
พทุธธรรมกบัการฝกหดัครู

พระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต)

มูลนธิกิารศึกษาเพือ่สนัตภิาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตุโฺต)



พุทธธรรม กับ การฝกหัดครู

© พระพรหมคุณาภรณ  (ป. อ. ปยุตฺโต)

ISBN  974-94143-8-1

พิมพครั้งแรก — ธันวาคม  ๒๕๕๑

- มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ  พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑,๐๐๐ เลม

แบบปก: พระชัยยศ พุทฺธิวโร

พิมพท่ี ศูนยส่ือและส่ิงพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐

โทร  ๐๒–๒๔๓๒๒๔๐  ตอ  ๓๔๗



อนุโมทนา

 “มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรวมกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา จดัใหมีโครงการจัดพิมพหนังสอืเกีย่ว
กับพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการน้ี มีเรื่อง
ราวท่ีอาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา

การพมิพหนังสอือนัวาดวยการศึกษาตามหลกัไตรสกิขาขึน้มาเผยแพร เปน
งานสาํคัญท่ีสนองวตัถปุระสงคของมูลนิธิการศึกษาเพือ่สนัติภาพฯ ในแนวทางท่ี
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
เอาธรรม ซึง่เปนหลกัความจรงิของธรรมชาติมาปฏิบัติใหเกดิผล ในการแกปญหา
ของชีวิตและสังคมท่ีเปนอยูในบัดน้ี และพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาท่ีถกูตองน้ัน นอกจากเปนฐานของการ
พฒันาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยงัเปนเครือ่งนํา
ใหการพัฒนาน้ันดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตท่ีดีงามกาวไปในสันติสุขดวย

ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งน้ี อันนับวาเปน
การแสดงนํ้าใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัฤทธ์ิ
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑



คํานํา

ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนท่ีประจักษชัด 
ท้ังโดยการเขียนหนังสือ การปาฐกถา การบรรยายธรรม การให
ความรูในรูปแบบตางๆ ของพระคุณเจาพระพรหมคุณาภรณ     
(ป. อ. ปยุตฺโต) น้ัน ไดรับการยกยองและยอมรับเปนอยางย่ิงจากผู
ท่ีสนใจศึกษาพุทธธรรมท้ังหลาย คุณคาของผลงานน้ันดูไดจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันได
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิใหในหลายสาขาวิชา  โดย
เฉพาะอยางย่ิงพระคุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปน
คนไทยคนแรกท่ีไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 
เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับเงินรางวัลท่ีไดรับมา
จํานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษา
ธิการ ซ่ึงไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะน้ัน  จนเปนแรง
บันดาลใจใหนํามาจัดต้ัง “กองทุนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” เพ่ือสืบทอดความหมายของการศึกษา
เพ่ือสันติภาพท่ีมีตอมนุษยชาติและสานตองานท่ีมีคุณคาย่ิงในการ
เช่ือมโยงคําวา สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความ
หมายแกทุกชีวิตและสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนว
ทางการสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.  
๒๕๓๗ และตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๔๓



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป  งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ  พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)  ไดเกิดกิจกรรมท่ีเปนไป
เพ่ือสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพดังน้ี

๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีมุง
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพ่ือสันติภาพตามชวงจังหวะท่ีเกิดเหตุ
การณท่ีเปนปญหานาหวงใยตางๆในสงัคม  โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุกตใชในการแกปญหา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอคดิตางๆท่ีเปนประโยชน  และช้ีนําแนวทางในการ
สรางสนัติภาพ  และแกปญหาของสงัคมท่ีกําลงัถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหนํ่าอยางรุนแรง

๒.  การวิจัย  เพ่ือแสวงหามลูเหตุของปญหาท่ีกอใหเกิดความ
แปลกแยก  ขัดแยง  รุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิง  แนวคดิในการแก
ปญหาโดยยึดหลกัของ  “บวร”  คอื  บาน  วัด  โรงเรียนและสงัคม
โดยรวม  ผลการวิจัยท่ีสามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูการแกไขได
น้ันจะไดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาแกปญหาตอไป

๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะท่ีดีท่ีเหมาะสมเพ่ือพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมลูนิธ ิ เพ่ือแจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศกึษาทุกระดับและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ



พุทธธรรมกับการฝกหัดครูง

๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกต ิ  ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมการศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  มผีล
งานเปนท่ีประจักษ ดวยกิจกรรมน้ีจึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูท่ีไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  ท้ังเพ่ือตนเอง  และเชิญชวน  ช้ีนํา  ผูคน
ท้ังหลายใหเห็นคุณคา  และเดินไปในแนวทางน้ัน  แมจะจัดรางวลั
การสงเสริมการศึกษาเพ่ือสนัติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานท้ังหลายเหลาน้ัน ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหน่ึงท่ีมคีณุคาย่ิง ทาน
จึงเปน “เพชร” ท่ีมคีณุคาในสงัคม เปนพุทธบุตรท่ีเปนกําลงัสาํคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคาย่ิงอีกทานหน่ึง การนําขอคิด
และวิถีทางในการดําเนินชีวิตของทานมาเผยแผ  ก็จะเกิดประโยชน
และมีคณุคาย่ิงแลว

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูพิลอดุลยเดช วันท่ี ๕  ธนัวาคม  
๒๕๕๐ ทางมลูนิธจึิงไดรวบรวมคดัเลอืก ปาฐกถา การบรรยายธรรม
ท่ีไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเน่ืองมาตั้งแตการ
กอตัง้กองทุน/มลูนิธกิารศึกษาเพ่ือสนัติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตโฺต)  มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน  ๑๐  เลม  เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษาและปฏิบัติธรรม ซ่ึงหวังวาจะมีสวนชวยสรางเสริมแนว
ทางปฏิบัติท่ีจะนอมนําไปสูการสรางสันติสุข  ท้ังแกตนเองและ
สงัคม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิงจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีตระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ  

ในการสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพ่ือสรางสันติภาพ  จึงได

ชวยจัดพิมพและชวยดําเนินการเผยแพร  ทางมูลนิธิตองขอ

ขอบคุณเปนพิเศษในกุศลกรรมท่ีควรแกการสรรเสริญย่ิง

ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม

การศึกษาเ พ่ือสันติภาพทุกทานท่ีไดมารวมใหขอคิดท่ีเปน

ประโยชนและทําใหโครงการน้ีสําเร็จ  ขอขอบคุณคณะทํางานทุก

ทานท่ีไดทํางานท่ีไมงายเลยน้ีจนเปนผลสําเร็จดังท่ีปรากฏ  เพราะ

เปนงานท่ีตองทําตอเน่ืองยาวนาน

ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจงประสบแต

ความสุขความเจริญในธรรม  ขอธรรมสวัสดีจงมีแกทานผูสนใจใฝ

ศึกษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต  สุนทรพิทักษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)



สารบัญ

อนุโมทนา ก

คํานํา ของ ประธานมูลนธิกิารศึกษาเพือ่สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺต) ข

คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉ

สารบัญ ซ

พุทธธรรม กับ การฝกหัดครู ๑
เกริ่นนํา ๑

๑. พัฒนาคนก็แควาจา ถาไมพัฒนาความตองการ ๕

ไมตามอยาง แตตามดูเย่ียง ๕

ความตองการ คือธรรมชาติพ้ืนฐานท่ีตองรู ๑๐

อยากดวยตัณหา - อยากดวยปญญา ๑๗

พัฒนามนุษย สุดสําคัญคือพัฒนาความตองการ ๒๑

๒. ศึกษาแค ๓ แดน ก็พัฒนาครบ ๔ ดาน ๒๖

จากฤทธิ์ของเทวา สูสิกขาของคน ๒๖

เปนไตรสิกขา เพราะชีวิตรวมพัฒนาท้ัง ๓ แดน ๓๒

คําพระ - คําเพ้ียน ๓๖

ศึกษาครบ ๓ แดน ก็พัฒนาออกไป ๔ ดาน ๔๒



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ฌ

การศึกษาตั้งแตจ๋ิว จึงจะไดอารยธรรมท่ีแจว ๔๗

อารยธรรมลมสลาย เพราะไมประสานประโยชน ๔๙

การศึกษาเพ่ือความเปนอิสระเสรีท่ีเก้ือกูล ๕๔

๓. ถาจะพัฒนาคน ก็ตองพัฒนาความสุข ๖๐

การศึกษาลมเหลว เพราะละเลยความสุข ๖๐

รูทันจริยธรรมแบบแยกสวนและจําใจ ๖๓

ถาคนพัฒนา ความสุขในตัวคนก็ตองพัฒนา ๖๗

ถาพัฒนาถูก ความสุขของบุคคล เปนสันติสุขของสังคม ๗๔

สุขงาย-ทุกขไดยาก VS ทุกขงาย-สุขไดยาก ๗๙

๔. คนทํานาสําเร็จ ธรรมชาติก็เผล็ดขาวออกมา ๘๖

จบการศึกษา คือพรอมดวยสุขเพ่ือปวงประชา ๘๖

คนท่ีพัฒนา มีจิตสํานึกเพ่ืออนุชน ๘๙

ฐานของอารยธรรมมนุษย คอื กฎสมมตุ ิท่ีหย่ังถึงกฎธรรมชาติ ๙๓

แคกับกฎสมมุติ อารยธรรมมนุษยก็เพียบแปล ๙๘

วัดผลการศึกษาจัดตั้ง ดูท่ีความสัมฤทธิ์สภาวะ ๑๐๑

๕. ไดความเปนครู เม่ือเกิดความเปนนักเรียน ๑๐๖

ครู เปดสัญญาณความเปนนักเรียน ๑๐๖

ความเปนนักเรียนประกันวา การศึกษาจะกาวไป ๑๑๑
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เพราะต้ังหลักในเร่ืองฉันทะ-ตัณหากันไมได
อะไรๆ ก็เรรวนปวนเปไปหมด ๑๑๖

อยูลึกสนิทในระบบตัณหา คิดจะออกมากันไหม ๑๒๐

ความเปนนักเรียนแนนลึก เมื่อมีจิตสํานึกในการศึกษา ๑๒๓

ตัวหนุน-ตัวเรง ในการพัฒนาปญญา ๑๒๗

ขางนอกตั้งหัวให ขางในคุมทายท้ังขบวน ๑๓๒

เขาถึงการศึกษา แคน้ีก็เร่ิมงานได ๑๓๔

บทเสริม: บางแงมุม ท่ีขอใหมอง ๑๓๗

เปนผูนํา-ผูให โดย มองกวาง-คิดไกล-ใฝสูง ๑๓๗

“ความสุข” เร่ืองท่ีคลุมเครือ และเขวกันไกล ๑๔๐

จะเขาใจธรรม ตองมีความคิดเชิงระบบ ๑๔๑

ประวัติยอของผูบรรยาย ๑๔๗

คณะผูจัดทํา ๑๕๐
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เกริ่นนํา

วันน้ีไดมาพบกับหลายทาน ซ่ึงอยูในแวดวงท่ีถือไดวารวม

งานรวมการกัน และมีความสุขความทุกขรวมกันในระดับหน่ึง

ท่ีวามีงานมีการรวมกัน คืองานการเก่ียวกับการสั่งสอน ไม

วาพระ หรือทางฝายญาติโยมครูอาจารย ก็ทําหนาท่ีคลายคลึงกัน

ในเร่ืองน้ี และเมื่อทํางานรวมกัน ก็เลยมีความรวมทุกขรวมสุข 

และมีหัวใจรวมกันในระดับหน่ึง

อยางไรก็ตาม ท่ีวารวมกันน้ัน บางทีก็รวมกันไปโดยหลักการ 

แตในความเปนจริงเชิงปฏิบัติน้ี ในระยะท่ีผานมาบางทีก็ไมไดรวม

กันเทาไร กลับแยกหางกันเสียดวยซํ้า

ตลอดระยะเวลาน้ี ในทางปฏิบัติ ครูอาจารยไมคอยไดใกล

ชิดกันมากนัก ท้ังท่ีวางานก็เปนประเภทเดียวกัน สวนท่ีเปนเน้ือหา 

เปนวิชาการท่ีสอน เร่ืองของพระ เร่ืองของศาสนา เร่ืองของธรรมะ 
                                                                         
* คําบรรยายพิเศษ ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาทางวิชา
การ จัดโดย สถาบันราชภัฏเชียงใหม ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท จังหวัดเชียงใหม
๑๔ กันยายน ๒๕๓๗
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เร่ืองของครูอาจารยท่ีสอนศิลปวิชาการตางๆ ในโรงเรียน ในสถาน

ศึกษาตางๆ ในหลายระดับ ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

จนถึงอุดมศึกษา เน้ือหาตางๆ ท่ีสอนก็ไมคอยจะรวมอยูแลว หลัก

การจนกระท่ังจุดหมายท่ีจะประสานกันก็ไมมีเสียอีกดวย เพราะ

ฉะน้ัน จึงนับวาเราไดหางเหินกันพอสมควร

การท่ีไดมาพบกันน้ี ถือวาเปนนิมิตดีอยางหนึ่ง คลายกับวา

จะไดมีความใกลชิดกันอีก โดยเฉพาะการจัดประชุมน้ีก็บอกวา จะ

มุงเอาพุทธธรรมมาใชในการฝกหัดครู หรือจะมีการฝกหัดครูในมิติ

ของพุทธธรรม อะไรทํานองน้ี แสดงวามีความมุงหมายโยงไปถึง

หลักการซ่ึงเปนไปในทางท่ีจะมาประสานกัน ใกลชิดกัน จึงไดบอกวา

เปนนิมติดี เหมอืนกับวาตอไปน้ีจะมคีวามรวมมอืรวมใจกันจริงจัง

แตก็น่ันแหละ ท่ีวาเปนนิมิตดีน้ัน พอพูดมาก็ไมคอยมั่นใจ

นัก เพราะนิมิตดีท่ีวาน้ัน ถาเปนสิ่งท่ีมีรูปราง ก็จะแคเปนรางเงาๆ

หรือถาเปนนิมิตจําพวกแสงสวาง ก็ดูคลายวาแสงน้ันมันจะคอน

ขางริบหร่ี

ทําไมจึงพูดอยางน้ัน ก็เพราะวา ในสภาพปจจุบันน้ี การท่ี

เราจะมาอยูรวมกันน้ัน ดูเหมือนวา สภาพแวดลอมตางๆ จะไม

คอยเอื้ออํานวย คือ สภาพชีวิตและสังคมปจจุบันน้ีเปนไปในทางท่ี

นาวิตกกังวลมากอยู คนมีชีวิตท่ีเร่ิมไมแนใจ ระแวงกัน และหว่ันใจ

วาสภาพชีวิตและสังคมมนุษยในอนาคตจะเปนอยางไร

อยางนอยในดานชีวิตรางกาย เวลาน้ีก็มีภัยใหญท่ีคุกคาม 
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ไมตองพูดอะไรมาก ตอนนี้พอเจอขาวโรคเอดส ภัยใหมท่ีรายแรง

อยางไมเคยนึกเคยคิดมากอน ดงัท่ีสงัคมกําลงัอกึทึกอยู แคเร่ืองเดียว

น้ีเทาน้ัน ความสบายใจก็หายไป และความหดหูก็เขามาแทน

คนจํานวนมาก เมื่อมองเห็นปญหาท้ังหลายในสังคมแลว ก็รู

สึกผิดหวังหรือบางทีก็หมดหวังกับสถาบันสังคมตางๆ

เมื่อมองออกไปที่ธรรมชาติแวดลอม ก็เห็นสภาพท่ีเสื่อม

โทรมท่ัวไป และการท่ีจะแกไข ฟนฟู ประคับประคองสิ่งแวดลอม

เหลาน้ัน ก็ไมคอยมีหวังกันนัก มีแตเสียงท่ีบอกวาเสื่อมลงไปๆ ท้ัง

ท่ีพยายามในทางสรางสรรค เชน จะปลูกตนไมแขง แตก็เห็นชัดวา

ไมทันกับการทําลาย

รวมแลว ท้ังธรรมชาติก็ตาม สิ่งแวดลอมอยางอื่นก็ตาม 

สังคมก็ตาม ดูแลวไมช่ืนฉ่ําใจ มันไมใหความหวัง คลายกับวาเรา

จะมารวมมือกันแกปญหาในเวลาท่ีสภาพตางๆ กําลังเอนเอียงไหล

ต่ําลง ทําใหความหวังในการแกไขออกจะเลื่อนลอยไปสักหนอย

เมื่อก้ี ตอนน่ังรอท่ีสนามบินดอนเมืองกอนจะมา ทานผูหน่ึง

เดินเขามาหา ไมรูจักกันหรอก คืออาตมภาพไมรูจักทานผูน้ัน แต

ทานผูน้ันเปนฝายเขามา ทานอาจจะเคยไดยินเสียงอาตมา พอเขา

มา ทานก็พูดถึงสถาบันท้ังหลาย พันกันไปกับปญหาสังคมท่ีเกิด

ข้ึนขณะน้ี ท้ังทางบานเมือง และทางพระสงฆ ทานพูดไปแบบสลด

หดหู ผิดหวัง หรือไมคอยมีความหวังในการแกปญหา ฟงดูแลวก็

มองเห็นวา คนมีความรูสึกหมดหวังหรือผิดหวังกับสภาพสังคมกัน
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มากเหลือเกิน น่ีเปนสภาพแวดลอมท่ีเราตองเขาใจ

การท่ีเราจะทํางานกัน โดยมาเกิดความคิดท่ีจะเอาหลักพุทธ

ธรรมมาใชในขณะท่ีสภาพชีวิต สังคมและธรรมชาติเปนอยางน้ีน้ัน

มันไมใชเร่ืองงายๆ แตมันก็คือสภาพความเปนจริงท่ีเราตองยอม

รับ และเราก็ไมมีหนาท่ีท่ีจะไปสลดหดหูหรือทอแท เราก็ควรทําไป

ใหดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะทําได และท้ังน้ีก็ตองไมอยูดวยความหวังท่ี

เลื่อนลอยเพอฝน แตตองอยูกับความเปนจริง และแกไขปญหาใน

สภาพของความเปนจริงน้ัน

อยางเชนวันน้ี ทานนิมนตมาพูดในหัวขอของการประชุมซ่ึง

ไดตั้งใหไววา พุทธธรรมกับการฝกหัดครู น่ีก็ชัดอยางท่ีพูดขางตน

แลว คือเปนการเช่ือมโยงการฝกหัดครูกับพระพุทธศาสนา และเรา

ก็ตองตระหนักวาเปนการพูดในขณะท่ีเราเผชิญอยูกับสภาพท่ียาก

ลําบากไมแจมใสน้ัน และความจริง เร่ืองน้ีก็กวางมาก และทานท่ี

จัดประชุมก็ไดเตรียมการ โดยไดมีโครงการของทางราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะของกรมการฝกหัดครูน้ี ซ่ึงได

ดําเนินการกันมานานแลว มากหลาย ตั้ง ๖-๗ โครงการ

ในโครงการเหลาน้ี ทานไดเตรียมการและดําเนินการกันมา

มากมาย ฉะน้ัน ท่ีอาตมภาพมาพูดในเวลา ๒ ช่ัวโมงน้ี ก็คงไม

สามารถไปสัมผัสอะไรกับสิ่งท่ีทานไดเตรียมกันมามากมาย ตั้ง

ยาวนาน และก็มีหลายคณะ เพียงแตจะเสนอแงคิดความเห็นบาง

ประการเทาน้ัน



- ๑ -

พฒันาคนกแ็ควาจา ถาไมพฒันาความตองการ

-  -

ไมตามอยาง แตตามดูเยี่ยง

ทีน้ี กอนจะเขาเน้ือหา ก็อยากจะเลาเร่ืองอะไรใหฟงนิด

หนอย เมื่อ ๒-๓ วันท่ีผานมาน่ีเอง ไปไดขาวเร่ืองของการศึกษา

ทางอเมริกา ท่ีจริงก็ไมใชเร่ืองใหญโตอะไร เปนเพียงเร่ืองของความ

เคลื่อนไหวท่ีเขามีอยูเร่ือยๆ เขาก็เลาไปตามเหตุการณ

ขาวน้ันคือเร่ืองท่ีวา ทางการศึกษาของอเมริกาหันไปเนน

การพยายามจัดแจงบทเรยีน กิจกรรมการเรียน และอะไรตางๆ ให

นาสนใจ ใหเปนท่ีจูงใจของนักเรียน

อันน้ีก็เปนเร่ืองดีท่ีไดยิน แตมีขอนาสังเกต ทําไมจึงนา

สังเกต ท้ังท่ีเร่ืองน้ีไมใชไดยินเฉพาะคร้ังน้ีคร้ังเดียว แตไดยินมา

เร่ือยๆ (ในชวงของยุคปจจุบัน) วาในอเมริกาน้ัน เขาพยายามนัก

หนา และก็ไดทํากันตอเน่ืองมา ในการท่ีจะทําบทเรียนใหดึงดูด
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ความสนใจ แลวทําไมวันน้ีจึงยกมาเปนขอสังเกต

เหตุผลก็คือ การทําใหนาสนใจ ไมวาจะเปนบทเรียนก็ตาม

หรือกิจกรรมก็ตาม เปนเร่ืองด ี แตขอนาสงัเกตก็คอื ท่ีวาดีน้ันมนัก็ดี

หรอก แตตอนน้ีในอเมรกิาน้ัน มนัชักจะมากเกินไปเสยีแลว มากเกิน

ไปอยางไร คอืมนัจะกลายเปนเกินเหต ุแลวก็สดุโตงไปขางเดียว

เวลามองอะไร คนเรามักมองเพียงขางเดียว ตอนน้ีก็เนนแต

ในแงท่ีวาจะทําอยางไรใหบทเรียนเปนท่ีนาสนใจแกเด็ก เพ่ือวาเด็ก

จะไดชอบใจ อยากเรียน เมื่อเด็กชอบใจอยากเรียนแลว การเรียนก็

จะไดผล ในข้ันน้ีและแงน้ี ก็ถูกตองสิ ถาเด็กสนใจเรียน ก็ยอมเรียน

ไดผลเปนธรรมดา

แตอันน้ีไมแนนัก เพราะมันมีปจจัยอื่นเก่ียวของดวย และ

ตรงน้ีแหละท่ีตองระวังการมองขางเดียว ท่ีทําใหไปสุดโตง

ถาเรามองไปขางเดียว เราจะไมเห็นอีกดานหนึ่งท่ีวา บอย

คร้ังเราอาจจะโอนออนผอนตามนักเรียนมากเกินไป และบางทีมัน

เลยเถิดไป กลายเปนการเอาใจนักเรียน แลวสิ่งหน่ึงท่ีจะสูญเสียไป

ก็คือการฝกตนของนักเรียน และความเปนคนเขมแข็งกลาสูสิ่งท่ี

ยาก ก็จะเลือนหายหมดไป

 อเมริกาน้ันเปนชาติท่ีมีภูมิหลังของการบุกฝาไปขางหนา 

ชาติของเขาเกิดข้ึนมาจากการบุกฝาขยายพรมแดน ท่ีเรียกวา 

frontier expansion จนเกิดลักษณะจิตใจแบบสูความยาก คือ

ชอบเอาชนะความยาก และภูมิใจในความสําเร็จท่ีไดมาโดยยาก
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คร้ันมาถึงขณะปจจุบัน คนอเมริกันกําลังมาโอดครวญกันวา

เวลาน้ีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเขาตกต่ํามาก เวลามีการแขง

ขันทางวิชาการระหวางประเทศ อเมริกาตกไปอยูท่ีโหลเกือบทาย

สุด แพประเทศทางเอเชีย เชน ญ่ีปุน ฮองกง เกาหลี ไตหวัน ท่ีข้ึน

มานํา

โดยเฉพาะในชวงปลายทศวรรษ 1980s ตอตนทศวรรษ 

1990s น้ี (ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๗) แมแตในวงการระหวาง

ประเทศ อเมริกาหวาดกลัวญ่ีปุนและเยอรมันมาก เพราะกลัวจะ

สูญเสียความเปนผูนําในโลก

ทีน้ี การศึกษาน้ัน เปนแกน เปนปจจัยหลักท่ีจะนําไปสูความ

เปนผูชนะหรือพายแพในเร่ืองของความเปนผูนําท่ีกลาวน้ัน เวลาน้ี

อเมริกาเปนหวงมากวา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเขาไดตกตํ่า

ลงไป เด็กนักเรียนอเมริกันมีความสามารถในการผานขอทดสอบ

ลดตํ่าดอยลงไปมาก อยางท่ีวากลายเปนเกือบท่ีโหล เขาจึงตอง

พยายามท่ีจะปรับปรุงการศึกษา

ทีน้ี มองไปอีกทางหน่ึง หันไปดูเด็กญ่ีปุน ซ่ึงมีลักษณะตาม

วัฒนธรรมของเขาท่ีฝกกันมา คือเปนเด็กท่ีมีลักษณะแบบใจสู 

หมายความวาจิตใจของเขาสูความยากลําบาก เขาแบกเอา ไมหนี 

ถึงจะเจอบทเรียนท่ียาก ก็หันหนารับ ไมถดถอย ปรากฏวาทํา

คะแนนไดดีกวา เหนือเด็กนักเรียนอเมริกัน

ปจจุบันน้ี เด็กอเมริกัน อาจจะเปนเพราะความเปลี่ยนแปลง
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ทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง ชักจะ

กลายเปนเด็กท่ีใจถอย ไมคอยสู ย่ิงครูอาจารยพยายามทําบท

เรียนใหนาสนใจ หาทางจัดกิจกรรมชักจูงใจ ไปๆ มาๆ กลายเปน

การตามใจเอาใจเด็ก จนสุดโตง ก็เลยเสียดุล เด็กก็ออนแอลงๆ

ในทางท่ีถูกน้ัน จะตองทําไปพรอมกันท้ังสองดาน การมีกิจ

กรรมชักจูงใจ การทําบทเรียนใหนาสนใจ ซ่ึงเปนการเอาปจจัยภาย

นอกเขาไปกระตุนเรา ก็เปนสิ่งจําเปน แตสิ่งท่ีตองทําพรอมไปดวย

ซ่ึงเปนเปาหมายของการเอาปจจัยภายนอกเขาไปกระตุนนําน้ัน ก็

คือ การทําใหเกิดปจจัยภายในข้ึนขางในตัวเด็กเอง ท่ีจะเปนคุณ

สมบัติของตัวเขาเอง ซ่ึงจะทําใหเด็กเปนผูมีใจใฝรู สนใจศึกษา 

พรอมท่ีจะเรียน พรอมท่ีจะสูความยาก อยากเจอบทเรียนแมจะ

ยาก อันน้ีแหละท่ีจะมีผลอยางสําคัญ เปนความกาวหนาในการ

พัฒนาอยางแทจริง

ในระดับสังคม มองเห็นไมยาก ประเทศที่เจริญกาวหนามี
การพัฒนาอยางสูงในยุคน้ี ลวนมีภูมิหลังในการสรางชาติสราง
ความสําเร็จมาแบบสูยากบากบั่น เปนผลงานของมนุษยท่ีมุงม่ัน
ทรหดอดทนท้ังน้ัน แมจะไมใชแนวทางท่ีจะตองตามอยาง แตจะ
ตองศึกษาใหเขาใจใหชัด

แมประเทศท่ีพัฒนากาวไปอยางเขมแข็งในปจจุบันน้ี ท่ี

กําลังรุดหนาอยู ก็เปนประเทศท่ีมีประชาชนประเภทคนใจสู เจอ

งานยากไมถอย หรือย่ิงยากย่ิงดี ถาไดประชาชนท่ีมีคุณสมบัติ
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อยางน้ี ก็มีทางสําเร็จ

ขณะน้ี ประเทศอเมริกากําลังถดถอย เขาเองก็โอดครวญกัน

อยูวาอยางน้ัน แลวหันมาดูทางดานการศึกษา ก็เปนอยางท่ีวาน้ี

แหละ คือกําลังหันไปสุดโตงในทางท่ีจะเอาใจเด็ก คิดจะตามใจกัน

เร่ือยไป ก็หมดกันเทาน้ัน เพราะวาใจเด็กจะไมสูไมรุก คิดแตจะ

คอยรับคอยรอการเอาใจ

ระยะน้ี ก็เห็นอยูชัดๆ ท่ีวา คนอเมริกันกําลังโอดครวญถึง

ความเสื่อมของสังคมของเขา แลวก็ตดัพอกันเองวาคนรุนใหมของ

เขาสูญเสียหรือขาดจริยธรรมในการทํางาน จึงทําใหประเทศชาติ

เสื่อมเสียความเปนผูนํา

ตลาดหนังสือในอเมริกาเวลาน้ี มากไปดวยงานเขียนท่ีตัด

พอตอวาคนและสังคมของเขาเอง ถึงกับมีการทําเปนผลงานวิจัย

ออกมาวา คนอเมริกันยุคน้ีมีจริยธรรมในการทํางาน (work ethic) 

ลดนอยลง ไมเขมแข็งในการทํางาน ใจไมสู เปนคนหยิบโหยง

สํารวย ออนแอลงไปมาก จึงพาชาติอเมริกันลงสูความเสื่อม

อเมริกาในอดีตท่ีสรางความสําเร็จและเจริญข้ึนมาได เขา

เนนกันนักวา เพราะเขาเขมแข็งในจริยธรรมแหงการทํางาน มีจิต

ใจท่ีมุงมั่นขยันอดทน เพียรพยายาม อุตสาหะในการทํางาน โดยมี

ความเปนอยูอยางสันโดษ ไมเห็นแกการหาความสุขสําราญบํารุง

บําเรอตน เขาจึงมีความสําเร็จท่ีภูมิใจ

ฉะน้ัน ถาเราไมตื่นตูมไปตามเขา ไมคอยจับเอาแตสวนท่ี



พุทธธรรมกับการฝกหัดครู๑๐

โผลเดนเปนพักๆ แตมองดูเขาใหเต็มตา วิเคราะหเขาใหชัดเจน 

และมีหลักท่ีตัวเองเขาถึง ก็จะทําอะไรๆ อยางหนักแนนดวยความ

มั่นใจ

เร่ืองน้ี ยกข้ึนมาพูดใหเห็นวา บางทีในสิ่งท่ีเรามองเห็นอยูน้ี

แหละ ถาไมสังเกตใหดี ไมเจาะลึกลงไปใหชัด เราอาจจะพลาดไป

ไดไกลๆ

ความตองการ คือธรรมชาติพื้นฐานที่ตองรู

เปนอันวา ในเร่ืองการศึกษาท่ีดูเหมือนวาอเมริกันหันมาใน

เชิงเอาใจเด็กน้ี เราไมควรไปตื่นตามโดยไมระวังตัว แตจะตองจับ

เอาไวท้ัง ๒ อยาง คือ จะตองไมใหเสียดุล จะตองอยูในระบบแหง

ดุลยภาพ

ดานหน่ึงน้ัน แนนอนวา จะตองมีปจจัยภายนอกท่ีทําใหการ

เรียนนาสนใจ แตอีกดานหน่ึงซ่ึงเปนเปาหมายเลยทีเดียว คอืตอง

มุงสรางปจจัยภายใน ใหตัวเด็กเองเกิดมีคุณสมบัติท่ีพรอมจะสน

ใจในการเรียน โดยปลุกเราใจเด็กใหคิดท่ีจะฝกฝนตนเอง ใหมีใจท่ี

จะเผชิญสู มีฉันทะ คือมีความใฝใจศึกษาเลาเรียน มีความอยากรู

อยางจริงใจ

ถาทําไดพรอมกันท้ังสองดานน้ี ก็จะไดผลเปนสองเทามา

หนุนกัน เพราะวาเมื่อในใจเด็กน้ันมีความอยากรูสูไมถอยอยูแลว 
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และสิ่งท่ีเราเอามาใหเขาเรียน เราก็จัดใหนาสนใจ และใหงายข้ึน

ดวย เขาก็ไดสองช้ันเลย ท้ังไดรวดเร็วข้ึน และไดอยางเต็มบริบูรณ

แตถาเราทําเพียงปจจัยภายนอกดานเดียว ทางเสียจะมาก ปจจัย

ภายในตัวเขาท่ียังไมมี ก็อาจจะไมเกิดข้ึน และท่ีมีอยูแลวบาง ก็จะ

จางหมดไป อันน้ีเปนขอสังเกตท่ีขอยกมาติงหรือเตือนกันนิดหนอย

เร่ืองน้ี ถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คอืเร่ืองของธรรมท่ี

เราเรียกเปนภาษาไทยงายๆ วา ความอยาก น่ันเอง

เหตุผลงายๆ ก็คือ เราคิดวา เมื่อเราตองการใหเด็กอยาก

เรียน เราก็ตองทําบทเรียนใหนาสนใจ แลวเด็กก็จะอยากเรียน 

เร่ืองก็ตรงไปตรงมา ดูเหมือนวาเปนเร่ืองงายๆ แคน้ีเอง

แตท่ีจริง มันไมแคน้ัน ยังมีอะไรซับซอนท่ีจะตองทําความเขา

ใจกันอีก ถามองเห็นไมครบ ไมตลอด ก็จะพลาดได

มาดูท่ีเร่ือง “ความอยาก” น่ีแหละ เปนหลักสําคัญท่ีจะตอง

เขาใจกันใหชัด ในพุทธธรรมแยกไวชัดเจนวา ความอยาก ความ

ปรารถนา หรือความตองการ มี ๒ ชนิด คือ

๑. ความอยาก หรือความตองการ ท่ีไมดี ไมเก้ือกูลชีวิต ได

แก ความปรารถนาท่ีเปนตัณหา (ตัณหาปตถนา)

๒. ความอยาก หรือความตองการ ท่ีดีงาม เก้ือกูลชีวิต ได

แก ความปรารถนาท่ีเปนฉันทะ (ฉันทปตถนา)

ความอยาก หรือความตองการน้ีแหละ เปนหัวใจของ

กระบวนการพัฒนามนุษย
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ท้ังท่ีในพุทธธรรม ทานใหหลักการไวและยํ้าเนนความสําคัญ

ของการจําแนกแยกแยะใหเขาใจความแตกตางระหวางความ

ตองการ ๒ อยางน้ัน แตเราก็หลกีเลีย่งหรือมองขามมนัไปเสยี

ความอยากความตองการน้ี เปนธรรมชาติพ้ืนฐานของ

มนุษย

ถาเราจะพัฒนามนุษย เราก็ตองเขาใจธรรมชาติของมนุษย 

และเราจะเขาใจมนุษยได ตอเมือ่รูเขาใจธรรมชาติของความตองการ

ถาถือวาการศึกษาเปนการพัฒนามนุษย แนนอนวาผู

ทํางานทางการศึกษา จะเปนครูหรือใครก็ตาม จะตองเขาใจ เอาใจ

ใส และมีความสามารถท่ีจะจัดการกับความตองการอยางไดผลดี

เร่ืองจริยธรรมท้ังหมด เร่ืองความสุข เร่ืองความสามารถ 

เร่ืองความสําเร็จ เร่ืองอะไรๆ ของมนุษย เก่ียวของและตองอาศัย

ความอยากความตองการท้ังน้ัน

วันน้ี จึงขอเนนเรื่อง “ความตองการ” วา ถาเราเขาใจเร่ือง

ความตองการน้ีไมชัดเจนแลว การจัดการศึกษาจะเขาสูทางท่ีถูก

ตองไมได มีแตจะไขวเขวผิดพลาด ยากท่ีจะประสบความสําเร็จ

พูดไดวา ในสังคมของเราท่ีผานมาน้ี คนไทยมีความเขาใจ

ผิด อยางนอยไมชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองความอยากน้ีมากท่ีสุด

ทีน้ี ถาเราแยกแยะและจับจุดไมถูก เราอาจจะโลดแลนไป

กับความอยากท่ีไมเอื้อตอการพัฒนา แลวผลเสียคือความเสื่อมก็

จะเกิดข้ึน การตามใจเด็กน้ี ถาเขาทางของตัณหา ก็จะมีแตการ
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ตามสนองไปเร่ือย โดยท่ีเด็กจะเปนฝายเรียกรองวาจะเอาอยาง

โนนอยางน้ี แลวก็ตองตามใจเรื่อยไป จนกระท่ังตัวเด็กเองแทบจะ

หมดความสามารถในการเรียนรู

สวนความตองการหรือความอยากประเภทท่ี ๒ อันพึง

ประสงค  เกิดจากการมองเห็นและพอใจในคุณคาความดีงาม

ความสมบูรณของสิ่งน้ันๆ และอยากใหหรือตองการใหสิ่งน้ันๆ ยัง

คงหรือเขาถึงคุณคาความดีงามความสมบูรณของมัน เขาจึง

ตองการทําใหคุณคาความดีงามความสมบูรณน้ันสําเร็จเปนจริง

ข้ึนมา นับวาเปนแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายใน

เร่ืองท่ียกมาพูดเปนตัวอยางเก่ียวกับความอยากเมื่อก้ีน้ี

แสดงถึงความตองการอยางท่ีหน่ึง ซ่ึงไมเก้ือกูลชีวิต คือ เรา

พยายามสนองความตองการของเด็ก โดยจัดทํากิจกรรมท่ีจะสนอง

ความตองการของเขา ในแงท่ีจะสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยาก

สบายหูสบายตา ท่ีจะงายสะดวกดาย จนถึงข้ันท่ีรอแตวาจะมีคน

มาทําให ตัวเองไมตองลงแรงอะไร อยางน้ีเรียกวาความอยาก

ประเภทท่ีหน่ึง (ความอยากแบบตัณหา)

ดังท่ีบอกแลว ความอยากอยางน้ีจะทําใหเด็กเรียกหาและ

เรียกรองอยูเร่ือยๆ วาจะเอาอยางน้ันอยางน้ี โดยเรียกรองจากครู 

ตลอดจนจากระบบการศึกษาท้ังหมด

สวนความตองการอีกอยางหน่ึง ก็คือความอยากท่ีเด็กน้ัน

ตองการเห็นภาวะท่ีดีงามสมบูรณของสิ่งน้ันๆ ถาสิ่งน้ันอยูในภาวะ
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ท่ีดีงามสมบูรณ ก็ช่ืนชมยินดี ถามันไมดีงามสมบูรณ ก็อยากทําให

มันดีงามสมบูรณ และตองการความรูท่ีจะทําใหมันดีงามสมบูรณ 

ซ่ึงเปนเหตุใหเขาเพียรหาความรูและพยายามทําสิ่งน้ันๆ ใหดีงาม

สมบูรณ ซ่ึงถาจะใชคําวาเรียกรอง ก็จะทําใหเขาเรียกรองจากตัว

เอง แทนท่ีจะเรียกรองจากผูอื่น เชน จากครู เปนตน

ความอยากประเภทท่ี ๑ (ตัณหา) ทําใหเขาถามวา ฉันจะได

อะไร แตความอยากประเภทท่ี ๒ (ฉันทะ) ทําใหเขาถามวา ฉันจะ

ทําอะไร

ในทางสุดโตงท่ีตรงกันขาม ทางดานครูก็เชนเดียวกัน ถาครู

อยากใหตัวเองสบาย เอาแคใหตัวมีกินมีใชไดผลตอบแทน 

(ตัณหา) ไมไดใฝใจอยากใหเด็กเจริญงอกงามมีชีวิตท่ีดีท่ีสมบูรณ  

(ขาดฉันทะ) ครูก็ไมเอาใจใสทําบทเรียนใหนาสนใจ ไมตั้งใจสอน

ใหนาสนใจ ไมคิดหาทางจัดกิจกรรมท่ีกระตุนเรา ครูก็จะเรียกรอง

เอาจากเด็กนักเรียนวา เด็กจะตองอยางน้ันอยางน้ี หรือถึงกับ

บังคับใหทําอันน้ันอันน้ี เมื่อเอาแตเรียกรองจากนักเรียนก็จะนําตน

เองไปสูความประมาท ก็จะไมปรับปรุงไมพัฒนาการเรียนการสอน 

ดังน้ัน สุดโตงสองแบบน้ีก็จะพาท้ังสองฝายใหเสียไปดวยกันท้ังคู

ถาจัดไมถูกทาง ก็เปนอันวาสุดโตง แลวก็เสียไปท้ังสองขาง 

คอืไมพอด ี ถาไมทําใหนักเรียนเปนฝายเรียกรอง ก็ทําใหครูเปนฝาย

เรียกรอง รวมแลวก็ตกอยูในความประมาท และผลเสียก็เกิดข้ึน

ดังน้ัน การจัดอยางถูกตองท่ีจะไมนําไปสูการเรียกรองก็คือ 
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ครูผูมีฉันทะมาชวยชักนําหรือกระตุน ใหการเรียนรูเกิดข้ึนจาก

ความอยากความตองการภายในของเด็กเอง ซ่ึงนําไปสูความ

ตองการท่ีจะทําใหสําเร็จ เพ่ือใหความดีงามความสมบูรณปรากฏ

เปนจริงข้ึนมาสมตามท่ีมุงหมาย แลวก็ทําใหเขาทําอะไรตอมิอะไร

ไดอยางมีความสุข

ท่ีกลาวมาน้ี ถาจะใชคําวาเรียกรอง ก็คือความเรียกรองจาก

ภายในของตนเองวา เราจะตองทําอะไร แทนท่ีจะเรียกรองจากผู

อื่นวา เราจะไดอะไร

ถาสังคมใดมีแตคนท่ีเต็มไปดวยคําวา “ฉันจะไดอะไร”

สังคมน้ันก็เจริญไดยาก แตถาสังคมใดมีคนท่ีเต็มไปดวยคําพูดวา 

“ฉันจะทําอะไร” สังคมน้ันจะเจริญกาวหนาแนนอน

ความอยากประเภทท่ี ๑ ซ่ึงทางพระเรียกวา ตัณหา เปน

ความอยากท่ีตองการปรนเปรอตัวเอง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง

ลิ้น ทางสัมผัสกาย แบบน้ีเปนความอยากจะเสพ อยากจะได ซ่ึง

เอางายเขาวา คอยรอรับและเรียกรองวาฉันจะไดอะไร

สวนความอยากประเภทท่ี ๒ ซ่ึงเรียกวา ฉันทะ คือ ตองการ

ใหสิ่งน้ันๆ ดีงามสมบูรณ และเขาถึงภาวะท่ีดีงามสมบูรณน้ัน ซ่ึง

ทําใหปลุกเราตัวเองวาจะตองทําอะไร

ความอยาก ๒ ประเภทน้ีเปนจุดตนทางท่ีจะแยกไปสูความมี

การศึกษา หรือความไรการศึกษา เปนเร่ืองท่ีชัดเจนวาการศกึษาท่ี

แทเร่ิมตนจากฉันทะ
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ความตองการ ๒ อยางน้ีเปนตนทางของฝายอกุศล และฝาย

กุศล ตามลําดับ ท่ีจริง ในแงของภาษา ท้ังสองอยางโดยพื้นฐานก็

เรียกวาฉันทะท้ังคู ฝายตัณหามีช่ือเต็มวา “ตัณหาฉันทะ” สวนทาง

ฝายฉันทะก็มีช่ือเต็มวา “กุศลฉันทะ” หรือ “ธรรมฉันทะ” แตในการ

ใชท่ัวไป เรียกสั้นๆ วา ตัณหา และ ฉันทะ ตามลําดับ

มีพุทธพจนวา ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล หมายความวา

ตัณหาฉันทะ เปนมูลคือเปนจุดกอตัวของอกุศลธรรม สวนกุศล

ฉันทะก็เปนมูลคือเปนจุดกอตัวของกุศลธรรม

หลายคนเขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนใหละความอยาก ท่ี

จริง ทานใหละความอยากดานตัณหา แตใหสรางเสริมความอยาก

ดานฉันทะข้ึนมา คือ ใหละใหขัดเกลากําจัดความอยากท่ีเปน

อกุศล และใหเสริมสรางความอยากท่ีเปนกุศล

อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนตัณหา หรือฉันทะก็ตาม ในท่ีสุด

ก็ตองละ หรือทําใหสงบระงับไป แตมีหลักการสําคัญวา

ตัณหาพึงลดละเสีย ไมวาท่ีไหนเมื่อไรก็ตามท่ีมันเกิดข้ึน

สวนฉันทะพึงละ ดวยการทําใหสําเร็จลุถึงจุดหมายของมัน 

(ทานยกตัวอยางใหไววา ฉันทะท่ีจะบรรลุอรหัตตผล ระงับดับไป

เมื่อไดบรรลุอรหัตตผล, สํ.ม. ๑๙/๑๑๖๘/๓๕๐)

ตอนน้ี ตองยํ้าใหมากวา จะตองเห็นความสําคัญของการ

แยกความอยากหรือความตองการ ๒ ประเภทน้ี ท่ีเปนหัวใจของ

กระบวนการพัฒนามนุษย อันมีช่ือวาการศึกษา
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อยากดวยตัณหา - อยากดวยปญญา

ขออธิบายความหมายสั้นๆ นิดหน่ึง เพ่ือใหเห็นความแตก

ตางระหวางตัณหากับฉันทะ วาความอยากธรรม หรือความอยาก

ท่ีเปนกุศล กับความอยากเสพ หรือความอยากแบบตัณหา ตางกัน

อยางไร

มองดูงายๆ วา คนเราเกิดมาก็มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย 

มีใจ เรียกวาเปนอินทรียหรือเปนอายตนะสําหรับติดตอสื่อสารกับ

โลกภายนอก ทําใหเรามีการรับรูดวย ตา หู จมกู ลิน้ กาย และใจนัน้

ทีน้ี ในเวลาท่ีเรารับรู เมื่อเกิดความรู (วิญญาณ) ข้ึนมาทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เปนความรูพ้ืนฐาน คือ เห็น ไดยิน รู

กลิ่น รูรส รูสัมผัสอะไรก็ตามน้ัน อินทรียของเราทําหนาท่ีอีกอยาง

หน่ึง คือมีความรูสึก (เวทนา) ดวย เชน รูสึกสบาย ช่ืนใจ อรอย ไม

สบาย บีบคั้น เจ็บ ฯลฯ

ทางดานรู กระบวนการดําเนินตอไปอีกกวางไกลลึกละเอียด

มากมาย จากเห็น ไดยิน ฯลฯ ก็มีการรูกลม เหลี่ยม ยาว สั้น แบน 

นูน โคง ดัง เบา ทุม แหลม เสียงคน เสียงแมว จนกระท่ังรูวาเปน

มีด นาฬิกา รถยนต เคร่ืองบิน เดือน ดาว ดาวเทียม คอมพวิเตอร 

ตลอดถึงรูวาอะไรเกิดจากอะไร เกิดข้ึนไดอยางไร ทําไดอยางไร 

เปนมาอยางไร ฯลฯ (วิญญาณ, สัญญา, ปญญา)

ทีน้ี ตรงน้ีสําคัญมาก คือท่ีบอกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม
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ไดทําหนาท่ีรับรูโดยมีแตความรูอยางเดียว แตมีความรูสึกดวย

ทางดานรูสึกน้ัน กระบวนการก็ดําเนินตอไปอีกยาวไกล เชน 

ถารับรู โดยมีความรูสึกสบาย ก็ชอบใจ แลวก็อยากได อยากเอา

แตถารูสึกไมสบายตา ไมสบายหู ไมสบายลิ้น ไมอรอย ไมสบาย

กาย เจ็บ ระคาย ก็ไมชอบใจ ก็เกลียด ก็ชัง แลวก็อยากพนไป 

อยากใหหายไป อยากหนี อยากหลบ อยากเลี่ยง อยากทําลาย

ความรูสึกและความอยากประเภทท่ีวามาน้ี* มีอยูแกทุกคน

เปนธรรมดา ทุกคนท่ีเกิดมามีหู มีตา มีปาก มีฟน ก็มีความรูสึก

และความอยากเหลาน้ี โดยไมตองมีการศึกษาเลาเรียนอะไร คน

เราน้ีถึงจะไมมีการศึกษาเลย ก็มีความรูสึกและความอยากอยางท่ี

วามาน้ี

แตเพียงแคอยากเทาน้ัน ก็ยังไมได ยังไมพน ก็ตองคิดหาทาง

หรือทําการท่ีจะใหได ใหพนไป ตามท่ีอยากน้ัน แตจะคิดใหไดผล 

ก็ตองมีความ รู  มิฉะ น้ันก็จะคิด เหลวไหลเลื่ อนลอยหรือ

สะเปะสะปะ แลวก็ไมไดผล ไมสําเร็จ หรือกลับจะย่ิงเกิดปญหา

คนเราน้ีจะดําเนินชีวิตไปไดดี ปลอดพนภัย แกปญหาได ทํา

การสําเร็จ ตองมีความรู ถาไมมีความรู ก็จะเจอความติดขัดในทุก

สิ่งทุกอยาง ทําการอะไรไมไดผลหรือไมสําเร็จ

เร่ิมตนต้ังแตวา คนเราเกิดโผลปุบปบเขามาในโลก ใน
                                                                         
* คําวา “รูสึก” น้ี มีความหมายคอนขางกวาง ไมจําเพาะลงไป แมแตความอยากก็ถือวา
เปนความรูสึกอยางหน่ึง แตในท่ีน้ี “ความรูสึก” หมายถึงความรูสึกสุข-ทุกข-เฉยๆ ท่ีคํา
บาลีเรียกวา เวทนา
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ทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีเราไมรูจักเลย ไมรูวาอะไรดีอะไรราย ไมรู

วามันเก่ียวของอะไรกับเรา แลวก็ไมรูวาจะทําอะไรอยางไรกับมัน 

เมื่อไมรูวาอะไรและจะทําอยางไรกับมัน ก็เกิดความอึดอัดติดขัด

บีบคั้นคับของ น่ีคือภาวะท่ีเรียกวา “ทุกข”

ความทุกขเกิดข้ึนเพราะเราไมรูวามันจะเอาอยางไรกับเรา

และเราจะทําอยางไรกับมัน เมื่อไมรูวาจะปฏิบัติตัวและปฏิบัติตอ

มันอยางไร เราก็มีชีวิตอยูไมรอด หรือมีชีวิตอยูไมไดดี ดังน้ัน ความ

รูจึงเปนสิ่งจําเปน เราจึงเกิดมามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวเปน

อุปกรณสําหรับรับรู
พอเรามีความรูข้ึนมา เราก็พัฒนาความรูน้ัน ตอมาเราก็

สามารถปฏิบัติตอสิ่งน้ันๆ ไดถูกตอง เราก็พนความติดขัด ไมเกิด

ทุกข ไมเกิดปญหา แกไขปญหาความติดขัดได เราก็มีชีวิตอยูรอด 

และเมื่อย่ิงรูเขาใจมากข้ึนชัดข้ึน เราก็ย่ิงมีชีวิตท่ีดํารงอยูดําเนินไป

ไดดวยดีย่ิงข้ึนๆ

เมื่อก้ีน้ีพูดมาถึงวา เราเจออะไรแลว รูสึกสบาย ก็ชอบใจ

แลวก็อยากได เจออะไรแลว รูสึกไมสบาย ก็ไมชอบใจ แลวก็อยาก

ใหพนไป ก็เลยตองคิดหาทางท่ีจะใหไดใหพนไป แตไมสามารถคิด

เพราะไมรู

ทีน้ี พอมคีวามรู เรากส็ามารถคดิท่ีจะปฏบัิตจัิดการและทําการ

ท้ังหลายใหเปนไปหรอืใหสาํเร็จผลตามท่ีอยากอยางน้ันอยางน้ี น่ีคอื

จุดหน่ึงท่ีความรู กับความรูสึก มาบรรจบกัน และสนองสนับสนุนกัน
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แตความรูน้ัน ไมใชแคมาชวยใหคิดเพ่ือสนองความอยากให

สําเร็จเทาน้ัน แตมันสามารถปรับแกเปลี่ยนแปลงความอยากน้ัน

ไดดวย

น่ีเปนเร่ืองธรรมดาของชีวิต ตอนแรกเราไมมีความรู เราจะ

ใหความรูสึกเปนตัวกําหนด พอรับรูอะไรแลวรูสึกสบาย เราก็ชอบ 

เราก็จะเอา พอรับรูอันไหนแลวรูสึกไมสบาย เราก็ไมเอา เราก็

อยากหนี ก็ชัง อยากทําลาย เพราะฉะน้ัน ความอยากก็เกิดข้ึนจาก

ความรูสึก และน่ีก็คือความอยากประเภทท่ี ๑ (ตัณหา) คือความ

อยากท่ีเกิดข้ึนตามความรูสึก หรือถูกกําหนดโดยความรูสึก ซ่ึงมัก

จะเปนตัวบงการ มากําหนดบทบาทพฤติกรรมของเรากอนมีการ

ศึกษา เมื่อยังขาดหรือออนความรู ยังไมมีปญญา

เปนอันวา ความอยากประเภทท่ี ๑ น้ี เปนสภาวะท่ีมีมา

พรอมกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยไมตองเรียนรู ไมตองมีการ

ศึกษา เพราะวามันเปนไปตามความรูสึกท่ีเกิดพรอมกับการรับรู 

แลวมันก็กําหนดพฤติกรรมของคน อะไรไมอรอยคือไมสบายแก

อินทรียลิ้น ก็ไมชอบ ก็ไมกิน ไมยอมกิน อะไรอรอยคือสบาย

อนิทรียลิ้น ก็ชอบใจ ก็กินมันเขาไป พูดสั้นๆ วา กินดวยตัณหา

ความรูสึกอรอยและไมอรอย ชวยเราในข้ันเบ้ืองตน ใหเรา

อยากกินและไมอยากกิน แลวก็ใสใจท่ีจะกินบางอยางท่ีนาจะดีตอ

รางกายของเรา และท่ีจะไมกินสิ่งท่ีนาจะไมดีตอรางกายน้ัน แตแค

กินหรือไมกินตามท่ีรูสึกวามันอรอยหรือไมอรอย ยังไมเปนความ
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ปลอดภัย และไมเปนความอยูดีของชีวิตอยางแทจริงและมั่นใจ 

เรายังจะตองกาวตอไปสูการมีความรู เพ่ือท่ีจะกินใหไดผลดีอยาง

แทจริงและมั่นใจย่ิงกวาน้ัน

พูดงายๆ วา กาวจากการกิน(ดวยความอยาก)ตาม

ความรูสึก ข้ึนไปสูการกิน(ดวยความอยาก)ตามความรู หรือพูดให

สั้นวา กาวจากการกินดวยตัณหา ข้ึนสูการกินดวยปญญา

พฒันามนุษย สดุสาํคญัคือพัฒนาความตองการ

ถามวา กาวไปไดอยางไร?

เร่ืองก็เปนอยางท่ีบอกแลววา ตอนแรก เราไมมีความรูอะไร 

เราก็กินไปตามความรูสึก คือ รูสึกอรอย ก็ชอบ ก็กิน รูสึกไมอรอย 

ก็ไมชอบ ก็ไมกิน

ตอมา เราเร่ิมเกิดการเรียนรู อาจจะเร่ิมดวยการสงสัยก็เลย

ถามตัวเองวา เอ… ท่ีเรากินน้ี กินเพ่ืออะไรกันแน? ทีน้ี จากการ

สังเกตและคิดตามขอมูลท่ีสังเกตเห็น เราก็เร่ิมรูวาการกินน้ีไมใช

เพ่ืออรอย ไมใชจบท่ีไดรสอรอย แตท่ีแทน้ัน เรากินเพ่ือไดอาหารไป

เลี้ยงรางกาย ไปซอมแซมรางกาย ทําใหรางกายเข็งแรงมีสุขภาพดี 

แลวเราจะไดสามารถดํารงชีวิตอยูดวยดี และเอารางกายไปใช

ประโยชนทําการโนนน่ีและสรางสรรคอะไรๆ ได

ถึงตอนน้ี เรารูความมุงหมายวาการกินน้ีไมใชแคเพ่ืออรอย 
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แตกินเพ่ือสุขภาพ จากน้ัน เราก็มองตอไปอีกวา กินอะไรละจึงจะ

เกิดประโยชนแกรางกาย ท่ีจะทําใหเรามีสุขภาพดี แลวก็ตองคนหา

วาอะไรมีคุณคาอยางน้ัน พอจะกินสิ่งใด ก็มองวาสิ่งน้ันมีคุณคา

ไหม ตอมา เราเรียนรูวา บางอยางอรอย แตไมมีคุณคา กลับเปน

โทษตอรางกายก็มี บางอยางไมอรอย แตมีคุณคาเปนประโยชนตอ

รางกายก็มี

พอมาถึงข้ันน้ี พอเรารูวาเรากินเพ่ือใหรางกายมีสุขภาพ และ

รูวาอะไรมีคุณคา เปนประโยชนตอรางกาย อะไรไมมีคุณคา ไม

เปนประโยชน แตเปนโทษตอรางกาย คือเกิดปญญารูข้ึนมาแลว 

ตอนน้ีเช่ือไหมวา จะมีความอยากชนิดใหมซ่ึงเดิมไมเคยมีมากอน 

คือ พอปญญาเกิดข้ึนมาแลว ก็เกิดการปรับแปรแกไขและพัฒนา 

บางอยางท่ีอรอยแตเปนโทษ ซ่ึงเคยอยากกิน ก็เลิกอยาก แตบาง

อยางท้ังท่ีไมอรอย แตมีคุณคา เปนประโยชนตอรางกาย ตอชีวิต 

เรากลับอยาก น่ีมันเปนไปได

ในข้ันตน เมื่อยังไมมีความรู เรามีความอยากท่ีเกิดจาก

ความรูสกึ หรือเกิดความอยากตามความรูสึก (บนฐานของอวิชชา)

แตพอมคีวามรูข้ึนและมากข้ึน เราจะเกิดมคีวามอยากอยางใหม ท่ี

เกิดข้ึนจากความรู หรือความอยากตามความรู (บนฐานของปญญา)

แตเดิมมา ตอนแรกน้ัน อยากเพราะรูสึกชอบ ตอนน้ีเปลี่ยน

เปน อยากเพราะรูคณุคา น่ีคือเปลี่ยนจากอยากดวยตัณหา มาเปน

อยากดวยปญญา คือมีฉันทะ
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ความอยากเพราะรูคณุคา คือฉันทะน้ี ถาไมมีการเรียนรู ไม

เกิดมีปญญา จะไมสามารถเกิดข้ึนได ความอยากประเภทน้ีจึง

ตองอาศัยการเรียนรู ใหเกิดมีปญญา เปนความอยากประเภทที่

ทางพระทานยํ้านักยํ้าหนาใหปลุกเรา ใหพัฒนา เปนความอยากท่ี

สัมพันธกับการศึกษาโดยตรง แลวก็เปนเหตุผลท่ีทําใหตองมีการ

เรียนรู ตองมีการศึกษา มันเปนกุศลธรรมท่ีสําคัญอยางย่ิง

ความอยากท่ีช่ือวาฉันทะน้ี เปนแสงเงินแสงทองของชีวิตท่ี

งอกงาม เปนรุงอรุณของการศึกษา พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา:

ภิกษุทั้งหลาย ยามเม่ือดวงอาทิตยอุทัย ยอมมี
แสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึง
พรอมดวยฉันทะ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการ
เกิดขึ้นของอริยมรรคมีองค ๘ แกภิกษุ ฉันน้ัน

เมื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว ก็ทรงมีพระคุณสมบัติท่ีเรียก

วาพุทธธรรมอยางหน่ึงใน ๑๘ ประการ คือ “ทรงมีฉันทะไมลดถอย”

ถาเราไมสามารถปลูกฝงพัฒนาใหเด็กมีความอยากหรือ

ความตองการประเภทน้ีข้ึนมา การศึกษาจะเดนิหนาไปไมได และท่ี

รายอยางย่ิงก็คือ ถาแยกไมออกระหวางความอยากฝายอกุศลคือ

ตณัหา กับความอยากฝายกุศลคอืฉนัทะแลว งานการศกึษาจะปดเป 

ไปไมถูกทาง และจะผิดพลาดหมดเลย เพราะอยางท่ีพูดไปแลวน้ัน 

ความอยากประเภทน้ีเปนเร่ืองใหญมาก ถึงกับถือวาเปนรุงอรุณ

ของการศึกษา โดยเปนบุพนิมิตแหงการเกิดข้ึนของอริยมรรค



พุทธธรรมกับการฝกหัดครู๒๔

มรรคคือทางดําเนินชีวิตท่ีดีงามถูกตอง มีฉันทะเปนตนทาง 

ถาเด็กมีฉันทะแลว ก็เช่ือไดวาเขาจะมีชีวิตดีงามท่ีมีการพัฒนา อัน

เปนชีวิตแหงการศึกษา แตเรามองขามมันไป บางทีถึงกับท้ิงมัน

เสียเลย

เรามกัเขาใจผดิแบบเหมารวมไปวา ความอยากน้ันไมถูกไมดี

เรานึกไดแควาความอยากคอืตณัหา แลวก็พูดยํ้าเนนกันนักหนาวา

จะตองลดละความอยาก เอาความอยากกลายไปเปนความหมาย

ของตณัหาหมดเลย พอบอกวาพุทธศาสนาสอนใหละตณัหา ก็สรุป

เลยเถิดไปวาไมควรอยาก น่ีคือแยกไมถูก เปนจุดท่ีพลาดอยางย่ิง

ดังน้ัน ถึงเวลาท่ีจะตองยํ้ากันแลวกันอีกวา จะทําอยางไรให

สรางใหพัฒนาความอยากท่ีถูกตอง คือความอยากท่ีจะทําใหเกิด

การพัฒนา ก็คือฉันทะน่ีแหละ

ความอยากประเภทตัณหาน้ัน คนไมตองมีการศึกษา ไม

ตองมีการเรียนรูเลย เพียงแคมีความรูสึก มนัก็เกิด มันก็มีข้ึนมา 

แลวมันก็เปนความอยากท่ีไมพัฒนา คือมันไดแตเพ่ิมปริมาณและ

ขยายขอบเขต แตไมมีการพัฒนาทางดานคุณภาพ

สวนฉันทะเปนความอยากท่ีมีการพัฒนา โดยพัฒนาไปตาม

การเรียนรู พัฒนาไปตามปญญา

ตอนแรกเราเรียนรูแคน้ี เราเขาใจวาสิ่งน้ีมีคุณคาอยางน้ี เรา

ก็อยากแคน้ัน ตอมาเรามีการเรียนรู มีปญญาเพ่ิมข้ึนวาอันน้ียังไม

ดีจริง ยังมีโทษอยูบาง ยังมีสิ่งท่ีดีกวาน้ัน ฉันทะของเราก็พัฒนา
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ตามปญญาไปเร่ือยๆ

แลวก็ขอยํ้าท่ีวา พระพุทธเจาทรงแยกใหแลว ตัณหาเปน

ความอยากชนิดท่ีวา มันเกิดข้ึนท่ีไหนเมื่อไร ก็ละก็เลิกหรือกําจัด

ไปไดเลย แตฉันทะเปนความอยากท่ีพึงละดวยการทําใหสําเร็จ คือ

พอฉนัทะเกิดข้ึนแลว ก็ทําการจนบรรลจุุดหมายแลวมนัก็หมดไป ละ

เหมอืนกัน แตละดวยการทําใหสาํเร็จ น่ีตางกันอยางตรงขามเลย

ถาจะจัดการศึกษา โดยมุงเอาแคเปนการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย เพ่ือมาสนองระบบท่ีมท่ีีเปนอยู จะพอใจกบัตณัหา ก็แลวไป

แตถาจะใหการศึกษาเปนการพัฒนามนุษย ก็แนนอนวา จะตอง

พัฒนาฉนัทะข้ึนมาใหได

เร่ืองน้ียกมาพูดเพ่ือใหชวยกันดูวา การศึกษาตอนน้ีตองถือ

วาพลาดไปขอน้ีก็อยางหน่ึงละ คือแยกไมออกระหวางตัณหากับ
ฉันทะ แลวก็ไมรูตัวกันดวยวา ท่ีผิดพลาดลมเหลวอะไรกันมาก็

เพราะตัณหา และในสวนท่ีสรางสรรคกันมาน้ัน ก็สําเร็จดวยฉันทะ

คือความใฝรู ความใฝสรางสรรค คือฉันทะน่ีแหละ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจะ

ตองปลูกฝงข้ึนมา แลวมันก็โยงไปถึงหลักการพ้ืนฐานตางๆ ท่ัวไป

หมด น่ีจึงขอยกข้ึนตั้งเปนขอสังเกตอันดับหน่ึง

ยํ้าวา ปญหาใหญในการศึกษาบัดน้ี คือ ทําอยางไรจะให

เด็กพัฒนาฉันทะข้ึนมาได
ถาใครบอกวาการศึกษาท่ีผานมาลมเหลว ก็พูดไดเลยวา 

เปนเพราะภาวะขาดฉันทะไดแผขยายไปท่ัวท้ังในตัวเด็กและตัวครู



- ๒ -

ศกึษาแค ๓ แดน กพั็ฒนาครบ ๔ ดาน

-  -

จากฤทธิ์ของเทวา สูสิกขาของคน

พุทธศาสนาน้ันเปนศาสนาแหงการศึกษา ขอปฏิบัติท้ังหมด

ในพุทธศาสนารวมอยูในหลักท่ีเรียกวา “สิกขา” ท้ังสิ้น

เร่ืองน้ีก็สืบเน่ืองไปจากหลักการพื้นฐานท่ีพุทธศาสนาถือวา

มนุษยน้ันมีธรรมชาติแหงความเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก จะ

เห็นวา มีถอยคําหลากหลายในพุทธศาสนาท่ีใชเปนเคร่ืองปลุกเรา

กระตุนเตือนใจใหมนุษยฝกฝนตนเอง และมีพุทธพจนมากมายท่ี

ตรัสสอนใหคนฝกฝนพัฒนาตน ดังเชนพระดํารัสวา

ทนฺโต  เสฏโ  มนุสฺเสสุ
“ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสดุ คอืคนท่ีฝกแลว (ผูมกีารศกึษา)”
หรืออยางที่ตรัสวา

มนุสฺสภูตํ  สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ  สมาหิตํ
เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ …………………..
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“พระสัมพุทธเจา ท้ังท่ีเปนมนุษยน่ีแหละ แตทรงฝกพระองค

แลว เปนผูมีพระทัยอบรมถึงท่ี แมเทพท้ังหลายก็นอมนมัสการ”

มีพุทธพจนอีกมาก ท่ีบอกถึงการท่ีมนุษยฝกตนแลว เทวดา

และพระพรหมก็มาเคารพบูชานอมไหว ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับภูมิ

หลังของสังคมสมัยน้ันดวย คือการท่ีพระพุทธเจาทรงเกิดข้ึน

ทามกลางสังคมท่ีมีศาสนาพราหมณเปนใหญ ซ่ึงเขานับถือเทพ

เจากันอยู เชน เขาถือวาพระพรหมเปนผูสรางโลก เปนผูบันดาล

ทุกสิ่งทุกอยาง รวมท้ังกําหนดวิถีชีวิตและชะตากรรมของมนุษย 

เปนเหตุใหมนุษยตองเอาใจเทพเจาดวยการเซนสรวงสังเวย จน

เกิดการบูชายัญชนิดตางๆ แมกระท่ังฆามนุษยบูชายัญ

พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนทามกลางสภาพชีวิตและสังคม

อยางน้ัน ท่ีมนุษยฝากชีวิตและชะตากรรมไวกับเทพเจา พระองคก็

ทรงนํามนุษยสูความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ โดยทรงมาช้ีจุดพลิก

ผันอันสําคัญ ใหมนุษยหันมามองดูความจริงของธรรมชาติ ท่ีสิ่งท้ัง

หลายเปนไปตามเหตุปจจัย มิไดข้ึนตอการดลบันดาลของเทพเจา 

และใหมนุษยหันมากระทําการดวยตนเองดวยความเพียรพยายาม

เพ่ือใหมนุษยสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง ก็จึงตองให

มนุษยมีการฝกฝนตนเอง โดยตั้งตนจากฐานของธรรมชาติท่ีวา

มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได น่ีคือการท่ีพุทธศาสนาเบนความสนใจ

ออกจากภูมิหลังของสังคม เปลี่ยนมาใหความสําคัญกับการฝกฝน

ตนเอง แทนการหวังพ่ึงอํานาจดลบันดาลจากภายนอก
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ตอนน้ีขอถือโอกาสแทรกนิดหน่ึง เปนการโยงใหเห็นหลัก

การสําคัญ คือ ถาเรามองในแงภูมิหลังของสังคมอยางท่ีพูดมาน้ัน

ท่ีวามนุษยมองวาชะตากรรมของตนข้ึนตอเทพเจาท่ีจะดลบันดาล 

ดังน้ัน เมื่อมนุษยตองการอะไร ไมวาจะใหรอดพนจากภัยอันตราย

หรืออยากไดโชคลาภอะไร ก็ตองไปไหววอนบวงสรวงเทพเจา และ

เขาก็ทําอยางน้ีกันตลอดมา

อยูมาพระพุทธเจาอุบัติข้ึน พระองคก็สอนวา อยาไปมัวหวัง

พ่ึงเทพเจาเหลาน้ันเลย ขอใหมาดูธรรมคือความจริงกันซิวา สิ่งท้ัง

หลายเปนเร่ืองของธรรมชาติ และในธรรมชาติน้ัน สิ่งท้ังหลายเปน

ไปตามเหตุปจจัยของมัน เหตุปจจัยใหเกิดผล ผลเกิดจากเหตุ

ปจจัย เพราะฉะน้ัน แทนท่ีทานจะไปน่ังนอนออนวอนหวังหรือรอ

คอยใหเทพเจาท้ังหลายบันดาลให ทานตองการผลอะไร ทานก็ทํา

เหตุปจจัยของมันสิ เมื่อทําเหตุปจจัยของมันแลว ผลก็จะเกิดข้ึน

ดังน้ันพระพุทธเจาก็เบนความสนใจจากเทพเจา มาสูสิ่งท่ี

เรียกวา “ธรรม” คือความจริงของธรรมชาติ พูดกันสั้นๆ วายาย  

“จากเทพ สูธรรม“

สังคมอินเดียยุคโบราณเปนสังคมแหงเทพเจา มนุษยฝาก

ชีวิต ฝากความหวังทุกอยางไวกับเทพเจา พอพระพุทธเจาเกิดข้ึน 

พระองคช้ีใหคนมองใหม ใหหันมาหาธรรม คือใหหันมามองความ

จริงของธรรมชาติวา สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย

พอพระองคช้ีใหคนหันมามองท่ีธรรม คือมองธรรมชาติท่ีเปน
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ไปตามเหตุปจจัยแลว เร่ืองก็โยงมาสูการกระทําของมนุษย คือเปน

การบอกตอไปวา เมื่อทานตองการผลอยางไร ทานก็ตองทําเหตุ

ปจจัยท่ีจะใหไดผลอยางน้ัน

น่ีเปนการเปลี่ยนตัวผูบันดาลผล จากเทพเจา มาเปนความ

จริงของเหตุปจจัยในธรรมชาติ หรือเรียกงายๆ วา จากเทพเจา มา

เปนกฎธรรมชาติ และเปลี่ยนวิธีการท่ีจะใหสําเร็จผล จากการออน

วอนขออํานาจดลบันดาลของเทพเจา มาเปนการกระทําเหตปุจจัย

ดวยความเพียรพยายามของตน หรือพูดสั้นๆ วา จากการออนวอน

มาเปนการกระทํา หรือการลงมือทํา

ทีน้ี การท่ีมนุษยกระทําการดวยความเพียรพยายามน้ัน

เรียกวา “กรรม” แตในท่ีน้ี มุงเอาการกระทําท่ีดีเทาน้ัน ดังน้ัน เมื่อ

พูดใหเปนภาษาทางการ ก็จึงบอกวา เปลี่ยนวิธีการ จากการบูชา

ยัญ มาเปนทํากรรมดี

ถึงตอนน้ี จะเห็นวา ถาเราขอผลจากเทพเจา เราก็ตองบูชา

ยัญ แตเมื่อเราจะเอาผลตามธรรม เราก็ตองทํากรรม น้ีคือ ธรรม

ของธรรมชาติ โยงมาท่ีการกระทําของคน

พูดเปนสํานวนวา “ธรรมเรียกรองกรรม” คือ เมื่อคนตองการ

ผลจากธรรม ธรรมก็เรียกรองกรรมจากคน

เปนอันวา ธรรม คือความจริงของกฏธรรมชาติท่ีเปนไปตาม

เหตุปจจัย กรรม คือการกระทําของมนุษยท่ีสอดคลองกับกฎ

เกณฑแหงความจริงของธรรมชาติท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน
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มนุษยตองทํากรรม คือทําเหตุปจจัย แลวผลท่ีตองการจึงเกิดข้ึน

ตามธรรม เพราะฉะน้ัน พุทธศาสนาจึงเนนท่ีกรรม

กรรมในความหมายพืน้ฐาน ก็คอืการกระทําของมนุษย น่ีตรง

ไปตรงมา อยาเพ่ิงมองลกึไปถึงชาติน้ันชาติโนน เอาแคเห็นกันกอน

เปนอันวา จากธรรม ก็โยงมาสูกรรม คือ จากความจริงของ

ความเปนไปตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ก็โยงมาสูการกระทําของ

มนุษยใหตรงตามเหตุปจจัย

มนุษยในลัทธิแตกอนน้ีท่ีเช่ือการออนวอนเอาน้ัน ก็ไมคิดจะ

เพียรพยายาม ไดแตไปเซนสรวงบูชาเทพเจาขอใหบันดาลให พอ

ทําพิธีออนวอนเสร็จ ก็นอนหวังนอนรอไป แตเมื่อหันมาเขาสูหลัก

พุทธศาสนา ท่ีเช่ือในการกระทําของมนุษยวาตองทําตามเหตุ

ปจจัย มนุษยก็ตองลงมือทํา และตองใชเร่ียวแรงเพียรพยายาม

เพราะฉะน้ัน ช่ือของพระพุทธศาสนาทานจึงเรียกวาเปน 

กรรมวาท และวิริยวาท แปลวา หลักคําสอนท่ีถือการกระทําและ

ถือความเพียร คือถือหลักการกระทําดวยความเพียรพยายามของ

ตน ใหสําเร็จผลท่ีตองการน้ัน

น่ีคือหลักใหญท่ีโยงจากธรรมในกฎธรรมชาติ มายังการ

กระทําของมนุษย กรรมจึงไดแก การกระทําของมนุษยเพ่ือจะให

สําเร็จผลตามกฏธรรมชาติ

ทีน้ี เร่ืองมันโยงตอไปอีกวา การกระทําของมนุษยอยางท่ีวา

เมื่อก้ีน้ัน ถามันไมสอดคลองกับกฎธรรมชาติ คือไมตรงตามเหตุ
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ปจจัยท่ีจะใหเกิดผลอยางน้ัน มันก็ไมสําเร็จผลท่ีตองการ แลวทํา

อยางไรมันจึงจะสอดคลอง มนุษยก็ตองมีความรู ตองเขาใจความ

จริงของธรรมชาติน้ัน ตองรูเหตุปจจัยท่ีจะตองทํา

ฉะน้ัน มนุษยจึงตองเรียนรูกฏธรรมชาติ ตองเรยีนรูเหตุปจจัย

เพ่ือใหการทํากรรมของตนสําเร็จผล มิฉะน้ัน ถึงจะมีความเพียร

พยายามทํากรรมไปมากมาย ก็เหน่ือยเปลา ไมสาํเร็จผลท่ีตองการ

แลวก็มาโอดครวญอกีวาฉันทําแลว ผลท่ีตองการไมเห็นมันสําเร็จ

เลย ฉันทําดี ไมไดดี ฯลฯ

เพราะฉะน้ัน เพียงแตทํากรรมจึงไมพอ จะตองมกีารเรียนรูใหมี

ปญญาความสามารถ เพ่ือจะทํากรรมใหเกิดผลสําเร็จท่ีดไีดจริง ถึง

ตอนน้ี หลกักรรมจึงโยงไปหาหลกัท่ีเรียกวา “สกิขา” คอื การเรยีนรูการ

ฝกฝนพัฒนาตนใหมีความรูความเขาใจมากข้ึน มีความสามารถ

มากข้ึน และเขาก็จะทํากรรมไดสําเร็จผลดีบรรลุผลท่ีตองการ

พูดเปนสํานวนวา กรรมเรียกรองสิกขา (คือ จะทําการไดผล 

ก็ตองมีการศึกษา)

จะเห็นวา พระพุทธศาสนามีระบบท่ีชัดเจน ตอนแรกเราหัน

ออกจากเทพมาหาธรรม แลวธรรมก็บงช้ีมาท่ีกรรมของมนุษย จาก

น้ันกรรมก็เรียกรองวามนุษยตองสิกขา คอืตองศึกษา เมื่อมนุษยมี

การศึกษาเรียนรูเกิดปญญาพัฒนาจนถึงท่ีสุดแลว ก็วิมุตติ คือหลุด

พนเปนอิสระ แกปญหาได ดับทุกขหมดไป

หลักท่ีวามาน้ีจึงสอดคลองกับความหมายของฉันทะท่ีวาไป
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แลว คือการท่ีมนุษยเห็นวาอะไรดีงามถูกตองสมบูรณ ก็มีฉันทะ

อยากจะทําใหสําเร็จ แตจะทําใหสําเร็จได ก็ตองรูความจริงของกฏ

ธรรมชาติ จึงอยากรูความจริง

ดังน้ัน ฉันทะ จึงมีความหมายวา อยากทําใหดีใหงามให

สมบูรณ และอยากรูความจริงท่ีจะทําใหสําเร็จไดตามน้ัน

เมือ่ดตูามน้ี ก็จึงกลายเปนวา “ฉนัทะ” คอื หนึง่ ใฝรู สอง ใฝทํา

หรือใฝรูใฝสรางสรรค ทางพระใชคําศัพทสั้นๆ วา “ธรรมฉันทะ”

แปลวา ความอยากในธรรม คือตองการรูความจริงของกฎธรรม

ชาติ หรือรูความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน แลวก็อยากกระทําการ

ตามกฏธรรมชาติน้ันใหสําเร็จผลท่ีดี ฉันทะจึงสอดคลองกับหลัก

การน้ีท้ังหมด และหลักท้ังหมดในพุทธศาสนาจึงโยงถึงกัน

ตรงน้ีนอกเร่ืองไปหนอย แตก็มุงเพ่ือจะโยงใหเห็นหลักบาง

ประการท่ีเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงก็มีความสําคัญเหมือนกัน จะไดมองเห็น

ระบบของพระพุทธศาสนาอยางเปนภาพรวม

เปนไตรสิกขา เพราะชีวิตรวมพัฒนาท้ัง ๓ แดน

ทีน้ีก็เจาะมาท่ี สิกขา คือการศึกษาท่ีคนฝกตนใน ๓ แดน

ของชีวิต ใหเกิดการพัฒนาครบท้ัง ๔ ดาน

ไดบอกแลววา ในพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก 

และฝกได แลวก็ฝกไดอยางดีดวย อยางท่ีวา ประเสริฐไดดวยการ
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ฝก และเมื่อฝกแลวก็ประเสริฐเลิศหาท่ีเปรียบมิไดเลย จนแมแต

เทพพรหมก็ช่ืนชมบูชา กระท่ังเปนพุทธะก็ได

การฝกศึกษาตามหลักสิกขาน้ัน มีเปนชุด ๓ อยาง เรียกวา 

ไตรสิกขา ซ่ึงทานจัดไวเพ่ือใหคนพัฒนาครบท้ัง ๓ แดนของชีวิตท่ี

ดําเนินไป หรือชีวิตท่ีเปนอยู (๓ แดนของการดําเนินชีวิต) คือ

๑. การฝกฝนพัฒนาในแดนแหงการสัมพันธกับสภาพแวด

ลอม ไมวาจะสัมพันธดวยตาดู หูฟง ลิ้นชิมรส ฯลฯ (การใชอินทรีย) 

หรือสัมพันธดวยกายทํา วาจาพูด ท่ีเปนเร่ืองพฤติกรรม การพัฒนา

ความสมัพนัธกับสิง่แวดลอมท้ังทางสงัคม และทางกายภาพ ไมวาจะ

เปนวัตถุสิง่ของเคร่ืองใชตลอดจนเทคโนโลยี ท้ังหมดน้ีเรียกวา ศลี

๒.  การฝกฝนพัฒนาในแดนของจิตใจ ไมวาจะเปนเร่ืองของ

คุณธรรมความดีงาม เร่ืองความเขมแข็งมีกําลังความสามารถ หรือ

เร่ืองความสุขเกษมสันต เรียกวา สมาธิ   

๓. การฝกฝนพัฒนาในแดนของปญญา ความรู ความเขาใจ 

และความสามารถในการคิด เรียกวา ปญญา

ชีวิตมนุษยท่ีเปนอยูและดําเนินไปน้ี  มีท้ังหมดท้ังสิ้นก็แค ๓ 

แดนเทาน้ีแหละ และเราก็ตองพัฒนาใหครบท้ังสามแดนน้ัน เคียง

ควบประสานและงอกงามสงตอกันไป

ท่ีจริง ศีล สมาธิ ปญญา เปนคําลัด สําหรับเรียกสั้นๆ สบายๆ 

ไมใชเปนศัพททางการแท ศัพทท่ีเปนทางการจริง เรียกวา

๑. อธิศลีสิกขา แปลงายๆ วา การฝกฝนทางดานศีลใหย่ิงข้ึนไป
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๒. อธิจิตตสิกขา แปลงายๆ วา การฝกฝนพัฒนาทางดานจิต

ใจใหย่ิงข้ึนไป

๓. อธิปญญาสิกขา แปลงายๆ วา การฝกฝนทางดานปญญา

ใหย่ิงข้ึนไป

  ทีน้ีก็มขีอสงัเกตวา เวลาเรียกสัน้ๆ อธศิลีสกิขา เรียกวาศีล ก็

งายแลว อธิปญญาสิกขา เรียกปญญา ก็งายแลว แตทําไมอธิจิตต-

สิกขา จึงไมเรียกวาจิตต ทําไมจึงยักยายไปเรียกวาสมาธิ

มีคําช้ีแจงวา อธิจิตตสิกขาน้ัน ก็คือเร่ืองการฝกฝนพัฒนาจิต

ใจน่ันเอง ทีน้ี การพัฒนาจิตใจน้ัน ถาจะสรุปก็มี ๓ ดาน คือ ดาน

คุณธรรมตางๆ เชน เมตตา กรุณา กตัญุตา คารวะ หิริโอตตัปปะ 

ดานความสามารถความเขมแข็งแกลวกลา เชน ความใฝปรารถนา 

ความมั่นใจ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบ 

สติ สมาธิ อะไรพวกน้ี และดานความสุข เชน ความสดช่ืน ความรา

เริง ความเบิกบาน ความเอิบอิ่ม ความผองใส ความสุข เร่ืองของ

จิตท่ีดีก็มี ๓ อยางน้ี แตทําไมมาเรียกสั้นๆ วา “สมาธิ”

ท่ีเรียกสั้นๆ วาสมาธิน้ัน ก็เพราะวา สมาธิเปนแกนของการ

พัฒนาทางดานจิตใจท้ังหมด

สมาธิคืออะไร ถาพูดงายๆ โดยใชถอยคําสามัญ สมาธิ ก็คือ

การท่ีใจของเราอยูกับสิ่งท่ีตองการไดตามท่ีตองการ แตท่ีแปลวา

สมาธิคือใจตั้งมั่นน้ัน เปนการพยายามแปลตามตัวหนังสือ หรือ

แปลรักษาศัพท
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ใจตั้งมั่นคืออะไร ก็คือใจอยูกับสิ่งหน่ึงสิ่งเดียว ท่ีพูดแบบทาง

การวาจิตมีอารมณเปนหน่ึง แตถาเราพูดตามประสาชาวบาน ก็

บอกวา ใหใจอยูกับสิ่งท่ีตองการไดตามตองการ ใครท่ีใจอยูกับสิ่ง

ตองการไดตามตองการ คนน้ันก็มีสมาธิ

แตปญหาก็คือวา คนเราท่ัวไปน้ัน ใจไมไดอยางน้ี ใจมันอยู

กับสิ่งท่ีตองการไมไดตามตองการ มันอยูเดี๋ยวหน่ึงก็ไปเสียแลว ที

น้ี เมื่อใจไมอยูกับสิ่งท่ีตองการไดตามตองการ ใจก็จะมีสิ่งอื่นเขา

มารบกวน มีความวอกแวก หรือมีเร่ืองโนนเขามาเร่ืองน้ีเขามา 

เปลี่ยนไปเร่ือย หรือยุงไปหมด ฟุงซาน บางทีถึงกับวาวุน หรือสับ

สน น่ีคือไมมีสมาธิ

เมื่อจิตใจไมเขาท่ี ไมอยูตัว ถูกรบกวนได วาวุนขุนมัว ฟุงซาน 

สับสนอยางน้ี มันจะพัฒนาอะไรไดละ มันจะทําอะไรไดละ ถึง

พยายามทําไป ก็ไมไดผลดี การฝกฝนในทางจิตก็จะไมสําเร็จ

ในการพัฒนาจิตใจนั้น จะตองใหจิตอยูตัว ตั้งมั่นไดท่ี เหมาะ

ท่ีจะทํางาน สภาพจิตท่ีเปนสมาธิก็คือ จิตน้ันอยูตัว ไมมีสิ่งใดรบ

กวน เมื่อไมมีอะไรรบกวนแลว จิตก็จะอยูกับสิ่งท่ีตองการไดตาม

ตองการ เรียกวาต้ังมั่นไดท่ี มันก็ทํางานไดดี เปนจิตท่ีเหมาะท่ีจะ

ใชงาน สามารถพัฒนาไดตามท่ีตองการ จะพัฒนาคุณสมบัติ

อะไรๆ ข้ึนมาก็ได แตถาไมมีสมาธิ ก็ตรงขาม จะเอาอยางไรกับจิต

ใจ ก็เปนไปไดยาก

มีขอเปรียบเทียบท่ีจะชวยใหเขาใจงายข้ึนวา ถาเปรียบจิตใจ
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เหมือนเปนโตะทํางาน จะเห็นไดวา ถาโตะต้ังไมมั่นคง ไมไดท่ี 

โคลงเคลง หรือแมเพียงหยุบหยับ เอียง เอน หรือไมราบเรียบ ก็จะ

ทํางานไมได หรือทําไดยาก แมแตสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ ก็ตั้งก็วาง

ไมอยู เด๋ียวโนนลม เด๋ียวน่ีกลิ้ง เด๋ียวน่ันหลน บางก็โงนเงน คนก็ได

แตจับโนน ดึงน่ี ประคองน่ัน ไมเปนอันไดการไดงาน แตตรงขาม 

ถาโตะน้ันต้ังมั่นไดท่ี หนักแนนน่ิงสนิท จะวาง จะตั้ง จะทําอะไร ก็

ทําไดตามตองการ เรียกวาเหมาะแกงาน น่ีละ สมาธ ิ ก็คอืภาวะท่ีจิต

อันเปรียบเหมือนโตะน้ัน ตั้งมั่นไดท่ีอยูตัวสนิทเหมาะแกงานนั่นเอง

เปนอันวา สมาธิเปนแกนของการพัฒนาดานจิตใจ หรือเปน

ฐานท่ีตั้งรองรับคุณสมบัติทางจิตใจเอาไวท้ังหมด เทากับเปนตัว

แทนของการฝกฝนพัฒนาทางดานจิตใจ จึงเอาสมาธิมาเรียกช่ือ

แทนอธิจิตตสิกขาไปเลย น่ีเปนขอสังเกตท่ีหน่ึง

ขอสังเกตท่ี ๒ ก็คือ ท่ีวาศึกษา ๓ แดน ทําใหพัฒนาออกมา

๔ ดานน้ัน มันคืออยางไร เร่ืองน้ีจะไดวาตอไป

คําพระ - คําเพี้ยน

ศัพทในทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับการฝกฝนพัฒนามนุษยน้ี 

มีท่ีสําคัญๆ อีก ๒-๓ คํา ศัพทท่ีอยากพูดในที่น้ี คือคําวา “ภาวนา”

ภาวนา น้ัน เปนคําวิชาการในทางพุทธศาสนา แปลวา ทําให

มีใหเปนใหเพ่ิมพูน มีความหมายท่ีทานอธิบายดวยคําวา “พัฒนา”
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เปนศัพทหลักในทางธรรม

แตในภาษาไทย คําวา “ภาวนา” มีความหมายเคลื่อนคลาด

หรือเพ้ียนไป และเราเอาคําวา “พัฒนา” มาใชเปนศัพทวิชาการ

แทน ตรงขามกับในภาษาพระ คือในภาษาบาลี “พัฒนา” เปน

ศัพทสามัญ เปนคําชาวบาน แปลเหมือนกับ “ภาวนา” คือแปลวา 

เจริญ หรือเพ่ิมพูนข้ึน

ทีน้ี ในภาษาไทยท่ีใชปจจุบัน ก็เลยเกิดความสับสน เอาคํา

วาพัฒนาไปใชในท่ีท่ีภาษาพระใชคําวาภาวนา สวนคําวาภาวนา

ของภาษาพระ เราก็ใชในความหมายท่ีเพ้ียนไปเปนอยางอื่น เรียก

ไดวาสับสนนัวเนีย

ในภาษาพระน้ัน ภาวนา หมายถึงการพัฒนามนุษย ไมใช

พัฒนาสิ่งของตางๆ สวน “พัฒนา” น้ี หมายถึงการทําใหเพ่ิมข้ึน ให

ขยายออกไป เชน ทําของเล็กใหโตข้ึน ทําของนอยใหเพ่ิมเปนมาก

แมแตกองขยะท่ีขยายจากกองเล็กเปนกองโต ก็เรียกวาพัฒนา แต

ถาเปนการพัฒนามนุษย ทานมีศัพทในภาษาบาลีเรียกเฉพาะวา 

“ภาวนา” และเวลาอธิบายคําวาภาวนาน้ัน ทานจึงอธิบายดวยคํา

วา “พัฒนา”   

ในภาษาไทย คําพระท่ีใชกันมาๆ ถึงปจจุบัน มีความหมาย

เคลื่อนคลาดไปมาก แทบทุกคําเพ้ียนไปไมมากก็นอย อยาง 

“ภาวนา” น้ี ก็มีความหมายกลายไปเปนการทอง บน หมุบหมิบๆ

ทําปากเหมือนบนวาไปเลย
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“ภาวนา” ตัวจริง แปลวา การทําใหมีใหเปนใหเกิดใหมีให

เจริญเพ่ิมพูน และมักใชแสดงความหมายเปนเร่ืองๆ ไป แลวแตจะ

ตองการพัฒนาอะไร จะพัฒนาคุณสมบัติอะไร ก็ภาวนาเร่ืองน้ัน 

เชน ตองการพัฒนาเมตตา ก็บอกวา เมตตาภาวนา จะพัฒนา

สมาธิ ก็บอกวา สมาธิภาวนา จะพัฒนาปญญา ก็บอกวา ปญญา

ภาวนา (คนไทยแตโบราณพูดกันมาวา เจริญเมตตา เจริญสมาธิ 

เจริญปญญา) ฯลฯ

เปนอันวา “ภาวนา” ใชในแตละเรื่องละอยาง ท้ังน้ีวาใน

ระดับปลีกยอย แตแมในระดับกวางออกไป ก็นิยมใชกับเร่ืองท่ีแยก

ออกไปเปนดานๆ

สวนคําวา สิกขา ในท่ีน้ี ใชสําหรับกระบวนการเรียนรูฝกฝน

พัฒนาท้ังหมด เปนการพูดอยางรวมเปนระบบ วามี ๓ ตรงกับ

ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีมีสามแดน

แตในเวลาท่ีพูดแยกแยะ ก็จะจําแนกออกไปวามีการพัฒนา

ดานน้ันๆ โดยใชคําวาภาวนา คือแยกแยะใหเห็นหมดวา เวลาท่ี

มนุษยเราพัฒนาน่ี มีการพัฒนาก่ีดาน จะใหเห็นชัด โดยไมตอง

คํานึงถึงระบบ ก็เลยแยกเปน ๔ ดาน ภาวนาก็เลยมี ๔ ในขณะท่ี

สิกขามี ๓ อยาง

แตเร่ืองน้ี เด๋ียวจะอธิบายวาทําไมตองแยกจํานวนตางกัน

ภาวนา ท่ีวาแยกเปนดานๆ น้ัน ก็มาดูวาคนเราตองพัฒนา

อะไรบาง ทานจําแนกไววามี ๔ ดาน ก็คลายกับสิกขาท่ีพูดไปแลว 
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แตมีขอตางกัน คือ ภาวนา มี ๔ ดังน้ี

๑. กายภาวนา แปลวา การพัฒนากาย ทําไมจึงพัฒนากาย 

เรามักเขาใจกันแควา พัฒนากาย คือทําใหรางกายแข็งแรงเจริญ

เติบโต โดยรับประทานอาหารท่ีดีมีคุณคา และบริหารรางกายใหมี

สุขภาพดี

แตในพุทธธรรม ทานไมไดหมายความแคน้ัน ท่ีวาพัฒนา

ทางกายน้ัน ทานมุงหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวด

ลอมทางดานกายภาพ เร่ืองดานวัตถุ พวกปจจัย ๔ สิ่งเสพบริโภค

วัตถุสิ่งของเคร่ืองใช และธรรมชาติแวดลอมท้ังหลาย โดยเฉพาะท่ี

ชัดเจนคือ สิ่งท่ีเสพทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนจุดเร่ิมตนของ

การพัฒนาทางดานกาย คือสิ่งท่ีเราไปเก่ียวของในโลกโดยใช

อินทรียคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนสื่อ เปนชองทางรับรูขอมูล

ตางๆ เขามา และเสพความรูสึก

ถาเราใชอินทรียไมเปน ไมพัฒนามัน เราจะรับรูในลักษณะท่ี

ทําใหเกิดโทษแกชีวิต จะไดแตเสพความรูสึก และอาจจะลุมหลง 

ไรสติ และตกเปนทาสของมัน

แตถาเราใชอนิทรียเปน เราก็จะรับรูในลกัษณะท่ีใหเกิดคุณคา

เปนประโยชน มกีารดูเปน ฟงเปน ทําใหเกิดปญญา เปนตน ดงัน้ัน

เราจึงตองพัฒนาการใชอินทรีย ซ่ึงเปนจุดเร่ิมในเร่ืองกายภาวนา

การศึกษาในพุทธศาสนาก็เร่ิมจากการใช ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ น่ีแหละ ท่ีวารับรูอยางไรจึงจะไมถูกอกุศลธรรมเขามา
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ครอบงํา ไมเกิด โลภ โกรธ หลง มัวเมา แตรับรูอยางไรใหเกิดกุศล

ธรรม เกิดความดีงาม ใหเกิดความเขาใจสิ่งท้ังหลายอยางถูกตอง 

และไดขอมูลมาเปนความรูท่ีจะพัฒนาปญญา ตลอดจนไดแงมุม

ความคิดท่ีจะใชประโยชนตอไปในการพัฒนาชีวิต ในการสราง

สรรคเก้ือกูลอะไรตางๆ การรับรูอยางน้ีเปนการพัฒนาดานแรก ใน

ข้ันกายภาวนา

นอกจากน้ันก็พัฒนาความสัมพันธกับปจจัย ๔ คือการกิน

การเสพบริโภคใชสอย เชน ในการรับประทานอาหาร ก็ตองฝกตอง

พัฒนาตัวเองวา ทําอยางไรจะรับประทานแลวไมเกิดโทษตอชีวิต

ตอรางกาย ทําอยางไรรับประทานแลวจะเกิดประโยชน ใหรางกาย

แข็งแรงมีสุขภาพดี พรอมท่ีจะเอาไปใชในการดําเนินชีวิตท่ีดีท่ี

พัฒนาท่ีสรางสรรค เรียกวา กินเปน ใชเปน บริโภคเปน

เพราะฉะน้ัน ศีลจึงไมใชแคเวนจากโนนเวนจากน่ีเทาน้ัน 

และดังน้ัน ศีลพระจึงมีเพ่ิมอีกมากมาย เชน อินทรียสังวร คือการรู

จักใชอินทรีย ก็เปนศีลหลักชนิดหน่ึงของพระ และปจจัยปฏิเสวนา

คือการรูจักเสพบริโภคปจจัย ๔ ก็เปนศีลอีกหมวดหน่ึง รวมแลวก็

เปนเร่ืองความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมดานวัตถุ ศีล

ประเภทน้ีรวมอยูในการพัฒนาดานท่ี ๑ ท่ีเรียกวาการพัฒนากาย

๒. ศีลภาวนา แปลวา การพัฒนาศีล น้ีก็คือวา นอกจาก

พัฒนาความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ จําพวกวัตถุ

สิ่งของและธรรมชาติแวดลอมแลว ก็ตองพัฒนาความสัมพันธกับ
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สิ่งแวดลอมทางสังคม คือกับมนุษยดวยกันดวย เพ่ือจะไดอยูรวม

กันดวยดีในสังคม มีพฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียนกอความเดือดรอน

แกเพ่ือนมนุษย

อยางชาวบานท่ัวไป ก็ใหอยูในศีล ๕ และใหประพฤติการใน

ทางท่ีเก้ือกูลสรางสรรรค มีการหาเลี้ยงชีพท่ีสุจริต ทําอาชีวะท่ีไม

เบียดเบียนผูอื่น ประกอบอาชีวะการเลี้ยงชีพท่ีสรางสรรคสังคม 

พรอมท้ังเอื้อตอการพัฒนาชีวิตของตนเอง อาชีวะก็เปนเร่ืองสําคัญ

ในศีลของพระ เปนศีลหมวดหน่ึง เรียกวา อาชีวปาริสุทธิศีล

ตกลงวา ศีลระดับน้ี ท่ีเปนเร่ืองของความสัมพันธกับสิ่งแวด

ลอมทางสังคม จัดเปนเร่ืองของการพัฒนาศีล

แลวตอไปขอ ๓. จิตตภาวนา คือการพัฒนาจิตใจ และขอท่ี 

๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา วาโดยสรุป ก็เหมือนท่ีอธิบายไป

แลวในขอสมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา และขอปญญา หรืออธิปญญา-

สิกขา ในสิกขา ๓
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ศึกษาครบ ๓ แดน ก็พัฒนาออกไป ๔ ดาน

จุดท่ีนาสังเกตก็คือ ในไตรสิกขาน้ัน เทากับเอาภาวนา ๒ ขอ

ตน คือ กายภาวนา และศีลภาวนา ไปรวมเปนสิกขาขอแรกขอเดียว 

คือเปนศีล

สวนสิกขาขอ ๒ สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา กับขอ ๓ ปญญา 

หรืออธิปญญาสิกขา น้ัน ไมแปลก เพราะตรงกับภาวนาขอ ๓ จิตต-

ภาวนา และภาวนาขอ ๔ ปญญาภาวนา ตามลําดับ

จึงมีคําถามวา ทําไมในภาวนา ๔ จึงแยกเปน กายภาวนา

กับศีลภาวนา ขณะท่ีในไตรสิกขา รวมเขาในขอเดียวเปนศีล เร่ืองน้ี

มีเหตุผลอยู

บอกแลววา ในเรื่องภาวนา ทานพูดถึงสิ่งท่ีตองพัฒนาเปน

เร่ืองๆ จําแนกออกไปใหเห็นชัด และจะไดเนนสิ่งท่ีตองทําใหเห็น

รายละเอียด เปนการแยกแยะสวนประกอบออกมาใหดู

แตในเร่ืองสิกขา ทานพูดถึงระบบการพัฒนามนุษย ใหเห็น

วาองคประกอบท้ังหลายในระบบน้ันทํางานประสานและสัมพันธ

กันอยางไร

ทีน้ีก็มาดูใหเห็นเหตุท่ีภาวนา ๒ ขอแรกตองรวมกันเปน

สิกขาขอแรกขอเดียว ทําใหสิกขาท้ังหมดเหลือแค ๓ เปนไตรสิกขา

อยางท่ีบอกเมื่อก้ีน้ี ไตรสิกขาน้ัน เวลาปฏิบัติจริง สิกขาท้ัง
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๓ ขอ จะสัมพันธโยงกัน ประสานกัน เปนปจจัยเก้ือหนุนกัน เกิด

เปนองครวมอันหน่ึงในการปฏิบัติทุกคร้ังไป หมายความวา ในการ

ปฏิบัติคร้ังหน่ึงๆ จะมีสิกขาครบท้ัง ๓ ขอ คือมีองครวม ๓ ท่ี

ประสานเขาเปนองครวมแหงการปฏิบัติอันหน่ึงอันเดียวกัน

ปฏิบัติการในการพัฒนาชีวิตหรือดําเนินชีวิตคร้ังหน่ึงๆ เปน

องครวมท่ีมีสกิขาเปนองครวมครบท้ัง ๓ อะไรบางอยางไร? (ถา

เปนการฝกหรือทําใหดีข้ึน ก็เปนสิกขาพัฒนาชีวิต ถาไมมีการฝก ก็

เปนเพียงการดําเนินชีวิต)

พูดงายๆ วา ในการทําอะไรแตละคร้ังหรือแตละกิจกรรมน้ัน 

แดนท้ัง ๓ ของชีวิตจะตองเขามามีสวนรวมดวยครบหมดทุกคร้ัง 

คือ มีการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (แดนท่ี ๑) มีเจตนาหรือเจตจํานง 

มีจิตคิดมุงหมาย (แดนท่ี ๒) และมีความรูมากหรือนอย หรือรูเขา

ใจผิดพลาด ขาดความรู (แดนท่ี ๓)

ทีน้ี ในภาวนา ๔ น้ัน ไดแยกการสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ กับทางสังคมออกไปตางหากกันเปน ๒ ขอ (คือขอ ๑ 

กับขอ ๒) แตในปฏิบัติการในสิกขา คือในการศึกษาหรือในการฝก

ฝนคร้ังหน่ึงๆ (ในขณะจิตหน่ึง) เราจะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยาง

หน่ึงอันเดียว ซ่ึงถาไมเปนวัตถุสิ่งของหรือธรรมชาติ ก็เปนผูคนใน

สังคม ในขณะหน่ึงก็เอาอยางใดอยางหน่ึงคือเปนขอเดียวในสอง

ขอน้ัน แตขอจิตใจและขอปญญามาทุกคร้ัง เปนอันวาในปฏิบัติ

การองครวมคร้ังหน่ึง มีองครวม ๓
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เพราะฉะน้ัน สิ่งแวดลอมท่ีแยกออกไปเปน ๒ อยาง ใน

ภาวนาขอ ๑ คือกายภาวนา และภาวนาขอ ๒ คือศีลภาวนาน้ัน ก็

อยางท่ีบอกแลววาแยกเพ่ือดูรายละเอียดใหเห็นชัดข้ึนเทาน้ัน แต

ในปฏิบัติการท่ีเปนจริง แยกตางหากกันไปไมได ก็ตองมาอยูในขอ

เดียวกัน เปนเร่ืองของความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยกัน น่ีก็คอื

การท่ีตองมีเพียงแค ๓ อยางในชุดไตรสิกขา

เปนอันวา ภาวนาขอ ๑ (กายภาวนา) และภาวนาขอ ๒ (ศีล

ภาวนา) รวมเขาเปนสิกขาขอ ๑ คือศีล ในไตรสิกขา หมายความ

วา ศีลในไตรสิกขา ครอบคลุมภาวนาสองขอตน คือกายภาวนา 

และศีลภาวนา โดยมีเหตุผลท่ีชัดเจนและจําเปนดังวามาน้ี

ยํ้าอีกทีวา ในระบบการศึกษาหรือการฝกฝนพัฒนามนุษยท่ี

เปนของจริงน้ัน เวลาฝกหรือทํากิจกรรมครั้งหน่ึง จะมีบทบาทของ

จิตใจ มีบทบาทของปญญา และบทบาทความสัมพันธกับสิ่งแวด

ลอมอันหน่ึง ซ่ึงในขณะจิตหน่ึง ตองเลือกอันใดอันหน่ึงอันเดียว

เพราะฉะน้ัน รวมแลวก็ตองอยูใน ๓ น่ีคือระบบแหงไตรสิกขา ท่ีมี

คราวละ ๓

เมื่อรูหลักความจริงอันน้ี เราจะไดประโยชนมาก โดยนํามา

ใชในการศึกษาถึงระดับจุลภาคทีเดียว คือเราจะพัฒนาตน พัฒนา

คน พัฒนาเด็ก ไดในทุกกิจกรรมในทุกขณะทุกเวลา และใชไดท้ัง

ในการวางแผน และในการตรวจสอบวัดผล

ยกตัวอยาง เมื่อเราทํากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมอันใดอัน
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หน่ึง จะเปนสวนบุคคล หรือเปนหมู ก็ตาม เราจะคิดพิจารณาจัด

การกอนทํา เพ่ือดําเนินการฝก หรือตรวจสอบหลังทําก็ได ใหพรอม

ท้ัง ๓ อยาง คือ

(๑) ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในทางสังคมหรือทางกาย

ภาพน้ัน กิจกรรมหรือพฤติกรรมของเรา เปนไปในทางเบียดเบียนกอ

ความเดอืดรอนเสยีหาย หรือสรางสรรคเก้ือกูล

(๒) ในขณะท่ีทํากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมน้ัน เรามีสภาพจิต

ใจเปนอยางไร เรามีเจตนาอยางไร เราทําดวยแรงจูงใจอะไร มีแรง

จูงใจเปนความโลภ ตองการผลประโยชนสวนตัว หรือมีแรงจูงใจ

โกรธ เกลียดชังริษยา จะแกลงจะทําราย หรือมีแรงจูงใจเปนความ

ลุมหลงมัวเมา และสภาพจิตของเราเศราหมองขุนมัวมีความทุกข

หรือมีความสุขผองใสเบิกบาน

(๓) ในดานปญญา ก็ดูวาเรามีความรูความเขาใจในสิ่งท่ีเรา

ทํา มีเหตุผลในสิ่งท่ีทํา มองเห็นผลท่ีจะตามมาจากการกระทําของ

เราวาจะดีหรือราย ไดหรือเสีย จะเปนอยางไร

เปนอันวา ไตรสิกขา ซ่ึงเปนระบบในการปฏิบัติจริง มี ๓

เพราะเปนองครวมท่ีจะตองมีองครวมครบ สวนภาวนา มีประโยชน

ในแงท่ีจะดูสวนประกอบหรือรายละเอียด โดยแยกใหเห็นเปน

ดานๆ ไปวา เราจะพัฒนาคนในเร่ืองอะไรบาง

เฉพาะอยางย่ิง ภาวนามีประโยชนมากในตอนวัดผล ใน

ตอนปฏิบัติการน้ัน เรามองท่ีไตรสิกขา เราไมตองคํานึงถึงเร่ือง
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ภาวนา ๔ น้ี แตเราไปคํานึงถึงภาวนา ๔ น้ันในตอนวัดผล คือดูวา

บุคคลน้ันๆ พัฒนาครบ ๔ ดานไหม โดยดูทีละดานวา

๑. กายภาวนา ในดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย
ภาพ เขาพัฒนาไหม และพัฒนาแคไหน

๒. ศีลภาวนา ในดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
เขาพัฒนาไหม และพัฒนาแคไหน

๓. จิตตภาวนา ในดานจิตใจ เขาพัฒนาไหม และพัฒนาแค
ไหน

๔. ปญญาภาวนา ในดานปญญา เขาพัฒนาไหม และ
พัฒนาแคไหน

เปนอันวา ภาวนาท่ีแยกเปน ๔ น้ี เหมาะกับการวัดผล แลวก็

เห็นไดชัดเจนตรงตามท่ีทานใชมาจริงๆ วา พระพุทธเจาไดตรัส

ภาวนา ๔ น้ี ในแงท่ีเปนการจํากัดความ ในการแสดงความหมาย 

และในการตรวจสอบ ซ่ึงเปนเร่ืองของการวัดผล โดยตรัสถึงพระ

อรหันตวาเปนผูมภีาวนา ๔

ในพระไตรปฎก มีขอความแสดงความหมายวา พระอรหันต

คือใคร? พระอรหันต คือผูมีตนอันพัฒนาแลว คืออยางไร แลวทาน

ก็แยกเปน ภาวิต ๔ (ผูไดภาวนาแลว ๔) คือ

๑.  ภาวิตกาย ผูมีกายท่ีพัฒนาแลว
๒.  ภาวิตศีล ผูมีศีลท่ีพัฒนาแลว
๓.  ภาวิตจิต ผูมีจิตท่ีพัฒนาแลว
๔.  ภาวิตปญญา ผูมีปญญาท่ีพัฒนาแลว
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น้ีคือภาวนา ๔ ท่ีใชในการวัดผล แสดงถึงคุณสมบัติของพระ

อรหันต ใครก็ตามท่ีพัฒนาสมบูรณครบ ๔ ดานน้ี ก็เปนพระ

อรหันต เปนอเสขะ ผูจบการศึกษา อันน้ีก็ชัดเจน

ตกลง น่ีคือเหตุผลงายๆ วา สิกขาเปนระบบ เปนกระบวน

การในการศึกษา สวนภาวนาน้ันใชในการวัดผล

ถาวาโดยหลักการ ก็เปน กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา 

ปญญาภาวนา
ถาวาโดยคุณสมบัติของคน ก็เปลี่ยนตามหลักไวยากรณ

ภาษาบาลีเปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา

การศึกษาตั้งแตจิ๋ว จึงจะไดอารยธรรมที่แจว

ขอยอนกลับไปยํ้าแงท่ีพูดไปแลวหนอยหนึ่ง เมื่อก้ีน้ีไดพูด 

ใหเห็นในชวงสั้นวา การศึกษาจะมีไดอยางไรในทุกกิจกรรม ในทุก

พฤติกรรม โดยมีไตรสิกขาครบ อันน้ีเปนการมองในระดับวงจรเล็ก 

หรือจะใชภาษาเลียนแบบเศรษฐศาสตรก็วา มองในระดับจุลภาค

สวนในชวงยาว เราก็มองคลายกับท่ีเขาใจกันท่ัวๆ ไป คือ

การศึกษาพัฒนาคนเปนข้ันตอนจากหยาบไปหาละเอียด แยกการ

ฝกคนหรือจัดแยกการศึกษาเปนระดับ เร่ิมจากศีลข้ึนไปหาสมาธิ 

แลวก็ไปจบท่ีปญญา อันน้ีเปนการมองในระดับวงจรใหญ หรือพูด

เลียนภาษาเศรษฐศาสตรวา มองในระดับมหัพภาค
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ทีน้ี การมองแบบมหัพภาคน้ัน ในขนาดใหญท่ีสุดอาจเอาไป

ใชมองการพัฒนามนุษยท้ังสังคมก็ได คือเปนวงจรใหญท่ีเปนวง

รอบครอบท้ังสังคม ซ่ึงเวียนซอนเรียวข้ึนไปเปนรูปพระเจดีย โดย

เร่ิมจากคนสวนใหญท่ีอาศัยศีลเพียงในข้ันระเบียบวินัยควบคุม

พฤติกรรมไวเปนฐานรองรับ จากน้ันก็เรียวเล็กลงไปเปนหมูคนท่ีมี

การพัฒนาในข้ันจิตใจมากข้ึนๆ จนข้ึนไปถึงยอดท่ีเล็กลงๆ คือคนท่ี

ไดพัฒนามีปญญาอยางสูง จนถึงสูงสุด

แตท้ังหมดน้ี ตองไมลืมวงจรเล็กแบบจุลภาค ท่ีวาให

ตระหนักรูท่ีจะมีการศึกษาครบไตรสิกขาท่ีพัฒนาคนในทุกกิจกรรม

และทุกพฤติกรรม ซ่ึงขอทบทวนหนอยวา เวลาจะทํากิจกรรมอะไร

ก็ตาม (ถาไหว ก็ทุกพฤติกรรมเลย) ใหเราดูวา

๑. กิจกรรมท่ีเราจะทําน้ี จะเปนไปเพื่อเบียดเบียน กอความ

เดือดรอนเสียหายแกใคร หรือแกสังคมไหม เปนการสรางสรรค 

เก้ือกูล กอประโยชนหรือไม

๒. เราทํากิจกรรมน้ีดวยสภาพจิตอยางไร มีเจตนาท่ีไมดี 

เชนคิดเห็นแกตัว คิดรายใคร เปนตน แฝงอยูบางไหม มีแรงจูงใจท่ี

ดี เปนฉันทะ ใฝรู ใฝสรางสรรค หรือประกอบดวยเมตตา กรุณา 

เปนตน หรือไม และใจของเราราเริงแจมใสสดชื่นเบิกบาน มีความ

สุข หรือขุนมัว เศราหมอง เปนตน

๓. แลวก็ในการทํากิจกรรมน้ี เรามีปญญารูเขาใจสิ่งท่ีจะทํา

ชัดเจนไหม มีเหตุผลในการท่ีจะทํา และมองเห็นผลท่ีจะติดตามมา
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จากการกระทําแคไหน ตลอดจนใชปญญาในการกระทํา เพ่ือให

กิจกรรมน้ีสําเร็จผลดวยดี

น้ีคือการใชไตรสิกขาไดครบในการดําเนินชีวิต เปนการ

ศึกษาในทุกขณะ อันเปนระบบการศึกษาท่ีแทจริง ซ่ึงในท่ีสุดจะ

พัฒนาคนไปใหถึงความหลุดพน  เปนอิสระ ใหคนมีชีวิตจิตใจและ

ปญญาเปนอิสระ

ท่ีวาเปนอสิระน้ี มคีวามหมายวา เปนอสิระอยางเก้ือกูล ไมใช

เปนอิสระแบบเปนใหญแลวก็ไปรุกรานทําลาย ไปเบียดเบียนผูอื่น

การศึกษาทุกขณะน่ีแหละสําคัญมาก อารยธรรมท่ีเปนของ

ใหญโตท่ีสุด ก็สรางข้ึนมาจากการศึกษาท่ีเปนไปอยูทุกขณะน่ีเอง

แตกลายเปนการศึกษาอยางไมรูตัว เพราะคนมักไมไดมองความ

หมายของการศึกษาลึกละเอียดลงมาถึงข้ันน้ี คือถึงข้ันการต้ัง

เจตนา การสรางสภาพจิต แนววิธีในการใชปญญา ในทุกกิจกรรม

และทุกพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงคนไมมอง แตท่ีจริงคือการศึกษา

ตัวจริง และมีอิทธิพลมากท่ีสุด

อารยธรรมลมสลาย เพราะไมประสานประโยชน

การศึกษาระบบตะวันตกตามพ้ืนเพท่ีเปนมาน้ัน พูดไดวา 

เปนระบบท่ีตองการอิสรภาพในเชิงครอบงํา คนตะวันตกก็ยอมรับ

เองวา สังคมของเขาเชิดชูระบบแขงขันเอาชนะกันในหมูมนุษย 
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และตองการใหมนุษยเปนอิสระท่ีจะมีอํานาจครอบงําและครอบ

ครองธรรมชาติ

สังคมตะวันตกมีแนวคิดท่ีมุงจะเอาชนะครอบงําครอบครอง

ธรรมชาติ และพยายามพัฒนามนุษยใหสามารถพิชิตธรรมชาติให

จงได แนวคิดและเจตจํานงหรือการต้ังเจตนาน้ีออกมากํากับหรือ

บงการในกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษยตะวันตกอยางกลม

กลืนไปในวิถีชีวิตเลยทีเดียว และน่ีก็คือการศึกษาในทุกขณะ หรือ

การศึกษาตัวจริงท่ีวามาแลว (บางทานอาจจะไมยอมรับวาน่ีเปน

การศึกษา หรืออาจจะบอกวาเปนมิจฉาศึกษา ก็แลวแต)

ตะวันตกภูมิใจเปนอยางย่ิงวา เขาพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาไดดวยเจตจํานงแหงแนวคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ เขา

สรางสรรคอารยธรรมมาดวยแนวคิดน้ี เขาถึงกับอวดไวในตําราวา 

สมัยกอนเปนพันๆ ปมาแลว ตะวันออก คือจีนและอินเดีย เจริญ

กวาตะวันตกในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตดวยแนวคิดท่ี

จะพิชิตธรรมชาติน้ี จึงทําใหตะวันตกเจริญล้ําหนาตะวันออกไปใน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน*

                                                                         
* ขอใหอานดูเอง จากขอความตอไปนี้

“… and it gave rise to the notion that, through science and technology, man
could bend nature to his wishes. This is essentially the modern view of
science, and it should be emphasized that it occurs only in Western
civilization. It is probably this attitude that permitted the West to surpass the
East, after centuries of inferiority, in the exploitation of the physical world.”
“science, history of.” Encyclopædia Britannica. Chicago: Encyclopædia
Britannica, 1969. (ขอความน้ีในฉบับป 2008 ก็ยังคงเดิม)
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แตมาถึงเวลาน้ี ความภูมิใจในอารยธรรมแบบน้ันของตะวัน

ตก ก็ตองมาสลายลง เปลี่ยนเปนบอกใหมวาแนวคิดพิชิตธรรม

ชาติน้ันผิด เพราะมันกลายเปนการขมเหงเอาเปรียบธรรมชาติ 

แลวก็ทําใหเกิดความวิบัติท่ีรายแรง ท้ังธรรมชาติแวดลอมเสีย 

ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และมนุษยกําลังประสบความเดือด

รอนอยางหนัก จากการท่ีไดไปทําลายธรรมชาติน้ัน

หันมาดูดานสังคม ตะวันตก เฉพาะอยางย่ิงสังคมอเมริกัน ก็

เชิดชูระบบแขงขันชิงชัยวาเปนหัวใจของความสําเร็จและการสราง

สรรคความเจริญกาวหนา

ขอใหดูตัวอยางสักนิดวา คนอเมริกันทานตอไปน้ี มองสังคม

ของเขาเองอยางไร

This dogma has entered every aspect of our 
culture starting with the way we bring up our 
children―teaching them to be aggressive, to ‘one-
up’ others before they ‘one-up’ you; teaching 
them that life is the law of the jungle, … It 
informs our theories of economics and the 
market place, and of our international relations.*

(แปลพอไดความวา: ขอยึดถือทางทิฐิอันน้ี [คือความเชื่อใน

หลัก “The survival of the fittest” - ผูแปล] ไดเขาแฝงในวัฒนธรรม

ทุกสวนของเรา เร่ิมตั้งแตการอบรมเลี้ยงดูลูก โดยสอนเด็กใหกาว
                                                                         
* Jeremy W. Hayward, Shifting Worlds, Changing Minds (Boston: Shambala

Publications, Inc., New Science Library, 1987), pp. 274-5
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ราว ใหไดเปรียบเหนือคนอื่นไวกอนท่ีเขาจะข้ึนหนาเราไป สอนเด็ก

วาชีวิตคือกฎปา … ขอยึดถือน้ีเสี้ยมสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร การ

ตลาด และความสัมพันธระหวางประเทศของเรา…)

เปนอันวา ในอารยธรรมตะวันตกท่ีเปนมาน้ัน แกนขับ

เคลื่อนอยูท่ี หนึ่ง แนวคิดทางสังคม คือการเอาชนะในระบบแขงขัน

ซ่ึงไดเปนตัวจักรใหญของลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แลวก็ สอง

แนวคิดตอธรรมชาติ คือการมุงมั่นเอาชนะธรรมชาติ

แตมาบัดน้ี แนวคิดท้ังสองน้ันไดกอปญหารายแรง เปนตัวการ

ขัดขวางการอยูรวมกันโดยสันติกับเพ่ือนมนุษยและกับธรรมชาติ

และกําลังถูกวิเคราะหวิจารณอยางหนัก เพราะคนมองเห็นกันมาก

ข้ึนๆ วาเปนแนวคิดท่ีผิด ซ่ึงมุงจะครอบงําผูอื่น เปนปจจัยหนุนการ

เอาเปรียบ การขมเหงรังแก และการเบียดเบียน เปนไปในทางกอ

ความขัดแยง ไมประสานกลมกลืน

อันน้ีก็เปนเหตุหน่ึงใหคนตะวันตกหันมาสนใจศึกษาแนวคิด

ของตะวันออกมากข้ึนๆ เพ่ือหาหนทางในการแกปญหาสังคมและ

ปญหาธรรมชาติแวดลอม

อิสรเสรีภาพในความคิดแบบตะวันตก ท่ีหมายถึงความเปน

อิสระเสรีท่ีตัวเองไมถูกจํากัด ไมถูกบีบคั้นขัดของแลว ก็ไปจัดการ

อะไรๆ ไดตามความปรารถนา แถมมจุีดหมายวาจะจัดการสิ่งน้ันๆ 

เพ่ือสนองความตองการของตนเสียดวยน้ัน ในท่ีสุดก็ถึงทางตัน 
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มนุษยเจาของลัทธิบอกวาตัวเองเจริญกาวหนา แตมนุษยพวกอื่น

และสิ่งท้ังหลายอื่นจะยอยยับ แลวในท่ีสุดก็สงผลตีกลับมาพาให

ตัวเองพลอยยอยยับไปดวย

เปนอันวา อิสรเสรีภาพในความคิดแบบตะวันตกน้ัน นําไปสู

ความขัดแยงและเพิ่มปญหา และเน่ืองจากความเปนอิสระเสรีใน

ความหมายแบบน้ันเปนจุดหมายของการศึกษาและการพัฒนา

ของเขา ดังน้ัน การศึกษาและการพัฒนาในระบบความคิดน้ัน จึง

นําไปสูความขัดแยงและการเพิ่มปญหาดวย

อารยธรรมท้ังหลายลมสลายกันเ ร่ือยมาตลอดประวัติ

ศาสตร ดวยสาเหตุสําคัญคือมีแตการขัดแยงแยงชิงประโยชน

ระหวางมนุษยตางพวกตางสังคม โดยแทบไมเคยคิดท่ีจะพัฒนา

ในทางประสานประโยชนกันเลย มาบัดน้ี อารยธรรมปจจุบัน นอก

จากขัดแยงประโยชนกันในหมูมนุษยเองแลว ก็กําลังขัดแยงกับ

ธรรมชาติคร้ังใหญท่ีสุด ถามนุษยไมสามารถพัฒนาการประสาน

ประโยชนกับสิ่งแวดลอมข้ึนมาได อารยธรรมของโลกก็อาจถึง

อวสานคร้ังสุดทาย

ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงจะตองมีอิสรเสรีภาพในความหมายท่ี

เก้ือกูลและกลมกลืน โดยมีการศึกษาและการพัฒนาท่ีถูกตองซ่ึง

ดําเนินไปในระบบแหงการเก้ือกูลกันและประสานประโยชน
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การศึกษาเพ่ือความเปนอิสระเสรีที่เกื้อกูล

ทีน้ีก็มาดูวา อิสรเสรีภาพในความหมายท่ีเก้ือหนุนระบบแหง

ความประสานกลมกลืน และการศึกษาและการพัฒนาท่ีดําเนินไป

ในระบบแหงความประสานเก้ือกูลน้ัน เปนอยางไร

ข้ันแรก ในขอบเขตแรกซ่ึงเปนวงเล็กท่ีสุด เมื่อมนุษยย่ิง

พัฒนามากข้ึน ชีวิตของเขาก็จะย่ิงมีความประสานกลมกลืนมาก

ข้ึน เร่ิมดวยระบบแหงกายและใจของเขามีความประสานกลมกลืน 

กายและใจประสานเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน

ถามีการพัฒนาท่ีผิด ภายในระบบของชีวิตเองจะเกิดความ

ขัดแยงและเปนโทษตอกัน ดังจะเห็นไดในการพัฒนายุคปจจุบัน ท่ี

การพัฒนาทําใหระบบชีวิตของมนุษยขัดแยงกัน ไมเปนองครวม

ของชีวิตท่ีกลมกลืน คนเจริญทางวัตถุ มีสิ่งเสพบริโภคพร่ังพรอม

นึกวาตนมีความสุข แตปรากฏวา ไมแตเพียงจิตใจเครียดรุมรอน

วุนวายทุรนทุราย มีความทุกขมากข้ึนเทาน้ัน แมแตรางกายเองก็

เกิดปญหาเชนเสื่อมเสียสุขภาพ มีโรคมากข้ึน เกิดความขัดแยงกัน

ในชีวิตของตัวเอง ไมประสานกลมกลืน รวมแลว ชีวิตท่ีเปนองค

รวมกลับไมดี เปนชีวิตท่ีไมมีอิสรภาพ

ข้ันท่ีสอง ในขอบเขตท่ีกวางออกไป คือความสัมพันธ

ระหวางมนุษย ปรากฏวา ในการท่ีปจเจกชนจะแสวงหาความสุข

ใหเต็มท่ี ก็มีการแขงขันแยงชิงกัน แลวทําใหในสังคมเกิดความขัด
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แยงมากข้ึน มีการขมเหงเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบกันมาก 

ความทุกขทางสังคมกลับย่ิงมาก อิสรภาพย่ิงหมดไป

ข้ันตอไป ในขอบเขตท่ีกวางย่ิงกวาน้ัน มนุษยใชความเปน

อิสรเสรีของตนในการจัดการกับธรรมชาติเพ่ือสนองความตองการ

ของตนอยางเต็มท่ี ทําใหมนุษยเจริญพัฒนาเปนอยางย่ิง แตในท่ี

สุดก็ปรากฏวา มนุษยย่ิงพร่ังพรอม สังคมย่ิงเจริญพัฒนา ธรรม

ชาติย่ิงยอยยับ และมนุษยย่ิงถูกทุกขภัยคุกคามมากข้ึน ย่ิงมีการ

พัฒนา ก็ย่ิงทวีความขัดแยง กลายเปนการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน และ

มนุษยย่ิงพัฒนาความเปนอิสรเสรี มนุษยกลับย่ิงสูญเสียอิสรภาพ

พุทธศาสนาใหหลักวา มนุษยตองพัฒนาไปสูอิสรภาพ และ

ในการพัฒนาท่ีถูกตอง มนุษยย่ิงมีอิสรภาพ ก็ย่ิงสามารถทําใหเกิด

ความประสานกลมกลนืย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพราะวา การพัฒนาน้ัน หมายถึง

การพัฒนาความสามารถท่ีจะทําใหเกิดความเก้ือกูลและกลมกลืน

ทําใหประโยชนย่ิงประสานเสรมิกัน และอิสรภาพก็ทําใหเกิดความ

พรอมมากย่ิงข้ึนท่ีจะสรางเสริม รักษาความประสานกลมกลนืน้ัน

คนมักจะมองความแตกตางในความหมายท่ีเปนความขัด

แยง แตการศึกษาน้ี ในความหมายหน่ึงก็คือ การพัฒนาความ

สามารถท่ีจะทําใหความแยงแยกและแตกตาง กลายเปนความ

ประสานเสริมและเตมิเต็ม

สิ่งท้ังหลายท่ีจะเปนองครวมซ่ึงทําหนาท่ีไดสมบูรณ เปน

ประโยชนไดน้ัน เกิดจากสิ่งท้ังหลายหรือจากประดาองครวมท่ีแตก



พุทธธรรมกับการฝกหัดครู๕๖

ตางกัน ประดาสิ่งท่ีแตกตางกันน้ัน ถาจัดใหถูกตอง จะเปลี่ยนจาก

ความขัดแยงมาเปนความประสานเสริมเก้ือหนุนกัน

ตัวอยางท่ีสําคัญ เชน ประโยชนตน กับประโยชนผูอื่น ตอน

แรกขัดแยงกัน แตละคนตองการจะเอาประโยชนใหมากท่ีสุด 

ตองการไดวัตถุมาเสพ มาบํารุงตา หู จมูก ลิ้น กายของตัวเองให

มากท่ีสุด เพ่ือใหตนมีความสุขมากท่ีสุด

แนวคิดน้ีนําไปสูการท่ีตองแยงชิงกัน เพราะแตละคนก็คดิวา

ฉนัตองไดมากท่ีสดุ ฉนัจึงจะสุขท่ีสดุ เมือ่แตละคนจะเอาใหมากท่ีสดุ

ก็ตองแยงชิงเบียดเบียน ตองขมเหงกัน คนท่ีมีกําลังนอย มีความ

สามารถนอย มโีอกาสนอย ก็เสยีเปรียบ ก็อด แลวก็เกิดความทุกข

ความเดอืดรอน คนท่ีมกํีาลงัมาก มีความสามารถมาก มีโอกาส

มาก ก็ไดเปรียบ สามารถรวบรวมกอบโกยมาไวกับตนเองไดมาก 

แตในท่ีสุด สังคมก็วุนวาย ไมปลอดภัย เดือดรอน

เมื่อสังคมวุนวายเดือดรอน แมแตคนท่ีมีกําลังเข็มแข็ง มี

ความสามารถ และมีมากท่ีสุด ก็หามีความสุขท่ีแทจริงไม สังคมก็

เกิดปญหาความขัดแยงท่ีกระทบถึงทุกคนในสังคมน้ันเอง

ในระบบการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธธรรมน้ัน มนุษยย่ิง

พัฒนาไป ก็ย่ิงเกิดความประสานกลมกลืนมากข้ึน เพราะเราทําให

การพัฒนาในแงประโยชน มาประสานกับการพัฒนาในแงสุข

ตามปกติ สิ่งท่ีมนุษยตองการก็คือประโยชน และตอกันกับ

ประโยชนก็คือความสุข อยางท่ีเราพูดงายๆ วา ประโยชนและ
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ความสุข

แตทีน้ีมีขอสังเกตสําคัญท่ีวา ประโยชนของมนุษยน้ันมักจะ

มาขัดกัน ถาเปนอยางน้ัน ปญหาของมนุษยก็จะไมรูจักจบสิ้น ถา

การพัฒนามนุษยแกปญหาน้ีไมได การพัฒนามนุษยก็ไมเปน

ประโยชนแทจริง เพราะไดแคพามนุษยไปจบท่ีทางตัน

จะเห็นกันท่ัวไปวา ย่ิงคนพัฒนามากข้ึน เขาก็ย่ิงหา

ประโยชนไดมากข้ึน แลวคนเหลาน้ันก็ตองขัดแยงกันเพราะการหา

และการไดประโยชนน้ัน

อยางไรก็ตาม ในเร่ืองน้ีเรามีคําตอบ คือ การศึกษาท่ีเปน

การพัฒนามนุษยอยางถูกตอง จะเกิดผลท่ีวา เมื่อคนย่ิงพัฒนา

มากข้ึน ประโยชนท้ังของตัวเขาเองและประโยชนของเขากับ

ประโยชนของคนอื่นและของสังคม ก็ย่ิงประสานเกื้อกูลหนุนกัน

มากย่ิงข้ึน

ตอนแรก มนุษยมองเห็นประโยชนอยูท่ีวัตถุทรัพยสินเงิน

ทอง ลาภ ยศ ฯลฯ ขางนอกตัว เขาก็พัฒนาความสามารถท่ีจะ

แสวงหาสิ่งเหลาน้ันใหไดมากท่ีสุด แลวเขาก็ขัดแยงแยงชิงกัน

ตอมา มนุษยท่ีมีการพัฒนาอยางถูกตอง รูตระหนักวาสิ่ง

ภายนอกเหลาน้ันไมใชตัวประโยชน แตเปนเพียงสิ่งท่ีเราอาศัยเพ่ือ

ใหชีวิตของเราไดประโยชน

หมายความวา ตัวประโยชนจริงๆ น้ันอยูท่ีในชีวิตของเราเอง 

คือการท่ีชีวิตน้ันเปนอยูโดยสวัสดี มีคุณภาพ มีความเจริญงอก
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งาม เขมแข็ง มีความสามารถ มีคุณสมบัติท่ีดีตางๆ มากมาย มีจิต

ใจท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะมีความสุขและแกกันไมใหประสบ

การณหรือเร่ืองราวท้ังหลายกอทุกขข้ึนมา มีปญญาท่ีจะแกปญหา

สรางสรรคและเปนอิสระในความเปนสุข

พอรูจักตัวประโยชนแลว คนก็หันมาพัฒนาตรงจุด คือ

พัฒนาตัวประโยชนท่ีแทในชีวิตของตนน้ี โดยใชสิ่งภายนอกเปน

เคร่ืองชวยเคร่ืองอาศัยหรือสิ่งเก้ือหนุน ไมมัวพัฒนาแตความ

สามารถท่ีจะแสวงหาสิ่งท้ังหลายภายนอก (แตกอนน้ันเขาใจผิด 

เอาสิ่งท่ีตนอาศัยในการสรางประโยชน ไปเปนตัวประโยชน)

เมื่อมีสิ่งเสพเคร่ืองใชภายนอกเพียงพอท่ีจะอาศัยชวยในการ

พัฒนาชีวิตแลว คนก็มุงหนาไปในการพัฒนาประโยชนของชีวิตท่ี

วาน้ัน คือทําใหชีวิตมีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีประสิทธิภาพ มีสุข

ภาพ มีญาณภาพ มีอิสรภาพ และมีคุณสมบัติท่ีดีทุกอยางทุก

ประการ รวมท้ังชวยกันจัดสรรสภาพแวดลอมท้ังทางสังคมและ

ทางวัตถุ ใหเอื้อตอการท่ีทุกคนจะพัฒนาประโยชนท่ีวามานั้นใหได

ผลดีท่ีสุด

ถึงตอนน้ี ก็จะมองเห็นวา มนุษยย่ิงพัฒนาประโยชนของ

ชีวิตข้ึนมาไดมาก เชน มีฉันทะ มีความใฝรู ใฝสรางสรรค มีสติ

ปญญาความสามารถมากข้ึน เขาก็ย่ิงสรางสรรคพัฒนาประโยชน

แกชีวิตของเขาเองในข้ันสูงข้ึนไป ทําชีวิตใหดีงามประเสริฐไดมาก

ข้ึน พรอมกันน้ันก็ชวยเหลือผูอื่น แกปญหาและสรางสรรคทํา
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ประโยชนแกสังคมไดมากข้ึนดวย

ดวยเหตุน้ี ในการศึกษาซ่ึงเปนการพัฒนามนุษยอยางถูก

ตอง ประโยชนในดานและข้ันตางๆ ของตนเองก็ตาม ประโยชน

ของตนกับประโยชนของคนอื่นและของสังคมก็ตาม แทนท่ีจะขัด

แยงกัน ก็ประสานเสริมเก้ือหนุนกัน   

ในท่ีสุด ในความหมายท่ีแทจริง ประโยชนท่ีมนุษยจะพึงได 

ก็คือการท่ีชีวิตของเขาพัฒนาข้ึนมาน่ันเอง เชน การท่ีเขามีสติ

ปญญาความสามารถเพิม่ข้ึน มคีณุธรรมเพิม่ข้ึน มวิีชชา มสีขุ มสีนัติ 

มอีสิรภาพมากข้ึน อยางท่ีวามาแลว และย่ิงเขาไดประโยชนเพ่ิมข้ึน

เขาก็ย่ิงสรางสรรคทําประโยชนใหแกตนและผูอืน่ไดมากข้ึน

โดยนัยน้ี การพัฒนามนุษยจึงนําไปสูการรวมมือกันสราง

สรรคสิ่งท่ีดีงามเปนประโยชน และประโยชนก็โยงไปประสานกับ

ความสุขดวย โดยท่ีความสุขเองก็จะพัฒนาไปในแนวทางแหงการ

ประสานเสริมเก้ือหนุนและกลมกลืนกัน ดังจะเห็นตัวอยางในการ

พัฒนาจริยธรรมท่ีถูกตอง   



- ๓ -

ถาจะพฒันาคน กต็องพัฒนาความสุข

- ☼ -

การศึกษาลมเหลว เพราะละเลยความสุข

เร่ืองหน่ึงท่ีสําคัญมาก แตมองขามหรือละเลยกันเหลือเกิน 

คือเร่ืองความสุข

ในการพัฒนาการศึกษาน้ัน เราจะตองเขาใจความหมาย

ของการศึกษากันใหชัดเจน การพัฒนาการศึกษาจึงจะเปนไปได

การศึกษา ก็หมายถึงการพัฒนามนุษยน่ันเอง ปญหาอยูท่ี

วา การพัฒนามนุษยน้ัน คือพัฒนาอยางไร

ความสุขน่ีแหละ เปนตัวกําหนดสําคัญท่ีจะบงบอกถึงความ

หมายของการศึกษา วาเปนการพัฒนาอะไร

สุข-ทุกขน่ีแหละ เปนเร่ืองพ้ืนฐานท่ีสุดของชีวิต คูกับเร่ือง
ความตองการ และความตองการก็โยงมาท่ีเร่ืองความสุขน่ีเอง

เอาท่ีเดนมองเห็นงาย ความตองการท่ีเปนปญหา ก็คอื ความ
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ตองการหาความสุขแบบแยงกัน สวนความตองการท่ีดีงามสราง

สรรคเปนกุศล ก็คอื ความตองการใหทุกสิง่ดีงามทุกชีวิตมคีวามสขุ

ความตองการหรือความอยากน้ี เปนมูลรากคือเปนตนตอ

ของเร่ืองราวทุกอยาง ตัณหาเปนตนตอกอปญหา สวนฉันทะก็

เปนตนตอใหกอการท่ีสรางสรรคเก้ือกูล

เพ่ือสนองความตองการเหลาน้ี (ท่ีจะใหมีความสุข) คนจึงมี

พฤติกรรมออกมาตางๆ หรือพูดใหครอบคลุมกวาน้ันวา จึงสื่อ

สัมพันธกับโลกคือสิ่งแวดลอม ท้ังสิ่งแวดลอมทางกายภาพและส่ิง

แวดลอมทางสังคม แลวจะสรางสรรคหรือจะกอปญหา จะเก้ือกูล

หรือจะเบียดเบียน ก็ตอนน้ีแหละ

ถึงตรงน้ีก็คือสิ่งท่ีเรียกวาจริยธรรม ในความหมายท่ีแทจริง 

ถาเปนพฤติกรรมหรือการสัมพันธท่ีเบียดเบียน ไมพัฒนา ก็เปน

อธรรมจริยา หรือปาปจริยา ถาเปนพฤติกรรมหรือการสัมพันธท่ี

เก้ือกูลสรางสรรค ก็เปนธรรมจริยา หรือกุศลจริยา

ถาไมพัฒนาความสุขดวยการพัฒนาความตองการของคน 

การแกปญหาพฤติกรรมหรือแกปญหาจริยธรรม การพัฒนาพฤติ

กรรมหรือพัฒนาจริยธรรม และการพัฒนาคน ก็จะสําเร็จผลแท

จริงไมได เราก็จะอยูกันแคการแกปญหาดวยวินัยในระดับของกฎ

ระเบียบขอบังคับท่ีตองมีการลงโทษหรือปฏิบัติดวยความขัดขืนฝน

ใจ เรียกวาเปนจริยธรรมแบบแยกสวน

คุณธรรมจริยธรรมเปนสภาวะท่ีเปนเหตุปจจัยประสานอยู
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ดวยกันกับความสุขความทุกขของมนุษย มันไมอาจแยกตางหาก

จากกัน ถาจะพัฒนามนุษย ก็ตองพัฒนาจริยธรรมโดยพัฒนา

ความสุขประสานกันไป ไมใชแยกเอาเร่ืองจริยธรรมโดดเดี่ยวออก

ไปตางหากอยางท่ีทํากันอยู

ถาพัฒนาความสุขของคนไมได การศึกษาและการพัฒนา 

จริยธรรมก็ตองวกเวียนอยูในวังวน และไมมีทางเปนอยางอื่น นอก

จากความลมเหลว

พุทธธรรมจับท่ีความสุขความทุกขเปนโครงเรือ่ง แลวโยงไป
ท่ีการพฒันาความตองการ พรอมไปดวยกนักบัการจัดการกระบวน
การสนองความตองการ ท่ีเรียกวาการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตน้ัน

ถาเราเขาใจระบบความสัมพันธขององคประกอบท้ังหลาย

แหงการดําเนินชีวิตอยางชัดเจนเพียงพอแลว จะบอกวา การศึกษา 

คือการพัฒนาคน คือการพัฒนาความสุข คือการพัฒนาจริยธรรม 

ฯลฯ ก็ไดท้ังน้ัน แลวแตจุดหรือแงมุมท่ีตองการเนนในขณะน้ัน 

เพราะในท่ีสุดทุกจุดทุกแงก็โยงถึงกัน

การศึกษาจะตองใสใจและตองชัดเจนในเร่ืองความสุขน้ี ถา

การศึกษาไมชัดเจนในเร่ืองความสุข ก็พูดไดวาการศึกษาไมเขาถึง

ชีวิต เขาไมถึงความเปนมนุษย และถาการศึกษาไมสามารถทําให

คนมีความสุขท่ีพึงปรารถนาหรือความสุขท่ีชอบธรรม การศึกษาก็

ไมชวยใหชีวิตดีข้ึนและแกปญหาสังคมไมได น่ันก็คือ ไมอาจพูดได

วาการศึกษาน้ันสัมฤทธิ์ผล หรือพัฒนาคนไดผลจริง
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รูทันจริยธรรมแบบแยกสวนและจําใจ

มาเร่ิมกันท่ีคําวา “จริยธรรม” คําน้ีเราพูดกันนัก แตหารูตัว

ไมวา เราพูดคําน้ีโดยเขาใจความหมายแบบตะวันตก ซ่ึงเปนจริย-

ธรรมแหงความฝนจิตจําใจ ตรงขามกับจริยธรรมในพุทธศาสนา ท่ี

เปนจริยธรรมแหงความสุข

จริยธรรมท่ีเรามองดวยความเขาใจแบบตะวันตกกันมานาน

น้ี เปนจริยธรรมแหงความจําใจอยางไร พอสะกิดใหสังเกต ก็มอง

เห็นไดงาย และเมื่อเทียบกัน ทําไมจึงวาจริยธรรมแบบพุทธเปน

จริยธรรมแหงความสุข ก็ไดพูดในท่ีอื่นๆ มาซํ้าบอยแลว ในท่ีน้ีจึง

ขอพูดเพียงสั้นๆ รวบรัดหนอย

ขอยกตัวอยางงายๆ ท่ีเด๋ียวน้ีทางตะวันตกไดมีจริยธรรมใหม

ข้ึนมา ท่ีเรียกวา จริยธรรมสิ่งแวดลอม (environmental ethics)

หันไปดูแนวคิดกระแสหลักของคนยุคน้ีท่ีสืบมาจากความ

กาวหนาทางอุตสาหกรรมของตะวันตกวา* มนุษยจะมีความสุขมาก

ท่ีสุดดวยการมวัีตถท่ีุแสวงหามาเสพไดมากท่ีสุด เมื่อแตละคนคิด

วาตนจะตองมีวัตถุเสพใหมากท่ีสุด จึงจะมีความสุขมากท่ีสุด ทุก

คนก็หาก็เอาใหไดแกตนใหมากท่ีสดุ ก็ตองแยงชิงเบียดเบียนกัน

ทีน้ี ถาปลอยใหแยงชิงกันอยางน้ัน สังคมก็จะเดือดรอนจน

อยูกันไมได สังคมจะลุกเปนไฟ ก็จึงตองมีการต้ังกฎเกณฑกติกา
                                                                         
* คือท่ีตอมาเรียกวา “บริโภคนิยม”
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ของสังคมข้ึนมา เพ่ือหามเพื่อกันไมใหคนขมเหงรังแกเบียดเบียน

เอาเปรียบกัน เปนการมีกรอบมีขอบเขตมีกฎระเบียบข้ึนมา การ

ประพฤติตามกฎเกณฑน้ีเรียกวาจริยธรรม ซ่ึงเปนเคร่ืองยับย้ังไม

ใหคนทําตามชอบใจแลวละเมิดตอกัน

แตทีน้ี พอใหประพฤติอยูในกฎเกณฑน้ัน คนก็หาวัตถุมา

เสพใหเต็มท่ีตามใจอยากไมไดเพราะติดกฎเกณฑ  ซ่ึงจะดวยกลัว

การลงโทษก็ตาม หรือยอมตามเหตุผลก็ตามวา ถาเขาขืนเอาตาม

ใจชอบ สังคมก็จะเดือดรอน แลวเขาเองก็จะเดือดรอนดวย แตไม

วาจะดวยเหตุใดก็ตาม เขาก็ตองยับย้ังตัวเองดวยความฝนจิตจํา

ใจ เพราะไมสามารถเสพสุขไดเต็มท่ีอยางท่ีปรารถนา

น่ีคือ เพ่ือใหสังคมอยูได เขาจําเปนจะตองยอมยับย้ังตัวเอง

ในการท่ีจะไมหาและไมไดความสขุเต็มท่ีตามท่ีอยาก การมจีริยธรรม

ก็คอืการท่ีเขาตองยับย้ังตัวเองจากการหาการเอาการไดและการแยง

ชิง ซ่ึงในอีกแงหน่ึงก็คือเปนการขัดขวางใหเขาไมสามารถหาเสพ

ความสุขไดเต็มท่ี อันน้ีจึงเปนจริยธรรมแหงความฝนจิตจําใจ

เพราะฉะน้ัน จริยธรรมในความหมายของฝรั่ง จึงเปน 

obligation  เปนสิ่งท่ีจําตองทํา  หรือเปนภาวะจํายอม

ท่ีจริง ในยุคท่ีผานมา ตั้งแตสิ้นสมัยกลาง (ค.ศ.1453/พ.ศ. 

๑๙๙๖) ท่ีฝร่ังหันหลังใหศาสนาของเขาท่ีสอนหลักจริยธรรมแบบ

เทวโองการ ชาวตะวันตกซึ่งหันมาเปนผูนิยมหรือคลั่งวิทยาศาสตร

ก็ไปสุดโตงถึงกับไมใหความสําคัญกับเร่ืองจริยธรรม เพราะเขาถือ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕

วา จริยธรรมท่ีศาสนาของเขาวาพระเจาทรงบัญชามาน้ันไมใช

หรอก มันไมเปนวิทยาศาสตร ไมมีในธรรมชาติ บางทีสังคมน้ีวา

อันน้ีดี แตอีกสังคมหน่ึงวาไมดี แตท่ีอีกสังคมหน่ึงวาดี สังคมน้ีวา

ไมดี จริยธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยบัญญัติแตงสรรกันข้ึนมาเองเทาน้ัน

ไมมีจริง ไมเปนจริง ดังน้ัน จริยธรรมจึงไดหมดความสําคัญเลือน

ลางจากสังคมตะวันตกไปนาน

จนกระท่ังเขาสูยุคปจจุบัน มาถึงบัดน้ี เมื่อมนุษยประสบภัย

รายแรงจากการเบียดเบียนธรรมชาติ สังคมตะวันตกจึงเหมือนถูก

บังคับใหหันกลับมาเห็นความสําคัญของจริยธรรมกันใหม ถึงกับมี

environmental ethics ข้ึนมา และไทยเราก็พลอยใสใจไปตามเขาดวย

เร่ืองก็มาจากความจําใจน่ันแหละ คือ อยางท่ีวาไปแลว 

อารยธรรมตะวันตกมุงวาจะตองพิชิตธรรมชาติ เพ่ือครอบครองมัน 

แลวก็เอามันมาใชมาเสพสนองความตองการของคน เฉพาะอยาง

ย่ิงก็เอามันเปนวัตถุดิบมาเขาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตออกมา

เปนสิ่งเสพบริโภคท่ีมนุษยจะไดบํารุงบําเรอตัวเองใหมีความสุข

เต็มท่ี แตแลวก็มาประสบปญหาติดขัดท่ีบอกแลว คือเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมเสีย มีมลภาวะสูง ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ เปนผล

รายตีกลับมาทําใหมนุษยเองเดือดรอนอยางหนัก จนทําทาวาโลก

และมนุษยเองจะยอยยับ มนุษยก็เลยเหมือนกับถูกบังคับ คือตอง

บังคับตัวเองใหหยุดย้ัง วาจะหาความสุขแกตัวใหเต็มท่ีโดยทํากับ

ธรรมชาติตามชอบใจตนอีกตอไปไมไดแลว
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การประพฤติปฏิบัติตัวอยางมีความยับย้ังช่ังใจตอธรรมชาติ 

โดยไมตามใจตัวเองน้ีแหละ ก็เกิดเปนจริยธรรมใหมท่ีเรียกวา 

environmental ethics คือ จริยธรรมสิ่งแวดลอม ก็ไดแกจริยธรรม

ตอธรรมชาติ หรือจริยธรรมในการปฏิบัติตนตอธรรมชาติน่ันเอง

แลวจริยธรรมก็ฟนเหมือนคืนชีพข้ึนมา กลายเปนวิชาท่ีตอง

เรียนในมหาวิทยาลัยท้ังหลายดังเชนในอเมริกา ในช่ือวา environ-

mental ethics บาง business ethics บาง

น่ีแหละ ตอนน้ีมนุษยก็หันกลับมาย้ําความสําคัญของจริย-

ธรรมกันใหม แตก็เปนจริยธรรมแบบจําใจชัดๆ ดังท่ีในการปฏิบัติ 

ก็ตองมีการอดกลั้น หรือการยับย้ังช่ังใจ หมายถึงวาไมสามารถทํา

ตามใจปรารถนา อยางท่ีบอกแลววาเปน obligation แลวมันก็เปน

เงื่อนไขท่ีวา ถามนุษยทําตามใจอยากของตัว ธรรมชาติก็อยูไมได

แลวมนุษยเองก็จะตองเดือดรอนไปดวย เพราะฉะน้ัน มนุษยจึงจํา

ตองยอมเสียยอมสละยอมอดยอมลดความสุขของตัว เพ่ือใหธรรม

ชาติอยูได และตนก็จะอยูไดดวย

น่ีคือตัวอยางของการฟน “ethics” ข้ึนมา ซ่ึงแสดงลักษณะ

ของจริยธรรมตามความหมายของคนสมัยใหมตามแนวคิดแบบ

ตะวันตก ท่ีจริยธรรมเปนเร่ืองของความฝนจิตจําใจดังไดกลาวมา

แตจริยธรรมแบบน้ีก็ทําใหมนุษยตองคิดวา มนุษยน้ัน

ตองการความสุขท่ีสมบูรณ ทีน้ี ถามนุษยปฏิบัติตามจริยธรรม

มนุษยก็จะไมสามารถมีความสุขท่ีสมบูรณไดเลย แลวจะทําอยาง
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ไร อันน้ีคือขอท่ีเรียกวาเปน dilemma คือเปนปญหากลืนไมเขา

คายไมออก คือ ถาจะเอาความสุขใหเต็มท่ีแกมนุษย ธรรมชาติก็

อยูไมได  แลวมนุษยเองก็เดือดรอน  แตถามนุษยยอมใหธรรมชาติ

อยูได ตัวเองก็ไมสามารถมีความสุขเต็มท่ี

น่ีเปนทางตันของแนวคิดตะวันตก ซ่ึงปจจุบันเขาก็ยังหาทาง

ออกไมได ท่ีจริงมันเปนทางตันของอารยธรรมเลยทีเดียว

การท่ีเนนความสําคัญของจริยธรรมข้ึนมา แลวเอาการ

ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมน้ันมาข้ึนตอความจําเปนจําใจอยาง

น้ี นับวาเปนการขัดขวางหรือทําลายการลุถึงจุดหมายแหงการมี

ความสุขของมนุษย และเมื่อมนุษยตองจําใจปฏิบัติอยางไมมี

ความสุข จริยธรรมน้ันก็ไมอาจจะมีการปฏิบัติอยางไดผลจริง

เหตุผลในเร่ืองน้ีก็งายๆ คือ เพราะวา จริยธรรมแบบตะวัน

ตกอยางท่ีวามาน้ัน เปนจริยธรรมแยกสวน ตั้งอยูตางหากจากแดน

แหงความคิดและกิจกรรมอยางอื่นของมนุษย เฉพาะอยางย่ิง มัน

ไมตั้งอยูบนฐานของการพัฒนามนุษย และไมประสานเก้ือหนุนกัน

ไปกับการพัฒนามนุษยน้ัน

ถาคนพัฒนา ความสุขในตัวคนก็ตองพัฒนา

ทีน้ีหันมาดูในพุทธธรรม ทานสอนเร่ืองความสุขไวมากมาย

และถือวาความสุขน้ีพัฒนาได
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เร่ิมดวยความสุขระดับท่ี ๑ ซ่ึงขอใชศัพทแบบภาษาสมัย

ใหมวา ความสุขแบบแยงกัน ไดแกความสุขของคนท่ัวไปท่ีเรียกวา

มนุษยปุถุชนน้ี ซ่ึงเกิดจากแนวคิดอยางเดียวกับท่ีพูดไปแลว คือ 

แนวคิดท่ีถือวา เราจะสุขมากท่ีสุด เมื่อไดเสพมากท่ีสุด ซ่ึงทําให

ตองแสวงหาวัตถุสิ่งเสพบํารุงบําเรอใหตัวไดมากท่ีสุด เอามาปรน

เปรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตน

ท่ีวาเปนความสุขแบบแยงกันก็คือ เมื่อทุกคนตองหาใหได

มากท่ีสุด ก็จะตองแยงชิงกัน ถาเราได เขาก็อด เขาก็ทุกข เราไดสุข

แตเขาไดทุกข ทีน้ี ถาเขาได เราก็อด เราก็ทุกข เขาไดสุข แตเราได

ทุกข เปนอันวา ฝายหน่ึงสุข อีกฝายหน่ึงก็ทุกข จึงเปนความสุข

แบบแยงกัน นับวาเปนความสุขข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเห็นไดท่ัวไป

มนุษยเมื่อยังไมพัฒนา ก็หาก็มีความสุขกันอยางน้ี แลวก็อยู

กันในโลกท่ีเต็มไปดวยการเบียดเบียน

ทีน้ี พระพุทธศาสนาบอกวา มนุษยน้ีพัฒนาได และท่ีวา

มนุษยพัฒนาไดน้ัน ท่ีสําคัญก็คือพัฒนาในดานความสุขน่ีแหละ 

เราจึงไดมีระบบการพัฒนามนุษย ท่ีจะใหมนุษยน้ันรูจักความสุข

เพ่ิมข้ึนในแบบและในระดับตางๆ

ขยับข้ึนไปอีกแบบหน่ึงกอน มันเปนความสุขในอีกมิติหน่ึง 

เปนการขยายความสามารถท่ีจะมีความสุขของมนุษยใหกวางออก

ไป  ดวยการพัฒนาทางดานจิตใจ

ในข้ันน้ี เราเห็นตัวอยางงายๆ จากพอแม ซ่ึงมีความสุขเพ่ิม
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จากคนท่ัวไปอีกอยางหน่ึง คือพอแมใหอะไรแกลูกแลวก็มีความสุข

อยางท่ีบอกแลววา คนข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปถือวา เราจะมีความ

สุขมากท่ีสุด เมื่อไดเสพมากท่ีสุด ซ่ึงก็หมายถึงวาตองเอาใหได

มากท่ีสุด เพราะฉะน้ัน ตามปกติ มนุษยจึงมีความสุขจากการได

การเอา แตถาตรงขามกับไดคือให ตรงขามกับเอาคืออด ก็ถือวา

เปนการเสียไป มนุษยก็จะไมมีความสุข แตกลายเปนความทุกข

ฉะน้ัน สําหรับมนุษยท่ีอยูกับความสุขแบบแยงกันน้ี การให

จึงเปนการเสีย และเปนความทุกข

เปนอันวา ตามธรรมดาท่ัวไป คนตองเอาตองไดจึงจะมี

ความสุข แตก็มีขอยกเวนวา พอแมไมตองไดจากลูก แตพอแมให

แกลูก ก็มีความสุข แสดงวา การใหก็เปนความสุขไดเหมือนกัน

ทําไมพอแมใหแกลูกจึงมีความสุขได? ตอบวา ก็ตองมีปจจัย

บางอยางเพิ่มเขามา ปจจัยตัวน้ีอยูขางใน เมื่อมองลึกเขาไป ก็เจอ

วาในใจน้ันมีแรงดึงตัวหน่ึง คือ มีความรัก เพราะมีความรักตัวน้ี 

พอแมใหแกลูก แทนท่ีจะทุกข ก็กลายเปนสุข

ความรักน้ันคืออะไร? พระบอกวา ความรักของพอแมน้ัน คือ

ความอยากใหลกูมีความสุข อยากเห็นเขาเปนสุข ความรักตัวน้ีมี

ช่ือเรียกวาเมตตา เปนคุณธรรมอยางหน่ึง

ใครก็ตาม ถาในใจเกิดมีคุณธรรมคือความรักตัวน้ีข้ึนมาแลว 

การใหแทนท่ีจะเปนการเสีย ก็กลายเปนความสุข ความสุขของเขา

ไมจําเปนตองเกิดจากการไดการเอา
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เปนอันวา ความรักท่ีเปนคุณธรรมคือเมตตา ทําใหคนมี

ความสุขเพ่ิมข้ึนมาอีกอยางหน่ึง คือความสุขจากการให หรือความ

สุขจากการสนองความตองการท่ีจะเห็นคนอื่นมีความสุข และคุณ

สมบัติในใจอันน้ีก็เกิดข้ึนไดจากการพัฒนามนุษยน่ันเอง

ตอนน้ีก็เห็นชัดวา ดวยการพัฒนามนุษยใหมีคุณธรรมแหง

ความรักข้ึนมา มนุษยก็มีความสุขจากการให และจากการสนอง

ความตองการเพื่อท่ีจะมีความสุขจากการใหน้ัน นอกจากมนุษยจะ

มีความสุขเพ่ิมข้ึนแลว พฤติกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

แทนท่ีจะมีพฤติกรรมในทางเบียดเบียนเน่ืองจากการหาความสุข

แบบแยงกัน ก็กลายเปนพฤติกรรมในทางชวยเหลือเก้ือกูล

น่ีคือการพัฒนามนุษยในดานการพัฒนาความสุข จากการมี

เพียงความสุขแบบแยงกัน ก็กาวข้ึนมาข้ันหน่ึง โดยมีความสุขเพ่ิม

ข้ึนอยางหน่ึง คือ ความสุขแบบรวมกัน หรือ สุขดวยกัน

ความสุขแบบรวมกันสุข หรือสุขดวยกันน้ี เปนความสุขชนิด

ท่ีประณีต ลึกซ้ึง ยืนยาว และระลึกถึงดวยความช่ืนใจตลอดไป

ไมเหมือนความสุขแบบแยงกัน ท่ีวูบผานๆ และมักระลึกถึง

ดวยความเสียดาย หรือถึงกับเสียใจเน่ืองจากปมความขัดแยง

เบียดเบียนท่ีซอนอยู

เพ่ือใหการพัฒนามนุษยในดานความสุขน้ีดําเนินไปใน

ขอบเขตท่ีกวางของสังคม พุทธศาสนาจึงสอนวิธีการ “ศึกษาบุญ” 

คือใหฝกการสรางคุณสมบัติท่ีดีงามของชีวิตข้ึนมา พูดงายๆ วา 
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การฝกทําความดี หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตน่ันเอง

การศึกษาบุญน้ี ก็คือการนําเอาระบบการฝกศึกษาของ

ไตรสกิขา มาจัดปรับเปน บญุกริยิา (จะเรียกวา “กุศลสกิขา” ก็ได) ให

เหมาะสาํหรับสงัคมชาวบาน อยางท่ีรูจักกันดีและพูดกันบอยๆ วา 

ทาน ศีล ภาวนา  
บุญกิริยาเปนวิธีฝกคน โดยเอาพฤติกรรมมาเปนเคร่ืองเรียก

รองการฝก คือเมื่อทําพฤติกรรม คนก็ตองมีเจตนา ก็ฝกใหเปน

พฤติกรรมท่ีทําดวยความรูเขาใจ คือใหมีปญญากํากับ เพ่ือให

เจตนาน้ันมีแรงจูงใจท่ีถูกตอง เชน ทําทาน ก็ใหมีเจตนาท่ีประกอบ

ดวยเมตตา หรือกรุณา หรือมุทิตา

พฤติกรรมในระดับสังคมน้ัน เมื่อนิยมทํากันท่ัวไปจนเปน

แบบแผนของสังคม ก็เปนไปเองโดยเปนวิถีชีวิต และเปนการ

ศึกษาท่ีลงตัวตามกันเปนวัฒนธรรม

ก็เร่ิมดวยทานท่ีสอดรับกับชีวิตของชาวบาน คือ ชาวบานน้ัน

มีชีวิตท่ีอยูกับวัตถุสิ่งของเคร่ืองใช พ้ืนฐานชีวิตของเขาก็คือการท่ี

จะตองแสวงหาสิ่งท้ังหลายมากินใชเสพบริโภคบํารุงบําเรอ ตา หู 

จมูก ลิ้น กายของเขา ชีวิตอยูกับวัตถุ แลวก็มีความสุขอยูกับวัตถุ

ในเมื่อชีวิตของคนท่ัวไปในโลกเกี่ยวของอยูกับวัตถุ  แตเปน

ไปในแงของการแสวงหาจนถึงกับแยงชิงกัน การศึกษาพัฒนา

ความสัมพันธระหวางมนุษยทานจึงใหเร่ิมดวยทาน คือการเผื่อแผ

แบงปนใหแกกัน โดยจัดเปนธรรมขอแรก
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หมายความวา จากการท่ีมนุษยมชีีวิตท่ียุงอยูกับวัตถุ บางทีถึง

ข้ันท่ีวาทุกวันทุกเวลาคดิแตวาทําอยางไรจึงจะได จะเอา จะแสวงหา

มาใหไดมากท่ีสดุ ทานก็จึงวางระบบการฝกโดยเร่ิมตนท่ีตรงน้ี

เทากับเตอืนวา ทานท้ังหลายท่ีอยูกันน้ี ทานอยาคิดแตจะเอา

จะไดอยางเดียวนะ ทานตองคิดใหบาง อยางนอยก็ใหไดกับใหมา

เขาคูกัน พอดุลกันไว โลกจะไดพออยูกันไป พระพุทธเจาจึงทรง

เนนเร่ืองทาน ใหมนุษยเร่ิมตนฝกคุณธรรมดวยหลักทานกอน

ปุถุชนพอเริ่มตนคิดข้ึนมา ก็จะเอา พอนึกอะไร ก็นึกจะได 

ถาปลอยไว มนุษยท่ีแข็งแรง สามารถ มีโอกาส ก็เอาหมด คนท่ี

ออนแอ ดอยความสามารถ และขาดโอกาส ก็อด ในท่ีสุด สังคม

มนุษยก็เดือดรอนจนอยูกันไมได ทานจึงถลักดักหนาคนไวดวย

ทานคือการใหน้ี เปนการฝกมนุษยขอแรกทีเดียว ใหมนุษยศึกษาท่ี

จะใหแกกัน พัฒนาจิตใจท่ีจะให

พฤติกรรมในการใหน้ัน ถารูจักจัดใหถูกตอง ก็จะทําใหคุณ

ธรรมเกิดข้ึนมาดวย เวลาเราเอาสิ่งของไปใหแกผูอื่น เราไดเห็นผู

อื่นมีความสุข เชน เด็กท่ียากจน เดือดรอน หนาตาไมสบาย พอเรา

เอาอาหารเคร่ืองนุงหมไปให แลวเห็นเด็กน้ันย้ิมได แจมใส ราเริง 

หัวเราะข้ึนมา มีความสุข ใจเราก็มีความสุขดวย

น่ีคือเราเร่ิมพัฒนาจิตใจแลว ใจเรามีเมตตาท่ีอยากใหเขา

เปนสขุ เมือ่เห็นเขาเปนสขุ เราจึงเปนสขุดวย จากการทําพฤติกรรม

ในการใหคอืทานน้ัน เราก็ฝกคุณธรรมของเรา ไดพัฒนาเมตตาดวย
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ท่ีวาน้ีก็คือ ในพฤติกรรมแหงการใหน้ัน เรามีเจตนาท่ีถูกตอง 

ตรงไปตรงมา คือตั้งใจจะให พรอมท้ังมีแรงจูงใจคือเมตตากํากับ

อยูดวย ความสุขและการพัฒนาจิตใจก็ตามมาตรงตามเหตุปจจัย

แตถาเราเกิดมีแรงจูงใจท่ีไมตรงแลวเจตนาเบ้ียวเขวไป เชน

คิดหวังผลตอบแทน ความสุขก็จะไมมี และคุณธรรมก็จะไมพัฒนา

เปนอันวา การฝกตนใหเร่ิมตนดวยทาน ซ่ึงเปนการเร่ิม

พัฒนาคุณธรรมข้ึนมาดวย  เปนการจัดวางระบบการฝกคนใหสอด

คลองกับสภาพชีวิตของมนุษย  ท่ีวาโดยพ้ืนฐานคือการปฏิบัติตอ

วัตถุซ่ึงจะตองไดตองเอา ก็ฝกใหมีการใหมาเขาคูกันไว และเมื่อ

เราเห็นคนอื่นมีความสุข เราพลอยมีความสุขดวย ใจเราก็เร่ิมไมมุง

แตจะบําเรอตัวเอง ความเห็นแกตัวก็จะลดลงไป และเราก็เร่ิม

พัฒนาคุณธรรมคือเมตตาข้ึนมา

การท่ีอยากใหคนอื่นมีความสุข และเมื่อเห็นเขามีความสุข

เราก็มีความสุขดวยน้ี เปนความสุขท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีกแบบหน่ึง เปน

ความสุขแบบประสานกลมกลืน เปนความสุขประเภทท่ี ๒ ซ่ึงเกิด

ข้ึนจากการพัฒนามนุษย มาดุลกับความสุขแบบแยงกัน

ความสุขแบบสรางสรรคน้ี มิใชมีเฉพาะสุขจากเมตตาเทา

น้ัน  เมื่อมนุษยมองเห็นคุณคาความดีงามของสิ่งท้ังหลาย เห็นคุณ

คาของการกระทําความดี ช่ืนชมพอใจในการสรางสรรคประโยชน

สวนรวม ก็เกิดมีศรัทธาข้ึน แลวก็สามารถเสียสละทําการตามอุดม

คติ เพ่ือสนองความเชื่อถือศรัทธาน้ัน ก็มีความสุข
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น่ีเปนตัวอยางใหเห็นวา จากการพัฒนาคุณธรรม คนก็

พัฒนาความสุขไปดวย

เมื่อมนุษยเร่ิมมีความสุขแบบประสานกลมกลืนแลว  ความ

จําเปนท่ีจะตองมีความสุขจากการเสพวัตถุอยางเดียว ก็ลดนอยลง 

เพราะมีความสามารถท่ีจะมีความสุขในมิติอื่นได

ดังน้ัน การพัฒนามนุษยอยางถูกตอง ก็พัฒนาความสุขดวย 

และเมื่อพัฒนาความสุขได ก็ลดการแยงชิงเบียดเบียน และเพ่ิม

การชวยเหลือเก้ือกูลกัน เปนการพัฒนาสังคมไปดวย

น่ีเปนเพียงตัวอยางของความสุขท่ีพวงมากับการพัฒนา

มนุษย ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาความตองการ คือพัฒนาความอยาก

ท่ีถูกตองน่ันเอง เร่ิมดวย เหนือความอยากไดวัตถุมาเสพใหตนมี

ความสุข ก็พัฒนาความอยากใหคนอื่นมีความสุข แคน้ีการพัฒนา

มนุษยก็เขาทางแลว

ถาพัฒนาถูก

ความสุขของบุคคล เปนสันติสุขของสังคม

ความสุขท่ีเกิดจากการพัฒนาคนยังมีอีกมากหลายขั้นหลาย

ระดับ เชน ความสุขในการช่ืนชมความประณีตงดงามของธรรม

ชาติ ความสุขในการทําสิ่งดีงามใหสําเร็จ ความสุขในความ

สัมฤทธิ์ของสภาวะท่ีดีงาม ความสุขในความสงบปลอดโปรงโลง
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เบา ความสุขซ้ึงดื่มด่ําทางจิตอยางในสมาธิ เปนตน

ในท่ีสุดก็จะถึงความสุขข้ันเหนือความตองการ คือสุขท่ีไม

ตองสนองความอยาก คือการพัฒนามนุษยตอไปจนกระท่ังเกิด

ปญญาสวางแจง รูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปน รูจักโลกรูจัก

ชีวิตอยางถึงความจริงแท มองเห็นความจริงวา ชีวิตและโลกคือสิ่ง

ท้ังหลาย ท่ีสุขทุกขดีรายเปนไปตางๆ น้ัน ก็เปนไปตามธรรมดาของ

ธรรมชาติ ท่ีมีภาวะแหงไตรลักษณ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

สิ่งท่ียึดถือกันน้ัน เราก็อยูกับมันอยางรูเทาทันวา มันไมใช

เปนของเราจริง ท่ีแทน้ันมันเปนของธรรมชาติ ไมวาจะอยางไรก็

ตาม ในท่ีสุดเราก็เอามันไวกับเราไมได การท่ีมันผันผวนปรวนแปร

ไปตางๆ อยางไร มันก็เปนไปตามเหตุปจจัยท่ีเปนเร่ืองของธรรม

ชาติ การท่ีเราทุกขโศกเดือดรอนไป ก็เพราะเราจะใหมันเปนไป

ตามความอยากความยึดของตนเองอยางฝนความเปนจริง ซ่ึงไม

อาจใหเปนไปไดตามใจปรารถนา เราทุกขเพราะสิ่งเหลาน้ันเปนไป

ตามธรรมดาแตมาฝนความปรารถนาของเรา

เมือ่สิง่ท้ังหลายไมเปนตามความอยากความยึดของเรา แตเปน

ไปตามเหตปุจจัยท่ีเปนธรรมดาของมัน เรากต็องมชีีวิตแหงปญญา ท่ี

จะปฏบัิตจัิดการมนัดวยปญญาท่ีรูเขาใจเหตปุจจัยเหลาน้ัน

ทีน้ี เมื่อเรารูเทาทันโลกและชีวิตจนถึงข้ันท่ีมองเห็นความผัน

ผวนปรวนแปรของสิ่งท้ังหลายเปนเร่ืองท่ีเปนไปตามธรรมชาติ ซ่ึงมิ

อาจจะใหเปนไปตามใจอยาก พอเราข้ึนอยูเหนือความยึดความ
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อยากแลว เราก็อยูกับสิ่งท้ังหลาย และปฏบัิตจัิดการกับมนัดวย

ปญญา ทีน้ี ความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของธรรมชาติ ก็เปน

เร่ืองของธรรมชาติ ท่ีเปนไปตามธรรมดาของมัน ทุกขของธรรม

ชาติก็เปนของธรรมชาติไป มันไมมาเปนทุกขในชีวิตจิตใจของเรา 

ก็มาถึงจุดท่ีจิตใจเปนอิสระ และเกิดความสุขจากปญญาท่ีรูเขาใจ

สวางแจงท่ีทําใหจิตใจเปนอิสระเหนือโลกเหนือชีวิต

ตอนน้ี มนุษยจะเขาถึงอิสรภาพท่ีแทจริง แลวเขาจะมีความ

สุขอยูในใจตลอดเวลา เปนข้ันสุดทายท่ีความสุขไดพัฒนามาจน

ถึงข้ันท่ีเรียกวา เปนความสุขอิสระสมบูรณ

อยางนอย แคท่ีไดพูดมา มนุษยก็มีความสุข ๓ ข้ัน คือ

ข้ันท่ี ๑ ความสุขแบบแยงกันสุข
ข้ันท่ี ๒ ความสุขแบบสุขดวยกัน ท่ีประสานเกื้อกูลกัน
ข้ันท่ี ๓ ความสุขแบบเปนอสิระ ท่ีไมตองข้ึนตอส่ิงภายนอก

แบบท่ี ๑ และ ๒ ยังตองอาศัยปจจัยภายนอก ข้ึนตอสิ่งอื่น

คนอื่น มันไมอยูกับตัว ไมอยูในตัว และยังตองหวังตองหาอยู การ

ท่ียังหวังยังหาอยู ก็คือการท่ีเรายังขาด ยังไมมี จึงตองพัฒนาใหถึง

ข้ันท่ี ๓ ท่ีรูเทาทันความจริงของธรรมชาติแลว จนกระท่ังความเปน

ไปตามกฎของธรรมชาติไมสามารถเขามาครอบงําจิตใจ เราจึงมี

ความสุขท่ีเปนอิสระ ท่ีความสุขน้ันอยูประจําในจิตใจของเราตลอด

เวลา เหมือนเปนเน้ือเปนตัวของเราเอง ไมตองหาอีกตอไป
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น่ีเปนการพูดรวบรัด เพราะความสุขเปนเร่ืองใหญมาก แม

แตความสุขแบบอิสระก็ยังแบงซอยยอยออกไปอีก จนถึงอิสระ

อยางสมบูรณ วากันอยางสั้นๆ ความสุขท่ีจริงแทสมบูรณน้ัน มี

ลักษณะสําคัญ ๓ อยาง คือ

๑. เปนความสุขอยางอิสระ เปนของตนเอง มีในตัวเอง เปน

สุขไดทุกท่ีทุกเวลา ไมตองพ่ึงพา ไมข้ึนตอสิ่งอื่นภายนอก

๒. เปนความสุขท่ีมีอยูกับตัว เปนคุณสมบัติประจําตัว สด

ใสเบิกบานอยูเปนธรรมดา มีอยูตลอดเวลา ไมตองหา

๓. เปนความสุขท่ีบริสุทธิ์ เปนสุขลวนๆ ไมมีความทุกขแฝง 

เหลือ หรือเจือปน

มนุษยพัฒนาความสุขกาวหนาไปไดเร่ือย จนถึงข้ันสุดทาย

มนุษยท่ีพัฒนาไปจนมีความสุขถึงข้ันสูงสุดแลว ทานเรียกวา เปน

ผูบรรลุประโยชนตน

พอบรรลุประโยชนตนแลว ก็ไมมีอะไรตองทําอีกเพ่ือจะให

ตนเปนอยางน้ันอยางน้ี แมแตเพ่ือใหเปนคนท่ีไดพัฒนาแลว

เมื่อไมมีอะไรตองทําเพ่ือตนเองอีกแลว แมแตความสุขก็มี

อยูเปนคุณสมบัติประจําตัว เปนธรรมดาของชีวิตแลว ชีวิตของเขา

จะอยูเพ่ืออะไร คําตอบก็คือวา พลังงานของชีวิตท่ีเหลืออยู ก็อุทิศ

ใหแกมนุษยชาติในการทํางานเพื่อใหคนท้ังหลายมีความสุข ความ

สุขของตนเอง ก็เปนไปเพ่ือความสุขของมวลมนุษยน่ันเอง

เรายอมรับความจริงวา สังคมมนุษยน้ีเต็มไปดวยความแตก
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ตางหลากหลาย และความแตกตางหลากหลายน้ีเปนไปตามระดับ

การพัฒนาของมนุษย เรายอมรับวามนุษยจํานวนมากยังตองมี

ความสุขแบบแยงชิงกัน แตเมื่อมีการพัฒนามนุษย ก็มีความหวัง

ใหเขาเดินหนาตอไป และจะมีมนุษยจํานวนหนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนไป ถึง

ข้ันสุดทายท่ีวาไมตองทําอะไรเพื่อตัวเองอีก ซ่ึงมีความสุขอยูกับตัว

ตลอดเวลา

การท่ีมนุษยมีการพัฒนาโดยมีความสุขอยูในระดับตางๆ น้ี

แหละ ท่ีจะทําใหโลกอยูดีได

ความสุขของมนุษยท่ีพัฒนาข้ึนไปๆ น้ีจะทําใหสังคมมีดุลย

ภาพ แตถามนุษยไมพัฒนาความสุข คนอยูแคในข้ันพ้ืนฐาน คือมี

แตความสุขแบบแยงกันอยางเดียว สังคมก็ตองเดือดรอนวุนวาย

อยูกันไมไดแนนอน

การมีความสุขตามระดับของการพัฒนาน้ี เปนสาระสวน

สาํคัญของการพัฒนามนุษย

เราไมตองไปหวัง ซ่ึงเปนไปไมได ท่ีจะใหมนุษยทุกคนมีความ

สุขท่ีสมบูรณ หรือแมแตมีความสุขแบบท่ี ๒ หรือแบบท่ี ๓ ไดใน

เวลาเดียวกันท่ัวทุกคน

แตขอใหมีการพัฒนาท่ีถูกตองเถิด มนุษยท่ีพัฒนาอยูใน

ระดับท่ีตางๆ กันน้ี ก็จะมีการเก้ือกูล มาดุลกัน อยางนอยก็ทําให

สังคมน้ีพออยูกันดีไปได
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สุขงาย-ทุกขไดยาก VS ทุกขงาย-สุขไดยาก

จากความเขาใจเกี่ยวกับความสุขท่ีวา มนุษยจะตองหาตอง

ไดวัตถุมาเสพใหมากท่ีสุด จึงจะมีความสุขมากท่ีสุด ก็จะเกิดมี

ความหมายของการศึกษาข้ึนมาอยางหน่ึงโดยไมรูตัว ซ่ึงพอพูดข้ึน

มาก็จะเห็นไดไมยาก

น่ันคือ ในปจจุบันท่ีมนุษยมุงหาความสุขอยางท่ีวามาน้ัน

การศึกษาก็จะมีความหมายเปนการพัฒนาความสามารถของ

มนุษย ท่ีจะแสวงหาวัตถุมาสนองความตองการเสพใหมีความสุข

หรือวา การศึกษา คือ การพัฒนาความสามารถท่ีจะหาส่ิง

เสพมาบําเรอความสุข
จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม การจัดการศึกษาในปจจุบันน้ี

แทบจะมีความหมายน้ีเปนหลักการพ้ืนฐานเลย จะเปนจริงหรือไม

ก็โปรดลองคิดดู

เมื่อมนุษยมีความเขาใจและเปนอยูทําการดวยความเขาใจ 

อยางน้ี ก็จะเกิดภาวะเสียดุล

อะไรคืออีกดานหน่ึงท่ีขาดไป ท่ีทําใหมนุษยเสียดุล กลาวคือ

คูกับความสามารถท่ีจะหาสิ่งเสพมาบําเรอใหตนเปนสุขน้ัน อีก

ดานหน่ึง มนุษยมีความสามารถท่ีจะเปนสุข ซ่ึงเขาอาจพัฒนาให

มากข้ึนๆ ได

การพัฒนามนุษยหมายถึงการพัฒนาศักยภาพท่ีจะมีความ
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สุขน้ีดวย ถาเขาพัฒนาศักยภาพท่ีจะมีความสุขน้ี เขาก็จะมีความ

สามารถมากข้ึนในการท่ีจะมีความสุข เชน เปนคนท่ีสุขไดงายข้ึน 

และเปนทุกขไดยากข้ึน

แตนาเสียดายวา ศักยภาพท่ีจะมีความสุขท่ีมนุษยมีอยูใน

ตัวน้ี ระบบของอารยธรรมปจจุบัน รวมท้ังระบบการจัดการศึกษา 

ไดทอดท้ิงเสีย ไมไดใสใจ ไมไดตระหนักรูท่ีจะพัฒนามัน อยาวาแต

จะพัฒนาเลย แมเพียงแคจะรักษาไว ก็ยังละเลย จึงรักษาใหคงอยู

ไมได หนําซํ้ากลับสูญเสียมันไปอีกดวย

ดังจะเห็นวา มนุษยจํานวนมากในปจจุบัน ย่ิงอยูในโลกนาน

ไป ก็ย่ิงกลายเปนคนท่ีมีความสุขไดยากข้ึน ตอนท่ีเขาเกิดมา ขณะ

ยังเปนเด็กๆ อยู ศักยภาพของเขาในการท่ีจะมีความสุข ยังแสดง

ออกมาใหเห็นไดพอสมควร เขายังมีความสุขไดคอนขางงาย เชน

ไดอะไรนิดอะไรหนอย มีประสบการณนิดประสบการณหนอย เขา

ก็ราเริงสดใสมีความสุข แตคร้ันอยูไปในโลกนานๆ เขา พอโตข้ึนๆ 

ปรากฏวาเขากลายเปนคนท่ีมีความสุขไดยากข้ึนทุกที

ท่ีวามาน้ีแหละ คือ การที่เขาสูญเสียความสามารถที่จะมี

ความสุข แตในทางตรงขาม เราตองยอมรับเลยวา เขามีความ

สามารถท่ีจะหาส่ิงบําเรอความสุขไดมากข้ึน
เมื่อเขาพัฒนาดานเดียว คือ เขามีความสามารถท่ีจะหาสิ่ง

บําเรอความสุขไดมากข้ึน แตความสามารถท่ีจะมีความสุขของเขา

ลดนอยลง ก็จะเกิดภาวะสัมพัทธท่ีวา การท่ีเขาไดสิ่งมาเสพมาก
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ข้ึน ก็ไมชวยใหเขามีความสุขมากข้ึน เพราะวา ในขณะท่ีความ

สามารถท่ีจะมีความสุขของเขาลดนอยลงไปน้ัน เขาจะตองหาสิ่ง

เสพมาใหไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือจะใหมีความสุขไดเทาเดิม

ตัวอยางของคนท่ีสูญเสียความสามารถท่ีจะมีความสุขน้ัน 

เราจะเห็นไดท่ัวไป นายคนหน่ึง ตอนแรกมีทรัพยนอย มีรายไดต่ํา

หาเงินไดวันละเพียง ๑๐๐ บาท เขาคิดใฝฝนวา ถาเมื่อใดเขาหา

เงินไดวันละพันบาท เขาจะแสนสุขสันตสุดยอดสมปรารถนาเต็มท่ี 

เรียกวามีชีวิตท่ีสมบูรณเลยทีเดียว

ตอมา ปรากฏวาเขาประสบความสําเร็จ สามารถหาไดจริง

อยางท่ีฝน พอเขาหาไดวันละพันบาท เขาก็มีความสุขเปยมลนพน

ประมาณจริง แตก็เปนความสุขเพียงในระยะแรกเทาน้ัน คร้ันแลว

เขาก็ชักจะชินชาแลวก็เฉยๆ

ตอนน้ีเขาอยากไดเพ่ิมข้ึนไปเปนวันละหมื่น และตอมาพอ

เขาไดวันละหมื่นแลว ถาวันไหนไดหน่ึงพัน ท่ีแตกอนน้ีพอไดมา

เคยมีความสุขเหลือเกิน แตตอนน้ีเขากลับเปนทุกขอยางย่ิง

ตอมา พอไดวันละลานแลว วันไหนไดหมื่นหน่ึง ก็กลายเปน

ความทุกขอยางย่ิง ทําไมเปนอยางน้ัน

น่ีเปนตัวอยางของการท่ีมนุษยสูญเสียความสามารถท่ีจะมี

ความสุข เน่ืองจากการพัฒนาดานเดียวของมนุษย

เวลาน้ี มนุษยมีความสามารถมากท่ีจะหาสิ่งเสพบําเรอ

ความสุขกันอยางเต็มท่ี แตพรอมกันน้ัน ปรากฏวา เขาไมไดรักษา
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ความสามารถท่ีจะมคีวามสขุไว และศักยภาพดานน้ีของเขาสญูเสยี

ลดนอยลงไป เขาจงึคอยๆ หมดความสามารถท่ีจะมคีวามสขุ จนใน

ท่ีสดุ บางคนหมดความสามารถดานน้ีเลย แมจะไดอะไรมาเทาไร ก็

ไมมคีวามสขุ

ตรงกันขาม คนท่ีรักษาศักยภาพท่ีจะมีความสุขน้ีไว และ

พัฒนาใหมีความสามารถท่ีจะมีความสุขไดมากข้ึน เขาย่ิงอยูใน

โลกน้ีนานไป เขาก็ย่ิงเปนคนท่ีสุขไดงายมากข้ึน

ตรงขามกับคนท่ีไมพัฒนาความสามารถน้ี ท่ีย่ิงอยูในโลกน้ี

นานไป ก็ย่ิงสุขไดยาก และทุกขไดงายข้ึนทุกที

ทีน้ี ถาเขาพัฒนาท้ังสองดาน คือ ท้ังพัฒนาความสามารถท่ี

จะมีความสุขใหสุขไดงายข้ึน และท้ังพัฒนาความสามารถท่ีจะหา

สิ่งบําเรอความสุขไดมากข้ึน เขาก็จะสุขกําลังสอง อยางน้ีก็สบาย

ไมมีปญหา

แตผลดยัีงมมีากกวาน้ันอกี กลาวคือ ตอมาปรากฏวา ในเมือ่

เขามคีวามสามารถมากในการหาสิง่มาเสพบํารุงความสุข แตพรอม

กันน้ันเขาก็มคีวามสามารถมากในการท่ีจะมคีวามสขุ โดยเปนคนท่ี

สขุไดงายดวย สิง่ท่ีเขาไดมามากมายก็เลยไมจําเปนสาํหรับการท่ีจะ

ทําใหเขามคีวามสขุ ถึงแมมขีองนอย เขาก็มคีวามสขุได สิง่ท่ีเขาได

มามากมายน้ันก็เลยกลายเปนของเหลือเฟอเกินจําเปน

แถมย่ิงกวาน้ัน เขายังไดพัฒนาความสุขแบบประสานท่ีสุข

ดวยกันข้ึนมาอีก (สุขท่ีเกิดจากความรักอยากใหคนอื่นเปนสุข คือ
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เมตตา) ทีน้ีจะทําอยางไรละ ออ… เขาก็นําสิง่เหลาน้ันไปชวยทําให

คนอืน่มคีวามสขุนะส ิแลวท้ังเขาและคนอืน่น้ัน ก็มคีวามสขุไปดวยกัน

พรอมกันน้ัน คุณธรรมในตัวเขา เชน ความรักผูอื่นคือเมตตา 

ก็ย่ิงพัฒนามากข้ึนอีก ซ่ึงย่ิงทําใหเขามีความสุขแบบประสาน

เก้ือกูลท่ีทําใหเกิดปติสุขเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจยิ่งข้ึนไป

อยางน้ีก็เรียกวาพัฒนาในแนวทางของพระพุทธเจา ท่ีตรัสวา

จะไปไหน ก็ไมหวาด จะนอนไหน ก็ไมหวั่น คืนวัน
จะผันผาน ก็ไมมาเผาใจ อะไรที่จะสูญเสียในโลกก็ไม
เห็นที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงหลับไปกับใจไมตรีที่
ปรารถนาดีตอทุกคน (สํ.ส. ๑๕/๔๕๔/๑๖๒)

เพราะฉะน้ัน การชวยเหลือเก้ือกูลกัน และสันติสุขในสังคม

มนุษย จึงเปนไปไดจากการพัฒนามนุษยแบบน้ี

หันมาดูการศึกษาของเราเวลาน้ี นาจะเสียหลัก เห็นไดชัดวา 

เสียดุล ไมมีดุลยภาพแลว พูดไดเลยวา สภาพปจจุบันน้ีเปนตัว

อยางของการท่ีวา การศึกษาไดสูญเสียดุลยภาพในการพัฒนาคน

การศึกษาปจจุบันน้ี มีความหมายเปนการพัฒนาความ
สามารถของมนุษยในการหาส่ิงเสพมาบําเรอความสุข แตพรอม
กันน้ันก็ทําใหมนุษยจํานวนมากสูญเสียความสามารถท่ีจะมี
ความสุข และกลายเปนคนที่มีความสุขไดยากข้ึนทุกที

การพัฒนาความสามารถท่ีจะหาสิ่งเสพบริโภคมาบํารุง

ความสุขน้ัน เปนงานหลักของการศึกษาระบบปจจุบัน ไดแกการ

เลาเรียนวิชาทํามาหาเลี้ยงชีพท้ังหลาย
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ระบบการศึกษาในปจจุบันเนนเร่ืองน้ีเดนมาก จนกระท่ัง 

ไปๆ มาๆ คนจํานวนมากก็เลยเขาใจแคบๆ เขวๆ ทําใหการศึกษามี

ความหมายเปนแคการเลาเรียนวิชาการท่ีจะไปทํามาหาเลี้ยงชีพ 

หรืออยางดีก็เปนแคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะเอาไปสนอง

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในระบบของพุทธธรรม การศึกษาในความหมายท่ีวาน้ี เปน

เพียงดานหน่ึงในข้ันตน คือเปนเร่ืองของการพัฒนาคนในระดับศีล

ดังท่ีทานจัดเปนองคมรรคขอวา “สัมมาอาชีวะ” ซ่ึงเปนการเตรียม

บุคคลใหพรอมสําหรับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนไปในระดับจิตใจและ

ระดับปญญา พรอมกับเปนสวนรวมท่ีเก้ือกูลสังคม เฉพาะอยางย่ิง

ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนเสียหาย

ในแงความสุขน้ี การศึกษาดานจิตและปญญา เปนการ

พัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุข คือสงเสริมและทําศักยภาพน้ี

ใหบรรลุภาวะเต็มเปยมสมบูรณ จนกระท่ังมีความสุขท่ีเปนอิสระ 

หรือมีอิสรภาพในทางความสุข มีความสุขท่ีไมพ่ึงพาไมข้ึนตอสิ่ง

ภายนอก ถึงแมไมมีอะไรเลย ก็ยังมีความสุข

อยางพระพุทธเจาน้ี ไมทรงมีทรัพยสนิเงนิทองเลย เสด็จจาริก

เท่ียวสัง่สอนประชาชนเดินไปกลางดงกลางปา วันหน่ึง มคีนท่ีพบกับ

พระองค คิดวาพระพุทธเจาอยูอยางน้ีไมสบาย คนท่ีสุขจริง มี

ความสุขมากท่ีสุด ตองอยูอยางพระเจาพิมพิสาร จอมมคธราช

พระพุทธเจาตรัสอธิบายใหเขารูวา เขาเขาใจผิด พระองค
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ตางหากท่ีมีความสุขมากท่ีสุด และสามารถปฏิญาณคือยืนยันได

วาทรงมีความสุข พระเจาพิมพิสารถึงแมจะเปนกษัตริยย่ิงใหญ ถึง

จะทรงอยูวัง มีขาราชบริพารมากมาย มีเงินทองสิ่งบริโภคพร่ัง

พรอมบริบูรณ ก็ไมสามารถมีความสุขไดอยางพระองค

จึงตองถามวา การพัฒนามนุษยแบบนี้เรามีหรือเปลา คือ

พัฒนาจนกระท่ังเปนมนุษยท่ีแมจะไมมีอะไร ก็มีความสุขได

สรุปวา จะตองตั้งอยูในหลักดุลยภาพ ใหดุลกันและมีครบ

ท้ัง ๒ ดาน อยางในเร่ืองท่ีพูดมาตั้งแตตน ก็มีหลักดุลยภาพมา

เร่ือย ตั้งแตเร่ืองการศึกษาของอเมริกันในปจจุบันท่ีเอียงไปทาง

ตามใจเด็ก พะนอเด็ก ถาไมระวังใหดี จะกลายเปนการบําเรอใหมี

ความสุขท่ีข้ึนตอการจัดตั้งภายนอก แตอาจทอดท้ิงการพัฒนา

ปจจัยภายใน เลยกลายเปนการลดความสามารถในการมีสุข

รวมแลว ดลุยภาพ ๒ ดานก็ชัดแลว คอื ดานหน่ึง การพัฒนา

ความสามารถที่จะหาส่ิงเสพมาบํารุงความสุข ก็ทําไป และอีก

ดานหน่ึง การพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุข ก็ทําดวย

ถาทําอยางน้ี ก็จะเปนการพัฒนามนุษยท่ีแทจริง ท้ังดีตอ

ชีวิตของบุคคลเอง ท้ังเก้ือกูลตอสังคมในการอยูรวมกันของมนุษย 

ท้ังเก้ือกูลตอธรรมชาติแวดลอม เพราะมนุษยพวกน้ีมคีวามสุขโดย

ไมตองเปนนักเสพ จึงไมจําเปนตองไปแยงชิงกันหรือเอาจากสิ่ง

แวดลอมมากนัก ดุลยภาพน้ีปรับทุกอยางใหเกิดความพอดี ตั้งแต

มีพฤติกรรมท่ีพอดีเปนตนไปเลย น่ีเปนตัวอยางท่ียกมาใหดู   



- ๔ -

คนทํานาสําเรจ็ ธรรมชาติก็เผลด็ขาวออกมา

-  -

จบการศึกษา คือพรอมดวยสุขเพ่ือปวงประชา

จากท่ีพูดแลวเมือ่ก้ี จะขอตอไปนิดหน่ึง - ผูท่ีบรรลผุลสมัฤทธิ์

แหงการพัฒนามนุษยดวยการศึกษา ท่ีเรียกวาเปนอเสกขะ หรือ

เปนพุทธ มีลักษณะอยางไร

ไดพูดไปคร้ังหน่ึงแลววา ผูท่ีศึกษาแลว หรือผูสําเร็จการ

ศึกษาน้ัน จะมีความสุขเต็มเปยมอยูภายใน เปนเน้ือตัวของชีวิต

เปนคุณสมบัติของจิตใจ ท่ีมีอยูประจําตลอดเวลา แลวก็เปนความ

สุขอยางอิสระ ท่ีไมพ่ึงพา ไมตองหา น่ีคือประโยชนตนก็เต็มแลว

เมื่อประโยชนตนเต็มสมบูรณแลว ก็จะมีลักษณะเปนผูท่ีไม

มีอะไรจะตองทําเพ่ือตนเองอีก

ดังน้ัน ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจึงมีลักษณะการดําเนินชีวิตอยาง

ท่ีบอกวา เปนผู ท่ีสละพลังงานชีวิตท่ีเหลืออยู ท้ังหมดใหแก
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มนุษยชาติ ทํางานเพ่ือชาวโลก

ฉะน้ัน จึงมีอุดมคติของพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาตรัส

ไวเปนหลักใหญวา “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ”

(เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกพหูชน เพ่ือความสุขของพหูชน เพ่ือเก้ือ

การุณยแกโลก) น่ีเปนคติท่ีใชในทุกเร่ือง

คติน้ีบอกวา พระพุทธศาสนาน้ันไมไดมีอยูคงอยูเพ่ือตัวของ

พระพุทธศาสนาเอง พระพุทธศาสนามิใชอยูเพ่ือตัวเอง แตมีอยูคง

อยูเพ่ือประโยชนสุขของมวลมนุษย

ในเวลาท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงการท่ีจะใหพระพุทธศาสนา

ดํารงอยูย่ังยืนนาน เชน ใหเลาเรียนปฏิบัติหลักธรรมสําคัญๆ กันไว

วิถีชีวิตท่ีประเสริฐจะไดดํารงอยูย่ังยืนนาน ก็จะตรัสตอไปวา จักได

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก

น่ีคือไมไดจบแคพระพุทธศาสนา ไมใชวาเพ่ือพุทธศาสนา

เจริญแลวก็จบ ไมใชอยางน้ัน พุทธศาสนาไมไดมีอยูเพ่ือตัวเอง แต

มีอยูเพ่ือประโยชนสุขแกปวงสัตว หรือแกมนุษยชาติน่ันเอง

คติน้ีใชท่ัวไป ตั้งแตเร่ิมเกิดพระพุทธศาสนา พอมีพระมาเปน

สาวก และไดศึกษาพัฒนาตนสมบูรณแลว ตอนแรกมีแค ๖๐ รูป

พระพุทธเจาก็ตรัสสงไปประกาศพระศาสนาวา ท้ังเราและเหลา

เธอ เปนอิสระเสรีเต็มท่ีแลว เธอท้ังหลายจงจาริกไปสูทองถ่ินดิน

แดนตางๆ เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาว

โลก เธอท้ังหลายจงจาริกแยกไปองคละทาง อยาไปซ้ําทางกัน ๒
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องค แมเราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม

ตอมา ตอนท่ีพระพุทธเจาจะปรินิพพาน และปรินิพพานแลว

เวลาจะสังคายนา ก็มีคติบอกวา จะสังคายนาพระธรรมวินัยเพ่ือ

ใหวิถีชีวิตอันประเสริฐคงอยูยืนนาน จักไดเปนไปเพื่อประโยชนสุข

ของชนจํานวนมาก

หลักการน้ีสอดคลองกับจุดหมาย และเขากับหลักการ

ประสานประโยชนของบุคคลกับสงัคม คอื สงัคมย่ิงดีก็ย่ิงมสีภาพเอือ้

ใหบุคคลพัฒนาชีวิตของตนสูจุดหมาย และบคุคลย่ิงมกีารศึกษาได

พัฒนาชีวิตดีมากข้ึน ก็ย่ิงสามารถเก้ือหนุนสงัคมใหเปนอดุมสภาพ

เพ่ือการเขาถึงประโยชนสขุท่ีสงูย่ิงข้ึนไปของแตละบุคคล

เราจัดต้ังระบบสังคมเพ่ือใหเปนสภาพเอื้อ และในสังคมท่ียัง

ไมพรอมพอ เราก็จัดตั้งชุมชนท่ีเอื้อซอนข้ึนมาพอใหสังคมโอบอุม 

แลวบุคคลไดอาศัยสภาพเอื้อน้ันเปนแหลงพัฒนาชีวิต จนเมื่อจบ

การศึกษา พัฒนาพรอมท้ัง ๔ ดาน ก็เรียกวานิพพาน คือเต็มอิ่ม มี

ความสุขสมบูรณ จบดับหมดเร่ืองของตัวตนท่ีจะใหเห็นแกตัวอีก

ตอไป ไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือตัวเองอีกแลว ก็มีชีวิตอยูเพ่ือทํา

ประโยชนสุขใหแกโลก

หลกัการและจุดหมายน้ี พูดใหสั้นและงาย ก็คือ คติ “บุคคล

นิพพาน ทําการเพ่ือโลก”

น่ีคอื ประโยชนตนเต็มแลว สขุจริงแลว ไมมอีะไรท่ีตองทําเพ่ือ

ตวัเองอกีแลว ก็มชีีวิตอยูเพ่ือประโยชนสขุของมวลประชาชาวโลก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙

สืบเน่ืองจากหลักการน้ี สังฆะในฐานะเปนชุมชนแหงการ

ศึกษา ท่ีชุมนุมท้ังของผูกําลังศึกษาอยู และท้ังผูท่ีจบการพัฒนา

แลว จึงมีช่ือวาเปนผืนนาอันยอดเย่ียมของโลก ท่ีจัดไวไถหวาน

เพาะพันธุและแผขยายผลความดีงามมวลคุณพิเศษ ท้ังทางจรรยา 

จิตใจ และปญญาแกประชาท้ังมวล

คนที่พัฒนา มีจิตสํานึกเพื่ออนุชน

แลวก็มีคติหน่ึงของพระอรหันตวา ปจฉิมาชนตานุกัมปา คือ

เพ่ือเปนการอนุเคราะหหมูชนรุนหลัง

อยางเชน ธุดงค คือขอปฏิบัติขัดเกลากิเลส ถาเปนพระ

อรหันตก็ไมจําเปนตองขัดเกลาอีก เพราะจบการศึกษาแลว แต

พระมหากัสสปะเถระทําไมยังถือธุดงคอยูอีก

คร้ังหน่ึง พระพุทธเจาเคยตรัสแกพระมหากัสสปะวา เธอแก

แลว เมื่อถือธุดงคขอน้ันขอน้ีก็ลําบาก มาอยูสบายๆ บาง อาหาร

และจีวรก็รับของท่ีคหบดีเขาถวายก็ได พระมหากัสสปะก็ทูลวา ขา

พระองคขอประพฤติบําเพ็ญธุดงคตอไป

พระพุทธเจาตรัสถามวา ทานมีเหตุผลอะไร พระมหากัสสปะ

ก็ทูลตอบวา เพ่ือเปนแบบอยางใหเปนประโยชนแกชนรุนหลังตอ

ไป น่ีก็เพราะพระอรหันตไมมีอะไรตองทําเพ่ือตนอีกแลว ก็ทําเพ่ือ

ประโยชนสุขแกชนภายหลัง
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เพราะไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเองน่ีแหละ พระอรหันตจึงใช

ชีวิตใหเปนแบบอยางท่ีจะเปนประโยชนแกชาวโลก โดยอยูกับ

สมมุติและปฏิบัติตามสมมุติอยางจริงจัง ดวยปญญารูเขาใจทําไป

ตามเหตุผล

เพราะฉะน้ัน พระอรหันตจึงเปนแบบอยางในการรักษาวินัย 

รักษากติกาสังคม และในการทําความดีตางๆ

เราบอกกันวา พระอรหันตรูแจงความจริงของสิ่งท้ังหลาย

แลว ทานไมมีความถือมั่นยึดติดกับสิ่งท้ังหลาย ทีน้ี บางคนก็คิด

ตอไปวา เมื่อไมยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งท้ังหลายแลว พระอรหันตก็คง

ไมเอาเร่ืองอะไรแลว คงปลอยอะไรๆ ไปตามเร่ืองตามราว วางเฉย

ไมเอาเร่ือง น่ีคือความไมเขาใจท่ีทําใหมีตัวอยางการกระทําท่ี

แปลกๆ ซ่ึงแทนท่ีจะแสดงวาเปนพระอรหันต ก็กลายเปนของ

ปลอม คือเปนอรหัน

ในกรุงเทพฯ น่ีแหละ เคยมีญาติโยมมาเลาใหฟงวา ท่ีวัดหน่ึงมี

พระรูปหน่ึงชราแลว มผีูหญิงสาวๆ นวดใหแลวเขาก็บอกวา ทานไมมี

กิเลส ไมยึดมัน่ถือมัน่แลว ก็เปนแตธาตุสี ่ปฐวี อาโป เตโช วาโย เทา

น้ัน จะบีบนวดจะขยําไปก็ไมเปนไร น่ีเปนเพียงการหาขออาง ถา

เปนแคธาตุ ๔ มันก็นอนแผแหงไป จะตองบีบตองนวดทําไม

แตพระอรหันตแทท่ีหมดกิเลสแลว ทานทําตามคติเมื่อก้ีท่ีวา 

ไมมีอะไรท่ีจะทําเพ่ือตัวเองอีก จึงมีชีวิตอยูเพ่ือประโยชนสุขแกชาว

โลก รวมท้ังเปนแบบอยางในความถูกตองดีงามใหแกมนุษยท้ัง
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หลาย (คําบาลีเรียกวา “ทิฏฐานุคติ”) เพราะฉะน้ัน สิ่งใดท่ีตกลง

กันในสมมุติแลว ทานก็จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด

วินัย ระเบียบ กฎกติกา กฎหมายน้ัน เปนบัญญัติตามสมมุติ

เพ่ือประโยชนสุขทางสังคม สมมุติน้ีมิใชมีข้ึนไวอยางเลื่อนลอย แต

สมมุติทุกอยางมนุษยวางข้ึนเพ่ือประโยชนท่ีมุงหมายอยางใด

อยางหน่ึง เชน เพ่ือชีวิตรวมกันท่ีดี

ท้ังๆ ท่ีเรารูวาเปนการสมมุติไมใชมีจริง แตมันมีวัตถุ

ประสงค พระอรหันตทานมีชีวิตอยูดวยปญญา ทานรูและเขาใจ

สมมุติน้ัน ทานจึงถือตามสมมุติ เพราะทานรูเหตุผลวา ขอตกลงน้ี

สมมุติข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคน้ี ทานก็เปนตัวอยางของการปฏิบัติ

จริงจังเลย ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปนผูท่ีเครงครัดในการทําตาม

สมมุติ แตทานทําดวยปญญา ไมใชทําดวยความยึดมั่นถือมั่น

เด๋ียวน้ีคนจํานวนมากเขาใจผิดในเร่ืองความไมยึดมั่นน้ี เขา

บอกวาฉันจะไมยึดมั่น แตความไมยึดมั่นของเขากลายเปน “ความ

ยึดม่ันในความไมยึดม่ัน” ซ่ึงมจีริงๆ

น่ีก็คือ เขาเห็นไปตามท่ีพระทานสอนไววา เออ… เปนความ

จริงนะ สิ่งท้ังหลายน้ีไมใชเปนของเราจริง ลูกเมีย ทรัพยสมบัติ ก็

ไมใชของเราจริง มันเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปนของนอกกาย เปน 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตายแลวก็เอาไปไมได เราจะไมยึดมั่นถือมั่น

มันละ วาแลวก็ไมเอาเร่ืองเอาราว ทรัพยสินเงินทอง ลูกเมีย ครอบ

ครัว ไมรับผิดชอบท้ังน้ัน แลวก็บอกวาไมยึดมั่น



พุทธธรรมกับการฝกหัดครู๙๒

เร่ืองก็คือ ไปไดยินวาความไมยึดมั่นน้ันมันดี แลวก็คิดเอา

ดวยเหตุผลและมองเห็นวาดีจริงๆ แลวก็เลยปฏิบัติดวยความยึด

มั่นในความไมยึดมั่นน้ัน ความไมยึดมั่นของเขาน้ัน เปนสิ่งทําดวย

ความยึดมั่น ไมใชความไมยึดมั่นจริง

ความไมยึดมัน่ท่ีแท ตองเกิดจากปญญาท่ีรูความจริง แลวมนั

จะเปนไปเองดวยความรูเทาทัน และมันจะสมเหตสุมผล ถูกตอง เปน

มัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงปรับใหทุกอยางพอเหมาะพอดี ลงตัวไปหมด

ดังน้ัน พระอรหันตจึงทําตามสมมุติอยางเครงครัด และเปน

แบบอยาง ดังท่ีในวินัยของพระจะเห็นตัวอยางไดชัดเจน เชนวา 

พระภิกษุน้ันทานมีสิ่งของนอย แตสิ่งใดท่ีสมมุติตกลงวาใหเปน

ของทานแลว วินัยกําหนดไวชัดเจนเลยวา ทานตองรับผิดชอบ

อยางผานุงหม ตามพระวินัย พระมีสมบัติเปนของตัวเองได

เพียงแคจีวรท่ีหม ๑ ผืน ท่ีนุง ๑ ผืน ท่ีซอนนอก ๑ ผืน รวมเปน ๓

ผืน เรียกวาไตรจีวร สมบัติในดานเคร่ืองนุงหมมีเทาน้ี แลวพระจะ

บอกวาฉันไมยึดมั่นถือมั่น มันไมใชของเราจริง แลวก็ไมเอาใจใส 

น่ันเปนไปไมได วินัยของพระไมยอม

สิ่งใดท่ีสมมุติคือตกลงวาเปนของทานแลว ทานตองรับผิด

ชอบเต็มท่ี เพราะฉะน้ัน พระตองรักษาจีวรของตัวอยางดีท่ีสุด 

ทานตองรับผิดชอบของตัวแมท่ีมีนอยน้ันใหเต็มท่ี แมแตขาดครอง

คืนหน่ึงยังไมไดเลย เปนอาบัติทีเดียวละ น่ีคือการทําตามสมมุติใน

ชีวิตท่ีเปนจริง ตามหลักของวินัย
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ฐานของอารยธรรมมนุษย

คือ กฎสมมุติ ที่หยั่งถึงกฎธรรมชาติ

เมื่อบังเอิญพูดมาถึงคําวา “วินัย” ก็เลยเปนจุดกระทบใหนึก

ถึงคําเรียกช่ือพระพุทธศาสนา ขอใหสังเกตวา คําวา “พุทธศาสนา” 

ท่ีเราใชกันน้ี ท่ีจริงก็แปลงายๆ วา “คําสอนของพระพุทธเจา” ไมได

เปนช่ือเรียกอยางท่ีเราใชกันในปจจุบัน

ในคร้ังพุทธกาล เวลามีใครมาขอบวชอยูกับพระพุทธเจา 

ทานใชคําวาบวช “ในธรรมวินัยน้ี” เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึงภิกษุท่ี

ปฏิบัติถูกตองวาจะกาวหนาไปดวยดี ก็ตรัสวาภิกษุน้ันจะถึงความ

เจริญงอกงามไพบูลย “ในธรรมวินัยน้ี”

เมื่อพระพุทธเจาทรงสงพระสาวกออกไปประกาศพระ

ศาสนา ทรงใชคําวา “จงแสดงธรรม…, จงประกาศพรหมจริยะ 

(วิถีชีวิตอันประเสริฐ)” เมื่อตรัสถึงการท่ีจะใหพระพุทธศาสนาดํารง

อยูยืนยาว เชนดวยสังคายนา ทรงใชคําวาเพ่ือให “พรหมจริยะ

ย่ังยืน ดาํรงอยูไดนาน”

เมื่อผูใดมาเฝาพระพุทธเจา ฟงพระองคสอนแลว รูเขาใจ

ธรรมแจมแจงสิ้นสงสัย ก็เปนผูชัดเจนกับตัวจนไมตองอาศัยคนอื่น 

“ในสัตถุสาสน” (หรือสัตถุศาสนา คือคําสอนของพระศาสดา)

สวนคําวา “พุทธศาสนา” โดยท่ัวไปใชในความรอยกรองคือ

ในคาถา หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจา และใชยักยายกันไปกับ
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คําวา  สัตถุศาสนา  ชินศาสนา  สุคตศาสนา  ศากยบุตรศาสนา   

โคตมศาสนา เปนตน

รวมแลว คําท่ีครอบคลุมท่ีสุด ก็คือ “ธรรมวินัย” แมแตคําวา 

“พรหมจริยะ” ก็อยูในธรรมวินัย เชนวา “ประพฤติพรหมจริยะใน

ธรรมวินัยน้ี”*

ท่ีวา “ธรรมวินัย” ครอบคลุม ก็เพราะเปนคําแสดงระบบให

เห็นองคประกอบ ซ่ึงแตละอยางมีความหมายจําเพาะเจาะชัด ใน

ขณะท่ี “ศาสนา” เปนคําท่ีใชกันแบบหลวมๆ มุงไปท่ีคําสั่งสอน

เปนอันวา พุทธศาสนาคือระบบแหงธรรมวินัย ซ่ึงประกอบ

ดวย “ธรรม” และ “วินัย”

พระพุทธศาสนาท่ีสมบูรณตองมีท้ังธรรมและวินัย ไมใช

ธรรมอยางเดียว

“ธรรม” คือ ความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือธรรม

ชาติและกฎธรรมชาติ

“วินัย” คือ การบัญญัติจัดตั้งระเบียบชีวิตและระบบการท้ัง

หลายในสังคม บนฐานความจริงของกฎธรรมชาติ ท่ีจะใหบุคคล

อยูกันดีโดยมีสภาพท่ีเอื้อตอการพัฒนาชีวิตไปสูจุดหมายของธรรม

พูดสั้นๆ วา ธรรม คือ ความจริงของธรรมชาติ วินัย คือ การ
                                                                         
* ถายังเก่ียงนิดหนอยวาเคยมีการใชคําน้ีกับลัทธิอ่ืน (เคยใชกับอาฬารดาบส และอุททกดาบส)
ก็เติมคําจํากัดลงไปวา สวากขาตธรรมวินัย หรือ ตถาคตปเวทิตธรรมวินัย, คนโบราณคง
เลือกหาคําใช และเห็นวาคําน้ียาวเกินไป ในท่ีสุดจึงเลือกคําวา “พุทธศาสนา” เพราะวา 
เม่ือไมลงลึกในเรื่องความหมาย ก็เปนคําท่ีส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน สะดวก และงายท่ีสุด
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จัดต้ังใหคนไดผลดีสอดคลองกับกฎธรรมชาติ

พูดอีกสํานวนหน่ึงวา ธรรม คือ กฎธรรมชาติ วินัย คือ กฎ

มนุษยบนฐานของกฎธรรมชาติ

ธรรม เปนเร่ืองของสภาวะ วินัย เปนเร่ืองของสมมุติ แต

สมมุติใหคนไดประโยชนจากสภาวะ โดยไมขัดตอสภาวะ ดวยเหตุ

น้ี คนท่ีจะจัดต้ังวินัยไดดีจริง จึงตองเขาถึงธรรมจริงๆ

วินัย มิใชมีความหมายเปนแคระเบียบแบบแผน แตหมายถึง

การจัดระบบเศรษฐกิจ เชน จัดสรรระบบแบงปนปจจัย ๔ การจัด

ระบบสังคม เชน จัดวางกติกาในการอยูรวมกัน การจัดกิจการของ

ชุมชน และการจัดระบบการปกครอง เปนตน

เคยมีพระผูทรงความรูทานหน่ึง (เทาท่ีทราบวาเปนนักการ

เมืองรุนเกามาก) เรียกวิชาการสมัยใหมจําพวกสังคมศาสตรวา

“วินัยศาสตร” ซ่ึงนับวาเปนความคิดท่ีแยบคายทีเดียว

จะตองเขาใจใหชัดวา “วินัย” คือกฎมนุษย ท่ีเปนเร่ืองสมมุติ

น้ัน เราบัญญัติจัดตั้งข้ึนเพ่ือหนุนให “ธรรม” คือความเปนไปตาม

กฎธรรมชาติ เกิดผลดีแกเราอยางมากท่ีสุดและอยางมั่นใจท่ีสุด

วินัย คือกฎมนุษยน้ัน เปนเร่ืองของสังคมมนุษย ท่ีเราสมมุติ

ข้ึน เพ่ือเอาประโยชนจากธรรม ท่ีเปนกฎธรรมชาติ

ยกตัวอยาง เราต้ังกฎมนุษยข้ึนมาวา: ใหคนกวาดถนน ไดรับ

เงินเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

อันน้ีเปนกฎ โดยมีความเปนเหตุและผลชัดเจนวา การกวาด
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ถนนหน่ึงเดือนเปนเหตุ การไดเงินเดือนหาพันบาทเปนผล ถาไมทํา

เหตุ ก็ไมไดรับผล

แตมองลึกลงไป ทําไมเราจึงต้ังกฎมนุษยน้ีข้ึนมา? คําตอบก็

คือ เพราะเราตองการความสะอาดของถนน และความสะอาดของ

ถนนน้ันจะเกิดข้ึนไดเพราะมีการกวาด ตอนน้ีเราก็มาถึงกฎธรรม

ชาติ คือ

มีความเปนไปตาม กฎธรรมชาติ วา: การกวาดถนน ทําให

เรามีความสะอาดของถนน

อันน้ีก็เปนกฎ โดยมีความเปนเหตุและผลชัดเจนวา การ

กวาดถนนเปนเหตุ ความสะอาดของถนนเปนผล ถาไมทําเหตุ ก็ไม

มีผล

ทีน้ี มาดูความสัมพันธระหวางกฎมนุษย กับกฎธรรมชาติ ก็

จะเห็นวา เราตองการความเปนไปตามกฎธรรมชาติท่ีวา “มีการ

กวาดถนน จึงจะเกิดความสะอาดของถนน” เราจะใหมั่นใจหรือให

มีหลักประกันวาจะมีการกวาดถนนเพ่ือใหเกิดความสะอาดของ

ถนน เราก็จึงต้ังกฎมนุษยข้ึนมาหนุนวา “คนใดกวาดถนน ๑ เดือน 

ใหคนน้ันไดรับเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท”

คราวน้ี มาดูความแตกตางระหวางกฎมนุษย กับกฎธรรม

ชาติ ก็ปรากฏวา

๑) กฎมนุษย เปนสมมุติ คือข้ึนตอการตกลงยอมรับท่ีเรียกวา

มติรวมกันของมนุษย (จริงตามท่ีคนตกลง) ไมเปนความจริงแท
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ตามสภาวะ (การกวาดถนนทําใหเงินเกิดข้ึนมาเองไมได เปนเพียง

เงื่อนไขใหคนอื่นเอาเงินมาให) ดังน้ัน ถามีการไมตกลง ไมยอมรับ 

หรือคนฝายใดฝายหน่ึงไมทําตามท่ีตกลงกัน ถึงจะทําเหตุ แตผลก็

ไมเกิด หรือแมไมทําเหตุ แตผลก็อาจจะเกดิข้ึนได (กวาดถนนแลว

แตไมไดรับเงนิหาพันบาท หรือไดไมครบ, ไมไดกวาดถนน หรือ

กวาดไมจริงจัง แตหลอกหรือพรางใหไดรับเงนิหาพันบาท, มกีารสม

คบกันในสองฝายใหเลีย่งกฎ)

น่ีตรงขามกับกฎธรรมชาติ ซ่ึงเปนสภาวะ คือมีความเปนจริง

ของมันเอง ท่ีเปนเร่ืองของเหตุปจจัยในธรรมชาติอันจริงแทแนนอน 

(จริงแท หรือจริงของธรรมชาติ) เมื่อมีการกวาดถนน จึงไดความ

สะอาดของถนน ถาการกวาดไมมี ความสะอาดก็ไมเกิดข้ึน ใครจะ

บิดพลิ้วหรือหลอกไมได

๒) กฎมนุษย มิใชมีความเปนเหตุ-ผลของมันเองแทจริง แตมี

ความเปนเหตุ-ผลบนฐานแหงเงื่อนไข และเงื่อนไขน้ันอยูท่ีคน ดัง

น้ันจึงมีเหตุปจจัยในตัวคนเขามาเก่ียวของดวยอยางสําคัญ เร่ิม

ดวยการตกลงของสองหรือหลายฝาย และการตกลงน้ันก็ข้ึนตอ

ความตองการของสองหรือหลายฝายน้ันอีกตอหน่ึง แลวท่ีสําคัญ

อยางย่ิง ความตองการอาจเปนแรงจูงใจอกุศลคือตัณหา หรือเปน

แรงจูงใจกุศลคือฉันทะ ก็ได พรอมกับยังมีสังขารประกอบรวมดวย

อีกมาก เชน ความรักหรือชัง ออนแอหรืออดทน ฯลฯ อันลวนเปน

ปจจัยตัวแปรท่ีจะผันผลใหแผกไป และเรียกรองใหมีการจัดตั้ง
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ระบบควบคุมซอนกฎข้ึนมา

ท้ังน้ี ตรงขามกับกฎธรรมชาติ ซ่ึงมีความเปนเหตุ-ผลของมัน

เองแทจริง เปนเร่ืองของธรรมนิยาม คือเปนไปตามระบบความ

สัมพันธอันแนนอนของเหตุปจจัยและผล ไมข้ึนตอคน แตคนท่ี

ตองการผลจะตองปฏิบัติอยางเท่ียงตรงตามมัน

 แคกบักฎสมมตุ ิอารยธรรมมนุษยกเ็พียบแปล

แถมอีกหนอย บางคนจะสงสัยวา ในเมื่อกฎมนุษยก็เปนแค
กฎสมมุติเทาน้ัน ทําไมจะตองเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติตามกัน
นักหนา อยางท่ีวาพระอรหันตถึงกับถือเครงครัดเปนตัวอยางเลย

ขอสงสัยน้ี ตอบไมยาก เอาแค ๒ เหตุผลก็พอ
๑. มนุษยเราน้ีแหละตองการผลท่ีจะไดตามกฎธรรมชาติ 

เราจึงต้ังกฎสมมุติข้ึนมา เพ่ือเปนเงื่อนไข เปนเคร่ืองหนุน หรือเปน
เคร่ืองประกันใหมั่นใจวาจะมีการปฏิบัติท่ีจะเปนเหตุใหเกิดผลตาม
กฎธรรมชาติน้ัน

ทีน้ี การท่ีจะไดผลอยางท่ีหวังหรือไม ก็ข้ึนอยูกับพวกมนุษยเรา
เองท่ีจะปฏิบัติคือทําเหตุน้ันหรือไม สวนทางดานกฎธรรมชาติโนน 
เราไมตองไปหวงมนัเลย มนัตรงไปตรงมา และเทาไรก็เทาน้ัน มนัไม
เขาใครออกใครอยูแลว

ถาใชคาํวาหนาท่ี มนัก็เหมอืนกับสัง่สอนเราวา กฎธรรมชาตน้ีิ

ทําหนาท่ีแนนอนซือ่ตรง ไมเบ้ียว ไมเถลไถลแน แมแตอดือาดก็ไมมี
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คณุไมตองมายุงดวยหรอก แตคณุพวกมนุษยกันเองน่ันแหละ เอา

อะไรจริงจังไดยาก ไมซ่ือเสียบาง ข้ีเกียจ ข้ีขลาดบาง ละเลย ผัด

เพ้ียน หลบ หลอก เก สารพัด จงดูแลควบคุมกันใหดีเถิด มันจะได

ผลไหม จะสําเร็จหรือไม ก็อยูท่ีพวกคุณเองจะทําตามท่ีตกลงกันไว

แนหรือเปลา

ความศักด์ิสิทธิ์ของกฎธรรมชาติอยูท่ีความเปนจริงซ่ึงเปนไป

อยางแนนอนของมนัเอง (สภาวสัจจะ) แตความศักด์ิสทิธิข์องกฎมนุษย
อยูท่ีมาตรการซ่ึงมนุษยเองจะเสกสรรจัดต้ังข้ึนมา (สมมตุสัิจจะ)

ดงัน้ัน เพ่ือใหสมดงัท่ีวาเราจะมหีลกัประกันใหกฎมนุษยไดผล

แนนอนตามท่ีสมมุติตกลงกันน้ัน เราจึงตองวางมาตรการท่ีจะใหมี

การปฏบัิตจิริงตามกฎสมมตุน้ัินอยางมัน่ใจท่ีสดุ (จะไดพอเขาคูกัน

ไดกับความแนนอนของกฎธรรมชาติ ท่ีมันมั่นคงเด็ดขาดอยูแลว)

ตรงน้ี ควรเสริมเติมไวนิดหน่ึงวา ความเปนจริงท่ีแนนอนของ

กฎธรรมชาติน้ัน มันละเอียดลงไปถึงกับวา เหตุปจจัยแคไหน ผลก็

ตามน้ันแคน้ัน ตรงกัน พอดีกับเหตุปจจัย ตางกับความไมจริงแท

แนนอนของกฎมนุษย ซ่ึงบางที เบ้ียว เก เขว ขาดนิดเดียว ก็ไมเกิด

ผลท่ีตองการอันใด หรือเกิดผลผิดทางไปอยางอื่นเลย ก็เพราะ

อยางน้ีดวยน่ีแหละ เมื่อจะเอาผลท่ีตองการใหมั่นเหมาะ พวก

มนุษยจึงตองหนัก ตองเหน่ือย ตองแนวกันย่ิงนัก ถึงข้ันท่ีพูดกันวา

ตองเอาใจใสกับมาตรการในการปฏิบัติตามกฎมนุษยน้ัน กวดขัน

และหยุมหยิมกวาการใสใจกฎธรรมชาติ กลายเปนวา ตองจัดต้ัง
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สรางความแนนอนใหกับกฎมนุษยท่ีไมแนนอน มากย่ิงกวาการรูให

พอกับความแนนอนของกฎธรรมชาติ

๒. กฎสมมุติของมนุษยน้ี เปนแกน เปนหัวใจของระบบการ

ตางๆ ในสงัคมมนุษย เปนตัวกํากับขับดนัคุมทางของระบบเหลาน้ัน 

ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง หรือระบบใดๆ 

ในสังคม ฉะน้ัน ความถูกตอง ชัดเจน สมจริง ศักด์ิสิทธิ์ ไดผล หรือ

ไม แหงกฎสมมุติของมนุษย จึงหมายถึงความเรียบรอย มั่นคง 

ดํารงอยูดวยดี หรือความเรรวน ปวนปน เสื่อมทรุด ตลอดจนลุย

สลาย ของระบบเหลาน้ัน จนถึงของสังคมน้ันๆ ท้ังหมดดวย

แคน้ีก็เพียงพอท่ีจะบอกวา ทําไมจึงตองเอาจริงเอาจังกันนัก

กับเร่ืองของกฎมนุษย

เร่ืองธรรม คือกฎธรรมชาติ กับวินัย คือกฎมนุษย มีอะไรๆ ท่ี

ควรพูดกันอีกมาก แตคราวน้ีวากันแคน้ีกอน

พูดสั้นๆ วา อารยธรรมท่ีเกิดมีและพัฒนากันมาได ก็เพราะ

มนุษยท่ีฉลาดรูจักจัดตั้งกฎสมมุติข้ึน เกิดเปนระบบเศรษฐกิจ 

ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองตางๆ เร่ือยมา แตจะ

สัมฤทธิ์ผลดีแคไหน ก็สุดแตวา กฎสมมุติน้ันถึงกันหนุนกันกับกฎ

ของธรรมชาติไดดีเพียงไร ซ่ึงก็ข้ึนตอมนุษยน่ันเองวามีปญญารูจริง

เทาใดและทําการดวยเจตจํานงอยางไร แลวก็จริงจังกันแคไหน

ขอสําคัญท่ีควรย้ําไวก็คือ มนุษยจํานวนมากหรือสวนมาก 

มักหลงเพลินเหมือนเขาใจผิดมองกฎมนุษยดังวาเปนของจริงใน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๑

ธรรมชาติ แลวก็ติดอยูแคกฎมนุษยน้ัน ไปไมถึงกฎธรรมชาติ แถม

เลยไปถึงกับหลงสมมุติ กลายเปนแปลกแยกจากธรรมชาติ จึงทํา

ใหเกิดความวิปริตผิดเพ้ียนไปตางๆ และแกปญหาไมถูกทาง แลวก็

ไมสําเร็จ

อยางนอย จะตองรูทันสมมุติ ท่ีซอนอยูบนสภาวะ และใช

หนุนกันใหเกิดผลดีท่ีสนองความตองการในทางสรางสรรคเก้ือกูล

วัดผลการศึกษาจดัตัง้ ดทูีค่วามสมัฤทธิส์ภาวะ

เปนอันวา พระพุทธศาสนาประกอบดวยสาระ ๒ สวน คือ 

ธรรมกับวินัย หรือพูดใหตรงกวาน้ันวา ธรรมวินัย คอืพระพุทธศาสนา

ถาเรามองแตธรรมอยางเดียว เชน พอไดไปฟงมาวาสิ่งท้ัง

หลายไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา จะยึดมั่นถือมั่นไมได ก็คิดเห็น

ไปตาม เลยชักจะไมเอาเร่ืองเอาราว ไมรับผิดชอบอะไร ซ่ึงแสดงวา

ไมเขาใจถองแท รูไมจริง ทําทาจะเกิดมีทิฐิท่ีผิดและปฏิบัติผิด วินัย

ก็จะชวยกันไว

วินัยน้ัน อยางนอยก็กํากับการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมท่ัวไป

ท่ีเปนเร่ืองราวประจําวันไมใหเขวหรือผดิพลาดเพ้ียนไป แลวก็ทําให

ไดสติท่ีจะตรวจสอบใหรูตัววาเลยเถิดไป จะไดศึกษาใหถูกใหชัด

บอกแลววา วินัยเปนการนําเอาความจริงในธรรมชาติมาจัด

เขาสูวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย แมจะเปนความจริงเพียงใน
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ระดับสมมุติ แตเปนความจริงในการเปนอยูของคนเราท่ีจัดต้ังกัน

ข้ึนเปนสังคมตามสมมุติน้ัน เราจึงตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตาม

ท่ีมันเปน โดยมองใหครบท้ัง ๒ ระดับ

เมื่ออยูกับสมมุติ ก็มองใหทะลุถึงสภาวะ แลวปฏิบัติใหพอดี

ดวยปญญาท่ีรูเขาใจท่ัวถึงและเทาทัน ดังน้ัน การจัดสรรในหมู

มนุษย หรือการจัดตั้งในสังคมน้ี จึงเปนเร่ืองท่ีเราตองใหความ

สําคัญ โดยรูใหชัดและปฏิบัติใหถูก

ในเร่ืองการศึกษาก็เหมือนกัน ตัวการศึกษาที่แทจริงน้ันเปน

ธรรม มันเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในชีวิตของ

มนุษยเอง แตเราตองการใหมั่นใจวากระบวนการศึกษาน้ันจะ

ดําเนินไปแนๆ เราก็จึงจัดต้ังการศึกษาข้ึนมาเปนกิจการของสังคม

ท่ีจริง การศึกษาจัดตั้งน้ัน หาใชเปนการศึกษาท่ีแทจริงไม แต

มันเปนเร่ืองของการใชวิธีการของมนุษยท่ีจะหนุนใหการศึกษาตัว

จริงท่ีเปนของธรรมชาติน้ัน เกิดผลเปนจริงข้ึนมาตามท่ีคนตองการ

ก็เหมือนตัวอยางท่ีวามาแลว ถาเรามีฉันทะตอความสะอาด 

คือตองการความสะอาด เราก็ไปหยิบไมกวาดมากวาด แลวความ

สะอาดก็เกิดเปนผลข้ึนมา อันน้ีเปนเหตุ-ผลตามสภาวะหรือตาม

กฎธรรมชาติ

แตอยางท่ีวาแลว มนุษยผูฉลาดก็อยากใหมั่นใจวาจะมีการ

กวาดท่ีจะใหเกิดความสะอาดน้ัน เราก็จึงบัญญัติจัดต้ังกฎมนุษย

เปนกระบวนการของเหตุ-ผลข้ึนมาในสังคมมนุษย เรียกเปน
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ระเบียบเปนกฎเกณฑวา ใครกวาดท่ีน้ีนานเทาน้ันแลวจะไดเงิน

เทาน้ันเทาน้ี เร่ืองของธรรมชาติกับการจัดต้ังของคน หรือธรรมกับ

วินัย ก็ซอนกันหนุนกันอยูอยางน้ี

แตท้ังน้ี วินัยตองตัง้อยูบนฐานของธรรม ตองอาศัยความจริง

ของกฎธรรมชาติเปนหลักในการจัด เพราะวาถาไมสอดคลองกับ

ความจริงของธรรมชาติ ก็ไมไดผล แถมตีกลับมาใหเกิดปญหา

ความยุงยากในสังคมมนุษยมากข้ึนดวย

น่ีก็โยงมาถึงหลักพุทธธรรมสําคัญท่ีวาไปแลว คือ เรารูอยูวา

สิกขาคือการศึกษา เปนสภาวะ กระบวนการศึกษาที่แทจริงเปนไป

ตามธรรมชาติในตัวคน แตพวกเราชาวสังคมมนุษยท่ีฉลาด ก็จัด

ตั้งวางระบบการศึกษาข้ึนมา จัดแยกเปนระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สรางท่ีเรียนเปนโรงเรียน เปนวิทยาลัย 

เปนมหาวิทยาลัย เปนสถาบัน มีกระทรวงศึกษาธิการ มีทบวง

มหาวิทยาลัย มีสภาการศึกษา ฯลฯ น่ีก็คือการศึกษาจัดต้ัง เปน

เร่ืองของวินัยท่ีจะใหไดผลตามธรรม

ถาวาตามหลักของพุทธธรรม ก็คือ  การจัดต้ังระบบ

กัลยาณมิตรข้ึนมาน่ันเอง

อยางนอยครูตองรูทันวา ตรงไหนเปนสมมุติ ตรงไหนเปน

สภาวะ พอใครพูดวา “การศึกษา” ก็อยางง อยาสับสน ตองแยกได

วาท่ีเขาพูดน้ัน เปนการศึกษาฝายธรรม (การศึกษาตามสภาวะ คือ

เปนสิกขาในตัวคน) หรือเปนการศึกษาฝายวินัย (การศึกษาจัดต้ัง 
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ของสังคม) เพ่ือจะมาหนุนหรือมาผลักดันการศึกษาฝายธรรม แลว

พยายามทําใหเปนไปตามทางท่ีถูกตองของมัน

ถาการศึกษาไมเกิดมีผลตามธรรม ก็แสดงวาการศึกษาข้ัน

วินัย ท่ีเปนระบบกิจการทางสังคม คือการศึกษาจัดต้ังของเราลม

เหลว น่ีก็คือ เราไมเขาถึงธรรม ไมชัดเจนในความจริงของธรรม

ชาติ การศึกษาของเราจึงไมสําเร็จผลเปนจริง

ในเมื่อการศึกษามีท้ังสวนท่ีเปนธรรม คือตัวของธรรมชาตท่ีิ

เปนไปตามกฎแหงเหตุปจจัย และสวนท่ีเปนวินัย คือการจัดตั้งวาง

ระบบเปนกิจการในสังคม ผูท่ีจะบริหาร และดําเนินงานการศึกษา

ใหไดผล จึงตองเกงท้ัง ๒ ดาน คือ

(1) ตองเขาถงึความจริงของธรรมชาต ิ คอืข้ันของธรรม ถาไม

ไดขอน้ีแลว การศึกษาไมมทีางสาํเร็จผล และจะเกิดปญหา

ความวิปริตปรวนแปรเคลื่อนคลาดเขวไปตางๆ แทนท่ีจะ

ไดผลด ีก็กลบัจะเกิดผลราย ไมระยะสัน้ก็ระยะยาว

(2) ตองสามารถจัดต้ังบนฐานของความจริงน้ัน คือข้ันของ

วินัย หมายความวา เอาความจริงในธรรมชาติน้ันมาจัดสรร

เปนระบบในสงัคมมนุษย บริหาร อาํนวยการ จัดการเรียน

การสอน การวัดผล ใหผลดีเกิดข้ึนเปนการศึกษาในคน

แมแตท่ีเปนพระพุทธเจา ก็เพราะมีความสามารถครบท้ัง

สองดานน้ี ถามีความสามารถเพียงดานเดียว ก็เรียกวา พระ

ปจเจกพุทธเจา คือตรัสรูธรรม เขาถึงธรรมไดเฉพาะตัว แตเอามา
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เรียบเรียงเปนคําสอนคนไมเปน จัดระบบฝกคนไมเปน คือจัดต้ัง

ระบบวินัยไมเปน แตทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน

(๑) คนพบสัจธรรม เขาถึงความจริงของธรรมชาติดวย

(๒) นําเอาความจริงน้ันมาจัดสรรใหเปนประโยชนในระบบ

สังคมมนุษยเปนวินัยไดดวย โดยจัดต้ังคณะสงฆข้ึนมา มีการวาง

ระบบระเบียบแบบแผน จัดวิธีการเผยแพรสั่งสอนใหไดผล ใหคน

อื่นเขาถึงความจริงของธรรมชาติไดสมประสงค

ระบบจัดต้ังของพระพุทธเจาอยูมาไดตั้ง ๒๕๐๐ กวาปแลว 

ฝร่ังบอกวา สังฆะในพระพุทธศาสนา เปนระบบสังคมท่ีย่ังยืนท่ีสุด

ในโลก ไมมีการจัดตั้งอันใดท่ีจะย่ังยืนเทาน้ีเลย น่ีเปนพระปรีชา

สามารถของพระพุทธเจาในดานวินัย

ดังน้ัน ครูก็ดําเนินตามอยางพระพุทธเจาน่ีแหละ การท่ีจะ

เปนกัลยาณมิตรอยางเกงน้ัน ตองไดท้ังสองดาน

(๑) ตองเขาถึงเน้ือตัวท่ีแทของการศึกษา ท่ีเปนธรรม ตาม

ความจริงของกฎธรรมชาติ

(๒) ตองสามารถจัดดําเนินกระบวนการของการศึกษา ใช

ความสามารถทางวินัยมาจัดการระบบวิธีและแบบแผนเชิงปฏิบัติ

การในสังคมใหสําเร็จ ดวยเทคนิคในการนํา ในการสื่อสาร ฯลฯ

ถาทําไดท้ังสองข้ันอยางน้ี ก็จะเปนผูปฏิบัติตามพระจริยา

วัตรของพระพุทธเจา น่ีคือเร่ืองของธรรมวินัย   



- ๕ -

ไดความเปนครู เม่ือเกดิความเปนนักเรียน

-  -

ครู เปดสัญญาณความเปนนักเรียน

เร่ืองราวและขอสังเกตท่ีไดวาไปน้ัน ไดยกมาพูด เพ่ือจะเขา

ประเด็นวา สาระของการฝกหัดครูอยูท่ีไหน

เร่ิมแรก ตัวครูเองจะตองมีฉันทะในการทํางานครู หรือใน

การทําหนาท่ีของครู และในการท่ีจะทําหนาท่ีครูไดถูกตองน้ัน ครูก็

จะตองรูเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยใหชัดเจน ตั้งแตเร่ือง

ความตองการ และการสนองความตองการ ท่ีเปนองคประกอบพื้น

ฐานของการเรียนรู หรือเปนปจจัยเอกของการศึกษา พอพูดมาแค

น้ี การฝกหัดครูก็โยงเขามาหาเร่ืองของฉันทะเปนอันดับแรก

ในการเปนครูท่ีแท คือเปนครูผูมีความสามารถท่ีจะใหการ

ศึกษาไดถูกตองน้ัน ยังมีเร่ืองท่ีจะตองทําความเขากันใหชัดอีก

หลายอยาง
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แมแตคําวา “ใหการศึกษา” ก็เปนเพียงสํานวนภาษาท่ีพูด

กันไป เพราะวาการศึกษาน้ันใหกันไมได การศึกษาจะเกิดข้ึนได 

ตองใหตัวมนุษยผูน้ันทํามันข้ึนมาเอง

บางทีเราใชภาษากันไป เลยติดในสํานวนพูด แลวก็พลอย

เขาใจไขวเขวไปตามทํานองของภาษาดวย

พุทธธรรมเปนเร่ืองของการรูเขาใจและปฏบัิตหิรือใชประโยชน

จากความจริงของธรรมชาติ เราจะใหคนศึกษา ท่ีเรียกวาเราจะ

พัฒนาคน เราก็ตองรูจักคน และเราจะรูจักคน ก็ตอเมื่อรูธรรมชาติ

ของคน เราหวังวา ถาเรานําพุทธธรรมมาใชในการฝกหัดครู ก็จะ

ทําใหการฝกครูน้ันเปนไปโดยถูกตอง และไดผลดีย่ิงข้ึน

ทีน้ี การฝกหัดครูคอือะไร ก็คงตอบไดงายๆ วา การฝกหดัครู

คือการทําคนใหเปนครู
เราเอาคนท่ีเปนธรรมดาท่ัวๆ ไป มาทําใหเปนครู การทําคน

ใหเปนครู ก็คือทําใหเขามีความเปนครู เพราะวาคนท่ีจะเปนครูก็

ตองมีความเปนครู ถาคนผูใดมีความเปนครู คนผูน้ันก็เปนครู พูด

งายๆ วา ครู คือคนที่มีความเปนครู

คนท่ีมีความเปนครูแลว ก็มีความพรอมท่ีจะไปทํางานของ

ครู แตถาไมมีความเปนครูเปนพ้ืนฐานเสียแลว ถึงจะไปทําหนาท่ี

ในบทบาทของครู ก็คงทําไมไดผลดี เพราะไมใชของจริง ดังน้ัน

เบ้ืองแรกจึงตองสรางความเปนครูใหมีข้ึนมาใหได

ทีน้ี เราก็โยงเร่ืองเขามาหาพระพุทธศาสนา เรามักพูดวา 
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ความเปนครู น้ันตรงกับหลักพระพุทธศาสนาท่ีเ รียกวาเปน  

กัลยาณมิตร เด๋ียวน้ี เราพูดกันบอยวา ครู คือผูทําหนาท่ีเปน

กัลยาณมิตร

ถาเราบอกวา ครูท่ีดี หรือครูจริง ตองมีความเปนครู และถา

เราถือวาครูเปนกัลยาณมิตร ความเปนครู ก็คือความเปน

กัลยาณมิตร
พอพูดวา ครูคือผูมีความเปนกัลยาณมิตร ความเปนครูก็มา

บรรจบเขาคูกันกับความเปนนักเรียน ท่ีจะตองเปนผูมีกัลยาณมิตร

“กัลยาณมิตร” จึงเปนจุดเร่ิมตนท้ังของความเปนครู และ

ความเปนนักเรียน เพราะทางฝายนักเรียนน้ัน ทานไดบอกคุณ

สมบัติขอแรกไววา คือความมีกัลยาณมิตร

คุณสมบัติของครู คือความเปนกัลยาณมิตร และคุณสมบัติขอ
แรกของนักเรียน คือความมีกัลยาณมิตร

สําหรับครู ในฐานะท่ีเปนกัลยาณมิตร พึงมีคุณสมบัติของ

กัลยาณมิตร เรียกวา กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ

สําหรับนักเรียน ในฐานะท่ีพึงมีกัลยาณมิตร ทานใหมีคุณ

สมบัติท่ีพึงพวงมากับความมีกัลยาณมิตร รวมเปนชุดท่ีเรียกวา 

บุพนิมิตแหงมรรค หรือรุงอรุณของการศึกษา ก็มี ๗ ประการ

ความเปนนักเรียนน้ัน ไมใชอยูท่ีแควาไดลงทะเบียนเขา

บัญชีในระบบของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา แลวไดช่ือได

สถานะวาเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎสมมตุ ิ ท่ีมนุษยผูฉลาด
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จัดตัง้ข้ึนมาเทาน้ัน แตควรจะมคีวามเปนนักเรียนท่ีแทอยูในตัวเอง 

อันเปนความจริงตามกฎแหงสภาวะของธรรมชาติท่ีเปนเปาหมาย 

ซ่ึงเราต้ังกฎสมมุติข้ึนมาก็เพ่ือหนุนใหมันเกิดมีข้ึนน่ันเองดวย

ความเปนนักเรียนแทตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาติน้ัน ก็

คือคุณสมบัติท่ีเรียกวา บุพนิมิตแหงการศึกษา หรือ สัญญาณที่บง

บอกความเปนนักเรียน ๗ ประการน้ี

กอนจะผานไป จึงขอยํ้าไวหนอยวา บุพนิมิตแหงมรรค หรือ

รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการน้ีแหละ คือการเขาสูความเปนผู

ศึกษา หมายความวา ความเปนนักเรียน หรือความเปนนักศึกษา

อยูท่ีธรรม ๗ ขอน้ี ซ่ึงเร่ิมดวยความมีกัลยาณมิตร

ทีน้ี ครูซ่ึงมีหนาท่ีสรางความเปนนักเรียน ก็จะตองสราง

ธรรมคือคุณสมบัติ ๗ ขอน้ีใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน เร่ิมดวยทําตน

ใหเปนกัลยาณมิตรของนักเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเปนผูมี

กัลยาณมิตร อันเปนธรรมขอแรกในรุงอรุณของการศึกษา ๗ 

ประการน้ัน น่ีคือจุดเร่ิมท่ีเปนจุดรวม และจุดรวมท่ีเปนจุดเร่ิมท้ัง

ของความเปนครู และของความเปนนักเรียน

พระพุทธเจาก็ทรงรับรองไวแลววา ถาคุณสมบัติอยางใด

อยางหน่ึงใน ๗ ประการเหลาน้ี เกิดข้ึน มรรคคือกระบวนการแหง

ชีวิตท่ีดี ก็จะดําเนินตามมาเองโดยไมตองเรียกรอง น่ันคือ ชีวิต

ของนักเรียน หรือชีวิตนักศึกษา ไดเร่ิมข้ึนแลว และจะกาวไปใน

การพัฒนาอยางมั่นใจ อยางท่ีทานอุปมาวา เมื่อแสงอรุณสาดสอง
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มา ดวงอาทิตยก็จะอุทัยแนนอน

จากขอแรกคือความมีกัลยาณมิตร ก็ดําเนินไปจนถึงขอสุด

ทาย คือโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนตัวคุมกระบวนทั้งหมด และเปน

ปจจัยภายใน ท่ีจะทําใหคนพ่ึงตนเองได

ในทางพุทธศาสนาบอกแลววา ความหลุดพนหรืออิสรภาพ

เปนจุดหมายสูงสุดของมนุษย คนทุกคนตองทําตนใหพ่ึงตนเองได 

เขาจึงจะเปนอิสระจริง แลวเขาจะไดเปนกัลยาณมิตรของผูอื่น

ระบบท่ีวาน้ี คือกระบวนการท่ีเปนความสมบูรณของการ

พัฒนามนุษย และทําใหสังคมมีวงจรท่ีครบบริบูรณ กลาวคือ

เร่ิมตน บุคคลมีกัลยาณมิตรจากการท่ีสังคมจัดให

ตอนกลาง  บุคคลน้ันรูจักเลือกคบเลือกหากัลยาณมิตร

จบแลว  เขาไปเปนกัลยาณมิตรใหแกคนอื่นตอไป

โดยวงจร ๓ ข้ันน้ี กระบวนการของความเปนและมี

กัลยาณมิตรก็ครบบริบูรณ แมวาในทางปฏิบัติท่ีแทจริง บุคคลแต

ละคนจะพึงทํา ๓ อยางน้ันไปพรอมกัน แตเมื่อมองกวางๆ ก็จะ

เปนอยางน้ี เพราะฉะน้ัน คนท่ีพัฒนาตนดีแลวอยางพระพุทธเจาก็

จึงเปนตัวอยางในการไปเปนกัลยาณมิตรใหแกสังคม

พระพุทธเจาตรัสไวเองวา เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ัง

หลาย อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวท้ังหลายผูตกอยูในอํานาจ

แหงชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงพน

จากทุกขเหลาน้ัน เพราะฉะน้ัน พระองคจึงเปนบรมครู เปนตัว
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อยางของครูท้ังหลาย

ครูก็เดินตามปฏิปทาของพระพุทธเจา ผูเปนกัลยาณมิตรน้ัน

เอง น่ีคือจุดหรือตําแหนงของครูในกระบวนการของการศึกษา

เมื่อก้ีบอกแลววา ครูท่ีมีความเปนครู ก็คือเปนผูท่ีสรางความ

เปนนักเรียนใหเกิดข้ึนน่ันเอง โดยเร่ิมดวยการทําใหเด็กเปนผูมี

กัลยาณมิตร เหมือนเปดสัญญาณของความเปนนักเรียนข้ึนมา

ตอจากน้ัน กระบวนการของการศึกษาก็จะดําเนินไปตาม

หลักการศึกษาท่ีวา ชวยใหเด็กศึกษาทั้ง ๓ แดน จนปรากฏเปน

การพัฒนาออกมาท้ัง ๔ ดาน

อันน้ีเปนการพูดแบบรวบรัด ซ่ึงยังมีแงมีมุมท่ีจะขอพูดขยาย

ตอไป

ความเปนนักเรยีนประกันวา การศึกษาจะกาวไป

สําหรับครูอาจารยและผูทํางานทางการศึกษาท้ังหลาย การ

ท่ีจะเขาถึงสภาวะท่ีเปนเน้ือตัวของการศึกษา คือสิกขา ซ่ึงเปน

กระบวนการของธรรมชาติ ท่ีเปนเร่ืองของธรรมน้ี สิ่งท่ีควรตระหนัก

เปนขอแรกก็คือ ตองรูตําแหนงของครูวาอยูตรงไหนและทําหนาท่ี

อะไรในกระบวนการของการศึกษาหรือสิกขา

ในพุทธธรรม ตําแหนงของครูและผูทํางานการศึกษา (รวม

ท้ังพอแม) จะเห็นไดชัดเจนในหลักปจจัยของสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง 
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และหลักบุพนิมิตของการศึกษา ๗ ประการ

ถาพูดอยางรวบรัด สถานะของครูอาจารยเปนตนน้ัน ก็คือ

เปนปจจัยภายนอก ท่ีจะเช่ือมโยงเขาไปหาปจจัยภายในของผูเรียน

หรือผูศึกษา และสื่อชักนําใหปจจัยภายในเหลาน้ันพัฒนาข้ึนไป

พูดเปนภาษางายๆ วา ครูมีหนาท่ีทําใหเกิดความเปนนัก

เรียน จะวาครูเปนสื่อสรางความเปนนักเรียน ก็ได

ในการสรางความเปนนักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน ครูเปน

ปจจัยภายนอกขอแรก ในหลักปจจัยของสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง คือ

๑. ปจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆษะ เสียงบอกจากผูอื่น หรือ

การใหความรูจากแหลงภายนอก (ท่ีจริง ดีงาม ถูกตอง)

๒. ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ ความคิดแยบคาย 

ความรูจักคิดพิจารณา โดยเฉพาะการสืบคนใหถึงตนตอ

การท่ีครูเขามาสื่อนําเปนสวนรวมในการสรางความเปนนัก

เรียน จะเห็นชัดย่ิงข้ึนในหลักบุพนิมิตของการศึกษา ๗ ประการ คือ

1. กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, คบหาคนหรือสื่อท่ี

เปนแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี

2. สีลสัมปทา การทําศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยูในวินัย และมี

ความประพฤติท่ัวไปดีงาม

3. ฉันทสัมปทา การทําฉันทะใหถึงพรอม, ความใฝใจอยาก

ทํากิจหนาท่ีและสิ่งท่ีเก่ียวของใหดีงาม, ความใฝรูใฝสรางสรรค

4. อัตตสัมปทา การทําตนใหถึงพรอมดวยคุณสมบัติของผูท่ี
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พัฒนาแลวโดยสมบูรณ ท้ังดานกาย ศีล จิต และปญญา

5. ทิฏฐิสัมปทา การทําทิฏฐิใหถึงพรอม, การต้ังอยูในหลัก

ความคิดความเช่ือถือท่ีถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลักความ

เปนไปตามเหตุปจจัย

6. อปัปมาทสัมปทา การทําความไมประมาทใหถึงพรอม, ความ

ตืน่ตัวกระตือรือรนดวยจิตสาํนึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง

7. โยนิโสมนสิการสัมปทา การทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม,

ความฉลาดคดิแยบคายใหไดประโยชนและเห็นความจริง

คุณสมบัติพ้ืนฐาน ๗ ขอน้ี ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของความ

เปนนักเรียน (ในความหมายท่ียังไมบัญญัติซอนน้ัน จะเรียกวานัก

เรียน หรือนักศึกษา ก็เหมือนกัน ตางเพียงเปนคาํไทยหรือคาํจาก

สันสกฤต) และตําแหนงของครูก็ชัดวาอยูในขอ ๑ คือ ความมี

กัลยาณมิตร จะเห็นวาในหลักชุดน้ี ทานระบุชัดถึงปรโตโฆษะท่ี

เปนกัลยาณมิตร

ถาครูมีคุณสมบัติแหงปรโตโฆษะท่ีดี เปนกัลยาณมิตร พอ

ครูเขาไปสัมพันธกันกับเด็ก ณ บัดน้ัน เด็กก็เปนผูมีกัลยาณมิตร 

ซ่ึงหมายถึงการเขาถึงแหลงปรโตโฆษะท่ีดี และความเปนนักเรียน

ก็เร่ิมข้ึน

ตอแตน้ัน กัลยาณมิตรจะตองพยายามสื่อนําใหเด็กพัฒนา

บุพนิมิตใหครบท้ัง ๗ ขอ และน่ันคือการสรางความเปนนักเรียน

บุพนิมิต ๗ ขอน้ัน เปนตัวเร่ิมท่ีนําเขาสูมรรค (วิถีชีวิตหรือ



พุทธธรรมกับการฝกหัดครู๑๑๔

ทางของการพัฒนาท่ีถูกตอง) เพ่ือเดินหนากาวไปในการศึกษา จึง

ไดบอกวาเปนการสรางความเปนนักเรียนข้ึนมา

เปนอนัวา ครูเปนกัลยาณมติร ก็สรางความเปนนักเรียนข้ึนมา

ใหเต็มตวั โดยใชเปนความเปนกัลยาณมติรน้ันกระตุนเราใหเด็กเกิด

บุพนิมิตท่ี ๒ คือ ตั้งอยูในวินัย เปนผูมีศีล แลวก็

ท่ี ๓ มีฉันทะ มีแรงจูงใจท่ีถูกตอง และ

ท่ี ๔ มีจิตสํานึกในการศึกษาท่ีจะพัฒนาฝกตนใหสมบูรณ

ท่ี ๕ มีทัศนคติ มีแนวคิดและคานิยมท่ีถูกตองดีงาม มองสิ่ง

ท้ังหลายตามแนวเหตุผล

ท่ี ๖ มีจิตสํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง ตื่นตัว

ทันเหตุการณ มีความกระตือรือรน ไมประมาท จนถึงขอ

ท่ี ๗ รูจักคิด คิดเปน จะเก่ียวของมองอะไร ก็ไดแงท่ีเปน

ประโยชนและถึงความจริง

เมื่อเด็กมีความเปนนักเรียนนักศึกษาแลว เขาก็เรียนรูไดจาก

ประสบการณทุกอยาง ถึงแมถาครูมาทํางานแคถายทอดขอมูล

ความรูให (ไมทําหนาท่ีกัลยาณมิตร) เขาก็เขาถึงความรูท่ีถายทอด

น้ันและทําใหมันเกิดประโยชนไดมากท่ีสุด

ตามท่ีวาน้ี เราจะเห็นการทํางานของครู ๒ ระดับ คือ

๑.  ระดับเปลือกหุม คือ เปนผูถายทอดความรู โดยนําเอาขอ

มูลขาวสาร ความชํานาญทางวิชาการมาบอกเลาแกศิษย

๒. ระดับเน้ือตัว คือ เปนกัลยาณมิตร โดยสรางสรรคความ
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เปนนักเรียน  ท่ีเขาจะพัฒนากาวไปในการศึกษา

ท้ังหมดน้ีจะสําเร็จไดก็ตองครบ ๒ ข้ันอยางท่ีวามา คือ ตอง

เขาถึงความจริงของธรรม คือสาระของกระบวนการศึกษาตาม

สภาวะ และสามารถจัดต้ังระบบแหงวินัย ในรูปของกระบวนวิธีเชิง

ปฏิบัติการ

เมื่อแยกสองข้ันน้ีออกแลว เราก็คอยสอบถามและตรวจสอบ

ตัวเองวา

หน่ึง ในแงธรรม คือตัวเน้ือแท เราเขาถึงไหม เราเขาใจชัด

เจนหรือไมในกระบวนการศึกษาท่ีเปนความจริงของกฎธรรมชาติ

สอง ในแงวินัย คือการนําความจริงของธรรมชาติน้ันมาจัด

สรรประยุกตใชในสังคมมนุษย เพ่ือหนุนใหกระบวนการของธรรม

ชาติดําเนินไปอยางท่ีเรามั่นใจ เราจัดไดแคไหน มันรับกัน สอด

คลองกันดีหรือไม

สวนท่ีเราจัดเปนระบบกิจการทางสังคมน้ี ถาไมรับไมสอด

คลอง ไมทําใหเกิดผลเปนไปตามความจริงของกฎธรรมชาติ มันก็

จะเหลวเปนโมฆะแนนอน

มองอยางงายๆ การศึกษาจัดต้ัง ท่ีเปนระบบงาน มีรูปแบบ

ตางๆ น้ัน ก็เหมือนเปนเคร่ืองมือท่ีเราประดิษฐข้ึนมา เพ่ือทํางาน

กับการศึกษาตัวจริง เพ่ือใชมันใหเปนประโยชนอยางท่ีประสงค ถา

เราไมรูงาน หรือใชเคร่ืองมือไมเปน เคร่ืองมือน้ันก็ไมมีประโยชน
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เพราะตั้งหลักในเรื่องฉันทะ-ตัณหากันไมได

อะไรๆ ก็เรรวนปวนเปไปหมด

บุพนิมิตของการศึกษาขอท่ี ๒ คือ ศีลสัมปทา ถึงจะสําคัญ

มาก แตไมยากนัก จะตองสงวนเวลา จึงขอขามไปกอน

ตอนน้ี พูดถึงฉันทะอีก เพราะมาในหลักบุพนิมิตการศึกษา 

เปนขอท่ี ๓ คือ ฉันทสัมปทา ก็อยากจะยกเอาเร่ืองกฎธรรมชาติ

ตามสภาวะ กับกฎมนุษยตามสมมุติ ท่ีเปนกฎแหงเหตุ-ผลซอนกัน

อยู ซ่ึงพูดไปแลว มาโยงกับหลักตัณหา กับฉันทะ

ไดบอกแลววา ในเร่ืองเดียวกันคือการกวาดบาน กฎมนุษย

ตามสมมุติ คือ การกวาดบานเปนเหตุใหเกิดผลคือไดเงินรางวัล

๕๐ บาท ความเปนจริงของกฎน้ีข้ึนกับสมมุติ คือการตกลงยอมรับ

รวมกันของมนุษย แตไมมีความเปนจริงในธรรมชาติ ไมมีท่ีไหนท่ี

กวาดบานแลวเงินจะเกิดข้ึนมา ๕๐ บาท เงินท่ีเกิดจากการกวาด

บานไมมีหรอก มีแตเงินท่ีคนอื่นใหตามเงื่อนไขท่ีไดกวาดบานตาม

ท่ีตกลงกันไว

แตท่ีเปนจริงแนนอนก็คือกฎธรรมชาติตามสภาวะท่ีวา การ

กวาดบานเปนเหตุ และความสะอาดเปนผล กวาดเมื่อไรความ

สะอาดก็เกิดข้ึนทุกที และถาไมกวาด ความสะอาดก็ไมเกิดข้ึน

เปนอันวา ในการกวาดบานแลวไดเงิน ๕๐ บาทน้ัน มีกฎ

มนุษยกับกฎธรรมชาติซอนกันอยู แตเรามักนึกถึงและพูดกันแคผล
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ตามกฎมนุษย คือการไดเงิน ๕๐ บาท ท้ังท่ีแทจริงน้ันเราตองการ

ผลตามกฎธรรมชาติ คือความสะอาด
ตรงน้ีแหละท่ีตัณหากับฉันทะจะมา และเราตองแยกใหได 

ในกรณีน้ี จะเห็นวา

ก) ความอยากไดผลตามกฎมนุษย คืออยากไดเงิน ๕๐ 

บาท เปนตัณหา ดังน้ัน ถาเด็กกวาดบานเพราะอยากได

เงิน ๕๐ บาท น่ันคือทําดวยตัณหา

ข) ความอยากไดผลตามกฎธรรมชาติ คืออยากใหบาน

สะอาด เปนฉันทะ ดังน้ัน ถาเด็กกวาดบานเพราะอยาก

ใหเกิดความสะอาด น่ันคือทําดวยฉันทะ

ในทางการศึกษา เราตองการอยางไหน ถาเราเลือกเอา

ระบบตัณหา คือใหเด็กกวาดบานเพราะอยากไดเงินรางวัล เรา

และเด็กก็จะไมเขาถึงความจริง และการศึกษาท่ีเปนจริงก็ไมเกิด

ข้ึน คือไมเกิดการพัฒนาคน

ในเมื่อเด็กอยากไดเงิน แตไมมีความปรารถนาที่จะใหบาน

สะอาด ก็จะเกิดปมปญหาข้ึน คือ

 (๑) เขามิไดตองการผลท่ีแทของงานที่ทํา แตตองจําใจ

ทํางานน้ันเพราะมันเปนเงื่อนไขท่ีจะใหไดผลอยางอื่นท่ีเขาตองการ 

เพราะฉะน้ัน เขาจะทํางานดวยความฝนใจ ทําดวยความทุกข ไม

แชมช่ืน ใจไมสบาย เสียสุขภาพจิต

(๒) ไมตั้งใจทํา คือไมทําดวยใจจริง ไมมุงมั่น จึงไมไดผลดี
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เต็มท่ี หรือเทาท่ีควร

(๓) อาจจะเฉไฉไปในทางทุจริต โดยหาทางลัด หาทาง

เลี่ยง ตลอดจนหลอก เพ่ือใหไดเงินโดยไมตองกวาด หรือกวาดให

นอยท่ีสดุ

(๔) เกิดผลซับซอนพวงพลอย เชน เปนเหตุใหตองตั้งระบบ

การควบคุม เพ่ือใหงานเปนไปตามเงื่อนไขท่ีจะใหเกิดผลแทตาม

กฎธรรมชาติท่ีตองการ คือความสะอาด ตอจากน้ัน ถาคนท่ีปฏิบัติ

งานในการควบคุมน้ัน ทําดวยตัณหาอีก ก็ตองมีการควบคุมซอน

เพ่ิมข้ึนอีกช้ันหน่ึง ฯลฯ มีการควบคุมกันเปนช้ันๆ จนวุนวายไป

หมด และในที่สุด ถามีแตตัณหากันทุกช้ัน ก็ลมเหลวหมด ไมได

เร่ือง เขาทํานองคําพังเพยท่ีวา “บาทสิ้น เสือตาย”

ทีน้ี ถาเปนระบบฉันทะ คือเด็กชอบความสะอาด เด็กอยาก

ไดความสะอาด แลวกวาดบานดวยฉันทะ ถาเด็กรักความสะอาด

เด็กตองการความสะอาด เด็กอยากใหเกิดมีความสะอาด เช่ือได

เลยวาเด็กจะฉวยไมกวาดไปกวาดเอง โดยไมตองรอใหใครมาตั้ง

เงื่อนไขวาจะใหอะไร เพราะเปนเร่ืองของเหตุปจจัยท่ีตรงไปตรง

มาตามกฎธรรมชาติ และผลดีท่ีเกิดข้ึนก็คือ

(๑) เด็กเต็มใจทํา และทําดวยความสุข ย่ิงการกวาดกาว

หนาไป เขาก็ย่ิงมีความสุขเพ่ิมข้ึนๆ ไปเร่ือยๆ จนอิ่มใจเต็มท่ีเมื่อ

งานเสร็จ เสริมสุขภาพจิต

(๒) เด็กต้ังใจทํา มุงมั่นทําจริงจังใหสําเร็จ เพราะความ
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สะอาดเปนสิ่งท่ีเขาตองการ เขาจึงต้ังใจกวาดใหดีท่ีสุด งานจึงได

ผลดีท่ีสุด และเขาก็ไดผลท่ีสนองความตองการของเขาเองดวย

(๓) เปนความซ่ือตรงตอกฎธรรมชาติ ความจริงจังตองาน 

เปนตน พัฒนาคุณสมบัติท่ีดีงาม เสริมคุณธรรม เปนการศึกษา

พัฒนาคนโดยตรง

(๔) ใหเกิดผลดีทางสังคม เชน ชวยใหระบบเศรษฐกิจ ระบบ

สังคม ระบบการเมือง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไมผุกรอนดวย

คอรรัปชัน เปนตน

ถาเด็กและผูคนจํานวนมากดําเนินชีวิตในระบบตัณหา

สังคมจะปนปวนผุโทรม

พรอมกันน้ัน คนจะมีความสุขก็หาไม เพราะไดแตหวังไดแต

รอผลตอบแทนตามระบบเงื่อนไข อยูกันในความคดงอของระบบ

เงื่อนไข ไมอยูในความตรงไปตรงมาของระบบเหตุปจจัย

ขอสําคัญอยางหน่ึงท่ีควรใสใจก็คือ ถาเด็กมีฉันทะแลว เขา

จะเรียนรู เขาจะทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ มีความสุข ทํา

ใหมีสุขภาพจิตดี และต้ังใจทํา ใหไดผลดี

อันน้ีขอใหเปนจุดสังเกตท่ีวา การศึกษาท่ีถูกตองไดผลจริง 

จะมาพรอมกับสุขภาพจิตในตัวดวยเลย กิจกรรมท้ังหลายท่ีถูก

ตองตามกฎธรรมชาติในระบบการศึกษา จะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม

สุขภาพจิต แตในทางตรงขาม ถาเปนการศึกษาท่ีผิด ย่ิงเรียนไปจะ

ย่ิงเสียสุขภาพจิต
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อยูลกึสนิทในระบบตณัหา คดิจะออกมากนัไหม

การศึกษาทุกวันน้ีท่ีคนเสียสุขภาพจิตกันมาก ก็เพราะเปน

ระบบการศึกษาผิดธรรมชาติ เรียกงายๆ วา ผิดธรรม คือไมตรง

ตามสภาวะ ไมใชการศึกษาท่ีแท เปนการศึกษาจัดตั้งท่ีไมสอด

คลองกับการศึกษาท่ีเปนสภาวะ หรือวินัยไมอยูบนฐานของธรรม

ยกตัวอยางวา เราจะใหคนมาเขาเรียนอะไร เราก็จะย่ัวยุ

ดวยการบอกวา เรียนวิชาน้ีสาขาน้ี สําเร็จไปแลวจะไดตําแหนงดี

จะไดเงนิเดอืนสงู ใชไหม น่ีคอืการทําใหคนอยูกับความคิดท่ีผดิเหตุ

ผดิผลจนเคยชิน กระท่ังเกิดเปนแนวคิดเชิงมจิฉาทิฐิ คอื คนคิดและ

เขาใจเอาโดยไมรูตัววา การเรียนสําเร็จเปนเหตุ การไดตําแหนงได

เงินเดือนสูงเปนผล เปนการหลงเพลินอยูแคในกฎสมมุติของ

มนุษย จนกระท่ังมองขามกฎสภาวะของธรรมชาติไปเลย

ตามความเปนจริงของเหตุปจจัยในธรรมชาติ การเรียนวิชา

การสาขาใด ยอมเปนไปเพ่ือผลของการใชวิชาน้ัน เชน เรียนแพทย

เพ่ืออะไร วิชาการแพทยเปนเหตุ ความสามารถในการเยียวยา

บําบัดโรคและทําคนใหมีสุขภาพดีเปนผล ดังน้ัน ถาคนใดเรียน

แพทยดวยฉันทะ ก็คือเขาตองการรักษาคนใหหายจากโรค เขา

อยากเห็นคนมีสุขภาพดี และถาเขาเรียนแพทยดวยฉันทะท่ีเปน

ความปรารถนาดีตอคนเจ็บไขอยางน้ี แนนอนวา เขาจะเต็มใจ

เรียน และต้ังใจเรียน เขาจะเรียนจริงจัง และเรียนอยางเพียงพอให
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พอดีท่ีจะใหการทํางานแพทยของเขาไดผล

แตถาคนใดเรียนดวยตัณหา หวังผลประโยชนท่ีเอามาลอ

(๑) เขาจะฝนรอผลของตัณหา แตเรียนวิชาดวยความฝนใจ 

ระหวางเรียนก็ไมสบายใจ สุขภาพจิตไมดี

(๒) ไมตั้งใจเรียน ตองเนนการใชเคร่ืองลออยางมาก

(๓) ความพอดีไมเกิดข้ึน ก็คือไมพอดี เพราะความตระหนัก

จุดหมายเปนตัวปรับการกระทํา และปรับวิธีการใหเหมาะสมและ

พอดี เมื่อจุดหมายเบ่ียงเบนไป การกระทําก็คลาดเขว ตรงกับหลัก

พุทธธรรมท่ีวา เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน ความพอดีเปนมัชฌิมาจึง

เกิดข้ึนได แตในกรณีน้ีมันเสียระบบตั้งแตตน

(๔) ผลเสียหายตอสังคมมากหลาย ซ่ึงไมตองบรรยายท่ีน่ี

ท่ีวามาน้ี เปนการยกตัวอยางมาใหฟง โดยตองการเนน

ความสําคัญของการพัฒนาฉันทะ

คงตองยอมรับวา เวลาน้ีระบบการศึกษาตลอดจนระบบ

ตางๆ ทางสังคมคลาดเคลื่อนไปหมด เพราะความหลงผิดมัวเพลิน

ติดอยูในระบบสมมุติของมนุษย อยางขาดความรูเทาทัน มองไป

ไมถึงระบบสภาวะของธรรมชาติ

พุทธธรรมไมปฏิเสธเร่ืองสมมมุติเลย สมมุติก็คือสมมุติ เรา

ตองรูเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามสมมุติ บอกแลววาสมมุติคือ

การตกลงยอมรับรวมกัน อยางนอย

(๑) อยาหลงผิดเอาสมมุติไปเปนความจริงแทของธรรมชาติ
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(๒) อยามองขามความสําคัญของสมมุติ

น่ีคือตองรูทันวา สมมุติก็เปนสัจจะอยางหน่ึง จึงตองมองดู

วาสมมุติน้ันมีข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคอะไร แลวทําใหถูกตองตาม

วัตถุประสงคน้ัน เรียกวาทําจริงตามสมมุติ แตทําดวยความรูเทา

ทัน ไมหลงสมมุติ

กอนผานเร่ืองฉันทะไป ขอเนนวา ฉนัทะน้ีเปนเร่ืองใหญมาก

เวลาน้ี ทําอยางไรจะใหฉันทะเปนท่ีรูจักและมีการพัฒนากันข้ึนใน

ระบบการศึกษา

แตท้ังน้ี พึงทราบดวยวา บางทีเราอาจจะปลูกฉันทะใหเกิด

ข้ึนมาทันทีไมได ทานจึงไมรังเกียจวา บางทีเราก็ตองใชตัณหามา

เปนตัวชวยจูงชวยนําในเบ้ืองตน

แตก็อยางท่ีวาตองใชอยางรูเทาทัน ตามหลักท่ีวาใชอกุศล

ใหเปนปจจัยแกกุศล และตระหนักวา ตราบใดท่ีฉนัทะยังไมเกิด ก็

ยังไมปลอดภยั คอืครูหรือผูใชตณัหาลอ จะตองมคีวามเขาใจและรู

เทาทัน แลวก็มสีตท่ีิจะตะลอมอยางฉลาด ใหเกิดฉันทะใหได

การใหรางวัล เปนตน ก็เปนไปตามหลักการน้ี

น่ีก็วาไปตามความจริงของกฎธรรมชาติท่ีวา อกุศลเปน

ปจจัยใหเกิดกุศลได และกุศลก็เปนปจจัยใหเกิดอกุศลไดดวยเชน

กัน แตตัวท่ีตองการเปนกุศล คือฉันทะ ไมใชตัณหา

ถายังอยูกับตัณหา ก็ยังไมปลอดภัย เมื่อใดฉันทะเกิด ก็

สบายใจไดวา น่ันคือการศึกษาจะเกิดข้ึนมาแนนอน
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ความเปนนักเรียนแนนลึก

เมื่อมีจิตสํานึกในการศึกษา

ตอไปบุพนิมิตการศึกษาขอท่ี ๔ ใชภาษาพระเลยก็คือ อัตต-

สัมปทา แปลวา การทําตนใหถึงพรอม

ขอน้ีโยงไปถึงธรรมชาติของมนุษย หลักพุทธธรรมถือวา

มนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝก มนุษยน้ีถาไมฝกแลวก็ไม

ประเสริฐ

สัตวอื่นน้ันมันแทบไมตองฝกและโดยท่ัวไปก็ฝกไมไดดวย มี

สัตวนอยชนิดท่ีฝกได และถึงจะฝก ก็ฝกไดในขอบเขตท่ีจํากัดมาก

และฝกเองไมได ตองอาศัยมนุษยฝกให เชน สุนัข ลิง ชาง ท่ีคนฝก

เอามาใชงาน หรือเลนละครสัตว มนุษยฝกใหเทาไร ก็ไดแคน้ัน

และมีขอบเขตคือวิสัยในการฝก แคใหไปทํางานท่ีคนสั่ง

แตสัตวท้ังหลายน้ันอยูไดดวยสัญชาตญาณ และมันเกงท่ีมี

สัญชาตญาณเฉพาะอันวิเศษ มีอินทรียบางอยางคมไวอยางย่ิงไว

สนองความอยูรอดของมัน ชนิดท่ีมนุษยเทียบไมไดเลย สัตวท้ัง

หลายน้ันเกิดมาแลวแคอาศัยสัญชาตญาณก็เรียกวาอยูไดเลย

มนุษยเสียเปรียบตรงท่ีวา อาศัยเพียงสัญชาตญาณแลวไม

พอท่ีจะอยูรอด เกิดมาจนมีอายุตั้ง ๑๐ ป ก็เอาตัวไมรอด ยังตอง

อาศัยคนอื่นเลี้ยง
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ในเมื่อสัญชาตญาณไมพอแกการดํารงอยูของตน มนุษยจึง

ตองมีการศึกษา โดยอาศัยปจจัยภายในเช่ือมตอสัมพันธกับปจจัย

ภายนอก ซ่ึงตามปกติเร่ิมดวยปรโตโฆษะ คือคําบอกกลาวเลาแจง

ของมนุษยอื่นตั้งแตพอแม ท่ีถายทอดความรูให และสอนใหทํา

อยางน้ันอยางน้ี ชวยใหฝก ตั้งแตการกิน การนอน การขับถาย 

การเดิน การพูดจา ฯลฯ ตองศึกษาท้ังน้ัน เรียกวามีการเลี้ยงดู จึง

จะอยูรอดได แลวฝกย่ิงข้ึนไปใหอยูดี

มนุษยท่ีถาไมฝกไมศึกษาจะอยูไมไดน้ี ถาฝกถาศึกษาใหคิด

เปนเรียนรูเปนแลว ก็กลับจะพัฒนาไปไดอยางแทบไมมีท่ีสิ้นสุด 

เรียกวาฝกอยางไร ไดอยางน้ัน กลายเปนผูประเสริฐ

ดังน้ัน หลกัพุทธธรรมจึงบอกวา มนุษยน้ี ถาฝกแลว จะเปน

ผูประเสริฐสุด เปนสัตวท่ียอดเย่ียม ถือเปนหลักวา มนุษยน้ันเปน

สัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝก หาประเสริฐไม

“มนุษยเปนสัตวประเสริฐ” เปนขอความท่ีไมสมบูรณ เพราะ

ท้ิงขอความไปทอนหน่ึง คือท้ิงทอนเงื่อนไขไปเสีย ตองพูดใหเต็มวา

“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก” ถาไดฝกแลว จะไมมีสัตวใด

เทียมเทาเลย แมแตเทพไทถึงพรหมก็ฝกใหดีถึงท่ีสุดอยางมนุษย

ไมได มนุษยน้ีฝกไดจนกระท่ังเปนพุทธะ เราจึงถือเอาพุทธะเปน

แบบอยางใหมองเห็นศักยภาพของมนุษยท่ีฝกได

ดวยเหตุท่ีมนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก ถาไมฝกแลวไมประเสริฐ 

แตถาฝกแลว จะประเสริฐเลิศท่ีสุด ในหลักพุทธธรรมจึงมีคําท่ีถือ
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วาเปนสาระท้ังหมดของการมีชีวิตของมนุษย คือคําวา “สิกขา” คือ

การศึกษา (แปลบาลีเปนสันสกฤต) หรือพูดอยางไทยวา เรียนหรือ

ฝกน่ันเอง หมายความวา ชีวิตมนุษยน้ี ถาไมเรียน ก็ไรสาระ

อีกคําหน่ึงท่ีบางทีใชแทนกันไดกับสิกขา คือคําวา “ทมะ”

แปลวา การฝก และ “ทมะ” น้ี ถาเปนคน มีรูปเปน “ทัมมะ” แปล

วาสัตวท่ีจะพึงฝก ดังท่ีในพุทธคุณมีคําหน่ึงวา “ปุริสทัมมสารถี”

แปลวา เปนสารถีผูฝกคนท่ีจะพึงฝก หรือวาเปนสารถีฝกคนผูเปน

สัตวท่ีตองฝก

สัตวท่ีตองฝกน้ัน ภาษาพระเรียกวา ทัมมะ เปนคําท่ีมีรูป

และออกเสียงคลายใกลเคียงกับ ธัมมะ (รูปบาลีของธรรม) ท่ีแปล

วา กฎธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมชาติ เชน ความเปนไป

ตามเหตุปจจัย ในท่ีน้ีจึงขอเอาไปเขาคูกัน ก็จะโยงกันวา

(๑) “ธัมมะ” หรือธรรม ไดแกธรรมชาติท่ัวไป ซ่ึงท้ังหมดน้ัน

อยูในหลักแหงความจริงท่ีเรียกวาธรรม เชนวา ความจริงแหงธรรม

ชาติท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย

(๒) “ทัมมะ” แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย วาเปนสัตวท่ีจะ

พึงฝก

ทัมมะ (คําท่ี ๒) อยูในครอบคลุมของธัมมะ คือธรรม และ

เปนไปตามธัมมะ (คําท่ี ๑) น้ัน

ทัมมะ ท่ีวามนุษยเปนสัตวท่ีจะพึงฝกน้ัน ถาใชศัพทปจจุบัน 

ก็คือ มีศักยภาพท่ีพัฒนาได เมื่อพัฒนาได ทานจึงใหหลักอัตต
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สัมปทา ซ่ึงแปลวาการทําตนใหถึงพรอม หรือการทําตนใหสมบูรณ 

คือพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ หรือใหเต็มท่ีน่ันเอง

ในหลักอัตตสัมปทาน้ี หัวใจอยูท่ีจิตสํานึกในการฝก หรือจิต

สํานึกในการศึกษา ถาเด็กเกิดจิตสํานึกน้ีข้ึนมาเมื่อใด ก็ถือวาเขาสู

วิถีของการศึกษาแลว

ดังน้ัน จึงตองสรางความตระหนักรูในธรรมชาติของมนุษยท่ี

เปนสัตวอันจะตองฝกน้ันไวใหมีอยูอยางเดนชัดในความคิดนึก ให

มองเห็นชัดเจนวา ชีวิตและสงัคมจะดไีด คนจะตองฝกตองศึกษา

พัฒนาตน จนกระท่ังเด็กเกิดจิตสาํนึกในการศึกษา จิตสาํนึกในการ

ฝกตน หรือจิตสาํนึกในการเรียนรูน้ีข้ึนมา ถาเกิดจิตสํานึกน้ีข้ึนแลว

ก็มั่นใจไดวาเขาจะเจริญงอกงามในการศึกษา

เด็กท่ีมีจิตสํานึกในการศึกษาน้ี ไมวาจะพบประสบการณ

อะไร จะเจอสถานการณใด ก็มองในแงของการท่ีจะไดเรียนรู จะได

ศึกษา จะไดฝกตน ถือเปนโอกาสในการพัฒนาชีวิต

เปนธรรมดาของคนท่ัวไปวา เวลาเจอวิชาท่ียากหรืองานท่ี

ยาก ก็มักจะรูสึกไมชอบใจ หนักใจ แมกระท่ังทอใจ จึงไมอยากทํา 

ไมอยากจะเรียน อยากจะถอย และถาจําเปน ก็ฝนใจ ทําใหเรียน

ดวยความทุกข และไมตั้งใจจริงจัง

แตคนท่ีมีจิตสํานึกในการฝกตน จะมีลักษณะตรงกันขาม 

คือถาเจองานยากกับงานงาย มักจะเขาหางานยากกอน เพราะเขา

มองเห็นวา งานยากเปนโอกาสท่ีจะทําใหเขาไดฝกตนหรือได
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ศึกษามาก อยางท่ีวา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก”

ถาเห็นอะไรงายๆ ก็รูทันวาแทบจะไมไดอะไร แทบไมไดฝก

ตัว จึงแทบไมไดประโยชนอะไร

คนท่ีมีจิตสํานึกในการศึกษาจะเรียนดวยสุขภาพจิตท่ีดีแน

นอน เมื่อเจอเรื่องน้ัน หน่ึง เขาเต็มใจ ใจสู ไมทอถอย เมื่อเต็มใจ ก็

ทําดวยใจสบาย มีความสุข มคีวามอิ่มใจในการกระทํา และ สอง

เขาต้ังใจทํา ซ่ึงทําใหไดผลดีดวย

ตรงขามกับเด็กท่ีไมมีจิตสํานึกในการศึกษา ซ่ึงไมเต็มใจ ฝน

ใจ เปนทุกข และเมื่อไมตั้งใจทํา ก็ทําไมคอยไดผล

ดังน้ัน จึงตองสรางคุณสมบัติขอน้ีข้ึนมา ถาเด็กมีจิตสํานึก

ในการศึกษา ก็สบายใจไดเลย อัตตสัมปทาก็มีหวังวาจะสําเร็จ

ตัวหนุน-ตัวเรง ในการพัฒนาปญญา

ตอไป บุพนิมิตการศึกษาขอท่ี ๕ ทิฏฐิสัมปทา คือ การทํา

ความคิดความเห็นใหพรอม

ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม แนวคิดความเช่ือ ทางพระ

เรียกดวยคําเดียววา ทิฏฐิ (ไทยนิยมเขียนเปน ทิฐิ)

เร่ืองทิฏฐิน้ันสําคัญอยางย่ิง ทัศนคติ คานิยมและแนวคิด

ความเช่ือ เปนตัวนําสําคัญท่ีจะชักพาวิถีชีวิตของคน และชักพาวิถี

ของสังคม ถาแนนแฟนก็ถึงข้ันครอบงําชีวิตและสังคมน้ันเลย
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พุทธธรรมยํ้าความสําคัญของทิฏฐิ วาใหมีทิฏฐิท่ีถูกตอง 

อยางนอยใหมีแนวคิดความเชื่อพื้นฐานท่ีจะมองอะไรๆ ตามหลัก

การแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย คือเช่ือในหลักแหงความเปน

เหตุเปนผลของสิ่งท้ังหลาย ซ่ึงจะนําไปสูการวิเคราะหสืบคน และ

ทําใหปญญาพัฒนาตอไปได

ถามนุษยไมมีแนวคิดความเช่ือพื้นฐานในเชิงปญญาอันน้ี 

การศึกษาก็เกิดไดยาก เชน ถาเขาเชื่อวาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามท่ี

เทวดาบันดาล เขาก็จะไมใชความคิด ไมตองสืบคนพิจารณา ไม

ตองใชปญญา คนท่ีเช่ืออยางน้ีก็ไดแตออนวอน ไดแตรอ แลวแต

เทวดาจะมาชวย จะมาบันดาลให คือใหผูอื่นบันดาลให ตัวเองก็ไม

ไดพัฒนา หรือถาใครคิดเห็นเช่ือถือวา อะไรๆ ก็เปนไปเอง เปน

เร่ืองของความบังเอิญ หรือแลวแตโชค เขาก็ไมตองคิดคน

พิจารณา ไมตองใชปญญาเชนเดียวกัน ก็ไดแตรอ และปลอย

อะไรๆ เร่ือยเปอยไปตามนํ้าตามลม

แตถาเขาเช่ือหรือถือหลักการวา สิ่งท้ังหลายเปนไปตามหลัก

เหตุผล หรือเปนตามเหตุปจจัย เวลาพบประสบการณอะไร ความ

เช่ือหรือหลักคิดพ้ืนฐานน้ีก็จะทําใหเขาใชปญญาทันที เทากับวา

มันสงตอไปสูปญญา เพราะเมื่อถือวาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุ

ปจจัย แลวสิ่งหรือสภาพท่ีเจอน้ีเปนอยางน้ี มันเปนเพราะเหตุ

ปจจัยอะไรละ น่ีก็ทําใหเขาตองสืบคนหาเหตุปจจัย การใชปญญา

ก็มาทันที ปญญาก็พัฒนาไปได
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ดวยเหตุน้ี แนวคิดความเช่ือและหลักคิดพ้ืนฐาน จึงสําคัญ

อยางย่ิง ถามีความเช่ือพื้นฐานผิด การศึกษาก็ไมเกิดหรือน่ิงงันไป 

แตถามีแนวคิดความเช่ือพื้นฐานท่ีถูก พอมองส่ิงท้ังหลายตามเหตุ

ปจจัย การศกึษาก็เร่ิมทันที เพราะมีความเช่ือชนิดท่ีสงตอสูปญญา

คนเรามีแนวคิดความเช่ือกันท้ังน้ัน ปญหาอยูท่ีวา แนวคิด

ความเช่ือน้ัน ประกอบดวยปญญา หรือเอื้อตอการเจริญปญญา

หรือไม ดังน้ัน หลักพุทธธรรมจึงเนนนักวา ศรัทธาตองเปนศรัทธาท่ี

ประกอบดวยปญญา มีเคามูลแหงปญญา และนําไปสูปญญา ไม

ใชศรัทธางมงาย หรือศรัทธาท่ีปดก้ันปญญา

ทีน้ีก็มาถึงขอ ๖ อัปปมาทสัมปทา การทําความไมประมาทให

ถึงพรอม คอืตองมจิีตสาํนึกในเรือ่งกาลเวลาและความเปลีย่นแปลง

พุทธธรรมสอนหลักอนิจจังวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียงแทแนนอน 

เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา น่ีก็บอกอยูในตัว

วา ความเปลี่ยนแปลงน้ันปรากฏข้ึนกับกาลเวลา

เมื่อกาลเวลาลวงผานไป สิ่งท้ังหลายก็เปลี่ยนแปลงไป ชีวิต

ของเรา สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดท้ังโลก และสรรพสิ่ง จะเปนไป

อยางไรก็ไมแน แตท่ีแนคือมนัไมหยุดน่ิง เราจะวางใจมัวน่ิงนอนใจ

อยูไมได เพราะฉะน้ัน เราจะเฉยเมยปลอยปละละเลยอะไรไมได

จะตองไมประมาท โดยมีสติลุกข้ึนมาใชปญญากระตือรือรน

ขวนขวายเรงรัดปองกันแกไขปญหาและทําการท่ีพึงทํา เฉพาะ

อยางย่ิงในการฝกศึกษาพัฒนาชีวิตของตน
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เร่ืองไมแคน้ัน มีความเขาใจผิดอยางหน่ึงท่ีตองระวัง ซ่ึงถึง

กับเปนมิจฉาทิฏฐิเลยทีเดียว คือ พอทานบอกวา สิ่งท้ังหลายไม

เท่ียงแทแนนอน บางคนก็เขาใจเลยเถิดไปวา อะไรๆ ก็ไมแนนอน 

เพราะฉะน้ันเราก็ทําอะไรไมได ถึงทําไปก็ไมมีประโยชน เพราะมัน

ไมเท่ียงแทแนนอน ก็ตองปลอยแลวแตมันจะเปนไป ถาเขาใจ

อยางน้ี ก็กลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เขาในลัทธิอเหตุวาท

ทานมีหลักไวใหแลว คือ ท่ีวาเปนอนิจจัง มันไมเท่ียง ตอง

เปลี่ยนแปลงไปน้ัน ไมใชวาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย แต

ทานสอนไวดวยวา ส่ิงท้ังหลายท่ีมันไมเท่ียงตองเปลี่ยนแปลงไป

น้ัน มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ตรงน้ีสําคัญมาก

ถาสิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย เราก็ทําอะไร

ไมได แตเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย มันจะเปลี่ยนไปใน

ทางดีหรือราย ก็แลวแตเหตุปจจัย

ดังน้ัน ถาเราไมตองการความเปลี่ยนแปลงในทางราย เราก็

ศึกษาหาเหตุปจจัยของผลรายน้ัน แลวก็กําจัดหรือแกไขปองกัน

เหตุปจจัยน้ันเสีย และถาเราตองการผลท่ีดีเราก็ศึกษาหาเหตุ

ปจจัยของมัน แลวก็ทําเหตุปจจัยท่ีจะทําใหมันดีข้ึนมา และก็ตรงนี้

แหละคือโอกาส ท่ีเราจะใชความไมประมาท
น่ีก็หมายความวา เราจะปลอยปละละเลยมัวน่ิงเฉยอยูไมได

เมื่อกาลเวลาลวงผานไป สิ่งท้ังหลายก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ

ปจจัย เราจะตองรีบตรวจตราเหตุปจจัยแหงความเสื่อมเพื่อแกไข 
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กําจัดปองกัน และสืบคนเหตุปจจัยแหงความเจริญงอกงาม เพ่ือ

จะไดเรงทํารีบสรางสรรคใหเกิดข้ึน

ความไมประมาท คืออะไร? คําจํากัดความของทานวา คือ

การเปนอยูโดยไมปราศจากสติ หรือมีชีวิตท่ีไมขาดสติ

ท่ีวาไมปราศจากสติ คืออยางไร? สติก็คือ คอยนึก คอย

ระลึก คอยเตือนใจไว ระลึกอยางไร? ก็คือตื่นตัว ทันตอสถาน

การณ เชน คอยนึกคอยระลึกอยูวา สิ่งท้ังหลายรอบตัวเราท่ี

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเปนไปอยูน้ี มีอะไรท่ีจะสงผลกระทบในทาง

รายหรือในทางดี ตอชีวิต ตอครอบครัว ตอสังคมของเราบาง

พอระลึกนึกถึงอะไร ก็สงใหหรือเรียกปญญามาตรวจสอบ

พิจารณา ถามองเห็นวาอาจจะเกิดผลราย ก็รีบใชโอกาสแกไขปองกัน

ถามองเห็นวาจะเกิดผลดี ก็รีบจัดการดําเนินการ

โดยเฉพาะ ทานเนนความไมประมาทในการศึกษา ซ่ึงจะทํา

ใหเกิดการพัฒนาตอไป

จิตสํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง จะเรียกรองให

เราอยูอยางไมขาดสติ คือมีความไมประมาทท่ีวาน้ี ถาเด็กมีจิต

สํานึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง ก็จะทําใหเขาพัฒนาได

แนนอน เขาจะดําเนินชีวิตโดยมีความกระตือรือรน เพียรพยายาม 

และมีความเขมแข็ง ทําใหบุพนิมิตขออื่นๆ พลอยแข็งขัน

น่ีคือขอ ๖ ทําความไมประมาทใหถึงพรอม
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ขางนอกตั้งหัวให ขางในคุมทายทั้งขบวน

บุพนิมิตขอปดทาย คือขอ ๗ การทําโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม (โยนโิสมนสิการสมัปทา) เปนอนัเดียวกับปจจัยแหงสมัมาทิฏฐิ
ขอท่ี ๒ ท่ีพูดไปแลว ก็คอืเปนขอทาย ท้ังในชดุ ๒ และในชดุ ๗

โยนิโสมนสิการ พูดงายๆ วา การรูจักคิดรูจักพิจารณา คิด
แยบคายใหไดประโยชนและความจริง เปนขอคมุทายในบุพนิมติของ
การศึกษาท้ัง ๗ ขอใหนึกถึงควบคูกับขอแรก คอืความมีกัลยาณมิตร

ขอ ๑ เร่ิมตน กับขอ ๗ ปดทายน้ี ถือเปนขอสําคัญมาก ทาน
เอามาคุมหัวคุมทายไว

ตัวแรกเปนปจจัยภายนอก คือฝายครู ผูมีหนาท่ีสรางความ
เปนนักเรียน ซ่ึงจะเปนตัวเร่ิมท่ีชักนําให ๖ ตัวหลังเกิดตามมา

ความเปนนักเรียนก็อยูท่ีบุพนิมิต ๗ ขอน้ี ซ่ึงเปนฐานสําคัญ
ท่ีจะสงคนเขาสูมรรควิถีของชีวิตท่ีมีการศึกษา อยางท่ีบอกแลววา
ถา ๗ ขอน้ีเกิดข้ึนแลว มรรควิถีของชีวิตท่ีมกีารศึกษาก็มาเองโดยไม
ตองเรียกรอง หรือพูดใหสัน้วา การศึกษาตามมาเอง ไมตองเรียกรอง

ครู ถาเปนกัลยาณมิตรจริง ก็เปนองคประกอบฝายภายนอก
ท่ีสามารถชักนําใหเด็กไดบุพนิมิตตลอดไปครบท้ัง ๗ ตัว เร่ิมตั้งแต
โนมนํากระตุนเราใหเด็กรูจักคบและเขาหากัลยาณมิตร

ในทํานองเดียวกัน ขอสุดทาย คือ โยนิโสมนสิการ ท่ีเปนองค
ประกอบฝายภายใน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดี เด็กก็สามารถสราง
บุพนิมิตใหแกตัวเอง ตั้งแตขอ ๑ ถึง ๗ ครบเลย
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เด็กท่ีมีโยนิโสมนสิการ ก็เลือกคบหากัลยาณมิตรไดเอง เชน 

รูจักเลือกดูรายการทีวี เปนตน หรือแมแตเมื่อดูทีวีรายการเดียวกัน 

ถาเด็กดูไมเปนจะเสียหายเกิดโทษ แตถาเด็กมีโยนิโสมนสิการ คือ

ดูเปน เขาก็สามารถเอาประโยชน เชนเอาปญญาเอาคติ จากราย

การแมท่ีเลวรายได

ในแงของครูและทุกบุคคลทุกหนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีในการ

ศึกษาจัดต้ัง ในฐานะท่ีเปนกัลยาณมิตร จะตองทํางาน ๒ ดานมา

บรรจบกัน คือ

ดานหนึ่ง พยายามจัดอํานวยสิ่งท่ีดีใหแกเด็ก เพ่ือใหเด็ก

เจริญงอกงามข้ึนในทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด แตพรอมกันน้ัน

อีกดานหนึ่ง ตองสรางใหเด็กมีโยนิโสมนสิการคมไว จน

กระท่ังวาเด็กสามารถเอาประโยชนไดแมแตจากสิ่งท่ีเลวรายท่ีสุด

น่ีคือให ๒ ดานมาประสานบรรจบกัน คือตองใหปจจัยภาย

ใน กับปจจัยภายนอกมาเสริมกัน ดานท่ี ๑ เปนเร่ืองของการอาศัย

พ่ึงพาปจจัยภายนอกมาจัดต้ังให ดานท่ี ๒ เปนเร่ืองของปจจัยภาย

ในท่ีทําใหพ่ึงตนเองไดท่ีจะไปอยูในโลกแหงความเปนจริง ท่ีไมมี

ใครตามไปจัดต้ังให

ขอยํ้าวา บุพนิมิตแหงวิถีชีวิตที่พัฒนา หรือรุงอรุณของการ

ศึกษา ๗ ประการน้ี เปนสิ่งท่ีจะตองไมมองขาม โดยเฉพาะไดเนน

เร่ืองท่ียังมักไขวเขวหรือคลุมเครือ อยางเร่ืองฉันทะ ท่ีไดบอกวา 

เราไดมองขามความสําคัญและเขาใจผิดพลาดไปมาก
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เขาถึงการศึกษา แคน้ีก็เริ่มงานได

กัลยาณมิตร เมื่อทําหนาท่ีใหเกิดความเปนนักเรียนซ่ึงมีองค

ประกอบ ๗ ประการอยางน้ีแลว ก็ใหองคประกอบ ๗ ประการน้ัน

หนุนใหนักเรียนพัฒนาใน ๓ แดนของชีวิต ท่ีเรียกวา ไตรสิกขา

ท่ีจริง เร่ือง ไตรสิกขา น้ี พูดไปคร้ังหน่ึงขางตนแลว แตเร่ือง

สําคัญข้ันสุดหัวใจน้ี ถึงจะพูดซํ้าอีก ก็คงไมเปนเร่ืองฟุมเฟอย จะ

ถือเปนการทวนอีกทีก็ได คือ   

๑. การศึกษาในแดนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เรียก

งายๆ วา “ศีล” คือ การฝกฝนพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ท้ังทางสังคม และทางกายภาพ รวมท้ังพฤติกรรมตอสิ่งเหลาน้ัน 

ดวยผสัสทวาร ๖ (ทางรับรู: ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ) และกรรมทวาร ๓ 

(ทางทําการ: กาย วาจา ใจ) ใหเกิดผลในทางสรางสรรคเก้ือกูล ใหเด็ก

รูจักอยูรวมกับผูอืน่ดวยดีในสงัคม ไมเบียดเบียน ไมกอความเดือด

รอนเสยีหาย รูจักบริโภคใชวัตถุ อปุกรณ เทคโนโลยี ใหเปนประโยชน

ในการพัฒนาชีวิตและสังคม ตลอดจนอยูรวมกับธรรมชาติไดด ีเชน

ดูเปน ฟงเปน กินเปน บริโภคเปน ทําเปน (คอืท้ังดี และไดผล) พูดเปน 

สื่อสารเปน รูจักหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต มีอาชีวะท่ีสงเสริมการ

พัฒนาชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคสังคม

๒. การศึกษาในแดนของจิตใจ เรียกงายๆ วา “สมาธิ” คือ

การฝกฝนพัฒนาจิตใจ ใหมีจิตใจพรอมดวยคุณธรรม เชน มี
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เมตตากรุณา มีศรัทธา มีกตัญูกตเวทิตา มีจิตใจที่เขมแข็ง มี

สมรรถภาพ ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ และมี

สุขภาพจิตท่ีดี มีจิตใจราเริงเบิกบาน ผองใส มีความสุข

๓. การศึกษาในแดนความรูคิดเขาใจ เขาถึงความจริง และ

สามารถใชความรูใหเปนประโยชน จนเขาถึงความเปนอิสระ เรียก

งายๆ วา “ปญญา” จะตองตระหนักวา ในท่ีสุดแลว คุณสมบัติท่ีจะ

ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูรอดจนถึงอยูดีไดน้ัน ก็คือปญญา จึงตองคุม

ทายดวยการฝกฝนพัฒนาในแดนท่ี ๓ คือแดนปญญา ใหรูจักคิด รู

เขาใจสิ่งท้ังหลายถูกตองตามความเปนจริง เรียนรูวิชาการท้ัง

หลายก็ใหเขาถึงจริงจนนํามาใชแกปญหาและทําการสรางสรรคได

บอกแลววา คนเราจะอยูรอดไปดีได ตองรูวาจะทําอะไรจะ

เอาอยางไรกับอะไรๆ รูจักท่ีจะปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายอยางถูกตอง 

เรารูแคไหน เราก็ปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดถูกตองและแกปญหาได

แคน้ัน ความรูเขาใจจริงน้ี เรียกวาปญญา ซ่ึงตองรูไปจนกระท่ัง

มองเห็นโลกและชีวิตตามท่ีมันเปน แลวมีชีวิตท่ีอยูดวยปญญา 

โดยมีจิตใจเปนอิสระ ทําประโยชนใหโดยไมผูกติด เปนภาวะท่ีชีวิต

มีอิสรภาพ หลุดพนจากทุกข ถึงภาวะท่ีตนเองไมเกิดปญหาและแก

ปญหาใหผูอื่นได

ท้ั งหมดน้ี เปนงานท่ีค รู เ ก้ือหนุนให ได  สุดแตจะเปน

กัลยาณมิตรข้ันไหน

ขอยํ้าหนอยวา ความเปนอิสระ หรืออิสรภาพท่ีวาน้ี มีความ
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หมายเปนอิสรภาพท่ีเก้ือกูล ไมใชอิสรภาพเพ่ือใหตนย่ิงใหญแลว

ไปรุกรานขมเหงบีบคั้นครอบงําผูอื่นสิ่งอื่น

อิสรภาพท่ีเก้ือกูลน้ันสําคัญนัก เพราะวาชีวิตของมนุษยน้ัน

อยูทามกลางความสัมพันธในระบบของชีวิตบุคคลกับสังคมและ

ธรรมชาติแวดลอม ถามีการศึกษาที่ถูกตอง ใหชีวิตของคนพัฒนา

อยางถูกตอง เขาจะเปนอยูดวยดี โดยมีชีวิตท่ีประสานเกื้อกูลกลม

กลืนกับสิ่งแวดลอม ท้ังทางสังคมและทางธรรมชาติแวดลอมน้ัน

แลวก็ยอนมาหนุนใหชีวิตของเขาเองเปนอยูดวยดีอยางปลอดโปรง

โลงเบา การศึกษาท่ีแทจะใหเกิดผลอยางน้ี



- บทเสริม -

บางแงมุม ทีข่อใหมอง

-  -

เปนผูนํา-ผูให โดย มองกวาง-คดิไกล-ใฝสงู

ตอไปน้ีจะพูดแคหัวขอ เพราะเวลาหมดแลว อยากจะต้ังขอ

สังเกตไวอยางหน่ึงวา สังคมไทยตลอดเวลาประมาณหน่ึงศตวรรษ

มาน้ี เราไดสะสมสภาพจิตของการเปนผูตามและเปนผูรับ พรอมท้ัง

ความเปนนักบริโภคโดยไมเปนนักผลติมาตลอด จนกระท่ังเปนภาวะ

เคยชินท่ีไมรูตัวเลย เชน เราจะคอยฟงวามีอะไรเกิดข้ึนใหมใน

ประเทศผูผลิต มีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอะไรใหมๆ มีวิชาการอะไร

ใหมๆ มีความกาวหนาอะไรใหมๆ ในประเทศท่ีพัฒนาแลว แลวเรา

ก็แขงกันรับ เพ่ือเอามาอวดกันเองวาเรากาวหนาเทาทันยุคสมัย

แตเราไมนึกท่ีจะคดิวา ในแงไหน และทําอยางไรเราจะเปนผู

นําเขาบาง และการท่ีจะเปนผูนําน้ัน หมายถึงการมองเห็นดวย

ปญญาวาเรามีอะไรท่ีจะใหแกโลก หรือใหแกผูอื่นบาง
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เราเคยตัวกับความเปนผูตามและผูรับน้ี คือมันเปนสภาพจิต

ท่ีเราสะสมมาจนกระท่ังชินชาไมรูตัว ดังน้ัน จึงกลายเปนสภาพ

ปกติของสังคมไป เปนสภาพจิตของคนไทยซ่ึงจะตองแกไขใน

ปจจุบัน เราจะตองปลุกจิตสํานึกในความเปนผูนําและความเปนผู

ใหข้ึนมาในหมูเด็กและเยาวชนไทย

ขอยํ้าวา การจะเปนผูนําน้ัน ตองมีอะไรท่ีจะใหแกผูอื่น

ฉะน้ัน อยามัวรอวามีอะไรใหมท่ีเราจะรับจะตามจะเอา แตตองเรง

คิดท่ีจะสรางสรรคอะไรข้ึนใหมดวยตนเอง

อกีอยางหน่ึงก็คอื พุทธธรรมสอนวา สิง่ท้ังหลายในโลกน้ีและ

ท่ัวจักรวาลท่ัวสากล ในกาละอันอนันตน้ัน ลวนมีความสัมพันธ

อาศัยสงผลแกกันและกัน อันเปนความเปนไปของธรรมดาที่เปน

กฎเกณฑแหงเหตุและผล อันเรียกวา อิทัปปจยตา หรือปจจยาการ

ในเมื่อทุกสิ่งทุกอยางสัมพันธถึงกัน ตรงบาง ออมบาง ชัด

บาง ซับซอนบาง ใกลบาง ไกลบาง เราจึงจะตอง

ก) มองกวาง คือ ไมใชมองอยูแคตัวเรา เชน ในทางสังคม ก็

อยามองแคสังคมไทย ตองใหเด็กฝกท่ีจะมองกวางไปให

เห็นท้ังดานดี และดานราย กับท้ังทางแกไข ท้ังท่ีเจริญ 

ท้ังท่ีลาหลัง ท่ัวท้ังโลก (ไมใชเด็กเทาน้ัน  ครูก็แนวาเชน

เดียวกัน)
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ข) คิดไกล คือ ในการท่ีจะเขาใจและทําอะไรตางๆ ใหสําเร็จ

น้ัน จะตองคิดไกลลึกและล้ําไปในกระบวนการของเหตุ

ปจจัย ในกระแสแหงกาลเวลา ตั้งแตปจจุบัน ยอนไป

อดีต ยันถึงอนาคต หย่ังโยงในระบบของเหตุปจจัยน้ัน  

ไมใชคิดแคใกลๆ พอทําเฉพาะหนาไปวันๆ

ค) ใฝสูง คือ ใฝดวยแรงความปรารถนาแหงฉันทะ มิใชดวย

แรงความอยากแบบตัณหา ท่ีอยากไดทรัพยสินเงินทอง

วัตถุบริโภคมาบําเรอตัว หรือแบบมานะท่ีใฝยศศักด์ิ

อํานาจความย่ิงใหญท่ีจะใชหาลาภหรือกดขมครอบงํา

ใคร หรือแบบทิฏฐิ ท่ีจะเอาจะใหเปนอยางท่ีตัวคิดเห็น

แลวอยากและยึดไว อันเปนเร่ืองของกิเลสท่ีเรียกตาม

ภาษาพระวา “ใฝต่ํา”

ยํ้าวา การท่ีเราอยากไดลาภยศและจะเอาแตใจตวั

น้ี ทานเรียกวา ใฝต่าํ สวน “ใฝสงู” คือ ใฝท่ีจะรูเขาใจ ใฝ

จะถึงความจริง และใฝสรางสรรคความดีงามความ

เจริญพัฒนาแหงประโยชนสุขของชีวิตและสังคม

เปนอันวา จะตองฝกใหเด็กของเรารูจัก มองกวาง – คิดไกล - 

ใฝสูง
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“ความสุข” เรื่องที่คลุมเครือ และเขวกันไกล

เร่ืองตอไปคือ จริยธรรม การศึกษาน้ัน ถารูเขาใจและปฏิบัติ

ใหถูกตอง ก็เปนจริยธรรมไปในตัว เพราะวา แมแตความเปนนัก

เรียนท่ีไดวามา ก็เปนจริยธรรมเองอยางยอดเย่ียมและชัดเจนแจว

แหววอยูแลว

แลวก็ตองยํ้าอยางย่ิงเลยวา จริยธรรมท่ีแท ตองเปนจริย-

ธรรมแหงความสุข ไมตองอธิบายอะไรเลย

แควาใครมีความเปนนักเรียนดวยสัญญาณ ๗ ตัว (บุพนิมิต

การศึกษา ๗) ท่ีวามาน้ัน เขาก็เลาเรียนหาความรูและศึกษา

พัฒนาฝกฝนตนเองอยางมีความสุขอยางย่ิงแลว

พุทธธรรมสอนหลักจริยธรรมตัวจริง ท่ีเปนวิถีแหงการดําเนิน

ชีวิตอยางมีความสุข

บางคนมองแคบคิดใกล เลยเห็นไปวาพุทธธรรมสอนแตเร่ือง

ความทุกข ไมไดดูใหชัดวา ทานบงช้ีกํากับไวดวยวา ทุกขน้ันเปน

สภาวะสําหรับปญญารู แตสุขเปนสภาวะสําหรับชีวิตจะเขาถึง

ท่ีวาน้ีจะเชื่อไหม ก็ขอใหสังเกตดูหลักอริยสัจ

ขอท่ี ๑ วา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเยฺยํ แปลวา อริยสัจขอทุกข 

เปนสภาวะท่ีตองปริญญา คือ ความทุกขน้ันตองรูเขาใจ มองเห็น

ความจริง
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ขอท่ี ๓ วา ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ อริยสัจขอดับทุกข 
จนถึงสุขแท (บรมสุข) น้ัน เปนสภาวะท่ีตองสัจฉิกิริยา คือทําให

ประจักษแจง หรือลุถึง

น่ีคือ พุทธธรรมบอกไวเสร็จ แตเราเองตองปฏิบัติตออริยสัจ

ใหถูกตอง

จึงพูดสั้นท่ีสุดวา ไมใชแควา จริยธรรมแทในพุทธธรรม 

เปน จริยธรรมแหงความสุข เทาน้ัน แตการศึกษาท้ังหมด ก็คือ
การพัฒนาความสุขน่ันเอง

จะเขาใจธรรม ตองมีความคิดเชิงระบบ

จวนจบแลว ยอนไปยํ้าอีกเร่ืองหน่ึง คือ การมองสิ่งท้ังหลาย

ในระบบสัมพันธภาพ ท่ีเรียกวาเปนระบบความสัมพันธแหงเหตุ

ปจจัยกับผลท่ีสืบมาน้ัน

ในเมือ่พุทธธรรมสอนใหมองสิง่ท้ังหลายวามคีวามสมัพนัธองิ

อาศยัสงผลตอกัน มนัก็เปนระบบทีทํ่าใหเรามองเห็นตอไปวา ชีวิต

ของเราน้ันเน่ืองกันและข้ึนอยูกับสิ่งรอบตัว ท่ีเรียกคลุมๆ วาสิ่งแวด

ลอม และการกระทําของเราก็สงผลกระทบตอโลกหรอืสิง่รอบตวัน้ัน

เราจึงตองรูจักท่ีจะมชีีวิตอยูอยางประสานเสรมิกับสิ่งท้ังหลาย และ

มีปญญาพรอมบูรณท่ีจะจัดปรับเหตุปจจัยดวยเจตจํานงอันเอื้อ ท่ี

จะใหสิ่งท้ังหลายประสานกลมกลืนและเก้ือกูลกัน
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น่ีก็คือ การท่ีเราจะตองรูจักระบบท่ีภาษาปจจุบันเรียกกันวา 

“องครวม” และสิ่งท่ีเรียกวา “ดุลยภาพ”

แมในเร่ืองท่ีเรียกกันตามนิยมวา “การปฏิบัติธรรม” ตางๆ

ถาเราจะปฏิบัติใหถูกตอง เราก็ตองมองเห็นองคธรรม คือขอธรรม

ท้ังหลาย ในระบบความสัมพันธของมันวา ธรรมขอน้ี หรือหัวขอ

ธรรมอันน้ี มันสัมพันธสงผลกระทบหักลางหรือเก้ือหนุนสืบตอกัน

กับองคธรรมอื่นอันใดอยางไร เพ่ือกาวไปสูจุดหมายอะไร แลวรูจัก

ท่ีจะจัดการในการประสานเสริมกันและกันใหลุถึงจุดหมาย

ถาไมเขาใจระบบความสัมพันธตามหลักการน้ีแลว จะเขาใจ

ผิดและปฏิบัติธรรมผิดพลาดไปหมด ดังตัวอยางเวลาน้ีท่ีเขาใจผิด

กันมากในเร่ืองความอยากท่ีวาไปแลว

ขอยกตัวอยางอีกหนอย คือเร่ือง “สันโดษ”

องคธรรมขอน้ีก็เขาใจผิดกันนักหนา ถาจะทําความเขาใจกัน

แบบรวบรัดท่ีสุด ก็ถามวา ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาสอนให

สันโดษใชไหม ถาตอบวา “ใช” ก็ผิด แลวถาตอบวา “ไมใช” ก็ผิด

ทําไมวาอยางน้ัน ออ… ก็เพราะพระพุทธเจาทรงสอนท้ังให

สันโดษ และใหไมสันโดษ ใครบอกวาพระพุทธเจาสอนแตสันโดษ

น่ีผิดแนๆ

พระพุทธเจาน้ัน ทรงเปนแบบอยางในการมีความไมสันโดษ 

ดังท่ีพระองคตรัสไวชัดเจนวา การท่ีพระองคตรัสรูมาน้ี ไดทรง

ปฏิบัติเห็นประจักษคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
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(๑) ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย และ

(๒) ความไมยนระยอในการเพียรพยายาม

หลักการน้ี ทานบันทึกยํ้าไว ในพระสูตรก็แจมแจง (ที.ปา.๑๑/

๒๒๗/๒๒๗; องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔; ๔๒๒/๑๑๙) ในพระอภิธรรมถึงกับตั้งเปน

มาติกา (ธรรมแมบท) อันหน่ึงเลย (อภิ.สํ.๓๔/๑๕/๘; ๘๗๕/๓๓๘)

คําสอนสําหรับพระสงฆท่ัวไป ก็มีเปนหลักอริยวงส ๔ (ที.ปา.

๑๑/๒๓๗/๒๓๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕; ขุ.จู.๓๐/๖๙๑/๓๔๖) วา

(๑-๒-๓) ความสันโดษดวยปจจัยสี่ตามที่มีที่ไดโดยชอบธรรม 

อยางขยันไมเกียจคราน และ

(๔) ความมีใจฝกใฝยินดีในการละอกุศลและทํากุศลใหเกิดมี 

อยางขยันไมเกียจคราน

ความสันโดษ (ในปจจัยสี่ หรือในวัตถุสิ่งเสพบริโภค) กับ

ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม คือเร่ืองท่ีดีงามสรางสรรค) สอง

อยางน้ีสัมพันธหนุนซ่ึงกันและกัน โดยท่ีความไมสันโดษในกุศล

ธรรมน้ันเปนองคธรรมในข้ันท่ีสูงกวา

น่ีก็คือวา เมื่อเราสันโดษในวัตถุเสพ ก็เทากับออมเวลา เร่ียว

แรง และความคิดท่ีจะวุนวายกับการหาการเสพวัตถุน้ัน เอามาใช

ในการแกไขกําจัดอกุศล และในการสรางสรรคเร่ืองท่ีเปนกุศลได

เต็มท่ี ความไมสันโดษจึงสงผลหนุนความไมสันโดษ ตามระบบ

ความสัมพันธขององคธรรมดังไดวามา

ขอฝากไววา จะตองระวังใหมาก เร่ืองความสันโดษ-ไม
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สันโดษน่ี เมื่อเขาใจและใชถูกตอง ก็จะสงผลจนถึงจุดหมายของ

พุทธธรรม แตถาเขาใจผิดปฏิบัติผิดก็เกิดผลรายตอชีวิตและสังคม 

จึงตองศึกษากันใหชัดและปฏิบัติใหถูกตรงพอดี

ตัวอยางท่ีสําคัญอีกในเร่ืองดุลยภาพ ซ่ึงเก่ียวของกับสังคม

ไทยมากอีกเชนกัน ก็คือเร่ืองท่ีขอพูดรวบรัดอีกน่ันแหละวา สังคม

ไทยกับสังคมฝร่ังน้ัน เอามาเปรียบเทียบกันไดเลย ในเร่ืองการเสีย

ดุลในระบบของสี่องคธรรม ท่ีเรียกวา พรหมวิหาร ๔

เอางายๆ ท้ังสังคมไทยและสังคมอเมริกัน ตางก็ไดเสียดุลใน

เร่ืองพรหมวิหาร ๔ แลวก็เอียงกระเทเรไปคนละขาง ไดคนละอยาง 

เสียคนละอยาง

สังคมไทยหนักในเมตตากรุณา มีนํ้าใจดีนักหนา เลยชวย

เหลือกันจนลืมวางใจใหพอดีดวยปญญา ท่ีจะลงไปถึงอุเบกขาเมื่อ

ถึงเวลา

สวนสังคมอเมริกันก็หนักในอุเบกขา ใหแขงขันดิ้นรนแบบ

ตัวใครตัวมัน เลยเขมแข็งตองขยัน แตคอนขางเฉยเมยตอกัน จน

หยอนในเมตตากรุณาชักจะแหงแลงนํ้าใจ

น่ีพูดเหมือนเปนหัวขอท้ิงไว เพราะไมมีเวลาท่ีจะสนทนากัน

ตอไป

  ขอฝากไวในเร่ืองดุลยภาพขององครวมน้ี ซ่ึงเปนหลักท่ี

สําคัญมาก เคยสังเกตไหมวา พุทธธรรมแสดงหลักการตางๆ ไว

เปนหมวดๆ มีลัทธิศาสนาใดบางท่ีสอนหลักการไวเปนหมวดๆ
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ทําไมพระพุทธเจาตรัสธรรมทีไร มักจะตรัสไวเปนหมวดๆ มี

องคธรรม ๒ มีองคธรรม ๓ มีองคธรรม ๔ ขอ เปนหมวด ๒ หมวด 

๓ หมวด ๔ หมวด ๕ ฯลฯ น่ีคือระบบองครวม

ถาเราไมเขาใจความสัมพันธของในระบบองครวมน้ันวา แต

ละอยาง เชน ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ฯลฯ น้ัน สัมพันธสงผลตอ

กันอยางไร ตองประสานพรอมใหครบองคเต็มระบบอยางไร ตอง

ปฏิบัติใหดุลกันอยางไร ฯลฯ ถาเราไมเขาใจดุลยภาพและบูรณ

ภาพแหงระบบองครวมน้ีจริงและชัดเจนพอแลว ก็ตองเกิดปญหา 

เมื่อไมเขาใจ ก็ปฏิบัติผิด แลวก็จะสงผลเสียหายตอชีวิต แลวก็เลย

ตอไปยังสังคม

เอาละ ก็จะขอผานเร่ืองน้ีไป ขอฝากไวใหคิดตอดวยวา ใน

หลักพรหมวิหาร ๔ น้ี ในสังคมไทยอยางนอยขณะน้ี ไดมีความผิด

พลาดในดานการเสียดุล จึงเกิดผลเสียหายข้ึนจากความไมพอดี

เปนอันวา เวลาท่ีจะใหพูดหมดลงแลว ขออนุโมทนาทานผู

เขารวมประชุมทุกทาน และขอเอาใจชวย ขอใหการประชุมน้ี

สมัฤทธิผ์ลดวยดี โดยเฉพาะใหลถึุงจุดมุงหมายในระยะยาว ท่ีวาจะ

ใหพุทธธรรมนําทาง หรือสงผลเก้ือหนุน ใหการฝกหัดครูดาํเนินไป

เพ่ือประโยชนสขุแกประเทศชาติสงัคมไทยและมวลประชาทัว่ท้ังโลก

ขอใหทุกทานมีพลังพร่ังพรอม ท่ีจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลอัน

พึงประสงคน้ี และจงประสบจตุรพิธพรชัยท่ัวกัน
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- 



ประวัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที ่อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบรีุ เปนบตุรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศึกษาเบื้องตน

พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ท่ี ร.ร. ชัยศรปีระชาราษฎร อ.ศรปีระจนัต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ท่ี ร.ร. มัธยมวดัปทุมคงคา (ไดทุนเรยีนดี กระทรวงศึกษาธิการ)

บรรพชา ณ ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๔ ทีว่ดับานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธธีรรมสาร 
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495 ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม 

ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม

พ.ศ. 2496 มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต

พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. ๓ – ๙ ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505 สอบไดปรญิญาพุทธศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ ๑) จากมหาจฬุาฯ
พ.ศ. 2506 สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.

เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔

ค) ศาสนกิจ

พ.ศ. 2505-2507 สอนในแผนกบาลีเตรยีมอดุมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2507-2517 สอนช้ันปรญิญาตร ี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจฬุาฯ (บางป บรรยายท่ี

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรยีบเทียบ ม.มหิดล)
พ.ศ. 2507-2517 ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬา-

ลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2515-2519 เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
พ.ศ. 2515 บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ท่ี University Museum, 

University of Pennsylvania
พ.ศ. 2519 บรรยายวชิาพระพุทธศาสนา ท่ี Swarthmore College, Pennsylvania
พ.ศ. 2524 เปน Visiting Scholar ท่ี Center for the Study of World 

Religions และบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาใหแก Divinity 
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

พ.ศ. 2537 เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2524 เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University

พ.ศ. 2525 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ. 2529 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (ศึกษาศาสตร-การสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2531 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาภาษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2533 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2536 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ. 2538 ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย
Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2539 เปน Honorary Fellow
The Royal College of Physicians of Thailand

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2544 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 เปน ศาสตราจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2545 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวชิาการบริหารองคการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2547 เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

พ.ศ. 2549 เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ราชบัณฑิตยสถาน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๙

จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. 2525 ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร

พ.ศ. 2525 รางวัลวรรณกรรมช้ันท่ี ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. 2532 พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
พ.ศ. 2532 โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2533 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2537 รางวัล “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO

Prize for Peace Education)
พ.ศ. 2538 ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม

การวัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2541 รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
พ.ศ. 2544 รางวลั “สาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ฉ) สมณศักดิ์

พ.ศ. 2512 เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี พระศรีวิสุทธิโมลี
พ.ศ. 2516 เปนพระราชาคณะช้ันราช ท่ี พระราชวรมุนี
พ.ศ. 2530 เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ท่ี พระเทพเวที
พ.ศ. 2536 เปนพระราชาคณะช้ันธรรม ท่ี พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก   

ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2547 เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ท่ี พระพรหมคณุาภรณ สนุทรธรรมสาธก

ตรีปฎกปรยัิตโิกศล วมิลศลีาจาร ศาสนภารธรุาทร มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาสี
ช) ผลงานทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป

งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เร่ือง เชน พทุธธรรม, พจนานกุรมพทุธ
ศาสตรฯ, ธรรมนญูชีวติ, ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศกึษาเร่ิมตน เมือ่คนกินอยูดฟูงเปน,
พทุธศาสนา…รากฐานของวทิยาศาสตร, ทกุขสาํหรับเหน็ แตสขุสาํหรับเปน, นติศิาสตรแนวพุทธ, มอง
สนัตภิาพโลกฯ, สทิธมินษุยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่วนิยัไมม ีเสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน

นอกจากนี ้ม ีCD ธรรม ทีจั่ดทาํเผยแพรในระบบ MP3 จํานวนมาก จัดเปนชุดตาง  ๆเชน
เรียงสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรยีนธรรม ชุด จารกิบุญ-จารกึธรรม ชุด จากจติวิทยา สูจติภาวนา

ชุด ฟงทีไร ไดสขุทุกที ชุด ธรรมะกบัการศึกษา ชุด ธรรมะสูการเมอืง
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพ้ียน ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข

เรียงกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545 ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546ชุด
ธรรมะมองโลก 2547 ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 ชุด ธรรมไมท้ิงโลก 2549
ชุด ธรรมน้ี มไิกล 2550
อีกดานหนึง่ นบัแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรับนมินตเปนทีป่รึกษาของมหาวทิยาลยั

มหดิล ในการจัดทาํพระไตรปฎกฉบบัคอมพวิเตอร ซ่ึงสาํเร็จสมบรูณเปนฉบบัแรกของโลก



คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ  (อินศร จินฺตาปฺโ)

ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ

รศ.ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล

นายกลาย กระจายวงศ

ผศ.ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล

บรรณาธิการ

นางรัตนา ถัดทะพงษ

ผศ.สุนีย ศรณรงค

ผศ.อรุณี เรืองวิเศษ

นางสาวจุฑานันท ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก

พระชัยยศ พุทฺธิวโร
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