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คุณศักดา โมกขมรรคกุล เปนผูที่ผูพิพากษาใหความเคารพนับถืออยางมากทาน
หนึ่ง ทานเปนผูที่ประกอบดวยคุณงามความดี ที่ทุกคนระลึกถึงและพูดถึงอยูตลอดเวลา

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคที่ทานขึ้นมาดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกานั้น ส่ิงหนึ่ง
ซ่ึงทานไดทําสําเร็จ ก็คือ ทานสามารถทําใหคดีที่คั่งคางอยูในศาลฎีกาลดลงไปไดเร่ือยๆ 
จนกระทั่งในทายที่สุด ผูพิพากษาในศาลฎีกาตองแยงกันทํางาน เพราะไมมีคดีจะตัดสิน

หลังจากนั้นแลว ก็ไมมีเหตุการณอยางนั้นเกิดขึ้นอีกเลยจนบัดนี้ คดีคั่งคางศาล
ฎีกาอยูอีกมาก วิธีการเชนนั้นใครๆ ก็อยากจะใหมีอีก แตก็ยังไมทราบวาจะทําไดอยางไร

ผลแหงความดีอันนั้นอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนที่ประจักษตอมาก็คือวา หลังจากพน
ตําแหนงไปแลวไมนาน ทานก็ไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหเปน
องคมนตรี ซ่ึงกระผมคิดวาทานคงไมเคยคาดฝนมากอนเชนเดียวกัน

ในฐานะที่ไดใกลชิดกับทานมากคนหนึ่ง เคยรับราชการกับทานตั้งแตคร้ังที่ทาน
เปนผูพิพากษาหัวหนาศาลที่จังหวัดอุดรธานี ไดทราบดีถึงอุปนิสัยใจคอ ความสมถะ
เรียบงาย และความมีจริยวัตรและอุปนิสัยสวนตัววาทานเปนคนอยางไร และความดีงาม
นั้นก็เปนที่ประจักษแกคนทั่วไป จึงทําใหเปนที่ปรากฏอยูจนทุกวันนี้

กระผมไดมาคิดกับคุณหญิงสํารวยวา ในโอกาสที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพ
ในอีกประมาณ ๒-๓ เดือนขางหนา นาจะมีธรรมะดีๆ สักเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะจัดทํา
หนังสือเปนที่ระลึก แลวก็มีความเห็นพองตองกันวา นาจะไดฟงธรรมะจากพระเดชพระ
คุณทานเจาคุณเอง สวนหัวขอก็แลวแตทานจะเห็นสมควร

ถาถามความประสงคก็คือ อยากจะใหเปนเรื่องธรรมะที่ผูพิพากษาทั้งหลาย ควร
จะยึดถือไวใหมั่นคงในจิตใจ เพราะวาเอาเขาจริงๆ แลว กระผมเอง โดยสวนตวันัน้มี
ความรูสึกวา เร่ืองของธรรมะไมใชเปนเรือ่งทีเ่ขาใจงายอยางทีค่ดิ บางครัง้กสั็บสนและบาง
คร้ังกไ็มแนใจวาอะไรกนัแนที่ควรจะยดึถือ จงึไดถือโอกาสมากราบนมินตทานไว ซ่ึงกไ็ด
รับความกรณุาทีไ่ดรับการนดัหมายในวนันี ้สุดแตพระเดชพระคณุทานจะเหน็สมควร
                                                                                                              
๑ นายสมศักด์ิ วงศยืน ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอาญา กลาวนําในนามของคณะผูอาราธนา (นายสมศักด์ิ วงศยืน 
เคยรับราชการอยูกับนายศักดา โมกขมรรคกุล ยาวนาน เริ่มแตครั้งที่ทานอดีตประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
เปนผูพิพากษาหัวหนาศาลที่จังหวัดอุดรธานี และตอมา ในสมัยที่ นายศักดา โมกขมรรคกุล ดํารงตําแหนง
ประธานศาลฎีกา นายสมศักด์ิ วงศยืน ก็ไดเปนผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา กอนที่จะเปนประธาน
แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา แลวมาเปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลอาญา ในปจจุบัน)
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ตัง้ตลุาใหสงัคมสมในดลุ๑

อาตมภาพขออนุโมทนาที่คณะโยม มีคุณหญิงเปนผูนํา ไดมาเยี่ยมเยือนที่วัด
การที่อาตมภาพไดรับนิมนตใหแสดงธรรมในวันนี้ อาจจะเรียกวาเปนการสนทนากันใน
เร่ืองธรรมะที่เกี่ยวกับงานตุลาการ หรือในเรื่องของผูพิพากษา

การที่ไดจัดรายการซึ่งอาจจะเรียกวาการพบปะครั้งนี้ข้ึน ก็เปนเรื่องของน้ําใจนั่น
เอง คือน้ําใจของทานผูใกลชิด โดยเฉพาะในวงการของตุลาการหรือผูพิพากษา ที่มีตอ
ทานองคมนตรี ในฐานะที่ทานเปนอดีตประธานศาลฎีกา ซึ่งไดทําคุณประโยชนไวแกวง
การตุลาการ ซึ่งก็คือ แกประเทศชาติ แกสังคมไทย

เมื่อทานจากไป ผูที่ใกลชิดและรูจักทานดี ก็มีความระลึกถึง โดยมองเห็นคุณ
ความดี ต้ังแตที่มีตอกันเปนสวนตัว และในวงงานใกลชิด แลวขยายตอไปถึงกิจการ
ตุลาการทั้งหมด และกวางออกไปก็ถึงสังคมประเทศชาติ ซึ่งที่จริงก็ถึงโลกทั้งหมดนั่น
เอง เพราะวาประเทศชาติก็เปนสวนหนึ่งของโลก ถาประเทศชาติอยูไดดีมีความเจริญ
มั่นคง ก็เปนสวนประกอบของโลก ที่จะทําใหทั้งโลกนี้มีความเจริญมั่นคงไปดวย

เร่ืองที่ทานอดีตประธานศาลฎีกาไดทําคุณประโยชนไวนั้น เปนที่ชัดเจนดังที่ทาน
ผูกลาวนําไดทวนความสวนหนึ่งใหฟง นี้ก็แสดงวา คุณความดีของทานเปนเรื่องที่
ประทับใจอยูในวงการของผูพิพากษา คุณประโยชนที่ทานทําไปแลว ก็เปนสิ่งที่ยั่งยืนอยู 
ทั้งในจิตใจคน และทั้งในกิจการงานของประเทศชาติ
                                                                                                              
๑ ธรรมกถา ตามคําอาราธนาของ คุณหญิงสํารวย โมกขมรรคกุล และผูพิพากษาบางทาน พรอมทั้งญาติมิตร
ของคุณหญิงสํารวย โมกขมรรคกุล ที่บริเวณกุฏิเจาอาวาส วัดญาณเวศกวัน ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ตอนนี้ก็เปนเรื่องของผูยังอยูที่วา เมื่อเห็นคุณคาความดีของทานแลว ก็มาแสดง
น้ําใจตอทาน เราจึงจัดเตรียมการกันตางๆ โดยเฉพาะในชวงนี้ใกลเวลาที่จะมีงานพระ
ราชทานเพลิงศพ จึงไดเตรียมการในเรื่องการจัดพิมพหนังสือ ซึ่งถือวาเปนการอุทิศกุศล
อยางหนึ่ง

โดยเฉพาะการพิมพหนังสือแจกนี้ เปนเรื่องของประโยชนระยะยาว ซึ่งทางพระ
ศาสนายกยองวาเปนธรรมทาน คือการใหธรรม ซึ่งถือวาเปนทานอันเลิศที่ชนะการใหทั้ง
ปวง และถือวาเปนเอตทัคคะในบรรดาทานทั้งหลาย เพราะวาการใหธรรมเปนการเผย
แพรคุณงามความดี ซึ่งเปนหลักที่จะชวยดํารงจิตใจของคนและดํารงสังคม และทําให
เกิดความเจริญปญญา คือเกิดความรูความเขาใจที่จะดําเนินชีวิตใหถูกตอง และดําเนิน
กิจการงานตางๆ ใหเปนไปดวยดี

ในการพบกันวันนี้นั้น ตัวอาตมภาพเองไมไดคิดไววาจะพูดเรื่องอะไร แตมองไป
ในแงที่นึกวาทานจะมาถามปญหาอะไร จึงคิดวาจะเปนไปในรูปของการถาม-ตอบ 
หมายความวา ทานมีคําถามเกี่ยวกับธรรมะในแงที่เกี่ยวกับวงการตุลาการ หรือเกี่ยวกับ
เร่ืองของตุลาการ หรือแมกระทั่งเกี่ยวกับนิติศาสตร เกี่ยวกับกฎหมายอะไรตางๆ จะตั้ง
คําถามอะไรขึ้นมาก็ได รูสึกวาจะมีแงดี ที่วาจะตรงกับจุดสนใจ ไมวาจะมีอะไรที่เปน
เร่ืองซึ่งยังสงสัย เปนจุดที่คางอยูในใจของวงการตุลาการในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ จะเปน
จุดที่มีความสําคัญก็ดี หรือเปนจุดคางใจหรือสงสัย ก็ดี ในแงนั้นก็อาจจะเปนประโยชน 
ไมทราบทานจะเห็นเปนอยางไร ถาจะพูดในรูปที่คลายๆ วามาสนทนากัน

ตกลง ทานวาใหกลาวไปเรื่อยๆ ถาวาไปเรื่อยๆ ก็พูดถึงหลักธรรมเบื้องตนกอน



- ๑ -

ปญญาตองสวางทั่วถึงธรรม

ผูพิพากษาเปนตราชู
ดํารงตนอยูในธรรม ดํารงธรรมไวแกสังคม

เราถือกันวา ผูพิพากษาเปนผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม เปนตราชูซึ่งทําหนาที่ที่
เรียกวาดํารงธรรมไวใหแกสังคม

เมื่อจะดํารงธรรมไวใหแกสังคม ตัวผูพิพากษาเองก็ตองมีธรรม เปนผูต้ังอยูใน
ธรรม หรือรักษาธรรมดวยตนเอง และจะใหเปนอยางนั้นได ก็ตองชัดเจนวา ธรรมที่ผู
พิพากษาจะตองมีนั้นคืออะไร ผูพิพากษาจะตองตั้งอยูในธรรมอะไร หรือวาธรรมสําหรับ
ผูพิพากษานั้นคืออะไร

เมือ่พดูถงึธรรมทีบุ่คคลนัน้บคุคลนี ้หรือคนประเภทนัน้ประเภทนีจ้ะตองม ีโดยทัว่ไป
กจ็ะนกึกนัถงึความประพฤตดีิปฏิบัติชอบ การเปนอยูหรือดําเนินชีวิตที่ดีงาม ตามหลักที่
เรียกวาศีลธรรมบาง จริยธรรมบาง

สําหรับผูพิพากษา ซึ่งทํางานสาธารณะ คํ้าชูสังคม ก็แนนอนวาตองมีธรรมอยาง
ที่เรียกวาศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้น และตองมีไมใชแคในขั้นธรรมดาเทานั้น แตตองมีใน
ระดับที่อาจจะเรียกวาเขมงวดเปนพิเศษทีเดียว

อยางไรก็ตาม เมื่อพูดอยางจําเพาะ ธรรมในระดับความประพฤติศีลธรรมทั่วไป 
ยังไมถือวาเปนธรรมสําหรับผูพิพากษา แตเปนเพียงธรรมสําหรับบุคคลที่จะมาเปนผู
พิพากษา หรือเปนธรรมสําหรับผูพิพากษาในฐานะที่เปนบุคคลหนึ่งในสังคม หรือเปน
พลเมืองคนหนึ่ง

หมายความวา ความประพฤติตามหลักศีลธรรมทั่วไป เปนเพียงสวนประกอบ แต
เหนือนั้นขึ้นไป ผูพิพากษายังมีธรรมสําหรับการทําหนาที่เฉพาะของตนอีกตางหาก และ
ธรรมสําหรับการทําหนาที่เฉพาะของผูพิพากษานั่นแหละ ที่เรียกวา “ธรรมสําหรับผู
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พิพากษา”
แมโดยการเปรียบเทียบ งานของผูพิพากษาก็มิใชอยูในวงความประพฤติทางศีล

ธรรมทั่วไป ความประพฤติที่อยูในศีลธรรมเปนเพียงพื้นฐานที่รองรับการทํางานของผู
พิพากษาเทานั้น แตธรรมสําหรับการทํางานของผูพิพากษาตรงๆ แทๆ อยูที่เจตนา กับ
ปญญา

ตัวงานของผูพิพากษาพูดไดวา อยูที่ธรรมสําคัญ ๒ อยาง คือ เจตนา กับปญญา 
ขยายความวา ถาพูดกวางๆ ก็เปนเรื่องของการรักษาจิตใจ กับการมีและใชปญญา แต
ในที่นี้ ที่ใชคําวาเจตนา ไมพูดวาจิตใจ ก็เพราะวา เร่ืองของจิตใจอยูที่เจตนา เพราะ
เจตนาเปนหัวหนาและเปนตัวแทนของแดนจิตใจทั้งหมด เจตนาเปนตัวนํา ตัวทําการ 
เปนตัวเลือก ตัวตัดสินใจ

เจตนา จะตัดสินใจเลือกทําการใดและอยางไร ก็มีแรงจูงใจตางๆ มีสภาพจิต เชน 
อารมณความรูสึกตางๆ ความสุข ความทุกข ความขุนมัว ความผองใส ตลอดจนคุณ
สมบัติ เชน คุณธรรมและบาปธรรมทั้งหลาย อันมากมายในแดนของจิตใจนั้น คอยหลอ
เลี้ยงปรุงแตงคอยสนองหรือมีอิทธิพลตอเจตนา แตในที่สุดก็ตองสําเร็จดวยเจตนานี้
แหละ  เพราะฉะนั้น ในดานจิตใจ งานของผูพิพากษาอยูที่การรักษาและตั้งเจตนาใหถูก
ตอง

ปญญา คือ ความรูเขาใจ ต้ังแตรูขอมูล รูขอเท็จจริง เขาถึงความจริง รูหลักและรู
ตัวบทกฎหมาย รูหลักการตัดสินคดี ฯลฯ พูดรวบยอดก็คือรูธรรม

ถึงแมเจตนาจะตรง แตเจตนานั้นจะเลือกตัดสินไดถูกตอง เจตนาจะตองอาศัย
แสงสวาง การบอกทาง การใหตัวเลือก และการแกไขปญหาดวยปญญา

เพราะฉะนั้น บนพื้นฐานแหงความประพฤติที่ดีงามมีศีลธรรม ผูพิพากษาจะตอง
ใชและตองจัดการธรรมสําคัญ ๒ อยาง คือ เจตนา กับปญญา ใหดีใหพรอมและให
ทํางานอยางไดผลดีที่สุด

เร่ือง เจตนา กับปญญา บนพื้นฐานแหงความมีศีลธรรมนี้ ควรจะพูดขยายความ
อีกขางหนา

นี่คือธรรมสําหรับผูพิพากษา แตยังไมหมดเทานี้
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จะตัดสินใหเปนธรรม
ตองรูธรรมที่เปนเกณฑตัดสิน

ธรรมสําหรับผูพิพากษายังมีที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่มีชื่อตรงเลย
วา “ธรรม”

อยางที่พูดแตตนวา ผูพิพากษาเปนผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม เปนผูดํารงธรรมไว
ใหแกสังคม เปนตราชูของธรรม ตองเปนคนมีธรรม ตองตัดสินใหเปนธรรม ฯลฯ อะไรๆ 
ก็ธรรม

เมื่อพบคําวาธรรมในขอความตางๆ มากมาย บางทีก็สงสัยหรืออยางนอยก็ชักจะ
ไมชัดวา คําวา “ธรรม” ในขอความตางๆ เหลานั้น มีความหมายเหมือนกันหรือตางกัน 
ถาตางกัน ในแตละแหงมีความหมายวาอยางไร

เฉพาะอยางยิ่ง ในเมื่อหนาที่ของผูพิพากษาเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรม หรือเปนการ
กระทําตอธรรมและเพื่อธรรมโดยตรง ถึงกับเปนผูดํารงธรรม และทําใหเกิดความเปน
ธรรม ฉะนั้น ผูพิพากษาจะตองมีความชัดเจนในเรื่องธรรม วาธรรมคืออะไร มีความ
หมายวาอยางไร ไมวาจะเปนความหมายรวม หรือความหมายเฉพาะที่

ถาเปดหาความหมายในพจนานกุรม พอดแูลว กอ็าจจะงงไปเลย อยางนอยกอ็าจ
จะรูสึกวา เปนเรือ่งทีต่องจดจาํ และทาํทาจะจาํไมไหว

ผูพิพากษาซึ่งอยูกับธรรมนั้น ตองใหถึงขั้นที่วา พอเห็น พอพูดถึง หรือไดยนิคาํวา
“ธรรม” กม็องเหน็ความหมายทกุแงมมุทะลุปรุโปรงไปเลย

การที่จะเปนอยางนั้นได ผูพิพากษาจะตองมีความรูเขาใจในเรื่องธรรมอยางทั่ว
ตลอด คือรูระบบแหงธรรม อยางนอยรูระบบที่ใกลตัวที่สุด คือระบบแหง สภาวธรรม (ที่
ปจจุบันนิยมเรียกวา สัจธรรม) จริยธรรม และ บัญญัติธรรม

ธรรมชุดที่ ๒ นี้ สัมพันธโดยตรงกับธรรมชุดแรกที่พูดถึงกอนแลว คือ ตองมี
ปญญาที่รูเขาใจเขาถึงธรรมเหลานี้ และเจตนาก็ตองมุงใหไดผลตามธรรมเหลานี้ หรือให
เปนไปตามธรรมเหลานี้

เปนอันวา ธรรมสําหรับผูพิพากษา พูดไวที่นี่ ๒ ชุด คือ
ธรรมชุดที่ ๑ ปญญา กับ เจตนา
ธรรมชุดที่ ๒ ธรรมในระบบแหง สภาวะ จริยะ และ บัญญัติ
แคสองชุดนี้ก็พอ เพราะครอบคลุมธรรมทั่วทั้งหมดแลว ชุดแรกอยูที่ตัวผู

พิพากษา ชุดหลังอยูรอบตัวขางนอก และเปนจุดหมายของชุดแรก
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เปนธรรม ก็ถูกตองตามความจริง
ถูกตองตามความจริง ก็ดีงาม

ทีนี้ กอนจะพูดถึงธรรมสําหรับผูพิพากษา ๒ ชุดนั้น ซึ่งเปนเรื่องใหญสักหนอย ก็
มาพูดคุยกันในขอปลีกยอยตางๆ เกี่ยวกับธรรม ใหเปนเรือ่งเบาๆ เปนพืน้ไว กอนจะพดู
เร่ืองทีย่ากขึน้ไป

เราบอกวา ผูพิพากษาเปนผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม เปนตราชูอันทําหนาที่ที่เรียก
วาดํารงธรรมไวใหแกสังคมนั้น

“ธรรม” นี้ แปลกันวา ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
ความหมายที่เปนหลักเปนแกนของธรรมนั้น ก็คือ ความจริง หรือสภาวะที่เปนอยู

เปนไปของมันอยางนั้นๆ เปนธรรมดา
มนุษยเรานี้ ตองการสิ่งที่เกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชนแกตน แตส่ิงทั้งหลายที่จะ

เกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชนแกคนแทจริง จะตองสอดคลองกับความจริง มิฉะนั้นก็จะ
ไมเกื้อกูลเปนประโยชนไดแนแทยั่งยืน

ส่ิงที่เกื้อกูลเปนคุณประโยชนแกมนุษยแทจริง เรียกวาเปนความดีงาม
ความดีงาม จึงอยูที่สอดคลอง คือถูกตองตามความจริง
ความจริงเปนหลักยืนตัว ความดีงามเปนคุณคาที่มนุษยตองการ ความถูกตอง

เปนความสัมพันธที่นาพอใจ ระหวางคุณคาที่มนุษยตองการ กับความจริงที่เปนหลักยืน
ตัวนั้น

ที่วาผูพิพากษาดํารงธรรมนั้น เราเนนความหมายในแงของการรักษาความถูก
ตอง ทําใหเกิดความถูกตอง หรือพูดใหตรงวาทําความถูกตองใหปรากฏ และความถูก
ตองที่วานั้นก็ข้ึนอยูกับความจริง แลวความจริงและความถูกตองนี้ก็พวงความดีงามมา
ดวย

ถาไมมีความจริง ไมมีความถูกตอง ความดีงามก็ไมแทไมจริงเหมือนอยางที่คน
หลอกลวงก็สามารถทําใหคนรูสึกวาเขาเปนคนดีได แตแลว ในเมื่อไมถูกตอง ไมตรง
ความจริง พอขาดความจริงเทานั้น ที่วาดีก็หมดความหมายไป กลายเปนไมดี ดังนั้น 
ความจริงและความถูกตองจึงเปนเรื่องสําคัญมาก

ทีนี้ ความจริงนั้น มีอยูเปนสภาวะของมันเอง หรือเปนธรรมดาของธรรมชาติ และ
ความถูกตองก็อยูกับความจริงนั้นดวย แตเมื่อเร่ืองมาถึงคน หรือวาเมื่อคนไปเกี่ยวของ
กับมัน ก็มีขอผูกพันขึ้นมา ซึ่งทําใหคนเกิดมีเร่ืองในภาคปฏิบัติวา
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๑. จะทําอยางไร ใหความจริงนั้นปรากฎขึ้นมา เพราะวา บางทีความจรงิมอียู แต
ความจรงินัน้ไมปรากฏ

๒. จะทําอยางไร ใหคนดํารงอยูในความจริงนั้นได จะไดมีความถูกตองที่จะตรึง
หรือรักษาความดีงามไว และ

๓. จะทําอยางไร ใหคนทําการใหถูกตองโดยสอดคลองกับความจริงนั้น เพื่อให
คนอยูกับความดีงาม ซึ่งเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมของเขา

นีก่เ็ปนเรือ่งใหญทัง้นัน้ ตอนนี้ก็จึงเหมือนกับวา ในเรื่องธรรมนี้ เรามอง ๒ ดาน
คือ

หน่ึง มองดานความเปนจริงหรือตัวสภาวะกอนวา ความจริงเปนอยางไร แลวก็
สอง บนฐานของความจริงนั้น มองวา เราจะทําอยางไรใหมนุษยนี้ ดําเนินไปกับ

ความจริงนั้น โดยอยูกับความจริง แลวก็ปฏิบัติใหถูกตองตามความจริง
ตองครบทั้ง ๒ ข้ัน ขาดขั้นใดขั้นหนึ่งไมไดทั้งนั้น
บางทีเราจะเอาขั้นที่ ๒ คือจะใหคนปฏิบัติถูกตอง แตเราไมรูวาความจริงคืออะไร

มันก็ไปไมได
เพราะฉะนั้น จึงตองมีหลักยันอยูเปน ๒ ดาน คือ ดานสภาวะที่เปนความจริงตาม

ธรรมชาติ และดานที่คนเขาไปเกี่ยวของกับความจริง
อยางไรก็ตาม ตามที่ใชกันอยูนั้น “ความจริง” มีความหมายคอนขางหลวมๆ ไม

เครงครัดนัก คือไมจําเปนตองถึงกับเปนความจริงตามสภาวะของธรรมชาติ แตรวมทั้ง
ความจริงตามที่มนุษยตกลงยอมรับกันดวย เชน หลักการ และขอที่ตกลงยึดถือกันมา
เปนพวกสมมติสัจจะตางๆ ดังนั้น ความดีงาม ความถูกตอง บางทีจึงวัดเพียงดวยความ
สอดคลองกับความจริงระดับนี้ก็มี

สําหรับคนทั่วไป เอาเพียงวา ถารักษาปฏิบัติทําความดีงาม ตามที่บอกกลาวเลา
สอนกันมา ก็ใชไดหรือนับวาเพียงพอ เมื่ออยูกับความดีงามแลว ก็ถือวาดํารงความจริง
และความถูกตองพรอมไปในตัวดวย

แตสําหรับผูทําหนาที่ในการรักษาธรรมนั้น จะตองเขาถึงธรรมทั้งระบบ
เร่ิมดวยดานที่หนึ่ง คือ ดานความจริง และความจริงก็ตองลงไปถึงความจริงตาม

สภาวะของธรรมชาติดวย
ที่พูดไปแลว ก็เปนระบบของธรรมนั่นเอง แตใชภาษางายๆ และยังคอนขางจะ

หลวม ทีนี้ ก็จะเดินหนาไปดูใหถึงระบบของธรรมทั้งหมดใหชัดยิ่งขึ้นอีกที
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“ธรรม” เปนกฎธรรมชาติ
มีอยูของมันตามธรรมดา

 “ธรรม” ในความหมายที่ ๑ ซึ่งเปนความหมายหลัก เปนพื้นฐาน ก็คือ ความจริง
การที่เราศึกษาธรรมกัน ก็ศึกษาเพื่อหาเพื่อรูความจริงนี่แหละ คือทําอยางไรจะรูเขาใจ
เขาถึงความจริงได

ทางพระบอกวา ความจริงมีอยูของมันตามธรรมดา อยางที่พระพุทธเจาตรัสไว 
ขอยกคําบาลีมาใหดูวา

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน  ิตาว สา
ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา …

แปลวา ตถาคต (คือพระพุทธเจา) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไมอุบัติก็ตาม ธาตุ
(สภาวะหรือหลักแหงความจริง) นั้น คือ ความดํารงอยูตามธรรมดา ความเปนไปแน
นอนแหงธรรม ก็ต้ังอยูอยางนั้นเอง … ตถาคตตรัสรู คนพบธาตุนั้น คร้ันแลวจึงบอก 
แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงาย วาดังนี้ๆ

ยกตัวอยาง เชน หลักไตรลักษณ คือความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระพุทธ
เจาจะเกิดหรือไมเกิด ส่ิงทั้งหลายก็เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของมันอยูอยางนั้น แต
มนุษยทั้งหลายไมรูความจริงนี้ พระพุทธเจาไดพัฒนาปญญาขึ้นมาจนกระทั่งไดรูเขาใจ
ความจริงนั้น เรียกวาตรัสรูหรือคนพบแลว จึงทรงนํามาเปดเผยแสดงอธิบาย

“ธรรม” ในความหมายที่ ๑ คือ ความจริงนั้น มีความหมายตอทุกสิ่งทุกอยาง 
เพราะวา ทุกสิ่งทุกอยาง จะเรียกวาธรรมชาติหรืออะไรก็ตาม ก็มีความจริงเปนอยางนั้น 
และมันก็เปนไปตามความจริงนั้น เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย บางทีเราเรียกธรรม
ในความหมายนี้วา “กฎธรรมชาติ”

เมื่อความจริงเปนอยางนี้ และสิ่งทั้งหลายก็เปนไปตามความจริงนั้น หรือตามกฎ
ธรรมชาตินั้น เร่ืองก็โยงมาถึงมนุษยคือคนเรานี้วา เราก็ตองการผลดีตางๆ เชนวา เรา
ตองการใหชีวิตของเราดี ตลอดไปถึงวา เราตองการใหสังคมของเราดี มีความเจริญมั่น
คง อยูกันรมเย็นเปนสุข แตการที่ชีวิตจะดี สังคมจะดี อะไรๆ จะดี ทุกอยางนี้ ก็ตองตั้ง
อยูบนฐานของความจริงนั้น

ดังเชน ความจริงมีอยูอยางหนึ่งวา ส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เหตุอยางไร
ก็ทําใหเกิดผลอยางนั้น ผลเกิดขึ้นตามเหตุตามปจจัยของมัน เมื่อเราจะทําชีวิตใหดี ทํา
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สังคมใหดี เราจะทําอยางไร เราก็ตองรูความจริงนี้ และทําตามความจริงนี้ คือรูวาเหตุ
ปจจัยอันไหนจะทําใหเกิดความเจริญงอกงาม ก็ทําหรือสงเสริมเหตุปจจัยนั้น และใน
ทางตรงขาม เหตุปจจัยไหนจะทําใหเกิดความเสื่อมความเสียหาย ก็ปองกันแกไขกําจัด
เหตุปจจัยนั้น

รวมความย้ําวา เราก็ปฏิบัติจัดการไปตามความจริงนั้น โดยปองกันแกไขกําจัด
เหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลราย แลวก็ไปทําหรือสงเสริมเหตุปจจัยที่จะนํามาซึ่งผลดี อันนี้ก็
คือตองปฏิบัติไปตามความจริง

ก็จึงเปนอันวา มนุษยตองรูความจริง แลวก็เอาความรูในความจริงมาใช
ประโยชน โดยนํามาปฏิบัติการใหเปนไปตามความจริงนั้น แลวก็จะไดผลตามตองการ

จากหลักความจริงนี้ จึงเปนเหตุใหเราตองพัฒนามนุษย คือใหมนุษยศึกษา เพื่อ
จะไดรูความจริง และปฏิบัติไดผลตามความจริงนั้น

“ธรรม” คือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ เวลาพระพุทธเจาตรัส
ธรรมะ พระองคทรงใชคําวา “แสดง” หมายความวา ความจริงมันเปนอยางนั้น ก็เอามา
แสดงใหคนทั้งหลายรูดวย

คนอยูในกํากับของกฎธรรมชาติ จะอยูกันใหดี
ก็บัญญัติ “วินัย” เปนกฎมนุษยขึ้นมา

ทีนี้ เราจะเอาความจริงนั้นมาใชใหเปนประโยชน เราตองการใหสังคมของเราเปน
อยางไร ตองการใหชีวิตของเราเปนอยางไร เรามองเห็นวา ออ… ตองทําอยางนี้นะๆๆ
ถาทําอยางนี้แลวจะเกิดผลดีข้ึนมา เราตองการใหมีการปฏิบัติอยางนั้น ซึ่งสอดคลองกับ
ความจริงในทางที่เกิดผลดี

พรอมกันนั้น เราก็ไมตองการใหเกิดการปฏิบัติตรงขามที่จะเปนเหตุปจจัยนํามา
ซึ่งความเสื่อม

ถึงตอนนี้ เราก็เลยอาจจะมาตกลงกัน หรือวาใครมีอํานาจ หรือไดรับความเชื่อถือ
ศรัทธา ก็มาพูดกัน บอกกันวา เออ… พวกเรา เอาอยางนี้นะ เพื่อใหสังคมของเราดี เพื่อ
ใหชีวิตของพวกเราดี เราทํากันอยางนี้นะๆ เราละเวน ไมทําอยางนั้นๆ นะ

แลวก็ เพื่อใหแนนอนมั่นใจวาจะทําจะปฏิบัติกันจริงจังตามนั้น ก็วางลงไปเปน
กฎ เปนกติกา เปนระเบียบ ใหยึดถือปฏิบัติกันในสังคม ในครอบครัว จนกระทั่งในชีวิต 
วาตองทําอยางนี้ๆ ตองไมทําอยางนั้นๆ
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ยิ่งกวานั้น ก็ยังสําทับใหหนักแนนแมนมั่นยิ่งขึ้นไปอีกวา ถาขัดขืน หรือฝาฝน ไม
ทําตาม หรือละเมิดขอนั้นๆ สังคมคือคนดวยกันนี้จะลงโทษอยางนั้นๆ

(ตามความจริงของกฎธรรมชาติ ก็จะเกิดผลราย ซึ่งเรียกเปนบุคลาธิษฐานวา
ธรรมชาติจะลงโทษอยูแลว แตโทษตามธรรมชาตินั้น คนอาจจะไมเห็นชัดเจน ไมทันใจ 
หรือซับซอนเกินกวาที่คนทั่วไปจะเขาใจ คนดวยกันก็ลงโทษเสียเลยใหไดผลในทาง
ปฏิบัติจนพอใจ)

อันนี้ก็เลยกลายเปนการจัดตั้งวางแบบแผน ระเบียบ กฎเกณฑ กติกา ตลอดจน
กฎหมาย ข้ึนมา

กฎ กติกา ระเบียบ แบบแผน ตลอดจนกฎหมาย ที่จัดตั้งวางลงไปใหถือปฏิบัติ
กันนี้ เรียกรวมๆ ตามภาษาพระเปนคําเดียววา “วินัย”

สวนการกระทําในการจัดตั้งวางหรือกําหนดลงไป เรียกวา “บัญญัติ”
ก็จึงมี “วินัย” คือ กฎ กติกา ขอบังคับ ระเบียบ แบบแผน ฯลฯ ตลอดจนกฎหมาย 

ที่คนเรานี้เอง “บัญญัติ” ข้ึน คือจัดตั้งสั่งการหรือตกลงกันวางกําหนดหรือตราลงไว
นี่ก็มาเขาคูกับ “ธรรม” คือความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ (หรือตามกฎ

ธรรมชาติ) ที่เปนของมันอยางที่มันเปนอยูและเปนไปนั้น ซึ่งทานรูหรือคนพบแลว ก็นํา
มา “เทศน” คือ แสดง ใหรูใหเขาใจกัน

รวมความวา เปนเรื่องของคนหรือสังคมมนุษยที่มีการบัญญัติกฎเกณฑ กติกา
กฎหมาย (วินัย) ข้ึนมา เพื่อจะใหความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ (ธรรม) นั้น 
เกิดผลดีแกชีวิตและสังคมมนุษย หรือวาเพื่อใหมนุษยปฏิบัติใหสอดคลองกับความจริง
ของธรรมดาในทางที่จะเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตนเอง

ทีนี้ ในดานของมนุษยนั้น เมื่อจะใหสมความประสงคของตน ก็ตองจัดการใหมี
หลักประกันที่จะให “วินัย” ไดผลจริง ดังนั้น เมื่อบัญญัติกฎ กติกา ระเบียบ ขอบังคับ 
กฎหมาย ฯลฯ ข้ึนมาแลว ก็จึงตองพัฒนาระบบ กระบวนการ และมาตรการตางๆ มาก
มายขึ้นมารับทอดตอจากกฎหมายเปนตนที่ตนไดบัญญัติข้ึนนั้น จึงเกิดมีการบริหารการ
ปกครองใหเปนไปตามกฎหมายที่ไดบัญญัติ ตลอดมาถึงกระบวนการพิจารณาตัดสิน
โทษ และการลงโทษผูที่ขัดขืนและผูที่ฝาฝนกฎหมายเปนตน ที่ไดบัญญัติเหลานั้น

ระบบ กระบวนการ และมาตรการเหลานี้ ซึ่งอยูในขั้นตอนของบัญญัติทั้งหมด 
(อยางที่ปจจุบันจัดเปน นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ส้ิน) ทางพระเรียกรวมคําเดียววา “วินัย”
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ถึงตรงนี้ ก็เปนอันไดมีคําคูวา “ธรรมวินัย” ซึ่งประกอบดวย
๑. ธรรม คือ ความจรงิทีเ่ปนอยูเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ
๒. วินัย คือ ขอที่มนุษยบัญญัติข้ึนมาใหพวกตนปฏิบัติใหถูกตอง
แตวินัยในภาษาไทยมีความหมายไมตรงกับที่พระพุทธเจาสอนไว จงึตองขอใหทาํ

ความเขาใจใหชดั โดยแยกจากความหมายในภาษาไทย (ในภาษาไทย วนิยัมคีวามหมาย
แคบลงไปมาก)

“ธรรม” เปนความจริงที่เปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาจึงทรง
เพียงนํามาแสดงตามที่มันเปน แตวินัยเปนเรื่องที่ทรงจัดตั้ง วาง หรือตราขึ้นใหคนปฏิบัติ 
ศัพทสําหรับวินัยก็เลยเรียกวาบัญญัติ

ในธรรมชาติมีธรรมอยูเอง แตคนบัญญัติวินัยขึ้นมา และ ๒ อยางนี ้ ตองสอด
คลองซึง่กนัและกนั คือ วนิยัตองตัง้อยูบนฐานของธรรม

หมายความวา คนตองรูความจริงวาเปนอยางไร แลวบัญญัติกฎกติกาที่พวกตน
จะตองปฏิบัติใหตรงตามความเปนจริง เพื่อจะใหไดผลข้ึนมาตามความเปนจริงนั้น

เมื่อจับหลักเรื่องธรรมกับวินัยไดแลว ก็จะมองเห็นวา พระพุทธศาสนาทั้งหมดก็มี
เทานี้เอง

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใชคําเรียกพระศาสนาของพระองคส้ันๆ ซึ่งเปนคํา
สรุปพระพุทธศาสนาอยูในตัว วา “ธรรมวินัย”

รูธรรมยังไมพอ จะจัดชีวิต-สังคมใหดีจริง ก็ยังไมได
หันไปจัดการกับธรรมชาติ ก็พลาดมาแทบพัง

ถามนุษยไมรูไมเขาใจความจริงของธรรมชาติเพียงพอ เรียกวาปญญาเขาไมถึง
ความจรงินัน้ ถงึแมวาเขาจะตองการผลดโีดยมเีจตนาด ี เชน ปรารถนาด ี มเีมตตา เปนตน
แกสังคมของตน แลวพยายามบญัญติัจดัตัง้วางกฎ กตกิา ระเบยีบ แบบแผนขึน้วา ใหคน
ทําอยางนั้นอยางนี้ แตเมื่อบัญญัตินั้นไมสอดคลองกับความจริงแท มันก็คือความผิด
พลาด แลวกไ็มไดผลจริง จงึตองใหสองอยางนีสั้มพนัธและสอดคลองซึง่กนัและกนั

ตกลงวามี หนึ่ง ความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ เรียกวา “ธรรม” และ
สอง อาศัยความรูในความจริงของธรรมชาตินั้น มนุษยเรานี้แหละก็มาบัญญัติจัด

วางกติกา ระเบียบแบบแผน ข้ึนในสังคม เพื่อใหมนุษยปฏิบัติโดยสอดคลองกับความ
จริงของธรรมชาตินั้น ในทางที่จะเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน เรียกวา “วินัย”
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พระพุทธศาสนา ก็จึงมีหลักใหญอยู ๒ อยางเทานี้ แลวก็เรียกพระพุทธศาสนาวา
“ธรรมวินัย” เทานี้เอง เปนชื่อที่ส้ันที่สุด และเปนชื่อเดิมดวย

สวนคําวา “พระพุทธศาสนา” เปนคําที่ใชกวางๆ ซึ่งแตเดิมนั้น ก็หมายถงึคาํสอน
ของพระพทุธเจา ซึง่เปนดานหนึง่ ไมใชทัง้ระบบของพระพุทธศาสนา และก็มองภาพรวม
ไดไมชัด ไมเหมือนคําวา พระธรรมวินัย

เพราะฉะนั้น สําหรับพระ เวลาใชคําที่เปนทางการหรือเปนหลักฐาน ก็จะใชคําวา
พระธรรมวินัย ซึ่งชี้ตรงไปถึงตัวหลักเลย และเห็นกันชัดออกมาเลยวามี ๒ อยางนี้นะ มา
รวมกันเปนหนึ่ง

ทั้งที่มี ๒ อยาง แตเวลาเรียกรวมกันวาธรรมวินัยนี่ ทานใชเปนคําเอกพจน คือ ๒
อยาง รวมกันแลวกลายเปนหนวยอันหนึ่งอันเดียว

เหมือนอยางชีวิตเรานี้ ที่มีรูปกับนาม เวลารวมกันแลวทานเรียกวา นามรูป เปน
ชีวิตอันหนึ่งอันเดียวหนวยเดียว ประกอบดวยดานนามกับดานรูป หรือดานรางกายกับ
ดานจิตใจ แตคําที่เรียกรวมกันนั้นเปนคําเอกพจน นี่คือ นามรูปเปนหนวยรวมอันเดียว
คือชีวิต เหมือนกับธรรมวินัยเปนหนวยรวมอันเดียวคือพระพุทธศาสนา

ที่วามานี้เปนหลักการใหญ ที่เหมือนกับเปนเครื่องเตือนใจเราวามนุษยจะตอง
พยายามเขาถึงความจริงอยูเสมอ การบัญญัติ จัดตั้ง วางและเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบ
แผนกฎเกณฑตางๆ จะตองสอดคลองกับความเปนจริง เชน ความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ทั้งลึกลงไปในธรรมชาติที่เปนพื้นฐาน และในสังคมที่อยูบนฐานของธรรมชาติ

ความเปนจริงในธรรมชาติ เปนความเปนจริงพื้นฐาน จะพูดวา ความจริงในชีวิต
และในสังคมมนุษย ต้ังอยูบนฐานของความจริงของธรรมชาติ หรือวาชีวิตและสังคม
ตองเปนไปตามความเปนจริงของธรรมชาติ ก็ถูกทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น จึงหนีไมพนวา ถามนุษยจะใหชีวิตและสังคมของตนอยูดีมีสุขได 
มนุษยก็ตองพยายามเขาใหถึงความจริงของธรรมชาติหรือธรรมดานี้

อาการเปนไปที่เปนความจริงของธรรมชาตินั้น มองรวมๆ แลว ก็เปนระเบียบเปน
ระบบ ซึ่งมนุษยที่ตองการจะเปนอยูใหดีและทําอะไรใหไดผล ก็ตองทําใหเปนระเบียบ
เปนระบบตามนั้น ต้ังแตจะกินจะทํางานจะนอนไปตามวันเวลาที่ดวงอาทิตยดวงจันทร
โคจร ตองทําการกสิกรรมไปใหถูกลําดับและระบบของฤดูกาล เปนตน

เพื่อจะเปนอยูใหดีและทําอะไรใหไดผลยิ่งขึ้น มนุษยที่ฉลาดก็มาพยายามคิด
บัญญัติจัดตั้งวางระเบียบระบบชีวิตและสังคมของตนมากขึ้นๆ
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อยางไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ ถาเราไมเขาถึงความจริงของธรรมชาติ แลวบัญญัติจัด
ต้ังวางระเบียบระบบของชีวิตของสังคมใหสอดคลองกับความจริงของธรรมชาตินั้นแลว
กฎเกณฑ กติกา กฎหมายอะไรตางๆ นั้น ก็เปนไปไดยากที่จะไดผลดี ที่แทก็คือ มันจะ
ไมสําเร็จผลจริง

แมแตในยุคอุตสาหกรรม ที่มนุษยมุงจะเอาชนะธรรมชาติ จะไมยอมขึ้นตอธรรม
ชาติ ก็ยิ่งตองรูความจริงของธรรมชาติในดานที่จะเอาชนะนั้นใหมากที่สุด และตองทํา
ใหถูกตองตามกฎธรรมชาติในเรื่องนั้น

เพียงแตวา นั่นเปนการพยายามรูดวยทาทีแบบศัตรูหรือเปนปฏิปกษ คือใชวิธี
ลวงความลับ เพื่อเอาความจริงของศัตรูมาใชจัดการมัน โดยทําตามความจริงนั้นแหละ 
แตทําในทางที่ยอนทางหรือยักเยื้องใหเขากับความตองการของตน (เหมือนคนเอา
ความรูเกี่ยวกับการไหลของน้ํามาใชทําเขื่อนกั้นน้ํา)

แมจะประสบความสําเร็จไมนอย แตปญหาก็มักเกิดขึ้น เพราะมนุษยรูความจริง
ในเรื่องนั้นไมเพียงพอ หรือรูครบถวนเฉพาะในเรื่องนั้นดานนั้น แตไมรูไปถึงเหตุปจจัย
ขางเคียงที่สัมพันธโยงตอออกไป คือระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยในสิ่งทั้งหลายที่
โยงกันทั่วตลอด (ระบบปจจยาการ)

ดังนั้น บอยครั้ง แมจะไดผลที่ตองการแลว แตพรอมนั้น หรือบางทีหลังจากนั้น 
เร็วบาง ชาบาง ก็เกิดผลพวงอยางอื่นตามมา ที่มักไมไดคาดคิด ซึ่งบางทีก็เปนเรื่องราย
แรง ทําใหผลดีที่ไดมานั้นไมคุมกัน อยางปญหาสิ่งแวดลอมทั่วโลก ที่นับวันดูจะยิ่งรุน
แรงจนแทบไมเห็นทางแก

เร่ืองเบี่ยงเบนและขางเคียงจะไมพูดมากในที่นี้ พูดแครวมๆ วา แมจะกาวหนาใน
การพิชิตธรรมชาติมามากมายจนบัดนี้ มนุษยก็ยังเอาชนะธรรมชาติไมได แตตรงขาม 
มนุษยไดเร่ิมเปลี่ยนทาทีหันมาขออยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตร

ปญญาก็ตองรูชัดแจงตรงความจริง
เจตนาก็ตองต้ังถูกตองตรงความดี

กลับไปพูดเรื่องการที่มนุษยจะบัญญัติจัดตั้งวางระบบชีวิตและสังคมของตนให
ไดผลดี รวมแลว มีขอสําคัญ ๒ อยาง คือ

๑. ปญญา ที่รูจริง คือ ตองมีปญญารูเขาใจความจริงของธรรมชาติ รูธรรมชาติ
ตามที่มันเปนของมัน หรือรูส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปน อันเปนความรูข้ันที่ ๑ เรียกสั้นๆ 
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วา รูธรรม
๒. ปญญา ที่รูจัด คือ ปญญา ที่ทําใหสามารถนําเอาความรูในความจริงของธรรม

ชาตินั้น มาดําเนินการจัดสรรสังคมมนุษย ต้ังตนแตการดําเนินชีวิต ใหไดผลดี ดวยการ
บัญญัติจัดตั้งวางกฎกติกาบนฐานแหงความจริงของธรรมชาตินั้น เปนความรูข้ันที่ ๒ ที่
อาศัยปญญา เรียกสั้นๆ วา รูวินัย

พระพุทธเจาที่ทรงเปนบุคคลพิเศษ ก็เพราะทรงมีพระปญญาทั้ง ๒ ดานเชื่อมตอ
โยงทอดกันเปน ๒ ข้ัน คือ

๑. มีปญญา รูสภาวธรรม (หรือสัจธรรม) คือความจริงของธรรมชาติ หรือความ
จริงที่ดํารงอยูต้ังอยูตามธรรมดา  

๒. มีปญญา รูวินัยบัญญัติ (หรือบัญญัติธรรม) คือรูจักบัญญัติจัดตั้งวางระเบียบ
ระบบตางๆ ที่จะชวยใหคนอื่น หรือใหหมูชนจํานวนมาก พัฒนาชีวิตพัฒนาตัวขึ้นมาจน
เขาถึงความจริงแหงธรรมเหมือนกับพระองคได เชน ต้ังสังฆะ บัญญัติวินัย ใหมีวัด วาง
ระบบการฝกการศึกษาสั่งสอนเผยแผธรรมใหไดผล

เมื่อมีปญญาความรูความสามารถครบทั้ง ๒ ข้ันนี้ จึงเปนพระพุทธเจา ที่เรียกวา 
สัมมาสัมพุทธะได

ถามีแคปญญารูความจริงของธรรมชาติ รูแลวก็เกิดผลตอตนเอง คือรูเขาใจ
ความจริง ทําใหจิตใจของตนหลุดพนเปนอิสระ แตขาดความสามารถที่จะไปสอนคนอื่น
ที่จะไปจัดตั้งวางแบบแผนจัดสรรชุมชนใหคนหมูใหญไดประโยชนดวย ไดประโยชน
เฉพาะแกตัวเอง ก็เรียกวาเปนพระปจเจกพุทธะ

การที่พระสัมมาสัมพุทธเจามีปญญา ๒ ระดับ คือ ระดับรูธรรม กับระดับบัญญัติ
วินัยนี้ เปนเครื่องเตือนใจมนุษยอยางที่กลาวแลววา ข้ันแรก เราจะตองพยายามเขาถึง
ความจริงของธรรมชาติอยูเสมอ มิฉะนั้น การจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนในสังคม
มนุษย ก็จะไมสอดคลองเขากันกับความจริงของธรรมชาติ ซึ่งก็คือรวมไปถึงความจริงที่
เปนไปในชีวิตและสังคมของเราเองดวย แลวการบัญญัติจัดตั้งนั้นก็จะเอาดีแทจริงไมได

อยางไรก็ตาม คนเรานี้ เมื่อจะทําอะไรก็ตาม ไมใชจะมีเพียงความรูที่ใชในการทํา
การนั้นเทานั้น แตเรามีความคํานึงถึงจุดหมายที่ตนตองการและ “ต้ังใจ” ที่จะใหการ
กระทําของตนเกิดผลลุถึงจุดหมายนั้นดวย

สําหรับทานที่มีปญญาเขาถึงความจริงถองแท และมีปญญารูวาควรหรือจะตอง
ทําอะไรใหเปนอยางไร และจะเปนอยางนั้นไดอยางไรแลว ใจก็เพียงตั้งไปตามความรู
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นั้น ทําเหตุปจจัยที่ความรูบอกให ตรงไปตรงมา ความตั้งใจก็จึงไมมีบทบาทพิเศษอะไร
แตสําหรับมนุษยทั่วไป ที่เรียกวาปุถุชนนั้น นอกจากปญหาวาเขามีปญญาที่รู

ความจริงถองแทหรือไมแลว ก็ยังมีปญหาที่ความตั้งใจอีกดวย โดยเฉพาะปญหาที่
ความตั้งใจนี้แหละมักเปนเรื่องใหญยิ่ง จนบางทีทําใหลืมมองเรื่องความรูไปเลย ทั้งที่ตัว
แทของเรื่องมีแตปญญาเทานั้น

ปญหาเกี่ยวกับความ “ต้ังใจ” ของปุถุชนนั้น โยงไปถึงปญหาความตองการ คือ 
เขามีความตองการของเขาเอง อาจจะเปนความตองการเพื่อตัวเขาเองบาง เพื่อคนหรือ
เพื่อพวกของเขาบาง เพื่อขามเพื่อขัดหรือกั้นคนอื่นพวกอื่นบาง เปนตน ซึ่งทําใหเขาตั้ง
ใจทําการใหเปนไปตามความตองการนั้น ดีบาง รายบาง ไมใชแคตรงไปตรงมาตาม
ความรู

ความ “ต้ังใจ” ของคนทั่วไปนี้ มีชื่อเฉพาะวา เจตนา หรือเจตจํานง การกระทํา
ของมนุษยทั้งหลาย ก็มาจากเจตนาและรวมศูนยอยูที่เจตนานี้แหละ

การกระทําที่ประกอบดวยเจตนานั้น ทานเรียกวา “กรรม”
จะเปนกรรมทีท่าํออกมาทางกาย หรือพดูออกมาทางวาจา กต็าม กเ็ร่ิมตนดวยการ

คิดขางในใจ โดยมีความตั้งใจที่เรียกวาเจตนานี้ ดังนั้น เมื่อเรียกแบบรวมตลอดทั้ง
กระบวน ก็บอกวา เจตนานั่นเอง เปนกรรม

กรรม หรือลึกลงไปคือเจตนานี้ เปนธรรมชาติหนวยสําคัญในตัวมนุษย เปนปจจัย
ตัวแปรที่มนุษยนําตัวเขาไปรวมผันแผกกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติทั้งหมด

ถึงตอนนี้ เมื่อพูดถึงกระบวนการบัญญัติจัดตั้งในสังคมมนุษย และกลาวถึงองค
ประกอบที่เกี่ยวของใหครบ ก็จึงตองพูดวามี ๒ อยาง คือ

๑. ปญญา ทีรู่เขาใจเขาถงึความจรงิของธรรมชาต ิแยกเปน ๒ ข้ัน
ก) ปญญา ที่รูจริง หยั่งเห็นธรรมชาติตามที่มันเปนของมัน เชน ระบบและ
กระบวนความเปนไปแหงเหตปุจจยัในส่ิงทัง้หลาย

ข) ปญญา ที่รูจัด มองเห็นวาจะจัดสรรดําเนินการใหระบบและกระบวนแหง
ปจจยาการนั้น เปนไปในทางที่จะเกิดผลดี เปนประโยชนแกชีวิตและสังคม
มนุษยนี้ ไดอยางไร

๒. เจตนา คือ ความตั้งใจในการกระทํา ที่จะใหเปนไปเพื่อผลที่พึงเกิดพึงมีพึง
เปนตามที่ปญญารูตรงไปตรงมาอยางบริสุทธิ์ หรือเพื่อสนองความตองการของตน ที่ดี
หรือราย อยางใดอยางหนึ่ง
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พึงระลึกไวเสมอวา ในชีวิตและสังคมมนุษยนี้ เจตนาเปนเจาบทบาทใหญ โลก
มนุษย คือ โลกแหงเจตจาํนง และเปนไปตามกระบวนของเจตจํานง คือกรรม

เจตจํานงเปนแกนนําของอารยธรรม มนุษยสรางอารยธรรมทั้งหมดขึ้นดวยเจต
จํานง หรือพูดใหเต็มวา เจตนาอาศัยปญญาสรางอารยธรรมขึ้นมา (คําพระวา โลกอัน
จิตนําไป เปนไปตามกรรม)

เจตนาหรือเจตจํานงนั้นกํากับและครอบคลุมเร่ืองจริยธรรม (ที่จะพูดตอไป)
และเรื่องบัญญัติธรรมทั้งหมด

จะตองตระหนักไวอยางแมนใจวา เจตจํานงหรือเจตนานี้ ก็เปนธรรมชาตินั่นเอง 
มันเปนธรรมชาติในตัวมนุษย เชนเดียวกับปญญา เปนตน ที่พามนุษยเขาไปเปนสวน
รวมอันสําคัญในปจจยาการ คือกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ

เอาละ เปนอันวา เมื่อมองไปที่พระพุทธเจา เราไดหลักใหญ คือ
๑. มีปญญา ที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ
๒. มีปญญา ที่จะจัดตั้งจัดการใหมนุษยไดรับผลดี บนฐานของความเปนจริงนั้น
จะตองพยายามใหการกระทําของเราสําเร็จผล ดวยปญญาสองขั้น ที่บริสุทธิ์ตรง

ไปตรงมาอยางนี้
เปนธรรมดาวา มนุษยที่ดําเนินชีวิตและทาํการทางสังคมกันอยูนี้ ก็ตองทาํตอง

ดําเนนิไปตามความจรงิของกฎธรรมชาต ิในเรือ่งเหตปุจจัยตางๆ เหลานี้ ทั้งนั้น แตจะทํา
ดวยความรู ตรงความจริงหรือไม แลวก็ไดผลหรือไมไดผลไปตามเหตุปจจัยเทาที่รูและ
ทําหรือไมทําอยางไรนั้น

ถารูความจริงชัดเจนสวางแจง ก็รูวาอยางไรดีงามเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิต
และสังคมแทจริง ก็ทําดวยเจตนาใหตรงที่จะเกิดผลดีนั้น

ถาไมรู หรือรูไมพอ ก็ทําไมไดตรงความจริง หรือพอจะรู แตต้ังใจทําไมใหตรงที่จะ
ดี ก็เลยทําไมตรงความจริง

บัญญัติจะดีได
ปญญาก็ตองเต็ม เจตนาก็ตองตรง

ทนีี ้พอเราเขามาดคูวามเปนไปในขัน้ทีเ่ปนเรือ่งราวเปนกจิการของสงัคมมนษุย ต้ัง
แตงานนติิบัญญติัเปนตนไป จะเหน็วาถงึกบัมบุีคคลผูทําหนาที่ในเรื่องนี้ทีเดียว คือ มีผู
เปนเจาการใหญ ที่ตองพิจารณาวา ทําอยางไรจะจัดตั้งวางตรา ระเบียบ แบบแผน บท
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บัญญัติ กฎหมาย ที่เปนกติกาของสังคมขึ้นมา ใหเกิดผลดีแกสังคมประเทศชาติได
ถึงตอนนี้ เราตองบอกวา ผูที่จะเปนนักนิติบัญญัตินั้น
หนึ่ง จะตองมีปญญา ทั้งปญญาที่รูความจริง และปญญาที่จะสามารถมาจัดตั้ง

วางระเบียบแบบแผนใหแกสังคม
แคขอหนึ่งนี้ก็เปนเรื่องที่ใหญมาก มันเปนตัววัดเบื้องแรก เร่ิมดวยบอกวา คนที่

จะมาเปนนักนิติบัญญัติที่ดี ทํางานไดสําเร็จนั้น ตองมีปญญารูเขาใจความจริงของ
ธรรมชาติ ต้ังตนแตความตองการของชีวิตมนุษย ตองรูวาชีวิตมนุษยที่เปนอยูดีคืออยาง
ไร ชีวิตมนุษยควรจะเปนอยางไร ชีวิตมีจุดหมายเพื่ออะไร สังคมที่ดีเปนอยางไร ตามที่
เปนจริง  โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ อะไรตางๆ เหลานี้

แคปญญาที่รูความจริงในข้ันตามที่มันเปนของธรรมชาตินี้ บุคคลที่จะเปนนักนิติ
บัญญัติไดจริง ก็จะตองเปนมนุษยที่ลํ้าเลิศทีเดียว แตก็จําเปนตองเลิศอยางนั้น มิฉะนั้น
จะมาจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนใหเกิดผลดีที่พึงหมายใหแกสังคมไดอยางไร ใน
เมื่อตัวเองก็ไมรูจริงวาอะไรเปนของดี

แลวไมแคนั้น ยังตองรูตอไปอีกวา ทําอยางไรจะใหเกิดผลดีที่ตองการนั้น เหตุ
ปจจัยมันเปนอยางไร และจะทําเหตุปจจัยนั้นๆ ใหเกิดผลไดอยางไร ซึ่งก็เปนเรื่องใหญ
มาก จึงพูดไดเลยวา ถาปญญาไมถึงขั้นอยางพระพุทธเจาแลว จะมาวางแบบแผนนิติ
บัญญัติใหสังคมดี ยอมเปนไปไดยาก

จึงตองตั้งอุดมคติไวเลยวา คนที่จะมาทํางานหรือดําเนินการในเรื่องนิติบัญญัตินี้
ได จะตองมี ทั้งปญญาที่เขาถึงความจริงอยางที่วาแลว และปญญาที่จะมาจัดตั้งวาง
ระบบ ตองเกงกาจดวยทั้ง ๒ ข้ัน

แตไมใชเทานั้น สอง ยังมีอีกอยางหนึ่งซึ่งอยูในตัวมนุษยที่จะตองจัดการอยาง
สําคัญ คือ เจตนา ที่เปนตัวกําหนดในเรื่องจริยธรรม

พอมาถึงขั้นจัดทําดําเนินการของมนุษย ปญญาก็มาประสานกับเจตนา หรือเจต
จํานงนี้เพิ่มเขามาอีกตัวหนึ่ง

แนละ เจตนาของมนุษยผูจะวางระเบียบแบบแผน หรือกติกาบุคคล และกติกา
สังคม ก็ตองมุงเพื่อจุดหมายที่ดีแนนอนอยูแลว คือเพื่อใหชีวิตดี ใหคนทั้งหลายอยูกัน
ดวยดี มีความสัมพันธที่ดีไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ใหสังคมดี เจริญมั่นคง พัฒนา
อยางดี มีความสงบสุข อะไรตางๆ เหลานี้

เจตนาที่วานี้ จะตองมีอยูอยางแนบแนวกับจุดมุงหมาย เปนความมุงมั่นที่แรง
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กลาเด็ดเดี่ยว อยูในใจของผูที่จะทําหนาที่นิติบัญญัติ ในการจัดตั้งวางระเบียบ ตรา
กฎหมาย กําหนดกติกาสังคม โดยมีใจที่ต้ังมั่นในเมตตาการุณยธรรม มีความปรารถนา
ดีตอชีวิตและสังคม ใฝสรางสรรคอยางจริงใจ

เจตนานี้ จึงเปนเรื่องใหญอีกดานหนึ่ง ซึ่งเขามาสูแดนที่บอกแลววาเราเรียกกัน
ถือกันเปนจริยธรรม ครอบคลุมมาถึงบัญญัติธรรม

เปนอันวา ตอจากขอที่หนึ่ง คือปญญา ที่ตองมีเปนหลักใหญ ก็มาถึงขอสอง คือ
ตองมีเจตนาดี ที่ประกอบดวยคุณธรรม มีเมตตากรุณา เปนตน ที่บริสุทธิ์สะอาด ไมมี
ความปรารถนาที่เห็นแกตน เชน ไมมีความโลภที่จะหาผลประโยชนใหแกตน ไมมีโทสะ
ที่จะขัดเคืองคิดมุงรายจะหาทางทําลายหรือกลั่นแกลงใคร ไมมีเจตนาซอนเรนแอบแฝง
ใดๆ

นี้คือองคประกอบจําเปน อันขาดมิได ซึ่งนักนิติบัญญัติตองมีอยางแนนอน หนึ่ง
ปญญาที่เขาถึงความจริง ทั้งสองขั้น แลวก็ สอง เจตนาที่เที่ยงตรง บริสุทธิ์ สะอาด

ถาอยางนี้ ก็จะไดผลดีที่สุดในการบัญญัติจัดตั้งวางกําหนดระเบียบแบบแผนกฎ
กติกาใหแกสังคม ก็แค ๒ ตัวเทานั้นเอง

ปญญาที่ใสสวาง & เจตนาที่ใสสะอาด
ทั้งนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตองยึดเปนสําคัญตลอดไป

เมื่อกี้นี้ เราพูดถึงหลักใหญ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ตอนนี้ เรามาถึงคุณ
สมบัติในตัวคนที่จะจัดกิจดําเนินการ ก็มี ๒ อยาง คือ ปญญากับ เจตนา

สองตัวนี้ เอาไปใชเปนมาตรฐานวัดเรื่องของมนุษยไดทุกอยาง ไมวาในกิจการ
อะไรทั้งสิ้น คือ หนึ่ง ตองมีปญญารูความจริง สอง ตองมีเจตนาที่บริสุทธิ์

เจตนาที่บริสุทธิ์ คือ ต้ังใจดี ประกอบดวยคุณธรรม มุงเพื่อจุดหมายที่แท เพื่อผล
ที่ดี มุงมั่นปรารถนาดี จะเรียกวามีอุดมคติ หรือมีอุดมการณ หรืออะไรก็แลวแต ก็อยูใน
เร่ืองเจตนานี่ทั้งหมด

นีแ่หละสาํคญัอยางยิง่ ไมวาจะไปทาํอะไร กต็องมใีหครบสองอยาง
ถึงจะมีปญญา แตถาเจตนาไมดี ทั้งที่มีความรูความเขาใจเห็นความจริง แต

เจตนามีโลภะ จะเอาผลประโยชนสวนตัว หรือเจตนาประกอบดวยโทสะ คิดจะประทุษ
รายเบียดเบียนผูอ่ืน หรือประกอบดวยความหลง เปนตน การจัดการในเรื่องนิติบัญญัติ
ก็เสียหายไมถูกตอง
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ถึงจะมีเจตนาดี บริสุทธิ์ใจ แตถาไรปญญา ก็ผิดพลาดเสียหาย อาจเกิดผลราย
โดยรูไมเทาถึงการณ อยางนอยก็ไมสําเร็จผล

จึงตองใหปญญาที่สวาง กับเจตนาที่สะอาด มารวมประสานบรรจบกัน
ตรงนี้ก็จึงเปนเรื่องใหญข้ึนมาวา เราจะทําอยางไร ที่จะใหบุคคลผูเขามาสูแดน

ของเรื่องนี้ เร่ิมต้ังแตการบัญญัติกฎหมาย คือข้ันนิติบัญญัตินั้น มีปญญาและเจตนาที่ดี
ที่สุด

ถึงผูทํางานดานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ก็จะตองเปนอยางนี้เหมือนกันทั้งนั้น
ดังที่ทราบกันดี สวนประกอบหรืออํานาจสําคัญ ๓ ประการ ของรัฐ จะเปนนิติ

บัญญัติ หรือบริหาร หรือตุลาการ ก็อยูกับเร่ืองของกฎกติกาสังคมนี้เอง
เร่ิมที่ฝายนิติบัญญัติก็มาตกลงกัน ใชความรูที่ถึงธรรมถึงความจริงแท มา

บัญญัติจัดตั้งวางระเบียบแบบแผนกฎกติกาขึ้นไว ดวยเจตนาดีที่บริสุทธิ์โปรงใสสุจริต 
เพื่อธรรมเพื่อความดีงามเพื่อประโยชนสุขที่แท

แลวทีนี้ คร้ันถึงฝายบริหาร ก็มาปฏิบัติจัดกิจดําเนินการตามระบบระเบียบแบบ
แผนกฎกติกานั้น ทําใหการทั้งหลายในรัฐเปนไปตามกฎกติกา เชน กฎหมายที่ต้ังไว 
โดยจะตองประกอบดวยปญญาที่ใสสวาง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใสสะอาดเชนเดียวกัน

แลวก็มาถึงขั้นสุดทาย ที่ฝายตุลาการจะวินิจฉัยตัดสินกรณีละเมิดฝาฝนผิด
พลาดคลาดเคลื่อนขัดแยง ใหคดีความทั้งหลายยุติลงไดตามกฎกติกา เชน ตาม
กฎหมายที่ต้ังไว ไมวาจะเกิดความวิปลาสคลาดเคลื่อน หรือแมแตเคลือบแคลงสงสัย
ข้ึน ณ ที่ไหนจุดใด แมแตในขั้นนิติบัญญัติ หรือในข้ันของฝายบริหาร ฝายตุลาการก็อาจ
วินิจฉัยตัดสิน ทําใหขอสะดุดขัดแยงระงับลง เหมือนพยุงยกการทั้งหลายใหกลับเขาไป
อยูในที่ต้ังอันถูกตองชอบธรรม ทั้งนี้ ฝายตุลาการนั้น ก็จะตองประกอบดวยปญญาที่ใส
สวาง และมีเจตนาที่ใสสะอาดเชนเดียวกัน

เร่ืองปญญารูความจริง ที่อยูในแดนของสภาวธรรม หรือสัจธรรม ก็ไดพูดมาเปน
หลักพอแลว ทีนี้ ในเรื่องเจตนา ที่บอกแลววาเขามาในแดนของจริยธรรม และบัญญัติ
ธรรม ก็แนนอนวามีเร่ืองที่จะถกเถียงกันใหไดความที่ชัดเจนมากขึ้นตอไป



ผูพิพากษา ต้ังตุลาฯ ๒๑

ซอนใตระบบ ๒ ของธรรมวินัย
มองไปเห็นระบบ ๓ แหงสภาวะ จริยะ และบัญญัติ

ที่จริง ตอนที่พูดเรื่องธรรม กับ วินัย นั่นแหละ คือไดพูดเรื่องระบบของธรรมทั้ง
หมดแลว เพียงแตตอนนั้น จับเอาเฉพาะตน กับปลาย ที่เปนจุดกําหนดใหญ คือ

- จุดเริ่ม หรือหลักตนเดิม แบบแผนเดิม ดานธรรมชาติ ไดแกความจริงตาม
สภาวะของมัน ที่เรียกวา ธรรม กับ

- จุดปลาย หรือหลักที่ต้ังขึ้น แบบแผนที่จัดวางขึ้นใหม ในดานมนุษย ไดแก
หลักการกฎกติกาซึ่งบัญญัติข้ึน ที่เรียกวา วินัย

ธรรม ในที่นี้ หมายถึงความจริงตามสภาวะของธรรมชาติ ถาเรียกชื่อเต็ม ก็คือ 
สภาวธรรม (เรียกหลวมๆ แบบไทยเราวา สัจธรรม)

สวน วินัย ก็อยางที่กลาวแลววาเปนเรื่องที่คนบัญญัติจัดตั้งวางขึ้น เมื่อวางเปน
หลักเปนแบบแผนแลว ก็เรียกไดวาเปนธรรมอยางหนึ่ง (ดังเชนกฎหมายก็เรียกวา 
“ธรรม” เชน ในคําวา ธรรมศาสตร คือวิชากฎหมาย) ดังนั้น วินัยเมื่อจัดเขาในชุดของ
ธรรม (เปนเรื่องสืบเนื่องจากธรรมนั่นแหละ) ก็เรียกวาเปน บัญญัติธรรม

เปนอันวา ถึงตอนนี ้มีธรรม ๒ อยาง คือ สภาวธรรม ในขางธรรมชาติ และ บัญญัติ
ธรรม ในขางคนหรือสังคมมนุษย

ทั้งนี้ ไดบอกแลววา อยางหลัง คือ บัญญัติธรรม ต้ังอยูบนฐานของอยางแรก คือ 
สภาวธรรม

ทีนี้ ถาดูใหดี ในคําอธิบายเรื่อง ธรรม-วินัย ขางตนนั้น จะเห็นวา ระหวาง ๒ 
อยางนั้น กอนจะตั้งอยางหลังขึ้นได คือ จากธรรม จะมาตั้งวินัยขึ้นนั้น มีตัวเชื่อมโยง ซึ่ง
สําคัญมากเหมือนกัน แตที่นั่นไมไดเนน ถาไมสังเกต อาจจะมองขามหรือลืมไปเสีย ตัว
เชื่อมโยงนั้นแหละ คือธรรมอีกอยางหนึ่ง เรียกวา จริยธรรม

คราวนี้ก็ครบชุดตลอดทั้งระบบเปน ๓ อยาง เรียงตามลําดับเปน
สภาวธรรม (หลักหรือแบบแผนที่เปนอยูเปนไปในธรรมชาติตามธรรมดาของมัน)
จริยธรรม (ขอที่เสมือนเปนเงื่อนไขที่ธรรมชาติเรียกรองตอมนุษยวา ถามนุษย

ตองการผลด ีจะตองปฏบัิติอยางไร)
บัญญัติธรรม (หลักหรือแบบแผนที่มนุษยบัญญัติข้ึนเพื่อสนองตามเงือ่นไขของ

ธรรมชาต)ิ
ถาเรียกใหส้ัน ก็คือ สภาวะ จรยิะ และ บัญญัติ (ใชคําวา ธรรม ตอทาย เพื่อใหรูวา
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อยูในระบบแหงธรรม หรือเปนสวนของระบบแหงธรรมนั้น)
ขอสําคัญอยางยิ่งที่จะตองบอกแจงไวกอน เพื่อปองกันความสับสน คือ คําวา 

จรยิธรรม ในทีน่ี ้ จะตองตระหนกัวา มใิชมคีวามหมายอยางคําวา “จริยธรรม” ที่ใชและ
เขาใจกันทั่วไปในบัดนี้

เมื่อเห็นคําวา “จริยธรรม” ในที่นี้ หามนึกถึงจริยธรรมที่ใชในปจจุบันเลย ตองลบ
ออกไปเลย (เร่ืองนี้จะอธิบายเหตุผลขางหนา)

ความสัมพันธระหวางธรรม ๓ อยางนี้ ก็เหมือนกับที่ไดอธิบายแลวในตอนวาดวย
ธรรม กับ วินัย และในที่นี้จะทบทวนเล็กนอย

ยกตัวอยางที่เปนรูปธรรมเปนเชิงเทียบเคียง เพื่อใหเขาใจงาย
สภาวะ (ความจริงตามธรรมชาติ): ไฟเปนของรอน มีอํานาจเผาไหม ทาํใหเกดิแสง

สวางและความเปลีย่นแปลงตางๆ มากนอย ตามระดบัของอณุหภมู ิ (มองในแงของมนษุย 
มทีัง้ทีเ่ปนคณุ และเปนโทษแกตน)

จริยะ (เงื่อนไขหรือขอพึงประพฤติที่มนุษยตองปฏิบัติเมื่อตองการผลดีแกตน): พึง
เขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอไฟดวยความระมัดระวัง สอดสองปองกันมิใหเกิดอุบัติภัย
ไมเอาไฟไปใชทํารายใครหรือทําลายสิ่งใด รูจักใชทําประโยชนตางๆ นํามาใชประโยชน
ภายใตการควบคุม ฯลฯ

บัญญัติ (จดัตัง้วางระเบยีบกฎกตกิาและมาตรการทีใ่หมัน่ใจวาจะเกดิผลดีตามจริ
ยะ): วางกฎมิใหปลอยเด็กเล็กอายุเทานั้นๆ ไวในที่ใกลระยะเทานั้นๆ จากวัตถุกอไฟ, 
วางขอหามมิใหผูใดนําไฟหรือวัตถุส่ือไฟเขาไปในเขตรัศมีเทานั้นๆ จากโรงเก็บวัตถุ
ระเบิด, ต้ังขอกําหนดมิใหกอกองไฟเผาหญาหรือผิงไฟเปนตน ใกลส่ิงกอสรางในระยะ
เทานั้นๆ, วางระเบียบในการสรางครัวและโรงครัววาจะตองใชวัสดุอะไรสําหรับสวน
ประกอบใด ตองจัดวางสวนประกอบภายในที่ตรงไหน อยางไรได อยางไรไมได, ฯลฯ

ตัวอยางทางนามธรรม ก็เชน
สภาวะ: ความโลภ คือสภาพจติทีอ่ยากไดอยากเอามาเพือ่ตน อาจเปนเหตใุหทาํ

การแสวงหาตางๆ อาจถงึกบัทาํใหไปเอาทรพัยสินของคนอืน่ ทาํการลกัขโมย เปนตน, 
โทสะ คือภาวะจติทีเ่คอืงแคนมุงราย ทาํใหใจเรารอน หวัใจเตนเรว็ ใจเครยีด กลามเนือ้
เขมง็เกร็ง เลอืดลมตดิขดั กระบวนการเผาผลาญในรางกายทาํงานหนกั ทรุดโทรมแกเร็ว
ข้ึน งายทีจ่ะกอความขดัแยงกบัผูอ่ืน รุนเราขบัดันใหไปรังควาญคนทีต่นเกลยีดชงั อาจถงึ
กบัทาํใหไปทาํรายทบุตีหรือฆาคนอ่ืน, เมตตา คือสภาพจติทีรั่กปรารถนาดอียากใหคนอืน่
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เปนสขุ ทาํใหจติใจสงบเยน็ ทาํใหระบบของรางกายผอนคลาย หายใจสบาย เลอืดลมเดนิ
ดี เผาผลาญนอย ทรุดโทรมแกชา ทาํใหมคีวามเปนมติรและอยากชวยเหลอืผูอ่ืน ไป
บําเพญ็ประโยชน เกือ้กลูสังคม, ฯลฯ

จริยะ: ควรควบคุมความโลภไมใหทําการแสวงหาเกินขอบเขตที่ถึงกับไปเอาของ
ของคนอื่น ถึงกับเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอนแกสังคม, ควรจัดการใหโลภะ
ระบายออกในระบบการแสวงหาลาภดวยการทํางาน, ควรดับโทสะเพื่อสุขภาพกายใจ
ของตน ระงับยับยั้งโทสะไมใหทําการประทุษรายผูอ่ืน มิใหแสดงออกมาในการกอความ
เดือดรอนเบียดเบียนสังคม, ควรเจริญเมตตาใหเอื้อตอสุขภาพกายใจ ควรพัฒนาตนใน
ทางมีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูล ควรหาทางแสดงน้ําใจไมตรี ไปรวมมือกัน ไปบําเพ็ญ
ประโยชนตางๆ, ฯลฯ

บัญญัติ: ตรากฎหมายหามลักขโมย, ตรากฎหมายวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการทํา
รายรางกาย ทําลายทรัพยสิน การฆาการสังหาร การกอการราย, วางระเบียบการจัดอบ
รมผูตองขัง อบรมเด็กมีปญหา, จัดตั้งคายคุณธรรมเพื่อพัฒนาเมตตาธรรม ใหซื่อสัตย 
ใหกตัญู, จัดตั้งชมรมสุขภาพกายสุขภาพใจ, ฯลฯ

ตามตัวอยางเหลานี้ จะเห็นไดไมยากวา สภาวะ เปนความจริงของธรรมชาติ 
และจริยะ ก็เปนความจริงเกี่ยวกับความตองการของชีวิตของคน ไมวาที่ไหน เมื่อใด ทุก
กาลเทศะ ก็เปนอยางนั้น

ดังนั้น สภาวธรรม และจริยธรรม ซึ่งสืบเนื่องตอกันมา จึงอยูในระดับที่เปนสัจ
ธรรมดวยกัน

สวนบัญญัตินั้น กําหนดหรือจัดตั้งวางขึ้น เพื่อใหจริยะมีผลเปนจริง หรือใหไดผล
ตามจริยะ เห็นไดชัดวาเปนสมมติ หรือสมมติธรรม คือไมมีอยูจริง แตเปนเรื่องของการ
ตกลงหรือยอมรับรวมกันของมนุษย

ดังนั้น บัญญัติธรรม ซึ่งแตละสังคมก็พยายามจัดวางใหไดผลมากทีสุ่ด แตมคีวาม
รูความเหน็ความตองการความสามารถ มากนอยไมเทากนั ไมตรงกนั จงึบญัญติัแตกตาง
กนัไปตามกาลเทศะ และไดผลมากนอยไมเทากนั เชน ประเทศนีม้กีฎหมายวาดวยการ
เกบ็ การเคลือ่นยาย การใช เชื้อเพลิงประเภทตางๆ เชน แกส น้ํามัน ถานหิน ฯลฯ อยาง
หนึ่ง แตอีกประเทศหนึ่งมีขอกําหนดอีกแบบหนึ่ง และสําหรับเชื้อเพลิงแตละประเภท
นั้นๆ ก็มีขอบัญญัติที่เปนรายละเอียดแตกตางกันไปมากมาย หรือแมในประเทศเดียว
กัน แตตางยุคสมัย ก็มีเหตุใหบัญญัติแผกกันไป
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บางทีบัญญัติธรรมก็ตางกันมาก จนอาจจะตรงขามกันเลย คือ เร่ืองที่ในสังคมนี้
บัญญัติใหเปนการถูกตอง แตอีกสังคมหนึ่งบัญญัติใหเปนการไมถูกตอง หรือในสังคม
เดียวกันตางกาละ เร่ืองที่เคยบัญญัติวาผิด ก็บัญญัติใหมเปนถูก เร่ืองที่เคยวาถูก ก็เอา
เปนผิด

ขอที่พึงทราบอีกอยางหนึ่ง คือ จะเห็นชัดเชนกันวา สภาวะ หรือสภาวธรรม เปน
เร่ืองของปญญา คือข้ึนตอความรู ตองใชความรูความเขาใจ สวนจรยิะ เปนเรือ่งของเจตนา
คือข้ึนตอเจตจาํนง ความตัง้ใจ

ในการบัญญัติจัดตั้งบัญญัติธรรม จะทําไดผลดี ก็ตองมีปญญาที่รูเขาใจเขาถึง
สภาวะ และมีเจตนาที่สะอาดประกอบดวยเมตตาปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยตอสังคม
เปนตน อยางจริงจังและจริงใจ

ทายสุด ในขั้นปฏิบัติตามบัญญัติธรรม การที่จะปฏิบัติตามหรือไม และปฏิบัติได
ผลมากนอยเพียงไร ก็ข้ึนอยูกับปญญา และเจตนา เชนเดียวกัน

ดวยเหตนุี ้จงึตองมกีารพฒันามนษุย ดวยการศกึษา ทีจ่ะใหมนษุยนัน้มปีญญารูเขา
ใจสภาวธรรมเทาที่จะเปนไปได และใหเขาพัฒนาจิตใจใหมีเจตนาที่ประกอบดวยคุณ
สมบัติดีงามทัง้หลาย เชน เมตตา กรุณา สติ สมาธิ ฯลฯ เพื่อจะไดมีจริยธรรม ที่จะเอา
เจตนานั้นไปนําพฤติกรรมทางกายวาจา โดยอาศัยบัญญัติธรรมชวยเกื้อหนุน ให
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามเกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชน แกชีวิต แกสังคม และแก
โลกที่แวดลอมทั้งหมด ใหอยูดีมีสันติสุขแทจริง

ในระบบ ๓ แหง สภาวะ จริยะ และบัญญัติ
ดูใหชัด จะเห็นจริยะสําคัญเดนขึ้นมา

มาถึงตอนนี้ ก็คงมองเห็นแลววา “ธรรม” ในระบบ ๒ คือ ธรรม-วินัย กับในระบบ 
๓ คือ สภาวะ จริยะ และบัญญัติ นั้น แทจริงแลวก็เปนระบบเดียวกันนั่นเอง และมอง
เห็นดวยวา สวนใดในระบบ ๒ มาเปนสวนใดในระบบ ๓ พรอมทั้งรูดวยวามาเปนได
อยางไร

พูดงายๆ วา ทานใชระบบ ๒ เปนหลักใหญ คือแยกแดนกันออกไปเลย เปนแดน
ของธรรมชาติ กับแดนของมนุษย

แดนของธรรมชาติ (ธรรม) ก็มีกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนของมัน อยางที่บอก
แลววา เปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน เชน ตามเหตุปจจัย ไมข้ึนตอความอยาก
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ความปรารถนาความชอบใจหรือไมชอบใจของใครทั้งนั้น คือ ตามที่มันเปนของมัน หรือ
ใชคําศัพทวา เปนนิยามตามสภาวะ

สวนแดนของมนุษย (วินัย) ที่จะดําเนินชีวิตดําเนินกิจกรรมกิจการทั้งหลายใหเปน
ไปดวยดี อยูกันรมเย็นเปนสุข ก็ตองรูจักจัดตั้งวางตรากติกาเกณฑกําหนดกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนขึ้นมา เปนขอที่จะยึดถือปฏิบัติใหลงกัน ตามที่ตกลงหรือยอมรับรวม
กัน ใชคําศัพทวา บัญญัติตามสมมติ

นี่คือระบบใหญ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย เรียกรวมเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว
วา “ธรรมวินัย” ก็มีแคนี้

แตทีนี้ ก็อยางที่บอกแลววา แดนที่ ๒ คือแดนมนุษย ที่จะจัดตั้งวางตรากตกิา
กฎหมายอะไรขึ้นมาใหไดผลเปนคุณประโยชนแทจริงยั่งยืน จะตองถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงแหงสภาวะ หรือต้ังอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ มิฉะนั้นก็จะเปนเรื่อง
เลื่อนลอยไรความหมายและไรสาระ

ดังนั้น ก็จึงมีตัวเชื่อมหรือเครื่องโยงระหวางแดนทั้งสอง หรือระหวางธรรมกับวินัย
นั้น ที่พูดเปนภาษาบุคลาธิษฐานวา มีเสียงเรียกรองตอมนุษย เปนทํานองเงื่อนไขจาก
ธรรมชาตวิา ถาเธอตองการจะไดจะเปนอยางนัน้ๆ เธอจะตองทาํใหสอดคลองหรอืถกูตอง
ตามกฎระเบยีบของฉัน เชนทาํเหตปุจจยัใหไดอยางนัน้แคนัน้ อันนีคื้อทีเ่รียกวา “จรยิะ”

 ตัวเชื่อมหรือเครื่องโยงระหวางกลางนี้ ในระบบ ๒ ทานละไวฐานเขาใจ ไมตอง
ยกเดนขึ้นมา หรือไมตองนับ แตบางครั้ง เพื่อจะใหเห็นความสําคัญและใหเดนชัดขึ้นมา
ในการที่จะใชประโยชน ทานก็นับดวย

เมื่อนับตัวเชื่อมหรือเครื่องโยงระหวางสองแดน คือ จริยะ นี้ดวย ตัวเลขกย็อมเพิม่
ข้ึนกลายเปน ๓ และนี่ก็คือเปนระบบ ๓ ของธรรม กลาวคือ สภาวะ-จริยะ-บัญญัติ
หรือใหไดถอยคําชัดออกมาวาเปนระบบของธรรมที่สืบกันออกมา ก็เรียกวา สภาวธรรม 
จริยธรรม บัญญัติธรรม

เห็นไดชัดวา จริยะ นั้น อยูในแดนหรือในฝายของสภาวะ ดังที่บอกวาเปนคําเรียก
รองแจงเงื่อนไขของธรรมใหมนุษยตองรูตองทําใหไดหรือตองดาํเนนิตองปฏิบัติตาม

ยกตวัอยาง เชน บอกวา ไฟรอนนะ ถาอณุหภมูสูิงมาก จะเผากายใหไหม จะทาํน้าํ
ใหเดอืด ฯลฯ ถาเธอไมตองการใหรางกายเสยีหาย กอ็ยาเอาไฟมาลนตัว ถาเธออยากได
น้ําสุก ก็ตองรูจักจัดกอหาไฟมาตมน้ํา ฯลฯ เมื่อรูเขาใจความจริงตามสภาวะ และรูขอที่
ตนจะตองทําตองปฏิบัติใหสอดคลองแลว หากจะทําการใดใหเปนงานเปนการเปนหลัก
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เปนฐาน เธอก็จัดตั้งวางกฎกติกาขอปฏิบัติใหแนนเขาไป ก็เปน บัญญัติ ของมนุษยข้ึนมา
ถงึตอนนี ้กเ็หน็ชดัวา ทีจ่ริง ระบบ ๒ กบัระบบ ๓ กอั็นเดยีวกนั และระบบ ๓ ก็

ซอนอยูในระบบ ๒ นัน่เอง
กลาวคอื ธรรม ทีเ่ปนขอแรกในระบบ ๒ นัน้ แยกยอยเปน ๒ ตอน ดังนี้
๑. ธรรม ในแดนของธรรมชาต ิแยกเปน
๑) ความเปนจริงตามธรรมดาของสิง่ทัง้หลาย ทีเ่ปนอยูเปนไปของมนัอยางนัน้

เชนนัน้ เปนกฎธรรมชาต ิเรียกวา สภาวะ
๒) ขอที่เสมือนเปนเงื่อนไขขอเรียกรองใหมนุษยตองรูเขาใจทําใหไดทําใหถูก

ตามความจริงหรือตามกฎของธรรมชาตินั้น เพื่อใหเกิดผลดีที่ตนตองการ 
และการทีม่นษุยจะตองปฏบัิติดําเนนิกจิดําเนนิชวีติไปตามนัน้ เรียกวา จรยิะ

๒.=๓) วนิยั ในแดนของมนษุย ผูทีม่ปีญญารูเขาใจธรรมตลอดทัง้สองขัน้ตอนนัน้ 
มองเหน็สิง่ทีจ่ะพงึปฏบัิติจดัทาํตามกฎแหงธรรมดาเพือ่ใหเกดิผลดแีลว เมือ่
มีเจตนาดีงาม ประกอบดวยเมตตาการณุยมุงจะใหเปนประโยชนแกหมูชน
หรือสังคม กจ็ดัตัง้วางกฎเกณฑกตกิากฎหมาย เปนตน ข้ึน ใหตกลงยอมรบั
ถอืปฏิบัติกนัตอไป เปนกฎมนษุย เรียกวา บญัญตัิ

เปนอนัครบถวนแลว ทัง้ระบบมอีงค ๒ คือ ธรรมวนิยั และระบบมอีงค ๓ คือ 
สภาวะ-จรยิะ-บญัญตั ิ(สภาวธรรม-จริยธรรม-บัญญติัธรรม)

มองเหน็เดนขึน้มาวา
ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงประดาม ี หรือโลกแหงธรรมชาต ิ กดํ็ารงอยูดําเนนิไป ดวยกฎ

ธรรมชาต ิเปนเรือ่งของธรรม
สวนสงัคมมนษุย หรือเรียกเทยีบเคียงวาเปนโลกมนษุย กดํ็ารงอยูดําเนนิไป ดวย

กฎมนษุย เปนเรือ่งของวนิยั
กม็ ี๒ อยางนีแ้หละทีสํ่าคญัเปนหลกัใหญ แตถาเหน็แคนัน้ กจ็ะมองขาม “จรยิะ” 

ไป ดูคลายวาจะไมคอยสาํคญั
แตแทจริง จรยิะ/จริยธรรมนัน้ สําคญัมากทเีดยีว เมือ่พระพทุธเจาทรงสอนสาํแดง

ธรรมนัน้ มไิดทรงสอนเพยีงธรรมทีเ่ปนสภาวะหรอืความจริงของธรรมดาเทานัน้ แตทรง
สอนธรรมทีเ่ปนภาคจรยิะควบคูกนัไปเลยทเีดยีว (จริยะบางสวนกเ็ฉยีด หรือจวนเจยีนจะ
เปนบญัญติั กม็)ี

ทาํไมจงึเปนเชนนัน้ นัน่กคื็อพสัิยอนัพเิศษของมนษุยอีกดานหนึง่ ทีว่าในฐานะเปน
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สัตวที่ประเสริฐเลิศไดดวยการฝก เขาสามารถเอาจริยะมาเปนเครื่องชวยในการที่จะ
ศึกษาพฒันาตวัเองขึน้ไป (แมแตในการปฏบัิติตามบญัญติั) ใหมปีญญาแจมแจง และมี
เจตนาทีดี่จริง จนเขาถงึธรรม ทัง้รูแจงสภาวะ และมจีริยะอยางเปนปกติของเขาเอง

สําหรบับุคคลผูเชนนี ้ ชวีติดงีามทีพ่งึประสงค ไมตองพึง่พาขึน้ตอบัญญติั โดยที่
บัญญติันัน้ทัง้ไมเปนเครือ่งบงัคบัใหเขาตองปฏบัิติ และทัง้เขาปฏบัิติไดตามเจตนารมณ
ของบญัญติัโดยไมตองมบัีญญติั ถาบญัญติัทีเ่ปนกฎของมนษุยจะมคีวามสาํคญั กใ็น
ฐานะเปนเครือ่งหมายรูรวมกนัในการดาํเนนิชวีติและทาํกจิการของสงัคมใหบรรลุผลตาม
ความมุงหมาย

ระหวางทางกอนถงึจดุหมาย จริยะเปนเครือ่งคุมครองชวยใหการรักษาปฏบัิติตาม
บัญญติัดําเนนิไปไดอยางมัน่คง และเปนเครือ่งชวยใหบัญญติัมคีวามหมายทีแ่ทจริงและ
บรรลุจดุหมายไดจริง



- ๒ -

ความสับสน ตองสะสาง

ถายังมองความหมายของจริยธรรม กันไมชัด
ระบบนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จะรวนเร

งานของผูพิพากษา วาโดยทั่วไป ก็คือตัดสินคดีเกี่ยวกับความประพฤติของ
มนุษย เร่ืองที่คนทําและพูด เมื่อเปนเชนนี้ การที่จะตัดสินไดดี มีความมั่นใจที่สุด และ
ทําประโยชนใหแกมนุษยชาติไดสูงสุด ผูพิพากษาก็นาจะเปนผูที่เจนจบในเรื่องที่เรียก
กันวาจริยธรรม

ในตอนกอน ไดบอกแจงขอใหตระหนักไว เพื่อปองกันความสับสน วา จรยิธรรม
ในทีน่ี ้มใิชมคีวามหมายอยางคําวา “จริยธรรม” ที่ใชและเขาใจกันทั่วไปในปจจุบัน และ
บอกไวดวยวาจะอธิบายเหตุผลขางหนา ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทําความเขาใจในเรื่องนี้

ตัวจริยะ/จริยธรรมที่แท ไดพูดไปขางตนในตอนกอนแลว ในตอนนี้ ตองการแยกจ
ริยะแทนั้นออกไปจากความหมายอยางอื่นที่อาจจะทําใหเขาใจสับสน แตก็จะพยายาม
พูดใหนอย ไมอยากใหใชเวลามาก แลวก็ไดเคยอธิบายไวที่อ่ืนบางแลว

การที่แยกมาทําความเขาใจตางหาก ก็เพื่อใหเห็นความแตกตางเดนชัด และชวย
ปองกันความสับสนไดดียิ่งขึ้น

“จริยธรรม” ที่พูดแลวในภาค ๑ ของหนังสือนี้ เปน “จริยะ” ในระบบของธรรม ใน
สายความคิดของพระพุทธศาสนา ที่ถือไดวาเปนเจาของศัพทมาแตเดิม

สวน “จริยธรรม” ที่พูดกันในสังคมไทยปจจุบัน เปนคําที่บัญญัติข้ึนใชใหมไมนาน 
ในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ และถาดูจากที่มาที่ไป และความเปนมาเปนไปของ
คําวา “จริยธรรม” นั้นเอง ก็จะมองเห็นไดวาเปนคําที่คลุมเครือ มีความหมายไมชัด
เจนตลอดมา

แมจนบัดนี้ ในเมืองไทย เราก็ยังพยายามหาทางลงตัวกับการใหความหมายแก
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คําวา “จริยธรรม” (พยายามจนกระทั่ง ไปๆ มาๆ ความหมายอาจจะแปลกไปจากคํา
ฝร่ังเดิม ซึ่งเปนตนศัพทที่เราเอามาบัญญัติเปนจริยธรรมนี้)

ความรูเขาใจและความคิดของสังคมไทยที่คืบเคลื่อนมาในการใหความหมาย
และการใชคําศัพทที่สําคัญอยางคําวาจริยธรรมนี้ เปนเรื่องที่นาศึกษา

ที่วา “จริยธรรม” เปนคําเกิดใหมเมื่อ ๔๐–๕๐ ปมานี้ ก็คือ มันเกิดขึ้นมาในฐานะ
เปนศัพทบัญญัติ เพื่อใชแสดงความหมายของคําฝร่ังวา “ethic” (ถาเปน ethics ก็แปล
เปนศัพทบัญญัติในวิชาปรัชญาวา จริยศาสตร และในวิชารัฐศาสตรวา จริยธรรม, จริย
ศาสตร หรือบางทีก็ตรงกับคําวา code of conduct ที่เราแปลวา จรรยาบรรณ)

เมื่อเปนศัพทบัญญัติสําหรับคําฝร่ัง เราก็ตองเขาใจความหมายของคําวาจริย
ธรรมนั้น ตามความหมายของคําที่เปนตนบัญญัติของมัน คือ ตองเขาใจความหมาย
ของคําวา “จริยธรรม” ตามความหมายของคําฝร่ังวา “ethic” นั้น - ตรงนี้สําคัญ เปน
เร่ืองตรงไปตรงมา

เพราะฉะนั้น ถาตองการทราบวา จริยธรรม หรือ ethic คืออะไร ก็ไปเปดดูใน
dictionary หรือใน encyclopedia ของฝรั่ง๑

อยางไรก็ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในฐานะมีหนาที่
บอกความหมายของถอยคําที่ใชกันอันเปนที่ยอมรับในภาษาไทย ไดแสดงความหมาย
ของ “จริยธรรม” วา “ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม”

ตามความหมายที่ พจนานุกรมฯ บอกไวนี้ จริยธรรมก็มีความหมายเหมือนกับ 
“ศีลธรรม” ที่เราใชกันมาในสังคมไทยนานแลวกอนจะมีคําบัญญัติวา จริยธรรม นี้

ยิ่งเมื่อไปเทียบกับตําราฝรั่ง ก็ใหความหมายของศีลธรรม และ จริยธรรม moral 
และ ethic ปนเปกันไปจนแทบจะเปนอยางเดียวกัน

แตที่สําคัญก็คือ ที่พูดกันอยูทั่วไปนั้น ความหมายของคําเหลานี้ ตัวผูพูดเองก็
คลมุเครอื บางทกีพ็ดูไปอยางนัน้เอง คลายเปนคาํโกหนอยๆ ตัวคนพดูกไ็มชดั คนฟงกพ็รา

พอมองเขาไปในวงวิชาการ ก็เห็นชัดวาความพรามัวคลุมเครือนั้นปรากฏออกมา
ในการเถียงกันของนักวิชาการเอง ที่ยุติไมได เชนวา จริยธรรม (ethic) กับศีลธรรม 
ตางกันหรือเหมือนกัน จะเอาอยางไรกันแน และถาตางกันแลว ตางกันอยางไร
                                                                                                              
๑ เชน “a. A set of principles of right conduct. b. A theory or a system of moral values” (The 
American Heritage Dictionary of the English Language, 1992); “the body of moral principles 
or values governing or distinctive of a particular culture or group: ...” (Random House 
Webster's Unabridged Electronic Dictionary, 1996); “a: a group of moral principles or set of 
values” (Merriam-Webster's Unabridged. Dictionary, 2000)
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แงทีท่าํใหปญหายิง่ซบัซอนหนกัขึน้ไปอกี กคื็อ เราจะบญัญติัศัพทข้ึนมาใหมสําหรบั
คําฝร่ังวา “ethic” แตเราพยายามไปหาคาํเกาในภาษาบาลีมาใช และคําที่สําเร็จข้ึนมาคือ 
“จริยธรรม” นี้ ก็เปนคําก้ํากึ่ง

ที่วาก้ํากึ่ง คือ เราไปเอาคําจากภาษาบาลี ๒ คํามาจับตอกันเพื่อมาใชในความ
หมายใหมที่เราตองการ (ใหตรงกับฝร่ัง) แตในคําที่จับเอามารวมกันนั้น ศัพทที่เปนตัวยืน 
(จริย) มีความหมายทางวิชาการของมันอยูแลว ซึ่งเทียบกับความหมายใหมที่ตองการได
ในบางแง แตไมตรงกันจริง สวนอีกคําหนึ่ง (ธรรม) ที่เอามารวมเขา ก็เปนคํากวางๆ ที่ไม
ชวยแยกความหมายออกไป แลวแทนที่จะบอกใหชัดไปเลยวา ที่เราเอามาใชนีเ้ปนเรือ่ง
ตางหากและตางออกไป แตเรากลบัใชแบบปนเปกนั กจ็งึทาํใหเกดิความสบัสนมากขึน้

ถาจับหลักไมได แลวไปคนหาที่ไปที่มาในภาษาบาลี พอไปเจอคํา “จริยธรรม” ใน
คําวา “ภิกขาจริยธรรม” (บาลีเปน “ภิกฺขาจริยธมฺมํ” แปลวา ธรรมคือภิกขาจริยา หรือ
ภิกขาจาร ไดแก การเที่ยวไปเพื่ออาหาร คือการเที่ยวขออาหาร – เชน ธ.อ.๖/๓๒) ก็คง
ยิ่งงงกันใหญ

หันกลับไปดูความสับสนที่พูดถึงเมื่อกี้ (คําวา “บางทาน” ที่จะพูดตอไปนี้ รวมทั้ง
บางสถาบัน หรือบางหนวยงานที่รับผิดชอบดวย)

ในระยะไมนานมานี้ จนถึงขณะนี้ มีบางทานในวงวิชาการ บอกวา “จริยธรรม” 
กับ “ศีลธรรม” มีความหมายไมเหมือนกัน

ทีนี้ ทานที่วา จริยธรรม กับ ศีลธรรม ตางกันนั้น ก็ไมลงกันอีก บางทานวา จริย
ธรรม มคีวามหมายกวางกวาศลีธรรม หมายถงึกฎเกณฑสําหรบัประพฤตปิฏิบัติทัว่ไป แตศีล
ธรรมหมายถงึ หลกัสาํหรบัประพฤติดีประพฤติชอบ หรือความประพฤติปฏิบัติที่ประกอบ
ดวยคุณความดี

สวนบางทานก็วา ศีลธรรม มีความหมายกวางกวาจริยธรรม ดูงายๆ ใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายของคํา “ศีลธรรม” วา 
“ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ศีลและธรรม, ธรรมในระดับศีล” เมื่อพูดวา ศีลและธรรม ก็
ยอมคลุมหมด

ที่ชัดแน ก็คือ เมื่อคนไทยยังไมมี (คําวา) “จริยธรรม” ดังเชนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ คน
ไทยทั่วไปไมรูจัก (คําวา) “จริยธรรม” (คําวา) “จริยธรรม” ยังไมเขาไปในโรงเรียน หลัก
สูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีวิชาศีลธรรม (แมถึง พ.ศ.๒๕๑๑ ก็ยังมีวิชาศีลธรรม) 
และศีลธรรมนั้นก็รวมทั้งคุณธรรมดวย ตางจากเวลานี้ ที่จริยธรรมไมรวมคุณธรรม ตอง
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พูดแยกกันวา “คุณธรรม และจริยธรรม”๑ ศีลธรรม จึงมีความหมายกวางกวาจริยธรรม
เวลานี้ เมื่อมีคําวา “จริยธรรม” ข้ึนมาแลว ก็ตองพยายามแยกความหมายออกไป

ทุกคําวา “คุณธรรม” “จริยธรรม” และ “ศีลธรรม” ตางกันอยางไร (ดูเหมือนวา ขณะที่เรา
ยังยุงอยูกับการแยกความหมายของถอยคํา คนและสังคมก็ทรุดลงไปในทุกธรรม อยาง
นอย ศีลธรรมก็ทําทาจะหมดไป)

บางทานวา “จริยธรรม” หมายถึงหลักความประพฤติที่พึงมีพึงปฏิบัติทั่วไป สวน 
“ศีลธรรม” หมายถึงหลักความประพฤติที่เปนคําสอนของศาสนา หรือจริยธรรมที่มา
จากศาสนา

(แถมยังเอาคําฝร่ังมาสนับสนุนดวยวา จริยธรรม คือ ethic สวน ศีลธรรม คือ 
moral และวา moral เปนหลักความประพฤติตามคําสอนของศาสนา แตถาเราไปดูคํา
อธิบายของฝรั่งเอง พอพูดถึง ethic ก็อธิบายดวย moral พอพูดถึง moral ก็วาคือ 
ethical มิฉะนั้นก็ตองออกไปที่คําพื้นๆ วาเปนเรื่องของ right conduct ไมไปไหน)

“จริยธรรม” ก็ยังคลุมเครือสับสน
“จริยธรรมสากล” ก็จึงยิ่งพรามัว

ที่จริง การเอาคําวา “จริยธรรม” มาเทียบกับคําวา “ศีลธรรม” อยางที่วามานั้น ก็
เปนเพียงการพยายามคิดความหมายขึ้นมาใหม โดยที่ตัวผูเทียบก็ไมไดสืบสาวความ
หมายที่แทจริงของคําทั้งสองนั้นอยางจริงจัง เมื่อพูดออกไปเพียงแงหนึ่งดานหนึ่ง ก็ยิ่ง
                                                                                                              
๑ ความโนมเอียงและความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ที่เก่ียวกับการใชถอยคํา ซ่ึงสะทอนใหเห็นทั้งความรูความเขาใจ
และทัศนคติของคน เปนเรื่องที่นาศึกษา เชน ถาคนชอบใชคําที่ฟงหรูดูโก แตไมมีความเขาใจชัดเจน ก็คือความไมชัด
คมทางปญญา ซ่ึงเปนภาวะขาดความเขมแข็งทางปญญา อันเปนความออนแอที่สําคัญ การเกิดข้ึนของคําวา “จริย
ธรรม” พรอมทั้งการลางเลือนลงไปของคําวา “ศีลธรรม” และการคอยๆ นําเอาคําวาคุณธรรม เขามาจับคูกับ จริย
ธรรม เปนตัวอยางหนึ่งที่เดนชัดในเรื่องนี้; ในการดูความคืบเคลื่อนของเรื่องนี้ จุดสังเกต นอกจากดูที่หลักสูตรการ
ศึกษาของ ศธ.แลว อีกแหลงหนึ่งที่พึงสํารวจ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ตัวอยางงายๆ (เนื่องจากเรงดวน ยังตรวจสอบไมละเอียด) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๐๖–๐๙) มุงที่เศรษฐกิจ ไมมีคํา “ศีลธรรม” เลย ตอมา แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๒
(พ.ศ.๒๕๑๐–๑๔) มี “ศีลธรรม” ๓ ครั้ง “จริยธรรม” ยังไมมี ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๓ (พ.ศ.๒๕๑๔–๑๙) มี “ศีลธรรม” ๓ ครั้ง “จริยธรรม” ๒ ครั้ง และเกิด “จริยศึกษา” แผนฯ ฉบับที ่๔ (๒๕๒๐–๒๔) 
เปลี่ยนแนว หันไปพัฒนาสังคมโดยแยกเปนดานศิลปวัฒนธรรม กับดานศาสนา มีคําวาศาสนาบอย “ศีลธรรม” ๔ ครั้ง 
“จริยธรรม” ก็ดี “คุณธรรม” ก็ด ี ไมพบ แผนฯ ฉบับที ่๕ (๒๕๒๕–๒๙) และ แผนฯ ฉบับที ่๖ (๒๕๓๐–๓๔) ใช “จริย
ธรรม” มากขึ้นๆ ขณะที่ใช “ศีลธรรม” นอยลงๆ และ “คุณธรรม” ก็เขามาเปนตวัเสรมิมากข้ึนๆ พอถึง แผนฯ ฉบบัที ่๑๐
(๒๕๕๐–๕๔) “คณุธรรม” ไดมาเขาคูกับ “จริยธรรม” ลงตัวแลว มีคําคูวา “คุณธรรม จริยธรรม” ถึง ๒๒ ครั้ง ในขณะที่
ความพยายามจํากัดความความหมายที่จะแสดงความแตกตางของคําเหลานี้ก็ยังดําเนินตอไป
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พาใหคนทั่วไปพลอยสับสนไปดวย
พวกหลังที่พูดเทียบเคียงอยางนั้น มักเปนเพราะตองการจะกาวตอไปอีก โดยมี

เปาหมายที่จะเอาเรื่องจริยธรรมสากลเขามา
ทานพวกนี้ก็จะพูดตอไปวา ในโลกปจจุบันที่ถึงกันทั่วนี้ ศีลธรรมหรือจริยธรรม

ของศาสนาทั้งหลายกําหนดวางไวแตกตางกัน บางทีก็ขัดแยงกัน ควรหันไปใชจริยธรรม
ที่เปนของกลางๆ ที่ยอมรับกันทั่วทุกหนแหง เปน “จริยธรรมสากล”

ทีจ่ริง คําวา “จริยธรรมสากล” กเ็ปนคาํพดูทีไ่มลงตวั แมแตตัวศพัทกย็งัไมเปนทีย่อม
รับกนั พอจะเอาความหมาย กย็ิง่ไมมคีวามชดัเจน

 “จริยธรรมสากล” คืออยางไร มีอยูที่ไหน จะแกปญหาความแตกตางไดจริงหรือ
ไม เร่ืองนี้ไดพูดไวที่อ่ืนมากและนานแลว๑ ในที่นี้จึงขอกลาวไวเพียงโดยสรุป

เบื้องแรก ควรย้ําไวกอนวา “จริยธรรมสากล” ยังเปนเพียงเรื่องที่บางคนบางกลุม
พยายามคิดจะใหมีข้ึน มีการพูดถึงบางประปราย ยังไมเปนที่ยอมรับกวางขวาง และยัง
ไมลงตัวที่จะเปนหลักใหชัดขึ้นมาได

ก) เร่ืองสืบเนื่องมาจากวา เมื่อชาวตะวันตกพนออกมาจากสมัยกลางของยุโรป 
(พนเมื่อ ค.ศ.1453/พ.ศ.๑๙๙๖) แลว ศาสนาคริสตก็ไดเสื่อมจากอํานาจที่เคยควบคุม
รัฐและสังคม และตอมาก็ไดกาวเขาสูยุคสมัยใหม ที่ผูคนนิยมวิทยาศาสตร และตื่นเตน
กับความเจริญในยุคอุตสาหกรรม สังคมมีแนวโนมทั่วไปที่ผละจากศาสนา(คริสต) และ
มองเห็นไปวาหลักความประพฤติ (ศีลธรรม/จริยธรรม) ที่ศาสนาสอนไววาเปนเทว
โองการหรือเทพบัญชาลงมานั้น เปนไปไมได ไมมีจริง แตที่แทเปนเรื่องที่มนุษยนี่เอง
บัญญัติกันขึ้น ซึ่งแตกตางกันไปตามกาลเทศะ ไมเปนวิทยาศาสตร คนสมัยใหมนั้นจึง
โนมไปในทางที่จะไมเชื่อถือและไมใสใจในเรื่องศีลธรรม/จริยธรรม

ข) แตถึงอยางไรก็ตาม ศีลธรรม/จริยธรรมก็เปนของจําเปนสําหรับสังคมมนุษย 
ซึ่งคนจะอยูกันโดยไมมีหลักที่จะควบคุมความประพฤติไมได ถึงจะมีกฎหมายบังคับ ก็
ไมเพียงพอ เมื่อศาสนาคริสตเสื่อมอํานาจออนกําลัง คนสวนหนึ่งก็หันไปฟงนักปราชญ
ที่อธิบายเรื่องศีลธรรม/จริยธรรมอยางที่พยายามใหเปนเหตุเปนผล คือพวกนักปรัชญา
ดานจริยศาสตร แตนักปรัชญาทั้งหลายโดยมากก็ยุงกับการแสดงหลักการหรือลัทธิของ
ตนออกไปเปนสวนตัวบาง แกกลุมพวกหรือลูกศิษยของตัวบาง มักจะอยูแคถกเถียง
                                                                                                              
๑ หนังสือ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย (โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พิมพครั้งแรก ต.ค. 
๒๕๓๔), “ภาค ๒ จริยธรรมสากล: จากความเปนกลาง สูความเปนจริง”, หนา ๙๑–๑๕๓
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แสดงเหตุผล แตไมไดพัฒนาวิธีการหรือมาตรการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง 
และนักปรัชญาเหลานั้นก็เถียงกันเองไมลงกัน ดังนั้น นักปรัชญาเหลานั้นก็เพียงไดชวย
ใหความคิดทางจริยธรรมมีการพัฒนาในเชิงเหตุผลมากขึ้น หรือบางคนมีอิทธิพลในวง
การการศึกษา ก็อาจจะใหเกิดผลในทางปฏิบัติชัดขึ้นบาง แตคนทั่วไปก็ยังปฏิบัติไป
ตามหลักคําสอนที่เปนเทว-โองการของศาสนาอยูนั่นเอง ทั้งที่ในแงความเชื่อถือและ
ความสนใจก็จืดจางคลางแคลงหรืองอนแงนคลอนแคลน ในภาวะเชนนี้ เร่ืองศีล-ธรรม/
จริยธรรมก็คอนขางโหวงเหวงเควงควาง

แตขอสําคัญก็คือ ถึงแมนักปรัชญาเหลานี้จะแยกตัวจากความเชื่อของศาสนา 
โดยมีความคิดเปนเหตุเปนผล (บางคนพยายามทําใหความเชือ่ของศาสนากลายเปนสิง่
ที่มีเหตุผล) แตเขาก็ยังมองความหมายของศีลธรรม/จริยธรรมในแงเปนหลักเกณฑที่
กาํหนดความประพฤต ิ และเปนเรือ่งแยกตางหากนอกวงวทิยาศาสตร ทาํใหเสยีโอกาส
และไมสามารถหยั่งลึกลงไปในความจริงของธรรมชาติที่จะโยงประสานแดนทั้งสองให
เห็นความสัมพันธที่เชื่อมถึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ค) ในยุคสมัยใหมนั้น ในโลกตะวันตก ศาสนาคริสตไดแตกออกเปน ๒ นิกายแลว 
(เ ร่ิมแยกเมื่อ ค.ศ. 1517/พ.ศ.๒๐๖๐) โดยเฉพาะในนิกายที่แยกออกไป  คือ
โปรเตสแตนต ไดคอยๆ แตกนิกายยอยๆ ออกไปมากมาย ตอมาเมือ่ชาวยโุรปตางกลุม
ตางชาติหนีภัยการขมเหงบีฑาทางศาสนาและการเมืองไปอยูในอเมริกา คนชาตใิหมคือ
อเมริกนันี ้ ซึง่สวนมากเปนผูถือนิกายโปรเตสแตนต แตสังกัดนิกายยอยๆ ที่แตกตางกัน 
อันสอนหลักความเชื่อถือและหลักความประพฤติที่แปลความหมายไปคนละอยางๆ ก็
เกิดปญหา เฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนวาจะสอนหลักศีลธรรม/จริยธรรมแบบนิกาย
ยอยใด ทําใหมีความขัดแยงแตกแยกกันอยางรุนแรงและยืดเยื้อ แกปญหาไมตกตลอด
เวลาเปนรอยป๑

ตอนนี้แหละ ในอเมริกานี่เองเปนจุดตั้งตน ก็เร่ิมเกิดแนวคิดที่มาเรียกกันวา “จริย
ธรรมสากล” คือมีผูคิดเลือกและรวบรวมหลักความประพฤติ อันเปนหลักศีลธรรม
สามัญที่ไมขัดตอหลักของนิกายใด ดังที่สถาบันธรรมจริยาศึกษา (Character 
                                                                                                              
๑ แมในปจจบุนั อเมรกิาก็แกปญหานีไ้มจบสิน้ ดังเชนเม่ือผูเรยีบเรยีงไปอเมรกิาในระยะ พ.ศ. ๒๕๒๔ คุณแมของเดก็
นักเรยีนประถม ทีเ่มืองเล็กๆ ในรฐั Massachusetts เลาใหฟงถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนในโรงเรียนของลูกวา ตอน
เทศกาลอีสเตอร (Easter) คุณครูเลาและอธบิายเรือ่งอสีเตอรใหเด็กๆ ฟง แตคําอธบิายของคณุครเูปนไปตาม
ความเช่ือของนกิายยอยทีคุ่ณครน้ัูนนับถอื เม่ือเด็กกลับบานเลาใหคุณแมฟง ปรากฏวาคําคุณครขัูดกับความเชื่อ
แหงนิกายของครอบครัวนั้น คุณแมโกรธมาก จะประทวงเอาเรื่องกับทางโรงเรียน
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Education Institute, ต้ังเมื่อ คศ.1911/พ.ศ.๒๔๕๔) ไดเปนแกนนําจัดทํา “ประมวล
หลักศีลธรรม” (morality codes) ข้ึนมา แลวโรงเรียนทั้งหลายก็รับไปใช ถือวาเปนสากล
หรือเปนของกลางๆ ที่รวมกันได

จากนั้น ความกาวหนาในแนวทางนี้ก็ดําเนินตอมา จนมีบุคคลสําคัญที่ไดคิดหา
ทางยุติปญหาความแบงแยกระหวาง(นิกาย)ศาสนา โดยมิใชเพียงรวบรวมกฏเกณฑขอ
ปฏิบัติทางศีลธรรมมาประมวลกันไวเทานั้น แตวางหลักที่ลงลึกไดเนื้อหาสาระเปนหลัก
การทางปรัชญาดวย  ไดแก จอหน ดิวอี (John Dewey, 1859-1952) ซึ่งตอมาเรียกกัน
วา The (American) Civil Religion คือศาสนาประชาราษฎร (ของอเมริกัน) แตทําไป
ทํามา ที่วาเปนสากล ก็คือสากลของอเมริกา (เทานั้น)

ความคิดในเรื่องจริยธรรมสากลในอเมริกาเดินหนาตอมา บุคคลที่เดน คือ นักจิต
วิทยาการศึกษาที่ชื่อ ลอเรนซ โกลเบอรก (Lawrence Kohlberg, 1927-1987) ซึ่งได
เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางศีลธรรม (moral development) ที่ถือวา การพิจารณา
วินิจฉัยในทางจริยธรรม โดยถือความถูกตองตามหลักจริยธรรมสากล (universal 
ethical principle) เปนพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูงสุด ความคิดของทานผูนี้ ไดทํา
ใหจริยธรรมสากลปรากฏตัวมีฐานะสําคัญขึ้นมาอีก

 อยางไรก็ตาม ถึงตอนนําทฤษฎีเขาสูปฏิบัติการ ซึ่งโกลเบอรกจัดลําดับ
พัฒนาการทางจริยธรรมเปน ๓ ระดับ (ระดับกอนบัญญัติ-ระดับบัญญัติ-ระดับเหนือ
บัญญัติ) และซอยแตละระดับเปน ๒ ข้ัน รวมทั้งหมดเปนพัฒนาการ ๖ ข้ัน ก็นาเสีย
ดายวา พอเอาเขาจริง โกลเบอรกไดตัดขั้นที่ ๖ (ข้ันถือจริยธรรมสากลเปนเกณฑ
วินิจฉัย) ออกจากการใชวัด โดยยอมรับวาเปนขั้นที่เขาคิดสรางขึ้นจากสถานการณ
สมมติ เปนขั้นที่นอยคนเหลือเกินจะกาวไปถึง และเขาไมพบตัวอยางในกลุมคนที่ใช
ทดลอง พูดงายๆ ก็คือเขาไปยังไมถึงจริยธรรมสากล

จริยธรรมสากลในความคิดของโกลเบอรกนี้ นับวาเปนความกาวหนาในโลก
ตะวันตก ที่จะทําใหจริยธรรม(มีเคาของการ)เชื่อมโยงจากบัญญัติเขามาตอกับสภาวะ 
แมวาความคิดของเขายังดูจะไมชัดเจน และเขาตองตัดมันออกไปจากการใชงานจริง

แมวาโกลเบอรกจะลวงลับไปแลว แตความคิดก็ยังเปนที่ยอมรับนับถือมาก ดังที่
เกณฑวัดอันไมครบ ๖ แตตัดเหลือ ๕ ข้ัน ที่ทานใหไวนี้  ยังมีการใชอยูในวงการจิตวิทยา
การศึกษาในเมืองไทย

ง) อยางที่เลาแลววา ความคิดของโกลเบอรกทําทาจะโยงจากบัญญัติเขา
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หาสภาวะ แตก็มาเลือนลางขาดตอนเสีย ไมผานทะลุตลอดโลงไป หลังจากโกลเบอรก
แลว นักแสวงหาจริยธรรมสากลก็มีแตกลับไปวนเวียนอยูกับวิธีคัดเลือกรวบรวมหลัก
ความประพฤติที่เขากันได ที่ตางพวกตางลัทธิยอมรับ เอามาประมวลไว ซึ่งอาจจะกลาย
เปนวาไดแตเพียงเรื่องพื้นๆ ลงลึกไมได เสี่ยงตอการที่จะเปน จริยธรรมแบบ syncretic 
ที่คลุกเคลา หรือไมก็จับฉายไปเลย

จ) ยังมีแงมุมปลีกยอยอีกหลายอยาง ที่นาสังเกต หรือพึงระวัง ซึ่งจะทําให 
จริยธรรมที่เรียกวาสากลนั้น ไมเปนสากลจริง หรือไมไดผลจริง เชนวา เทาที่พูดๆ
กันมา จริยธรรมสากล ก็เปนแคจริยธรรมของฝรั่ง เหมือนคําวา เสื้อผาชุดสากล ก็คือ
เสื้อผาแบบฝรั่งของชาวตะวันตก อยางนี้ก็ไมใชสากลจริง ถาสากลจริง ก็ตองทั่วทั้งโลก

ทีนี้ นอกจากจริยธรรมเทวบัญชาของศาสนาตะวันตก ที่ฝร่ังสมัยใหมผละออกมา
แลว จริยธรรมตามทฤษฎีและทัศนะของนักปราชญนักปรัชญาของฝรั่งก็แตกตางกัน
มากมาย ยากนักที่จะหาหลักกลางที่ยอมรับรวมกันไดจริง

ยิ่งกวานั้น นักแสวงหาคัดจัดประมวลจริยธรรมสากลเองนี่แหละ ตัวเองก็ไมใช
เปนปราชญใหญตนความคิดทางจริยธรรมเอง ไดแตมาคัดเลือกหลักของพวกนัก
ปราชญบาง ของวัฒนธรรมประเพณี เปนตน นอกจากการเลือกสรรนั้นจะขึ้นตอสติ
ปญญาสามัตถิยะของเขาแลว พวกที่เปนนกัเลอืกสรรนัน้ ตางบคุคลตางกลุมตางคณะกม็ี
ความคดิตดัสนิใจเลอืกแตกตางกนัอกี กลายเปนจริยธรรมสากลของกลุมนั้นคณะนี้ บาง
ทกีขั็ดแยงกนั จะทาํใหเกดิความสบัสนมากยิง่ขึน้

แลวปญหาซอนก็คือ จริยธรรมสากลชดุทีม่กีารเลอืกสรรตกลงในหมูพวกตนแลว
นาํเสนอขึน้มา ไปๆ มาๆ กลายเปนศาสนาหรอืลัทธใิหมข้ึนอกีรายการหนึง่ตางหาก ซึง่มี
ไวเพือ่รอเวลาทีจ่ะววิาทขดัแยงกบัรายการอืน่ๆ ตอไป (เหมอืนในอดตีมากครัง้ ทีข่บวน
การเพือ่ปรองดองรวมศาสนา ไดกลายเปนศาสนาใหมข้ึนมา เพิม่จาํนวนศาสนาทีจ่ะขดั
แยงกนัในโลกนี)้

ฉ) ปญหาสําคัญอยางหนึ่งทางจริยธรรมที่ผุดเดนขึ้นมาในยุคเทคโนโลยีกาวไว
และกาวไกลนี้  คือ การตัดสินใจในเรื่องยุงยากใจที่เกิดศัพทใหมข้ึนมา ที่เรียกวาชีวจริย-
ธรรม (bioethics) เชน การทําโคลนนิ่ง การปฏิบัติตอเด็กผิดปกติในครรภ การจัดการ
กับ stem cells ตลอดจนเรื่องจําพวกสิทธิที่จะตาย การุณยฆาต การทําแทง เปนตน อัน
เปนปญหาเกาที่ยังใหมอยูเสมอ พอเจอปญหาเหลานี้ จริยธรรมสากลทีเ่ปนชมุนมุหลกัจ
ริยธรรมพืน้ๆ กย็ากจะมอีะไรมาเพิม่พนูภมูปิญญา จงึมกัไดแคเขามารวมวงของการวา
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ยวนอยูกบัปญหา อยางในเมอืงฝร่ังเวลานี ้ ความคดิความเขาใจกขั็ดแยงแตกตางกนัไป 
แคออกกฎหมาย ตางรฐักอ็อกกฎหมายกาํหนดในเรือ่งเดยีวกนัไมเหมอืนกนั

วาโดยรวม ในที่สุด ไมวาจริยธรรมสากลจะไปถึงไหน ก็คือจริย-ธรรมนั่นแหละ ดัง
นั้น จุดออนที่แทของมันจึงอยูที่ปญหาซึ่งอยูในตัวของจริยธรรมเอง ถาจริยธรรมยัง
บกพรองพรามวัอยู จริยธรรมสากลกไ็มอาจพนปญหาไปได

จากที่ไดพูดไปแลว ควรจับมาย้ําไวเปนจุดสังเกตสําคัญวา
๑. ชาวตะวันตกเจาของศัพท ethic ที่เราเอามาแปลเปนไทยวา “จริยธรรม” นั้น 

ตามปกติ เขามองความหมายของคํานี้เพียงแคเปนหลักหรือกฎเกณฑทางความ
ประพฤติที่แสดงออกภายนอก เฉพาะอยางยิ่งในทางสังคม (ตางจากที่พูดแลววา 
“จริยะ” คําเดิม หมายถึง การที่จะตองทําตองประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตใหถูกตอง 
ตามเงื่อนไขที่เปนเหมือนเสียงเรียกรองจากกฎธรรมชาติ)

๒. ชาวตะวันตก แมแตที่เรียกวาเปนนักปราชญสําคัญๆ โดยทั่วไป มักใชคําวา 
“จริยธรรม” คือ ethic โดยหมายถึงบัญญัติธรรม หรือไมก็ใชอยางคลุมๆ เอาบัญญัติ
ธรรมเปนหลักและเห็นจริยธรรมเปนเงาๆ๑ (เชน ในเกณฑวัดพัฒนาการทางจริยธรรม
๕-๖ ข้ัน  ของโกลเบอรก จะเหน็ไดชดัวาจริยธรรมของเขาในระดบัตนๆ เปนเรือ่งของ
บัญญติัธรรมทัง้นั้น)

๓. เนื่องกันกับสองขอตนนั้นก็คือ เมื่อ “จริยธรรม” ที่เปนคําใหมนี้ เขาหมายถึง
เพียงหลักการกฎเกณฑความประพฤติภายนอก ที่เปนบัญญัติธรรม ก็ชัดอยูแลววาจริย-
ธรรมตามความหมายของเขานั้น ไมเกี่ยวกับความจริงตามสภาวะ ไมเปนเรื่องที่เกี่ยว
โยงไปถึงกฎธรรมชาติ

เมื่อจริยธรรมมีความหมายแคนี้ ความเปนจริยธรรมสากลของเขาจึงอยูที่วามัน
เปนของกลางๆ ที่เขาไดกับทุกพวกทุกฝาย หรือที่ทุกพวกทุกฝายยอมรับได ตางจากจริย-
ธรรมสากลในความหมายที่วา เมื่อเปนความจริง ก็เปนสากลในตัวของมันเอง เพราะไม
วาใครจะยอมรับหรือไม มันก็มีผลตอทุกคนทุกพวกทุกฝาย ไมตองรอใครมาเห็นดวย

ถาเปน “จริยะ” ตามความหมายในระบบของธรรม ๓ ที่วาขางตน ก็ไมตองแยก
วาเปน จริยธรรมสากล หรือไมสากล เพราะความเปนสากลอยูที่ความเปนจริง มิใชอยู

                                                                                                              
๑ คงตองถือวาความสับสนนี้ สวนหนึ่งก็เปนปญหาที่เกิดจากความบกพรองของเราเอง ที่แปล ethic น้ันวา
จริยธรรม แทนที่จะแปลดวยถอยคําที่เปนบัญญัติธรรม (ขอใหเทียบกับ ethics ที่ในความหมายหนึ่ง เรา
แปลวา จรรยาบรรณ ซึ่งเปนบัญญัติธรรมอยางชัดเจน)
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แคที่ความเปนกลาง
ความจริงนั่นแหละ ทั้งเปนสากล คือทั่วกันหมดทั้งสิ้น และเปนกลาง คือไมเขา

ใครออกใคร เมื่อเปนจริยะ ตามหลักการที่วามา ถึงจะไมบอกวาเปนสากล ก็เปนสากล
อยูในตัวเอง เพราะมีความจริงที่ทําใหมีความเปนสากลอยูแลวในตัว

ไปใหถึงจริย[ธรรม]แทที่เปนระบบชัดเจน
จึงจะเห็นความเปนจริงของชีวิตและสังคมที่ดีงาม

มาถึงตอนนี้ ความคลุมเครือสับสนเกี่ยวกับถอยคําสําคัญบางคําคงจะคลายลง
ไปแลว ถาไมหมด ก็คงไมนอย คราวนี้ เราก็สามารถผานคําวา “จริยธรรม” ไปได และลง
ลึกไปใหถึงตัวจริง คือ “จริย” (เขียนอยางไทยเปน จริยะ)

เร่ืองจริยะนั้น ไดพูดไปมากพอแลว ในแงที่สําคัญ คือในฐานะที่เปนองคหนึ่งใน
ระบบ ๓ ของธรรม คือ สภาวะ-จริยะ-บัญญัติ (สภาว-ธรรม จริยธรรม บัญญัติธรรม) ใน
แงนั้นจึงไมตองพูดอีก

แตยงัมอีีกแงหนึง่ซึง่สาํคญัไมนอยกวานัน้ คือแงเฉพาะตวัของจรยิะ ซึง่เปนระบบหนึง่
ในตวัของมนัเอง และในฐานะทีจ่ริยะนัน้เปนเนือ้ตัวของธรรมสาํหรบัผูพพิากษา จงึจะพดู
เร่ืองระบบของจรยิะนีต้อไป

“จริยะ” คืออะไร? จริยะก็มาจาก “จร”  (อานอยางภาษาบาลีวา “จะระ” อาน
อยางไทยวา “จอน”)

“จร” ก็คือเดิน เดินทาง หรือเที่ยวไป เชน สัญจร คือเดินกันผานไปมา จราจร คือ
เดินไปเดินมา หรือเที่ยวไปเที่ยวมา พเนจร คือเดินปา หรือเที่ยวไปในปา (ในภาษาไทย 
กลายเปนเที่ยวเรื่อยเปอยไปอยางไรจุดหมาย)

ทีนี้ “จร” หรือเดินทางนั้น เมื่อเอามาใชทางนามธรรม กลายเปนเดินทางชีวิต 
อยางที่นิยมพูดวา “ดําเนินชีวิต”

คนแตละคนก็ดําเนินชีวิตของตนไป แลวการดําเนินชีวิตของคนเหลานั้น ก็ไปรวม
กันเปนสังคม เมื่อมองดูผิวเผินแคภายนอก ก็กลายเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิต และ
ระบบของการเปนอยูประพฤติปฏิบัติของหมูมนุษย ที่เรียกวาสังคม

แตมองแคนั้นก็ผิวเผินเกินไป ไมเพียงพอ ตองดูใหลึกลงไปอีก การดําเนินชีวิต
ของคนเรานี้ อยูแคที่แสดงออกมาเห็นๆ กันเทานั้นหรือ ไมใชแน

การดําเนินชีวิตของคนหนึ่งๆ ที่เรามองเห็น และที่คนอื่นเกี่ยวของดวย คือการ
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แสดงออกทางกายและวาจา ที่เกี่ยวของสัมพันธกับคนอ่ืนและสิ่งแวดลอม ซึ่งเรามัก
เรียกวาความประพฤติ อันเปนดานนอกแหงการดําเนินชีวิตของเขา เรามักมองคนแค
นี้ (และที่เรียกวา “จริยธรรม” ก็มักจับเอาความหมายแคนี้)

ถาเรามองคนแคนี้ เราจะไมเห็นตัวจริงของคนนั้นเลย ความประพฤติ หรือการ
แสดงออกภายนอกทางกายและวาจา ไมใชชีวิตทั้งหมดที่เขาดําเนินอยู ก็อยางที่วาแลว 
มันเปนเพียงดานนอกของการดําเนินชีวิตของเขาเทานั้น

ลึกลงไป เบื้องหลังการพูดและทําอะไรตางๆ ที่เขาประพฤติหรือแสดงออกมาขาง
นอกนั้น มีตัวชี้นําที่กําหนดหรือส่ังการออกมาจากขางในจิตใจ ตัวชี้นํากําหนดหรือส่ัง
การนี้ เราเรียกวา “เจตนา”

ทางพระบอกวา ถาไมมีเจตนานี้ การแสดงออกของคน ก็ไมมีความหมายอะไร 
จะมีคาเพียงแคเหมือนกิ่งไมผุหักหลนลงมา หรือตนไมตองลมสั่นไหวแลวใบไมรวง เทา
นั้นเอง ดังนั้น เจตนาจึงสําคัญอยางยิ่ง

เจตนาจะตัดสินใจสั่งการอยางไร ก็มีแรงจูงใจที่รายหรือดีคอยกระซิบบอก อยาง
งายๆ ก็คือส่ังการไปตามที่ชอบใจหรือไมชอบใจ

แตบางทีการตัดสินใจที่จะสั่งการนี้ ก็เปนไปอยางซับซอน เจตนาจึงมีกองบัญชา
การทํางานใหมัน โดยมีตัวทํางานอยูในจิตใจมากมาย ซึ่งรวมแลวก็คือ มีฝายราย กับ
ฝายดี

ในฝายราย มีตัวเดนคือ โลภะ โทสะ โมหะ สวนในฝายดีก็มีมาก เชน ศรัทธา 
เมตตา หิริ โอตตัปปะ ซึ่งเรานิยมเรียกกวางๆ วา คุณธรรม

ตัวทํางานเหลานี้สงขอเสนอแนะในการสั่งการใหแกเจตนานั้น ถาตัวใดมีกําลัง
มาก ก็จะมีอิทธิพลครอบงําการสั่งการของเจตนาเลยทีเดียว

ในกองบัญชาการของจิตใจนี้ ยังมีฝายกําลังสนับสนุน เชน ความขยนั ความเพยีร
ความอดทน ความกลาหาญ ความเขมแขง็มัน่คง คอยรบัสนองงาน ทีจ่ะขบัเคลือ่นใหงาน
สําเรจ็ตามตองการ เปนสมรรถ-ภาพของจิตใจ

แลวก็มีฝายแสดงผล-วัดผล คอยตามกํากับอยูตลอดเวลา วาอันไหน ทางไหน 
รับไดหรือไมได เชน ความขุนมัว ความเครียด ความเศรา ความหดหู ความหงอย
เหงา ความวาเหว หรือความสดชื่น ความราเริง ความเบิกบาน ความผองใส ความ
อ่ิมใจ ความปลื้มใจ ความสุข เปนตน รวมแลวก็เปนฝายสุข ที่ตามหา กับฝายทุกข 
ที่จะใหดับหาย
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อยางไรก็ตาม การตัดสินใจสั่งการ และการทํางานของกองบัญชาการในจิตใจทั้ง
หมดนั้น ตองพึ่งพาขอมูลความรู อาศัยความเขาใจ และการมองเห็นเหตุผล เทาที่จะมี
ปญญารูไปถึง

ปญญารูเขาใจมองเห็นแคไหน เจตนาก็ส่ังการใหกายวาจามีพฤติกรรมคืบ
เคลื่อนไปไดภายในขอบเขตแคนั้น ถาปญญารูเขาใจมองเห็นกวางไกลออกไป ลึกลงไป 
มองเห็นชองทางและโอกาสมากขึ้น เจตนาก็ส่ังการใหกายวาจาปรับขยายรูปแบบของ
พฤติกรรมออกไป ชวยใหทําการไดซับซอนยิ่งขึ้น พรอมทั้งไดผล มีทางสําเร็จมากขึ้น

ถาขาดความรู อับไรปญญาเสียแลว พฤติกรรมก็ติดตัน ขัดของ จิตใจก็อึดอัด อับ
จน เครียด เปนทุกข ดังนั้น ปญญาที่รูเขาใจนี้ จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการบอกทิศ ชี้
ชอง นําทาง ขยายโอกาส ตลอดจนปลดปลอยใหอิสรภาพ แกพฤติกรรม และแกจิตใจที่
มีเจตนาเปนหัวหนางานนั้น

ที่วามานี้ ก็คือระบบการดําเนินชีวิตของคน ที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเปนไปอยู
ตามที่เปนอยูจริง ซึ่งเห็นไดชัดวาสรุปแลวม ี๓ แดน ทํางานประสานกาวไปดวยกัน ตอง
ครบทั้ง ๓ แดน  จะขาดแดนหนึ่งแดนใดมิได

จึงขอสรุปไวในที่นี้ วา “จริยะ” คือการดําเนินชีวิตของคน เปนระบบอันหนึ่ง ที่มี
องคประกอบ ๓ แดน (จะเรียกวาดาน หรือสวน ก็ได) คือ

๑. แดนพฤติกรรม (กาย-วาจา) ที่แสดงออก ติดตอสัมพันธ และกระทําตอสังคม
และสิ่งแวดลอม๑

๒. แดนจิตใจ ที่เปนเหมือนเจาของพฤติกรรมทั้งหมด ต้ังแตเปนผูตองการ บงการ
หรือส่ังการ ขับเคลือ่น ตลอดจนเสวยผลของพฤตกิรรมทัง้หมดนัน้ โดยมตัีวประกอบทีร่วม
ในการทาํงานแตงสรรมากมาย ภายใตการนําของเจตนา ที่เปนทั้งหัวหนาและเปนตัว
แทน ที่ทํางานเชื่อมตอส่ังการออกมาใหมีผลเปนพฤติกรรมออกไป ทั้งนี้ ตัวประกอบที่
ทํางานนั้น แยกไดเปน ๓ แดนยอย คือ

- ตัวแตงสรรฝายดี กับฝายราย ที่พึงคัดเอาไวแตฝายดี ซึ่งมักเรียกกันแบบรวมๆ 
งายๆ วา “คุณธรรม” หรือ “คุณภาพจิต”

- ตัวทํางานที่ทําใหกาวไปอยางแนวแนเขมแข็งมั่นคง เรียกพอรูกันวา “สมรรถ-

                                                                                                              
๑ น้ีพูดอยางงาย แตถาจะใหครบจริง ดานที่ ๑ ที่สัมพันธกับโลกภายนอก คือสังคมและสิ่งแวดลอมน้ี ตองแยก
ยอยเปน ๒ สวน คือ ติดตอสัมพันธโดยการรับรู ดวยผัสสทวาร ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย (ไปรวมที่ใจ) 
และติดตอสัมพันธโดยการแสดงออก ดวยกรรมทวาร คือ กาย และวาจา (ออกมาจากเจตนาในใจ)
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ภาพจิต”
- ตัวแสดงผล ซึง่เหมอืนกบัวดัผลไปในตัว เพราะจะมอิีทธพิลในการทีจ่ะเลือกพฤติ
กรรมวาจะทาํจะเอาหรอืไม คือฝายสขุ กบัฝายทุกข โดยจะมุงไปหาไปพบฝาย
สุข ที่เรียกพอรูกันวา “สุขภาพจิต”

๓. แดนปญญา ที่เอื้ออํานวยขอมูล ชี้ชอง สองทาง บอกทิศ ขยายขอบเขตและ
โอกาส ปรับแก ตลอดจนปลดปลอยใหเกิดอิสรภาพแกพฤติกรรมและจิตใจ

นี้คือ “จริยะ” หรือระบบการดําเนินชีวิตของคน ซึ่งประกอบดวยทั้งกาย-วาจา ทั้ง
ใจ ทั้งปญญา ถาไมครบ ๓ อยางนี้ ชีวิตจะดําเนินไปไมได แตที่จริงก็คือ มันก็เปนของ
มันอยูอยางนี้ แตเรานี่แหละ ถามองและปฏิบัติจัดการกับมันไมครบสวน ไมครบดาน 
เราก็ทําการที่มุงหมายไมสําเร็จ และจะเกิดปญหาแกตัวเอง

อนึ่ง จริยะ คือระบบการดําเนินชีวิตของคน ที่พูดไปแลวนี้ วาไปตามธรรมชาติ
ของมัน ตอนนี้ ยังไมไดบอกวาดีหรือไมดี หรือควรและไมควรอยางไร

ทีนี้ก็มาถึงตอนที่วา เราตองการมีจริยะ คือระบบการดําเนินชีวิตที่ดี ในเมื่อ 
“จริยะ” คือระบบการดําเนินชีวิต เปนคํากลางๆ จะใหดี หรือไมดี ก็เติมคุณศัพท
เขาไปขางหนา

ถาเปนจริยะคือการดําเนินชีวิตที่ดี ก็เปนปุญญจริยะ หรือธรรมจริยะ หรือเศรษฐ-
จริยะ ถาเปนจริยะคือการดําเนินชีวิตที่ไมดี ก็เปนปาปจริยะ หรืออธรรมจริยะ

ในที่นี้ เรามุงเอาจริยะคือการดําเนินชีวิตที่ดี ที่เปนปุญญจริยะ หรือธรรมจริยะ
หรือเศรษฐจริยะ ซึ่งในพระพุทธศาสนามีคําเฉพาะเรียกไววา “พรหมจริยะ” วา แปลวา 
จริยะอันประเสริฐ หรือจริยะที่แท ก็คือจริยะหรือการดําเนินชีวิต ซึ่งชีวิตทั้ง ๓ ดานที่พูด
ไปแลวนั้น ดี และประสานกันอยางถูกตอง

การที่พระพุทธเจาเสด็จไปทรงสั่งสอนธรรมตลอดเวลา ๔๕ ปที่เรียกวาประกาศ
พระศาสนานั้น ก็คือทรงประกาศพรหมจริยะนี่แหละ  (“ประกาศพระศาสนา” เปนคําพูด
ของเรา แตพระพุทธเจาเองตรัสวาพระองค “ประกาศพรหมจริยะ”)

เอาเถิด เมื่อมีการบัญญัติศัพทใหมวา “จริยธรรม” ข้ึนมาแลว แตมีความหมาย
ก้ํากึ่งกัน จะตรงกันก็ไมตรงจริง จะตางกันก็ไมตางใหไกลไปเสียเลย เราก็มาตกลงหรือ
ทําความเขาใจกันใหชัดเสียวา

“จริยธรรม” ในความหมายที่เปนศัพทบัญญัติใหม ซึ่งถือตามความหมายของคํา
ฝร่ัง คือ ethic
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สวน “จริยธรรม” ในความหมายของเรา ไดแก จริยะ คือระบบการดาํเนนิชวีติถกู
ตองดงีาม ซึง่มอีงคประกอบประสานสมัพนัธกนัทัง้ ๓ ดาน (ทั้งกายวาจา จิตใจ และ
ปญญา) ที่มีชื่อเดิมวา “พรหมจริยะ” นี้

เมื่อไดทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็จะเห็นชัดวา สาระทั้งหมดในชีวิตของมนุษย 
ขยายไปถึงสังคม ที่จะเปนอยูกันอยางถูกตองดีงามเปนสุข ก็คือ “จริยธรรม” ในความ
หมายที่เปนพรหมจริยะนี่แหละ

พรอมกันนั้น การจัดการกับชีวิตทั้ง ๓ ดานที่วามาแลวนั้น โดยฝกหัดพัฒนาปรับ
แกใหคนดําเนินชีวิตไดดียิ่งขึ้นไปๆ จนมีชีวิตที่ดีงามเปนประโยชนมีความสุขอยาง
สมบูรณ ก็คือส่ิงที่เรียกวา “การศึกษา” (คําพระเรียกการศึกษานี้ ในฐานะมีองคประกอบ 
๓ ดานวา ไตรสิกขา)

ถาเราถือหลักตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็จะเห็นวา สาระหรือแกน
ของอารยธรรมมนุษย ก็มีเพียงการดําเนินชีวิตและสังคมใหดีดวยจริยธรรม (พรหมจริ
ยะ) และพัฒนาคนใหดําเนินชีวิตและสังคมใหดีจนมีพรหมจริยะอยางนั้น ดวยการ
ศึกษา (ไตรสิกขา)

แตเมื่อขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และมัวไปสับสนคลางแคลงอยูกับถอย
คําที่พราคลุมเครือ วิถีของชีวิตและสังคม ก็ยิ่งหมักหมมปญหาและเพิ่มทวีความทุกข

ที่พูดนี้ มิใชแกลงวา ขอใหดูสังคมของเรานี้ ที่เปนอยูและเปนมา กบัความไมชดั
เจนในเรือ่งจริยธรรม แลวมสีภาพสบัสนกะพรองกะแพรงอยางไร

กังวลวาศีลธรรมหลนหาย
สังคมไทยเที่ยวเวียนคนคูหาตามลาจริยธรรม

อยางที่กลาวแลวขางตนวา ความรูเขาใจและความคิดของสังคมไทยที่คืบเคลื่อน
มาในการใหความหมายและการใชคําศัพทที่สําคัญอยางคําวาจริยธรรมนั้น เปนเรื่องที่
นาศึกษา แตในยามกระชั้นชิดนี้ ขอพูดโดยยังไมไดทบทวนและตรวจสอบใหละเอียด

เทาทีร่ะลกึได กอนเกดิมศัีพทบัญญติัวา “จริยธรรม” เมือ่ ๔๐–๕๐ ปกอนนัน้ สังคม
ไทย ก็เหมือนกบัสังคมทัว่ไปในโลก ไดต่ืนเตนอยูกับความหวังในความเจริญกาวหนา
แบบสมัยใหมมาเปนเวลานาน ผูคนไมคอยสนใจในเรื่องศีลธรรม แมวาเวลานั้นยังใชคํา
วา “ศีลธรรม” เด็กยังตองเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม แตจิตใจคนกําลังหาง
เหินออกมา (คงคลายคําเปรียบที่วา ยามน้ํามากหางาย คนไมเห็นคุณคา แตเมื่อใดไมมี
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น้ําจะกิน แมแตเพชรพลอยก็หมดสิ้นความหมาย)
ตอมา เมื่อมีคําใหมวา “จริยธรรม” ที่บัญญัติข้ึนจากคําฝร่ัง และคาํวาศลีธรรม

เลอืนลางลงไปๆ กพ็อดหีรือบังเอญิวา สังคมไทยไดเขาสูยคุทีป่ระสบปญหาทางศลีธรรม
มากขึน้ๆ คนมปีญหาจติใจมากขึน้ จนคนบนกันหนาหูข้ึนเรื่อยๆ วา ศีลธรรมเสื่อมๆ (คําวา
“ศีลธรรม” เสื่อมหาย!)

ถึงตอนนี้ สังคมหันมามองเห็นความจําเปนของศีลธรรม ในขณะที่คําใหมที่โก
กวา คือ จริยธรรม กําลังเริ่มเดนขึ้นมาแทน

ยุคใหมของความสนใจปญหาสังคม จึงมาพรอมกับการคอยๆ เลือนหายของคํา
วา “ศีลธรรม” และการนิยมคําใหมวา “จริยธรรม”

กอนนั้นไมนาน สังคมไทยไดกาวเขาสูยุคพัฒนา ซึ่งเริ่มตนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ และ
ประเทศไทยก็ไดมี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับแรก คือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๐๖–
๒๕๐๙ (แผน ๑ นี้ ในชื่อมีคําวา “การ” แตไมม ี“และสังคม”) ในแผนฉบับแรกนี้ ซึ่งมุงที่
เศรษฐกิจ ไมเอยถึงศีลธรรมเลย (“จริยธรรม” ยิ่งไมตองพูดถึง เพราะเปนคําที่ยังไมใช)

ระหวางที่เนนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจนั้น คนไทยไดมองเห็นปญหา
สังคมที่คนมีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ หางเหินจากศีลธรรมไกลออกไปๆ ตอนนั้น 
เร่ิมมีระบบผอนสง ซึ่งแพรสะพัดไปอยางรวดเร็ว พรอมกับการกูหนี้ยืมสินระบาดไปทั่ว

เมื่อไดเห็นความสําคัญของปญหาสังคมที่พวงมากับความเหอวัตถุและปญหา
ความเสื่อมจากศีลธรรม ก็เปนเหตุใหแผนพัฒนาฉบับตอมา ขยายขอบเขตออกไปโดย
เพิ่มคําวา “และสังคม” เขาไปในชื่อ กลายเปน แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔ และในแผนนี้ ก็ไดเร่ิมมีคําวา “ศีลธรรม”๑ โดยเฉพาะได
เกิดมีคําวา “พัฒนาจิตใจ” ซึ่งเปนจุดเนนที่กลาวถึงสืบมาอีกหลายแผน

ตอมา เมื่อข้ึนสู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ๒ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๕–
๒๕๑๙ คําวา “จริยธรรม” ก็เร่ิมเขามา และคนก็นิยมใชคํานี้มากข้ึนๆ พอถึงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๒๕–๒๕๒๙ ก็มีคําวา “พัฒนาจริยธรรม” ถึงตอนนี้ คําวาศีลธรรมแม
จะยังมีใชอยู แตก็นอย จริยธรรมกลายเปนคําเดน ซึ่งทางการก็หันไปใชมาก (ในแผน ๕ 
นี้ มีคําวาศีลธรรมเพียง ๕ คร้ัง แตเอยอางจริยธรรมถึง ๑๘ คร้ัง)

คําวา “พัฒนาจิตใจ” ซึ่งไดเขามาสูแผนพัฒนาฯ พรอมกับคําวา “ศีลธรรม” โดย
                                                                                                              
๑ พึงทราบวา ในชวงเวลานี้ หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีวิชาศีลธรรม
๒ พึงสังเกตวา ตั้งแตแผน ๓ น้ีไป ในช่ือแผนไมมีคําวา “การ”
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เร่ิมข้ึนในฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๔) นั้น ตอนแรกยังใชนอย ไมบอยไมเดนเทาคํา
วาศีลธรรม แตอยางที่กลาวแลว พอเขาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ (๒๕๑๕–๒๕๑๙) คําวา
ศีลธรรมก็เร่ิมมีคําวา “จริยธรรม” เขามาแขง และปรากฏตัวนอยลงๆ ในขณะที่คําวา 
“พัฒนาจิตใจ” กลับมีการใชมากขึ้นๆ

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๕ “พัฒนาจิตใจ” ก็ไดข้ึนมาเปนหัวขอใน “บทที่ 2 แนว
นโยบายและเปาหมายดานประชากร กําลังคน การพัฒนาจิตใจและสิ่งแวดลอม”

พอถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๖ (๒๕๓๐–๓๔) ปรากฏวา “ศีลธรรม” มีใชเพียง ๒ คร้ัง 
แตใช “พัฒนาจิตใจ” ถึง ๑๕ คร้ัง จากนั้น “พัฒนาจิตใจ” ก็ถึงจุดโดดเดนที่สุดในแผนฯ 
๗ (๒๕๓๕–๓๙) โดยขึ้นมาเปนชื่อบทหนึ่งในแผนนั้น คือ “บทที่ 2 การพัฒนาจิตใจ 
วัฒนธรรมและสังคม” และใชบอยไมนอยกวา ๒๔ คร้ัง

(พึงสังเกตดวยวา คําวา “คุณภาพชีวิต” “ส่ิงแวดลอม” “ระบบนิเวศน” 
“ทรัพยากรธรรมชาติ” ก็ทวีความสําคัญขึ้นมาในชวงเวลาใกลกัน ต้ังแตแผน ๕ เปนตน
มา)

ขอความใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๒๕–๒๙ และ ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๓๐–
๓๔ ชวยบอกเราวา ในชวงเวลานัน้ คอนขางชดัวาคนนยิมใช “จริยธรรม” มากขึน้ๆ ขณะที่
ใช “ศีลธรรม” นอยลงๆ และ “คุณธรรม” ก็เขามาเปนตัวเสริมมากขึ้นๆ

อยางไรก็ดี แมวา “จริยธรรม” จะเขามาแขงหรือเบียด “ศีลธรรม” แตยังอยูใน
ระยะที่ไมลงตัว (คงไมแนใจ) ในชวงแรกจึงยังใชลักลั่นอยู (ยังไมคุนและไมไดตกลง
ความหมายกันใหชัด) และเมื่อเอาคําวา “คุณธรรม” มาเขาคู ตอนแรกก็เหมือนกับเอา
แคใหมีคุณธรรมดวย แตจะใหเขาคูกับคําไหนแน ก็บอกไมได

ดังตวัอยาง ในแผน ๕ “คุณธรรมและจรยิธรรม” กเ็ร่ิมมใีช แตใชวา “ศีลธรรมและจรยิ
ธรรม” มากกวา และใชวา “คุณธรรมและศลีธรรม” ก็มี บางทีก็ใชวา “ศีลธรรมและจริย
ธรรมอันดีงาม”

ในแผน ๖ และแมในแผน ๗ ที่เนนการพัฒนาจิตใจอยางยิ่ง ก็ใชคําเหลานี้ปะปน
กันไป เชนวา “พัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม จริยธรรม” บาง “การพัฒนาทางดานจิตใจ 
คุณธรรมและศีลธรรม” บาง “สงเสริมปลูกฝงศีลธรรมและจริยธรรม” บาง “การพัฒนา
จิตใจหรือจริยธรรม” บาง “การสอนเรื่องศาสนาและจริยธรรม” บาง (เรียกไดวาใชกันนัว
เนีย, แมกระทั่งในแผน ๘ ก็ยังมีทั้ง “ศีลธรรม จริยธรรม” “คุณธรรม จริยธรรม” และ 
“ศาสนาและจริยธรรม”)
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“พัฒนาจิตใจ” ยังเฟองมาถึงแผน ๘ แตเมื่อผานมาถึงแผน ๙ และแผน ๑๐ มีใช
เพียง ๒-๓ คร้ัง คือแทบจะหายไปเลย แตคําวา “จริยธรรม” กลับมีความมั่นคง
มากขึ้น

ถงึตอนนี ้ การอบรมจรยิธรรมกม็าเขาชดุกบั การพัฒนาจรยิธรรม ทั้งสวนราชการ
และเอกชน ต่ืนขึ้นมาจัดอบรมจริยธรรมกันดื่นไปทั่ว ในขณะเดยีวกนั ทางดานกระทรวง
ศึกษาธกิาร คําวาศลีธรรมคอยๆ หลนหายไปจากหลกัสตูรการศกึษา และคาํวาจริยธรรม
กค็อยๆ เขามาแทนที่

อยางไรก็ตาม คําวา “จริยธรรม” ตามความหมายที่นําเขาจากตางประเทศนั้น 
มองออกไปทางดานสังคม เนนความประพฤติที่แสดงออกหรือมีผลกระทบตอภายนอก 
มุงที่การปฏิบัติตอกันและการอยูรวมในสังคม

การตื่นอบรมจริยธรรมเดินหนามาระยะหนึ่ง ก็ชักสงสัยกันวุนวายไปวา เอะ… ไม
ไดนะ การอบรมจริยธรรมที่เอาแตเร่ืองความประพฤติขางนอกนี่ ไมพอ ไมไดผลหรอก 
ตองใหมีคุณธรรมในจิตใจดวย ความประพฤติขางนอกจึงจะดีได เพราะฉะนั้น ตอง
พัฒนาจิตใจเนนใหถึงคุณธรรม ตองเติมคุณธรรมลงไป ตองอบรมคุณธรรม

ตอนนี้ สังคมไทยก็กาวมาอีกขั้นหนึ่ง ตกลงวา การจัดอบรม จริยธรรม มีชื่อ
ยาวขึ้น กลายเปน การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

พอถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕–๔๙) และ ฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๐–๕๔) “คุณ
ธรรม” ก็ไดมาเขาคูกับ “จริยธรรม” ลงตัวแลว

ในแผน ๙ พบ “จริยธรรม” ๖ คร้ัง และทุกครั้งมี “คุณธรรม” เปนคูอยูดวย สวน
ในแผน ๑๐ มีคําคูวา “คุณธรรม จริยธรรม” ถึง ๒๒ คร้ัง (เขียนชิดกันบาง มี ‘และ’ ค่ัน
บาง หรือสับที่กันเปน “จริยธรรม คุณธรรม” ก็มี)

ถึงตอนนี้ “ศีลธรรม” แมจะยังใชอยู แตไมมีที่จะมาเขาคูวา “ศีลธรรมและจริย
ธรรม” อยางกอนหนานั้น คือใชแยกความหมายออกไป เชนวา “…ปลูกฝงศีลธรรมให
สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม”

บางทีมีเคาหรือเปนแนวโนมทํานองวาจะใช “ศีลธรรม” ในกรณีที่พดูคลมุๆ หรือ
กลาวถงึภาพรวมของสงัคม เชนวา “เวลานี ้สังคมมปีญหาทางศลีธรรมมาก” หรือวา “บาน
เมอืงกาํลงัเสือ่มโทรมทางศลีธรรม” แตเอาเขาจริง คนก็ยังใชทั้งศีลธรรมและจริยธรรม
สับสนปนเปกันไป

ในขณะเดียวกัน ระหวางนี้ นักวิชาการของเราก็ยังพยายามจํากัดความใหความ
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หมายคําเหลานี้อยู เพื่อชวยใหสังคมไทยยุติความเขาใจในถอยคําเหลานี้
นี่คือเบื้องหลังความเคลื่อนไหวในการแกไขปญหาที่เรียกวาเปนเรื่องของจริย

ธรรมในสังคมไทย เรามากันไดแคนี้ คือมาถึงขั้นที่เห็นๆ กัน ตามถอยคําที่เราใชส่ือ
สารกันอยูในระดับชาติเวลานี้แหละวา การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม บาง การ
พัฒนาจริยธรรมและพัฒนาจิตใจ บาง

ดูตามที่พูดมา เห็นเคาวาสังคมนี้คงจะตองเดินทางไกล และคงตองใชเวลาอีก
ยาวนาน กวาจะถึงจุดหมายของการพัฒนาคน

ยุติความสับสน หยุดวิ่งเวียนวน
เขาหาจริยะแทที่เปนผลของการศึกษาซ่ึงพัฒนาคนทั้งคน

ลองมองไปขางๆ และรอบๆ ตัวบาง อยางนอยก็คงมองเห็นวา เวลานี้ ในวงการ
ทางการศึกษา มีการกาวไปในความคิดเกี่ยวกับการพฒันาเดก็ ดังทีม่กีารพดูถงึคตใินการ
พฒันาเดก็วา ให เกง-ด-ีมคีวามสขุ

พูดสั้นๆ นี่ก็คือการยอมรับวา ในการพัฒนาคนนั้น ความสุขก็เปนองคประกอบ
สําคัญ อันจําเปนที่จะทําใหการพัฒนาคนนั้นสําเร็จ

ขอใหดูในจริยธรรมแบบพรหมจริยะขางบนโนน จะเห็นวา ไมเฉพาะคุณธรรมเทา
นั้น แตความสุขก็เปนสวนประกอบของจริยธรรมอยูในแดนของจิตใจ

ทีนี้ก็ตองเดินหนาตอไปอยางที่พระวาไว คือบอกวา คุณธรรมและจริยธรรมเทา
นั้น ไมพอหรอก จริยธรรมจะดีได ในใจตองมีคุณธรรม แลวคุณธรรมนั้นจะอยูได จิตใจ
ตองมีความสุข ถาคนไมมีความสุข จิตใจมีความทุกข มันก็ด้ินรน มันทุกข ก็จะดํารงจริย
ธรรมไมได จะรักษาความดีไมไหว เพราะฉะนั้นตองใหคนมีความสุขดวย ตกลงวา คุณ
ธรรมและจริยธรรมไมพอ ตองมีความสุขดวย

คอยดูเถิด คงอีกไมนานนัก นักแกปญหาจริยธรรมก็จะตองพูดวา การอบรมคุณ
ธรรมและจริยธรรมนั้น ยังไมเพียงพอ จะตองพัฒนาความสุขดวย

ทีนี้ละ งานอบรมจริยธรรมก็คงจะมีชื่อยืดยาวออกไปอีก เชน กลายเปนวา โครง
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความสุข

แตแคนั้นยังไมจบ ตอไป ไมชาหรอก วงการจริยธรรมก็จะตื่นขึ้นมาตระหนักรูอีก
ข้ันหนึ่งวา เออ… คุณธรรม และจริยธรรม แลวเพิ่มความสุขเขามาอีกนี่ ก็ยังไมพอ ตอง
มีปญญาดวยนะ
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ถาไมมีปญญาบอกให การประพฤติจริยธรรมก็ไมสําเร็จจริง คือไปไมตลอด คน
อาจจะผิดจริยธรรม โดยรูเทาไมถึงการณก็ได เพราะฉะนั้น ที่วามีความสุข ก็อาจจะสุข
แบบโงๆ ถึงจะมีคุณธรรม ก็อาจจะมีแบบโงๆ เชน เมตตา กรุณา อยางโงๆ อะไร
ทํานองนี้ ไปๆ มาๆ ก็ไดจริยธรรมแบบโงๆ ในที่สุดก็ไปไมรอด พาชีวิตและสังคมเสีย
หายหมด เพราะฉะนั้นก็ตองมีปญญาดวย

เปนอันวา ที่พรํ่าพูดกันอยูทุกวันนี้ วาคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ไมพอหรอก เรา
พลาดมานานแลว ถึงเวลาตองสะสางกันแลว

ตอนนี้มากันไดแคที่พูดวา คุณธรรม บาง คุณธรรมและจริยธรรมบาง ความสุขก็
ยังไมคอยถึงเลย

ทางดานวงการศึกษา เอาละ ตอนนี้ บอกวา ตองเกง ดี และมีความสุข นี่คือ 
ความสุขมาแลว แตปญญาที่เปนตัวคุมจริยธรรมก็ยังไมมา มีแตปญญาสําหรับหาผล
ประโยชน

ถาปญญาที่แทนี้ยังไมมา จริยธรรมก็ไมเปนระบบที่บูรณาการ ตอนนี้ ผูจัดการ
ศึกษา บางทีจะเอาปญญาไปไวที่ “เกง” แตอยางที่วาแลว ปญญานั้นอาจจะเปน
ปญญาที่ฉลาดหาผลประโยชนใสตัว ไมใชปญญาสําหรับแกปญหาชีวิตและสรางสรรค
สังคม ที่อยูในระบบของ จริยธรรม เขาอาจจะเกงเอาเปรียบคนอื่น ไมใชเกงที่ประสาน
กับดี เปนเกงที่บูรณาการกับ “ดี” ไมได ฉะนั้น มันก็เลยไมชัด

ฉะนั้น ก็ตองใหครบ ใหเปนระบบที่ชัดกันไปเลยที่วา ตองมีทั้งพฤติกรรมกาย
วาจา ตองมีจิตใจ ตองมีใหครบถึงปญญา ตองมาบูรณาการกัน อยางที่ชอบพูดกันนัก
วาใหเปนองครวมจริงๆ

ถึงตอนนี้ นักจัดอบรม ก็ตองขยายงานและชื่อโครงการออกไป กลายเปนวา โครง
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความสุข และปญญา

นี่คือความคลุมเครือที่นํามาสูความสับสนวุนวายที่สังคมของเรายังเควงควางกัน
อยู

แตถาจับหลักไดแลว เรามาถึงความหมายที่แท พอครบเปนระบบจรงิแลว กเ็ปนจ
ริยธรรมในความหมายแบบพรหมจรยิะ คือพดูวา “จรยิะ” (หรือจริยธรรม) คําเดียว ก็รวม
ไปถึงคุณธรรม ความสุข ตลอดจนปญญาดวย พรอมทั้งหมด

ไมตองคอยตามที่จะเติมเพิ่มเขาไปทีละขอๆ อยางที่ทํากันมา และยังทํากันอยู 
แลวก็ไปยังไมถึงไหน ซึ่งพูดรวบรัดก็คือ ยังหาจริย-ธรรมไมเจอนั่นเอง
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ขอสรุปไวอีกทีวา “จริยะ” คือระบบการดําเนินชีวิตของเรานี้ มีสวนประกอบอยู 
๓ แดน ซึ่งประสานกลมกลืนไปดวยกัน แยกจากกันไมได คือ

๑. แดนพฤติกรรม หรือแดนสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ที่ดําเนินไปดวยกายและ
วาจา (พรอมทั้ง ตา-หู-จมูก-ล้ิน-กายประสาท ที่รับรูโลกภายนอก)

๒. แดนจิตใจ ที่ดําเนินไปดวยเจตนา โดยมีคุณสมบัติมากมายในจิตใจหลอเลี้ยง 
สนองงาน และเสวยผล มีทั้งดานเครื่องปรุงแตงใหดีหรือชั่ว ดานกําลังความสามารถ 
และดานความสุขความทุกข

๓. แดนปญญา ที่ดําเนินไปดวยความรู ซึ่งเอื้อใหเจตนาในแดนแหงจิตใจ
สามารถคิดหมายทําการตางๆ ไดสําเร็จผล ใหชีวิตเขาถึงอิสรภาพได

ครบหมดทั้ง ๓ แดนนี้ ดําเนินหรือเปนอยูเปนไปดวยกัน เรียกวา จริยะ และทั้งนี้ก็
ควรใหมันเปน จริยะที่ดีที่ประเสริฐ เต็มตัว เปนของแท (พรหมจริยะ)

เพื่อใหเปนจริยะที่ดีงามประเสริฐดังที่วานั้น เราจึงตองจัดการกับชีวิตทั้ง ๓ แดน
นั้น โดยฝกหัดพัฒนาแกไขปรับปรุงใหชีวิตดําเนินไปไดดียิ่งขึ้นไปๆ จนมีชีวิตที่ดีงามเปน
ประโยชนมีความสุขเปนอิสระอยางสมบูรณ

การฝกหัดพัฒนาชีวิตทั้ง ๓ แดนที่วานั้น เรียกวา “การศึกษา” ซึ่งมี ๓ สวน ตรง
กับ ๓ แดนนั้น คือ

๑. ฝกศึกษาพัฒนาแดนพฤติกรรม หรือแดนสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โดยฝกหัดกาย-
วาจา (พรอมทั้ง ตา-หู-จมูก-ล้ิน-กายประสาท ที่รับรูโลกภายนอก) เรียกวา ศีล (ชื่อเต็ม
วา อธิศีลสิกขา)

๒. ฝกศึกษาพัฒนาแดนจิตใจ โดยพัฒนาเจตนาใหเจริญในกุศลยิ่งๆ ข้ึนไป พรอม
ทั้งมีความเขมแข็งสามารถ และศักยภาพที่จะมีความสุข จนไรทุกขส้ินเชิง เรียกวา 
สมาธิ (ชื่อเต็มวา อธิจิตตสิกขา)

๓. ฝกศึกษาพัฒนาแดนปญญา โดยพัฒนาความรูความเขาใจจนเขาถงึรูทนัเหน็
ประจกัษแจงความจรงิของสิง่ทัง้หลาย มชีวีติทีเ่ปนอสิระและเปนอยูดวยปญญา เรียกวา 
ปญญา (ชื่อเต็มวา อธิปญญาสิกขา)

ในฐานะที่การศึกษานี้มีองคประกอบ ๓ อยาง จึงเรียกวา ไตรสิกขา
พระพุทธศาสนาถือเร่ืองการศึกษาเปนสําคัญ ถึงกับจัดระบบของพระพุทธ

ศาสนาทั้งหมด ใหเปนระบบการศึกษา ที่เ รียกวาไตรสิกขานี้
ทัง้นี ้ สาระสาํคญัในทีสุ่ดกคื็อ เพือ่ชวยใหมนษุยเขาถงึความจรงิ แลวกป็ฏิบัติตาม
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หลกัความจรงิ หรือตามกฎความจรงินัน้ ใหความจริงเปนไปในทางทีเ่กดิผลดี แกชวีติและ
สังคมของตน

เมื่อพัฒนาชีวิตดวยไตรสิกขานี้แลว ก็จะมีจริยะ คือการดําเนินชีวิตเปนอยู ทั้ง
สวนตน และขยายไปถึงสังคม ที่อยูกันอยางถูกตองดีงาม มีสันติสุขที่ยั่งยืน   



- ๓ -

เจตนาตองตั้งไวใส ตรง และงาม

ถาปญญาสมบูรณจริง ก็ไมตองหวงเจตนา
แตกอนจะอยูไดดวยปญญา เจตนาพามนษุยยุงนงุนงัดวยปญหา

ยอนกลับมาที่เ ร่ืองปญญากับเจตนา ที่วาเปนเรื่องใหญมาก แงที่สําคัญซึ่ง
เราพิจารณาในตอนนี้ คือการที่มันเปนตัวเชื่อมคนกับธรรมชาติ

ดานหนึ่ง คือความจริงที่เปนอยูตามธรรมดา หรือเร่ืองของธรรมชาติ ที่ทานวาเอา
แครูตามที่มันเปน ข้ันแรกนี้จุดที่สําคัญมากอยูตรงที่วา ตองรูตามที่มันเปนใหไดก็แลว
กัน นี่คือเร่ืองของปญญาขั้นที่ ๑ ซึ่งรูสภาวะตามที่มันเปน หรือปญญาที่รูเขาใจความ
จริงของธรรมชาติ

จากนั้นปญญาขั้นตอมา เปนขั้นที่ ๒ คือความรูวา ชีวิตที่จะดี สังคมที่จะดีนั้น มัน
ควรจะเปนอยางไร และจะเปนไดอยางไร

เมื่อมีปญญารูเขาใจมองเห็นแลว เราก็จัดการตามที่รูหรือตามความรูนั้น นี่ก็คือ
ถึงตอนที่จะตั้งเจตนา เราก็ต้ังเจตนาใหสอดคลองกับปญญาที่รูนั้นนั่นเอง นี่คือเราเอา
ความรูของปญญาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติมาใช โดยเราตั้งเจตนาที่จะสนอง
ความตองการของมนุษยใหสอดคลองกับปญญาที่รูความจริงของธรรมชาติ

นี้แหละคือ ปญญากับเจตนา ไดมาเปนตัวเชื่อมคนกับธรรมชาติ
ขอสําคัญในตอนนี้ก็คือ ตองใหเปนเจตนาที่ดีงามบริสุทธิ์ ต้ังใหตรงตามที่ปญญา

รูวาเปนความจริงความดีงามถูกตอง จึงจะเรียกไดวามีจุดหมายที่ดี แลวก็อาศัยปญญา
นั้น นําเอาความรูในความจริงมาใชในการจัดตั้งวางระเบียบแบบแผน กฎ กติกา ที่เปน
บัญญัติในสังคมมนุษยอันจะใหเกิดผลดีข้ึนมา

นี่คือเร่ืองของนิติบัญญัติ ซึ่งถาทําไดอยางนี้ คือมีปญญาที่ใสสวาง และมีเจตนาที่
ใสสะอาด ก็เรียกวามีฐานที่ดีที่สุดแลว
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ตอจากนั้น ฝายบริหาร จะเปนคณะรัฐมนตรี หรืออะไรก็แลวแต ก็มาเอานิติ
บัญญัตินี้ไปออกสูปฏิบัติการ โดยบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนั้น

ฝายบริหารนั้น ก็ตองมีปญญาที่ใสสวาง และมีเจตนาที่ใสสะอาดอีกเชนกัน
ดานแรกก็มีปญญาที่รูความจริง มองเห็นความเปนไปในสังคมวามันเสื่อม มัน

เจริญ หรือเปนอยางไร เขาใจชีวิต เขาใจสังคมมนุษย หยั่งถึงความจริงของธรรมชาติ รู
เทาทันทั่วตลอดทั้งหมด

พรอมกับที่รูเขาใจชัดเจนนั้น ก็มีเจตนาที่ดี ซึ่งมุงหวังประโยชนแกประเทศชาติ
และสังคม เห็นแกประโยชนสุขของประชาชน อยางที่ไดรูกันมาเปนหลักของประเทศ
ไทย ที่วาองคพระมหากษัตริยทรงเปนแบบอยาง พอเสด็จข้ึนครองราชย ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ก็ประกาศวา“เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม” นี้คือการประกาศเจตนาอยางชัดเจน

การปกครองตองเพื่อจุดหมายนี้ ตองเพื่อสนองเจตนานี้ นักปกครอง ผูบริหาร
ประเทศชาต ิครม. ฯลฯ ตองมเีจตนานีว้า “เราจะปกครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสุข
แกมหาชนชาวสยาม” อะไรทาํนองนี ้ จะตองมวีธิกีารหรอืมาตรการทีจ่ะใหมีการประกาศ
หรือต้ังเจตนาที่แนนอนชัดเจน ใหเห็นถึงการที่จะตองมุงมั่นไปตามเจตนานี้

อยางไรก็ตาม ถึงจะมีเจตนาดีเยี่ยม แตถาขาดปญญา ก็อาจจะผิดพลาดโดยรูไม
เทาถึงการณ จึงตองปฏิบัติตามหลักที่วา ไมประมาทปญญา คือใชและพัฒนาปญญาไม
วางเวน

แตปญหาที่พบกันมากมักอยูแคในขั้นที่วา คนจํานวนมากที่มาเปนผูบริหารนั้น 
พอจัดไดวาเปนคนมีปญญา แตไปบกพรองดานเจตนา คือมีเจตนาไมสะอาด มีจุด
หมายซอนเรนแอบแฝง กลายเปนวาที่แทนั้น เขามุงมาหาทางสนองโลภะ จะมาเอามา
กอบโกยประโยชนสวนตัว และสนองโทสะ คิดจะกลั่นแกลงเบียดเบียนผูอ่ืน หรือไมก็ลุม
หลงอยูในโมหะ

เมื่อไรไดทั้งมีเจตนาดีที่ใสสะอาด และมีปญญาดีที่ใสสวาง ก็มั่นใจไดวาจะเปน
นักบริหารที่ดี

ทีนี้ มาถึงตุลาการ ก็หลักการเดียวกันนั่นแหละ คือ ดานที่ ๑ มีปญญาทีรู่อยางใส
สวาง เร่ิมต้ังแตรูชดัแจงในวชิาการของตนเอง รวมทัง้รูกฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ กตกิา
ทกุเรือ่งทีเ่นือ่งกนักบันติิบัญญัติ

แตแคนั้นไมพอ ถาจะใหไดผลจริง ก็ตองรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย ที่รวมอยูใน
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ความรูธรรมชาติและธรรมดา เชน รูธรรมชาติของชีวิตมนุษย รูธรรมชาติของสังคม รู
สภาพและความเปนไปของสังคม รูสภาวการณของโลก รูเทาทันตอสถานการณที่เกี่ยว
ของและที่สงผลมาถึงกิจการหนาที่ของตน ที่จริง ทุกอยางที่เปนความจริงนั้น ลวนเปน
องคประกอบที่จะตองรู ซึ่งจะมาเปนสวนชวยในการทํางานไดทั้งสิ้น นี่คือความรูใหเขา
ถึงความจริง คือปญญา ซึ่งเปนดานที่ ๑

แลวก็โดยเฉพาะ ที่แนนอนก็คือตองรูในเรื่องคดีที่จะพิจารณาตัดสินอยางชัดเจน 
ถาขาดปญญา ไมรูเร่ืองชัดเจนพอ ก็มีโอกาสจะพลาดไดงาย ฉะนั้นก็จึงไดมีมาตรการ
มากมายที่จะทําใหมั่นใจวาจะไดความจริงของเรื่องราวของคดีความนั้นๆ ทั้งทางฝาย
โจทก และฝายจําเลย ตองหาความจริงใหได ตลอดจนจะตองวางระบบแบบแผน 
กระบวนการดําเนินการที่จะใหไดความจริง ที่จะมาตัดสินใหถูกตอง

แลวตอไปก็คือ ความจริงในสวนที่กวางออกไปทั้งหมด ยิ่งรูเขาใจเทาไรยิ่งดี รวม
ทั้งความจริงเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย เพราะทั้งโจทกและจําเลยก็เปนมนุษย มีจิตมี
ใจ มีสุข มีทุกข ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับตัวเขา ควรรูเขาใจทั้งนั้น ความรูเหลานี้ ถาปญญารู
แลว ก็เปนประโยชนทั้งสิ้น

ดานที่ ๒ คือเจตนา ก็แนนอนวา ผูพิพากษาตองมีเจตนาที่มุงเอาความถูกตอง
มุงที่จะใหความเปนธรรม มุงสูความยุติธรรม เจตนานี้ตองชัดเจน เปนเจตนาที่ใส
สะอาดบริสุทธิ์

แตก็ตองครบทั้งสองอยางตามหลัก ถึงจะมีเจตนาดี ไดอยางหนึ่ง แตถาทางดาน
ปญญา รูไมจริง ไมเขาถึงความจริง ก็ตัดสินผิด หรือถึงแมมีปญญารูจริง แตเจตนาไม
ตรง ก็พลาด ไปไมถึงธรรม

อยางไรก็ตาม เมื่อวากันถึงสุดตลอดของธรรม ถามนุษยมีปญญาจบสิ้นจริงแท ก็
จะมาบรรจบเปนหนึ่งเอง โดยปญญานั้นจะมาแกปญหาแมแตในดานเจตนาไดดวย

ขอใหมองไปที่พระพุทธเจา  การที่ต รัส รูนั้นก็ดว ยปญญารูสัจ ธรรม พอ
ปญญานั้นรูความจริงถึงที่สุด รูธรรมชาติจริงแทแลว ก็รูเขาใจเห็นความจริงของชีวิต พอ
เห็นความจริงของชีวิต ก็รูเขาใจมนุษยและสังคมมนุษย ใจก็ลงตัวกับมนุษยและสังคม

เมื่อปญญาทําหนาที่ของมันจบบริบูรณ กิเลสก็หมดไปเอง พอปญญาสวางแจง
จริง เจตนาก็ใสสะอาดไปเอง คือปญญาทําใหจิตบริสุทธิ์ เปนอิสระ ก็เลยไมตองมีการ
ต้ังเจตนา ไมตองบอกวามีเจตนาดี

ทําไมไมตองตั้งเจตนา? พอจิตเปนอิสระ คือกิเลสทั้งหลายที่ครอบงําชักนําจูงใจ
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หมดไปแลว ไมมีกิเลสที่หวงหวงเรื่องของตัว ที่จะกั้นจะขวางจะดึงจะร้ังจะบังจะบิดเบน 
พอมองไปเห็นผูคนในสังคม เห็นชีวิตและสุขทุกขของเขา ใจก็ไหวไปตามความทุกข
ความเดือดรอนของเขา นี่คือกรุณาโผลข้ึนมา เหมือนกับวามันเปนไปเอง แลวกรุณานั้น
ก็ประสานกับปญญาที่จะหาทางไปแกปญหาทําใหคนพนทุกขพนภัย เจตนามันก็ไปเอง
ตามนั้น ไมตองตั้งมันขึ้นมาอีก

เปนอันวา เมื่อมีปญญารูเขาใจมองเห็นวา ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นและเปนมาเปนไป
อยางนี้ รูเขาใจหมดทุกอยางวาสภาวะของมันเปนอยางไร การที่มันเสื่อมมันเจริญนั้น
มันเปนไปอยางไร เขาใจหมดแลว เมื่อปญญารูเขาใจมองเห็นวาอะไรเปนอะไร และมัน
ควรจะเปนอยางไรแลว ความรูนั้นมันก็บอกก็นําทางไปเองวา จะตองตัดสินอยางนี้ ตอง
พูดตองแนะนําอยางนี้ ตองจัดการอยางนี้ มันก็ไปเอง

แตสําหรับมนุษยปุถุชน กิเลสที่เปนทางเลือกสองขางยังอยู บางทีเจตนาก็ไมคอย
ยอมมาเขาคูประสานรวมเปนอันเดียวกับปญญา ซ้ําราย เมื่อปญญายังไมสมบูรณ 
กิเลสก็จะคอยกินแรง ถือโอกาสเอาผลความรูความคิดของปญญาไปใชประโยชนเสีย
อีกดวย ก็จึงก็ตองตั้งเจตนาใหเขาคูที่จะสนองปญญาใหดี

ดานปญญา ก็ตองตรวจสอบวาใสสวางรูเขาใจชัดแจงแนหรือเปลา แลวก็สอง 
ดานเจตนา ก็ตองตรวจสอบวาบริสุทธิ์ใสสะอาดดีแนไหม ปญญาที่ใสสวาง กับเจตนาที่
ใสสะอาด สองอยางนี้ตองใหคูเคียงกันไปใหได

เวลานี้ คงตองยอมรับวา สังคมของเรามีปญหาหนักทั้ง ๒ ดาน ทั้งปญญาและ
เจตนา และโดยเฉพาะเมื่อเรามาเนนกันในเรื่องจริย-ธรรม ก็ตองจับใหถึงเจตนา

ดานเจตนา แนนอนวามีปญหาอยางมาก เราพูดกันนักถึงนักการเมืองวาเปน
อยางนั้นอยางนี้ ในเรื่องไมดีไมงามทั้งหลาย พูดกันไปก็ลวนแตเปนเรื่องที่ประชาชนไม
สบายใจ และรวมแลวก็อยูที่เร่ืองเจตนานี้แหละ คือชาวบานชาวเมืองทั้งหลายไมมั่นใจ
กับทานเหลานั้นวา นักการเมืองมีเจตนาดีอยางที่พูดออกมาจริงไหม มีเจตนาบริสุทธิ์
หรือเปลา คือ เจตนาของเขามุงเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน จริง
หรือ อะไรทํานองนี้ อันนี้ไมไดตอวากัน แตประชาชนรูสึกอยางนั้นจริงๆ

การที่ประชาชนพูดจาอะไรตออะไรที่ไมนาสบายใจนั้น สาระสําคัญก็อยูตรงที่วา
เขาเกิดความสงสัยในเจตนา เขาไมไวใจ อยางนอยก็ไมแนใจในเจตนานั่นเอง เชนวา 
เจตนาของนักการเมืองนั้น ตรงตามจุดหมายของประเทศชาติ ตรงตามจุดหมายของ
การปกครอง ตรงตามนโยบาย หรือแมแตตรงตามที่เขาพูดหรือไม
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นี่ถาประชาชนเกิดความแนใจในเจตนา วาทานผูนี้เขามาสูวงการนิติบัญญัติ เขา
มาสูวงการบริหาร ดวยเจตนาที่ดี มุงเพื่อจุดหมายที่ตรงตามหลักการของงานนั้นจริงๆ 
แนนอนวาเขาจะอุนใจข้ึนมาทันที แลวพอรูวาทานผูนี้มีปญญา นอกจากรูวิชาการใน
หนาที่และสายงานแลว ทานยังรูเขาใจความจริงถึงสภาวะดวย เชนวา รูจักสังคมไทย
อยางชัดเจน เปนตน ศรัทธาก็เกิดขึ้นมาหนักแนน

ฉะนั้น องคธรรมสําคัญ ๒ ประการนี้ ยืนเปนหลักเลย คือ ปญญากับเจตนา

ปญญาสองสวางใหเห็นทั่วไป
จะเอาอยางไร ก็แลวแตเจตนา

ตอนนีเ้รากเ็ขามาสูวงการตลุาการ แตทีจ่ริงนัน้ ตองถงึกันหมด หลักการก็ต้ังอยู
บนฐานเดียวกันนั่นแหละ คือเร่ิมจากนิติบัญญติั แลวบริหาร และตลุาการ บริหารก็
ดําเนินการใหเปนไปตามนิติบัญญัตินั้น แลวตุลาการก็เอานิติบัญญัตินั่นแหละมาเปน
เกณฑที่จะตัดสิน

นี่ก็เหมือนพระวินัย และก็คือวินัยในความหมายที่แทของมันนั่นแหละ พระวินัยที่
พระพุทธเจาทรงวางไวก็แบบเดียวกัน

ย้ําอีกทีวา วินัยนี้เปนบัญญัติ พระพุทธเจาตรัสวา ทรงแสดงธรรม-บัญญัติวินัย
ทานใชศัพทตางกัน เพราะวาธรรมนั้นมีอยูของมันตามธรรมดา พระพุทธเจาตรัสรูแลว
ก็ทรงแสดงไปตามที่มันเปน แตวินัยนี้ทรงบัญญัติ คือจัดตั้งวางขึ้นไว เปนเรื่องของฝมือ
มนุษย

วินัยเกิดจากฝมือของมนุษย ถามนุษยนั้นมีฝมือดี อยางที่วาเปนผูรูจริง มีปญญา
ใสสวางเขาถึงความจริง แลวก็มีเจตนาดีใสสะอาด ก็มาใชปญญาที่สามารถในการจัด
ต้ัง จัดการวางตราขอกําหนดบทบัญญัติลงไปไดอยางดี บัญญัตินั้น จะเรียกวานิติ
บัญญัติ หรือวินัยบัญญัติ ก็แลวแต ก็จะไดผลดีจริง

ถานิติบัญญัติจัดตั้งไวดีแลว มาถึงตุลาการ ก็คงไมตองหนักใจ แตถานิติบัญญัติ
ทํามาไมดี ตุลาการก็คงหนักใจ ถาทํามาไมเรียบรอยในดานตัวบทโครงสรางรูปแบบ ก็
คงหนักใจไปแบบหนึ่ง ถาทํามาไมถึงธรรมในดานอรรถสาระ ถึงแมดานตัวบทจะเรียบ
รอย ถาตุลาการมีเจตนาดี มุงเพื่อความดีงามความเปนธรรมความถูกตองในสังคม ก็คง
อึดอัด แตถาไมมีเจตนามุงถึงธรรม วาไปแคใหตรงตามตัวบท ก็แลวไป

รวมความแลว ตุลาการก็ดําเนินการใหเกิดผลตามนิติบัญญัตินั้น และในการทั้ง
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หมดนั้น ก็อยางที่กลาวแลววามีปญญากับเจตนานี้แหละเปนสําคัญ
ทีนี้ ปญญาและเจตนานั้นเหมือนเปนหัวหนาใหญ ตอจากปญญาและเจตนา ก็มี

ขอธรรมปลกียอยมากมายหลายอยาง เปนตัวประกอบที่จะกํากับ พวงไป หรือชวยรับใช
สนองงานออกสูการปฏิบัติ กระจายออกไป ในขัน้ตอนตางๆ

เราตองยอมรับวา ผูพิพากษานั้นแนนอนวาทานก็เปนมนุษย ทานก็มีจิตมีใจ มี
ความรูสึก มีความนึกคิด แลวในดานความรูสึกนั้น ก็เปนธรรมดาตามปกติที่เปนปุถุชน 
ก็มีความรูสึกสบายใจ ไมสบายใจ บางทีมีความทุกขใจ แลวก็หายโลงไป มีความผองใส
ได มีความขุนมัวเศราหมองได บางทีมีความโกรธขัดใจ ตองใชความเขมแข็งมากที่จะ
ขมใจระงับ ก็จึงตองมีหลักธรรม หรือขอประพฤติปฏิบัติ ในระดับของ จริยะ เพื่อชวยใน
การที่จะดํารงตัวหรือวางตัวใหไดผลดี

พูดเขาหลักก็คือ เพื่อใหปญญากับเจตนา ทํางานประสานออกสูการปฏิบัติดวย
กัน ใหออกผลอยางที่มันควรจะเปนอยางแทจริง ก็มีหลักธรรมขออ่ืนๆ มาประกอบ 
กํากับ รับใช สนองงาน เปนบริวาร สนับสนุน เปนตน ซึ่งในกรณีนี้ ก็มาออกที่ตัวของผู
พิพากษา โดยมีผูพิพากษาเปนผูแสดง

กอนจะพูดถึงธรรมขอยอยๆ ที่ออกสูการปฏิบัติทั่วไป จะตองทําความเขาใจใหชัด
อีกหนอยเกี่ยวกับบทบาทของปญญากับเจตนานั้น ในฐานะที่เปนตัวยืน มีขอบเขตการ
ทํางานทั่วรอบครอบคลุมและตลอดแตตนจนจบ

การทํางานของปญญากับเจตนานั้นตางกัน ปญญาเปนของดีมีประโยชน ซึ่งทํา
หนาที่หรือมีบทบาทเหมือนตะเกียง เหมือนไฟฉาย ดวงไฟ ดวงประทีป ตลอดจนเหมือน
ดวงจันทร ดวงอาทิตย คือ ใหความสวาง สองแสง สองทาง เมื่อคนและสัตวทั้งหลาย
อาศัยแสงสวางนั้น มองเห็นที่เห็นทาง เห็นสิ่งทั้งหลายแลวจะทําอะไรอยางไร ดีหรือราย 
เปนคุณหรือโทษ ก็เปนเรื่องของคนสัตวเหลานั้น

ตัวเจาการเจาบทบาทที่จะใชประโยชนจากแสงสวางของปญญา คืออาศัยแสง
สวางนั้นแลวทําอะไรๆ ก็คือเจตนานี่แหละ การดีการรายจึงเปนเรื่องของเจตนา และ
เจตนาจึงเปนหัวหนานําปฏิบัติการในแดนของจริยะและออกมาในแดนบัญญัติ

เพื่อใหมั่นใจวาเจตนาจะนําทํางานอยางถูกตอง เปนจริยะอยางดีที่สุดสําหรับผู
พิพากษา ที่จะออกมาสูการปฏิบัติในเรื่องของบัญญัติ ก็จึงหาขอธรรมที่ตรงเรื่องที่สุดมา
ไวประกบกํากับเจตนาของผูพิพากษานั้น

ตอนนี้เราจะตองพยายามใหเจตนานําไปสูความถูกตองเปนธรรมชอบธรรมใหได 
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เปนเรื่องของเจตนาที่วาจะเอาขอธรรมหรือคุณสมบัติอะไรมาไวกับตัว ที่จะไปดวยกัน
ถึงตอนนี้ก็มีหลักธรรมชุดยอยๆ มากํากับสนองงานแกเจตนานั้น  เร่ิมดวยชุดที่

ตรงเรื่องและใชบอยที่สุด ก็คือหลักธรรมชุด “พรหมวิหาร”

พรหมวิหารคือจริยะพื้นฐาน
ที่จะกํากับเจตนาของตุลาการ

พรหมวิหาร แปลกันมาวา ธรรมเปนเครื่องอยูของทานผูใหญ (หรือทานผูเปน
ใหญ) ทานผูใหญ หรือทานผูเปนใหญนี้ คือ “พรหม”

ปรากฏวาไดเกิดความเขาใจเพี้ยนขึ้นในภาษาไทย เรามักเขาใจวาพรหมวิหาร
เชนเมตตานี้ เปนธรรมของผูใหญโดยวัยหรือโดยสถานะในสงัคม ถาอยางนัน้ เดก็กไ็ม
ตองมเีมตตาเปนตนนัน้ ใชไหม เปนหนาทีข่องผูใหญจะตองเมตตาตอเด็กหรือตอผูนอย 
อะไรทํานองนี้

แตถาไปดูในหลักธรรมตางๆ ที่พระพุทธเจาทรงสอนทั่วไป แมแตในหลักธรรมที่
คฤหัสถพึงปฏิบัติ ก็มีวิธีปฏิบัติของคฤหัสถตอพระภิกษุ เร่ิมตนเลยวา ๑-๒-๓ คฤหัสถ
พึงปฏิบัติตอพระภิกษุดวยกายกรรมมีเมตตา ดวยวจีกรรมมีเมตตา ดวยมโนกรรมมี
เมตตา คือ ใหญาติโยมมีเมตตาตอพระ อาว ถาเมตตาเปนธรรมของผูใหญ ก็นาจะให
พระเมตตาโยม นี่ทําไมใหโยมเมตตาพระละ

ตามคําอธิบายในคัมภีรบาลี พระผูนอยก็ตาม ญาติโยมก็ตาม ตักน้ําลางเทา 
และพัดวีถวายแกพระเถระ เรียกวาเปนการกระทําดวยเมตตาจิต หรืออยางหมอชีวกผา
ฝถวายการบําบัดแดพระพุทธเจา ก็เปนการกระทําดวยเมตตาจิต นี่ก็เปนตัวอยางที่วา
เราเขาใจและเอาธรรมะมาใชคลาดเคลื่อน ไมตรงตามความหมายที่ทานวาไว เพราะ
ปญหาทางภาษา

ผูใหญ หรือผูเปนใหญนี้ คือ “พรหม” ในพระพุทธศาสนา หมายถึงผูมีจิตใจยิ่ง
ใหญ คือยิ่งใหญดวยความดีงาม หรือมีคุณธรรมยิ่งใหญ หรือไมก็แปลวาประเสริฐ ทาน
สอนทุกคนใหทําตัวเปนพรหม

ควรรูภูมิหลังวา ในศาสนาพราหมณเดิมถือวา พระพรหมเปนผูสรางโลก และ
สรางสังคมมนุษย แลวก็ทําใหโลกและสังคมมนุษยนี้ดํารงอยูได แตพระพุทธศาสนา
ปฏิเสธลัทธินั้น ทานไมสอนใหนับถือเร่ืองพระพรหมสรางโลก แตบอกวามนุษยทุกคนนี่
แหละ มีหนาที่สรางโลก ชวยกันผดุงโลก อภิบาลโลก
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ถามนุษยประพฤติปฏิบัติดี คือมีธรรมชุดนี้ ไดแกมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
แลว เราก็เปนพรหมกันทุกคน แลวเราก็เปนผูสรางสรรคโลก บํารุงรักษาอภิบาลโลกให
อยูดีได โดยไมตองไปรอพระพรหม

แตในทางตรงขาม ถาเรามัวรอพระพรหมอยู และทําอะไรๆ โดยไมรับผิดชอบ เรา
ก็ทําลายโลกและทําลายสังคมนี้ แลวก็ไดแตรอพระพรหมมาสรางโลกใหใหม ถาอยาง
นั้นก็ไมไหว โลกแยแน

พระพุทธเจาไมใหเรามัวรอพระพรหม แตใหมนุษยทุกคนเปนพรหมเอง ดวยการ
มีพรหมวิหาร เพราะฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของคนทุกคนที่จะตองมีพรหมวิหาร คือ มีธรรม
ที่จะทําใหมีจิตใจของพระพรหม หรือมีจิตใจกวางขวาง มีคุณความดียิ่งใหญดุจพระ
พรหมนั่นเอง ไมใชผูใหญในความหมายที่เขาใจกันทั่วไป

เอาละ ตกลงวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็ตองมีในทุกคนนั่นแหละ โดย
เฉพาะแนนอนวา ผูที่เปนใหญหรือเปนผูใหญ ก็เปนธรรมดาวาจะตองตองรับผิดชอบใน
การปฏิบัติธรรมทุกขอเปนตัวอยางอยูแลว ก็ตองมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนตัว
อยางดวย เทากับเปนผูนําหรือมีหนาที่เปนพิเศษในการที่จะสรางสรรคบํารุงรักษา
อภิบาลสังคมนี้ไว เพราะฉะนั้นจึงควรเอาใจใสมากในการมีธรรมชุดนี้

แตโดยหลักการที่แทแลว ทุกคนนั่นแหละตองมีเมตตาตอกัน เด็กก็ตองมีเมตตา
ตอผูใหญ ผูใหญก็ตองมีเมตตาตอเด็ก

ที่จริงนั้น เมตตาก็หมายถึงความเปนมิตร หรือน้ําใจมิตร เทานั้นเอง เมตตากับ
มิตตะ นี่มีรากศัพทเดียวกัน อยางที่วาแลว เมตตาก็คือ ธรรมของมิตร หรือน้ําใจของ
มิตร คือใจรัก หรือน้ําใจปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข และแนนอนวา ความเปน
มิตรนี้ทุกคนควรมีตอกัน ทั้ง คุณพอคุณแมตอลูกๆ ทั้งลูกตอคุณพอคุณแมและตอพี่นอง 
แลวก็ตอเพื่อนนักเรียน ตอเพื่อนบาน ตอเพื่อนรวมชาติ ตอเพื่อนรวมโลก มีเมตตาตอ
กันไปจนทั่ว

เมตตาของคุณพอคุณแมนั้นมีเปนตัวอยางใหแกลูก และลูกก็มีเมตตาตอบแทน
ดวยความรักตอพอแม แลวก็เมตตาตอผูอ่ืน แผขยายออกไป และไมเฉพาะเมตตาเทา
นั้น ก็ตองมีใหครบหมดทั้ง ๔ อยาง ตอดวยกรุณา และเมตตา ลงทายที่อุเบกขา

ทีนี้ มาถึงทานผูพิพากษา ก็ชัดเจนเลยวา มีหนาที่โดยตรงในการที่จะผดุงไวซึ่ง
สังคม หรือธํารงรักษาสังคม ใหอยูดีมีความมั่นคงปลอดภัย ถึงกับเรียกวาเปนตุลาการ 
เปนตราชู ผูดํารงธรรมไวใหแกสังคม จึงตองเอาพรหมวิหารนี้มาปฏิบัติใหมีอยูประจําตัว 
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เปนธรรมพื้นฐานในใจ ไวกํากับเจตนาเปนประจํา ทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหได
ผลสมจริง และเปนแบบอยางของสังคม พรอมไปดวยกัน

มองพรหมวิหาร คือคํานึงทุกสถานการณ
มุงประสานทั้งสังคม ทั่วทั้งโลก เขาสูดุล

แนใจและแนนอนเลยวา ถาทุกคน โดยเฉพาะผูทําหนาที่ในการผดุงสังคม มี
ความชัดเจนในหลักพรหมวิหาร แลวปฏิบัติใหตรงตามความหมาย จะธํารงรักษาสังคม
ไวไดอยางแนนอน พระพุทธเจาทรงสอนนักหนา ใหเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเปนตนกัน
ทุกคน

การที่จะปฏิบัตินั้น (ปฏิบัติมีความหมายตามศัพทเดิมวา เดิน ในที่นี้ ปฏิบัติก็เร่ิม
ที่เดินจิตใหถูก) ก็ขอย้ําอีกวา ตองชัดในความหมาย และความชัดนั้นจะเห็นไดจาก
ความสามารถที่จะแยกใหเห็นความแตกตางของธรรมแตละขอนั้นๆ ดวย แตเวลานี้ ใน
สังคมไทย มีความไมชัดเจน และสบัสนปนเปมากในเรือ่งพรหมวหิาร ต้ังแตเมตตา กรุณา
ไปเลย

นอกจากเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนเพี้ยนไปแลว ความผิดพลาดสําคัญอีก
อยางหนึ่ง ที่คนไทยไดกระทําตอหลักพรหมวิหาร คือเอาสี่ขอที่ทานจัดเปนชุดไวให ไป
แยกใชกระจัดกระจายกันหมด จนกระทั่งไปๆ มาๆ บางขอก็อางบอยนักหนาเหมือนพูด
เลนๆ แตบางขอไมเอามาบอกมาเตือนกัน เหมือนไมเห็นความสําคัญเสียเลย

ที่ถูกนั้น ตองจับใหอยูรวมกันเปนชุด เหมือนอยางที่พระพุทธเจาตรัสสอนไวครบ
ทั้งชุดเปนธรรมดา ครบทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถาพูดตามภาษานิยมของคน
ยุคนี้ ก็คือเปนองครวม หรือเปนระบบองครวม แตที่จริงก็คือเปนเรื่องของความสมดุล
และพอดี

ชุดองครวมสี่นี้ คนไทยไมใชแตละขออยางเปนองครวม แตเอาไปแยกสวน
กระจายกันไปเสีย เนนกันนักที่ขอเมตตาและกรุณา แตมุทิตาไปไมคอยถึงสักที ยิ่ง
อุเบกขาแลวแทบไมรูเร่ืองเลย

ที่วานี้ ไมใชวาแยกไมไดเลย ก็แยกได คือวาไปตามสถานการณที่ตองใชขอนั้นๆ 
อยางเมตตานั้นเปนพื้นยามปกติ ก็ยอมใชเสมอ พูดบอยได แตขอสําคัญตองมีความ
ตระหนักรูอยู มองไปใหตลอดทั้งชุด ใหถึงอุเบกขา

โดยเฉพาะอุเบกขานั้น เปนขอที่โยงกับปญญา จึงเปนขอที่ตองเอาใจใสศึกษาให
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จะแจง แตคนไทยไมใสใจและไมพยายามศึกษาใหเขาใจ เลยกลายเปนเรื่องที่เขาใจ
ยาก แลวก็เขาใจผิด จึงตองมาซักซอมทบทวนกันใหชัด

วากันใหถึงหลักแทๆ คนที่มีพรหมวิหาร ๔ นั้น ผดุงรักษาอภิบาลโลก โดยเฉพาะ
สังคมมนุษยไวได เพราะปฏิบัติตอเพื่อนรวมโลกไดทั่วถึง ครบถวน ทัน และถูกตองตรง
ตามสถานการณ คือ

๑. (ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ) เมตตา มีความเปนมิตร คือ มีใจรัก 
ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข เห็นใครเจอใคร ก็มองอยางเปนมิตร เมื่อเขาอยูเปน
ปกติ ก็มีน้ําใจปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข เปนน้ําใจพื้นฐานที่มนุษยพึงมีตอกัน 
มนุษยตองมีความเปนมิตรกัน นี่คือเมตตา ซึ่งเปนธรรมขอพื้นฐานที่สุด

จากนี้ พระพุทธเจาก็ตรัสตอไป ตามเรื่องของความเปนจริงในสังคมของมนุษย 
คือ เมื่อเราเกี่ยวของสัมพันธกับมนุษยผูอ่ืนนั้น เขาก็อยูในสถานการณที่ตางๆ กัน และ
แมสําหรับแตละคน สถานการณก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะเปนธรรมดาที่วาชีวิต
และสังคมตลอดจนทั้งโลกที่แวดลอม ยอมเปลี่ยนแปลงไป เปนอนิจจัง เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ มีสุข แลวก็มีทุกข มีข้ึน แลวก็มีลง มีข้ึนสูง แลวก็มีตกต่ํา แลวแตเหตุปจจัย 
ทําใหชีวิตอยูในสถานการณที่เปลี่ยนไป เมื่อกี้นี้ บอกวาในสถานการณปกติ เรามีเมตตา
ทีนี้ตอไป

๒. (ในสถานการณที่เขาทรุดลงเดือดรอน) กรุณา ใฝใจจะแกไขขจัดทุกขของเขา
คือ เมื่อผูอ่ืนประสบเหตุราย เกิดปญหา เกิดความ เดือดรอนขึ้นมา ก็เขาสูสถานการณที่
สอง เรียกวา ตกต่ําลงไป เขาก็เดือดรอนเปนทุกข ก็มาถึงวาระของพรหมวิหารขอที่สอง
คือกรุณา ไดแกความปรารถนาที่จะชวยใหคนพนจากความทุกข

ถาแปลตามศัพทก็วา กรุณา คือความพลอยมีใจหวั่นไหวเมื่อเห็นผูอ่ืนประสบ
ความทุกข หรือแผขยายใจตามไปคํานึงถึงความทุกขของเขา เพื่อหาทางไปชวยเหลือ 
เปนเหตุใหขวนขวาย เอาใจใส จนกระทั่งลงมือปฏิบัติเพื่อชวยใหเขาพนจากความทุกข
นั้นขึ้นมา

เมตตา กับ กรุณา ตางกันอยางชัดเจนที่สุด แตคนไทยมักแยกไมออกเลย จึงบอก
วาเปนปญหามาก เพราะไมรูไมชัดในหลักแมแตที่งายๆ แคนี้ เปนอันวา ถาเกิดสถาน
การณที่คนอื่นเดือดรอนเปนทุกขข้ึนมา เราก็ตองยายจากเมตตาไปกรุณา กรุณาก็คือ
การที่ใจเรานี้ไวตอการที่จะรับรูความทุกขของเพื่อนมนุษย พอเห็นเขาเดือดรอนมีทุกข ก็
พลอยมีใจหวั่นไหวไปตามความทุกขของเขา
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ถาเปนคนธรรมดา ก็คือ พอเห็นคนอ่ืนทุกข ก็พลอยไมสบายใจดวย แตทานวายัง
ไมถูกแท ที่ถูกคือ ใจหวั่นไหวไปตามความทุกขของเขา หรือไวตอการรับรูความทุกขของ
ผูอ่ืน ดวยความปรารถนาจะชวยใหเขาพนจากความทุกข แตตัวเองไมตองไปทุกข ไมมัว
ไปเศรา ไมปลอยใจใหระทมทุกขดวย

เปนอันวา ตองแยกเปน ใหไดหลักการกอนวา สอง เมื่อเขาตกต่ําเดือดรอน ก็มี
กรุณา ปรารถนาจะชวยใหเขาพนจากความทุกข

๓. (ในสถานการณที่เขาดีข้ึน) มุทิตา พลอยยินดีที่เขางอกงามมีความสุขความ
สําเร็จ คือ เขาทําความดีงาม มีความสุข มีความเจริญกาวหนา หรือทาํการสาํเรจ็ เชน
เดก็สอบไลได คนเขางานได ไดเลือ่นขัน้ หรือละเลิกการราย หันยายเขาสูทางแหงความดี
เชน เลิกยาเสพติด หันมาตั้งใจเรียน ก็เรียกวาขึ้นสูง หรือดีข้ึน เราก็ใชพรหมวิหารขอที่ 
๓ คือ มุทิตา มีใจพลอยยินดีดวย อยากจะชวยสงเสริมสนับสนุน เพื่อใหเขามีความสุข
ทําความดีงามความสําเร็จ หรือทําประโยชนใหยิ่งขึ้นไป

ครบแลวนะ หมดแลว สถานการณในชีวิตมนุษยก็มี ๓ นี่แหละ หน่ึง เขาอยูเปน
ปกติ เรามีเมตตา สอง เขาตกต่ําเดือดรอน เรามีกรุณา สาม เขาขึ้นสูง งอกงามสําเร็จดี
ข้ึนไป เรามีมุทิตา

ทีนี้ ยังมีอีกขอ คือขอ ๔ ที่รอจะเอาเขามาคุม ขอนี้แหละสําคัญยิ่งนัก เปนหลัก
ใหญในการรักษาสังคมมนุษย ถาตัวนี้ไมมา ถึงจะมี ๓ ตัวแรก ก็รักษาไมไหว ไมพอ

สังคมดํารงอยูไดดวยธรรม
ผูพิพากษาเอาอุเบกขามาดํารงรักษาธรรม

ก็ครบทุกสถานการณแลวนี่ ยามปกติก็มีเมตตา ยามเดือดรอนก็ กรุณาชวยเขา
ไป ยามดีมีสุขก็มุทิตาสงเสริมสนับสนุน มันก็นาจะครบแลว เรานึกวาพอ แตทานบอก
วาไมครบ ตองมีตัวที่ ๔ คุมทาย เปนตัวสําคัญที่สุด

อธิบายวา พรหมวิหาร ๓ ขอแรกนั้น ยังหนักทางดานความรูสึก แมจะเปนความรู
สึกที่ดีอยางยิ่ง แตยังไมเปนหลักประกันวามีปญญาหรือไม และในที่สุด ความรูสึกนั้นๆ 
ถูกตองดีจริงหรือไม จะตองรูโดยมีปญญาที่จะบอกใหตัดสินได

เขาอยูเปนปกติ เราก็รูสึกเปนมิตรมีเมตตาปรารถนาดี นี่ก็เปนความรูสึกที่ดี เขา
ตกต่ําเดือดรอน เราก็รูสึกสงสารอยากชวยเหลือ นี่ก็เปนความรูสึกที่ดี แลวเขาไดดีมีสุข 
เราก็มุทิตาพลอยรูสึกยินดีดวย ก็เปนความรูสึกที่ดีทั้งนั้น
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แตไมใชแคนั้น จะตองมีปญญารูความจริงดวยวา มันเปนความถูกตองชอบธรรม
หรือไมในกรณีนั้นๆ ที่จะไปชวยคนที่วาเดือดรอน หรือจะไปยินดีสงเสริมคนที่วามีสุข
สําเร็จ บางครั้งจะตองรูลึกซึ้งลงไปอีกวาความจริงมันเปนอยางไรในเรื่องนั้นๆ

เจาหมอนั่นไปทําอะไรมา ออ… นี่ไปลักขโมยเงินของเขามา จึงถูกจับและกําลัง
เดือดรอนมีทุกข เราจะกรุณาสงสารชวยปลอยไป หรือวาเขาทําการสําเร็จขโมยเงินได
มากอนใหญ เราจะมุทิตาพลอยยินดีสนับสนุนไดไหม นี่ถาวาตามหลักสามขอแรก ก็ถูก
ใชไหม ตอนนี้แหละคือ ถาไมมีปญญา ก็ไดแคสงสารไปชวยออกมา หรือดีใจตามไป
สนับสนุน อยางนี้ยังไมพอที่จะใหสังคมอยูได

จึงตองมีปญญารูลึกลงไปอีกวา ที่เขาทํามา ไดมา อยางนี้ ความจริงของเรื่องเปน
อยางไร เปนความถูกตองหรือไม จะเกิดผลเสียอยางไรหรือไมแกสังคม หรือแมแตแก
ชีวิตของเขาเอง การไดเงินมาในทางไมดีนี้ ก็อาจจะกอผลเสีย เปนเครื่องบั่นทอนชีวิต
ของเขาเอง กลายเปนนิสัยเสีย ไมต้ังใจทํามาหากิน ตกอยูในความประมาท สังคมก็เสีย
ชีวิตก็เสีย เพราะฉะนั้น เราจะอยูแคกับความรูสึกไมได จะตองมีความรูเขาใจความจริง 
คือมีปญญากํากับดวย

ตอนนี้แหละที่วา  ตองมีปญญารูวาการที่จะทําจะปฏิบัติการอะไรดวยเมตตา 
กรุณา มุทิตา ในกรณีนั้นๆ มีความจริงเปนอยางไร เปนการถูกตองชอบธรรมหรือไม
เมื่อรูความจริงแลว ก็จะไดปฏิบัติจัดดําเนินการไปโดยใหเปนไปตามความถูกตอง
เพื่อรักษาธรรมไว เพื่อประโยชนแกสังคม และเพื่อประโยชนที่แทแกชีวิตของเขาเอง
ในระยะยาว

เขาไปกออาชญากรรมมา ไมถูกตอง เปนผลเสียแกชีวิตของตัวเขาเองดวย สังคม
ก็เดือดรอนดวย ตองแกไข เขาถูกจับก็เดือดรอนเปนทุกข แตถาเราไปกรุณาสงสารแลว
ปลอยออกจากคุก ก็ไมถูกตอง เขาถูกจับก็ตองถูกจับ อันนี้เปนไปตามหลักความจริง
ความถูกตอง ปฏิบัติการดวยกรุณาไมได ตอนนี้ทานใชคําวา ตองหยุดขวนขวาย ในการ
ที่จะทําตามสามขอตน เพราะจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามปญญาที่รูความจริง ความ
ถูกตองนั้น

การที่หยุดระงับความขวนขวาย ไมทําตามสามขอตน เพื่อจะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามปญญาที่รูความจริงความถูกตองนั้น ก็คือขอ ๔ ที่เรียกวา อุเบกขา ซึ่งสําคัญมาก 
ต้ังอยูบนฐานของปญญา เปนจุดประสานเขาสูดุลยภาพ ระหวางความรู กับความรูสึก
หรือ เอาความรูมาปรับดุลความรูสึกใหลงตัว พอดี
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สามตัวแรก เปนความรูสึกที่ดี แตถึงจะเปนความรูสึกที่ดี ก็เลยเถิดได สวน
อุเบกขานี้ แมจะเปนความรูสึก แตเปนความรูสึกที่ต้ังอยูบนฐานของปญญา คือมี
ปญญามาใหความรู แลวความรูก็มาปรับความรูสึกใหเขาดุล ก็เปนอุเบกขาขึ้นมา ซึ่งมี
ลักษณะลงตัว พอดี เขาที่ เรียบ สงบ เปนกลาง

อาการที่วางตัวเปนกลาง หรือมีความเปนกลางนี้ ในแงหนึ่งก็เปนการหยุด ไม
ขวนขวายตามกรณุา หรือมทุติา ไมไปชวยขดัขวางตาํรวจทีจ่ะมาจบั ไมไปแสดงความยนิ
ดีชืน่ชมทีเ่ขาลกัขโมยมาไดสําเร็จ

การไมขวนขวายนี้ บางทีก็เรียกใหส้ันวาเฉย หรือวางเฉย แตไมใชเฉยเฉยๆ หรือ
เฉยเมย แตเฉยเพราะจะรักษาธรรม คือเปดโอกาสแกธรรม ที่จะวากันไปหรือจัดการกัน
ไปตามธรรม ตามระเบียบแบบแผน กติกา กฎหมาย ฯลฯ นี่แหละคือขออุเบกขา

ตองระวัง ที่คนไทยเราแปลอุเบกขาวา “เฉย” บอกแลววา เฉยในที่นี้คือ ไม
ขวนขวายตาม ๓ อยางแรก ในกรณีที่จะเสียธรรม หรือจะทําใหเกิดความไมถูกตอง คือ
ไมขวนขวาย เพราะถาขวนขวายไปแลว จะไมถูกตอง ก็จึงหยุดขวนขวาย

แตที่คนไทยแปลวาเฉยนั้น มักวากันไปโดยไมคอยรูเขาใจ หรือไมคอยอธิบายกัน
ใหชัด ทําใหเขาใจผิดเพี้ยน กลายเปนเฉยเมย เฉยเมิน เฉยมึนงง เฉยเฉื่อยแฉะ จนถึง
เฉยโง ก็เลยเสียหาย

ตัวคําวา “อุเบกขา” เอง ในภาษาพระทานก็ใหระวังอยูแลว ทานจําแนกแยก
อุเบกขาไวถึง ๑๐ อยาง วาอยางรวบรัด ก็แบงเปน ฝายดี กับฝายราย พูดกันงายๆ ก็
ถามวา อุเบกขาที่วาเฉยนั้น เฉยเพราะอะไร งายที่สุดคือ เพราะรู กับ เพราะไมรู

คนไมรูก็เฉย เพราะแกไมรูเร่ืองไมรูราว อะไรเกิดขึ้นก็ไมรู ก็เลยเฉย เรียกวาเฉย
ไมรูเร่ือง แลวก็ไมเอาเรื่อง แลวก็ไมไดเร่ือง เฉยอยางนี้พระทานเรียกวา อัญญาณุเบกขา 
แปลวา “เฉยโง” เปนอกุศล เปนบาป

สวนอีกเฉยหนึ่ง เปนความเฉยดวยปญญา คือรูเขาใจ พอรูแลว ก็วางตัวไดพอดี 
หรือลงตัวเขาที่ เพราะมองเห็นแลววาเราจะปฏิบัติการอะไร อยางไร เมื่อไร จึงจะไปสู
จุดหมายแหงความลุรอดปลอดภัย ใหเกิดความถูกตอง ความดีงาม ฯลฯ ตอนนี้ก็เลย
อยูในลักษณะเฉย หรือวางตัวเรียบสงบไว หรือเปนกลางไว

บางทีการเฉยก็เปนการเตรียมพรอมอยางหนึ่ง เหมือนอยางเวลาเกิดสถานการณ
รายขึ้นมา คนไมรูเร่ืองรูราว ก็เฉย คนที่รูคร่ึงไมรูคร่ึงก็โวยวายโวกวากไป แตคนที่รูเขาใจ
สถานการณชัดเจน และมองออกวา เร่ืองอะไรเกิดขึ้น เราจะดําเนินการอยางไร ข้ันตอน
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เปนอยางไร เขาอาจจะเตรียมการพรอมอยูในใจ วาถึงขั้นตอนนั้นๆ จะทําอยางนั้นๆ คน
นี้ก็ดูเฉยเหมือนกัน

ความเฉยดวยปญญานี้ เปนอุเบกขาในความหมายของพรหมวิหารขอที่ ๔ คือ
เฉยดวยปญญาที่รูเขาใจความจริง และจะรักษาธรรมความถูกตอง ในเมื่อการทําตาม
สามขอแรกในกรณีนั้นๆ ปญญาบอกวาผิด เปนความไมถูกตอง เสียความเปนธรรม 
เมื่อปญญาบอกอยางนั้น เราก็หยุด ก็เลยทําใหเราเฉยดวยอุเบกขานี้ ก็จึงบอกวา
อุเบกขาตั้งอยูบนฐานของปญญา

จะเห็นวา ผูพิพากษาตองมีอุเบกขานี้เปนหลักดํารงตัวที่สําคัญมาก เพราะเปน
ตัวคุมทั้งหมด ไมใหความรูสึกเขามาครอบงําจิตใจ ไมตองพูดถึงความรูสึกฝายราย เชน 
ความรูสึกเกลียดชัง โทสะ เทานั้น ที่จะทําใหเสียความเปนธรรม แมแตความรูสึกที่ดี มี
เมตตา กรุณา มุทิตา ก็ตองไมยอมใหมาเปนตัวครอบงํา ไมใหมีอํานาจบังคับจิตใจ จะ
ตองใหปญญาบอกไปตามที่เปนจริง อันนี้เปนหลักการที่สําคัญ

ในพระไตรปฎก ตอนที่บรรยายอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว ทานก็อธิบายดวย
คําวา “ตุลา” คือบอกวา พระโพธิสัตวนั้น ไมวาจะประสบอิฏฐารมณ (อารมณที่นา
ปรารถนา) หรืออนิฏฐารมณ (อารมณที่ไมนาปรารถนา) เขาจะทําราย หรือจะเอาใจ ก็
ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง อยูในธรรม เที่ยงตรง คงที่ สม่ําเสมอ (ขอใหดูความหมายของ
ตุลาการขอที่ ๑ ทายเรื่อง)

เพราะฉะนั้น ผูพิพากษาจะตองมีพรหมวิหารครองตนครบทั้งชุด ในขณะนัน้ มใิช
ไมมเีมตตา กรุณา มทุติา แตมทีัง้หมด คือ มคีวามเปนมติร มคีวามปรารถนาด ีทัง้ตอคนราย
ตอจาํเลย และตอโจทก มทีัง้นัน้ แตความปรารถนาดนีัน้ถกูจาํกดัควบคมุหรือถกูพกังานดวย
ปญญาทีรู่ความจริงความถูกตอง และต้ังทาทีเปนอุเบกขา ที่จะรักษาความเปนธรรม

เราไมไดคิดรายตอใครทั้งนั้น แมจะตัดสินลงโทษจําเลย ก็ไมไดตัดสินลงโทษ
เพราะความเกลียดชัง เรายังมีความเปนมิตร มีเมตตาตอเขาในความเปนมนุษย อาจจะ
ปรารถนาดีในระยะยาวดวยซ้ําวา ถาเธอไมถูกลงโทษ จะไมมีโอกาสแกไขความ
ประพฤติ แลวชีวิตของเธอก็จะตกต่ํา จะเปนชีวิตที่ไมดี ไมมีการพัฒนา ทั้งเสียตอตนเอง
และเสียตอผูอ่ืน

เพราะฉะนั้นก็มีเมตตาตอสังคม ตอมนุษยอ่ืนๆ และเมตตาแมตอจําเลย มีกรุณา
มีมุทิตาพรอมหมด แตมีอุเบกขาเปนตัวคุมใหอยูในธรรม ที่จะรักษาธรรม อยางนอย
รักษาบัญญัติธรรม แตก็ดวยจริยธรรม โดยเขาใจไปถึงสภาวธรรม
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ก็เปนอันวา ผูพิพากษาตองมีพรหมวิหารสี่ โดยมีอุเบกขาเปนคณุสมบติัสําคญัที่
สุด ในฐานะเปนผูทีจ่ะดาํรงรกัษาสงัคมใหอยูไดดวยด ี เพือ่ใหอุเบกขานัน้ เปนตวัตรงึ เปน
ตัวรักษาดุล ทีจ่ะใหทกุอยางดาํรงอยู และดาํเนนิไปในความถกูตอง ประสานบรรจบเปน
อันเดยีวกบัธรรม

หลักประกันสันติสุข อยูที่พรหมวิหาร
ต้ังแตเลี้ยงดูลูกในบาน จนถึงอภิบาลคนทั้งโลก

พรหมวิหาร ๓ ขอแรก เปนความดีที่วา ถาไมคุมใหดี อาจจะพาคลาดเคลื่อนจาก
ความจริงและความถูกตองไปได แมแตพอแมก็พลาดกันบอย เร่ิมต้ังแตขอแรก พอแมมี
เมตตามากจนเสียดุล ไมรูจักอุเบกขา เลยเลี้ยงลูกเสียคนไปก็มี

ทานใหมีเมตตาไว เพื่อสรางความรูสึกที่ดีงาม เมตตาอันเปนความรูสึกที่ดีนี้แผ
กระจายออกไปยังลูกๆ เมื่อลูกไดรับความรูสึกที่ดี ก็มีความประทับใจและมีความรูสึกที่
ดีมีเมตตาเกิดขึ้นดวย ใจก็โนมไปในทางดีที่จะมีเมตตาตอคนอ่ืนขยายออกไป ต้ังแตรัก
พี่นองและญาติทัง้หลาย เมตตาแผขยายออกไปเรือ่ยๆ ความเปนมติรมคีวามปรารถนาดี
ตอกนัในสงัคมมนษุยกแ็ผขยายออกไปดวยการเริม่ตนทีพ่อแม

แตทีนี้ ถาพอแมปฏิบัติผิด มีแตเมตตากรุณา จนกลายเปนเอาใจลูกตามใจลูก 
เมตตากรุณามากไป เสร็จแลว แทนที่ลูกจะมีเมตตาตอผูอ่ืนขยายออกไป เร่ืองตีกลับ
กลายเปนวา เขาเคยตัวกับการที่จะไดรับการเอาใจตามใจ คราวนี้เอาใจตามใจเทาไรก็
ไมพอ เขาเดินหนาไปสูการเรียกรอง แทนที่วาเราใสใจเขา แลวเขาจะใสใจเราและใสใจ
คนอื่นตอๆ ไป กลับกลายเปนวา เราเอาใจเขา แลวเขาก็เอาแตใจเขา

พอเริ่มผิดทาง เขาเอาแตใจตัวเขาเองแลว เขาก็กาวตอไปกลายเปนนักเรียกรอง 
ทีนี้เขาก็ไมเมตตาคนอื่นแลว แตตรงขาม คราวนี้เขามีโทสะงาย ไมไดอะไร ใครไมตาม
ใจนิดหนอย ก็หงุดหงิด โกรธเคือง เปนคนโทสะแรงไปเลย การปฏิบัติธรรมเสียหลัก ผิด
วัตถุประสงคไปหมด

เพราะเหตุที่วานั้น ทานจึงใหมีอุเบกขาไวดูแลและคุมความพอดี พอแมเลี้ยงลูก
พอมีอุเบกขาคุม เมตตาก็จะไมพาไปไถลเลยเถิด แตอุเบกขาจะดไูปดวยวา เออ ทีเ่ราทาํ
นีถ่กูตองแนหรือ

ความถกูตองจะอยูไดดวยมอุีเบกขาคมุไว โดยปญญาจะบอกใหวา เออ ลูกนี ่ตอง
มคีวามถกูตอง ตองอยูในความเปนธรรมดวย นอกจากนัน้ เราไมไดอยูกับเขาตลอดไป
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นะ เราจะอยูทําใหเขาตลอดเวลาขางหนาไมได ตอไปเขาจะตองรับผิดชอบตัวเอง ตอง
ทําดวยตัวเขาเอง เร่ืองนี้ๆ ถาเขายังทําไมถูกทําไมเปน แลวตอไป เมื่อถึงเวลาเขาจะตอง
รับผิดชอบตัวเองแลวทําไมถูกทําไมเปน เขาจะอยูไดอยางไร ตอนนั้นเขาจะไมมีเราอยู
ดวยแลว เขาจะอยูไดอยางไร

เมตตาพาคนดีมีนํ้าใจใหมาเอื้อเฟอเกื้อหนุน สวนอุเบกขาก็พาเอาปญญามานํา
ไปหาธรรมที่จะรักษาความถูกตองและพอดี

ถึงตอนนี้ อุเบกขาซึ่งประกอบดวยปญญา ก็จะบอกพอแมวา เออ ถาอยางนั้น 
เราตองเตรียมเขาใหพรอมไวนะ จะทําอยางไรละ ออ… ตอนนี้ก็คือโอกาสดีที่เขาจะได
ฝกตัวโดยมีคุณพอคุณแมคอยชวยเปนที่ปรึกษาให นี่คือโอกาสทอง อยาใหพลาดไปเสีย 
เอาละ เร่ิมฝกกันเลย  

นี่คือ ทานใหอุเบกขาไวเพื่อจะมารักษาดุลวา ชะลอๆ หยุดบางนะ อยาทําใหลูก
อยางเดียว แตดูใหลูกทําดวย พอมีอุเบกขา ก็คือดูวา เออ… ตอไปลูกเราจะตองทําอะไร
เปนบาง ควรจะเกงในเรื่องอะไร แลวก็เตรียมเลย ใหเขาฝกหัดทํา โดยเราเปนที่ปรึกษา

“อุเบกขา” แปลวา ดูอยูใกลๆ หรือคอยมองดูอยู ตอนนี้เราอยูดวย ก็เปนโอกาสดี
เพราะตอไป ถาเขาไปทําเองฝกเอง ไมมีผูที่จะเปนที่ปรึกษา ไมมีใครชวยแนะนํา เขาก็
ทํายากลําบากและไมสมบูรณ เราก็ใหเขาฝกโดยเราคอยดอูยู เปนทีป่รึกษาและชวยแก
ชวยเตมิ เขายงัทาํไมเปน ถาเขาทาํไมถกู ทาํไมไดผลดี ทาํตดิขดั เรากจ็ะไดชวยแนะนาํ
บอกให เมื่อลูกไดฝกไดหัดทําเอง ก็จะทําใหลูกเกงจริงๆ แลวก็ฝกกันในบรรยากาศแหง
ความรักดวย

ตอนนี้จะมีครบหมด ทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใชครบในตอนที่ชวยใหลูก
ฝกตัวนี่แหละ เปนการศึกษาอยางแทเลยทีเดียว แลวลูกก็จะเกง จะดี มีความสุขความ
สามารถจนเปนที่นาพอใจ

จึงตองบอกวา ความเปนพอแมจะสมบูรณตอเม่ือมีอุเบกขา ถามีแคเมตตา 
กรุณา มุทิตา ก็ไดดานความรูสึกอยางเดียว เสี่ยงตอการที่ลูกจะออนแอ ยิ่งถาสุดโตงไป
เอาใจกันนัก ก็ไมไปไหน ดีไมดีแมแตดานจิตใจก็จะพลอยเสียไปดวย แทนที่ลูกจะมี
เมตตา กรุณา มุทิตา ก็กลับกลายเปนคนเอาแตใจ เอาใจยาก หรือเจาโทสะไปเลย

แตถามีอุเบกขาดวย ลูกก็ไดทั้งจิตใจดีงาม ทั้งมีปญญา ไดฝกตัวดีมีความ
สามารถ ครบเลย ทั้งเกง ทั้งดี แลวก็มีความสุข

รวมแลว ต้ังแตในครอบครัวออกไปจนถึงสังคมใหญ ในหมูคน ชุมชน องคกร วง
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งาน กิจการทั้งหลาย จะรวมอยูรวมงานกันดี ก็ตองมีพรหมวิหารครบทั้งสี่ประการ
ถาบรรดาสมาชิก คือผูเปนสวนรวม หรือเปนองคประกอบของสังคม ทุกคน

ปฏิบัติตอกันถูกตองตามสถานการณ สังคมก็คงอยูไดในดุล และสงบสุขมั่นคง
โดยเฉพาะผูพิพากษานี้ เปนผูมีหนาที่ผดุงสังคมในวงกวางระดับประเทศชาติ

เปนผูทําใหกฎหมายมีผลชัดเจนเด็ดขาดขึ้นมา ก็จึงตองใชอุเบกขาเปนตัวคุมสําคัญที่
สุด เพื่อรักษาธรรมไวใหแกสังคม ไมวาจะเรียกวาความเปนธรรม ความยุติธรรม ความ
ชอบธรรม หรืออะไรธรรม ก็คือธรรมนั่นแหละ ตองมีอุเบกขาเปนตัวยืนที่จะรักษา แตก็
ไมปราศจากเมตตา กรุณา มุทิตา อยางที่วาแลว

นี่แหละคือหลักธรรมสําคัญ สําหรับประจําจิตใจของผูพิพากษา เปนอันวามี
พรหมวิหารครบ ๔ โดยมีอุเบกขาเปนตัวคุม หรือต้ังไวเปนหลักเปนแกนที่จะคุม

ตามที่วานี้ กลายเปนวา อุเบกขานี้ เหมือนจะสําคัญยิ่งกวาเมตตา กรุณา มุทิตา 
แตจะตองเขาใจความหมายใหถูกตอง

ในสังคมไทยเรานี้ นับวาเปนอันตรายอยางยิ่ง ที่คนทั่วไป หรือสวนใหญทีเดียว 
ไมมีความเขาใจ หรือมักเขาใจผิดในเรื่องอุเบกขา แลวก็ไมเฉพาะอุเบกขาเทานั้น แตเขา
ใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากบางนอยบางทั้งสี่ขอเลย จึงนาจะย้ําเตือนกันใหหนักวา 
เมื่อเราพูดถึงอะไร จะตองมีความรูเขาใจชัดเจนในเรื่องนั้น

เลิกหมักหมมความคลุมเครือพรามัวไวในสังคมไทย
พัฒนาความเขมแข็งทางปญญาดวยความรูเขาใจใหชัดเจน

ตรงนี้ ก็เลยขอแทรกเรื่องโยงออกไปขางนอกนิดหนอยวา ในสังคมไทยนี้ เต็มไป
ดวยสิ่งที่ไมชัดเจน ถาจะกาวหนาเจริญงอกงามไดจริง จะตองกาวไปกับความชัดเจน 
อะไรตออะไร เฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในถอยคําที่ส่ือไปถึงหลักการทั้งหลาย จะตอง
ชัดเจน แลวความชัดเจนนี้ก็จะทําใหเกิดปญญา ทําใหเจริญปญญา คือความรูความ
เขาใจที่ชัดเจนมองเห็นชัดแจงนั่นแหละ คือปญญา ปญญาจะเปนปญญาแทก็ตองชัด
ถาไมชัดก็ยังไมเปนปญญา

ในสังคมไทยที่เต็มไปดวยความไมชัดเจน อะไรตออะไรคลุมเครือไปหมด รูก็รูกัน
อยางพราๆ มัวๆ แลวก็เลยเวาๆ แหวงๆ ผิดๆ พลาดๆ เพี้ยนๆ จึงทําใหปญญาออนแอ 
หรือเกิดความออนแอทางปญญา เปนอันตราย เปนตัวกีดกั้นขัดขวางความความเจริญ
กาวหนา
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เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้เปนตัวอยางสําคัญของความไมชัดเจนในสังคม
ไทย มันเปนคุณธรรม เปนจริยะพื้นฐานของสังคมมนุษย แตเราเขาใจกันผิดเพี้ยนมาก 
จะตองรีบแกไขปญหาใหได

พูดไดเลยวา ถาเอาพรหมวิหารเขามาอยูในหลักที่แทไมได สังคมจะเอาดีไมได
แตถาทําได สังคมจะดีแนนอน มีแค ๔ ตัวนี้ สังคมก็ไดหลักประกันแลว

ตอนนี้ เรามาถึงหลักธรรมชุดพรหมวิหาร ๔ ที่มีอุเบกขาเปนหลักคุมทาย แตไม
จบแคนี้ ธรรมสําหรับสังคมยังมีตอไปอีก วาที่จริง พรหมวิหารนั้นเปนธรรมประจําใจ
เปนจริยะดานจิตใจ อยางที่ไดบอกแลววา พรหมวิหาร คือธรรมประจําใจของทานผูมี
คุณความดีกวางขวางยิ่งใหญอยางพระพรหม ทีนี้ เมื่อมันอยูในจิตใจอยางเดียว มันก็
ไมพอ จะตองออกสูการปฏิบัติจัดการในสังคม จึงจะเกิดเปนผลจริงจัง

ในตอนที่ออกสูปฏิบัติการในสังคมนั้น จึงมีธรรมะที่มารับชวง อีกชุดหนึ่ง ซึ่งก็มี 
๔ ขอเหมือนกัน ก็เลยถือโอกาสนํามากลาวในที่นี้ดวย หลักธรรมชุดที่วานี้ ไมเฉพาะ
ทานผูพิพากษาเทานั้นที่จะใช แตทุกคนในสังคมนี้มีหนาที่ที่จะปฏิบัติทั้งนั้น เราทุกคน
ในฐานะผูอยูรวมสังคม ตองชวยกันบํารุงรักษาสังคมดวยการปฏิบัติใหถูกตอง

ถามีเมตตาอยูในใจอยางเดียว เราก็เลยเอาเมตตามานั่งแผอยูนั่น ก็ไมตองทํา
อะไร เคยมีฝร่ังคนหนึ่งเขียนหนังสือเร่ืองเมืองไทย และเรื่องนั้นก็สัมพันธกับพระพุทธ
ศาสนา เขาเขียนถึงเมืองไทยบอกวา พุทธศาสนานี้สอนคนไทยใหเปนคนดี ใหทําความ
ดี แลวทําความดีแบบพุทธศาสนาทําอยางไร เขาก็ยกตัวอยางวา พุทธศาสนาสอนใหทํา
ความดี ก็ใหนั่งแผเมตตา (ไมใชนั่งแผเมตตาอยางเดียว นอนแผดวยก็ได ทั้งนั่งแผและ
นอนแผ) ตกลงวา คนไทยเราชาวพุทธนี่เปนคนดีไดงาย แตทําไดอยางเดียว คือนั่งนอน
แผเมตตา เทานี้ก็พอ ฝร่ังคนนี้เปนนักปราชญใหญคนหนึ่งของตะวันตกในยุคสมัยใหม 
ชื่อวา อัลเบิรต ชไวเซอร (Albert Schweitzer, 1875-1965)

จําไดวา ในตอนที่ต้ังคณะรัฐประศาสนศาสตร ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เปน
ข้ันเตรียมการเพื่อจะมาเปนนิดา คือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในระยะนั้น ก็มี
คณะทํางานรวมประสานกับตางประเทศ คือฝายไทยกับฝายมหาวิทยาลัยอินเดียนา 
ทํานอง consortium ก็มีอาจารยอเมริกันทานหนึ่ง ที่มีบทบาทสําคัญในงานนี้ คือ 
Professor Joseph L. Sutton ทานผูนี้ก็เขียนหนังสือข้ึนมาเกี่ยวกับเร่ืองรัฐประศาสน-
ศาสตรในเมืองไทย มีชื่อทํานองวา Problems of Politics and Administration in
Thailand ทานก็ยกคําของทานอัลเบิรต ชไวเซอร นั้นมาอาง เพื่อย้ําวาพุทธศาสนานี้
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แหละเปนตัวอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาสังคมไทย  
ตอนนั้นก็มีครูอาจารย ทานผูใหญผูนอยของไทย ออกมาวากลาว บางก็ถึงขั้นที่

เรียกวาดาศาสตราจารยผูนี้กันพักหนึ่ง ก็ทําใหคิดวาอยาไปดาเขาเลย คือควรวางใจ
เปนกลาง นี่แหละอุเบกขา คือ เราวางใจเรียบสงบรับฟงกอน เพราะวา ดานหนึ่ง เรา
อาจจะมีขอบกพรอง ใหเขาเห็น เปนจุดปรารภ เราก็จะไดตรวจสอบและมาปรับปรุงแก
ไขตัวเอง อีกดานหนึ่ง เราก็ดูใหชัด ถาเขาเขาใจผิดในหลักธรรม เราก็ตองชี้แจงใหเขา
เขาใจใหถูกตองตอไป

พระพุทธเจาตรัสสอนพระไววา ถาใครมาดาพระพุทธเจา ดาพระธรรม ดาพระ
สงฆ ก็อยาไปโกรธเขา ใหฟงและพิจารณา ถาเขาพูดไมถูก ก็คอยๆ พูดชี้แจงแกไขดวย
ปญญา วาไปตามความเปนจริง อันนี้ก็เหมือนกัน เราควรจะไดประโยชนจากคนที่ดา
เรา ถาเราไมฟง เราอาจจะเสียประโยชนเปลา เขาอุตสาหคิดตั้งนานกวาจะมาดาได 
บางคนคิดนานเปนเดือนเปนปก็มี ทานศาสตราจารยผูนี้นะแนนอน ตองคิดตองคน
อยางนอยก็เปนเดือนเลยกวาจะดาหรือติเตียนออกมาได ทานเสยีพลงังานไปเยอะ เรา
ควรจะไดประโยชนจากคําตคํิาดาของทาน

การที่เราจะไดประโยชนจากคําติคําดาของเขา ก็โดยเอามาตรวจสอบมองดูตัว
เอง โดยเฉพาะสังคมของเรา วาเปนอยางที่เขาวาไหม แตตองดูเปนดวยนะ สวนทาง
ดานฝรั่ง เราก็ตองเขาใจเขาดวย

ฝร่ังมาเปนนักวิชาการ พอจะดูพุทธศาสนา เขามักมีจุดออนอยางหนึง่ คือ เขาคุน
ชนิมากบัศาสนาแบบบงัคบัความเชือ่ในสงัคมของเขา ซึ่งเมื่อเห็นคนที่เชื่อปฏิบัติอยางไร 
ความเชื่อที่เปนหลักของศาสนาก็มักจะอยางนั้น แตพุทธศาสนาไมใชศาสนาแบบนั้น
(พวกที่ศึกษาเรื่องศาสนาอยางจริงจัง จึงมักไมยอมเรียกพุทธศาสนาวาเปนศาสนา ใน
ความหมายของศัพทฝร่ังวา religion) แตพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ใหศึกษาปฏิบัติ คนรู
เขาใจแคไหนอยางไร ก็เชื่อและปฏิบัติไปแคนั้น

เพราะเหตุที่ไมไดบังคับความเชื่อที่จะไปปฏิบัติใหแมนมั่นลงไป และคําสอนที่จะ
ศึกษาก็กวางขวางมากมาย คนก็ปฏิบัติไปแคที่ตัวรูเขาใจ เมื่อเปนอยางนี้ ถาการศึกษา
ออน ไดแตถือตามฟงตามกันไป ไมนานเลย ประชาชนก็เชื่อถือปฏิบัติพุทธศาสนาผิด
เพี้ยนบาง ใชธรรมผิดทางผิดที่บาง ปฏิบัติไมครบชุดบาง ฝร่ังมาเห็น ก็จับเอาความเชื่อ
ถือปฏิบัติผิดเพี้ยนพรองแพรงของชาวบาน มาบอกวาเปนพุทธศาสนา ไปอานคําสอนก็
มากมายนักหนา ไมสามารถศึกษาใหทั่วถึง ก็จับเอาบางสวนบางตอนที่เขากันมารับสม
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อาง เร่ืองก็มาเปนอยางนี้
คํากลาววาของฝรั่งหรือนักวิชาการแบบที่วานั้น จึงมักเปนการสรุปขามขั้นตอน 

จะไดประโยชนก็ตรงที่เอามาดูคนไทยและสังคมไทย และเรากเ็อามาใชประกอบในการ
พฒันาใหการศกึษาแกคนไทยไดดวย

ทีนี้ เราก็มาดูคนไทยและสังคมไทย ซึ่งก็เปนอยางที่วานั้นแหละ เราก็จึงตองใชวิธี
แยกวา หน่ึง ตัวหลักธรรมที่แทสอนวาอยางไร สอง คนไทยที่วาเปนชาวพุทธนี้ เขาใจ
หลักธรรมนั้นอยางไร คือธรรมะที่แทไมคอยจะเปนอยางที่คนไทยเขาใจ แลวในสังคม
ไทยก็เลยมีแตปญหาเรื่องอยางนี้อยูเร่ือย

ขอแทรกอีกหนอย วันหนึ่ง โดยบังเอิญไดยินทางวิทยุ มีอาจารยทานหนึ่ง ยกเอา
ธรรมะในพุทธศาสนาขึ้นมาอาง บอกวา นี่นะ พุทธศาสนาสอน อัตตา หิ อัตตโน นาโถ 
วาตนเปนที่พึ่งของตน ก็จึงทําใหคนไทยเอาแตตัว ไมชวยกัน มีอะไรก็เปนเรื่องของตัว
เอง คุณก็ชวยตัวเองไปสิ นี่รายหนึ่งละ

ทีนี้ตอมาอีกกี่วันไมทราบ ก็โดยบังเอิญไดยินวิทยุอีกแหละ อีกอาจารยหนึ่งมา
พูดบอกวา พุทธศาสนานี่สอนใหคนมีเมตตา กรุณา ทําใหคนไทยชวยเหลือกันมาก คน
ไทยก็เลยขี้เกียจ ไมทํางานทําการ เพราะมัวหวังพึ่งใหคนอื่นเมตตา คอยรอรับเมตตา

ที่ทานพูดกันทางวิทยุนั้น ถูกไหม สองทานนั้นพูดตรงกันขาม แตก็ถูกทั้งนั้นเลย 
คือคนที่ปฏิบัติผิดอยางนั้นมีอยู แลวคนที่เอามาพูด ก็ดูถูกตามที่เขาปฏิบัติผิด แตแลว
ทั้งหมดนั้น ทั้งคนปฏิบัติและคนดู ก็มาผิดดวยกันอีกชั้นหนึ่ง คือมีการศึกษาที่
กะพรองกะแพรง รวมตลอดไปถึงคนที่สอนก็กะพรองกะแพรง ไปๆ มาๆ ก็
กะพรองกะแพรงกันหมดทั้งสังคม เปนสัญญาณเตือนมานานแลววาควรจะชําระสะสาง
ยกเครื่องสังคมชาวพุทธไทยทั้งหมด

นี้เปนเรื่องของการขาดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติไขวเขว และมองธรรมะไม
ถูกทิศถูกทาง ไมถูกจุดถูกแง เร่ืองนี้ก็ทํานองเดียวกับปญหาในชุด เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา นั่นแหละ ที่แยกเอามาพูดเปนเสี่ยงๆ และไมพูดใหตลอด พูดไดแคเมตตา 
กรุณา ไมถึงอุเบกขา แลวอุเบกขาก็เขาใจผิดอีก ก็ยุงนุงนังและเปนปมเสียหายไปหมด

ฉะนั้น การที่เขาวาเขาดา ถึงจะไมใชหมายความวาเขาพูดถูกแลว แตก็ตองเอา
มาเปนเครื่องเตือนตัวเอง ตองถือวามันเปนตัวกระตุน กระตุกเราใหทําการตรวจสอบสืบ
คนใหชัดเจน
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รูอะไรก็ตองเขาใจทั่วตลอดคมชัด
จึงจะมีความเขมแข็งทางปญญา ที่นําพาสังคมใหกาวไปไดมั่นคง

อีกอาจารยหนึ่ง ตอนนี้ทานเปนผูใหญแลว ไมตองออกชื่อละ ทานทํางานวิจัยขึ้น
มาชิ้นหนึ่ง นานเปนสิบปแลว ทานบอกวา คนไทยอีสานนี้มีชีวิตแบบอยูไปวันหนึ่งๆ 
เพราะถือหลักอนิจจังของพุทธศาสนา คือหลักอนิจจังนั้นสอนวาอะไรตออะไรมันก็ไม
เที่ยง เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไป มันเจริญ เดี๋ยวมันก็เสื่อม มันเสื่อม เดี๋ยวมันก็เจริญ เรา
จะทําอยางไรได ทําไปมันก็เปลี่ยน เราก็อยูเร่ือยๆ ตองปลอยมันไป

นี่ ถาคนไหนไมรูหลักอนิจจังชัดเจนพอ ก็ชักจะเห็นคลอยไปตามวา เออ… มันคง
จะจริงอยางนั้นนะ ก็คนไทยนี่ถือหลักอนิจจัง แลวก็ชอบปลงวาอะไรมันเจริญ มันก็ตอง
เสื่อม มันก็เปนอยางนี้แหละ แลวก็เลยไมขวนขวาย ไมเอาการเอางาน ทําอะไรก็ไมจริง
ไมจัง

สําหรับอาจารยทานนี้ ก็ทํานองเดียวกับ Prof. Sutton นั่นแหละ คือจับเอาความ
เขาใจของชาวบานมาเปนหลักพุทธศาสนา แทนที่จะแยกออกไปวาชาวบานนับถืออยาง
นี้ แตนั่นไมตรงไมเต็มตามหลักนะ ถาจับจุดนี้ได ก็ยอนกลับ เอาหลักที่แทกลับไปบอก
ชาวบาน วาพวกคุณนับถือคลาดเคลื่อนไปแลว ใหรีบศึกษาหลักที่ถูกตอง ปรับแกความ
รูเขาใจและการปฏิบัติเสียใหม ถาทําอยางนี้ ก็จะใชวิชาการมาชวยสังคมไทยไดมาก

อนิจจังนี่ ถารูเขาใจใชผิด ก็ยุงเหมือนกัน ฉะนั้น จะตองสอนกันใหเต็มที่ พระ
พุทธศาสนานี้อยูไดดวยการศึกษา ถาไมศึกษาก็หมดเลย จะตามกันไปผิดๆ ถือผิด
ปฏิบัติผิด แลวก็อาจจะทําใหสังคมเสื่อมโทรม และชีวิตก็เสียหาย

พูดอยางงายๆ หลักอนิจจังสอนวา ส่ิงทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป ไมแนนอน เสื่อม
แลวเจริญได เจริญแลวเสื่อมได ทีนี้จุดสําคัญอยูตรงที่วา แตที่มันเปลี่ยนแปลงเจริญ
หรือเสื่อมไปนั้น มันไมไดเปนไปอยางเรื่อยเปอยเลื่อนลอยนะ มันเปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุปจจัย เพราะฉะนั้นจึงมิใชวาเราทําอะไรไมได แตเรานี้แหละทําไดมากที่สุด

เมื่อมันเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัย ก็คือมันบอกเราวา ใหใชปญญาพิจารณาสืบคน
ดู เหตุปจจัยอะไรจะทําใหเสื่อม เหตุปจจัยอะไรจะทําใหเจริญ แลวถาเราไมอยากเสื่อม 
และอยากเจริญ เราไปศึกษาเหตุปจจัยเหลานั้นแลว ก็ทําเหตุปจจัยที่ทําใหเจริญ และ
ปองกันแกไขเหตุปจจัยที่ทําใหเสื่อม เราก็จะไดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญ

ที่สําคัญยิ่งก็คือ เมื่อส่ิงทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป ไมแนนอน ทานจึงใหไมนิ่งนอน
ใจ ใหอยูอยางไมประมาท เรงประกอบเหตุปจจัยแหงความเจริญ และปองกันกําจัดเหตุ
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ปจจัยแหงความเสื่อม
พระพุทธเจาถึงกับตรัสธรรมะที่เปนหลักประกันวา ถาเธอทําอยางนี้ๆ จะมีแต

เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเลย ทําไมพระพุทธเจาจึงตรัสวาปฏิบัติหลักธรรมนี้แลว 
เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเลย เอะ… ไมขัดกันหรือกับที่ตรัสวา ส่ิงทั้งหลายเปนอนิจจัง 
เดี๋ยวจะหาวาพระพุทธเจาตรัสธรรมะขัดกัน เอาอีกแลว ดูมันยุงไปหมด นี่ก็เพราะไม
ศึกษา ที่จริงนั้นมันหนุนกัน

อนิจจังนี่แหละหนุนความไมเสื่อม (เทาที่เราจะทําเหตุปจจัยได) ถาไมเขาใจหลัก
กันทะลุจริง ก็ยุงแน ฉะนั้น ตองพูดกันตรงๆ วา ชาวพุทธนี้ขาดการศึกษาอยางหนัก พระ
พุทธศาสนานี่อยูไดดวยการศึกษาเทานั้น ถาไมมีปญญารูเขาใจ ก็ปฏิบัติไมถูก เร่ิมต้ัง
แตเขาใจผิด แลวก็เชื่อผิด แลวก็ปฏิบัติผิด พุทธศาสนาก็หมด มีแตชื่อ

ตําราเรียนสังคมวิทยา ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ไมตองออกชื่อ เขียนบอกวา 
บทบาทของพระก็เหมือนหมอผี อาว… เปนอยางไรละ หมอผีก็ดี ศาสนาก็ดี มีไวสําหรับ
เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เวลามีทุกขมีภัย ก็ไดปลอบประโลมใจ (อยางหมอผีนี่ เวลามี
ทุกข ก็วาผีมันมาเขา ฉันจะไลผีออก ก็สบายใจไปใชไหม) พระก็มีบทบาทชวยปลอบ
ประโลมใจใหคนสบายใจ เหมือนหมอผีนั่นแหละ อยางนี้เปนตน

(ที่วาบทบาทเหมือนหมอผี ก็คือศาสนาโบราณ แตพุทธศาสนาไมใชมีสาระอยูที่
ปลอบประโลมใจ แตอยูที่การศึกษาพัฒนามนุษยใหเปนอิสระเหนือการที่จะตองปลอบ)

นี่คือตัวอยางมากมายของความขาดการศึกษา แลวรูเขาใจธรรมกันไมเพียงพอ 
ไมถูกตอง สับสน อยางพรหมวิหารที่วากันวุนวายไป และเมื่อเขาใจผิดพลาด ก็ทําให
เกิดผลรายดวย ฉะนั้น เขามาวามาดานี่ ดีแลว ตองเอาประโยชนใหได อยางที่วาแลว
กวาเขาจะมาดาเราได เขาใชเวลาและพลงังานสมองไปเยอะแยะ ทุนเวลาทุนแรงงานของ
เราไปมากมาย ถาไมมใีครมาวา บางทเีรากดู็ตัวเราเองไมออก เขาจะวาถกูวาผดิ อันไหน
ใชประโยชนได เรากเ็อามาใชซะ กก็ลายเปนดไีปหมด

เพราะฉะนั้น ถานับถือพระพุทธศาสนาถูกตองแลว หน่ึง ตองไดความจริง สอง
ตองไดประโยชน พอประสบพบเจออะไรอะไร ก็ไดเรียนรู แลวก็ไดสองอยางที่วาแลวนั้น
คือ หน่ึง ไดความจริง สอง ถาไมจําเปนตองหาความจริง ก็ไดประโยชน มองใหเปน
ประโยชนใหได ก็เลยไมเกิดผลเสียอะไรทั้งนั้น ไมวาอะไรรายแคไหน ตองเอาประโยชน
ใหไดทุกอยาง อันนี้เปนการฝกตัวเอง

แมแตไปเจอสถานการณรายอะไร ก็ตองฝกตัวไววา เราจะมองอยางไร ใหได
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ประโยชนใหได ใหมันไดสักแงหนึ่ง และนี่ก็เปนการฝกปญญา ดวยหลักโยนิโสมนสิการ
ซึ่งใชกับงานการทุกอยางไดหมด

ขางใน ใจก็กวางใหญอยางพรหม
ขางนอก ก็สมานทั้งสังคมไวในเอกภาพ

แทรกเสียยืดยาว หันกลับมาที่หลักพรหมวิหาร เมื่อกี้ไดบอกวาพรหมวิหารเปน
หลักธรรมชุดประจําในใจ ถาจะใหสมบูรณและไดผลจริง ก็ตองออกสูปฏิบัติการ ก็จึง
ตองพูดกันหนอยในเรื่องชุดปฏิบัตินั้น

หลักพรหมวิหารนั้นบอกแลววา เปนจริยะดานภายในจิตใจ คราวนี้ ก็มีหลักชุด
ปฏิบัติการที่จะประกอบและกํากับเจตนาในการแสดงออกขางนอก เปนจริยะทางสังคม 
เหมือนมาประสานรับชวงการทํางานตอออกไปจากจริยะฝายภายในนั้น

(ระวังวา จริยะที่นี่ มิไดหมายถึงจริยธรรมแบบฝร่ังที่เราพูดกันเวลานี้ ซึ่งเปนเรื่อง
ความประพฤติภายนอก และเปนการปฏิบัติตามกฎกติกาที่เปนบัญญัติเปนขอๆ ไมอยู
ในระบบความสัมพันธ)

ชดุปฏบัิติการกม็ ี ๔ ขอรับกนั เปนชดุออกสูสังคม ไมใชไปนอนแผเมตตาอยูในมุง
อยางเดียว แตเปนเมตตาที่ออกสูปฏิบัติการ จะออกมาอยางไร นี่แหละ ที่จริงเราก็ไดยิน
อยู แตเราโยงไมเปน ก็จึงมองไมเห็น

ดูกันแบบตื้นๆ พระพุทธศาสนานี้ สอนหลักธรรมอะไรเปนพื้นเบื้องตน ชาวพุทธ
นั้น พอเริ่มทําบุญ ก็ทําทานกอนเลยใชไหม ตักบาตรพระแตเชา ไปวัดก็ไปถวาย
ภัตตาหาร แลวก็เอาไทยธรรมไปถวาย และที่เดี๋ยวนี้นิยมกันนัก ก็คือถวายสังฆทาน 
ถวายกันจริงจังมาก

นี่ก็แสดงวา ชาวพุทธทําดี ไมใชแคนอนแผเมตตาแลวนะ มีการปฏิบัติออกมา
ดวย คือ ทาน การให จะเปนปญหาก็ในแงอ่ืน เชนวาเฉไปทางทําทานดวยหวังผลตอบ
แทนแกตนหรือทําทานเชิงไสยศาสตรมากขึ้นๆ แทนที่จะทําทานเพื่อเกื้อกูลหนุนกันใน
สังคม (ตรงนี้ ฝร่ังนั้นก็ไมเห็นเสียอีก)

พุทธศาสนาสอนธรรมขอเร่ิมแรกในภาคปฏิบัติ ก็คือทาน ที่จริงสอนแทบจะกอน
เมตตาดวยซ้ําไป คือเอาที่ดานปฏิบัติการกอน สอนทานใหใหแกกัน ต้ังแตใหกันใน
ครอบครัว ซึ่งที่จริงก็เปนการประสานกันระหวางดานพฤติกรรมกับดานจิตใจ ใหทานมา
เปนชองทางของเมตตากรุณา พรอมทั้งเปนเครื่องเพิ่มแรงชวยพัฒนาเมตตากรุณาใน
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จิตใจนั้น แลวก็ไมใชใหวตัถเุทานัน้ แตมธีรรมทาน คือการใหความรูคําแนะนาํสัง่สอนดวย
ทีนี้ ทานที่เปนธรรมขอแรกของภาคปฏิบัติการนี้ ก็อยูในชุดที่มาประสานเชื่อมตอ

กับพรหมวิหารนี่แหละ คือมันเปนฝายปฏิบัติสนองรับชวงงานใหแกชุดพรหมวิหาร ใน
การชวยผดุงรักษาสังคมไว ใหเกิดความสามัคคี และความมั่นคง คือมาเปนชองทางที่
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาจะออกมาสูปฏิบัติการในสังคม

ทีนี้ก็มาดูวามันจะประสานกันออกสูปฏิบัติการไดอยางไร ก็
๑. ทาน การให นั่นแหละ เปนขอเร่ิมตน
หน่ึง ทานดวยเมตตา คือ ตามปกตินี่เอง เรามีเมตตาปรารถนาดีตอผูอ่ืน เขาก็ไม

ไดเดือดรอนมีทุกขอะไร ลูกก็ไมไดเปนทุกขอะไร หรือ เพื่อนก็ไมไดเปนทุกขอะไร แตบาง
คร้ัง เราก็ใหดวยความรัก ดวยปรารถนาดี ดวยไมตรีจิต ใหของเล็กๆ นอยๆ แสดงน้ําใจ
อยางนี้ก็เรียกวา ใหทานดวยเมตตา นี่คือเมตตามาออกที่ทานแลว

สอง ทานดวยกรุณา คือ ยามที่คนประสบภัยอันตราย เชน ไฟไหม น้ําทวม อัคคี
ภัย หรือเกิดอุบัติภัยอะไรขึ้นมาก็แลวแต แลวคนเดอืดรอน ตอนนีท้านทีใ่หการชวยเหลอื
ทัง้หลาย จะเปนเงนิทอง ของใช อะไรตางๆ ก็เปนการใหดวยกรุณา แสดงวา กรุณามา
ออกที่ทานแลว

สาม ทานดวยมุทิตา คือ บางทีบางคนไดทําสิ่งที่ดีงาม ทําการสรางสรรคที่เปน
ประโยชนแกสังคม ประสบความสําเร็จในการกระทํานั้น เราก็ดีใจดวย แลวก็สงเสริม
สนับสนุนดวยทาน ถาเขาขาดเงิน เราก็เอาเงินไปชวย สงเสริมอุดหนุนใหเขามีกําลังทํา
การสรางสรรคที่ดีนั้นตอไปได หรือยิ่งขึ้นไป นี่ก็ใหทานดวยมุทิตา

นี่ก็รับกันแลว พรหมวิหารในใจ ออกสูปฏิบัติการขอที่หนึ่ง เรียกวาทาน
๒. ปยวาจา วาจาเปนที่รัก ในขอหนึ่งที่ผานมาแลว เมตตา กรุณา มุทิตา แสดง

ออกที่พฤติกรรมในการให ในขอที่สองนี ้เมตตา กรุณา มุทิตา นั่นแหละ ก็มาแสดงออกที่
พฤติกรรมในการพูดจา เรียกวา ปยวาจา คือ พูดดี พูดนารัก พูดคําสุภาพออนโยน พูด
ดวยน้ําใจรัก หรือพูดจามีน้ําใจ นั่นเอง แยกเปน

หน่ึง ปยวาจาดวยเมตตา คือ ในยามปกติ ก็พูดจาอยางเปนมิตร มีน้ําใจไมตรี
พูดคําสุภาพไพเราะ มีวาจานารัก ต้ังแตพูดกับลูก กับพอแม พี่นองในครอบครัว เปนตน
ไป แลวก็เพื่อน ญาติมิตร และทุกคนในสังคม

สอง ปยวาจาดวยกรุณา คือ ยามเขาทุกขมีความเดือดรอน ก็พูดจาปลอบโยน ให
กาํลงัใจ ใหคําแนะนาํ ชวยใหคําปรึกษาในการแกปญหา กเ็ปนวาจามนี้าํใจดวยกรุณา
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สาม ปยวาจาดวยมุทิตา คือ ยามเขาทําดีงามประสบความสําเร็จ ก็มุทิตาดวยคาํ
พดู ไปแสดงความยนิดดีวย พดูสนบัสนนุ อาจจะบอกกลาวแกผูคนทัง้หลาย เพือ่ชวยกนั
สงเสรมิยิง่ๆ ข้ึนไป เปนวาจาสงเสริม ปยวาจากท็าํไดทัง้ดวย เมตตา กรุณา และมทุติา

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน การแสดงออกของเมตตา กรุณา มุทิตา ทางที่
สาม ก็มาออกที่เร่ียวแรงกําลังความสามารถตางๆ ที่จะเอามาใชในการเกื้อกูลกัน และ
ชวยเหลือสังคม คือ

หน่ึง อัตถจริยาดวยเมตตา คือ ในยามปกติ เราก็มีเร่ียวแรงกําลังมีกิจหนาที่ที่
ตองทํากันทุกคน ก็แคแสดงน้ําใจตอกัน เชน เขามาหา เราก็ตอนรับดวยไมตรี เอาเกาอี้
มาใหนั่ง เอาน้ํามาให เปนตน

สอง อัตถจริยาดวยกรุณา คือ ในยามที่เขาทุกขยากเดือดรอน เชน เขาตกน้ํา เรา
มีกําลังดีวายน้ําแข็ง เราก็กระโดดลงไปชวย หรือไปชวยพาคนที่ติดในที่ไฟไหมออกมา 
เปนตน

สาม อัตถจริยาดวยมุทิตา คือ ในยามที่เขาทําความดีกัน เราก็ไปชวยไปรวมทํา
ประโยชนดวยเรี่ยวแรงกําลังความถนัดความสามารถอยางใดอยางหนึ่ง อยางสมัยกอน 
เวลาวัดมีงาน ญาติโยมก็มาชวยกันจัดเตรียมงาน มาสรางโรง สรางเต็นท จัดบริเวณพิธี 
ถึงสงกรานตก็ขนทรายเขาวัด ฯลฯ รวมความวา คนเขาทําความดีงามทําประโยชน มีกิจ
กรรมสงเสริมอะไร เราก็เอาเรี่ยวแรงกําลังของเราไปชวย จะเปนกําลังกาย เร่ียวแรง
ปญญา เร่ียวแรงความสามารถอะไรมี ก็เอามาชวยกัน

รวมทั้งหมดที่วามา ทานดวยเมตตา ดวยกรุณา ดวยมุทิตา ปยวาจาดวยเมตตา 
ดวยกรุณา ดวยมุทิตา อัตถจริยาดวยเมตตา ดวยกรุณา ดวยมุทิตา คือ ๓ x ๓ รวมเปน 
๙ สถานการณ

เสร็จแลวก็คุมทายอีกที เมื่อกี้นี้ ในชุดพรหมวิหารนั้นคุมทายดวยอุเบกขา คราวนี้
ในชุดสี่ของภาคปฏิบัติการ ที่คูกับพรหมวิหาร ก็มีตัวคุมทายเปน ขอที่ ๔ คือ

๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน ขอสมานตัตตานี้ แปลตรงๆวา ความมีตนเสมอ 
สมัยนี้เรียกวา ความเสมอภาค คือมีตนเสมอเทาเทียมกัน ขอนี้เปนที่รวม แตเนนการ
แสดงออกของอุเบกขา มุงความเปนธรรม

สมานตัตตา คือ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน และเสมอภาคตอทุกคนนี้ มีความ
ตางจากสามขอแรกที่นาสังเกตอยางหนึ่ง คือ จะเห็นวา ในสามขอแรกนั้น ยังเปนการ
กระทําตอกันก็ได เชน ทาน เราอาจจะไปจากที่หนึ่ง เขาอยูที่อ่ืน เราก็ไปให ก็เปน
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การทําตอกัน ปยวาจา ก็ไปพูดตอกัน อัตถจริยา ก็ไปชวยเหลือ ไปใหกําลังแกเขา แต
พอถึงสมานัตตตานี้ ก็เขารวม หรืออยูรวมดวย เขาถึงกัน เขาคลุกเลย เปนตัวที่ชวยให
มั่นใจยิ่งขึ้นวาจะทําใหสังคมเกิดความสามัคคี มีเอกภาพ

ที่วามีตนเสมอนี้ เสมออยางไรบาง เอางายๆ ก็ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือไมเลือกที่รักไมผลักที่ชัง ก็มีความเปนธรรม นี่คือ
หลักความยุติธรรม มีตนเสมอเหมือนกัน เสมอตอทุกคน เปนตัวรักษาความเปนธรรม

อุเบกขาก็มาบรรจบกันตรงนี้ กับสมานัตตตา ตัวสุดทายในชุดแรก กับตัวสุดทาย
ในชุดที่สอง เปนตัวดุลที่จะรักษาธรรม คุมหมดเลย

ความเสมอภาคที่แท มากับความเปนธรรม ที่สรางสามัคคี
มิใชมีไวเพื่อใหแกงแยงความเปนธรรม

ยังมีความหมายของสมานัตตตา อีกแงหนึ่ง ซึ่งเปนความหมายหลักเลย ทานเนน
ไวโดยใชคําบาลีวา “สมานสุขทุกขตา” แปลวา มีสุข ทุกขเสมอกัน หมายความวา เธอ
สุข ฉันก็สุขดวย เธอทุกข ฉันก็ไมทิ้ง ทั้งรวมความสุขความเจริญ และรวมเผชิญรวมแก
ปญหา หรือวา ทุกข ก็ทุกขดวย สุข ก็สุขดวย ภาษาไทยเรียกวา “รวมสุขรวมทุกข” แงนี้
เปนลักษณะสําคัญของสมานัตตตา ที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันดวยดี เมื่อเราอยูรวม
สังคมเดียวกับเขา ก็รวมสุขรวมทุกขกัน โดยมีความหมายครบมาทุกแงต้ังแตสามขอ
แรก ความเสมอภาคจึงจะสมบูรณ

แลวก็ไมใชเสมอภาคกันเฉยๆ ยังชวยเหลือดูแลกันดวย ทาน ปยวาจา และ
อัตถจริยา ครบทุกดาน ทุกสถานการณ

แลวก็ไมใชมีเพียงแคการแสดงออกภายนอก แตการแสดงออกนั้นมาจากใจจริง 
โดยมีคุณธรรมในใจเปนฐานที่มาอีกดวย ทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

เวลานี้ แมแตความเสมอภาค ก็ตรงขามกับความเสมอภาคที่พระสอน คือไมเปน
ความเสมอภาคเชิงสมาน แตเปนความเสมอภาคที่เนนในดานเศรษฐกิจ ที่ทําใหใจโนม
ไปในทางแกงแยง แบงแยก ที่คอยเพงคอยจองกันวา เอะ… ฉันไดเทาเธอหรือเปลา 
พวกนั้น ตาคนโนนได ๕๐๐ แลวเราละ ได ๕๐๐ หรือเปลา จะเห็นชัดวา ความเสมอ
ภาคของคนปจจุบัน มักมองกันที่เร่ืองลาภผลเงินทองและประโยชนสวนตัว แลวกโ็นม
ไปทางแบงแยก และแกงแยง ขอใหสังเกตดเูถดิ สังคมปจจบัุนเปนอยางนัน้จริงไหม ถา
จริง กแ็นนอนวาจะขาดสามคัค ีและยุงไมหยุด
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สวนความเสมอภาคของพระนี้ เนนในแง สมาน ขอใหโยมแยกศัพทดูเถิด 
“สมานัตตตา” ก็คือ สมานอัตตา มาจาก สมาน+อัตต+ตา (ตา=ภาวะ, อัตต=อัตตา คือ 
ตน) แปลวา ความมีตนที่สมาน คือเสมอ

ในภาษาบาลี “สมาน” แปลวา เสมอ นาแปลกที่คําวา สมาน ที่หมายความวา
เสมอนี้ เมื่อเขามาสูภาษาไทยแลว ไดมีความหมายคอนขางจะเปลีย่นไป กลายเปนเชือ่ม
ประสาน เขากนัสนทิ (พจนานกุรมไทย ถงึกบัถอืวา สมานของไทย กบัสมานของบาล ี เปน
ตางคาํกนั) ซึง่กม็องเหน็ความสบืเนือ่ง เพราะวา “สมาน” คือเสมอ ในภาษาบาลนีัน้ ชดัอยู
แลววาเนนแงประสาน ดังในคําวา “สมานสุขทุกขตา” ที่วามีสุขและทุกขเสมอกัน หรือ
เสมอกันในสุขและทุกข ก็คือรวมสุขรวมทุกข ไปๆ มาๆ “สมาน” ของบาลี เลยแปลวา 
“เทา, เทากัน” ก็ได “รวม, รวมกัน” ก็ได

ของพระ มีสุขทุกข “เทากัน” คือรวมกัน แตของไทยปจจุบัน จะเอาเงิน “เทากัน” 
คือแยงกัน

นี่แหละ ความเสมอภาคที่แท ตองเปนอยางที่พระสอน คือเปน สมานัตตตา ที่มี
ตนเสมอสมาน เทากัน คือรวมกัน สังคมจึงจะอยูได เวลานี้ สังคมของเราจะเอาแตเสมอ
แบบแยงกัน คอยเพงจองกัน จะแกงแยง จะแบงแยก ก็เลยกลายเปนวา ความเสมอ
ภาคที่เปนหลักการใหญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย กลายมาเปนเหตุใหคนแบงแยก
แตกกัน แทนที่จะทําใหเกิดความสามัคคี เพราะฉะนั้นจึงตองบอกวาผิดหมดแลว สังคม
เดินทางผิดพลาด ความเสมอภาคหรือสมภาพถูกนํามาใชในทางที่ผิด

ที่จริงนั้น หลักการของประชาธิปไตยเองแตเดิมของเขา คือของพวกตนคิดใน
เมืองฝรั่ง ต้ังแตปฏิวัติฝร่ังเศส (ค.ศ.1789) ก็เปนชุดที่ตองบูรณาการ และหลักของเขาก็
ถูกตอง ดูสอดคลองกันดี

หลักการของประชาธิปไตยที่ฝร่ังวางไว ซึ่งตองใหครบชุดของเขา มีอะไรบาง วา
ไปตามที่เขาใชในภาษาอังกฤษ ก็มี Equality (ความเสมอภาค หรือสมภาพ) Liberty 
(เสรีภาพ) แลวอีกตัวหนึ่งคือ Fraternity (ภราดรภาพ)

Fraternity ที่แปลวา ภราดรภาพ คือความเปนพี่เปนนองกันนี้ เปนขอที่ ๓ อยูใน
ชุดหลักการของประชาธิปไตย ๓ ประการ มาแตเดิม แตเวลานี้ สังคมประชาธิปไตย 
เหมือนกับวาจะเหลือหลักการแค ๒ ขอ คือ หน่ึง เสรีภาพ สอง ความเสมอภาค

ขอ Liberty นี้เนนกันเหลือเกิน บอกวาตองมีเสรีภาพ แตความหมายที่แทวาอยาง
ไร ไมคอยสนใจที่จะรู ไดแตนึกเอาตามที่ชอบใจ จนกลายเปนทํานองวา เสรีภาพคือ
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อะไร? ออ… ทําไดตามใจคือไทยแท เสรีภาพก็คือเอาไดตามชอบใจ แลวก็อางสิทธิกัน
นัก ชักเยอกันอยูที่สิทธิกับเสรีภาพ

Equality ความเสมอภาค ก็มุงเพื่อจะมาแกงแยงกันในทางเศรษฐกิจ วาเราได
เทากับเขาไหม

สวน Fraternity ภราดรภาพ คือความเปนพี่เปนนอง หายไปเลยแทบไมพูดถึงกัน
แลว นี่แหละประชาธิปไตย แคหลักการใหญ ๓ ขอ ก็ยังรักษาเอาไวไมได บูรณาการไม
ได ก็แยกสวนกันไป

ที่จริงนั้น หลักการใหญ ๓ ขอ ของเขา ก็เขากันดีกับหลักพุทธศาสนา แตของพระ
พุทธศาสนา ทานเนนตัวสมานัตตตา เอาความเสมอภาคเปนจุดรวม และเปนตัวดุลที่
คุมไดทั้งหมด แตอยางที่วาแลว มันเปนความเสมอภาคแบบสมานอยางที่ไดพูดมา แลว
ยังลงลึกเขาไปในจิตใจ โดยมีอุเบกขามาเปนฐานของสมานตัตตา ทําใหมีความเทา
เทียมกัน และมีความเปนธรรม ในภาวะแหงสามัคคี แลวสังคมก็จะเขมแข็งมั่นคงมีเอก
ภาพแทจริง

หลัก ๔ ประการ ที่เปนภาคปฏิบัติของพรหมวิหาร ๔ นั้น มีชื่อรวมวา สังคหวัตถุ
คือหลักการสังเคราะห หรือสงเคราะห ซึ่งแปลวา จับมารวมกัน คือมาจากคําวา
“สังคหะ” (สัง=รวมเขาดวยกัน + คะหะ=ถือ, จับ) แปลวา จับมารวมเขาดวยกัน จับ
อะไร?

ก็จับใจคนมารวมกัน หรือจับตัวคนมารวมกัน เพื่อทําใหสังคมอยูได คือ ทําให
สังคมรวมกันได มั่นคง เปนปกแผน มีความสามัคคี เกิดมีเอกภาพ จึงเรียกวา สังคห
วัตถุ ก็คือหลักยึดเหนี่ยวสังคมนั่นเอง

ก็เปนอันวา ชุด พรหมวิหาร ๔ กับ สังคหวัตถุ ๔ นี้ ตอเนื่องกัน ออกจากใจ สู
ปฏิบัติการในสังคม

ขางใน มีใจเที่ยงตรงตอธรรม
ขางนอก มีความเปนธรรมเสมอกันตอทุกคน

ทีนี้ กลับมาสูตัวสรุปคุมทายอีกทีที่วา ถาไมมีความเปนธรรมเสียอยางเดียว แม
แตมีเมตตามากมาย มันก็กลายเปนความลําเอียง ก็เสียเลย รักษาสังคมไวไมได เมตตา
เปนตนจึงไมใชเปนหลักประกันเพียงพอที่จะธํารงสังคมไวได อุเบกขาจึงเปนหลักสําคัญ
ที่สุด แตอุเบกขาที่วานั้นหมายถึงอุเบกขาที่มากับปญญา อยางที่วาตองครบชุด
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เปนอันวา ตองมีทั้ง ๔ ขอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แลวก็มาออกสูการ
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติการ ดวย ทาน การใหวัตถุส่ิงของ เงินทองเปนตน แลวก็ ปยวาจา ชวย
ดวยถอยคําที่มีน้ําใจ ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ พูดสงเสริม อัตถจริยา ชวยเหลือบําเพ็ญ
ประโยชนดวยเรี่ยวแรงกําลังรางกาย กําลังสติปญญา กําลังความรู กําลังความสามารถ 
ปฏิบัติจัดการใหสําเร็จ แลวก็ สมานัตตตา ความมีตนเสมอสมาน โดยมีความเสมอภาค
ที่ต้ังธรรมเปนมาตรฐาน ใหโยงยันอยูกับธรรม คือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
ประสานสอดคลองกับดานจิตใจ ซึ่งลงตัวกับธรรม ที่อุเบกขา อันเกิดขึ้นมาจากปญญา
ที่เขาถึงธรรม แลวอุเบกขานั้นก็ออกมาสูปฏิบัติการในสังคม เปนสมานัตตตา

ดวยสมานัตตตานี้ ผูพิพากษาก็มีความเสมอภาค มีตนเสมอ เทาเทียมกัน ทั้งตอ
โจทก ทั้งตอจําเลย ไมลําเอียง แลวก็เอาธรรม เอาความจริง เอาความถูกตอง ที่ปญญา
รูชัดเจนแจมแจง เปนตัวตัดสิน

แตทั้งนี้ ธรรมที่จะออกมาสูปฏิบัติการในการชี้ขาดตัดสินนั้น จะจริงแทเทาไร ก็ได
เทาที่ปญญารู เพราะฉะนั้น ปญญาก็ตองแนชัดจริงๆ เปนระบบสัมพันธที่โยงกันไปหมด 
ซึ่งในที่สุดก็ข้ึนตอปญญาที่จะมานําทางชี้ชองใหแกเจตนา

เพราะฉะนั้น จึงตองพัฒนาปญญาอยูตลอดเวลา ทานจึงให ไมประมาทในการ
ศึกษา ก็เพื่อจะไดมั่นใจที่สุดวาปญญาจะนําเขาถึงความจริงความถูกตอง คือถึงธรรม
แนแท และในที่สุดก็มาถึงจุดที่วาเจตนา จะเขามาประสานกับปญญา เพื่อเลือกที่จะชี้
ขาดตัดสินอยางใสสะอาด ตามที่ปญญาอันใสสวางบอกใหนั้นอีกที

เมื่ออุเบกขามากํากับเจตนา ก็ต้ังใจเปนกลาง ไมเอียงขาง ไมตกเปนฝาย แตอยู
กับธรรมและมุงสูความเปนธรรม หรือมุงที่จะรักษาธรรม ไดแคนี้ ก็พอจะมั่นใจไดแลววา 
การพิจารณาวินิจฉัยจะเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม หรือเที่ยงธรรม แตกระนั้น ทานก็
ยังใหหลักที่จะเสริมสําทับเจตนาใหแนนแฟนขึ้นอีก โดยเพิ่มตัวกันเอียงกันเฉเขามา
กํากับเจตนาเพิ่มข้ึนอีกชั้นหนึ่ง

ตัวกํากับเจตนาที่เขามาเสริม เปนตัวกันใหมั่นอีกชั้นหนึ่งนี้ ไดแกการรักษาเจตนา
ไมใหตกไปในอคติ (ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไมเที่ยงธรรม, 
ความลําเอียง) ๔ ประการ คือ

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว
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มีธรรมที่กํากับใหทําหนาที่เที่ยงตรง ก็ดียิ่ง
แตมีธรรมที่ทําใหเขมแข็งและเปนสุขในการทําหนาที่ดวย จะดีเยี่ยม

เมื่อมีอุเบกขายืนเปนหลัก และมีความไมยอมตออคติทั้งสี่ มาชวยกํากับ ก็นาจะ
เพียงพอแลวสําหรับดานเจตนา ที่จะออกไปทําหนาที่ไดอยางดีที่สุด แตกระนั้น ก็เปนไป
ไดที่จะเปนการปฏิบัติหนาที่อยางแหงแลง แถมบางครั้งอาจจะเกิดความรูสึกที่ไมดี เชน 
มีความเบื่อหนายทอแท ข้ึนก็ได

ดังนั้น นอกจากมีธรรมที่ชวยในดานการออกปฏิบัติหนาที่แลว ก็ควรมีธรรมบาง
อยางไวบํารุงหลอเลี้ยงในตัวของผูปฏิบัติหนาที่นั้นเองดวย เพือ่ใหเกดิมกีาํลงัความเขม
แขง็ความแกลวกลาสามารถและความสขุสดชืน่เบกิบานใจในการทาํหนาที ่ ซึง่ในทีน่ี ้ ขอ
พดูถงึสกัชดุหนึ่ง

ธรรมชุดนี้ ไมเพียงหลอเลี้ยงดานเจตนาเทานั้น แตสงผลตอเนื่องไปชวยในการ
พัฒนาของปญญาดวย

ขอแรกคือ ศรัทธา ผูพิพากษาตองมีความเชื่อมั่นในหลักการแหงความยุติธรรม 
เห็นตระหนักในคุณคาและความสําคัญของความเปนธรรม ทั้งตอชีวิตและสังคม มี
ความซาบซึ้งเลื่อมใสในกระบวนการยุติธรรม เชื่อมั่นวาชีวิตและสังคมจะดีและจะดํารง
อยูได จําเปนตองรักษาธรรมไวใหชัดเจนมั่นคง และมีความปรารถนาอยางจริงจังหรือ
แรงกลาที่จะทําใหความถูกตองชอบธรรมปรากฏเปนจริงขึ้นใหจงได

ถาผูพิพากษามีศรัทธานี้แลว นอกจากจะมีกําลังความเขมแข็งเอาจริงเอาจังใน
การทําหนาที่ใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมายของกระบวนการยุติธรรมแลว ก็จะมีความสุข
สดชื่นเบิกบานดวย และมิใชจะสุขในการทํางานเทานั้น แตจะมีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตของตุลาการดวย

อีกทั้งเมื่อมีความเลื่อมใสใจมุงที่จะใหถึงจุดหมายนั้น ก็จะทําใหเจตนามาสนอง
ในการตั้งใจไตรตรองพิจารณาศึกษาเรื่องราวทุกอยางที่เกี่ยวของซึ่งจะชวยใหกาวไปสู
จุดหมายนั้น จึงทําใหปญญาพัฒนาเพิ่มพูนสมบูรณข้ึนดวย

ขอที่ ๒ คือความเพียรพยายาม ที่ทางพระเรียกวา วิริยะ เมื่อมีศรัทธาเปนแรงสง
ใหมุงสูจุดหมายแลว เกิดความเขมแข็งมีกําลังขึ้นมา ก็เพียรพยายามทําการใหกาวหนา
ไป ไมระยอทอถอย ศรัทธาเปนตัวกระตุนใหเพียรพยายาม และเมื่อเพียรพยายามกาว
หนาไป เห็นคุณคาเห็นประโยชนของสิ่งที่ทํา ศรัทธาก็ยิ่งเขมแข็งแรงกลามากขึ้น ศรัทธา
กับความเพียรก็หนุนซึ่งกันและกัน
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ในเวลาเดียวกันนั้น ก็ตองมีสติ ไวคอยตรวจตราและควบคุม ใหพอดี ใหอยูกับ
หลัก ใหอยูในทาง ใหไมพลาด ใหไมถลําล้ําเลย แมแตศรัทธา และความเพียร ที่วาดียิ่ง
นั้น ถาแรงนัก ไมรูจักใชสติคุม ก็อาจจะทําใหดวนสรุปบาง เรงรัดเกินไป หรือแมแต
ผลีผลามพรวดพราด พลุงพลาน ขาดความรอบคอบ จึงตองมีสติไวตรวจและคุมโดย
ตลอด

สติทีคุ่มดึงตรงึจติไวไดนัน้ กจ็ะโยงจติไปสูขอที ่๔ คือ สมาธ ิซึง่ทาํใหจิตอยูตัว และ
สมาธินี้จะดุลความเพียรไว ไมใหเอาแตแรงกาวไปๆ จนบางทีวาวุนพลุงพลาน แตใหทํา
การดวยจิตใจที่สงบและหนักแนนมั่นคง ไมฟุงซาน ไมวอกแวก เรียกวากาวไปอยาง
เรียบสงบหนักแนน

การทาํงานของสีข่อทีว่ามานัน้ จะเปนไปดวยด ีตองอาศยัปญญาทัง้สิน้ ดังนัน้ เมือ่ส่ี
ขอนัน้มา กเ็รียกรองใหปญญาตองมาทาํงานดวย เชนวา ทีจ่ะกาวไปนัน้ จะไปไดอยางไร 
จะใชวิธีการใด เมือ่กาวไปขัน้นัน้แลว จะตองตอตองผานไปขัน้ไหนตอไป ต้ังตนแตมา
พสูิจนความเชือ่ของศรทัธา ตลอดจนถงึบอกวาจดุหมายทีมุ่งไปจะสําเรจ็ไดอยางไร

เมื่อเปนอยางนี้ ส่ีขอแรกก็ชวยใหปญญาพัฒนาตัวมันเองดวย โดยเฉพาะสมาธิ 
คือภาวะจิตที่ใส สงบ อยูตัว ไมมีอะไรรบกวนนั้น เอื้อตอการเกิดขึ้น  การทํางาน การ
เจริญงอกงามของปญญา และการใชปญญาอยางเต็มประสิทธิภาพของมัน

คุณสมบัติ ๕ ขอ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา นี้ มีชื่อวาเปนพละ ๕ 
คือเปนกําลังทําใหเขมแข็งยืนหยัดอยูไดในภารกิจโดยไมยนระยอหอเหี่ยว และเรียกวา
เปนอินทรีย ๕ คือเปนตัวทําการใหเกิดสมรรถภาพที่จะปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ

ขอย้ําวา ดานหนึ่ง ผูพิพากษามีอุเบกขาพรอมดวยความเวนอคติมากํากับเจตนา 
ใหออกปฏิบัติการทําหนาที่ถูกตองเที่ยงตรง และอีกดานหนึ่ง ผูพิพากษามีพละ ๕ ที่เปน
อินทรียดวยนี้ ไวบํารุงหลอเลี้ยงตัวใหมีกําลังเขมแข็งมีสมรรถภาพและมีความสุข ทั้งใน
การทําหนาที่และในการดํารงอยูในสถานะของตนที่เปนตุลาการนั้น

รวมความวา ธรรมะสําหรับผูพิพากษา ก็คือธรรมะอันเดียวกับที่รักษาชีวิตและ
สังคมมนุษย ที่ตองใชสําหรับทุกคนนั่นเอง แตผูพิพากษาเปนแบบอยางในเรื่องนี้ เพราะ
ถือวาผูพิพากษาเปนตุลา คือเปนตราชูของสังคม

ในการที่จะรักษาสังคมไวนั้น ทานผูพิพากษาเปนแบบอยางในขั้นปฏิบัติการเลย
ทีเดียววา เราจะตองรักษาสังคมใหอยูดี มีความสุข ความเจริญ โดยเฉพาะมีความมั่น
คงอยูได ดวยความเปนธรรม ที่ต้ังอยูบนฐานของจิตใจที่มีพรหมวิหาร ๔ ประการ อันมี
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อุเบกขาลงไปอยูในธรรม ที่ปญญาบอกให แลวก็ออกสูปฏิบัติการดวยสมานัตตตาซึ่ง
เปนที่แสดงออกของอุเบกขา แลวก็มั่นใจแนวาแนบสนิทอยูกับธรรม

ตอนนี้จะตองมีสติมาชวยดวย เพื่อเตือนใหตระหนักอยูเสมอ ที่จะใหปญญา
ทํางานเต็มที่ ใหเจตนาตองใสสะอาดดีแนนอน สติจะคอยเตือนใหเราไมเผลอไมพลั้ง
พลาดวา หน่ึง เราใชปญญาเต็มที่ ถามตัวเองวาปญญาของเรารูความจริงถึงที่สุดไหม 
ถายังไมรูความจริงถึงที่สุด ยังไมชัด อยาหยุดนะ สืบคนหาความจริงจนถึงที่สุด และ 
สอง สติก็เตือนเจตนาวา เรามีเจตนาใสสะอาดดีแนไหม เจตนาของเราบริสุทธิ์ยุติธรรม 
มีความปรารถนาดีตอชีวิตมนุษย มีความปรารถนาดีตอสังคม แนนอนไหม เจตนา
ตองการรักษาธรรมไวอยางแนนอนไหม

สติเตือนทั้งปญญาและเจตนา ใหเคลื่อนไปในทางที่จะพัฒนาใหเต็มที่ ให
สมบูรณที่สุด แลวการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาก็จะเปนแบบอยาง สมเปนตุลาอยาง
แนนอน

ก็เปนอันวา ธรรมทุกอยางนั่นแหละ จําเปนสําหรับผูพิพากษา ในฐานะที่ทานเปน
ตุลา คือเปนตราชูของสังคม เปนแบบอยางในการรักษาธรรมไวใหแกสังคม

พูดถึงผูพิพากษา ก็โยงมาที่ตุลาการ แลวก็ทําใหแยกศัพทออกไป ซึ่งมีคําหลักคือ 
“ตุลา” แลวเลยตอไป ก็มีคําแปลวา “ตราชู” อันเปนขอที่นาศึกษา
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บทสรุป

สี่ความหมายของ “ตุลาการ”
สองถึงงานสําคัญของผูพิพากษา

ถงึตรงนี ้ กเ็หน็วา นาจะมองฐานะและภารกจิของผูพพิากษา ในฐานะเปนตลุาการ 
ในแงความหมายของถอยคาํ ทีโ่ยงไปถงึธรรม ซึง่จะเปนประโยชนในเชงิปฏบัิติ ในที่นี้ ขอ
กลาวไว ๔ ความหมาย

๑) “ตลุา” แปลวา เทีย่งตรง คงที ่ เทากนั สม่าํเสมอ ความหมายนี ้ ในพระไตรปฎก 
ทานใชอธิบายการบําเพ็ญอุเบกขาบารมีของพระพุทธเจาวา พระโพธิสัตวถืออุเบกขา 
ดํารงอยูในธรรม โดยมีความสม่ําเสมอคงที่ เปนอยางเดียวกัน ไมเอนเอียงไหวโอนขึ้นๆ 
ลงๆ ไปกับความชอบใจหรือขัดใจ ใครจะนอบนบเคารพไหวหรือใครจะดาวาหยาม
เหยียด ใครจะบําเรอสุขหรือใครจะกอทุกขให เหมือนดังผืนแผนดิน ซึ่งไมวาใครจะใสฝง
ของดีมีคาของสะอาดหรือใครจะเทราดสาดของสกปรกลงไป กค็งทีส่ม่าํเสมอทัง้หมด (เชน
ขุ.พุทธฺ.๓๓/๑๘๒/๔๓๒; ขุ.จรยิา.๓๓/๒๔๓/๕๙๔) ทัง้เปนกลาง และเปนเกณฑ คือ ทัง้ไมเอนเอยีง ไม
ตกเปนฝกฝาย ไมเขาใครออกใคร และถอืธรรมดาํรงธรรมมธีรรมเปนมาตรฐานทีจ่ะยดึเปน
แบบหรอืใชตัดสนิ ความหมายนี้ จะเห็นวาตรงกับเร่ืองอุเบกขาที่ย้ํามามากแลวขางตน

๒) “ตุลา” แปลวา ตราชั่ง ตราชู คันชั่ง ในแงนี้ งานของผูพิพากษาคือการเปน
เครื่องวัด เปนเกณฑวัด หรือเปนมาตรฐานที่ตัดสนิความถกูตอง, หรือเปนเหมอืนผูถอื ผู
ยก ผูชคัูนชัง่ (ภาษาบาลใีชคําวา “ตลุาธาร” คือผูทรงไวซึง่ตลุา) ซึง่ทาํหนาทีช่ัง่วดั เบือ้งแรก
ยอมรูความยิ่งหรือหยอน ขาดหรือเกิน ถูกหรือผิด แลวก็จะตองประคองธํารงรักษาให
ตราชั่งเสมอกัน เทากัน ใหคันชั่งเที่ยง ตรงแนว เสมอกันเปนนิตย

๓) “ตุลา” ที่แปลวา ตราช ูนี้ ในพระไตรปฎกบางแหง หมายถึงบุคคลที่เปนตัวแบบ 
เปนเกณฑวัด หรือเปนมาตรฐาน (ในขอกอนหมายถึงงาน ขอนี้หมายถึงบุคคล) เชน 
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พระพุทธเจาตรัสถึงพระสาวกในพุทธบริษัททั้ง ๔ (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๖/๒๒๒) เร่ิมดวย
บรรดาภิกษุสาวก วามีพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ เปนตุลา สวนในหมู
ภิกษุณีสาวิกา ก็มี พระเขมา และพระอุบลวรรณา เปนตุลา แลวในหมูอุบาสกสาวก ก็มี
ตุลา ๒ คน (จิตตะคฤหบดี และหัตถกาฬวกะ) เชนเดียวกับในหมูอุบาสิกาสาวิกา ก็มี
อุบาสิกา ๒ คน เปนตุลา (นางขุชชุตตรา และเวฬุกัณฏกีนันทมารดา)

ตามความหมายนี้ ผูพิพากษา ในฐานะตุลาการ เปนตุลา คือเปนตราชู เปนตัว
แบบ เปนมาตรฐานซึ่งตั้งไวเปนหลักเปนเกณฑที่คนทั้งหลายจะพึงพัฒนาตนหรือ
ประพฤติปฏิบัติตัวใหเสมอเสมือน คือมีธรรมเปนแบบอยางแกผูอ่ืน จะเรียกวาเปนยอด
สุดของสังคม ก็ได

๔) “ตุลา” นั้นแล ไดมาเปน “ตุลาการ” ซึ่งแยกศัพทได ๒ อยาง คือ เปน ตุลา+
อาการ หรือ ตุลา+การ

อยางแรก ตุลา+อาการ แปลวา ผูมีอาการดังตุลา หมายความวา มีความประพฤติ 
มีการปฏิบัติตัว หรือดําเนินงานทํากิจการเหมือนเปนตุลา ในความหมายอยางที่กลาว
แลว คือ เหมือนเปนตราช ูตราชั่ง ที่รักษา ตัดสิน และบอกแจงความถูกตองเที่ยงตรง

อยางทีส่อง ตลุา+การ แปลวา ผูทาํตลุา (ผูทาํดลุ) หรือผูสรางตลุา (ผูสรางดลุ) หมาย
ความวา เปนผูทาํใหเกดิความเทากนั เสมอกนั ความลงตวั ความพอด ี ความสมดลุ หรือ
ดุลยภาพ ซึง่ในทีน่ี ้มุงไปทีค่วามยติุธรรม

อยางไรกดี็ ตลุา หรือ ดุล นี ้มคีวามหมายกวางออกไปอกี คือ ธรรมนัน้ ไมวาจะเปน
ความยติุธรรม ความเปนธรรม ความถกูตองชอบธรรม หรืออะไรในทาํนองนีก้ต็าม เมือ่ยงั
ดํารงอยู ยงัเปนไปอยูในชวีติและสงัคม กจ็ะทาํใหมดุีล คือทาํใหชวีติและสงัคมอยูในภาวะที่
มคีวามประสานสอดคลอง ลงตวั พอด ี มดุีลยภาพ ซึง่หมายถงึความมัน่คงมสัีนตสุิข ผู
พพิากษาเปนตลุาการ คือเปนผูสรางดลุนีใ้หแกสังคม

ตลุา ดุล หรือดุลยภาพนี ้สําคญัอยางไร เหน็ไดไมยากวา ดุลยภาพนีแ่หละทาํใหมคีวาม
มัน่คง และทาํใหดํารงอยูไดยัง่ยนื เชน เราสรางอาคาร หรือส่ิงกอสรางอยางหนึง่ขึน้มา ถา
สวนประกอบทัง้หลายประสานสอดคลอง เขากนั ลงตวั พอด ีทีเ่รียกวาไดดุล กจ็ะเปนหลกั
ประกนัในขัน้พืน้ฐานวาอาคารหรอืส่ิงกอสรางนัน้ จะมัน่คงดาํรงอยูไดดี แตถาเสยีดลุ เชน 
แมจะมเีสาทีแ่ขง็แรงมาก แตเสานัน้เอนเอยีง แคนี ้อาคารเปนตนนัน้ กอ็าจจะพงัลงไดงายๆ

ธรรม ทาํใหทกุอยางเขาที ่ลงตวั ไดดุล หรือมดุีลยภาพ ในเมือ่ธรรมนัน้กวางขวางซบั
ซอนนกั แตธรรมนัน้กอ็ยูในระบบสมัพนัธถงึกนัทัง้หมด หลกัธรรมตางๆ ทีท่านจดัไว กเ็ปน
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ระบบยอยทีโ่ยงตอไปทัว่ถงึกนัในระบบรวมใหญ เมือ่พดูถงึหลกัธรรมสกัชดุหนึง่ กจ็งึโยงถงึ
กนักบัธรรมอืน่ไดทัว่ทัง้หมด และในทีน่ี ้กไ็ดยกหลกัธรรมสาํคญัชดุหนึง่มาเนนย้าํไวแลว คือ
หลกัพรหมวหิาร ๔

หลกัพรหมวหิาร ๔ นัน้ เปนระบบแหงดลุยภาพครบบรบูิรณอยูในตวั เราจะตองปฏบัิติ
ตอเพือ่นรวมสงัคมใหถกูตองอยางไดดุลตามระบบนัน้ ดังทีไ่ดอธบิายแลววา ยามเขาอยูดี
เปนปกต ิเราเมตตา ยามเขาทกุข เรากรณุา ยามเขาสุขสําเร็จ เรามุทิตา ยามเขาจะตองรับ
ผิดชอบตามธรรม เราอุเบกขา

การปฏบัิติทางสงัคมอยางถกูตองครบตามสถานการณเหลานี ้ เปนการรกัษาดลุย
ภาพอยูในตวัแลว แตหลกัพรหมวหิาร ๔ นี ้ยงัเปนระบบพเิศษทีส่รางดลุยภาพกวางออกไป
อีกชัน้หนึง่ดวย คือขอที ่๔ นอกจากเปนตวัดลุใหอีกสามขออยูในภาวะพอด ี เปนระบบแหง
ดุลยภาพในชดุของมนัเองแลว มนัยงัเปนภาวะไดดุลหรือภาวะมดุีลยภาพของจติใจ อันเปน
ฐานทีจ่ะสรางดลุยภาพของชวีติและดลุยภาพของสงัคมทัว่ทัง้หมดดวย

เมื่อพูดใหจําเพาะ  จับที่หลักพรหมวิหารซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู
พิพากษาโดยตรง ก็อาจจะใหความหมายของ “ตุลาการ” ไดอยางสั้นๆ วา คือ ผูสรางดุล
ใหแกสังคมดวยพรหมวิหาร ๔ ประการ

เมื่อผูพิพากษาปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเต็มตามความหมายทั้ง ๔ ดังที่กลาวมา 
ก็ยอมรักษาธรรม และดํารงสังคมไวได แตมิใชเฉพาะผูพิพากษาเทานั้น มนุษยทุกคนมี
หนาที่ในการรักษาความดีงามใหแกสังคม รักษาธรรมไวใหแกสังคม และรักษาสังคม
ใหดํารงอยูในธรรม เพราะฉะนั้น ทุกคนจะตองปฏิบัติตามธรรมนี้ โดยมีผูพิพากษา คือ
ตุลาการ เปนตราชู เปนแบบอยางให

สถานะที่วานั้น เทากับบอกไวในที่นี้ ถึงความสําคัญของผูพิพากษาคือตุลาการ 
วาเปนมาตรฐานของสังคม และในเมื่อธรรมเปนสิ่งสูงสุด เมื่อผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่
รักษาธรรม จะเรียกผูพิพากษาวาเปนบุคคลในระดับยอดสุดของสังคม ก็ยอมได

สังคมนี้จะอยูได ถาตุลาการยังเปนหลักให ถึงแมสังคมจะเสื่อมลงไปแคไหนๆ ถา
ตุลาการยังมั่นอยู ถึงอยางไร ก็ยังมีความหวัง แตถาที่มั่นนี้หมดไป สังคมก็ลมสลายแน 
เพราะฉะนั้น จึงตองชวยกันรักษาไว

ก็เปนอันวา วันนี้ ที่ไดพูดมา ในที่สุดก็เปนการย้ําถึงสถานะของผูพิพากษาตุลา
การ ที่ทานเปนบุคคลที่เรียกวาสําคัญสุดยอดในสังคม ที่จะตองเปนแบบอยางดังที่บอก
แลววา เราเรียกวาตราชู
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ในสังคมทุกยุคทุกสมัย จะตองมีตุลา และเราก็ไดนําเอาคํานี้มาใชอยูแลว เพราะ
ฉะนั้นก็จะตองทําใหสมจริง ดังที่เรามีตุลาอยูแลว และก็ขอใหเรามีตอไป

ขอใหตุลาการ อยูยั่งยืนนาน ยั่งยืนทั้งในสถานะแหงระบบการ และยัง่ยนืดวย
หลกัการ คือ ธรรมทีท่าํใหเกดิความเปนตลุาการทีแ่ทจริง

อาตมภาพขออนุโมทนาคุณหญิง และทานผูพิพากษา พรอมดวยทุกทานที่อยูใน
วงการตุลาการ ตลอดจนญาติโยมผูสนใจใฝธรรมทุกทาน ขออนุโมทนาน้ําใจของทานที่
มีตอทานองคมนตรีผูลวงลับ ในฐานะที่ทานเปนประธานศาลฎีกา ผูไดทําคุณประโยชน
ไวใหแกประเทศชาติสังคม และวงการตุลาการ ดวยการเจริญคุณธรรมเปนแบบอยาง

ขอตั้งจิตปรารถนาดี ขอใหคุณพระรัตนตรัยอวยชัยอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญ
ดวยจตุรพิธพร ทั้งตน ทั้งครอบครัว ญาติ มิตร ขอใหมีความรมเย็นงอกงามในพระธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีกําลังที่จะแผขยายประโยชนสุขไปใหแกประเทศชาติสังคม 
และชาวโลก ตลอดกาลยั่งยืนนาน ทุกเมื่อ เทอญ

คุณหญิงสํารวย โมกขมรรคกุล:
ในนามของญาติพี่นอง และเพื่อนฝูงของทานศักดา โมกขมรรคกุล ขอกราบ

ขอบพระคุณ ทานเจาคุณเปนอยางยิ่ง ที่ใหธรรมะซึ่งเกี่ยวกับผูพิพากษา และคณะผู
พิพากษาทั้งหลาย ก็จะไดยึดถือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระคุณทาน สืบตอไป
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ตอบคําถามทายเรื่อง

ถาม: ผูพิพากษาตัดสินจําคุก หรือประหารชีวิตคน จะเปนบาปหรือไม?

ตอบ: เร่ืองนี้พระใหแตหลัก เร่ืองการทําหนาที่ของผูพิพากษานี้ พระพุทธเจาเคย
ตรัสไว ขอเลานิดหนึ่ง ทานพูดถึงหลักการปกครอง และการรักษาความเปนธรรม โยงมา
ถึงเรื่องของผูพิพากษา ในหลักธรรมก็เหมือนกับมีตัวอยางใหแนวทางไว แลวเราก็มา
พิจารณาเอาเอง

เร่ืองนี้มาในพระสูตรหนึ่ง ชื่อโคปกโมคคัลลานสูตร เปนเหตุการณหลังจากพระ
พุทธเจาปรินิพพานแลว วันหนึ่ง เสนาบดีของแควนมคธ ชื่อวัสสการพราหมณ ทานทั้ง
หลายคงเคยไดยิน วัสสการพราหมณนี้สําคัญมาก เขามีผูรวมงานคูกันอีกคนหนึ่งชื่อวา
สุนีธะ สองคนนี้เปนเสนาบดีที่ยิ่งใหญของพระเจาอชาตศัตรู ต้ังแตสมัยของพระ
ราชบิดา คือพระเจาพิมพิสาร

เสนาบดีนี้ กําลังดูแลบานเมือง หลังจากพระเจาพิมพิสารสวรรคตไปแลว และ
พระพุทธเจาก็เสด็จปรินิพพานไปแลว วันหนึ่ง ทานมหาอํามาตย หรือเสนาบดีนี้ ก็เดิน
ตรวจราชการ และไดมาถึงที่พักของพระอานนท ทานเขาไปหาพระอานนท และเขาไป
สนทนา

ทานเสนาบดีถามพระอานนทตอนหนึ่งวา เวลานี้ พระพุทธเจาก็ปรินิพพานแลว 
พระพุทธเจาไดต้ังใครไวใหเปนผูสืบตอตําแหนงของพระองค ในการปกครองคณะสงฆ 
พระอานนทตอบวา ไมไดต้ังไว

เสนาบดีผูนี้ เปนนักปกครอง ไดทํางานราชการแผนดินมาอยางเชี่ยวชาญมาก 
กระทั่งวาสามารถดําเนินการปราบแควนวัชชีได (มีเร่ืองเลาในสามัคคีเภทคําฉันท) ทาน
วัสสการพราหมณเสนาบดีก็บอกวา มีอยางที่ไหนละ การปกครองหมูคณะใหญโต ถา
ไมมีผูนํา ไมมีหัวหนา จะอยูกันไดอยางไร

พระอานนทก็ตอบวา พวกเรามิใชไมมีหัวหนา แตพระพุทธเจาไมไดแตงตั้งไว
อาว… แลวทานทําอยางไร พระอานนทก็ตอบวา พระพุทธเจาไดทรงวางหลัก

ธรรมไวใหวา ผูใดประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายก็พึงนับถือผูนั้น ให
เปนผูใหญ เปนหัวหนา เปนผูนํา หลักธรรมนั้น ทานเรียกวา เถรธรรม ๑๐ ประการ กเ็มือ่
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มพีระภิกษทุีม่คุีณสมบติันี ้ ภิกษทุัง้หลาย คือสงฆ กย็กยองทานผูนัน้ขึน้ไปเปนหวัหนา เรา
จึงมีหัวหนาดวยประการฉะนี้ โดยไมตองตั้ง นี่แหละจึงวาพระพุทธเจาไมไดต้ังใคร

ก็เปนอันวา พระอานนทตอบเสร็จแลว บอกวาไมตองตั้ง แตมีหัวหนา คือมีข้ึน
โดยหลักการ เมื่อมีหลักการใหไว ก็วาไปตามหลักการนั้น มันก็จึงเปนไปเอง ตามหลัก
การนั้นแหละ

ทีนี้ ตอไปอีก เวลามีภิกษุทําความผิด แลวจะดําเนินการแกไข ก็ตองตัดสินโทษ
เมื่อจะลงโทษนั้น จะทําอยางไร ในเรื่องนี้ ทานก็บอกหลักการไว คือวา หลักการมีอยู ได
แกธรรมวินัย ดังเชนในพระวินัย ก็มีขอบัญญัติวา เมื่อภิกษุทําผิดขอนี้ๆ ก็มีโทษอยางนี้ๆ
เมื่อภิกษุตองอาบัตินี้ ใหดําเนินการ ใหปฏิบัติอยางนี้ๆ

เมื่อมีภิกษุทําความผิด สงฆก็ประชุมกัน แลวก็ยกเอาหลักการตามพระธรรมวินัย
นี้ข้ึนมา หลักการนั้นวาอยางไร สงฆนั้นก็เพียงแตวาเหมือนมาเปนกระบอกเสียงใหแก
ตัวธรรมวินัย แลวภิกษุนั้นก็ถูกตัดสินโดยหลักธรรมวินัย ภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมนั้น 
ไมใชเปนผูตัดสิน เพียงแตยกเอาหลักขึ้นมาแสดงตามที่ทานบัญญัติไว หลักการหรือตัว
ธรรมวินัยนั่นเอง เปนผูตัดสิน

นี่ก็คือ ที่แทนั้น ผูพิพากษาไมไดไปตัดสินใคร ถาปฏิบัติถูกนะ ถาใจเปนกลาง
จริงๆ ก็ไมมีตัวตนแลว คืออยูกับปญญาที่รูความจริง ที่เปนธรรมะ ที่เปนหลักการ ที่เปน
กฎกติกานั้น เจตนาก็มุงจะรักษาความเปนธรรม ก็เอาตัวหลักการที่วางไวนั้น ยกขึ้นมา
บอกใหรูวามันเปนอยางนี้ๆ แลวก็วาไปตามนั้น ก็คือ ผูพิพากษาไมไดมีตัวตนของตน
เอง เพราะไมมีเจตนาของตัวเอง แตเจตนานั้นอยูที่ธรรม เจตนานั้นคือธรรม ฉะนั้น 
ธรรมะก็ตัดสิน เรียกวา “ธรรมตัดสิน”

ในที่นั้น พระอานนทก็บอกวา ภิกษุทั้งหลายไมไดลงโทษเขา ภิกษุทั้งหลายไมได
ตัดสินเขา แตธรรมวินัยตัดสิน ธรรมวินัยเปนผูลงโทษ ถาใชภาษาปจจุบัน ก็ถือวา พระ
ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้น เปนเหมือนกระบอกเสียงใหแกธรรมเทานั้นเอง นี่จะเขา
กันไดไหม เปนเรื่องที่พระอานนทเลาไว วาไปตามที่พระพุทธเจาตรัสแสดงและบัญญัติ
ไวในหลักธรรมวินัย

ถาม: สมมติวา ถาเปนการตัดสินผิดพลาดไปละ

ตอบ: นี่แหละ อยางที่บอกในตอนตน มีสองข้ันตอน ดังที่วา เราทําหนาที่โดยไมมีตัว
ตนของเรา ก็คือ เมื่อเราทําโดยเจตนาที่บริสุทธิ์ มันก็จะมีแตตัวหลักการ ตัวธรรมวินัย 
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ตัวบทกฎหมาย ตัวบัญญัติ เทานั้น สวนเรานี้ ก็ทําหนาที่ไป เราเปนเพียงทางผานให
หรือเปนสื่อใหเทานั้นเอง คือ ถาทําไดตามนี้ การบรรลุผลสําเร็จของผูพิพากษาก็คือ อยู
ในภาวะที่วามานี้

แตทําอยางไรเราจะบรรลุภาวะนี้ได ก็อยูที่วา ปญญา และ เจตนาตองสมบูรณ
อยางที่วาเมื่อกี้ คือ ปญญาก็รูความจริงชัดเจน หลักการปฏิบัติการ ขอมูลอะไรตางๆ 
เหตุการณ คดีเปนอยางไร ชัดหมด แลวก็เจตนา ก็มุงเพื่อธรรมจริงๆ ถึงตอนนี้ก็ไมมีตัว
ตนแลว

แตทีนี้ ความสมบูรณของปญญาและเจตนาเปนตัวกําหนด ทานจึงวา นี่แหละ
ตองพยายาม ตองเตือนตนดวยสติวา ปญญาของเราเขาใจถึงความจริงชัดเจนไหม ให
มั่นใจที่สุด และเจตนาตองมั่นใจที่สุดวา เราทํานี้ดวยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆ ต้ังใจดีจริงๆ

ถาเรามั่นใจในสองอยางนี้แลว ในที่สุด ไดเทาไร ก็เทานั้น และเมื่อตัดสินไปแลว 
ถาผิดพลาด ก็รูวาผิดพลาด ทานก็มีธรรมะใหอีกวา ใหไมประมาทในการศึกษาตอไป 
หมายความวา หลังจากนี้แลว เราไมปลอยนะ ไมใชวาเราจะหลงตัวเอง มัวเพลิดเพลิน
อยู แตเราจะศึกษาฝกฝนอีก ถามีขอผิดพลาดอะไรที่ทําใหยังไมสมบูรณ เราก็มาศึกษา
ปรับปรุง แกไข เพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้นในคราวตอไป ก็มีแตจะดียิ่งขึ้น ไมตองไปเสียใจ
ยอนหลัง

ถาม: จะเปนบาปติดตัวผูพิพากษาไปไหม ท่ีตัดสินผิดพลาดไป?

ตอบ: เจตนาเปนตัวตัดสินกรรม เพราะตอนที่เราจะตัดสินนั้น เราบอกตัวเองแลวนี่ 
คือ เราทําความมั่นใจกอน เอาละ เราดูตัวเองวา ดานปญญาเราก็มั่นใจ ดานเจตนาเรา
ก็มั่นใจ ในที่สุด เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการ ไดเทาไรก็เทานั้น

เมื่อเรามีเจตนาบริสุทธิ์ดีแลว มันเปนกรรมดี แตมันยังมีขอบกพรอง เราก็ยอม
รับความบกพรองนั้น เพื่อการปรับปรุงแกไข ตอนนี้ทานเรียกวา “ปฏิกรรม”

นี่แหละคําวา ปฏิกรรม มาแลว เมืองไทยไมเอาใจใสเร่ืองนี้ ไมเอามาเรียน แตปฏิ
กรรมนั้นมีในหลักธรรม คือหลักปฏิกรรม หมายความวา กรรม แลวก็ปฏิกรรม คือ เมื่อ
เราทํากรรมลงไป ถามันเกิดความผิดพลาด ไมสมบูรณ ทานใหปฏิกรรม คือแกไข เพื่อ
ใหการกระทําครั้งตอไป มันดียิ่งขึ้น หรือจะสมบูรณตอไป เพราะฉะนั้น ก็มาสอดคลอง
กับหลักที่เรียกวา ความไมประมาท

คนที่จะปฏิกรรมไดดี ก็ตองไมประมาทในการศึกษา ซึ่งจะทําใหเราทํางานใหดี
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ข้ึน วงการก็ดีข้ึน วิชาการ เร่ืองของสังคม ก็ดีข้ึนๆ ไปเร่ือย ถาปฎิบัติตามหลักนี้แลว ไมมี
เสีย ไมตองมัวมาเสียใจอยู

สําหรับปุถุชนก็เปนธรรมดา เสียใจไดบาง แตโดยหลักการ ทานไมใหมวัหวน
ละหอยกบัอดีต (อตีตํ นานวฺาคเมยยฺ) ถามนัผดิพลาด เรากต็ระหนกัรูความผดิพลาดนัน้
เพือ่เอามาแกไขปรบัปรุง แตไมทิง้นะ ถาทิ้ง ถาปลอย เปนการละเลย ทานเรียกวา 
ประมาท คือ เราเอาในแงความรู สวนดานความรูสึก ไมตองไปติดคาง คือ ถาเรามั่นใจ
แลว เราก็เอาดานความรูวายังมีขอบกพรองผิดพลาดอะไร ความรูนี้ตองเอา แลวความรู
นี้จะเอามาใชในการปรับปรุงแกไข ก็จะเปนประโยชนดียิ่งขึ้น ไมมีปญหา

หลักทานมีอยูแลว วาไมหวนละหอยความหลัง แลวก็ถาจะเสียใจบาง ก็เปนวิสัย
ของปุถุชน มันเปนไปได ก็เอามาเตือนตัวเองวา เห็นไหม ขนาดวาเราเตรียมเต็มที่แลว 
ยังมีพลาดได เพราะฉะนั้น ตองไมประมาท ตอไปตองรอบคอบยิ่งกวานี้ ก็ยิ่งทําให
สมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

ก็ยอมรับวาความเสียใจนี่ไมดี เปนอกุศล ทําใหมีความทุกข แตเมื่อมันเกิดมีข้ึน
มาแลว ก็เอามันมาทําใหเปนประโยชน เอาอกุศลนั้นมาทําใหเปนประโยชน ทานเรียก
วา เอาอกุศลมาเปนปจจัยแกกุศล คือเอามาทําใหมันเกิดผลดีตอไป อยาไปมัวเศรามัว
ทุกข จะยิ่งแยใหญ

ถามันมีทุกข ก็รูวา เออ ไอทุกขนี่ก็ดี มันเตือนเรา ทําใหเรามีสติ จะเห็นวาคนที่มี
แตสุขอยูเสมอนี่ มันเพลิน มันหลงงาย ก็เลยกลายเปนประมาท สวนคนที่มีทุกขนี่ จะทํา
ใหไมประมาท ทําใหเตือนตัวเอง ทําใหเกิดสติงาย

มีตัวอยางนอกเรื่อง พวกเทวดานั้น พระพุทธเจาตรัสวา แพเปรียบมนุษยหลาย
อยาง ขอดีกวามนุษยนะไมตองพูด ขอที่เทวดาแพมนุษย ขอยกมาขอหนึ่งคือ สติดอย
กวา เทวดานั้นทานสบาย มีแตความสุข ก็เลยเพลิน สติจึงแพมนุษย สวนมนุษยนี่มีทุกข
มีสุขระคนกันไป เจอปญหามากกวา แตทุกขและปญหานี่แหละมันเตือนใหคนไม
ประมาท ทําใหมีสติข้ึนมา เพราะฉะนั้น ทุกขก็มีดีอยู ไมใชไมดีเสียเลย

ทุกขนี่ทําใหคนไดดีมีสุขก็เยอะ คือมันเตือนเรา ทําใหเราไมประมาท เรงแกไข
ปญหา ดังนั้น ถาเกิดความไมสบายใจ มีความขุนมัว เศราหมอง ก็เอามันมาใช
ประโยชนซะ โดยเอามาเตือนตัวเราใหจับจุดไดวา มันมีจุดออนขอบกพรองอะไร เราขุน
มัวเศราหมองเพราะอะไร แลวอยาใหมันเกิดอยางนี้อีก ก็แกไขไป ดีทั้งนั้น

ทีนี้ก็ขอแถมหนอย ที่พูดขางตนถึงหลักการทําหนาที่เปนกระบอกเสียงใหแกธรรม 
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ดวยปญญาที่รูชัดเจนและเจตนาที่สะอาดแท โดยไมมีตัวตนที่จะเอาอะไรเพื่อตัว หรือ
จะสนองความตองการของตัวตนอยางนั้นอยางนี้ นั่นคือธรรมตัดสินเขา ไมใชเราตัดสิน 
นี่เปนหลักการทําหนาที่อยางบริสุทธิ์

แตกระนั้นก็ตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาที่คนเรานี้ เมื่อยังเปนปุถุชน ก็
ยังมีความยึดถือในตัวตนฝงลึกอยู ความยึดวาตัวเรา-ตัวเขายังมีอยู ดังนั้น แมจะมุงทํา
หนาที่อยางบริสุทธิ์ตามหลักการแทๆ แตความรูสึกวากระทําตอเราตอเขา ก็ไมวางโลง
ไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นตามปกติก็จึงไมพนเปนการทํากรรมอยูบาง แตเมื่อปฏิบัติตามหลัก
การที่วานั้นเทาที่ทําได กรรมที่ยังจะมี ก็เบาลงเยอะแยะ

แลวยังมีอีกขั้นหนึ่ง คือ เมื่อทํากรรมที่เปนบาปอันใดไปแลว ถาวางจิตใจไมถูก 
มัวครุนคิดขุนมัวเศราหมอง (ความสํานึกได กับการครุนคิดขุนของ เปนคนละอยาง ตาง
กันมาก) นอกจากเปนการเสริมซ้ําเติมบาปแลว ก็เปนการกีดกั้นกุศลใหเสียโอกาสดวย 
ทานจึงไมใหมัวหวนละหอยอดีต แตใหทําตามหลักปฏิกรรม

ขอเลาเรื่องประกอบไวเปนแงพิจารณาหนอยหนึ่ง คือ ทานเลาเรื่องไววา นายคน
หนึ่งไดตําแหนงเปนเพชฌฆาตฆาโจร และไดทําหนาที่นี้อยูนานถึง ๕๕ ป จนแก ทําไม
ไหว จึงพนหนาที่ออกมา

ทีนี้ วันหนึ่ง พระสารีบุตรมาที่บาน และแสดงธรรมแกเขา แตเขามัวคิดไมสบาย
ใจกับการที่ไดฆาคนมามากมายนักหนา จิตก็เลยของอยูนั่น ไมสามารถตามรูตามเขาใจ
ธรรมที่ทานแสดง  พระสารีบุตรจะชวยเขา ก็ถามเขาวา ที่เขาฆาคนนั้น เขาคิดจะฆาเอง 
หรือคนอ่ืนสั่งใหฆา เขาก็ตอบวาทําตามคําสั่งของบานเมือง พระสารีบุตรก็กลาววา เมื่อ
เปนอยางนั้น มันจะเปนบาปของทานไดอยางไรหรือ

พอไดยินคํานี้ เขาก็คิดเอาเองวาเขาไมบาป ทั้งที่ยังไมถูกแทในรายละเอียด แต
มันทําใหใจของเขาหายติดของ ก็เลยตั้งใจฟงธรรมไดแนวไป จนรูเขาใจธรรมสูงเกือบถึง
ข้ันโสดาบัน และตายแลวก็ไปสวรรคชั้นสูงดวย (ธ.อ.๔/๘๗) เร่ืองนี้นาจะเปนแงคิดที่
ตอบคําถามของหลายคน

ถาม: คนที่ทําชั่ว ทําบาป ก็ตองรับกรรมตามหลักศาสนาพุทธ ใชไหม?

ตอบ: ไมใชตามหลักศาสนา แตตามหลักธรรมชาติ คือวา กรรมนี่ไมใชเปนเรื่องของ
ความเชื่อ แตมันเปนเรื่องของความจริง ภาษาไทยเอามาใชผิด ในภาษาบาลีนั้น คําวา
เชื่อกรรมนี้ ทานไมคอยใชหรอก ทานไมเนน ทานใชคําวารูกรรม เขาใจกรรม เพราะ
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กรรมเปนความจริงตามธรรมชาติ เปนเรื่องของหลักเหตุปจจัยที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจต
จํานงของมนุษย

เราจะตองเรียนรูวา เจตนามันเปนกลไกที่ทําใหเกิดผลอยางไร มันมีผลตอชีวิต
ของมนุษยอยางไร เมื่อเจตนาเกิดขึ้นในใจแลว มาแสดงออกทางกายทางวาจา แลวมี
ผลเปลี่ยนแปลงอยางไร นี่เปนเรื่องของความจริงตามธรรมชาติ เราตองเรียนรูตอง
ศึกษา เพราะถาเอาแคเชื่อ ก็จบเลย ทีนี้ก็ไมเรียนรู ไมหาความรูแลว ฉะนั้น ในพระไตร-
ปฎก คําวา เชื่อกรรมนั้นแทบไมมี มีแตรูกรรม

ในภาษาไทย เรามีคําหนึ่งที่ใชกันวา กัมมัสสกตาศรัทธา (แปลวาเชื่อในความที่
สัตวมีกรรมเปนของตน) แตในภาษาบาลีไมใช ภาษาบาลีมีแตกัมมัสสกตาญาณ คือ
ญาณความรูในความที่สัตวมีกรรมเปนของตนเอง ภาษาไทยนี่ตองชําระสะสางกันเยอะ 
เพราะมากลายเปนวา กรรมไมใชเปนเรื่องของความจริงแลว แตโดยหลักการ กรรมไม
ใชเปนเรื่องสําหรับเชื่อ แตเปนเรื่องสําหรับรู แลวกรรมก็ไมงอใคร ก็ในเมื่อกรรมเปน
ความจริง มันจะตองไปงอใครกันเลา แตถาตองไปเชื่อมัน ก็คลายๆ วามันอาจจะไมจริง
ก็ได จึงตองไปเชื่อไว อะไรทํานองนี้

ในความจริง กรรมไมงอใคร เพราะมันเปนความจริง คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อ มันก็
เปนไปตามธรรมดาของมัน แตทีนี ้ในขั้นตนๆ การเชื่อก็เปนประโยชนอยางหนึง่ ในเมือ่ยงั
ไมรู กจ็ะไดละกรรมไมดี และพยายามปฏบัิติใหถกู ใหไดประโยชน เอาละ ทนีีก้เ็ชญิถาม
ตอจากเมือ่กี้

ถาม: เมื่อคนทําผิด ก็ตองไดรับผลจากการกระทําของเขาตามกฎธรรมชาติอยูแลว การ
ที่ผูพิพากษาไปตัดสินนี้ จะเปนการไปขัดกับกฎเกณฑของธรรมชาติหรือเปลา?

ตอบ: คําถามนี้ทําใหนึกขึ้นมาไดวายังไมไดพูดอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งคิดวาควรจะพูด เปน
หลักใหญอยางหนึ่ง ก็เลยจะพูดไวหนอย

เร่ืองที่วานั้นก็คือ ดานหนึ่ง มนุษยนี้เปนสัตวพิเศษ มาโยงกับอีกดานหนึ่งที่วา 
ธรรมชาติมีกฎ มีความเปนจริงของมันที่เปนไปตามเหตุปจจัย เปนตน มันก็เปนไปตาม
กระบวนการของมัน ดังเชนกรรมนี้ก็มีผลตามธรรมชาติของมัน

ทีนี้ก็มาถึงคําถามเมื่อกี้ที่วา การกระทําของผูพิพากษา คือของมนุษยนี้จะขัดกับ
กฎธรรมชาติหรือเปลา จะเปนการเขาไปกาวกายแทรกแซงธรรมชาติไหม

ขอใหมองดูมนุษย มองถึงความจริงวา มนุษยก็เปนธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยตัว
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เขาเองเปนธรรมชาติ ใจก็เปนธรรมชาติ กายของเขาก็เปนธรรมชาติ
แลวทีนี้ในบรรดาสภาวะของธรรมชาติมากมายที่มีอยูในตัวมนุษยนี้ มีตัวพิเศษ

อันหนึ่ง คือปญญา ตรงนี้ขอใหดูใหชัด ปญญานี้เปนธรรมชาตินะ ไมใชเปนของแปลก
ปลอม ปญญาเปนสภาวะธรรมชาตอิยางหนึง่ในตวัมนษุย และเปนคณุสมบติัพเิศษอยาง
หนึง่ของมนษุยนัน้ แลวอกีอยางหนึง่กคื็อเจตนาทีว่าเมือ่กีน้ี ้ สองอยางนีเ้ปนคณุสมบัติ
พเิศษในตวัมนษุย เอาละนะ ปญญากบัเจตนา เปนธรรมชาตสิองอยางทีเ่ปนคณุสมบติั
สําคญัอนัมอียูในตวัของมนษุย ทีม่นษุยมเีพิม่มากกวาธรรมชาตทิีไ่หนๆ อ่ืนทัง้หมด

ทีนี้ ก็แลวทําไมพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติวินัยขึ้นมา ทําไมไมปลอยใหสังคม
เปนไปตามธรรมชาติ ทําไมมาตั้งวินัยบัญญัติ วางกฎ กติกาทางสังคม จัดตั้งคณะสงฆ 
ออ… คําตอบมีอยูแลว งายๆ

ในเมื่อคนมีธรรมชาติที่ดีพิเศษคือปญญาและเจตนา ก็เอาปญญาและเจตนาที่
เปนธรรมชาติพิเศษของคุณมาใชซิ เมื่อคุณเอามันมาใช เจาปญญากับเจตนานั้นมันก็
เลยมาทํางานเปนเหตุปจจัยรวมขึ้นในกระบวนการธรรมชาติที่แตกอนมันไมมีปญญา
และเจตนา ใชไหม ก็เทานี้แหละ

ธรรมชาติทั่วไปนั้นมันขาดปญญากับเจตนาใชไหม มันก็เปนไปตามเหตุปจจัยอื่น
เทาที่มีอยูนั้น แลวก็ไปของมันเรื่อยไปอยางนั้น ทีนี้เมื่อในมนุษยเรามีปญญากับเจตนา 
สองตัวนี้พิเศษเพิ่มข้ึนมา เราก็เอาปญญากับเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของเรานี้
แหละเขามารวมในกระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติซิ เราก็สามารถจัดสรรปรุง
แตงชีวิตของเราสังคมของเราใหมันดี หรือใหเปนอยางไรๆ ก็ได เราจึงไมจําเปนตองเปน
ไปแคตามเหตุปจจัยธรรมชาติอยางอื่นเทานั้น ไมตองมัวรอใหเหตุปจจัยอื่นๆ กอผล

(แมแตการทีร่อนัน้ กคื็อเอา “เจตนา” ทีจ่ะรอ เขามาเปนเหตปุจจยัดวยแลว และคณุ
กจ็ะไดรับผลของกรรมคอืเจตนาทีร่อนัน้ดวย ซึง่อาจจะเปนกรรมแหงความประมาท)

ที่โยมบอกวา ทําไมไมปลอยไปตามธรรมชาติ เราลืมไปวา ปญญาและเจตนา
ของเราก็เปนธรรมชาติเหมือนกัน ใชไหม อาว… เราจะปลอย คือจะปลอยใหเปนไป
ตามเหตุปจจัยอยางอื่นในธรรมชาติ โดยไมเอาปจจัยคือปญญาและเจตนาของเราเขา
ไป แสดงวาเรายังไมฉลาดพอ ถาเราฉลาดพอ เราก็เอาปญญาและเจตนาของเราที่
พัฒนาอยางดีนี้มาใชซะ เอาไปรวมในกระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติ

เพื่อจะใชธรรมชาติสวนพิเศษนี้ใหเปนประโยชนแกมนุษยและแกทุกสิ่งทุกอยาง
อยางคุมคาของมัน เพื่ออันนี้แหละ ปญญากับเจตนาก็จึงเขามาสูระบบการจัดตั้ง ที่พระ
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พุทธเจาตรัสวา
หน่ึง ธรรม คือความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่เปนอยูเปนไปของมันอยาง

นั้นๆ พระพุทธเจาทรงมีพระปญญา รูตามที่มันเปนอยางนั้น (รวมทั้งก็ทรงรูดวยวาใน
มนุษยแตละคนนั้นมีธรรมชาติพิเศษ คือปญญาและเจตนานี้ ที่จะรูเขาใจระบบที่ทรง
ใชพระปญญาและการุณยเจตนานี้จัดวางไว และเอาไปใชไปปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน)

สอง ดวยพระปญญาที่ทรงรูธรรม และพระปญญาที่สามารถใชความรูนั้นในการ
จัดดําเนินการ พระองคก็ทรงดําเนินพระเจตนาที่ประกอบดวยพระมหากรุณา นําความรู
ในความจริงของระบบธรรมชาตินั้น มาใชในการทรงจัดตั้งวินัย มาวางระบบชุมชนสัง
ฆะหรือสังคมสงฆข้ึน ใหเปนสังคมที่ดี วางกฎกติกาขอบัญญัติสิกขาบท ที่จะใหกิจการ
ดําเนินไปในทางที่เกิดผลดี มีทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการนี้ข้ึนมา

นี่แหละ เพราะฉะนั้น ในวินัยของพระ เมื่อมีภิกษุทําความผิดขึ้นมา ทานจึงไม
ปลอย ออ… เธอทํากรรมไมดีนี่นะ ถาจะใหเหตุปจจัยอื่นเทาที่มีอยูนั้นเปนไปของมันจน
แสดงผลขึ้นมา คนทั่วไปอาจจะไมทันไดเห็น หรืออาจจะเห็นไมทัน (แถมภิกษุรูปนั้นยัง
อาจจะใชปญญาและเจตนาที่เปนเหตุปจจัยในตัวของเธอเองไปทําใหกระบวนการเหตุ
ปจจัยโดยรวมนั้นซับซอนหนักเขาไปอีก) พวกเราสังฆะก็เลยขอใชปญญากับเจตนาของ
เรามาทํากรรมตามวินัย ใหเปนเหตุปจจัยที่เธอจะเจอผลที่ควรจะไดเจอเสียเลย พระ
ปญญากับพระมหากรุณา(เจตนา)ของพระพุทธเจาที่ทรงจัดตั้งวินัยไว และปญญากับ
เจตนาของพวกเราสังฆะที่ดําเนินการตามนี้ จะไดเปนเหตุปจจัยที่จะชวยแกไขปรับปรุง
ตัวเธอ และจะไดเปนเหตุปจจัยที่จะชวยดํารงรักษาสังฆะสังคมใหมีธรรมะปรากฏอยู
เพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยยาวนานสืบไป

นี่แหละ คนไทยยังเชื่อถือนับถือและถือปฏิบัติกันผิดพลาด มีการพูดบอกวา 
เออ… เขาทํากรรมไมดี เดี๋ยวเขาก็รับกรรมของเขาเอง นี่แหละผิดหลักพระพุทธศาสนา
อยางจังเลย คนไทยนับถือผิดเยอะเลย จะตองแกกันมากในเรื่องนี้

ที่จริง ความเขาใจผิดเชื่อผิดถือผิดอันนี้ ถาไมระวังใหดี อาจจะพลัดไปเขาลัทธิ
มิจฉาทิฐิอันหนึ่ง คือลัทธิปลอยไปตามโชค คอยโชค หรือแลวแตโชค

พระพุทธเจานั้น ถามีใครทําผิดนะหรือ พระองคไมปลอยหรอก ทรงบัญญัติวาง
ระบบแหงกรรมทางวินัยไวใหแลว คือมีกรรมในทางวินัย ไวใหสังฆะคือสังคมพระ ที่จะ
นํามาปฏิบัติเพื่อเอาปญญาและเจตนาที่เตรียมอยางดีแลว เขาไปเปนเหตุปจจัยรวม
ดวยในกระบวนการของกรรมในธรรมชาติ   
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เปนอันวา มีกรรมในวินัยอีก ถาไปอานวินัยของพระ ก็เจอเลยสังฆกรรมนี้คือ
กรรมที่จัดตั้งไวชัดๆ วาเพื่อเอาปญญาและเจตนาที่ตระเตรียมอยางดีเขาไปเปนเหตุ
ปจจยัรวมกบักระบวนเหตปุจจยัสวนอืน่ในธรรมชาต ิ (บอกวา “สวนอืน่” เพราะอยาลมืวา
ปญญาและเจตนาก็เปนเหตุปจจัยของธรรมชาตินั่นแหละ แตมีพิเศษที่มนุษย ไมมีที่อ่ืน)

แลวจําเพาะลงไป ยังมีนิคคหกรรม ซึ่งเปนกรรมทางวินัยที่วางไวสําหรับดําเนิน
การลงโทษพระ มีเยอะไปหมดเลย นี่คือกรรมที่มนุษยจัดสรรขึ้นมาดวยปญญาและ
เจตนา แลวก็นําไปใชไปดําเนินการดวยปญญาและเจตนา แลวมันผิดธรรมชาติไหม ก็
ไมผิด

นี่คือการที่เราเอาปญญาและเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของมนุษย มารวม
กระบวนการเหตุปจจัยในธรรมชาติ และมนุษยที่พิเศษไดก็เพราะมีธรรมชาติสองอยางนี้
แหละ แลวทําไมจึงไมใชกันเลา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไมทรงปลอยใหคนทํากรรมเสร็จแลวก็ปลอยใหเขา
รับกรรมไปเอง โดยไมทําอะไร แตทรงสอนใหเราใชปญญาและเจตนาเขาไปเปนเหตุ
ปจจัยรวมในกระบวนการของธรรมชาติ โดย ข้ันที่ ๑ จัดตั้งวางระบบระเบียบกฎกติกาที่
จะชวยใหคนทํากรรมที่จะทําใหชีวิตและสังคมดี ข้ันที่ ๒ ดูแลใหคนตั้งอยูในระบบ
ระเบียบที่จะทํากรรมที่จะทําใหชีวิตและสังคมดีนั้น ข้ันที่ ๓ ดําเนินการตัดสินความ
พิพาทขัดแยง ตลอดจนลงโทษผูที่ขัดขืนฝาฝนละเมิด บนฐานแหงระเบียบกฎกติกาขอ
บัญญัติที่จัดตั้งไวนั้น

ตลอดกระบวนการทางสังคมนี้ทุกขั้นตอน สาระสําคัญก็คือการนําเอาสภาวะ
ธรรมชาติขอปญญาและเจตนาของมนุษย เขาไปรวมเปนเหตุปจจัยที่จะนําหรือผันหัน
เหกระบวนเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น ใหเปนไปเพื่อจุดหมายที่ถูกตองดีงามเปน
ประโยชน

เมื่อปญญาของเราเขาถึงความจริงเจนจบเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดทั่วทั้งหมด 
และเจตนาของเราดีมีเมตตาปรารถนาดีตอชีวิตและสังคมโดยบริสุทธิ์แทจริง ถาเรา
ดําเนินการไดตามปญญาและเจตนานั้น ผลดีก็จะเกิดขึ้นสมความมุงหมาย

ที่จริง มนุษยทั้งหลายก็เขาไปรวมกระบวนการของธรรมชาติดวยปญญาและ
เจตนาของตนกนัทัว่ไปอยูแลว แตทีม่ปีญหากนัอยูไมจบไมส้ินวา ไมลุผลทีห่มายบาง ไม
เกดิผลดีแตกลายเปนผลรายบาง เกดิผลไมพงึปรารถนาอืน่พวงหรอืตามมาบาง เปนตน 
(เชนปญหาทางการแพทย ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีเ่กดิขึน้เปนระยะๆ เร่ือยมา) ก็
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เนื่องจากจุดออนหรือขอบกพรองใหญตรงที่วา ปญญาและเจตนาไมสมบูรณนี่แหละ 
ปญญาไมเขาถงึสภาวะเจนจบแจงจริง หรือไมกเ็จตนาไมใสสะอาดจรงิ กว็นกนัอยูนัน่ 
แตในแงหลกัการ กอ็ยางทีว่านัน้

ในที่สุดจึงตองกลับมาย้ําที่หลักการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย คือการ
พัฒนาคน ไดแก การที่จะตองทําใหมั่นใจอยูเสมอในความสมบูรณของปญญาและ
เจตนานั้น ดวยการตั้งอยูในความไมประมาทในการศึกษา หน่ึง ที่จะทําปญญาใหสมบูรณ
รูความจริงชัดเจนแจมแจงเขาถึงสัจจะ สอง ที่จะตรวจสอบชําระเจตนาของตนให
บริสุทธิ์ใสสะอาด มุงเพื่อความดีงาม เพื่อความสงบสุขเปนอิสระ ของชีวิต ของสังคม 
อยางแทจริง
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