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เกริ่นนํา

ขอเจริญพร ทานผูใฝธรรมทุกทาน
อาตมภาพมาในวันนี้โดยมีความรูสึกติดมาดวย
วา จะพูดกับที่ประชุมของทานที่อยูในวงการธรรม ซึ่ง
เปนผูไดศึกษาปฏิบัติมาแลว และหลายทานก็มีความรู
กวางขวาง ไดปฏิบัติไปแลวไกลพอสมควรทีเดียว
ในเมื่อมีความรูสึกอยางนี้ ก็ทําใหมีความคิดวา
แมจะพูดเรื่องที่หนักสักหนอยและในลักษณะที่อาจจะนา
เบื่อบาง ก็คงไมเปนไร
ในเมื่อคิดอยางนี้แลว ก็เลยตั้งแนววาจะพูดหนัก
∗แสดงแก กลุมขาราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ผูสนใจในการ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตน ณ หองประชุมจงจินต โรงพยาบาล
รามาธิบดี วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
(ในการพิมพครัง้ ที่ ๑๓ ซึง่ เปนฉบับจิว๋ ครัง้ แรก รับปใหม ๒๕๔๖
ไดจัดปรับใหเหมาะที่จะเปนหนังสือขนาดเล็ก เฉพาะอยางยิ่ง
ไดแยกบท และแบงซอยตั้งหัวขอยอยเพิ่มขึ้นอีกมาก แลวปรับ
แกขอื่ หนังสือจาก พัฒนาตน เปน หลักแมบทของการพัฒนาตน)

๒
ไปทางหลักวิชา หรือจะพูดตามเนื้อหาของคัมภีร คืออาจ
จะเปนการพูดแบบนักตําราสักหนอย
ความจริงนั้น สาระของธรรมอยูที่การนํามาใชได
คือใชใหสําเร็จประโยชน ดับทุกข หมดกิเลส ถาวาในแง
นีแ้ ลว เรื่องตําราก็ไมสูสําคัญเทาไร เหมือนกินยาถูก ถึง
ไมรูตํารายา โรคก็หาย (แตยานั้นถาไมมีตาราจะได
ํ
มา
อยางไร ก็อีกเรื่องหนึ่ง)
อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่มีความรูและไดปฏิบัติ
ธรรมมาแลวนั้น ความรูดานตํารากลับมาชวยเสริม คือ
มาเปนแกน หรือเปนหลักเชื่อมโยงในหมูทานผูรูธรรม
และไดปฏิบัติธรรมดวยกัน ใหมีสื่อสําหรับหมายรูกัน
และพูดกันเขาใจไดงายขึ้น
ในเมื่อจะพูดตามแนวของตําราหรือคัมภีร ก็เกิด
มีคําถามขึ้นมาวาจะพูดเรื่องอะไรดี
ทีนี้ เทาที่อาตมภาพทราบ ที่ประชุมนี้ ดูเหมือนจะ
มีความสัมพันธหรือสืบเนื่องมาจากโครงการที่เรียกวา
"การพัฒนาตน" จึงมานึกวา ควรจะพูดเรื่องการพัฒนา
ตนนี้แหละ เอาเรื่องที่เปนหลักของโครงการนี้
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ความเขาใจเบื้องตน
เปนอันวาจะพูดเรื่องการพัฒนาตน ตาม
หลักวิชา หรือตามเนื้อหาในคัมภีร
ทีนี้ พอตัง้ ชื่อเรื่องการพัฒนาตน ซึ่งเปนชื่อ
ของโครงการ หรือเปนชื่อของกลุมที่มาประชุมนี้
อยางนอยก็เกิดปญหาขึ้นมาวา
คําวา พัฒนาตน นี้ ตรงกับหลักธรรมขอไหน
หรือหัวขอธรรมวาอยางไร
*

หนังสือเลมเล็กนีแ้ สดงหลักการทัว่ ไปพอเปนพืน้ ฐาน ผูต อ งการ
เขาใจความสัมพันธภายในระบบใหชัดเจนขึ้น พึงดูหนังสือ
จะพัฒนาคนกันไดอยางไร หรือ “บทเพิ่มเติม: ชีวิตที่เปนอยูดี
ดวยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทําใหพัฒนาครบ ๔“ ในหนังสือ
พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พ.ศ. ๒๕๔๔, หนา ๓๔๒–๓๗๔

๔

ที่มาของคําวา "พัฒนา"
คําวา พัฒนา นี้ ในวงการของนักตําราทาง
ธรรมหรือนักคัมภีรไมคอยคุนกัน รูสึกวาเปนศัพท
คอนขางใหม ในวงการศึกษาธรรมแตเดิมมาไมได
นิยมใชคํานี้ และในเมืองไทยโดยทั่วไปในชีวิต
ประจําวันถอยหลังไปสัก ๓๐-๔๐ ป ก็ไมคอยได
ยินคําวาพัฒนา จะไดยนิ บางแตคําวา วัฒนา ซึ่ง
โดยมากจะใชในคําอวยชัยใหพร เชนวา ขอให
วัฒนาสถาพร อะไรทํานองนี้
คําวา “พัฒนา” นี้ อาตมภาพเขาใจวามาได
ยินกันมากขึน้ ในสมัยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๐๐
หรือหลังปฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ คือหลังจาก
การปฏิวตั คิ ราวนั้นแลว ก็ปรากฏวาทางบานเมือง
ได มี น โยบายเร ง รั ด การสร า งความเจริ ญ ของ
ประเทศชาติ และไดนาเอาคํ
ํ
าวาพัฒนามาใชกัน
มาก แมกระทั่งเปนชื่อหนวยราชการใหญๆ เชน
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ บางหนวยก็ยังมีอยู

๕

จนกระทัง่ ปจจุบัน เชน สํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท กรมการพัฒนาชุมชน อะไรทํานองนี้ ก็เลย
นิยมใชคาว
ํ าพัฒนากันมากขึ้น จนกระทั่งถึงกับ
เรียกชื่อยุคสมัยตอแตนั้นวาเปน ยุคพัฒนา
นั บ แต นั้ น ก็ ไ ด พั ฒ นากั น มาจนบั ด นี้ เ ป น
เวลาเกือบ ๓๐ ปแลว ความรูสึกที่เนนกันมากใน
สมัยกอน ที่ประชาชนมองเห็นชัดก็คือ การสราง
ถนนหนทาง
ตลอดจนอาคารตึกรามสมัยใหม
ตางๆ อันนี้เดนมาก และคําวาพัฒนานี้ก็ไดเขาไป
แมกระทัง่ ในวัด ในวัดก็รูสึกกันวาจะตองพัฒนา
คําวาพัฒนาในสมัยนั้น พวงความรูสึกผูก
พันกับความเจริญแบบใหมๆ เชน อาคารแบบสมัย
ใหมเปนตน อยางนอยถาจะพัฒนาก็ตองมีอาคาร
สิง่ กอสราง มีตกึ ทีส่ วยงามใหญโต แลวก็มคี วามรูส กึ
ตอไปในทางตรงขามวา ถามีปามีตนไมก็ไมพัฒนา
ฉะนัน้ วัดตางๆ ก็มีการตัดตนไมกันเปนการ
ใหญ วัดไหนมีตนไมมากก็แสดงวาวัดนั้นยังไมไดมี

๖
การพัฒนา ทีใ่ ดพัฒนาที่นั้นตองพนจากความเปน
ปา ตนไมเปนเครื่องหมายของปา ปาก็แสดงวา
อาจจะเถือ่ น เมื่อเถื่อนก็แสดงวาลาหลังไมพัฒนา
ดังนัน้ จึงมีการตัดไม นิยมสรางเปนคอนกรีตกันขึ้น
แพรหลายทั่วไป

จากพัฒนาวัตถุ หันมาเนนพัฒนาจิตใจ
ความรูสึกนี้ไดสืบกันนานพอสมควร จน
กระทัง่ เมือ่ ไมนานมานี้เอง ก็เริ่มบนกันขึ้นมาวา
ประเทศเรานี้พัฒนากันไป พัฒนากันมา ดูเหมือน
จะมีปญ
 หามากขึ้น มีสิ่งชั่วรายไมดีไมงามมาก
มาย เปนตนวาอาชญากรรม ความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม ความเสื่อมโทรมทางจิตใจอะไรตางๆ ก็
เลยพูดกันวา เราเห็นจะพัฒนาวัตถุกันมากเกินไป
แลว พัฒนาผิดพลาดแลว จะตองหันมาพัฒนาคน
กันใหมากๆ ตอนนี้ก็พูดกันเกรอ มีการเนนการยํ้า
วาจะตองมาพัฒนาคนใหมาก

๗

คําวา การพัฒนาคน ในทีน่ ี้ ก็ไมใชไปเนน
ดานการพัฒนาความสามารถหรือความรูในวิชา
การวิชาชีพอะไรตางๆ แตหมายถึงพัฒนาคุณสมบัติ
ทีอ่ ยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรม หรือพูดลึกลง
ไปก็คอื พัฒนาจิตใจนั้นเอง เดี๋ยวนี้ก็เลยมาพูดยํ้า
วา เราจะตองพัฒนาจิตใจใหเจริญควบคูกันไปกับ
การพัฒนาวัตถุ และในเมื่อยุคหรือชวงเวลาที่ผาน
ไปแลว ไดเนนการพัฒนาวัตถุมาก ชวงนี้ก็เลยหัน
มาเนนการพัฒนาจิตใจมากขึ้น
เมื่อพูดถึง “การพัฒนาจิตใจ” ก็เปนเรื่องภาย
ในสวนลึก บุคคลแตละคนตองทําดวยตนเอง คน
อืน่ จะไปพัฒนาใหไมได แตก็ชวยไดบาง เชน การ
สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล หรือชวยแนะนํา
อะไรตางๆ ให แตวาถึงตัวแทจริงแลว ทุกคนตองมี
การพัฒนาตนเอง ดังนั้นการพัฒนาจิตใจก็จึงเปน
เรือ่ งของการพัฒนาตน เมื่อพัฒนาตนก็ตรงกันเขา
กับชือ่ โครงการนี้ เปนอันวาที่เรียกวาการพัฒนา

๘
ตนนัน้ ก็ตรงกับเรื่องสําคัญ ที่จะตองใชตองเนน
ตองยํากั
้ นในยุคสมัยนี้เปนอยางดีทีเดียว
ทีนกี้ ต็ อ งมาดูวา การพัฒนาตนตรงกับศัพท
ธรรมหรือหลักธรรมขอไหน

พัฒนาจริง ตองใหถึงภาวนา
พัฒนา ก็แปลวาเจริญหรือทําใหเจริญนั่นเอง
ทีนมี้ าดูทางธรรมก็ปรากฏวา คําวา เจริญ เราใช
กันมานานแลวในวงการธรรม ตั้งแตสมัยโบราณ
เชน ถาปฏิบัติวิปสสนา เราก็เรียกวาเจริญ
วิปส สนา หรือถาไปปฏิบัติในทางเมตตา สราง
เมตตาธรรมใหเกิดขึ้นในใจ เราก็เรียกวาเจริญ
เมตตา มาทําอานาปานสติกัมมัฏฐาน กําหนดลม
หายใจเขาออกเปนอารมณ ทําใหจิตเปนสมาธิ
สงบ เราก็เรียกวาเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน
หรือเจริญอานาปานสติสมาธิ ตลอดกระทั่งวา
สรางกุศลใหมากเราก็เรียกวาเจริญกุศล

๙

คําวาเจริญจึงเปนศัพทที่มีมาแตโบราณ ซึ่ง
เราใชกันมานานแลว ปจจุบันก็ยังมีไวโดยสืบตอ
มาจากโบราณนั้นเอง
ในเมือ่ คําวา พัฒนา แปลวา เจริญ เราก็โยง
ไดวาที่จริงเราใช พัฒนา กันมานานแลว คือ คําวา
เจริญนัน่ เอง ซึ่งใชกับศัพทธรรมตางๆ มากมาย
พอไดศัพทนี้แลวก็ไปดูอีกทีวา คําวา เจริญ
ซึง่ เปนศัพทภาษาไทยนั้น ถาไปเทียบกับคําบาลี
เดิมทีเ่ ปนตนตอ จะไดแกหลักธรรมอะไร ก็เห็นได
งายเลยทันที
อยางคําเมื่อกี้วา เจริญวิปสสนา ทางพระ
เรียกวา วิปสสนาภาวนา เจริญสมถะก็เรียกวา สมถภาวนา เจริญเมตตาทานก็เรียกวา เมตตาภาวนา
เจริญอานาปานสติทานก็เรียกวา อานาปานสติภาวนา เจริญสมาธิเปน สมาธิภาวนา เจริญกุศลเปน
กุศลภาวนา ก็ชดั เลยทุกคํา ลงภาวนาหมด
เปนอันวาตัวจริงของเจริญ ก็คือศัพทวา

๑๐
“ภาวนา” นี่เอง
คําวา ภาวนา แปลวาการเจริญ เปนอันวา
ไดศพั ทแลว ตอนนี้เมื่อจับศัพทได เรามาดูความ
หมายกันอีก อาตมภาพลองคนดู เวลาทานใชคาว
ํ า
ภาวนา หนังสืออรรถกถาจะอธิบาย (เขาเรียกวาไข
ความ) ไขความวา ภาวนาแปลวาอะไร แทบทุก
แหงแปลภาวนาวาพัฒนา ก็เลยไปตรงกันเขาอีก
ยกตัวอยาง เชน บาลีในพระไตรปฎกพูดวา
ภาเวติ ซึง่ เปนรูปกริยาศัพทของภาวนา อรรถกถาก็
อธิ บ ายวา ภาเวติ ไดแก วฑฺเฒติ วฑฺเฒติ ก็คือ
วัฒนา หรือ พัฒนา ก็เปนอยางนี้ หรือ ภาเวตฺวา ก็
อธิบายวาไดแก วฑฺเฒตฺวา ซึง่ เปนอีกรูปหนึ่งของ
ภาวนา ภาวนาเปนตัวศัพท วัฒนา เปนคําไขความ
ตกลงวา ที่เราใชพัฒนาก็ไมไปไหน ก็ตรง
กับคําวา วัฒนา ซึ่งเปนคําอธิบายของคําวา
ภาวนานั้นเอง
เปนอันวาเดี๋ยวนี้นิยมใชคําวา พัฒนา ก็ใชได

๑๑

ไมผิด เพราะเปนอีกรูปหนึ่งของคําวา ภาวนา นั่น
เอง และอาจจะเหมาะกับสมัยปจจุบัน เพราะวา
เดีย๋ วนีค้ าว
ํ า ภาวนา มีความหมายในภาษาไทยที่
ออกจะคลาดเคลื่อนและก็แคบไปเสียแลว
เวลาพูดถึงคําวา ภาวนา คนสมัยปจจุบันไม
คอยจะเขาใจวาเปนการพัฒนา หรือทําใหเจริญ
เสียแลว แตมักจะมองเปนวาภาวนาก็คือการสวด
มนตบนคาถา หรืออาจจะไปถึงวาเปนสวดมนต
พนคาถาไปก็ได เพราะฉะนั้น คําวา ภาวนา ใน
ภาษาไทยจึงมีความหมายแคบ และบางทีคลาด
เคลื่อนไมคอยตรงเทาไรเลย
แทที่จริงในบาลี ภาวนา ก็มคี วามหมายเทา
กับพัฒนา แตในภาษาไทยไมไดเขาใจอยางนั้น
เสียแลว ฉะนั้นถาเราใชคาว
ํ าพัฒนาก็จะสื่อความ
หมายไดงายขึ้น แตในเวลาเดียวกันตองจับโยงไว
ใหไดดวยวา ตัวแทตัวจริงของมันในทางธรรมนั้น
พัฒนาก็คือภาวนานั้นเอง

๑๒
เปนอันวา วันนีอ้ าตมภาพมาโยงศัพทพฒ
ั นา
เขาไปหาตัวหลักเดิม คือ ภาวนา ไดแลว ทีนี้ก็มา
พิจารณาความหมายของคําวา ภาวนา กันตอไป

ถอยคําสําคัญเกีย่ วกับการพัฒนาตน
ภาวนา ทีเ่ ราแปลวาเจริญนั้น ถาแปลออก
ศัพทหรือแปลโดยพยัญชนะ ก็แปลวา ทําใหเกิดให
มีขนึ้ หรือทําใหมีใหเปนขึ้น หมายความวา อะไรที่
ยังไมมี ก็ทําใหมีขึ้น อะไรที่ยังไมเปน ก็ทาให
ํ เปน
ขึน้ หรือวาโดยเฉพาะทานหมายถึงกุศลธรรม กุศล
ธรรมอันใดยังไมเกิดขึ้นก็ทําใหเกิดขึ้น อยางนี้เรียก
วาภาวนา ความหมายนี้เรียกวา ความหมายตาม
ตัวอักษร สวนความหมายที่แปลออกไปทางเนื้อ
ความจับเอาสาระ ทานมักแปลกันวา การฝกอบรม
ภาวนา แปลวาการฝกอบรม นี้เปนการแปล
เอาใจความ และแปลตอไปไดอีกวา ทําใหเจริญ
ทําใหเพิ่มพูนขึ้น

๑๓

พออธิบายความหมายของภาวนาวาเปน
การทําใหเกิดใหมีขึ้น หรือทําใหมีใหเปนขึ้น ตลอด
จนการฝกอบรม ทําใหเจริญเพิม่ พูนมากมายงอกงาม
ขึน้ มา ก็เลยไปโยงกับศัพทธรรมอื่นๆ เขาดวยอีก ที่
อยูใ นชุดเดียวกัน ซึ่งทางพระเรียกวา ไวพจน คือ
คําทีม่ คี วามหมายอยางเดียวกัน หรือใชแทนกันได
ก็เลยตองจับศัพทที่อยูในกลุมนี้มาพูดดวยกันหมด
จะขอจับโยงศัพทสําคัญเขามา ซึ่งถือวา
เปนเรือ่ งการพัฒนาตนดวยกันทั้งสิ้น
มีศพั ทสาคั
ํ ญอยู ๓ ศัพท ซึ่งนักศึกษาธรรม
ควรจะรูเปนอยางยิ่ง คือ
๑. ภาวนา ทีพ่ ูดมาแลว
๒. ทมะ ซึง่ มีอยูด ว ยในหลักธรรมทีเ่ รารูจ กั กัน
มาก คือหลักการครองเรือน ทีเ่ รียกวา ฆราวาสธรรม ๔
(ขอ ๒) อันไดแก สัจจะ (ซื่อสัตยจริงใจ) ทมะ (ฝก
ตัวปรับใจ) ขันติ (เขมแข็งทนได) จาคะ (รูสละ
มีนํ้าใจ)

๑๔
ทมะ แปลวา การฝก เปนขอสําคัญมาก บางที
เราพูดถึงนอยไป เดีย๋ วจะพูดถึงวามันสําคัญอยางไร
๓. สิกขา สิกขาเปนคําภาษาบาลี ถาใช
อยางภาษาสันสกฤต ก็เรียกวา ศึกษา สิกขา หรือ
ศึกษา มีความสําคัญมาก ทางพระพุทธศาสนา
มาในคําวา “ไตรสิกขา” การฝกอบรมทัง้ หมดในทาง
พระพุทธศาสนา กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด
เรียกวา ไตรสิกขา
สิกขา แปลวา การศึกษา การเรียนรู การ
สําเหนียก การฝกฝนอบรม
ทุกศัพทมีความหมายวาเปนการฝกทั้งนั้น
ภาวนา ก็คือการฝกอบรม ทมะ ก็แปลวา การฝกฝน
สิกขา ก็แปลวา การฝกฝนเรียนรู ก็อยูในพวกเดียว
กัน แลวก็มีความหมายอื่นๆ แยกกระจายออกไป
ตกลงวามีศัพทสําคัญ ๓ อยางที่จะตองรูตองเขา
ใจอยูในชุดเดียวกัน

๑๕

คนจะประเสริฐ ก็เพราะพัฒนาตน
พระพุทธศาสนานีเ้ รียกไดวาเปนศาสนาแหง
การพัฒนาตน หรือจะเรียกวาเปนศาสนาแหงการ
ฝกตน หรือศาสนาแหงการศึกษาก็ได แตถา จะใหตรง
กับทีเ่ ปนหัวขอในที่นี้ ก็เรียกวาเปนศาสนาแหงการ
พัฒนาตน ที่เรียกอยางนี้ก็มีเหตุผลรองรับอยางดี
ประการที่ ๑ หลักธรรมทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
ตนนัน้ เปนเรื่องใหญ เปนแกนกลาง เปนทั้งหมด
ของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา คําวา
ภาวนา ก็อยางที่ยกตัวอยางเมื่อกี้ เราใชในเรื่อง
การปฏิบัติธรรมทุกอยาง จะเจริญเมตตาก็เปน
เมตตาภาวนา เจริญกุศล ทํากุศลใหเกิดมีก็เปน
กุศลภาวนา เจริญอานาปานสติก็อานาปานสติ
ภาวนา เปนเรื่องการพัฒนาตนหรือฝกฝนตนทัง้
นัน้ เพือ่ ใหเกิดมีกศุ ลธรรมเหลานัน้ คําวา ภาวนา จึง
เปนการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด
ทีนเี้ รือ่ งสิกขาก็อยางที่พูดเมื่อกี้วา ไตรสิกขา

๑๖
ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
เราเรียกกันงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา
สวนทมะนัน้ ปรากฏวาทานใชมากในรูปทีแ่ สดง
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งจะพูดในเหตุผลขอที่ ๒
ประการที่ ๒ บุคคลทีส่ ูงสุดในทางพระพุทธ
ศาสนา หรือผูไดบรรลุเปาหมายในทางพระพุทธ
ศาสนา ทานเรียกวา บุคคลที่พัฒนาตนแลว หรือมี
ตนอันพัฒนาแลว หรือมีตนอันฝกแลว
ถาหากไปดูความในภาษาบาลี ไมเอาศัพท
ภาษาไทย เพราะไปดูพระไตรปฎกภาษาไทยอาจ
จะสังเกตไมชัด พระไตรปฎกบาลีมีศัพทเรียกคนที่
บรรลุจดุ มุง หมายในทางพระพุทธศาสนาวา เปน
บุคคลทีม่ ีตนอันพัฒนาแลว มีตนอันเจริญแลว มี
๒ ศัพท โดยเอาศัพทวา ภาวนา กับ ทมะ มาใช
คําทีเ่ อาภาวนามาใช ทานเรียกวา ภาวิตตั ตะ
แปลวา บุคคลผูมีตนอันพัฒนาแลว ภาวิตะเปนรูป
คุณนาม หรืออยางที่ภาษาอังกฤษเรียกวากริยา

๑๗

ชอง ๓ ของภาวนา แปลงายๆ วาผูที่ไดภาวนาแลว
รวม ภาวิตะ กับ อัตตะ (ตน) เปน ภาวิตัตตะ แปล
วา ผูมีตนอันพัฒนาแลว ทําใหเจริญแลว
พระพุทธเจา เวลาคนมาถามปญหา บางที
เขาทักพระองควา ทานภาวิตัตตะ ทานผูมีตนอัน
พัฒนาแลว
สวนคําวา ทมะ ก็ใชอยางเดียวกัน เปนรูป
กริยาชอง ๓ ไดแก ทันตะ ใชในรูปวา อัตตทันตะ
อัตตทันตะ แปลวา ผูมีตนอันฝกฝนแลว อัตตะ ตน
+ ทันตะ ฝกฝนแลว
สองศัพทคือ ภาวิตัตตะ กับ อัตตทันตะ นีเ้ ปน
คําทีใ่ ชเรียกพระพุทธเจามากที่สุด และเรียกพระ
อรหันตดวย บางแหงก็ใชกับพระอริยบุคคลทั่วไป
ลงมาถึงพระโสดาบันก็พอได แตตามปกตินิยมใช
กับพระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนตน
ในคาถาหนึง่ ทานกลาววา มนุสสฺ ภูตํ สมฺพทุ ธํ
อตฺ ต ทนฺ ตํ สมาหิตํ ไปเรื่ อ ยจนถึง คํ าวา เทวาป

๑๘
นํ นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมพุทธเจา ทั้งที่ทรงเปน
มนุษยนแี้ หละ แตเปนผูไดฝกฝนพัฒนาตนแลว
เปนผูม จี ติ ตัง้ มัน่ แมแตเทพทัง้ หลายก็นอ มนมัสการ
นี้เปนการแสดงถึงความเคารพยกยองเชิดชูทานที่
ไดพฒ
ั นาตนแลว ถือวาเปนผูประเสริฐสูงสุด
ในอีกคาถาหนึ่ง พระพุทธศาสนาสรรเสริญ
คนทีพ่ ฒ
ั นาตนแลววา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสเฺ สสุ แปล
วา ในหมูมนุษย ผูที่ฝกตนแลวประเสริฐสุด ไมใช
ประเสริฐเฉพาะในหมูมนุษยเทานั้น วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส ผูถ ึงพรอมดวย
วิชาและจรณะเปนผูประเสริฐสุดทั้งในหมูมนุษย
และทวยเทพ เทวดาทั้งหลายแมแตพรหมก็เคารพ
บูชา
เปนอันวา หลักในพระพุทธศาสนา เทิดทูนการ
ั นาตนแลวเปนสุดยอดของบุคคล
พัฒนาตนมาก ผูพ ฒ
ทีไ่ ดรบั การสรรเสริญในพระพุทธศาสนา การพัฒนา
ตนเป น แกนของการปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดในพระพุ ท ธ

๑๙

ศาสนา นี่ก็คือไดเขามาสูจุดที่เปนเปาหมายแลว

—๒—

หลักการฝก
จุดเริ่มตน ของการพัฒนาตน
ตอไป เมื่อไดเขาใจอยางนี้แลว ก็ควร
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมวา ในเมือ่ การพัฒนา
ตนมีความสําคัญ และบุคคลที่พัฒนาตนแลวเปน
บุคคลทีบ่ รรลุจุดหมายในทางพระพุทธศาสนา เรา
จะมีวธิ กี ารพัฒนาตนอยางไร
ทีนี้ กอนจะมีการพัฒนาตนวาจะทําอยางไร
ก็จะตองมีความเชื่อพื้นฐานกอนวา
คนเรานั้น
พัฒนาได อันนี้เปนความเชื่อที่สําคัญมากในพระ
พุทธศาสนา คือเชื่อวามนุษยนี้เปนสัตวที่ฝกได
อยางในพระพุทธคุณถาทานสังเกต สวดไปจะมีคํา
วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา เปนสารถีฝก

๒๑

บุรษุ ทีค่ วรฝก ผูยอดเยี่ยม ไมมีคนอื่นยิ่งกวา
ขอใหสังเกตวา ในคําวา “ปุริสทมฺม” นั้น
ตัว ทมฺม ไมใช ธมฺม ทีแ่ ปลวา ธรรม ที่เปนกุศล
ธรรมหรืออกุศลธรรม หรือ ธรรม ความดี ความชั่ว
เปน ท. ไมใช ธ.
ทัมมะ นีเ้ ปนรูปหนึ่ง เปนรูปคุณนามของ
“ทมะ” ทีก่ ลาวมาเมื่อกี้ แสดงวา ทมะ มีความ
สําคัญ จึงมาปรากฏตัวอยูในบทพุทธคุณนี้ดวย
ทมฺม หมายความวา คนเรานี้เปนสัตวที่ฝก
ฝนได ฝกฝนไดตั้งแตยังมีสัญชาตญาณปาเถื่อน
ไปจนกระทัง่ สูงสุดเปนพระพุทธเจา อยางในคาถา
เมื่อกี้วา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
แปลวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทัง้ ทีเ่ ปนมนุษยนแี่ หละ
พระองคฝกอบรมตนแลว เปนผูมีจิตตั้งมั่น ทาน
บรรยายคุณสมบัติตอไปอีกหลายอยาง แลวลง
ทายวา แมแตทวยเทพทั้งหลายก็นมัสการ นอบ
นอมเคารพบูชา

๒๒
เปนอันวา พระพุทธศาสนาสรรเสริญการฝก
ฝนตน และถาจะเทียบศัพทปจ จุบนั ก็เรียกวา มนุษย
มีศกั ยภาพ พุทธศาสนาเชื่อในศักยภาพของมนุษย
วาเปนสัตวที่ฝกได อันนี้เปนพื้นฐานที่สําคัญมาก
แมแตในหลักพระรัตนตรัย ขอแรกในพระ
รัตนตรัยก็คอื พระพุทธเจา ความหมายอยางหนึ่ง
ของพระรัตนตรัยก็คือ สรางความมั่นใจใหพุทธศาสนิกชนวา พระพุทธเจาเปนตัวอยาง เปนผูนาํ
ของเราที่แสดงวามนุษยเปนสัตวที่ฝกได พระองค
ก็เคยเปนมนุษยปุถุชนมากอน แตไดทรงบําเพ็ญ
บารมีสรางสมคุณธรรม จนกระทั่งผลที่สุดก็ได
สําเร็จเปนพระพุทธเจา
ถาเราทั้งหลายเชื่อในพระองค เชื่อในพระ
ปญญาที่ตรัสรู เราก็จะเชื่อในตนเองดวยวาเรานี้ก็
มีความสามารถ มีศักยภาพในตัวที่จะฝกฝนตน
เองไดอยางพระองค
เราจะเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนประวัติ

๒๓

การฝกตนของพระพุทธเจา ที่ทานมีคัมภีรชาดก
กันมากมาย ๕๕๐ ชาตินั้น จุดมุงหมายสําคัญก็
เพื่อแสดงใหเห็นกระบวนการฝกหัดอบรมตนหรือ
การพัฒนาตนของพระพุทธเจา ตั้งแตเปนปุถุชน
ตัง้ แตเปนสัตวเดรัจฉาน จนกระทั่งไดสําเร็จเปน
พระพุทธเจา
เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนพุทธศาสนิกชนแลว
ตองมีกาลั
ํ งใจ อยาไปทอวาเราไมสามารถพัฒนา
ตนได แมแตจะปรารถนาพุทธภูมิเปนพระพุทธเจา
ก็สามารถเปนไดดวยการบําเพ็ญบารมี
หลัก
พุทธคุณเปนองคพระรัตนตรัยขอที่หนึ่ง ซึ่งจะสราง
ความเชื่อมั่นอันนี้ขึ้นมา
ที่ ก ล า วมานี้ เ ป น หลั ก เป น ฐานเบื้ อ งต น ที
เดียว และพระพุทธศาสนายังสอนหลักธรรมเกี่ยว
กับเรือ่ งเหลานีอ้ กี มากมาย เชน การจําแนกบุคคล
เปน ๔ ประเภท เปนดอกบัว ๔ เหลา เปนการสอน
เรือ่ งความแตกตางระหวางบุคคล

๒๔
พระพุทธเจาก็จะตองมีญาณหยัง่ รูค วามแตก
ตางแหงบุคคล ทานเรียกวา อินทริยปโรปริยตั ตญาณ
ญาณหยั่ ง รู  ค วามยิ่ ง และหยอนแหง อิน ทรีย  ของ
สัตวทงั้ หลาย ตองรูวามนุษยยังอยูในระดับการ
พัฒนาตนตางกันอยางไร
คนไหนควรจะสราง
ความพรอม ทําอินทรียใหแกกลาขึ้นไปอยางไร
และทรงมีวิธีการของพระองค เพราะทรงเปนสารถี
ฝกบุรษุ ทีย่ อดเยี่ยม พระองคจึงทรงหาวิธีมาฝกให
เขาพรอม ใหมีอินทรียแกกลาขึ้นไปโดยลําดับ
หรืออีกขอหนึ่งใน ทศพลญาณ เปน นานาธิมุตติกญาณ ญาณหยั่งรูอธิมุตติ คือความสนใจ
และแนวโนมเอียงในบุคคลที่แตกตางกัน เปนตน
ซึง่ ทําใหพระองคเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น ใน
การสั่งสอนใหบรรลุผลสําเร็จ
เปนอันวา ในทางพระพุทธศาสนามีความ
เชือ่ พื้นฐานวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได หรืออยางที่ใช
ศัพทสมัยปจจุบันวา
มีศักยภาพอยูในตัวที่จะ

๒๕

พัฒนาได พอมีหลักความเชื่อพื้นฐานอันนี้ โดยมี
ความสัมพันธกับหลักพระรัตนตรัย ก็มาถึงหลัก
การพัฒนาตนตอไป
การพัฒนาตน หรือหลักการพัฒนาตนนี้
อาตมภาพขอพูดในขอบเขตของคําศัพทธรรม ๓
คําเมื่อกี้ คือคําวา ภาวนา ทมะ และ สิกขา แตตอน
นีจ้ ะเปลี่ยนลําดับใหม จะเริ่มดวยคําวา ทมะ ไป
ยัง สิกขา แลวจึงไป ภาวนา
ต อ งทํ าความเข า ใจก อ นอี ก อย า งหนึ่ ง ว า
ศัพททงั้ ๓ นี้ ความจริงเปนเรื่องเดียวกัน คือเปน
เรือ่ งการฝกฝนพัฒนาตนทั้งสิ้น แตทานพูดดวย
ศัพทตา งกัน หรือเนนยํ้าแงดานแปลกกัน ที่จะให
ความหมายเดนไปคนละดานๆ หรือมาเสริมกันให
บริบรู ณ
ทีนี้เราลองมาดูการเนนการยํ้าในการ
พัฒนาตนนั้นวาเปนอยางไร

๒๖

ขั้นตอนคราวๆ ของการพัฒนาตน
หลักที่ ๑ เริ่มดวยขอ ทมะ ซึง่ แปลวาการ
ฝก อยางที่กลาวเมื่อกี้แลว ทมะนี้ทานเลียนศัพท
มาจากการฝกสัตว ขอใหสังเกตเรื่องการฝกสัตว
แลวจะเขาใจเรื่องทมะดวย
การฝ ก สั ต ว นั้ น หมายถึ ง ตั้ ง แต ต อนแรกที่
สัตวอยูในปาในไพร เถื่อน พยศมาก แลวเราก็เอา
มาฝกๆ จนกระทั่งมันเชื่อง จนกระทั่งใชงานไดดี
ทําอะไรไดแปลกๆ ที่นึกไมถึงวามันจะทําได
ในการฝกสัตวนนั้ มีลาดั
ํ บอยู ๒ ขัน้ ตอน
ตอนที่ ๑ กําราบปราบพยศ เรียกวา ขม
หรือทําใหหายพยศ ทมะในแงนี้เรามักแปลวา การ
ขมใจ ตรงกับในหลักที่วาทําใหหายพยศ หรือ
กําราบปราบพยศอยางที่วาเมื่อกี้ คือสัตวปา เอา
มาจากปาใหมๆ เอามาจากดงดิบ จากไพร ตอน
แรกก็ทาให
ํ หายพยศ ใหเชื่อง ทําใหพนจากอํานาจ
ของสัญชาตญาณปาเถื่อนนั่นเอง ตอนนี้เปนขั้น

๒๗

ที่ ๑ เปนกระบวนการฝกเริ่มแรก ทีนี้พอปราบหาย
พยศดีแลว
ตอนที่ ๒ คือฝกฝนปรับปรุงใหทาอะไรๆ
ํ
ได
ุ สมบัตพิ เิ ศษมากมาย
ดียงิ่ ขึน้ ไป จนกระทัง่ สัตวมคี ณ
เรียกวา ทําใหวิเศษ เชนชาง เราอาจจะฝกเอามาใช
งาน เอามาลากซุง และใชทําอะไรตางๆ อยางพวก
ละครสัตว เอาไปเลนในทางสนุกสนานรื่นเริงก็ได
เอาชางมายืนดวยขาหลัง ๒ ขา เอา ๒ ขาหนาจับ
งวงไหว หรือจะเอาขาทั้ง ๔ มารวมกัน ฯลฯ เรื่องนี้
ทางญาติโยมรูดี
รวมความวา สัตวนี้ฝกแลวจะทําอะไรได
แปลกๆ ไมวาชาง มา ไมวาสัตวอะไร แมแตลิงที่วา
ซนนักหนา คนก็ยังนํามาฝกใชงานและทําอะไรได
แปลกๆ อันนี้ทานวาเปนเรื่องของการฝก ฝกแลวก็
ทําอะไรๆ ไดดี เปนอัศจรรย
ที นี้ สั ต ว ทั้ ง หลายที่ เ ป น เพีย งเดรัจ ฉานนั้น
ฝกแลวยังมีคุณสมบัติที่ดี มีประโยชนมากมาย ถา

๒๘
เปนคนที่ฝกดีแลว จะดีปานใด ทานเลยกลาวเปน
คาถาออกมา ถาทานอานคัมภีรพระธรรมบท จะ
พบคาถาวา
วรมสฺสตรา ทนฺตา
อาชานียา จ สินฺธวา
กฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ
นีพ่ บอีกแลว คําวา อตฺตทนฺโต ผูท ี่ฝกตน
แลว หรือพัฒนาตนแลว
ทานใหคติวา อัสดร สินธพ อาชาไนย ชาง
สามัญ และชางใหญทั้งหลาย ฝกแลวลวนดีเลิศ
แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐยิ่งกวานั้น
นี้ แ หละเรื่อ งของการฝ กตนที่เรียกวาทมะ
เอาหลักการฝกสัตวนั้นเองมาใช
คนเราก็จะ
คลายๆ อยางนี้ ถาเราจะฝกตัวเราเอง ก็คือ
๑. รูจักขมคุมบังคับใจ ควบคุมตัวได ไมยอม
ตามกิเลสทีท่ ําใหเราพยศ ที่ดึงลงไปสูความชั่วราย
ลอเรา เยายวน ยั่วยุ อะไรตางๆ และขมกําราบ
ปราบพยศ ระงับความเคยชินที่ชั่วรายได

๒๙

๒. ปรับปรุงตัวใหดียิ่งขึ้นไป ฝกในคุณความดี
ใหมีปญญาความสามารถเจริญกาวหนางอกงาม
จนเปน อตฺตทนฺต

ขั้นตน รูจักตั้งรับ
เมือ่ พูดถึงหลัก ทมะ แลว ก็อยากจะพูดถึง
หลักธรรมที่อยูในชุดเดียวกัน ซึ่งมี ๓ อยาง ความ
จริงก็ถอื วา ทมะ นั้นเองเปนตัวจริง แตบางคราวใน
การสอนธรรมนั้น ทานตองการแยกแยะแจกแจง
สอนกระจายใหเห็นแงดานขั้นตอนขอธรรมยอย
เพือ่ ใหมองเห็นวิธีปฏิบัติไดละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
เรือ่ งทมะนี้ บางทีก็ซอยใหเห็นลําดับชั้นขั้น
ตอนเบื้องตนละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก ก็เลยแจงออกไป
ธรรมในกลุมนี้ที่ควรนํามาเทียบกันมี ๓ อยาง คือ
๑) สังวร คํานีม้ ีใชในภาษาไทย เขาใจวาได
ยินกันพอสมควร
๒) สัญญมะ หรือ สังยมะ คํานี้ไมไดยินบอย

๓๐
นัก แตที่จริงใชมากในทางธรรม ผูเรียน
หลักธรรมนาจะเอามาศึกษาดู
๓) ทมะ เปนตัวหลักใหญ กระจายลงไปขาง
ลางเพือ่ จะใหเห็นขัน้ ตอนยักเยื้องออกไป
มากขึน้ ทําใหเห็นวิธีการที่จะเจริญกาว
หนาในธรรม หรือการดําเนินชีวิตที่ดี ๓
อยาง สามอยางนีม้ ขี อ แตกตางกันอยางไร
๑. สังวร แปลตามตัววา ระวัง หรือ ปดกั้น
อันนีเ้ นนในแงรับเขามา คือคนเรารับสิ่งของภาย
นอกเขามาในตัว รับทางตาทางหู ทางจมูก ทาง
ลิน้ ทางกาย ทางใจ ไดเห็น ไดยินอะไรตางๆ มี
ประสบการณ เราก็รับเขามา
ทีนี้ การรับเขามานั้นมันก็มีทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทางบวกรับเขามาแลวก็เปนผลดี เปน
ความดีงาม เปนความเจริญกาวหนา สวนทางราย
ฝายตรงขามก็เปนเรื่องความเสื่อมเสีย เปนความ
ชัว่ เสียหาย หรือบางครั้งของนั้นเปนกลางๆ แตใจ

๓๑

รับไมดี วิธีรับหรือตั้งรับไมดี รับเขามาแลวแปล
ความหมายไมดี เอามาทําใหเกิดผลเสีย และเกิด
อกุศลธรรมขึ้น ตรงขามกับอีกคนหนึ่งหรืออีกเวลา
หนึง่ เมือ่ รูจักฝกตนแลว รับเขามาแลวก็ทาให
ํ เกิด
ผลดีเปนเรื่องกุศลธรรม
ขอยกตัวอยาง เชน มองเห็นคนประสบ
ความทุกข นอนเจ็บปวด เดือดรอนอยู พอเรามอง
เห็นก็เรียกวาไดรับเขามาแลว อาจจะเกิดกุศล
ธรรมหรืออกุศลธรรมก็ได แลวแตใจตั้งรับอยางไร
ทานเรียกวามีมนสิการอยางไร ทําในใจอยางไร
ถามีมนสิการดี ทําใจโดยดี โดยแยบคาย รู
จักคิด รูจักพิจารณา ก็เกิดกุศลธรรม เกิดกรุณาขึ้น
มา คิดสงสารอยากจะชวยเหลือ ปลดเปลื้องเขาให
พนจากความทุกข
หรืออาจจะเกิดปญญา
พิจารณาความเปนจริงวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นีแ้ หละ ชีวิตและโลก โลกและชีวิตเปนอยางนี้ เกิด
ความเขาใจสัจธรรมขึ้นมา
จนถึงขั้นที่เกิดทั้ง

๓๒
ปญญาและกรุณาก็ได
เหมือนอยางพระโพธิสัตว เจาชายสิทธัตถะ
กอนเสด็จออกบรรพชา ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ
พระองคเห็นแลวก็เกิดความสังเวช เบื่อหนายใน
ฆราวาสวิสัย และก็พจิ ารณามองเห็นแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ี่สมควร เพื่อจะแกไขความทุกขของมนุษย
แตทนี อี้ กี คนหนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่ง ตั้งใจรับ
ไมดี มีอโยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยไมแยบคาย
กลับรูส ึกรังเกียจ ขยะแขยง เกลียดชัง เกิดโทสะ
เกิดความไมพอใจ กลายเปนอกุศลธรรมไป
เพราะฉะนั้น เรื่องเดียวกัน ใจตั้งรับดีหรือไม
ดีก็มีผลดีผลเสียตางกัน
นีเ่ รือ่ งการรับรู เปนดานแรกของเรา ตองใช
หลักสังวร ซึ่งเปนเครื่องระวังปดกั้น โดยปดกั้นไม
ใหสงิ่ รายเขามา เชน หลักอินทรียสังวร ซึ่งเปน
หลักธรรมอยางหนึ่งที่ทานเนนมาก กลาวคือการ
สังวรอินทรียหรือสํารวมอินทรีย

๓๓

สังวร แปลเปนไทยงายๆ วา สํารวม ที่วา
สํารวมอินทรีย ระมัดระวังปดกั้น ทานอธิบายวา
เมือ่ รับรูหรือวาไดเห็นไดยินสิ่งตางๆ ดวยตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ระวังไมใหอกุศลธรรมเขาครอบ
งําจิต ไมใหความยินดียินรายเขามาครอบงําจิตใจ
นีเ้ ปนเรือ่ งสังวรระวัง ปดกั้นไมใหสิ่งรายเกิดขึ้น ไม
เปดรับสิ่งไมดี แลวจะไดเปดชองใหแกสิ่งที่ดี

บังคับตนได และปรับปรุงตอไปจนสมบูรณ
๒. สัญญมะ แปลวาควบคุมบังคับ หมายถึง
การรูจักควบคุมบังคับตนในการแสดงออก เมื่อกี้
รับเขา คราวนี้แสดงออก ในการแสดงออกของเรา
ตองมีการบังคับควบคุมใหดี อยาใหเกิดผลเสีย
หายเปนโทษ
โดยเฉพาะทานเนนในแงอยาให
เบียดเบียนผูอื่น
พูดสัน้ ๆ วาเราตองรูจักควบคุมตนเอง ใหตั้ง
อยูใ นศีล ในหลักความดีงาม เริ่มตั้งแตไมใหเบียด

๓๔
เบียนคนอืน่ ไมใหกอโทษผลรายตอสังคม อยางนี้
เรียกวาสัญญมะ
๓. ทมะ เมือ่ มีดานในการรับดี และมีเครื่อง
ควบคุมตนเองในการแสดงออกดีแลว ตอไปนี้ก็เขา
สูขั้นตัวจริง คือ ทมะ ซึง่ แปลวา ฝกฝนปรับปรุงตน ที
นีก้ ท็ าให
ํ เจริญกาวหนาไปในคุณความดีจนถึงที่สุด
คุณความดีมีอะไรก็ทําไปและทําจนเต็มที่ ทาน
เรียกวาทําใหไพบูลย
เปนอันวามีครบ ๓ อยาง คือ สังวร สัญญมะ
ทมะ มีสงั วร สําหรับปดกั้นในการรับไมใหสิ่งชั่ว
รายเขามา มีสญ
ั ญมะ สําหรับควบคุมตนในการ
แสดงออก ไมใหเบียดเบียน ไมใหเกิดผลเสีย แลว
ก็มีทมะ ไวปรับปรุงตัว ใหเจริญงอกงามในคุณ
ความดียงิ่ ขึ้นไปจนถึงที่สุด ก็เปนอันครบกระบวน
การปฏิบัติธรรมในแงหนึ่ง
การที่อาตมภาพแยกหลักธรรมชุดนี้ขึ้นมา
นัน้ ก็ตอ งการใหมองเห็นวา เรือ่ งการฝกตัวพัฒนาตน

๓๕

นี้ มีแงดานตางๆ ที่จะพิจารณาไดหลายอยาง

ผูฝ ก คนอืน่ คือผูม าชวยใหเขาฝกตน
อนึง่ มีขอสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ควรจะพูดไว
ดวย คือวา ในเมื่อมีการฝก และมีผูรับการฝกแลว
(การฝกจะเรียกวา ทมะ หรือ ทมนะ หรือทมถะ ก็
แลวแต เปนเรื่องของไวยากรณ เรียกงายๆ ก็ทมะ
อยางทีว่ าเมื่อกี้แลว สวนผูรับการฝกก็คือ ทมฺม ใน
ปุริสทมฺม) จากนัน้ ก็ตองมีผูฝก เรียกวา ทมกะ
ทีนตี้ อ งทําความเขาใจกอนวา ในทางพระ
ศาสนา หรือทางธรรมนั้น ไมใชคนอื่นจะมาฝกเรา
ได ความจริง ที่เรียกวาผูฝก หมายความวา มา
ชวยใหเราฝกตนเอง
ผูฝ ก คือผูมาชวยใหเราฝกตนเอง เชนอยาง
พระพุทธเจาทรงเปน ทมโก แปลวาผูฝ ก หรือ ทเมตุ
ทเมตา แปลวาผูฝกเหมือนกัน พระพุทธเจาไดชื่อ
วาเปนทเมตา เชนในขอความวา ภควา อทนฺตานํ

๓๖
ทเมตา แปลวา พระผูม พี ระภาคเจาเปนผูฝ ก อทนฺตา
นํ ซึง่ คนผูยังไมไดฝก
ทีนี้ผูฝกอยางที่วามาเมื่อกี้มีความหมายวา
มาชวยใหคนเขาฝกตนเอง การมาทําหนาที่ชวยให
ผูอ นื่ ฝกตนเองนั้น ทานเรียกวาทําหนาที่กัลยาณมิตร ฉะนัน้ หลักสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกอัน
หนึง่ จึงไดแกหลักกัลยาณมิตร
พระพุทธเจาตรัสวาพระองคเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อยางพุทธพจนแหงหนึ่งวา
สัตวทงั้ หลายมีความเกิด แก เจ็บ ตายเปนธรรมดา
เราตถาคตเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย ทํา
ใหสตั วผูมีความเกิดเปนธรรมดา พนจากความเกิด
ผูม คี วามแกเปนธรรมดา พนจากความแก ผูมี
ความตายเปนธรรมดา พนจากความตาย เปนตน
พนจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส นี้คือ
ทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร
ก็เลยมีหลักในพระพุทธศาสนาวา ในกระบวน

๓๗

การฝกนั้นสิ่งสําคัญจะตองมีกัลยาณมิตรดวย
ฉะนัน้ ในสังคมของชาวพุทธ สิ่งหนึ่งที่ไม
ควรจะลื ม ก็ คื อ จะต อ งพยายามสร า งสรรค
กัลยาณมิตรใหมีขึ้น เพื่อจะไดใหสังคมนี้ดี มีศีล
ธรรม เราจะใหคนเขาพัฒนาตน ฝกตนขึ้นมาเอง
นัน้ มักจะหวังไดยาก ถามีกัลยาณมิตรเปนตัว
อยางและชวยแนะนํา ก็มีหวังมากขึ้น
ฉะนัน้ ในสังคมขณะนี้ ถามีความเสื่อม
โทรมมาก ก็ตองการกัลยาณมิตรมาก เพื่อจะได
ชวยกันทําใหคนมีโอกาสพัฒนาตน อันนี้เรื่อง ทมะ
ก็ขอผานไป

—๓—

หลักการศึกษา
การสรางนิสัยนักศึกษา
หรือ จิตสํานึกของนักพัฒนาตน
หลักที่ ๒ สิกขา ในภาษาไทยเราใชคําวา
ศึกษา สิกขา ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วาเปนเรื่องการ
ฝกฝน อบรมตน พัฒนาตนเหมือนกัน และเปน
หลักปฏิบตั ทิ งั้ หมดในทางพระพุทธศาสนาทีเดียว
สมัยโบราณแปล สิกขา วา สําเหนียก คํานี้
เปนคําเกา ทุกวันนี้ไมคอยไดยิน ที่จริงเปนคําที่ดี
คําหนึง่ มีความหมายลึกซึ้ง
สําเหนียก หมายความวาอยางไร เทาที่พอ
ทราบ สําเหนียก หมายความวารูจักจับ รูจักเลือก
เอามาใชประโยชน เอามาใชฝกฝนปรับปรุงตน

๓๙

หมายความวา เราไปไดยินไดฟงใครพูด เชนมาฟง
ปาฐกถา ก็รูจักสําเหนียก รูจักจับ รูจักเลือกสิ่งที่ดี
มีสาระ สิ่งเปนประโยชน ที่จะเอามาใชในการปรับ
ปรุงตนเอง ใชประโยชนเขากับตัวเองได แลวหยิบ
มาใชในการปรับปรุงตนเอง นี้เรียกวาสําเหนียก
ไมเฉพาะในการฟงเทานัน้ ไมวา จะไปเกีย่ ว
ของกับอะไร ถารูจักสําเหนียก ก็จับเลือกได เลือก
สิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชนตอตนเอง เอามาใชประโยชนได
สําเหนียกนีม้ ีความสําคัญมากทีเดียว เปนหลัก
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี เหมาะกับความหมายของคําวาศึกษา
เพราะฉะนั้น ศึกษา คือ สําเหนียก
ในเมือ่ ศึกษา แปลวา สําเหนียก แลว เรา
จะเห็นแงของการศึกษาเปน ๒ อยาง คือ
๑. ตอนทีเ่ ราสําเหนียก เราจะเลือกเอามา
ใชประโยชน เราตองรูตองเขาใจความ
มุงหมายวาเราตองการเอาไปใชทําอะไร
ใหเปนอะไร

๔๐
๒. เราจะไดอะไร จะเอาอะไรมา ถาเรียกวา
เปนการเรียนรู จะเรียนรูอะไร
ขอหนึ่ง คือ เพื่อจะใหเปนอะไร และขอสอง
คือเพือ่ จะใหเปนอยางนั้น จะตองเอาอะไรมาใช
โดยนัยนี้ เรื่องสําเหนียกหรือศึกษาจึงมีสวน
สําคัญ ๒ ขั้น
๑. ตองตระหนักชัดมั่นอยูในเปาหมายหรือ
จุดมุงหมาย
๒. จับเอาสิ่งนั้นๆ ที่จะใชประโยชนมาใหได
จับใหไดตัวสาระสําคัญ
ฉะนัน้ ในเรื่องการศึกษานี้ จึงมีขอที่สราง
เปนแนวปฏิบัติได ๒ อยาง ๒ ดาน หรือ ๒ ขั้นตอน
คือ คนที่เปนผูศึกษา เปนผูปฏิบัติ เปนผูฝกฝนตน
เองนี้ ควรมีลักษณะนิสัยหรือจิตสํานึกอยูในใจ ๒
ประการเปนอยางนอย ซึ่งเปนอยางสําคัญ หรือ
เปนหลักทีเดียว คือ
๑. ความคิดหรือความรูสึกของจิตใจที่มุงสู

๔๑

เปาหมาย
๒. ขอผูกเปนคําคลองจองวา มองอะไรๆ
เปนการเรียนรูทั้งหมด

เมือ่ จิตมุง เปาหมาย เรือ่ งจุกจิกก็หายไปเอง
แงทหี่ นึง่ จิตมุง สูเ ปาหมาย จะตองทําความ
เขาใจกอนวา การมุงสูเปาหมายนั้นเปนเรื่องของ
ปญญาทีร่ ทู ตี่ ระหนัก ไมใชเปนเรือ่ งของความอยาก
ความปรารถนา เชนในการปฏิบัติธรรมนี้ทานบอก
วาอยาปฏิบัติโดยคิดอยากไดอยากจะเปนอยาง
นัน้ อยางนี้ ถาอยางนี้ก็ผิด เพราะเวลาเราอยากเรา
ไมปฏิบัติ พอเวลาปฏิบัติเราไมไดอยาก
เวลาเราอยาก จิตหยุดจากการปฏิบัติมาอยู
กับความอยาก เวลาเราปฏิบัติจิตอยูกับการปฏิบัติ
ไมวา งทีจ่ ะอยาก อันนี้สําคัญมาก ฉะนั้นทานก็เลย
ใหระวังไววาอยาไปอยาก
ทีว่ า มีวตั ถุประสงคมเี ปาหมาย ไมใชใหอยาก

๔๒
แตใหรู คือ คนเราจะปฏิบตั ติ อ งรูเ ปาหมาย รูต ระหนัก
กอน รูอ ยูแลวจึงทํา ในเวลาที่ทาด
ํ วยความรู
ตระหนัก มันก็ไปเอง เชนในเวลาเดินทาง ถาเราไม
รูจ ดุ หมายเราก็เดินทางไมถูก ไดแตสับสนวุนวาย
ทีนเี้ มือ่ รูเปาหมายแลว ถาเราอยากในเปา
หมายแตเราไมไดเดิน ก็ไมมีประโยชนอะไร ฉะนั้น
เมือ่ รูต ระหนักในเปาหมาย ตอจากนั้นเราก็ทํา เมื่อ
ทําดวยความตระหนักรูในเปาหมาย ก็ทาอย
ํ าง
เดียว เดินดิ่งไปสูเปาหมายนั้นจนสําเร็จผล
ฉะนัน้ ทีว่ ามุงสูเปาหมายจึงเปนเรื่องของ
ความรูต ระหนัก ไมใชความอยากความปรารถนา
เอาละ เปนอันวาขอที่หนึ่งมุงสูเปาหมาย
การมุงสูเปาหมายเปนลักษณะของการฝก
ฝนตนเองที่ดียิ่ง ไมตองพูดถึงการปฏิบัติธรรมสูง
สงอะไร แมแตในชีวิตประจําวัน คนที่จะเจริญกาว
หนาจะมีลกั ษณะอยางหนึ่ง คือ การกระทําที่มุงสู
เปาหมาย เชน คนขายของ ถาขายสินคาของตน

๔๓

โดยมีใจอยูกับเปาหมาย เปาหมายก็คือขายของได
เงินมา แกจะไมใสใจ ไมถือเปนอารมณกับเรื่อง
เล็กๆ นอยๆ ที่เขามากระทบกระทั่ง
อยางในสมัยกอน เราพูดถึงคนจีนทีข่ ายของ
แกขายของไป มีเด็กบางผูใหญบางมาลอเลียนดา
ลามปามถึงพอถึงแม แกก็เฉย หัวเราะได ยิ้มได
ตลอดเวลา เพราะใจแกอยูกับเปาหมาย คือขาย
ของได ก็คนเขามาซื้อของเรา เอาเงินมาใหเรา เรา
ไดเงิน เราขายของไดก็ใชได ดีใจแลว บรรลุเปา
หมาย แกจึงไมถือสาอารมณกับเรื่องถอยคํานอก
เรือ่ งที่มากระทบกระทั่ง
ฉะนัน้ คนที่มีลักษณะฝกตนหรือพัฒนาตน
จะตองมีลักษณะนี้ดวย คือมีใจมุงสูเปาหมาย เมื่อ
ทําไดอยางนี้มันจะตัดอะไรตางๆ
เรื่องจุกจิก
หยุมหยิมกระทบกระเทือนผานไปไดสบายๆ รวม
แลวจะมีผลดีหลายอยาง
อยางที่หนึ่ง จะมีผลดี คือ ไมมีเรื่องอะไร

๔๔
กระทบกระทั่งใจ ใครจะวาอะไรก็ชาง มันไมกระทบ
มาถึงใจ เมื่อไมมีอะไรกวนใจก็ตั้งใจทําสิ่งที่ตน
ปฏิบตั ิไดเต็มที่ ใจแนวแนเปนสมาธิ เหมือนอยาง
คนทีท่ างานเกี
ํ
ย่ วกับหนังสือ ใจมุง สูเ ปาหมาย ใจ
ตระหนักชัดแลว แมจะมีเสียงอะไรตางๆ เอะอะตึง
ตัง บางทีไมไดยินไมรูดวย นี้ก็คือลักษณะที่เปน
สมาธิ เพราะใจแนวดิ่งลงไดงาย มีจุดมุงหมาย
แลวก็ทํางานไปจนสําเร็จ
ตอนนี้ก็จะเกิดผลดีขอตอไปคือ มีนสิ ยั ทําจริง
คนทีม่ เี ปาหมายแนนอนแลว ทําอะไรก็ทําจริง ทํา
ใหสําเร็จ จะเอาใจใส และคอยคิดวิเคราะห
พิจารณาหาทางวาเรื่องนี้จะทําใหสําเร็จไดอยางไร
จะตองใชความคิด ทําใหเปนคนรูจักคิด รูจัก
วิเคราะหพินิจพิจารณา และมีความรับผิดชอบเอา
ใจใสขยันหมั่นเพียรไมอยูนิ่งเฉย คนพวกนี้เฉยไม
เปนในเมื่อมีหนาที่จะตองทํา
และในเมื่อเปนคนขยันทําจริงอยางนี้แลว ก็

๔๕

จะมีนสิ ยั ดีตามมาอีกอยางหนึ่ง คือ เปนคนที่บงั คับ
ตนเองได ควบคุมตนเองได เพราะอะไร เพราะวา
เมือ่ ตัง้ ใจจะทําใหสําเร็จตามเปาหมาย ก็จะเกียจ
ครานอยูนิ่งไมได ก็ตองทําก็ตองบังคับตัวเอง ถึง
เวลานัน้ ถึงแมขี้เกียจไมอยากทํา ก็จะมีแรงบังคับ
ตัวเองใหทาํ กลายเปนคนขยันไป เปนคนเอาชนะ
ตนเองได บังคับตนเองได ควบคุมตนเองได
นอกจากนั้นก็จะเปนคนอดทนรอผลได ใจที่
มุงเปาหมายรูวาการกระทํานี้จะนําไปสูเปาหมาย
นัน้ รูว า เราไดทาเหตุ
ํ ไปแลว ขั้นนั้นๆ ผลจะมาเมื่อ
นัน้ รูอยางนี้แลวก็รอผลได
แลวนิสัยที่เขาจุดโดยตรงก็คือ จะเปนคนที่
แกไขปรับปรุงตัวอยูต ลอดเวลา เพราะวาใจทีม่ งุ สูเ ปา
หมาย คอยคิด คอยพิจารณาเอาใจใสเรื่องที่ตอง
ทํานี้ พอเห็นวาอะไรที่จะตองทําเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จ ก็จะตองปรับปรุงตัวใหเปนใหทาได
ํ อยางนัน้
ตองคอยปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามเหตุผล ก็เลย

๔๖
มีนสิ ยั แกไขปรับปรุงตนเอง เขาลักษณะเปนเรื่อง
ของ ทมะ นีเ้ ปนแงที่หนึ่งคือมีจิตมุงสูเปาหมาย

เมือ่ มองแบบเรียนรู ก็มแี ตไดตลอดเวลา
แงที่สอง มองอะไรๆ เปนการเรียนรู การ
มองอะไรเปนการเรียนรูนี้ เปนลักษณะที่มีผลดี ไม
เฉพาะตอการฝกตนเทานั้น แตมีผลตอดานจิตใจ
ของตนเองดวย คนที่มองอยางนี้มีแตไดตลอด
เวลา ไมมีเสีย
การมองอะไรๆ เปนการเรียนรูนี้ มีผลดี
คลายๆ กับการมุงเปาหมายที่วาเมื่อกี้ คนที่มุงสู
เปาหมาย ใครจะทําอะไร ถาเปนเรื่องอื่นที่ไมเขา
กับเปาหมายของเขาแลว เขาไมเก็บเปนอารมณ
และก็ไมเกิดความทุกข
ทีนเี้ มือ่ มองอะไรๆ เปนการเรียนรู เขาก็มอง
แตวา ประสบการณที่พบที่เห็นที่ไดยินนั้น เขาจะได
อะไรหรือมีอะไรที่เขาจะไดบาง เขาไดเรียนรูอะไร

๔๗

บาง เมือ่ เขามองอยางนี้สิ่งที่มากระทบกระทั่งใจก็
ไมเกิดขึ้น
เมือ่ คนอืน่ พูดมา พูดดีก็ตาม พูดรายก็ตาม
คนทีม่ นี สิ ยั มองอะไรเปนการเรียนรูหมด ก็มองหา
แตวา เอ! ในคําพูดของเขาเราจะไดเรียนรูอะไร
บาง อะไรเปนประโยชนเอามาใชเอามาปรับปรุง
ตัวเองทําใหเกิดความดีงามความเจริญ เขาก็คอย
สําเหนียกเลือกจับเอามา ใจแกมุงไปที่นั่น
ฉะนัน้ คําที่ถือวากลาวราย คําหยาบคาย
คําไมสุภาพ เขาจึงไมสนใจ เห็นวานอกเรื่อง มันก็
เลยไมกระทบ ก็เลยสบายใจ แถมยังมองหา
ประโยชนไดจากคํากลาวรายหรือคําหยาบคายนั้น
ดวย คนพวกนี้จึงมีแตไดตลอดเวลา
อยาวาแตคนที่พูดธรรมดาๆ หรือแนะนํา
โดยสุภาพเลย แมแตถาคนพวกนี้ไปเจอะคนที่รุน
แรงกลาวราย พูดดวยเจตนาไมดีอยางไรๆ คนพวก
นีก้ ไ็ มรูสึกกระทบใจ มีแตสบายตลอดเวลา เพราะ

๔๘
มองแตวา เออนะ คราวนี้เราจะไดเรียนรูอะไรเพิ่ม
ขึ้น จึงไดประโยชนทุกครั้งทุกกรณี
ฉะนัน้ คนพวกนี้จะเปนอยางไร คนพวกนี้ก็
จะมีลักษณะที่เกิดปติปราโมทยอยูเรื่อยไป
ปติ คือ ความอิม่ ใจ ปราโมทย คือ ความแชม
ชืน่ ใจ ความราเริงเบิกบานใจ เขาจะอิ่มใจ แชมชื่น
ใจตลอดเวลา เพราะไมวาไปพบอะไรแกไดเรื่อย
แกบอกวา เออ คราวนี้เราไดความรูนี้ ไดแงคิดหรือ
ขอคิดนี้ เอามาใชใหเปนประโยชน เดี๋ยวเราจะเอา
มาปรับปรุงตัวเอง แกก็เลยเจริญกาวหนาตลอด
เวลา คนพวกนี้เขาเรียกวา ไมมีทางที่จะไมเจริญ
แลวผลดีขอตอไปก็ตอเนื่องมาอีก คือพอมี
ความรูสึกวาได ก็เลยมีปติ มีปราโมทย มีความสุข
ใจสบาย ก็ทาให
ํ มีสุขภาพจิตดี คนพวกนี้ไมถูก
กระทบกระทั่ง เพราะไมมีตัวตนออกรับกระทบ ขอ
นีส้ ําคัญมาก
ทีนี้ พอแกมองอะไรดวยความสบายใจ มี

๔๙

ปติ แกก็ไมกระทบกระทั่ง ไมโกรธไมเคืองใคร
ฉะนั้นจึงเพลิดเพลินดวยความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น
ในสังคม เพราะวาเมื่อสบาย ไมมีเรื่องกระทบ
กระทัง่ กัน การโกรธเคืองมีนอย ปญหาก็นอย ก็
เลยเปนประโยชนทางสังคมไปดวย
นี้ แ หละเป น ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
สําเหนียก นิสยั อยางนี้เราเรียกวานิสัยของผูใฝ
ศึกษาหรือ “นิสัยนักศึกษา”
ถาเราจะสรางนักศึกษา ก็ควรสรางใหเขามี
นิสยั อยางนี้ ตองใหคนที่เรียนอะไรตางๆ มีนิสัย
อยางนี้ มีนิสัยในการพัฒนาตนหรือนิสัยในการ
ศึกษา เปนคนใฝศึกษาตลอดเวลา

ทัง้ มุง เปาหมาย ทัง้ ใฝเรียนรู ตองครบคูจ งึ ไดการ
อยางไรก็ตาม ขอแทรกนิดหนึ่ง คือ ลักษณะ
๒ อยางนี้ตองมีใหครบ ถามีไมครบอาจจะมีผล
รายไดเหมือนกัน

๕๐
โดยเฉพาะขอหนึ่งที่วามีใจมุงสูเปาหมาย
ถามีขอนั้นขอเดียวอาจจะมีผลเสียได ผลเสียอะไร
คนทีม่ จี ติ ใจมุงสูเปาหมาย ใจตัวเองเห็น
อยางไรก็จะทําอันนั้นใหได ดื้อรั้นจะเอาอยางนั้น
ใหสําเร็จ ไมยอมฟงใคร
ตอไปประการที่สอง ก็จะเอาแตความสําเร็จ
ของตัวเอง ไมคํานึงถึงใครๆ ใครเปนอยางไรก็ชาง
ฉันไมเอาใจใสหรอก
ฉันจะทําเรื่องของฉันให
สําเร็จบรรลุเปาหมาย เอาเรื่องของฉันคนเดียว
ใครเปนอยางไร ฉันไมเกี่ยว
หรือยิง่ รายกวานั้น อาจจะเกิดโทษในการ
เบียดเบียนดวยซํ้า คือเมื่อตองการผลสําเร็จของ
ตัวเอง ก็จะทําใหสําเร็จ และเพื่อผลสําเร็จของฉัน
นัน้ ฉันอาจจะทําราย หรือทําสิ่งที่เปนโทษ เกิด
ความเสียหายแกคนอื่น หรือจะตองเบียดเบียนใคร
ก็ทาได
ํ ขอใหเปาหมายของฉันสําเร็จก็แลวกัน
ฉะนัน้ การมุงสูเปาหมายอยางเดียวยังไม

๕๑

พอ ตองมีขอที่สองคุมไวดวย คือการมองอะไรเปน
การเรียนรูอ ยางที่วาเมื่อกี้นั้น จะทําใหการดําเนินสู
เปาหมายของเราเปนไปในลักษณะที่ตรงขามกับ
การเอาใจตัวเองหรือเอาแตตัวเอง
ทัง้ นีเ้ พราะวา การมองทุกอยางเปนการเรียน
รู ทําใหการมุง สูเ ปาหมายเปนไปพรอมกับการรับฟง
ผูอ นื่ การแสวงหาความรู และเนนที่การแกไขปรับ
ปรุงตนเอง ทําใหมีคุณสมบัติสําคัญเกิดขึ้นอีกสอง
อยาง คือ ความเปนผูใครธรรม รักธรรม (ธรรมกามตา
หรือธรรมฉันทะ) และความเปนคนที่พดู กันงาย
(โสวจัสสตา) พรอมทัง้ นิสยั ตักเตือนและตรวจสอบ
ตนเอง (พึงอางพุทธพจนวา อตฺตนา โจทยตฺตานํ
ปฏิมเํ สตมตฺตนา) ถาอยางนี้ ก็จะทําใหกระบวนการ
ฝกฝนพัฒนาตนเกิดความสมบูรณขึ้น
ฉะนัน้ ก็เปนอันเสนอวา ในหลักเรือ่ ง ไตรสิกขา
นี้ ไมใชจะรูแตตัวไตรสิกขาวามีอะไรบาง แตจะ
ตองรูดวยวาวิธีปฏิบัติที่เรียกวา สิกขา หรือ การ

๕๒
สําเหนียก หรือการศึกษานี้เปนอยางไร โดยเฉพาะ
ทีเ่ รียกวา จิตสํานึก หรือ นิสัยศึกษา
นิสัยศึกษานีต้ อ งสรางขึ้นมาใหได เปนนิสัย
ในการพัฒนาตน ถาเราไมมคี ณ
ุ สมบัตขิ อ นีอ้ ยู ถึงจะ
รูห ลักหัวขอของการศึกษา เชน ศีล สมาธิ ปญญา
บางทีมนั ก็สรางไมขนึ้ เพราะไมรวู า จะสรางอยางไร
ถาเรายังมีตัวตนอยูอยางเต็มที่ ไมมีสองขอ
นัน้ มาชวย เราก็เอากิเลสปุถุชนออกมาเสริมตัวตน
ก็ออกรับเรื่อย
มีอะไรก็เอาตัวตนออกรับการ
กระทบเรือ่ ยไป บางทีตัวตนนั้นมันพองขยายโต
ใหญออกไป ก็ยิ่งมีโอกาสกระทบมากขึ้น ก็ยิ่งเจ็บ
ปวดมีความทุกขมาก คนที่ไมพัฒนาตนก็จะมีตัว
ตนขยายใหญ และยิ่งมีทุกขมาก
ทีจ่ ริง การพัฒนาคือการทําตนใหเบาบาง
ไมใชวาทําใหตัวใหญขึ้น หมายความวา ยึดมั่น
พะวงกับตัวตนนอยลง เพราะการพัฒนาตนหมาย
ถึงการพัฒนาปญญาดวย

๕๓

เมือ่ มีปญญารูเขาใจชีวิต รูเขาใจตัวตนแลว
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ก็นอ ยลง คือพัฒนาตนแลวก็บั่น
ทอนความยึดมั่นในตัวตนลงไป ทําใหมีความทุกข
นอยลง
เหมือนนักฟนดาบที่รูเขาใจเพลงอาวุธอยาง
แคลวคลองจัดเจน มั่นใจในความสามารถของตน
ก็ฟนดาบทํากิจของตนไปโดยไมมัวหวาดพะวงกับ
ตัวตน ตรงขามกับคนไมรูวิธีตอสู ซึ่งไดแตคอย
หวาดพะวงปกปองตัวตน
ถาไมไดพัฒนาตน ก็มีความยึดมั่นในตัวตน
มาก ตัวตนก็ออกรับการกระทบเรื่อยไป ก็มีแต
ทุกขมาก มากขึ้น พอกพูนขึ้นเสมอ ทีนี้ พอได
ลักษณะนิสยั จิตสํานึกในการพัฒนาตนขึ้นแลว ก็
จะเขามาสูขั้นของการศึกษาอยางที่ทราบกันดีแลว
ทีเ่ รียกวาไตรสิกขา

๕๔

องคประกอบ ๓ ดานของการศึกษา
ไตรสิกขา มี ๓ ขอ เราเรียกกันเปนภาษา
งายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา แตความจริงในภาษา
ของทางวิชาการ ทางธรรมแทๆ ทานใชศัพทวา
๑. อธิศีลสิกขา
๒. อธิจิตตสิกขา
๓. อธิปญญาสิกขา
เรียกเต็มตองเรียกอยางนี้ แตบางทีเราเรียก
งายๆ วา มี ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญาสิกขา ซึ่ง
ไมถูกหลักวิชา
ถาจะเรียกใหสั้น ตองเรียกวา ศีล สมาธิ
ปญญา ซึง่ เปนศัพทสําหรับเรียกเปนหมวดธรรม
หรือเปนการแบงประเภทเปนจําพวก แตถาเรียก
เปนตัวการฝกฝนเปนสิกขา ตองเรียกวา อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา
๑. อธิศีลสิกขา การฝกฝนในศีลอันยิ่ง หรือ
ฝกฝนใหมีศีลยิ่งๆ ขึ้นไป

๕๕

๒. อธิจิตตสิกขา การฝกฝนในเรื่องจิตที่ยิ่ง
หรือฝกในเรื่องจิตใหยิ่งๆ ขึ้นไป
๓. อธิปญญาสิกขา การฝกฝนในปญญาอัน
ยิง่ หรือการฝกฝนใหมปี ญ
 ญายิง่ ๆ ขึน้ ไป
ในขัน้ นี้จะอธิบายไวพอเปนแนว
๑. อธิศลี สิกขา ทีเ่ รียกสั้นๆ วา ศีล เปน
เรือ่ งชัน้ นอก ชั้นกาย วาจา ความสัมพันธกับผูอื่น
และกับสิ่งแวดลอมทั่วไป การไมเบียดเบียน ซึ่ง
เปนพื้นฐานเบื้องตนของการอยูรวมกันดวยดีกับผู
อืน่ ในสังคม และปฏิบัติตอวัตถุอุปกรณทั้งหลาย
ในทางที่ไมเกิดโทษ
๒. อธิจิตตสิกขา เปนการฝกลึกเขาไป มา
สูข นั้ จิตใจ คือการพัฒนาในเรื่องจิตใจของตนเอง
ถาจะแจกแจงดวยภาษาสมัยใหม อธิจิตตสิกขา ก็
คื อ การฝ ก ฝนพั ฒ นาตนเองให มี คุ ณ ภาพจิ ต ดี
สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี
๑) คุณภาพจิตดี หมายความวา จิตใจมีคุณ

๕๖
ธรรม เชนมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีศรัทธา มี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเคารพ มีความ
กตัญู เปนตน
๒) สมรรถภาพจิตดี เชน มีขันติ ความอด
ทน สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น อธิษฐาน ความเด็ด
เดีย่ ว วิรยิ ะ ความเพียร สติความระลึกเทาทัน
เปนตน เปนจิตที่เขมแข็ง มีความสามารถ มีความ
พรอมที่จะทํางานได
พระพุทธเจาตรัสวา จิตนี้ขอสําคัญอยูที่วา
เมือ่ ฝกใหมีสมาธิแลว ก็จะใชงานไดดี เปนบาท
ฐานของปญญาตอไป ใชงานไดดี เรียกวา กัมมนียงั
แปลวา จิตที่ควรแกการงาน หรือเหมาะแกงาน
๓) สุขภาพจิตดี จิตที่มีสุขภาพดี ก็สบาย มี
ปติ มีปราโมทย มีความเอิบอิ่ม แชมชื่น เบิกบาน
ผองใส สบายใจ และทําใจใหสบายไดเรื่อยๆ
การฝกตนในอธิจิตตสิกขา ก็อยูในเรื่อง ๓
อยางนี้ คือมีคณ
ุ ภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตทีด่ ี

๕๗

๓. อธิปญ
 ญาสิกขา ฝกอบรมในเรือ่ งปญญา
ปญญาก็คือความรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความ
เปนจริง หรือรูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต ทํา
ใหมีจิตใจเปนอิสระ ไมตกอยูในอํานาจครอบงํา
ของกิเลส หรืออยูดีไดโดยไมตองพึ่งพากิเลส พน
ทุกขพน ปญหา ปญญาเปนตัวคุมทาย ครบ
กระบวนการฝก
นีเ้ ปนการกลาวโดยยอ ที่เราปฏิบัติกันใน
ทางพระพุทธศาสนาก็อยูในหลักเรื่อง ศีล สมาธิ
ปญญา หรือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา
สิกขา ๓ ขอนี้เทานั้นเอง

การศึกษา ๓ ดาน สําหรับประชาชน
มีเกร็ดที่ควรทราบเพิ่มอีกวา ตามปกติพระ
พุทธเจามักจะทรงสอนเรื่องสิกขา ๓ หรือ อธิศีล
อธิจติ อธิปญญา แกพระสงฆ ไมพบที่ทรงสอนแก
คฤหัสถ ทําไมจึงเปนเชนนั้น ความจริงนั้นสอน

๕๘
เหมือนกัน
แตทานมีถอยคําใหมมาใชเพื่อให
เหมาะกับคฤหัสถ
จะเห็นวามีสิกขาสําหรับคฤหัสถ ๓ อยาง
เหมือนกัน แตใชศัพทใหมเรียกวา ทาน ศีล และ
ภาวนา ไดยนิ กันมาแตโบราณวา ทาน ศีล และ
ภาวนา รวมเปนชุดเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือ
บุญกิรยิ า ๓ อยาง แปลวาการทําบุญ โดยมากใช
กับญาติโยมคฤหัสถ ความจริงก็คือ ไตรสิกขานั้น
เอง แตมีขอแตกตางอยูที่การเนนยํ้าขยายใหหนัก
แนนคนละดาน
ของพระใหสังเกตดู จะเห็นวาทานเนนดาน
ในมาก คือตัวเองภายในนี้เนนหนัก สวนของ
คฤหัสถเนนดานนอก ของพระมีอธิศีลเปนดาน
ภายนอกอยูขอเดียว พอถึงขอที่ ๒-๓ เนนเรื่องภาย
ใน คือ จิตกับปญญา แตของคฤหัสถจะเห็นวา
๑. ทาน เปนเรื่องภายนอก การอยูกับผูอื่น
ชวยเหลือสงเคราะหกัน

๕๙

๒. ศีล คือการไมเบียดเบียนผูอื่น ความ
เกีย่ วของอยูรวมกับผูอื่นดวยดี ก็เปน
ดานนอกเหมือนกัน
คฤหัสถทา นเนนดานนอก เพราะคฤหัสถมี
ชีวติ เกีย่ วของกับภายนอก อยูในสังคมวงกวางทั่ว
ไปของชาวโลกและยังเกี่ยวของกับวัตถุมาก ฉะนั้น
จึงขยายความขั้นตนกระจายออกไปมาก เปนทาน
กับศีล แตสําหรับพระเนนเรื่องนามธรรมดานใน
เนนเรื่องจิตใจ คฤหัสถมีดานในขอเดียว คือ
๓. ภาวนา สําหรับคฤหัสถ ภาวนาในที่นี้ ก็
คือรวมขอ ๒ กับ ๓ ของพระ ไดแก จิตตภาวนา
และปญญาภาวนา ทั้งฝกอบรมจิตและพัฒนา
ปญญาเขามาอยูในขอ ๓ เปนภาวนาตัวเดียว ทั้ง
สมถภาวนา และ วิปสสนาภาวนา ก็อยูในภาวนาขอ
เดียวหมด
จึงเห็นชัดวา สําหรับคฤหัสถนั้น ทานเนน
ดานนอกมาก กระจายขอตนออกไป เพราะวาทาน

๖๐
กับศีลนั้นในทางหลักวิชาบางแหงถือวาเปนศัพท
แทนกันไดดว ย ทานก็เปนศีลอยางหนึ่ง เปนสวน
หนึง่ ของศีล การแบงเปนทานกับศีล ก็เปนการ
ขยายเรื่องศีลนั้นใหชัดเจนออกไปอีก เปนรูปธรรม
เนนวัตถุมากขึ้น เนนภายนอกมากขึ้น
แมแตดานในสําหรับคฤหัสถคือขอภาวนา
ทานก็เนนการเจริญเมตตา ซึ่งก็จะเห็นวาเปนเรื่อง
ของความสัมพันธกับผูอื่น การที่จะอยูรวมกันดวย
ดี ตนเองก็มีจิตใจสุขสบายและก็อยูกับผูอื่นไดดี
ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวย
เปนอันวา แมแตเรื่องภาวนา ซึ่งเปนดานจิต
และปญญา สําหรับคฤหัสถทานก็ไปเนนขอเมตตา
ทีเ่ กีย่ วของกับขางนอกมาก
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ทีเ่ รียกวา ทาน ศีล ภาวนา
นี้ บางแหงทานใชอีกชื่อหนึ่งวา ทาน สัญญมะ และ
ทมะ เปนไวพจนกัน
ทานก็ทาน ศีลตรงกับสัญญมะ ทีว่ า เมื่อกี้

๖๑

คือการควบคุมตนเองในการแสดงออกเพื่อไมให
เบียดเบียนผูอื่น ไมกอความเดือดรอนเสียหายตอ
สังคม และทมะ ก็ตรงกับคําวาภาวนาอยูแลว
ตั ว แท จ ริ ง ตั ว หลั ก ใหญ ก็ อ ยู  ที่ ท มะนั้ น เอง
สองขอแรกเปนการขยายหลักเบื้องตนใหชัดเจน
ซอยละเอียดออกไป
นอกจากเรียกบุญกิรยิ าวัตถุแลว ในคัมภีรอ ติ -ิ
วุตตกะแหงหนึง่ ทานบรรยายเปนภาษาบาลีวา ปุญฺ ํ
สิกฺขติ∗ เรียกเปนศัพท ก็คือบุญญสิกขา นัน่ เอง ก็
สิกขานัน้ แหละแตเปนสิกขาที่มุงคฤหัสถ คือเนน
การฝกในการสรางเสริมคุณสมบัตทิ ดี่ ี ทีเ่ รียกวา
“บุญ” ใหเจริญงอกงามขึ้นในชีวิต หรือใหชีวิต
เจริญขึ้นในบุญเรียกวา บุญญสิกขา มี ๓ ประการ
คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ทาน สัญญมะ ทมะ
นีเ้ ปนความรูดานหลักวิชา อาจไมคอยพบกัน
∗

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๐/๒๔๑

๖๒
โดยเฉพาะ สัญญมะ ทมะ แทบจะไมเคยพูดถึงกัน
เลย แตความจริงชุดนี้ก็วาตามหลักวิชาเหมือนกัน
เปนไวพจนของทาน ศีล ภาวนา
พูดถึงเรือ่ งสิกขามาก็พอสมควร คงจะผานได
แตกอนจะไปถึงภาวนาขอแทรกอีกนิดหนึ่ง

เรือ่ งแทรก: เครือ่ งชวยและเครือ่ งวัดการพัฒนา
สําหรับคําวา พัฒนา นัน้ ในภาษาบาลีมี
ศัพทคลายกันอยูคําหนึ่งเรียกวา วุฒิ หรือ วัฒิ
วุฒิ แปลวาความเจริญ มีรากศัพท (ธาตุ)
เดียวกับพัฒนา วุฒหิ รือวัฒินี้เปนหลักธรรมสําหรับ
เอามาใชประกอบในการสรางความเจริญหรือพัฒนา
ยกตัวอยาง วุฒิธรรม ทีเ่ ปนหลักธรรมเบื้อง
ตน ทานสอนไวมี ๔ ประการ เรียกเต็มวา ปญญา
วุฒิธรรม แปลวาธรรมเปนไปเพื่อความเจริญแหง
ปญญา สําหรับชวยในการพัฒนาตนดานปญญา คือ

๖๓

๑. สัปปุริสูปสสยะ แปลวา คบหาสัตบุรุษ
คบคนดีมีปญญา มีคุณธรรม มีความรูความเขาใจ
ในธรรม ซึ่งเปนหลักความจริงความดีงาม
๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงธรรม ฟงคําสั่งสอน
ทีแ่ สดงความจริงความดีงามนั้น
๓. โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย
รูจ กั พิจารณาสิ่งที่ไดเลาไดเรียน
สามารถจับ
สําเหนียกเอามาดวยดี โยนิโสมนสิการเปนตัวแกน
ของการสรางปญญา ที่เรียกวาสําเหนียกนั่นแหละ
คือ รูจักจับ รูจักเลือกเอามาใชประโยชน
๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมใหถูก
หลัก ที่ทานเรียกวา ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
หมายความวา
ปฏิบัติธรรมสอดคลองกันตาม
ระบบความสัมพันธที่วา ธรรมขอนี้เปนไปเพื่อจุด
มุง หมายอะไร
และไปสัมพันธกับธรรมขอไหน
ปฏิบตั ิดวยความตระหนักชัด และปฏิบัติใหถูก
ตองตามแนวตามความมุงหมายนั้น

๖๔
ธรรมชุดนี้เปนหลักประกอบที่สําคัญ เปน
หลักชวยในการพัฒนานั่นเอง
นอกจากนั้น ยังมีหลักที่เรียกวา วัฒิธรรม
สําหรับวัดความเจริญของอริยสาวก โดยเฉพาะ
อุบาสกอุบาสิกา วามีความเจริญในการพัฒนาตน
แคไหน วัดดวย วัฒธิ รรม ๕ ขอ คือ
๑. ศรัทธา มีความเชื่อถูกหลัก เชื่อมีเหตุมี
ผลหรือไมเพียงไร
๒. ศีล มีความประพฤติดีงาม ถูกตองตาม
หลักพระศาสนาแคไหน
๓. สุตะ มีความรูหลักธรรมคําสอนที่จะไป
ชวยตนเองและแนะนําผูอื่นไดพอสมควรไหม
๔. จาคะ มีความเสียสละ มีนํ้าใจชวย
เหลือเผื่อแผผูอื่นเปนอยางไร
๕. ปญญา รูเ ขาใจความจริงตางๆ รูเทา
ทันสภาวะของโลกและชีวิต พอทําจิตใจใหหลุด
พนเปนอิสระโปรงโลงไดแคไหน

๖๕

พุทธพจนเตือนใหมุงหนาพัฒนาตน
การพัฒนาตนนี้ เปนหลักการแหงการเจริญ
งอกงามกาวหนายิ่งๆ ขึ้นเรื่อยไป ผูที่ดําเนินตาม
หลักการพัฒนาตน จะคิดเพียงวา เราจะรักษา
ความดีงามที่ไดบําเพ็ญมาแลว หรือพอใจวาเราได
ทําดีมามากแลว พัฒนาตนมาดีแลว ไมได คนที่
พอใจอยางนั้น หรือทรงๆ อยูแคนั้น คือ หยุดอยู
หรือ คงอยูเทาเดิม ทานเรียกวา เปนคนประมาท
ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจา ขอใหพิจารณา
พุทธพจนตอไปนี้ เปนเครื่องเตือนใจ
"ภิกษุทงั้ หลาย จะกลาวไปใยถึงความเสือ่ ม
ถอยในกุศลธรรมทัง้ หลาย เราไมสรรเสริญแมแต
ความคงอยูก บั ทีใ่ นกุศลธรรมทัง้ หลาย เราสรรเสริญ
แตความกาวหนาในกุศลธรรมทัง้ หลาย ไมสรรเสริญ
ความคงอยูก บั ที่ ไมสรรเสริญความเสือ่ มถอย
"อยางไรเปนความเสือ่ มถอยในกุศลธรรมทัง้
หลาย...? ภิกษุมคี ณ
ุ ธรรมเทาใด โดยศรัทธา ศีล

๖๖
สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ ธรรมเหลานัน้ ของเธอ
ไมคงอยู ไมเจริญขึน้ นีเ้ ราเรียกวาความเสือ่ มถอย
ในกุศลธรรมทัง้ หลาย...;
“อยางไรเปนความคงอยูก บั ทีใ่ นกุศลธรรมทัง้
หลาย...? ภิกษุมคี ณ
ุ ธรรมเทาใด โดยศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ ธรรมเหลานัน้ ของเธอ
ไมลด ไมเพิม่ ...;
“อยางไรเปนความกาวหนาในกุศลธรรมทัง้
หลาย...? ภิกษุมคี ณ
ุ ธรรมเทาใด โดยศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ ธรรมเหลานัน้ ของเธอ
ไมหยุดอยู ไมลดลง..."∗
"นันทิยะ! อยางไร อริยสาวกชือ่ วาเปนอยู
ดวยความประมาท? คือ อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
เปนผปู ระกอบดวยความเลือ่ มใสอยางไมหวัน่ ไหวใน
พระพุทธเจา...เธอสันโดษ (พอใจ) ดวยความเลือ่ มใส
อยางไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจานัน้ ...เปนผปู ระกอบ
∗

องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑

๖๗

ดวยความเลือ่ มใสอยางไมหวัน่ ไหวในธรรม...เธอ
สันโดษ (พอใจ) ดวยความเลือ่ มใสอยางไมหวัน่ ไหวใน
ธรรมนัน้ ...เปนผปู ระกอบดวยความเลือ่ มใสอยางไม
หวัน่ ไหวในสงฆ เธอสันโดษ (พอใจ) ดวยความเลือ่ มใส
อยางไมหวัน่ ไหวในสงฆนนั้ ...เปนผปู ระกอบดวยศีล
ทัง้ หลายอันเปนทีพ่ อใจของพระอริยเจา
เธอ
สันโดษ (พอใจ) ดวยศีลนัน้ ไมเพียรพยายามยิง่ ๆ
ขึน้ ไป เพือ่ สงัดในทิวา เรนในราตรี เมือ่ เธอเปนอยู
ประมาทอยางนี.้ ..ธรรมทัง้ หลายยอมไมปรากฏ"∗
"ภิกษุยงั ไมถงึ ความสิน้ อาสวะ อยาไดนอนใจ
เสีย เพียงดวยศีลและวัตร หรือดวยความเปน
พหูสตู ดวยการไดสมาธิ หรือดวยการอยูไ ดในที่
สงัด หรือดวยการตระหนักวา เราไดสมั ผัสเนกขัมม
สุขทีป่ ถุ ชุ นไมเคยไดลมิ้ "∗∗
∗

สํ.ม. ๑๙/๑๖๐๑/๕๐๐
ขุ.ธ. ๒๕/๒๙/๕๑

∗∗

—๔—

หลักการพัฒนา
การพัฒนาตนที่รอบดาน
หลักที่ ๓ คือ ภาวนา ซึง่ เปนตัวจริงของคํา
วาพัฒนา ดังที่ทานอธิบายภาวนาวา พัฒนา และ
ปจจุบันนี้เรานิยมใชกันวาพัฒนา ก็กลับไปตรงกับ
ของทานเขา นับวาดีมาก
ไดบอกแลววา ภาวนาเปนรูปคํานาม รูปคุณนามเปนกริยาชอง ๓ ทานใชวา ภาวิต แปลวา ผูที่
เจริญแลว +อัตตะ หรือ อัตตา ที่แปลวาตน ก็เปน
ภาวิตตั ตะ แปลวา ผูม ตี นอันเจริญแลว คือ มีตนอัน
พัฒนาแลว ซึง่ ตามปกติทานหมายถึงพระอรหันต
บางแหงจะเนนหมายถึงพระพุทธเจาโดยเฉพาะ
ในพระไตรปฎกบางแหงมีคนมาทูลถามพระ
พุทธเจา เขาเรียกพระองควา ทานผูเปนภาวิตัตตะ

๖๙

พระสารีบุตรอธิบายภาวิตัตตะไววา กถํ ภควา
ภาวิตตฺโต ทีว่ า พระพุทธเจาเปนภาวิตัตตะ ผูมีตน
พัฒนาแลวนัน้ เปนอยางไร แลวทานก็ขยายความวา
ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโญ∗ นี่
หลักใหญมาแลว ที่วามีตนอันพัฒนาแลวก็คือ
๑. มีกายอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตกาโย
๒. มีศลี อันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตสีโล
๓. มีจติ อันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตจิตฺโต
๔. มีปญ
 ญาอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตปฺโญ
ตอจากนี้ทานขยายความออกไปอีก เปน
ภาวิตสติปฏฐาโน ภาวิตสมฺมปฺปธาโน ภาวิตอิทธฺ ปิ า
โท ภาวิตอินทฺ ริโย ภาวิตพโล ภาวิตโพชฺฌงฺโค ภา
วิตมคฺโค แปลวา ไดพัฒนาสติปฏฐาน พัฒนาสัม
มัปปธาน พัฒนาอิทธิบาท พัฒนาอินทรีย พัฒนา
พละ พัฒนาโพชฌงค พัฒนามรรค แลว
∗

ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑

๗๐
ทานบรรยายไวยาว ซึง่ ก็รวมอยูใ น ๔ ขอ คือ
ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโญ นี้
คือคุณสมบัตขิ องทานผูพ ฒ
ั นาตนแลว เอามาใชวดั ได
ถามีการพัฒนาตน เราก็เอาหลักนี้มาใชวัด
ดูวา พัฒนาครบไหม ๔ ดานนี้ คือ ๑. กาย ๒. ศีล
๓. จิต ๔. ปญญา
ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา เปน
รูปคุณนาม เปนคุณสมบัติของบุคคล ถาจะตั้งเปน
ศัพทนามใหเปนหัวขอธรรม ก็เปลี่ยนไปอีกรูปหนึ่ง
เปนภาวนา ก็จะไดศัพทดังตอไปนี้
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล
๓. จิตตภาวนา การพัฒนาจิต
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา
ทีนี้ จะตองอธิบายความหมายอีกหนอยหนึง่ วา
ทีว่ า พัฒนากาย ศีล จิต ปญญา นั้นเปนอยางไร

๗๑

พัฒนาความสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทางวัตถุ
๑. กายภาวนา พัฒนากาย อาจจะสงสัยวา
คงจะตองรับประทานกันใหญ รางกายจะไดเติบโต
หรืออาจจะบริหารรางกาย ออกกําลังอะไรตางๆ
พัฒนากายใหแข็งแรง อันนี้ก็ไมผิดหรอก แตวามัน
ตองมีหลักทีใ่ หญกวานั้น ไมอยางนั้นการพัฒนา
กายอยางนี้อาจจะเสียก็ได คือจะรับประทานมาก
เพียงเพือ่ ใหรางกายใหญโต แลวอาจจะนํารางกาย
ไปใชในทางที่ไมดี
การพัฒนากําลังใหแข็งแรงอยางเดียวไมพอ
ตามหลักการนี้ทานยังไมถือวาเขาสูธรรม
การ
พัฒนากายในทางธรรมมีความหมายลึกซึ้งกวานั้น
ทานไขความวา พัฒนากายอยางไร กายนั้น
มุง เอาทีท่ วาร ๕ ที่เรียกอีกอยางหนึ่งวาอินทรีย ๕
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเปนดานเปนชองทางที่
จะติดตอกับโลกภายนอก
ถาเรียกตามภาษา
ปจจุบนั ก็วา ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย

๗๒
ภาพ หรือเรื่องวัตถุสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปทางกาย
ภาพ ซึง่ เราสัมพันธดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย
การพัฒนากาย ก็คือ พัฒนาความสัมพันธ
ทางทวารเหลานั้นใหดี ไมใหเกิดเปนโทษ ดังจะ
เห็นในหลักอินทรียสังวร
การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
ภายนอกดวยดี เชน ตาของเราเห็นสิ่งแวดลอม
ภายนอก จะดูอยางไรใหไดประโยชน ไมเกิดโทษ
ทําอยางไรจะใหเด็กของเราดูโทรทัศนเปน ใหเขารู
จักเลือกรับเอาสิ่งที่ดีมาใชประโยชน ไมเอาสิ่งที่
เปนโทษมา รูจักสัมพันธทางตา รูจักสัมพันธทางหู
เมือ่ ไดยนิ ก็เลือกรับสิ่งที่ดี เชนหาฟงความรูที่เปน
ประโยชน ไมเอาสิ่งที่ราย ตลอดจนพัฒนาการใช
จมูก พัฒนาการใชลิ้น ฯลฯ
ลิน้ ก็สาคั
ํ ญ มาเขาหลักโภชเนมัตตัญุตา คือ
รูจ กั ประมาณในการบริโภค เชนพระก็มหี ลักปฏิสงั ขาโย เรียกวาปจจเวกขณะ หรือปจจัยปจจเวกขณ

๗๓

หมายถึงการพิจารณาปจจัย คือเมือ่ จะบริโภคปจจัย
๔ ก็ใหพิจารณาโดยแยบคาย โดยมีโยนิโสมนสิการ
วาที่เรารับประทานอาหารนี้ไมใชเพื่อมุงเอร็ดอรอย
มิใชมงุ จะเอาโกหรูหราสนุกสนานมัวเมา แตรับ
ประทานเพือ่ ใหชวี ติ เปนไป เพือ่ ดํารงอยูผ าสุก มีสขุ
ภาพดี แข็งแรง แลวจะไดทากิ
ํ จหนาทีข่ องตนดวยดี
เมือ่ รับประทานอาหาร แทนทีจ่ ะรับประทาน
โดยมุง ความอรอยหรือความโก ก็ไปเนนที่คุณคา
ประโยชนที่จะได มองดูวารับประทานอะไรจึงจะมี
คุณคา ชวยชีวิตใหมีสุขภาพดี และเกื้อกูลแกการ
เปนอยูที่ดี ถาเปนพระก็จะไดตั้งใจบําเพ็ญสมณ
ธรรม โรคภัยก็จะไดเบียดเบียนนอย นี้เปนการ
พัฒนาในดานความสัมพันธระหวางลิ้นกับรส
นอกจากนี้ ก็สัมพันธใหดีทางดานกายกับ
สิง่ สัมผัส (โผฏฐัพพะ) ภายนอก
นี้ คื อ การพั ฒ นากายในความหมายของ
ธรรมะ พูดงายๆ วา พัฒนาความสัมพันธของตัว

๗๔
เรากับสิง่ แวดลอมภายนอกหรือวัตถุทั้งหลายใหดี
ขอนี้ ตองถือวาสําคัญ เพราะเปนหลักเบื้อง
ตน หลักสังวรอะไรตางๆ ก็เขามาในขอนี้หมด
ฉะนัน้ ในปจจุบันการศึกษานาจะเนนขอนี้ดวย ผูมี
การศึกษาจะตองมีการพัฒนากาย ซึ่งไมใชเพียง
วารางกายแข็งแรงเทานั้น ตองถามดวยวาเขามี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดีไหม หากวามีแต
กายแข็งแรง แตสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไมดี เอา
กายที่ แ ข็ ง แรงไปทะเลาะวิ ว าทแสวงหาสิ่ ง ปรน
เปรอ จะยิง่ เปนโทษมาก จะถือวามีการศึกษาไมได

พัฒนาทางสังคม ตอดวยพัฒนาจิตใจและปญญา
๒. ศีลภาวนา คือการพัฒนาศีล ไดแกการ
พัฒนาในเรือ่ งความสัมพันธทางดานกาย วาจา
กับบุคคลอื่นหรือเพื่อนมนุษยดวยกัน
ขอกอน
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ
แตขอ นี้เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย

๗๕

ดวยกัน มีความสัมพันธที่ดีงามอยางที่วามาแลว ที่
วาศีลคือการไมเบียดเบียน
แมแตศีลขอมุสาวาทที่สงสัยกันวา พูดอยาง
นัน้ อยางนี้จะเปนพูดเท็จหรือไมเท็จอะไรตางๆ ถารู
สาระของศีลวา ศีลมุงที่ความไมเบียดเบียนก็จะ
สบายใจขึ้น
แพทยรสู ึกวาจะมีปญหามาก หลายทาน
สงสัยวา จะพูดกับคนไขอยางนี้โกหกผิดศีลขอ
มุสาวาทไหม ที่จริงหลักก็มีอยูในเรื่องศีลนี้ ในที่
บางแหงทานบรรยายไวเลยวา เวนมุสาวาทคือเวน
จากการพูดเท็จเพื่อเห็นแกประโยชนตน ไมกลาว
วาจาเท็จเพื่อทําลายประโยชนของผูอื่น
การกลาวเท็จที่เปนมุสาวาทนั้น
สาระ
สํ าคัญอยูที่มุงจะทําลายประโยชนของผูอื่นทําให
เขาเสียหาย ทานใชศัพทโบราณวา หักราน
ประโยชนของเขา
ถาเปนการพูดเพื่อใหคลาดจากความเปน

๗๖
จริง โดยมุงหักรานประโยชนของเขา เปนมุสาวาท
แท แตถา พูดเท็จอยางอื่นนอกจากนั้นก็มีโทษเบา
บางแลว เพราะมันไมเขาตัวประเด็นแทๆ
ที่ พู ด มานี้ ก็ น อกเรื่ อ งแซงออกไปนิ ด หนึ่ ง
เปนอันวาเรื่องศีลประเด็นอยูที่วาไมเบียดเบียน
เปนสาระสําคัญ เมื่อไมเบียดเบียนแลวตอไปก็อยู
รวมกันดวยดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถาเปนคฤหัสถ
ก็มเี รือ่ งทานเขามาดวย
ดานนี้เปนความสัมพันธทางสังคมที่ดีซึ่งจะ
ตองพัฒนาขึ้นมา
๓. จิตตภาวนา คือพัฒนาจิตใจ ดานจิตใจ
นีไ้ ดกลาวแลวในอธิจิตตสิกขา คือพัฒนาคุณภาพ
จิต พัฒนาสมรรถภาพจิต พัฒนาสุขภาพจิต นี้เปน
การใชศัพทแบบสมัยปจจุบันใหเขาใจกันงาย ก็
ผานไปไดเลย
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา ก็
เหมือนกับอธิปญญาสิกขาที่พูดมาแลวนั้นเอง คือ

๗๗

การรูเ ขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน
สภาวะของโลกและชีวติ ทําจิตใจใหเปนอิสระไดจน
ถึงขัน้ สูงสุด อยางที่มีคาถาสรรเสริญพระพุทธเจา
เมือ่ พัฒนาปญญาสูงสุด การพัฒนาขอตนๆ
ก็ไดรับการพัฒนาไปพรอมบริบูรณดวย
มีคํา
สรรเสริญพระพุทธเจาแหงหนึ่งวา
ยถาป อุทเก ชาตํ
ปุณฺฑรีกํ ปวฑฺฒติ
น อุปลิปฺปติ โตเยน สุจิคนฺธํ มโนรมํ
ตเถว โลเก สุชาโต พุทฺโธ โลเก วิหรติ
น อุปลิปฺปติ โลเกน โตเยน ปทุมํ ยถา
แปลความวา เปรียบเหมือนวา ดอกบัวเกิด
ในนํา้ เจริญงอกงามขึ้นมาในนํ้า ไมติดดวยนํ้า ซํา้
ยังมีกลิน่ หอมนาชื่นใจ ฉันใด พระพุทธเจาทรง
บังเกิดดีแลวในโลก ทรงอยูในโลก แตไมติดโลก
เหมือนใบบัวไมติดนํ้า ฉันนั้น
นี้คือลักษณะของคนที่พัฒนาตนไปจนถึงมี
ปญญาสูงสุด ตรัสรูแลว หมดสิ้นกิเลส เกิดในโลก

๗๘
อยูใ นโลก แตไมติดโลก เหมือนดอกบัวเกิดในนํ้า
แตไมติดนํ้า มีกลิ่นหอมนาชื่นใจ
ที่ทานกลาวมานี้ก็เปนคาถาสําหรับนํามาดู
คุณสมบัตขิ องผูพ ฒ
ั นาตน เปนคติอนั หนึง่ ซึง่ ใหแนว
ความคิดวา ในการพัฒนาตนนั้น เราก็อยูในโลกนี้
แหละ แตเราไมตดิ โลก ไมแปดเปอ นดวยโลก เหมือน
ดอกบัวแมจะอยูในนํ้า หรือบางแหงจะอยูในโคลน
ตม แตก็ไมติดไมเปอน กลับมีกลิ่นหอมนาชื่นใจ
เอาไปบูชาพระก็ได อะไรทํานองนี้ นีเ้ ปนการพัฒนา
ตนทีส่ มบูรณแลว พระพุทธเจาก็มคี ณ
ุ สมบัตอิ ยางนี้

จุดสมบูรณของการพัฒนาตน
เรือ่ งการพัฒนาตนนี้
ไดพูดมาในแงมุม
ตางๆ ซึง่ วาไปตามหลักวิชาหรือเนื้อหาในคัมภีร
ขอสรุปเปนจุดเนนวา พระพุทธศาสนายกยอง
ผูท พี่ ัฒนาตนวาเปนบุคคลสูงสุด อยางที่ไดยกพุทธ
ภาษิตมาแสดงวา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู

๗๙

มนุษย คนที่ฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด
เมือ่ ยกยองผูที่พัฒนาตนแลว ก็มีจุดเนนขอ
ตอไป คือ พระพุทธศาสนานีถ้ อื วา มนุษยเปนผูท ฝี่ ก
ได หรือนับถือศักยภาพในตัวมนุษยที่พัฒนาขึ้นได
เมื่ อ พั ฒ นาได ก็ เ น น ความสํ าคั ญ ของการฝ ก ฝน
พัฒนาตน ใหความสําคัญมากแกการฝกฝนพัฒนาตน
ฉะนัน้ จึงบอกวา ความดีหรือความประเสริฐ
ของมนุษยนี้
อยูที่การฝกฝนพัฒนาตนนั้นเอง
เพราะมนุษยนั้น ถาไมฝกฝนพัฒนาแลว ก็ไมมีคุณ
คาอะไร ถาพัฒนาใหดีแลวก็ประเสริฐเลิศลํ้า จน
กระทัง่ แมแตเทพพรหมก็เคารพบูชา อาจเปนถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจา แตถาไมฝกฝนพัฒนาตน ก็
อาจจะเต็มไปดวยสิ่งชั่วทราม อาจจะเลวรายตํ่า
ตอยดอยกวาแมแตสัตวเดรัจฉานก็ได ฉะนั้น ใน
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา จึงเนนความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเปนอยางมาก
เมือ่ พูดมาถึงนี่แลว ขอรวบรัดรวมความเปน

๘๐
การยําไว
้ วา จุดหมายของการพัฒนาตนจะถือวา
สําเร็จ โดยมองที่การไดพัฒนาตนครบ ๔ ดาน
การพัฒนาตนชนิดเต็มรูปแบบทั้ง ๔ ดาน
คือ ภาวนา ๔ นัน้ ตามปกติพระพุทธเจาตรัสใน
ลักษณะทีเ่ รียกอยางปจจุบันวาเปนการวัดผล ดัง
นัน้ จึงใชในรูปที่เปนคุณสมบัติของคนที่พัฒนาตน
แลว โดยเปลี่ยนภาวนาเปน “ภาวิต”
ดังทีท่ า นเรียกคนที่พัฒนาตนแลว คือผูมีตน
ทีผ่ า นภาวนาแลววา ภาวิตัตตะ หรือ ภาวิตัตต
(ภาวิต+อัตต)
ภาวิต ก็มี ๔ (เชนเดียวกับภาวนา ๔) เพราะ
แยกเปนดาน กาย ศีล จิต และปญญาตามลําดับ
คนทีพ่ ฒ
ั นาตนแลว จึงเปน ภาวิต ๔ ดาน คือ
๑. ภาวิตกาย มีกายทีพ่ ัฒนาแลว คือ ได
พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ปฏิบตั ติ อ โลกแหงวัตถุอยางไดผลดี โดยเฉพาะดวย
อินทรียท งั้ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เชน ดูเปน

๘๑

ฟงเปน ใหไดปญญา และคุณคาที่เปนประโยชน
๒. ภาวิตศีล มีศลี ทีพ่ ัฒนาแลว คือ ได
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คม
โดยอยูร วมกับเพื่อนมนุษยอยางไมเบียดเบียน แต
อยูก ันดวยไมตรี เปนมิตร เกื้อกูลกัน
๓. ภาวิตจิต มีจติ ใจที่พัฒนาแลว คือ ได
พัฒนาจิตใจใหมีคุณสมบัติที่ดีงาม มีคุณธรรม
ความเขมแข็งมั่นคง และความสุข คือพัฒนาแลว
ทัง้ ดานคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต
๔. ภาวิตปญญา มีปญ
 ญาที่พัฒนาแลว
คือ ไดพัฒนาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่ง
ทัง้ หลายตามเปนจริง รูเทาทันความจริงของโลก
และชีวติ เขาถึงกฎธรรมชาติที่มีความเปนไปตาม
เหตุปจ จัย เปนตน จนทําจิตใจใหเปนอิสระได เบิก
บานผองใส เปนอยูดวยปญญา
คนทีพ่ ฒ
ั นาตนไดผลแทจริง จะมีคุณสมบัติ
เปนภาวิต ๔ ดานอยางนี้

บทเสริม
สังคมตองมีคา นิยมยกยองคนทีพ่ ฒ
ั นาตน
ทีนี้ มองดูทางดานสังคม มีพุทธพจนตรัสไว
โดยมีสาระวา สังคมควรจะเนนหรือมีคานิยมใน
การยกยองบุคคลที่พัฒนาตน เพราะคานิยมเปน
เรือ่ งสําคัญมากในทางสังคม เปนเครื่องบิดผันนํา
ทางสังคมใหไปทางดีทางราย
ถาสังคมมีคานิยมที่ไมดี เชนในเรื่องนี้ ถา
เราไมชวยกันยกยองบูชาผูพัฒนาตน แตไปยกยอง
บูชาคนดวยเหตุอื่นๆ เชน ความมั่งมีเงินทองหรือ
อิทธิพลอํานาจ เมื่อสังคมเกิดคานิยมในทางอยาง
นัน้ แลวผลรายก็เกิดแกสังคมนั้นเอง แลวจะไป
โทษใคร เพราะมนุษยสรางคานิยมขึ้นมาเอง คา
นิยมนีเ้ ปนมโนกรรม แลวมนุษยก็ไดรับผลของ
มโนกรรมที่เปนอกุศลของตนเอง

๘๓

ตรงขาม ถาเราพัฒนาคานิยมที่ดี ชวยกัน
เชิดชูคนทีพ่ ฒ
ั นาตน คนที่มีการศึกษาที่ถูกตอง
สังคมก็จะดีงามขึ้น มนุษยที่เกิดมาภายหลังก็จะ
ถือตามเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ วา
อะไรดี อะไรเปนที่เชิดชูนิยมกันในสังคม แลวก็จะ
พยายามทําตาม
มีคาถาในพระธรรมบทอีกคาถาหนึ่ง ที่นา
จะนํามาใชในกรณีนี้ ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนา
และมีคาว
ํ า ภาวิตัตตะ (ผูม ตี นที่พัฒนาแลว) อยู
ดวย ทานสอนวา
มาเส มาเส สหสฺเสน โย ยเชถ สตํ สมํ
เอกฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมป ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยฺเจ วสฺสสตํ หุตํ
แปลวา ถึงแมบุคคลจะไปประกอบพิธีบูชา
สมําเสมอทุ
่
กเดือน ดวยทรัพยเดือนละ ๑,๐๐๐
ตลอด ๑๐๐ ป ก็ไมประเสริฐอะไร สูบูชาคนที่
พัฒนาตนแลวแมเพียงขณะหนึ่งก็ไมได

๘๔
นอกจากนั้น ที่บอกใหบูชาคนที่ควรบูชานี้
คําวา “บูชา” นั้น ก็ไมใชหมายความวาเอาไปตั้งไว
บนแทน หรือใหทานนั่งบนอะไรสักแหง แลวก็เอา
ดอกไมธูปเทียนไปกราบไหวหรอก แตหมายความ
วายกยอง
อยางเรือ่ งในภาษาบาลีวา มีคนยากจนคน
หนึง่ เปนคนขยันหมั่นเพียร ตั้งตัวไดดีมีทรัพย พระ
เจาแผนดินก็ทรง “บูชาเขาดวยตําแหนงเศรษฐี”
(สมัยนัน้ ตําแหนงเศรษฐีมีการแตงตั้ง)
ในขอความนี้ก็คือใหยกยองคนที่พัฒนาตน
แลว ซึง่ พระศาสนานี้สรรเสริญ จะเปนแนวทางที่ดี
ของสังคม และเขากับหลักมงคล ๓๘ ประการ ใน
คาถาที่ ๑ ขอ ๓ ที่วา
ปูชา จ ปูชนียานํ
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
แปลวา การบูชาคนทีค่ วรบูชาเปนอุดมมงคล
เปนมงคลสูงสุดที่จะนําชีวิตและสังคมใหเจริญกาว
หนา ฉะนัน้ ในแงสงั คม เรือ่ งการพัฒนาตนก็สาคั
ํ ญ

๘๕

พัฒนาตนจนหมด(ความยึดมัน่ )ตัวตน
สุดทายก็เขามาในตัวเองภายใน เมื่อพัฒนา
ตนแลว พัฒนาไปๆ กายก็พัฒนา ศีลก็พัฒนา จิต
ก็พฒ
ั นา ปญญาก็พัฒนาดีแลว ก็เกิดความรูความ
เขาใจสิง่ ทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติ
ธรรมดาของโลกและชีวิต รูเขาใจ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ปญญาพัฒนาแลวก็เลยรูวาตัวตนนี้ไมมี
ตกลงพัฒนาตน พัฒนาไปพัฒนามาก็หมด
ตัวตน เปนสุดทายจบเลย
ความจริง ไมใชวาหมดหรอก โดยสมมุติก็
ยังมีอยู เปนเรื่องของภาษา
ทีว่ า พัฒนาตนนั้นก็ตองรูเทาทัน เราพูดตาม
ภาษาสําหรับสื่อความหมายกัน เรียกวาตัวตนโดย
สมมุติ
เมื่อพัฒนาปญญาก็ทําใหรูเขาใจความจริง
เกีย่ วกับตัวตนวามันเปนอนัตตา คือ ไมใชวาหมด
ตัวตนหรอก แตรทู นั วาตัวตนทีย่ ดึ ถือกันนัน้ ทีแ่ ทมนั
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ไมมี เมือ่ รูว า เปนอนัตตาแลวก็หมดความยึดมัน่ (คือ
เมือ่ ทีจ่ ริงตัวตนมันไมมีอยูแลว ก็ไมตองหมดตัวตน
แตคนมีความยึดมั่นในตัวตนที่ไมมี จึงตองทําให
หมดความยึดมั่นนั้น แลวปญหาก็หมดไปเอง)
เมือ่ ไมมีความยึดติดถือมั่นในตัวตน ก็ไมถูก
กระทบกระทั่ง เพราะไมมีตัวตนที่คอยรับกระทบ
ใหเกิดความทุกข
แตกอ นนี้ คนโนนวามาก็กระทบ ไปทําโนน
ไปมองเห็นรูอะไรทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็
กระทบเรื่อย เพราะมีตัวตนที่ยึดไว พะวงปกปองไว
คอยรับกระทบอยูเรื่อย แตพอเขาใจ มีปญญารู
แจมแจง หมดความยึดมั่นนั้น ก็ไมมีตัวไวรับ
กระทบ ก็หมดทุกข เรียกวาพนจากกิเลสและ
ความทุกข ก็ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ตอ
แตนั้น จะทําอะไรจะแกอะไรก็ตรงไปตรงมาตาม
เหตุปจจัย ไมทําไปตามกิเลส เปนอิสระแทจริง
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ถาไมพัฒนาตนก็เปนไปในทางตรงขาม คือ
ไมรเู ขาใจตัวตนวาเปนอนัตตา ก็ยิ่งพัฒนาความ
ยึดมัน่ ในตัวตน ตัวตนมันก็ขยายพอกพูนออกไป
พองออกไปพองออกไป อยูนานวันเขาตัวตนของ
เราก็ยงิ่ พองขยายใหญ พอขยายใหญก็ยิ่งทุกข
มาก เพราะตัวตนแคนี้ มันรับกระทบแคนี้มันก็ทุกข
แคนี้ พอนานๆ เขามันขยายออกไป ขยายออกไป
อยูก บั สิง่ นั้นสิ่งนี้ ก็มีตัวตนที่รับกระทบมากขึ้นๆ ก็
ทุกขหนักเขาทุกที
ถาเราอยูในโลกไมเปน ก็ติดโลก แลวก็ยึด
ทุกอยางในโลก เชน ของทีเ่ รามี ทีเ่ ราเขาไปเกีย่ วของ
เราก็ยดึ ทุกอยาง เรายึดอะไร ตัวตนของเราก็ขยาย
ไปอยูก บั มัน สิ่งนั้นก็ผนวกเขาเปนตัวตนของเรา
เรามีแกวใบหนึ่ง แกวใบนั้นก็เปนตัวตนของ
เราดวย ตัวเราขยายไปอยูก บั แกว เรามีบา นหลังหนึง่
ตัวตนของเราก็แผขยายไปครอบคลุมบาน เรามีอะไร
ตัวตนของเราก็ขยายไปผนวกเขา ตัวตนก็ใหญ
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ออกไปๆ จนในที่สุด สิ่งกระทบก็เขามากระทบมาก
มายจนรับไมไหวเลย วันหนึ่งไมรูกระทบเทาไร
ยิ่งตัวตนใหญก็ยิ่งมีโอกาสมีขอบเขตมีแดน
ทีจ่ ะรับกระทบมาก ก็เลยทุกขมาก จะทําอะไรจะ
แกไขอะไรก็ทาด
ํ วยกิเลสทีเ่ ห็นแกตน ทําไปตามแรง
ความรูส ึกที่ถูกบีบ ไมทําใหตรงตามเหตุปจจัย ก็
เลยยิ่งเกิดปญหามาก
ฉะนัน้ จึงจําเปนตองพัฒนาตน เพื่อจะรูเทา
ทัน เขาใจอนัตตา มองเห็นความไมมีตัวตน จะได
หมดความยึดมั่นในตัวตน แลวก็จะหมดความ
ทุกข พนจากกิเลส มีจิตใจเปนอิสระ เปนอันวา
เรือ่ งการพัฒนาตนก็นาจะจบเพียงนี้
เรื่องที่กลาวมาก็เหมือนดังที่พูดไวขางตน
คื อเนนการพูดตามหลักวิชาหรือตามคัมภีรตาม
ตํารา
ความรูในคัมภีรหรือในตํารานั้นจะเปน
ประโยชน อ ย า งแท จ ริ ง ก็ ต  อ เมื่ อ รู  จั ก เอามาใช
ประโยชน เอามาปฏิบัติ ถาไมมีผลในการปฏิบัติ

๘๙

แลวความรูในตําราก็ไรความหมาย
ขอนีก้ ม็ าสอดคลองกับวัตถุประสงคของกลุม
หรือโครงการที่วา จุดมุงหมายในการตั้งโครงการ
นัน้ มุง เนนที่การปฏิบัติ เรามาพัฒนาตนในแงการ
ปฏิบตั ิ คือเอาธรรมมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
ประจําวัน ทําใหดบั ทุกขได ใหจติ ใจปลอดโปรงผอง
ใสมีความสุข มีความรมเย็นทั้งตัวเองและอยูรวม
กับผูอ นื่ ดวยดี สังคมนี้ก็จะมีความสุขความเจริญ
ฉะนัน้ ถาหากวาไดนําความรูทางตํารานี้มา
โยงใชในทางปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน ก็จะเขากับ
วัตถุประสงคของโครงการ และทั้งเปนการถูกตอง
ตามธรรมดวย
ในทีส่ ดุ นี้ อาตมภาพขออนุโมทนา อางอิงคุณ
พระรัตนตรัย อํานวยพรแดทานผูใฝธรรมทุกทาน
ขอจงเจริญงอกงามในธรรมปฏิบตั ิ บําเพ็ญประโยชน
ตนและประโยชนทานใหสําเร็จสมตามมุงหมาย มี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกันทุกทาน เทอญ

