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บันทึกนํา
หนังสือเล่มนี  ไม่ต้องมีคํานํา เพราะมีความเป็ นมา
และเรื#องราวเล่าไว้ ชดั เจนแล้ ว ตังแต่
 เริ#มความในเนื อเล่ม
ถ้ าผู้อ่านเห็นว่าเป็ นประโยชน์ พึงอนุโมทนาท่าน
เจ้ าของคําถาม ที#ทําให้ หนังสือเล่มน้ อยนีเ กิดมีขึน โดย
มิได้ คาดหมาย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต
(ถ้าอ่านหมดทีเ ล่าไว้ คงตอบคําถามได้เอง)

งานนี  คือตรวจจัดข้ อมูล
แค่จะพิมพ์หนังสือเก่าขึ นมาใหม่
ได้ ข้อมูลมา กว่าจะตรวจจัดเสร็ จ ส่งโรงพิมพ์ได้
ก็เกือบไม่รอด
มากขึ น ๓๐๐–๔๐๐ หน้ า
คือส่วนแทรก ส่วนแถม
ที#คิดไว้ ๒๐ กว่าปี ก่อนโน้ นว่าจะเพิ#ม
แต่ยงั หรอก ส่วนใหญ่คงเดิม ก็ต้องค้ างต่อไป
มีความสุข กับหาความสุข
คือทางแยกใหญ่ สูก่ ารดับทุกข์ กับการก่อปั ญหา
ด้ วยการศึกษา คนพัฒนาเป็ นภาวิต
ศึกษาครบไตรสิกขา จาตุภาวิตก็มาครบเต็มคน
“รมณีย์” คํานี ดีนกั หนา
พอรมณีย์มา กระบวนการพัฒนาก็ราบรื# นและยัง# ยืนได้
“พุทธธรรม” จบไป
“อริ ยวินยั ” ไม่เห็นมา
ประเทศเป็ นประชาธิปไตย ประชาชนเป็ นธรรมาธิปไตย
คือมีระบบที#เลวน้ อย แถมได้ คนมาประกันให้ ดี
ปั ญญารู้ ธรรม เจตนาเป็ นธรรม มีธรรมเป็ นเกณฑ์ตดั สินใจ
ประชาชนได้ อย่างนี  ประชาธิปไตยจะหนีไปไหน
ถ้ าจะให้ ประชาธิปไตยสมคุณค่า
ต้ องให้ คนมาพูดจาแก้ ปัญหากันด้ วยปั ญญาได้ จริ ง
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มองหนังสือ พุทธธรรม
ถามหาอนาคต๑


ถ้าอ่านหมดทีเ ล่าไว้ คงตอบคําถามได้เอง
ทางหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ ส่ง “บทสัมภาษณ์วิเศษ”
มา เป็ นคําถาม ๑๐ ข้อเกี0ยวกับหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
พระพุทฺธิวโรเป็ นผูร้ บั และนํามาให้ดู พออ่านแลว้ ก็เห็นว่า ในสภาพชีวติ
ขณะนีA ตอบไม่ไหว ทางทีจ0 ะทําได้ คือ ตอบเพียง ๒-๓ ข้อ ทีง0 า่ ยหน่อย
ทีจ0 ริง ถึงแม้ตอบเพียง ๑-๒ ข้อ แต่อาจพูดกว้างออกไปให้คลุมที0
ถามทังA หมด ก็พอเป็ นไปได้
ในคําถาม ๑๐ ข้อนันA หลายข้อเกี0ยวกับหรือโยงไปถึงอนาคต ขึAนข้อ
แรก (ข้อ ๑) ก็ถามว่า “…คาดหวังให้ หนังสือ พุทธธรรม ยังประโยชน์ต่อ
สาธารณชนได้อย่างไรมากทีส ดุ ? …”
จบลงด้วยข้อสุดท้าย (ข้อ ๑๐) ว่า “มีส่วนใดในหนังสือ พุทธธรรม
ทีท ่ านตัง7 ใจไว้ว่าน่ ามีการขยายต่ อได้อีก หากมีค ณะใดคณะหนึ งรับไป
ทํางานขยายต่อ ท่านจะอนุโมทนาหรือไม่?”
พอเห็นอย่างนีA ก็ คิด ว่า วิธีหนึ0งที0ง่ายคือ เล่าเรื0องที0เ ป็ น มาให้ฟ งั
โดยไม่ตอ้ งเจาะจงว่าจะตอบคําถามข้อไหน เมือ0 ผูถ้ ามรูเ้ ข้าใจเรื0องตามทีเ0 ล่า
ให้ฟ ัง แล ว้ ก็ ต อบคํา ถามทังA หมด หรือ แทบทังA หมดได้เ อง ตลอดจน
มองเห็นว่าบางคําถามไม่อยู่ในขอบเขตซึง0 อาตมานึกคิดทีจ0 ะตอบ
๑
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งานนี คือตรวจจัดข้ อมูล
แค่จะพิมพ์หนังสือเก่าขึนมาใหม่
ขอทําความเข้าใจก่ อนว่า การทําหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับ
ขยาย ทีเ0 พิง0 พิมพ์เสร็จใหม่ไม่นานนีAนนัA ได้บอกไว้ชดั เจนแลว้ ใน “นิทาน
พจน์” (ถ้อยแถลงความเป็ นมา) ของหนังสือพุทธธรรมนันA ว่าเป็ นงาน
“ตรวจจัด” คือ ตรวจและจัดข้อมูลทีม0 อี ยู่แลว้ เพือ0 ให้พร้อมทีจ0 ะพิมพ์เป็ น
เล่มหนังสือ
พู ด ง่า ยๆ ว่ า การทํา หนัง สือ พุ ท ธธรรม ครังA นีA เป็ น งานเพื0อ
วัตถุประสงค์ในการตีพมิ พ์เล่มหนังสือ ไม่ใช่เป็ นงานเขียนหรือเรียบเรียง
หนังสือ เพราะหนังสือมีอยู่ก่อนแลว้ แต่มขี อ้ ติดขัดในการทีจ0 ะตีพมิ พ์ใหม่
เท่านันA เอง
แม้แต่ช0อื หนังสือทีม0 สี ร้อยว่า …ฉบับปรับขยาย ก็ไม่ใช่คาํ เพิม0 ขึAน
ใหม่ แต่เป็ นคําทีม0 อี ยู่ก่อนแลว้ คือ หนังสือนีAมชี 0ือมา ๓๐ ปี แลว้ ว่า พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ แต่มาถึงคราวนีA ได้เห็นแลว้ ว่าชื0อ
เก่านันA ยาวเกินไป เรียกยาก จํายาก จึงตัดให้สนัA ลง จาก …ฉบับปรับปรุง
และขยายความ เหลือเพีย งว่า …ฉบับปรับขยาย เรื0องชื0อนีAจึงมิใช่
แปลกใหม่ (ใหม่แค่เปลีย0 นให้สนัA )
เรื0องทีว0 ่างานนีAเป็ นเพียงการจัดเตรียมข้อมูลเพือ0 การตีพมิ พ์นนัA ขอ
เล่าทวนความสันA ๆ ว่า พุทธธรรม ฉบับเดิม ปี ๒๕๑๔ นันA หนาเพียง
๒๐๐ หน้าเศษ ต่ อมา อีก ๑๐ ปี เมื0อเขีย นเพิ0ม เติมขยายความ พิม พ์
ออกมาเป็ น พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ หนา ๑ พัน
หน้าเศษ ในปี ๒๕๒๕ คือเมือ0 ๓๐ ปี ก่อนโน้นแล ้ว ต่อจากนันA ก็ตดิ ตันอยู่
กับปัญหาการพิมพ์
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ทีว0 ่านีAหมายความว่า ความคิดทีจ0 ะเพิม0 เติมนันA มีอยู่ตลอดมาตังA แต่
หนังสือ เสร็จ ออกมาจากโรงพิม พ์ แต่ ท าํ อะไรไม่ ไ ด้ เพราะในสมัย นันA
หนังสือที0เคยพิมพ์แลว้ ถ้าจะพิมพ์ครังA ใหม่ ก็ตอ้ งเรียงพิมพ์ขอ้ มูลใหม่
และตรวจหรือพิสูจน์ตวั หนังสือใหม่ทงัA เล่ม ถ้าเป็ นหนังสือเล็กๆ ก็พอไหว
แต่พอพุทธธรรมหนาเป็ นพันหน้า ก็ไม่ไหว วิธีท0ที าํ ได้ก็คือถ่ายภาพเรียง
ทุกหน้าจากหนังสือเก่ าเอามาพิมพ์ซาํA นี0คือการพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม
ฉบับปรับปรุงและขยายความ ในเวลา ๓๐ ปี ทผ0ี ่านมา
เป็ นอันว่า การทีจ0 ะเขียนแก้ไขเปลีย0 นแปลงเพิม0 เติมอะไร ก็ทาํ ไม่ได้
ระหว่างนันA ในช่วงท้ายปี ๒๕๒๙ ต่อปี ๒๕๓๐ ระบบการพิมพ์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์ได้เริ0มขึAน ซึง0 เป็ นความก้าวหน้าครังA ใหญ่ ทําให้สามารถเก็บ
ข้อมูลหนังสือไว้ได้ ไม่ตอ้ งทําใหม่แล ้วๆ อีกๆ และข้อมูลนันA สามารถแก้ไข
เพิม0 เติมตลอดจนจัดรูปแบบได้ตามปรารถนา
สํ า หรั บ พุ ท ธธรรม ซึ0 ง เป็ นหนั ง สื อ ขนาดใหญ่ การจะมี
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างทีว0 า่ นันA มีงานหนักทีจ0 ะต้องผ่าน ๒ ขันA คือ
๑. ขันA พิมพ์ขอ้ มูลทีม0 ากมายลงในคอมพิวเตอร์ และ
๒. ขันA ตรวจจัดข้อมูลทีล0 งไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล ้วนันA
เสร็จ ๒ ขันA นีAแล ้ว ก็เป็ นอันว่าสามารถตีพมิ พ์หนังสือเก่าขึAนมาใหม่
ได้
ต่ อ จากนัAน พร้อ มหรื อ สะดวกเมื0อ ไร ก็ จ ะแก้ไ ขปรับ ปรุ ง หรื อ
เพิม0 เติมข้อมูลนันA ได้ตามปรารถนา ถือเป็ นงานอีกขันA หนึ0งในระยะยาว
สําหรับพุทธธรรม เรื0องทีร0 อกันมา ๓๐ ปี ก็คือทําอย่างไรจะตีพมิ พ์
หนังสือเล่มเก่านัน0 แหละขึAนมาในครังA ใหม่ให้เรียบร้อยชัดเจน โดยไม่ตอ้ ง
ถ่ายแบบจากหนังสือเก่าทีเ0 ลือนรางลงไปเรื0อยๆ
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ทีจ0 ริง งาน ๒ ขันA ตอนทีจ0 ะพิมพ์หนังสือเก่าขึAนมาใหม่นA ี เมือ0 เข้ายุค
คอมพิวเตอร์แล ้ว ถ้าอาตมาพร้อม ก็ทาํ เองได้ตลอดทังA หมด แต่อาตมาเอง
นีAแค่ พมิ พ์ดีดก็ไม่เป็ น และทีไ0 ม่มชี ่องเลยคืองานหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อย
ทยอยเข้ามาชนิดทําไม่ทนั เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทําได้แค่รอว่าจะมี
ข้อมูลทีม0 ผี ูพ้ มิ พ์เอามาให้ แล ้วหาเวลาจัดตรวจต่อไป
เมือ0 ก่อนเกินกว่า ๑๕ ปี แล ้ว ผูม้ นี าํA ใจบางท่านได้ทาํ งานขันA ที0 ๑ คือ
พิมพ์ขอ้ มูลหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ จาก
เล่มทีต0 พี มิ พ์แบบเก่า ลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Apple Macintosh จนจบ
หลังจากตรวจตัวหนังสือ (พิสูจน์อกั ษร) กันอีกนาน ก็ส่งข้อมูลนันA มาให้
แลว้ ผูห้ วังดีท่านโน้นท่านนีAก็ร่วมมือกันจัดการแปลงตลอดจนชําระข้อมูล
แบบ MAC ทีไ0 ด้มานันA เป็ นข้อมูลดิบแบบ PC สามัญจนเสร็จ
นี0คือถึงขันA ๒ ทีอ0 าตมาจะต้อง “ตรวจจัด” คือตรวจความถูกต้อง
ของข้อมูลนันA และจัดให้เป็ นรูปร่างเรียบร้อยทีจ0 ะใช้ตพี มิ พ์เป็ นเล่มหนังสือ
ต่อไป แต่อย่างทีว0 า่ แล ้ว งานพิมพ์และจัดตัวหนังสือนันA อาตมาเป็ นแค่ผูเ้ ริ0ม
หัด ในขณะทีต0 อ้ งเร่งทํางานหนังสือเล่มย่อยมากมายทีท0 ยอยมาไม่ขาดสาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ จึงนอนรอค้างอยู่เฉยๆ หลายปี ทําอะไรไม่ได้ และไม่ได้ทาํ อะไร
สําหรับอาตมา ในแง่หนึ0ง งานทําหนังสือพุทธธรรมทีไ0 ด้พมิ พ์เสร็จ
ไป เป็ นเรื0องอดีตทีจ0 บแล ้ว เมือ0 ยังไม่สามารถจัดการกับข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีม0 ารอนันA การพิมพ์ใหม่ก็ทาํ ได้ดว้ ยการถ่ายภาพจากหนังสือเล่มเก่า ซึง0 ใน
เวลา ๓๐ ปี นนัA ก็ใช้วธิ ีนA ีกนั มาเกือบ ๓๐ ครังA แลว้ ส่วนเรื0องที0คิดไว้เมื0อ
๒๐ กว่าปี ก่อนว่าจะเพิม0 เติม ก็ไปเขียนแทรกไว้ในหนังสืออื0นตามโอกาส
บ้าง ปล่อยไปเลยตามเลยบ้าง ไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากแลว้ กับการที0จะ
ตรวจจัดข้อมูลเก่ า และที0จะเขียนเพิ0มเติมอะไรใหม่ (จะพูดว่าไม่ได้หวัง
อะไรในเรื0องนีAแล ้ว ก็ได้)
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ได้ ข้อมูลมา กว่าจะตรวจจัดเสร็จ ส่งโรงพิมพ์ได้
ก็เกือบไม่รอด
อยู่มา ถึงปี ๒๕๔๘ มีเรื0องคืบหน้า คือ คุณสุรเดช พรทวีทศั น์ ได้
ตังA คณะทํางานหนึ0งขึAนมาเพือ0 จัดตังA Web site ทีจ0 ะเผยแพร่ความรูค้ วาม
เข้าใจในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะว่าจะรวมหนังสือและเสียงของอาตมา
ไว้และเผยแพร่ทเ0ี ว็บไซต์นนัA
คุณสุรเดชบอกทํานองว่า หนังสือทีจ0 ะเผยแพร่ออกไปนันA จะต้องมี
พุทธธรรม เป็ นหลัก หรือเป็ นเล่มนํา จึงจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลพุทธธรรม
นันA ทีเ0 ป็ นฉบับคอมพิวเตอร์ครบจบเรียบร้อย แต่เมือ0 ยังไม่มี จะทําอย่างไร
ได้ยินข่าวเป็ นระยะๆ ซึ0งแสดงว่า คุณสุรเดช พรทวีทศั น์ เอาจริง
เอาจังกับเรื0องนีA ถึงกับไปพูดจากับนักพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสํานักพิมพ์มี
ชื0อเสียง ที0ทาํ หนังสือธรรมเล่มใหญ่ๆ มาจนชํานาญ เมื0อตกลงขันA ต้นกัน
แล ้ว บางทีก็พามาพบเพือ0 ทําความเข้าใจงาน
ปรากฏว่า เมื0อ ผู ช้ ํา นาญงานนัAนๆ มองเห็น ความซับซ้อ นและ
ลักษณะเฉพาะของงานนีA โดยเฉพาะงานทําดัชนีความคิดแลว้ ก็บอกเลิก
ไม่รบั งาน ในทีส0 ุดเรื0องก็เงียบ เหมือนว่าคุณสุรเดชคงจําเป็ นต้องเลิกรากับ
งานนีA
ที0จริง คุณสุรเดชไม่ได้เ ลิก แต่ หลังจากเรื0องเงียบงัน ไปช่ วงหนึ0ง
โดยไม่คาดหมาย มาทราบอีกทีวา่ งานไปเดินหน้าทีเ0 มืองเชียงใหม่แลว้ คือ
คุณหมอณรงค์ เลาหวิรภาพ เพื0อนของคุณสุรเดชที0เมืองเชียงใหม่นนัA มี
ฉันทะและวิริยะรับทํางานนีA โดยพิมพ์ขอ้ มูลหนังสือพุทธธรรมทังA เล่มนันA
ใหม่ ลงในคอมพิวเตอร์แบบ PC โดยตรง
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ขอเล่ า แทรกว่ า โดยไม่ รู ก้ ัน ตอนใกล ้ พ.ศ.๒๕๕๐ สํา นัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะออกพระไตรปิ ฎกคอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ เรียกว่า BUDSIR VI เมื0อได้ทราบปัญหาความติดขัดของข้อมูล
หนัง สือ พุ ท ธธรรม ก็ เ ลยช่ ว ยพิม พ์ข อ้ มู ล พุ ท ธธรรมลงไปรวมไว้ใ น
BUDSIR VI ด้วย และทําเป็ นเล่มหนังสือมาถวายไว้ ๑ เล่ม ข้อมูลชุดนีAก็
ทําไว้ดที เี ดียว แต่เป็ นงานทีม0 ่งุ ทําสําหรับโปรแกรมค้นคว้าของคอมพิวเตอร์
คุณหมอณรงค์ ที0เมืองเชียงใหม่ ทํางานเป็ นอิสระชนิดที0ลงทุนลง
แรงมาก มิใช่เพียงพิมพ์ขอ้ มูลหนังสือให้ครบเท่านันA แต่กา้ วไปในงานตรวจ
จัดข้อมูลเท่าทีจ0 ะทําได้ดว้ ย และที0พเิ ศษคือ ทํางานดัชนี ๑๘๒ หน้า (ได้
บีบถีแ0 คบลงเป็ น ๑๔๐ หน้า) ทีร0 วมดัชนีความคิดใส่ลงไปได้สาํ เร็จด้วย
เมือ0 งานเตรียมข้อมูลเสร็จพร้อมแล ้ว คุณหมอณรงค์ก็นดั คุณสุรเดช
และคุณนริศ นําข้อมูลพุทธธรรมเสร็จจบเล่มไปถวายเมือ0 ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๓
ณ ทีอ0 าตมาไปอาศัยในอําเภอด่านช้างโน่น เป็ นเวลาทีถ0 งึ จุดสุกงอมพอดี
ที0ว่างอมพอดีนA ี คือ ด้านหนึ0ง ข้อมูลหนังสือนันA ก็ได้จดั ทํามาจ่ อ
ความเสร็จสิAน ถึงขันA ขึAนเป็ นรูปเล่มหนังสือแล ้ว เหมือนเร่งว่าจะต้องให้เล่ม
หนังสือนันA เสร็จเป็ นจริงออกมาจะมัวชักช้าอยู่ไม่ได้
อีกด้านหนึ0ง ตัวอาตมาเอง ปัญหาโรคาพาธ โดยเฉพาะโรคทางเดิน
หายใจ ก็ได้ทรุดลงมาเรื0อยๆ จนกระทัง0 ถึงตอนนันA ต้องหยุดงานพูดสอน
อธิบายบรรยายธรรมทังA หมด แม้แต่การพูดคุยธรรมะกับพระใหม่ และได้
ออกจากวัดญาณเวศกวันไปพักจําพรรษาอยู่ในชนบทแล ้ว งานหนังสือเล่ม
เล็กเล่มน้อยก็พลอยลดลงไป นี0คือเกิดโอกาสขึAนแก่กิจจําเป็ นทีม0 าถึง
หลังจากทําหนังสือเล่มย่อมๆ ทีค0 า้ งอยู่ ๒-๓ เล่มเสร็จ เวลาผ่านมา
ครึ0งปี เศษ พอจะขึAน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขณะไปพักอาพาธอยู่ทส0ี ถานพํานักสงฆ์
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สายใจธรรม เขาดงยาง ก็ถึงวาระเริ0มงานตรวจจัดข้อมูลหนังสือ พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
งานตรวจจัด ข้อ มู ล นีA พู ด ได้ว่า ใช้เ วลา ๑ ปี พ อดี พอขึAน พ.ศ.
๒๕๕๕ แลว้ เกือบตลอดเดือนมกราคม ก็เป็ นช่วงเวลาที0ตน้ แบบหนังสือ
เข้าโรงพิมพ์ จนเสร็จออกมาเป็ นหนังสือเก่ าที0พิมพ์ครังA ใหม่ ในรู ปร่างที0
เปลีย0 นไปเล็กน้อย และมีช0อื ทีส0 นัA ลงว่า พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ขอทวนความและยําA ให้มนั 0 แม่นอีกทีว่า งานทําหนังสือ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย นีA คือการตรวจจัดข้อมูลทีจ0 ะพิมพ์หนังสือเก่าขึAนมาเป็ น
ครังA ใหม่ ตัวงานแท้ๆ คือแค่นA ี ซึง0 นับว่าหนักหนามากแล ้ว
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ทท0ี าํ งานนีA ความมุ่งหวังของอาตมาจับอยู่แค่
ความคิดว่า จะต้องให้การพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม เล่มเก่าขึAนมาใหม่จาก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสร็จไปเสียที
โดยเฉพาะที0กระชันA ชิดติดตัวก็คือ จะต้องตรวจจัดข้อมูลเก่ าของ
หนังสือพุทธธรรม ทีค0 ุณหมอณรงค์จดั เตรียมมาถวายนันA ให้จบ ให้พมิ พ์
เป็ นเล่มออกมาได้ก่อน ความสําเร็จเสร็จงานอยู่ตรงนีA แค่ นA ี ซึ0งมิใช่ ง่าย
เพราะต้องแข่งกับโรคทีใ0 นช่วงเวลานันA ก็โถมเข้ามาอย่างหนักโดยตลอด
จากนันA เมื0อมีขอ้ มูลต้นทุนพร้อมอย่างนีAแลว้ หากมีโอกาสเมื0อใด
(ถ้ายังมีชีวติ อยู่) จะเพิ0มจะเติมหรือจะปรับปรุงอย่างไร ก็เป็ นเรื0องข้าง
หน้าทีจ0 ะว่าหรือไม่ได้วา่ กันต่อไป
จะว่าไป ก็เหมือนได้จงั หวะพอดี พอตรวจจัดข้อมูลพุทธธรรมเสร็จ
ส่งเข้าโรงพิมพ์ การอาพาธทรุดลงไปอีก เข้านอนในโรงพยาบาลอีก แลว้
เปลีAยริบหรี0ลงๆ เป็ นไปได้ว่า ถ้าตรวจจัดข้อมูลช้าอีกนิดเดียว ก็อาจจะไม่
ทันเสร็จ และถึงบัดนีA การพิมพ์พทุ ธธรรมก็จะยังเป็ นอนาคต
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รวมแลว้ ก็ตอ้ งอนุ โมทนาคุณสุรเดช และคุณหมอณรงค์ ผ่านคุณ
นริศ ที0ได้ทาํ การอันเป็ นการบีบบังคับด้วยกุศลเจตนาให้ตอ้ งทํางานนีAจน
เสร็จ (งานชิAนใหญ่ชA ินย่อมก็เสร็จมาโดยทําเพราะถูกบีบบังคับด้วยกุศล
เจตนาแทบทังA นันA รวมทังA หนังสือพุทธธรรมนีA ตังA แต่ฉบับเดิมเป็ นต้นมา
ต่างแต่วา่ ครังA นีA มาเสร็จเมือ0 กาลใกล ้มอด)
แลว้ ก็ตอ้ งขออนุ โมทนาทางมูลนิธิหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ อัน มีคุ ณหมอบัญชา พงษ์พ านิช เป็ น ตัวจัก รใหญ่ ที0มีนําA ใจให้
ความสําคัญมาจัด การสื0อสารเพื0อขยายประโยชน์ออกไปในปี ค รบ ๒๖
ศตวรรษ แห่งการบรรลุโพธิญาณ และการประกาศพระธรรมจักร

มากขึน ๓๐๐–๔๐๐ หน้ า
คือส่วนแทรก ส่วนแถม
ทีนA ี หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ทีพ0 มิ พ์เสร็จใหม่นA ี เมือ0
เทีย บปริ ม าณเนืA อ หนัง สือ ตามอัต ราความจุ ข อง พุ ท ธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ เล่มเดิม ปรากฏว่ามีปริมาณเนืAอหามากกว่า
เก่าประมาณ ๓๐๐–๔๐๐ หน้า จึงต้องตอบคําถามว่า ถ้าไม่ได้เขียนขยาย
เพิม0 เติมแล ้ว เนืAอความทีม0 ากขึAนไม่นอ้ ยนีA คืออะไร มาจากไหน อย่างไร
ถ้าตอบสันA ๆ ก็บอกว่า ข้อมูลเนืAอความที0มากขึAนเหล่านันA เป็ นเรื0อง
แทรกและส่วนแถมในระหว่าง หมายความว่า ระหว่างทีต0 รวจจัดข้อมูลไป
นันA พบเห็นตรงไหนควรทําให้ชดั เจนมากขึAน ควรแก้ไขถ้อยคําสํานวนให้
เหมาะยิ0ง ขึAน มีเ รื0 อ งราวเสริ ม ความที0ค วรแทรกใส่ ไ ว้เ พื0อ ให้ไ ด้ส าระ
ครบถ้วนสมบู รณ์ย0ิงขึAน เป็ น ต้น ก็ แทรก ก็ แถมไว้ คือ ตรวจจัด ไป ก็
แทรกไปแถมไป จนจบข้อมูลที0ได้รบั มา พอหมดข้อมูลที0คุณหมอณรงค์
จัดทํามาให้แล ้ว ก็ยุติ เป็ นอันเสร็จ ไม่ทาํ ต่อไปอีก
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เรื0องแทรกและส่วนแถมนันA หลายแห่งไม่ใช่แค่ขอ้ ความสันA ๆ หรือ
เรื0องเล็กๆ น้อยๆ ทีเ0 ขียนขึAนเฉพาะหน้า แต่มอี ยู่ในแหล่งข้อมูลเก่าทีเ0 คียง
คู่มากับหนังสือพุทธธรรมในยุคทีเ0 ป็ นเล่มนิ0งตายตัวนัน0 เอง หมายความว่า
เมื0อเขียนปรับขยายเพิ0มเติมในเล่มหนังสือนันA ไม่ได้ ก็ไปเขียนขยายหรือ
เพิม0 แง่ไว้ทอ0ี น0ื สุดแต่มโี อกาส
ขอยกตัว อย่ า งให้เ ห็ น ชัด ขึAน เมื0 อ หนัง สื อ พุ ท ธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ ออกมาไม่นาน คือในช่วง ๒๐ กว่าปี มาแล ้ว ก็
มีผูศ้ รัทธาทีข0 อ พิมพ์แยกเฉพาะบางบท เป็นเล่มย่อย ไม่พมิ พ์ทงัA เล่ม
ใหญ่ จึงทําให้ได้พมิ พ์ขอ้ มูลใหม่ทไ0ี ม่มากนัก ซึง0 พอทําไหว
บทที0มีผูข้ อพิมพ์แยกเป็ นเล่มย่อยในต่างโอกาสต่างวาระ มีหลาย
บท เช่น บทที0 ๓ บทที0 ๕ บทที0 ๖ บทที0 ๑๓ บทที0 ๑๘ บทที0 ๒๑ บทที0
๒๒ (ทีแ0 ยกออกมาพิมพ์เพียงบางส่วน ไม่เต็มบท ก็มี เช่น “ทางสายกลาง”
“สัมมาสติ”)
เมื0อทําหนัง สือที0แยกออกมาเป็ น เล่ม เล็ก ๆ อย่ า งนันA ก็ เ ลยเป็ น
โอกาสให้เขียนแทรกเพิ0มขยายความได้ตามที0คิดไว้และรออยู่ แต่มใิ ช่จะ
เพิม0 ขยายได้ทกุ เล่มทุกเรื0อง บางบททีข0 อพิมพ์เร่งด่วนหรือตรงกับระยะทีม0 ี
งานอืน0 ยุ่งอยู่ ก็ตอ้ งปล่อยให้พมิ พ์แค่ตามเนืAอหาเดิมในเล่มใหญ่
บางบทมีโอกาสเพิม0 ได้เฉพาะส่วนหน้าเพือ0 เปลีย0 นจากสภาพที0เป็ น
บทหนึ0งอันต่ อจากบทก่ อนในหนังสือเล่มใหญ่อนั เดียวกัน กลายมาเป็ น
หนังสือเล็กทีจ0 บครบความในตัวเอง ซึง0 ควรมีความนําเรื0องให้เป็ นอิสระ
บทที0แยกออกมาแลว้ ได้เขียนส่วนแทรกและเรื0องแถมเข้าไปมาก
(เป็ นหัวข้อใหญ่ๆ ทีเดียว) มีตวั อย่างคือ บทที ๕ เรื0องกรรม ซึง0 แยก
ออกมาพิมพ์เป็ นเล่มย่อยเมือ0 ๒๔ ปี มาแล ้ว (พ.ศ. ๒๕๓๑)
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เมือ0 ได้ขอ้ มูลพุทธธรรมเล่มเก่ามาตรวจจัดเพือ0 ตีพมิ พ์ใหม่คราวนีA ก็
ทําให้ได้โอกาสนําเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มย่อยเฉพาะบทเหล่านีAใส่รวมเข้า
ด้วย (หนังสือเก่าเล่มย่อยๆ เฉพาะบทเหล่านีA ไม่มขี อ้ มูลอยู่ในฉบับทีค0 ุณ
หมอณรงค์จดั เตรียมมา จึงต้องหาจากทีอ0 น0ื บ้าง พิมพ์คดั ลอกใส่เข้าไปบ้าง)
ผูอ้ ่านพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ที0พมิ พ์ใหม่คราวนีA เมื0อเห็น
เนืAอ ความบางตอนซึ0ง ไม่ มีใ นหนังสือพุทธธรรม ฉบับ ปรับปรุง และ
ขยายความ ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็ นส่วนทีเ0 ขียนเพิม0 เติมขึAนใหม่ แต่ทแ0ี ท้
นันA ก็เป็ นข้อมูลเก่าเมือ0 ๒๐ กว่าปี ก่อนโน้น แต่เคียงคู่อยู่ขา้ งนอก เพิง0 ได้
โอกาสเข้ามารวมกัน นี0คือก็เท่านันA เอง

ทีคิดไว้ ๒๐ กว่าปี ก่อนโน้ นว่าจะเพิม
แต่ยังหรอก ส่วนใหญ่คงเดิม ก็ต้องค้ างต่อไป
อีกแหล่งใหญ่หนึ0ง ซึง0 กว้างกว่าทีว0 ่าเมือ0 กีA ก็เป็ นเรื0องเก่าเมือ0 ๒๐ ปี
มาแลว้ คือ อย่างทีพ0 ูดเมือ0 กีAว่า พอหนังสือเข้าโรงพิมพ์ ความคิดทีจ0 ะเพิม0
ตรงนันA ตรงนีAก็มีทนั ที แต่ การพิมพ์ก็คือปิ ดรายการ ทําให้เพิ0มเติมอะไร
ไม่ได้
(นี0หมายความว่า พอเขียนอะไรเสร็จไป ประเดียi วก็มีความคิดจะ
เพิม0 เรื0องนันA จะเติมแง่นA ี ตลอดเวลา เมือ0 ต้นฉบับยังไม่ถูกการพิมพ์ปิด ก็
จะเพิม0 ไปเรื0อย)
เมือ0 พุทธธรรมเป็ นเล่มออกมาใหม่ๆ ในระยะ ๒๐ กว่าปี มาแลว้ นันA
ได้พูดบ่อยๆ ว่าอยากจะเขียนขยายและเพิม0 อีก ๓-๔ บท แต่ก็ไม่มโี อกาส
เขียน (ถึงเขียนก็พมิ พ์ใส่เข้าไปไม่ได้ จึงไม่มจี ดุ กําหนดหรือบังคับให้เขียน)
พูดอยู่สกั ๑๐ ปี เมือ0 ไปวุ่นกับงานอื0น ตอนหลังๆ ก็เลยจางไป จน
บัดนีAไม่แน่ใจว่านึกออกได้ครบหรือไม่
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แต่ทร0ี ะลึก แม่นอยู่ บททีค0 ดิ เวลานันA ว่าจะเพิม0 ขยายในพุทธธรรม คือ
๑. เรื0องโยนิโสมนสิการ
๒. เรื0องการศึกษา
๓. เรื0องความสุข

“โยนิโสมนสิการ” เป็ นเรื0องทีม0 ใิ ช่แค่สาํ คัญมาก แต่เป็ นเรื0องทีต0 อ้ ง
รูเ้ ข้าใจและใช้ให้มากด้วย ในหนังสือพุทธธรรมเก่ามีอยู่แลว้ เป็ นบทที0 ๑๘
และได้แยกออกมาพิม พ์เฉพาะบทเป็ น เล่ม ย่ อยต่ างหากแลว้ ด้วย ตาม
ความประสงค์ของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อีกทังA ในเล่มย่อยนันA ก็
ได้เขียนส่วนนําเรื0องเพิม0 เข้าไปยาวพอสมควร
แต่ทอ0ี ยากจะเขียนเพิม0 เติมขยายออกไปก็คือ ตัววิธีคิด ๑๐ อย่าง
ซึง0 ทีเ0 ขียนไว้ ได้อธิบายเพียงแค่แสดงหลัก โดยใช้ตวั อย่างจากถ้อยคําและ
เนืAอความในคัมภีร์ สิง0 ทีค0 า้ งอยู่ อยากจะทํา คือ การอธิบายโดยใช้ขอ้ สาธก
และตัว อย่ า งในชีวิตประจําวัน และสภาวการณ์ ของยุ ค สมัย ที0ถึงกัน กับ
ปัจจุบนั
ดัง ที0ก ล่า วแลว้ ว่า การทํา หนังสือพุทธธรรม ฉบับ ปรับขยาย
ออกมานีA มีจุดหมายในขอบเขตอันชัดเจนว่ามุ่งที0จะพิมพ์หนังสือเล่มเก่ า
ขึAนมาใหม่ให้สาํ เร็จเท่านันA ส่วนที0เพิ0มก็แค่ แทรกแค่ แถมไปในระหว่างที0
ตรวจจัดข้อมูล การเขียนอธิบายเรื0องโยนิโสมนสิการอย่างทีว0 ่านันA เป็ นงาน
เต็มเรื0อง ไม่ใช่แค่ แทรกหรือแถม จึงเลยขอบเขตของงานตรวจจัดข้อมูล
ครังA นีA และจึงยังคงเป็ นงานทีร0 อค้างต่อไป แต่เมือ0 เวลาผ่านมาถึงขณะนีA ก็
คงเลิกพูดได้วา่ จะมีโอกาสเขียนเพิม0 ขึAนอีก
อย่างไรก็ดี ได้มที ่านอาจารย์ผูใ้ หญ่ท0เี น้นความสําคัญของโยนิโสมนสิการ ท่านศาสตราจารย์สุมน อมรวิวฒั น์ (ขออนุญาตออกนาม ท่านคง
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ไม่วา่ อะไร) ได้เขียนเรื0องนีAออกมาเป็ นหนังสือคงจะ ๒ เล่ม หรืออย่างน้อย
๒ เล่ม ท่านเริ0มเรื0องนีAมานานแล ้ว
อีกแห่งหนึ0ง ทีค0 ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.
อาภา จันทรสกุล ก็นาํ ให้นิสติ ทํางานวิจยั เรื0องโยนิโสมนสิการมาหลายรุ่น
จนกระทังท่
0 านเกษียณอายุราชการ

มีความสุข กับหาความสุข
คือทางแยกใหญ่ สู่การดับทุกข์ กับการก่อปัญหา
เรื0อง “ความสุข” ทีจ0 ริงก็เป็ นบทหนึ0งซึง0 มีอยู่แลว้ ในพุทธธรรมเล่ม
เก่านันA แหละ แต่ก็อยากจะเขียนเพิม0 อีกบทหนึ0ง
หนังสือพุทธธรรม ให้ความสําคัญแก่เรื0องความสุข เหมือนยกขึAน
มาเน้นหรือทําให้เด่นขึAน ทีเ0 ป็ นอย่างนีA นึกย้อนหลังไป คงเป็ นเพราะได้เห็น
ว่า ในหมู่ชาวพุทธมากทีเดียว พูดสอนกันนักในเรื0องทุกข์
อีก ทังA ที0ม ากนัAน ก็ ม กั กลายเป็ น พร่ า แล ว้ บางทีก็ ม องข้า มเรื0อ ง
ความสุข ด้วยท่าทีท0เี หมือนกับจะให้เห็นว่าสุขเป็ นของไม่ดี ทังA ที0ความสุข
เป็ นเรื0องใหญ่ทพ0ี ระพุทธศาสนาให้ทไ0ี ว้มาก
ในหนังสือพุทธธรรม ยกเรื0องความสุขขึAนมาพูดเป็ นบทใหญ่บท
หนึ0ง อย่างน้อยก็จะให้มอง ดู รู ้ เข้าใจ ให้ครบทังA ทุกข์ และสุข และทังA สุข
และทุกข์นนัA ก็มอง ดู รูใ้ ห้ครบทุกแง่ดา้ น
เฉพาะอย่างยิง0 ท่าที และการปฏิบตั ทิ ถ0ี ูกต้องต่อทุกข์ ต่อสุขนันA ให้
ตรงตามหลักพุทธทีว0 ่า “ทุกฺขํ ปริญฺเญยฺยํ” ทุกข์นนัA พึงปริญญา คือรูเ้ ท่า
ทันทัวรอบ
0 อย่างทีพ0 ูดให้งา่ ยว่า “ทุกข์สาํ หรับเห็น แต่สขุ สําหรับเป็น”
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หมายความว่า ทุกข์นนัA ต้องมองเห็นแง่มมุ จับจุดจับปมให้ชดั จะได้
แก้ไขได้จริงและจบสิAน ส่วนสุขเป็ นเรื0องที0จะต้องพัฒนาชีวติ ของตนให้
ก้าวหน้าในความสุขทีป0 ระณีตซึAงสูงขึAนไปๆ
ทังA ทีเ0 ขียนเรื0องความสุขนันA ไว้เป็ นบทหนึ0งแลว้ แต่พอหนังสือเข้าโรง
พิมพ์ หรือพิมพ์ออกมาไม่นาน ก็คิดว่าบททีเ0 ขียนแลว้ นันA ยากไปหน่อย ไป
มุ่งไปเน้นที0ตวั บทและหลักฐาน น่าจะเขียนเพิม0 อีกบทหนึ0ง ทีพ0 ูดให้เข้าใจ
ได้งา่ ยแบบจับเอาความหมาย
แต่ก็อย่างทีว0 า่ แล ้ว หนังสือตายตัวนิ0งแล ้ว ก็ตอ้ งรอไป จนในทีส0 ุดก็
มองเห็นว่าจะไม่มโี อกาสเขียนใส่ดงั ทีห0 วัง ก็จงึ หาโอกาสพูดไว้ เอาแค่เป็ น
งานพูด แล ้วก็ได้มโี อกาสพูดเนื0องในวันอายุครบ ๘๐ ปี ของ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ เมื0อ ๒ ปี มานีAเอง (๒๔ ก.พ.
๒๕๕๓ - ทีจ0 ริง เป็ นระยะเวลาทีเ0 ลิกงานพูดแลว้ ) แลว้ ฝ่ ายญาติโยมขอ
พิมพ์ ก็จดั ปรับทําเป็ นเล่มหนังสือไว้
คราวนีA ก็เหมือนโอกาสมาบรรจบรับกัน ก็เลยนําเรื0องนีAมาจัดปรับ
อีกนิดหน่อย แม้จะยังเป็ นเชิงสํานวนพูด ก็ทาํ เป็ นบทหนึ0งของ พุทธธรรม
เป็ นบทสุดท้าย หนังสือ พุทธธรรม ก็มาจบด้วยความสุข
แล ้วความสุขก็เลยมี ๒ บท
บทเก่ า ของเดิ ม เติ ม ชื0 อ แยกออกไปเป็ น “บทที ๒๒ …
ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน”
ส่วนบทใหม่ (ไม่ใช่เขียนใหม่) ที0นาํ มารวม เรียกว่า “บทที ๒๓
… ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ”
เรื0องความสุขนีA ควรจะเน้นไว้หน่ อยว่า พุทธศาสนาพัฒนาคน (ที0
จริงว่า ช่วยให้คนพัฒนาตน) ให้มคี วามสุข ไม่ใช่พฒั นาคนให้เป็ นนักหา
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ความสุข (เมื0อยังหาความสุข ก็เหมือนบอกว่ายังไม่มีความสุข, ระบบ
การศึกษาในปัจจุบนั บางทีดูไปคล ้ายจะพัฒนาคนให้เป็ นนักหาความสุข)
การหาความสุขมักมาพร้อมกับการทําให้เกิดความทุกข์ รวมไปถึง
การข่มเหงแย่งชิงเบียดเบียนกัน (ปัญหามากมายเกิดจากนักหาความสุข)
คนผูห้ าความสุขจากการสร้างสรรค์หรือเสพสภาวะที0ดีงาม ก็มี คนที0หา
ความสุขด้วยการทําให้คนอื0นหรือผูร้ ่ วมโลกเป็ นสุข ก็มี แต่ไม่มาก หรือ
ถึงกับหาได้ยาก พวกหลังนีA เป็ นนักหาความสุขทีน0 บั ว่าประเสริฐ ดีทส0ี ุด
แต่กระนันA ถึงจะเป็ นอย่างเลิศแลว้ การหาความสุขด้วยการทําให้
เขาอื0นเป็ นสุขนันA ก็ยงั มีขอ้ ด้อย ยังมีโอกาสมากที0จะไม่ถูกต้อง ไม่พอดี
เพราะยังมองยังเจือด้วยความต้องการที0เ ป็ น ความรู ส้ ึก ของตนเอง ซึ0ง
อาจจะบดบังหรือบิดเบือน ทําให้ไม่เห็นชัดเจนด้วยปัญญาอย่างบริสุทธิn
ผู ท้ 0ีพ ฒั นาตนเป็ น คนมีค วามสุข จริงแล ว้ เต็ ม อิ0ม แล ว้ มองด้ว ย
ปัญญาทีบ0 ริสุทธิnล ้วน ไม่ป่วนไม่รวนด้วยความต้องการของตน มองเห็นสุข
ทุกข์ รู เ้ ข้าใจความต้องการของคนทุกข์ตรงตามที0มนั เป็ น จึงจะดับทุกข์
แก้ปญ
ั หานําผูอ้ 0ืนให้เข้าถึงความสุขได้ถูกต้องถูกทางแท้จริง ดังที0เมตตา
การุณย์อย่างแท้ มากับปัญญาทีแ0 จ่มจ้าใสสะอาด

ด้ วยการศึกษา คนพัฒนาเป็ นภาวิต
ศึกษาครบไตรสิกขา จาตุภาวิตก็มาครบเต็มคน
ทีนA ีก็มาถึงเรื0องการศึกษา พูดตามคําพระ นี0ก็คือสิกขา ทีม0 าในชุด
ไตรสิกขานัน0 เอง เป็ นเรื0องใหญ่มาก คือเป็ นทังA หมดของพระพุทธศาสนาใน
ภาคปฏิบตั ิ ซึ0งจะทําให้ค นมีวิถีชีวิตที0เ ป็ นมรรค คือ เราต้องการให้ค น
ดําเนินชีวติ ในวิถขี องอารยชนทีเ0 รียกว่าอริยมรรคา เขาก็ตอ้ งมีการศึกษาที0
ฝึ กหัดพัฒนาตัวเขาให้รูจ้ กั ดําเนินชีวติ หรือมีวถิ ชี วี ติ ได้อย่างนันA

มองพุทธธรรม

๑๕

สิง0 ทีต0 อ้ งการคือวิถชี ีวติ อย่างอารยชน ที0เรียกว่าอริยมรรค เมือ0 พูด
เป็ นเรื0องราวในระบบ เรื0องการศึกษา จนถึงไตรสิกขา จึงอยู่ในตอนของ
มรรค และในพุทธธรรมเล่มใหญ่ ของเก่ านันA ก็ ได้เ ขีย นเรื0องการศึก ษา
สิกขา ไตรสิกขานีAไว้เป็ นหัวข้อย่อยหนึ0งในบทนําของมัชฌิมาปฏิปทา คือ
บทนําของมรรคนัน0 เอง
แต่ดงั ที0ว่าแลว้ ไตรสิกขาเป็ นเรื0องใหญ่มาก ถ้าไม่มสี กิ ขา คนก็ไม่
เข้ามรรคา ไม่รู จ้ กั เดินไปในมรรคา เมื0อพุทธธรรมพิมพ์ออกมาในปี ๒๕๒๕
แล้ว ก็จงึ คิดว่า จะเขียนเรื0องการศึกษาแห่งไตรสิกขานีAไว้เป็ นบทใหญ่อีก
บทหนึ0ง แต่ก็อย่างทีว0 า่ แล ้ว เมือ0 เวลาผ่านไป ก็เห็นได้วา่ โอกาสจะไม่มี
อย่างไรก็ดี เรื0องการศึกษานีA ไม่ตอ้ งรอไว้ต่อเมื0อมีโอกาสเขียนใส่
เพิม0 ในพุทธธรรม เพราะเป็ นงานของชีวติ งานของสังคมทีส0 นใจและดําเนิน
กันอยู่ตลอดเวลา
อย่างน้อย หน่ วยงานและสถาบันการศึกษาต่ างๆ ก็นิมนต์ไปพูด
และมาฟังในเรื0องที0เกี0ยวกับการศึกษาอยู่เรื0อยๆ และพูดแลว้ ก็มกั พิมพ์
เป็ นเล่มหนังสือ เรื0องการศึกษาและไตรสิกขาก็จงึ มีอยู่ในหนังสือเล่มย่อยๆ
มากหลายเล่มในระยะเวลา ๓๐ ปี ทผ0ี ่านมานันA
แม้ในด้านของหนังสือพุทธธรรมเอง ก็ไม่ถงึ กับหมดโอกาสเสียทีเดียว
ย้อนหลังไป ๑๑ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ได้ขอพิมพ์
พุทธธรรม ฉบับเดิม ซึง0 เป็ นหนังสือขนาดเล็ก หรือย่อมๆ ในมงคลวารอายุ
๗๖ ปี ของคุณแม่ คือ คุณประยูร พรหมสุทธิ นับเป็ นครังA ที0 ๑๐
พุทธธรรม ฉบับเดิม นันA ก็ไม่มีขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์ ทาง
สํานักพิมพ์ธรรมสภาทีร0 บั พิมพ์งานนีA ก็พมิ พ์ขอ้ มูลขึAนมา แลว้ คุณณัฐพร
นํามาให้ตรวจ นัน0 ก็งานตรวจจัดข้อมูลเช่นเดียวกัน แต่เป็ นเล่มเล็ก และ
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คราวนันA เมื0อได้โอกาส ก็เลยเขียนบทว่าด้วยการศึกษาขึAนมา เป็ น “บท
เพิม0 เติม” ท้ายเล่ม มี ๓๓ หน้า ถ้านํามารวมในเล่มใหญ่นA ี ก็คงได้สกั ๑๒–
๑๓ หน้า (แต่ก็ไม่ได้เอามารวมไว้) เป็ นการเชื0อมโยงหลัก มรรคมีองค์ ๘
กับสิกขา ๓ จนถึงภาวนา ๔ จบลงด้วย ภาวิต ๔
ขอเล่าเรื0องที0เป็ นหลักใหญ่อย่างหนึ0งในทางการศึกษา แม้จะยังไม่
ถึงหรือยังไม่ได้โอกาสที0จะเขียนเรื0องการศึกษาเป็ นบทหนึ0งโดยเฉพาะใน
หนังสือพุทธธรรมอย่างทีค0 ิดไว้ ก็จะได้พูดถึงสาระสําคัญบางอย่างไว้
ในช่วงวัยตอนท้ายของการเป็ นสามเณร ใน พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๐๔
อาตมาเรียนอยู่ทม0ี หาจุฬาฯ กําลังจะจบปริญญาตรี ซึง0 มีวชิ าการศึกษาอยู่
ในหลักสูตรพุทธศาสตร์ดว้ ย
เวลานัAน วงการการศึ ก ษากํ า ลัง ชื0 น ชมนิ ย มการศึ ก ษาแบบ
progressive education ซึง0 มีจอห์น ดิวอีA (John Dewey) เป็ นตัวชู (ที0
จริง เป็ นช่วงสุดท้ายทีก0 ารศึกษาแบบนีAโดดเด่น หลังจากรุ่งเรืองในอเมริกา
มาครึ0งศตวรรษเศษ)
ท่ า นอาจารย์ท0ีม าบรรยายวิช านีA อยู่ ใ นสายของวิท ยาลัย วิช า
การศึกษา (ประสานมิตร) ซึง0 ปัจจุบนั นีA คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ท่านก็บรรยายเรื0องนีA ทําให้ได้ยินชื0อของ John Dewey อยู่เสมอ (ใน
วงการศึกษาสายนีA ได้ยนิ เรียกโดยออกเสียงอย่างทีบ0 างทีเอามาเอ่ยกันเชิง
ล ้อว่า “จอห์น ดุย”)
ในขบวนการ progressive education นันA เน้นแนวคิดการศึกษาแบบมี
เด็กเป็ นศูนย์กลาง (child-centered education) ให้การศึกษาเป็ นการพัฒนาคน
แบบองค์รวม หรืออย่างบูรณาการ ดังที0ใช้คาํ ว่า total development of the
individual หรือ education of the "whole child"
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ตรงนีAแหละทีส0 าํ คัญ คือ ในการพัฒนาอย่างบูรณาการนันA มีแนวคิด
ทีเ0 ด่นในเรื0องพัฒนาการ ๔ ด้าน ได้แก่
1. Physical development พัฒนาการทางกาย
2. Mental development พัฒนาการทางปัญญา๑
3. Emotional development พัฒนาการทางจิตใจ๑
4. Social development
พัฒนาการทางสังคม
เวลานันA (คือ ๕๐ กว่าปี แลว้ ) อาตมาคงชอบหลักพัฒนาการ ๔
ด้านนีAไม่นอ้ ย ก็เลยจําติดมาเรื0อย
ต่อมาอีกนานพอสมควร จึงพบเรื0อง “ภาวิต ๔” ในพระไตรปิ ฎก
(“ภาวิต” ใช้เป็ นคุณศัพท์ ถ้าเป็ นภาวนาม ก็เป็ น “ภาวนา”)
น่าแปลกใจว่า หลักภาวิตนีA ไม่ได้ยนิ พูดหรือเขียนถึงกันเลย ทําให้
ต้องค้นหาศึกษาให้ชดั ขึAน
ตัว เองก็ แ ปลกใจว่า ความคิ ด เรื0 อ งนีA ข องปราชญ์ต ะวัน ตก มา
สอดคล ้องหรือใกล ้เคียง ดูเผินๆ เหมือนกันกับหลักในพระพุทธศาสนา
ภาวิต ๔ คือ (แปลโดยใช้สาํ นวนเดียวกับพัฒนาการ ๔ ด้าน)๒
๑-๑

๒

mental ในทีน0 A ี ตรงกับ intellectual (บางทีก็ใช้ cognitive) มิใช่แปลว่าจิตใจ, พึง
เทียบกับคําอื0นทํานองนีA เช่น mental age หมายถึง อายุสมอง (mind เมือ0 มาคู่กบั
heart หรือกับ emotion หมายถึงความคิด สติปญั ญา ส่วน emotional ก็คือ ด้าน
heart คือทางจิตใจ ไม่ตอ้ งแปลว่า “อารมณ์” ซึง0 เป็ นคําเพีAยนในภาษาไทย แม้จะใช้กนั
จนชิน ก็ควรหลีกเว้น เพือ0 จะได้ช่วยกันแก้ไขความสับสนทางภาษาทีส0 ะสมมา)
ถ้าแปลตามสํานวนแบบของนักบาลี ก็ว่า “มีกายที0พฒั นาแล้ว มีศีลที0พฒั นาแล้ว มี
จิตใจทีพ0 ฒั นาแล้ว มีปญั ญาทีพ0 ฒั นาแล้ว”; ภาวิต ๔ ถอดออกมาเป็ นภาวนาม ก็เป็ น
ภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา แต่ในพระไตรปิ ฎก
มีเต็มเฉพาะชุด ภาวิต ๔ ไม่จดั ชุดภาวนา ๔ ในอรรถกถาจึงจัดออกมาให้เห็นภาวนา
๔ นันA (ในเปฏโกปเทส ซึง0 พม่าถือว่าอยู่ในพระไตรปิ ฎก ก็แสดงชุดภาวนา ๔)
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“เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย
มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จัก (เป็น
อุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถแนะนํา
เหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิ
จิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าคนที่ได้รับ
อุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล
มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.
“ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรม
เลอะเลื อ น วิน ั ยก็เ ลอะเลื อ น เพราะวิน ั ยเลอะเลื อ น
ธรรมก็เลอะเลือน.
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๑ นี้ ยังมิได้
เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนั้น อัน
เธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม
เพื่อป้องกันภัยนั้นเสีย…
พุทธพจน์ท0ีตรัสภาวิต ๔ ข้างบนนีA ได้แสดงไว้ในพุทธธรรมใหญ่เ ล่ม
เก่าเมือ0 ๓๐ ปี ก่อนนันA ในบทว่าด้วยโยนิโสมนสิการ (บทที0 ๑๘) และใน
ตอนอืน0 ก็มภี าวิต ๔ ในข้อความอืน0 แต่ในเล่มเก่านันA ได้แปลเป็ นภาษาไทย
โดยไม่ได้แสดงคําเดิมไว้ ยากทีจ0 ะสังเกตเห็น ดังนันA ในเล่มพิมพ์ใหม่ จึง
แสดงคําเดิมให้เห็นรูปศัพท์ไว้เพือ0 สะดวกต่อการศึกษาด้วย
งานทีย0 งั ต้องทําก็คือ การเชื0อมโยงหลักเหล่านีAให้เห็นความสัมพันธ์
เป็ นระบบการศึกษา และอธิบายความหมายในระบบความสัมพันธ์นนัA
การพัฒ นา ๔ ด้านของปราชญ์ตะวัน ตก กับของพระไตรปิ ฎ กนีA
ที0ว่าคลา้ ยจะตรงกัน แต่ ท0ีจริง มีขอ้ แตกต่ างที0ส าํ คัญหลายอย่ า ง ขอให้
สังเกตไว้ ๔ อย่าง คือ
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ก) การพัฒนาทังA ๔ นันA ทางตะวันตกจัดเป็ นเนืAอตัวของการศึกษา
เอง แต่ ในพุทธศาสนา แสดงไว้ในฐานะเป็ น คุณสมบัติของ
บุคคล อันเป็ นผลของการศึกษา
ข) การพัฒนาทังA ๔ นันA ทางตะวันตกถือเป็ นองค์แห่งบูรณาการ
ของการศึกษา แต่ในพุทธศาสนา ภาวะของคนทีพ0 ฒั นาแลว้ ทังA
๔ ด้าน เป็ นบูรณาการแห่งคุณสมบัติของบุคคล ที0เกิดขึAนจาก
บูรณาการของการศึกษา ๓ ด้าน ทีเ0 รียกว่าไตรสิกขา
ค) พัฒนาการ ๔ ข้อนันA แม้จะมีช0อื ทีถ0 อื ได้ว่าเหมือนกัน แต่ทจ0ี ริง
ของตะวัน ตก กับ ของพระไตรปิ ฎ ก แต่ ล ะข้อมีค วามหมาย
ต่างกัน ทังA โดยขอบเขต เนืAอหาสาระ แง่ดา้ น และความสัมพันธ์
ง) ปราชญ์ตะวันตกทีต0 งัA แนวคิดนีA อยู่ในการศึกษาระบบโรงเรียน
เวลานึ ก คิ ด ท่ า นก็ ป รารภการศึ ก ษาของเด็ ก นัก เรี ย น
ความหมายของพัฒนาการเหล่านันA จึงมุ่งจึงเน้นไปที0เด็ก ดัง
เห็นง่ายๆ พัฒนาการทางกายก็ม่งุ หมายที0ความเจริญเติบโต
และสุขภาพทางกายเป็ นสําคัญ
ส่วนในพระพุทธศาสนา การศึกษามีความหมายอยู่แลว้ ว่า
เป็ นหน้าทีข0 องมนุ ษย์ทุกคนต่อชีวติ ของตน ในฐานะเป็ นสัตว์ท0ี
ฝึ กได้และต้องฝึ ก ความหมายของพัฒนาการเหล่านันA จึงขยาย
ออกไปตามระบบความสัมพันธ์ของสรรพชีพสรรพสิง0
ในทีน0 A ี จะพูดไว้พอให้เห็นเพียงในข้อ ค) เฉพาะข้อแรก คือ พัฒนาการ
ทางกาย และการบอกความแตกต่างนีA มิใช่เป็ นการเทียบว่าของใครดีกว่า แต่
เพียงให้รูเ้ รื0องราวทีม0 อี ยู่ตามทีม0 นั เป็ นของมัน ซึง0 เป็ นสิง0 จําเป็ นในทางปัญญา
พัฒนาการทางกายของตะวันตก ก็อย่างที0รูก้ นั หมายมุ่งที0ความ
เจริญเติบโตและสุขภาพทีส0 มบูรณ์ของร่างกาย
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ส่วนในพระพุทธศาสนา คําว่า “พัฒนาการทางกาย” อาจจะสื0อ
ความหมายไม่ถูก ต้อง จึงพู ด ว่า “พัฒ นาการทางกายภาพ” เพราะ
ความหมายมิ ใ ช่ อยู่ ท0ี ร่ างกายของตน แต่ ห มายถึ ง การพัฒ นา
ความสัมพันธ์กบั สิงแวดล้อมทางกายภาพ
ความหมายนีA ประสานหรื อ เข้า คู่ ก ับ พัฒ นาการข้อ ที0 ๒ คื อ
พัฒนาการด้านศีล คือพัฒนาการทางสังคม ซึ0งหมายถึง ความสัมพันธ์
กับสิงแวดล้อมทางสังคม ในการอยู่ร่วมกันด้วยดีกบั เพื0อนมนุ ษย์และ
สรรพสัตว์ทร0ี ่วมโลก ไม่เบียดเบียน แต่เกืAอกูลกัน
พัฒนาการทังA ๒ ด้านนีA สืบเนื0องมาจากการศึกษาข้อหรือองค์ท0ี ๑
ในไตรสิกขา คือ ศีล (อธิศีลสิกขา) ซึง0 เป็ นการปกครองดูแลรักษาใช้กาย
และวาจาของบุคคล ในการสัมพันธ์กบั หรือปฏิบตั ติ ่อสิง0 แวดล ้อม
ทัAง นีA โดยแยกขันA ต้น หรื อ ด้า นแรก คื อ ความสัม พัน ธ์ ก ับ
สิง0 แวดลอ้ มทางธรรมชาติและวัตถุทวั 0 ไป ซึ0งเน้นแค่ กาย (การใช้อินทรีย ์
๕) เป็ นพัฒนาการทางกายภาพ และด้านทีส0 อง คือ ความสัมพันธ์กบั เพือ0 น
ร่ วมโลก หรือสิ0งแวดลอ้ มทางสังคม ซึ0งใช้ครบทังA กายและวาจา เป็ น
พัฒนาการทางสังคม ซึง0 เป็ นการพัฒนาในขันA ทีเ0 ต็มความหมายของศีล
พัฒนาการข้อ ๑ และข้อ ๒ นีA รวมแลว้ ก็คือ ความสัมพันธ์และ
ปฏิบตั ติ ่อสิง0 แวดล ้อมทังA หมด ทังA ทางสังคมและทางกายภาพ ให้อยู่ร่วมกัน
ด้วยดีมีสภาพที0เกืAอกู ล ซึ0งนอกจากมีความสําคัญในตัวมันเองแลว้ เมื0อ
พัฒนาโดยสัมพันธ์ถูกต้องแลว้ ก็เป็ นฐานรองรับและเป็ นปัจจัยที0เอืAอ
เกืAอหนุนการพัฒนาทางจิตใจ และทางปัญญา คือข้อ ๓ และข้อ ๔ ต่อไป
คนที0มคี วามสัมพันธ์ดีงามเกืAอกู ลกับสิ0งแวดลอ้ มทางกายภาพนันA
เรียกว่าเป็ นภาวิตกาย ส่วนการปฏิบตั ิในการพัฒนาความสัมพันธ์นนัA ก็มี
คําเรียก คือกายภาวนา
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“รมณีย์” คํานีดีนักหนา

พอรมณีย์มา กระบวนการพัฒนาก็ราบรืนและยังยืนได้
การปฏิบตั ิท0ีเป็ นส่วนสําคัญของการพัฒนาทางกายภาพนีA ซึ0งท่าน
เน้นอยู่เสมอ ได้แก่ การรูจ้ กั ใช้อนิ ทรีย๑์ หรือที0ภาษารุ่นอรรถกถาบางที
เรียกว่า ผัสสทวาร (ทางรับรู,้ = ผัสสายตนะ)
อินทรียสังวรนีA จะเรียกว่าการรู จ้ กั ปกครองอินทรียก์ ็ได้ (ถ้าปกครอง
อินทรียไ์ ด้ ก็เริ0มปกครองตัวเองได้) คือ การดู-เห็น การฟัง-ได้ยนิ ดมกลิน0
ชิมลิAมรส จับต้องสัมผัส โดยมีสติท0ไี ม่ปล่อยให้อกุศล ตังA แต่ ความชอบ
หรือชัง ความติดหลง พูดรวมๆ ว่า โลภะ โทสะ โมหะเข้ามาครอบงํา แต่
รับรู ้ ดู ฟัง เป็ นต้น โดยรูต้ ามความเป็ นจริง รูเ้ ข้าใจตามที0มนั เป็ น ให้ได้
ปัญญา เกิดคุณธรรม จับคุณค่า เอาประโยชน์ได้ อย่างน้อยให้ได้ความรูท้ 0ี
บริสุทธิn ไม่เอนเอียงหรือบิดเบือน ด้วยความรูส้ กึ ทีช0 อบหรือชัง เป็ นต้นนันA
การใช้อนิ ทรีย ์ เช่น ตาดู หูฟงั นันA นอกจากเพือ0 การรับรู ้ หรือให้ได้
ความรูแ้ ล ้ว อีกอย่างหนึ0งทีส0 าํ คัญยิง0 คือ เพือ0 การเสพบริโภค
จะเห็นชัดว่า การเสพบริโภคนีA เป็ นเป้ าหมายสําคัญมากในการใช้
อินทรียข์ องมนุ ษย์ และปัญหาของมนุ ษย์ ทังA ปัญหาของชีวติ และปัญหา
ของสังคมมากมาย ก็ตงัA ต้นทีน0 0ี
พู ด อย่ า งรวบรัด ว่า ถ้า คนไม่ รู จ้ กั ใช้อิน ทรีย ์ใ นการเสพบริโ ภค
แทนที0จ ะเป็ น การเสพบริโ ภคเพื0อคุณภาพชีวิต ก็ จะกลายเป็ น การเสพ
บริโภคเพือ0 การบําเรออินทรีย ์
๑

คําพระว่า “อินทรียสังวร” แปลตามแบบว่าการสํารวมอินทรีย ์ แต่ ความหมายตาม
ประเพณีนA ีชวนให้มองแคบลงเหลือแค่เชิงรูปแบบ กลายเป็ นเอาแค่กริ ยิ ามารยาททางกาย
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พอการบําเรออินทรียเ์ ข้ามาครอบงําคนได้ ความพอดีก็เลือนหาย
ความสมดุลก็ไม่เห็น ปัญหาก็ประดังมา ดังที0ว่าแลว้ ทังA ปัญหาชีวติ เช่ น
โรคอ้วน โรคขาดอาหาร เก็บเงินไม่อยู่ ออมเงินไม่ได้ ปัญหาสังคม เช่ น
การทะเลาะวิวาทขัดแย้ง แย่งชิงเบียดเบียน ทุจริต ปัญหาสิง0 แวดล ้อม เช่น
ขยะ และมลภาวะต่างๆ
ด้วยเหตุนA ี การรูจ้ กั ใช้อนิ ทรีย ์ (อินทรียสังวร) และการเสพแต่พอดี
บริโภคด้วยปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) จึงเป็ นศีลหมวดสําคัญทีใ0 ช้ในการ
ฝึ กคนให้มพี ฒั นาการในความสัมพันธ์ทางกายภาพ
เมือ0 จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางกายภาพยิ0งขึAนไป เพือ0 ให้เกืAอหนุ น
การพัฒนาด้านอืน0 ด้วย ท่านก็ให้พฒั นาอินทรีย ์ และการพัฒนาอินทรียน์ นัA
มีหลายขันA หลายระดับ
ขอพูดเชิงสรุปอย่างรวบรัดว่า เมือ0 รับรู ้ ดู-เห็น ฟัง-ได้ยนิ เป็ นต้น
จิตใจไม่ถูกจูง ไม่ถูกครอบงําด้วยความรูส้ กึ ชอบใจ หรือไม่ชอบใจ คงที0
ดํารงอยู่ในภาวะที0เป็ นตัวของมันเอง ถ้ามีส0งิ รับรูท้ 0ลี ่อเร้ายัว0 ยุ ก็มปี ญ
ั ญา
รูเ้ ท่าทัน หยัง0 ถึงสภาวะ ตัดความรูส้ กึ ทีเ0 ป็ นโทษทิAงไป ตลอดจนถึงขันA เป็ น
นายของอินทรีย ์ อย่างที0ว่า จะมองสิ0งที0คนเกลียดชังขัดตา ให้สบายตา
โปร่งใจก็ได้ มองสิง0 ทีค0 นทังA หลายติดชอบ ให้เห็นเป็ นน่าสลัดละก็ได้
สิ0งแวดลอ้ มทางกายภาพนันA กว้างใหญ่ ท0ีสุด แผ่ค ลุมทุก สิ0งทุก
อย่าง เป็ นพืAนฐาน เป็ นทีร0 องรับ โอบลอ้ มไว้หมดทังA สิง0 แวดลอ้ มทางสังคม
จิตใจ และเป็ นทีอ0 าศัยของปัญญา แม้แต่ภกิ ษุหรือผูแ้ สวงวิเวกทีป0 ลีกตัว
ออกไปอยู่ในป่ าเขาหรือทีห0 ่างไกลหมู่ชน แทบไม่พบกับใคร เกือบพ้นจาก
สิง0 แวดล ้อมทางสังคม ก็ไม่พน้ ไป แต่ตอ้ งอาศัยสิง0 แวดล ้อมทางกายภาพนีA
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ถ้าสภาพแวดล ้อมทางกายภาพดี ก็เกืAอกูลต่อการพัฒนาทางสังคม
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา ถ้าสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพไม่เอืAอ ก็
ขืนหรือขัดขวางการพัฒนาทางสังคม จิตใจ และปัญญานันA
ในระบบการพัฒ นาคน คือภาวนานันA การพัฒนา ๔ ด้าน เป็ น
พัฒนาการ ๔ ขันA ด้วย และทังA ๔ นันA เป็ นปัจจัยเกืAอกูลหนุนกัน
สภาพแวดล ้อมทางกายภาพทีด0 ี เอืAอเกืAอหนุนการพัฒนาทางสังคม
การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปัญญาดังว่าแล ้ว
ทีนA ี ถ้าสภาพแวดลอ้ มทางสังคมดี คือเป็ นหมู่คนหรือชุมชนของ
คนทีไ0 ด้พฒั นาดี นอกจากเอืAอต่อการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาต่อขึAน
ไปแล ้ว ก็ยอ้ นกลับออกมา
ย้อนอย่างไร คือ เมือ0 คนมีการศึกษาพัฒนาดี ก็จะรัก จะชื0นชมเห็น
คุณค่า ตลอดจนมีความสุขกับสภาพแวดล ้อมทางกายภาพทีร0 0ืนรมย์ เขาจะ
มีการกระทําทางกายและลักษณะนิสยั ที0ประณีตเกืAอกูลมากขึAน ตลอดจน
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมทางกายภาพ เช่น ธรรมชาติทร0ี 0นื รมย์นนัA
ต่อขึAนไป จิตใจทีพ0 ฒั นาดีแลว้ ก็มคี วามสุขกับสภาพแวดลอ้ มทีด0 ี
รูส้ กึ ซาบซึAงเกืAอกูล และใฝ่ ทจ0ี ะช่วยส่งเสริมความดีงามและความดํารงอยู่
ด้วยดีมคี วามมันคงของสภาพแวดล
0
้อมทีด0 ที งัA ทางสังคมและทางกายภาพ
ส่วนปัญญานันA แน่ นอนว่า เมื0อพัฒนามากขึAน ก็มองเห็นระบบ
ความสัมพันธ์ท0อี ิงอาศัยส่งผลแก่ กนั ของสิ0งทังA หลาย รู เ้ ข้าใจคุณค่ าของ
สภาพแวดลอ้ มที0ดีงามเกืAอกูล แลว้ ก็บอกใจให้สนใจใส่ใจที0จะดูแลรักษา
ตลอดจนบอกด้วยว่าควรจะทําอะไรอย่างไร จึงจะดูแลรักษาให้ระบบการ
อยู่ร่วมกันด้วยดีมคี วามเกืAอกูลนันA สามารถดํารงคงอยู่ดว้ ยดีมคี วามมันคง
0
ยัง0 ยืน แล ้วทําได้สาํ เร็จ
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สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพที0ดี มีค วามสําคัญทังA ในตัวมัน เอง
และต่ อ ระบบการพัฒ นาคนสี0ด า้ นสี0ขนัA ทังA หมด ดังกล่าวมา ดัง นันA ใน
พระพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญทังA แก่ สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพที0ดี
และแก่ การพัฒ นาคนด้านความสัม พัน ธ์ทางกายภาพนันA เป็ น อย่ างมาก
จนกระทังแม้
0 แต่ชาวพุทธเองก็เลยมองข้ามไป ไม่แลเห็น
พระพุทธเจ้า เมื0อจะทรงอนุ ญาตให้พระมีท0ีอยู่ คือมีวดั ก็ทรง
อนุ ญาต “อาราม” (สวน, “ทีม0 ายินดี”) และอารามสําคัญก็มาจากอุทยาน
ทังA นันA ไม่วา่ เวฬุวนั หรือเชตวัน
คํา สํา คัญ ที0ใ ช้อ ยู่ เ สมอ สํา หรับ บอกสภาพของสถานที0ซ0ึง เป็ น
สิง0 แวดลอ้ มทางกายภาพทีด0 ี คือ คําว่า “รมณีย์” (รื0นรมย์) หรือรามไณย
(รามไณยก์ ก็ใช้) หรือในคาถาต้องการคําสันA ก็อาจใช้ รัมมะ ซึ0งเป็ น
ไวพจน์ มีความหมายอย่างเดียวกัน
ที0รมณี ย น์ นัA พู ด ด้ว ยภาษาง่ายๆ ก็ คือ ที0สะอาด ปลอดภัย มี
ธรรมชาติงาม ร่ ม รื0น น่ าชื0นชม เกืAอกู ลแก่ ชีวิตจิตใจ อย่างที0ว่า ท้องฟ้ า
แจ่มใสไร้หมอกควัน สายลมสดชื0น มีแม่นาํA หรือแหล่งนําA ทีใ0 สสะอาดปราศ
มลพิษเจือปน บนผืนแผ่นดินไม่ขาดไม่ไร้ตน้ ไม้และพืชพรรณ สถานที0
โดยรอบเรียบร้อย สบายตาสบายใจ ไม่พลุกพล่านจอแจ ไม่อกึ ทึกเอ็ดอึง
คนในถิ0น ในที0 ก็ อ ยู่ ร่ ว มกัน ด้ว ยดี มีนํAา ใจ ยิA ม แย้ม แจ่ ม ใส ร่ ว มมือ
ช่วยเหลือเกืAอกูลกัน
ดูง่ายๆ จากพระพุทธจริยา พระพุทธเจ้า ตังA แต่เสด็จออกผนวช
จนปริ นิ พ พาน ทรงแสดงให้เ ห็ น โดยตลอดถึ ง ความสํา คั ญ ของ
สภาพแวดล ้อมทีเ0 ป็ นรมณีย ์
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ขอนํามาเล่าซําA ให้ฟงั กันบ่อยๆ ว่า ครังA ยังเป็ นโพธิสตั ว์ จะทรงเริ0ม
บําเพ็ญเพียร ทรงหาทีเ0 หมาะ เมือ0 ได้พบ มีพระดํารัสตรัสเล่าเอง ยกมาตาม
คําบาลีว่า “ตตฺถทฺทสํ รมณีย ํ ภูมภิ าคํ” – ณ ทีน0 นัA เราได้พบภูมภิ าคที0
รื0นรมย์ (รมณีย)์ และทรงบรรยายว่า (ม.มู.๑๒/ ๓๑๙/๓๒๓)
ภาคพืAนภูมสิ ถานถิน0 นีA เป็ นที0ร0ืนรมย์จริงหนอ (รมณีโย
วต) มีไพรสณฑ์ร่มรื0น น่าชื0นบาน ทังA มีแม่นาํA ไหลผ่าน นําA
ใส เย็นชื0นใจ ชายฝัง0 ท่านําA ก็ราบเรียบ ทังA โคจรคามก็มอี ยู่
โดยรอบ เป็ น สถานที0เ หมาะจริง หนอที0จะบํา เพ็ญเพีย ร
สําหรับกุลบุตรผูต้ อ้ งการทําความเพียร
ภิกษุทงัA หลาย เรานันA แล ได้นงั 0 ลงแลว้ ณ ที0นนัA โดย
ตกลงใจว่า ‘ทีน0 0ีละ เหมาะทีจ0 ะบําเพ็ญเพียร
เมื0อใกลจ้ ะปรินิพพาน ในเหตุการณ์ตอนจะทรงปลงพระชนมายุสังขาร ได้ตรัสทวนความเก่ากะพระอานนท์ ก็ตรัสถึงถิน0 สถานทีเ0 ป็ นรมณีย ์
ทีส0 ดชื0นรื0นรมย์ จํานวนมาก นับได้ ๑๖ แห่ง เช่นว่า (ที.ม.๑๐/ ๑๐๔/๑๓๖)
นครราชคฤห์ร0ืนรมย์ เขาคิชฌกู ฏก็ร0ืนรมย์ โคตมนิโครธก็ร0ืนรมย์ เหวทิAงโจรก็ร0ืนรมย์ ถําA สัตตบรรณคู หา
ข้างภูเขาเวภารบรรพตก็ร0ืนรมย์ กาฬศิลาข้างภูเขาอิสคิ ิลกิ ็
รื0นรมย์ เงืAอมผาสัปปโสณฑิกสีตวันก็ร0ืนรมย์ ตโปทารามก็
รื0นรมย์ เวฬุวนั กลันทกวิวาปสถานก็ร0ืนรมย์ ชีวกัมพวันก็
รื0นรมย์ มัททกุจฉิมฤคทายวันก็ร0นื รมย์”
ภิกษุรูปหนึ0ง เข้าป่ ามุ่งหน้าปฏิบตั กิ ิจทางจิตปัญญา กล่าวคาถาตอน
หนึ0งว่า (ขุ.เถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๙)
เราผูเ้ ดียว ไม่มใี ครเป็ นเพือ0 น ในป่ ามหาวัน อันรื0นรมย์
เมือ0 ไรนะ จะได้อยู่อย่างผูท้ าํ กิจเสร็จ ซึง0 หมดสิAนอาสวะแล้ว

มองพุทธธรรม

๒๗

แต่เมือ0 พัฒนาจบ เป็ นภาวิตครบ ๔ ด้านแลว้ ตัวเองกลับกลายเป็ น
ผูท้ 0ที าํ ให้เกิดสภาพรมณีย ์ ไม่ว่าจะไปที0ไหน ก็สร้างบรรยากาศรมณี ย ์ ทํา
ให้ทน0ี นัA เป็ นสถานทีร0 0นื รมย์ ตัวท่านผูน้ นัA เองก็มองเห็นความรื0นรมย์ คนอื0น
ก็มองเห็นท่านผูน้ นัA เป็ นสภาพรื0นรมย์ ดังคาถาทีอ0 า้ งบ่อยว่า (ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘)
ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ท่านผู้
ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ เป็นภูมิสถานอันรื่นรมย์
ถึงแม้ยงั เป็ นภิกษุบวชใหม่ เข้าไปอยู่ในป่ า เพิง0 จะเริ0มฝึ กหัด ยังไม่มี
ความรู เ้ ข้า ใจ แม้ก ระทัง0 มิไ ด้เ ห็น คุ ณ ค่ า ของภาวะรมณี ย ์ แต่ วิน ัย ที0
พระพุทธเจ้าบัญญัตไิ ว้ ซึง0 ภิกษุนนัA ปฏิบตั ิ ก็ทาํ วัดป่ านันA ให้เป็ นรมณีย ์
เป็ นอันว่า ในการพัฒนาด้านแรกทางกายภาพนีA ทังA ไปดูไปหาไปอยู่
ในทีร0 มณี ย ์ ทําที0นนัA ให้เป็ นรมณี ย ์ และทําความเป็ นรมณี ยใ์ ห้เกิดมีในที0ท0ี
ตนอยู่ตนไป
ว่าโดยสรุป การปฏิบตั ิในการพัฒนาทางกายภาพ เกี0ยวกับรมณียภาวะ พึงปฏิบตั เิ ท่าทีจ0 ะทําได้ ดังนีA
๑. มีความสุขกับสภาพที0เป็ นรมณี ย ์ และหาถิ0นอยู่อาศัยปฏิบตั ิท0ี
เป็ นรมณีย ์
๒. ถ้าต้องอยู่ในที0ไม่เป็ นรมณี ย ์ พึงฝึ กจิตทําใจสร้างความรูส้ กึ ให้
เป็ นรมณีย ์
๓. ทําและร่วมทําถิน0 ทีน0 นัA ให้เป็ นรมณีย ์
๔. พัฒนาตนให้เป็ นภาวิตยิ0งขึAนไป จนความมีอยู่หรือปรากฏตัว
ของตน เป็ นภาวะรมณียท์ เ0ี กืAอกูลแผ่กระจายขยายไปทัว0
นี0คือ การพัฒนาทางกายภาพ ที0เรียกว่ากายภาวนา ซึ0งทําให้คน
เป็ น “ภาวิตกาย”
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บุคคลภาวิตกาย เป็ นผูท้ ไ0ี ด้พฒั นาความสัมพันธ์กบั สิง0 แวดล ้อมทาง
กายภาพดีแลว้ ก็จะไม่ทาํ ลายสิ0งแวดลอ้ ม เพราะมองเห็นคุณค่ าความดี
งามของสภาพที0เป็ นรมณี ย ์ (อย่างที0ภาษาอังกฤษว่ามี appreciation) มี
ความพึงพอใจได้ความสุขเมือ0 ได้เห็นได้อยู่กบั สภาพรมณีย ์
เมื0อสภาพจิตใจใฝ่ รมณี ย ข์ องคน สอดคลอ้ งกลมกลืน กับสภาพ
สิง0 แวดลอ้ มที0เป็ นรมณี ย ์ การอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและบรรดาสิ0งแวดลอ้ ม ก็
จึงเป็ นธรรมดา เป็ นไปเองอย่างพอดี ไม่ตอ้ งคอยกํากับ ไม่ตอ้ งบังคับหรือ
แม้แต่จะต้องรูส้ กึ ฝื น
พร้อมกัน นันA ภาวิตชนรู จ้ กั ประมาณ ในการที0จะบริโภคแค่ พอดี
ด้วยปัญญาทีเ0 ข้าใจความมุ่งหมายเพื0อให้ได้คุณภาพชีวติ ไม่กินเสพเพียง
เพือ0 บําเรออินทรีย ์ จึงผ่อนเบาขยะหรือมลพิษทีจ0 ะมาทําให้เสียภาวะรมณีย ์
ทําให้การอนุรกั ษ์สง0ิ แวดล ้อมเป็ นกิจกรรมทีบ0 ูรณาการอยู่ในตัวเองของการ
ดําเนินชีวติ ทีด0 ี
นี0 คื อ การศึ ก ษาขันA พืAน ฐาน ตามหลัก พัฒ นาการ ๔ ด้า นใน
พระพุทธศาสนา
ถ้า การพัฒ นาขันA นีA ด ํา เนิน ไปได้ ก็ น บั ว่ามีฐ านดีท0ีจ ะให้ม นั 0 ใจว่า
การศึกษาเพือ0 พัฒนาการอีก ๓ ด้าน จะก้าวหน้าต่อไป
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“พุทธธรรม” จบไป
“อริยวินัย” ไม่เห็นมา
ท้ายเล่ม (จบบทสุดท้าย คือบทที0 ๒๒) ของ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ ทีพ0 มิ พ์เสร็จในปี ๒๕๒๕ ได้เขียนไว้วา่
หนังสือนีA ได้กล่าวไว้มากในส่วนของธรรม สมชื0อว่า
พุทธธรรม แต่ กล่าวถึงวินยั เพียงเล็กน้อย อาจต้องมี
หนังสือที0เรียกชื0อตามบาลีเดิมว่า “อริยวินัย” ไว้เข้าคู่กบั
พุทธธรรม
ข้อความนีAเท่ากับบอกว่าอาจจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ0ง ที0ช0ือว่า
“อริยวินยั ” มาเข้าคู่กบั หนังสือพุทธธรรม และหนังสือเล่มนันA คงมีความ
ใหญ่ความหนาเป็ นต้น ในระดับเดียวกับพุทธธรรม๑
ในเวลาทีผ0 ่านมา มีบางท่านทวงถามอย่างค่อนข้างเอาจริงเอาจังว่า
เมื0อไรจะเขียนอริยวินยั ออกมา ถ้าตอบง่ายๆ ก็บอกว่า จะเขียนได้ไหว
อย่างไร แค่จะพิมพ์พทุ ธธรรมขึAนมาใหม่ เวลาก็ผ่านไป ๓๐ ปี แลว้ และที0
จริง ข้อความที0เขีย นไว้น นัA ก็ไม่ได้ผูกมัดตัว คือเขียนแค่ ว่า “อาจต้องมี
หนังสือ… ‘อริยวินยั ’” ไม่ได้บอกว่าจะต้องเขียน และก็ตอบได้เช่นเดียวกัน
ว่า ถ้าได้มโี อกาส ก็คงได้เขียน คือ ถ้าเขียนได้ ก็ดี
ถึงเวลานีA เมือ0 พิมพ์พทุ ธธรรมขึAนมาใหม่ได้แลว้ บางท่านก็ทวงอีก
ทํานองว่าพุทธธรรมเสร็จเรื0องแลว้ คราวนีAก็มโี อกาสแลว้ ควรจะเริ0มเขียน
อริยวินยั ได้
๑

“อริยวินยั ” มิใช่หมายถึงวินยั ของพระสงฆ์ อย่างทีร0 วมไว้ในพระวินยั ปิ ฎก ไม่ใช่ประมวล
บทบัญญัติ และมีความหมายกว้างออกไปสําหรับสังคมทังA หมด (พึงเห็นความหมายที0
กว้าง เช่น ระบบชีวติ -สังคมอย่างทีจ0 ดั ในหลักทิศ ๖ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ในอริยวินยั ”)
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แต่ตอนนีA จะเขียนอริยวินยั ได้หรือไม่ ไม่เกี0ยวกับพุทธธรรมแลว้
ไม่วา่ เสร็จหรือไม่ เพราะตอนนีAเป็ นเรื0องกาลเวลาของชีวติ และก็ได้ตอบไป
โดยไม่ตอ้ งมีเงือ0 นไขเลยว่า เมื0อเวลาผ่านมา ๓๐ ปี อย่ างนีA ก็ ไม่มีชีวิต
พอทีจ0 ะเขียนหนังสือเล่มทีเ0 รียกว่า “อริยวินยั ” นันA แล ้ว นี0คือจบ
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะผ่านเลยไป ควรทําเรื0องให้ชดั เจนสักหน่อย
ทําไมอริยวินยั จึงควรต้องมาเข้าคู่กบั พุทธธรรม
ที0จริง เหตุผลในเรื0องนีAก็ได้พูดไว้สนัA ๆ แลว้ ในพุทธธรรมตรงที0
เอ่ยถึงอริยวินยั นัน0 แหละ แต่ก็ควรทบทวนกันนิดก่อนจะปิ ดเรื0อง คือ เรื0อง
นีAก็เป็ นความคู่กนั ของ ธรรม กับ วิ นัย นัน0 เอง
พุทธธรรม ก็คือ ธรรมทีพ0 ระพุทธเจ้า หรือพระองค์ผูต้ รัสรูแ้ ลว้
รูแ้ จ้งรูจ้ ริง ได้ทรงสอนทรงแสดงไว้ ส่วนอริยวินยั ก็คือ วินยั ของอารยชน
หรือวินยั อย่างอริยะ
เป็ นอันว่า พุทธ กับอริย ะ เป็ น คํายําA ให้หนัก แน่ น และแน่ ลงไป
ส่วนคํายืนก็คือ ธรรม กับวินยั
ธรรม หมายถึงความจริงที0มีอยู่ตามธรรมดา เป็ นสภาวะของ
ธรรมชาติ เช่น ความเปลีย0 นแปลงเป็ นไปตามเหตุปจั จัย ซึง0 ไม่เข้าใครออก
ใคร เป็ นเรื0องทีค0 นจะต้องรูเ้ ข้าใจตามทีม0 นั เป็ นของมัน แลว้ ทําให้ตรงเหตุ
ปัจจัยอย่างทีม0 นั จะเป็ นไปของมัน
ส่วน วินัย หมายถึง การจัดตังA วางระบบชีวติ และกิจการของ
มนุษย์ โดยใช้ความรูต้ ่อความจริงของธรรมชาติ หรือใช้ความรูเ้ ข้าใจเข้าถึง
กฎธรรมชาตินนัA มาจัดการต่างๆ ให้สอดคลอ้ งทีจ0 ะได้ผลตามเหตุปจั จัยที0
ตนทําตรงตามกฎธรรมชาติ ในทางทีม0 นั จะเป็ นไปโดยสนองความต้องการ
แห่งเจตจํานงของตน
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ทีว0 า่ นีA เท่ากับบอกว่า มนุษย์ตอ้ งมีปญั ญารู ้ ๒ ขันA คือ
- รูเ้ ข้าใจหยัง0 ถึงความจริงของธรรมชาติ และ
- รูจ้ กั จัดตังA จัดการ โดยเอาความรูถ้ งึ ความจริงของธรรมชาติ
นันA มาใช้ทาํ การ ให้ค วามเป็ น ไปหรือ กระบวนการของ
ธรรมชาติก่อเกิดผลที0จะสนองความต้องการของตน หรือที0
จะเกืAอกูลเป็ นคุณประโยชน์แก่ชวี ติ และสังคมของตน
ยกตัวอย่างง่ายๆ คนต้องการมีขา้ วเพือ0 ไว้กินไว้ขาย ด้านแรกก็ตอ้ ง
รูค้ วามจริงในเรื0องที0เป็ นธรรมชาติของข้าว เช่นว่า ข้าวเกิดจากเมล็ดข้าว
เกิดในทีอ0 ย่างไร เจริญเติบโตอย่างไร ดินแบบไหน นําA เท่าใด ภูมอิ ากาศ
อย่างไร ฤดูกาลช่วงไหน จึงจะเหมาะ ปลูกแลว้ นานเท่าใดจึงจะเก็บเกี0ยว
ได้ อะไรบ้างเป็ นศัตรูพชื ของข้าว มันจะมาอย่างไร จะหมดอย่างไร ฯลฯ นี0
คือความรูค้ วามจริงของธรรมชาติ หรือรูธ้ รรมดาของมัน
แลว้ ด้วยความรู น้ นัA อีก ด้านหนึ0ง ก็ ม ากําหนดการ มาจัด ตังA วาง
ระบบกระบวนการทํางาน ให้ถูกจังหวะถูกลําดับ ตรงตามที0มนั จะเกิดผล
ของมัน โดยเป็ นไปตามความต้องการของเรา
ใครมี ป ัญ ญารู ท้ วั 0 ตลอดแจ้ง ชัด ต่ อ ธรรมดาของข้า ว และต่ อ
ธรรมชาติท0ีเกี0ยวข้องทังA ทางบวกและทางลบต่ อข้าว กับทังA มีความฉลาด
สามารถจัดตังA วางระบบกระบวนการกระบวนงานทุกอย่างที0จะให้ความ
เป็ นไปตามธรรมดาของข้าว สําแดงตัวออกผลสอดคลอ้ งสนองตรงตาม
ความต้องการของตน ต่ อเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บจัดจําหน่ าย เป็ นต้น
อย่างรื0นคล่องสมตามทีป0 รารถนาของเขา ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จ
ขันA ความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ก็คือ ธรรม ขันA วางระบบ
จัดการของคน ก็คือ วินยั
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พุทธธรรม ก็คือขันA ของธรรม เป็ นเรื0องของการรูค้ วามจริงแห่ง
ธรรมดาของธรรมชาติ ธรรมดาของโลก ของชีวติ มุ่งทีร0 ูค้ วามจริง ส่วนการ
ปฏิบตั ิต่อความจริงตามความจริงนันA พูดไว้บา้ งในขันA พืAนๆ อย่างเป็ นของ
แถม เฉพาะอย่างยิง0 ในระดับของบุคคล ส่วนในวงกว้างออกไประดับสังคม
หรือโลกมนุษย์ ก็ยกไปเป็ นงานอีกขันA หนึ0ง
อริยวินยั ก็คืองานอีกขันA หนึ0งนันA ทีจ0 ะนําเอาความรูข้ องพุทธธรรม
ไปจัดตังA วางระบบจัดการทางสังคม ให้โลกมนุ ษย์ได้ประโยชน์จริงจังจาก
พุทธธรรม ด้วยปัญญาทีห0 ยัง0 รูเ้ ข้าถึงทัว0 ชัด และด้วยเจตนาที0บริสุทธิnม่งุ ดี
เพือ0 ประโยชน์สุขแก่มวลมนุ ษย์อย่างแท้จริง ดังทีเ0 รียกว่า อย่างอริยะ โดย
จัดเป็ น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบกิจการ
ต่างๆ ทางสังคม
นี0คือทีไ0 ด้บอกว่า เมือ0 เขียนหนังสือพุทธธรรมแล ้ว อาจจะต้อง (หรือ
ควรจะต้อง) มีหนังสืออริยวินยั มาต่อเป็ นคู่ ความหมายก็มดี งั ทีก0 ล่าวมานีA
ทีนA ี อริยวินยั นันA ถึงจะยังไม่ได้เขียน และจะไม่มโี อกาสเขียน แต่ใน
เวลาค่ อนข้างยาวนานที0ผ่านมา ก็ได้มเี หตุการณ์ท0อี าจจะเรียกว่าบังเอิญ
เกิดขึAนเป็ นครังA คราว ที0ทาํ ให้ได้พูดเรื0องจําพวกนีAไว้ประปรายและกระจัด
กระจาย แล ้วก็ได้พมิ พ์ออกมาเป็ นหนังสือเล่มย่อยๆ ย่อมๆ
หนังสือที0มลี กั ษณะเนืAอหาเชิงอริยวินยั ก็มตี วั อย่าง เช่น เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, นิตศิ าสตร์แนวพุทธ, ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้า
(ใจจริง)อยากได้, ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
ที0เรียกว่าแนวพุทธๆ นันA ก็ เป็ น ทํานองว่าเรานําเอาหลักธรรมมา
สื0อสารมาแสดงเป็ น แนวของการจัด ตังA วางระบบชีวิตและกิจการต่ างๆ
อย่างระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง เป็ นต้น
ในระยะแรก ก็อาจจะยังหลวมๆ หรือเป็ นแนวอยู่ ครันA เมือ0 เป็ นระบบชัด
ขึAนมา ก็คือเป็ นอริยวินยั ทีว0 า่ นันA
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ลองย้อนกลับไปนึกถึงเรื0องไตรสิกขา คือการศึกษามีองค์สาม ทีใ0 ห้
เกิดการพัฒนา ๔ ด้าน เป็ น ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปัญญา ทีพ0 ูดไปแล ้วข้างต้น
ตอนนัAน บอกแล ว้ ว่ า การศึ ก ษาขันA พืAน ฐาน ก็ คื อ การทํา ให้มี
พัฒนาการขันA ต้น ที0เรียกว่า “กายภาวนา” คือการพัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ0งแวดลอ้ มทางกายภาพ เฉพาะอย่างยิ0ง ให้ได้อยู่กบั ธรรมชาติและ
สภาพแวดล ้อมทัวไป
0 ทีใ0 ช้คาํ รวมสรุปว่าเป็ น “รมณีย”์ คือสดชื0นรื0นรมย์
ทีนA ี หลักในการศึกษาขันA นีA ก็บอกแลว้ ว่า ท่านพรํา0 ยําA พรํา0 เน้นให้
รูจ้ กั ใช้อนิ ทรีย ์ หรือให้สามารถปกครองอินทรียไ์ ด้ ทังA ในการรับรู ้ ดู-เห็น
ฟัง-ได้ยิน เช่น ให้ดูเป็ น ให้ฟงั เป็ น ที0จะได้ประโยชน์ ได้ปญ
ั ญา เรียกว่า
“อินทรียสังวร”
ไม่ใช่ แค่ นนัA ไม่ใช่ อยู่แค่ ขนัA รับรูโ้ ลกแห่งสิ0งแวดลอ้ ม ที0สาํ คัญคือ
ก้าวต่ อไปสู่ขนัA กระทําต่ อโลกแห่งสิ0งแวดลอ้ มนันA นี0คือให้รูจ้ กั ใช้อินทรีย ์
เหล่านันA ในการเสพบริโภคด้วย (ตรงนีA นอกจากเน้นตา หูแลว้ จมูก ลิAน
กาย จะมาแรงด้วย เรียกว่าครบทุกอินทรียเ์ ลย) ซึง0 เป็ นหลักการศึกษาข้อ
ใหญ่อกี ข้อหนึ0ง ทีเ0 รียกว่า “ปจั จัยปฏิเสวนา” คือ ให้เสพบริโภคปัจจัยสี0
เป็ นต้นไป อย่างทีว0 ่าให้ได้คุณค่าที0แท้ ไม่หลงเพริดไปกับคุณค่ าเทียม ให้
ได้คุณภาพชีวติ ไม่ตดิ อยู่แค่จะบําเรออินทรีย ์
ถึงตรงนีA ก็เป็ นเรื0องราวใหญ่โตของโลกของสังคมมนุ ษย์ คือการ
ปฏิบตั ิจดั การ ตังA แต่จะให้ได้ให้มวี ตั ถุปจั จัยที0จะเสพบริโภค การจัดสรร
แบ่งปันแผ่กว้างออกไปให้ได้มกี ารเสพบริโภคสนองความต้องการของชีวติ
ทีม0 กั ปนกับ หรือถึงกับถูกปัน0 ถูกครอบงํา โดยความต้องการของบุคคล
แลว้ ยังต่อไปถึงการจัดการแก้ไขกําจัดหรือผันแปรของเหลือของเสียของ
ระบายของทิAงเท
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ตลอดกระบวนการที0ว่านันA ก็ชดั เจนว่าเป็ นความสัมพันธ์ของคน
กับสิ0งและสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ เฉพาะอย่างยิ0งว่าจะทํากับและทํา
ต่อมันอย่างไร เกืAอกูลหรือทําลาย ซึง0 หลักแห่งความรูจ้ กั ประมาณในการ
บริโภค การเสพการกินพอดี การบริโภคด้วยปัญญา เป็ นต้น ก็เข้ามา เรื0อง
ก็มากมาย
แต่รวมแลว้ อย่างทีว0 ่าตามหลักของกายภาวนา นี0คือความสัมพันธ์
กับสิง0 แวดลอ้ มทางกายภาพ โดยคนทีใ0 ช้อินทรีย ์ ทังA ด้านรับรู ้ และกระทํา
สําแดงออก ว่าทําอย่างไร จะให้ฝ่ายคนก็มคี ุณภาพชีวติ ดี เจริญงอก
งาม และฝ่ ายสภาพแวดล้อมก็ยงั เป็ นรมณีย์ หรือยิ0งสดชื0นรื0นรมย์
(มือเท้ารับใช้อนิ ทรีย ์ ทังA ฝ่ ายรับเข้ามา และกระทําสําแดงออกไป)
ความรู เ้ ข้าใจที0จะจัด การในเรื0องนีA โดยจัดตังA วางระบบในสังคม
มนู ษย์ให้ได้สมความมุ่งหมายอย่างนีA เราเรียกว่า เศรษฐศาสตร์ และด้วย
ความมีหลักทีจ0 ะให้ทาํ ได้อย่างนันA มันจึงเป็ นเศรษฐศาสตร์ทเ0ี รียกว่าแนว
พุทธ เมื0อจัดตังA วางระบบเศรษฐกิจให้ชดั อย่างทีร0 ูอ้ ย่างที0คิดได้ มันก็เป็ น
ระบบหนึ0งของอริยวินยั นัน0 เอง
เราเคยชอบพูด กัน ถึงระบบองค์รวม ที0ส่วนย่ อยทังA หลายโยงใย
สัมพันธ์เกืAอกูลกลมกลืนกัน ให้ส่วนรวมสมดุลพอดีดาํ รงอยู่เรียบรื0นยัง0 ยืน
ได้ ตรงนีA ก็จะเห็นว่า ตามแนวของอริยวินยั นีA ระบบการศึกษา กับระบบ
เศรษฐกิ จ ก็ จ ะประสานกลมกลืน เกืA อ กู ล หนุ น กัน ถ้า ระบบการศึ ก ษา
ถูกต้อง ระบบเศรษฐกิจที0ดีก็ตอ้ งมา แต่ เราเห็นองค์รวมอย่างนีAมจี ริงใน
สังคมมนุษย์บา้ งหรือยัง
นี0พูดพอให้เห็นตัวอย่างแห่งอริยวินยั ทางด้านระบบเศรษฐกิจ ที0
ธรรมออกผลมาให้เห็นเป็ นจริงในระบบจัดตังA แห่งวินยั ของสังคมมนุษย์

มองพุทธธรรม

๓๕

ประเทศเป็ นประชาธิปไตย ประชาชนเป็ นธรรมาธิปไตย

คือมีระบบทีเลวน้ อย แถมได้ คนมาประกันให้ ดี

เมือ0 กีAนA ี ได้เอ่ยถึงคําว่าธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตย ก็ขอถือโอกาส
ยําA แทรกไว้หน่ อยว่า ยังมักมีความสับสนในเรื0องถ้อยคํา บางทีเหมือนจะเอา
ธรรมาธิปไตย กับประชาธิปไตย มาเทียบกัน ว่าไหนดีกว่า ที0จริง สองอย่างนีA
ไม่ใช่เรื0องทีจ0 ะเอามาเทียบกัน แต่ตอ้ งเอามาทาบหรือทบกัน
เรามักสับสนในเรื0องถ้อยคํา คือ เราไปเอาคําว่า “อธิปไตย” ทีม0 อี ยู่
ก่อนแลว้ ของท่านมาใช้ ในขณะทีอ0 ธิปไตยของท่านเป็ นหลักธรรม เป็ นข้อ
ธรรมที0คนทุกคนพึงยึดถือปฏิบตั ิ แต่เราเอาคํานีAมาใช้เป็ นชื0อเรียกระบบ
ทางการเมืองทางสังคม โดยไม่ได้ทาํ ความเข้าใจกับคนพวกตัวให้ชดั ไปๆ
มาๆ นานเข้าก็สบั สนนัวเนีย
ตัว อย่ า งที0ช ัด ก็ คื อ ธรรมาธิ ป ไตยนี0 แ หละ ธรรมาธิ ป ไตยเป็ น
คุณธรรมสําหรับทุกคน ยิ0งถ้าเป็ นผูน้ าํ หรือหัวหน้าคน ก็จาํ เป็ นอย่างยิ0ง
เป็ น หลัก การที0ทุก คน เฉพาะอย่ างยิ0งหัว หน้าหรือผู เ้ ป็ น ใหญ่ พึงยึด ถือ
ปฏิบตั ิ
อย่ า งที0พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงสอนให้พ ระราชาเป็ นธรรมาธิ ป ไตย
(พระราชามีธรรมเป็ น เจ้าใหญ่ ) และตรัสแสดงความหมายไว้ชดั ว่า
พระราชาจะต้องยึดเอาธรรมเป็ นราชาของตน คือให้เอาธรรมนี0แหละเป็ น
ราชา ทีส0 งพระราชาอี
ั0
กที ดังทีต0 รัสว่า (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/๑๓๘)
ภิกษุรูปหนึ0งได้ทูลถามพระผูม้ พี ระภาคว่า: ข้าแต่
พระองค์ ผู เ้ จริ ญ ก็ อ ะไรเล่ า เป็ นราชาของพระเจ้า
จักรพรรดิ ผูท้ รงธรรม ผูเ้ ป็ นธรรมราชา
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พระผูม้ พี ระภาคตรัสตอบว่า: ดูกรภิกษุ “ธรรม” (เป็ น
ราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ ผูท้ รงธรรม ผูเ้ ป็ นธรรมราชา)
แล ้วตรัสต่อไปว่า ดูกรภิกษุ พระเจ้าจักรพรรดิ ผูท้ รง
ธรรม ผูเ้ ป็ นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนัน0 เอง สักการะ
ธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม มีธรรมเป็ นธง มีธรรม
เป็ นตราชู เป็ นธรรมาธิปไตย (มีธรรมเป็ นเจ้าใหญ่ของ
พระองค์เอง) ทรงจัดการรักษาคุม้ ครองป้ องกันอันชอบ
ธรรม…(แก่ ประชาชนหลากหลายหมู่เ หล่า ตลอดจนมิค
ปักษี) ทรงยังจักรให้เป็ นไป (ใช้อาํ นาจ) โดยธรรมเท่านันA
…
พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็ นธรรมาธิปไตย ดังทีต0 รัสต่อไปว่า
“ตถาคตอรหัน ตสัม มาสัมพุทธเจ้า เป็ นผู ท้ รงธรรม
เป็ นธรรมราชา ก็ฉนั นันA ทรงอาศัยธรรมนัน0 เอง สักการะ
เคารพ นับถือธรรม มีธรรมเป็ นธงชัย มีธรรมเป็ นตราชู
เป็ นธรรมาธิปไตย ทรงจัดการรักษาคุม้ ครองป้ องกันอัน
ชอบธรรม ในกายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรม...”

เมือ0 คนอยู่กนั มากเป็ นหมู่เป็ นมวลใหญ่ ไม่ว่าทีไ0 หนเมือ0 ไร ถึงแม้ยงั
ไม่เกิดไม่มกี ารปกครองระบบประชาธิปไตย เขาก็มกี ารปกครองกัน และ
ไม่ว่าจะปกครองแบบไหน จะใช้การปกครองระบบใด การปกครองนันA ๆ
จะดีได้ ก็ตอ้ งให้คนทีเ0 ป็ นใหญ่ คนทีม0 อี าํ นาจตัดสินใจ ทีเ0 ป็ นหัวหน้า ทีท0 าํ
หน้าทีป0 กครองนันA ๆ เป็ นธรรมาธิปไตย คือเป็ นคนทีม0 หี ลัก ยึดถือหลักการ
ถือกฎกติกา ถือธรรมเป็ นใหญ่ ไม่ทาํ อะไรตามอําเภอใจ ไม่ใช้อาํ นาจสนอง
ความชอบใจหรือไม่ชอบใจของตัว
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นี0ก็คือ ไม่ว่าการปกครองระบบไหนแบบใด จะดีได้ ก็ตอ้ งให้คนที0
ปกครอง เป็ นธรรมาธิปไตย
ถึงแม้เมือ0 ยังไม่มี ยังไม่ได้ระบบการปกครองทีด0 ี แม้แต่เป็ นการ
ปกครองระบบทีถ0 อื กันว่าเลวอย่างยิง0 ถ้าผูป้ กครองเป็ นธรรมาธิปไตย ก็ยงั
มีการปกครองทีด0 ที ส0ี ุดเท่าทีจ0 ะเป็ นไปได้ของระบบการปกครองนันA
พูดอีกสํานวนหนึ0งว่า ไม่วา่ ระบบการปกครองใดก็ตาม จะเป็ นระบบที0
ดีหรือไม่ก็ตาม ถ้าเกิดได้ผูป้ กครองทีเ0 ป็ นธรรมาธิปไตย ก็เป็ นการปกครองที0
ดีทส0ี ุดของการปกครองระบบนันA
ถึงเวลานีA เราบอกว่า เราพบแลว้ เราได้ระบบการปกครองทีด0 ที ส0ี ุด
แล ้ว คือระบบประชาธิปไตย
เราบอกว่าประชาธิปไตยเป็ นระบบการปกครองที0ดีท0สี ุด หรือเลว
น้อยที0สุด เพราะเป็ น ระบบที0ประชาชนเป็ นใหญ่ ประชาชนเป็ นเจ้าของ
อํานาจอธิปไตย เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองประเทศ คือได้ปกครองตัวเอง ซึง0
เป็ นการถูกต้อง เพราะอย่างน้อยประชาชนก็รูค้ วามต้องการของตน
ทีด0 นี นัA ไม่ใช่แค่ประชาชนเป็ นใหญ่ ได้ปกครองตัวเอง ไม่ใช่แค่
ปกครองตัวเองแลว้ ปกครองเรื0อยเปื0 อย ทําอะไรกันตามอําเภอใจ แต่เป็ น
การปกครองอย่างมีหลัก เคารพหลักการ ถือตามกฎกติกา อย่างทีช0 อบใช้
คําฝรัง0 ว่า “rule of law”
“rule of law” นีA ไม่ว่าจะหาคําไทยอะไรมาใช้กนั เช่นว่านิติธรรม
หรืออะไรก็ตาม ก็คือคําทีใช้กนั มาในประเพณีว่า “การปกครองโดยธรรม”
นัน0 แหละ
ไปๆ มาๆ พูดย้อนกลับก็บอกว่า ธรรม คือหลักการ หลักแห่ง
ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ที0แสดงให้ชดั เป็ นกฎกติกา (ธรรม
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หมายถึงกฎธรรมชาติ กฎมนุ ษย์ หรือกฎหมาย ก็ได้) นัน0 เอง เป็ น
ผูป้ กครอง
ประชาชนนี0แหละตกลงกันตังA วางหลักการกฎกติกาขึAนมาปกครอง
พวกตัวเอง ตังA แต่ ก ฎกติก าใหญ่ แ ม่บทครอบคลุม ทังA รัฐทังA ประเทศ ที0
เรี ย กว่ า รัฐ ธรรมนู ญ พู ด อย่ า งภาพพจน์ว่ า เลือ กตังA ธรรมขึAน มาเป็ น
ผูป้ กครอง
ขอให้นึกย้อนถึงความข้างบนที0พูดถึงการปกครองที0ดีในสมัยที0มี
พระราชาว่า “ธรรมเป็นราชา” ของพระราชา
คราวนีA “ธรรมเป็นราชา” ของประชาชน
ความทีว0 า่ ตรงนีA บอกถึงแกนปัญหาของการปกครอง คือ ก็รูก้ นั อยู่
เป็ นธรรมดาว่า การปกครองมีขAนึ เพื0อประโยชน์สุขของประชาชน คนทีม0 า
ปกครอง ก็เพื0อหาทางทําให้ประชาชนอยู่กนั ดีมสี ุขเกืAอกูลเป็ นธรรมแก่กนั
นี0คือต้องทําตามหลัก ตามกฎ ตามข้อกําหนดข้อตกลง ตามมติท0ีจะให้
ได้ผลแก่ประชาชนอย่างนันA
แต่ ก็มีบ่อยมีเรื0อย ที0ผูป้ กครองไม่ทาํ ตามหลัก ไม่รกั ษากฎกติกา
พูดสันA ๆ ว่า ไม่ปกครองโดยธรรม ไม่ว่าไปตามธรรม แต่ว่าแต่ทาํ ไปตาม
ความชอบใจหรือไม่ชอบใจของตน แล ้วก็ใช้อาํ นาจตามอําเภอใจ
ด้วยเหตุนA ี มนุษย์จงึ ดิAนรนค้นหาระบบการปกครองทีจ0 ะให้มนั 0 ใจว่า
ผูป้ กครองจะทําตามหลักการ ตามกฎกติกา ว่าไปตามธรรม จนได้พ บ
ระบบประชาธิปไตยนีA ว่ามีหลักประกันให้มนั 0 ใจได้มากทีส0 ุด ว่าจะมีการ
ปกครองโดยทําตามหลักตามธรรม เป็ นไปตาม “rule of law” ไม่ใช่
ปกครองโดยทําตามใจตัวเองทีช0 อบใจหรือไม่ชอบใจ
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ตรงนีA แ หละ ประโยชน์ข องประชาธิ ป ไตยก็ อ อกมา โดยเมื0 อ
ประชาชนเป็ นใหญ่ ก็ใช้มติของประชาชน เอาเสียงส่วนรวม จัดตังA วาง
ข้อกําหนดกฎกติก าขึAนมาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ให้มี
law ทีจ0 ะใช้ rule ให้เป็ น rule of law
เหมือ นอย่ า งที0พ ระอานนท์อ ธิ บ ายแก่ ว สั สการพราหมณ์ มหา
เสนาบดีของมคธรัฐ ให้รูเ้ ข้าใจการปกครองสังฆะของพระพุทธเจ้าว่า เมือ0 มี
เรื0องราว ที0ประชุมสงฆ์ก็ทาํ หน้าที0ตดั สินความผิดพระไปตามบทบัญญัติ
(เมื0อว่าไปตามความเป็ นกลางด้วยใจว่างบริสุทธิn) นัน0 คือธรรมพิพากษา
ธรรมเป็ นผูล้ งโทษ ไม่มใี ครตัดสิน มิใช่บคุ คลไหนมาลงโทษ
(ที0ประชุม เป็ น เพีย งทางผ่านของธรรม หรือจะว่าสงฆ์เ ป็ น ปากที0
ถ่ายทอดเสียงของธรรม ก็ได้)
ทีนA ี ก็เห็นกันว่า ประชาชนแสนมากมายจะทํากิจในการปกครอง
พร้อมกันโดยตรง ก็ไม่สะดวก ยากทีจ0 ะดําเนินไป ก็เลยใช้วธิ จี ดั กันเป็ นหมู่
เป็ นกลุม่ ตกลงตังA ตัวแทนมา
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ก็ตอ้ งมีกติกาข้อตกลงกันไว้ว่าการใดจะ
เอาอย่างไหน จะให้ดาํ เนินไปอย่างไร
เพราะฉะนันA ขันA แรกก็ตอ้ งให้มกี ติกา มีกฎ มีขอ้ ตกลง เป็ นหลัก
เป็ นธรรม จนถึงเป็ นธรรมนู ญขึAนไว้ ประชาธิปไตยก็เป็ นอยู่เป็ นไปได้ดว้ ย
กฎกติกา ทีพ0 ระเรียกรวมคําเดียวว่า “ธรรม” นี0แหละ
(แต่ ตอนนีAเป็ นธรรม ที0เป็ นกฎมนุ ษย์ เป็ นกฎหมาย เช่ นในคําว่า
“ธรรมศาสตร์” ไม่ใช่กฎธรรมชาติมาดิบๆ ตรงๆ)
ระบอบประชาธิปไตยเต็มไปด้วยกฎติกา มีกฎหมายมากมาย แต่ก็
ต้องให้กฎกติกาประดากฎหมายลงกันบรรจบที0จะส่งผลสมจุดหมายของ
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การปกครองแบบประชาธิปไตยนันA ก็เลยต้องมีกฎกติกาใหญ่เป็ นกฎหมาย
แม่บทแกนกลางขึAนมา ทีเ0 ราเรียกว่ารัฐธรรมนู ญ
ประดากฎหมายเริ0มตังA แต่รฐั ธรรมนู ญนี0แหละ จัดตังA วางรูประบบ
ประชาธิปไตยให้อยู่ตวั เป็ นแบบแผนไว้

ปัญญารู้ธรรม เจตนาเป็ นธรรม มีธรรมเป็ นเกณฑ์ตัดสินใจ
ประชาชนได้ อย่างนี ประชาธิปไตยจะหนีไปไหน
สําหรับการปกครองอย่างประชาธิปไตยนีA ถ้าจะพูดกับชาวบ้านให้
เข้าใจง่ายๆ ก็บอกว่า ระบบนีAตงัA ไว้ เพื0อกันไม่ให้คนทําอะไรตามอําเภอใจ
เฉพาะอย่างยิง0 เพือ0 ปิ ดกันA ไม่ให้บคุ คลทีม0 อี าํ นาจตัดสินใจ ทําอะไรๆ ตามที0
ตัวชอบใจและไม่ชอบใจ
ระบบอย่ า งที0ร ัฐ ธรรมนู ญ จัด ตัAง ไว้นA ี มิใ ช่ แ ค่ ก ัน คนที0มีอ ํา นาจ
ตัดสินใจ หรือผูม้ สี ถานะในการปกครอง ไม่ให้ทาํ ตามอําเภอใจเท่านันA แต่
ระบบยังเป็ นเครื0องปิ ดช่ องและกันA คนทรามคนร้ายไม่ให้ขAนึ มามีบทบาท
กันความคิดร้ายไม่ให้ออกมาทําการ เปิ ดโอกาสให้คนดีมคี วามสามารถ
ขึAนมา สร้างสรรค์ขยายประโยชน์ ระบบนันA ทังA ตีกรอบ กําหนด กํากับ
ตลอดจนขีดเส้น ทีจ0 ะให้กิจการทังA หลายก้าวไปดําเนินไปอย่างไรๆ
ระบบนันA ก็ม่งุ ให้ได้ประโยชน์ท0ีม่งุ หมาย แถมให้เป็ นไปอย่างดีมี
ประสิทธิภาพที0สุด แต่ในทางปฏิบตั ิจริง การตีกรอบ และขีดเส้นเป็ นต้น
นันA ก็เสีย0 ง ถ้าคนร่างวางกฎกติกา สติปญั ญาขาดพร่องไป ก็อาจได้ผลตรง
ข้าม ทําให้เสียประโยชน์ทค0ี วรได้ หรือแม้แต่พาเฉไฉไปผิดทาง
เพราะฉะนันA ก็จงึ ต้องได้บุคคลแต่ลว้ นทีด0 มี ปี ญั ญามาเป็ นผูต้ งัA วาง
และดูแลรักษาระบบ โดยเฉพาะรัฐธรรมนู ญทีว0 า่ เป็ นกฎหมายแม่บทนันA ก็
คือกฎกติกาสู งสุด ที0จดั ตังA ระบบกลางรวมของรัฐ หรือของการปกครอง
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ประเทศทังA หมด เป็ นทีต0 งัA ทังA ของสมองและหัวใจของการปกครอง จะต้อง
จับแน่วทีจ0 ดุ หมายของรัฐหรือของการปกครองประเทศ กลันสาระรวมยอด
0
ข้อบัญญัติกติกาที0จะมาเป็ นหลักประกันให้การปกครองประเทศทังA หมด
บรรลุจดุ หมายของการมีรฐั นันA ทีจ0 ะให้ประชาชนอยู่กนั ดีมสี ุขเป็ นธรรมแก่
กัน อย่างทีพ0 ูดตามคําประเพณีวา่ เพือ0 ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
ตามเหตุผลที0กล่าวมา ข้อบัญญัตินอ้ ยใหญ่ในรัฐธรรมนู ญ ไม่ว่าข้อ
หนึ0งข้อใด จึงส่องไปถึงจุดหมายของรัฐ ซึง0 ผูต้ ระหนักรูเ้ ข้าใจชัดจะสามารถ
มองเห็นทะลุทวั 0 ตลอดระบบความสัมพันธ์ท0ีองค์ประกอบและเหตุปจั จัย
โยงใยถึงกัน ว่าความตามข้อบัญญัตินนัA จะส่งผลโดยตรงโดยอ้อมไปถึง
ชาวบ้านในไร่ นา คนในป่ าเขา ไล่ไปตามขอบประเทศ เข้ามาถึงกรรมกร
และคนเมือ งคนกรุง ในการที0เ ขาจะดําเนิน ชีวิต ทําการงานอาชีพ อยู่
ร่ วมกัน ติด ต่ อกิจการงานกัน ทําให้มีความสะดวก หรือขัด ข้อง ได้รบั
ความเป็ น ธรรมในระดับต่ างๆ อย่ างไร จนถึงกิจการ สถาบัน องค์ก ร
ทังA หลาย ดําเนินกิจการในประเทศก็ตาม สัมพันธ์กบั นอกประเทศก็ตาม
จะมีผลทางหนุน หรือทางหน่วงอย่างไร เหมือนแพทย์มองตับทีช0 าํ รุด เห็น
ไปถึงตาที0เหลือง มองทีไ0 ตโยงไปได้ถงึ เหงือ0 ไคลตามขุมขน ตลอดจนของ
นอกกายทีน0 าํ เข้ามาในตัว มองย้อนขึAน ย้อนลง เห็นสว่างทัว0 ถึงกัน อย่างนีA
ถ้ามาวางตังA ข้อบัญญัติ ก็จะทําการอย่างเป็ นผูเ้ ข้าถึง
เมื0อ รู เ้ ข้า ใจสภาพที0เ ป็ น จริง ในสัง คมอยู่ แล ว้ ถ้า มีปญั ญาสว่า ง
มองเห็นทัว0 ตลอดระบบความสัมพันธ์อย่างนีA พอมีเจตนาดีใสสะอาดมุ่ง
ทํา เพื0อ ประโยชน์สุ ข ของประชาชนอย่ า งแท้จ ริง เข้า มาร่ ว ม ก็ จ ะจัด ตังA
บัญ ญัติท0ีว างระบบของรัฐ ให้ส นองจุด หมายได้ส มจริง มิใ ช่ เ ป็ น แค่
ตัวหนังสือและรูปแบบอย่างหุ่นแห้งไร้ชวี ติ
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อย่างไรก็ดี มีสภาพอย่างหนึ0งทีซ0 ุกแทรกเรืAอรังเรื0อยมา เป็ นปัญหา
ระหว่างระบบกับคน
เราบอกว่า ระบบกันคนไม่ให้ทาํ ตามที0ชอบใจหรือไม่ชอบใจ กัน
คนร้ายไม่ใ ห้เ ข้าไม่ให้ขA ึน มามีบทบาท และเปิ ด โอกาสให้ค นดีขA ึน มาทํา
ประโยชน์
แต่ มองอีกด้านหนึ0 ง ก็ คนนัน0 แหละที0ออกแบบจัดตังA วางระบบ เช่ น
เขียนรัฐธรรมนู ญ และบรรดากฎหมาย ต่อเมื0อคนเหล่านันA มีปญั ญาสว่างชัด
และมีเจตนาสะอาดตรงต่อจุดหมาย จึงจะมีหวังว่าจะได้ระบบทีส0 มมุ่งหมาย
ทีนA ี ก็ ยากจะได้ค นที0สมบูรณ์ทงัA ด้วยปัญญาและเจตนามาจัด ตังA
ระบบ แล ้วระบบทีจ0 ดั ตังA กันมา แม้แต่ทเ0ี ป็ นอย่างดี ก็มชี ่องโหว่ กันคนร้าย
ไม่ได้มดิ ชิด บางทีก็กลับปิ ดโอกาสบางด้านสําหรับการทีด0 ี
ยิง0 กว่านันA แม้จะบริสุทธิnใจมีเจตนาดี แต่ปญั ญาไม่แจ้งชัด ไม่ทวั 0 ไม่
ถึง เวลาตีกรอบ หรือขีดเส้น ไม่ละเอียดรอบคอบพอ กลายเป็ น จํากัด
ขัดขวางการสร้างสรรค์ หรือส่งให้ไปในทางทีเ0 สือ0 มทรุดลง และทีร0 า้ ยอย่าง
ยิ0ง บางคนร้ายที0เก่ งกาจฉลาดเฉไฉ กลับเอาระบบมาใช้เป็ นเครื0องมือทํา
การร้ายสนองความต้องการของตนได้ผลทีใ0 หญ่โต
รวมแลว้ ระบบนันA จําเป็ น ต้องพยายามกันไป ทีจ0 ะจัดตังA ปรับปรุง
ให้ดที ส0ี ุด แต่อย่าถึงกับไปฝากความหวังไว้ท0รี ะบบ จนลืมเรื0องคน เรามัก
เอาระบบมาจํากัดมาจัดมาจัดการคน แต่ควรเอาใจใส่ให้มากด้วย ที0จะ
จัดระบบให้เป็ นทีพ0 ฒั นาและเอืAอต่อการพัฒนาของคน
ส่วนนอกเหนือระบบ คนจะต้องศึกษาพัฒนากันทุกเวลาเสมอไป
ต้องให้คนมีคุณภาพให้ได้ มิฉะนันA ประชาธิปไตยจะไม่อาจยัง0 ยืน อย่าง
น้อยก็จะเป็ นประชาธิปไตยอย่างเลว ถ้าเขาว่าประชาธิปไตยนันA ตามปกติ
คือเลวน้อยทีส0 ุด อันนีAก็จะกลายเป็ นเลวมาก
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สําหรับระบบประชาธิปไตยแบบมีตวั แทน หรือมีผูแ้ ทนนันA เรื0องคน
มี ๒ ชันA คือ
- ชันA แรก ทีเ0 ป็ นตัวจริงยืนพืAน ได้แก่ประชาชนนัน0 เอง
- ชันA สอง คือคนทีป0 ระชาชนเลือกตังA ให้เป็ นตัวแทน
ชันA สอง คือตัวแทน หรือผูแ้ ทน ก็มาจากประชาชนนันA แหละเลือก
ขึAนไป จึงขึAนต่อคุณภาพของผูท้ เ0ี ลือก คือประชาชน ว่ามีปญั ญาถึงและทัน
แค่ ไหน แลว้ ก็มเี จตนาใสสะอาดดีงามมุ่งจะเลือกคนดีมปี ญ
ั ญาไปทํางาน
เพื0อความดีงามและเพื0อคุณประโยชน์แก่ ชีวิตและกิจการส่วนรวม เพื0อ
สังคมประเทศชาติหรือไม่
ผูแ้ ทนนันA ก็เป็ นเครื0องพิสูจน์ หรือฟ้ องถึงคุณภาพของประชาชน
ส่วนนันA ๆ นัน0 เอง
อย่างไรก็ตาม ถ้าประชาชนด้อยคุณภาพ แต่ผูแ้ ทนทีไ0 ด้รบั เลือกขึAน
ไปหรือเข้าไป เป็ นบุคคลทีม0 จี ติ สํานึกดี ก็อาจจะหาทางช่วยให้ประชาชนได้
มีโ อกาสพัฒ นาคุ ณ ภาพดีขA ึน ๆ และตนเองก็ พ ยายามพัฒ นาตนให้มี
คุณภาพสูง ทังA มีปญั ญาทีร0 ูธ้ รรม และมีเจตนาทีเ0 ป็ นธรรม
ยําA ว่า “ธรรม” นันA ปกติแปลว่า ความจริง ความถูกต้อง ความดี
ความงาม อันนีAเป็ นพืAนฐาน ยังพูดกว้างๆ แต่ เมื0อพูดเป็ นงานเป็ นการ ก็
แยกแยะกันหน่อย
ธรรม คือหลักแห่งความจริง ความถูกต้อง ดี งามนันA ลึกลงไปก็
คือธรรมดา ทีเ0 ป็ นความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซึง0 เป็ นฐานให้
มนุษย์มาตังA วางกฎของมนุษย์ขAนึ บ้าง
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ไปๆ มาๆ “ธรรม” ก็มคี วามหมายเป็ นหลัก เป็ นกฎเกณฑ์ มีทงัA กฎ
ธรรมชาติ เป็ น natural law แลว้ ก็มกี ฎมนุ ษย์ หรือกฎหมาย เป็ น
human law
ถ้า ผู แ้ ทน มีปั ญ ญารู ธ้ รรม (รู ค้ วามจริง ความถูก ต้อ ง ความดี
ความงาม หลักการ วิชา กติกา กฎหมาย) และมีเจตนาเป็ นธรรม (มุ่งให้
เป็ นไปตามธรรมนันA และตังA ใจให้เกิดประโยชน์สุขตามธรรมนันA ) แลว้ ก็
ยึดถือธรรมเป็ นใหญ่ เอาธรรมเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นี0ก็คือ ผูแ้ ทน
นันA เป็ นธรรมาธิปไตย
พอผูแ้ ทนทีเ0 ป็ นธรรมาธิปไตย ไปทํางานทําการ แม้กระทัง0 ไปเลือก
ผูบ้ ริหารประเทศชาติบา้ นเมือง หรือแม้แต่ ตวั เองได้เป็ นนายกรัฐมนตรี
เป็ นรัฐมนตรี เราก็จะได้คณะรัฐบาลที0ประกอบด้วยบุคคลที0มีปัญญารู ้
ธรรม มีเจตนาเป็ นธรรม เป็ นธรรมาธิปไตย โดยเอาธรรม เอาหลักการ
เอากติกาเป็ น เกณฑ์ในการตัดสิน ใจ ถือกฎหมายเป็ นบรรทัด ฐาน ก็
เป็ นอันว่ามีการปกครองโดยธรรม และนัน0 คือ rule of law มาถึงแล ้ว
แต่อย่างที0พูดไปแลว้ ในระยะยาว หนีไม่พน้ จุดตังA ต้น และตัวยืน
คือประชาชน ซึ0งเป็ นฐานยืนพืAน ถ้าจะให้มนั 0 ใจจริง ก็ตอ้ งให้ประชาชนนี0
แหละมีคุณภาพ และควรเป็ น คุณภาพที0สูงด้วย เพราะเป็ น ผู ใ้ ช้อาํ นาจ
ตัดสินใจขันA ฐานรากและเด็ดขาด ในการเลือกคนทีจ0 ะเป็ นผูแ้ ทนของตน
ในทีส0 ุด และเบืAองต้นทีส0 ุด จึงต้องให้ประชาชนพัฒนาตนให้เป็ นคน
ทีม0 คี ุณภาพ ให้เป็ นคนทีม0 ปี ั ญญารูธ้ รรม มีเจตนาเป็ นธรรม ถือธรรมเป็ น
ใหญ่ ตัดสินใจไปตามธรรม (จะว่าตัดสินใจตามคําสัง0 ของธรรมก็ได้) เป็ น
ธรรมาธิปไตย อย่างทีว0 า่ แล ้ว
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การสนองความต้องการเป็ นเรื0องใหญ่ของมนุ ษย์ และได้พูดแลว้ ว่า
ประชาชนย่อมรูค้ วามต้องการของตน เมือ0 ประชาชนเป็ นใหญ่ ก็ช่วยให้เอา
ใจใส่ทจ0ี ะแก้ปญั หาและแก้ได้ตรงจุด ตรงความต้องการทีแ0 ท้จริง แต่เรื0องนีA
ก็เป็ นตัวอย่างหนึ0งของการพัฒนาคุณภาพของคน
ถ้าคนขาดแคลนปัญญา ในหลายกรณี ก็ อาจจะไม่รู เ้ ข้า ใจความ
ต้องการของตน ตังA แต่ไม่รูว้ า่ ตนต้องการอะไรแน่ ความต้องการนันA ถูกต้อง
เป็ นคุณเป็ นประโยชน์จริงหรือไม่ (รวมอยู่ในคําว่าเป็ นธรรมหรือไม่)
บางทีก็เป็ นความต้องการทีเ0 หมือนกับเด็กทีจ0 ะกินแต่ขนมหวาน ซึง0
เป็ นโทษทําร้ายฟันของตัวเอง
ทีนA ี ถ้าความต้องการนันA ไม่เป็ นธรรม แลว้ ตังA เจตนาจะเอาตามนันA
เจตนาก็ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม แล ว้ ก็ ไ ม่ เ อาธรรมเป็ น ใหญ่ เ ป็ น เกณฑ์ต ดั สิน ใจ
ปัญหาก็ตามมา ก็ตอ้ งพัฒนาคนให้มปี ญั ญารูธ้ รรม รูถ้ กู รูจ้ ริง ให้มเี จตนา
เป็ นธรรม และตัดสินใจโดยถือธรรมเป็ นเกณฑ์ ดังทีว0 า่ แล ้ว
พอประชาชนเป็ นธรรมาธิปไตยแลว้ เขาก็จะเลือกผูแ้ ทนที0เป็ น
ธรรมาธิปไตย แลว้ ก็จะมีคณะรัฐบาลทีเ0 ป็ นธรรมาธิปไตย แลว้ กิจการ
บ้านเมืองก็เป็ นไปตามแนวทางของคนทีเ0 ป็ นธรรมาธิปไตย ว่ากันเป็ นสาย
ไปตลอดทังA หมด
เมือ0 คนเป็ นธรรมาธิปไตยกันทัว0 ไป หรือโดยมากแลว้ ระบบการ
ปกครองของประเทศ ก็ เ ป็ นประชาธิ ป ไตยได้แ น่ น อน และเป็ น
ประชาธิปไตยชนิดอย่างดีดว้ ย
เป็ นอันว่า ในระบบอันนีA ถ้าประชาชนเป็ นธรรมาธิปไตยแลว้ ก็
มันใจได้
0
เลยว่า ประเทศชาติจะเป็ นประชาธิปไตย
พูดอีกสํานวนว่า ถ้าคนเป็ นธรรมาธิปไตย ระบบก็เป็ นประชาธิปไตย
ได้ หรือว่า ระบบประชาธิปไตยจะอยู่ได้ ต้องให้คนเป็ นธรรมาธิปไตย

๔๖

ถามหาอนาคต

มีประชาชนเป็ น ธรรมาธิปไตย คือหลัก ประกัน ที0ม นั 0 ใจที0สุด ของ
ระบบประชาธิปไตย
ถ้า พัฒ นาคนให้เ ป็ น ธรรมาธิป ไตยไม่ไ ด้ ระบบประชาธิป ไตยก็
จําเป็ นต้องล ้มละลาย หนีไม่พน้
อย่ า งที0ว่ า ข้า งต้น ไม่ ว่า ในการปกครองระบบใดก็ ต าม จะเป็ น
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็ นอภิชนาธิปไตย เป็ นคณาธิปไตย หรืออะไรก็
ตาม ถ้าผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุด หรือผูป้ กครอง เป็ นธรรมาธิปไตย ก็เป็ น
การปกครองทีด0 ที ส0ี ุดของระบบการปกครองนันA
ในระบบประชาธิ ป ไตยก็ เ ช่ น เดี ย วกัน การปกครองระบบ
ประชาธิ ป ไตยที0 ไ หน ถ้า ประชาชนเป็ นธรรมาธิ ป ไตย นั น0 ก็ เ ป็ น
ประชาธิปไตยทีด0 ที ส0ี ุด (ในบรรดาประชาธิปไตยทังA หลาย)
ทีนA ี เราบอกว่า “ในบรรดาระบบการปกครองทังA หลายทังA หมด
ประชาธิปไตยเป็ นระบบการปกครองทีด0 ที ส0ี ุด หรือเลวน้อยทีส0 ุด”
ถึงตรงนีA จึงควรพูดต่อไปให้ครบว่า “และในบรรดาการปกครอง
แบบประชาธิ ป ไตยทังA หลายทังA หมด ประชาธิป ไตยที0มีป ระชาชนเป็ น
ธรรมาธิปไตย เป็ นประชาธิปไตยทีด0 ที ส0ี ุด
อย่างไรก็ตาม ในทางย้อนกลับ ก็อาจจะต้องพูดด้วยว่า “ในบรรดา
ระบบการปกครองทังA หลายทังA หมด ประชาธิปไตยที0ป ระชาชนไม่ เ ป็ น
ธรรมาธิปไตย อาจจะกลายเป็ นการปกครองทีเ0 ละทีส0 ุด” (บอกแค่ว่า “เละ”
ไม่ได้บอกว่า “เลว”)
เป็ นอันว่า ถ้าเราจะยังมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็ตอ้ งให้
ประชาชนพัฒนาตนเป็ นธรรมาธิปไตย
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ถ้ าจะให้ ประชาธิปไตยสมคุณค่า
ต้ องให้ คนมาพูดจาแก้ ปัญหากันด้ วยปัญญาได้ จริง
การพัฒนาคุณภาพคนในด้านปัญญานันA ต้องเอาจริงเอาจังให้เต็มที0
และทีเ0 ป็ นฐานเป็ นแกน ก็คือความรู ้ ซึง0 ไม่ใช่เรื0องทีจ0 ะพูดกันมากทีน0 0ี แต่มี
ข้อทีค0 วรเน้นไว้อย่างหนึ0ง คือเรื0อง ความรู้ กับ ความรูส้ กึ
มีปญ
ั หาที0ไม่น่าจะเกิดขึAนในเรื0องนีA คือการแยกไม่ถูก หรือแม้แต่
แยกไม่ออก ระหว่างการปฏิบตั ิต่อความรู ้ กับการปฏิบตั ิต่อความรู ส้ ึก
ถึงกับทําให้ปิด กันA การเผยแพร่ ค วามรู ้ แลว้ ก็ เ ลยเป็ น อุปสรรคต่ อ การ
พัฒนาปัญญาต่อไปอีก
ถ้าแยกการปฏิบตั ิต่อความรู ้ กับการปฏิบตั ิต่อความรูส้ กึ ไม่เป็ น ก็
เป็ นอุปสรรคต่ อการพัฒ นาปัญญา ต่ อการรู จ้ กั แก้ปญ
ั หา แลว้ ก็จะเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาธรรมาธิปไตย และการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยิง0
เพือ0 รวบรัด ขอพูดในเชิงพฤติกรรมเลย เรื0องนีAเป็ นปัญหาทังA ผูพ้ ูด
และผูฟ้ งั
จะเห็นว่า คนไม่นอ้ ย พอพูดเรื0องที0ไม่น่าชอบใจ หรือเรื0องที0ตนไม่ชอบ
ก็จะพูดโดยแสดงความรูส้ กึ โกรธเคือง หรือเกลียดชัง อย่างที0เรียกว่ามีอารมณ์
บางทีก็ถงึ กับตังA ใจปลุกเร้าความรูส้ กึ (เรียกกันว่าอารมณ์) ของผูฟ้ งั
การพูด อย่ างนีAเ ป็ น ไปในทางก่ อปัญหา ทําให้เ รื0องราวขยายบาน
ออกไป ปัญหามีในตัวผูพ้ ูดคนหนึ0งแล ้ว ก็แผ่ขยายกว้างมากคนออกไป
ทีนA ีทางด้านผูฟ้ งั ถ้าผูพ้ ูดแสดงอารมณ์ ก็พลอยมีความรู ส้ ึกร่ วม
ในทางร้ายขยายปัญหาอย่างทีว0 ่า แต่บางที เพียงแค่ได้ฟงั เรื0องทีไ0 ม่ชอบใจ
จากแหล่งข้อมูลทัวไป
0 ทีไ0 ม่มกี ารแสดงความรูส้ กึ ประกอบ ก็เกิดความรูส้ กึ
และแสดงอารมณ์ออกมา
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ท่าทีอย่างที0ว่ามานีA ทําให้ไม่รูเ้ ข้าใจตามเป็ นจริง ไม่เป็ นไปเพื0อการ
แก้ปญั หา แต่ตรงข้าม เป็ นการก่อหรือขยายปัญหา ดังทีก0 ล่าวแล ้ว
ทีนA ี ก้าวต่อไป คงเพราะเห็นผูพ้ ูดและผูฟ้ งั ที0พูดหรือฟังโดยพ่วงไปกับ
ความรู ส้ ึกหรือมีอารมณ์อย่างนันA บางคนคิดไปในด้านเป็ นปัญหาดังว่าแล้ว ก็
เลยหันไปมีท่าทีในทางตรงข้าม คือห้ามไม่ให้มกี ารพูดบอกเล่าเรื0องอันไม่เป็ นที0
ชอบใจ หรือปิ ดกันA การเผยแพร่บอกเล่าข้อมูลความรูท้ ข0ี ดั จิตไม่ถูกใจ
สองอย่างนีA เป็ นการแล่นไปสุดโต่งสองข้าง แต่รวมแลว้ ก็มผี ลเป็ น
การปิ ดกันA ความรู ้
แบบทีห0 นึ0งนันA เตลิดไปกับความรูส้ กึ ทําให้รบั ความรูไ้ ม่ครบ ไม่พอ
และเป็ นความรูท้ ถ0ี กู แต้มถูกเคลือบ ทําให้ไม่รูเ้ ข้าใจตามเป็ นจริง ไม่พฒั นา
ปัญญา และไม่ช่วยให้แก้ปญั หา
ส่วนแบบทีส0 อง เมือ0 ปิ ดกันA การบอกเล่าเผยแพร่ความรู ้ ก็ไม่พฒั นา
ปัญญา และไม่ช่วยให้แก้ปญั หาไปอีกแบบหนึ0ง
ความรูน้ นัA จําเป็ นสําหรับปัญญาและการแก้ปญั หา ตลอดถึงว่าต้อง
ใช้ในปฏิบตั กิ ารทังA หลาย และเป็ นสภาวะทีต0 ่างหากจากความรูส้ กึ แยกกัน
ได้กบั ความรูส้ กึ
ความรู้ มีตวั ตังA มีทต0ี งัA ของมันอยู่ขา้ งนอกตัวเรา หรือต่างหากจาก
ตัวเรา เป็ นอิสระของมัน ไม่วา่ เราจะรูม้ นั หรือไม่ มันก็คงอยู่อย่างนันA ถ้าเรา
ไม่ รู ม้ นั เราก็ ข าดข้อ มูล ขาดปัญ ญาที0จ ะปฏิบ ตั ิ จ ดั การต่ อ มัน และต่ อ
เรื0องราวต่างๆ ทีเ0 กี0ยวข้อง ตลอดถึงการทีจ0 ะแก้ปญั หา
ส่วน ความรูส้ กึ มีตวั ตังA มีทต0ี งัA อยู่ขา้ งในตัวเราเอง เกิดจากเหตุ
ปัจจัยในตัวเราเองปรุงแต่งขึAนมา มันจึงขึAนอยู่กบั เราทีจ0 ะจัดการ จะกําจัด
หรือเปลีย0 นแปลงอย่างไรก็ได้ ซึง0 อยู่ทก0ี ารพัฒนาตัวเราเอง
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ถ้าปฏิบตั ิในเรื0องนีAถูกต้อง เราก็จะได้พฒั นาคนในด้านหลัก คือ
พัฒนาด้านปัญญา พร้อมกับพัฒนาจิตใจไปด้วย
- พัฒนาปัญญา ให้รูเ้ ข้าใจมองเห็นความจริงตามทีม0 นั เป็ น ให้ทวั 0
ตลอดรอบด้านถูกต้องถ่องแท้แน่ชดั ทีส0 ุด
- พัฒนาจิตใจ ให้มคี วามรูส้ กึ ทีด0 ๆี มีใจเป็ นกลาง ไม่ตงัA ความรูส้ กึ
ทางร้ายในเวลารับรู ้ จิตมันคง
0 เข้าใจ เห็นใจ ปรารถนาดี
เป็ นอันว่า ความรู้ เป็ นของจําเป็ น อย่างที0ว่าแลว้ มันมีตวั ตังA มี
ทีต0 งัA มีสภาวะของมัน ทีเ0 ป็ นอิสระจากตัวเรา ซึง0 เราจะต้องรูม้ นั ตามสภาวะ
ของมัน คือตามทีม0 นั เป็ น
การทีจ0 ะรูม้ นั ตามสภาวะหรือตามทีม0 นั เป็ นนันA ก็ตอ้ งไม่มคี วามรูส้ กึ
เช่นว่าชอบหรือชังเข้าไปแต้มหรือย้อมสี หรือบิดเบน และอย่างทีบ0 อกแลว้
ความรูส้ กึ มีทต0ี งัA มีเหตุปจั จัยอยู่ในตัวเราเอง เราจึงจัดการได้ จะให้มี ให้
หมดไป หรือเปลีย0 นไปอย่างอืน0 ได้ ซึง0 ขึAนต่อการฝึ กตัวฝึ กใจของเรานันA เอง
ทีนA ี ในการทีจ0 ะรูน้ นัA เรามีวตั ถุประสงค์ชดั อยู่แลว้ คือ หนึง เพือ0 จะ
ได้ขอ้ มูล และเข้าถึงข้อมูล โดยรูเ้ ข้าใจเรื0องราวตามเป็ นจริง คือตามทีม0 นั
เป็ นของมัน และ สอง เพือ0 ก้าวไปสู่การปฏิบตั จิ ดั การในทางทีจ0 ะแก้ปญั หา
ดังนันA ในด้านความรูส้ กึ เราก็ตงัA ท่าทีของจิตใจในการทีจ0 ะรับรูด้ ว้ ย
ความเข้าใจ ตลอดจนเห็นใจ โดยมีความปรารถนาดี และมุ่งทีจ0 ะแก้ปญั หา
แม้ในการพูดจาบอกเล่าข้อมูลความรูน้ นัA ก็ตงัA ท่าทีของจิตใจเพื0อ
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจตามทีม0 นั เป็ น และเพือ0 การแก้ปญั หา พร้อมทังA
ตังA ความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์ ต่อโลก และต่อกัน
วางใจให้เข้าในแนวทางของสังคมประชาธิปไตยว่า หาความรูไ้ ม่ยนั 0
พูดและฟังกันได้เต็มที0 โดยตังA ใจดีเพือ0 จุดหมายทีร0 ่วมกัน
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เมื0อมีการแสวงและแสดงข้อรูค้ วามรูโ้ ดยตังA ท่าทีให้ถูกต้องอย่างนีA
เป็ นประจํา ก็จะเป็ นการพัฒนาทังA ทางปัญญาและทางจิตใจไปพร้อมกันดัง
ทีว0 า่ มา และข้อสําคัญก็คือจะนําไปสู่การแก้ปญั หา
ทีว0 ่านีA ก็คือปฏิบตั ิการสําคัญอย่างหนึ0งในระบบประชาธิปไตย คือ
การแก้ปญ
ั หาด้วยวิธีการแห่งปัญญา ซึง0 ดําเนินไปโดยกระบวนการพูดจา
หรือเจรจา
โลกมีปญ
ั หาความขัด แย้งระหว่างมนุ ษย์ม ากมาย ความขัด แย้ง
ระหว่างเผ่าชน ระหว่างเชืAอชาติ ระหว่างศาสนา เป็ น ต้น เป็ น เรื0องที0ไม่
สามารถหลบพ้นไปจากหูจากตา จําเป็ นจะต้องวางท่าทีให้ถกู
ด้านแรก ต้องหาความรูค้ วามเข้าใจ รูเ้ รื0องราวความเป็ นมาให้ชดั ให้
พอ พร้อมทังA เผยแพร่ให้รูเ้ ข้าใจกันไปตามเรื0องทีม0 นั เป็ นของมันนันA
กับด้านที0สอง มีท่าทีของจิตใจในการทีจ0 ะเข้าใจ หรือแม้แต่เห็นใจ
และลงท้ายก็จบด้วยมุ่งจะแก้ปญั หา ฝึ กหัดการพูดจา การเจรจาแก้ปญั หา
กันด้วยท่าทีอย่างมิตร ที0ต่างก็ตงัA จิตคิดในทางที0จะแก้ปญ
ั หาด้วยความรู ้
ด้วยปัญญา ทีม0 เี มตตาเป็ นนําA เลีAยงใจ โดยพูดจาช่วยกันหาทางไปด้วยกัน
ด้วยการพัฒนาในการแสวงแสดงความรู ้ และตังA วางท่าทีของจิตใจ
ให้ถกู ต้อง กับทังA ฝึ กในการพูดจาเจรจาแบบร่วมกันแก้ปญั หานีAแหละ คนก็
จะพัฒนา ประชาธิปไตยก็จะเป็ นจริงได้ และปัญหาในโลกของเหล่ามนุ ษย์
ก็จะมีทางแก้ไข สันติสุขก็จงึ จะมีทางเป็ นไปได้
พูดตามภาษาของหลักการ ก็บอกว่า ด้านแสวงแสดงความรูใ้ ห้ชดั
ให้ตรง เป็ นเรื0องของปัญญา การตังA วางท่าทีของจิตใจให้มีความรูส้ ึกที0ดี
ปรารถนาดี ตังA ใจมุ่งดีท0จี ะแก้ปญ
ั หาทําประชาให้สงบสุข เป็ นเรื0องของจิต
หรือสมาธินนั 0 เอง แลว้ ออกมาทีก0 ารพูดจาเจรจาท่าทีกิริยา ก็ฝึกก็ครองตัว

มองพุทธธรรม

๕๑

ให้เป็ นที0สาํ แดงที0สนองรองรับของปัญญาที0รูต้ รงและจิตใจที0ตงัA ให้รูส้ กึ ดี
งามได้อย่างนันA นี0ก็เรียกสันA คําเดียวว่าศีล
ดังนันA พร้อมกับทีป0 ระชาธิปไตยอันเป็ นระบบจะพัฒนาขึAนมาได้ ก็
ต้องมีก ารพัฒนาทางสังคมคือศีล ซึ0งเป็ นด่านหน้าที0เ ปิ ดทางให้การ
พัฒนาปญั ญาและการพัฒนาจิตใจ เดินหน้าเคียงหนุนกันไป
ที0ว่ามานันA ก็เป็ นวิธีพูดอย่างหนึ0ง แต่ถา้ จะว่ากันให้ถึงแก่ นถึงแกน
แท้ๆ ก็ตอ้ งไปถึงหลักการใหญ่ทว0ี ่า ระบบจัดตังA ทังA หลายของมนุ ษย์ ไม่ว่า
จะเป็ นระบบเศรษฐกิจ ระบบการทางสังคม รวมทังA ระบบการเมืองการ
ปกครองต่างๆ อย่างประชาธิปไตยนีA มิใช่เป็ นจุดหมาย แต่เป็ นมรรคา เป็ น
วิถี เป็ น กระบวนวิธี เป็ น วิธี ป ฏิบ ตั ิ หรื อ เป็ น ทางดํา เนิ น เพื0อ ให้บ รรลุ
จุดหมาย พูด ง่ายๆ ว่า เป็ นเครื0องมือ อย่างคําฝรัง0 ที0พูดกันบ่อยว่าเป็ น
means ไม่ใช่เป็ น end ส่วนจุดหมายก็อย่างทีม0 กั พูดกันสันA ๆ ว่า เพือ0 ให้มี
สันติสุข หรือจะพูดให้ยาวหน่ อยว่า เพื0อชีวติ ที0ดีงาม ธรรมชาติท0รี 0ืนรมย์
สังคมที0สนั ติสุข หรืออะไรทํานองนันA ก็แลว้ แต่ พูดลึกลงไปว่า วินยั เป็ น
เครื0องมือจัดการให้บรรลุจดุ หมายของธรรม นัน0 เอง
ทีนA ี มองลึกลงไปอีก ตัวแท้ตวั จริง สาระ แก่นหรือแกนของระบบ
การ ของกระบวนวิธี หรือเครื0องมือที0ว่านันA ซึ0งมีอยู่ในตัวคน คืออะไร ก็
คือปัญญา คือความรู ้ หรือการเข้าถึงความจริง นัน0 เอง
ปัญญานีAแหละ พามนุ ษย์ให้เข้าถึง(ความจริงของ)ธรรมชาติ เข้าถึง
ชีวติ เข้าถึงโลก เข้าถึงสากลจักรวาล และโยงไปถึงจุดหมาย โดยเป็ นแกน
ขับเคลือ0 น ส่องสว่าง นําทาง นําวิถี บอกวิธที กุ อย่าง ดังทีม0 ปี ราชญ์ฝรัง0 พูด
ไว้ตามแนวคิดของเขาว่า สามารถรูล้ ว้ งเอาความลับของธรรมชาติออกมา
แล ้วใช้ความรูน้ นัA พิชติ จัดการมันได้ตามความต้องการของมนุษย์

๕๒

ถามหาอนาคต

แกนของเรื0องอยู่ตรงทีว0 ่า ทําอย่างไรปัญญาหยัง0 รูน้ A ีจะเข้าถึงสภาวะ
ทังA หลายนันA อย่างแจ้งจริง ไม่พอกไม่เพีAยนไม่พร่อง และเอาความรูน้ นัA มา
ใช้ตรงไปทีจ0 ะแก้ไขความติดขัดทําให้ถงึ สันติสุขได้จริง ไม่เฉไฉไม่เอนเอียง
มนุษย์มจี ติ ใจเป็ นทีใ0 ช้ทท0ี าํ งานของปัญญา และก้าวไปในการใช้ใน
การทํางานปัญญานันA ด้วยการคิด สภาพจิตของมนุ ษย์นนัA เองเป็ นตัวการ
ใหญ่ทจ0ี ะทําให้ปญั ญาทีร0 ูแ้ ละการใช้ปญั ญาคิดนันA สะอาดและตรงหรือไม่
แล ้วสภาพจิตของมนุษย์นนัA ก็เกิดจากความรูส้ กึ ของเขา มีความรูส้ กึ
เป็ นตัวปรุงแต่ง
แค่รูส้ กึ ชอบใจหรือไม่ชอบใจ แล ้วไหลไปตามความรูส้ กึ นันA ความรู ้
และการคิดก็สะอาดและตรงไม่ได้ จึงต้องให้มนุษย์พฒั นาจิตใจของตน ให้
เขามีสภาพจิตที0เอืAอหรือเปิ ดโล่งต่อการรูก้ ารคิดนันA ให้รูใ้ ห้คิดได้สะอาด
ตรงและเต็มศักยภาพของมัน สภาพจิตทีพ0 ฒั นาถึงขันA บรรจบและเปิ ดโล่ง
ต่อปัญญา ก็ตอ้ งถึงขันA มีความรูส้ กึ ทีเ0 รียกว่าอุเบกขา ทีเ0 ทีย0 งดิง0 ลงตัวสมดุล
สะอาดเป็ นกลางเปิ ดทางแก่ปญั ญาทีใ0 สสว่างอย่างแท้จริง
พูดรวบรัดว่า ประชาธิปไตยทีเ0 ป็ นระบบวิธใี นการจัดการสังคม โดย
ประชาชนเป็ นผูม้ อี าํ นาจปกครองตนเองนันA ประชาชนจะต้องมีการพัฒนา
ให้สามารถปกครองตนเองได้ ตังA แต่ แต่ ละคนปกครองตัวเองเป็ น ซึ0ง
รวมทังA จัด การสภาพจิ ต ของตนได้ ไม่ มีห รื อ ไม่ ต กอยู่ ใ ต้อ ํา นาจของ
ความรูส้ กึ ที0จะปรุงแต่งสภาพจิตชนิดที0จะทําให้การใช้ปญั ญารูแ้ ละคิดบิด
เบนเอนเอียง ไม่สะอาดไม่ตรง
พูดเจาะจุดตรงนีAวา่ สังคมประชาธิปไตยจะมัน0 คงดํารงอยู่ไม่ได้ ไม่
ต้องพูดถึงว่าจะเอาดีมคี ุณภาพสามารถบรรลุจุดหมาย ถ้าคนจํานวนมาก
วุ่ น วายเหิม ใจอยู่ ก ับ ความคิ ด เห็ น ที0เ ป็ น ไปภายใต้ก ารครอบงํา ของ
ความรูส้ กึ เอาความรูม้ าสนองความรูส้ กึ และเอาความรูส้ กึ มานําความคิด

มองพุทธธรรม

๕๓

ประชาธิป ไตยจะดี ประชาชนต้อ งมีคุณ ภาพ ที0พ ฒั นาถึงขันA จิต
ปัญญา ทีจ0 ะให้พากันเดินหน้าไปได้ ด้วยความมันใจที
0 จ0 ะลุถงึ จุดหมายทีม0 ่งุ
ไว้ของสังคม โดยสื0อสารพูดจาเสริมปัญญากันด้วยความคิดเห็นที0ตงัA อยู่
บนฐานของความรูท้ จ0ี ริงแท้แน่ชดั ในบรรยากาศของความรูส้ กึ ทีไ0 ด้ฝึกให้
แสดงออกมาเป็ นท่าทีและวิธีพูดที0มเี มตตาใฝ่ ปญ
ั ญา เข้าใจ เห็นใจ ตังA ใจ
ปรารถนาดี มุ่งทีจ0 ะร่วมกันแก้ปญั หา ดังได้กล่าวมานันA
ในสังคมประชาธิปไตย เมือ0 ประชาชนเป็ นใหญ่ จะปกครองตัวเอง
ได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญา และต้องร่วมกันแก้ปญั หา โดยมีความรูอ้ ย่างดีทเ0ี ข้าถึง
ปัญหานันA ๆ เมื0อมาประชุมพูดจากันด้วยความรูจ้ ริง โดยมีความตังA ใจอัน
เป็ นไปด้วยความรูส้ กึ ทีด0 ี พูดกันได้เต็มที0 ไม่ให้มอี ะไรค้างคาใจ การพูดจา
ก็จะเป็ นไปโดยธรรม สมชื0อว่าเป็ นสภา ดังพุทธพจน์ทว0ี า่ (สํ.ส.๑๕/๗๒๕/๒๗๐)
ที่ใดไม่มีสัตบุรุษ ที่นั้นไม่ชื่อว่าสภา คนพวกใดพูดจาไม่
เป็นธรรม คนพวกนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ
จึงต้องยําA ว่า สังคมประชาธิปไตยอยู่กนั ด้วยความรู ้ และใช้วธิ ีการแห่ง
ปัญญา ร่วมกันใช้ความรูแ้ ก้ปญั หา ด้วยการประชุมพูดจา โดยมีท่าทีตงัA ใจอยู่
ในความรู ส้ กึ ที0ดี พูดและฟังความจริงกันได้เต็มที0 ให้ยุติดว้ ยดี มิให้มชี ่องให้
ใครเอาความรูซ้ ง0ึ อ้างว่าผูป้ ระชุมไม่รู ้ ไปก่อเรื0องร้ายภายนอกสภา
ในเมือ0 ประชาธิปไตยเป็ นระบบการ เป็ นกระบวนวิธี เป็ นวิถี ทีจ0 ะให้
ไปถึงจุดหมายทีด0 ขี องสังคม ก็อย่าให้เขาแคะไค้ได้วา่ นี0แค่วธิ ี แค่ทางไป ก็
ยังเอาเป็ นเรื0องเป็ นราวไม่ได้ แล ้วอีกเมือ0 ไรจึงจะไปถึงจุดหมายสักที
ก็เลยนําเอาเรื0องตัวอย่างของการจัดตังA ระบบชีวติ และกิจการของ
มนุษย์ อย่างอารยชน ทีเ0 ป็ นอริยวินยั มาพูดเป็ นแนวไว้
พร้อมกับที0ลกึ ซ้อนลงไป ก็ตอ้ งการเน้นความสําคัญของการศึกษา
ตังA แต่ขนัA พืAนฐาน ทีจ0 ะมาสานอริยวินยั นันA ให้เป็ นจริงขึAนมาได้อกี ที

