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อนุรักษความเจรญิทางจิตใจ และกาวไปในปญญา∗ 
 
รมช. สิริกร มณีรินทร  ดิฉันนางสิริกร มณีรินทร รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ เปนตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนํา
ขาราชการและคณะทํางานโครงการโรงเรียนวถิพีุทธ พรอมท้ัง
คณาจารยจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ มากราบนมัสการ โดย
อยากจะใหผูบรหิารโรงเรียนไดรับฟงธรรมกถา จากพระเดชพระคุณ 

  ณ บัดน้ี โรงเรยีนวิถีพุทธ ขอกราบนมัสการทานเจาคุณ กลาว
ธรรมกถา ใหขอคิดเห็น และขอแนะนํา เพื่อเปนสิริมงคลแกการ
ดําเนินงานสืบตอไป 

พระธรรมปฎก ขอเจริญพร ทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งทุกทานที่ไดมาประชุมพรอมใน
โบสถนี้ ท้ังดานผูบริหารทางกระทรวงศึกษาธิการ และทั้งดาน
ผูบริหารครูอาจารยของโรงเรียนวิถีพุทธทุกแหง 

วันนี้เปนวันสําคัญอีกวันหนึ่ง ของงานโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ ซึ่งถือวาเปนงานที่เริ่มตนขึ้นใหม เปนกาวสําคัญที่นา
อนุโมทนา เพราะวาจุดเริ่มตนอยูท่ีกุศลเจตนา คือ ความตั้งใจดี และ
                                                           
∗ ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสที่รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร นําคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัด
การศึกษารูปแบบใหม พรอมทั้งผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย ของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่ว
ประเทศ ไปนมัสการ ถวายสักการะ ที่วัดญาณเวศกวัน ๑๒ พ.ค. ๒๕๔๖ 
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ปรารถนาดีตอชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงตอสังคม
ประเทศชาติ ซึ่งเปนน้ําใจของผูดําเนินงานทางดานการศึกษา ท้ัง
ฝายรัฐบาล ต้ังแตทานนายกรัฐมนตรีลงมา โดยเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ และทางดานโรงเรียน รวมไปถึงผูปกครอง 
ญาติโยมประชาชน  

เมื่อเปนเชนนี้ จึงเปนโอกาสที่วา เราจะไดมารวมมือกัน 
เพราะวาเจตนาดีท่ีเปนกุศลนั้นมีอยูแลวแนนอน เนื่องจากผูใหญ
ท้ังหลาย มีพอแมเปนตน ยอมรักเด็ก รักลูกของตน อยากใหลูกของ
ตนมีชีวิตที่ดีงาม มีความสขุ ดังที่เราใหพรกันอยูเสมอ สืบมาแต
โบราณวาขอใหมีความสุขความเจริญ 

ถึงจะเริ่มตนถูกที่                                                  
แตจะกาวไปดี ตองมีความชัดเจน 

จะใหมีความสุขความเจรญิไดอยางไร ก็ตองใหมีการศึกษา 
และเราก็คิดกันมาเหลือเกนิวาทําอยางไรจะใหเด็กมีการศึกษาที่ดี 
การศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนี้ มีขอนาอนุโมทนา
จําเพาะพิเศษในแงท่ีวา ท้ังเปนเรื่องของความคิดที่จะสืบสานทาง
วัฒนธรรมดวย และเปนเรื่องของปญญาซึ่งมองเหน็หลักการอันดี
งาม ท่ีจะเปนประโยชนแทจริงดวย ท้ังสองอยางนี้ประสานเขา
ดวยกัน 

ถาเราสาํรวจดู กจ็ะรูวามีโรงเรียนที่ไดดําเนินการในแนวที่
เรียกไดวาโรงเรียนวิถีพุทธอยูบางแลว โรงเรียนทั้งหลายในแนวนี้
แบบหนึ่งก็คือ โรงเรียนที่ดําเนินงานมาตามวัฒนธรรมประเพณี
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ไทยซึ่งมีรากฐานทางพระพุทธศาสนา โดยอยากใหเด็กของเรามี
ความดีงาม อยูในวัฒนธรรมเปนตน จึงเห็นกันวา จะตองให
การศึกษาตามแบบแผนที่พระพุทธเจาทรงสอนไว ซึ่งเราไดนับถือ
สืบตอกันมา อยางนี้เปนการมองในระดับหนึ่ง  

สวนบางโรงเรียนก็มองไปในแงของหลักการศึกษาวา คํา
สอนของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงไวนั้น คือตัวหลักธรรม ทําใหเรา
เขาใจถึงธรรมชาติของชีวิต ธรรมชาติของโลก และสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ตอชีวิตตอโลก ซึ่งก็คือเนื้อหาสาระของการศึกษานี่แหละ  

ท้ังสองแบบนี้เปนเรื่องของจุดเริ่มตน แลวก็ทําใหมีการสืบ
สานงานกันมา 

ถึงตอนนี้ก็เปนความสุกงอมในขั้นหนึ่งที่วา ทาง
กระทรวงศึกษาธิการเทากบัมาชวยใหโรงเรียนทุกแหงรวมกําลัง
ประสานกัน เพ่ือต้ังตนครั้งใหญ ท่ีจะกาวกันไปอยางจริงจัง  

เวลาที่ผานมาในชวงที่ทางกระทรวงศึกษาธิการไดเริม่คิด
ทําเรื่องนี้ แมแตชื่อก็ยังตองมาตกลงกันดังที่ยุติวา “โรงเรียนวิถี
พุทธ” มาถึงบัดนี้ การเตรียมการตางๆ ผานไปโดยใชเวลามาก
พอสมควร นับถึงวันนี้ก็ถือวาเตรียมพรอมแลว หมายความวา เรา
สามารถตั้งตัวท่ีจะกาวตอไป และถาเราพรอมจริงๆ ก็จะกาวไป
อยางมีพลัง  

การที่จะกาวไปอยางมีกําลังนั้น แนนอนวา อยางที่หนึ่งตอง
มีความชัดเจน คือความชดัเจนวา พวกเราที่จะทํางานนี้คือใคร เรา
กําลังจะทําอะไร ทําเพื่ออะไร และจะทําอยางไร อยางนอยตองมี
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ความชัดเจนในเรื่องเหลานี้ เฉพาะอยางยิ่ง ชัดเจนในหลักการแหง
วิถีพุทธ 

ถามีความชัดเจนแลว ความมั่นใจก็เกิดขึ้น เพราะวา ปญญา
ความรูท่ีชัดทําใหเกิดความมั่นใจที่แท ถาเราไมรูอะไร มีความพรามัว
แลวความมั่นใจก็เกิดไมได แตพอรูชัดเจนก็มั่นใจ และเมื่อมั่นใจก็
เกิดกําลัง  

กําลังทางดานจิตใจที่มีกําลังปญญาเปนฐานมั่นคงแลว ก็จะ
ออกสูการปฏิบัติเปนพฤติกรรมเปนตน ตอนนี้ก็จะทําใหมีกําลังใน
ขั้นปฏิบัติการตอไป 

ร.ร.วิถีพุทธ ตองเขมดวยปญญาที่พาสูจุดหมายแหงโพธิ      
และบูรณาการกับการพัฒนากายวาจาจิตใจในกระบวนการแหง
ไตรสิกขา 

การศึกษานี้ เปนเรื่องที่สาํคัญ แลวเราบอกวาที่นี่เปน โรงเรียน
วิถีพุทธ ชือ่ของโรงเรียนเอง ย่ิงบอกอยูในตัวและโดยตรงถึง
ความสําคัญของการศึกษา  

ชื่อโรงเรียนบอกวาวิถีพุทธ คือวิถีทางของพุทธะ คําวา 
“พุทธ” นั้นแปลวา ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ซึ่งเปนความหมายที่สืบ
เนื่องมาจากปญญานั่นเอง  

พุทธะ มาจาก โพธิ เริ่มดวยม ีพุทธิ ซึ่งเปนชื่อของปญญาอยาง
หนึ่ง แลวก็พัฒนาสูงขึ้นไป จนสูงสุดเรียกวาโพธิ พูดแบบไทย
เปนโพธิปญญา แปลวาปญญาที่เปนโพธิ หรือปญญาขั้นที่เปนโพธิ 
ใครไดบรรลุถึงโพธิ ผูนั้นก็เปนพุทธะ  
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เมื่อเปนโรงเรยีนวิถีพุทธ ก็เปนโรงเรียนในวิถีแหงปญญา 
ท่ีจะทําใหเปนพุทธ ท่ีจะทําใหเปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ฉะนั้น ชื่อบง
บอกอยูในตัวแลววา ตองโยงไปหาปญญา  

พรอมกันนั้น โดยตัวระบบการศึกษาเอง สิ่งที่เปนเนื้อหา
สาระของการศึกษาในวิถีพุทธนั้น แนนอน ทุกคนรูกันเลยวา คอื 
ไตรสกิขา  

พอพูดวาไตรสิกขา คือ ศีล สมาธ ิ ปญญา ก็จบลงดวย
ปญญา ซึ่งก็ชัดอีก วาโรงเรียนนี้จะตองมีจุดเดนที่สําคัญคือปญญา 
เปนจุดที่ทําใหบรรลุผล เพราะปญญาที่สูงสุดก็คือโพธิ ท่ีทําใหผู
บรรลุเปนพระพุทธเจา ถายังไมถึงปญญานี้ก็ยังไมบรรลุผลสําเรจ็ 
ฉะนั้น ปญญาจึงเปนตัวสําคญั  

แตก็จะมองเห็นในไตรสิกขานั้นวา ปญญานี้มาบนฐานของ
การพัฒนาที่พรอมเปนองครวม ซึ่งมีดานอื่นๆ ของชีวิตพัฒนามา
ดวยกัน คือ มีศีล มีสมาธิ ดวย  

เดิมทีเดียวนั้น คนก็รูกันมานานแลววา ในเรือ่งของสังคม 
คนเราควรจะตองอยูรวมกันดวยดี โดยประพฤติตอกันในทางที่ไม
ทําราย ไมเบียดเบียนกัน เปนตน ความประพฤติท่ีดีนี่เปนเรื่องที่
เนนกันมาแตไหนแตไรแลว  

แตไมใชแคอยูรวมกับเพื่อนมนุษยดวยกันเทานั้น ความ
เปนอยูโดยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทุกอยาง จะตองใหเปนไปอยาง
ดีดวย จึงตองมองทั้งการอยู การกิน การดู การฟง การทําการตางๆ 
การใช กาย วาจา ในการพูดจาสัมพันธเกี่ยวของกันทั้งหมด ก็ตอง
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เนนใหคนมีความประพฤติดี ท้ังปฏิบัติดีตอคนดวยกัน และปฏิบัติ
ถูกตองตอสิ่งแวดลอมทุกอยาง นี้คือมีศีล 

แตบางครั้งเราจะเห็นวา ศีลนี่มีการเขว คือ มีการประพฤติ
ปฏิบัตินอกทางออกไป บางทีก็เกินควร หรือบางทีก็มีจุดหมายพรา
หรือเขว และจุดหมายที่เขวก็มีตางๆ เพ่ืออยางโนน เพ่ืออยางนี้ 
แมกระทั่งในหมูคนที่บอกวานับถือพระพุทธศาสนานี้เอง ก็ตอง
ระมัดระวัง  

แมแตถาพระภิกษุรูปใดประพฤติศีล เพ่ือไปสวรรค ก็ผิด
แลว เรียกวาเปนสีลัพพตปรามาส เปนการถือศีลผิดจากความหมาย
และพลาดจากจุดหมาย  

อยางไรก็ตาม ศีลนั้นเปนเรื่องอยูแคพฤติกรรม ท่ีสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม และการอยูรวมกับผูอื่นในโลก ทีนี้ ลึกเขาไป พอ
ถึงเรื่องของจิตใจ ก็มีจุดมองสาํคัญที่สมาธิ ซึ่งทําใหจิตมั่นสนิทไดท่ี 
เปนกัมมนีย คือเหมาะที่จะใชงาน เริ่มตั้งแตงานชวยใหกุศลคือ
คุณสมบัติดีงามตางๆ เจริญงอกงาม ไปจนถึงงานพัฒนาปญญา 

ในสมัยโบราณตั้งแตนานกอนพุทธกาล ก็มีผูท่ีเนนในเรื่อง
จิตใจ คนยุคกอนโนนไดพยายามฝกฝนพัฒนาจิต จนกระทั่งวาตัด
ขาดจากสังคม ปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยูในปา บําเพ็ญสมาธิ 
จนกระทั่งไดบรรลุฌานสมาบัติ ถึงกับไดอภิญญาตางๆ ดังเรื่องของ
ฤาษีชีไพรในชาดก  

แตแลวจุดตันของฤาษีดาบสเหลานั้น ก็คือทานเหลานั้นดิ่ง 
ลึกลงไปๆ แลวกลายเปนวาไปไดสมาธิท่ีเพลินกับความสุข ติดอยู
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ในความสุข หรือไมอยางนั้นก็อยากไดสมาธิเพ่ือมีพลังจิตที่ย่ิงใหญ 
จะไดมีฤทธิ์ มีปาฏิหาริย 

นี่คือเรื่องของมนุษยท่ีเดินหนากันมาแลวในแดนของศีล 
และแดนของสมาธ ิ คือเรื่องของพฤติกรรม รวมทั้งการสัมพันธกับ
โลก แลวก็เรือ่งจิตใจ ซึ่งมีท้ังทางที่ถูกและทางที่ผิด แตรวมแลวถา
จบอยูกับสองอยางนี้ ก็ตัน 

ท้ังเรื่องศีล และเรื่องสมาธินั้น พระพุทธเจาไดทรงไป
ทดลองปฏิบัติในสํานักตางๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ แลวในที่สุดก็ทรง
มา พัฒนาวิธีการของพระองคขึ้นใหม โดยเฉพาะสวนสําคัญก็คือ
เติมปญญาเขาไป  

วาโดยทั่วไป ปญญานี้เปนตัวรูและเปนตัวจัดตัวปรับ หรือ
ตัวจัดการ เริ่มตั้งแตรูวาจุดหมายอยูท่ีไหน อะไรที่จะใหไปถึง
จุดหมายได ศีลแคไหน สมาธิแคไหน ทําเพื่ออะไร และแคไหนจึง
จะพอดี แลวปญญาก็บอกใหจัดการไดตามนั้น ถาไมมีปญญา ก็
จัดการอะไรไมได  

พอมีปญญารูแลวก็จัดการไดถูกตอง ก็จัดก็ปรับก็แก และ
ตะลอมใหเรื่องศีล ท่ีสัมพันธทางดานกายภาพ รวมทั้งสัมพันธกับ
โลกวัตถุและโลกมนุษยของคนทั่วไปในสังคม และเรือ่งสมาธิดาน
จิตใจใหเขาสูแนวทาง จนเกิดเปนมัชฌิมาขึ้นมา คือเปนทางสาย
กลางพอดี การจัดปรับทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของปญญา เริ่มดวย
สัมมาทิฏฐิเปนตนไป  

ปญญาเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกตอง พอตัว
ความเห็นถูกตอง หรือปญญาเห็นชอบเขามาแลว ก็จัดปรับใหศีล 



โรงเรียนตองชวยสังคมไทยฯ ๘

สมาธ ิมาเขาสูแนวทางที่ถูกตอง เขาสูวถิีพุทธ ตองเนนวาปญญาเปน
ตัวจัดตัวปรับ  

ร.ร.วิถีพุทธตองสรางสรรคมนุษย ผูมีชีวิตอันด ี                   
ที่การพัฒนาปญญาประสานกับการพัฒนากายวาจาและจติใจ 

มีพุทธพจนแหงหนึ่ง ทรงอุปมาวา เหมือนกับเราสรางเรือน
ท่ีมียอด เรือนนั้นมีองคประกอบตางๆ อะไรบาง ก็สรางกันขึ้นไป 
จนกระทั่งเกือบจะเสร็จอยูแลว ขาดแตยอดอยางเดียว ก็ปรากฏวา 
ชิ้นโนนยังโดงไปทางโนน ชิ้นนี้โดงไปทางนี้ บางอยางเควงควาง
เลื่อนลอย หลายอยางสับสนเกะกะเกยกายกันไป พระพุทธเจาตรัส
บอกวา เอายอดลงครอบเมื่อไร ทุกอยางก็ลงตัวหมด เปรยีบ
เหมือนกับวา ในการปฏิบัติธรรมนี่ องคประกอบตางๆ มีพรอม
แลวแตยังไมลงตัว ปญญามาเมื่อไร กค็ือยอดมาครอบลงไป ทุก
อยางจึงเขาที่หมด 

ฉะนั้น ปญญาจึงเปนสวนสําคัญสูงสดุในพระพุทธศาสนา 
มีศีล คือไดพัฒนากาย-วาจา (รวมทั้งประดาอินทรียเครื่องรับรู) 
และมีสมาธิ คือไดพัฒนาจิตใจ ก็ดีอยางยิ่งแลว แตดนีั้นยังไมแน 
ตองมีปญญามาครอบยอดลงไป จึงจะสมบูรณ 

แตถาจะเอาเพียงปญญา ไมมีศีล ไมมีสมาธิเปนฐาน ก็จะ
จุนจาน จับจด วุนวาย ไมใชปญญาที่แทจริง ตองมีท้ังศีล ท้ังสมาธิ
ครบ และตองบรรจบที่ปญญา  

โรงเรียนวิถีพุทธ มองในแงนี้ก็จะตองกาวไปใหถึงปญญาให
ได โดยมีท้ังศีล และสมาธิเปนฐาน เปนที่มั่น และเปนพลัง แตอยา
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หยุดอยูแคศีล อยาเอาแคสมาธ ิ เพราะตัวท่ีจะทําใหเด็ดขาด ให
บรรลุผล จนกระทั่งเปนพระพุทธเจา ก็สําเร็จดวยปญญา ท่ีชื่อวา
โพธิ  

พัฒนาจิตใจไปสูงแคไหน อยางสูงสุด ก็ไปเปนพระพรหม 
คือ ไดฌาน ไดสมาบัติ ซึ่งเกงกาจที่สุด โดยมีคุณธรรมคือพรหม
วิหาร ๔ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จบสิ้น เปนผูประเสริฐ
มาก ก็เปนพระพรหม ซึ่งนับวาสูงอยางยิ่ง  

“พรหม” แปลวาผูสูง ผูประเสริฐ จิตใจดี เปนพรหมได แต
เปนพุทธไมได พฤติกรรมดี มีศีล จิตใจดี มีเมตตา กรุณา เปนตน 
สําคัญอยางยิง่แลว แตตองมีปญญามาเปนตัวจัดปรับใหลงตัวไดท่ี 
แลวจึงจะเปนพุทธะได  

ฉะนั้น โรงเรียนวิถีพุทธในแงนี้ ก็ตองใหไดอยางที่กลาว
แลว คือเนนวาตองใหถึงปญญา และจะตองทําปญญาใหเดนชัด
ขึ้นมา แตตองเปนปญญาชนิดที่มาบูรณาการกับศีล และสมาธิได 
แลวก็จะทําใหชีวิตของเราดีงาม เปนไปเพื่อเกื้อกูลสรางสรรค ทุก
อยางลงตัวสมดุลสมบูรณหมด  

เมื่อมีศีล มสีมาธิ และมีปญญาที่ทําใหทุกอยางลงตัว ก็เปน
ระบบที่เรียกวา “ไตรสิกขา” 

โรงเรียนใดกาวไปในไตรสิกขา มีศีล มีสมาธิ พรอมทั้ง
ปญญาเปนยอด เมื่อดําเนินไปในวิถีทางนี้ ก็เปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
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สัตวสังคม ชนิดพิเศษที่ศึกษาได                              
สามารถเขาถึงธรรมที่เหนือสังคม 

โรงเรียนวิถีพุทธนี่แหละ ทําหนาที่ถูกตองตามหลักของ
ความเปนมนุษย เพราะวามนุษยนี้ทางพระพุทธศาสนาถือวาเปน
สัตวที่ตองศึกษา จะใชศัพทเกาๆ ก็ได วาเปนสัตวท่ีตองฝก เปนสัตว
ท่ีตองหัด เปนสัตวท่ีตองพัฒนา เปนสัตวท่ีตองเรียนรู ก็คือตอง
ศึกษานั่นเอง ไมเหมือนสตัวท้ังหลายอื่น  

แมแตท่ีเราพูดกันวา มนุษยเปนสัตวสังคม ความจริงก็เปน
การมองแยกสวน เห็นเพียงดานเดียว ไมถูก ไมพอ  

สัตวสังคมที่ชื่อวามนุษยนี้ ไมเหมือนสัตวสังคมชนิดอื่น 
เชน ไมเหมือนผึ้ง ไมเหมือนมด เปนตน สัตวพวกน้ันอยูกันมาใน
กฎเกณฑกติกาที่เปนไปโดยสัญชาตญาณ พอเกิดมาก็เขาอยูรวม
สังคมของมนั มีการปฏิบัติหนาที่ แบงงานกันทําเปนตน โดย
สัญชาตญาณ ทํากันไปจนกระทั่งตายก็อยูอยางนั้น มันเปนไปตาม
วิถีของมันที่แนนอนตายตัว  

แตมนุษยไมใชสัตวสังคมแบบนั้น มนุษยเปนสัตวสังคม
ชนิดพิเศษ ท่ีวาลึกลงไป เปนสัตวท่ีตองศึกษา เมื่อมนุษยเปนสัตวท่ี
ตองศึกษา มนุษยกเ็ปนสัตวท่ีพัฒนาโดยสัมพันธกับสังคมในเชิงที่
เปนเหตุปจจัยแกกัน มนุษยแตละคนเปนปจจัยแกสังคมได สังคม
เปนปจจัยแกมนุษยได เกิดการพัฒนาแบบอิงอาศัยควบคูกันไป  

ท้ังนี้ บนฐานแหงความจริงของกฎธรรมชาติ ตรงนี้ตองย้ํา
วา นี่ตองเลยไปถึงโนน ไมไดอยูแคสังคม ตองไปถึงความจริงของ
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กฎธรรมชาติ ท่ีอยูเหนือสงัคม และกํากับควบคุมทั้งชีวิตและสังคม 
ฐานอยูท่ีนั่น  

มนุษยเรานี้ เมื่อมีการศึกษา หรือไมมีการศึกษา จะมีความ
ยืดหยุน เปลี่ยนแปลง ตางจากสัตวท้ังหลายอื่น ท่ีวาสัตวสังคมอยาง
อื่นเหลานั้น เขามาอยางไรก็ไปอยางนั้น แตสัตวมนุษยนี่เปนสัตว
สังคมชนิดพิเศษที่มีการศึกษาได มีศักยภาพที่พัฒนาได  

เมื่อมีการศึกษาได ก็อาจจะไมมีการศึกษาได ถามีการศึกษา 
ก็รูจักที่จะไดประโยชนจากสังคมที่ตนอยูรวม ไดประโยชน ไดสิ่ง
ท่ีดีงามถูกตอง เกื้อกูลแกชีวิตของตัวเอง แลวก็สามารถเอือ้
ประโยชนแกสังคมอีกดวย  

แตถาไมมีการศึกษา มนุษยท่ีเปนสัตวสังคมนี้ อาจจะ
กลายเปนวา ไดรับผลรายจากสังคม แลวก็กลายเปนผูเบยีดเบียนตน 
แลวก็เบียดเบียนสังคม ทํารายสังคมไปเลย ตรงนี้ก็ตางจากสัตว
สังคมชนิดอื่นๆ  

ฉะนั้น สัตวมนุษยไมเหมือนสัตวชนิดอื่น เราจะไปเปรียบ
กับสัตวสังคมชนิดอื่นไมได หรือไมพอ ในแงนี้ มนุษยเทากับมี
ความเปนอิสระมากกวาสัตวอื่นๆ  

ทีนี้ ความเปนอิสระนี่ มันโยงไปหาฐานสําคัญคือการเขาถึง
ความจริงของธรรมชาติ  

มนุษยมีหนาที่ประจําตัวทุกคน คือ ตองศึกษา ทีนี้ เมื่อ
มนุษยศึกษาไป ท้ังๆ ท่ีอยูรวมในสังคม แตเมื่อใดมนุษยเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติ เมื่อนั้นมนุษยสามารถมีจิตใจและปญญาที่เปน
อิสระจากสังคม และสามารถทําใหแกสังคมไดดีท่ีสุดดวย  
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มนุษยเขาถึงความจริงของธรรมชาติ เปนอิสระจากสังคม 
แตกลับมาใหสติปญญาแกสังคม บอกแนวทางแกสังคม อาจจะ
เปลี่ยนแนวทางแกไขผันแปรทิศทางของสังคมไปเลย  

ฉะนั้น มนุษยจึงเปนผูท่ีจัดการกับสังคมได ไมใชเฉพาะวา
เปนผูถูกหลอหลอมจากสังคมเทานั้น วิถีของมนุษยก็อยางนี้แหละ 
มนุษยท่ีมีการศึกษา โดยมีโยนิโสมนสิการเปนจุดเริ่ม สามารถทํา
ใหวิถีของสังคมนี้เปลี่ยนไป ทําใหประวัติศาสตรเริ่มยุคกันใหม 
เรื่องนี้เปนอยูเสมอ เรื่อยมาเลย  

เรื่องของมนษุยนี้ จุดสําคัญจึงอยูท่ีวา ตองมีการศึกษา แลว
ก็เขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ ท่ีจะทําใหเปนอิสระ ซึ่งเปน
อิสร-ภาพของจิตใจ และอิสรภาพแหงปญญา โดยที่ในทางสังคม
ดานกาย-ภาพจะรูจักอยูอยางพึ่งพากันพอดีๆ  

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็พยายามใหทุกคนไดศึกษา 
คือฝกฝนพัฒนาตนเอง เพ่ือเขาถึงความจริงของธรรมชาติ ใหรูโลก
และชีวิตแจงจริง แลวก็จะบรรลุจุดหมายของชีวิต โดยไมตองขึ้น
ตอสังคม แลวก็มาเอื้อตอสังคมอีกทีหนึ่ง  

การศึกษามวลชน เนนปจจัยทางสงัคม                           
โดยจัดตั้งระบบกัลยาณมิตรขึ้นมาชวยพาคนใหกาวไปในวิถีแหง
ไตรสิกขา 

ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนใหคนศึกษานี้ คนไหน
พยายามไป ก็มีทางที่จะบรรลุอิสรภาพ ซึ่งเปนจุดหมายที่บรรลุได
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ในทุกยุคทุกสมัย ทุกกาลทุกเวลา ไปไดเรื่อย แลวแตตัวเขาจะ
ปฏิบัติ  

แตพรอมกันนั้นอีกดานหนึ่ง เราตองการใหมนุษยจํานวน
มาก หรือสวนใหญ หรือท้ังสังคมนี้ไดประโยชน เราก็จึงจัด
กิจกรรมขึ้นมาเปนพิเศษ คือจัดระบบกระบวนการตางๆ ทางสังคม 
เพ่ือเอื้อตอการที่จะใหทุกคนไดศึกษา จนกระทั่งเรามาเรียก
การศึกษาในความหมายปจจุบันเปนทํานองนี้ คือกลายเปนกิจกรรม
และกิจการของสังคม ซึ่งที่จริงนั้น การศึกษาที่เปนเนื้อแทตัวจริงก็
คือ กิจกรรมของชีวิตของแตละคน หรือเปนหนาที่ของทุกชีวิต  

ตรงนี้เปนจุดที่สําคัญ คอื ถามองที่บุคคล ก็มบุีคคลที่
สามารถบรรลุจุดหมาย คือบรรลุความเปนอิสระ โดยเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติได ตลอดทุกเวลาในทุกยุคทุกสมัย ในเมื่อเขาถึง
ความรูหรือปญญานั้น  

แตสาํหรับสังคมแลวไมเหมือนกัน อยางที่พระพุทธเจาทรง
สอนไปๆ คนที่สุกงอมพรอมถึงที่ปฏิบัติเฉพาะตัวเขาก็บรรลุได แต
สําหรับสังคมนี้ เมื่อมองรวมๆ ก็คือคอยๆ กาวไป อาจจะกาวไป
อยางอุยอาย หรือบางทีกาวหนาไปแลว บางคราวก็กลับถอยหลัง  

ลองมองดูอยางสังคมไทยของเรานี้ เราบอกวา เรานับถือ
พระพุทธศาสนา ถานับถือพระพุทธศาสนาจริง ก็คือเขาสูไตรสิกขา 
แตขอถามวาเรากาวไปไดแคไหนในไตรสิกขา นี่มองโดยรวมนะ 
คือมองที่สังคม ไมใชมองที่บุคคล บุคคลนั้นๆ เขาอาจจะเปนอิสระ
ไปแลว แตตอนนี้เรามองในแงสังคม 
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การที่มีโรงเรียนวิถีพุทธ ก็คือเรากําลังดําเนินงานในขั้นนี้ 
ไมใชแคขั้นการศึกษาของบุคคล แตเรากําลังจะชวยใหสังคม
ท้ังหมด หรือทุกๆ คนนี่ ไดศึกษา ใหมนุษยกาวไปในวิถีสูความ
เปนพุทธ คือกาวไปในวิถีแหงไตรสิกขา 

ในการนี้ ภารกิจของเราที่สําคัญก็คือ การจัดสรรปจจัย
เกื้อกูลตางๆ ใหแกบุคคล ท่ีจะชวยใหเขากาวไปในวิถีแหง
ไตรสิกขานั้น เราจึงไดจัดตั้งหลักการตางๆ ขึ้นมา โดยวางเปน
ระบบพื้นฐานของไตรสิกขานั้น เริ่มตั้งแตวา การนําเขาสูวิถีของ
ไตรสิกขานั้น ตองมีองคประกอบตางๆ โดยเฉพาะก็คือปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีท้ังปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน  

ปจจัยภายนอก เรียกเปนศัพทวิชาการวา ปรโตโฆสะ เสียง
จากผูอื่น เชน คําบอกเลากลาวสอนเปนตน โดยเฉพาะที่เปน
กัลยาณมิตร สวนปจจัยหรือองคประกอบภายในคือ โยนิโสมนสิการ 
สองอยางนี้เปนตัวแกน และมีองคประกอบอื่นๆ ตอไปอีก  

แตในแงสังคม การศึกษาที่เราพูดถึงนี้ ตองเนนขอท่ีหนึ่ง 
คือ ปรโตโฆสะ วาทําอยางไรจะจัดตั้งกัลยาณมิตรขึ้นมาได ให
กัลยาณมิตรนี่ไปชวยกระตุน ไปเอื้อโอกาส ไปจัดสรรปจจัย
แวดลอม ท่ีจะตะลอม ท่ีจะเกื้อกูลหนุนใหคนซึ่งมีหนาที่ศึกษาอยู
แลว แตละคนนั้นไดมีโอกาสพัฒนาตัวเองกาวไปในวิถีแหง
ไตรสิกขาใหได  

ตรงนี้ก็คือหนาที่การงานของเรา ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ฉะนั้น เรื่องของการศึกษาที่เราเรียกวาสําหรับมวลชนหรืออะไร
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อยางนี้ ท่ีเรามาจัดเปนโรงเรียนอยางโรงเรียนวิถีพุทธนี่ จึงตองมาดู
กันที่ขั้นนี้  

เราจึงตองชัดเจนในเรื่องของหลักการ ในเรื่องของระบบ
และกระบวนการวา ระบบของไตรสิกขาคืออะไร เปนอยางไร 
บูรณาการกันอยางไร มีฐานเริ่มจากอะไร จุดไหน เมื่อชัดแลวจึงจะ
เดินหนาไปได  

เรื่องของการศึกษาสําหรับมวลชนหรือสังคม จึงตองไป
รวมกับกิจการดานอื่นของสังคม นอกจากจัดที่ตัวการศึกษา ท่ีเรา
มองเปนดานเนนหรือเปนแกนแลว ท่ีจริงตองมองทั้งสังคม  

วัฒนธรรมเปนวินัย ตองทําวินัยใหเปนวัฒนธรรม                
และตองใชวฒันธรรมนําคนเขาสูวิถแีหงไตรสิกขา 

กิจการและกระบวนการของสังคมทั้งหมดนั้น ท่ีจริงในแง
หนึ่งก็เปนการจัดเพื่อการศึกษานี่เอง เชน เรื่องวัฒนธรรม  

เมื่อเปนสังคมแลว เราบอกวาสังคมที่เจริญตองมีวัฒนธรรม 
แลววัฒนธรรมนั้นคืออะไร เพ่ืออะไร 

วัฒนธรรม ก็คือลักษณะการดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของหมู
มนุษย ท่ีอยูตัวในระดับหนึ่ง เหมือนกับเคยชินกันมา พูดทางพระก็
จัดเขาในวินัยนั่นเอง  

แตวัฒนธรรมเปนวินัยหรือกฎหมายชนิดที่ไมเปนลาย
ลักษณอักษร คือเปนแบบแผนแหงการดําเนินชีวิตของมนุษย ท่ี
ยอมรับกันแลวในสังคมนั้น จนกระทั่งเหมือนกับเปนการบังคับ
กลายๆ เพราะเหมือนเปนหลักยืนตัวอยู ซึ่งคอยกําหนดวา คนที่อยู
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ในสังคมนี้จะตองดําเนินชีวิตอยางนี้ พูดจาทําอะไรๆ อยางนี้ๆ เปน
กฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร เรียกทางพระก็เปนวินัยและเปน
ศีลระดับหนึ่ง 

อนึ่ง ในเมื่อวัฒนธรรมเปนวินัยชนิดที่อยูตัวลงตัวของ
สังคม ซึ่งเขาสูวิถีชีวิตของคนในสังคมจนกระทั่งปฏิบัติกันไปโดย
ไมตองรูตัว ดังนั้น เมื่อพูดในทางกลับกัน ถาจะจัดวางวินัยใหไดผล 
ก็ตองทําวินัยนั้นใหกลายเปนวัฒนธรรม 

ทีนี้ วินัยท่ีเปนวัฒนธรรมนี้ จะมีความเขมแข็งมชีีวิตชีวาแค
ไหน นี่แหละ ตอนนี้ก็คือหนาที่สวนหนึ่งของการศึกษา ท่ีจะ
เอาวัฒน-ธรรมมาบูรณาการเขาในกระบวนการของการศึกษา 
หมายความวาวัฒนธรรมนี่เองเปนองคประกอบสาํคัญในดาน
กัลยาณมิตร ท่ีเราจัดสภาพแวดลอมแหงความเปนอยู ใหเอื้อตอการ
ท่ีเขาจะเจริญในการศึกษาหรือในวถิีแหงไตรสิกขา  

ฉะนั้น วัฒนธรรมไทยนี้ ถาวิเคราะหดูไปแลว สวนใหญ
ทีเดียวคือการที่จะสรางแบบแผนแหงวิถีการดําเนินชีวิตใหคนไทย
กาวไปในทาน ศีล ภาวนา หรือใหกาวไปในไตรสิกขาไดดีขึ้น  

ดังจะเห็นวา การที่มีการจัดโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น ทานที่มอง
ในแงวัฒนธรรม จึงมองความเปนวิถีพุทธในแงวา ไปบําเพ็ญทาน 
ตักบาตร ไหวพระ ไปสวดมนต อะไรเปนตน แตนี่เปนการมองใน
แงวิถีชีวิต คือมองในแงรปูแบบทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนการมองใน
ระดับการสืบผล ไมลงไปถึงจุดที่แท คือการสานเหต ุ 

อยางไรก็ตาม แมจะมองในแงนี้ก็นาอนุโมทนา ถือวาเปน
ฐานที่จะเริ่ม แตเราจะหยุดอยูแคนี้ไมได อันนี้เปนเพียงฐานทาง
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สังคม คนเราจะอยูแคฐานเทานั้นไดอยางไร หมายความวา 
วัฒนธรรมนี้เปนพ้ืนฐาน เปนสภาพแวดลอม เปนตัวเกื้อกูล เปน
วินัย แลวทีนี้วินัยก็คือสภาพเอื้อโอกาส และการจัดสรรโอกาส 
เพ่ือใหเรากาวตอไปหรือดําเนินการอะไรๆ ไดคลองไดสะดวกขึ้น 
เราจึงตองใชวัฒน-ธรรมใหไดประโยชนท่ีถูกตอง 

ตรงนี้ มีขอสังเกตแทรกเขามาวา วินยัไมไดมคีวามหมาย
เปนการบังคับ  

วินัยนั้น ในทางพระพุทธศาสนา แปลวาการนําไปใหวิเศษ 
สําหรับมนุษย การที่จะนําไปใหวิเศษ ก็คือ การฝก หรือฝกหัด
พัฒนาขึ้นไป รวมทั้งการจัดการตางๆ เพ่ือใหการฝกหัดพัฒนานั้น
ดําเนินไปดวยดี 

ดังนั้น ความหมายสําคัญของวินัย ก็คือการจัดสรร
สภาพแวดลอม จัดตั้งระบบการดําเนินชีวิต และจัดวางระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษย ใหเอื้อตอการที่จะปฏิบัติการตางๆ ใน
การดําเนินชีวิตและทํากิจการทั้งหลายใหกาวไปสูจุดหมาย เชน 
เมื่อมีวินัยแลว พระสงฆก็บําเพ็ญสมณธรรมไดสะดวก  

สังคมตองมีวัฒนธรรมที่เอื้อตอการกาวไปในคุณความดี 
แตคุณความดีอะไรที่เราตองการ ตอบวาเราตองการคุณความดี
ตางๆ ท่ีเกิดมีกับการกาวไปในวิถีแหงไตรสิกขา ดังนั้น เราจึง
ตองการใหมนษุยกาวไปในไตรสิกขา และเราก็จึงจัดวางระบบ
วัฒนธรรมที่เอื้อตอการที่คนจะกาวไปในไตรสิกขา  

เพราะฉะนั้น หนาที่สําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธอยางหนึ่งก็
คือ จะตองจัดสรรและสรางสรรควัฒนธรรมอยางนี้ขึ้นมาใหเปน
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วัฒน-ธรรมที่เปนวิถีชีวิตของชาวพุทธ ซึ่งมันจะเอื้อ และมันจะ
ตะลอม ใหคนที่เกิดมาในวัฒนธรรมนี้ แทบจะเดินไปไดเองเลย ใน
วิถีของไตรสิกขา อยางนอยก็สวนตนๆ เรื่องก็เปนอยางนี้  

ทีนี้ ถาเรายังไมเขาใจสาระของวัฒนธรรม เราก็ไปติดแงมุม
และไปคิดแยกสวน เปนความดี ความงาม เปนความเจริญ สวนนั้น
สวนนี้ ไมเห็นภาพรวมทีเ่ปนทั้งระบบ หรอืเปนทั้งกระบวนการก็
แลวแต  

รวมความวา จะตองมองวฒันธรรม เปนวิถีชีวิต เปนแบบ
แผน เปนวินัย เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพฒันามนุษยดวย
ไตรสิกขา 

พอเรามีวัฒนธรรมที่ถูกตอง เปนเหมือนวินัยแลว ทีนี้ตัว
งานการศึกษาคือการเขาสูธรรมก็สะดวกขึ้น เรียกวาพอมีวินัยเปน
แบบแผนใหแลว ก็เดินตามธรรมไดสะดวก ตอนนี้การเดินตาม
ธรรม ก็คือเขาสูและกาวไปในไตรสิกขา 

“ตนเปนที่พึ่งของตน” นั้นจริง                                     
แตที่สอนจรงิ คือ “ทําอยางไรจะใหตนเปนที่พึ่งได” 

ธรรมในพระพุทธศาสนานั้นทานสอนไวมากมาย เราคงไม
มีโอกาสพูดคุยกันมากในที่นี้ แตมีบางแงมุมที่อยากจะเนน คือเรื่อง 
 ก) หลักความจริง กับ 
 ข) การปฏิบัติท่ีสืบเนื่องจากหลักความจริงนั้น 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙

เราไดยินคําสอนแบบหลักความจริงวา เปนอยางนี้นะ เชน 
แทบทุกคนจําคําบาลีพุทธภาษิตไดวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
แปลวาตนเปนที่พ่ึงของตน  

พอฟงวา ตนเปนที่พ่ึงของตน เราก็พูดสรุปของเราเองวาพ่ึง
ตนนะ ทําใหฟงเหมือนเปนขอปฏิบัติ แตท่ีจริง ยังไมใช ย่ิงกวานั้น
คาถาพุทธภาษิตยังไมจบแคนี้ และเฉพาะสวนที่ยกมาพูดนั้นยัง
ไมใชจุดสําคัญที่ตองการ ถาหยุดแคนี้ พระพุทธศาสนาจะยังไมเขา
สูวิถีชีวิตอยางถูกตอง 

ขอแทรกคําถามวา จะพึ่งตนอยางไร ถายังไมมี
ความสามารถที่จะพึ่งตนได บอกวาใหพ่ึงตน แตตนไมมี
ความสามารถที่จะใหตนพึ่ง ก็ไปไมไหว เพราะฉะนั้น ตองเขาใจ
ใหถูกตองวา อันนี้เปนการบอกหลักการเบื้องตน เปนการตั้ง
ประเด็นขึ้นมาโดยแสดงหลักความจริงใหตระหนักไว แตจุดสําคัญ 
อยูตอนที่สอง  

ท่ีจริงนั้น พระพุทธเจาไมไดตรัสแค อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
ตนเปนที่พ่ึงของตน แตตรัสตอไปอีกวา โก หิ นาโถ ปโร สิยา คน
อื่นใครเลาจะเปนที่พ่ึงแทจริงได และลงทายวา อตฺตนา หิ สุทนฺ
เตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ แปลวา มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ ชื่อวาไดท่ี
พ่ึงที่หาไดยาก ตรงนี้คือขอปฏิบัติ จุดที่พระพุทธศาสนาตองการอยู
ท่ีนี่  

ธรรมะที่พระพุทธเจาทรงสอนมากมายนั้น จุดสําคัญ
ตองการตรงนี้ ตอนแรกใหรูตระหนักถึงความจริงไววา ท่ีแนนั้นที่
พ่ึงแทอยูท่ีตัวเอง คนตองพ่ึงตนเอง การที่จะพึ่งคนอื่น ในที่สุดก็พ่ึง
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ไปไมรอดไมตลอด แมแตเขาใหพ่ึงขนาดเอาขาวมาปอนใสปาก ถา
ตัวเองไมยอมเคี้ยว หรือถึงแมถาเคี้ยวไปแลวแตไมยอมยอยอีก ก็ไป
ไมรอด 

แตคําสอนตอนที่วาไปแลวนั้นเปนหลักความจริงสําหรับ
เปนฐานที่อางอิง สวนขอสําคญัที่พระพุทธเจาสอนสืบเนื่องจาก
หลักความจริงนั้น ก็คือขอปฏิบัติหรือธรรมภาคปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับตัว
เราโดยตรง ก็คือวา (เมื่อตนเปนที่พ่ึงของตน หรือจะตองพ่ึงตนเอง
แลว) ทําอยางไรจะพึ่งตนได เปาหมายของการสอนอยูท่ีตรงนี้ นี่
แหละ ไตรสิกขาคืออันนี้  

ไตรสิกขาท่ีสอนทั้งหมดก็คือ คําสอนที่วาทําอยางไรจะ
พ่ึงตนเองได หรือจะทําตนใหเปนที่พ่ึงของตนไดอยางไร เทา
นั้นเอง 

เหมือนกับพูดวา พระพุทธศาสนาทั้งหมดก็คือคําสอนและ
การปฏิบัติท่ีจะทําตนใหพ่ึงตนได เมื่อพ่ึงตนได ก็คือมีอิสรภาพที่
แทจริง และคําสอน-การปฏิบัติท่ีทําใหพ่ึงตนไดนั้น ก็คือไตรสิกขา
นี่แหละ คือตอนที่ตรัสวา “มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดท่ีพ่ึงที่
หาไดยาก” (=เปนที่พ่ึงแทซึ่งหาที่อื่นไมได)  

วิธีการหรือปฏิบัติการในการทําตนใหเปนที่พ่ึงได จะดวย
การเรียนรู ฝกฝน ฝกหัด พัฒนาตนอยางไรก็ตาม อันไดแก
การศึกษาทั้งหมดนี้ ก็คือการทําตนใหสามารถพึ่งตนได (หรือทําตนให
เปนที่พ่ึงได หรือทําใหตนเปนที่พ่ึงของตนได) ตรงนี้แหละเปน
จุดสําคัญ นี่คือตัวพุทธศาสนาที่เปนภาคปฏิบัติการ  
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จุดนี้จะตองเนน เพราะจุดนี้แหละเปนตัวอยางใหญของ
จุดออนที่ทําใหพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเรากาวไปไมได
เทาที่ควร  

เพราะฉะนั้น โรงเรียนวิถีพุทธจะตองนําสังคมไทยกาว
ตอไป ตองกาวตอไปใหถึงขั้นที่นําเอาธรรมมาสูการปฏิบัติ ใน
สภาพแวดลอมของวินัย โดยจะตองสรางวินัยชนิดที่เปนวิถีชีวิต 
หรือเปนวัฒน-ธรรมดวย และตองนําธรรมขึ้นสูการปฏิบัติท่ีแทจริง
ดวย ไมใชอยูแคหลักที่บอกความจริงวา ตนเปนที่พ่ึงของตน แลวก็
พูดไดแควา เออ เธอก็พ่ึงตนไปซิ ไมไปดูวาเขาพึ่งตนไหวหรือเปลา  

ฉะนั้นจึงตองรูวา ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจาทรงถือเปน
เปาหมายในการสอน ท่ีทรงสอนนักสอนหนา ทรงเพียรพยายาม
จาริกไปก็เพ่ืออันนี้เทานั้น คือเพราะทรงมองเห็นวาคนทั้งหลายยัง
พ่ึงตนไมได จึงทรงพยายามวาจะทําอยางไรใหเขาพึ่งตนได  

นี่แหละเปนเหตุใหทรงสอนทุกขั้นทุกอยาง นี่แหละตัว
พระพุทธศาสนาที่ตองจับใหได โรงเรียนวิถีพุทธจะตองทําหนาที่นี้ 

“เวรไมระงับดวยการจองเวร” นั้นจริง                            
แตที่สอนจรงิ คือ “ทําอยางไรจะอยูดีไดโดยไมตองจองเวร” 

จะยกอีกตัวอยางหนึ่ง เราไดยินกันมานักหนาวา “เวรไม
ระงับดวยการจองเวร” เวลานี้ตองย้ําบอย เพราะวาเขากําลังตองการ
สันติภาพกันนัก หลักธรรมนี้เกี่ยวของกับสันติภาพโดยตรง  

ฝรั่งแปล “เวร” วา hatred คือความเกลียดชัง หรือความแคน
เคืองชิงชัง กลายเปนวา ความชิงชังไมระงับดวยความชิงชัง แต
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ความชิงชังระงับไดดวยการเลิกชิงชัง นี้แปลแบบฝรั่ง แตของเรารู
กันงาย บอกวา เวรไมระงับดวยการจองเวร 

ทานสอนไวอยางนี้ เราก็บอกวา เออ จริงๆ เราตองปฏิบัติ 
คือไมจองเวร แลวก็จบ ใชไดหรืออยางนี้  

ถาอยางนี้ ก็ไปไมไหว อาจจะถูกฆาตายหมด วันกอนก็พูด
ไปทีหนึ่งแลว เขามาถามเรือ่งสันติภาพ ก็เลยบอกวา เวรไมระงับ
ดวยการจองเวรนี่ มีหลายแบบ  

แบบที่ ๑. คนที่จะไปจองเวรนั้น ถูกกําจัดหมดสิ้นไปแลว
ไมเหลือหลอ ก็เลยไมมีโอกาสที่จะไปจองเวร เพราะพวกคนราย
เขากอเวรอยางรุนแรง จนกระทั่งวาไมเหลือคนที่จะไปจองเวร 

แบบที่ ๒. ใหคนพัฒนาความสามารถที่จะทําใหไมตองจอง
เวร เชนสามารถชนะไดโดยไมตองจองเวร เชน เอาชนะดวยความดี 
หรือมีความสามารถเหนือคนราย จนกระทั่งทําใหเขาทําอะไรเรา
ไมได โดยท่ีเราไมตองทํารายเขาเลย 

แบบที่ ๓. พัฒนามนุษยและพัฒนาระบบสังคมใหดีถึงขั้นที่
ทําใหไมมีการกอเวรกันอีกเลย  

ถาทําไดถึงขั้นที่สามนี้ ก็เกงมาก แตแคขั้นที่สองก็ทําใหได
กอนเถอะ เพราะฉะนั้นในคําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเนนมาก
ในขอสอง คอืขั้นที่วาทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร โดยเฉพาะใน
ขั้นที่วาทําอยางไรจะทําใหเขากอเวรไมสําเร็จ 

จะเห็นไดวาในคําสอนระดับชาดกมีมาก แมแตชาดกที่ถือ
วาเลิศทางปญญา คือ มโหสถชาดก ก็มีสาระสําคัญอยูตรงนี้ คือทํา



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

อยางไรจะใหบรรลุจุดหมายแหงความเปนอยูดีดวยกันทั้งสองฝาย 
โดยไมตองไปจองเวรกัน  

ดวยเหตุนี้ พระมโหสถจึงตองมีความสามารถเหนือกวาฝาย
ท่ีเขาทําเวรเยอะ (อยาเรียกวาทําเวรเลย เดี๋ยวจะสับสน เรียกวากอ
เวรก็แลวกัน) 

ฝายที่กอเวรนั้นโหดรายมาก เขาใชกาํลังทํารายทุกอยาง 
ดังนั้นฝายที่จะไมจองเวรจึงตองเกงกวานั้นเปนสิบๆ เทา เริ่มแตคน
ท่ีชนะโดยไมตองจองเวร จะตองเกงกวาคนที่กอเวรมากมาย
มหาศาล นี่คือเรื่องหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเอาใจใสวาทําอยางไรจะ
พัฒนาคนใหมีความสามารถอันนี้  

แตชาวพุทธทั่วๆ ไป ไมเคยคิดถึงขั้นนี้เลย คิดอยูแควา 
พระพุทธเจาตรัสวา เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร เพราะฉะนั้น ถา
เขากอเวรมา เราก็ไมจอง กจ็บ ใชไหม กเ็ลยไมไดอะไร ดีไมดีก็ตาย
เปลา  

ทําไมพระพุทธเจา (ขออภยัท่ีใชคําแบบชาวบาน) จึงทรง
อุตสาหสอนมากมายเพื่อใหเราพัฒนาความสามารถนี้ แลวทําไมเรา
จึงไมทํา ชาดกตั้งหลายเรื่องสอนหลักการนี้ อาตมาจะยกเรื่อง
ตัวอยางอื่นๆ อีกก็ได แตเวลาไมพอ  

อยางนอยขอใหไปอานดู มโหสถชาดก ก็คือการที่วาฝาย
ผูราย นี่วากันถึงขั้นประเทศชาติเลย เขายกทัพมา จะทําลายเรา จะ
แยงเอาความเปนใหญ จะชิงดินแดน จะขนทรัพยสมบัติไป มโหสถ
ก็ตองคิดวา ทําอยางไรจะไมตองทํารายเขา โดยที่ฝายเราก็จะอยูได 
ประชาชนของเราจะไมเดือดรอน  
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พูดอยางงายๆ ก็คือ ทําอยางไรเราจะชนะเขา โดยไมตองทํา
รายเขา แลวในที่สุดก็ทําใหเขายอม นอกจากเขายอมแลว ยังมีไมตรี
กันดวย สามารถอยูรวมกันดวยดี อยางสงบสุข มีสันติภาพ จน
กลายเปนชนะเขา โดยไมตองทําใหเขาแพ นี่คือสันติภาพท่ีแทจริง 
ถาเอาหลักพระพุทธศาสนาแบบนี้มาใช ก็สรางสันติภาพได 

เวลานี้ พูดกันนักเรื่องสันติภาพๆ เราลองเอาหลัก
พระพุทธศาสนามาใชดู มนัใชไดทันที เริ่มตั้งแตตองรูวาคนที่จะ
สรางสันติภาพ ตองมีความสามารถมากกวาคนที่กอสงคราม เปน
สิบๆ เทา  

มโหสถเกงจริงๆ ตองเกงจนกระทั่งวาฝายรายนั้นจะใช
กําลังรุนแรงอยางไร ก็ทํารายไมสําเร็จเลย แลวทานก็ทําใหเขาเห็น
วาทานจะทําอยางไรเขากไ็ด แตทานไมทํา  

เลาอยางสรุปวา ทานไปเอามเหส ี โอรส ธิดาของศัตรู คือ
กษัตริยท่ีมารุกราน ซึ่งมาถึงเมืองของมโหสถแลวจึงไมรูตัว 
มโหสถออมไปดานหลัง เอาโอรสธิดาและมเหสไีปอยูรวมในที่ท่ี
ทานจัดไวหมดแลว จึงอยูในเงื้อมมือ ฝายศัตรูไมมีทางสู ตองยอม
อยางเดียว แตทานไมเอาอะไร เพียงใหหยุดแลวมีสันติภาพอยู
ดวยกันอยางสงบสุข  

ชาดกอื่นๆ หลายเรื่อง กอ็ยางนี้แหละ พระพุทธศาสนาสอน
อยางนี้มากมาย นี่คือตัวขอปฏิบัติทางธรรมที่แทจริง เราสรางวินัย 
ชนิดที่เปนวัฒนธรรมแหงการอยูรวมกันขึ้นมา นี่ก็เอื้อแลว  

ถายังไมมีวัฒนธรรมที่เอื้อ เราจะตองดําเนินวิธีการสราง
สันติภาพ ตามหลักการที่ขอย้ําอีกทีวา คนที่จะสรางสันติภาพ ตอง
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เกงจริงๆ คือ จะตองพัฒนาตัวใหมีความสามารถและมีปญญา
เหนือกวาคนที่กอเวรเปนสิบๆ เทา จึงจะสรางสันติภาพไดสําเร็จ  

เพราะฉะนั้น คาถา “เวรไมระงับดวยการจองเวร” นี่ ไมใช
วา อยูเฉยๆ ไมจองเวร แตตองพัฒนาความสามารถที่วาทําอยางไร
จึงจะชนะคนรายที่กอเวร โดยไมตองจองเวร และสูงขึ้นไปจนถึง
ขั้นที่วาทําอยางไรจะใหคนไมกอเวรกัน เรื่องนี้ตองคิดกันใหมาก 
ชาวพุทธตองคิดในขั้นนี้  

นี่คือธรรมภาคปฏิบัติ ท่ีเปนภารกิจของโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธจะตองคิดเรื่องอยางนี ้ เชนที่ยกตัวอยางมาแลววา 
เมื่อตนเปนที่พ่ึงของตนแลว ทําอยางไรเขาจึงจะพึ่งตนได ตองไป
เอาตรงนี้ ท่ีจุดสําคัญเปนเปาหมาย แลวคําสอนในพระพุทธศาสนา
จะมีชีวิตชีวาขึ้นมา แลวเราก็จะเห็นเลยวา ออ มันเปนอยางนี้เอง เรา
ตองเอาใหไดอยางนี้ แลวสังคมของเรากจ็ะกาวไป 

อนุรักษวัฒนธรรมแหงเมตตา                                
กาวไปในวัฒนธรรมแสวงปญญา 

สังคมไทยที่กาวมาในพระพุทธศาสนาไดแคนี้ ควรจะกาว
ตอไปอีก โดยกาวไปในระดับปญญา  

ไดพูดเนนมาแลวบอยๆ วา สังคมไทยเรากาวมาใน
พระพุทธศาสนา จนกระทั่งไดสรางวิถีชีวิตซึ่งมีแบบแผนแหง
วัฒนธรรมไทย ท่ีเปนวัฒนธรรมแหงเมตตา นับวาดีแสนดีแลว แต
อีกดานหนึ่งคือวัฒนธรรมแสวงปญญานี่เราออนเหลือเกิน ท้ังๆ ท่ีอัน
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นี้เปนตัวแท ท่ีจะใหบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา เรากลับไม
กาวไป  

ทีนี้ โรงเรียนวิถีพุทธนี่ บอกแลววามีหนาที่โดยตรงที่จะตอง
มาพาสังคมไทยกาวไปในวัฒนธรรมแหงปญญาใหได แลวเราจะมี
วัฒนธรรมที่สมบูรณครบทั้งสองดาน คือท้ังดานจิตใจ และดาน
ปญญา  

สวนดานศีลนั้นอยูดวยในตัวแลว คือวัฒนธรรมพื้นฐานใน
การอยูรวมกัน และเมื่อทําไดถึงตอนนี้ ก็จะไดท้ังศีล ท้ังสมาธิ ท้ัง
ปญญา  

เมื่อกี้นี้ไดพูดถึงเรื่องวินัย ท่ีเปนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม 
ไดแกการจัดระบบระเบียบสังคมเปนตน ใหคนมีวิถีชีวิตที่เอื้อท่ีจะ
กาวไปในธรรม และไดพูดถึงธรรมที่เปนภาคปฏิบัติการ ท่ีวาทํา
อยางไรจึงจะเกิดมีผลตามหลักความจริง  

เหมือนกับวา เมื่อมีความจริงวาไฟมันรอนแลว ทําอยางไร
เราจึงจะหลีกเลี่ยงโทษจากไฟ และเอาไฟไปใชประโยชนได  

ตรงนี้ เปนเรื่องที่ศึกษากันไมจบ คือเรือ่งที่วาจะเอาไฟไป
ใชประโยชนอยางไรนี่ เรียนกันไปเถอะ เรียนไปไดเรื่อยๆ  

บูรณาการตองไดตลอดทุกขั้น แมกระทั่งจุดหมาย              
จึงจะไดระบบองครวมที่สมบูรณ 

ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งคือ ในขั้นจุดหมาย เพราะวาเราจะทํา
อะไรก็ตองมีจุดหมาย  
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จุดหมายของพระพุทธศาสนานั้น เราพูดไดเลยวา จุดหมาย
สูงสุด พูดคําเดียว เด็ดขาดไปเลย จบ คือ นิพพาน 

แตมันไมจบแคนี้ เพราะจุดหมายแหงนิพพานนั้น เปน
จุดหมายของแตละบุคคล การศึกษาที่เรามีไตรสิกขานี่ก็เพ่ือบรรลุ
จุดหมายนี้คือ บุคคลนิพพาน 

แตพรอมกันนั้น พระพุทธศาสนามีจุดหมายเพื่อสังคม หรือ
ตามคําของทานวา “เพ่ือโลก” ดวย ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวท่ัวไป
หมดในพระไตรปฎก ต้ังแตวา พระที่ทานบรรลุจุดหมายแหง
นิพพานแลว พระพุทธเจาทรงสงไปประกาศพระศาสนาวา จรถ 
ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย นี่คือ
จุดหมายเพื่อโลก 

ฉะนั้น จุดหมายสองอยางนี้คูกัน ถาบุคคลนิพพาน ก็พรอม
จะทํางานเพื่อ พหุชนหติาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย คือเพ่ือ
ประโยชนสุขแกชาวโลก และสองอยางนี้จะตองประสานกลมกลืน
และเสริมกัน 

พูดสั้นๆ วา จุดหมายของพระพุทธศาสนาคือ “บุคคล
นิพพาน-ทําการเพื่อโลก” และ “บุคคลยิ่งใกลนิพพาน ย่ิงพรอมจะทํา
การเพื่อโลก”  

ไมใชเปนระบบขัดแยงอยางที่เปนอยู คือ ถาบุคคลได
ประโยชน สังคมก็สูญเสีย ถาจะใหสังคมได บุคคลตองยอมสละ 

แตในการศึกษาแบบพุทธ บุคคลยิ่งบรรลุจุดหมาย หรือ
แมแตกาวไปสูการพัฒนามากเทาไร ก็ย่ิงทําใหโลกเปนสุขมากขึ้น
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เทานั้น และเขาจะพรอมที่จะทํางานเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก
มากขึ้นดวย 

ดังที่ปรากฏวา พระอรหันตท้ังหลาย คือทานผูบรรลุ
นิพพานแลว ไมมีอะไรสวนตัวท่ีตองกังวลเลย ทานจึงไปทํางาน
เพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลกอยางเดียวเต็มที่  

รวมความวา จุดหมายของพระพุทธศาสนา เราพูดในที่นี้วา
มี ๒ ดาน เปนคูหนุนกัน ดังนี้ 

๑. จุดหมายเพื่อบุคคล หรือจุดหมายเพื่อตน คือ นิพพาน 
(นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย) 

๒. จุดหมายเพื่อโลก คือ ทาํการเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก  
(พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย) 

ผูใดนิพพาน ผูนั้นยิ่งพรอมที่จะบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุข
แกชาวโลก เพราะวาเปนผูเต็ม เปนผูอิ่ม ผูเปนสุข จนกระทั่งไมมี
อะไรตองทําตองเอาเพื่อตัวเองอีกตอไป แมแตความสุขก็ไมตองหา 
เพราะมีอยูในตัว  

หมายความวา พระอรหันตนั้น ทานนิพพาน หมดทุกขแลว 
มีแตความสุขประจําเต็มอิ่มอยูในตัว ทานจึงไมตองไปหาความสุข 
และเมื่อทานมีความสุขอยูแลว ทานก็ทําเพื่อผูอื่นไดเต็มที่  

คตินี้บอกวา ตองทําใหเห็นและทําใหเปนจริง ซึ่งความ
ประสานกลมกลืน เอื้อ และเกื้อกูลตอกัน ระหวางประโยชนตน กับ
ประโยชนผูอื่น และระหวางจุดหมายเพื่อชีวิตของบุคคล กับ
จุดหมายเพื่อโลก  
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ตองถึงขั้นนี้ จึงจะเรียกวาเปนการศึกษาที่บูรณาการไดจริง 
เขาถึงองครวมท่ีแท 

อันนี้เปนการศึกษาที่พุทธศาสนาจะชวยโลกไดเต็มที่ ทําให
บรรลุสันติสุขที่แทจริง 

วันนี้ อาตมภาพไดพูดมายืดยาวมากแลว จึงควรจะไดตัด
ตอนยุติ ในเรื่องที่ถือเปนขอท่ีขอฝากไวซึ่งเปนขอสําคัญวา ทุก
อยางนี้จะสําเร็จดวยบูรณาการที่ตองใหครบ ศีล สมาธิ ปญญา โดย
ท่ีปญญาเปนยอด อยางที่กลาวไววา ในการสรางเรือนยอดนั้น ยอด
ลงเมื่อไร จึงจะลงตัวทุกอยางเมื่อนั้น 

จะบูรณาการไดถึงจุดหมาย                                
ตองบูรณาการตลอดขึ้นไปตั้งแตฐาน 

กอนจะลงทายปดรายการ ขอโอกาสแทรกหลักสําคญัอีก
เรือ่งหนึ่ง แตเพราะพูดมามากแลว จึงตองแทรกใหสั้นที่สุด พูดได
เพียงตัวหลักฝากไว 

ไดพูดไวแตตนแลววา เรื่องการศึกษาและการแกปญหาทุก
อยางของมนุษย ในที่สุดจะตองลงไปใหถึงความจริงของกฎธรรมชาติ  

หลักการนี้ดูไดงายที่สุดที่ตัวมนุษยนี้เอง ถามองเปน จะเห็น
ทะลุเหตุการณความเปนไปในสังคม โยงไปจนถึงธรรมชาติ และ
ตองมองใหถึงขั้นนี้จึงจะแกปญหาและสรางสรรคสงัคมมนุษยได
ถูกตอง (ไมใหกลายเปนวา จะสรางสรรค แตกลายเปนเพิ่มปญหา) 

หลักการนี้วาโดยยอคือ คนเรานี้มี ๒ ดาน หรือ ๒ อยางใน
เวลาเดียวกัน คือ 
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๑. คนเปนชีวิต ท่ีเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 
๒. คนเปนบุคคล ท่ีเปนสวนหนึ่ง(สมาชิก)ของสังคม 
ตองรูจักทั้งแยกแยะและเชือ่มโยง ๒ ดานนี้ เชน เมือ่คนหนึ่ง

กินอาหาร เราจะมองไดวา เขากินเพื่อสนองความตองการของชีวิต
หรือกินเพือ่สนองความตองการของบุคคล สองอยางนี้ตางกัน
อยางไร เมื่อจะแกปญหาและปฏิบัติใหถูกตอง จะตองรูตองทําถึง
ขั้นไหน เชื่อมโยงใหถึงกันทะลุตลอดอยางไร 

ถาจับหลักนี้ได จะแกปญหาแหงยุคสมัย ท่ีชอบพูดกันเวลา
นี้ คือ ลัทธิแยกสวน และเขาถึงหลักบูรณาการและองครวม 
เชน จะเชื่อมโยงไดแมแตเรื่องที่มีการแบงแยกวิทยาการสมัยปจจุบัน 
โดยบูรณาการศาสตรท้ัง ๓ หมวด คอื มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และวิทยาศาสตรธรรมชาติ หลักการนี้ใหญ ขอพูดไวแคนี้กอน 

พรอมกับชวยคนอื่นใหมีการศึกษา                            
ตนเองก็ตองไมประมาทในการศึกษาดวย 

ขออนุโมทนาตอทานรัฐมนตรี พรอมทั้งคณะผูบริหาร ครู
อาจารยทุกทานอีกครั้งหนึ่งวา ตอนนี้ พ้ืนฐานของเราดีแลว เจตนา
ก็ดี และหลายทานก็เคยทํางานมีประสบการณกันมา  

นอกจากความปรารถนาดี มีเมตตา ท่ีเปนพ้ืนใจอันดีอยูแลว
นี้ เรายังมีพ้ืนฐานทางสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมของเรา ซึ่งเอื้ออยู
แลว ควรเอามาใชใหเปนประโยชนใหหมด แลวเราก็จะกาวไป  

สวนในขั้นที่จะกาวตอไปนั้น เราจะตองชัดเจนในหลักการ
ของพระพุทธศาสนา แลวนํามาสูการปฏิบัติใหเกิดผล สูจุดมุงหมาย
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ท่ีจะใหชีวิตของเด็กเปนชีวิตที่ดีงาม งอกงาม มีความสัมฤทธิ์ เปน
ประโยชน มีความสุข และสังคมก็รมเย็นเปนสุข  

ขออนุโมทนาในแงของการทํางานดวย ซึ่งตองขอพูดตรงๆ 
วา ทานรัฐมนตรีมีความจริงจังมาก พรอมทั้งคณะดวย ไดทํางานกัน
อยางมีความมุงมั่นจริงจัง เมื่อมีความมุงหมายที่แทจริง จริงจัง และ
ชัดเจน ก็จะนําไปสูความสําเร็จ แตความชัดเจนนั้นจะตองมีเรื่อยๆ 
ไป  

ฉะนั้น เราจะตองหาความชัดเจนเพิ่มเรื่อยไป ตรงนี้ทาน
เรียกวาไมประมาท อยางนอยไมประมาทในการศึกษา อยาไปนึกวา
เรารูแลว เราพอแลว แตจะตองศึกษาเรียนรูเรื่อยไป โดยไมประมาท
ในการศึกษา เปนขอสําคัญ และไมประมาทในกิจการทุกอยาง แลว
ก็จะพาไปสูความสําเร็จ เพราะนี่คือตัวสติท่ีจะกระตุนเราใหพัฒนา
และใชปญญาอยางจริงจัง 

ขออนโุมทนาทุกโรงเรียนที่ไดดําเนินกิจการงานกันมาดวย
ความตั้งใจดีตอเด็ก ตอสังคม ตอประเทศชาติ ตอชาวโลก และทาน
ก็ไดทํางานกันมา บางแหงหลายปก็มี  

อยางนอยเมือ่อยูบนฐานของวัฒนธรรมไทย เราก็เปน
โรงเรียนวิถีพุทธไปในตัว แตถึงตอนนี้ก็มาเอาจริงเอาจังกันสักที 
อยางที่วา ยกขึ้นมาใหเดนชัด แลวก็มาทํากันอยางมีหลักการที่
ชัดเจน ใหเปนระบบ ใหเปนงานเปนการ  

ขอใหการเริ่มตนที่ดี ซึ่งเปนการเริ่มตนที่วาเราพรอมเราชดั 
เรามั่นใจ มีกําลังที่จะเริ่มกาวไปอยางมั่นคงแข็งแรง เมื่อกาวไป
อยางมั่นคงแข็งแรงแลว ก็จะกาวหนาไปสูจุดหมายดวยดี  



โรงเรียนตองชวยสังคมไทยฯ ๓๒

ขอใหกุศลเจตนาที่ต้ังขึ้นในจิตใจของทุกทานนี้ มา
ประกอบคุณพระรัตนตรัย ท่ีจะนําพวกเรากาวไปสูความเจริญงอก
งามในการดําเนินชีวิตและกิจการทั้งหลาย ใหกาวหนาบรรลุผล
สําเร็จ สมความมุงหมาย และขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 
โดยมีกําลังพรั่งพรอมที่จะทํางานนี้ ใหบรรลุจุดหมายเพื่อ
ประโยชนสุข แกชีวิต แกครอบครัว แกสังคมประเทศชาติ และแก
ชาวโลกทั้งหมด ตลอดกาลยืดยาวนาน อยางมั่นคงยั่งยืนตลอดไป  
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