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ค�ำน�ำ
การศึกษาเป็นเรือ่ งทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง
สนพระทัยมาตลอดพระชนม์ชพี ทัง้ ทีเ่ ป็นการศึกษาส่วน
พระองค์ทงั้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งการศึกษาทัว่ ไป ในส่วนทีเ่ ป็นพระนิพนธ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับการ
ศึกษาไว้หลายเรื่อง พระโอวาท หรือธรรมบรรยายใน
โอกาสต่าง ๆ ก็ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้มาก
ฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสอันควรจึงได้รวบรวมเรื่อง
การศึกษาทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์และทรงกล่าว
ไว้ในโอกาสต่าง ๆ มารวมพิมพ์ไว้ดว้ ยกันเพือ่ ประโยชน์
แก่การศึกษาของผู้สนใจสืบไป
จากพระนิพนธ์ตา่ ง ๆ ทีร่ วมพิมพ์ไว้ในเรือ่ ง “การ
ศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ” นี้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระทรรศนะและวิสัยทัศน์
ทางการศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างน่าสนใจ

ยิ่ง ฉะนั้นพระนิพนธ์เรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่
สมบูรณ์นี้ จึงเป็นเรือ่ งทีท่ งั้ เยาวชนและผูใ้ หญ่ควรจักได้
อ่านศึกษาและพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง
คณะเจ้าภาพได้พร้อมใจกันจัดพิมพ์พระนิพนธ์
เรื่องนี้ น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรพระองค์นนั้ เนือ่ งในการพระศพ ณ พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยส�านึกในพระคุณ-ู
ปการและพระเมตตาคุณทีท่ รงมีตอ่ พระพุทธศาสนา ชาติ
บ้านเมืองและประชาชนทั่วไป
คณะเจ้าภาพ
เมษายน ๒๕๕๘

พระประวัติ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
สกลมหำสังฆปริณำยก
(สุวฑฺฒนมหำเถร เจริญ คชวัตร)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่
๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลุถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรง
ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จ
พระสังฆราชพระองค์ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา คือ ๒๔ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบริบูรณ์ นับเป็นสมเด็จพระ-
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สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เจริญพระชนมายุ
ยิง่ ยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดๆ ในอดีต
ที่ผ่านมา ทั้งทรงด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์
ยาวนานกว่าพระองค์อื่นๆ คือ ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้า
คณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี ทรงด�ารงต�าแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญบารมี
ในทางปรหิตปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งยากที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล
คชวัตร ทรงมีพระชาติภมู ิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูติ
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็น
สามเณรเมือ่ พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม
กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ
วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท จึงกลับ
ไปอุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี และทรง
จ�าพรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา แล้วจึงกลับ
มาทรงท�าทัฬหีกรรม คือทรงอุปสมบทซ�้า ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรง
เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม
ณ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทั่งสอบได้เป็น
เปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร ทรงด� า รง
สมณศักดิ์มาโดยล�าดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้น
สามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้น
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เทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณาภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชัน้ เจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรง
เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และ
ทรงได้รบั พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่
ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่
ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษา
ภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ
สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กระทัง่
เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปชั ฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามาก
ไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า ควรท�ากรรมฐานเสียบ้าง เป็น
เหตุให้พระองค์ทรงเริ่มท�ากรรมฐานมาแต่บัดนั้น และ
ท�าตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่
ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษา
หาความรูส้ มัยใหม่อยูเ่ สมอ เป็นเหตุให้ทรงมีทศั นะกว้าง
ขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
และทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาจ�านวนมาก
ได้อย่างสมสมัย เหมาะแก่บคุ คลและสถานการณ์ในยุค
ปัจจุบนั และทรงสัง่ สอนพระพุทธศาสนาทัง้ แก่ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
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ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระด�าริทางการศึกษา
ที่กว้างไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ตน้ ทรงริเริม่ ให้มสี า� นักฝึก
อบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึน้ เป็นครัง้ แรก เพือ่
ฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจใน
ต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ที่ได้
ด�าเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอ�านวยการฝึก
อบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไป
เป็นประธานสงฆ์ในพิธเี ปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป
คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ทรงน�าพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสูท่ วีปออสเตรเลียเป็น
ครั้งแรก โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์
ทรงให้กา� เนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึน้ ในประเทศอินโดนีเซีย
ทรงช่วยฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล
โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยกุลบุตรในประเทศ
เนปาลเป็นครั้งแรก ท�าให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้น
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อีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้าง
วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญ
ศาสนไมตรีกบั องค์ดาไลลามะ กระทัง่ เป็นทีท่ รงคุน้ เคย
และได้วสิ าสะกันหลายครัง้ และทรงเป็นพระประมุขแห่ง
ศาสนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนัก
วิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของชีวิต
ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด
ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทงั้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษจ�านวนกว่า ๒๐๐ เรือ่ ง ประกอบด้วยพระนิพนธ์
แสดงค�าสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับ
กลาง และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีก
จ�านวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบัน
การศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ
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และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจ
ทีท่ รงปฏิบตั ิ จึงได้ทลู ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา รวม ๑๓ มหาวิทยาลัย
นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าทีต่ า� แหน่งแล้ว ยัง
ได้ทรงปฏิบตั หิ น้าทีพ่ เิ ศษ อันมีความส�าคัญยิง่ อีกหลาย
วาระ กล่าวคือ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ใน
พระธรรมวินัย ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ ครัง้ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่
สร้างศาสนธรรม คือค�าสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนและแก่โลกเท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้าง
วัตถุธรรมอันน�าสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไป มอบไว้
เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจ�านวนมาก อาทิ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี วัดวังพุไทร
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เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุเจดียศ์ รีนครินทราสถิตมหาสันติครี ี เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ในโรงพยาบาล และโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุรี ตึกวชิรญาณวงศ์ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ตึก ภปร ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต กาญจนบุรี และวัดไทยในต่างประเทศอีก
หลายแห่ง
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร ทรงด� า รง
ต�าแหน่งหน้าทีส่ า� คัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ มา
เป็นล�าดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็น
ประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน
เป็นอเนกประการ นับได้วา่ ทรงเป็นพระมหาเถระทีท่ รง
เพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรง
เป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและ
อาณาจักร
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เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นทีเ่ คารพ
สักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ
ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
จึงได้ทลู ถวายต�าแหน่ง อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักดิ์
สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ทีป่ ระชุมผูน้ า� สูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้ทูลถวายต�าแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญ
พระชนมายุมากขึ้น ไม่อ�านวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่างๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์
ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ในช่วงแรกๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นระยะๆ ครัง้ ละ ๓ - ๔ วัน และเสด็จไปสดับ
พระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวัน
ธรรมสวนะเดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพ

ไม่อ�านวย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลจึง
กราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดังกล่าว
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการ
ประชวรโดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการ
ผ่าตัดพระอันตะ (ล�าไส้) และพระอันตคุณ (ล�าไส้นอ้ ย)
หลังการผ่าตัด ทรงมีพระอาการทั่วไปเป็นที่พอใจของ
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คณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มมี
พระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มกี ารกระเตือ้ ง
ขึน้ เป็นระยะๆ กระทัง่ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ความดันพระโลหิตลดลงถึง ๒๐ และคงตัวอยูร่ ะยะหนึง่
ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ใน
ทันทีทันใด
คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อใน
กระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุได้ ๑๐๐ พรรษากับ
๒๑ วัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพ
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายัง
พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
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พระราชด�าเนินแทนพระองค์มาถวายน�า้ สรงพระศพ ณ
พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพ
ประดิษฐานในพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร ๓
ชัน้ บนพระแท่นแว่นฟ้าปิด ทองประดับกระจก แวดล้อม
ด้วยฉัตรเครื่องสูง ๓ คู่ ประดับพุ่มตาดทองดอกไม้
แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่นแว่น
ฟ้าทั้งสองชั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มพี ระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
ทัง้ กลางวันและกลางคืน พร้อมทัง้ มีประโคมย�า่ ยามถวาย
พระศพ เป็นเวลา ๗ วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้บ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๓๐ - ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖)
และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย
พระศพตามราชประเพณีโดยล�าดับ
นับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระต�าหนัก
เพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เป็นต้นมา ได้มพี ระบรมวงศานุวงศ์ ผูน้ า� ประเทศ
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ทูตานุทูตประเทศต่างๆ และองค์กรศาสนา พร้อมทั้ง
พุทธศาสนิกชน ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ มา
ถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่างมิเคย
ปรากฏมาก่อน อาทิ
คณะทูตานุทูตกว่า ๒๓ ประเทศ มาร่วมในการ
บ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๓๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชกุศลปัญญาสมวาร
(๕๐ วัน) วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันที่ ๓๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�านักวาติกนั
โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาธอลิกแห่งประเทศไทย
ได้ประกอบพิธมี สิ ซาถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์
แห่ง นิกายเนนบุตซึสุ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกอบ
พิธีสวดถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
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วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ
เชอร์ริง ต็อปเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน
พร้อมด้วยภริยาและคณะได้มาถวายสักการะเคารพ
พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหา
คณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
พร้อมด้วยคณะสงฆ์จนี ได้ประกอบพิธกี งเต็กน้อมถวาย
พระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหา
คณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้ประกอบพิธีกงเต็ก
น้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จฯ
วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาล
อินเดีย โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย
และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย
ได้ประกอบพิธีวัชรยานบูชา ถวายพระกุศลแด่พระศพ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตามลัทธิวชั รยาน
แห่งทิเบต
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วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแห่งอินโดนีเซีย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
อินโดนีเซียจ�านวนกว่า ๑๐๐ คน ได้บ�าเพ็ญกุศลถวาย
พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
นอกจากนี้ ยังได้มผี นู้ า� องค์กรทางศาสนาในประเทศ
ต่างๆ ส่งสารแสดงความอาลัย เนือ่ งในการสิน้ พระชนม์
ของเจ้าพระคุณ สมเด็จฯ จ�านวนมาก อาทิ องค์ทะไลลามะ พระสังฆราช พระสังฆนายก องค์กรระหว่าง
ประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจากนานาประเทศ
กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงด�ารง
อยู่ในฐานะพระสังฆบิดรของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้
ลุถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวัน
คล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบ ๑๐๑
ปี และวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวัน
สิ้นพระชนม์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระ-
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ราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จดั งานบ�าเพ็ญกุศลถวายแด่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เนื่องใน ๒ วาระนี้ เรียกว่า “งาน
บ�าเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ รัฐบาล ศิษยานุศิษย์
และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
งานบ�าเพ็ญกุศลเริ่มแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เวลาเช้า มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ
สามเณร ๑๕๐ รูป ณ ประร�าข้างพระต�าหนักเพ็ชร
แล้วมีการตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป ณ ถนน
พระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ฯพณฯ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อม
ด้วยพุทธศาสนิกชนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เสร็จแล้ว
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในนามของพุทธศาสนิกชน
ทัง้ มวลไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ณ ลานหน้าพระต�าหนักเพ็ชร จากนั้นไปชม
นิทรรศการพระประวัตเิ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ตึกสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

[ต]

เวลาเพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบ�าเพ็ญ
กุศลคล้ายวันประสูติถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โดยมีพระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป
เวลาเย็น คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและคณะ
ศิษยานุศษิ ย์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันประสูติถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึง่ ตรงกับวันสิน้ พระชนม์ครบ ๑ ปี ได้จดั ให้มกี จิ กรรม
ทีเ่ ปิดโอกาสให้คณะศิษยานุศษิ ย์และประชาชนทัว่ ไปได้
ร่วมในการระลึกถึงพระองค์ทา่ นโดยในช่วงระยะเวลานัน้
มีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ฯ ร่วม
ฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ โดยมีหนังสือสัมมาทิฏฐิ
และซีดีเสียงอ่าน จิตตนคร โดย คุณเพชรี พรหมช่วย
แจกเป็นที่ระลึกให้ผู้ที่มาร่วมสักการะพระศพฯ ทุกวัน
พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสักการะพระพุทธรูป

[ถ]

ส�าคัญของชาติ ในเขตพุทธาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร
๙ แห่ง
และมีการจัดกิจกรรม “บุปผาวิธานบูชา” คือ การ
ให้ประชาชนร่วมปักดอกบานไม่รู้โรย บนพระรูปเจ้า
พระคุณสมเด็จฯ ในอิรยิ าบถต่างๆ เพือ่ แสดงความระลึก
ถึงพระองค์ท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย เสมือนพระองค์
ยังคงด�ารงอยู่ ดั่งความส�านึกในพระคุณพระองค์ท่านที่
อยูใ่ นความระลึกถึงอย่างไม่เคยเสือ่ มคลายไปจากใจของ
คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทย โดยหลังจาก
มีการปักภาพเสร็จแล้วจะท�าการรวบรวมภาพ เพื่อจัด
เป็นนิทรรศการต่อไป
มีการจัดกิจกรรม “ปฏิบตั ธิ รรมสังฆราชบูชา ครบ
๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” เชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ร่วมสวดพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติ
ธรรม โดยการน�าของพระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐาน
น้อมอุทศิ ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

[ท]

นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอด
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันที่ ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒,
๑๘, ๑๙, ๒๓ และ ๒๔ ตุลาคม) ได้จัดให้มีกิจกรรม
การอ่านบทเสภา และบทกลอนในพระนิพนธ์ของเจ้า
พระคุณสมเด็จฯ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงนิพนธ์ไว้จา� นวนมาก
กว่าร้อยบท ซึง่ ยังไม่เคยได้รบั การเผยแพร่มาก่อน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมจะเป็นผู้อ่านบทร้อยกรอง
ดังกล่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์กอ่ นการเริม่ พิธี “ปฏิบตั ิ
ธรรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์”
เวลา ๑๖.๐๐ น.
อนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้
ประดิษฐ์พวงมาลาขนาดพิเศษ คือขนาด ๓ เมตร โดย
ใช้ดอกไม้จา� นวน ๑๐๐,๑๐๑ กลีบ (หนึง่ แสนหนึง่ ร้อย
หนึง่ กลีบ) มีนา�้ หนัก ๑๐๑ กิโลกรัม ทัง้ นี้ พวงมาลาที่
ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูป
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นรูปแบบพัดยศ พุ่มข้าวบิณฑ์มี

[ธ]

๒๑ แฉก สัญลักษณ์แทนวันทีไ่ ด้รบั พระราชทานสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราช ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พืน้ ตรง
กลางพวงมาลาถักร้อยด้วยตาข่ายดอกรัก อันแทนความ
ศรัทธาและจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชน ด้านล่าง
ประดิษฐ์เป็นรูปช้างสามเศียรมีความหมายแทนพระสกุล
“คชวั ต ร” บนเศี ย รช้ า งเทิ น ด้ ว ยพานพุ ่ ม รู ป ดอกบั ว
สัญลักษณ์แห่งอามิสบูชา เหนือพานพุ่มประดิษฐาน
อักษรพระนาม ย่อ ญสส. อักษรพระนามสมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ มีพวง
ดอกไม้แบบราชส�านัก พร้อมประดิษฐ์ดอกไม้ “บัวสี่
เหล่า” เพื่อประดับหน้าพระโกศ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่ตึกมนุษยนาค เปิดพิพิธภัณท์เจ้าอาวาสทุก
พระองค์ของวัดบวรนิเวศวิหาร และทีโ่ ถงตึกมนุษยนาค
ได้จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรีเพลงของกลุม่
ศิลปินเป็น คีตญ
ั ชลีบชู า เพือ่ ร�าลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
อีกด้วย

[น]

ที่ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มีการ
จัดนิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี แห่งการ
สิน้ พระชนม์” นิทรรศการครัง้ นีไ้ ด้รวบรวมกิจกรรมตลอด
ระยะเวลา ๑ ปีแห่งการสิน้ พระชนม์ ตลอดจนจดหมายเหตุ
แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนได้มี
โอกาสได้รว่ มรับรูถ้ งึ ความส�านึกในพระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคุณ ที่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงอาลัยต่อพระองค์ท่าน และใน
นิทรรศการครัง้ นี้ ได้มกี ารเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตนู เรือ่ ง
“เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร” ในรูปแบบใหม่ทันสมัย
น่าตื่นตาตื่นใจ โดยการจัดท�าเป็นโรงภาพยนต์ เสียง
เซอร์ราว ทีด่ า� เนินการผลิตโดย “คณะเมืองนิรมิต แห่ง
จิตตนคร” ซึ่งเป็นคณะจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น
เพือ่ ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในครัง้ นี้ นอกจากนีย้ งั ได้
จัดท�าหนังสือการ์ตนู พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกแก่
ผู้เข้าชม จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวัน
สิ้นพระชนม์ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การ

[บ]

บ�าเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ถวายเจ้า
พระคุณสมเด็จฯ เริ่มแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลาเย็น
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง แล้วพระสงฆ์ ๒๐ รูป
สวดมาติกา สดับปกรณ์ เวลาค�า่ คณะสงฆ์วดั บวรนิเวศ
วิ ห ารและคณะ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า จั ด ให้ มี ก ารสวด
พระอภิธรรมถวายพระศพ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม เวลาเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป
สวดพระพุ ท ธมนต์ จบแล้ ว ถวายภั ต ตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ทสี่ วด พระพุทธมนต์ และพระภิกษุสามเณรอีก
๑๕๐ รูป โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ตอนบ่าย มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี แก่สา� นักศาสนศึกษาทัว่ ประเทศ
ที่มีการจัดการศึกษาดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระต�าหนักเพ็ชรด้วย โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี

[ป]

ตอนเย็น มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
แล้วพระสงฆ์วดั บวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์ถวาย
พระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จฯ ณ พระต�าหนักเพ็ชร
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีป่ ระชุมสุดยอด
ชาวพุทธโลก ประกอบด้วยพระราชาธิบดี ผูน้ า� ทางการ
เมือง ผูน้ า� ทางพระพุทธศาสนาและบุคคลส�าคัญของโลก
จาก ๔๑ ประเทศ ได้ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวาย
พระกุศล และเทิดพระเกียรติแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ พระประมุขสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก
ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัดคิวโงะ
ประเทศญี่ปุ่น

สำรบัญ
ศึกษา หรือ ไตรสิกขา
ปฐมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
สรุปเรื่องการศึกษา
แนวความเชื่อ
การศึกษาในพระพุทธศาสนา
พระโอวาท
เรื่อง ความประสานกันของปัญญา
พระสัมโมทนียกถา
เรื่อง การศึกษาของพระภิกษุสามเณร
พระสัมโมทนียกถา
เรื่อง สุ จิ ภา

๑
๑๕
๓๑
๔๙
๖๕
๘๓
๑๑๗
๑๓๗
๑๔๕
๑๔๙

ศึกษา หรือ ไตรสิกขา
การศึกษาจ�าเป็นแก่ชีวิต
“บุตรที่ยังไม่เกิด ๑ บุตรที่ตายไปแล้ว ๑ และ
บุตรทีโ่ ง่เขลา ๑ บุตร ๒ จ�าพวกข้างต้นยังดีกว่าจ�าพวก
ท้าย เพราะ ๒ จ�าพวกข้างต้นให้เกิดความทุกข์ชวั่ คราว
ส่วนจ�าพวกหลังคือ บุตรที่โง่เขลาให้เกิดความทุกข์อยู่
ทุกระยะเวลา”
ค�าข้างบนนี้ เป็นค�าแปลภาษิตในหิโตปเทศ แสดง
เป็นพระราชด�าริของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ซึ่ง
ทรงปรารถถึงพระราชบุตรผูย้ งั มิได้ศกึ ษา จึงโปรดจัดให้
มีพระอาจารย์ถวายการศึกษาแก่พระราชบุตร การศึกษา
เป็นเรื่องส�าคัญของชีวิต ท�าชีวิตให้มีคุณค่าขึ้น จนถึง

2

การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์

เห็นกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า ผู้ที่ยังไม่เกิดมาหรือผู้ที่
ตายไปแล้ว ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาซึ่งยังมีชีวิต
อยู่ มารดาบิดาและผู้มีเมตตาทั่วไปจึงอุปการะให้การ
ศึกษาแก่เด็กของตน ถึงจะให้อย่างอื่นไม่ได้ก็พยายาม
ให้การศึกษา เพราะวิชาเป็นทรัพย์ทตี่ ดิ ตัว ท�าให้สามารถ
ด�ารงตนได้
ศึกษาในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ในบัดนี้ การศึกษาก�าลังก้าวหน้ามาก แบ่งเป็น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เหมือนอย่าง
ต้นไม้แบ่งเป็นโคนต้น กลางต้น และยอด ทุก ๆ คน
ก�าลังขึ้นศึกษาพฤกษ์คือต้นไม้การศึกษานี้อยู่ จึงได้รับ
ความรู้ซึ่งแปลกหูแปลกตาแปลกใจขึ้นทุกวัน การรับ
ความรูต้ ามหลักสูตร เป็นสิง่ ทีท่ างรัฐบาลเลือกสรรแล้ว
ตามควรแก่สมัย ส่วนการรับความรู้นอกหลักสูตรหรือ
นอกโรงเรียนซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เพราะความรูบ้ างอย่างเมือ่ ไปรับมาแล้ว ท�าให้เกิด
ความหลงเข้าใจผิด คิดเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม
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ประเพณีทเี่ ป็นชีวติ เนือ้ หาของชาติ ความรูบ้ างอย่างท�าให้
ใจแตก ไม่ประพฤติตนอยูใ่ นทางทีด่ ี ความรูบ้ างอย่างก็
มีประโยชน์
ครูบอกแถว
ทางมาของความรู้เหล่านี้มาโดยตรงก็มี มาโดย
แอบแฝงก็มี และบัดนี้มีเครื่องสื่อความรู้กันได้อย่าง
รวดเร็วตลอดทัง้ โลก มีวทิ ยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
มียวดยานพาหนะทีว่ เิ ศษต่าง ๆ และมีหลายฝ่ายหลาย
พวก แต่ละฝ่ายก็ชกั จูงให้รบั รูไ้ ปปฏิบตั กิ นั ไปทางหนึง่ ๆ
เรียกว่ามีทศิ าปาโมกข์ หรือมีครูมากพวกมากฝ่าย บาง
พวกก็สอนให้เดินไปทางซ้าย บางพวกก็สอนให้เดินไป
ทางขวา บางพวกก็สอนให้เดินตรงกลาง ผูท้ เี่ ชือ่ ฟังก็จะ
พากันเดินชนกันเองกลุม้ ไปหมดเท่านัน้ เหมือนอย่างใน
โรงเรียนหนึ่ง นักเรียนทั้งหมดมายืนเข้าแถวอยู่กลาง
สนาม ครูคนหนึง่ บอกให้นกั เรียนซ้ายหัน ครูอกี คนหนึง่
บอกให้นกั เรียนขวาหัน แล้วบอกหน้าเดินพร้อม ๆ กัน
เมือ่ เป็นเช่นนีล้ องคิดมองดูภาพ นักเรียนทัง้ โรงเรียนจะ
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เดินชนกันอย่างยุง่ เหยิงกันไปหมดเท่านัน้ เพราะเมือ่ ยืน
เข้าแถวกัน ฝ่ายหนึ่งซ้ายหัน ฝ่ายหนึ่งขวาหัน ก็คือหัน
หน้าชนกัน แล้วเดินชนกันอย่างอลหม่าน ส่วนฝ่ายที่
หันหน้ากลาง ๆ นั้นก็จะพลอยถูกชนด้วย เว้นไว้แต่จะ
เดินออกไปเสียจากสนาม เมื่อยังอยู่ในสนามแล้วก็ไม่
อาจจะพ้นจากการถูกชนให้รวนเรไปในทางใดทางหนึ่ง
นี้เป็นตัวอย่างสมมติในสนามโรงเรียน ซึ่งน่าจะยังไม่
เคยมี แต่กเ็ ป็นข้อทีน่ า่ แปลกทีป่ รากฏว่ามีในสนามนอก
โรงเรียน เช่น ในถนนหนทาง ในประเทศต่าง ๆ คน
หลายพวกได้รบั ความรูต้ ามค�าสัง่ สอนของครูตา่ ง ๆ ออก
มาเดินชนกัน ปะทะกันสับสนวุน่ วายอยูต่ ามถนนหนทาง
ดังที่ปรากฏในบางประเทศแม้ในเร็ว ๆ นี้
หลักไตรรงค์
ส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏเหตุการณ์เช่นนั้น
เพราะรัฐบาลและประชาชนเคารพยึดมั่นอยู่ในหลัก
ไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งธงชาติ และพากันบ�ารุงรักษาขนบธรรม-
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เนียมประเพณีของชาติ ทัง้ ส่วนมากแม้จะได้รบั รูจ้ ากครู
เป็นอันมาก แต่กย็ งั เคารพนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นครู
ทีเ่ ยีย่ มยอดเพียงพระองค์เดียว ไม่นบั ถือว่าครูไหนเยีย่ ม
ยอดกว่า ทั้งมีความรักเคารพในพระมหากษัตริย์เป็น
อย่างยิ่ง เมื่อตั้งมั่นอยู่ในหลักไตรรงค์เช่นนี้จึงไม่หันเห
ไปทางไหนอื่น นอกจากทางหลักไตรรงค์นี้เท่านั้น จึง
ควบคุมกันอยูอ่ ย่างสงบเรียบร้อย แสดงว่ามีหลักของตน
ดีอยู่ ส่วนผูท้ รี่ บั เอาหลักอืน่ ให้กวัดแกว่งไขว้เขวแสดงว่า
ตนเองไม่มหี ลักของตนเองอยู่ ดังทีเ่ รียกว่าคนหลักลอย
ไม่เป็นที่นับถือไว้วางใจของใคร ผู้ที่เยาว์ความคิดอาจมี
ความคิดผิดทางไปได้งา่ ย เป็นเยาวชนอาจจะเยาว์ความ
คิดเพราะยังเยาว์วัย เป็นผู้ใหญ่อาจจะเยาว์ความคิด
เพราะไม่ฉลาดขาดการศึกษา หรือเพราะหลงเชื่อไปใน
ทางที่ผิด จึงจ�าต้องวางรากฐานหรือเสริมฐานของหลัก
ไตรรงค์ให้มั่นคงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ จึงควบคุมกันอยู่โดย
สงบสุขเรียบร้อยได้ตลอดไป
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เสริมฐานหลักไตรรงค์
วิธีวางรากฐานหรือเสริมฐานหลักไตรรงค์ คือ
อบรมปลูกความเคารพรักในองค์ ๓ นั้น ลงไปในจิตใจ
ของทัง้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่ รักษาธรรมเนียมประเพณีเกีย่ วกับ
องค์ทั้ง ๓ นี้ไว้ นับถือเป็นสิ่งส�าคัญไม่ทอดทิ้งละเลย
เมื่อรักษาส่งเสริมหลักของตนให้มั่นคง เรียกว่าคนมี
หลักร่วมกันอยู่เป็นอันเดียวกัน ก็เกิดความสามัคคีอัน
หนึง่ อันเดียวกัน เป็นโอกาสให้ได้ศกึ ษารับความรูต้ า่ ง ๆ
ทันต่อความรูแ้ ละเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และรับความเจริญ
ในด้านวัตถุต่าง ๆ มาทะนุบ�ารุงบ้านทะนุบ�ารุงเมืองให้
มั่งคั่งเป็นสุข โดยเฉพาะเยาวชนก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา
ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น เว้นรับความรู้ที่จะชักพาให้เสียหาย เว้นสิ่ง
เย้ายวนที่เป็นอันตรายแก่การศึกษาและความดี
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ความเจริญก้าวหน้ากับหลักไตรรงค์
เมื่อเป็นดังนี้ องค์ที่เป็นหลักทั้ง ๓ นั้น จึงไม่ขัด
อะไรกับความเจริญก้าวหน้า กลับเป็นเครือ่ งรักษาส่งเสริม
ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยสวัสดี เพราะมีหลักเป็นที่พึ่ง
อาศัยให้เกษมสวัสดิ์ ไม่ใช่เจริญก้าวหน้าไปอย่างหลักลอย
ซึง่ มีหวังว่าจะล้มลงอย่างง่ายดาย และท�าให้เจริญก้าวหน้า
ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
ความเป็นอารยชน
ทัง้ นีเ้ ป็นข้อทีค่ วรภูมใิ จได้วา่ ได้มหี ลักทีด่ ที เี่ จริญ
แล้วของตนเองเป็นที่ยึดเหนี่ยวมาแต่โบราณกาล ถึง
จะยังด้อยอยู่ในด้านวัตถุและในด้านความรู้สาขาต่าง ๆ
แต่ในด้านหลักยึดเหนี่ยวที่ดีทางจิตใจแล้วไม่ด้อยเลย
ชือ่ ว่าเป็นอารยะ คือเป็นคนเจริญได้ทเี ดียว ส่วนผูท้ หี่ มิน่
แคลนทอดทิ้งหลักของตนเสียนั้นแหละแสดงว่าเป็นผู้
ด้อยเป็นผู้ที่หมิ่นตนเอง ไม่ควรแก่การนับถือไว้วางใจ
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การศึกษานั้นเพื่ออะไร
ค�าว่า “ศึกษา” ตามปทานุกรมให้ความหมายไว้
ว่า “การเล่าเรียนฝึกฝนอบรม” ในต�าราศัพท์อีกฉบับ
หนึง่ ให้ความหมายไว้วา่ “การถือเอาวิชา” ทางบ้านเมือง
ได้วางแผนการศึกษาของชาติไว้เป็น ๔ ส่วน คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา ตามที่
โรงเรียนทั่วไปได้สอนอยู่แล้ว เมื่อพิจารณากล่าวอย่าง
สรุป การศึกษาก็เพื่อ
(๑) ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการประกอบการ
งาน และในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี
(๒) เพื่อให้มีความเป็นคนโดยสมบูรณ์
ความประสงค์ของการศึกษาข้อแรกมีความชัดอยู่
แล้ว ส่วนข้อ ๒ หมายความว่า คนที่ถือก�าเนิดเป็นคน
นัน้ ยังไม่จดั ว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะเหตุเพียงทีเ่ กิด
มามีรูปร่างเป็นคน ต่อเมื่อมีการปฏิบัติประกอบด้วย
ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดีสมกับความเป็นคน จึงจะเรียกว่า
เป็นคนโดยธรรม เมือ่ มีธรรมของคนบริบรู ณ์จงึ จะชือ่ ว่า
เป็นคนโดยสมบูรณ์ แม้คา� ในหิโตปเทสก็กล่าวว่า “การ
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กิน การนอน ความกลัว และการสืบพันธุ์ของคนและ
สัตว์ดริ จั ฉานเสมอกัน แต่ธรรมของคนและสัตว์ดริ จั ฉาน
เหล่านั้นแปลกกว่ากัน เว้นจากธรรมเสียคนก็เสมอกับ
สัตว์ดิรัจฉาน”
การศึกษาธรรมท�าให้คนสมบูรณ์
การศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ แต่ขาดธรรม
ยังเป็นเหตุให้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นไปในทางที่ผิด
ดังเช่นเป็นโจรจ�าพวกต่าง ๆ ดังเรื่องต่อไปนี้ ในสมัย
พุ ท ธกาล บุ ต รของนางพราหมณี มั น ตานี ภ ริ ย าของ
พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล กรุงสาวัตถี
ได้เกิดในราตรีวนั หนึง่ เมือ่ เกิดนัน้ อาวุธต่าง ๆ ได้สว่าง
โพลงขึ้นทั่วพระนคร ตลอดถึงพระแสงหอกพระแสง
ดาบของพระราชา พราหมณ์ปุโรหิตออกดูดาวนักษัตร
เห็นว่าบุตรของตนเกิดในโจรฤกษ์ จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา
กราบทูลถามความผาสุกในการบรรทม พระราชาตรัส
ว่าจะบรรทมเป็นสุขจากที่ไหน มงคลอาวุธสว่างโพลง
ขึ้น ชะรอยจะมีอันตรายแก่พระราชสมบัติหรือแก่ชีวิต
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พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่าบุตรของตนเกิด อาวุธ
เหล่านัน้ สว่างโพลงขึน้ ด้วยอานุภาพของเด็กนัน้ เด็กนัน้
จะเป็นโจรต่อไป แต่ว่าจักเป็นโจรผู้เดียว มิใช่เป็นโจร
ราชสมบัติ ตนจะให้ฆ่าเสีย พระราชาตรัสว่าเมื่อเป็น
โจรผู้เดียวจักท�าอะไรได้ จงเลี้ยงไว้เถิด ฝ่ายพราหมณ์
ปุโรหิตพร้อมกับพวกญาติขนานนามเด็กนัน้ ว่า อหิงสกะ
แปลว่ า ผู ้ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย น ด้ ว ยถื อ เป็ น นิ มิ ต ว่ า อาวุ ธ
ทั้งหลายสว่างขึ้น แต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร เมื่ออหิงสกะ
เติบโตขึ้นถึงวัยเล่าเรียนก็ส่งไปเรียนในกรุงตักกศิลา
อหิงสกะตั้งใจเรียนศิลปวิทยา และตั้งใจปฏิบัติอาจารย์
เป็นอย่างดีจนเป็นที่รัก เป็นศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์
ฝ่ายศิษย์อื่นซึ่งพากันต�่าต้อยถอยเป็นศิษย์ภาย
นอกก็พากันริษยา คิดจะท�าลายอหิงสกะ จึงปรึกษากัน
เห็นว่า “จะไปยุแหย่อาจารย์ว่า อหิงสกะโง่เขลาหรือ
ประพฤติไม่ดหี รือมีชาติตา�่ ต้อยหาได้ไม่ เพราะอหิงสกะ
มีปัญญามีความประพฤติมีชาติดีพร้อม มีอยู่ทางเดียว
คือหาวิธียุแหย่ให้อาจารย์กินแหนงระแวงใจอหิงสกะ”
จึงแบ่งกันออกเป็น ๓ พวก เข้าไปหาอาจารย์ทีละพวก
ยุแหย่ว่าอหิงสกะคิดร้ายอาจารย์ ทีแรกอาจารย์ไม่เชื่อ
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ขับไล่พวกศิษย์ที่มายุแหย่ออกไป พูดส�าทับว่า “อย่า
มายุแหย่ให้เราแตกกับบุตรของเราเลย” ครั้นถึงพวกที่
๒ - ๓ อาจารย์กช็ กั แคลงใจ จนถึงเชือ่ ว่าเป็นความจริง
จึงคิดจะฆ่าอหิงสกะเสีย แต่ครัน้ จะฆ่าโดยเปิดเผยก็เกรง
จะเกิดโทษ เกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงและลาภผลต่อไป จึง
คิดหาวิธฆี า่ ให้แนบเนียน ครัน้ คิดได้แล้วจึงเรียกอหิงสกะ
มากล่าวว่า การเรียนศิลปะใกล้จะส�าเร็จแล้ว แต่จกั เข้า
เขตส�าเร็จได้กต็ อ่ เมือ่ ไปฆ่าคนให้ครบพัน คืออาจารย์คดิ
เห็นทางว่า เมื่ออหิงสกะไปฆ่าคนเป็นอันมาก จักมีคน
หนึง่ ต่อสูฆ้ า่ อหิงสกะเสีย ฝ่ายอหิงสกะทีแรกตอบปฏิเสธ
อาจารย์ แต่ครัน้ อาจารย์อา้ งว่าจะไม่ได้รบั ผลของศิลปะ
ด้วยความรักจะได้ศิลปะ อหิงสกะจึงถืออาวุธไปดักฆ่า
มนุษย์อยูใ่ นดง ครัน้ ฆ่าได้หลายคนเข้าก็จา� ไม่ได้วา่ กีค่ น
เพราะโดยปกติอหิงสกะเป็นคนมีปัญญา ไม่ตั้งจิตใจ
ต่อเรื่องปาณาติบาต ฉะนั้นต่อมาจึงตัดนิ้วไว้นิ้วหนึ่ง ๆ
เก็บไว้ ครัน้ นิว้ เหล่านัน้ หายไปเสียอีก จึงน�ามาเสียบเป็น
พวงนิ้วแขวนไว้กับตน จึงเกิดเรียกชื่อขึ้นว่า องคุลิมาล
แปลว่า ผู้มีพวงมาลานิ้วมือ หรือมีนิ้วเป็นพวงมาลา
ชื่อเสียงขององคุลิมาลโจรได้กระฉ่อน เป็นที่กลัวเกรง
ของคนทั่วไป จนไม่มีใครกล้าเข้าป่า องคุลิมาลโจรจึง
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เข้าไปจับคนฆ่าในบ้านในต�าบลภายนอกกรุงสาวัตถี
ประชาชนต้องอพยพเข้าไปในกรุงสาวัตถี ประชุมกันที่
ท้องพระลานหลวง กราบทูลร้องทุกข์ ฝ่ายพราหมณ์
ปุโรหิตทราบข่าวจึงกลับไปบอกนางมันตานีผเู้ ป็นภรรยา
ว่า “โจรองคุลิมาลเกิดขึ้น ไม่ใช่คนอื่น คงเป็นอหิงสกกุมาร บัดนี้ พระราชาจักปราบปราม จะควรท�าอย่างไร”
นางมันตานีบอกว่า ตนจะออกไปน�าบุตรกลับ พราหมณ์
ปุโรหิตก็กล่าวห้ามมิให้ออกไป อ้างว่าไม่ควรท�าวิสาสะ
คือความไว้วางใจชน ๔ จ�าพวก คือไม่ควรไว้วางใจใน
โจรว่าเป็นสหายเก่า ในเพื่อนว่าเป็นคนชิดชอบมาเก่า
ในพระราชาว่าทรงนับถือ และในสตรีว่าอยู่ในอ�านาจ
แต่ใจของมารดาเป็นของอ่อนด้วยความรักในบุตร จึง
ออกไปจากบ้านเพื่อจะน�าบุตรของตนกลับ เช้าวันนั้น
พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลก ทรงทราบว่าถ้าไม่เสด็จไป
โปรด องคุลมิ าลก็จะท�ามาตุฆาต ถ้าเป็นเช่นนีก้ จ็ ะเป็น
ผูท้ โี่ ปรดไม่ขนึ้ ครัน้ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี
ทรงท�าภัตกิจแล้ว จึงเสด็จไปยังที่อยู่ขององคุลิมาลโจร
แม้มีพวกคนเลี้ยงโคพวกชาวนาเป็นต้นห้ามมิให้เสด็จ
ก็คงเสด็จต่อไปโดยดุษณี
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ฝ่ายองคุลมิ าลโจรได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่
ไกลก็มคี วามแปลกใจ ว่าไฉนสมณะนีม้ าได้เพียงผูเ้ ดียว
คนอื่น ๆ ต้องมากันเป็นพวก ๆ ถึงเช่นนั้นก็ยังแพ้เรา
ชะรอยว่าจะมาวางข่ม จะต้องปลงชีวิตเสีย จึงวิ่งตาม
พระพุทธเจ้าอย่างเต็มก�าลังแต่กไ็ ม่อาจจะทัน จึงร้องให้
พระพุทธเจ้าหยุด พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เราหยุด
แล้วองคุลมิ าล ฝ่ายท่านจงหยุด” องคุลมิ าลคิดว่า “สมณะ
เหล่านี้เป็นผู้พูดจริง แต่พระองค์นี้เดินอยู่พูดว่าหยุด
ควรจะต้องถามดู” จึงร้องถามว่าพูดอย่างไร พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “เราวางอาชญาในสัตว์ทงั้ ปวง จึงชือ่ ว่าหยุดแล้ว
ส่วนท่านยังเที่ยวฆ่าฟันประหัตประหาร จึงชื่อว่ายัง
ไม่หยุด” พอองคุลิมาลได้ยินพระพุทธเจ้าด�ารัสเป็น
ค�าสะกิดใจ ก็กลับได้สติขึ้นทันที จึงกราบพระบาท
ของพระพุทธเจ้าทูลขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต
ให้อุปสมบทด้วยตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด องคุลิมาล
โจรจึงกลับเป็นภิกษุพุทธสาวก ตามเสด็จพระพุทธเจ้า
กลับสู่พระเชตวนาราม เมื่อท่านเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้
รับพระราชทานอภัยโทษ ต่อมาได้บ�าเพ็ญเพียรจนได้
เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ท่านเป็นตัวอย่างของบุคคล
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ประเภทมืดมาสว่างไป ซึง่ เป็นผูท้ เี่ คยผิดไปแล้วกลับตัว
ได้ และเรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างแสดงว่า เชือ่ ครูผดิ ทีส่ งั่ ให้หนั
ไปต่าง ๆ ก็ทา� ให้หนั ไปผิดจนกว่าจะได้พบครูทถี่ กู และ
แสดงว่าการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอย่างเดียว
อาจกลายเป็นโจรไปก็ได้ และสามารถท�าความชั่วร้าย
เสียหายได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ต่อ
เมื่อได้ศึกษาให้เป็นคนโดยสมบูรณ์อีกส่วนหนึ่ง การ
ศึกษาของตนจึงจะสมบูรณ์ ดังเช่นองคุลิมาลโจร เมื่อ
พบพระพุทธเจ้าจึงได้พบทางที่ถูกต้องของชีวิต
การศึกษาเพื่อให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องศึกษา
ธรรมตามหลักสิกขา ๓ ของพระพุทธเจ้าคือ
๑. ศีลสิกขา ศึกษาศีล
๒. จิตตสิกขา ศึกษาจิต
๓. ปัญญาสิกขา ศึกษาปัญญา
สนฺติเมว สิกฺเขยฺย พึงศึกษาสันติแล
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ปฐมศึกษา
ความมีระเบียบ
ดอกไม้ทจี่ ดั ไว้ในพานและแจกันอย่างเป็นระเบียบ
งดงามบนโต๊ะบูชาพระ เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าเรียบร้อย
งดงามน่าดูน่าชม ในห้องที่อยู่อาศัย เมื่อวางสิ่งของ
ต่าง ๆ ไว้ตามที่โดยเรียบร้อยก็จะดูเรียบร้อยงดงาม
ได้ประโยชน์ ดังค�าว่าของใช้ไว้เป็นที่หายก็รู้ดูก็งามตา
บ้านเรือนเมื่อจัดวางสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ รักษา
ความสะอาดให้ทวั่ ถึงตลอดถึงบริเวณบ้าน ก็จะดูงดงาม
น่าอยูน่ า่ อาศัย อาหารทีบ่ ริโภค ภาชนะส�าหรับใช้ ตลอด
ถึงเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ที่หลับ
ที่นอน ตลอดถึงที่ทิ้งที่ถ่ายสิ่งที่ไม่สะอาด เมื่อจัดให้
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เรียบร้อยให้สะอาดและถูกต้องด้วยหลักสุขลักษณะ
อนามัย ก็จะน่าดูนา่ ชมให้เกิดความสุข แม้ภายนอกบ้าน
ออกมา ถนนหนทางบ้านเรือนทั่วไป ตลอดถึงโรงเรียน
และสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีใ่ ช้รว่ มกัน เมือ่ ช่วยกันรักษาความ
เรียบร้อยความสะอาด ไม่ทา� ให้สกปรกรกรุงรัง ก็จะแล
ดูเรียบร้อยงดงาม และให้เกิดความสุขร่วมกันโดยทัว่ ๆ
ไป แม้สงิ่ ของของตนเองทีน่ อกจากนี้ เช่น หนังสือเรียน
สมุด ดินสอ ก็รักษาความสะอาดและทะนุถนอม เมื่อ
จะเขียนก็เขียนเฉพาะเรือ่ งทีค่ วรเขียนลงไปในสมุด และ
เขียนให้เรียบร้อยให้มีระเบียบและถูกต้อง หนังสือนั้น
เขียนส�าหรับอ่าน ก็ตอ้ งเขียนให้อา่ นออก และส�าเหนียก
สังเกตวิธใี ช้ตวั อักษรสะกดการันต์เพือ่ เขียนให้ถกู หนังสือ
เมือ่ เปิดอ่านก็ไม่เปิดพลิกโดยแรงและไม่เปิดแบะเกินไป
จะเป็นเหตุให้ฉีกขาดเสียหาย บางทีหนังสือยับไปเสีย
ก่อน เหล่านี้เป็นต้น แม้กิริยามารยาทก็เช่นเดียวกัน
การพูดจา การแสดงกิรยิ าทางกาย เมือ่ ใช้วาจาทีถ่ กู ต้อง
เรียบร้อย จะยืนเดินนั่งนอนก็เรียบร้อย มีมารยาทดี
รู้จักแสดงความเคารพในผู้ที่ควรเคารพ ไม่แสดงกิริยา
ชนิดไม่มีมารยาทหรือชนิดล่วงเกินต่อผู้หลักผู้ใหญ่และ
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บุคคลทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสมบัติของผู้ดีคือ
สมบัติของคนดี คนที่มีกิริยามารยาทดีทั้งทางกายทั้ง
ทางวาจาเช่นกล่าวมานี้ ย่อมเป็นคนเรียบร้อย น่านิยม
ชมชอบ นีแ้ หละคือความมีระเบียบ เมือ่ มีระเบียบเพราะ
จัดให้ถูกที่เหมาะสม ก็ย่อมเกิดความเรียบร้อยงดงาม
ความมีระเบียบของธรรมชาติ
ความมีระเบียบนี้ ย่อมมีอยูแ่ ม้โดยธรรมชาติ ดัง
เช่นมีในต้นไม้และในร่างกายของสัตว์ดริ จั ฉาน ในต้นไม้
มีล�าต้น กิ่งใบ ดอก มีรูปและสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่
ตามที่ ร่างกายของสัตว์ดริ จั ฉานเล่า มีรปู พรรณสันฐาน
มีขนสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่อย่างมีระเบียบ เช่น นก
ต่างชนิด แม้ร่างกายของคนเราเองอวัยวะต่าง ๆ ก็
ประกอบกันอยู่อย่างมีระเบียบ เช่น ส่วนศีรษะ ส่วน
ล�าตัว ส่วนแขนขา อวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น มันสมอง
ประสาทต่าง ๆ หัวใจ ปอด เป็นต้น ก็ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มีระเบียบทัว่ ถึงกัน ถ้าร่างกายประกอบกันไม่ถกู ที่ เช่น
หู ตา จมูก ปาก ของใครประกอบอยู่ผิดที่ ก็จะดูพิกล
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พิการพิลึกพิลั่นแปลกผู้แปลกคนไป และเมื่อหัวใจปอด
เป็นต้นไม่ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปอย่างมีระเบียบ ก็หมายความ
ว่าเกิดเป็นโรคขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องรีบแก้ไข
รักษา แม้ธรรมชาติก็ยังมีความเป็นระเบียบเช่นนี้ ถึง
ส่วนทีใ่ หญ่กว่านีก้ ม็ คี วามเป็นระเบียบเช่นเดียวกัน เช่น
การหมุนของโลกของดวงจันทร์และของดาวพระเคราะห์
ทัง้ หลายทีห่ มุนไปรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ ก็หมุน
ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยมีเกณฑ์ที่แน่นอน ฉะนั้น
ก�าหนดวันเดือนฤดูและปีจงึ เป็นไปสม�า่ เสมอแน่นอนอาจ
ค�านวณเวลาได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่มีระเบียบเวลาต่าง ๆ
ก็จะคลาดเคลื่อนไปหมด และจะเกิดอันตรายอย่าง
มหาศาล คิดดูง่าย ๆ เฉพาะโลกนี้เท่านั้น ผู้ที่เรียน
ภูมศิ าสตร์ยอ่ มจะทราบได้วา่ บนพืน้ ผิวของโลกก็มบี ริเวณ
ที่เป็นน�้ามากกว่าพื้นดิน ถ้าโลกหมุนผิดท่าไปอย่างไร
คือเอียงผิดระเบียบไปน�้าในมหาสมุทรก็จะบ่าพังลงมา
ท่วมโลกทีเ่ ป็นส่วนพืน้ ดิน ท�าลายชีวติ คนและสัตว์ดริ จั ฉานทีอ่ าศัยอยูบ่ นพืน้ ดินให้หมดไปทัง้ โลกก็นา่ จะได้ หรือ
หมุนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์จนเกินไปก็จะเกิดไฟไหม้โลก
ขึน้ ได้ หรือมิฉะนัน้ ถ้าหมุนเคว้งคว้างไปอย่างไม่มรี ะเบียบ
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ก็จะไปชนกับดาวดวงอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นโลกแต่ละโลกจนท�าให้
โลกแตกไปด้วยกัน แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวนีจ้ ะไม่เกิดขึน้
ในเมือ่ โลกหมุนไปอย่างมีระเบียบด้วยอ�านาจของแรงถ่วง
หรือแรงดูดดึงซึง่ รักษาความเป็นระเบียบทีเ่ ป็นดุลยภาพ
ไว้ได้
ความมีระเบียบของธรรมดา
มิใช่แต่ในธรรมชาติเท่านัน้ แม้ในธรรมดาก็มคี วาม
เป็นระเบียบเหมือนกัน เป็นต้นว่าหลักของกรรมดังทีไ่ ด้
แสดงแล้ว คือสัตวโลกทั้งปวงทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน
ย่อมหมุนไปตามกรรม กรรมเป็นแรงถ่วงหรือแรงดูดดึง
ให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในระเบียบเดียวกัน คือท�าดีได้ดี
ท�าชั่วได้ชั่ว อันนี้แหละเป็นหลักยุติธรรมหรือดุลยภาพ
ของธรรมดา ท�าให้เกิดระเบียบเป็นอันเดียวขึน้ ถ้าไม่มี
หลักกรรมดังกล่าว ก็จะไม่เกิดดุลยภาพหรือยุตธิ รรมใน
ธรรมดา ก็จะเกิดสับสนวุน่ วายดังทีเ่ รียกว่า เป็นไปตาม
พระมโน (คือใจ) ของใครก็ได้ที่เข้าใจว่าเป็นผู้บันดาล
ต่าง ๆ แต่ความสับสนวุ่นวายอย่างนั้นไม่มี ก็เพราะมี
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หลักกรรมท�าให้เกิดดุลยภาพดังกล่าวเช่นเดียวกับมี
หลักแรงความถ่วงหรือแรงดูดดึง ท�าให้เกิดดุลยภาพใน
การหมุนของโลกเป็นต้น ความเป็นระเบียบของสิง่ ต่าง ๆ
จึงมีอยู่โดยทั่วไป
ความมีระเบียบเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม
อารยธรรม
คนเรามีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน จึงรู้จัก
สร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึน้ แก่ตนและสังคมยิง่ กว่า
พืน้ เพเดิม พึงมองดูเทียบดูกบั สัตว์ดริ จั ฉาน สัตว์ดริ จั ฉาน
ตัง้ แต่สมัยดึกด�าบรรพ์มาจนบัดนี้ ไม่มปี ญ
ั ญาสร้างความ
เจริญให้เกิดขึน้ แก่ตน การกิน การอยูอ่ าศัย และกิรยิ า
อาการต่าง ๆ เป็นต้น เดิมเป็นอย่างไร บัดนีก้ เ็ ป็นอย่าง
นัน้ ท�าอะไรได้เท่าทีธ่ รรมชาติอา� นวยให้มาเท่านัน้ ส่วน
หมูม่ นุษย์มสี ติปญ
ั ญาปรับปรุงให้ดขี นึ้ เจริญขึน้ โดยล�าดับ
ดังจะเห็นได้ว่าอาหารก็ปรับปรุงให้ดี เครื่องนุ่งห่มที่อยู่
อาศัยเป็นต้น ก็จดั สร้างให้เพียงพอแก่ความต้องการและ
ให้วิจิตรสวยงามให้เป็นสุขสบาย และรวมกันเป็นบ้าน
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เป็นเมืองเป็นประเทศชาติ มีพระเจ้าแผ่นดิน มีรัฐบาล
มีโรงเรียน โรงพยาบาล มีอาชีพต่าง ๆ มีเครือ่ งทะนุบา� รุง
ความสุขต่าง ๆ มีทหารต�ารวจ ตลอดจนถึงมีศาสนา
ส�าหรับเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เหล่านี้แหละรวมเรียกว่า
วัฒนธรรม หมายถึงเพาะปลูกความเจริญให้เกิดขึน้ หรือ
เรียกว่าอารยธรรม หรือนาครธรรม หมายถึงรูจ้ กั สร้าง
ให้เป็นบ้านเป็นเมืองที่มีความเจริญเพียบพร้อมด้วยสิ่ง
ต่าง ๆ ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ งี าม วัฒนธรรมและอารยธรรมนี้ หาไม่ได้หรือหาได้ยากในหมูส่ ตั ว์
ดิรัจฉาน และในพวกคนป่าที่ยังประพฤติอยู่ตามเดิม
อย่างสมัยดึกด�าบรรพ์ เมื่อมองหมู่มนุษย์เทียบกับหมู่
สัตว์ดิรัจฉานหรือคนป่าแล้ว ย่อมจะเข้าใจความหมาย
ของค�าว่าวัฒนธรรมและอารยธรรม เพราะคนเรามี
วัฒนธรรมและอารยธรรมอยู่ จึงเจริญก้าวหน้าไปไกล
ต่างจากสัตว์ดิรัจฉานมากมาย ดังที่เป็นไปอยู่นี้ แต่
วัฒนธรรมและอารยธรรมโดยมากมีอยู่เพียงผิวเผิน
เหมือนอย่างเพียงผิวหนัง พ้นผิวหนังไปแล้วก็ไม่พบ
วัฒนธรรมหรืออารยธรรม หมายความว่ามีแต่ภายนอก
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เท่านั้น ส่วนภายในเต็มไปด้วยหายนธรรม (เหตุของ
ความเสื่อม) หรืออนารยธรรม (ความเป็นป่าเถื่อนไม่
เจริญ) ฉะนั้น คนเราโดยมากจึงมีภายนอกและภายใน
ไม่ตรงกัน เช่น ภายนอกรักษามารยาทอันดีตอ่ กัน แต่
ภายในคิดไม่ดีต่อกัน เช่น คิดท�าร้ายประหัตประหาร
กัน คือบางทีภายในใจไม่มีวัฒนธรรมเลยทั้งที่ภายนอก
แสดงว่ามีวัฒนธรรมต่อกัน เป็นการตีหน้าซื่อแต่ใจคด
เรื่องเช่นนี้มีมานานแล้ว จนถึงมีค�ากล่าวมาตั้งแต่สมัย
ดึกด�าบรรพ์ว่า สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วนมนุษย์อ่าน
ยาก เพราะมีชนั้ เชิงมากนัก เหมือนอย่างป่ารกชัฏ ไม่รู้
ว่าสิงสาราสัตว์จะซ่อนอยูท่ ไี่ หนบ้าง แม้คา� กลอนในโลก
นิติก็มีว่า
พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์นี่ไซร้

คณนา
หยั่งได้
ก�าหนด
ยากแท้หยั่งถึง ฯ

ปฐมศึกษา

23

ศีลและวินัย
พระพุทธเจ้าทรงเสริมความมีระเบียบให้เข้าถึง
จิตใจ เริ่มด้วยศีลและวินัย ท่านผู้ที่หยั่งจิตมนุษย์ได้
โดยถูกต้องและวางหลักการอบรมกายวาจาพร้อมทั้ง
จิตใจไว้อย่างบริบูรณ์ก็คือ พระพุทธเจ้า หลักแรกที่
ทรงวางไว้ก็คือศีล ค�าว่า ศีล แปลตามศัพท์ว่า ปกติ
หมายความว่า ความเป็นปกติเรียบร้อยอย่างหนึง่ ความ
เคยชิน ลงรูปลงตัวติดอยู่ ประจ�าอยูเ่ ป็นปกติอย่างหนึง่
ความปกติเรียบร้อยนั้น หมายถึงความปกติเรียบร้อย
ของความประพฤติ เพราะเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติ
การที่ควรประพฤติ จะเว้นอะไรจะท�าอะไร เมื่อกล่าว
โดยทัว่ ไปก็สดุ แต่ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นระเบียบ
ของตระกูล ระเบียบของโรงเรียน ระเบียบราชการ
ระเบียบของทหาร ดังที่เรียกว่าวินัยข้าราชการ วินัย
ทหาร เป็นต้น เมื่อเป็นพุทธศาสนิกก็ต้องถือวินัยของ
พระพุทธเจ้า คือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้าม
ไว้ ท�าตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอนุญาตไว้ ข้อ
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เหล่านี้แหละเรียกว่าวินัย
ซึ่งเป็นค�าสั่ง คู่กับพระธรรมซึ่งเป็นค�าสอน พระธรรม
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และพระวินยั นีร้ วมเป็นพระพุทธศาสนาคือค�าสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้า
วัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัย
ในชั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา
เป็นพระธรรมคือค�าสอน ต่อมาเมือ่ มีพทุ ธบริษทั ขึน้ คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กล่าวโดยเฉพาะภิกษุ
บริษัท เมื่อมีผู้เข้ามาบวชมีเชื้อชาติ วรรณะ ตระกูล
ต่าง ๆ กัน มีศรัทธาต่าง ๆ กัน เพิ่มจ�านวนมากขึ้น มี
ผู้ที่บวชมานานมากขึ้น ไพบูลย์มากขึ้น ลาภดี ๆ มาก
ขึ้น ท�าให้เกิดความไม่เรียบร้อยในสงฆ์ พระพุทธเจ้า
จึงทรงบัญญัตพิ ระวินยั คือค�าสัง่ เป็นเครือ่ งปกครองพระสาวก เพือ่ ให้เกิดความเรียบร้อยบริสทุ ธิส์ ะอาดเสมอกัน
ในสงฆ์ อ�านาจประโยชน์ คือวัตถุประสงค์ทพี่ ระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นนั้น
เพื่อให้เป็นสงฆ์คือเป็นหมู่กันด้วยดี
เพื่อให้สงฆ์มีผาสุก
เพื่อนิคคหะ (ข่ม) บุคคลที่ด้านดื้อ
เพื่อให้ภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นผาสุก
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เพื่อป้องกันมิให้มีความหมักหมมอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อก�าจัดความหมักหมมมิให้มีต่อไปภายหน้า
เพื่อให้บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสมีความเลื่อมใสขึ้น
เพื่อให้บุคคลผู้เลื่อมใสอยู่แล้วมีความเลื่อมใส

เพื่อให้พระสัทธรรมคือพระศาสนาด�ารงอยู่
เพือ่ ช่วยให้มวี นิ ยั ซึง่ เป็นเหตุให้เกิดความบริสทุ ธิ์
เรียบร้อยขึ้นในสงฆ์
วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติส�าหรับบรรพชิต
(ผูบ้ วช) เรียกอนาคาริยวินยั (วินยั ของผูไ้ ม่ครองเรือน)
ได้แก่ศีลของภิกษุสามเณรในบัดนี้ ส่วนศีลของคฤหัสถ์
ฆราวาส คือ ศีล ๕ ศีล ๘ เรียกอาคาริยวินัย (วินัย
ของผูค้ รองเรือน) อันทีจ่ ริงศีลมีจา� นวนต่าง ๆ นัน้ เรียก
ตามจ�านวนสิกขาบท คือจ�านวนข้อหรือมาตราในพระวินยั นัน้ เอง ดังเช่นปฏิบตั ติ ามวินยั บัญญัติ ๕ สิกขาบท
คือ ๕ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๕ ๘ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๘
ล�าพังตัวศีลไม่มีจ�านวนเพราะมีลักษณะอย่างเดียว คือ
ความเป็นปกติเรียบร้อยเท่านั้น
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เหมือนอย่างกฎหมายมีมากข้อ แต่ก็เพื่อผลร่วม
กันอย่างเดียวเท่านั้น คือความสงบสุขเรียบร้อยของ
ประชาชน และเมือ่ ปฏิบตั เิ ป็นปกติแล้วก็เป็นศีลทีอ่ ยูต่ วั
คืองดเว้นได้เป็นปกติทีเดียว ผู้ที่ปฏิบัติได้เป็นปกติดัง
กล่าว ย่อมไม่รู้สึกอึดอัดล�าบาก เพราะท�าได้จนอยู่ตัว
หรือคงตัวแล้ว ทัง้ ไม่ตอ้ งค�านึงว่ามีกขี่ อ้ แต่กอ็ าจปฏิบตั ิ
ได้โดยไม่ผิด เหมือนอย่างการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน เมือ่ ปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นปกติกไ็ ม่ตอ้ งค�านึงว่าระเบียบ
มีกี่ข้อ บางทีถูกถามก็ตอบไม่ได้ แต่เมื่อจะท�าอะไรก็
ไม่ผิดระเบียบ หรือผิดเข้าก็รู้ได้ นี้ส�าหรับผู้ปฏิบัติจน
อยูต่ วั แล้ว เมือ่ กล่าวโดยทัว่ ๆ ไป ก็ตอ้ งศึกษาให้รวู้ นิ ยั
ของตนให้ทั่วถึง
ความหมายของศีลและวินัยอย่างกว้าง
เรือ่ งศีล ๕ กับธรรมอีก ๕ ข้อได้แสดงแล้วพร้อม
ทั้งอานิสงส์คือผลที่ดีของศีล ในที่นี้ต้องการจะกล่าวถึง
วินยั และประสงค์จะแนะน�าให้เข้าใจเรือ่ งศีลให้กว้างออก
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ไปอีกว่า ถึงความประพฤติเรียบร้อยในทุก ๆ ทางดังที่
กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด อันแสดงถึงความมีวัฒนธรรม
และอารยธรรม รวมเรียกว่าเป็นศีลทั้งหมด
อนึ่ง ควรเข้าใจค�าว่าวินัยให้กว้างออกไปด้วยว่า
หมายถึงค�าสั่งและระเบียบวินัยในทางต่าง ๆ ตลอดถึง
กฎหมายบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ งี าม
เหล่านี้ เมือ่ ตนอยูใ่ นหมูท่ มี่ วี นิ ยั อย่างใด ก็เคารพปฏิบตั ิ
ในวินยั อย่างนัน้ เช่น ทุก ๆ คนในฐานะทีอ่ ยูใ่ นตระกูล
ก็ประพฤติในวินัยของตระกูล ในฐานะที่อยู่ในโรงเรียน
ก็ปฏิบตั ติ ามวินยั ของโรงเรียน เมือ่ รับราชการหรือท�างาน
อะไรก็ปฏิบตั ติ ามวินยั ของทางราชการหรือขององค์การ
นั้น ๆ ในฐานะเป็นพลเมืองก็ปฏิบัติตามกฎหมายของ
บ้านเมือง ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกก็ปฏิบัติตามวินัย
ของพระพุทธเจ้า วินัยนี้แลเป็นเส้นบรรทัดของศีล เป็น
ถนนของศีล ศีลมีวนิ ยั เป็นเส้นบรรทัดหรือเป็นทางด�าเนิน
เหมือนดังยวดยานพาหนะวิง่ ไปตามถนน จึงจะยังให้เกิด
ผลดีคือความงดงามดังกล่าวแล้ว
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ปฐมศึกษาของคน
ศีลหรือวินัยนี้แหละเป็นปฐมศึกษา คือข้อที่พึง
ศึกษาเป็นชัน้ แรก ศึกษาในเรือ่ งนีเ้ รียกว่าศึกษาศีล เมือ่
มองดูอย่างกว้าง ๆ ทุก ๆ คนได้เริม่ ศึกษามาตัง้ แต่เกิด
มารดาบิดาได้เริม่ สอนให้ศกึ ษา คือฝึกหัดให้รจู้ กั ใช้อวัยวะ
ร่างกาย ให้รู้จักใช้ภาษาพูด ให้รู้จักวินัยคือระเบียบ
มารยาทต่าง ๆ ต่อมาครูอาจารย์เป็นต้นก็ชว่ ยให้ศกึ ษา
วินยั ต่าง ๆ ควบคูก่ นั ไปกับศิลปวิทยา จนถึงพระพุทธเจ้า
ทรงให้ศึกษาวินัยในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เมื่อกล่าว
ประมวลกันเข้าทั้งหมด ก็เพื่อให้มี
สีลสมบัติ ถึงพร้อมด้วยศีล คือความประพฤติดี
อาจารสมบัติ ถึงพร้อมด้วยมารยาทดี
โคจรสมบัติ ถึงพร้อมด้วยที่เที่ยว คือไปในที่
สมควรจะไป
อาชีวสมบัติ ถึงพร้อมด้วยอาชีพ คือหาเลีย้ งชีพ
ในทางที่ชอบ
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ทิฏฐิสมบัติ ถึงพร้อมด้วยความเห็น คือมีความ
เห็นชอบตามคลองธรรม ท�าให้ประพฤติชอบธรรม
นี้ แ ลคื อ สมบั ติ ผู ้ ดี หมายถึ ง สมบั ติ ค นดี เป็ น
สีลสิกขา นับเป็นปฐมศึกษา
คนดีมีสิริ
คนที่มีสมบัติผู้ดีหรือสมบัติคนดีประจ�าตัว เป็น
คนสุภาพไม่หยาบคายเพราะมีศลี มีวนิ ยั ท�าอะไรมีความ
เป็นระเบียบและสะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นผูท้ มี่ สี ริ หิ รือ
ศรีคือมิ่งขวัญประจ�าตน ประดับอยู่กับตน เป็นเครื่อง
ดึงดูดให้เกิดความดีและความสุขความเจริญ อันสิรินี้
ใคร ๆ จะขอหรือจะลักไปหาได้ไม่ ดังเรื่องเล่าว่า ใน
กรุงสาวัตถี สมัยพุทธกาล เศรษฐีใจบุญผูห้ นึง่ ชือ่ อนาถบิณฑิกะ เคยตกยากแล้วกลับมัง่ มีขนึ้ อีก มีพราหมณ์ผู้
รูล้ กั ษณะสิรคิ นหนึง่ จึงคิดจะไปขโมยสิรขิ องเศรษฐีนนั้
ได้ไปยังเรือนของเศรษฐี พิจารณาดูว่าสิริอยู่ที่ไหน ก็
ทราบว่า อยู่ที่หงอนของไก่ขาวเหมือนอย่างสังข์ขัดใน
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กรงทอง จึงกล่าวขอไก่ขาวนัน้ ด้วยอ้างเรือ่ งลวงว่า ตน
เป็นอาจารย์บอกมนต์แก่ศษิ ย์เป็นอันมาก แต่รา� คาญไก่
ทีม่ อี ยูต่ วั หนึง่ ซึง่ ขันไม่เป็นเวลา แต่วา่ ไก่ตวั นีไ้ ด้ทราบว่า
ขันเป็นเวลาจึงมาขอ เศรษฐีกใ็ ห้ ในขณะทีเ่ ศรษฐีกล่าว
ให้นั้น สิริก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณี ที่วางไว้
เหนือศีรษะ พราหมณ์ขอแก้วมณี เมื่อเศรษฐีกล่าวให้
สิรกิ อ็ อกไปอยูท่ ไี่ ม้อารักษ์ทวี่ างไว้เหนือศีรษะ พราหมณ์
กล่าวขออีก เมื่อเศรษฐีออกปากให้ สิริก็ออกไปอยู่บน
ศีรษะของอัครภรรยาของเศรษฐี พราหมณ์ไม่อาจจะขอ
ต่อไปจึงบอกความจริงแก่เศรษฐี และกล่าวว่า “ไม่อาจ
จะขโมยสิริของท่านไปได้ ของของท่านจงเป็นของท่าน
เท่านัน้ ” เรือ่ งนีแ้ สดงว่า ความดีและสิรซิ งึ่ เกิดจากความ
ดียอ่ มเป็นของจ�าเพาะของตนของผูท้ า� ความดีทกุ ๆ คน
แล
สีล� กิเรว กลฺยาณ�
ท่านว่าศีลนั่นเทียว เป็นความดี
๖ สิงหาคม ๒๕๐๓

มัธยมศึกษา
หลักสูตรใหญ่ของจิตตสิกขา
อบรมจิตให้มรี ะเบียบงดงามเป็นมัธยมศึกษา ความ
มีระเบียบอันหมายถึงมีศีล (คือความประพฤติปกติ
เรียบร้อยหรือประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติ) เพราะรักษา
วินยั (คือระเบียบส�าหรับให้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดเป็นศีลดังกล่าว)
รวมถึงทัง้ มีวฒ
ั นธรรมอารยธรรมประมวลเป็นสมบัตผิ ดู้ ี
คือสมบัติของคนดี ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ปฐมศึกษา
จ�าต้องเกีย่ วเนือ่ งกับจิตใจเป็นส่วนส�าคัญ ถ้าจิตใจไม่รกั
ความมีระเบียบ และภาวะของจิตใจก็ยังไม่มีระเบียบ
อาการภายนอกก็ต้องยุ่งไม่มีระเบียบไปด้วย ยากที่จะ
ปกปิดซ่อนเร้นได้ ฉะนั้น จึงควรศึกษาเรื่องการอบรม
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จิตใจต่อไป พูดง่าย ๆ คือรักษาจิตใจอย่างไรไม่ให้ยงุ่ เหยิง
แต่มีระเบียบเรียบร้อย ให้สงบให้ตั้งมั่นในหน้าที่ซึ่งจะ
ต้องปฏิบัติของตน อันนี้แหละเป็นหลักสูตรใหญ่ของ
จิตตสิกขา ศึกษาจิต อันเป็นมัธยมศึกษาซึ่งจะแสดง
ในกัณฑ์นี้ แต่เพื่อเข้าใจง่ายจะสมมติเป็นเรื่องครูสอน
นักเรียน
ครูสอนวิธีอบรมใจ
ในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ครูก�าลังสอนนักเรียนอยู่
แต่สงั เกตเห็นนักเรียนหลายคนขาดความตัง้ ใจฟัง เพราะ
มีอาการตามที่ครูสังเกตเห็นต่าง ๆ กัน บางคนก�าลัง
นัง่ เหม่อ บางคนนัง่ หน้าบึง้ บางคนนัง่ โงกหงุบหงับ บาง
คนดูกระสับกระส่าย บางคนดูสงสัยไม่เข้าใจ ครูจึง
เรียกนักเรียนเหล่านี้ออกมาหน้าชั้น ถามว่ามีจิตใจ
เป็นอย่างไรไปหรือ สังเกตดูว่าไม่ได้ตั้งใจฟังครูอธิบาย
ขอให้บอกตามความจริง ครูจะได้ให้ค�าแนะน�าไปทีละ
คน ค�าบอกเล่าของนักเรียนและค�ากล่าวอบรมของครูมี
ดังต่อไปนี้
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นักเรียนคนทีห่ นึง่ ซึง่ นัง่ เหม่อบอกเล่าว่า ก�าลังคิด
เพลินไปถึงละครโทรทัศน์ที่แสดงสนุกสนานเมื่อคืนนี้
และวันนีก้ น็ ดั จะไปดูภาพยนตร์เมือ่ ออกจากโรงเรียนแล้ว
ครูกล่าวอบรมว่า เวลานี้ก�าลังเรียนจะคิดอะไร
เพลิดเพลินไปอย่างอื่นไม่ถูกต้อง ต้องปล่อยความคิด
อื่น ๆ ให้หมด รวมใจมาตั้งใจเรียนเท่านั้นจึงจะถูก สิ่ง
สนุกสนานสวยงามต่าง ๆ ทุก ๆ คนก็ย่อมชอบใจ แต่
ก็ตอ้ งเลือกเฉพาะสิง่ ทีเ่ หมาะสมและรูจ้ กั เวลา เช่น เล่น
ในเวลาที่ควรเล่น พักผ่อนในเวลาที่ควรพักผ่อน เรียน
ในเวลาที่ควรเรียน ท�าการบ้านทบทวนวิชาในเวลาที่
ควรท�า ถ้าใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นสนุกเพลิดเพลิน
อะไรเสียหมด ไม่ท�าการบ้านทบทวนวิชาอะไรกัน ก็
ท�าให้การเรียนอ่อนลง ยิ่งในเวลาเรียนยังติดใจมาคิด
เพลินไปเสียอีก ก็ยิ่งเป็นโทษอันตรายต่อการเรียน
นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า กามฉันท์ แปลว่า
ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา ส�าหรับชั้นนี้หมายความ
ว่าพึงใจปรารถนา หรือในเวลาที่ไม่ควรพึงปรารถนา
นี่แหละเป็นอสุภะคือไม่งาม เพราะในเวลาที่ควรตั้งใจ
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เรียน แต่กลับมานั่งเหม่อคิดถึงละครโทรทัศน์เพลินไป
อย่างนี้ก็ไม่งาม เหมือนอย่างเมื่อมาโรงเรียนก็ควรจะ
แต่งเครื่องแต่งกายนักเรียนแต่กลับแต่งอย่างอื่นมา
เป็นการไม่งามเพราะไม่ถูกต้อง แม้ในเวลาที่ควรจะมี
ความเพลิดเพลินพักผ่อน กลับไปคิดจดจ่ออยู่กับต�ารับ
ต�าราปวดศีรษะ ก็ไม่งามเหมือนกัน ฉะนั้นให้ควรรู้จัก
ควรไม่ควร ให้รจู้ กั เวลา อย่างในเวลาเรียนเช่นนีอ้ ย่าไป
คิดอะไรอย่างอื่นเพลินไป จงข่มใจ ท�าความตั้งใจฟังครู
อธิบายวิชาแต่อย่างเดียว
นักเรียนคนที่สองบอกเล่าว่า ก�าลังโกรธเพราะผู้
ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว
ครูกล่าวอบรมว่า ไม่ได้ไปเทีย่ วไม่เห็นจะเสียหาย
อะไร ไปเที่ยวเสียอีกอาจจะต้องเสียหาย ผู้ปกครองจึง
ไม่อนุญาต ผู้ปกครองท่านมีหน้าที่ปกครองดูแล ท่าน
ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ส่วนนักเรียนมีหน้าที่ควรจะ
ต้องเชือ่ ฟัง ไม่เช่นนัน้ ก็ไปเป็นผูป้ กครองเสียเอง แต่เป็น
ยังไม่ได้ เพราะยังต้องพึง่ ท่านอยู่ ท่านต้องเลีย้ งดูสง่ เสีย
และข้อส�าคัญต้องปกครองใจตนเองให้ได้ อย่าเอาแต่
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โกรธ พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส เรี ย กว่ า โกธะ โทสะบ้ า ง
พยาบาทบ้าง อยู่ด้วยกันมากก็ต้องกระทบกระทั่งกัน
บ้าง ผิดใจกันบ้าง เมื่อเขาไม่ท�าตามใจเรา เราก็โกรธ
ท�าไมไม่คิดว่าเพราะเราไม่ท�าตามใจเขาต่างหาก จะให้
เขาเอาใจเราข้างเดียวอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ควรหาทาง
กลางเพื่อปรองดองกัน คือเขาหย่อนใจมาให้เราบ้าง
เราก็หย่อนใจไปให้เขาบ้าง ทุกฝ่ายไม่เอาแต่ใจของตน
ข้างเดียวก็จะไม่โกรธกัน และควรคิดตั้งปรารถนาดี
ต่อกันด้วยเมตตาจิต นี่แหละเป็นวิธีผูกมิตรหรือผูก
ไมตรีจิตท�าให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน ท�าให้เกิดความ
รักความเคารพนับถือกัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้
แผ่เมตตาต่อกัน เป็นเครื่องป้องกันความโกรธ หรือ
ความพยาบาทเคียดแค้น เฉพาะนักเรียนผู้นี้ซึ่งโกรธ
ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว ก็เพราะท่านไม่ตามใจ
ท�าไมเราจึงไม่ตามใจท่านบ้างเล่า อย่างนี้แหละเรียกว่า
คิดเอาแต่ใจตนเองข้างเดียว จึงไม่ยุติธรรม โกรธท่าน
ไม่ถกู ท่านมีเหตุผลของท่านซึง่ เราควรจะเคารพเชือ่ ฟัง
จงคิดให้เห็นเหตุผล ให้เห็นความรัก ความเมตตาของ
ท่าน ให้รู้สึกว่าโดยที่แท้ ท่านรักเมตตาเราต่างหาก
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จงคิดระงับโกรธเสียอย่างนี้ มาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาดี
กว่า
นักเรียนคนที่สามซึ่งนั่งโงกหงุบหงับ บอกเล่าว่า
เมื่อคืนดูโทรทัศน์จนดึก
ครูกล่าวอบรมว่า นี่เอาเวลาที่ควรจะพักผ่อนไป
เพลิดเพลินเสียนั่นเอง และคงจะใช้เวลาที่ควรท�าการ
บ้านทบทวนวิชาไปดูละครเสียอีกเป็นแน่ ร่างกายจ�าต้อง
หลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอ จึงจะมีสขุ ภาพอนามัย ให้
รู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง ดังที่ได้สอนคนที่หนึ่งแล้ว ความ
โงกง่วง พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ถีนะ เป็นอาการซึมเซา
ของร่างกาย บางทีร่างกายไม่เป็นอะไรนัก แต่จิตใจ
เคลิบเคลิ้มซึมเซาท้อแท้เกียจคร้าน พระพุทธเจ้าตรัส
เรียกว่า มิทธะ เรียกรวมกันว่า ถีนมิทธะ แปลว่า ความ
ง่วงงุนเคลิบเคลิ้มท�าให้ซึมทึบโง่ อย่าปล่อยให้ซึมเซา
จะเคยตัว ต้องหัดให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่า
ว่องไวอยูเ่ สมอ พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ สรุปว่าให้คิดถึงเรื่องที่จะท�าให้หายง่วง
ให้ตรึกตรองถึงสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั ได้เรียนมา ให้อา่ นท่องทบทวน
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ให้ยอนหูทั้งสอง ลูบตัวด้วยฝ่ามือ ให้ลุกขึ้นยืน ลูบตา
ด้วยน�้า เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว ให้คิดท�าใจ
ให้สว่างก�าหนดให้ปรากฏเหมือนอย่างกลางวันในจิตใจ
ให้เดินกลับไปกลับมาส�ารวมใจ ในทีส่ ดุ ก็ให้นอนพักผ่อน
และถ้าเกิดท้อแท้เกียจคร้านก็อย่ายอม ต้องปลุกใจให้
เข้มแข็งขะมักเขม้น เราทุกคนสามารถแก้ไขตนของ
ตนเองได้ เมื่อแก้โงกง่วงเคลิบเคลิ้มได้แล้วจึงจะมีก�าลัง
ตัง้ ใจฟังครูอธิบายวิชาได้ไม่เช่นนัน้ ก็จะซึมเซาทึม่ โง่ ไม่รู้
เรื่องอะไร
นักเรียนคนที่สี่นั่งกระสับกระส่าย บอกเล่าว่า มี
เรื่องกลุ้มใจเพราะเรื่องทางบ้าน ได้ไปเที่ยวเขาดินวนา
เพือ่ เปลีย่ นอารมณ์ เทีย่ วดูสตั ว์ตา่ ง ๆ ก็ตนื่ เต้นใจดี แต่
ครั้นนึกถึงเรื่องที่ขัดข้องก็กลุ้มใจ
ครูกล่าวอบรมว่า ครูควรจะรูต้ น้ เหตุทางบ้าน และ
บางทีจา� จะต้องปรึกษากับผูป้ กครองเพือ่ แก้หรือป้องกัน
มิให้มีเหตุเช่นนั้น เหตุทางบ้านที่ท�าให้เด็กกลุ้มใจนั้นมี
มาก บางทีมใิ ช่เป็นความผิดหรือบกพร่องของเด็ก และ
เด็กก็โตขึ้นทุกวัน รู้จักคิดขึ้นทุกวันเหมือนกัน เห็น
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พฤติการณ์อะไรบางอย่างทีส่ บั สนวุน่ วายเข้าก็กลุม้ ใจ แต่
บางทีก็เป็นเพราะเด็กเองคิดระแวงมากเกินไป เช่น
ระแวงไปว่าตนถูกดูหมิ่นว่าต�่าต้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือน้อยหน้าใคร หรือบางทีกต็ รงกันข้าม ร่าเริงใจมาก
ทีเ่ รียกว่าเหลิง ท�าให้คดิ ฟุง้ ซ่านอย่างทีเ่ รียกว่าสร้างวิมาน
ในอากาศ นัง่ ยิม้ อยูค่ นเดียวก็มี ถ้าตรงกันข้ามก็นงั่ หน้า
เศร้าหรือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
สามเณรตีพระเถระ
มีเรือ่ งเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า สามเณรหนุม่
หลานของพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง มีความ
น้อยใจในพระเถระ เพราะไม่รับผ้าสาฎกที่น�าไปถวาย
ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ในขณะที่ก�าลังยืนพัดท่านอยู่
ด้วยพัดใบตาล ก็คิดว่าจะลาสิกขา และคิดต่อไปว่า
จะลาสิกขาไปท�าอะไร จึงคิดว่าจะขายผ้าสาฎกที่พระ
เถระไม่รบั นัน้ ซือ้ แม่แพะสักตัวหนึง่ แล้วขายลูกของแม่
แพะ รวบรวมทรัพย์ไว้ให้มากพอแล้วก็จกั มีภริยา ภริยา
ก็จะคลอดบุตรชายคนหนึง่ ตนก็จกั น�าภริยาและบุตรนัง่
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เกวียนมาเพื่อไหว้หลวงลุง ครั้นมาในระหว่างทางก็จะ
ร้องบอกให้ภริยาส่งบุตรน้อยมาให้ตนอุม้ ภริยาก็ไม่ยอม
ส่งให้ อุ้มไปเอง แต่มีก�าลังไม่พอ บุตรน้อยก็ตกลงไป
ถูกล้อเกวียนทับ ตนจึงเกิดความโกรธ ตีหลังภริยาด้วย
ด้ามปฏัก สามเณรหนุ่มก�าลังยืนพัดพระเถระ คิดปรุง
เป็นเรื่องไปถึงตอนตีภรรยา ก็ตีศีรษะพระเถระด้วยพัด
ใบตาล ต่อมาความทราบถึงพระพุทธเจ้า จึงตรัสเรียก
ไปอบรม และตรัสเป็นพระคาถาแปลความว่า “จิตเป็น
ธรรมชาติไปไกล ไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ อาศัยอยู่ใน
ถ�า้ กาย ผูท้ สี่ า� รวมรักษาได้จะพ้นจากเครือ่ งผูกของมาร”
เรือ่ งทีค่ ดิ ไปคล้ายกับเป็นจริงเช่นนี้ โดยมากไม่มี
เหตุผล หรือบางทีมีอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อย นี่แหละที่
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า อุทธัจจะ ความฟุง้ ซ่าน กุกกุจจะ
ร�าคาญใจ อย่าปล่อยให้เกาะกุมใจอยู่ได้ จะท�าให้เป็น
คนใจลอยหรือท�าให้คับใจไม่มีสุข ต้องพยายามสงบใจ
ให้ได้ ด้วยวิธนี บั สิบ หรือก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือ
ใช้วธิ เี ปลีย่ นอารมณ์อย่างอืน่ ๆ นัน่ ก็ดอี ยูเ่ หมือนกัน แต่
ต้องรู้จักเลือกเปลี่ยนให้ดี บางทีเปลี่ยนไปหาอารมณ์
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ที่เลวกว่าเช่น ไปเที่ยว ดื่มสุรา เล่นการพนันซึ่งเป็น
อบายมุขต�า่ ลงไปอีก มาโรงเรียนนีก้ เ็ ปลีย่ นอารมณ์เหมือน
กัน ไปเปลีย่ นอารมณ์ทเี่ ขาดินวนาได้ ก็มาเปลีย่ นอารมณ์
ที่โรงเรียนได้ คือมาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชานี่แหละ พัก
ความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ไว้เสีย มีเรื่องอะไรครูจะหารือ
กับผู้ปกครองแก้ไขต่อไป
นักเรียนคนที่ ๕ ซึง่ นัง่ สงสัยไม่เข้าใจ บอกเล่าว่า
คิดสงสัยในวิชาทีเ่ รียนและคิดสงสัยไปว่าจะเรียนจบหรือ
ไม่ จึงท�าให้ลังเลใจ
หัวใจนักปราชญ์
ครูกล่าวอบรมว่า อย่าปล่อยความสงสัยไว้ ต้อง
คิดทบทวนไต่ถาม เป็นนักศึกษาต้องมี สุ. จิ. ปุ. ลิ.
สุ. (สุตะ) คือฟัง จิ. (จินตา) คือคิด ปุ. (ปุจฉา)
คือถาม ลิ. (ลิขิต) คือเขียน ต้องเรียนให้เข้าใจตั้งแต่
ต้นเพราะมาเรียนสม�า่ เสมอ ท�าความเข้าใจเพิม่ เติมติดต่อ
กันตามทีเ่ รียนถึง หรือเตรียมให้เข้าใจล่วงหน้าไปจากที่
สอนก็ยงิ่ ดี อันทีจ่ ริงมีความสงสัยยังแสดงว่ามีความรูใ้ น
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เรื่องนั้นอยู่บ้างจึงรู้จักสงสัย ถ้าไม่มีความรู้อยู่เลยใน
เรือ่ งใด ก็จะไม่รจู้ กั สงสัยในเรือ่ งนัน้ ถ้าอย่างนีก้ ไ็ ม่ไหว
ต้องตั้งต้นเรียนกันใหม่เหมือนอย่างสอบไล่ตก ฉะนั้น
ต้องคอยเร่งกวดวิชาที่เรียน สงสัยไม่เข้าใจที่ไหนก็ต้อง
คิดทบทวนไต่ถามให้เข้าใจหายสงสัย ไม่พอกความไม่
เข้าใจไว้อย่างดินพอกหางหมู หน้าที่ของนักเรียนก็คือ
ตั้งใจเรียนให้ดี ตั้งใจประพฤติให้ดีทุก ๆ วัน อย่าไปท�า
ลังเลรวนเรไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า วิจกิ จิ ฉา
แปลว่า ความลังเลใจไม่แน่นอน เกิดจากความสงสัย
ต่าง ๆ ตรัสสอนให้แก้ด้วยความรู้ คือเมื่อสงสัยใน
เรือ่ งใด ก็ตอ้ งสืบสาวหาความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ จนถึงต้นเหตุ
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า ใส่ใจคิดสาวหาถึง
ต้นเหตุ โดยความก็คือ ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ข้อ
ส�าคัญให้รู้จริง ไม่ใช่หลงว่ารู้ ดังคนที่เข้าใจผิดหรือถูก
ล่อลวงต่าง ๆ มีความสงสัยเสียยังดีกว่าหลงว่ารู้แล้ว
เพราะยังมีทางระมัดระวังตัวและค้นคว้าหาความรู้จริง
ต่อไป ครูจะชีแ้ จงข้อสงสัยในวิชาต่าง ๆ ให้และจะติดต่อ
ให้ผู้ปกครองทางบ้านช่วยอีกทางหนึ่ง และจะหารือกับ
ผูป้ กครองเพือ่ ท�าให้เด็กของตนมีความมัน่ ใจในการเรียน
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ไม่สงสัยรวนเรว่าจะไปไม่ตลอด ซึ่งท�าให้ใจท้อ แต่ว่า
เฉพาะในบัดนี้ อย่าไปสงสัยลังเลอะไรอย่างอืน่ ให้ตงั้ ใจ
ฟังครูอธิบาย ให้เข้าใจในวิชาเฉพาะหน้าในบัดนี้ก่อน
สงสัยอะไรก็ให้รีบถามทันที
ครูกล่าวสรุปว่า เท่าทีค่ รูอบรมมานีก้ เ็ พือ่ ให้นกั เรียน
ท�าความสงบใจจากอันตรายของความตัง้ ใจ เพือ่ ให้รวมใจ
ตัง้ ใจฟังครูอธิบาย และขอชีแ้ จงว่าความตัง้ ใจนีต้ อ้ งใช้ใน
กิจที่ท�าทุกอย่าง ในเวลาอ่านหรือเขียนหนังสือก็ต้องมี
ความตั้งใจอ่านตั้งใจเขียน จะท�าการงานอะไรก็ต้องมี
ความตัง้ ใจท�า นีแ้ หละทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า สมาธิ
แปลว่า ความตัง้ มัน่ ใจ หรือเรียกว่า สมถะ ความสงบใจ
หมายถึงตัง้ ใจไว้ให้มนั่ ในเรือ่ งทีท่ า� ทุกอย่างด้วยความสงบ
ใจจากความคิดยุ่งยากสับสนต่าง ๆ ดังที่ครูได้ชี้แจงมา
แล้วซึง่ ล้วนเป็นอันตรายหรือเป็นโทษของความตัง้ ใจหรือ
ความสงบใจทัง้ นัน้ เครือ่ งท�าให้ยง่ ุ ยากใจเหล่านี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสเรียกว่า นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้น จิตใจ คือกั้นไว้
ไม่ให้ตั้งมั่น ไม่ให้สงบ ไม่ให้บรรลุคุณความดี นิวรณ์
เหล่านี้ ขอกล่าวสรุปเพือ่ จ�าง่าย พร้อมทัง้ ศัพท์ทเี่ ป็นชือ่
เรียกคือ
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นิวรณ์
๑. กามฉันท์ ความพึงพอใจในสิง่ ปรารถนา ต้อง
แก้ดว้ ยคิดเปลีย่ นให้เห็นว่า ไม่งาม ไม่ดี ไม่นา่ ปรารถนา
เพราะเป็นอันตรายแก่ความตั้งใจเล่าเรียนให้ส�าเร็จ
เป็นต้น
๒. พยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคือง แก้ด้วย
คิดชโลมใจด้วยเมตตา ไมตรีจิต
๓. ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม แก้ด้วย
คิดท�าให้ตาสว่าง ท�าใจให้สว่าง ให้ร่างกายและจิตใจ
กระปรี้กระเปร่าว่องไวอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ทึมทือ
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ แก้
ด้วยวิธที า� ให้ใจสงบ ใช้การนับสิบหรือก�าหนดลมหายใจ
เข้าออก เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ที่ท�าให้ใจสงบ
๕. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลใจไม่แน่นอน ต้องแก้ดว้ ย
ศึกษาให้รู้ในเรื่องที่สงสัย ไม่พอกความสงสัยเอาไว้
ท�าความมั่นใจให้แก่ตัวเอง
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วิธีอบรมจิตใจเหล่านี้ ครูสอนตามหลักของพระพุทธเจ้า ครูก็ได้แต่น�ามาสอนเท่านั้น นักเรียนทุกคน
ต้องรับไปใช้ด้วยตนเอง ถ้านักเรียนไม่รับไปใช้เองแล้ว
ครูกไ็ ม่สามารถจะบังคับให้นกั เรียนตัง้ ใจของนักเรียนได้
ต้องตั้งใจของตนเอง ต้องรวมใจของตนเอง บางคน
มักเข้าใจว่า สมาธิของพระพุทธเจ้าใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่
ที่ไม่ท�างานอะไร นั่งหลับตาภาวนาอยู่เท่านั้น แต่ที่จริง
เข้าใจผิด เพราะสมาธิคือความตั้งใจ ต้องใช้ในการท�า
อะไรทุก ๆ อย่าง แต่จะต้องมีการฝึกหัดเหมือนอย่าง
การลับมีดทีห่ นิ ลับมีด ไม่ใช่หมายความว่าเมือ่ ลับมีดแล้ว
ก็วางมีดทิง้ ไว้บนหินลับมีดเท่านัน้ ลับเพือ่ ให้มดี คมแล้ว
จะได้ใช้มีดท�าประโยชน์ต่าง ๆ การหัดท�าสมาธิคือหัด
ท�าความตัง้ ใจก็เหมือนกัน ก็เพือ่ จะใช้จติ ใจทีร่ วมเข้าจน
มีพลังดีแล้วไปใช้ในการท�าอะไรต่าง ๆ
จิตใจของเรานี้ก็เหมือนอย่างดวงไฟ ถ้ามีเครื่อง
หุ้มห่ออยู่และไม่มีเครื่องรวมแสงก็จะปรากฏแสงสว่าง
น้อยและพร่าไป ถ้าน�าเครือ่ งหุม้ ห่อออกเสียและมีเครือ่ ง
รวมแสง แสงสว่างก็จะมากและพุ่งไปทางเดียวกัน อัน
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เทียบกันได้กบั ความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่ ไม่มอี นั ตรายของใจ
ต่าง ๆ มารบกวน ดังที่กล่าวแล้วคือไม่เพลินคิด จิตไม่
โกรธ ไม่โงกง่วงซึมเซา ไม่ฟงุ้ ซ่าน ไม่กลัดกลุม้ ไม่ลงั เล
ใจ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็มุ่งจะไปทางเดียว นี้แหละคือ
สมาธิ ความตัง้ ใจพร้อมทีจ่ ะใช้ให้สา� เร็จประโยชน์ได้ทกุ
อย่าง จะฟังจะอ่านจะเขียนเล่าเรียนวิชาอะไรก็ได้ทงั้ นัน้
จะท�างานอะไรก็ได้ทงั้ นัน้ แต่ขอให้ใช้ในทางทีด่ กี แ็ ล้วกัน
พระพุทธเจ้าทรงทราบจิตตานุภาพคืออ�านาจจิต และ
ทรงแสดงวิชาทางจิตไว้เป็นอันมาก ในบัดนี้ก็มีผู้สนใจ
มากขึน้ ได้มนี ายแพทย์หลายคนศึกษาวิชาสะกดจิตตาม
ต�าราต่างประเทศเพือ่ บ�าบัดโรค และมาทดลองผสมกับ
วิธที า� สมาธิจนปรากฏอ�านาจพิเศษของจิตบางอย่าง เช่น
ผูกตาและเปิดหน้าส่วนที่สงสัยว่าจะใช้แทนประสาทตา
ได้ แล้วให้อา่ นหนังสือตามทีม่ ผี มู้ าส่งให้อา่ นก็ปรากฏว่า
อ่านได้ เป็นเครื่องสนับสนุนว่า อ�านาจจิตที่นอกเหนือ
ไปจากมันสมองนั้นมีจริง
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สรุป
ในทีส่ ดุ ครูได้กล่าวว่า เครือ่ งแวดล้อมของนักเรียน
ต่าง ๆ นั้นส�าคัญมาก ค�าทางศาสนาเรียกว่าอารมณ์
ทางบ้านและทางโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันจัดให้นกั เรียน
ได้รับเครื่องแวดล้อมที่ดี ที่ถูกต้องเหมาะสม และต้อง
ร่วมกันอบรมดูแลอย่างใกล้ชดิ เมือ่ มีอะไรผิดสังเกตต้อง
สอบสวนสอบถาม กับให้ค�าแนะน�าในทางที่ถูก ไม่ใช่
บังคับกันเรื่อยไป ต้องยกบ้าง ข่มบ้าง ปลอบโยนบ้าง
ปล่อยบ้าง ตามแต่จะควรท�าอย่างไรให้พอเหมาะพอดี
เรื่องที่แต่งเล่ามานี้ที่จริงเป็นเรื่องของทุก ๆ คน
และเมื่อแต่ละคนเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูด้วยตนเอง
จึงจะแก้ไขภาวะแห่งใจของตนเองได้ดี
ในโอกาสที่ “ศรีสปั ดาห์” ได้มอี ายุเจริญก้าวหน้า
มาด้วยความมั่นใจ ย่างเข้าปีที่ ๑๐ ในบัดนี้ ขออ�านาจ
คุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษา “ศรีสปั ดาห์” ให้มคี วาม
มั่นใจไม่คลอนแคลนเพราะนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ด�าเนิน
กิจการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

มัธยมศึกษา

47

ขอให้นกั เรียนนักศึกษาทัง้ หลาย ซึง่ ได้รบั ทุนการ
ศึกษาจาก “ศรีสัปดาห์” จงมีจิตประกอบด้วยความ
กตัญญูกตเวที และตัง้ จิตคิดปรารถนาดีให้ “ศรีสปั ดาห์”
พร้อมทัง้ ผูบ้ ริจาคทุนอุปการะทัง้ หลาย มีความสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นและจงสนองเจตนาดีของ “ศรีสัปดาห์”
ด้วยท�าความตัง้ ใจให้แน่วแน่มนั่ คงศึกษาเล่าเรียน ตัง้ ใจ
ประพฤติดี ตั้งใจบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีสืบต่อ
ไปทุก ๆ คนเทอญ
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิตเป็นความดี
๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๓

อุดมศึกษา
ศึกษาทุกอย่างเพื่อให้เกิดปัญญา
การศึกษาทุกอย่างเพือ่ ให้ขนึ้ ถึงขัน้ สูงสุดคือปัญญา
ปัญญาสิกขาได้แก่ศกึ ษาปัญญาจึงเป็นอุดมศึกษาของคน
ทีจ่ ะแสดงในกัณฑ์นี้ ข้อทีค่ วรทราบก่อนคือ ปัญญาได้แก่
อะไร? ศึกษาปัญญานั้นศึกษาอย่างไร?
ปัญญาคือความรูท้ วั่ ถึงความจริงของสิง่ ทีค่ วรรูท้ งั้
หลาย ค�าว่าปัญญาซึ่งเป็นภาษามคธ กับค�าว่าปรัชญา
ซึง่ เป็นภาษาสันสกฤตเป็นค�าเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” เพราะไม่มีแสง
อะไรที่จะส่องให้เห็นความจริงทั้งหลายได้เหมือนอย่าง
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แสงปัญญา เพียงแต่จะคิดเลขสักข้อหนึง่ จะใช้แสงอะไร
ส่องให้เห็นได้ นอกจากใช้ปัญญาคิด
ศึกษาปัญญา
ศึกษาปัญญาอันหมายถึงศึกษาเพือ่ ให้เจริญปัญญา
นั้นคือ ศึกษาด้วยการเรียน ๑ การคิด ๑ การท�า ๑
การเรียนดังทีเ่ รียกว่า โสตศึกษา ศึกษาด้วยการ
ฟังทางหู ดังทีฟ่ งั ครูอธิบายหรือฟังเทศน์นี้ ทัสสนศึกษา
ศึกษาด้วยการดูทางตา เช่น ดูหรือเที่ยวดูสิ่งต่าง ๆ
โดยมากศึกษาด้วยทางทั้งสองนี้ แต่ก็อาจศึกษาได้ทาง
อืน่ อีกคือ ฆายนศึกษา ศึกษาด้วยการสูดกลิน่ ทางจมูก
สายนศึกษา ศึกษาด้วยการลิ้มรสทางลิ้น ผุสนศึกษา
ศึกษาด้วยการถูกต้องทางกาย รวมความว่า ศึกษาด้วย
อาศัยประสาททัง้ ห้า คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย แต่การ
เรียนอาศัยทางหูทางตามากกว่าทางอื่น เพราะบุคคลมี
ภาษาส�าหรับพูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีตัวหนังสือ
ส�าหรับเขียนอ่านแทนภาษา จึงอาจฟังหรืออ่านให้เกิด
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ความรู้ขึ้นได้ ปัญญาที่เกิดจากความรู้ดังกล่าวเรียก
สุตมยปัญญา แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังคือยก
โสตศึกษาขึ้นเป็นที่ตั้ง เพราะส่วนใหญ่เรียนด้วยการ
ฟัง ถึงจะดูหนังสือนัน้ ๆ ก็ใช้แทนภาษาทีพ่ ดู กันนัน้ เอง
จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้
การคิดคือคนเรามีจิตใจ และมีมันสมองซึ่งเป็น
เครื่องมือของจิตใจ ส�าหรับคิดอ่านต่าง ๆ จึงอาจใช้คิด
ให้เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความจริงต่าง ๆ และ
ตั้งเป็นศาสตร์ต่าง ๆ มาโดยล�าดับ ปัญญาที่เกิดจาก
การคิดนี้เรียก จินตามยปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดจาก
การคิด
การท�า คือท�าให้มขี นึ้ ท�าให้เป็นขึน้ เรียกว่า ภาวนา
แปลว่า การท�าให้มีให้เป็นเช่น เมื่อเรียนการค้าเรียน
การท�านาท�าสวนแล้ว ก็ทา� การค้าท�านาท�าสวนขึน้ เมือ่
ท�าขึ้นเองดังนี้ ก็ได้ความรู้เกิดจากการที่ลงมือปฏิบัติ
นัน่ เองโดยล�าดับ เรียกว่าภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญา
เกิดจากภาวนา คือการท�าให้มีให้เป็นขึ้น
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สรุปวิธศี กึ ษาให้เกิดปัญญาเป็นสาม คือ สุตะ การ
ฟังหรือการเรียน ๑ จินตา การคิด ๑ ภาวนา การลง
มือท�า ๑ เรียกสั้นว่า สุ จิ ภา
ปัญญาต้องเป็นความรู้ทั่วถึงความจริง
ได้กล่าวแล้วว่าปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริง
ฉะนั้น ถ้ายังไม่รู้ทั่วถึงในสิ่งใด ก็ชื่อว่ายังไม่มีปัญญา
สมบูรณ์ในสิ่งนั้น ดังที่มีเล่าถึงเด็กผู้เกิดในสกุลมั่งคั่ง
สามคน ซึ่งไม่เคยเห็นการท�านา กล่าวสนทนากันเรื่อง
ที่เกิดของข้าว คนที่ ๑ กล่าวว่า ข้าวเกิดในยุ้ง เพราะ
เคยเห็นแต่คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนที่ ๒ กล่าวว่า
ข้าวเกิดในหม้อข้าว เพราะเคยเห็นแต่คนคดข้าวออก
จากหม้อ คนที่ ๓ กล่าวว่า ข้าวเกิดในชามข้าว เพราะ
เคยเห็นแต่ข้าวในชามที่เขาคดมาตั้งเทียบไว้เสร็จ อีก
เรื่องหนึ่ง เรียกว่าคนตาบอดคล�าช้าง คือมีคนตาบอด
๖ คน พากันไปดูช้าง แต่เมื่อไม่เห็นจึงใช้มือลูบคล�าดู
คนที่ ๑ เข้าไปคล�าถูกที่สีข้างช้าง ร้องบอกขึ้นว่า รูป
ร่างเหมือนก�าแพง คนที่ ๒ เข้าไปคล�าถูกทีง่ า ร้องบอก
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ขึ้นว่า รูปร่างเหมือนหอก คนที่ ๓ เข้าไปคล�าถูกที่งวง
ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนงู คนที่ ๔ เข้าไปคล�าถูก
ที่เข่า ร้องบอกว่า รูปร่างเหมือนต้นไม้ คนที่ ๕ เข้าไป
คล�าถูกทีใ่ บหู ร้องบอกขึน้ ว่า รูปร่างเหมือนพัด คนที่ ๖
เข้าไปคล�าถูกที่หาง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนเชือก
เรื่องที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างของความรู้ที่ไม่ทั่วถึง
รูเ้ พียงแต่ตอนใดตอนหนึง่ จึงท�าให้เข้าใจผิด ค�าโบราณ
ก็มีว่าฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด ต่อมาเมื่อรู้ทั่วถึงจึง
จะเข้าใจถูก ดังเช่นเมื่อมองเห็นช้างทั้งตัวจึงจะรู้ว่าช้าง
มีรปู ร่างเช่นไร ข้อทีว่ า่ รูท้ วั่ ถึงความจริงนัน้ ยังเป็นค�าพูด
รวม ๆ อาจจะอธิบายออกไปได้อีกว่า คือรู้ทั่วถึงความ
จริงตามเหตุและผล พูดสั้นว่ารู้เหตุผลนั้นเอง เช่นใน
เรือ่ งการเรียน ก็มคี วามรูว้ า่ อะไรเป็นเหตุให้การเรียนไม่
ได้ผล อะไรเป็นเหตุให้การเรียนได้ผล และไม่ได้ผลหรือ
ได้ผลอย่างไร
โดยปกติ คนเราย่อมปลูกปัญญาได้เท่าทีม่ โี อกาส
ได้เรียนหรือได้ฟงั ได้เห็น เท่าทีส่ ามารถคิดค้น และเท่า
ทีไ่ ด้ลงมือกระท�า เหมือนอย่างเรือ่ งเด็กสามคนนัน้ รูเ้ รือ่ ง
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ที่เกิดของข้าวเท่าที่ได้เห็นมาเพียงเท่านั้น และเท่าที่คิด
ได้ในวัยเด็กเพียงเท่านั้น ถึงทุก ๆ คนที่มีปัญญากันอยู่
มากบ้างน้อยบ้าง ก็เช่นเดียวกัน คงมีความรู้เท่าที่ได้
ฟังได้เห็นมาเป็นต้นดังกล่าว ฉะนั้นจึงมีสิ่งที่ยังไม่รู้อีก
มากมาย เพียงแต่สิ่งที่คนไม่อาจเห็นได้ด้วยตาไม่อาจ
ได้ยนิ ได้ดว้ ยหู โดยปกติกม็ อี ยูเ่ ป็นอันมาก ไม่ตอ้ งกล่าว
ถึงสิง่ ทีล่ ะเอียดลึกซึง้ อย่างอืน่ เรือ่ งของความรูจ้ งึ เป็นสิง่
ทีเ่ รียนกันไม่จบ ต้องจัดเป็นหลักสูตรไว้สา� หรับเรียนใน
โรงเรียน เท่าทีค่ วรจะเรียนเพือ่ เป็นหลักวิชาส�าหรับออก
ไปประกอบการงาน เพื่อครองชีวิตและเพื่อฝึกให้เกิด
ความฉลาดสามารถเป็นต้น
ลับปัญญา
หลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนดังกล่าวนั้น ข้อที่ว่า
ฝึกหัดให้เกิดความฉลาดสามารถนั้นพูดสั้นว่าเพื่อลับ
ปัญญา เหมือนอย่างลับมีดให้คมเพือ่ จะได้ใช้ในการครอง
ชีวติ ต่อไป เพราะมีความรูห้ ลายอย่างทีไ่ ม่ได้นา� ไปใช้ใน
การครองชีวิตโดยตรง เช่น วิชาค�านวณเป็นต้น เรียน
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ไปมิใช่เพื่อว่าจะท�าอะไรจะต้องตั้งโจทย์เลขคิดค�านวณ
ไปเสียทุก ๆ อย่าง ทั้งนี้เว้นไว้แต่กิจการที่ต้องใช้หลัก
วิชาตามที่เรียนมาโดยตรง แต่การที่เรียนวิชาต่าง ๆ
หลายอย่าง ก็เพือ่ ฝึกปัญญาหรือฝึกสมอง ให้เกิดความ
รู้กว้างขวาง ให้รู้จักใช้ความคิดอ่าน ให้รู้จักเหตุผล ให้
มีความสามารถ ให้มีความเฉลียวฉลาด อันสมองหรือ
ปัญญาก็คล้าย ๆ กับร่างกาย ถ้าไม่มกี ารบริหารร่างกาย
ไม่ใช้รา่ งกายให้เคลือ่ นไหวตามทีค่ วร ร่างกายก็จะอ่อนแอ
และติดขัด สมองหรือปัญญาของคนก็เหมือนกัน ถ้า
ไม่บริหารด้วยการให้การศึกษาอยูเ่ สมอ ด้วยวิธดี งั กล่าว
ก็จะโง่ทึบลงไป ไม่ฉลาดเฉลียว คิดอะไรไม่ค่อยออก
รู้อะไรไม่ทันท่วงที การฝึกฝนสมองหรือปัญญาเพื่อให้
เกิดความเฉลียวฉลาดจึงเป็นกิจที่ควรท�าอยู่เสมอ
ปัญญาช่วยตน
ปัญญาที่จะต้องน�าไปใช้ส�าหรับชีวิตโดยตรงนั้น
คือปัญญาที่สามารถใช้ช่วยตนได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงแก่ชีวิต คือสามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิด
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ขึ้นให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ท�าความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่
ตนและผูอ้ นื่ ในเวลาเช่นนีถ้ า้ ไม่สามารถช่วยตนได้ถงึ จะ
ได้ร�่าเรียนมามากก็เข้าลักษณะแห่งค�าว่า “ความรู้ท่วม
หัวเอาตัวไม่รอด” ดังมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า
มีนกั เรียนนอกผูห้ นึง่ เรียนส�าเร็จจากต่างประเทศ
กลับเข้ามาท�างานในทีแ่ ห่งหนึง่ ซึง่ ต้องข้ามแม่นา�้ ไปกลับ
ทุกวัน และโดยปกติก็นั่งเรือจ้างของคนแจวเรือจ้างแก่
คนหนึ่งเป็นประจ�า ในขณะที่นั่งเรือข้ามฟากได้ถามคน
แจวเรือจ้างว่า ลุงรู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่า คนเรือจ้าง
ตอบว่าไม่รู้ คราวต่อมาก็ถามว่า ลุงรูภ้ าษาฝรัง่ เศสหรือ
เปล่า คนเรือจ้างก็ตอบว่าไม่รู้ ในคราวต่อ ๆ มาก็มัก
ถามว่า ลุงรู้แอลยิบรา (พีชคณิต) หรือเปล่า รู้ยีออรเมทรี (เรขาคณิต) หรือเปล่า คนแจวเรือจ้างก็ตอบว่า
ไม่รู้ ๆ ครัน้ ต่อมาวันหนึง่ เกิดมีคลืน่ จัดจนถึงเรือจ้างจม
ล่มลง นักเรียนนอกผู้นั้นว่ายน�้าไม่ถนัดก็ร้องขอให้คน
แจวเรือจ้างช่วย คนแจวเรือจ้างจึงตอบว่า ตนไม่มคี วามรู้
อะไรสักอย่าง ให้นักเรียนนอกผู้นั้นเอาอังกฤษฝรั่งเศส
มาช่วยซิ นักเรียนนอกผู้นั้นรู้สึกว่าตนจะจมน�้าตายแน่
ก็หมดความทะนงตน พูดอ้อนวอนขอให้คนแจวเรือจ้าง
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ช่วยแล้วจะกราบไหว้ขอโทษ ฝ่ายคนแจวเรือจ้างก็เกิด
ความสงสาร จึงว่ายน�า้ ไปช่วยพยุงให้เข้ามาเกาะเรือจ้าง
ไว้
เรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างแสดงว่า คนเรามีความสามารถ
ในทางต่าง ๆ กันไม่ควรจะหมิ่นแคลนกัน คนแจวเรือ
จ้างมีความรูค้ วามสามารถในทางแจวเรือและในทางว่าย
น�้า อาจจะช่วยตนเองและผู้อื่นในทางนั้น ดังที่อาจช่วย
นักเรียนนอกให้พน้ จากการจมน�า้ แม้หนูกย็ งั ช่วยราชสีห์
ได้ในนิทานอีสป และนักเรียนนอกผูน้ นั้ เมือ่ ถึงคราวคับขัน
ดังกล่าวก็ตอ้ งใช้วธิ ขี อโทษและวิธกี ราบไหว้ ซึง่ เป็นความ
อ่อนน้อมและอ่อนโยนซึง่ ผูป้ กครองได้สอนมาแต่เด็ก ๆ
นั่นเองเป็นเครื่องช่วยตน
ลักษณะความฉลาด
ปัญญาเป็นเครือ่ งช่วยตนในการด�าเนินชีวติ จริง ๆ
ดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสเรียก นิปกปัญญา แปลว่า
ปัญญาเป็นเครื่องปกปักรักษาตน กล่าวโดยทั่วไปได้แก่
ความฉลาดที่มีลักษณะสามอย่างคือ
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(๑) ความฉลาดรู้ในทางเจริญ คือรู้ว่าอะไรเป็น
เหตุเป็นผลในทางเจริญ เรียก อายโกศล
(๒) ความฉลาดรู้ในทางเสื่อม คือรู้ว่าอะไรเป็น
เหตุเป็นผลในทางเสื่อมเสีย เรียก อปายโกศล
(๓) ความฉลาดรู้ในอุบาย คือวิธีน�าตนเข้าไปสู่
ทางเจริญ รอดพ้นจากทางเสือ่ มเสีย เรียก อุปายโกศล
โกศลคือความฉลาดรูท้ งั้ สามนี้ เมือ่ มีรกั ษาตัวอยู่
ย่อมจะด�าเนินชีวิตไม่ผิดพลาด แม้เป็นผู้ปกครอง เช่น
เป็นมารดาบิดา ก็จา� ต้องมีให้กว้างขวางออกไปจึงสามารถ
จะให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่บุตรธิดาเป็นต้นได้ โดย
เฉพาะโกศลข้อสามจ�าเป็นต้องมีอย่างยิง่ เป็นต้นว่าการ
ศึกษาในบัดนีส้ ามัญศึกษาจ�าต้องเรียนทัว่ ไปทุกคน ส่วน
วิสามัญศึกษามีมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นทางเจริญทั้งนั้น จึงมี
ปัญหาว่าจะเรียนต่อไปทางไหน และควรจะเรียนต่อไป
จนถึงอุดมศึกษาหรือไม่ ถ้าเรียนต่อไปได้จะเรียนต่อไป
ในสาขาไหน และเมื่อเรียนส�าเร็จแล้วจะท�างานอะไร
งานทีจ่ ะพึงท�ามีมาก ล้วนเป็นทางเจริญต่าง ๆ กัน ปัญหา
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เหล่านีต้ อ้ งใช้โกศลข้อสามตัดสินคือความฉลาดรูใ้ นอุบาย
หมายถึงวิธนี า� ตนเข้าไปหาทางเจริญ โดยความคือความ
เจริญใด ๆ ก็ตามถ้าตนไม่สามารถจะเข้าไปหาได้ ทาง
เจริญนัน้ ๆ ก็ไม่มปี ระโยชน์อะไรแก่ตน ส่วนทางเจริญ
ที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้น ก็เฉพาะที่ตนสามารถเข้าไป
หาได้เท่านัน้ การน�าตนเข้าไปหาทางเจริญทีต่ นสามารถ
จะเข้าไปหาได้นี้เรียกว่า อุปาย ในที่นี้แปลว่าเข้าไปหา
ทางเจริญ ฉะนั้นความฉลาดรู้ในข้อนี้จึงจ�าต้องรู้เหตุ
แวดล้อมเป็นต้นว่า (๑) รู้เหตุ (๒) รู้ผล ของเรื่องที่
เกี่ยวข้อง (๓) รู้จักตนว่ามีก�าลังสามารถเท่าไรเป็นต้น
(๔) รูจ้ กั ประมาณ (๕) รูจ้ กั กาลเวลา (๖) รูจ้ กั ประชุมชน
หรือหมูค่ นทีเ่ กีย่ วข้อง (๗)รูจ้ กั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ มี
ความรูเ้ หตุแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจะสามารถตัดสิน
ลงไปได้วา่ จะควรเรียนหรือให้เรียนอะไรแค่ไหน จะควร
ท�างานอะไร ซึง่ เมือ่ เรียนและเมือ่ ท�าไปแล้วจะเกิดความ
ส�าเร็จและความเจริญนี้แหละคืออุปายโกศล ฉะนั้น
ปัญญาทีจ่ ะน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวติ จริงนัน้ ๆ จึงต้อง
เป็นปัญญาประยุกต์ คือที่ใช้ได้พอเหมาะแก่ตนและสิ่ง
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แวดล้อมทัง้ หลาย ไม่ใช่วา่ ทุก ๆ คนจะสามารถท�าอะไร
ไปได้ตามที่อยาก จะท�าได้ก็เท่าที่ตนสามารถจะท�าได้
ตามที่เหตุต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอ�านวย แต่คนที่มีความ
ฉลาดมาก ย่อมสามารถปรับตนให้เข้ากับเหตุการณ์หรือ
ปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาด
น้อย
หลักปัญญาของพระพุทธเจ้า
หลักปัญญาในพระพุทธศาสนามุ่งให้รู้ตามหลัก
กว้าง ๆ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว แต่เมือ่ กล่าวโดยเฉพาะก็อาจ
สรุปได้ว่า
(๑) มุ่งให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ควรมิควร
(๒) มุ่งให้รู้คติคือความด�าเนินไปของธรรมดา
(๓) มุง่ ให้รจู้ กั ความจริงตามเหตุผล หรือรูเ้ หตุผล
ตามเป็นจริง ดังที่เรียกว่ารู้สัจจะคือความจริงนั้นเอง
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(๔) มุ่งให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามท�านอง
คลองธรรม เป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลมีผลดีจริง ท�าดี
ได้ผลดีจริงท�าชัว่ ได้ผลชัว่ จริง โลกนีโ้ ลกอืน่ มีจริง มารดา
บิดามีคุณจริง สัตว์ที่ผุดเกิดตามกรรมมีจริง สมณะที่
ประพฤติปฏิบตั ชิ อบจนถึงรูแ้ จ้งเห็นจริงดังเช่นพระพุทธเจ้ามีจริง ตลอดถึงค�าสั่งสอนของท่านก็เป็นจริง
หลักปัญญาเหล่านี้เป็นหลักที่ควรเชื่อและควร
ศึกษาให้เกิดความรูท้ วั่ ถึง เมือ่ ยังรูไ้ ม่ได้เองก็เคารพเชือ่
ฟัง ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นเหมือนอย่างบุตรธิดาเคารพเชื่อฟัง
โอวาทของมารดาบิดา หรือนักเรียนเคารพเชื่อฟังครู
ผู้ประสาทวิชาจะอวดเก่งกล้าไม่เชื่อท่านก็จะกลายเป็น
คนดือ้ รัน้ ไม่เข้าทาง เมือ่ มีความเคารพอยูใ่ นหลักปัญญา
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ก็จะมีความเห็นและการ
ปฏิบัติเข้าทางที่ถูก ไม่เตลิดออกไปนอกทาง ใคร ๆ
จะมาหลอกลวงลบล้างดังที่เรียกว่าล้างสมองแล้วบรรจุ
หลักอะไรที่ผิดทางลงไปแทนหาได้ไม่
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สรุปการศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญา
การศึกษาเพือ่ ให้เจริญปัญญาดังกล่าว สรุปอย่าง
สั้นว่าส�าเหนียกเพื่อให้มีความรู้เฉลียวฉลาด คือรู้จัก
เฉลียวไม่ประมาทไว้วางใจ ดังที่เรียกว่ามีสติเฉลียวใจ
และมีความฉลาดสามารถปกปักรักษาตนได้ ปัญญา
อย่างนี้ประกอบด้วยสติสูงกว่าความรู้ทั่ว ๆ ไป ผู้ที่มี
ปัญญาดังกล่าวสามารถปกครองตนและผู้อื่นให้สวัสดี
ได้ ดังเช่นพระมหากษัตริย์โดยล�าดับรัชกาลมาได้ทรง
ด�าเนินพระราชกุศโลบาย (กุศล + อุบาย คืออุปาย
โกศลนัน่ เอง) น�าประเทศชาติให้ผา่ นพ้นอุปสรรคอันตราย
รักษาสถาบันทุกอย่างของชาติไว้ได้โดยสวัสดี ดังที่
ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์และในเหตุการณ์ปัจจุบัน
กล่าวเฉพาะในบุคคลแต่ละคน ใครจะชือ่ ว่ามีปญ
ั ญาหรือ
ไม่ มิใช่พิสูจน์ได้ด้วยใบประกาศนียบัตร แต่พิสูจน์ได้
ด้วยเหตุการณ์ที่ชีวิตของแต่ละคนได้ประสบจริง ๆ คือ
เมื่อประสบเหตุการณ์อะไรทุกอย่าง
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(๑) ต้องรูว้ า่ มีเหตุผลอย่างใด ผิดหรือถูกอย่างไร
ควรหรือมิควรอย่างไร
(๒) ต้องสามารถหลีกละการที่มิควร ท�าแต่การ
ที่ชอบที่ควร
(๓) ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดี โดย
สวัสดีเรียบร้อย
ทั้งนี้ต้องอาศัยมีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่อ่อนแอ
คลอนแคลนไปเพราะนิวรณ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ดังทีแ่ สดงแล้ว
ในกัณฑ์กอ่ น ซึง่ สรุปลงในความรัก ความชอบ ความชัง
ความหลงนัน้ เอง สิง่ ใดทีจ่ ติ ใจมีนวิ รณ์เกีย่ วเกาะอยู่ สิง่
นั้นก็ชื่อว่าเกี่ยวข้องกับตน ท�าให้เกิดความล�าเอียงไป
ตามภาวะของจิตใจ ดังเช่นเมื่อมีความชอบในสิ่งใดก็
ย่อมเห็นว่าสิง่ นัน้ ดี เหมือนอย่างสวมแว่นสีแดงก็เห็นรูป
ต่าง ๆ เป็นสีแดง เมื่อมีความชังในสิ่งใดก็ย่อมเห็นว่า
สิง่ นัน้ ชัว่ เหมือนอย่างสวมแว่นสีเขียวก็ยอ่ มเห็นรูปต่าง ๆ
เป็นสีเขียว เมื่อมีความหลงในสิ่งใดก็ย่อมซบเซาอยู่ใน
สิ่งนั้น เหมือนอย่างสวมแว่นสีด�าก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ
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เป็นสีคล�้า จึงไม่อาจตัดสินได้ถูกต้องตามเป็นจริง ต่อ
เมือ่ สงบใจได้จากนิวรณ์ดงั กล่าว มีจติ ใจตัง้ มัน่ ไม่คลอนแคลนแล้วพินจิ ดูใหม่อกี ครัง้ หนึง่ จึงจะเห็นความจริงได้
โดยถ่องแท้ เหมือนอย่างถอดแว่นสีออกแล้วจึงจะเห็น
รูปต่าง ๆ ได้โดยถูกต้อง ท่านสอนให้ทา� สมาธิละนิวรณ์
ก็เพื่อเหตุนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาทไว้
ว่า
สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูต� ปชานาติ ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงท�าจิตให้ตั้งมั่น
เป็นสมาธิ เพราะว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามเป็น
จริงแล
๓ กันยายน ๒๕๐๓

สรุปเรื่องการศึกษา
ไตรสิกขา
เมื่อครูอธิบายเรื่องอะไรให้ฟัง จะต้องมีหัวข้อ
บางทีครูก็บอกหัวข้อให้ทราบเมื่อได้ฟังอธิบายของครู
เข้าใจดีแล้ว ก็จา� ไว้เพียงหัวข้อเท่านัน้ พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระธรรมสั่งสอนให้คนปฏิบัติชอบ ก็มีหัวข้อเป็น
ทีร่ วมความ หัวข้อใหญ่คอื สิกขา ๓ อันเรียกว่าไตรสิกขา
ได้ แ ก่ สี ล สิ ก ขา จิ ต ตสิ ก ขา ปั ญ ญาสิ ก ขา หรื อ
ศึกษาศีล ศึกษาจิต ศึกษาปัญญา ซึ่งนับว่าเป็น ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในพระพุทธศาสนาโดย
ล�าดับ ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบตั ทิ กุ ประการรวม
ลงในหลักไตรสิกขานี้ สีลสิกขา เกีย่ วกับความประพฤติ
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ทั้งปวง จิตตสิกขา เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจทุกอย่าง
ปัญญาสิกขา เกีย่ วกับความรูค้ วามเห็นทุกประการ คน
เราทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องมีความประพฤติ
ของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็น
ของตนจึงมีหน้าทีห่ รือมีความสมควรจะพึงศึกษาในเรือ่ ง
เหล่านีซ้ งึ่ เป็นการศึกษาเรือ่ งของตนแท้ ๆ และต้องศึกษา
อยูเ่ รือ่ ยไปจึงจะมีความเฉลียวฉลาดต่อตนเองอยูเ่ สมอ ๆ
ไม่เช่นนั้นก็จะโง่เขลาต่อตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของ
พระพุทธเจ้าจึงจ�าเป็นแก่ชีวิต เหมือนอย่างลมหายใจ
ทีจ่ า� เป็นแก่ชวี ติ ร่างกาย หยุดหายใจเมือ่ ใดก็ตายเมือ่ นัน้
หยุดศึกษาเมื่อใดก็ตายจากความดีและความรู้เมื่อนั้น
คนตายย่อมไม่มีความรู้สึกตัว คนที่ไม่รู้จักตนเองจึง
เหมือนคนตายโดยแท้
หลักการศึกษาทางตะวันตก
หลักความคิดของฝ่ายตะวันตกในเรือ่ งของคนและ
โลกเป็นต้นดังที่เรียกว่า จริยธรรม (เอธิค) จิตวิทยา
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(ไซโคโลยี) ปรัชญาหรืออภิปรัชญา (ฟิโลโซฟี หรือ
เมตาฟิสกิ ) ก็มหี ลักเค้าเดียวกันกับสิกขา ๓ คือ จริยธรรม
เค้าเดียวกับสีลสิกขา จิตวิทยาเค้าเดียวกับจิตตสิกขา
ปรัชญาหรืออภิปรัชญาเค้าเดียวกับปัญญาสิกขา แต่ก็
เป็นเพียงมีเค้า ๆ เท่านัน้ เพราะผูท้ แี่ สดงหลักเหล่านัน้
ก็ก�าลังศึกษาอยู่ บางทีแสดงเรื่องที่ยังศึกษาไม่ถึง จึง
แสดงไปอย่างเดาหรือเก็งความจริง เหมือนอย่างก�าลัง
เรียนอยู่ชั้นมัธยมหนึ่ง แต่ไปแต่งต�าราชั้นมัธยมปลาย
หรือชั้นอุดมศึกษา ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงส�าเร็จการ
ศึกษาหรือศึกษาจบ ดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้เองชอบแล้ว
จึงทรงสัง่ สอนวางหลักสิกขาทัง้ ๓ เพือ่ ให้ชาวโลกศึกษา
ปฏิบตั ิ ไตรสิกขาของพระองค์จงึ เป็นหลักทีบ่ ริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์
และรวบรัดเข้าใจง่าย มีเหตุผลปฏิบตั ใิ ห้สา� เร็จผลได้จริง
หลักในการศึกษาในปัจจุบนั อีกอย่างหนึง่ (อีกนัย
หนึ่งจาก ๔ หลักที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒๑) ในบาง
ส�านักจ�าแนกไว้ ๗ ข้อ (เรียกว่า ๗ ฮ.) คือ
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(๑) แฮบบิท
ฝึกสอนอบรมให้มีนิสัยดีงาม
(๒) (ฮ) ออนเนอร์ ฝึกสอนอบรมให้รจู้ กั รักเกียรติยศ
ชื่อเสียงของตนเองของหมู่คณะ
ประเทศชาติ
ฝึกสอนอบรมให้มนี า�้ ใจและอัธยา(๓) ฮาร์ต
ศัยอันดีงาม เข้าสังคมเป็น
(๔) เฮด
ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้หัว คือ
รู้จักคิดและใช้สมอง
(๕) แฮนด์
ฝึกสอนอบรมให้รจู้ กั ใช้มอื ท�างาน
ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
(๖) ฮาร์ดเวอร์ค ฝึกสอนอบรมให้มีความอดทน
ท�างานหนักเป็น เพื่อให้นิสัยที่
อ่อนแอหายไป
(๗) เฮลธ์
ฝึกสอนอบรมให้เป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์
หลักเหล่านี้ก็แสดงปลีกย่อยออกไปจากหลักที่
กล่าวมาแล้ว
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อริยสัจจ์ ๔
ถ้ายังไม่ได้กล่าวถึงอริยสัจจ์ ๔ ก็รสู้ กึ ว่าแสดงเรือ่ ง
การศึกษายังไม่จบ โดยเฉพาะยังไม่จบอุดมศึกษา เพราะ
การศึกษาให้เกิดปัญญาในพระพุทธศาสนานัน้ โดยตรง
มุ่งให้เกิดปัญญาในอริยสัจจ์ ๔ ค�าว่าอริยะหรืออารยะ
เป็นค�าเดียวกัน หมายถึงคนที่ประเสริฐคนที่เจริญ มี
บางคนพูดว่า อารยชน อารยประเทศ บางทีชอบพูดว่า
ท�าประเทศไทยเจริญให้อย่างนานาอารยประเทศ ถ้าจะ
ตั้งปัญหาถามว่า นานาอารยประเทศนั้นคือประเทศที่มี
ความเจริญอย่างไร? ค�าตอบปัญหานีเ้ ข้าใจว่าน่าจะมีวา่
คือเจริญด้วยความรู้ความสามารถในวิชาการ ในการ
สร้างสรรค์ประดิษฐ์กระท�าสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านบ�าบัด
ทุกข์บ�ารุงสุข ทั้งในด้านท�าลายล้าง มีความก้าวหน้า
จนถึงเป็นผูจ้ ดั การโลกอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ อาจท�าให้โลกสงบ
ก็ได้ อาจท�าให้โลกยุง่ เหยิงจนถึงเป็นสงครามโลกขึน้ ก็ได้
อันทีจ่ ริงผูท้ สี่ ามารถบันดาลโลกให้เป็นไปดังกล่าวได้นนั้
ก็นับว่าเก่งอยู่ เมื่อก่อนนี้ก็มักเข้าใจว่ามีใครหรืออะไร
เป็นผู้บันดาล แต่บัดนี้เข้าใจกันทั่วไปแล้วว่า มนุษย์
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นั่นเองเป็นผู้บันดาล โดยมากก็ในประเทศที่เราชอบ
ยกย่องว่านานาอารยประเทศนัน้ เอง การเรียกคนทีเ่ จริญ
ว่าอารยะ หรืออริยะ ก็เป็นการใช้เรียกที่ถูกต้องตาม
ประวัติศาสตร์อยู่ดังที่เรียกหมู่ชนที่อพยพเข้าไปอยู่ใน
ประเทศอินเดียเมือ่ ก่อนพุทธกาลว่าอารยัน หมายความ
ว่าเป็นพวกที่เจริญ และยังมีการเรียกว่าอารยะเพราะ
เหตุอย่างอื่นอีก ดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลแสดงไว้
๔ ประเภทคือ
(๑) อาจารอริยะ เป็นอริยะด้วยความประพฤติ
(๒) ทัสสนอริยะ เป็นอริยะด้วยความเห็น หรือ
ด้ ว ยมี รู ป ร่ า งและอิ ริ ย าบถ
น่าดูน่าชม
(๓) ลิงคอริยะ เป็นอริยะด้วยเพศหรือด้วย
ชาติก�าเนิด
(๔) ปฏิเวธอริยะ เป็นอริยะด้วยปัญญารูท้ วั่ ถึง
ในอริยสัจจ์
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กล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา นิยมเรียกบุคคล
ประเภทที่ ๔ นีเ้ ท่านัน้ ว่า อริยะ หรือ อารยะ อันได้แก่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย สัจจ์ แปลว่า
ความจริง รวมกันเข้าว่า อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริง
ของพระอริยะ หรือความจริงที่พระอริยะตรัสรู้ หรือ
ความจริงอย่างประเสริฐ อริยสัจจ์นี้ ผูท้ นี่ บั ถือพระพุทธศาสนาโดยมากมักจะจ�าหัวข้อได้ คือ
(๑) ทุกข์ แปลว่าความไม่สบายก็ได้ แปลว่าความ
ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนไปก็ได้ ในภาษาไทยเมื่อพูด
ว่าทุกข์ ก็มักหมายกันว่าคือความไม่สบายกายความไม่
สบายใจ แต่ในทางพระพุทธศาสนายังหมายถึงความที่
ทนอยูค่ งทีไ่ ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไปด้วย ใน
โลกนีม้ อี ะไรเล่าทีต่ งั้ คงทีอ่ ยูไ่ ด้โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายตลอดถึงโลกก็ไม่หยุด
อยู่คงที่ ปีเดือนวันคืนก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ชีวิตก็ไม่หยุด
อยูค่ งที่ ทุก ๆ คนเกิดมาแล้วก็เติบโตขึน้ เรือ่ ย เป็นเด็ก
เล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวโดยล�าดับ และก็ไม่หยุด
อยูเ่ พียงเท่านีย้ งั เปลีย่ นแปลงต่อไปเป็นผูใ้ หญ่เป็นคนแก่
จนถึงที่สุดของชีวิต
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ฉะนัน้ พระพุทธเจ้า เพือ่ จะทรงชีว้ า่ ทุกข์คอื อะไร
ให้เห็นอย่างประจักษ์ชดั จึงทรงชีว้ า่ ความเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์ คือทรงชี้ให้เห็นความ
เปลีย่ นแปลงของชีวติ หรือของโลกดังกล่าวมานัน่ เอง ข้อ
นีเ้ รียกว่าเป็นทุกข์ประจ�าชีวติ หรือประจ�าโลก เมือ่ ยังมี
ชีวติ หรือยังมีโลก ก็ตอ้ งมีทกุ ข์ คือความเปลีย่ นแปลงไป
ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นสิง่ แปลกประหลาดอันใด เมือ่ จะสรุป
กล่าวให้สั้น ความเกิดแก่เจ็บตายทั้งสี่นี้ย่อลงเป็นสอง
คือความเกิดและความดับ ซึง่ เป็นสิง่ สกัดหน้าสกัดหลัง
ของโลกหรือของชีวติ ทุกชีวติ นีแ้ หละเรียกว่าคติธรรมดา
แปลว่าความเป็นไปตามธรรมดา สิง่ ทีเ่ ป็นไปตามธรรมดา
ดังกล่าวเรียกว่าสภาวะคือสภาพ แปลว่ามีภาวะของตนเอง
หรือเป็นไปเองหรือจะเรียกว่าสภาวธรรมก็ได้ ชีวติ ร่างกาย
เรียกว่าเป็นสภาวะทั้งนั้น
อีกอย่างหนึ่งความไม่สบายใจทุก ๆ อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงชีว้ า่ เป็นทุกข์ ทุก ๆ คนคงเคยประสบกับ
สิ่งไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ปรารถนา
ไม่ได้สมหวัง แล้วเกิดความทุกข์โศกต่าง ๆ นี้แหละ
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พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุกข์ โลกหรือชีวติ ประกอบ
ด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้นทุกข์จึงเป็นความจริงที่
โลกหรือทุก ๆ ชีวิตจะต้องเผชิญ
(๒) ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้า
ทรงชีว้ า่ ตัณหาคือความดิน้ รนทะยานอยากเป็นเหตุให้ทกุ ข์
เกิดขึน้ ตัณหามี ๓ คือ กามตัณหา ความดิน้ รนทะยาน
อยาก เพือ่ จะได้สงิ่ ทีร่ กั ใคร่ปรารถนาพอใจ ๑ ภวตัณหา
ความดิน้ รนทะยานอยากเพือ่ เป็นนัน่ เป็นนี่ ๑ วิภวตัณหา
ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบ
เสือ่ มสิน้ ไป ๑ ตัณหา ดังกล่าวนีเ้ ป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจ
ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว และเป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่
เป็นทุจริต ท�าให้ประสบความทุกข์เพราะทุจริตอีกส่วน
หนึ่ง
(๓) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรง
ชี้ว่า ดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์
(๔) มรรค คือทางปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ ได้แก่
ทางสายหนึง่ ทีม่ อี งค์ประกอบ ๘ ประการคือ สัมมาทิฐิ
เห็นชอบ (คือเห็นอริยสัจจ์ ๔) สัมมาสังกัปปะ ด�าริ
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ชอบ (คือด�าริออก ด�าริไม่พยาบาท ด�าริไม่เบียดเบียน)
สัมมาวาจา เจรจาชอบ (คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูด
ส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (คือเว้นจากฆ่าสัตว์
เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม) สัมมาอาชีวะ เลีย้ งชีวติ ชอบ (คือเว้นจากการเลีย้ งชีวติ ในทาง
ที่ผิด ท�าการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) สัมมาวายามะ
พยายามชอบ (คือเพียรพยายามป้องกันมิให้ความชั่ว
เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�าความดี
ให้เกิดขึน้ เพียรรักษาส่งเสริมความดี) สัมมาสติ ระลึก
ชอบ (คือระลึกไปในที่ตั้งของสติ) สัมมาสมาธิ ความ
ตั้งใจชอบ (คือตั้งใจให้เป็นสมาธิจนถึงอย่างแน่วแน่)
มรรคมีองค์ ๘ นี้รวมเป็นทางเดียวไม่ใช่แปดทาง แต่
แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเป็น ๘ และสรุปรวมลงได้
ในสิกขา ๓ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเป็น
ปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
รวมเป็นสีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
รวมเป็นจิตตสิกขา มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขานี้
เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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อริยสัจจ์ ๔ ประการนีร้ วมลงเป็นเหตุและผล คือ
ทุกข์เป็นผลสมุทยั เป็นเหตุนเี้ ป็นฝ่ายทุกข์ นิโรธเป็นผล
มรรคเป็นเหตุนี้เป็นฝ่ายดับทุกข์
การศึกษาอบรมปัญญาโดยตรงมุง่ ให้รทู้ วั่ ถึงอริยสัจจ์
๔ เหล่านี้ และทีเ่ รียกว่าปัญญาหรือรูท้ วั่ ถึงนัน้ ต้องรูใ้ น
ความจริง ต้องรูใ้ นกิจคือหน้าทีจ่ ะพึงท�า ต้องรูใ้ นกิจทีไ่ ด้
ท�าไปแล้วจึงจะเป็นปัญญาสมบูรณ์การศึกษาก็สมบูรณ์
ผลของการศึกษา
ผลของการศึกษาในไตรสิกขาดังกล่าวโดยตรง
คือความสวัสดีได้แก่ความปลอดภัยความผ่านพ้นปลอด
โปร่ง
สีลสิกขา ศึกษาปฏิบตั ใิ ห้เป็นคนมีศลี คือมีความ
ประพฤติดี ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ท�าให้เกิด
ความสวัสดี คือผ่องพ้นจากความเป็นคนชัว่ เสียหาย และ
จากภัยเวรจากความทุกข์เดือดร้อนเพราะความชั่วร้าย
เสียหาย
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จิตตสิกขา ศึกษาปฏิบตั อิ บรมจิตให้ตงั้ มัน่ ในความ
ดีทา� ให้เกิดความสวัสดี คือผ่องพ้นจากบรรดาเครือ่ งกัน้
จิตไม่ให้บรรลุความดี
ปัญญาสิกขา ศึกษาอบรมปัญญาท�าให้เกิดความ
สวัสดี คือผ่องพ้นจากความโง่เขลาเข้าใจผิด
ความสวัสดีผ่องพ้นดังกล่าว ท่านเรียกว่าวิมุตติ
แปลว่าความหลุดพ้น ปฏิบตั พิ ระธรรมของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะคือไตรสิกขาดังกล่าวเมื่อใด ก็ได้วิมุตติคือ
ความหลุดพ้นเมื่อนั้นทันที ดังเช่นทุก ๆ คนเมื่อรักษา
ศีลเช่น ไม่ลักขโมยใครเมื่อใดก็หลุดพ้นจากความเป็น
ขโมยเมื่อนั้นทันที และพ้นจากภัยเวรที่เกิดจากความ
เป็นขโมย
ส่วนผลโดยอ้อมคือผลดีตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดจากความดี
ตามคราวที่ความดีนั้น ๆ จะพึงอ�านวยให้ เทียบอย่าง
เมือ่ ตัง้ ใจเรียนดีครูหรือผูป้ กครองก็ให้รางวัลเป็นบางครัง้
บางคราว แต่ความจริงผลของการเรียนดีโดยตรงก็คือ
ความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียนนัน่ เอง ส่วนรางวัลต่าง ๆ ทีไ่ ด้
รับเป็นผลโดยอ้อมหรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น
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ความเข้าใจผิดในผล
คนโดยมากมักเข้าใจผิดในผลของความดี คือมัก
ไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรง และมักไปมุ่ง
ผลพลอยได้เป็นส�าคัญ ดังเช่นเมื่อไม่ได้ผลที่เป็นวัตถุ
อะไร ๆ ในเมือ่ ท�าความดีอย่างใดอย่างหนึง่ ก็มกั บ่นว่า
ท�าดีไม่เห็นจะได้อะไร รักษาศีลก็ไม่เห็นร�า่ รวยอะไร ทัง้ นี้
เพราะไม่เข้าใจว่าผลของความดีคอื อะไรเช่นความดีดงั ที่
กล่าวแล้ว ผลของศีลก็คอื ความหลุดพ้นจากภัยเวรเพราะ
ความประพฤติชั่วเป็นต้น วิมุตติคือความหลุดพ้นหรือ
ความสวัสดีดังกล่าวนี้แหละเป็นผลแห่งความดีดังกล่าว
ทั้งปวง ผู้ที่ท�าความดีได้อย่างมากย่อมแสดงถึงว่า เป็น
ผูท้ มี่ จี ติ ใจหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตวั มีจติ ใจกว้างขวาง
เห็นแก่ผู้อื่นเป็นส่วนรวมที่กว้างขวางออกไปโดยล�าดับ
และย่อมเห็นว่าการให้สา� คัญกว่าการรับ และย่อมบ�าเพ็ญ
ความดีเพือ่ ความดีมใิ ช่เพือ่ ผลตอบแทนใด ๆ เป็นส�าคัญ
ดังจะพึงเห็นได้ว่าบรรดาผู้ที่บ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งหลาย
ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีคุณทั้งสิ้นล้วนเป็นผู้ให้ เช่น มารดา
บิดาเป็นผู้ให้ทุก ๆ สิ่งแก่บุตรธิดา ครูอาจารย์เป็นผู้ให้

78

การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์

ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ให้การ
ปกครองโดยทศพิธราชธรรมให้ความปรากฏด้วยเกียรติ
และศรีสง่า ความเป็นขวัญใจ ความอุ่นใจ และความ
รวมใจแห่งประชาชน
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งชีวิต ผู้มี
อุปการะอื่น ๆ ก็ล้วนเป็นผู้ให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย
จิตใจประกอบด้วยการเสียสละ ท่านผูใ้ หญ่เหล่านีแ้ หละ
ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณ ท่านผู้มีคุณทั้งปวงย่อมบ�าเพ็ญความ
ดีเพื่อความดี อันแสดงถึงจิตใจที่หลุดพ้นหรือผ่องพ้น
จากความชัว่ ตลอดถึงความเห็นแก่ตวั มากหรือน้อยตาม
ภูมิชั้น ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยอบรมปัญญาให้รู้จักเหตุผลทั้ง
สองฝ่าย คือทั้งฝ่ายก่อทุกข์และทั้งฝ่ายดับทุกข์ เทียบ
เคียงกันให้ประจักษ์ชดั และให้รจู้ กั คุณค่าของความดีให้
รูจ้ กั ตีราคาของความดีวา่ สูงกว่าความชัว่ และผลต่าง ๆ ที่
จะพึงได้เพราะความชัว่ ให้รจู้ กั ว่าความดีทา� ให้เกิดเกียรติ
การรักษาเกียรติกค็ อื รักษาความดีเอาไว้ ทิง้ ความดีเสีย
เมือ่ ใดก็เป็นอันทิง้ เกียรติเสียเมือ่ นัน้ เมือ่ ศึกษาอบรมให้
มีความประพฤติมจี ติ ใจมีความรูม้ คี วามเห็นเข้าทางแห่ง
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เหตุผลที่ถูกต้องดังกล่าวก็จักบรรลุถึงความเป็นคนโดย
สมบูรณ์ซงึ่ เป็นผลสรุปยอดของการศึกษาของพระพุทธเจ้า
คนชนิดต่าง ๆ
คนที่เกิดมาท่านแสดงว่ามีหลายชนิดคือ
มนุสสฺ เนรยิโก แปลว่าคนนรก หมายถึงคนทีร่ อ้ น
รนอยูเ่ สมอเพราะมีโลภโกรธหลง ประกอบทุจริตต่าง ๆ
อยูเ่ ป็นอาจิณซึง่ เหมือนเป็นไฟเผาให้รอ้ นอยูเ่ รือ่ ย บางที
ดูเหมือนเป็นสุขสมบูรณ์แต่ความจริงถูกเผาอยูเ่ สมอ ทีแรก
อาจเป็นไฟเย็นแต่เมื่อความชั่วปรากฏก็เป็นไฟร้อนขึ้น
มาทันที
มนุสฺสติรจฺฉาโนแปลว่าคนเดียรฉาน คือคนที่ท�า
อะไรไม่มคี วามละอายไม่มคี วามเกรงกลัวต่อความชัว่ อะไร
ท�าชั่วได้อย่างเปิดเผยหรืออย่างหน้าตาเฉย
มนุสฺสเปโตแปลว่าคนเปรต คือคนที่มีโลภอยาก
ได้อยู่ไม่รู้จักอิ่มจักพอ มุ่งที่จะอาศัยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่
เท่านั้น
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มนุสฺสมนุสฺโสแปลว่าคนมนุษย์ คือคนที่รู้จักการ
ควรการไม่ควร รูจ้ กั ละอายใจรูจ้ กั ยับยัง้ และศึกษาอบรม
ตนให้มีศีลธรรมตามฐานะ
มนุสสฺ เทโวแปลว่าคนเทวดา คือคนทีถ่ งึ พร้อมด้วย
หิริ (ละอายรังเกียจความชั่ว) โอตตัปปะ (เกรงกลัว
ความชั่ว) มีความประพฤติสะอาดมีความสงบ
มนุสฺสวิสุทฺโธแปลว่าคนผู้บริสุทธิ์แล้ว คือท่านผู้
ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ หรือในไตรสิกขาดังกล่าว จน
ดับตัณหาเสียได้ บรรลุถงึ ความดับทุกข์ดงั เช่นพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
คนนรกคนเดียรฉานและคนเปรตนับว่าเป็นคน
บกพร่อง มีความเป็นคนไม่สมบูรณ์ ส่วนคนมนุษย์คน
เทวดาและคนบริสุทธิ์แล้วเป็นคนสมบูรณ์โดยล�าดับ
การศึกษาของพระพุทธเจ้ามุง่ ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ดัง
แสดงมา
ประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นประเทศนับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็ปรากฏว่ามีบุคคลที่บกพร่องอยู่มิใช่น้อย
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บางประเทศทีม่ ไิ ด้นบั ถือพระพุทธศาสนาปรากฏว่าคนที่
ประพฤติดอี ย่างสามัญเช่นไม่ลกั ขโมยไม่ตอ้ งระวังรักษา
สิง่ ของกันเท่าไรมีอยูม่ าก ดูกน็ า่ อายเขาอยูบ่ า้ ง แต่ทงั้ นี้
เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา
ตามสมควร ฉะนัน้ แม้จะจัดการกับบุคคลอืน่ ไม่ได้กค็ วร
จะจัดการกับตนเองแต่ละคนนี่แหละให้ศึกษาปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา ท�าตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนสมบูรณ์
เท่าทีจ่ ะท�าได้กจ็ ะเกิดความสวัสดีสมกับทีต่ อ้ นรับกันด้วย
สวัสดี
ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย
ควรศึกษาท�าความดีแล
๑๗ กันยายน ๒๕๐๓

แนวความเชื่อ*
ความเชื่อฟัง
มวลมนุษย์ชอื่ ว่าเป็นหมู่ (แม้อยูค่ นเดียว ก็ชอื่ ว่า
หมูม่ นุษย์) จึงต้องมีคา� สัง่ เป็นบรรทัดแห่งความประพฤติ
เพื่อให้สมหมู่ ค�าสั่งคือวินัย กฎหมาย กติกา และ
ระเบียบต่าง ๆ ตลอดไปถึงค�าสัง่ ห้ามของมารดาบิดาครู
อาจารย์ที่มีแก่บุตรธิดาและศิษยานุศิษย์ของตน ค�าสั่ง
เหล่านี้หมู่มนุษย์ฝ่ายที่รับค�าสั่งต้องเชื่อฟัง ถ้าฝ่าฝืน
ย่อมมีโทษตามโทษานุโทษและประเภทแห่งค�าสัง่ นัน้ ๆ
ค�าสั่งมี ๒ ประเภทคือ ค�าสั่งที่ยุติธรรม ๑ ค�าสั่งที่
*

ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๗
พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙
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ไม่ยตุ ธิ รรม ๑ มนุษย์นกิ รฝ่ายทีร่ บั ค�าสัง่ ย่อมปรารถนา
ค�าสั่งที่ยุติธรรมอย่างเดียวเพราะค�าสั่งที่ยุติธรรมย่อม
อ�านวยความร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์พนู ความเจริญ มนุษย์
นิกรเมื่อได้รับค�าสั่งที่ยุติธรรมแล้วก็สมควรที่จะมีความ
เคารพเชื่อฟัง ไม่แต่งตั้งค�าสั่งที่ท่านมิได้แต่งตั้ง ไม่ตัด
ทอนค�าสัง่ ทีท่ า่ นแต่งตัง้ ไว้แล้วเอาเองและสมควรมีความ
เคารพนับถือเชือ่ ฟังค�าของผูใ้ หญ่ไม่ลบหลูเ่ ฉยเมย ข้อนี้
จักเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว
เพราะเหตุนสี้ มเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่หมู่
เจ้าลิจฉวี ในลิจฉวีอปริหานิยธัมมสูตร ข้อที่ ๓-๔ แปล
ความว่า
“ดูกอ่ นเจ้าลิจฉวีชาววัชชีทงั้ หลาย เจ้าลิจฉวีชาววัชชี
มีประมาณเพียงใด จักไม่แต่งตัง้ วัชชีธรรม (กฎหมายแห่ง
ประเทศวัชชี) ทีม่ ไิ ด้แต่งตัง้ จักไม่ตดั วัชชีธรรมทีแ่ ต่งตัง้
ไว้แล้ว จักถือประพฤติอยูใ่ นวัชชีธรรมตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เก่า
อนึง่ บรรดาเจ้าลิจฉวีชาววัชชีทงั้ หลาย เจ้าลิจฉวีชาววัชชี
เหล่าใดเป็นผูใ้ หญ่จกั สักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าลิจฉวี
เหล่านั้น จักส�าคัญค�าของเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่าควรฟัง
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“ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความเจริญอย่างเดียว
อันพวกเจ้าลิจฉวีชาววัชชีพงึ หวังได้ไม่มคี วามเสือ่ มเลย”
แม้ค�าสั่งในศาสนจักรคือพระวินัยอันพระศาสดา
ทรงแต่งตัง้ ประทานแก่ภกิ ษุบริษทั ก็ดจุ เดียวกัน ถ้าภิกษุ
บริษทั ไม่ตดั เติมตามชอบใจ ถือประพฤติอยูใ่ นสิกขาบท
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้และสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผเู้ ป็น
พระเถระช�านาญกิจการ บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็น
สังฆปริณายก เชือ่ ฟังค�าของท่าน จักหวังความเจริญได้
โดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลย เพราะเหตุนี้ พระศาสดาจึงตรัสไว้ในภิกขุอปริหานิยธัมมสูตรมีใจความ
เหมือนกันกับที่ตรัสแก่เจ้าลิจฉวี
มนุษย์นิกรผู้มีหน้าที่สั่งควรออกค�าสั่งที่ยุติธรรม
ส่วนมนุษย์นกิ รผูม้ หี น้าทีร่ บั ค�าสัง่ ก็สมควรมีความเคารพ
เชื่อฟัง เมื่อต่างปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่โดยธรรมฉะนี้
จักมีความเจริญยัง่ ยืน ไม่ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงบ่อย ๆ
พึงเห็นตัวอย่างผู้สั่งและผู้รับ ค�าสั่งในศาสนจักรทั้งสอง
ฝ่ายต่างมุ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยกธรรมเป็นใหญ่ เพราะ
เหตุนจ้ี า� เดิมแต่ครัง้ พุทธกาลมาจึงยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
การปกครองเลย
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ค�าสั่งที่กล่าวมานี้เป็นกฎที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นและ
ยังฝ่าฝืนได้ แต่กฎอีกอย่างหนึ่งคือกฎธรรมดาใคร ๆ
จะฝ่าฝืนมิได้เลย กฎธรรมดาที่จะน�ามากล่าวในที่นี้คือ
ความแก่ความเจ็บความตาย กฎธรรมดานีม้ อี า� นาจเพียง
ไรทุกคนคงเคยเห็นแล้วเมื่อเห็นถ้ามีความเฉลียวใจจัก
รู้สึกว่าตนถูกความแก่ของคนแก่ ความเจ็บของคนเจ็บ
ความตายของคนตาย ตักเตือนอยูเ่ สมอดุจถูกมิตรทีร่ กั
สนิทตักเตือนฉะนี้ว่าท่านจักต้องเป็นอย่างนี้ ๆ เพราะ
เหตุนจี้ งรีบเร่งท�าความดีตงั้ แต่วนั นีเ้ ดีย๋ วนีด้ จุ ไฟไหม้ผม
บนศีรษะเร่งรีบดับโดยเร็วพลัน ถ้าท่านมัวสนุกสนาน
ระเริงหลงเสียจักมีความเสียใจในภายหลัง ในเมื่อสาย
เสียแล้วใครจะเชือ่ ฟังค�าตักเตือนดุจฉะนีห้ รือไม่ ไม่บงั คับ
แต่เมื่อถึงเวลาแล้วความแก่เจ็บตายก็เข้าครอบง�าให้อยู่
ในอ�านาจทัง้ สิน้ ไม่มคี วามล�าเอียงเลย กฎธรรมดาฉะนี้
ย่อมเป็นแม่บทและตัวอย่างแห่งกฎทีม่ นุษย์ตงั้ ขึน้ ทัง้ ปวง
ไม่บงั คับให้เชือ่ ฟังถึงแม้ไม่เชือ่ ฟัง ก็เป็นไปตามธรรมดา
เสมอกันหมด แต่กฎธรรมดาในส่วนกรรม สมควรเชื่อ
และถือไว้
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ความเชื่อถือ
ค�าสั่งอันมนุษย์นิกรพึงเคารพเชื่อฟังดังกล่าวแล้ว
ยังมีค�าแสดงศิลปวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์นิกรมี
สมองเฉลียวฉลาดดังที่เรียกกันว่ามีหูตาสว่างในวิถีทาง
ที่จะด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก และยังมีค�าแสดงวิธีกล่อม
เกลากายวาจาจิตให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามเป็นคูก่ นั ไป
กับการด�าเนินชีวติ อยูใ่ นโลก ค�าทัง้ สองประเภทนี้ เรียก
ว่าค�าสอน ประเภทแรกเรียกว่าค�าสอนทางโลก ประเภท
ที่สองเรียกว่าค�าสอนทางธรรมจรรยา ค�าสอนทั้งสองนี้
มีจุดมุ่งส�าคัญต่างกันดังนี้ ค�าสอนทางโลก มุ่งให้บรรจุ
ไว้ที่สมอง คือมุ่งให้มนุษย์นิกรมีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาการนั้นเป็นที่ตั้ง ค�าสอนทางธรรมจรรยา มุ่งให้
บรรจุหรือถือไว้ที่กายวาจาและดวงใจ คือมุ่งให้มนุษย์
นิกรมีความเชื่อถือคือปฏิบัติตามเป็นที่ตั้ง ค�าสั่งเป็น
ค�าบังคับให้เชื่อฟังโดยส่วนเดียว ถ้าฝ่าฝืนก็ถูกผู้รักษา
ค�าสัง่ ลงโทษ ส่วนค�าสอนทางโลกมิใช่คา� สอนทีม่ งุ่ ให้เชือ่
ถือโดยส่วนเดียวโดยมากมุ่งให้เกิดความรู้ทันโลก ส่วน
ค�าสอนทางธรรมจรรยามุ่งให้เชื่อถือคือปฏิบัติตาม ถ้า
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เห็นว่ามีเหตุผลไม่พอหรือไม่สมัครใจจะไม่เชื่อถือก็ได้
แต่ถ้าไม่เชื่อถือความดีไปเชื่อถือความชั่ว ก็ถูกธรรมดา
ลงโทษเอง มนุษย์นกิ รถ้าได้รบั ค�าสอนทัง้ สองประเภทนี้
แยกกันจะมีความต่างกันดังนี้ ผู้ที่ได้รับค�าสอนทางโลก
จัดโดยส่วนเดียวย่อมมีสมองอันฉลาดแต่มกี ายวาจาและ
ดวงใจเสื่อมทรามจากศีลธรรม นอกจากมีพื้นดีมาบ้าง
แล้ว ส่วนผู้ที่ได้รับค�าสอนทางธรรมจรรยาจัดโดยส่วน
เดียวย่อมมีกายวาจาและดวงใจเจริญด้วยศีลธรรมเพราะ
ความเชื่อถือแต่มีสมองไม่ทันโลก เพราะเหตุนี้ มนุษย์
นิกรจึงสมควรทีร่ บั ค�าสอนทัง้ สองให้มนี า�้ หนักถ่วงกันและ
กัน ให้สม�า่ เสมอกันดุจตราชู เพือ่ จักได้มสี มองอันฉลาด
ในวิทยาการทางโลก มีความสามารถในศิลปหัตถกรรม
ทัง้ มีกายวาจาและดวงใจ หนักแน่นอยูใ่ นศีลธรรม ฉะนี้
จักได้รับสุขประโยชน์และความเจริญยิ่ง ๆ
จริงอยูค่ า� สอนทางโลกโดยมากไม่ขดั อ�านาจกันกับ
กิเลสของตน ส่วนค�าสอนทางธรรมจรรยาขัดอ�านาจแห่ง
กิเลสของตน เพราะฉะนีแ้ ม้ได้ฟงั ค�าสอนทางธรรมจรรยา
เสมอถ้ามีความเชื่อถือน้อยไปก็ทานก�าลังดันแห่งกิเลส

แนวความเชื่อ

89

ทีฟ่ ขู นึ้ เพราะความเจริญแห่งค�าสอนทางโลกไม่ได้ เพราะ
เหตุนใี้ นถิน่ ใด ๆ ก็ตามถ้ามีแต่คา� สอนทางโลกอย่างเดียว
แผ่ความเจริญไปถึงเข้าโดยทางการ ค�าสอนทางธรรมจรรยา
ทีเ่ ป็นพืน้ เมืองก็เสือ่ มอารยธรรมพืน้ เมืองก็ถอย แต่ความ
ไม่สงบสุขความร้อนใจเจริญขึน้ เมือ่ ก�าลังตืน่ การศึกษา
แผนใหม่คา� สอนทางธรรมจรรยาจึงถูกชักออกนอกวงการ
ศึกษาเกือบหมด ต่อมาเมื่อความตื่นลดลงแล้วจึงเห็น
ว่าการทีท่ า� ดังนัน้ ผิดไปจึงเพิม่ ค�าสอนทางธรรมจรรยาเข้า
อีก และค่อยเฉลียวถึงค�าสอนทางธรรมจรรยามากขึ้น
ดังในปัจจุบันนี้แต่ยังมีข้อบกพร่องอันส�าคัญอยู่อีกคือ
มนุษย์นกิ รทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่มกั รับค�าสอนทางธรรมจรรยา
ไปบรรจุไว้ในสมองกันเสียหมดไม่นา� ไปบรรจุไว้ทกี่ ายวาจา
และดวงใจเมื่อบรรจุผิดที่ฉะนี้ค�าสอนทางธรรมจรรยาก็
กลายเป็นค�าสอนทางโลกไปผูท้ ฟี่ งั และเรียนค�าสอนทาง
ธรรมจรรยาก็กลายเป็นเชื่อฟังค�าสอนทางโลก แต่นั้น
มาความถือตัว ความทะเยอทะยาน ความริษยา ความ
ดูหมิน่ ความมีใจคับแคบ และการพูดจาเพ้อเจ้อเป็นต้น
ก็เกิดตามกันมาเป็นถ่องแถว วิธีแก้ข้อบกพร่องอันนี้ก็
คือบรรเทาความตืน่ ตูมเสียบ้าง คิดให้เห็นความจริงว่าที่
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ว่าอารยประเทศหรืออารยถิน่ คือถิน่ อันประเสริฐนัน้ ได้แก่
ถิ่นที่มีศีลธรรม ถิ่นใดมีศีลธรรมแม้จะยังเป็นป่าดงพง
เขาถิน่ นัน้ ก็ชอื่ ว่าอารยถิน่ ได้ ส่วนถิน่ ใดปราศจากศีลธรรม
แม้ถนิ่ นัน้ จะเจริญด้วยบ้านเรือนตึกรามเป็นอาทิสกั เพียงไร
หรือเป็นถิน่ ทีเ่ รียนเรือ่ งศีลธรรมก็ตาม ถิน่ นัน้ เป็นอารยถิน่
หามิได้แต่เป็นอนารยถิน่ ทัง้ สองประเภทนีเ้ มือ่ ผ่านเข้าไป
อยู่จักรู้สึกว่ามีความวางใจความเย็นใจต่างกันมาก เมื่อ
คิดให้เห็นความจริงฉะนีแ้ ล้วก็บรรเทาความทะเยอทะยาน
เสียบ้างแล้วก็พยายามหาความรู้ทางโลกมาบรรจุไว้ที่
สมองให้ทันโลก ไม่ยอมเอาไปไว้ที่กายวาจาและดวงใจ
พยายามเอาความรู้ ทางธรรมจรรยาจากสมองไปบรรจุ
ไว้ทกี่ ายวาจาและดวงใจและใช้ความสามารถตามศิลปะ
ของตนให้ดา� เนินไปทางเดียวกับธรรมจรรยาเพือ่ ด�ารงชีวติ
เมื่อคิดให้เห็นความจริงฉะนี้ ก็ชักชวนตนและผู้อื่นที่
เกี่ยวเนื่องด้วยตนให้มีความเชื่อถือคือปฏิบัติตาม เมื่อ
ปฏิบตั ไิ ด้เท่าใด แม้ไม่ปรารถนาก็ได้ชอื่ ว่าอารยะเท่านัน้
ถ้าปฏิบัติมิได้เท่าใดแม้ปรารถนาหรือประกาศโฆษณา
สักเท่าใดก็ได้ชอื่ ว่าอนารยะเท่านัน้ ตามทีก่ ล่าวมานีก้ พ็ อ
จะเป็นแนวความคิดให้จับข้อส�าคัญได้ว่า บุพพภาคคือ
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ส่วนเบือ้ งต้นแห่งค�าสอนทางธรรมจรรยาก็คอื ความเชือ่
ในจูฬกัมมวิภังคสูตรแสดงความเชื่อไว้ ๔ ประเภทคือ
กัมมสัทธา เชือ่ กรรมคือเชือ่ ว่าความจงใจท�า ความ
จงใจพูดความจงใจคิด ดีเป็นดีชั่วเป็นชั่ว หรือเชื่อว่า
กรรมดีมีกรรมชั่วมี
วิปากสัทธาเชือ่ ผลของกรรมว่ากรรมดีให้ผลดี กรรม
ชั่วให้ผลชั่ว
กัมมัสสกตาสัทธาเชือ่ ความทีส่ ตั ว์มกี รรมเป็นของ
ของตน
ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า
มนุษย์นกิ รด�ารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยผลประโยชน์จงึ ต่าง
หวังผลประโยชน์เหมือนกันทุกคน ผลประโยชน์ปจั จุบนั
ก็ไม่พ้นไปจากลาภยศไมตรี ผลประโยชน์ภายหน้าก็ไม่
พ้นไปจากอายุวรรณสุขยศสวรรค์ และมนุษย์นิกรต่าง
ไม่อยากตายจึงต่างหวังประโยชน์อย่างยิง่ เพือ่ อมตธรรม
ธรรมทีไ่ ม่ตาย มนุษย์นกิ รจักบรรลุประโยชน์ตามปรารถนา
ได้ด้วยกรรมดีของตน จักไม่บรรลุได้ด้วยกรรมชั่วของ
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ตน เพราะเหตุนี้ท่านจึงสอนให้เชื่อกรรม เชื่อผลของ
กรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เพื่อจัก
ได้ถือกายวาจาใจของตนไว้ให้ดีคือประกอบแต่กรรมดี
ไม่ถือกายวาจาและใจไว้ชั่วคือไม่ประกอบกรรมชั่ว
ถ้าจะมีคา� ถามว่าถืออย่างไรเรียกว่าถือดี ถืออย่างไร
เรียกว่าถือชั่ว ตอบว่าข้อนี้มารดาบิดาญาติมิตรสหายผู้
หวังดีและครูและสมณพราหมณาจารย์เป็นอาทิ ต่างได้
พร�่าสอนชี้แจงแสดงแก่บุตรธิดาญาติมิตรสหาย และ
ศิษยานุศิษย์และสาวกมิได้หยุดหย่อนว่าอย่างนี้ ๆ แม้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงชีแ้ จงไว้แล้วบริสทุ ธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิงจักน�ามากล่าวสักนิดหน่อยเพื่อเป็นแนว
แห่งความถือ ดังต่อไปนี้
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน ๔
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น
๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความรักษา
๓. กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดีงาม
๔. สมชีวิตา
เลี้ ย งชี วิ ต ตามสมควรแก่ ก� า ลั ง
มิให้ฟมู ฟายนัก มิให้เบียดกรอนัก
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สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า ๔
๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชือ่ สิง่ ทีค่ วรเชือ่
๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความปกติกาย วาจา ใจ
๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความบริจาค
๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญาความรอบรู้ผิด
ชอบ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์
ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง
ประโยชน์อย่างยิง่ บุคคลพึงบรรลุได้ดว้ ยเดินตาม
ทางอันเดียวนี้คือ
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ปัญญาสิกขา คือปัญญา
สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ
สัมมาวาจา วาจาชอบ
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สีลสิกขา คือศีล
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ
สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
สัมมาสติ
ระลึกชอบ
จิตตสิกขา คือสมาธิ
สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
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มนุษย์นิกรมุ่งประโยชน์ใด ๆ ถือคือปฏิบัติตาม
ประโยชน์นั้น ๆ ตามประเภทอย่างนี้แลชื่อว่าถือดีตาม
ประเภทแห่งประโยชน์ ถ้าถือตรงกันข้ามชื่อว่าถือชั่ว
เมื่อถือดีย่อมได้รับประโยชน์ตามประเภทที่ถือ เมื่อถือ
ชั่วย่อมไม่ได้รับประโยชน์
ความเชื่อไม่ถือหรือความเชื่อวาง
มนุษย์นิกรผู้เชื่อค�าสอนด้วยปัญญาแล้วถือคือ
ประพฤติเป็นประโยชน์ ย่อมได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
แก่ความประพฤติ ถ้ามีคา� ถามว่าเมือ่ ได้รบั ประโยชน์แล้ว
จะวางการถือได้หรือยัง ตอบว่าถ้าได้รบั ประโยชน์ปจั จุบนั
และประโยชน์ภายหน้าแล้วก็ยังวางการถือมิได้ ส่วนที่
ประพฤติเป็นประโยชน์ไปแล้วก็แล้วกันไป แต่กค็ งยึดถือ
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากความประพฤติทเี่ ป็นประโยชน์
มีลาภยศเป็นอาทิวา่ เป็นของเรา (ถ้าไม่ถอื ว่าเป็นของเรา
ก็เป็นของเขา เราก็เลยชวดเพราะยังมีเรามีเขาอยู)่ ลาภ
ยศเป็นต้น ต้องเสื่อมต้องสิ้นไปเป็นธรรมดา เมื่อวาง
การถือทีเ่ ป็นประโยชน์เสียแล้วจักเอาลาภยศเป็นต้นทีไ่ หน
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มาทดแทนส่วนทีส่ นิ้ ไปเพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ พิงอิงชีวติ แห่งตัวเรา
ซึ่งยังต้องท่องเที่ยวไปอยู่ คนที่ขาดแคลนลาภเป็นต้น
เพราะเหตุทไี่ ม่ถอื ประโยชน์ ไพล่ไปถือความประพฤติที่
ไม่เป็นประโยชน์ เพราะเชือ่ สิง่ ทีไ่ ม่ควรเชือ่ เพราะเหตุนี้
ความประพฤติเป็นประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้านั้น
มนุษย์นิกรซึ่งยังต้องท่องเที่ยวไปจักปล่อยวางเสียมิได้
อนึ่งมนุษย์นิกรเมื่อเกิดมาแล้วเห็นความล�าบาก
ในเวลาเกิดก็ปรารถนาความไม่แก่ เจ็บ ตาย ปรารถนา
ความมีชีวิตยืนยงอยู่เย็นเป็นสุขในโลก แม้รู้ว่าเมื่อเกิด
มาแล้วก็ตอ้ งแก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมดก็ยงั ปรารถนา
ความแก่ช้าความมีโรคน้อยและความมีอายุยืน เมื่อมี
ความปรารถนาฉะนี้จึงแสวงหาวิธีต่าง ๆ กัน มีท�าพิธี
ต่ออายุทางไสยศาสตร์เป็นต้น แม้นักวิทยาศาสตร์ก็
คิดค้นหาวิธเี พือ่ ท�าให้ไม่แก่ เจ็บ ตาย หรือเพือ่ ให้แก่ชา้
มีโรคน้อย และตายช้ากันมากเหมือนกัน อันความไม่มี
โรคหรือความมีโรคน้อยท่านกล่าวว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง
เพราะเป็นโอกาสทีจ่ กั ได้ใช้รา่ งกายประกอบประโยชนกิจ
สมกับที่เกิดมา อนึ่งความมีโรคน้อยก็ดีความมีอายุยืน
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ก็ดที า่ นกล่าวว่าเป็นผลแห่งกรรมดี เพราะเหตุนจี้ งึ สมควร
เพื่อจะปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ท่านแสดงไว้ตามสมควร
เป็นต้นว่าหัดท�าใจให้รนื่ เริงเป็นนิตย์ ปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้อง
ตามหลักอนามัย เมื่อตื่นนอนในเวลาเช้าอากาศสดชื่น
ก็ท�าใจให้ปลอดโปร่ง แช่มชื่น และตั้งใจเพื่อให้มีอายุ
ยืนยาว เพื่อประกอบประโยชน์และตั้งใจท�าการอันเป็น
หน้าที่ประจ�าวันให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อยไม่คั่งค้าง อนึ่ง
ไม่ประมาทต่อการบ�ารุงรักษาชีวิต ไม่ประกอบกิจที่ชั่ว
อันจะท�าชีวติ ให้อบั เฉา หมัน่ ประกอบกุศลกิจ อันจะท�า
จิตให้ชมุ่ ชืน่ ในคราวเจ็บไข้ได้ทกุ ข์กร็ บี หาหมอผูส้ ามารถ
มาเยียวยารักษาตามความสามารถ เมื่อปฏิบัติได้แม้
ฉะนีก้ เ็ ป็นกรรมดีอนั อาจอ�านวยให้มโี รคน้อยและมีอายุ
ยืนยาวได้ แต่ความแก่ เจ็บ ตาย ย่อมมีแก่สังขาร
ทั้งหลายเป็นธรรมดา จะท�าประการใด ๆ เพื่อจะมิให้
แก่ เจ็บ ตาย ย่อมไม่ได้ เมื่อหาความไม่ตายที่อื่นมิได้
ผู้ปรารถนาความไม่ตายก็ควรมาคิดค้นหาความไม่ตาย
ในพุทธศาสนาดูบ้างได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดย
ความว่า เบญจขันธ์ (กองทั้ง ๕) คือรูปร่างอันเป็นรัง
โรค ๑ ความรู้สุขทุกข์และเฉย ๆ ๑ ความจ�าได้หมาย
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รู้ ๑ ความคิดนึกปรุงแต่งเรือ่ งราว ๑ ความรูว้ า่ นัน่ นีใ่ น
เมือ่ ตาเห็นรูปเป็นต้น ๑ เหล่านีเ้ ป็นตัวทุกข์ใหญ่ ตัณหา
ความทะเยอทะยานอยากเป็นเหตุให้ทกุ ข์เกิด ความดับ
ตัณหาได้ทุกข์ดับไปหมดเป็นความดับทุกข์มรรค ๘ มี
ความเห็นชอบเป็นต้นอันย่นย่อเป็นศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ เมื่อฟังมาฉะนี้แล้ว
พิจารณาดูตามศาสโนวาทได้ความคิดว่าตัวเราอยากไม่
แก่ เจ็บ ตาย และอยากให้คนที่รักเป็นเช่นนี้ด้วย เมื่อ
ไม่สมปรารถนา ก็เกิดความทุกข์คือความเหือดแห้งใจ
ความร�าพันร�่าไร ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจขึน้ ความทุกข์เหล่านีเ้ กิดขึน้ ทีเ่ บญจขันธ์
เบญจขันธ์เป็นตัวทุกข์ใหญ่อยูแ่ ล้วยังต้องทนทุกข์เหล่านี้
อันเกิดจากความทะเยอทะยานอยากในปัจจุบันอีกด้วย
ความทะยานอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอย่างนี้ คราวนี้
ถ้าไม่มคี วามทะยานอยากแก่เจ็บตาย ไม่มคี วามทะยาน
อยากไม่แก่เจ็บตายอีกอย่างหนึง่ ไม่มคี วามอยากได้อยาก
เสีย ไม่มีความอยากมี อยากเป็นทั้งสิ้น เมื่อเป็นอยู่ก็
ไม่อยาก ตายก็ไม่อยากปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมดา
ฉะนีเ้ มือ่ เบญจขันธ์ตอ้ งแก่เจ็บตายไปตามธรรมดา ก็ไม่
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ทุกข์มีเหือดแห้งใจเป็นต้น ความดับความทะยานอยาก
เป็นความดับทุกข์ได้ฉะนี้ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น
ทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ ความดับทุกข์ในเบือ้ งต้น มนุษย์นกิ ร
ผู้หวังความดับทุกข์ต้องถือไว้ก่อนคือถือศีล ถือสมาธิ
ถือปัญญา
เรือ่ งการถือศีล สมาธิ ปัญญา มีขอ้ ทีจ่ ะพึงพูดดัง
ต่อไปนี้ ถ้าเข้าใจว่าเมือ่ จักถือศีล สมาธิ ปัญญา ต้องไป
ถือทีว่ ดั ทีป่ า่ เป็นต้นเรียกว่าเข้าใจพลาดทีค่ อื เมือ่ จักถือก็
ไม่ต้องไปถือที่ไหนอื่น ถือที่กายวาจาจิตนี้แหละ วัดก็ดี
ป่าก็ดีเป็นที่อุปกรณ์ให้สะดวกแก่การถือเท่านั้น เพราะ
ฉะนั้นเมื่อหวังจะถือให้สะดวกจึงสมควรไปวัด หรือเข้า
ป่าหรือสถานที่อันสมควรอื่น ๆ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเข้าใจ
ว่าการรับสิกขาบท ๕-๘-๑๐ เป็นการถือศีลแท้ก็เรียก
ว่าเข้าใจพลาดศีลไปอีก เพราะนั่นเป็นค�าสั่งหรือวินัย
ประจ�าหมู่ มีไว้สา� หรับบังคับกายวาจาให้เรียบร้อยเสมอ
กัน ส่วนศีลมิใช่ค�าสั่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็น
ค�าสอน ศีลคือปกติกายวาจาและจิต ถ้าปล่อยกายวาจา
จิตให้ผดิ ปกติ แม้จะรับสิกขาบทสักเท่าไร ๆ ก็ไม่ชอื่ ว่า
ถือศีล เมื่อถือความปกติแห่งกายวาจาจิต ไว้ได้แม้จะ
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รับสิกขาบท ๕ ก็ตาม หรือมากกว่าก็ตาม ก็ยอ่ มชือ่ ว่า
ถือศีลเสมอกัน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตวิ นิ ยั คือสิกขาบท
เหล่านีไ้ ว้เป็นค�าสัง่ เป็นต้นทางแห่งศีล ถ้าไม่ปฏิบตั ติ าม
สิกขาบทก็ถอื ศีลมิได้ เพราะสิกขาบทหยาบกว่าศีล เมือ่
ท�าดีอย่างหยาบ ๆ ยังไม่ได้ แล้วจะท�าให้ละเอียดได้
อย่างไร อนึ่งพุทธบริษัทชื่อว่าเป็นหมู่ มีค�าสั่งคือวินัย
ส�าหรับประพฤติตามประเภทแห่งหมู่ ถ้าผู้ใดปราศจาก
วินยั ของหมูเ่ สียทัง้ สิน้ ผูน้ นั้ หาชือ่ ว่าพุทธบริษทั ไม่จะป่วย
การกล่าวไปถึงภูมิธรรมที่สูงกว่า เพราะเหตุนี้จะคิดว่า
สิกขาบทเหล่านี้มิใช่ตัวศีลแล้วไม่รับมาปฏิบัติ ไม่ชอบ
แต่ควรทราบความต่างกันเพื่อจักไม่ยึดสิกขาบทเป็นศีล
แล้วหยุดอยู่เพียงรับสิกขาบทเท่านั้น อนึ่งธรรมดาของ
ใจย่อมคิดไปต่าง ๆ ทุก ๆ ขณะ ซึ่งเปรียบเหมือนวิ่ง
อยูเ่ สมอ ความพยายามท�าใจให้คดิ อยูเ่ พียงสิง่ เดียวด้วย
การเพ่งกสิณหรืออานาปานสติเป็นต้นซึง่ เปรียบเหมือน
หยุดการวิง่ หยุดยืนตรงอยู่ ฉะนัน้ เรียกว่าสมาธิคอื ความ
ตั้งใจมั่น การถือสมาธิ คือการเจริญสมถกรรมฐาน
(กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ) มีกสิณ ๑๐ อนุสติ ๑๐
เป็นต้นประการใดประการหนึ่ง อนึ่งบุคคลยังประกอบ
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ด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิต ความรู้เป็นเหตุละกิเลส
ได้เรียกปัญญา การถือปัญญาคือการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน (กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา) ศีล สมาธิ
ปัญญาท่านแสดงไว้โดยพิสดารเป็นอันมากมีในไตรสิกขา
เป็นต้นจิตของบุคคลได้เยื่อใยกับความทะยานอยากมา
นานจึงตัดให้ขาดจากกันได้โดยยาก เพราะเหตุนผี้ ถู้ อื ศีล
สมาธิปัญญาจึงต้องถือโดยกาลนานจะท�าใจเร็วด่วนได้
มิได้เพราะความใจเร็วด่วนได้นนั้ เป็นความอยากอันเป็น
ตัวก่อทุกข์นั่นเอง มนุษย์นิกรถือศีลสมาธิปัญญามั่นอยู่
ทีก่ ายวาจาจิต กายวาจาจิตก็จกั มัน่ อยูใ่ นศีลสมาธิปญ
ั ญา
แต่ถา้ ยังถืออยู่ตราบใดก็ยังไม่สิ้นความอยากไม่สนิ้ ทุกข์
อยู่ตราบนั้น เพราะเมื่อยังถืออยู่ก็แสดงว่าศีลสมาธิ
ปัญญายังจักต้องตกต�า่ อยูจ่ งึ ต้องคอยถือไว้ ถือศีล สมาธิ
ปัญญาเพื่อผลใดยังไม่บรรลุผลนั้นจึงคงต้องถือไว้ เมื่อ
บรรลุผลนัน้ แล้วก็ไม่ตอ้ งถือ เมือ่ ยังถือจึงหมายความว่า
ยังไม่บรรลุผลอันประเสริฐ อนึง่ เมือ่ ยังถืออยูก่ ห็ มายความ
ว่ายังไม่เสร็จกิจเปรียบเหมือนเมือ่ ยังมีรา่ งร้านอยูก่ ห็ มาย
ความว่ายังสร้างตึกไม่เสร็จฉะนัน้ อนึง่ ตัณหาใดเป็นเหตุ
ถือว่านัน่ ของเรามานะใดเป็นเหตุถอื ว่าเราเป็นนัน่ ทิฏฐิ
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ใดเป็นเหตุถอื ว่านัน่ เป็นตัวตนของเรา ความถือศีลสมาธิ
ปัญญาก็ถอื ด้วยตัณหามานะทิฏฐินนั้ ตัณหามานะทิฏฐิ
เป็นโทษเครือ่ งเศร้าหมอง ความถือทีเ่ นือ่ งมาจากตัณหา
มานะทิฏฐิจงึ เป็นโทษเครือ่ งเศร้าหมองด้วยศีลสมาธิปญ
ั ญา
เป็นเหตุกา� จัดตัณหามานะทิฏฐิ เมือ่ ถือศีลสมาธิปญ
ั ญา
ด้วยตัณหามานะทิฏฐิจึงยังก�าจัดตัณหามานะทิฏฐิมิได้
สมจริง ด้วยธีรราชภาษิตแปลความว่าสิ่งที่ยังถืออยู่พึง
เป็นของหาโทษมิได้ไม่มีในโลก
เพราะเหตุนี้เมื่อตัณหาความทะยานอยากจะดับ
จึงต้องวางความถือศีลสมาธิปัญญา ความวางความถือ
ฉะนี้เรียกว่าความไม่ยึดถือ ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นเหตุ
ให้วาง ตอบว่าศีลสมาธิปญ
ั ญาทีเ่ กิดพร้อมเพรียงเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน (มัคคสมังคี) ที่กายวาจาจิต เป็นเหตุ
ให้วางความถือ ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมัคคสมังคีที่
กายวาจาจิตนั้น พูดง่าย ๆ คือกาย วาจาจิตเป็นปกติ
(ศีล) จิตตั้งมั่น (สมาธิ) จิตรู้แจ้งเห็นจริงเป็นเหตุละ
กิเลส (อันจะเป็นเหตุให้กายวาจาจิตผิดปกติ ให้จิตไม่
ตั้งมั่น ให้จิตโง่ไม่รู้จริง) ได้เด็ดขาด (โดยบางส่วนหรือ
สิ้นเชิง) ในขณะเดียวกัน
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ถามว่า ใครเป็นผู้วางความถือ
ตอบว่า ไม่มีใครวาง เมื่อศีลสมาธิปัญญา พร้อม
เพรียงกันก�าจัดตัณหา (ความทะยานอยาก) มานะ
(ความถือตัว) ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) เสียแล้วความถือ
ก็หายไป ความถือเปรียบเหมือนเงาแห่งตัณหามานะ
ทิฏฐิ เมื่อตัณหามานะทิฏฐิอันเป็นเหตุให้ถือซึ่งเปรียบ
เหมือนเจ้าของเงาไม่มแี ล้วเงาก็ไม่มฉี ะนัน้ เพราะเหตุนี้
บุคคลจะวางศีลสมาธิปัญญาเอาเอง ด้วยเข้าใจว่าต้อง
วางจึงจักดับตัณหาได้ ฉะนี้ไม่ถูก ความเข้าใจอย่างนั้น
เป็นอวิชชาความไม่รู้จริง
ถามว่า เมื่อวางความถือศีลสมาธิปัญญาลงแล้ว
ยังจะมีความถืออย่างอื่นอยู่อีกหรือไม่
ตอบว่า ไม่มที งั้ หมด เพราะความถือทุกอย่าง เป็นต้น
ว่าถือบุญถือบาปอันเป็นส่วนเหตุก็ดี ถือผลต่าง ๆ เช่น
ลาภยศตลอดถึงเบญจขันธ์กด็ ี ว่าของเราเป็นเราเป็นตัว
ตนของเราหายไปหมดพร้อมกันกับตัณหามานะทิฏฐิอนั
เป็นเหตุให้ถือ
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ถามว่า ที่ว่าวางศีลสมาธิปัญญานั้น วางไว้ที่ไหน
ตอบว่า ถือที่ไหนก็วางที่นั่น คือถือไว้ที่กายวาจา
จิต ก็วางทีก่ ายวาจาจิต เพราะเหตุนแี้ ม้ทา่ นผูป้ ล่อยวาง
จักวางศีลสมาธิปัญญาเสียก็ดี กายวาจาจิตของท่านคง
มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์
ถามว่า เมื่อตัณหาอันเป็นเหตุให้ถือดับไปจักให้
เกิดผลอย่างไร
ตอบว่า ให้เกิดผลคือความสิน้ ทุกข์ทงั้ ปวง ในทีน่ ี้
จะแยกทุกข์ออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑ ทุกข์ทเี่ กิดเพราะ
ตัณหาในปัจจุบันชาติ ๒ ทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหา ใน
อดีต แต่ทกุ ข์แม้มากประเภทก็ยอ่ ลงเหลือหนึง่ คือเบญจขันธ์เท่านั้น ทุกข์ประเภทที่ ๑ มีความเหือดแห้งใจ
(โศก) เป็นต้น ทุกข์ประเภทที่ ๒ คือความเกิดแก่ เจ็บ
ตายแห่งเบญจขันธ์ ความทุกข์ประเภทที่ ๑ สิน้ ไปหมด
พร้อมกับความไม่ถอื เพราะตัณหาดับไป ส่วนความทุกข์
ประเภทที่ ๒ ยังไม่สิ้นไปก่อนแต่ไม่มีผู้ถึงทุกข์ข้อนี้
สมควรอธิบายอีกว่าบุคคลยังยึดถือทุกข์คือเบญจขันธ์
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ด้วยตัณหาว่าของเรา ด้วยมานะว่าเป็นเรา ด้วยทิฏฐิวา่
เป็นตัวตนของเราจึงเป็นทุกข์มีโศกเป็นต้น บุคคลเป็น
อันมากไม่ปรารถนาทุกข์แต่ไม่วางทุกข์จงึ ไม่พน้ ทุกข์ไปได้
ถ้าไม่ยึดถือทุกข์คือเบญจขันธ์แล้วย่อมไม่ต้องเป็นทุกข์
โศกประการใด ๆ เลย เมือ่ ทุกข์คอื เบญจขันธ์ทนอยูม่ ไิ ด้
ต้องเปลี่ยนแปรสลายไปก็ไม่เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย ไม่
เห็นว่าเราหรือเขาเกิดแก่เจ็บตาย แต่เห็นว่าสิง่ ทีม่ คี วาม
เกิดขึน้ เป็นธรรมดาดับไปตามธรรมดา เมือ่ วางความถือ
ทุกข์ลงฉะนี้จึงจักพ้นทุกข์ทั้งสิ้นได้ ส่วนทุกข์คือเบญจขันธ์ก็คงเป็นทุกข์คือทนคงอยู่มิได้ กล่าวโดยธรรมดา
สามัญว่าต้องเกิดดับไปตามธรรมดา หรือกล่าวโดย
อุปาทานสมมติ (สมมติตามอุปาทาน) ว่าต้องเกิดแก่
เจ็บตายไป แต่ไม่ใช่ทกุ ข์ (เบญจขันธ์) ของเรา (เพราะ
ปราศจากตัณหา) ไม่ใช่ทุกข์ (เบญจขันธ์) เป็นเรา
(เพราะปราศจากมานะ) ไม่ใช่ทุกข์ (เบญจขันธ์) เป็น
ตัวตนของเรา (เพราะปราศจากทิฏฐิ) ไม่มเี ราเป็นทุกข์
ทุกข์ (คือเบญจขันธ์) เป็นทุกข์ (คือเกิดดับหรือเกิดแก่
เจ็บตาย) เองต่างหาก เพราะเหตุนที้ า่ นจึงกล่าวว่าทุกข์
มีอยู่แต่ไม่มีผู้ถึงทุกข์
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ถามว่า ค�าว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นค�าสมมติตาม
อุปาทาน (ความยึดถือ) หรือ
ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างนัน้ สังขารคือสิง่ ทีป่ รุงแต่ง
ขึน้ ทัง้ สิน้ มีใจครองเช่นเบญจขันธ์แห่งมนุษย์และดิรจั ฉาน
ก็ตาม ไม่มใี จครองเช่นภูเขาบ้านเรือนต้นไม้กต็ าม ท่าน
แสดงว่ามีลกั ษณะเสมอกันคือ เกิดแปรดับทัว่ ไปทัง้ หมด
ท่านผูป้ ล่อยวางไม่ยดึ ถือ (แม้บางส่วน) ย่อมเห็นลักษณะ
อย่างนัน้ ในสังขารทัง้ ปวง เพราะเหตุนที้ า่ นจึงกล่าวไว้ใน
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าพระโกณฑัญญะเกิดดวงตา
เห็นธรรมว่า สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดาสิง่
นัน้ ทัง้ หมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ส่วนผูท้ ยี่ งั มีความ
ยึดถือเมือ่ เบญจขันธ์เกิดแปรดับก็เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย
เมื่อบ้านเรือนเกิดแปรดับก็เห็นว่าสร้างบ้าน บ้านเก่า
บ้านพังหรือรือ้ บ้าน เมือ่ ถ้วยชามเกิดแปรดับก็เห็นว่าปัน้
ถ้วยปั้นชามถ้วยเก่าชามเก่าถ้วยแตกชามแตก ฯลฯ
ความที่เห็นต่าง ๆ กันในเมื่อสิ่งที่เป็นสังขารเหมือนกัน
เกิดแปรดับฉะนี้ ก็เพราะความทีไ่ ปยึดถือว่าเป็นนัน่ เป็นนี่
เพราะเหตุนี้เมื่อบางสิ่งเกิดแปรดับจึงเห็นว่านั่นเกิดแก่
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เจ็บตาย เมื่อบางสิ่งเกิดแปรดับจึงเห็นว่านี่ถูกปั้นขึ้นนี่
เก่านีแ่ ตก ทัง้ นีเ้ พราะสิง่ ทีถ่ อื ว่านัน่ นีน่ นั้ ๆ มีอาการเกิด
แปรดับต่าง ๆ กันตามเหตุปจั จัยทีป่ รุงแต่งขึน้ เพราะฉะนี้
จึงเห็นว่าความทนอยูม่ ไิ ด้แห่งสังขารทัง้ ปวงเมือ่ กล่าวโดย
ธรรมดาโวหารหรือสามัญโวหารควรกล่าวว่าเกิดแปรดับ
เหมือนกันหมด แต่เมือ่ กล่าวโดยอุปาทานสมมติโวหาร
ย่อมกล่าวได้ต่าง ๆ กัน (ตามความต่าง ๆ กันแห่ง
อาการเกิดแปรดับ) เช่นเมื่อเบญจขันธ์เกิดแปรดับ ก็
กล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้น แต่ทา่ นผูว้ างความยึดถือ
คือไม่ถอื มัน่ ด้วยอุปาทานแล้ว เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวกก็ตรัสและพูดด้วยอุปาทานสมมติโวหาร
คูก่ นั ไปกับธรรมดาโวหารหรือสามัญโวหารเพือ่ ให้เวไนยนิกรทราบความหมายแห่งพระพุทธด�ารัสแล้วหยั่งรู้ถึง
ธรรมดาคือความจริง
ถามว่า มีคาถาในธรรมบทคาถาหนึง่ แปลความว่า
บุคคลฆ่ามารดาบิดา พระราชาผู้กษัตริย์ทั้งสองแว่น
แคว้น และเสมียนผู้ติดสอยห้อยตาม (สานุจร) เป็นผู้
ไม่มที กุ ข์ เป็นพราหมณ์ยอ่ มไปและท่านไขความว่า มารดา
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ได้แก่ตณ
ั หา บิดาได้แก่มานะ พระราชาผูก้ ษัตริยท์ งั้ สอง
ได้แก่ทิฏฐิ ๒ คือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยงหมดและ
ความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงขาดศูนย์หมด แว่นแคว้นมุ่งเอา
อายตนะ ๑๒ มีตารูปเป็นต้น เสมียนมุ่งเอานันทิราคะ
คือความก�าหนัดด้วยอ�านาจแห่งความยินดีเพลิดเพลิน
อันอาศัยความที่ตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดขึ้น พระคาถานี้
เห็นจะมุ่งความดังที่แสดงมาแล้วแต่ต้น
ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างนั้นตัณหาเป็นเหตุก่อเกิด
เบญจขันธ์ดังค�าว่าตัณหายังบุรุษให้เกิดแล้วยังเป็นเหตุ
ให้ยดึ ถือว่าของเรา มานะและทิฏฐิกเ็ ป็นเหตุให้ยดึ ถือดุจ
เดียวกัน เมื่อถือศีลสมาธิปัญญาตัณหามานะทิฏฐิก็ยัง
เข้ายึดศีลสมาธิปญ
ั ญาว่าของเรา เป็นเราเป็นตัวตนของ
เราแล้วก็บ�ารุงความถือให้มั่นเข้า เพราะเหตุนี้ท่านจึง
เปรียบดังมารดาบิดาและพระราชาผูก้ ษัตริย์ บ�ารุงบุตร
ธิดาทีต่ นให้กา� เนิดขึน้ และประชาราษฎรให้เจริญรุง่ เรือง
ฉะนัน้ เมือ่ ศีลสมาธิปัญญา พร้อมเพรียงเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกันแล้วก็ก�าจัดตัณหา มานะทิฏฐิเสีย จึงสิ้นทุกข์
ด้วยเหตุผลดังแสดงมาแล้ว
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บุคคลผู้ไม่เห็นความตายไม่เห็นผู้ตาย แต่เห็นว่า
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เกิดขึน้ เป็นธรรมดาสิง่ นัน้ ทัง้ หมดมีความดับ
ไปเป็นธรรมดา เป็นผูป้ ล่อยวางไม่ยดึ ถือดังกล่าวมาแล้ว
ชื่อว่าบรรลุอมตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายได้แก่นิพพาน
(ธรรมที่ปราศจากเครื่องร้อยรัด) ด้วยประการฉะนี้
ถามว่า อยากทราบอีกว่านิพพานเป็นผลแห่งมรรค
มีองค์ ๘ ใช่ไหม
ตอบว่า มิใช่ ผลแห่งมรรคคือนิโรธ นิพพาน (ใน
ที่นี้มุ่งถึงนิพพานที่มิใช่เป็นไวพจน์ของนิโรธ) มิใช่นิโรธ
พึงทราบโดยอุปมาดังต่อไปนี้ สมุทัย (เหตุให้ทุกข์เกิด
คือตัณหา) เปรียบเหมือนโรคในกาย ความไม่สบายที่
เกิดเพราะโรคเปรียบเหมือนทุกข์ ยาแก้โรคเปรียบเหมือน
มรรค ความหายโรคเปรียบเหมือนนิโรธ ความปกติแห่ง
ร่างกายดังเดิมเปรียบเหมือนนิพพาน ความหายโรคและ
ความปกติแห่งร่างกายดังเดิมมิใช่อย่างเดียวกัน ถ้าจะ
ถามคนทีม่ รี า่ งกายเป็นปกติวา่ ท่านหายจากโรคหรือ จัก
ได้รบั ค�าตอบว่ามิใช่ ทัง้ นีเ้ พราะค�าว่าหายโรคย่อมใช้เรียก
กันในเมื่อพอโรคหายเท่านั้นแล้วก็เลิกใช้ (ดับไป) ถ้า
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จะถามว่าท่านหายจากโรคนานแล้วหรือ จักได้รบั ค�าตอบ
ว่าหายนานแล้วบ้างเพิง่ หายบ้าง ค�านีแ้ สดงว่าความหาย
โรคล่วงไปแล้ว (ดับไป) ถามว่า เมื่อความหายโรคล่วง
ไปแล้วอะไรปรากฏแทน ตอบว่า ความปกติแห่งร่างกาย
เพราะเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่ามรรคก�าจัดกิเลสชั่วชวนจิต
หนึ่งแล้วก็ดับไป ผลเกิดขึ้น ๒ ชวนจิตบ้าง ๓ ชวนจิต
บ้างแล้วก็ดับไป ถามว่า เมื่อมรรคผลดับไปแล้วอะไร
ปรากฏขึน้ ตอบว่าเข้าใจว่านิพพานธรรมนัน่ เอง พึงทราบ
ต่อไปอีกสองอุปมา ภูมปิ ระเทศแห่งหนึง่ เทียบด้วยนิพพาน
การโดยสารรถไฟไปเทียบด้วยมรรค การถึงเทียบด้วย
นิโรธ (การถึงกับภูมปิ ระเทศมิใช่อย่างเดียวกันและเมือ่
ถึงแล้วต้องลงจากรถ) อากาศเปรียบเหมือนนิพพาน
การสูบอากาศเข้ายางรถเปรียบเหมือนมรรค ยางรถเต็ม
ด้วยอากาศเปรียบเหมือนนิโรธ
ศาสนาคือค�าสั่ง (วินัย) ค�าสอน (ธรรม) ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาทิทยี่ กมาแสดงไว้นถี้ า้ มนุษย์
นิกรไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ คือไม่เชื่อว่า
พระองค์รู้จริงพูดจริงแล้วก็คงไม่ฟังไม่ถือเอาทั้งวินัยทั้ง
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ธรรม ถ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์จึงจักฟังจัก
ถือเอา เพราะเหตุนที้ า่ นจึงสอนให้เชือ่ พระปัญญาตรัสรู้
ของพระตถาคตเจ้า อนึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน
เพือ่ ให้รยู้ งิ่ เห็นจริงตามธรรมทีค่ วรรูค้ วรเห็น ทรงสอนมี
เหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ทรงสอนเป็น
อัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่ความ
ปฏิบตั ิ เพราะเหตุนผี้ ฟู้ งั ค�าสัง่ สอนของพระองค์โดยการ
ท�าไว้ในใจโดยอุบายทีแ่ ยบคายแล้วเชือ่ พระปัญญาตรัสรู้
ของพระองค์จึงถือคือปฏิบัติตาม ย่อมชื่อว่าเชื่อด้วย
ปัญญาแล้วถือโดยแท้
นิพพานมิใช่ผลของเหตุดงั ทีอ่ ปุ มามาฉะนี้ เพราะ
เหตุนั้นพระนาคเสนจึงแสดงแก่พระยามิลินท์โดยใจ
ความว่านิพพานมิใช่เกิดจากเหตุ และไม่ควรกล่าวว่า
เกิดแล้วในอดีต ก�าลังเกิดในปัจจุบัน หรือจักเกิดใน
อนาคต (อกาลิกไม่ประกอบด้วยกาล) ดุจอากาศธาตุ
อันไม่ควรกล่าวว่าเกิดเมื่อไรฉะนั้น
ถามว่า ศรัทธาจัดลงในศีลหรือสมาธิหรือปัญญา
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ตอบว่า จัดลงในปัญญาโดยหมายเอาความเชื่อที่
ประกอบด้วยความรู้
ถามว่า ถ้าอย่างนั้นผู้ที่ถือปัญญาก็ย่อมถือเอา
ศรัทธาเข้าด้วยซิ
ตอบว่า เข้าใจว่าเช่นนัน้ เพราะสามัญชนยังประกอบ
ด้วยอลัทธิยะคือความไม่เชือ่ อยู่ จึงต้องถือศรัทธาไว้เพือ่
เป็นก�าลังก�าจัดอลัทธิยะ
ถามว่า ถือความเชื่อไว้ก�าจัดอลัทธิยะเพื่ออะไร
ตอบว่า เพื่อวางชั่วและถือดี คือถือศีลสมาธิและ
ปัญญาไว้ก�าจัดความยึดถือดังกล่าวแล้วนั่นเอง กล่าว
โดยย่นย่อว่าถือความเชื่อไว้ ถือเพื่อไม่ถือ
ถามว่า ท่านผูบ้ รรลุมรรคผลนิพพานแล้วมีความ
เชื่อหรือไม่
ตอบว่า เข้าใจว่ามี แต่มิใช่มีความถือความเชื่อ
มิใช่มคี วามเชือ่ ถือ แต่มคี วามเชือ่ ไม่ถอื หรือเชือ่ วางด้วย
เหตุผลดังกล่าวแล้ว
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ถามว่า ความเชือ่ ฟังมิใช่ศรัทธาโดยตรงมิใช่หรือ
ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างนัน้ เพราะความเชือ่ ฟังเข้าใจ
ความหมายว่าคือความยอมปฏิบัติตามค�าสั่ง
ถามว่า ท่านผูบ้ รรลุมรรคผลนิพพานแล้วมีความ
เชื่อฟังหรือไม่
ตอบว่า ท่านยังชือ่ ว่าเป็นหมูจ่ งึ มีความเชือ่ ฟังวินยั
แห่งหมู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจารีต
แห่งพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกก็ปฏิบตั ติ ามวินยั อัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว
ถามว่า ขอถามอีกหน่อยว่าความเชือ่ ชนิดไหนเป็น
ศรัทธาแท้
ตอบว่า เข้าใจว่าความเชือ่ ไม่ถอื นัน่ แลเป็นศรัทธา
แท้ ความเชือ่ ถือย่อมเกิดจากการฟังบ้างเกิดจากความคิด
บ้างเกิดจากความปฏิบตั อิ บรมบ้าง ความเชือ่ ถือนีถ้ า้ มุง่
ถึงความน้อมใจเชื่อตามเรียกว่าอธิโมกขสัทธา ความที่
ยังต้องน้อมใจเชื่ออยู่ก็เพราะยังไม่ประกอบด้วยความรู้
ประจักษ์จริงจึงเรียกว่าญาณวิปปยุตตสัทธา จึงเป็นความ
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เชือ่ ทีย่ งั หวัน่ ไหวอยู่ ส่วนความเชือ่ ไม่ถอื เป็นญาณสัมปยุตตสัทธา (ความเชือ่ ทีป่ ระกอบด้วยความตรัสรูป้ ระจักษ์
จริง) เป็นอจลศรัทธา ความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวโดยแท้
พุทธศาสนิก
คือผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนา บางพวกเป็นผูฟ้ งั เชือ่
(สุตมยสัทธา) บางพวกเป็นผู้คิดเชื่อ (จินตามยสัทธา)
บางพวกเป็นผู้ท�าเชื่อ (ภาวนามยสัทธา) บรรดาผู้เชื่อ
ทัง้ ๓ นี้ ผูฟ้ งั เชือ่ ย่อมเชือ่ ด้วยสุตมยปัญญา (ปัญญาที่
เกิดจากการฟัง) ผู้คิดเชื่อย่อมเชื่อด้วยจินตามยปัญญา
(ปัญญาที่เกิดจากความคิดค้น) ผู้ท�าเชื่อย่อมเชื่อด้วย
ภาวนามยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากความอบรม)
พุทธสาสนิกเมื่อเป็นผู้ฟังเชื่อแล้วควรคิดเชื่อต่อ
ไป เมือ่ คิดเชือ่ แล้วควรท�า เชือ่ ต่อไปอีก กล่าวคือสมควร
ถือศีลสมาธิปญ
ั ญาเสมอ ๆ ตามโอกาสและความสามารถ
ของตน ๆ ความปฏิบตั เิ ช่นนีแ้ ม้ทลี ะเล็กละน้อยก็เป็นการ
สมควร ข้อนีเ้ ปรียบเหมือนการหมัน่ บริหารบ�ารุงร่างกาย
ให้มกี า� ลังมากขึน้ ทีละน้อย ๆ เพือ่ จะได้มกี า� ลังมากพอที่
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จะยกศิลาก้อนใหญ่อันปิดทับ (นิพพาน) สมบัติไว้ จะ
เอาอย่างผูท้ บี่ ริหารร่างกายมานานจนมีกา� ลังแก่กล้าเพียง
พอเพือ่ ยกศิลาก้อนใหญ่ขนึ้ ได้ทนั ทีในเมือ่ มีผ้รู มู้ าชีบ้ อก
ให้ยงั มิได้กอ่ น อีกอย่างหนึง่ ความหมัน่ ประพฤติอยูเ่ สมอ ๆ
แม้ทลี ะน้อยนัน้ เปรียบเหมือนการปลูกต้นสักและบ�ารุง
รักษาไว้เพือ่ จะได้ตดั มาท�าเรือน (ใจ) เมือ่ โตพอ ต้นสัก
ย่อมค่อย ๆ โตขึ้นทีละน้อย ๆ ผู้ที่มีต้นสักอ่อนนั้นจะ
คิดเอาอย่างผูท้ มี่ ตี น้ สักโตได้ขนาดอยูแ่ ล้วยังมิได้กอ่ นแม้
จะบ�ารุงรักษาสักเท่าไร ๆ ต้นสักก็คงโตได้ตามธรรมดา
ของมันนัน้ เอง ถ้าเร่งเกินก�าลังอาจจะตายเสียก็ได้ในการ
ทีจ่ ะเอาอย่างท่านฉะนี้ มักมีคนพูดว่าพระสาวกเป็นอันมาก
เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมฟังไป ๆ ก็สา� เร็จมรรคผล
ตามฐานะของตนบนอาสนะที่นั่งฟังนั้นเอง แต่เหตุไฉน
เราทั้งหลายซึ่งต่างได้พากันบ�าเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่
เนือง ๆ จนจะเบื่อเสียแล้ว ก็ไม่เห็นได้มรรคผลอะไร
เรือ่ งนีถ้ า้ พิจารณาดูตามข้อเปรียบเทียบ จักพอทราบได้
จริงอยู่น�้าที่เต็มตุ่มย่อมมาจากน�้าหยาดหนึ่ง ๆ ฉันใด
ความส�าเร็จย่อมมาจากความปฏิบตั ศิ ลี สมาธิปญ
ั ญาแต่ละ
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ครั้งฉันนั้น ค�าที่ท่านแสดงว่า ผู้เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔
สามารถส�าเร็จมรรคผลได้ภายใน ๗ วันขยายออกไป
จน ๗ ปีนั้นก็เพื่อให้พอเหมาะกับก�าลังอินทรีย์แห่งผู้มี
สติปฏั ฐานทัง้ ๔ นัน่ เอง ถ้ามีกา� ลังยังไม่พอแล้วอย่าว่าแต่
๗ ปีจะส�าเร็จเลยแม้เจ็ดพันปีกย็ งั ไม่สา� เร็จได้ เพราะเหตุ
นีท้ า่ นจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแต่ละพระองค์ ๆ บ�าเพ็ญบารมีตลอดกัปป์กัลป์
เป็นอเนกจึงส�าเร็จได้
ผูร้ เู้ รือ่ งต้นสักย่อมทราบได้วา่ ต้นสักอายุเท่านัน้ ๆ
ปีจึงจักแก่พอเพื่อตัดได้ฉันใด ท่านผู้รู้ย่อมทราบได้ว่าผู้
ปรารถนาพุทธภูมหิ รือสาวกภูมพิ งึ บ�าเพ็ญบารมีนานเพียง
นั้น ๆ จึงส�าเร็จได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้ค�าที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในบางพระสูตรถึงเรือ่ งนีย้ อ่ มน่าพิจารณา
การทีน่ า� เรือ่ งนีม้ ากล่าว มิใช่เพือ่ ให้นงิ่ นอนใจและท้อถอย
แต่เพื่อจะได้รู้ทันค�าที่เป็นปฏิปักษ์แล้วจักได้ไม่หยุดท�า
ความดี อีกประการหนึ่งเพื่อจักได้ไม่เกิดความเห็นผิด
ในเมือ่ ปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าแล้ว ยังไม่สา� เร็จ
ผลดังประสงค์
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ผูท้ เี่ ชือ่ ฟังค�าสัง่ สอนของท่านผูใ้ ห้โอวาทด้วยปัญญา
หมัน่ ประกอบความดีตามโอวาทของท่าน อย่างน้อยย่อม
ได้รับความอุ่นใจ ๔ ประการ คือ
๑. ถ้าผลแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ทา� ดีทา� ชัว่ มีอยู่ เบือ้ งหน้า
แต่กายแตกตายไปแล้วเราจักเข้าไปถึงสุคติโลกสวรรค์
๒. ถ้าผลแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ทา� ดีทา� ชัว่ ไม่มี เราก็จะ
รักษาตนให้เป็นคนไม่มเี วร ไม่มคี วามล�าบาก ไม่มที กุ ข์
มีแต่สุขในชาตินี้
๓. ถ้าเมือ่ บุคคลท�าบาป บาปชือ่ ว่าเป็นอันท�า เรา
ไม่ได้คดิ บาปให้แก่ใคร ๆ ไหนเลยทุกข์จกั มาถูกต้องเรา
ผู้ไม่ได้ท�าบาป
๔. ถ้าเมื่อบุคคลท�าบาป บาปไม่ชื่อว่าเป็นอันท�า
เราก็ได้พิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์แล้ว
สุวฑฺฒนตฺถุ
เจริญสวัสดี จงมี

การศึกษาในพระพุทธศาสนา*
ท่านสหธรรมิกผู้ทรงศีลทั้งหลาย
เมือ่ ได้รบั ค�าขอให้แสดงปาฐกถาจากท่านประธาน
ธรรมสากัจฉาในที่ประชุมสหธรรมิก ทีแรกได้คดิ อยาก
จะปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าจะไม่สามารถแสดงให้ที่ประชุม
ได้รบั ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของท่านประธานได้ แต่
ในหนังสือขอให้แสดงของท่านประธาน ได้มีค�าขึ้นต้น
ด้วยอ้างสมเด็จฯ เจ้าอาวาสว่าเป็นผู้แนะน�าให้มีการ
ประชุมธรรมสากัจฉาขึ้น จึงท�าให้เกิดครั่นคร้ามที่จะ
ปฏิเสธ ทั้งตอนท้ายมีค�าอ้อนวอนว่า โปรดฯ อยู่ด้วย
*

ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน
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ค�านี้รู้สึกเกรงมากพอดีพอร้ายอาจเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้
ง่ายแต่กเ็ ปลีย่ นในเมือ่ ไม่โปรดเท่านัน้ นับว่าท่านประธาน
เข้าใจใช้คา� ขูแ่ ละค�าเผือ่ แช่งไว้โดยสุภาพ แต่ขอ้ นีก้ ย็ งั ไม่
ส�าคัญไปกว่าความคิดต่อสู้ไม่ยอมแพ้ต่อปมด้อยที่โผล่
ขึน้ มาคือท�าความตกลงใจว่า “เราต้องท�าได้” เมือ่ ตกลง
ใจลงไปแล้วก็บอกรับทีเดียว ในขณะนัน้ ยังมืดมนอยูไ่ ม่รู้
ว่าจะพูดเรือ่ งอะไร ความจริงเรือ่ งนัน้ มีมากแต่ทสี่ ามารถ
จะพูดได้มนี อ้ ย ถึงอย่างนีก้ จ็ า� ต้องเลือกเสนอท่านประธาน
เมื่อคิดทบทวนดูแล้วจึงตกลงเลือกเรื่อง “การศึกษาใน
วงพระพุทธศาสนา” เสนอไป เหตุทตี่ กลงเลือกเรือ่ งนีก้ ็
เพราะเวลานี้ก�าลังท�าหน้าที่ทางนี้อยู่ แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้
ตลอดจึงอยากจะรู้สักที นี้เป็นประโยชน์ตนและท่าน
สหธรรมิก ต่างก็ก�าลังบวชเรียนกันอยู่โดยมากจึงอาจ
ได้รับประโยชน์จากเรื่องที่จะพูดในต่อไปนี้บ้าง นี้เป็น
ประโยชน์ผู้อื่น คิดทบทวนดูเห็นอย่างนี้จึงตกลงเลือก
เรื่องนี้ขึ้นและถ้ามีข้อบกพร่องประการใดจะไม่ขออภัย
จากท่านผู้ฟังเพราะท่านประธานได้ให้เวลาเป็นอันมาก
แต่ได้ใช้เวลาที่ท่านให้ไว้เพียงเล็กน้อยในการเตรียม
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ปาฐกถานีจ้ งึ เป็นข้อทีไ่ ม่ควรจะอภัยกัน และเพราะเข้าใจ
ว่าท่านสหธรรมิกคงไม่มภี ยั ต่อใคร ๆ จึงไม่จา� ต้องขออภัย
ต่อท่าน บัดนี้จักได้เริ่มเรื่องต่อไป
ภายใต้ชอื่ เรือ่ งว่า “การศึกษาในวงพระพุทธศาสนา”
นี้มีใจความกว้างมาก ยากที่จะพูดให้ทราบได้ชัดเจนใน
ทุก ๆ ด้าน จะหนักไปในทางประวัตศิ าสตร์กจ็ ะเป็นการ
ลอกต�ารามากล่าวโดยส่วนเดียว จะหนักไปในทางธรรม
ก็จะเป็นเทศน์ เหตุฉะนีจ้ งึ ไม่ประสงค์ให้หนักไปทางไหน
มีความประสงค์อยูข่ อ้ เดียวคือประสงค์ให้ทา่ นสหธรรมิก
ทราบเรื่องการศึกษาในวงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นมา
จนถึงในประเทศไทยในทุกวันนี้
ก่อนอืน่ พึงทราบว่าการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
ย่อมขึ้นอยู่กับคติหรือลัทธิของผู้นับถือ คติหรือลัทธินี้
โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น ๒ คือคติมหายาน เช่นที่ถือกัน
ทุกวันนี้ในเมืองทิเบต มงโกล (ไซบีเรีย - มงโกเลีย)
จีน ญี่ปุ่น ญวน ๑ คติหีนยานเช่นที่ถือกันทุกวันนี้ใน
เมืองลังกา พม่า มอญ ไทย เขมร
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น่าสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา
ไว้ ๒ คติหรือ? ข้อนี้มีประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ว่า
พระพุทธศาสนาได้ถูกแยกเป็น ๒ คติเมื่อภายหลัง
และถูกแยกเป็นปฐมในประเทศอินเดียนั้นเอง เพื่อให้
ทราบเชื่อมโยงกันไปจักเล่าให้ฟังโดยสังเขป
เมือ่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกแสดง
ธรรมประกาศพระพุทธศาสนาอยูใ่ นประเทศอินเดียครัง้
กระโน้น ผู้นับถือโดยมากไปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของ
พระองค์โดยเคร่งครัดไม่ดัดแปลง แต่ก็ยังมีบางพวกที่
เกิดดัดแปลงพวกนัน้ มีพระเทวทัตเป็นหัวหน้าแต่กท็ า� ไป
ไม่สา� เร็จถูกท�าลายจนสิน้ ไป และตัวพระเทวทัตเองก็ถงึ
มรณภาพที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าถูกแผ่นดินสูบ
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน ได้มีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวแสดง
ความชืน่ ชอบว่าต่อไปนี้ ไม่มผี วู้ า่ กล่าวจะประพฤติอย่างไร
๑

(จากหนังสือต�านานพระพุทธเจดีย์สยาม หน้า ๔๑ และต�าราคู่มือ
ประวัติศาสตร์ ส�าหรับมัธยมตอนปลาย หน้า ๓๑)
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ก็ได้ ค�าพูดเช่นนี้ท่านเรียกว่ากล่าวจาบจ้วงธรรมวินัย
ได้ถกู ปรารภคือยกขึน้ เป็นต้นเหตุทา� การร้อยกรองธรรมวินัยครั้งแรกนี้เรียกว่า “ปฐมสังคายนา” ภายหลังแต่
พุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน
ต่อมาเมือ่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับ
ขันธปรินพิ พานได้ ๑๐๐ ปีคอื พ.ศ.๑๐๐ ได้มภี กิ ษุคณะ
หนึง่ เรียกว่าพวกวัชชีบตุ รได้ดดั แปลงแก้ไขพระวินยั หลาย
ข้อจึงได้ถกู ปรารภขึน้ ท�าทุตยิ สังคายนา แต่สว่ นมากก็ยงั
ไม่ยอมเลิกถอนข้อทีไ่ ด้ดดั แปลงแก้ไขไปแล้ว ฝ่ายข้างที่
เคร่งครัดก็ไม่มีอ�านาจบังคับบัญชา การถือพระวินัยจึง
แตกแยกกันขึ้นเป็น ๒ คติคือ
๑ คติพระสงฆ์ฝ่ายเคร่งครัดในครั้งนั้นมีพระยส
เถระเป็นหัวหน้าได้ชอื่ ว่า “เถรวาท” พระสงฆ์พวกทีถ่ อื
ธรรมวินัยตามคติ “เถรวาท” ได้ชื่อว่า “สถวีระ”
๒ คติพระสงฆ์ฝ่ายดัดแปลงแก้ไขธรรมวินัยใน
ครัง้ นัน้ มีภกิ ษุคณะวัชชีบตุ รเป็นผูน้ า� ได้ชอื่ ว่า “อาจริยวาท”
พระสงฆ์ที่ถือธรรมวินัยตามคติ “อาจริยวาท” ได้ชื่อว่า
“มหาสังฆิกะ”
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คติหีนยานคือฝ่ายเคร่งครัดแลมหายานคือฝ่าย
ดัดแปลงแก้ไขได้เริม่ ปรากฏขึน้ อย่างนี้ แต่ในตอนนี้ ปรากฏ
ว่าฝ่ายดัดแปลงแก้ไขได้ดดั แปลงแก้ไขแต่พระวินยั ส่วน
พระธรรมคงรักษาไว้ตามเดิมแต่กท็ า� ให้พระสงฆ์แตกแยก
เป็น ๒ นิกาย เป็นนานาสังวาสของกันและกัน พึงสังเกต
ว่าความแตกแยกกันนีค้ อ่ ย ๆ มีมาโดยล�าดับตัง้ แต่ครัง้
พุทธกาลดังที่เล่ามานี้
ต่อมาได้มพี ระเจ้าราชาธิราชผูม้ อี า� นาจยิง่ ใหญ่มา
เลือ่ มใสสนับสนุนพระสงฆ์ฝา่ ยเถรวาท คือฝ่ายเคร่งครัด
ถึงกับทรงเป็นสาสนูปถัมภ์เข้าท�าตติยสังคายนาขึน้ และ
ทรงใช้พระบรมราชานุภาพให้สกึ ฝ่ายอาจริยวาทด้วยมุง่
หมายจะทรงก�าจัดให้สนิ้ เชิง แต่กไ็ ม่อาจทรงก�าจัดให้สนิ้
เชือ้ ได้ ข้อส�าคัญคือฝ่ายทีล่ ะลัทธิเดิมต้องละเพราะเกรง
กลัวพระบรมราชานุภาพมิใช่ดว้ ยความสมัครใจ แลบาง
พวกก็เข้ามาบวชในลัทธิเถรวาทเพราะจ�าใจบ้างเพราะมุง่
ลาภสักการบ้าง เหตุฉะนีพ้ วกนีจ้ งึ คงเคร่งครัดอยูแ่ ต่ตอ่
หน้าหรือชัว่ คราวเท่านัน้ พระราชาธิราชพระองค์นนั้ เห็น
จะไม่ตอ้ งบอกว่าคือพระเจ้าอโศกมหาราชก็คงทราบกัน
แล้วตั้งแต่เริ่มกล่าวถึงเรื่องนี้
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พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จครองราชย์สมบัติ
ถึงพ.ศ.เท่าไรในหนังสือต่าง ๆ เถียงกันอยู่ คือ
๑. ในหนังสือต�านานพระพุทธเจดีย์สยามของ
สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพหน้า ๒๒ ว่าประมาณพ.ศ.๒๗๐
๒. ในปาฐกถาสากลประวัตขิ องพระองค์เจ้าธานีนิวตั อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการทีท่ รงแสดงเมือ่ พ.ศ.
๒๔๕๙ ว่า เมือ่ พระเจ้าพินทุสารทิวงคตลงในพ.ศ.๒๗๔
จึงพระเจ้าอโศกราชโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติ อโศก
กุมารนีเ้ ดิมได้เป็นอุปราชครองอุชเชนี ซึง่ ตอนนีเ้ ป็นเมือง
ลูกหลวงของมคธ แต่จะมารวมเข้าอยู่ในราชอาณาจักร
มีแต่ครัง้ ใดไม่ปรากฏ ในชัน้ ต้นดูเหมือนจะมีการจลาจล
แข็งเมืองกันอยูบ่ า้ งเพราะพระเจ้าอโศก ไม่ได้รบั ราชาภิเษก
จน ๕ ปีภายหลังที่ได้ขึ้นครองเมือง คือ รับราชาภิเษก
ในพ.ศ.๒๗๙
๓. ในหนังสือพุทธประวัตเิ ล่ม ๑ และสังคีตกิ ถา
ว่าพ.ศ.๒๑๘
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เรือ่ งความแตกต่างกันแห่งพ.ศ.นี้ ดูไม่นา่ จะน�ามา
พูดถึง แต่เรือ่ งความเป็นมาของพ.ศ.เป็นเรือ่ งทีค่ วรทราบ
ตามเป็นจริง เพราะพ.ศ.เป็นสิ่งที่เราใช้เขียนอยู่เกือบ
ทุกวัน เหตุฉะนี้จึงจักขอแทรกเป็นพิเศษสักเล็กน้อย
พ.ศ.ซึง่ เราใช้อยูท่ กุ วันนีส้ มมติกนั ว่านับแต่ปพี ระพุทธปรินิพพานเป็นต้นมา แต่วิธีค�านวณอันนี้ตั้งอยู่ใน
ฐานะทีม่ ขี อ้ รังเกียจได้ เพราะพระพุทธเจ้าปรินพิ พานแล้ว
เป็นนานจึงได้เริม่ หาหลักฐานนับนามปีขนึ้ ไปเพือ่ ตัง้ จ�านวน
ใช้ศักราชผู้ที่เริ่มคิดนี้คือฝ่ายลังกา ส่วนประเทศอื่น ๆ
ก็อนุโลมตามแบบของเขามีพม่ามอญไทยเป็นต้น ครั้น
มาในสมัยนีม้ ผี คู้ ดิ เทียบศักราชฝ่ายกรีก คือตามประวัต-ิ
ศาสตร์ปรากฏว่า พระเจ้าเซลุยคอสราชาธิราชแห่งประเทศซิเรียผูช้ ว่ งชิงดินแดนตอนทีต่ ดิ ต่อกับอินเดียส่วนนัน้
ต่อจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช แลตัง้ ราชส�านัก
ณ เมืองบาบิโลนได้มรี าชการติดต่ออยูก่ บั กษัตริยเ์ มารยะ
แห่งมคธราษฎร์อยูเ่ สมอ ๆ จึงมีความปรากฏว่าพระเจ้า
จันทรคุปต์วงค์เมารยะเสวยราชย์กอ่ นพระเจ้าเซลุยคอส
๙ ปี
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พระเจ้าเซลุยคอสเสวยราชย์ตกในปี ๓๑๒ ก่อน
ค.ศ. ตามหลักฝ่ายกรีกว่าพ.ศ.๒๓๑
พระเจ้าจันทรคุปต์จงึ เสวยราชตกในปี๓๒๑ ก่อน
ค.ศ. ตามหลักฝ่ายกรีกว่าพ.ศ.๒๒๒ เพราะก่อนกัน ๙ ปี
นี้เป็นหลักฝ่ายกรีก แต่ตอนหลังฝ่ายบูรพาทิศ
ตามทีปวงศ์ มหาวงศ์ ฝ่ายลังกาพม่ามอญไทยตรงกันว่า
“พระเจ้าจันทรคุปต์เสวยราชย์ก่อนพระเจ้าอโศก
มหาราชรับราชาภิเษก ๕๖ ปี พระเจ้าอโศกมหาราช
รับราชาภิเษกภายหลังพุทธปรินพิ พาน ๒๑๘ ปี จึงเป็น
อันว่า พระเจ้าจันทรคุปต์เสวยราชย์เมือ่ พ.ศ.๑๖๒ ล่วง
แล้ว (๒๑๘ = ๕๖ ๑๖๒)
ตามหลักฝ่ายกรีกว่า พ.ศ. ๒๒๒
” ข้างบนว่า พ.ศ. ๑๖๒
” ฝ่ายกรีกจึงเร็วไป ๖๑ ปี
พ.ศ.ทีใ่ ช้อยูท่ กุ วันนีถ้ า้ ค�านวณตามหลักกรีก เมือ่
เทียบกับหลักฝ่ายบูรพาทิศในทีปวงศ์ มหาวงศ์นนั้ ก็เร็ว
ไป ๖๑ ปีคือบัดนี้พ.ศ. ๒๔๘๔ ควรเป็นพ.ศ. ๒๔๒๔
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ผู้คิดค้นเรื่องเหล่านี้นับปีไม่ตรงตามนี้ก็มี แต่ผู้
พิจารณาโบราณคดีในยุโรปและอเมริกาโดยมากถือว่า
พ.ศ.ทีใ่ ช้อยูท่ กุ วันนีค้ า� นวณตามหลักกรีกจึงเร็วไป ๖๑ ปี
เรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ควรทราบเพือ่ ประดับความรูเ้ ท่านัน้
ต่อไปนี้เป็นหัวข้อ
การแยกคติหรือลัทธิขั้นแก้ไขธรรม
พระเจ้ากนิษกะวงศ์กศุ านะแห่งคันธารราฐตัง้ ราชธานี ณ เมืองบุรุษนคร สามารถแผ่อ�านาจเข้ามาจนถึง
มคธรัฐ ทรงเป็นศาสนูปถัมภกฝ่ายอาจริยวาทฝ่ายเหนือ
สังคายนาดัดแปลงแก้ไขธรรมวินัยเมื่อพ.ศ. ๖๗๗ ข้อ
ส�าคัญคือแปลงพระไตรปิฎกเป็นสันสกฤต ต่างจากฝ่าย
เถรวาทที่คงไว้เป็นภาษามคธ
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วิธีสอน
ฝ่ายใต้ต้องปฏิบัติดับกิเลสก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่น
ฝ่ายเหนือให้เกิดศรัทธาก่อนแล้วจึงสอนให้ระงับ
กิเลสภายหลังเห็นว่าจะได้ผลดี จึงเรียกลัทธิฝ่ายตนว่า
“มหายาน” เรียกฝ่ายตรงกันข้ามว่า “หีนยาน”
ความมุ่งหมาย
มหายานว่าไม่ควรมุง่ ปัจเจกโพธิหรือสาวกโพธิควร
มุง่ พุทธภูมเิ พือ่ พาผูอ้ นื่ ข้ามสังสารวัฏไปก่อน แล้วตนจึง
ไปทีหลัง จึงสอนให้คนมุง่ เป็นพระโพธิสตั ว์ จึงเกิดนับถือ
โพธิสัตว์ขึ้นเป็นส�าคัญ
การแก้ไขขั้นต่อมา
คติเดิม พระพุทธเจ้ามีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต
แก้ว่า มีทั่วอนันตจักรวาลคือมี
๑. พระสวยัมภูพุทธเจ้า หรือ พระอาทิพุทธเจ้า
เกิดพร้อมโลกแลประจ�าโลก
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๒. พระธยานิพุทธเจ้าอีก ๕ พระองค์ เกิดด้วย
อ�านาจฌานสมาบัตทิ งั้ ๕ ของพระอาทิพทุ ธเจ้า อยูเ่ ป็น
ประธานในสวรรค์ชนั้ ฟ้าบันดาลให้พระโพธิสตั ว์จตุ ลิ งมา
เกิดในมนุษย์โลกเป็น
๓. พระมนุษยพุทธเจ้าสั่งสอนเวไนยสัตว์
พระพุทธเจ้าตามคติเดิม เช่น พระพุทธเจ้า ๒๘
พระองค์มพี ระตัณหังกรตลอดจนพระโคดมพุทธเจ้าของ
เราเป็นพระมนุษยพุทธเจ้า
พระกาย ๓ ของพระมนุษยพุทธเจ้า
๑. ธรรมกาย
๒. สัมโภคกาย
๓. นิรมาณกาย

ธรรมที่ตรัสรู้
กายที่ เกิด แก่
กายที่หมดกิเลส

เปรียบเทียบ
คติเดิม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
แก้ไขเป็น อตฺตา ขึ้น ฉะนี้
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การแผ่
ฝ่ายเหนือ “มหายาน” แผ่ไปทางทิเบต มงโกล
จีน ญี่ปุ่น ญวน ในทุกวันนี้
ฝ่ายใต้ “หีนยาน” แผ่ไปทางลังกา พม่า มอญ
ไทย ในทุกวันนี้
“มหายาน” เมือ่ แผ่ไปในประเทศต่าง ๆ แล้ว ยัง
ถูกดัดแปลงแก้ไขอีกมากมายเช่นในญี่ปุ่นได้ถูกแก้ไข
อนุโลมไปทางการเมืองโดยมาก
ประเทศไทย
ได้รับพระพุทธศาสนา
ยุคที่ ๑ ลัทธิหีนยานอย่างเถรวาท เนื่องมาจาก
พระโมคคัลลีบุตรส่งพระโสณะและพระอุตตระมาทาง
สุวรรณภูมิ คือนครปฐม แต่พวกพม่ามอญว่า เมืองสะเทิม
อันเป็นเมืองมอญอยูข่ า้ งใต้ (ต�านานพระพุทธเจดียส์ ยาม
หน้า ๒๙) ก่อนพ.ศ. ๕๐๐ ปี
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ยุคที่ ๒ ลัทธิมหายาน จากเกาะสุมาตรา คือ
ราชอาณาจักรศรีวชิ ยั ในเกาะนัน้ เผยแผ่เข้ามาทางภาคใต้มีหลักฐานคือพระมหาธาตุเมืองไชยา พระบรมธาตุ
เมืองนครศรีธรรมราชองค์เดิม ราวพ.ศ. ๑๓๐๐
ยุคที่ ๓ ลัทธิหีนยานอย่างพุกาม จากพระเจ้า
อนุรุทธมหาราชกรุงพุกามแห่งประเทศพม่าราว พ.ศ.
๑๖๑๐ ชาวเมืองพุกามนี้เดิมรับคติเถรวาทจากมคธรัฐ
เหมือนไทยแต่ห่างจากอินเดียจึงเกิดลัทธิหีนยานอย่าง
พุกาม
ยุคที่ ๔ ลัทธิลังกาวงศ์ ราวพ.ศ. ๑๘๐๐ จาก
พระเจ้าปรักมพาหุมหาราชผูบ้ า� รุงพระพุทธศาสนาจนเจริญ
ฝ่ายไทยได้ข่าวจึงไปบวชแปลงกลับมาสมัยพระร่วงเจ้า
กรุงสุโขทัย ลัทธิลงั กาวงศ์จงึ รุง่ เรืองในประเทศสยามแต่
นั้นมา ดังศิลาจารึกเมื่อพ.ศ. ๑๘๒๖ ว่า
“พ่อขุนรามค�าแหงกระท�าโอยทานแก่มหาเถรสังฆปราชญ์เรียนจบพระไตรปิฎกหลวกกว่าปูค่ รูในเมือง
นี้ ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา”
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ทีแรกคงเป็น ๒ นิกายแต่มารวมกันเข้าได้เองที่
เมืองมอญถึงกับพระเจ้าแผ่นดินต้องบังคับ
การศึกษา
๑ ตามคติมหายาน
๒ ตามคติหีนยาน
คติหีนยาน
ปิฎก ๓
๑. วินัยปิฎก

มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์
มหาวัคค์ จุลลวัคค์ ปริวาร
๒. สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย
๓. อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี วิภงั ค์ ธาตุกถา
ปุคคลปัญญัตติ กถาวัตถุ
ยมก ปัฏฐาน
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อีกนัยหนึ่ง เรียกนวังคสัตถุศาสน์ คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธัมมะ เวทัลละ
ยุคแรกที่สุด เรียนจากโอฏฐ์ของพระพุทธเจ้า
ยุคที่ ๒ เรียนจากโอฏฐ์ของอาจารย์พร้อมทั้ง
ค�าอธิบาย
ยุคที่ ๓ เรียนจากต�ารับต�าราอีกส่วนหนึ่ง
วิธีเรียน
ยุคแรก เรียนธรรมวินัยโดยตรง
ยุคหลัง เรียนภาษาก่อน
การสอน
ยุคแรก สอบทาน
ยุคหลัง สอบไล่
การแบ่งแยกการเรียนสอบ
ยุคแรก เรียนภาษาไปพร้อมกับอรรถ สอบ
แต่ภาษาเป็นส�าคัญ
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ยุคหลัง เรียนสอบภาษา ๑
น.ธ. ธรรม ๓
น.ธ. ตรี
พ.ศ. ๒๔๕๕
น.ธ. โท
พ.ศ. ๒๔๖๐
น.ธ. เอก พ.ศ. ๒๔๖๕
ธ.ศ. ตรี
พ.ศ. ๒๔๗๒
ธ.ศ. โท
พ.ศ. ๒๔๗๓
ธ.ศ. เอก
พ.ศ. ๒๔๗๔
ปริยัติ ๓
๑. อลคัททูปริยัติ
๒. นิสสรณปริยัติ
๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ (ป.สู. ๒/๑๔๒)
องค์ ๔ ของนักเรียน
สุ. จิ. ปุ. ลิ. วินิมุตฺโต กถ� โส ปณฺฑโิ ต ภเว
สุ. จิ. ปุ. ลิ. สุสมฺปนฺโน ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
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สุ เสาวนิตถ้อย
ทั้งผอง
จิ เจตนาตรอง
ตริค้น
ปุ จฉาสืบสวนลอง เลาเลิศ
ลิ ขิตข้อค�าต้น
เกี่ยงแก้กันลืม
(จากคลังปริยตั ิ หน้า ๑๔๑ จากหนังสือนักเรียน
เล่ม ๒ แลมอตโตของกรมศึกษาธิการ)
เริ่มเรียนให้เร่งรู้
ทัง้ ๔ องค์ประมาณหมาย
หนึ่งฟังอย่าฟังดาย ให้ตั้งจิตก�าหนดจ�า
หนึ่งให้อุตสาหะ
เอาจิตคิดพินิจค�า
หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอ�า ฉงนใดให้เร่งถาม
หนึ่งให้เอาจิตคิด
ลิขิตข้อสุขุมความ
พร้อมองค์จึงทรงนาม ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา
(ล�าน�ายานีในปฐมมาลา)
สมัยสุโขทัย
เริ่ม
เจริญ

ลังกาวงศ์ สมัยพระร่วง
สมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) รัชกาลที่ ๕ ของกรุงสุโขทัย แบ่ง
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ก. คามวาสี
ข. อรัญญวาสี
สมัยอยุธยา
เจริญ สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวพ.ศ.
๑๙๖๕ รัชสมัยพระเจ้าบรมโกศ ราวพ.ศ. ๒๒๙๖
พระสงฆ์ไทยไปลังกาสมัยพระเจ้ากิตติสริ ริ าชสีห์
ประดิษฐานสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ลงไว้
สมัยกรุงธนบุรี
ฟื้นฟู
สมัยกรุงเทพฯ
ฟื้นฟู โดยล�าดับ
ร. ๒ เปลี่ยนชั้นบาลี คือ เดิม
ก. แปลพระสูตรได้ เป็นเปรียญตรี
ข. แปลพระวินัยได้ เป็นเปรียญโท
ค. แปลปรมัตถ์ได้ เป็นเปรียญเอก
ทรงแก้ใหม่เป็น ๙ ประโยค และใช้มาจนกระทัง่
ทุกวันนี้
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พ.ศ. ๒๓๖๗ ร. ๔ ทรงผนวช
พ.ศ. ๒๓๗๙ ร. ๔ เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศเป็น
อันปรากฏคณะธรรมยุตติกา
ในรัชกาลที่ ๖ สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ.......๑
พ.ศ. ๒๔๖๘
พระเข้าจัดการศึกษาร่วมกับคฤหัสถ์
พ.ศ. ๒๔๔๑ มีประกาศพระราชโองการแก่พระภิกษุสงฆ์ว่า ได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
เมือ่ ยังทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่ ทีส่ มเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ ทรงอ�านวยการให้พระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหมื่นด�ารงราชานุภาพเป็นผู้อนุกูล (ประวัติ
แห่งการศึกษาของประเทศสยามหน้า ๕๐)
๑

รัชกาลที่ ๖ ถวายมหาสมณุตมาภิเศกแด่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓

พระโอวาท๑
เรื่อง ความประสานกันของปัญญา
ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส อุบาสกอุบาสิกา และ
นักเรียน พร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลาย
ได้ฟังค�ารายงานถึงความเป็นไปของโรงเรียนศรีธรรมวิทยา รู้สึกมีความสุขใจและอนุโมทนาในการตั้ง
และด�าเนินการของโรงเรียน เบือ้ งต้นขออนุโมทนาและ
ถวายกุศลแด่ทานเจ้าคุณพระเทพปัญญามุนี (ยโส เฉย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ซงึ่ ท่านมาด�าริจดั ตัง้ โรงเรียน
นีข้ นึ้ และท่านเจ้าอาวาสปัจจุบนั ก็ได้ดา� เนินกิจการสืบต่อ
๑

แสดงแก่ พุทธศาสนิกชน และนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ณ
ศาลาการเปรียญวัดศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร วันที่ ๖ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๑๖

138

การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์

มา ได้รบั เป็นเจ้าของอ�านวยการให้โรงเรียนได้ดา� เนินต่อ
มาจนมีนักเรียนชาย-หญิงและมีพระภิกษุสามเณรเข้า
เรียนเพิม่ เติมความรูม้ จี า� นวนไม่นอ้ ย นับว่าได้ตงั้ ขึน้ เป็น
หลักฐานทัง้ ได้รบั การรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียน
รัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตามทีอ่ าตมภาพและคณะได้เดินทางมาเยีย่ มวัดและ
พุทธบริษัทในภาคนี้ เท่าที่ได้ผ่านมาก็รู้สึกว่าประชาชน
ในภาคนี้ตื่นตัวในการศึกษากันเป็นอันมาก และวัด
ทัง้ หลายก็ได้ขวนขวายช่วยจัดช่วยตัง้ โรงเรียนเพือ่ ประโยชน์
แก่กลุ บุตรกุลธิดาตลอดถึงจนพระภิกษุสามเณรมากวัด
เรียกว่ามีทกุ จังหวัด จังหวัดหนึง่ ก็มากแห่งบ้าง น้อยแห่ง
บ้าง เป็นประเภทโรงเรียนราษฎร์ของวัดบ้างโรงเรียน
ผูใ้ หญ่บา้ งนีห้ นักไปในทางคดีโลก และนอกจากนีก้ เ็ ป็น
โรงเรียนปริยตั ธิ รรมสอนนักธรรมและบาลีอกี มากซึง่ เป็น
ไปในด้านพระศาสนาก็แสดงว่าได้มีการตื่นตัวในการ
ศึกษากันทัง้ ในทางคดีโลกและทัง้ ในทางคดีธรรม ความ
ตืน่ ตัวในการศึกษานีเ้ ป็นของดี เพราะได้ปญ
ั ญาเป็นแสง
สว่างของชีวิต
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พ่อแม่ผปู้ กครองทัง้ หลายต่างก็ขวนขวายให้ลกู ได้
รับการศึกษาเล่าเรียนให้ดที ี่สดุ ตามความสามารถ และ
ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันว่า การให้การศึกษาวิชา
ความรูน้ นั้ ดีกว่าการให้มรดกอย่างอืน่ เพราะว่าเมือ่ ลูกชาย
ลูกหญิงได้มคี วามรูต้ ดิ ตัวไปก็สามารถทีจ่ ะปกครองและ
ประกอบอาชีพการงาน แสวงหาทรัพย์สมบัตอิ นื่ ๆ เอา
ได้ ก็แสดงว่าบรรดาพ่อแม่ผปู้ กครองทัง้ หลายบัดนีก้ พ็ า
กันเห็นประโยชน์ของการศึกษา และอุดหนุนส่งเสริมให้
ลูกหลานได้รับการศึกษาให้ดีท่ีสุด ข้อนี้เป็นทางแห่ง
ความเจริญ แม้เช่นนัน้ ก็ยงั มีขอ้ ทีค่ วรท�าอันเกีย่ วแก่การ
ศึกษาโดยเฉพาะคือการอบรมให้รู้จักพระพุทธศาสนา
ฝึกหัดให้มกี ารปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรมอันดี ทางกระทรวง
ศึกษาธิการก็มองเห็นความส�าคัญในข้อนีจ้ งึ ให้บรรจุวชิ า
ศีลธรรมเข้าไว้เป็นหลักสูตรส�าหรับชัน้ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาส่วนหนึ่ง แต่เมื่อถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้ว
ไม่มบี รรจุไว้ ก็นา่ จะเอาอย่างมาจากต่างประเทศเพราะ
ตามทีท่ ราบมานัน้ ในต่างประเทศส�าหรับชัน้ มหาวิทยาลัย
ไม่มกี ารบรรจุวชิ าศีลธรรมของศาสนาใดศาสนาหนึง่ เข้า
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ไว้เป็นหลักสูตร เพราะเขาถือว่าเป็นเสรีภาพของทุก ๆ
คนทีจ่ ะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ ส่วนในชัน้ มัธยมศึกษา
และประถมศึกษานัน้ ไม่ทราบว่าเขามีจดั วิชาศีลธรรมไว้
หรือไม่ แต่ว่าของเรานั้นยังมีการจัดอยู่แต่การจัดเอาไว้
นัน้ ก็กา� หนดให้มคี ะแนนสอบเพียงเล็กน้อย การสอนมัก
จะบกพร่อง เพราะฉะนัน้ วิชาศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนานัน้ จึงกล่าวได้วา่ เป็นวิชาทีถ่ กู ทอดทิง้ มาเป็นเวลา
นานปี จนถึงบัดนีป้ รากฏว่าความเสือ่ มศีลธรรมได้บงั เกิด
ขึ้นทั่วไป คณะสงฆ์เองก็มีความส�านึกอยู่เช่นนี้จึงได้
พยายามทีจ่ ะเข้าช่วยสอนวิชาศีลธรรม ช่วยจัดสอนวิชา
ศีลธรรม
เพราะฉะนัน้ จึงได้มกี ารจัดตัง้ สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กนั ขึน้ บ้าง ได้มพี ระวิทยากรช่วยสอน
ในโรงเรียนต่าง ๆ บ้าง และทางกระทรวงศึกษาธิการ
เองก็เริม่ เห็นความส�าคัญได้ดา� ริหรือว่ารับความด�าริ จาก
ผูอ้ นื่ ในอันทีจ่ ะหาทางส่งเสริมวิชาศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนาขึน้ และวัดทัง้ หลายในบัดนีก้ ไ็ ด้ตงั้ โรงเรียน
ประเภทต่าง ๆ กันขึ้นมาก และปรากฏว่าได้รับความ
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นิยมจากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทั้งหลาย ดัง
เช่นในวัดนี้ก็ได้มีเด็กนักเรียนชายหญิงอุดหนุนเข้ามา
เรียนเป็นจ�านวนมาก และนอกจากนี้ก็ได้มีพระภิกษุ
สามเณรเข้ามาเล่าเรียนศึกษาเพิม่ เติมความรู้ วัดต่าง ๆ
ก็ได้มีก�าหนดหลักเกณฑ์ให้พระภิกษุสามเณรเล่าเรียน
นักธรรมคือนักธรรมและบาลีควบคูก่ นั ไปด้วยบ้าง หรือ
ต้องสอบนักธรรมต้องสอบบาลีให้ได้เท่านั้นเท่านี้ก่อน
จึงจะเรียนในชัน้ นัน้ ชัน้ นีไ้ ด้บา้ ง อันเป็นระเบียบทีส่ บั สน
กันอยูม่ าก ในบัดนีท้ างคณะสงฆ์กไ็ ด้จดั ตัง้ อนุกรรมการ
ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ปรับปรุงโรงเรียนต่าง ๆ ทีต่ งั้ อยูใ่ นวัด ตลอด
จนถึงการก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวให้ลงเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน เผือ่ ว่าจะได้รกั ษาระดับความรู้ ปริยตั -ิ
ธรรมคือนักธรรมและบาลีของพระภิกษุสามเณรทัง้ หลาย
ไม่ให้เสือ่ มลงด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้อนุญาตให้เรียน
วิชาเพิ่มเติมหลักสูตรของชั้นประถม ชั้นมัธยม ซึ่งไม่
ขัดกันกับพระวินยั ด้วย และส�าหรับเด็กชายหญิงโดยตรง
นั้นเมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดเป็นผู้จัดเป็นเจ้าของดังนี้ ก็
มีโอกาสทีจ่ ะอบรมสัง่ สอนพระพุทธศาสนาให้เด็กมีความ
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รู้ในพระพุทธศาสนา ให้ปฏิบัติศีลธรรมดียิ่งขึ้น เพราะ
ว่าความรู้ ทั้ง ๒ แขนง คือทั้งในทางโลก และในทาง
ธรรมนี้ เป็นเรือ่ งทีจ่ า� เป็นทัง้ ๒ ด้าน ทางคณะสงฆ์และ
รัฐบาล ได้ปล่อยให้ความรู้ทั้ง ๒ ด้านนี้แยกกันไปอยู่
นานแล้ว คือทางโลกก็เรียนกันไปทางหนึ่งทางพระก็
เรียนกันไปอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นโลกกับธรรมหรือ
ว่าอาณาจักรกับพุทธจักรจึงไม่พบกัน ไม่ประสานกัน ใน
ด้านปัญญา ในด้านวิชา ต่างคนก็ตา่ งจ�า้ เรือกันไป พาย
กันไปคนละทาง และเมื่อเป็นดังนี้ก็ท�าให้เกิดความเหิน
ห่างกัน แม้ว่าโรงเรียนส่วนมากจะตั้งอยู่ในวัด เช่นใน
บัดนี้ แต่วา่ ถ้าพระไม่ได้จดั ไม่ได้ทา� ไม่ได้เข้าไปเกีย่ วข้อง
ก็คล้าย ๆ กับว่าตั้งอยู่ก็สักว่าตั้งอยู่เท่านั้น อยู่ใกล้ก็
เหมือนอยูไ่ กลไม่ทา� ให้เกิดความสัมพันธ์กนั ในด้านปัญญา
และเมื่อไม่เกิดความสัมพันธ์ในด้านปัญญาก็เกิดความ
เหินห่างมาตัง้ แต่เด็ก นีเ้ ป็นอันตรายแก่สว่ นรวม คือแก่
ชาติแก่ศาสนาเอง
ฉะนั้นจึงเป็นความจ�าเป็นจะได้ให้ความรู้ทั้ง ๒
ด้านนี้เดินขนานกันไป คือ ทั้งทางโลกและทางธรรม
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เมื่อเป็นเช่นนี้โลกกับธรรม อาณาจักรกับพุทธจักร ก็มี
อยู่ใกล้กันขนานกันพบกันเป็นความประสานกันในทาง
ปัญญา เมื่อเป็นความประสานกันในทางปัญญาแล้ว
ความเคารพนับถือ ความใกล้ชดิ ต่าง ๆ ความเข้าใจกัน
ต่าง ๆ ก็จะเป็นและเกิดขึ้น ต่างก็สนับสนุนซึ่งกัน
และกันให้ด�าเนินไปสู่ความเจริญ
อันนี้เป็นนโยบายหลักแห่งการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ทจี่ ะร่วมกับรัฐบาลทีจ่ ะด�าเนินในโอกาสต่อไปนี้
และในบัดนี้ ก็ได้เริม่ กันมาบ้างแล้ว แต่การจัดการเช่นนี้
จะต้องอาศัยเวลาและจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถอีกมาก เพราะฉะนัน้ ในบัดนีก้ ข็ อให้บรรดาท่าน
ทั้งหลายผู้มีส่วนจัดส่วนสอนในโรงเรียนนี้ อย่าได้ลืม
การทีจ่ ะสอนสอดแทรกวิชาพุทธศาสนาให้เด็กชาย-หญิง
เหล่านีม้ คี วามรูจ้ กั พระพุทธศาสนา รูจ้ กั ประพฤติธรรม
และก็อย่าลืมที่จะได้กวดขันพระเณรที่มาเรียนวิชานี้ให้
ตัง้ อยูใ่ นความสังวรมีความประพฤติดี เป็นพระทีด่ ี เป็น
เณรทีด่ ี และให้ศกึ ษาศาสนาศึกษา คือนักธรรมและบาลี
ควบคู่กันไปด้วย อย่าได้ปล่อยทิ้ง และส�าหรับพระเณร
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นั้นก็จะต้องถือว่าวิชาศาสนาศึกษานั้น วิชาพระพุทธศาสนาอันได้แก่ นักธรรมและบาลี อันเป็นหลักสูตรของ
คณะสงฆ์นนั้ เป็นวิชาหลักของตน และเป็นหัวใจแห่งการ
ศึกษาของตน ส่วนวิชาอื่น ๆ เป็นวิชาประกอบส�าหรับ
ที่จะสร้างปัญญา เพื่อที่จะได้มีความประสานใกล้ชิด
ขนานกันไปในปัญญาในทางโลกหรือกับอาณาจักร เมือ่
จัดดังนี้แล้วก็คิดว่าจักไม่เป็นอันตราย และก็จะอ�านวย
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทุกฝ่าย ในโอกาสนี้ที่ได้มาเยี่ยม
โรงเรียนนีก้ ข็ อฝากข้อคิดและข้อแถลงให้ทราบถึงนโยบาย
ของคณะสงฆ์ตามที่กล่าวมานี้
และในที่สุดนี้ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อ�านาจบุญกุศลได้อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่านให้ถงึ ซึง่ ความสุข
ความเจริญงอกงามด้วยปัญญา และความประพฤติดี
ทุก ๆ คนเทอญ.

พระสัมโมทนียกถา๑
เรื่อง การศึกษาของพระภิกษุสามเณร
ขอประทานโอกาสพระเถระเจ้าคณะจังหวัด พระเถระและพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย
ในโอกาสทีก่ ระผมได้รบั ก�าหนดให้เดินทางมาเยีย่ ม
วัด และพุทธศาสนิกชน เมือ่ เดินทางมาถึงจังหวัดนี้ ก็ได้
ตัง้ ใจตัง้ แต่ทแี รกว่าจะมากราบนมัสการท่านพระเถระ ผู้
เฒ่าเจ้าคณะจังหวัด เมือ่ ได้เดินทางมาครัง้ ก่อนประมาณ
๑๐ ปีที่แล้วมา ก็ได้มาเยี่ยมนมัสการท่านครั้งหนึ่งแล้ว
และได้รบั การต้อนรับจากท่านพระเถระผูเ้ ฒ่า เจ้าคณะ
จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง ท่ า นพระภิ ก ษุ ส ามเณรสหธรรมิ ก
๑

แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ทัง้ หลาย ก็ขอขอบคุณในกัลยาณจิตทีไ่ ด้เอือ้ เฟือ้ ให้การ
ต้อนรับ และผมก็ขอแสดงความรู้สึกตามที่ได้เดินทาง
มาเยี่ยมหลายจังหวัด หลายวัดในครั้งนี้ว่า ได้พบได้
เห็นความเจริญในด้านต่าง ๆ ของภูมภิ าคนีเ้ ป็นอันมาก
เป็นต้นว่า ถนนหนทางที่ได้สร้างขึ้นเป็นอย่างดีเชื่อม
ถึงกันทุกจังหวัด และบ้านเมืองก็ได้พฒ
ั นาขึน้ ใหม่ ตลอด
จนถึงการศึกษาก็ได้พัฒนาขึ้นไป พระภิกษุสามเณรใน
ภาคนี้ ก็ปรากฏว่าได้ตื่นตัวในการศึกษาขึ้นมาก ได้มี
โรงเรียนตัง้ ขึน้ เป็นอันมากและหลายประเภท เป็นต้นว่า
โรงเรียนนักธรรมบาลี โรงเรียนปริยัติธรรมของคณะ
สงฆ์ โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียน
ราษฎร์ของวัด โรงเรียนผู้ใหญ่ และก็ได้มีพระภิกษุ
สามเณร เข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นอันมากทั่วไป
และเมื่อได้ไต่ถามถึงก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
อนุญาตให้เข้าเรียนในโรงเรียนผูใ้ หญ่ และโรงเรียนต่าง ๆ
ว่าได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ เช่น ต้องได้นักธรรมชั้นนั้นชั้นนี้
หรือต้องได้บาลีชนั้ นัน้ ชัน้ นีเ้ ป็นต้น บางแห่งก็ไม่ได้กา� หนด
ไว้แน่นอน แต่กม็ กี ารสอนนักธรรมบาลีแทรกกันอยูก่ บั
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วิชาทางโลก สรุปว่าการศึกษาของพระภิกษุสามเณรใน
ภาคนี้มีหลายแบบต่าง ๆ กัน
ในเรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม ก็มี
ความห่วงใยในการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณร เกรงว่าการศึกษาพระธรรมวินยั จะตกต�า่ เสือ่ ม
โทรมลง เพราะว่าจิตใจของพระภิกษุในปัจจุบนั นี้ โน้มน้าว
ในการศึกษาวิชาทางโลกมากขึ้น มหาเถรสมาคมจึงได้
ด�าริหาวิธปี อ้ งกันเพือ่ มิให้การศึกษาพระธรรมวินยั เสือ่ ม
แต่ก็ส�านึกอยู่ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์กับการศึกษา
ทางโลกนั้นได้ถูกปล่อยให้ห่างเหินกันมาเป็นเวลานาน
อันทีจ่ ริงปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลกนัน้ ต้องควบคู่
กันไป การที่ได้มีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขึน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะประสาน
ปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลกคูก่ นั ก็จะเป็นประโยชน์
มาก พระภิกษุสามเณรในปัจจุบนั นีก้ ส็ นใจในการศึกษา
วิชาทางโลกกันมากและพระภิกษุสามเณรก็ควรศึกษา
แสวงหาปัญญาทางโลกด้วยเพือ่ จะได้พดู กับชาวโลกเขา
รูเ้ รือ่ ง แต่วา่ ต้องการวิธกี ารด�าเนินการให้เหมาะสม และ
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ก็ต้องได้ละทิ้งการศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นหลักของ
พระศาสนา เรื่องนี้มหาเถรสมาคมก็ได้ด�าริอยู่
ฉะนั้นจึงขอฝากคณะสงฆ์ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา
แก่พระเณรในทีน่ ไี้ ว้ดว้ ย นีเ้ ป็นข้อสังเกตซึง่ ได้มาเห็นใน
ที่ต่าง ๆ เท่าที่ได้ผ่านมาแล้วในภูมิภาคนี้
อนึ่งได้เห็นการท�างานพร้อมกันด้วยสามัคคีในที่
ต่าง ๆ ก็รู้สึกดีใจ เพราะว่าเป็นช่วยกันท�าความเจริญ
แก่การพระศาสนาและบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องสมควรท�า
เป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นทางปลูกความศรัทธาเลือ่ มใสให้
เกิดขึ้นในประชาชน และเป็นการช่วยให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและศีลธรรม ท�าให้บ้านเมืองมีศีลธรรมดีขึ้น
สุดท้ายนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อ�านาจกุศลสัมมาปฏิบัติ จงอภิบาลรักษาทุกท่านให้มี
ก�าลังกาย ก�าลังปัญญา ที่จะประกอบกระท�าประโยชน์
แก่พระศาสนาและบ้านเมือง ให้สา� เร็จเป็นประโยชน์ทงั้
แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นตลอดจิรกาลเทอญ.

พระสัมโมทนียกถา๑
เรื่อง สุ จิ ภา
ท่านเจ้าคณะอ�าเภอน�้าพอง เจ้าอาวาส พระสงฆ์
สามเณร พุทธศาสนิกสาธุชน ครูและนักเรียนทัง้ หลาย
ขอขอบใจในการต้อนรับของท่านทัง้ หลาย ทัง้ พระสงฆ์สามเณร ทั้งคฤหัสถ์ ได้จัดต้อนรับในครั้งนี้ ได้ฟัง
ค�าแถลงของท่านเจ้าคณะอ�าเภอน�้าพอง แสดงจ�านวน
วัด จ�านวนพระสงฆ์สามเณร เด็กวัดแม่ชีและโรงเรียน
ส�าหรับศึกษา ก็รสู้ กึ ว่าในอ�าเภอน�า้ พองนี้ ได้มคี ณะสงฆ์
ตัง้ เป็นหลักฐาน แม้พระสงฆ์คณะนีจ้ ะมีจา� นวนน้อยกว่า
๑

แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ณ
วัดพระบาทภูพานค�า อ.น�า้ พอง จ.ขอนแก่น วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๕๑๖
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แต่กย็ งั มีจา� นวนทีน่ บั ว่าเป็นปึกแผ่น เสนาสนะถาวรวัตถุ
ก็มีเป็นหลักฐานมากพอสมควร โดยเฉพาะที่วัดนี้ก็มี
พระพุทธบาท มณฑปพระพุทธบาท และก�าลังสร้าง
พระพุทธรูปมีหน้าตักถึง ๙ วา และก็ได้ใช้ทุนทรัพย์ที่
สร้างไม่นอ้ ยถึง ๗-๘ แสนแล้ว โรงเรียนส�าหรับเล่าเรียน
ของพระเณรก็มีทั้งนักธรรมบาลี มีพระเปรียญที่ช่วย
เหลืออยู่ถึง ๔ รูป ดูก็ได้จัดท�ากันเป็นงานเป็นการเป็น
หลักเป็นฐาน ความส�าเร็จแห่งการก่อสร้าง ตลอดจนถึง
การจัดการศึกษา รวมทั้งที่มีจ�านวนพระเณรมากดังนี้
ก็แสดงถึงศรัทธาปสาทะพร้อมทัง้ ความอุปถัมภ์บา� รุงของ
พุทธศาสนิกสาธุชนฝ่ายฆราวาสอย่างเข้มแข็งด้วย เพราะ
ว่าบรรดาพระเณรเองก็ไม่ใช่มาจากไหน มาจากลูกของ
ชาวบ้าน บรรดาพ่อแม่มศี รัทธาปสาทะก็ให้ลกู ออกบวช
และบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติและ
มิใช่ญาติถอื ว่าเป็นเหมือนญาติเป็นผูท้ พี่ งึ ทะนุบา� รุงทัง้ หมด
และการก่อสร้างถาวรวัตถุที่ต้องใช้เงินทองมากนั้นเล่า
ก็มาจากแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย ก็แสดงถึงว่า
ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีหลักทรัพย์มากพอที่จะบริจาค
ในการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นในวัด และหลักทรัพย์นั้นก็
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เกิดจากน�้าพักน�้าแรง ประกอบอาชีพของท่านสาธุชน
ทัง้ หลายนัน่ เอง ก็การอาชีพของท่านสาธุชนทัง้ หลายได้
เป็นไปพอสมควร มีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยง
ครอบครัวและบริจาคบ�าเพ็ญกุศลน้อยหรือมากตามก�าลัง
ทรัพย์ตามก�าลังศรัทธา นอกจากนี้ ก็ยงั มีโรงเรียนประถม
ศึกษา มีโรงเรียนผู้ใหญ่ มีนักเรียนไม่น้อย โดยเฉพาะ
ที่มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ก็หลายร้อย ทั้งนักเรียนผู้ใหญ่
และทัง้ เรียนทีเ่ รียนในประถมศึกษา ก็แสดงว่าประชาชน
ในทีน่ ตี้ นื่ ตัวในการศึกษา เป็นผูใ้ หญ่ถอื ว่าเป็นผูท้ มี่ อี ายุ
เกินวัยเด็กที่จะเข้าโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติแล้ว แต่ก็ยังสนใจใฝ่การศึกษามาเข้าโรงเรียน
ผูใ้ หญ่ อันนีก้ น็ า่ อนุโมทนา ประกอบทัง้ ในอ�าเภอนีก้ ม็ ี
เขือ่ นอุบลรัตน์ เป็นเขือ่ นใหญ่เขือ่ นหนึง่ ทีอ่ า� นวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนเป็นอันมาก
เพราะฉะนัน้ ก็นบั ว่าเป็นลาภของท่านทัง้ หลายที่
ได้มีการพัฒนาขึ้นในเนื้อที่ของอ�าเภอนี้แสดงถึงความ
เจริญในการพัฒนาเพื่อความผาสุกของประชาชน ซึ่ง
ประชาชนพากันได้รบั ประโยชน์ทงั้ ในเขตนีแ้ ละในเขตอืน่
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ในต�าบลนีก้ ม็ วี ดั วาอารามมีพระภิกษุสามเณรมาก
แสดงถึงความเจริญทางการศึกษาก็มกี ารตัง้ โรงเรียนขึน้
เป็นอันมาก แสดงว่าผู้ที่เกิดมาในรุ่นนี้ก�าลังพบกับการ
พัฒนาต่าง ๆ ส�าหรับการพัฒนาโดยมากเกี่ยวแก่ดิน
เกี่ยวแก่น�้าเกี่ยวกับไฟเช่นการสร้างเขื่อน การท�าไฟฟ้า
ก็นับว่าเป็นการพัฒนาทางกาย การศึกษาตลอดจนถึง
การอบรมธรรมในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการพัฒนา
ทางใจ
เพราะฉะนัน้ ในโอกาสทีไ่ ด้มาพบกับท่านทัง้ หลาย
พร้อมทัง้ ได้เห็นการพัฒนาต่าง ๆ ทีม่ อี ยูจ่ ะกล่าวถึงหลัก
ของการอบรมปัญญาตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะว่าเวลานีก้ า� ลังตืน่ ตัวในการศึกษา อันเป็นทางของ
ปัญญา ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างอื่นยิ่ง
กว่า เพราะส่องให้เห็นสัจจะคือความจริงต่าง ๆ แม้ที่
ลีล้ บั อันไม่มแี สงอืน่ ใดแม้แต่แสงอาทิตย์จะส่องให้เห็นได้
พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสง
สว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มี ดังนี้แต่เราก็ควรท�าความ
เข้าใจค�าว่าปัญญา ว่าปัญญาทีแ่ ท้จริงนัน้ หมายถึงเป็นความ
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รู้ที่รอบคอบทั่วถึง เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะคือตัวความ
จริง ไม่ใช่หมายถึงความรู้เห็นความรู้ฟังเป็นต้น แม้ดัง
ทีเ่ ราเรียกว่าการเรียน แต่วา่ สิง่ เหล่านีก้ เ็ ป็นสือ่ น�าให้เกิด
ปัญญา ซึ่งเป็นตัวความรู้รอบคอบทั่วถึงนั้น ดังจะเห็น
ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตานั้น เช่นว่าเรามองขึ้นไปบนฟ้า
เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ดวงเล็กนิดเดียว ดวง
อาทิตย์นับว่าใหญ่กว่าดวงจันทร์ ดวงดาวยิ่งเล็กกว่าอีก
ดูรบิ หรี่ ๆ และเมือ่ เรายืนอยูท่ กี่ ลางถนนมองไปสุดลูกตา
ก็จะมองเห็นสองข้างถนนนัน้ รวมเข้ามาจนเป็นเส้นเดียวกัน
แต่วา่ ถนนทีเ่ รายืนอยูน่ นั้ กว้างแต่วา่ ปลายนัน้ ถูกตารวม
กันเป็นเส้นเดียว นีล่ กู ตาของเราบอกอย่างนีแ้ ละนอกจาก
นีล้ กู ตาของเรายังบอกว่าดวงอาทิตย์นเี้ ดินโคจรขึน้ ทีท่ ศิ
ตะวันออกแล้วก็ไปตกทีท่ ศิ ตะวันตก โลกเรานีอ้ ยูเ่ ฉย ๆ
และเป็นของแบน ตัง้ แต่โบราณมาก็เชือ่ กันอย่างนีว้ า่ ดวง
อาทิตย์ขนึ้ ทางทิศตะวันออกแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตก
เชือ่ ว่าโลกแบน ว่าโลกอยูเ่ ฉย ๆ ลูกตาเราบอกอย่างนัน้
เห็นอย่างนั้น แต่ว่าความจริงเป็นอย่างไร ความจริงนั้น
ตามทีน่ กั วิทยาศาสตร์นกั วิทยาการได้ตรวจสอบกันกลับ
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แสดงว่าดวงอาทิตย์นี้ใหญ่กว่าโลกของเรามากมายนัก
และทีเ่ ราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขนึ้ ทางทิศตะวันออกตกทาง
ทิศตะวันตกนั้นความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่โลกต่างหาก
หมุนรอบดวงอาทิตย์ และโลกเรานีท้ วี่ า่ แบนก็ไม่ใช่แบน
แต่ว่าเป็นของกลมและก็หมุนอยู่เสมอ หมุนรอบตัวเอง
หมุนรอบดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาการเขา
ว่าอย่างนี้ ดวงดาวที่ริบหรี่ ๆ อยู่นั้นที่มีแสงสว่างใน
ตัวเองนั่นว่าเป็นดวงอาทิตย์ทุกดวงและก็ใหญ่โตทั้งนั้น
บางดวงใหญ่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์นัก
วิทยาการเขาว่าอย่างนี้ และถนนที่เรามองเห็นว่าปลาย
ถนนรวมกันเป็นสายเดียวนั้นก็หารวมเป็นเส้นเดียวกัน
ไม่กค็ งเป็นถนนทีก่ ว้างเหมือนอย่างทีเ่ รายืนอยูน่ นั่ แหละ
แต่วา่ ลูกตาของเราเองเป็นอย่างนัน้ ท�าให้เห็นเป็นอย่างนัน้
เพราะฉะนั้นความจริงจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่า
เท่าทีต่ ามองเห็นนัน้ เป็นอีกอย่างหนึง่ ฉะนัน้ ความรูเ้ พียง
ที่ตามองเห็นเพียงที่หูได้ยินเป็นต้น ยังไม่ใช่เป็นสัจจะ
คือความจริง ถ้าหากว่าคนเราจะรูเ้ พียงตาเห็นหูฟงั เท่านัน้
ก็ยงั ไม่พบความจริงดังทีก่ ล่าวมาแล้ว จะต้องมีปญ
ั ญาที่
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น�าเอาสิง่ ทีร่ ทู้ เี่ ห็นนีแ้ หละมาพิสจู น์มาพิจารณา ตรวจตรา
อีกขั้นหนึ่งจึงจะพบความจริง และความจริงที่พบนั้นก็
เป็นสิ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่หูได้ยิน แต่ว่าก็
เป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นตัวความรู้จริง ฉะนั้นปัญญาที่เป็น
ตัวความรูจ้ ริงเป็นตัวความรูร้ อบคอบนีแ้ หละเป็นสิง่ ทีเ่ รา
ต้องการจากการศึกษาไม่วา่ จะเป็นทางโลกหรือทางธรรม
และการศึกษานั้นเมื่อกล่าวโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง
ก็ได้แก่
สุตะการฟังอันหมายความว่าการทีใ่ ช้หฟู งั อย่างที่
ฟังกันอยู่ในบัดนี้ การที่ใช้ตาดูอย่างอ่านหนังสือตลอด
จนการใช้จมูกสูดดม ใช้ลิ้นชิมให้รู้รสและใช้สัมผัสทาง
กาย เหล่านีแ้ หละเป็นสือ่ ให้เกิดปัญญาและเป็นการศึกษา
อย่างหนึง่ อย่างทีก่ ารตัง้ โรงเรียนเรียนกันทัง้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่
นีก้ เ็ ป็นการใช้ตาใช้หฟู งั บ้างอ่านบ้างเพือ่ น�าความรูเ้ ข้าไป
สู่ตนเอง
อีกอันหนึ่ง จินตา คือความคิดได้แก่การที่น�าเข้า
มาคิดนึกคิดพิจารณาถามเหตุและผล อาศัยสมองอาศัย
ความคิดต้องมาย่อยอีกทีหนึง่ คือน�าของสิง่ ทีเ่ ห็นทีด่ นู นั่
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แหละมาย่อยด้วยจินตาคือความคิด ความคิดนึกพิจารณา
ให้มีความเข้าใจ จินตาคือความคิดนี้ก็เป็นทางศึกษา
ประการที่สอง
ประการ ๓ ภาวนา การท�าให้มีให้เป็นขึ้นคือว่า
การท�าให้มขี นึ้ ท�าให้เป็นขึน้ ทางทีส่ ามนีส้ า� คัญมาก การ
เรียนในทางโลกเมื่อเรียนเรื่องอะไรก็ต้องท�าให้มีขึ้นได้
ท�าให้เป็นขึ้นได้ จะเห็นได้ง่ายในการเรียนวิชาชีพ เช่น
ว่าเรียนวิชาช่างไม้ก็ย่อมท�าให้มีขึ้นได้ท�าขึ้นได้ เช่นว่า
ต่อโต๊ะต่อตูก้ ท็ า� ให้เป็นตูโ้ ต๊ะขึน้ ได้ สร้างบ้านสร้างเรือน
ขึน้ ได้ หัดท�าให้มที า� ให้เป็น การหัดท�าให้มหี ดั ท�าให้เป็น
นีส้ า� คัญ แม้ในทางศีลธรรมก็เช่นเดียวกัน เมือ่ เรียนแล้ว
ว่าอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดีก็ต้องละความชั่ว
ให้ได้ ละความชัว่ ให้เป็น อะไรเป็นความดีกต็ อ้ งท�าความดี
ให้เป็นท�าความดีให้มีขึ้น นี่แหละเป็นภาวนาเป็นทาง
ศึกษาประการที่สามรวมทางศึกษา ๓ ประการคือ
๑. สุตะ การฟังหรือการเรียน
๒. จินตา การคิดรูจ้ กั ใช้สมองรูจ้ กั ใช้ความคิด
๓. ภาวนา ท�าให้มีท�าให้เป็น

สุ จิ ภา

157

นี่แหละเป็นหลักของการศึกษาซึ่งจะเป็นทางน�า
ปัญญาความรูร้ อบคอบ ความรูท้ เี่ ข้าถึงสัจจะคือความจริง
ให้เกิดขึ้นโดยล�าดับ
เพราะฉะนัน้ ก็ขอให้ทา่ นทัง้ หลายได้อาศัยหลักปัญญา
ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้ คือสุตา จินตา ภาวนา เรียก
สัน้ ๆ ว่า “สุ จิ ภา” เป็นทางทีจ่ ะสร้างปัญญาทีแ่ ท้จริง
ให้บังเกิดขึ้นแก่ตนและก็ขอให้เข้าใจว่า ทุก ๆ คนต้อง
อาศัยหลักทัง้ ๓ ประการนีม้ าแล้วทัง้ นัน้ ตัง้ แต่สมัยทีย่ งั
ไม่มโี รงเรียนก็ตอ้ งใช้หลักทัง้ ๓ ประการนี้ ดังเช่นบุคคล
ชั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้คนเฒ่าคนแก่ที่มาประชุม
อยูใ่ นทีน่ ไี้ ม่เคยเข้าโรงร�า่ โรงเรียน แต่กอ็ าศัยหลักทัง้ ๓
ประการนี้ “สุ” ก็คือฟังเช่นว่าฟังพ่อแม่ สั่งสอนอบรม
มา “จิ” ก็คือคิด พอโตขึ้นมีความรู้ก็ใช้สมองคิดบ้าง
“ภา” ก็คอื ท�าให้มใี ห้เป็นเช่นหัดหุงข้าวต้มแกงให้เป็นมา
ตัง้ แต่เป็นเด็ก ๆ หัดช่วยพ่อแม่กวาดบ้านท�าความสะอาด
ให้เป็น กวาดก็ให้รจู้ กั ว่าจะกวาดอย่างไร หุงข้าวก็หงุ ให้
สุกข้าวไม่ไหม้อย่างไร แกงก็แกงอย่างไรจึงจะถูกต้อง
หัดท�าให้เป็นมาโดยล�าดับอย่างนี้ จนถึงเมื่อประกอบ
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อาชีพการงานก็หดั ท�านาให้เป็น ท�าสวนให้เป็น หัดการ
ช่างก็หัดท�าโน้นท�านี่ให้เป็น ตลอดจนถึงหัดละความชั่ว
ให้เป็นหัดท�าความดีให้เป็นดังนี้ และก็เป็นผูท้ ไี่ ด้ปญ
ั ญา
คือความรอบรู้รู้จักโลกรู้จักธรรมรู้จักรักษาชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ รูจ้ กั เลีย้ งลูกรูจ้ กั บ�ารุงลูกสืบต่อกันมาจน
ถึงเด็กทัง้ หลายในบัดนีเ้ กิดมาก็พบความพัฒนาทัง้ หลาย
เพราะฉะนัน้ ก็ขอให้ทกุ ๆ คนได้ยดึ ในหลักของการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา คือความรู้ที่แท้จริงตามหลัก
ของพระพุทธเจ้าดังนีก้ เ็ ชือ่ ว่าจะได้พากันได้รบั ความเจริญ
ในทีส่ ดุ นีข้ ออ�านาจคุณพระศรีรตั นตรัยและอ�านาจ
กุศลได้อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่าน ทั้งพระสงฆ์สามเณร
ทั้งคฤหัสถ์ อุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกสาธุชน ครู
นักเรียนทั้งหลาย ให้มีความสุขเจริญสวัสดี และถึง
ความเจริญงอกงามในปัญญาตามหลักของพระพุทธเจ้า
ทุกประการ เทอญ.

