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คำานำา
กล่าวโดยทั่วไป  ในปัจจุบัน  ผู้ที่ใฝ่ในคุณค่าของพระพุทธศาสนา

มักตกอยู่ในภาวะที่ต้องทำางานสองอย่างพร้อมกันไปในเวลาเดียว    คือ 
การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ตนเองเข้าถึงความหมายและคุณค่าที่แท้ของหลัก
ธรรม  และการแสดงความหมายและคุณค่าน้ันให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์ใน
การใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ ที่เป็นเช่นน้ี คงต้องยอมรับความจริงว่า การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาเท่าที่มีอยู่  ไม่ได้เตรียมบุคคลไว้ให้พร้อมที่จะทำา
หน้าที่  กล่าวคือ  ไม่สามารถผลิตบุคคลที่รู้เข้าใจธรรมแจ่มแจ้ง  ซาบซ้ึง
ในคุณค่าและสามารถนำาธรรมมาแสดงให้คนปัจจุบันยอมรับได้ทั่วไป ผู้ที่
ใฝ่ใจจึงมีภาระในการแสวงหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าที่ควร 
ครั้นเมื่อความสนใจในการศึกษาธรรมเกิดข้ึนแล้ว จะรอให้ตัวผู้ศึกษาเอง
เข้าถึงความหมายและคุณค่าอย่างพอเพียงเสียก่อน  จึงจะเริ่มงานแสดง
ธรรมแก่ผู้อื่น   ก็ดูเหมือนว่าสภาวะของโลกปัจจุบัน   บีบให้รออยู่ไม่ได้ 
กลายเป็นว่า   ทั้งที่ศึกษาอยู่   ก็ต้องเป็นผู้แสดงไปด้วย   ภาวะเช่นน้ีมี
ประโยชน์  แต่ก็มีอันตรายควบอยู่   จะลดอันตราย  ทำาให้มีประโยชน์
เหนือกว่าได้เท่าใด  ย่อมข้ึนกับความซ่ือตรง  ความเคารพในธรรม  และ
ความไม่ประมาทในการศกึษาเป็นสำาคัญ

ผู้เขียนหนังสือน้ี  ก็ตกอยูใ่นภาวะที่กล่าวข้างต้น  คือ  ทั้งที่ยังเป็น
เพียงผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา  แต่ได้หาญมาทำาหน้าที่เป็นผู้แสดงคำาสอน
ด้วย   อย่างไรก็ดี   มีความเบาใจอยู่อย่างหน่ึงว่า   ได้ทำาการน้ีด้วยความ
เพียรพยายามจริงจังเท่าที่ตนจะกำาหนดไดว้่าเป็นการกระทำาโดยรอบคอบ 
มีหลักฐาน  ตรงตามเหตุผลและความมุ่งหมายของธรรมอย่างยิ่ง  กับทั้ง
พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงความคิดเห็นความเข้าใจของตนที่ยังบกพร่อง 
แต่สิ่งที่ผู้เขียนถือว่าสำาคัญที่สุดก็คือ  ความเพียรพยายามในการกระทำาน้ี 
เกิดจากความมั่นใจที่เป็นแรงอยู่ภายในว่า  เท่าที่สติปัญญาของตนพอจะ



หยั่งไปถึงและส่องนำาให้เห็นได้    คำาตอบข้ันสุดท้ายที่ครอบคลุมสำาหรับ
ปัญหาของมนุษย์มีอยู่ในพระพุทธศาสนา หรือแน่ชัดลงไปอีกว่า ในพุทธ-
ธรรม ดว้ยเหตุน้ีหลักธรรมจึงมีค่าควรแก่การศึกษา และควรแก่การที่จะ
พยายามนำามาแสดงให้เห็นทางใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของมนุษย์ 
ความมั่นใจน้ียังไม่ได้จากแหล่งปัญญาอื่นๆ  นอกจากคำาตอบที่เป็นเพียง
ส่วนประกอบ หรือคำาตอบเฉพาะกรณี หรือคำาตอบที่เกื้อกูลในบางระดับ
ของการแก้ปัญหาเท่าน้ัน  การที่ขวนขวายศึกษาและพยายามแสดงหลัก
ธรรมน้ี จึงมิใช่เป็นการกระทำาให้สมฐานะที่มีชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธ-
ศาสนา   หรือโดยถือว่าเป็นหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระภิกษุผู้พึงเล่าเรียน
และสั่งสอนธรรม

ที่กล่าวมาน้ันเป็นด้านศาสนธรรม  ส่วนในด้านสถาบัน  คือ  วัด 
พระสงฆ์ และวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็นรากฐานและสืบต่อมาในสังคมไทย  ผู้เขียนก็เห็นว่าคนทั่วไปยัง
สนใจและเข้าใจกันไม่เพียงพอ  ทำาให้มองเห็นภาพผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ไปบ้าง  ยึดติดในพฤติการณ์ที่เขวไปบ้าง  อันจะเป็นโทษแก่สังคมได้มาก 
ผู้เขียนมั่นใจว่า สถาบันพุทธศาสนายังมีคุณค่าที่จะต้องทำาความเข้าใจกัน
อีกมาก  และเมื่อเข้าใจแล้ว  จะส่งผลสะท้อนเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย
ได้มากด้วย แม้ในส่วนที่เป็นโทษก็มีข้อที่ต้องทำาความเข้าใจ เพื่อให้แก้ไข
ได้ถูกแนวทาง  มิใช่ซำ้าเติม  หรือหลีกไปสรา้งโทษใหม่เพิ่มข้ึน

เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔   ผู้เขียนได้เริ่มเขียนงานศึกษาค้นคว้า   ด้าน
ศาสนธรรมเรือ่งหน่ึง  ให้ชื่อวา่ “พุทธธรรม” ตัง้ใจว่าจะให้เป็นข้อเขียนที่
แสดงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหลายๆ ด้าน ให้ครอบคลุมหลักธรรม
สำาคัญๆ ทั้งหมด  โดยเรียบเรียงเป็นระบบความคิดที่เสนอคุณค่าสำาหรับ
ปัญญาของมนุษย์ ในสมัยปัจจุบัน แต่เขียนได้เพียงสองตอนก็ค้างอยู่แต่
น้ันมา  แม้จะได้รับอาราธนาให้เขียนต่อจนจบก็มีงานอื่นบีบรัด  ไม่มี
โอกาสสืบต่องานน้ันอีกจนบัดน้ี  อย่างไรก็ดี ในระยะเวลาระหว่างน้ัน ได้



มีเหตุการณ์และกรณีต่างๆ  บังคับโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง  ให้ผู้เขียน
ต้องพูดหรือเขียนเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ  ในรูปปาฐกถา คำาบรรยาย 
และบทความต่างๆ  บางเรื่องมีผู้นำาไปตีพิมพ์ในโอกาสต่างๆ  กระจายอยู่
หลายแห่ง

บัดน้ี คุณสุลักษณ์  ศิวรักษ์ ในนามของสำานักพิมพ์เคล็ดไทย ได้ขอ
ให้รวบรวมปาฐกถาคำาบรรยาย  และบทความต่างๆ ของผู้เขียน  ที่เกี่ยว
กับการศึกษาและสังคม มาจัดพิมพ์เข้าไว้เป็นเล่มเดียวกันสักครั้งหน่ึง ได้
เรื่องตีพิมพ์คราวน้ี ๑๐ เรื่อง  มีทั้งในด้านศาสนธรรมและในด้านสถาบัน 
เฉพาะในด้านศาสนธรรมน้ัน  กล่าวได้ว่าเป็นบางส่วนของเน้ือหาที่คิดไว้
ว่าจะเขียนในเรื่องพุทธธรรมที่ค้างอยู่น่ันเอง   ส่วนเรื่องต่างๆ ในด้าน
สถาบัน กต็ั้งความหวังไว้ว่า ถ้ามีโอกาสจะเรียบเรียงปรบัปรงุประมวลเข้า
เป็นงานชิ้นเดียวกันในภายหลัง

การที่หนังสือน้ีเกิดข้ึน   ต้องนับว่าเป็นผลแห่งกุศลเจตนาของคุณ
สุลักษณ์ ศิวรักษ์โดยแท้  ด้วยเป็นผู้ต้นคิดให้เรื่องที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ 
ได้มารวมอยู่แห่งเดียวกัน และในบรรดาเรื่องทั้งหลายเหล่าน้ัน  บางเรื่องก็
เกิดจากการอาราธนาของคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์เอง   จึงขออนุโมทนาใน
กุศลเจตนาของคุณสุลักษณ์ ศวิรักษ์ ไว้ ณ ทีน้ี่เป็นอย่างยิ่ง

ในการจัดพิมพ์  คุณอนันต์ วริิยะพินิจ  ได้เอาใจใส่ติดตามเป็นธุระ
ตลอดมาด้วยดี    และได้อาศัยเจ้าหน้าที่ผู้อื่นของสำานักพิมพ์เคล็ดไทย
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ จึงขออนุโมทนาขอบใจไว้ ณ ทีน้ี่ด้วย

อน่ึง   ในระยะเริ่มแรกที่งานแต่ละเรื่องจะสำาเร็จเป็นรูปข้ึนน้ัน ได้
อาศัยคุณชลธีร์ ธรรมวรางกูร  ช่วยเหลือพิมพ์ดีดต้นฉบับให้แทบทั้งสิ้น 
จึงขออนุโมทนาไว้ ณ ที่น้ีเป็นพิเศษ

พระราชวรมุนี
๒๘ ก.พ. ๒๕๑๘
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ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา

ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ มากมายมาประชุมกันข้ึน   องค์
ประกอบเหล่าน้ีแยกประเภทใหญ่ๆ เป็น ๒ พวก คือ ทางร่างกายกับทาง
จิตใจ องค์ประกอบทุกส่วนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจมีความเปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอดเวลา   ความเปลี่ยนแปลงน้ันมิได้เป็นไปโดยอิสระหรือ
เลื่อนลอย  ต้องเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในของชีวิตเองบ้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในของชีวิต   กับปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกบ้าง

ในความสัมพันธ์น้ัน   ชีวิตพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่จะ
อำานวยประโยชน์แก่ตน   และพยายามถือเอาประโยชน์จากปัจจัยที่ต้อง
เกี่ยวข้องหรือเข้าไปเกี่ยวข้องน้ัน เพื่อให้เกื้อกูลแก่การดำารงอยู่ของตน 
ช่วยให้ชีวิตเจริญเติบโตขยายตัวออกไป พร้อมทั้งเพิ่มพูนความสามารถที่
จะดำารงอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน   แต่ทั้งน้ี   ย่อมอยู่ภายใต้
ขอบเขตจำากัดเท่าที่องค์ประกอบภายในและปัจจัยภายนอกจะอำานวยให้ 
เวลาชั่วชีวิตหน่ึงนับว่าไม่ยืนยาวนัก   ชีวิตโดยทั่วไปจึงมีความเคลื่อนไหว
สืบต่อตนเองอยู่ภายในวงจรสั้นๆ แคบๆ ซำ้าซากกับวงจรที่ผ่านล่วงไป
แล้ว  แม้จะมีความเพิ่มพูนขยายตัวแปลกออกไป  ก็นับว่าอยู่ในขอบเขต
จำากัดที่น้อยอยา่งยิ่ง ไม่วา่ทางร่างกายหรือทางจติใจก็ตาม
องคป์ ระกอบข องช ีวิตเปน็ส ิง่ท ีต่้องรบัสบื ทอดจากชวิีตด้วยกนัต่อๆ มา
ค วามเปน็ ไปของชวิีตต้องข ึน้ต่อปจัจยัภ ายนอก

อน่ึง  องค์ประกอบของชีวิต  เป็นสิ่งที่ต้องรับสืบทอดจากชีวติดว้ย
กันต่อๆ มา  และองค์ประกอบเหล่าน้ันมีความสามารถจำากัด   ไม่สามารถ
ถือเอาประโยชน์จากปัจจัยภายนอก ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ได้มากนัก 
ความเป็นไปของชวีติโดยทัว่ไปจึงต้องข้ึนตอ่ปัจจยัภายนอก ถูกปัจจยัตา่งๆ 
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ภายนอกกำาหนดแนวทางความเปลี่ยนแปลง  มากกว่าจะเป็นตัวกระทำา
หรือกำาหนดความเปลี่ยนแปลงให้กับปัจจัยภายนอก   เมื่อต้องข้ึนกับ
ปัจจัยภายนอกอย่างมากมายเช่นน้ี อิสรภาพ คือความเป็นใหญ่ในตนเอง 
โดยหลุดพ้นจากอำานาจครอบงำา  ไม่ต้องพึ่งอาศัยข้ึนต่อสิ่งอื่น  จึงมีน้อย
เหลือเกินสำาหรับชีวติโดยทัว่ไป

ชีวิตมนุษย์ก็เป็นชีวิตแบบหน่ึง    ซ่ึงดำารงอยู่ได้ด้วยการถือเอา
ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก เช่นเดียวกับชีวิตอย่างอื่น 
แต่ชีวิตมนุษย์มีคุณลักษณะพิเศษที่ทำาให้แตกต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ คือมี
องค์ประกอบภายในทางด้านจิตใจอย่างหน่ึง   ซ่ึงทำาให้มนุษย์มีอิสรภาพ 
พ้นจากความครอบงำาของปัจจัยภายนอกได้มาก     และสามารถถือเอา
ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกได้ อย่างแทบไม่มีขอบเขตจำากัด แม้ว่าองค์
ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะด้านร่างกายของมนุษย์ ยังต้องพึ่งอาศัยข้ึนต่อ
ปัจจยัภายนอกอยา่งมาก และมขีอบเขตการเจรญิขยายตวัจำากดั เช่นเดียว
กับชีวิตอย่างอื่น แต่อิสรภาพที่องค์ประกอบข้อน้ีอำานวยให้  ก็ทำาให้มนุษย์
สามารถทำาการต่างๆ ข้ึนมาแก้ไขเสมือนจะกลับความอยู่ใต้อำานาจน้ันให้
กลายเป็นความมีอิสรภาพโดยสมบูรณ์

จะเห็นได้ว่า   มนุษย์สามารถล่วงรู้เข้าไปถึงความจริงอันลี้ลับของ
ปัจจัยแวดลอ้มทั้งหลายที่ตนจะเข้าไปเกี่ยวข้อง  มนุษย์สามารถนำาความรู้
น้ัน  มาใช้เป็นอุปกรณ์สำาหรับผันแปรหรือจดัปัจจัยแวดล้อมทั้งหลาย  ให้
เกื้อกูลแก่การดำารงชีวิตของตน  มนุษย์สามารถนำาเอาความรู้  ความ
สามารถ ความชำานาญจัดเจนต่างๆ ที่มนุษย์รุ่นก่อนเรียนรู้ไว้  มาถ่ายทอด
ให้แก่มนุษย์รุ่นต่อไปได้โดยตรงระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เอง เป็นวิธีการที่
มนุษย์มีความเป็นอิสระในการกระทำาอย่างมากที่สุด   พึ่งอาศัยปัจจัย
ภายนอกน้อยที่สุด   และทุ่นเวลาไม่ต้องให้มนุษย์รุ่นใหม่ต้องกลับไปเริ่ม
วงจรย้อนต้นซำ้ามาใหม่
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มนุษย์มีจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อน  ซ่ึงสามารถที่จะซึมซาบใน
คุณค่า ความดี ความงาม ความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนมนุษย์และสิ่งทั้ง
หลาย  และที่สำาคัญยิ่งคือมนุษย์สามารถเข้าใจเหตุผล  รู้จักแยกระหว่าง
ดีชัว่ คุณโทษ ส่วนตนส่วนสังคม เป็นต้น  สามารถวินิจฉัย  ตดัสินใจเลือก
กระทำา หรืองดเว้นการกระทำาต่างๆ ด้วยความสำานึกในความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น  หรือต่อสังคมได้  ความสามารถและความประณีต
ละเอียดอ่อนอันเป็นลักษณะพิเศษเช่นน้ี      เป็นสิ่งที่มนุษย์เล่าเรียน
ถ่ายทอดกันได้  ฝึกฝนให้ถนัดจัดเจนได้  อบรมให้เกิดความนิยมชมชอบ 
โน้มเอียง เคยชิน และแก่กลา้ยิ่งๆ ข้ึนไปได้

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ  ต่างจากชีวิต
แบบอื่นๆ และทำาให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือ
กว่าชีวิตอื่นๆ น้ัน  ก็คือกุศลธรรม  ที่เรียกว่าสติปัญญา  ส่วนการเล่า
เรียน ฝึกฝน อบรม  เพื่อนำาสติปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์  และ
ทำาให้แก่กล้ายิ่งข้ึน  ก็คือ กระบวนการที่เรียกว่า การศึกษา   ถ้ามนุษย์
ปราศจากองค์ประกอบที่เรียกว่าสติปัญญา  และขาดกระบวนการที่เรียก
ว่าการศึกษาน้ีเสียแล้ว  ชีวิตมนุษย์ก็จะอยู่ใต้อำานาจครอบงำาของปัจจัย
แวดล้อมทั้งหลาย  และหมุนเวียนอยู่ในวงจรสั้นๆ แคบๆ ซำ้าซากชั่วชีวิต
แล้วชีวติเล่า เช่นเดียวกับชีวติสัตว์อื่นๆ

แต่ความมีสติปัญญาและการศึกษาได้ช่วยให้มนุษย์มีความเป็น
ใหญ่ในตนเอง   ที่จะพ้นจากอำานาจครอบงำาของปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
สามารถกำาหนดแนวทางการดำาเนินชีวิตและสร้างสภาพที่เกื้อกูลแก่การ
ดำารงอยู่ของตนได้อยา่งมากมาย  ซ่ึงภาวะอันน้ี  ถ้าจะหาศัพท์เรียกให้สั้น  
ก็คงจะได้แก่คำาวา่อิสรภาพ ซ่ึงมีความหมายใน ๒ ลกัษณะ คือ ในทางลบ
ได้แก่ความหลุดพ้นจากอำานาจครอบงำาของสิ่งอื่น  และในทางบวกได้แก่
ความเป็นใหญ่ในตนเอง
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การศกึษาม ีวัตถปุ ระสงค ์ เพ่ือท ำาใหช้วิีตเขา้ถ ึงอสิรภาพมคีวาม เปน็ ใหญ ่ในตัวเอง

ความที่กล่าวมาน้ี   นอกจากให้คำาตอบเกี่ยวกับความหมายของ
การศึกษาแล้ว   อาจถือว่าเป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับความมุ่งหมายของ
การศึกษาไปด้วย  โดยถือว่า  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้ชีวิตเข้า
ถึงอิสรภาพ คือทำาให้ชีวติหลุดพ้นจากอำานาจครอบงำาของปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกให้มากที่สุด  และมีความเป็นใหญ่ในตัว  ในการที่จะกำาหนด
ความเป็นอยู่ของตนให้ได้มากที่สุด  วัตถุประสงค์เกี่ยวกับอิสรภาพน้ีมอง
เห็นได้ชดั ถ้าแยกอิสรภาพน้ันออกพิจารณาเป็นแง่ๆ ไป  เช่น 

๑. ในแง่อิสรภาพพ้ืนฐานของชีวิต   ตามปกติชีวิตต้องพึ่งอาศัย
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีอยู่ในธรรมชาติ   และสภาพแวดล้อมของ
ธรรมชาติน้ัน   มีอิทธิพลในการกำาหนดความเป็นไปและวิถีทางแห่งการ
ดำารงชีวิตทั้งของมนุษย์และของชีวิตทุกๆ อย่างเป็นอย่างมาก   บางครั้ง
ปัจจัยแวดล้อมในธรรมชาติก็บีบคั้นให้ชีวิตเป็นอยู่โดยยาก  หรือถึงกับจะ
ให้สูญสลายไปเสียทีเดียว

นอกจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกแล้ว   องค์ประกอบภายในของ
ชีวิตเอง ก็อาจกลายเป็นเครื่องบีบคั้นตัดรอนชีวิตได้ เพราะการดำารงอยู่
ด้วยดีของชีวิต หมายถึงการสืบต่อประสานกันด้วยดีแห่งองค์ประกอบ
ภายในทั้งหลายที่ประชุมกันเข้าเป็นชีวิต  เมื่อองค์ประกอบเหล่าน้ีเรรวน
ไม่ประสานกัน ความกระทบกระเทือนก็ย่อมเกิดข้ึนแก่ชีวิต สัตว์ทั้งหลาย
รวมทั้งมนุษย์ผู้ขาดการศึกษาย่อมขาดอิสรภาพในการดำารงชีวิตของตน
อย่างน้ี

แต่การศึกษาช่วยให้มนุษย์เข้าใจกลไกแห่งชีวิตของตน   เข้าใจ
ความจริงอันลี้ลับของธรรมชาติที่แวดล้อมตนอยู่ และรู้วิธีการที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหล่าน้ัน   ในทางที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน 
หรือถือเอาประโยชน์แก่ตนได้   คอืรู้จกัปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดี
ที่สุด  นอกจากน้ัน  อาศัยความรู้ความเข้าใจและความถนัดจดัเจนในการ
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ใช้ความรู้น้ันอย่างถูกทาง  แทนที่มนุษย์จะรอให้สิ่งแวดล้อมมากำาหนด
ความเป็นอยู่ของตน มนุษย์กลับเป็นผู้จัดปัจจัยต่างๆ ในธรรมชาติให้เป็น
ไปตามประสงค์ของตนได้    พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลแก่การดำารงอยู่
ของตนได้

โดยความพยายามเพื่อเข้าถึงอิสรภาพข้อน้ี   มนุษย์จึงกระทำาการ
ต่างๆ เพื่อกำาจัดความอดอยาก  โรคภัยไข้เจ็บ  ความหนาวร้อนจัด  และ
ภัยธรรมชาติต่างๆ  พยายามสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์  บริการเกี่ยว
กับสุขภาพ   ความสนุกสนานบันเทิง   และการพัฒนาบ้านเมืองในทาง
วตัถุทุกวิถีทาง
การเสวยผลข องอสิรภ าพเชน่น ัน้ม ิใชส่ ิ่งท ีม่นษุ ยผ์ ูเ้ดียวจะก ระท ำา

๒. ในแง่อิสรภาพทางสังคม   มนุษย์อาจมีความสามารถที่จะจัด
ปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและชีวิตแบบ 
อื่นๆ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนได้  ให้เกื้อกูลแก่การดำารงชีวิต
ของตนได้ แต่มนุษย์ด้วยกันก็เป็นปัจจัยแวดล้อมสำาคัญอีกอย่างหน่ึง ซ่ึง
มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้อง เรียกว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยแวด
ล้อมทางสังคมน้ีมีลักษณะของการที่จะต้องเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ  แตกต่าง
ไปจากปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นในธรรมชาติ  มนุษย์ไม่สามารถจัดการสิ่ง
แวดล้อมทางสังคมคือมนุษย์ด้วยกันตามความต้องการของตน เหมือนกับ
ที่จดัการกับสิ่งแวดล้อมอยา่งอื่น

มนุษย์แต่ละคนเป็นส่วนประกอบหน่วยหน่ึงของสังคม   การ
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดอิสรภาพพื้นฐานของชีวิต  เช่นความอุดมสมบูรณ์
ทางวัตถุเป็นต้น  และการเสวยผลของอิสรภาพเช่นน้ัน  มิใช่สิ่งที่มนุษย์ผู้
เดียวจะกระทำาหรือเสวยผลได้ แต่เป็นการกระทำาร่วมกันของสังคม และ
มนุษย์ที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเท่าน้ันจึงทำาได้

ยิ่งบุคคลแต่ละคนที่เป็นหน่วยของสังคม    เกื้อกูลต่อกันเท่าใด 
กลุ่มน้ันหรือสังคมน้ันก็ยิ่งเข้มแข็งอุดมสมบูรณ์มากข้ึนเท่าน้ัน  เรื่องของ
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มนุษย์ที่จะกระทำาต่อปัจจัยแวดล้อมทางสังคม  จึงมิใช่เรื่องของการ
จัดการตามความประสงค์ของตน   แต่กลายเป็นการที่จะเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ  เกื้อกูลแก่การดำารงอยู่ด้วยดี
ของบุคคลแต่ละคนที่เป็นหน่วยของสังคม  แล้วเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน 
มนุษย์จึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกัน  เรียนรู้การที่จะทำาตนให้เป็น
ประโยชน์แก่กัน   การทีจ่ะทำาตนให้อำานวยประโยชน์แก่สังคม   การที่จะ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่างๆ และการที่จะสร้างระบบการอยู่ร่วม
กันด้วยดี   เมื่อสังคมบรรลุถึงภาวะเช่นน้ีก็เรียกได้ว่าสังคมมีอิสรภาพ
รอดพ้นจากความบีบคั้น  มีความเป็นใหญ่ในการสร้างสรรค์และเสวยผล
แห่งความสุขสมบูรณ์ของตน บุคคลแต่ละคนในสังคมน้ันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้
มีอิสรภาพทางสังคม

พิจารณาตามที่กล่าวน้ี  จะเห็นได้ว่า  ถ้าชีวิตเข้าถึงอิสรภาพทั้งใน
ส่วนพื้นฐานและในทางสังคมอย่างน้ีแล้ว  ก็น่าจะเป็นที่พอใจขนาดที่จะ
พูดได้ว่า   เป็นชีวิตที่เข้าถึงจุดหมายแล้วอย่างแน่นอน    และอิสรภาพ
อย่างน้ี  ก็น่าจะเป็นจุดหมายของชีวติได้  เมื่อเป็นจุดหมายของชีวติแล้วก็
ควรเป็นจุดหมายของการศึกษาดว้ย

ดตูามน้ีแล้วก็น่าจะเห็นอย่างน้ัน  แต่ปัญหาเกิดข้ึนว่า คำาว่า “ถ้า” 
ที่นำาข้อความข้างต้นน้ัน  จะมีทางถูกตัดออกไปให้เป็นความจริงข้ึนมาได้
หรือไม่   หรือจะต้องเป็น ถ้า อยู่เช่นน้ันตลอดไป    ปัญหามีตามมาว่า 
อิสรภาพที่กล่าวมาน้ัน  ควรเป็นจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตและการศึกษา
หรือไม่  และอิสรภาพเช่นน้ันเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถบรรลุถึงได้จริงหรือ
ไม่  การพิจารณาเรื่องน้ี  อาจจะต้องวนกลับไปมองย้อนข้ึนมาตั้งแต่ต้น
ใหม่อีก จงึขอยกไว้เป็นข้อพิจารณาต่อไป



การให้การศึกษาเพื่อจุดหมายของชีวิต

อะ ไรเปน็จ ุดหม ายข องช ีวิตห รอืถ ามอกี อยา่งหน ึง่ว่า ชวิีตเก ิดมาเพ่ืออะ ไร

ถ้ามีใครถามว่า  จะศึกษาไปเพื่ออะไร  ก็เห็นจะตอบได้ง่ายๆ ว่า 
ศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิต  คำาตอบน้ีแม้จะกว้างสกัหน่อยแต่เป็นคำาตอบ
ที่ไม่ผิด   และช่วยเน้นสาระสำาคัญให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต 
และทำาเพื่อประโยชน์แก่ชีวติน่ันเอง  ชีวติมีจุดมุ่งหมายอย่างไร การศึกษา
ก็เพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างน้ัน   หมายความว่า  จุดหมายของการศึกษา
เป็นสิ่งเดียวกับจุดหมายของชวีิต
ชวิีตท ีม่จีดุหมาย กค็อืชวิีตท ีม่กีารศกึษาค วรตั้งค ำาถาม ใหมว่่า ชวิีตค วรอย ู่เพ่ืออะ ไรและ อยา่ง ไร

ปัญหามีต่อไปว่า  อะไรเป็นจุดหมายของชีวิต  หรือถามอีกอย่าง
หน่ึงว่า ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ปัญหาน้ี ถ้าเชื่อในพระผู้สร้าง ก็ตอบไม่ยาก 
คือปัดไปให้พระผู้สร้างเสีย  เพราะชีวิตจะเกิดมาเพื่ออะไร  ก็แล้วแต่พระ
ผู้สร้างน้ัน  เราไม่มีทางรู้ได้  ต้องเปลี่ยนคำาถามใหม่ว่าชีวิตน้ีทรงสร้างมา
เพื่ออะไร แล้วไปถามองค์พระผู้สร้างเอาเอง แต่ถ้าไม่ยกปัญหาน้ีไปให้
พระผู้สร้างก็ต้องค้นหาคำาตอบที่ตัวชีวิตเอง หันไปมองดูชีวิต ก็ไม่ปรากฏ
วา่ชีวติรู้ตวัเองในเรื่องน้ี และไมป่รากฏวา่ชวีิตเป็นตวัของตวัเองในการเกดิ
ด้วยซำ้า เรื่องจึงกลายเป็นว่า ชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร คือชีวิต
ไม่มีจุดหมายในการเกิดน่ันเอง  ซ่ึงความจริงกค็วรเป็นเช่นน้ัน  เสียเวลาที่
จะมาค้นหาคำาตอบวา่ชีวติเกิดมาเพื่ออะไร

ชวีิตมิใช่สิ่งที่เกิดข้ึนโดยมีจดุหมายหรือวัตถุประสงค์ และจุดหมาย
ก็มิใช่สิ่งที่มีติดมากับชีวิต  แต่เป็นสิ่งที่ควรกำาหนดให้แก่ชีวิต  การศึกษา
น่ันเองคือการพยายามแสวงหาจุดหมายให้แก่ชีวิต  ลำาพังชีวิตเองก็คือ
ความเป็นอยู่  ชีวิตที่มีจุดหมาย ก็คือชีวิตที่มีการศึกษา  ปัญหาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของชีวิตน้ัน มิใช่การแสวงหาคำาตอบว่า คือ แต่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับความควร  แทนที่จะตั้งคำาถามว่า  ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร  ซ่ึงไม่มี
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ทางตอบได้   และไม่มีตัวสภาวะที่เป็นคำาตอบ   ควรจะตั้งคำาถามใหม่ว่า 
ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไรและอย่างไร  ซ่ึงการศึกษาจะช่วยตอบปัญหาข้อน้ี 
และภาวะของชีวิตน้ีเองที่มีความดิ้นรนอยู่    จะเป็นเครื่องชี้แนวทางแก่
คำาตอบ

ได้กล่าวแล้วว่า   ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างมาประชุม
กันข้ึน และเป็นอยู่ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมจำานวน
มาก ความดำารงอยู่ของชีวติอาศัยความสัมพันธ์ระหวา่งองค์ประกอบและ
ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ัน   ชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยดีเพียงใด   ย่อมแล้วแต่ความ
สัมพันธ์น้ันว่าจะเป็นไปด้วยดีเพียงใด

กล่าวโดยทั่วไป   ชีวิตนอกจากมีภาระประจำาในการควบคุมรักษา
หล่อเลี้ยงองค์ประกอบภายในของตนเอง ให้คมุรปูและสบืตอ่ไปดว้ยดแีล้ว 
ยังต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกมากมาย ที่บีบคั้นเข้ามาด้วยการ
เปลีย่นแปลงไปตา่งๆ โดยไมค่ำานึงถึงชวีติเลยอกีดว้ย  ความสัมพันธ์ที่กลา่ว
ข้างต้น จึงหมายถึงการที่ชีวิตปรับตัวและเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน
ทางทีจ่ะให้ตวัของมนัเป็นอยู่ได้ ภาวะเชน่น้ีจะเห็นไดจ้ากคำาที่ใช้กันอยู่เป็น
ประจำาเมื่อพดูถึงชีวิต เช่น คำาวา่ ดิน้รน ตอ่สู้ และ อยูร่อด เป็นต้น

ชีวิตที่ขาดการเรียนรู้และการฝึกฝนอบรม   ย่อมเป็นชีวิตที่หย่อน
สมรรถภาพและไร้ประสิทธิภาพ    ทั้งในการควบคุมรักษาหล่อเลี้ยงองค์
ประกอบภายในของตนเอง และในการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม    ส่วน
ชีวิตที่มีการศึกษา  ย่อมมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปรับตัว
และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  จนถึงขนาดที่สามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้
เป็นประโยชน์แก่ตัวมันได้  การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่จะทำาให้ชีวิต
หลุดพ้นจากอำานาจครอบงำาของสิ่งแวดล้อม  และมีความเป็นใหญ่ในตัว
ในการที่จะดำารงอยู่และเสวยประโยชน์จากการดำารงอยู่น้ัน

ภาวะเช่นน้ีเรียกเป็นคำาศัพท์สั้นๆ วา่ อสิรภาพ  ชวีิตที่บรรลุถึงภาวะ
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เช่นน้ีย่อมมิใช่ชีวิตที่สักแต่ว่าเป็นอยู่   แต่กลายเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดี
หรืออย่างดีที่สุด ภาวะที่เป็นอยู่อย่างดีที่สุดน้ี คือสิ่งที่ควรกำาหนดให้เป็น
จุดหมายของชีวิต  จึงสรุปได้ว่า  จุดหมายของชีวิตก็คือความเป็นอยู่
อย่างดีที่สุด  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ  การมีอิสรภาพ  ซ่ึงได้แก่การ
ประสบความสำาเร็จที่ทำาให้อยู่รอดและหลุดพ้นอยู่เหนือภาวะที่ถูกบีบคั้น
ดว้ยการดิ้นรนต่อสู้
จดุหมายของชวิีตกค็อื ค วาม เปน็ อย ูอ่ยา่งดีท ีส่ดุอกีนยัหน ึง่คอื การมอีิสรภาพ

อน่ึง สมรรถภาพและประสิทธิภาพน้ัน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังข้ึนใน
ชีวิตแต่ละชีวิตด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝนอบรม ที่ชีวิตน้ันประสบด้วยตัวของ
มันเอง ด้วยเหตุน้ี ตวัแท้ของการศึกษา จึงเป็นภารกิจของชีวิตแต่ละชีวิต  
หรือการศึกษาเกิดข้ึนแก่ชีวิตด้วยการกระทำาของชีวิตเอง พูดสั้นๆ ให้
คลุมความวา่ การศึกษาเป็นกิจกรรมของชวีิต โดยชีวติ และเพื่อชวีิต
การศกึษาเปน็กจิก รรมข องช ีวิต โดยชวิีต และเพ่ือชวิีตต้องมคี วามรูค้ วาม เขา้ใจ ...ค วามเปน็ จริง

ตามที่กล่าวมา ทำาให้เห็นได้ว่า ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพคือความหลุด
พ้นจากอำานาจครอบงำาของสิ่งแวดล้อม  และมีความเป็นใหญ่ในตนเอง  
ด้วยการปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมบ้าง  รู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์  ตลอดจน
ปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวบ้าง  และการกระทำาให้เกิดความสามารถน้ี
น่ันเอง เรียกว่าการศึกษา อย่างไรก็ดี ความสามารถและการกระทำาอย่าง
น้ีจะเกิดข้ึนได้   ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะของสิ่งเหล่าน้ันตาม
ความเป็นจรงิเสยีกอ่น ภารกิจข้อหลังน้ี เป็นหน้าทีข่องปัญญา และมนุษย์
อย่างเดียวเป็นสัตว์เจ้าปัญญา ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นภารกิจของปัญญา 
และเป็นกิจกรรมของมนุษย์

กล่าวโดยย่อ   การกระทำาต่อไปน้ีจะต้องถือว่าเป็นส่วนประกอบ
สำาคัญของการศึกษาคือ
๑. การมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 

เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวและสิ่งแวดล้อมอยา่งถูกต้อง วา่สิ่งใดควร
ปรับ ควรปรับที่ใด อย่างไร เป็นต้น
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๒. การปรับตวัเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการดำารงอยู่ โดย
ก. พฒันาองค์ประกอบภายในทางดา้นร่างกายให้มีความสามารถและ

ความพร้อมในการดำารงอยู่ด้วยดี เช่น  ให้เจริญเติบโต  แข็งแรง 
มีสุขภาพดีเป็นต้น

ข. พฒันาองค์ประกอบภายในทางดา้นจิตใจให้แข็งกลา้สามารถยิ่งข้ึน  
เช่นมีสติปัญญามากข้ึน มีคุณธรรมอื่นๆ เช่น เมตตา กรุณา สูงข้ึน
เป็นต้น

๓. การรู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตลอดจนปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์
แกต่น โดย
ก. รูจ้ักเลือกเกี่ยวข้องและถือเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเท่าที่มีอยู่
ข. ไมท่ำาลายหรือทำาตนให้เป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลแก่ชวีิต
ค. ทำาตนให้เกื้อกูลแก่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตนเป็นส่วนประกอบอย่าง

หน่ึง ซ่ึงรว่มสรา้งสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ง. รู้จักจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่อำานวย

ประโยชน์แก่ชวีิต
ในความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทีก่ลา่วถึงในข้อที ่๓ น้ัน สิง่แวดลอ้ม

ทางสังคมเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างมาก  บุคคลจะมีสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่ดี  ตอ่เมื่อบุคคลอื่นๆ ทกุคนไดร้ับการศกึษาดดี้วย  ดงัน้ัน  ทุกคน
จึงมีหน้าที่ช่วยคนอื่นๆ ที่ยังขาดการศึกษาให้ได้รับการศึกษา   คนที่ขาด
การศึกษาน้ัน พดูในวงกวา้งที่เป็นจำานวนใหญ่ที่สุด กค็ือคนรุ่นใหม่ หรือ
คนที่เกิดภายหลัง แมว้า่ตวัการศกึษาทีแ่ทจ้ะเป็นเรือ่งของบุคคล แต่สังคม
ก็ยังสามารถจัดปัจจัยต่างๆ เพื่ออำานวยให้การศึกษาเกิดข้ึนแก่บุคคลได้ 
การจัดปัจจัยต่างๆ เพื่ออำานวยให้การศึกษาเกิดข้ึนแก่บุคคลน้ีเอง เรียก
ว่า การให้การศึกษา  ด้วยเหตุน้ีสังคมจึงปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่า   การ
ให้การศึกษา  อย่างเป็นงานเป็นการ  ทำาการถ่ายทอดประสบการณ์ใน
อดีตที่รับสืบทอดต่อๆ กันมาของคนรุ่นเก่าให้แก่คนรุ่นใหม่   เตรียมผู้
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เยาว์ของสังคมให้เป็นผู้มีการศึกษาต่อไป
การศกึษาที่สัมฤทธิ์ผล ยอ่มทำาให้ชีวิตบรรลถึุงอสิรภาพ คอืหลดุพน้

จากอำานาจครอบงำาของสิง่แวดลอ้ม และมีความเป็นใหญ่ในตัว โดยเฉพาะ
ในข้อที่ถือกันว่าสำาคัญคือ  

ในด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ    มนุษย์จะ
หลุดพ้นจากอิทธิพลและอำานาจครอบงำาของธรรมชาติ เช่น ความแห้ง
แล้ง โรคภัยไข้เจ็บ ความหนาวร้อนจัด เป็นต้น  กลับเป็นผู้มีอำานาจเหนือ
ธรรมชาติ  สามารถควบคุมความเป็นไปของธรรมชาติ   จดัสรรพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมให้เกื้อกูลแก่ความเป็นอยู่ของตนตามความประสงค์   ตลอดจน
สามารถนำาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาดดัแปลงปรับปรุงสร้างสรรคใ์ห้เป็นไป
ต่างๆ เท่าที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ตน ซ่ึงเรียกกันว่าความเจริญ ทำาให้มี
สิ่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ข้ึนคู่กับสิ่งที่มีตามธรรมชาติ เรียกงา่ยๆ วา่ มนุษย์
จะกลับเป็นนายของธรรมชาติ จากภาวะน้ี มนุษย์หวังว่าชีวิตจะได้เสวย
ความสุขความรื่นรมย์อย่างบริบูรณ์ไม่มีขีดจำากดั

ในด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มนุษย์จะหลุดพ้น
จากอำานาจครอบงำาของมนุษยด์ว้ยกนั จะมคีวามเป็นใหญใ่นตวัในการที่จะ
เสวยผลแห่งการมีชีวิต  ทุกคนจะมีเสรีภาพ  ความเสมอภาคและภราดร-
ภาพซ่ึงทำาให้หลุดพ้นจากการเบียดเบียนกดข่ีข่มเหงแข่งขันแย่งชิงในการ
ดำารงชีพ และหลุดพ้นจากอำานาจบีบคั้นในการใช้สติปัญญาคิดริเริ่ม และ
แสดงออกต่างๆ โดยมีระบบการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ   มีระบบและ
สถาบันตา่งๆ ในทางสังคมที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์

ชีวิตที่เป็นอย่างน้ี    ย่อมเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีที่สุด 
ถ้าทำาได้จริงอย่างน้ีก็พูดได้ว่าการศึกษาได้นำาชีวิตให้เข้าถึงจุดหมายได้
สำาเร็จ  หรือมนุษย์ได้บรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา  แต่ลองหันกลับไป
พิจารณาดูภาวะข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้  ความหวังที่ว่าไว้ข้างต้นอาจกลาย
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เป็นเพียงความฝันที่น่าสงสัย   ซ่ึงไม่เคยทำาได้จริงมาก่อน   และไม่มีหลัก
ประกันที่จะให้มั่นใจว่าจะทำาได้สำาเร็จจริงต่อไป   ขอให้มาลองพิจารณา
ข้อสงสัยและเหตุผลฝ่ายหักล้างกันดู

พูดถึงอิสรภาพในด้านที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก่อน 
มีข้อแย้งสำาคัญที่ควรพิจารณาคือ
อสิรภ าพในด้านท ีส่ ัม พันธก์บั ส ิง่แวดล ้อมทางธรรมชาติมขีอ้แยง้ส ำาคญัท ีค่ วรพิจารณ า

๑. การจัดสรรดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสร้างสรรค์
ความเจริญด้วยฝีมือมนุษย์ข้ึนมามากมาย  ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย 
ทำาให้มนุษย์มีโอกาสดำารงอยู่และแสวงหาความสุขความรื่นรมย์ได้มากข้ึน
ก็จริง  แต่ไม่อาจใช้เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่า  มนุษย์ที่เป็นอยู่อย่างพรั่ง
พร้อมด้วยความเจริญแบบน้ี     บรรลุถึงความพึงพอใจในชีวิตยิ่งไปกว่า
มนุษย์ที่ด้อยความเจริญกว่า หรือแม้แต่มนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ไมว่่าจะต่างโดยกาลสมัยก็ตาม

๒. การดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วสร้างสรรค์ความ
เจริญแบบฝีมือมนุษย์ข้ึนมาน้ัน  ต้องอาศัยการถ่ายทอดความสามารถ
และกระทำาสืบต่อกันมาของมนุษย์หลายรุ่นชั่วคนแล้วคนเล่า และยังไม่มี
ที่กำาหนดว่าจะเสร็จสิ้นลงเมื่อใด  ถ้าความเป็นอยู่อย่างดีที่สุดจะต้องข้ึน
ต่อความเจริญแบบน้ีแล้ว มนุษย์รุ่นก่อนๆ  ก็ไม่มีทางเข้าถึงความมีชีวิตที่ดี
ที่สุดเป็นอันขาด  แม้มนุษย์ปัจจุบันก็ยังหาได้เข้าถึงไม่  และไม่อาจทราบ
ดว้ยว่า เมื่อใดมนุษย์จะเข้าถึงจุดหมายอันน้ี

๓. ที่ว่ามนุษย์จะหลุดพ้นจากอำานาจครอบงำาของธรรมชาติ  กลับ
มีอำานาจควบคุมเป็นนายของธรรมชาติน้ัน มีทางเป็นไปได้จริงหรือไม่ 
หรือเป็นเพียงสำานวนภาษาเท่าน้ัน  เท่าที่เป็นมาปัจจุบัน  มองดูเผินๆ  จะ
เห็นว่า มนุษย์ได้มีความสามารถควบคุมและจัดการกับธรรมชาติได้ตาม
ต้องการแล้วเป็นอันมาก แต่เมื่อพูดในขอบเขตที่กว้างขวาง มนุษย์ก็ยังไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในธรรมชาติถึงข้ันพื้นฐาน  เช่นดินฟ้าอากาศ 
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ฤดูกาล เป็นต้น  โดยเฉพาะเรื่องของชีวิต  ที่ต้องสิ้นสุดลงด้วยความตาย 
อีกประการหน่ึงถึงอย่างไรๆ มนุษย์ก็ยังคงเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
สิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าเป็นความเจริญโดยฝีมือมนุษย์ ก็เป็นเพียงธรรมชาติที่
เปลีย่นแปรมาปรากฏรปูอกีแบบหน่ึงเทา่น้ัน ยงัคงเป็นไปตามกฎธรรมชาติ
และหมุนเวียนกลับไปสู่ธรรมชาติอีกในที่สดุ

๔. ในการสรา้งความเจรญิตามแบบฝีมือมนุษย์น้ัน มนุษย์ไดท้ำาลาย
ธรรมชาติและทำาให้เกิดความไม่สมดุลข้ึนในธรรมชาติ  ด้วยความเห็นแก่
ตัวบ้าง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง ด้วยความรู้ไม่ทั่วถึงความสัมพันธ์
อันซับซ้อนของธรรมชาติ เกิดความผิดพลาดทั้งที่เข้าใจวา่ตนฉลาดทำาการ
ตา่งๆ ดว้ยความรูค้วามเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วบ้าง  นอกจากน้ันสิ่งทั้งหลาย
ที่สร้างสรรค์ข้ึนด้วยฝีมือมนุษย์น้ัน  แม้จะดูเสมือนเป็นของต่างหากจาก
ธรรมชาติ     แต่โดยภาวะก็ยังคงต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอยู่น่ันเอง 
การทำาให้เป็นของตา่งหากจากธรรมชาตจิึงเท่ากับเป็นการทำาธรรมชาตใิห้
วิปริตไป   การหมุนเวียนต่างๆ ตามวงจรของธรรมชาติไม่ดำาเนินไปตาม
ปกติ  เมื่อเกิดมีสิ่งแปลกใหม่ที่เกินแรงผลิตของธรรมชาติ  ก็มีกากของ
เสียที่ธรรมชาติระบายให้ไม่ทันเช่นกัน

มนุษย์ผู้สนใจเรียนรู้แต่การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่   จึงประสบ
ปัญหาใหม่ในการที่จะทำาลายหรือระบายของเสียให้หมดไป  ธรรมชาติที่
ถูกทำาลายหรือทำาให้ผันแปรวิปริตไปด้วยเหตุต่างๆ เหล่าน้ี  ย่อมสะท้อน
กลับมาให้โทษเป็นพิษเป็นภัยแก่มนุษย์เองในภายหลัง   การสร้างความ
เจริญด้วยฝีมือมนุษย์จึงกลับก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวว่า   มนุษย์จะ
สามารถทำาให้ความเจริญที่สร้างสรรค์ข้ึนน้ีเป็นส่วนหน่ึงแห่งการดำารงอยู่
อยา่งประสานกลมกลนืกบัธรรมชาติได้หรือไม่ หรอืวา่มนุษยจ์ะสรา้งสรรค์
ความเจริญเหล่าน้ันข้ึนมา เพียงเพื่อเป็นเครื่องทำาลายตนเองในระยะยาว
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อสิรภ าพในด้านค วาม สมั พันธก์บัส ิ่งแวดล ้อมทางส ังคมมขีอ้แยง้ท ี่ส ำาคญั

ทีน้ี ลองมาพิจารณาอิสรภาพในด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมต่อไป มีข้อแย้งที่สำาคัญดังน้ี

๑. สังคมมนุษย์ได้เจริญและวิวัฒนาการมานานนักหนาแล้ว ยังไม่
เคยปรากฏว่ามนุษย์ได้บรรลุอิสรภาพในด้านน้ีแท้จริงเลย มนุษย์ยังไม่ได้
หลุดพ้นจากการข่มเหง แข่งขัน แย่งชิง เอารัดเอาเปรียบกันในเรื่องความ
เป็นอยู่ ดูเหมือนว่า ยิ่งสังคมเจริญข้ึนเท่าใด การแข่งขัน แย่งชิง เอารัด
เอาเปรียบกันจะยิ่งเพิ่มมากข้ึน และมีมาในรูปที่แปลกใหม่ยิ่งข้ึน ยังไม่
เห็นความหวังวา่ มนุษย์จะบรรลุอิสรภาพในดา้นน้ีได้เมื่อใด

๒. ในการสร้างสรรค์อิสรภาพดังน้ี  มนุษย์ได้พยายามสร้างระบบ
ต่างๆ ข้ึนเพื่อควบคุมและจัดความเป็นอยู่ของมนุษย์  มีทั้งระบบการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกจิ ระบบวฒันธรรมตา่งๆ  เป็นตน้ แต่ระบบเหล่าน้ี
ไม่เคยเป็นอิสระจากตัวบุคคลโดยสมบูรณ์แท้จริงเลย ในเมื่อระบบไม่เป็น
อิสระแท้จริงก็ย่อมไม่สามารถให้อิสรภาพแก่บุคคลอย่างแท้จริง เพราะ
ระบบน้ันอาจเคลื่อนคลาดหรือแม้แต่สลายตัวไปได้เพราะบุคคล  
อิสรภาพทางสังคมน้ีจึงไม่มีหลักประกันที่แน่นอน

๓. นอกจากอิสรภาพในการดำารงชีวิต ที่หลุดพ้นจากการเบียด
เบียนข่มเหงแย่งชิงแล้ว มนุษย์ต้องการความหลุดพ้นจากความบีบคั้นใน
การใช้สติปัญญา และแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเป็นผลแห่งสติปัญญา
น้ันด้วย  เมื่อมนุษย์มีอิสรภาพทางสังคมแล้ว  ก็หวังว่าจะสามารถใช้สติ
ปัญญาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสดงออกต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่การ
ดำารงอยูร่่วมกัน ทำาให้สังคมมีอิสรภาพมากยิ่งข้ึน

แตก่ารณ์ไม่เป็นไปโดยงา่ยอย่างน้ัน ทั้งที่มีโอกาสใช้สติปัญญาและ
แสดงได้โดยเสรี   แต่ความคิดและการแสดงออกน้ัน   มักไม่เป็นไปโดย
บริสุทธิ์ แต่มักเคลือบแฝงด้วยความปรารถนาส่วนตัวบ้าง บิดเบนไปตาม
ความยึดมั่นส่วนตัวบ้าง    ทำาให้ไม่สามารถยอมรับความคิดเห็นของกัน
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และกัน  เป็นที่มาสำาคัญของความขัดแย้งทั้งในระหว่างบุคคล  หมู่คณะ  
กลุ่มชน  ตลอดจนประเทศชาติ  เป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวให้ต้องมีการ
บีบคั้นกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
ดูเหม ือน ว่ามนษุยจ์ะไมส่ามารถ เข ้าถงึอสิรภ าพเปน็ปญั หาข ัน้ อบัจนของมนษุย ์...ปญัห าน ี้ มคี ำาตอบ

พิจารณาตามที่กล่าวมาน้ี จะเห็นว่าอิสรภาพที่ชีวิตต้องการ มีช่อง
โหว่หรือข้อติดขัดแฝงอยู่ด้วยทุกตอน  ดูเหมือนว่ามนุษย์จะไม่สามารถ
เข้าถึงอิสรภาพและบรรลุความเป็นอยู่อย่างดีที่สุด  ที่เป็นจุดหมายของ
ชีวิตได้โดยสมบูรณ์เลย ข้อน้ีจะเป็นปัญหาข้ันอับจนของมนุษย์ เว้นแต่จะ
สามารถค้นพบภาวะอะไรอย่างหน่ึงที่ปิดช่องโหว่น้ัน ลบล้างข้อติดขัดให้
หมดไปได้

ปัญหาน้ี มีคำาตอบว่า ช่องโหว่น้ันมีทางปิดได้ ข้อติดขัดมีทางแก้ได้ 
ถ้ามนุษย์จะไม่มัวหลงมองหาอิสรภาพแต่เพียงภายนอกตัวอย่างเดียว 
และรู้จักหันมาใส่ใจอิสรภาพภายในตนบ้าง  เราจะไม่สามารถเคลื่อนไหว
ใช้โอกาสอันสะดวกให้เป็นประโยชน์ได้เลย  แม้ว่าที่ที่เราปรากฏตัวอยู่
ขณะน้ันจะราบเรียบและโล่งสบาย ถ้าเราถูกมัดติดอยู่กับที่   แต่ถ้าตัวไม่
ถูกพันธนาการแล้ว   แม้ที่แวดล้อมจะมีสิ่งกีดขวาง  หรือคับแคบไปบ้าง 
ก็ยังมีทางเสวยภาวะที่เรียกว่าเป็นอิสรภาพไดต้ามสมควร

เมื่อปิดช่องโหว่น้ันแล้ว  ความเป็นอยู่อย่างดีที่สุด  หรืออิสรภาพ
สมบูรณ์ จะต้องมีลักษณะเพิ่มเติมจากส่วนที่ขาดไป ที่สำาคัญๆ คือ

๑. แม้ว่าภารกิจในการจัดสรรสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ความ
เจริญ   จะเป็นสิ่งที่ต้องทำาอยู่เรื่อยไปสืบทอดต่อกัน   ทอดทิ้งไม่ได้ก็จริง 
แต่มนุษย์จะต้องถือว่าสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาแล้ว    เป็นสิ่งอำานวยโอกาส
สำาหรับความมีชีวิตอย่างดีที่สุดมากยิ่งข้ึนเท่าน้ัน  ไม่จำาเป็นที่ความมีชีวิต
อย่างดีที่สุดจะต้องข้ึนต่อภาวะเช่นน้ันโดยสิ้นเชิง โอกาสที่มนุษย์จะเข้าถึง
ความเป็นอยู่อย่างดทีี่สุด ยอ่มมีอยู่เสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใด หรือทา่มกลาง
สิ่งแวดล้อมแบบใดๆ ไม่จำาเป็นที่มนุษย์ผู้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จะได้รับ
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ความพึงพอใจจากชีวิตน้อยกว่ามนุษย์ผู้อยู่ทา่มกลางความเจริญแบบสมัย
ใหม่เสมอไป

๒. ความเป็นอยู่อย่างดีที่สุด      ไม่ข้ึนอยู่กับความเป็นนายของ
ธรรมชาติ   ในความหมายที่ว่า   สามารถปรับปรุงจัดสรรสิ่งแวดล้อม
ภายนอกตัวได้ตามความประสงค์อย่างเดียว และไม่ข้ึนอยู่กับความเจริญ
ใหม่ๆ ที่สร้างข้ึนด้วยฝีมือมนุษย์อย่างเดียว    แต่ข้ึนอยู่กับความเป็นนาย
เหนือธรรมชาติในตัว  และความไม่ตกเป็นทาสของความเจริญที่ตนสร้าง
ข้ึนน้ันด้วย  มนุษย์จะต้องมีจิตใจเป็นอิสระ  สามารถเสวยประโยชน์จาก
ความเจริญทีต่นสรา้งข้ึนอยา่งรูจ้กัประมาณ โดยมีความประสานกลมกลืน
กับธรรมชาติเป็นฐานรองรับในข้ันสุดท้าย

๓. สังคมจะหลุดพ้นจากการเบียดเบียน ข่มเหง แย่งชิง เอารัดเอา
เปรียบกัน ต่อเมื่อจิตใจของบุคคลในสังคมหลุดพ้นจากกิเลสที่จะเป็นเหตุ
ให้กระทำาเช่นน้ัน   ระบบต่างๆ ทางสังคมจะให้อิสรภาพแก่บุคคลได้  ต่อ
เมื่อบุคคลผู้บริหารระบบ ผูป้ฏบัิตกิารตามระบบ ผู้ประกอบเข้าเป็นระบบ 
มีจิตใจเป็นอิสระสอดคล้องกับระบบ  ความคดิเห็นและการแสดงออกของ
บุคคลจะไม่เคลือบแฝงบิดเบือน ต่อเมื่อจิตใจของบุคคลน้ันหลุดพ้นจาก
ความเห็นแก่ตัวและความยึดมั่นลำาพองตนเป็นต้น

๔. ในการดิ้นรนเพื่อความอยูร่อด ชีวติหวงัในความสขุความรืน่รมย์ 
เพื่อเป็นเครื่องชดเชยและปิดบังความรู้สึกบีบคั้นต่างๆ   ที่มันประสบอยู่  
แต่ชีวิตจะไม่มีทางพบความสุขที่แท้จริงได้เลย ถ้าจิตใจยังถูกพันธนาการ
อยู่ด้วยกิเลส  ยังถูกทรมานด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ  มนุษย์จะไม่รู้จัก
วิธีวางใจให้ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของเขาเอง วิธีแสวงหาความ
สุขของเขาจะเผ็ดร้อนยิ่งข้ึนทุกที   จนกลายเป็นภัยอันตรายทั้งแก่ตนเอง
และแก่สังคม  พร้อมกับที่ตัวเขาก็ห่างไกลจากความสุขออกไปทุกทีด้วย 
การแก้ปัญหาน้ีจะต้องเริ่มที่การทำาจิตให้หลุดพ้นจากพันธนาการเสียก่อน  
แล้วความสุขจะเป็นสิ่งที่หาพบได้เสมอทุกแห่งทุกเวลา
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ที่กล่าวมาน้ี  คืออิสรภาพอีกด้านหน่ึง  เป็นอิสรภาพภายใน ไม่ใช่
เป็นเพียงภาวะที่ปิดช่องโหว่   แต่เป็นภาวะพื้นฐานหรือแกนกลางทีเดียว 
ถ้าขาดอิสรภาพข้อน้ีแล้ว   อิสรภาพข้ออื่นๆ ก็ไร้ความหมาย  และไม่มี
ทางเข้าถึงได้    ภาวะน้ีก็คือ  การที่จิตหลุดพ้นจากอำานาจของกิเลส 
ความเป็นนายเหนือธรรมชาติภายในตวั  หรืออิสรภาพทางจิตใจ  (มีศัพท์
เฉพาะเรียกวา่ วมิุตติ)

การศึกษาเพื่ออิสรภาพจากสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจของสังคมที่จะ
ต้องทำาสืบทอดกันเรื่อยไประหว่างคนต่างรุ่น  แต่การศึกษาเพื่ออิสรภาพ
ภายในของจิตใจ เป็นภารกิจที่แต่ละบุคคลจะทำาให้สำาเร็จได้ภายในชั่ว
ชีวิตอันสั้นของตน การศึกษาเพื่ออิสรภาพภายนอกเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ มีรายละเอียดและวิธีการแตกต่างออกไปตามปัจจัยแวดล้อม 
แต่การศึกษาเพื่ออิสรภาพภายในตนเป็นสิ่งยืนตัวแน่นอน เพราะเกี่ยว
ดว้ยธรรมชาติภายในของบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นภาวะที่ยืนตัว

การศึกษาเพื่ออิสรภาพภายในน้ี    ทำาให้อิสรภาพภายนอกเป็น
ประโยชน์แก่มนุษย์  และทำาให้ชีวิตเข้าถึงจุดหมายคือความเป็นอยู่อย่างดี
ที่สุดได้จริง  จึงเรียกว่าการศึกษาที่แท้  ระบบการศึกษาใดก็ตาม  ที่ขาด
การศึกษาเพื่ออิสรภาพภายในเช่นน้ี    จะเรียกว่าเป็นระบบการศึกษาที่
สมบูรณ์ไม่ได้



ข้อพิจารณาเก่ียวกับ
แนวคิดเรือ่งปรัชญาการศึกษาไทย

(มองจากแง่ของพุทธธรรม)*

ก. กระบวนการของการศึกษา
กระบวนการของการศึกษาจ ากธรรมชาติของชีวิตเอง

๑. กระบวนการของการศึกษามองเห็นได้จากธรรมชาติของชีวิต
น่ันเอง   ลักษณะของชีวิตตามธรรมชาติแสดงให้เห็นอยู่แล้วถึงภาวะ
ที่ดิ้นรนเพื่อความหลุดพ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  ที่บีบคั้นขัดขวาง 
และแสวงหาความเป็นอิสระเพื่อจะเสวยผลแห่งความมีชีวิตของตน
อย่างปลอดโปร่งโล่งเบา แม้ว่าชีวิตจะไม่ตระหนักถึงจุดหมายของ
ตนเอง แต่จุดหมายน้ันก็ส่อชัดอยู่แล้วโดยภาวะแห่งการดิ้นรนน่ันเอง 
จุดเริ่มต้นแห่งการดิ้นรนน้ัน ก็คือภาวะที่ถูกบีบคั้นขัดข้อง เรียกง่ายๆ 
วา่ ปัญหา หรือ ทุกข์  กระบวนการของชีวิตและการดำาเนินชีวิตแต่ละ
ขณะก็คือ การเผชิญปัญหาและพยายามแก้ปัญหา หรือการเผชิญทุกข์
และหาทางออกจากทุกข์น่ันเอง

การดิ้นรนของชีวติ เป็นข้ันตอนสำาคัญ คอืเป็นช่วงที่เกิดมกีระบวน
การของการศึกษา ณ จุดเริ่มต้น   คือปัญหาหรือความทุกข์น้ัน   ย่อมมี
อวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำาอยู่   ทั้งความไม่รู้ในสภาวะของปัญหาน้ัน 
ไม่รู้เหตุปัจจัยของปัญหา   ไม่รู้ที่หมายอันเป็นตำาแหน่งที่พ้นไปได้จาก
ปัญหา และไม่รู้ทางออกจากปัญหา ความแสวงอสิรภาพที่ถูกครอบงำาด้วย

* บรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาไทย” ณ คณะศึกษา-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๓ กันยายน ๒๕๑๗
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ความมืด  คือความไม่รู้ไม่เข้าใจ  ย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่
จะหลุดพ้นและการดิ้นรนตามมา ยิ่งเกิดความหลงผิดในที่หมายดว้ยแล้ว

ความเข้าใจผิดพลาดน้ันจะทำาให้มองไม่เห็นชัดโดยปรุโปร่ง  และ
จะยิ่งทำาให้เกิดความดิ้นรนกระเสือกกระสนมากยิ่งข้ึน   ในเวลาเดียวกัน
ก็ทำาให้เกดิความหวาดกลัวกระวนกระวาย และความยดึมั่นถือมั่นป้องกัน
ตวัตนมากข้ึน ความมดืบอดด้วยความไมรู่้ ทำาให้เกิดความกระวนกระวาย
ประเภทหวาดผวา และยึดในภาพตัวตนที่ยกข้ึนมาปิดป้องไว้ ความหลง
ผิดในที่หมาย (แสดงอยู่ในตัวถึงการมองไม่เห็นชัดเจนทะลุปรุโปร่งตลอด
สาย) ทำาให้เกิดความกระวนกระวายประเภทดิ้นรนไขว่คว้าทะยานอย่าง
รุนแรง   พร้อมกับที่ยึดมั่นในภาพตัวตนน้ันเหนียวแน่นยิ่งข้ึน   ภาวะที่
ทะยานอยากดิ้นรน เรียกวา่ ตัณหา ภาวะทั้งสองอยา่งสัมพันธ์เน่ืองถึงกัน 
เป็นปัจจัยแก่กัน

ในทางตรงข้าม  ถ้ากระแสความคิดดำาเนินอย่างถูกต้องเกิดความรู้
ความเข้าใจแต่เบ้ืองต้นก็ดี   ในระหว่างที่ดิ้นรน   กระแสความคิดดำาเนิน
ควบไปด้วย จนพบเงื่อนที่นำาไปสู่ความรู้ความเข้าใจ  ณ จุดหน่ึงจุดใดก็ดี  
ทันทีที่ความรูค้วามเข้าใจเกดิข้ึน  มองเห็นสภาวะของปัญหาตามที่มันเป็น 
มองเห็นเหตุปัจจัยแห่งความบีบคั้น  ขัดข้อง  มองเห็นที่หมายอันพ้นจาก
ปัญหา  และมองเห็นทางออกไปจากปัญหาเข้าสู่ที่หมาย   ทันทีน้ันความ
กระวนกระวายจะระงับลง ความสงบจะเกิดข้ึน ยิ่งมองเห็นกระจ่างแจ้ง 
เห็นทางออกทุกแง่ทุกมุมเท่าใด กย็ิ่งเกิดความมั่นใจมากข้ึนเท่าน้ัน   

เมื่อเห็นชัดเจนมีความมั่นใจโดยสมบูรณ์  ก็จะไม่มีความกระวน-
กระวาย  ไม่มีความดิ้นรน  ความหวาดผวาห่วงกังวลคอยปิดป้องตัวตน
จะหมดไป  มีการปฏิบัติด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัยข้ึนมาแทน  นอกจาก
ความหวาดผวาห่วงกงัวลในตวัตนจะหมดไปแลว้ ยังมีความรู้สึกปรารถนา
จะเผื่อแผ่อิสรภาพน้ันออกไปให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย  ความรู้ความเข้าใจมอง
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เห็นชัดเจนน้ีเรียกว่าปัญญา ความรูส้ึกทีค่ลีค่ลายขยายตวัเผื่อแผ่อิสรภาพ
น้ันออกไปแก่ผู้อื่นเรียกว่ากรุณา

อน่ึง เมื่อเริ่มเดินสายความคิดถูกต้อง เกิดปัญญามองเห็นทางออก
ก็ดี เกิดความกรุณาปรารถนาจะเผื่อแผ่อิสรภาพแก่ผู้อื่นก็ดี ก็จะเกิดแรง
เร้าที่เรียกว่าฉันทะข้ึน ซ่ึงในกรณีน้ีจะเป็นธรรมฉันทะ คือความใฝ่รู้ความ
จริงและเข้าถึงสาระหรือแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ และกัตตุกัมยตาฉันทะ คือ
ความใฝ่ทำาเพือ่เข้าถึงจุดหมายที่มองเห็นน้ัน  ฉันทะคือความใฝรู่้และใฝ่ทำา
น้ีจะเป็นพลังสำาคัญในการดำาเนินการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง      ตรงข้ามกับ
ตัณหาคือความอยากได้และทะยานอย่างไร้จุดหมาย  ซ่ึงเป็นพลังในการ
แก้ปัญหาที่ผดิ หรือตัวการที่ชักให้เขวออกไปจากการแก้ปัญหา

ตามความที่กลา่วมา มีข้อควรพิจารณาดังน้ี
๑.๑ กระบวนการของการศึกษา (กล่าวในแง่น้ี) ก็คือ กระบวนการ

แก้ปัญหาหรือทุกข์ ปัญหาหรือทุกข์น้ันมีอยู่พร้อมด้วยอวิชชา 
การศึกษาเกิดข้ึน ณ จุดที่ปัญญาเกิดข้ึน    ปัญญาเกิดข้ึน ณ 
จุดที่แก้ปัญหาได้  (แก้ได้ในความคิดแล้วก็แก้ได้ในการกระทำา) 
การใช้ปัญญาคือวิธีแก้ปัญหาที่แท้   

๑.๒ ถ้าปัญญาไม่เกิดข้ึน  ก็จะเกิดการดิ้นรนกระวนกระวายทะยาน
ไขว่คว้า คือพยายามแก้ปัญหาด้วยตัณหา การกระทำาเช่นน้ี จะ
ทำาให้ห่วงกังวลปิดป้องตัวตนมากข้ึน (มีความเห็นแก่ตัวยิ่งข้ึน) 
ตัณหากับอวิชชา  จึงมาดว้ยกันและช่วยเสริมกำาลังแก่กัน  การ
แก้ปัญหาหมายถึงการทำาลายอวิชชา  เมื่อแก้แล้วกลับทำาให้
อวิชชามากข้ึน  การแก้ปัญหาด้วยการใช้ตัณหาก็ย่อมเป็นวิธี
การแก้ปัญหาที่ผิดพลาด  หรือวิธีแก้ปัญหาเทียม  ทำาให้เกิด
ปัญหามากยิ่งข้ึน

๑.๓ ถึงแม้การใช้ตัณหาจะเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเทียม (คือไม่ได้แก้
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ปัญหา แต่กลับเพิ่มปัญหา) ก็จริง แต่ถ้าไม่ละทิ้งปัญญาเสียที
เดียว   การดิ้นรนด้วยอำานาจตัณหาอาจช่วยให้ไปพบจุดหน่ึง 
ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญา   ทำาให้ปัญญาจับได้แม่นยำาและ
ดำาเนินไปสู่การแก้ปัญหาไดส้ำาเร็จ วธิีการน้ีอาจนำามาใช้ในกรณี
ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาบ้างก็ได้  (คือในกรณีให้การศึกษาแก่ผู้อื่น) 
โดยการเร้าด้วยตัณหาให้ผู้น้ันดำาเนินไปสู่จุดที่จะเกิดปัญญา
ตามต้องการ แต่ทั้งน้ีผู้ช่วยน้ันจะต้องมองเห็นจุดที่จะแก้ปัญหา
ด้วยปัญญาอย่างชัดเจน  ในกรณีเช่นน้ี  ก็คงเป็นการแก้ปัญหา
ด้วยปัญญาน่ันเอง เป็นแต่ซับซ้อนข้ึน การใช้ตัณหาน้ันเรียกได้
เพียงว่าเป็นกลวิธีข้ันหน่ึงในการแก้ปัญหา   เป็นอุปกรณ์ของ
ปัญญา หาใชต่ัวการแก้ปัญหาไม่

๑.๔ การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง นอกจากทำาลายอวิชชาแล้ว ยังเป็น 
การปิดกั้นและกำาจัดตัณหาไปด้วย   ความเจริญของปัญญาจึง
ทำาลายความเห็นแก่ตัว    ทำาให้เกิดแรงเร้าอย่างใหม่คือกรุณา
เข้ามาแทนที่   พร้อมด้วยองค์ธรรมควบประสานคือ  ฉันทะ 
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแรงเร้าจาก  ตัณหา  ให้
กลายเป็น ฉันทะ และ กรุณา มากข้ึนโดยลำาดับ

ในการสั่งสอนอบรม    ควรคำานึงถึงการแก้ปัญหาแท้และเทียม 
(การศึกษาที่ถูกและการศึกษาที่ผิด) น้ีอยู่เสมอ   ในหมู่มนุษย์น้ัน   การ
แสวงหาอิสรภาพจะมองเห็นชัดในเด็ก      จะเห็นว่าเด็กมีความอยากรู้
อยากเห็นและแสดงความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ  การถามของเด็กเป็น
สัญญาณของการใฝ่อิสรภาพ  แสดงถึงการแสวงคำาตอบคือการแก้ปัญหา 
ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา     ถ้าผู้ปกครองแนะนำาให้คำาตอบถูกวิธี 
(ให้รู้ให้เข้าใจเกิดความใฝ่รูใ้ฝ่ทำา)  ปัญญาและการศึกษาก็จะเกิดข้ึน  ถ้าผู้
ปกครองแนะนำาให้คำาตอบผิดวิธี  (ทำาให้อยากได้และทะยานในการเสริม
สนองตัวตน)  ตณัหาและปัญหาก็จะเกดิข้ึน  เป็นการศึกษาที่ผิด
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สรุปความข้างต้นโดยย่ออีกครั้งหน่ึงว่า
ก. กระบวนการของการศึกษา   คือกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

ถูกต้อง หมายถึง กระบวนการทำาลายอวิชชาและตัณหาพร้อม
กับสร้างเสริมปัญญา ฉันทะ และกรุณา

ข. ตัณหา   ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาเทียม   อาจนำามาใช้เป็นกลวิธี
ข้ันหน่ึงในกระบวนการแก้ปัญหาได้   ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ของ
ปัญญาและมีปัญญาคอยกำากับ  แต่เป็นวิธีการที่ควรหลีกเลี่ยง 
ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้

ปัญหาหรือทุกข์ .. .ท ่ามกลางปจัจัยแว ดล้อมภายน อก

๒. ปัญหาหรือทุกข์น้ัน เกิดจากการที่ชีวิตต้องดำารงอยู่และดำาเนินไปท่าม
กลางปัจจัยแวดล้อมภายนอก ซ่ึงชีวิตจะต้องพึ่งอาศัย  กล่าวในแง่น้ี 
การที่ปัญหาจะเกิดข้ึนก็ดี การจะแก้ปัญหาได้ก็ดี อยู่ที่การเข้าไปเกี่ยว
ข้อง หรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ัน ว่ากระทำาด้วยตัณหาหรือด้วยปัญญา 
มนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งน้ันที่เน้ือหาแท้จริงของมัน แต่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับคุณค่าของมันตามที่มีความหมายแก่ตน กล่าวโดยทั่วไป 
คุณค่าน้ันย่อมมีสองประเภท โดยสัมพันธ์กับลักษณะของการเกี่ยว
ข้อง (ระบบการตีค่า) ที่ใช้ปัญญาหรือตัณหา ซ่ึงในที่น้ีขอบัญญัติคำา
เรียกเอาเองดังน้ี
๒.๑ คุณค่าแท้  หมายถึงความหมายและประโยชน์ที่มนุษย์นำามาใช้

แก้ปัญหาของตนโดยตรง    จัดเป็นการเกี่ยวข้องด้วยปัญญา 
เรียกได้ว่าคุณค่าที่สนองปัญญา  เช่น  อาหารมีคุณค่าสำาหรับ
รับประทานหล่อเลี้ยงร่างกาย ทำาให้มีกำาลังมีสุขภาพ ดำารงชีวติ
อยู่ได้ผาสุก ปฏิบัติกิจหน้าที่ของตนได้ รถยนต์ช่วยให้เดินทาง
ไดร้วดเรว็ เกื้อกลูแกก่ารปฏิบัติหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ 
ควรมุ่งเอาความสะดวก ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน
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๒.๒ คุณค่าเสริม หรือคุณค่าเทียม      หมายถึงความหมายและ
ประโยชน์ที่มนุษย์พอกพูนให้แก่สิ่งน้ัน  เพื่อเสริมราคาของตัว
ตน ที่หลงผิดยึดไว้  จัดเป็นการเกี่ยวข้องด้วยตัณหา เรียกได้ว่า 
คุณค่าที่สนองตัณหา เช่น อาหารมีคุณค่าสำาหรบัรบัประทานให้
เอร็ดอร่อย แสดงฐานะความโก้หรูหรา เสริมความสนุกสนาน 
รถยนต์เป็นเครื่องแสดงฐานะ  ความโก้  ความมั่งมี  ควรให้
สวยงามและเด่นที่สุด ดังน้ีเป็นต้น

อาหารเพื่อคุณค่าแท้ในข้อ ๑ ราคาสิบบาทกับอาหารเพื่อคุณค่าเทียม
ในข้อ ๒ ราคาพันบาท อาจมีคุณคา่แท้เท่ากัน

เรื่องคุณค่าสองอย่างน้ี   มีความสำาคัญมาก   นอกจากเกี่ยวกับ
ปัญหาเฉพาะกรณีโดยตรงแล้ว   ยังใช้เป็นเครื่องตัดสินเกี่ยวกับการใช้
ประยุกตวิทยาใหม่ๆ ด้วย   โดยเลือกทำาและเลือกใช้แต่สิ่งที่ให้คุณค่าแท้ 
สนองปัญญาโดยตรง และระมัดระวังป้องกนัภยนัตรายซ่ึงจะเกดิจากการ
ทำาลายตนเองของมนุษย์ ผู้มุ่งแตจ่ะแสวงหาความสุขสำาราญสนองตัณหา

ข้อสำาคัญอีกอย่างหน่ึง เกี่ยวกับคุณค่าสองประการน้ี คือการให้
การศึกษาที่ถูกต้องและผิดพลาด ซ่ึงจะมีผลดีและผลร้ายแก่สังคมอย่าง
มากมาย เช่น เด็กที่พบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเกิดความอยากรู้อยากเห็น ได้รับ
คำาแนะนำาให้รู้จักเข้าใจสิ่งน้ันว่าคืออะไร  เป็นอย่างไร  มีส่วนประกอบ
อย่างไร นำาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง จนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่ทำาข้ึน ย่อม
ไดร้ับการปลูกฝังนิสัยในการแก้ปัญหาที่แท้

แต่ถ้าได้รับคำาแนะนำาอีกอยา่งหน่ึง ในแง่ที่ให้เห็นเพียงว่า น่าอยาก
ได้ อยากเล่น เป็นต้น โดยผู้แนะนำาไม่มีจุดหมายทางปัญญาที่จะสืบเน่ือง
ต่อไป ก็ย่อมได้รับการปลูกฝังนิสัยในการแก้ปัญหาแบบเทียม ชนิดสนอง
ตณัหา การให้การศกึษาดว้ยการสง่เสรมิความใฝค่ณุคา่เทียม (สนองตัณหา) 
น้ี คือการศึกษาที่ผิด (ที่จริงคือไม่ใช่การศกึษา) ทำาให้เกิดผลรา้ยตา่งๆ เชน่
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ก. ทำาให้มีนิสัยเป็นผู้บริโภคมากกวา่เป็นผู้ผลิต
ข. ความผิวเผิน ไม่จริงจัง ตืน่เต้นของแปลกใหม่งา่ยๆ 
ค. ทำาให้เรียนเพื่อได้ประกาศนียบัตรมากกว่าเพื่อได้ความรู้
ง. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
จ. การไม่รู้จักรักษาถ่ายทอดของของตน   ไม่รู้จักรับและเปลี่ยน

แปลงเข้ากับสิ่งใหม่ๆ อย่างรอบคอบ
ฉ. ความขาดระเบียบวินัย และขาดความรับผิดชอบ
ช. การเลือกเรียนและเลือกงาน โดยมีเงินเป็นแรงจูงใจ มากกว่า

ทำาด้วยใจรกั อยากเห็นความก้าวหน้าของวิชาการและผลงาน
ญ. การทำางานแต่พอสำาเร็จ พอให้ได้ผลตอบแทน มากกว่าความใฝ่

ในผลสัมฤทธิ์ และความดีเลิศของงาน
ฎ. การขาดทา่ทีแบบวิทยาศาสตร์
ฏ. การพัฒนาแบบปัญหา

ฯลฯ
กระบวนการของการศึกษา
เพื่อทำาลายอวิชชา-ตัณหาและเสริมสร้างป ัญญา-กรุณา

๓. กระบวนการของการศึกษา เพื่อทำาลายอวิชชา -ตัณหา และเสริมสร้าง
ปัญญา-กรณุา น้ันแบ่งเป็นช่วงตอนสำาคัญได้ ๒ ตอน คือ
๓.๑ ตวัการศึกษาที่แท้ คือมีมรรคมีองค์ ๘ หรือ ไตรสิกขา เป็นส่วน

ที่อยู่ในตวับุคคล เกิดข้ึนที่ตัวบุคคลเอง (โดยการเหน่ียวนำาหรือ
ชักจูง ๓.๒) การศึกษาเริ่มข้ึนเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ คือตัวปัญญา
ที่แท้เบ้ืองต้น

๓.๒ ตัวประกอบของการศึกษา  คือ  เครื่องเหน่ียวนำาชักจูงให้การ
ศึกษาเกิดข้ึนแก่บุคคล  เป็นส่วนบุพภาคแห่งการศึกษา  และ
สิ่งที่เกื้อหนุนประคับประคองการศึกษา    คำากล่าววา่ “การให้
การศึกษา” ก็รวมอยู่ในความหมายของข้อน้ี  ตัวประกอบน้ีมี 
๒ อยา่ง  คือ
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๓.๒.๑ ตวัประกอบภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะ คือ เครื่องชัก
จูงจากภายนอกฝ่ายที่ดี โดยเฉพาะคือ กัลยาณมิตร 
ทั้งผู้ที่เสวนาคบหาใกล้ชิด     และที่นิยมเยี่ยงอย่าง 
หมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคม  เช่น  บิดามารดา  ครู 
อาจารย์ เพื่อน สื่อมวลชนทีด่ี เป็นต้น   

๓.๒.๒ ตัวประกอบภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ ความ
รู้จักคิด หรือคิดถูกวิธี หมายถึงคิด แยกแยะวิเคราะห์
ให้เห็นตามสภาวะของสิ่งน้ันๆ สืบสาวหาเหตุผลแต่
ตน้จนตลอด เป็นต้น

ตัวประกอบภายนอกของการศึกษาคือ  กัลยาณมิตร

๔. ตวัประกอบภายนอกของการศึกษา คือ กัลยาณมิตร หรือสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมที่ดีน้ัน   มีความสำาคัญอย่างมาก   แต่เป็นหลักที่ไม่ได้รับ
ความใส่ใจเท่าที่ควร   แม้แต่ชาวพุทธเองก็มักละเลยมองข้ามไปเสีย 
เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามักถูกเพ่งเล็งไปในด้านเดียว  ในแง่ที่เป็น
คำาสอนซ่ึงเน้นปัจเจกบุคคล  ความสำาคัญของหลักข้อน้ีมีมากถึงขนาด
ที่ควรแยกพิจารณาเป็นเรื่องหน่ึงต่างหากทีเดียว    เพราะตามหลัก
พุทธศาสนาถือว่า  ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับพรหมจรรย์  คือ  การ
ดำาเนินชีวิตอยา่งประเสริฐ หรือการดำาเนินตามมรรคทั้งหมด

ข. ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา
เมื่อสำารวจดูกระบวนการศกึษาตามที่เป็นไปในชีวิตจริง และมอง

เห็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้ว จึงให้ความหมายและกำาหนดความมุ่งหมาย
ของการศึกษาได้ดังน้ี

๑. ความหมายของการศกึษา
๑.๑ มองในแง่สภาพที่เผชิญ: การศกึษา คอืการแกปั้ญหาของมนุษย์ 

หรือพูดให้ชัดว่า  การทำาให้ชีวิตแก้ปัญหาได้  ถ้าไม่มีปัญหา 
การศึกษาก็ไม่มี (ทุกข์-ทกุขนิโรธ) 
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๑.๒ มองในแง่สภาพที่ประสบผล: การศึกษา คือการทำาให้ชีวติ
๑.๒.๑ แง่ลบ: หลุดพ้นจากปัญหา ปราศจากสิ่งบีบคั้นขัดข้อง
๑.๒.๒ แง่บวก: เข้าถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ประเสริฐหรือดีที่สุดที่

ชวีิตพึงได้ มีอิสรภาพสมบูรณ์ 
๑.๓ มองในแง่ความสัมพันธ์ของชีวิตกับปัจจัยแวดล้อม: การศึกษา 

คือการทำาให้มนุษย์   พ้นจากการต้องพึ่ง   ต้องข้ึนต่อปัจจัย
ภายนอก มีความสมบูรณ์ในตวัเองมากยิ่งข้ึนโดยลำาดับ

๒. จุดหมายของการศึกษา
เป็นอันเดียวกับจุดหมายของชีวิต  เรียกตามภาษาพระว่า  ความ

หลุดพ้น (วิมุตติ = Freedom)    ได้แก่ ความปลอดโปร่ง โล่ง เป็นอิสระ 
หมายถึงสภาพชวีิตทีพ่ร้อมสำาหรับใช้ประโยชน์  มากกว่าการใช้ประโยชน์
น้ันเอง และอาจมองได้เป็น ๒ แง่

๒.๑ ในแง่ลบ หมายถึง ภาวะที่พ้นจากความบีบคั้น ผูกมัด ขัดข้อง 
ปราศจากข้อบกพรอ่ง

๒.๒ ในแง่บวก หมายถึง ภาวะที่มีความเป็นใหญ่ในตัว ซ่ึงทำาให้
พรอ้มที่จะทำา (และไม่ทำา) การใดๆ ได้ตามปรารถนา

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับจดุหมายน้ีบางประการคือ
๒.๓ จุดหมายสูงสุดแสดงด้วยภาษาลบ   เพราะภาวะที่สมบูรณ์แท้ 

คือภาวะที่ปราศจากข้อบกพร่อง คือ ลบลบ (– –)  มีคา่เหมือน
บวก และสมบูรณ์กว่าบวก

๒.๔ จุดหมายสัมพันธ์แสดงด้วยภาษาบวก (+)   ยังแสดงภาวะที่
ต้องการเพิ่ม ซ่ึงหมายถึงขาดแคลนอยู่ในตัว คือ ยังต้องถามว่า 
บวกดว้ยอะไร

โดยนัยน้ี จึงมีข้อควรคำานึงในทางปฏิบัติวา่
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๒.๕ ควรใช้ภาษาลบล้วน เฉพาะเมื่อเล็งถึงภาวะข้ันสุดทา้ย
๒.๖ ส่วนข้ันที่อยู่ในระหว่าง  ควรใช้ภาษาบวก  หรือ  ลบกับบวก

ควบกันไป เพื่อให้เห็นชัดว่า เพื่อให้บรรลุผลสมบูรณ์ในข้ันน้ันๆ 
ควรต้องแก้ไขกำาจัดอะไร   และเมื่อแก้ไขกำาจัดสิ่งน้ันแล้ว จะ
ต้องเพิ่มเติมเสริมด้วยอะไร   การปฏิบัติจึงจะได้ผลแท้จริง 
การดำาเนินชีวิตในโลกโดยปกติเป็นไปในข้ันจุดหมายสัมพันธ์ 
ควรทำาให้ได้ครบตามน้ี   และน่าจะยำ้าว่าการปฏิบัติการต่างๆ 
ยังมักบกพร่องกันในข้อน้ีมาก  เช่น  เพ่งแต่แง่บวกอย่างเดียว 
เป็นต้น

๒.๗ ความหมายซ่ึงเพ่งไปในทางบวกมากแง่หน่ึงของจุดหมาย
สมัพนัธน้ั์น กค็อื เสรภีาพ ซ่ึงนอกจากเป็นจดุหมายแลว้ ยงัเป็น
วิถีหรือมรรควิธีไปด้วยพร้อมกัน  ความยากของเรื่องเสรีภาพน้ี 
อยู่ที่ว่าอะไรคือ ความหมายที่ถูกต้อง เมื่อพูดว่า เสรีภาพคือ
ภาวะทีก่ระทำาการตา่งๆ ไดต้ามความพอใจ กเ็กดิปัญหาในทีส่ดุ 
ก็ต้องต่อดว้ยคำาที่แสดงความจำากดัวา่  ภายในขอบเขตอย่างน้ัน
อย่างน้ี แต่เสรีภาพที่ถูกจำากัดก็คือยังไม่ใช่เสรีภาพแท้จริงน่ัน
เอง ความหมายของเสรีภาพน่าจะได้แก่ ความรู้จักพอใจและ
ทำาได้ตามพอใจในสิ่งที่ควรพอใจ จริงอยู่ คำาลงท้ายว่า “ที่ควร
พอใจ” แสดงถึงภาวะที่ยังมีขอบเขตจำากดัอยู่เหมือนกัน แตก่ิน
ความไม่เหมือนกัน คำาว่าภายในขอบเขต แสดงถึงความบีบคั้น
ปิดทาง ซ่ึงอาจไม่เป็นไปโดยความสมัครใจ แต่คำาวา่ในสิ่งที่ควร
พอใจ  แสดงถึงการใช้ปัญญา  และการกระทำาหรือยับยั้งการ
กระทำาโดยสมัครใจ  ตามที่เห็นชอบด้วยปัญญา   ปรัชญาการ
ศึกษาควรให้คำาตอบได้ว่า  เสรีภาพคืออะไร  โดยเฉพาะที่ว่า
อะไรควรพอใจไม่ควรพอใจ    และการศึกษาควรทำาให้บุคคล
รู้จกัพอใจ และทำาไดต้ามพอใจในสิ่งที่ควรพอใจน้ัน
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3. คุณลักษณะของผู้ได้ รับการศึกษา

3. คุณลักษณะของผู้ได้รับการศึกษา
หรือผู้ได้รับผลตามความมุ่งหมายของการศึกษา

๓.๑ ในแง่คุณสมบัติประจำาตน คุณธรรมที่เด่น คือ
๓.๑.๑ ปัญญา  ซ่ึงเจริญข้ึนโดยลำาดับพร้อมกับการสูญสิ้น

ของอวิชชา
๓.๑.๒ กรุณา  ซ่ึงจะเป็นแรงเร้าในการกระทำามากโดยลำาดับ

แทนที่ตณัหา
๓.๒ ในแง่การดำาเนินชีวติ มีลักษณะสำาคัญ คือ

๓.๒.๑ อัตตัตถะ หรือ อัตตหิตสมบัติ การบรรลุถึงประโยชน์
ตน  คือ  ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองดี  พึ่งตนเองได้ทั้งทาง
รา่งกายและจิตใจ (รวมทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และ
จริยธรรม) ถึงความเจริญงอกงามแห่งสติปัญญาและ
คุณธรรมต่างๆ   (เช่น  สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ 
หรือประกอบด้วยทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ 
เป็นต้น)  ข้อน้ีคุณธรรมที่เด่นคือ ปัญญา

๓.๒.๒ ปรัตถะ หรือ ปรหิตสมบัติ การบำาเพ็ญประโยชน์ผู้อื่น 
คือ สามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำาตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคม ทางวัตถุก็ดี ทางจิตใจก็ดี (เช่น สังคหวัตถุ ๔ 
และ  สาราณียธรรม ๖ เป็นต้น)  ข้อน้ีคุณธรรมที่เด่น 
คือ กรณุา

ในทางปฏิบัติ คุณสมบัติและคุณลักษณะ ๒ ฝ่ายน้ีมีความสัมพันธ์อิง
กันอยู่ เชน่ เมื่อปัญญาที่แท้จริงเจริญข้ึน จะต้องทำาให้กรุณางอกงาม
ข้ึนด้วย การจะมีกรุณาที่แท้จริงได้ กต็้องมีปัญญาสูงข้ึน ดงัน้ี
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ค. พุทธธรรมท่ีเป็นสาระสำาคัญของการศึกษา
หลักธรรมที่ช่วยให้มองเห็นกระบวนการของชีวติ ตลอดจนสามารถ

วางหลักการศึกษาได้สำาเร็จ มีดังน้ี
๑. หลักธรรมทีพ่ึงวิเคราะห์เพื่อแสวงพุทธปรชัญาการศกึษา

๑.๑ หลักธรรมที่สรุปเน้ือหาแห่งการตรัสรู้ทั้งหมด
๑.๑.๑ ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน (ตามแนวทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงพจิารณาเมื่อจะทรงประกาศธรรม)
๑.๑.๒ อริยสัจจ์ ๔ (ตามแนวแห่งธัมมจกักัปปวตัตนสูตร)
ทั้งสองอย่างน้ี โดยสาระสำาคัญ คือสิ่งเดียวกัน ตา่งโดยแง่ที่เป็น
หลักวิชากับการนำาเสนอเพื่อผลในทางปฏิบัติ

๑.๒ หลักธรรมสำาคัญ แสดงสาระสำาคัญที่แฝงอยู่ในหลักธรรมตาม
ข้อ ๑.๑
๑.๒.๑ ขันธ์ ๕
๑.๒.๒ ไตรลักษณ์
๑.๒.๓ กรรม (กรรมและวิบาก)
๑.๒.๔ ไตรสิกขา หรือ มชัฌิมาปฏิปทา
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๒. แนวคิดและทัศนคติบางประการ ที่แสดงออกจากหลักธรรมสำาคัญใน
ข้อ ๑ (ตวัอย่าง)
๒.๑ ปฏิจจสมุปบาท แสดงวา่

๒.๑.๑ ความจริงหรือสัจธรรม   คือกฎแห่งเหตุผลที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติธรรมดา ไม่ข้ึนต่ออำานาจของเทพเจ้า หรือ
การอุบัติของศาสดา   ฐานะของศาสดาก็คือเป็นผู้ค้น
พบและนำามาเปิดเผยแสดง

๒.๑.๒ ปรากฏการณ์    หรือผลอย่างใดอย่างหน่ึงต้องมีเหตุ 
และมิใช่เหตุอย่างเดียวเท่าน้ัน   ต้องมีปัจจัยต่างๆ 
สนับสนุนหรือเอื้ออำานวยดว้ย

๒.๒ อริยสจัจ์ ๔  แสดงว่า
๒.๒.๑ สภาวะของชีวิตน้ีเป็นอย่างไร   และประโยชน์สูงสุดที่

จะพึงไดจ้ากชวีิตน้ีคืออะไร
๒.๒.๒ ปัญหาของมนุษย์แก้ไขได้   และเป็นเรื่องที่มนุษย์จะ

ต้องแก้ไขด้วยปัญญาและการกระทำาของมนุษย์เอง 
ไม่เกี่ยวกับเทพเจ้าหรืออำานาจพิเศษใดๆ 

๒.๓ ขันธ์ ๕  แสดงวา่
๒.๓.๑ ชีวติน้ี มสีภาวะเปน็ทีป่ระชุมขององค์ประกอบตา่งๆ ซึง่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัย (dynamic)
๒.๔ ไตรลักษณ์  แสดงวา่

๒.๔.๑  (เหมือน ๒.๑.๑)
๒.๔.๒  ให้มองสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งน้ันๆ 

ยอมรับและกล้าเผชิญหน้าความจริงน้ันๆ   ทั้งที่น่า
พอใจและไม่พอใจ  เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญา  ไม่
ตกเป็นทาสของโลกและชีวติ
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๒.๕ กรรม แสดงว่า
๒.๕.๑ ความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ (ทั้งบุคคลและสังคม) 

ดำาเนินไปตามกฎแห่งเหตุและผล เริ่มแต่ความคิดและ
คุณค่าต่างๆ ในจิตใจ    มีทัศนคติและค่านิยมต่างๆ 
เป็นต้น    ซ่ึงเรียกว่ามโนกรรม    และมโนกรรมน้ีมี
ความสำาคัญที่สุด  (ในบรรดากรรมด้วยกัน)  และเป็น
เรื่องทีก่ารศึกษาควรเกี่ยวข้องมากที่สุด (กมฺมุนา วตฺต
ต ีโลโก)

๒.๕.๒ มนุษย์มีสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่พึง
แบ่งแยกโดยชาติกำาเนิด   และชีวิตความเป็นอยู่น้ัน 
แก้ไขปรับปรุงไดต้ามกฎแห่งเหตุปัจจัย

๒.๕.๓ ผลสำาเร็จที่ต้องการหรือจุดหมาย   จะเข้าถึงได้ด้วย
การกระทำาหรือลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรพยายาม
อย่างจริงจัง มิใช่ด้วยการปรารถนา การอ้อนวอนหรือ
นอนรอคอย

๒.๖ มรรค หรือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ไตรสิกขา แสดงวา่
๒.๖.๑ การศึกษาในความหมายที่แท้ มีพุทธศึกษาและ จริย-

ศกึษาควบไปด้วย มิใช่เป็นต่างหากกัน
๒.๖.๒ ขอบเขตของการศึกษา จะต้องไม่ละเลยชีวิตด้านร่าง

กาย คือสุขภาพอนามัย แต่ในเวลาเดียวกัน ต้องไม่ให้
เกินขอบเขตจนเป็นการปรนเปรอสนองตัณหาภายใต้
ความมดืของอวิชชา

๒.๗ นิพพาน  แสดงถึง
๒.๗.๑ สภาวะที่เข้าถึงเมื่อแก้ปัญหาแท้ของมนุษย์ได้แล้ว 

และประโยชน์สูงสุดทีพ่ึงไดจ้ากการมชีีวิต
๒.๗.๒ ความมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์



พระพุทธศาสนาและการนำาธรรมมาพัฒนาหลักสูตร*

คำานำา
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดี แตก่ารนำาพระพุทธศาสนา

มาประยุกต์ในด้านอื่น  เช่น  การศึกษา  ถือว่าเป็นของใหม่  ซ่ึงจะต้องมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบ  การประยุกต์อาจจะมุ่งไปในด้านวัฒนธรรม
ประเพณี  หรือตัวแกนกลางคือ  พุทธธรรม  ซ่ึงเรียกว่าพุทธปรัชญา ก็ได้ 
ในที่น้ีจะพดูในแง่หลักคือ  พุทธธรรม

พุทธธรรมหรือพุทธปรัชญา  เราถือว่านับถือมาพร้อมๆ กับพระ
พุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาประจำาชาติ แต่หลักธรรมและความเชื่อถือที่
พุทธศาสนิกชนไทยนับถือปฏิบัติอยู่ ไม่ใช่หลักแท้ของพระพุทธศาสนาไป
ทั้งหมด อาจมีลัทธิผีสางเทวดาและศาสนาพราหมณ์เป็นต้น ปะปนอยู่
ด้วย โดยเป็นความเชื่อถือเดิมก่อนนับถือพุทธศาสนาบ้าง นับถือพร้อมๆ 
กันมาบ้าง

การวิเคราะห์พุทธศาสนา
เราต้องวิเคราะห์พระพุทธศาสนาที่เรานับถือ  ว่าอะไรเป็นหลักแท้ 

ประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาแบบไทย ซ่ึงเป็นแบบเฉพาะของเราเอง 
และได้เจริญควบคู่มากับประวัติศาสตร์ของชาติไทย     บางสมัยพุทธ-
ศาสนาก็เจริญ  บางสมัยก็เสื่อมลง  ดังน้ัน  การที่จะบอกวา่พุทธศาสนาที่
เรานับถือปัจจุบันเป็นพุทธศาสนาตัวแท้หรือไม่    ครั้งแรกเราต้องตั้งข้อ

* แก้ไขเพิ่มเติมจากบทสรุปคำาบรรยาย  เรื่องพทุธศาสนาและการนำาธรรมมาพัฒนาหลักสูตรไทย 
ที่กองพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
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สงสัยไว้ก่อน ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะยอมรับทันที จริงอยู่เมื่อเริ่มต้นเรายอมรับ
ว่า พทุธศาสนาเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เราจึงเกิดศรัทธาและ
ยอมรับมา  แต่การที่เรายอมรับมา  ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าถึง
พระพุทธศาสนา ในบางสมัยเราอาจจะได้มีการศึกษา มีการคน้ควา้ และมี
ผู้มีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดสั่งสอนทำาให้ประชาชนจำานวนมาก
เข้าถึงพุทธศาสนาได้จริงๆ  แต่บางสมัยก็เสื่อมทรามลงไป  เพราะฉะน้ัน 
การวิเคราะห์ว่าพระพุทธศาสนาตัวแท้จะอยู่ที่ไหน    เราต้องแยกศึกษา
เป็นส่วนๆ ไป

ประการแรก เราต้องศึกษาหลักแท้ของพระพุทธศาสนา โดยแยก
จากความเชื่อถือที่ปะปนหรือเคลื่อนคลาดในสังคมไทย

ประการที่สอง  จะต้องศึกษาพุทธธรรมที่แท้  โดยแยกจากความ
เชื่อถือในศาสนาที่มีอยู่ในดินแดนที่พุทธศาสนาเกิดข้ึน โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์ เหตุสำาคัญทีต่้องแยก เพราะพระพทุธศาสนาเกิดในประเทศที่มี
การนับถือศาสนาอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า คนเหล่าน้ัน
นับถือไม่ถูกต้องหรือผู้ที่นำาศาสนาน้ันๆ สืบต่อกันมาได้ปฏิบัติผิดพลาดไป 
พระพุทธเจ้าจึงทรงพยายามแก้ไข เพราะฉะน้ัน การเกิดข้ึนของพระพุทธ-
ศาสนาจึงหมายถึงการแก้ไขความเชื่อผดิๆ เหล่าน้ัน   

พระพุทธเจ้าแม้จะทรงอุบัติข้ึนในที่น้ันและต้องการจะแก้ไข แต่
เวลาจะทรงสั่งสอนจะต้องอาศัยภาษาที่เขาพูดกันมาแต่เดิม จะต้องพูดกับ
คนที่เขานับถือศาสนาเดิมน้ัน เพราะฉะน้ัน คำาศัพทต์่างๆ กต็้องใชค้ำาศัพท์
อย่างเดียวกันเป็นส่วนมาก ซ่ึงจะทำาให้เกิดปัญหาข้ึน เพราะคำาพูดอย่าง
เดียวกันที่มีในพุทธศาสนาและศาสนาเดิมน้ัน อาจมีความหมายไม่เหมือน
กัน  เพราะฉะน้ัน  ถ้าเห็นคำาอะไรก็ตามที่มีใช้ทั้งสองศาสนา  ต้องตั้งข้อ
สังเกตวา่จะต้องใช้คนละความหมาย เช่นคำาวา่ “กรรม” เป็นต้น

ประการที่สาม จะต้องแยกพุทธธรรมจากคติของศาสนาทั่วๆ  ไป 
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เชน่เรือ่งศีล ในศาสนาทัว่ๆ ไป คตทิีเ่ป็นรากฐานของเขาคอืมอีงคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างและผู้บันดาล ศีลในลักษณะของศาสนา
แบบน้ีก็จะอยู่ในรูปที่วา่ เป็นคำาสั่งจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะเป็น
ผู้ตัดสิน มีการลงโทษและให้รางวัล ถ้าทำาผิดก็ถือว่าเป็นการขัดคำาสั่งของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า และจะถูกลงโทษให้ไปนรก ถ้าทำาดีปฏิบัติตามพระองค์ 
ก็ให้ไปเกิดในสวรรค์ น่ีคือคติของศาสนาที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงกำาหนด
ว่าความหมายของศาสนาต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่มีอำานาจพิเศษเหนือธรรม-
ชาติ คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า

ศีลในแง่ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร เราต้องตั้งข้อสังเกตตาม
พื้นฐานของศาสนาว่า พระพุทธศาสนาน้ันสอนหลักธรรม หลักธรรมโดย
ทั่วๆ ไปก็คือ หลักความจริงที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นกฎแห่งเหตุ
และผล พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า กฎเกณฑ์ธรรมชาติแห่งเหตุและผลน้ี
เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว  ไม่ว่าพระพุทธองค์จะอุบัติข้ึนหรือไม่ก็ตาม  พระองค์
เป็นเพียงผู้ค้นพบและนำามาประกาศสั่งสอน  อาศัยความสามารถในทาง
สติปัญญาและความสามารถในการสั่งสอนให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยวางเป็นหลัก
เป็นข้อให้เข้าใจง่ายข้ึน พระองค์ไม่ตัดสินลงโทษหรือให้รางวัลแก่ผู้ใด 
เป็นแต่เพียงแนะนำาว่าสิ่งน้ีดีหรือไม่ ควรทำาหรือไม่ควรทำา ผู้ที่เป็นเวไนย-
สัตว์รับฟังแล้วก็ทำาความเข้าใจตาม  และประพฤติได้ถูกต้อง  ก็จะได้รับ
ผลดีอันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ

ลักษณะท่ัวๆ ไปของพระพุทธศาสนา
เราจะพิจารณาลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา จากข้อสังเกต 

๓ ข้อ คือ  
๑. ฐานะขององค์พระศาสดา ซ่ึงเป็นผู้ค้นพบหลักความจริง และ

นำาสิ่งที่ค้นพบมาสั่งสอน โดยถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
แล้ว ความเข้าใจในฐานะน้ีจะเป็นประโยชน์ทีจ่ะนำามาใช้ประยุกตต์่อไป
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๒. หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและสั่งสอนสรุปได้ด้วย
ข้อความสั้นๆ ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัยพระเจ้าอโศก ซ่ึงพบในคราว
เดียวกับพระธรรมจกัรที่นครปฐม มีจารึกคาถา เย ธมฺมาเหตุปฺปภวา เตสํ เหตุํ  
ตถาคโต คือ คาถาที่บอกหลักของพระพุทธศาสนาโดยย่อว่า ธรรมเหล่าใด
มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุเกิดของธรรมเหล่าน้ัน พร้อม
ทั้งความดับไปของธรรมเหล่าน้ัน ข้อน้ีแสดงว่าพุทธธรรมก็คือหลักแห่ง
เหตุและผลน่ันเอง

๓. ธรรมะที่มาเกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์  ต้องเป็นการแก้ไขปัญหา
ของมนุษย์ด้วยวิธีการและสติปัญญาของมนุษย์เอง  ไม่ใช่เกิดจากการดล
บันดาลของพระผู้เป็นเจ้า

หลักธรรมท่ีจะนำามาประยุกต์
สิ่งที่เราจะพิจารณาต่อไปก็คือ   หลักธรรมอะไรที่ถือว่าเป็นแกน

กลางของพระพุทธศาสนา   ถ้าจะกล่าวโดยทั่วๆ ไปแล้วจะมีอยู่ ๕ ข้อ
ใหญ่ๆ คือ

๑. หลักอริยสัจจ์ ๔
๒. หลักขันธ์ ๕  หรือ  เบญจขันธ์
๓. หลักปฏิจจสมุปบาท
๔. หลักไตรลักษณ์
๕. หลักมัชฌิมาปฏิปทา  =  ไตรสิกขา  =  โอวาทปาฏิโมกข์  = 

มรรค ๘
ผู้ที่เข้าใจหลักธรรมดังกล่าวจะได้ชื่อว่า   เป็นผู้รู้พระพุทธศาสนา

อย่างแท้จริง
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หลักอริยสัจจ์    คือหลักที่แสดงถึงสภาพของชีวิตมนุษย์ว่าเป็น
อย่างไร   พร้อมทั้งประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์จะสามารถหาได้จากชีวิตน้ี 
ให้มนุษย์จัดการกับปัญหาของมนุษย์ด้วยหลักการและสติปัญญาของ
มนุษย์เอง  ไม่เกี่ยวกับเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติใดๆ  ทุกข์  คือปัญหา
ของมนุษย์เอง   สมุทัย  คือเหตุเกิดของทุกข์   นิโรธ  คือความดับทุกข์ 
มรรค  คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์   หลักน้ีเป็นหลักสำาคัญของพระ
พุทธศาสนา เป็นเรื่องปัญหาของมนุษย์และการแก้ปัญหาของมนุษย์ โดย
มนุษย์เองทั้งสิ้น

หลักเบญจขันธ์  คือหลักที่แสดงถึงภาวะของชีวิตว่าเป็นสิ่งที่เกิด
จากองค์ประกอบต่างๆ มาประชุมกันเข้า    และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา    สุดแต่ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ันจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร 
ตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย

หลักปฏิจจสมุปบาท คือหลักแห่งเหตุและผล ที่แสดงกระบวนการ
แห่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ตามกระแสความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 
เหตุหมายถึงตวัการใหญ่ทีท่ำาให้สิ่งน้ันเกิดข้ึน  ปัจจัยหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่
ช่วยหนุนให้เกิด  เมื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเกิดข้ึนมิใช่มีแต่เหตุอย่างเดียว  ต้องมี
ปัจจัยดว้ย ปัจจัยแวดล้อมน้ีนับวา่เป็นสิ่งสำาคัญมาก

หลักไตรลักษณ์  คือหลักที่มุ่งให้มนุษย์มองสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง  หลักน้ีกล่าวถึง  อนิจฺจำ  ทุกฺขำ  อนตฺตา  และนำามาใช้เพื่อวัตถุ
ประสงค์ในทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก

หลักมัชฌิมาปฏิปทา  คือหลักที่มุ่งให้มนุษย์เว้นจากการหมกมุ่น
มัวเมาและการทรมานตัวเองให้ลำาบาก   โดยเว้นจากการประพฤติที่ตึง
เกินไปหรือหย่อนเกินไป  มรรคน้ันเป็นทางสายเดียวแต่ประกอบด้วยองค์
ประกอบ ๘ สว่น  ถ้าออกมาในรูปการอบรมก็เป็นไตรสิกขา  ซ่ึงประกอบ
ดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา
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ถ้าเราจะนำาพุทธศาสนามาประยุกต์ในทางปฏิบัติ  เราต้องนำาหลัก
ใหญ่ทั้งห้าอย่างมาพิจารณา  หลักบางหลักแม้เป็นเรื่องเดียวกัน  แต่เรา
พิจารณาคนละแง่ เช่น หลักมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของหลัก
อริยสัจจ์ ๔ แต่เราแยกออกมาพิจารณาต่างหาก เพราะเป็นที่รวมของข้อ
ปฏิบัติหรือจริยธรรมของพระพุทธศาสนา

แนวทางประยุกต์พุทธธรรมในด้านการศึกษา

ก. แนวความเข้าใจเกี่ยวกับเบญจขันธ์
ชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ   ซ่ึงจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ 

๕ ประเภท เรียกว่าขันธ์ ๕ คือ
๑. รูป   องค์ประกอบฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายทั้งหมดรวมทั้ง

คุณสมบัติและพฤติการณ์ทั้งปวงของมัน
๒. เวทนา   เรื่องของอารมณ์ทุกข์และสุขของมนุษย์  ปัญหาของ

มนุษย์จะเริ่มจากจุดน้ี  และจะพวัพันกับจริยธรรมมาก
๓. สัญญา   ความหมายรู้ต่างๆ เช่น เสียงทุ้ม แหลม ดัง เบา เป็น

ตัวสร้างความจำาและวัตถุดิบของความคิด  มีความสำาคัญมากในกระบวน
การเรียนรู้ สัญญาทีด่ีย่อมให้เกิดความจำาที่ดี

๔. สังขาร   เป็นนามธรรม แปลว่าปรุงแต่ง หมายถึงปรุงแต่งจิต
ให้ดีให้ชั่ว   ซ่ึงเราเรียกว่ากุศลบ้างอกุศลบ้าง   มีองค์ประกอบของจิตถึง 
๕๐ อย่าง    ที่เป็นตัวนำาคือ เจตนา     ฝ่ายดีมี เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ 
ฝ่ายชัว่มี โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ

กระบวนการของความคิดและพฤติกรรมอยู่ที่น่ี มนุษย์สร้างกรรม
ที่จดุน้ี
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๕. วิญญาณ  การรับรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสโดยตรง  วิญญาณ
ประเภทที่ปรากฏในอาการรู้ตัวเรียกว่า วิถีวิญญาณ   วิญญาณประเภท
ทำาหน้าที่สืบเน่ืองโดยอาการไมรู่้ตวัเรียกวา่ ภวังควิญญาณ

ส่วนประกอบทั้งห้าต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน  ชีวิตข้ึนกับสิ่งทั้งห้า 
ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไม่คงที่   อยูใ่นกระแสแห่งความเกิดดับ
สืบเน่ืองอยู่ตลอดเวลา  แม้ในทางจิตการปรุงแต่งก็ไม่เหมือนกันในแต่ละ
คนแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท

ข. แนวความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
๑.   อวิชชา
๒.   สังขาร
๓.   วิญญาณ
๔.   นามรูป
๕.   สฬายตนะ
๖.   ผัสสะ
๗.   เวทนา
๘.   ตัณหา
9.   อุปาทาน
๑๐. ภพ
๑๑. ชาติ
๑๒. ชรามรณะ
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องค์ประกอบ ๑๒ ข้อดังกล่าว  อาจเขียนแสดงเป็นวงจรได้ดังน้ี

องค์ประกอบในปฏิจจสมุปบาท มีความสัมพันธ์กัน และเป็นวงจร
ของการเกิดความทุกข์ แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ ๓ หมวด คือ กิเลส 
กรรม และวิบาก

๏ องค์ประกอบที่เป็นกิเลสคือ อวชิชา ตัณหา อุปาทาน
๏ องค์ประกอบที่เป็นกรรมคือ สังขาร และภพ
๏ องค์ประกอบที่เป็นวบิากคือ วญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ 

เวทนา ชาติ และชรามรณะ
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ตณัหา เป็นตัวที่แสดงบทบาทสำาคัญในวงจร มีทั้งที่เป็นกามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา กามตัณหาจะเกิดข้ึนเมื่อเราอยากได้สิ่งที่ทำาให้
เราเกิดความสุขความสบาย ภวตัณหาคือความอยากได้ภาวะชีวิตที่จะได้
เสวยความสุขสบายน้ัน อยากให้ตนดำารงอยู่ในภาวะชีวิตที่จะเสวยสิ่งที่
พอใจน้ัน ส่วนวิภวตัณหาจะเกิดข้ึนเมื่อเราต้องการให้สิ่งที่เราไม่ชอบ พ้น
ไป หมดไป สลายไปเสีย  ตัณหาเหล่าน้ีเกิดมาจากเวทนา  เวทนาเป็นสุข 
ก็ชอบใจอยากได้ เวทนาเป็นทุกข์ ก็ไม่ชอบใจ อยากพ้นหรือให้พ้นไปเสีย

เวทนาเกิดจากอะไร  เวทนาจะเกิดข้ึนได้ต้องมีผัสสะก่อน  ผัสสะ
คือการกระทบทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  หรือแม้แต่ผัสสะทางใจ 
ซ่ึงเป็นการคิดถึงอารมณ์ต่างๆ องค์ประกอบเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบอื่นๆ ต่อๆ ไปอีก เช่น สฬายตนะ (อินทรีย์ทั้งหกที่รับรู้สิ่ง
เร้าต่างๆ) นามรูป วิญญาณ สังขาร และอวิชชา

อวิชชา  เป็นองค์ประกอบสำาคัญ  เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิต
ของตัวเองอย่างแท้จริง  จึงมีความหลงผิดวา่มีตวัตนอันหน่ึง  และจากตัว
ตนอันหน่ึงที่เราหลงผิดว่าเรามี จะทำาให้เรายึดมั่นในตัวตนอันน้ัน ความ
หลงผิดน้ีจะเป็นต้นตอของความดีความชั่วต่อๆ  ไป เพราะว่าเมื่อเรามี
ความยึดมั่นในตัวตนที่เราหลงรู้สึกคลุมๆ เครือๆ ไว้ว่ามีอยู่  จะทำาให้เรา
เกิดตัณหา  อยากได้สิ่งน้ันสิ่งน้ีเพื่อสนองความต้องการของตัวตนอันน้ี 
และต้องการให้สิ่งที่ไม่ชอบพ้นไปเสีย เพราะเราต้องการทำาให้ตัวตนอันที่
เรายดึไวพ้้นไปจากภาวะอันน้ัน

ในเวลาเดียวกัน ความไม่รู้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ย่อมหมายถึงความ
ไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปด้วย    เมื่อเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งใด ความหลงผิดที่มีอยู่น้ัน ก็ทำาให้ความคิดปรุงแต่งต่างๆ 
เป็นไปตามแนวทางของมัน หลงผิดอย่างใด มีความเชื่อความเข้าใจอย่าง
ใด ก็ตั้งเจตจำานงคิดปรุงแต่ง คิดวินิจฉัย และคิดแสดงออกไปตามความ
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หลงผิด ตามความเชื่อความเข้าใจอย่างน้ัน
ความคิดปรุงแต่งทั้งหมดน้ีเรียกว่า  สังขาร    และสังขารน้ีก็จะ

ประสานเข้าแนวเดียวกับตัณหา   ซ่ึงมีมูลรากมาจากอวิชชาเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือจะตั้งเจตจำานง   คิดปรุงแต่งไปในแนวทางที่จะสนองตัณหา 
สนองความต้องการของตัวตน  ในทางบวกบ้าง  ในทางลบบ้าง  แล้วแต่
กรณี   โดยนัยน้ี   อวิชชาจึงเป็นต้นตอของสังขารและทำาให้เกิดตัณหา 
อุปาทาน พรอ้มทั้งองค์ประกอบข้ออื่นๆ ตามมา

ภพ  คือภาวะชีวิตที่เราอยู่ในขณะน้ัน  เราเกิดความยึดมั่นในสิ่งใด 
เราก็เกิดภาวะในจิตใจหรือภาวะแห่งชีวิตของเราในสภาพอย่างน้ัน เช่น
บางคนอยากเป็นเศรษฐี  ยึดมั่นในความเป็นเศรษฐี  ใจก็คิดถึงแต่เรื่อง
เงินเรื่องทอง  และภาพของความเป็นเศรษฐี  ภาวะของจิตของเขาที่เป็น
อยู่ขณะน้ันเป็นภพหน่ึงซ่ึงสร้างข้ึนจากความคิดนึกของเขา ถ้าคนเราเกิด
ความปรารถนาและยึดมั่นอะไรก็ตาม จิตในขณะน้ันก็จะมีสภาพของมัน
เป็นอย่างหน่ึงๆ โดยเฉพาะ   ซ่ึงเรียกว่าภพหน่ึงๆ   ภพมีสองอย่างคือ 
กรรมภพและอุปปัตติภพ

กรรมภพ   เป็นตัวกรรมหมายถึงกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของ
บุคคล  ตามปกติบุคคลย่อมมีความยึดมั่นในความเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง 
เราจะมีภาวะชวีิตอันหน่ึงข้ึนมาโดยเฉพาะตามภาวะที่ยดึไว้น้ัน  ภาวะชวีิต
จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมทั้งหมดของเรา เช่นบุคคลผู้ซ่ึงยึดมั่นใน
ความเป็นเศรษฐี ในความเป็นคนมีเงิน ภาวะชีวิตในรูปของกรรมภพก็คือ
กระบวนพฤติกรรมของเขา ซ่ึงเขาจะแสดงออกในรูปแบบของความเป็น
เศรษฐีตามที่เขาเข้าใจ    ถ้าเขาไม่เป็นเศรษฐีจริงเขาก็จะแสดงท่าทาง
อาการต่างๆ ออกมา   ซ่ึงเป็นอาการเทียมและมักเกินความจริง   ทาง
กายบ้าง ทางวาจาบ้าง อันเน่ืองมาจากแรงกระตุ้นของจิตใต้สำานึกของเขา

อุปปัตติภพ  เป็นภาวะชวีิตที่ไม่ใช่สว่นพฤติกรรม  แต่เป็นภาวะใน
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ทางจิต คือการที่จิตใจของเขาได้เข้าสู่สภาพที่มีลักษณะอย่างหน่ึงตาม
ภาวะชีวิตที่เขายึดมั่นไว้น้ัน

องค์ประกอบทั้งสามหมวดของปฏิจจสมุปบาทมีความเกี่ยวเน่ือง
กันคือ กิเลสทำาให้เกิดกรรม และกรรมทำาให้เกิดวิบาก วิบากเป็นส่วนผล 
กิเลสเป็นเหตุเดิมกระตุ้นทำาให้เราทำากรรมต่างๆ ให้มีพฤติกรรมต่างๆ ผล
ที่เรียกว่าวิบากน้ัน ไม่มีความดีความชั่วในตัวเอง ทา่นไม่เรียกวา่ดวี่าชัว่

เพราะฉะน้ันส่วนที่เรียกว่า  เวทนา  ผัสสะ  สฬายตนะ  นามรูป 
วิญญาณ  ชรามรณะ และ  ชาติ  ไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเอง  แต่ว่าเป็น
เหตุให้เกิดกิเลสต่อไป พอเกิดกรรมคือกรรมภพแล้ว วิบากคือ ชาติและ
ชรามรณะ ก็เกิดตามมา พอเกิดชรามรณะแล้ว ก็เกิดปฏิกิริยาในจติใจข้ึน
มา พอใจหรือไม่พอใจก็สัมพันธ์กับกิเลสคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทานของ
เรา เมื่อวงจรเวียนมาถึงกิเลสแล้ว ก็หมุนให้เกิดกรรมและวิบากสืบเน่ือง
ต่อไปอีก สิ่งสำาคัญทีต่้องทำาความเข้าใจตอนน้ีคือ ชาติ และชรามรณะ

ตัวเราคืออะไร   บางคนก็ตอบว่าร่างกาย   บางคนก็ตอบว่าจิตใจ 
แท้จริงแล้วตัวเราน้ันไม่ใช่ร่างกายหรือจิตใจ ตัวเราคือภาพลวงของตัวตน 
ซ่ึงเรายึดถือไว้อย่างคลุมเครือ  โดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอันใดอันหน่ึง 
การที่ตัวตนที่เรายึดถือไว้น้ัน เข้าอยู่ในภาวะชีวิตหรือภาพชีวิตอันใดอัน
หน่ึง  น่ันคือความหมายของคำาว่าชาติ  เมื่อเกิดมีตัวเราที่ได้เข้าไปเสวย
ภาพชีวิตอันหน่ึงข้ึนมาแล้ว สิ่งที่จะต้องเกิดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็
คือ การเคลื่อนคลายและการแยกหรือการพรากกันออกไประหว่างตัวตน
กับภาพชีวิตอันน้ัน ซ่ึงเรียกว่า ชรามรณะ

ถึงตอนน้ี  ถ้ามีกิเลส  ผลคือความทุกข์ก็จะเกิดตามมา  พร้อมทั้ง
ปฏิกิริยาและแรงสะท้อนอื่นๆ ตามสัดส่วนของกิเลสคือ  อวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน ที่เป็นพื้นฐาน ด้วยเหตุน้ี คนทำาดีกอ็าจจะเกดิความทุกข์ได้   
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สมมติว่าเราทำาความดีอันหน่ึง  แล้วเราหวังว่าคงจะได้รับความ
ชื่นชม  คงจะเห็นคนอื่นๆ แสดงอาการชื่นชมยินดีแล้วเราจะได้รับความ
ภูมิใจ  สิ่งน้ีคือตัณหา  ต่อไปก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นในภาพชีวติอันน้ัน 
ถึงแม้ว่าเราได้เสวยภาพชีวิตน้ันสมใจ    แต่ภาวะเช่นน้ีจะคงอยู่ตลอดไป
ไม่ได้  จะมีการเสื่อมหรือสลายไป  ทีน้ีถ้าเรามีตัณหาและยึดมั่นมาก  เรา
ก็จะเกิดความเสียดาย  เกิดความเป็นทุกข์ว่า  ความชื่นชมที่เราได้รับน้ัน 
ขณะน้ีเสื่อมลงไป  ตัวเรากำาลังเสื่อมไปจากภาพชีวิตที่ชื่นชมน้ัน  น้ีคือ
องค์ประกอบที่เรียกว่าชรามรณะ คือการที่ตัวตนสลายหรือพลัดพรากไป
จากภาวะชีวิตที่เคยเสวยหรือเคยเข้าครอง แล้วความทุกข์ก็เกิดข้ึน จุดน้ี
เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้

แต่ถ้าเราปฏิบัติในสิ่งเหล่าน้ีให้ถูกต้องแล้ว จะไม่เกิดเป็นพิษเป็น
ภัยต่อตัวเรา  น่ีคือตอนที่เป็นจริยธรรม  คือการหาทางที่จะทำาให้ชีวิต
ของเราไม่ต้องมาทุกข์โดยใช่เหตุ   ถ้าคนไหนมีความยึดมั่นมาก  มีตัณหา
รุนแรงมีอุปาทานความยึดมั่นรุนแรง เกิดในภพต่างๆ เมื่อไร ก็จะเกิดการ
แก่การตายแบบน้ี  ที่เต็มไปด้วยทุกข์เรื่อยๆ สำาหรับคนธรรมดาสามัญ 
ทุกข์ที่จะเกิดอยู่เสมอตามวงจรน้ีก็คือ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาส

โสกะ คือ  ความเศรา้ ความเห่ียวแห้งใจ
ปริเทวะ คือ  ความครำ่าครวญรำ่าไร
ทกุขะ คือ  ความเจ็บปวดรวดร้าว
โทมนัส คือ  ความเสียใจ น้อยใจ
อุปายาส คือ  ความคับแค้นใจ สิ้นหวัง         
ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์มาก  เราต้องหาทางแก้

ไม่ให้ทุกข์น้ันเกิดข้ึนได้  เพราะนอกจากเกิดทุกข์แล้ว  ยังทำาให้เกดิปัญหา
จริยธรรมดว้ย  เน่ืองจากความทุกข์ประเภทต่างๆ เหล่าน้ันเป็นส่วนสั่งสม
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ในวงจรที่ไม่ได้ระบายออกไป  กลายเป็นแรงกดดันอัดอั้นข้ึนภายใน  ก่อ
ให้เกิดแรงสะท้อนและปฏิกิริยาต่างๆ เช่น  ความอยากได้ที่รุนแรงยิ่งข้ึน 
ความหวงและห่วงฐานะอำานาจ   ความหวาดกลัวต่อความสูญเสีย  ความ
ระแวง ความเบ่ือหน่าย ความเกลียดกลัวคิดทำาลาย เป็นต้น (วิบากทำาให้
เกิดกิเลส) แล้วแสดงออกมาในรูปของปัญหาซับซ้อน อาชญากรรม และ
ความชั่วร้ายต่างๆ ทั้งน้ีเพราะมนุษย์ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักหลักที่
จะจัดการกับตนเองให้ถูกต้อง น่ีคือวงจร ปฏิจจสมุปบาทในรูปหน่ึงที่นำา
มาใช้แกช่ีวิตในทางจริยธรรม

ค. สติและปัญญากับอวิชชา
ตัณหาเป็นจุดสำาคัญที่ทำาให้มนุษย์เกิดปัญหา  ตัณหา  คือความ

อยากที่จะสนองความต้องการของตัวตนอันใดอันหน่ึงที่เราหลงผิดยึดถือ
ว่ามีอย่างคลุมเครือๆ  บางท่านคิดว่าถ้าไม่มีตัณหาแล้วจะทำาให้ประเทศ
ชาติพัฒนาได้อย่างไร       ที่จริงแล้วตัณหาเป็นตัวการสั่งสมปัญหาใน
กระบวนการพัฒนา เมื่อเราทราบว่าตัณหาทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ เราจะ
ต้องมีสิ่งที่จะมาหักล้างตัณหาให้ลดลงหรือสลายไป   ตัณหาจะแก้ได้
อย่างไร  เราจะไปทำาลายตัณหาหรือ  พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเช่นน้ัน 
เพราะบางครั้งการแก้ปัญหาน้ัน ท่านให้ใช้การสนับสนุนโดยอาศัยตัณหา 
ละตัณหาก็ได้ เน่ืองจากตัณหาไม่ใช่ตัวการต้นเดิม มันเป็นเพียงตัวแสดง
บทบาท

ดังน้ัน  การแก้ปัญหา  เราจะไปแก้ที่ตัณหาน้ันย่อมไม่ได้ผลจริง 
เพราะเป็นวิธีการกดมันไว้เท่าน้ัน เราต้องแก้ที่อวิชชา เพราะถ้ามนุษย์ไม่รู้
เท่าทัน การเกิดทุกข์หรือปัญหาก็จะหมุนเวียนอย่างน้ี แต่ถ้ามนุษย์รู้เท่า
ทันเรามีองค์ประกอบฝ่ายตรงข้ามมาตดัวงจรได้  องค์ประกอบที่สำาคัญคือ 
สติกับปัญญา    สติเกิดเมื่อไรจะช่วยให้ผู้น้ันยั้งได้และเปลี่ยนกระแสใน
วงจรได้ ปัญญาก็จะชว่ยให้ผู้น้ันทำาลายแรงกดดันสะสมภายในวงจรได้



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๕

ถ้าสติกับปัญญาไม่เกิด  องค์ประกอบต่างๆ ก็จะหมุนไปตามวงจร
เดิม   พอเกิดชรามรณะข้ึนมา  ก็เกิด  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาส   สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาแล้วจะผลักดันให้กิเลสเกิด   แล้วก็มีแรง
สะท้อนให้กระทำาการ  คือ  กรรมต่างๆ ซ่ึงจะเป็นปัญหาแก่ตนเองบ้างแก่
ผู้อื่นบ้างต่อๆ ไป

ฉะน้ัน ตามหลักพุทธธรรม เมื่อเราทราบว่าเหตุเกิดจากอวิชชา เรา
จะต้องแก้ที่อวิชชา โดยการสร้างปัญญาข้ึน ปัญญาที่สร้างข้ึนน้ี จะต้อง
เป็นปัญญาแบบเฉพาะที่มีความมุ่งหมาย เน่ืองจากอวิชชาหมายถึงภาวะ
ที่เราไมรู่้แท้จริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต ทำาให้วางทัศนคติต่อโลกและชวีิตไม่
ถูกต้อง ดังน้ันปัญญาที่เกิดจะมีลักษณะเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็น
จริง และจะทำาลายอวิชชา ซ่ึงเป็นความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนที่ยึด
มั่นไว้อย่างคลุมเครือ

เพราะฉะน้ัน ในการพัฒนาปัญญาเพื่อทำาลายอวิชชา จะต้องมีการ
ทำาลายการเห็นแก่ตนน้ีออกไปเรื่อยๆ ด้วย  และจริยธรรมที่จะได้ผลจะ
ต้องสร้างปัญญา ถ้าปัญญามากข้ึนอวิชชาจะน้อยลง และตัณหาก็น้อยลง
ไปด้วย  แต่ถ้าความรู้ที่สร้างน้ันไม่ทำาลายการเห็นแก่ตัวให้น้อยลงไป  ก็
ไม่ใช่ปัญญาที่ถูก

ความรู้ของมนุษย์น้ัน แบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ ๒ หมวด เรียกวา่ สตุะ 
พวกหน่ึง กับ ปัญญา พวกหน่ึง  สุตะ เป็นความรู้ประเภทเล่าเรียนศึกษา 
และความรู้ที่สั่งสมอย่างเดียว แต่ปัญญาน้ันเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิด
ข้ึนภายในตัวเอง  ดังน้ัน  ความรู้ที่ได้จากการสั่งสมอย่างเดียว  โดยไม่มี
การกลั่นกรองจะไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตที่แท้จริง แต่เป็นเพียงเครื่องมือ
ประกอบอาชีพและสิ่งที่จะนำามาอวดกัน  ส่วนปัญญาที่สร้างข้ึนจะเป็น
ของชีวิตเราและจะเป็นผลแก่ชวีิตเราอย่างแท้จริง

พฒันาการของปัญญาจะมีหลายชั้น เมื่อไปถึงระดับหน่ึงๆ จะมชีื่อ
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เรียกเปลี่ยนไปเฉพาะแต่ละระดับ เช่น ที่เรียกว่า ญาณ เป็นต้น การสร้าง
ปัญญาโดยการกลั่นกรองเชื่อมสัมพันธ์ความรู้ มีหลักสำาคัญอยู่ทีก่ารเข้าใจ
สภาวะของสิ่งตา่งๆ ซ่ึงจะกลา่วในกระบวนการสรา้งปัญญา

ง. กระบวนการสร้างปัญญา
เราทราบแล้วว่าการสร้างปัญญาจะทำาให้อวิชชาลดน้อยลง  และ

ในเวลาเดียวกันจะช่วยทำาลายการเห็นแก่ตัวลงไปด้วย     เพราะฉะน้ัน 
ตัณหาจะลดไปด้วย ปัญญาที่เราสร้างข้ึนน้ันเป็นคู่ปฏิปักษ์กับอวิชชา แต่
คุณธรรมอันใดที่เราจะสร้างคู่กับปัญญา ซ่ึงเป็นคู่ปฏิปักษ์กับตัณหา เรา
ลองพจิารณาจากตวัอย่างต่อไปน้ี

สมมติว่ามีเด็กนักเรียน ๒ คน เป็นเพื่อนรักใคร่ชอบพอกัน วันหน่ึง
เพื่อนคนหน่ึงหน้าบ้ึง คนที่เป็นเพื่อนเข้าไปทักทายก็ไม่ยอมพูดด้วย เด็ก
คนหลังจะมีปฏิกิริยาเข้าวงจร คือ เกิดตัณหา (วิภวตัณหา) เพราะการไม่
พูดตอบของเพื่อนน้ันขัดกับความปรารถนาของตนเอง บีบคั้นอัตตาของ
ตน  ถ้าเด็กคนหลังโกรธตอบก็จะก่อตัณหามากข้ึน  โดยมีอวิชชา
ครอบคลุมอยู่ตลอดเวลา  เพราะเด็กคนหลังไม่ได้เกิดสติฉุกคิดแล้วใช้
ปัญญาพิจารณาเหตุผลว่า เพื่อนของตนหน้าบ้ึงอาจมีสาเหตุอะไร วงจร
ของปัญหาก็หมุนต่อไป

แต่ถ้าเด็กมีสติใช้ปัญญา เขาจะคิดว่าเพื่อนเรารักใคร่กัน วันน้ีเขา
หน้าบ้ึง คงจะมีเหตุไม่สบายใจ อาจถูกผู้ปกครองดุ หรือมีเหตุไม่สบายใจ
อื่นๆ  เราควรเป็นที่พึ่งช่วยปลอบใจเขา  เมื่อเด็กเกิดปัญญาคิดเหตุผล 
ความกรุณาก็จะเกิดข้ึนมาด้วย  เป็นการเข้าใจในชีวิตผู้อื่น  และต้องการ
จะเผื่อแผ่อิสรภาพแก่ผู้อื่น  (เพราะตนไม่ถูกบีบคั้น อิสรภาพยังคงอยู่ ) 
วงจรปัญหาจะถูกตัดขาดลง  เพราะฉะน้ัน  องค์ประกอบหรือคุณธรรมที่
จะมาลบล้างตัณหาก็คือ  กรุณา  โดยนัยน้ีการสร้างปัญญาที่ถูกวิธีจะเกิด
ความกรุณาควบคู่ไปด้วย
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อน่ึง ในท่ามกลางกระบวนการน้ี เมื่อเริ่มใช้ปัญญาความคิดตั้งต้น
ถูกทางแล้ว จะเกิดฉันทะที่เป็นธรรมฉันทะข้ึน คือเกิดความใฝ่รู้ ต้องการ
จะสืบสาวให้เข้าถึงความจริงที่เป็นแก่นแท้หรือต้นตอของเรื่อง และเมื่อ
เกิดกรุณาแล้ว จะมีฉันทะที่เป็นกัตตุกัมยตาฉันทะ คือต้องการจะทำาการ
แก้ไขช่วยเหลือ  ฉันทะเหล่าน้ีคือ  แรงเร้าที่ต้องการตามหลักพุทธธรรม 
เป็นตัวผลักดันการกระทำาที่ตรงข้ามกับตัณหา  เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังสร้าง
เสริม และเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในการพัฒนาทีด่ี

ปัญญาเป็นคุณสมบัติฝ่ายตน      กรุณาเป็นคุณสมบัติที่จะทำา
ประโยชน์แก่ผู้อื่น   ดังน้ันคนเราควรจะพัฒนาสร้างปัญญาให้เจริญข้ึน 
พรอ้มกับที่กระทำาการต่างๆ โดยใชก้รุณาเป็นแรงจูงใจให้มากข้ึน   เมื่อพดู
ในแง่ของการศึกษา  ถ้าเราจะสร้างคนตามหลักการน้ี  กระบวนการให้
การศึกษาของเราจะต้องสร้างคนตามคุณสมบัติที่พึงต้องการ ๒ อย่างคือ 
อัตตัตถสมบัติ และปรตัถปฏิบัติ

อัตตัตถสมบัติ  หรือ  อัตตหิตสมบัติ  คือ  ความถึงพร้อมด้วย
ประโยชน์ของตน หรืออตัถะของตน

ปรัตถปฏิบัติ  หรือ  ปรหิตปฏิบัติ  คือ  การปฏิบัติเพื่อประโยชน์
แก่ผู้อื่น

องค์ประกอบที่สำาคัญของอัตตตัถสมบัติ คือ ปัญญา ปัญญาเป็นตัว 
นำาเพื่อให้ทำากิจการสำาเร็จ ให้สำาเร็จพุทธภาวะ คือความเป็นพระพุทธเจ้า 
และให้สำาเร็จอัตตนาถะ คือความเป็นที่พึ่งของตนเองได้

องค์ประกอบที่สำาคัญของปรตัถปฏิบัติ คือ กรณุา บุคคลที่สมบูรณ์
อย่างพระพุทธเจ้าต้องมีคุณสมบัติประการที่สองด้วย  คือเป็นที่พึ่งของผู้
อื่น  ปฏิบัติเพื่อผู้อื่น  พระพุทธเจ้าอาศัยพระคุณสำาคัญคือกรุณาเป็น
ตัวนำาให้สำาเร็จพุทธกิจ  คือบำาเพ็ญหน้าที่ของพระพุทธเจ้าได้  และสำาเร็จ
โลกนาถะ  คือความเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้
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แนวความเข้าใจเกี่ยวกับไตรสิกขา
ไตรสิกขา คือหลักการศึกษาหรือการฝึกฝนอบรม ซ่ึงกำาหนดข้ึน

เพื่อแก้ปัญหาหรือทำาความปลอดทุกข์ให้สำาเร็จผลตามหลักปฏิจจสมุป-
บาท  ไตรสิกขา  เป็นกระบวนการศึกษาที่มีองค์ประกอบ ๓ ข้ัน  คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา

องค์ประกอบ ๓ ข้ันน้ีมิได้แบ่งเป็นข้ันตอนต่างหากกัน   แต่คาบ
เกี่ยวกันไปโดยตลอด ที่เป็นข้ันเพราะเป็นปัจจัยส่งทอดแก่กัน เรียงลำาดับ
ตามหน้าที่ที่ทำาให้เข้าถึงจุดหมาย คือ การแก้ปัญหา หรือให้เกิดตัวการ
ศึกษาที่แท้ ปัญญาเป็นตัวให้สำาเร็จกิจของการศึกษา คือเป็นตัวการให้แก้
ปัญหาได้ หรือทำาให้พ้นทกุข์ได้ จึงเรียงไว้ลำาดับท้าย  เพราะตอ่จากปัญญา
ก็คือวิมุตติ  (ความหลุดพ้นจากปัญหา  ความเป็นอิสระ  ปลอดจากทุกข์) 
และจึงกล่าวว่า การศึกษาคือกระบวนการสร้างปัญญา

อย่างไรก็ตาม   ท่ามกลางกระบวนน้ัน   องค์ประกอบทั้งสามเป็น
ปัจจัยสนับสนุนกันและกัน   ไม่เฉพาะแต่ศีลเป็นปัจจัยแก่สมาธิ   และ
สมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเท่าน้ัน แต่องค์ประกอบข้อท้ายๆ ก็เป็นปัจจัย
แก่องค์ประกอบข้อต้นๆ ด้วย     ทุกข้อเป็นปัจจัยแก่กันเชื่อมโยงไปมา 
เช่น จะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางกายและวาจาถูกทางยิ่งข้ึน ในเมื่อ
รู้วิธีแก้ปัญหาดีข้ึน และพฤติกรรมที่ดีถูกทางยิ่งข้ึน ก็เกื้อกูลแก่การแก้
ปัญหาคราวต่อๆ ไป

ศีล  คือ  ภาวะของผู้ที่มีหลักความประพฤติถูกต้อง  คือมีความ
ประพฤติดีทางกาย วาจา และสัมมาชีพ   ศีลไม่ใช่ตัวการให้เกิดปัญญา
โดยตรง   ภารกิจของศีลในกระบวนการสร้างปัญญาคือ  การสร้างภาวะ
เกื้อกูลแก่การกำาจัดอวิชชา  และเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างปัญญา 
ดว้ยระบบความประพฤติและการดำาเนินชวีิตที่
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๑. ยับยั้งควบคุมตัณหาให้อยู่ในขอบเขต  ปิดช่องทางไม่ให้โอกาส
ขยายตัวแก่ตัณหา    ซ่ึงเป็นตัวการให้แก้ปัญหาผิดและเพิ่ม
ปัญหา       

๒. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี  ความอยู่ดี  และภาวะปลอด
โปร่งโล่งใจ  ซ่ึงอำานวยโอกาสให้ใช้พลังจิตมุ่งไปในทางใช้ความ
คิดสร้างปัญญาได้มากข้ึน

ระบบของศีลจะเป็นอย่างใด   มองดูเคร่งครัดเข้มงวดเพียงใด
ย่อมข้ึนต่อวัตถุประสงค์ของระบบการครองชีวิตแบบน้ันๆ  โดยสัมพันธ์
กับจุดหมายของการศึกษา     อัตราเร่งในการเข้าถึงจุดหมายพร้อมทั้ง
อัตราส่วนเพิ่มลดของการควบคุมตัณหา    และการใช้พลังทางจิตที่
ต้องการในกรณีน้ันๆ ซ่ึงทั้งน้ีจะต้องคำานึงถึงความพร้อมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วย

โดยปกติถือว่าศีล ๕ เป็นหลักความประพฤติสามัญสำาหรับมนุษย์ 
ไม่ว่าจะครองชีวิตอยู่ในระดับใดๆ  คือเป็นหลักความประพฤติพื้นฐาน
ของบุคคลแต่ละคนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหน่ึง จึงเรียกว่า มนุษยธรรม 
ต่อจากน้ัน จึงมีหลักความประพฤติจำาเพาะสำาหรับระบบการครองชีวิตที่
มีวัตถุประสงค์จำาเพาะแต่ละระบบ ซ่ึงผู้สมัครเข้าสู่ระบบน้ันๆ หรือเข้าสู่
ฐานะในระบบน้ันๆ จะต้องประพฤติเป็นพิเศษออกไปอีก  เช่น ศีล ๑๐ 
สำาหรับสามเณร  ศีล ๒๒๗ สำาหรับพระภิกษุ  ศีล ๓๑๑ สำาหรับภิกษุณี
เป็นต้น

หรืออย่างนักเรียน นอกจากศีล ๕ ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหน่ึงแล้ว 
ก็ย่อมจะต้องมีศีลนักเรียน ศีลเด็กในครอบครัว กล่าวคือวินัยเพื่อความ
เป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่วัตถุประสงค์ของการดำาเนินชีวิตในโรงเรียนและใน
ครอบครัวอีกส่วนหน่ึงด้วย ซ่ึงเป็นเรื่องจำาเพาะตัวและใกล้ชิดตัวที่จะต้อง
รับผิดชอบ เป็นสิ่งสำาคัญอย่างหน่ึงในเรื่องศีล ทีค่วรคำานึงถึงไว้ให้มาก
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ศีล เป็นคำาที่ใช้บ่อยในภาษาไทย แต่ความหมายที่ใช้ส่วนมากเป็น
ความหมายตามรูปแบบเท่าน้ัน    มักไม่ได้คำานึงถึงสาระสำาคัญที่แท้จริง 
ดังน้ัน เมื่อพูดถึงคำาว่าศีล เราจึงมักนึกถึงศีลเป็นข้อๆ เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ 
ซ่ึงเป็นเพียงหลักปฏิบัติสำาหรับฝึกอบรมให้เป็นผู้มีศีล (เรียกคำาบาลีว่า
สิกขาบท)

การติดในรูปแบบทำาให้เรามักลืมนึกถึงระเบียบวินัยทั่วๆ ไป ถ้าจะ
เป็นคนมีศีลจริง    ก็ต้องรู้จักรักษาระเบียบวินัยใกล้ๆ ตัวให้ได้   เช่น 
ระเบียบวินัยในครอบครัวและในโรงเรียน  เป็นต้น   ถ้าเด็กไม่ได้ฝึกใน
เรื่องวินัยทั่วๆ ไปที่ใกล้ตัวแล้ว จะหวังอะไรในระยะยาวให้เด็กรักษาศีลได้ 
ศีลสำาหรับระบบชีวิตแต่ละอย่าง  ต้องมีวินัยจำาเพาะสำาหรับฝึก  เมื่อแยก
เป็นข้อๆ ก็เรียกว่าสิกขาบท ถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัย อยากจะทำาอะไรก็
ทำาตามใจชอบ ตัณหาก็พอกพูนข้ึน จิตใจก็ส่ายพร่ามากข้ึน มุ่งแต่จะหา
สิ่งสนองความอยากปรนเปรอตวัตน เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายแต่เพียงฉาบ
ฉวย  ผิวเผิน  ไม่เกิดฉันทะที่จะระดมพลังจิตให้มุ่งไปในการใช้ความคิด
แสวงปัญญา พดูง่ายๆ วา่ไม่เกิดสมาธิ

ตรงข้าม  ถ้ารกัษาระเบียบวินัยดี  มีศีลแล้ว  กเ็ป็นการง่ายที่จะผกู
จิตให้มุ่งแน่วแน่อยู่กับคุณธรรมความดีงาม  เช่น  ให้ยึดมั่นในอุดมคติ 
ให้มีสติรู้จักยั้งคิด และมีความเพียรพยายามแน่วแน่ในจุดหมาย เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นเรื่องของสมาธิทั้งสิ้น  ในเวลาเดียวกันเมื่อผูกจิตให้คุ้นและแน่วแน่
อยู่กับความดี  เช่น  ให้ยึดมั่นในอุดมคติได้แล้ว  ก็จะช่วยให้ความมี
ระเบียบวินัยแน่นแฟ้นมั่นคงข้ึนด้วย  สมาธิจึงกลับเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่
ศีลอีกต่อหน่ึง

ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศีล  สมาธิ  และปัญญาที่
หยาบๆ ง่ายๆ กว่าข้างต้นน้ี  เช่น  บุคคลหน่ึงไปลักทรัพย์ของคนอื่นมา 
แล้วเข้าไปน่ังฟังการสนทนาในสมาคมแห่งใดแห่งหน่ึง   บุคคลผู้น้ันจะไม่
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สงบ ไม่มีสมาธิ จิตใจกระสับกระส่าย ฟุ้ง ไม่แน่วแน่ รับฟังอะไรไม่ชัด 
ไม่มีความเข้าใจและปัญญากจ็ะไม่เกิด

โดยนัยน้ี เมื่อศีลขาดไป จึงไม่ได้สมาธิ เมื่อไม่มีสมาธิ ก็ไม่สามารถ
พัฒนาความคิดให้เกิดปัญญา ถ้าต้องการสมาธิความแน่วแน่ของจิตและ
กำาลังใจในข้ันสูงข้ึนไป  ก็ต้องใช้กำาลังศีลที่บริสุทธิ์มากยิ่งข้ึน  เพราะต้อง
มีการควบคุมตน ให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำานวยแก่การมีสมาธิ และมีความ
มั่นใจในตัวมากยิ่งข้ึน ศีลน้ันมีทั้งศีลฝ่ายตนเองและฝ่ายสังคม มีทั้งศีลใน
ทางลบและศีลในทางบวก  ศีลในทางลบ เช่น ศีลห้า การเว้นอบายมุข 
ศีลในทางบวก เช่น สาราณยีธรรม สังคหวตัถุ ทิศ ๖  เป็นต้น

สมาธิ  คือความแน่วแน่มั่นคงหนักแน่นของจิตใจ  ส่วนมากเรามัก
นึกถึงสมาธิในรูปแบบมากเกินไป  นึกไปในแง่การน่ังน่ิง  ซ่ึงเป็นเพียงวิธี
การอย่างหน่ึงที่ยอมรับกันว่าได้ผลดีในการเตรียมตัวสร้างสมาธิ  คนบาง
คนอาจจะเก่งกว่าคนที่ไปน่ังน่ิงๆ และมีสมาธิที่ดีกว่า  การน่ังน่ิงๆ ไม่ใช่
ตัวสมาธิ  สมาธิน้ันจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นความแน่วแน่มั่นคงหนัก
แน่นของจิตใจที่จะนำาไปใช้ในการกระทำากิจทุกๆ อย่าง     โดยเฉพาะสติ
และวิริยะ เด็กจะรักษาระเบียบวินัยได้ดี เราต้องฝึกในเรื่องสมาธิ ให้เขา
เป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง สามารถจะควบคุมยับยั้งตนเองได้ดี มีความเพียร
พยายามตั้งใจแน่วแน่

วิธีฝึกคนในข้ันสมาธิมีหลายอย่างเช่น  วิธีฝึกคนให้ยุ่งกับกิจกรรม
อย่างใดอย่างหน่ึงที่ไม่ให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับความชั่ว วิธีเอาความดีเข้า
มาข่มความชั่ว หรือฝึกให้คุ้นกับสิ่งที่ดีงามจนมีคุณธรรมเป็นภูมิต้านทาน 
หรือผูกมัดจิตไว้กับสิ่งที่ดีงามบางอย่างแบบที่เรียกว่าให้มีอุดมคติ และวิธี
ฝึกสมาธิโดยมุ่งความเข้มแข็งของจิตใจเป็นสำาคัญ แต่การฝึกด้วยวิธีของ
สมาธิไม่ได้ผลถาวร ข้ันที่ได้ผลแท้จริงและเด็ดขาด จะต้องเป็นข้ันปัญญา
ที่เรียกว่า วิปัสสนา คือข้ันที่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงจนเปลี่ยนทัศนคติ 
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เปลี่ยนค่านิยม มีโลกทัศน์และชีวทัศน์อย่างใหม่ได้
ระบบการศึกษาที่สมบูรณ์    จะต้องมีองค์ประกอบพร้อมทั้งศีล 

สมาธิ  และปัญญา   ถ้าขาดเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง  จะกลายเป็นระบบ
การศึกษาที่ทำาลายการศึกษาเสียเอง และนำาความหายนะมาสู่สังคม เช่น 
ระบบการศึกษาที่หย่อนในศีล ขาดการฝึกอบรมในเรื่องระเบียบวินัย จะ
กลายเป็นเครื่องผลาญประโยชน์ของปัญญาเสียเอง

อธิบายอย่างงา่ยๆ ปัญญาเป็นตวัแกนของการศกึษา เพราะทำาให้รู้
ทางออกจากปัญหา  ซ่ึงหมายถึงการรู้ทางเลือกมากข้ึนในแต่ละกรณีๆ 
ด้วย  แต่สำาหรับปัญญาข้ันต้นๆ (โลกียปัญญา) ที่ยังไม่เข้าถึงความรู้พื้น
ฐานถึงขนาดมีโลกทัศน์และชีวทัศน์อย่างใหม่ ปัญญาน้ันยังอาจเปิดช่อง
ให้แก่ตัณหาได้  คือ  เมื่อเกิดปัญญาเห็นทางเลือกข้ึนแล้ว  ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่า
ทางเลือกใดนำาไปสู่อิสรภาพของชีวิต เป็นไปเพื่อความดำารงอยู่ด้วยดีร่วม
กัน  ทางเลือกใดสนองความอยากให้ความปรนเปรอแก่ตัวตนชั่วระยะ
เวลาสั้น แต่สร้างความสับสนและความทุกข์แก่สังคมในระยะยาวและ
กว้างไกล ทั้งที่รู้อยู่เช่นน้ีแต่เพราะยอมตกเป็นทาส ดำาเนินไปตามอำานาจ
ของตัณหาคือความเห็นแก่ตน  กลับเลือกเอาทางเลือกที่สนองตัณหา 
การถือเอาทางเลือกน้ี สำาหรับปุถุชนเกิดข้ึนบ่อยครั้งและมากมาย

ในเมื่อขาดศีล  ไม่มีระเบียบวินัยหรือระบบควบคุมความประพฤติ
สำาหรับปิดโอกาสในการทำาความชั่วหรือตะล่อมไว้ในทางดีได้  ยิ่งขาด
สมาธิเช่นความแน่วแน่เข้มแข็งที่จะยืนหยัดในอุดมคติเป็นต้นด้วยแล้ว ก็
ทำาความชั่วได้ง่ายอย่างยิ่ง  ในกรณีเช่นน้ีเสรีภาพก็จะมีความหมายเป็น
เพียงการทำาได้ตามใจชอบ  หรือการสมัครใจเป็นทาสของตัณหาเท่าน้ัน 
หรืออีกนัยหน่ึงก็เป็นเพียงภาวะที่ตรงข้ามกับศีล  หรือความมีระเบียบ
วินัยเท่าน้ันเอง
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องค์ประกอบท่ีจะช่วยให้เกิดไตรสิกขา
ก่อนจะถึงไตรสิกขา  จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ  ช่วยในการฝึก

อบรม ทัง้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบทางสงัคม และองคป์ระกอบภายในบุคคล คอื
๑. กัลยาณมิตร เป็นองค์ประกอบภายนอก   ได้แก่สิ่งแวดล้อม

ทางสังคมที่ดี
๒. โยนิโสมนสิการ เป็นองค์ประกอบภายใน   ซ่ึงควบคู่ไปกับองค์-

ประกอบภายนอก  ได้แก่การใช้ความคิดถูกวิธี  คือ คิดสืบสาว
ให้ถึงต้นตอ ตามหลักความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบและเหตุ
ปัจจัยตา่งๆ 

ในการศึกษา    ครูนอกจากเป็นสิปปทายก (ผู้ให้หรือถ่ายทอด
ศิลปวิทยา) แล้ว   จะต้องทำาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรด้วย   ช่วยให้เด็กใช้
ความคิดที่ถูกวิธี  และช่วยให้รู้จักคิดรู้จักหาเหตุผลก็คือช่วยให้เด็กเกิด
โยนิโสมนสิการ  ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรช่วยสร้างโยนิโสมนสิการให้เกิดข้ึน
แก่เด็ก เด็กจะถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ง่าย ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ตนเอง
ไม่รู้จกัคิดกต็ามหรอืปัจจัยภายนอกเหน่ียวนำาก็ตาม

ในทางปฏิบัติ  การสร้างคุณธรรมตามระบบ  จึงต้องข้ึนอยู่กับสิ่ง
แวดล้อมส่วนหน่ึงและการสร้างสมคุณธรรมภายใน  โดยเฉพาะการรู้จัก
คิดรู้จักวางใจต่อสิ่งต่างๆ ของเด็กเองส่วนหน่ึง  หลักที่กล่าวน้ีจะเห็นได้
จากข้อธรรมต่างๆ  ที่นำามาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับบุคคลและสถาน-
การณ์ที่จะนำาไปปฏิบัติ เชน่ จักร ๔, มงคล ๓๘ เป็นต้น

การปฏิบัติทั้งปวงมุ่งเพื่อไปสู่จุดหมายที่เรียกว่า  วิมุตติ  คือภาวะ
ที่เป็นอิสระเสรีอย่างแท้จริง  ซ่ึงทำาให้บุคคลหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นทั้งทาง
ร่างกายและทางจิตใจ  ทั้งทางสังคมและส่วนบุคคล  มีความพร้อมอย่าง
แท้จริง   ที่จะเสวยผลของความมีชีวิตโดยสมบูรณ์   มีคุณสมบัติครบทั้ง
อัตตัตถสมบัติและปรัตถปฏิบัติ
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