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ข้ันที ่๑ การบริหารตัวเอง 

 ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของการมีชีวิตอยู่อยา่งมีศกัดิศ์รีและมีคณุคา่ของมนษุยท์กุคน คือการท่ีเขา
ไดร้บัการศกึษาเลา่เรียน มีความรูห้ลกัวิชาพอสมควรแก่ฐานะพออา่นออกเขียนได ้ นั่นคือมีวิชาการ ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะน าไปประกอบอาชีพสจุริตเลีย้งตวัได ้ นั่นคือมีวิชาชีพ พอท่ีจะเอา
ตวัรอดได ้ดงัท่ีโบราณทา่นกลา่ววา่ “มองตวัเองออก บอกตวัเองได ้ใชต้วัเองเป็น” 
  ขอ้ส าคญัท่ีสดุในขัน้นีคื้อการท่ีเขาไดร้บัการศกึษาอบรม ซึ่งจะท าใหค้นมีวิชาชีวิตท าใหอ้ยูร่อด
ปลอดภยั การศกึษาอบรมนีมี้ความส าคญัมากกวา่การศกึษาเลา่เรียน การท่ีคนเก่งทัง้หลายจะเป็นคนดีดว้ย
หรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัการศกึษาอบรมน่ีเอง 

  พระพทุธศาสนาพดูถึงการศกึษาอบรม ๓ ดา้น คือ กาย วาจา และใจ โดยใชห้ลกัไตรสิกขาไดแ้ก่ อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เรียกโดยยอ่วา่ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบพืน้ฐานส าหรบัการฝึกอบรม
เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินชีวิตท่ีดี ค  าวา่ “สิกขา” เป็นภาษาบาลี แปลวา่ การศกึษา ซึ่งมีนยับง่ถึงการศึกษาอบรม
มากกวา่การศึกษาเล่าเรียน ดงันัน้ การศกึษาตามหลกัพระพทุธศาสนาจงึมุง่ถึงการฝึกความประพฤต ิ การ
ฝึกปรือและฝึกปฏิบตัิตวัเองมากกวา่การศกึษาเลา่เรียนเรื่องภายนอกตวัเอง 
  การฝึกความประพฤตสิจุริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกวา่ อธิศีลสิกขา 

  การฝึกปรือในดา้นคณุภาพและสมรรถภาพของจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา 

  การฝึกปรือปัญญาใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจรงิ หมายถึงความรูค้วาม
เขา้ใจโลกและชีวิตจนถึงความหลดุพน้ มีจิตเป็นอิสระ ผอ่งใส เบกิบานโดยสมบรูณ ์เรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา 
  ค าวา่ “ความรูค้วามเขา้ใจโลกและชีวิตตามความเป็นจรงิ” นีมี้นยัส าคญัอยา่งยิ่ง กลา่วเฉพาะเรื่องของ
ชีวิต เพ่ือใหด้เูป็นเรื่องใกลต้วัมากขึน้ คนท่ีไมรู่ว้่า ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตประกอบดว้ยอะไร ? ชีวิตเป็นอยา่งไร ? 
ชีวิตเป็นไปอย่างไร ? ยอ่มไมรู่ว้า่ ชีวิตควรใหเ้ป็นอยา่งไร ? และชีวิตควรเป็นอยูอ่ย่างไร ? นั่นคือไมรู่ว้ิธีการ
บรหิารจดัการชีวิตของตวัเอง เม่ือเป็นเชน่นี ้สนัตคืิอความสงบในวิถีชีวิตย่อมเกิดขึน้ไมไ่ด ้

  คนท่ีไมไ่ดฝึ้กความประพฤติสจุรติทางกาย วาจา และอาชีวะ ช่ือวา่เป็นคนไมมี่ศีล เม่ือไมมี่ศีลก็ท าให้
เกิดความเดือดรอ้นในชีวิต จิตใจวา้วุ่น ย่อมขาดโอกาสท่ีจะฝึกปรือในดา้นคณุภาพและสมรรถภาพของจิต 
ทา้ยท่ีสดุก็เป็นคนไมมี่สมาธิ เม่ือไมมี่สมาธิก็กลายเป็นคนหลกัลอย ไมห่นกัแนน่ไมอ่ดทน สติปัญญาไมแ่จม่ใส 



๒ 

 

เม่ือประสบปัญหาในชีวิตก็แกไ้มไ่ด ้หรือทนแรงเสียดทานของปัญหาไมไ่ด ้เม่ือคดิอา่นแกปั้ญหาก็มกัใชว้ิธีการท่ี
ผิด บางครัง้แทนท่ีจะเป็นการแกปั้ญหากลบัเป็นการเพิ่มปัญหา 

 

ข้ันที ่๒ บริหารความสัมพันธกั์บคนอื่น 

 ๑. บริหารโลกธรรม 
 

  โลกธรรมมี ๘ อยา่ง ๔ คู ่ ดงันี ้ (๑)ไดล้าภคูก่บัเส่ือมลาภ (๒)ไดย้ศคูก่บัเส่ือมยศ (๓)สรรเสรญิคูก่บัติ
เตียน (๔)ความสขุคูก่บัความทกุข ์ ทัง้ ๔ คูนี่แ้บง่เป็น ๒ ฝ่ังคือ ไดล้าภ ไดย้ศ สรรเสรญิ ความสขุ เป็นฝ่ัง
อิฏฐารมณคื์อสิ่งท่ีนา่ใคร ่น่าพอใจ น่ีเป็นฝ่ังหนึ่ง อีกฝ่ังหนึ่งคือ เส่ือมลาภ เส่ือมยศ ตเิตียน ความทกุข ์ เป็นฝ่ัง
อนิฏฐารมณคื์อสิ่งท่ีไมน่า่ใคร ่ ไมน่า่พอใจ ทัง้ ๘ อยา่งนีท้า่นเรียกวา่โลกธรรม เป็นสิ่งท่ีมีอยูคู่โ่ลก เกิดขึน้กบั
ชีวิตของเราสลบักนัไปมาตลอดเวลา และเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เน่ืองมาจากความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนทัง้นัน้ 

  เม่ือคนเราประสบกบัสิ่งท่ีน่าใครน่า่พอใจ(อิฏฐารมณ)์อย่างท่ีกลา่วมานัน้ ชีวิตจะไมค่อ่ยมีปัญหาเทา่ไร
นกั(แมท้างพระพทุธศาสนาจะถือวา่มีปัญหาเหมือนกนั เพราะทา้ยท่ีสดุแลว้ก็ไมมี่อะไรเท่ียงแทย้ั่งยืน) 
เพราะฉะนัน้ จงึไมต่อ้งไปบริหารจดัการมาก แตเ่ม่ือใดก็ตามท่ีประสบกบัสิ่งท่ีไมน่า่ใคร ่ ไมน่า่พอใจ ชีวิตย่อมมี
ปัญหาขึน้มาทนัที จงึตอ้งบริหารจดัการโลกธรรม ถามว่า “บรหิารจดัการอย่างไร ?” เม่ือเส่ือมลาภตอ้งดิน้รน
ขวนขวายหาลาภ เม่ือเส่ือมยศตอ้งดิน้รนขวนขวายหายศ เม่ือถกูตเิตียนตอ้งดิน้รนขวขวายหาค าสรรเสรญิ เม่ือ
มีทกุขต์อ้งดิน้รนขวนขวายหาสขุ ท าอยา่งนีถ้กูหรือไม ่ ? ค าตอบคือ “ไมถ่กู”  ท่ีถกูคืออยา่งไร ? ท่ีถกูคือตอ้ง
บรหิารจดัการความรูส้กึของตวัเอง ไมใ่หเ้กิดความรูส้กึอดึอดัขดัเคืองเกินขอบเขตเม่ือประสบกบัสิ่งท่ีไมน่า่ใคร่
ไมน่า่พอใจ 

  ขอยกตวัอยา่งวิธีบรหิารจดัการความโกรธ เม่ือเกิดความรูส้กึโกรธใครขึน้มาจะท าอย่างไร ? 
พระพทุธศาสนาสอนวิธีระงบัความโกรธไว ้๙ วิธี จะเลือกใชว้ิธีไหนก็ไดท่ี้เห็นวา่ไดผ้ล ดงันี ้

   (๑) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหร้ะลกึถงึโทษของความโกรธ 
   (๒) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหร้ะลกึถงึความดีของเขา 
   (๓) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหรู้เ้สยีดว้ยวา่ “โกรธคือท าทกุขใ์หต้นเอง” 
   (๔) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหพ้ิจารณาวา่ “มนษุยผ์ูต้วัตนมีกรรมเป็นของตน” 
   (๕) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหร้ะลกึบพุพจรยิา(การท าความดีครัง้อดีต)ของพระพทุธองค ์
   (๖) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหร้ะลกึถงึความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัในวฏัฏสงสาร 
   (๗) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหพ้ิจารณาอานิสงสเ์มตตา 
   (๘) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหใ้ชว้ิธีพิจารณาตวัคนโดยแยกธาต ุ
   (๙) เมื่อรูส้กึโกรธ ใหท้ าทานสงัวภิาค คือใหส้ิง่ของแก่ศตัรูและรบัสิง่ของจากศตัรู 

  ๒. ดูกาละและเทศะก่อนใช้ค าพูด 



๓ 

 

 ภาษิตไทยบอกวา่ “ปากเป็นเอก เลขนเ์ป็นโทโบราณว่า” และปราชญท์ัง้หลายกลา่ววา่ “แก่นของคนคือ
ค าพดู” ทัง้ ๒ ขอ้ความนีบ้อกใหท้ราบถึงความส าคญัของการพดู พระพทุธเจา้ทรงมีหลกัเกณฑใ์นการท่ีจะตรสั
หรือไมต่รสัเรื่องตา่งๆ อย่างไร ? 

  ทรงมีหลกัเกณฑว์่า ไมต่รสั(๑)เรื่องไมจ่รงิ ไมเ่ป็นประโยชน ์ไมถ่กูใจคนฟัง หรือ(๒) เรื่องจรงิ แตไ่มเ่ป็น
ประโยชน ์ ไมถ่กูใจคนฟัง ทรงเลือกเวลาท่ีจะตรสัเรื่องจรงิ เป็นประโยชน ์  แตไ่มถ่กูใจคนฟัง พระพทุธองคจ์ะไม่
ตรสั(๑)เรื่องไมจ่รงิ ไมเ่ป็นประโยชน ์ แมจ้ะถกูใจคนฟัง หรือ(๒)เรื่องจรงิ ไมเ่ป็นประโยชน ์  แมจ้ะถกูใจคนฟัง 
ทา้ยท่ีสดุทรงเลือกเวลาและสถานท่ีท่ีจะตรสัเรื่องจรงิ เป็นประโยชน ์    และถกูใจคนฟัง 

   หลกัของสตับรุุษ(คนดี)มี ๗ อยา่ง เรียกวา่สปุปรุสิธรรม ๗ ท่ีควรน ามาถือปฏิบตัเิก่ียวกบัเรื่องการพดูมี 
๓ หลกัคือ (๑)กาลญัญตุา รูจ้กักาล (๒)ปรสิญัญตุา รูจ้กัชมุชน (๓)ปคุคลญัญตุา  รูจ้กับคุคล ในการบรหิาร
จดัการความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนนัน้ การพดูถึง ๓ เรื่องนีค้วรระมดัระวงัอยา่งยิ่ง คือ (๑)เรื่องการเมือง (๒)เรื่อง
ศาสนา (๓)เรื่องสว่นตวั ตอ้งพิจารณากาลเวลา สงัคมหรือคนท่ีรบัฟังรบัทราบ การเมืองเป็นเรื่องของ
ความชอบ/ความไมช่อบ ศาสนาเป็นเรื่องของความเช่ือ/ไมเ่ช่ือ เรื่องสว่นตวัเป็นเรื่องท่ีท าใหเ้จา้ตวัเกิดความรูส้กึ
ออ่นไหวง่ายโดยไมส่ามารถคาดเดาไดว้า่ กาละและเทศะไหนจะพอใจ กาละและเทศไหนจะไมพ่อใจ ธรรม
เนียมพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนา จงึมีขอ้ก าหนดไมใ่หพ้ดูถึงเรื่องสว่นตวัของกนัและกนัโดยไมจ่  าเป็น เชน่ เรื่อง
ชาตกิ าเนิด เรื่องช่ือตวัช่ือสกลุ เรื่องตระกลู เรื่องหนา้ท่ีการงาน เรื่องศลิปวิทยา เรื่องความเจ็บไข ้ เรื่องรูปรา่ง
หนา้ตา เรื่องกิเลสตณัหา เรื่องอดีตซึ่งเป็นความผิดพลาดท่ีเคยก่อไว ้ ทา้ยท่ีสดุ ควรถือเป็นหลกัการวา่ไมน่ิยม
พดูเรื่องสว่นตวัของใครๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเสียหาย เหมือนท่ีหลวงพอ่พทุธทาสกล่าไววา้ “เขามีสว่นเลวบา้งชา่ง
หวัเขา จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่” 
  ๓. บูรณาการ ๒ หลักอย่างกลมกลืน 

  ขอ้คิดในการด าเนินชีวิตอยา่งสนัตมีิ ๒ อย่างคือ (๑)ชีวิตคือการตอ่รอง ซึ่งมีนยัตรงกบัภาษาองักฤษวา่ 
negotiation (๒)ชีวิคือการประนีประนอม ซึ่งมีนยัตรงกบัภาษาองักฤษวา่ moderate-point ถามวา่ ตอ่รอง
และประนีประนอมเก่ียวกบัเรื่องอะไร ? ตอ่รองและประนีประนอมแทบทกุเรื่อง เชน่ มีคนพดูไมดี่กบัเรา จะตอบ
โตห้รือไมต่อบโตดี้ เป็นหวัหนา้หนว่ยงานมีลกูนอ้งท างานไมเ่อาไหนอยูค่นหนึ่งมีอิทธิพลมาก จะลงโทษแบบ
ไหนดี ไลอ่อกหรือภาคทณัฑ ์ทา้ยท่ีสดุเพ่ือใหเ้กิดปัญหานอ้ยท่ีสดุจะท าอยา่งไร ? ประนีประนอม 

  ในดา้นการเมืองการปกครอง เขาพดูถึงการตอ่รองและประนีประนอมระหวา่ง ๒ หลกัคือนิติศาสตรก์บั
รฐัศาสตร ์ ในดา้นจิตวิทยา เขาพดูถึงการตอ่รองและประนีประนอมระหวา่ง ๒ หลกัคือเหตผุลกบัอารมณ ์ ใน
ดา้นปรชัญา เขาพดูถึงการตอ่รองและประนีประนอมกนัระหวา่ง ๒ หลกัคือกรณียธรรมกบัประโยชนน์ิยม ใน
ดา้นศาสนา เขาพดูถึงการตอ่รองและประนีประนอมกนัระหวา่ง ๒ หลกัคือปัญญากบัศรทัธา การตอ่รองและ
ประนีประนอมระหวา่ง ๒ หลกัเหลา่นี ้โดยสาระก็คือการบรูณาการ ๒ หลกัดงักลา่วนัน้ ซึ่งผลท่ีไดไ้มใ่ชเ่ป็นการ



๔ 

 

ตดัแบง่มาจากหลกัละครึง่หนึ่งแลว้เอามารวมกนั แตเ่ป็นผลท่ีพระพทุธศาสนาเรียกวา่ “มชัฌิมาปฏิปทา” 
แปลวา่ทางสายกลาง สนัตจิะเกิดหรือไมเ่กิดก็อยูท่ี่วา่เราจะคน้พบทางสายกลางหรือไม ่? 
 
 
 


