
ตอนที่ ๔ 

บทเรียนจากชาดกกับการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ความดีในสังคมไทย

๑. สภาพสังคมยุคใหม่
	 สภาพสังคมยุคใหม่พอสรุปเป็นประเด็นได้	ดังนี้

1

	 ๑)	สังคมแห่งเทคโนโลยีนั่นคือ	 ชีวิตประจ�าวันและชีวิตการท�างาน	 ใช้และ

พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก	โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารและการคมนาคม

	 ๒)	สังคมเศรษฐกิจและการค้า	 ชีวิตการท�างานทุกคนพยายามเรียนรู้ทักษะ

เพื่อแข่งขันกันด้านประสิทธิภาพ	การสร้างกลยุทธ์	เน้นผลผลิตและนวัตกรรม

	 ๓)	สังคมแห่งโลกาภิวัตน์และเครือข่าย	 มีการสร้างความร่วมมือกัน	 ท�างาน	

แลกเปล่ียนความรูก้นั	การพึง่พากนัทัง้ในชวีติการท�างานปกติและในสังคมออนไลน์

	 ๔)	สังคมเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า	 

มีการใช้พลังงานจากแร่ธรรมชาติมาก	 จึงมีผลกระทบต่อสภาพความสมดุลของ 

สิ่งแวดล้อม	 เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม	 จึงเกิดการรณรงค์อนุรักษ์สภาพ

แวดล้อมและพูดถึงพลังงานทางเลือก	 ในชีวิตประจ�าวันจึงมีการพูดคุยกันเรื่อง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมสร้างพลังงานทางเลือกอยู่ตลอดเวลา

	 ๕)	สงัคมเมือง	ความเป็นสงัคมบ้านนอกไม่ชดัเจนเหมอืนในอดตี	แยกไม่ออก

ว่าสังคมไหนเป็นเมือง	 สังคมไหนเป็นบ้านนอก	 เพราะมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ได้เท่ากนั	มกีารแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิค้าและบรกิารด้วยความสะดวกสบายทกุแห่ง

	 ๖)	สงัคมแห่งผู้สงูอาย	ุเนือ่งจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยทีางการแพทย์

และเวชภัณฑ์	 การรักษา	พยายามท�าให้การบ�าบัดรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1
	สรุปจากหนังสือ	“แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

st
	Century	Skills,	ส�านัก

บริหารงานการมัธยมศึกษา	สพฐ.
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ประกอบด้วย	คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	จึงมีวิธีการ

ดูแลรักษาตัวเองได้	

	 ๗)	สังคมแห่งปัจเจกะ	 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร	 ท�าให้คน

ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์	การค้าขายออนไลน์	การพูดสนทนาออนไลน์	โอกาส

ท่ีจะพบสนทนากันต่อหน้ามีน้อยลง	 เป็นการสร้างวัฒนธรรมหรือลักษณะแบบ 

ปัจเจกะมากขึ้น	 คนจะมีความคุ้นชินกับการสื่อสารออนไลน์	 เน้นความเป็นส่วนตัว

มากขึ้น

	 เมื่อสภาพสังคมยุคใหม่โดยรวมเป็นอย่างนี้	 คนในสังคมก็จะต้องมีความรู ้

ที่เหมาะกับสภาพของสังคมและวิธีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพของสังคม	 เช่น	

ความรู้เก่ียวกับโลกและชีวิตยุคใหม่	 ความรู้ด้านเศรษฐกิจการค้า	 การท�าธุรกิจ	 

การเป็นผู้ประกอบการ	 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น	 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี	 

ความรู้ด้านสุขภาพ	ความรู้สิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะที่เหมาะกับสังคม

ยุคใหม่	 เช่น	 ทักษะในการสื่อสาร	 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	 ทักษะการคิด 

อย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปัญหา	ทักษะการให้ความร่วมมอืกนั	ทกัษะชวีติและ

อาชีพ	 ทักษะในการใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่น	 ประนีประนอม	 และการปรับตัว	 ทักษะ 

ในการบริหารจัดการบุคคลและตัวเอง	 ทักษะทางสังคมแบบพหุวัฒนธรรม	ทักษะ 

ในการรบัข้อมลูข่าวสารอย่างรูเ้ท่าทนัสือ่	ทกัษะการรู้เท่าทนัเทคโนโลย	ีคนหรือสังคม

ที่ไม่มีทักษะเหล่านี้ย่อมประสบปัญหาในการใช้ชีวิต	 จึงปรากฏว่า	 บางสังคม 

ได้ประโยชน์จากองคาพยพของสังคมยคุใหม่	บางสงัคมประสบปัญหามาก	ดงัปรากฏ

ให้ได้รับรู้และรับทราบอยู่ในปัจจุบัน

๒. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน
	 จากสภาพสังคมยุคใหม่	 ท�าให้เกิดข้อดีและข้อเสียแก่สังคมไทย	 ข้อดีมี 

หลายอย่าง	 เช่น	 ได้รับความสะดวกสบายในการด�าเนินชีวิต	มีวัสดุอุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกในการท�างานและการใช้ชวีติมากกข้ึน	มโีอกาสสร้างความมัง่คัง่มากขึน้	
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ส่วนข้อเสียก็มีมากเช่นเดียวกัน	 กล่าวเฉพาะที่เป็นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ในปัจจบุนัมหีลายอย่าง	เช่น	ปัญหาความยากจนซึง่มสีาเหตเุกิดจากการเพ่ิมขึน้ของ

จ�านวนประชากรขาดการศึกษา	 ไม่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ	 ท�าให้มีรายได้ต�่า	

ประกอบอาชพีทีใ่ช้ก�าลงัมากแต่ผลตอบแทนน้อย	ลกัษณะอาชพีมรีายได้ไม่แน่นอน

สม�า่เสมอ	เช่นกรรมกรรบัจ้างรายวัน	มบุีตรมากท�าให้มภีาระเลีย้งดมูาก	รายได้ไม่พอ	

กับรายจ่าย	บางคนมีนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน	ไม่ชอบท�างานท�าให้มีรายได้น้อย	

ท�าให้ฐานะยากจนซึ่งน�าไปสู่ปัญหาอย่างอื่นๆในครอบครัว

	 ปัญหาอาชญากรรมเกิดจากขาดความอบอุ่นทางจิตใจ	 ความเปล่ียนแปลง 

ทางสงัคมจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม	หรือจากสังคมอตุสาหกรรม

ท่ีใช้ก�าลังกายมากไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 คนจากชนบท 

มารวมอยู่ในหัวเมือง	เกิดชุมชนแออัด	เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงปรับตัวไม่ทัน	บางคน

ตกงาน	 บางคนรายได้ไม่พอกับรายจ่าย	 บางกรณีน�าไปสู่อาชญากรรมลักขโมย	

นอกจากน้ีสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมมีค่านิยมในทางที่ผิดเช่นใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยเกินรายได้	โดยสรุปเป็นปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจและศีลธรรม

	 ปัญหายาเสพติดเกิดจากถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลอง	 บางคนประกอบอาชีพ

บางอย่างที่ต้องการท�างานให้ได้ปริมาณมากเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น	 บางคนมีความ

อยากรู้และอยากทดลอง	 บางคนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีคนติดยาเสพติดมาก 

หรือมีการจ�าหน่ายยาเสพติดมาก

	 ปัญหาโรคเอดส์เกิดจากปัญหายาเสพติด	 บางคนขาดความรู้ในการป้องกัน

โรคในขณะมีเพศสัมพันธ์	 บางคนมีความเครียดอันเกิดจากปัญหาครอบครัวน�าไปสู่

การเสพยาด้วยเข้าใจว่าจะท�าให้ลืมปัญหาชีวิตไปได้ชั่วขณะหนึ่ง

	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	เช่น	อากาศเป็นพิษ	น�้าเน่าเสีย	เสียงเป็นพิษ	ขยะมูลฝอย	

เป็นต้น	ซึง่เกิดจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรอย่างรวดเรว็	ความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรม	เกิดโรงงานอตุสาหกรรม	
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จ�านวนมากและไม่มีระบบที่ดีในการบ�าบัดน�้าเสีย	คนในสังคมขาดความรับผิดชอบ

ในการรักษาความสะอาด	 สังคมขาดระเบียบวินัยทิ้งของเสียไม่เป็นที่	 สิ่งแวดล้อม

เป็นพิษเหล่านี้ท�าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา	

	 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เกิดจากปัญหาทั้งหมดดังที่กล่าว

มาข้างต้น	อาชญากรรมการลกัขโมย	ท�าให้ขาดความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	

ปัญหายาเสพตดิ	ปัญหาโรคเอดส	์และสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ	ท�าใหข้าดความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

	 ปัญหาด้านการศึกษามีหลายลักษณะ	 บางกรณีฐานะยากจนมากท�าให้ 

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้	 แม้รัฐจะจัดให้เปล่าแต่ในการเข้าสู่ระบบโรงเรียน

จ�าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวบ้าง	 เมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 ก็ไม่มีโอกาสเข้าเรียน	 

บางกรณีเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วก็ออกกลางคันเพราะสาเหตุหลายอย่าง	บางกรณี

เรียนจบในระบบโรงเรียนแล้ว	แต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็น	บางกรณี

เป็นคนเร่ร่อนไม่มีหลักฐานแสดงฐานะความเป็นคนไทย	 ก็ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาใน

ระบบโรงเรียน	 บางกรณีเป็นคนต่างด้าวแม้จะอยู่ในประเทศไทยมานานแต่ก็ไม่มี

เอกสารแสดงฐานะเป็นคนไทยก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้	 คนไม่ได้รับการ

ศึกษาหรือได้รับการศึกษาแล้วแต่ไม่มีความรู้เพียงพอ	 ท�าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนา

ตัวเองในด้านต่างๆ	ให้ดียิ่งขึ้นไป	ความคิดอ่านก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอ	ความคิดอ่าน

ไม่ทันโลกและไม่เป็นระบบ	ท�าให้ขาดทศิทางในการด�าเนนิชีวติ	ปัญหาด้านการศึกษา

น�าไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ในปัญหาสังคมไทยเหล่านี้	เมื่อดูในรายละเอียดของแต่ละปัญหา	มีปัญหาที่

ต้องเร่งแก้ไขหลายอย่างที่ท�าให้มีการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลา

ว่า	สังคมไทยถึงยุควิกฤต	จ�าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนตามล�าดับดังนี้	

	 อันดับที่	๑	ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มั่วสุมอบายมุข

	 อันดับที่	๒	ปัญหาการประพฤติผิดทาเพศ	/ขายตัว/ข่มขืน/สื่อลามกอนาจาร
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	 อันดับที่	๓	ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/โจรผู้ร้าย

	 อันดับที่	๔	ปัญหาการล่อลวงเด็กและเยาวชน

	 อันดับที่	๕	ปัญหาความเครียด	/ฆ่าตัวตาย

	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้แก้ไขได้ยากเพราะสาเหตุหลายอย่าง	 เช่น	 เจ้าหน้าที ่

ปล่อยปละละเลย	/ไม่แก้ไขอย่างจริงจัง/ท�าแบบไฟไหม้ฟาง	มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง	

/เจ้าหน้าทีมี่ส่วนได้เสยีท�าให้ผูร้บัผดิชอบในการแก้ปัญหาเกดิความกลวัหรอืท้อถอย	

การไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย	 ศีลธรรมเส่ือมโทรม/ผู้คนขาดจิตส�านึก/ 

คนเห็นแก่ตัว	/ตัวใครตัวมัน	/สังคมอ่อนแอลง
2

 
2
 ผู้วิจัยอธิบายเพิ่มเติมประเด็นส�าคัญจาก	[ออนไลน์],แหล่งที่มา	:	https://gadvam.	

wordpress.com/)ผู้วิจัยอธิบายเพิ่มเติมประเด็นส�าคัญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่ได้
ด�าเนินการจัดท�า	 “สวนดุสิตโพล”	 สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพใน	 ๑๕	
จังหวัดที่เป็นตัวแทนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ		 จ�านวนทั้งสิ้น	๓,๑๗๙	 คน	 โดยส�ารวจระหว่าง 
วันที่	๒๒-๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๔	ข้อมูลจาก	[ออนไลน์],แหล่งที่มา	:https://www.gotoknow.
org/posts/5753;	 ศิริพร	 เกื้อกูลนุรักษ์)	 [ออนไลน์],แหล่งที่มา	 :https://www.matichon.
co.th/news/545551[๒ มีนาคม	๒๕๖๑]	
	 นอกจากนี	้ปัญหาในสงัคมไทยปัจจบุนัยงัได้รบัการสะท้อนออกมาตามสือ่ต่างๆ	หลายเรือ่ง	
เช่น	 คนไทยเป็นโรคทางจิต	 ๑,๖๐๐,๐๐๐	 คน	 โดยแยกเป็นโรคจิตเภทบ้าง	 เป็นโรคจิตแบบ 
อื่นบ้าง	เป็นโรคซึมเศร้าบ้าง	หญิงไทยท�าแท้งผิดกฎหมายเฉลี่ยเดือนละ	๑,๐๐๐	คน)	เด็กไทย
ใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนมาก	ไม่ค่อยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายท�าให้เกิดความเครียดและ
เบื่อหน่ายเป็นผลท�าให้มีเด็กออกกลางคัน	 เป็นเหตุให้เด็กนักเรียนไทยเรียนไม่จบ	 มีการออก 
กลางคันปีละ	 ๙๐๐,๐๐๐	 คน	 เด็กไทยอายุ	 ๑๕-๑๙	 ปี	 ติดยาบ้าเป็นอันดับ	 ๑	 คิดเป็น	 ๓๒	
เปอร์เซน็ต์	คนไทยอ่านหนงัสอืวนัละ	๘	บรรทดั	คณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยอยูอ่นัดบั	
๖๙	เด็ก	๑๓๐,๐๐๐	คน	(จาก	๕๐๐,๐๐๐)	ที่เรียนจบ	ป.๓	อ่าน-เขียนไม่ได้	เด็กไทย	๑	ใน	๔	
สมองทึบ	 ประเทศไทยมีการขโมยของตามห้างสรรพสินค้ามากติดอันดับ	 ๗	 ของโลก(คิดเฉล่ีย
ประมาณ	๓๐	 ล้านบาท/ห้าง/ปี)	 ครอบครัวไทยมีลักษณะ“แหว่งกลาง”	 (มีเด็ก+คนแก่มาก)	
สังคมไทยอ่อนแอแตกแยก	เป็นหนี้	๖๐	เปอร์เซ็นต์มีปัญหาหย่าร้าง	๒๖	เปอร์เซ็นต์	(๒๐	ล้าน
ครอบครัว)	ปัจจุบัน	 เด็กพิการล้นสถานสงเคราะห์	พี่เลี้ยง	๑	คน	ต้องดูแลเด็กพิการ	๓๐	คน	
ข้าราชการไทยติดหนี้โดยเฉลี่ย	๘๗๒,๐๐๐	บาท/ครอบครัว	เป็นต้น
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๓. แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมโดยหลักทสบารมี
	 ปัญหาสังคมปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอยู่	๔	อย่าง	คือ	

	 	 ๑)	ปริมาณของปัญหามีมากกว่าอดีต	

	 	 ๒)	ความซับซ้อนของปัญหามีหลายชั้นมากกว่าอดีต	

	 	 ๓)	สาเหตุของปัญหามีหลายอย่างมากกว่าอดีต	

	 	 ๔)	ปัจจัยแวดล้อมท่ีท�าให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตมากขึ้น	 เช่น	 ช่องทาง 

การสื่อสารที่มีมากกว่าในอดีต	

	 การแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่เพียงแต่ใช้ความรู้ความสามารถระดบัปกต	ิไม่ใช่เพยีง

แต่คนดีมีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น	 แต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถระดับ	

“บารมี”	ต้องอาศัยคนดีระดับมากกว่าปกติ

	 “คนดี”	๒	ระดับ	คือ	๑)	คนดีแบบกัลยาณชน	๒)	คนดีแบบพระโพธิสัตว์

	 คนดรีะดบัที	่๑	กลัยาณชน	เกดิจากการไม่ท�าชัว่มเีว้นจากการฆ่าสตัว์	เป็นต้น	

และการท�าความดีมีทาน	ศีล	ภาวนาเป็นต้นดังกล่าวแล้ว	โดยพัฒนาจากความเป็น

ปุถุชน(คนหนาด้วยกิเลส)ไปสู่ความเป็นกัลยาณชน(คนดี)	ซึ่งเมื่อท�าความดียิ่งขึ้นไป

อย่างต่อเนื่องก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะตั้งแต่ชั้นโสดาบัน	สกทาคามี	อนาคามี	

และอรหันต์	ซึ่งท�าได้ไม่ยาก	เราบ�าเพ็ญทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนาต่อเนื่อง	ก็บรรลุ

ความเป็นคนดใีนระดบัอรยิะได้	แต่เมือ่พดูถงึอรยิบุคคล	เรากม็กัจะนกึถงึพระอรหนัต์

และคิดว่าเป็นเรื่องยากส�าหรับคนท่ัวไป	 ความจริงก็คือว่า	 โลกปัจจุบัน	 เหตุท่ีมีรัฐ

หรือสังคมบางแห่งอุดมด้วยสันติสุข	 ก็เพราะมีคนดีเหมือนเป็นอริยบุคคลหรือ 

เหมือนกับจะเป็นโสดาบันอาศัยอยู่	 จะโดยบรรลุความเป็นโสดาบันโดยสมบูรณ์ 

หรือโดยลักษณนิสัยหรือจิตส�านึกแบบโสดาบันก็ตาม	 ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้า 

ทรงพระชนม์อยู่	 นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นโสดาบัน	 อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็น

โสดาบัน	ทั้ง	๒	ท่านก็อยู่ครองเรือนท�ามาหากินเหมือนคนทั่วไป	แต่ยึดมั่นบ�าเพ็ญ

ทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนาอยู่เป็นประจ�า	ความดีเริ่มต้นด้วย	“คนดี”	เพราะคนดี
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ครอบครวัจึงด	ีเพราะครอบครวัดหีมูบ้่านจงึด	ีเพราะหมูบ้่านดตี�าบลจงึด	ีเพราะต�าบลดี	

อ�าเภอจึงดี	เพราะอ�าเภอดีจังหวัดจึงดี	เพราะจังหวัดดีประเทศหรือรัฐจึงดี	คิดและ

ท�าง่ายๆ	อย่างนี	้ถงึแม้ระบบและกลไกจะด	ีถ้าคนไม่	กท็�าให้เกดิความดไีม่ได้	การฝึกฝน

อบรมตนให้เป็นคนดีด้วยหลักทาน	ศีล	ภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก	แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ

จะท�าหรือท�ากันเพียงเป็นพิธีกรรม	ไม่จริงจังและไม่จริงใจ	ความดีจึงไม่เกิด

	 คนดีระดับที่	๒	คนดีแบบพระโพธิสัตว์	ซึ่งเกิดจากการท�าความดีโดยบ�าเพ็ญ

บารมี	 ๑๐	 ทัศ	 ค�าว่า	 “บารมี”	 แปลว่า	 ถึงฝั่ง	 ธรรมเครื่องถึงซ่ึงฝั่ง	 หมายถึง	 

คุณความดีที่บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวด	 คุณความดีที่ได้บ�าเพ็ญมาที่ท�าให้ยิ่งใหญ่ซ่ึงจะ 

ส่งผลให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ	 ปฏิปทาอันยวดยิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด	

บ�าเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	ทานบารม	ีคอืมอีปุนสิยัฝักใฝ่ในทาน	มกีศุลเจตนาในการให้อยูต่ลอด

เวลา	ให้อามิสทานบ้าง	ธรรมทานบ้างในชีวิตประจ�าวัน

	 	 ๒)	สีลบารมี	คือ	มีอุปนิสัยเรียบร้อยดีงาม	มีความสงบเยือกเย็นเป็นปกติ

	 	 ๓)	เนกขมัมบารม	ีคอื	ความด�ารทิีจ่ะออกจากเครือ่งอุปโภคบรโิภคทีท่�าให้

ชีวิตยุ่งเหยิง	 หรือด�าริท่ีจะออกบวช	 ในมุมกว้างออกไปครอบคลุมถึงความคิดที่จะ

ปลอดจากความโลภ	

	 	 ๔)	ปัญญาบารม	ีใช้ปัญญาเป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าทีก่ารงานปกติ

หรือใช้ปัญญาแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา	

	 	 ๕)	วิริยบารมี	 ใช้วิริยะเป็นเครื่องน�าทางในการท�าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา	 

มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย	มีความอุตสาหะแรงกล้าและยิ่งยวดตลอดเวลา	

	 	 ๖)	ขนัตบิารม	ีใช้ขันตเิป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าทีก่ารงานปกติ	หรือ

ใช้ขนัต(ิอดทน	อดกลัน้	อดออม)แก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลา	มคีวามอดทน	ความอดกลัน้	

ความไม่ดุร้าย	ความไม่เกรี้ยวกราด	ความแช่มชื่นแห่งจิต	
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	 	 ๗)	สัจจบารมี	 คือ	 ด�าเนินชีวิตยึดความจริงใจ	 จริงวาจา	 และจริงการ 

เป็นหลัก	 ไม่ว่าจะท�าการใดๆ	ที่ไหน	 เมื่อไรก็ยึดหลักนี้	 ใช้สัจจะเป็นเครื่องน�าทาง 

ในการท�าหน้าที่การงานปกติ	หรือใช้สัจจะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา	

	 	 ๘)	อธษิฐานบารมี	คอืใช้อธษิฐานธรรมเป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าที่

การงานปกติ	 หรือใช้อธิษฐานธรรม(ความมั่นคงแน่วแน่)แก้ปัญหา	 ปัญญาธิษฐาน	

ธรรมอันเป็นฐานท่ีม่ันคือปัญญา	 สัจจาธิษฐาน	 ธรรมอันเป็นฐานท่ีม่ันคือสัจจะ	 

จาคาธิษฐาน	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือจาคะ	อุปสมาธิษฐาน	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่น

คือ	อุปสมะที่มีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา	

	 	 ๙)	เมตตาบารมี	คือ	มีเมตตาธรรมอยู่เนืองนิตย์	น้อมนึกในใจตลอดเวลา

ว่า	 “สพฺเพ	 สตฺตา	 อเวรา	 โหนฺตุ	 อพฺยาปชฺฌา	 โหนฺตุ	 อนีฆา	 โหนฺตุ	 สุขี	 อตฺตาน�	 

ปริหรนฺตุ	 ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข	 อย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกัน	 อย่าได้พยาบาท

ปองร้ายกัน	 อย่าได้มีความทุกข์กายใจ	 ขอให้รักษาตนพ้นจากทุกข์ภัยทั้งส้ินเถิด	 

ใช้เมตตาธรรมเป็นเครื่องน�าทางในการท�าหน้าที่การงานปกติ	 หรือใช้เมตตาธรรม

เป็นหลักในการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา	โดยมีขันติบารมีเป็นฐาน	

	 	 ๑๐)	อุเบกขาบารมี	 คือ	 มีท่าทีท่ีนิ่งเรียบต่อปรากฏการณ์	 ไม่เอนเอียง	 

ไม่ปรงุแต่งต่อยอด	ใช้อเุบกขาเป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าทีก่ารงานปกติหรือใช้

อุเบกขา(ความนิ่ง)แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

	 ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทยปัจจุบัน	เราต้องมีคนดีระดับไหน	?	

	 ในความเป็นจรงิคนในสงัคมอาจมคีนดบ้ีางคนไม่ดบ้ีางคละเคล้ากนัไป	ส่วนที่

เป็นคนดีนั้นเพียงคนดีแบบกัลยาณชนก็เพียงพอแล้ว	 แต่ผู้น�าสังคมจ�าเป็นต้องม ี

คนดีแบบพระโพธิสัตว์	 ได้ผู้น�าแบบพระโพธิสัตว์ในสังคมทุกระดับยิ่งจะเป็นการดี	

น่ันคือผูน้�าทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมตามหลกัทสบารม	ีขออธบิายแนวทางการประยกุต์

ทสบารมีบางข้อเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม	ดังนี้
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 ทานบารมีกับการแก้ปัญหาสังคม

	 ปัญหาความยากจน	ปัญหาอาชญากรรม	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาโรคเอดส์

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 เช่นอากาศเป็นพิษปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหาด้านการศกึษา	ปัญหาความขัดแย้งรวมท้ังปัญหาทีม่กีารสรปุเป็นปัญหาทีต้่อง

แก้ไขเร่งด่วนคือ	 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มั่วสุมอบายมุข	 ปัญหาการประพฤติผิด 

ทางเพศ/ขายตัว/ข่มขืน/สื่อลามกอนาจาร	 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน/โจรผู้ร้าย	 ปัญหาการล่อลวงเด็กและเยาวชน	 ปัญหาความเครียด/ฆ่าตัว

ตาย	 การแก้ปัญหานีด้้วยทานคอืการให้	 เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กนั	 ความมนี�า้ใจต่อกนั	 ให้

ก�าลงัใจ	ให้อภัยกันจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร	

	 เป็นความจรงิว่า	“เมืองไทยอดุมสมบรูณ์		ในน�า้มปีลา	ในนามข้ีาว”	ในปัจจุบัน

สภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปบ้างแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็ยังปรากฏอยู่ใน 

รูปแบบอื่นๆ	 แต่เมืองไทยก็ยังมีคนขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่	 มีกิจกรรม 

การท�าบุญให้ทานปรากฏให้เห็นทั่วไปในสังคมไทย	 ทั้งการท�าบุญตามประเพณี	 

ทั้งการท�าบุญตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า	 แต่การท�าบุญให้ทานแบบนี้ 

เป็นวิสัยของคนธรรมดา	 มีกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน	 ไม่ใช่วิสัยของ 

พระโพธิสัตว์	 ในระดับสังคม	 การให้ทานท่ีจะจัดเป็นทานบารมีได้ต้องเป็นแบบที่ 

ดร.มูฮัมหมัด	 ยูนัสผู้ก่อต้ังธนาคารกรามีน(Grameen	 Bank)โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่การออกเงินกู้ก้อนเลก็ๆ	แก่คนยากคนจนในบงัคลาเทศ	โดยในเบือ้งต้นได้เข้าไป

มส่ีวนร่วมกบัสถานการณ์จรงิ	แล้วสงัเกตการณ์แบบตดิดินแล้วด�าเนนิงานสอดคล้อง

กับสถานการณ์นั้นมูฮัมหมัด	 ยูนัสกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า	 “ไม่มีวิสัยทัศน์อยู่เลยใน 

ตอนแรก	 เพียงแค่ได้พบเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็พยายามช่วย	 

แล้ววิสัยทัศน์จึงค่อยพัฒนาขึ้นมาภายหลัง”ดร.มูฮัมหมัด	ยูนัสกล่าวถึงรายละเอียด

ว่า	 “ตอนนั้นเขาเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน 

บงัคลาเทศ	ซึง่เวลานัน้ชาวบงัคลาเทศก�าลงัเผชญิภาวะอดอยาก	เขารู้สึกไม่สบายใจ
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ท่ีมัวแต่นัง่สอนทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ทีส่วยหรใูนห้องเรียน	เมือ่ออกมานอกห้องเรียน 

กลับเห็นผู้คนหิวโซหนังติดกระดูก	 มีแต่คนรอความตาย	 เขารู้สึกว่าส่ิงที่เรียนมา	 

สิ่งที่ก�าลังสอน	 ล้วนเป็นเรื่องจอมปลอมท่ีไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตผู้คนเลย	 

เขาจึงเริ่มค้นหาว่าชาวบ้านมีความเป็นอยู่อย่างไร	จะช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บ้าง

เพือ่ช่วยบรรเทาทกุข์พวกเขาได้บ้าง	ตัง้แต่นัน้มา	เขาเลกิมองโลกจากมมุมองของนก

(Bird-Eye’s	 View=มองจากมุมสูง)หันมามองโลกจากมุมมองของหนอน(มองจาก

มมุต�า่หรอืแนวราบ)	พยายามดวู่ามอีะไรอยูข้่างหน้าเรา	เข้าไปดม	ไปสมัผสั	และดวู่า

จะท�าอะไรได้บ้าง	 ดร.มูฮัมหมัด	 ยูนัส	 พบหญิงคนหนึ่งท�าม้านั่งไม้ไผ่	 เป็นม้านั่ง

สวยงามมาก	 เธอหาเงินได้เพียงวันละสองเพนนี(ประมาณ	๑	 บาท)จากการขาย 

ม้าน่ังไม้ไผ่	เธออธบิายว่า	เนือ่งจากเธอไม่มเีงนิซือ้ไม้ไผ่มาท�าม้าน่ัง	จึงต้องขอยมืเงิน

จากพ่อค้าไม้ไผ่โดยมีเงือ่นไขว่า	‘ท�าม้านัง่เสรจ็แล้ว	ต้องเอามาขายให้แก่เขาคนเดยีว

ตามราคาทีเ่ขาจะตัง้ให้’	หญงิคนนีต้กเป็นทาสแรงงานของพ่อค้า	ทัง้ๆ	ทีต้่นทนุราคา

ไม้ไผ่ประมาณ	๒๐-๒๕	เซ็นต์	ดร.มูฮัมหมัด	ยูนัส	คิดว่า	มีคนต้องทนล�าบากเพื่อเงิน

เพียง	๒๐	เซ็นต์	โดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยอย่างนี้หรือ	ท�าให้เขาก่อตั้งธนาคาร

กรามนีเพือ่ช่วยเหลอืคนจนตัง้แต่นัน้มา”	การด�าเนนิงานของธนาคารกรามนีปรากฏ 

ผลงานการช่วยเหลือคนยากในบังคลาเทศเป็นที่ประจักษ์	 คณะกรรมการโนเบล 

จึงมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่	ดร.มูฮัมหมัด	ยูนัส	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๙	(ค.ศ.

๒๐๐๖)	 เพื่อตอบแทนความพยายามที่จะรังสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

จากรากหญ้า	ท�าให้ประชาชนพ้นจากความอดอยากอันจะน�าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน	

ไมโครเครดิต(สินเชื่อเพื่อผู้ยากไร้)เป็นวิธีการหนึ่งที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคน 

จากรากหญ้าแล้วยังช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย	 นี่คือ

ตัวอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยอัธยาศัยพระโพธิสัตว์	 นี่คือตัวอย่างหนึ่งของคนที่

อัธยาศัยแบบพระโพธิสัตว์ด้านทานบารมี	ซึ่งจะแตกต่างจากคนทั่วไป	
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	 ความรู้สึกสงสารเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเกิดข้ึนกับคนท่ัวไป	 ข้อนี้	 

เป็นธรรมดาไม่มีความแตกต่างกัน	 แต่ความแตกต่างกันอยู่ที่เมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์

ได้ยาก	บางคนเพยีงแต่เกดิความรูส้กึสงสาร	บางคนเกดิความรูส้กึสงสารแล้วช่วยเหลอื

เท่าท่ีพอจะท�าได้	 บางคนเกิดความรู้สึกสงสารแล้วช่วยเหลือด้วยกุศลเจตนาไม่มี 

ขีดจ�ากันจนกระทั่งเขาพ้นจากความทุกข์	ให้มาก	ให้ทุกอย่างโดยไม่มีขีดจ�ากัด	นี่คือ

การช่วยเหลือโดยทานบารมี

 ปัญหาความยากจนไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภค	 เป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหา 

หลายอย่างตามมา	เช่น	ปัญหายาเสพตดิ	ปัญหาทจุรติคอรัปชัน่	ปัญหาความขดัแย้ง

นักปกครองจึงถือเป็นหลักส�าคัญว่า	 “ธนานุประทาน	 คือปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่คน 

ผู้ไร้ทรัพย์	 มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น”	 เป็นนโยบายที่ควรถือปฏิบัติไม่ให้

ขาดตกบกพร่อง	เพือ่ไม่ให้อาชญากรรมอืน่ๆเกดิตามมา	ดังทีป่รากฏในจกักวตัติสตูร

ตอนหนึ่งว่า	 “ท้าวเธอ(พระเจ้าจักรพรรดิ)ได้ฟังค�าทูลตอบของพวกเขา(ข้าราชการ

เป็นต้น)แล้ว	 จึงทรงจัดการรักษา	 ป้องกัน	 และคุ้มครองโดยชอบธรรม	 แต่ไม่ได้

พระราชทานทรพัย์ให้แก่คนท่ีไม่มีทรพัย์	เมือ่ไม่ได้พระราชทานให้แก่คนทีไ่ม่มทีรพัย์	

ความขัดสนจึงแพร่งหลาย	 เมื่อความขัดสนแพร่หลาย	 บุรุษ(คน)คนหนึ่งจึงถือเอา

สิง่ของทีผู่อ้ืน่ไม่ได้ให้โดยอาการขโมย(ลกัขโมย)	ประชาชนช่วยกันจบับรุษุนัน้ได้แล้ว

น�าไปถวายแก่ท้าวเธอ	 กราบทูลว่า	 ‘ขอเดชะ	 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	 บุรุษคนนี้ 

ถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย’	 เมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้ว	 

ท้าวเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่า	‘ทราบว่า	เธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการ

ขโมย	จริงหรือ’	ท้าวเธอจึงตรัสถามถึงสาเหตุก็ได้ทราบว่าที่เขาลักขโมยเพราะไม่มี

อะไรจะเลีย้งชพี	ท้าวเธอจงึพระราชทานทรพัย์แก่เขา”	ท�าให้เกดิลทัธเิอาอย่างเพราะ

เห็นว่า	ลกัขโมยทรพัย์แล้วได้รบัพระราชทานทรพัย์จากพระราชา	เกดิอาชญากรรม

ลักขโมยทั่วบ้านเมือง	 สรุปว่า	 ล�าดับความเสื่อมเริ่มจากนักปกครองไม่ให้ทรัพย์ 

แก่คนไม่มีทรัพย์	ท�าให้เกดิความขดัสน	เมือ่ขดัสนกก่็ออทนินาทานลกัขโมย	เกดิการ
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สร้างสะสมอาวุธใช้ในการลักขโมยหรือป้องกันทรัพย์สิน	 เกิดการฆ่ากันและกัน 

สืบเนื่องไปอย่างน้ี	 รัฐต้องให้ทุกคนอยู่ดีกินดี	 ให้ก่อนที่เขาจะอดอยากลักขโมย	 

ทานแบบทั่วไปแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน้ี	 ทานแบบทานบารมียิ่งจะแก้ปัญหาสังคม

ได้แบบยัง่ยนืมากกว่า	โดยทีผู่ใ้ห้มกีศุลเจตนาแน่วแน่ทีจ่ะให้	เอาเมตตาบารมเีป็นธง

น�าหน้า	เอาอธษิฐานบารมเีป็นหลกัยดึ	ใช้ปัญญาบารมเีป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์

สถานการณ์	 เช่น	 เมื่อเห็นคนยากไร้ก็วิเคราะห์สาเหตุแห่งความยากไร้	 เห็นปัญหา 

ยาเสพติดก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุ	 เห็นปัญหาทุจริตคอรัปปชั่นก็วิเคราะห์สาเหตุแล้ว 

ก็บริจาคทรัพย์เพื่อแก้ปัญาหานั้นๆที่ต้นตอ	 เช่นกรณีขององค์กรทางธุรกิจแห่งหนึ่ง

ได้วิเคราะห์ปัญหาสังคมแล้วพบว่า	 ปัญหาอาชญากรรมเกิดจากขาดปัญญา	 

ความไม่รู้หรือรู้ไม่เท่าทัน	 จึงท�าโครงการสร้างทุนทางปัญญาให้กับสังคม	 โดยการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ	 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการเรียนรู ้

ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง	 พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน	 มุ่งให้เกิด

การพัฒนาและเรียนรู้ใน	 ๔	 ด้าน	 คือ	 การศึกษา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 สังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม	 ยกตัวอย่างด้านการศึกษา	 ทางองค์กรได้จัดท�าโครงการสานฝัน 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน	 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้เกิดการ 

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	 และต่อยอดด้วยโครงการสานฝันสู่บัณฑิต	 ให้เยาวชนได้มี

โอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เอื้ออ�านวยให้เกิดการ

เรยีนรูป้ลกูฝังคณุธรรมให้แก่เยาวชน	เช่น	โครงการปลกูต้นกล้าความดี	โดยเป้าหมาย

หลกัอยูท่ีก่ารแก้ปัญหาความยากจน	ปัญหาสิง่เสพตดิ	ปัญหาทจุรติคอรัปชัน่	ปัญหา

ความขัดแย้งในสังคม

	 ปัญหาสังคมปัจจุบันมีความรุนแรง	 ซับซ้อน	 และมีสาเหตุหลายอย่าง	 เช่น	 

เด็กติดยาบ้า	 มีอาการรุนแรงถึงกับบ้าคลั่งขาดสติ	 ท�าร้ายผู้อื่นและท�าร้ายตัวเอง	

เพราะตวัยามส่ีวนผสมหลายอย่างทีท่�าให้คนเสพมคีวามอยากเสพยิง่ๆ	ข้ึนไป	สาเหตุ

ที่ติดยามีหลายอย่างเช่น	ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว	คบเพื่อนไม่ดี	อยู่ในสภาพ
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แวดล้อมที่มีสิ่งเสพติดมาก	 ถูกบีบบังคับโดยอิทธิพลบางอย่าง	 การแก้ปัญหานี้ด้วย

ทานบารมีก็คือ	การมีกุศลเจตนาแน่วแน่ที่จะให้	เอาเมตตาบารมีเป็นธงน�าหน้า	เอา

อธิษฐานบารมีเป็นหลักยึด	 ใช้ปัญญาบารมีเป็นเครื่องมือ	 ที่ส�าคัญคือบ�าเพ็ญทาน

ระดับบารมี	 อุปบารมี	 และปรมัตถบารมีครบถ้วนด้วยระยะเวลายาวนานจนกว่า

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขหมดไปจากสังคม

 ปัญญาบารมีกับการแก้ปัญหาสังคม

 “ปัญญา”	 คือ	 ความรู้	 ที่ใช้ในการด�าเนินชีวิต	 ปฏิบัติหน้าที่การงานของคน

ทั่วไป	มีนัยตรงกับสัปปุริสธรรม	๗	ประการ	คือ	รู้เหตุ	รู้ผล	รู้ตน	รู้ประมาณ	รู้กาล	

รูบ้คุคล	รูช้มุชน	ปัญญาของพระโพธสิตัว์กม็นียัตรงกบัสปัปรุสิธรรม	๗	นี้	แต่ทีพ่เิศษ

ยิ่งข้ึนก็คือเป็นปัญญาสมบูรณ์ถึงท่ีจึงเรียกว่า	 ปัญญาบารมี	 หมายถึงความสามารถ

ในด้านต่าง	ๆ	อย่างน้อย	๓	ด้าน	คือ

	 ด้านที่	๑	ความสามารถในการบริหารตัวเอง	ความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของการ

มีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าของมนุษย์ทุกคน	 คือการท่ีเขาได้รับการศึกษา

เล่าเรียน	มีความรู้หลักวิชาพอสมควรแก่ฐานะพออ่านออกเขียนได้	นั่นคือมีวิชาการ	

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสามารถพอที่จะน�าไปประกอบอาชีพสุจริตเล้ียงตัวได้	

น่ันคือมีวิชาชีพ	 พอที่จะเอาตัวรอดได้	 ดังที่โบราณท่านกล่าวว่า	 “มองตัวเองออก	

บอกตวัเองได้	ใช้ตวัเองเป็น”ข้อส�าคญัทีส่ดุในขัน้นีค้อืการท่ีเขาได้รับการศกึษาอบรม	

ซึ่งจะท�าให้คนมีวิชาชีวิตท�าให้อยู่รอดปลอดภัย	 การศึกษาอบรมนี้มีความส�าคัญ

มากกว่าการศึกษาเล่าเรียน	 การท่ีคนเก่งท้ังหลายจะเป็นคนดีด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่

กับการศึกษาอบรมนี่เอง

	 พระพุทธศาสนาพูดถึงการศึกษาอบรม	๓	ด้าน	คือ	กาย	วาจา	และใจ	โดยใช้

หลักไตรสิกขาได้แก่	อธิศีลสิกขา	อธิจิตตสิกขา	อธิปัญญาสิกขา	เรียกโดยย่อว่า	ศีล	

สมาธิ	ปัญญา	เป็นระบบพื้นฐานส�าหรับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการด�าเนินชีวิตที่ดี	

ค�าว่า	 “สิกขา”	 เป็นภาษาบาลี	 แปลว่า	 การศึกษา	 ซึ่งมีนัยบ่งถึงการศึกษาอบรม
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มากกว่าการศึกษาเล่าเรียน	ดังนั้น	การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาจึงมุ่งถึงการ

ฝึกความประพฤติ	การฝึกปรือและฝึกปฏิบัติตัวเองมากกว่าการศึกษาเล่าเรียนเรื่อง

ภายนอกตัวเอง

	 การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย	วาจา	และอาชีวะ	เรียกว่า	อธิศีลสิกขา

	 การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต	เรียกว่า	อธิจิตตสิกขา

	 การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง	

หมายถึงความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตจนถึงความหลุดพ้น	มีจิตเป็นอิสระ	ผ่องใส	

เบิกบานโดยสมบูรณ์	เรียกว่า	อธิปัญญาสิกขา

	 ค�าว่า	 “ความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง”	 นี้มีนัยส�าคัญ 

อย่างยิ่ง	 กล่าวเฉพาะเรื่องของชีวิต	 เพ่ือให้ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวมากข้ึน	 คนท่ีไม่รู้ว่า	 

ชีวิตคืออะไร	?	ชีวิตประกอบด้วยอะไร	?	ชีวิตเป็นอย่างไร	?	ชีวิตเป็นไปอย่างไร	?	

ย่อมไม่รู้ว่า	 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร	 ?	 และชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร	 ?	 นั่นคือไม่รู้ 

วิธีการบริหารจัดการชีวิตของตัวเอง	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 สันติคือความสงบในวิถีชีวิต 

ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้	 คนที่ไม่ได้ฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย	 วาจา	 และอาชีวะ	 

ชื่อว่าเป็นคนไม่มีศีล	 เมื่อไม่มีศีลก็ท�าให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิต	 จิตใจว้าวุ่น	 

ย่อมขาดโอกาสที่จะฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต	ท้ายที่สุดก็เป็น

คนไม่มสีมาธ	ิเมือ่ไม่มสีมาธกิก็ลายเป็นคนหลกัลอย	ไม่หนกัแน่นไม่อดทน	สติปัญญา 

ไม่แจ่มใส	เมือ่ประสบปัญหาในชวีติกแ็ก้ไม่ได้	หรอืทนแรงเสียดทานของปัญหาไม่ได้	

เมื่อคิดอ่านแก้ปัญหาก็มักใช้วิธีการที่ผิด	 บางครั้งแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับ

เป็นการเพิ่มปัญหา

	 ด้านที	่๒	บรหิารความสมัพนัธ์กบัคนอืน่	ในการบรหิารความสัมพนัธ์กบัคนอืน่	

ประกอบด้วยหลักคิด	ประการที่	๑	คือ	การจัดการความคิดเมื่อประสบกับโลกธรรม 

๘	อย่าง	๔	คู่	ดังนี้	



251ตอนที่ ๔ บทเรียนจากชาดกกับการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความดีในสังคมไทย

	 	 ๑)	ได้ลาภคู่กับเสื่อมลาภ		 ๒)	ได้ยศคู่กับเสื่อมยศ	

	 	 ๓)	สรรเสริญคู่กับติเตียน		 ๔)	ความสุขคู่กับความทุกข์	

	 ท้ัง	๔	คูน่ีแ้บ่งเป็น	๒	ฝ่ังคอื	ได้ลาภ	ได้ยศ	สรรเสริญ	ความสุข	เป็นฝ่ังอฏิฐารมณ์

คือส่ิงที่น่าใคร่	 น่าพอใจ	 นี่เป็นฝั่งหนึ่ง	 อีกฝั่งหนึ่งคือ	 เส่ือมลาภ	 เส่ือมยศ	 ติเตียน	

ความทุกข์	เป็นฝั่งอนิฏฐารมณ์คือสิ่งที่ไม่น่าใคร่	ไม่น่าพอใจ	ทั้ง	๘	อย่างนี้	ท่านเรียก

ว่าโลกธรรม	เป็นสิง่ทีม่อียูคู่่โลก	เกดิขึน้กบัชวีติของเราสลบักนัไปมาตลอดเวลา	และ

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งนั้น

	 เมือ่คนเราประสบกบัสิง่ทีน่่าใคร่น่าพอใจ(อฏิฐารมณ์)อย่างท่ีกล่าวมานัน้	ชวีติ

จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรนัก(แม้ทางพระพุทธศาสนาจะถือว่ามีปัญหาเหมือนกัน	

เพราะท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเท่ียงแท้ยั่งยืน)	 เพราะฉะนั้น	 จึงไม่ต้องไปบริหาร

จัดการมาก	แต่เมือ่ใดกต็ามทีป่ระสบกบัสิง่ทีไ่ม่น่าใคร่	ไม่น่าพอใจ	ชวีติย่อมมปัีญหา

ขึ้นมาทันที	 จึงต้องบริหารจัดการโลกธรรม	 ถามว่า	 “บริหารจัดการอย่างไร	 ?”	 

เม่ือเส่ือมลาภต้องดิ้นรนขวนขวายหาลาภ	 เมื่อเสื่อมยศต้องดิ้นรนขวนขวายหายศ	

เมื่อถูกติเตียนต้องดิ้นรนขวขวายหาค�าสรรเสริญ	 เมื่อมีทุกข์ต้องดิ้นรนขวนขวาย 

หาสุข	ท�าอย่างนี้ถูกหรือไม่	?	ค�าตอบคือ	“ไม่ถูก”	ที่ถูกคืออย่างไร	?	ที่ถูกคือต้อง

บริหารจัดการความรู้สึกของตัวเอง	 ไม่ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองเกินขอบเขต

เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ

	 ขอยกตัวอย่างวิธีบริหารจัดการความโกรธ	เมื่อเกิดความรู้สึกโกรธใครขึ้นมา

จะท�าอย่างไร	?	พระพุทธศาสนาสอนวิธีระงับความโกรธไว้	๙	วิธี	จะเลือกใช้วิธีไหน

ก็ได้ที่เห็นว่าได้ผล	ดังนี้

	 ๑)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกถึงโทษของความโกรธ

	 ๒)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกถึงความดีของเขา

	 ๓)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้รู้เสียด้วยว่า	“โกรธคือท�าทุกข์ให้ตนเอง”

	 ๔)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้พิจารณาว่า	“มนุษย์ทุกตัวตนมีกรรมเป็นของตน”
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	 ๕)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกบุพพจริยา(การท�าความดีครั้งอดีต)

	 	 ของพระพุทธองค์

	 ๖)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในวัฏฏสงสาร

	 ๗)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้พิจารณาอานิสงส์เมตตา

	 ๘)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ใช้วิธีพิจารณาตัวคนโดยแยกธาตุ

	 ๙)		เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ท�าทานสังวิภาค	คือให้สิ่งของแก่ศัตรูและรับสิ่งของจาก

	 	 ศัตรู

	 หลักคิดประการท่ี	 ๒	 ดูกาละและเทศะก่อนใช้ค�าพูด	 ภาษิตไทยบอกว่า	 

“ปากเป็นเอก	 เลขเป็นโทโบราณว่า”	 และปราชญ์ท้ังหลายกล่าวว่า	 “แก่นของคน

คือค�าพูด”	ทั้ง	๒	ข้อความนี้บอกให้ทราบถึงความส�าคัญของการพูด	พระพุทธเจ้า

ทรงมีหลักเกณฑ์ในการที่จะตรัสหรือไม่ตรัสเรื่องต่างๆ	อย่างไร	?	ทรงมีหลักเกณฑ์

ว่า	ไม่ตรัส	

	 ๑)	เรื่องไม่จริง	ไม่เป็นประโยชน์	ไม่ถูกใจคนฟัง	หรือ

	 ๒)		เรื่องจริง	แต่ไม่เป็นประโยชน์	ไม่ถูกใจคนฟัง	

	 ทรงเลอืกเวลาท่ีจะตรสัเรือ่งจรงิ	เป็นประโยชน์	แต่ไม่ถกูใจคนฟัง	พระพทุธองค์

จะไม่ตรัส

	 ๑)	เรื่องไม่จริง	ไม่เป็นประโยชน์	แม้จะถูกใจคนฟัง	หรือ

	 ๒)	เรื่องจริง	ไม่เป็นประโยชน์	แม้จะถูกใจคนฟัง	

	 ท้ายที่สุดทรงเลือกเวลาและสถานท่ีท่ีจะตรัสเรื่องจริง	 เป็นประโยชน์	 และ

ถูกใจคนฟัง	หลักของสัตบุรุษ(คนดี)มี	๗	อย่าง	เรียกว่าสัปปุริสธรรม	๗	ที่ควรน�ามา

ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการพูดมี	๓	หลัก	คือ	

	 	 ๑)	กาลัญญุตา	รู้จักกาล			 ๒)	ปริสัญญุตา	รู้จักชุมชน	

	 	 ๓)	ปุคคลัญญุตา	รู้จักบุคคล	
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	 ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคนอื่นนั้น	 การพูดถึง	 ๓	 เรื่อง	 นี้	 

ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง	คือ	

	 	 ๑)	เรื่องการเมือง		 	 ๒)	เรื่องศาสนา	

	 	 ๓)	เรื่องส่วนตัว	

	 ต้องพจิารณากาลเวลา	สงัคมหรอืคนทีร่บัฟังรบัทราบ	การเมอืงเป็นเร่ืองของ

ความชอบ/ความไม่ชอบ	ศาสนาเป็นเรือ่งของความเชือ่/ไม่เชือ่	เรือ่งส่วนตวัเป็นเรือ่ง

ที่ท�าให้เจ้าตัวเกิดความรู้สึกอ่อนไหวง่ายโดยไม่สามารถคาดเดาได้ว่า	 กาละและ 

เทศะไหนจะพอใจ	กาละและเทศไหนจะไม่พอใจ	 ธรรมเนียมพระสงฆ์ในพระพุทธ-

ศาสนา	 จึงมีข้อก�าหนดไม่ให้พูดถึงเรื่องส่วนตัวของกันและกันโดยไม่จ�าเป็น	 เช่น	 

เรื่องชาติก�าเนิด	เรื่องชื่อตัวชื่อสกุล	เรื่องตระกูล	เรื่องหน้าที่การงาน	เรื่องศิลปวิทยา	

เรือ่งความเจ็บไข้	เรือ่งรปูร่างหน้าตา	เรือ่งกเิลสตณัหา	เร่ืองอดีตซ่ึงเป็นความผิดพลาด

ที่เคยก่อไว้	 ท้ายที่สุด	 ควรถือเป็นหลักการว่าไม่นิยมพูดเรื่องส่วนตัวของใครๆ	 

โดยเฉพาะเรื่องที่เสียหาย	เหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้ว่า	“เขามีส่วนเลวบ้าง

ช่างหัวเขา	จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่”

	 หลักคิดประการที่	๓	บูรณาการ	๒	หลักอย่างกลมกลืน	ข้อคิดในการด�าเนิน

ชีวิตอย่างสันติมี	๒	อย่าง	คือ	

	 ๑)	ชีวิตคือการต่อรอง	ซึ่งมีนัยตรงกับภาษาอังกฤษว่า	negotiation	

	 ๒)	ชีวิตคือการประนีประนอม	ซึ่งมีนัยตรงกับภาษาอังกฤษว่า	moderate-

point	ถามว่า	ต่อรองและประนปีระนอมเกีย่วกบัเรือ่งอะไร	?	ต่อรองและประนปีระนอม

แทบทกุเรือ่ง	เช่น	มคีนพดูไม่ดกีบัเรา	จะตอบโต้หรอืไม่ตอบโต้ดี	เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

มลีกูน้องท�างานไม่เอาไหนอยูค่นหนึง่มอีทิธพิลมาก	จะลงโทษแบบไหนด	ีไล่ออกหรอื

ภาคทัณฑ์	 ท้ายที่สุดเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดจะท�าอย่างไร	 ?	 ประนีประนอม  

การประนีประนอมถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแทบจะทุกเรื่อง ในด้านการเมือง 

การปกครอง	เขาพูดถงึการต่อรองและประนปีระนอมระหว่าง	๒	หลกั	คอืนติศิาสตร์
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กบัรัฐศาสตร์	ในด้านจติวทิยา	เขาพดูถึงการต่อรองและประนปีระนอมระหว่าง	๒	หลัก	

คือเหตุผลกับอารมณ์	 ในด้านปรัชญา	 เขาพูดถึงการต่อรองและประนีประนอมกัน

ระหว่าง	 ๒	 หลักคือกรณียธรรมกับประโยชน์นิยม	 ในด้านศาสนา	 เขาพูดถึงการ 

ต่อรองและประนีประนอมกันระหว่าง	 ๒	 หลักคือปัญญากับศรัทธา	 การต่อรอง 

และประนีประนอมระหว่าง	 ๒	 หลักเหล่าน้ี	 โดยสาระก็คือการบูรณาการ	๒	 หลัก 

ดงักล่าวนัน้	ซึง่ผลทีไ่ด้ไม่ใช่เป็นการตดัแบ่งมาจากหลักละคร่ึงหนึง่แล้วเอามารวมกัน	

แต่เป็นผลที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า	“มัชฌิมาปฏิปทา”	แปลว่าทางสายกลาง	สันติ

จะเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบทางสายกลางหรือไม่	?

 อธิษฐานบารมีกับการแก้ปัญหาสังคม

	 “อธิษฐานะ”	 แปลว่า	 ท่ีมั่น	 หมายถึงธรรมอันเป็นฐานที่มั่นของบุคคล	 

ธรรมที่ควรใช้เป็นที่ประดิษฐานตน	 เพื่อให้สามารถยึดเอาผลส�าเร็จสูงสุดอันเป็น 

ที่หมายได้โดยไม่เกิดความส�าคัญตนผิด	 และไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน	

ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ	 หลักธรรมท่ีใช้ต้ังตัวให้หรือเป็นที่ตั้งตัวให้มั่น	 มี	 ๔	 ประเภท	

คือ

	 ประเภทที่	๑	ปัญญาธิษฐาน	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือปัญญา

	 ประเภทที่	๒	สัจจาธิษฐาน	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ

	 ประเภทที่	๓	จาคาธิษฐาน	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือจาคะ

	 ประเภทที่	๔	อุปสมาธิษฐาน	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคืออุปสมะ

	 เหตุที่ข้อธรรมเหล่านี้ได้ชื่อว่า	 “อธิษฐานธรรม”	 ก็เพราะ	 “ปัญญา”	 ในที่นี้ 

มีนัยว่า	 ภาวะที่ฉลาด	 ที่รู้ละเอียดและแจ่มแจ้งจึงหมายถึงปัญญาเหมือนแผ่นดิน	

ปัญญาเครื่องท�าลายกิเลส	 ปัญญาเครื่องน�าทาง	 ความเห็นแจ้ง	 ความรู้ดี	 ปัญญา 

เหมือนปฎัก	 ปัญญาพละ	 ปัญญาเหมือนศัตรา	 ปัญญาเหมือนปราสาท	 ปัญญา 

เหมือนประทีป	 ปัญญาเหมือนดวงแก้ว	 คือสัมมาทิฏฐิ	 โดยนัยที่เข้าใจง่ายก็คือ	 

“มองตัวเองออก	บอกตัวเองได้	ใช้ตัวเองเป็น”	อีกนัยหนึ่งคือ	“เข้าใจตัวเอง	เข้าใจ
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โลกและสภาพแวดล้อม”	 ความหนักแน่นมั่นคงหรือฐานท่ีมั่นของบุคคลเกิดเพราะ

ปัญญาอย่างนี้

	 “สัจจะ”	คือ	จริงใจ	กล่าวคือ	ซื่อสัตย์	จริงวาจาคือพูดจริง	จริงการคือท�าจริง	

คนที่มีสัจจะมีความรับผิดชอบต่องานที่ท�าทุกอย่าง	ท�าอย่างสุดก�าลังและเต็มความ

สามารถ	คนมีสัจจะย่อมมีความหนักแน่นม่ันคงต่อหน้าที่	เช่น	พ่อ-แม่,	 บุตร-ธิดา,	

ภรรยา-สามี	 ต่างต้องมีหน้าท่ีต่อกันและกันตามหลักสิงคาลกสูตร	 เป็นต้น	 ใครม ี

หน้าทีอ่ะไรกต้็องมคีวามรบัผดิชอบ	ต่อการงานคอืเมือ่ต้ังใจท�างานชิน้ใดแล้วจะท�าให้

เต็มที่	 ไม่เสร็จไม่เลิก	 มีแต่ต้องท�างาน	 ชิ้นนั้นให้ส�าเร็จและดีที่สุด	ต่อวาจา	คือ	 

เมื่อพูดอย่างไรต้องท�าอย่างนั้น	 เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจต่อบุคคล	คือ	 ไม่หน้าไหว้ 

หลังหลอก	 คบกับใครต้องเป็นมิตรแท้กับคนเหล่าน้ัน	 ถึงขนาดยอมตายแทนกันได้

ต่อความดี	คือ	 มั่นคงต่อความดี	 ไม่หันเหไปในทางชั่ว	 ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข 

ทุกชนิด	คิดแต่จะท�าความดี	ไม่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่ก็ตาม

	 “จาคะ”	 คือ	 สละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไป	 เราแบกสิ่งที่หนักไว้ 

ก็ท�าให้ร่างกายซวนเซไม่มั่นคง	 ต้องวางลงจึงจะท�าให้ร่างกายมั่นคง	 เราว่ายน�้าโดย

เอาของหนกัผูกติดขาไว้กจ็ะจมน�า้ตาย	ต้องยอมตดัปล่อยทิง้ไปเสยีบ้างเพือ่ให้ร่างกาย

เบาว่ายน�้าได้สะดวก	 จาคะคือการสละปล่อยวางจึงท�าให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง

ในชีวิต	 การใช้ชีวิตประจ�าวันของสัตว์	 บุคคล	 ตัวตน	 เรา	 เขา	 ล้วนแต่มีภาระหนัก 

ทั้งนั้น	 มีงานท�าก็แบกภาระคือหน้าท่ีการงาน	 ไม่มีงานท�าก็แบกภาระคือดิ้นรน 

หาเครื่องอุปโภคบริโภค	เมื่อชีวิตมีปัญหาอย่างนี้	พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักการ

บริหารจิตในชีวิตประจ�าวันไว้	๔	ประการ	คือ

 ประการที่ ๑ ท�าจิตให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน

	 แผ่นดินใหญ่นี้หนักแน่น	 มั่นคงไม่หวั่นไหว	 ควรท�าจิตใจให้เหมือนแผ่นดิน	

หนักแน่นมั่นคงในทุกสถานการณ์	 ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้	 ใจความโดยสรุปว่า	

“ภิกษุทั้งหลาย	เหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดว่า	‘เราจักท�าแผ่นดิน
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ใหญ่น้ีไม่ให้เป็นแผ่นดิน’	เขาขุดลงตรงทีน่ัน้ๆ	โกยเศษดนิทิง้ลงไปในทีน่ัน้ๆ	บ้วนน�า้ลาย

ลงในที่นั้นๆ	 ถ่ายปัสสาวะรดลงในที่นั้นๆ	 แล้วพูดส�าทับว่า	 ‘เอ็งอย่าเป็นแผ่นดิน	 

เอง็อย่าเป็นแผ่นดนิ’	เขาก็ไม่อาจท�าส�าเรจ็ได้	เพราะแผ่นดนิใหญ่ลกึประมาณไม่ได้”	

ความเป็นคนมีจิตหนักแน่นน้ีถือเป็นมงคลสูงสุด	 คือเป็นสิ่งที่น�ามาซึ่งความสุข 

ความเจริญอย่างยิ่ง	 ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า	 “ผุฏฺฐสฺส	 โลกธมฺเมหิ	

จิตฺต�	ยสฺส	น	กมฺปติ	อโสก�	วิรช�	เขม�	เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�	แปลว่า	จิตของผู้ถูกโลกธรรม

กระทบ	 ไม่หวั่นไหว	 ไม่โศก	 ปลอดจากกิเลสดังธุลี	 เกษมปลอดภัย	 นี่เป็นมงคล 

อย่างสูงสุด”	 ท้ายที่สุด	 บทพิสูจน์ความเป็นคนดีสมบูรณ์แบบอยู่ที่ความหนักของ

จิตใจนี่เอง	ภูมิปัญญาดี	ฐานะและบทบาทดีสูงส่ง	บริวารดี	สภาพแวดล้อมทุกอย่าง

ดีหมด	แต่เวลาประสบกับโลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐารมณ์แล้วไม่สามารถ

รักษาอาการปกติไว้ได้	แสดงอาการดีใจหรือเสียใจเกินเหตุก็ขาดความน่าเชื่อถือ

 ประการที่ ๒ ท�าจิตให้ว่างเหมือนอากาศ

	 ท้องฟ้านภากาศกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขต	ไม่มีขีดคั่นเขตแดน	จิตใจที่จะมี

คุณภาพและสุขภาพได้ต้องไร้ขีดค่ันเขตแดน	 ไร้ขีดจ�ากัดเช่นเดียวกัน	พระพุทธเจ้า

ตรัสไว้	 ใจความโดยสรุปว่า	 “คนถือเอาครั่งสีเหลือง	 สีเขียว	 หรือสีแดงเลือดนกมา

แล้วพดูว่า	‘เราจักเขยีนรปูในอากาศนี	้ท�าให้เป็นรปูปรากฏ’	เขากไ็ม่อาจท�าส�าเรจ็ได้	

เพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่าง	 ชี้ให้เห็นไม่ได้	 ใครก็ตามจะเขียนรูปในอากาศนั้น	 ท�าให้

เป็นรปูปรากฏไม่ได้	จติว่างกย็ิง่ใหญ่เหมอืนกับท้องฟ้านภากาศ	สมยัหนึง่	สงัฆนายก

ของพระพุทธศาสนานิกายเซน	 คือ	 ท่านฮุงเจินประสงค์จะหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	

พิจารณาดูว่า		 “จะมอบต�าแหน่งสังฆนายกให้แก่ใครดีระหว่างศิษย์	 ๒	 คน	 คือ	 

ชินเชาผูเ้ป็นนกัวชิาการปราดเปรือ่งกบัฮยุเน้ง(หรอืเว่ยหล่าง)ซ่ึงเป็นพ่อครัวซ่ึงไม่ค่อย

รู้หนังสือ”	 ท่านฮุงเจินประสงค์จะมอบต�าแหน่งสังฆนายกให้แก่ศิษย์ผู้มีจิตว่าง 

ตามหลักการของพระพุทธศาสนานิกายเซน	 จึงให้ศิษย์ทั้งคู่แต่งบทกลอนสะท้อน

ความคิดให้ดู	 ชินเชาเขียนบทกลอนเสนอต่ออาจารย์ว่า“กายคือต้นโพธิ์		 ใจคือ

กระจกเงาใส	หมั่นปัดกวาดอยู่เป็นนิตย์	อย่าให้ฝุ่นละอองลงจับ”
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	 ส่วนฮุยเน้งอ่านไม่ค่อยอออกเขียนไม่ค่อยได้	 จึงขอร้องคนอื่นให้ช่วยเขียน

บทกลอนเสนออาจารย์เช่นเดียวกันว่า	 “ไม่มีกาย	ไม่มีต้นไม้	 ไม่มีกระจกเงาใส	 

เมื่อไม่มีอะไรตั้งแต่ต้น	ฝุ่นละอองจะลงจับอะไร”

							 ท่านฮุงเจินชอบใจบทกลอนของฮุยเน้งมาก	 เพราะเนื้อหาแสดงถึงความว่าง

จริงๆ	 บอกให้รู้ว่า	 โลกนี้ว่างจากแก่นสาร	 จึงมอบต�าแหน่งสังฆนายกให้แก่ฮุยเน้ง	

ความว่าง(ศูนยตา)เป็นสภาพเดมิแท้ของสิง่ทัง้หลาย	จติของมนษุย์เดมิแท้ทเีดยีวนัน้

ว่าง	 คือเป็นจิตประภัสสร	 ค�าว่า	 “ประภัสสร”	 มีลักษณะ	๓	 อย่าง	 คือ	 (๑)	 ขาว	 

(๒)	ใส	(๓)	บริสุทธิ์	แต่จิตเดิมแท้นี้ถูกกิเลส(ซึ่งก็คือโลกธรรม)จรมาท�าให้เศร้าหมอง

ภายหลัง	พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า	“ยสฺมา	จ	โข	อานนฺท	สุญฺญ	อตฺเตน	

วา	อตฺตนิเยน	วา	ตสฺมา	สุญฺโญโลโกติ	วุจฺจติ	แปลว่า	อานนท์	เพราะ(สรรพสิ่ง)ว่าง

จากตัวตนและของของตนฉะนั้น	เราจึงกล่าวว่า	‘โลกว่าง”

	 ต้นธารแห่งความช่ัวก็คือความยึดมั่นถือมั่น	 ซึ่งเกิดจากการท่ีคนทั้งหลาย 

เห็นว่ามีอัตตาและมีของที่เนื่องกับอัตตาอยู่	เรียกว่ามีสักกายทิฏฐิ	ค�าว่า	“สักกาย-

ทิฏฐิ”	แปลว่า	ความเห็นว่าเป็นตัวของตน	ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน	ถือเขาถือเรา	

ความเห็นเช่นน้ีเป็นต้นธารแห่งความชั่วร้าย	 ในรายละเอียดหมายถึงเห็นขันธ์	 ๕	 

โดยอาการ	๔	รวมเป็นสักกายทิฏฐิ	๒๐	ดังนี้

	 อาการท่ี	 ๑	 เห็นรูป:	 (๑)	 เห็นรูปเป็น	 “อัตตา”	 (๒)	 เห็นอัตตาว่า	 “มีรูป”	 

(๓)	เห็นรูปใน	“อัตตา”	(๔)	เห็นอัตตาใน	“รูป”

	 อาการท่ี	 ๒	 เห็นเวทนา:	 (๑)	 เห็นเวทนาเป็น	 “อัตตา”	 (๒)	 เห็นอัตตาว่า	 

“มีเวทนา”	(๓)	เห็นเวทนาใน	“อัตตา”	(๔)	เห็นอัตตาใน	“เวทนา”

	 อาการที่	 ๓	 เห็นสัญญา:	 (๑)	 เห็นสัญญาเป็น	 “อัตตา”	 (๒)	 เห็นอัตตาว่า	 

“มีสัญญา”	(๓)	เห็นสัญญาใน	“อัตตา”	(๔)	เห็นอัตตาใน	“สัญญา”

	 อาการที่	 ๔	 เห็นสังขาร:	 (๑)	 เห็นสังขารเป็น	 “อัตตา”	 (๒)	 เห็นอัตตาว่า	 

“มีสังขาร”	(๓)	เห็นสังขารใน	“อัตตา”	(๔)	เห็นอัตตาใน	“สังขาร”
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	 อาการที่	๕	เห็นวิญญาณ:	(๑)	เห็นวิญญาณเป็น	“อัตตา”	(๒)	เห็นอัตตาว่า	

“มีวิญญาณ”	(๓)	เห็นวิญญาณใน	“อัตตา”	(๔)	เห็นอัตตาใน	“วิญญาณ”

	 โลกทัศน์แบบนี้เรียกว่าโลกทัศน์แบบอัตตา	 เป็นโลกทัศน์ที่ก่อให้เกิดการ 

แบ่งแยกถือเขาถือเรา	แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น	ยึดถือว่าทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เป็นของ

ตัวเองทั้งหมด	 ทั้งๆ	 ท่ีความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรท่ีสามารถยึดเอาไว้ได้	 มีเร่ืองเล่าว่า	

นกชื่อว่ามัยหกะ	บินไปตามไหล่เขาและซอกเขา	บินไปสู่ต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้อง

ว่า	 “มัยหกะ-ของเราๆ”	 ร้องร�าพันเพ้ออยู่อย่างน้ัน	 ฝูงนกทั้งหลายก็พากันบินมา 

จิกกินผลเลียบแล้วพากันบินไปต้นอื่น	 ส่วนนกมัยหกะนั้นก็ร้องเพ้ออยู่นั่นเอง	 

คนบางคนก็เหมือนนกมัยหกะนี้	 มีทรัพย์แล้วตนเองก็ไม่ได้ใช้สอย	 ทั้งไม่แบ่งปัน 

ให้ใคร	เฝ้าแต่ร้องร�าพันว่า	“มัยหกะ-ของเราๆ”ท้ายที่สุดก็ถูกคนอื่นแย่งชิงไปหมด

	 ในขณะเดียวกัน	 ต้นธารแห่งความดีก็คือการถอนสักกายทิฏฐิได้	 มีโลกทัศน์

แบบอนัตตา	 นั่นคือเห็นว่าเป็นอนัตตา	 ว่างจากอัตตา	 สิ่งทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่ 

โดยเป็นปัจจัยแก่กันและกัน	 มีอยู่โดยความสัมพันธ์กัน	 มีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัย	 ไม่มี

ความคงที่อยู่อย่างเดิม	 ไม่มีอยู่โดยตัวมันเอง	 ไม่มีตัวตนที่แท้จริง	 ค�าว่า	 “ท�าจิต 

ให้ว่างเหมือนอากาศ”	ก็คือมีความคิดเห็นอย่างนี้

	 อานสิงส์ของจติว่างนัน้ยิง่ใหญ่มหาศาล	ท�าให้ส�าเร็จส่ิงทีมุ่ง่หวงั	พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงอากังเขยยสตูร	ตรสัถงึสิง่ทีค่นทัง้หลายมุง่หวงัมทีัง้หมด	๑๗	ประการ	สรปุ

ได้เป็น	๓	กลุ่ม	คือ	

	 กลุ่มที่	๑	สิ่งที่มุ่งหวังส�าหรับคนท�ามาหากินคือ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	หรือ

อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	และปฏิภาณ

	 กลุ่มที	่๒	สิง่ทีมุ่ง่หวงัส�าหรบัคนทีเ่บือ่หน่ายการครองเรอืน	หลกีออกจากกาม	

ละบ้านเรือนออกบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์คือทิพยสมบัติ	สวรรค์สมบัติ

	 กลุม่ที	่๓	สิง่ทีมุ่ง่หวงัส�าหรับผูบ้�าเพญ็สมณธรรม	คอืวมิตุติ	วสิทุธ	ิสนัติ	นพิพาน
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	 สิง่ทีมุ่ง่หวงัเหล่านีจ้ะส�าเรจ็ตามทีมุ่ง่หวังได้	ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบคือ	ผูมุ้ง่หวงั

หรือผู้ปรารถนาเองต้องบ�าเพญ็ทาน	ศลี	ภาวนา	ผูอ้วยพรให้ประสบความส�าเรจ็ตาม

ที่มุ่งหวังก็ต้องบ�าเพ็ญไตรสิกขาคือศีล	สมาธิ	ปัญญา	และส�าคัญที่สุดคือ	ทั้งผู้มุ่งหวัง

และผูอ้วยพรให้ส�าเรจ็ตามท่ีมุง่หวงัต้องมจิีตว่าง	ดงัท่ีพระพทุธองค์ตรสัไว้	ความโดย

สรุปว่า	 “ความมุ่งหวังใดๆ	 และความประสงค์ท่ีจะให้ส�าเร็จตามที่มุ ่งหวังใดๆ	 

จะส�าเร็จได้ผู้นั้นพึงกระท�าให้บริบูรณ์ในศีล	 หมั่นประกอบธรรมเครื่องระงับจิต 

ของตน	 ไม่ท�าฌานให้เหินห่าง	 ประกอบด้วยวิปัสสนา	 พอกพูนสุญญาคาร”	 ค�าว่า	

“พอกพูนสูญญาคาร”	นี่แหละคือท�าจิตให้ว่าง

 ประการที่ ๓ ท�าจิตให้เย็นเหมือนแม่น�้า

	 โลกปัจจุบนัเปลีย่นแปลงเรว็มาก	คนวิง่ไล่ตามกนัยงัพอมทีางทนักนัได้	แต่คน

วิ่งตามโลกไม่มีทางทัน	 เหมือนค�ากล่าวของอาจารย์เซนว่า	 “ยิ่งไล่ตาม	 ยิ่งห่างไกล	

ยิ่งไขว่คว้า	 ยิ่งสุดเอ้ือม	 ยิ่งโหยหา	 ยิ่งสิ้นหวัง”	 มีพุทธภาษิตว่า	 “สุสุข�	 วต	 ชีวาม	 

อุสฺสุกฺเกสุ	อนุสฺสุกา	อุสฺสุกฺเกสุ	มนุสฺเสสุ	วิหราม	อนุสฺสุกา	แปลว่า	ในขณะที่คนต่อสู้

ดิน้รนขวนขวายกระวนกระวาย	พวกเราไม่ต่อสูด้ิน้รนขวนขวายกระวนกระวาย	ช่าง

อยู่เป็นสุขสบายจริงหนอ	ในขณะที่คนต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายกระวนกระวาย	พวกเรา

อยู่ปราศจากการต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายกระวนกระวาย”	 ในโลกสันนิวาสปัจจุบันนี	้

จ�าเป็นต้องมีจิตใจเย็นมากจริงๆ	 มิเช่นนั้นก็จะหาความสงบสุขไม่ได้	 พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้	ความโดยสรุปว่า	“เหมือนคนถือคบหญ้าที่ลุกโพลงมาแล้วพูดว่า	‘เราจักเอา

คบหญ้าท่ีลุกโพลงนี้เผาแม่น�้าคงคาให้ร้อนจัด	 เดือดเป็นควันพุ่ง’	 เขาก็ไม่อาจท�า

ส�าเร็จได้	เพราะแม่น�้าคงคาเป็นแม่น�้าที่ลึกสุดประมาณ”

 ประการที่ ๔ ท�าจิตให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว

	 พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลาย	 ความโดยสรุปว่า	 “กระสอบหนังแมวที่

ฟอกแล้ว	ฟอกสะอาดแล้ว	ฟอกเรียบร้อยแล้ว	ย่อมนุ่มดังปุยนุ่น	ตีไม่มีเสียง	ตีไม่ดัง	

ถ้ามีคนเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วพูดว่า	 ‘เราจักเอาไม้หรือกระเบื้องตีกระสอบ 
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หนังแมวที่ฟอกแล้วนี้ให้มีเสียงดัง’	 เขาก็ไม่อาจท�ากระสอบหนังแมวนั้นให้มีเสียง 

ดังได้	เพราะกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วนั้น	ตีไม่มีเสียง”	จิตใจของคนก็เหมือนกัน	

ต้องมีคุณภาพ	สุขภาพ	และสมรรถภาพพอที่จะรองรับแรงกระทบและแรงกระแทก

จากโลกธรรมได้	ภัยของชีวิตมี	๔	ประการคือ	

	 ๑)		อูมิภัย	ภัยจากคลื่น	ได้แก่ภัยจากความโกรธและความคับแค้นใจ	

	 ๒)	กมุภีลภัย	ภยัจากจระเข้	ได้แก่ภยัจากความเห็นแก่ปากแก่ท้อง	การจับจ่าย

ใช้สอยเกินตัว	

	 ๓)	อาวัฏฏภัย	ภัยจากน�้าวน	ได้แก่ภัยจากรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสที่น่าใคร่

น่าพอใจ	

	 ๔)	สุสุกาภัย	ภัยจากปลาร้าย	ได้แก่ภัยจากเพศตรงข้าม	

	 เมื่อมีภัยรอบด้านอย่างนี้	 เราทั้งหลายต้องท�าจิตให้มีความยืดหยุ่น	 พร้อมท่ี

จะปรับเข้าได้กับทุกสถานการณ์	 ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งที่มากระทบกระแทก	 

จึงจะเหมาะกับสังคมปัจจุบัน	 พระธรรมเทศนาจิตตานุปัสสนาปริหารกถา	 ว่าด้วย

การดูแลและบริหารจิต	มีนัยดังพรรณนามา

	 “อุปสมะ”	คือ	ความเข้าไปสงบ	หมายถึงความสงบนิ่งทางกาย	วาจา	และใจ	

รักษาอาการสงบนิ่งในทุกสถานการณ์	 รักษาความนิ่งทางกายไม่แสดงอาการลุกล้ี 

ลกุลนหรอืลนลานในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	สงบปากสงบค�าในสถานการณ์ทีบ่บีคัน้จติใจ	

ควบคุมจิตให้ไม่หวั่นไหวไม่โอนเอนไปตามกระแส	ความหนักแน่นมั่นคงเกิดเพราะ

เหตุนี้

	 เราจะแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทยก็โดยอาศัยอธิษฐานธรรม	 ได้แก่	 

ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือปัญญา	 ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ	 ธรรมอันเป็นฐาน

ที่มั่นคือจาคะ	ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคืออุปสมะ	

	 อธิษฐานบารมีธรรมแก้ปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชนได้อย่างไร	?
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	 ปัญญา(ความรู้)	แบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที่	๑	เป็นความรู้ตามหลักสัปปุริสธรรม	๗	รู้เหตุ	รู้ผลซึ่งกล่าวโดยรวมว่า

รู้ต้นสายปลายเหตุของปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชนนั้นๆ	(ธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา)	

รู้ก�าลังความสามารถของตัวเองว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่	 (อัตตัญญุตา)	 

รู้ว่าปัญหาระดับน้ีจะต้องใช้ก�าลังคน	 ก�าลังงบประมาณและเครื่องมือต่างๆ	 เท่าไร 

(มัตตัญญุตา)	รู้ช่วงเวลาที่เหมาะส�าหรับเข้าไปแก้ปัญหาและระยะเวลาว่าจะใช้เวลา

นานเท่าไร	(กาลัญญุตา)	รู้จักคนในชุมชนนั้นๆ	เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้น�า	

คนที่เก่ียวข้องกับส่ิงเสพติด	 (ปุคคลัญญุตา)	 และท้ายท่ีสุดรู้วัฒนธรรมประเพณีใน 

ชุมชนนั้นๆ	เป็นอย่างไร(ปริสัญญุตา)	

	 ส่วนที่	 ๒	 เป็นความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง	 รู้ว่าเป็น 

อย่างนี้และเป็นไปอย่างนี้	 มีโลภะ(โลภอยากได้)	 มีโทสะ(โกรธ)	 และโมหะ(หลง)	 

ไม่เท่ียง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 มีเกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 ดับไปเป็นธรรม	 มีกรรมเป็นของ 

ของตน	 ท้ายที่สุดอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมคือได้ลาภและเสื่อมลาภ	 ได้ยสและ 

เสือ่มยศ	ได้รบัค�าสรรเสรญิและถูกนนิทา	มสีขุและทุกข์คละเคล้ากนัไป	เมือ่มปัีญญา

อย่างนี้เป็นหลักในเบ้ืองต้น	 การแก้ปัญหาส่ิงเสพติดในชุมชนแม้จะยากแต่ก็มุ่งมั่น 

ไม่ท้อถอย	 และปัญญานี้ก็จะเป็นฐานท�าให้มีความจริงใจ	 จริงวาจา	 และจริงการ 

ในขณะปฏิบัติหน้าที่	 ความหนักแน่นมั่นคงก็จะสูงขึ้นไปอีก	 นอกจากนั้น	 ปัญญานี้

จะท�าให้รู้จักปล่อยวางบางเรื่องที่เห็นว่าควรปล่อยวาง	 และท้ายที่สุด	 จิตใจก็จะ 

สงบเย็น	 ท�างานไปเห็นผลงานไปก็จะเกิดความอ่ิมใจสงบร่มเย็นไปในขณะเดียวกัน	

ไม่ว่าจะประสบอิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐารมณ์	 เราจักเป็นคนที่รู ้ทันโลกรู้ทันชีวิต	 

หนักแน่น	 ปล่อยวาง	 และสงบนิ่ง	 ไม่แสดงอาการวิปริตทางกายและวาจาความ 

หนักแน่นมั่นคง(อธิษฐาน)เกิดได้เพราะเหตุนี้
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 เมตตาบารมีกับการแก้ปัญหา

	 พระโพธสิตัว์มเีมตตาธรรมเป็นธง	บรูณาการร่วมกบับารมธีรรมอ่ืนๆ	ตลอดเวลา	

ทั้งระดับเมตตาบารมี	เมตตาอุปบารมี	และเมตตาปรมัตถบารมี	เช่น	ครอบครัวหนึ่ง

ด�าเนินชีวิตเป็นปกติสุขตลอดมา	พระโพธิสัตว์ก็แผ่เมตตาเสมอว่า	“จงเป็นสุขๆ	เถิด	

อย่าได้มีเวรต่อกัน	อย่าได้เบียดเบียนกัน	อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย”	นี่คือ

เมตตาบารมี	วันหนึ่งมีผู้จะเข้าปล้นทรัพย์สินครอบครัวนี้	พระโพธิสัตว์ก็กุศลเจตนา

แสวงหาวิธีการที่จะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ครอบครัวนี้ถูกโจรปล้น	แม้ตัวเองอาจจะ

ได้รบับาดเจ็บเสยีเลอืดเนือ้	นีค่อืเมตตาอปุบารม	ีท้ายทีส่ดุ	เพือ่ให้ครอบครวันีร้อดพ้น

จากการถูกโจรปล้น	พระโพธิสัตว์ก็ตั้งกุศลเจตนาที่จะคุ้มครองป้องกัน	แม้ตัวเองจะ

ต้องเสียชีวิต	 นี่คือเมตตาปรมัตถบารมี	 ดังน้ันเมตตาจึงเป็นธรรมที่เป็นฐานมั่นให้

ท�างานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสุขแก่ชาวโลกได้ส�าเร็จทุกประการ

	 “เมตตา”	ความรัก	กิริยาที่รัก	ภาวะที่รัก	ความเอ็นดู	กิริยาที่เอ็นดู	ภาวะที่

เอน็ด	ูความปรารถนาเกือ้กลูกนั	ความอนเุคราะห์	ความไม่พยาบาท	ความไม่ปองร้าย	

กุศลมูลคืออโทสะในหมู่สัตว์	 เป็นไมตรีความรักความปรารถนาดี	 อยากให้เขามี 

ความสุข	ความเห็นอกเห็นใจ	ความเข้าใจดีต่อกัน	ควาใฝ่ใจหรือต้องการสร้างเสริม

ประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

	 “เมตตา”	 ความรักปรารถนาจะให้มีความสุขนี้	 ถือเป็นฐานแห่งจริยธรรม

ทั้งหมด	ดูกรณีเมตตาในหมวดพรหมวิหาร	๔	และเมตตาในหมวดสารณียธรรม	๖	

เมตตาธรรมเป็นฐานแห่งธรรมข้ออื่นๆ	 อย่างไร	 ?	 ในสถานการณ์ปกติ	 เมตตาคือ 

ความเป็นมิตร	มีไมตร	ีความมนี�า้ใจปรารถนาด	ีต้องการให้ผูอ้ืน่มคีวามสข	ปรารถนา

ดีต่อผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข	ในสถานที่ผู้อื่นตกต�่ามีทุกข์เดือดร้อน	ก็ปรารถนาให้พ้น

จากทกุข์นัน้	ข้อนีก้เ็พราะมีเมตตาเป็นฐาน	คนมเีมตตาเหน็ผูอ้ืน่ตกทกุข์ได้ยากกรู้็สกึ

หวั่นไหวไปตาม	 มีความเดือดเนื้อร้อนใจต้องการที่จะช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข	์ 

ในสถานการณ์ทีผู่อ้ืน่ได้ดมีสีขุ	เจรญิงอกงามขึน้ไปในความดีงาม	ประสบความส�าเร็จ	
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เราก็มีมุทิตาคือพลอยยินดีด้วยช่วยส่งเสริมสนับสนุน	 ข้อนี้ก็เพราะเมตตาเป็นฐาน	

ในสถานการณ์ท่ีผูอ่ื้นประสบทกุข์เพราะกรรมของเขาเอง	เราช่วยเหลอืแล้วสดุความ

สามารถ	หรอืในสถานการณ์ทีผู่ไ้ด้ดีมสีขุพอสมควรแก่ฐานะแล้ว	เรากว็างใจเป็นกลาง	

รักษาความเป็นกลางไม่เอนเอียง	ไม่แทรกแซง	เป็นการรักษาท่าทีของเรามิให้แสดง

ดุลยภาพ	ไม่แสดงกรุณา	และมุทิตาให้สุดโต่ง	ข้อนี้ก็เพราะเมตตาเป็นฐาน

	 เมตตาในหมวดสารณียธรรมเป็นอย่างไร	?	

	 เพราะเมตตาท�าให้เกิดกายสุจริต	 มีเมตตากายกรรมต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและ

ลับหลัง	ช่วยเหลือกิจธุระ	ประพฤติกายสุจริต	เว้นจากการฆ่า	เว้นจากการกระท�าที่

จะเบียดเบียนท�าร้ายกัน	เว้นจากการลักขโมย	มีความเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ของผู้อื่น	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ

	 เพราะเมตตาท�าให้เกิดวจีสุจริต	 มีเมตตาวจีกรรมต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและ 

ลับหลัง	 ช่วยบอกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์	 สั่งสอน	 แนะน�าตักเตือนด้วยความหวังดี	

ประพฤติวจีสุจริต	เว้นจากการพูดเท็จ	เว้นจากการให้ข้อมูลเท็จ	เว้นจากการพูดให้

ร้ายกัน	เว้นจากการพูดค�าหยาบ	เว้นจากการพูดค�าที่ไม่มีประโยชน์

	 เพราะเมตตาท�าให้เกิดมโนสุจริต	 มีเมตตามโนกรรมต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและ

ลับหลัง	ตั้งจิตปรารถนาดี	คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน	มองกันในแง่ดี	ประพฤติ

สุจริต	 เว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น	 เว้นจากการคิดร้าย	 เว้นจากการคิด 

จองเวร	เว้นจากการคดิเบยีดเบียนผูอ้ืน่	คดิแต่สิง่ดงีาม	คดิบวก	ตัง้จติไว้ชอบ	คดิเป็น

สัมมาทิฏฐิแต่เพียงอย่างเดียว

	 เพราะเมตตาท�าให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน	ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งกัน	

เอือ้เฟ้ือเจือจานให้ได้มส่ีวนร่วมใช้สอยบรโิภคท่ัวถงึกนั	เพราะเมตตาท�าให้เกดิสามัคคี

กลมเกลยีวในสงัคม	มคีวามประพฤตดิงีามสอดคล้องต้องกนั	จะมผู้ีใดผูห้นึง่ประพฤติ

ผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างก็ตั้งกุศลจิตปรับให้เข้ากันได้	และท้ายที่สุด	เพราะเมตตา

ท�าให้ปรับความคิดเห็นตรงกัน	 แม้จะเห็นแตกต่างกันไปบ้างแต่ไม่มีความแตกแยก	

ตั้งกุศลจิตแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างให้ไปกันได้
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 ปัญหาในสังคมไทยที่เกิดจากการไม่มีเมตตาคืออะไร	?

	 เม่ือขาดเมตตาธรรม	 คนก็ไม่มีศีลธรรม	 ละเมิดศีลอยู ่เป็นนิตย์	 ฆ่ากัน	 

ท�าร้ายกัน	 ลักขโมยทรัพย์สินกัน	ประพฤติผิดในกามอยู่เป็นนิตย์	 พูดคุยสื่อสารกัน

ด้วยความเท็จตลอดเวลา	ท้ายที่สุดไม่มีเมตตาต่อตัวเอง	เสพสิ่งมึนเมาท�าร้ายตัวเอง

สขุภาพเสือ่มโทรมเมือ่ขาดเมตตาธรรม	กเ็กดิมจิฉาชีพทัว่ไป	ไม่มคีวามร่มเยน็เป็นสขุ	

ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน	ขาดกตัญญูรู้คุณกันและกัน	ไม่มีความสามัคคี

	 การท�างานเพือ่ความสขุของโลกท่ีเกิดจากมีเมตตาธรรมเป็นฐานนี	้ดูหลกัการ

และวิธีการท�างานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล(อปต.)เป็นกรณีศึกษา

หน่วย	 อปต.นี้ตั้งเมตตาธรรมเป็นเบื้องหน้า	 ได้ศึกษาสภาพปัญหาของสังคมแล้ว

ก�าหนดเรือ่งทีจ่ะอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนและจดักิจกรรมพัฒนาทีจ่ะน�าไปสูก่าร

แก้ปัญหาสังคมไว้	ดังนี้
3

	 เรื่องที่	๑	ส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม

	 ปัญหาในสงัคมไทยปัจจบุนัทีเ่ป็นมลูเหตจุงูใจให้ส่งเสริมศลีธรรมและวัฒนธรรม

มีมาก	เช่น	อาชญากรรมในลักษณะการฆ่ากนั	ท�าร้ายร่างกายกนั	การมคีวามสมัพนัธ์

ทางเพศกับคนที่ไม่ใช่คู่ครองของตน	 (กาเมสุมิจฉาจาร)	 การลักขโมยทรัพย์สินของ 

กันและกัน	 การพูดคุยสื่อสารกันด้วยความเท็จ	 ด้วยค�าพูดยุยงว่าด้วยค�าหยาบ	 

ด้วยค�าพดูทีเ่พ้อเจ้อไร้ประโยชน์	เหล่านีเ้ป็นปัญหาการขาดธรรมท�าให้เกิดการละเมดิ

หลักศีล	 คนในสังคมไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของตัวเอง	 ไม่เหน็คณุค่าของ

สถาปัตยกรรม	ประตมิากรรม	จติรกรรมท่ีคนโบราณได้สร้างสรรค์ไว้	รวมทัง้ประเพณี

อันดีงามที่สืบทอดกันมา	 เช่น	 ประเพณีสงกรานต์	 คนในสังคมขาดความเคารพใน

พระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	ไม่มีความเคารพย�าเกรงบุคคลที่เป็นหลักผู้ใหญ่

ในสังคม	 หน่วย	 อปต.ได้ศึกษาสภาพปัญหาเหล่านี้อย่างรอบด้านแล้วจึงก�าหนด

 
3
	 พระสุธีรัตนบัณฑิต,	 พระศรีสมโพธิ	 และคณะ,	การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล,	(กรุงเทพมหานคร)	สรุปจากทั้งเล่มหนังสือ.
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แนวทางที่จะแก้ไข	 โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ	 โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมมอืกบัวดัในการบรูณาการกจิกรรมพัฒนาคณุธรรม

จริยธรรม	 ตลอดจนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม	 ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	 

ยกระดับคุณภาพจิตโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

	 เรื่องที่	๒	ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

	 ปัญหาของสงัคมไทยปัจจบุนัทีเ่ป็นมลูเหตจุงูใจให้ส่งเสริมสุขภาพและอนามยั

ของคนในสังคม	เช่น	ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ	ไม่มีวัฒนธรรมในการ

ดูแลสุขภาพ	 ปล่อยปละละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเอง	 ไม่ช่วยกันดูแลรักษา 

สถานที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด	 สว่าง	 และสงบ	 หน่วย	 อปต.จึงร่วมมือกับ 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข	ทัง้ภาครฐัและประชาสงัคมเผยแพร่ความรู	้กระบวนการ

และกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาวะ	 เปิดวัดให้เป็นบริเวณส่งเสริมกิจกรรม 

ทางกาย	 เป้าหมายคือเพื่อสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนใน

ชุมชน

	 เรื่องที่	๓	ส่งเสริมสัมมาชีพ

	 ปัญหาด้านอาชพีของสงัคมไทยปัจจบุนัทีเ่ป็นมูลเหตุจูงใจให้ส่งเสริมสัมมาชพี	

เช่นคนไทยแม้จะมอีาชพีเป็นหลกัแหล่ง	แต่บางกรณก็ีเป็นอาชพีทจุริตรวมทัง้อาชพี

ที่เป็นการท�าลายสิ่งแวดล้อม	 อาชีพท่ีเสี่ยงภัย	 อาชีพที่แม้จะถูกกฎหมายแต่เอารัด

เอาเปรยีบกนั	การขาดศรทัธากรรมและผลของกรรม	ท�าการใดๆ	กห็วงัผลโดยไม่เป็น

ไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท	เช่นการซื้อสลากกินแบ่ง	หน่วย	อปต.จึงส่งเสริมอาชีพ

และการสร้างรายได้	ปลกูฝังค่านิยมและความประพฤตทิีจ่ะท�าให้เยาวชนมีความเช่ือ

ในความซือ่สตัย์สจุรติ	มหีลกัเหตแุละผลในการท�าอาชพี	ประกอบอาชพีและด�าเนนิ

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาตนและสังคมให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน
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	 เรื่องที่	๔	สร้างสันติสุข

	 ปัญหาของสงัคมไทยปัจจบุนัทีเ่ป็นมลูเหตจุงูใจให้สร้างสนัตสิขุ	เช่น	อาชญากรรม	

ต่างๆ	ทีท่�าให้ขาดความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	ความขดัแย้งของคนในชมุชน

ระดับครอบครัว	 ระดับหมู่บ้านมาจนถึงระดับประเทศ	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้ขาดสันติสุข	

หน่วย	 อปต.จึงส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิทยาการ 

สมัยใหม่ที่ว่าด้วยวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 จัดกิจกรรมชุมชนที่จะให้คนเข้าใจ

ความแตกต่างหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม	ใช้พ้ืนท่ีของวดัเป็นสถานทีพั่ฒนา

จิตใจโดยการท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ

	 เรื่องที่	๕	จัดการศึกษาสงเคราะห์

	 ปัญหาด้านการศกึษาของคนในสงัคมไทยปัจจุบนั	ทีเ่ป็นมลูเหตจุงูใจให้จดัการ

ศึกษาสงเคราะห์	เช่น	ครอบครัวในชนบท	พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กบางครอบครัวฐานะ

ยากจน	ต้องออกไปท�างานรับจ้างในที่ห่างไกล	 ไม่มีคนดูแลลูกหลานพาไปโรงเรียน	

หรือเด็กผู้ชายที่ยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่พ่อแม่ผู้ปกครองประสงค์ 

จะให้บวชเป็นสามเณรเรียนหนังสือหน่วย	อปต.ร่วมกับพระสงฆ์ก็ส่งเสริมสนับสนุน

ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนหนังสือในวัด	 เด็กบางคนออกจาก

โรงเรียนกลางคัน	 ไม่ได้รับการศึกษาในระบบปกติ	 หรือแม้กระทั่งเด็กที่สัญชาต ิ

ไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานแสดงฐานะที่ชัดเจน	หน่วย	อปต.ก็ต้องหาทางให้เด็กได้

ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ	

	 เรื่องที่	๖	ท�างานสาธารณสงเคราะห์

	 ปัญหาด้านคนตกทุกข์ได้ยากในสังคมไทยปัจจุบัน	 ที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้ท�า 

การสาธารณสงเคราะห์	 เช่น	 คนป่วยเป็นโรคเอดส์ที่มักจะถูกสังคมรังเกียจ	 คนติด 

สิง่เสพตดิทีญ่าตมิติรไม่สามารถควบคมุดแูลได้หรอืไม่ประสงค์จะคบหาสมาคมด้วย	

เด็กเกเรทั้งหลาย	 คนแก่ท่ีไม่มีญาติดูแล	 คนพิการ	 คนมีอาการผิดปกติทางจิต	 

หน่วย	อปต.จึงได้ผลักดนัให้องค์กรทางพระพทุธศาสนาตัง้ศนูย์กลางเพือ่การสงเคราะห์	
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โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเกื้อกูลคนทุกข์ยากท้ังในภาวะปกติและใน

คราวประสบภัยพิบัติ

	 เรื่องที่	๗	ปลูกฝังกตัญญูกตเวทิตาธรรม

	 ปัญหาด้านคุณธรรมของคนในสังคมไทยปัจจุบัน	 ที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้มี

กิจกรรมปลูกฝังกตัญญูกตเวทิตาธรรม	 เช่น	 คนไม่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาของชาติ	 ไม่ส่งเสริมไม่อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม	 ไม่เคารพย�าเกรง

ปชูนยีบคุคลหรอืบคุคลผูใ้หญ่ในสงัคม	ไม่ดแูลเอาใจใส่มารดาบดิาหรอืผูม้อีปุการคณุ	

รวมทัง้ไม่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิหน่วย	อปต.จงึต้องส่งเสริมให้เกดิความส�านกึ

กตญัญูรูค้ณุและตอบแทนคณุในชมุชนโดยร่วมกบัพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธ-

ศาสนาเป็นภาคีเครือข่ายในการใช้พ้ืนที่ของวัดท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 การดูแล 

ผู้สูงอายุ	ตั้งศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับผู้สูงอายุ

	 เรื่องที่	๘	สร้างเสริมสามัคคีธรรม

	 ปัญหาของคนในสังคมไทยปัจจุบัน	 ท่ีเป็นมูลเหตุจูงใจให้ต้องเสริมสร้างและ

ปลูกฝังสามัคคีธรรมก็คือ	ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน	

ในระดับหมูบ้่าน	ต�าบล	จนกระท่ังระดบัประเทศ	ท้ังระหว่างประชาชนกบัประชาชน	

รฐับาลกับประชาชน	กลุม่การเมอืงกับกลุม่การเมอืง	หน่วย	อปต.จงึร่วมกับพระสงฆ์

และองค์กรทางพระพุทธศาสนาเสรมิสร้างและปลกูฝังความสามคัค	ีสร้างวฒันธรรม

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 จัดกิจกรรมทางศาสนาและตามประเพณีท่ีถือปฏิบัติ 

กนัมาเพือ่ให้คนในสงัคมมาร่วมกัน	รูจ้กัสนิทสนมกนั	ไว้วางใจกนั	และท้ายทีส่ดุเข้าใจ

ความแตกต่างทางความคิดของกันและกัน

	 การก�าหนดภารกิจข้ึนมาเพื่อปัญหาเหล่านี้	 จะส�าเร็จได้ก็ด้วยเมตตาธรรม	

อาศัยเมตตาธรรมอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวมาได้ทั้งหมด	สมกับ

พทุธภาษิตว่า	โลโกปตถฺมภฺกิา	เมตตา	เมตตาธรรมค�า้จนุโลก	ซึง่การทีจ่ะใช้เป็นเมตตา

ธรรมเป็นธง	ยดึหลกัเมตตาธรรมอย่างมัน่คงในการปฏิบตัหิน้าที	่ต้องผ่านการบ�าเพญ็
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ปลูกฝังเมตตาอย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่งเกิดอัธยาศัยแบบพระโพธิสัตว์ขึ้นในบุคคล

นั้นๆ	 การท�างานเพื่อประโยชน์แก่คนอ่ืนนั้น	 เมตตาธรรมต้องถูกปลูกฝังในจิตใจ 

อย่างแน่นแฟ้น	ทัง้ชวีติเตม็ไปด้วยเมตตา	ทีเ่รยีกว่าเมตตากายกรรม	เมตตาวจีกรรม	

เมตตามโนกรรม	นี่คืออัธยาศัยแบบพระโพธิสัตว์

	 การท�างานเพือ่แก้ปัญหาสงัคมตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบแบบทีห่น่วยงานต่างๆ

ท�ากัน	 ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันได้	 ต้องท�างานด้วยอัธยาศัย 

พระโพธิสัตว์	มีเมตตาก็ต้องมีแบบพระโพธิสัตว์	ทุ่มเททั้งกายและใจ	อุทิศก�าลังกาย

และก�าลังสติปัญญาท�าอย่างเต็มความสามารถตลอดเวลา	 โดยไม่หว่ันไหว 

ไม่คลอนแคลน	มุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	ไม่ท้อถอย

 อุเบกขาบารมีกับการแก้ปัญหา

	 “อเุบกขา”	แปลว่า	เข้าไปดใูกล้ๆ	หมายถงึ	ความวางใจเป็นกลาง	ไม่เอนเอยีง

ด้วยชอบหรือชัง	ความวางใจเฉยได้	ไม่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควร

แก่เหตุความรู้จักวางใจ	ความวางเฉยคอยดูอยู่ในเมื่อคนนั้นๆ	สิ่งนั้นๆ	ด�ารงอยู่หรือ

ด�าเนินไปตามสมควรของเขาตามควรของมนั	ไม่เข้าข้างไม่ตกเป็นฝักฝ่าย	ไม่สอดแส่	

ไม่จู้จี้สาระแน	ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง	เหล่านี้เป็นความทั่วไปพอให้เข้าใจง่าย

	 โดยสรุป	 “อุเบกขาบารมี”	 หมายถึง	 ท่าทีที่นิ่งเรียบต่อปรากฏการณ	์ 

ไม่เอนเอียง	ไม่ปรุงแต่งต่อยอด	ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสักบัพาหยิะ	ทารจุรียิะตอนหนึง่

ว่า	 “พาหิยะ	 เพราะเหตุนั้น	 เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า	 เมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น	 

เม่ือฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟัง	 เมื่อรับรู ้อารมณ์ที่ได้รับรู ้ก็สักแต่ว่ารับรู ้	 เมื่อรู ้แจ้ง

ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จ้ง	กส็กัแต่ว่ารูแ้จ้ง	พาหยิะ	เธอพงึศกึษาอย่างนีแ้ล	เมือ่ใด	เธอเหน็รปู

ก็สักแต่ว่าเห็น	 เมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟัง	 เมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู	้ 

เม่ือรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู ้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง	 เมื่อนั้น	 เธอก็จะไม่ยึดติดในส่ิงนั้น	 

เมื่อใด	 เธอไม่ยึดติดในสิ่งน้ัน	 เมื่อน้ัน	 เธอจักไม่มีในโลกนี้	 ไม่มีในโลกอื่น	 ไม่มีใน

ระหว่างโลกทั้งสอง	นี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์”	อุเบกขาในนัยนี้ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่น

นั่นเอง



269ตอนที่ ๔ บทเรียนจากชาดกกับการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความดีในสังคมไทย

	 อีกประการหนึ่ง	 ในนัยท่ี	 ๑	 น้ี	 “อุเบกขาบารมี”	 หมายถึง	 ท่าทีของบุคคล 

ผู ้บรรลุนิพพานต่อปรากฏการณ์ทั้งที่น่าพอใจ	 (อิฏฐารมณ์)	 และไม่น่าพอใจ 

(อนิฏฐารมณ์)	ที่เป็นไปด้วยความรู้ชัดและนิ่งเย็นสนิทตลอดเวลา	ดังที่พระพุทธเจ้า

ตรัสไว้ว่า	“ถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า	‘สุขเวทนานั้นไม่เที่ยง’รู้ชัดว่า	‘ไม่น่า

หมกมุน่’	รูช้ดัว่า	‘ไม่น่าเพลดิเพลนิ’	ถ้าเธอเสวยทกุขเวทนากรู้็ชดัว่า	‘ทุกขเวทนานัน้	

ไม่เที่ยง’	รู้ชัดว่า	 ‘ไม่น่าหมกมุ่น’	รู้ชัดว่า	 ‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’	ถ้าเธอเสวยอทุกขม- 

สุขเวทนาก็รู้ชัดว่า	 ‘อทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยง’	 รู้ชัดว่า	 ‘ไม่น่าหมกมุ่น’	 รู้ชัดว่า	

‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’	ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจาก(กิเลส)เสวยสุขเวทนานั้น	

ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจาก(กิเลส)เสวยทุกขเวทนานั้น	 ถ้าเธอเสวย 

อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจาก(กิเลส)เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น...”	 ในนัยนี้	

“อุเบกขาบารมี”	หมายถึงคุณธรรมของบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบ(หมายถึง

นิพพาน)	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 “ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้แล้ว	

ย่อมบรรลุธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจ�า	๖	ประการคือ	เธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว	ไม่ดีใจ	

ไม่เสียใจ	มีอุเบกขา	มีสติ	มีสัมปชัญญะ	ฟังเสียงด้วยหู	...	รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว

ไม่ดีใจ	ไม่เสียใจ	มีอุเบกขา	มีสติ	มีสัมปชัญญะ...”

	 นยัที	่๒	อเุบกขาบารม	ีหมายถงึความมใีจเป็นกลาง	การดูอย่างสงบโดยไม่ตก

เป็นฝักฝ่ายของผู้ปฏิญญาตนเป็นพระโพธิสัตว์	 เช่นสมัยเกิดเป็นพญานกกระจาบ	 

เม่ือฝูงนกติดตาข่ายของนายพราน	 สอนนกทั้งหลายให้สามัคคีช่วยกันยกตาข่าย 

บินหนีไปได้	 ต่อมานกเหล่านั้นทะเลาะกัน	พญานกกระจาบนั้นห้ามไม่ฟัง	 เมื่อเห็น

ว่าการกระท�าของนกเหล่านั้นสมควรแก่เหตุแล้ว	 มีเหตุปัจจัยที่ท�าให้พวกเขาเป็น

อย่างนี้	จึงวางใจเป็นกลางพาบริวารของตนบางส่วนหนีไปอยู่ที่อื่น

	 ปัญหาสังคมไทยหรือสังคมโลกดังที่สรุปไว้ในตอนต้น	 อาศัยเพียงความรู้ 

ความสามารถและความเข้าใจสภาพปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย	คนแก้ปัญหา

ต้องมีบารมี	อุเบกขาบารมีมีนัยครอบคลุม
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	 ๑)	ความเข้าใจใกล้ชิดกับสภาพปัญหา	

	 ๒)	ความนิ่งของสภาพจิตใจ	

	 ๓)	ความเป็นกลางไม่เอนเอียง	

	 ๔)	การปล่อยให้ปัญหาด�าเนนิไปตามเหตปัุจจยัและคล่ีคลายได้ด้วยเหตุปัจจัย

เหมือนกระบวนการก้นหอย

	 ปัญหาความขัดแย้งของคนกลุ่มต่างๆ	 คนที่ท�าหน้าที่แก้ไขปัญหานี้เห็นได้

ชัดเจนว่าต้องบ�าเพญ็อเุบกขาบารมคีรบท้ัง	๔	นยั	นัน่คอื	เข้าใจปัญหาและสาเหตุจรงิๆ	

ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	คน	๒	ฝ่ายทะเลาะกันมีวจีทุจริตเกิดขึ้นตลอด

เวลา	 สื่อสารกันด้วยวจีทุจริตตลอด	 พูดโกหก	 พูดค�าหยาบ	 พูดส่อเสียด	 หรือ 

พูดเพ้อเจ้อไร้สาระต่อกันและกัน	 และสุ่มเสี่ยงที่จะน�าไปสู่กายทุจริตคือการฆ่า	 

ท�าร้ายกัน	เป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย	ดังนั้น	ผู้ท�าหน้าที่แก้ปัญหาต้องมีสภาพจิตใจ

นิ่งจริงๆ	 ต้องรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้	 และท้ายที่สุดต้องมองพัฒนาการของ

ปัญหาได้ตลอดว่า	 ปัญหาความขัดแย้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร	 ด�าเนินไปอยู่อย่างนี้

เพราะสาเหตุอะไร	และจะไปสิ้นสุดลงเพราะสาเหตุอะไรและตรงไหน

	 ปัญหาคนไทยเป็นโรคทางจิตโดยเป็นโรคจิตเภทบ้าง	โรคซึมเศร้าบ้าง	โรคจิต

ทั่วไปบ้าง	 ดังที่ข้อมูลบางแห่งบอกว่ามี	 ๑,๖๐๐,๐๐๐	 คนนั้น	 ถือเป็นปัญหาที ่

เลวร้ายมาก	 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคนป่วยเหล่านี้	 ถ้าไม่มีความเข้มแข็งด้าน 

จิตใจแล้ว	 คุณภาพชีวิตจะเลวร้ายมาก	 การแก้ปัญหานี้อาศัยความรู้ความเข้าใจ 

ด้านวชิาการอย่างเดียวไม่ได้	ต้องบ�าเพญ็อุเบกขาบารมด้ีวย	มกีศุลเจตนาอย่างมัน่คง	

ใคร่ครวญสอดส่องด้วยจิตใจท่ีนิ่งแน่วแน่ไม่เอนเอียง	 แม้จะประสบกับแรงกดดัน

อย่างไรก็พร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าโดยอาศัยขันติบารมี	 อธิษฐานบารมีเป็นฐาน	 

ใช้อัธยาศัยพระโพธิสัตว์เป็นเครื่องมือด�าเนินการ	 นั่นคือบ�าเพ็ญอุเบกขาครบถ้วน 

ทั้งระดับบารมี	อุปบารมี	และปรมัตถบารมี
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๔. จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างโลกทัศน์ใหม่
	 “โลกทัศน์”	คืออะไร	?	โลกทัศน์ก็คือ	การมองเห็นโลก	การรับรู้โลก	การที่

แต่ละคนมองเห็นทิศทางหรือมิติที่สัมพันธ์กันของสรรพส่ิงในโลก	 ท้ังนี้	 โลกทัศน์ 

ของแต่ละคนขึน้อยูก่บัวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมในสงัคมของตนหรือในสังคมทีต่น

ท่องเที่ยวไป	

	 โลกทศัน์คือระบบรวมของความเชือ่เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ	ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีีวติ 

ที่ปรากฏให้รับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างๆ	 เป็นมุมมองอย่างกว้างๆ	ที่มีต่อโลกและ

ชีวติ	เป็นความคดิรวบยอดทีม่ต่ีอเหตกุารณ์ต่างๆ	ในโลกโดยรวมทีก่่อให้เกดิมมุมอง

ต่อปรากฏการณ์ทั้งหลาย	มุมมองพื้นฐานที่บุคคลหรือกลุ่มชนใช้ในการรับรู้	ตีความ	

และจนิตนาการสงัคมทีพ่วกเขาอาศัยอยู	่รวมทัง้สงัคมโดยรอบด้วย	โลกทศัน์จะเป็น 

กรอบในการก�าหนดวธิคีดิ	ความเชือ่	ทศันคตหิรอืท่าท	ีความคิดเหน็และการให้คณุค่า

ของบุคคล

	 “โลกทศัน์ใหม่”	คอือะไร	?	โลกทศัน์ใหม่กค็อืการรับรู้	ตีความ	และจินตนาการ

สังคมโดยรอบด้วยมุมมองใหม่ๆที่จะน�าไปสู่วิธีคิด	 ความเชื่อ	 ทัศนคติหรือท่าท	ี 

ความคดิเหน็	และการให้คณุค่าในเชงิบวก	เป็นไปเพือ่ปลกุเร้าคณุธรรม	มกีศุลเจตนา

เป็นฐานราก	 โลกทัศน์ใหม่ก็คือโลกทัศน์แบบพระโพธิสัตว์น่ันเองก็คือ	 เอาสภาพ

ปัจจุบันเป็นฐานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์	เพื่อเกื้อกูล	เพื่อความสุข

ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนเป็นหลัก	 ยึดหลักว่า	 “จากสภาพปัจจุบันทั้งที่เป็นปัญหาและ

ไม่เป็นปัญหา	เราจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้อย่างไร”
4
	โดยมีทสบารมีเป็นฐานของการ

ด�าเนินงานทุกเรื่อง

 
4
	ทางการศึกษา	โลกทัศน์ใหม่หมายถึงทักษะในศตวรรษที่	๒๑	นั่นเอง	เช่น	ทักษะใน

การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	 (Critical	 thinking	 &	 problem	 solving)	 ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม	(Creativity	&	innovation)	ทกัษะในการร่วมมอืกนั	(Collaboration)	
การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	(teamwork	&	leadership)	ความเข้าใจกันของคนในสังคม
ต่างวัฒนธรรม	 (Cross-cultural	understanding)	ทักษะในการสื่อสาร	 (Communication) 
ความรู้เท่าทันสารสนเทศและการสื่อสาร	 (information	 &	media	 literacy)	 ความเช่ือมั่น 
ตัวเอง	ด้านอาชีพและการเรียนรู้	(Career	&	learning	self-reliance)	เป็นต้น
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	 การสร้างโลกทศัน์ใหม่ภายใต้กรอบทสบารมกีค็อื	การใช้อธษิฐานบารมเีป็นฐาน	

ใช้เมตตาบารมีเป็นธง	 ใช้ปัญญาบารมีเป็นแผนที่	 และใช้ทานบารมี	 ศีลบารมี	 

เนกขัมมบารมี	ปัญญาบารมี	วิริยบารมี	ขันติบารมี	สัจจบารมี	อุเบกขาบารมีร่วมกัน

เป็นพลังขับเคลื่อน	ดูกรณีพระเจ้าสิบชาติเป็นกรณีตัวอย่าง

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งทานบารมีคืออย่างไร	?	

	 การบ�าเพ็ญทานตามกรอบแห่งบุญกิริยาวัตถุข้อทานมัย	 ท�าบุญด้วยการให้

อามสิทานและธรรมทานแก่ผูอ้ืน่โดยไม่มข้ีอแม้ใดๆ	โดยเฉพาะธรรมทานด้านการให้

อภัย	ให้ก�าลัง	ให้ความจริงใจ	ให้ความเป็นเพื่อนที่ดี	ข้ออปจายนมัย	ท�าบุญด้วยการ

ให้ความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ข้อเวยยาวัจจมัย	 ท�าบุญด้วยการให้การขวยขวายรับใช	้

ข้อปัตตทิานมยั	ท�าบญุด้วยการเฉลีย่ส่วนแห่งความดใีห้แก่ผูอ้ืน่	ข้อปัตตานโุมทนามยั	

ท�าบญุด้วยการให้ความชืน่ชมยนิดใีนความดขีองผูอ้ืน่	ข้อธมัมเทสนามยั	ท�าบญุด้วย

การให้ค�าสั่งสอนผู้อื่น

	 ตัวอย่างโลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งทานพึงเห็นได้จากเรื่องพระเวสสันดร	 

พระโพธสิตัว์สมยัทีเ่กดิเป็นพระเวสสนัดร	ทรงยนิดทีีจ่ะบริจาคทกุอย่างโดยทีสุ่ดแม้

ชีวติ	เมือ่ขึน้ครองราชย์สมบตักิท็รงบรจิาคช้างปัจจัยนาค	ท�าให้ถกูชาวเมอืงขบัออก

ไปอยู่ป่า	 พระเวสสันดรเมื่อทรงทราบสาเหตุที่ชาวกรุงสีพีโกรธเคืองพระองค์ 

ทรงแสดงเจตนารมณ์ว่า	 “เราจะให้หทัย	 ให้จักษุ	 เงินทอง	 แก้วมุกดา	 แก้วไพฑูรย์	

หรือแก้วมณีซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราจะเป็นไรไป	เมื่อยาจกมาถึง	เราเห็นแล้ว 

จะพึงให้แขนขวาแขนซ้ายก็ไม่หวั่นไหวเลย	 ใจของเรายินดีในการให้	 ถึงชาวกรุงสีพี

ท้ังมวลจะขับไล่เราหรือจะเข่นฆ่าเรา	 หรือจะตัดเราออกเป็น	 ๗	 ท่อนก็ตามเถิด	 

เราจะไม่งดการให้เลย”	 ขณะเสด็จออกพระนครมีคนมาขอราชรถ	พระองค์ก็ทรง

บริจาค	ขณะอยู่ในป่า	ชูชกมาขอพระโอรส(ชาลี)และพระธิดา(กัณหา)ก็ทรงบริจาค	

ด้วยพระทัยแน่วแน่ต่อพระสัพพัญญุตญาณ	 ดังท่ีตรัสตอนหนึ่งว่า	 “ชาลีลูกรัก	 

มานี่เถิด	เจ้าทั้ง	๒	ช่วยกันบ�าเพ็ญบารมีของพ่อให้เต็มเถิด	จงช่วยกันโสรจสรงหทัย



273ตอนที่ ๔ บทเรียนจากชาดกกับการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความดีในสังคมไทย

ของพ่อให้เยือกเย็นเถิด	 จงเช่ือฟังค�าของพ่อ	 เจ้าทั้ง	 ๒	 เป็นดุจยานนาวาของพ่อ 

อันไม่โยกโคลงในสาครคือภพเถิด	พ่อจักข้ามฝั่งคือชาติ	 จักช่วยสัตว์โลกพร้อมด้วย

เทวโลกให้ข้ามด้วย”

	 เรื่องพระเวสสันดรแสดงถึงการบ�าเพ็ญทานข้ันปรมัตถบารมี	 เป็นหลักการ 

ขั้นอุดมคติยากที่คนท่ัวไปจะปฏิบัติได้ตามพุทธภาษิตว่า	 “พึงสละทรัพย์เพ่ือรักษา

อวยัวะ	พงึสละอวยัวะเพือ่รักษาชวีติ	พงึสละทรพัย์	อวยัวะ	แม้กระทัง่ชวีติเพ่ือรกัษา

ความถูกต้อง”	 ซึ่งในความเป็นจริงๆ	 คนท่ัวไปก็ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องบ�าเพ็ญทานถึง

ขนาดน้ัน	 แต่ให้ตั้งกุศลเจตนาสูงส่งเหมือนพระเวสสันดร	 โลกทัศน์ใหม่ด้านทาน 

การให้ก็ควรสูงส่งอย่างนี้

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งศีลบารมีคืออย่างไร	?	

	 การสมาทานรักษาศลีแบบพระโพธสิตัว์มคีวามเข้มข้นครบถ้วนสมบรูณ์	ทัง้ด้าน	

ระดับ(หรือคุณภาพ)	ทั้งด้านปริมาณ	ทั้งด้านมิติ	ทั้งด้านความต่อเนื่อง	ค�าว่า	“คนดี

มีศีลธรรม”	ก็คือ	คนที่มีวิถีชีวิตดีงาม	สมาทานรักษาศีล	๕	ศีล	๘	ศีล	๑๐	หรือศีล

จ�านวนข้อมากกว่านี้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน	ไม่ขาด	ไม่ทะลุ	ไม่ด่าง	ไม่พร้อย	ไม่ให้

เป็นทีต่ติงิได้	ตนเองกห็าจดุต�าหนิตวัเองไม่ได้	คนอ่ืนต�าหนไิม่ได้	มกีศุลเจตนาแน่วแน่

ที่จะให้ตัวเองมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์	แม้จะต้องสละชีวิตเลือดเนื้อ	ข้อนี้ประการที่	๑

	 ประการที	่๒	จะเป็นคฤหสัถ์ผูค้รองเรอืนกต็าม	จะเป็นบรรพชติ(สมณพราหมณ์)	

กต็าม	สมาทานถอืปฏิบัตศิลีได้ครบ	๔	มติ	ิคอื	ศลีเป็นข้อหรอืเป็นสกิขาบทกส็มาทาน

รกัษาได้ครบถ้วนบรสิทุธิบ์รบูิรณ์	(ปาตโิมกขสงัวรศลี)	ศลีด้านการจดัระเบยีบตัวเอง

กมี็กายเรยีบร้อยดงีามเป็นกายสจุรติ	มวีาจาเรยีบร้อยดีงามเป็นวจีสจุรติ	มใีจเรยีบร้อย	

ดีงามเป็นมโนสุจริต(อินทรียสังวรศีล)	 ศีลด้านการประกอบอาชีพก็เป็นสมัมาอาชพี	

สจุรติและยตุธิรรม	 ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่	 นอกจากนี	้ ยังบริหาร

จัดการคนและงานอันเกี่ยวเนื่องกับอาชีพหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ส�าเร็จลุล่วงไม่คั่งค้าง	ไม่อากูล	(อาชีวปาริสุทธิศีล)	ศีลด้านการจับจ่ายใช้สอยเครื่อง
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อุปโภคบริโภคก็เป็นไปตามหลักโภควิภาค	๔	คือ	๑	ส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตน	ญาติสนิท

มิตรสหาย	 คนรอบข้าง	 และท�าประโยชน์ท่ัวไป	 ๒	 ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงาน	 

อีก	 ๑	 ส่วนเก็บไว้ใช้ในคราวจ�าเป็น	 และในรายละเอียดก็ยึดหลักโภคอาทิยะ	 ๕	

ประกอบด้วย	กล่าวคือเอา	๑	ส่วนที่ใช้จ่ายเลี้ยงตนเป็นต้นนั้น	มาเป็นหลักแล้วน�า

จาก	๒	ส่วนที่ใช้ประกอบการงานและอีก	๑	ส่วนที่เก็บไว้ใช้คราวจ�าเป็นต้นมาบ้าง

เล็กน้อยมาผสมรวมเป็นก้อนแล้วอีกเป็น	๕	ส่วนเพื่อ

	 ๑)	เลี้ยงตัว	มารดาบิดา	บุตรภรรยา	และคนในปกครองให้อยู่เป็นสุข	

	 ๒)	บ�ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข	

	 ๓)	ป้องกันอันตราย	

	 ๔)	ท�าพลี	๕	อย่าง	คือ	(๑)	ญาติพลี	สงเคราะห์ญาติ	(๒)	อติถิพลี	ต้องรับแขก	

	 	 (๓)	ปุพพเปตพลี	ท�าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ	(๔)	ราชพลี	เสียภาษีอากร	

	 	 (๕)	เทวตาพลี	บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

	 ๕)	อุปถัมภ์บ�ารุงสมณพราหมณ์	

	 ท้ายทีส่ดุ	เป็นการใช้สอยทรพัย์สนิเครือ่งอปุโภคบริโภคอย่างมคีณุค่า	เป็นไป

เพ่ือคณุค่าแท้ไม่ใช่คุณค่าเทยีม	ไม่ก่อหนีส้นิ(ปัจจยสนันสิสติศลี)	จากความเรยีบร้อย

ดีงามครบ	๔	มิตินี้ท�าให้เกิดภาวะผู้น�าในบุคคลนั้นๆ	ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการ

เป็นผู้น�าในสังคมปัจจุบัน

	 ประการที่	 ๓	 สิ่งท่ีเรียกว่า	 “คนดีมีศีลธรรม”	 นี้มีอยู่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 

โดยทัว่ไปตลอดระยะเวลายาวนานถงึข้ามภพข้ามชาต	ิเอาเฉพาะชาตปัิจจบุนั	ตัง้แต่

เกิดมา	 ตั้งแต่ทุกคนจ�าความได้	 คนผู้นี้ก็มีวิถีชีวิตเหมาะสมท่ีจะเรียกว่า	 “คนดีมี 

ศีลธรรม”	 อย่างแท้จริง	 กาลเวลาผ่านไปยาวนานก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น	 

เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

	 พระโพธสิตัว์เป็นคนดมีศีลีธรรมโดยนยันี	้ในสงัคมปัจจุบนั	เพ่ือจะธ�ารงรักษา

ความร่มเยน็เป็นสขุทีม่อียูใ่ห้ยัง่ยนืสบืไป	และเพือ่จะก�าจดัความทกุข์ยากให้หมดไป	
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เพื่อก�าจัดความเดือดเนื้อร้อนใจให้หมดไป	เพื่อจะท�าให้ความวุ่นวายหมดไป	จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างโลกทัศน์ภายใต้กรอบศีลบารมีหรือแบบศีลบารมี	 นั่นคือ 

ให้สมาทานรักษาศีลได้อย่างพระโพธิสัตว์โดยใช้อธิษฐานบารมีเป็นฐาน	 ใช้เมตตา

บารมีเป็นธง	ใช้ปัญญาบารมีเป็นแผนที่	พร้อมกันนั้นก็ใช้ทานบารมี	เนกขัมมบารมี	

ปัญญาบารมี	 วิริยบารมี	 ขันติบารมี	 สัจจบารมี	 อุเบกขาบารมีร่วมกันเป็นพลัง 

ขับเคลื่อน

	 โลกทัศน์ใหม่เพื่อสังคมยุคใหม่เฉพาะในด้านศีลนี้	ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมท�า

เป็นครั้งคราวในโอกาสพิเศษต่างๆ	 แต่เป็นศีลที่เกิดจากกุศลเจตนา	 เป็นปกตินิสัย

ประจ�าวัน	และต่อเนื่องยาวนานปรากฏออกมาในวิถีชีวิตครบ	๔	ด้าน	คือ

	 ๑)	ปาติโมกขสังวรศีล	สมาทานรักษาศีลเป็นข้อๆ	

	 ๒)	อินทรียสังวรศีล	การจัดระเบียบตัวเองทางกาย	วาจาและใจ	

	 ๓)	อาชีวปาริสุทธศีิล	จดัระเบยีบอาชพีการงานเรยีบร้อยดงีามเป็นสจุรติและ

ยุติธรรม

	 ๔)	ปัจจยสันนิสสิตศีล	จัดระเบียบการใช้สอยทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภค

เป็นไปเพื่อคุณค่าแท้	

	 กลายเป็นศีลบารมทีีบู่รณาการกบับารมอีกี	๙	ข้อทีเ่หลอื	เป็นความแขง็แกร่ง

ด้านศีล

	 พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญศีลบารมี	 ท�าความดีเพื่อความดีและท�าความดีเพื่อผู้อื่น

จริงๆ	 เช่น	 สมัยที่เกิดเป็นพญาช้างสีลวะ	 พญาช้างนี้มีอวัยวะขาวผ่อง(ช้างเผือก) 

สีเปล่งปลั่งดังเงินยวง	นัยน์ตาดังแก้วมณี	ปากเช่นผ้ากัมพลแดง	งวงเป็นดุจยวงเงิน

ท่ีประดับด้วยหยดทองสีสุก	 พอโตขึ้นก็มีช้าง	 ๘๐,๐๐๐	 เชือกเป็นบริวาร	 วันหนึ่ง 

พบนายพรานเดินหลงป่าอยู่จึงพาไปส่งท่ีบ้านแล้วก�าชับไม่ให้นายพรานบอกที่อยู่

ของตนแก่ใครๆ	เพราะเกรงว่าช้างบรวิาร	๘๐,๐๐๐	ตัว	จะไม่ปลอดภยั	แต่พรานนัน้

เห็นรูปลักษณ์ที่งดงามของพญาช้างโดยเฉพาะงา	 พอกลับถึงบ้านก็ไปหาพวกช่าง 
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ท�างา	เสนอตัวทีจ่ะหางาของช้างทีม่ชีวีติอยูม่าขายให้	เมือ่พวกช่างท�างาต้องการซือ้	

จงึถอืเล่ือยกลบัไปหาพญาช้างขอตดังามาขายเอาเงนิ	เมือ่เงนิหมดกก็ลบัไปขอตดังา

พญาช้างอีกรวมแล้ว	 ๓	 ครั้ง	 จนงาหมด	 พญาช้างก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธเคือง	 

ยังคงตั้งจิตที่จะบ�าเพ็ญบารมีมุ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
5

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งปัญญาบารมีคืออย่างไร	?

	 วิถีชีวิตบนโลกทัศน์ใหม่ด้านปัญญาบารมีมี	๓	นัย

	 นัยที่	๑	วิถีชีวิตที่อยู่บนหลักโยนิโสมนสิการ

	 “โยนิโสมนสิการ”	 แปลว่า	 การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย”	 หมายถึง	 

การพิจารณาโดยแยบคาย	 การพิจารณาอย่างรอบคอบ	 การใคร่ครวญโดยถ้วนถ่ี	 

มี	๑๐	วิธี	ดังนี้
6

	 วิธีที่	๑	คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

	 เป็นวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา	 คิดแบบปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง	 หรือคิดแบบ

ปัจจัยสัมพนัธ์ว่า	“เพราะดงันี้ๆ 	เมือ่ส่ิงนีม้	ีสิง่นีจ้งึม	ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้	สิง่นีจ้งึเกดิขึน้	

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี	สิ่งนี้ก็ไม่มี	เพราะสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้ก็ดับ”

	 วิธีที่	๒	คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ

	 เป็นวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะ	 ให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ	 และให้ความไม่มี 

แก่นสารแท้จริงของสิ่งทั้งหลาย	 เช่นการคิดเปรียบเทียบกันระหว่างเรือนกับคนว่า	

“...	ช่องว่างอาศัยเครื่องไม้	เถารัด	ดินฉาบ	และหญ้ามุงล้อมเข้า	ย่อมถึงความนับว่า	

‘เรือน’	ฉันใด	ช่องว่างอาศัยกระดูก	เอ็น	เนื้อ	และหนังแวดล้อมแล้ว	ย่อมถึงความ

นับว่า	‘รูป’	ฉันนั้น”

 
5
	ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๗๒/๓๐,	ขุ.ชา.อ.	(ไทย)	๒/๗๒/๑๐๘-๑๑๑.

 
6
	 สรุปความจากพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย,  

พิมพ์ครั้งที่	๔๓,	(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์ผลิธัมม์,	๒๕๕๘),	หน้า	๖๒๗-๖๗๕,	ในหนังสือ
เล่มนี้ผู้เขียนอ้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรองอื่นๆ	ไว้มาก	แต่ผู้วิจัยขออ้างเพียงหนังสือ
เล่มนี้เป็นหลัก
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 วิธีที่	๓	คิดแบบสามัญญลักษณ์

	 เป็นวธิคีดิแบบรูเ้ท่าทันธรรมดา	มองอย่างรูเ้ท่าทนัความเป็นไปของสิง่ทัง้หลาย	

ยอมรบัความจรงิ	วางใจไม่กงัวลเพราะรูเ้ท่าทนัว่า	“สิง่ทัง้หลายเกดิขึน้แล้วกต้็องดบั	

ไม่เที่ยงแท้	 ไม่ยั่งยืน(อนิจจัง)	 เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถูกเหตุปัจจัยภายในและภายนอก

บบีรดัขดัแย้งให้เกดิการเปลีย่นสลาย(ทกุข์)	เมือ่เกดิขึน้แล้วกเ็ป็นไปตามกฎธรรมชาติ	

บังคับไม่ได้	สั่งการไม่ได้(อนัตตา)”	พร้อมกันนั้นก็แก้ไขและท�าการไปตามเหตุปัจจัย	

สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ	

	 วิธีที่	๔	คิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา

	 เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล	 สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและท�าการที ่

ต้นเหต	ุสาระส�าคัญคือเริม่ต้นจากปัญหาทีป่ระสบอยูโ่ดยก�าหนดรู้	ท�าความเข้าใจให้

ชดัเจน	แล้วสบืค้นหาสาเหตเุพือ่เตรยีมแก้ไขในเวลาเดยีวกนั	ก�าหนดเป้าหมายให้ชดั

ว่าแก้ได้หรือไม่	 และคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะก�าจัดสาเหตุของปัญหา	 เช่นการคิดว่า	

“ทุกข์คือดังนี้	เหตุเกิดแห่งทุกข์คือดังนี้	ความดับแห่งทุกข์คือดังนี้	ข้อปฏิบัติที่ให้ถึง

ความดับทุกข์คือดังนี้”

	 วิธีที่	๕	คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์

	 เป็นวิธีคิดตามหลักการ(ธรรม)และความมุ่งหมาย(อรรถ)	 หลักการก็คือหลัก

ความจรงิ	หลกัความดงีาม	หลกัการทีจ่ะเอาไปใช้ปฏบิติัให้ถกูต้อง	ส่วนความมุง่หมาย

ก็คือจุดหมายหรือประโยชน์ที่ต้องการ	 การคิดและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 

หลักการกบัความมุง่หมายนีน้�าไปสู่	“ธมัมานุธมัมปฏบิติั”	คอืปฏบิติัธรรมน้อยคล้อย

ธรรมใหญ่	 หมายถึง	 ปฏิบัติถูกหลัก	 ท�าให้ข้อปฏิบัติย่อยเข้ากันได้	 สอดคล้องกับ 

หลักใหญ่	ส่งผลแก่หลักการใหญ่เป็นไปเพื่อจุดหมายที่ต้องการ	เช่นการคิดถึงความ

สัมพันธ์กันระหว่างวินัยกับสังวร	 ในกรณีนี้วินัยเป็นหลักการ(วิธีปฏิบัติ)	 สังวรเป็น

ความมุ่งหมาย(ประโยชน์หรืออานิสงส์)	 ระหว่างสีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิ	 ในกรณีนี้ 

สีลวิสุทธิ(ความบริสุทธ์ิแห่งศีล)เป็นหลักการ	 จิตตวิสุทธิ(ความบริสุทธ์ิแห่งจิต) 

เป็นความมุ่งหมาย
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	 วิธีที่	๖	คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก

	 เป็นวธิคีดิแบบรูท้นัคณุโทษและทางออก	เหน็ครบทัง้คณุ	ส่วนด	ีส่วนหวานชืน่	

หรอืข้อทีน่่าพอใจ(อัสสาทะ)	โทษ	ส่วนเสยี	หรอืข้อบกพร่อง(อาทนีวะ)	และทางออก

หรือการสลัดออกจากปัญหา(นิสสรณะ)	เช่นกรณีการคิดเกี่ยวกับกามารมณ์	ส่วนดี

ของกามก็คือความสุข	 ความชื่นฉ�่าใจที่เกิดจากกามคุณ	 ส่วนเสียของกามก็คือ 

กองทุกข์ที่เกิดจากกามคุณที่ไม่เที่ยง	เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น	การสลัดออกจากกาม

ก็คือนิพพาน

	 วิธีที่	๗	คิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม

	 เป็นวิธีคิดเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพ่ือสกัด	 ขัดเกลา

บรรเทากิเลสตัณหา	 โดยในขณะบริโภคใช้สอย	 ให้พิจาณาถึงคุณค่าแท้ซึ่งหมายถึง

ประโยชน์สิ่งทั้งหลายท่ีสนองความต้องการพื้นฐานหรือความจ�าเป็นจริงๆ	 ของเรา	

ส่วนคุณค่าเทยีมก็คือคณุค่าพอ	เสรมิราคา	เสรมิฐานะ	เช่น	ใช้สอยเคร่ืองนุง่ห่มกเ็พือ่

ก�าจัดความหนาว	ร้อน	ป้องกนัสตัว์กดัแทะร่างกาย	นีค่อืคณุค่าแท้	ส่วนคณุค่าเทยีม

กค็อืเพือ่ความงดงามเป็นต้น	กนิอาหารเพือ่ความด�ารงอยูข่องชวีติ	แก้ความหวิ	ท�าให้

ชีวติด�าเนนิไปได้	นีค่อืคณุค่าแท้	ส่วนคณุค่าเทียมก็คอืเพือ่อวดฐานะ	เพือ่ความอร่อย

เป็นต้น

	 วิธีที่	๘	คิดแบบเร้ากุศล

	 เป็นวิธีคิดแบบเร้ากุศลส่งเสริมความงอกงามแห่งกุศลธรรม	 ช่วยเสริมสร้าง

สมัมาทฏิฐ	ิเป็นการคิดเชงิบวก(Positive	Thinking)	เช่น	นาย	ก.มวีธิคีดิแบบเร้ากศุล

กบันาย	ข.	มวีธิคีดิแบบตรงกนัข้าม	ท้ัง	-	มองผูร้้ายก�าลงัถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจจบัตัวไป	

นาย	ก.	คิดเตือนสติตัวเองว่าวิถีชีวิตของคนร้ายเป็นบทเรียนที่ควรใส่ใจเตือนตัวเอง

ละชั่วให้ท�าดี	 ส่วนนาย	 ข.ย่อมจะคิดหดหู่ใจหรือไม่พอใจที่สังคมมีคนประเภทน้ีอยู	่

ตัวอย่างเรื่องของคนคิดแบบเร้ากุศลกับคนคิดแบบเร้าอกุศล	 พึงดูเร่ืองภิกษุฝ่าย

เกียจคร้านกับฝ่ายขยันที่มีทัศนคติตรงกันข้ามกัน	ดังนี้
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	 ภิกษุเกียจคร้าน	มงีานทีต้่องท�าอยู	่คดิว่า	“เรามงีานทีจ่ะต้องท�า	เมือ่เราท�างาน	

ร่างกายกจ็ะเหนด็เหน่ือย	อย่ากระน้ันเลย	เรานอนเอาแรงเสยีก่อนเถดิ”	คดิ	ดงันีแ้ล้ว

เธอกน็อน	ไม่เริม่ลงมอืท�างานเพือ่ความส�าเรจ็ตามท่ีหวงั	หรือเมือ่ลงท�างานเสร็จแล้ว	

เธอก็คิดว่า	 “เราได้ท�างานเสร็จแล้ว	 เมื่อเราท�างาน	 ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว	 

อย่ากระนั้นเลย	เราจะนอนพัก”	คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย

	 ภิกษุเกียจคร้าน	 จะเดินทางไกล	 คิดว่า	 “เราจะต้องเดินทางไกล	 เมื่อเรา 

เดินทาง	 ร่างกายก็จะเหน็ดเหน่ือย	 อย่ากระนั้นเลย	 เรานอนเอาแรงเสียก่อนเถิด”	

คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย	 หรือเมื่อเดินทางถึงเป้าหมายแล้ว	 เธอก็คิดว่า	 “เราได ้

เดินทางเสร็จแล้ว	 เมื่อเราเดินทาง	 ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว	 อย่ากระนั้นเลย	 

เราจะนอนพักละ”	คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย

	 ภิกษุเกียจคร้าน	 เที่ยวบิณฑบาต	 คิดว่า	 “เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน	 

ไม่ได้โภชนะเต็มตามต้องการ	 ร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อย	 ไม่เหมาะแก่งาน	 

อย่ากระนั้นเลย	 เราจะนอนพักละ”	 คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย	 หรือเธอเที่ยว

บิณฑบาตตามหมู่บ้านแล้ว	 คิดว่า	 “เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านได้โภชนะเต็ม 

ตามต้องการแล้ว	 ร่างกายของเราก็หนักอึ้งเป็นเหมือนดังถ่ัวหมัก	 ไม่เหมาะแก่งาน	

อย่ากระนั้นเลย	เรานอนเสียเถิด”	คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย

	 ภิกษุเกียจคร้าน	 ไม่สบายเล็กน้อย	 คิดว่า	 “เราไม่สบายเล็กน้อย	 มีเหตุผล

สมควรที่จะนอนได้	อย่ากระนั้นเลย	เรานอนพักเสียเถิด”	คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย	

หรือสบายเป็นปกตแิล้ว	คดิว่า	“เราหายเป็นปกตแิล้ว	แต่ฟ้ืนจากไข้ยงัไม่นาน	ร่างกาย

ของเรายังอ่อนแอ	ไม่เหมาะแก่งาน	อย่ากระนั้นเลย	เรานอนเสียเถิด”	คิดดังนี้แล้ว

เธอก็นอนเสีย

	 ภิกษุขยัน	 มีงานที่ต้องท�าอยู่	 คิดว่า	 “เรามีงานท่ีจะต้องท�า	 เมื่อเราท�างาน	

ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะท�าได้ไม่ง่าย	 อย่ากระนั้นเลย	 เราเริ่มท�างานให้เสร็จก่อน”	 

คิดดังนี้แล้วเธอก็เร่งท�างาน	หรือเมื่อท�างานเสร็จ	เธอคิดว่า	“เราได้ท�างานเสร็จแล้ว	
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แต่ขณะเม่ือท�างาน	เรากไ็ม่ได้ศึกษาปฏบิตัธิรรม	อย่ากระนัน้เลย	เราเร่งศกึษาปฏิบตัิ

ธรรมเถิด”	คิดดังนี้แล้วเธอก็เร่งศึกษาปฏิบัติธรรม

	 ภกิษขุยนั	จะเดนิทางไกล	คดิว่า	“เราจะต้องเดนิทางไกล	และขณะเมือ่เดนิทาง	

การศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะท�าได้ไม่ง่าย	 อย่ากระนั้นเลย	 เร่ิมเดินทางให้ถึงที่หมาย 

เสียก่อนเถิด”	คิดดังนี้แล้วเธอก็เริ่มเดินทาง	หรือเมื่อเดินทางถึงที่หมายแล้ว	เธอคิด

ว่า	“เราได้เดนิทางถงึท่ีหมายแล้ว	และขณะเมือ่เดนิทาง	เรากไ็ม่ได้ศกึษาปฏบิติัธรรม	

อย่ากระนั้นเลย	 เราเร่ิมศึกษาปฏิบัติธรรมเสียเถิด”	 คิดดังนี้แล้ว	 เธอก็เริ่มศึกษา 

ปฏิบัติธรรม

	 ภิกษุขยนั	เทีย่วบิณฑบาต	คดิว่า	“เราเทีย่วบิณฑบาตตามหมูบ้่าน	ไม่ได้โภชนะ

เต็มตามต้องการ	 ร่างกายของเราก็คล่องเบา	 เหมาะแก่งาน	 อย่ากระนั้นเลย	 

เราเริม่ท�างานเถิด”	คดิดงัน้ีแล้ว	เธอก็เร่ิมบ�าเพญ็สมณธรรม	หรือเทีย่วบณิฑบาตตาม

หมู่บ้านแล้ว	 คิดว่า	 “เราได้โภชนะเต็มตามต้องการแล้ว	 ร่างกายของเราคล่องเบา

เหมาะแก่งาน	 อย่ากระนั้นเลย	 เราเริ่มท�างานเถิด”	 คิดดังนี้แล้วเธอก็เร่ิมบ�าเพ็ญ 

สมณธรรม

	 ภิกษุขยัน	ไม่สบายเล็กน้อย	คิดว่า	“เราไม่สบายเล็กน้อย	เป็นไปได้ที่อาการ

จะหนักยิ่งขึ้น	อย่ากระนั้นเลย	เราเริ่มบ�าเพ็ญสมณธรรมเสียก่อนเถิด”	คิดดังนี้แล้ว

ก็เริ่มบ�าเพ็ญสมณธรรม	 หรือหายเป็นปกติแล้ว	 คิดว่า	 “เราหายเป็นปกติแล้ว	 

แต่ยังฟื้นจากไข้ไม่นาน	 เป็นไปได้ที่อาการเจ็บป่วยจะหวนกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีก	 

อย่ากระนัน้เลย	เราเริม่บ�าเพญ็สมณธรรมเสยีก่อนเถิด”	คดิดังนีแ้ล้วเธอก็เร่ิมบ�าเพญ็

สมณธรรม

	 วิธีที่	๙	คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน

	 เป็นวิธีคิดตั้งสติระลึกรู้เต็มตื่นอยู่กับสิ่งที่เกิด	 ก�าลังเกิดขึ้น	 ก�าลังเป็นไปอยู	่

ก�าลงัรบัรูห้รอืกระท�าในปัจจบุนัทนัทกุๆ	ขณะ	มสีตทินัอยูก่บัส่ิงทีรั่บรู้เกีย่วข้องหรือ

ต้องท�าในเวลานั้นๆ	แต่ละขณะ	ทุกๆ	ขณะ	มีวิธีคิดตามหลักในภัทเทกรัตตสูตรว่า	
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“ไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว	 ไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง	 สิ่งใดเป็นอดีต	 

สิง่น้ันกล่็วงเลยไปแล้ว	สิง่ใดเป็นอนาคต	สิง่นัน้กย็งัไม่ถงึ	ส่วนผู้ใดมองเหน็แจ้งชดัซ่ึง

สิง่ทีเ่ป็นปัจจบุนัในกรณีน้ันๆ	อันไม่ง่อนแง่น	ไม่คลอนแคลน	ครัน้รูช้ดัแล้ว	พงึบ�าเพ็ญ

สิ่งนั้น”	การคิดสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท�าให้ความคิดมีพลัง	สามารถโยงสิ่งที่ปรากฏ

อยูย้่อนกลบัไปยงัสาเหต	ุมองต้นสายปลายเหตไุด้ทะลุปรโุปร่ง	ส่งผลให้ไม่ต้องกงัวล

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

	 วิธีที่	๑๐	คิดแบบวิภัชชวาท

	 เป็นวิธีคิดและแสดงโดยแยกแยะ	 แบ่งออก	 จ�าแนก	 หรือแจกแจงให้เห็น 

แต่ละแง่ละด้าน	 คิดจ�าแนกวิเคราะห์เป็นส่วนๆ	 โดยส่วนประกอบก็มีเช่นแยกแยะ

สัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	 เขา	ออกเป็นนามรูปเป็นขันธ์	๕	และแบ่งซอยแต่ละอย่าง

ออกไปจนเห็นว่าไม่มีอัตตาที่ตรงไหน	 คิดจ�าแนกวิเคราะห์เป็นส่วนๆ	 โดยล�าดับ 

ความสมัพนัธ์แห่งเหตปัุจจยักม็	ีเช่น	กรณคีนท�าการค้าขายร�า่รวยมีทรัพย์สินเงินทอง	

จะบอกว่าเขาร�า่รวยจากการค้าขายกไ็ม่ได้ถกูเสยีทเีดยีว	คดิวเิคราะห์แยกเหตปัุจจยั

เป็นส่วน	ๆ 	ไป	กจ็ะเห็นว่า	ทรพัย์สนิเงินทองมาจากการค้าขาย	กจิการค้าขายประสบ

ความส�าเร็จเกิดจากความรอบรู้	 ความรอบรู้เกิดจากการเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียน

เป็นต้น	ท้ายสดุก็จะเหน็หลกัอทิธบิาทครบคอืฉนัทะ(พอใจ)	วริยิะ(หมัน่เพียร)	จติตะ

(เอาใจใส่)	วิมังสา	(พิจารณาใคร่ครวญ)	และที่ส�าคัญคือความพอเพียงในการด�าเนิน

ชีวิต	นั่นคือ	พอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกันคิดจ�าแนกวิเคราะห์เป็นส่วน	ๆ	

โดยเงือ่นไขกมี็	เช่น	กรณมีผีูถ้ามว่า	“พระพทุธศาสนาเป็นกมัมวาทใีช่หรอืไม่	?”	การคดิ

และตอบค�าถามนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขว่า	“พระพุทธศาสนาเป็นกัมมวาที	ในความหมาย

ว่ากรรมก็คือกายกรรม	วจกีรรม	มโนกรรมซึง่เป็นการกระท�าของมนษุย์เอง	แต่ไม่ได้

หมายถึงกรรมที่เป็นกรรมลิขิต(ปุพเพกตวาท)ตามความเชื่อของบางลัทธิ”

	 มีเรือ่งทีแ่สดงถึงการด�าเนินชีวิตและไม่ได้ด�าเนินชวีติ	โดยหลักโยนโิสมนสกิาร

ของคน	 ๒	 พวก	 เร่ืองมีอยู่ว่า	 สมัยหนึ่ง	 พ่อค้าเกวียน	 ๒	 กลุ่ม	 กลุ่มหนึ่งใช้หลัก
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ตรรกวิทยา	อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าใช้หลักโยนิโสมนสิการ	ทั้ง	๒	

กลุ่มขนสัมภาระเดินทางไกลกันดารไปค้าขายต่างเมือง	 ขณะที่ก�าลังเหน็ดเหนื่อย

เพราะแบกหาบน�้าและสัมภาระอยู่นั้น	มียักษ์ตนหนึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์เดินสวน

ทางมา	บันดาลให้ตัวเปียกชุ่มด้วยน�้า	พลางกล่าวว่า	“พวกท่านจะแบกน�้าไปท�าไม	

ข้างหน้าโน้นเพิ่งมีฝนตกหนัก	 มีน�้าเจิ่งนองเต็มไปหมด	 ตัวข้าเองเปียกปอนด้วยน�้า	

พวกท่านไม่เหน็หรอื”	ยกัษ์ตนน้ันกล่าวข้อความน้ีแก่พ่อค้าเกวยีนทัง้	๒	กลุม่ในระยะ

เวลาที่ใกล้เคียงกัน	 พ่อค้ากลุ่มที่ใช้หลักตรรกวิทยาเชื่อค�าของยักษ์ที่แปลงร่าง 

เป็นมนุษย์นั้น	 เพราะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนคือ	 ร่างกายของยักษ์น้ันเปียกปอน 

ด้วยน�้าจึงคาดคะเนเอาว่า	“หนทางข้างหน้าคงมีน�้าเหลือกินเหลือใช้”
7
	เมื่อเชื่อค�า

ของยกัษ์	พ่อค้าเกวยีนกลุม่น้ีจงึทิง้กระบอกน�า้ทัง้หมด	เพราะหวงัจะไปเอาน�า้บ่อหน้า	

คิดว่าเป็นความเหนื่อยเปล่าที่จะหอบหิ้วเอาน�้าติดตัวไป	 เม่ือเดินทางต่อไปก็พบ 

ความจริงว่า	 ไม่มีฝนตก	 ไม่มีน�้าอย่างท่ียักษ์บอกกล่าว	 เมื่อไม่มีน�้าด่ืม	 ทั้งหมด 

จึงเหน็ดเหนื่อยและล้มตายในที่สุด	กลายเป็นเหยื่อของยักษ์ตนนั้น

									ส่วนพ่อค้าเกวียนกลุ ่มที่ใช้หลักโยนิโสมนสิการ	 ไม่เช่ือค�าของยักษ์น้ัน	 

เพราะเห็นความผิดปกติอยู่	๒	ประการ	คือ	

	 ๑)	ถ้าหนทางข้างหน้ามีฝนตกจริง	ท้องฟ้าข้างหน้าออกไปจะต้องมีก้อนเมฆ

อยู่บ้าง	

	 ๒)	ร่างกายของยักษ์นั้นเปียกชุ่มด้วยน�้าก็จริง	แต่ผมของยักษ์ไม่เปียกเลย	

 

 
7
	คนกลุม่นีใ้ช้หลกัตรรกวทิยา	วเิคราะห์แล้วคาดคะเนเอาตามหลักการทีว่่า	“คุณสมบตัิ

อย่างหนึ่งของน�้าคือท�าให้เปียกชุ่ม	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อมีความเปียกชุ่ม	 ย่อมมีน�้า”	ดังเช่นตรรก
บทที่ว่าภูเขาลูกนั้นมีไฟ	 เพราะมันมีควัน	 ทุกส่ิงท่ีมีควัน	 ย่อมมีไฟ	 เช่น	 ห้องครัวและทุกสิ่งที ่
ไม่มีไฟ	ย่อมไม่มีควัน	เช่น	ทะเลสาบ	This	hill	is	fierBecause	it	has	smoke	All	that	has	
smoke	is	fiery	like	a	kitchen,	and	whatever	is	not	fiery	has	no	smoke,	like	a	lake;	 
ดู	A	History	of	Indian	Logic;	Satish	Chandra	Vidyabhusana,	p.290.
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 ถ้ามีฝนตกจริง	 ส่วนอื่นของร่างกายต้องเปียกชุ่มด้วยน�้าบ้าง	หัวหน้าพ่อค้า

กลุม่น้ีจึงสัง่ให้ทกุคนน�าภาชนะใส่น�า้นัน้ต่อไป	พร้อมกล่าวก�าชบัว่า	“พวกเราจะทิง้น�า้

ในที่ที่พวกเราเห็นน�้าแล้วเท่านั้น”			

	 นัยที่	๒	วิถีชีวิตที่อยู่บนหลักสัปปุริสธรรม	๗

	 สัปปุริสธรรมเป็นคุณสมบัติของคนดี	 มีความรอบรู้ประกอบด้วย	 รู้แนวคิด	

ทฤษฎี	 หลักธรรม	 รู ้วิธีประยุกต์แนวคิดเป็นต้นน้ัน	 รู ้สภาพแวดล้อม	 และมี

ประสบการณ์รอบด้านในกาละและเทศะนั้น	ๆ	ดังนี้
8

	 ๑.	ธมัมญัญตุา	แปลว่า	รูจ้กัธรรม	หมายถงึรูห้ลกัหรอืรูจ้กัเหต	ุรูห้ลกัความจรงิ	

รู้หลักการ	รู้หลักเกณฑ์	รู้กฎแห่งเหตุผล	และรู้หลักการที่จะท�าให้เกิดผล	โดยสรุป

หมายถึง

	 	 ๑)	รู้กฎระเบียบ	รู้นโยบาย	แผนงานและวัตถุประสงค์

	 	 ๒)	รู้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนั้น	ๆ	

	 	 ๓)	รู้ชัดซึ่งต้นสายของเรื่องนั้น	ๆ	ที่จะน�าไปสู่ผลบั้นปลายนั้น	ๆ	

	 ๒.	อัตถัญญุตา	 แปลว่า	 รู้จักอรรถ	 หมายถึงรู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล	 

รู้ความหมาย	 รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ซึ่งจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท�า	 โดยสรุป

หมาถึง

	 	 ๑)	รู้หลักการและเหตุผลของกฎระเบียบ	 รู้เป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้น

ตามนโยบาย	แผนงานและวัตถุประสงค์นั้น	ๆ	

	 	 ๒)	รู้ความหมายของแนวคิดทฤษฎีนั้น	ๆ	อย่างแจ้งชัด	

	 	 ๓)	รู้ความเชื่อมโยงระหว่างปลายเหตุนั้น	ๆ	ที่มาจากต้นสายนั้น	ๆ	

	 ๓.		อัตตัญญุตา	แปลว่า	รู้จักตน	หมายถึงรู้ฐานะ	ภาวะ	 เพศ	ก�าลัง	ความรู้	

ความถนัด	ความสามารถ	และคุณธรรมเป็นต้นของตน	ตามเป็นจริง	เพื่อประพฤติ

ปฏิบัติให้เหมาะสม	เกิดผลดี	ตามกรรม	ตามเหตุการณ์	กาละและเทศะ

 
8
	 อธิบายความและตัวอย่างในคัมภีร์ตามนัยในพระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต),	 

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย,	พิมพ์ครั้งที่	๔๓,	หน้า	๕๖๙-๕๗๐	เป็นต้น
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	 ๔.	มตัตญัญตุา	แปลว่า	รูจ้กัประมาณ	หมายถงึ	รู้ความพอเหมาะพอดี	แล้วก็	

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับความพอเหมาะพอดีนั้น	 เช่น	 ประมาณในการรับภาระ

หน้าทีไ่ม่ให้เกนิก�าลงัความสามารถของตวัเอง	ประมาณในการบรโิภคใช้สอยทรพัย์สิน	

	 ๕.	กาลัญญุตา	แปลว่า	รู้จักกาล	หมายถึง	รู้เวลาอันเหมาะสม	รู้เวลาที่จะใช้

ในการด�าเนินงานเรื่องนั้นๆ	โดยสรุปหมายถึง

	 	 ๑)	รู้เวลาที่เหมาะสมควรแก่การประกอบกิจนั้นๆ	หรือถูกกาละ	

	 	 ๒)	รู้จ�านวนเวลาที่พอเหมาะกับการประกอบกิจนั้นๆ	ให้เสร็จสิ้นทันตาม

ก�าหนด	กะเวลาได้พอดี

	 	 ๓)	รู ้จักวิธีการบริหารจัดสรรเวลาอย่างพอเหมาะกับการท�าพันธกิจ 

แต่ละด้าน	รูจ้กัการบรหิารจดัการเวลาเป็นช่วงๆ	เวลาไหนควรท�าอะไร	เวลาไหนควร

เรียนหนังสือ	เวลาไหนควรท�างาน	เวลาไหนควรพักผ่อน	เวลาไหนควรพูดเรื่องอะไร	

ไม่ควรพูดเรื่องอะไรเป็นต้น

	 ๖.	ปริสัญญุตา	แปลว่า	รู้จักบริษัท	หมายถึงรู้จักชุมชน	รู้จักถิ่น	รู้จักที่ชุมนุม

และชุมชน	 รู้จักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์พร้อมกับมารยาท	 ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	ระเบียบปฏิบัติในถิ่นนั้นๆ	รู้จักวิธีประสานสามัคคีในหมู่คนที่มีวัฒนธรรม

แตกต่างกัน

	 ๗.		ปุคคลัญญุตา	แปลว่า	รู้จักบุคคล	หมายถึงรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล	

โดยอัธยาศัย	 ความสามารถ	 และคุณธรรมเป็นต้น	 มีวิธีปฏิบัติในแต่ละบุคคลอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะ

	 นัยที่	๓	วิถีชีวิตที่อยู่บนหลักสัมมาทิฏฐิ

	 สัมมาทิฏฐิมี	๒	ระดับ	คือ	 โลกิยสัมมาทิฏฐิและโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ	มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า	“ภิกษุทั้งหลาย	เมื่อดวงอาทิตย์

อุทัยอยู่	 ย่อมมีแสงทองขึ้นมาก่อน	 เป็นบุพนิมิต	 ฉันใด	 สัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวน�า	 

เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริง	ซึ่งอริยสัจ	๔	ประการ	ฉันนั้น”
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	 โลกิยสัมมาทิฏฐิ	 แปลว่า	 ความเห็นชอบระดับโลกิยะหรือโลกีย์	 หมายถึง	 

ความเห็นรวมไปถงึความเช่ือถอืว่า	ทานทีใ่ห้แล้วมผีล	การบ�าเพญ็ทานมผีล	การบชูา

มีผล	กรรมที่ท�าไว้ดีและชั่วมีผล	มีวิบาก	โลกนี้มี	โลกหน้ามี	เป็นต้น
9
	โดยนัยนี้	จึงมี

ความหมายเท่ากับ	 “ศรัทธา”	 ส่วนโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ	 หมายถึง	 ความรู้ในทุกข์	 

ความรู้ในสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์)	 ความรู้ในทุกขนิโรธ(ความดับทุกข์)	 ความรู้ใน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ทางน�าไปสู่ความดับทุกข์)
10

	 รวมไปถึงความเห็นขันธ์	 ๕	 

โดยความเป็นไตรลักษณ์ว่า	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยง

ว่าไม่เที่ยง
11

	ความเห็นอายตนะ	๑๒	 โดยความเป็นไตรลักษณ์ว่า	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	

กาย	ใจ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งขันติบารมีคืออย่างไร	?	

	 โดยทัว่ไป	คนทัง้หลายเมือ่ประสบกบัสิง่ทีน่่าพอใจ(อฏิฐารมณ์)กจ็ะยนิดีร่ืนเริง

บันเทิงใจมาก	 บางครั้งก็เกินเหตุจนเสียอาการ	 เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ	 

(อนิฏฐารมณ์)	ก็ทุกข์โศกเศร้าเสียใจมาก	บางครั้งก็เกินเหตุจนเสียอาการ	รักษาทรง

ไว้ไม่ได้	 เมื่อได้รับความสุขความสะดวกสบายก็ยินดีพอใจชื่นชมโสมนัส	 เมื่อได้รับ

ความทกุข์ยากล�าบากกายใจก็อึดอดัขดัเคอืง	ท้อถอยคดิหาทางละทิง้หลบหน	ีนีเ่ป็น

ธรรมดาเป็นโลกทัศน์ขันติเดิมๆของคนทั่วไป	 นั่นคือมีความอดทนอดกลั้นอดออม 

อยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก

	 ในสังคมปัจจุบัน	เมื่อประสบสิ่งที่น่าพอใจ(อิฏฐารมณ์)คือได้ลาภได้ทรัพย์สิน

เงนิทองเครือ่งอปุโภคบรโิภคกไ็ด้มาก	เพราะมเีครือ่งอ�านวยเอือ้เฟ้ือให้เกดิลาภมาก	

บางครั้งลาภอาจมาจากทั่วไป	ค�าสรรเสริญชื่นชมยินดีก็ได้มาก	ทั้งจากคนที่รู้จักกัน

และไม่รูจ้กักนั	ค�าสรรเสรญิเยนิยอมาจากหลายช่องทาง	ในขณะเดยีวกันเมือ่เสยีลาภ

 
9
	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๙๒/๑๐๘	เป็นต้น

 
10

	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๔๐๒/๓๓๕,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๑๓๕/๑๒๖	เป็นต้น

 
11

	ส�.ข.	(ไทย)	๑๗/๓๐๒-๓๐๓/๓๒๐-๓๒๑.
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ก็เสียจนไม่เหลืออะไรติดตัวเลย	 เมื่อได้เกียรติได้ยศ	 ก็มีค�าสรรเสริญเยินยอชื่นชม

ยินดีมาจากทั่วโลกทุกทิศทุกทาง	 เมื่อเสื่อมยศเสียชื่อเสียงก็มีค�าติฉินนินทามาจาก

ทั่วโลกเช่นเดียวกัน	โลกทัศน์ขันติแบบเดิมๆ	จึงไม่สามารถท�าให้คนอดทน	อดกลั้น	

อดออมไว้ได้	จงึท�าให้เขาเสยีทรงหรอืความสมดุลในการด�ารงตน	เสียอาการจนบางคน

เสียสติวิกลจริตไปก็มี	 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างปกติสุข	 ไม่ว่าจะ 

ในคราวได้รับสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ	 จ�าเป็นต้องสร้างโลกทัศน์ขันติแบบ 

พระโพธิสัตว์	ให้ถึงขั้นเป็นขันติบารมี	ให้มีตีติกขาขันติ	คือ	ขันติอดใจ	การหยุดใจไว้	

หักห้ามใจใด้	ไม่ให้ตกอยูใ่นอ�านาจกิเลส	สามารถตัง้สตไิว้ไม่ให้ลุม่หลงไปตามอารมณ์

อันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงมัวเมา	นี่คือ	ตีติกขาขันติ	ขันติอดเป็นลักษณะที่	๑

	 ลกัษณะที	่๒	ให้มธีติขินัต	ิขนัตทิน	หมายถงึใจคงทนหรือมัน่คงเหมอืนแผ่นดิน	

ทนตรากตร�าในงานหนัก	 ทนต่อความหิว	 ทนต่อความเหน็ดเหนื่อย	 ทนต่อความ 

หนาวร้อน	 ทนต่อความเจ็บ	 ทนต่อเสียงด่า	 ผู้มีธิติขันตินี้ท�าตัวเหมือนคนไม่รู้ร้อน 

ไม่รูห้นาว	ไม่ว่าจะประสบกบัสิง่ท่ีน่าพอใจหรอืไม่น่าพอใจกด็�ารงมัน่อยูใ่นภาวะปกติ

หนักแน่นดุจแผ่นดิน	 ให้สมกับพระพุทธด�ารัสว่า	 “ไม่ว่าจะประสบสิ่งที่ดีหรือไม่ด	ี 

กค็วรส�าเหนยีกอย่างนีว่้า	จติของเราจกัไม่แปรผนั	เราจกัไม่เปล่งวาจาชัว่หยาบ	และ

จักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์	 อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิต	 ไม่มีโทสะ	 เราจักแผ่

เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่	 และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์	 เสมอด้วยแผ่นดิน	

ไม่มีขอบเขต	ไม่มีเวร	ไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า”	

	 ลักษณะที่	๓	ให้มีอธิวาสนขันติ	ขันติยับยั้ง	หมายถึงยับยั้งใจไว้ไม่ให้ท้อถอย

แปรเปลีย่น	เช่น	เม่ือมคีนแสดงกิรยิาวาจาล่วงล�า้ก�า้เกนิโดยการด่า	สบประมาทหรอื

ดหูมิน่ดแูคลน	ก็ยบัยัง้ความรูส้กึเอาไว้ไม่โต้ตอบเพือ่รกัษามติรภาพ	ยิง่เมือ่ถูกผูน้้อย

ล่วงล�้าก�้าเกินด้วยวาจา	ก็ยิ่งต้องยับยั้งความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้	เพื่อรักษาภาวะผู้น�า

ของตนไว้	โดยใช้อธิษฐานบารมีเป็นฐาน	ใช้เมตตาบารมีเป็นธง	ใช้ปัญญาบารมีเป็น

แผนที	่พร้อมกนันัน้กใ็ช้ทานบารม	ีเนกขมัมบารม	ีปัญญาบารม	ีวริิยบารม	ีขันติบารม	ี
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สัจจบารมี	 อุเบกขาบารมีร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนโลกทัศน์ใหม่เพื่อสังคมยุคใหม่

เฉพาะในด้านขันติน้ี	 ไม่ใช่เป็นเพียงข่มใจไว้ท�าเป็นครั้งคราวในบางเวลาเท่านั้น	 

แต่เป็นขันติที่เกิดจากกุศลเจตนา	 เป็นปกตินิสัยประจ�าวัน	 และต่อเนื่องยาวนาน

ปรากฏออกมาในวิถีชีวิต	เป็นวิถีชีวิตมั่นคงหนักแน่นเหมือนดังขุนเขา

	 สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าถูกด่าด้วยอักโกสวัตถุ	๑๐	(หลัก/ค�าด่า	๑๐)	เมื่อพระ

อานนท์กราบทูลให้เสด็จไปอยู่ท่ีอื่นเพื่อให้พ้นจากคนที่ด่า	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 

“เมื่อไปอยู่ที่อื่นแล้ว	ถูกคนในที่นั้นๆ	ด่าจะท�าอย่างไร	?”	พระอานนท์ก็กราบทูลว่า	

“ย้ายไปอยู่ที่อื่นอีก”	 พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกพระอานนท์ว่า	 เมื่อย้ายที่อยู่ไปเรื่อย

อย่างนี้	 ถ้าคนในที่น้ันๆ	 ด่าจะมิต้องย้ายท่ีอยู่ไปอย่างไม่รู้จบสิ้นหรือ	 ครั้นแล้วตรัส 

วิธีการให้พระอานนท์ทราบว่า	“ปัญหาเกิดที่ไหนต้องแก้ให้จบที่นั้นแล้วค่อยย้ายไป

อยู่ที่อื่น	คนเหล่านี้ด่าได้ไม่เกิน	๗	วัน”	เรื่องนี้สอนความจริง	๒	อย่าง	คือ	

	 ๑)	คนกับค�าด่า	ส่อเสียด	และเสียดสีอยู่คู่กัน	มีคนที่ไหนก็มีการด่า	ส่อเสียด	

หรือเสียดสีที่นั้น	

	 ๒)	การด่าอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่มีการโต้ตอบนั้น	ด�าเนินไปได้ไม่เกิน	๗	วัน	

	 ๓)	ขันติ	ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์-ขนฺติ	ธีรสฺสลงฺกาโร	

	 หลักคดิทีเ่ป็นฐานแห่งขันตธิรรมในเรือ่งน้ีกค็อื	“นตถฺ	ิโลเก	อนนิทฺโิต	คนไม่ถกู

นินทาไม่มีในโลก”	 และดังที่ภาษิตไทยว่า	 “อันนินทากาเลเหมือนเทน�้า	 ไม่ชอกช�้า

เหมือนเอามีดมากรีดหิน	 แม้องค์พระปฏิมายังราคิน	 มนุษย์เดินดินหรือจะส้ิน 

คนนินทา”

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งขันติบารมี	 ตัวอย่างสมัยเกิดเป็นขันติวาทีดาบส	 

พระโพธิสตัว์ถกูพระเจ้ากลาพ	ุทรงกริว้เพราะนางสนมของพระองค์ไม่ดแูลปรนนบิตัิ

ตัวเองแต่กลับไปนั่งสนทนาธรรมกับดาบส	พระเจ้ากลาพุเสด็จไปหาดาบส	ตรัสถาม

ว่า	“สมณะ	ท่านสรรเสริญธรรมอะไร”	พระโพธิสัตว์ตอบว่า	“สรรเสริญขันติ	ถวาย

พระพร”	
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 พระเจ้ากลาพุ	:	อะไรชื่อว่าขันติ

	 พระโพธิสัตว์	 :	 อาการที่ไม่โกรธเมื่อเขาด่า	 เขาบริภาษ	 เขาทุบดี	 ชื่อว่าขันติ	

ถวายพระพร

	 พระเจ้ากลาพุ	:	เราจักเห็นกัน	ณ	บัดนี้ว่า	ท่านเป็นผู้มีขันติหรือไม่

	 ต่อจากนัน้	พระเจ้ากลาพรุบัสัง่นายเพชฌฆาตผลักพระโพธสิตัว์ให้ล้มลงทีพ่ืน้	

เอาหวายหนามเฆี่ยน	๒,๐๐๐	ครั้ง	พระโพธิสัตว์หนังขาด	เนื้อฉีก	เลือดไหล

	 พระเจ้ากลาพุ	:	ท่านกล่าวสรรเสริญอะไร

	 พระโพธิสัตว์	:	กล่าวสรรเสริญขันติ	มหาบพิตร	แต่พระองค์คงเข้าพระทัยว่า	

‘ขนัตอิยูใ่นระหว่างหนงัของอาตมา’	ขนัตมิไิด้อยูใ่นระหว่างหนงัของอาตมา	แต่ขนัติ

ของอาตมาอยู่ในภายในหทัย	ซึ่งพระองค์ไม่อาจเห็นต่างหาก	ถวายพระพร

	 พระเจ้ากลาพุจงึรบัสัง่ให้เพชฌฆาตตดัมือ	ตดัเท้า	ตดัห	ูตดัจมกูของพระโพธสิตัว์	

แล้วตรัสถามว่า	“ท่านกล่าวสรรเสริญอะไร”	พระโพธิสัตว์ตอบว่า	“กล่าวสรรเสริญ

ขนัต	ิถวายพระพร	กพ็ระองค์อย่าทรงส�าคัญเลยว่า	‘ขันตอิยูท่ีป่ลายหแูละจมกู’	ขนัติ

ของอาตมาอยู่ในส่วนลึกภายในหทัย”	 พระเจ้ากลาพุตรัสว่า	 “ชฎิลโกง	 เจ้าจงนั่ง 

ประคองขันติของเจ้าไว้เถิด”	 ทรงกระทืบหทัยของพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จหลีกไป	 

พระโพธิสัตว์ไม่ได้แสดงอาการโกรธ	 กลับกล่าวว่า	 “พระราชาพระองค์ใดรับสั่งให ้

ตัดมือ	เท้า	ใบหู	และจมูกของข้าพเจ้า	ขอให้พระราชาพระองค์นั้นจงมีพระชนมายุ

ยิ่งยืนนาน	 บัณฑิตทั้งหลายเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลย”	 เมื่อพระราชาเสด็จไปได ้

ไม่นาน	พระโพธิสัตว์ก็เสียชีวิต
12

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งเมตตาบารมีคือ	อย่างไร	?

	 มีเมตตาเป็นธง	 มีเมตตาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	 กล่าวคือตั้งกายกรรม 

ในสัตว์โลกทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั	ตัง้เมตตาวจกีรรมในสตัว์โลกทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั	

ต้ังเมตตามโนกรรมในสัตว์โลก	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 นี้เป็นเบื้องต้น	 นอกจากนี้ 

 
12

	ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๔๙-๕๒/๑๖๖-๑๖๗,	ขุ.ชา.อ.	(ไทย)	๔/๔๙-๕๒/๒๖๕-๒๖๙.
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ก็แผ่เมตตาตลอดเวลาว่า	“ขอสัตว์ทั้งปวง	ขอปาณะทั้งปวง	ขอภูตทั้งปวง	ขอบุคคล

ทั้งปวง	ขอผู้มีอัตภาพทั้งปวง	ในทิศทั้งปวง	จงอย่าผูกเวรกัน	จงอย่าเบียดเบียนกัน	

จงอย่ามีทุกข์	จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด”

	 สมัยเกิดเป็นสุวรรณสามดาบส	เรื่องมีอยู่ว่า	มีหมู่บ้านนายพราน	๒	หมู่บ้าน

ใกล้กรุงพาราณสี	 นายพรานที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้ง	 ๒	 นั้นรักใคร่ชอบพอกัน	

ครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อว่า	 “ทุกูล”	 อีกครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวชื่อว่า	 “ปาริกา”	

ลกูชายและลกูสาวของท้ัง	๒	ครอบครวันีร้กัใคร่ชอบพอใจ	พ่อแม่ของทัง้	๒	ครอบครวั

ก็ชอบพอกัน	จึงประสงค์จะให้ลูกชายและลูกสาวแต่งงานกัน	แต่ลูกชายและลูกสาว

มีอุปนิสัยจิตใจชอบการใช้ชีวิตเป็นนักบวช	 ไม่นิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 มีเมตตาธรรม 

เป็นหลักใจ	จึงได้พากันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษิณี	ต่อมาเทวดาเล็งเห็นว่าในภาย

ภาคหน้า	ทั้งสองจะต้องตาบอด	ท�าให้การด�าเนินชีวิตล�าบาก	จึงบันดาลให้ทั้งสอง

ได้มบีตุรชายคนหนึง่ชือ่สวุรรณสาม	เมือ่ลกูชายเตบิใหญ่	ฤาษแีละฤาษณิถีกูงพู่นพษิ

ใส่ตาจนท�าให้ท้ังคู่ตาบอด	 สุวรรณสามผู้ลูกชายได้เลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ในป่า	 ชีวิต

ประจ�าของทั้งสามคนท่ีจะขาดเสียมิได้คือการเจริญเมตตาธรรมทางใจ	 วาจา	 และ

ทางกาย	 มีเมตตาธรรมเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	 เป็นเหตุท�าให้สัตว์ป่าทั้งหลาย 

มีไมตรีจิตคุ้นเคยสนิทสนม	 ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน	 เมื่อสุวรรณสามออกไปท�าธุระเช่น 

ตักน�้า	 หาผลไม้มาเลี้ยงมารดาบิดา	 ก็ได้อาศัยสัตว์ป่าช่วยดูแลมารดาบิดาผู้ตาบอด	

คราวหนึ่ง	พระเจ้ากรุงพาราณสีออกไปล่าเนื้อในป่า	ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสาม

ก�าลงัเดนิไปตกัน�า้	ห้อมล้อมด้วยสตัว์ป่านานาชนิด	ทรงเห็นเป็นโอกาสทีจ่ะได้ล่าสตัว์

โดยสะดวก	จงึยงิลกูธนอูาบด้วยยาพษิใส่สตัว์เหล่านัน้	ลูกธนพูลาดไปถูกสุวรรณสาม

ล้มลง	 แทนที่จะแสดงอาการโกรธเคืองผู้ยิงธนู	 แต่สุวรรณสามกลับเรียกหาผู้ยิงธนู

ด้วยวาจาอ่อนหวาน	 ไม่แสดงอาการโกรธ	 กลับกล่าวค�าแสดงเมตตาธรรมออกมา

ตอนหนึง่ว่า	“ข้าแต่มหาราช	พระองค์เสดจ็มาดแีล้ว	มไิด้เสด็จมาร้าย	พระองค์ผู้ใหญ่

เสด็จมาถึงแล้ว	 ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้เถิด	 ข้าแต่พระราชา	 ขอเชิญเลือก
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เสวยผลมะพลับ	 ผลมะซาง	 และผลหมากเม่า	 ซึ่งเป็นไม้เล็กน้อยแต่ผลที่ดีๆ	 เถิด	 

น�้าใสเย็นที่ข้าพระองค์ตักมาจากซอกเขาก็มีอยู่	จงโปรดเสวยจากนั้นเถิดพระเจ้าข้า	

ถ้าพระองค์ทรงพระประสงค์”

	 โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่งอุเบกขาบารมีคือ	อย่างไร	?	

	 ความหมายของ	 “อุเบกขา”	 ก็คือ	 การเข้าไปดูใกล้ๆ	 ด้วยใจเป็นกลาง	 

ไม่เอนเอยีงด้วยชอบหรอืชงั	ความวางใจเฉยได้ไม่ยนิดยีนิร้ายเมือ่ใช้ปัญญาพจิารณา

เหน็ผลอนัเกดิขึน้โดยสมควรแก่เหตุและรูว่้าพงึปฏบัิตต่ิอไปตามธรรมหรอืตามสมควร

แก่เหตุนั้น	ความรู้จักวางใจเฉยดูเมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได้หรือในเมื่อเขาควร

ต้องได้รับผลอนัสมควรแก่ความรบัผดิชอบของเขาเอง	ความวางเฉยคอยดูอยูใ่นเมือ่

คนน้ันๆ	สิง่นัน้ๆ	ด�ารงอยูห่รอืด�าเนนิไปตามสมควรของเขาตามควรของมนั	ไม่เข้าข้าง

ไม่ตกเป็นฝักฝ่าย	ไม่สอดแส่	ไม่จู้จี้สาระแน	ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง	เหล่านี้เป็นความ

ทัว่ไปพอให้เข้าใจง่ายความหมายทีล่กึซึง้ไปกว่านี	้“อเุบกขา”	หมายถงึ	ความส�าราญ

ทางใจก็ไม่ใช่	 ความไม่ส�าราญทางใจก็ไม่ใช่	 ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือ

ความวางเฉย	กิริยาที่วางเฉย	ภาวะที่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลาย
13

	อุเบกขาจ�าเป็นมาก

 
13

 ในรายละเอียด	“อุเบกขา”	มีลักษณะต่างๆ	ดังนี้	 ฉฬังคุเบกขา	วางเฉยในอารมณ์	 
๖	 เช่น	 เห็นรูปแล้วไม่ดีใจ	 ไม่เสียใจ	 วางใจเป็นกลางดูอยู่	 เป็นสภาวะทางจิตของพระอรหันต์,	
พรหมวิหารุเบกขา	 วางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย,	 โพชฌังคุเบกขา	 สภาวะจิตที่เป็นกลาง 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้บรรลุธรรม,	 วิริยุเบกขา	 ความเพียรที่ไม่ตึงนักไม่หย่อนนัก,	 
สังขารุเบกขา	 วางใจนิ่งเพราะประจักษ์ชัดในไตรลักษณ์ของสังขาร	สักแต่ว่าเห็นรับรู้ไม่มีความ
ยึดมั่นถือมั่น,	เวทนุเบกขา	ความรู้ไม่ทุกข์ไม่สุข,	วิปัสสนูเบกขา	วางใจเป็นกลางเพราะเห็นแจ้ง
เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย	เหมือนคนถือท่อนไม้ค้นหางูที่เลื้อยเข้ามาในเรือน	เห็นมันนอนอยู่ใน
ฉางแกลบ	 พิจารณาดูว่าใช่งูหรือไม่ใช่งู	 เห็นชัดว่าเป็นงูก็หมดความสงสัย	 วางใจเป็นกลาง,	 
ตัตรมัชฌัตตูเบกขา	วางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงในเหตุการณ์นั้นๆ,	ฌานุเบกขา	สภาวจิตที่เป็น 
กลางเมื่อละองค์ฌานเกือบจะทั้งหมดเหลือแต่เอกัคคตา,	ปาริสุทธุเบกขา	สภาวจิตที่เป็นกลาง
สูงสุดเมื่อพ้นจากองค์แห่งรูปฌานหมดแล้ว;อรรถกถาขุททกนิกาย	มหานิทเทศอัฏฐกถาวรรค	 
คุหัฏฐกสุตตนิทเทศ.
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อย่างไรในสังคมปัจจุบัน	?	และเพราะเหตุไร	คนปัจจุบันจ�าเป็นต้องบ�าเพ็ญอุเบกขา

บารมี	?	โลกธรรม	๘	คือ	

	 	 ๑)	ได้ลาภ		 	 ๒)	เสื่อมลาภ	

	 	 ๓)	ได้ยศ			 	 ๔)	เสื่อมยศ	

	 	 ๕)	สุข		 	 	 ๖)	ทุกข์	

	 	 ๗)	สรรเสริญ		 	 ๘)	นินทา	

	 อยู่คู่โลก	 เป็นของประจ�าโลก	 ชีวิตของทุกคนเก่ียวข้องอยู่กับโลกธรรมนี้	 

เป็นของประจ�าโลก	อยูคู่โ่ลก	ตลอดเวลา	สลบัไปมา	มไีด้มเีสยี	มสีขุมีทกุข์	มสีรรเสรญิ

มีนินทาตลอดเวลา	โลกธรรมในอดตีไม่มคีวามเข้มข้นและซับซ้อนเหมอืนในปัจจุบนั	

เพราะช่องทางการส่ือสารมีไม่มากและสื่อสารกันในระยะใกล้ๆ	 ปัจจุบันช่องทาง 

การสื่อสารมีมากและสื่อสารกันได้ท่ัวโลกโดยใช้เวลาเพียงชั่วเสี้ยววินาที	 ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นเรื่องโลกธรรมเป็นทีร่บัรูกั้นเรว็มาก	 เช่นเมือ่ได้รบัค�าสรรเสรญิกไ็ด้รบั

มาจากคนจ�านวนมาก	ทัง้ทีรู่จ้กักนั(ทฏิฐสหาย)และไม่รูจ้กักนั(อทฏิฐสหาย)	เมือ่ได้รบั 

ค�านินทาก็เช่นเดียวกัน	ดังนั้น	อุเบกขาของคนปัจจุบันต้องเข้มแข็งมาก	เมื่อได้ลาภ

หรอืเส่ือมลาภ	เม่ือได้ยศหรอืเสือ่มยศ	เมือ่ได้รบัค�าสรรเสรญิหรอืค�านนิทา	เมือ่ได้รบั

สขุหรอืทกุข์	เกดิอาการดใีจหรอืเสยีใจ	ไม่เพยีงแต่แสดงอาการนิง่ๆ	โดยการข่มความ

รู้สึกไว้เท่านั้น	 แต่ต้องมีความนิ่งที่มาจากจิตใจจริงๆ	 เป็นอาการนิ่งที่มาจากภายใน

ที่เกิดจากการอบรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย	 พื้นเพจิตใจ	 อุปนิสัยนิ่งมาต่อเนื่อง

ยาวนาน	ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ	การสื่อสารเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

สร้างและท�าลาย	 ดังน้ัน	 ความน่ิง(อุเบกขา)ในการส่งสารและรับสารคือ	 สิ่งจ�าเป็น	 

ในการสือ่สารเรือ่งใดๆ	ควรยดึหลกัของพระพทุธเจ้า	เมือ่อภยัราชกมุารกราบทูลถาม

ว่า	 “พระองค์ผู้เจริญ	 ค�าพูดซ่ึงไม่เป็นที่รัก	 ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่น	 พระองค์ตรัส 

หรือไม่	?”	พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
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	 -	 ไม่ตรัสค�าพูดที่ไม่จริง	ไม่ถูกต้อง	ไม่เป็นประโยชน์	ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของ

ผู้อื่น

	 -	 ไม่ตรัสค�าพูดที่จริง	 ถูกต้อง	 แต่ไม่เป็นประโยชน์	 ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของ 

ผู้อื่น

	 -	 เลือกเวลาตรัสค�าพูดที่จริง	ถูกต้อง	เป็นประโยชน์	ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของ

ผู้อื่น

	 -	 ไม่ตรัสค�าพูดที่ไม่จริง	 ไม่ถูกต้อง	 ไม่มีประโยชน์	 ถึงเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของ 

ผู้อื่น

	 -	 ไม่ตรัสค�าพูดที่จริง	 ถูกต้อง	 แต่ไม่เป็นประโยชน์	 ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของ 

ผู้อื่น

	 -	 เลือกเวลาตรัสค�าพูดท่ีจริง	 ถูกต้อง	 เป็นประโยชน์	 เป็นที่รักที่ชอบใจของ 

ผู้อื่น

	 นี่คืออุเบกขาด้านการพูดการแสดงออก	 ยึดหลักของพระพุทธองค์อย่างนี ้

จึงจะถึงขั้นเป็นอุเบกขาบารมี	 ให้ตรงกับหลักที่โบราณกล่าวว่า	 “รู้	 ๑๐๐	 เรื่อง	 

พูดสัก	๑๐	เรื่อง	ก็พอ”	ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีประโยชน์	แม้จะเป็น

ที่รักที่ชอบใจของผู้ฟัง	รู้	๑๐๐	เรื่อง	พูด	๑	เรื่อง	ก็นับว่ามากเกินไปแล้ว

	 อเุบกขาด้านการท�าหน้าท่ี	คอืการเว้นอคตหิรอืเว้นความล�าเอยีง	๔	อย่าง	คอื	

ไม่ล�าเอียงเพราะรัก	 ไม่ล�าเอียงเพราะชัง	 ไม่ล�าเอียงเพราะกลัว	 ไม่ล�าเอียงเพราะ 

ไม่หลง	 และรักษาความเป็นกลาง	 ความเที่ยงตรงไว้	 ไม่ใช่เพราะเหตุผลอย่างนั้น 

อย่างนี้เท่านั้น	 แต่รักษาความเป็นกลาง	 ความเที่ยงธรรมไว้ได้	 เพราะพื้นเพจิตใจ	 

พื้นฐานอุปนิสัยมีอุเบกขารองรับอยู่	 มีอุปนิสัยจิตใจที่ได้รับการสั่งสมอบรมด้วย

อุเบกขาบารมีมายาวนานต่อเนื่อง	 เป็นผู้มีความนิ่งเป็นเจ้าเรือน	ดังนั้น	 ในการรับรู้

ปรากฏการณ์ในโลกจงึมีลกัษณะอาการเพยีง	“เหน็กร็กัษาอาการนิง่ไว้ให้เป็นสักแต่

ว่าเห็น	ได้ยนิกร็กัษาอาการนิง่ไว้ให้เป็นพยีงสกัแต่ว่าได้ยนิ	ได้ทราบกร็กัษาอาการนิง่
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ไว้ให้เป็นเพียงสักแต่ว่าทราบ”เป็นอุเบกขาบารมีที่มีปัญญาบารมี	 ขันติบารมี	 และ

อธิษฐานบารมีเป็นฐานรองรับ	 ในยุคข้อมูลข่าวสาร	 ความนิ่งในการรับรู้เสวยโลก

จ�าเป็นอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการสื่อสารออนไลน์	เนื่องจากว่า

ต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นกัน	 ไม่รู้อารมรณ์ความรู้สึกของกันและกันในขณะสื่อสาร 

อย่างแท้จริง	ท�าได้เพียงจินตนาการจากข้อความที่ส่งไปมา	ซึ่งอาจจะตรงกับความ

รู้สึกในขณะนั้นๆ	หรือไม่ตรงก็ได้	

๕. โลกทัศน์แบบพระโพธิสัตว์และจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์
    กับการสร้างแรงบันดาลใจ
	 “แรงบันดาลใจคืออะไร	 ?”	 แรงบันดาลใจ	 หมายถึง	 พลังอ�านาจในตนเอง 

ชนดิหน่ึงทีใ่ช้ในการขบัเคลือ่นการคดิ	การท�าใดๆ	ท่ีพงึประสงค์เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในจิตใจโดยอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวเสริม	เช่น	การรับฟัง

ค�าบรรยาย	ฟังการเล่าเรื่อง	การเห็นตัวอย่างความส�าเร็จ	การมีประสบการณ์สภาพ

แวดล้อมต่างๆ	 จนน�ามาสู่การเล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวเองและสังคม 

รอบข้าง	การมองเห็นแนวทางที่จะด�าเนินการสิ่งดีงาม

	 การสร้างแรงบันดาลใจตามหลักการบริหารยุคใหม่	ดูตัวอย่างของแจ๊ค	เวลช์

(Jack Welch) ทีถ่อืหลกัว่า	องค์กรท่ีมพีลงัคอืองค์กรทีม่วีฒันธรรมเอือ้ต่อการแสดง

ความคิดเห็น	เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงวิสัยทัศน์เสนอความคิดใหม่	ๆ	ให้มากขึ้น	

โดยถือว่า	 “วีรบุรุษคือคนที่มีความคิดใหม่ๆ”	 สิ่งที่ควรมองหาก็คือ	 “ผู้น�าในทุก 

ระดับชั้นที่สามารถสร้างพลังความตื่นตัวและแรงบันดาลใจ	มากกว่าผู้น�าที่ท�าให้คน

อ่อนแอ	กดดัน	ควบคุม”	หน้าที่ของผู้น�าคือ	

	 	 ๑)	แสดงวิสัยทัศน์และจุดประกายให้คนอื่นท�าตามวิสัยทัศน์นั้น	

	 	 ๒)	อย่าจัดการรายละเอียดย่อยๆ	ทุกอย่าง	

	 	 ๓)	ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและรับความคิดเห็นดีๆ
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 จากทุกที่ควบคุมสั่งการให้น้อยลง	 เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการ 

ตัดสินใจ	 หลักส�าคัญก็คือต้องมีการตัดสินใจจากระดับล่างให้มากขึ้น	 ไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการท�างานของพนักงานทุกเรื่องแต่เน้นที่การสร้างวิสัยทัศน์ให้กับ

พนกังานและท�างานโดยมเีป้าหมายเพ่ือบรรลวุสิยัทศัน์นัน้	ให้อสิระแก่พนกังานเพือ่

ให้รูส้กึว่ามเีกยีรตแิละท�าให้พวกเขามีความมัน่ใจ	“ปล่อยให้เขาท�างานของเขาต่อไป”

	 สร้างความตระหนกัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงยคุปัจจุบนักค็อื	ท�าให้ทกุคนเข้าสู่

กระบวนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความตระหนักรู้	ให้กล้าเผชิญหน้ากับความจริง	

ปรบัเปล่ียนตามสถานการณ์และปรบัเปลีย่นอย่างรวดเรว็	เหน็การเปลีย่นแปลงเป็น

โอกาสการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส	 ไม่ใช่

ปัญหา	 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา	 และรอคุณอยู่ข้างหน้าไม่มีวันหาย 

ไปไหน	 “ขอให้เผชิญกับความจริงและรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ตลอดไป	 

ให้คิดการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาว	 จงเปลี่ยนแปลงองค์กรในขณะที่ยัง

เป็นผู้ชนะอยู่	 เติมพลังในธุรกิจในขณะที่ยังท�าเงินได้มากกว่าท่ีใครฝันอยากจะได	้ 

เตรียมคนรอบๆ	 ตัวคุณให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่งจะ

กระทบชวีติของพวกเขา	หลกีเลีย่งการเปลีย่นช้า	ๆ 	จงก้าวกระโดด	การไม่เปลีย่นแปลง

เพื่อให้เข้ากับการท้ายทายใหม่ๆ	เป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุด

 ก�าจัดความซับซ้อนในที่ท�างาน	 ลดแบบฟอร์มขั้นตอนและกระบวนการที่ 

ยุ่งยาก	 ทุกอย่างที่เราท�าอย่าให้มีความซับซ้อน	 ให้มีความคิดชัดเจนและลงมือท�า

อย่างเรียบง่าย	ท�าแผนนอกต�าราไม่ควรสร้างแผนกลยุทธ์ระยะยาว	 ไม่ควรท�าแผน

กลยุทธ์เป็นสูตรได้	 ก�าหนดเป้าหมายไว้กว้างๆ	 พนักงานมีอิสระและกระตือรือร้น 

ที่จะค้นหาและน�าความคิดที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ในองค์กร	ไม่ว่าความคิดนั้นจะมา

จากแหล่งใด	นีค่อืการสร้างสภาพแวดล้อมท่ียดืหยุน่เป็นกนัเอง	และก่อให้เกดิความ

เชื่อใจกัน	องค์กรถือหลักว่า	“กลยุทธ์ของเรามีแค่หน้าเดียว	วัตถุประสงค์หลักของ

เราคือการปรับปรุงงานทุกอย่างที่ท�า	ภายใต้วัตถุประสงค์นั้นมี	๓	กลยุทธ์คือ	ขยาย

ธุรกิจแกนหลัก	เพิ่มธุรกิจใหม่	และเพิ่มตลาดใหม่”
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 หลักการที่ ๒ มีสิ่งใหม่ๆ และใหญ่ๆ มาให้ท�าเสมอ

	 การคิดงานใหม่ให้พนักงานได้มีโอกาสท�าอยู่เสมอ	 ท�าให้เกิดพลังมหาศาล	

เวลช์ได้บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า	 “การเข้าไปซื้อบริษัทอาร์ซีเอเปลี่ยนบรรยากาศได้ใน

ทนัท	ีผมจ�าได้ว่าก�าลังเดนิขึน้เวทเีพือ่ท�าการเปิดประชมุ	ทนัททีนัใดนัน้	ผูเ้ข้าประชมุ	 

๕๐๐	 คน	 ได้ลุกขึ้นยืนแสดงความยินดีในชัยชนะ	 บริษัทอาร์ซีเอได้กลายเป็นจุด 

เริ่มต้นของยุคใหม่”

 หลักการที่ ๓ เริ่มต้นด้วยจุดแข็งขององค์กร

	 ถ้าคุณจะสร้างบ้าน	มีสองสิ่งที่คุณจะเป็นกังวลในเวลาเดียวกัน	คือ	คุณภาพ

ของโครงสร้างและคุณภาพของคน”	ปีเตอร์เอฟ.ดรักเกอร์กล่าวว่า	“ท�าอะไรก็ตาม

ต้องเริ่มด้วยจุดแข็งของตัวเอง	เขากล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า	“บุคคลไม่อาจท�าในสิ่งที่เขา

ไม่มคีวามสามารถ	บคุคลไม่อาจประสบความส�าเรจ็ในสิง่ทีเ่ขาไม่ได้ท�า	บคุคลสามารถ

สร้างได้บนจุดแข็งเท่านั้น	บุคคสามารถประสบความส�าเร็จจากการกระท�าเท่านั้น”

 หลักการที่ ๔ สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

	 การสร้างวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและชัดเจนเป็นการจุดและถ่ายพลังให้กับ

ประชาคมในองค์กรแจ็คเวลช์มคีวามทะเยอทะยานสงูกว่ามาก	เขามคีวามรูว่้าการที่

จะมุ่งไปยังดวงจันทร์และท�าได้แค่เกือบจะถึงแต่ขาดไปเพียงนิดหน่อย	 เป็นส่ิงท่ีดี

กว่าการไปถึงเป้าที่ตั้งไว้อย่างต�่า	 ความนับถือและความเชื่อมั่นในตัวเองจะเพิ่มขึ้น

จากการที่สามารถมีผลงานมากกว่าท่ีเคยคิดไว้ว่าจะเป็นไปได้	 “เราได้ค้นพบว่า	 

ในการเอื้อมไปให้ถึงสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้	มักจะท�าให้เราท�าในสิ่งที่เป็นไป 

ไม่ได้อยู่บ่อยๆ	 และถึงแม้ว่าเราจะท�ามันไม่ได้	 เราก็มักจะลงเอยท่ีผลงานท่ีดีกว่า 

ที่เราจะท�าได้ตามปกติ”

	 หลกัการท้ัง	๔	นีช่้วยสร้างบรรยากาศ	สร้างความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์	สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดี	 สร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน	 และท้ายที่สุดน�าไปสู่การสร้าง 



296 สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

แรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี	 เมื่อใดก็ตามที่บุคลากรมีแรง

บันดาลใจ	ย่อมเกิดพลังขับเคลื่อนมหาศาลในองค์กร	เกิดบรรยากาศร่วมมือร่วมใจ

กันท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าไป	 นี่คือความส�าคัญของแรงบันดาลใจ	 

การสอนให้คนท�าดสี�าเรจ็ได้ด้วยวธิกีารหลายอย่าง	เช่น	ด้วยการบอกกล่าว	ด้วยให้ 

การศึกษาหลักวิชาทั่วไป	 ด้วยการแสดงต้นแบบของความส�าเร็จ(Best	 Practice)	

ด้วยการปล่อยให้รับผิดชอบงานใดงานหนึ่งให้ชัดเจน

	 ตามหลักพระพุทธศาสนา	 จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจในการท�าความดีม	ี 

๒	อย่าง	คือ	

	 	 ๑)	ปรโตโฆสะ	แปลว่า	เสียงจากผู้อื่น	

	 	 ๒)	โยนิโสมนสิการ	แปลว่า	การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย	

	 ทัง้	๒	อย่างน้ี	เป็นทางแห่งปัญญาและความดงีามทัง้ปวง	ค�าว่า	“ปรโตโฆสะ”	

มีนัยถึงการกระตุ้นชักจูงจากภายนอกให้เกิดแรงบันดาลในการท�าความดีเป็นการ 

รับฟังค�าแนะน�าสั่งสอน	เล่าเรียนหาความรู้	สนทนาซักถาม	ฟังค�าบอกเล่าจากผู้อื่น

ผู้เป็นกลัยาณมิตร	รวมถงึการได้เห็นต้นแบบแห่งความดีงาม	จากปรโตโฆสะนี้น�าไป

สู่โยนิโสมนสิการคือ	การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี	รู้จักคิด	คิดเป็น	คิดดีงาม	การมอง 

สิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา	 สืบสาวหาสาเหตุ	 แยกแยะสิ่งนั้นๆ	 ให้เห็นแจ้ง

ตามความเป็นจริง	 “ปรโตโฆสะ”	 นี้มีนัยกว้างมากครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตคือคนดี 

หรือกัลยาณมิตรและสิ่งไม่มีชีวิตคือสภาพแวดล้อมที่ดีงาม	ซึ่งก็ถือเป็นกัลยาณมิตร 

เช่นกัน	ดงันัน้	ปรโตโฆสะทีด่งีามน�าไปสูโ่ยนิโสมนสกิาร	 (จงึนิยมเขยีนว่า	ปรโตโฆสะ	

-กัลยาณมิตร)	 พระพุทธเจ้าตรัสถึงความส�าคัญของท้ังปรโตโฆสะ-กัลยาณมิตรและ

โยนิโสมนสิการไว้ว่า	 “ภิกษุท้ังหลาย	 เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่(ก�าลังขึ้น)	 ย่อมมี

แสงอรณุขึน้มาก่อนเป็นบุพนมิติ	 ฉนัใด	ความมีกลัยาณมติรกเ็ป็นตัวน�า	 เป็นบพุนมิติ

แห่งการเกิดขึ้นของมรรคมีองค์	 ๘	 แก่ภิกษุ	 ฉันนั้นความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็น

พรหมจรรย์(การด�าเนินชีวิตดีงาม)ท้ังหมดทีเดียว	 เพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวัง 
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สิ่งนี้ได้คือ	 บ�าเพ็ญมรรคมีองค์	 ๘	 และท�ามรรคมีองค์	 ๘	 ให้งอกงามมากยิ่งขึ้น	 ...	

ความมกีลัยาณมติรย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ยิง่ใหญ่	เพ่ือความด�ารงมัน่ไม่เส่ือมสูญ

ไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรม...”	 มิตรดีหรือสิ่งแวดล้อมดีย่อมเอื้ออ�านวยให้เกิด

ความคดิดี(นัน่คอืโยนิโสมนสิการ)	มติรดเีป็นทัง้แบบอย่างทีดี่	เอือ้อ�านวยให้เกดิความ

คิดดี	และเป็นแรงบันดาลใจในการท�าความดี	สิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมเอื้ออ�านวยให้เกิด

ความคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการท�าความดี	 วิธีการสร้างแรงบันดาลใจจึงต้อง

อาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง	 ไม่ใช่เพียงการอบรมสั่งสอน	 ไม่ใช่เพียงการให้เห็น

แบบอย่างของความส�าเร็จ	ไม่ใช่เพยีงการอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีดี่	แต่ต้องอาศยัองค์

ประกอบหลากหลายดังกล่าวแล้ว

	 พระโพธสิตัว์แม้จะเป็นมนษุย์คนหนึง่	แต่เป็นบุคคลพิเศษท้ังด้านร่างกายและ

จิตใจ	เพราะความที่มีศรัทธามั่นคงใน

	 	 ๑)	คุณค่าของความเป็นมนุษย์	

	 	 ๒)	ศักยภาพของความเป็นมนุษย์	 นั่นคือกรรมและผลของกรรม	 นั่นคือ

เชื่อในการกระท�าและผลของการกระท�าของมนุษย์ที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ทุกอย่าง	ดังพุทธภาษิตว่า	“สทฺธาย	ตรติ	โอฆ�	ข้ามห้วงน�้าได้ด้วยศรัทธา”	

	 	 ๓)	เชื่อค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 ประการที่ ๑ ศรัทธาในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

	 มนุษย์เกิดมาพร้อมกับคุณค่ามหาศาลอย่างน้อย	๓	อย่าง	คือ	

	 ๑.	โอกาสอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์	มนุษย์เกิดมาพร้อมกับ

โอกาส	พระพุทธศาสนาบอกว่า	การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มายากมาก	จึงนับ

ว่าเป็นความโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์	 เพราะว่า	 มนุษย์แม้จะเป็นสัตว์โลก

ประเภทหนึ่ง	 แต่ในความเป็นมนุษย์ก็มีลักษณะพิเศษที่สัตว์โลกประเภทอื่นไม่มีที่

ถือว่าเป็นคุณค่าของมนุษย์	นั่นคือ
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	 	 ๑)	มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวเท่านั้นที่เกิดส�านึกมโนธรรมเร็วมาก	

เขาจะรู้หมดและรูต้ลอดเวลาว่า	ตวัเขาเองขณะนีม้ฐีานะหลายอย่างในขณะเดยีวกนั	

เช่น	ฐานะเป็นพ่อ-แม่	เป็นลกู	เป็นพี-่น้อง	เป็นครอูาจารย์	เป็นศษิย์	เป็นสาม-ีภรรยา	

เป็นเจ้านาย-ลูกน้อง	 และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ยังสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

ตามสมควรแก่ฐานะของตน	 ตามกรอบของศีลธรรมที่สังคมนั้นๆ	 ก�าหนดขึ้นส�านึก

มโนธรรมอย่างนีห้าได้ยากมากในสตัว์โลกประเภทอืน่ๆ	เราจะเหน็สัตว์บางชนดิเมือ่

คลอดลูก	 ขณะที่ลูกเล็กอยู่ก็รักดูแลถนอมเลี้ยงดู	 แต่เมื่อลูกโตแล้ว	 บางทีก็กัดกัน	 

กินเป็นอาหาร

	 ๒.	ในความเป็นมนุษย์เท่านั้น	 จึงจะสามารถพัฒนาความส�านึกรู้จากระดับ

สัญญา(ความจ�า)	 ขึ้นไปสู่ระดับวิญญาณ(รู้แจ้ง)	 และขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดคือปัญญา 

(รู้ทั่ว)	ในขณะที่สัตว์โลกประเภทอื่น	เช่น	สัตว์ดิรัจฉานก็พัฒนาได้เพียงสัญญา(รู้จ�า)

และแปลงไปสู่สัญชาตญาณ(รู้เพียงเอาตัวรอด)	 พวกเทวดาก็พัฒนาได้เพียงสัญญา

และวิญญาณ

	 ๓.	ภพ-ภูมิมนุษย์	 ถือเป็นดินแดนแห่งเดียวเท่านั้นที่อ�านวยโอกาสให้ได้

ท�าความดไีด้เตม็ที	่ซึง่การท�าความดตีามหลักพระพทุธศาสนาเรยีกว่า	บญุกริิยาวตัถ	ุ

มี	๓	ประการ	คือ	

	 	 ๑)	ทาน	การให้		

	 	 ๒)	ศีล	การรักษากาย	วาจาให้เรียบร้อย	

	 	 ๓)	ภาวนา	การฝึกอบรมจิตใจ	

	 ซึง่สตัว์โลกประเภทอืน่หาโอกาสอย่างนีไ้ด้ยาก	แม้แต่เทวดาประสงค์จะท�าบญุ	

บางครั้งยังต้องแปลงตัวลงยังโลกมนุษย์	 แย่งมนุษย์ท�าบุญ	 บางครั้งถึงกับถูกพระ 

ในพระพทุธศาสนาต�าหนเิอาว่า	“เป็นถงึเทวดาแล้ว	มาแย่งมนษุย์ท�าบญุได้อย่างไร	?”
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	 มีเรื่องเล่าว่า	 สมัยหนึ่ง	 พระมหากัสสปเถระเข้านิโรธสมาบัติครบ	 ๗	 วัน	 

เม่ือออกจากนโิรธสมาบัตแิล้ว	ประสงค์จะอนุเคราะห์ผูย้ากไร้โดยเปิดโอกาสให้เขาได้

ถวายทานเป็นคนแรก	 เพราะเหตุว่าผู้ถวายทานเป็นคนแรกแก่พระที่เพิ่งออกจาก

นิโรธสมาบัติ	ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนา	พระเถระเล็งเห็นผู้ยากไร้คนหนึ่ง	

จึงเตรยีมจะเดนิทางไปหาเขา	เพือ่ให้เขาเกดิจติศรทัธาแล้วถวายทาน	ขณะนัน้	เทวดา

ตนหนึ่งทราบเรื่อง	 ตนเองก็ปรารถนาสมบัติเหมือนกัน	 จึงไปแย่งถวายทานแก่ 

พระเถระ	พระเถระจึงต�าหนเิอาว่าเป็นเรือ่งไม่เหมาะสม	ควรเปิดโอกาสให้คนยากไร้

เขาได้รับทรัพย์สมบัติบ้าง	 เป็นเทวดาน่าจะสบายพอสมควรแล้ว	 เหตุท่ีเทวดา 

มาแย่งคนถวายทานพระ	ก็เพราะในภพ-ภูมิเทวดานั้น	ไม่มีโอกาสได้ท�าบุญอย่างนี้

	 ๔.	ในความเป็นมนุษย์เท่านั้น	 จึงจะมีโอกาสพัฒนาตนให้ถึงจุดหมายสูงสุด

ทางศาสนาได้	 นั่นคือ	 สัตว์โลกท่ีประสงค์จะพัฒนาตนเองไปจนถึงขั้นบรรลุเป็น 

พระอรหันต์	 ไม่ว่าจะเป็นระดับสาวกพุทธะ	 ระดับปัจเจกพุทธะ	หรือระดับสัมมา-

สัมพุทธะ	 คุณสมบัติเบ้ืองต้นข้อหนึ่งคือจะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อน	 กล่าวคือ	 

จดุเริม่ต้นอยูท่ีค่วามเป็นมนษุย์แล้วพัฒนาต่อไปเรือ่ยๆจนกว่าจะบรรลธุรรมขัน้สงูสดุ

คือความเป็นพระอรหันต์

 ประการที่ ๒ เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรม

	 คุณค่าของความเป็นมนุษย์อันเกิดจาก	“กรรม”	ของมนุษย์เองในสังคมไทย	

มีค�าสุภาษิตว่า	“ค่าของคน	อยู่ที่ผลของงาน”	ความหมายที่แท้จริงก็คือว่า	คุณค่า

ของมนษุย์อยูท่ีก่ารท�าความดแีละความดน้ัีนส่งผลดใีห้ตนเองและสงัคมประเทศชาติ

มีพุทธภาษติว่า	“กรรมย่อมจ�าแนกสตัว์ให้เลวและประณตี”	นัน่หมายถงึว่า	ท�ากรรมดี

หรือความดี	ย่อมท�าให้ชีวิตมีคุณค่า	ท�ากรรมชั่วหรือความดีย่อมท�าให้ชีวิตไร้คุณค่า

	 ในการปฏิบตัหิน้าทีใ่นชวีติประจ�าวนัของมนษุย์	จุดเร่ิมต้นของการสร้างคณุค่า

ขึน้มาในชวีติกค็อื	“งาน(หรอืจะเรยีกว่า	“กรรม”	กไ็ด้)”	นัน่คอื	ชวีติต้องมงีาน(กรรม)

ท�าหรือชีวิตต้องท�างาน	ปราชญ์บางคนจึงกล่าว	“งานคือชีวิต	ชีวิตคืองาน”	ศักดิ์ศรี
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ความเป็นมนษุย์อยูท่ีก่ารท�างาน	พระมงคลเทพมนุ(ีหลวงพ่อสด	วดัปากน�า้)	กล่าวว่า	

“เกิดเป็นคนอย่าให้งานขาดมือ”	นี้คือจุดเริ่มต้นของคุณค่าของมนุษย์

	 เมื่อมีงานแล้ว	 ต้องท�าให้ดี	 นั่นคือท�าให้สุจริต	 ท�าให้ถูกวิธี	 ท�าให้ประสบ 

ความส�าเร็จ	เมื่องานส�าเร็จ	ย่อมท�าให้เกิดปีติ(ความอิ่มใจ)	เมื่อใจเกิดปีติ	กายย่อม

สงบ	 เมื่อกายสงบ	 ย่อมเกิดความสุข	 เมื่อมีสุข	 จิตย่อมต้ังมั่นจดจ่ออยู่กับงาน 

อย่างต่อเนื่อง	 เมื่อจิตตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับงาน	 ย่อมท�าให้งานส�าเร็จ	 เมื่องานส�าเร็จ	

ย่อมท�าให้เกิดปีติ	 เมื่อใจเกิดปีติ	 กายย่อมสงบ	 เมื่อกายสงบ	 ย่อมเกิดความสุข	 

เม่ือมสีขุ	จติย่อมตัง้มัน่จดจ่ออยูก่บังานอย่างต่อเนือ่ง	เป็นวฏัจักรวนเวยีนอยูอ่ย่างนี้	

ชีวติก็มคีณุค่า	เราเองกร็ูส้กึว่าชีวติมคีณุค่า	สงัคมก็มองว่าเราเป็นคนมคีณุค่า	อย่างไร

กต็าม	เมือ่พดูถงึคุณค่าของมนษุย์	พระพทุธศาสนาจะเน้นคณุค่าด้านจติใจหรอืคณุค่า

เชงินามธรรมมากกว่ารปูธรรม	มนษุย์ทีม่คีวามรูม้าก	แต่ความประพฤตไิม่ดกีเ็ป็นคน

ไม่มีคุณค่า	ฐานะสูงส่งร�่ารวยแต่จิตใจต�่าทรามก็ไม่มีคุณค่า

	 นอกจากน้ี	 มนุษย์ยังสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างคุณค่ายิ่งขึ้นไปอย่าง 

ไม่รูจ้บด้วยการพฒันาจิตมนุษย์ท่ีได้พฒันาจติของตนเองจนได้ฌานสมาบตั	ิและท้าย

ที่สุดได้บรรลุมรรคผลนิพพาน	 ภายในจิตใจก็บริสุทธิ์สะอาด	 ในขณะเดียวกันเขา 

ก็เป็นคนมีพลัง	มีความสามารถที่จะท�าอะไรก็ได้	เพียงแค่ได้ฌานสมาบัติ	ยังไม่หมด

กิเลสก็สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ต่าง	 ๆ	 การพัฒนาจิตให้มีสมรรถภาพสูงสุด

ด้วยหลักกรรมฐานนี้	สัตว์โลกประเภทอื่นไม่สามารถท�าได้	นี้คือคุณค่าของมนุษย์

	 “กรรม”	 กับ	 “บารมี”	 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร	 ?	 “กรรม”	 เฉพาะใน 

ท่อนนี้ขอกล่าวเฉพาะกรรมดี	 กรรมคือการกระท�าของเราเอง	 ทางกายเรียกว่า

กายกรรม	 ทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม	 ทางใจเรียกว่ามโนกรรม	 ท�ากรรมดีนานเข้า

กลายเป็นบารมี	 ค�าว่า	 “บารมี”	 แปลง่ายๆ	 เต็มหรือถึงฝั่ง	 กรรมดีที่ท�าต่อเนื่อง 

เป็นเวลานานจนสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ผลดี	 นั่นคือบารมี	 “กรรม”	 กับ	 
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“การให้ผลของกรรม”	ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง
14

	กล่าวเฉพาะกรรมดีที่

พระโพธิสัตว์กระท�าที่จะส่งผลให้เป็น	“บารมี”	นั้นขึ้นอยู่กับ	

	 	 ๑)	กุศลเจตนา			 ๒)	ความต่อเนื่อง	

	 	 ๓)	ระยะเวลาที่ยาวนานนับเป็นอสงไขย

 ประการที่ ๓ เชื่อในความเป็นต้นแบบของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

	 สอนให้รู้	 ท�าให้ดู	 อยู่ให้เห็น	 หลักเบ้ืองต้นในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 

เพือ่ละชัว่ท�าด	ีตวัแบบแห่งความดกีบัการน�าพาสงัคมไปสู่ความดีมคีวามสัมพันธ์กนั 

อย่างยิ่ง	 สุเมธดาบสเห็นพระทีปังกรพุทธเจ้าที่สง่างามด้วยมหาบุรุษลักษณะ	๓๒	

และอนุพยัญชนะ	 ๘๐	 แวดล้อมด้วยพระอัครสาวกและเหล่าภิกษุผู ้มีศีลดีงาม	 

เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นอย่างน้ัน	 จึงตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ	 ที่ส�าคัญคือ	 สุเมธ

ดาบสคดิต่อไปว่า	“พระทีปังกรพทุธเจ้าเป็นมนษุย์	แต่ท�าความดีคอืบ�าเพญ็ทสบารมี	

อย่างสมบรูณ์ต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน	ท�าให้มคีวามพเิศษเหนอืมนุษย์ธรรมดาทัว่ไป”	

แล้วกลับมาดูตัวเองว่าจะสามารถท�าได้อย่างนั้นบ้าง

	 คนท�างานเพื่อชาวโลกในสังคมปัจจุบัน	 ต้องตระหนักรู้ว่า	 “โลกทัศน์แบบ 

พระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะให้เราท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”	 พระโพธิสัตว์ม ี

โลกทศัน์	๓	อย่างนี	้ซึง่คนทีน่บัถอืศาสนาอืน่ซึง่มหีลกัแห่งความดแีตกต่างจากรปูแบบ

ทีใ่ห้โลกทศัน์ในท�านองเดยีวกนันี	้จงึจะสามารถท�างานเพ่ือผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

 
14

	“องค์ประกอบ”	ในที่นี้มี	๒	อย่าง	คือ	องค์ประกอบที่ช่วยเสริมส่งให้กรรมดีปรากฏ
ผลและในขณะเดยีวกนักไ็ม่เปิดช่องให้กรรมชัว่ให้ผล	เรยีกว่า	สมบตั	ิม	ี๔	อย่าง	คอื	๑)	คตสิมบตัิ	
สถานที่ดีเหมาะสม	๒)	อุปธิสมบัติ	 ร่างกายดี	มีสุขภาพสมบูรณ์	๓)	กาลสมบัติ	 ยุคสมัยดีหรือ
เหมาะกับกาลสมัย	 ๔)	 ปโยคสมบัติ	 ท�าถูกหลักเกณฑ์ครบถ้วน	 ส่วนองค์ประกอบตรงกันข้าม 
ซึง่ไม่ช่วยเสริมส่งให้กรรมดปีรากฏผล	แต่กลบัเปิดช่องให้กรรมชัว่แสดงผล	เรยีกว่า	วบิตั	ิม	ี๔	อย่าง	
คือ	๑)	คติวิบัติ	สถานที่ไม่ดี	 ไม่เหมาะสม	๒)	อุปธิวิบัติ	 ร่างการไม่ดี	 ไม่สมบูรณ์	๓)	กาลวิบัติ	 
ยคุสมยัไม่ดหีรอืไม่เหมาะกบักาลสมยั	๔)	ปโยควบิตั	ิท�าไม่ถกูหลกัเกณฑ์ไม่ครบถ้วน;	ดคู�าอธบิาย
ใน	 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),	 พุทธธรรม ฉบับปรับขยายความ,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๑๑,	
(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๒),	หน้า	๑๙๐-๑๙๓.
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๖. คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์กับการสร้างแรงบันดาลใจ
	 ด้วยความที่มีศรัทธามั่นคงดังกล่าวแล้ว	 พระโพธิสัตว์จึงมีความมุ่งมั่นไม ่

หว่ันไหว	 อุทิศ	 เสียสละ	 ทุ่มเท	 ไม่ท้อถอยแม้แต่วินาทีเดียวในการด�าเนินชีวิตเพ่ือ 

สัตว์โลก	และการบ�าเพ็ญทสบารมีล้วนเป็นไปด้วยกุศลเจตนาต่อเป้าหมายสูงสุดคือ

ความเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ความสมบูรณ์สงูสดุ	ผลจากการท�าดีด้วยกศุลเจตนา

สูงสุด	ด้วยความต่อเนื่อง	และด้วยระยะเวลา	๔	อสงไขยแสนกัลป์เป็นอย่างน้อยนั้น	

ท�าให้พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้รับความสมบูรณ์สูงสุดด้านร่างกายและ

จิตใจ	 กายของพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยลักษณะของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่	 เรียกว่า	 

มหาบุรุษลักษณะ	๓๒	ประการ	คือ

	 ๑.	สุปติฏฐิตบาท			 มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน

	 ๒.	เหฏฐาบาทจักกชาต	 ลายพื้นพระบาทเป็นจักร

	 ๓.	อายตปัญหิ	 	 มีส้นพระบาทยาว

	 ๔.	ทีฆอังคุลิ		 	 มีนิ้วยาวเรียว

	 ๕.	มุทุตลนหัตถบาท		 ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม

	 ๖.	ชาลหัตถบาท			 ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย

	 ๗.	อุสสังขบาท		 	 มีพระบาทเหมือนสังข์คว�่า

	 		 	 	 	 กระดูกข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาท	

	 		 	 	 	 กลับกลอกได้คล่องเมื่อทรงด�าเนินผิดกว่า

	 		 	 	 	 สามัญชน

	 ๘.	เอณิชังคะ		 	 พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย

	 ๙.	ฐิตก-ชัณณุกปรามาส	 เมื่อยืนตรง	พระหัตถ์ทั้งสองลูบจับถึง

	 		 	 	 	 พระชานุ(เข่า)ได้

	 ๑๐.	โกโสหิตวัตถคุยหะ		 พระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก

	 ๑๑.	สุวัณณวัณณะ			 มีฉวีวรรณดุจสีทอง
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	 ๑๒.	สุขุมฉวี		 	 	 พระฉวีละเอียด	ธุลีละอองไม่ติดพระกาย

	 ๑๓.	เอเกกโลมะ		 	 มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้นๆ

	 ๑๔.	อุทธัคคโลมะ		 	 เส้นพระโลมาด�าสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัฏ

	 		 	 	 	 มีปลายงอนขึ้นข้างบน

	 ๑๕.	พรหมุชุคัตตะ			 พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม

	 ๑๖.	สัตตุสสทะ		 	 มีพระมังสะอูมเต็มในที่	๗	แห่งคือ

	 		 	 	 	 ๑)	หลังพระหัตถ์ทั้ง	๒		๒)	หลังพระบาททั้ง	๒	

	 		 	 	 	 ๓)	พระอังสาทั้ง	๒						๔)	ล�าพระศอ

	 ๑๗.	สีหปุพพัฑฒกาย		 มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่ง

	 		 	 	 	 พญาราชสีห์

	 ๑๘.	ปีตันตรังสะ		 	 พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน

	 ๑๙.	นิโครธปริมณฑล		 ส่วนพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่ง

	 		 	 	 	 ต้นไทร

	 ๒๐.	สมวัฏฏขันธะ	 	 มีล�าพระศอกลมงามเสมอตลอด

	 ๒๑.	รสัคคสัคคี	 	 มีเส้นประสาทส�าหรับรับรสพระกระยาหาร

	 		 	 	 	 อันดี

	 ๒๒.	สีหหนุ	 	 	 มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์

	 ๒๓.	จัตตาฬีสทันตะ		 มีพระทนต์	๔๐	ซี่	(ข้างละ	๒๐	ซี่)

	 ๒๔.	สมทันตะ		 	 พระทนต์เรียบเสมอกัน

	 ๒๕.	อวิวรทันตะ		 	 พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง

	 ๒๖.	สุสุกกทาฐะ	 	 เขี้ยวพระทนต์ทั้ง	๔	ขาวงามบริสุทธิ์

	 ๒๗.	ปหูตชิวหะ		 	 พระชิวหาอ่อนและยาว

	 ๒๘.	พรหมสรกรวิกภาณี	 พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหม	ตรัสมีส�าเนียง

	 		 	 	 	 ดุจนกการเวก
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	 ๒๙.	อภินีลเนตตะ		 	 พระเนตรด�าสนิท

	 ๓๐.	โคปขุมะ			 	 ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด

	 ๓๑.	อุณณาภมุกันตรชาตะ		 มีอุณาโลมระหว่างพระโขนงเวียนขวา

	 		 	 	 	 เป็นทักษิณาวัฏ

	 ๓๒.	อุณหิสสีหะ		 	 มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบ

	 		 	 	 	 พระพักตร์

	 นอกจากนี้	จากการที่ได้บ�าเพ็ญทสบารมีอย่างเข้มข้นมาเป็นเวลานาน	ท�าให้

กายของพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยลักษณะพิเศษปลีกย่อย	 เรียกว่า	 อนุพยัญชนะ	

๘๐	ประการ	คือ

	 ๑.	นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเหลืองงาม

	 	๒.	นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล�าดับแต่ต้นจรดปลาย

	 	๓.	นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงมาเป็นอย่างดี

	 	๔.	พระนขา(เล็บ)ทั้ง	๒๐	มีสีแดง

	 	๕.	พระนขาทั้ง	๒๐	นั้นงอนงามช้อนขึ้นข้างบน

	 	๖.	พระนขาเหล่านั้นมีผิวเกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย

	 	๗.	ข้อพระหตัถ์และข้อพระบาทซ่อนอยูใ่นพระมงัสะมไิด้นนูออกมาข้างนอก

	 	๘.	พระบาททั้ง	๒	เสมอกันมิได้ย่อมใหญ่กว่ากัน

	 	๙.	พระด�าเนินงามดุจอาการเดินของพญาช้าง

	 ๑๐.	พระด�าเนินงามดุจสีหราช

	 ๑๑.	พระด�าเนินงามดุจด�าเนินแห่งหงส์

	 ๑๒.	พระด�าเนินงามดุจอาการด�าเนินของโคอุสภราช

	 ๑๓.	ขณะเมื่อยืนจะด�าเนินนั้น	ยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อน	

	 	พระกายเยื้องไปเบื้องขวาก่อน
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	 ๑๔.	พระชานุมณฑล(บริเวณเข่า)เกลี้ยงกลมงามบริบูรณ์	

	 	ไม่ปรากฏกระดูกสะบ้าออกมาภายนอก

	 ๑๕.	มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ์	ไม่มีกิริยามารยาทคล้ายสตรี

	 ๑๖.	พระนาภี(สะดือ)กลมงาม	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่ง

	 ๑๗.	พระอุทร(ท้อง)มีสัณฐานลึก

	 ๑๘.	ภายในพระอุทรมีรอยเวียนทักษิณาวัฏ(เวียนขวา)

	 ๑๙.	ล�าพระเพลา(ขาหน้าตัก)ทั้ง	๒	กลมงามดุจล�าสุวรรณกัททลี

	 	(ต้นกล้วยทอง)

	 ๒๐.	ล�าพระกร(มือ)ทั้ง	๒	งามดุจงวงแห่งเอราวัณเทพยหัตถี

	 	(ช้างเอราวัณพาหนะของพระอินทร์)

	 ๒๑.	พระองคาพยพ(อวัยวะ)ใหญ่น้อยสมส่วนงามพร้อมไม่มีข้อต�าหนิ

	 ๒๒.	พระมังสะทั่วพระสรีระที่ควรหนาก็หนา	ที่ควรบางก็บาง

	 ๒๓.	พระมังสะมิได้หดหู่ในที่ใดที่หนึ่ง

	 ๒๔.	พระสรีระไม่ปรากฏว่ามีต่อม	ไฝ	ปาน	มูลแมลง

	 ๒๕.	พระกายงามสมกันโดยล�าดับทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง

	 ๒๖.	พระกายงามบริสุทธิ์ทั้งสิ้นปราศจากมลทินทั้งปวง

	 ๒๗.	ทรงพระก�าลังมากเท่ากับช้างประมาณ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เชือก

	 	(หมื่นล้านเชือก)	หรือเท่ากับบุรุษ(ผู้ชาย)ประมาณ	

	 	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	คน(ล้านล้านคน)

	 ๒๘.	พระนาสิกสูง(จมูกโด่ง)

	 ๒๙.	พระนาสิกมีสัณฐานงามแฉล้ม(รูปทรงงดงาม)

	 ๓๐.	พระโอษฐ์ข้างบนข้างล่าง(รมิฝีปากบนและล่าง)เสมอกนั	สีแดงงดงามดุจ

	 	ผลต�าลึงสุก

	 ๓๑.	พระทนต์บริสุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน
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	 ๓๒.	พระทนต์ขาวดุจดังสีสังข์

	 ๓๓.	พระทนต์เกลี้ยงสนิทไม่มีริ้วรอย

	 ๓๔.	พระอินทรีย์ทั้ง	๕	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายบริสุทธิ์หมดจด

	 ๓๕.	พระเขี้ยวทั้ง	๔	(พระเขี้ยวแก้ว)กลมบริบูรณ์

	 ๓๖.	ดวงพระพักตร์มีสัณฐาน(รูปทรง)ยาวสวย

	 ๓๗.	พระปราง(แก้ม)ทั้ง	๒	ดูเปล่งงามเสมอกัน

	 ๓๘.	ลายพระหัตถ์มีรอยลึก

	 ๓๙.	ลายพระหัตถ์มีรอยยาว

	 ๔๐.	ลายพระหัตถ์รอยตรงไม่คดเคี้ยว

	 ๔๑.	ลายพระหัตถ์เป็นรอยแดงสุกสว่าง

	 ๔๒.	พระกายมีรัศมีแผ่ออกเป็นวงกลมโดยรอบ

	 ๔๓.	กระพุ้งพระปราง(กระพุ้งแก้ม)ทั้ง	๒	เคร่งครัดบริบูรณ์

	 ๔๔.	กระบอกพระเนตรกว้างและยาวงามพอสมกัน

	 ๔๕.	ดวงพระเนตรประกอบด้วยประสาททั้ง	๕	มีขาวเป็นอาทิผ่องใสบริสุทธิ์

	 ๔๖.	ปลายเส้นพระโลมาไม่งอไม่คด

	 ๔๗.	พระชิวหามีสัณฐาน(รูปทรง)งดงาม

	 ๔๘.	พระชิวหาอ่อนนุ่ม	ไม่หยาบกระด้าง

	 ๔๙.	พระกรรณทั้ง	๒	มีสัณฐานยาวดุจกลีบบัว

	 ๕๐.	ช่องพระกรรณมีสัณฐานกลมงดงาม

	 ๕๑.	พระเส้น(เส้นเอ็น)เป็นระเบียบสละสลวยไม่มีที่หดเป็นขอดเป็นปม

	 ๕๒.	แถวพระเส้นซ่อนอยู่ในพระมังสะทั้งหมด	ไม่ปรากฏนูนออกมาให้เห็น

	 ๕๓.	พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว

	 ๕๔.	พระนลาฏ(หน้าผาก)มีปริมณฑลกว้างยาวพอสมกัน

	 ๕๕.	พระนลาฏมีสัณฐานงดงาม
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	 ๕๖.	พระโขนง(คิ้ว)มีสัณฐานงดงามดุจคันศรโก่ง

	 ๕๗.	เส้นพระโลมาที่พระโขนงละเอียด

	 ๕๘.	เส้นพระโลมาที่พระโขนงล้มราบไปโดยล�าดับ

	 ๕๙.	พระโขนงใหญ่

	 ๖๐.	พระโขนงยาวสุดหางพระเนตร

	 ๖๑.	ผิวพระมังสะละเอียดทั่วทั้งพระกาย

	 ๖๒.	พระสรีรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ

	 ๖๓.	พระสรีรกายไม่มัวหมองผ่องใสอยู่เป็นนิตย์

	 ๖๔.	พระสรีรกายสดชื่นดุจดังดอกบัว

	 ๖๕.	พระสรีรกายมีสัมผัสอ่อนนุ่มทั่วทั้งพระกาย	ไม่หยาบกระด้าง

	 ๖๖.	กลิ่นพระกายหอมฟุ้งดุจกลิ่นดอกกฤษณา

	 ๖๗.	เส้นพระโลมาเสมอเท่ากันทั้งหมด

	 ๖๘.	เส้นพระโลมาทั้งหมดละเอียด

	 ๖๙.	ลมอัสสาสะ-ปัสสาสะลมหายพระทัยเข้าออกเดินละเอียด

	 ๗๐.	พระโอษฐ์มีสัณฐานงดงามดุจแย้ม

	 ๗๑.	กลิ่นพระโอษฐ์หอมดุจกลิ่นดอกบัว

	 ๗๒.	พระเกสาด�าเป็นเงาวับ

	 ๗๓.	พระเกสามีกลิ่นหอมฟุ้งขจรตลบ

	 ๗๔.	พระเกสามีกลิ่นหอมดุจกลิ่นดอกบัว

	 ๗๕.	พระเกสาทุกเส้นมีสัณฐานกลมสลวย

	 ๗๖.	พระเกสาด�าสนิท

	 ๗๗.	เส้นพระเกสาละเอียด

	 ๗๘.	เส้นพระเกสาไม่ยุ่งเหยิง

	 ๗๙.	เส้นพระเกสาเวียนเป็นทักษิณาวัฏทุกเส้น
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	 ๘๐.	วิจิตรไปด้วยระเบียบพระเกตุมาลา	คือ	ถ่องแถวแห่งพระรัศมี

	 	อันโชตนาการขึ้นเบื้องบนพระอุตมังคสิโรตม์

	 คณุสมบตัทิางร่างกาย	มคีวามส�าคญัต่อการสร้างแรงบนัดาลใจอย่างไร	?	ในทาง

พระพทุธศาสนา	องค์ประกอบภายนอกทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นแห่งความดีคอื	“ปรโตโฆสะ	

เสียงจากผู้อื่น”	 จากปรโตโฆสะท�าให้เกิดศรัทธา	 (ความเช่ือ)	 และปสาทะ	 (ความ

เลื่อมใส)	 และเมื่อฟัง	 ศึกษา	 ปฏิบัติตามก็จะท�าให้เกิดองค์ประกอบภายในซ่ึงเป็น 

จุดเริ่มต้นแห่งความดีต่อมาก็คือ	 “โยนิโสมนสิการ	 การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย”	 

ซึง่ศรทัธา	ปสาทะ	และโยนิโสมนสกิารกค็อืค�ารวมของค�าว่า	“แรงบนัดาลใจ”	นัน่เอง

	 “ปรโตโฆสะ”	แปลว่า	เสียงจากผูอ้ื่นก็จริง	แต่มนีัยครอบคลุมสภาพแวดล้อม	

อื่นๆ	เช่น	รูป	กลิ่น	รส	สิ่งสัมผัสที่รับรู้ผ่านทางตา	จมูก	ลิ้น	กายด้วย	เช่น	รูปร่าง	สี

สัณฐาน	ภูมิประเทศ	สิ่งประดิษฐ์อันเป็นศิลปกรรม	ประติมากรรม	หรือจิตรกรรม	

สื่อต่างๆ	ที่รับรู้เหล่านี้	มีอิทธิพลต่อบุคคลมากโดยเฉพาะผู้มีราคจริต(พื้นเพของจิต,	

อุปนิสัย,	พื้นนิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม)และสัทธาจริต(พื้นเพของจิต,	อุปนิสัย,	

พื้นนิสัยหนักไปทางซาบซึ้ง	 ชื่นชม	น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย)	มหาบุรุษลักษณะ	๓๒	

และอนุพยัญชนะ	๘๐	ดังแสดงมาแล้วย่อมมีส่วนอย่างยิ่งที่จะท�าให้เกิดศรัทธาและ

ปสาทะ	ท้ายที่สุดน�าไปสู่โยนิโสมนสิการ

	 คุณสมบัติด้านร่างกายนี้ส�าคัญยิ่งในด้านอาณาจักรเช่นกัน	 บุคคลที่เหมาะ 

จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้น	 นอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรมคือรักษาศีลบริสุทธิ์

บริบูรณ์	 เป็นธรรมราชา	 ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว	 ยังต้องมี

คุณสมบัติด้านร่างกายคือ	ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ	๓๒	

	 ด้านจิตใจนั้น	พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยสมรรถนะทางจิต	๔	ส่วน	คือ

 ส่วนที่ ๑ วิชชารู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตว่า	 ชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์

คือไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 เห็นชัดว่า	 “สิ่งทั้งหลายเกิดข้ึน	 คร้ันแล้วก็ต้อง 

ดบัไป	ล้วนเกดิขึน้แล้วกดั็บไปทัง้หมด	สิง่ท้ังหลายท้ังปวงล้วนจะต้องสลายไปทัง้หมด
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ไม่มคีวามปลอดภัยยัง่ยนืใดๆ	ทัง้สิน้	เป็นโทษเป็นสิง่ทีม่คีวามบกพร่อง	จะต้องระคน

อยู่ด้วยทุกข์”	 เพราะรู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตอย่างนี้	จึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดติด

ไม่เพลิดเพลิน	 ปรารถนาท่ีจะให้พ้นไปและหาอุบายหรือวิธีการที่จะปลดเปลื้อง 

ออกไป	 และเมื่อพิจารณาเห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้	 ก็เข้าใจ 

ชัดว่า	 มีความเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดา	 จึงวางใจเป็นกลางได้	 

ไม่ยินดียินร้ายในสังขารท้ังหลาย	 แต่น้ันมองเห็นนิพพานเป็นสันติบท(บทสงบ)	 

ญาณจึงแล่นมุ่งไปยังนิพพาน	เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได้	

 ส่วนท่ี ๒ วิมุตติปล่อยวางไม่ยึดติด	 พระโพธิสัตว์มีท่าทีต่อโลกและชีวิต

ประกอบด้วยวมุิตตคืิอหลดุพ้น	ซึง่ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึมรรค	ผล	นพิพาน	แต่หมายเอา

เพียงหลุดพ้นจากอ�านาจกิเลสของชาวบ้าน	เช่น	โลภะ	โทสะ	โมหะ	จิตหลุดพ้นจาก

ราคะด้วยก�าลังแห่งสมาธิ(สมถะ)	 หมดความยึดมั่นถือมั่น	 เกิดจากปัญญาพิจารณา

เห็นนามรูปโดยความเป็นอนัตตา	คือ	หลุดพ้นด้วยเห็นอนัตตาแล้วถอนความยึดมั่น

เสียได้(อาศัยอนัตตานุปัสสนา	 ถอนอัตตาภินิเวส)เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็น 

นามรปูโดยความเป็นอนจิจงั	คอื	หลดุพ้นด้วยเหน็อนจิจตาแล้วถอนนมิติเสยีได้(อาศยั

อนิจจานุปัสสนา	 ถอนวิปัลลาสนิมิต)เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปโดยความ

เป็นทุกข์	 คือ	 หลุดพ้นด้วยเห็นทุกขตาแล้วถอนความปรารถนาเสียได้(อาศัย 

ทุกขานุปัสสนา	ถอนตัณหาปณิธิ)

 ส่วนที่ ๓ วิสุทธ	ิความบริสุทธิ์	พระโพธิสัตว์มีสีลวิสุทธิ	คือความบริสุทธิ์แห่ง

ศีล	 ประพฤติดี	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ถือปฏิบัติเคร่งครัดตามศีล	 ๕	 ศีล	 ๘	 หรือศีล	 ๑๐	 

จัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยด้านกาย	 วาจา	 และใจ	 มีอาชีพสุจริตและยุติธรรม	 

จดัระเบยีบใช้สอยทรพัย์สนิเครือ่งอปุโภคบรโิภคอย่างถกูต้องเหมาะสม	นีเ้ป็นความ

บรสิทุธ์ิด้านศลี	พระโพธสิตัว์มจีติตวสุิทธ	ิความบรสิทุธิแ์ห่งจติ	ซ่ึงเกดิจากการปฏบิติั

สมถกรรมฐาน	 จิตมีสมาธิมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง	 พระโพธิสัตว์มีทิฏฐิวิสุทธ	ิ

ความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิ	มีความรู้ความเข้าใจมองเห็นโลกตามความเป็นจริง



310 สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

 ส่วนที่ ๔ ฤทธานุภาพ เพราะพระโพธิสัตว์มีสมาธิจิตขั้นสูงในระดับโลกิยะ	

ท�าให้สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆ	ได้บุคคลผู้ได้คุณวิเสสนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง	คือ

	 ๑)	คนเดียวแสดงเป็นหลายคนได้		 ๒)	หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้	

	 ๓)	ปรากฏตัวก็ได้หรือหายตัวไปก็ได้		๔)	เดินทะลุฝาก�าแพงหรือภูเขาไปก็ได้	

	 ๕)	ผุดหรือด�าลงไปในแผ่นดินก็ได้		 ๖)	เดินไปบนน�้าได้	

	 ๗)	นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศได้		 ๘)	ลูบคล�าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้	

	 ๙)	ใช้อ�านาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้	

	 พระโพธิสัตว์มีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียง	๒	ชนิด	คือ	

	 ๑)	เสียงทิพย์-เสียงเทวดา	

	 ๒)	เสียงมนุษย์ที่อยู่ไกลและใกล้ได้	

	 สามารถก�าหนดใจผู ้อื่นได้	 บุคคลผู ้ได้ญาณนี้สามารถก�าหนดรู ้วาระจิต 

(ความคิด)ของสัตว์และคนอื่นได้	 คือ	 จิต(ของสัตว์หรือคนอื่น)มีราคะก็รู้ว่ามีราคะ	

หรอืปราศจากราคะก็รูว่้าปราศจากราคะ	จติ(ของสตัว์หรอืคนอืน่)มโีทสะกร็ูว่้ามโีทสะ	

หรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะ	 จิต(ของสัตว์หรือคนอื่น)มีโมหะก็รู้ว่า 

มีโมหะ	 หรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะเป็นต้น	 ระลึกชาติได้บุคคลผู้ได้

ญาณนี้สามารถระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ	คือ	ระลึกได้	๑	ชาติถึง	๑๐๐,๐๐๐	ชาติ

ก็มี	 ระลึกได้หลายกัปก็มี	 โดยระลึกรู้ว่า	 “ในภพโน้น	 เรามีชื่ออย่างนั้น	 มีตระกูล	 

มีวรรณะ	มีอาหาร	เสวยสุขทุกข์	และมีอายุอย่างนั้นๆ	จุติ(เคลื่อน-ตาย)จากภพนั้น

ก็ไปเกิดในภพโน้น	 แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น	 มีตระกูล	 มีวรรณะ	 มีอาหาร	 

เสวยสุขทุกข์	 และมีอายุอย่างนั้นๆ	 จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้”	 มีตาทิพย์

สามารถมองเห็นหมู่สัตว์ผู้ก�าลังจุติ(เคลื่อน-ตาย)และอุบัติ(เกิด)	 ทั้งสัตว์ช้ันต�่าและ

ช้ันสูง	 งามและไม่งาม	 เกิดดีและเกิดไม่ดี	 สามารถรู้ชัดว่า	 “หมู่สัตว์ท่ีประกอบ 

กายทุจริต	วจีทุจริต	และมโนทุจริต	ตายแล้วจะไปเกิดในอบาย	ทุคติ	วินิบาต	นรก	

ส่วนหมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต	วจีสุจริต	และมโนสุจริตตายแล้วจะไปเกิดในสุคติ

โลกสวรรค์”



311ตอนที่ ๔ บทเรียนจากชาดกกับการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความดีในสังคมไทย

	 นี่คือคุณสมบัติทางจิตของพระโพธิสัตว์	ท�าให้มีความพร้อมที่จะท�างานอะไร

ที่ไหนก็ได้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของชาวโลก	 พระโพธิสัตว์จึงท�างาน 

ด้วยความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยและท�างานส�าเร็จทุกอย่าง	 เมื่อท�างานไป	 “งานก็ได้ผล	 

คนก็เป็นสุข”

	 คุณสมบตัด้ิานร่างกายและจติใจท่ีมลีกัษณะพเิศษดังกล่าวแล้วนัน้	เกิดขึน้จาก

การท�าความดีด้วยตัวเองของพระโพธิสัตว์	 ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก	 ไม่ได้เกิด

จากความช่วยเหลอืของใครๆ	ไม่ได้เกดิจากการอ้อนวอนร้องขอจากใคร	และทีส่�าคญั	

ไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลประทานพรของผู้มีอ�านาจ	 พระโพธิสัตว์เป็นมนุษย์

เหมือนคนทั่วไป	สามารถสร้างตัวเองให้มีความพร้อมด้วยการท�าความดีด้วยตัวเอง	

คนทัง้หลายก็มีสทิธ์ิท�าได้เช่นกนั	ถามว่า	“ปัญหาคอือะไร	?	เพราะเหตไุรจงึไม่สามารถ

ท�าได้เหมือนพระโพธิสัตว์	 ?	 ”แรงบันดาลใจในการละชั่วท�าดีอยู่บนหลักการที่ว่า	

“สอนให้รู้	ท�าให้ดู	อยู่ให้เห็น”	พระโพธิสัตว์ท�าหน้าที่สอนคน(รวมทั้งสัตว์โลกอื่นๆ)

ตลอดเวลา	๕๔๗	ชาติ	นี่คือสอนให้รู้	 ในขณะเดียวกันก็บ�าเพ็ญทสบารมีในวิถีชีวิต	 

นี่คือท�าให้ดู	ที่ส�าคัญคือมีคุณสมบัติด้านกายภาพสมบูรณ์	ดีงาม	เด่นสง่า	มหาบุรุษ

ลักษณะ	๓๒	และอนุพยัญชนะ	๘๐	ดังกล่าวแล้ว	เป็นทัสสนานุตตริยะแก่ผู้พบเห็น

และผูไ้ด้รบัฟัง	มคีณุสมบัตด้ิานจติภาพทีส่ะอาด	สว่าง	สงบ	เพยีบพร้อมด้วยคณุธรรม

จรยิธรรม	เป็นทสัสนานตุรยิะและสวนานตุตรยิะแก่ผูพ้บเหน็และผูไ้ด้รบัฟัง	นีค่อือยู่

ให้เห็น	ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะละชั่วท�าดีตลอดเวลา
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