันถึงอนาคต หยั่งโยงในระบบของเหตุปจจัยนั้น
ไมใชคิดแคใกลๆ พอทําเฉพาะหนาไปวันๆ
ค) ใฝสูง คือ ใฝดวยแรงความปรารถนาแหงฉันทะ มิใชดวย
แรงความอยากแบบตัณหา ที่อยากไดทรัพยสินเงินทอง
วั ต ถุ บ ริ โ ภคมาบําเรอตั ว หรื อ แบบมานะที่ใฝยศศักดิ์
อํานาจความยิ่งใหญที่จะใชหาลาภหรือกดขมครอบงํา
ใคร หรือแบบทิฏฐิ ที่จะเอาจะใหเปนอยางที่ตัวคิดเห็น
แลวอยากและยึดไว อันเปนเรื่องของกิเลสที่เรียกตาม
ภาษาพระวา “ใฝต่ํา”
ย้ําวา การที่เราอยากไดลาภยศและจะเอาแตใจตัว
นี้ ทานเรียกวา ใฝตา่ํ สวน “ใฝสงู ” คือ ใฝที่จะรูเขาใจ ใฝ
จะถึงความจริง และใฝสรางสรรคความดีงามความ
เจริญพัฒนาแหงประโยชนสุขของชีวิตและสังคม
เปนอันวา จะตองฝกใหเด็กของเรารูจัก มองกวาง – คิดไกล ใฝสูง
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“ความสุข” เรื่องที่คลุมเครือ และเขวกันไกล
เรื่องตอไปคือ จริยธรรม การศึกษานั้น ถารูเขาใจและปฏิบัติ
ใหถูกตอง ก็เปนจริยธรรมไปในตัว เพราะวา แมแตความเปนนัก
เรียนที่ไดวามา ก็เปนจริยธรรมเองอยางยอดเยี่ยมและชัดเจนแจว
แหววอยูแลว
แลวก็ตองย้ําอยางยิ่งเลยวา จริยธรรมที่แท ตองเปนจริยธรรมแหงความสุข ไมตองอธิบายอะไรเลย
แควาใครมีความเปนนักเรียนดวยสัญญาณ ๗ ตัว (บุพนิมิต
การศึกษา ๗) ที่วามานั้น เขาก็เลาเรียนหาความรูและศึกษา
พัฒนาฝกฝนตนเองอยางมีความสุขอยางยิ่งแลว
พุทธธรรมสอนหลักจริยธรรมตัวจริง ที่เปนวิถีแหงการดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุข
บางคนมองแคบคิดใกล เลยเห็นไปวาพุทธธรรมสอนแตเรื่อง
ความทุกข ไมไดดูใหชัดวา ทานบงชี้กํากับไวดวยวา ทุกขนั้นเปน
สภาวะสําหรับปญญารู แตสุขเปนสภาวะสําหรับชีวิตจะเขาถึง
ที่วานี้จะเชื่อไหม ก็ขอใหสังเกตดูหลักอริยสัจ
ขอที่ ๑ วา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเยฺยํ แปลวา อริยสัจขอทุกข
เปนสภาวะที่ตองปริญญา คือ ความทุกขนั้นตองรูเขาใจ มองเห็น
ความจริง
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ขอที่ ๓ วา ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ อริยสัจขอดับทุกข
จนถึงสุขแท (บรมสุข) นั้น เปนสภาวะที่ตองสัจฉิกิริยา คือทําให
ประจักษแจง หรือลุถึง
นี่คือ พุทธธรรมบอกไวเสร็จ แตเราเองตองปฏิบัติตออริยสัจ
ใหถูกตอง
จึงพูดสั้นที่สุดวา ไมใชแควา จริยธรรมแทในพุทธธรรม
เปน จริยธรรมแหงความสุข เทานั้น แตการศึกษาทั้งหมด ก็คือ
การพัฒนาความสุขนั่นเอง

จะเขาใจธรรม ตองมีความคิดเชิงระบบ
จวนจบแลว ยอนไปย้ําอีกเรื่องหนึ่ง คือ การมองสิ่งทั้งหลาย
ในระบบสัมพันธภาพ ที่เรียกวาเปนระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยกับผลที่สืบมานั้น
ในเมือ่ พุทธธรรมสอนใหมองสิง่ ทัง้ หลายวามีความสัมพันธองิ
อาศัยสงผลตอกัน มันก็เปนระบบทีท่ าํ ใหเรามองเห็นตอไปวา ชีวิต
ของเรานั้นเนื่องกันและขึ้นอยูกับสิ่งรอบตัว ที่เรียกคลุมๆ วาสิ่งแวด
ลอม และการกระทําของเราก็สง ผลกระทบตอโลกหรือสิง่ รอบตัวนัน้
เราจึงตองรูจ กั ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูอ ยางประสานเสริมกับสิ่งทั้งหลาย และ
มีปญญาพรอมบูรณที่จะจัดปรับเหตุปจจัยดวยเจตจํานงอันเอื้อ ที่
จะใหสิ่งทั้งหลายประสานกลมกลืนและเกื้อกูลกัน

๑๔๒
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นี่ก็คือ การที่เราจะตองรูจักระบบที่ภาษาปจจุบันเรียกกันวา
“องครวม” และสิ่งที่เรียกวา “ดุลยภาพ”
แมในเรื่องที่เรียกกันตามนิยมวา “การปฏิบัติธรรม” ตางๆ
ถาเราจะปฏิบัติใหถูกตอง เราก็ตองมองเห็นองคธรรม คือขอธรรม
ทั้งหลาย ในระบบความสัมพันธของมันวา ธรรมขอนี้ หรือหัวขอ
ธรรมอันนี้ มันสัมพันธสงผลกระทบหักลางหรือเกื้อหนุนสืบตอกัน
กับองคธรรมอื่นอันใดอยางไร เพื่อกาวไปสูจุดหมายอะไร แลวรูจัก
ที่จะจัดการในการประสานเสริมกันและกันใหลุถึงจุดหมาย
ถาไมเขาใจระบบความสัมพันธตามหลักการนี้แลว จะเขาใจ
ผิดและปฏิบัติธรรมผิดพลาดไปหมด ดังตัวอยางเวลานี้ที่เขาใจผิด
กันมากในเรื่องความอยากที่วาไปแลว
ขอยกตัวอยางอีกหนอย คือเรื่อง “สันโดษ”
องคธรรมขอนี้ก็เขาใจผิดกันนักหนา ถาจะทําความเขาใจกัน
แบบรวบรัดที่สุด ก็ถามวา ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาสอนให
สันโดษใชไหม ถาตอบวา “ใช” ก็ผิด แลวถาตอบวา “ไมใช” ก็ผิด
ทําไมวาอยางนั้น ออ… ก็เพราะพระพุทธเจาทรงสอนทั้งให
สันโดษ และใหไมสันโดษ ใครบอกวาพระพุทธเจาสอนแตสันโดษ
นี่ผิดแนๆ
พระพุทธเจานั้น ทรงเปนแบบอยางในการมีความไมสันโดษ
ดังที่พระองคตรัสไวชัดเจนวา การที่พระองคตรัสรูมานี้ ไดทรง
ปฏิบัติเห็นประจักษคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
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๑๔๓

(๑) ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย และ
(๒) ความไมยนระยอในการเพียรพยายาม
หลักการนี้ ทานบันทึกย้ําไว ในพระสูตรก็แจมแจง (ที.ปา.๑๑/
๒๒๗/๒๒๗; องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔; ๔๒๒/๑๑๙) ในพระอภิธรรมถึงกับตั้งเปน
มาติกา (ธรรมแมบท) อันหนึ่งเลย (อภิ.สํ.๓๔/๑๕/๘; ๘๗๕/๓๓๘)
คําสอนสําหรับพระสงฆทั่วไป ก็มีเปนหลักอริยวงส ๔ (ที.ปา.
๑๑/๒๓๗/๒๓๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕; ขุ.จู.๓๐/๖๙๑/๓๔๖) วา
(๑-๒-๓) ความสันโดษดวยปจจัยสี่ตามที่มีที่ไดโดยชอบธรรม
อยางขยันไมเกียจคราน และ
(๔) ความมีใจฝกใฝยินดีในการละอกุศลและทํากุศลใหเกิดมี
อยางขยันไมเกียจคราน
ความสันโดษ (ในปจจัยสี่ หรือในวัตถุสิ่งเสพบริโภค) กับ
ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม คือเรื่องที่ดีงามสรางสรรค) สอง
อยางนี้สัมพันธหนุนซึ่งกันและกัน โดยที่ความไมสันโดษในกุศล
ธรรมนั้นเปนองคธรรมในขั้นที่สูงกวา
นี่ก็คือวา เมื่อเราสันโดษในวัตถุเสพ ก็เทากับออมเวลา เรี่ยว
แรง และความคิดที่จะวุนวายกับการหาการเสพวัตถุนั้น เอามาใช
ในการแกไขกําจัดอกุศล และในการสรางสรรคเรื่องที่เปนกุศลได
เต็มที่ ความไมสันโดษจึงสงผลหนุนความไมสันโดษ ตามระบบ
ความสัมพันธขององคธรรมดังไดวามา
ขอฝากไววา จะตองระวังใหมาก เรื่องความสันโดษ-ไม
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สันโดษนี่ เมื่อเขาใจและใชถูกตอง ก็จะสงผลจนถึงจุดหมายของ
พุทธธรรม แตถาเขาใจผิดปฏิบัติผิดก็เกิดผลรายตอชีวิตและสังคม
จึงตองศึกษากันใหชัดและปฏิบัติใหถูกตรงพอดี
ตัวอยางที่สําคัญอีกในเรื่องดุลยภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับสังคม
ไทยมากอีกเชนกัน ก็คือเรื่องที่ขอพูดรวบรัดอีกนั่นแหละวา สังคม
ไทยกับสังคมฝรั่งนั้น เอามาเปรียบเทียบกันไดเลย ในเรื่องการเสีย
ดุลในระบบของสี่องคธรรม ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔
เอางายๆ ทั้งสังคมไทยและสังคมอเมริกัน ตางก็ไดเสียดุลใน
เรื่องพรหมวิหาร ๔ แลวก็เอียงกระเทเรไปคนละขาง ไดคนละอยาง
เสียคนละอยาง
สังคมไทยหนักในเมตตากรุณา มีน้ําใจดีนักหนา เลยชวย
เหลือกันจนลืมวางใจใหพอดีดวยปญญา ที่จะลงไปถึงอุเบกขาเมื่อ
ถึงเวลา
สวนสังคมอเมริกันก็หนักในอุเบกขา ใหแขงขันดิ้นรนแบบ
ตัวใครตัวมัน เลยเขมแข็งตองขยัน แตคอนขางเฉยเมยตอกัน จน
หยอนในเมตตากรุณาชักจะแหงแลงน้ําใจ
นี่พูดเหมือนเปนหัวขอทิ้งไว เพราะไมมีเวลาที่จะสนทนากัน
ตอไป
ขอฝากไวในเรื่องดุลยภาพขององครวมนี้ ซึ่งเปนหลักที่
สําคัญมาก เคยสังเกตไหมวา พุทธธรรมแสดงหลักการตางๆ ไว
เปนหมวดๆ มีลัทธิศาสนาใดบางที่สอนหลักการไวเปนหมวดๆ
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ทําไมพระพุทธเจาตรัสธรรมทีไร มักจะตรัสไวเปนหมวดๆ มี
องคธรรม ๒ มีองคธรรม ๓ มีองคธรรม ๔ ขอ เปนหมวด ๒ หมวด
๓ หมวด ๔ หมวด ๕ ฯลฯ นี่คือระบบองครวม
ถาเราไมเขาใจความสัมพันธของในระบบองครวมนั้นวา แต
ละอยาง เชน ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ฯลฯ นั้น สัมพันธสงผลตอ
กันอยางไร ตองประสานพรอมใหครบองคเต็มระบบอยางไร ตอง
ปฏิบัติใหดุลกันอยางไร ฯลฯ ถาเราไมเขาใจดุลยภาพและบูรณ
ภาพแหงระบบองครวมนี้จริงและชัดเจนพอแลว ก็ตองเกิดปญหา
เมื่อไมเขาใจ ก็ปฏิบัติผิด แลวก็จะสงผลเสียหายตอชีวิต แลวก็เลย
ตอไปยังสังคม
เอาละ ก็จะขอผานเรื่องนี้ไป ขอฝากไวใหคิดตอดวยวา ใน
หลักพรหมวิหาร ๔ นี้ ในสังคมไทยอยางนอยขณะนี้ ไดมีความผิด
พลาดในดานการเสียดุล จึงเกิดผลเสียหายขึ้นจากความไมพอดี
เปนอันวา เวลาที่จะใหพูดหมดลงแลว ขออนุโมทนาทานผู
เขารวมประชุมทุกทาน และขอเอาใจชวย ขอใหการประชุมนี้
สัมฤทธิผ์ ลดวยดี โดยเฉพาะใหลถุ งึ จุดมุง หมายในระยะยาว ทีว่ า จะ
ใหพุทธธรรมนําทาง หรือสงผลเกื้อหนุน ใหการฝกหัดครูดาํ เนินไป
เพือ่ ประโยชนสขุ แกประเทศชาติสงั คมไทยและมวลประชาทัว่ ทั้งโลก
ขอใหทุกทานมีพลังพรั่งพรอม ที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลอัน
พึงประสงคนี้ และจงประสบจตุรพิธพรชัยทั่วกัน

๑๔๖
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ประวัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที่ อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี เปนบุตรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศึกษาเบื้องตน
พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ที่ ร.ร. ชัยศรีประชาราษฎร อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ที่ ร.ร.มัธยมวัดปทุมคงคา (ไดทนุ เรียนดีกระทรวงศึกษาธิการ)
บรรพชา ณ ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๔ ทีว่ ดั บานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธีธรรมสาร
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495
ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม
ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม
พ.ศ. 2496
มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต
พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. ๓ – ๙ ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505
สอบไดปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ ๑) จากมหาจุฬาฯ
พ.ศ. 2506
สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.
เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔

ค) ศาสนกิจ
พ.ศ. 2505-2507
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2515-2519
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2537

สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอนชัน้ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาฯ (บางป บรรยายที่
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรียบเทียบ ม.มหิดล)
ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ที่ University Museum,
University of Pennsylvania
บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore College, Pennsylvania
เปน Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World
Religions และบรรยายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาใหแก Divinity
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549

เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร-การสอน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย

Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตรศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปน Honorary Fellow

The Royal College of Physicians of Thailand

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เปน ศาสตราจารยพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารองคการ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ราชบัณฑิตยสถาน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๙

จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537

ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทาํ คุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร
รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO
Prize for Peace Education)

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544

ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม
การวัฒนธรรมแหงชาติ
รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญผทู รงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉ) สมณศักดิ์
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2547

เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
เปนพระราชาคณะชั้นราช
ที่ พระราชวรมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ พระเทพเวที
เปนพระราชาคณะชั้น ธรรม ที่ พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก
ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ที่ พระพรหมคุณาภรณ สุนทรธรรมสาธก
ตรีปฎ กปริยตั โิ กศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ช) ผลงานทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป
งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เรือ่ ง เชน พุทธธรรม, พจนานุกรมพุทธ
ศาสตรฯ, ธรรมนูญชีวติ , ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศึกษาเริม่ ตน เมือ่ คนกินอยูด ฟู ง เปน,
พุทธศาสนา…รากฐานของวิทยาศาสตร, ทุกขสาํ หรับเห็น แตสขุ สําหรับเปน, นิตศิ าสตรแนวพุทธ, มอง
สันติภาพโลกฯ, สิทธิมนุษยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่ วินยั ไมมี เสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน
นอกจากนี้ มี CD ธรรม ทีจ่ ดั ทําเผยแพรในระบบ MP3 จํานวนมาก จัดเปนชุดตางๆ เชน
ชุด จากจิตวิทยา สูจ ติ ภาวนา
ชุด ฟงทีไร ไดสขุ ทุกที
ชุด ธรรมะกับการศึกษา ชุด ธรรมะสูก ารเมือง
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ
ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพีย้ น ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
เรยี งกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545 ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546ชุด
ธรรมะมองโลก 2547
ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 ชุด ธรรมไมทงิ้ โลก 2549
ชุด ธรรมนี้ มิไกล 2550

เรยี งสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรียนธรรม ชุด จาริกบุญ-จารึกธรรม

อีกดานหนึง่ นับแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรบั นิมนตเปนทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล ในการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ซึง่ สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรกของโลก

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ)
ดร.นิเชต
สุนทรพิทักษ
รศ.ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
นางศรีวิการ
เมฆธวัชชัยกุล
นายกลาย
กระจายวงศ
ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
บรรณาธิการ
นางรัตนา
ผศ.สุนีย
ผศ.อรุณี
นางสาวจุฑานันท

ถัดทะพงษ
ศรณรงค
เรืองวิเศษ
ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก
พระชัยยศ

พุทฺธิวโร

