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ตอนที่ ๑ บทเรียนจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา
กาเนิดสั งคม กาเนิดปัญหา กาเนิดผู้นา:
บทเรียนจากอัคคัญญสู ตร
ในสมัยที่โลกอยูใ่ นยุคเสื่ อมสุ ดขีด สัตว์โลกจุติ(ตาย)ไปเกิดเป็ นพรหม ครั้นเมื่อโลกพัฒนา
กลับมาอยูใ่ นยุคเจริ ญขึ้น สัตว์โลกก็จุติ(ตาย)มาเกิดเป็ นมนุษย์ ในยุคต้น มนุษย์เกิดผุดขึ้นเป็ นตัวทันที
ไม่มีมารดาบิดา(โอปปาติกะ) กินปี ติ(ความอิ่มใจ) มีแสงสว่างตามร่ างกาย ยุคนั้นจึงไม่มีดวงจันทร์ไม่มี
ดวงอาทิตย์ ไม่มีดวงดาวอื่นๆ ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืนโลกมีแต่ความมืดมิด มนุษย์เที่ยวไปมาด้วย
แสงสว่างที่ ฉายออกมาตามตัว ไม่ มีเพศหญิ ง ไม่ มี เพศชาย มนุ ษ ย์เรี ย กกัน และกัน เพียงว่า “สัตว์”
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีแต่ความมืดกับน้ า
กาลล่วงมาระยะหนึ่ ง เกิดมีงว้ นดินลอยอยู่บนน้ า มีสีสันกลิ่นรสดีเหมือนเนยใสหรื อเนย
ข้น มนุษย์ผหู ้ นึ่งเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลองชิมดูเกิดความติดใจในรสชาติ จึงกินง้วนดินเป็ นอาหาร
คนอื่นๆ ก็กินตามอย่าง การเลิกกินปี ติหนั มากินง้วนดินทาให้แสงตามร่ างกายหายไป ดวงจันทร์ ดวง
อาทิตย์ กลางวัน กลางคืนเป็ นต้นก็ปรากฏขึ้น
กาลล่วงมาระยะหนึ่ ง การกินง้วนกิ นทาให้ร่างกายหยาบขึ้น ผิวพรรณแตกต่างกัน เกิ ด
การดูหมิ่นเหยียดหยามผิวพรรณกัน เมื่ อง้วนดินหมดก็กินสะเก็ดดิ นแทน การกินสะเก็ดดินทาให้
ร่ างกายหยาบยิ่งขึ้ น ผิวพรรณแตกต่างกันมากขึ้ น เกิ ดการดูหมิ่ นเหยียดหยามผิวพรรณกันมากขึ้ น
เมื่ อสะเก็ดดิ นหมดก็กินเครื อดิ นแทน การกิ นเครื อดิ นทาให้ร่างกายหยาบยิ่งขึ้ นไปอี ก ผิวพรรณ
แตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามผิวพรรณกันมากขึ้นไปอีก ไม่นานนัก เครื อดิน
ก็หมดไปเช่นกัน
กาลล่วงมาระยะหนึ่ ง เกิ ด ข้าวสาลี ง อกขึ้ น ตามธรรมชาติ อยู่ทั่วไป ไม่ มี ร า ไม่ มี แกลบ
บริ สุทธิ์ มีกลิ่นหอม มนุษย์กินข้าวสาลีน้ นั ในระยะแรกก็เก็บเกี่ยวมาแต่พอกินมื้อเช้า มื้อกลางวัน และ

๒
มื้อเย็น ต้นข้าวสาลีที่ถูกเก็บเกี่ยวในตอนเย็น พอรุ่ งขึ้นเช้าอีกวันก็กลับงอกขึ้นมาแทน ต้นข้าวสาลีที่
ถูกเก็บเกี่ยวในตอนเช้า ก็กลับงอกขึ้นมาทดแทนเต็มพื้นที่ในตอนเย็นวันเดียวกัน จึงไม่มีปัญหาการ
ขาดแคลน ทาให้มีขา้ วสาลีกินตลอดทั้งปี
กาลล่ ว งมาระยะหนึ่ ง การกิ น ข้าวสาลี ท าให้ ร่ างกายหยาบยิ่ง ขึ้ น ไปอี ก ผิ ว พรรณนา
แตกต่างกันชัดเจนขึ้นไปอีก ในร่ างมนุษย์มีอวัยวะเพศหญิงและอวัยวะเพศชายปรากฏชัดขึ้น มนุษย์
ทั้งหลายมองดูอวัยวะเพศของกันและกันก็เกิดกามราคะจึงมีเพศสัมพันธ์กนั กาลต่อมาจึงมีการสร้าง
บ้านเรื อนขึ้นเพื่อความเป็ นส่ วนตัวในขณะมีเพศสัมพันธ์กนั เมื่อหมกมุ่นในการมีเพศสัมพันธ์กนั จน
ติดใจก็เกิ ดความเกียจคร้านที่จะไปเก็บเกี่ยวข้าวสาลี ๒ ครั้งในหนึ่ งวัน คือ ในตอนเย็นและตอนเช้า
เห็นว่าเป็ นการเสี ยเวลาในการเสพกาม ดังนั้น จึงเก็บเกี่ยวข้าวสาลีก็นามามากพอเป็ นอาหารเย็นและ
อาหารเช้าในคราวเดี ยวกันเลยที เดี ยว ต่อมาเกิ ดความเกี ยจคร้านมากขึ้ น เมื่ อไปเก็บเกี่ ยวข้าวสาลีก็
นามาเก็บกักตุนไว้พอเป็ นอาหารได้ ๒ วัน ต่อมาเพิ่มการเก็บกักตุนไว้พอเป็ นอาหารได้ ๔ วัน ต่อมา
เพิ่มการเก็บกักตุนไว้พอเป็ นอาหารได้ ๘ วัน ต้นข้าวสาลีถูกเก็บเกี่ยวไปเป็ นจานวนมากในแต่ละครั้ง
ต้นที่ถูกเก็บเกี่ยวไปงอกขึ้นมาทดแทนไม่ทนั เต็มพื้นที่ บนผืนดินจึงปรากฏต้นข้าวสาลีงอกขึ้นเป็ น
หย่อมๆ ไม่นานนักก็เกิดความขาดการขาดแคลนข้าวสาลี เริ่ มเกิดการแบ่งปั นข้าวสาลีและปักปันเขต
แดนแสดงกรรมสิ ทธิ์กนั
จากการแบ่งปั นและปั กปั นเขตแดนแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในข้าวสาลีน้ ี
ข้าวสาลีที่เคยเป็ น
สาธารณสมบัติที่คนทัว่ ไปมีสิทธิ์ นาไปบริ โภค กลายเป็ นกรรมสิ ทธิ์ส่วนบุคคลไป ปัญหาต่างๆ ก็เกิด
ตามมา เมื่อก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีทาได้โดยไม่มีใครหวงห้าม ไม่มีการกล่าวหากันว่า “ลักขโมย”
หลังจากมีการแบ่งกันถือครองกรรมสิ ทธิ์ จึงเกิดการกล่าวหากันและกันว่าลักขโมย ในสังคมมนุษย์
ยุคนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ถือว่าเป็ นอาชญากรรม คือ เกิดการลักขโมยข้าวสาลี มีการจับกุมผูล้ กั
ขโมยแล้วว่ากล่าวตักเตือน แต่ไม่มีใครเชื่อฟังกัน จึงถูกจับถูกลงโทษโดยการทุบตีทาร้าย ต่อจากนั้น
ความชัว่ ร้ายอื่นๆ ก็เกิดขึ้นตามมา คือ การกล่าวหานิ นทาว่าร้าย การพูดเท็จ การจับอาวุธขึ้นมาทาร้าย
กัน เกิดคดีความและความขัดแย้งระหว่างกัน เมื่อเกิดความชัว่ ร้ายต่างๆ มากขึ้น สังคมจึงเต็มไปด้วย
ความโกลาหล ไม่มีใครเป็ นหลักที่จะทาหน้าที่จดั การให้ปัญหายุติลงได้ ไม่มีใครเป็ นหลักในการนาพา
สังคม มนุ ษย์ท้ งั หลายจึงได้ตกลงกันแต่งตั้งบุคคลผูห้ นึ่ งซึ่ งมีรูปร่ างงดงามน่ าเลื่อมใส และน่ าเกรง
ขามกว่าให้ทาหน้าที่เป็ นผูน้ า ปกครองดูแลให้เกิดความสงบสุขร่ มเย็น ทาหน้าที่ติเตียนผูท้ ี่ควรติเตียน
ขับไล่ผูท้ ี่ควรขับไล่ ในชั้นแรก บุคคลผูไ้ ด้รับแต่งตั้งนั้นได้รับการตั้งชื่ อว่า “มหาสมมต” แปลว่า ผู ้
ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากมหาชน ต่ อ มาได้รั บ การตั้งชื่ อ ว่า “กษัต ริ ย ”์ แปลว่า ผูเ้ ป็ นใหญ่ แ ห่ ง ที่ น า
ต่อมาได้รับการตั้งชื่ อว่า “ราชา” แปลว่า ผูใ้ ห้สัตว์เหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรม โดยสรุ ป บุคคลซึ่ ง

๓
ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่ว่าจะอยูใ่ นชื่อใด ล้วนมีฐานะเป็ นผูน้ าทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุ งสุข ช่วยแก้ปัญหา
พัฒนาสังคม
บทเรี ยนจากอัคคัญญสู ตรนี้ แสดงให้เห็นสัจธรรม ๒ อย่าง คือ (๑)ปั ญหามาพร้อมกับคน
ทุกสังคมล้วนมีปัญหา สมดังที่พระบาลีวา่ “สงฺขิตฺเตน ปญฺ จุปฺปาทานกฺขนฺ ธา ทุกฺขา-ขันธ์ที่ทาให้ยดึ มัน่
ถือมัน่ ๕ ประการเป็ นทุกข์(คนคือปั ญหา)” (๒)สังคมทุกระดับต้องมีผูน้ า ต้องสรรหาคนที่จะมาเป็ น
ผูน้ าให้ได้ โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันในแต่ละสังคม เพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้แก่บุคคลผูไ้ ด้รับการแต่งตั้ง ข้อนี้ เป็ นความจาเป็ นเบื้องต้น ส่ วนการที่จะได้ผูน้ าที่ดีหรื อไม่ดีน้ ัน
เป็ นอีกขั้นตอนหนึ่ง

แนวนโยบายทีผ่ ดิ พลาดในการแก้ปัญาหาอาชญากรรม:
บทเรียนจากจักกวัตติสูตร
ผูน้ าพึงตระหนักถึงสัจธรรมที่ ว่า วัฏฏจักรของสังคมมี ยุคเสื่ อมและยุค เจริ ญ สลับไปกัน
เหตุปัจจัยที่ ทาให้เสื่ อมก็คือความชั่วทางไตรทวารคือกายกรรม วจี กรรม และมโนกรรม(กาย วาจา
และใจ)ของมนุษย์ จุดเริ่ มต้นของอาชญากรรม ก็คือ ข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอ ประชาชนอดหยาก
หิ วโหย และเหตุปัจจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นก็คือนักปกครองไม่ประพฤติจกั รวรรดิ
วัตร ไม่ประพฤติกุศลกรรมบถ และไม่ถือปฏิบตั ิตามหลักเบญจศีล(ศีล ๕) ปกครองบริ หารบ้านเมือง
โดยไม่ปรึ กษานักปราชญ์ราชบัณฑิต ประการสาคัญคือไม่ให้ทรัพย์(ธนทรัพย์-เงินและธัญญทรัพย์ข้าวเปลือก)แก่คนยากไร้ ทาให้เกิดความขัดสนในหมู่ประชาราษฎร์
คาว่า “ให้ทรั พย์แ ก่ค นยากไร้ ” ไม่ ได้หมายถึ งเอาทรั พย์สิ่งของไปแจกโดยที่ เขาไม่ต้อง
ทางาน แต่มีความหมาย ๓ นัย (๑)เอาทรัพย์หรื อเครื่ องอุปโภคบริ โภคไปให้โดยตรงในกรณี ที่เขา
ประสบภัยหรื ออยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างหนัก (๒)เอาทรั พย์ไปจัดสรรโอกาสให้ค นยากจนได้มี
โอกาสมีช่องทางทามาหากิน เช่นการสร้างอาชีพ การสร้างความรู ้เกี่ยวกับการประชาอาชีพให้แก่เขา
(๓)เอาทรัพย์ไปสนับสนุนอาชีพของเขาให้มีช่องทางในการจาหน่ายจ่ายแจก
ความผิดพลาดเชิ งนโยบายก็คื อ (๑)ประชาราษฎร์ ผูย้ ากไร้ ข ัดสนไม่ ได้รับการดู แลด้วย
เครื่ องอุปโภคบริ โภค ไม่มีขา้ วปลาอาหารบริ โภค จึงก่ออาชญากรรมลักขโมย (๒)เมื่อเกิดการลักขโมย
แล้ว รัฐให้ทรัพย์แก่ประชาราษฎร์ ผลู ้ กั ขโมยด้วยหวังจะให้เขามีทรัพย์ใช้สอยเลี้ยงชีพ นโยบายนี้ทาให้
เกิดผลเสี ย ๒ อย่างคือ (๑)เกิดความย่ามใจมักง่าย ด้วยคิดว่า “ลักทรัพย์เพื่อให้รัฐเอาทรัพย์มาให้ เป็ น
การได้ ๒ ต่อ” และ(๒)เกิดลัทธิ เอาอย่างด้านอาชญากรรมลักขโมย เพราะเห็นว่า ลักทรัพย์นอกจาก
ไม่ถูกลงโทษแล้วยังได้รับทรัพย์เพิ่มอีก เหมือนกับได้รางวัล เมื่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นจนยากที่จะ

๔
ควบคุม รั ฐจึงปราบปรามโดยการประหารชี วิตผูก้ ่อนอาชญากรรม เป็ นผลสื บเนื่ องทาให้เกิ ดการ
สะสมศัตราวุธของมีคมเพื่อต่อสู ้แย่งชิงทรัพย์สินกัน บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยการแย่งชิงปล้นฆ่ากัน
ดังนั้น จะเห็นว่า ลาดับความเสื่ อมเริ่ มจาก รัฐไม่ให้ทรัพย์แก่คนยากจน ทาให้เกิดความขัดสนหนัก
ขึ้นไปอีก เมื่อขัดสนก็ก่ออาชญากรรมลักขโมย(อทินนาทาน) เกิดการสร้างสะสมอาวุธใช้ในการลัก
ขโมยหรื อป้องกันทรัพย์สิน เกิดการฆ่ากันและกันสื บเนื่องไปอย่างนี้
การลักขโมย(อทิ น นาทาน)และการฆ่ าสัตว์(ปาณาติ บาต-รวมถึ งการเบี ยดเบี ยนกัน )คื อ
จุดเริ่ มต้นแห่งความชัว่ ร้าย เป็ นสาเหตุสาคัญให้เกิดอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา ถามว่า “เพราะเหตุไร ?
การลักขโมย(อทินนาทาน-รวมถึงเอารัดเอาเปรี ยบกัน)และการฆ่าสัตว์(ปาณาติบาต-รวมถึงการทาร้าย
กัน)จึงเป็ นเหตุปัจจัยสาคัญแห่งอาชญากรรม”
มีพระบาลีว่า “สพฺ เพ สตฺ ตา อาหารฏฺฐิติกา แปลว่า สัตว์ท้ งั ปวงดารงอยู่ได้ดว้ ยอาหาร”
เมื่อไม่มีกินไม่มีใช้ก็ตอ้ งแสวงหาเพื่อให้มีกินมี ใช้ จะแสวงหาด้วยวิธีการที่ สุจริ ตยุติธรรมหรื อไม่
สุ จริ ตยุติธรรม ข้อนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมอย่างน้อย ๓ ประการ (๑)คุณธรรม (๒)กฎหมาย (๓)
กาละและเทศะ ในการแสวงหานั้น คนมี คุณธรรมสู งย่อมมุ่งความสุ จริ ตยุติธรรมอยู่แล้ว บางคนมี
คุณธรรมไม่สูงแต่กฎหมายบ้านเมืองเข้มงวด ก็ยึดความสุ จริ ตยุติธรรมเป็ นหลัก บางคนคุณธรรมอาจ
ไม่สูง กฎหมายอาจไม่เข้มงวดนักแต่ไม่มีจงั หวะ ไม่มีโอกาสหรื อบ้านนี้เมืองนี้ เขาระบบป้องกันดีกไ็ ม่
กล้าที่จะทาการทุจริ ต
พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมแก่คนที่ กาลังหิ วข้าว สมัยหนึ่ ง พระพุทธเจ้าเสด็จจาก
เมืองสาวัตถีไปยังเมืองอาฬวีเ พื่อแสดงธรรมโปรดคนเลี้ยงโคคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนยากจน พอดี วนั นั้น
โคหายไป เขาเดินตามหาโคตั้งแต่เช้าจนเที่ยงวันจึงพบโคที่หายไป ไม่ได้กินข้าว เมีความหิ วอย่างยิ่ง
แต่ดว้ ยความเลื่อมใสศรัทธา จึงรี บมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟั งธรรม โดยที่ยงั ไม่ได้กินข้าว พระพุทธ
องค์รับสั่งให้จดั หาอาหารให้เขากินก่อน และตรัสกับภิกษุท้ งั หลายว่า “อุบาสกนั้นหิ วยิง่ นัก ลุกขึ้นแต่
เช้าตรู่ แ ล้วเที่ ยวไปโคในป่ า เมื่ อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่ อาจบรรลุได้ เพราะทุ กข์อ นั เกิ ดจากความ
หิ ว ...” ในโอกาสเดียวกันนี้ พระพุทธองค์ตรัสคาถาว่า “ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา แปลว่า ความหิ วเป็ น
โรคอย่างยิง่ ”
บทเรี ยนจากจักกวัตติสูตรและวิธีการของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมต่อผูก้ าลังหิ วข้าว
เป็ นข้อสนับสนุ นว่า นโยบายของรัฐที่จะสงเคราะห์อนุ เคราะห์ประชาชนไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบไหน
ภายใต้ชื่ อ อะไร เป็ นความดี ท้ ัง นั้น นี่ คื อ รั ฐ สวัส ดิ ก ารที่ ป รากฏในคัม ภี ร์ พ ระพุ ท ธศาสนา ค าว่า
“ประชานิ ยม” ก็ดี “ประชารัฐ” ก็ดี “รัฐสวัสดิ การ” ก็ดี ล้วนเป็ นหลักการที่ ดีท้ งั สิ้ น คนมีกินมี ใช้
ย่อมมีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมลักขโมยน้อยกว่าคนไม่มีกินไม่มีใช้ คนมีเงินกับคนไม่มีเงินมอง

๕
เงินจานวน ๑๐๐ บาทด้วยท่าทีแตกต่างกัน การลักขโมยเกิดขึ้นง่ายเสมอในสังคมที่มีช่องว่างห่ างกัน
มากระหว่างคนมีเงินกับคนไม่มีเงิน
รั ฐ ที่ เกษมส าราญมี สัน ติ สุ ข เกิ ด จากการที่ ผูป้ กครองมี ห ลัก คิ ด ว่า “ความอยู่ดี กิ น ดี ข อง
ประชาชนคื อหน้าที่ ข องรั ฐ ” ระบบและกลไกทั้งปวงของรั ฐที่ มี อยู่ทา้ ยที่ สุดแล้วย่อมเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของประชาชนนัน่ เอง และที่สาคัญคือรัฐมีความชอบธรรมอยูแ่ ล้ว
ที่จะกาหนดนโยบายในการที่จะให้ทรัพย์สินแก่ประชาชน หลักคิดของนักปกครองตามที่ปรากฏใน
จักกวัตติ สูตรจึ งมี ว่า “เมื่ อประชาชนมี ความหิ ว ต้องให้ขา้ วปลาอาหารแก่พวกเขา อย่าให้ปล่อยให้
พวกเขาลักขโมยแล้วจึงนาข้าวปลาอาหารไปให้”

ปลูกจิตสานึกใหม่ คือจุดเริ่มต้ นแห่ งสั นติสุขในรัฐ:
บทเรียนจากจักกวัตติสูตร
ในยุคที่ สังคมเสื่ อมสุ ดขี ด จะมี ช่วงระยะเวลา ๗ วันที่ เต็มไปด้วยอาชญากรรมฆ่ าฟั นกัน
เรี ยกว่า “สัตถันตรกัลป์ -ยุคในท่ามกลางศัตรา” ขณะที่มนุษย์ท้ งั หลายมีความคิดแบบ “มิคสัญญี-มอง
กันและกันเป็ นเหยื่อ” มุ่งแต่จะทาลายประหารกันนั้น ก็มีมนุ ษย์บางพวกคิดว่า “ปั ญหาอาชญากรรม
ในยุคนี้ รุนแรงเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไข” จึงปลีกวิเวกหามุมสงบสาหรับตัวเอง คิดว่า “พวกเราอย่า
ฆ่าใครๆ และใครๆ ก็อย่าฆ่าพวกเรา ทางที่ดี เราควรเข้าไปอาศัยอยูต่ ามป่ าหญ้า สุ มทุมพุ่มไม้ ป่ าไม้
เกาะกลางแม่น้ า หรื อซอกเขา กินรากหญ้าและผลไม้เลี้ยงชี พอยู่ ๗ วันซึ่ งเป็ นช่วงแห่ งสัตถันตรกัป
นั้น” พอล่วง ๗ วันนั้นไปก็พากันออกมาจากป่ าหญ้า สุ มทุมพุ่มไม้ ป่ าไม้ เกาะกลางแม่หรื อซอกเขา
ปลูกจิตสานึ กใหม่ ประชุมปรึ กษากันว่า “การที่พวกเราสู ญสิ้นญาติมากเช่นนี้ เพราะทาแต่อกุศลกรรม
ทางที่ดีพวกเราควรทากุศลกรรม ควรงดเว้นจากปาณาติบาต(การฆ่าสัตว์)” เมื่อมีจิตสานึกดีร่วมกัน
อย่างนี้ จึงพากันประพฤติกศุ ลกรรมคือเว้นจากปาณาติบาต เว้นจากการลักทรัพย์เป็ นต้น เป็ นผลทา
ให้สังคมหมุนไปกลับไปสู่ ยคุ เจริ ญขึ้นโดยลาดับ เมื่อร่ วมกันทาความดีเป็ นหมู่ใหญ่ ผลแห่ งความดี
ก็ยงิ่ ทวีเพิ่มขึ้นปรากฏผลประจักษ์ชดั
เมื่อเห็นผลของการประพฤติกุศลกรรมชัดเจนอย่างนี้ มนุษย์เหล่านั้นชักชวนกันประพฤติ
กุศลธรรมเพิ่ม คือ งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจาร งดเว้นจากมุสาวาท งดเว้น
จากปิ สุณาวาจา งดเว้นจากผรุ สวาจา งดเว้นจากสัมผัปปลาปะเป็ นต้น สันติสุข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ความมัง่ มีศรี สุขก็ยงิ่ เพิ่มหลายร้อยเท่าพันเท่า
ข้อคิดที่ได้จากบทเรี ยนนี้คืออะไร ?

๖
มี ข ้อคิ ด ๓ ประการจากบทเรี ยนนี้ (๑)ในขณะที่ สังคมบ้านเมื องเกิ ดปั ญ หาความวุ่นวาย
ต่างๆ ก็มีคนที่มีจิตสานึกที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอยู่ แต่ตอ้ งจัดสรรโอกาส
ให้พวกเขาได้แสดงฐานะและบทบาทหรื อมีอานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการ (๒)สังคมดีหรื อไม่ดี
เกิดจากปั จเจกชน อาชญากรรมเกิดจากการที่นาย ก.ไปลักทรัพย์สมบัติของนาย ค.แล้วตามด้วยการ
ต่อสู ้แย่งชิงฆ่ากันฟันหรื อกล่าวหาฟ้องร้องกัน เมื่อพัฒนาไปสู่ ปัญหาความวุ่นวายจนถึงขั้นกลียคุ ก็
อาศัยคนเพียงกลุ่มเล็กๆ หรื อปั จเจกชนที่มีจิตสานึ กดีร่วมกันทาความดีแก้ปัญหา ปลูกจิตสานึ กดีให้
แผ่ออกไปในวงกว้าง (๓)คุณ ธรรมจริ ยธรรมอันเป็ นคาสั่งสอนทางศาสนาเป็ นหลักสาคัญเพื่อการ
บริ หารจัดการบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข ความฉลาดรอบรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ ความเก่งกล้าใน
บริ หารจัดการอาจจะนาพาสังคมไปสู่ความเจริ ญรุ่ งเรื องได้ แต่ทา้ ยที่สุดแล้วก็เกิดปั ญาแทรกซ้อน คือ
การแก่งแย่งชิงดี ความขัดแย้ง ท้ายที่สุดก็เกิดภาวะ “เอาไม่อยู”่ มีบทสรุ ปหมุนวนเป็ นวัฏจักรอย่างนี้
ดังนั้น มิติดา้ นศาสนาโดยเฉพาะประเด็นด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่คนทุกวัยจึงจาเป็ น

แนวบริหารจัดการทีด่ ีเพื่อสร้ างสั นติสุขในรัฐ:
บทเรียนจากจักกวัตติสูตรและมหาปรินิพพานสู ตร
ธรรมสาหรับนักปกครองแบ่งเป็ นคุณธรรม ได้แก่ ธรรมิกาธิปไตย การปกครองที่ถือธรรม
เป็ นใหญ่ เคารพนับถื อยาเกรงธรรม ยึดธรรมเป็ นหลัก มี ธรรมเป็ นธงชัย ข้อนี้ เป็ นคุ ณ ธรรม
ประจาตัว เป็ นคุณสมบัติภายใน เป็ นเรื่ องของจิตใจ กับส่ วนที่เป็ นจริ ยธรรม แนวในการบริ หารจัด
บ้านเมือง ซึ่งประกอบด้วย
๑. ธรรมิก ารั ก ขา รั ก ษาและคุ ้ม ครองอัน ชอบธรรมและเป็ นธรรมให้ แ ก่ (๑)คนภายใน
ครอบครัว รวมถึงบริ วารใกล้ชิดทั้งหมด ให้การอบรมสั่งสอนให้อยูด่ ว้ ยความเรี ยบร้อยสงบสุ ข (๒)
ทหาร ตารวจ และเจ้าหน้าที่ ทฝ่ ายความมั่นคงอื่ นๆ (๓)ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (๔)ข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน (๕)พ่อค้า เจ้าไร่ เจ้านา ครู อาจารย์ นักวิชาการ
(๖)ราษฎรทั้งปวง (๗)พระสงฆ์และนักบวชผูเ้ ป็ นปูชนี ยบุคคล ทรงคุณธรรม (๘)สัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง
ม้า วัว ควาย นก
๒. อธรรมการนิเสธนา ห้าม กั้น ป้ องกันมิให้การอันไม่เป็ นธรรมเกิดขึ้นในรัฐ คือ จัดการ
ป้องกันแก้ไขมิให้มีการกระทาความผิดความชัว่ ร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง
๓. ธนานุประทาน ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่คนผูไ้ ร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในรัฐ

๗
๔. ปริ ปุ จฉา ปรึ กษาสอบถามปั ญ หาและวิธี ก ารแก้ไข รวมทั้ง สนทนาธรรมกับ สมณ
พราหมณ์อยูเ่ สมอ เพื่อให้รู้ชดั ว่าอะไรดี อะไรชัว่ อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา อะไรเป็ นประโยชน์
อะไรไม่เป็ นประโยชน์
นอกจากนี้ ยังมีธรรมสาหรับผูน้ าอีกหมวดหนึ่ ง ประกอบด้วย (๑)เว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒)
เว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ (๓)เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (๔)เว้นจากการพูด
เท็จ (๕)เว้นจากการพูดส่ อเสี ยด (๖)เว้นจากการพูดคาหยาบ (๗)เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (๘)ไม่เพ่งเล็ง
อยากได้ของของเขา (๙)มีจิตไม่พยาบาท (๑๐)มีความเห็นชอบ
แนวปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้ ทาให้บา้ นเมืองมีความสงบร่ มเย็น สังคมดี เศรษฐกิจดี ซึ่ งมีเครื่ องชี้
วัด(KPI)คือ สภาพบ้านเมืองโดยทัว่ ไปมี พลเมืองมาก ประชากรคับคัง่ แออัดไปด้วยผูค้ น มี บา้ น
นิ คม(ตาบล)และราชธานี หนาแน่ นมีทุกระยะชัว่ ไก่บินตก มีเมือง(เล็ก)อยู่ ๘๔,๐๐๐ เมือง มีอาพาธ
(โรค)อยู่ ๒ ชนิ ด คือ (๑)อิจฉา คือ ความอยากที่เป็ นสาเหตุแห่ งการขอและการให้ตลอดเวลา (๒)
อนสนะ คือ ผูค้ นกินดีอยูด่ ีอิ่มหนาสาราญจึงเกิดความเฉื่ อยชา ต้องการจะนอน ไม่อยากทางานเพราะ
เมาอาหาร ในยุคนี้ มนุ ษ ย์มีอายุขยั ๘๐,๐๐๐ ปี สถานการณ์ ดา้ นเศรษฐกิ จบ้านเมื องมี ภกั ษาหารอุดม
สมบูรณ์อาณาเขตของบ้านเมือง มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็ นขอบเขต
ในครั้งอดีต เมืองเวสาลีหรื อไพศาลี แคว้นวัชชี เป็ นบ้านเมืองที่เหมาะสม ถือเป็ นต้นแบบ
ของการบริ หารจัดการบ้านเมือง ประชาชนในชาตินบั ถือพระพุทธศาสนาเป็ นเรื อนใจ สั งคมอุดมด้วย
คุณความดี เต็มไปด้วยโอกาสซึ่งเปิ ดกว้างสาหรับผูแ้ สวงหาคุณความดี การดาเนิ นชีวิตของผูค้ นก็มี
ความสุ ขตามสมควรแก่อตั ภาพ สมาชิ กในองค์กร สถาบัน ครอบครัวสามัคคี กลมเกลียว ปรากฏให้
เห็ นเป็ นที่ ประจักษ์ มี องค์ประกอบ ๑๐ ประการ อันเป็ นคุณลักษณะที่ แสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ร่ มเย็นของบ้านเมืองในครั้งอดีตประกอบด้วย (๑)มีประชากรมาก (๒)มีพลเมืองหนาแน่น (๓)อึกทึก
ครึ กโครมเพราะเสี ยง ๑๐ ชนิ ดคือ เสี ยงช้าง เสี ยงม้า เสี ยงรถ เสี ยงกลอง เสี ยงตะโพน เสี ยงพิณ เสี ยง
ขับร้ อง เสี ยงกังสดาล เสี ยงประโคมดนตรี และเสี ยงเชื้ อเชิ ญ ว่า “พวกท่ านโปรดบริ โภค โปรดดื่ ม
โปรดเคี้ยวกิน” (๔)มีสตรี ผงู ้ ดงามด้วยรู ปและนามประจาเมือง (๕)มีสระโบกขรณี ทวั่ ไปซึ่งเต็มไปด้วย
ดอกอุบล ปทุม โกมุท บุณฑริ ก และสระโบกขรณี ธรรมะ (๖)มีปราสาททัว่ ไปและธรรมปราสาท (๗)
มีสภาคาร อันเป็ นที่ ประชุ มของผูบ้ ริ หารและผูท้ รงความคิ ด (๘)มี ปูชนี ยบุคคลและนักปราชญ์ราช
บัณฑิต รวมทั้งสถาบันการศึกษา (๙)มีสมณพราหมณ์ผทู ้ รงศีลสัญจรไปมา และ(๑๐)มีเจดีย ์
บ้านเมืองใดมีองค์ประกอบที่เป็ นคุณลักษณะดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า ปฏิรูปเทส แปลว่า ถิ่นฐาน
ที่เหมาะสม การได้มีโอกาสอยู่ในถิ่นฐานที่ เหมาะสม จัดเป็ นมงคลแก่ชีวิต เมืองเวสาลีหรื อไพศาลี
แคว้นวัชชี ประกอบด้วยคุณลักษณะดังที่กล่าวมา จึงทาให้บา้ นอื่นเมืองอื่นในยุคสมัยเดียวกันทั้งรู ้สึก
ชื่นชม และอยากจะดาเนินรอยตาม หรื อบางครั้งก็อยากจะยึดเอามาเป็ นเมืองขึ้น

๘
การได้มาซึ่งความเป็ นปฏิรูปเทส มีขอ้ ที่พึงศึกษาอยู่ ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ วิธีการที่จะได้มาคืออะไร ?
ประการที่ ๒ วิธีการที่จะธารงรักษาความเป็ นปฏิรูปเทสไว้ให้ยนื ยงคงอยูต่ ่อไปคืออะไร ?
มีเรื่ องของพวกวัชชีเป็ นกรณี ศึกษา สมัยหนึ่ ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยูท่ ี่ภูเขาคิชฌกูฏ
เขตกรุ ง ราชคฤห์ พระเจ้า อชาตศัต รู แ ห่ ง แคว้น มคธ มี พ ระประสงค์ จ ะปราบแคว้น วัช ชี จึ ง
ส่ งวัสสการพราหมณ์ไปเข้าเฝ้าและกราบทูล ถามพระพุทธองค์เกี่ยวกับสถานการณ์ในแคว้นวัชชี แล้ว
นากลับมารายงาน เพื่อประกอบการวางยุทธศาสตร์ ในการเข้าโจมตี วัสสการพราหมณ์พร้อมด้วย
คณะได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความเป็ นไปของแคว้นวัชชี
พระพุทธองค์ได้ฟังแล้วไม่ได้ตรัสตอบกับวัสสการพราหมณ์โดยตรง แต่ทรงหันไปสนทนากับพระ
อานนท์ที่ถวายงานพัดอยูด่ า้ นพระปฤษฎางค์เป็ นเชิงสอบถามว่า “อานนท์ เธอได้ยนิ ไหมว่า พวกเจ้า
วัชชีหมัน่ ประชุมกันเนื องนิ ตย์ ประชุมกันมากครั้งอยู่ เมื่อประชุมก็พร้อมเพรี ยงกันประชุม พร้อม
เพรี ยงกันเลิกประชุม พร้อมเพรี ยงกันทากิจที่พวกเจ้าวัชชีพึงกระทา ไม่บญ
ั ญัติสิ่งที่มิได้บญ
ั ญัติไว้
ไม่ลม้ ล้างสิ่ งที่บญ
ั ญัติไว้แล้ว ถือปฏิบตั ิมนั่ ตามธรรมที่วางไว้เดิม สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจ้า
วัชชีผมู ้ ีพระชนมายุมากของชาววัชชี และถือว่าถ้อยคาแนะนาพร่ าสอนของท่านผูอ้ าวุโสเหล่านั้นเป็ น
สิ่ งที่ควรรับฟัง ให้เกียรติกุลสตรี หรื อกุลกุมารี ไม่ข่มเหงน้ าใจ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียใ์ น
แคว้นวัชชี ของชาววัชชี ทั้งในเมืองและนอกเมือง และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่ เคยให้เคย
กระทาต่อเจดียเ์ หล่านั้น จัดการรั กษา คุม้ ครอง ป้ องกันพระอรหันต์ท้ งั หลายโดยชอบธรรม โดย
ตั้งใจว่า “ทาอย่างไร พระอรหันต์ที่ยงั ไม่มา พึงมาสู่ แว่นแคว้นของเรา ท่านที่มาแล้วพึงอยูอ่ ย่างผาสุ ก
ในแว่นแคว้น”
พระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ข้าพระองค์ได้ยินว่า พวกเจ้า
วัชชียงั ถือปฏิบตั ิอปริ หานิยธรรม ๗ ประการนี้อยู”่
พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ตราบใดที่พวกเจ้าวัชชียงั ถือปฏิบตั ิอปริ หานิ ยธรรม
๗ ประการ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่ อมเลย อย่าว่าแต่ถือปฏิบตั ิท้ งั
๗ ข้อเลย แม้ถือปฏิบตั ิขอ้ เดียวก็มีแต่ความเจริ ญ ไม่มีความเสื่ อม”

ตอนที่ ๒ บทเรียนจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา
กับแนวปฏิบัติในสถานการณ์ ปัจจุบัน
รัฐต้องมีผนู ้ า แม้แต่สังคมของสัตว์ ๓ สหายคือนกกระทา ลิง ช้าง อยูร่ ่ วมกันมานาน ไม่
เคยคิดว่าจะต้องมี ผูน้ า วันหนึ่ งก็ยงั ต้องมานั่งปรึ กษากันว่าจะคัดเลือกใครจะเป็ นหัวหน้า วิธีการ

๙
คัดเลือกคือ เอาต้นไทรต้นหนึ่ งที่ อยูใ่ นบริ เวณนั้นเป็ นเกณฑ์ โดยกาหนดข้อตกลงว่า “ใน ๓ ตัวนี้
ใครเห็ นต้นไทรนี้ ก่อน ผูน้ ้ ันเป็ นผูน้ า” ช้างพูดขึ้ นก่อนว่า “สมัยที่ เราเป็ นลูกช้าง ต้นไทรนี้ สูงแค่
ระดับขาอ่อนของเรา เราเห็นต้นไทรตั้งแต่ตอนเป็ นพุม่ เล็กๆ”
ลิงพูดว่า “ตอนเราเป็ นลูกลิง นัง่ อยูบ่ นพื้นดิน เคี้ยวกินหน่ อของต้นไทรอ่อนนี้ เราเห็น
มันตั้งแต่ตอนเป็ นเล็กๆ อยู”่
ส่วนนกระทาพูดว่า “สหายทั้งสองเอ๋ ย เมื่อก่อนมีตน้ ไทรใหญ่อยูท่ ี่โน้น เราไปกินผลของ
มันแล้วมาถ่ายเมล็ดมันลงในที่น้ ี จึงทาให้ตน้ ไทรงอกขึ้นตรงนี้”
สัตว์ ๓ ตัวเมื่อทราบข้อมูลอย่างนี้ ทาให้ทราบลาดับอาวุโสของกันและกัน ลิงและช้างจึง
ยกให้นกกระทาเป็ นหัวหน้า เคารพยาเกรงกันตามลาดับอาวุโส เชื่ อฟั งกันและกัน ทาให้อยู่กัน
ความร่ วมเย็นเป็ นสุข สันติสุขในรัฐเกิดจากผูน้ า และเป็ นผูน้ าที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม คนทัว่ ไปอาจมี
คุณธรรมจริ ยธรรมมากบ้างน้อยมาก หรื อบางคนอาจไม่มีเลย แต่ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบหลักที่จะให้
เกิดสันติสุขในรัฐเท่ากับผูน้ าที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม
แนวบริ หารจัดการที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขในรัฐที่เหมาะกันสถานการณ์ปัจจุบนั คืออะไร ?
ผูน้ ารัฐย่อมจะมีหลักการปกครองรัฐอยูแ่ ล้ว สามารถสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องในรัฐได้ แต่
ท้ายที่ สุดก็เกิ ดปั ญ หาความวุ่นวาย จึ งถื อว่ายังมี จุดบกพร่ องที่ จะต้องเติ ม เต็ม อยู่ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแม้จะเป็ นหลักที่ พระพุท ธเจ้าทรงแสดงไว้นานแล้ว แต่ก็เป็ นสัจธรรมอยู่ว่า ผูใ้ ด
ประพฤติ ปฏิบตั ิ ผูน้ ้ ันย่อมได้รับผลเอง(สันทิ ฏฐิ กะ)และไม่ข้ ึนอยู่กบั กาลเวลา(อกาลิกะ) ดังนั้นจึ ง
สามารถนาเป็ นหลักคิ ดเพื่อเติ มเต็มจุดบกพร่ องหลักการปกครองรั ฐได้ ถามต่อไปว่า “ในจานวน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์น้ นั หลักธรรมใดเหมาะที่สุดสาหรับการเติม
เต็มหลักการปกครองรัฐ ?” บทเรี ยนที่ได้จกั กวัตติสูตรก็คือ “ธรรมวิชยั ” การชนะข้าศึกโดยมิตอ้ งใช้
อานาจ มิตอ้ งใช้ศตั รา แต่ใช้ธรรมนั่นแหละทาให้สามารถครองความยิ่งใหญ่ทวั่ โลก พระเจ้าอโศก
มหาราชหลังจากที่ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงดาเนิ นนโยบายตามหลักการที่ปรากฏใน
จักกวัตติสูตรนี้ ทรงเปลี่ยนเสี ยงกลองศึกให้เป็ นเสี ยงกลองแห่งธรรม(ธัมมเภรี ) ทรงดาเนิ นนโยบาย
บริ หารบ้านเมื องโดยหลักธรรมวิ ชัย(ชนะโดยธรรม)ก็อยู่ในจักรวรรดิ วตั รข้อธรรมาธิ ปไตยคื อถือ
ธรรมเป็ นใหญ่ การที่ พระองค์ทรงปกครองจัดการรักษาอันชอบธรรมแก่ประชาชนดังพ่อปกครอง
ลูกก็อยูใ่ นจักรวรรดิวตั รข้อธรรมิการักขาคือการรักษาอันชอบธรรม การที่พระองค์ทรงป้ องกันมิ
ให้เกิดความเลวร้ายขึ้นในรัฐและปราบปรามเรื่ องเลวร้ายที่เกิดให้หมดสิ้ นไปจากรัฐก็อยูใ่ นจักรวรรดิ
วัตรข้ออธรรมการนิเสธนาเป็ นต้น

๑๐
จากบทเรี ยนที่ ได้จากคัมภี ร์พระพุทธศาสนาดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งที่ เป็ นหลักการและ
ตัวอย่างความสาเร็ จ สามารถสรุ ปลงในหลักการใหญ่(หัวใจของพระพุทธศาสนา)ได้ ๓ ประการ คือ
ไม่ทาชัว่ ทาดี ทาจิตให้ผอ่ งใส
ความชัว่ คือ ความชัว่ ทางกายเรี ยกว่ากายทุจริ ตมี ๓ อย่าง คือ(๑)ฆ่าสัตว์ (๒)ลักทรัพย์
(๓)ประพฤติผิดในกาม ความชัว่ ทางวาจาเรี ยกว่าวจีทุจริ ตมี ๓ อย่าง คือ (๑)พูดเท็จ (๒)พูดส่ อเสี ยด
(๓)พูดคาหยาบ (๔)พูดเพ้อเจ้อ ความชัว่ ทางใจเรี ยกว่ามโนทุจริ ต มี ๓ อย่างคือ (๑)เพ่งเล็งอยากได้
ของคนอื่น (๒)มีจิตพยาบาท (๓)เห็นผิด ดังนั้น การไม่ทาชัว่ ก็คือ (๑)เว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒)เว้น
จากการถือเอาสิ่ งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ (๓)เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (๔)เว้นจากการพูดเท็จ
(๕)เว้นจากการพูดส่ อเสี ยด (๖)เว้นจากการพูดคาหยาบ (๗)เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (๘)ไม่เพ่งเล็งอยาก
ได้ของของเขา (๙)มีจิตไม่พยาบาท (๑๐)มีความเห็นชอบ
ความดีมี ๒ ส่ วนคือ ส่ วนที่ ๑ การไม่ทาชัว่ ๑๐ อย่างดังกล่าวนัน่ แหละคือความดี ส่ วนที่
๒ ความดีที่เสริ มเข้าไปอีกเพื่อให้เกิดความดียงิ่ ๆ ขึ้นไป จัดเป็ นบุญบารมี ประกอบด้วย (๑)ทาน การ
ให้ปันสิ่ งของ (๒)สี ล ประพฤติเรี ยบร้อยดีงาม (๓)ภาวนา อบรมจิตใจ (๔)อปจายนะ อ่อนน้อมถ่อม
ตน (๕)เวยยาวัจจะ ขวนขวายรับใช้ มีจิตอาสา (๖)ปั ตติทาน เฉลี่ยความดีให้ผอู ้ ื่น (๗)ปั ตตานุโมทนา
ยินดีในความดีของผูอ้ ื่น (๘)ธัมมัสสวนะ ฟั งธรรมศึกษาหาความรู ้ (๙)ธัมมเทสนา สั่งสอนธรรมให้
ความรู ้แก่ผอู ้ ื่น (๑๐)ทิฏฐุ ชุกมั ม์ ปรับความเห็นให้ถูกตรง
ทาจิ ตให้ผ่องใส คื อ การฝึ กฝนอบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิ กขา หมายถึงการฝึ กฝน
กล่อมเกลากายวาจาให้มีความเรี ยบร้อยดีงาม สงบเสงี่ยม ทาให้พร้อมที่จะฝึ กและสะดวกที่จะฝึ กจิต
ให้เป็ นสมาธิ ซ่ ึ งจะทาให้เกิ ดปั ญญา ในการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิ กขานี้ ศีลเป็ นพื้นฐานเพื่อก้าว
ไปสู่ ความเจริ ญขั้นต่อไปคือ “จิตสมาธิ ” ศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นหรื อการไม่มีความดาริ ในการที่จะ
ทาความชัว่ ใดๆ อยูใ่ นใจ ซึ่งทาให้จิตใจบริ สุทธิ์ผ่องใสปลอดโปร่ ง ทาให้เกิดความคิดเห็นแจ่มแจ้งนัน่
คือปัญญา
ไม่ ท าชั่ว ท าดี ท าจิ ตให้ผ่องใส ถื อเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา ปั ญ หาก็อยู่ที่ ว่า จาก
หลักการสู่ การปฏิบตั ิจะทาอย่างไร ? คาตอบคือ “คนดีคือผูท้ ี่จะนาหลักการดีไปสุ่ ภาคปฏิบตั ิ” โจทย์
จึงมีต่อไปว่า “จะสร้างคนดีได้อย่างไร ?”
“คนดี” กับ “ความดี” เป็ น ๒ อย่างที่บางครั้งก็อยูด่ ว้ ยกัน บางครั้งก็แยกกัน “ความดี” เกิด
จากการ “ละชัว่ ทาดี และทาจิตให้ผอ่ งใส” “คนดี” ก็คือคนที่ละชัว่ ทาดี ทาจิตให้ผอ่ งใสนัน่ เอง ดังนั้น
วิธีสร้างคนดีกค็ ือให้เขาไม่ทาชัว่ ให้เขาทาดี และให้ทาจิตให้ผ่องใส ซึ่งในทางปฏิบตั ิ การที่จะประสบ
ความสาเร็ จในการสร้างคนดีน้ นั ต้องทาหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน นัน่ คือ (๑)หลักการดีที่มีอยูแ่ ล้ว ต้อง
ช่วยกันเชิดชูหลักการนี้ ให้ปรากฏรับรู ้ในสังคมอย่างต่อเนื่ องโดยรู ปแบบกิจกรรมหรื อประชาสัมพันธ์

๑๑
หรื อรู ปแบบอื่นๆ เช่นการศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นขั้นสอนให้รู้ (๒)แสดงตัวอย่างความดีตามหลักการ
นั้น เชิ ดชู คนมี คุณธรรมจริ ยธรรม มี คนทาให้เห็ นเป็ นตัวอย่าง เป็ นขั้นทาให้ดูอยู่ให้เห็ น (๓)การ
ฝึ กอบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิ กขาดังกล่าวแล้ว นัน่ คือทาจิตให้ผอ่ งใสตามหลักไตรสิ กขา
หลักคิดสาหรับนักบริ หารก็คือ “หลักการดีตอ้ งอาศัยคนดีนาไปปฏิบตั ิเพื่อสร้างแบบอย่าง
ที่ดี” ความจริ งในปั จจุบนั ก็คือ เรามี หลักการดีเพียงพอแล้วทั้งหลักการของอาณาจักรและศาสน
จักร ปัญหาจึงไม่ได้อยูท่ ี่หลักการ แต่อยูท่ ี่คนที่จะนาหลักการที่ดีไปปฏิบตั ิให้เป็ นต้นแบบ
ความจริ ง ในสังคมหนึ่ งไม่จาเป็ นว่าทุกคนต้องเป็ นคนดี แต่ขอให้มีคนดี เป็ นแบบอย่าง
และมี ผูน้ าแบบพระโพธิ สัต ว์ เหมื อ นกับ สั งคมโลกในแต่ ละกัล ป์ แต่ ล ะยุค มี พ ระพุ ท ธเจ้าเพี ย ง
พระองค์เดียวเท่านั้น ในยุคที่ว่างจากพระพุทธเจ้าถ้าจะมีรอยต่อที่เป็ นช่องว่างจริ งๆ ก็จะมีพระปั จเจก
พุทธเจ้ามาช่วยรักษาการ สังคมทัว่ ไปก็เช่นเดียวกัน การสร้างคนดีจึงเป็ นสิ่ งที่ผมู ้ ีอานาจหน้าที่ในทุก
สังคมในทุกยุคต้องเอาใจใส่เป็ นพิเศษ สัจธรรมก็คือว่า “ทุกคนอยากเป็ นคนดี แต่เป็ นคนดีไม่ได้ทุก
คน” ภาระหน้าที่ของมนุ ษยชาติ ก็คือช่วยกันอุดหนุ นส่ งเสริ มให้คนเป็ นคนดี แม้จะเป็ นคนดีได้ไม่
ทั้งหมดก็ตาม ในรัฐศาสตร์ เชิงพุทธหรื อพุทธรัฐศาสตร์ จึงควรแบ่ง “คนดี” เป็ น ๒ ระดับ คือ (๑)คน
ดีแบบกัลยาณชน (๒)คนดีแบบพระโพธิสตั ว์
คนดีระดับที่ ๑ กัลยาณชน เกิดจากการไม่ทาชัว่ มีเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็ นต้น และการทา
ความดี มีทาน ศีล ภาวนาเป็ นต้น ดังกล่าวแล้ว โดยพัฒนาจากความเป็ นปุถุชน(คนหนาด้วยกิ เลส)
ไปสู่ ความเป็ นกัลยาณชน(คนดี) ซึ่ งเมื่ อทาความดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่ องก็จะพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
อริ ยะตั้งแต่ช้ นั โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ซึ่ งทาได้ไม่ยาก เราบาเพ็ญทาน รักษาศีล
เจริ ญภาวนาต่อเนื่อง ก็บรรลุความเป็ นดีในระดับอริ ยะได้ แต่เมื่อพูดถึงอริ ยบุคคล เราก็มกั จะนึ กถึง
พระอรหันต์และคิดว่าเป็ นเรื่ องยากสาหรับคนทัว่ ไป ความจริ งก็คือว่า โลกปั จจุบนั เหตุที่มีรัฐหรื อ
สังคมบางแห่ งอุดมด้วยสันติสุข ก็เพราะมีคนดีเหมือนเป็ นอริ ยบุคคลหรื อเหมือนกับจะเป็ นโสดาบัน
อาศัย อยู่ จะโดยบรรลุ ค วามเป็ นโสดาบัน โดยสมบู รณ์ ห รื อ โดยลัก ษณนิ สัย หรื อ จิ ต ส านึ ก แบบ
โสดาบัน ก็ตาม ในสมัย ที่ พ ระพุท ธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ นางวิส าขามหาอุบ าสิ ก าเป็ นโสดาบัน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็เป็ นโสดาบัน ทั้ง ๒ ท่านก็อยูค่ รองเรื อนทามาหากินเหมือนคนทัว่ ไป แต่ยึด
มัน่ บาเพ็ญทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนาอยูเ่ ป็ นประจา ความดีเริ่ มต้นด้วย “คนดี” เพราะคนดีครอบครัว
จึง เพราะครอบครัวดีหมู่บา้ นจึ งดี เพราะหมู่บา้ นดี ตาบลจึงดี เพราะตาบลอาเภอจึงดี เพราะอาเภอดี
จังหวัดจึงดี เพราะจังหวัดดีประเทศหรื อรัฐจึงดี คิดและทาง่ายๆ อย่างนี้ ถึงแม้ระบบและกลไกจะดี ถ้า
คนไม่ก็ทาให้เกิดความดีไม่ได้ การฝึ กฝนอบรมตนให้เป็ นคนดีดว้ ยหลักทาน ศีล ภาวนาไม่ใช่เรื่ อง
ยาก แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจจะทาหรื อทากันเพียงเป็ นพิธีกรรม ไม่จริ งจังและไม่จริ งใจ ความดีจึงไม่เกิด

๑๒
คนดีระดับที่ ๒ คนดีแบบพระโพธิสัตว์ ซึ่งเกิดจากการทาความดีโดยบาเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ
คาว่า “บารมี” แปลว่า ถึงฝั่ง ธรรมเครื่ องถึงซึ่งฝั่ง หมายถึงคุณความดีที่บาเพ็ญอย่างยิง่ ยวด คุณความดี
ที่ได้บาเพ็ญมาที่ทาให้ยิ่งใหญ่ซ่ ึ งจะส่ งผลให้เป็ นพระสัมมาสัม พุทธะ ปฏิปทาอันยวดยิ่งที่ประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างยิ่งยวด บาเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซ่ ึ งจุดหมายอันสู ง ประกอบด้วย (๑)ทานบารมี คือ มี
อุป นิ สัย ฝั ก ใฝ่ ในทาน มี กุศ ลเจตนาในการให้ อ ยู่ต ลอดเวลา ให้ อ ามิ ส ทานบ้าง ธรรมทานบ้างใน
ชีวิตประจาวัน (๒)สี ลบารมี คือ มีอุปนิ สัยเรี ยบร้อยดีงาม มีความสงบเยือกเย็นเป็ นปกติ (๓)เนกขัมม
บารมี คือ ความดาริ ที่จะออกจากเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ทาให้ชีวิตยุง่ เหยิง หรื อดาริ ที่จะออกบวช ใน
มุมกว้างออกไปครอบคลุมถึงความคิดที่จะปลอดจากความโลภ (๔)ปั ญญาบารมี ใช้ปัญญาเป็ นเครื่ อง
นาทางในการทาหน้าที่การงานปกติหรื อใช้ปัญญาแก้ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา (๕)วิริยบารมี ใช้วิริยะเป็ น
เครื่ องนาทางในการทาหน้าที่อยูต่ ลอดเวลา มีความเพียรพยายามไม่ทอ้ ถอย มีความอุตสาหะแรงกล้า
และยิ่งยวดตลอดเวลา (๖)ขันติบารมี ใช้ขนั ติเป็ นเครื่ องนาทางในการทาหน้าที่การงานปกติ หรื อใช้
ขันติ (อดทน อดกลั้น อดออม)แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา มี ค วามอดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย
ความไม่เกรี้ ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต (๗)สัจจบารมี คือ ดาเนินชีวิตยึดความจริ งใจ จริ งวาจา และ
จริ งการเป็ นหลัก ไม่ว่าจะทาการใดๆ ที่ไหน เมื่อไรก็ยึดหลักนี้ ใช้สัจจะเป็ นเครื่ องนาทางในการทา
หน้าที่การงานปกติ หรื อใช้สัจจะแก้ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา (๘)อธิษฐานบารมี คือใช้อธิษฐานธรรมเป็ น
เครื่ องนาทางในการทาหน้าที่ การงานปกติ หรื อใช้อธิ ษ ฐานธรรม(ความมัน่ คงแน่ วแน่ )แก้ปัญ หา
ปั ญญาธิ ษฐาน ธรรมอันเป็ นฐานที่ มนั่ คื อปั ญญา สัจจาธิ ษฐาน ธรรมอันเป็ นฐานที่ มนั่ คือสัจจะ จา
คาธิ ษฐาน ธรรมอันเป็ นฐานที่มนั่ คือจาคะ อุปสมาธิ ษฐาน ธรรมอันเป็ นฐานที่ มนั่ อุปสมะที่มีอยู่ใน
จิตใจตลอดเวลา (๙)เมตตาบารมี คือ มีเมตตาธรรมอยู่เนื องนิ ตย์ น้อมนึ กในใจตลอดเวลาว่า “สพฺ เพ
สตฺ ตา อเวรา โหนฺ ตุ อพฺ ยาปชฺ ฌา โหนฺ ตุ อนี ฆา โหนฺ ตุ สุ ขี อตฺ ตาน ปริ หรนฺ ตุ ขอสัตว์ท้ งั ปวงจง
เป็ นสุ ข อย่าได้มี เวรภัยต่อกันและกัน อย่าได้พยาบาทปองร้ายกัน อย่าได้มีความทุกข์กายใจ ขอให้
รักษาตนพ้นจากทุกข์ภยั ทั้งสิ้นเถิด ใช้เมตตาธรรมเป็ นเครื่ องนาทางในการทาหน้าที่การงานปกติ หรื อ
ใช้เมตตาธรรมเป็ นหลักในแก้ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา โดยมีขนั ติบารมีเป็ นฐาน (๑๐)อุเบกขาบารมี คือ มี
ท่าทีที่นิ่งเรี ยบต่อปรากฏการณ์ ไม่เอนเอียง ไม่ปรุ งแต่งต่อยอด ใช้อุเบกขาเป็ นเครื่ องนาทางในการทา
หน้าที่การงานปกติหรื อใช้อุเบกขา(ความนิ่ง)แก้ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา
คนที่จะเป็ นผูน้ ารัฐควรเป็ นคนดีระดับใดระดับหนึ่ งใน ๒ ระดับนี้ ผูน้ ารัฐที่ดีที่สุดก็คือคน
ดีระดับที่ ๒ นี้ คนดีแบบพระโพธิ สัตว์ มี คุณธรรมจริ ยธรรมแบบพระโพธิ สัตว์ มี แต่การให้และให้
อย่างไร้ขอบเขต มีความเรี ยบร้อยด้านกายวาจาหาที่ตาหนิได้ยากเป็ นต้น เมื่อได้คนดีดงั กล่าวมานี้ คน
ดีนี่แหละจะนาหลักการดีที่มีอยูแ่ ล้วไปปฏิบตั ิเกิดผลดีเป็ นแบบอย่างที่ดี คนทัว่ ไปก็จะได้แนวปฏิบตั ิที่
ดีและแรงบันดาลใจที่จะทาตามอย่าง ความสมบูรณ์แห่งรัฐเกิดขึ้นได้อย่างนี้.

