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ค�ำน�ำ

การศกึษาเป็นเรือ่งท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณ-
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ทรง
สนพระทัยมาตลอดพระชนม์ชพีทัง้ทีเ่ป็นการศึกษาส่วน
พระองค์ท้ังท่ีเป็นเรือ่งการศกึษาท่ัวไป ในส่วนท่ีเป็นพระ-
นิพนธ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับการ
ศึกษาไว้หลายเรื่อง พระโอวาท หรือธรรมบรรยายใน
โอกาสต่าง ๆ ก็ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้มาก

ฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสอันควรจึงได้รวบรวมเร่ือง
การศกึษาทีเ่จ้าพระคณุสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์และทรงกล่าว
ไว้ในโอกาสต่าง ๆ มารวมพิมพ์ไว้ด้วยกนัเพ่ือประโยชน์
แก่การศึกษาของผู้สนใจสืบไป

จากพระนพินธ์ต่าง ๆ ทีร่วมพิมพ์ไว้ในเร่ือง “การ
ศึกษาเพ่ือความเป็นคนที่สมบูรณ์” นี้จะเห็นได้ว่า  
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระทรรศนะและวิสัยทัศน์
ทางการศึกษา ท้ังทางโลกและทางธรรมอย่างน่าสนใจ 



ยิ่ง ฉะนั้นพระนิพนธ์เรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่
สมบรูณ์นี ้จึงเป็นเร่ืองทีท่ัง้เยาวชนและผูใ้หญ่ควรจักได้
อ่านศึกษาและพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง

คณะเจ้าภาพได้พร้อมใจกันจัดพิมพ์พระนิพนธ์
เรื่องนี้ น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสงัวรพระองค์นัน้ เนือ่งในการพระศพ ณ พระ-
ต�าหนกัเพ็ชร วดับวรนเิวศวหิาร ด้วยส�านกึในพระคณูุ-
ปการและพระเมตตาคณุทีท่รงมต่ีอพระพุทธศาสนา ชาติ
บ้านเมืองและประชาชนทั่วไป

คณะเจ้าภาพ
เมษายน ๒๕๕๘







เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วดับวรนเิวศวหิาร เป็น 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-
สังฆปริณายก 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 ทรงเจริญพระ-
ชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบริบูรณ์ นับเป็นสมเด็จพระ- 

พระประวัติ
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช  

สกลมหำสังฆปรณิำยก
(สุวฑฺฒนมหำเถร เจรญิ คชวัตร)



สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เจริญพระชนมายุ
ยิง่ยนืนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดๆ ในอดีต
ที่ผ่านมา ทั้งทรงด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์
ยาวนานกว่าพระองค์อ่ืนๆ คือ ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้า
คณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี ทรงด�ารงต�าแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญบารมี
ในทางปรหิตปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช 
ซึ่งยากที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล-
มหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล 
คชวตัร ทรงมพีระชาตภูิม ิณ จังหวดักาญจนบุร ีประสูติ
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็น
สามเณรเม่ือพระชนมาย ุ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม 
กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ  
วัดบวรนเิวศวหิาร จนพระชนมายคุรบอุปสมบท จึงกลับ
ไปอุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี และทรง 
จ�าพรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา แล้วจึงกลับ
มาทรงท�าทัฬหีกรรม คือทรงอุปสมบทซ�้า ณ วัดบวร-
นเิวศวหิารเมือ่วนัที ่๑๕ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรง
เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม 
ณ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระท่ังสอบได้เป็น
เปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารง
สมณศักดิ์มาโดยล�าดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้น
สามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้น
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เทพ ในราชทินนามท่ี พระโศภนคณาภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชัน้เจ้าคณะรองที ่พระสาสนโสภณ ทรง
เป็นสมเด็จพระราชาคณะที ่สมเด็จพระญาณสังวร และ
ทรงได้รบัพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 
ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ-
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่
ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่
ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศกึษา
ภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ 
สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กระท่ัง
เจ้าพระคณุสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ-
วงศ์ พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศกึษามาก
ไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า ควรท�ากรรมฐานเสียบ้าง เป็น
เหตุให้พระองค์ทรงเริ่มท�ากรรมฐานมาแต่บัดน้ัน และ
ท�าตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่
ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ
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เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษา
หาความรูส้มยัใหม่อยู่เสมอ เป็นเหตใุห้ทรงมทัีศนะกว้าง
ขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การส่ังสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
และทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาจ�านวนมาก
ได้อย่างสมสมยั เหมาะแก่บคุคลและสถานการณ์ในยุค
ปัจจุบนั และทรงสัง่สอนพระพุทธศาสนาทัง้แก่ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ



ในด้านการศกึษา ได้ทรงมพีระด�ารทิางการศกึษา
ที่กว้างไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัย 
มหามกฏุราชวทิยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเริม่ให้มสี�านกัฝึก
อบรมพระธรรมทตูไปต่างประเทศขึน้เป็นคร้ังแรก เพ่ือ
ฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจใน
ต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ที่ได้
ด�าเนนิงานพระธรรมทตูในต่างประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 
โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอ�านวยการฝึก
อบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไป
เป็นประธานสงฆ์ในพิธเีปิดวดัไทยแห่งแรกในทวปียโุรป 
คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
ทรงน�าพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวปีออสเตรเลียเป็น
ครั้งแรก โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ 
ทรงให้ก�าเนดิคณะสงฆ์เถรวาทขึน้ในประเทศอินโดนีเซยี 
ทรงช่วยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล 
โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยกุลบุตรในประเทศ
เนปาลเป็นครั้งแรก ท�าให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้น 
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อีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้าง 
วดัแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมรกิา ทรงเจรญิ
ศาสนไมตรกีบัองค์ดาไลลามะ กระทัง่เป็นทีท่รงคุ้นเคย
และได้วิสาสะกนัหลายคร้ัง และทรงเป็นพระประมุขแห่ง
ศาสนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติ-
ศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนัก
วิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระ- 
พุทธศาสนา ที่เรียกว่า ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
พุทธธรรมน้ันสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของชีวิต
ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูงสุด 
ทรงมผีลงานด้านพระนิพนธ์ทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษจ�านวนกว่า ๒๐๐ เร่ือง ประกอบด้วยพระนพินธ์
แสดงค�าสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับ
กลาง และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีก
จ�านวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบัน
การศกึษาของชาตหิลายแห่งตระหนักถึงพระปรชีาสามารถ
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และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจ
ทีท่รงปฏบัิต ิจึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัด์ิ
เป็นการเทิดพระเกยีรตหิลายสาขา รวม ๑๓ มหาวทิยาลัย

นอกจากพระกรณียกจิตามหน้าทีต่�าแหน่งแล้ว ยงั
ได้ทรงปฏบิตัหิน้าทีพิ่เศษ อันมีความส�าคญัยิง่อีกหลาย
วาระ กล่าวคอื ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภกิษุพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระ-
ผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ใน
พระธรรมวินัย ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช 
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรม- 
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราช-
กมุาร เมือ่ครัง้ทรงผนวชเป็นพระภกิษุ เมือ่พ.ศ. ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่
สร้างศาสนธรรม คือค�าสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนและแก่โลกเท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้าง
วัตถุธรรมอันน�าสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไป มอบไว้
เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจ�านวนมาก อาท ิวดัญาณ-
สังวราราม ชลบรีุ วดัรัชดาภิเษก กาญจนบุร ีวดัวงัพุไทร 
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เพชรบรุ ีวดัล้านนาญาณสังวราราม เชยีงใหม่ พระบรม-
ธาตเุจดีย์ศรนีครินทราสถติมหาสันตคิรี ีเชยีงราย โรง-
พยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี 
ตกึสกลมหาสังฆปริณายก ในโรงพยาบาล และโรงเรยีน
ในถิ่นทุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระ-
สังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุรี ตึกวชิร-
ญาณวงศ์ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ตึก ภปร ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรยีนสมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต กาญจนบุรี และวัดไทยในต่างประเทศอีก
หลายแห่ง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารง
ต�าแหน่งหน้าทีส่�าคญัทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ มา
เป็นล�าดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็น
ประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน 
เป็นอเนกประการ นบัได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระท่ีทรง
เพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรง
เป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ท้ังในด้านพุทธจักรและ
อาณาจักร
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เจ้าพระคณุสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นท่ีเคารพ 
สักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ 
ด้วยเหตนุี ้ทางรัฐบาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 
จึงได้ทลูถวายต�าแหน่ง อภธิชมหารัฐครุ ุอันเป็นสมณศกัด์ิ
สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ท่ีประชมุผู้น�าสงูสดุแห่งพุทธศาสนาโลก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ทูลถวายต�าแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธ-
ศาสนาโลก

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญ 
พระชนมายุมากขึ้น ไม่อ�านวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสน-
กจิต่างๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จเข้าประทบัรกัษาพระองค์ 
ณ ตกึวชริญาณ สามคัคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่๒๐ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ในช่วงแรกๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศ-
วหิาร เป็นระยะๆ คร้ังละ ๓ - ๔ วนั และเสด็จไปสดับ
พระปาตโิมกข์ ณ พระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิาร ทกุวนั
ธรรมสวนะเดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพ
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ไม่อ�านวย คณะแพทย์ผู ้ถวายการรักษาพยาบาลจึง
กราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดังกล่าว 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการ
ประชวรโดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการ
ผ่าตดัพระอันตะ (ล�าไส้) และพระอันตคณุ (ล�าไส้น้อย) 
หลังการผ่าตัด ทรงมีพระอาการทั่วไปเป็นท่ีพอใจของ



คณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มมี
พระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มกีารกระเตือ้ง
ขึน้เป็นระยะๆ กระทัง่ถงึวนัที ่๒๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ความดันพระโลหิตลดลงถงึ ๒๐ และคงตวัอยู่ระยะหนึง่ 
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�าเนนิแทนพระองค์มาถวายน�า้สรงพระศพ ณ 
พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพ
ประดิษฐานในพระโกศกุด่ันใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร ๓ 
ชัน้ บนพระแท่นแว่นฟ้าปิด ทองประดับกระจก แวดล้อม
ด้วยฉัตรเครื่องสูง ๓ คู่ ประดับพุ่มตาดทองดอกไม้
แจกนั และเทยีนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่นแว่น
ฟ้าทั้งสองชั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มพีระพิธธีรรมสวดพระอภธิรรมถวายพระศพ 
ทัง้กลางวันและกลางคนื พร้อมทัง้มปีระโคมย�า่ยามถวาย
พระศพ เป็นเวลา ๗ วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้บ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๓๐ - ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๖) 
และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย 
พระศพตามราชประเพณีโดยล�าดับ

นบัแต่ได้เชญิพระศพประดิษฐาน ณ พระต�าหนัก
เพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เป็นต้นมา ได้มพีระบรมวงศานวุงศ์ ผู้น�าประเทศ 
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ทูตานุทูตประเทศต่างๆ และองค์กรศาสนา พร้อมทั้ง
พุทธศาสนกิชน ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 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 พระราชทานพระศพเจ้าพระคณุสมเด็จฯ 

วันที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�านกัวาตกินั
โดยสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาธอลิกแห่งประเทศไทย 
ได้ประกอบพิธมีสิซาถวายพระกศุลแด่พระศพเจ้าพระคณุ
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 
พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน ได้ประกอบพิธกีงเตก็น้อมถวาย
พระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหา
คณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้ประกอบพิธีกงเต็ก
น้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จฯ

วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาล
อินเดีย โดยรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรม ประเทศอินเดีย 
และ ฯพณฯ เอกอัครราชทตูอินเดียประจ�าประเทศไทย 
ได้ประกอบพิธีวัชรยานบูชา ถวายพระกุศลแด่พระศพ
เจ้าพระคณุสมเด็จฯ อย่างเตม็รูปแบบตามลัทธวิชัรยาน
แห่งทิเบต
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วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆ-
เถรวาทแห่งอินโดนีเซีย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
อินโดนีเซียจ�านวนกว่า ๑๐๐ คน ได้บ�าเพ็ญกุศลถวาย
พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

นอกจากนี ้ยงัได้มผีูน้�าองค์กรทางศาสนาในประเทศ
ต่างๆ ส่งสารแสดงความอาลัย เนือ่งในการส้ินพระชนม์
ของเจ้าพระคุณ สมเด็จฯ จ�านวนมาก อาทิ องค์ทะ- 
ไลลามะ พระสังฆราช พระสังฆนายก องค์กรระหว่าง
ประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจากนานาประเทศ

กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงด�ารง
อยู่ในฐานะพระสังฆบิดรของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้

ลุถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวัน
คล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ครบ ๑๐๑ 
ปี และวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวัน
สิ้นพระชนม์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครบ ๑ ปี พระ-
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระ- 
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ราชทานพระบรมราชปูถมัภ์จัดงานบ�าเพ็ญกศุลถวายแด่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เนื่องใน ๒ วาระนี้ เรียกว่า “งาน
บ�าเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จ-
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปรณิายก” ระหว่างวนัท่ี ๓ - ๒๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ รัฐบาล ศิษยานุศิษย์ 
และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 

งานบ�าเพ็ญกุศลเริ่มแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ เวลาเช้า มกีารถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภกิษุ
สามเณร ๑๕๐ รูป ณ ประร�าข้างพระต�าหนักเพ็ชร 
แล้วมกีารตกับาตรพระภกิษุสามเณร ๑๕๐ รปู ณ ถนน
พระสุเมรหุน้าวดับวรนิเวศวหิาร โดยม ีฯพณฯ พลเอก
ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน พร้อม
ด้วยพุทธศาสนิกชนทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เสรจ็แล้ว 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในนามของพุทธศาสนิกชน 
ท้ังมวลไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพเจ้าพระคณุ
สมเด็จฯ ณ ลานหน้าพระต�าหนักเพ็ชร จากนั้นไปชม
นทิรรศการพระประวตัเิจ้าพระคณุสมเด็จฯ ณ ตกึสภา-
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

[ด]



เวลาเพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงพระ-
กรณุาโปรดพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์การบ�าเพ็ญ
กุศลคล้ายวันประสูติถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสม-
เด็จฯ โดยมพีระสงฆ์ ๑๐ รปู เจรญิพระพุทธมนต์ และ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ 
พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป

เวลาเย็น คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและคณะ
ศษิยานศุษิย์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมถวายพระศพ

ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันประสูติถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ซึง่ตรงกับวันส้ินพระชนม์ครบ ๑ ปี ได้จัดให้มกีจิกรรม
ทีเ่ปิดโอกาสให้คณะศษิยานศุษิย์และประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมในการระลึกถึงพระองค์ท่านโดยในช่วงระยะเวลานัน้ 
มกีารเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ฯ ร่วม
ฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ โดยมีหนังสือสัมมาทิฏฐิ 
และซีดีเสียงอ่าน จิตตนคร โดย คุณเพชรี พรหมช่วย 
แจกเป็นท่ีระลึกให้ผู้ที่มาร่วมสักการะพระศพฯ ทุกวัน 
พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสักการะพระพุทธรูป

[ต]



ส�าคัญของชาติ ในเขตพุทธาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร  
๙ แห่ง

และมกีารจัดกจิกรรม “บปุผาวธิานบชูา” คอื การ
ให้ประชาชนร่วมปักดอกบานไม่รู้โรย บนพระรูปเจ้า
พระคณุสมเด็จฯ ในอิริยาบถต่างๆ เพ่ือแสดงความระลึก
ถึงพระองค์ท่านอย่างไม่เส่ือมคลาย เสมือนพระองค ์
ยังคงด�ารงอยู่ ดั่งความส�านึกในพระคุณพระองค์ท่านที่
อยูใ่นความระลึกถงึอย่างไม่เคยเส่ือมคลายไปจากใจของ
คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทย โดยหลังจาก 
มีการปักภาพเสร็จแล้วจะท�าการรวบรวมภาพ เพ่ือจัด
เป็นนิทรรศการต่อไป

มกีารจัดกจิกรรม “ปฏบิตัธิรรมสังฆราชบูชา ครบ 
๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” เชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ร่วมสวดพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติ
ธรรม โดยการน�าของพระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐาน 
น้อมอุทศิถวายพระกศุลแด่เจ้าพระคณุสมเด็จฯ ณ พระ-
ต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

[ถ]



นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์ และวนัอาทติย์ ตลอด
เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วนัที ่๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, 
๑๘, ๑๙, ๒๓ และ ๒๔ ตุลาคม) ได้จัดให้มีกิจกรรม
การอ่านบทเสภา และบทกลอนในพระนิพนธ์ของเจ้า
พระคณุสมเดจ็ฯ ทีพ่ระองค์ได้ทรงนพินธ์ไว้จ�านวนมาก 
กว่าร้อยบท ซึง่ยงัไม่เคยได้รบัการเผยแพร่มาก่อน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมจะเป็นผู้อ่านบทร้อยกรอง
ดังกล่าวทกุวนัเสาร์และอาทติย์ก่อนการเร่ิมพิธี “ปฏบัิติ
ธรรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” 
เวลา ๑๖.๐๐ น.

อนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้
ประดิษฐ์พวงมาลาขนาดพิเศษ คอืขนาด ๓ เมตร โดย
ใช้ดอกไม้จ�านวน ๑๐๐,๑๐๑ กลีบ (หน่ึงแสนหนึง่ร้อย
หนึง่กลีบ) มนี�า้หนัก ๑๐๑ กโิลกรัม ทัง้นี ้พวงมาลาที่
ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูป
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นรูปแบบพัดยศ พุ่มข้าวบิณฑ์มี 

[ท]



๒๑ แฉก สัญลกัษณ์แทนวนัทีไ่ด้รบัพระราชทานสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราช ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พ้ืนตรง
กลางพวงมาลาถกัร้อยด้วยตาข่ายดอกรกั อันแทนความ
ศรัทธาและจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชน ด้านล่าง
ประดิษฐ์เป็นรปูช้างสามเศยีรมคีวามหมายแทนพระสกลุ 
“คชวัตร” บนเศียรช้างเทินด้วยพานพุ่มรูปดอกบัว 
สัญลักษณ์แห่งอามิสบูชา เหนือพานพุ่มประดิษฐาน
อักษรพระนาม ย่อ ญสส. อักษรพระนามสมเด็จพระ-
สังฆราช ด้านล่างประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ มีพวง
ดอกไม้แบบราชส�านัก พร้อมประดิษฐ์ดอกไม้ “บัวส่ี
เหล่า” เพ่ือประดับหน้าพระโกศ โดยคณาจารย์และ
นกัศกึษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ท่ีตึกมนุษยนาค เปิดพิพิธภัณท์เจ้าอาวาสทุก
พระองค์ของวดับวรนเิวศวหิาร และทีโ่ถงตกึมนุษยนาค 
ได้จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิการแสดงดนตรเีพลงของกลุ่ม
ศลิปินเป็น คตีญัชลีบชูา เพ่ือร�าลึกถงึเจ้าพระคณุสมเด็จฯ 
อีกด้วย

[ธ]



ที่ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มีการ
จัดนิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี แห่งการ
ส้ินพระชนม์” นิทรรศการคร้ังน้ีได้รวบรวมกจิกรรมตลอด
ระยะเวลา ๑ ปีแห่งการส้ินพระชนม์ ตลอดจนจดหมายเหตุ
แห่งการส้ินพระชนม์ เพ่ือถ่ายทอดให้ประชาชนได้มี
โอกาสได้ร่วมรับรู้ถงึความส�านึกในพระเมตตาคณุ พระ-
กรุณาธิคุณ ที่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงอาลัยต่อพระองค์ท่าน และใน
นทิรรศการครัง้นี ้ได้มกีารเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตนูเรือ่ง 
“เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร” ในรูปแบบใหม่ทันสมัย  
น่าตื่นตาตื่นใจ โดยการจัดท�าเป็นโรงภาพยนต์ เสียง
เซอร์ราว ท่ีด�าเนนิการผลิตโดย “คณะเมอืงนิรมติ แห่ง
จิตตนคร” ซึ่งเป็นคณะจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น 
เพ่ือถวายเจ้าพระคณุสมเด็จฯ ในครัง้นี ้นอกจากนียั้งได้
จัดท�าหนงัสือการ์ตนู พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกแก่
ผู้เข้าชม จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวัน
สิ้นพระชนม์ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์การ

[น]



บ�าเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ถวายเจ้า
พระคุณสมเด็จฯ เริ่มแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลาเย็น  
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์หน่ึง แล้วพระสงฆ์ ๒๐ รูป 
สวดมาตกิา สดับปกรณ์ เวลาค�า่ คณะสงฆ์วดับวรนิเวศ
วิหารและคณะ อุบาสกอุบาสิกา จัดให้มีการสวด 
พระอภิธรรมถวายพระศพ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม เวลาเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป
สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัตตาหารเพลแด ่
พระสงฆ์ทีส่วด พระพุทธมนต์ และพระภกิษสุามเณรอีก 
๑๕๐ รูป โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ตอนบ่าย มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระ-
ปริยตัธิรรม แผนกบาลี แก่ส�านกัศาสนศกึษาท่ัวประเทศ
ที่มีการจัดการศึกษาดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระต�า-
หนักเพ็ชรด้วย โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้า- 
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี

[บ]



ตอนเย็น มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ 
แล้วพระสงฆ์วดับวรนเิวศวิหารสวดพระพุทธมนต์ถวาย
พระกศุลแด่เจ้าพระคณุ สมเด็จฯ ณ พระต�าหนกัเพ็ชร

วนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีป่ระชมุสุดยอด
ชาวพุทธโลก ประกอบด้วยพระราชาธบิดี ผูน้�าทางการ
เมอืง ผูน้�าทางพระพุทธศาสนาและบคุคลส�าคัญของโลก
จาก ๔๑ ประเทศ ได้ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวาย
พระกุศล และเทิดพระเกียรติแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ 
พระญาณสังวรฯ พระประมขุสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก 
ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัดคิวโงะ 
ประเทศญี่ปุ่น

[ป]





สำรบัญ

ศึกษา หรือ ไตรสิกขา ๑
ปฐมศึกษา ๑๕
มัธยมศึกษา ๓๑
อุดมศึกษา ๔๙
สรุปเรื่องการศึกษา ๖๕
แนวความเชื่อ ๘๓
การศึกษาในพระพุทธศาสนา ๑๑๗
พระโอวาท ๑๓๗
 เรื่อง ความประสานกันของปัญญา 
พระสัมโมทนียกถา ๑๔๕
 เรื่อง การศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
พระสัมโมทนียกถา ๑๔๙
 เรื่อง สุ จิ ภา 





การศกึษาจ�าเป็นแก่ชวีติ

“บุตรที่ยังไม่เกิด ๑ บุตรที่ตายไปแล้ว ๑ และ
บตุรทีโ่ง่เขลา ๑ บตุร ๒ จ�าพวกข้างต้นยังดีกว่าจ�าพวก
ท้าย เพราะ ๒ จ�าพวกข้างต้นให้เกดิความทุกข์ชัว่คราว  
ส่วนจ�าพวกหลังคือ บุตรที่โง่เขลาให้เกิดความทุกข์อยู่
ทุกระยะเวลา”

ค�าข้างบนน้ี เป็นค�าแปลภาษิตในหิโตปเทศ แสดง
เป็นพระราชด�าริของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ซึ่ง
ทรงปรารถถงึพระราชบตุรผูย้งัมไิด้ศกึษา จึงโปรดจัดให้
มพีระอาจารย์ถวายการศกึษาแก่พระราชบุตร การศกึษา
เป็นเร่ืองส�าคัญของชีวิต ท�าชีวิตให้มีคุณค่าขึ้น จนถึง

ศึกษา หรือ ไตรสิกขา



2 การศึกษาเพื่อความเป็นคนท่ีสมบูรณ์

เห็นกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า ผู้ที่ยังไม่เกิดมาหรือผู้ที่
ตายไปแล้ว ยังดีกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับการศึกษาซึ่งยังมีชีวิต
อยู่ มารดาบิดาและผู้มีเมตตาทั่วไปจึงอุปการะให้การ
ศึกษาแก่เด็กของตน ถึงจะให้อย่างอ่ืนไม่ได้ก็พยายาม
ให้การศกึษา เพราะวชิาเป็นทรัพย์ทีต่ดิตวั ท�าให้สามารถ
ด�ารงตนได้

ศกึษาในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

ในบัดน้ี การศึกษาก�าลังก้าวหน้ามาก แบ่งเป็น
ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอุดมศกึษา เหมอืนอย่าง
ต้นไม้แบ่งเป็นโคนต้น กลางต้น และยอด ทุก ๆ คน
ก�าลังขึ้นศึกษาพฤกษ์คือต้นไม้การศึกษานี้อยู่ จึงได้รับ
ความรู้ซึ่งแปลกหูแปลกตาแปลกใจขึ้นทุกวัน การรับ
ความรูต้ามหลักสูตร เป็นส่ิงทีท่างรฐับาลเลือกสรรแล้ว
ตามควรแก่สมัย ส่วนการรับความรู้นอกหลักสูตรหรือ
นอกโรงเรียนซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ต้องระมัด-
ระวงั เพราะความรูบ้างอย่างเมือ่ไปรบัมาแล้ว ท�าให้เกดิ
ความหลงเข้าใจผิด คิดเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียม
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ประเพณีท่ีเป็นชวีติเนือ้หาของชาต ิความรูบ้างอย่างท�าให้
ใจแตก ไม่ประพฤตตินอยูใ่นทางทีดี่ ความรูบ้างอย่างก็
มีประโยชน์

ครูบอกแถว

ทางมาของความรู้เหล่าน้ีมาโดยตรงก็มี มาโดย
แอบแฝงก็มี และบัดน้ีมีเครื่องส่ือความรู้กันได้อย่าง
รวดเรว็ตลอดทัง้โลก มวีทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ 
มยีวดยานพาหนะทีว่เิศษต่าง ๆ และมหีลายฝ่ายหลาย
พวก แต่ละฝ่ายก็ชกัจูงให้รับรู้ไปปฏบิตักินัไปทางหนึง่ ๆ 
เรยีกว่ามทีศิาปาโมกข์ หรอืมคีรมูากพวกมากฝ่าย บาง
พวกก็สอนให้เดินไปทางซ้าย บางพวกก็สอนให้เดินไป
ทางขวา บางพวกกส็อนให้เดินตรงกลาง ผูท่ี้เชือ่ฟังกจ็ะ
พากันเดินชนกนัเองกลุ้มไปหมดเท่านัน้ เหมอืนอย่างใน
โรงเรียนหนึ่ง นักเรียนทั้งหมดมายืนเข้าแถวอยู่กลาง
สนาม ครคูนหน่ึงบอกให้นักเรียนซ้ายหัน ครอีูกคนหนึง่
บอกให้นกัเรยีนขวาหัน แล้วบอกหน้าเดินพร้อม ๆ กนั 
เมือ่เป็นเช่นนีล้องคดิมองดูภาพ นกัเรียนท้ังโรงเรยีนจะ
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เดินชนกนัอย่างยุง่เหยงิกนัไปหมดเท่าน้ัน เพราะเมือ่ยืน
เข้าแถวกัน ฝ่ายหนึ่งซ้ายหัน ฝ่ายหนึ่งขวาหัน ก็คือหัน
หน้าชนกัน แล้วเดินชนกันอย่างอลหม่าน ส่วนฝ่ายที่
หันหน้ากลาง ๆ นั้นก็จะพลอยถูกชนด้วย เว้นไว้แต่จะ
เดินออกไปเสียจากสนาม เมื่อยังอยู่ในสนามแล้วก็ไม่
อาจจะพ้นจากการถูกชนให้รวนเรไปในทางใดทางหนึ่ง 
นี้เป็นตัวอย่างสมมติในสนามโรงเรียน ซึ่งน่าจะยังไม ่
เคยม ีแต่กเ็ป็นข้อทีน่่าแปลกทีป่รากฏว่ามใีนสนามนอก
โรงเรียน เช่น ในถนนหนทาง ในประเทศต่าง ๆ คน
หลายพวกได้รับความรู้ตามค�าส่ังสอนของครตู่าง ๆ ออก
มาเดินชนกนั ปะทะกนัสับสนวุน่วายอยูต่ามถนนหนทาง 
ดังที่ปรากฏในบางประเทศแม้ในเร็ว ๆ นี้ 

หลักไตรรงค์

ส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏเหตุการณ์เช่นน้ัน 
เพราะรัฐบาลและประชาชนเคารพยึดมั่นอยู่ในหลัก
ไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งธงชาต ิและพากนับ�ารุงรกัษาขนบธรรม-
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เนยีมประเพณีของชาต ิทัง้ส่วนมากแม้จะได้รบัรูจ้ากครู
เป็นอันมาก แต่กยั็งเคารพนับถอืพระพุทธเจ้าว่าเป็นครู
ท่ีเยีย่มยอดเพียงพระองค์เดียว ไม่นับถอืว่าครไูหนเยีย่ม
ยอดกว่า ทั้งมีความรักเคารพในพระมหากษัตริย์เป็น
อย่างยิ่ง เมื่อตั้งมั่นอยู่ในหลักไตรรงค์เช่นน้ีจึงไม่หันเห
ไปทางไหนอ่ืน นอกจากทางหลักไตรรงค์นี้เท่านั้น จึง
ควบคมุกนัอยูอ่ย่างสงบเรยีบร้อย แสดงว่ามหีลักของตน
ดีอยู ่ส่วนผูท้ีรั่บเอาหลักอ่ืนให้กวดัแกว่งไขว้เขวแสดงว่า
ตนเองไม่มหีลักของตนเองอยู ่ดังทีเ่รยีกว่าคนหลักลอย 
ไม่เป็นที่นับถือไว้วางใจของใคร ผู้ที่เยาว์ความคิดอาจมี
ความคดิผดิทางไปได้ง่าย เป็นเยาวชนอาจจะเยาว์ความ
คิดเพราะยังเยาว์วัย เป็นผู้ใหญ่อาจจะเยาว์ความคิด
เพราะไม่ฉลาดขาดการศึกษา หรือเพราะหลงเชื่อไปใน
ทางที่ผิด จึงจ�าต้องวางรากฐานหรือเสริมฐานของหลัก
ไตรรงค์ให้ม่ันคงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ จึงควบคุมกันอยู่โดย
สงบสุขเรียบร้อยได้ตลอดไป 
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เสรมิฐานหลักไตรรงค์

วิธีวางรากฐานหรือเสริมฐานหลักไตรรงค์ คือ
อบรมปลูกความเคารพรักในองค์ ๓ นั้น ลงไปในจิตใจ
ของท้ังเด็กทัง้ผูใ้หญ่ รักษาธรรมเนียมประเพณีเกีย่วกบั
องค์ทั้ง ๓ น้ีไว้ นับถือเป็นส่ิงส�าคัญไม่ทอดทิ้งละเลย 
เมื่อรักษาส่งเสริมหลักของตนให้มั่นคง เรียกว่าคนมี 
หลักร่วมกันอยู่เป็นอันเดียวกัน ก็เกิดความสามัคคีอัน
หนึง่อันเดียวกนั เป็นโอกาสให้ได้ศกึษารบัความรูต่้าง ๆ 
ทนัต่อความรู้และเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึน และรบัความเจริญ
ในด้านวัตถุต่าง ๆ มาทะนุบ�ารุงบ้านทะนุบ�ารุงเมืองให้
มั่งคั่งเป็นสุข โดยเฉพาะเยาวชนก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา
ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น เว้นรับความรู้ท่ีจะชักพาให้เสียหาย เว้นส่ิง 
เย้ายวนที่เป็นอันตรายแก่การศึกษาและความดี
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ความเจรญิก้าวหน้ากับหลักไตรรงค์

เมื่อเป็นดังนี้ องค์ที่เป็นหลักทั้ง ๓ นั้น จึงไม่ขัด
อะไรกบัความเจรญิก้าวหน้า กลับเป็นเครือ่งรกัษาส่งเสรมิ
ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยสวัสดี เพราะมีหลักเป็นที่พ่ึง
อาศยัให้เกษมสวสัด์ิ ไม่ใช่เจรญิก้าวหน้าไปอย่างหลกัลอย 
ซึง่มหีวงัว่าจะล้มลงอย่างง่ายดาย และท�าให้เจรญิก้าวหน้า
ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย

ความเป็นอารยชน

ทัง้นีเ้ป็นข้อทีค่วรภมูใิจได้ว่า ได้มหีลักทีด่ทีีเ่จรญิ
แล้วของตนเองเป็นที่ยึดเหน่ียวมาแต่โบราณกาล ถึง 
จะยังด้อยอยู่ในด้านวัตถุและในด้านความรู้สาขาต่าง ๆ 
แต่ในด้านหลักยึดเหนี่ยวที่ดีทางจิตใจแล้วไม่ด้อยเลย  
ชือ่ว่าเป็นอารยะ คอืเป็นคนเจรญิได้ทเีดียว ส่วนผูท้ีห่มิน่
แคลนทอดทิ้งหลักของตนเสียนั้นแหละแสดงว่าเป็นผู้
ด้อยเป็นผู้ที่หมิ่นตนเอง ไม่ควรแก่การนับถือไว้วางใจ
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การศกึษานั้นเพื่ออะไร
ค�าว่า “ศึกษา” ตามปทานุกรมให้ความหมายไว้

ว่า “การเล่าเรียนฝึกฝนอบรม” ในต�าราศัพท์อีกฉบับ
หนึง่ให้ความหมายไว้ว่า “การถอืเอาวชิา” ทางบ้านเมอืง
ได้วางแผนการศึกษาของชาติไว้เป็น ๔ ส่วน คือ จริย-
ศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา ตามท่ี
โรงเรียนทั่วไปได้สอนอยู่แล้ว เมื่อพิจารณากล่าวอย่าง
สรุป การศึกษาก็เพื่อ

(๑) ให้มคีวามรู้ความสามารถในการประกอบการ
งาน และในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี

(๒) เพ่ือให้มีความเป็นคนโดยสมบูรณ์
ความประสงค์ของการศกึษาข้อแรกมคีวามชดัอยู่

แล้ว ส่วนข้อ ๒ หมายความว่า คนที่ถือก�าเนิดเป็นคน
นัน้ ยงัไม่จัดว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะเหตเุพียงท่ีเกดิ
มามีรูปร่างเป็นคน ต่อเมื่อมีการปฏิบัติประกอบด้วย
ความรูสึ้กผดิชอบชัว่ดีสมกบัความเป็นคน จึงจะเรียกว่า
เป็นคนโดยธรรม เมือ่มธีรรมของคนบรบูิรณ์จึงจะชือ่ว่า
เป็นคนโดยสมบรูณ์ แม้ค�าในหิโตปเทสกก็ล่าวว่า “การ
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กิน การนอน ความกลัว และการสืบพันธุ์ของคนและ
สัตว์ดิรจัฉานเสมอกนั แต่ธรรมของคนและสัตว์ดิรจัฉาน
เหล่านั้นแปลกกว่ากัน เว้นจากธรรมเสียคนก็เสมอกับ
สัตว์ดิรัจฉาน”

การศกึษาธรรมท�าให้คนสมบูรณ์

การศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถ แต่ขาดธรรม 
ยังเป็นเหตุให้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นไปในทางที่ผิด  
ดังเช่นเป็นโจรจ�าพวกต่าง ๆ ดังเรื่องต่อไปนี้ ในสมัย
พุทธกาล บุตรของนางพราหมณีมันตานีภริยาของ
พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล กรุงสาวัตถี 
ได้เกดิในราตรีวนัหน่ึง เมือ่เกดิน้ันอาวธุต่าง ๆ ได้สว่าง
โพลงขึ้นทั่วพระนคร ตลอดถึงพระแสงหอกพระแสง 
ดาบของพระราชา พราหมณ์ปุโรหิตออกดูดาวนักษัตร 
เห็นว่าบตุรของตนเกิดในโจรฤกษ์ จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา 
กราบทูลถามความผาสุกในการบรรทม พระราชาตรัส
ว่าจะบรรทมเป็นสุขจากที่ไหน มงคลอาวุธสว่างโพลง 
ขึ้น ชะรอยจะมีอันตรายแก่พระราชสมบัติหรือแก่ชีวิต 
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พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่าบุตรของตนเกิด อาวุธ 
เหล่านัน้สว่างโพลงขึน้ด้วยอานภุาพของเด็กน้ัน เด็กน้ัน
จะเป็นโจรต่อไป แต่ว่าจักเป็นโจรผู้เดียว มิใช่เป็นโจร
ราชสมบัติ ตนจะให้ฆ่าเสีย พระราชาตรัสว่าเมื่อเป็น
โจรผู้เดียวจักท�าอะไรได้ จงเล้ียงไว้เถิด ฝ่ายพราหมณ์
ปุโรหิตพร้อมกบัพวกญาติขนานนามเด็กนัน้ว่า อหิงสกะ 
แปลว่า ผู ้ไม่เบียดเบียน ด้วยถือเป็นนิมิตว่าอาวุธ 
ทั้งหลายสว่างขึ้น แต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร เมื่ออหิงสกะ
เติบโตข้ึนถึงวัยเล่าเรียนก็ส่งไปเรียนในกรุงตักกศิลา  
อหิงสกะตั้งใจเรียนศิลปวิทยา และตั้งใจปฏิบัติอาจารย์
เป็นอย่างดีจนเป็นที่รัก เป็นศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์ 

ฝ่ายศิษย์อ่ืนซึ่งพากันต�่าต้อยถอยเป็นศิษย์ภาย 
นอกกพ็ากนัรษิยา คดิจะท�าลายอหิงสกะ จึงปรกึษากัน
เห็นว่า “จะไปยุแหย่อาจารย์ว่า อหิงสกะโง่เขลาหรือ
ประพฤตไิม่ดีหรอืมชีาตติ�า่ต้อยหาได้ไม่ เพราะอหิงสกะ
มีปัญญามีความประพฤติมีชาติดีพร้อม มีอยู่ทางเดียว
คือหาวิธียุแหย่ให้อาจารย์กินแหนงระแวงใจอหิงสกะ” 
จึงแบ่งกันออกเป็น ๓ พวก เข้าไปหาอาจารย์ทีละพวก 
ยุแหย่ว่าอหิงสกะคิดร้ายอาจารย์ ทีแรกอาจารย์ไม่เชื่อ 
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ขับไล่พวกศิษย์ที่มายุแหย่ออกไป พูดส�าทับว่า “อย่า 
มายุแหย่ให้เราแตกกับบุตรของเราเลย” ครั้นถึงพวกท่ี  
๒ - ๓ อาจารย์กช็กัแคลงใจ จนถงึเชือ่ว่าเป็นความจรงิ 
จึงคดิจะฆ่าอหิงสกะเสีย แต่คร้ันจะฆ่าโดยเปิดเผยกเ็กรง
จะเกิดโทษ เกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงและลาภผลต่อไป จึง
คดิหาวธิฆ่ีาให้แนบเนียน คร้ันคดิได้แล้วจึงเรยีกอหิงสกะ
มากล่าวว่า การเรียนศิลปะใกล้จะส�าเร็จแล้ว แต่จักเข้า
เขตส�าเรจ็ได้กต่็อเมือ่ไปฆ่าคนให้ครบพัน คอือาจารย์คดิ
เห็นทางว่า เมื่ออหิงสกะไปฆ่าคนเป็นอันมาก จักมีคน
หนึง่ต่อสู้ฆ่าอหิงสกะเสีย ฝ่ายอหิงสกะทแีรกตอบปฏเิสธ
อาจารย์ แต่คร้ันอาจารย์อ้างว่าจะไม่ได้รับผลของศลิปะ 
ด้วยความรักจะได้ศิลปะ อหิงสกะจึงถืออาวุธไปดักฆ่า
มนษุย์อยูใ่นดง ครัน้ฆ่าได้หลายคนเข้ากจ็�าไม่ได้ว่าก่ีคน 
เพราะโดยปกติอหิงสกะเป็นคนมีปัญญา ไม่ตั้งจิตใจ 
ต่อเรื่องปาณาติบาต ฉะนั้นต่อมาจึงตัดนิ้วไว้นิ้วหนึ่ง ๆ 
เกบ็ไว้ ครัน้น้ิวเหล่าน้ันหายไปเสียอีก จึงน�ามาเสียบเป็น
พวงนิ้วแขวนไว้กับตน จึงเกิดเรียกชื่อขึ้นว่า องคุลิมาล  
แปลว่า ผู้มีพวงมาลานิ้วมือ หรือมีนิ้วเป็นพวงมาลา  
ชื่อเสียงขององคุลิมาลโจรได้กระฉ่อน เป็นที่กลัวเกรง
ของคนทั่วไป จนไม่มีใครกล้าเข้าป่า องคุลิมาลโจรจึง
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เข้าไปจับคนฆ่าในบ้านในต�าบลภายนอกกรุงสาวัตถี 
ประชาชนต้องอพยพเข้าไปในกรุงสาวัตถี ประชุมกันที่
ท้องพระลานหลวง กราบทูลร้องทุกข์ ฝ่ายพราหมณ์
ปุโรหิตทราบข่าวจึงกลับไปบอกนางมนัตานผีูเ้ป็นภรรยา
ว่า “โจรองคุลิมาลเกิดขึ้น ไม่ใช่คนอ่ืน คงเป็นอหิงสก-
กมุาร บดันี ้พระราชาจักปราบปราม จะควรท�าอย่างไร” 
นางมนัตานีบอกว่า ตนจะออกไปน�าบตุรกลับ พราหมณ์
ปุโรหิตก็กล่าวห้ามมิให้ออกไป อ้างว่าไม่ควรท�าวิสาสะ
คือความไว้วางใจชน ๔ จ�าพวก คือไม่ควรไว้วางใจใน
โจรว่าเป็นสหายเก่า ในเพ่ือนว่าเป็นคนชิดชอบมาเก่า 
ในพระราชาว่าทรงนับถือ และในสตรีว่าอยู่ในอ�านาจ  
แต่ใจของมารดาเป็นของอ่อนด้วยความรักในบุตร จึง
ออกไปจากบ้านเพ่ือจะน�าบุตรของตนกลับ เช้าวันนั้น 
พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลก ทรงทราบว่าถ้าไม่เสด็จไป
โปรด องคลิุมาลกจ็ะท�ามาตฆุาต ถ้าเป็นเช่นนีก้จ็ะเป็น
ผู้ท่ีโปรดไม่ขึน้ ครัน้เสด็จเข้าไปบณิฑบาตในกรงุสาวัตถ ี
ทรงท�าภัตกิจแล้ว จึงเสด็จไปยังที่อยู่ขององคุลิมาลโจร 
แม้มีพวกคนเล้ียงโคพวกชาวนาเป็นต้นห้ามมิให้เสด็จ  
ก็คงเสด็จต่อไปโดยดุษณี 
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ฝ่ายองคุลิมาลโจรได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่
ไกลกม็คีวามแปลกใจ ว่าไฉนสมณะนีม้าได้เพียงผูเ้ดียว 
คนอ่ืน ๆ ต้องมากันเป็นพวก ๆ ถึงเช่นนั้นก็ยังแพ้เรา 
ชะรอยว่าจะมาวางข่ม จะต้องปลงชีวิตเสีย จึงวิ่งตาม 
พระพุทธเจ้าอย่างเตม็ก�าลงัแต่กไ็ม่อาจจะทนั จึงร้องให้
พระพุทธเจ้าหยุด พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เราหยุด
แล้วองคลิุมาล ฝ่ายท่านจงหยุด” องคุลิมาลคดิว่า “สมณะ
เหล่าน้ีเป็นผู้พูดจริง แต่พระองค์นี้เดินอยู่พูดว่าหยุด  
ควรจะต้องถามดู” จึงร้องถามว่าพูดอย่างไร พระพุทธเจ้า
ตรสัว่า “เราวางอาชญาในสัตว์ทัง้ปวง จึงชือ่ว่าหยดุแล้ว 
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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ประเภทมดืมาสว่างไป ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยผดิไปแล้วกลับตวั
ได้ และเรือ่งน้ีเป็นตวัอย่างแสดงว่า เชือ่ครผูดิทีส่ั่งให้หัน
ไปต่าง ๆ กท็�าให้หันไปผดิจนกว่าจะได้พบครูท่ีถกู และ
แสดงว่าการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอย่างเดียว
อาจกลายเป็นโจรไปก็ได้ และสามารถท�าความชั่วร้าย
เสียหายได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ต่อ
เมื่อได้ศึกษาให้เป็นคนโดยสมบูรณ์อีกส่วนหน่ึง 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



ความมรีะเบียบ

ดอกไม้ทีจั่ดไว้ในพานและแจกนัอย่างเป็นระเบยีบ
งดงามบนโต๊ะบูชาพระ เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าเรียบร้อย
งดงามน่าดูน่าชม ในห้องที่อยู่อาศัย เมื่อวางส่ิงของ 
ต่าง ๆ ไว้ตามที่โดยเรียบร้อยก็จะดูเรียบร้อยงดงาม  
ได้ประโยชน์ ดังค�าว่าของใช้ไว้เป็นท่ีหายก็รู้ดูก็งามตา 
บ้านเรือนเมื่อจัดวางส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ รักษา
ความสะอาดให้ทัว่ถงึตลอดถงึบรเิวณบ้าน กจ็ะดูงดงาม
น่าอยูน่่าอาศยั อาหารทีบ่ริโภค ภาชนะส�าหรบัใช้ ตลอด
ถึงเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ที่หลับ
ที่นอน ตลอดถึงที่ทิ้งที่ถ่ายส่ิงที่ไม่สะอาด เมื่อจัดให้

ปฐมศึกษา
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เรียบร้อยให้สะอาดและถูกต้องด้วยหลักสุขลักษณะ
อนามยั กจ็ะน่าดูน่าชมให้เกดิความสุข แม้ภายนอกบ้าน
ออกมา ถนนหนทางบ้านเรือนทั่วไป ตลอดถึงโรงเรียน
และสถานทีต่่าง ๆ ทีใ่ช้ร่วมกนั เมือ่ช่วยกนัรกัษาความ
เรยีบร้อยความสะอาด ไม่ท�าให้สกปรกรกรงุรงั กจ็ะแล
ดูเรยีบร้อยงดงาม และให้เกดิความสขุร่วมกนัโดยทัว่ ๆ 
ไป แม้ส่ิงของของตนเองทีน่อกจากนี ้เช่น หนงัสือเรยีน 
สมุด ดินสอ ก็รักษาความสะอาดและทะนุถนอม เมื่อ
จะเขยีนกเ็ขียนเฉพาะเร่ืองทีค่วรเขยีนลงไปในสมดุ และ
เขียนให้เรียบร้อยให้มีระเบียบและถูกต้อง หนังสือนั้น
เขยีนส�าหรบัอ่าน กต้็องเขยีนให้อ่านออก และส�าเหนยีก
สังเกตวธิใีช้ตัวอักษรสะกดการนัต์เพ่ือเขยีนให้ถกู หนังสือ
เมือ่เปิดอ่านกไ็ม่เปิดพลิกโดยแรงและไม่เปิดแบะเกินไป 
จะเป็นเหตุให้ฉีกขาดเสียหาย บางทีหนังสือยับไปเสีย
ก่อน เหล่าน้ีเป็นต้น แม้กิริยามารยาทก็เช่นเดียวกัน 
การพูดจา การแสดงกริิยาทางกาย เม่ือใช้วาจาท่ีถูกต้อง
เรียบร้อย จะยืนเดินนั่งนอนก็เรียบร้อย มีมารยาทดี 
รู้จักแสดงความเคารพในผู้ที่ควรเคารพ ไม่แสดงกิริยา
ชนิดไม่มีมารยาทหรือชนิดล่วงเกินต่อผู้หลักผู้ใหญ่และ
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บุคคลทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสมบัติของผู้ดีคือ
สมบัติของคนดี คนที่มีกิริยามารยาทดีท้ังทางกายท้ัง 
ทางวาจาเช่นกล่าวมานี้ ย่อมเป็นคนเรียบร้อย น่านิยม
ชมชอบ นีแ้หละคอืความมรีะเบยีบ เมือ่มรีะเบยีบเพราะ
จัดให้ถูกที่เหมาะสม ก็ย่อมเกิดความเรียบร้อยงดงาม

ความมรีะเบียบของธรรมชาติ

ความมรีะเบยีบน้ี ย่อมมอียู่แม้โดยธรรมชาต ิดัง
เช่นมใีนต้นไม้และในร่างกายของสัตว์ดิรจัฉาน ในต้นไม้
มีล�าต้น กิ่งใบ ดอก มีรูปและสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่
ตามที ่ร่างกายของสัตว์ดิรจัฉานเล่า มรีปูพรรณสันฐาน 
มีขนสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่อย่างมีระเบียบ เช่น นก
ต่างชนิด แม้ร่างกายของคนเราเองอวัยวะต่าง ๆ ก็
ประกอบกันอยู่อย่างมีระเบียบ เช่น ส่วนศีรษะ ส่วน 
ล�าตวั ส่วนแขนขา อวยัวะภายในต่าง ๆ เช่น มนัสมอง 
ประสาทต่าง ๆ หัวใจ ปอด เป็นต้น กป็ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
มรีะเบยีบทัว่ถงึกนั ถ้าร่างกายประกอบกนัไม่ถกูท่ี เช่น 
หู ตา จมูก ปาก ของใครประกอบอยู่ผิดที่ ก็จะดูพิกล
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พิการพิลึกพิล่ันแปลกผู้แปลกคนไป และเมื่อหัวใจปอด
เป็นต้นไม่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปอย่างมรีะเบยีบ กห็มายความ
ว่าเกิดเป็นโรคขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องรีบแก้ไข
รักษา แม้ธรรมชาติก็ยังมีความเป็นระเบียบเช่นน้ี ถึง
ส่วนทีใ่หญ่กว่านีก้ม็คีวามเป็นระเบียบเช่นเดียวกนั เช่น 
การหมนุของโลกของดวงจันทร์และของดาวพระเคราะห์ 
ทัง้หลายทีห่มนุไปรอบตวัเองและรอบดวงอาทติย์ กห็มนุ
ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยมีเกณฑ์ที่แน่นอน ฉะนั้น 
ก�าหนดวันเดือนฤดูและปีจึงเป็นไปสม�า่เสมอแน่นอนอาจ
ค�านวณเวลาได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่มีระเบียบเวลาต่าง ๆ 
ก็จะคลาดเคล่ือนไปหมด และจะเกิดอันตรายอย่าง
มหาศาล คิดดูง่าย ๆ เฉพาะโลกน้ีเท่านั้น ผู้ท่ีเรียน
ภมูศิาสตร์ย่อมจะทราบได้ว่าบนพ้ืนผวิของโลกกม็บีริเวณ
ที่เป็นน�้ามากกว่าพ้ืนดิน ถ้าโลกหมุนผิดท่าไปอย่างไร 
คือเอียงผิดระเบียบไปน�้าในมหาสมุทรก็จะบ่าพังลงมา
ท่วมโลกท่ีเป็นส่วนพ้ืนดิน ท�าลายชวิีตคนและสัตว์ดิรจั-
ฉานทีอ่าศยัอยู่บนพ้ืนดินให้หมดไปทัง้โลกกน่็าจะได้ หรอื
หมุนเข้าไปใกล้ดวงอาทติย์จนเกนิไปกจ็ะเกดิไฟไหม้โลก
ขึน้ได้ หรอืมฉิะนัน้ถ้าหมนุเคว้งคว้างไปอย่างไม่มรีะเบียบ
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กจ็ะไปชนกบัดาวดวงอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นโลกแต่ละโลกจนท�าให้
โลกแตกไปด้วยกนั แต่เหตกุารณ์ดังกล่าวนีจ้ะไม่เกดิขึน้
ในเมือ่โลกหมุนไปอย่างมรีะเบยีบด้วยอ�านาจของแรงถ่วง
หรอืแรงดูดดึงซึง่รกัษาความเป็นระเบยีบทีเ่ป็นดุลยภาพ
ไว้ได้

ความมรีะเบียบของธรรมดา

มใิช่แต่ในธรรมชาตเิท่านัน้ แม้ในธรรมดากม็คีวาม
เป็นระเบยีบเหมอืนกนั เป็นต้นว่าหลักของกรรมดังท่ีได้
แสดงแล้ว คือสัตวโลกท้ังปวงทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน 
ย่อมหมนุไปตามกรรม กรรมเป็นแรงถ่วงหรอืแรงดูดดึง
ให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในระเบียบเดียวกัน คือท�าดีได้ดี 
ท�าชั่วได้ชั่ว อันนี้แหละเป็นหลักยุติธรรมหรือดุลยภาพ
ของธรรมดา ท�าให้เกดิระเบยีบเป็นอันเดียวข้ึน ถ้าไม่มี
หลักกรรมดังกล่าว กจ็ะไม่เกดิดุลยภาพหรอืยตุธิรรมใน
ธรรมดา กจ็ะเกดิสบัสนวุน่วายดังทีเ่รียกว่า เป็นไปตาม 
พระมโน (คือใจ) ของใครก็ได้ที่เข้าใจว่าเป็นผู้บันดาล
ต่าง ๆ แต่ความสับสนวุ่นวายอย่างนั้นไม่มี ก็เพราะมี
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หลักกรรมท�าให้เกิดดุลยภาพดังกล่าวเช่นเดียวกับมี 
หลักแรงความถ่วงหรือแรงดูดดึง ท�าให้เกิดดุลยภาพใน
การหมนุของโลกเป็นต้น ความเป็นระเบียบของสิง่ต่าง ๆ 
จึงมีอยู่โดยทั่วไป

ความมรีะเบียบเป็นบ่อเกดิของวัฒนธรรม
อารยธรรม 

คนเรามีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน จึงรู้จัก
สร้างความเป็นระเบยีบให้เกิดข้ึนแก่ตนและสังคมยิง่กว่า
พ้ืนเพเดิม พึงมองดูเทยีบดูกบัสัตว์ดิรจัฉาน สัตว์ดิรจัฉาน
ตัง้แต่สมยัดึกด�าบรรพ์มาจนบดัน้ี ไม่มปัีญญาสร้างความ
เจรญิให้เกดิขึน้แก่ตน การกนิ การอยูอ่าศยั และกริยิา 
อาการต่าง ๆ เป็นต้น เดิมเป็นอย่างไร บดันีก้เ็ป็นอย่าง
นัน้ ท�าอะไรได้เท่าทีธ่รรมชาตอิ�านวยให้มาเท่าน้ัน ส่วน
หมูม่นษุย์มสีตปัิญญาปรบัปรุงให้ดีขึน้เจรญิขึน้โดยล�าดับ 
ดังจะเห็นได้ว่าอาหารก็ปรับปรุงให้ดี เครื่องนุ่งห่มท่ีอยู่
อาศยัเป็นต้น กจั็ดสร้างให้เพียงพอแก่ความต้องการและ
ให้วิจิตรสวยงามให้เป็นสุขสบาย และรวมกันเป็นบ้าน
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เป็นเมืองเป็นประเทศชาติ มีพระเจ้าแผ่นดิน มีรัฐบาล 
มโีรงเรยีน โรงพยาบาล มอีาชพีต่าง ๆ มเีครือ่งทะนุบ�ารงุ
ความสุขต่าง ๆ มีทหารต�ารวจ ตลอดจนถึงมีศาสนา
ส�าหรับเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ เหล่านี้แหละรวมเรียกว่า
วัฒนธรรม หมายถึงเพาะปลูกความเจริญให้เกดิขึน้ หรอื
เรยีกว่าอารยธรรม หรอืนาครธรรม หมายถงึรูจั้กสร้าง
ให้เป็นบ้านเป็นเมืองที่มีความเจริญเพียบพร้อมด้วยส่ิง
ต่าง ๆ ตลอดถึงขนบธรรมเนยีมประเพณีทีดี่งาม วฒัน-
ธรรมและอารยธรรมน้ี หาไม่ได้หรือหาได้ยากในหมูสั่ตว์
ดิรัจฉาน และในพวกคนป่าที่ยังประพฤติอยู่ตามเดิม
อย่างสมัยดึกด�าบรรพ์ เมื่อมองหมู่มนุษย์เทียบกับหมู่
สัตว์ดิรัจฉานหรือคนป่าแล้ว ย่อมจะเข้าใจความหมาย
ของค�าว่าวัฒนธรรมและอารยธรรม เพราะคนเรามี
วัฒนธรรมและอารยธรรมอยู่ จึงเจริญก้าวหน้าไปไกล 
ต่างจากสัตว์ดิรัจฉานมากมาย ดังที่เป็นไปอยู่นี้ แต่
วัฒนธรรมและอารยธรรมโดยมากมีอยู่เพียงผิวเผิน 
เหมือนอย่างเพียงผิวหนัง พ้นผิวหนังไปแล้วก็ไม่พบ
วัฒนธรรมหรืออารยธรรม หมายความว่ามแีต่ภายนอก
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เท่านั้น ส่วนภายในเต็มไปด้วยหายนธรรม (เหตุของ
ความเสื่อม) หรืออนารยธรรม (ความเป็นป่าเถื่อนไม่
เจริญ) ฉะนั้น คนเราโดยมากจึงมีภายนอกและภายใน
ไม่ตรงกนั เช่น ภายนอกรกัษามารยาทอันดีต่อกนั แต่
ภายในคิดไม่ดีต่อกัน เช่น คิดท�าร้ายประหัตประหาร
กัน คือบางทีภายในใจไม่มีวัฒนธรรมเลยทั้งที่ภายนอก
แสดงว่ามีวัฒนธรรมต่อกัน เป็นการตีหน้าซื่อแต่ใจคด  
เรื่องเช่นนี้มีมานานแล้ว จนถึงมีค�ากล่าวมาตั้งแต่สมัย
ดึกด�าบรรพ์ว่า สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วนมนุษย์อ่าน
ยาก เพราะมชีัน้เชงิมากนัก เหมอืนอย่างป่ารกชฏั ไม่รู้
ว่าสิงสาราสัตว์จะซ่อนอยู่ทีไ่หนบ้าง แม้ค�ากลอนในโลก
นิติก็มีว่า

พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา  หย่ังได้
เขาสูงอาจวัดวา  ก�าหนด
จิตมนุษย์นี่ไซร้  ยากแท้หย่ังถึง ฯ
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ศลีและวนิัย

พระพุทธเจ้าทรงเสริมความมีระเบียบให้เข้าถึง
จิตใจ เร่ิมด้วยศีลและวินัย ท่านผู้ที่หยั่งจิตมนุษย์ได้ 
โดยถูกต้องและวางหลักการอบรมกายวาจาพร้อมทั้ง
จิตใจไว้อย่างบริบูรณ์ก็คือ พระพุทธเจ้า หลักแรกที ่
ทรงวางไว้ก็คือศีล ค�าว่า ศีล แปลตามศัพท์ว่า ปกติ 
หมายความว่า ความเป็นปกตเิรยีบร้อยอย่างหน่ึง ความ
เคยชนิ ลงรปูลงตวัตดิอยู่ ประจ�าอยูเ่ป็นปกตอิย่างหน่ึง 
ความปกติเรียบร้อยน้ัน หมายถึงความปกติเรียบร้อย
ของความประพฤติ เพราะเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติ
การที่ควรประพฤติ จะเว้นอะไรจะท�าอะไร เมื่อกล่าว
โดยทัว่ไปกสุ็ดแต่ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่นระเบยีบ
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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และพระวนิยัน้ีรวมเป็นพระพุทธศาสนาคือค�าส่ังสอนของ
พระพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์ของการบัญญัตพิระวนิัย

ในชั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา
เป็นพระธรรมคอืค�าสอน ต่อมาเมือ่มพุีทธบรษัิทขึน้ คอื 
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 
จึงทรงบญัญตัพิระวนิยัคอืค�าส่ังเป็นเครือ่งปกครองพระ-
สาวก เพ่ือให้เกดิความเรียบร้อยบริสุทธิส์ะอาดเสมอกนั
ในสงฆ์ อ�านาจประโยชน์ คอืวตัถุประสงค์ท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นนั้น

เพื่อให้เป็นสงฆ์คือเป็นหมู่กันด้วยดี
เพื่อให้สงฆ์มีผาสุก
เพื่อนิคคหะ (ข่ม) บุคคลที่ด้านดื้อ
เพื่อให้ภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นผาสุก
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เพื่อป้องกันมิให้มีความหมักหมมอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อก�าจัดความหมักหมมมิให้มีต่อไปภายหน้า
เพื่อให้บุคคลผู้ยังไม่เล่ือมใสมีความเล่ือมใสขึ้น
เพ่ือให้บุคคลผู้เล่ือมใสอยู่แล้วมีความเล่ือมใส 

ยิ่งขึ้น
เพื่อให้พระสัทธรรมคือพระศาสนาด�ารงอยู่
เพ่ือช่วยให้มวีนิยั ซ่ึงเป็นเหตใุห้เกดิความบรสุิทธิ์

เรียบร้อยขึ้นในสงฆ์

วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติส�าหรับบรรพชิต 
(ผูบ้วช) เรยีกอนาคาริยวนัิย (วนัิยของผูไ้ม่ครองเรอืน) 
ได้แก่ศีลของภิกษุสามเณรในบัดนี้ ส่วนศีลของคฤหัสถ์  
ฆราวาส คือ ศีล ๕ ศีล ๘ เรียกอาคาริยวินัย (วินัย
ของผูค้รองเรือน) อันทีจ่ริงศลีมจี�านวนต่าง ๆ นัน้ เรยีก
ตามจ�านวนสิกขาบท คือจ�านวนข้อหรือมาตราในพระ-
วนิยันัน้เอง ดังเช่นปฏบิตัติามวนัิยบญัญตั ิ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 และเมือ่ปฏบิตัเิป็นปกตแิล้วกเ็ป็นศลีทีอ่ยูต่วั 
คืองดเว้นได้เป็นปกติทีเดียว ผู้ที่ปฏิบัติได้เป็นปกติดัง
กล่าว ย่อมไม่รู้สึกอึดอัดล�าบาก เพราะท�าได้จนอยู่ตัว
หรอืคงตวัแล้ว ท้ังไม่ต้องค�านึงว่ามกีีข้่อ แต่กอ็าจปฏบัิติ
ได้โดยไม่ผิด เหมือนอย่างการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรยีน เมือ่ปฏบิตัอิยู่เป็นปกตกิไ็ม่ต้องค�านงึว่าระเบยีบ
มีกี่ข้อ บางทีถูกถามก็ตอบไม่ได้ แต่เม่ือจะท�าอะไรก็ 
ไม่ผิดระเบียบ หรือผิดเข้าก็รู้ได้ น้ีส�าหรับผู้ปฏิบัติจน
อยูตั่วแล้ว เมือ่กล่าวโดยทัว่ ๆ ไป กต้็องศกึษาให้รูว้นัิย
ของตนให้ทั่วถึง

ความหมายของศลีและวนิัยอย่างกว้าง

เร่ืองศลี ๕ กบัธรรมอีก ๕ ข้อได้แสดงแล้วพร้อม
ทั้งอานิสงส์คือผลที่ดีของศีล ในที่น้ีต้องการจะกล่าวถึง
วนิยั และประสงค์จะแนะน�าให้เข้าใจเรือ่งศลีให้กว้างออก



27ปฐมศึกษา

ไปอีกว่า ถึงความประพฤติเรียบร้อยในทุก ๆ ทางดังที่
กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด อันแสดงถึงความมีวัฒนธรรม
และอารยธรรม รวมเรียกว่าเป็นศีลทั้งหมด

อนึ่ง ควรเข้าใจค�าว่าวินัยให้กว้างออกไปด้วยว่า
หมายถึงค�าสั่งและระเบียบวินัยในทางต่าง ๆ ตลอดถึง
กฎหมายบ้านเมอืงและขนบธรรมเนียมประเพณีทีดี่งาม
เหล่านี ้เมือ่ตนอยูใ่นหมูท่ีม่วีนิยัอย่างใด กเ็คารพปฏบิตัิ
ในวนิยัอย่างน้ัน เช่น ทุก ๆ คนในฐานะทีอ่ยูใ่นตระกลู
ก็ประพฤติในวินัยของตระกูล ในฐานะที่อยู่ในโรงเรียน
กป็ฏบิตัติามวนัิยของโรงเรียน เมือ่รับราชการหรอืท�างาน
อะไรกป็ฏบิตัติามวนิยัของทางราชการหรอืขององค์การ
นั้น ๆ ในฐานะเป็นพลเมืองก็ปฏิบัติตามกฎหมายของ
บ้านเมือง ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกก็ปฏิบัติตามวินัย
ของพระพุทธเจ้า วินัยนี้แลเป็นเส้นบรรทัดของศีล เป็น
ถนนของศลี ศลีมวีนิยัเป็นเส้นบรรทดัหรอืเป็นทางด�าเนนิ 
เหมอืนดังยวดยานพาหนะวิง่ไปตามถนน จึงจะยงัให้เกดิ
ผลดีคือความงดงามดังกล่าวแล้ว
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ปฐมศกึษาของคน

ศีลหรือวินัยนี้แหละเป็นปฐมศึกษา คือข้อท่ีพึง
ศกึษาเป็นชัน้แรก ศึกษาในเรือ่งนีเ้รยีกว่าศกึษาศลี เมือ่
มองดูอย่างกว้าง ๆ ทกุ ๆ คนได้เริม่ศกึษามาตัง้แต่เกดิ 
มารดาบดิาได้เริม่สอนให้ศกึษา คือฝึกหัดให้รูจั้กใช้อวยัวะ
ร่างกาย ให้รู้จักใช้ภาษาพูด ให้รู้จักวินัยคือระเบียบ
มารยาทต่าง ๆ ต่อมาครูอาจารย์เป็นต้นกช่็วยให้ศกึษา
วินยัต่าง ๆ ควบคูก่นัไปกบัศลิปวิทยา จนถงึพระพุทธเจ้า
ทรงให้ศึกษาวินัยในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เมื่อกล่าว
ประมวลกันเข้าทั้งหมด ก็เพื่อให้มี

สีลสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยศลี คอืความประพฤติดี
อาจารสมบัติ ถึงพร้อมด้วยมารยาทดี
โคจรสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยท่ีเท่ียว คือไปในท่ี 

 สมควรจะไป
อาชีวสมบัติ  ถงึพร้อมด้วยอาชพี คอืหาเลีย้งชพี 

 ในทางที่ชอบ
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ทิฏฐิสมบัติ  ถงึพร้อมด้วยความเห็น คอืมคีวาม 
 เห็นชอบตามคลองธรรม ท�าให้ประ- 
 พฤติชอบธรรม

นี้แลคือสมบัติผู ้ดี หมายถึงสมบัติคนดี เป็น 
สีลสิกขา นับเป็นปฐมศึกษา

คนดมีสีริิ

คนที่มีสมบัติผู้ดีหรือสมบัติคนดีประจ�าตัว เป็น
คนสุภาพไม่หยาบคายเพราะมศีลีมวีนิยั ท�าอะไรมคีวาม
เป็นระเบยีบและสะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นผูท่ี้มสิีรหิรอื 
ศรีคือมิ่งขวัญประจ�าตน ประดับอยู่กับตน เป็นเครื่อง
ดึงดูดให้เกิดความดีและความสุขความเจริญ อันสิรินี้ 
ใคร ๆ จะขอหรือจะลักไปหาได้ไม่ ดังเรื่องเล่าว่า ใน
กรงุสาวตัถ ีสมยัพุทธกาล เศรษฐใีจบุญผูห้นึง่ชือ่อนาถ-
บณิฑกิะ เคยตกยากแล้วกลับมัง่มขีึน้อีก มพีราหมณ์ผู้
รูลั้กษณะสิรคินหนึง่ จึงคดิจะไปขโมยสิรขิองเศรษฐนีัน้ 
ได้ไปยังเรือนของเศรษฐี พิจารณาดูว่าสิริอยู่ที่ไหน ก็
ทราบว่า อยู่ที่หงอนของไก่ขาวเหมือนอย่างสังข์ขัดใน
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กรงทอง จึงกล่าวขอไก่ขาวนัน้ ด้วยอ้างเรือ่งลวงว่า ตน
เป็นอาจารย์บอกมนต์แก่ศิษย์เป็นอันมาก แต่ร�าคาญไก่
ท่ีมอียูต่วัหน่ึงซึง่ขนัไม่เป็นเวลา แต่ว่าไก่ตวันีไ้ด้ทราบว่า 
ขนัเป็นเวลาจึงมาขอ เศรษฐกีใ็ห้ ในขณะท่ีเศรษฐกีล่าว
ให้นั้น สิริก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณี ที่วางไว้
เหนือศีรษะ พราหมณ์ขอแก้วมณี เมื่อเศรษฐีกล่าวให้  
สิรกิอ็อกไปอยูท่ีไ่ม้อารกัษ์ทีว่างไว้เหนอืศรีษะ พราหมณ์
กล่าวขออีก เมื่อเศรษฐีออกปากให้ สิริก็ออกไปอยู่บน
ศรีษะของอัครภรรยาของเศรษฐี พราหมณ์ไม่อาจจะขอ
ต่อไปจึงบอกความจริงแก่เศรษฐี และกล่าวว่า “ไม่อาจ
จะขโมยสิริของท่านไปได้ ของของท่านจงเป็นของท่าน
เท่านัน้” เรือ่งนีแ้สดงว่า ความดีและสิรซิึง่เกดิจากความ
ดีย่อมเป็นของจ�าเพาะของตนของผูท้�าความดีทุก ๆ คน
แล

สีล� กิเรว กลฺยาณ�
ท่านว่าศีลนั่นเทียว เป็นความดี

๖ สิงหาคม ๒๕๐๓



หลักสูตรใหญ่ของจติตสกิขา

อบรมจิตให้มรีะเบยีบงดงามเป็นมธัยมศกึษา ความ
มีระเบียบอันหมายถึงมีศีล (คือความประพฤติปกติ
เรยีบร้อยหรอืประพฤตเิรียบร้อยเป็นปกต)ิ เพราะรักษา
วนิยั (คอืระเบยีบส�าหรบัให้ปฏบิติัให้เกดิเป็นศลีดังกล่าว) 
รวมถงึท้ังมวีฒันธรรมอารยธรรมประมวลเป็นสมบัตผิูดี้ 
คือสมบัติของคนดี ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ปฐมศึกษา  
จ�าต้องเกีย่วเนือ่งกบัจิตใจเป็นส่วนส�าคญั ถ้าจิตใจไม่รกั
ความมีระเบียบ และภาวะของจิตใจก็ยังไม่มีระเบียบ 
อาการภายนอกก็ต้องยุ่งไม่มีระเบียบไปด้วย ยากที่จะ
ปกปิดซ่อนเร้นได้ ฉะนั้น จึงควรศึกษาเรื่องการอบรม

มัธยมศึกษา
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จิตใจต่อไป พูดง่าย ๆ คอืรกัษาจิตใจอย่างไรไม่ให้ยุง่เหยงิ 
แต่มีระเบียบเรียบร้อย ให้สงบให้ตั้งมั่นในหน้าที่ซึ่งจะ
ต้องปฏิบัติของตน อันนี้แหละเป็นหลักสูตรใหญ่ของ 
จิตตสิกขา ศึกษาจิต อันเป็นมัธยมศึกษาซึ่งจะแสดง 
ในกัณฑ์นี้ แต่เพ่ือเข้าใจง่ายจะสมมติเป็นเรื่องครูสอน
นักเรียน

ครูสอนวธิอีบรมใจ

ในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ครูก�าลังสอนนักเรียนอยู่ 
แต่สังเกตเห็นนกัเรียนหลายคนขาดความตัง้ใจฟัง เพราะ
มีอาการตามที่ครูสังเกตเห็นต่าง ๆ กัน บางคนก�าลัง 
นัง่เหม่อ บางคนนัง่หน้าบึง้ บางคนนัง่โงกหงบุหงับ บาง
คนดูกระสับกระส่าย บางคนดูสงสัยไม่เข้าใจ ครูจึง 
เรียกนักเรียนเหล่าน้ีออกมาหน้าชั้น ถามว่ามีจิตใจ 
เป็นอย่างไรไปหรือ สังเกตดูว่าไม่ได้ตั้งใจฟังครูอธิบาย 
ขอให้บอกตามความจริง ครูจะได้ให้ค�าแนะน�าไปทีละ
คน ค�าบอกเล่าของนักเรียนและค�ากล่าวอบรมของครูมี
ดังต่อไปนี้
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นกัเรยีนคนทีห่นึง่ซึง่นัง่เหม่อบอกเล่าว่า ก�าลังคดิ
เพลินไปถึงละครโทรทัศน์ที่แสดงสนุกสนานเมื่อคืนนี ้
และวนันีก้น็ดัจะไปดูภาพยนตร์เมือ่ออกจากโรงเรยีนแล้ว

ครูกล่าวอบรมว่า เวลานี้ก�าลังเรียนจะคิดอะไร
เพลิดเพลินไปอย่างอ่ืนไม่ถูกต้อง ต้องปล่อยความคิด 
อ่ืน ๆ ให้หมด รวมใจมาตั้งใจเรียนเท่านั้นจึงจะถูก สิ่ง
สนุกสนานสวยงามต่าง ๆ ทุก ๆ คนก็ย่อมชอบใจ แต่
กต้็องเลือกเฉพาะส่ิงทีเ่หมาะสมและรูจั้กเวลา เช่น เล่น
ในเวลาที่ควรเล่น พักผ่อนในเวลาที่ควรพักผ่อน เรียน
ในเวลาที่ควรเรียน ท�าการบ้านทบทวนวิชาในเวลาที่ 
ควรท�า ถ้าใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นสนุกเพลิดเพลิน
อะไรเสียหมด ไม่ท�าการบ้านทบทวนวิชาอะไรกัน ก็
ท�าให้การเรียนอ่อนลง ยิ่งในเวลาเรียนยังติดใจมาคิด
เพลินไปเสียอีก ก็ยิ่งเป็นโทษอันตรายต่อการเรียน  
นี่แหละท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า กามฉันท์ แปลว่า 
ความพึงพอใจในส่ิงปรารถนา ส�าหรับชั้นนี้หมายความ
ว่าพึงใจปรารถนา หรือในเวลาที่ไม่ควรพึงปรารถนา  
นี่แหละเป็นอสุภะคือไม่งาม เพราะในเวลาท่ีควรต้ังใจ
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เรียน แต่กลับมานั่งเหม่อคิดถึงละครโทรทัศน์เพลินไป
อย่างนี้ก็ไม่งาม เหมือนอย่างเมื่อมาโรงเรียนก็ควรจะ
แต่งเครื่องแต่งกายนักเรียนแต่กลับแต่งอย่างอื่นมา 
เป็นการไม่งามเพราะไม่ถูกต้อง แม้ในเวลาที่ควรจะมี
ความเพลิดเพลินพักผ่อน กลับไปคิดจดจ่ออยู่กับต�ารับ
ต�าราปวดศีรษะ ก็ไม่งามเหมือนกัน ฉะนั้นให้ควรรู้จัก
ควรไม่ควร ให้รูจั้กเวลา อย่างในเวลาเรยีนเช่นน้ีอย่าไป
คิดอะไรอย่างอ่ืนเพลินไป จงข่มใจ ท�าความตั้งใจฟังครู
อธิบายวิชาแต่อย่างเดียว

นักเรียนคนที่สองบอกเล่าว่า ก�าลังโกรธเพราะผู้
ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว

ครูกล่าวอบรมว่า ไม่ได้ไปเทีย่วไม่เห็นจะเสียหาย
อะไร ไปเที่ยวเสียอีกอาจจะต้องเสียหาย ผู้ปกครองจึง
ไม่อนุญาต ผู้ปกครองท่านมีหน้าที่ปกครองดูแล ท่าน
ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ส่วนนักเรียนมีหน้าที่ควรจะ
ต้องเชือ่ฟัง ไม่เช่นนัน้กไ็ปเป็นผูป้กครองเสียเอง แต่เป็น
ยงัไม่ได้ เพราะยงัต้องพ่ึงท่านอยู ่ท่านต้องเล้ียงดูส่งเสีย 
และข้อส�าคัญต้องปกครองใจตนเองให้ได้ อย่าเอาแต่



35มัธยมศึกษา

โกรธ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า โกธะ โทสะบ้าง  
พยาบาทบ้าง อยู่ด้วยกันมากก็ต้องกระทบกระทั่งกัน
บ้าง ผิดใจกันบ้าง เมื่อเขาไม่ท�าตามใจเรา เราก็โกรธ 
ท�าไมไม่คิดว่าเพราะเราไม่ท�าตามใจเขาต่างหาก จะให้
เขาเอาใจเราข้างเดียวอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ควรหาทาง
กลางเพ่ือปรองดองกัน คือเขาหย่อนใจมาให้เราบ้าง  
เราก็หย่อนใจไปให้เขาบ้าง ทุกฝ่ายไม่เอาแต่ใจของตน
ข้างเดียวก็จะไม่โกรธกัน และควรคิดต้ังปรารถนาดี 
ต่อกันด้วยเมตตาจิต นี่แหละเป็นวิธีผูกมิตรหรือผูก
ไมตรีจิตท�าให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน ท�าให้เกิดความ
รักความเคารพนับถือกัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให ้
แผ่เมตตาต่อกัน เป็นเคร่ืองป้องกันความโกรธ หรือ
ความพยาบาทเคียดแค้น เฉพาะนักเรียนผู้นี้ซึ่งโกรธ 
ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว ก็เพราะท่านไม่ตามใจ 
ท�าไมเราจึงไม่ตามใจท่านบ้างเล่า อย่างนี้แหละเรียกว่า
คิดเอาแต่ใจตนเองข้างเดียว จึงไม่ยุติธรรม โกรธท่าน
ไม่ถกู ท่านมเีหตผุลของท่านซึง่เราควรจะเคารพเชือ่ฟัง 
จงคิดให้เห็นเหตุผล ให้เห็นความรัก ความเมตตาของ
ท่าน ให้รู้สึกว่าโดยท่ีแท้ ท่านรักเมตตาเราต่างหาก  
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จงคิดระงับโกรธเสียอย่างนี้ มาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาดี
กว่า 

นักเรียนคนท่ีสามซึ่งน่ังโงกหงุบหงับ บอกเล่าว่า 
เมื่อคืนดูโทรทัศน์จนดึก

ครูกล่าวอบรมว่า นี่เอาเวลาที่ควรจะพักผ่อนไป
เพลิดเพลินเสียนั่นเอง และคงจะใช้เวลาที่ควรท�าการ
บ้านทบทวนวชิาไปดูละครเสียอีกเป็นแน่ ร่างกายจ�าต้อง
หลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอ จึงจะมสุีขภาพอนามยั ให้
รู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง ดังที่ได้สอนคนที่หนึ่งแล้ว ความ
โงกง่วง พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ถนีะ เป็นอาการซมึเซา
ของร่างกาย บางทีร่างกายไม่เป็นอะไรนัก แต่จิตใจ
เคลิบเคล้ิมซึมเซาท้อแท้เกียจคร้าน พระพุทธเจ้าตรัส
เรยีกว่า มทิธะ เรียกรวมกนัว่า ถนีมทิธะ แปลว่า ความ
ง่วงงุนเคลิบเคลิ้มท�าให้ซึมทึบโง่ อย่าปล่อยให้ซึมเซา 
จะเคยตัว ต้องหัดให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่า
ว่องไวอยูเ่สมอ พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีแกง้่วงแกพ่ระ-
โมคคัลลานะ สรุปว่าให้คิดถึงเร่ืองที่จะท�าให้หายง่วง  
ให้ตรกึตรองถงึส่ิงทีไ่ด้ฟังได้เรยีนมา ให้อ่านท่องทบทวน 
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ให้ยอนหูทั้งสอง ลูบตัวด้วยฝ่ามือ ให้ลุกขึ้นยืน ลูบตา
ด้วยน�้า เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว ให้คิดท�าใจ
ให้สว่างก�าหนดให้ปรากฏเหมือนอย่างกลางวันในจิตใจ 
ให้เดินกลับไปกลับมาส�ารวมใจ ในทีสุ่ดกใ็ห้นอนพักผ่อน 
และถ้าเกิดท้อแท้เกียจคร้านก็อย่ายอม ต้องปลุกใจให้
เข้มแข็งขะมักเขม้น เราทุกคนสามารถแก้ไขตนของ
ตนเองได้ เมื่อแก้โงกง่วงเคลิบเคล้ิมได้แล้วจึงจะมีก�าลัง
ตัง้ใจฟังครอูธบิายวชิาได้ไม่เช่นนัน้กจ็ะซมึเซาทึม่โง่ ไม่รู้
เรื่องอะไร 

นักเรียนคนที่สี่นั่งกระสับกระส่าย บอกเล่าว่า มี
เรื่องกลุ้มใจเพราะเร่ืองทางบ้าน ได้ไปเที่ยวเขาดินวนา
เพ่ือเปล่ียนอารมณ์ เทีย่วดูสัตว์ต่าง ๆ กต็ืน่เต้นใจดี แต่
ครั้นนึกถึงเรื่องที่ขัดข้องก็กลุ้มใจ

ครกูล่าวอบรมว่า ครูควรจะรู้ต้นเหตทุางบ้าน และ
บางทจี�าจะต้องปรึกษากบัผูป้กครองเพ่ือแก้หรือป้องกนั
มิให้มีเหตุเช่นนั้น เหตุทางบ้านที่ท�าให้เด็กกลุ้มใจนั้นมี
มาก บางทมีใิช่เป็นความผดิหรือบกพร่องของเด็ก และ
เด็กก็โตขึ้นทุกวัน รู้จักคิดขึ้นทุกวันเหมือนกัน เห็น
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พฤตกิารณ์อะไรบางอย่างทีสั่บสนวุน่วายเข้ากก็ลุ้มใจ แต่
บางทีก็เป็นเพราะเด็กเองคิดระแวงมากเกินไป เช่น 
ระแวงไปว่าตนถูกดูหมิ่นว่าต�่าต้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรอืน้อยหน้าใคร หรอืบางทกีต็รงกนัข้าม ร่าเรงิใจมาก
ทีเ่รยีกว่าเหลิง ท�าให้คดิฟุ้งซ่านอย่างทีเ่รยีกว่าสร้างวมิาน
ในอากาศ นัง่ยิม้อยูค่นเดียวกมี็ ถ้าตรงกนัข้ามกน็ัง่หน้า
เศร้าหรือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว

สามเณรตีพระเถระ

มเีรือ่งเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า สามเณรหนุม่
หลานของพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง มีความ
น้อยใจในพระเถระ เพราะไม่รับผ้าสาฎกที่น�าไปถวาย
ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ในขณะที่ก�าลังยืนพัดท่านอยู่
ด้วยพัดใบตาล ก็คิดว่าจะลาสิกขา และคิดต่อไปว่า  
จะลาสิกขาไปท�าอะไร จึงคิดว่าจะขายผ้าสาฎกที่พระ
เถระไม่รบันัน้ ซือ้แม่แพะสักตวัหนึง่ แล้วขายลูกของแม่
แพะ รวบรวมทรัพย์ไว้ให้มากพอแล้วกจั็กมภีรยิา ภรยิา
กจ็ะคลอดบุตรชายคนหน่ึง ตนกจั็กน�าภรยิาและบตุรนัง่
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เกวียนมาเพ่ือไหว้หลวงลุง คร้ันมาในระหว่างทางก็จะ
ร้องบอกให้ภรยิาส่งบตุรน้อยมาให้ตนอุ้ม ภรยิากไ็ม่ยอม
ส่งให้ อุ้มไปเอง แต่มีก�าลังไม่พอ บุตรน้อยก็ตกลงไป 
ถกูล้อเกวยีนทบั ตนจึงเกดิความโกรธ ตีหลังภรยิาด้วย
ด้ามปฏัก สามเณรหนุ่มก�าลังยืนพัดพระเถระ คิดปรุง
เป็นเรื่องไปถึงตอนตีภรรยา ก็ตีศีรษะพระเถระด้วยพัด
ใบตาล ต่อมาความทราบถึงพระพุทธเจ้า จึงตรัสเรียก
ไปอบรม และตรัสเป็นพระคาถาแปลความว่า “จิตเป็น
ธรรมชาติไปไกล ไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ อาศัยอยู่ใน
ถ�า้กาย ผูท่ี้ส�ารวมรักษาได้จะพ้นจากเคร่ืองผกูของมาร” 

เรือ่งทีค่ดิไปคล้ายกบัเป็นจริงเช่นนี ้โดยมากไม่มี
เหตุผล หรือบางทีมีอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อย นี่แหละที่
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า อุทธจัจะ ความฟุ้งซ่าน กุกกุจจะ 
ร�าคาญใจ อย่าปล่อยให้เกาะกุมใจอยู่ได้ จะท�าให้เป็น
คนใจลอยหรือท�าให้คับใจไม่มีสุข ต้องพยายามสงบใจ
ให้ได้ ด้วยวธินัีบสิบ หรือก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือ
ใช้วิธเีปล่ียนอารมณ์อย่างอ่ืน ๆ น่ันก็ดีอยูเ่หมอืนกนั แต่
ต้องรู้จักเลือกเปล่ียนให้ดี บางทีเปล่ียนไปหาอารมณ์ 
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ที่เลวกว่าเช่น ไปเที่ยว ด่ืมสุรา เล่นการพนันซึ่งเป็น
อบายมขุต�า่ลงไปอีก มาโรงเรยีนนีก้เ็ปล่ียนอารมณ์เหมอืน
กนั ไปเปล่ียนอารมณ์ทีเ่ขาดินวนาได้ กม็าเปล่ียนอารมณ์
ที่โรงเรียนได้ คือมาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชานี่แหละ พัก
ความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ไว้เสีย มีเรื่องอะไรครูจะหารือ
กับผู้ปกครองแก้ไขต่อไป

นกัเรยีนคนที ่๕ ซึง่น่ังสงสัยไม่เข้าใจ บอกเล่าว่า 
คดิสงสัยในวชิาทีเ่รยีนและคดิสงสัยไปว่าจะเรยีนจบหรอื
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
ต้นเพราะมาเรยีนสม�า่เสมอ ท�าความเข้าใจเพ่ิมเตมิตดิต่อ
กนัตามทีเ่รยีนถงึ หรือเตรยีมให้เข้าใจล่วงหน้าไปจากที่
สอนกย็ิง่ดี อันทีจ่รงิมคีวามสงสัยยงัแสดงว่ามคีวามรูใ้น
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เรื่องนั้นอยู่บ้างจึงรู้จักสงสัย ถ้าไม่มีความรู้อยู่เลยใน 
เรือ่งใด ก็จะไม่รู้จักสงสัยในเร่ืองน้ัน ถ้าอย่างนีก้ไ็ม่ไหว 
ต้องตั้งต้นเรียนกันใหม่เหมือนอย่างสอบไล่ตก ฉะนั้น 
ต้องคอยเร่งกวดวิชาที่เรียน สงสัยไม่เข้าใจที่ไหนก็ต้อง
คิดทบทวนไต่ถามให้เข้าใจหายสงสัย ไม่พอกความไม่
เข้าใจไว้อย่างดินพอกหางหมู หน้าที่ของนักเรียนก็คือ 
ตั้งใจเรียนให้ดี ตั้งใจประพฤติให้ดีทุก ๆ วัน อย่าไปท�า
ลังเลรวนเรไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าตรสัเรยีกว่า วิจิกจิฉา 
แปลว่า ความลังเลใจไม่แน่นอน เกิดจากความสงสัย 
ต่าง ๆ ตรัสสอนให้แก้ด้วยความรู้ คือเมื่อสงสัยใน 
เรือ่งใด กต้็องสืบสาวหาความรูใ้นเรือ่งนัน้จนถงึต้นเหตุ 
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า ใส่ใจคิดสาวหาถึง 
ต้นเหตุ โดยความก็คือ ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ข้อ 
ส�าคัญให้รู้จริง ไม่ใช่หลงว่ารู้ ดังคนที่เข้าใจผิดหรือถูก
ล่อลวงต่าง ๆ มีความสงสัยเสียยังดีกว่าหลงว่ารู้แล้ว 
เพราะยังมีทางระมัดระวังตัวและค้นคว้าหาความรู้จริง
ต่อไป ครจูะชีแ้จงข้อสงสัยในวชิาต่าง ๆ ให้และจะตดิต่อ
ให้ผู้ปกครองทางบ้านช่วยอีกทางหนึ่ง และจะหารือกับ
ผูป้กครองเพ่ือท�าให้เด็กของตนมคีวามมัน่ใจในการเรยีน 
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ไม่สงสัยรวนเรว่าจะไปไม่ตลอด ซึ่งท�าให้ใจท้อ แต่ว่า
เฉพาะในบดันี ้อย่าไปสงสัยลังเลอะไรอย่างอ่ืน ให้ตัง้ใจ
ฟังครูอธิบาย ให้เข้าใจในวิชาเฉพาะหน้าในบัดนี้ก่อน 
สงสัยอะไรก็ให้รีบถามทันที 

ครกูล่าวสรปุว่า เท่าทีค่รอูบรมมานีก้เ็พ่ือให้นกัเรยีน
ท�าความสงบใจจากอันตรายของความต้ังใจ เพ่ือให้รวมใจ
ตัง้ใจฟังครอูธบิาย และขอชีแ้จงว่าความตัง้ใจนีต้้องใช้ใน
กิจที่ท�าทุกอย่าง ในเวลาอ่านหรือเขียนหนังสือก็ต้องมี
ความตั้งใจอ่านตั้งใจเขียน จะท�าการงานอะไรก็ต้องมี
ความตัง้ใจท�า นีแ้หละทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัเรยีกว่า สมาธิ 
แปลว่า ความต้ังมัน่ใจ หรอืเรยีกว่า สมถะ ความสงบใจ 
หมายถงึตัง้ใจไว้ให้ม่ันในเรือ่งท่ีท�าทกุอย่างด้วยความสงบ
ใจจากความคิดยุ่งยากสับสนต่าง ๆ ดังที่ครูได้ชี้แจงมา
แล้วซึง่ล้วนเป็นอันตรายหรอืเป็นโทษของความตัง้ใจหรอื
ความสงบใจทัง้น้ัน เคร่ืองท�าให้ยุ่งยากใจเหล่านี ้พระพุทธเจ้า
ตรัสเรียกว่า นิวรณ์ แปลว่า เคร่ืองกั้น จิตใจ คือกั้นไว้
ไม่ให้ตั้งมั่น ไม่ให้สงบ ไม่ให้บรรลุคุณความดี นิวรณ์
เหล่านี ้ขอกล่าวสรปุเพ่ือจ�าง่าย พร้อมท้ังศพัท์ท่ีเป็นชือ่
เรียกคือ 
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นวิรณ์

๑. กามฉนัท์ ความพึงพอใจในส่ิงปรารถนา ต้อง
แก้ด้วยคดิเปล่ียนให้เห็นว่า ไม่งาม ไม่ดี ไม่น่าปรารถนา 
เพราะเป็นอันตรายแก่ความตั้งใจเล่าเรียนให้ส�าเร็จ 
เป็นต้น

๒. พยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคือง แก้ด้วย
คิดชโลมใจด้วยเมตตา ไมตรีจิต

๓. ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม แก้ด้วย 
คิดท�าให้ตาสว่าง ท�าใจให้สว่าง ให้ร่างกายและจิตใจ
กระปรี้กระเปร่าว่องไวอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ทึมทือ

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ แก้
ด้วยวธิที�าให้ใจสงบ ใช้การนบัสิบหรอืก�าหนดลมหายใจ
เข้าออก เป็นการเปล่ียนอารมณ์ที่ท�าให้ใจสงบ

๕. วิจิกจิฉา ความลังเลใจไม่แน่นอน ต้องแก้ด้วย
ศึกษาให้รู ้ในเรื่องที่สงสัย ไม่พอกความสงสัยเอาไว้ 
ท�าความมั่นใจให้แก่ตัวเอง
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วิธีอบรมจิตใจเหล่านี้ ครูสอนตามหลักของพระ-
พุทธเจ้า ครูก็ได้แต่น�ามาสอนเท่าน้ัน นักเรียนทุกคน
ต้องรับไปใช้ด้วยตนเอง ถ้านักเรียนไม่รับไปใช้เองแล้ว 
ครกูไ็ม่สามารถจะบงัคบัให้นักเรียนตัง้ใจของนกัเรยีนได้ 
ต้องตั้งใจของตนเอง ต้องรวมใจของตนเอง บางคน 
มักเข้าใจว่า สมาธิของพระพุทธเจ้าใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ ่
ที่ไม่ท�างานอะไร นั่งหลับตาภาวนาอยู่เท่านั้น แต่ที่จริง
เข้าใจผิด เพราะสมาธิคือความตั้งใจ ต้องใช้ในการท�า
อะไรทุก ๆ อย่าง แต่จะต้องมีการฝึกหัดเหมือนอย่าง
การลับมดีทีหิ่นลับมดี ไม่ใช่หมายความว่าเม่ือลับมดีแล้ว
กว็างมดีทิง้ไว้บนหินลับมดีเท่าน้ัน ลับเพ่ือให้มดีคมแล้ว
จะได้ใช้มีดท�าประโยชน์ต่าง ๆ การหัดท�าสมาธิคือหัด
ท�าความตัง้ใจกเ็หมอืนกนั กเ็พ่ือจะใช้จิตใจท่ีรวมเข้าจน
มีพลังดีแล้วไปใช้ในการท�าอะไรต่าง ๆ 

จิตใจของเราน้ีก็เหมือนอย่างดวงไฟ ถ้ามีเครื่อง
หุ้มห่ออยู่และไม่มีเคร่ืองรวมแสงก็จะปรากฏแสงสว่าง
น้อยและพร่าไป ถ้าน�าเครือ่งหุ้มห่อออกเสียและมเีครือ่ง
รวมแสง แสงสว่างก็จะมากและพุ่งไปทางเดียวกัน อัน
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เทยีบกนัได้กบัความตัง้ใจทีแ่น่วแน่ ไม่มอัีนตรายของใจ
ต่าง ๆ มารบกวน ดังที่กล่าวแล้วคือไม่เพลินคิด จิตไม่
โกรธ ไม่โงกง่วงซมึเซา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กลัดกลุ้ม ไม่ลังเล
ใจ เมื่อเป็นเช่นน้ีจิตใจก็มุ่งจะไปทางเดียว นี้แหละคือ
สมาธ ิความตัง้ใจพร้อมทีจ่ะใช้ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ได้ทุก
อย่าง จะฟังจะอ่านจะเขยีนเล่าเรยีนวชิาอะไรกไ็ด้ท้ังน้ัน 
จะท�างานอะไรกไ็ด้ทัง้นัน้ แต่ขอให้ใช้ในทางทีดี่ก็แล้วกนั 
พระพุทธเจ้าทรงทราบจิตตานุภาพคืออ�านาจจิต และ
ทรงแสดงวิชาทางจิตไว้เป็นอันมาก ในบัดนี้ก็มีผู้สนใจ
มากขึน้ ได้มนีายแพทย์หลายคนศกึษาวชิาสะกดจิตตาม
ต�าราต่างประเทศเพ่ือบ�าบดัโรค และมาทดลองผสมกบั
วิธที�าสมาธจินปรากฏอ�านาจพิเศษของจิตบางอย่าง เช่น
ผูกตาและเปิดหน้าส่วนท่ีสงสัยว่าจะใช้แทนประสาทตา
ได้ แล้วให้อ่านหนังสือตามทีม่ผีูม้าส่งให้อ่านกป็รากฏว่า
อ่านได้ เป็นเครื่องสนับสนุนว่า อ�านาจจิตที่นอกเหนือ
ไปจากมันสมองนั้นมีจริง
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สรุป 

ในทีสุ่ดครไูด้กล่าวว่า เคร่ืองแวดล้อมของนักเรยีน
ต่าง ๆ นั้นส�าคัญมาก ค�าทางศาสนาเรียกว่าอารมณ์ 
ทางบ้านและทางโรงเรียนจะต้องร่วมมอืกนัจัดให้นักเรยีน
ได้รับเครื่องแวดล้อมที่ดี ที่ถูกต้องเหมาะสม และต้อง
ร่วมกนัอบรมดูแลอย่างใกล้ชดิ เมือ่มีอะไรผดิสังเกตต้อง
สอบสวนสอบถาม กับให้ค�าแนะน�าในทางที่ถูก ไม่ใช่
บังคับกันเรื่อยไป ต้องยกบ้าง ข่มบ้าง ปลอบโยนบ้าง 
ปล่อยบ้าง ตามแต่จะควรท�าอย่างไรให้พอเหมาะพอดี

เรื่องที่แต่งเล่ามาน้ีที่จริงเป็นเร่ืองของทุก ๆ คน 
และเมื่อแต่ละคนเป็นทั้งนักเรียนเป็นท้ังครูด้วยตนเอง 
จึงจะแก้ไขภาวะแห่งใจของตนเองได้ดี

ในโอกาสที ่“ศรสัีปดาห์” ได้มอีายเุจรญิก้าวหน้า
มาด้วยความมั่นใจ ย่างเข้าปีที่ ๑๐ ในบัดนี้ ขออ�านาจ
คณุพระรตันตรยัอภบิาลรกัษา “ศรสัีปดาห์” ให้มคีวาม
มั่นใจไม่คลอนแคลนเพราะนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ด�าเนิน
กิจการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ขอให้นกัเรยีนนกัศกึษาทัง้หลาย ซึง่ได้รบัทุนการ
ศึกษาจาก “ศรีสัปดาห์” จงมีจิตประกอบด้วยความ
กตญัญูกตเวท ีและตัง้จิตคดิปรารถนาดีให้ “ศรสัีปดาห์” 
พร้อมทัง้ผูบ้รจิาคทนุอุปการะทัง้หลาย มคีวามสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นและจงสนองเจตนาดีของ “ศรีสัปดาห์” 
ด้วยท�าความต้ังใจให้แน่วแน่มัน่คงศกึษาเล่าเรยีน ตัง้ใจ
ประพฤติดี ตั้งใจบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระ-
มหากษัตริย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีสืบต่อ
ไปทุก ๆ คนเทอญ

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิตเป็นความดี

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๓





ศกึษาทุกอย่างเพื่อให้เกดิปัญญา

การศกึษาทุกอย่างเพ่ือให้ขึน้ถงึขัน้สงูสดุคือปัญญา 
ปัญญาสิกขาได้แก่ศกึษาปัญญาจึงเป็นอุดมศกึษาของคน 
ท่ีจะแสดงในกณัฑ์นี ้ข้อทีค่วรทราบก่อนคือ ปัญญาได้แก่
อะไร? ศึกษาปัญญานั้นศึกษาอย่างไร? 

ปัญญาคอืความรู้ทัว่ถงึความจริงของส่ิงทีค่วรรูท้ัง้
หลาย ค�าว่าปัญญาซึ่งเป็นภาษามคธ กับค�าว่าปรัชญา 
ซึง่เป็นภาษาสันสกฤตเป็นค�าเดียวกนั พระพุทธเจ้าตรสั
ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” เพราะไม่มีแสง
อะไรที่จะส่องให้เห็นความจริงทั้งหลายได้เหมือนอย่าง

อุดมศึกษา
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แสงปัญญา เพียงแต่จะคดิเลขสักข้อหนึง่จะใช้แสงอะไร
ส่องให้เห็นได้ นอกจากใช้ปัญญาคิด

ศกึษาปัญญา

ศกึษาปัญญาอันหมายถงึศกึษาเพ่ือให้เจรญิปัญญา
นั้นคือ ศึกษาด้วยการเรียน ๑ การคิด ๑ การท�า ๑ 

การเรียนดังทีเ่รยีกว่า โสตศึกษา ศกึษาด้วยการ
ฟังทางหู ดังทีฟั่งครูอธบิายหรือฟังเทศน์นี ้ทัสสนศึกษา 
ศึกษาด้วยการดูทางตา เช่น ดูหรือเที่ยวดูส่ิงต่าง ๆ  
โดยมากศึกษาด้วยทางทั้งสองน้ี แต่ก็อาจศึกษาได้ทาง
อ่ืนอีกคอื ฆายนศึกษา ศกึษาด้วยการสูดกล่ินทางจมกู 
สายนศึกษา ศึกษาด้วยการล้ิมรสทางล้ิน ผุสนศึกษา 
ศกึษาด้วยการถกูต้องทางกาย รวมความว่า ศกึษาด้วย
อาศยัประสาททัง้ห้า คอื ตา หู จมกู ล้ิน กาย แต่การ
เรียนอาศัยทางหูทางตามากกว่าทางอ่ืน เพราะบุคคลมี
ภาษาส�าหรับพูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีตัวหนังสือ
ส�าหรับเขียนอ่านแทนภาษา จึงอาจฟังหรืออ่านให้เกิด
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ความรู้ข้ึนได้ ปัญญาที่เกิดจากความรู้ดังกล่าวเรียก  
สุตมยปัญญา แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังคือยก 
โสตศึกษาข้ึนเป็นที่ตั้ง เพราะส่วนใหญ่เรียนด้วยการ 
ฟัง ถงึจะดูหนงัสือนัน้ ๆ ก็ใช้แทนภาษาท่ีพูดกนัน้ันเอง 
จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้ 

การคิดคือคนเรามีจิตใจ และมีมันสมองซึ่งเป็น
เครื่องมือของจิตใจ ส�าหรับคิดอ่านต่าง ๆ จึงอาจใช้คิด
ให้เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความจริงต่าง ๆ และ
ตั้งเป็นศาสตร์ต่าง ๆ มาโดยล�าดับ ปัญญาที่เกิดจาก
การคิดนี้เรียก จินตามยปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดจาก
การคิด

การท�า คอืท�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นขึน้ เรียกว่า ภาวนา 
แปลว่า การท�าให้มีให้เป็นเช่น เมื่อเรียนการค้าเรียน
การท�านาท�าสวนแล้ว กท็�าการค้าท�านาท�าสวนขึน้ เมือ่
ท�าขึ้นเองดังนี้ ก็ได้ความรู้เกิดจากการท่ีลงมือปฏิบัติ
นัน่เองโดยล�าดับ เรียกว่าภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญา
เกิดจากภาวนา คือการท�าให้มีให้เป็นขึ้น 
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สรปุวธิศึีกษาให้เกดิปัญญาเป็นสาม คอื สุตะ การ
ฟังหรือการเรียน ๑ จินตา การคิด ๑ ภาวนา การลง 
มือท�า ๑ เรียกสั้นว่า สุ จิ ภา 

ปัญญาต้องเป็นความรู้ทั่วถงึความจรงิ

ได้กล่าวแล้วว่าปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริง 
ฉะนั้น ถ้ายังไม่รู้ทั่วถึงในส่ิงใด ก็ชื่อว่ายังไม่มีปัญญา
สมบูรณ์ในส่ิงนั้น ดังที่มีเล่าถึงเด็กผู้เกิดในสกุลมั่งคั่ง
สามคน ซึ่งไม่เคยเห็นการท�านา กล่าวสนทนากันเรื่อง
ที่เกิดของข้าว คนที่ ๑ กล่าวว่า ข้าวเกิดในยุ้ง เพราะ
เคยเห็นแต่คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนท่ี 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
ร่างเหมอืนก�าแพง คนที ่๒ เข้าไปคล�าถกูท่ีงา ร้องบอก
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ขึ้นว่า รูปร่างเหมือนหอก คนที่ ๓ เข้าไปคล�าถูกที่งวง 
ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนงู คนที่ ๔ เข้าไปคล�าถูก
ที่เข่า ร้องบอกว่า รูปร่างเหมือนต้นไม้ คนที่ ๕ เข้าไป
คล�าถกูทีใ่บหู ร้องบอกขึน้ว่า รปูร่างเหมอืนพัด คนที ่๖ 
เข้าไปคล�าถูกที่หาง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนเชือก

เรื่องที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างของความรู้ที่ไม่ทั่วถึง 
รูเ้พียงแต่ตอนใดตอนหนึง่ จึงท�าให้เข้าใจผดิ ค�าโบราณ
ก็มีว่าฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด ต่อมาเมื่อรู้ทั่วถึงจึง
จะเข้าใจถูก ดังเช่นเมื่อมองเห็นช้างท้ังตัวจึงจะรู้ว่าช้าง
มรีปูร่างเช่นไร ข้อทีว่่ารู้ทัว่ถงึความจรงินัน้ยงัเป็นค�าพูด
รวม ๆ อาจจะอธิบายออกไปได้อีกว่า คือรู้ทั่วถึงความ
จริงตามเหตุและผล พูดส้ันว่ารู้เหตุผลนั้นเอง เช่นใน
เร่ืองการเรยีน ก็มคีวามรูว่้าอะไรเป็นเหตใุห้การเรยีนไม่
ได้ผล อะไรเป็นเหตใุห้การเรยีนได้ผล และไม่ได้ผลหรือ
ได้ผลอย่างไร

โดยปกต ิคนเราย่อมปลูกปัญญาได้เท่าทีม่โีอกาส
ได้เรยีนหรอืได้ฟังได้เหน็ เท่าทีส่ามารถคดิค้น และเท่า
ท่ีได้ลงมือกระท�า เหมอืนอย่างเร่ืองเด็กสามคนนัน้รูเ้ร่ือง
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ที่เกิดของข้าวเท่าที่ได้เห็นมาเพียงเท่านั้น และเท่าที่คิด
ได้ในวัยเด็กเพียงเท่านั้น ถึงทุก ๆ คนที่มีปัญญากันอยู่
มากบ้างน้อยบ้าง ก็เช่นเดียวกัน คงมีความรู้เท่าท่ีได้
ฟังได้เห็นมาเป็นต้นดังกล่าว ฉะน้ันจึงมีส่ิงที่ยังไม่รู้อีก
มากมาย เพียงแต่ส่ิงที่คนไม่อาจเห็นได้ด้วยตาไม่อาจ
ได้ยนิได้ด้วยหู โดยปกตกิม็อียู่เป็นอันมาก ไม่ต้องกล่าว
ถงึส่ิงทีล่ะเอียดลึกซึง้อย่างอ่ืน เรือ่งของความรูจึ้งเป็นส่ิง
ท่ีเรยีนกนัไม่จบ ต้องจัดเป็นหลักสูตรไว้ส�าหรบัเรยีนใน
โรงเรยีน เท่าทีค่วรจะเรียนเพ่ือเป็นหลักวชิาส�าหรบัออก
ไปประกอบการงาน เพ่ือครองชีวิตและเพ่ือฝึกให้เกิด
ความฉลาดสามารถเป็นต้น

ลับปัญญา

หลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนดังกล่าวนั้น ข้อที่ว่า
ฝึกหัดให้เกิดความฉลาดสามารถน้ันพูดส้ันว่าเพ่ือลับ
ปัญญา เหมอืนอย่างลับมดีให้คมเพ่ือจะได้ใช้ในการครอง
ชวิีตต่อไป เพราะมคีวามรูห้ลายอย่างทีไ่ม่ได้น�าไปใช้ใน
การครองชีวิตโดยตรง เช่น วิชาค�านวณเป็นต้น เรียน
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ไปมิใช่เพ่ือว่าจะท�าอะไรจะต้องตั้งโจทย์เลขคิดค�านวณ
ไปเสียทุก ๆ อย่าง ทั้งนี้เว้นไว้แต่กิจการที่ต้องใช้หลัก
วิชาตามที่เรียนมาโดยตรง แต่การท่ีเรียนวิชาต่าง ๆ 
หลายอย่าง กเ็พ่ือฝึกปัญญาหรือฝึกสมอง ให้เกดิความ
รู้กว้างขวาง ให้รู้จักใช้ความคิดอ่าน ให้รู้จักเหตุผล ให้
มีความสามารถ ให้มีความเฉลียวฉลาด อันสมองหรือ
ปัญญากค็ล้าย ๆ กบัร่างกาย ถ้าไม่มกีารบรหิารร่างกาย 
ไม่ใช้ร่างกายให้เคล่ือนไหวตามทีค่วร ร่างกายกจ็ะอ่อนแอ
และติดขัด สมองหรือปัญญาของคนก็เหมือนกัน ถ้า 
ไม่บริหารด้วยการให้การศกึษาอยูเ่สมอ ด้วยวธิดัีงกล่าว
ก็จะโง่ทึบลงไป ไม่ฉลาดเฉลียว คิดอะไรไม่ค่อยออก  
รู้อะไรไม่ทันท่วงที การฝึกฝนสมองหรือปัญญาเพ่ือให้
เกิดความเฉลียวฉลาดจึงเป็นกิจที่ควรท�าอยู่เสมอ

ปัญญาช่วยตน

ปัญญาที่จะต้องน�าไปใช้ส�าหรับชีวิตโดยตรงน้ัน 
คือปัญญาที่สามารถใช้ช่วยตนได้ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงแก่ชีวิต คือสามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิด
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ขึ้นให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ท�าความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่
ตนและผูอ่ื้น ในเวลาเช่นนีถ้้าไม่สามารถช่วยตนได้ถงึจะ
ได้ร�่าเรียนมามากก็เข้าลักษณะแห่งค�าว่า “ความรู้ท่วม
หัวเอาตัวไม่รอด” ดังมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า 

มนีกัเรียนนอกผูห้นึง่เรยีนส�าเรจ็จากต่างประเทศ 
กลับเข้ามาท�างานในทีแ่ห่งหนึง่ซึง่ต้องข้ามแม่น�า้ไปกลับ
ทุกวัน และโดยปกติก็นั่งเรือจ้างของคนแจวเรือจ้างแก่
คนหนึ่งเป็นประจ�า ในขณะที่นั่งเรือข้ามฟากได้ถามคน
แจวเรือจ้างว่า ลุงรู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่า คนเรือจ้าง
ตอบว่าไม่รู ้คราวต่อมากถ็ามว่า ลุงรูภ้าษาฝรัง่เศสหรอื
เปล่า คนเรือจ้างก็ตอบว่าไม่รู้ ในคราวต่อ ๆ มาก็มัก
ถามว่า ลุงรู้แอลยิบรา (พีชคณิต) หรือเปล่า รู้ยีออร-
เมทรี (เรขาคณิต) หรือเปล่า คนแจวเรือจ้างก็ตอบว่า
ไม่รู ้ๆ ครัน้ต่อมาวนัหนึง่เกดิมคีล่ืนจัดจนถงึเรอืจ้างจม
ล่มลง นักเรียนนอกผู้น้ันว่ายน�้าไม่ถนัดก็ร้องขอให้คน
แจวเรอืจ้างช่วย คนแจวเรอืจ้างจงึตอบว่า ตนไม่มคีวามรู้
อะไรสักอย่าง ให้นักเรียนนอกผู้นั้นเอาอังกฤษฝรั่งเศส
มาช่วยซิ นักเรียนนอกผู้นั้นรู้สึกว่าตนจะจมน�้าตายแน่
กห็มดความทะนงตน พูดอ้อนวอนขอให้คนแจวเรอืจ้าง
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ช่วยแล้วจะกราบไหว้ขอโทษ ฝ่ายคนแจวเรือจ้างก็เกิด
ความสงสาร จึงว่ายน�า้ไปช่วยพยงุให้เข้ามาเกาะเรอืจ้าง
ไว้ 

เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างแสดงว่า คนเรามคีวามสามารถ
ในทางต่าง ๆ กันไม่ควรจะหมิ่นแคลนกัน คนแจวเรือ
จ้างมคีวามรูค้วามสามารถในทางแจวเรอืและในทางว่าย
น�้า อาจจะช่วยตนเองและผู้อ่ืนในทางนั้น ดังที่อาจช่วย
นกัเรยีนนอกให้พ้นจากการจมน�า้ แม้หนกูย็งัช่วยราชสีห์
ได้ในนทิานอีสป และนกัเรยีนนอกผู้นัน้เมือ่ถงึคราวคับขนั
ดังกล่าวกต้็องใช้วธิขีอโทษและวธิกีราบไหว้ ซึง่เป็นความ
อ่อนน้อมและอ่อนโยนซึง่ผูป้กครองได้สอนมาแต่เด็ก ๆ 
นั่นเองเป็นเครื่องช่วยตน

ลักษณะความฉลาด

ปัญญาเป็นเครือ่งช่วยตนในการด�าเนนิชวีติจรงิ ๆ 
ดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสเรียก นิปกปัญญา แปลว่า 
ปัญญาเป็นเครื่องปกปักรักษาตน กล่าวโดยทั่วไปได้แก่
ความฉลาดที่มีลักษณะสามอย่างคือ
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(๑) ความฉลาดรู้ในทางเจริญ คือรู้ว่าอะไรเป็น
เหตุเป็นผลในทางเจริญ เรียก อายโกศล

(๒)  ความฉลาดรู้ในทางเส่ือม คือรู้ว่าอะไรเป็น
เหตุเป็นผลในทางเสื่อมเสีย เรียก อปายโกศล

(๓) ความฉลาดรู้ในอุบาย คือวิธีน�าตนเข้าไปสู่
ทางเจรญิ รอดพ้นจากทางเสือ่มเสีย เรียก อปุายโกศล

โกศลคอืความฉลาดรูท้ัง้สามนี ้เมือ่มรัีกษาตวัอยู่
ย่อมจะด�าเนินชีวิตไม่ผิดพลาด แม้เป็นผู้ปกครอง เช่น 
เป็นมารดาบดิา กจ็�าต้องมใีห้กว้างขวางออกไปจึงสามารถ
จะให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่บุตรธิดาเป็นต้นได้ โดย
เฉพาะโกศลข้อสามจ�าเป็นต้องมอีย่างยิง่ เป็นต้นว่าการ
ศกึษาในบัดนีส้ามญัศกึษาจ�าต้องเรยีนทัว่ไปทกุคน ส่วน
วิสามัญศึกษามีมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นทางเจริญทั้งนั้น จึงมี
ปัญหาว่าจะเรียนต่อไปทางไหน และควรจะเรียนต่อไป
จนถึงอุดมศึกษาหรือไม่ ถ้าเรียนต่อไปได้จะเรียนต่อไป
ในสาขาไหน และเมื่อเรียนส�าเร็จแล้วจะท�างานอะไร 
งานทีจ่ะพึงท�ามมีาก ล้วนเป็นทางเจรญิต่าง ๆ กนั ปัญหา
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เหล่านีต้้องใช้โกศลข้อสามตดัสินคอืความฉลาดรูใ้นอุบาย 
หมายถงึวิธนี�าตนเข้าไปหาทางเจรญิ โดยความคอืความ
เจริญใด ๆ ก็ตามถ้าตนไม่สามารถจะเข้าไปหาได้ ทาง
เจรญินัน้ ๆ กไ็ม่มปีระโยชน์อะไรแก่ตน ส่วนทางเจริญ
ที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้น ก็เฉพาะที่ตนสามารถเข้าไป
หาได้เท่านัน้ การน�าตนเข้าไปหาทางเจรญิทีต่นสามารถ
จะเข้าไปหาได้นี้เรียกว่า อุปาย ในที่นี้แปลว่าเข้าไปหา
ทางเจริญ ฉะนั้นความฉลาดรู้ในข้อนี้จึงจ�าต้องรู้เหตุ
แวดล้อมเป็นต้นว่า (๑) รู้เหต ุ (๒) รู้ผล ของเรื่องที่
เกี่ยวข้อง (๓) รู้จักตนว่ามีก�าลังสามารถเท่าไรเป็นต้น 
(๔) รู้จกัประมาณ (๕) รู้จกักาลเวลา (๖) รู้จกัประชุมชน 
หรอืหมูค่นทีเ่กีย่วข้อง (๗)รู้จกับคุคลท่ีเกีย่วข้อง เมือ่มี
ความรูเ้หตแุวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจะสามารถตดัสิน
ลงไปได้ว่าจะควรเรียนหรือให้เรียนอะไรแค่ไหน จะควร
ท�างานอะไร ซึง่เมือ่เรยีนและเมือ่ท�าไปแล้วจะเกดิความ
ส�าเร็จและความเจริญน้ีแหละคืออุปายโกศล ฉะนั้น
ปัญญาทีจ่ะน�ามาใช้ในการด�าเนินชวีติจรงินัน้ ๆ จึงต้อง
เป็นปัญญาประยุกต์ คือที่ใช้ได้พอเหมาะแก่ตนและสิ่ง
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แวดล้อมท้ังหลาย ไม่ใช่ว่าทกุ ๆ คนจะสามารถท�าอะไร
ไปได้ตามท่ีอยาก จะท�าได้ก็เท่าที่ตนสามารถจะท�าได้ 
ตามที่เหตุต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอ�านวย แต่คนที่มีความ
ฉลาดมาก ย่อมสามารถปรับตนให้เข้ากบัเหตกุารณ์หรอื
ปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาด
น้อย 

หลักปัญญาของพระพุทธเจ้า

หลักปัญญาในพระพุทธศาสนามุ่งให้รู้ตามหลัก
กว้าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว แต่เมือ่กล่าวโดยเฉพาะกอ็าจ
สรุปได้ว่า

(๑)  มุ่งให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ควรมิควร

(๒)  มุ่งให้รู้คติคือความด�าเนินไปของธรรมดา
(๓)  มุง่ให้รูจั้กความจรงิตามเหตผุล หรอืรูเ้หตุผล

ตามเป็นจริง ดังที่เรียกว่ารู้สัจจะคือความจริงนั้นเอง
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(๔)  มุ่งให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามท�านอง
คลองธรรม เป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลมีผลดีจริง ท�าดี
ได้ผลดีจรงิท�าชัว่ได้ผลชัว่จริง โลกน้ีโลกอ่ืนมีจรงิ มารดา
บิดามีคุณจริง สัตว์ที่ผุดเกิดตามกรรมมีจริง สมณะที่
ประพฤติปฏบัิตชิอบจนถงึรู้แจ้งเหน็จรงิดังเช่นพระพุทธ-
เจ้ามีจริง ตลอดถึงค�าสั่งสอนของท่านก็เป็นจริง

หลักปัญญาเหล่าน้ีเป็นหลักท่ีควรเชื่อและควร
ศกึษาให้เกดิความรู้ทัว่ถงึ เมือ่ยังรูไ้ม่ได้เองกเ็คารพเชือ่
ฟัง ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นเหมือนอย่างบุตรธิดาเคารพเชื่อฟัง
โอวาทของมารดาบิดา หรือนักเรียนเคารพเชื่อฟังครู 
ผู้ประสาทวิชาจะอวดเก่งกล้าไม่เชื่อท่านก็จะกลายเป็น
คนด้ือรัน้ไม่เข้าทาง เมือ่มคีวามเคารพอยูใ่นหลักปัญญา
ตามทีพ่ระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน กจ็ะมคีวามเห็นและการ
ปฏิบัติเข้าทางที่ถูก ไม่เตลิดออกไปนอกทาง ใคร ๆ  
จะมาหลอกลวงลบล้างดังที่เรียกว่าล้างสมองแล้วบรรจุ
หลักอะไรที่ผิดทางลงไปแทนหาได้ไม่
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สรุปการศกึษาเพื่อให้เจริญปัญญา

การศกึษาเพ่ือให้เจรญิปัญญาดังกล่าว สรปุอย่าง
ส้ันว่าส�าเหนียกเพ่ือให้มีความรู้เฉลียวฉลาด คือรู้จัก
เฉลียวไม่ประมาทไว้วางใจ ดังที่เรียกว่ามีสติเฉลียวใจ
และมีความฉลาดสามารถปกปักรักษาตนได้ ปัญญา
อย่างนี้ประกอบด้วยสติสูงกว่าความรู้ทั่ว ๆ ไป ผู้ที่มี
ปัญญาดังกล่าวสามารถปกครองตนและผู้อ่ืนให้สวัสดี 
ได้ ดังเช่นพระมหากษัตริย์โดยล�าดับรัชกาลมาได้ทรง
ด�าเนินพระราชกุศโลบาย (กุศล + อุบาย คืออุปาย
โกศลนัน่เอง) น�าประเทศชาตใิห้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตราย 
รักษาสถาบันทุกอย่างของชาติไว้ได้โดยสวัสดี ดังท่ี 
ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์และในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
กล่าวเฉพาะในบคุคลแต่ละคน ใครจะช่ือว่ามปัีญญาหรอื
ไม่ มิใช่พิสูจน์ได้ด้วยใบประกาศนียบัตร แต่พิสูจน์ได้
ด้วยเหตุการณ์ที่ชีวิตของแต่ละคนได้ประสบจริง ๆ คือ
เมื่อประสบเหตุการณ์อะไรทุกอย่าง
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(๑) ต้องรู้ว่ามเีหตผุลอย่างใด ผดิหรอืถกูอย่างไร 
ควรหรือมิควรอย่างไร

(๒) ต้องสามารถหลีกละการที่มิควร ท�าแต่การ
ที่ชอบที่ควร

(๓) ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดี โดย
สวัสดีเรียบร้อย

ทั้งนี้ต้องอาศัยมีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่อ่อนแอ
คลอนแคลนไปเพราะนิวรณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดังทีแ่สดงแล้ว
ในกณัฑ์ก่อน ซึง่สรปุลงในความรัก ความชอบ ความชงั 
ความหลงนัน้เอง ส่ิงใดทีจิ่ตใจมนิีวรณ์เกีย่วเกาะอยู ่ส่ิง
นั้นก็ชื่อว่าเกี่ยวข้องกับตน ท�าให้เกิดความล�าเอียงไป
ตามภาวะของจิตใจ ดังเช่นเมื่อมีความชอบในส่ิงใดก็
ย่อมเห็นว่าสิง่นัน้ดี เหมอืนอย่างสวมแว่นสีแดงกเ็ห็นรปู
ต่าง ๆ เป็นสีแดง เมื่อมีความชังในสิ่งใดก็ย่อมเห็นว่า
สิง่นัน้ชัว่ เหมอืนอย่างสวมแว่นสเีขยีวกย่็อมเหน็รปูต่าง ๆ 
เป็นสีเขียว เมื่อมีความหลงในส่ิงใดก็ย่อมซบเซาอยู่ใน
ส่ิงนั้น เหมือนอย่างสวมแว่นสีด�าก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ 
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เป็นสีคล�้า จึงไม่อาจตัดสินได้ถูกต้องตามเป็นจริง ต่อ
เมือ่สงบใจได้จากนวิรณ์ดังกล่าว มจิีตใจตัง้มัน่ไม่คลอน-
แคลนแล้วพินิจดูใหม่อีกคร้ังหน่ึง จึงจะเห็นความจรงิได้
โดยถ่องแท้ เหมือนอย่างถอดแว่นสีออกแล้วจึงจะเห็น
รปูต่าง ๆ ได้โดยถกูต้อง ท่านสอนให้ท�าสมาธลิะนวิรณ์
ก็เพ่ือเหตุน้ี เพราะฉะน้ันพระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาทไว้
ว่า

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูต� ปชา- 
นาติ ภิกษุท้ังหลาย ท่านท้ังหลาย จงท�าจิตให้ต้ังมั่น 
เป็นสมาธิ เพราะว่าผู้มีจิตต้ังมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามเป็น 
จริงแล

๓ กันยายน ๒๕๐๓



ไตรสกิขา

เมื่อครูอธิบายเรื่องอะไรให้ฟัง จะต้องมีหัวข้อ 
บางทีครูก็บอกหัวข้อให้ทราบเมื่อได้ฟังอธิบายของครู
เข้าใจดีแล้ว กจ็�าไว้เพียงหัวข้อเท่านัน้ พระพทุธเจ้าทรง
แสดงพระธรรมสั่งสอนให้คนปฏิบัติชอบ ก็มีหัวข้อเป็น
ทีร่วมความ หัวข้อใหญ่คอืสิกขา ๓ อันเรยีกว่าไตรสิกขา 
ได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือ  
ศึกษาศีล ศึกษาจิต ศึกษาปัญญา ซึ่งนับว่าเป็น ปฐม-
ศกึษา มธัยมศกึษา อุดมศกึษา ในพระพุทธศาสนาโดย
ล�าดับ ธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าสอนให้ปฏบิตัทิกุประการรวม
ลงในหลักไตรสิกขานี ้สีลสิกขา เกีย่วกบัความประพฤติ

สรุปเรื่องการศึกษา
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ทั้งปวง จิตตสิกขา เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจทุกอย่าง 
ปัญญาสิกขา เกีย่วกบัความรู้ความเห็นทกุประการ คน
เราทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องมีความประพฤติ 
ของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็น 
ของตนจึงมหีน้าทีห่รือมคีวามสมควรจะพึงศกึษาในเรือ่ง
เหล่านีซ้ึง่เป็นการศกึษาเร่ืองของตนแท้ ๆ และต้องศกึษา
อยู่เร่ือยไปจงึจะมคีวามเฉลียวฉลาดต่อตนเองอยู่เสมอ ๆ 
ไม่เช่นน้ันก็จะโง่เขลาต่อตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของ
พระพุทธเจ้าจึงจ�าเป็นแก่ชีวิต เหมือนอย่างลมหายใจ 
ทีจ่�าเป็นแก่ชวิีตร่างกาย หยดุหายใจเมือ่ใดกต็ายเมือ่น้ัน 
หยุดศึกษาเมื่อใดก็ตายจากความดีและความรู้เมื่อนั้น 
คนตายย่อมไม่มีความรู้สึกตัว คนที่ไม่รู้จักตนเองจึง
เหมือนคนตายโดยแท้

หลักการศกึษาทางตะวันตก

หลักความคดิของฝ่ายตะวนัตกในเรือ่งของคนและ
โลกเป็นต้นดังที่เรียกว่า จริยธรรม (เอธิค) จิตวิทยา 



67สรุปเร่ืองการศึกษา

(ไซโคโลยี) ปรัชญาหรืออภิปรัชญา (ฟิโลโซฟี หรือ  
เมตาฟิสิก) กม็หีลักเค้าเดียวกนักบัสิกขา ๓ คอื จรยิธรรม
เค้าเดียวกับสีลสิกขา จิตวิทยาเค้าเดียวกับจิตตสิกขา 
ปรัชญาหรืออภิปรัชญาเค้าเดียวกับปัญญาสิกขา แต่ก็
เป็นเพียงมเีค้า ๆ เท่านัน้ เพราะผูท้ีแ่สดงหลักเหล่าน้ัน
ก็ก�าลังศึกษาอยู่ บางทีแสดงเร่ืองที่ยังศึกษาไม่ถึง จึง
แสดงไปอย่างเดาหรือเก็งความจริง เหมือนอย่างก�าลัง
เรียนอยู่ชั้นมัธยมหนึ่ง แต่ไปแต่งต�าราชั้นมัธยมปลาย
หรือชั้นอุดมศึกษา ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงส�าเร็จการ
ศึกษาหรือศึกษาจบ ดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้เองชอบแล้ว 
จึงทรงส่ังสอนวางหลักสิกขาทัง้ ๓ เพ่ือให้ชาวโลกศกึษา
ปฏิบตั ิไตรสิกขาของพระองค์จึงเป็นหลักทีบ่รสุิทธิบ์รบิรูณ์ 
และรวบรัดเข้าใจง่าย มเีหตผุลปฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ผลได้จรงิ

หลักในการศกึษาในปัจจุบนัอีกอย่างหนึง่ (อีกนยั
หนึ่งจาก ๔ หลักที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒๑) ในบาง
ส�านักจ�าแนกไว้ ๗ ข้อ (เรียกว่า ๗ ฮ.) คือ
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(๑)  แฮบบิท  ฝึกสอนอบรมให้มีนิสัยดีงาม
(๒)  (ฮ) ออนเนอร์  ฝึกสอนอบรมให้รูจั้กรกัเกยีรตยิศ 
  ชื่อเสียงของตนเองของหมู่คณะ 
  ประเทศชาติ
(๓)  ฮาร์ต  ฝึกสอนอบรมให้มนี�า้ใจและอัธยา- 
  ศัยอันดีงาม เข้าสังคมเป็น
(๔)  เฮด  ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้หัว คือ 
  รู้จักคิดและใช้สมอง
(๕)  แฮนด์  ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้มอืท�างาน 
  ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
(๖)  ฮาร์ดเวอร์ค  ฝึกสอนอบรมให้มีความอดทน  
  ท�างานหนักเป็น เพ่ือให้นิสัยที่ 
  อ่อนแอหายไป
(๗) เฮลธ์  ฝึกสอนอบรมให้เป็นคนดี มพีลา- 
  นามัยสมบูรณ์

หลักเหล่าน้ีก็แสดงปลีกย่อยออกไปจากหลักที่
กล่าวมาแล้ว
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อรยิสัจจ์ ๔

ถ้ายงัไม่ได้กล่าวถงึอริยสัจจ์ ๔ กรู้็สึกว่าแสดงเรือ่ง
การศกึษายงัไม่จบ โดยเฉพาะยงัไม่จบอุดมศกึษา เพราะ
การศึกษาให้เกดิปัญญาในพระพุทธศาสนาน้ัน โดยตรง
มุ่งให้เกิดปัญญาในอริยสัจจ์ ๔ ค�าว่าอริยะหรืออารยะ
เป็นค�าเดียวกัน หมายถึงคนที่ประเสริฐคนท่ีเจริญ มี
บางคนพูดว่า อารยชน อารยประเทศ บางทชีอบพูดว่า  
ท�าประเทศไทยเจรญิให้อย่างนานาอารยประเทศ ถ้าจะ
ตั้งปัญหาถามว่า นานาอารยประเทศนั้นคือประเทศที่มี
ความเจรญิอย่างไร? ค�าตอบปัญหาน้ีเข้าใจว่าน่าจะมว่ีา 
คือเจริญด้วยความรู้ความสามารถในวิชาการ ในการ
สร้างสรรค์ประดิษฐ์กระท�าส่ิงต่าง ๆ ทั้งในด้านบ�าบัด
ทุกข์บ�ารุงสุข ทั้งในด้านท�าลายล้าง มีความก้าวหน้า
จนถึงเป็นผูจั้ดการโลกอยู่ในปัจจุบนัน้ี อาจท�าให้โลกสงบ
กไ็ด้ อาจท�าให้โลกยุ่งเหยงิจนถงึเป็นสงครามโลกข้ึนกไ็ด้ 
อันทีจ่รงิผูท้ีส่ามารถบนัดาลโลกให้เป็นไปดังกล่าวได้น้ัน 
ก็นับว่าเก่งอยู่ เมื่อก่อนนี้ก็มักเข้าใจว่ามีใครหรืออะไร
เป็นผู้บันดาล แต่บัดน้ีเข้าใจกันทั่วไปแล้วว่า มนุษย์
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นั่นเองเป็นผู้บันดาล โดยมากก็ในประเทศที่เราชอบ
ยกย่องว่านานาอารยประเทศน้ันเอง การเรยีกคนทีเ่จรญิ
ว่าอารยะ หรืออริยะ ก็เป็นการใช้เรียกท่ีถูกต้องตาม
ประวัติศาสตร์อยู่ดังที่เรียกหมู่ชนที่อพยพเข้าไปอยู่ใน
ประเทศอินเดียเมือ่ก่อนพุทธกาลว่าอารยนั หมายความ
ว่าเป็นพวกที่เจริญ และยังมีการเรียกว่าอารยะเพราะ
เหตุอย่างอ่ืนอีก ดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลแสดงไว้  
๔ ประเภทคือ 

(๑)  อาจารอริยะ  เป็นอริยะด้วยความประพฤติ
(๒)  ทัสสนอริยะ  เป็นอรยิะด้วยความเห็น หรอื 

  ด้วยมีรูปร่างและอิริยาบถ 
  น่าดูน่าชม

(๓)  ลิงคอริยะ  เป็นอริยะด้วยเพศหรือด้วย 
  ชาติก�าเนิด

(๔)  ปฏิเวธอริยะ  เป็นอรยิะด้วยปัญญารู้ทัว่ถงึ 
  ในอริยสัจจ์
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กล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา นิยมเรยีกบุคคล
ประเภทที ่๔ นีเ้ท่านัน้ว่า อริยะ หรอื อารยะ อันได้แก่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย สัจจ์ แปลว่า 
ความจริง รวมกันเข้าว่า อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริง
ของพระอริยะ หรือความจริงที่พระอริยะตรัสรู้ หรือ
ความจรงิอย่างประเสรฐิ อรยิสัจจ์นี ้ผูที้นั่บถอืพระพุทธ-
ศาสนาโดยมากมักจะจ�าหัวข้อได้ คือ

(๑) ทกุข์ แปลว่าความไม่สบายกไ็ด้ แปลว่าความ
ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนไปก็ได้ ในภาษาไทยเมื่อพูด
ว่าทุกข์ ก็มักหมายกันว่าคือความไม่สบายกายความไม่
สบายใจ แต่ในทางพระพุทธศาสนายังหมายถึงความท่ี
ทนอยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปด้วย ใน
โลกนีม้อีะไรเล่าทีต่ัง้คงทีอ่ยู่ได้โดยไม่มกีารเปล่ียนแปลง 
ดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายตลอดถึงโลกก็ไม่หยุด
อยู่คงที่ ปีเดือนวันคืนก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ชีวิตก็ไม่หยุด
อยูค่งที ่ทกุ ๆ คนเกดิมาแล้วกเ็ตบิโตขึน้เรือ่ย เป็นเด็ก
เล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวโดยล�าดับ และก็ไม่หยุด
อยูเ่พียงเท่าน้ียังเปล่ียนแปลงต่อไปเป็นผูใ้หญ่เป็นคนแก่
จนถึงที่สุดของชีวิต 
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ฉะนัน้ พระพุทธเจ้า เพ่ือจะทรงชีว่้าทุกข์คอือะไร
ให้เห็นอย่างประจักษ์ชดั จึงทรงชีว่้าความเกดิ ความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์ คือทรงชี้ให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงของชวีติหรอืของโลกดังกล่าวมานัน่เอง ข้อ
นีเ้รยีกว่าเป็นทกุข์ประจ�าชวีติ หรือประจ�าโลก เมือ่ยังมี
ชวีติหรอืยงัมโีลก กต้็องมทุีกข์ คอืความเปล่ียนแปลงไป 
ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นส่ิงแปลกประหลาดอันใด เมือ่จะสรปุ
กล่าวให้ส้ัน ความเกิดแก่เจ็บตายทั้งส่ีนี้ย่อลงเป็นสอง 
คอืความเกดิและความดบั ซึง่เป็นสิง่สกดัหน้าสกดัหลัง
ของโลกหรอืของชวีติทกุชวีติ นีแ้หละเรียกว่าคติธรรมดา 
แปลว่าความเป็นไปตามธรรมดา ส่ิงทีเ่ป็นไปตามธรรมดา
ดังกล่าวเรยีกว่าสภาวะคือสภาพ แปลว่ามภีาวะของตนเอง
หรือเป็นไปเองหรือจะเรยีกว่าสภาวธรรมกไ็ด้ ชวีติร่างกาย
เรียกว่าเป็นสภาวะทั้งนั้น 

อีกอย่างหน่ึงความไม่สบายใจทุก ๆ อย่างพระ-
พุทธเจ้ากท็รงชีว่้าเป็นทกุข์ ทกุ ๆ คนคงเคยประสบกบั
สิ่งไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ปรารถนา
ไม่ได้สมหวัง แล้วเกิดความทุกข์โศกต่าง ๆ นี้แหละ
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พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทกุข์ โลกหรอืชวิีตประกอบ
ด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้นทุกข์จึงเป็นความจริงที่
โลกหรือทุก ๆ ชีวิตจะต้องเผชิญ

(๒) ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้า
ทรงชีว่้าตัณหาคอืความด้ินรนทะยานอยากเป็นเหตุให้ทกุข์
เกดิขึน้ ตณัหาม ี๓ คอื กามตัณหา ความด้ินรนทะยาน
อยาก เพ่ือจะได้ส่ิงทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ ๑ ภวตัณหา 
ความด้ินรนทะยานอยากเพ่ือเป็นนัน่เป็นนี ่๑ วิภวตัณหา 
ความด้ินรนทะยานอยากเพ่ือให้ส่ิงหรือภาวะที่ไม่ชอบ
เส่ือมส้ินไป ๑ ตณัหา ดังกล่าวนีเ้ป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ใจ
ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว และเป็นเหตุให้ประกอบกรรมท่ี
เป็นทุจริต ท�าให้ประสบความทุกข์เพราะทุจริตอีกส่วน
หนึ่ง 

(๓) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรง
ชี้ว่า ดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์

(๔) มรรค คอืทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับทุกข์ ได้แก่
ทางสายหนึง่ทีม่อีงค์ประกอบ ๘ ประการคอื สัมมาทิฐ ิ
เห็นชอบ (คือเห็นอริยสัจจ์ ๔) สัมมาสังกัปปะ ด�าริ
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ชอบ (คอืด�ารอิอก ด�ารไิม่พยาบาท ด�ารไิม่เบียดเบียน) 
สัมมาวาจา เจรจาชอบ (คอืเว้นจากพูดเทจ็ เว้นจากพูด
ส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลว-
ไหล) สัมมากมัมนัตะ การงานชอบ (คอืเว้นจากฆ่าสัตว์ 
เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม) สัมมา-
อาชวีะ เล้ียงชวีติชอบ (คอืเว้นจากการเล้ียงชวีติในทาง
ที่ผิด ท�าการเล้ียงชีวิตในทางที่ชอบ) สัมมาวายามะ 
พยายามชอบ (คือเพียรพยายามป้องกันมิให้ความชั่ว
เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�าความดี
ให้เกดิขึน้ เพียรรักษาส่งเสริมความดี) สัมมาสติ ระลึก
ชอบ (คือระลึกไปในที่ตั้งของสติ) สัมมาสมาธิ ความ
ตั้งใจชอบ (คือตั้งใจให้เป็นสมาธิจนถึงอย่างแน่วแน่) 
มรรคมีองค์ ๘ น้ีรวมเป็นทางเดียวไม่ใช่แปดทาง แต่
แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเป็น ๘ และสรุปรวมลงได ้
ในสิกขา ๓ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเป็น
ปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชวีะ 
รวมเป็นสีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสต ิสัมมาสมาธ ิ
รวมเป็นจิตตสิกขา มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขานี้  
เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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อรยิสัจจ์ ๔ ประการน้ีรวมลงเป็นเหตแุละผล คอื 
ทุกข์เป็นผลสมทุยัเป็นเหตนุีเ้ป็นฝ่ายทุกข์ นโิรธเป็นผล
มรรคเป็นเหตุนี้เป็นฝ่ายดับทุกข์

การศึกษาอบรมปัญญาโดยตรงมุง่ให้รูท่ั้วถงึอรยิสัจจ์ 
๔ เหล่านี ้และทีเ่รยีกว่าปัญญาหรอืรูท่ั้วถึงน้ัน ต้องรูใ้น
ความจรงิ ต้องรูใ้นกจิคอืหน้าทีจ่ะพึงท�า ต้องรูใ้นกจิทีไ่ด้
ท�าไปแล้วจึงจะเป็นปัญญาสมบูรณ์การศึกษาก็สมบูรณ์

ผลของการศกึษา

ผลของการศึกษาในไตรสิกขาดังกล่าวโดยตรง  
คอืความสวสัดีได้แก่ความปลอดภัยความผ่านพ้นปลอด
โปร่ง 

สีลสิกขา ศกึษาปฏิบตัใิห้เป็นคนมศีลี คอืมคีวาม
ประพฤติดี ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ท�าให้เกิด
ความสวัสดี คอืผ่องพ้นจากความเป็นคนชัว่เสียหาย และ
จากภัยเวรจากความทุกข์เดือดร้อนเพราะความชั่วร้าย
เสียหาย
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จิตตสิกขา ศกึษาปฏบิตัอิบรมจิตให้ตัง้มัน่ในความ
ดีท�าให้เกดิความสวสัดี คอืผ่องพ้นจากบรรดาเครือ่งกัน้
จิตไม่ให้บรรลุความดี

ปัญญาสิกขา ศึกษาอบรมปัญญาท�าให้เกิดความ
สวัสดี คือผ่องพ้นจากความโง่เขลาเข้าใจผิด

ความสวัสดีผ่องพ้นดังกล่าว ท่านเรียกว่าวิมุตติ 
แปลว่าความหลุดพ้น ปฏบิตัพิระธรรมของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะคือไตรสิกขาดังกล่าวเมื่อใด ก็ได้วิมุตติคือ 
ความหลุดพ้นเมื่อนั้นทันที ดังเช่นทุก ๆ คนเมื่อรักษา
ศีลเช่น ไม่ลักขโมยใครเมื่อใดก็หลุดพ้นจากความเป็น
ขโมยเมื่อนั้นทันที และพ้นจากภัยเวรที่เกิดจากความ
เป็นขโมย

ส่วนผลโดยอ้อมคอืผลดีต่าง ๆ ท่ีเกดิจากความดี
ตามคราวที่ความดีนั้น ๆ จะพึงอ�านวยให้ เทียบอย่าง
เมือ่ตัง้ใจเรยีนดีครูหรือผูป้กครองกใ็ห้รางวลัเป็นบางครัง้
บางคราว แต่ความจริงผลของการเรียนดีโดยตรงก็คือ
ความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนนัน่เอง ส่วนรางวลัต่าง ๆ ท่ีได้
รับเป็นผลโดยอ้อมหรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น
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ความเข้าใจผดิในผล

คนโดยมากมักเข้าใจผิดในผลของความดี คือมัก
ไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรง และมักไปมุ่ง
ผลพลอยได้เป็นส�าคัญ ดังเช่นเมื่อไม่ได้ผลที่เป็นวัตถุ
อะไร ๆ ในเมือ่ท�าความดีอย่างใดอย่างหนึง่ กม็กับ่นว่า
ท�าดีไม่เห็นจะได้อะไร รกัษาศลีกไ็ม่เห็นร�า่รวยอะไร ท้ังน้ี 
เพราะไม่เข้าใจว่าผลของความดีคอือะไรเช่นความดีดังท่ี
กล่าวแล้ว ผลของศลีกค็อืความหลุดพ้นจากภยัเวรเพราะ
ความประพฤติชั่วเป็นต้น วิมุตติคือความหลุดพ้นหรือ
ความสวัสดีดังกล่าวนี้แหละเป็นผลแห่งความดีดังกล่าว
ทั้งปวง ผู้ที่ท�าความดีได้อย่างมากย่อมแสดงถึงว่า เป็น
ผูท้ีม่จิีตใจหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตวั มจิีตใจกว้างขวาง 
เห็นแก่ผู้อ่ืนเป็นส่วนรวมที่กว้างขวางออกไปโดยล�าดับ 
และย่อมเห็นว่าการให้ส�าคญักว่าการรบั และย่อมบ�าเพ็ญ
ความดเีพ่ือความดีมใิช่เพ่ือผลตอบแทนใด ๆ เป็นส�าคญั 
ดังจะพึงเห็นได้ว่าบรรดาผู้ที่บ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งหลาย
ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีคุณทั้งส้ินล้วนเป็นผู้ให้ เช่น มารดา
บิดาเป็นผู้ให้ทุก ๆ สิ่งแก่บุตรธิดา ครูอาจารย์เป็นผู้ให้
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ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ให้การ
ปกครองโดยทศพิธราชธรรมให้ความปรากฏด้วยเกยีรติ
และศรีสง่า ความเป็นขวัญใจ ความอุ่นใจ และความ
รวมใจแห่งประชาชน 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งชีวิต ผู้มี
อุปการะอ่ืน ๆ ก็ล้วนเป็นผู้ให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย
จิตใจประกอบด้วยการเสียสละ ท่านผูใ้หญ่เหล่านีแ้หละ
ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณ ท่านผู้มีคุณทั้งปวงย่อมบ�าเพ็ญความ
ดีเพ่ือความดี อันแสดงถึงจิตใจที่หลุดพ้นหรือผ่องพ้น
จากความชัว่ตลอดถงึความเห็นแก่ตวั มากหรอืน้อยตาม
ภูมิชั้น ท้ังนี้ก็ต้องอาศัยอบรมปัญญาให้รู้จักเหตุผลทั้ง
สองฝ่าย คือทั้งฝ่ายก่อทุกข์และทั้งฝ่ายดับทุกข์ เทียบ
เคยีงกนัให้ประจักษ์ชดั และให้รู้จักคณุค่าของความดีให้
รูจ้กัตรีาคาของความดีว่าสูงกว่าความชัว่และผลต่าง ๆ ที่
จะพึงได้เพราะความชัว่ ให้รู้จักว่าความดีท�าให้เกดิเกยีรติ 
การรกัษาเกยีรตกิค็อืรกัษาความดีเอาไว้ ท้ิงความดีเสีย
เมือ่ใดกเ็ป็นอันทิง้เกียรตเิสียเมือ่นัน้ เมือ่ศกึษาอบรมให้
มคีวามประพฤตมิจิีตใจมคีวามรูม้คีวามเห็นเข้าทางแห่ง
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เหตุผลท่ีถูกต้องดังกล่าวก็จักบรรลุถึงความเป็นคนโดย
สมบรูณ์ซึง่เป็นผลสรปุยอดของการศกึษาของพระพุทธเจ้า

คนชนดิต่าง ๆ

คนที่เกิดมาท่านแสดงว่ามีหลายชนิดคือ

มนสฺุสเนรยิโก แปลว่าคนนรก หมายถงึคนท่ีร้อน 
รนอยู่เสมอเพราะมโีลภโกรธหลง ประกอบทจุรติต่าง ๆ 
อยูเ่ป็นอาจิณซึง่เหมือนเป็นไฟเผาให้ร้อนอยู่เรือ่ย บางที
ดูเหมอืนเป็นสุขสมบรูณ์แต่ความจรงิถกูเผาอยู่เสมอ ทแีรก
อาจเป็นไฟเย็นแต่เมื่อความชั่วปรากฏก็เป็นไฟร้อนขึ้น
มาทันที

มนุสฺสติรจฺฉาโนแปลว่าคนเดียรฉาน คือคนที่ท�า
อะไรไม่มคีวามละอายไม่มคีวามเกรงกลัวต่อความชัว่อะไร 
ท�าชั่วได้อย่างเปิดเผยหรืออย่างหน้าตาเฉย

มนุสฺสเปโตแปลว่าคนเปรต คือคนที่มีโลภอยาก
ได้อยู่ไม่รู้จักอ่ิมจักพอ มุ่งที่จะอาศัยเบียดเบียนผู้อ่ืนอยู่
เท่านั้น



80 การศึกษาเพื่อความเป็นคนท่ีสมบูรณ์

มนุสฺสมนุสฺโสแปลว่าคนมนุษย์ คือคนที่รู้จักการ
ควรการไม่ควร รูจั้กละอายใจรูจั้กยบัยัง้ และศกึษาอบรม
ตนให้มีศีลธรรมตามฐานะ

มนสฺุสเทโวแปลว่าคนเทวดา คอืคนท่ีถงึพร้อมด้วย
หิริ (ละอายรังเกียจความชั่ว) โอตตัปปะ (เกรงกลัว
ความชั่ว) มีความประพฤติสะอาดมีความสงบ

มนุสฺสวิสุทฺโธแปลว่าคนผู้บริสุทธิ์แล้ว คือท่านผู้
ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ หรือในไตรสิกขาดังกล่าว จน
ดับตัณหาเสียได้ บรรลุถงึความดับทกุข์ดังเช่นพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

คนนรกคนเดียรฉานและคนเปรตนับว่าเป็นคน
บกพร่อง มีความเป็นคนไม่สมบูรณ์ ส่วนคนมนุษย์คน
เทวดาและคนบริสุทธิ์แล้วเป็นคนสมบูรณ์โดยล�าดับ  
การศึกษาของพระพุทธเจ้ามุง่ให้เป็นคนโดยสมบรูณ์ ดัง
แสดงมา

ประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นประเทศนบัถือพระพุทธ-
ศาสนา แต่ก็ปรากฏว่ามีบุคคลที่บกพร่องอยู่มิใช่น้อย 
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บางประเทศทีม่ไิด้นับถอืพระพุทธศาสนาปรากฏว่าคนที่
ประพฤตดีิอย่างสามญัเช่นไม่ลักขโมยไม่ต้องระวงัรกัษา
ส่ิงของกนัเท่าไรมอียูม่าก ดูกน่็าอายเขาอยูบ้่าง แต่ท้ังน้ี
เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา
ตามสมควร ฉะน้ันแม้จะจัดการกบับคุคลอ่ืนไม่ได้กค็วร
จะจัดการกับตนเองแต่ละคนน่ีแหละให้ศึกษาปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา ท�าตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนสมบูรณ์
เท่าท่ีจะท�าได้กจ็ะเกดิความสวสัดีสมกบัทีต้่อนรบักนัด้วย
สวัสดี

ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย
ควรศึกษาท�าความดีแล

 ๑๗ กันยายน ๒๕๐๓





ความเชื่อฟัง

มวลมนษุย์ชือ่ว่าเป็นหมู ่(แม้อยู่คนเดียว กช็ือ่ว่า
หมูม่นษุย์) จึงต้องมคี�าส่ังเป็นบรรทดัแห่งความประพฤติ
เพ่ือให้สมหมู่ ค�าส่ังคือวินัย กฎหมาย กติกา และ
ระเบยีบต่าง ๆ ตลอดไปถงึค�าส่ังห้ามของมารดาบดิาครู
อาจารย์ที่มีแก่บุตรธิดาและศิษยานุศิษย์ของตน ค�าส่ัง
เหล่านี้หมู่มนุษย์ฝ่ายที่รับค�าส่ังต้องเชื่อฟัง ถ้าฝ่าฝืน 
ย่อมมโีทษตามโทษานโุทษและประเภทแห่งค�าส่ังนัน้ ๆ 
ค�าส่ังมี ๒ ประเภทคือ ค�าส่ังที่ยุติธรรม ๑ ค�าส่ังท่ี 

* ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเจริญ  สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๗ 
 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙

 

แนวความเชื่อ*
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ไม่ยตุธิรรม ๑ มนษุย์นกิรฝ่ายทีร่บัค�าส่ังย่อมปรารถนา
ค�าส่ังที่ยุติธรรมอย่างเดียวเพราะค�าส่ังที่ยุติธรรมย่อม
อ�านวยความร่มเยน็เป็นสุขสมบรูณ์พูนความเจรญิ มนษุย์
นิกรเมื่อได้รับค�าส่ังที่ยุติธรรมแล้วก็สมควรท่ีจะมีความ
เคารพเชื่อฟัง ไม่แต่งตั้งค�าสั่งที่ท่านมิได้แต่งตั้ง ไม่ตัด
ทอนค�าสัง่ทีท่่านแต่งตัง้ไว้แล้วเอาเองและสมควรมคีวาม
เคารพนบัถือเชือ่ฟังค�าของผูใ้หญ่ไม่ลบหลู่เฉยเมย ข้อนี้
จักเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว

เพราะเหตนุีส้มเด็จพระบรมศาสดาจึงตรสัแก่หมู่
เจ้าลิจฉว ีในลิจฉวอีปริหานยิธัมมสูตร ข้อท่ี ๓-๔ แปล
ความว่า

“ดูก่อนเจ้าลิจฉวชีาววัชชทีัง้หลาย เจ้าลิจฉวีชาววัชชี
มปีระมาณเพยีงใด จกัไม่แต่งต้ังวัชชธีรรม (กฎหมายแห่ง
ประเทศวชัช)ี ทีม่ไิด้แต่งตัง้ จักไม่ตดัวชัชธีรรมทีแ่ต่งตัง้
ไว้แล้ว จักถอืประพฤตอิยูใ่นวชัชธีรรมตามทีบ่ญัญตัไิว้เก่า 
อนึง่บรรดาเจ้าลจิฉวีชาววัชชท้ัีงหลาย เจ้าลจิฉวีชาววัชชี
เหล่าใดเป็นผูใ้หญ่จักสักการะเคารพนบัถอืบชูาเจ้าลิจฉวี
เหล่านั้น จักส�าคัญค�าของเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่าควรฟัง
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“ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความเจริญอย่างเดียว
อันพวกเจ้าลิจฉวีชาววชัชีพึงหวงัได้ไม่มคีวามเส่ือมเลย”

แม้ค�าส่ังในศาสนจักรคือพระวินัยอันพระศาสดา
ทรงแต่งตัง้ประทานแก่ภกิษุบรษัิทกดุ็จเดียวกนั ถ้าภกิษุ
บรษัิทไม่ตดัเตมิตามชอบใจ ถอืประพฤตอิยูใ่นสิกขาบท
ตามท่ีบญัญตัไิว้และสักการะเคารพนบัถือบชูาภกิษุผูเ้ป็น
พระเถระช�านาญกจิการ บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็น
สังฆปรณิายก เชือ่ฟังค�าของท่าน จักหวงัความเจรญิได้
โดยส่วนเดียวไม่มีความเส่ือมเลย เพราะเหตุนี้ พระ-
ศาสดาจึงตรัสไว้ในภิกขุอปริหานิยธัมมสูตรมีใจความ
เหมือนกันกับที่ตรัสแก่เจ้าลิจฉวี

มนุษย์นิกรผู้มีหน้าที่ส่ังควรออกค�าส่ังที่ยุติธรรม 
ส่วนมนุษย์นิกรผูมี้หน้าทีรั่บค�าส่ังก็สมควรมคีวามเคารพ
เช่ือฟัง เมื่อต่างปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่โดยธรรมฉะนี้ 
จักมคีวามเจริญย่ังยืน ไม่ต้องมกีารเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ 
พึงเห็นตัวอย่างผู้สั่งและผู้รับ ค�าสั่งในศาสนจักรทั้งสอง
ฝ่ายต่างมุ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยกธรรมเป็นใหญ่ เพราะ
เหตนุีจ้�าเดิมแต่คร้ังพุทธกาลมาจึงยังไม่มกีารเปล่ียนแปลง
การปกครองเลย
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ค�าส่ังที่กล่าวมานี้เป็นกฎที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นและ
ยังฝ่าฝืนได้ แต่กฎอีกอย่างหน่ึงคือกฎธรรมดาใคร ๆ 
จะฝ่าฝืนมิได้เลย กฎธรรมดาที่จะน�ามากล่าวในที่นี้คือ
ความแก่ความเจ็บความตาย กฎธรรมดานีม้อี�านาจเพียง
ไรทุกคนคงเคยเห็นแล้วเมื่อเห็นถ้ามีความเฉลียวใจจัก
รู้สึกว่าตนถูกความแก่ของคนแก่ ความเจ็บของคนเจ็บ 
ความตายของคนตาย ตกัเตอืนอยูเ่สมอดุจถกูมติรท่ีรกั
สนิทตักเตือนฉะนี้ว่าท่านจักต้องเป็นอย่างนี้ ๆ เพราะ
เหตุนีจ้งรบีเร่งท�าความดีตัง้แต่วนัน้ีเด๋ียวนีดุ้จไฟไหม้ผม
บนศีรษะเร่งรีบดับโดยเร็วพลัน ถ้าท่านมัวสนุกสนาน
ระเริงหลงเสียจักมีความเสียใจในภายหลัง ในเมื่อสาย
เสียแล้วใครจะเชือ่ฟังค�าตกัเตอืนดุจฉะนีห้รือไม่ ไม่บังคบั
แต่เมื่อถึงเวลาแล้วความแก่เจ็บตายก็เข้าครอบง�าให้อยู่
ในอ�านาจทัง้ส้ิน ไม่มคีวามล�าเอียงเลย กฎธรรมดาฉะนี้
ย่อมเป็นแม่บทและตวัอย่างแห่งกฎทีม่นษุย์ตัง้ขึน้ท้ังปวง
ไม่บงัคบัให้เช่ือฟังถึงแม้ไม่เชือ่ฟัง กเ็ป็นไปตามธรรมดา
เสมอกันหมด แต่กฎธรรมดาในส่วนกรรม สมควรเชื่อ
และถือไว้
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ความเชื่อถอื

ค�าสั่งอันมนุษย์นิกรพึงเคารพเชื่อฟังดังกล่าวแล้ว 
ยังมีค�าแสดงศิลปวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์นิกรมี
สมองเฉลียวฉลาดดังที่เรียกกันว่ามีหูตาสว่างในวิถีทาง
ที่จะด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก และยังมีค�าแสดงวิธีกล่อม
เกลากายวาจาจิตให้เป็นปกตเิรียบร้อยดีงามเป็นคู่กนัไป
กบัการด�าเนนิชวีติอยู่ในโลก ค�าทัง้สองประเภทนี ้เรยีก
ว่าค�าสอน ประเภทแรกเรียกว่าค�าสอนทางโลก ประเภท
ที่สองเรียกว่าค�าสอนทางธรรมจรรยา ค�าสอนทั้งสองนี้
มีจุดมุ่งส�าคัญต่างกันดังนี้ ค�าสอนทางโลก มุ่งให้บรรจุ
ไว้ท่ีสมอง คือมุ่งให้มนุษย์นิกรมีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาการนั้นเป็นที่ต้ัง ค�าสอนทางธรรมจรรยา มุ่งให้
บรรจุหรือถือไว้ที่กายวาจาและดวงใจ คือมุ่งให้มนุษย์
นิกรมีความเชื่อถือคือปฏิบัติตามเป็นที่ตั้ง ค�าส่ังเป็น 
ค�าบังคับให้เชื่อฟังโดยส่วนเดียว ถ้าฝ่าฝืนก็ถูกผู้รักษา
ค�าส่ังลงโทษ ส่วนค�าสอนทางโลกมใิช่ค�าสอนทีมุ่ง่ให้เชือ่
ถือโดยส่วนเดียวโดยมากมุ่งให้เกิดความรู้ทันโลก ส่วน
ค�าสอนทางธรรมจรรยามุ่งให้เชื่อถือคือปฏิบัติตาม ถ้า
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เห็นว่ามีเหตุผลไม่พอหรือไม่สมัครใจจะไม่เชื่อถือก็ได้ 
แต่ถ้าไม่เชื่อถือความดีไปเชื่อถือความชั่ว ก็ถูกธรรมดา
ลงโทษเอง มนษุย์นกิรถ้าได้รบัค�าสอนท้ังสองประเภทนี้
แยกกันจะมีความต่างกันดังนี้ ผู้ที่ได้รับค�าสอนทางโลก
จัดโดยส่วนเดียวย่อมมสีมองอันฉลาดแต่มกีายวาจาและ
ดวงใจเส่ือมทรามจากศีลธรรม นอกจากมีพ้ืนดีมาบ้าง
แล้ว ส่วนผู้ที่ได้รับค�าสอนทางธรรมจรรยาจัดโดยส่วน
เดียวย่อมมกีายวาจาและดวงใจเจริญด้วยศีลธรรมเพราะ
ความเชื่อถือแต่มีสมองไม่ทันโลก เพราะเหตุนี้ มนุษย์
นกิรจึงสมควรทีร่บัค�าสอนทัง้สองให้มนี�า้หนกัถ่วงกนัและ
กนั ให้สม�า่เสมอกนัดุจตราช ูเพ่ือจักได้มสีมองอันฉลาด
ในวทิยาการทางโลก มคีวามสามารถในศลิปหัตถกรรม
ทัง้มกีายวาจาและดวงใจ หนกัแน่นอยู่ในศลีธรรม ฉะน้ี
จักได้รับสุขประโยชน์และความเจริญยิ่ง ๆ

จรงิอยูค่�าสอนทางโลกโดยมากไม่ขดัอ�านาจกนักบั
กเิลสของตน ส่วนค�าสอนทางธรรมจรรยาขดัอ�านาจแห่ง
กเิลสของตน เพราะฉะน้ีแม้ได้ฟังค�าสอนทางธรรมจรรยา
เสมอถ้ามีความเชื่อถือน้อยไปก็ทานก�าลังดันแห่งกิเลส
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ทีฟู่ข้ึนเพราะความเจรญิแห่งค�าสอนทางโลกไม่ได้ เพราะ
เหตนุีใ้นถิน่ใด ๆ กต็ามถ้ามแีต่ค�าสอนทางโลกอย่างเดียว
แผ่ความเจริญไปถงึเข้าโดยทางการ ค�าสอนทางธรรมจรรยา
ท่ีเป็นพ้ืนเมอืงกเ็ส่ือมอารยธรรมพ้ืนเมอืงกถ็อย แต่ความ
ไม่สงบสุขความร้อนใจเจรญิขึน้ เมือ่ก�าลังตืน่การศกึษา
แผนใหม่ค�าสอนทางธรรมจรรยาจึงถูกชกัออกนอกวงการ
ศึกษาเกือบหมด ต่อมาเมื่อความตื่นลดลงแล้วจึงเห็น
ว่าการท่ีท�าดังนัน้ผดิไปจงึเพ่ิมค�าสอนทางธรรมจรรยาเข้า
อีก และค่อยเฉลียวถึงค�าสอนทางธรรมจรรยามากขึ้น 
ดังในปัจจุบันนี้แต่ยังมีข้อบกพร่องอันส�าคัญอยู่อีกคือ
มนษุย์นกิรทัง้เด็กและผูใ้หญ่มกัรับค�าสอนทางธรรมจรรยา
ไปบรรจไุว้ในสมองกนัเสียหมดไม่น�าไปบรรจไุว้ทีก่ายวาจา
และดวงใจเมื่อบรรจุผิดที่ฉะนี้ค�าสอนทางธรรมจรรยาก็
กลายเป็นค�าสอนทางโลกไปผูท้ีฟั่งและเรยีนค�าสอนทาง
ธรรมจรรยาก็กลายเป็นเชื่อฟังค�าสอนทางโลก แต่นั้น
มาความถือตัว ความทะเยอทะยาน ความริษยา ความ
ดูหมิน่ ความมใีจคบัแคบ และการพูดจาเพ้อเจ้อเป็นต้น
ก็เกิดตามกันมาเป็นถ่องแถว วิธีแก้ข้อบกพร่องอันนี้ก็
คอืบรรเทาความต่ืนตมูเสียบ้าง คดิให้เห็นความจรงิว่าที่
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ว่าอารยประเทศหรอือารยถิน่คือถิน่อันประเสรฐินัน้ ได้แก่
ถิ่นที่มีศีลธรรม ถิ่นใดมีศีลธรรมแม้จะยังเป็นป่าดงพง
เขาถิน่นัน้กช็ือ่ว่าอารยถิน่ได้ ส่วนถิน่ใดปราศจากศลีธรรม
แม้ถ่ินนัน้จะเจริญด้วยบ้านเรือนตกึรามเป็นอาทสัิกเพียงไร 
หรือเป็นถ่ินทีเ่รยีนเรือ่งศลีธรรมกต็าม ถิน่นัน้เป็นอารยถิน่
หามไิด้แต่เป็นอนารยถ่ิน ท้ังสองประเภทน้ีเมือ่ผ่านเข้าไป
อยู่จักรู้สึกว่ามีความวางใจความเย็นใจต่างกันมาก เมื่อ
คดิให้เห็นความจรงิฉะนีแ้ล้วกบ็รรเทาความทะเยอทะยาน
เสียบ้างแล้วก็พยายามหาความรู้ทางโลกมาบรรจุไว้ท่ี
สมองให้ทันโลก ไม่ยอมเอาไปไว้ที่กายวาจาและดวงใจ 
พยายามเอาความรู ้ทางธรรมจรรยาจากสมองไปบรรจุ
ไว้ทีก่ายวาจาและดวงใจและใช้ความสามารถตามศลิปะ
ของตนให้ด�าเนนิไปทางเดียวกบัธรรมจรรยาเพือ่ด�ารงชวีติ 
เมื่อคิดให้เห็นความจริงฉะน้ี ก็ชักชวนตนและผู้อ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องด้วยตนให้มีความเชื่อถือคือปฏิบัติตาม เมื่อ
ปฏบิตัไิด้เท่าใด แม้ไม่ปรารถนากไ็ด้ชือ่ว่าอารยะเท่าน้ัน 
ถ้าปฏิบัติมิได้เท่าใดแม้ปรารถนาหรือประกาศโฆษณา
สกัเท่าใดกไ็ด้ชือ่ว่าอนารยะเท่านัน้ ตามท่ีกล่าวมานีก้พ็อ
จะเป็นแนวความคิดให้จับข้อส�าคัญได้ว่า บุพพภาคคือ
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ส่วนเบือ้งต้นแห่งค�าสอนทางธรรมจรรยากค็อืความเชือ่ 
ในจูฬกัมมวิภังคสูตรแสดงความเชื่อไว้ ๔ ประเภทคือ

กมัมสัทธา เชือ่กรรมคือเชือ่ว่าความจงใจท�า ความ
จงใจพูดความจงใจคิด ดีเป็นดีชั่วเป็นชั่ว หรือเชื่อว่า
กรรมดีมีกรรมชั่วมี

วปิากสัทธาเชือ่ผลของกรรมว่ากรรมดีให้ผลดี กรรม
ชั่วให้ผลชั่ว 

กมัมสัสกตาสัทธาเชือ่ความทีสั่ตว์มกีรรมเป็นของ
ของตน 

ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระ-
ตถาคตเจ้า 

มนษุย์นิกรด�ารงชวีติอยูไ่ด้ด้วยผลประโยชน์จึงต่าง
หวงัผลประโยชน์เหมือนกนัทกุคน ผลประโยชน์ปัจจุบนั
ก็ไม่พ้นไปจากลาภยศไมตรี ผลประโยชน์ภายหน้าก็ไม่
พ้นไปจากอายุวรรณสุขยศสวรรค์ และมนุษย์นิกรต่าง
ไม่อยากตายจึงต่างหวงัประโยชน์อย่างยิง่เพ่ืออมตธรรม
ธรรมท่ีไม่ตาย มนุษย์นิกรจักบรรลุประโยชน์ตามปรารถนา
ได้ด้วยกรรมดีของตน จักไม่บรรลุได้ด้วยกรรมชั่วของ
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ตน เพราะเหตุน้ีท่านจึงสอนให้เช่ือกรรม เชื่อผลของ
กรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เพื่อจัก
ได้ถือกายวาจาใจของตนไว้ให้ดีคือประกอบแต่กรรมดี 
ไม่ถือกายวาจาและใจไว้ชั่วคือไม่ประกอบกรรมชั่ว

ถ้าจะมคี�าถามว่าถอือย่างไรเรียกว่าถอืดี ถอือย่างไร
เรียกว่าถือชั่ว ตอบว่าข้อนี้มารดาบิดาญาติมิตรสหายผู้
หวังดีและครแูละสมณพราหมณาจารย์เป็นอาท ิต่างได้
พร�่าสอนชี้แจงแสดงแก่บุตรธิดาญาติมิตรสหาย และ
ศิษยานุศิษย์และสาวกมิได้หยุดหย่อนว่าอย่างนี้ ๆ แม้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากไ็ด้ทรงแสดงชีแ้จงไว้แล้วบรสุิทธิ์
บริบูรณ์ส้ินเชิงจักน�ามากล่าวสักนิดหน่อยเพ่ือเป็นแนว
แห่งความถือ ดังต่อไปนี้

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน ๔ 
๑.  อุฏฐานสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 
๒.  อารักขสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความรักษา 
๓.  กัลยาณมิตตตา  คบเพื่อนที่ดีงาม
๔.  สมชีวิตา  เล้ียงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลัง  
  มใิห้ฟูมฟายนัก มใิห้เบยีดกรอนกั
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สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า ๔ 
๑. สัทธาสัมปทา ถงึพร้อมด้วยความเชือ่ส่ิงท่ีควรเชือ่ 
๒. สีลสัมปทา ถงึพร้อมด้วยความปกตกิาย วาจา ใจ 
๓. จาคสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความบริจาค
๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญาความรอบรู้ผิด 
  ชอบ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ 

ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างย่ิง
ประโยชน์อย่างยิง่ บคุคลพึงบรรลุได้ด้วยเดินตาม

ทางอันเดียวนี้คือ 
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  

ปัญญาสิกขา คอืปัญญา
สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ    
สัมมาวาจา วาจาชอบ 
สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ   สีลสิกขา คือศีล
สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีวิตชอบ    
สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ   
สัมมาสติ ระลึกชอบ จิตตสิกขา คือสมาธิ
สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 
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มนุษย์นิกรมุ่งประโยชน์ใด ๆ ถือคือปฏิบัติตาม
ประโยชน์นั้น ๆ ตามประเภทอย่างนี้แลชื่อว่าถือดีตาม
ประเภทแห่งประโยชน์ ถ้าถือตรงกันข้ามชื่อว่าถือช่ัว 
เมื่อถือดีย่อมได้รับประโยชน์ตามประเภทที่ถือ เมื่อถือ
ชั่วย่อมไม่ได้รับประโยชน์

ความเชื่อไม่ถอืหรอืความเชื่อวาง

มนุษย์นิกรผู้เชื่อค�าสอนด้วยปัญญาแล้วถือคือ
ประพฤตเิป็นประโยชน์ ย่อมได้รบัประโยชน์ตามสมควร
แก่ความประพฤต ิถ้ามคี�าถามว่าเมือ่ได้รบัประโยชน์แล้ว
จะวางการถอืได้หรือยงั ตอบว่าถ้าได้รับประโยชน์ปัจจุบนั
และประโยชน์ภายหน้าแล้วก็ยังวางการถือมิได้ ส่วนที่
ประพฤตเิป็นประโยชน์ไปแล้วก็แล้วกนัไป แต่กค็งยดึถอื
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากความประพฤตท่ีิเป็นประโยชน์ 
มลีาภยศเป็นอาทว่ิาเป็นของเรา (ถ้าไม่ถอืว่าเป็นของเรา 
กเ็ป็นของเขา เรากเ็ลยชวดเพราะยงัมเีรามเีขาอยู)่ ลาภ
ยศเป็นต้น ต้องเส่ือมต้องส้ินไปเป็นธรรมดา เมื่อวาง
การถอืท่ีเป็นประโยชน์เสยีแล้วจักเอาลาภยศเป็นต้นท่ีไหน
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มาทดแทนส่วนทีส้ิ่นไปเพ่ือเป็นทีพ่ึ่งพิงอิงชวีติแห่งตวัเรา
ซึ่งยังต้องท่องเท่ียวไปอยู่ คนที่ขาดแคลนลาภเป็นต้น 
เพราะเหตทุีไ่ม่ถอืประโยชน์ ไพล่ไปถอืความประพฤตท่ีิ
ไม่เป็นประโยชน์ เพราะเชือ่ส่ิงทีไ่ม่ควรเชือ่ เพราะเหตนุี้
ความประพฤติเป็นประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้านั้น 
มนุษย์นิกรซึ่งยังต้องท่องเที่ยวไปจักปล่อยวางเสียมิได้

อนึ่งมนุษย์นิกรเมื่อเกิดมาแล้วเห็นความล�าบาก
ในเวลาเกดิก็ปรารถนาความไม่แก่ เจ็บ ตาย ปรารถนา
ความมีชีวิตยืนยงอยู่เย็นเป็นสุขในโลก แม้รู้ว่าเมื่อเกิด
มาแล้วกต้็องแก่ เจ็บ ตาย เหมอืนกนัหมดกย็งัปรารถนา
ความแก่ช้าความมีโรคน้อยและความมีอายุยืน เมื่อมี
ความปรารถนาฉะนี้จึงแสวงหาวิธีต่าง ๆ กัน มีท�าพิธี
ต่ออายุทางไสยศาสตร์เป็นต้น แม้นักวิทยาศาสตร์ก็
คดิค้นหาวิธเีพ่ือท�าให้ไม่แก่ เจ็บ ตาย หรอืเพ่ือให้แก่ช้า 
มโีรคน้อย และตายช้ากนัมากเหมอืนกนั อันความไม่มี
โรคหรือความมีโรคน้อยท่านกล่าวว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นโอกาสท่ีจกัได้ใช้ร่างกายประกอบประโยชนกจิ
สมกับที่เกิดมา อน่ึงความมีโรคน้อยก็ดีความมีอายุยืน
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กดี็ท่านกล่าวว่าเป็นผลแห่งกรรมดี เพราะเหตุนีจึ้งสมควร
เพ่ือจะปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ท่านแสดงไว้ตามสมควร 
เป็นต้นว่าหดัท�าใจให้รืน่เรงิเป็นนติย์ ปฏิบตัตินให้ถกูต้อง
ตามหลักอนามัย เมื่อตื่นนอนในเวลาเช้าอากาศสดชื่น 
ก็ท�าใจให้ปลอดโปร่ง แช่มชื่น และตั้งใจเพ่ือให้มีอายุ
ยืนยาว เพื่อประกอบประโยชน์และตั้งใจท�าการอันเป็น
หน้าที่ประจ�าวันให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อยไม่คั่งค้าง อนึ่ง
ไม่ประมาทต่อการบ�ารุงรักษาชีวิต ไม่ประกอบกิจท่ีชั่ว
อันจะท�าชวีติให้อับเฉา หมัน่ประกอบกศุลกจิ อันจะท�า
จิตให้ชุม่ชืน่ในคราวเจ็บไข้ได้ทกุข์กรี็บหาหมอผูส้ามารถ
มาเยียวยารักษาตามความสามารถ เม่ือปฏิบัติได้แม้
ฉะนีก้เ็ป็นกรรมดีอันอาจอ�านวยให้มโีรคน้อยและมอีายุ
ยืนยาวได้ แต่ความแก่ เจ็บ ตาย ย่อมมีแก่สังขาร 
ทั้งหลายเป็นธรรมดา จะท�าประการใด ๆ เพื่อจะมิให้
แก่ เจ็บ ตาย ย่อมไม่ได้ เมื่อหาความไม่ตายที่อ่ืนมิได้
ผู้ปรารถนาความไม่ตายก็ควรมาคิดค้นหาความไม่ตาย
ในพุทธศาสนาดูบ้างได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดย
ความว่า เบญจขันธ์ (กองทั้ง ๕) คือรูปร่างอันเป็นรัง
โรค ๑ ความรู้สุขทุกข์และเฉย ๆ ๑ ความจ�าได้หมาย
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รู ้๑ ความคดินึกปรุงแต่งเร่ืองราว ๑ ความรูว่้านัน่นีใ่น
เมือ่ตาเห็นรปูเป็นต้น ๑ เหล่านีเ้ป็นตวัทุกข์ใหญ่ ตณัหา
ความทะเยอทะยานอยากเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิ ความดับ
ตัณหาได้ทุกข์ดับไปหมดเป็นความดับทุกข์มรรค ๘ มี
ความเห็นชอบเป็นต้นอันย่นย่อเป็นศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ เมื่อฟังมาฉะนี้แล้ว
พิจารณาดูตามศาสโนวาทได้ความคิดว่าตัวเราอยากไม่
แก่ เจ็บ ตาย และอยากให้คนที่รักเป็นเช่นนี้ด้วย เมื่อ
ไม่สมปรารถนา ก็เกิดความทุกข์คือความเหือดแห้งใจ 
ความร�าพันร�่าไร ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 
ความคับแค้นใจขึน้ ความทกุข์เหล่าน้ีเกิดขึน้ท่ีเบญจขนัธ์ 
เบญจขนัธ์เป็นตวัทกุข์ใหญ่อยู่แล้วยังต้องทนทุกข์เหล่านี้
อันเกิดจากความทะเยอทะยานอยากในปัจจุบันอีกด้วย 
ความทะยานอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอย่างนี้ คราวนี้
ถ้าไม่มคีวามทะยานอยากแก่เจ็บตาย ไม่มคีวามทะยาน
อยากไม่แก่เจ็บตายอีกอย่างหนึง่ไม่มคีวามอยากได้อยาก
เสีย ไม่มีความอยากมี อยากเป็นทั้งสิ้น เมื่อเป็นอยู่ก็
ไม่อยาก ตายกไ็ม่อยากปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมดา
ฉะนีเ้มือ่เบญจขนัธ์ต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมดา กไ็ม่
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ทุกข์มีเหือดแห้งใจเป็นต้น ความดับความทะยานอยาก
เป็นความดับทุกข์ได้ฉะนี้ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น
ทางปฏบัิตเิพ่ือให้ถงึความดับทกุข์ในเบือ้งต้น มนษุย์นกิร
ผู้หวังความดับทุกข์ต้องถือไว้ก่อนคือถือศีล ถือสมาธิ 
ถือปัญญา

เรือ่งการถอืศลี สมาธ ิปัญญา มข้ีอทีจ่ะพึงพูดดัง
ต่อไปนี ้ถ้าเข้าใจว่าเมือ่จักถอืศลี สมาธ ิปัญญา ต้องไป
ถอืท่ีวัดท่ีป่าเป็นต้นเรยีกว่าเข้าใจพลาดทีค่อืเมือ่จักถอืก็
ไม่ต้องไปถือที่ไหนอ่ืน ถือที่กายวาจาจิตนี้แหละ วัดก็ดี
ป่าก็ดีเป็นที่อุปกรณ์ให้สะดวกแก่การถือเท่านั้น เพราะ
ฉะนั้นเมื่อหวังจะถือให้สะดวกจึงสมควรไปวัด หรือเข้า
ป่าหรือสถานที่อันสมควรอ่ืน ๆ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเข้าใจ
ว่าการรับสิกขาบท ๕-๘-๑๐ เป็นการถือศีลแท้ก็เรียก
ว่าเข้าใจพลาดศีลไปอีก เพราะนั่นเป็นค�าส่ังหรือวินัย
ประจ�าหมู ่มไีว้ส�าหรบับงัคบักายวาจาให้เรยีบร้อยเสมอ
กัน ส่วนศีลมิใช่ค�าส่ังพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็น 
ค�าสอน ศลีคอืปกตกิายวาจาและจิต ถ้าปล่อยกายวาจา
จิตให้ผดิปกติ แม้จะรับสิกขาบทสักเท่าไร ๆ กไ็ม่ชือ่ว่า
ถือศีล เมื่อถือความปกติแห่งกายวาจาจิต ไว้ได้แม้จะ
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รบัสิกขาบท ๕ กต็าม หรือมากกว่ากต็าม กย่็อมชือ่ว่า
ถอืศลีเสมอกนั พระพุทธเจ้าทรงบัญญตัวินัิยคือสิกขาบท
เหล่านีไ้ว้เป็นค�าส่ังเป็นต้นทางแห่งศลี ถ้าไม่ปฏบิตัติาม
สิกขาบทกถ็อืศลีมไิด้ เพราะสิกขาบทหยาบกว่าศลี เมือ่
ท�าดีอย่างหยาบ ๆ ยังไม่ได้ แล้วจะท�าให้ละเอียดได้
อย่างไร อน่ึงพุทธบริษัทชื่อว่าเป็นหมู่ มีค�าส่ังคือวินัย
ส�าหรับประพฤติตามประเภทแห่งหมู่ ถ้าผู้ใดปราศจาก
วนิยัของหมูเ่สียทัง้ส้ินผูน้ัน้หาชือ่ว่าพุทธบรษัิทไม่จะป่วย
การกล่าวไปถึงภูมิธรรมที่สูงกว่า เพราะเหตุน้ีจะคิดว่า
สิกขาบทเหล่าน้ีมิใช่ตัวศีลแล้วไม่รับมาปฏิบัติ ไม่ชอบ 
แต่ควรทราบความต่างกันเพื่อจักไม่ยึดสิกขาบทเป็นศีล
แล้วหยุดอยู่เพียงรับสิกขาบทเท่าน้ัน อนึ่งธรรมดาของ
ใจย่อมคิดไปต่าง ๆ ทุก ๆ ขณะ ซึ่งเปรียบเหมือนวิ่ง
อยูเ่สมอ ความพยายามท�าใจให้คดิอยูเ่พียงส่ิงเดียวด้วย
การเพ่งกสิณหรืออานาปานสตเิป็นต้นซึง่เปรยีบเหมอืน
หยดุการวิง่หยดุยนืตรงอยู ่ฉะนัน้เรยีกว่าสมาธคืิอความ
ตั้งใจมั่น การถือสมาธิ คือการเจริญสมถกรรมฐาน 
(กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ) มีกสิณ ๑๐ อนุสติ ๑๐ 
เป็นต้นประการใดประการหนึ่ง อนึ่งบุคคลยังประกอบ
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ด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิต ความรู้เป็นเหตุละกิเลส
ได้เรียกปัญญา การถือปัญญาคือการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน (กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา) ศีล สมาธิ 
ปัญญาท่านแสดงไว้โดยพิสดารเป็นอันมากมใีนไตรสิกขา
เป็นต้นจิตของบุคคลได้เยื่อใยกับความทะยานอยากมา
นานจึงตดัให้ขาดจากกนัได้โดยยาก เพราะเหตนุีผู้ถื้อศลี
สมาธิปัญญาจึงต้องถือโดยกาลนานจะท�าใจเร็วด่วนได้
มไิด้เพราะความใจเรว็ด่วนได้นัน้เป็นความอยากอันเป็น
ตัวก่อทุกข์นั่นเอง มนุษย์นิกรถือศีลสมาธิปัญญามั่นอยู่
ทีก่ายวาจาจิต กายวาจาจิตกจั็กมัน่อยู่ในศลีสมาธปัิญญา  
แตถ่า้ยังถอือยู่ตราบใดกย็ังไม่สิ้นความอยากไม่สิน้ทุกข์
อยู่ตราบนั้น เพราะเมื่อยังถืออยู่ก็แสดงว่าศีลสมาธิ 
ปัญญายงัจักต้องตกต�า่อยูจึ่งต้องคอยถอืไว้ ถอืศลี สมาธิ
ปัญญาเพ่ือผลใดยังไม่บรรลุผลนั้นจึงคงต้องถือไว้ เมื่อ
บรรลุผลนัน้แล้วกไ็ม่ต้องถอื เมือ่ยงัถอืจึงหมายความว่า
ยงัไม่บรรลุผลอันประเสรฐิ อนึง่เมือ่ยงัถอือยูก่ห็มายความ
ว่ายงัไม่เสร็จกจิเปรียบเหมอืนเมือ่ยงัมร่ีางร้านอยูก่ห็มาย 
ความว่ายงัสร้างตกึไม่เสร็จฉะน้ัน อน่ึงตณัหาใดเป็นเหตุ
ถอืว่านัน่ของเรามานะใดเป็นเหตถืุอว่าเราเป็นนัน่ ทฏิฐิ
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ใดเป็นเหตถุอืว่านัน่เป็นตวัตนของเรา ความถือศลีสมาธิ
ปัญญากถ็อืด้วยตณัหามานะทฏิฐน้ัิน ตณัหามานะทฏิฐิ
เป็นโทษเครือ่งเศร้าหมอง ความถือทีเ่นือ่งมาจากตณัหา
มานะทฏิฐิจงึเป็นโทษเครือ่งเศร้าหมองด้วยศลีสมาธิปัญญา 
เป็นเหตกุ�าจัดตณัหามานะทฏิฐ ิเมือ่ถอืศลีสมาธปัิญญา
ด้วยตัณหามานะทิฏฐิจึงยังก�าจัดตัณหามานะทิฏฐิมิได้
สมจริง ด้วยธีรราชภาษิตแปลความว่าส่ิงที่ยังถืออยู่พึง
เป็นของหาโทษมิได้ไม่มีในโลก

เพราะเหตุน้ีเมื่อตัณหาความทะยานอยากจะดับ 
จึงต้องวางความถือศีลสมาธิปัญญา ความวางความถือ
ฉะนี้เรียกว่าความไม่ยึดถือ ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นเหตุ
ให้วาง ตอบว่าศีลสมาธปัิญญาทีเ่กดิพร้อมเพรยีงเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน (มัคคสมังคี) ที่กายวาจาจิต เป็นเหตุ
ให้วางความถือ ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมัคคสมังคีที่
กายวาจาจิตนั้น พูดง่าย ๆ คือกาย วาจาจิตเป็นปกติ 
(ศีล) จิตต้ังมั่น (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 เม่ือตัณหามานะทิฏฐิอันเป็นเหตุให้ถือซึ่งเปรียบ
เหมอืนเจ้าของเงาไม่มแีล้วเงากไ็ม่มฉีะนัน้ เพราะเหตนุี้
บุคคลจะวางศีลสมาธิปัญญาเอาเอง ด้วยเข้าใจว่าต้อง
วางจึงจักดับตัณหาได้ ฉะนี้ไม่ถูก ความเข้าใจอย่างนั้น
เป็นอวิชชาความไม่รู้จริง

ถามว่า เมื่อวางความถือศีลสมาธิปัญญาลงแล้ว 
ยังจะมีความถืออย่างอ่ืนอยู่อีกหรือไม่

ตอบว่า ไม่มท้ัีงหมด เพราะความถอืทุกอย่าง เป็นต้น
ว่าถือบุญถือบาปอันเป็นส่วนเหตุก็ดี ถือผลต่าง ๆ เช่น
ลาภยศตลอดถงึเบญจขนัธ์กดี็ ว่าของเราเป็นเราเป็นตวั
ตนของเราหายไปหมดพร้อมกนักับตณัหามานะทฏิฐอัิน
เป็นเหตุให้ถือ 
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ถามว่า ที่ว่าวางศีลสมาธิปัญญานั้น วางไว้ที่ไหน

ตอบว่า ถือที่ไหนก็วางที่นั่น คือถือไว้ที่กายวาจา
จิต กว็างท่ีกายวาจาจิต เพราะเหตน้ีุแม้ท่านผูป้ล่อยวาง
จักวางศีลสมาธิปัญญาเสียก็ดี กายวาจาจิตของท่านคง
มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์

ถามว่า เมื่อตัณหาอันเป็นเหตุให้ถือดับไปจักให้
เกิดผลอย่างไร 

ตอบวา่ ให้เกดิผลคอืความส้ินทกุข์ทัง้ปวง ในทีน่ี้
จะแยกทกุข์ออกเป็น ๒ ประเภทคอื ๑ ทกุข์ทีเ่กดิเพราะ
ตัณหาในปัจจุบันชาติ ๒ ทุกข์ท่ีเกิดเพราะตัณหา ใน
อดีต แต่ทกุข์แม้มากประเภทกย่็อลงเหลือหน่ึงคอืเบญจ-
ขันธ์เท่านั้น ทุกข์ประเภทที่ ๑ มีความเหือดแห้งใจ 
(โศก) เป็นต้น ทกุข์ประเภทที ่๒ คอืความเกดิแก่ เจ็บ
ตายแห่งเบญจขนัธ์ ความทกุข์ประเภทท่ี ๑ ส้ินไปหมด
พร้อมกบัความไม่ถอืเพราะตณัหาดับไป ส่วนความทกุข์
ประเภทที่ ๒ ยังไม่ส้ินไปก่อนแต่ไม่มีผู้ถึงทุกข์ข้อนี้ 
สมควรอธิบายอีกว่าบุคคลยังยึดถือทุกข์คือเบญจขันธ์
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ด้วยตณัหาว่าของเรา ด้วยมานะว่าเป็นเรา ด้วยทฏิฐว่ิา
เป็นตัวตนของเราจึงเป็นทุกข์มีโศกเป็นต้น บุคคลเป็น
อันมากไม่ปรารถนาทกุข์แต่ไม่วางทกุข์จงึไม่พ้นทกุข์ไปได้ 
ถ้าไม่ยึดถือทุกข์คือเบญจขันธ์แล้วย่อมไม่ต้องเป็นทุกข์
โศกประการใด ๆ เลย เมือ่ทกุข์คอืเบญจขนัธ์ทนอยู่มไิด้
ต้องเปล่ียนแปรสลายไปก็ไม่เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย ไม่
เห็นว่าเราหรอืเขาเกดิแก่เจ็บตาย แต่เห็นว่าส่ิงท่ีมคีวาม
เกดิขึน้เป็นธรรมดาดับไปตามธรรมดา เมือ่วางความถอื
ทุกข์ลงฉะนี้จึงจักพ้นทุกข์ทั้งส้ินได้ ส่วนทุกข์คือเบญจ-
ขันธ์ก็คงเป็นทุกข์คือทนคงอยู่มิได้ กล่าวโดยธรรมดา
สามัญว่าต้องเกิดดับไปตามธรรมดา หรือกล่าวโดย
อุปาทานสมมติ (สมมติตามอุปาทาน) ว่าต้องเกิดแก่
เจ็บตายไป แต่ไม่ใช่ทกุข์ (เบญจขนัธ์) ของเรา (เพราะ
ปราศจากตัณหา) ไม่ใช่ทุกข์ (เบญจขันธ์) เป็นเรา 
(เพราะปราศจากมานะ) ไม่ใช่ทุกข์ (เบญจขันธ์) เป็น
ตวัตนของเรา (เพราะปราศจากทฏิฐ)ิ ไม่มเีราเป็นทุกข์ 
ทกุข์ (คอืเบญจขนัธ์) เป็นทกุข์ (คือเกดิดับหรอืเกดิแก่
เจ็บตาย) เองต่างหาก เพราะเหตนุีท่้านจึงกล่าวว่าทุกข์
มีอยู่แต่ไม่มีผู้ถึงทุกข์ 
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ถามว่า ค�าว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นค�าสมมติตาม
อุปาทาน (ความยึดถือ) หรือ 

ตอบวา่ เข้าใจว่าอย่างน้ัน สังขารคอืส่ิงทีป่รุงแต่ง
ขึน้ทัง้ส้ิน มใีจครองเช่นเบญจขนัธ์แห่งมนษุย์และดิรัจฉาน
กต็าม ไม่มีใจครองเช่นภูเขาบ้านเรอืนต้นไม้กต็าม ท่าน
แสดงว่ามลัีกษณะเสมอกนัคอื เกดิแปรดับทัว่ไปทัง้หมด 
ท่านผูป้ล่อยวางไม่ยดึถอื (แม้บางส่วน) ย่อมเห็นลักษณะ
อย่างนัน้ในสังขารทัง้ปวง เพราะเหตนุีท่้านจึงกล่าวไว้ใน
ธรรมจักรกปัปวตัตนสูตรว่าพระโกณฑญัญะเกดิดวงตา
เห็นธรรมว่า ส่ิงใดส่ิงหนึง่มคีวามเกิดขึน้เป็นธรรมดาส่ิง
นัน้ทัง้หมดมคีวามดับไปเป็นธรรมดา ส่วนผูท้ีย่งัมคีวาม
ยดึถอืเมือ่เบญจขนัธ์เกดิแปรดับกเ็ห็นว่าเกดิแก่เจ็บตาย 
เมื่อบ้านเรือนเกิดแปรดับก็เห็นว่าสร้างบ้าน บ้านเก่า  
บ้านพังหรอืรือ้บ้าน เมือ่ถ้วยชามเกดิแปรดับกเ็ห็นว่าป้ัน
ถ้วยปั้นชามถ้วยเก่าชามเก่าถ้วยแตกชามแตก ฯลฯ 
ความที่เห็นต่าง ๆ กันในเมื่อสิ่งที่เป็นสังขารเหมือนกัน
เกดิแปรดับฉะน้ี ก็เพราะความทีไ่ปยดึถอืว่าเป็นน่ันเป็นน่ี 
เพราะเหตุนี้เมื่อบางส่ิงเกิดแปรดับจึงเห็นว่านั่นเกิดแก่
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เจ็บตาย เมื่อบางส่ิงเกิดแปรดับจึงเห็นว่านี่ถูกปั้นขึ้นนี่
เก่านีแ่ตก ทัง้นีเ้พราะสิง่ท่ีถอืว่านัน่นีน่ัน้ ๆ มอีาการเกดิ
แปรดบัต่าง ๆ กนัตามเหตุปัจจยัทีป่รุงแต่งข้ึน เพราะฉะน้ี
จึงเห็นว่าความทนอยูม่ไิด้แห่งสังขารทัง้ปวงเมือ่กล่าวโดย
ธรรมดาโวหารหรอืสามญัโวหารควรกล่าวว่าเกดิแปรดับ 
เหมอืนกนัหมด แต่เมือ่กล่าวโดยอุปาทานสมมตโิวหาร
ย่อมกล่าวได้ต่าง ๆ กัน (ตามความต่าง ๆ กันแห่ง 
อาการเกิดแปรดับ) เช่นเมื่อเบญจขันธ์เกิดแปรดับ ก็
กล่าวว่าเกดิแก่เจ็บตายเป็นต้น แต่ท่านผูว้างความยึดถอื
คอืไม่ถอืมัน่ด้วยอุปาทานแล้ว เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระอรหันตสาวกกต็รัสและพูดด้วยอุปาทานสมมตโิวหาร
คูก่นัไปกบัธรรมดาโวหารหรือสามญัโวหารเพ่ือให้เวไนย-
นิกรทราบความหมายแห่งพระพุทธด�ารัสแล้วหย่ังรู้ถึง
ธรรมดาคือความจริง

ถามว่า มคีาถาในธรรมบทคาถาหนึง่แปลความว่า 
บุคคลฆ่ามารดาบิดา พระราชาผู้กษัตริย์ทั้งสองแว่น
แคว้น และเสมียนผู้ติดสอยห้อยตาม (สานุจร) เป็นผู้
ไม่มทุีกข์ เป็นพราหมณ์ย่อมไปและท่านไขความว่า มารดา
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ได้แก่ตณัหา บดิาได้แก่มานะ พระราชาผูก้ษัตรย์ิท้ังสอง
ได้แก่ทิฏฐิ ๒ คือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยงหมดและ
ความเห็นว่าส่ิงทั้งปวงขาดศูนย์หมด แว่นแคว้นมุ่งเอา
อายตนะ ๑๒ มีตารูปเป็นต้น เสมียนมุ่งเอานันทิราคะ
คือความก�าหนัดด้วยอ�านาจแห่งความยินดีเพลิดเพลิน 
อันอาศัยความท่ีตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดขึ้น พระคาถานี้
เห็นจะมุ่งความดังที่แสดงมาแล้วแต่ต้น

ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างนั้นตัณหาเป็นเหตุก่อเกิด
เบญจขันธ์ดังค�าว่าตัณหายังบุรุษให้เกิดแล้วยังเป็นเหตุ
ให้ยดึถอืว่าของเรา มานะและทิฏฐกิเ็ป็นเหตใุห้ยึดถอืดุจ
เดียวกัน เมื่อถือศีลสมาธิปัญญาตัณหามานะทิฏฐิก็ยัง
เข้ายดึศลีสมาธปัิญญาว่าของเรา เป็นเราเป็นตวัตนของ
เราแล้วก็บ�ารุงความถือให้มั่นเข้า เพราะเหตุน้ีท่านจึง
เปรยีบดังมารดาบดิาและพระราชาผูก้ษัตรย์ิ บ�ารุงบตุร
ธดิาทีต่นให้ก�าเนดิขึน้และประชาราษฎรให้เจรญิรุง่เรอืง 
ฉะนัน้เมือ่ศลีสมาธปัิญญา พร้อมเพรยีงเป็นอันหนึง่อัน
เดียวกันแล้วก็ก�าจัดตัณหา มานะทิฏฐิเสีย จึงสิ้นทุกข์
ด้วยเหตุผลดังแสดงมาแล้ว
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บุคคลผู้ไม่เห็นความตายไม่เห็นผู้ตาย แต่เห็นว่า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกดิขึน้เป็นธรรมดาส่ิงน้ันท้ังหมดมคีวามดับ
ไปเป็นธรรมดา เป็นผูป้ล่อยวางไม่ยดึถือดังกล่าวมาแล้ว 
ชื่อว่าบรรลุอมตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายได้แก่นิพพาน 
(ธรรมที่ปราศจากเครื่องร้อยรัด) ด้วยประการฉะนี้

ถามว่า อยากทราบอีกว่านพิพานเป็นผลแห่งมรรค
มีองค์ ๘ ใช่ไหม 

ตอบว่า มใิช่ ผลแห่งมรรคคอืนโิรธ นพิพาน (ใน
ที่นี้มุ่งถึงนิพพานที่มิใช่เป็นไวพจน์ของนิโรธ) มิใช่นิโรธ 
พึงทราบโดยอุปมาดังต่อไปนี้ สมุทัย (เหตุให้ทุกข์เกิด 
คือตัณหา) เปรียบเหมือนโรคในกาย ความไม่สบายที่
เกดิเพราะโรคเปรยีบเหมอืนทกุข์ ยาแก้โรคเปรยีบเหมอืน
มรรค ความหายโรคเปรียบเหมอืนนิโรธ ความปกตแิห่ง
ร่างกายดังเดิมเปรียบเหมอืนนิพพาน ความหายโรคและ
ความปกติแห่งร่างกายดังเดิมมิใช่อย่างเดียวกัน ถ้าจะ
ถามคนทีม่ร่ีางกายเป็นปกตว่ิาท่านหายจากโรคหรอื จัก
ได้รับค�าตอบว่ามใิช่ ทัง้น้ีเพราะค�าว่าหายโรคย่อมใช้เรยีก
กันในเมื่อพอโรคหายเท่านั้นแล้วก็เลิกใช้ (ดับไป) ถ้า
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จะถามว่าท่านหายจากโรคนานแล้วหรอื จักได้รบัค�าตอบ
ว่าหายนานแล้วบ้างเพ่ิงหายบ้าง ค�าน้ีแสดงว่าความหาย
โรคล่วงไปแล้ว (ดับไป) ถามว่า เมื่อความหายโรคล่วง
ไปแล้วอะไรปรากฏแทน ตอบว่า ความปกตแิห่งร่างกาย 
เพราะเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่ามรรคก�าจัดกิเลสชั่วชวนจิต
หนึ่งแล้วก็ดับไป ผลเกิดขึ้น ๒ ชวนจิตบ้าง ๓ ชวนจิต
บ้างแล้วก็ดับไป ถามว่า เมื่อมรรคผลดับไปแล้วอะไร
ปรากฏขึน้ ตอบว่าเข้าใจว่านพิพานธรรมน่ันเอง พึงทราบ
ต่อไปอีกสองอุปมา ภมูปิระเทศแห่งหนึง่เทยีบด้วยนพิพาน 
การโดยสารรถไฟไปเทียบด้วยมรรค การถึงเทียบด้วย
นโิรธ (การถึงกบัภูมปิระเทศมใิช่อย่างเดียวกนัและเมือ่
ถึงแล้วต้องลงจากรถ) อากาศเปรียบเหมือนนิพพาน 
การสูบอากาศเข้ายางรถเปรียบเหมอืนมรรค ยางรถเต็ม
ด้วยอากาศเปรียบเหมือนนิโรธ

ศาสนาคือค�าสั่ง (วินัย) ค�าสอน (ธรรม) ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาททิีย่กมาแสดงไว้น้ีถ้ามนษุย์
นิกรไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ คือไม่เชื่อว่า
พระองค์รู้จริงพูดจริงแล้วก็คงไม่ฟังไม่ถือเอาทั้งวินัยทั้ง
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ธรรม ถ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์จึงจักฟังจัก
ถอืเอา เพราะเหตน้ีุท่านจึงสอนให้เช่ือพระปัญญาตรสัรู้
ของพระตถาคตเจ้า อนึง่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน
เพ่ือให้รูย้ิง่เห็นจรงิตามธรรมทีค่วรรูค้วรเห็น ทรงสอนมี
เหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ทรงสอนเป็น
อัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่ความ
ปฏบิตั ิเพราะเหตนุีผู้ฟั้งค�าส่ังสอนของพระองค์โดยการ
ท�าไว้ในใจโดยอุบายทีแ่ยบคายแล้วเชือ่พระปัญญาตรสัรู้
ของพระองค์จึงถือคือปฏิบัติตาม ย่อมชื่อว่าเชื่อด้วย
ปัญญาแล้วถือโดยแท้

นพิพานมใิช่ผลของเหตดัุงทีอุ่ปมามาฉะน้ี เพราะ
เหตุนั้นพระนาคเสนจึงแสดงแก่พระยามิลินท์โดยใจ 
ความว่านิพพานมิใช่เกิดจากเหตุ และไม่ควรกล่าวว่า 
เกิดแล้วในอดีต ก�าลังเกิดในปัจจุบัน หรือจักเกิดใน
อนาคต (อกาลิกไม่ประกอบด้วยกาล) ดุจอากาศธาตุ
อันไม่ควรกล่าวว่าเกิดเมื่อไรฉะนั้น 

ถามว่า ศรัทธาจัดลงในศีลหรือสมาธิหรือปัญญา
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ตอบว่า จัดลงในปัญญาโดยหมายเอาความเช่ือที่
ประกอบด้วยความรู้ 

ถามว่า ถ้าอย่างน้ันผู้ที่ถือปัญญาก็ย่อมถือเอา
ศรัทธาเข้าด้วยซิ 

ตอบว่า เข้าใจว่าเช่นนัน้เพราะสามญัชนยังประกอบ 
ด้วยอลัทธยิะคอืความไม่เชือ่อยู ่จึงต้องถอืศรทัธาไว้เพ่ือ
เป็นก�าลังก�าจัดอลัทธิยะ 

ถามว่า ถือความเชื่อไว้ก�าจัดอลัทธิยะเพื่ออะไร

ตอบว่า เพื่อวางชั่วและถือดี คือถือศีลสมาธิและ
ปัญญาไว้ก�าจัดความยึดถือดังกล่าวแล้วนั่นเอง กล่าว
โดยย่นย่อว่าถือความเชื่อไว้ ถือเพื่อไม่ถือ 

ถามว่า ท่านผูบ้รรลุมรรคผลนพิพานแล้วมคีวาม
เชื่อหรือไม่ 

ตอบว่า เข้าใจว่ามี แต่มิใช่มีความถือความเชื่อ 
มใิช่มคีวามเชือ่ถอื แต่มคีวามเชือ่ไม่ถอืหรอืเชือ่วางด้วย
เหตุผลดังกล่าวแล้ว
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ถามว่า ความเชือ่ฟังมใิช่ศรัทธาโดยตรงมิใช่หรอื

ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างน้ัน เพราะความเชือ่ฟังเข้าใจ
ความหมายว่าคือความยอมปฏิบัติตามค�าสั่ง

ถามว่า ท่านผูบ้รรลุมรรคผลนพิพานแล้วมคีวาม
เชื่อฟังหรือไม่ 

ตอบว่า ท่านยงัชือ่ว่าเป็นหมูจึ่งมคีวามเชือ่ฟังวนัิย
แห่งหมู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจารีต
แห่งพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกกป็ฏบิติัตามวนิยัอัน 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว

ถามว่า ขอถามอีกหน่อยว่าความเชือ่ชนดิไหนเป็น
ศรัทธาแท้  

ตอบว่า เข้าใจว่าความเชือ่ไม่ถอืนัน่แลเป็นศรทัธา
แท้ ความเชือ่ถือย่อมเกดิจากการฟังบ้างเกดิจากความคิด
บ้างเกดิจากความปฏบิตัอิบรมบ้าง ความเชือ่ถอืน้ีถ้ามุง่
ถึงความน้อมใจเชื่อตามเรียกว่าอธิโมกขสัทธา ความที่
ยังต้องน้อมใจเชื่ออยู่ก็เพราะยังไม่ประกอบด้วยความรู้
ประจักษ์จริงจึงเรียกว่าญาณวปิปยุตตสัทธา จึงเป็นความ
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เชือ่ท่ียงัหว่ันไหวอยู่ ส่วนความเชือ่ไม่ถอืเป็นญาณสัมป-
ยตุตสัทธา (ความเช่ือทีป่ระกอบด้วยความตรสัรู้ประจักษ์
จริง) เป็นอจลศรัทธา ความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวโดยแท้

พุทธศาสนกิ

คอืผูนั้บถอืพระพุทธศาสนา บางพวกเป็นผูฟั้งเชือ่ 
(สุตมยสัทธา) บางพวกเป็นผู้คิดเชื่อ (จินตามยสัทธา) 
บางพวกเป็นผู้ท�าเชื่อ (ภาวนามยสัทธา) บรรดาผู้เชื่อ  
ทัง้ ๓ นี ้ผูฟั้งเชือ่ย่อมเชือ่ด้วยสุตมยปัญญา (ปัญญาที่
เกิดจากการฟัง) ผู้คิดเชื่อย่อมเชื่อด้วยจินตามยปัญญา 
(ปัญญาที่เกิดจากความคิดค้น) ผู้ท�าเช่ือย่อมเชื่อด้วย 
ภาวนามยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากความอบรม)

พุทธสาสนิกเมื่อเป็นผู้ฟังเชื่อแล้วควรคิดเชื่อต่อ
ไป เมือ่คิดเชือ่แล้วควรท�า เชือ่ต่อไปอีก กล่าวคอืสมควร
ถอืศลีสมาธปัิญญาเสมอ ๆ ตามโอกาสและความสามารถ
ของตน ๆ ความปฏบิตัเิช่นนีแ้ม้ทลีะเล็กละน้อยกเ็ป็นการ
สมควร ข้อน้ีเปรียบเหมอืนการหมัน่บรหิารบ�ารงุร่างกาย
ให้มกี�าลังมากขึน้ทลีะน้อย ๆ เพ่ือจะได้มกี�าลังมากพอที่
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จะยกศิลาก้อนใหญ่อันปิดทับ (นิพพาน) สมบัติไว้ จะ
เอาอย่างผู้ทีบ่รหิารร่างกายมานานจนมกี�าลังแก่กล้าเพียง
พอเพือ่ยกศลิากอ้นใหญข่ึน้ได้ทนัทใีนเมือ่มผีู้รูม้าชีบ้อก
ให้ยงัมไิด้ก่อน อีกอย่างหน่ึงความหมัน่ประพฤติอยูเ่สมอ ๆ 
แม้ทลีะน้อยนัน้ เปรยีบเหมอืนการปลูกต้นสักและบ�ารงุ
รกัษาไว้เพ่ือจะได้ตัดมาท�าเรือน (ใจ) เมือ่โตพอ ต้นสัก
ย่อมค่อย ๆ โตขึ้นทีละน้อย ๆ ผู้ที่มีต้นสักอ่อนนั้นจะ
คดิเอาอย่างผูท้ีม่ต้ีนสักโตได้ขนาดอยูแ่ล้วยังมไิด้ก่อนแม้
จะบ�ารงุรกัษาสักเท่าไร ๆ ต้นสักกค็งโตได้ตามธรรมดา
ของมนันัน้เอง ถ้าเร่งเกนิก�าลงัอาจจะตายเสียก็ได้ในการ
ท่ีจะเอาอย่างท่านฉะน้ี มกัมีคนพูดว่าพระสาวกเป็นอันมาก
เมือ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมฟังไป ๆ ก็ส�าเรจ็มรรคผล
ตามฐานะของตนบนอาสนะที่นั่งฟังนั้นเอง แต่เหตุไฉน
เราท้ังหลายซึ่งต่างได้พากันบ�าเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่
เนือง ๆ จนจะเบื่อเสียแล้ว ก็ไม่เห็นได้มรรคผลอะไร 
เรือ่งนีถ้้าพิจารณาดูตามข้อเปรยีบเทยีบ จักพอทราบได้ 
จริงอยู่น�้าที่เต็มตุ่มย่อมมาจากน�้าหยาดหนึ่ง ๆ ฉันใด 
ความส�าเรจ็ย่อมมาจากความปฏบิตัศิลีสมาธปัิญญาแต่ละ
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ครั้งฉันนั้น ค�าที่ท่านแสดงว่า ผู้เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ 
สามารถส�าเร็จมรรคผลได้ภายใน ๗ วันขยายออกไป
จน ๗ ปีนั้นก็เพื่อให้พอเหมาะกับก�าลังอินทรีย์แห่งผู้มี
สติปัฏฐานท้ัง ๔ น่ันเอง ถ้ามกี�าลังยงัไม่พอแล้วอย่าว่าแต่ 
๗ ปีจะส�าเรจ็เลยแม้เจด็พันปีกย็งัไม่ส�าเรจ็ได้ เพราะเหตุ
นีท่้านจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต-
สาวกแต่ละพระองค์ ๆ บ�าเพ็ญบารมีตลอดกัปป์กัลป์
เป็นอเนกจึงส�าเร็จได้

ผู้รู้เรือ่งต้นสกัย่อมทราบได้ว่าต้นสกัอายเุท่านัน้ ๆ 
ปีจึงจักแก่พอเพื่อตัดได้ฉันใด ท่านผู้รู้ย่อมทราบได้ว่าผู้
ปรารถนาพุทธภมูหิรอืสาวกภมูพึิงบ�าเพ็ญบารมนีานเพียง
นั้น ๆ จึงส�าเร็จได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้ค�าที่อ้างว่าพระ-
พุทธเจ้าตรสัไว้ในบางพระสูตรถงึเรือ่งนีย่้อมน่าพิจารณา 
การทีน่�าเรือ่งน้ีมากล่าว มใิช่เพ่ือให้นิง่นอนใจและท้อถอย
แต่เพ่ือจะได้รู้ทันค�าที่เป็นปฏิปักษ์แล้วจักได้ไม่หยุดท�า 
ความดี อีกประการหนึ่งเพ่ือจักได้ไม่เกิดความเห็นผิด
ในเมือ่ปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าแล้ว ยงัไม่ส�าเร็จ
ผลดังประสงค์
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ผูท้ีเ่ชือ่ฟังค�าส่ังสอนของท่านผูใ้ห้โอวาทด้วยปัญญา 
หมัน่ประกอบความดีตามโอวาทของท่าน อย่างน้อยย่อม
ได้รับความอุ่นใจ ๔ ประการ คือ

๑. ถ้าผลแห่งกรรมทีส่ตัว์ท�าดีท�าชัว่มอียู่ เบือ้งหน้า
แต่กายแตกตายไปแล้วเราจักเข้าไปถึงสุคติโลกสวรรค์

๒. ถ้าผลแห่งกรรมทีสั่ตว์ท�าดีท�าชัว่ไม่ม ีเรากจ็ะ
รกัษาตนให้เป็นคนไม่มเีวร ไม่มคีวามล�าบาก ไม่มทีกุข์ 
มีแต่สุขในชาตินี้

๓. ถ้าเมือ่บคุคลท�าบาป บาปชือ่ว่าเป็นอันท�า เรา
ไม่ได้คดิบาปให้แก่ใคร ๆ ไหนเลยทกุข์จักมาถกูต้องเรา
ผู้ไม่ได้ท�าบาป

๔. ถ้าเมื่อบุคคลท�าบาป บาปไม่ชื่อว่าเป็นอันท�า 
เราก็ได้พิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์แล้ว

สุวฑฺฒนตฺถุ 

เจริญสวัสดี จงมี



ท่านสหธรรมิกผู้ทรงศีลทั้งหลาย

เมือ่ได้รบัค�าขอให้แสดงปาฐกถาจากท่านประธาน
ธรรมสากัจฉาในที่ประชุมสหธรรมิก ทแีรกได้คดิอยาก
จะปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าจะไม่สามารถแสดงให้ที่ประชุม
ได้รบัประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของท่านประธานได้ แต่
ในหนังสือขอให้แสดงของท่านประธาน ได้มีค�าขึ้นต้น
ด้วยอ้างสมเด็จฯ เจ้าอาวาสว่าเป็นผู้แนะน�าให้มีการ
ประชุมธรรมสากัจฉาขึ้น จึงท�าให้เกิดครั่นคร้ามท่ีจะ
ปฏิเสธ ทั้งตอนท้ายมีค�าอ้อนวอนว่า โปรดฯ อยู่ด้วย 

* ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน

 

การศึกษาในพระพุทธศาสนา*
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ค�านี้รู้สึกเกรงมากพอดีพอร้ายอาจเปล่ียนไปเป็นอ่ืนได้
ง่ายแต่กเ็ปล่ียนในเมือ่ไม่โปรดเท่าน้ัน นบัว่าท่านประธาน
เข้าใจใช้ค�าขูแ่ละค�าเผือ่แช่งไว้โดยสุภาพ แต่ข้อนีก้ย็งัไม่
ส�าคัญไปกว่าความคิดต่อสู้ไม่ยอมแพ้ต่อปมด้อยที่โผล่
ขึน้มาคอืท�าความตกลงใจว่า “เราต้องท�าได้” เมือ่ตกลง
ใจลงไปแล้วกบ็อกรับทเีดียว ในขณะนัน้ยงัมดืมนอยูไ่ม่รู้
ว่าจะพูดเรือ่งอะไร ความจรงิเรือ่งนัน้มมีากแต่ท่ีสามารถ
จะพูดได้มน้ีอย ถงึอย่างนีก้จ็�าต้องเลือกเสนอท่านประธาน 
เมื่อคิดทบทวนดูแล้วจึงตกลงเลือกเร่ือง “การศึกษาใน
วงพระพุทธศาสนา” เสนอไป เหตทุีต่กลงเลือกเรือ่งน้ีก็
เพราะเวลานี้ก�าลังท�าหน้าที่ทางนี้อยู่ แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้
ตลอดจึงอยากจะรู้สักที น้ีเป็นประโยชน์ตนและท่าน 
สหธรรมิก ต่างก็ก�าลังบวชเรียนกันอยู่โดยมากจึงอาจ
ได้รับประโยชน์จากเร่ืองที่จะพูดในต่อไปนี้บ้าง นี้เป็น
ประโยชน์ผู้อ่ืน คิดทบทวนดูเห็นอย่างน้ีจึงตกลงเลือก
เรื่องน้ีขึ้นและถ้ามีข้อบกพร่องประการใดจะไม่ขออภัย
จากท่านผู้ฟังเพราะท่านประธานได้ให้เวลาเป็นอันมาก
แต่ได้ใช้เวลาที่ท่านให้ไว้เพียงเล็กน้อยในการเตรียม
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ปาฐกถานีจึ้งเป็นข้อทีไ่ม่ควรจะอภัยกนั และเพราะเข้าใจ
ว่าท่านสหธรรมกิคงไม่มภียัต่อใคร ๆ จึงไม่จ�าต้องขออภยั
ต่อท่าน บัดนี้จักได้เริ่มเรื่องต่อไป

ภายใต้ชือ่เร่ืองว่า “การศกึษาในวงพระพุทธศาสนา” 
นี้มีใจความกว้างมาก ยากที่จะพูดให้ทราบได้ชัดเจนใน
ทกุ ๆ ด้าน จะหนักไปในทางประวตัศิาสตร์กจ็ะเป็นการ
ลอกต�ารามากล่าวโดยส่วนเดียว จะหนกัไปในทางธรรม
กจ็ะเป็นเทศน์ เหตฉุะนีจึ้งไม่ประสงค์ให้หนักไปทางไหน 
มคีวามประสงค์อยูข้่อเดียวคอืประสงค์ให้ท่านสหธรรมกิ
ทราบเรื่องการศึกษาในวงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นมา
จนถึงในประเทศไทยในทุกวันนี้

ก่อนอ่ืนพึงทราบว่าการศกึษาทางพระพุทธศาสนา
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 เพ่ือให้
ทราบเชื่อมโยงกันไปจักเล่าให้ฟังโดยสังเขป

เมือ่สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าได้เสด็จจารกิแสดง
ธรรมประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศอินเดียครัง้
กระโน้น ผู้นับถือโดยมากไปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของ
พระองค์โดยเคร่งครัดไม่ดัดแปลง แต่ก็ยังมีบางพวกที่
เกดิดัดแปลงพวกน้ันมพีระเทวทตัเป็นหวัหน้าแต่กท็�าไป
ไม่ส�าเรจ็ถกูท�าลายจนส้ินไป และตวัพระเทวทัตเองกถ็งึ
มรณภาพที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าถูกแผ่นดินสูบ

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน ได้มีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวแสดง
ความชืน่ชอบว่าต่อไปนี ้ไม่มผีูว่้ากล่าวจะประพฤตอิย่างไร

๑ (จากหนังสือต�านานพระพุทธเจดีย์สยาม หน้า ๔๑ และต�าราคู่มือ 
 ประวัติศาสตร์ ส�าหรับมัธยมตอนปลาย หน้า ๓๑)
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ก็ได้ ค�าพูดเช่นน้ีท่านเรียกว่ากล่าวจาบจ้วงธรรมวินัย 
ได้ถกูปรารภคอืยกขึน้เป็นต้นเหตทุ�าการร้อยกรองธรรม-
วินัยครั้งแรกน้ีเรียกว่า “ปฐมสังคายนา” ภายหลังแต่
พุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน

ต่อมาเมือ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับ
ขนัธปรนิพิพานได้ ๑๐๐ ปีคอืพ.ศ.๑๐๐ ได้มภีกิษุคณะ
หนึง่เรยีกว่าพวกวัชชบุีตรได้ดัดแปลงแก้ไขพระวนัิยหลาย
ข้อจงึได้ถกูปรารภข้ึนท�าทตุยิสังคายนา แต่ส่วนมากกย็งั
ไม่ยอมเลิกถอนข้อทีไ่ด้ดัดแปลงแก้ไขไปแล้ว ฝ่ายข้างที่
เคร่งครัดก็ไม่มีอ�านาจบังคับบัญชา การถือพระวินัยจึง
แตกแยกกันขึ้นเป็น ๒ คติคือ

๑ คติพระสงฆ์ฝ่ายเคร่งครัดในครั้งน้ันมีพระยส
เถระเป็นหัวหน้าได้ชือ่ว่า “เถรวาท” พระสงฆ์พวกทีถ่อื
ธรรมวินัยตามคติ “เถรวาท” ได้ชื่อว่า “สถวีระ”

๒ คติพระสงฆ์ฝ่ายดัดแปลงแก้ไขธรรมวินัยใน
ครัง้น้ันมภิีกษคุณะวัชชบุีตรเป็นผู้น�าได้ชือ่ว่า “อาจริยวาท” 
พระสงฆ์ที่ถือธรรมวินัยตามคติ “อาจริยวาท” ได้ชื่อว่า 
“มหาสังฆิกะ”
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คติหีนยานคือฝ่ายเคร่งครัดแลมหายานคือฝ่าย
ดัดแปลงแก้ไขได้เริม่ปรากฏข้ึนอย่างนี ้แต่ในตอนนี ้ปรากฏ
ว่าฝ่ายดัดแปลงแก้ไขได้ดัดแปลงแก้ไขแต่พระวนิยั ส่วน
พระธรรมคงรกัษาไว้ตามเดิมแต่กท็�าให้พระสงฆ์แตกแยก
เป็น ๒ นกิาย เป็นนานาสังวาสของกนัและกนั พงึสงัเกต
ว่าความแตกแยกกนันีค่้อย ๆ มมีาโดยล�าดับตัง้แต่ครัง้
พุทธกาลดังที่เล่ามานี้

ต่อมาได้มพีระเจ้าราชาธริาชผูม้อี�านาจย่ิงใหญ่มา
เล่ือมใสสนบัสนุนพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท คือฝ่ายเคร่งครดั 
ถงึกบัทรงเป็นสาสนูปถัมภ์เข้าท�าตตยิสังคายนาขึน้ และ
ทรงใช้พระบรมราชานุภาพให้สกึฝ่ายอาจรยิวาทด้วยมุง่
หมายจะทรงก�าจัดให้ส้ินเชงิ แต่กไ็ม่อาจทรงก�าจัดให้ส้ิน
เชือ้ได้ ข้อส�าคญัคอืฝ่ายทีล่ะลัทธเิดิมต้องละเพราะเกรง
กลัวพระบรมราชานภุาพมใิช่ด้วยความสมคัรใจ แลบาง
พวกกเ็ข้ามาบวชในลัทธเิถรวาทเพราะจ�าใจบ้างเพราะมุง่
ลาภสักการบ้าง เหตฉุะนีพ้วกนีจึ้งคงเคร่งครดัอยู่แต่ต่อ
หน้าหรอืชัว่คราวเท่านัน้ พระราชาธริาชพระองค์น้ันเห็น 
จะไม่ต้องบอกว่าคอืพระเจ้าอโศกมหาราชก็คงทราบกนั
แล้วตั้งแต่เริ่มกล่าวถึงเรื่องนี้
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พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จครองราชย์สมบัติ
ถึงพ.ศ.เท่าไรในหนังสือต่าง ๆ เถียงกันอยู่ คือ 

๑. ในหนังสือต�านานพระพุทธเจดีย์สยามของ
สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพหน้า ๒๒ ว่าประ-
มาณพ.ศ.๒๗๐ 

๒. ในปาฐกถาสากลประวตัขิองพระองค์เจ้าธาน-ี
นวิตัอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการทีท่รงแสดงเมือ่พ.ศ.
๒๔๕๙ ว่า เมือ่พระเจ้าพินทสุารทวิงคตลงในพ.ศ.๒๗๔ 
จึงพระเจ้าอโศกราชโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติ อโศก
กมุารนีเ้ดิมได้เป็นอุปราชครองอุชเชน ีซึง่ตอนน้ีเป็นเมอืง
ลูกหลวงของมคธ แต่จะมารวมเข้าอยู่ในราชอาณาจักร
มแีต่ครัง้ใดไม่ปรากฏ ในช้ันต้นดูเหมอืนจะมกีารจลาจล
แขง็เมอืงกนัอยูบ้่างเพราะพระเจ้าอโศก ไม่ได้รบัราชาภิเษก
จน ๕ ปีภายหลังที่ได้ขึ้นครองเมือง คือ รับราชาภิเษก
ในพ.ศ.๒๗๙

๓. ในหนังสือพุทธประวตัเิล่ม ๑ และสังคตีกิถา
ว่าพ.ศ.๒๑๘
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เรือ่งความแตกต่างกนัแห่งพ.ศ.นี ้ดูไม่น่าจะน�ามา
พูดถงึ แต่เรือ่งความเป็นมาของพ.ศ.เป็นเรือ่งทีค่วรทราบ
ตามเป็นจริง เพราะพ.ศ.เป็นส่ิงที่เราใช้เขียนอยู่เกือบ 
ทุกวัน เหตุฉะนี้จึงจักขอแทรกเป็นพิเศษสักเล็กน้อย

พ.ศ.ซึง่เราใช้อยู่ทกุวนัน้ีสมมตกินัว่านบัแต่ปีพระ-
พุทธปรินิพพานเป็นต้นมา แต่วิธีค�านวณอันนี้ตั้งอยู่ใน
ฐานะทีม่ข้ีอรงัเกยีจได้ เพราะพระพุทธเจ้าปรนิพิพานแล้ว
เป็นนานจงึได้เริม่หาหลกัฐานนบันามปีขึน้ไปเพ่ือตัง้จ�านวน
ใช้ศักราชผู้ที่เริ่มคิดนี้คือฝ่ายลังกา ส่วนประเทศอ่ืน ๆ 
ก็อนุโลมตามแบบของเขามีพม่ามอญไทยเป็นต้น ครั้น
มาในสมยัน้ีมผู้ีคดิเทยีบศกัราชฝ่ายกรีก คอืตามประวตั-ิ
ศาสตร์ปรากฏว่า พระเจ้าเซลุยคอสราชาธิราชแห่งประ-
เทศซิเรยีผูช่้วงชงิดินแดนตอนทีต่ดิต่อกบัอินเดียส่วนนัน้
ต่อจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช แลตัง้ราชส�านัก 
ณ เมอืงบาบโิลนได้มรีาชการตดิต่ออยู่กบักษัตรย์ิเมารยะ
แห่งมคธราษฎร์อยูเ่สมอ ๆ จึงมคีวามปรากฏว่าพระเจ้า
จันทรคปุต์วงค์เมารยะเสวยราชย์ก่อนพระเจ้าเซลุยคอส 
๙ ปี
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พระเจ้าเซลุยคอสเสวยราชย์ตกในปี ๓๑๒ ก่อน 
ค.ศ. ตามหลักฝ่ายกรีกว่าพ.ศ.๒๓๑

พระเจ้าจันทรคปุต์จึงเสวยราชตกในปี๓๒๑ ก่อน 
ค.ศ. ตามหลกัฝ่ายกรกีว่าพ.ศ.๒๒๒ เพราะก่อนกนั ๙ ปี

นี้เป็นหลักฝ่ายกรีก แต่ตอนหลังฝ่ายบูรพาทิศ 
ตามทีปวงศ์ มหาวงศ์ ฝ่ายลงักาพม่ามอญไทยตรงกนัว่า

“พระเจ้าจันทรคุปต์เสวยราชย์ก่อนพระเจ้าอโศก
มหาราชรับราชาภิเษก ๕๖ ปี พระเจ้าอโศกมหาราช 
รบัราชาภเิษกภายหลังพุทธปรินิพพาน ๒๑๘ ปี จึงเป็น
อันว่า พระเจ้าจนัทรคปุต์เสวยราชย์เมือ่พ.ศ.๑๖๒ ล่วง
แล้ว (๒๑๘ = ๕๖  ๑๖๒)

ตามหลักฝ่ายกรีกว่า พ.ศ. ๒๒๒
 ” ข้างบนว่า พ.ศ. ๑๖๒
 ” ฝ่ายกรีกจึงเร็วไป ๖๑ ปี

พ.ศ.ทีใ่ช้อยู่ทกุวนัน้ีถ้าค�านวณตามหลักกรกี เมือ่
เทียบกบัหลักฝ่ายบรูพาทิศในทปีวงศ์ มหาวงศ์นัน้ ก็เร็ว
ไป ๖๑ ปีคือบัดนี้พ.ศ. ๒๔๘๔ ควรเป็นพ.ศ. ๒๔๒๔
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ผู้คิดค้นเรื่องเหล่านี้นับปีไม่ตรงตามนี้ก็มี แต่ผู้
พิจารณาโบราณคดีในยุโรปและอเมริกาโดยมากถือว่า 
พ.ศ.ทีใ่ช้อยู่ทกุวนันีค้�านวณตามหลกักรกีจงึเรว็ไป ๖๑ ปี

เรือ่งนีเ้ป็นส่ิงควรทราบเพ่ือประดับความรูเ้ท่านัน้

ต่อไปนี้เป็นหัวข้อ

การแยกคตหิรอืลัทธข้ัินแก้ไขธรรม

พระเจ้ากนิษกะวงศ์กศุานะแห่งคันธารราฐตัง้ราช-
ธานี ณ เมืองบุรุษนคร สามารถแผ่อ�านาจเข้ามาจนถึง
มคธรัฐ ทรงเป็นศาสนูปถมัภกฝ่ายอาจริยวาทฝ่ายเหนอื 
สังคายนาดัดแปลงแก้ไขธรรมวินัยเมื่อพ.ศ. ๖๗๗ ข้อ
ส�าคญัคือแปลงพระไตรปิฎกเป็นสันสกฤต ต่างจากฝ่าย
เถรวาทที่คงไว้เป็นภาษามคธ
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วธิสีอน
ฝ่ายใต้ต้องปฏิบัติดับกิเลสก่อนแล้วจึงสอนผู้อ่ืน

ฝ่ายเหนือให้เกิดศรัทธาก่อนแล้วจึงสอนให้ระงับ
กิเลสภายหลังเห็นว่าจะได้ผลดี จึงเรียกลัทธิฝ่ายตนว่า 
“มหายาน” เรียกฝ่ายตรงกันข้ามว่า “หีนยาน”

ความมุ่งหมาย
มหายานว่าไม่ควรมุง่ปัจเจกโพธหิรอืสาวกโพธคิวร

มุง่พุทธภมูเิพ่ือพาผูอ่ื้นข้ามสังสารวัฏไปก่อน แล้วตนจงึ
ไปทหีลัง จึงสอนให้คนมุง่เป็นพระโพธสัิตว์ จึงเกดินบัถอื
โพธิสัตว์ขึ้นเป็นส�าคัญ

การแก้ไขข้ันต่อมา
คติเดิม พระพุทธเจ้ามีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต

แก้ว่า มีทั่วอนันตจักรวาลคือมี 

๑. พระสวยัมภูพุทธเจ้า หรือ พระอาทิพุทธเจ้า 
เกิดพร้อมโลกแลประจ�าโลก
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๒. พระธยานิพุทธเจ้าอีก ๕ พระองค์ เกิดด้วย
อ�านาจฌานสมาบตัทิัง้ ๕ ของพระอาทิพุทธเจ้า อยูเ่ป็น
ประธานในสวรรค์ชัน้ฟ้าบนัดาลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมา
เกิดในมนุษย์โลกเป็น

๓. พระมนุษยพุทธเจ้าสั่งสอนเวไนยสัตว์

พระพุทธเจ้าตามคติเดิม เช่น พระพุทธเจ้า ๒๘ 
พระองค์มพีระตณัหังกรตลอดจนพระโคดมพุทธเจ้าของ
เราเป็นพระมนุษยพุทธเจ้า

พระกาย ๓ ของพระมนุษยพุทธเจ้า
๑. ธรรมกาย  ธรรมที่ตรัสรู้
๒. สัมโภคกาย  กายที่ เกิด แก่ 
๓. นิรมาณกาย  กายที่หมดกิเลส

เปรยีบเทยีบ
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” เมือ่แผ่ไปในประเทศต่าง ๆ แล้ว ยงั

ถูกดัดแปลงแก้ไขอีกมากมายเช่นในญี่ปุ่นได้ถูกแก้ไข
อนุโลมไปทางการเมืองโดยมาก

ประเทศไทย

ได้รับพระพุทธศาสนา

ยุคที่ ๑ ลัทธิหีนยานอย่างเถรวาท เนื่องมาจาก
พระโมคคัลลีบุตรส่งพระโสณะและพระอุตตระมาทาง
สุวรรณภูม ิคือนครปฐม แต่พวกพม่ามอญว่า เมอืงสะเทิม 
อันเป็นเมืองมอญอยูข้่างใต้ (ต�านานพระพุทธเจดีย์สยาม 
หน้า ๒๙) ก่อนพ.ศ. ๕๐๐ ปี
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ยุคที่ ๒ ลัทธิมหายาน จากเกาะสุมาตรา คือ 
ราชอาณาจักรศรวีชิยั ในเกาะนัน้เผยแผ่เข้ามาทางภาค-
ใต้มีหลักฐานคือพระมหาธาตุเมืองไชยา พระบรมธาตุ
เมืองนครศรีธรรมราชองค์เดิม ราวพ.ศ. ๑๓๐๐

ยุคที่ ๓ ลัทธิหีนยานอย่างพุกาม จากพระเจ้า 
อนุรุทธมหาราชกรุงพุกามแห่งประเทศพม่าราว พ.ศ. 
๑๖๑๐ ชาวเมืองพุกามนี้เดิมรับคติเถรวาทจากมคธรัฐ 
เหมือนไทยแต่ห่างจากอินเดียจึงเกิดลัทธิหีนยานอย่าง
พุกาม

ยุคที่ ๔ ลัทธิลังกาวงศ์ ราวพ.ศ. ๑๘๐๐ จาก
พระเจ้าปรกัมพาหมุหาราชผู้บ�ารงุพระพทุธศาสนาจนเจรญิ 
ฝ่ายไทยได้ข่าวจึงไปบวชแปลงกลับมาสมัยพระร่วงเจ้า
กรงุสุโขทยั ลัทธลัิงกาวงศ์จึงรุง่เรอืงในประเทศสยามแต่
นั้นมา ดังศิลาจารึกเมื่อพ.ศ. ๑๘๒๖ ว่า

“พ่อขุนรามค�าแหงกระท�าโอยทานแก่มหาเถร- 
สังฆปราชญ์เรยีนจบพระไตรปิฎกหลวกกว่าปู่ครใูนเมอืง
นี้ ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา”
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ทีแรกคงเป็น ๒ นิกายแต่มารวมกันเข้าได้เองที่
เมืองมอญถึงกับพระเจ้าแผ่นดินต้องบังคับ

การศกึษา
 ๑ ตามคติมหายาน
 ๒ ตามคติหีนยาน
คติหีนยาน

ปิฎก ๓
 ๑. วินัยปิฎก  มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
   มหาวคัค์ จุลลวคัค์ ปรวิาร
 ๒. สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย 
   สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิ- 

   กาย ขุททกนิกาย
 ๓. อภิธรรมปิฎก ธมัมสงัคณ ีวภิงัค์ ธาตกุถา  

   ปุคคลปัญญัตติ กถาวัตถุ  
   ยมก ปัฏฐาน
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อีกนัยหน่ึง เรียกนวังคสัตถุศาสน์ คือ สุตตะ  
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ 
อัพภูตธัมมะ เวทัลละ

ยุคแรกที่สุด เรียนจากโอฏฐ์ของพระพุทธเจ้า
ยุคที่ ๒ เรียนจากโอฏฐ์ของอาจารย์พร้อมทั้ง 

ค�าอธิบาย
ยุคที่ ๓ เรียนจากต�ารับต�าราอีกส่วนหนึ่ง

วธิเีรยีน
 ยุคแรก เรียนธรรมวินัยโดยตรง
 ยุคหลัง เรียนภาษาก่อน

การสอน
 ยุคแรก สอบทาน
 ยุคหลัง สอบไล่

การแบ่งแยกการเรยีนสอบ
 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

ปรยิัต ิ๓
 ๑. อลคัททูปริยัติ
 ๒. นิสสรณปริยัติ
 ๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ (ป.สู. ๒/๑๔๒)

องค์ ๔ ของนักเรยีน
สุ. จิ. ปุ. ลิ. วินิมุตฺโต  กถ� โส ปณฑฺโิต 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
(จากคลังปรยิตั ิหน้า ๑๔๑ จากหนังสือนกัเรยีน 

เล่ม ๒ แลมอตโตของกรมศึกษาธิการ)
 เริ่มเรียนให้เร่งรู้ ทัง้ ๔ องค์ประมาณหมาย
 หนึ่งฟังอย่าฟังดาย ให้ตั้งจิตก�าหนดจ�า
 หนึ่งให้อุตสาหะ เอาจิตคิดพินิจค�า
 หนึ่งห้ามอย่าเอ้ือนอ�า ฉงนใดให้เร่งถาม
 หนึ่งให้เอาจิตคิด ลิขิตข้อสุขุมความ
 พร้อมองค์จึงทรงนาม ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา
 (ล�าน�ายานีในปฐมมาลา)

สมัยสุโขทัย
 เริ่ม ลังกาวงศ์ สมัยพระร่วง
 เจริญ  สมยัพระมหาธรรมราชาที ่๑ (พระยา- 

  ลิไท) รัชกาลที ่๕ ของกรงุสุโขทยั แบ่ง



135การศึกษาในพระพุทธศาสนา

  ก. คามวาสี
  ข. อรัญญวาสี

สมัยอยุธยา

เจรญิ สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวพ.ศ.  
 ๑๙๖๕ รัชสมยัพระเจ้าบรมโกศ ราวพ.ศ. ๒๒๙๖  
 พระสงฆ์ไทยไปลังกาสมยัพระเจ้ากติตสิิรริาชสห์ี  
 ประดิษฐานสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ลงไว้

สมัยกรุงธนบุรี
ฟื้นฟู

สมัยกรุงเทพฯ
ฟื้นฟู โดยล�าดับ
ร. ๒ เปล่ียนชั้นบาลี 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 เสด็จไปยงัวดับวรนเิวศเป็น

อันปรากฏคณะธรรมยุตติกา
ในรัชกาลที่ ๖ สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
พ.ศ.......๑ 
พ.ศ. ๒๔๖๘

พระเข้าจัดการศกึษาร่วมกับคฤหัสถ์

พ.ศ. ๒๔๔๑ มปีระกาศพระราชโองการแก่พระ-
ภิกษุสงฆ์ว่า ได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
เมือ่ยงัทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนท่ีสมเด็จพระ-
ราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ ทรงอ�านวยการให้พระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหมื่นด�ารงราชานุภาพเป็นผู้อนุกูล (ประวัติ
แห่งการศึกษาของประเทศสยามหน้า ๕๐)

๑ รชักาลที ่๖ ถวายมหาสมณตุมาภเิศกแด่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓

 



ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส อุบาสกอุบาสิกา และ
นักเรียน พร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลาย

ได้ฟังค�ารายงานถึงความเป็นไปของโรงเรียนศรี-
ธรรมวิทยา รู้สึกมีความสุขใจและอนุโมทนาในการต้ัง
และด�าเนนิการของโรงเรยีน เบือ้งต้นขออนโุมทนาและ
ถวายกศุลแด่ทานเจ้าคณุพระเทพปัญญามนุ ี(ยโส เฉย) 
อดีตเจ้าอาวาสวดัสัมพันธวงศ์ซึง่ท่านมาด�ารจัิดตัง้โรงเรยีน
นีข้ึน้และท่านเจ้าอาวาสปัจจุบนัก็ได้ด�าเนนิกจิการสืบต่อ

๑ แสดงแก่ พุทธศาสนิกชน และนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ณ  
 ศาลาการเปรยีญวดัศรธีรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร วนัที ่๖ มิถุนายน  
 พ.ศ. ๒๕๑๖

 

พระโอวาท๑

เรื่อง ความประสานกันของปัญญา
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มา ได้รบัเป็นเจ้าของอ�านวยการให้โรงเรียนได้ด�าเนนิต่อ
มาจนมีนักเรียนชาย-หญิงและมีพระภิกษุสามเณรเข้า
เรียนเพ่ิมเตมิความรู้มจี�านวนไม่น้อย นบัว่าได้ต้ังขึน้เป็น
หลกัฐานทัง้ได้รบัการรบัรองวทิยฐานะเทียบเท่าโรงเรยีน
รัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ

ตามทีอ่าตมภาพและคณะได้เดินทางมาเยีย่มวัดและ
พุทธบริษัทในภาคนี้ เท่าที่ได้ผ่านมาก็รู้สึกว่าประชาชน
ในภาคนี้ตื่นตัวในการศึกษากันเป็นอันมาก และวัด 
ทัง้หลายกไ็ด้ขวนขวายช่วยจัดช่วยตัง้โรงเรยีนเพ่ือประโยชน์
แก่กลุบตุรกลุธดิาตลอดถงึจนพระภิกษุสามเณรมากวดั 
เรยีกว่ามทีกุจังหวดั จังหวดัหน่ึงกม็ากแห่งบ้าง น้อยแห่ง
บ้าง เป็นประเภทโรงเรียนราษฎร์ของวัดบ้างโรงเรียน
ผูใ้หญ่บ้างนีห้นกัไปในทางคดีโลก และนอกจากนีก้เ็ป็น
โรงเรยีนปรยัิตธิรรมสอนนักธรรมและบาลีอีกมากซึง่เป็น
ไปในด้านพระศาสนาก็แสดงว่าได้มีการตื่นตัวในการ
ศกึษากนัทัง้ในทางคดีโลกและทัง้ในทางคดีธรรม ความ
ตืน่ตวัในการศกึษานีเ้ป็นของดี เพราะได้ปัญญาเป็นแสง
สว่างของชีวิต
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พ่อแม่ผูป้กครองทัง้หลายต่างกข็วนขวายให้ลูกได้
รบัการศึกษาเล่าเรียนให้ดทีี่สดุตามความสามารถ และ
ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันว่า การให้การศึกษาวิชา
ความรูน้ัน้ดีกว่าการให้มรดกอย่างอ่ืน เพราะว่าเมือ่ลกูชาย
ลูกหญงิได้มคีวามรูต้ดิตวัไปกส็ามารถท่ีจะปกครองและ
ประกอบอาชพีการงาน แสวงหาทรพัย์สมบัตอ่ืิน ๆ เอา
ได้ กแ็สดงว่าบรรดาพ่อแม่ผูป้กครองทัง้หลายบัดน้ีกพ็า
กนัเห็นประโยชน์ของการศกึษา และอุดหนนุส่งเสรมิให้
ลูกหลานได้รับการศึกษาให้ดีที่สุด ข้อนี้เป็นทางแห่ง
ความเจรญิ แม้เช่นน้ันกยั็งมข้ีอทีค่วรท�าอันเกีย่วแก่การ
ศึกษาโดยเฉพาะคือการอบรมให้รู้จักพระพุทธศาสนา 
ฝึกหัดให้มกีารปฏบิตัตินอยู่ในศลีธรรมอันดี ทางกระทรวง
ศกึษาธกิารกม็องเหน็ความส�าคญัในข้อน้ีจึงให้บรรจุวชิา
ศลีธรรมเข้าไว้เป็นหลักสูตรส�าหรับชัน้ประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษาส่วนหนึ่ง แต่เม่ือถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้ว
ไม่มบีรรจุไว้ กน่็าจะเอาอย่างมาจากต่างประเทศเพราะ
ตามทีท่ราบมานัน้ ในต่างประเทศส�าหรับชัน้มหาวทิยาลัย
ไม่มกีารบรรจุวชิาศลีธรรมของศาสนาใดศาสนาหนึง่เข้า
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ไว้เป็นหลักสูตร เพราะเขาถือว่าเป็นเสรีภาพของทุก ๆ 
คนท่ีจะนบัถอืศาสนาใดศาสนาหน่ึง ส่วนในช้ันมธัยมศกึษา 
และประถมศกึษานัน้ไม่ทราบว่าเขามจัีดวชิาศลีธรรมไว้
หรือไม่ แต่ว่าของเรานั้นยังมีการจัดอยู่แต่การจัดเอาไว้
นัน้กก็�าหนดให้มคีะแนนสอบเพียงเล็กน้อย การสอนมกั
จะบกพร่อง เพราะฉะน้ันวชิาศลีธรรมหรอืวชิาพระพุทธ-
ศาสนานัน้จึงกล่าวได้ว่าเป็นวชิาทีถ่กูทอดทิง้มาเป็นเวลา
นานปี จนถงึบดันีป้รากฏว่าความเส่ือมศลีธรรมได้บงัเกดิ
ขึ้นท่ัวไป คณะสงฆ์เองก็มีความส�านึกอยู่เช่นน้ีจึงได้
พยายามทีจ่ะเข้าช่วยสอนวชิาศลีธรรม ช่วยจัดสอนวชิา
ศีลธรรม

เพราะฉะนัน้จึงได้มกีารจัดตัง้สอนโรงเรยีนพระพุทธ-
ศาสนาวนัอาทติย์กนัขึน้บ้าง ได้มพีระวทิยากรช่วยสอน
ในโรงเรียนต่าง ๆ บ้าง และทางกระทรวงศึกษาธิการ
เองกเ็ริม่เห็นความส�าคญัได้ด�าริหรือว่ารบัความด�าร ิจาก
ผูอ่ื้นในอันทีจ่ะหาทางส่งเสรมิวชิาศลีธรรมหรือวิชาพระ-
พุทธศาสนาขึน้ และวดัทัง้หลายในบดันีก้ไ็ด้ตัง้โรงเรยีน
ประเภทต่าง ๆ กันขึ้นมาก และปรากฏว่าได้รับความ
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นิยมจากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนท้ังหลาย ดัง
เช่นในวัดนี้ก็ได้มีเด็กนักเรียนชายหญิงอุดหนุนเข้ามา
เรียนเป็นจ�านวนมาก และนอกจากนี้ก็ได้มีพระภิกษุ
สามเณรเข้ามาเล่าเรยีนศกึษาเพ่ิมเตมิความรู ้วดัต่าง ๆ 
ก็ได้มีก�าหนดหลักเกณฑ์ให้พระภิกษุสามเณรเล่าเรียน
นกัธรรมคอืนกัธรรมและบาลีควบคูก่นัไปด้วยบ้าง หรอื
ต้องสอบนักธรรมต้องสอบบาลีให้ได้เท่านั้นเท่านี้ก่อน 
จึงจะเรียนในชัน้นัน้ชัน้นีไ้ด้บ้าง อันเป็นระเบยีบทีสั่บสน
กนัอยูม่าก ในบดันีท้างคณะสงฆ์กไ็ด้จัดตัง้อนกุรรมการ
ข้ึนเพือ่ทีจ่ะได้ปรบัปรงุโรงเรยีนต่าง ๆ ทีต่ัง้อยู่ในวดั ตลอด
จนถึงการก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวให้ลงเป็น
อันหนึง่อันเดียวกนั เผ่ือว่าจะได้รกัษาระดับความรู ้ปริยตั-ิ
ธรรมคอืนกัธรรมและบาลีของพระภกิษุสามเณรท้ังหลาย
ไม่ให้เส่ือมลงด้วย ในขณะเดียวกนักไ็ด้อนญุาตให้เรยีน
วิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรของชั้นประถม ชั้นมัธยม ซ่ึงไม่
ขดักนักับพระวนัิยด้วย และส�าหรับเด็กชายหญงิโดยตรง
นั้นเมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดเป็นผู้จัดเป็นเจ้าของดังนี้ ก็
มโีอกาสท่ีจะอบรมส่ังสอนพระพุทธศาสนาให้เด็กมคีวาม
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รู้ในพระพุทธศาสนา ให้ปฏิบัติศีลธรรมดียิ่งขึ้น เพราะ
ว่าความรู้ ทั้ง ๒ แขนง คือทั้งในทางโลก และในทาง
ธรรมนี ้เป็นเร่ืองทีจ่�าเป็นทัง้ ๒ ด้าน ทางคณะสงฆ์และ
รัฐบาล ได้ปล่อยให้ความรู้ทั้ง ๒ ด้านนี้แยกกันไปอยู่
นานแล้ว คือทางโลกก็เรียนกันไปทางหนึ่งทางพระก็
เรียนกันไปอีกทางหน่ึง เพราะฉะน้ันโลกกับธรรมหรือ
ว่าอาณาจักรกบัพุทธจักรจึงไม่พบกนั ไม่ประสานกนั ใน
ด้านปัญญา ในด้านวชิา ต่างคนกต่็างจ�า้เรอืกนัไป พาย
กันไปคนละทาง และเมื่อเป็นดังนี้ก็ท�าให้เกิดความเหิน
ห่างกัน แม้ว่าโรงเรียนส่วนมากจะตั้งอยู่ในวัด เช่นใน
บดันี ้แต่ว่าถ้าพระไม่ได้จัดไม่ได้ท�า ไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้อง
ก็คล้าย ๆ กับว่าตั้งอยู่ก็สักว่าตั้งอยู่เท่านั้น อยู่ใกล้ก็
เหมอืนอยูไ่กลไม่ท�าให้เกดิความสัมพันธ์กนัในด้านปัญญา 
และเมื่อไม่เกิดความสัมพันธ์ในด้านปัญญาก็เกิดความ
เหินห่างมาตัง้แต่เด็ก นีเ้ป็นอันตรายแก่ส่วนรวม คอืแก่
ชาติแก่ศาสนาเอง

ฉะนั้นจึงเป็นความจ�าเป็นจะได้ให้ความรู้ท้ัง ๒ 
ด้านนี้เดินขนานกันไป คือ ทั้งทางโลกและทางธรรม 
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เมื่อเป็นเช่นนี้โลกกับธรรม อาณาจักรกับพุทธจักร ก็มี
อยู่ใกล้กันขนานกันพบกันเป็นความประสานกันในทาง
ปัญญา เมื่อเป็นความประสานกันในทางปัญญาแล้ว 
ความเคารพนบัถอื ความใกล้ชดิต่าง ๆ ความเข้าใจกนั
ต่าง ๆ ก็จะเป็นและเกิดขึ้น ต่างก็สนับสนุนซึ่งกัน 
และกันให้ด�าเนินไปสู่ความเจริญ

อันนี้เป็นนโยบายหลักแห่งการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ทีจ่ะร่วมกับรฐับาลทีจ่ะด�าเนนิในโอกาสต่อไปนี้ 
และในบดันี ้กไ็ด้เริม่กนัมาบ้างแล้ว แต่การจดัการเช่นนี้
จะต้องอาศัยเวลาและจะต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ความ
สามารถอีกมาก เพราะฉะนัน้ในบดันีก้ข็อให้บรรดาท่าน
ทั้งหลายผู้มีส่วนจัดส่วนสอนในโรงเรียนนี้ อย่าได้ลืม 
การทีจ่ะสอนสอดแทรกวชิาพุทธศาสนาให้เด็กชาย-หญงิ 
เหล่านีม้คีวามรูจั้กพระพุทธศาสนา รูจั้กประพฤตธิรรม 
และก็อย่าลืมที่จะได้กวดขันพระเณรที่มาเรียนวิชานี้ให้
ตัง้อยูใ่นความสังวรมคีวามประพฤตดีิ เป็นพระทีดี่ เป็น
เณรท่ีดี และให้ศกึษาศาสนาศกึษา คอืนกัธรรมและบาลี
ควบคู่กันไปด้วย อย่าได้ปล่อยทิ้ง และส�าหรับพระเณร
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นั้นก็จะต้องถือว่าวิชาศาสนาศึกษาน้ัน วิชาพระพุทธ-
ศาสนาอันได้แก่ นักธรรมและบาลี อันเป็นหลักสูตรของ
คณะสงฆ์นัน้เป็นวชิาหลักของตน และเป็นหัวใจแห่งการ
ศึกษาของตน ส่วนวิชาอ่ืน ๆ เป็นวิชาประกอบส�าหรับ
ที่จะสร้างปัญญา เพ่ือที่จะได้มีความประสานใกล้ชิด
ขนานกนัไปในปัญญาในทางโลกหรือกบัอาณาจักร เมือ่
จัดดังน้ีแล้วก็คิดว่าจักไม่เป็นอันตราย และก็จะอ�านวย
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทุกฝ่าย ในโอกาสนี้ที่ได้มาเยี่ยม
โรงเรยีนนีก้ข็อฝากข้อคดิและข้อแถลงให้ทราบถงึนโยบาย
ของคณะสงฆ์ตามที่กล่าวมานี้

และในที่สุดน้ีขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อ�านาจบุญกุศลได้อภิบาลรกัษาทกุ ๆ ท่านให้ถึงซ่ึงความสขุ 
ความเจริญงอกงามด้วยปัญญา และความประพฤติดี 
ทุก ๆ คนเทอญ.



ขอประทานโอกาสพระเถระเจ้าคณะจังหวดั พระ-
เถระและพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย

ในโอกาสทีก่ระผมได้รบัก�าหนดให้เดินทางมาเยีย่ม
วดั และพุทธศาสนกิชน เมือ่เดินทางมาถงึจังหวดันี ้กไ็ด้
ตัง้ใจตัง้แต่ทแีรกว่าจะมากราบนมสัการท่านพระเถระ ผู้
เฒ่าเจ้าคณะจังหวดั เมือ่ได้เดินทางมาครัง้ก่อนประมาณ 
๑๐ ปีที่แล้วมา ก็ได้มาเยี่ยมนมัสการท่านครั้งหนึ่งแล้ว 
และได้รบัการต้อนรบัจากท่านพระเถระผูเ้ฒ่า เจ้าคณะ
จังหวัด พร้อมทั้งท่านพระภิกษุสามเณรสหธรรมิก 

๑ แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

 

พระสัมโมทนียกถา๑

เรื่อง การศึกษาของพระภิกษุสามเณร
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ท้ังหลาย กข็อขอบคณุในกลัยาณจิตทีไ่ด้เอือ้เฟ้ือให้การ
ต้อนรับ และผมก็ขอแสดงความรู้สึกตามที่ได้เดินทาง
มาเย่ียมหลายจังหวัด หลายวัดในครั้งน้ีว่า ได้พบได้ 
เห็นความเจรญิในด้านต่าง ๆ ของภมูภิาคนีเ้ป็นอันมาก 
เป็นต้นว่า ถนนหนทางที่ได้สร้างขึ้นเป็นอย่างดีเชื่อม
ถงึกนัทกุจังหวดั และบ้านเมอืงกไ็ด้พัฒนาขึน้ใหม่ ตลอด
จนถึงการศึกษาก็ได้พัฒนาขึ้นไป พระภิกษุสามเณรใน
ภาคนี้ ก็ปรากฏว่าได้ตื่นตัวในการศึกษาขึ้นมาก ได้มี
โรงเรียนตัง้ขึน้เป็นอันมากและหลายประเภท เป็นต้นว่า 
โรงเรียนนักธรรมบาลี โรงเรียนปริยัติธรรมของคณะ
สงฆ์ โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียน
ราษฎร์ของวัด โรงเรียนผู้ใหญ่ และก็ได้มีพระภิกษุ
สามเณร เข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นอันมากท่ัวไป 
และเมื่อได้ไต่ถามถึงก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
อนุญาตให้เข้าเรียนในโรงเรียนผูใ้หญ่ และโรงเรยีนต่าง ๆ 
ว่าได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ เช่น ต้องได้นักธรรมชั้นนั้นชั้นนี้ 
หรอืต้องได้บาลีชัน้นัน้ชัน้นีเ้ป็นต้น บางแห่งกไ็ม่ได้ก�าหนด
ไว้แน่นอน แต่กม็กีารสอนนกัธรรมบาลีแทรกกนัอยูก่บั
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วิชาทางโลก สรปุว่าการศกึษาของพระภกิษุสามเณรใน
ภาคนี้มีหลายแบบต่าง ๆ กัน

ในเรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม ก็มี
ความห่วงใยในการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณร เกรงว่าการศกึษาพระธรรมวนิยัจะตกต�า่เส่ือม 
โทรมลง เพราะว่าจติใจของพระภิกษใุนปัจจบัุนน้ี โน้มน้าว
ในการศึกษาวิชาทางโลกมากขึ้น มหาเถรสมาคมจึงได้
ด�ารหิาวิธป้ีองกนัเพือ่มใิห้การศกึษาพระธรรมวนัิยเส่ือม 
แต่ก็ส�านึกอยู่ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์กับการศึกษา
ทางโลกนั้นได้ถูกปล่อยให้ห่างเหินกันมาเป็นเวลานาน 
อันทีจ่รงิปัญญาทางธรรมกบัปัญญาทางโลกนัน้ต้องควบคู่
กันไป การที่ได้มีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัยขึน้กเ็พ่ือท่ีจะประสาน
ปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลกคูก่นั กจ็ะเป็นประโยชน์
มาก พระภกิษุสามเณรในปัจจุบนันีก้ส็นใจในการศึกษา
วิชาทางโลกกันมากและพระภิกษุสามเณรก็ควรศึกษา
แสวงหาปัญญาทางโลกด้วยเพ่ือจะได้พูดกบัชาวโลกเขา
รูเ้รือ่ง แต่ว่าต้องการวธิกีารด�าเนินการให้เหมาะสม และ
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ก็ต้องได้ละทิ้งการศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นหลักของ
พระศาสนา เรื่องนี้มหาเถรสมาคมก็ได้ด�าริอยู่

ฉะนั้นจึงขอฝากคณะสงฆ์ผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษา
แก่พระเณรในทีน้ี่ไว้ด้วย น้ีเป็นข้อสังเกตซึง่ได้มาเห็นใน
ที่ต่าง ๆ เท่าที่ได้ผ่านมาแล้วในภูมิภาคนี้

อนึ่งได้เห็นการท�างานพร้อมกันด้วยสามัคคีในท่ี
ต่าง ๆ ก็รู้สึกดีใจ เพราะว่าเป็นช่วยกันท�าความเจริญ
แก่การพระศาสนาและบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องสมควรท�า
เป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นทางปลูกความศรัทธาเล่ือมใสให้
เกิดขึ้นในประชาชน และเป็นการช่วยให้ตั้งมั่นในพระ-
รัตนตรัยและศีลธรรม ท�าให้บ้านเมืองมีศีลธรรมดีขึ้น

สุดท้ายนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อ�านาจกุศลสัมมาปฏิบัติ จงอภิบาลรักษาทุกท่านให้มี
ก�าลังกาย ก�าลังปัญญา ที่จะประกอบกระท�าประโยชน์
แก่พระศาสนาและบ้านเมอืง ให้ส�าเรจ็เป็นประโยชน์ท้ัง
แก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืนตลอดจิรกาลเทอญ.



ท่านเจ้าคณะอ�าเภอน�้าพอง เจ้าอาวาส พระสงฆ์
สามเณร พุทธศาสนิกสาธชุน ครูและนกัเรยีนทัง้หลาย

ขอขอบใจในการต้อนรบัของท่านท้ังหลาย ท้ังพระ-
สงฆ์สามเณร ทั้งคฤหัสถ์ ได้จัดต้อนรับในครั้งนี้ ได้ฟัง
ค�าแถลงของท่านเจ้าคณะอ�าเภอน�้าพอง แสดงจ�านวน
วัด จ�านวนพระสงฆ์สามเณร เด็กวัดแม่ชีและโรงเรียน
ส�าหรบัศกึษา กร็ูส้กึว่าในอ�าเภอน�า้พองน้ี ได้มคีณะสงฆ์
ตัง้เป็นหลักฐาน แม้พระสงฆ์คณะน้ีจะมจี�านวนน้อยกว่า  

๑ แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ณ  
 วัดพระบาทภพูานค�า อ.น�า้พอง จ.ขอนแก่น วันที ่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.  
 ๒๕๑๖

 

พระสัมโมทนียกถา๑

เรื่อง สุ จิ ภา
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แต่กย็งัมจี�านวนทีน่บัว่าเป็นปึกแผ่น เสนาสนะถาวรวตัถุ
ก็มีเป็นหลักฐานมากพอสมควร โดยเฉพาะท่ีวัดนี้ก็มี
พระพุทธบาท มณฑปพระพุทธบาท และก�าลังสร้าง
พระพุทธรูปมีหน้าตักถึง ๙ วา และก็ได้ใช้ทุนทรัพย์ที่
สร้างไม่น้อยถงึ ๗-๘ แสนแล้ว โรงเรยีนส�าหรบัเล่าเรียน
ของพระเณรก็มีทั้งนักธรรมบาลี มีพระเปรียญท่ีช่วย
เหลืออยู่ถึง ๔ รูป ดูก็ได้จัดท�ากันเป็นงานเป็นการเป็น
หลักเป็นฐาน ความส�าเรจ็แห่งการก่อสร้าง ตลอดจนถงึ
การจัดการศึกษา รวมทั้งที่มีจ�านวนพระเณรมากดังนี้ 
กแ็สดงถงึศรัทธาปสาทะพร้อมทัง้ความอุปถมัภ์บ�ารงุของ
พุทธศาสนกิสาธุชนฝ่ายฆราวาสอย่างเข้มแขง็ด้วย เพราะ
ว่าบรรดาพระเณรเองกไ็ม่ใช่มาจากไหน มาจากลูกของ
ชาวบ้าน บรรดาพ่อแม่มศีรทัธาปสาทะกใ็ห้ลูกออกบวช 
และบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติและ
มใิช่ญาตถิอืว่าเป็นเหมอืนญาตเิป็นผูท้ีพึ่งทะนบุ�ารงุทัง้หมด 
และการก่อสร้างถาวรวัตถุที่ต้องใช้เงินทองมากนั้นเล่า 
ก็มาจากแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย ก็แสดงถึงว่า
ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีหลักทรัพย์มากพอที่จะบริจาค
ในการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นในวัด และหลักทรัพย์นั้นก็
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เกิดจากน�้าพักน�้าแรง ประกอบอาชีพของท่านสาธุชน 
ทัง้หลายนัน่เอง กก็ารอาชพีของท่านสาธชุนท้ังหลายได้
เป็นไปพอสมควร มีรายได้ที่สามารถท่ีจะเล้ียงตัวเล้ียง
ครอบครวัและบรจิาคบ�าเพ็ญกศุลน้อยหรอืมากตามก�าลัง
ทรพัย์ตามก�าลังศรทัธา นอกจากนี ้กย็งัมโีรงเรยีนประถม
ศึกษา มีโรงเรียนผู้ใหญ่ มีนักเรียนไม่น้อย โดยเฉพาะ
ที่มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ก็หลายร้อย ทั้งนักเรียนผู้ใหญ่ 
และทัง้เรยีนทีเ่รียนในประถมศกึษา กแ็สดงว่าประชาชน
ในทีน่ีต้ืน่ตัวในการศกึษา เป็นผูใ้หญ่ถอืว่าเป็นผูท้ีม่อีายุ
เกินวัยเด็กที่จะเข้าโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราช-
บัญญัติแล้ว แต่ก็ยังสนใจใฝ่การศึกษามาเข้าโรงเรียน
ผูใ้หญ่ อันน้ีกน่็า อนุโมทนา ประกอบทัง้ในอ�าเภอนีก้ม็ี
เขือ่นอุบลรตัน์ เป็นเขือ่นใหญ่เขือ่นหน่ึงทีอ่�านวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนเป็นอันมาก

เพราะฉะนัน้ กน็บัว่าเป็นลาภของท่านทัง้หลายที่
ได้มีการพัฒนาขึ้นในเนื้อท่ีของอ�าเภอน้ีแสดงถึงความ
เจริญในการพัฒนาเพ่ือความผาสุกของประชาชน ซ่ึง
ประชาชนพากนัได้รับประโยชน์ท้ังในเขตนีแ้ละในเขตอ่ืน
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ในต�าบลน้ีกม็วีดัวาอารามมพีระภกิษุสามเณรมาก 
แสดงถงึความเจริญทางการศกึษากม็กีารตัง้โรงเรยีนขึน้
เป็นอันมาก แสดงว่าผู้ที่เกิดมาในรุ่นนี้ก�าลังพบกับการ
พัฒนาต่าง ๆ ส�าหรับการพัฒนาโดยมากเกี่ยวแก่ดิน
เกี่ยวแก่น�้าเกี่ยวกับไฟเช่นการสร้างเขื่อน การท�าไฟฟ้า 
ก็นับว่าเป็นการพัฒนาทางกาย การศึกษาตลอดจนถึง
การอบรมธรรมในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการพัฒนา
ทางใจ

เพราะฉะน้ันในโอกาสทีไ่ด้มาพบกบัท่านทัง้หลาย
พร้อมทัง้ได้เห็นการพัฒนาต่าง ๆ ทีม่อียูจ่ะกล่าวถงึหลัก
ของการอบรมปัญญาตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 
เพราะว่าเวลาน้ีก�าลังตืน่ตวัในการศกึษา อันเป็นทางของ
ปัญญา ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างอ่ืนย่ิง
กว่า เพราะส่องให้เห็นสัจจะคือความจริงต่าง ๆ แม้ที่
ล้ีลับอันไม่มีแสงอ่ืนใดแม้แต่แสงอาทติย์จะส่องให้เห็นได้ 
พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า นตฺถ ิปญญฺาสมา อาภา แสง
สว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มี ดังน้ีแต่เราก็ควรท�าความ
เข้าใจค�าว่าปัญญา ว่าปัญญาทีแ่ท้จรงิน้ันหมายถงึเป็นความ
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รู้ที่รอบคอบทั่วถึง เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะคือตัวความ
จริง ไม่ใช่หมายถึงความรู้เห็นความรู้ฟังเป็นต้น แม้ดัง
ทีเ่ราเรยีกว่าการเรยีน แต่ว่าส่ิงเหล่านีก้เ็ป็นส่ือน�าให้เกดิ
ปัญญา ซึ่งเป็นตัวความรู้รอบคอบทั่วถึงนั้น ดังจะเห็น
ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตานั้น เช่นว่าเรามองขึ้นไปบนฟ้า 
เห็นดวงอาทติย์ดวงจันทร์ดวงดาว ดวงเล็กนิดเดียว ดวง
อาทิตย์นับว่าใหญ่กว่าดวงจันทร์ ดวงดาวยิ่งเล็กกว่าอีก
ดูรบิหรี ่ๆ และเมือ่เรายืนอยู่ทีก่ลางถนนมองไปสุดลกูตา
กจ็ะมองเห็นสองข้างถนนน้ันรวมเข้ามาจนเป็นเส้นเดียวกนั 
แต่ว่าถนนทีเ่รายนือยู่นัน้กว้างแต่ว่าปลายนัน้ถกูตารวม
กนัเป็นเส้นเดียว นีลู่กตาของเราบอกอย่างนีแ้ละนอกจาก
นีล้กูตาของเรายงับอกว่าดวงอาทติย์นีเ้ดินโคจรขึน้ทีท่ศิ
ตะวนัออกแล้วกไ็ปตกทีท่ศิตะวนัตก โลกเรานีอ้ยูเ่ฉย ๆ 
และเป็นของแบน ตัง้แต่โบราณมากเ็ช่ือกนัอย่างนีว่้าดวง
อาทติย์ขึน้ทางทศิตะวนัออกแล้วกไ็ปตกทางทิศตะวนัตก 
เชือ่ว่าโลกแบน ว่าโลกอยูเ่ฉย ๆ ลูกตาเราบอกอย่างนัน้
เห็นอย่างนั้น แต่ว่าความจริงเป็นอย่างไร ความจริงนั้น
ตามท่ีนกัวิทยาศาสตร์นักวิทยาการได้ตรวจสอบกนักลับ
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แสดงว่าดวงอาทิตย์น้ีใหญ่กว่าโลกของเรามากมายนัก
และทีเ่ราเห็นว่าดวงอาทติย์ข้ึนทางทศิตะวนัออกตกทาง
ทิศตะวันตกนั้นความจริงหาเป็นเช่นน้ันไม่โลกต่างหาก
หมนุรอบดวงอาทติย์ และโลกเราน้ีท่ีว่าแบนกไ็ม่ใช่แบน 
แต่ว่าเป็นของกลมและก็หมุนอยู่เสมอ หมุนรอบตัวเอง
หมุนรอบดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาการเขา
ว่าอย่างนี้ ดวงดาวที่ริบหรี่ ๆ อยู่นั้นที่มีแสงสว่างใน 
ตัวเองนั่นว่าเป็นดวงอาทิตย์ทุกดวงและก็ใหญ่โตทั้งนั้น
บางดวงใหญ่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์นัก
วิทยาการเขาว่าอย่างนี้ และถนนที่เรามองเห็นว่าปลาย
ถนนรวมกันเป็นสายเดียวนั้นก็หารวมเป็นเส้นเดียวกัน
ไม่กค็งเป็นถนนท่ีกว้างเหมอืนอย่างทีเ่รายนือยูน่ัน่แหละ 
แต่ว่าลกูตาของเราเองเป็นอย่างนัน้ท�าให้เห็นเป็นอย่างนัน้

เพราะฉะน้ันความจริงจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่า
เท่าทีต่ามองเห็นน้ันเป็นอีกอย่างหน่ึง ฉะนัน้ความรูเ้พียง
ท่ีตามองเห็นเพียงที่หูได้ยินเป็นต้น ยังไม่ใช่เป็นสัจจะ
คอืความจรงิ ถ้าหากว่าคนเราจะรูเ้พียงตาเห็นหูฟังเท่าน้ัน
กย็งัไม่พบความจริงดังทีก่ล่าวมาแล้ว จะต้องมปัีญญาที่
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น�าเอาสิง่ท่ีรูท่ี้เหน็นีแ้หละมาพิสจูน์มาพิจารณา ตรวจตรา
อีกข้ันหนึ่งจึงจะพบความจริง และความจริงที่พบนั้นก็
เป็นส่ิงขัดแย้งกับส่ิงที่ตามองเห็นส่ิงที่หูได้ยิน แต่ว่าก็
เป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นตัวความรู้จริง ฉะนั้นปัญญาที่เป็น
ตวัความรูจ้ริงเป็นตวัความรู้รอบคอบน้ีแหละเป็นส่ิงทีเ่รา
ต้องการจากการศกึษาไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรอืทางธรรม 
และการศึกษาน้ันเมื่อกล่าวโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง
ก็ได้แก่

สุตะการฟังอันหมายความว่าการทีใ่ช้หูฟังอย่างที่
ฟังกันอยู่ในบัดน้ี การที่ใช้ตาดูอย่างอ่านหนังสือตลอด
จนการใช้จมูกสูดดม ใช้ล้ินชิมให้รู้รสและใช้สัมผัสทาง
กาย เหล่านีแ้หละเป็นส่ือให้เกดิปัญญาและเป็นการศกึษา
อย่างหนึง่ อย่างทีก่ารตัง้โรงเรยีนเรยีนกนัทัง้เด็กทัง้ผูใ้หญ่
นีก้เ็ป็นการใช้ตาใช้หูฟังบ้างอ่านบ้างเพ่ือน�าความรูเ้ข้าไป
สู่ตนเอง

อีกอันหนึ่ง จินตา คือความคิดได้แก่การที่น�าเข้า
มาคดินกึคดิพิจารณาถามเหตแุละผล อาศยัสมองอาศยั
ความคดิต้องมาย่อยอีกทหีนึง่ คอืน�าของส่ิงทีเ่ห็นทีดู่นัน่
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แหละมาย่อยด้วยจินตาคอืความคดิ ความคดินกึพิจารณา
ให้มีความเข้าใจ จินตาคือความคิดนี้ก็เป็นทางศึกษา
ประการที่สอง

ประการ ๓ ภาวนา การท�าให้มีให้เป็นขึ้นคือว่า 
การท�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นขึน้ ทางทีส่ามนีส้�าคัญมาก การ
เรียนในทางโลกเมื่อเรียนเรื่องอะไรก็ต้องท�าให้มีขึ้นได้
ท�าให้เป็นขึ้นได้ จะเห็นได้ง่ายในการเรียนวิชาชีพ เช่น
ว่าเรียนวิชาช่างไม้ก็ย่อมท�าให้มีขึ้นได้ท�าขึ้นได้ เช่นว่า
ต่อโต๊ะต่อตูก้ท็�าให้เป็นตูโ้ต๊ะขึน้ได้ สร้างบ้านสร้างเรอืน
ขึน้ได้ หัดท�าให้มที�าให้เป็น การหัดท�าให้มหัีดท�าให้เป็น
นีส้�าคญั แม้ในทางศลีธรรมกเ็ช่นเดียวกนั เมือ่เรยีนแล้ว
ว่าอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดีก็ต้องละความชั่ว
ให้ได้ ละความชัว่ให้เป็น อะไรเป็นความดีก็ต้องท�าความดี
ให้เป็นท�าความดีให้มีข้ึน นี่แหละเป็นภาวนาเป็นทาง
ศึกษาประการที่สามรวมทางศึกษา ๓ ประการคือ 

๑.  สุตะ การฟังหรือการเรียน 
๒.  จินตา การคดิรูจ้กัใช้สมองรูจั้กใช้ความคดิ 
๓.  ภาวนา ท�าให้มีท�าให้เป็น
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นี่แหละเป็นหลักของการศึกษาซึ่งจะเป็นทางน�า
ปัญญาความรูร้อบคอบ ความรูท่ี้เข้าถงึสจัจะคือความจริง
ให้เกิดขึ้นโดยล�าดับ

เพราะฉะน้ันกข็อให้ท่านทัง้หลายได้อาศยัหลักปัญญา
ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี ้คอืสุตา จินตา ภาวนา เรยีก
ส้ัน ๆ ว่า “สุ จิ ภา” เป็นทางทีจ่ะสร้างปัญญาทีแ่ท้จรงิ
ให้บังเกิดขึ้นแก่ตนและก็ขอให้เข้าใจว่า ทุก ๆ คนต้อง
อาศยัหลักทัง้ ๓ ประการน้ีมาแล้วทัง้นัน้ตัง้แต่สมยัท่ียงั
ไม่มโีรงเรยีนกต้็องใช้หลักทัง้ ๓ ประการนี ้ดังเช่นบคุคล
ชั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้คนเฒ่าคนแก่ที่มาประชุม
อยูใ่นท่ีนีไ้ม่เคยเข้าโรงร�า่โรงเรียน แต่กอ็าศยัหลักทัง้ ๓ 
ประการนี้ “สุ” ก็คือฟังเช่นว่าฟังพ่อแม่ สั่งสอนอบรม
มา “จิ” ก็คือคิด พอโตขึ้นมีความรู้ก็ใช้สมองคิดบ้าง 
“ภา” กค็อืท�าให้มใีห้เป็นเช่นหัดหุงข้าวต้มแกงให้เป็นมา
ตัง้แต่เป็นเด็ก ๆ หัดช่วยพ่อแม่กวาดบ้านท�าความสะอาด
ให้เป็น กวาดกใ็ห้รู้จักว่าจะกวาดอย่างไร หุงข้าวกหุ็งให้
สุกข้าวไม่ไหม้อย่างไร แกงก็แกงอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
หัดท�าให้เป็นมาโดยล�าดับอย่างน้ี จนถึงเมื่อประกอบ
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อาชพีการงานกหั็ดท�านาให้เป็น ท�าสวนให้เป็น หัดการ
ช่างก็หัดท�าโน้นท�านี่ให้เป็น ตลอดจนถึงหัดละความชั่ว
ให้เป็นหัดท�าความดีให้เป็นดังน้ี และกเ็ป็นผูท้ีไ่ด้ปัญญา
คือความรอบรู้รู้จักโลกรู้จักธรรมรู้จักรักษาชาติศาสนา
พระมหากษัตรย์ิ รูจั้กเล้ียงลูกรูจั้กบ�ารงุลูกสืบต่อกันมาจน
ถงึเด็กท้ังหลายในบดัน้ีเกดิมากพ็บความพัฒนาทัง้หลาย

เพราะฉะน้ันกข็อให้ทกุ ๆ คนได้ยดึในหลักของการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา คือความรู้ที่แท้จริงตามหลัก
ของพระพุทธเจ้าดังนีก้เ็ชือ่ว่าจะได้พากนัได้รบัความเจรญิ

ในทีสุ่ดน้ีขออ�านาจคณุพระศรีรัตนตรยัและอ�านาจ
กุศลได้อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่าน ทั้งพระสงฆ์สามเณร 
ท้ังคฤหัสถ์ อุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกสาธุชน ครู 
นักเรียนทั้งหลาย ให้มีความสุขเจริญสวัสดี และถึง 
ความเจริญงอกงามในปัญญาตามหลักของพระพุทธเจ้า
ทุกประการ เทอญ.










