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การบรรยายธรรมครั้งนี้มีมูลเหตุสืบเนื่องจากการ
ที่ผูอํานวยการและอาจารยจากสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมาปรึกษาและ
ขอคําแนะนําจากอาตมาในการเขียนคําอธิบายรายวิชา 
พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย ซึ่งเปนราย
วิชาหนึ่งในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ผูสรางรายวิชานี้
มีความมุงหมายโดยตองการใหนิสิตที่เรียนไดรูวา พุทธ
ศาสนาของเรานั้นสามารถนํามาวิเคราะหพฤติกรรมของ
บุคคลไดอยางไร และเมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคล
ไดแลว จะมีวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพฤติ
กรรมของตนเองใหดีขึ้น โดยนําหลักการทางพระพุทธ

                                                          
* ช่ือเดิมวา “พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย” บรรยาย ณ สถานพํานักสงฆ
สายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖
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ศาสนามาใชไดอยางไร อาตมามีความเห็นวาหลักธรรม
สําคัญที่ตรงกับเรื่องนี้ก็คือ เร่ืองกรรม กับสิกขา

กรรม ก็คือ เร่ืองของพฤติกรรมหรือการกระทําของ
บุคคล และสิกขา หรือการศึกษา ก็คือการพัฒนาพฤติ
กรรมนั้น ซึ่งเปนเรื่องใหญมากทั้งสองอยาง

ความหมายของกรรม
กรรม เปนกระบวนการปรุงแตงสรางสรรคชีวิต ซึ่ง

เปนเรื่องของการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย แตคํา
วากรรมนั้น เมื่อจะพูดใหคนทั่วไปที่เปนชาวบานเขาใจ ก็
ตองพยายามพูดใหมองเห็นเปนรูปธรรม และเมื่อไมมีการ
ศึกษาตอไปใหชัดเจนบางทีความหมายก็เขวหรือเพี้ยนไป
จนกลายเปนมองวา กรรมเหมือนกับเปนชิ้นเปนอันหรือ
เปนของที่อยูนอกตัวลอยมา แตอันที่จริงแลว กรรม ก็คือ
การกระทํา แตคําวาการกระทําในที่นี้มีความหมายใน
ทางวิชาการ ไมใชแคเปนคําศัพทสามัญคําหนึ่งเทานั้น

เร่ิมดวยความหมายงายๆ ในระดับที่กวางที่สุด 
กรรม หรือการกระทํานั้น หมายถึง การงานอาชีพ ดังที่
พระพุทธเจาตรัสวา “คนจะเปนชาวนาก็เพราะกรรม คน
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จะเปนกษัตริยก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตก็เพราะกรรม 
เปนโจรก็เพราะกรรม” แลวก็มีคําขยายความวา ใคร
ทํานา ไถนา หวานขาว เพาะปลูกขาว คนนั้นก็เปนชาวนา 
ใครปกครองบานเมือง คนนั้นก็เปนกษัตริย ใครเปนที่
ปรึกษาของพระเจาแผนดิน คนนั้นก็เปนปุโรหิต ใครลัก
ขโมยของผูอ่ืนก็เปนโจร [วาเสฏฐสูตร, ๒๕/๓๘๒] ที่วาเปนโจร
เพราะกรรม หรือเปนอะไรๆ เพราะกรรม มีความหมายที่
พระพุทธเจาตรัสแทๆ อยางนี้ นี่คือกรรมตามความหมาย
ของคําศัพทในระดับ  ที่งายๆ กวางๆ มองเห็นในสังคม
ทั่วๆ ไป

สวน กรรม ในความหมายที่ละเอียดลึกลงไปก็คือ 
พฤติกรรมทุกอยาง ทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏออก
มาภายนอก ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญของบุคคลที่
เรียกวาอาชีพการงานนั้นดวย และเมื่อเจาะลงไปใหถึงตัว
จริงก็จะเห็นวาพฤติกรรมทั้งหลายเหลานี้ มาจากเจต-
จํานง ความคิดนึก ความตั้งจิตคิดหมาย การเลือกตัดสิน
ใจวาจะทําอยางไร ถาพฤติกรรมเปนไปโดยไมมีเจตจํานง 
ก็ไมมีความหมายอะไร เพราะฉะนั้น ในทางหลักวิชาแทๆ 
จึงถือวา กรรม หมายถึง เจตจํานง หรือเจตนา ซึ่งเปนทั้ง
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ที่มาและเปนแกนของพฤติกรรมทุกอยาง แตทวาพฤติ-
กรรมสวนใหญของบุคคลจะปรากฏออกมาที่อาชีพการ
งาน

ดังนั้นโดยสรุป กรรมในความหมายงายๆ ก็คือ 
การงานอาชีพ แตอันที่จริงแลว กรรม จะตองครอบคลุม
ไปถึงพฤติกรรมการกระทําทั้งหมด และไมใชเฉพาะที่
แสดงออกมาทางกายเพียงอยางเดียว ยังรวมถึงพฤติ
กรรมที่แสดงออกทางวาจา และการคิดนึก การคิดปรุง
แตงในใจดวย ซึ่งเปนไปดวยเจตจํานง หรือเจตนา นี้เปน
ความหมายของกรรมที่พรอมสมบูรณในทางพุทธศาสนา

ประเภทของกรรม
จากความหมายของคําวา กรรม ดังที่กลาวมา

แลว ในพุทธศาสนาจึงแบงกรรมออกเปน ๓ ดาน คือ 
[๑๓/๖๔]

๑. กายกรรม ไดแกการกระทําทางกาย ดังเชน การ
เคลื่อนไหวรางกาย การใชรางกายทํากิจกรรม
ตางๆ
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๒. วจีกรรม ไดแกการกระทําทางวาจา ดังเชน การ
พูด การสื่อสาร การเขียนหนังสือ

๓.มโนกรรม ไดแก การกระทําทางใจ ดังเชน ความ
คิด ความเชื่อ ความเห็น การยึดถือ
มโนกรรม นี้ในพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญ

มาก เพราะมโนกรรมหรือการกระทําทางใจนี้หมายถึง 
กระบวนการคิดทั้งหมด ตั้งแตความคิดนึก การคิดปรุง
แตง รวมทั้งความเชื่อถือ ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม 
แนวความคิด ทฤษฎี ลัทธิ อุดมการณทั้งหลาย ซึ่งทาง
พระใชคํารวมคําเดียววา “ทิฐิ” เชน สัมมาทิฐิ มิจฉาทิฐิ 
เปนตน มโนกรรม คือ ทิฐินี้เปนตัวกําหนดทิศทางและ
ความเปนไปของสังคม ตลอดจนอารยธรรมของมนุษย-
ชาติทั้งหมด ดังเชนแนวความคิดที่มุงจะพิชิตธรรมชาติ 
ซึ่งเปนตัวบันดาลอยูเบื้องหลังพัฒนาการของอารยธรรม
ตะวันตกที่เปนมาจนถึงปจจุบัน

แตสิ่งที่ เปนแกนกลางรวมกันของกรรมทั้ง ๓ 
ประการนี้ก็คือเจตจํานง ซึ่งพระพุทธเจาไดใหคําจํากัด
ความไววา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” [๒๒/๓๓๔] แปล
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ความไดวา เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม เจตนาในความ
หมายวา เจตจํานง ความตั้งจิตคิดหมาย การเลือกตัดสิน
ใจ วาจะเอาอยางไร

ในการกระทํา ในการพูดจาสื่อสารและในความ
คิดทุกกรณีมีเจตจํานงอยู ที่แทกรรมก็คือตัวเจตจํานงนี้
เอง และโลกมนุษยนั้นถือวาเปนโลกแหงเจตจํานง ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เกิดขึ้นและเปนไปในโลกมนุษย คือ ในสังคม
นั้น เกิดจากและเปนไปตามเจตจํานงของมนุษยทั้งสิ้น 
เจตจํานงเปนปจจัยในระบบของธรรมชาติสวนที่มนุษย
เปนเจาของเรื่อง หรือเปนผูรับผิดชอบ

โลกมนุษย์ในระบบของกฎธรรมชาติ
พุทธศาสนาถือวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎธรรม

ชาติ เรียกวาความเปนไปตามเหตุปจจัย และในระบบ
ของความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้นแยกไดเปนกฎยอยๆ 
เพื่อความสะดวกเปน ๕ กฎ ดังนี้ [ที.อ.๒/๓๔]

๑. อุตุนิยาม คือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเปน
ไปของโลกวัตถุ สิ่งทั้งหลายในโลกของวัตถุเปนไปตาม
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เหตุปจจัยดานกายภาพนี้ เชน ดิน ฟา อากาศ ฤดูกาล 
การเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ เชน โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 
หมุนไปเทานั้นกําหนดเปนวันหนึ่ง หมุนไปเทานี้กําหนด
เปนปหนึ่ง ความเปนไปอยางนี้ถือวาเกิดขึ้นและเปนไป
ตามเหตุปจจัย แตเปนเหตุปจจัยที่ไมมีเจตนา ความเปน
ไปตามเหตุปจจัยในโลกของวัตถุนี้จะมีความสม่ําเสมอ
คอนขางแนนอน เชน โลกหมุนรอบดวงอาทิตย หมุนเวียน
ไปตามกฎธรรมชาติคอนขางลงตัวและสม่ําเสมอ

๒. พีชนิยาม คือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพืชพันธุ 
เชน ความเจริญเติบโตของตนไม ตั้งแตมีเมล็ดพืชมาปลูก
แลวก็งอกงามกลายเปนตนพืช เมล็ดพืชอะไรก็ออกผล
เปนพืชชนิดนั้น แลวพืชชนิดนั้นก็จะมีความเปนไปในชีวิต
ของมันอยางนั้นๆ ตลอดจนเรื่องชีวิตของมนุษย การเกิด
ของมนุษย การแบงชาติพันธุของมนุษย

๓. จิตนิยาม คือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการ
ทํางานของจิต เชนวาจิตเปนอยางไร มีธรรมชาติเปน
อยางไร มีการเกิดดับ มีการสืบตออยางไร จิตที่มีคุณ
สมบัติอยางนี้เขามาประกอบแลว จะมีสภาพเปนอยางไร 
คุณสมบัติอยางไหนเขากันไดและเขากันไมไดในขณะจิต
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เดียวกัน ถาจิตมีคุณสมบัตินี้เกิดขึ้นจะมีคุณสมบัติอ่ืน
อะไรเกิดขึ้นไดอีกบาง หรือถาอันนี้เกิดแลวอันนั้นเกิดขึ้น
ดวยไมไดเลย เปนตน

๔. กรรมนิยาม คือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการ
กระทําของมนุษยหรือพูดใหกวางวาของสัตวทั้งหลาย 
หมายถึงกฎเกณฑแหงเจตจํานง หรือความเปนเหตุเปน
ผลในดานพฤติกรรมมนุษย ที่เรียกวากฎแหงกรรม พุทธ
ศาสนาถือวามนุษย เปนสวนหนึ่งอยู ในระบบความ
สัมพันธที่เปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพราะ
ฉะนั้น การกระทําของมนุษยก็จึงเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่ง
ในกระบวนการของธรรมชาติดวย ถาเปนการกระทําที่ไม
มีเจตนาก็เปนการเคลื่อนไหวที่เปนไปตามกฎขอที่ ๑ คือ 
อุตุนิยาม แตถาการกระทําหรือเคลื่อนไหวนั้นเกิดจาก
เจตนาก็เขาในกฎขอ ๔ คือกรรมนิยามนี้

พฤติกรรมที่ประกอบดวยเจตนานี้เปนเหตุปจจัย
สวนที่มนุษยเปนเจาของเรื่อง และเปนผูรับผิดชอบอยาง
เต็มที่ เพราะมนุษยเปนผูที่กําหนดเจตนาหรือกรรมของ
ตนเองขึ้น แลวเจตจํานงหรือกรรมของตนเองก็มากําหนด
ชีวิตตลอดจนสังคมมนุษยเองดวย ทําใหเกิดการเปลี่ยน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

แปลงในชีวิตและสังคม เราตั้งจิตคิดหมาย มีเจตจํานงทํา
การอยางไรแลว ตัวเจตจํานงหรือการกระทําตางๆ นั้นก็
สงผลกระทบตอๆ กันออกไปในระบบความสัมพันธของ
ธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งในที่สุดผลเหลานั้นทั้งหมดก็กระทบ
ถึงตัวเราในฐานะที่อยูในระบบความสัมพันธของเหตุ
ปจจัยนั้นดวย โลกมนุษยนี้เปนโลกแหงเจตจํานง ความ
เปนไปในชีวิต การประดิษฐคิดสรางสรรคสิ่งตางๆ ความ
เปนไปในสังคม อารยธรรมของมนุษย ความเจริญและ
ความเสื่อมตางๆ เหลานี้อยูในขอบขายของกฎแหงกรรม
ที่มีลักษณะแตกตางจากธรรมชาติสวนอื่นๆ แตก็ถือวา
เปนกฎธรรมชาติสวนหนึ่ง

๕. ธรรมนิยาม คือกฎทั่วไปแหงความเปนเหตุเปน
ผลกันของสิ่งทั้งหลาย ไดแกธรรมดาของสิ่งตางๆ ที่มีการ
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ชีวิตมนุษยมีการเกิดขึ้น แลวก็มี
ความตายในที่สุด การที่สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มีความ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนตน ซึ่งถือเปนกฎใหญที่
ครอบคลุม

ในบรรดากฎทั้ง ๕ ที่กลาวมานี้ กรรมนิยาม เปน
กฎขอเดียวที่เราจะนํามาศึกษา เพราะกฎแหงกรรมนี้เปน



จะพัฒนาคนกันไดอยางไร?๑๐

กฎแหงเจตจํานง ซึ่งเปนสวนพิเศษของมนุษยที่ธรรมชาติ
ในโลกฝายวัตถุไมมี แมแตชีวิตพวกพืชก็ไมมีกฎนี้ สัตว
อ่ืนทั้งหลายมีสวนในกฎนี้บางแตอยูในขอบเขตที่จํากัด
มาก ไมเหมือนมนุษย มนุษยมีความพิเศษตรงที่มีเจต-
จํานงซึ่งเปนเหมือนหัวหนาที่นําหรือพาคุณสมบัติตางๆ ที่
มีอยูในตัวมาปรุงแตงเปนความคิดสรางสรรค จัดทําสิ่งทั้ง
หลายและดําเนินกิจการตางๆ ตลอดจนกอการทําลายได
อยางมากมายมหาศาล
 กฎแหงกรรม เปนกฎที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคม
มนุษยมากที่สุด โดยที่มนุษยเปนเจาของเรื่อง เปนผูที่
สรางกรรมขึ้นมา เมื่อมนุษยสรางหรือกําหนดมันแลวมันก็
มาสรางหรือกําหนดเราดวย ทําใหชีวิต สังคม และโลก
มนุษยเปนไปตามวิถีของมัน เราจึงควรตองเอาใจใสกับ
กฎนี้ใหมาก สวนกฎอื่นๆ ก็เปนไปตามธรรมดา อยางชีวิต
ของเรา รางกายของเรา ก็เปนไปตามกฎอุตุนิยาม ตองขึ้น
ตออุณหภูมิของอากาศ มีเซลลที่จะตองเกิดตองดับ มีผิว
พรรณรูปรางลักษณะที่เปนไปตามพีชนิยาม และกระบวน
การทํางานของจิตของเราก็เปนไปตามกฎเกณฑของจิต
นิยาม กฎพวกนี้เราเพียงแตรู แตเราไมคอยเกี่ยวของเทา
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ไรนัก จุดที่เราจะตองเกี่ยวของมากที่สุดก็คือ เจตนา หรือ
เจตจํานง ในกฎแหงกรรมนี้ เพราะเราเปนเจาของเรื่อง
เลยทีเดียว มันเปนสวนของมนุษยแทๆ ที่มนุษยจะเอามา
ใชประโยชนหรือจะทําอยางไรก็ได เราจะจัดการกับชีวิต
ของตนเองอยางไร ก็อยูในแดนของกรรมทั้งนั้น ถาเรารู
เ ร่ืองหรือฉลาดในเรื่องกรรมแลว เราก็นํากรรมไปใช
ประโยชน โดยเอาเจตจํานงของเราไปจัดสรรเกี่ยวของกับ
กฎอื่น ใชกฎอื่นใหเปนประโยชนแกมนุษยเรานี้ไดทั้งหมด 
รวมความวาเรื่องของมนุษยและความพิเศษของมนุษย
นั้นอยูที่เร่ืองของกรรม

ทิศทางและความเป็นไปของเจตจํานง
ไมวาจะเปนพฤติกรรมดานไหน ตัวแกนของกรรม

ก็อยูที่เจตจํานง เจตจํานงนี้เปนตัวมุงหนาหรือวิ่งแลนไป 
หรืออยางนอยก็เปนตัวกําหนดหรือเลือกวาจะเอาอันไหน
อยางไร แตมันจะดําเนินไปอยางไรก็ตองมีคุณสมบัติ
ประกอบ ตองอาศัยคุณสมบัติตางๆ ที่เขามารวม เชนวา 
เจตจํานงนี้มีความโลภเขามาเปนตัวประกอบหรือเปนตัว
บงการ เจตนาหรือความตั้งจิตคิดหมายก็ออกไปในทางที่
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จะเอาจะเขาไปหา หรือถาเกิดมีโทสะเขามาเปนตัว
ประกอบเขามาควบคุมวิถี เจตจํานงนี้ก็จะคิดหมายออก
ไปในทางที่จะทิ้งหรือทําลาย แตถามีปญญามาเปนตัว
ประกอบ เจตจํานงก็จะปรับพฤติกรรมใหมทําใหตั้งจิตคิด
หมายไปในทางของเหตุผล ใหทําการดวยความรูความ
เขาใจ เชน มองเห็นวา ถาทําไปดวยความโลภมุงจะเอา
ใหแกตัว หรือถาคิดไปในทางโกรธจะทําลายกัน จะมีผล
ไมดีมีโทษอยางนั้นๆ ก็เกิดการปรับพฤติกรรมใหม ไมทํา
ตามความโลภ และโทสะ แตทําไปตามเหตุผลที่มองเห็น
ดวยปญญา

คุณสมบัติที่จะมาประกอบเจตนาหรือเจตจํานงนี้
มีมากมาย เมื่อมาถึงตรงนี้ก็เปนเรื่องกระบวนการของ
กรรม ซึ่งตองอาศัยการทํางานของจิตมาเกี่ยวของ เปน
เร่ืองของกฎธรรมชาติทั้งหลายที่สัมพันธซึ่งกันและกัน 
ความเปนไปของชีวิตและสังคมมนุษยนั้นเปนไปตาม
กรรมนี้เปนสวนใหญ แตกฎแหงกรรมหรือกรรมนิยามนั้น
ก็สัมพันธกันกับกฎธรรมชาติอ่ืนทั้ง ๔ กฎ สิ่งสําคัญอยูที่
วาเราตองแยกแยะใหถูกวาสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกฎขอใด 
หรือมาจากการผสมผสานโยงกันของกฎตางๆ ขอไหน
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บาง อยางไรก็ตามขอเนนวา พุทธศาสนาถือวากฎขอที่มี
ความสําคัญที่สุดสําหรับมนุษยก็คือ กรรมนิยาม โดย
เฉพาะอยางยิ่งกรรมนิยามในสวนที่เกี่ยวกับมโนกรรม

ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีทําให้ต้องมีการศึกษา
เพื่อความเขาใจอยางงายๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของ

มนุษย ขอใหมองดูตั้งแตมนุษยคลอดจากครรภมารดา
เกิดมามีชีวิตอยูในโลก เมื่อจะมีชีวิต ก็ตองดํารงชีวิตอยู
ใหรอด แตการที่จะอยูรอดดวยดีนี้จะทําอยางไร การที่จะ
อยูรอดไดดี ก็คือการที่จะตองปฏิบัติตอชีวิตและสิ่งรอบ
ตัวที่ชีวิตเขาไปเกี่ยวของไดอยางถูกตอง ถาเราปฏิบัติตอ
สิ่งนั้นๆ ไดถูกตอง ชีวิตของเราก็อยูรอดปลอดโปรง แตถา
เราปฏิบัติไมถูกตอง ไมรูจะทําอยางไรกับสิ่งนั้น ก็จะเกิด
ความติดขัด คับของ หรือบีบคั้น ความบีบคั้น ติดขัด หรือ
คับของนี้ทางพระเรียกวา ทุกข ซึ่งก็คือปญหาตอการที่จะ
อยูรอด หรือการที่จะมีชีวิตอยูดวยดีนั่นเอง

เมื่อเปนอยางนี้ คําถามสําคัญจึงเกิดขึ้นวา ทํา
อยางไรจึงจะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายที่ตองเกี่ยวของได
อยางถูกตอง การที่ปฏิบัติไมถูกตองก็เพราะไมรูวาจะทํา
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อยางไร การที่ไมรูวาจะทําอยางไร ก็เพราะไมรูวาสิ่งนั้น
คืออะไร เปนอยางไร ตลอดจนไมรูวามันเปนมาเปนไป
อยางไร เราทํากับมันอยางไรแลวจะเกิดผลอยางไร ฯลฯ 
พูดสั้นๆ ก็คือ ไมรู หรือเพราะมี ความไมรู นั่นเอง สรุปวา 
ทุกข หรือปญหาเกิดขึ้นแกชีวิต เพราะความไมรู

เพราะฉะนั้น การที่จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยาง
ถูกตองใหผานลุลวงไปได ก็ตองมีความรู เชนตองรูวามัน
คืออะไร เมื่อรูแลวก็ปฏิบัติตอสิ่งนั้นไดถูกตอง ก็หมด
ปญหา ทุกขก็ไมเกิด หรือถาปญหาเกิดขึ้นแลว ก็แกได 
ดับทุกขได แตในความเปนจริง มนุษยเกิดขึ้นมายังไมมี
ความรูดังที่กลาว มนุษยเกิดขึ้นมายังไมรูวาอะไรเปน
อะไร ไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งที่ตนจะเขาไปเกี่ยวของ หรือ
แมแตชีวิตของตนเองมนุษยก็ไมรูจักเลย การอยูรอดและ
การมีชีวิตอยูดวยดีของมนุษย จึงตองอาศัยการหาความรู 
แหลงสําคัญเบื้องตนของการที่จะไดมาซึ่งความรูก็คือการ
ไดรับการฝกสอนจากมนุษยอ่ืน เชน พอแม ที่บอกใหรูวา
จะทําตอสิ่งนั้นๆ หรือในเรื่องนั้นๆ อยางไรๆ เมื่อรูจักทํา
แลวก็รอดก็โลงไปไดแลวก็จําไวทําตอๆ ไป ซึ่งตรงนี้
มนุษยจะผิดกับสัตวอ่ืนๆ เพราะสัตวอ่ืนทั้งหลายจะอยู
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ดวยสัญชาตญาณซึ่งอยูในฝายของพีชนิยาม ไดอาศัย
สัญชาตญาณเปนเครื่องชวยอยางมาก เชนสัตวหลาย
อยางพอเกิดขึ้นมาก็เดินได วายน้ําได หากินได สามารถ
ชวยตัวเองได แตสําหรับมนุษยพีชนิยามมีบทบาทนอย
กวากรรมนิยาม มนุษยเมื่อเกิดขึ้นมายังชวยตัวเองไมได
เลย ถาถูกทอดทิ้งก็ไมสามารถอยูได คือไมรอด

สาระสําคัญในตอนนี้สรุปเปนหลักทั่วไปก็คือวา 
เร่ิมแรกมนุษยยังมีความไมรู คือไมรูจักอะไร เมื่อไมรูจักก็
ไมรูจะปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ หรือสถานการณนั้นๆ อยางไรจึง
จะผานลุลวงหรือรอดปลอดโปรงโลงไปได ที่วามีความไม
รูนี้ ศัพทวิชาการเรียกวา อวิชชา และเมื่อไมสามารถ
ปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง ก็เกิดความติดขัดคับ
ของบีบคั้นขึ้นเรียกวา ทุกข เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงคูกับ
ทุกข อวิชชาเปนมูลเดิมหรือเปนที่มาของสิ่งที่เรียกวาทุกข 
เพราะฉะนั้นธรรมชาติของอวิชชาจึงเปนสิ่งที่ไมเกื้อกูลตอ
ชีวิต จึงจัดเปนอกุศล (คําวาไมเกื้อกูลในที่นี้ศัพทวิชาการ
เรียกวาอกุศล)

ในเมื่อมนุษยเกิดขึ้นมาแลวก็จะตองอยูใหรอดตอ
ไป แตจะทําอยางไรในเมื่อยังไมมีความรู อะไรจะเปนตัว
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นําพฤติกรรม ถายังไมมีความรูมานํา พระพุทธเจาก็ตรัส
บอกวา มนุษยมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เรียกวาอายตนะ
หรืออินทรีย ติดตัวมา สิ่งเหลานี้แหละจะเปนตัวนําชีวิต
มนุษย อายตนะเหลานี้เปนทางรับรูประสบการณ หรือ
เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล แตอินทรียหรืออายตนะ
นั้นไมไดทําหนาที่ที่วานี้อยางเดียว มันทําหนาที่ ๒ อยาง
ที่สําคัญมาก ซึ่งจะเปนตัวตัดสินความเปนไปในชีวิตของ
มนุษย นั่นก็คือ

๑. เปนทางรับรูขอมูล หรือเปนทางรับความรู คือ 
รับรูประสบการณเขามาในลักษณะที่เปนขอมูล ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญในการทําใหเกิดปญญาที่จะรูเขาใจ
แลวปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง ถามนุษยรูจัก
ประโยชนของอายตนะหรืออินทรียในแงนี้ ก็จะใชมันใน
การเรียนรู หรือเปนเครื่องมือ หาความรู

สําหรับมนุษยที่ มีการศึกษาหรือมีการพัฒนา
อยางถูกตอง การใชอายตนะหรืออินทรียในแงของการ
เรียนรูหรือเปนเครื่องมือหาความรูนี้ จะเปนพฤติกรรม
หลัก ในการดําเนินชีวิต

๒. เปนทางรับรูความรูสึก หรือเปนที่รับความรูสึก 
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กลาวคือพรอมกับการรับรูอยางแรกนั้น ก็จะมีความรูสึก
เกิดขึ้นดวย คลายกับวาสิ่งทั้งหลายเมื่อสัมพันธกับ ตา หู 
จมูก ลิ้น หรือกาย ของเราแลว มันมีคุณสมบัติที่ทําใหเรา
รูสึกสบายหรือไมสบายหรือไมก็เฉยๆ ทันที ความรูสึกนี้
เรียกวา เวทนา เมื่อเรารับรูจึงไมใชเพียงไดขอมูล หรือ
ประสบการณเทานั้น แตจะมีความรูสึกสบาย-ไมสบาย
เกิดขึ้นพรอมกันดวย เชน เมื่อตารับรูคือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ก็จะมีความรูสึกสบายตา หรือไมสบายตาเกิดขึ้นดวย 
เมื่อหูไดยินเสียงก็จะมีความรูสึกสบายหู หรือไมสบายหู
เกิดขึ้นดวย เปนตน ความรูสึกสบายหรือเอร็ดอรอย เรียก
วาสุขเวทนา ความรูสึกไมสบาย ไมอรอย เรียกวา
ทุกขเวทนา

การรับรูดานที่เปนความรูสึกนี้เปนสวนที่มีความ
สําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะมันจะมาเปนตัวนําพฤติกรรม
ในขณะที่คนยังมีความไมรู หรือไมมีปญญา กลาวคือพอ
มีความรูสึกสบาย (ไดสุขเวทนา) มนุษยก็จะมีปฏิกิริยาใน
แงที่ชอบ หรือจะเอา แตถารับรูแลวไมสบาย (เกิด
ทุกขเวทนา) ก็จะไมชอบ จะไมเอา จะหนีหรือทําลาย 
ปฏิกิริยานี้เ รียกวา ตัณหา คนที่มองประโยชนของ
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อายตนะหรืออินทรียแตในแงของความรูสึก ก็จะใชมันใน
การเสพรส หรือเปนเครื่องมือหาสิ่งเสพ หรือสิ่งบําเรอ
มาสนองตัณหานี้

สําหรับมนุษยที่ยังไมมีการศึกษา หรือขาดการ
พัฒนาที่ถูกตอง การใชอายตนะหรืออินทรียเพื่อการเสพ
รสหรือแสเสพหาสิ่งบําเรอ จะเปน พฤติกรรมหลัก ของ
การดําเนินชีวิต เขาไมรูจักหรือไมสนใจที่จะใชอายตนะ
หรืออินทรียเหลานั้นในการเรียนรูหรือหาความรู
 อีกประการหนึ่ง สําหรับคนที่ยังไมมีการศึกษา
หรือยังไมไดมีการพัฒนาเหลานั้น การรับรูอยางที่ ๒ นี้จะ
มีอิทธิพลหรือสงผลกระทบตอการรับรูอยางแรกในหลาย
รูปแบบดวย เชน พอรับรูและเกิดความรูสึกพรอมทั้ง
ปฏิกิริยาที่ชอบใจหรือไมชอบใจแลว ความสนใจจะพุงมา
รวมอยูที่ความชอบใจและไมชอบใจ แลวคิดปรุงแตงตอ
ไปตางๆ ทําใหการรับรูดานที่ ๑ หยุดหรือขาดตอน ทําให
ไมรับรูความรูที่เปนขอมูลนั้นตอไปอีก จึงไมไดความรูที่
ควรจะรู หรือบางทีก็ทําใหสนใจที่จะรับรูขอมูลเฉพาะใน
แงที่สนองความชอบใจหรือไมชอบใจ จึงทําใหไดความรูที่
เอนเอียง หรือบิดเบือน หรือเฉพาะจุดเฉพาะแง ไมตรง
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ตามความเปนจริง และไมครบถวนสมบูรณ
เพราะฉะนั้น จึงสรุปใหเห็นชัดไดวา
มนุษยนั้น เมื่อมีการรับรูประสบการณอยางใด

อยางหนึ่ง ก็จะมีความรูสึกหรือเวทนาเกิดขึ้นดวย คือ รู
สึกสบายหรือไมสบาย ความรูสึกที่สบายเรียกวาสุข
เวทนา ความรูสึกที่ไมสบายเรียกวาทุกขเวทนา พอรับรู
เขามาและเกิดมีเวทนานี้อยางใดอยางหนึ่งแลว มนุษยที่
ยังมีอวิชชาก็จะมีปฏิกิริยาคือ ถาเวทนาสุขสบายก็ชอบใจ 
อยากจะเอา เรียกวายินดี ถาเวทนาเปนทุกข ไมสบาย ก็
ไมชอบใจ ขัดใจ เรียกวายินราย ปฏิกิริยายินดียินรายนี้
เรียกรวมวาตัณหา ความยินดีและยินรายนี้จะเปนตัว
กําหนดพฤติกรรมทําใหตัดสินใจเลือกวาจะเอาหรือไมเอา 
จะเอาอันไหนและอยางไร ตรงนี้เองเปนจุดที่มีเจตนาเขา
มาเกี่ยวของคือตรงที่มีปฏิกิริยาชอบหรือไมชอบนั่นเอง 
หมายความวา การชอบหรือไมชอบและจะเอาอยางไรนั้น
มีเจตนาเปนตัวตัดสินใจเลือก และเจตนาที่ตัดสินใจเลือก
นั้นก็จะเลือกไปตามแรงผลักดันของตัณหา ตอนนี้จะเห็น
ไดวา กระบวนการของกรรมไดเร่ิมตนขึ้นแลว

เปนอันวา  เมื่อไมมีความรูหรือไมใชความรู  
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(ปญญา) ตัณหาก็จะมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรม คือทํา
ไปตามความปรารถนาที่จะไดรับสุขเวทนาและหลีกเลี่ยง
ทุกขเวทนา การที่ตองใชตัณหาเปนตัวนําทางพฤติกรรม
อยางนี้ก็เพราะมนุษยยังไมพัฒนา ยังไมมีความรู ยังไมมี
ปญญา เขาจึงอยูดวยอวิชชาและตัณหาไปกอน เมื่อเปน
อยางนี้จึงเห็นไดวา การกระทําของมนุษยสวนมาก ก็
เนื่องมาจากการที่จะหาสุขเวทนา และหลีกเลี่ยงทุกข-
เวทนา ซึ่งเปนพฤติกรรมของมนุษยทั่วไป ที่ไมมีการ
ศึกษา หรือยังไมไดฝกฝนพัฒนา

ทีนี้ ก็เกิดปญหาวา การที่มนุษยเปนอยูโดยใช
ตัณหาเปนตัวนํานั้นจะทําใหตนเองอยูรอดดวยดีหรือไม 
ถาอยูรอดดวยดีก็หมดเรื่อง แตปรากฏวามันไมดี เพราะ
วาถาจะทําอะไรๆ เพียงแคตามความปรารถนาที่จะไดรับ
สุขเวทนาหรือหลีกเลี่ยง    ทุกขเวทนาเทานั้น ก็จะเกิด
ปญหาหลายขั้นตอน คือ

๑. อันตรายตอชีวิตของตน ทั้งดานรางกาย และ
จิตใจ

๒. อันตรายตอการอยูรวมกันของมนุษยหรือ
สังคม
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๓. อันตรายตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทีนี้ ก็ลองมาดูวา ถาเราเอาตัณหาเปนตัวนําพฤติ-

กรรม จะเกิดคุณหรือเกิดโทษอยางไร โดยดูจากปญหา
หรืออันตราย ๓ ประการนี้ เร่ิมตั้งแตในดานชีวิตของตน
เอง จะเห็นวาในระดับตนๆ พฤติกรรมแบบสนองเวทนา
จะชวยไดมาก เชน มองเห็นอะไรไมสบายตา มนุษยก็จะ
หลีกเลี่ยงไวกอน เพราะสิ่งที่ทําใหเกิดทุกขเวทนานั้นเปน
อันตรายตอสายตาหรือตอรางกาย แตในทางตรงขาม ถา
หากเห็นแลวสบายตา สิ่งนั้นก็มักจะเกื้อกูลตอชีวิต แตพอ
เอาเขาจริงก็ปรากฏวาสิ่งเหลานี้ไมแนนอนเสมอไป ตอมา
เราจะรูวามันใชเปนหลักไมไดจริง ยกตัวอยาง อะไรก็ตาม
ที่สบายลิ้น คืออรอย ตามปกติเราก็ถือวาดี ใชได เปน
ประโยชนแกชีวิตรางกายของเรา แตที่วานั้นไมจริงเสมอ
ไป เพราะบางอยางที่อรอยสบายลิ้นแตเปนโทษแกชีวิตก็
มี ซึ่งตรงนี้เองที่เราเริ่มพบความไมแนนอน จะเอาเวทนา
และตัณหาเปนเกณฑตัดสินเด็ดขาดไมได เราใชมันเปน
ตัวนําทางเบื้องตนไดบางแตวาไมปลอดภัย พอมาเจอ
ปญหาวาสิ่งที่อรอยจะเปนคุณตอชีวิตจริงหรือไม ก็ชักจะ
ไมแนเสียแลว ถาอยางนี้แลวเราจะเอาอะไรเปนหลักตัด
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สินวาสิ่งใดเปนคุณหรือเปนโทษตอชีวิตกันแน
ถาเราใชตัณหาซึ่งในที่นี้คือความอยากเสพรส

อรอยเปนตัวนํา ก็หมายความวา เราก็ตองกินตามความ
อรอย และเมื่อยังอรอยก็ตองกินเรื่อยไป ก็เลยกินจนเต็มที่ 
แตปรากฏวาการกินตามความอรอยนี้ ทําใหกินมากเกิน
ไป เลยเกิดอาการอาหารไมยอย หรืออวนเกินไปก็เสียสุข
ภาพ บางคนชอบอาหารจําพวกไขมัน เมื่อกินสนองความ
อรอยไดรับไขมันเขาไปมาก ก็เกิดเปนอันตรายตอรางกาย 
บางทีถึงกับไขมันอุดตันในเสนเลือด ทําใหเสียชีวิตได 
หรือเด็กบางคนกินแตอาหารอรอยที่ตัวชอบ เชนกินแต
ขนม กินมากและสิ้นเปลืองเงินมาก แตกลายเปนโรคขาด
อาหาร แลวยังเกิดปญหาทางจิตใจดวยเนื่องจากมีความ
ขุนเคืองคับของเมื่อไดอาหารไมอรอยอยางที่อยาก ทําให
จิตใจงุนงานดิ้นรนจะไปหา เมื่อไมไดก็ไมยอม เกิดความ
วุนวาย นี่เปนตัวอยางของอันตรายตอชีวิตของตนเอง ที่
เกิดจากการใหตัณหาเปนตัวนําพฤติกรรม นอกจากนั้น 
ในแงสังคม เมื่อกินสนองตัณหาเพื่อมุงความอรอยแลว ก็
ทําใหบุคคลมุงหาสิ่งอรอยเพื่อสนองความอยากใหมากที่
สุด การหามาเสพสนองความอยากนั้น ไมมีขอบเขต และ
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ไมมีที่สิ้นสุด ก็ทําใหเกิดการเบียดเบียนกัน เกิดปญหาใน
ทางสังคม เปนอันตรายตอการอยูรวมกัน ยิ่งกวานั้น การ
ที่คนเราบริโภคสนองความอยากอยางไมมีขอบเขตก็ทํา
ใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมตามมาอีก รวมความวา
การบริโภคเกิดมีปญหาขึ้นมาจากการที่ปลอยใหพฤติ-
กรรมเปนไปตามแนวทางของตัณหา

เมื่อเกิดปญหาเชนนี้จะทําอยางไร เราจะปลอยให
ตัณหาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตอไปไมได มนุษยจะตอง
รูวาอะไรแคไหนเปนคุณคาที่แทจริงตอชีวิตของตนแลวทํา
ตามความรูนั้น คือเอาความรูมาเปนตัวนําพฤติกรรม เชน
จะบริโภคอาหารก็ไมใชเอาแตความอรอย ที่เปนสุข
เวทนา แตบริโภคดวยความรูในคุณคาของอาหารนั้นๆ 
ตรงนี้เปนจุดเริ่มที่จะเขามาสูการพัฒนามนุษยหรือการ
ศึกษา

แนวคดิพืน้ฐานของพทุธศาสนาในการพฒันามนษุย์
เมื่อเกิดปญหาจากตัณหาก็ทําใหมนุษยตองคิด

หาทางออกที่จะแกปญหาใหถูกตอง แลวก็ไดมองเห็นวา 
ในการบริโภคนั้น มนุษยจะตองรูวาสิ่งนั้นๆ มีคุณคาตอ
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ชีวิตจริงหรือไม อาหารอะไรมีคุณคาตอชีวิต และกินแค
ไหนจึงจะพอดีกับความตองการของชีวิต ไมใชกินไปตาม
ตัณหาที่อยากเสพสุขเวทนาของรสอรอยเทานั้น เมื่อรูคุณ
คาของอาหารและความตองการของชีวิตแลว เราจึงจะรู
จักเลือกกินไดถูกตองใหเปนประโยชนแกชีวิตอยางแท
จริง

เพราะฉะนั้น ในการศึกษา เราจึงตองฝกคนให
พัฒนาปญญา เร่ิมแตใหรูความมุงหมายของการบริโภค 
วาเรากินเพื่ออะไร เชน ถามปญหากับตนเองวา กินเพื่อ
อะไร เรากินเพื่อสนองความตองการที่จะไดเสพรส
เอร็ดอรอยหรือ เราควรจะเอาความเอร็ดอรอยมาเปนตัว
ตัดสินการบริโภคอยางนั้นหรือ หรือแมกระทั่งที่พัฒนายิ่ง
ไปกวานั้นอีกในทางลบ คือ เอาการบริโภคมาเปนเครื่อง
แขงขันวัดฐานะกัน เปนการกินเพื่ออวดโก ในการศึกษาก็
จะฝกใหรูจักพิจารณาวา การกินเพื่ออวดฐานะกันนี้เปน
วิธีบริโภคที่ถูกตองหรือเปลา ถาไมใชเชนนั้นแลวเรากิน
เพื่ออะไร ก็จะไดคําตอบวา เรากินเพื่อบํารุงเลี้ยงรางกาย
ใหเปนอยูได เพือ่จะดาํรงชวีติใหเปนอยูดวยด ี ใหมีสขุภาพ
ดี และเพื่อใหเรามีชีวิตที่ผาสุก ตลอดจนที่ทางพระพูดวา
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เพื่อเปนเครื่องเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม หรือเพื่อเกื้อหนุนการ
บําเพ็ญกิจอันประเสริฐ  คือการทําหนาที่  และทํา
ประโยชนตางๆ

เมื่อมองเห็นวัตถุประสงคดังที่กลาวมานี้ เราก็เร่ิม
มีตัวตัดสินแลว ถึงตอนนี้ ปญญา เกิดขึ้นแลว พฤติกรรม
ในการบริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไป เราจะมองไปในแงที่วา 
กินอะไรแคไหนอยางไรรางกายจึงจะอยูไดสบาย สุขภาพ
จึงจะดี แข็งแรง ไมมีโรค กินแคไหนจึงจะพอดีกับความ
ตองการของชีวิตรางกายของเรา เราจะตองดูวาอาหาร
อะไรมีคุณคาแกชีวิต และมีปริมาณมากเทาไรจะพอดี นี่
คือการใชปญญา ในแงทําหนาที่รูคุณคาของอาหาร และ
รูความประสงคในการกินในการบริโภค ปญญานี้จะมา
เปนตัวนําพฤติกรรมตัวใหม ปญญา จะมากําหนดพฤติ-
กรรมแทนตัณหา เมื่อปญญามานํา เราก็ไมตองทําตาม
ตัณหา เพราะเรามองเห็นคุณคาที่แทจริงที่ตองการแลว 
เราก็ไมเอาแคสุขเวทนา แตเราจะเอาคุณคาที่แทจริงนั้น 
เราก็จึงเปลี่ยนมาปฏิบัติตนตามที่ปญญาบอก โดยให
ปญญาเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

ตรงนี้ เปนจุดสําคัญ ตัวที่ เ ร่ิมตนก็คือโยนิโส
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มนสิการ ที่หักเหกระแสความคิดออกจากตัณหา โดยนํา
เอาปญญามาใชกับเรื่องที่เกี่ยวของ แลวทําใหพฤติกรรม
เปลี่ยนไป

เมื่อปญญาทําใหรูถึงคุณคาแทจริงที่ตองการหรือ
ตัวประโยชนที่แทแลว ก็จะเกิดคุณสมบัติใหมขึ้นมาอีกตัว
หนึ่ง คือ เกิดความอยากประเภทที่ ๒ ที่คูกับปญญา ซึ่ง
อยากจะทําใหเกิดคุณคาและประโยชนที่แทจริงนั้น เปน
ความอยากที่อาศัยความรูคือปญญาเปนฐาน ความ
อยากประเภทที่สองนี้เปนกุศล คือเกื้อกูลตอชีวิต เรียกวา 
ฉันทะ ซึ่งตรงขามกับความอยากประเภทที่ ๑ ที่เปน
อกุศล ซึ่งไมเกื้อกูลตอชีวิต ที่เรียกวา ตัณหา

ในการศึกษา คนทั่วไปมักแยกไมออกงความ
อยาก ๒ ประเภทนี้ แลวก็พูดกราดไปวาความอยากเปน
สิ่งที่ไมดี ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง ความอยาก
ประเภทที่ ๒ คือ ฉันทะนี้ เปนความอยากที่ดี เปนปจจัย
สําคัญที่จะนําชีวิตไปสูจุดหมายที่ดีงาม เปนองคธรรม
สําคัญมาก ในการที่จะบําเพ็ญไตรสิกขา หรือทําสิ่งตางๆ 
จะตองมีฉันทะ ถาขาดฉันทะไปก็สําเร็จไดยาก แตฉันทะ
ตองอาศัยปญญา ปญญา รูวาอะไรดีมีคุณคาเปน
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ประโยชนแทจริง ฉันทะ ก็อยากทําใหเกิดสิ่งนั้น ถาไมมี
ปญญาคือไมรู ฉันทะก็เกิดไมได ตางจากตัณหาที่ไมตอง
อาศัยปญญา อะไรถูกตา ถูกหู ถูกลิ้น ถูกใจ ตัณหาก็
อยากไดอยากเสพสิ่งนั้น ตัณหาจึงอยูดวยกันกับอวิชชา 
แตพอปญญาเกิดขึ้นรูวาสิ่งที่ถูกใจนั้นเปนโทษเปน
อันตรายตอชีวิตตัณหาก็หายไป ปญญารูวาอะไรเปนคุณ
เปนประโยชนแทจริง ฉันทะก็เกิดขึ้นในสิ่งนั้น ดังนั้น
ปญญาพัฒนาไป ฉันทะก็พัฒนาควบคูไปดวย ในทาง
การศึกษา ถาจับจุดนี้ไมได ก็พูดไดเลยวา การศึกษานั้น
พลาด เสียหลักไปแลวตั้งแตตนทาง จึงยากจะสําเร็จผล
ดวยดี

เพื่อใหรูจักแยกระหวางความอยาก ๒ ประเภทนี้ 
อาจใหความหมายอยางงายๆ วา

๑. ตัณหา คือ ความอยากในรสชาติที่เวทนาบอก
เสนอ (=ความอยากที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา)
๒. ฉันทะ คือ ความอยากในคุณคาที่ปญญาบอก
เสนอ (=ความอยากที่เกิดจากการศึกษา)



จะพัฒนาคนกันไดอยางไร?๒๘

คนเกิดมา ไมตองมีการศึกษา ไมตองมีความรู ไม
ตองพัฒนาเลย ก็มีตัณหา สามารถอยากเสพรสสุขเวทนา 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ แตพฤติกรรมที่เปน
ไปตามบงการของตัณหา จะมีผลในทางเพิ่มทุกข กอ
ปญหาไมคุมกับความสุขที่ได ดวยเหตุนี้จึงตองมีการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาใหไมเปนอยูอยางมืดบอดดวยอวิชชา 
และวิ่งพลานไปดวยตัณหา เมื่อคนมีการศึกษาไดพัฒนา
ขึ้น เกิดปญญารูวาอะไรดีแทจริง ก็เกิดฉันทะอยากในสิ่ง
นั้น แลวทําไปตามฉันทะนั้น ก็ทําใหปญหาไมเกิดขึ้น หรือ
ถามีปญหาก็แกปญหานั้นได เรียกวา ไรทุกข หรือปลอด
ทุกข (นิยมใชกันมาวาดับทุกข)

จากที่กลาวมา จึงสรุปกระบวนการแหงพฤติกรรม
ของมนุษยไดเปน ๒ แบบ คือ
 แบบที่ ๑ (ไรการศึกษา):
อวิชชา + ตัณหา   พฤติกรรมสรางทุกข (กอปญหา)
 แบบที่ ๒ (มีการศึกษา):
ปญญา + ฉันทะ   พฤติกรรมสลายทุกข (แกปญหา)

กระบวนการแบบที่สองเปนแนวทางในการพัฒนา
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มนุษย คือทันทีที่มนุษยรูจักคิดเขาก็เร่ิมมีการศึกษา และ
เมื่อนั้นปญญาก็เกิดขึ้น ตัวแกนสําคัญของการพัฒนาก็
คือปญญา เพราะทําใหรูจักสิ่งทั้งหลายและรูที่จะปฏิบัติ
ตอสิ่งนั้นอยางไร แตพรอมกับที่ปญญาเกิดขึ้นนั้นก็มีการ
ปรับตัวเกิดขึ้นทั้งองคาพยพ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางมี
ดุลยภาพครบทั่วองครวม คือมิใชพัฒนาแตปญญา พฤติ-
กรรมก็พัฒนาดวย พฤติกรรมจะเปลี่ยนไป แลวจิตใจก็
พัฒนาดวย คือจิตใจเปลี่ยนไป เชนเปลี่ยนจากความ
อยากดวยตัณหามาเปนความอยากดวยฉันทะเปนตน 
และมีความสุขความพอใจอยางใหมเกิดขึ้น นั่นคือพอใจ
เมื่อไดทําตามที่ปญญาบอก ไดทําตามเหตุตามผลที่ดี 
เกิดความสุขความพอใจดวยฉันทะ เปนการพัฒนาจิตใจ 
เพราะฉะนั้น การพัฒนาจะเปนไปพรอมกันทั้ง ๓ ดาน คือ 
พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา การ
พัฒนาทั้ง ๓ อยางนี้จะตองอิงอาศัยและเสริมซึ่งกันและ
กัน จะแยกออกจากกันไมไดในกระบวนการพัฒนามนุษย

ถึงตอนนี้ เราสามารถใหความหมายของการ
ศึกษาไดในระดับหนึ่งวา การศึกษา คือการพัฒนาคนให
พนจากการมีชีวิตภายใตบงการของตัณหาที่จะดิ้นรน
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แสวงหาสุขเวทนาและหลีกเลี่ยงทุกขเวทนา บนฐานของ
ความไมรูคืออวิชชา ที่ทําใหเวียนวนอยูในตาขายของการ
กอปญหาเพิ่มทุกข ไปสูการมีชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งทํา
ใหเกิดมีฉันทะ ที่จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ทํา
ใหเกิดความเปนอิสระไรทุกขปราศจากปญหา

ขอสรุปวา ในพุทธศาสนามีหลักการใหการศึกษา
มนุษยดวยการฝกฝนพัฒนาใหรูจักรับรูและรูจักปฏิบัติตอ
สิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตอยางถูกตอง ซึ่งจะทําใหไมมีปญหา
เกิดขึ้น เรียกวาทําใหไรทุกข การศึกษาหรือการพัฒนาคน
นี้ ก็ดําเนินไปตามหลักของกรรมนั่นเอง เพราะหลักกรรม
ถือวาสิ่งที่เปนผลจะเกิดขึ้นจากเหตุ คือเปนกฎแหงเหตุ
และผล แตเปนกฎเหตุผลในสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือ
การกระทําของมนุษย ตามหลักกรรมนั้น การกระทําเปน
เหตุ สิ่งที่ตองการเปนผล ฉะนั้นผลสําเร็จที่ตองการจึงเกิด
จากการกระทํา ในการกระทํานั้นความพากเพียร
พยายามเปนแรงขับเคลื่อน การที่มนุษยจะสามารถทํา
การตางๆ อันเปนเหตุปจจัยนําไปสูผลที่ตองการไดนั้น 
มนุษยจะตองมีความเพียรพยายามในการกระทํา ผูที่เขา
ใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จจากการกระทําดวยความ
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เพียรพยายามตามเหตุตามผล
หลักกรรมเปนกระบวนการของเหตุปจจัย ในการ

ศึกษาหรือพัฒนามนุษยนั้น เราเอาองคประกอบที่ดีซึ่ง
เปนกุศลเขามา เร่ิมแตเอาปญญาเขามา เอาฉันทะและ
กุศลอื่นๆ เขามา ทําใหกระบวนการของกรรมเปน
กระบวนการของกรรมที่ดีที่เปนกุศล เมื่อคนมีพฤติกรรมที่
เปนกุศลประกอบดวยกุศลมีปญญาและฉันทะเปนตน ก็
จะนําไปสูการแกปญหาหรือไรทุกข เปนการเปลี่ยนจาก
กระบวนการแหงอกุศลกรรมที่มีอวิชชาและตัณหาเปนมูล
เหตุนําไปสูปญหาหรือความทุกข

พุทธศาสนาปฏิเสธความเห็นผิดที่วาทุกอยางเปน
ไปเพราะกรรมเกา แตไมปฏิเสธเรื่องของกรรมเกาใน
ความหมายที่ถูกตองวา  กรรมเกาเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการของกรรม คือ เปนเหตุปจจัยสวนที่ผานมาใน
อดีต ซึ่งสงผลเกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในปจจุบัน อันเปนผลมาจากการสะสมกรรม ชีวิต
ของเราจะเปนอยางไรก็เกิดจากการสะสมกรรมของเรา
นั่นเอง ฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตาม การสะสมกรรมของเรา
ก็จะสงผลสืบทอดมาแมกระทั่งเปนตัวอิทธิพลชักนําให
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คิดนึกในแนวไหน ใหมีบุคลิกภาพอยางไร ใหเรามีความ
สามารถในขอบเขตใด ทําอะไรไดแคไหน แตในกระบวน
การของกรรมนั้น กรรมสวนที่เราตองเกี่ยวของสําคัญมาก
ที่สุด และควรเอาใจใสมากที่สุด ก็คือ กรรมปจจุบัน ที่วา
เราจะทําอะไรอยางไรในบัดนี้และตอจากนี้ ซึ่งเปนเรื่อง
ของเราที่วาจะเลือกตัดสินใจ หรือตั้งใจอยางไร บุคคลใด
มีปญญา ฉลาดในกระบวนการแหงเหตุปจจัย รูอดีตไดดี
ดวย มองเห็นปจจุบันชัดเจนดวย เล็งอนาคตไดเกงดวย ก็
จะยิ่งทํากรรมปจจุบันไดผลดี ซึ่งจะสงผลเปนประโยชน
ตอไปขางหนาไดมากที่สุด

จากที่กลาวมานี้จะทําใหมองเห็นภาพทั่วๆ ไปของ
พฤติกรรม ซึ่งทั้งหมดนั้นก็อยูในเรื่องของกรรมนั่นเอง 
สวนเรื่องของจริต ๖ กับบุคคล ๔ ที่เคยถามถึงนั้นเปน
เร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งก็เกิดจากการสั่ง
สมกรรมในรูปแบบตางๆ จริต ๖ เปนผลจากการสั่งสม
คุณสมบัติเฉพาะดานนั้นๆ จนกลายเปนแบบแผนนิสัย
ของจิตใจและพฤติกรรมแตละแบบๆ คือสั่งสมใหเกิด
ความเคยชินของจิตใจที่จะคิดอยางนั้นๆ และแสดงออก
เปนพฤติกรรมอยางนั้นๆ สวนบุคคล ๔ ประเภท เปน
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ความแตกตางที่เกิดจากการสั่งสมกรรมประเภทที่เกี่ยว
กับการพัฒนาศักยภาพของคน เชน มีการศึกษาพัฒนา
ตัวไวดี ใชปญญาพินิจพิจารณาอยูเสมอๆ มีการสั่งสมสติ
ปญญาไวมาก ก็ทําใหเกิดเปนบุคคลประเภทที่ ๑ คือ 
อุคฆฏิตัญู เปนบุคคลที่รูจักใชโยนิโสมนสิการ ซึ่งทําให
เขาเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ ไดงาย และฉับไว ในที่นี้ 
เมื่อเราพูดถึงหลักการทั่วไป หรือหลักใหญ เร่ืองจริต ๖ 
[๒๙/๗๒๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗] และเรื่องบุคคล ๔ [๒๑/๑๓๓] ก็กลาย
เปนเรื่องปลีกยอยไป

กระบวนการของการศึกษา
หรือระบบการพัฒนาบุคคล

กระบวนการที่จะพัฒนาบุคคลนั้นแยกไดเปน ๒
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนเขาสูกระบวนการพัฒนา และ
ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา แตละขั้นตอนมีหลักการ
สําคัญดังนี้

๑. ขั้นนําสูสิกขา คือขั้นกอนที่จะเขาสูไตรสิกขา
เรียกอีกอยางหนึ่งวาขั้นกอนมรรค เพราะมรรคหรือเรียก
ใหเต็มวามรรคมีองค ๘ นั้น ก็คือ ไตรสิกขาที่มองในแง
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เปนวิถีชีวิตนั่นเอง หมายความวา สิกขา คือการศึกษา
หรือฝกฝนพัฒนา มรรค คือวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตที่
ดี ไตรสิกขา เปนการศึกษาที่ฝกฝนพัฒนาคน พัฒนา
อยางไร ก็เพื่อใหเขาดําเนินชีวิตไดอยางนั้นนั่นเอง

เมื่อมองในแงของมรรค ก็เร่ิมจากสัมมาทิฐิ คือ
ความเห็นชอบซึ่งเปนปญญาในระดับหนึ่ง ปญญาในขั้น
นี้เปนความเชื่อและความเขาใจในหลักการทั่วๆ ไป โดย
เฉพาะความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย หรือ
การถือหลักการแหงเหตุปจจัย ซึ่งเปนความเชื่อถือที่เปน
ฐานสําคัญของการพัฒนา ทําใหมีการพัฒนาตอไปได ใน
ทางตรงขาม ถามีความเชื่อมีทิฐิที่ผิด ก็จะตัดหนทางการ
พัฒนาไปเลย เชน ถาเชื่อวาสิ่งทั้งหลายจะเปนอยางไรก็
เปนไปเองแลวแตโชค หรือเปนเพราะการดลบันดาล
ความเชื่ออยางนี้ไมเปนสัมมาทิฐิ และถาเชื่ออยางนี้แลวก็
ทําใหพัฒนาไมได เพราะไมรูวาจะพัฒนาไปทําไม ดังนั้น
ในกระบวนการฝกฝนพัฒนาบุคคลเมื่อเร่ิมตนจึงตองมี
ปญญาอยูบาง นั่นคือปญญาในระดับของความเชื่อใน
หลักการที่ถูกตอง

คราวนี้สิ่งที่นาพิจารณาตอไป ก็คือวา สัมมาทิฐิ
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ซึ่งเปนพื้นฐานหรือเปนจุดเริ่มใหคนมีการฝกฝนพัฒนาตอ
ไปไดนี้ จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลไดอยางไร คือมีปญหาวา
ทาํอยางไรจะใหบคุคลเกดิมสีมัมาทฐิ ิในเรือ่งนี ้พระพทุธเจา
ไดตรัสถึงปจจัยแหงสัมมาทิฐิ ๒ ประการ [๑๒/๔๙๗]

๑. ปจจัยภายนอก ไดแก ปรโตโฆษะ
๒. ปจจัยภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ
หลักการนี้หมายความวา การมีสัมมาทิฐิอาจจะ

เร่ิมจากปจจัยภายนอก เชน พอแม ครูอาจารย ผูใหญ
หรือวัฒนธรรม ซึ่งทําใหบุคคลนั้นไดรับอิทธิพลจากความ
เชื่อ ความคิดนึก ความเขาใจ ภูมิธรรมภูมิปญญา และ
พฤติกรรมที่ถายทอดตอกันมา ถาสิ่งที่ไดรับจากการแนะ
นําสั่งสอนถายทอดมานั้นเปนสิ่งที่ดีงามถูกตอง อยูใน
แนวทางของเหตุผล ก็เปนจุดเริ่มของสัมมาทิฐิ ที่จะนํา
เขาสูกระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝก ในกรณีอยาง
นี้ สัมมาทิฐิเกิดจากปจจัยภายนอกที่เรียกวา ปรโตโฆษะ

ถาไมเชนนั้น บุคคลอาจจะเขาสูกระแสการพัฒนา
โดยเกิดปญญาที่เรียกวาสัมมาทิฐินั้นดวยการใชโยนิโส
มนสิการ คือการรูจักคิด รูจักพิจารณาดวยตนเอง แตคน
สวนใหญมักจะเขาสูกระแสการพัฒนาดวยปรโตโฆษะ 
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เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการแตแรกเริ่มนั้นหาไดยาก
คําวา ปรโตโฆษะ แปลวา เสียงจากผูอ่ืน คืออิทธิ-

พลจากภายนอก เปนคําที่มีความหมายกลางๆ คืออาจ
จะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดก็ได ถาปรโตโฆษะนั้นเปนบุคคลที่
ดี เราเรียกวา กัลยาณมิตร ซึ่งเปนปรโตโฆษะชนิดที่กลั่น
กรองแลว และเราไดเลือกสรรที่จะนํามาใชงานจริงๆ ใน
การศึกษา ปรโตโฆษะโดยทั่วๆ ไป ก็ไดแกพอแม พี่นอง
ครูอาจารย สื่อมวลชน และการถายทอดทางวัฒนธรรม
ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญมากในสังคม ถาบุคคลและสถาบัน
เหลานี้เปนปรโตโฆษะที่ดี ก็จะนําเด็กไปสูสัมมาทิฐิ ซึ่ง
เปนพื้นฐานของการพัฒนาที่ดีตอไป

อยางไรก็ตาม คนที่พัฒนาดีแลวจะมีคุณสมบัติที่
สําคัญคือ พึ่งตนเองไดโดยมีอิสรภาพ แตคุณสมบัตินี้จะ
เกดิขึน้ตอเมือ่เขารูจกัใชปจจยัภายใน เพราะถาเขายงัตอง
อาศัยปจจัยภายนอก ก็คือ การที่ยังตองพึ่งพา ยังไมมี
อิสรภาพ จึงยังไมสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น จุดเนนจึง
อยูที่ปจจัยภายใน แตเรานําเอาปจจัยภายนอกมาเปนตัว
สื่อในเบื้องตน เพื่อชวยชักนําใหคนสามารถใชโยนิโส-
มนสิการ จนมีปจจัยภายในของตัวเขาเอง เมื่อเรารูหลักนี้
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แลว เราก็นําเอากัลยาณมิตรมาชวยสรางโยนิโสมนสิการ
ใหคน นั่นคือเปนการอาศัยปรโตโฆษะ โดยเฉพาะ
กัลยาณมิตรเปนตัวนําใหเขาถึง โยนิโสมนสิการ

นอกจากปรโตโฆษะและโยนิโสมนสิการแลว อันที่
จริงยังมีองคประกอบแทรกที่มาชวยหนุนอีก ๕ ตัว ซึ่งอยู
ในกระบวนการฝกขั้นกอนที่จะเขาสูมรรคดวย จึงรวมกัน
มีทั้งหมด ๗ ตัว คือ [๑๙/๑๒๙-๑๓๗]

๑. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร) ไดแก
ปรโตโฆษะที่ดี ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ที่ไดกลาวไปแลว

๒. ศีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล) คือ ความ
เปนผูมีวินัย หรือชีวิตที่มีระเบียบ หรือมีพฤติกรรมเคยชิน
ที่ดี ซึ่งเกิดจากการใชวินัยมาฝกใหเกิดพฤติกรรมเคยชินที่
ดี ดวยการจัดระเบียบชีวิต และจัดระเบียบการอยูรวมกัน
ในสังคม ใหมีสภาพซึ่งเอื้อโอกาสตอการที่จะดําเนินการ
พัฒนาตอๆ ไป

๓. ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ) คือ มี
แรงจูงใจที่ถูกตอง ไดแกความใฝรู ใฝสรางสรรค ตองการ
เขาถึงความจริง และทําสิ่งทั้งหลายใหดีงามเปนเลิศ ซึ่ง
เขามาทําหนาที่แทนตัณหา
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๔. อัตตสัมปทา (ความทําตนใหถึงพรอม) คือการ
ทําตนใหถึงความสมบูรณแหงศักยภาพของความเปน
มนุษย โดยมีจิตสํานึกในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนเองอยู
เสมอ

๕. ทิฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยหลักการแหง
ความเชื่อถือ) คือเชื่อถือในหลักการแหงเหตุผลหรือความ
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อมองอะไรก็มองตามเหตุปจจัย
ซึ่งทําใหการเรียนรูเกิดขึ้น เพราะเปนผูที่คิดหาเหตุผลอยู
ตลอดเวลา

๖. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความไม
ประมาท) คือ ความกระตือรือรน ไมเฉื่อยชา มีสติ ไม
ปลอยปละละเลย ไมพลาดโอกาส โดยเฉพาะความมีจิต
สํานึกตระหนักในความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหเห็นคุณคา
ของกาลเวลา และรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน ตลอดจน
ทํางานและพัฒนาชีวิตแขงกับเวลา

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวย
โยนิโสมนสิการ) การรูจักมนสิการ หรือรูจักคิดรูจัก
พิจารณาดวยตนเอง ไมมองอะไรขามๆ พราๆ คลุมๆ แตรู
จักคิดสืบสาวหาเหตุปจจัย แยกแยะใหเห็นองคประกอบ
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จับแงดีมาใชประโยชนได และรูจักโยงใหเห็นองครวมหรือ
สรางองคความรูความคิดใหมได ทําใหเกิดปญญาที่เขา
ถึงความจริง ไดประโยชน และทําการสําเร็จ สนองความ
ใฝรู และใฝสรางสรรคไดโดยสมบูรณ

องคประกอบหรือปจจัยฝกทั้ง ๗ ตัว ที่กลาวมานั้น
รวมเรียกวาบุพนิมิตของมรรค เปนเครื่องหมายบงบอก
ลวงหนาถึงการมาของมรรค เปนจุดเริ่มที่จะนําเขาสูมรรค
คือวิถีชีวิตที่ดีงามของผูมีการศึกษา ในการศึกษานั้นเรา
เอาปจจัยตัวแรกคือ กัลยาณมิตร มาชวยชักนํา หรือ
กระตุนใหเกิดปจจัยตัวอื่น ตั้งแตตัวที่ ๒ จนถึงตัวที่ ๗

การที่จะมีกัลยาณมิตรนั้น จัดแยกไดเปนการ
พัฒนา ๒ ขั้นตอน ขั้นแรก กัลยาณมิตรนั้นเกิดจากผูอ่ืน
หรือสังคมจัดให ซึ่งจะทําใหเด็กอยูในภาวะที่เปนผูรับและ
ยังมีการพึ่งพามาก แตเมื่อเด็กพัฒนามากขึ้น ก็จะเขาสู
ขั้นที่สอง คือเด็กเกิดมีโยนิโสมนสิการ แลวเขารูจักเลือก
หากัลยาณมิตรเอง โดยที่เขามองเห็นคุณคาของแบบ
อยางหรือแหลงความรูที่ดี เขาจะนิยมแบบอยางที่ดี รูจัก
ปรึกษาไตถาม เขาจะเลือกสรรหาคนที่จะเขาไปปรึกษา รู
จักหาแหลงความรู รูจักเลือกอานหนังสือที่ดี รูจักเลือกชม
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รายการโทรทัศนที่ดีมีประโยชน พัฒนาการในขั้นที่เขา
เปนฝายเลือกหาและเขาหากัลยาณมิตรเองนี้ เปนความ
หมายของความมีกัลยาณมิตรที่ตองการในที่นี้ และเมื่อ
ถึงขั้นนี้แลว เขาจะสามารถทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรให
แกผูอ่ืนไดดวย ซึ่งเปนจุดตอสูการมีสวนรวมในการสราง
สรรคสังคมที่ดีงามและการพัฒนาสังคม

ถาบุคคลมีปจจัย ๗ ขอนี้แลวก็เชื่อม่ันไดเลยวา
เขาจะมีชีวิตที่ดีงามและกระบวนการศึกษาจะเกิดขึ้น
อยางแนนอน เพราะปจจัยเหลานี้เปนสวนขยายของมรรค
หรือของไตรสิกขานั้นเอง ที่ยื่นออกมาเชื่อมตอเพื่อรับหรือ
ดึงเอาคนเขาสูกระบวนการฝกฝนพัฒนา มันเปนตัวเรง
เปนตัวเสริมประสิทธิภาพ ที่จะนําเขาสูไตรสิกขา และ
คอยเสริมใหการฝกในไตรสิกขาไดผลดี

ในการศึกษา ที่จัดทํากันอยางเปนงานเปนการ
เปนกิจการของสังคมนั้น ปจจัยขอที่ ๑ คือความมี
กัลยาณมิตร เปนเรื่องใหญ มีความสําคัญมาก รัฐหรือ
สังคมมีหนาที่จัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรที่จะทําหนาที่
เปนกัลยาณมิตร เชน ครูอาจารย ถึงกับตองจัดเปนองค
กรใหญโต ใชจายงบประมาณมากมาย ถาไดกัลยาณ-
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มิตรที่ดีมีคุณสมบัติมีความรูเขาใจชัดเจนในกระบวนการ
ของการศึกษา และสามารถทําหนาที่ของกัลยาณมิตรได
ดี กิจการการศึกษาของสังคมก็จะประสบความสําเร็จ
ดวยดี ดังนั้นการสรางหรือจัดเตรียมกัลยาณมิตรจึงมี
ความสําคัญยิ่ง และควรจัดเตรียมอยางถูกตอง

สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ขอย้ําไว ก็คือ ในการที่จะเขา
ไปชวยบุคคลอื่นเพื่อนําเขาเขาสูไตรสิกขานั้น กัลยาณ-
มิตรจะตองรูจักบุคคลเสียกอนวา มีลักษณะอยางไร นั่นก็
คือตองรูถึงความแตกตางระหวางบุคคล เชน เร่ืองบุคคล
๔ และ จริต ๖ เปนตน เพื่อจะไดประยุกตกระบวนการ
สิกขาใหเหมาะกับบุคคลนั้นๆ ในการปฏิบัติเฉพาะกรณี
แมแตในการพัฒนาทางจิตขั้นลึก ที่เรียกวาการบําเพ็ญ
กรรมฐาน ก็ยังตองมีการเรียนรูเร่ือง จริต ๖ เพื่อการจัด
ขอปฏิบัติในการศึกษาใหเหมาะกับตัวบุคคล

ในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลนี้ พระพุทธ
เจาไดทรงจําแนกเปน ๒ แบบคือ ความแตกตางแนวตั้ง
กับความแตกตางแนวนอน ความแตกตางแนวตั้งจะเห็น
ไดในความรูที่เรียกวา ญาณหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหง
อินทรีย (อินทริยปโรปริยัตตญาณ) ซึ่งดูที่ระดับการ
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พัฒนาวาไปไดแคไหนแลว เชน ในเร่ืองบุคคล ๔ ประเภท
สวนความแตกตางแนวนอนจะเห็นไดในความรูที่เรียกวา 
ญาณหยั่งรูความโนมเอียงความถนัดอัธยาศัย (นานา-
ธิมุตติกญาณ) ซึ่งแมแตบุคคลที่พัฒนาแลวในระดับเดียว
กันก็เปนไปตางๆ กัน ดังเชนในเรื่องจริต ๖ เปนตน พระ
พุทธเจาทรงรูความแตกตางของบุคคลทั้ง ๒ แบบนั้นแลว
พระองคจึงทรงสามารถจัดวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
บุคคลนั้นและสอนอยางไดผลดี

๒. ขั้นไตรสิกขา เปนขั้นตอนของกระบวนการ
พัฒนาบุคคล โดยใชหลักไตรสิกขาเต็มระบบ แตกอนที่
จะเขาสูกระบวนการพัฒนาบุคคล เราควรมีความรูเกี่ยว
กับธรรมชาติของมนุษยที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้เพื่อเปนพื้นฐาน
เสียกอน ดังนี้

ศักยภาพของมนุษย์:
ธรรมชาติท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

เมื่อจะใหการศึกษา พุทธศาสนาจะเนนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษยในจุดที่วามนุษยเปนสัตวที่ฝกได เชน
ในพุทธคุณ บทหนึ่งวา “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ” [๑๒/๙๕]
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(แปลวา เปนสารถีฝกคนที่ควรฝก ผูยอดเยี่ยม)
มีคําตรัสของพระพุทธเจามากมายที่เนนย้ําหลัก

การฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย และเราเตือนพรอมทั้งสง
เสริมกําลังใจใหทุกคนมุงมั่นในการฝกอบรมตนจนถึงที่
สุด เชน

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา
กฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ

[๒๕/๓๓]

อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และชางหลวง ฝก
แลวลวนดีเลิศ แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐยิ่งกวานั้น

ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ [๒๕/๓๓] ในหมูมนุษย ผูที่
ประเสริฐสุดคือคนที่ฝกแลว

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส
[๑๖/๗๒๔]

ผูถึงพรอมดวยวิชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด
ทั้งในหมูมนุษยและทวยเทพ

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
. . . . . . . . เทวาป นมสฺสนฺติ [๒๒/๓๑๔]

พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตเปนผู
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ไดฝกตนแลว อบรมจิตถึงที่แลว แมเทพทั้งหลายก็นอม
นมัสการ

ความหมายที่ตองการในที่นี้ก็คือ การมองมนุษย
วาเปนสัตวที่ฝกได หรือตองฝก และกระตุนเตือนใหเกิด
จิตสํานึกตระหนักในการที่จะตองปฏิบัติตามหลักแหงการ
ฝกฝนพัฒนาตนนั้น โดยระลึกอยูเสมอวา มนุษยนั้นถาไม
ฝกก็จะไมประเสริฐ แตถาฝกแลวจะมีขีดความสามารถ
สูงสุด เพราะมนุษยมีความสามารถในการฝกตัวเองไดจน
ถึงที่สุด ใชคําศัพททางวิชาการสมัยปจจุบันวา มนุษยมี
ศักยภาพสูง มีความสามารถที่จะฝกตนไดจนถึงขั้นเปน
พุทธะ ศักยภาพนี้เรียกวา โพธิ ซึ่งแสดงวาจุดเนนอยูที่
ปญญา เพราะโพธินั้น แปลวา ปญญาตรัสรู ก็คือ ปญญา
ที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะนั่นเอง

ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติ
ธรรมนั้น สิ่งสําคัญที่จะตองมีคือ ความเชื่อในโพธิ เรียก
วา โพธิศรัทธา ซึ่งถือวาเปนศรัทธาพื้นฐาน เมื่อมนุษยเชื่อ
ในปญญาที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะไดแลว เขาก็พรอมที่
จะฝกฝนพัฒนาตนเอง สวนการที่บุคคลจะแจงประจักษ
โพธิไดหรือไมนั้น ก็เปนเรื่องของความแตกตางระหวาง
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บุคคล ดังเชนในหลักบุคคล ๔ ประเภท และขึ้นอยูกับการ
พัฒนาศักยภาพของเขาตามที่ไดสั่งสมกรรมไว ตามที่
กลาวมานี้จะเห็นวาคําวา โพธิ นั้นใหจุดเนนทั้งในดาน
ของศักยภาพที่มนุษยฝกไดจนถึงที่สุด และในดานของ
ปญญา ใหเห็นวาแกนนําของการพัฒนานั้นอยูที่ปญญา
และศักยภาพสูงสุดนั้นก็แสดงออกที่ปญญา เพราะตัว
แทนหรือจุดศูนยรวมของการพัฒนาอยูที่ปญญา

เพื่อจะใหโพธินี้ปรากฏขึ้นมาทําบุคคลใหกลาย
เปนพุทธะ เราจึงตองมีกระบวนการพัฒนาที่เรียกวาสิกขา
ซึ่งก็คือ การศึกษา สิกขาคือกระบวนการพัฒนามนุษย
หรือฝกมนุษยใหโพธิปรากฏขึ้น ทําใหมนุษยนั้นกลายเปน
พุทธะ

ชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่ดําเนินในแนวทางของโพธิ ชีวิต
ที่ดีอยางนี้เรียกวามรรค สวนวิธีการหรือกระบวนการฝก
มนุษยใหมีชีวิตที่ดีเรียกวาสิกขา เมื่อเราฝกคนใหมีชีวิตที่
ดี ชีวิตที่ดีหรือวิถีชีวิตที่ดีนั้นก็เปนมรรค มรรคกับสิกขาก็
เลยมีความหมายเกือบจะเหมือนกัน มรรคคือการดําเนิน
ชีวิตที่ดี แตจะมีชีวิตที่ดีไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนา ดังนั้น
จึงตองมีการฝกที่เรียกวาเปนสิกขา เพราะฉะนั้น สิกขาก็
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คือการฝกใหมีชีวิตที่ดีที่ดําเนินตามมรรค และมรรคมีองค
๘ นั้นก็สรุปลงไดเปนสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่ง
เปนตัวแกนของการฝก เปนอันวาจะตองจับแยกและโยง
ใหถูกตองวา มรรคกับสิกขาเปนเรื่องที่สัมพันธเปนอัน
เดียวกัน แตเปนคนละแงกัน เพราะสิกขาเปนตัวการฝก
หรือการพัฒนามนุษย เมื่อฝกไดผล จนสิ่งที่ฝกนั้นกลาย
เปนวิถีชีวิตของเขา มันก็กลายเปนมรรคไป พอมรรคเกิด
ขึ้นแลว ก็พาเขาถึงจุดหมายของการศึกษาหรือการ
พัฒนานั้น คืออิสรภาพที่ปลอดทุกขปราศปญหา หรือจะ
เรียกวาสันติสุขก็แลวแตพอใจ

ไตรสิกขา: หลกัการสาํคญัของการพฒันามนษุย์
การฝกฝนและพัฒนามนุษยนั้นทางพุทธศาสนา

จัดวางเปนหลักเรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ซึ่งถือวาเปนระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมี
บูรณาการ และใหมนุษยเปนองครวมที่พัฒนาอยางมี
ดุลยภาพ

๑. ศีล เปนเรื่องของการฝกในดานพฤติกรรม โดย
เฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีล ก็คือ
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วินัย วินัยเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการ
พัฒนามนุษย เพราะวาวินัยเปนตัวการจัดเตรียมชีวิตให
อยูในสภาพที่เอื้อตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปน
อยู การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม ใหเหมาะ
กับการพัฒนาและใหเอื้อโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อ
ฝกไดผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแลวก็
เกิดเปนศีล ดังนั้น โดยสรุปวินัยจะมาในรูปของการฝก
พฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดลอม ที่จะปอง
กันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดี และเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่ดี
ที่พึงประสงค การฝกคนใหคุนกับพฤติกรรมที่ดี ตลอดจน
การจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย

๒. สมาธิ เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต ทั้ง
ในดานคุณธรรม เชน  ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็ง
ม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนว
แนม่ันคง ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข เชน
ความอิ่มใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส
ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆ วา พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ
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และสุขภาพของจิต
๓. ปญญา เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาใน

ดานการรูความจริง เร่ิมตั้งแตความเชื่อ ความเห็น ความรู
ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง
ตรวจสอบ คิดการตางๆ สรางสรรค เฉพาะอยางยิ่งเนน
การรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามที่มันเปน
ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึง
ขั้นรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ทําใหมีจิตใจเปน
อิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ

หลักทั้ง ๓ ประการที่กลาวมานี้ เปนสวนประกอบ
ของชีวิตที่ดีงาม เราก็ฝกคนใหเจริญงอกงามในองค
ประกอบเหลานี้ และใหองคประกอบเหลานี้นําเขาสูการ
เขาถึงอิสรภาพและสันติสุขที่แทจริง ตัวการฝกที่จะใหมี
ชีวิตที่ดีงามเปนสิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝกนั้น
ก็เปนมรรค

การฝกที่เรียกวาสิกขา หรือแปลวาการศึกษานี้
บางทีก็ใชศัพทแทนเปนคําวา ภาวนา ซึ่งก็คือเร่ืองของ
สิกขานั่นเอง แตคําวาภาวนา แปลวาทําใหเจริญ ทําให
เปนทําใหมีขึ้น หรือฝกอบรม ภาวนาจัดเปน ๔ อยาง คือ
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 ๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความ
สัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
 ๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความ
สัมพันธที่เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษยในสังคม

๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจให
เจริญงอกงามขึ้นในความดีงาม ความเขมแข็ง
ม่ันคงสงบสุข และเปนอิสระ

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา คือ การ
เสริมสราง ความรูความเขาใจ ความคิดเหตุผล 
และการหยั่งรูความจริง จนเขาถึงอิสรภาพ มี
ชีวิตที่ดีงามปลอดทุกขปราศปญหา

ภาวนา ๔ นี้ จะพูดถึงในหัวขอตอไปขางหนา
คําศัพทอีกคําหนึ่งที่ใชแทนสิกขาไดคือคําวา ทมะ

ซึ่งก็แปลวา การฝก ทมะเปนคําที่มาจากการที่เรามอง
มนุษย โดยเทียบกับสัตวทั้งหลายในแงของการฝก ซึ่งจะ
เห็นไดวามี ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ง เปนการฝกในแงของ
การปราบพยศ ทําใหหมดสัญชาตญาณปา เปนแงลบ อีก
ขั้นหนึ่งมองในแงบวก เปนการฝกใหทําอะไรตออะไรได
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อยางพิเศษ หรือที่ดีงามเปนประโยชน ทมะ เปนการฝก 
ถาเปนคนก็เปนทัมมะ แปลวา ผูที่จะตอง (ไดรับการ) ฝก 
ดังที่ปรากฏในบทพุทธคุณที่ยกมาใหดูขางตน

ปฏิบัติการด้วยสิกขา แล้ววัดผลด้วยภาวนา
ภาวนา มักใชในกรณีของการตรวจสอบ คลายๆ 

กับเปนการวัดผลเพื่อดูวาดานตางๆ ของการพัฒนาชีวิต
ของคนนั้นไดรับการพัฒนาครบถวนไหม สวนสิกขา นั้น
ใชกับตัวกระบวนการฝกเอง

ทําไมจึงจัดสิกขาเปน ๓ (ในเวลาทําการฝก) และ
จัดภาวนาเปน ๔ (ในเวลาวัดผลคนที่ไดรับการฝก) ที่จัด
อยางนี้ เพราะสัมพันธกับตัวความเปนจริงในการปฏิบัติ 
ซึ่งเปนเรื่องของธรรมชาติเอง กลาวคือ ในเวลาฝก สิกขา
ทั้ง ๓ ดาน จะผสานเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตดานที่ 
๑ คือ ศีลนั้น ที่จริงมันแยกออกเปน ๒ สวนอยูในตัว และ
การแยกเปน ๒ สวนนี้จะปรากฏชัดอยูในภาวนา คือ

๑. ศีล ในสวนของพฤติกรรมที่สัมพันธกับสภาพ
แวดลอมทางกาย ที่เรียกวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ได
แกความสัมพันธกับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติ
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สวนอื่นที่ไมใชมนุษย เชน เร่ืองปจจัย ๔ สิ่งที่เราบริโภคใช
สอยทุกอยาง และการเกี่ยวของกับธรรมชาติแวดลอม
ทั่วๆ ไป

๒. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม
มนุษยดวยกัน ความเกี่ยวของและอยูรวมกันในหมูมนุษย 
จุดเนนของศีลในสวนนี้จะอยูที่สังคมมนุษยคือหมูมนุษย
ดวยกัน ดังจะเห็นไดชัดในหลักศีล ๕ ซึ่งมีแตเร่ืองของการ
ที่เราจะเขาไปสัมพันธในหมูมนุษยดวยกัน วาจะอยูรวม
กันไดดีอยางไร เราควรจะมีพฤติกรรมที่ไมละเมิดตอกัน 
ไมเบียดเบียนกัน โดยไมทํารายชีวิตรางกาย ไมลักขโมย 
ไมลวงละเมิดกรรมสิทธิ์ ไมลวงละเมิดคูครอง ไมลวง
ละเมิดดวยวาจา ไมสรางความประหวั่นพรั่นพรึงนากลัว 
หรือความรูสึกไมปลอดภัยแกผูอ่ืน ดวยการดื่มสุราเสพ
ของมึนเมาที่ทําใหตนเองไมมีสติ และกลายเปนตัว
คุกคามสังคม

โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงศีลอยางเชนศีล ๕ จะเนนที่
การละเวนจากการเบียดเบียนกันทางสังคม แตในความ
หมายที่กวาง ศีลจะรวมถึงการปฏิบัติตอธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมฝายวัตถุทางดานกายภาพทั้งหลายทั้งหมด เชน 
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เร่ือง ปจจัย ๔
สําหรับในไตรสิกขา ศีลจะคลุมความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม 
รวมไวในขอเดียวกัน แตเมื่อจัดเปนภาวนา นั้น ทานแยก
กันชัดออกเปน ๒ ขอ โดยจัดเอาเรื่องความสัมพันธกับ
เพื่อนมนุษยในสังคมไวในขอศีลภาวนา สวนเรื่องของ
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในโลกวัตถุ ทานจัดแยก
ออกไปเปนกายภาวนา

เหตุผลที่วาทําไมตอนเปนภาวนาจึงแยก แตตอน
ที่เปนสิกขาไมแยก ก็เพราะวา ในเวลาฝกหรือในกระบวน
การฝก องคทั้ง ๓ อยางของไตรสิกขา  จะประสานเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน แตในศีลที่แบงเปน ๒ อยาง คือความ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพในโลกวัตถุ และ
ความสัมพันธกับมนุษยในสังคมนั้น ความสัมพันธในชวง
เวลาใดเวลาหนึ่งจะเปนอันใดอันหนึ่งอยางเดียว ดังนั้นใน
กระบวนการฝกของไตรสิกขา ที่มีองคประกอบครบทั้ง
สามอยางทํางานประสานเปนอันเดียวกันนั้น เราจึงรวม
เปน ศีล สมาธิ ปญญา ไปเลยทีเดียว โดยที่ในกรณีหนึ่งๆ 
ศีลอาจจะเปนความสัมพันธดานที่ ๑ (กายภาพ) หรือ
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ดานที่ ๒ (สังคม) ก็ไดอยางใดอยางหนึ่ง แตในภาวนาจะ
แยกออกจากกันเปนคนละขออยางชัดเจน เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ จะไดวัดผลดูจําเพาะทีละอยางวา ใน
ดานกาย ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุ เชน
การบริโภคปจจัย ๔ เปนอยางไร ดานศีล ความสัมพันธ
กับเพื่อนมนุษยเปนอยางไร ในภาวนานี้เราแยกไดเพราะ
เปนการตรวจสอบวัดผลวาแตละดานไดพัฒนาไปดีแค
ไหน เปนอันวา หลักภาวนานิยมใชในขั้นตอนของการวัด
ผล แตในขั้นตอนของการฝกหรือตัวกระบวนการฝกฝน
พัฒนาจะใชเปนไตรสิกขา

เนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในเชิงการวัดผลของ
การศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพทที่พบจึงมักเปน
คําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือแทนที่จะเปนกาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา ก็
เปลี่ยนเปน [๑๘/๑๙๗; ๒๔/๒๔; ๓๐/๑๔๘]

๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแลว (มีกายภาวนา) 
คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางที่
เกื้อกูลและไดผลดี เร่ิมแตรูจักบริโภคปจจัย ๔ รูจักใช
อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใชสอย
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วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่เปน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต (กินเปน ใชเปน บริโภคเปน ดู
เปน ฟงเปน ฯลฯ)

๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว (มีศีลภาวนา) คือ 
มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนแกผูอ่ืน ดํารงตนอยูในวินัย และอาชีวะที่
สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล 
สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข (เสวนา-คบหาเปน สังคม
เปน พูดเปน สื่อสารเปน ทําเปน)

๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแลว (มีจิตภาวนา) คือ
มีจิตใจที่ฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต คือ 
ประกอบดวยคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้อ
อารี มีมุทิตา ความเคารพออนนอม ความกตัญูกตเวที 
เปนตน สมบูรณดวยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็ง
ม่ันคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะ รับผิดชอบ 
มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มี
จิตใจที่ราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม ผองใส และสงบสุข
(ตั้งจิตเปน วางใจเปน ทําใจเปน)

๔. ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว (มี
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ปญญาภาวนา) คือรูจักคิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจัก
แกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาที่
บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
เปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติ และแรงจูงใจ
เคลือบแฝง เปนอิสระจากการครอบงําของกิเลส เปนอยู
ดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต  เขาถึง
อิสรภาพ ปลอดทุกขปราศปญหา (คิดเปน แกปญหาเปน 
ดับทุกขเปน)

ผูมีภาวนา ครบทั้ง ๔ อยางนี้ เปนภาวิต ทั้ง ๔ 
ดานนี้แลว โดยสมบูรณ เรียกวา “ภาวิตัตตะ” แปลวาผูได
พัฒนาตนแลว ไดแกพระอรหันต เปนอเสขะ คือผูจบการ
ศึกษาแลว ไมตองศึกษาอีกตอไป

ระบบไตรสกิขาเพือ่ใหอ้งคร์วมพฒันาอยา่งมดีลุยภาพ
ไดกลาวแลววา ในกระบวนการพัฒนาของไตร

สิกขานั้น องคทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะทํางาน
ประสานโยงสงผลตอกัน หรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แต
เมื่อมองไตรสิกขานี้ โดยภาพรวมที่เปนระบบใหญของ
การฝก ก็จะเห็นองค ๓ นั้นเดนขึ้นมาทีละอยางตาม
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ลําดับ คือชวงแรกเดนที่ศีล ก็เปนขั้นศีล ขั้นที่สองเดนที่
สมาธิ ก็เปนขั้นสมาธิ ชวงที่สามเดนที่ปญญา ก็เปนขั้น
ปญญา แตในทุกขั้นนั้นเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวม
อยูดวยโดยตลอด การมองเปนภาพรวมของระบบใหญ
อยางนี้ ขอเรียกวา รอบใหญ

เมื่อเราไมมองภาพรวมของรอบใหญอยางนั้น แต
มาดูการทํางานของกระบวนการศึกษาหรือฝกฝนพัฒนา
นั้นในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม เราก็จะเห็นองคทั้งสาม คือ 
ศีล สมาธิ ปญญานั้นทํางานอยูดวยกันและสัมพันธกัน
ตลอดเวลา ขอเรียกการมองการทํางานในชวงสั้นๆ นี้วา 
รอบเล็ก

ในการฝกไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา แบบ
รอบเล็กนั้น สามารถเริ่มจากจุดไหนกอนก็ได เชน ถาเรามี
ความพอใจ จิตแนบสนิทหรือสนิทใจกับพฤติกรรมอยาง
ใด (สมาธิ) เราก็จะมีความโนมเอียงไปสูการทําพฤติกรรม
อยางนั้น (ศีล) หรือถาเราพิจารณาเห็นโดยเหตุผลวา 
พฤติกรรมอีกอยางหนึ่งดีกวา เราเห็นวาทําอยางนั้นจะดี
กวา จะเปนประโยชนกวา (ปญญา) เราก็จะทําพฤติกรรม
ตามที่เราคิดวาดีกวานั้น (ศีล) แตบางทีอาจจะมีพฤติ-
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กรรมเกิดขึ้นกอน เชน พอแม ครูอาจารย โรงเรียน หรือ
สถาบันทางสังคม เขาจัดระเบียบความเปนอยูคือวาง
ระเบียบวินัยเปนกฎเกณฑกติกาขึ้นมาแลว เราเขาไปอยู
ในหมูในพวกก็ทําตามเขาไป (ศีล) ตอมา จากความเคย
ชินในการทําพฤติกรรมอยางนั้นไปเรื่อย โดยไมขัดขืนฝน
ใจ เราก็เกิดความพอใจสนิทใจกับพฤติกรรมนั้น (สมาธิ) 
แลวบางทีก็เลยมองเห็นคุณคาของสิ่งที่เปนระเบียบหรือ
กฎเกณฑกติกาของพฤติกรรมนั้นวาดี มีประโยชน  
(ปญญา) พอปญญาเห็นคุณคาของพฤติกรรมอยางนั้น
แลว ก็ยิ่งทําพฤติกรรมอยางนั้นหนักแนนขึ้นอีก (ศีล) แลว
ก็ยิ่งมีความสุขความพอใจสนิทใจกับพฤติกรรมนั้นมาก
ขึ้น (สมาธิ) ฯลฯ เพราะเหตุที่มีการโยงสงผลตอกันไปมา
อยางนี้ ก็ทําใหเรามีการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมมีผล
ดียิ่งขึ้นไดอีก

ในการฝกนี้จะเห็นวา ทั้งศีล สมาธิ และปญญา ๓ 
อยางนี้ตองอาศัยซึ่งกันและกัน ถาอยางใดอยางหนึ่งไม
พรอมหรือไมรวมประสานก็จะทําใหกระบวนการฝกไมได
ผลดี เชน ในการฝกระเบียบวินัย ถาจิตใจของผูถูกฝกไมมี
ความสุข ทําใหเกิดการฝนใจขึ้น ก็เสียองคประกอบ การ
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ฝกนั้นก็มีความโนมเอียงที่จะไดผลยาก แตถาในการฝก
พฤติกรรมนั้นจิตใจของผูถูกฝกมีความพึงพอใจ มีความ
สุขในการกระทําพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมนั้นก็จะมั่นคง 
ยิ่งถาเขาไดมีปญญามองเห็นคุณคาของการฝกพฤติ-
กรรมนั้นวาเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา เกื้อกูล เปนประโยชนดวย 
ก็จะยิ่งมีความมั่นคงและมั่นใจ พรอมทั้งมีความสุขใน
การทําพฤติกรรมนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นองคทั้ง ๓ 
อยางจึงตองสัมพันธกัน

การพัฒนาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก ที่ควร
ปฏิบัติใหไดเปนประจํา และเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดจริงโดยไม
ยากเลย ก็คือ การนําไตรสิกขาเขาสูการพิจารณาของ
โยนิโสมนสิการ หรือการโยนิโสมนสิการในไตรสิกขา 
กลาวคือ

ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติ-
กรรมอะไร หรือมีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝกฝน
พัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเอง ตามหลักไตร
สิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบทั้งสามอยาง ทั้งศีล สมาธิ 
และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือเมื่อทําอะไรก็
พิจารณาดูวา
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พฤติกรรมหรือการกระทําของเราครั้งนี้ มีการ
เบียดเบียน จะทําใหเกิดความเดือดรอนแกใครหรือไม 
หรือวาเปนไปเพื่อความเกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และ
สรางสรรค (ศีล)

ในการกระทําเดียวกันนี้ จิตใจของเราเปนอยางไร 
เราทําดวยจิตใจที่เห็นแกตัว มุงรายตอใคร ทําดวยความ
โลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทําดวยความเมตตา มีความ
ปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มี
ความรับผิดชอบ เปนตน และในขณะที่ทําเรามีสภาพจิต
ใจเปนอยางไร เรารอน กระวนกระวายขุนมัว เศราหมอง 
หรือวามีจิตใจที่สงบ ราเริง เบิกบาน เปนสุข เอิบอ่ิม ผอง
ใส (สมาธิ)

การกระทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจใน
เร่ืองที่ทํา มองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑและความมุง
หมาย มองเห็นผลดีผลเสีย และหนทางแกไขปรับปรุง
พรอมดีแลวหรือไม (ปญญา)

เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดจึงสามารถบําเพ็ญสิกขา 
คือฝกฝนพัฒนาตน และสํารวจตรวจสอบวัดผลการ
พัฒนาตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เปนการบําเพ็ญ
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ไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือครบทั้งสามสิกขาในพฤติ
กรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียว) พรอมกันนั้นก็เจริญไตร
สิกขาในระดับรอบใหญ (คือคอยๆ พัฒนาขึ้นไปทีละ
สวน) ไปดวย ชนิดที่ดูภายนอกก็เหมือนศึกษาไปตาม
ลําดับทีละอยาง โดยที่การบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบ
เล็กนี้ก็จะชวยใหการเจริญไตรสิกขาในระดับรอบใหญ
กาวหนาไปดวยดี แลวในทางยอนกลับการเจริญไตร
สิกขาในระดับรอบใหญ ก็จะสงผลใหการบําเพ็ญไตร
สิกขาในระดับรอบเล็กมีความมั่นคงและสมบูรณยิ่งขึ้น
จนเต็มเปยมในที่สุด

ตามที่กลาวมานี้ตองการใหมองเห็นความสัมพันธ
อยางอิงอาศัยซึ่งกันและกันขององคประกอบที่เรียกวา
สิกขา ๓ ในกระบวนการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม เปน
การมองรวมๆ อยางสัมพันธถึงกันหมดในรอบเล็ก โดยไม
ไดแยกออกเปนเรื่องๆ แตถามองในแงของชวงยาว จุด
เนนจะตางกันในกระบวนการฝกนี้ กลาวคือ เร่ิมตนจุด
เนนจะอยูที่ศีล สวนสมาธิและปญญาจะเปนตัวแทรก
เสริมหรือแฝงอยู ตอมาในชวงที่ ๒ เมื่อศีลม่ันคงดีแลวก็
จะเนนเรื่องสมาธิ โดยมีศีลเปนฐานรองรับและปญญาก็
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คอยดูแลอยู จึงมองเห็นเปนภาพรวมแบบหยาบๆ วา ขั้น
แรกฝกศีล ขั้นที่สองฝกสมาธิ และขั้นสุดทายฝกปญญา 
คนที่จะฝกปญญาไดดีนั้น ดานศีล ดานสมาธิ ตองมั่นคง
เปนฐานอยูแลว

วินัยคือการจัดสรรให้เกิดโอกาสในการพัฒนา
อนึ่ง ขอแทรกวา ในการฝกระดับศีล หรือพัฒนา

ศีลนั้น ตามปกติจะใชวินัยเปนเครื่องฝก แตเมื่อพูดถึง
วินัย หลายคนจะมีภาพในใจที่ไมคอยถูกตอง ซึ่งจะทําให
เสียผลตอการศึกษา จึงควรจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาทําความ
เขาใจกันสักหนอย กลาวคือ เราจะตองเนนการมองวินัย
ในแงบวก คือวินัยนั้นในความหมายที่ถูกตองจะไมเปน
เร่ืองของการบังคับ ซึ่งเปนนัยลบ แตเปนเรื่องของการจัด
สรรใหเกิดโอกาสในการพัฒนานั่นเอง

แนวทางที่จะทําใหมองวินัยในทางบวกนั้นมีหลาย
อยาง

วินัย เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรามีวัตถุประสงคที่มุง
ประโยชนแกชีวิตและสังคม เชน เราตองการที่อยูอาศัยที่
เรียบรอยอยูสบาย ตองการโอกาสในการที่จะทํางาน 
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ตองการความคลองตัวในการดําเนินกิจการ ตองการการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข เราจึงดําเนินการจัดขาวของ
อุปกรณใหเปนที่เปนทางไมเกะกะและใชสะดวก จัด
ระเบียบการอยูรวมกันในบาน ในที่ทํางาน ในทองถนน 
จัดลําดับการใชเวลาเปนตน เมื่อเราจัดระเบียบดีและพา
กันปฏิบัติตามระเบียบนั้น เราก็มีเวลาและโอกาส ตลอด
จนความคลองตัวมากขึ้นในการทํางาน และทําการตางๆ 
ที่ปรารถนา เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคโดยแทของวินัย คือ 
การจัดสรรโอกาส ใหมนุษยสามารถทําอะไรๆ ไดสะดวก
และมากขึ้น อันเปนการเอื้อโอกาสตอการพัฒนา

อนึ่ง วินัยนั้นสัมพันธกับจิตสํานึกของมนุษย คือ
จิตสํานึกในการพัฒนาตน ถามนุษยมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตน วินัยก็จะไดผลและจะเกิดผลดีทางจิตใจดวย 
เชน มีความสมปรารถนา ความภูมิใจ และมีความสุข แต
ถาไมมีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง ก็จะเสี่ยงตอการฝน
ใจ แลวความทุกขก็ตามมา คําวาจิตสํานึกในที่นี้หมาย
ความวา เรามองเห็นหรือยึดถือเปนเรื่องสําคัญที่ผูกพัน
กับตนเอง วาเราจะตองฝกตัว การฝกตัวเปนสิ่งที่ดี เปน
สิ่งจําเปนในชีวิตของเรา เพื่อชีวิตที่ดีงามขึ้นเราจําเปน
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ตองฝกตน คือมองเห็นประโยชน คุณคา ความสําคัญของ
การฝกที่จะตองเอาตัวเขาไปปฏิบัติ เมื่อมีจิตสํานึกอยาง
นี้ เขาก็จะมองเห็นวาการฝกนั้นเปนเรื่องที่เราได และการ
ฝนใจจะไมเกิดขึ้น เมื่อพบสิ่งที่ทํายาก พอนึกวาเราจะได
ฝกตัว ความยากนั้นก็กลายเปนการไดขึ้นมาทันที เขาจะรู
สึกอิ่มใจที่จะทําสิ่งนั้น ดังนั้นองคประกอบทางดานจิตจึง
เขามาสัมพันธกับพฤติกรรมในการรักษาวินัยอยูเร่ือยๆ 
และปญญาจะทําใหรูวาวินัยนั้นชวยจัดสรรโอกาสใหแก
การมีชีวิตที่ดีอยางไรๆ เมื่อไดเห็นคุณคาเชนนั้น ก็ยิ่งเกิด
ความพอใจ ดังนั้นการฝกพฤติกรรมจึงมีความสัมพันธกับ
ปญญา ดวยเหตุนี้ ทางที่ดีกอนจะวางระเบียบจึงควรตอง
ชี้แจงใหเห็นเหตุผล ใหเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของ
ระเบียบหรือกฎเกณฑกติกานั้นๆ กอน

อีกอยางหนึ่ง วินัยมีความหมายเปนกติกาของ
สังคม คือเปนขอตกลงวา เพื่อการอยูดีรวมกัน ทุกคนจะ
ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑที่วางกันไววาจะทําหรือไมทํา
อะไรๆ อยางไรๆ ถาใครไมทําตามหรือลวงละเมิดจะตอง
ไดรับโทษอยางไร ตรงนี้เปนวินัย ในความหมายของ
กติกาสังคม คือสิ่งที่หมายรูรวมกัน เพื่อจะไดปฏิบัติตัว
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หรือวางตัวไดถูกตอง สําหรับคนที่ยังไมพัฒนาก็จะรูสึกวา
กติกาเหลานี้เปนเครื่องปดกั้นบีบคั้นตนเอง แตสําหรับคน
ที่พัฒนาแลวมีปญญามองเห็นเหตุผลกลับมองวา กติกา
เหลานั้นเปนเครื่องชวยใหเขาทําตัวไดถูกตอง มันเปน
เพียงสิ่งหมายรูรวมกันวาเราจะอยูรวมกันในสังคมอยาง
ไร เพราะถาคนมาอยูรวมกันมากๆ แลวไมมีกติกา แตละ
คนก็จะอึดอัดขัดของทําอะไรไมถูก ดังนั้นวินัยในความ
หมายหนึ่งจึงเปนกติกาของสังคมหรือสิ่งหมายรูรวมกัน
เพื่อชวยใหปฏิบัติตัววางตนและทํากิจการตางๆ ไดถูก
ตอง ดังนั้น วินัยจึงตองอาศัยปญญาดวย และวินัยนั้นจะ
ตองตั้งอยูบนรากฐานของความถูกตอง จึงจะสัมฤทธิ์ผล
ใหเกิดศีลตามวัตถุประสงคของการศึกษา

ขอ้ควรสงัเกตเก่ียวกบัการพฒันาในระดบัพฤตกิรรม
ไดพูดถึงหลักการใหญโดยทั่วไปอยางกวางๆ มา

แลว คราวนี้จะพูดจํากัดวงแคบเขามา โดยเนนการ
พัฒนาในระดับพฤติกรรม จะขอเริ่มดวยการตอบคําถาม
เกี่ยวกับการฝกความรับผิดชอบกอน แลวจะพูดถึงขอควร
สังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับพฤติกรรมโดยทั่วไป
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ในการฝกหรือพัฒนาคนใหมีความรับผิดชอบนั้น 
ถาเริ่มจากศีลก็จะเปนเรื่องของการวางขอกําหนด กฎ
เกณฑ ระเบียบ เปนวินัยขึ้นมา โดยมากจะใชวินัยนี้เปน
ฐานกอน ทําใหคนที่ไมมีความรับผิดชอบตองมีความรับ
ผิดชอบ โดยที่เขาตองทําตามกฎเกณฑกติกานั้น แตใน
ขณะนี้ถาความสํานึกในจิตของเขายังไมมี การปฏิบัติของ
เขาก็ไดแคพฤติกรรมที่แสดงออกมาในขั้นศีลเทานั้น ศีล
อยางนี้ยังไมม่ันคง เพราะไมไดเกิดจากจิตสํานึก ไมมีการ
พัฒนาดานจิตมาชวยหนุน จึงตองฝกดานจิตเขามารวม
ดวย เชน ใหมีบรรยากาศที่ดีงาม มีความสบายใจ มี
ความสุขในการทํางานที่ตนรับผิดชอบ และถาจะใหดีกวา
นั้นก็มีปญญามาชวยอีกดวย คือใหเขาเห็นประโยชนหรือ
คุณคาในการที่เขาทําอยางนั้น ซึ่งอาจจะตองมีการจัดชี้
แจงอบรมทางดานความรูใหเขาเห็นเหตุผลในการที่จะ
ตองมีความรับผิดชอบ แตในเบื้องตนของการฝกจะเริ่ม
ดวยสวนที่เปนรูปธรรมที่เปนของหยาบมองเห็นงาย ศีล
จึงมากอน เพื่อสรางพฤติกรรมเคยชินไว เมื่อพฤติกรรมมี
ความเคยชินแลวก็ถือไดวาสําเร็จไปแลวขั้นหนึ่งคือในขั้น
ของศีล
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ในเรื่องศีลนี้มีหลักการอยางหนึ่งวา มนุษยตองมี
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวนั้นก็ตองเปนไปในรูป
ลักษณอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเคลื่อนไหวในรูปลักษณ
อยางใดอยางหนึ่งนั้นแลว พอจะมีการเคลื่อนไหวเชนนั้น
ใหมอีกเขาก็มักจะดําเนินตามรูปลักษณของการเคลื่อน
ไหวอยางนั้นซ้ําอยางเดิม และเมื่อทําอยางนั้นตอๆ ไป
การเคลื่อนไหวในรูปลักษณนั้นก็จะกลายเปนพฤติกรรม
เคยชิน พอเปนพฤติกรรมเคยชินแลวก็แกไขยาก ถาเปน
พฤติกรรมเคยชินที่ดีก็จะเปนประโยชนตอไปตลอด แตถา
เปนพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีก็เปนการเสียหายแกชีวิตของ
เขา เชนเสียบุคลิกภาพ นารังเกียจ เสียความรูสึกของผู
พบเห็น หรือสรางความรูสึกเปนปฏิปกษ เปนตน เพราะ
ฉะนั้น ตรงนี้ก็จึงเปนจุดชวงชิงที่วาจะทําอยางไรใหคนมี
พฤติกรรมเคยชินที่ดีไดกอน โดยเฉพาะสําหรับเด็กๆ เร่ือง
นี้สําคัญมาก การยืนเดินนั่งนอน กิน ดื่ม ฯลฯ เปนที่จับ
ของพฤติกรรมเคยชินไดทั้งนั้น ดังนั้น การวางระเบียบ
วินัยตางๆ ในความหมายหนึ่งก็คือระบบการสรางพฤติ-
กรรมเคยชินที่มุงใหเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี และพฤติ-
กรรมเคยชินที่ดีนี่แหละเปน ศีล ซึ่งแปลวาพฤติกรรมดี
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งามที่เปนปกติของเขา เมื่อคนปฏิบัติตามวินัยแลว ความ
ประพฤติอยางนั้นก็ลงตัวกลายเปนความเคยชินเปนปกติ
ของเขาอยางนั้น เชนมารยาทในการขับรถ มารยาทของ
คนเดินถนน เปนตน

ดังนั้น จุดสําคัญที่จะตองตั้งเปนเปาหมายอันดับ
แรกก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหเด็กหรือคนที่เขามาใหมได
พฤติกรรมเคยชินที่ดีติดตัวไป โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพ
ในการฝกนอย พอเคยชินอยางไรก็จะอยูแคพฤติกรรมนั้น
จะติดจะยึดอยูกับพฤติกรรมเคยชินนั้น จะแกไขปรับใหม
ไดยากหรือไมไดเลย จะพัฒนาเหนือกวานั้นยาก ตางจาก
คนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ซึ่งสามารถปรับปรุงตัว
เองไดเสมอ ไมอยูในความครอบงําของความเคยชิน แต
คนประเภทนี้มีจํานวนนอยอยางยิ่ง เราจะตองระลึกไววา
ในแงของสงัคมนัน้เราพดูถงึคนสวนใหญ เรากาํลงัเอาหลกั
การนี้มาใชกับคนสวนใหญซึ่งชีวิตติดอยูในกรอบของ
พฤตกิรรมเคยชนิ การพฒันาในระดบัศลีจงึมคีวามสาํคญั
มาก เราจึงตองเนนเรื่องการสรางพฤติกรรมเคยชินที่ดี

สําหรับคนสวนใหญที่วานั้น เมื่อเขามีพฤติกรรม
เคยชินอยางไรแลว ก็จะเกิดการยึดติดวาอันนี้แหละดี เขา
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เคยทํามาอยางนี้ ใครทําอยางอื่นจะแปลก เขาจะไมเห็น
ดวย คนพวกนี้อาจจะไมใชปญญา อาจจะไมยอมคิด
พิจารณาเลยดวยซ้ํา เขาเพียงแตยึดติดในสิ่งที่ตนเองเคย
ทํามาเทานั้น ในเมื่อมนุษยอยูในสภาพอยางนี้มาก เราจึง
ตองใชหลักธรรมชาติเหลานี้ใหเปนประโยชน คือชิงสราง
ระบบพฤติกรรมเคยชินที่ดีใหสะสมขึ้นมากอน เร่ืองของ
แบบแผน ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนกฎ
เกณฑกติกาที่ออกมาในรูปของบัญญัติทางสังคมเปน
กฎหมายเปนตนนั้น ก็รวมอยูในหลักการนี้ ถาเราวาง
ระบบใหดี จนลงตัวติดเปนพฤติกรรมเคยชินของคนรุน
หนึ่งไดแลว มันก็จะเกิดการสะสมและถายทอดจากคนรุน
เกาไปสูคนรุนใหม เพื่อที่จะไดปฏิบัติตามๆ กันไป แลวก็
จะสงผลไปที่จิตใจใหเกิดความชื่นชมและยึดถือดวย 
เวลาจะประพฤติอยางนั้นความชื่นชมยึดถือในจิตใจก็จะ
สงแรงเสริมเจตจํานงใหเจตนามุงไปที่จะทําที่จะประพฤติ
อยางนั้น

เปนอันวา การฝกฝนพัฒนาในขั้นศีลเปนขั้นที่
สําคัญมาก โดยเฉพาะสําหรับคนสวนใหญในสังคม ถา
บุคคลเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีแลว การที่จะเปลี่ยน
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แปลงก็ทําไดยาก แตอยางไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนา
ซึ่งถือหลักสิกขาแหงการฝกฝนพัฒนาคน การปรับปรุง
พัฒนาแมจะทําไดยาก ก็ถือวาตองพยายามทํา และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ก็สามารถทําไดโดยใชหลักไตร
สิกขานี่แหละ เพราะไตรสิกขานั้นเมื่อมองในแงของการ
พัฒนา สิ่งที่จะตองทําอยางหนึ่งก็คือการแกไขปรับปรุง
ความเคยชิน ดานหนึ่งนั้นมันเปนการสรางพฤติกรรมที่ดี
แตพรอมกันนี้อีกดานหนึ่งก็เปนเรื่องของการแกไขพฤติ-
กรรมเคยชินที่ไมดีดวย

ยิ่งกวานั้นยังกาวตอไปสูการปรับปรุงแมแตพฤติ
กรรมเคยชินที่ดีอยูแลว ใหเปนไปดวยจิตใจและปญญาที่
ถูกตองใหดียิ่งขึ้นไปอีก อยางเชน วัฒนธรรมของสังคมที่
ถายทอดกันมาดวยความเคยชินจนเปนแบบแผนนั้น เปน
สิ่งที่มีความซับซอนมาก บางอยางในวัฒนธรรมนั้น ที่วา
ดีในสมัยหนึ่ง เมื่อผานมาถึงอีกสมัยหนึ่ง อาจกลายเปน
ไมดี หรือบางอยางที่ดีอาจตกมาถึงปจจุบันในรูปที่คลาด
เคลื่อนผิดเพี้ยนไปแลว หรือบางอยางที่วาดีอาจเหลืออยู
เพียงรูปแบบภายนอก แตสาระหรือความหมายที่แทจริง
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สูญหายไปแลว หรือยิ่งกวานั้นอาจจะมีความหมายอื่นที่
เปนโทษเขาไปแทนที่ ดังนี้เปนตน

ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนและโทษเหลานี้ บางที
เราก็ไมรู จนกระทั่งมีผูมีสติปญญามาชี้ใหเห็นจุดเห็นแงที่
จะปรับปรุงแกไข (บางทีสติปญญาไมพอดี ก็ชี้ผิดเสียอีก)
จึงไดเกิดมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากันตอไป (บางที
ผูที่ติดก็ตานอยางหนัก) เร่ืองพฤติกรรมเคยชินของมนุษย
แมแตในระดับสังคม ก็ตองมีการแกไขพัฒนาอยูเร่ือย ถา
พูดถึงในระดับบุคคลก็ยิ่งตองพัฒนากันตลอดเวลา

ดังที่กลาวมาแลววา คนสวนมากมักจะไดแค
พฤติกรรมเคยชิน จะพัฒนาเหนือกวานั้นไปไดยาก คนที่
พัฒนาตนเองไดดีก็คือคนที่สามารถอยูเหนืออํานาจของ
ความเคยชิน คนประเภทนี้จะปรับตัวพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
ซึ่งถือวาเปนความสามารถพิเศษ

พฤติกรรมที่ลงตัวโดยเคยชินอยางละเอียดออน 
เรียกวา วาสนา (แปลวา การสั่งสมอบรมมา ซึ่งก็คือการ
สั่งสมพฤติกรรมเคยชินนั่นเอง) ไดแก แบบแผนพฤติกรรม
ที่บุคคลนั้นไดสะสมมากับตนเองจนกลายเปนลักษณะ
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ประจําตัวของเขา เชน จังหวะทวงทีในการเดิน การพูด
คําติดปาก เปนตน ซึ่งแตละคนจะแสดงออกแตกตางกัน
ถือเปนวาสนาของแตละคน

เมื่อบุคคลมีวาสนาอยางไร วาสนานั้นก็จะเปน
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําชีวิตของเขาไปในแนวทาง
หนึ่งโดยเฉพาะ แมแตความเคยชินทางความคิดที่เปน
พฤติกรรมทางจิต เชนวาชอบอะไรไมชอบอะไร เปนตน ก็
เปนวาสนาเชนเดียวกัน เมื่อเขามีวาสนาเกี่ยวกับอะไรใน
ทางใด มันก็ชักจูงเขาไปในทางนั้นไปหาสิ่งนั้น วาสนาก็
เลยกลายเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของเขาไป

นอกจากนั้น วาสนายังเปนตัวกระทบที่ทําใหคน
อ่ืนมีปฏิกิริยาตอเขาในรูปใดดวย เชนดึงดูดหรือผลักไล
ทําใหชอบหรือทําใหเกลียด ในความสัมพันธกับคนหมู
มากหรือเปนปฏิกิริยาเฉพาะตัวกับบางคน ดังจะเห็นได
ในลักษณะการพูดของแตละบุคคล บางคนพูดสละสลวย
ร่ืนหู บางคนพูดกระโชกโฮกฮาก บางคนพูดแลวคนชอบ
ฟง บางคนพูดแลวคนรําคาญ ฯลฯ ซึ่งลวนมีผลตอความ
เปนไปในชีวิตของเขาทั้งนั้น

วาสนาเมื่อเกิดขึ้นแลวก็แกไขยาก เพราะเปนสิ่งที่
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ลงรองลึก ผูที่ละวาสนาไดหมดมีเพียงบุคคลเดียวคือพระ
พุทธเจา หมายความวาพฤติกรรมเคยชินหมดไป เพราะ
พฤติกรรมอยูภายใตการนําของสติปญญาอยางเดียว คือ
ทําไปดวยสติปญญา ไมไดทําไปโดยความเคยชิน สวน
พระอริยบุคคลอื่นแมแตพระอรหันต ก็แกไขละไดแต
เฉพาะวาสนารายแรงที่เปนโทษตอชีวิตและสังคม สวน
วาสนาที่ไมรายแรงก็ยังคงอยู เชนบางทานพูดจาไม
เพราะหู บางทานเดินไมคอยชวนดู เปนตน รวมความวา
เร่ืองของวาสนามีทั้งดีและไมดี และวาสนานั้นก็เปนผล
กรรมสวนหนึ่ง

ในเรื่องกรรมนั้น พอเกิดปญญาขึ้นมาแลว เจตนา
ที่เปนตัวกรรมก็คอยๆ เปลี่ยนจากการอยูใตบงการของ
ตัณหา มาอยูใตการชี้นําของปญญา จนในที่สุด เจตนา
เองก็จะหมดหนาที่ไปดวย ซึ่งเปนขั้นสุดทายที่ชีวิตจะเปน
อยูดวยปญญา นี่คือภาวะที่เรียกวาสิ้นกรรม เพราะพฤติ
กรรมไมตองอยูในบงการของเจตนาที่มุงที่เลือกวาตัวเรา
จะเอาอยางไร แตเปลี่ยนมาเปนอยูและทําการตางๆ ดวย
ปญญา ดวยความรู หรือปฏิบัติการดวยความรูความเขา
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ใจ ไมใชปฏิบัติการดวยความจํานงจงใจ วาตัวเรา
ตองการเอาอยางนั้นอยางนี้

อยางไรก็ตาม ในระดับของปุถุชนที่ยังไมพนจาก
พฤติกรรมที่เปนไปดวยเจตนา เมื่อมีการศึกษาพัฒนาตน
ขึ้น ปญญาก็จะเขามาชวยชี้ทาง ทําใหมีการเลือกตัดสิน
ใจที่ดีงามถูกตอง ประกอบดวยความรูความเขาใจและ
ความมีเหตุผลมากขึ้น และทําการตางๆ ดวยฉันทะ ที่จะ
นําไปสูความไรทุกขลดปญหา ตลอดจนมีอิสรภาพและ
สันติสุขทั้งในชีวิตและในสังคมมากขึ้นๆ ตามระดับของ
การพัฒนา




