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นิทานพจน๑
หนังสือ สยามสามไตร นี้ มีจุดเริ่มตนตั้งแตกอนขึ้นปใหม
พ.ศ.๒๕๕๐ เมือ่ ทางโรงเรียน(อนุบาล)หนูนอ ย และบานพุทธประถม
ปรารภโอกาสที่โรงเรียนทั้งสองจะเริ่มเขาดําเนินงานการศึกษา ณ
สถานทีซ่ งึ่ สรางขึน้ ใหม แลวไดตดิ ตอขอใหอาตมภาพตัง้ ชือ่ ใหมรวม
สถานศึกษาทัง้ สองไวดว ยกันในนามอันหนึง่ อันเดียว ขัน้ ตอนในการ
คิดตัง้ และเลือกชือ่ ใหมนนั้ ใชเวลานับวายาวนาน
เวลาผานมาจนถึงชวงวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทาง
โรงเรียนไดพบหนังสือเลมหนึ่งของอาตมภาพ ซึ่งมีผูพิมพตอกันมา
(ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ก.ค. ๒๕๔๔, ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ ม.ค. ๒๕๕๐) มีชอื่ วา
“สามไตร” เกิดความพอใจชือ่ นัน้ โดยปรารถนาจะใชรวมกับคําวา
“สยาม” เปน “สยามสามไตร” และนําชือ่ นีใ้ สเขาในบัญชีชอื่ เลือก
รวมกับชือ่ ทีไ่ ดคดั ไวกอ นแลว
เมือ่ พิจารณาแลว เห็นวา คําวา “สามไตร” สือ่ ถึงหลักธรรม
สําคัญทีค่ รอบคลุมคําสอนทัง้ หมดในพระพุทธศาสนา และเปนแหลง
๑

นิทานพจน (หรือ นิทานวจนะ) คือ คําชี้แจงความเปนมา, คําเริ่มเรื่อง, คํานํา
(“นิทาน” แปลวา เหตุ, ที่มา, ตนเรื่อง, เรื่องเดิมที่เปนมา หรือความเปนมาตั้งแตตน; ใน
ภาษาไทย ความหมายเพี้ยนไป กลายเปน “เรื่องที่เลากันมา”)

ข
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ทีอ่ าํ นวยสาระทางการศึกษาไดอยางพรัง่ พรอม สวน “สยาม” ซึง่ เปน
ชือ่ ของประเทศชาติไทยนี้ ก็สามารถแปลใหมคี วามหมายทางธรรมที่
โยงกับสามไตรนัน้ ไดดดี ว ย ในทีส่ ดุ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ก็
ไดตกลงยุตวิ า โรงเรียน(อนุบาล)หนูนอ ย และบานพุทธประถม จะใช
ชือ่ ใหมรวมกันวา “สยามสามไตร”
เนือ่ งจากชือ่ ทีต่ งั้ นี้ มิใชมงุ เพียงใหไพเราะ แตใหมคี วามหมาย
สองไปยังหลักธรรมทีเ่ ปนสาระสําคัญและเปนเหตุผลของการศึกษา
ตลอดจนกระบวนวิธดี าํ เนินงานในการศึกษานัน้ ดังนัน้ คณะบุพการี
ของโรงเรียน พรอมดวยผูบ ริหาร ตัวแทนครูและผูป กครอง จึงไดมาที่
วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพือ่ ฟงความหมาย
ของสยามสามไตร และสนทนาธรรม เพิม่ พูนความรูค วามเขาใจใน
หลักธรรมที่มีความหมายอันสื่อสาระทางการศึกษา และพิจารณา
หนทางทีจ่ ะนําไปใชใหสาํ เร็จประโยชนสมั ฤทธิค์ วามมุง หมายตอไป
หลังจากนั้น ทางโรงเรียนไดถอดความจากเสียงบันทึกธรรม
นั้นสงมาถวายใหตรวจชําระ เพื่อจัดพิมพเปนเลมหนังสือ นี่คือกาว
สําคัญแหงการเกิดขึ้นของหนังสือเลมนี้
ระหวางที่ยังตรวจชําระตนฉบับอยูนั้น กาลเวลาก็ผานมาจน
ถึงวาระขึ้นสูปการศึกษาใหม
ณ โอกาสนั้น ในวันจันทรที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปน
วันวิสาขบูชา คณะบุพการี ผูบริหาร ตัวแทนครูและผูปกครอง ได
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มายังกุฏิของอาตมภาพ ที่วัดญาณเวศกวัน และขอรับชื่อโรงเรียน
สยามสามไตร แทนชื่อเดิมคืออนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถม
เพื่อเริ่มตนอยางเปนทางการ ในวาระเปดปการศึกษา ๒๕๕๑
สัมโมทนียกถาและการสนทนาวันนัน้ เนนทีก่ ารออกเดินหนา
กาวไปในการทํางานการศึกษา ตัง้ แตความพรอมของผูท าํ งาน จนถึง
การบรรลุจดุ หมายแหงประโยชนสขุ ของชีวติ สังคม และมวลมนุษย
แลวทางโรงเรียนก็ไดถอดความจากเสียงบันทึกธรรมนัน้ สงมาถวาย
อีก เพิม่ ขอมูลทีจ่ ะตรวจชําระรวมเขากับครัง้ กอนทีย่ งั คางอยู
บัดนี้ นับแตโรงเรียนเริ่มการเรียนการสอน ณ สถานที่แหง
ใหม ในชื่อใหมวาสยามสามไตรนี้ เวลาไดลวงไปถึง ๑ ปเศษแลว
หนังสือที่เปนเสมือนการกอกําเนิดแหงสาระดานนามธรรมเคียงคู
มากับการเกิดดานรูปธรรม อันมีนามเดียวกันวา “สยามสามไตร”
จึงถือกําเนิดเกิดเปนเลมขึ้นมา ถาถืออยางนี้ การปรากฏของ
หนังสือนี้ ก็นับวาเปนการเกิดขึ้นเต็มตัวสมบูรณของโรงเรียนสยาม
สามไตร
ดังไดกลาวแลววา เนื้อหาของหนังสือนี้ เกิดจากธรรมกถา
แกทางโรงเรียนใน ๒ วาระ คือ
ครั้งแรก ในคราวรับรูความตกลงเลือกใชชื่อวา “สยามสาม
ไตร” และรั บ รู ค วามหมายของนามใหม นั้ น เมื่ อ วั น ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และ

ง

สยามสามไตร

ครั้งที่ ๒ ในคราวรับมอบนามใหม คือ “สยามสามไตร” ขึ้นสู
การใชอยางเปนทางการ ในวาระเปดปการศึก ษา โดยรับในวัน
วิสาขบูชา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
หนังสือ สยามสามไตร นี้ โดยมิไดคาดหมาย ในที่สุด
ปรากฏวามีเนื้อหาสาระซึ่งจัดลงตัวเปน ๒ ภาค สอดคลองกับ
วาระที่เกิดขึ้นของธรรมกถา ๒ ครั้งนั้น ตามลําดับ
ในที่นี้ สมควรชี้แจงสาระสําคัญของหนังสือทั้งสองภาคนั้น
เปนการแนะนําหนังสือเพื่อประโยชนในการศึกษา ที่จะทําความ
เขาใจ และใชงานสืบตอไป ดังนี้
ภาค ๑ วาดวยความหมายของ “สยามสามไตร” เริ่มดวย
ความหมายสั้นๆ ของ “สยาม” ที่โยงเขาสูสามไตร จากนั้นเปนการ
อธิบายหลักธรรมใหญ คือ ไตรทั้งสาม อันไดแก ไตรรัตน (พระ
รัตนตรัย) ไตรลักษณ และไตรสิกขา ตามลําดับ
ดังที่ทราบกันอยู พระพุทธศาสนามองธรรมชาติของมนุษย
วาเปนสัตวอันพึงฝก ตองพัฒนา จะประเสริฐเลิศไดดวยการศึกษา
และพระพุทธศาสนาก็สอนธรรมเพื่อประโยชนสุขของมนุษย ดังนั้น
หลักธรรมสําคัญทั้งหลายจึงมีเนื้อหาสาระและความหมายที่เปน
เรื่องของการศึกษาอยูในตัว
เนื่องจากเปนการมุงตรงเขาไปสูหลักธรรมใหญที่ครอบคลุม
โดยไมมีเวลาที่จะขยายออกไปหาหลักยอยที่แยกกระจายตอออก
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ไปอีกมากมาย สามไตรจึงเปนการแสดงระบบการพัฒนามนุษยใน
ขั้นพื้นฐานอยางกวางๆ
แมกระนั้น ในที่นี้ ก็ไดยกสวนที่จะโยงออกมาสูการปฏิบัติใน
สภาพปจจุบันออกมาตั้งเปนจุดเนน ใหเห็นแนวทางที่จะนําไปใช
ประโยชนไดชัดเจนขึ้น
ความรูเขาใจในหลักธรรมใหญทั้งสามนี้ ถือวาเปนฐาน หรือ
เปนรากแกวของระบบการพัฒนามนุษย เพราะหยั่งโยงลงไปถึง
ธรรมชาติของโลกและชีวิตทั้งหมด ผูทํางานในระบบการศึกษาวิถี
พุทธ ยิ่งไดสรางฐานความรูเขาใจนี้ไวลึกซึ้งแนนแฟนเทาใด ก็จะ
ยิ่งมั่นใจวาจะดําเนินกระบวนการพัฒนามนุษยใหสัมฤทธิ์ผลได
จริงสมความมุงหมาย
ภาค ๒ วาดวยการนําหลักการศึกษาออกสูปฏิบัติการในการ
ทํางานจริง อันเปนการสอดคลองกับเหตุการณทางสังคม ที่ปรากฏ
นามสยามสามไตรซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนชื่อใหมของโรงเรียน
และชื่อนั้นขึ้นปาย ใชเปนคําเรียกขานสื่อสารกันตามสมมติทั่วไป
บนฐานทางปญญาที่แนนหนา ซึ่งมีความรูเขาใจหลักธรรม
เขาถึงความจริงของธรรมชาติ และมีแนวคิดที่ถูกตอง ก็จะทํางาน
การศึกษาไปไดถกู ทาง อยางมัน่ ใจ และไดผลทีจ่ ะใหบรรลุจดุ หมายที่
ดีทงั้ ตอชีวติ ตอสังคม และตอสิง่ แวดลอมตลอดจนธรรมชาติทั้งหมด
อยางแทจริง
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การศึกษามิใชมีความหมายเพียงการเลาทองในหองเรียน
และมิใชแคการเลนและกิจกรรมในโรงเรียน ทวาหองเรียนและทั้ง
โรงเรียนนัน้ เปนฐานปฏิบตั กิ าร ซึง่ ชีวติ นีแ้ ละทัง้ โลกเปนสถานศึกษา
ที่เด็กเรียนรูที่จะฝกตน พัฒนาทั้งอินทรียและพฤติกรรมในการสื่อ
สารสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการอยูรวมสังคม พัฒนาจิตใจ
และพัฒนาปญญา สามารถรวมจัดสรรชุมชน รวมสรางสังคมที่ดี
มีความรูเทาทัน พรอมที่จะแกปญหาของอารยธรรม นําพาโลกไป
ในทางแหงความเจริญที่เปนสันติสุขแทจริง
ภาคที่สองนําเสนอแนวทางปฏิบัติการทางการศึกษา ใหเห็น
วิถีพุทธแหงการพัฒนาชีวิต สรางสรรคสังคม และเกื้อกูลตอสิ่งแวด
ลอม ที่จะใหสัมฤทธิ์ผลดังกลาวนั้น
นอกจากเนื้อหาในภาคทั้งสองนั้นแลว สาระอีกสวนหนึ่งที่ได
จัดทําคูขนานมาดวย แมจะมองดูสั้น แตสําคัญอยางยิ่ง ก็คือ หลัก
การ และปฏิบัติการ ที่เรียกวา “หลักชาวพุทธ”
หลักชาวพุทธ ที่จัดเปนสูตรปฏิบัติการอยูทายเลมหนังสือนี้
กลาวไดวา เปนสวนของการกาวขึ้นสูความปรากฏเปนจริง โดย
เชื่อมประสานภาค ๑ กับภาค ๒ กลาวคือ เปนจุดเริ่มตนในการนํา
เอาสาระในสวนของฐานความรูและแนวความคิดในภาค ๑ นั้น
มาจัดเปนระบบปฏิบัติการของชีวิตจริง ที่จะใหกาวหนาไปใน
ปฏิบัติการทั้งหมดของสาระในภาค ๒
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สูตรปฏิบัติการของหลักชาวพุทธนี้ เทากับเปนหลักประกัน
อันทําใหมั่นใจวาสาระในภาคแรกจะถูกนํามาใชประโยชน และ
สาระในภาคที่สองจะมีการปฏิบัติจริง เพราะเมื่อมีการเริ่มตนแลว
การกาวตอก็จะตามมาได และโดยนัยนี้ก็คือ เปนหลักประกันวา
การศึกษาพัฒนาชีวิตวิถีพุทธจะเกิดมีเปนจริงขึ้นมา และจะงอก
งามกาวหนาตอไป
บัดนี้ เมื่อปรากฏนามสยามสามไตรแลว ก็ขอใหเปนแสงเงิน
แสงทองที่หวังไดแนแทวา จะตามมาดวยอาทิตยที่อุทัยแลวโคจร
ทอแสงสวางเจิดจา
หวังวา เด็กนักเรียนทั้งหลาย โดยมีครูอาจารย ผูบริหาร
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนคุณพอคุณแม ผูปกครอง เปน
กัลยาณมิตร จะกาวไปในพุทธวิถีของการศึกษา พัฒนาชีวิตให
เจริญงอกงาม เปนผูเขมแข็งและเกงกลาสามารถ ในการสราง
สรรค ในการชวยเหลือเกื้อกูลกอประโยชน และในการที่จะมีความ
สุขรวมกัน นําชีวิตของตน และรวมนํามวลชนทั้งโลกไปในกัลยาณ
วิถีสูสันติสุขอันไพบูลยและยั่ง ยืน สืบ ไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

สารบัญ
นิทานพจน

ก

สยามสามไตร

๑

นําเรื่อง

๑

ภาค ๑: สูสาระ

๓

๑. สยาม มาอยูกับ สามไตร

๕

“สยาม” หมายความแคไหน
คนยุคนี้ ตองใช “ยาม” ใหหนัก
เอา “ยาม” มาใส ใหคนไทยเปน “สยาม”
“สามไตร” ไดพุทธศาสนาทั้งหมด

๕
๘
๑๑
๑๔

๒. ไตร ที่ นับถือ/นําทาง

๒๐

“สามไตร” พอโยงได ทางไปก็ชัดทันที
“ไตรรัตน” จับจุดไว อยาใหพรา
พอจับจุดไดมั่น กระบวนการศึกษาก็เห็นตน-ปลาย
รัตนที่ ๑ เตือนจิตสํานึกที่จะศึกษา
พุทธคุณ ๒ หรือ ๓ ก็นําทางไปไดแลว
รัตนที่ ๒ เขาถึงสิ่งที่จะศึกษา
รัตนที่ ๓ แวดลอมหนุนนําคนที่ศึกษา

๒๐
๒๑
๒๕
๒๘
๓๑
๓๔
๓๘

๓. ไตร ที่ รูทัน

๔๔

อนิจจตา บอกความจริงให ไยคนไทยยังใชไมเปน
ปลอยวางไมวา แตอยาปลอยปละละเลย
การศึกษาทีแ่ ท อยูบ นฐานความจริงของธรรม
ทุกขตา เตือนใหรูจักบริหาร-จัดการ
ทุกขตา บงชี้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

๔๔
๔๘
๕๐
๕๕
๖๒

สยามสามไตร

ฌ

รูอนัตตา แกปญหาขั้นเด็ดขาดสูอิสรภาพ
การศึกษา แทหรือเทียม ดูที่นี่ก็รู

๖๖
๗๐

๔. ไตร ที่ ตองทํา

๗๖

มีความจริงของธรรมเปนฐาน การศึกษาก็มั่นแนวไป
ศีล เรื่องใหญ ที่ยังไมคอยยอย
ระวังปากมือเทา ไดศีล ๕ ระวังตาหู ไดศีลอะไร
พัฒนาถึงที่ จะเอาดีไดจากสิ่งเลวที่สุด
สนุกในการเรียน เสี่ยงในการศึกษา
การศึกษา คือการพัฒนาความสุข
การศึกษาเริ่มหรือยัง ดูที่สองศีล
การศึกษาเพื่ออาชีพ หรืออาชีพเพื่อการศึกษา

๗๖
๘๐
๘๕
๘๙
๙๓
๙๘
๑๐๒
๑๐๘

๕. สามไตร ขยายสูการปฏิบัติ

๑๑๒

รูสามไตรแลว จะจัดตั้งในสังคมอยางไร
สังคมจริงแท คือชุมชนการศึกษา
เสมอคือจัดใหเหมาะตามที่ไมเสมอ
พัฒนาคนเพื่อคน และเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
ของจริงที่ไดจัดตั้งไว
จากไตรสิกขา สูไตรบุญกิริยา

๑๑๒
๑๑๕
๑๒๑
๑๒๕
๑๓๑
๑๓๖

๖. สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ

๑๔๒

ตั้งสองหลักไว ก็ตั้งตัวกาวไปไดในการพัฒนา
หลักจะมั่น ตองทําไดชัด
หลักการตองมั่น ปฏิบัติการตองจริงจัง
ศีล ๕ อยูที่เจตนาไมเบียดเบียน
ไมประมาทในการมองประโยชน
ศีลเวนเบียดเบียน หนุนดวยศีลเกื้อกูล
การศึกษานี้ สรางโลกที่สุข ไรเบียดเบียน
เจอปญหา เราศึกษา กลายเปนได

๑๔๒
๑๔๘
๑๕๑
๑๕๖
๑๖๒
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๙

ญ

สยามสามไตร

ภาค ๒: สื่อสาระ

ปรากฏนาม สยามสามไตร


กาวสูจุดหมาย

ฐานมั่น หลักชัด
มัคคุเทศก
ทางตรง
เขาสูทาง
กาวไป
ถึงจุดหมาย
ตระหนักภาวะแตกตางหลากหลาย
สังคมของมนุษยชน
สังคมกัลยาณชน
ชุมชนอริยาวัฒิ
อริยาวัฒิ ทั้งทิฏฐธัมม และสัมปราย
ชุมชนตนแบบ
ศาสนิกแบบอยาง
คนสมบูรณ
เกื้อกูลทั้งโลก


๑๗๙
๑๘๑

๑๘๕
๑๘๕
๑๘๗
๑๘๙
๑๙๒
๑๙๕
๑๙๘
๒๐๔
๒๐๖
๒๐๙
๒๑๑
๒๑๖
๒๑๙
๒๒๓
๒๒๗
๒๓๐

สยามสามไตร...
สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

๒๓๒

วิกฤตการศึกษา วิกฤตอารยธรรม
วิทยาศาสตร ขึ้นแลว แรมลง
การศึกษา แคตามสนอง หรือตองนําหนา
Child-Centered Ed. พองแลวยุบ ยุบแลวพอง
การศึกษาสากล ที่จะกูอารยธรรมใหอําไพ
การศึกษาวิถีพุทธ คือความหวังที่แนชัดของมนุษยชาติ
ใหโลกมั่นใจ สูสันติสุขได ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

๒๓๒
๒๓๖
๒๔๑
๒๔๓
๒๔๗
๒๕๑
๒๕๕

• สูตรมนสิการ: สยามสามไตร
• สูตรปฏิบัติการ: หลักชาวพุทธ

๒๖๖
๒๖๙

สยามสามไตร

๑

นําเรื่อง
เพราะปรารภเรื่องชื่อนี่แหละ จึงไดอยากจะพบกัน คือ เมื่อมี
ชื่ออยางนี้แลว ก็อยากใหทานที่เกี่ยวของ ไดแกคณะบริหาร ครู
อาจารย ไดมีความชัดเจนในเรื่องความหมาย
ทั้งนี้ก็เพราะวา ชื่อนี้เราไมไดคิดเพียงแคเปนสักวาชื่อ แต
ตองการใหมีความหมาย
และถาความหมายนั้นเปนหลักการ
ใหญๆ ออกมาสูการปฏิบัติไดก็ยิ่งดี
ในตอนตนนั้น อาตมาก็ไมไดทันนึกถึงชื่อนี้ ที่จริงก็เปนชื่อ
หนังสือที่ตั้งมากอนแลว ตั้งมาหลายปแลวดวย อยางนอยก็ ๕– ๖

๑

ถอดความจากเสียงบันทึก ในโอกาสที่คณะบุพการี ผูบริหาร ตัวแทนครูและผูปกครอง
ร.ร.สยามสามไตร (อนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถม) เขากราบนมัสการ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒

สยามสามไตร

ปแลว พอคุณครูพูดถึงชื่อนี้ วาพบที่ปกเปนชื่อหนังสือ๑ อาตมาก็
เห็นวา เปนชื่อที่มีความหมายครอบคลุมหลักการสําคัญของพระ
พุทธศาสนา แตคุณครูบอกวามีบางทานเสนอคําวา “สยาม”๒ เพิ่ม
ขางหนาดวย อาตมาก็มานึกดู ในใจนั้นก็อยากจะใหทุกทานสบาย
ใจ พอใจ แตเมื่อถาม ก็ไดความวา ก็พอใจทั้งนั้น จะเปน “สาม
ไตร” เฉยๆ หรือ “สยามสามไตร” ก็ได
ทีนี้จะเลือกชื่อไหนดี ก็มานึกวา ถาจะมีคําวา “สยาม” ก็นา
จะใหเปนคําที่มีความหมายทางหลักธรรมดวย คือไมใชเพียงวา
เปนชื่อประเทศไทยเทานั้น ก็เลยพยายามวิเคราะหคํา ในที่สุดก็ได
คําที่จะพูดกันตอไปนี้
จึงอยากจะพูดเรื่องนี้ใหชัดอีกครั้งหนึ่ง วา ชื่อ สยามสามไตร
ประกอบดวย ๒ คําใหญ คือคําวา “สยาม” กับคําวา “สามไตร”

๑

หนังสือเรื่อง สามไตร เกิดจากธรรมกถาของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ที่อุโบสถ
วัดไทย นครลอสแองเจลีส นอรทฮอลลีวูด ๒๓ พ.ค. ๒๕๓๕ โพธิธรรมสมาคม LA ได
แจงความประสงคขอพิมพ โดยไดตีพิมพครั้งที่ ๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ ใชชื่อเรื่อง
เปนคํายอวา สาม ต (หมายถึง ไตรรัตน ไตรลักษณ และไตรสิกขา) แลวตอมาในการ
พิมพครั้งที่ ๒ ป ๒๕๕๐ ไดตกลงใชชื่อเต็มวา สามไตร
๒
ผูเสนอคําวา “สยาม” คือ หมอมหลวงผกามาลย เกษมศรี ครูใหญของโรงเรียน “เพื่อ
นอมนําคุณคาที่มีอยูสูงสุด กลับมาสูชาวไทย (ในความหมายหนึ่งของคําวา สยาม)”

ภาค ๑

สูสาระ

-๑-

สยาม มาอยูกับ สามไตร
ÑEÒ

“สยาม” หมายความแคไหน
มาดูคําวา “สยาม” กอน ที่วาเปนชื่อประเทศไทยนั้น ก็ทราบ
กันดีอยูแลว ถาวาตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทานให
ความหมายไว ดังนี้
สยาม, สยาม- [สะ-หฺยาม, สะ-หฺยาม-มะ-] น. ชื่อ
เรียกประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒
ทานวาไวอยางนี้
นี่ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยฯ
หมายความวา เราเรียกชื่อประเทศสยามมานาน สวนชื่อวา
“ประเทศไทย” เพิ่งเริ่มเมื่อป ๒๔๘๒ ในแงที่ชื่อประเทศไทย ก็เปน
อันวาไมตองอธิบายอีก

๖

สยามสามไตร

ทีนี้มาดูในแงหลักธรรมบาง สยาม ประกอบดวย “ส” กับ
“ยาม”
“ส” นี่ ที่จริงมาจาก “สห” ที่แปลวา กับ หรือพรอมดวย
(บางทีก็แปลงายๆ วา “มี”) แตตามวิธีทางไวยากรณของภาษา
บาลี เมื่อเอามารวมเขากับคําอื่น ก็ตัดเหลือ “ส” จึงเปน “สยาม”
คําแบบนี้มีมาก ยกตัวอยางงายๆ เหมือนอยางที่ญาติโยม
สวดทําวัตรเชาวา “โย โส ตะถาคะโต …” พอสวดไปถึงตอนทายๆ
จบทอนแรก อิติปโส .. แลว ก็มีขอความตอไปอีกวา “โส อิมัง โลกัง
สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพราหมะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง …” ตรงนั้นจะพบ “สะ” นําเยอะไปหมด นี่
ก็คือ “สะ” เดียวกันนี่แหละ “สะ” อะไร
ทีจ่ ริง คําเดิมในภาษาบาลี เขียนวา “สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ …”
สเทวกํ ก็คือ “ส” ที่วาตัดจาก “สห” แลวบวกกับ “เทว”
(“ก” ที่ตอทาย เปนเพียงตัวมาประกอบเสริมทางไวยากรณ) จึง
แปลวา “พรอมดวยเทวะ หรือมีหมูเทวาดวย” คือ พรอมทั้งเทวดา
สมารกํ พรอมดวยมาร สพฺรหฺมกํ พรอมดวยพรหม สสฺสมณพฺราหฺมณึ พรอมดวยหมูสมณพราหมณ ตอจากนั้นก็ ปชํ ซึ่งเปนคํา
หลัก แปลวา “ประชา” หมายถึงหมูสัตว คือประชาชน ที่วาพรอม
ดวยอะไรๆ ที่วามาเมื่อกี้ คือ “ประชา” พรอมดวยเทวดา พรอม
ดวยมาร พรอมดวยพรหม พรอมดวยสมณพราหมณ แลวตอจาก

สยามสามไตร

๗

ปชํ ก็ยังมี สเทวมนุสฺสํ ซึ่งสรุปอีกทีวา “พรอมดวยเทวะและมนุษย
ทั้งหลาย” นี่แหละ จะเห็นวาตัว “สะ” คือ “ส” อยางนี้มีใชเยอะ ก็
เปนอันวามาจาก “สห”
ดังนั้น สยาม ก็จึงแปลวา “พรอมดวยยาม”
ทีนี้ “ยาม” แปลวาอะไรละ? “ยาม” ตัวนี้แปลวาการยับยั้งชั่ง
ใจ การควบคุมตน การปกครองตัวเองได
“ยาม” ศัพทนี้ เราจะเห็นมากในรูปที่เปน สัญญมะ หรือสังย
มะ มีใชบอย ยกตัวอยางเชนเวลาสวดมงคลสูตร ก็จะเจอ “มชฺชปานา จ สฺโม” (เขียนเปน “มชฺชปานา จ สํยโม” ก็ได) ทานที่
สวดมนตเกง ก็คงนึกออกแปลวาอะไร สฺโม (สัญญมะ) หรือ
สํยโม (สังยมะ) ก็แปลวา ยับยั้ง ควบคุมตนเองได ยั้งตัวงดเวน
มชฺชปานา จากการดื่มน้ําเมา
“ยม” ในสังยมะนัน่ แหละ เอามายืดใหยาวออกไปตามวิธที าง
ไวยากรณ ก็เปน “ยาม” และก็แปลเหมือนสังยมะนั่นแหละ จึงเปน
อันวา “ยาม” นี้ มีความหมายซึ่งเราเคยพบเคยเจอกันอยูแลว
ศัพทใกลอีกคําหนึ่ง ซึ่งถือวาอยูในจําพวกเดียวกัน เปน
ไวพจนกัน ก็คือ “สังวร” ซึ่งแปลวา ระวัง ปดกั้น
ความยับยั้งชั่งใจ การควบคุมตนเองได หรือปกครองตนเอง
ไดนี่ ดูตัวอยางที่ “มชฺชปานา จ สฺโม” คือ ควบคุมตัวเองยับยั้ง
จากการดื่มของเมา ตลอดจนสิ่งเสพติดทั้งหลายได จะเห็นวา คนที่
ทําอยางนั้น จะตองมีความเขมแข็ง สมกับที่วาปกครองตนได

๘
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อยางไรก็ตาม การปกครองตนเองไดนี้ โดยทั่วไปทานมักใช
ในแงสงั คม คือการควบคุมตนเองในการอยูร ว มสังคมกับผูอ นื่ ไมให
ละเมิดตอกัน ไมใหลว งเกินกัน เพราะฉะนั้น จึงเนนในแงของการ
ควบคุมตนเองจากการเบียดเบียนผูอื่น หรือยับยั้งจากการทําราย
กัน เพราะคนที่อยูรวมกันก็อาจจะกระทบกระทั่งขัดแยงกันดวย
ั ญมะ หรือสังยมะนีไ้ ว ซึง่ บางทีใชเปน
เหตุตางๆ มากมาย ก็ตอ งมีสญ
คําแทน ศีล เลยก็มี คือมีความหมายเทากับศีล เพราะวาคนที่จะดํารง
รักษาศีลได ก็ตองมีสัญญมะหรือสังยมะ คือตองรูจักปกครองตัว
เอง ควบคุมยับยั้งตัวเองได
ดังที่พุทธพจนในบางพระสูตร คาถาที่ตรัส แทนที่จะใชคําวา
ศีล กลับใชคําวาสัญญมะหรือสังยมะแทน แลวคัมภีรก็อธิบายวา
สัญญมะหรือสังยมะนี่แหละคือศีล และก็อยางที่บอกเมื่อกี้ เดิมนั้น
ทานใชโดยเนนในแงสังคม คือปกครองตัวเองได ในการอยูรวมกัน
ไมใหละเมิดกัน ไมใหเบียดเบียนผูอื่น ไมไปทําราย ขมเหง รังแก
แยงชิง หลอกลวงเขา เปนตน

คนยุคนี้ ตองใช “ยาม” ใหหนัก
สัญญมะ สังยมะ หรือ “ยาม” นี้ คิดวาสําคัญมากในยุคสมัย
ปจจุบัน แตเวลานี้นาจะเนนวา การควบคุมตนเองปกครองตัวได
แมแตในดานชีวิตของตัวเองก็สําคัญ อยางยิ่ง
อยางในมงคลสูตรที่ยกมาดูเมื่อกี้วา “มชฺชปานา จ สฺโม”
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ก็เขามาทางดานตัวเอง คือควบคุมตนเองจากการดื่มน้ําเมา นั่นก็
เปนเรือ่ งของการไมเบียดเบียนตนเองดวย แตมคี วามหมายตอไปถึง
วา ของเมาอาจจะทําใหขาดสติยงั้ คิด แลวก็ไปละเมิดตอผูอ นื่ ดวย
แตทีนี้เรามาดูวา ในยุคปจจุบันนี้ โลกกําลังเจอปญหาคนปก
ครองควบคุมตัวเองไมไดกันมากเหลือเกิน จะไดยินเรื่องของโรค
อารยธรรม คนสมัยนี้ถือตัวเองวาเจริญ มีอารยธรรมสูงมาก แต
แลวก็มีโรคอารยธรรมเกิดขึ้น อยางที่กําลังเปนปญหามากเวลานี้
คือ “โรคอวน”
เมื่อ ๑๐ กวาปกอน ตอนที่อาตมาไปอเมริกา โยมที่ไปดวย
ซึ่งตามปกติอยูที่นั่น เปนหมอ และเปนผูใหญอยูอเมริกามาราว
ครึ่งศตวรรษแลว รับราชการอยูที่นั่น อาตมาขี้โรค คุณหมอก็พาไป
โรงพยาบาล ก็เลยไดไปเห็นคนที่ไปโรงพยาบาล เชน คนที่เปน
ญาติไปเยี่ยมคนไข ดูเขาอวนๆ กันเยอะเหลือเกิน ก็ถามคุณหมอ
วา “เอะ ทําไมคนอเมริกันอวนเยอะจัง” โยมซึ่งอยูอเมริกามานาน
นักหนา บอกวาคนอเมริกันเปนคนอวนประมาณ ๖๐%
ทีนี้มาเมื่อ ๒ วันนี้เอง ทานที่คุนเคยทานหนึ่งเพิ่งกลับจาก
อเมริกา ทานนี้ก็อยูที่นั่นมานานแลว ตอนนี้กลับมาอยูเมืองไทย
แลวก็เดินทางไปอีก ทานเลาวา “แหม ตอนนี้ไปอเมริกา คนอวน
มากเหลือเกิน แตกอนก็เยอะอยูแลว ตอนนี้นาจะอวนถึง ๘๐
เปอรเซ็นต” วาอยางนั้นเลยนะ
โรคอวนนี่เปนปญหาอยางมาก เมื่อตอนที่อาตมาไปผานิ่ว

๑๐
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ในไตเมื่อ ๔-๕ ปกอน คุณหมอที่ผาตัดเพิ่งกลับจากอเมริกา ทาน
เลาวา ทานไปเพื่อดูงานแกไขปญหาคนเปนโรคอวน แพทยเมือง
ไทยกําลังเตรียมรับมือกับโรคนี้ ซึ่งจะเขามาในไทยอีกไมชา แล
วจะแกโรคอวนไดอยางไร วิธีการก็คือ ตัดกระเพาะใหเหลือนิด
เดียว ใหจุนอยๆ จะไดกินไดนอยๆ ตอไปเมืองไทยคงตองผจญ
ปญหาเดียวกันนี้แน ก็จะไดรับมือกับคนไทยใหทัน
ตอนนี้ เรื่องกาวหนาตอไปอีก คือ ทานที่ไปอเมริกามาลา
หนอย บอกวา ตอนนี้เขามีวิธีใหมแลว เขาไมใชวิธีตัดกระเพาะ แต
เขาทําที่กระเพาะนั่นแหละ คือ ทําคลายๆ เปนถุงซอนขึ้นมาที่
กระเพาะ ใหเปนถุงที่จุไดนอย พอรับประทานอาหารเขาไปเต็มถุง
ที่ใสเขาไปนั้น ก็จะอิ่ม อันนี้ก็ดีขึ้นหนอย คือไมตองตัดกระเพาะ
แตตองมีกระเพาะซอนเขาไปอีกอันหนึ่ง
อันนีเ้ ปนวิธกี ารของคนปจจุบนั ในการแกปญ
 หา เราก็รูกันอยู
แลววาโรคอวนเปนปญหามาก จึงพยายามกันนักหนาทีจ่ ะแกไข แต
ตอนนีม้ งุ ไปแกไขดวยวิธที างการแพทย เชน ตัดกระเพาะหรือซอน
กระเพาะอะไรอยางนั้น นี่ก็คือเปนการบอกวา คนปกครองตัวเอง
ไมได เขาแกปญหาในจิตใจของตัวไมได
ที่จริง การกินมากหรือกินนอยมันเรื่องของตัวเองชัดๆ กินเทา
ไรจะพอดี ก็กินเขาไปเทานั้น คือควบคุมตัวเองนั่นเอง แตปญหา
กลับเกิดขึ้นวา คนไมเปนอิสระ ตกเปนทาสของความอยาก เลย
ควบคุมตัวเองไมได ทําอยางไรจะใหบริโภคแตพอประมาณ เอาแค
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พอดี แคนกี้ ท็ าํ ไมได นีค่ อื ทีอ่ เมริกา แลวนับวันก็จะมีปญ
 หาในเรือ่ งนี้
กันหนักขึ้นทุกที แลวจะทําอยางไร ตรงนี้แหละเรื่องสําคัญ
นี่เปนตัวอยางอันหนึ่งที่มาบอกวาจะตองใช “ยาม” หรือ
สังยมะ ตัวนี้ คือการควบคุมตัวเอง หรือการรูจักปกครองตัวเองได
มันแสดงวา คนยุคนี้ มีอํานาจจัดการกับสิ่งอื่นได เชน จัดการกับ
ธรรมชาติได เกง แตพอดูที่ตัวเอง กลับปกครองไมได จัดการไมได ใน
ยุคนี้ “ยาม” จึงสําคัญมาก และก็เปนอันวา มันสําคัญไมเฉพาะใน
การเวนจากการเบียดเบียนผูอื่น แตมันชวยในการปกครองตนเอง
คุมครองตัวเองใหพนจากการเบียดเบียนตนเองดวย

เอา “ยาม” มาใส ใหคนไทยเปน “สยาม”
การควบคุมปกครองตนเอง นอกจากใหเวนใหยั้งจากการ
เบียดเบียนทางสังคม และจากการเบียดเบียนตัวเองแลว อีกดาน
หนึ่งที่จะตองใชก็คือ ใหเวนใหยั้งจากการเบียดเบียนธรรมชาติ
เรื่องนี้ก็เปนปญหาใหญของยุคสมัยนี้ อเมริกาเจอปญหาสิ่ง
แวดลอมตั้งแต ค.ศ. ๑๙๖๐ กวามาแลว ที่วานี้ไมใชวาตอนนั้นเกิด
ปญหาหรอก แตตระหนักรูปญหา หมายความวา แตกอนนั้น
ปญหาก็หนักอยูแลว แตยังไมตระหนัก เพิ่งมาตระหนักรูเมื่อป
๑๙๖๐ กวา วาธรรม-ชาติแวดลอมเสีย มีมลภาวะสูง
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จะตองแกไข ทําใหคนหันมาตื่นตัว
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ในเรื่องนี้กันมาก ถึงกับมีการประชุมระดับโลกกันมาเปนระยะๆ ละ
๒๐ ปครั้งหนึ่ง แตประชุมทีไร ก็ไดแตขอสรุปวาปญหามากขึ้น ทั้งๆ
ที่พยายามจะแกไข ก็แกไมตก
การที่คนแกปญหาสิ่งแวดลอมเสียไมสําเร็จ หรือไมไดผล ก็
เพราะขาดตัวนี้ คือไมมี “ยาม” นี่แหละ หมายความวา คนปก
ครองตัวเองไมได ไมสามารถบังคับควบคุมจิตใจของตน ไมรูจักฝก
ตน ขาดความเขมแข็ง เคยตัวกับการตามใจของตน ติดชินกับ
ความมักงาย หรือเอาแตเห็นแกผลประโยชนของตัว
ทําอยางไรจะใหมนุษยไมปลอยตัวตามใจตัวเองที่จะไปจัด
การกับธรรมชาติ เชน ไปเอามันมาเปนวัตถุดิบเขาใสในโรงงานอุต
สาหกรรมอะไรอยางนี้ มนุษยทั้งที่รูอยู ก็แกไมตกเลย
ไมตองดูไปไกลใหทั่วทั้งโลก เอาแคประเทศไทยเวลานี้ก็
ทราบกันดีวาปญหาหนักมาก การแกปญหาไปไมถึงไหน แลวเรา
จะทําอยางไร ถาเราไมสามารถพัฒนาคนใหมีธรรมขอนี้ คือ
“ยาม” ใหคนไทยกลายเปน สยาม ที่แปลวา ผูพรอมดวยยาม หรือ
“ผูมียาม” คือ เปนผูมีความสามารถในการควบคุมตนเอง สามารถ
ปกครองตัวเองได ถาเมื่อไร คนไทยเปนสยาม ก็แกปญหาสิ่งแวด
ลอมเสีย และปญหาอื่นๆ ที่พูดมากอนแลวนั้นไดทั้งหมด
เพราะฉะนั้น “สยาม” จึงมีความหมายสําคัญมาก ในการที่
จะแกปญหาชีวิต ปญหาสังคม และปญหาธรรมชาติหรือปญหาสิ่ง
แวดลอมกันตอไป
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ในที่นี้ ก็จึงวา “สยาม” นี่ เขากับยุคสมัยเลย เปนธรรมขอ
สําคัญที่ตองใชแนนอน นาจะเนนกันดวยวาทําอยางไรจะพัฒนา
มันขึ้นมาใหได ถาเราเปนสยาม คือ “มียาม” นี้เปนตัวคุมอยูละก็
อเมริกาก็คุมโรคอวนได ปญหาทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และ
มลภาวะสูง ก็แกได แตเมื่อไมสามารถพัฒนาคนขึ้นมาใหมียาม
เปนสยามนี้ได ก็เลยติดขัดอยูนี่แหละ ไมกาวไปไหน
เอาละ นี่ก็เรื่องหนึ่ง เปนเรื่องของศัพท “สยาม” วาคือ
“สหยาม” ก็เปนอันวา “ส” ตัวนั้น มาจาก “สห” (อานวา สะ-หะ)
แปลวา พรอมดวย หรือมี และเมื่อรวมเขาเปนคําเดียว ดวยวิธีทาง
ไวยากรณเปน “สยาม” แลว ก็อานแบบไทยวา สะ-หฺยาม ได
เหมือนกับ “สมาน” ในภาษาบาลี มาเปนไทยก็อา น สะหฺ มาน หรือปฏิจจสมุปปาท มาเปนไทยเราเขียนเปน “ปฏิจจสมุปบาท” ก็อานตามเสียงไทยวา ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด
สรุปวา สยาม ก็คือ “สหยาม” ที่แปลวา พรอมดวยการควบ
คุมตัวเองได หรือพรอมดวยการปกครองตนเองได และพรอมดวย
ตัวนี้ก็คือ “มี” นั่นเอง จึงแปลวา มีการควบคุมปกครองตนเองได
คิดวาความหมายของคําวา สยาม นี่คงชัดพอสมควรแลว
คือ สามารถแปลไดทั้งสองอยาง จะแปลวาประเทศไทยในชื่อเดิมก็
ได จะแปลวาผูมีความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือรูจักปก
ครองตนเอง ก็ได (ไปๆ มาๆ “สยาม” เลยชักจะมาใกลกับคําวา
เปน “ไท”) ขอผานคําวา สยาม นี้ไปกอน
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“สามไตร” ไดพุทธศาสนาทั้งหมด
ทีนี้ก็มาถึง “สามไตร” ซึ่งทราบกันคอนขางดีอยูแลว จึงงาย
หลักธรรมสําคัญๆ ในพระพุทธศาสนานั้น พอดีวา หลัก
ใหญๆ มักมีชื่อเปนไตร เพราะมีจํานวนสาม
“ไตร” นี่ใชมากเหลือเกิน แมแตในดานรูปธรรม เครื่องใชของ
พระเริ่มตนก็มีไตรจีวร คัมภีรหลักที่บรรจุพระธรรมวินัย ก็เปนพระ
ไตรปฎก ไตรหมด
ในที่นี้ รวมทีเดียวเลย “สามไตร” เปนหลักใหญทั้งนั้น มีดังนี้
๑) ไตรรัตน ก็คือพระรัตนตรัยนั่นเอง ไดแก พระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆ ตอจากนั้นก็
๒) ไตรลักษณ เสียงใกลกันมากกับไตรรัตน ไตรลักษณ คือ
ลักษณะ ๓ อยาง ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญมาก เปนเรื่องของกฎ
ธรรมชาติ อยางผูที่เจริญวิปสสนาก็ตองรูสภาวะถึงขั้นนี้ ตองเขาถึง
ความจริงอันนี้ ถารูแจงไตรลักษณสมบูรณ ก็แปลวาบรรลุอรหัตต
ผล จบพระพุทธศาสนาเลย ไตรลักษณจงึ เปนหลักใหญ เราพูดกัน
งายๆ วา “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แตถาใชศัพทเปนทางการ ก็พูด
วา “อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา”
ที่เติม “ตา” นั้น ขออธิบายนิดหนึ่ง “ตา” นั่น เรียกวาเปน
ปจจัย เปนเรื่องของไวยากรณบาลี คือ “อนิจจ” (อนิจจัง) แปลวา
ไมเที่ยง เปนคุณศัพท ถาจะใหเปนคํานาม ก็เติม “ภาวะ” ตอเขาไป
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เปน “อนิจจภาวะ” แปลวา ความเปนของไมเที่ยง หรือความไม
เที่ยง แตรูสึกวาเปนคําที่ยาวไปหนอย แลวจะทําอยางไรใหสั้นโดย
มีความหมายเทาเดิม ในภาษาบาลี ทานมีวิธีทําได คือ “ตา” ที่เปน
ปจจัย มีความหมายเทากับ “ภาวะ” นั้น ก็เอา “ตา” มาใสแทนคํา
วา “ภาวะ” แลว “อนิจจภาวะ” ก็กลายเปน “อนิจจตา” สั้นลง แตมี
ความหมายเทาเดิม
เชนเดียวกับที่ “อนิจจภาวะ” มาเปน “อนิจจตา” “ทุกขภาวะ”
ก็มาเปน “ทุกขตา” และ “อนัตตภาวะ” ก็มาเปน “อนัตตตา”
เปนอันวา ไตรลักษณ ก็ไดแก ลักษณะที่เปนความจริงของ
ธรรมชาติตามธรรมดา ๓ ประการนี้ แลวตอจากนั้น ก็ไตรสุดทาย
คือ
๓) ไตรสิกขา แปลวา สิกขาสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา
หรือจะเรียกใหเปนศัพททางการแทๆ ก็พูดใหเต็มวา “อธิสีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา” นี่ชื่อเต็มเปนทางการแทๆ แตเรียก
กันงายๆ แควา ศีล สมาธิ ปญญา
สิกขาสามอยางนี้ ก็คือหลักการศึกษาของโรงเรียน ตอนนี้ก็
เลยมาถึงตัวแทตัวจริง ซึ่งเปนภาคปฏิบัติการ ที่เอามาใชดําเนิน
ชีวิต เอามาใชดําเนินการฝกศึกษาพัฒนาคน ที่เรียกวาเปนการ
ศึกษา เปนขั้นปฏิบัติจัดทํา แตการศึกษาที่จะดําเนินไปได ก็เพราะ
ตั้งอยูบนฐานของหลักการใหญ ๒ ขอตนดวย กลาวคือ
อาศัยขอแรก คือไตรรัตน เริ่มตนตั้งแตวา พระพุทธเจาทรง
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คนพบธรรมคือความจริงแลว จึงทรงจัดวางระบบไตรสิกขา นํามา
ทรงสอนใหเราปฏิบัติ เพื่อใหเราดําเนินชีวิตสอดคลองกับความ
เปนจริงที่จะเกิดผลดีมีความสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นๆ ไป ในฐานะ
เปนสวนรวมของชุมชาวอารยชนที่เรียกวาสังฆะ เพราะฉะนั้น การ
ดําเนินตามหลักไตรสิกขา ก็ตองไปเกี่ยวของกับพระไตรรัตน ทั้ง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ อยูในตัวเองเปนธรรมดา
แลวขอที่ ๒ ไตรลักษณ เราก็ตองอาศัยเหมือนกัน ที่วาพระ
พุทธเจาทรงคนพบธรรมคือความจริงตามธรรมชาตินั้น ก็เปนเรื่อง
ของไตรลักษณนี้ ซึง่ เปนฐานทีท่ รงวางระบบไตรสิกขา ดูอยางงายๆ
การที่มนุษยจะปฏิบัติการอะไรใหไดผล โดยเฉพาะการที่จะมีการ
ศึกษา มาทําชีวิตใหพัฒนาขึ้นได ก็ตองตั้งอยูบนฐานของความจริง
ตามธรรมชาติ ตองสอดคลองกับกฎธรรมชาติ ตามที่สภาวะใน
ธรรมชาติมันอํานวยใหเปนไปได ถาเราดําเนินการศึกษาพัฒนา
มนุษยไมสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ การศึกษานั้นก็
สัมฤทธิ์ผลจริงไมได เพราะฉะนั้น เราจะตองรูความจริงของธรรม
ชาติ หรือรูธรรมชาติตามที่มันเปน แลวปฏิบัติใหสอดคลองกัน
ทีนี้ ธรรมชาติที่มีลักษณะสามอยาง คือเปนไตรลักษณนี่
แหละ มันเอื้อ หรือที่จริงคือมันบังคับ ใหเราตองดําเนินการศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา การที่พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักธรรมชุดไตร
สิกขานี้ขึ้นมา ก็เพราะพระองคไดตรัสรู ทรงคนพบ ทรงเห็นความ
จริงที่เปนไตรลักษณนั่นเอง เพราะฉะนั้น หลักไตรสิกขาก็ตั้งอยูบน
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ฐานของหลักไตรลักษณนี่แหละ
ยกตัวอยางงายๆ เอาที่เปนพื้นๆ เลย ก็เพราะสิ่งทั้งหลาย
ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ชีวิตของเราจึงเปลี่ยนแปลงได
ไมวาจะเปนรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ทั้งรางกายและจิตใจ
ของเราเปลี่ยนแปลงได เพราะฉะนั้น เราจึงมีสิกขา ที่วาฝกฝน
พัฒนา ก็คือใหมันเปลี่ยนแปลงไป แตใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดี ถามันไมเปนอนิจจังแลว มันจะพัฒนาไปไดอยางไร ไตรสิกขา
ก็เดินไมได
ถาเราปลอยเรื่อยเปอย อนิจจัง (ที่ถูก ตองพูดวาอนิจจตา) ก็
จะแผลงฤทธิ์ในแงที่วา มีแตเหตุปจจัยที่ทําใหเราเปลี่ยนแปลงไป
ในทางไมดี ทีนี้ พอเรารูเราเขาใจหลักไตรลักษณนั้น เราก็ใชความรู
ในหลักเหตุปจจัยนั่นแหละ มาจัดการปองกันเหตุปจจัยที่ไมพึง
ประสงค และทําเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
อนิจจังที่มีผลดี ที่เราเรียกวาเจริญพัฒนา เพราะฉะนั้น การที่
มนุษยแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได ทําชีวิตจิตปญญาของตัวเองให
พัฒนาได ก็เพราะวาสิ่งทั้งหลายมีอนิจจตา เปนอนิจจังนี่แหละ
อนิจจังในแงนี้ คืออนิจจังสําหรับคนที่มีปญญารูเทาทัน ก็
เลยชวยใหเรารูจักใชธรรมชาติในทางที่เปนผลดีหรือเปนคุณ ผล
ดานดีนี้เปนไปไดกระทั่งถึงขั้นที่วา เมื่อเรารูแจง เกิดปญญารูเขาใจ
ไตรลักษณ ในที่สดุ เราเองนี่แหละ เมื่อรูเขาใจเขาถึงความจริงของ
ธรรมชาติตามหลักไตรลักษณแลว เราก็กลายเปนผูที่มีชีวิตอยู
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อยางดี ที่เรียกวาเปนผูประเสริฐ เปนอารยชน หรือเปนอารยะที่แท
จนกระทั่งเปนพระอรหันต ก็เพราะรูไตรลักษณ เขาถึงไตรลักษณ
พอมีปญญาเขาถึงไตรลักษณถึงขึ้นนั้น ก็เปลี่ยนชีวิตจิตใจของเรา
ไปเลย ทําใหหลุดพนเปนอิสระ
เปนอันวา หลักการสามอยางนี้เนื่องอยูดวยกันทั้งหมด ทีนี้ก็
จะพูดโยงพอใหเห็นภาพ
ตอนนี้ก็มารวมศัพทที่วามาทั้งหมดนั้นอีกทีหนึ่ง เปนอันวา
สยาม มีความหมายอยางที่วามาแลว คือ เปนชื่อประเทศไทยก็ได
หมายถึงบุคคลที่มีการควบคุมจัดการตนเองได หรือรูจักปกครอง
ตัวเอง ก็ได
สวนคําวา สามไตร ก็หมายถึงหลัก “ไตร” ทั้งสามที่พูดมา
เมื่อกี้
เมื่อรวมกันเปน สยามสามไตร ก็แปลไดโดยนัยตางๆ คือ
แบบที่ ๑ ในแงที่สยามเปนชื่อของประเทศไทย ก็แปลวา
หลักไตรทั้งสามของชาวสยามหรือของคนไทย หรือแปลวา คน
ไทยกับหลักไตรทั้งสาม นี้คือแปลใหเห็นตัวอยางไว จะแปลอยาง
อื่นอีกก็ได แตแปลอยางหลังนี้ ก็คือใหเปนสองคําแยกกันไปเลย
แบบที่ ๒ ในแงที่สยามหมายความวา มีการควบคุมตนเอง
ได หรือรูจักปกครองตัวเอง ก็แปลไดวา หลักไตรทั้งสามของบุคคล
ที่มีการควบคุมตนหรือรูจักปกครองตนเอง
หรืออีกนัยหนึ่งวา
ควบคุมตนไดใหอยูในหลักไตรทั้งสาม หรือ ควบคุมตัวปกครอง
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ตนเองไดตามหลักไตรทั้งสาม
ทีนี้ ถาเราเอาสองคํานี้มาสัมพันธโยงกันอยางที่วาเมื่อกี้ ก็
เปนความหมายทางธรรมที่วา เราจะพัฒนาใหคนรูจักปกครองตัว
เองใหดําเนินไปตามหลักไตรทั้งสามนี้ ซึ่งเปนหลักการใหญของ
พระพุทธศาสนา และในแงนี้ก็จะมีความหมายกวางขวางมาก เริ่ม
ตั้งแตวาจะควบคุมปกครองตัวเองในเรื่องไหนอยางไร แลวลึกลง
ไป จะใหคนพัฒนาตนอยางไรจึงจะปกครองตัวเองไดอยางนั้น จะ
ใหหลักความจริงออกผลมาสูปฏิบัติการเปนภาคปฏิบัติสอดคลอง
กันตลอดทั้งสามหลักนั้นอยางไร
ตอนนี้ก็จะตองมาพูดกันในแงที่วา สามหลักนี้มีความหมาย
อยางไร

-๒-

ไตร ที่ นับถือ/นําทาง
ÑÒ

“สามไตร” พอโยงได ทางไปก็ชัดทันที
ทีนี้ก็มาพูดกันในเรื่อง “สามไตร” อีกทีหนึ่ง ตอนนี้เราจะ
ขยายความใหชัดยิ่งขึ้นไปอีก
สามไตรนี้เปนสามหลักที่บอกแลววาเปนหลักใหญของพระ
พุทธศาสนา ถาเรียนจบสามไตร ก็จบพระพุทธศาสนา แตเราไมมี
เวลาจะมาพูดกันไดยาวนัก และในกรณีที่เปนเรื่องใหญๆ อยางนี้
เรานาจะจับจุดที่จะเอามาใชปฏิบัติใหเห็นชัดเจน อยางนอยใหรูวา
จุดเนนของเราอยูที่ไหน จับเอาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษา
ของเรามาใชใหไดวา พระไตรรัตนมาเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ศึกษาของเราอยางไร เรื่องไตรลักษณมีแงที่จะตองรูเขาใจแคไหน
แลวก็ไตรสิกขาเราจะเอามาจัดใชอยางไร
ไตรสิกขาคือเรื่องของเราโดยตรง แตสองหลักแรกเราตองอิง
ตองโยงใหถึงและใหถูก พรอมทั้งรูจักจับแงมุมที่จะเอามาเชื่อมตอ
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ประสานเสริม เพราะเปนหลักที่กวางเหลือเกิน อยางที่บอกเมื่อกี้
วาแคไตรรัตนอันเดียวก็คลุมพุทธศาสนาหมดแลว
ทีนี้ทําอยางไรดี ที่พูดนี้ก็เหมือนกับมาเสนอวาเรานาจะจับ
สาระบางแงมา โดยที่แงเหลานี้ก็คือเปนตัวแทนของทั้งหมด ไมใช
วาแงนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง แตแงนั้นมันโยงไปถึงทั้งหมดได เพียง
แตวาเราจับเอาแงที่มาโยงกับเรื่องที่เรากําลังจะทําเทานั้นเอง

“ไตรรัตน” จับจุดไว อยาใหพรา
ก็เลยมาพูดถึง “ไตรรัตน” กอน
ไตรรัตน ดวงแกวสาม คือสิ่งมีคาแทซึ่งทําใหชีวิตดีงาม
ประเสริฐ เลิศไดจริง อันนี้แปลไวเปนตัวอยาง เปนความหมายแง
หนึ่ง ยังไมถือเปนจบสิ้น เปนเหมือนที่เขาเรียกวาตั้งไวเปนตุกตา
เพื่อใหมาชวยกันดู
ไตรรัตน คือพระรัตนตรัย หรือดวงแกวสามนี้ วาตามที่
ปรากฏในพระไตรปฎก โดยทัว่ ไปมาในพุทธพจนทตี่ รัสถึงศรัทธา ซึง่
มีความหมายตามทีท่ รงแสดงไวเปน ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ซึง่ พบบอยทีส่ ดุ ตรัสพระรัตนตรัยรวมไวดว ยกันใน
ศรัทธาขอเดียว คือ ตถาคตโพธิสทั ธา (ความเชือ่ ในปญญาตรัสรู
ของตถาคต) ไมวา จะทรงแสดงความหมายของศรัทธา หรือตรัส
แสดงศรัทธาทีเ่ ปนคุณสมบัตขิ องภิกษุ ของอริยสาวก หรือของ
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บุคคลผูใ ดผูห นึง่ ก็ทรงยกตถาคตโพธิสทั ธาขึน้ ตัง้ ไวเปนหลักเปน
แกน จากนัน้ จึงทรงขยายความออกไปเปนพระคุณของพระพุทธเจา
คือแสดงเฉพาะพุทธคุณเทานัน้
แบบที่ ๒ เมือ่ ตรัสถึงศรัทธาในขัน้ ทีเ่ ปนอเวจจปสาทะ คือความ
เลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหว ในพระพุทธเจา ในพระธรรม และในพระ
สงฆ ซึง่ เปนคุณสมบัตขิ องอริยสาวก ขัน้ พระโสดาบันขึ้นไป จึงตรัส
แบบที่ ๒ ที่ขยายเปนพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ อยางที่นํา
มาสวดกันวา อิติป โส …, สฺวากขาโต …, สุปฏิปนโน …
เปนอันวา ศรัทธาในที่ทั่วไป ตรัสขอเดียววา ตถาคตโพธิสัทธา ซึ่งพระรัตนตรัยรวมเปนหนึ่งเดียวที่ศรัทธาเชื่อในปญญา
ตรัสรูของตถาคต คือใชตถาคตโพธิสัทธาอันเดียวแทนหรือคลุม
ไตรรัตนทั้งหมด แลวอีกแบบหนึ่งก็ขยายเปนพุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ ซึ่งแยกชัดเปนสาม
จุดที่อยากจะเนนอยูที่วา การนับถือพระรัตนตรัยนี้ เราจะ
เอามาใชกับการศึกษาอยางไร ที่จะใหไมรูสกึ เวิ้งวางจนมองก็ไมชัด
และจะปฏิบัติก็ไมเห็นจุดจับ
ดังเปนที่รูกัน พอพูดถึงพระรัตนตรัย เราก็สวด พุทธคุณ ๙
ธรรมคุณ ๖ และสังฆคุณ ๙ กันคลอง แตแลวเราก็มัวไปยุงกับเรื่อง
รายละเอียดของพระคุณที่เปนขอๆ จนลืมนึกถึงวา พระรัตนตรัย
และพระคุณมากมายเหลานั้นชี้บงโยงมาที่ตัวเราวาจะตองทําอะไร
ถาอยางนี้ วากันไป วากันมา ก็จะกลายเปนเควงควางเลื่อนลอย
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เอาละ จะสวดก็ดีแลว ไมวาอะไร เพราะเปนเรื่องเจริญกุศล
ที่พรอมดวยปติสุข แตงจิตใหดีงาม แตเปนสวนเสริมประกอบ จะ
ตองจับตัวหลักทีเ่ ปนสาระใหชดั และตัง้ เปนแกนของการปฏิบตั ใิ หได
ทีนี้ ถาเราแมนในหลักโดยมุงตรงไปยังพระพุทธดํารัสที่ตรัส
ถึงแกนของศรัทธา เราก็จับที่ตถาคตโพธิสัทธา เปนจุดเริ่มที่เดียว
เลย เปนศูนยกลางที่จะขยายแนวปฏิบัติการออกไป
“ตถาคตโพธิสัทธา” แปลงายๆ วา เชื่อปญญาตรัสรูของ
ตถาคต มีความหมายแคไหน ถามองอยางพื้นๆ ก็ไดความเพียงวา
ออ… เราเชื่อวาพระพุทธเจาตรัสรูจริง มีปญญาคนพบสัจธรรม
แลวนํามาสอนเรา พระองคสอนความจริง ที่เอามาปฏิบัติแลวจะ
ไดผลจริง ถาเราไมเชื่ออันนี้ เราก็ไมรูจะปฏิบัติตามคําสอนของพระ
องคไปทําไม แลวเราก็จะไมอยากไปศึกษาคําสอนของพระองค
ดวย แตเพราะเชื่อปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา มั่นใจวาพระองค
รูจริง เขาถึงความจริง จึงทําใหเราเกิดกําลังที่จะศึกษาคําสอนของ
พระองคและปฏิบตั ติ าม ถาไมมศี รัทธาตัวนี้ ก็เปนอันวาเดินหนาไป
ไมได หรือออกเดินไปไมได
แตทีนี้ ตถาคตโพธิสัทธา มีความหมายเทานั้นหรือ ที่จริงยัง
มีความหมายโยงตอมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมาถึงตัวเราจริงๆ
ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปญญาตรัสรูของตถาคต เอาละ เชื่อ
วาพระพุทธเจาตรัสรูจริง นี่ขั้นหนึ่งละ แตคําวา “ตถาคต” นี้ เปน
ศั พ ท ป ระเภทที่ ก ล า วถึ ง พระพุ ท ธเจ า ในฐานะเป น ตั ว แทนของ
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มนุษย หรือสื่อความหมายโยงมาถึงพื้นเดิมแหงความเปนมนุษย
หมายความวา พระพุทธเจานั้น พื้นเดิมพระองคก็เปนมนุษย
แลวจากคุณสมบัติเดิมของมนุษยนั่นแหละ พระองคบําเพ็ญบารมี
คือพัฒนาคุณสมบัติตางๆ โดยเฉพาะยอดคุณสมบัติคือปญญาที่
โยงมนุษยใหถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย พระองคพัฒนาปญญา
จนกระทั่งปญญานั้นถึงความรูแจง เปนโพธิ คือเขาถึงความจริง
ดังที่เรียกวาตรัสรู ปญญานั้นพัฒนากลายเปนโพธิ คือปญญาตรัส
รู หมายความวาปญญานั่นแหละเมื่อพัฒนาไปสูงสุดก็เปนโพธิ
โพธิก็คือปญญาตรัสรู ที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะ โพธิ กับ
พุทธะ มาจากตนศัพทเดียวกัน โพธิก็คือปญญาของพุทธะ หรือ
ปญญาที่ทําใหเปนพุทธะ
หมายความวา มนุษยมีความสามารถ มีศักยภาพอันนี้ที่จะ
พัฒนาตนใหเปนพระพุทธเจาได คือ มนุษยมีปญญา เมื่อปญญา
พัฒนาเปนโพธิ มนุษยก็กลายเปนพุทธะ
ในกระบวนการพัฒนาปญญาจนเปนโพธิ ที่ทําใหมนุษยเปน
พุทธะนี้ ก็พัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งดานศีล ดานจิต ที่เปนปจจัย
ประกอบ จนสมบูรณไปดวยกันทั้งหมด
ทีนี้ คนทั้งหลายหรือพวกเรานี้ก็เปนมนุษย เมื่อคนเหลานี้
หรือเราทั้งหลายเชื่อปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาวา พระพุทธเจา
ั นาปญญาของมนุษย มาจนเปนโพธิของ
ตรัสรูจ ริง คือ พระองคพฒ
 ญาทีพ่ ฒ
ั นา
พระพุทธเจาได เราก็เปนมนุษย เพราะฉะนัน้ เราก็มปี ญ
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ใหเปนโพธิได เราก็มีความเปนมนุษยที่พัฒนาใหเปนพุทธะได หรือ
จะพูดอยางนี้ก็ไดวา เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนใหเปนพระพุทธ
เจา (พระพุทธเจาทรงเรียกพระสาวกที่เปนพระอรหันตวา “พุทธะ”)
เปนอันวา เมื่อมีตถาคตโพธิสัทธานี้ หนึ่ง พอเชื่อที่องคพระ
พุทธเจาแลว สอง ก็โยงมาถึงตัว ใหมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองดวยเลย
อาว… หนึ่ง ก็เชื่อวา พระพุทธเจาตรัสรูจริง มีคาควรที่เราจะ
ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค แลว สอง ก็เลยมั่นใจดวยวา
ตัวเราเองก็มีศักยภาพที่จะรูอยางนั้นไดดวย ถาไมเชื่อไมมั่นใจไมมี
ศรัทธาในศักยภาพของตัวเองแลว เราจะปฏิบัติไปทําไม
ฉะนั้น ตถาคตโพธิสัทธานี้พูดทีเดียวไดสอง คือไดทั้งมั่นใจ
ในพระพุทธเจาดวย แลวก็โยงมาหาตัวเองโดยมั่นใจวาเรามีศักยภาพนี้อยู

พอจับจุดไดมนั่ กระบวนการศึกษาก็เห็นตน-ปลาย
ถึงตรงนี้ก็โยงไปหาหลักการใหญที่พระพุทธเจาตรัสแลวตรัส
อีก ย้ําไวมากมาย แตเราไมคอยสังเกต คือหลักการฝกหัดพัฒนา
ตน ซึ่งก็คือสิกขา หรือหลักการศึกษานั่นเอง จะตองย้ํากันบอยๆ
โดยโยงเขากับหลักไตรรัตนนี้ ตอเขากับรัตนะที่ ๑ คือพระพุทธเจา
เปนจุดเริ่มแรก แลวก็จะขยายตอออกไปเปนลําดับ เปนกระบวน
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เลยทีเดียว ขอยกพุทธพจนมาดูกันเปนพอตัวอยางไว
กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโ …

“พระผู มี พ ระภาค ทรงเป น ผู พั ฒ นาพระองค แ ล ว
(ภาวิตัตต) อยางไร? พระผูมีพระภาคทรงเปน ภาวิตกาย
ภาวิตสีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา … (มีกาย มีศีล มีจิต มี
ปญญา …ที่พัฒนาแลว)”
[ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑]

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ
เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ

อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ ...
………………………

“พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝก
พระองคแลว (อัตตทันต) มีพระหฤทัยซึ่งอบรมถึงที่แลว
แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”
[องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๑๔/๓๘๖]

ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ.

“ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”

[ขุ.ธ.

๒๕/๓๓/๕๗]

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

โส เสฏโฐ เทวมานุเส.

“ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด ทั้ง
ในหมูมนุษยและมวลเทวา”
[สํ.นิ.๑๖/๗๒๔/๓๓๑]

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูตรงนี้ คือ ความเชื่อความมั่น
ใจที่เปนจุดเริ่มใหเกิดกําลังใจในการที่จะฝกตน หรือความมั่นใจใน
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การศึกษานั่นเอง อยางพุทธพจนที่บอกวา ผูที่ฝกแลว ที่พรอมดวย
วิชชาจรณะ เปนผูประเสริฐสุดทั้งในหมูมนุษยและมวลเทวา ก็โยง
มาที่พระพุทธคุณ แลวก็มาบรรจบเขาในตถาคตโพธิสัทธา
พึงสังเกตวา ภาวิตัตต (ภาวิต+อัตต=มีตนที่พัฒนาแลว, พัฒนา
ตนแลว) ก็ดี อัตตทันต (อัตต+ทันต=ฝกตัวเองแลว) ก็ดี มีความหมาย
เหมือนกัน
ในคําแรก “ภาวิต” ก็คือกริยาชองสาม ซึ่งใชเปนคุณศัพท
ของภาวนา ที่แปลวาการพัฒนา
สวนในคําหลัง “ทันต” ก็คือกริยาชองสาม ซึ่งใชเปนคุณศัพท
ของทมะ ที่แปลวาการฝก
ทั้งภาวนา (พัฒนา) และทมะ (ฝก) ก็มีความหมายตรงกับ
สิกขา (ศึกษา) สามตัวนี้เปนคําหลักที่ใชแทนกันไดในหลายโอกาส
เปนไวพจนกัน
ผูที่พัฒนาตนแลว ก็เปน ภาวิตัตต ผูที่ฝกตนแลว ก็เปน
อัตตทันต แตผูที่ศึกษาแลว ทานนิยมเปลี่ยนสํานวนไปใชวา “ผูไม
มีสิ่งที่จะตองศึกษา หรือผูไมตองศึกษา” (อเสกข หรือ อเสขะ) ทั้ง
ภาวิตัตต และอัตตทันต และ อเสขะ หมายถึงพระอรหันต ซึ่งเปน
ผูที่ไดจบการศึกษาแลวทั้งนั้น
ถาเปนผูที่กําลังศึกษา หรือยังตองศึกษา ก็เรียกวา เสกขะ
(ตัด ก ออก ก็เรียกวา เสขะ) โดยที่วา เสกขะ ก็มาจาก สิกข (ตน
ศัพทของสิกขา) คือแปลง อิ เปน เอ แลว สิกข ก็กลายเปน เสกข
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“สิกขา” คือการศึกษา ตัวหลักการ การกระทํา หรือการ
ปฏิบัติในการศึกษา สวน “เสกขะ” คือบุคคลที่ยังศึกษาอยู ไมวาจะ
เปนพระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี เปนเสกขะ คือผูที่กําลัง
สิกขาทั้งนั้น จนกวาจะจบสิกขา จึงเปนอเสขะหรืออเสกขะ คือผูไม
ตองศึกษาตอไป แลวก็เปนพระอรหันต ฉะนั้น ศัพทพุทธศาสนา
เปนอันวาอยูนี่ ศัพทสาํ คัญอยูที่ ทม แลวก็ สิกขา แลวก็ ภาวนา ซึ่ง
ใชเรียกวาแทนกันได เปนศัพทที่เปนไวพจนกัน
เรื่องถอยคําทั้งหลาย โดยเฉพาะที่มาจากภาษาอื่น (ในที่นี้
คือภาษาบาลี) นั้น อาจจะทําใหรูสึกยากสักหนอย แตอยาถือเปน
สําคัญนัก นํามาบอกกันเพียงเปนเรื่องประกอบความรู
เอาเปนวา รวมความแลว เรามีตถาคตโพธิสัทธา เพื่ออะไร?
ก็เพื่อจะ “ทมะ” คือฝกตน ใหเปน ทันตะ (ผูฝกแลว) หรือเพื่อจะ
“ภาวนา” คือพัฒนา ใหเปน ภาวิตะ (ผูพัฒนาแลว) หรือเพื่อจะ
“สิกขา” คือศึกษา ใหไดเปน เสขะ จนกระทั่งเปน อเสขะ

รัตนที่ ๑ เตือนจิตสํานึกที่จะศึกษา
ทีนี้ก็มาทบทวนสาระในเรื่องนี้กันอีกทีวา ในการศึกษา ที่เรา
จะใหมีสิกขาฝกหัดพัฒนาตนกันนี่ เริ่มตนก็ตองมีศรัทธา คือความ
เชื่อวา มนุษยนี้เปนสัตวที่ฝกได เรียกวามีศักยภาพในการที่จะฝก
ตัว หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได หรือมีศักยภาพที่จะศึกษา
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สามารถศึกษาพัฒนาหรือฝกตนใหเปนผูที่ประเสริฐขึ้นมาได
เพราะฉะนั้น ในทางพุทธศาสนาจึงมีคําที่พูดบอยๆ ใหถือวา
มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก ตองเรียนรู ตองศึกษา แลวก็ประเสริฐได
ดวยการศึกษา เมื่อฝกแลวก็ประเสริฐ
เคยย้ําบอยๆ อยาไปพูดวามนุษยเปนสัตวประเสริฐเฉยๆ
ตองพูดวามนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก หรือใชอีกสํานวน
หนึ่งวา มนุษยนั้นฝกแลวประเสริฐสุด ทั้งหมดนั้นก็อยูในหลักการนี้
คือความเชื่อพื้นฐาน ที่เปน ความมั่นใจในศักยภาพของมนุษยที่
ฝกได และตองฝก
สัตวอื่นนั้นมันอยูดวยสัญชาตญาณ แทบจะไมตองฝก มี
การเรียนรูแคพออยูรอดได แลวมันก็ดํารงชีวิตอยูไป จะฝกให
ประเสริฐไมได จะพัฒนาใหสรางสรรคทําอะไรพิเศษไมได เกิดมา
อยางไร ก็ตายไปอยางนั้น
ถึงแมสัตวบางชนิดจะฝกใหทําอะไรแปลกไปไดบาง อยาง
ชางลากซุง และละครลิง มันก็ทําไดแคตามที่คนฝกให ไมเหมือน
คนที่ฝกตนเองได และมีวิสัยแหงการฝกดังวาไมมีที่สิ้นสุด
เราก็มาจับจุดสําคัญ เรื่องพระพุทธเจา รวมทั้งพระรัตนตรัย
ทั้งหมด ที่หมายอยูตรงนี้ คือที่ตถาคตโพธิสัทธา ซึ่งพระพุทธเจา
ตรัสสอนไวทั่วไปหมดวาเปนจุดเริ่ม ฉะนั้น เราก็ถือธรรมขอนี้เปน
หลักการสําคัญเบื้องตน คือศรัทธาในตถาคตโพธิ ซึ่งโยงมาสูหลัก
แหงความเชื่อในศักยภาพของมนุษย วาเปนผูที่ฝกศึกษาพัฒนาให

๓๐
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ดีเลิศประเสริฐได
ถ า มี ค วามเชื่ อความมั่นใจนี้แลว มันก็จะมาเปนหลักยึด
หมายในใจ คนที่มีศรัทธา ก็มีจุดจับอันเปนที่หมาย มีทิศทางที่มุง
ไปใฝหา แลวก็มีกําลังที่จะเดินหนาไป อีกทั้งศรัทธาในศักยภาพวา
ฝกได ก็จะสรางจิตสํานึกในการศึกษาขึ้นมา แลวแรงสงนี้ ก็นํา
กระบวนการแหงการศึกษาขับเคลื่อนไปขางหนาทันที
“จิตสํานึกในการศึกษา” นี่ก็เปนเรื่องใหญ ซึ่งควรจะเปนหัว
ขอสําคัญที่จะมาพูดกัน แตในที่นี้ ขอพูดถึงแคทิ้งไวเปนจุดผานที
หนึ่งกอน
วาอีกที ตถาคตโพธิสทั ธา คือ ความเชือ่ ในศักยภาพของมนุษย
ที่พัฒนาใหเปนพุทธะได ความเชื่อในการฝกศึกษาพัฒนาตน ฯลฯ
(ขางบนบอกไวมากแลว จะใชคาํ ไหนก็ได เพียงเสนอไวเปนตัวอยาง)
ก็จะปลุกจิตสํานึกในการฝกตน จิตสํานึกในการเรียนรู หรือจิตสํานึก
ในการศึกษาขึน้ ใหคนกาวไปในกระบวนการของการศึกษา
จึงเสนอหลักขอหนึ่งนี้เปนตัวอยางไว ใหเห็นวาเวลาพูดถึง
เรื่องพระพุทธเจา ไมควรจะมัวพูดกันลอยเควงเวิ้งวางกวางขวาง
จนกระทั่งจับอะไรไมถูก พระพุทธคุณตั้ง ๙ ขอ ก็พูดกันไป แลวก็
ไปมองดูที่พระองควนอยูนั่น ไมไดโนมเขามาที่ตัวเอง ตองโยงมา
ใหถึงเรื่องที่ตัวจะตองทําดวย เพราะพระพุทธเจาที่มีพระคุณอยาง
นั้น แลวพระองคมาสอนเรา ก็เพื่อใหเราปฏิบัติใหไดใหเปนอยาง
พระองค
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พูดกันอยางงายๆ วา ถามีความตระหนักรูตัวพรอมอยางนี้
ก็เรียกไดวา มีจิตสํานึกในการศึกษา

พุทธคุณ ๒ หรือ ๓ ก็นําทางไปไดแลว
พอไดจุดตั้งหลักเริ่มออกเดินหนาแลว ในเรื่องพระพุทธคุณนี้
เราจะเสริมกําลังเขาไปอีกก็ได สวนที่จะชวยใหศรัทธามีจุดจับที่ชัด
และเขมยิ่งขึ้น ก็คือแงมุมของความเปนแบบอยาง โดยเฉพาะใน
ขั้นตนๆ ของการศึกษา ยิ่งถาเปนเด็กๆ ดวย การศึกษามักจะเดนที่
การหาและศรัทธาในตัวตนแบบ แลวก็ทําตามแบบอยาง
ทีนี้ พอพูดถึงพระพุทธคุณ ๙ นี่จะรูสึกวากวางขวางมาก
มาย ถาสวด ก็ไปได แตจะใหเขาถึงความหมายนี่ยาก แมแตจําก็
ยังไมคอยไหว เราก็เลยใชชุดยอกอน แลวเมื่อไรไหว จึงคอยขยาย
ไปชุด ๙ นั้น
พระพุทธคุณชุดยอ ๓ ที่ชาวพุทธไทยรูจักกันดี คือ
๑. พระปญญาคุณ
๒. พระวิสุทธิคุณ
๓. พระมหากรุณาคุณ
พระพุทธเจามีพระคุณ ๓ นี้ จึงเปนผูประเสริฐ ที่เรามีศรัทธา
เคารพนับถือบูชาไดสนิทใจ นอกจากนาเคารพบูชาแลว ก็นาเอา
อยางดวย เพราะฉะนั้น พระคุณของพระองค ๓ ขอนี้เปนแบบ
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อยางใหเรา เราควรจะประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งตั้งตัวอยูในหลักคุณ
ความดี ๓ อยางนี้ และพัฒนาคุณสมบัติ ๓ อยางนั้น ทําตัวใหมี
คุณสมบัติ ๓ ประการเพิ่มขึ้นๆ ไปดวยจนกระทั่งสมบูรณ๑
การถือแบบอยางและพัฒนาตัวตามไปนี้ เทากับเปนขั้นที่
สอง ที่พวงมากับตัวหลักซึ่งเปนขั้นที่หนึ่ง คือ ขั้นที่หนึ่ง เชื่อใน
ความมีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนาตนได แลวฝกอยางไรละ ก็มา
ขั้นที่สองวา ฝกพัฒนาตัวเราใหมีคุณสมบัติ ๓ อยางนี้แหละ อันนี้
ยกมาเปนตัวอยาง
ขอแทรกแถมอีกหนอยวา ในเรื่องพุทธคุณที่มากมายนี้ ทาน
มีชุดยออีกชุดหนึ่ง ซึ่งยิ่งนอยลงไปอีก มีแค ๒ อยางเทานั้นเอง
เรียกวา พุทธคุณ ๒ คือ
๑. อัตตัตถสมบัติ ความถึงพรอมแหงประโยชนตน, ทรงทํา
ประโยชนสวนพระองคเสร็จสิ้นสมบูรณแลว คือ ทรงบําเพ็ญบารมี
พัฒนาพระองคใหเพียบพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง ทั้ง ศีล
สมาธิ ปญญา บริบูรณ บรรลุจุดหมายสูงสุด ถึงวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ
สันติ นิพพาน
๒. ปรัตถปฏิบัติ การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น, ทรง
บําเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกผูอื่น คือ ทั้งดวยพระองคเอง
และทรงสงพระสาวกไป ไดทรงประกาศธรรม ใหประชาชนศึกษา
๑

พุทธคุณชุดยอ ๓ นี้ มีอธิบายในหนังสือ สามไตร (พิมพครั้งที่ ๒, พ.ศ.๒๕๔๙, หนา
๑๓ เปนตนไป)
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ประพฤติชอบ ดําเนินชีวิตดีงาม ใหพระพุทธศาสนาแผขยายออก
ไป เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อเกื้อการุณยแกโลก
พระคุณขอแรก คืออัตตัตถสมบัติ เนนทีพ่ ระปญญาเพราะเปน
คุณสมบัตซิ งึ่ ใหสาํ เร็จพุทธภาวะ คือ ความเปนพระพุทธเจา และ
ความเปนอัตตนาถ คือ พึ่งตนเองได (ขอแรกนี้ จะเรียกสั้นๆ วา
อัตตสมบัติ ก็ได)
พระคุณขอสอง คือปรัตถปฏิบัติ เนนทีพ่ ระกรุณา เพราะเปน
คุณสมบัตซิ งึ่ ใหสาํ เร็จพุทธกิจ คือ การทําหนาทีข่ องพระพุทธเจา
และความเปนโลกนาถ คือ เปนทีพ่ งึ่ ของชาวโลก
พระพุทธคุณชุดยอ ๒ อยางนี้ ที่จริงเปนชุดที่ทานสอนกันมา
นานนักหนา มีในคัมภีรเกาแกมากหลายทั่วไปหมด และทานใช
เปนขอสรุปของพุทธคุณ ๙ โดยตรง
พุทธคุณ ๒ นี้ นาจะใชเปนจุดเริ่มไดเหมาะยิ่ง งายทั้งในแงที่
มีแค ๒ และมองเห็นเดนออกมาวาคํานึงถึงตัวเอง กับตัวอื่น
(สังคมและธรรมชาติ) พรอมไปดวยกัน ใชเปนกรอบใหญในการ
พัฒนาการศึกษาไปไดตลอดกระบวน นอกจากเปนขอสรุปของ
พุทธคุณ ๙ แลวยังแถมโยงเอาพุทธคุณ ๓ เขามารวมไวดวยในตัว
ทันทีเลย (ปญญาคุณ เปนแกนในการสรางอัตตัตถสมบัติ, วิสุทธิคุณ
เปนตัวอัตตัตถสมบัติ, กรุณาคุณ เปนแกนของปรัตถปฏิบัติ)
มีจุดที่ควรย้ําความเขาใจไว ๒ อยาง คือ
๑) ในคําวา “ประโยชนตน” เปนตน ตัวประโยชนที่แท ไมใช
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แคการมีการไดของกินใชเสพบริโภคบํารุงบําเรอตัว เพราะเงินทอง
สิง่ ของเสพบริโภค เชน อาหาร เสือ้ ผา เครือ่ งตกแตง เครือ่ งใช ตลอด
จนขาวสารขอมูล เปนเพียงปจจัยที่เสพบริโภคเขาไปแลวจะกอให
เกิดเรี่ยวแรงกําลังวังชา ความมีสุขภาวะทางกายทางใจ และคุณ
สมบัติตางๆ ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของชีวิต โดยเฉพาะสติ
ปญญาความสามารถ บางทีเสพไมเปน กินเสพบริโภคเขาไปแลว
ไมไดตัวประโยชนที่วาเหลานี้ แตกลับกลายเปนโทษก็มี เปนการ
กินใชเสพบริโภคที่สิ้นเปลืองสูญเปลา จึงเรียกวา “ไมไดประโยชน”
๒) ความสัมพันธเปนปจจัยเกื้อหนุนกันระหวาง อัตตัตถสมบัติ กับ ปรัตถปฏิบัติ เชนอยางงายๆ ยิ่งเราพัฒนาตัวเราดีมี
ปญญาความสามารถมาก ก็ยิ่งชวยคนอื่นไดผล และยิ่งเราชวยคน
อื่นหรือทําอะไรใหแกสังคมไดดี ปญญาความสามารถของเราก็ยิ่ง
พัฒนา ไมตอ งพูดถึงวาคนอืน่ นัน้ จะหันมารักมาชวยเหลือเราตอบ
หรือไม

รัตนที่ ๒ เขาถึงสิ่งที่จะศึกษา
ขอที่ ๒ ในไตรรัตน คือ พระธรรม พอบอกวาพระธรรม เราก็
นึกถึงบทสวดมนตวา “สฺวากฺขาโต …” นี่ก็คือพระธรรมคุณ ๖ แตก็
เหมือนพุทธคุณนั่นแหละ ถาไมจับจุดใหชัด ก็จะพรา ตองเจาะตรง
ลงไปวา สาระอยูตรงไหน คืออะไร
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เรามองตอจากพระพุทธเจาในพุทธคุณนั่นแหละ ก็จะได
แกนวา พระธรรมก็คือความจริงความดีงามตามธรรมดาของกฎ
ธรรมชาติ ซึ่งทําใหมนุษยที่เขาถึง กลายเปนพุทธะ
เมื่อกี้บอกวา พระพุทธเจาทําใหเรามั่นใจในศักยภาพของ
มนุษยที่จะพัฒนาใหเปนพุทธะได และเตือนจิตสํานึกของเราที่จะ
ตองศึกษา จึงถามวา ศึกษาอะไรละ ออ… ก็ศึกษาธรรมนะสิ คือ
ตองเรียนรูเขาใจความจริงที่เปนธรรมดาของธรรมชาติ และปฏิบัติ
ใหตรงกับความจริงของกฎธรรมชาตินั้น
ทั้งนี้เพราะวา อยางที่บอกแลวเมื่อกี้ คนเรานี้กลายเปน
พุทธะดวยอะไร ก็ดวยรูเขาใจและปฏิบัติใหไดผลตามธรรม พูด
งายๆ วา ดวยการเขาถึงธรรม เมื่อดําเนินตามธรรม แลวเขาถึง
ธรรม เรียกวาตรัสรูธรรม ก็กลายเปนพุทธะ
พระพุทธเจาจึงตรัสวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ธรรมก็เปน
ของมันอยูอยางนั้น ทานเรียกวาธรรมธาตุ ธรรมนิยาม เปน
ธรรมดาของมันอยางนั้น พระพุทธเจามาทรงคนพบ แลวก็เอามา
ตรัสบอก มาสอน มาแสดง มาชี้แจง มาขยายความ ทําใหงาย
เปนอันวา เรื่องของธรรมก็มีแคนี้วา
๑. ธรรมเป น ความจริ ง ความดี ง ามที่ มี อ ยู เ ป น อยู ต าม
ธรรมดาของธรรมชาติ
๒. เมื่อเราศึกษาธรรม คือเรียนรูเขาใจและปฏิบัติใหถูกตรง
กับธรรมนั้น เราก็กลายเปนพุทธะ
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ไมวาเราจะศึกษาเลาเรียนอะไร ถาศึกษาถูกตอง ก็รวมอยู
ในคําเดียววา “ศึกษาธรรม” และถาศึกษาธรรมสําเร็จ คือทําไดตรง
ตามธรรมจริงแท เราก็ “เปนพุทธะ”
สองทอนนะ ในขอความเดียวนี้มีสองทอน คือ
ทอนที่ ๑ บอกวา ธรรมเปนความจริงมีอยูอยางนั้นเอง เปน
เรื่องของเขา เปนธรรมดาของมัน
ทอนที่ ๒ บอกวา เราสัมพันธกับธรรม ในแงวาเราตองรูเขาใจ
มัน คือรูธรรม รูความจริง เชน รูเขาใจความเปนเหตุเปนปจจัยที่จะ
ใหเกิดเปนผลอยางนั้นๆ ขึ้นมา เปนตน พูดงายๆ วา ตองรูกฎธรรม
ชาติ แลวถาเราตองการผลอะไร เราก็ตองทําใหตรงตามความจริง
แหงธรรมดาของธรรมชาตินั้น
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความจริงทางรูปธรรมอยางที่นักวิทยา
ศาสตรพูดถึง หรือความจริงทางนามธรรมอยางที่ทางพุทธศาสนา
บอกเพิ่มเขาไป ก็คือตองรูความจริงของธรรมชาติทั้งนั้น เมือ่ รูแ ลว
ก็เอาความรูน นั้ มาใชใหเปนประโยชน เราก็มาดําเนินชีวิตไดถูกตอง
หรือมาทําอะไรก็ได ใหเกิดผลเปนจริงขึ้นมา
เหมื อ นอย า งที่ เ ขาเอาความรู วิ ท ยาศาสตร ม าใช ท าง
เทคโนโลยี ทําการประดิษฐสรางสรรคอะไรตางๆ ทุกอยางนั้นก็แค
มีปญญาขั้นที่ ๑ คือ รูความจริงที่เปนกฎธรรมชาติ เมื่อรูความจริง
แลว ก็มาถึงปญญาขั้นที่ ๒ คือนําเอาความรูนั้นมาปฏิบัติ เชน มา
ทําการแกปญหา และสรางสรรคอะไรตางๆ ไมวาภายนอก หรือ
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ภายใน ก็อยางนี้ทั้งนั้น สําหรับภายในนั้น ถาเขาถึงเต็มที่ ก็พัฒนา
ชีวิตจนกระทั่งกลายเปนพุทธะไปเลย
เด็กๆ ลองคิดดู ไมวาอะไร เราตองรูเขาใจ แลวก็ทําใหตรง
ตามธรรมทั้งนั้น จริงไหม?
ขางในตัวเรานี้ จะใหรางกายดี มีสุขภาพ ควรจะกินอะไร แค
ไหน จะบริหารรางกายอยางไร, จะเลาเรียนใหเกิดปญญา ตอง
อยากรู ตองอาน ตองฟง ตองหาขอมูล ตองมีสติ มีสมาธิ ตองรูจัก
คิดพิจารณา, หรือขางนอก จะหัดวายน้ํา จะทํากับขาว ก็ตองรูขอ
มูลของเรื่อง ตองรูวิธี ตองฝกตองหัด ทําใหตรงใหครบเหตุปจจัย
เปนอยางนี้ทั้งนั้น
เราจับจุดนี้ไดแลว เขาใหถึง และทําใหตรงตามความจริง
ของธรรม เชน ตรง-ครบเหตุปจจัย ก็เปนอันวา สําเร็จทุกอยาง จบ
การศึกษา พระธรรมคือความสําเร็จ และความสําเร็จอยูที่พระ
ธรรม
พระพุทธเจามาเตือนเราแลววาใหศึกษา เราก็ศึกษา คือ
ศึกษาธรรมไปสิ ลองคิดดูใหดี ชีวิตนี้มีอะไรอีกนอกจากศึกษาธรรม
ธรรมะจึงเปนรัตนะ คือดวงแกวอยางที่ ๒ ใครอยูกับธรรม
โดยรูเขาใจธรรม ทําไดตรงตามอยางถึงธรรม ชีวิตก็แสนสุข แสนดี
สําเร็จ สมบูรณทุกประการ
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รัตนที่ ๓ แวดลอมหนุนนําคนที่ศึกษา
ทีนี้ก็มาถึงรัตนะที่ ๓ คือ พระสงฆ เราสวดสังฆคุณ ๙ กัน
คลอง ก็ดีแลว ไมตองพูดถึงรายละเอียด เพราะเรารูกันทุกคน แต
มาจับสาระสําคัญวาอยูที่ไหน
ออ… ขอใหสังเกต เวลาใหความหมายแบบสั้นๆ เรามักจะ
ไปเนนตรงที่วา พระสงฆเปนผูที่นําคําสอนของพระพุทธเจาสืบ
ทอดมาถึงเรา ใชไหม อาว… แลวในครั้งพุทธกาลเองละ พระพุทธ
เจาทรงตั้งสงฆข้นึ มา สังฆะก็อยู พระพุทธเจาก็ยังอยู แลวตอนนั้น
พระสงฆทําหนาที่สืบตอคําสอนหรือ ที่จริง คนที่เขาไปอยูในสงฆ
ตอนยุคแรกนั้น ก็ไปคอยฟงธรรมจากพระพุทธเจาเองโดยตรงเลย
เอะ… ถาอยางนี้ คุณคาของพระสงฆคงไมใชแคนําคําสอนของ
พระพุทธเจาสืบทอดมาถึงเราหรอก มันตองมีเรื่องที่ใหญกวานั้น
ตรงนี้สําคัญ
พระพุทธเจาตั้งสังฆะทําไม จริงอยู สังฆะเปนที่ที่เก็บรวบรวม
สืบทอด รักษาคําสอนของพระองคไว ถาไมมสี งั ฆะ ธรรมะก็คงหมด
โอกาสที่จะมาถึงเรา นั่นก็เปนคุณคาอยางหนึ่งของพระสงฆ แตทีนี้
มามองดูใหถึงวัตถุประสงคของพระพุทธเจาเองที่ทรงตั้งสังฆะ
พระพุทธเจาทรงตั้งสังฆะเพื่ออะไร ถาพูดใหตรง ตองบอกวา
พระพุทธเจาไมไดตั้งแตทรงจัดสังฆะ เพราะวา ที่จริงนั้น สังฆะเกิด
จากคนที่ศรัทธาแลวก็มาหอมลอมขออยูกับพระพุทธเจา เพื่อจะ
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ฟงคําสอนของพระองคดวยกัน ก็เกิดเปนชุมชนขึ้นมา เปนชุมชน
ของคนที่มุงมาสิกขา พระพุทธเจาก็ทรงจัดชุมชนที่เรียกวาสังฆะ
หรือสงฆนี้ ใหมีสภาพความเปนอยู มีระบบการดําเนินชีวิต มีสิ่ง
แวดลอม ที่เอื้อตอการที่จะศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือที่จะ
พัฒนาชีวิต ฝกตนใหพัฒนาขึ้นไปเปนพุทธะในระดับตางๆ เหมือน
อยางองคพระพุทธเจาเอง
(บอกแลววา ทุกคนเมื่อเปนพระอรหันต ทานเรียกวาพุทธะ
ทั้งนั้น ไมใชสัมมาสัมพุทธะ แตเปนอนุพุทธะ พระอรหันตทุกองค
เปนอนุพุทธ คือเปนผูตรัสรูตาม เปนพุทธะชนิดหนึ่ง ก็พุทธะนั่น
แหละ)
ทวนอีกที จุดมุงหมายของพระพุทธเจาในการทรงจัดสังฆะ
เพื่ออะไร และทรงจัดสังฆะนั้นอยางไร เรื่องก็คือวา เมื่อคนทั้ง
หลายมาเลื่อมใสคําสอนของพระองค บางก็อยากจะศึกษาใหยิ่ง
ขึ้นไป จึงขอติดตามหรือมาอยูใกลชิด เพื่อเรียนรูไดสะดวก บางก็
อยากจะนําเอาหลักที่ไดรูไปประพฤติปฏิบัติตามที่บานของตัว แต
สภาพแวดลอมไมสะดวกดวยประการตางๆ ก็มาขออยูดวย บางก็
บรรลุผลตามที่พระองคสอนแลว ก็จะมาดําเนินชีวิตอยางพระองค
และมาชวยงาน เมื่อคนเหลานั้นมาอยูดวยกัน ก็เปนชุมชนหรือหมู
คน พระองคก็จัดตั้งวางระบบชุมชนนั้น ใหเปนชุมชนแหงการ
ศึกษา มีทั้งผูที่จบการศึกษาแลว และผูที่กําลังศึกษาและกําลังเขา
สูการศึกษา เรียกวา “สังฆะ”
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สังฆะหรือสงฆนี้ แมจะมีผูศึกษาจบแลวดวย แตมองในแง
สวนใหญ เปนชุมชนของคนที่มุงหนามาเพื่อจะมาพัฒนาตน มา
ศึกษาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอน ก็จึงจัดใหเปนชุมชนที่
มีสภาพเอื้อ ทั้งสภาพแวดลอม ทั้งความเปนอยู ทั้งวิถีชีวิต ทั้ง
ระบบกิจกรรมและการดําเนินงานสวนรวม
ใหเอื้อตอการที่จะ
ปฏิบัติตามและเผยแพรหลักไตรสิกขาไดเต็มที่
นอกจากนั้น ชุมชนนี้ประกอบดวยบุคคลที่มีจุดมุงหมาย
เดียวกัน แลวมาดําเนินการฝกฝนพัฒนาตนตามระบบเดียวกัน มีผู
ที่กําลังฝกตนบาง ผูที่ฝกตนเสร็จแลวบาง เปนอริยบุคคลในระดับ
ตางๆ จนกระทั่งเปนพระอรหันต ดังนั้น สภาพเอื้อที่สําคัญที่สุด ก็
คือตัวบุคคลนั้นเอง คือคนที่อยูดวยกันนี่แหละ จะมาเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันในการศึกษานั้น
ทานที่อยูเกากอน ศึกษาจบแลวหรือบรรลุธรรมสูงกวา ก็มา
เปนครู เปนอาจารย เปนอุปชฌาย เรียกงายๆ วามาเปน
กัลยาณมิตรชวยแนะนําสั่งสอน ตอบคําถาม กระตุนเตือน เปนที่
ปรึกษา หรือทานที่ปฏิบัติอยูดวยกัน ก็เปนกัลยาณมิตรที่มา
อภิปรายถกถอยสนทนาหารือธรรมแลกเปลี่ยนและเสริมกัน เรียก
งายๆ ก็คือเปนชุมชนแหงกัลยาณมิตร ที่จะมาเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน เพื่อใหแตละคนมีโอกาสมากขึ้น หรือมีโอกาสดีที่สุด ในการที่
จะศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป
ฉะนั้น สังฆะจึงมีความหมายและมีจุดมุงหมายอยูที่นี่ คือให

สยามสามไตร

๔๑

เปนชุมชนที่มีสภาพเอื้อ มีสิ่งแวดลอม เชน ความสงบวิเวก และ
ธรรมชาติอันรื่นรมย โดยเฉพาะมีบุคคล ที่จะมาเกื้อหนุนใหผูที่
ตองการศึกษาพัฒนาชีวิต เดินหนากาวไปไดดวยดีในไตรสิกขา
แลวในสังฆะนี้ ก็เนนการมีวินัย ใชไหม ชุมชนนี้ตองมีวินัย
พระพุทธเจาทรงจัดวางเรียกวาตราหรือบัญญัตวิ นิ ยั ขึน้ เพือ่ จัดสังฆะ
นั้นใหอยูในสภาพที่เอื้อตอสิกขา แลววินัยนี้ตั้งอยูบนฐานสําคัญ ก็
คือความสามัคคี พระพุทธเจาจึงทรงเนนเรือ่ งสามัคคีอยูเ สมอ เพือ่
ใหทกุ บุคคลในสังฆะคงเปนสภาพเอื้อและสรางสภาพเอื้อตอกัน
ทําไมพระพุทธเจา จึงทรงเนนใหมีส ามัคคีมาเปน ที่รองรับ
วินัย แลวก็ใหวินัยเปนเครื่องผนึกรักษาความสามัคคีนั้นไว
ในชุมชนหรือสังคมที่ดี อันเปนที่ซึ่งคนจะพัฒนาตนไดดีนั้น
สภาพเอื้ออยางหนึ่งก็คือการที่บุคคลที่อยูรวมกันในนั้น มีความรู
สึกรักกัน สบายใจตอกัน มีน้ําใจเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พรอมที่จะ
รวมมือรวมใจชวยเหลือกัน ไมหวาดระแวงกินแหนงกัน ไมขุนมัว
กังวลหรือฟุงซานในเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือความขัดแยงอะไร
ตางๆ นี่ก็คือสามัคคี เมื่อสามัคคีกันแลว นอกจากเอื้อตอกัน ชวย
เสริมกัน และรวมกันใหมีกําลังมากแลว แมแตบรรยากาศก็สดใส
ราเริงรื่นรมย ทําใหแตละคนมุงหนาไปในการทํากิจของตน ตั้งตน
แตในการเจริญไตรสิกขา เพียงแคจะเจริญสมาธิ ใจก็ปลอดโปรง
จิตรวมและตั้งมั่นไดงาย ดวยเหตุนี้แหละ ระบบของวินัยจึงเนน
สามัคคีมากที่สุด ทั้งใหความสามัคคีเปนที่รองรับวินัย และจัดวาง
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วินยั ใหเปนเครือ่ งดํารงรักษาความสามัคคี แลวเขามาในระบบสังฆะ
ก็เปนความสามัคคีของหมูช นทีเ่ ปนกัลยาณมิตรตอกัน เพราะฉะนั้น
จึงแนนอนวาจะมาเกื้อหนุนกันในการที่แตละคนจะทํากิจหนาที่
ของตน โดยเฉพาะในการศึกษาพัฒนาตัวเองใหไดผลดีที่สุด
ฉะนั้น จึงไดใหความหมายวา พระสงฆ หรือสังฆะ คือชุมชน
แหงความสามัคคีและความมีกัลยาณมิตร
ของผูที่ฝกศึกษา
พัฒนาตนแลว และที่กําลังกาวไปในการฝกศึกษาพัฒนาตน
ทานที่ศึกษาพัฒนาจบแลวก็เปนอเสกขะ เปนพระอรหันต ผู
ที่กําลังศึกษา ก็อยูในขั้นเสกขะ ผูที่เขาสูวิถีชีวิตแหงการศึกษา ก็ยัง
เปนปุถุชน
รวมแลว ชุมชนสังฆะนี้ มีลักษณะประจําตัว ๔ อยาง คือ
๑) มีบุคคลผูอยูรวมกัน ที่เปนผูไดฝกศึกษาพัฒนาตนจบ
แลวบาง กําลังศึกษาอยูบาง
๒) มีความสัมพันธเปนกัลยาณมิตรตอกัน
๓) มีความสามัคคี
๔) มีวินัยที่จัดระบบความเปนอยู สภาพแวดลอม ความ
สัมพันธระหวางบุคคลภายในดวยกันเองและกับคนภายนอก การ
ดําเนินชีวิตและกิจการทั้งหลาย ใหเอื้อตอสิกขา พรอมทั้งเปน
เครื่องรองรับรักษาสามัคคี
ขอใหดูวา ชุมชนที่ดีก็ตองมีลักษณะอยางนี้ เฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนนาจะมีลักษณะอยางนี้ คือเปนชุมชนแบบนี้
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เปนอันวา สังฆะเปนชุมชนแบบอยางที่พระพุทธเจาทรงจัด
ตั้งขึ้น มีจุดหมายชัดเจน จึงนาจะเนนความหมายในแงนี้ คือในแง
ที่วา สังฆะเปนชุมชนหรือสังคมที่มีสภาพเอื้อ ที่ทุกคนในนั้นมาเกื้อ
หนุนกัน ในการพัฒนาชีวิตของแตละบุคคล มีระบบความเปนอยู
กิจกรรมและกิจการทุกสิง่ ทุกอยาง ตลอดจนสิง่ แวดลอม องค
ประกอบทางธรรมชาติอะไรตางๆ อันรมรื่น สงบสงัดวิเวก ที่ลวนมา
สงเสริมเอื้อเกื้อกูลในการที่จะกาวเดินไปสูจุดหมายแหงสิกขา เรา
จะตองจัดสภาพแวดลอม จัดอะไรทุกอยาง ใหเปนสภาพเอื้อ เพื่อ
ใหคนที่อยูในชุมชนไดกาวไปสูจุดหมายที่ตั้งไว
เปนอันวา สังฆะมีความสัมพันธโดยตรงกับระบบการศึกษา
เอาละ เรื่องไตรรัตนคิดวาคงผานไปไดทีหนึ่งกอน ตอนนี้เปน
การพูดแยกแตละอยางไปทีละขอ ที่พูดอยางนี้ก็เพราะคํานึงถึงวา
เรานาจะมาตั้งวางหลักการกันไว แตกอนจะตั้งหลักการได ก็ตอง
จับจุดใหชัด แลวจึงวางไวเปนหลักการของโรงเรียน ใหเดนออกมา
เปนขอๆ
ถาตกลงกันไดแลววางไว ก็จะดีมาก เรื่องนี้พอถึงตอนทาย
ก็จะพูดกันอีกที

-๓-

ไตร ที่ รูทัน
ÑÒ

อนิจจตา บอกความจริงให ไยคนไทยยังใชไมเปน
ทีนี้ก็ ไตรลักษณ คือลักษณะสามอยาง ซึ่งเปนความจริงของ
สิ่งทั้งหลายตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่เราเรียกวาเปนกฎธรรม
ชาติ ตอนนี้จะไมอธิบายความหมายของศัพท ขอขามไปเลย จะ
บอกแตวา อนิจจตานี้ รูแลวจะชวยใหอยางนั้นๆ นะ เอาผลเลย จะ
พูดในแงของผล สวนที่วาอนิจจตา คือความไมเที่ยง เปนอยางไร
นั้น ตอนนี้ไมพูดละ ถือวาครูอาจารยทราบกันอยูแลว มาดูผลกัน
ตอไปเลย ทุกขตา และอนัตตตา ก็เชนเดียวกัน
เริ่มดวยขอแรก อนิจจตา คือความอนิจจัง ขอนี้มักจะมองกัน
ในแงที่วา ชวยใหรูทัน แลววางใจถูกตองตอความจริงของธรรม
ชาติ แงนี้คนไทยเอามาใชมาก พูดงายๆ วา อนิจจตานี้เราเอามาไว
ปลง เชน เวลาเกิดการพลัดพรากแตกหักเสียหาย ก็จะปลงอนิจจัง
แลวก็ปลอยวาง คือปลงอนิจจังแลว ก็เลยวางได
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จะเห็นวา ที่พูดกันวาปลอยวาง โดยมากจะมาโยงกับหลัก
อนิจจัง และใน ๓ ขอ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น คนไทยจะคุน
กับขออนิจจังนี้มากที่สุด เราคุนกับขออนิจจังมาก เราก็ใชมันมาก
แตจะใชอยางนี้ ก็ไมวาอะไร ขอสําคัญอยูที่วา อยาใชแคนี้
สังเกตดูเถอะ คนไทยมักใช “อนิจจัง” อยางนี้วา “เออ… สิ่ง
ทั้งหลายมันไมเที่ยงนะ มันเกิดแลว มันก็ตองดับ มันมาแลว มันก็
ตองไป มันก็เปนอยางนี้แหละ อยาไปทุกขไปโศกอะไรกับมันเลย”
แลวก็ใหวางใจ ก็ปลอยวางได หายโศกหายเศราอะไรอยางนี้
นี่ก็เปนแงดีแงหนึ่งของการใชอนิจจตา ที่คนไทยเอามาใช
มาก แตบางทีชักจะใชมากเกินไป คือใชแตอยางนี้ จนกลายเปนใช
แคนี้ จึงเตือนวา ตองระวัง ดังที่บอกเมื่อกี้วา “จะใชอยางนี้ ก็ไมวา
แตอยาใชแคนี้”
ที่วา “แตอยาใชแคนี้” ก็คือตองเลยตอไปสูการใชในแงอื่น
ดวย โดยเฉพาะคนไทยนี่ ตองย้ําแงอื่นที่วานั้น
แงอื่นนั้นวาอยางไร? ขอใหดูพุทธพจนที่ถือวาสําคัญอยาง
ยิ่ง คือ พระดํารัสสุดทายกอนพุทธปรินิพพาน ที่เรียกวาพระ
“ปจฉิมวาจา” ดังนี้
วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.
“สัง ขารทั้ง หลายมีค วามเสื่อ มสลายไปเปน ธรรมดา,
หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”

เธอทั้ง
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พุทธพจนนี้:
- วรรคแรก ตรัสแสดงความจริงแหงอนิจจตา (บอกวา สิง่
ทัง้ หลายไมเทีย่ ง จะตองแตกสลายดับไปสิน้ ไป)
- วรรคหลัง ทรงสอนการปฏิบัติตัวของเราตอความจริงนั้น
คือจะใชประโยชนจากความจริงแหงอนิจจตาอยางไร
(สอนวา เพราะฉะนัน้ จงเปนอยูแ ละทําการทัง้ หลายดวย
ความไมประมาท)
สําหรับมนุษยปุถุชน พระพุทธเจาทรงเนนการใชอนิจจตาใน
แงที่ ๒ นี้ เพราะมนุษยปุถุชนคือคนทั่วไปมักขาดอัปปมาทธรรม
ชอบผัดเพี้ยน อยูอยางเรื่อยเปอยเฉื่อยชา ปลอยปละละเลยกัน
บอยๆ (ถาเปนพระอรหันตแลว จะไมประมาทอยูป ระจําเปนธรรมดา)
ความหมายของอนิจจตาในแงนี้ เปนเครือ่ งเราเตือนกระตุน ใหเราฝก
ตน ใหเรงศึกษา และใสใจทํากิจหนาที่ทุกอยาง
ทําไมอนิจจตาจึงเตือนเราใหไมประมาท ก็อยางที่บอกเมื่อกี้
วา เพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงไดทั้งรูปธรรม และ
นามธรรม เพราะฉะนั้น ชีวิตของเราจึงปลอยใหเลวทรามเสื่อมลงก็
ได หรือจะพัฒนาใหดีงามเจริญขึ้นก็ได ถามันไมเปลี่ยนแปลง เรา
เคยเปนอยางไร ก็ตองคงอยูอยางนั้น ใชไหม แตนี่เพราะมันเปลี่ยน
แปลงได จึงเปนโอกาสที่เราจะพัฒนามัน แตถาเราประมาท เราก็
จะเสียโอกาสนั้นไป เพราะสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจังโดยไมรอใคร
เมื่อเราเสียโอกาส เราก็จะเสื่อม เราจึงตองไมประมาท คือรีบใช
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โอกาสนั้นทําการพัฒนาใหดี
อนิจจตาเปนสัญญาณบอกแกปญญาขั้นตน
ใหเรารู
ตระหนักถึงความจริงที่มองเห็นไดงายสักหนอยวาสิ่งทั้งหลายเกิด
ดับเปลี่ยนแปลงไป แตรูแคนั้นยังไมพอหรอก เราตองมีปญญาที่
สืบสาวลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง คือปญญาที่รูถึงเหตุปจจัยของความ
เปลี่ยนแปลงนั้น เริ่มตั้งแตรูวา ที่วาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น
มันไมไดเปลี่ยนแปลงไปลอยๆ นะ แตมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุ
ปจจัย แลวมันจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อม
ลง มันก็แลวแตเหตุปจจัยของมัน ถาเราฉลาด เรามีปญญา เราก็
ไปทําไปจัดการกับเหตุปจจัยเหลานั้น
เมื่อเรารูเหตุปจจัยแลว ถาเราทําเหตุปจจัยที่จะทําใหมัน
เจริญ มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ ถาเราทําเหตุปจจัยที่จะ
ทําใหมันเสื่อม มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม เพราะฉะนั้น เราก็
ศึกษาใหรูเหตุปจจัยทั้งหลาย วาปจจัยตัวไหนจะตองแก ตัวไหน
ตองกัน ตัวไหนตองทําใหเกิด ฯลฯ แลวก็ทําก็จัดการเหตุปจจัยไป
ตามนั้น และทั้งหมดนี้จะปลอยจะรอชาไมไดนะ
นี่แหละ เพราะฉะนั้น ทานจึงใหหลักอัปปมาทธรรมไว วาให
เปนอยูและทําการทั้งหลายโดยไมประมาท
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ปลอยวางไมวา แตอยาปลอยปละละเลย
ยอนกลับไปดูการใชประโยชนจากความรูอนิจจตาในแงกอน
ที่พูดไปในตอนตนวา ชวยใหรูทัน และวางใจถูกตอง แลวก็ทําให
ปลง ใหวางใจ วาเราจะเอาอยางที่ใจเราอยาก เอาตามความ
ปรารถนาไมได เพราะสิ่งทั้งหลายมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ มัน
ไมไดเปนไปตามใจอยากของเรา อันนี้เปนหลักความจริงที่ทําให
เราปลงใจได แตปลงใจอันนี้ ก็คือยอมรับความจริง ใหใจของเรา
อยูกับความเปนจริง ก็ปลอยวางความอยากได เปนการปลอยวาง
ทางใจ ปลดปลอยใจใหเปนอิสระ ทําใหไมทุกข เปนเรื่องดานจิตใจ
แตคนไทยจํานวนมาก พอปลอยวางแลว ก็กลายเปนปลอย
ปละละเลยดวย พอปลอยปละละเลยก็คอื ประมาท ตอนนี้ อะไรที่
ควรจะแกไขจัดการ ก็ไมทาํ ปลอยหมด อันนีเ้ สียมาก พอกลายเปน
ประมาทแลว ก็หมดกัน เขาหลัก “ปมาโท มจฺจโุ น ปทํ” (ความประมาท
เปนทางแหงความตาย) ไปเลย อยางนี้ แทนทีจ่ ะดี ก็กลายเปนเสีย
เพราะฉะนัน้ จะตองระวัง ทําความเขาใจใหตรง และปฏิบตั ใิ หถกู
ในการปฏิบตั นิ นั้
การใชความรูอ นิจจตาสองแงที่วามานี้
สามารถปฏิบตั สิ อดรับตอกันไปไดเลย
พูดใหเห็นงายขึน้ : ปลอยวางไมวา แตอยาปลอยปละละเลย คือ
 ญาอยาปลอยปละละเลย หมายความวา ใจ
ใจปลอยวาง แตสติปญ
วางเปนอิสระออกไป ปลอยใหเปนเรือ่ งของปญญาทีจ่ ะมาจัดการ
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(ใจอยูดานความรูสึก สวนปญญาอยูดานความรู)
ตรงนี้ มองใหชัด จะเขาไปถึงหลักการที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไววา ใหเปนอยูด ว ยปญญา โดยจะเห็นการทํางานของปญญาตอกัน
ไปเปนขัน้ ๆ ในทีน่ มี้ ี ๒ ขัน้ ใหญ คือ
ขั้นที่ ๑ เมื่อมีปญญารูความจริงแหงความเปลี่ยนแปลงที่
เปนอนิจจตา อยางที่เรียกกันวารูเทาทันธรรมดา ปญญาที่รูความ
จริงแหงธรรมดานั้น ก็ปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระ หลุดพนจาก
ความรูสึกบีบคั้นกดดันเปนทุกข เรียกวาปลอยวางได ทีนี้ตอไป
ขั้นที่ ๒ ปญญาที่รูความจริงแหงอนิจจตานั้น (โดยมีสติชวย)
รับภาระมาจากใจที่ปลอยวางไดแลว ก็วิเคราะหสืบลึกลงไปใน
ความเปลี่ยนแปลงนั้น เชน ใหเห็นเหตุปจจัยของความเปลี่ยน
แปลง ทั้งขางรายและขางดี ที่จะพึงจัดการอยางไรๆ เพื่อทําการแก
ไขปรับปรุง หรือจัดสถานการณใหลงตัว ไมละเลยปลอยเรื่องทิ้งไว
(จากนั้น ก็อาจจะตอไปยังขั้นที่สาม และขั้นตอๆ ไปอีก เชน วางวิธี
ปฏิบัติจัดดําเนินการเพื่อใหสําเร็จลุจุดหมาย ซึ่งพนขอบเขตของ
เรื่องที่จะพูดในที่นี้) นี่คือขั้นตอนของการใชความรูอนิจจตาในแง
ความไมประมาท
เปนอันวา เรื่องอนิจจัง-อนิจจตานี้ มีจุดเนนอยูที่การใช
ปญญาในทางของความไมประมาท พระพุทธเจาเองทรงเนนนัก
เรื่องอนิจจตาในแงที่จะไมประมาทนี้ จึงตรัสเรื่องอนิจจังโยงไวกับ
ความไมประมาทเสมอไป แมจนกระทั่งจะปรินิพพาน ดังที่ขอย้ํา
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เรื่องปจฉิมวาจา (เรามักเรียกวาปจฉิมโอวาท) ที่วา “วะยะธัมมา
สังขารา, อัปมาเทนะ สัมปาเทถะ” (สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลาย
ไปเปนธรรมดา, จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม)
ปจฉิมพุทธพจนนี้มีความหมายอยางงายๆ วา ความจริงมี
อยูวาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เมื่อมันไมเที่ยง เราก็จึงนอนใจไมได สิ่งที่
เรากําลังพบประสบอยู ที่เราพอใจ ตองการอยูนี่ มันอาจจะเปลี่ยน
แปลงไปเปนอยางอื่น หรือสิ่งที่เราไมชอบใจไมตองการ ก็อาจจะ
เกิดขึ้นมา เพราะมีเหตุปจจัยหลากหลายที่จะใหเปนไปไดตางๆ
เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป ถาเราไมไดเตรียมการอะไร ไมไดใช
ปญญาที่จะหาทางจัดแจงปองกันแกไข มัวนอนใจอยู เรียกวาตก
อยูในความประมาท เราก็จะแย เพราะฉะนั้น ทานจึงใหไม
ประมาท ไมใหนอนใจ ไมใหผัดเพี้ยน ก็คือตองหาความรูความเขา
ใจ ใชปญญา พยายามปองกันเหตุแหงความเสื่อม และสรางเหตุ
แหงความเจริญไวตลอดเวลา

การศึกษาที่แท อยูบนฐานความจริงของธรรม
การที่เนนดานไมประมาทนี้ อยางนอยก็เทากับดุลไว มิ
ฉะนั้น บางคนจะไปใชเฉพาะในแงปลงใจ ปลอยวาง แลวบางทีก็
เลยกลายเปนปลอยปละละเลยเรื่อยเปอย กลายเปนไดผลตรงขาม
กับที่พระพุทธเจาทรงสอน
ทานสอนใหรูอนิจจังเพื่อจะไดไม
ประมาท กลายเปนรูแลวประมาทไปเสียนี่
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ยิ่งกวานั้น บางคนไปคิดแควา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มันก็ตอง
เปลี่ยนแปลงไป แลวก็นึกวา เออ… มันเสื่อมแลว เดี๋ยวมันก็เจริญ
เองแหละ หรือวามันเจริญแลว มันก็ตองเสื่อมเปนธรรมดา อะไร
อยางนี้ ไปๆ มาๆ กลายเปนลัทธิปลอยไปตามเรื่องตามราวบาง
ลัทธิแลวแตโชคบาง ซึ่งลวนแตเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น
ความจริงไมใชเปนอยางนัน้ สิง่ ทัง้ หลายไมใชเปลีย่ นแปลงไป
เลือ่ นลอย แลวก็ไมใชวา มันจะตองเปลี่ยนไปอยางนั้นอยางนี้ตาย
ตัว ไมใชวาเจริญแลวก็ตองเสื่อม หรือวาเสื่อมแลวก็ตองเจริญ ถา
คิดถาเชื่ออยางนั้น ก็ไดแตรอความเจริญ หรือรอความเสื่อมอยูนั่น
เอง ทั้งปฏิบัติผิด และกลายเปนประมาท
เมื่อมันเจริญแลว ถาเรามีปญญาดีพอ เราก็ปองกันเหตุแหง
ความเสื่อมได แลวก็ทําใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญยิ่งขึ้น
ได มันเจริญแลวเจริญยิ่งขึ้น ก็คือเปลี่ยนแปลง มันเจริญแลวเสื่อม
ลง มันเสื่อมแลวกลับมาเจริญ มันเสื่อมแลวเสื่อมลงไปอีก มัน
เจริญแลวเจริญตอไป มันเสื่อมแลวเสื่อมตอไปอีก ไมวาอยางไหน
ก็คือเปลี่ยนแปลง เปนความเปลี่ยนแปลงในความเจริญบาง เปน
ความเปลี่ยนแปลงในความเสื่อมบาง ไมคงที่ทั้งนั้น และทั้งหมด
นั้น จะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน ก็แลวแตเหตุปจจัย
เมื่อรูอยางนี้แลว เราก็ไมประมาท พยายามทําไมใหมัน
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม แตใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ
โดยศึกษาใหรูเขาใจและทําการจัดการที่เหตุปจจัย
เราตอง
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พยายามอยางนี้
ขอใหดูหลักอปริหานิยธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสวา ถาปฏิบัติ
ตามหลักการนี้ “วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ” แปลวา “จะหวังได
แตความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม”
อาว! ทําไมพระพุทธเจาตรัสอยางนั้นละ บอกวาเจริญอยาง
เดียว ไมมีเสื่อม พระองคตรัสอยางนี้ ไมขัดกับหลักอนิจจัง-อนิจจ
ตาหรือ ตามหลักอนิจจตานั้น มันนาจะเจริญแลวตองเสื่อม แตนี่
พระพุทธเจาตรัสวา ถาเธอปฏิบัติตามนี้แลว จะมีแตเจริญ หวังได
แตเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
ดูใหชัด นี่ไมไดขัดกับหลักอนิจจังแตอยางใดเลย เพราะ
อยางที่บอกแลววา เจริญตอไปมันก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ แต
มันเปลี่ยนในทางเจริญตอไปหรือเจริญยิ่งขึ้น คําวา “เจริญ” ก็คือ
เปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นาปรารถนา คําวา
“เสื่อม” ก็คือเปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมพึง
ปรารถนา ก็เทานั้นเอง
แตบางคนไปเขาใจผิด แลวเห็นเลยเถิดไปวา เปลี่ยนแปลง
คือ เจริญแลวตองเสื่อม เสื่อมแลวตองเจริญ เลยกลายเปนลัทธิ
ปลอยไปตามลมตามแลง แลวแตโชคชะตา รอใหมันเปนไปเอง
อะไรทํานองนั้น ซึ่งทานเรียกวาลัทธิอเหตุวาท ที่เปนลัทธิเดียรถีย
เปนมิจฉาทิฏฐิ พระพุทธเจาตรัสวาเสียหาย ทําใหคนไมมีเรี่ยวแรง
ที่จะทําการ ไมเปนไปเพื่อการกระทํา
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พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา หรือพูดใหเต็มวา
เปนศาสนาแหงการศึกษาใหรูและทําการใหตรงเหตุปจจัยดวย
ปญญาที่รูเขาใจ
ไมเปนศาสนาที่ปลอยเลื่อนลอยรอคอยเรื่อย
เปอย ที่เรียกวาเปนความประมาท
เปนอันวา หลักอนิจจตา ใหรูทันแลววางใจถูกตองตอความ
จริงของธรรมชาติ ในแงนี้ ใจเรารูวาความจริงมันเปนอยางนั้น เรา
เอาตามใจอยากไมได เราก็วางตัณหาลงไป แลวก็ไมเกิดความ
ทุกขมาบีบคั้นจิตใจมากนัก จนกระทั่งเมื่อรูทันถึงความจริงเต็มที่ ก็
ไมทุกขเลย แตพรอมกันนั้นอีกดานหนึ่ง เราเอาความรูไปใชในการ
ทําการตางๆ ตั้งแตการฝกตน โดยไมประมาท ทําจริงจังเต็มที่
ตลอดเวลา เมื่อปฏิบัติถูกตอง ก็ไดทั้งสองอยาง
อาตมาเคยใชคําวา “ทําจิต” กับ “ทํากิจ”
ทําจิต ก็คือขอแรก รูเขาใจเทาทันความจริง แลวก็ทําจิตให
ปลอยวาง ทําจิตใหหลุดออกมาเปนอิสระ ใหหายทุกข เราเรียกกัน
วาทําใจได เปนอันวา ทําจิตใจใหสบาย ไมทุกข ไมโศก ไมเศรา
ทีนี้ ทํากิจ ก็คือ ในแงทํากิจกรรมกิจการหนาที่การงาน เชน
ในการศึกษาพัฒนาตนเองที่เปนกิจของเรา เราก็ไดดวยเชนกัน คือ
ไมประมาท
เปนอันวา ปลอยวางในการทําจิต และไมประมาทในการทํา
กิจ เลยไดทั้งสองแง
ทีนี้หันมาดูเรื่องของเราแทๆ หลักการในเรื่องความรูอนิจจตา
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นี้ ก็มาลงตรงเปาหมายเลยทีเดียว ขอพูดแบบรวบรัดเลยวา
๑. ความจริงแหงอนิจจตานี้ คือกฎธรรมชาติที่เปนฐานรอง
รับกระบวนการของการศึกษาทั้งหมด เราบอกวา มนุษยเปนสัตวที่
ตองศึกษา และมนุษยนั้นศึกษาคือฝกหัดพัฒนาได เพราะมนุษยมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนพุทธะได แตการศึกษาฝกหัดพัฒนา
นัน้ เปนไปได ก็เพราะธรรมชาติมธี รรมดาคือความจริงแหงอนิจจตา
หมายความวา เพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงไดทั้ง
รูปธรรม และนามธรรม เพราะฉะนั้น มันจึงพัฒนาได และจึงเปน
โอกาสที่เราจะพัฒนามัน
๒. ความจริงแหงอนิจจตาบอกตอไปวา การที่สิ่งทั้งหลาย
เปลี่ยนแปลงไปนั้น มิใชเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปอยเลื่อนลอย แต
เปนไปตามเหตุปจจัย การศึกษาพัฒนามนุษยก็จึงเปนระบบการ
แหงเหตุปจจัย ซึ่งจะตองมีความรูเขาใจและปฏิบัติจัดการใหสอด
คลองตรงตามระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัย ไตรสิกขาก็คือระบบ
การศึกษาที่ตั้งอยูบนฐานและดําเนินไปสอดคลองกับธรรมดาแหง
อนิจจตาและความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้
๓. ความจริงแหงอนิจจตาบอกดวยวา เมื่อสิ่งทั้งปวงเกิด
ดับแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามเหตุปจจัยนั้น เราจะ
ตองดําเนินชีวิตและทําการทั้งหลายดวยความไมประมาท ในเรื่อง
นี้ก็ตองบอกตอไปอีกดวยวา ความไมประมาทที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ที่สดุ เปนจุดเริ่มของความไมประมาททั้งหมด ก็คือ ความไม
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ประมาทในการศึกษา หรือไมประมาทในการฝกศึกษาพัฒนาตน
จะตองหมั่นปลุกเรากระตุนเตือนกันมิใหมัวประมาท อยาปลอย
เวลาผานไปเปลา ตองใชเวลาใหเปนประโยชนในการศึกษาฝกฝน
พัฒนาตนใหยงิ่ ขึน้ ไป ใหเปนกัลยาณ-ชน ใหเปนอริยชน จนกระทัง่
เปนอเสกขชน
ทั้งหมดนี้ สรุปวา การศึกษาที่ถูกตอง ตั้งอยูบนฐานแหง
ความจริงของธรรม
คือสอดคลองตรงกับความเปนจริงแหง
ธรรมดาของธรรมชาติ
เปนการนําเอาความรูในความจริงของ
ธรรมดานั้น มาใชใหเปนประโยชนสูงสุดแกมนุษยนั่นเอง

ทุกขตา เตือนใหรูจักบริหาร-จัดการ
ขอ ๒ ของไตรลักษณ คือ ทุกขตา แปลวา ความเปนทุกข แต
“ทุกข” ในที่นี้ มิไดหมายถึงความรูสึกของคน ที่เจ็บปวด โศกเศรา
เสียใจ เปนตน แตเปนอาการของสิ่งทั้งหลายทั่วไปตามธรรมดา
ของธรรมชาติ ซึ่งเปนไปดวยกันพรอมกับอนิจจตา คือ อาการที่สิ่ง
เหลานั้นตกอยูในภาวะแหงความบีบคั้น อั้นอัด คับเครียด เสียดสี
กดดัน โดยมีปจจัยที่ขดั ขืนฝนแยงกระทบกระแทก อันจะทําใหคง
ตัว ทนอยูในภาวะเดิมไมได ตองแปรไป ตองผันแปรเปลี่ยนไปเปน
อยางอื่น หรือกลับกลายหายไปจากภาวะกอนนั้น
ถาพูดกันอยางงายๆ ไตรลักษณขอแรก อนิจจังที่วาสิ่งทั้ง
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หลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น เปนของที่มองเห็นกันได
ทั่วไปหรือเห็นไดคอนขางงายสําหรับมนุษยทั้งหลาย แตขอที่มีผล
ตอมนุษยชัดเจนเปนที่สนใจชิดตัว ก็คือทุกขัง เพราะวา จากภาวะ
บีบคั้นของทุกขตาในธรรมชาติ ที่มันอัดเครียด มันเบียดเบง มันกด
ดัน จะบุบ จะสลาย จะพัง จะทลาย อะไรตางๆ ก็สงผลตอขึ้นมา
เกิดเปนความรูสึกบีบคั้นที่เรียกวาทุกขเวทนาในใจคน เปนปญหา
เกิดขึ้นมาแลวตัวเองก็ทนไมคอยไหว จึงเปนจุดเดนชัดที่เราจะตอง
ปฏิบัติจัดการแกไข
แตเพื่อใหรูวาจะปฏิบัติจัดการแกไขกันอยางไร ก็ตองมาทํา
ความเขาใจกันสักหนอย
สิ่งทั้งหลายทั่วไป ที่เรียกรวมๆ วาสังขารนั้น ไมวาของใหญ
ของเล็ก ตลอดกระทั่งสวนยอยที่เล็กที่สุด ไมไดอยูโดดเดี่ยวลําพัง
ตัวมัน และมิใชอยูไดดวยตัวมันเองโดยลําพัง แตอิงอาศัยประกอบ
อยูดวยกันกับสิ่งอื่นๆ หรือสวนอื่นๆ ในระบบความสัมพันธแหง
ความเปนเหตุปจจัยตอกัน
เมื่อมองดูคราวๆ ถาสิ่งทั้งหลายที่ประกอบอยูดวยกันและที่
เกี่ยวของ มีการเกิดดับดําเนินไปโดยยังมีความสัมพันธกันอยางที่
เรียกไดวากลมกลืนหรือประสานสอดคลองและสมดุล ความผัน
แปรกลับกลายก็เปนการผานพนอาการบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ไป
ไดทีหนึ่งๆ อยางที่เรียกวาราบรื่น หรือเปนไปดวยดี หรือเกิดเปนผล
ดีที่พึงปรารถนาแกมนุษย
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แตถาเมื่อใดความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งหลายดําเนินไป
ไมประสานกลมกลืนเสียดุล เมื่อนั้นความผันแปรกลับกลายที่จะ
ใหผานพนอาการบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ก็จะปรากฏเปนอาการที่รุน
แรง หรือที่มนุษยถือวาเกิดผลรายเปนความพินาศเสียหาย
ในเมื่อทุกขตานี้เปนอาการของธรรมชาติทั่วไป มันก็จงึ เกีย่ ว
ของกับมนุษยเปนธรรมดา ดังที่ชีวิตของเราก็ตกอยูในภาวะที่มี
อาการเปนไปอยางนีต้ ลอดเวลา
ดูทรี่ า งกายนีแ่ หละเปนตัวอยางทีช่ ดั เจน รางกายนีเ้ ปนระบบ
ใหญอนั หนึง่ ประกอบดวยอวัยวะมากมายทีแ่ ตกตางหลากหลาย ซึง่
ทัง้ ทํางานอันเปนหนาทีข่ องมันๆ เอง และประสานกับสวนอืน่ เชือ่ ม
โยงสงตอกันบาง อิงอาศัยหนุนเสริมกันบาง แยกเปนระบบยอยๆ ทัง้
ระบบใหญระบบนอยจํานวนมาก ทัง้ ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบประสาท ระบบกลามเนือ้ ฯลฯ
แตละระบบนัน้ ก็เกิดจากสวนประกอบมากมาย แลวทุกสวนที่
ประกอบนั้นก็เปนการประกอบกันขึ้นของสวนที่แยกยอยลงไปอีกๆ
สวนยอยแตละอยางตางก็อยูด ว ยสวนแยกซอยทีค่ งอยูแ ละดําเนินไป
ดวยดี โดยตัวมันทัง้ ทํางานทีเ่ ปนหนาทีอ่ ยางซือ่ ตรงสม่าํ เสมอ ทัง้
ประสานกับสวนอืน่ ใหกลมกลืน ทัง้ รักษาตัวใหผา นพนปลอดภัยจาก
สิง่ แปลกปลอมและเหตุตดิ ขัดทัง้ หลาย และทัง้ อาศัยองครวมของ
ระบบใหญทั้งหมดซึ่งอยูในสภาพปกติที่เอื้อตอการดํารงอยูและ
ดําเนินไปของมัน
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แคหวั ใจอยางเดียว ก็ทาํ งานทีย่ งิ่ ใหญ แสนยาก และซับซอน
อยางยิง่ ผูร ทู าํ ตําราบอกไววา คนทีม่ อี ายุอยูไ ด ๗๖ ป หัวใจเตนนับ
ไดเกือบ ๒,๘๐๐ ลานครัง้ และเปนการเตนทีต่ อ เนือ่ งไปตลอดเวลา
๗๖ ปนนั้ หยุดเตนไมไดเลย ทัง้ แข็งแรง ยืนยาว และซือ่ ตรงสม่าํ เสมอ
ทุกสวนของรางกายทีด่ าํ เนินไปอยางนี้ ทัง้ นําพาตัวมันเองไป
และรวมนําพาสวนรวมทัง้ หมดไปดวยกัน พรอมกับระวังตัวหลบหลีก
ปองกันแกไขใหผา นพนอันตรายและเหตุตดิ ขัดทัง้ หลาย เพือ่ ใหชวี ติ
เปนอยูด ว ยดี
การนําพาองคาพยพใหผา นพนโพยภัย และดําเนินไปดวยดีสู
จุดหมายนีแ้ หละ เรียกวาการบริหาร (บางทีเรียกวา “ขันธบริหาร”)
จะเห็นวา ถามีสงิ่ แปลกปลอม ตัวแทรกแซง หรือเกิดขอติดขัด
ทีบ่ างจุดในระบบแหงองคาพยพนี้ บางทีแมแตนดิ เดียว เชน เชือ้ โรค
บางอยางแทรกตัวหรือหลุดลอดเขาไป ก็จะเกิดความเรรวนปรวนแปร
ปน ปวน เปนปญหา ซึง่ อาจจะรายแรงยากทีจ่ ะแกไข หรือถึงกับทําให
องคาพยพทัง้ หมดถึงวาระสิน้ สลาย
ไมตองถึงอยางนั้น แมแตผงเล็กนิดเดียวเขาตา หรือแมลง
เล็กๆ ไตที่เนื้อตัว หรือนอนอยูมีอะไรกดค้ําหรือระคายตัวนิดหนอย
ก็เกิดทุกขเวทนาที่ทําใหทนไมได ตองดิ้นรนพยายามปดเขี่ยเปนตน
ใหพนไป
การบริหารขันธที่ดาํ เนินไปตลอดเวลาจนเคยชินนี้ ถานึกคิด
ขึ้นมา จะเห็นวาเปนภาระที่ละเอียดออนและทุกสวนทํางานกันมา
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ดวยความสามารถอยางยิง่ แตถา ทําไมไดดงั หัวใจเปนตนอยางทีว่ า
มานี้ ชีวติ ของเราก็ดาํ รงอยูไ มได ขันธบริหาร คือการบริหารชีวติ จึง
เปนตัวอยางซึง่ ใหความรูแ ละสอนเราอยางดี อยางนอยก็เตือนใจคน
ใหเขมแข็ง ซือ่ ตรง และไมประมาทปราศจากความยอหยอนในการ
บริหารทุกอยางโดยใชปญ
 ญาเปนอยางยิง่
รวมความวา ในรางกายของเรานี้ ในทุกสวนทุกระบบทีเดียว
มีการดิ้นรนอยูตลอดเวลาเพื่อใหพนจากภาวะแหงทุกขตา ถาดิ้น
รนผานพนไปไดอยางที่เคยเปนมาตามปกติที่ลงตัวของระบบ ก็
เรียกวาเปนไปดวยดี หรือมีสุขภาวะ แตถาผานพนไปอยางราบรื่น
ดีไมได ก็จะมีอาการแปรปรวนรุนแรงที่เรียกวา เจ็บปวย (เทียบ
อยางวัตถุภายนอก ที่เกิดอาการบีบคั้นกดดัน แลวระเบิด บุบสลาย
หรือพังทลาย)
การบริหารใหระบบแหงองคาพยพนีด้ าํ เนินไปดวยดี จึงเปน
ภาระทีห่ นักและยากยิง่
แคขยัน แคลวคลอง และซือ่ ตรงอยางหัวใจทีเ่ ตนสูบฉีดโลหิต
อยูต ลอดทุกเวลานาทีไมมหี ยุดหยอน ไมมแี มแตจะอืดอาด ขอพัก
หรือผัดเพีย้ นเลย แคนี้ ระบบของมนุษยกถ็ งึ ทันระบบของธรรมชาติ
ไดยากนักหนาแลว สวนทีม่ นุษยควรเนนใหมากก็คอื การหนุนเสริม
ระบบของธรรมชาติในทางทีเ่ ปนคุณและเกือ้ กูลกันใหดที สี่ ดุ
เอาทีป่ รากฏภายนอก ซึง่ มองเห็นงายๆ เหมือนอยางหลักเบื้อง
ตนที่เรียนกันมาวา อะไรบังทุกขลักษณะ ผูที่เรียนปฏิบัติวิปสสนา
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มาก็บอกไดวา อิริยาบถบังทุกข
ทําไมจึงวาอิริยาบถบังทุกข เรื่องก็คือวา รางกายของเรานี้
ถาคงนิ่งๆ อยูในทาเดียว อิริยาบถเดียว ไมชาก็จะรูสึกถึงภาวะกด
ดันบีบคั้นขัดขืนฝนตัว (ทุกขตา) แลวก็จะเกิดเปนอาการที่รูสึกปวด
เมื่อย เปนตน ที่เรียกวาทุกข (ทุกขเวทนา) แตเพราะเรามีการ
เคลื่อนไหวยักยายเปลี่ยนทา เปลี่ยนอิริยาบถไป เราก็พนไปไดจาก
ภาวะบีบคั้นขัดขืนกดดันนั้น โดยมักขยับเขยื้อนเคลื่อนยักยายทา
ไปตั้งแตยังไมทันรูสึกบีบคั้นกดดันชัดขึ้นมา จึงบอกวา “อิริยาบถ
ปดบังทุกขลักษณะ”
ที่จริง ถามองลึกละเอียดลงไป จะเห็นวา ภาวะกดดันเปน
ทุกขนั่นแหละ บังคับใหเราดิ้นรนใหพนไปจากมัน และเรียกการ
เคลื่ อ นไหวยั ก เยื้ อ งปรั บ เปลี่ ย นท า ของร า งกายไปต า งๆ นี้ ว า
“อิริยาบถ”
ในตอนนี้ มีขอพึงทราบแทรกเขามา คือ ในกระบวนการที่จะ
ผานพนภาวะกดดันนั้นๆ มนุษยมีปจจัยสวนพิเศษของตนเพิ่มเขา
มา ที่จะไป “กระทํา” ใหผานพนภาวะกดดันนั้นไปได (เชน ขยับ
เขยือ้ นเคลือ่ นไหวเปลีย่ นอิรยิ าบถ) โดยไมตอ งรอไมตอ งขึน้ ตอปจจัย
 ญา
อืน่ ๆ เทานัน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ คือ เรามีเจตนา และมีปญ
ในกรณีทั่วไป อยางเรื่องการยักยายเคลื่อนไหวอิริยาบถนั้น
การใชปจจัยพิเศษของมนุษยจะไมคอยเห็นเดนชัด เหมือนกับวามัน
เปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปเองตามธรรมดาของชีวติ ของเรา ทีว่ า เราจะตองยัก
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ยายอิรยิ าบถ เรานั่งนานๆ เดี๋ยวก็เมื่อย แทบจะยังไมทันเมื่อย มันก็
บังคับเราใหลุกยืน หรือใหเดิน หรือใหนอน การยักยายอิริยาบถ
ยืนเดินนั่งนอน อะไรตางๆ เหลานี้ เราใชเจตนา และปญญา ที่เปน
ปจจัยพิเศษของเรานอยเหลือเกิน หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา ใช
ศักยภาพของมนุษยเพียงนอยนิด
ทีนี้ เมื่อเรารูเขาใจความจริงแหงทุกขตา และตระหนักใน
การที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนแล ว เราก็ ตั้ ง ใจพั ฒ นาป จ จั ย
สําคั ญ คื อ เจตนาและป ญ ญานั้ น เพื่ อ เอามาใช ใ นการบริ ห าร
กระบวนการดิ้นรนใหระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ที่เรียกวา
ชีวิต และสังคมของตน ผานพนภาวะกดดันแหงทุกขตาในแตละ
กรณีไปไดอยางราบรื่นกลมกลืน อยางเปนผลดีที่สดุ ตามแนวทาง
ของไตรสิกขา
แควาเราใชปญญา รูจัก “กระทํา” ตออิริยาบถของเราอยาง
ฉลาด เราก็สามารถบริหารอิริยาบถใหสมดุล ซึ่งเปนการเกื้อกูลตอ
รางกาย ชวยรักษาสุขภาพของตัวเราเองใหดีไดอยางมาก
แตถาเราปลอยเรื่อยเปอย รอใหถูกทุกขบังคับจึงเคลื่อนไหว
อิริยาบถนั้น ไมรูจักบริหารมัน เราก็กลายเปนคนประมาท แลวก็จะ
เกิดผลเสียหายทําลายสุขภาพของตัวเราเอง
ที่เรียกวา “บริหาร” นั้น คือ การนําพาองคประกอบทั้งหมด
ในทั้งระบบและทั้งกระบวนใหผันผานลวงพนปจจัยที่กั้นขวางขัด
แยงและภาวะบีบคั้นกดดันทั้งหลายไปได พรอมทั้ง “จัดการ”
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ปจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวของใหเกื้อกูลหนุนประสานเขากันลงตัวพอดีที่
จะเดินหนาไปจนลุถึงจุดหมายที่ดีงามล้ําเลิศ
เจตนา คือตั้งใจมุงหมายผลซึ่งเห็นดวยปญญาวาเยี่ยมยอด
ดีที่สุด และปญญา คือความรูเขาใจเขาถึงความจริงแหงทุกขตา
เปนตน รูเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และรูวิธีที่จะจัด
การเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารกระบวนการพัฒนาใหเดิน
หนาไปถึงจุดหมายที่เจตนาตั้งไว

ทุกขตา บงชี้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ความเปนมนุษยซึ่งมีศักยภาพที่พัฒนาไดอยางสูงสุดจนเปน
พุทธะนั้น มาปรากฏความหมายใหมองเห็นความเปนไปไดในเชิง
ปฏิบัติ เมื่อบรรจบกับการรูความจริงแหงทุกขตานี้เอง คือการที่จะ
พัฒนาศักยภาพนั้นไดจริงแท ก็เพราะสิ่งทั้งหลายมีความเปนจริง
ตามหลักแหงทุกขตา ที่วามนุษยจะตองบริหารระบบสัมพันธแหง
เหตุปจจัย ใหผันผานลวงพนภาวะบีบคั้นกดดันไปดวยดีในทุก
ระยะหรือแมแตทุกขณะเรื่อยไปจนลุถึงจุดหมายของสิกขา
ในเรื่องนี้ การพัฒนาคุณสมบัติภายในของมนุษย อันมี
เจตนาและปญญาเปนแกนนี่แหละ จะใหสัมฤทธิ์จุดหมายที่วานั้น
ซึ่งก็คือจุดหมายของการศึกษานั่นเอง
ทวนอีกทีวา อนิจจตา บอกความจริงของธรรมชาติทเี่ อือ้ โอกาส
แกการพัฒนาศักยภาพของมนุษย สวน ทุกขตา บอกตอไปใหรวู า การ
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พัฒนาศักยภาพนั้นจะดําเนินไปใหสําเร็จโดยอาศัยความเปนจริง
ของธรรมชาติไดอยางไร
ดังไดบอกแลวแตตน ทุกขตา คือภาวะแหงธรรมดาของธรรมชาติที่วา ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปนสังขาร มันก็เกิดจากสวนยอยตางๆ
ประกอบกันขึ้น โดยที่สวนยอยเหลานั้นสัมพันธเปนปจจัยแกกัน
และกัน (ประดาองครวมประกอบกันเปนองครวม)
แตสวนประกอบยอยเหลานั้นตางก็กําลังเกิดดับแตกสลาย
ตามภาวะแหงอนิจจตากันอยูทั้งนั้น มันจึงเปนปจจัยที่ขัดแยงกัน
นอกจากขัดแยงกันภายในสวนรวมหรือองครวมนั้นเองแลว
ก็
สัมพันธขัดแยงกับปจจัยอื่นๆ ภายนอกอีกดวย ทําใหสวนรวมหรือ
องครวมอยูในภาวะที่มีความเครียดกดดันบีบคั้นใหคงอยูในสภาพ
เดิมไมได ตองผันแปรไปสูส ภาพใหม ปรากฏออกมาเหมือนเปนการ
ดิน้ รนทีจ่ ะคงอยูต อ ไป อาการดิน้ รนนี้ ซึง่ เทียบกันแลว ก็เปนแบบ
ราบรื่นบาง รุนแรงบาง เรียกงายๆ วาเปนการ “ปรับตัว” เมื่อปรับ
ตัวเขาสูสภาพใหมไดที่ ก็เรียกไดวา “ลงตัว” (จะใชคําวา พอดี
กลมกลืน สมดุล หรือบูรณาการ ก็ไดทั้งนั้น)
สิ่งทั้งหลาย ไมวาเล็กนอยหรือใหญโต ทุกสิ่งทุกอยาง ลวน
ตกอยูในภาวะแหงทุกขตานี้ทั้งนั้น เอาอยางงายๆ ตั้งแตรางกาย
ของเรา (เชนเรื่องอิริยาบถ ที่วามาแลว) จนถึงแผนดินผืนโลกนี้
(เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด) จึงมีการปรับตัว ดวยอาการดิ้น
รนไปสูความลงตัวในสภาพใหมกันอยูตลอดเวลา
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ดวยคุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ ปนศักยภาพอันยิง่ ใหญของตน มนุษย
พัฒนาปญญาใหลว งรูท วั่ ตลอดเขาถึงความจริงแหงทุกขตาทีว่ า มานี้
แลว ก็วางจุดหมายตัง้ เจตนาบริหารจัดการกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยทั้งหลาย ใหมีการปรับตัวอยางไดผล สูภาวะลงตัวที่ดีที่สุด
และมิใชเพียงปรับตัวเทานั้น ยังกาวเลยตอไปสูการปรับปรุงไดอีก
ดวย
พูดกันงายๆ วา การรูความจริงแหงทุกขตา ชวยใหเรา
บริหารชีวิตและสังคม รวมทั้งเรื่องราวและกิจการทั้งหลายใหเปน
ไปดวยดี โดยรูจักปรับตัว แกไขปรับปรุงและจัดการใหเกิดผลดี
แทนที่จะปลอยไปตามสภาพธรรมชาติโดยขาดปญญา ไดแตอยู
ไปอยางเลื่อนลอยเหมือนรอจนกระทั่งทุกขมาบีบคั้น จึงถูกบังคับ
ใหตองดิ้นรนหาทางที่จะพนไป
เหมือนกับวา ทุกขตามาเปนเครื่องเตือนเรา ใหรูจักใช
ปญญา เอาความรูเขาใจความจริงของทุกขตาในธรรมชาตินั่น
แหละ มาปฏิบัติตอทุกขตา ใหสภาพบีบคั้นกดดันของทุกขตา
หมดพิษภัย ไมเกิดเปนปญหาแกเรา
หมายความวา พอเรามีปญญารูเทาทันทุกขตา เราก็
สามารถดับทุกข คือแกปญหาทั้งหลาย ดวยการใชความรูนั้นมา
จัดปรับประดาเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย
รวมทั้งปรับตัวเองดวย เพื่อบริหารชีวิตและสังคมใหดําเนินไปดวย
ดีในภาวะที่พนทุกขภัยไรปญหา
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โดยนัยนี้ การพัฒนาในไตรสิกขาก็เดินหนาไป
เริ่มดวยสภาพธรรมชาติทั่วไปอันไรเจตนา ซึ่งการผานพน
ภาวะบีบคั้นกดดันของทุกขตา จะเปนไปอยางราบรื่นหรือรุนแรง
แลวแตปจจัยที่มาสัมพันธกัน
จากนั้นก็คือมนุษยที่ยังไมพัฒนา ซึ่งสักวาดิ้นรนใหพนภาวะ
บีบคั้นของทุกขตาอยางสุมเสี่ยงไปคราวหนึ่งๆ
ตอเมื่อถูกทุกข
คุกคาม
ตอจากนั้น ก็ไดแกมนุษยในขั้นของการพัฒนา ซึ่งรูจักเอา
ความรูในความจริงของทุกขตา
มาใชบริหารจัดการใหระบบ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งหลาย ผานภาวะบีบคั้นของทุกขตาอยาง
ราบรืน่ ลงตัวไปไดเรือ่ ยตลอดทุกระยะ ในขณะทีก่ า วไปในพัฒนาการ
แหงการศึกษา จนแมกระทัง่ จัดการใหเกิดมีภาวะลงตัวใหมที่พึง
ปรารถนาอันเลิศล้ํายิ่งขึ้นไปไดอีก
ั นามีสกิ ขาดีแลว ซึง่ มีปญญาเขาถึง
สูงขึน้ ไป คือมนุษยทพี่ ฒ
ความจริงของธรรมชาติ แลวมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดพนจากอิทธิพล
ของทุกขตา เขายกใหเปนเรือ่ งของปญญาที่จะบริหารจัดการระบบ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยใหเปนไปดวยดี โดยมีชีวิตที่ทุกขตาซึ่งเปน
ธรรมดาในธรรมชาติ ก็เปนแคเรื่องของธรรมชาติ ไมมาแตะตอง
กระทบถึง ไมมาเปนทุกขในตัวเขา ผูเ ปนอยูแ ละทําการทัง้ หลายอยาง
ไรทุกข มีแตความสุขสดชื่นเบิกบานผองใสเสมอตลอดทุกเวลา
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รูอนัตตา แกปญหาขั้นเด็ดขาดสูอิสรภาพ
ตอไป ไตรลักษณขอที่ ๓ อนัตตตา คือความเปนอนัตตา มิใช
อัตตา ไมเปนตัวตน ไมมีตัวตน ขอนี้เปนหลักใหญขอสําคัญและ
ลึกซึ้งที่สุด แตในที่นี้ ตองพูดใหรวบรัดที่สุด
พูดเอาความอยางงายๆ วา อนัตตตา ความเปนอนัตตา คือ
ภาวะที่สิ่งทั้งหลายไมเปนตัวตนแทจริงคงที่ยั่งยืน ที่ใครจะไปยึด
ถือเอาเปนจริงเปนจัง วาเปนตัวเรา ของเรา แตมันเปนสภาวธรรม
คือสิ่งที่มีอยูและเปนไปตามภาวะของมัน
เชนเปนไปตามเหตุ
ปจจัย มิใชเปนไปตามอํานาจ ตามคําสั่งบัญชา ตามใจอยาก ตาม
ความปรารถนาหรือความตองการของใคร
หมายความวา ตัวตนที่เรารูจักหรือพูดจากันนี่ เปนตัวตน
สมมุติ ซึ่งตกลงเรียกขานกันเพื่อประโยชนในการสื่อสาร และมัน
ปรากฏตัวในรูปที่เปนผลรวมของเหตุปจจัยในขณะนั้นๆ คือ องค
ประกอบทั้งหลายมาสัมพันธเปนเหตุปจจัยกันใหเปนไปตางๆ ผัน
แปรไปเรื่อยๆ ดังนั้น ในขณะหนึ่งๆ ผลรวมหรือภาพรวมของ
ประดาเหตุปจจัยที่สัมพันธกันอยู ก็ปรากฏออกมาเปนตัวตนที่เรารู
จักในขณะนั้น
ตัวตนที่รูจักกันเขาใจกันอยู ก็คือภาพรวมของเหตุปจจัยทั้ง
ปวงในขณะนั้น เหมือนกับเราที่นั่งกันอยู แตละคนก็เปนผลรวม
ของเหตุปจจัยหลากหลายกลุมหนึ่งๆ ที่ออกมาเปนภาพรวมใน
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ขณะนี้ เพราะฉะนั้นจึงไมมีตัวตนที่คงที่ยั่งยืนอยูอยางใดอยางหนึ่ง
ตลอดไป เพราะวาเหตุปจจัยก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อะไรจะ
ปรากฏเปนตัวตนอยางไร ก็แลวแตเหตุปจจัยใหมันเปน
ฉะนั้น คนที่จะเขาใจอนัตตตา ก็ตองเขาใจเรื่องเหตุปจจัย
คือเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย อยางนอยก็รูวาสิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัย การที่มันเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุปจจัย
เมื่อเขาถึงความจริงของอนัตตตา ก็คือรูเขาใจความจริงของ
ธรรมชาติตามที่มันเปน อยางแทจริง โดยที่ความรูเขาใจนั้นบริสุทธิ์
ไมมีความรูสึกสวนตัวใดๆ ไปเคลือบหรือแฝง ความจริงของสิ่งทั้ง
หลายก็บริสุทธิ์เปนภาวะลวนๆ ของมัน เปนอิสระจากตัวคนที่ดู
และตัวคนเองก็มีปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระไมยึดติดสิ่งที่ตนมองดู
พูดงายๆ วา ไมมีความยึดถือผูกพันติดอยูกับตัวตน
เมื่อปญญาเขาถึงความจริงของอนัตตตาแลว จะเกิดผล
อะไร ถาพูดอยางสั้นที่สุด ก็วา ทําใหมีชีวิตเปนอยูและทําการดวย
ปญญา หรือดําเนินชีวิตทํากิจดวยปญญา หรือพูดใหสั้นแควา
“เปนอยูดวยปญญา” (ปญญาชีวี) แตจะใหเขาใจงายขึ้นอีกหนอย
ก็แยกยอยออกไปวา
• มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย แมแตที่เรียกวาตัวของเรานี้
วามันเปนหรือเปนไปของมันอยางนั้น เชน เปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน มันไมขนึ้ ตอเรา ไมขนึ้ ตอใจของเรา แลวก็ไมมเี รา
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และไมมใี ครเปนเจาของมันจริง
• เมื่อรูแจงจริงแท ใจก็เปนอิสระ อยูกับความจริง ตามที่มันเปน
จึงไมยึดติดในอะไรๆ ปลอดโปรงโลงเบา นี่ก็เปนการอยูดวย
ปญญา และอยูกับปญญาในแงหนึ่ง
• ตัวการที่ทําใหคนเกิดอาการบีบคั้นเจ็บปวดใจเปนทุกขขึ้นมา
ก็คือการที่ใจอยากใหตัวตนไดหรือใหอันนั้นอันนี้เปนอยางนั้น
อยางนี้ แลวก็ยึดติดคางใจวาจะตองไดตองเปนอยางนั้นอยาง
นี้ ที่เรียกวาตัณหาและอุปาทาน เมื่อไมอยูดวยความรู ระหวาง
ที่รอโดยหวาดวาจะไมไดไมเปนก็ดี ไมไดไมเปนดังที่อยากที่ยึด
ก็ดี ก็ถูกตัณหาและอุปาทานนั่นแหละบีบคั้นใจตัวเองใหเปน
ทุกข ทีนี้ พอตระหนักรูวา สิ่งทั้งหลาย รวมทั้งตัวเอง จะเปนไป
อยางไร มันไมไดขึ้นตอใจอยากใจยึดของตัว แตมันเปนไปตาม
สภาวะและตามเหตุปจจัยที่จะทําใหมันเปน ถารูสวางใจจริงๆ
ใจก็จะหลุดพนออกจากตัณหาอุปาทาน มาอยูกับความจริงที่รู
ดวยปญญา เมื่อตัณหาอุปาทานไมบีบคั้น ใจก็หลุดโลงเปน
อิสระ ทุกขก็หายไปหมดไปเอง
• เมื่ออยูดวยปญญาที่รูความจริงวา สิ่งทั้งหลายมันไมขนึ้ ตอเรา
ไมขนึ้ ตอใจอยากใจยึดของเรา แตมนั เปนไปตามเหตุปจ จัยที่จะ
ทําใหมันเปนแลว ทีนี้ นอกจากไมมัวเปนทุกขเพราะเอาใจที่
อยากที่ยึดของตัวเปนเกณฑแลว ก็ทําการดวยปญญาอยางได
ผลดีที่สุดดวย หมายความวา เมื่อรูวาอะไรจะเปนอยางไรก็
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แลวแตเหตุปจจัยที่จะทําใหมันเปนแลว ทีนี้ เรามองดูวาอะไร
ควรจะเปนอยางไรแลว ก็ไมมัวแตอยากแตยึดอยู แตไปศึกษา
จับใหไดวาเหตุปจจัยอะไรอันไหนจะกั้นขวางและอะไรอันไหน
จะทําใหเกิดผลที่เราตองการ แลวเราก็ไปทําไปจัดการที่เหตุ
ปจจัยนั้น เมื่อทําการดวยปญญาที่รูเขาใจ และวาไปตามเหตุ
ปจจัยนั้น ใจก็จะเปนอิสระของมัน ไมตอ งมาทุกขอะไร ถารู
แจงจริง ก็ไมมีทุกขเลย ถาเปนปุถุชนยังไมสวางแจง ก็เหลือ
ทุกขบางแตนอย แลวทุกขก็จะนอยลงไปๆ พรอมกับที่ทําการ
นั้นๆ ไดสําเร็จผลอยางดีที่สุดดวย
 ญาอยูก บั ความจริง ตามทีม่ นั เปน
• อยางทีบ่ อกแลววา เมือ่ มีปญ
ทั้งรูวาสิ่งทั้งหลายมันไมขนึ้ ตอเรา แลวก็ไมมตี วั เราหรือตัวใครที่
ทีจ่ ะเอาสักวาความอยากไปสัง่ บังคับ
เปนเจาของสิง่ เหลานัน้
อะไรๆ ใหเปนไปอยางใจตัวอยากไดจริงแลว ใจก็สวางพนโปรง
โลงเปนอิสระ ไมยึดติดในอะไรๆ คราวนี้ นอกจากใจสุขสบาย
ไรทุกข และทําการดวยปญญาไดผลดีที่สุดแลว กิเลสที่เปน
เรื่องของการยึดติดในตัวตน จําพวกความเห็นแกตัวทั้งหลาย
ซึ่งเปนตัวกอปญหาความขัดแยง ทําความวุนวายแกตนเอง
และนํามาซึ่งการเบียดเบียนแผขยายทุกขภัยออกไปภายนอก
แกสังคม แกโลก ก็จะละลายหายสิ้นไปเองดวย โดยเฉพาะก็
คือ กิเลสเจาบทบาทใหญ ๓ ตัว คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
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การศึกษา แทหรือเทียม ดูที่นี่ก็รู
ในที่นี้ จะไมอธิบายแงมุมตางๆ อันมากมายใหยาวความตอ
ไป แตมีอยูแงหนึ่งที่อยากจะย้ําสําหรับงานการศึกษาตอนนี้ คือ
การรูความจริงของอนัตตตา ในแงที่ชวยใหพนจากการเปนทาส
ของกิเลสจําพวกความเห็นแกตัว ๓ อยาง คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
กิเลส ๓ ตัวนี้ สําคัญยิ่งนัก และการจะแกปญหากิเลสชุดนี้
ใหสาํ เร็จไดจริง ทายทีส่ ดุ จะตองถึงขัน้ ของปญญาที่รูแจงอนัตตตา
อนึ่ง เพราะเหตุที่มันเปนตัวการเจาบทบาทในการกอปญหา
ของชีวิตและโลกนี้ทั้งหมด พรอมกับเปนตัวบงชี้สภาพซึ่งยังขาด
การพัฒนาที่แทจริงของมนุษย เราจึงตองถือเปนหนาที่ของการ
ศึกษา ที่จะพัฒนามนุษยใหมีปญญาถึงขั้นที่พนจากกิเลสใหญ ๓
อยางนี้ใหได ในขณะเดียวกัน ก็พึงใชการเพิ่มหรือลดของมันเปน
สวนหนึ่งแหงเกณฑในการวัดผลการศึกษาดวย
ความเปนทาสของการยึดถือตัวตนนั้น แสดงออกมาเปน
ความเห็นแกตัวในรูปตางๆ ซึ่งเปนเครื่องพิทักษรักษาตัวตนใหอยู
รอดระหวางที่ยังพัฒนาปญญาไดไมพอที่จะอยูดวยปญญา เรียก
วาเปนกิเลส ๓ ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงความหมายในขั้นพื้นๆ หรือขั้น
หยาบ ไมลงลึกละเอียด กลาวคือ
๑. ตัณหา ความอยากไดผลประโยชน ความปรารถนากาม
ตองการสิ่งเสพบํารุงบําเรอ
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๒. มานะ ความอยากเปนใหญ ตองการอํานาจ ตองการ
ความยิ่งใหญ ถือตนเปนสําคัญ (ไมใชมานะในภาษาไทย ที่เพี้ยน
ความหมายกลายเปนความพากเพียร)
๓. ทิฏฐิ ความยึดติดในความเห็น ดื้อรั้นถือเอาความคิดเห็น
เปนความจริง ถือรัน้ เอาแตความคิดเห็นของตน ความดันทุรงั จะตอง
ใหเปนอยางทฤษฎี ศาสนา หรือลัทธินิยมอุดมการณของตน ใจ
แคบ ไมยอมรับฟงผูอื่น
พูดใหสั้นวา อยากได อยากใหญ ใจแคบ
สามอยางนี้ ก็คือความยึดถือติดในตัวตน ที่แสดงออก ๓
ดาน อันเปนเหตุใหมนุษยขัดแยงกัน และในตัวเองก็เปนเหตุของ
ความทุกข ปญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ที่มีการขมเหงเบียดเบียนกัน
ลวนมาจากกิเลส ๓ ตัวนี้ทั้งนั้น
ตัณหา ตองการผลประโยชน อยากไดสิ่งเสพ ก็ขัดแยง
ทะเลาะวิวาทกัน กลั่นแกลงเอาเปรียบกัน แกงแยงชวงชิงรบราฆา
ฟนกัน กระทั่งรุกรานทําสงครามกัน แมแตเปนสงครามโลก ลาง
ผลาญเพื่อนมนุษยดวยกัน ตลอดจนทําลายโลกของธรรมชาติ ลาง
ผลาญสิง่ แวดลอม
มานะ ตองการอํานาจความยิ่งใหญ ก็ขัดแยงกัน ขมเหง
รังแกกดขี่กัน ทะเลาะวิวาทรบราฆาฟนกันทําสงครามกัน แม
กระทั่งเปนสงครามโลก รายแรงไมยิ่งหยอนกวาตัณหา แลวก็
ทิฏฐิ ยึดติดเอาแตความเห็นของตัว ถือรั้นดันทุรังจะตองให
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เปนอยางที่ตัววาตามอุดมการณหรือลัทธิศาสนาของตัว รับฟงคน
อื่นไมได ทนเห็นทนใหมีความเชื่อถือหรือความคิดเห็นอยางอื่นไม
ได ก็ทําใหคนขัดแยงทะเลาะวิวาทกัน บังคับขืนใจกัน ห้ําหั่นบีฑา
กัน ยกพวกไปปะทะกัน รวมกําลังกันไปบังคับหรือทําลายผูอื่น
พวกอื่น ตลอดจนกอสงครามศาสนา ทําสงครามอุดมการณ อัน
โหดรายหนักหนาและยืดเยื้อยืดยาวยิ่งกวาสงครามตัณหามานะ
ที่จริง ทิฏฐินี่ตัวใหญรา ยแรงมาก คนมองเห็นความสําคัญ
กันนอยไป ที่เกิดปญหามากหนักที่สุดในโลก อยูที่ปญหาทิฏฐินี่
มนุษยจะแยงชิงผลประโยชน ไปทําสงครามไดหรือเสียกันไปครั้ง
คราวหนึ่ง ก็มักจบ ตองการอํานาจ ไปรุกรานทําสงคราม บางทีครั้ง
เดียวก็จบ แตปญหาทิฏฐินี่ทําใหทําสงครามรบกันแลวรบกันอีก
ตลอดประวัติศาสตรเลย ไมวาจะเปนทิฏฐิในเรื่องเชื้อชาติเผาพันธุ
ทิฏฐิในเรื่องศาสนา ทิฏฐิในเรื่องลัทธินิยมอุดมการณ วากันไมจบ
ไมสิ้น
ยิ่งกวานั้น ในความเปนจริงแลว เรื่องมันซับซอน คือ เจา
สามตัวนี้ไมใชแยกตางหากกันไปเลย แตมันมาเพิ่มกําลังแกกัน
หรือคอยผสมโรงกันดวย เชน แสวงอํานาจเอามาเปนชองทางหา
ผลประโยชน หรือหาผลประโยชนมาเพื่อจะไดอํานาจและรักษา
อํานาจไวใหได หรือเมื่อรั้นจะเอาแตทิฏฐิลัทธิของตัวเอง ก็หา
ความยิ่งใหญ เอาอํานาจมาบังคับคนอื่นใหยอมรับลัทธิของตน
แลวก็หาผลประโยชนเพื่อมาหลอเลี้ยงอํานาจไว ฯลฯ รวมแลวก็ทํา
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ใหมนุษยขัดแยงเบียดเบียนกัน อยูกันดวยดีใหโลกมีสันติสุขไมได
พวกที่โลดแลนไปดวยตัณหา และมานะ จะมีปญ
 หาทีเ่ รียก
วาเสียจริยธรรมกันมาก นอกจากเบียดเบียนทํารายกัน ก็มกั มีการ
ทุจริต จีป้ ลนลักขโมย อาจจะฉอราษฎรบงั หลวง โกงกิน ฯลฯ แตพวก
ทีต่ ดิ ในทิฏฐิ มักพนจากปญหาจริยธรรมในระดับทั่วไป ตรงขาม มัก
จะเปนคนที่ในสายตาสามัญ เปนผูมีจริยธรรมดีมาก เครงครัดใน
ศีลธรรม จึงทําใหคนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และคนมากมาย
พรอมที่จะเชื่อฟง แตพวกนี้ ยึดติดในทิฏฐิของตนรุนแรงมาก เชน
ถาพูดถึงสังคม ก็ยึดตายตัววาจะตองจัดสังคมใหเปนอยางนี้ๆ เทา
นั้น พอตัวขึ้นอยูในสถานะที่มีอํานาจหรือจะจัดการอะไรได ก็ทน
เห็นความเปนอยางอื่นไมได แมแตรอเวลาก็ไมได จึงมักกลายเปน
วากลับใชความรุนแรงยิ่งกวาพวกตัณหา และมานะ
(ขอใหดูตัวอยาง เชน นายพอลพต แหงกัมพูชาในอดีต ที่
เมื่อไดอํานาจแลว ก็ฆาคนเขมรเพื่ออุดมการณของตน อยางงาย
ดาย หมดไปในชวง พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๒ รวม ๒-๔ ลานคน ตัว
อย า งในด า นการบั ง คั บ ทางลั ท ธิ ศ าสนาก็ มี ม ามากมายตลอด
ประวัติศาสตร)
เมื่อจะแกปญหาจากกิเลสขอทิฏฐินี้ เรื่องจริยธรรมอยางที่
เขาใจกันทั่วไป ยอมไมเพียงพอ แตจะตองมีการพัฒนาในขัน้
ปญญา ใหรคู วามจริงโลงแจงทัว่ ตลอด ถึงขัน้ ทีท่ าํ ใหหมดความยึด
ติดในตัวตน ใจเปนอิสระ มาประสานกับปญญาที่หลุดพน จนไมเอา
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แตใจหรือตามใจตัว แตใหปญญาที่รูรอบโลงกวางมาเปนเจาการ
เกิดเปนการกระทําดวยปญญา จากใจที่เปยมดวยเมตตากรุณา
บนฐานแหงความบริสุทธิ์สะอาดผองใส อยางที่บอกแลววา ตองให
ถึงความจริงแหงอนัตตตาที่พูดมาแลวนั่นทีเดียว
มาถึงตอนนี้ ก็เปลี่ยนจากกิเลสที่ปนใจปุถุชน ๓ อยาง คือ
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มาเปนพุทธคุณ ๓ ประการ คือ ปญญา กรุณา
วิสทุ ธิ และเรื่องไตรลักษณก็มาบรรจบกับหลักพระไตรรัตนที่วาไว
แตตน
การพัฒนาคนใหหลุดพนจากกิเลสเจาใหญสามตัวนี้ คือการ
แกปญหาของมนุษยถึงขั้นพื้นฐานที่สุด
แตในสภาพที่เปนกันอยู การศึกษาในนาม ซึ่งที่จริงไมได
พัฒนามนุษย แทนที่จะชวยใหมนุษยลดกิเลสสามอยางนี้ใหเบา
บางลง และใหอยูกันดวยปญญามากขึ้นๆ อยางนอยก็เอาความรู
เหตุรูผลเปนเครื่องนําการตัดสินใจ แตกลับกระตุนเรงเรากิเลสสาม
ตัวนี้ใหรุนแรงหนักขึ้น มนุษยไมสามารถจะใชปญญาที่รูความจริง
แทมาแกปญหา ก็เลยกลับเอาปญญามารับใชตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ไปเสีย โลกก็จึงยิ่งมีแตปญหารุมเราไปทุกดาน
ดวยการศึกษาที่เปนไตรสิกขา พอรูความจริงของไตรลักษณ
ถึงที่สุดแลว ตัณหา มานะ ทิฏฐิ จะหมดไปเลย และมีปญญา
กรุณา วิสุทธิ มาแทนที่ ดังไดกลาวแลว แตแมเมื่อยังไมถงึ ขั้นนั้น
เพียงแคขัดเกลาตัณหา มานะ ทิฏฐิ ใหเบาบางลง มนุษยก็จะพูด
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จากันรูเรื่องมากขึ้น อยูกันดวยดีมากขึ้น มีความสงบมากขึ้น
ถาตัณหา มานะ ทิฏฐิ แรงมาก ก็พูดกันไมไดเลย เวลานี้ก็
แทบจะเปนอยางนั้นแลว มีแตการแยงชิงผลประโยชน การแสวง
อํานาจความยิ่งใหญ การถือรั้นในลัทธินิยมอุดมการณและศาสนา
อะไรตางๆ ไมยอมรับฟงซึ่งกันและกัน และจะบังคับคนอื่นใหตอง
เปนตองถือตามความอยากของตน นี่เปนปญหาที่เราทุกคนจะ
ตองแกไข การศึกษาตองพยายามแกปญหาใหถงึ ขั้นนี้
ถาคนรูเขาใจเขาถึงความจริงของอนัตตตา
ก็คลายจน
กระทั่งหายยึดติดในเรื่องการยึดถือตัวตน รูตระหนักวาเราเปน
มนุษยเหมือนกัน เปนเพื่อนรวมโลกกัน เปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติ
เดียวกัน เปนเพือ่ นเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ก็หวังดีตอ กัน หวังใหกนั
เปนสุข แทนทีจ่ ะแกงแยงชิงชังคอยหาทางเอาเปรียบกัน ขมเหงกัน
หรือมาบังคับขืนใจกัน ก็เปลี่ยนเปนเมตตากรุณากัน มีไมตรีเปน
มิตรกัน จริงใจตอกัน แลวก็มาใชปญญาแกปญหากัน พูดจากัน
ดวยปญญา มุงสูจดุ หมายเดียวกันคือสันติสุขของมวลมนุษย ก็จะ
กาวไปในทางแหงสันติสุขนั้นสมหมาย
แตอยางที่วาแลว จะแกปญหาไดจริง เฉพาะอยางยิ่ง ในขอ
ทิฏฐิ จะตองใหคนพัฒนาปญญาจนหมดความยึดติดในตัวตน
จริงๆ

-๔-

ไตร ที่ ตองทํา
ÑÒ

มีความจริงของธรรมเปนฐาน การศึกษาก็มนั่ แนวไป
ทีนี้ก็มาถึงไตรสิกขา ที่เปนหลักตัวจริงของเราละ ตอนแรก
เราบอกวาจะตองอาศัยไตรรัตนเปนประทีปหรือไฟฉาย ซึ่งก็ยังอยู
ในขั้นที่มาชวยเรา มานําทางเรา แลวก็ตอมาไตรลักษณ ซึ่งเปน
ความจริงของธรรมดาในธรรมชาติ นี่ก็สําคัญ เพราะถาไมมีไตรลักษณนั้นแลว ปฏิบัติการในการศึกษาของเราก็ไมมีผล แตทั้งหมด
นั้นก็แคลอมเขามา ตัวงานแทๆ ของเรา อยูที่ไตรสิกขา
ก็เปนอันวา เราฝกศึกษาพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา ดวย
การนําทางของไตรรัตน
โดยตระหนักรูและใหสอดประสานกับ
ความจริงแหงกฎธรรมชาติของไตรลักษณ ก็เปนอันโยงกันหมด
แลวทั้งสามหลัก
ทีนี้ก็มาที่ตัวงานของเรา คือ ไตรสิกขา ที่แปลวาสิกขา ๓ ก็
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ใหความหมายของ “สิกขา” อยางงายๆ วา “การฝกศึกษาพัฒนา”
ที่จริง “ฝก” ตัวเดียวก็พอแลว “พัฒนา” ตัวเดียวก็พอ “ศึกษา” ตัว
เดียวก็พอ นี่ใสเสียใหเต็มแกใจเลย เผื่อคนไหนชอบอันไหนก็เลือก
เอา
ไตรสิกขา นี้ ไดพูดไวที่อื่นแลวมากมาย เชน ในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่เพิ่มเติมแลวพิมพใหม เปนตน เพราะฉะนั้น ในที่
นี้ จะพูดเพียงบางจุดบางแงที่นึกขึ้นมา หรือซึ่งเห็นวานาจะเนนไว
สิกขา ๓ ก็มาแยกแยะออกไป วาเปนทางการคือ อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา แตเรียกกันสั้นๆ แควา ศีล สมาธิ
ปญญา
๑. ศีล ใหความหมายสบายๆ วา ความสัมพันธและปฏิบัติ
ตอสิ่งแวดลอม ทั้งดานวัตถุและทางสังคม อยางเกื้อกูลตอกัน ไม
ทํารายเบียดเบียน และใหเอื้อตอการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ปญญา ความหมายนี่ยาวหนอย เดี๋ยวยังตองพูดอีกเรื่องศีล
ทําไมจึงตองพูดเรื่องศีลมาก ก็เพราะวา ในการฝกหรือ
พัฒนาความเปนอยูระดับตนๆ นี้ สวนที่จะเดนก็คือเรื่องของ ๑)
ดานรูปธรรม และ ๒) ดานภายนอก ซึ่งเปนดานที่มีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม อยูกับสิ่งแวดลอม และอยูรวมกันในสังคม ซึ่งจะ
เปนฐานใหพรอมที่จะเดินลึกตอเขาไปขางใน จึงเปนดานที่จะตอง
ฝกตองพัฒนากอนเลย
แตไมใชหมายความวาละเลยสองดานตอไป คือดานในจิต
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ใจและปญญานะ ที่จริงก็ไปดวยกัน แตตอนนี้จุดเนนอยูที่ศีล ซึ่ง
เปนชีวิตดานนอก ในวิถีความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี ลงไป
ถึงพิธีกรรม ความสัมพันธที่ดีในสังคม ความรื่นรมยกับสิ่งแวดลอม
ถาพัฒนาศีลถูกทาง จิตใจและปญญาก็ไดดวย คือพัฒนาดวย
พรอมทั้งเอาจิตใจหรือสมาธิและปญญามาชวยศีลดวย
ในขั้นสูงขึ้นไป ที่เนนการพัฒนาจิตพัฒนาปญญา เมื่อศีลดี
แลว ศีลก็จะเปนฐานใหอยางมั่นคง แลวก็ฝกจิต ฝกปญญาไป แต
ตอนแรกนี้ เราฝกศีลโดยเอาจิตและปญญามาแคเคียงคลอพอชวย
หนุน และสมาธิกับปญญาก็พลอยพัฒนาไปดวย แตตัวเนนอยูที่
ศีล โดยเฉพาะเด็กๆ ศีลนี่เปนเรื่องใหญ แลวความหมายก็มากกวา
ที่คนไทยเขาใจ จึงคิดวาตองเนนเรื่องนี้มาก เพราะมันเกี่ยวกับตัว
เรา เกี่ยวกับคนที่เราดูแล เกี่ยวกับสังคมมาก จะตองชัดมากใน
เรื่องศีลนี้ เพราะฉะนั้น จึงไดเอามาทําเหมือนกับเปนตาราง หรือ
แผนผังไวใหเปนพิเศษในที่นี้ สวนเรื่องอื่นอันที่จริงก็สําคัญมาก แต
ยังไมไดทํา อันนั้นคอยวากันทีหลัง
ขอเนนเรื่องศีลอีกนิดหนึ่งกอน ที่ไดบอกความหมายวาเปน
การสัมพันธและปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม ทั้งดานวัตถุและทางสังคม
นั้น ตรงนี้ย้ําวาตองใหครบ เพราะวา บางทีเรามองศีลแคทางสังคม
อยางเดียว แลวเวลานี้เราก็เนนเรื่องศีล ๕ ซึ่งก็ถูก แตนั่นเปนแค
ดานสังคม ทีจ่ ริงไมใชแคนนั้ ระวังจะขามความสัมพันธกบั วัตถุและ
ธรรมชาติไปเสีย เดี๋ยวเราจะตองดูกันวาเราจะตองมีศีลอะไรอีก
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แลวอีกอยางหนึ่ง เรามักจะเนนวาศีลเปนเรื่องพฤติกรรม ที่
จริง “พฤติกรรม” ในภาษาไทยก็ไมครอบคลุมศีล เดี๋ยวจะดูกันตอ
ไป
แลวก็ควรเนนแงที่จะพัฒนาศีลใหเอื้อตอการพัฒนาจิตใจ
พัฒนาปญญาตอไปดวย ที่เรียกวาเปนฐานนั่นแหละ
๒. สมาธิ หมายถึงการพัฒนาจิตใจให
ก) มีคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา กตัญุตา หิริ โอตตัปปะ
ข) มีสามัตถิยะ คือความสามารถ หรือความเขมแข็ง เชน
วิริยะ ขันติ สติ สมาธิ
ค) มีความสุข เชน ปราโมทย ปติ สดชื่น ราเริง เบิกบาน
ผองใส มีอริยสุข และความสุขอยางประณีตตางๆ
(สามัตถิยะ แปลวาสมรรถภาพ เทากับคําวาสมรรถภาวะ หรือ
สมรรถภาพ คือความสามารถนั่นเอง เปนคําที่งายดี สั้นเขาไปอีก
นิดหนึ่ง ชวยใหไมตองพูดยาว)
สมาธิ เปนเรื่องใหญ แตในที่นี้ไมอยากใชเวลามาก ขอพูดทิ้ง
ไวแคนี้
๓. ปญญา รูเขาใจจนเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย และ
ความรูนั้นก็เปนการศึกษาที่พัฒนาชีวิตใหดําเนินกาวไปจนลุจุด
หมายที่จะเปนอยูดวยปญญาโดยมีจิตใจเปนอิสระ ถาใชถอยคําที่
เปนทางการ ก็บอกวา รูเขาใจความจริงไปตามลําดับ จนจบ
อริยสัจจทั้ง ๔
นี่คือไตรสิกขา ซึ่งเปนเรื่องของเราโดยตรง แตอยางที่วาแลว
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เราจะไมพูดกันมากละ
ถึงตอนนี้ก็มี ๓ หลักใหญครบแลว โรงเรียนนี้มีหลักการที่
ครอบคลุมทั้งหมด คือ สามไตร หลักพระพุทธศาสนารวมลงได
หมดในสามไตรนี้

ศีล เรื่องใหญ ที่ยังไมคอยยอย
เอาละ เปนอันวาจบแลวหลักใหญ ทีนี้ก็มาดูเฉพาะจุดที่
บอกไววาอยากจะเนน คืออยากจะลงรายละเอียดในเรื่องศีลนิด
หนอย เพราะวาศีลนี่ ชาวพุทธทั่วไปยังเขาใจความหมายกันไม
คอยเพียงพอ แลวก็เอามาใชไมครบ ไมใชแคไมครบ แตควรพูดวา
เอามาใชกันอยางแสนจะกะพรองกะแพรง
ยิ่งในสังคมปจจุบันนี้ ศีลที่เต็มตามความหมายในดานตางๆ
นี้ เมื่อไดนํามาเรียนรูและปฏิบัติกัน จะเปนประโยชนอยางยิ่ง และ
จะไดสมชื่อขึ้นบางวานับถือพระพุทธศาสนา (แลวก็ไดประโยชน
จากการนับถือพระพุทธศาสนา ไมใชนับถือไปเปลาๆ ปลี้ๆ)
บอกแลววา “ศีล” เปนเรื่องของการสัมพันธและปฏิบัติตอสิ่ง
แวดลอม ทั้งทางสังคมและดานวัตถุ เริ่มดวยการติดตอสื่อสาร จึง
เปนธรรมดาที่จะตองมีชองทางหรือประตูที่จะแสดงออกและติดตอ
สื่อสารกัน
ดังนั้น ในเรื่องศีลนี้ จะตองรูจักอยางรูเทาทันชองทางหรือ
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ประตูที่ใชติดตอสื่อสารแสดงออก และจะตองเนนการฝกใหรูจักใช
ชองทางหรือประตูเหลานั้น ใหไดผลเปนประโยชน อยางนอยใหคุม
คาที่สุด
ชองทาง หรือประตูสําหรับติดตอสื่อสารแสดงออกตอโลก
ภายนอก กับสิ่งแวดลอมนี้ มีชื่อเรียกหลายอยาง ในที่นี้ ขอใชชื่อที่
นาจะงายที่สุด คือ “ทวาร”
ทวาร มี ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ ผัสสทวาร ๖ แปลวา ประตูรับรู หรือชองทางรับรูนั่น
เอง ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ชุดที่ ๒ กรรมทวาร ๓ แปลวา ประตูกระทํา หรือชองทาง
แสดงออกนั่นเอง ไดแก กาย วาจา ใจ
ขอใหสังเกตวา ๒ ชุดนี้ มีทวารหนึ่งเปนศูนยรวมรวมกัน อัน
นั้นก็คือ “ใจ”
ในชุดที่ ๑ เรารับความรูเขามา ๖ ชองทาง ไมวาจะรับรูเขา
มาทางไหน จะทางตา ทางหู หรือทางไหนๆ ไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น
ไดรับรส รับเขามา แลวมันก็ไปรวมที่ใจ ในที่สุด ใจรับหมด ใจรวม
หมดเลย ความรูทั้งหมดนั้นไปลงทายที่ใจเปนศูนยรับศูนยรวบรวม
ในชุดที่ ๒ ไมวาจะทําจะแสดงออกทางไหน จะทําทางกาย
เปนกายกรรม กระโดดโลดเตน ไปขุดดินทําสวน ไปปลูกสรางบาน
เรือน ไปทําครัวอะไรตางๆ หรือทางวาจา พูดดี พูดดา รองขอ รอง
เพลง เปนวจีกรรม ก็ตองเริ่มที่ใจคิด คือมโนกรรม เปนศูนยเริ่ม
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ศูนยรวม
ยิ่งกวานั้น เมื่อประสานทั้ง ๒ ชุดเขาดวยกัน ใจก็มาอยูตรง
กลาง เปนจุดบรรจบ ดานรับความรูเขามา ใจเปนจุดรวมลงทาย
แลวก็ดานกระทําแสดงออกไป ใจเปนจุดเริ่มตน ใจคิดใหกอน แลว
จึงพูดจาจึงเคลื่อนไหวกาย แตพอรวมทั้งสองชุด ก็มีใจเปนจุด
บรรจบ ชุดรับรูมาจบที่ใจ แลวใจนี่เปนจุดเริ่มตนในฝายแสดงออก
ใจคิดจะเอาอยางไรแลวก็พูดออกไปทําออกไป
ใจก็เลยเปนศูนยรวม เปนทั้งจุดศูนยรวมของทั้งสองชุด แลว
ก็เปนจุดตอระหวาง ๒ ชุดดวย เพราะเรารับรูเ ขามา พอมารวมทีใ่ จ
แลว เปนอันวาลงทาย เราก็มขี อ มูลไวในการทีจ่ ะคิด ทีนกี้ ต็ งั้ ตนใหม
เราก็คดิ ดวยใจนีแ่ หละอีก คิดแลวก็ทําออกไป แสดงออกไป ทาง
กายทางวาจา ฉะนั้น ใจจึงเปนที่รวมอยูตรงกลาง เปนที่บรรจบ
ประสาน และเปนจุดเชือ่ มตอใหเกิดเปนวงจรหมุนวนตอๆ ไป
แตในขั้นของศีล เรากําหนดที่สวนผิวเปลือก ซึ่งออกมาติด
ตอสัมพันธกับโลกภายนอก จึงไมนับใจที่อยูขางใน คือ ถาคิดอยู
ในใจ ก็ยังไมเปนเรื่องของศีล เชน คิดวาจะฆาแมว คิดวาจะพูด
หลอกใคร ก็ยังไมละเมิดศีล ตอเมื่อลงมือทํากับแมว หรือพูดกะคน
นั้น จึงจะผิดศีล แตถึงตอนนี้ ก็ตองโยงยอนกลับไปดูเจตนาที่ในใจ
วามีเจตนาทํา มีเจตนาพูดอยางนั้นใชหรือไม เพราะวาเจาตัวการ
จริงๆ ที่ใหทําออกมาทางกายวาจา เปนการละเมิดศีลนั้น คือ
เจตนา ซึ่งอยูที่ใจ
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ในที่สุด จึงกลายเปนวา ตัวที่จะตัดสินวาผิดศีลหรือไม ก็อยู
ที่ใจคือเจตนา แตถาลําพังอยูที่ใจ ยังไมผิดศีล
เปนอันวา ตองพิจารณาตัดตอนใหได ถายังอยูแคใจคิด ยัง
ไมผิดศีล แตที่ออกมาทางกายวาจาที่จะผิดศีลก็เพราะมาจากใจมี
เจตนา ใจจึงเปนที่รวม และเปนจุดตัดสินที่สําคัญ
ในตอนนี้ ตองการใหเห็นวา คนเรามีชองทางหรือทวาร ๒
ชุดนี้ไวสําหรับเปนประตูติดตอกับโลกภายนอก หรือสื่อสารแสดง
ออกตอสิ่งแวดลอม เราอยูในโลกนี้ดวยทวาร ๒ ชุดนี้ ซึ่งเปนเรื่อง
ของศีลทั้งหมด
ทีนี้ดูตอไป ชุดที่ ๑ ชองทางรับรู หรือผัสสทวาร ๖ คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ติดตอกับอะไรบาง ในที่นี้บอกวา “ติดตอกับคน
สัตวและสิ่งสรรพ”
(คนสัตวนั้น บางทีก็เรียกวาสิ่งแวดลอมทางสังคม สวนสิ่ง
สรรพ ก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง ที่ใชคําวาสิ่งสรรพก็เพื่อให
คลองจองกับคนสัตว บางทีเคยใชคําวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
บาง สิ่งแวดลอมทางวัตถุบาง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติบาง ก็รูสึก
วายังไมสนิทใจ ที่นี่ก็เลยลองใชคําวาสิ่งสรรพ เรื่องศัพทเหลานี้
อาจจะยังไมลงตัวทีเดียว แตขอใหเขาใจสิ่งที่ตองการกอน)
เราใชผัสสทวาร เชน ตาดู ก็ดูคนบาง ดูสัตวบาง ดูสิ่งทั้ง
หลาย อยางตนไม อิฐ หิน ปูน บานเรือน ภูเขา แมน้ํา ทะเล ทอง
ฟา สารพัด เราใชหูฟง ไดยินเสียงคนพูด เสียงคลื่น เสียงลม เสียง
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อะไรตางๆ ฯลฯ ผัสสทวารรับรูไดขอมูลเขามา ก็จากการสัมพันธ
เกี่ยวของกับคน สัตว และสิ่งสรรพนี้
แลวชุดที่ ๒ ชองทางแสดงออกหรือทางทํากรรม ที่เรียกวา
กรรมทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ นั้น ทําการแสดงออก ก็แสดงออก
ตอคน สัตว และสิ่งสรรพเหมือนกัน เชน คิดในใจ แลวก็ไปกวาด
บาน ทําครัว ยิงนก ตกปลา สรางโรงเรียน รื้อโบสถ ไปพูดกับคน
โนนคนนี้ จะพูดดีพูดราย จะพูดไพเราะหรือพูดหยาบคายอะไร
ตางๆ ก็ใชกรรมทวารไปปฏิบัติแสดงออกตอคน สัตว และสิ่งสรรพ
นี่แหละ
เปนอันวา เรามีผัสสทวาร ๖ กับกรรมทวาร ๓ สําหรับติดตอ
สัมพันธกับโลกภายนอก อันไดแก คน สัตว และสิ่งสรรพ ถา
สัมพันธถูกตอง ก็เปนศีล ซึ่งแยกประเภทออกไปเปน ๔ อยาง เรียก
งายๆ วาศีล ๔ ซึ่งนาจะย้ําวา ศีลชุดนี้ควรรูเขาใจกันใหดี และเอา
มาใชในการศึกษาใหได มิฉะนั้นแลว การพัฒนาเด็กจะแหวงๆ
วิ่นๆ อยางที่เปนกันอยู ไมพอแน
สังเกตดูเถอะ ศีล ๕ หรือเบญจศีลนี่ เราเนนกันมาก แตทจี่ ริง
ศีล ๕ เปนศีลชุดที่สัมพันธกับคนสัตว หรือ สัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมเทานัน้ ยังไมครบ เราตองสัมพันธกบั สิง่ สรรพดว ย จึงตองมี
ศีลอยางอืน่ อีก ๓ ชุด รวมเปนศีล ๔ อยาง หรือ ๔ ชุดนีแ่ หละ
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ระวังปากมือเทา ไดศลี ๕ ระวังตาหู ไดศลี อะไร
ศีล ๔ ชุดนี้ ถือตามอยางศีลของพระสงฆ ซึ่งทานจัดวาเปน
ศีลที่ครอบคลุมทั้งหมด เรียกวา ปาริสุทธิศีล ๔ คือ
๑. ปาฏิโมกขศีล ศีลหลัก หรือศีลประธาน
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีพ
๔. ปจจัยปฏิเสวนาศีล ศีลในการเสพใชปจจัย ๔
(ปาฏิโมกขศีล หรือปาติโมกขศีล นิยมเขียนอยางยาวเปน
ปาฏิโมกขสังวรศีล บางทีกเ็ รียกวา “สิกขาบทศีล” หรือ “วินยั บัญญัต-ิ
ศีล”; ปจจัยปฏิเสวนาศีล มักเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ปจจัยสันนิสิตศีล
ซึ่งแปลวา ศีลอิงอาศัยปจจัย ๔ หรือศีลเนือ่ งดวยปจจัย ๔)
ตอนนีม้ าถึงเรือ่ งศีลแลว ก็เริม่ ดวยศีล ๕ หรือเบญจศีลที่เรารู
จักกันดีนี่แหละกอน
๑. ศีล ๕ หรือเบญจศีลนี้ เปนหลักความประพฤติของประชา
ชนทั่วไป หรือเปนศีลหลักและศีลสามัญของมนุษย จึงเทียบกับ
ปาฏิโมกขศีล ที่เปนศีลหลักของพระสงฆ ที่เราเรียกกันวาศีล ๒๒๗
(พระยังมีศีลนอกปาฏิโมกขอีกมากมาย) แตศีลหลักของคฤหัสถ
หรือสําหรับมนุษยชนทั่วไปก็ใชแค ๕ ขอที่เรียกวาเบญจศีลนี้ ซึ่ง
เปนชุดที่เนนความสัมพันธระหวางมนุษยหรือในสังคม
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ปาฏิโมกขศีลนี้ ก็เปนเรือ่ งทํานองวา ชุมชนจะตองมีกติกาใน
การอยูรวมกัน ไมวาจะเปนชุมชนระดับไหน เชน ในระดับประเทศ
ก็มีรัฐธรรมนูญ ชุมชนขาราชการก็มีจรรยาบรรณของขาราชการ
ชุมชนแหงอาชีพตางๆ ก็มจี รรยาบรรณแหงอาชีพของตนๆ โรงเรียนก็
มีกฎระเบียบของโรงเรียน ชุมชนพระสงฆก็มีกฎระเบียบกติกาที่
เรียกวาปาฏิโมกข ทีนชี้ มุ ชนแหงมนุษยชาติทงั้ โลกนี้ ก็ควรมีประมวล
กติกาอยางปาฏิโมกขนเี้ หมือนกัน ดังทีก่ พ็ ยายามทํากันอยู เชนที่มี
ประกาศปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ เปนตน
สําหรับชุมชนใหญแหงมนุษยชาตินี้ ไมวาเขาจะพยายาม
ตราปาฏิโมกขกันไปไดแคไหน และจะมีการแกไข ยกเลิก ประกาศ
ใหม กันอยางไร ที่จริงตองถือวาเปนเรื่องรอชาอยูไมได ชาวพุทธ
ถือวามีปาฏิโมกขชุดพื้นฐานอยูแลว ซึ่งใชไดตลอดทุกกาล และ
ตองรองรับกติกาอื่นทั้งหมด คือ ศีล ๕ หรือเบญจศีล นี้เอง คือ
๑) เวนปาณาติบาต
๒) เวนอทินนาทาน
๓) เวนกาเมสุมิจฉาจาร
๔) เวนมุสาวาท
๕) เวนสุราเมรัยมัชชปมาทัฏฐาน
ศีลชุดนี้ ถือวาเปนของสามัญ ในที่นี้จึงไมตองอธิบายอีก
๒. อินทรียสังวร (เรียกเต็มวาอินทรียสังวรศีล) พูดงายๆ วา
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ศีลในการรูจ กั ใชอนิ ทรีย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย รวมไปถึงใจ ในการ
สัมพันธกบั สิง่ แวดลอม เชน ตาดู หูฟง แลวก็จมูกดมกลิน่ ลิน้ ชิมรส
กายถูกตองแตะกระทบ มาจบที่ใจรําพึงคํานึงรูคิด แตที่เดนก็คือ
ตา-ดู หู-ฟง
ศีลชุดนีต้ อ งบอกวาสําคัญยิง่ นัก โดยเฉพาะเวลานีท้ เี่ ปนยุค
ไอที ทีค่ นอยูท า มกลางขาวสารขอมูล แลวก็พอดีวาคนมักใชอินทรีย
กันไมเปน เริ่มตนตั้งแต ตาดู หูฟง ไมเปน เลยทําใหเกิดปญหามาก
เพราะไอทีกลายเปนโทษ
เรื่องการเสพการใชไอที อยูในศีลชุดนี้ทั้งหมด อยางนอย
บอกวาเรามีดีคืออินทรียอันวิเศษ เปนอุปกรณในการพัฒนาชีวิต
พัฒนาปญญา ก็ตองรูจักใชมัน ตองใชใหเปน ที่วารูจักใช หรือใช
เปนนั้น คือใชอยางไร ก็ใชใหไดประโยชนที่เปนคุณแกชีวิต แลว
ขยายไปใหเกิดประโยชนแกสังคมในการอยูรวมกัน
เมื่อใชอินทรียเสพไอที ถาไมเกิดคุณคาเปนประโยชนแกชีวิต
แตกลับมาทําลายหรือบั่นทอนชีวิต ทําใหเสียหายตอความอยูดี
ของตนเอง หรือตอการอยูรวมกันและความสัมพันธที่ดีในสังคม ก็
แสดงวาใชผิด เรียกวาไมรูจักใช หรือใชไมเปน
หลักการก็คือ ตองมีสติในการใชอินทรีย เริ่มตนก็ตั้งตัววาง
สถานะความสัมพันธของเราตอไอทีนั้นใหถูก แบบหนึ่ง คือ ตั้งตัว
อยูในฐานะเปนนายของไอที ตองไมยอมเปนทาสของไอที แตแบบ
นี้ก็ยังไมดีแท อีกแบบหนึ่ง คือ แทนที่จะคิดงายๆ อยางที่ชอบพูด
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กันวา “เสพไอที” ซึ่งทําใหลืมสติและหลงงาย ก็ใหมองตัวเองในแง
วาจะ “ศึกษาไอที” และใชไอทีเพื่อการศึกษา (ศึกษาในความ
หมายวา พัฒนาชีวิต ดวยการแสวงปญญา เปนตน)
นอกจากนั้น เมื่อใชโดยมีสติ ก็จะคอยเตือนและตรวจสอบ
ตัวเอง วาใชไอทีอยูอยางถูกตองหรือไม เชน เมื่อใชตาดูทีวีหรือดู
อะไรก็แลวแต ก็จะไมลืมถามตัวเองวา เออ เราดูทีวนี ี่เพื่ออะไร เรา
มีจุดมุงหมายอะไรในการดูทีวี นี่เราเพียงเสพรายการ หรือเรามีการ
ศึกษาดวย เมื่อดู ตองไดปญญา ไดความรู ไดขอมูลที่เปน
ประโยชน หรือที่จะเอาไปใชประโยชน อยางนอย ไดรูเทาทันเห็น
ความเปนไปตางๆ อาจจะโยงเรื่องราวใหเห็นความเปนเหตุเปน
ปจจัยของสิ่งทั้งหลาย เห็นความสัมพันธระหวางเหตุการณ ไดฝก
การสืบสาวกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ถาเรารูจักดูและมีการ
พิจารณา เราดูทีวีเรื่องหนึ่งแลว อาจจะรูเขาใจอะไรมากมาย เรียก
วาไดปญญา ถาดูอยางนี้ ก็มีศีล
แตถาสักแตวาดู แลวก็เพลินๆ ลอยๆ ไป หรือไดแตติดมัว
เมาลุมหลง เสียงานเสียการ เสียการเลาเรียน เสียสุขภาพ อะไร
อยางนั้น ก็พลาด เรียกวาเสียศีลแลว
ศีลขออินทรียสังวร ที่วาใหรูจักใชตาหู ดูฟงนี้ แทบไมมีใคร
พูดถึง จะตองคํานึงกันใหมาก วาเด็กใชตาหู ดูและฟงกันอยางไร
ดู-ฟงแลว ไดขอมูลความรู ไดแงคิด ไดคติอะไร ที่จะมาใช
ประโยชนในการแกปญหา ในการดําเนินชีวิตเปนอยูใหดีขึ้น ใน
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การพัฒนาตัวเองใหงอกงามขึ้น หรือในการชวยเหลือเกื้อกูลพอแม
พี่นอง ครอบครัว เพื่อนมนุษย
ถาดู-ฟงเปน อยางนอยในแงขอมูล ก็ได ๒ อยางแลว คือ ได
ขอมูล และไดปญญาที่รูเขาใจขอมูลนั้น แลวก็ขยายตอไปอีก ใหรู
ความสัมพันธระหวางขอมูล หยั่งเห็นกระบวนการแหงเหตุปจจัย
เปนตน ดู-ฟงเปน ก็ไดประโยชน ปญญาก็พัฒนาขึ้นไปๆ ไมเสีย
เวลาเปลา และไมถูกเขาลอใหหลงทางเขวออกไป

พัฒนาถึงที่ จะเอาดีไดจากสิ่งเลวที่สุด
การฝกการพัฒนาในการดู-ฟงนี้ ยังกาวไปไดอีกเยอะ เชน
ตอนแรก เปนธรรมดาที่เราจะเนนวา ใหพยายามจัดใหเด็กไดพบ
เห็นไดดูไดยินไดฟงขอมูล เรื่องราว ประสบการณที่ดีๆ ใหเขาได
เรียนรูสิ่งที่เปนประโยชน เรียกวาใหเด็กไดรับสิ่งที่ดีที่สุด
แตการฝกฝนพัฒนายังมีกาวตอไปจากนั้นอีก คือ ตอจาก
การพยายามใหเด็กไดรับแตสิ่งที่ดี ใหพบสิ่งที่ดี พยายามไมใหพบ
สิ่งที่ไมดี ขั้นเหนือกวานั้นก็คือ ใหเด็กไดรับสิ่งที่ดีที่สุด พรอมทั้ง
สามารถเอาประโยชนไดจากสิ่งที่เลวที่สุด
หลักการในเรื่องนี้ มาจากความจริงของธรรมดาที่วา ในโลก
แหงความเปนจริงนั้น คนเราไมสามารถไดสิ่งที่ตนปรารถนาตามที่
ตนชอบใจเสมอไป เราตองพบทั้งสิ่งที่ชอบใจและที่ไมชอบใจ ตอน
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แรก เมื่อเด็กยังอยูกับเรา เราก็พยายามจัดใหเขาไดสิ่งที่ดีที่สุด นั่น
ก็คือเขาอาศัยหรือพึ่งพาการจัดตั้งและจัดสรรของเรา และนั่นก็คือ
การที่ยังขึ้นตอปจจัยภายนอก แตเด็กไมไดอยูกับเราตลอดไป เมื่อ
เขาไปอยูในชีวิตและโลกที่เปนจริง โลกมันไมไดเอาใจหรือตามใจ
เขา และเราหรือใครก็ไมสามารถตามไปจัดตั้งหรือจัดสรรใหแกเขา
ในโลกที่เปนจริงนั้น เขาจะตองพบสิ่งทั้งหลายทั้งที่ดีและไมดี ทั้งที่
ชอบใจและไมชอบใจ ถาเขายังตองพึ่งพาการจัดตั้งหรือตองมีใคร
มาจัดสรรให ก็คือยังตองขึ้นตอปจจัยภายนอก นั่นแสดงวา เขายัง
ไมไดพัฒนาเพียงพอ และเขาก็จะลมเหลว ไปไมไหว เปนอาการ
ของการพึ่งตนไมไดอยางหนึ่ง
เพราะฉะนั้น จะตองเขาใจวา การที่เด็กยังอยูกับเรา และเรา
จัดใหเขาไดพบไดประสบไดรับสิ่งที่ดีที่สุดนั้น ก็คือเราเปนปจจัย
ภายนอก (เปนกัลยาณมิตร) และเด็กกําลังพึ่งพาอาศัยเรา พึ่งพา
ขึ้นตอการจัดตั้งและการจัดสรรของเรา
ตอนนี้ เราจะตองรูตระหนักวา หนาที่ที่แทจริงและความ
สําเร็จของปจจัยภายนอก ตลอดจนการจัดตั้งและจัดสรรทั้งหมด
นั้น อยูที่มาเปนสื่อ เปนตัวกระตุนเราหรือโนมนาวนอมนํา ใหเด็ก
พัฒนาปจจัยภายในขึ้นในตัวของเขาเอง ที่จะใหเขาสามารถหรือ
พรอมที่จะออกไปอยูในโลกแหงความเปนจริง ที่ไมเอาใจไมตามใจ
เขา ที่มีทั้งสิ่งที่ดีและไมดี ทั้งที่เขาชอบใจและไมชอบใจ และไมมี
ใครเปนปจจัยภายนอกคอยตามไปจัดตั้งจัดสรรสิ่งที่ดีที่ชอบใหแก
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เขา เรากําลังชวยใหเขาเตรียมตัวใหพรอม
ถาเด็กมีปจจัยภายในของตนเอง ที่เขาจะไปอยูไดอยางดี ใน
โลกแหงความเปนจริงที่วานั้น โดยไมตองขึ้นตอหรืออาศัยปจจัย
ภายนอก ไมตองพึ่งพาการจัดตั้งจัดสรรนั้น นั่นก็คือความสําเร็จ
ของการศึกษา ที่บอกวา เขาเปนผูที่ไดพัฒนาแลว และเปนผูที่
เรียกวาพึ่งตนได
การใหเด็กไดรับสิ่งที่ดีที่สุด
คือการที่ปจจัยภายนอกใช
โอกาสเพิ่มพูนเสริมเติมปจจัยที่ดีแกเด็กใหไดมากที่สุด และการให
เด็กพัฒนาความสามารถที่จะเอาดีเอาประโยชนไดจากประสบ
การณและสถานการณทุกอยางแมแตที่เลวที่สุด คือการที่ปจจัย
ภายนอกชวยใหเด็กพัฒนาปจจัยภายในตัวเขาเองขึ้นมา ที่จะทํา
ใหเขาเปนผูที่ไดพัฒนาแลว และพึ่งตนไดอยางแทจริง
ความสามารถที่จะเอาดีเอาประโยชนไดจากประสบการณ
และสถานการณทุกอยางแมแตที่เลวที่สุด คือปจจัยภายในตางๆ
หลายอยาง เฉพาะอยางยิ่ง ขอที่ควรเนนมาก คือความรูจักคิด ที่
เรียกวาโยนิโสมนสิการ
ตามที่กลาวมานี้ เหมือนกับวาเราแบงงานชวยเด็กพัฒนา
เปน ๒ ขั้น หรือ ๒ ดาน คือ
ขั้นที่ ๑ เราจัดเตรียมขอมูล จัดสรรสิ่งสนองอินทรียในทางที่
ดี และจัดตั้งกิจกรรมทั้งหลายที่จะใหเด็กไดมีประสบการณและ
พัฒนาคุณสมบัติและความจัดเจนที่ดีงาม พูดสั้นๆ วา ใหเด็กไดรับ
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สิ่งที่ดีที่สุด
ขั้นที่ ๒ นอมนํากระตุนเราใหเด็กพัฒนาปจจัยภายในของตัว
เขาเอง ใหรจู กั เอาดีเอาประโยชนไดจากประสบการณและสถาน
การณทั้งหลายทั้งปวง แมแตที่เลวที่สุด เฉพาะอยางยิ่ง การฝก
โยนิโสมนสิการ ที่จะเปนปจจัยตัวเอกในการพัฒนาปญญา พูด
สั้นๆ วา ใหเด็กพัฒนาความสามารถที่จะเอาประโยชนไดแมจาก
สิ่งที่เลวที่สุด
ยกตัวอยางวา เด็กไปเจอทุกขเจอปญหาเจออะไรไมดีไม
ชอบ ตองสามารถพลิกใหเปนดีใหได หรือเอาประโยชนจากมันให
ได ไมใชไปเจอทุกขก็จับเจาเหงาหงอยแลวก็ทอแท ไดแตซ้ําเติมตัว
เอง แตตรงขาม ถาเจอทุกข ก็มองวา ออ... เราเจอแลว บททดสอบ
หรือแบบฝกหัดใหญ นี่นะ ถาเราผานเจาทุกขหรือปญหานี้ไปได
เราจะเขมแข็ง เราจะไดปญญา จะไดอะไรตออะไรมากมาย เราจะ
พัฒนาตัวอีกเยอะ
คนทีม่ จี ติ สํานึกในการศึกษา เปนนักฝกตน จะคิดวา ปญหา
เปนทีล่ บั ปญญา พอปญหามา เราก็ไดฝก ปญญา พอปญญามา
ปญหาก็หมด และยิง่ ยาก ยิง่ ไดมาก คือ อะไรที่ยาก ก็เปนตัวที่ชวย
ใหเราไดฝกตนเองมาก
เด็กที่ฝกตนดีแลว พัฒนาไดผล จะมีชีวิตที่เปนสุขไดเสมอ
เขาอยูในโลกที่มันไมเปนไปตามใจของเรา ก็ไมวาอะไร แมแตเจอ
สิ่งที่ไมดีไมชอบ ก็เอาดีเอาประโยชนจากมันได แมในความทุกขก็
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หาความสุขได คนที่เกงจริงตองหาความสุขไดแมในความทุกข
และเอาประโยชนไดจากปญหา และมองเห็นประโยชนแมในความ
ทุกข ก็อยางที่พูดแลววา คนที่ตกทุกขเจอปญหาแลว ไมจับเจา ไม
ทอแท ไมถอยเสีย พยายามเรียนรูจากทุกขและเพียรแกปญหา เขา
จะพัฒนาอีกมากมายจากการที่ผานทุกขผานปญหานั้นไปได
คนที่มีสุขเสียอีก ถาเพลินอยูกับการไดรับบํารุงบําเรอเอาใจ
จะไมพัฒนา ตรงขาม อาจจะออนแอลงไปอีกดวย เพราะไมไดฝก
ตัวเอง เพราะอะไรๆ ก็สะดวกดาย งายไปหมด เดี๋ยวก็ผานๆ เลยไม
ตองฝกตัว ไมมโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาตัวเอง สุขสบายเลยกลายเปนเสีย
เพราะฉะนั้น ทานจึงใหสรางจิตสํานึกในการฝก หรือในการ
ศึกษา คือเจออะไร ก็ถือเปนการที่จะไดเรียนรูทั้งหมด เจออะไร
ทุกขอะไรยาก ก็เปนบทเรียน เปนแบบฝกหัดหมด พอเอาเปนแบบ
ฝกหัดแลว การพัฒนาก็เดินหนาไปเรื่อย พรอมทั้งไดเพิ่มทุนในการ
สรางความสุขใหแกตัวเอง

สนุกในการเรียน เสี่ยงในการศึกษา
ตรงนี้ขอแทรกนิดหนึ่ง เวลานี้พูดกันบอยมากเรื่องเรียนให
สนุก หรือเรียนอยางเปนสุข สนุกในการเรียนอะไรทํานองนี้ เนนกัน
นัก ตองสรางบทเรียนใหสนุก จัดกิจกรรมใหสนุก เรื่องนี้ ถาเขาใจ
ชัด ปฏิบัติถูก ก็ดีแน

๙๔

สยามสามไตร

แตที่วาเรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียนนี้ ถาเขาใจไมชัด
ปฏิบัติไมถูก อาจจะไดผลตรงขามกับที่หวัง กลายเปนการขัดขวาง
การศึกษาไปก็ได
ขอเทาความถึงหลักการที่พูดไปแลวครั้งหนึ่งวา ครูมีหนาที่
ประสานการจัดตั้งของปจจัยภายนอกในหองเรียน ใหเขามาเปน
การพัฒนาปจจัยภายในของตัวเด็กเอง ที่เขาจะไปอยูไดดีในโลก
แหงความเปนจริง
จะตองระลึกตระหนักไวตลอดเวลาวา ถาการเรียนใหสนุก
นั้น เกิดจากการจัดตั้งของปจจัยภายนอก คือ ครูหรือผูสอน ใชวิธี
สอนบาง ทําบทเรียนบาง จัดกิจกรรมบาง ใหเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียน ถายังอยูในขั้นนี้ จะตองระวังไว ไมประมาท คืออยาให
เลยเถิดไป กลายเปนวา การเรียนอยางสนุก และการที่จะมีความ
สุขในการเรียนของเด็ก ตองพึ่งพาขึ้นตอการจัดตั้งของปจจัยภาย
นอกเรื่อยไป กลายเปนวา เด็กไมสามารถเรียนอยางมีความสุข
สนุกในการเรียนดวยตัวเขาเอง
การเรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียน ที่เกิดจากการจัดตั้ง
ของปจจัยภายนอกคือครูหรือผูสอนนี้ เปนวิธีการหรือเทคนิคขั้นตน
ของปจจัยภายนอกนั้น ที่จะมาสื่อนําโนมนาวกระตุนเราใหเกิด
ปจจัยภายในขึ้นในตัวของเด็ก โดยทําใหเขาเกิดความสนใจใฝรู
อยากจะเขาใจเขาถึงเนื้อหาและทําไดตามวัตถุประสงคของบท
เรียน
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(พึงแยกแยะดวยวา ในเรื่องนี้ มี ๒ อยาง ที่เคียงขางกันอยู
คือ การทําใหสนุก กับการทําใหงายหรือทําใหเขาใจงาย สอง
อยางนี้เรามักหวังใหมาดวยกัน แตก็ไมจําเปนที่มันจะมาดวยกัน
อยางหลังเปนคุณสมบัติที่พึงหวังจากครูมากกวาอยางแรก)
การทําใหเรียนอยางสนุก เปนวิธีกระตุนเรา สูเปาหมายคือ
ความสนใจใฝรูท่จี ะเขาถึงเนื้อหาของบทเรียน
จุดพลาดมี ๒ อยาง คือ
๑) ปจจัยภายในไมเกิดขึ้น: กลายเปนวาเด็กจะมีความสุข
ในการเรียน ตองอาศัยหรือขึน้ ตอครูหรือผูส อนมาจัดทําใหอยูเรื่อย
ไป เด็กไมสามารถเรียนอยางมีความสุขดวยตัวเขาเอง นี่คือ ความ
สุขของเด็กขึ้นตอการจัดตั้ง
๒) เปาหมายพลิกผัน: การทําใหเรียนสนุกมีเปาหมาย คือ
จะชวยปลุกเราใหเกิดความความสนใจใฝรูสิ่งที่เรียน แตถาทําแลว
กลายเปนวาเด็กไปติดความสนุก
(รวมทั้งติดตัวบุคคลที่ทําให
สนุก) เอาความสนุกเปนเปาหมาย คอยตามหาความสนุก ก็เปน
การพลาดเปาหมาย
ถาเปาหมายกลายเปนความสนุกไปเสียแลว ก็อาจจะเกิด
เปนกระบวนการวิง่ ไลหาความสนุก ซึง่ ผูเ รียนกลายเปนผูร บั หรือผู
ศึกษากลายเปนผูเ สพการปรนเปรอ ที่เบื่อความสนุกเกาและรอเสพ
ความสนุกใหม ขณะที่ผูสอนจะตองหาทางปรุงแตงความสนุกใหม
ใหมีรสชาดแผกผันแรงขึ้นไปๆ
จนอาจจะแหวกหลุดออกจาก
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กระบวนการของการศึกษา ดีไมดีกลายเปนกระบวนการแสดงบน
เวทีไปเลย พรอมกับที่เด็กกลายเปนคนที่ออนแอถดถอยลงจาก
พัฒนาการทางการศึกษา มีปจจัยภายในที่ไมพัฒนา
ความใฝรูเปนปจจัยภายในที่สําคัญอยางหนึ่ง จะเห็นวา ใน
จํานวนเด็กมากมายนั้น สวนใหญยังตองพึ่งพาปจจัยภายนอกมาก
แตจะมีบางคน แมจะนอยยิ่ง ที่มีปจจัยภายในคือความใฝรูนี้แรง
เขม ในขณะที่เด็กสวนใหญตองพึ่งพาการทําการเรียนใหสนุก จึง
จะเรียนไปได แตเด็กที่มีความใฝรูแรงเขมนี้ ไมวาวิชางายหรือวิชา
ยาก เขาอยากเรียนไปหมด (บางทีวิชายิ่งยาก ยิ่งอยากรูและยิ่งตั้ง
ใจเรียน) คิดวาเราคงตองการใหเด็กทั่วไปมีปจจัยภายในอยางนี้
และพยายามพัฒนาเด็กเหลานั้นใหมีปจจัยภายในที่จะสรางความ
สุขในการเรียนของเขาขึ้นมาไดโดยเปนปกติของตัวเขาเอง
ถาจะใหเกิดความงอกงามแหงปญญา ใหเกิดความเจริญ
ทางวิชาการกันจริงๆ เรายังตองผานเลยขั้นของการทําบทเรียนให
สนุกนี้ไปอีกไกล เรื่องราววิชาการสําคัญยิ่งบางอยางไมมีคนที่จะ
สนใจไปทําใหเรียนสนุก หรือวิชาการบางอยางบางเรื่อง มีคนที่รู
เขาใจนับตัวได และคนที่รูดีที่สุด ไมถนัดในการทําใหเรียนสนุก ใน
กรณีอยางนี้ ผูที่มีปจจัยภายในเชนใฝรูอยางแรงเขมเทานั้น จะเขา
ไปหา และบางทีทุมเทสละทั้งชีวิตใหในการฝาฟนดั้นดนไปอยางมี
ความสุขในการที่จะหาความรูเขาใจสืบคนความจริงจนถึงที่สุด
การทําใหเรียนสนุก มีความสุขในการเรียน โดยการจัดตัง้ ของ
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ปจจัยภายนอก มีประโยชนเกื้อกูลอยางมาก สําหรับคนสวนใหญ
หรือคนระดับเฉลี่ยทั่วไป เฉพาะอยางยิง่ ในขัน้ ทีเ่ รียกวาบุพภาคแหง
การศึกษา หรือขัน้ นําเขาสูการศึกษา แตพึงทําดวยความตระหนักรู
เทาทันโดยไมประมาท และดวยความเขาใจตั้งใจที่จะใหเปนสื่อนํา
สูการพัฒนาปจจัยภายใน ที่เปนตัววินิจฉัยความสําเร็จ
เปนอันวา การทําใหเรียนสนุก มีความสุขในการเรียนนี้ ผู
สอนที่เปนปจจัยภายนอกมีงาน ๒ ขั้น คือ งานจัดตั้งที่จะทําใหการ
เรียนสนุก และแฝงอยูพรอมกันในนั้น ไดแกการสื่อนําใหผูเรียนเกิด
ปจจัยภายใน เราจะไมปลอดภัยเลยตราบใดที่ปจจัยภายในยังไม
เกิด ถาผูเรียนตองอาศัยปจจัยภายนอกรอพึง่ พาการจัดตัง้ จึงจะ
เรียนได ตองสนุกจึงจะเรียน ถาไมสนุกก็ไมเรียน แทนทีก่ ารศึกษาจะ
เขมแข็ง ก็นาจะออนแอลงไปในทางสูความลมเหลว
ดังไดบอกแลววา โลกที่เปนจริงนี้มันไมไดตามใจเรา เด็กไม
ไดอยูแตในหองเรียนที่ครูมาจัดสรรจัดตั้งให แตเขาจะตองไปอยูใน
โลกแหงความเปนจริง ถาเขาตองพึ่งพาความสุขจากการจัดตั้ง ก็
จะตองใหโลกนี้เอาใจเขาซึ่งเปนไปไมได ตอไปพอเจอโลกที่ไมตาม
ใจตัว ก็กลายเปนเหลือทน สูไมไหว มีแตความทุกข จึงอยาใหมีแค
ความสุขจัดตั้ง ตองใหเขาสามารถที่จะมีความสุขดวยตนเอง
พอเขาเกิดความอยากรูใฝรู ตอนนี้คือปจจัยภายในเกิดขึ้น
แลว ดวยความอยากรูนั้น เขาจะไปหาความรู ไปศึกษาคนควา
และศึกษาอยางมีความสุข
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การศึกษา คือการพัฒนาความสุข
นักคนควานักวิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญในอดีต กวาจะไดความ
รูมา ตองผจญกับความยากลําบากแสนเข็ญมากมาย แตเพราะ
อยากรู ตองการเขาถึงความจริงวาอะไรเปนอะไรอยางไร เขาก็มี
ความสุขในการไปคนควาหาความรูนั้น
แมจะตองเดินทางฝา
ความลําบากทุกขยากไป เขาก็มีความสุข เพราะวามีปจจัยภายใน
คือความใฝรูอยากรูที่แรงกลา เปนพลังยิ่งใหญที่ขับเคลื่อน ทําให
ไปไดทุกแหงหน ไปไหนก็ได ตลอดทั้งเจ็ดคาบสมุทร ไปถึงขั้วโลก
เหนือขั้วโลกใต ถึงหนาวสุดพรรณนาแสนทรมาน ก็ฮึดสูอุตสาหะ
ดั้นดนทนไป ยอมยกเวลาทั้งชีวิตให เพื่อจะใหไดความรู
คนที่ใฝหาอยากรูจริงๆ จะมีความสุขในการเรียนรู เขาไม
กลัวหรอก จะไปตางถิ่นตางแดนที่ไหนก็ไปได ยอมพลีทั้งชีวิตให
กับการหาความรูก็ได
ฉะนั้น เราอยาหยุดแคจัดสรรจัดตั้งปจจัยภายนอกใหเทานั้น
อยาใหเด็กติดอยูกับความสุขจัดตั้ง ที่เปนความสุขแบบพึ่งพา ตอง
สรางปจจัยภายในขึ้นมา ใหเด็กมีความใฝรู เปนตน จนกระทั่งเขา
พัฒนาถึงขั้นที่เคยย้ําบอกวา ตอนแรก เขาเจอสิ่งชอบใจจึงจะมี
ความสุข ตอไปเมื่อใฝเรียนรูแลว มองเห็นวา ไปเจอสิ่งที่ไมชอบใจ
จะไดเรียนรูมากกวา ก็เลย “ชอบสิ่งที่ไมชอบใจ” แลวก็มีความสุข
จากการไดเรียนรูสิ่งที่ไมชอบใจ คนเราพัฒนาใหเปนอยางนี้ได
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นี่เปนตัวอยางที่บอกใหรูวา คนเรานี้ เมื่อพัฒนามากขึ้นแลว
ก็จะมีความสุขใหมๆ เพิ่มขึ้นมา การศึกษาจะชวยใหคนมีชองทาง
พัฒนาความสุขไดมากขึ้น จึงไดพูดถึงความสุขเปนอีกเรื่องหนึ่ง
เลยวา ความสุขของมนุษยนี้พัฒนาไดมากมาย มีหลายดานหลาย
ระดับ มนุษยมิใชมีความสุขแบบเดียวอยางที่มักพูดถึงกัน เรา
สามารถพัฒนาความสุขขึ้นไปอีกๆ ดวยการพัฒนาปจจัยตัวสําคัญ
คือ พัฒนาความตองการ
คนทุกวันนี้มองดูความตองการเปนอยางเดียวแบบเดียว ก็
เลยรูจักความสุขแบบเดียว แตที่จริง ความตองการมีตางแบบ และ
พัฒนาได ถาเขาพัฒนาความตองการขึ้นไป ก็จะไดรูจักความสุข
แบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก
เคยพูดวา ความหมายนัยหนึ่งของการศึกษา คือการพัฒนา
ความสุข คนไมใชมีความสุขแคจากการเสพบริโภค จากการสนอง
บําเรอผัสสะแหง ตา หู เปนตน เทานั้น แตเพียงแคเริ่มมีการพัฒนา
ในการศึกษา เราก็มีความสุขอยางใหมขึ้นมาจากการเรียนรู จาก
การฝกตน แมแตจากการทําอะไรที่ยาก ตอจากนั้น ยังมีความสุข
แบบตางๆ รอคนที่พัฒนาชีวิตดวยการศึกษาอีกมากมาย
ถาเด็กมีความสุขจากการสนองความตองการทางตา หู จมูก
ลิ้น และผิวกาย ที่เจอสิ่งชอบใจเทานั้น ไมรูจักพัฒนาตัว แดนแหง
ความสุขของเขาจะแคบมาก เขาจะเปนคนขาดแคลนที่เที่ยวแลน
หาความสุข เขาหันไปไหน ก็จะเจอแตแดนแหงทุกขมากมายทั่วไป
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หมด เขาจะตองเจอทุกขเยอะแยะจนแทบทนไมไหว ไมเจอสิ่งที่
ชอบใจ ก็ทุกข เจอสิ่งที่ไมชอบใจ ก็ทุกข จะเรียนก็ทุกข เมื่อตองทํา
อะไร ก็ทุกข จะสุขตอเมื่อไดเมื่อเสพอยางเดียว ตองไดรับการบํารุง
บําเรอปรนเปรอจึงจะสุข นอกจากมีทุกขมาก ก็ออนแอลง ไมมี
กําลังที่จะรับมือกับทุกข ก็เลยยิ่งทุกขหนัก
ทีนี้ เมื่อเขามีการศึกษา พอกาวไปถึงขั้นมีความสุขจากการ
เรียนรูแลว ก็จะกาวตอไปสูการมีความสุขจากการกระทํา ตอนนี้ก็
เปนขั้นที่สําคัญ ถาระบบการศึกษาจัดตั้งนี้เกงจริง ตองทํางานขั้น
นี้ใหได คือตองใหเด็กพัฒนาถึงขั้นมีความสุขจากการทํา ซึ่งหมาย
ถึงทําสิ่งที่ดีที่สรางสรรค คือเกิดจากการมีปญญารูเขาใจ มองเห็น
เหตุผลแลว เกิดฉันทะที่จะทํา พอเขาเกิดฉันทะที่จะทําแลว การ
กระทําก็กลายเปนความสุขทันที
พอพัฒนาไปอีกหนอย แมจะทําสิ่งที่ยากก็มีความสุข บางที
ยิ่งยากก็ยิ่งสุขมาก เหน็ดเหนื่อยเทาไรไมวา เมื่อมีฉันทะ ก็มีความ
สุข เหมือนนักวิทยาศาสตรใหญและนักประดิษฐยิ่งยง ที่ทํางานคน
ควาทดลอง ทั้งใชเรี่ยวแรงหนักและเวลายาวนาน แตมีฉันทะ ก็อยู
กับความสุขในการทํางานนั้น
แตทีนี้ เด็กสมัยนี้ ผูใหญแทบไมไดชวยใหพัฒนาฉันทะเลย
(ฉันทะคืออะไร บางทีก็ยังไมรูจัก) ฉะนั้น ไมวาจะทําอะไร ก็จะ
ทุกขไปทั้งนั้น เจอแตสิ่งที่ตองทํา ก็เลยเปนทุกข ทั้งทุกขที่จะทํา
และไมมีแรงใจที่จะทํา ก็เลยออนแอลงไปดวย เมื่อชีวิตแตละคน
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ออนแอลง สังคมก็ออนแอลง อารยธรรมเปลี้ย ก็เสื่อมลงแนนอน
บอกไดเลยวา ถาฉันทะเลือนลางจางหาย และตัณหาคืบขยายแผ
ไปครอบงําทั่ว มนุษยที่อยูกันดวยตัณหา มานะ และทิฏฐิ ก็จะนํา
พาอารยธรรมสูกาลอวสาน
การพัฒนาความสุขยังกาวตอไปอีกมาก แตคนที่ตดิ อยูก บั
ความตองการเสพทางผัสสะทัง้ ๕ จะกลายเปนคนออนแอที่มองเห็น
แตความขาดแคลนของตนและคอยเรียกรองโหยหาอยูตลอดเวลา
จึงขัดขวางการพัฒนาของตนเอง แตพอเริ่มพัฒนา คนจะมองอีก
ดานหนึ่งอยางคนแข็งแรงซึ่งเห็นพลังและสิ่งที่ตัวมีที่จะใหที่จะทํา
อะไรตางๆ
พอเขาพัฒนาความตองการใหคนอืน่ เปนสุขขึ้นมา (อยางพอ
แม ที่ พั ฒ นาความต อ งการนี้ ต อ ลู ก ขึ้นมาตามธรรมดาของธรรม
ชาติ) เขาก็มีความสุขจากการใหและจากการเกื้อกูลและทําอะไร
ใหแกผูอื่น พอเขาพัฒนาความตองการใหสงิ่ ทัง้ หลายในโลกดีงาม
สมบูรณขึ้นมา เขาก็มีความสุขในความรื่นรมยของธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอมและในการที่จะรักษาหรือทําใหเปนอยางนั้น พอเขา
พัฒนาความตองการสภาพกุศลในจิตใจขึ้นมา เขาก็พัฒนาความ
สามารถในการปรุงแตงดานดีในจิตใจและมีความสุขจากการปรุง
แตงที่ดีนั้น จนในที่สุด พอเขาพัฒนาปญญารูเขาใจเขาถึงความ
จริงแทของธรรมชาติ เห็นทุกสิ่งตามที่มันเปน เขาก็ขึ้นพนเหนือ
ความตองการ มีความสุขจากการที่ไมตองสนองความตองการ ซึ่ง
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เปนอิสระสดใสปลอดโปรงโลงเบิกบาน มีใจวางลงตัวกับโลก และ
มีชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา
เรื่องการพัฒนาความสุข ก็เปนเรื่องใหญอีกหัวขอหนึ่ง แตยัง
มิใชโอกาสที่จะพูดกันยาว จึงขอผานไปกอน
เอาละพอแคนี้ เรื่องอินทรียสังวร เปนอันวาตองใชตาดูหูฟง
เปนตน ใหเปน ดูแลว ใหไดขอมูลไดคติที่เปนประโยชน ไดความรู
ไดปญญา ไดส่งิ ที่จะนํามาใชในการพัฒนาชีวิต ในการอยูรวมกัน
ดวยดีในสังคม ฯลฯ ถึงเวลาตองมาเนนกันละ

การศึกษาเริ่มหรือยัง ดูที่สองศีล
๓. ปจจัยปฏิเสวนา ศีลขอนี้ก็ใหญมาก เปนเรื่องของการเสพ
บริโภคปจจัย ที่เราพูดกันวาปจจัย ๔ ก็คือสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิต
“ปจจัย” แปลวา สิ่งที่เกื้อหนุนชีวิต หรือเปนเงื่อนไขใหชีวิต
ดําเนินไปได ถาเราไมมีมัน ชีวิตเราก็อยูไมได หรืออยูดีไมได คําวา
ปจจัย บอกความหมายเสร็จอยูในตัววา
๑) เราจะเสพบริโภคสิ่งที่เปนปจจัย คือสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิต สิ่ง
ที่เปนคุณแกชีวิต เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทําลายหรือบั่นรอนชีวิต อยา
ไปปฏิเสวนามันเลย คืออยาไปเสพบริโภคมันเลย
นี่มันเรื่องอะไรกัน มนุษยสมัยนี้เอาแตเสพบริโภคเรื่อยเปอย
ไมพูดใหชัดวาเสพบริโภคปจจัย จึงไมไดคํานึงเลยวามันเปนปจจัย
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เกื้อหนุนชีวิตหรือเปลา กินเสพบริโภคแลวเปนอันตรายตอชีวิตกัน
มากมาย อยางโรคอารยธรรมปจจุบันที่พูดเมื่อกี้ ก็เกิดจากความ
ไมไดเรื่องนี้ แมแตปญหาสิ่งแวดลอมเสียหายเสื่อมโทรมอะไร ก็
เพราะการเสพบริโภคของมนุษย อันนี้คือเรื่องใหญมาก
๒) ทีว่ า เราเสพบริโภคสิง่ ทีเ่ ปนปจจัย คือสิง่ ทีเ่ กือ้ หนุนชีวติ นัน้
บอกความหมายอีกอยางหนึง่ ดวยวา สิง่ เสพบริโภค เชน อาหาร นัน้
เปนสิง่ ทีเ่ ราอาศัยใหชวี ติ ของเราเปนอยูไ ด แลวก็พรอมทีจ่ ะไปทํา
อะไรๆ ทีเ่ ปนวัตถุประสงคแหงการมีชวี ติ ของเรา พูดงายๆ วา มันเปน
เครือ่ งอาศัย เปน means ไมใชเปน end
(ปจจัย ๔ สําหรับพระสงฆ ทานมีชอื่ เรียกเฉพาะลงไปอีกวา
“นิสสัย” คือเครือ่ งอาศัย ทีเ่ ราพึง่ พาแลว จะไดมกี าํ ลังไปศึกษา
พัฒนาชีวติ ได ความหมายตรงเผงเลย)
ตรงนี้จะตองย้ําวา ทางพระถือวา สิ่งเสพบริโภค หรือเรื่อง
เศรษฐกิจนี้ เปนปจจัย เราตองมีใหเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยูได
และไมเทานั้น ตองใหเพียงพอที่จะใหชีวิตไปพัฒนาตัวมันและทํา
อะไรๆ ที่จะใหมนุษยและโลกนี้อยูกันดวยดีมีสันติสุข (อยางที่พระ
บอกนั่นแหละวา เปน “นิสสัย” ที่เราอาศัยเพื่อจะไดศึกษา)
แตมัน ไมใชเปนจุดหมาย คือ เราไมไดอยูเพื่อจะมีจะไดมัน
หรือจะไดครอบครองเอาไว หรือเพื่อจะหาความสุขจากการเสพ
บริโภคไปจบที่มัน
ที่ยํา้ อันนี้ก็เพราะเวลานี้ มนุษยกําลังพลิกตรงขาม เขาเอา
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เรื่องเศรษฐกิจ เอาวัตถุสิ่งเสพบริโภคเปนจุดหมาย ทุมเทเรี่ยวแรง
กําลังทุกอยางเพื่อจะใหไดสิ่งเสพบํารุงบําเรอมา แลวก็หลงระเริง
มัวเมาจมอยูกับการหาความสุขจากการเสพบริโภคสิ่งเหลานี้ พวง
มาพรอมดวยการแยงชิงขมเหงเบียดเบียนทําลายรบราฆาฟนกัน
ตลอดจนรุกรานทําลายโลกแหงธรรมชาติ เปนที่มาของปญหาแทบ
ทุกอยางในปจจุบัน
พฤติกรรมในการเสพบริโภคของมนุษยทั่วไปเวลานี้ ที่สักวา
กินเสพสนองตัณหา ไมคํานึงถึงวาเสพบริโภคแลวมันจะเกื้อหนุน
ชีวิตหรือไม ก็ดี กินเสพบริโภคโดยเอาวัตถุบําเรอเปนจุดหมาย ที่
จะเอาแก ตั ว ให ม ากที่ สุ ด และสยบจมจบอยู กั บ ความมั ว เมาหา
ความสุขจากวัตถุเหลานี้ ไมมองเปนปจจัยที่เราจะไดอาศัยเพื่อจะ
พัฒนาชีวิตใหดีงามกาวไปในไตรสิกขา ก็ดี แสดงชัดวามนุษย
เหลานี้ไมไดใชปญญาในการเสพบริโภค ไมไดกินดวยปญญา เปน
ภาวะขาดการศึกษาในขั้นพื้นฐานเลยทีเดียว
ปจจัยปฏิเสวนา คือการเสพบริโภคปจจัยนี้ บอกแลววาเปน
ศีลหมวดหนึ่งของพระ แตเราไมเอามาพูดไมเอามาปฏิบัติกัน ทาน
เนนในแงวา ใหเปน “การบริโภคดวยปญญา”
เมื่อบริโภคดวยปญญา ก็จะเกิดผลคือเปนการบริโภคแตพอ
ดี หรือใชคาํ พระเรียกวารูจ กั ประมาณ ทานย้าํ นักวา ใหรจู กั ประมาณ
ในการบริโภค เชน รับประทานอาหาร ก็รบั ประทานแคพอดี
พอดีอะไร? เรารูแลวนี่วาเรารับประทานอาหารเพื่ออะไร ออ
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เรารับประทานอาหารก็เพื่อบํารุงหลอเลี้ยงรางกายใหเจริญเติบโต
และซอมแซมสวนสึกหรอ แลวรางกายก็จะไดมกี าํ ลังเรีย่ วแรงมีสขุ
ภาพดี พรอมทีจ่ ะไปศึกษาเลาเรียนทําการงานทําสิ่งที่เปนประโยชน
เมื่อเรารูความมุงหมายอยูแ ลววา รับประทานอาหารเพือ่ อันนี้ เรามี
ปญญารูข อ นี้ เราก็กนิ เพือ่ สนองความมุง หมายอันนี้ คือกินอาหารที่
มีคุณคาและในปริมาณที่จะใหไดผลอยางที่วาขางตน ก็จึงพอดี
และเปนการบริโภคดวยปญญา
เพราะฉะนั้น สําหรับพระสงฆ บทเรียนแรกเมื่อบวชเขามา ก็
คือให “ปฏิสังขา-โย” คือเวลาฉัน ตองพิจารณาอาหาร วาเราฉัน
เพื่ออะไร ตามหลักที่เปนภาษาบาลีวา “ปฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง
ปฏิเสวามิ เนวะ ทะวายะ …” วาเรื่อยไป ไดความวา ขาพเจาพิจารณา
แลวโดยแยบคายจึงบริโภคอาหาร วาที่บริโภคนี้ มิใชเพื่อสนุก
สนานมัวเมาเห็นแกความบันเทิงอะไรตางๆ แตบริโภคเพื่อใหชีวิตนี้
ดําเนินไปได เพื่อแกกันความหิวโหยไมสบาย เพื่อเกื้อหนุนแกชีวิต
ที่ดีงาม เฉพาะอยางยิ่ง เพื่อจะไดเอาชีวิตนี้ไปศึกษาเลาเรียน ไป
ทําประโยชนสรางสรรคอะไรตออะไร และกินโดยไมใหเกิดโทษ
แลวก็ใหอยูผาสุก รวมความวา ตองรูเขาใจแมแตการกินอาหารวา
มันโยงมาเปนปจจัยเกื้อหนุนการมีชีวิตที่ดีอยางไร
หันมาดูคนสมัยนี้จํานวนมาก กินอะไรแคเพื่ออรอยแลวก็จบ
อยางนี้ก็คือบริโภคดวยตัณหา ไมไดบริโภคดวยปญญา และเอา
การกินเสพเปนจุดหมาย โดยไมคํานึงถึงชีวิตที่เปนตัวไดรับผลของ

๑๐๖

สยามสามไตร

การกินนั้น ตรงขามกับการกินใหเปนปจจัยเกื้อหนุนชีวิตที่ดี เรียก
วาไมมีศีลขอปจจัยปฏิเสวนานี้เลย
ปจจัยปฏิเสวนา คือเสพบริโภคดวยปญญา เปนการกระทํา
ดวยการคํานึงพิจารณาและเขาใจความมุง หมายในการเสพบริโภค
นั้น เชนเดียวกับการรับประทานอาหารโดยรูเขาใจความมุงหมาย
ของการรับประทาน เมื่อจะแตงตัวใชเสื้อผาเครื่องนุงหม ทําที่อยู
อาศัย ฯลฯ ก็ทําโดยคํานึงและตระหนักรูเขาใจ ที่จะทําใหสมคุณ
คาและเกิดประโยชนตามความมุงหมาย มิใชกินเสพใชภายใต
โมหะที่เปดชองใหตัณหาเขามาชักพา กินเสพแลวกลายเปนกอ
ปญหาเสียสุขภาพเกิดโรคภัยบั่นทอนชีวิตตนเอง พรอมกับเบียด
เบียนสังคมและทําลายสิ่งแวดลอม
เมื่อรักษาปจจัยปฏิเสวนาศีล เราก็จะดําเนินชีวิตที่พอดี เรา
จะแยกออกได วาอันไหนเปนคุณคาที่แทจริงของปจจัยสี่อยางนี้ๆ
อันไหนไมใช สิ่งเสพหรือเครื่องใชนี้มีขึ้นมาเพื่ออะไร ประโยชนที่แท
ของมันอยูตรงไหนกันแน เราจะเสพจะใชมัน ตองใหไดคุณคาที่แท
นั้นกอน เชน จะซื้อรถยนต ก็ดูประโยชนแทที่เปนความมุงหมาย
ของมันวาอยูท่เี ปนยานพาหนะ ก็ซื้อมาใหสนองความตองการนัน้
กอน สวนทีจ่ ะมีคา นิยมในสังคมวาชวยใหเดน ใหโก แสดงฐานะอะ
ไๆ นัน่ เปนคุณคาเทียม ตองเปนรอง ถึงเราจะตองยอมรับคานิยม
ของสังคมบาง ก็พิจารณาที่จะอนุโลมบางอยางรูเทาทัน แตอยาไป
หลงมัน เราตองอยูกับความเปนจริงคือคุณคาที่แทยืนเปนหลักไว
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เรื่องคุณคาแท-คุณคาเทียมนี้สําคัญมาก จะตองฝกเด็ก ฝก
นักเรียน พัฒนาใหเขาเขาใจจุดมุงหมายของสิ่งที่เราซื้อมาเสพ
บริโภค
อยางจะซื้อคอมพิวเตอร
ก็ตองถามเด็กกอนวา
คอมพิวเตอรมีประโยชนอยางไร คุณคาที่แทของมันคืออะไร เรา
ควรใชมันเพื่ออะไร จะซื้อมาเพื่ออะไร ใหเด็กคิดหาคําตอบที่ใจเขา
เองก็ตองยอมรับใหได พอเด็กตอบไดแลว ทีนี้ก็ใชเปนบทย้ําเตือน
สติประจําตัวเลย ถาเกินหรือนอกเหนือจุดมุงหมายนี้ ก็แสดงวาคง
จะพลาดแลวนะ ใหระวัง ถาจะไถลออกไป ก็อยาใหมันมากนัก ให
อยูกับคุณคาที่แทจริง และทําใหคุณคาที่แทจริงนั้นสําเร็จผลออก
มาใหได
ในเรื่องศีลที่วากันมานี้ ศีล ๕ ถือเปนกติกาใหญที่เปนกรอบ
คุมสังคมมนุษยทั้งหมด อาจจะเรียกแบบไทยๆ วา “มนูธรรมนูญ”
(“มนู” ถือวาเปนนามของราชาองคแรกผูเปนตนกําเนิดของมนุษย
บางทีก็หมายถึงมนุษยทั่วไป สวนธรรมนูญเปนคําไทยตามความ
หมายที่ใชกัน) เด็กในฐานะเปนสมาชิกของสังคมมนุษยนั้น ก็
ศึกษาและรักษาเบญจศีลดวย
แตศลี ทีพ่ งึ เอาใจใสเปนพิเศษในเรือ่ งพัฒนาการทางการศึกษา
ก็คอื ศีลในการรูจ กั ใชอนิ ทรีย (อินทรียสังวร) เชน ดูเปน ฟงเปน และ
ศีลในการเสพปจจัย (ปจจัยปฏิเสวนา) คือการเสพบริโภคดวย
ปญญา ใหเปนเครื่องเกื้อหนุนชีวิตหรือเพื่อคุณคาที่แท เชน กิน
เปน ใชเปน
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พูดไดวา “การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนกินอยูดูฟงเปน” เพราะ
วาการดําเนินชีวิต หรือพูดสั้นๆ วา ชีวิตเริ่มตนที่ไหนเมื่อไร การ
ศึกษาก็เริ่มตนที่นั่นเมื่อนั้น ในที่นี้ ไมพูดถึงกระบวนการทํางานใน
รางกาย แตหมายถึงการดําเนินชีวิตเปนอยูในโลก การดําเนินชีวิต
นั้นก็เริ่มตนดวยการใชอินทรีย คือตา หู เปนตน ติดตอกับโลกคือ
สิ่งแวดลอม และมีการกินเสพ เมื่อการดําเนินชีวิตเริ่มตน การฝก
หัดที่จะดําเนินชีวิตใหไดผลดี คือการศึกษา ก็เริ่มตนดวย ดังนั้น
เมื่อเด็กเริ่มชีวิตในโลก การศึกษาก็เริ่มที่การฝกหัดกิน เสพ ดู ฟง
เปนตน ใหไดผลดี คือใหรูจักกิน เสพ ดู ฟง เปนตนนั้น หรือใหกิน
เปน อยูเปน ดูเปน ฟงเปน เปนตน
ดังนัน้ จึงพูดอยางเปนหลักไดวา ถาจะดูวา การศึกษาเริม่ ตน
หรือยัง ก็ดทู ศี่ ลี ขออินทรียสังวร และปจจัยปฏิเสวนา วาเริ่มพัฒนา
หรือยัง

การศึกษาเพือ่ อาชีพ หรืออาชีพเพือ่ การศึกษา
๔. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีพ พูดสั้นๆ
ก็คือ สัมมาชีพ นั่นแหละ เรื่องอาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิต หรือการหา
เลี้ยงชีพ ที่เรียกอยางชาวบานวาทํามาหากิน (บางคนไมทํากิน ได
แตหากิน) นี้ เปนศีลที่สําคัญ ซึ่งเราก็ไมคอยเนนกัน
อยางที่บอกแลว ศีลขอนี้ พูดงายๆ ก็คือการประกอบ
สัมมาชีพ และสัมมาชีพนั้น ก็หมายถึง อาชีพที่อยางนอยไมผิด
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กฎหมาย แตวาโดยสาระคือ เปนอาชีพที่ไมเบียดเบียนเพื่อน
มนุษย ไมกอความเสียหาย และถาจะใหดียิ่งขึ้น ก็ใหเปนอาชีพที่
สนองความตองการของชีวิตและสังคม เกื้อกูลตอชีวิตและสังคม
ซึ่งจะตรงกับความหมายพื้นฐานของอาชีพเลยทีเดียว คือไมใชแค
ใหไดเงินมาเลี้ยงตัวเองเทานั้น แตเกื้อกูลผูอื่นไปดวย
ธรรมดาอาชีพของมนุษยที่เกิดมีขึ้น
หรือมนุษยเราสราง
อาชีพอยางหนึ่งอยางใดขึ้นมานั้น ก็เพราะเรามีจุดมุงหมายที่จะแก
ปญหาของชีวิตหรือของสังคมอยางใดอยางหนึ่ง หรือเพื่อจะสราง
สรรคอะไรอันใดอันหนึ่งอยู อาชีพนั้นๆ จึงเกิดขึ้น เชน อาชีพแพทย
เพื่อชวยใหคนหายจากโรค อาชีพครูเพื่อสอนคนใหมีความรูและ
เปนคนดี เพราะฉะนั้น อาชีพตามความหมายนี้จึงเกื้อกูลตอสังคม
ไมเบียดเบียนใครๆ เปนธรรมดา
ฉะนั้นจึงวา จะใหเปนสัมมาชีพก็คือ ประกอบอาชีพของตน
ไมใหเบียดเบียนเพื่อนมนุษย รวมทั้งไมเบียดเบียนชีวิตของตนเอง
ดวย แตใหเกื้อกูลสังคม
แลวถาจะใหอาชีพนั้นดีเปนกุศลยิ่งขึ้น ก็ใหไดอีกขั้นหนึ่ง คือ
ใชอาชีพของตนนั้น เปนเวทีพัฒนาตนเอง พึงตระหนักไว ที่พูดกัน
วา “การศึกษาเพื่ออาชีพ” คือเลาเรียนกันเพื่อจะไดมีวิชาความรูไป
ทํามาหากินนั้น เปนความหมายเพียงเศษเสี้ยวของการศึกษา ซึ่ง
บางทีทําใหเขาใจผิดวา การศึกษาก็แคนี้เอง แตท่จี ริง การศึกษา
เปนเรื่องของชีวิตทั้งหมด อยางที่พูดมามากแลว แมแตอาชีพเองก็
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เปนการศึกษา
ที่จริงนั้น เรามีอาชีพเพื่อการศึกษาดวย เราควรตั้งเปนคติ
ประจําใจเลยทีเดียววา เราจะทําอาชีพของเราใหเปนการศึกษา
หมายความวา เราจะใชอาชีพเปนเวทีพัฒนาชีวิตของเรา ซึ่งจะ
เปนเวทีใหญ และจะพัฒนาไดมากจริงๆ เพราะวาอาชีพคือชีวิต
สวนใหญของเรา มันกินเวลาสวนใหญของชีวิตของเรา เชนวันละ
ถึง ๘ ชั่วโมง ไมนับเวลาที่เดินทางเตรียมตัวเตรียมการและเรื่องเรง
เรื่องประกอบตางๆ อีกมากมาย ถาไมพัฒนาชีวิตในเวลาทําอาชีพ
แลวจะไปพัฒนาเมื่อไร
ถาเรามีจิตสํานึกในการศึกษานี้ไว บนเวทีแหงอาชีพนั้น เรา
จะไดฝกทุกอยาง ไดพัฒนาทุกดาน ฝกการอยูรวมทํางานรวมติด
ตอสัมพันธกับเพื่อนมนุษย ฝกความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ฝก
พฤติกรรมในการสื่อสารสัมพันธกับผูอื่น ฝกวาจาใหรูจักพูดอยาง
ไดผล อะไรตางๆ คือฝกศีลนี่แหละ แลวก็ฝกจิตใจใหมีภาวะที่เอื้อ
ตองาน ใหออนโยน มีเมตตากรุณา ใหคิดดี ใหเขมแข็ง หนักแนน
มั่นคง อดทน มีวินัย รูจักควบคุมอารมณได มีความรับผิดชอบ มี
สติ มีสมาธิ สงบ ผองใส ราเริง เบิกบาน และที่สําคัญยิ่งยอดคือ
ไดฝกไดพัฒนาปญญาในการเรียนรูลึกละเอียดลงไปในวิชาชีพ
ของตน เรียนรูเขาใจเรื่องราว ผูคน และสิ่งทั้งหลายทั่วไป ไดฝกคิด
แกปญหา เพิ่มเสริมความจะแจงจัดเจนตางๆ รูโลกเขาใจชีวิต แม
กระทั่งหยั่งเห็นอริยสัจธรรม
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เปนอันวา อาชีพนี้เปนแดนฝกมนุษยที่สําคัญยิ่ง ถาใชเปน
แลว อาชีพก็มาเปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง เพียงแตวาตอง
ตระหนักในจุดมุงหมายนี้ไว ถาไมเชนนั้นก็เลยจะไปเหนื่อยหนาย
ตออาชีพ
เกิดความเรารอนรําคาญวุนวายใจหรือเครียดกังวล
กลายเปนเกิดผลตรงขาม อาชีพกลับนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมแก
ชีวิตจิตใจ และปดกั้นปญญา
พอเรารูความมุงหมายวา เออ… อาชีพนี่ก็ดีนะ ถึงแมวา
อาชีพของเรานี้ จะมองไมเห็นประโยชนในแงชีวิตและสังคมชัดเจน
มากนัก แตอยางนอยมันก็เปนแดนฝกตัวเองของเรา ตรงนี้เราได
แนนอน แลวเราก็พยายามใชมันใหดีที่สุด ในการฝกศึกษาพัฒนา
ตัวเองนั้น
เอาเปนวา สัมมาชีพนี่ก็คือไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไม
เบียดเบียนเพื่อนมนุษย เปนอาชีพที่ชวยแกปญหาชีวิต แกปญหา
สังคม หรือชวยสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็เปนแดนหรือ
เวทีพัฒนาตัวเราเองดวย
ลงทายวา ศีลก็มี ๔ หมวด หรือ ๔ ชุดนี่แหละ ในการศึกษา
ที่แท ก็มาพัฒนากันใหครบ ขออยานึกกันอยูแคศีล ๕ อันนั้นเปน
ศีลหลัก ศีลประธาน เทียบเหมือนกับปาฏิโมกขของพระ ที่มีศีล
๒๒๗ เปนหลัก แลวพระก็ตองมีศีลอีก ๓ ชุดนี้ดวย นี่ก็ถือวา ในตัว
หลักใหญๆ ไดพูดไปครบแลว

-๕-

สามไตร ขยายสูการปฏิบัติ
ÑcÒ

รูส ามไตรแลว จะจัดตัง้ ในสังคมอยางไร
สามไตร คือ ไตรรัตน ไตรลักษณ และไตรสิกขา ที่พูดไปแลว
นั้น เปนหลักใหญที่ครอบคลุมคําสอนของพระพุทธศาสนาไดหมด
ไตรลักษณ เปนเรื่องของความเปนจริงของธรรมชาติ ตามที่
มีอยูเปนธรรมดา พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาเปดเผยแสดง
ใหเรารูเขาใจ หลักนี้โยงตอไปถึงหลักปฏิจจสมุปบาทที่วาดวยเรื่อง
ความเปนไปของเหตุปจจัย
เราตองรูไตรลักษณ เพราะชีวิตและสังคมเปนไปตามความ
จริงของกฎธรรมชาติ เมื่อเรารูธรรมชาติแลว จึงจะปฏิบัติจัดการ
กับชีวิตและสังคมไดถูกตองและเกิดผลดีไดจริง
ไตรสิ ก ขา เป น หลั ก ที่ ม นุ ษ ย จ ะจัดการกับชีวิตของตนให
เจริญงอกงามสมบูรณ พรอมทั้งเกื้อกูลหนุนสังคมและสิ่งแวดลอม
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บนฐานแหงความจริงของธรรมชาติที่เปนไปตามไตรลักษณนั้น
หลักนี้โยงตอไปถึงมรรคมีองค ๘ ที่วาดวยแนวทางการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตองดีงามจนเปนชีวิตที่สุขสมบูรณ
ไตรรัตน เปนหลักทีส่ อื่ นําเราใหเขาถึงความจริงแหงไตรลักษณ
ของธรรมชาติ และใหเรากาวไปในปฏิบตั กิ ารแหงการพัฒนาชีวติ ตาม
หลักไตรสิกขาจนบรรลุผลสมบูรณ ยกขึ้นตั้งเปนขอแรก ในฐานะ
เปนสือ่ นําทีท่ าํ ใหเราเริม่ ตัง้ ตัวขึน้ มาและยึดเปนหลักเพือ่ กาวตอไป
เมือ่ เราอยูก บั พระไตรรัตนแลว งานของเราก็คอื
ก) การรูเ ขาใจใหถงึ ความจริงของธรรมชาติ ทีเ่ ปนไตรลักษณ
อยูตามธรรมดาของมัน และ
ข) การปฏิบตั ใิ หชวี ติ ดําเนินไปตามกระบวนของไตรสิกขา ซึง่
เปนการเอาประโยชนจากไตรลักษณทเี่ ปนความจริงของธรรมชาติ
อยางไรก็ตาม ทัง้ หมดทีไ่ ดพดู มานัน้ เปนการพูดอยางกวางๆ
เปนหลักการทัว่ ไป แตเมือ่ จะนํามาจัดดําเนินการในทางปฏิบตั ใิ หเกิด
ประโยชนอยางดีที่สุดหรืออยางมั่นใจที่สุด แกหมูคนหรือแกชุมชน
โดยเปนการจัดตัง้ ทางสังคม อยางทีเ่ รียกวาเปนงานเปนกิจการ เรา
จะตองตระหนักในความจริงดานหนึง่ ของหลักการนัน้ เปนพิเศษ
นัน่ คือความจริงทีว่ า ในเมือ่ มนุษยมธี รรมชาติเปนสัตวทฝี่ ก ได
ศึกษาได พัฒนาได และเรากําลังดําเนินการฝกศึกษาพัฒนากันอยู
นัน้ เมือ่ เรามองสังคมมนุษยทงั้ หมดเปนภาพรวม ก็จะปรากฏวา ใน
ขณะหนึง่ ๆ เวลาหนึง่ ๆ มนุษยทงั้ หลายมีชวี ติ อยูใ นระดับการพัฒนา
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ทีต่ า งๆ กันไป ไมเทากัน
เห็นงายๆ เชนในแงความสุข สภาพชีวติ ทีเ่ ปนอยูอ ยางมีความ
สุขยิ่งสําหรับคนที่มีการศึกษาพัฒนาตนแลวในระดับหนึ่ง อาจจะ
เปนสภาพทีค่ นซึง่ ยังไมมกี ารพัฒนาอยางนัน้ ไมอาจจะอยูใ หมคี วาม
สุขได หรืออาจถึงกับทุกขจนทนอยูไ มไหว
อันนี้ทําใหมีหลักวา สังคมที่ดีตองมีการจัดสรรสภาพความ
เปนอยูท แี่ ตกตางหลากหลาย อันเอือ้ ตอประดามนุษยซงึ่ อยูใ นระดับ
การพัฒนาทีแ่ ตกตางกันนัน้
เขากับคติทวี่ า สังคมทีด่ นี นั้ มีความแตกตางหลากหลายใน
ความเปนหนึง่
ทีว่ า “แตกตางหลากหลาย” นัน้ คือมนุษยทแี่ ตกตางกันไป ซึง่
นอกจากตางกันในระดับการพัฒนาแลว ก็ยงั ตางกันทางดานความ
ถนัดอัธยาศัยความโนมเอียงความพอใจเปนตนดวย คือ มีอนิ ทรียย งิ่
หยอนกวากัน และมีอธิมตุ แิ ผกกันนานา เรียกวา ตางกันทัง้ แนวตัง้
และแนวนอน
สวนทีว่ า “ในความเปนหนึง่ ” ก็คอื แมจะตางกันอยางนัน้ แต
ทุกคนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะเปนมนุษยที่ตางก็
กําลังตองฝกศึกษาพัฒนาตนอยูใ นระดับของตนๆ
เหมือนทานพูดวา คุณจะอยูแ ตกตางกันไปอยางไรก็ไมวา ขอ
อยางเดียววาทุกคนตองกําลังพัฒนาตนอยู และสภาพการดําเนิน
ชีวติ ทีแ่ ตกตางก็ยอมรับไดทกุ อยาง โดยมีเกณฑอยางต่าํ เพียงวาไม
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ใหเบียดเบียนตนไมใหเบียดเบียนผูอื่น และไมทอดทิง้ ภาระในการ
ศึกษาพัฒนาชีวติ ของตน
ความแตกตางของบุคคลทีเ่ ปนเรือ่ งตองปฏิบตั เิ ฉพาะรายเปน
แตละกรณีนนั้ ก็เรือ่ งหนึง่ แตทสี่ าํ คัญยิง่ คือความแตกตางทีม่ องใน
ขอบเขตของกลุม คนหรือหมูช น
กลุม คนและหมูช นทีอ่ ยูใ นระดับการพัฒนาทีต่ า งกันนัน้ มีทงั้
ชุมชนทีม่ งุ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหมกี ารพัฒนาในระดับนัน้ ๆ โดยตรง ซึง่ ให
เปนไปโดยเจตนาทีจ่ ะสมัครเขาไปอยูเ อง เชนวัดหรือสังฆะ และกลุม
คนที่ตางกันตามปจจัยแวดลอม ซึ่งอาจจะมีตัวกําหนดความแตก
ตาง ดังเชนระดับของวัยหรือความพรอมทางอายุ เหมือนอยางโรง
เรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ
วาโดยรวม ผูรับผิดชอบตอสังคม จะตองดําเนินการจัดตั้ง
ตางๆ ทีจ่ ะใหกลุม คนทีม่ กี ารพัฒนาในระดับนัน้ มีสภาพความเปน
อยูผ าสุกโดยเหมาะกับระดับการพัฒนาของตน และเฉพาะอยางยิง่
ใหมสี ภาพทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาชีวติ ยิง่ ขึน้ ตอไป

สังคมจริงแท คือชุมชนการศึกษา
มนุษยนี้ นอกจากจัดตัง้ กันขึน้ เปนสังคม และแยกสังคมตาง
หากกันไปตามชาติพนั ธุ เผาพงศ ภูมภิ าค ถิน่ แดน กําหนดเปน
ประเทศชาติ แวนแควน เปนตนแลว ในแตละสังคมก็ยงั มีชมุ ชนตางๆ
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ซอยยอยลงไปอีก ซึง่ ตามปกติกเ็ ปนเพียงคลายกับสังคมหนวยยอยที่
แบงละเอียดลงไปตามภูมภิ าค เปนตน นัน่ เอง
แตมีชุมชนอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยมีเกณฑพิเศษเปนตัว
กําหนด ซึง่ ก็มตี ลอดมาในสังคมมนุษยตลอดกาลยาวนาน ทีเ่ ดนชัด
ก็คือชุมชนวรรณะ หรือชุมชนชนชั้น ที่แบงแยกดวยหลักของบาง
ศาสนา เผาพันธุ สีผวิ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ซึง่ คนในชุมชนซอน
ยอยนัน้ มีวถิ ชี วี ติ ระเบียบแบบแผน ตลอดจนแมแตสถานะในสังคม
ตางจากคนพวกอื่นในสังคมเดียวกัน ชุมชนแบบนี้มักพวงมากับ
ความแตกแยก รังเกียจเดียดฉันท จึงถือกันวาไมพงึ ปรารถนา
ชุมชนทีม่ ดี าษดืน่ ในแทบทุกสังคม คือชุมชนอาชีพ ซึง่ เกิดขึน้
ตามธรรมดาของมนุษยทตี่ อ งทํามาหากิน โดยมีความถนัด ความ
ชํานิชาํ นาญแตกตางกันไป แลวก็รวมตัวกันเปนถิน่ เปนหมู โดยมีผล
ประโยชนรว มกัน มีแนวการฝกฝนแบบแผนการงานสมานกัน และ
พึง่ พาอาศัยกัน เปนชุมชนทีม่ คี วามหมายพืน้ ๆ คอนขางชัดเจน ตรง
ไปตรงมา
เนื่องจากงานอาชีพของคนในชุมชนแบบนี้ ถาคนทีป่ ระกอบ
อาชีพประพฤติดีหรือประพฤติเสียหาย ก็จะมีผลดีหรือผลรายตอ
สังคมไดมาก และมีผลสะทอนตอชุมชนนัน้ เองมากดวย จึงเกิดมีกฎ
ระเบียบกติกาขึ้นมากํากับควบคุมความประพฤติปฏิบัติในอาชีพที่
มักเรียกกันในบัดนีว้ า จรรยาบรรณ
การงานบางอยางโดยพืน้ ฐานไมเชิงเปนอาชีพ ไมใชเรือ่ งการ
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ทํามาหากิน แตเปนงานในเชิงอุดมคติ หรือเปนการบําเพ็ญประโยชน
รวมทัง้ การคุม ครองดูแล การใหเกิดความเปนธรรมและประโยชนสขุ
ในสังคม เชนอยางการเมือง การปกครอง แตไปๆ มาๆ ก็เรียกกันวา
เปนอาชีพดวย กลายเปนอาชีพนักการเมือง อาชีพนักปกครอง
เปนตน ทําใหชมุ ชนแบบนีม้ คี วามหมายและภารกิจทีอ่ าจจะกํากวม
ก้าํ กึง่ คลุมเครือสับสน ถาไมแยกแยะกันใหจะแจง มัวแตมองเปน
อาชีพในความหมายของการทํามาหากิน ก็จะไมเปนผลดีตอ สังคม
อยางนอยก็ในระดับจิตสํานึก
ยังมีชุมชนอีกแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่คนผูม คี วามคิดความ
สนใจอยางเดียวกันหรือในเรือ่ งเดียวกัน มาพบปะสังสรรค แสวงหา
ความรู ทํากิจกรรมรวมกัน หรือรวมมือสงเสริมกัน เชน ในเรือ่ ง
ศาสนา ปรัชญา วิทยาศาสตร (ชุมชนเหลาเบียร การพนัน ก็อาจจะ
เปนแขนงหนึง่ ในแนวนี)้ อาจจะเปนการรวมตัวกันอยางหลวมๆ ไมได
จัดตัง้ เปนงานเปนการ บางทีกใ็ หญโตเขมแข็งขึน้ จนตัง้ เปนองคกร
คลายกับชุมชนแบบทีว่ า นี้ แตลกึ ลงไปอีก ก็คอื ชุมชนของคน
ทีเ่ ปนอยางเดียวกันโดยคุณสมบัตแิ ละบทบาท ซึง่ เกิดขึน้ และเปนไป
เองตามคุณสมบัตแิ ละบทบาทของคนเหลานัน้ ไมวา เขาจะรูจ กั กัน มี
การติดตอสือ่ สารกันหรือไม ก็ถอื ไดวา เขาอยูใ นชุมชนเดียวกัน
ชุมชนโดยคุณสมบัตแิ ละบทบาทนี้ หากเปนคุณสมบัตทิ ดี่ งี าม
และเปนบทบาททีเ่ ปนคุณประโยชน แลวถาคนเหลานัน้ มารูถ งึ กัน
สือ่ สารกัน และรวมใจกันทําการดีงามบางอยาง ถึงแมจะไมไดจดั ตัง้
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กันขึน้ เปนทางการ ก็จะเปนการพัฒนาสังคมมนุษยไปในตัวอยางดี
เลยทีเดียว
ชุมชนทีแ่ ตกตางหลากหลายมากทีส่ ดุ ก็คอื ชุมชนทางศาสนา
ซึง่ มีตงั้ แตทรี่ วมตัวกันเล็กๆ หลวมๆ ไปจนกระทัง่ เปนชุมชนจัดตัง้
ใหญโตมีการปกครองตนเองดังเปนรัฐ มีเรือ่ งราวมากมายในประวัติ
ศาสตร มีทงั้ ชุมชนซึง่ เปนทีต่ งั้ ตัวทีจ่ ะทําการใหญ และชุมชนซึง่ เปนที่
ผอนคลายแกไขปญหา เปนทางเลือก หรือเปนทางออกจากภาวะบีบ
รัดจํากัดตัวในสังคมใหญทแี่ วดลอม
ชุมชนทางศาสนานี้ มักรวมตัวกันดวยแรงศรัทธา ซึง่ ทําใหเขม
แข็งมีกาํ ลังมาก แตบอ ยทีเดียว เพราะความยึดถือจํากัดและแบงแยก
ตัวตามศรัทธาของตน และศรัทธานั้นดิ่งกราวปลุกเรายั่วยุอารมณ
ความรูส กึ จึงกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงอยางมาก
ชุมชนทีส่ าํ คัญมากอยางหนึง่ คือชุมชนทางการศึกษา แมวา
จะรูส กึ เหมือนวามีมาก แตนา จะไมจริง เพราะโดยมาก เฉพาะอยาง
ยิง่ ในปจจุบนั นี้ ทีม่ กี นั มากมาย เปนเพียงสถานศึกษา หรือสถาบัน
การศึกษา ยิง่ ถาหมายถึงการศึกษาในความหมายทีแ่ ทจริงดวยแลว
(คือในความหมายวาเปนการพัฒนาคน ไมใชเพียงการฝกวิชาชีพ) ก็
หาแทบไมได และไมคอ ยมีใครเอาใจใส
ตรงนีจ้ งึ มาถึงเรือ่ งของพระพุทธศาสนา วาโดยหลักการ พระ
พุทธศาสนามองสังคมทัง้ หมด เปนชุมชนแหงการศึกษา
ทีพ่ ดู อยางนี้ ก็ควรตระหนักชัดกันอยูแ ลว เพราะพุทธศาสนา
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บอกวา ธรรมชาติของมนุษยคอื เปนสัตวทจี่ ะพึงฝก คือศึกษาได และ
ตองศึกษา แลวระบบของพุทธศาสนาทัง้ หมดก็คอื ไตรสิกขา ทีใ่ ห
มนุษยศกึ ษาตัง้ แตโผลมาสัมผัสโลก จนกวาจะเปนบุคคลทีส่ มบูรณ
เมื่อจบลงที่เปนอเสขะ คือไมตองศึกษาตอไป ซึ่งทั้งชีวิตยากที่จะ
เพียงพอ จึงเปนการศึกษาตลอดชีวติ และขามชีวติ
ควรใหทุกคนสํานึกและตระหนักรูวา ที่เรามีชีวิตกันอยูไดนี้
ถึงแมจะไมใสใจเลย เราก็ตองเรียนรูตองศึกษาตองพัฒนาตัวกัน
อยูเรื่อย ทีนี้ ถาเราใสใจเรียนรูตั้งใจศึกษา เราก็ไมใชแคจะมีชีวิต
อยูได แตจะมีชีวิตที่อยูอยางดี
คนไมนอยใสใจเรียนรูศึกษาพัฒนาตัวไปแคพอใหหาอยูหา
กินได เรียกวาเอาแคใหอยูรอด ฝกกายวาจาแคใหทําไดพูดได (ไม
ถึงทําไดดีพูดไดดี) และพอใหมีอาชีพ แลวคิดวาจะอยูรอด แตบาง
ทีกลายเปนตองอยูอยางราย
ที่จริง มนุษยไมใชแคนั้น ชีวิตของเขายังมีเรื่องของจิตใจและ
ญาณปญญา ที่จะเรียนรูศึกษาพัฒนาใหดีขึ้นไปไดอีกมาก
เมื่อคนศึกษาพัฒนาชีวิตของตนๆ กาวหนาไปๆ เขาก็จะมี
คุณสมบัติและทําบทบาทไปไดเทาที่เปนผลแหงการพัฒนาตัวของ
เขานั้น และโดยเปนไปเอง เขาก็จะเขาอยูในชุมชนโดยคุณสมบัติ
และบทบาท ที่กลาวขางตน
แลวก็โดยเปนไปเองนั่นแหละ สังคมก็จึงประกอบดวยชุมชน
หลากหลาย ที่ตางแบบตางระดับกันไปตามคุณสมบัติและบทบาท

๑๒๐

สยามสามไตร

ของคนที่เปนสวนรวมของชุมชนนั้นๆ
แลวมองกวางออกไปก็คือ เรามีสังคมของมนุษยทั้งหลาย ซึ่ง
ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมรูตัว หรือจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม
ตางก็กําลังกาวหนาบาง ถดถอยบาง ในการเรียนรูศึกษาพัฒนา
ชีวิตของตน ซึ่งก็เปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมดาที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของความเปนมนุษยน่นั เอง
เมื่ออยูกันในสังคมที่เปนอยางนี้ ไหนๆ ทุกคนก็ตองเรียนรูฝก
ศึกษาพัฒนาตนกันอยูแลว เราก็มาเกื้อหนุนกัน มาจัดสรรโอกาส
และจัดอะไรๆ ใหเอื้อแกกัน ในการที่แตละคนนั้นจะศึกษาพัฒนา
ชีวิตของตนๆ กันไดอยางดีที่สุด
แมแตทมี่ กี ารปกครอง ตัง้ แตเปนหมูบ า น ไปจนเปนเมือง เปน
รัฐ เปนประเทศ จะเปนรัฐบาล หรือกระทั่งเปนโลกบาล จะบริหาร
จัดการอํานวยบริการอะไรตางๆ ใหมั่งมีศรีสุขอยางไรก็ตาม ก็ตอง
ไมลืมวา ทุกอยางนั้นจะมีความหมายสมบูรณ และการทําหนาที่
ของผูปกครองจะถูกตองจริงแท ตอเมื่อเปนเครื่องเอื้อเกื้อหนุนให
ทุกคนกาวขึ้นไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของเขา
(ไมใชคิดแคใหคนมีกินมีเสพมีบริโภคหาความสุขกัน จน
หมดความสุขยอยยับไปดวยกันทั้งโลก)
ถาเขาใจอยางนี้ ก็จะมองเห็นชุมชน และสังคม ที่หลักการ
ของพุทธศาสนาบอกวาจะตองมาสรางกันขึ้น
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เสมอคือจัดใหเหมาะตามทีไ่ มเสมอ
ถึงตรงนี้ ก็คอื จุดทีต่ อ งตระหนักความจริงอันเดียวกันอีกดาน
หนึง่ ซึง่ ก็ไดพดู แลว แตขอย้าํ วา ในหมูม นุษยทอี่ ยูใ นกระบวนการฝก
ศึกษาพัฒนาชีวติ กันทัง้ หมดนี้ เมือ่ มอง ณ ขณะใดขณะหนึง่ เขา
ยอมอยูใ นระดับการพัฒนาทีต่ า งๆ กัน พัฒนาไมเทากัน เปนไปไมได
ทีจ่ ะใหคนทัง้ สังคมเปนอยางเดียวกัน อยางนอยโดยวัยคือเวลาของ
อายุตงั้ แตเกิดมา เขาก็มโี อกาสไมเทากันในการทีจ่ ะพัฒนา
เพราะฉะนัน้ ในขณะทีม่ นุษยมจี ดุ รวมเปนอันเดียวกัน คือ ทุก
คนจะตองศึกษาพัฒนาชีวติ ตลอดเวลานี้ เขาก็มคี วามแตกตาง คือ
แตละคนอยูในระดับการศึกษาพัฒนาที่ไมเทากัน มีความถนัด มี
ความตองใจ มีความตองการ แตกตางหลากหลายเปนอยางมาก ดัง
ทีไ่ ดบอกไว คลายกับคําพูดสมัยใหมทมี่ ผี ใู ชวา “หลากหลายในความ
เปนหนึง่ ” แตความหมายไมจบเทานัน้
ความจริงทีว่ า เมือ่ กีน้ นั้ แสดงหลักความเสมอภาคทีอ่ ยูบ นฐาน
แหงความจริงของธรรมชาติทวี่ า สัตวทกุ คนทุกตนเสมอกัน เทาเทียม
กันตอหนากฎธรรมชาติ แตความจริงนีบ้ อกแงความหมายของความ
เสมอภาคตอออกมาในทางปฏิบตั เิ ปนขัน้ เปนตอน
ดูงา ยๆ เพราะวาทุกคนเสมอหนาเทากันตอหนากฎธรรมชาตินี่
แหละ ในเวลาหนึง่ เวลาเดียวกันนี้ คนทุกคนจึงไมเสมอกัน ไมเทากัน
ทุกคนเสมอกันตอหนากฎธรรมชาติ เชน ทุกคนเปนไปตาม
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เหตุปจจัย เปนผลของเหตุปจจัย และไดรับผลตามเหตุปจจัย เทา
ไรก็เทานั้น
แตทกุ คนนัน่ แหละมีเหตุปจ จัย ทีป่ ระกอบ ประสบ แลวก็ทาํ
มา ตางๆ กัน ไมเหมือนกัน ไมเทากัน
เพราะฉะนั้น ดวยเหตุที่เขาเสมอกันในการทีต่ อ งเปนไปตาม
เหตุปจ จัยนัน่ เอง เขาก็จงึ ไมเหมือน ไมเสมอ ไมเทากันเลย
ทีนี้ ในเมือ่ คนเปนคนเหมือนกัน เปนไปตามกฎธรรมชาติเสมอ
กัน แลวเขาก็ไมเหมือน ไมเสมอ ไมเทากันอยางนี้ ถาเราหวังดีตอ เขา
เราก็ตอ งรูเ ทาทันความจริง แลวก็รจู กั แยกแยะทีจ่ ะปฏิบตั ใิ หเหมาะ
กับความเสมอเหมือนกัน และภาวะทีไ่ มเหมือนไมเสมอกันนัน้ ให
เกิดผลดีแกเขามากทีส่ ดุ
ในแงของการศึกษานีแ่ หละ เห็นไดงา ย ทุกคนทีเ่ สมอกันนี้ ก็มี
พัฒนาการตามวัย เติบโตมาตามลําดับอยางเดียวกัน เสมอกันตาม
กฎธรรมชาติ เมือ่ มองในเวลาเดียวกัน คนเหลานัน้ ก็คอื ตางกันตาม
วัย เชน มีความตองการทีจ่ ะมีความสุขไมเหมือนกัน
อยางที่ทานยกตัวอยางไว เด็กทารกไดเลนมูตรคูถก็สนุกมี
ความสุข พอเด็กนัน้ โตขึน้ อีกหนอยก็สนุกกับกองดินกองทราย ตอมา
เขาสนุกมีความสุขกับตุก ตา กับรถเล็กๆ เรือนอยๆ พอโตขึน้ ไปอีก ก็
สนุกกับการไปเทีย่ ว ไปพบปะพูดจาปราศรัยกับคนตางเพศ ฯลฯ ทัง้
นี้ สิง่ ทีท่ าํ ใหคนวัยหนึง่ แสนสนุกสุขหรรษา แตสาํ หรับคนอีกวัยหนึง่
อาจจะกลายเปนความรําคาญนาเหนือ่ ยหนายเสียเต็มประดา
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ทีว่ า นัน้ เปนเพียงการพัฒนาตามเหตุปจ จัยของวัยเทานัน้ ทีนี้
หันไปดูการพัฒนาเหตุปจ จัยทางจิตปญญา ยิง่ ซับซอนมากมาย
คนไหนศึกษาพัฒนาปญญามาไดเทาใด ก็รเู ขาใจอะไรๆ ได
เทานัน้ คนไหนพัฒนาจิตใจมาแนวใดแคไหน ก็มคี วามสนใจ มี
ความรูส กึ มีทา ทีตอบสนองตอสิง่ ตางๆ ตลอดจนมีความโนมเอียงที่
จะเปนสุขไดอยางนัน้ และปจจัยทีจ่ ะทําใหมคี วามสุขก็เปลีย่ นแปลง
ไป จนกระทัง่ บางอยางทีเ่ คยหลงใหลโหยหา บางคนเกิดปญญารูเ ขา
ใจเห็นความจริงขึน้ มา ก็กลับแหนงหนายหรือหลุดโลงไป
ในทํานองนี้ นักวิทยาศาสตรทมี่ คี วามสุขกับการสืบคนความรู
ในการหาความจริงของธรรมชาติ ก็อยูก บั งานคนควาทดลองของเขา
ปลอยผมเผาลืมตัดก็สขุ ไดเหมือนไมตอ งกินตองนอน ขณะที่ อีกคน
หนึง่ เปนนักกินนักเทีย่ ว เกิดเหตุตดิ ขัด เชน รถเสีย ไมไดไปมัว่ สุมเสพ
บําเรอวันเดียว ก็มีทุกขแรงรายถึงระเบิดออกมาพาคนอื่นวุนวาย
เดือดรอนไปทัว่
บุคคลโสดาบันซึง่ เปนผูม คี วามสดชืน่ สบายใจอยูเ สมอ เปนสุข
ไดงา ย และมีความสุขทีไ่ มขนึ้ ตอสิง่ เสพบริโภค ก็มองเห็นวัตถุบาํ เรอ
ที่ปุถุชนเสพพึ่งพาวาเปนของอืดเฟอเกินจําเปน จึงไมยอมรับวัตถุ
เหลานัน้ หรือมีความสุขในการเอาวัตถุเหลานัน้ ไปแจกจายใหคนอืน่
เปนสุข แตตรงขาม วัตถุซงึ่ เพียงพอ หรือเกินพอ สําหรับการอยูอ ยาง
มีความสุขของบุคคลโสดาบันนัน้ อาจจะเปนความทุกขอยางทนไม
ได หรือเปนความขาดแคลนอยางแสนสาหัสสําหรับปุถชุ นบางพวก
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โดยนัยนี้ ในแงของการศึกษาพัฒนา คนซึ่งเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติเทากันเสมอกันนัน้ ก็จงึ ไมเทากัน แตตา งกันไปไดหลาก
หลาย และจึงตองมีการจัดระบบความเสมอภาคในทางสังคมใหตรง
ตามความเปนจริงของธรรมชาตินนั้ ขึน้ มาอีกขัน้ หนึง่ คือเปนความ
เสมอภาคตามระดับของการพัฒนา
เรื่องที่วามา พอจะพูดเชิงสรุปได ดังนี้
ความจริงของกฎธรรมชาติ (ไตรลักษณ, หลักกรรม): สัตวทงั้ ปวงทีเ่ กิดมา
ซึง่ จะตองแกเจ็บตายกันไปนี้ ทุกคนมีชวี ติ เปนไปตามกรรม คือกุศล
และอกุศลที่ตนทํา (กฎแหงกรรม) ขึ้นตอเหตุปจ จัย เสมอกันหมดทั้งสิ้น
ความจริงตามกฎธรรมชาติ (ไตรสิกขา): จากการละอกุศลกรรมและทํา
กุศลที่เปนเหตุปจจัยนั้น บุคคลโสดาบัน ก็มีตนเสมอกับบุคคล
โสดาบัน บุคคลสกทาคามี ก็มตี นเสมอกับบุคคลสกทาคามี ฯลฯ (ฝก
ศึกษาพัฒนาตนมาแคไหน ก็มคี ณ
ุ ภาพ มีความตองการ มีความสุข
เปนตน เทากับคนอืน่ ทีพ่ ฒ
ั นามาถึงระดับเดียวกันนัน้ )
ตอจากนีก้ ม็ าถึงอีกขัน้ ตอนหนึง่ ทีส่ าํ คัญยิง่ สําหรับมนุษย คือ
เมือ่ ความเสมอภาคทีเ่ ปนความจริงของธรรมชาติเปนอยางนี้ เราจะ
จัดตัง้ ระบบชีวติ ระบบสังคมแหงความเสมอภาคอยางไร ทีจ่ ะสนอง
ความจริงของกฎธรรมชาตินนั้ ใหตรงใหถกู ตองสอดคลองกัน โดย
เกิดเปนประโยชนสขุ อยางดีทสี่ ดุ แกมวลมนุษย
ตรงนี้ก็มาถึงตอนสําคัญ ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยเอง ทีจ่ ะใช
ปญญาซึง่ รูเ ขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาตินนั้ มาจัดการกันใน
เรือ่ งของมนุษยนเี้ อง นีก่ ค็ อื
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การจัดตั้งตามสมมติของมนุษย (บัญญัติระเบียบชีวติ -ระบบสังคม):
โดยความตกลงเห็นชอบรวมกัน (บางทีกด็ ว ยอํานาจบังคับ) มนุษยก็
บัญญัตกิ ฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ กติกาตางๆ ขึน้ มาใหคนยึดถือ
ปฏิบตั ิ กําหนดแบบแผนแหงสิทธิมนุษยชน จัดระบบและกระบวน
การตางๆ ที่จะเกื้อหนุนใหทุกคนมีปจจัยพื้นฐานอันจําเปนสําหรับ
การมีชวี ติ ทีอ่ ยูผ าสุก และสามารถทําการดวยเสรีภาพ เทาทีไ่ มเปน
การเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนละเมิดตอผูอ นื่ มีโอกาสเทาเทียม
กันในการสนองความตองการของตนๆ อันไมเสมอเหมือนกันในการ
ทีจ่ ะมีความสุข เปนตน
ตรงนี้ตองขอย้าํ คือที่วา ใหคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการ
สนองความตองการของตนๆ อันไมเสมอเหมือนกัน ในการทีจ่ ะมี
ความสุข (เทาทีไ่ มเบียดเบียนละเมิดตอผูอ นื่ และโดยทีเ่ ขาเองไมละ
ทิง้ พันธกิจในการพัฒนาตน)
นีเ่ ปนความเสมอภาค ทีม่ คี วามเสมอกัน ในทามกลางภาวะที่
ไมเสมอเหมือนกัน

พัฒนาคนเพือ่ คน และเพือ่ ชุมชนทีย่ งั่ ยืน
อยางไรก็ตาม ทีว่ า มานัน้ เปนเพียงการเตรียมพืน้ ฐาน และวาง
หลักประกันใหสังคมสงบเรียบรอยพอที่มนุษยจะอยูกันได และมี
ความพรอมทีจ่ ะทําอะไรๆ กาวตอไป ยังไมใชภารกิจทีแ่ ทของมนุษย
ขอทีส่ าํ คัญยิง่ คือ บนฐานนัน้ จะทําอะไร และจะใชความพรอม
นัน้ เพือ่ ทําอะไร ไมใชวา เตรียมวัตถุและสภาพแวดลอมใหสงั คมพรัง่
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พรอมดีแลว คนก็เลยเฉไปเพลิดเพลินมัวเมากับการเสพบริโภค
จุดที่ตรงกับเปาหมายแทจริง อยูที่การจัดสรรเอื้ออํานวย
โอกาส เพือ่ สงเสริมใหคนศึกษาพัฒนาชีวติ ของเขา นีค่ อื ตองสรางเสริม
โอกาสในการทีค่ นจะไดศกึ ษาพัฒนาตัวเขา โดยจัดสรรปจจัยอุปกรณ
บริการสิง่ แวดลอมและบรรยากาศทีจ่ ะเปนสภาพซึง่ สงเสริมเอือ้ และ
เกือ้ หนุนใหทกุ คนสามารถพัฒนาชีวติ ใหดงี ามสมบูรณทางศีล ทาง
จิตใจ และทางปญญา เพือ่ ใหมอี สิ รภาพทีเ่ กือ้ กูลตอกันยิง่ ๆ ขึน้ ไป
จะเห็นวา การบริหารจัดการสังคม ไมใชสกั แตจะใหคนไดมี
โอกาสสนองความตองการเสพใหสขุ ๆ เรือ่ ยเปอ ยไปอยางเลือ่ นลอย
แลวก็หมุนเวียนอยูใ นวังวนของความไมสขุ สม และวุน วายอยูก บั การ
แยงชิงความสุขกัน มองความหมายของกฎกติกาในเชิงลบเปนเครือ่ ง
บังคับฝนใจ และผูร บั ผิดชอบสังคมก็งมอยูก บั การทํางานเชิงลบ ใน
การปองกันแกไขการละเมิดกัน ไมรจู กั จบสิน้ ไมเปนอันจะไดทาํ งาน
ทีส่ นองความตองการของชีวติ และสังคมทีแ่ ทจริงสักที
ในการจัดตัง้ สังคมทีด่ ี เราจะตองเขาถึงความจริงทัง้ หมดของ
ธรรมชาติ รูแ จงชีวติ เขาใจโลก ตองรูใ หหมด แลวจัดใหเหมาะ คือ
ตองรูค รบทัว่ จึงจัดใหทกุ คนอยูด มี สี ขุ ได โดยมีโอกาสและสภาพแวด
ลอมทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาตนของทุกคนในสังคมนัน้
ถารูความจริงแลว จะเห็นวา สังคมที่ดี ไมใชเปนสังคมที่จัด
ตั้งเพื่อบีบคนลงใหเ ปนแบบเดียว และไมใชสังคมซึ่งคอยตาม
สนองคนที่ทั้งหมดถูกมองวาเปนอยางเดียว ดังที่คิดและพยายาม
ทํากันมา และทํากันอยู
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การจัดตั้งสังคมใหคนอยูดีนั้น ไมใชเปนการจัดตั้งสังคม
สําหรับพระอรหันต แตกไ็ มใชจดั ตัง้ สังคมสําหรับพาลชน ไมใชเปน
การจัดตัง้ สังคมสําหรับบุคคลโสดาบัน แตกไ็ มใชจดั ตัง้ สังคมสําหรับ
คนทีห่ มกมุน มัวเมาอยูใ ตอาํ นาจกาม
เราจัดตั้งสังคมที่คนหลากหลายจะอยูผ าสุก โดยมีโอกาสใน
การทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ของตนไดอยางดีทสี่ ดุ
เมื่อเปนการสมควร เราก็มีชุมชนจัดตั้งซอนยอยเขามาไวใน
โอบอุม ของสังคม เพือ่ เปนทีแ่ ผความดีงามและปญญาใหแกสงั คมนัน้
เหมือนเปนหลักประกัน หรืออยางนอยเปนเครือ่ งชวยใหมนั่ ใจขึน้ วา จะ
มีแหลงกัลยาณมิตรทีค่ อยกระตุน หนุนนําใหคนในสังคมใหญนนั้ คง
อยูใ นวิถขี องการศึกษาพัฒนาชีวติ ของตน ไมหลุดหลนจากทางไปเสีย
กอนจะผานตอนนีไ้ ป ขอแถมหนอยวา ในการจัดตัง้ ของมนุษย
นัน้ เราก็ตามอยางหรือเหมือนกับเลียนแบบธรรมชาติ
นีก่ ค็ อื เรารูอ ยูว า กฎธรรมชาติมคี วามจริงแทแนนอน เมือ่ ทํา
เหตุปจ จัยอะไร ผลก็เกิดขึน้ ตรงตามเหตุปจ จัยนัน้ และเราก็ตอ งการ
ผลดี ไมตอ งการผลราย
พอรูอ ยางนีแ้ ลว เราก็ตกลงกันบัญญัตจิ ดั ตัง้ วางกติกาสังคม
(สมมติ) ขึน้ มาเปนกฎมนุษย เพือ่ กํากับใหคนทําเหตุปจ จัยทีจ่ ะให
เกิดผลดี และกันไมใหคนทําเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลรายตามกฎ
ธรรมชาตินั้น นี่ก็คือตั้งกฎมนุษยขึ้นมาหนุนใหคนไดผลดีจากกฎ
ธรรมชาติ
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ทีนี้ เรายังรูอ กี วา กฎธรรมชาติมคี วามเสมอภาคตอทุกคน (ทุก
คนมีความเสมอภาคกันตอหนากฎธรรมชาติ) เราก็กาํ หนดใหกติกาทีเ่ ปน
ขอตกลงของมนุษยนี้ ใชบังคับมนุษยทุกคนเสมอกัน เรียกวาให
มนุษยทกุ คนมีความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย ทีเ่ ปนกฎมนุษย
นัน้ ดวย (เชนเดียวกับทีเ่ ขาเสมอกันตอหนากฎธรรมชาติเปนธรรมดา
อยูแ ลว) ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมนั่ ใจยิง่ ขึน้ วามนุษยจะตองทําเหตุปจ จัยทีด่ ที ี่
จะใหเกิดผลดีตามกฎธรรมชาติที่บังคับทุกคนเสมอกันอยูแลวนั้น
(และไมทาํ เหตุปจ จัยรายทีจ่ ะกอผลเสียหาย)
แตถึงอยางไรก็ตาม กฎมนุษยก็ไมใชของจริงแทอยางธรรม
ชาติ จึงเปนปญหาแกมนุษยตลอดมาวา จะทําอยางไรใหมนุษยทาํ
ตามบัญญัติ ปฏิบตั ติ ามกติกา
กฎธรรมชาตินั้นแทจริงเด็ดขาด เชนวา เสือตองกินอาหารจึง
มีชีวิตอยูได ถาเสือนั้นไมไดกินอาหารพอ ก็จะออนแรงไปจนตาย
ความเสมอภาคตอหนากฎธรรมชาติ ดําเนินไปเองซื่อตรงแนนอน
แตกฎมนุษยไมเปนไปเองตามธรรมดาอยางนัน้ เชน ตัง้ กฎให
คนหนึง่ เอาอาหารเทานัน้ ๆ ไปใหเสือกินทุกวัน แลวใหเขาไดคา จาง
เดือนละสามพันบาท แตนายคนนั้นเอาอาหารไปใหเสือกินนอยๆ
และเขาไดเงินมากๆ เสือก็เลยผอมลงๆ จนจะตาย แตนายคนนัน้ ก็ยงั
ไดเงินสามพันบาท แถมไดเงินทีย่ กั ยอกจากอาหารแกเสือเพิม่ อีกดวย
ความเสมอภาคตอหนากฎมนุษย ไมดาํ เนินไปซือ่ ตรงแนนอน
ของมันเอง แตขนึ้ ตอความซือ่ ตรงในใจของมนุษย คืออยูท เี่ จตนา
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เพือ่ ใหความเสมอภาคตอหนากฎมนุษยนนั้ มีผลเปนจริงขึน้ มา
ก็เลยตองเพิม่ วิธปี ฏิบตั จิ ดั การของมนุษย เชน ใหมรี ะบบการควบคุม
และลงโทษ เปนตน ซึง่ ก็คอื กฎมนุษยนนั่ แหละ อันไมดาํ เนินไปซือ่
ตรงดวยตัวมันเอง แตเปนกฎเทียมเลียนแบบที่ขึ้นตอความซื่อตรง
แหงเจตจํานงของมนุษย
ในทีส่ ดุ เมือ่ มนุษยในระบบนัน้ พากันไมซอื่ ตรง สังคมมนุษยก็
ลมเหลว ดังทีพ่ ดู กันสืบมาวา “บาทสิน้ เสือตาย”
นอกจากนัน้ ขอบัญญัติ กฎหมาย ทีเ่ ปนกฎมนุษยนี้ ถาคน
ขาดการศึกษา พัฒนาไมพอ ก็จะมองวาเปนเครือ่ งกีดกัน้ บังคับเขา
คือ กีดกันไมใหเขาทํา ไมใหเขาได ตามใจอยากของเขา และบังคับ
ใหเขาตองทําสิง่ ทีเ่ ขาไมอยากทํา
ถาคนในสังคมใดอยูในระดับความรูสึกซึ่งมีทาทีตอกฎกติกา
แบบนี้ เขาก็จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบัญญัติทั้งหลายดวย
ความจําใจฝนใจ พรอมกับคอยหาทางหลบเลีย่ งและลอบละเมิดอยู
ตลอดเวลา ถาเปนอยางนี้ ก็ตอ งพูดวา คนยังหางไกลการพัฒนา
และสังคมนัน้ จะเอาดีไมได
ในสังคมเชนวานี้ ลึกลงไป ในทีส่ ดุ ทัง้ ฝายบัญญัตกิ ฎหมาย
ทัง้ ฝายบังคับใชและรักษากฎหมาย และทัง้ ฝายปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
คือประชาชน ก็จะมีการสมคบกัน แลวก็รวนไปหมดทัง้ ระบบ
เมือ่ คนเขาสูก ารศึกษา เริม่ พัฒนาขึน้ บางแลว ถากฎกติกานัน้
เปนบัญญัติโดยชอบธรรม อยางนอยเขาก็จะมองเห็นความจําเปน
และเหตุผลของการมีกฎกติกานัน้ วา เปนสิง่ ทีจ่ ดั วางขึน้ เพือ่ ความดี
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งาม เพือ่ ประโยชนทางสังคม ในการทีค่ นจะอยูร ว มกันได และใหเกิด
โอกาสทีจ่ ะกาวไปในการสรางสรรคและการพัฒนาความดี ถึงแมใจ
ตัวเองยังอยากทําตามทีช่ อบทีอ่ ยาก ก็ยอมรับได ยอมสมัครใจทีจ่ ะ
ถือจะทําตาม
นีค่ อื มองวา สิง่ ทีใ่ หทาํ นัน้ ดี ถูกตอง ถึงจะไมถกู ใจเรา เราก็
ควรจะทําใหได นีค่ อื ขัน้ ของการฝกตัว และก็คอื การศึกษา
สูงขึน้ ไปอีก เมือ่ คนมีจติ และปญญาทีพ่ ฒ
ั นาดีแลว ตระหนัก
ชัดถึงประโยชนและผลดีของการจัดตั้งวางกฎกติกาที่ชอบธรรมนั้น
ตลอดจนหยั่งเห็นกระบวนความสัมพันธที่กฎมนุษยโยงไปถึงกฎ
ธรรมชาติ ก็จะมองกฎ กติกา ขอบัญญัติ และกฎหมาย ทีต่ กลงกัน
บัญญัตขิ นึ้ โดยธรรม เปนเพียงขอหมายรู ทีพ่ รอมใจจะชวยกันชวนกัน
รักษา เพื่อความดีงามของสังคม และเพื่อการจัดสรรเอื้ออํานวย
โอกาสแหงการสรางสรรคและพัฒนายิง่ ขึน้ ไป
พูดอยางรวบรัด สรุปวา ความสําเร็จในการจัดตัง้ ของมนุษย
ขึน้ ตอการศึกษา และทาทายการพัฒนามนุษยใหมคี ณ
ุ ภาพเพียงพอ
อยางถึงขัน้ ใน ๒ ดาน คือ
๑. การรูเขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ ที่จะจัดตั้งวาง
ระบบและกฎกติกาตางๆ ของมนุษย ใหสอดคลองทีจ่ ะเกิดผลเปน
จริงตรงตามกฎธรรมชาตินนั้ ดวยความสวางแจงถูกตรงของปญญา
๒. การปฏิบัติจัดทําดําเนินการตามความรูจริง อันตรงตาม
ความเปนจริงของธรรมชาตินั้น ใหเปนไปตามระบบแบบแผนกฎ
กติกาทีบ่ ญ
ั ญัตจิ ดั ตัง้ วางไว ดวยความดีงามซือ่ ตรงของเจตนา
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การบริหารจัดการสังคม และการมีชมุ ชนจัดตัง้ ในสังคม ทีจ่ ะ
บรรลุจดุ หมายดังไดกลาวมา สําเร็จไดโดยมีเงือ่ นไขสองประการนี้

ของจริงทีไ่ ดจดั ตัง้ ไว
เมือ่ พระพุทธเจาตรัสรูแ ลว ทรงออกแสดงธรรม และประกาศ
วิถีชีวติ ทีด่ ี เพือ่ ประโยชนสขุ ของพหูชน เพือ่ เกือ้ การุณยแกโลกคือ
สังคมมนุษยทั้งหมดนั้น แตสังคมมิใชอยูในสภาพที่จะเปนดังพระ
ประสงค อยางนอยก็เปนไปไดยาก พระองคจะทําอยางไร
นอกจากจาริกเทศนาทัว่ ไปแลว พระองคทรงใชรปู แบบของชุม
ชนทางศาสนาทีม่ อี ยูก อ น และจัดปรับขึน้ เปนชุมชนแหงการศึกษา
เรียกวา “สังฆะ” เปนทีช่ มุ นุมของผูไ ดศกึ ษาแลวเขามามีชวี ติ ทีไ่ มขนึ้
ตอสภาพอันไมเอือ้ ของสังคมใหญ และเปนตนแบบทีจ่ ะแผขยายผล
ออกไปใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในสังคมใหญนนั้ กับทัง้ รับคนทีส่ มัคร
ใจมุง มัน่ ศึกษาอยางเต็มขนาดเขามาฝกฝนพัฒนา ขอใหดพู ทุ ธพจน
ตรงนีว้ า (องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; ที.ปา.๑๑/๗๐/๑๐๗)
วรรณะ 4 เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละนาม
และโคตรเดิมเสีย นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งสิ้น
กษัตริยก ด็ ี ... พราหมณกด็ ี ... แพศยกด็ ี ... ศูทรก็ดี ...
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการพัฒนาธรรม
ที่เปนฝายแหงโพธิปญญาทั้ง ๗ ประการแลว ยอมสงบอิ่ม
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สมบูรณ (ปรินิพพาน) ในปจจุบันนี้ทีเดียว, บรรดาวรรณะ
ทั้ง สี่นี้ ภิก ษุใ ดเปน อรหันต สิ้น อาสวะแลว อยูจ บ
พรหมจริยะแลว ทํากิจที่จะตองทําสําเร็จแลว … ภิกษุนั้น
แล เรียกวาเปนผูเลิศสุดในวรรณะทั้งหมดนั้น
สวนในสังคมใหญตามสภาพเดิมทีแ่ วดลอมอยู พระพุทธเจาก็
ทรงจาริกไปพบปะเทศนา เรียกอยางสํานวนปจจุบันก็คือใหการ
ศึกษา เปนรายบุคคลบาง กลุม ชนบาง ในเรือ่ งการพัฒนาชีวติ ดาน
ตางๆ เริม่ แตการเปลีย่ นแนวคิดพืน้ ฐาน ทํานองเดียวกับทีท่ าํ ดวยวิธี
จัดตัง้ ในชุมชนนัน้ เชน ทรงโตตอบแกพราหมณวา (สํ.ส.๑๕/๖๕๐/๒๔๓)
ถึงจะพึมพําพร่ําคําขลังมากมาย ก็ใชจะเปนพราหมณ
ไปตามชาติกําเนิดไดไม ในเมื่อขางในเนาเปรอะ หลอก
ลวงเขาอยู, คน จะเปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย
เปนศูทร เปนจัณฑาล หรือเปนคนเทขยะ ก็ตาม เมื่อเพียร
พยายามจริงจัง มุงมั่นอุทิศตัว มีความบากบั่นมั่นแนว
ตลอดเวลา ยอมลุถึงบรมสุทธิ์ (จุดหมายสูงสุด) ได
พราหมณเอย ทานจงรูเขาใจอยางนี้เถิด
จากความเปนมานี้ ในคติแหงพระพุทธศาสนา ก็ไดเกิดมีชมุ ชน
แหงการศึกษาทีเ่ รียกวา “สังฆะ” หรือสงฆขนึ้ ซึง่ ยัง่ ยืนอยูส บื มาจน
ถึงทุกวันนี้ เปนแกนของการทํางานสรางสรรคประโยชนสขุ แกสงั คม
แหงโลกของมวลมนุษย หรือลึกลงไปก็คอื เปนศูนยกลางในการสราง
สังคมมนุษยใหเปนชุมชนแหงการศึกษา เปนทีช่ มุ นุมของอริยชน คือ
ใหโลกพัฒนาในวิถแี หงการทีจ่ ะเปนสังคมของอริยชน
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ขอใหทาํ ความเขาใจเรือ่ งนีใ้ หชดั โดยหลักการใหญ คือมองที่
โลกหรือสังคมมนุษยทั้งหมด พระพุทธเจาทรงสอนใหทกุ คนศึกษา
และเมือ่ คนพัฒนาชีวติ ของตนกาวหนาไป ก็จะกลายเปนอริยบุคคล
หรืออริยชนในระดับตางๆ อริยชนเหลานี้รวมเขาดวยกัน ก็เปน
“อริยสังฆะ” คือชุมชนแหงอริยชน เปนการรวมกันหรือลงกันโดย
คุณสมบัติคือภูมิธรรมหรือธรรมที่บรรลุ แมจะไมไดจัดตั้ง (เทียบ
อยางชุมชนวิทยาศาสตร เปนตน ที่รวมกันโดยจุดสนใจบาง โดย
ภูมิรูหรือคุณวุฒิบาง)
ขอใหสังเกตวา เมื่อพระพุทธเจาทรงตั้ง “ภิกขุสังฆะ” ขึ้นเปน
ชุมชนจัดตั้งดวยการบวชเขามารวมอยูรวมงานกันในตอนเริ่มแรก
ทีเดียวนั้น ทานที่บวชรุนตนๆ จนถึงสหายของพระยสะ (รวมทั้ง
พระพุทธเจา เปน ๖๑) ซึ่งทรงสงไปประกาศธรรมนั้น มีแตผูที่เปน
พระอรหันต คือเปนอริยชนระดับสูงสุด (มีทั้งที่เปนพระอรหันตแลว
บวช และเปนอริยชนขั้นตนที่ขอบวชเพื่อกาวตอจนถึงจุดหมาย)
สวนทานที่เปนอริยบุคคลขั้นตนแลว แตไมไดขอบวช ก็อยูครอง
เหยาเรือนตอไป (ไดแกบิดา มารดา และภรรยาเกาของพระยสะ)
พระสาวกรุนแรกในภิกขุสังฆะ ที่ทรงสงไปประกาศธรรมนั้น
ชัดอยูแ ลววาเปนพระอรหันต จบกิจทีจ่ ะตองทําเพือ่ ตนเองแลว จึงอยู
จึงไปเพือ่ ทําประโยชนแกผอู นื่ อยางเดียว
แตภิกขุสังฆะนี้ นอกจากเปนชุมชนของผูอ ทุ ศิ ตัวทํางานเพือ่
แจกจายใหธรรมคือเพื่อหนุนการศึกษาของประชาชนในสังคมใหญ
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แลว ก็มองไดวาเปนชุมชนที่จัดตั้งใหมีสภาพเหมาะกับการเปนอยู
ของอริยชนขัน้ สูงสุดคือพระอรหันต และผูท ขี่ อเขามารวมโดยตัง้ ใจ
มุง จะพัฒนาตนใหลถุ งึ ขัน้ นัน้ (ดังพุทธดํารัสรับผูข อบวชทีย่ งั ไมเปน
พระอรหันตวา “จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกขฺ สฺส อนฺตกิรยิ าย” – ทานจง
ประพฤติพรหมจริยะเพือ่ ทําความสิน้ ทุกขจบถวน, แมคาํ กลาวขอบวชทีใ่ ช
กันสืบมาก็มวี า “นิพพฺ านสจฺฉกิ รณตฺถาย” - เพือ่ จุดหมายคือการทําใหแจงซึง่
นิพพาน) ถึงแมยงั ไมเปนพระอรหันต ก็ยนิ ดีเปนอยูอ ยางพระอรหันต
ถึงตรงนี้ก็มองเห็นไดวา ตามคติของพระพุทธศาสนา ใน
สังคมของมวลมนุษย ทีเ่ ปนชุมชนแหงการศึกษาพัฒนาชีวติ นัน้ มี
ภิกขุสงั ฆะเปนชุมชนจัดตัง้ ซอนขึน้ มา ซึง่ สวมรับกับอริยสังฆะทีเ่ ปน
ชุมชนของอริยชนผูร ว มกันโดยภูมธิ รรมในสังคมใหญ
หมายความวา ในสังคมใหญคอื สังคมทีแ่ วดลอมรอบนอกนี้ ผู
ใดศึกษาพัฒนาสูงสุดคือเปนพระอรหันตในอริยสังฆะแลว ก็ออกไป
อยูในภิกขุสังฆะซึ่งมีสภาพความเปนอยูที่เหมาะกับตน (อริยชน
ระดับรองคืออนาคามี ก็เหมาะทีจ่ ะไปอยูใ นภิกขุสงั ฆะเชนกัน) และผู
ใดทีต่ งั้ ใจมุง จะพัฒนาตนใหถงึ ขัน้ สูงสุดเชนนัน้ ถึงแมยงั เปนปุถชุ น
ก็ขอเขาไปรวมอยูไ ด แลวแตสมัครใจ สวนคนอืน่ ๆ นอกนัน้ ก็อยูใ น
สังคมใหญขา งนอกและพัฒนาชีวติ ของตนไปตามทีค่ วร
เมือ่ กาลเวลาผานมาไมนานนัก แมแตในพุทธกาลเอง ก็เหมือน
มีภาพรวมทีล่ งตัว ซึง่ พูดอยางสรุปไดวา
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สังคมทีอ่ ยูก นั นี้ เปนสังคมของคฤหัสถคอื คนครองเรือน คนทีม่ ี
การศึกษาไดพฒ
ั นาชีวติ เปนอริยชนชัน้ นําในสังคมนี้ คือบุคคลระดับ
โสดาบัน อยางในพุทธกาลก็มที งั้ พระราชา พระมเหสี มหาเศรษฐี
คหบดี แพทย ฯลฯ ดังเชน พระเจาพิมพิสาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี
นางวิสาขา นางมัลลิกา หมอชีวก ซึง่ เปนผูม งั่ มีทรัพย เปนผูน าํ ใน
สังคม บําเพ็ญประโยชนอยางกวางขวาง ไดรับความเคารพนับถือ
อยางดี หรือเปนที่นิยมเชื่อถือ อยางนางวิสาขาที่มีลูกหลานมาก
มาย และคนในเมืองชอบเชิญไปเปนเกียรติหรือใหความสําคัญแก
งานของเขา
คนในสังคมคฤหัสถนี้ แมจะศึกษาอยางสูงเปนอริยชนขั้น
โสดาบัน ก็มลี กั ษณะการดําเนินชีวติ ทีพ่ ระพุทธเจามักทรงใชคาํ เรียก
รวมๆ วาเปน “กามโภคี” (ผูบ ริโภคกาม) แมจะมีจาํ นวนไมนอ ยที่
ศึกษาสูงกวานัน้ เปนถึงอนาคามี ไมเปนกามโภคีชนแลว แตกย็ งั
สมัครใจครองเรือนอยู ไมบวช เชน จิตตคหบดี และเจาชายหัตถกะ
ทีนี้ ในทามกลางสังคมคฤหัสถนนั้ ก็มภี กิ ขุสงั ฆะ หรือภิกษุ
สงฆ ซึง่ เปนชุมชนจัดตัง้ ซอนอยู เปนแหลงการศึกษาอยางเขมขน
ชวยเปนแกนของการศึกษาใหแกสงั คมทัง้ หมด โดยสังคมนัน้ โอบอุม
ไวเพือ่ ประโยชนแกตนเอง อริยชนทีพ่ ฒ
ั นาสูงสุดแลว ถึงแมไดศกึ ษา
จบตัง้ แตอยูใ นสังคมใหญของคฤหัสถ ก็จะมาเขาอยูใ นชุมชนนี้ ดัง
นัน้ อริยชนชัน้ นําในชุมชนนี้ จึงไดแกพระอรหันต
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จากไตรสิกขา สูไ ตรบุญกิรยิ า
เรือ่ งทีค่ วรสังเกตเกีย่ วกับสังคมใหญของคฤหัสถ ก็คอื ในดาน
การศึกษา
เนือ่ งจากคนในสังคมใหญนี้ ตามปกติ อยูก นั โดยไมตระหนัก
ถึงความจริงทีช่ วี ติ จะตองมีการศึกษา และในเวลาเดียวกันก็มเี รือ่ ง
ราววุน วายหวงกังวลมากมาย ไมคอ ยมีเวลาทีจ่ ะนึกถึงหรือสนใจใส
ใจกับการศึกษานัน้ การฝกศึกษาพัฒนาชีวติ จึงมีเพียงตามทีค่ วาม
จําเปนบังคับเพือ่ ใหอยูร อดและสนองความตองการพืน้ ฐาน
ชีวติ ของกามโภคีชนยุง อยูก บั วัตถุและการอยูร ว มสัมพันธกบั ผู
อืน่ ในสังคม ตัง้ แตการกินใชเสพวัตถุ และการทํามาหาเลีย้ งชีพแสวง
หาวัตถุ อยูใ นครอบครัว พึง่ พากับญาติพวกพอง แขงขันแยงชิงกับ
คนพวกอืน่ หาทางไดผลประโยชนจากสังคม กรรม ทัง้ คิดพูดทํา มัก
คร่าํ ครุน อยูก บั การทีจ่ ะหาจะเอาจะได
เมือ่ ชีวติ ของชาวบานเปนอยางนี้ ตามปกติ พระพุทธเจาจึงไม
ทรงนําเขาเขาสูไ ตรสิกขาเต็มทัง้ ระบบโดยตรง แตทรงจัดวางระบบ
การพัฒนาชีวติ อยางพืน้ ฐานทีส่ อดคลองกับสภาพทัว่ ไปในความเปน
อยูข องเขา ทีม่ กั ครุน คิดจะหาจะเอาจะไดจะเสพวัตถุและฝกฝายขับ
เคีย่ วกันในสังคม เริม่ ดวยสอนหลักการทีม่ ใิ หนกึ แตจะเอาจะได แต
ใหฝก ทีจ่ ะใหจะแบงปนกันดวย เมือ่ จะทํามาหากินมาเลีย้ งตัว ก็อยา
ใหมกี ารละเมิดเบียดเบียนคนอืน่ และใหรจู กั พัฒนาจิตใจใหมคี วาม
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สุข โดยมีคณ
ุ ธรรม เริม่ แตรกั ใครมไี มตรีปรารถนาดีตอ กัน
โดยนัยนี้ หลักการพัฒนาชีวติ สําหรับประชาชนทัว่ ไป จึงปรับ
แปลงจาก ศีล สมาธิ ปญญา เปน ทาน ศีล ภาวนา
การปฏิบตั ติ อ วัตถุ ตอทรัพยสมบัตทิ สี่ ะสมครอบครอง ดวย
การรูจ กั ใหปน กัน ทีเ่ รียกวาทาน แลวก็ใหเปนอยูแ ละทํามาหากินโดย
ไมขมเหงรังแกขมเหงเบียดเบียนกัน ดวยการรักษาหลักความ
ประพฤติพนื้ ฐานในขัน้ ศีล ๕ พรอมทัง้ มีการพัฒนาจิตพัฒนาปญญา
เรียกรวมๆ วาภาวนา โดยเนนทีก่ ารเจริญเมตตาหรือไมตรี
จากการใหปน วัตถุ ก็ขยายออกไปถึงการใหคาํ แนะนําสัง่ สอน
วิชาความรู และการใหโอกาสใหความมีสว นรวมในการทําสิง่ ทีด่ งี าม
จากการไมละเมิดเบียดเบียนกัน รักษาระเบียบวินยั ก็พฒ
ั นา
ตอไปสูก ารมีความสัมพันธทดี่ ี การปฏิบตั ติ อ กันโดยเอือ้ เฟอ ความมี
กิรยิ ามารยาท การรูจ กั เคารพนับถือกัน การยกยองใหเกียรติแกผทู รง
คุณ การชวยเหลือกัน การบําเพ็ญสาธารณประโยชน
จากการเจริญเมตตา ทําจิตใจใหเยือกเย็นลง รูจ กั คิดคํานึงถึง
ผูอ นื่ เห็นอกเห็นใจและใสใจในสุขทุกขของเพือ่ นมนุษย มีความ
ปรารถนาดีมนี า้ํ ใจแผขยายความสุข และมีศรัทธาในสิง่ ทีด่ งี ามมีเหตุ
ผล ก็กา วตอไปในการพัฒนาทัง้ จิตใจและปญญา ใหมคี ณ
ุ ธรรมเพิม่
มากขึน้ มีพรหมวิหารครบทัง้ ๔ ประการ มีจติ ใจทีเ่ ขมแข็ง มีสติ มี
สมาธิ มีฉนั ทะ มีวริ ยิ ะ มีขนั ติ มีใจราเริงสดชืน่ ผองใสเบิกบาน มีปต ิ
ปราโมทย ฝกตัวฝกจิตใจใหเปนอิสระ ขึน้ ตอวัตถุและการเสพบริโภค
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นอยลง เปนคนทีส่ ขุ ไดงา ยขึน้ และมีสขุ ทีเ่ กิดจากกุศลมากขึน้ ใฝ
สดับฟงธรรมแสวงหาความรู เจริญปญญา ปรับแกพฒ
ั นาความรู
ความคิดใหถกู ตองถองแทชดั เจน
นีค่ อื เรือ่ งทาน ศีล ภาวนา ทีเ่ รียกรวมวา “บุญกิรยิ า” แปลวา
การทําบุญ หรือประกอบความดีงาม คือการเสริมสรางคุณสมบัตทิ ดี่ ี
งามเปนประโยชนใหแกชวี ติ ของตน เปนงานของแตละบุคคลในการ
ศึกษาพัฒนาชีวติ ดังทีพ่ ระพุทธเจาทรงใชคาํ วา “ปฺุเมว โส สิกเฺ ขยฺย”
(บัณฑิตพึงศึกษาบุญนีแ่ หละ - ขุ.อิต.ิ ๒๕/๒๐๐/๒๔๑)
ถาดูความหมายใหทวั่ จะเห็นวา ทีว่ า ศึกษาบุญ ก็คลายกับที่
คนยุคนีพ้ ดู วาพัฒนาคุณภาพชีวติ นัน่ เอง แตอาจจะครอบคลุมกวา
เพราะลงไปถึงจิตใจและปญญาหมดทัง้ คน
คนไทยสมัยกอนคอนขางคุน กับเรือ่ งราวของการทําบุญ และ
เรื่องหนึ่งที่พระนํามาเทศนใหชาวบานฟง พอจะรูกันดี คือเรื่องมฆมาณพ ซึง่ มีเลาไวในคัมภีรต า งๆ มากแหง
มฆมาณพนี้ ทํางานประกอบอาชีพเชนเดียวกับคนอืน่ ๆ ในหมู
บาน แตเปนคนมีนา้ํ ใจและรูจ กั คิดริเริม่ เมือ่ มองเห็นวามีอะไรทีค่ วร
จัดทําเพื่อใหชาวบานอยูกันดีทํางานไดสะดวก ก็ทําการบุญโดยไม
เรียกรองใคร การบุญ (บุญกรรม) ที่เขาทํา ก็เริ่มตั้งแตจัดทําลาน
กลางหมูบา นเปนที่ค นมาพักผอนกันหลังเลิกงาน จัดที่ผิงไฟใน
ยามหนาว จัดหาน้ําไวบริการในคราวรอน พัฒนาทางเขาหมูบาน
ขุดสระน้ํา สรางสะพานเชื่อมทาง
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ตอมาก็มีพวกคนหนุมสนใจเห็นคลอยตามไปรวมทําบุญกับ
เขาเพิ่มขึ้นๆ จนเปนกลุมใหญ ๓๓ คน เที่ยวดูแลปรับปรุงถนนหน
ทางใหเรียบรอย สรางศาลาพักตามทางแยก ปลูกสวนดอกไม ปลูก
ไมพุมไมกอ ไมดอกไมประดับ คอยเที่ยวดูแลรวมกันทํางานบุญ
ทํานองนี้ ขยายกวางไกลออกไปเปนประโยชนถึงหมูบานใกลเคียง
มฆมาณพ หัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญประโยชน) นี้ เมื่อ
ไดรับความนับถือเชื่อฟงมากขึน้ ก็ไดแนะนําชักชวนชาวบานใหเอือ้
เฟอเผื่อแผแบงปนกัน และละเวนสิ่งชั่วรายทั้งหลาย เชน สุรายา
เสพติด และการพนัน จนคนทั้งหมูบานอวยทานตั้งอยูในศีลกันทั่ว
ฝายนายบาน เมือ่ พวกชาวบานเหลานี้เลิกดื่มสุรา เลิกยิงนก
ตกปลาลาสัตว เปนตน ก็เสียรายไดจากเรือ่ งสุรา และการเก็บสวย จึง
หาทางขัดขวาง ในที่สุดก็ตั้งเรื่องฟองทางการจนถึงพระราชาวา
มฆมาณพคิดการใหญ สองสุมผูคนจะกอการกําเริบเสิบสาน
กลุมทําบุญถูกลอมจับตัวทั้ง หมด พระราชาทรงสอบสวน
ทราบวา คนเหลานีร้ วมกลุม กันทําบุญ ก็กลับพระราชทานพระราช
ทรัพยสนับสนุน
กลุมทําบุญก็ข ยายงานบุ ญ ออกไป มีโครงการที่ใหญขึ้น
และมีผูคนขอมีสว นรวมทําบุญ (ปตติ) ดวย รวมทั้งพวกสตรีแมบา น
เรือ่ งมฆมาณพนี้ เปนตัวอยางทีช่ ดั เจนของการทําบุญ ควรนํา
มาเลาใหคนสมัยนีฟ้ ง กันใหเจนหูเจนใจ จะไดมองความหมายของ

๑๔๐
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“บุญ” อยางเพียงพอ และทําใหถกู ใหตรงใหเต็ม ไมคบั แคบคลาด
เคลือ่ นหรือเพีย้ นไปอยางทีเ่ ปนกันอยูใ นปจจุบนั
แลวก็ควรไดคติจากการมีชุมชนจัดตั้ง ซึ่งเปนชองทางสําคัญ
ในการชวยแกปญหาและพัฒนาสังคม เชนเปนจุดที่ริเริ่มงานสราง
สรรคพัฒนาใหมๆ
อยางโรงเรียนก็สามารถจัดเปนชุมชนที่สานแนวคิดใหมทาง
การศึกษา หรืออาจเปนชุมชนที่คัดทายสิกขนาวาทามกลางกระแส
สังคมที่ไมพึงปรารถนา ดังที่ชุมชนภิกขุสังฆะซึ่งเคยเปนศูนยกลาง
การพัฒนาสังคมไรวรรณะในพุทธกาล พอมาในปจจุบัน ที่สังคม
อยูใตกระแสบริโภคนิยม ถารูจักใช ภิกขุสังฆะอยางนอยก็อาจเปน
จุดปลอดบริโภคนิยม หรือเปนตนแบบที่แผขยายอิสรภาพจาก
บริโภคนิยม๑
ในทีส่ ดุ ก็ขอย้าํ อีกวา เรือ่ งความจริงของธรรมชาติ เรือ่ งการ
ศึกษาทีเ่ ปนสภาวธรรม ตลอดจนหลักการตางๆ นัน้ เราตองรูท วั่
ตลอดถองแทชดั เจน แตเมือ่ จะดําเนินการเปนกิจการในสังคมมนุษย
อยางทีว่ า ทําใหเปนการศึกษาจัดตัง้ นี้ ก็ตอ งวางเปนระบบและขัน้
ตอนใหพอดีทจี่ ะเปนไปสมวัตถุประสงค ใหอาํ นวยประโยชนสงู สุด
แกชวี ติ และสังคม ในกาละเทศะนัน้ ๆ ดังทีพ่ ดู สัน้ ๆ วา รูค วามจริงให
หมด แลวจัดตัง้ ใหเหมาะ
๑

อาจจะเรียกวา มัตตการนิยม (การถือความพอดี) มัตตโภคนิยม มัตตโภคีนิยม หรือคํา
อื่นที่มีใหเลือกหลายอยาง เชน มัตตานิยม มัตตการีนิยม มัตตโภชินิยม มัตตัญูนิยม
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ดังทีร่ กู นั ทัว่ ไป และพูดพอกันนักวา เวลานี้ โลกและชีวติ เต็มไป
ดวยปญหา มีแตความเจริญทีด่ าํ เนินมาผิดพลาด เดีย๋ วเรือ่ งการ
พัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน เรือ่ งปญหาสิง่ แวดลอม แลวก็เรือ่ งบริโภคนิยม เรือ่ ง
การครอบงําของลัทธิธรุ กิจ เรือ่ งความดอยลงของคุณภาพคน ความ
เสือ่ มเสียสุขภาวะในดานตางๆ และการเขาไมถงึ ความสุข แนนอนวา
การแกปญ
 หาเหลานีใ้ หถงึ รากถึงฐาน เปนภารกิจของการศึกษา
การศึกษาที่แทจะตองถึงสาระและทันสถานการณ เวลานี้
มนุษยชาติตองการคนมีคุณภาพอยางเขมขน ที่ไมเพียงจะมาแก
ปญหา แตมาเปนผูน าํ โลกออกจากทางทีผ่ ดิ และนําโลกนําสังคมให
เดินไปในทิศทางที่ถูกตอง และกาวไปในการสรางสรรค ที่จะให
สัมฤทธิจ์ ดุ หมายในการทีม่ นุษยจะพึงมี ชีวติ ทีส่ ขุ เกษมดีงาม ธรรม
ชาติทรี่ นื่ รมย และสังคมทีส่ นั ติสขุ
ภารกิจนีร้ อพิสจู นดว ยการจัดตัง้ การศึกษา ซึง่ พอดีทจี่ ะใหได
ผลสูงสุด โดยสอดคลองกับความจริง และเทาทันความตองการของ
มนุษย อันแตกตางหลากหลายตามระดับของการพัฒนาทีไ่ มเทากัน

-๖-

สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ
ÑcÒ

ตัง้ สองหลักไว ก็ตงั้ ตัวกาวไปไดในการพัฒนา
ไดบรรยายมายืดยาวในเรือ่ งไตรทัง้ ๓ หลัก ทีจ่ ะขยายออกไปสู
การปฏิบตั ิ คือเอาความจริงทีเ่ ปนอยูต ามสภาวะ มาทําการจัดตั้งใน
ทางการศึกษา เพื่อจะปฏิบัติกันไดตามสมมติในสังคมมนุษยนี้
แตนั่นก็อยูในขั้นของหลักอีกนั่นแหละ คือตอจากหลักความ
จริง มาเปนหลักการจัดตั้ง แลวอันนั้น เมื่อพูดไปแลว จะจัดตั้งกัน
อยางไร ก็วากันไป
ทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่คิดวารอไมได แตควรจะเริ่มกันเลย ก็อยูใน
เรื่องของการศึกษาจัดตั้งนั้นแหละ คือไมวาจะจัดตั้งกันอยางไร แต
ที่จุดเริ่มตน นาจะมีเรื่องที่ปฏิบัติกันไดจริงอยางเห็นชัดกันไปเลย
จะไดตั้งตนกันได และจะไดเปนฐานของการปฏิบัติตอไป เหมือน
กับวา พอตั้งหลักแลว ก็ตั้งตัวกาวไปไดเลย ทั้งชัดเจน มั่นใจ และ
เริ่มไดจริง
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สืบเนื่องจากหลักใหญที่พูดไปแลว คือ เรื่องไตรรัตน ไตรลักษณ และไตรสิกขา เปนไปไดไหมที่เราจะนําเอาความรูความ
เขาใจตามหลักเหลานั้น มาชวยกันวางหลักการยอยที่ไมมากขอ
นัก ที่จะนําไปปฏิบัติไดจริงในขั้นที่เปนพื้นเปนฐาน
ตองขอพูดอยางหนึ่งวา ในสังคมชาวพุทธเรานั้น เรื่องนี้เปน
ปญหามาก คือวา พระพุทธเจาทรงสอนหลักธรรมไวมากมาย และ
บางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไปหมด แตในชีวิตที่เปนจริงนี้ ไมรูจะ
จับอันไหนมาทํามาใช ไปๆ มาๆ ชาวพุทธก็เลยไมมีจุดรวม โดย
เฉพาะไมมีหลักการอะไรที่ยึดถือรวมกัน เชน หลักศรัทธารวมกันก็
ไมมีวา ถาเปนชาวพุทธแลว จะมีศรัทธาอยางนี้ ที่พูดออกมาได
เลยวา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
อาจจะจัดประเภทวา นี่หมวดที่ ๑ หลักศรัทธา คือความเชื่อ
ในหลักการ หรืออุดมคติ หรืออะไรก็แลวแตทํานองนี้
แลวก็หมวดที่ ๒ หลักปฏิบัติ คือ ถาเปนชาวพุทธแลว มีขอ
ปฏิบัติที่จะตองถือหรือรักษาดังนี้ๆ แลวจัดกันใหลงตัว
เรื่องนี้คิดมานาน ตองพูดวาหลายสิบป อยางที่ทําหนังสือ
วินัยชาวพุทธ ออกมา ก็เพราะเห็นวา ชาวพุทธเควงควางเหลือเกิน
พระยังพอมีบาง คือมีวินัยที่ตองปฏิบัติ เมื่อบวชเขามาแลว
ตองถือศีล ๒๒๗ ชัดเจนไปเลยวา ทําอันนั้นๆ ไมได ตองทําอันนี้ๆ
แตชาวพุทธคฤหัสถนเี้ หมือนเปนคนไมมหี ลักอะไรเลย บอกวาฉัน
เปนชาวพุทธ แตความเปนชาวพุทธอยูท ไี่ หน ตองรูเ ขาใจ ตองทํา

๑๔๔
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อะไรบาง ไมรู พูดไมถูกเลย เปนกันอยางนี้มานานแลว ทําอยางไร
จะใหเรามีหลักอันนี้สักที แตตองไมมาก
ตอนแรกทีท่ าํ ไดหนังสือ ธรรมนูญชีวติ ขึน้ มากอนนานมากแลว
แตกม็ หี ลักเยอะแยะไปหมด ยังกวางขวางนัก ตอมาจึงทําเลมกระชับ
เอาแตหลักเฉพาะที่ชิดตัวเขามา ก็เกิดเปนหนังสือ วินัยชาวพุทธ ซึ่ง
ตองการชี้เจาะลงไปอีก แตอาจารยชยสาโรมา ทานมักจะทวงเรื่อง
นี้ ทานก็ยังวามาก ก็ยอมรับจริงๆ วา วินัยชาวพุทธ ก็ยังมาก
คราวนี้นับวาเปนโอกาสที่มีเหตุอางอิง อาตมาไดจัดวางเปน
รางไว เรามาชวยกันทําใหเปนขอนอยๆ หนอย อาตมาเหมือนตั้ง
ตุกตาเสนอไว แลวก็มาชวยกันดู
โยมคุณหญิงหมอมหลวงอนงค นิลอุบล ปรารภวา “เด็กสมัย
นี้โตเปนสาวเปนนางแลว ก็ไมมีอาชีพอะไร มีอาชีพทางเพศอยาง
เดียว เปนหวงมาก” นี่ก็เทากับเปนการย้ําวาจะตองชวยกันอยาง
จริงจัง ทําเรื่องการศึกษาใหชัด เพราะการศึกษาเปนแกนเลยที่จะ
ทําใหประเทศชาติเปนอยางไร เปนตัวสรางฐานใหกับประเทศชาติ
ในเรื่องนี้ อยากจะใหมีหลักที่กะทัดรัดชัดเจน และหลักนั้น
จะมี ๒ หมวด คือ หลักความเชื่อ แลวก็หลักปฏิบัติ หรือหลักที่
เปนขอปฏิบัติ ใหรูกันวา ถาเปนชาวพุทธแลว จะตองมีการกระทํา
อันนี้ชัดออกมาเลย
ทั้งนี้ ถาเราฝกตั้งแตเปนนักเรียนไดก็ดี ในเมื่อยังไมไดทําที่
โรงเรียนอื่น ก็ทําที่โรงเรียนนี้กอน ถือวา นักเรียน โรงเรียนนี้ จะตอง
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ศึกษาโดยมีหลักการและกระทําการอยางนี้ แตในเรือ่ งของเด็กนัก
เรียน อาตมาไมรลู กึ ซึง้ อยางคุณครูอาจารย เพราะฉะนั้น ก็ไดแต
ลองตั้งๆ เปนรางมา เปนเพียงขอเสนอแนะพิจารณาเทานั้น ก็
อยากจะใหทางโรงเรียนมาชวยกัน ถาเห็นดวยวานาจะมีหลักการ
อยางที่วานั้น ก็มาพิจารณา แลวจะคิดวางอยางไร เอาขอไหนบาง
และเขียนขอความอยางไรใหมันงาย ก็ชวยกัน
ดังตัวอยางที่เขียนไวในตอนตน เพื่อจะวางหลักที่เขาใจงาย
และจํางาย ก็ไดเขียนมาใหเลือกกัน ขอเดียวกัน ความหมายเดียว
กัน เขียนมาใหดู ๓ สํานวน ก็เลือกเอาสํานวนใดสํานวนหนึ่ง อาจ
จะเลือกเอาสํานวนที่งาย หรือวาชัดแตไมยากนัก อันไหนเหมาะที่
สุดก็ชวยกันดู (ตัวอยางนี้ คือขอแรกใน ๑. หลักการ)
-มีโพธิศรัทธา เชื่อวาทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาปญญาใหเปนพุทธะ
-มนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา/ดวยการศึกษา
-มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก

สํานวนที่ ๑ วา “มีโพธิศรัทธา เชื่อวาทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ปญญาใหเปนพุทธะ” ถาเขียนอยางนี้ก็เปนความหมายแบบเต็มไป
เลย แตอาจจะยากไป
ก็ดูสํานวนที่ ๒ วา “มนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา”
หรือจะใชคําวา “ดวยการศึกษา” ก็แลวแต
แลวก็สํานวนที่ ๓ เอางายๆ วา “มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวย
การฝก”

๑๔๖
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นี่เปนตัวอยางใหเรามาชวยกันปรับสํานวน สวนตัวหัวขอนั้น
ก็ตั้งไวใหพิจารณาดู ทั้งหมดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง จะตัดออก
ไป หรือจะเพิ่มเขามา ก็ไดทั้งนั้น ถาเห็นดวยวาควรมีหลักไว ก็ตอง
ชวยกัน
ทีนี้ อาตมาจะอานหลักที่รางมาใหฟงกอน บอกแลววามี ๒
หลัก คือ หลักการ และ ปฏิบัติการ จะอานชุดแรก คือ หลักการ ทั้ง
หมดกอน
(หลักการนี้ จะเรียกวา หลักความเชื่อ ก็ได แลวแตจะเลือก
เอา และในทีน่ ไี้ ดเขียนไวในลักษณะเปนปฏิญญา ซึ่งก็เพียงเสนอให
ดู ถาไมเขียนในลักษณะเปนปฏิญญา จะเขียนอยางอื่นก็ได โดย
ตัดคําวา “ขาฯ” ออก)

๑. หลักการ
- ขาฯ เชื่อวา มนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา (หรือ ดวย
การศึกษา)
- ขาฯ จะฝกตนใหมีปญญา มีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณาตาม
อยางพระพุทธเจาที่เราบูชา
- ขาฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกตองดีงาม เปนใหญ เปนมาตร
ฐาน (หรือ เปนเกณฑตัดสิน)
- ขาฯ จะสรางสังคมตั้งแตในบาน ใหมีสามัคคี เปนที่กัลยาณมิตรมา
เกื้อกูลรวมกันสรางสรรค
- ข า ฯ จะสร า งความสําเร็ จ ด ว ยการกระทําที่ ดี ง ามของตน โดย
พากเพียรอยางไมประมาท
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อันนีก้ ค็ อื หลักศรัทธาในพระรัตนตรัย และหลักกรรม นํามา
เขียนในสํานวนใหม
ในเรื่องหลักศรัทธาของชาวพุทธนี้ ขอแทรกนิดหนึ่ง คือเรา
มักจํากันมาวา “สัทธา ๔” บางทีบอกวาเปนสัทธาของชาวพุทธ ๔
ขอ หลายทานคงจําได คือ กรรมสัทธา วิปากสัทธา กัมมัสสกตาสัทธา และตถาคตโพธิสัทธา ถาใครไมเคยไดยิน ก็หมดเรื่องไป แต
สําหรับผูที่เคยไดยิน หรือจําได ขอทําความเขาใจวา ที่จริง สัทธา
๔ ขอชุดนี้ ไมมีในของเดิม ไมมีหลักฐานมาแตเดิม แตคนไทยถือ
สืบๆ กันมา
สวนหลักศรัทธาของเดิมทีม่ มี าเกาทีส่ ดุ ไดแกในพระไตรปฎก
มีอยางเดียวคือตถาคตโพธิสทั ธา หรือไมก็ ๓ คือศรัทธาในพระ
รัตนตรัย (รตนัตตยสัทธา)
ตอมาในชั้นอรรถกถา ทานจัดไวเปนสัทธา ๒ อยาง คือ ๑)
ตถาคตโพธิสัทธา หรือรตนัตตยสัทธา อันใดอันหนึ่ง (คือ ตถาคต
โพธิสัทธา หรือรตนัตตยสัทธา แทนกันได) และ ๒) กรรมผลสัทธา
ศรัทธาในกรรมและผลของกรรม มี ๒ ขอแคนี้ ขอที่หนึ่ง เปนเรื่อง
ของพระรัตนตรัย ขอที่สอง เปนเรื่องของกรรม ไมตองมี ๔ ขออยาง
ที่จําสืบๆ กันมา
ทีนี้ หันมาดูหลักตามหัวขอที่เขียนมาใหดูเปนปฏิญญา จะ
เห็นวา

๑๔๘
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ขอ ๑ “เชื่อวามนุษยจะประเสริฐไดเพราะฝกตนดวยสิกขา” ก็คือ
พุทธะ (พระรัตนตรัย ขอ ๑)
ขอ ๒ “จะฝกตนใหมีปญญา มีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณา
ตามอยางพระพุทธเจา…” ก็พุทธะอีก
ขอ ๓ “ถือธรรม คือความจริงความถูกตองดีงาม เปนใหญ เปน
มาตรฐาน” ขอนี้คือธรรมะ
ขอ ๔ “จะสรางสังคมตั้งแตในบาน ใหมีสามัคคี เปนที่กัลยาณมิตร
มาเกื้อกูลรวมกันสรางสรรค” ขอนี้คือสังฆะ และ
ขอ ๕ “จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําที่ดีงามของตน โดย
พากเพียรอยางไมประมาท” ขอนี้คือหลักกรรม

หลักจะมั่น ตองทําไดชัด
เวลานี้ เราเควงควางกันนัก คําวา “กรรม” มีความหมาย
ออกมาสูภาษาไทยไมชัดเจน เพี้ยนเสียมาก อยางนอยก็จับจุดไม
ได คนมองความหมายของกรรมในแงเปนบาปเสียบาง ไปเนนใน
แงรอผลกรรมบาง ทั้งที่ทานสอนหลักกรรมมาเพื่อจะใหเราทํากรร
มดี สอนใหเราเลิกทํากรรมชั่วและใหมุงทํากรรมดี ไมใชสอนใหรอ
ผลกรรม
ทานสอนเพื่อใหทํา ไมใชสอนใหรอ ถาเกาทํากรรมมาไมดี ก็
ใหเปลี่ยนมาทํากรรมดี ถาทํากรรมมาดีแลว ก็ทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นไป
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เพื่ออยางนี้จึงไดมีสิกขาไงละ คือมีหลักสิกขา ก็เพื่อใหเราฝกเลิก
ทํากรรมชั่ว แลวก็ฝกทํากรรมดี แลวเราจะไดพัฒนาตัวเองใหทํา
กรรมที่ดียิ่งขึ้นไป
ถาทานใหรอผลกรรม แลวทานจะสอนหลักสิกขาไวทาํ ไม
ั นาการทํากรรมใหดยี งิ่
สิกขาก็คอื ใหเราฝกทํากรรมใหถกู ตอง ใหพฒ
ขึน้ แลวเราจะไปมัวรอผลกรรมอะไรอยู ที่วาใหฝกในการทํากรรม ก็
เริ่มตั้งแตฝกหาความรูหรือศึกษาใหรูจักวากรรมอะไรดี อะไรชั่ว
อะไรผิด อะไรถูก แลวเราจะไดฝกที่จะละกรรมชั่ว ฝกทํากรรมดี
และทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นไป คือจะไดละอกุศล และทํากุศล แลวก็ทํา
กุศลที่สูงขึ้นไป เรียกวาพัฒนา หรือเจริญในกุศล อยางที่ทานเรียก
วา “กุศลภาวนา” ก็คือการพัฒนากุศล ซึ่งก็คือพัฒนากรรมนั่นเอง
พัฒนาอยางไร ก็คือทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นไป แลวจะทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น
ไปไดอยางไร ก็ดวยสิกขานั่นแหละ ก็ฝกศึกษาในการทํากรรมนี่เอง
จากอกุศล กาวมาทํากุศล จากกุศลขั้นต่ํากวา กาวไปทํากุศลที่สูง
ขึ้นไปๆ
เรือ่ งนีเ้ ราก็เนนใหเห็นชัดเจนเลยในหลักปฏิบตั กิ าร จะตองให
ออกมาเปนการกระทํา ใหมกี ารปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง เพราะวาคนเดีย๋ วนี้
ที่เรียกกันวาชาวพุทธนี่ ไปขูดเลขหวยบาง ไปรอผลทางโชคลาง
ไสยศาสตรบาง ไปออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลบาง
อะไรตางๆ สับสนวุน วาย ลวนแตนอกลูน อกทาง เสียหลักกรรมหมด
ตองพูดใหชัดเลย
บอกวาใหสรางความสําเร็จดวยการ

๑๕๐
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กระทํา ไมใชรอผลสําเร็จดวยการไปออนวอน ไปนอนรอคอยโชค
อะไรทํานองนี้ เวลานี้ ลัทธิรอผลดลบันดาลมันเกลื่อนเมืองไทย
เหลือเกินแลว ตองเอาหลักกรรมที่แทมาแกเสียที ถาใชหลักกรรมจี้
จุดใหถูก ก็จะไดผลอยางนี้ คือ “จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําที่ดี
งามของตน โดยพากเพียรอยางไมประมาท”
หลักกรรมนี้ ไปโยงทั้งกับหลักความไมประมาท และหลัก
ความพากเพียร ก็เอามาใชหมด พระพุทธเจาตรัสไววา “เราเปน
กรรมวาท เปนกิริยวาท เปนวิริยวาท” พระองคไมไดตรัสขอเดียวนะ
พระองคตรัสเปนชุดเลยวา “เราประกาศหลักการกระทํา เราประกาศ
หลักการที่จะตองทํา เราประกาศหลักความเพียร” หมายความวาการ
กระทําตองมากับความเพียร คนไมมีความเพียรจะทําอะไรไปได
ไหวหรือ เพราะฉะนั้นหลักการก็สอดคลองกัน คือตองมีความเพียร
เพราะฉะนั้น เวลาพูดเรื่องกรรม เพื่อแกปญหาความเขาใจ
ผิด ขอใหเอาพระสูตรนี้ไปพูดไดเลย ย้ําเนนกันเรื่อยไปวา พระพุทธ
เจาตรัสไวเองนะ “เราเปนกรรมวาท … เราเปนวิริยวาท” ตองพูดคูกัน
เราสอนหลักกรรม เราสอนหลักการกระทํา เราสอนหลักความเพียร
เมื่อพูดถึงกรรม ตองพูดถึงความเพียรดวย จะไดไมเขว ไมเพี้ยน
เอาละนะ อันนี้เปนหลักใหญในแงของหลักการที่ยึดถือหรือ
เชื่อถือ หรือจะใชคําอะไรก็แลวแต ก็ขอใหชวยกันพิจารณา แมแต
จะเปลี่ยนสํานวน หรือจะตัด หรือจะเติม ก็ไดทั้งนั้น ขอจบในเรื่อง
หลักใหญที่ ๑ คือหลักการ
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หลักการตองมั่น ปฏิบัติการตองจริงจัง
ทีนี้ก็มาถึง ๒ หลักปฏิบัติการ หรือจะเรียกวาขอปฏิบัติก็ได
ขอใหชวยกันพิจารณาวาแคไหนดี ที่นี่เขียนมาเสนอไวถึง ๗ ขอ ชัก
จะเยอะแลว ถาไดแค ๕ ขอ ก็นาจะดี ตอนนี้ขออานใหฟงนะ

๒. ปฏิบัติการ
- เก็บออมเงิน และแบงมาทําทาน/บริจาค เพือ่ บรรเทาทุกข เพือ่ บูชาคุณ
เพือ่ สนับสนุนกรรมดี อยางนอยสัปดาหละ … (ตักบาตรรวมไดในขอนี)้
- สมาทานเบญจศีล (ในระดับที่เหมาะกับวัย หรือสภาพชีวิต - ไมใหพรา)
เวนอบายมุข
- สวดสาธยายพุทธวจนะบทหนึ่งหรือตอนหนึ่งโดยเขาใจความหมาย
ทําใจใหสงบ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เปนกุศล วันละ … นาที
- ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย เดือนละ ๑ ครั้ง (หรือไปรวมกิจกรรม ทุกวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา)
- ทํากรรมดี (บุญ, บําเพ็ญประโยชน) อุทิศแดพระรัตนตรัย มารดาบิดา
ครูอาจารย และทานผูเปนบุพการีของสังคมในอดีต สัปดาหละอยาง
นอย ๑ ครั้ง
- ตัง้ กําหนดวันปลอดการบันเทิงใหแกตนเอง เดือนละ/สัปดาหละ ๑ วัน
(อาจตัง้ กําหนดชมรายการบันเทิงแตละวันดวยวาแคไหน - เปนวัตรอยางหนึ่ง)
- ตั้งเกณฑเพื่อฝกความรูจักประมาณในการบริโภค การกินเสพพอดี
หรือการบริโภคดวยปญญา

ขอ ๑) “เก็บออมเงินและแบงมาทําทาน ...” ใหชาวพุทธทุกคนมีการ
ฝกตนในการรูจักให ใหเปนกิจกรรมที่เขาตองทําจริง ใหเปนชีวิต

๑๕๒
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ของเขา ถาบอยไมไหวก็สัปดาหละครั้ง ฝกดวยการทําใหเปนจริง ดี
ไหม ถามี
ขอ ๒) “สมาทานเบญจศีล … เวนอบายมุข” ในขอนี้ นาสังเกตวา
แมแตการรักษาเบญจศีลของเรา ก็เปนปญหา ความจริงจังไมมี คน
จํานวนมากเลี่ยงหลบเพราะรูสึกกลัววาเปนเรื่องที่ตัวปฏิบัติไมได
เวลาสมาทานก็ไดแคทําเปนพิธี ถาขาดความชัดเจนและความจริงจัง
แมแตในหลักพืน้ ฐานอยางนี้ การปฏิบตั ใิ นพระศาสนาจะเอาดีไดยาก
อาตมาเองก็อยากจะถามทางฝายครูอาจารยดวยวา พบ
ปญหาในเรื่องนี้หรือไม คือเวลารักษาศีล ขอปาณาติบาต ที่แปลวา
ไมทําลายชีวิต บางทีจุดเนนไปอยูทมี่ ดทีย่ งุ ก็เลยปฏิบตั ยิ าก ทํา
อยางไรเราจะใหเด็ก แมแตพุทธศาสนิกทุกคนมีความมั่นใจตัวเอง
ในการรักษาศีล ไมเชนนั้นก็จะไปมัวหวั่นใจระแวง ไมสบายใจอยู
กับเรื่องมดเรื่องยุงอะไรนี่ แลวก็เลยชะงักคางอยูนั่น ไมไปไหน
ควรเอาหลักมาพูดกันไมใหพรา ใหมันชัดสักหนอย เพราะ
พุทธศาสนาเปนศาสนาของการพัฒนาชีวิต เปนศาสนาแหงการ
ศึกษา การที่จะฝกตนใหดีขึ้นๆ ไมใชวาปฏิบัติอะไรจะไดสมบูรณ
ขึ้นมาทันที เราเริ่มจากระดับที่นอยแลวก็พัฒนายิ่งขึ้น
อยางในเรื่องการฆาสัตวนั้น แนนอนวาศีลพระทานเอาจริง
เอาจังในขอนี้ เพราะเปนเรื่องของการไมเบียดเบียน แตเพราะเอา
จริงเอาจังนี่แหละ ทานจึงจําแนกแยกแยะออกไปใหชัดเจน บอกวา
ถาฆามนุษย ก็ปาณาติบาตเหมือนกันนะ แตไปอยูในศีลหมวดที่
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หนึง่ ซึง่ มีโทษหนักทีส่ ดุ คือฆามนุษยเปนปาราชิก ปาณาติบาตขัน้ ฆา
มนุษย เปนปาราชิก ขาดจากความเปนพระเลย ตองสึกอยางเดียว
แตถา ปาณาติบาตฆาสัตวอนื่ ก็ไปอยูใ นปาจิตตีย เปนอาบัตเิ บา มา
แสดงมาบอกกันได พระภิกษุฆาสัตวอื่นแลว มาปลงอาบัติก็หาย
แตทีนี้ ในศีล ๕ ของคฤหัสถ ซึ่งบอกไวรวมๆ เปนหลัก ยังไม
ไดแยกแยะ ปาณาติบาตก็เหมือนกับรวมหมดเลย ฆาสัตวอะไร
ชนิดไหน ก็ปาณาติบาตหมด ทีนี้ เมื่อไมไดศึกษาใหมีความชัดเจน
ก็พรา ฝายคนที่ไมเอาเรื่องก็ทิ้งหมด ไมเอาเลย ฝายคนที่ประณีต
ก็ไดแตกลัวไปหมด โอ… เจอยุงเจอมดเจอมอดแมลงสาบตะขาบ
แมงปองอะไรตางๆ เดี๋ยวไมสบายใจแลว ก็ไมชัดเจนดวย เลยขาด
ความมั่นใจในตัวเอง
ทีนี้ เรามาปฏิบัติตามหลักการศึกษา ที่จะฝกใหเกิดการ
พัฒนานี้จะดีไหม ขอสําคัญอยูที่ความชัดเจนและเปนจริง ก็เอา
อยางศีลของพระนั่นแหละ มาจําแนกแยกแยะออกไปตามหลักที่
ทานใหไวแลว
ในศีล ๕ เอาขอปาณาติบาตนีเ้ ปนตัวอยาง เริม่ แรก ทีเ่ ราแปล
เปนไทยวาสัตวในคําวาปาณาติบาตนั้น ทานมุงถึงสัตวคือคนนี้
กอนอื่น ในพระสูตรหนึ่งตรัสไวถึงปาณาติบาตเฉพาะมนุษยเทานัน้
เปนตัวอยางใหเห็นกรณีทหี่ มายถึง
ปาณาติบาตในพระสูตรนัน้
เฉพาะมนุษยอยางเดียว ขอยกพุทธพจนมาใหดู (องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๗๘/๒๓๒)

๑๕๔
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเขาใจวาอยางไร เธอทั้งหลายเคย
ไดเห็นหรือไดยินบางไหมวา บุรุษนี้ละปาณาติบาต เปนผูงด
เวนจากปาณาติบาตแลว ราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จอง
จํา เนรเทศ หรือทําการตามปจจัย เพราะการงดเวนจาก
ปาณาติบาตเปนเหตุ?
“ไมเคย พระเจาขา”
ถูกแลว ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็ไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน
..... มีแตเขาจะประกาศการกระทําชั่ววา คนผูนี้ปลงชีวิตสตรี
หรือบุรุษ ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือทําการตามปจจัยเพราะปาณาติบาตเปนเหตุ, อยางนี้เธอ
ทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยไดยินบางไหม?
“เคยเห็น เคยไดยิน และจักไดยินตอไปดวย พระเจาขา”
ทีนี้ ในความหมายที่ปาณาติบาตขยายกวางออกไปครอบ
คลุมสัตวทั่วไป ทานแสดงหลักในการพิจารณาไววา ปาณาติบาต
อยางไรมีโทษมากบาปแรง อยางไรมีโทษนอยบาปเบา ขอยกคําของ
ทานมาใหดู ดังนี้ (พบในอรรถกถา ๘ คัมภีร เชน ที.อ.๑/๘/๖๘)
ในบรรดาสัตวมีดิรัจฉานเปนตน ที่ปราศจากคุณความดี
ปาณาติบาตตอสัตวเล็ก พึงทราบวามีโทษนอย ตอสัตวตัวโต
มีโทษมาก เพราะเหตุไร? เพราะมีการลงมือทําการมาก, ถึงแม
เมื่อลงมือทําการเทากัน ก็เพราะมีขนาดใหญ; ในบรรดาสัตว
มนุษยเปนตน ที่มีคุณความดี ปาณาติบาตตอผูมีคุณความดี
นอย มีโทษนอย ตอผูมีคุณความดีมาก มีโทษมาก, อนึ่ง ใน
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กรณีที่รางกายและคุณความดีเทากัน เมื่อกิเลสและการเพียร
พยายามออน ก็มีโทษนอย เมื่อกิเลสและการเพียรพยายาม
แรง ก็มีโทษมาก
ขอหรืออาจจะเรียกวาเกณฑในการพิจารณาที่สําคัญ คือ
สัตวนั้นๆ มีคุณความดี หรือเปนสัตวรายมีโทษ, คนที่ทํามีกิเลสที่
ขับดันเจตนา เชน มีความอาฆาตมาดราย จะกลั่นแกลงขมเหง
รังแก หรือไม, ใชความพยายามเตรียมการและลงมือทําการมาก
หรือเปนเรื่องเฉพาะหนาผานไปเทานั้น, นอกจากนั้น ก็มีเรื่องขนาด
วาเปนสัตวใหญหรือสัตวเล็ก
ถาเจาะลงไปอีก องคประกอบหลักก็คือ คุณของฝายที่ถูก
ฆา กับเจตนาของผูฆา อยางที่วาแลว ถาฆามนุษย หรือฆาสัตวที่
มีคุณประโยชน ก็บาปแรงมีโทษมาก ถาฆาสัตวรายที่เปนภัย
อันตราย ก็มีโทษนอย ถาเจตนาที่ฆานั้นมีกิเลสแรง เชน คิดจะขม
เหงรังแกเบียดเบียน ทั้งที่มันไมไดทําอะไรเลย มันก็อยูของมันดีๆ
ไมเปนโทษเปนภัย ก็มีเจตนามุงราย ไปทําลายรังแกไปแกลงมัน
อยางนี้เปนบาปมาก โทษมาก แตถาไมไดมีกิเลสคิดรายอะไร เชน
ทําไปโดยปองกันตัว ก็โทษนอย อยางนี้เปนตน
เมื่อดูศีลของพระเปนหลัก วาทานยังปรับมากนอยกวากัน
แลวเราก็มาพิจารณาปฏิบัติในการถือศีลของคฤหัสถ เปนไปได
ไหมวา เราจะใหเด็กตระหนักหรือสํานึกกับตัวเอง แลวมีความชัด
เจนและมั่นใจตัวเองในการรักษาศีล เชนวาเวลาสมาทานศีลนั้น

๑๕๖
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ในใจของแตละคนบอกตัวเองได หรือแมแตจะบอกออกมา (ไมใช
เปนการปฏิญาณ) วา ฉันจะมีเมตตาตอสรรพสัตว สัตวทุกชนิด
นอกจากสัตวรายที่เปนภัยอันตรายอยางนั้นๆ แลว ฉันจะไมเบียด
เบียน ไมขมเหงรังแก หรือวาฉันจะไมทําปาณาติบาตตอสัตวตั้งแต
ระดับนี้ขึ้นไป แตไมใชหยุดแคนี้ แลวตอไปเราจะพัฒนาขึ้นไปนะ
หมายความวา ขณะนี้มีความพรอมที่จะทําไดแคไหน มีความมั่น
ใจในตนเองเทาไร ก็สมาทานเทานั้นบอกวาในขั้นนี้ ขาพเจามี
ความพรอมที่จะทําไดแคนี้ ในใจชัดกับตนเอง แลวตอไปเมื่อมี
ความสามารถ ก็พัฒนาสูงขึ้นไปตามลําดับ
นี่ก็เปนการสอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา ที่
เปนศาสนาแหงการศึกษา ซึ่งสอนคนใหฝกตน ใหมีการพัฒนายิ่ง
ขึ้นไป ไมใชหมายความวาเราละเลย แตเมื่อเรายังไมพรอม เราก็
ขอพัฒนาตัวเอง ระดับไหนที่ทําได ก็ใหมีความมั่นใจที่จะทํา ไมใช
วายังไมพรอมทีเดียวทั้งหมด ก็ไมเอาเลย แลวก็อยูกันไปอยางนี้
กลายเปนวา เปนชาวพุทธนี่ อะไรก็ได แกวงๆ พราๆ ไปหมด แลวก็
อยูกันไปดวยความรูสึกไมชัดเจนและไมมั่นใจในตัวเอง

ศีล ๕ อยูที่เจตนาไมเบียดเบียน
เรื่องนี้อาตมาก็อยากฟงความคิดเห็นของครูอาจารยดวย วา
รูสึกอยางไร และจะเห็นอยางไร
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อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ: “ในชวงตนของเด็กที่เล็กมากนี่ ก็
จะยังใหเห็นชีวิตก็คือชีวิต แลวก็เพราะเด็กนี่เวลาเห็นมดเขาก็จะใชเทาขยี้
ทันทีในสมัยกอน แลวใหเขารูวามีชีวิตเทากัน แลวก็ไมทําลาย สวนใหญ
เด็กจะอยูในขั้นนี้ แตวาถาพูดถึงในบานแลวตบยุง หรือวาเปนพอแมที่ตอง
ฉีดยุง อันนี้เด็กก็จะไมไดยุงเกี่ยว แตวาเด็กจะถูกสอน เมื่อเห็นก็คิดวา นี่
เขามีชีวิตเทากัน เปนเพื่อน และเมื่อเห็นแลว เขาก็จะไปเฝาดูมากกวาเจา
คะ แลวก็จะเห็นมันทําอาการ มดมันเอาหนวด Antenna นี่ทําอยางนั้นๆ
เขาก็จะเฝาดูอยางนั้น เปนเพื่อนของชีวิตเจาคะ สวนตอนสมาทานศีลก็ยัง
ใชรวมกันอยูเจาคะ”
ในชวงตนนี้ การสอนอยางนี้ เปนการวางพื้นฐาน นับวาดีที
เดียว ตัวหลักตอนนี้อยูที่การปลูกฝงพัฒนาเมตตา พรอมทั้งกรุณา
ซึ่งเปนธรรมหรือคุณสมบัติที่ครอบคลุม เพื่อใหอยูรวมกันดวยดีมี
ความสุขในโลก และเปนการพัฒนาจิตใจของเด็กเองใหเอิบอิม่ ออน
โยนดีงาม พรอมทัง้ เปนฐานใหแกการเวนปาณาติบาตนัน่ แหละไป
ตลอดในระยะยาว ในชวงตน จึงเห็นวาวางฐานอยางนีน้ ดี่ แี ลว
แตทีนี้ ขอพิจารณาอยูที่วา จะตองเตรียมการเพื่อการพัฒนา
ในขั้นตอไป อาจจะตองมาคิดวา ในขั้นไหนชวงไหนปญหาอยาง
ขางตนโนนจะเกิดขึ้นได เชนความขัดแยงในใจตัวเอง ดังที่พบกัน
อยูในพวกผูใหญ ทีนี้ เราอยากจะใหปฏิบัติศลี ดวยความชัดเจน
และมีความมั่นใจ ซึ่งหมายถึงวาใหเปนความจริงจังขึ้นมาดวย
สําหรับเด็กเล็กๆ แนนอนวาเราสอนใหมีเมตตากรุณา โดย

๑๕๘
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ใหรูเหตุผลวา สัตวอื่นเขาก็มีชีวิตเชนเดียวกัน เรารักชีวิตของเราฉัน
ใด เรารักสุขเกลียดทุกขฉันใด สัตวอื่นก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข
ฉันนั้น อันนี้เปนการอธิบายแบบครอบคลุมและเปนเชิงเหตุผล คือ
ใหถือศีลดวยปญญา แตทีนี้ตอไป เขาก็จะเห็นคุณพอคุณแมมาฉีด
ยา อาว… แลวคุณพอคุณแมทําไมทําอยางนี้ละ ก็ตองมีคําตอบให
เขาดวยนะ คุณพอคุณแมตองพรอมที่จะตอบอันนี้ดวย จะพรอม
ไหมที่วาพอถึงตอนนี้เราจะใหเขาทราบหลักนี้
คุณสุกัญญา ไชยวุฒิกรณวานิช: “ก็คือวาเขาก็เห็นที่บานทําเหมือนกัน
นะคะ แตโดยหลักคิดของโยมก็คือวา ก็อธิบายใหเขาฟงวาเราทําเพราะ
อะไร แตก็จะบอกวาตอไปนี้จะซื้อพวกสมุนไพรกันไว จะไดไมตองทําเจา
คะ แตก็มีความคิดวาเรื่องการสอนใหไมฆาสัตวตัดชีวิตนี้ก็สามารถบอกได
เลย บอกไดเลยโดยที่ไมรูสึกวามันยาก หรือวามันผิดเจาคะ”
ถาอยางนั้นก็ไมเปนไร และเรื่องหลักการนั้นก็แนอยูแลว ตัว
หลักกลางมันก็อยูอยางนั้นแหละ คือเวนจากปาณาติบาต ก็ตอง
สอน แตจะสอนอยางไรใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก เตรียม
เขาใหพรอมสําหรับการมีชีวิตอยูในโลก เชน เมื่อเขาไปเปนผูใหญ
เอง จึงคิดวาถึงอยางไรในระดับหนึ่ง เขาตองรูหลักนี้ดวย ที่วาตอง
สามารถแยกแยะ ในเรื่องที่วา ปาณาติบาตอยางไหนมีโทษมาก
โทษนอย ถาเขาเขาใจแลวเขาจะมีความมั่นใจในตัวเอง ในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ใหปฏิบัติไดดวยความมั่นใจตัวเอง มีความรูสึกชัด
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เจน ไมมีความขัดแยงในตัวเอง ไมพรา แลวก็ไมใชกลายไปในทาง
ตรงขาม จะไปฆาสัตวไหนก็ได รูสึกวาเหมือนกันไปหมด
พอแมก็อาจจะอธิบายแกลูกได บอกวา นี่สัตวนี้นะ เรา
พยายามหลีกเลี่ยง เรารูวาเขาก็รักชีวิตของเขา แตวาเราเห็น
อันตราย เชน แมก็รักลูก มันอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตของลูก แม
ก็จึงตองเลือก วาจะเลือกเอาระหวางประโยชนใหญกับประโยชน
นอย โทษมากกับโทษนอย อันนี้หมายความวาตองมีเหตุผลใน
ระดับที่ตอบไดเปนลําดับไป พอสูงขึ้นไปก็อธิบายไดอีก
คุณสุกญ
ั ญา ไชยวุฒกิ รณวานิช: “ก็ทําใหรูจักเบาใจขึ้นเจาคะ วาถาได
อธิบายใหเขาฟงวาระดับของบาปมีมากนอย แลวแต”
เราก็จะไดเห็นชัดวา ลูกจะเห็นวาแมนี่ไมทํารายสัตวที่เขาไม
มารังแกเราเลย ที่เขาไมเปนโทษเลย ที่ทําไปบางก็เฉพาะสัตวที่มัน
เปนอันตราย มีโทษ แลวแมก็พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดแลว
คุณทศพร ศรีเอี่ยม: “ตรงนี้เองผมมีความรูสึกที่สับสนนะครับ แตวา
เมื่อกี้ชอบใจและจับใจตรงที่พระคุณเจาพูดในเรื่องของศีลนะครับ
ประเด็นแรกคือการเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดใหสําหรับเด็ก ผมวาเรื่องตรง
นี้ไมใชเรื่องใหญสักเทาไหร เพราะวาพอแมทุกคนก็พยายามเตรียมสิ่งที่ดีที่
สุดใหกับบุตรอยูแลวนะครับ แตวาเรื่องที่ยากๆ ยิ่งขึ้น ที่ผมวาเปนเรื่อง
ยากมาก คือการที่จะพัฒนาใหเขาสามารถหยิบสิ่งที่ดีในเรื่องไมดีไดนะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมวาคอนขางยากนะครับ
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ตอมาถึงตรงที่เรื่องเราจะทําอยางไรใหลูกเขาใจวา การที่จะอยูใน
สังคมโดยการที่รักษาเบญจศีลใหครบถวนหมดในปจจุบันนี้นะครับ ตัว
โยมเองโยมคิดวาคอนขางยากมาก เพราะวาแมแตเมื่อกี้พระคุณเจาพูด
เรื่องสัมมาชีพนะครับ ทุกวันนี้เองในการจะประกอบสัมมาชีพเพื่อที่จะให
ครบถวนเบญจศีลทั้งหมดนี่ เราเองก็ยังทําไดยากนะครับ
แตวาที่อยากเรียนถามพระคุณเจาคือ โยมเองเคยไดรับการสอน
จากพระสงฆรูปหนึ่งซึ่งก็มีศรัทธากับทานนะครับ ทานก็บอกวาในกรณีศลี
๕ บางอยางตัวโยมเองยังไมสามารถถือศีลครบไดทั้ง ๕ ขอนะครับ ในบาง
ขณะถาจําเปนก็ใหถือศีลใหมากขอที่สุดเทาที่จะทําได แตถาจําเปนตองผิด
ศีลบางนะครับก็ขอใหรูไววาในการที่จะตองผิดศีลนั้นเปนเรื่องที่จําเปน
เพื่อที่จะดํารงชีพอยางนี้ ไมทราบอยางนี้ถูกไหมครับ”
ก็ไดในระดับหนึ่ง เมื่อยังไมเห็นทางออกที่ดีกวา ก็ยังดีกวา
ทิ้งศีลไปเลย แตถาเรามีความเขาใจมากขึ้น เราจะพัฒนาการ
รักษาศีลของเราใหสมบูรณและมั่นใจมากขึ้น เรื่องหนึ่งก็คือดูวัตถุ
ประสงคของศีล
อยางที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตร จะเห็นชัดวา การ
เบียดเบียนเปนตัวตัดสินสําคัญ เชนในขอมุสาวาท การพูดเท็จที่
เปนตัวตัดสินสําคัญ ก็คือเจตนาตัดรอนประโยชนของเขา เปนการ
เบียดเบียนผูอื่น อันนี้เปนมุสาวาทแท ขอยกพุทธพจนมาใหศึกษา
เปนตัวอยาง
(องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๔, ที่มาแหงเดียวกับเรื่อง
ปาณาติบาตขางตน)
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ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอเขาใจวาอยางไร เธอทัง้ หลายเคยได
เห็นหรือไดยนิ บางไหมวา บุรษุ นีล้ ะมุสาวาท เปนผูง ดเวนจาก
มุสาวาทแลว ราชาทัง้ หลายจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือทําการตามปจจัยเพราะการงดเวนจากมุสาวาทเปนเหตุ?
“ไมเคย พระเจาขา”
ถูกแลวภิกษุทั้งหลาย แมเราก็ไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน
....., มีแตเขาจะประกาศการกระทําชั่ววา คนผูนี้ทําลาย
ประโยชนของชาวบาน หรือลูกชาวบาน ดวยการกลาวเท็จ
ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือทําการ
ตามปจจัย เพราะมุสาวาทเปนเหตุ, อยางนี้เธอทั้งหลายเคย
เห็นหรือเคยไดยินบางไหม?
“เคยเห็น เคยไดยิน และจักไดยินตอไปดวย พระเจาขา”
ในการพิจารณากรณีเชนวา บางทีแพทยตองพูดเหมือนกับ
หลอกคนไข ถาเอาหลักนี้มาชวยดูวาผิดศีลไหม เมื่อมองที่เจตนา
รมณ จะเห็นวายังไมผิดเจตนารมณของศีล เพราะไมไดคิดจะตัด
รอนประโยชนของเขา แตในใจจริงนั้นตรงขามเลย เพราะแพทย
ตองการจะชวยคนไขไมใหเสียกําลังใจแลวอาจจะทรุดหนักลง
แตในกรณีอยางเชน เขามาทางนี้ เจอเรา เขาบอกเราวา เขา
หลงทางไปไมถูก มีทางสองแพรงสามแพรงจะไปทางไหน เรารูทาง
แตเราตองการตัดรอนประโยชนของเขา เราก็เลยชี้ทางผิดให อยาง
นี้เปนมุสาวาทชัดเจน สวนในกรณีที่วาถาแพทยหรือคนเฝาไขหรือ
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พยาบาล เปนตน เห็นวาคนไขไมมีกําลังใจพอ ไมสามารถจะรับรู
ความจริงในเรือ่ งโรคของเขาไดในตอนนี้ แตพดู หลีกเลีย่ งไมเปน ทํา
ไดแคพูดหลอก ก็เรียกงายๆ วาพูดเท็จไป ในกรณีนี้เจตนานั้นมุงดี
ตอคนไข ก็ไมผิดจังๆ ในเรื่องมุสาวาทซึ่งมีเจตนารมณตรงที่วาจะ
ตัดรอนประโยชนของเขา

ไมประมาทในการมองประโยชน
อยางไรก็ตาม เมื่อมองตามหลัก ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาที่
จะพัฒนาคน กรณีหลอกคนไขนี้ ดานบุญ ไดจากเมตตากรุณา แต
ดานบาป เพียงมีโทษเบาอยางยิ่ง ไมถึงกับพนปลอดโปรงไปโดย
สิ้นเชิง เพราะวาเจตนาพูดใหคลาดจากความจริงก็ยังมีอยู ซึ่งเรา
จะตองฝกตัวตอไปอีกในขั้นที่วา จะพยายามทําหรือพูดอยางไร
เพื่อไมใหมีการพูดเท็จเลย
ในเรื่องนี้ มีเหตุผลที่ละเอียดออนอีกขั้นหนึ่ง คือวา แมแตที่
เราพูดไมจริงเพราะหวังดีตอเขานั้น เมื่อมองลึกลงไปอีกจะเห็นวา
การที่เราไมใหเขารูความจริงนั้น อาจจะเปนการตัดรอนประโยชน
ของเขาในอีกระดับหนึ่งก็ได แตสําหรับตอนนี้นั้น แนนอนวาถาเขา
รูความจริง ในขณะที่เขาไมพรอมที่จะรับรูนี้ เขาจะไมไดประโยชน
นั้น แตแทนที่จะไดประโยชน เขาจะทรุด หรืออาจจะถึงแกกรรมไป
เสียกอน ตรงนี้ เราจึงตองปฏิบัติดวยความตระหนักเทาทันและไม
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ประมาท ไมใชพูดใหเขาสบายใจเฉพาะหนาพนๆ ไป ตองทําดวย
ความคํานึงมองขางหนาโดยทําไวในใจถึงประโยชนระยะยาวที่
อาจจะเหนือขึ้นไป
ที่วาไมประมาท คือไมมองขาม ไมละเลยการคํานึง
ประโยชนของคนที่มีไดหลายขั้นหลายระดับ อยางบางคน เมื่อใจ
เขาพรอมที่จะยอมรับความจริงได เขาจะไดเตรียมใจเตรียมชีวิต
อะไรของเขาได ซึ่งอาจจะเปนประโยชนขั้นสุดทายของชีวิต ซึ่งเปน
ประโยชนอยางสูงสุด ที่ชาวพุทธเรียกวาปรมัตถะเลยก็ได ทั้งนี้ก็ขึ้น
ตอกัลยาณมิตรผูสามารถ
ในกรณีเมื่อกี้นั้น ทานอาจจะยอมใหวา แพทยหรือพยาบาล
เปนตน คนนี้ทําไดแคนี้ เอาละ มีเจตนาดี ก็หลอกคนไขไวกอน แค
ไมบอกความจริงวาเขาเปนโรครายอันนี้ ก็ชวยเขาไปขั้นหนึ่ง แต
เราอาจจะตองหาหรืออาศัยอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถในดานนี้
มาพูดจาจนกระทั่งวาคนไขยอมรับความจริงได แลวก็บอกความ
จริงแกเขา เพราะวาถาเขาจะตองตายแนๆ เวลาที่เหลือของเขานั้น
นาจะเปนเวลาที่มีคามีประโยชนที่สุดในชีวิตของเขา
เพราะฉะนั้น ทานจึงไมยกเวนใหโดยสิ้นเชิง มิฉะนั้นเราจะ
ประมาท แลวเราก็จะปลอยปละละเลย เราบอกตัวเองวา เอาละ
เราหวังดีตอคนไข เราก็หลอกใหเขาสบายใจไปแลว แลวก็จบ ที่
จริงไมจบหรอก ยังจะตองพัฒนาเขาใหเขาพรอมอีกขั้นหนึ่ง ใหถึง
ขั้น ที่ทั้งเราและเขาไปพบอยูกับความจริงดวยกันอยางเบิกบาน
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ผองใส
แตก็อยางที่บอกเมื่อกี้ เปนอันวา การไมพูดความจริง โดยไม
มีเจตนาเบียดเบียน ไมใชมุสาวาทแท เพราะมุสาวาทแทอยูที่
เจตนาเบียดเบียน จะตัดรอนประโยชนของเขา อันนี้พอจะใชกันได
หรือเปลา กับเรื่องอาชีพที่วานั้น
คุณทศพร ศรีเอี่ยม: “ตรงประเด็นที่พระคุณเจาพูดครับ แตวาผมยัง
กังวลวาเรื่องลักษณะอยางนี้มา เราจะสอนเด็กแลวก็ใหเด็กเขาใจจะไดไหม
ครับ เพราะอยางพระคุณเจาพูดนี่ผมเขาใจวาเราควรทํากันในลักษณะไหน
แคไหน ถายังจําเปนตองถายไปที่เด็กนี่จะทําไดไหมครับ”
อันนี้เปนเรื่องที่สัมพันธกับการพัฒนาของเด็ก ที่เราจะตองดู
วา เรื่องไหนควรจะบอกจะสอนเขาไดเมื่อใด คือดูขั้นของความ
พรอม แตโดยหลักการ เราจะบอกวา มนุษยเปนผูที่พัฒนาได เมื่อ
อันนั้นดีและเปนไปไดแกมนุษย การศึกษาก็ตองทําใหได
ในขั้นนี้ก็คิดวา สําหรับเด็ก ก็คือใหเขารูเขาใจกวางๆ วา ให
ดูที่เจตนาวาเราไมตองการทํารายเขา ไมเบียดเบียนเขา เราหวังดี
ตอเขา การที่เรารักษาศีล ๕ จะมีศีล ๕ นี่ ทุกขอเลยมุงหมายเพื่อ
จะไมเบียดเบียนกัน ไมทํารายกัน แลวก็อยูกันดวยความหวังดี
ปรารถนาดีตอกัน เปนมิตรตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหอยูกัน
ดวยไมตรี มีเมตตากรุณา เจตนารมณของศีลก็อยูที่นี่แหละ
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ศีลเวนเบียดเบียน หนุนดวยศีลเกื้อกูล
ออ… ขอเพิ่มอีกหนอย มีศีลฝายบวกดวยนะ ศีลฝายบวกนี้
บางทีโยมไมไดนึกถึงกันเลย ศีลไมใชมีแตเรื่องละเรื่องจะเวนอยาง
เดียวหรอก สังคหวัตถุ ๔ ก็เปนศีลทั้งหมด คือ ทาน (เผื่อแผใหปน)
ปย วาจา (พูด ดว ยใจรัก กัน ) อัต ถจริย า (ทําประโยชนแ กกัน )
สมานัตตตา (สมานตัวเขาดวยกัน) เราถือศีล ๕ นี่ เราไมเบียด
เบียนใครแลวใชไหม เสร็จแลว เหนือกวานั้น เรายังมาสังคหะ ชวย
เหลือกัน ยึดเหนี่ยวกันไว ดวยทาน ดวยปยวาจา ดวยอัตถจริยา
ดวยสมานัตตตาอีก นี่ก็อยูในระดับศีลเหมือนกัน ฉะนั้น เจตนารมณของศีลจึงไดพูดวาสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในทางที่ไมเบียด
เบียน แตเกื้อกูลกัน
ทีนี้ ถาเราอยูในระบบสังคมเชนอยางในปจจุบัน ที่โดยสวน
รวมแลวเปนระบบที่เอื้อตอการเบียดเบียน และมันก็ไมเอื้อตอการ
เกื้อกูลกัน เริ่มแรก เราก็ตองรูตระหนักความจริงนี้ แลวอยูดวย
ความไมประมาท โดยตั้งเจตนาใหญเปนหลักไวกอนวา เราจะ
พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะตองทําความเบียดเบียนอยางนั้นให
เหลือนอยที่สุด และจะพยายามทําในทางเกื้อกูลใหมากที่สุดเทาที่
จะมีและจะทําโอกาสได แตท้งั นี้ เราก็ยอมรับความจริงวาเรายังอยู
ใตกระแส และอยูในความครอบงําของระบบสังคมนี้ เรายังหนีไม
พน โดยเฉพาะในตอนแรกนี้ เรายังไมสามารถหลีกเลี่ยงได และ
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อาจจะมีปจจัยบีบบังคับตางๆ ที่เราจะพนไปไดยากหรือไมอาจจะ
พนไปได แตเราก็พยายามใหเปนโทษนอยที่สุด แลวก็เอาทางฝาย
ดีมาทําใหมากที่สุด และความตระหนักรูเทาทันจะชวยหาโอกาส
ใหเรา พรอมกับชวยไมใหเพลี่ยงพล้ํา
ในภาวะที่บีบคั้นนี้ เมื่อรูวากระแสมันเปนโทษ เราก็ทวน
กระแสไปพลางๆ ดวย นอกจากหลีกเวนการเบียดเบียนแลว ก็เอา
ศีลฝายบวกคือสังคหวัตถุเสริมเขาไป เกื้อกูลเกาะกุมกัน ชวยเหลือ
กันดวยทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เราตองเนนสังคหวัตถุ ๔ นี้ ในการอยูรวมสังคม ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไปเลย
มันจะสะสมกําลังในการสรางสังคมที่ออกจากการเบียดเบียนใน
ระยะยาว
เอาเปนวา หลักการในเรื่องศีลนี่ อยูที่เจตนาเปนสําคัญ คือ
ตั้งใจจะไมเบียดเบียนกัน ไมตัดรอนทํารายผูอื่น ไมไดมุงจะทําลาย
ผลประโยชนของเขา แลวก็พยายามในทางบวก คือทางเกื้อหนุน
แคนี้จะพอตอบขอหวงใยของโยมไดหรือยัง

การศึกษานี้ สรางโลกที่สุข ไรเบียดเบียน
คุณทศพร ศรีเอี่ยม: “ผมคิดวาคงเปนทางคณะผูบริหารโรงเรียนเลือก
อีกทีหนึ่งครับ เพียงแตวาในสวนตัวก็ดี เปนความเห็นของผูปกครองที่คิด
นะครับ เพราะวากลัวที่เด็กออกไปแลว จะอยูในสังคมที่ตองแขงขันกัน
อยางรุนแรง แลวก็อาจจะมีปญหาครับ”
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เรื่องนี้ตองใจเขมแข็ง ไมทอถอย ตองมองไปไกลๆ ในระยะ
ยาวทีเดียว และในการแกปญหาระยะยาวนั้น เรายังตองมองอีก
ขั้นหนึ่งวา เราอยูในระบบสังคมนี้ ที่มันครอบงําและบีบคั้นเรา ทํา
ใหเราหลีกเลี่ยงการกระทําที่เราไมเห็นดวยเชนการเบียดเบียนเอา
เปรียบกันอยางนี้ไมได แตอยาลืมวา ในเมื่อเรารูวาระบบสังคมนี้
มันไมดี ถามองใหถูกตอง เราเองก็มีหนาที่รับผิดชอบในการรวมแก
ไขระบบสังคมนี้ดวย คือเราเปนคนหนึ่งที่จะแกปญหา
ถามองอยางนี้ เราจะเปลี่ยนไปมีทาทีใหม ซึ่งเปนทาทีที่ถูก
ตอง ในการเปนสวนรวมของการแกไขระบบสังคมนี้ ใหมนั เปลีย่ นไป
ในทางทีพ่ งึ ประสงค อยางทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวาเปน “โลกทีเ่ ปนสุข
ไรการเบียดเบียน” อันนี้คือจุดหมายที่แท แมจะเปนเรื่องระยะยาว
โดยเฉพาะเด็กรุนใหม จะตองกาวไปในทิศทางนี้ จะตองได
รับการศึกษาพัฒนา เพื่อใหมาเปนผูแกไขปญหานี้ มาสรางโลกที่
เปนสุขไรการเบียดเบียนนี้ เมื่อรูกันอยูวาโลกเปนปญหา ก็การ
ศึกษานี่แหละจะตองแกไข ถาการศึกษาไมแก แลวอะไรจะแกได
ถาเราคิดวา เราอยูในระบบสังคมนี้ ที่มันบีบบังคับใหเรา
ตองทําสิ่งที่เรารูอยูวาไมถูกตอง มีการเบียดเบียนเอาเปรียบกัน
เปนตน ยากนักที่วาเราจะหลีกเลี่ยงได เราจะทําอยางไร ถาคิด
อยางนี้ เราจะตกอยูในฐานะเปน “ผูถูกกระทํา” ที่ตองเหน็ดเหนื่อย
และหนักในการที่ทนอึดอัดและหาทางหลบหลีกตางๆ แลวก็เสีย
สุขภาพจิตดวย
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แตเมื่อมองตัวเองในทาทีใหมที่เรามีสวนรวมในการแกไข
ปญหา เราจะมองตัวเองเปน “ผูกระทํา” ที่คอยหาคอยทําโอกาส
ในการแกปญหา ที่จะทําใหการเบียดเบียนลดนอยลง และมีการ
เกื้อกูลกันมากขึ้นๆ ถาปรับตัวมองตัวมีทาทีอันนี้ ก็จะอยูในระบบ
สังคมที่วาไมดีไดอยางดีที่สุด เปนการกาวไปอีกชั้นหนึ่ง
อีกแงหนึ่งคือ เหมือนกับบางคนที่จะไปทําการใหญอนั หนึ่ง
ตอนแรกจําใจจํายอมตองไปเขารวมอยูในวงนั้น แตเจตนาที่แทนั้น
คือเพื่อไปแกไข การกระทําในเบื้องตนที่เหมือนยอมรับระบบนั้น ก็
กลายเปนเรื่องปลีกยอยไป เพราะเจตนาใหญที่ดีมันอยูเหนือนั้น
เพียงแตตระหนักรูวา ถาไมทําอันนี้ มันก็ไปอันโนนไมได ก็ตองใช
หลักตามพระพุทธภาษิตที่วา เมื่อเล็งเห็นประโยชนใหญ ก็ยอมเสีย
ประโยชนนอยได
อันนี้เราตองเตรียมคนของเราใหพรอมดวยนะ คือ เมื่อเปน
ชาวพุทธ ก็ตองอยูไดอยางดีที่สุดในสังคมแมแตที่มันแยที่สุด เรา
ตองฝกกันใหพรอมอยางนั้นดวย แลวเราก็ไมใชเพียงแคไปอยูได
นะ เราตองไปนําการเปลี่ยนแปลงใหไปในทางที่ดีดวย
ตอไป เมื่อเราเขาไปอยู ตอนแรกเราไมมีกําลังพอ เราก็ถูก
ระบบนั้นบีบคั้นเอา ใหจําใจจํายอมทําบางอยางไป แตเจตนาใน
ระยะยาว เรามีจุดมุงหมายอยูแลว เราก็พยายามเดินไปในทิศทาง
ที่จะแกปญหา เพื่อผันแปลงกระแสสังคม แกไขระบบสังคมไปดวย
ระยะยาวตองคิดอยางนั้น
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เรายอมรับกันวา เวลานี้ โลกประสบปญหารุนแรงทุกดาน
บางคนถึงกับเชื่อวาโลกใกลจะวิบัติวินาศ การที่โลกประสบปญหา
เชนนั้น ปญหาที่รายแรงเกิดจากคนที่เกง แตไมดี ในการแกปญหา
 หาทีแ่ รงรายของโลกได
ของโลก เราตองการคนดี แตคนดีทจี่ ะแกปญ
ตองเปนคนดีทเี่ กงดวย และตองเกงยิง่ กวาคนเกงทีไ่ มดี เราตองกลา
ทีจ่ ะสรางคนทีท่ งั้ ดีและทัง้ เกงเชนวานัน้ นีเ่ ปนภารกิจอยางหนึ่งของ
การศึกษาที่เราพึงตองจัดใหได เพื่อโลกจะไดมีอารยธรรมอันแท ที่
มนุษยเขาถึง “ชีวิตดีงาม ธรรมชาติรื่นรมย สังคมมีสันติสุข”
อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ: “โยมก็วาเปนความเห็นที่ดีในฐานะ
ผูปกครอง ซึ่งอาจจะหวงวาลูกจะไปอยูในสังคมแขงขันอยางไรเจาคะ แลว
ก็จะเห็น คือทุกคนที่มาที่นี่ก็ไมใชแตผูบริหารหรือคุณครู ก็เปนทั้งบุพการี
และผูที่ทํางานอยูในสังคม แตวาอยากเห็น แลวก็จากทานเจาคุณอาจารยก็
ทําใหเห็นแนวทางวา โรงเรียนแนวพุทธนี้จะขึ้นมาในสังคมเพื่ออะไร วันนี้ที่
ทานเจาคุณพูดนี่ก็จะทําใหเห็นภาพชัดถึงประโยชนของโรงเรียนแนวพุทธ
หรือวาลูกโตขึ้นไปในสังคมแลวจะเปนอยางไรเจาคะ”

เจอปญหา เราศึกษา กลายเปนได
ขอตออีกนิด คือเรื่องนี้ก็มีคําถามบอยนะ อาตมาอยูที่วัดนี่
อยางพระที่มาบวชชั่วคราว ทานมาจากอาชีพตางๆ บางทานรูตัว
วาทานอยูในอาชีพที่เปนปญหา ซึ่งทําสิ่งที่ไมดีตอสังคมเหมือนกัน
แลวทานถามอาตมาวาจะทําอยางไร
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ก็บอกไปวา เราก็ตองอยูอยางรูเทาทันสิ เจตนาระยะยาวเรา
มี ถาเราตั้งอันนี้ไวได ในระหวางนี้ที่เราตองทําไปกับเขานี่ เราก็
พยายามใหสว นทีเ่ กือ้ กูลหรือทีเ่ ปนประโยชนนดี่ ลุ ขึน้ มาบาง เทากับ
เรามีโอกาสไปชวยเขาแลวนะ ไมเชนนัน้ กิจการแบบนีม้ นั จะเสียหาย
ตอสังคมอยางมาก เราก็ไปชวยใหมนั มีสว นทีด่ ขี นึ้ มาบาง นีห่ นึง่ ละ
อีกอยางหนึ่งก็คือ เราตองมีปญญาเพื่อจะแกไขปญหาระยะ
ยาว การที่เราเขามาอยูในระบบนี้ เราก็ไดเรียนรูกิจการนี้ ซึ่งเปน
การพัฒนาปญญาของเราในการที่จะแกปญหานั่นแหละ และนี่ก็
คือสวนหนึ่งของการที่จะกาวไปแกปญหาแลวละ ถาเราไมไดเรียน
รู ไมรูกลไกความเปนไปของระบบที่วาเปนปญหานี้แลว แมแตเรา
บอกวาจะไปแกปญหา เราก็แกไมเปน จับไมถูกที่
ฉะนั้น ก็เปนประโยชนที่เราไดมาอยูในระบบนี้ดวย เราก็รีบ
เอาประโยชนเลย ก็คือวา ไปอยูโดยมีความตระหนักรูวาเราจะ
เรียนรูระบบวามันเสียหายอยางไร
ถาไมคิดอยางนี้ ไมตั้งทาทีอยางนี้ ก็มัวสักแตวาหมนหมอง
ใจ ไมสบายใจ วานี่ฉันตองอยูในระบบนี้ ที่มันทําอะไรๆ เสียหาย
แกสังคม แลวจะทําอยางไร ตัวเองก็ไปไหนไมได ทําอะไรก็ไมได
มัวแตใจเสีย และเสียใจ
เอาละ ก็รบี ทําซะ บอกวาเปนโอกาสแลวที่เราจะไดเรียนรู
ปญหา มองเห็นสาเหตุของปญหา เรามาอยูกลางตัวปญหาแลว
เรียนเลย ศึกษาเลย พอมองแงดี ก็ไดประโยชนเลย แลวเรานี่แหละ
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จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาตอไป เพราะเราตั้งใจดี และเขาใจ
ดีดวย
นี่คือตัวอยางของการที่วา ตองหาแงที่จะเอาประโยชนใหได
ไมวาจะอยูในสภาพอะไร เลวรายอยางไร ถารูจักโยนิโสมนสิการ
ละก็ ตองหาประโยชนได ดังที่พระบางองคจะมรณภาพแลว ก็ยัง
บรรลุอรหัตตผลได หมายความวา แมแตความทุกขอยางหนักที่สุด
มนุษยก็ยังเอามาทําใหตัวเองตรัสรูได สิ่งเลวรายที่สุด ถามนุษยรู
จักใชปญญา ก็จะเอาประโยชนได เอาเปนวา เรื่องนี้ผานไปกอน
สรุปปดทายเรื่องปาณาติบาตหนอย คงพอไดแนววา ชวงตน
เด็กเล็กเริ่มแรก เราสอนการเวนปาณาติบาตอยางกวางแบบครอบ
คลุมเลย ไมมีการแบงแยกหรือแยกแยะ โดยมุงสรางภาวะจิตใจ
แหงความมีเมตตากรุณา ดวยปญญามองเห็นเหตุผลแหงการมี
และรักชีวิตรักสุขเกลียดทุกขเสมอกันของสรรพสัตว ที่จะเปนฐาน
ของการอยูรวมกันในโลกที่มีสันติสุข
ตอจากนั้น โดยสัมพันธกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ซึ่ง
เปนจุดที่ตองขอฝากทางโรงเรียนไปจับขั้นตอนของความพรอม เรา
ก็จะเตรียมใหเด็กมีการพัฒนาที่พรอมจะไปอยูในโลก และไปรวม
สรางสรรคแกปญหาของชีวิตและสังคม ถึงขั้นนี้ ก็ใหรูเขาใจเรื่อง
ปาณาติบาตในขั้นจําแนกแยกแยะใหเขาถึงเหตุผล ในการที่จะ
ปฏิบัติในเรื่องนี้ไดดวยความมั่นใจตัวเอง โดยในทางปญญาก็ชัด
เจนไมพรา และในดานจิตใจไมมีความขัดแยงภายใน เพื่อปฏิบัติ
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ตัวในความถูกตองอยางจริงจัง กาวไปในการพัฒนาสูการปฏิบัติที่
สมบูรณยิ่งขึ้นๆ ตอไป
ขอ ๓) “สวดสาธยายพุทธวจนะ… และอธิษฐานจิต...” ขอนี้ อาน
แลวก็ชวยกันดู อาจจะตองฝากวาชวยกันคิด คือ แตกอนนี้อาจจะ
พูดวาสวดมนต แตทีนี้ก็ใหกวางขึ้น “อธิษฐานจิต” นี่ จะใหเปนตัว
เสริมสมาธิ อธิษฐานในที่นี้วาตามความหมายเดิมนะ ไมใช
อธิษฐานแบบรองขอวา “เจาประคุณ ขอให…” แตอธิษฐานในที่นี้
คืออธิษฐานแบบพระพุทธเจา หรืออธิษฐานแบบของพระ
อธิษฐานในความหมายของพระพุทธศาสนา
เปนบารมี
อยางหนึ่ง คือความตั้งใจมุงมั่นเด็ดเดี่ยววาจะทําการนั้นใหสําเร็จ
ตั้งจุดมุงหมายที่ดีขึ้นมา แลวก็มุงทําการนั้นแนวไป ไมใชอธิษฐาน
เพื่อจะได แตอธิษฐานเพื่อจะทํา คนไทยนี่อธิษฐานเพื่อจะได แต
ของพระ เปนการอธิษฐานเพื่อจะทํา
พระพุทธเจาอธิษฐานพระทัย ก็ทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อจะได
บรรลุโพธิญาณ อธิษฐานในที่นี้คืออยางนั้น เปนการใหชาวพุทธฝก
หัดที่จะมีจิตใจเขมแข็ง มีความตั้งใจจริงในการทําอะไรๆ อันนี้จะ
สําทับการฝกสมาธิ
ขอ ๔) “ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย...” อันนี้ฝากไว ขอใหทางโรง
เรียนไปปรับเอง
ขอ ๕) “ทํากรรมดี… อุทิศแดพระรัตนตรัย มารดา บิดา ครู
อาจารย...” ขอใหลองคิดดู จะเปนไปไดไหม
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ข อ ๖) “ตั้ ง กําหนดวั น ปลอดการบั น เทิ ง ...” ในข อ นี้ อาจตั้ ง
กําหนดชมรายการบันเทิงแตละวันดวยวาแคไหน ถาตั้งได ทาน
เรียกวาเปนวัตรอยางหนึ่ง วัตร คือขอปฏิบัติประจําตัว เชนวา ฉัน
จะดูการบันเทิงแคนี้ หรือมีวันเวนที่งดการบันเทิง การถืออุโบสถก็
อยางนี้แหละ นี่คือการฝกชาวพุทธใหถืออุโบสถ ก็เราอยูกับศีล ๕
มา ๗ วันแลว เราก็ขึ้นไปอยูกับศีล ๘ สักวันหนึ่ง
ศีล ๕ คือไมเบียดเบียนคนอื่น แตศีล ๘ นี่จะมาพัฒนาตัว
เอง ใหมีจิตใจดีขึ้น ใหมีความสุขไดงายขึ้น ใหเปนอิสระมากขึ้น
โดยพึ่งพาวัตถุนอยลง ศีล ๘ สวนที่เพิ่มขึ้นมานี่ คือเปนศีลที่ฝกคน
ใหเปนสุขไดโดยพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคนอยลง เจตนารมณอยูที่นั่น
แลวก็จะพัฒนาจิตใจใหเขมแข็งขึ้นไปดวยในตัวเอง จะขึ้นตอวัตถุ
นอยลง ลองดูวาจะทําไดไหม มีวาระปลอดการบันเทิงบาง
ขอ ๗) “ตัง้ เกณฑเพือ่ ฝกความรูจ กั ประมาณในการบริโภค การกินเสพ
พอดี หรือการบริโภคดวยปญญา” ขอนี้ก็สําคัญ อาจจะเอาอยางพระ
คือ พระเวลาจะฉันอาหาร ตองพิจารณาที่จะฉันใหถูกตองตาม
ความมุงหมายของการฉันอาหาร โดยวา “ปฏิสังขา-โย” อยางที่วัด
นี้ พระฉันพรอมกัน กอนจะฉันก็สวด “ปฏิสังขา-โย” กอน ตามคํา
บาลีวา “ปฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง ปฏิเสวามิ…” แลวก็อาจจะแปล
ดวย เพราะวาบางทานอาจจะไมเขาใจ ก็จะไดรูความหมาย ในคํา
แปลจะบอกหมดวา ที่เรารับประทานอาหารนี้ มิใชเพื่ออยางนั้นๆ
แตเพื่ออยางนี้ๆ แลวก็รับประทาน อยางนอยก็เตือนสติไดทีหนึ่งๆ
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ขอปฏิบัตินี้ ในที่บางแหงก็เลยทําบาง จะคลายกับที่ทาง
คริสตเขาทํากันมาแลว แตเขาทําแบบวาขอบคุณพระเจา เวลาเอา
อาหารมาตั้ง ก็สวดขอบคุณพระเจา แตทีนี้ของชาวพุทธ เปนการ
สวดพิจารณาอาหาร วาใหเรากินดวยปญญา โดยถือความ
เอร็ดอรอยเปนตน เปนเพียงสวนประกอบ แตตัวจริงที่ตองใหได
กอน คือกินอาหาร ตองใหไดคุณคาที่แทของอาหาร คือใหเปน
ประโยชนตอรางกาย มาบํารุงเลี้ยงรางกายใหเจริญเติบโต ซอม
แซมสวนสึกหรอ แกปญหาไมใหเปนโรคภัยไขเจ็บ กินแลวไมให
เปนโทษ หรือกินทั้งไดประโยชนและไมเปนโทษ
การพิจารณานี้ เปน การเตือ นสติ แลวก็เ ปน ศีล อยางหนึ่ง
คือ ปจจัย ปฏิเ สวนาศีล ซึ่ง ไดบอกแลววา นาจะเนนกัน ก็คิด วา
นาจะใชได
ถาเห็นเหมาะ ก็พจิ ารณากันตัง้ แตจะเริม่ รับประทานอาหาร
เลย การเริม่ รับประทานก็จะไดพรอมกันดวย พอจะรับประทาน
อาหาร ก็สวดพรอมกัน
ในขั้นนี้ ขอจบการพิจารณาไวเทานี้กอน แตยังไมใชจบจริง
เพราะยังขอฝากครูอาจารย และผูปกครอง คือทางโรงเรียน ชวย
กันพิจารณา เพื่อไดขอยุติที่จะใชทํางานตอไป
ทีนี้ เมื่อสะดวกกันแลว ก็มาดูกันตอไปใหจบ
ขอที่ยงั คางอยูและฝากไว สวนมากชัดอยูแลวในทางหลัก
การ เพียงแตมาดูกันวาจะจัดวางใหไดผลในทางปฏิบัติอยางไร จึง
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คงไมตองใชเวลาพิจารณามากนัก
ในขอ ๓) “สวดสาธยายพุทธวจนะ… ทําใจใหสงบ และอธิษฐาน
จิต...” นี้ เห็นไดวา การสวดมนตเปนกิจกรรมกุศลที่มีความสมบูรณ
ในตัว มีการแสดงออกเปนพฤติกรรมรวมกันของหมูคนก็ได ทําเปน
สวนเฉพาะตัวก็ได และปฏิบัติกันมาเปนประเพณี ควรจะใหความ
สําคัญเดนชัดเปนขอหนึ่งตางหาก
สวนการทําใจใหสงบและ
อธิษฐานจิต ก็เปนเรื่องของสมาธินั่นเอง จะทําพวงกับการสวด
มนต หรือทําเมื่อใดที่มีโอกาสแมแตในเวลาสั้นๆ ก็ได ซึ่งควรจะฝก
ไวเสมอๆ ก็ควรจะตั้งไวเปนขอตางหาก
จึงตกลงวา ขอ ๓) นี้ แยกเปน ๒ ขอ คือ
ขอ ๓) “สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต โดยเขาใจความ
หมาย อยางนอยกอนนอนทุกวัน”
ขอ ๔) “ทําจิตใจใหสงบ เจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมาย
ที่เปนกุศล วันละ ๕–๑๐ นาที”
เมื่อแยกขอ ๓) ยอยเปน ๒ ขอแลว จํานวนขอก็เพิ่มจาก ๗
เปน ๘ ขอ นี่ถือไดวาเปนขอปฏิบัติประจําตัวทั่วไป ซึ่งนับวา
ครบถวนหรือพอสมควรแลว
อยางไรก็ดี เมื่อมองลึกและละเอียดลงไป เห็นวา ยังมีขอ
ปฏิบตั พิ เิ ศษบางอยาง ดังทีท่ างพระเรียกวาเปนจริยาวัตรและกิจวัตร
ตางๆ ทีจ่ ะชวยเสริมชวยย้าํ ใหการฝกหรือการพัฒนาชีวติ นี้ ประณีต
และไดผลสนิทแนบเนียนยิง่ ขึน้ ก็เลยมีขอ ทีข่ อเพิม่ ขึน้ อีกบาง
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ดังเชน เมือ่ พิจารณาในขอแรก เกีย่ วกับเรือ่ งการออมเงินและ
แบงมาทําทานบริจาคนัน้ ไดพดู กันถึงการตักบาตร ซึง่ ชาวพุทธจํานวน
มากปฏิบตั มิ าเปนกิจวัตรประจําวัน แมวา สําหรับพุทธศาสนิกชนทุก
แตถา หาง
คนคงไมสะดวกและเปนไปไดยากทีจ่ ะตักบาตรทุกวัน
หนอยเปนประมาณสัปดาหละครัง้ โดยเฉพาะในวันพระ ก็เปนไปได
ทีนี้ เมือ่ พูดถึงวันพระแลว ก็มองเห็นตอไปอีกวา วันพระหรือ
วันหยุดประจําสัปดาหนนั้ มีประเพณีสบื กันมา ทีช่ าวพุทธไดใชเปน
โอกาสสําคัญสําหรับฝกตนพัฒนาชีวติ เชน รักษาอุโบสถ แลวก็มกั
จะไปปฏิบตั โิ ดยทําเปนกิจกรรมรวมกัน นักเรียนก็ควรจะไดใชโอกาส
เชนนีเ้ หมือนกัน ตกลงก็จงึ เพิม่ อีกขอหนึง่ คือ
ขอ ๙) “บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ดวยการตักบาตร หรือแผเมตตา
ฟงธรรม หรืออานหนังสือธรรม โดยบุคคลที่บาน ที่วัด หรือที่โรงเรียน
รวมกัน ประมาณ ๑๕ นาที”
เมือ่ มองดานกิจวัตรแลว ลึกและละเอียดลงไป ก็มองตอไปถึง
จริยาวัตร
ซึง่ คนไทยไดรบั ความชืน่ ชมวาเปนคนประณีตงดงาม
ละมุนละไม อันเกิดจากการฝกกันมาในวัฒนธรรมจนเหมือนเปนไป
โดยไมรตู วั ขอนีก้ ไ็ มพงึ หลงลืมขามไป จึงจัดเขามาดวย แลวก็พอดี
ไปกลมกลืนเขากันไดกบั ทีบ่ างทานเสนอใหเนนความรูจ กั รับผิดชอบ
ในเรือ่ งชีวติ สวนตัว ก็เลยเพิม่ อีก ๒ ขอ คือ
ขอ ๑๐) “มีปกติกราบไหว แสดงความเคารพ ตอพระรัตนตรัย
บิดามารดา ครูอาจารย และบุคคลที่ควรเคารพ”
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ขอ ๑๑) “ปฏิบัติกิจสวนตน ดูแลของใชของตนเอง และทํางานของ
ชีวิต ดวยตนเอง”
ในที่สุด ไดยอนมานึกถึงหลักใหญแกนกลางสําหรับชาวพุทธ
ทีเ่ รานับถือและนําเราใหกา วหนาไปในการศึกษาพัฒนาชีวติ คือพระ
ไตรรัตน หรือพระรัตนตรัย สําหรับมวลชนทีค่ นสวนใหญยงั เขาไม
ั นธรรม
คอยถึงหรือยังไมสนิทแนนในสาระทีเ่ ปนนามธรรม เรามีวฒ
ประเพณีที่สงเสริมใหมีเครื่องสักการะบูชา เฉพาะอยางยิ่งพระพุทธ
รูปไวใหเปนที่เคารพระลึก เพื่อเตือนจิตนอมใจเขามาสูคุณพระ
รัตนตรัยและความใฝกุศล ยิ่งเมื่อคํานึงถึงเด็กนักเรียน เรื่องนี้ก็ยิ่ง
นาจะใสใจใหความสําคัญใหมาก จึงตกลงเพิ่มอีกขอหนึ่งวา
ขอ ๑๒) “มีสิ่งที่บูชาไวสักการะประจําตัว เปนเครื่องเตือนใจให
ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย”
เปนอันวา มีหลักในดานปฏิบัติการ ๑๒ ขอ พอไดหัวขอครบ
แลว ดูตลอดทั้งหมดทวนอีกที ก็เห็นวาบางขอควรจัดลําดับใหมให
เหมาะ จึงจัดเรียงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เปนดังนี้
๑. เก็บออมเงิน และแบ่งมาบําเพ็ญทาน เพื่อบรรเทาทุกข์ เพื่อบูชาคุณ
เพื่อสนับสนุนกรรมดี อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒. สมาทานเบญจศีล เว้นอบายมุข
๓. สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต์ โดยเข้าใจความหมาย อย่าง
น้อยก่อนนอนทุกวัน
๔. ทําจิตใจให้สงบ เจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เป็น
กุศล วันละ ๕–๑๐ นาที
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๕.มีปกติกราบไหว้ แสดงความเคารพ ต่อพระรัตนตรัย บิดามารดา
ครูอาจารย์ และบุคคลที่ควรเคารพ
๖.ทํากรรมดี ทําบุญ บําเพ็ญประโยชน์ อุทศิ แด่พระรัตนตรัย มารดาบิดา
ครูอาจารย์ และท่านผูเ้ ป็นบุพการีของสังคมในอดีต สัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๗.ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย์ และไปร่วมกิจกรรม ทุกวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา และวันสําคัญของครอบครัว
๘.บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ด้วยการตักบาตร หรือแผ่เมตตา ฟังธรรม หรือ
อ่านหนังสือธรรม โดยบุคคลทีบ่ า้ น ทีว่ ดั หรือทีโ่ รงเรียน ร่วมกัน ประมาณ ๑๕ นาที
๙.ฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยปัญญา ให้กินอยู่พอดี
๑๐.ปฏิบัติกิจส่วนตน ดูแลของใช้ของตนเอง และทํางานของชีวิต ด้วย
ตนเอง
๑๑.ชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินกําหนดที่ตกลงกันในบ้าน และมีวัน
ปลอดการบันเทิง อย่างน้อยเดือนละ ๑ วัน
๑๒.มีสิ่งที่บูชาไว้สักการะประจําตัว เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระ
คุณของพระรัตนตรัย
เปนอันวา “หลักชาวพุทธ” ไดครบแลว ทั้งดานหลักการ ที่
เปนขอปฏิญญา และดานปฏิบัติการ ที่เปนขอปฏิบัติ เรียกไดวา
เปนสูตรแหงปฏิบัติการ อันพรอมที่จะนําไปใชใหสมวัตถุประสงค
อยางไรก็ดี หลักปฏิบัติ ๑๒ ขอนี้ แลดูรูสึกเหมือนวามาก ถา
เปนไปได จึงจะหาโอกาสพิจารณาในแงที่จะจัดเปนหมวดหมู เพื่อ
ใหดูงายและเปนระบบ อันจะเรียบรื่นตอการคิดเขาใจ การกําหนด
จดจํา และการนําไปใชปฏิบัติตอไป

ภาค ๒

สื่อสาระ

ปรากฏนาม

สยามสามไตร๑
โรงเรียนกราบถวายรายงาน:
ณ โอกาสนี้ โรงเรียนสยามสามไตร ที่ไดรับเมตตาจากทาน
เจาคุณอาจารย ใหชื่อเปนมงคล และก็ไดมารับชื่อนี้จากทานเจาคุณ
อาจารยเมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บัดนี้ ไดรบั ชือ่ เปนทางการ
จากกระทรวงศึกษาธิการใหเริ่มใชเมื่อวันศุกรที่ ๑๖ พฤษภาคม ที่
ผานมา
วันนี้ เปนวันมงคลอันสูงสุดที่จะเปดเบิกฤกษการศึกษา และ
ใชชื่อเปนโรงเรียนสยามสามไตร จึงขอกราบสักการะทานเจาคุณ
อาจารยเพื่อใชชื่อเปนทางการตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
๑

ถอดความจากเสียงบันทึกในโอกาสที่คณะบุพการี ผูบริหาร ตัวแทนครูและผูปกครอง
เขากราบนมัสการและขอรับชื่อโรงเรียนสยามสามไตร จากทานเจาคุณอาจารย พระ
พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อเริ่มตนอยางเปนทางการ เปดปการศึกษา
๒๕๕๑ แทนชื่อเดิมคืออนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถม เมื่อวันจันทรที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๑ “วันวิสาขบูชา” ณ กุฏิ ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล สาย ๔

๑๘๒
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ในสวนของความหมายและความสําคัญก็คิดวา โรงเรียนเดิม
คืออนุบาลหนูนอยและบานพุทธประถมก็เปนเพียงโรงเรียนเอกชน
เล็กๆ แตไดดาํ เนินแนวทางตามองคพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยเฉพาะ
การตามรอยนิพนธของทานเจาคุณพระธรรมปฎก ตั้งแตป ๒๕๓๙
ดังนั้น โรงเรียนเองก็มีองคทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณนี้ เปน
เหมือนดัง่ ประธานของการจัดการศึกษาแนวพุทธ มาตัง้ แตป ๒๕๓๙
วันนี้ ก็ขอโอกาสที่จะกราบเรียนใหชัดเจนในคณะทั้งหมด
ดวยกัน แลววันนี้ เมื่อไดรับชื่อที่เปนมงคล ก็ตั้งใจจะใหโรงเรียนนี้
ไดสรางเด็กที่ดีขึ้นมาในสังคม เปนความหวังของมนุษยชาติ ดังที่
ไดอานนิพนธของทานเจาคุณมา และเริ่มใชมาตั้งแตป ๒๕๓๙ ก็ยัง
เปนความคาดหวังในระดับของมูลนิธิ เพื่อชวยเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียนในระบบการศึกษาแนวพุทธที่เกิดขึ้นแลวในประเทศไทย
ถึง ๒๐,๐๐๐ โรง ตอไป
ตามที่ทานเจาคุณอาจารยถามวา จํานวน ๒๐,๐๐๐ นี่เปนสถิติ
ของราชการ คือไดรับอนุญาตจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
และตอนนี้ ทางราชการมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ
เปนอยางไรบางนั้น เวลานี้ ทางราชการ ก็ยังคงมี ดร.บรรเจอดพร
สูแสนสุข ดูแลอยูในกระทรวงศึกษาธิการ และพระมหาพงศนรินทร
ิตวํโส ก็ยงั คงดูแลอยูด ว ย
เมื่อปที่แลว สามประสานโรงเรียนวิถีพุทธ มีการอบรม คือ
เสวนากับผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ นาจะอยูที่ประมาณ
๑๐ เปอรเซ็นต ของ ๒,๐๐๐ โรงนั้น โดยทําไปในทุกจังหวัด ทุก
ภาค ใชเวลา ๑ ปเต็ม ก็ยังคงเปนความพยายามที่จะรักษา หรือวา

สยามสามไตร

๑๘๓

เกื้อกูลตอกันไว ยังไมถึงกับหมดโครงการไปดังเชนโครงการตางๆ
ของรัฐบาล ขณะนี้นาจะครบ ๕ ปเต็มพอดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต):
ขออนุโมทนา ที่ไดใชชื่อใหมในวันเปดเรียน เริ่มตนปการ
ศึกษา ๒๕๕๑ ที่ ๑๖ พฤษภาคม มาตอบรรจบกับวิสาขบูชาในวันนี้
ยิ่งเปนกุศลใหเกิดเปนมงคลที่แท
ไดฟงวา โรงเรียนวิถีพุทธตอนนี้มี ๒๐,๐๐๐ โรง นี่ก็ผานมา
๕ ปเต็มแลว ไมทราบวามีความเขมแข็งเปนอยางไรบาง หนึ่ง ถา
วาโดยปริมาณ ก็เรียกวาเขมแข็งพอสมควร เพราะจํานวนตั้ง
๒๐,๐๐๐ กวานี่ไมใชนอย แต สอง ในแงความเขมแข็งของตัวกิจ
กรรมการงาน ก็ตอ งดูทคี่ ณ
ุ ภาพ ซึง่ เปนขอทีส่ าํ คัญมากในระยะยาว
วาโดยสวนรวมทั้งประเทศ เวลาพูดถึง บางทีก็ปรารภกันใน
เชิงเปนหวง เพราะวาเรื่องของงานสวนรวมทั้งประเทศ มักจะไปขึ้น
อยูกับนโยบายของรัฐบาล ที่ไมคอยสืบตอ ไมคอยแนนอน และรัฐบาลก็เปลี่ยนบอย นโยบายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
เมื่อวาตามที่ไดเห็นมาเปนประสบการณ ราชการเมืองไทยนี้
ขาดการสืบตอ ความตอเนื่องของงานไมคอยแนนอน สิ่งที่จัดตั้ง
ขึ้นมาจึงมักไมมั่นคง พอเปลี่ยนรัฐบาลไป นโยบายก็เปลี่ยนไป กิจ
การงานอะไรตออะไรที่ทํามาเกาก็ชักจะงอนแงน เปลี่ยนไปในทาง
ที่ออนแอลง หรือบางทีจะเรียกวาทรุดก็ได ทําใหคนนึกลวงหนาวา
ออ งานของรัฐบาล เดี๋ยวก็อยางนั้นแหละ ทางราชการจึงควรจะแก
ไขสภาพงอนแงนนี้เสีย

๑๘๔
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สําหรับเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธนี้ ก็ยังมองอยูวา ถามีการสืบตอ
ไดดี ก็จะเปนที่หวัง แตบางทีเสียงที่ไดยินมาก็เปนไปในทางที่ไม
คอยนาสบายใจนัก อันนี้ก็วากันในดานของราชการ ตามที่ไดสดับ
ตรับฟงอยางผูอยูหางๆ
เอาเปนวา ถึงจะอยางไรก็ตาม ในแงของสวนรวมระดับ
ประเทศชาติ นโยบายของรัฐจะเปนอยางไรก็แลวแต ก็ยังมีโรง
เรียนที่มั่นคงอยูในหลักการนี้ใหอุนใจได โดยเฉพาะอยางที่วาไป
แลว ก็คือโรงเรียนหนูนอย ที่มาเปนสยามสามไตร กับโรงเรียนที่อยู
ในกลุมในชุดเดียวกัน ประสานกันมา มีโรงเรียนรุงอรุณ และโรง
เรียนทอสี เปนตน อันเปนจุดเริ่มที่เรียกวาโรงเรียนแนวพุทธ เขาวิถี
พุทธนี้มากอนแตเดิม
การที่ไดเริ่มตนขึ้นมาแตเดิมนี้ แสดงถึงการมีความตั้งใจที่
จริงจัง จึงคิดหวังวาจะเปนแกนตอไป โดยเปนหลักยืนใหแกสวน
รวมไว ไมวาสวนทั่วไปจะเปนอยางไร จะแกวงจะไกวจะไหวจะ
หวั่นหรือไม ก็ขอใหสวนที่เปนแกนเปนหลักนี้ตั้งมั่นอยู และเปน
ฐานรองรับไว
แตฐานและหลักที่แทจริงนั้น ไมใชแคนี้ หากหมายถึงฐาน
ทางความคิด คือภูมิปญญา และหลักของการศึกษา
เมื่อฐานมั่นแลว ถามีหลักที่ชัด และหลักนั้นเรียงตอทอดเห็น
เปนลําดับไปตลอด เราก็กาวไปอยางมั่นใจจนถึงจุดหมาย

กาวสูจุดหมาย
Ñ Ò

ฐานมั่น หลักชัด
ผูที่จะทํางานกาวไป ควรมีฐานที่มั่น และมีหลักที่เดนชัด ทั้ง
หลักบนฐาน และหลักรายทาง
 ญาซึง่ รูเ ขาใจ อันเปน
ฐานทีแ่ ทอยูใ นใจของเรา แลวก็อยูท ปี่ ญ
องคประกอบสําคัญทีจ่ ะรองรับงานใหคงอยู ดําเนินไป และสืบตอได
ป ญ ญานี้ เ ป น สิ่ ง ที่ จ ะต อ งสร า งต อ งพั ฒ นากั น ตลอดเวลา
รวมทั้งคนรุนตอไปหรือคนที่จะมารวมงานเพิ่มขึ้น ก็จะตองมีความ
รูความเขาใจชัดในเรื่องของงานนี้ และปญญาที่รูเขาใจ ก็คือรูเขา
ใจความจริงที่เปนธรรมดาของธรรมชาติ โดยโยงไปที่หลักของพระ
ศาสนา ที่สื่อถึงธรรมซึ่งเปนความจริงของธรรมดาธรรมชาตินั้น
เพราะฉะนั้น เรื่องความมั่นคง ที่วามีฐานอยูในใจของผูริเริ่ม
ที่ไดทํางานมานี้ จึงตองมองไปที่ความรูเขาใจที่เขาถึงหลักธรรมอีก
ทีหนึ่ง และหลักธรรมนั้นก็บอกอยูแลววาไดแก “สามไตร” ที่มา
บรรจบกับ “สยาม”
“สยาม” นั้นมีความหมายในแงของประเทศชาติสังคมนี้ก็ได
ในแงหลักธรรมก็ได แลวก็โยงไปสัมพันธประสานบรรจบกับสาม
ไตรอีกทีหนึ่ง

๑๘๖
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ในแงหลักธรรม มาทวนกันนิดหนึ่งวา “สยาม” ประกอบดวย
“ส” [สะ] แปลวา มี + “ยาม” [ยาม, ยา-มะ] ซึ่งมาจาก ยมะ แปลวา
การรูจักควบคุมตัว บังคับตัว ปกครองตนเองได
“สยาม” จึงหมายความวา มีความสามารถควบคุมตนเองให
เดินหนามุง ไปในการฝกฝนพัฒนา เหมือนอยางคนทีฝ่ ก เปนนักกีฬา
เปนชาง หรือฝกงานตางๆ ขั้นตอนสําคัญมากที่จะใหเกง ใหบรรลุ
ความสําเร็จ ก็คอื การรูจ กั ควบคุมตัว กํากับ บังคับตัว ตัง้ แตในการ
ทรงตัว ใชหัว ใชหู ใชตา ใชขา ใชแขน ใชมือ ใชเทา ฯลฯ ใหทําได
อยางนั้นๆ เรียกสั้นๆ วา ควบคุมอินทรีย หรือฝกอินทรีย
พอฝกดีแลว ก็ใชอินทรียนั้นๆ ไดคลองแคลว ชํานาญ เรียก
วาเปนความสําเร็จ ถาไมยอมครองตนควบคุมตัวในการฝกอยางนี้
ก็เอาดีไมได จึงถือวาเปนหัวใจของความสําเร็จ
พูดรวมๆ ก็คือ การครองตัว การกํากับ บังคับ ควบคุมตัว ให
กาวไปในการศึกษาอยางครบถวน จนครบเปนไตรสิกขา
“สามไตร” นัน้ ถือวาประมวลหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ไวครบทั้งหมด ที่จริง ไตรรัตนก็คลุมหมดแลว มีพระพุทธศาสนา
ครบบริบูรณอยูในตัว แตเปนความครอบคลุมแบบโยงถึงกัน คือ
- พระพุทธเจาทรงบรรลุโพธิญาณ ก็ดวยทรงรูแจงธรรมแหง
ไตรลักษณ จึงทําใหหมดกิเลส เปนบุคคลที่สมบูรณได
- แตจะรูแจงไตรลักษณได ก็ดวยไตรสิกขา คือตองปฏิบัติ
พัฒนาธรรมที่เปนระบบแหงศีล สมาธิ ปญญา และ
- บรรดามนุษยที่ปฏิบัติธรรมรูธรรมตามพระพุทธเจา เขาถึง
จุดหมายไดประโยชนสุข ก็เรียกรวมกันวาพระสงฆ

๑๘๗
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เมื่อโยงกันอยางนี้ เราก็เอาหลักที่โยงถึงกันนั้นออกมาตั้ง
แสดงใหชัด เปน ๓ หลัก และจึงเปน “สามไตร”
ตอนนี้เราเอาคําวา “สามไตร” มาเปนชื่อของโรงเรียน ชื่อโรง
เรียนจึงมีความหมายครอบคลุมหลักทั้งสามประการนี้
แตในบรรดาหลัก ๓ ประการนั้น หลักใหญ ๒ อยางแรก คือ
ไตรรัตน และไตรลักษณ พูดกันงายๆ วาอยูในฐาน คือเปนของที่
จะตองแจมแจงมั่นใจอยูในภูมิปญญา
สวนที่จะตองเดินหนากาวไปในปฏิบัติการ ก็คือเรื่องของ
ไตรสิกขา หรือการศึกษาอันครบองคที่จะใหการพัฒนาชีวิตดําเนิน
ไปสูจุดหมาย

มัคคุเทศก
การศึกษา คือการฝกหัดพัฒนาตนนั้น เปนงานในหนาที่ของ
ทุกชีวิต เฉพาะอยางยิ่งชีวิตมนุษย ที่จะดีเลิศประเสริฐไดดวยการ
ฝก คือการศึกษานั้น และมนุษยผูนั้นก็จะตองรูจักครองตัว ควบคุม
ตนใหกาวไปในการศึกษา ใหเดินหนาไปในทางดําเนินชีวิตแหง
การฝกหัดพัฒนาตนดังกลาว
อยางไรก็ตาม ผูที่เพิ่งเริ่มพัฒนา และผูที่ยังพัฒนานอย หรือ
แม แ ต ผู ที่ อ ยูในเสนทางหรือในกระบวนการพัฒนา แตบางทีก็
ประมาทเฉือ่ ยชาหรือเฉเชือน ควรไดรบั ความเกือ้ หนุน ทีเ่ ราเรียกวามี
ผูแนะนําสั่งสอน ดังที่ทานเรียกพอแมวาเปนบูรพาจารย หรือครูตน

๑๘๘
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ซึ่งชวยดูแลตั้งแตสงเสริมกระตุนเราใหเขารูจักครองตัวควบคุมตน
ใหกาวไปไดในทางดําเนินชีวิตแหงการฝกหัดพัฒนาตนนั้น
ความพยายามหรือการกระทําในการศึกษาฝกหัดพัฒนานั้น
เปนงานในหนาที่ของบุคคลนั้นเอง ดังนั้น ผูที่มาเกื้อกูลหรือดูแลจึง
มีชอื่ เรียกในขัน้ แรกวาเปนเหมือนมัคคุเทศก คือแคชนี้ าํ บอกทางให
อยางไรก็ตาม ตอจากนั้น ผูเกื้อหนุนยังชวยเหลือเอื้ออํานวย
ในการศึกษาพัฒนาของผูนั้นในแงดานขั้นตอนตางๆ ไดอีกมาก ผู
เกื้อหนุนนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกหลายอยาง เชนวาเปน ครู เปนอาจารย
ดังที่มีคําเรียกหลากหลาย ตามอยางพระพุทธจริยา ของพระบรม
ศาสดา เปน เนตา ทเมตา วัตตา สิกขาปกะ ฯลฯ ที่คนไทยไมคุน
อาจใชคําเทียบในภาษาอังกฤษจะงายกวา ตั้งแต guide แลวก็
coach, trainer, teacher, instructor, tutor, counselor, mentor

แตในที่สุด ไมวาจะมาชวยในชื่อไหน ในขั้นตอนใด ก็มีจุด
รวม ซึ่งมาลงที่คําซึ่งพระพุทธเจาตรัสเรียกพระองคเองวา “เราผู
เปนกัลยาณมิตร” (สํ.ส.๑๕/๓๘๓/๑๒๘) คือมิตรดี หรือเพื่อนที่ดี ซึ่ง
งายๆ เด็กก็แปลไดวา “good friend”
พอแม ครูอาจารย ฯลฯ พึงเปนกัลยาณมิตร สังฆะก็ดี โรง
เรียนก็ดี ถาจะสมดี ก็คือ เปนชุมชนกัลยาณมิตร
เพื่อรวบรัด พระสงฆ พอแม ครูอาจารย เปนตนนั้น เปน
กัลยาณมิตรเมือ่ มีคณ
ุ สมบัตพิ นื้ ฐาน ๗ ประการ (“ชุด ๗ ของครู”) คือ
๑. ปโย นารัก (มีเมตตา หวังดี ใสใจคนและปญหาสุขทุกข
ของเขา ชวนใจใหเขาเขาไปฟงไปปรึกษา)
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๒. ครุ นาเคารพ (หนักแนน มีหลัก ประพฤติสมฐานะ อบอุน
ปลอดภัย เปนที่พึ่งได)
๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ (ทรงคุณทรงปญญานายกยองเอา
อยาง ศิษยซาบซึ้งเอยอางรําลึกอยางมั่นใจภูมิใจ)
๔. วัตตา รูจักพูดใหไดผล (รูจักชี้แจงแนะนํา ใหรูเขาใจชัด
เจน แจมแจง จูงใจ ชวนใหแกลวกลา ราเริง และเปนที่ปรึกษาที่ดี)
๕. วจนักขโม อดทนตอถอยคํา (พรอมรับฟงคําซักถาม ไม
เบื่อหนาย ถึงถูกคําแสลงหูกระทบ ก็อดทนฟงได ไมเสียอารมณ)
๖. คัมภีรญ
ั จะ กะถัง กัตตา แถลงเรือ่ งล้าํ ลึกได (ชีแ้ จงเรือ่ งยาก
ลึกซึ้งใหเขาใจได และสอนใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป)
๗. โน จัฏาเน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน (ไมชักจูงไปในทาง
เสียหาย หรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร)

ทางตรง
ถึงตอนนี้ก็ถือวา ไดทําความชัดเจนกันไวแลว สิ่งที่จะตองทํา
หรือทางที่จะกาวเดินไป คือวิถีของการพัฒนาชีวิตนั้น ก็คือ ไตร
สิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา อยางที่ทราบกันแลว
ศีล เปนดานที่ออกมาขางนอก คือติดตอสัมพันธกับสังคม
และสิง่ แวดลอม ใหเปนไปดวยดี อันนีเ้ ปนสวนสําคัญของการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใหเราไดประโยชนแทจริงจากสิง่ แวดลอม มีชีวิตที่
เกื้อกูล และมีสังคมที่ดี ตั้งแตการอยูรวมกันในครอบครัว ในโรง
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เรียน จนกระทั่งในสังคมทั่วไป ใหเปนอยูและทํากิจการตางๆ กัน
ไปโดยสงบสุข เปนระเบียบเรียบรอย มีวินัย มั่นคงปลอดภัย เรียก
วา มีธรรมชาติดีสิ่งแวดลอมรื่นรมย อยูในสังคมที่เกษมศานต
ความมั่นคงปลอดภัย การอยูรวมกันดวยดีในสังคม โดยมี
ความเกื้อกูล ไมเบียดเบียนกันอะไรอยางที่วานี้ ที่จะเกิดมีเปนจริง
ขึ้นมาได ก็เปนอันชัดเจนอยูแลววาเปนเพราะคนมีศีล คือมีพฤติ
กรรม การแสดงออกทางกาย วาจา และการใชอินทรีย ที่ถูกตอง ดี
งาม เกื้อกูล
ทีนี้ การที่คนมีพฤติกรรมและการใชอินทรีย ที่ถูกตอง ดีงาม
เกื้อกูลขึ้นมาไดนั้น ก็เพราะเปนไปตามเจตจํานง ตามบงการแหง
เจตนาในใจของเขา ที่เขามีจิตใจดีงาม คือในจิตใจมีคุณธรรม จิต
ใจนั้นเขมแข็งเกงกลาในทางที่ถูกตอง แลวก็เปนจิตใจที่ราเริงเบิก
บานเปนสุขผองใส จึงชวยใหเขามีเจตจํานงตั้งใจคิดแลวพูดและ
ทําออกมาเปนพฤติกรรมที่ถูกตองดีงาม แลวก็อยูในความถูกตองดี
งามนั้นไดจริงจังยั่งยืนดวย
ดั ง ที่ เ วลานี้ เ ราก็ ม าเน น กั น วา การศึกษาจะตองเพิ่มคุณ
สมบัติเขาไปใหครบ
ครั้งหนึ่ง การศึกษามุงเอาแต “เกง” แลวตอมาก็บอกวา ไม
ไหวแลว แย คนเกงนี่บางทีทําใหสังคมแย ตัวเองได แตไปขมเหง
รังแกเอาเปรียบเขา ทําใหคนอื่นเดือดรอน ตอง “ดี” ดวย ก็เนนดี
กันขึ้นมา แลวตอมาก็วาไมพออีก ยังขาดวาตอง “มีความสุข” ดวย
เพราะถาไมมีความสุข ความดีก็ไมยั่งยืน
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ในทีส่ ดุ ก็บอกวา ตอง เกง-ดี-มีความสุข ตอนนีก้ เ็ ลยมาเนนกัน
วา ใหเกง ดี มีความสุข ซึง่ ก็อยูใ นหลักไตรสิกขานีแ่ หละ เปนขัน้ ลึกลง
ไปในจิตใจ ทีม่ สี มาธิ เปนตัวชูโรง เปนศูนยรวมของแดนจิตใจนัน้
ทีว่ า อยางนีก้ ห็ มายความวา สมาธินนั้ เปนทีช่ มุ นุมและเปนที่
ตัง้ มัน่ อยูไ ด ของคุณสมบัตทิ งั้ หลาย ทัง้ พวกคุณธรรมความดี ทัง้ พวก
ความสามารถเขมแข็งมัน่ คง และทัง้ พวกความสุขสงบสดชืน่ ผองใส
กับทัง้ เปนแกนในการพัฒนาคุณสมบัตเิ หลานัน้ ทัง้ หมด
อยางไรก็ตาม จิตใจจะมีเจตนาใหทําอะไรไปไดแคไหนอยาง
ไร ทั้งหมดนั้น ในที่สุดตองสําเร็จดวยปญญา ซึ่งเปนตัวใหแสงสวาง
ชี้นํา บอกทาง ดําเนินการ ประเมิน วัด ตัดสิน แกไขปญหาขอติด
ขัด จัดปรับวิธีการ ที่จะทําใหทะลุโลงไปถึงจุดหมาย ทั้งแกปญหา
ได สรางสรรคสําเร็จ และเปนอิสระ
สามอยางนี้ ทั้งศีล สมาธิ และปญญา มาประสานกัน เสริม
กัน สงตอกัน ใหกระบวนการแหงการศึกษาดําเนินไป เปนวิถีแหง
การพัฒนาชีวิตที่พอดี เกื้อกูล กลมกลืน อยูดีมีสุขดวยกัน เปนทาง
สายตรงลงตัว ที่จะใหถึงจุดหมายแหงการมีชีวิตที่ดีงาม ทามกลาง
สิ่งแวดลอมที่รื่นรมย ในสังคมที่สันติสุข
นี่คือเรื่องของไตรสิกขา ที่เปนหัวใจของงาน เปนเนื้อหาสาระ
ทั้งหมด แตไดพูดกันมามากในตอนอื่นแลว ตอนนี้จึงพูดแคผานๆ
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เขาสูทาง
ไดบอกแลววา ความพยายามดําเนินชีวิตใหอยูไดดีมีการ
พัฒนามากขึ้น เปนพันธกิจ เปนหนาที่ประจําตัวของมนุษยทุกคน
แตปญหาเกิดขึ้นไมเ พียงแควา หลายคนละเลยไมเพียร
พยายาม ยิง่ กวานัน้ คนจํานวนมากทีเดียว ไมตระหนัก ไมรถู งึ หนาที่
ประจําชีวิตนี้ และไมเริ่มตนขวนขวายที่จะพัฒนาตัวเลย เรียกวา
ไมรูจักทาง ไมรูวาทางอยูที่ไหน ไมมาเขาทาง และไมเริ่มเดินทาง
ดังนั้น งานของกัลยาณมิตรจึงมิใชเพียงจะดูแลเกื้อหนุนใน
การฝกตนของผูศึกษาเทานั้น แตงานเริ่มตั้งแตบอกทาง ชี้ทาง นํา
หนา พาเขาเขามาสูทาง และใหตั้งตนเดินทาง จึงมีชื่อเปนคําเทียบ
ที่บอกไวเปนคําแรกแลววาเปนมัคคุเทศก
ทั้งนี้ ก็สมตามหลักการที่สอนวา มีตัวนําเขาสูทาง และปลุก
ใหเริ่มเดินทาง ๒ อยาง๑ ดังนี้
๑. ปจจัยภายนอกที่ดี คือ ปรโตโฆสะ (คําแนะนําบอกเลา
ขาวสารจากผูอื่น) ที่ดี ไดแก มีกัลยาณมิตร
๒. ปจจัยภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ (การคิดแยบคาย
คิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน)
คนที่เริ่มตนดวยปจจัยภายในของตนเองคือโยนิโสมนสิการ
พอพบประสบการณหนึ่งใด ก็มองเห็นแงมุมที่ดีหรือราย มีคุณหรือ
๑

คําเดิมเรียกวา “ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒” (ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙) จะเรียกวาบุพภาคของ
การศึกษา ก็ได
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มีโทษ และเชือ่ มโยงเทียบเคียงขอรูแ งคดิ มุมมองนัน้ กับขอมูลความรู
หรือประสบการณอนื่ ๆ แลวเกิดความรูค วามคิดใหม เห็นแจงความ
จริงบางอยาง หรือเห็นทางทําประโยชนบางเรื่อง จากกรณีแมที่
จุกจิกปลีกยอย คิดไดเอง
คนอยางนี้ มาเขาทาง และเริ่มเดินทางไดเอง แตมีนอย หา
ไดยาก
คนสวนใหญ มิใชคิดไดเอง มิใชเปนผูพินิจพิจารณาสอบ
สวนกระทําตอขาวสารขอมูล แตมักเปนผูถูกกระทํา เขาจะรูไดและ
คิดไปตาม ดวยอาศัยคําบอกเลา คําแนะนํา การถายทอดจากผูอื่น
จากคนเกากอน จากเรื่องราวที่สืบตอกันมา เชนในวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนจากแหลงขอมูลขาวสารที่เปนระบบ อยางไอที
ในยุคปจจุบัน
คนสวนมากนั้น ถาไดคําบอกเลา ขาวสาร คําแนะนําที่ถูกที่
ดี ก็ไปทางถูกทางดี แตถาไดรับขอมูลขาวสาร คําชักจูงที่ผิดที่เท็จ
หรือที่ลอเราเปนโทษ ก็อาจจะเขาใจผิด ลุมหลง มิใชเพียงไมมาเขา
ทางหรือไมเริ่มเดินทางเทานั้น แตอาจจะไถลไปในทางที่ผิด ไขว
เขว สับสน หรือออกนอกลูนอกทางไปเลย
ด ว ยเหตุ นี้ กั ล ยาณมิตรจึงไมอาจรอปจ จัยภายในตัวคือ
โยนิโสมนสิการของเขา แตจะอาศัยเจตนาที่มีความปรารถนาดีตอ
เขา เขาไปสื่อสารบอกเลาแนะนํา เพื่อพาเขามาเขาทาง และให
ออกเดินทาง พรอมทั้งชวยกระตุนโยนิโสมนสิการในตัวเขา
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ที นี้ เมื่ อ ผู ศึ ก ษาเริ่ ม ก า วไปหรื อ เดิ น ทางอยู ถึ ง แม
กัลยาณมิตรจะดูแลคอยเกื้อหนุนกระตุนเรา เปนตน แตก็อยางที่
บอกแลว ความเพียรพยายามและการกระทํายอมเปนของเขาเอง
ดังนั้น การเดินทางหรือกาวไปในการพัฒนาจะไดผลดีมาก
เมื่อตัวผูศึกษานั้นมีคุณสมบัติในตัวเขาเอง ที่จะมาเสริมกําลัง มา
หนุนกระบวนการศึกษาพัฒนาของเขา
ตรงนี้แหละ คือจุดสําคัญที่กัลยาณมิตรจะพึงเกื้อ หนุนผู
ศึ ก ษาหรื อ ผู เ รี ย นได อ ย า งดี โดยเรงเรา ชวยใหเขามีคุณสมบัติ
ประจําตัวของผูเรียนตั้งแตระยะแรกเริ่ม
คุณสมบัติประจําตัวของผูเรียนนี้ ก็คือตัวนําเขาสูทาง ๒
อยางนั้น บวกกับตัวหนุนตัวเรงอื่นอีก ๕ รวมเปน ๗ เรียกวา แสง
เงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือรุงอรุณของการศึกษา
เจ็ดประการนี้ เปนตัวใหประกันหรือยืนยันวา การศึกษาจะ
เดินหนา การพัฒนาจะกาวไปอยางแนนอน เหมือนแสงเงินแสง
ทองบอกลวงหนา ยืนยันวาดวงสุริยาจะอุทัย
คุณสมบัติประตัวผูเรียน ๗ ประการนั้น มีชื่อสั้นวา “บุพนิมิต
แหงมรรค” (“ชุด ๗ ของนักเรียน”) กลาวคือ
๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
(คบหากัลยาณมิตร)
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
(ศีลสัมปทา)
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
(ฉันทสัมปทา)
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๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
(อัตตสัมปทา)
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัย มองอะไรๆ ตามเหตุและผล
(ทิฏฐิสัมปทา)
๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
(อัปปมาทสัมปทา)
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
(โยนิโสมนสิการสัมปทา)

กาวไป
หลักการสําคัญ ที่สืบเนื่องจากสิกขา ๓ ก็คือภาวนา ๔
อยางที่ทราบกันแลววา เมื่อบุคคลใดปฏิบัติใ นสิกขา ๓ ก็มีผล
ปรากฏขึ้นที่ตัว บุค คลนั้น ใหเปนผูที่มี ภาวนา ๔ คือ
๑. กายภาวนา พัฒนากาย คือ พัฒนาความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพ
๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล คือ พัฒนาความสัมพันธทางสังคม
๓. จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ (คนไทยมักวา “พัฒนาทางอารมณ์”)
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา
เมื่อคนศึกษา ๓ แดน เขาก็พัฒนา ๔ ดาน
ภาวนา แสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนาชีวิต จะดูวา
ใครพัฒนาไปไดมากนอยเทาไร ก็ดูที่ภ าวนา
ถาพูดถึงคน ก็เปลี่ยนรูปคํา คนที่พัฒ นาแลว เรียกวาเปน
“ภาวิต” และ ภาวิต ก็แยกเปน ๔ ดาน ตามภาวนาสี่นั่น แหละ

๑๙๖

สยามสามไตร

ในที่นี้ ขอทบทวนความหมายของ ภาวิต ๔ ไวหนอย คือ
๑. ภาวิตกาย มีกายทีพ่ ฒ
ั นาแลว คือ ไดพฒ
ั นาตนใหมคี วาม
สัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทางกายภาพในทางทีเ่ กือ้ กูลและมีผลดี โดย
รูจักอยูดีมีสุขอยางเกื้อกูลกันกับสิ่งแวดลอม เฉพาะอยางยิ่งกับ
ธรรมชาติ และปฏิบตั ติ อ สิง่ ทัง้ หลายอยางมีสติ มิใหเกิดโทษ ไมให
ความสัมพันธนั้นกลายเปนชองทางใหตนเองถูกกระทําถูกปน ถูกจูง
ถูกครอบงํา หรือตกเปนทาส แตใหความสัมพันธนนั้ เกือ้ กูล เปนคุณ
เกิดประโยชนตอกัน และเปนโอกาสที่จะเจริญกุศลเพิ่มพูนคุณ
สมบัตทิ ดี่ งี ามทัง้ หลายใหแกตน โดยเฉพาะให
ก) รูจ กั ใชอนิ ทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน
ฟงเปน ใหไดปญ
 ญา ไดขอ มูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชน ได
ุ ความดี เชน ไดคติ
ความรู ความคิด ความเขาใจ ไดคณ
หรือไดแบบอยางทีด่ ี
ข) กินใชดว ยปญญา เสพบริโภคปจจัย ๔ และสิง่ ของเครือ่ งใช
ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ใหพอดี ทีจ่ ะไดผลตรงเต็ม
ตามคุณคาทีแ่ ทจริง ไมลมุ หลงมัวเมา ไมประมาทขาดสติ
(เตือนกันหนอยวา “ปฏิสงั ขา-โย” เสียกอนนะ)
๒.ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว คือ ไดพฒ
ั นาตนใหมคี วาม
สัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามใน
ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย โดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับผูอื่นได
ดวยดี และมีอาชีวะสุจริต ไมใชกายวาจาและอาชีพในทางที่เบียด
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เบี ย นหรื อ ก อ ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายเวรภั ย แต ใ ช เ ป น เครื่ อ ง
พัฒนาชีวิตของตน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสรรคสังคม สง
เสริมสันติสุข รวมทัง้ ใหความสัมพันธนนั้ เปนโอกาสทีจ่ ะเจริญกุศล
เพิม่ พูนคุณสมบัตทิ ดี่ งี ามทัง้ หลายใหแกตน มิใหกลายเปนชองทาง
ใหตนเองถูกกระทําถูกปน ถูกจูงถูกครอบงํา หรือตกเปนทาส
ั นาจิตใจใหเจริญ
๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแลว คือ ไดพฒ
งอกงามขึ้นในคุณสมบัติที่ดีงาม ใหมีทั้งคุณธรรม เชน มีน้ําใจ
เมตตากรุณา เผื่อแผ เอื้ออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ
ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู เปนตน มีสามัตถิยะ คือ มีความเขมแข็ง
มั่นคง หนักแนน นุมนวล ออนโยน ขยันหมั่นเพียร กลาหาญ
อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และมีความสุข คือ มี
ความราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม โปรงโลง ผองใส สงบ เปนสุข
(คลุมความที่ภาษาไทยบัดนี้มักใชวา “พัฒนาการทางอารมณ”)
๔. ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว คือ ไดพฒ
ั นาปญญา
ทั้งดวยการแสวงหาขอมูลความรูถกถอยปรึกษาสังเกตสอบถาม
สื บ ค น จากแหล ง ที่ เ ป น ป จ จั ย ภายนอก และฝ ก การใช โ ยนิ โ ส
มนสิการที่เปนปจจัยภายใน เสริมสรางความรูความคิดความเขา
ใจ ใหรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัด
ทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย
มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติ
และแรงจู ง ใจแอบแฝง เป น ผู ที่ กิ เ ลสครอบงําบัญชาไมได ให
ปญญาเจริญพัฒ นาจนรูเ ขาใจหยั่งเห็นความจริง เปนอยูดวย
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ปญญารูเ ทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ ลุถึงความ
บริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลสสิ้นเชิง มีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข
พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลที่เปนภาวิตทั้ง ๔
บุ ค คลจะเป น พระอรหั น ต ต อ เมื่ อ ได ฝ ก อบรมพั ฒ นาตนครบ
ภาวนา ๔ คือเปน ภาวิต ๔ ที่วามานี้
ทุกคนควรพัฒนาชีวิตใหตนเปนภาวิต ๔ นี้ เทาที่จะทําได
ยิ่งกาวไปในภาวนา คือพัฒนาไดมากเทาไร ก็ยิ่งดีมากเทานั้น
สี่ขอนี้ ถือเปนมาตรฐาน เปนเกณฑสําคัญ เปนหลักที่เอามา
ใชในการวัดผล แลวก็พูดแบบรูกันวา สิกขา ๓ ภาวนา ๔

ถึงจุดหมาย
เมื่อปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาอยางนี้ บุคคลก็เจริญกาวหนา
ไปในธรรม และความเจริญนั้นก็แสดงออกมาในวิถีชีวิตดีงาม ที่มี
ลักษณะสําคัญในขัน้ พืน้ ฐาน คือ มีการดําเนินชีวติ ที่ ไมเบียดเบียนตน
ไมเบียดเบียนผูอื่น
เมื่อมนุษยไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ก็อยูกันได
ด ว ยดี มีพื้นฐานที่ตั้งตัวไดแลว ก็กาวตอไปในการสร า งสรรค
ประโยชนดานตางๆ ที่เปนจุดหมายของชีวิตและสังคม ดวยการทํา
ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น ควบคูกันไป
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ประโยชนตน เรียกเปนคําศัพทวา “อัตตัตถะ” ประโยชนผูอื่น
เรียกวา “ปรัตถะ” ทําไดแค ๒ ประโยชนนี้ก็พอแลว แตบางทีทาน
แยกแยะใหละเอียด ก็เพิ่ม ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย ที่เรียกวา
“อุภยัตถะ” เขามาอีก เลยกลายเปนประโยชน ๓ ดาน
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติทั่วไป เพื่อใหสะดวก นิยมพูดแค
ประโยชน ๒ คือ ประโยชนตน-ประโยชนผูอื่น หรืออัตตัตถะ-ปรัตถะ
(จะพูดใหสะดวกแกลิ้นไทย ก็ใชวา อัตตทัตถ และ ปรัตถะ)
ประโยชน ทีพ่ ระเรียกวาอัตถะนี้ เปนเรือ่ งสําคัญในการดําเนิน
ชีวติ ประกอบกิจกรรม และทํากิจการทัง้ หลายของมนุษย ถือวาเปน
จุดหมายของชีวติ และกิจการนัน้ ๆ เลยทีเดียว
ในการศึกษาพัฒนาชีวติ เราวัดผลดวยหลักภาวนา/ภาวิต ๔
ซึง่ เปนการมองกวางๆ และดูทตี่ วั คน ซึง่ บางทีกล็ กึ ละเอียดเห็นได
ยากสักหนอย แตเมือ่ เอาจริง ก็จาํ เปนตองดู
ทีนี้ ในการดําเนินชีวิตและกิจการในสังคม ที่เปนเรื่องทาง
ปฏิบตั ิ จะเห็นเปนเรือ่ งเปนราวเปนขัน้ เปนตอนชัดกวา จึงดูงา ยขึน้
เมือ่ คนมาดําเนินชีวติ ทํากิจการกัน ทางธรรมทานก็ตามมาดู
และก็ใหหลักในการวัดไวดว ย
เราก็จึงมาดูพัฒนาการของคน โดยวัดกันที่การสรางสรรค
ประโยชน และการเขาถึงหรือบรรลุจดุ หมายทีเ่ รียกวา “อัตถะ” นี้
ถึงตอนนี้ ก็จัดระบบประโยชนที่เปนจุดหมาย ใหเปนดานๆ
เปนขั้นๆ เริม่ ตัง้ แตประโยชนตน ทีเ่ ปนผลโดยตรงของการพัฒนา
ชีวิตของตัวเองดวยไตรสิกขา

๒๐๐
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หมายความว า เมื่ อ เราพั ฒ นาศี ล สมาธิ ป ญ ญาไป
ประโยชนตน เชน คุณสมบัติสวนตัวตางๆ ความดีงาม ความเกง
กลาสามารถ การบรรลุผลสําเร็จ ความสุข เปนตน ก็เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นๆ เปนขั้นๆ จนตลอดถึงที่สุด รวมทั้งหมด ๓ ขั้น คือ
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนที่เปนจุดหมายในทิฏฐธรรม คือ ในชีวิตที่เปนอยูปจจุบันซึ่งเห็นๆ กันนี้ หรือชีวิตดานนอก
ซึ่งมองเห็นกันได แปลงายๆ วา ประโยชนปจจุบัน หรือประโยชนที่
ตาเห็น ไดแก
ก) มีสขุ ภาพดี ไรโรค รูจ กั กินอยูบ ริโภค บริหารรางกายใหแข็งแรง
ข) มีเงินมีงาน ชํานาญอาชีพ รูจ กั ใชจา ย พึง่ ตนไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี รูจ กั เอือ้ อารี เปนทีย่ อมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวรมรื่น รูจักครองเรือน ทําวงศสกุลใหเปนที่ชื่นชม

พูดสั้นๆ วา จุดหมายขั้นทิฏฐธัมม คือ มีสุขภาพ ทรัพย ยศเกียรติ-ไมตรี๑ บานที่เปนสุข (เขียน “ทิฏฐธรรม” ก็ได)
๒. สัมปรายิกัต ถะ แปลวา ประโยชนที่เ ปน จุด หมายใน
สัมปรายะ คือ ในชีวิตที่เลยตาเห็นออกไป หรือที่ลึกลงไปในจิตใจ
แปลงายๆ วา ประโยชนเบื้อ งหนา หรือการพัฒนาชีวิตดานใน เลย
ตาเห็น เปนหลักประกันชีวิตไปถึงภพหนา ไดแก
๑

ยศ-เกียรติ-ไมตรี นั้น ในภาษาพระ เรียกดวยคําเดียววา “ยศ” เพราะทานแยกยศไว
เปน ๓ อยางคลุมหมดแลว คือ ๑. อิสริยยศ (ยศคือความเปนใหญ) ๒. เกียรติยศ
(ยศคือเกียรติ) ๓. บริวารยศ (ยศคือผูคนที่แวดลอม)
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ก) ชีวติ มีจดุ หมายไดหลักยึดเหนีย่ วนําใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
ข) ชีวิตสะอาดนาภูมิใจที่ไดทําแตการดีงามสุจริต ดวยศีล
ค) ชีวติ มีทนุ ความรูท จี่ ะพัฒนาตัวและทําการใหสาํ เร็จ ดวยสุตะ
ค) ชีวิตมีคุณคานาอิ่มใจที่ไดเสียสละทําประโยชน ดวยจาคะ
ง) ชีวิตเกงกลาสามารถจนถึงความจริงเปนอิสระ ดวยปญญา

พูดสั้นๆ วา จุดหมายขั้นสัมปราย คือ พัฒนาชีวิตตลอดเวลา
ดวยศรัทธา รักษาศีล หมั่นอานฟง แสดงน้ําใจ ใชปญญา
๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด ถึงขั้นที่จิตใจบริสุทธิ์ผองใส
สดชื่นเบิกบานเปนอิสระโดยสมบูรณ
ประโยชนสูงสุดที่เปนปรมัตถนี้ มีสาระสําคัญอยูที่ปญญาซึ่ง
รูแจงเขาถึงสัจธรรมของโลกและชีวิต จนกระทั่งทําใหจิตใจเปน
อิสระ ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต แมวาสิ่งทั้งหลายจะเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรของโลก
และชีวิตนั้น ก็ไมหวั่นไหว มีใจสดใสเบิกบานเกษมศานตมั่นคง
ตลอดเวลา มีชีวิตเปนอยูดวยปญญาที่รูเทาทันและทําการตรงไป
ตามเหตุปจจัย
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไป พระพุทธเจาตรัสอัตถะหรือจุด
หมายเพียง ๒ ขั้น คือ ขั้นทิฏฐธัมม กับสัมปราย โดยทรงรวม
ปรมัตถไวในขั้นสัมปราย ชวยใหเรากําหนดหมายเขาใจและจดจํา
ไดงายขึ้น เพราะอยางที่บอกแลววา ขั้นปรมัตถนั้นมีสาระอยูที่
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ปญญาเห็นแจงที่ทําใหจิตเปนอิสระ และในขั้นสัมปราย ก็มีปญญา
เปนขอสุดทาย ดังนั้น เมื่อพูดกวางๆ จุดหมายขั้นสัมปรายจึงคลุม
ทั้งปรมัตถดวย (เอาปรมัตถรวมไวในขอ “ปญญา” ของสัมปราย)
เปนอันวา ไตรสิกขาจะทําใหเราเจริญดวยประโยชนตน ลุถึง
อัตถะที่เปนจุดหมาย ๓ ขั้น คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ สัมปรายิกัตถ และ
ปรมัตถ
แตในที่นี้ เราตกลงเอาแบบที่จัดเปน ๒ คือ ขั้นทิฏฐธัมม กับ
สัมปราย
พรอมกับทําประโยชนตนนั้น เราก็บาํ เพ็ญประโยชนผูอื่นไป
ดวย การบําเพ็ญประโยชนผอู นื่ ก็คอื ชวยใหคนอื่นพัฒนากาวไปใน
ประโยชนทงั้ ๒-๓ ขัน้ นัน้ ดวยเชนเดียวกับตัวเรา คือใหเขาเจริญใน
ประโยชนขั้นทิฏฐธัมม และสัมปราย นั่นแหละ
จะเห็นวา การปฏิบัติไตรสิกขานั้นมีจุดหมายชัดเจน ที่จะให
ตัวเราเจริญกาวไปในประโยชน ที่เปนจุดหมายทั้ง ๓ ขั้น (ที่นี่จัด
แบบ ๒ ขั้น) และทั้ง ๓ ขั้นนั้น ไมเพียงตัวเราจะทําใหแกตนเองเทา
นั้น แตเราชวยใหคนอื่นเจริญพัฒนาไปดวย
โดยนัยนี้ ประโยชนหรือจุดหมายที่วามาทั้งหมดนั้น จึงจัด
แยก ๒ แบบ เปนแนวตั้ง คือเปนขั้นๆ และเปนแนวราบ หรือแนว
นอน คือดานเพื่อตัวเอง และดานเพื่อผูอื่น
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รวมแลวก็เปนประโยชน หรือจุดหมาย ๒ ชุด มี ๒ ขั้น กับ ๒
ดาน ดังนี้๑
ชุดที่ ๑ แนวตั้ง:

จุดหมายขั้นทิฏฐธัมม ประโยชนที่ตาเห็น
จุดหมายขั้นสัมปราย ประโยชนเลยตาเห็น

ชุดที่ ๒ แนวนอน: อัตตทัตถ
ปรัตถะ

ประโยชนดานตนเอง
ประโยชนดานผูอื่น

เมื่อปฏิบัติจนถึงจุดหมายไดประโยชนทั้ง ๒ ชุดนี้ ไตรสิกขา
ก็ปรากฏผลที่มุงหมายออกมาชัดเจน ทั้งตอชีวิตบุคคลและตอ
สังคมสวนรวม คือการดําเนินกาวไปในอัตถะครบทุกอยาง
เปนอันวา ชีวิตคนก็เขาถึงจุดหมายเพิ่มขึ้น ดีขึ้นไปทุกขั้น
และทุกดาน เริ่มตั้งแตรูจักเปนอยู รูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ มีพฤติ
กรรมที่แสดงออกมาอยางดี มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และ
กับเพื่อนมนุษย ในทางที่เกื้อกูลกัน ทั้งจิตใจก็ดีขึ้น ทั้งมีคุณธรรม
มีความเขมแข็งสามารถ และมีความสุขมากขึ้น พรอมทั้งมีปญญา
ดีขึ้น ใชปญญามากขึ้น รูเขาใจ เขาถึงความจริง จนในที่สุดก็มีจิต
ใจเปนอิสระโดยสมบูรณ ถึงตอนนี้ทุกอยางก็ลงตัวหมด
๑

แยกแบบเต็ม ประโยชน หรือจุดหมาย ๓ มี ๒ ชุด คือ ชุด ๓ ขั้น กับชุด ๓ ดาน ดังนี้
ชุดที่ ๑ แนวตั้ง:

ทิฏฐธัมมิกัตถะ
สัมปรายิกัตถะ
ปรมัตถะ
ชุดที่ ๒ แนวนอน: อัตตัตถะ
ปรัตถะ
อุภยัตถะ

ประโยชนขั้นตาเห็น
ประโยชนขั้นเลยตาเห็น
ประโยชนขั้นสูงสุด
ประโยชนดานตนเอง
ประโยชนดานผูอื่น
ประโยชนทั้งสองฝาย
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ตระหนักภาวะแตกตางหลากหลาย
อยางไรก็ตาม พรอมกับความเขาใจและการที่จะปฏิบัติตาม
หลักการนี้ ก็ตองตระหนักความจริงแหงธรรมชาติของมนุษยที่จะ
พึงพัฒนา พรอมทั้งการจัดการทางสังคมที่สอดคลองกัน ซึ่งไดพูด
ไปแลว แตขอย้ําไวอีกวา
๑. ในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เมื่อมองดูสังคมมนุษยทั้งหมด
คนทั้งหลายจะอยูในระดับของการพัฒนาที่ตางกันไป เขาจึงบรรลุ
อั ต ถะไม เ ท า กั น และมี ค วามแตกต า งหลากหลายเป น อันมาก
สังคมจึงตองมีการจัดตั้งที่สนองความแตกตางหลากหลายนั้น ให
ทุกคนอยูผาสุกในสภาพที่แตกตางอันเหมาะกับตนนั้น พรอมทั้ง
เอื้ออํานวยหนุนใหเขาพัฒนาชีวิตกาวสูงขึ้นตอๆ ไป
๒. สังคมที่มีสภาพสนองความแตกตางหลากหลายนั้น มี
การแบงในขอบเขตอยางกวางๆ หลวมๆ เปน ๒ ชั้น คือ
ก) สังคมคฤหัสถ (สังคมของกามโภคีชน) อันเปนสังคม
ใหญที่ครอบคลุม เปนที่สนองภาวะการพัฒนาที่ไม
เขมขน และโดยเฉลี่ยอยูในระดับตนๆ บุคคลหลักที่
เป น ตั ว แทนของความสําเร็ จ ในการพั ฒ นาชี วิ ต ใน
สังคมนี้ ไดแกอริยชนขั้นโสดาบัน และจุดหมายชีวิต
หรืออัตถะที่เปนมาตรฐาน ไดแกขั้นทิฏฐธัมม ที่ไม
ขาดสัมปราย สวนผูใดจะพัฒนาสูงยิ่งขึ้นไป ก็ตาม
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แตสมัครใจเลือก โดยพึงสนับสนุน และเปนที่ชื่นชม
นับถือ
ข) ชุมชนอนาคาริก (ภิกขุสังฆะ) อันเปนชุมชนซอนยอย
ในสังคมใหญ เปนที่สนองภาวะการพัฒนาที่เขมขน
โดยเปนที่หวังวามีการพัฒนาในระดับสูง บุคคลหลัก
ที่เปนตัวแทนของความสําเร็จในการพัฒนาชีวิตใน
ชุมชนนี้ ไดแกอริยชนขั้นอรหันต และจุดหมายชีวิต
หรืออัตถะที่เปนมาตรฐาน ไดแกปรมัตถ ผูที่แมเปน
ปุถุชน แตถาสมัครใจมุงจะพัฒนาชีวิตใหถึงอัตถะสูง
สุ ด และยิ น ดี ที่ จ ะเป น อยู ใ นวิ ถี ชี วิ ต ระดั บ นั้ น ทั้ ง ที่
ภาวะการพัฒนาของตนยังไมถึง ก็เลือกที่จะขอเขา
มารวมได โดยพึงสนับสนุน และเปนที่ชื่นชมนับถือ
ทั้งหลักการในการศึกษาพัฒนาตลอดกระบวน และสภาพ
ชีวิตและสังคมที่สนองการศึกษาพัฒนาที่กาวไปในระดับที่แตก
ตางหลากหลายนี้ เปนเรื่องที่จะตองรูเขาใจตระหนักไวพรอมกัน
และโดยสัมพันธกัน
แตเมื่อพูดในแงของบุคคล ก็กลาวไดวา ทุกคนพึงศึกษา
พัฒนาตนจนกวาจะจบการศึกษาบรรลุอัตถะที่สูงสุด
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สังคมของมนุษยชน
ดังไดกลาวแลววา เมือ่ เรามองดูโลกหรือสังคมขณะหนึง่ ขณะ
ใดในเวลาเดียวกัน มนุษยทงั้ หลายจะอยูใ นระดับแหงการพัฒนาที่
ไมเทากัน มีตั้งแตพาลชนในสังคมใหญที่เรียกคราวๆ วาสังคมของ
คฤหัสถ แลวประณีตขึ้นไป จนเปนบัณฑิต ตลอดถึงพุทธชน
เมื่อผูใดพัฒนาตนไดสูงสุดจนถึงจุดหมาย เขาก็จะมองเห็น
ประดามนุ ษ ย ที่ กําลั ง ก า วหน า มาในการพั ฒ นาที่ ต า งระดั บ กั น
หลากหลายเชนนั้น
แนนอนวา การที่มนุษยทั้งหลายไมเทาไมเสมอกันในระดับ
แหงการพัฒนานี้ ก็เพราะเขาเปนไปตามเหตุปจจัยที่แตกตางกัน
ตามกฎธรรมชาติที่เสมอกันตอทุกคน เฉพาะอยางยิ่ง เหตุปจจัย
สําคัญคือการกระทําของเขาเอง นี่ก็คือ ทุกคนเสมอกันตอหนากฎ
ธรรมชาติ
คนที่พัฒนาตนถึงจุดหมายแลวนั้น ยอมมองเห็นความจริง
นี้ จึงเกิดเปนหลักแหงพระพุทธศาสนา ที่ยอมรับมนุษยทั้งปวงที่
แตกตางหลากหลายนั้นตามที่เขาเปน
แต เ พื่ อ ประโยชน แ ก ตั ว มนุ ษ ย นั้ น เองแต ล ะคน และเพื่ อ
ประโยชนรวมกันของทุกคน เราขอใหมีมาตรฐานแหงความเปน
มนุษย ๒ ประการ คือ ทามกลางความแตกตางหลากหลายนั้น
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๑. ขอใหทุกคน ซึ่งอยูรวมโลกและรวมกฎธรรมชาติเดียวกัน
นี้ รักษาตัวใหอยูในเกณฑอยางต่ํา ที่จะไมทําการที่เปนการละเมิด
เบียดเบียนทําลายผูอื่น และเปนการกอความหายนะแกตนเอง
๒. ขอใหทุกคน ในฐานะแหงมนุษยซึ่งเปนสัตวที่มีธรรมชาติ
แหงการที่จะดีเลิศประเสริฐไดดวยการฝกศึกษาพัฒนานั้น พึง
ศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ ไมละเลยพันธกิจพื้นฐานของชีวิตขอนี้
ผูที่ถือปฏิบัติแมเพียงเทานี้ ยอมเปนที่ยอมรับไดโดยหลัก
การวาเปนมนุษยชน คือเปนคนที่มีมนุษยธรรม
ในขั้นตนที่สุด เพื่อใหไดผลตามหลักขอที่ ๑. จึงจัดตั้งวาง
กติกาสังคมขึ้นมาเปนเกณฑอยางต่ํา เปนกติกาพื้นฐานซึ่งมีขอ
สําคัญเพียง ๕ ขอ คือ
๑. ไมละเมิดประทุษรายทําลายชีวิตรางกายกัน
๒. ไมละเมิดประทุษรายทําลายทรัพยสินกัน
๓. ไมละเมิดประทุษรายทําลายคูครองของรักของหวงกัน
๔. ไมใชวาจาละเมิดประทุษรายทําลายกัน
๕.ไมใชสิ่งเสพติดมึนเมาทําตนใหขาดสติมีอาการคุกคาม
ตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูอื่น
กติกานี้มีคําเรียกงายๆ วา ศีล ๕
ในสังคมทั้งหลายที่ดีพอใหมนุษยอยูกันได มนุษยผูมีปญญา
ก็ตั้งกติกาแตกขอยอยและใชคําบรรยายกันไปตางๆ ขยายออกไป
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ใหพิสดาร เปนกฎหมายระเบียบขอบังคับมากมาย เพื่อกํากับควบ
คุมคน ตั้งแตกลุมชน ชุมชน ไปจนถึงชาติ ประเทศ ตลอดจนทั้ง
โลก แมกระทั่งเปนประกาศสากลแหงสิทธิมนุษยชน
แตไมวาจะวางกฎกติกากันขึ้นมาเทาไร ทั้งหมดนั้น วาโดย
สาระ ก็อยูในหลักศีล ๕ ขอนี้นั่นเอง
เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕ นี้ (พูดใหสั้นกะทัดรัด
วา “รักษาศีล ๕”) ก็มีเครื่องกํากับควบคุมพฤติกรรม ที่ชวยให
สังคมของเขาสงบเรียบรอยพออยูกันได อยางนอยก็ไมเดือดรอน
ลุกเปนไฟ และชีวิตของแตละคนก็พอเรียกไดวามีความมั่นคง
ปลอดภัย
แตยงั ไมเปนหลักประกันวา สังคมนั้นจะเจริญพัฒนา และ
รับรองไมไดวาแตละคนนั้นๆ จะมีความสุข
หมายความวา มนุษยเหลานีย้ งั อยูแ คเกณฑอยางต่าํ ในขอ ๑
ที่พอจะพูดไดวาเริ่มมีมนุษยธรรม ที่จะเปนมนุษยชน
แตยังไมมีคุณสมบัติที่แสดงวาจะกาวไปในการพัฒนาชีวิต
ของเขา ใหสมกับธรรมชาติของความเปนมนุษย ที่จะตองศึกษา
พัฒนา
นี่ก็คือ เขาจะตองกาวจากเกณฑอยางต่ําของการมีศีล ๕ ขึ้น
ไปสูขอที่ ๒

๒๐๙
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สังคมกัลยาณชน
ถึงตอนนี้ก็หมายความวา มนุษยจะไมอยูเพียงแคขั้นกํากับ
ควบคุมพฤติกรรมเทานั้น แตตองกาวตอไปสูการพัฒนาพฤติกรรม
นั้นใหประณีตดีงามเกื้อกูลยิ่งขึ้น คือ
- กาวจากการกั้นยั้งพฤติกรรมเชิงลบ ขึ้นสูการพัฒนาพฤติ
กรรมเชิงบวก
- มีการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาดวย
ในขั้นนี้ ก็คือการทําไดตามมาตรฐานแหงความเปนมนุษย
ครบทั้ง ๒ ประการ
จึงมีเกณฑเพิ่มขยายจากศีล ๕ ขึ้นไป กลายเปน ๑๐
ประการ ซึ่งอยางที่บอกแลววา มีทั้งเรื่องพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา ที่ไมใชแคปองกันกํากับควบคุม (เชิงลบ) แตพรอมที่จะกาว
ไปในการพัฒนา (เชิงบวก) ดังนี้
ก. ดานกาย
๑. ไมตัดรอนชีวิต … ใฝใจทําประโยชนแกทุกคนทุกชีวิต
๒. ไมถือเอาทรัพยสินที่เขามิไดให ไมวาของผูใดในที่ใด
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ ไมละเมิดตอสตรีใดๆ
ข. ดานวาจา
๔. ไมกลาวเท็จ ซื่อตรง พูดตามที่เปนจริง
๕. ไมพูดยุแหยสอเสียด … กลาวถอยคําสมานสามัคคี
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๖. ไมพูดคําหยาบ … กลาวคําสุภาพ จับใจ ไพเราะ
๗. ไมพูดเพอเจอ … พูดแตพอดี มีหลักฐาน ถูกกาล เปนประโยชน
ค. ดานใจ (ทางจิต และปญญา)
๘. ไมละโมบจองจะเอาของของใคร (ใจพรอมจะเผื่อแผ)
๙. ไมคิดรายใคร … ใจเมตตาปรารถนาใหทุกชีวิตอยูดีมีสุข
๑๐. มีสัมมาทิฏฐิ … เขาใจหลักกรรม เห็นชอบตามคลองธรรม
คุณสมบัติ ๑๐ ประการนี้ เรียกวา ธรรมจริยา ๑๐ (เรียกเต็ม
วา ธรรมจริยาสมจริยา)๑ แตรูจักกันมากในชื่อวา กุศลกรรมบถ ๑๐
ถือวาเปนมนุษยธรรมแทที่เต็มตามความหมาย (ไดมาตรฐานแหง
ความเปนมนุษยครบทั้ง ๒ ขอ)
บอกแลววา คนมีศีล ๕ ก็พอจะไดชื่อวาเปนมนุษยชน ทีนี้
เมื่อมนุษยชนนั้นมีคุณสมบัติแหงธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการนี้ เขาก็เปนมนุษยชนที่มีธรรม เรียกไดวาเปน กัลยาณชน
หรือธรรมิกชน (เขียน ธัมมิกชน ก็ได)
ทุกคนควรปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการนี้ เพื่อใหโลกเปนสังคมแหงกัลยาณชน ซึ่งมั่นใจไดวาจะ
รมเย็นงอกงามมีความสุขอยางแนนอน
๑

ในทีน่ ี้ แปลจับสาระเพียงใหเปนหัวขอ ผูต อ งการความหมายเต็ม พึงดู ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓;
ม.อุ.๑๔/๒๐๒/๑๔๗; ในจักกวัตติสูตร พระพุทธเจาทรงใชกุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ เปนเหมือน
เกณฑวัดความเจริญและความเสื่อมของสังคมมนุษย (เชน ที.ปา.๑๑/๔๖/๗๘), อรรถกถา
อธิบายวา ผูปกครองบานเมืองที่ทรงกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนธรรมราชา หรือธรรมิกราช
อนึ่ง กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ ในอรรถกถา บางทีเรียกวาเปนกัลยาณธรรม บาง เปน
สวนหนึ่งในกัลยาณปฏิปทา บาง
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ชุมชนอริยาวัฒิ
เรื่องยังไมจบแคนี้ จะเห็นวา เมื่อมนุษยชนซึ่งมีศีล ๕ กาวขึ้น
มาสูความเปนธรรมจารีชน หรือเปนธรรมิกชน ผูมีธรรมจริยา ๑๐
(หรือกุศลกรรมบถ ๑๐) นั้น เราพูดวาเขาพัฒนาขึ้นมาแลว
แตพึงสังเกตวา การพัฒนาอยางนี้ เปนการกาวขึ้นไป ดวย
การรับหลักหรือขอปฏิบัติขั้นที่สูงกวาเอาไปถือหรือไปทําตาม แลว
ตัวเองก็เลยเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนระดับขึ้นไป และเราก็เรียกวาเปนการ
พัฒนา ซึ่งเมื่อพูดกวางๆ ก็ถือวาถูกตอง
แตในแงหนึ่ง เราก็อาจจะบอกวา หลักหรือขอปฏิบัติที่เขารับ
เอาไปถือนั้นเอง ยกตัวเขาขึ้นไปอยูในระดับใหมที่สูงขึ้นไป
ถาคนปฏิบตั ติ ามหลักธรรมจริยา ๑๐ เปนธรรมิกชนกันทัว่ ไป
ก็มั่นใจไดวาเราจะมีสังคมที่ดี และสังคมจะดีงามเปนสุข แตมอง
ในแงตัวบุคคล คนก็อาจจะเปนธรรมิกชนอยูแคนั้น ไมตั้งใจหรือไม
คอยจะพัฒนาตอไปอีก นี่แหละ จึงไดพูดวา เรื่องไมจบแคนี้
สิ่งที่ตองการในตอนนี้ก็คือ ใหคนมีคุณสมบัติบางอยางในตัว
เขา ที่จะทําใหเขาพัฒนาตัวเขาเองยิ่งขึ้นตอไปอีก
ตรงนี้แหละเปนจุดสําคัญที่เขาสูวิถีของพุทธศาสนา คือ ไม
ใชแคยึดถือหลักเกณฑหรือทําตามขอปฏิบัติดีๆ ที่กําหนดหรือวาง
ไวเทานั้น แตมีคุณสมบัติภายในที่ทําใหพัฒนาตนตอไปดวย
หมายความวา ใหมีทั้ง ๒ อยาง คือ ทั้งมีคุณสมบัติที่ทําให
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พัฒนาตัวตอไป และถือขอปฏิบัติของคนที่มีการพัฒนา เรียกวา มี
ทั้งคุณสมบัติและบทบาท ที่เปนลักษณะประจําตัว
เมื่อพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้น ก็มีคนที่มีคุณสมบัติและบท
บาทอยางนี้เพิ่มทวีจํานวนมากขึ้นๆ เกิดเปนชุมชนโดยคุณสมบัติ
และบทบาท ซึง่ เกิดขึน้ และเปนไปเองตามลักษณะรวมของคนทีเ่ ปน
อยางเดียวกัน อยางทีก่ ลาวแลวขางตน
ชุมชนแบบนี้ ใครจะจัดตั้งเปนหนวยทางการหรือเปนรูปแบบ
ขึ้นมาสําทับอีกชั้นหนึ่งก็ได แตโดยสาระ ชุมชนที่ไมเปนทางการนี้
ถายืนยงและเขมแข็งจริง ก็จะขยายออกไปจนกลายเปนสังคมทั้ง
หมด คือใหทั้งสังคมกลืนกลายเปนชุมชนอยางนั้น ถาไดอยางนี้ ก็
เปนสังคมดีงามที่เปนจุดหมายอยางแทจริง
พูดคราวๆ วา สําหรับสังคมใหญ เราตองพยายามใหเปน
สังคมของกัลยาณชน (ผูมีธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐) ถา
ไมไหว อยางนอยตองใหเปนสังคมของมนุษยชน (ผูมีศีล ๕)
แลวในสังคมใหญนั้น ก็ใหมีชุมชนของผูพัฒนาตนอยูใน
ระดับตางๆ สูความเปนอริยชน เพื่อเปนหลักประกันหรือหนุนให
สังคมใหญดํารงภาวะแหงสังคมของธรรมิกชนหรือกัลยาณชนไว
และเพื่อใหมนุษยมีโอกาสพัฒนาสูงตอขึ้นไปได
พระพุ ท ธเจ า ทรงสอนการพั ฒ นามนุ ษ ย ค รอบคลุ ม ทุ ก
ขอบเขตและทุกขั้นตอน แตสําหรับสังคมใหญพื้นฐานที่มีมนุษยตั้ง
แตระดับที่ยังไมพัฒนาเลยและยังมีชีวิตอยูแคกับวัตถุนั้น ทานเนน
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๒๑๓

ใหเปนหนาที่ของผูปกครองบานเมืองที่ดี (เรียกวาธรรมราชา) ที่จะ
ตองเพียรพยายามชักนําพรอมทั้งบริหารกํากับในดานรูปธรรม เพื่อ
ใหประชาชนตั้งอยูในธรรมจริยา ๑๐ (กุศลกรรมบถ ๑๐) และให
เขาเขาถึงประโยชนที่เปนจุดหมายขั้นทิฏฐธัมม๑
สวนคนที่จะเขาสูชุมชนของผูพัฒนาตนนั้น ถึงจะตั้งตนแคมี
ศีล ๕ ยังไมถึงธรรมจริยา ๑๐ ก็ได
ขอสําคัญอยูที่การเริ่มแสดงความตกลงใจหรือตั้งใจที่จะเขา
สูกระบวนการศึกษาพัฒนาชีวิต โดยแจงวาขอถือเอาไตรรัตนเปน
สรณะ คือเปนหลักนําทางในการพัฒนาชีวิตของตน พรอมทั้งทํา
ตนใหมีคุณสมบัติที่จะชวยใหการพัฒนาชีวิตดําเนินไป
บุคคลที่แจงหรือประกาศการเริ่มถือสรณะเครื่องนําทางการ
พัฒนาชีวิตอยางนี้ เรียกวา อุบาสก หรืออุบาสิกา (แปลวา ผูนั่ง
ใกลพระไตรรัตน) และเนื่องดวยบุคคลเหลานี้มีคุณสมบัติเสมอ
เหมือนกัน ก็จึงกลายเปนชุมชนโดยคุณสมบัติและบทบาท (เรียกวา
อุบาสก-อุบาสิกาบริษทั )
ในการทีจ่ ะกาวหนาไปในการพัฒนาชีวติ นัน้ อุบาสก-อุบาสิกา
พึงมีคณ
ุ สมบัตพิ นื้ ฐานทีท่ า นกลาวไวเปนหลัก ทีเ่ รียกวา อริยาวัฒิ
(อานงายๆ วา อะ-ริ-ยา-วัด) คือการพัฒนาหรือเครือ่ งพัฒนาแบบ
อริยะ ซึง่ มี ๕ อยาง คือ
๑

ตรงนี้ พึงดูหลักการตามพระไตรปฎก ในเรื่องที่พระเจาพิมพิสารสอนทิฏฐธัมมิกัตถะ
(วินย.๕/๑/๑) และในจักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒)
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๑. ศรัทธา ความซาบซึง้ มัน่ ใจในคุณพระรัตนตรัย ซึง่ มีแกนอยู
ทีต่ ถาคตโพธิสทั ธา คือ ศรัทธาในปญญาตรัสรูข องตถาคต หรือ
ศรัทธาในปญญาตรัสรูท ที่ าํ ใหมนุษยเปนพุทธะ เทากับมัน่ ใจในความ
เปนมนุษยทจี่ ะฝกใหเลิศประเสริฐจนมีปญ
 ญารูแ จงเปนพุทธะได ขอ
นีก้ ค็ อื คุณสมบัตทิ เี่ ปนจุดตัง้ ตนของการศึกษาพัฒนาชีวติ นัน่ เอง
๒. ศีล ความประพฤติมาตรฐานขัน้ ตน เริม่ ดวยเพียงเวนการ
เบียดเบียนกัน โดยมีศลี ๕ แลวคอยพัฒนาตอไปสูศ ลี ๘ ฯลฯ
๓. สุตะ สดับฟงอานขาวสารขอมูลคําสอนหลักธรรมคําอธิบาย
ทีจ่ ะนํามาไตรตรองพิจารณาวิเคราะหวจิ ยั ใหเขาถึงความหมาย ได
หลักทีจ่ ะนําไปปฏิบตั พิ ฒ
ั นาใหถกู ตองหรือใชใหเปนประโยชนไดจริง
๔. จาคะ ความมีนา้ํ ใจเผื่อแผเสียสละ ครองเรือนดวยใจทีไ่ ม
ตระหนี่คับแคบ ใสใจรับฟงทุกขสุขของคน พรอมที่จะใหปนชวย
เหลือ ขอนีจ้ ะลดความเห็นแกตวั ละกิเลส ขยายกุศลขึน้ เรือ่ ยๆ
 ญาหยัง่ ถึงความเกิดขึน้ จนถึงความดับ
๕. ปญญา ความมีปญ
สลาย ทลายประดากิเลสความชัว่ ราย แกปญ
 หาทําทุกขใหสนิ้ ไปได
อริยาวัฒิ ๕ ประการนี้๑ เปนคุณสมบัติประจําตัวของอุบาสก
อุบาสิกา เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิต ทําใหกาวไปในการเขา
ถึงจุดหมายขั้นสัมปราย (สัมปรายิกัตถ)
๑

อริยาวัฒิ ๕ นี้ ที่ประจําแนนอนมี ๔ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา สวนสุตะ บางครั้ง
ทานยอมเวนใหบาง; เรื่องความเปนอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งโยงกับการถึงพระรัตนตรัยเปน
สรณะ และอริยาวัฒิ ๕ นี้ ถาตองการดูหลักในพระไตรปฎก พึงดู สํ.ม.๑๙/๑๙๕๐/๔๙๗;
องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕/๒๒๓; องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓/๙๑
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๒๑๕

เมื่อมองชุมชนนี้โดยเนนที่คุณสมบัติซึ่งเปนแกนขับเคลื่อน
จึงอาจเรียกชุมชนนี้วา “ชุมชนอริยาวัฒ”ิ ถือวาใชแทนกันไดกับคํา
วาอุบาสกอุบาสิกาบริษัท (ซึ่งแปลแบบไทยๆ วา “ชุมชนชิดพระ”)
อนึ่ง ขอทําความเขาใจเพิ่มเติมไวหนอยวา สังคม กับชุมชน
นอกจากที่มองงายๆ วาตางกันโดยขนาดแลว จะเห็นวา สังคมเปน
เพียงที่รวมคน ซึ่งมนุษยหลากหลายที่มีคุณสมบัติตางๆ กัน แตละ
คนขวนขวายในเรื่องของตนๆ และบางทีตางก็หาประโยชนแกตน
ซึ่งอาจจะขัดแยงกันก็ได แมจะพัฒนายกระดับขึ้นมา ใหคนมีคุณ
ภาพมีคุณธรรมในระดับใกลเคียงกันขึ้นบาง แตคนเหลานั้นก็ตาง
ขวนขวายอยูในเรื่องของตน ไมจําเปนตองใสใจรวมอะไรกัน
สวนชุมชน ไมมุงที่การรวม แตมีลักษณะสําคัญอยูที่การรวม
นอกจากมีคุณสมบัติที่รวมกัน เสมอกันหรือทํานองเดียวกันแลว ก็
อาจจะรวมกิจกรรม รวมกิจการ รวมจริยา หรือรวมปฏิปทาบาง
อยาง ยิ่งกวานั้น ก็มักเนนการคํานึงถึงกัน ใสใจสุขทุกขความเจริญ
ความเสื่อม และการที่จะเกื้อหนุนกันและกัน
เมื่อมองตามความหมายนี้ ชุมชนอริยาวัฒิของผูมีคุณสมบัติ
อยางอุบาสกอุบาสิการวมกัน นอกจากรวมจริยา รวมปฏิปทาใน
การพัฒนาชีวิตในอริยาวัฒินั้นแลว ก็ใสใจรวมมือเกื้อหนุนกัน สง
เสริมกันและกันใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในอริยาวัฒินั้น
ถามองในแงของการเกื้อหนุนกันทางธรรมอยางนี้ ชุมชน
อริยาวัฒินั้น ก็เปนชุมชนกัลยาณมิตร คืออาจจะเรียกชื่ออีกอยาง
หนึ่งวา ชุมชนกัลยาณมิตร

๒๑๖
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ถาอยางนี้ก็พูดไดวา ในขณะที่เราพยายามใหมีการพัฒนา
คนทั่วไป เพื่อยกระดับสังคมขึ้นเปนสังคมกัลยาณชนนั้น เรามีชุม
ชนกัลยาณมิตร ของคนที่รวมกัน เกื้อหนุนกันในอริยาวัฒิ เปน
หลัก เปนแกนใหมั่นใจไวขั้นหนึ่งแลว

อริยาวัฒิ ทั้งทิฏฐธัมม และสัมปราย
ไดบอกแลววา อริยาวัฒิเปนคุณสมบัติหลักที่จะทําใหคน
พัฒนาสูงขึ้นไป และอริยาวัฒิ ๕ อยางที่พูดไปแลว ก็เนนการ
พัฒนาประโยชนที่เปนจุดหมายในขั้นสัมปราย ซึ่งเนนดานจิตใจ
และปญญา
แต สั ง คมใหญ ข องมนุ ษ ย ป ระกอบด ว ยประชาชนที่ เ ป น
คฤหัสถ ซึ่งจะตองใหความสําคัญแกประโยชนที่เปนจุดหมายใน
ขั้นทิฏฐธัมม คือเรื่องสุขภาพ ทรัพย ยศ-เกียรติ-ไมตรี บานที่เปน
สุข หรือพูดใหสั้นวา สุขภาพ ทรัพย ยศ ครอบครัว
ดวยเหตุนี้ ในกรณีทตี่ รัสอริยาวัฒแิ บบเต็ม พระพุทธเจาจึงทรง
แสดงอริยาวัฒิ ๑๐ ทีแ่ บงเปนขัน้ ทิฏฐธัมม ๕ และขัน้ สัมปราย ๕ ไม
ใชตรัสแคอริยาวัฒิ ๕
เพือ่ ใหเห็นอริยาวัฒิ ๑๐ ทีค่ รบทัง้ ๒ ขัน้ ก็จงึ จะยกมาใหดไู ว
ดวย แตขอทําความเขาใจกันไวกอนวา ประโยชนขั้นทิฏฐธัมมซึ่ง
เปนเรื่องทางวัตถุและทางสังคมนั้น มีเนื้อหาและรูปแบบที่ขึ้นตอ
กาลเทศะ เปลี่ยนไปเรื่อยตามสภาพและความนิยมของถิ่นฐาน
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และกาลสมัย ไมเหมือนประโยชนทางจิตปญญาในขั้นสัมปราย ที่
คงภาวะของมันอยูคูกับความเปนมนุษย
เพราะฉะนั้น สําหรับอริยาวัฒิขั้นทิฏฐธัมมที่ตรัสไวตอไปนี้
ขอใหเขาใจวาเปนไปตามกาลเทศะในยุคพุทธกาล ซึ่งเราพึงปรับ
ใหเขากับกาลเทศะของเรา
อริยาวัฒิ ๑๐ มีดังนี๑้
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเมื่อเจริญดวยวัฒิ ๑๐ ชื่อวาเจริญ
ดวยอริยาวัฒิ (ความเจริญอยางอริยะ) และชื่อวาเปนผูถือเอาสาระ
ถือเอาสวนประเสริฐของชีวิตรางกายไวได กลาวคือ อริยสาวก -”
ก) อริยาวัฒิ ๕ ขั้นทิฏฐธัมม
๑. เจริญดวยเรือกสวนไรนา
๒. เจริญดวยทรัพยและธัญชาติ
๓. เจริญดวยบุตรภรรยา
๔. เจริญดวยคนรับใชกรรมกรและคนงาน
๕. เจริญดวยสัตวสี่เทา
ข) อริยาวัฒิ ๕ ขั้นสัมปราย
๖. เจริญดวยศรัทธา
๗. เจริญดวยศีล
๑

อง.ทสก.๒๔/๗๔/๑๔๗; ใน ทีฆชาณุสูตร, อง.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙ พระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชน ทั้งขั้นทิฏฐธัมม และขั้นสัมปราย แตในสูตรนั้น ขั้น
ทิฏฐธัมม เนนเฉพาะเรื่องทรัพย (ที่เรียกกันวาหลักหัวใจเศรษฐี คือ อุ อา ก ส) และขั้น
สัมปราย ตรัสเพียงขอยืน ๔ (ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา)

๒๑๘
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๘. เจริญดวยสุตะ
๙. เจริญดวยจาคะ
๑๐. เจริญดวยปญญา”
ขอยกพุทธพจนที่ทรงสอนประโยชนขั้นทิฏฐธัมมมาใหดูอีก
ตัวอยางหนึง่ คราวนีเ้ ปนเรือ่ งสุขภาพ วาตามพระไตรปฎกเลย ดังนี๑้
“พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครสาวัตถี สมัยนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหนึ่งทะนาน
ครั้นเสวยแลว ทรงอึดอัด เสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
“ลําดับนัน้ พระผูม พี ระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล
เสวยแลวทรงอึดอัด จึงไดทรงภาษิตพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
“‘บุคคลผูมีสติอยูเสมอ ไดอาหารมา ก็รูประมาณ
จะมีเวทนาเบาบาง แกชา ครองอายุอยูไดยืนยาว’
“สมัยนั้น มาณพชื่อสุทัศน ยืนอยูเบื้องพระปฤษฎางคของ
พระเจาปเสนทิโกศล ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกะเขา
วา มานี่แนะ สุทัศน เธอจงเรียนคาถานี้ไวในสํานักพระผูมีพระภาค
แลวจงกลาวในเวลาเราบริโภคอาหาร เราจะใหเงินคาอาหารแก
เธอวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน
“สุ ทั ศ น ม าณพรั บสนองพระราชดํารัส ของพระเจาปเสนทิ
๑

โทณปากสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๖๔/๑๑๘
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โกศลวา เปนพระมหากรุณาอยางยิ่ง พระพุทธเจาขา ดังนี้ เรียน
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคแลว ในเวลาที่พระเจาปเสนทิ
โกศลเสวยพระกระยาหาร ก็กลาว … (คาถานั้น)
“ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ยั้งพระองคมาโดยลําดับ จน
ทรงอยูโดยมีพระกระยาหารหนึ่งทะนานขาวสุกเปนอยางมาก
“ในกาลต อ มา พระเจ า ปเสนทิ โ กศลทรงมี พ ระวรกาย
กระปรี้กระเปราคลองแคลวดี ไดทรงลูบพระวรกายดวยฝาพระ
หัตถแลว ทรงเปลงพระอุทานนี้ ณ เวลานั้นวา
“‘พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงอนุเคราะหเราดวย
ประโยชน ๒ อยางครบหมดเลยหนอ ทัง้ ประโยชนขนั้
ทิฏฐธัมม และประโยชนขนั้ สัมปราย’”

ชุมชนตนแบบ
ตองไมลืมวา แทจริงนั้น เราตองการใหมนุษยทุกคนพัฒนา
ตัวเขาใหดีงามมีความสุขสมบูรณเ ต็มสุดแหงศักยภาพของเขา
แลวถาทําไดอยางนั้น มองกวางออกไป เราก็จะมีสังคมมนุษยหรือ
สังคมมวลรวมที่ดีงามมีสันติสุขแทจริง
แตก็อยางที่วาแลว คนก็เปนตางๆ กัน มีทั้งที่ใฝและที่จะไม
พัฒนา แมที่พัฒนาก็อยูในระดับแตกตางกันหลากหลาย การที่เรา
มีพระพุทธศาสนา ก็คือมาสงเสริมสนับสนุนและใหหลักใหแนวนํา
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ทางในการที่จะชวยใหคนพัฒนาดวยการฝกศึกษาอยางมีระบบที่ดี
ทีนี้ ก็ดังที่วาแลว คนที่ตั้งใจพัฒนาชีวิต เขาสูระบบการฝก
ศึกษาอยางนี้ ก็จะมีคุณสมบัติและบทบาทของชีวิตและในสังคม
ซึ่งเปนวิถีเดียวกัน เลยกลายเปนชุมชนขึ้นมาเองดวยคุณสมบัติ
และบทบาทนั้น แมโดยไมตองจัดตั้งเปนรูปแบบหรือเปนทางการ
ดังที่บอกไปแลว จะเรียกชื่อก็ไดวาเปน “ชุมชนอริยาวัฒิ” หรือจะ
ใหหนักแนนเปนชุมชนอุบาสกอุบาสิกาก็ตามที่พอใจ
(แมแตจะจัดตัง้ เปนรูปแบบหรือเปนทางการขึน้ มา ก็ยงั ได)
ถาคนที่ใฝฝกศึกษาพัฒนาชีวิตนี้มีคุณสมบัติดีจริง และชุม
ชนอริยาวัฒินั้นเขมแข็งนาชื่นชม ก็จะเปนแบบอยางชักนําใหคนที่
นอกออกไปในสังคมใหญพลอยนิยมทํารวมและทําตาม ชวยนํา
สังคมมนุษยไปสูจุดหมายที่กลาวขางตน
จากที่ไดพูดมา จะเห็นวา ชุมชนอริยาวัฒินั้นจะเขมแข็งนา
ชื่นชมได สมาชิกในชุมชนนี้จะตองประสบความสําเร็จบรรลุจุด
หมายกันอยางดี ทั้งขั้นทิฏฐธัมม และขั้นสัมปราย
ความสําเร็จนี้เปนไดไมยาก เพราะที่จริงนั้น ชุมชนอริยาวัฒิ
นี้ มีหลักมีแบบแผนที่พระพุทธเจาทรงแสดงเปนโครงสรางตั้งแกน
ไวแลว เมื่อนํามาปฏิบัติจัดใหเขากับสภาพกาลเทศะของปจจุบัน ก็
เปนการพัฒนาคนใหไดผลดี มีชีวิตที่ประเสริฐดีเลิศนั่นเอง และ
เปนแบบอยางแกสังคมใหญใหดําเนินตามไปดวย
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลจริง ก็อยางที่วาแลว การพัฒนาคุณสมบัติ
และการปฏิบัติจะตองขึ้นสูความเปนแบบแผนและมีระบบ และอัน
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นี้ก็คือ สิ่งที่เรียกวา “อริยวินัย” สําหรับชุมชนอริยาวัฒิ หรือสําหรับ
คฤหัสถชน๑ ผูเขาสูอริยวิถี ซึ่งขอรวบรัดสรุปใหเห็นหัวขอ (ราย
ละเอียดมีในหนังสือ วินัยชาวพุทธ เปนตน) ดังตอไปนี้

๑: ปดชองโหวของชีวิต

ก.เวนกรรมกิเลส๒ (กรรมชั่วที่ทําชีวิตใหมัวหมอง) ๔
๑.ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เว้นปาณาติบาต)
๒.ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เว้นอทินนาทาน)
๓.ไมประพฤติผิดทางเพศ (เว้นกาเมสุมิจฉาจาร)
๔.ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เว้นมุสาวาท)
ข.เวนอคติ ๔
๑.ไมลําเอียงเพราะชอบ (เว้นฉันทาคติ)
๒.ไมลําเอียงเพราะชัง (เว้นโทสาคติ)
๓.ไมลําเอียงเพราะขลาด (เว้นภยาคติ)
๔.ไมลําเอียงเพราะเขลา (เว้นโมหาคติ)
ค.เวนอบายมุข ๖
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๑

นี้คือสาระในสิงคาลกสูตร (สิคาโลวาทสูตร ก็เรียก, ที.ปา.๑๑/๑๗๒–๒๐๖/๑๙๔–๒๐๗) ซึ่งแกน
ของเรื่องอยูที่ “การไหว้ทิศในวินัยของอริยชน” (ตามพุทธพจนวา “อริยสฺส วินเย เอวํ ฉ ทิสา
นมสฺสติ พฺพา” ตัง้ เปนศัพทไดวา “ทิสานมัสการแบบอริยวินยั ”) และอรรถกถาถือวาพระสูตรนีเ้ ปน
คิหิวินัย คือวินัยของคฤหัสถ (ที.อ.๓/๑๗๘/๑๓๔, ๑๕๑); หลักมงคล ๓๘ ในมงคลสูตร (ขุ.ขุ.
๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖) ก็เปนแนวทางดําเนินชีวิตที่ใชเสริมอริยวินัยไดดี
๒
ศีล ๕ อยูที่นี่ คือ เวนกรรมกิเลส ๔ และเวนอบายมุขขอ ๑

๒๒๒

สยามสามไตร

๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน

๒: เตรียมทุนชีวิต
ก.เลือกสรรคนที่จะเสวนา
๑. หลีกเวนมิตรเทียม ๔ (คนปอกลอก คนดีแตพูด คนหัว
ประจบ คนชวนฉิบหาย)
๒. คบหามิตรแท ๔ (มิตรอุปการะ มิตรรวมสุขรวมทุกข มิตร
แนะนําประโยชน มิตรมีใจรัก)

ข.จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขยันหมั่นทํางานเก็บออมทรัพย
ขั้นที่ ๒ วางแผนใชจาย คือ
๑ ส่วน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทําความดี
๒ ส่วน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
๑ ส่วน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน

๓: ดูแลทั่วทุกทิศ
ก.ทําทิศทั้ง ๖ ใหเกษมสันต โดยทําหนาที่ตอกันใหถูกตอง๑
ทิศที่ ๑ บิดามารดา กับ บุตรธิดา
ทิศที่ ๒ ครูอาจารย กับ ศิษย
ทิศที่ ๓ สามี กับ ภรรยา
ทิศที่ ๔ มิตรสหาย กับ มิตรสหาย
๑

การไหว้ทิศ เปนสาระสําคัญของอริยวินัยสวนนี้ แตมีเนื้อหามาก จึงแสดงไวแตหัวขอ
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ทิศที่ ๕ นายจาง กับ คนรับใชและคนงาน
ทิศที่ ๖ พุทธศาสนิกชน กับ พระสงฆ
ข. สรางยศ ๓ มีสถานภาพในสังคม (อิสริยะ-เกียรติ-บริวาร)
๑. มีภูมิปญญาเปนหลักได ไมเสียความประพฤติ นุมนวล
สุขุม มีไหวพริบ รูจักถอมตัว ไมกระดาง
๒. ขยัน ไมเฉื่อยชา ไมหวั่นไหวในภยันตราย สม่ําเสมอคง
เสนคงวาไมมีชองใหเขาหา มีปญญาทันเรื่องถึงการณ
๓. ชอบสงเคราะห สรางมิตร รูจักเห็นใจเขาใจความตองการ
ของคน ไมใจแคบตระหนี่ รูจักนํารูจักแนะและติดตาม
ค. สังคหวัตถุ ๔ ประสานมวลชน
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน

ศาสนิกแบบอยาง
ชุมชนจะเขมแข็งได ก็ตองมีสมาชิกที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะ
ควรมีศาสนิกชั้นนํา ที่เปนแบบอยางได ในที่นี้จึงเห็นควรพูดเรื่องนี้
เปนสวนแถมไวดวย
ชุมชนอริยาวัฒิ ก็คืออุบาสกอุบาสิกาบริษัท ในชุมชนนี้มี
หลักวางไวชัด ศาสนิกที่มีคุณภาพเปนแบบอยาง พระพุทธเจาทรง
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เรียกวา อุบาสกรัตน และอุบาสิการัตน (อุบาสกแกว อุบาสิกาแกว)
จัดไดวาเปน “ชาวพุทธชั้นนํา” ซึ่งเปนผูมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่น
อยูในหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป
ชาวพุทธชั้นนํา มีคุณสมบัติ ๕ ประการ๑ คือ
๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระ
รัตนตรัย ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือ
ศีลอุโบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุ
นอยลง ลดการเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น
๓. ไมตื่นขาวลือถือมงคล เชื่อกรรม หวังผลจากการกระทํามุง
มั่นไปดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลา
ลือโชคลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล
๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผู
วิเศษศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการพระศาสนา ใสใจริเริ่มสนับสนุนกิจกรรม
และงานการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
อนึ่ง ใน มิลินทปญหา ทานแสดงคุณสมบัติของอุบาสก
อุบาสิกาไวอีก เรียกวา อุบาสกคุณ ๑๐๒ คือ
๑. มีสุขทุกขเสมอกันกับสงฆ (รวมสุขรวมทุกขกับพระสงฆ)
๒. รักษากายและวาจาใหสุจริตเปนอยางดี
๑
๒

ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐
มิลินฺทปฺหา ๑๓๙
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๒๒๕

๓. เปนธรรมาธิปไตย
๔. ยินดีแจกจายใหทานสมตามกําลัง
๕. พยายามเรียนรูคําสั่งสอนของพระพุทธเจา๑
๖. เปนสัมมาทิฏฐิชน
๗. ไมตื่นขาวลือถือมงคล ไมถือลัทธิศาสดานอกพระศาสนา
แมเพราะเห็นแกชีวิต
๘. ยินดีในความพรอมเพรียง ชักนําชวนกันใหสามัคคี
๙. จริงใจ ไมประพฤติในพระศาสนาโดยหลอกลวง
๑๐. ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ
เปนธรรมดาวา ชาวพุทธชัน้ นํา หรือศาสนิกแบบอยาง ยอมฝก
ตน โดยเรียนรู ศึกษาพัฒนาตนอยูเ สมอ ใหเปนอริยชน ตัง้ แตเสขะ
จนเปนอเสขะ
มีวธิ ปี ฏิบตั สิ ามัญในการฝกตนหรือเจริญกุศล ทีใ่ ชกนั มาเปน
ประเพณีอันดี คือการรักษาอุโบสถ ซึ่งนอกจากเปนขอฝกตนในศีล
แลว ก็เปนการจัดสรรโอกาสแกชวี ติ ทีจ่ ะพัฒนาในดานอืน่ ๆ และทํา
กิจกรรมดีงามเปนประโยชนทั้งหลาย (อนวัชชกรรม) ไปพรอมดวย
การรักษาอุโบสถนั้นเปนการรักษาศีล ๘ ขอ คือเพิ่มขึ้นอีก ๓
ขอจากศีล ๕ ที่เปนศีลพื้นฐานของมนุษย
ศีล ๕ เปนการยับยั้งงดเวนจากการทํารายละเมิดตอผูอื่น
เพื่ อ ให อ ยู กั น ได โ ดยไม เ บี ย ดเบี ย นกั น ในโลกของการแสวงกาม
บริโภควัตถุ เปนศีลของมนุษยชนทุกคน เฉพาะอยางยิง่ ผูน าํ ชุมชน
๑

ฉบับอักษรพมาวา “เมื่อเห็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ก็พยายามทําใหเจริญวัฒนา”
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ไมวาชุมชนใด จะตองถือเปนคุณสมบัติประจําตัว ใหเปนนิจศีล
สําหรับชาวพุทธชัน้ นํา หรือนักพัฒนาชีวติ ทีก่ า วหนา นอกจาก
ถือศีล ๕ เปนนิจศีลแลว จะยกเวลาประมาณสัปดาหละ ๑ วัน
(เดือนละ ๔ วัน) ใหเปนวันพิเศษสําหรับรักษาศีลอุโบสถซึ่งมี ๘ ขอ
ศีล ๓ ขอที่เพิ่มขึ้นมาในอุโบสถศีล (กับขอ ๓ เดิมที่เปลี่ยนไป)
เปนการยับยั้งงดเวนจากการบํารุงบําเรอและการเสพบริโภคของ
ตนเอง เชน กินอาหารภายในกําหนดเวลา งดการบันเทิง ไมตองตก
แตงรางกาย ใชที่นอนเรียบงาย ซึ่งเปนขอปฏิบัติสวนตัวเพื่อฝกให
อยูดีมีสุขไดโดยพึ่งพาขึ้นตอกามวัตถุเพียงเทาที่จําเปนหรือไมเกิน
สมควร ใหชีวิตเปนอิสระจากปจจัยภายนอกใหไดมากที่สุด อยาง
นอยก็ดํารงรักษาอิสรภาพของชีวิตไวในระดับหนึ่ง
พรอมกับลดการเสพบริโภค และทําชีวิตใหเปนอิสระมากขึ้น
นั้น การรักษาอุโบสถศีลก็เปนการจัดการชีวิตใหมีโอกาสมากที่สุด
หรือมากขึ้น ในการพัฒนาชีวิต โดยแทนที่จะเอาเวลาและเรี่ยวแรง
ไปหมกมุนหรือมั่วสุมในการกินเสพบํารุงบําเรอ ก็นําเวลาและเรี่ยว
แรงนั้นไปใชในการศึกษาและทํากิจกรรมที่ดีงามเปนประโยชน
การใชโอกาสแหงวันอุโบสถในการเจริญกุศล คือ ในวันนั้น
เมื่อสมาทานอุโบสถมีองค ๘ (อัฏฐังคอุโบสถ) มีอุโบสถศีลอยูกับ
ตัวแลว ก็มีเวลาที่จะพัฒนาชีวิต ทํากิจกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
- เจริญสมถะ-วิปสสนา (จิตตภาวนา ปญญาภาวนา)
- แสวงความรู อาน ฟง สนทนา สากัจฉา
- เยี่ยมเยียน อยูใกล ใหเวลา รับใชญาติผูใหญ ผูสูงอายุ
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- ไปดูแลเลี้ยงผูพึงชวยเหลือ เชน คนพิการ เด็กกําพรา
- ทํางานสรางสรรคเพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม
- บําเพ็ญประโยชน เชน ปลูกสวน ปลูกปา ชวยงานวัด
ถามีฉันทะมากขึ้น อาจขยายวันรักษาอุโบสถเพิ่มจากเดือน
ละ ๔ วัน (ขึ้น-แรม ๘, ขึ้น ๑๕, แรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค่ํา) เปน ๘ วัน
(ขึ้น-แรม ๕ และ ๘, ขึ้น ๑๔-๑๕, แรม ๑๔-๑๕ หรือ ๑๓-๑๔ ค่ํา)๑

คนสมบูรณ
ถึงตอนนี้ก็หันกลับมาพูดรวมอีกที ทั้งสังคมใหญของคฤหัสถ
และชุมชนอนาคาริกของพระสงฆ เมื่อศึกษาพัฒนากันไป ผูใดกาว
ไกลรุดหนาแนวไปได ในที่สุดก็ถึงจุดหมายสูงสุด จบการศึกษา จบ
การพัฒนา เรียกไดวาเปนคนสมบูรณ
พอถึงจุดหมายขั้นสูงสุดแลว ทานใชคําเรียกวา เปน “ผูที่ทํา
กิจเสร็จแลว” (กตกิจ) เพราะวาผูที่จบการศึกษาแลว ก็คือจบเรื่อง
ของตัวเองแลว หมดพันธกิจสวนตัว ไมมีกิจที่ตองทําเพื่อตัวเองอีก
กิจแมแตการฝกศึกษาพัฒนาในไตรสิกขาที่ยังตองทํา ก็ไมมี เปนผู
ที่เต็มอิ่มสมบูรณแลว แมแตความสุขก็สมบูรณ จึงไมมีกิจที่ตองทํา
๑

ถามีฉันทะยิ่งขึ้นไปอีก ก็ขยายเปนแบบมีวันรับวันสง (เรียกวา “ปฏิชาครอุโบสถ”) คือ ๕
ค่าํ (๔ ค่ํารับ ๖ ค่ําสง) ๘ ค่าํ (๗ ค่ํารับ ๙ ค่ําสง) ขึ้น ๑๔–๑๕ ค่าํ (๑๓ ค่ํารับ แรม ๑
ค่ําสง) แรม ๑๓-๑๔/๑๔–๑๕ ค่าํ (แรม ๑๒ หรือ ๑๓ ค่ํารับ, ตามมตินี้วา อุโบสถสิ้น
เดือนไมมีวันสง เพราะสุดเดือนแคนี้) รวมเปน ๑๙ วัน (ในเดือนเต็ม มิใชอุโบสถ ๑๑
วัน, ในเดือนขาด มิใชอุโบสถ ๑๐ วัน)
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แมแตเพื่อจะใหตัวเองมีความสุข
ความสุขอยางไรจึงจะเปนความสุขที่สมบูรณ ถึงขนาดที่วา
ไมตองทําอะไรที่เปนการหาทางใหตัวเองมีความสุข นั่นก็คือความ
สุขที่แทจริง ซึ่งมีลักษณะ ๓ ประการ
๑) เปนความสุขที่มีอยูในตัวตลอดเวลา เปนคุณสมบัติ
ประจําตัว ไมตองหา
คนทั่วไป อาจจะโดยเฉพาะคนสมัยนี้เปนพิเศษ รูจักแต
ความสุขที่ตองหา จึงพูดกันนักวา “หาความสุข” แตชาวพุทธที่แท
จะตองพัฒนาความสุขขึ้นไปใหตนเปนคนที่ “มีความสุข” ประจํา
อยูในตัวเองมากขึ้นๆ จนกระทั่งมีความสุขไดตลอดเวลาโดยไม
ตองหา (มีแตทําความสุขใหขยายหรือเพิ่มขึ้นไปจากที่มีอยูแลว)
๒) เปนความสุขอยางอิสระ มิใชความสุขแบบพึ่งพา ไม
ตองเอาความสุขไปฝากไวกับสิ่งอื่น มีความสุขโดยไมตองรอไม
ตองขึ้นตอสิ่งเสพภายนอก
ความสุขที่เปนอิสระ มิใชความสุขที่เหมือนกับเอาไปฝากไว
กับสิ่งภายนอก ตองรอตองขึ้นตอสิ่งเหลานั้นจึงจะมีความสุขได
คนพวกที่ไมมีความสุขอยูในตัวเองนั้น นอกจากตองหาความสุข
จากสิ่งเสพบริโภคแลว ความสุขของเขาตองขึ้นกับสิ่งภายนอกดวย
ตองพึ่งพา ไมเปนอิสระ ทีนี้พอเราพัฒนาความสุขไดถูกทิศถูกทาง
เราก็จะมีความสุขอยูในตัวเองอยางเปนอิสระ เรียกวาเปนความสุข
ที่ไมพึ่งพา ไมขึ้นตอสิ่งภายนอก เปนนิรามิสสุข
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๓) เปนความสุขทีส่ มบูรณ ไรทกุ ข ไมมที กุ ขเจือปน และไมมี
เชือ้ แหงทุกขเหลืออยู จึงเปนความสุขทีไ่ มผนั แปร ไมกลับกลาย
ตามปกติ มนุษยปุถุชนมีความสุขที่ระคนทุกข อยางหยาบที่
สุดก็เปนความสุขที่ไดจากการกอทุกขแกผูอื่น หรือเอาจากสิ่งแวด
ลอมมากเกินควร บางทีก็เปนความสุขที่กอทุกขแกตนเอง หรือ
ความสุขที่เปนปจจัยแหงทุกขตอไปภายหนาแกตนเองบาง ผูอื่น
บาง แมในขณะที่เสพเสวยความสุขก็มักมีความทุกขหนักหรือเบา
ดังเชนความหวงเสียดายกังวลหวาดระแวงแฝงระคายรบกวนอยู
ภายใน อยางนอยก็มีเชื้อกิเลสที่จะลุกลามกอทุกขไดตอไป
ตางจากผูที่ไดพัฒนาแลว ซึ่งมีความสุขที่หางไกลจากความ
ทุกขออกไปตามลําดับ จนเปนความสุขลวนๆ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมี
ทุกขเหลือหรือแฝงระคนปนอยูเลย
สามประการนี้ เปนลักษณะของความสุขที่แทอยางสมบูรณ
ที่เรียกวาบรมสุข
คนเรานี้ปรารถนาความสุขกันนัก แลวก็เพียรพยายามนัก
หนาที่จะพัฒนาอะไรๆ ใหตัวมีโอกาสหาความสุขใหไดมากที่สุด
แตเขายังไมรูจักเลยวาความสุขที่แทนั้นคืออะไร มีลักษณะอยางไร
ถาเอาความสุขอยางสมบูรณนี้ไปวัด ตรวจดูลักษณะ ๓
ประการที่วามานั้น มันสุขแคไหน ก็รูไดเลย
เปนอันวา เมื่อเจริญไตรสิกขา ไดพัฒนาตนใหเปนภาวิตทั้ง
๔ แลว ก็เปนคนที่เต็มอิ่มสมบูรณ มีความสุขประจําอยูในตัว ก็เลย
ไมมีกิจที่จะตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป คือไมตองทําอะไรเพื่อจะทํา
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ใหตัวเองสมบูรณในดานตางๆ รวมทั้งในดานความสุขนั้นดวย
เมื่อไมตองหา ไมตองทําใหตัวเปนสุข ก็ไมตองแยงชิงความ
สุขกับใคร ไมตองเบียดเบียนใคร ไมตองทําใหคนอื่นเปนทุกข หรือ
ใหเขาเสียความสุข หรือใหเขาตองอดหรือแมแตตองลดความสุข
แตตรงกันขาม เมื่อตัวเองมีความสุขเต็มพรอมอยู ไมตองหาความ
สุข ก็เลยไปใหความสุข ก็ไปเผื่อแผ ไปชวยทําใหคนอื่นมีความสุข
เพราะอยางนี้นี่แหละ พระพุทธเจาและพระสาวก จึงเที่ยว
จาริกไปชวยประชาชน ไปสอน ไปแนะนํา ไปบอกวิธีพัฒนาชีวิตให
ดีงามมีความสุข และใหชวยกันสรางสรรคสังคมที่มีความสุข โดย
ทรงมีความสุขในเวลาที่ไปทําใหเขาเปนสุขอยางนั้นดวย

เกื้อกูลทั้งโลก
ทีนี้ก็เปนอันสรุปลงทายไดแลววา เมื่อเจริญศีล มีพฤติกรรม
ดีงาม มีความสัมพันธที่เกื้อกูล เจริญสมาธิ มีจิตใจนุมนวลออน
โยนเขมแข็งมั่นคงสดชื่นแจมใส และไดเจริญปญญา มีความหยั่งรู
หยั่งเห็นเปนญาณทัสนะทั่วรอบ ครบบริบูรณ มีความสุขสมบูรณ
แทอยางนี้ เปนอันหมดกิจที่ตองทํา
พอไมมีกิจที่ตองทําเพื่อตัวเองแลว ก็เลยทําเพื่อผูอื่นไดเต็มที่
นี่คือเขาลักษณะที่พระพุทธเจาตรัส ตอนสงพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนา (วินย.๔/๓๒/๓๙) วา
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ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลว จากบวงทั้งปวง ทั้งบวง
ทิพยและบวงมนุษย แมพวกเธอก็พนแลว… เธอทั้ง
หลายจงจาริ กไป เพื่อประโยชนและความสุขแกชน
จํานวนมาก เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก

หมายความวา เวลานี้ พระสาวกทุกทานลุถงึ จุดหมายสูงสุด
แลว หมดธุระสําหรับตัวเองแลว เปนอิสระแลว สมบูรณแลว ก็อยาง
ที่วา ไมมีกิจที่ตองทําเพื่อตัวเองอีก ก็จงจาริกไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
ในขั้นนี้คือ สําหรับพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย ก็
ถึงคติที่วา “บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” คือ พอบุคคลนิพพาน
เต็มอิ่มแลว เปนอิสระสมบูรณ ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป
ก็ทําเพื่อโลกไดเต็มที่ อยางเดียวเลย
สวนคนทั่วไป ที่เขาสูกระบวนการของการศึกษาพัฒนาชีวิต
เมื่อเปนการศึกษาพัฒนาที่ถูกตองตามหลักไตรสิกขา ก็จะกาว
หนาสูจุดหมายสูงขึ้นไป โดยเจริญงอกงามดวยประโยชน ทั้งขั้น
ทิฏฐธัมม และสัมปราย ทําประโยชนทั้งดานอัตตทัตถ และปรัตถะ
ใหเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนเสริมกันไป จะไมเปนการศึกษาชนิดที่บนกัน
วานําโลกนี้มาสูการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
แตตรงขาม การศึกษาที่ครบไตรสิกขา จะแกปญหานั้น และ
นํามนุษยชาติใหลุถงึ จุดหมายที่ถูกตองแทจริง ซึ่งทั้งตัวบุคคลเองก็
ได แลวก็ทําใหทั้งโลกก็ดีขึ้นดวย นี่คือ การมีชีวิตที่สุขสันตดีงาม
ธรรมชาติแวดลอมที่รื่นรมย และสังคมที่สันติสุข
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สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ
Ñ Ò

วิกฤตการศึกษา วิกฤตอารยธรรม
หลายปมาแลว ตอเนื่องมานับทศวรรษ มีเสียงแสดงความ
วิตกกังวลบาง บนวาบาง ทัง้ เสียงพูดอยางชาวบานทีแ่ พรกระจาย
ไปในสังคม และเสียงแจงขาวและคํารายงานอยางเปนทางการใน
วงงานการศึกษาวา ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาต่าํ เด็กนัก
เรียนไทยมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดอยลงไปๆ จนตองใชคาํ วาเปน
ุ ภาพของการศึกษาไทย
วิกฤติคณ
อยางไรก็ตาม เสียงทีพ่ ดู ทีว่ า กันนี้ มุง ไปยังผลการศึกษาใน
ระบบจัดตัง้ สําหรับผูเ ยาว ทีอ่ ยูใ นสถานศึกษา
มองกวางออกไป ในยุคสมัยทีถ่ อื กันวาเจริญกาวหนาอยางยิง่
แลว เปนยุคไอที ทีค่ นเขาถึงและใชขา วสารขอมูลไดทนั ทีอยางแทบ
ไมมขี ดี จํากัด หวังกันวา เมือ่ คนมีโอกาสในการศึกษาเต็มที่ การ
ศึกษาตลอดชีวติ จะสัมฤทธิ์ จะเปนสังคมอุดมปญญา
แตสภาพทีเ่ ปนจริงปรากฏวา ไอทีมบี ทบาทเดนในสังคมไทย
เพียงในดานสนองการเสพบริโภค หาไดเปนเครื่องหนุนการศึกษา
อยางที่คาดหมายไม คนไทยก็ยังคงอยูในสถานะเปนนักเสพผล
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ความเจริญ มิใชเปนผูส รางสรรคความเจริญ คนไทยทัว่ ไปยังคงมี
ลักษณะออนแอ รอรับผล ถูกกระทบและถูกกระทําโดยไอที มาก
กวาจะไดประโยชนจากไอที เปนเพียงนักบริโภคปากเติบ มิใชเปน
นักผลิตมือหนึง่
ขณะที่สังคมไทยประสบปญหาหนักในดานคุณภาพคน แต
กวางออกไป สังคมไทยนั้นก็อยูทามกลางกระแสความเจริญของ
โลกซึ่งคางคาอยูในยุคของการพัฒนาที่ไมยั่งยืน มนุษยชาติถูก
คุกคามอยางรุนแรงจากปญหาธรรมชาติเสีย สิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรม
จนบัดนีห้ นักถึงขัน้ เฉียดใกลตอ ความดับสิน้
ปญหาใหญนสี้ บื สาวไป ก็ชดั วาเกิดจากแนวคิดหลักทีข่ บั ดัน
อารยธรรมตะวันตกใหเจริญมาในทิศทางนี้ คือ แนวคิดทีจ่ ะพิชติ
หรือเอาชนะธรรมชาติ ซึง่ ดําเนินมาดวยกันกับการทีม่ นุษยมองตัว
เองแยกตางหากจากธรรมชาติ และมองธรรมชาติเปนปฏิปก ษ
แนวคิดพิชิตธรรมชาตินั้น นํามาสูปญหาที่รุนแรงแหงการ
พัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน ก็เพราะแนวคิดนัน้ ถูกนํามาใชขบั ดันการลงทุนลง
แรงของมนุษยในกิจกรรมแหงงานอุตสาหกรรม ทีจ่ ะผันวัตถุดบิ จาก
ธรรมชาติมาสนองจุดหมายทางเศรษฐกิจ ที่จะใหมนุษยมีสิ่งเสพ
บริโภคพรัง่ พรอม เพือ่ จะไดเปนสุขสมบูรณ
แตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรนั้น เปนแนวคิดแหงเศรษฐกิจ
เพื่อสนองความตองการเสพบริโภค ไมใชเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพ
ชีวติ หรือเพือ่ การมีชวี ติ ทีด่ ี เปนเศรษฐกิจเพือ่ การบํารุงบําเรอคน ไม
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ใชเศรษฐกิจเพือ่ การพัฒนาชีวติ ของเขา
เศรษฐกิจเพือ่ สนองความตองการเสพบริโภค หรือเศรษฐกิจ
เพือ่ การบําเรอผัสสะของคนนัน้ ตัง้ อยูบ นฐานความคิดทีม่ องความ
สุขในมิติเดียววา มนุษยไดความสุขจากการสนองความตองการ
เสพบริโภค ยิง่ ไดเสพมาก ก็ยงิ่ ไดสขุ มาก
แนวคิดเศรษฐกิจแบบนี้ ทําใหการไดความสุขของมนุษย ขึน้
ต อ การล า งผลาญทรั พ ยากร ทําให ค วามเจริ ญ เติ บ ขยายของ
เศรษฐกิจ คือกระบวนการพัฒนาในยุคที่เปนมานี้ มีความหมาย
เปนการเบียดเบียนธรรมชาติ และทําลายสิง่ แวดลอม เปนแกนของ
ความขัดแยงในระบบการดํารงอยูข องมนุษย ทีป่ รากฏออกมาเปน
ปญหาการพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน อยางทีก่ ลาวแลว
พรอมกันนัน้ มนุษยทแี่ สวงสุขจากการเสพบริโภค ซึง่ พากันหา
ทางเสพบริโภคใหมากทีส่ ดุ เพือ่ จะไดเปนสุขใหมากทีส่ ดุ ก็ตอ งแยง
ชิงความสุขกัน ดวยการแยงชิงทรัพยากร เปนตน ซึง่ นอกจากซ้าํ เติม
ปญหาสิง่ แวดลอมแลว ก็กอ ความขัดแยง ทําใหเกิดปญหาสังคม
ตั้งแตการทะเลาะวิวาทระหวางบุคคล จนถึงสงครามทั้งรอนและ
เย็นระหวางประเทศ ตลอดจนการครอบงําเอาเปรียบกันในเวทีโลก
มนุษยผแู สวงหาและเสพสุขจากการเสพบริโภค ซึง่ มีชวี ติ อยู
ทามกลางความขัดแยงแยงชิง ทัง้ กับธรรมชาติ และกับเพือ่ นมนุษย
ดวยกันนัน้ แมจะมีความสุขในการบําเรอผัสสะ แตจติ ใจชัน้ ในของ
เขา ลึกเขาไป ก็ไมพบความสงบสุข
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ยิง่ ปญญามองไปไมเห็นความสอดคลองกลมกลืน ไมปลอด
โปรงโลงเปนอิสระ ก็เกิดความขัดแยงหรือความสับสนทางปญญา
ยิง่ อยูน านไป ความขัดแยงในจิตใจของตัวเองก็ยงิ่ เพิม่ ทวี ไมมคี วาม
สุขที่แทจริง และยิ่งตองคอยหาเอาสุขจากการสนองผัสสะมากลบ
ภาวะขาดความสงบสุขภายในนัน้ ไว ทําปมปญหาใหซบั ซอนยิง่ ขึน้
จะเห็น วา จากปญ หาคุณภาพคน ซึ่ง สําคัญมากอยูแลว
สําหรับการพัฒนาสังคม เปนตน ลึกลงและกวางออกไป ยังมี
ปญหาในระดับฐานความรูเ ขาใจ และแนวคิด ซึง่ เปนเรือ่ งใหญยงิ่ กวา
นัน้ รองรับอยู ซึง่ เปนปญหาของอารยธรรมทัง้ หมด
ในหลายเรื่องหลายแง ยิ่งคนมีคุณภาพสูง ถานําคนนั้นไป
สนองแนวคิดทีผ่ ดิ ตัง้ จุดหมายผิดขึน้ มาแลว ก็ยงิ่ ทําใหผลในทางที่
ผิดนัน้ เกิดขึน้ มาก และรุนแรงหนักเขาไปอีก
กวางออกไป แนวคิดทีผ่ ดิ ทีเ่ อียง หรือสุดโตงนัน้ มักจะสราง
เจตจํานงที่ทรงพลัง ซึง่ ทําใหเกิดทัง้ ภัยพิบตั แิ ละสิง่ ทีเ่ รียกวาความ
เจริญอยางมุง ดิง่ และพุง โดงไปไดเขมแข็งแรงไกล
เปนอันวา ปญหาใหญรา ยแรงของโลก ซึง่ เปนจุดคับขันของ
อารยธรรม เปนปญหาทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษยเอง อันสืบ
เนื่องจากปญหาที่ลึกลงไป คือ ฐานความรูเขาใจที่เอียงตะแคง
แหวงเวา และแนวคิดทีเ่ ฉผิดทาง
ฐานความรูเ ขาใจ เปนทีร่ องรับและหนุนแนวคิด ตลอดจนเจต
จํานงทีส่ นองแนวคิดนัน้

๒๓๖
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ดูงา ยๆ ความคิดความเห็น ถูกนํา ถูกจํากัดและกําจัด โดย
ความรูค วามเขาใจ ดังเชน เมือ่ ยังไมรวู า เมฆฝนเกิดจากน้าํ ทะเลถูก
แดดเผาระเหยขึน้ มา ความคิดเห็นวาพญานาคพนน้าํ มาเปนฝน ก็
เกิดขึ้นได แตเมื่อความรูเรื่องน้ําทะเลระเหยเปนเมฆเกิดขึ้นแลว
ความคิดเห็นวาพญานาคพนน้าํ ก็หายไป

วิทยาศาสตร ขึ้นแลว แรมลง
ตลอดยุคสมัยใหมทผี่ า นมา ความคิดหมายทีจ่ ะเอาชนะธรรม
ชาติ ดวยการลวงใหรคู วามลับของมัน แลวจะไดจดั การมันไดตาม
ปรารถนา เปนแรงขับดันอยูเบื้องหลังพัฒนาการของวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรจึงไดเปนปจจัยหนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ที่อยู
เบื้องหลังความเจริญของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหมนุษยบรรลุความพรั่งพรอมในสิ่งเสพ
บริโภคทีจ่ ะมีความสมบูรณพนู สุขสมหมาย
แตวทิ ยาศาสตรยอมรับ ศึกษา และรูค วามจริงของธรรมชาติ
เฉพาะด า นวั ต ถุ เ ท า นั้ น ไม ย อมรั บ และไม ศึ ก ษาธรรมชาติ ด า น
นามธรรมทางจิตใจ
วิทยาศาสตรแบบนีไ้ ดเปนใหญในการนําทางความเจริญกาว
หนาของอารยธรรม เปนหลักอางอิง และเปนมาตรฐานตัดสินความ
จริงความถูกตองของสิง่ ทัง้ หลายมาตลอดเวลาเกือบ ๔๐๐ ป นับ
แตการปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร (ค.ศ.1543/พ.ศ.๒๐๘๖)
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ครัน้ แลว พอขึน้ คริสตศตวรรษที่ 20 ก็ไดเกิดความเปลีย่ น
แปลงครัง้ ใหญในวงการวิทยาศาสตร ทีถ่ งึ กับเรียกวาเปนการปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตรครัง้ ที่ ๒ ซึง่ ไดสนั่ คลอนความมัน่ ใจในวิทยาศาสตรลงไป
พูดอยางชาวบานวา วิทยาศาสตรคลายความศักดิส์ ทิ ธิ์ โดย
เฉพาะไดทาํ ใหเกิดมี new physics ซึง่ การมองและความรูเ ขาใจ
ความจริงของธรรมชาติเปลีย่ นพลิกไปอยางแทบจะสิน้ เชิง
วิธีมองความจริงและความรูเ ขาใจของวิทยาศาสตรเทาทีเ่ ปน
มาอันเคยมัน่ ใจสนิท กลายเปนความผิดพลาด หรืออยางนอยไม
อาจปลงใจ คํากลาวของนักวิทยาศาสตรชนั้ นําสัก ๒-๓ ทาน ก็พอ
จะเปนคําสรุปภาวะแหงความเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด
ดังที่ เซอร อาเธอร เอดดิงตัน กลาววา “... การสํารวจโลกภายนอก
ดวยวิธกี ารของวิทยาศาสตรทางฟสกิ ส จะไมนาํ เราไปถึงความจริงทีเ่ ปนตัวแท
ได แตพาเราไปถึงไดแคโลกแหงสัญลักษณทเี่ ปนแคเงา”๑ และ เซอร เจมส
จีนส วา “... เปนการยอมรับทัว่ ไปวา เรายังแตะไมถงึ ความจริงขัน้ สุดทาย”๒
๑

“We have learned that the exploration of the external world by the
methods of the physical sciences leads not to a concrete reality but
to a shadow world of symbols.”
[Sir Arthur Stanley Eddington, The Nature of the Physical World (new York:
Macmillan, 1929), p. 282]

๒

“... the most outstanding achievement of twentieth-century physics is
not the theory of relativity with its welding together of space and
time, or the theory of quanta with its present apparent negation of the
laws of causation, or the dissection of the atom with the resultant
discovery that things are not what they seem; it is the general
recognition that we are not yet in contact with ultimate reality.”
[Sir James Jeans, The Mysterious Universe (Cambridge University Press, 1931), p.111]
(นักวิทยาศาสตรรนุ ใกลอยาง Stephen Hawking ก็พดู ทํานองนี้ ซึง่ ไมจาํ เปนตองยกมาอาง ใหยดื ยาว)

๒๓๘
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การมองชีวติ มองโลก มองธรรมชาติเปลีย่ นไป ความคิดแยก
สวน (reductionism) และทัศนะจักรกล (mechanistic view) แบบ
นิวตัน (รวมทัง้ เดคารตส) ถูกตีตกไป
ตอมา ความคิดองครวม (holism) ก็เฟอ งขึน้ คนพูดกัน ตืน่
กัน กับถอยคําจําพวกวา องครวม ความคิดเชิงระบบ บูรณาการ
สมดุล ดุลยภาพ
ความกาวหนาที่เปนการเปลี่ยนแปลงใหญซึ่งมีฟสิกสเปนผู
นํานี้ มาประจวบกับชวงเวลาทีผ่ ลผลิต ผลพวง ผลพวง และผล
พลอยตางๆ อันเกิดจากวิทยาศาสตร ผานออกมาทางวิทยาศาสตร
ประยุกต เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ทีค่ นสมัยใหมไดเสพผลและ
นิยมชมชืน่ มานาน ไดเริม่ แสดงผลในทางลบขึน้ มา (สวนมากเปน
ดานเคมี สัมพันธกบั ชีววิทยา) แลวตอมาไมนาน ขาวในทางทีน่ า
หวาด นาระแวง พึงระวัง ก็ทยอยตามกันมา
เรือ่ งทีค่ นไทยรูก นั กวางขวาง มีตวั อยางเดนๆ เชน กรณียา
เม็ดสีชมพู (chloramphenicol) ทีเ่ ริม่ ผลิตเมือ่ ป 1949 (๒๔๙๒)
ชาวบานชืน่ ชมใชกนั เปนยาครอบจักรวาล วางขายกันเกลือ่ น ตอมา
คนตายกันไปๆ ไมรูเหตุ ไดความวาเพราะยานี้ทาํ ใหไขกระดูกไม
ผลิตเลือด ตอมาก็กรณี ดีดที ี (DDT) ซึง่ แพรหลายยิง่ กวานัน้ แลวก็
กรณียาธาลิโดไมด (thalidomide) กระทั่งถึงกรณีสาร CFC
ั นาน กวาจะรูว า มันทําใหเกิดชอง
(chlorofluorocarbon) ทีใ่ ชกน
โหวในชัน้ โอโซน
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เวลาผานมาๆ มวลชนทีเ่ คยตืน่ เตนนิยมใชผลิตภัณฑสารเคมี
ตัง้ แตในครัว ในบาน โรงพยาบาล สาธารณสถานทัง้ หลาย โดยชืน่
ชมในความออกผลศักดิส์ ทิ ธิ์ ก็คอ ยๆ เปลีย่ นทาที กลายเปนหวาด
ระแวง คอยระวัง พยายามเลีย่ ง ตลอดจนบางพวกไมยอมใชเลย
กลัวปญหาทัง้ ตอชีวติ ในเรือ่ งสุขภาพ และปญหาตอสิง่ แวดลอม
เมื่อแรงศรัทธาตอวิทยาศาสตรออนลง และอํานาจกุมใจ
กํากับปญญาของวิทยาศาสตรนนั้ ถอยกําลัง เรือ่ งลีล้ บั จําพวกไสย
ศาสตร ผีสาง โหราศาสตร (รวมอยูใ นเรือ่ งทีเ่ ดีย๋ วนีม้ คี าํ เรียกขึน้ มา
ใหมวา “จิตวิญญาณ” คือพวก the spiritual นัน่ เอง) ซึง่ ถูกหัวเราะ
เยาะ คนทีเ่ ชือ่ ถือเหนียมอาย ทําอยางแอบๆ ซอนๆ มานานตลอด
ยุคแหงความคลัง่ ไคลวทิ ยาศาสตร (scientism) ตอนนีก้ ก็ ลับเฟอ ง
ขึน้ มาใหม ปรากฏตัวแสดงตนอยางมีเกียรติ หรือโกทเี ดียว
เปนปรากฏการณทนี่ า หวงใยวา มนุษยทวี่ า เจริญก็ไมไปไหน
ไดแคแกวงจากสุดโตงขางหนึง่ กลับไปหาสุดโตงอีกขางหนึง่ เทานัน้
เมื่อวัต ถุนิย มเชิง ปญญาเสื่อมลง (ความนิยมวัตถุในเชิง
ตัณหาไมเสือ่ มลง แตดเู หมือนยิง่ แรงขึน้ ) เรือ่ งทางดานจิตใจก็ไดรบั
ความสนใจมีคณ
ุ คาสูงขึน้ มา
คําวา สมาธิ วิปส สนา สมถะ กรรมฐาน ซึง่ เมือ่ ๕๐ ปกอ น
เลือนรางลงไป กลายเปนคําครึ ทีค่ นสมัยใหมมองเหยียดๆ ฟงแลว
จะยิม้ หัว มาถึงยุคนี้ กลับเปนคําสําคัญ มีความหมาย คนพูดถึง
ดวยทาทีมองสูง

๒๔๐
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ทัง้ ทีเ่ นือ้ แทของวิทยาศาสตรกค็ อื การศึกษาใหรคู วามจริงของ
ธรรมชาติ สาระก็คือความรูเขาใจธรรมชาติ แตดวยเหตุที่วิทยาศาสตรแบบที่เรารูจักกันนี้ นอกจากมองเพียงความจริงดานวัตถุ
แลว ก็ปรากฏตัวออกมาทางวิทยาศาสตรประยุกต ทางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม (บนฐานความคิดทีจ่ ะพิชติ ธรรมชาติ)
ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ในความเขาใจของคนทัว่ ไป วิทยาศาสตร
นอกจากเปนเรือ่ งทางวัตถุแลว ก็เปนเรือ่ งตรงขามกับธรรมชาติ ไม
เปนธรรมชาติ ไมเอาธรรมชาติ อยางนอยก็หา งเหินจากธรรมชาติ
พอวิทยาศาสตรเสือ่ มภูมฐิ านลงไป แนวคิดแบงซอยแยกสวน
ถูกตําหนิ ตอนนี้ ระบบปฏิบตั ติ า งๆ ทีค่ าํ นึงถึงจิตใจ และใกลชดิ ถึง
กันกับธรรมชาติ มองเปนองครวม จัดการทัว่ ทัง้ ระบบ ก็ไดรบั การ
ฟน ฟูหรือไดรบั ความเอาใจใส เรือ่ งเกาๆ คืนชีพขึน้ อยางหมอนวด
ไทย สมุนไพร
 ญา
เกิดมีคาํ ศัพทใหมๆ ทีไ่ มเคยไดยนิ มากอน ดังเชน ภูมปิ ญ
ไทย ภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน การแพทยแผนไทย (แตกวาจะหวนกลับ
มาสนใจกันนี้ ไมทราบวาภูมปิ ญ
 ญาโบราณทีถ่ กู ละเลยทอดทิง้ มา
แสนนาน ไดสญ
ู หายหมดไปแลวเทาใด)
ตลอดจนภูมิปญญาโบราณของอารยธรรมแหงบุรพทิศอยาง
จีนและอินเดีย ก็เดนขึน้ มา ในคําวาการแพทยองครวม การแพทย
ทางเลือก ก็โยงไปถึงการแพทยแผนจีน โยคะ อายุรเวท เปนตน
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การศึกษา แคตามสนอง หรือตองนําหนา
เรื่องที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อยูในขอบเขตแหงภารกิจของการ
ศึกษาทั้งสิ้น เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต ทําใหบุคคล
พร อ มและใฝ ที่ จ ะร ว มช ว ยสร า งสรรค ค วามดี ง ามงอกเงยและ
ประโยชนสขุ แกสงั คม แกไขปญหาและนําอารยธรรมไปในทิศทางสู
จุดหมายทีถ่ กู ตอง
การศึกษาไมใชเพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความ
ตองการของสังคม เฉพาะอยางยิง่ มิใชมคี วามหมายเพียงเปนการ
ฝกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ เหมือนวาเอาแคใหคนหากินไดเกงเทานัน้
แตจะตองทําหนาที่แตงสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางที่
ถูกตองดีงามยัง่ ยืน
ถาชีวติ และสังคม ตลอดจนอารยธรรมเดินผิดทาง การศึกษา
ก็จะตองนําในการแกไข และพาหันกาวไปในทางที่ถูกตอง คือ
พัฒนาคนใหสามารถ มิใชเพียงทีจ่ ะรับใชสงั คม หรือคอยตามสนอง
กระแสสังคม แตใหสามารถนําสังคม อยางนอยรวมสรางสรรค
สังคมอยางมีจดุ หมายระยะยาวของความเปนมนุษย มิใชเพียงจุด
หมายแคการมีกนิ มีเสพใหเปนอยูไ ด
อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบสมัยใหม ทีด่ าํ เนินตามแนวทาง
อยางตะวันตกนี้ แมวานักปราชญตะวันตกเองหลายทานจะให
ความคิดทางการศึกษาในเชิงสรางสรรคชวี ติ และสังคม แตในทาง
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ปฏิบตั ิ พอดําเนินการจริง ก็เนนกันทีจ่ ะผลิตทรัพยากรคนดานตางๆ
มาสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ
บางทีในประเทศตะวันตกเอง เมือ่ สังเกตดู จะเห็นการศึกษา
ทีส่ นองจุดหมายสองชัน้ ทัง้ สนองสังคมทีเ่ ปนอยู และใหมคี นอยาง
เลิศทีส่ ามารถสรางสรรคปรับแกนาํ สังคมตอไปได แตประเทศทีน่ าํ
ระบบของเขามาใช อาจจะทําไดเพียงชัน้ เดียว
แมกระนัน้ ก็ตาม ในอารยธรรมสมัยใหมแบบตะวันตกนี้ ถึง
จะพัฒนาคนที่จะสามารถสรางสรรคสังคม แตเมื่อมีฐานความรู
แนวความคิดอยางทีว่ า มา ทัง้ แยกตัวเปนปฏิปก ษ จะเอาดีดว ยการ
พิชติ ธรรมชาติ ทัง้ มองความจริงเนนแตดา นวัตถุ ทัง้ มองความสุขมุง
ไปที่มิติของการหาวัตถุมาบําเรอผัสสะ จึงนําอารยธรรมเอียงขาง
ตะแคงและสุดโตงจนจวนเจียนจะนํามนุษยชาติใหกาวบนทางแหง
หายนะ ไปสูค วามพินาศ
เวลานี้ ก็เห็นชัดแลววา ตะวันตก หรืออารยธรรมปจจุบนั นัน้
ตระหนักในความผิดพลาด และหวัน่ ใจตอความวิบตั ขิ องมนุษยชาติ
ตองการหาทางออก แตยงั หาเห็นทางนัน้ ไม
ขอทีน่ า หวัน่ เกรงอยูท วี่ า มนุษย โดยเฉพาะชาวตะวันตกนัน้
มักจะแลนไปสูค วามสุดโตง ดังทีเ่ ขาไดแสดงออกใหเห็นแลว เชน
ในยุควัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) พอรูต วั วาหางเหิน
จากธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเปนดังศัตรู ก็เปลีย่ นไปเปนอยูอ ยาง
ปลอยตัวตามธรรมชาติ (บางทีคดิ เอาเองดวยวาอยางนัน้ คือวิธแี บบ
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พุทธศาสนา แตทแี่ ทเปนแคสดุ โตง) พอเห็นวาระบบสังคมของตัวที่
แขงขันแยงชิงกันนัน้ ไมดี ก็ละทิง้ สังคมไป ไมเอาระเบียบแบบแผน
กติกาของสังคม (บางทีคิดเอาเองดวยวาอยางนั้นคือวิธีแบบพุทธ
ศาสนา แตทจี่ ริงเปนเพียงปฏิกริ ยิ า) ดังนีเ้ ปนตน
ขณะทีอ่ ารยธรรมมีฐานความคิดเอียงตะแคงแหวงโหวอยูเ ชน
นัน้ การศึกษา ซึง่ ก็เปนสวนหนึง่ ของอารยธรรม และควรจะเปนสวน
สําคัญที่นําทางและปรับแกอารยธรรม แตการศึกษาก็ไมมีกาํ ลังที่
จะหยัง่ ลงไปจัดการใหถงึ ฐานความรูแ ละแนวคิดของอารยธรรม
ดังนัน้ การศึกษาแทนทีจ่ ะนําทางอารยธรรม บางทีเมือ่ ขัดกับ
ฐานความคิดของอารยธรรม การศึกษาก็ตองแกวงไปเพราะแรง
กระทบจากฐานความคิดของอารยธรรมนัน้ ในทีส่ ดุ ก็เลยมาวนอยู
กับการสนองกระแสสังคม
Child-Centered Ed. พองแลวยุบ

ยุบแลวพอง

จะเห็นไดดงั การศึกษาอยางทีเ่ รียกวา “มีเด็กเปนศูนยกลาง”

ซึง่ เติบโตมากับแนวคิดการศึกษา
แบบกาวหนา (บางทีเรียกรวมกันวา child-centered progressive
education) แมจะมีตน
 คิดในยุโรปตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ 18 แต
มาจัดและพัฒนาเดนขึ้นในอเมริกาเมือ่ จะยางขึน้ ค.ศต.ที่ 20
(child-centered education)

โดยมีบุคคลสําคัญที่เปนผูนําความคิดและเปนแกนในการสืบสาน
คือ John Dewey
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การศึกษาแบบกาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ ใหคติที่ดี
และความคิดใหมๆ ที่สมชื่อวากาวหนา แกการพัฒนาการศึกษา
เปนอันมาก แตกถ็ กู วิจารณและคัดคานอยางแรงดวย
ทีจ่ ริง การศึกษาทีถ่ อื เด็กเปนศูนยกลางนี้ มีสาระสําคัญทีข่ ดั
กับพืน้ ฐานของสังคมอเมริกนั ดูงา ยๆ อเมริกาเปนสังคมทีเ่ ชิดชูการ
แขงขัน ถือการแขงขันเปนหัวใจของการสรางความเจริญกาวหนา
มุง ใหคนมีความเขมแข็งแกรงกลาสามารถในการแขงขัน
แนวคิดนี้มีฐานในพื้นเพภูมิหลังของอเมริกนั ทีส่ อดคลองและ
หนุนกันทุกชัน้ ตัง้ แตตนื้ ทีส่ ดุ คือลัทธิปจ เจกนิยมทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิย ม ซึ่ง อเมริกัน เคยไปไกลถึงขนาดเอาไปประสานกับลัท ธิ
ดารวินเชิงสังคม ใหมีการแขงขันกันเต็มที่อยางไมมียั้งไรขอจํากัด
(unrestricted competition) ใครดีใครอยู ใครออนแอ ใครแย ก็
อยาชวย ตองปลอยใหลม ละลายตายไป แลวสังคมก็จะไดคนและ
องคกรทีเ่ กงกาจยอดเยีย่ ม
ลึกลงไป ไดแกคติบกุ ฝาขยายพรมแดน (“frontier” หรือเรียก
เต็มวา “frontier expansion”) ทีค่ นอเมริกนั สรางชาติสรางประเทศ
ของตน นับแตหนีภยั จากยุโรปมาขึน้ ฝง อเมริกาดานมหาสมุทรแอต
แลนติกเมือ่ ๔๐๐ ปกอ น แลวมุง ไปเอาโชคลาภขางหนา ดวยการ
ผจญภัยบุกฝาหาทีอ่ ยูท กี่ นิ ขยายดินแดนมาใชเวลา ๓๐๐ ป เฉลีย่ ป
ละ ๑๐ ไมล จึงไดดนิ แดนทัง้ หมดจดฝง มหาสมุทรแปซิฟก ตลอด
ระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล (เทียบตรงขามกับคติไทยทีว่ า “ในน้าํ มีปลา
ในนามีขา ว” เหมือนพูดวา อยูน สี่ บายดีแลว อยาไปไหนเลย)

สยามสามไตร

๒๔๕

แลวลึกลงไปอีก ก็คอื แนวคิดพิชติ ธรรมชาติ ทีว่ า ขางตน ซึง่
สอนใหคนสรางความสําเร็จและความมั่งคั่งพรั่งพรอมดวยการคิด
คนหาความรู แลวพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่จะมาจัดการกับ
ธรรมชาติใหสนองความตองการของตน
ฐานความคิดและเจตจํานงทุกระดับที่วามานั้น ปลุกปนคน
อเมริกนั ใหเขมแข็งแกรงกลาในการบุกฝาและแขงขัน ซึง่ ถือวาเปน
หัวใจของการสรางสรรคความเจริญกาวหนาดังทีว่ า มานัน้
แตการศึกษาที่ถือเด็กเปนศูนยกลาง ของพวกสายกาวหนา
(progressive) นี้ เนนการรวมมือกัน (cooperation) กับทัง้ คํานึงถึง
ตัวเด็กเปนสําคัญ
พวกฝายตรงขาม คือพวกสืบสายประเพณี (traditional) หรือ
ฝายอนุรกั ษ (conservative) ซึง่ เนนการแขงขัน (competition) และ
ยึดเกณฑกําหนดทั้งทางวิชาการ ทางระเบียบวินัยความประพฤติ
และคุณสมบัตทิ งั้ หลาย ทีต่ งั้ ไวเปนสําคัญ ถือวาเด็กจะตองทําใหได
ตามกําหนดใหถึงเกณฑนั้น ก็มองการศึกษาแบบกาวหนาถือเด็ก
เปนศูนยกลางนี้ วาจะทําใหเด็กออนแอ ทัง้ ออนวิชาความรู ออน
หยอนวินยั และออนแอในบุคลิกภาพ สํารวย หยิบโหยง
พรอมกันนัน้ ก็มนี กั การศึกษาอีกไมนอ ย ทีม่ องวา สองพวกนี้
ทัง้ สายกาวหนา และสายสืบประเพณี หรือพวกอนุรกั ษนนั้ เปนพวก
สุดโตง อะไรดี ไมวา ของฝายไหน ก็ควรจะรูจ กั เลือกใช
ถาการศึกษาแบบถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ ทําใหเด็กออนแอ
จริง ก็มแี งดใี หมองไดสาํ หรับสังคมอเมริกนั คือ ในเชิงการศึกษานี่
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แหละ เมือ่ มองกวางออกไป ปจจัยในพืน้ ฐานและภูมหิ ลังของสังคม
ยังมีกาํ ลังในการหลอหลอมเด็กมากกวาการศึกษาในระบบ
ถามองในแงนี้ ในเมือ่ พืน้ ฐานของสังคมอเมริกนั นัน้ มีปจ จัย
ฝายทีจ่ ะสรางเด็กใหเขมแข็งเต็มพรัง่ พรอมอยูแ ลว จนจะทําใหแข็ง
กระดางเกินไป สําหรับสังคมอเมริกนั ทีเ่ ปนสังคมแข็ง มีแรงกดแรง
บีบกันหนักหนาอยูแลว การศึกษาแบบกาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนย
กลางนี้ ก็มาเปนปจจัยที่ชวยผอนใหคนอเมริกันโลงเบาและออน
โยนลงไดบา ง เปนสวนชวยตะลอมสูส มดุล
อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบกาวหนาทีถ่ อื เด็กเปนศูนยกลาง
นี้ ก็ไดเจริญโดดเดนเปนที่นิยมอยูในอเมริกานานถึงครึ่งศตวรรษ
เศษ แตแลวกระแสความนิยมก็พลิกกลับตกต่าํ ลงแทบจะทันที
ทัง้ นี้ เพราะวา ในปลายป 1957 (พ.ศ.๒๕๐๐) สหภาพโซเวียต
ประสบความสําเร็จในการปลอยดาวเทียมลูกแรกชื่อ Sputnik I
เปนผูน าํ เบิกยุคอวกาศ ทําใหอเมริกาทัง้ เสียหนาและรูส กึ ดอย
คราวนัน้ ชาวอเมริกนั ซึง่ ตางก็รสู กึ ผิดหวัง เกิดความหดหูท อ
แท พากันหันมาติเตียนระบบการศึกษาของชาติตนวา เพราะ
child-centered education นีแ่ หละ จึงทําใหคนอเมริกน
ั ออนวิชา
ความรู ออนแอในการทํางาน ทําใหเทคโนโลยีลา หลัง ไมทนั โซเวียต
จะตองแกไขปรับเปลีย่ นจัดการศึกษากันใหม
จากนั้น ชาวอเมริกันก็แหนงหนายเลิกราทิ้งการศึกษาแบบ
กาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนยกลาง หันไปหาการศึกษาแบบถือครูและ
เนื้ อ หาวิชาเปนศูนยกลาง (teacher- and subject-centered
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อันเปนแบบสายประเพณี ทีจ่ ะเรงรัดทางวิชาการและ
ระเบียบวินยั เพือ่ แขงขันชิงกับโซเวียตในความเปนผูน าํ โลก
เวลาผานมา ๒๐ กวาป ในชวงทศวรรษ 1980s ชาวอเมริกัน
รูสกึ อีกวา การศึกษาแบบถือครูและเนือ้ หาวิชาเปนศูนยกลางนี้ ทํา
ใหเด็กเครียดกันนัก จิตใจไมสบาย เกิดความรูส กึ แปลกแยก ก็ผละ
จากการศึกษาแบบถือครูและเนือ้ หาวิชาเปนศูนยกลางนัน้ ไปๆ มาๆ
อเมริกนั ก็หนั มาสนใจ child-centered education ใหมอกี
ทัง้ นี้ สมดังทีน่ กั วิชาการอเมริกนั เองกลาวไววา แนวคิด ๒
สายนีม้ โี ชคชะตาทีพ่ องยุบ-ยุบพอง ไปตามกาลเวลา๑

การศึกษาสากล ที่จะกูอารยธรรมใหอําไพ
อยางทีก่ ลาวแลววา เรามองอารยธรรมเปนผลรวมแหงความ
เจริญของมนุษย แตผลรวมนี้มิใชเปนเพียงการเก็บเอาของใหญ
นอยตางชิ้นมากมายมาหอรวมเขาดวยกัน แตมันเปนระบบแหง
องคาพยพที่หนวยทั้งหลายเปนสวนประกอบซึ่งสัมพันธเปนปจจัย
แกกนั โดยมีความเขาใจใฝปรารถนาบางอยางเปนฐาน และมีแนว
คิดความมุงหมายหรือเจตจํานงที่สนองความเขาใจใฝปรารถนานัน้
เปนแรงขับกํากับทิศทางใหเคลือ่ นสูจ ดุ หมาย
๑

“Such conservative and progressive ideas ... The fortunes of the two
perspectives tend to wax and wane in accordance with the times.”
[“teacher education,” Encyclopædia Britannica 2009]
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ความเขาใจใฝปรารถนา และแนวคิดความมุง หมายหรือเจต
จํานงนัน้ อยูใ นตัวมนุษย ซึง่ เขาถายทอดสืบตอกันมา และอารยธรรมนัน้ เราก็เรียกวาอารยธรรมมนุษย
การศึกษาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของอารยธรรม เปน
หน ว ยย อ ยอั น หนึ่ ง แห ง องคาพยพของอารยธรรม แต เ ป น องค
ประกอบสําคัญในระบบความสัมพันธ โดยเปนปจจัยที่พัฒนา
มนุ ษ ย ใ นด า นต า งๆ รวมทั้ ง สามารถแต ง สรรค ค วามเข า ใจใฝ
ปรารถนาและแนวคิดความมุง หมายหรือเจตจํานงในตัวของเขา
ในอารยธรรมสมัยใหมทเี่ ปนใหญครอบงําโลกอยูใ นบัดนี้ เทา
ทีเ่ ปนมา จะเห็นไดวา การศึกษาทํางานพัฒนาคนเพียงแคบนฐาน
ความเขาใจใฝปรารถนาอยางเกาๆ และสนองแนวคิดความมุง
หมายหรือเจตจํานงทีส่ บื มาอยางเดิม (เชน แนวคิดพิชติ ธรรมชาติ)
คนที่ผานกระบวนการศึกษาสําเร็จไปนั้น เขามาโดยมีฐาน
ความเขาใจและแนวคิดอยางไร ก็ออกไปอยางนัน้ หรือเสริมย้าํ ให
แนนขึน้ อีก
แนวคิดทางการศึกษาอันหลากหลายนัน้ ทีด่ ๆี ก็มมี าก ทีด่ ี
มากๆ ก็มไี มนอ ย แตเมือ่ มองในภาพรวมของอารยธรรม แนวคิด
ทางการศึกษาเหลานัน้ ก็เปนเพียงสวนประกอบยอยๆ ทีเ่ ลือ่ นไหล
รวมไปดวยในกระแส โดยเปนแรงที่สนองทิศทางทําใหกระแสมี
กําลังมากขึน้
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เมื่ออารยธรรมตั้งอยูบนฐานความเขาใจที่เอียงตะแคงและมี
แนวคิดผิดเพี้ยน ถาแนวคิดและระบบการศึกษานั้นผลิตคนไดดีมี
คุณภาพ คนทีเ่ กงออกมา ก็ยงิ่ ชวยเรงหรือเสริมความเสียหายใหรนุ
แรงมากขึน้
การศึกษาทีแ่ ทนนั้ มิใชมหี นาทีเ่ พียงแคสนอง ไมตอ งพูดถึง
วาจะสนองกระแสสังคม แตไมสนองแมแตกระแสอารยธรรม
การศึกษานัน้ มีปญ
 ญาเปนแกนนํา จะตองรูเ ทาทันหยัง่ ลงไป
ถึงฐานความเขาใจและแนวคิดใหญของอารยธรรม และพัฒนาคน
ใหมฐี านความเขาใจและแนวคิดอยางถูกตอง ทีจ่ ะนําอารยธรรมไป
สูค วามเกษมศานตอนั ยัง่ ยืน
เวลานี้ก็ชัดเจนเต็มที่แลววา คนสมัยใหม โดยเฉพาะชาว
ตะวันตก พากันตื่นตระหนกตอภยันตรายอันอุกฤษฏที่เปนผลสืบ
เนื่องจากกระแสอารยธรรมของตน มีปญหาสิ่งแวดลอมเปนตน
และพวกคนที่เปนผูนําทางปญญาของอารยธรรมสมัยใหมนั้น ก็
ประกาศกันไปทัว่ วา สาเหตุแหงปญหาเหลานัน้ ก็คอื ฐานความเขาใจ
และแนวคิดทีผ่ ดิ พลาดในอารยธรรมของเขา ซึง่ จับไดทลี ะเรือ่ ง ทีละ
อยาง แยกสวนออกไปเปนเสีย่ งๆ
หันไปทางโนน ดูที่ธรรมชาติ คนก็มองตัวแยกตางหากจาก
ธรรมชาติ มองธรรมชาติเปนปฏิปก ษ มีแนวคิดพิชติ ธรรมชาติ
ดูทสี่ งั คมมนุษย คนก็เรงรัดวิง่ ชิงซอกแซกหาทางแซงหนา กด
บีบเบียดเบียน เอาเปรียบกัน วุน กับการแขงขันยือ้ แยงผลประโยชน
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ดูที่การมองความหมายของชีวิต คนก็พากันหวังความสุขสูง
สุด จากการเสพบริโภคบํารุงบําเรอใหมากทีส่ ดุ
ดูเขาไปขางในใจ คนก็ทกุ ขเหงาเศราวาเหว มีความเครียดกัน
มาก ฯลฯ
เขาตระหนักปญหา พอเขาใจสาเหตุ แตยงั ไมเห็นทางออก
เขารูวาแนวคิดความเขาใจทีม่ มี านัน้ ผิด แตยงั จับไมไดวา ทีถ่ กู เปน
อยางไร
ดวยเหตุนี้ โลกจึงตองการฐานความเขาใจและแนวคิด ทีเ่ ปน
หลักสากลของการศึก ษา คือ เปน ความจริง ของธรรมชาติตาม
ธรรมดา ที่มวลมนุษยสามารถนําไปใชแกปญหาและสรางสรรค
ความดีงามอยางไดผลจริงเสมอเหมือนทั่วกันหมดทั้งสิ้น ซึ่งพระ
พุทธศาสนาไดแสดงไว เพือ่ ใหไดพนิ จิ พิจารณากัน
เมื่อชัดเจนวาตรงจุดของปญหา และมองเห็นสวางวาจะแก
ปญหาไดจริง ก็จะไดนาํ ไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล บรรลุจุดหมายที่
หวังดังประสงค
นีก้ ค็ อื การแกปญ
 หาและการสรางสรรค ใหตรงเหตุปจ จัย ใน
ระบบความสัมพันธของสิง่ ทัง้ หลาย ทีโ่ ยงถึงกันเปนอันหนึง่ อันเดียว
ซึ่งสามารถจะกูอารยธรรมมนุษยที่กําลังกรอนโทรมดวยสารพัน
ปญหา ใหกลับฟน คืนขึน้ มาสูค วามมีคณ
ุ คาทีร่ งุ เรืองอําไพ
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การศึกษาวิถพี ทุ ธ คือความหวังทีแ่ นชดั ของมนุษยชาติ
มนุษยยคุ ปจจุบนั ไดเจริญมาถึงขัน้ ตอนหนึง่ ทีถ่ อื ไดวา เปน
จุดสูงสุดแหงอารยธรรม และ ณ จุดนี้ อารยธรรมก็ไดนาํ ปญหาทีเ่ ปน
ความทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคือ ปญหาชีวติ
ปญหาสังคม ทีบ่ รรจบถึงความครบถวนดวยปญหาสิง่ แวดลอม
พรอ มนั้น ก็ชัด เจนวา อารยธรรมที่เจริญมาสูงสุดอยางนี้
สามารถมอบปญหาที่เปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน
แตไมสามารถนํามนุษยใหหลุดพนจากทุกขแหงปญหาเหลานัน้ ได
ปญหาแหงความทุกขทงั้ หมด ของมวลมนุษย ทีค่ รบเต็มทีใ่ น
บัดนี้ อาจแสดงใหเห็นเปนวงกลมซอน ๓ ชัน้
วงในที่สุด คือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือ
ปญหาความทุกขในจิตใจของมนุษย แมเพียงอยางหยาบทีส่ ดุ คือ
ความเครียด ก็เปนปญหาหนักยิง่ ของมนุษยยคุ ปจจุบนั
จากตัวเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คือ ปญหา
สังคม อันเปนความทุกขทเี่ กิดจากความสัมพันธทผี่ ดิ ซึง่ กลายเปน
ความรุนแรงเบียดเบียนกันระหวางมนุษย
วงนอกสุด ทีล่ อ มรอบตัวมนุษยและสังคม ก็คอื ประดาสิง่ แวด
ลอม โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึง่ เวลานีไ้ ดเกิดปญหารายแรงทีส่ ดุ ซึง่
คุกคามตอความอยูร อดของมนุษยชาติ
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ปญหาสิง่ แวดลอมนี้ เปนทีย่ อมรับกันแลววา เกิดจากแนวคิด
ผิดพลาด ทีเ่ ปนฐานของอารยธรรมปจจุบนั คือ ความคิดความเชือ่
ทีม่ องเห็นมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวใหมนุษยมที ศั นคติ
ทีเ่ ปนปฏิปก ษตอ ธรรมชาติ มุง จะเอาชนะและมีอาํ นาจทีจ่ ะจัดการ
กับธรรมชาติ เพือ่ สนองความตองการผลประโยชนของมนุษย
การที่จะแกปญหานี้ได มนุษยตองการฐานความเขาใจและ
แนวคิดใหม ใหแกอารยธรรมของมนุษย
นีก้ ค็ อื หลักการและทางปฏิบตั สิ ายกลาง บนฐานแหงความรู
เขาใจตามเปนจริงวา ธรรมชาติเปนระบบแหงความสัมพันธของสิง่
ทัง้ ปวง รวมทัง้ มนุษยดว ย ซึง่ ลวนเปนองคประกอบทีอ่ งิ อาศัยเปน
เหตุปจ จัยแกกนั
มนุษยเปนองคประกอบพิเศษในระบบความสัมพันธนนั้ โดย
เปนสวนทีเ่ รียนรูฝ ก หัดพัฒนาได
เมื่อมนุษยนั้นไดพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติดีงาม ทั้งในดาน
พฤติกรรม ทีจ่ ะเปนไปในทางเกือ้ กูลกัน ในดานจิตใจ ใหมเี จตจํานง
ในทางสรางสรรค และในดานปญญา ใหเขาใจถูกตองถึงระบบ
ความสัมพันธที่อิงอาศัยกันวาจะตองใหระบบสัมพันธนั้นดําเนินไป
ดวยดีไดอยางไร
เมื่อมนุษยพัฒนาดีมีคุณภาพมากขึ้น ก็ยิ่งรูจักดําเนินชีวิต
และจัดดําเนินการทัง้ หลาย ทีจ่ ะเกือ้ หนุนใหระบบความสัมพันธแหง
ธรรมชาติทั้งปวง อันรวมทั้งตัวมนุษยเองดวยนั้น เปนไปในทางที่
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สมานเกื้อกูลกันมากขึ้น โดยที่วา ทั้งในตัวมนุษยเองก็มีความ
สามารถทีจ่ ะเปนสุขไดงา ยอยางเปนอิสระมากขึน้ พรอมทีจ่ ะเกือ้ กูล
ผูอื่นและมีความสุขดวยกันไดมากขึ้น และสามารถพัฒนาความ
สัมพันธกบั สิง่ แวดลอมในแนวทางทีเ่ อือ้ ตอความอยูด ขี องกันและกัน
ยิง่ ขึน้ สูจ ดุ หมายทีจ่ ะใหมนุษยเขาถึงโลกทีเ่ ปนสุขไรการเบียดเบียน
นีก่ ค็ อื การพัฒนาคนใหเจริญงอกงามขึน้ เปนมนุษยชน เปน
กัลยาณชนหรือธรรมิกชน จนกระทัง่ เปนอริยชน
แทจริงนัน้ ความเจริญกาวหนาของคนจะเปนอารยธรรมได ก็
ตอเมื่อมีการศึกษาที่พัฒนาคนใหเปนอริยชน อยางนอยก็ใหมีคน
จํานวนมากทีเ่ ปนกัลยาณชนหรือธรรมิกชน
หากมนุษยยังกาวไปในวิถีแหงการสรางความเจริญตามแนว
คิดทีจ่ ะพิชติ ธรรมชาติอยางทีเ่ ปนมานี้ คําวา “อารยธรรม” ก็จะเปน
สักวาชื่อเรียกที่ไรความหมาย เพราะทั้งแนวคิดนั้นและปญหาใน
ปจจุบนั บอกอยูช ดั ๆ วา มันเปนความเจริญทีท่ าํ ลายธรรมชาติ เปน
อารยธรรมที่แปลกแยกจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือเปนอารยธรรมทีเ่ ปน
ปฏิปก ษตอ โลกนัน่ เอง จึงเปนอารยธรรมตรงตามชือ่ ทีแ่ ทจริงไมได
สรุปอีกชั้นหนึ่งวา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความรูเ ขาใจ
และแนวคิดอยางใหม ทีเ่ ปลีย่ นวิถที างการพัฒนามนุษย จากการ
เปนคูป รปกษทจี่ ะชิงชัยกับธรรมชาติ มาสูค วามเปนองคประกอบที่
เกือ้ กูลตอระบบแหงการอยูร ว มกันของธรรมชาตินนั้ โดยทีต่ วั มนุษย
เองก็อยูด มี สี ขุ และอยูร ว มสังคมทีม่ คี วามสุขอยางสมาน
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พูดสัน้ ๆ วา จะเกิดมีอารยธรรมทีแ่ ทจริง สัมฤทธิจ์ ดุ หมายแหง
การมี ชีวติ ทีส่ ขุ เกษมดีงาม ธรรมชาติทรี่ นื่ รมย สังคมทีส่ นั ติสขุ
การศึกษาทีพ่ ฒ
ั นามนุษย บนฐานความรูเ ขาใจและแนวคิด ที่
หยั่งเห็นมนุษยรวมอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติที่โยงถึง
กันเปนอันเดียว ใหมนุษยเจริญกาวไปในความดีงามความสามารถ
และความเปนอิสระ โดยอยูดีมีสุขดวยกันอยางเกื้อกูลกับเพื่อน
มนุษยและธรรมชาติแวดลอม อยางนีแ้ หละคือ การศึกษาวิถพี ทุ ธ ที่
บูรณาการไตรสิกขา ใหเกิดการพัฒนา (ภาวนา) ครบทัง้ ๔ ประการ
การศึกษาทีเ่ ปนระบบแหงบูรณาการอยางนี้ จึงจะเปนการแก
ปญหาทีถ่ กู ตอง ซึง่ ทําใหความทุกขของมนุษยในวงกลมทัง้ ๓ ชัน้
สงบระงับสิน้ ไปในเวลาเดียวพรอมดวยกัน
ในการศึกษาแนวนี้ ทีถ่ งึ คนถึงธรรม หรือประสานไปดวยกัน
ทัง้ กับสังคมและกับธรรมชาตินี้ ขอสําคัญทีไ่ มพงึ มองขามไป ก็คอื
จะตองคํานึงอยูเสมอถึงองคประกอบที่เกี่ยวของทุกดาน ทั้งดาน
ชีวติ ดานสังคม และดานสิง่ แวดลอม และการทีจ่ ะใหการพัฒนา
ดําเนินไปอยางเกือ้ กูลกลมกลืนกัน กับทัง้ สามารถจัดการความขัด
แยงแตกตางใหเกิดผลในทางทีด่ งี ามงอกเงย
การศึกษาอยางนี้ จะเรียกวา พอดี เปนสายกลาง (ไมสดุ โตง)
ตรงตามและสอดคลองกับธรรมชาติ (แตไมใชปลอยตามธรรมชาติ)
เปนระบบ ครอบคลุม (ไมยดึ ติดเพียงบางแงบางดาน) กาวหนา (ไม
หยุดหรือนิง่ เฉย ไมละเลยประมาทในการพัฒนา) ก็ไดทงั้ นัน้
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อีกอยางหนึง่ ซึง่ สําคัญไมนอ ย ก็คอื เมือ่ ระบบและกระบวน
การศึกษาตัง้ อยูบ นฐานความรูเ ขาใจและดําเนินไปดวยแนวคิดทีถ่ กู
ตองแลว ก็จะพบวา ขอคิด คติ วิธกี ารทางการศึกษาใดๆ ของใคร ที่
ไหนก็ตาม ทีด่ งี าม เปนประโยชน ไดผล ก็สามารถนํามาใชไดทงั้ สิน้
ทัง้ นี้ เปนไปตามหลักการทีก่ ลาวแลวขางตนวา แบบแผนวิธี
การทางการศึกษาใดผลิตคนไดดมี คี ณ
ุ ภาพ ถาคนมีคณ
ุ ภาพนัน้ ไป
สนองแนวคิดที่ผิด ก็ยิ่งทําใหเกิดผลเสียหายมากมายและรุนแรง
มากขึน้ แตในกรณีนี้ กลายเปนวา เมือ่ นําวิธกี ารนัน้ แหละมาใช ก็ได
คนมีคณ
ุ ภาพ ทีจ่ ะมาสนองแนวคิดทีถ่ กู ตอง ใหเกิดผลดีมากยิง่ ขึน้
เพียงแตจะตองทําดวยความรูเทาทัน และมีความชัดเจนวา
จะนําแบบแผนวิธกี ารนัน้ มาใชในสวนใด ดวยเหตุผลและเพือ่ ความ
มุง หมายในขอบเขตใดและอยางไร แตพดู งายๆ วา เปนการศึกษาที่
ชัดเจนในหลักการ ซึง่ มีความสวางทีท่ าํ ใหเปดโลงเห็นกวางตลอดทัว่

ใหโลกมั่นใจ สูสันติสุขได ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ
ไดพดู มาแลว ก็ขอย้าํ อีกทีวา เวลานี้ โลกเปนปญหากันนัวเนีย
หนักนักในทุกดาน ทั้งปญหาชีวิตจิตใจ ปญหาสังคม และปญหา
สิ่งแวดลอม ที่รายก็คือ ปญหาเหลานั้นลวนสะสมมานานจนหนัก
หนวงและทวีความรุนแรงขึน้ จนถึงขัน้ ทีค่ กุ คามตอความอยูร อดของ
มนุษยชาติ และถึงจุดทีห่ วัน่ วาจะทําโลกใหถงึ ความพินาศจบสิน้
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ปญหาเหลานี้ที่แรงรายจนนาหวาดหวั่นถึงอยางนั้น เปนที่รู
กันชัดเจนแลววาเพราะเปนปญหาที่เกิดจากมนุษยเปนตัวการกอ
ใหเกิดขึ้น เหตุปจจัยในตัวมนุษยนั้นมีมากมาย แตที่ยืนพื้นเปนปม
หลักอันควรถือเปนจุดเนนที่การศึกษาจะสะสาง คือเรื่องความสุข
คนไมมีความสุขหรือขาดแคลนความสุข พากันเที่ยววิ่งไล
ไขวควาหาความสุข และการหาความสุขนั้น ก็เปนการหาแบบที่
ตองเที่ยวลาแยงชิงเบียดเบียนกัน พอตัวเองไดความสุข คนอื่นก็
อดความสุข ฉันได-เธออด เธอได-ฉันอด ถาแรงขึ้นไปก็ถึงขั้นที่วา
ฉันจะสุข-เธอตองทุกข เธอจะสุข-ฉันตองทุกข
ความสุขแบบทีต่ อ งหา ก็ตอ งวุน วายกับการแยงชิงกันอยางนี้
เรื่องจึงชัดอยูแลววาจะไมมีทางพนจากการเบียดเบียนกัน แลว
ปญหาจะจบสิ้นไปไดอยางไร
ทีนี้ ถามนุษยพัฒนาดี มีการศึกษาที่ถูกตอง ความสุขของ
เขาก็จะพัฒนาขึ้นดวย อยางนอยก็พัฒนาพนจากความสุขแบบ
แย ง ชิ งเบียดเบียนกัน ขึ้นมาเปนความสุขแบบประสานที่คนมี
ความสุขไดดวยกัน เราสุข เขาก็สุขดวย เหมือนอยางพอแมจะสุข
ตอเมื่อลูกเปนสุข ถาลูกไมเปนสุข พอแมก็สุขไมได
โลกที่ดี ที่วามีการพัฒนา มีอารยธรรม จะตองมีลักษณะ
อยางที่วานี้ คือเปนโลกที่คนมีความสุขแบบประสาน คนรูจักสุข
ดวยกัน ถึงแมจะยังอยูในขั้นหาความสุข ก็รูจักหาความสุขแบบที่
เปนการรวมกันสุข ไมใชทําไดแคหาความสุขแบบแยงกัน
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ขณะนี้ สังคมจมอยูใตปญหา ไมกาวหนาในการแกไข ก็
เพราะหากันแตความสุขแบบแยงกันสุข เมื่อเปนความสุขแบบ
แกงแยง ก็เปนธรรมดาที่จะตองเบียดเบียนกัน เหมือนกับทําให
การเบียดเบียนกันกลายเปนความจําเปน และการแกปญหาก็เปน
สักวาการปลอบใจ
เพราะฉะนั้น เราจึงตองเขามาสูการศึกษาที่ถูกตองตามแนว
วิถีพุทธนี้ ที่ใหฝกใหหัดที่จะพัฒนาความสุข ใหรูจักที่จะมีความสุข
แบบประสาน ที่วาสุขดวยกัน หรือรวมกันสุข เมื่อเราสุข คนอื่นก็
สุขดวย เรายิ่งสุขเขาก็ยิ่งสุข เขายิ่งสุขเราก็ยิ่งสุข ถาพัฒนาในแนว
ทางอยางนี้ ก็ชัดเจนและแนนอนวา สังคมจะตองดีขึ้น
แตถาทําไมได สังคมก็จะมีสภาพที่ตรงขาม อยางที่เปนและ
เห็นกันอยูนี่แหละ เมื่อคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งหาความสุข และได
ความสุขมา อีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็อดสุข หรือตองทุกข ก็ตอง
เบียดเบียนกัน แลวอยางนี้โลกจะเปนสุขไดอยางไร
ในเมื่อวิถีของโลกที่เจริญมาจนถึงปจจุบันเปนอยางนี้ คือมี
แตการแยงกันหาความสุข แลวก็เบียดเบียนกัน ก็ไมตองไปทํานาย
หรอก มันชัดเจนตัง้ แตตน แลว ก็เห็นอยูช ดั ๆ แลววา โลกทีเ่ ดือดรอน
กันมาแลว ก็จะตองเดือดรอนตอไปและเรือ่ ยไปอยางแนนอน
มนุษยตางกลุมตางพวกไดสรางสิ่งที่เรียกวาความเจริญขึ้น
มา ในนามของอารยธรรม ความเจริญของมนุษยกลุมหนึ่งพวก
หนึ่งมักหมายถึงหายนะหรือความพินาศของมนุษยกลุมอื่นพวก
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อื่น ประวัติศาสตรแหงอารยธรรมจึงกลายเปนประวัติศาสตรแหง
การแยงชิงประหัตประหารและการทําลายลางกันของหมูมนุษย
ถาไมเปนการขมเหงทําลายแบบปลาใหญกินปลาเล็ก ก็เปนการ
ชนกันของชางสาร
นอกจากนั้น มนุษยสรางความเจริญขึ้นในที่ใด ก็หมายถึง
การทําลายทรัพยากรและสภาวะแหงธรรมชาติทแี่ วดลอมตัวเขาใน
ทีน่ นั้ แลวในทีส่ ดุ ความเสือ่ มโทรมของธรรมชาติทแี่ วดลอมตัวเขา ก็
หมายถึงความทุกขยากขาดแคลนคงอยูไ มไดของมนุษยเหลานัน้
โดยนัยนี้ อารยธรรมใหญนอยทั้งหลาย จึงลมสลายไปแหง
แลวแหงเลา
จนกระทั่งเมื่อความเจริญเริ่มขยายกวางไปถึงกัน การขัด
แยงทําลายลางกันนั้น ก็พัฒนาขึ้นมาเปนสิ่งที่เรียกวาสงครามโลก
ซึ่งไดเกิดขึ้นถึง ๒ ครั้งแลว และพอมองเห็นกันไดวา ถาสงคราม
ใหญอยางนั้นเกิดขึ้นอีก ทั้งมวลมนุษยก็จะตองวอดวาย และโลกที่
มนุษยอยูก็จะพินาศ ไมอาจเปนที่อาศัยตอไปไดอีกดวย
อารยธรรมมาถึงปจจุบันในภาวะที่เปนโลกาภิวัตน ไมเฉพาะ
ความเจริญซึ่งเกิดมีที่หนึ่งจะถึงกันแกคนทั้งโลก แมปญหาความ
ทุ ก ข ค วามเดือดรอ นซึ่งเกิดในที่ห นึ่งก็แผกระจายอยางฉับพลัน
ทันใดไปทั่วโลก และเมื่ออารยธรรมเจริญมาถึงขั้นนี้ การณกลับ
กลายเปนวา โลกาภิวัตนที่โดดเดนคือดานที่เปนปญหาแรงรายที่
จะทําลายมวลมนุษย
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เมื่อแรกนั้น ผูคนพากันตื่นเตนวาไดมาอยูในยุคโลกาภิวัตน
แตเดี๋ยวนี้ เขาเริ่มตระหนักรูวา สิ่งที่เปนโลกาภิวัตนอยางสําคัญ ก็
คือความทุกขและปญหา ความสุขของเขามีแคไดบันเทิงสนุก มัน
ฉาบฉวยและผานเผิน เหมือนแคทาแปงอยูชั่วฉาบหนา
ที่เปนอยางนี้ ก็เพราะมนุษยมุงแตสรางความเจริญหาความ
สุขใหแกตนและพวกของตัว เขามองอารยธรรมออกไปขางนอก
เปนความเจริญของตนบนความยอยยับเสื่อมสลายของฝายอื่น ไม
วาจะเปนมนุษยดวยกัน หรือธรรมชาติ แตแกนของอารยธรรม ที่
เปนตัวขับเคลื่อนอยูในขางใน เขาไมไดพัฒนา
มนุษยบอกวาเขามีอารยธรรม เอาชนะธรรมชาติได เจริญรุง
เรืองมีบานเมืองใหญโต แตตัวมนุษยเองนั้นก็ยังอยูกันดวยกฎปา
หาไดพัฒนาตัวเองใหมีอารยธรรมไม ครั้งเปนคนปาคนดอย เคย
คิดอยากจะเอา อยากจะได จะห้ําหั่นทําลายกัน เคยคิดอยางไร
แมจะเจริญขึ้นมาถึงยุคไอที สวนใหญก็ยังมีจิตใจแคอยางนั้น
จนในที่สุด อารยธรรมก็กัดกรอนทําลายตัวมันเอง หาก
อารยธรรมเดินหนาตอไปในทิศทางเดิมนั้น ก็มองเห็นกันชัดๆ วา
ทั้งมนุษยชาติและทั้งโลก ก็จะตองพินาศจบสิ้นไปดวยกัน
เมื่อตระหนักรูปญหาแลว ถึงเวลาที่จะตองหันมากอบกู
อารยธรรม มนุษยรุนตอไปนี้ จะตองนําอารยธรรมขึ้นสูทิศทางใหม
หมดสมัยสําหรับการศึกษาที่ส นองความปรารถนาในการสราง
อารยธรรมแบบเกา มนุษยตองการการศึกษาที่สรางมนุษยผูมี
ปญญาและพลังความสามารถที่จะหันเหกระแสอารยธรรมได
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ในสภาพโลกาภิวัตนที่มนุษยมีความเสื่อมความเจริญถึงกัน
นี้ ก็คือเขามีสุขมีทุกขรวมกัน มนุษยจะตองเลิกการหาความสุข
สรางความเจริญบนความทุกขความพินาศของคนอื่นฝายอื่นและ
ของธรรมชาติ แตจะตองพัฒนาความสามารถที่จะสรางสรรค
ความเจริญและความสุขอยางที่ทุกคนทุกฝายจะไดประสบรวมกัน
นั่นก็คือศักยภาพของระบบการศึกษาที่ครบกระบวนเปนไตรสิกขา
มนุษยพูดกันมานานนักถึงการที่จะใหมีประชาธิปไตยเปน
ความจริงขึน้ มา เราบอกกันถึงขัน้ ทีว่ า ประชาธิปไตยนั้นไมใชแคเปน
ระบอบการปกครอง แตมันเปนวิถีชีวิตเลยทีเดียว
เขาพูดกันถึงการพัฒนาประชาธิปไตย พูดกันนักหนาถึงการ
ใหทุกคนมีสวนรวม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหนึ่ง เขียนไปใน
สาสนถึงรัฐสภาวา “การที่ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการของ
การปกครอง เปนแกนแทของประชาธิปไตย” (Lyndon B. Johnson,
May 25, 1967: “Public participation in the process of
government is the essence of democracy.”)

และในเมืองไทย
ระยะใกลๆ นี้ ก็ไ ดยิน วา ย้ํากัน นัก ถึง หลัก การมีสว นรว มนี้
แต บ อ ยครั้ ง ทั้ ง ที่ บ อกว า ประชาชนได มี ส ว นร ว มในการ
ปกครอง แตสวนรวมนั้นก็เปนแคเลหกลหรือเปนของหลอกๆ ซึ่ง
เขาไมถึงตัวประชาธิปไตย การมีสวนรวมดวยพฤติกรรม บางทีก็ได
แครูปแบบ ไมเปนหลักประกันวาจะมีประชาธิปไตยจริง
ทางฝายพวก “ประชาธิปไตยของประชาชน” (คอมมูนิสต) ก็
บอกวา ตองมีสวนรวมในการครองโภคทรัพย (share of wealth)
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ไปๆ มาๆ ก็จะมัวเถียงกัน หรือมัวยุง อยูก บั เรือ่ งการมีสว นรวม
ในอํานาจ (share of power) และการมีสว นรวมในโภคะ (share of
wealth) ถาไมระวังไว ก็จะกลายเปนสุดโตงไปขางหนึ่ง
ทีจ่ ริง ไมวา จะมีสว นรวมออกเสียง รวมเลือกตัง้ รวมมี รวมกิน
รวมได รวมใช รวมบริโภค ก็ควรใหมีทั้งนั้น ตลอดไปถึงสวนรวมที่
สําคัญยิ่ง คือ สวนรวมในโอกาส และสวนรวมในความรู
แตปญหาอยูที่วา นอกจากบอยครั้งสวนรวมไมใชของจริง
แลว ผูที่ถือหลักการมีสวนรวมนั้น พอจับการมีสวนรวมแงไหนขึ้น
มาถือ ก็เอียงดิ่งโดงสุดโตงไปแงเดียว จนไมรูตัววาไดเอาการมีสวน
รวมแงนนั้ เปนจุดหมายไปเสีย ก็เลยไปไมถงึ จุดหมายที่แทจริง ในที่
สุดผลออกมา กลายเปนวา สังคมยังมีการเบียดเบียนกันมาก หรือ
ไมก็อยูใตการบีบคั้น คนไมมีความสุข
ทีถ่ กู นัน้ วาอยางรวบรัด ก็เอาการมีสว นรวมในการปกครอง
นัน้ แหละ โยงไปประสานกับการมีสว นรวมดานอืน่ ๆ แตทงั้ หมดนัน้
จะตองไมใหขาดพลาดจุดหมายแท ที่จะใหเอื้อตอการพัฒนาตัว
ของแตละคน และการที่เขาจะมีความสุขซึ่งเขากันไดเหมาะกันกับ
ภาวะแหงการพัฒนาตัวของเขา
รวมแลวก็คือ ใหคนมีสวนรวมในการปกครอง รวมเปนเจา
ของ รวมมี รวมกิน รวมได รวมใช รวมบริโภค รวมรูเขาใจ รวมจิต
รวมใจ รวมไดมีโอกาส และในที่สุด ขาดไมได ก็มีสว นรวมใน
ความสุข คือรวมสุขดวย
ตอเมือ่ ใดมีสว นรวมพรอม ทัง้ ทางพฤติกรรม ทางปญญา และ
ทางจิตใจ จนถึงสุขทุกขสมานกันได นัน่ จึงจะเปนการมีสว นรวมทีแ่ ท

๒๖๒

สยามสามไตร

เมื่อมนุษยเจริญมาจนถึงขั้นเปนสังคมยุคไอทีขนาดนี้แลว
ถาไอทีนั้นรับใชการศึกษาที่ครบเปนไตรสิกขา ประชาธิปไตยก็จะ
บรรลุจุดหมาย ใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการปกครองและ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้นไดอยางแทจริง
นี่ก็เหมือนกับวา เรามาถึงขั้นที่ตองสรางมนุษยพันธุใหม แต
คงมิใชเปนการสรางดวยการตัดแตงยีนตามวิธที างพันธุวศิ วกรรม ให
ไดม นุษ ยที่ม าสนองรับ ใชแ นวคิด ของอารยธรรมที่ผิด อยางมี
ประสิทธิภาพไดผลแรงรายหนักขึ้น แตเปนการสรางดวยวิธีพัฒนา
คนทั้งตัวของเขาดวยการศึกษา ใหมีปญญาซึ่งมาสานแนวคิดอัน
ถูกตอง ทีจ่ ะตัง้ เจตจํานง ในการสือ่ สารสัมพันธและดําเนินพฤติกรรม
ในทางแหงการสรางสรรคอารยธรรมแบบสมานสุขดวยดุลยบริโภค
ใหเกิดเปนความจริงขึ้นมา
แมวาอารยธรรมโดยรวมจะออกผลสุดทายเปนการทําลาย
แตอารยธรรมนั้นกาวมาไดเพราะมีความเพียรในการสรางสรรค
รวมอยู ด ว ยในกระแสของมั น ดั ง ที่ บั ด นี้ เรามี ส รรพอุ ป กรณ
เทคโนโลยีที่ทวีสมรรถนะในการทํางานและการผลิตของมนุษย
บาง ที่ขยายวิสัยแหงอินทรียบาง ตลอดจนไอทีที่ทําใหขอมูลขาว
สารเปนโลกาภิวัตน ทันทีและทั่วถึงกัน ชวยใหมนุษยทําอะไรๆ ได
สําเร็จตามตองการ ในขอบเขตและปริมาณ อันเกินจะกลาว อยาง
แทบไมอาจนึกไปถึงได
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ถามนุษยกลับตัวกลับใจเสียใหม ก็กลายเปนความประจวบ
เหมือนไดจังหวะพอดีวา เขามีความพรอม โดยการสนับสนุนของ
สรรพอุปกรณนั้น อันจะอํานวยประโยชนที่แทของความเจริญ ก็คือ
การทีม่ นุษยพนั ธุใ หมนี้ พอนึกจะทําการอันสนองแนวคิดทีถ่ กู ตองขึน้
มา ก็สามารถนําอุปกรณเหลานัน้ ไปใชไดโดยพลัน ในการสรางสรรค
ความเจริญแบบมีสว นรวมมีรว มใชรว มรูเ ขาใจไดสมานสุขทัว่ หนากัน
ข อ สําคัญ หัวใจของเรื่อ งอยูที่ตองมีการศึกษาซึ่งพัฒนา
มนุษยไดถูกทาง ใหไดมนุษยที่มีคุณภาพใหม และอารยธรรมจะ
ตองเปลี่ยนไป
แทนที่ ม นุ ษ ย ผู มุ ง หน า ไปในการแย ง ชิ ง ซึ่ ง เกงในการหา
ความสุข เราจะมีมนุษยทเี่ กงในการทําใหคนทัง้ หลายเปนสุข ผูท ใี่ ช
และพั ฒ นาอุ ป กรณ เ ทคโนโลยี ใ นการทํางานและการผลิ ต เพื่ อ
ประโยชนสุขอันรวมกัน
โดยเฉพาะในสภาพโลกาภิวัตนแหงยุคไอทีนี้ ที่อุดมดวยทุน
ทางปญญา เราจะตองพัฒนามนุษยใหสามารถใชทุนไอทีนั้นใน
การพัฒนาปญญาใหไดสมจริง
นั่นก็คือ มนุษยผูซึ่งจะไมมัวหลงใหลในการเสพ ที่ถูกมอม
เมา ปลุกปน ยั่วยุ ใหเปนเพียงเหยื่อผูถูกกระทําหรือถูกลากจูงไป
โดยเทคโนโลยีที่สื่อสาร แตเปนอิสรชนผูซึ่งทั้งตนเองก็เกงกาจ
สามารถในการที่ จ ะมี ค วามสุ ข และสามารถใช ไ อที ใ ห เ ป น
ประโยชนไดสมความมุงหมายของมัน ในการที่จะสรางสรรคและ
แผขยายประโยชนสุขใหเปนโลกาภิวัตนอันไพบูลย
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นี่ก็คือการศึกษาที่เรียกวาวิถีพุทธตามระบบแหงไตรสิกขา
ซึ่งจะบูรณาการอารยธรรมโลกาภิวัตนไดสําเร็จ
เรามาช ว ยกั น ทํา ให ค นพั ฒ นาตามหลั ก ไตรสิ ก ขานี้ เ ถิ ด
โลกจะมี สั น ติ สุ ข โดยที่ ทุ ก อย า งจะประสานกลมกลื น และ
เกื้อ กูล กัน ไปหมด
แลวก็จะเห็นวา โอโฮ! นี่การศึกษา ทําใหมนุษยดีงาม สุข
สันต เกงกลา มีความสามารถขึ้นไดอยางนี้เชียวหรือ นี่เปนความ
สามารถที่ดีแท วิเศษจริงๆ เพราะเปนความสามารถที่เกื้อกูลตอ
สังคม เกื้อกูลตอชีวิตของตนและผูอื่นไปดวยกันทั้งหมด ทุกอยาง
กลมกลืนประสานกันลงตัวจริงๆ
การศึกษาอยางนี้จึงสมที่จะเรียกวาเปนระบบ จะเรียกวา
เปนองครวม หรือเปนบูรณาการ หรือจะเรียกวาอะไรที่ดีๆ ก็ไดทั้ง
สิ้น แตเวลานี้ ถอยคําเหลานั้น เขาพูดกันแคเปนศัพทขลังๆ ไปเทา
นั้นเอง แตเนื้อตัวมันไมบูรณาการ มันไมเปนองครวม มันไมสมดุล
มันไมสอดคลอง ไมสมจริงเลย
เพราะฉะนั้น เราตองมาชวยกัน เมื่อมั่นใจในหลักการของ
ไตรสิกขา วาเปนการศึกษาทีถ่ กู ตอง ก็จะมัน่ ใจวา การศึกษาทีเ่ รียก
วาเปนแนวพุทธ เปนวิถีพุทธนี้ จะทําใหชีวิต และสังคม รวมตลอด
ทั้งโลกที่รองรับและแวดลอมรอบตัวนี้ ดีงาม รื่นรมย นาชื่นชม
สดใส มีสันติสุขไดอยางแนนอน
ขอใหทุกทานมีความมั่นใจนี้
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ที่จริง ตองหวังวาทุกทานมั่นใจอยูแลว และจงมีความเขม
แข็งในการที่จะเดินหนากาวไปสูความสําเร็จ ซึ่งไมใชหมายถึง
เพียงความสําเร็จของตัวเรา อยางที่ในสังคมเวลานี้มักจะเขาใจกัน
ที่วาพอตัวฉันมีความสําเร็จ คนอื่นก็ดอยลงหรือเดือดรอน แต
หมายถึงความสําเร็จแหงหลักการนี้ คือหลักการที่จะทําใหเกิด
ความดีงาม ความรมเย็นเปนสุขดวยกันและทั่วกัน ดังที่กลาวมา
ขออนุโมทนา โรงเรียนอนุบาลหนูนอย และบานพุทธประถม
ที่รวมอยูในชื่อบัดนี้วา โรงเรียนสยามสามไตร ทั้งโยมผูบริหาร ครู
อาจารย ผูปกครองทั้งหลาย ตลอดถึงบุคคลที่สําคัญ ซึ่งเปนเปา
หมายของเรา คือเด็กนักเรียน ขอใหทุกทานเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรม เจริญดวยประโยชนตน และประโยชนทา น ตลอดทัง้ พัฒนา
ขึ้นไปในประโยชน ทั้งขั้นทิฏฐธัมม และขั้นสัมปราย พรอมทุก
ประการ
ขอใหทุกทานมีความรมเย็นงอกงามในธรรม และชวยกันนํา
ความรมเย็นเปนสุขนั้น มาใหแกสังคมและแกโลกนี้ ใหมีความสุข
รวมกันยั่งยืนนานสืบไป

สูตรมนสิการ
-*-

สยามสามไตร
[Siam Triple Tri]

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

สยาม

สามไตร

๑. ประเทศไทย (ชื่อที่เคยเรียก)
๒. ผูมีการควบคุมตน, ผูที่ปกครองตนเองได
(สห + ยาม)
= ไตรรัตน + ไตรลักษณ + ไตรสิกขา

... สยามสามไตร
๑. หลัก ไตร ทั้ง สาม ของชาวสยาม หรือ ของคนไทย,
คนไทย และหลักไตร ทั้งสาม
๒. หลักไตร ทั้งสาม ของบุคคลที่มีการควบคุมตน หรือรูจัก
ปกครองตนเอง, ควบคุมตนไดใหอยูในหลักไตร ทั้งสาม
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สามไตร
๑. ไตรรัตน ดวงแกว ๓ คือสิ่งมีคาแท ซึ่งทําใหชีวิตดีงาม
ประเสริฐเลิศไดจริง
๑) พระพุทธ
- ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อในศักยภาพของมนุษยที่
พัฒนาเปนพุทธะได, เชื่อในการฝกศึกษาพัฒนา
ตน, จิตสํานึกในการฝกตน)
- พุทธคุณ ๒ (อัตตสมบัติ-ปรัตถปฏิบัติ)
- พุทธคุณ ๓ (ปญญา-วิสุทธิ/วิมุตติ-กรุณา)
๒) พระธรรม
- ความจริงความดีงามตามธรรมดาของกฎธรรมชาติ
ซึ่งทําใหมนุษยที่เขาถึงกลายเปนพุทธะ
๓) พระสงฆ
- ชุมชนแหงสามัคคีและความมีกัลยาณมิตร ของผูที่
ฝกศึกษาพัฒนาตนแลว และที่กําลังกาวไปในการ
ฝกศึกษาพัฒนาตน
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๒. ไตรลักษณ ลักษณะ ๓ ซึ่งเปนความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ตามกฎธรรมชาติ
๑) อนิจจตา ซึ่งรูแลวชวยให
- รูทันและวางใจถูกตองตอความจริงของธรรมชาติ
- เปนอยูอยางไมประมาท
๒) ทุกขตา ซึ่งรูแลวชวยให
- ปรับตัว แกไข และบริหารจัดการใหเปนผลดี
๓) อนัตตตา ซึ่งรูแลวชวยให
- ไมเปนทาสของความเห็นแกตวั ดวย ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ
- เปนอยูและทําการดวยปญญาที่รูถึงเหตุปจจัย

๓. ไตรสิกขา ฝกศึกษาพัฒนาชีวติ ดวยการนําทางของไตรรัตน
โดยตระหนักรูความจริงตามกฎธรรมชาติของไตรลักษณ
๑) ศีล
- สัมพันธและปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทั้งดานวัตถุ และทาง
สังคม อยางเกื้อกูลตอกัน ไมทํารายเบียดเบียน เอื้อตอ
การพัฒนาจิตพัฒนาปญญา
๒) สมาธิ
- พัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม มีสามัตถิยะ และเปนสุข
๓) ปญญา
- รูความจริงของสิ่งทั้งหลาย และนําความรูนั้นมาใชชี้นํา
ปรับปรุงกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาทั้งหมดใหดําเนิน
กาวไปจนลุจุดหมาย เปนอิสระ

สูตรปฏิบัติการ
-E-

ปจจุบันนี้ ปญหาสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม
โดยไมมีทั้ง
คือการที่คนมากมายเปนชาวพุทธกันเพียงในนาม
ความรูและการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเชนนี้เปนเหมือนเมฆ
หมอกที่บดบังแสงสวางและความงามแหงคุณคาของพระพุทธ
ศาสนา
นอกจากตัวบุคคลนั้นจะไมเจริญงอกงามในธรรมแลว
สังคมก็สูญเสียประโยชนมากมายที่พึงไดจากพระพุทธศาสนา จึง
เปนปญหารายแรงที่ควรตื่นตัวขึ้นมาเรงแกไข
คําวา “ชาวพุทธ” มิใชเปนถอยคําที่พึงเรียกขานกันอยาง
เลือ่ นลอย บุคคลทีจ่ ะเรียกไดวา เปน “ชาวพุทธ” จะตองมีหลักการ มี
คุณสมบัติประจําตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ ยืน
ยัน และแสดงออกถึงความเปนชาวพุทธนั้น
หลักการ และปฏิบัติการ ที่เรียกวา “หลักชาวพุทธ” ดังตอไป
นี้ เปนภูมิธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ
ผูที่ตั้งมั่นอยูในหลักการ และดําเนินตามปฏิบัติการนี้ นอก
จากเปนชาวพุทธสมแกนามแลว จะมีชีวิตที่พัฒนากาวหนางอก
งาม และชวยใหสังคมเจริญมั่นคงดํารงอยูในสันติสุข เปนผูสืบตอ
วิถีชาวพุทธไว พรอมทั้งรักษาธรรมและความเกษมศานตใหแกโลก
“หลักชาวพุทธ” อันพึงถือเปนบรรทัดฐาน มีดังตอไปนี้

๒๗๐
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หลักชาวพุทธ
๑. หลักการ
๑. ขาฯ มั่นใจวา มนุษยจะประเสริฐได เพราะฝกตนดวยสิกขา คือ
การศึกษา
๒. ขาฯ จะฝกตนใหมีปญญา มีความบริสุทธิ์ และมีเมตตากรุณา
ตามอยางพระพุทธเจาที่เราบูชา
๓. ขาฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกตองดีงาม เปนใหญ เปน
เกณฑตัดสิน
๔. ข า ฯ จะสร า งสั ง คมตั้ ง แต ใ นบ า น ให มี ส ามั ค คี เป น ที่
กัลยาณมิตรมาเกื้อกูลรวมกันสรางสรรค
๕. ขาฯ จะสรางความสําเร็จดวยการกระทําที่ดีงามของตน โดย
พากเพียรอยางไมประมาท

๒. ปฏิบัติการ
ขาฯ จะนําชีวิต และรวมนําสังคมประเทศชาติ ไปสูความดี
งาม และความสุขความเจริญ ดวยการปฏิบัติ ดังตอไปนี้

ก) มีศีลวัตรประจําตน
๑. มีปกติกราบไหว แสดงความเคารพ ตอพระรัตนตรัย บิดา
มารดา ครูอาจารย และบุคคลที่ควรเคารพ
๒. สมาทานเบญจศี ล ให เ ป น นิ จ ศี ล คื อ หลั ก ความประพฤติ
ประจําตัว ไมมืดมัวดวยอบายมุข
๓. สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต โดยเขาใจความ
หมาย อยางนอยกอนนอนทุกวัน

สยามสามไตร

๒๗๑

๔. ทําจิตใจใหสงบ เจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่
เปนกุศล วันละ ๕–๑๐ นาที

ข) เจริญกุศลเนืองนิตย
๕. บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ดวยการตักบาตร หรือแผเมตตา ฟง
ธรรม หรืออานหนังสือธรรม โดยบุคคลที่บาน ที่วัด หรือที่โรง
เรียน รวมกัน ประมาณ ๑๕ นาที
๖. เก็บออมเงิน และแบงมาบําเพ็ญทาน เพือ่ บรรเทาทุกข เพือ่ บูชา
คุณ เพือ่ สนับสนุนกรรมดี อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
๗. เพิ่มพูนบุญกรรม บําเพ็ญประโยชน อุทิศแดพระรัตนตรัย
มารดาบิดา ครูอาจารย และทานผูเปนบุพการีของสังคมใน
อดีต สัปดาหละอยางนอย ๑ ครั้ง
๘. ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย และไปรวมกิจกรรม ทุกวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของครอบครัว

ค) ทําชีวิตใหงามประณีต
๙. ฝกความรูจ กั ประมาณในการบริโภคดวยปญญา ใหกนิ อยูพ อดี
๑๐. ปฏิบัติกิจสวนตน ดูแลของใชของตนเอง และทํางานของชีวิต
ดวยตนเอง
๑๑. ชมรายการบันเทิงวันละไมเกินกําหนดที่ตกลงกันในบาน และ
มีวันปลอดการบันเทิง อยางนอยเดือนละ ๑ วัน
๑๒. มีสิ่งที่บูชาไวสักการะประจําตัว เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึง
พระคุณของพระรัตนตรัย และตั้งมั่นอยูในหลักชาวพุทธ
ดวยการปฏิบตั ิ ๓ หมวด ๑๒ ขอนี้ ขาพเจาเปนชาวพุทธแท
จริง ทีม่ นั่ ใจวา จะสามารถรักษาธรรมไว และรวมนําโลกไปสูส นั ติสขุ

๒๗๒
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บุคคลที่ถือปฏิบัติตาม “หลักชาวพุทธ” ดังกลาวมานี้ เปนผูมี
ภูมิธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ จึงเปนชาวพุทธที่แทจริง สมกับชื่อที่
เรียกขาน
แรกทีส่ ดุ พอเด็กเกิดมา ลืมตาดูโลก การศึกษาก็เริม่ ลูกจะเห็น
โลกและมองโลกอยางไร ก็อยูท พี่ ระพรหมคือพอแมจะชีแ้ สดงชักนํา
ใหการศึกษาเดินหนาไป ดังนั้น ถาจะใหแนจริงและมั่นใจที่สุด การ
ปฏิบัติตามหลักชาวพุทธจึงตองเริ่มตนตั้งแตที่บาน โดยการนําของ
บูรพาจารย คือคุณพอคุณแม ที่แนแทวาเปนครูคนแรกของลูก
เมื่อเด็กมาเขาโรงเรียน คือเริ่มเขาสูระบบการศึกษา ถือวา
เปนจุดกําหนดในการแสดงความเปนผูศึกษาใหปรากฏชัดเจนออก
มา เทากับบอกแจงวาจะตั้งตนเลาเรียนศึกษาอยางจริงจัง ใหสม
นามที่เรียกวาเปน “นักเรียน”
ในขณะที่เริ่มแสดงความเปนนักเรียนนั้น เด็กก็ควรไดโอกาส
ที่จะเริ่มแสดงความเปนชาวพุทธของตนใหปรากฏชัดออกมาดวย
เชนเดียวกัน เพื่อใหกระบวนการของการศึกษาทุกสวนประสาน
เกื้อกูลและกลมกลืนกัน ดําเนินไปอยางครบองค สมที่จะเรียกวา
เปนไตรสิกขา
เมื่อเด็กมีภูมิธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ ดวยการถือปฏิบัติ
ตามหลักชาวพุทธขางตนนี้ ความเปน “ชาวพุทธ” ของเด็กก็จะเริ่ม
ปรากฏชัดเจนออกมา เปนนิมิตหมายวาชีวิตของเธอจะงอกงาม
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๒๗๓

กาวหนาไปในพัฒนาการแหงการศึกษา ดุจดวงอาทิตยที่อุทัยแลว
ก็จะขึ้นสูงเดนงามสงาทอแสงเจิดจาใหความสวางและพลังอัน
อํานวยความสัมฤทธิ์สมหวังและความรุงเรืองทุกประการ
อุทัยแหงชีวิตการศึกษาของเด็ก ก็หมายถึงอุทัยแหงปวง
ความหวังของครอบครัว ของสังคม และของมนุษยชาติทั้งมวล อัน
เปนหลักประกันใหมั่นใจวา มนุษยที่ไดพัฒนาดีแลวนี้ จะสามารถ
รักษาธรรมไว และนําโลกไปสูสันติสุขได อยางแนนอน

