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เยาวชน กับ ศีลธรรม
คําบรรยายประจําวันเสาร
ที่ลานหินโคง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา
ภาควิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๒๐

ของ

พุทธทาสภิกขุ
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ธรรมทานมูลนิธิ
จัดพิมพดวยเงินบริจาคของ ทานบดี ลูกหลาน คุณพอสวัสดิ์ คุณแมสุคนธ สระตันติ์
เปนการพิมพครั้งที่ ๒ ของหนังสือชุดธรรมโฆษณ หมวดปกรณพิเศษ
หมายเลข ๑๘ ง. บนพื้นแถบสีแดง จํานวนพิมพ ๓,๐๐๐ เลม
พ.ศ. ๒๕๓๗
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน, สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย)
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พิมพครั้งที่หนึ่ง
พิมพครั้งที่สอง

มูลนิธิธรรมทาน ไชยา
จัดพิมพ
๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๗

จํานวน ๑,๕๐๐ เลม
จํานวน ๓,๐๐๐ เลม
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พุทธทาส จักอยูไป ไมมีตาย พุทธทาส ยังอยูไป ไมมีตาย ทํากับฉันอยางกันฉัน นั้นไมตาย
แมรางกาย จะดับไป ไมฟงเสียง อยูรับใช เพื่อมนุษย ไมหยุดเลย ยังอยูกับ ทานทั้งหลาย อยางหน
หลังรางกายเปน รางกายไป ไมลําเอียง ดวยธรรมโฆษณ ตามที่วาง ไมอยางเคย มีอะไร มาเขี่ยไค ให
กันฟงนั่นเปนเพียงสิ่งเปลี่ยนไป ในเวลา. โอเพื่อนเอย มองเห็น ไหม อะไรตายฯ เหมือนฉันนั่ง รวมดวย
ชวยชี้แจงพุทธทาส คงอยูไป ไมมีตาย แมฉันตาย กายลับ ไปหมดแลว ทํากับฉัน อยางกะฉัน
ไมตายเถิดถึงดีราย ก็จะอยู คูศาสนา แตเสียงสั่ง ยังแจว แววหูสหาย ยอมจะเกิด ผลสนอง
หลายแขนงสมกับมอบ กายใจ รับใชมา วาเคยพลอด กันอยางไร ไมเสื่อมคลาย ทุกวันนัด สนทนา
อยาเลิกแลงตามบัญชา องคพระพุทธ ไมหยุดเลย.ก็เหมือนฉัน ไมตาย กายธรรมยัง.ทําใหแจง ที่สุดได
เลิกตายกันฯ

พุ ท ธทาส อิ นฺ ท ป ฺ โ 
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คําปรารภ
(ในการพิมพครั้งที่ ๒ )
ท า นอาจารย พุ ทธทาสได ล ะสั ง ขารเมื่ อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ พุ ทธศานิ ก ชน และ
ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย พ ร อ มใจกั น จั ด งานฌาปนกิ จ สรี ร ะของท า นอาจารย ตามเจตนารมย ข องท า น
ในวั น ขึ้ น ๑๓ ค่ํ า เดื อ น ๑๐ ซึ่ งตรงกั บ วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๓๖ และได ร วมใจกั น จั ด งาน
วั นพุ ทธทาสสรี รฌาปนานุ สรณ ขึ้ นในวั น ครบรอบป แห งการฌาปนกิ จสรี ระของท าน ซึ่ งตรงกั บ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๗ เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณอันหาที่เปรียบมิไดของทานอาจารย
ตลอดชี วิ ตของท านอาจารย พุ ทธทาสได อุ ทิ ศตนเพื่ อพระพุ ทธศาสนา ได ศึ กษาพระไตรป ฎก
ค นคว าธรรมะ และนํ าธรรมะที่ ละเอี ยดอ อนในพระพุ ทธศาสนามาสอนพวกเรา ธรรมะที่ ท านสอน
นั้ นมิ ใช เป นเพี ยงทฤษฎี เท านั้ น หากเป นทฤษฎี ที่ ท านทดลองปฏิ บั ติ อย างเห็ นผลแล ว เป นคํ าสอนที่
เป นแก นแท ของพระพุ ทธศาสนา เป นคํ าสอนที่ นํ ามาประยุ กต ใช ให เป นประโยชน ในการดํ ารงชี วิ ต
ประจํ าวั น และเป นประโยชน สู งสุ ดแก ชี วิ ตของทุ กคน ผลงานเขี ยนและงานพู ดที่ สํ าคั ญ ๆของท าน
ได รั บการตี พิ มพ ออกมา ในหนั งสื อชุ ดธรรมโฆษณ ซึ่ งท านอาจารย พุ ทธทาสได กล าวว า หนั งสื อ
ชุด “ธรรมโฆษณ” เปนสิ่งแทนตัวทาน
ท านอาจารย พุ ทธทาสได ให เขี ยนข อความ “ศี ลธรรมของยุ วชนคื อสั นติ ภาพของโลก” ติ ดไว
ที่ หน าศาลาธรรมโฆษณ ในวั นก อนที่ ท านจะล มป วยครั้ งสุ ดท ายเพี ยง ๒-๓ วั นเท านั้ น น าจะถื อ
เป นมรดกชิ้ นสุ ดท ายที่ ท านได ฝากไว กั บพวกเราทุ กคน เพื่ อเตื อนพวกเราให นึ กถึ งความสํ าคั ญเรื่ อง
ศี ลธรรมของเยาวชนให มากถึ งขนาดให เกิ ดสั นติ ภาพแก โลกได อนาคตของมนุ ษย จะเป นอย างไร
ขึ้ นอยู กั บ เยาวชน แต แนวความคิ ดและการดํ าเนิ นชี วิ ตของเยาวชนซึ่ งเป นความหวั งของเรานั้ น
ขึ้ น อยู กั บ สั งคมและผู ใกล ชิ ด ได แ ก บิ ด า มารดา ผู ป กครอง ครู อาจารย ฯลฯ ดั งนั้ น การ
สรางเยาวชนใหเปนอภิชาตบุตรจึงเปนงานที่มีความจําเปน และ ทาทายเปนอยางยิ่ง
คณะเจ าภาพมี ความภู มิ ใจและป ติ ปราโมทย เป นอย างยิ่ ง ที่ มี โอกาสแสดงความกตั ญ 
กตเวทิ ต าต อ ท า นอาจารย พุ ท ธทาส ในวั น พุ ท ธทาสสรี ร ฌาปนานุ ส รณ ๒๕๓๗ ด ว ยการ
พิ มพ หนั งสื อชุ ดธรรมโฆษณ อั นเป นรดกทางป ญ ญาของท าน เพื่ อให พุ ทธศาสนิ กชนมี หลั กยึ ด
และมองเห็ นภาพพจน ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได โดยเฉพาะเรื่ อง “เยาวชนกั บศี ลธรรม” ซึ่ งเป นเรื่ องที่
ท า นอาจารย ให ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง และเป น เรื่ อ งที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ ความซึ่ งน า จะถื อ ได ว า เป น
มรดกชิ้นสุดทายที่ทานอาจารยพุทธทาสไดฝากไวกับพวกเราทุกคน
คณะเจ าภาพมี ความประสงค ที่ จะแสดงการระลึ กถึ งพระคุ ณ อย างที่ สุ ด ของ บิ ดา มารดา
ปู ยา ตา ยาย ที่ลวงลับไปแลว ซึ่งใครขอกลาวนามในที่นี้คือ
คุณพอสวัสดิ์ คุณแมสุคนธ สระตันติ์
คุณปูสม คุณยาขาว สระตันติ์
คุณตาเทียม คุณยายแดง ศิริจันทรา
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ผลานิสงสไดในการพิมพหนังสือธรรมโฆษณเลมนี้ คณะเจาภาพขออุทิศแกบุคคลที่กลาว
นานมาแลว ตลอดจนบรรพบุรุษตระกูลวงศ และเพื่อนมนุษยผูเกิด แก เจ็บ ตาย ทุกทาน
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คําปรารภ
(ในการพิมพ ครั้งที่ ๑/๒๕๒๒)
ธรรมโฆษณฉ บับ “เยาวชนกับ ศีล ธรรม” นี้ ผูจัด พิม พไ ดเ ลือ ก
คําบรรยายภาคมาฆบูชาของทานอาจารย พุทธทาสภิกขุ บรรยายระหวางวันเสารที่ ๑
มกราคม ๒๕๒๐ ถึงวันเสารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๐ ณ สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา;
นํามาจัดพิมพไวในพุทธศาสนา เปนชุดธรรมโฆษณลําดับที่ ๑๘ ง. บนพื้นแถบสีแดง
ประเภทเกี่ยวกับสงเสริมศีลธรรม ซึ่งองคทานบรรยายแสดงเจตนาบรรยายเพื่อเรียก
รอง หรือวิงวอน ขอใหเพื่อนผูรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย มีความเขาใจ, รูสึก,
ในคุณคาของศีลธรรมแลว จักไดมุงมั่น บากบั่น ชวยกันทําใหตนและเพื่อนมนุษย
ดํารงชีพกอปรดวยศีลธรรม.
ถาพยายามเปนอยูกอปรดวยศีลธรรมแลว ปญหาเลวรายนานาประการ
จะคอยคลาย, บรรเทา, กระทั่งสูญสิ้นไปได สันติภาพยอมจักมีไดแกชาวโลก ผูมีศีล
ธรรม.
ธรรมโฆษณ ชุ ดส งเสริมศี ลธรรมนี้ โดยเฉพาะที่ จั ดพิ มพ แล ว รวมไว ณ
หอ งสมุด “กระทอ มธรรมโฆษณ” รวม ๕ เลม คือ ศีล ธรรมกับ มนุษ ยโลก,
อริยศีลธรรม, การกลับมาแหงศีลธรรม, ธรรมสัจจสงเคราะห, ธรรมะกับการเมือง,
เลมที่พิมพเสร็จเปนปจจุบันคือ เยาวชนกับศีลธรรม” ;รวมเปนชุดสงเสริมศีลธรรม
๖ เลม.
ธรรมโฆษณชุดสงเสริมศีลธรรมทั้งหมด มีขอความนาคิดนาคน เพื่อปลูก
ฝงศีลธรรม อยางที่มองเห็นภาพพจนอันสามารถปฏิบัติได สําหรับผูที่มีกําลังใจจะ
ปฏิ บั ติ ; และมี แนวเสนอแนะ เพื่ อ การปรับ ปรุง เสริม สรางศีล ธรรม โดยมิ ตอ ง
แหงใจ ดังที่มีผูบนเปรยๆ เนืองๆวา “ชางแลงแหลงหนังสือประเภทสงเสริมแนว
ปฏิบัติศีลธรรมเสียเหลือเกิน”. ขอแตใหแตะตอง มองดู และพิสูจนเถิด ผลจะมี
ดุจคําพังเพยที่วา “จงเคาะเถิด แลวประตูจะเปด” ฉันนั้น นั่นเทียว.
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คําบรรยาย “เยาวชนกับศีลธรรม” มีคุณคาดังกลาวขางตน ควรจะออกมา
ไดเร็ว แตตองลาชาอยูเพราะภาวะความเปลี่ยนแปลงตามหลักอิปจจยตา ทําใหคา
วัสดุทุกอยางเพิ่มสูงขึ้น จนฝายผูจัดพิมพขลุกขลักอยูในเรื่องคาใชจายเพื่อการนี้. แต
ดวยบารมีแหงพระรัตนตรัย ทําใหทานผูเปนทานบดียินดีเสียสละ บริจาคทุนทรัพย
เต็มจํานวน สําหรับจัดพิมพ “เยาวชนกับศีลธรรม” ใหสําเร็จ ตามโครงการของ
“ธรรมทานมู ลนิธิ” จนได. ท านผูเปน ทานบดีครั้งนี้ คือ แพทยห ญิ ง เสริม ทรัพ ย
ดํารงรัตน แหงโรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี กับญาติพี่นอง ไดบริจาคคาพิมพตั้ง
เป นทุ นหมุ นเวียนไว ณ สวนอุศมมู ลนิ ธิ เพื่ อจั กได ดํ าเนิ นงานตามโครงการ “กระท อม
ธรรมโฆษณ ของ พุทธทาสภิกขุ” ตอไปไดอีกดวย.
การดําเนินงานจัดพิมพ, จัดแจก, และจําหนาย, คงจัดตามหลักการใน
แนวธรรมทานปริวรรตนของธรรมทานมูลนิธิ. เงินรายไดจาการรับบริจาคสมทบก็ดี
หรือจากการจําหนายหนังสือธรรมโฆษณเลมนี้ ในราคา ที่เอากุศลเปนกําไร นี้ก็ดี
สวนอุศมจักไดรวบรวมไวเปนทุนสําหรับพิมพหนังสือธรรมโฆษณชุดอื่นๆ ของทาน
“พุทธทาสภิกขุ” ตอไป.
ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย เปนแรงบันดาลใจใหทั้งทานผูสรางและ
ผูใชหนังสือนี้ ไดประสบเห็นคุณคาอันเปนประโยชนยิ่ง แลวเปนกําลังใจใหรวมมือกัน
นําศีลธรรมกลับมาใชเปนที่พึ่ง ในชีวิตประจําวันสําหรับตนเอง และสงเสริมผูอื่น
ตามความสามารถใหไดมีศีลธรรม แตละขั้นละตอนแหงวิวัฒนาการของแตละชีวิตเถิด,
เพื่อสันติภาพจักไมเปนหมัน.
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๗๗ หมู ๖ ต. หนองบอน
ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๐๓
กรุงเทพฯ ๑๑
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ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๐
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พุทธทาสภิกขุ
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ของ

www.buddhadassa.in.th

สารบาญ
เยาวชน กับ ศีลธรรม
๑. ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน …. …. ….
๒. เยาวชนอภิชาตบุตร …. …. …. …. ….
๓. การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน
…. ….
๔. ศาสตรในการสรางเยาวชน
…. …. ….
๕. ตรีรัตนศาสตรสากล
…. …. …. ….
๖. พุทธศาสตรสําหรับเยาวชน
…. …. ….
๗. ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน
…. …. ….
๘. สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน
…. …. ….
๙. ไทยตรียางคศาสตรสําหรับเยาวชน
…. ….
๑๐. ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน …. ….
๑๑. ทางเขวและทางตรงของเยาวชน
…. ….
๑๒. ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

หนา
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๑
๒๘
๗๘
๑๒๑
๑๖๕
๒๐๕
๒๕๘
๓๑๐
๓๖๒
๔๐๐
๔๓๕
๔๘๙
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โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป
[๑]
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สารบาญละเอียด
เยาวชน กับ ศีลธรรม
หนา
๑. ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน
ปรารภเรื่องการบรรยายธรรมภาคแรก พ.ศ. ๒๕๒๐ …. …. …. …. ๑
การบรรยายแตละภาคมุงหมายชี้แจงใหมีการปฏิบัติธรรมประจําใจ
…. ๒
พูดเกี่ยวกับศีลธรรมสืบมาแตครั้งกอน ๆ ชุดนี้ชื่อ เยาวชนกับศีลธรรม …. ๓
ปญหาตาง ๆ ในปจจุบันมาจากเยาวชน …. …. …. …. …. …. ๔
โลกจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับเยาวชน …. …. …. …. …. …. …. ๕
ทุกครัวเรือน มีปญหาเรื่องเยาวชน, เยาวชนคือปญหา
…. …. …. ๖
เยาวชนหมายถึง "ออนตอโลก" จึงเปนปญหา …. …. …. …. …. ๗
เยาวชนมีความหมาย ๒ ระดับ : ภาษาคนกับภาษาธรรม …. …. …. ๘
ภาษาคน = อายุนอย, ภาษาธรรม = คุณธรรมนอย
…. …. …. ๙
จุดปลายทางของเยาวชน คือสันติสุขหรือความสงบ …. …. …. …. ๑๐
สันติสุขนั้นหมายถึง ศีลธรรม ถามีสิ่งนี้ก็ถึงสันติ
…. …. …. …. ๑๑
ความหมายของศีลธรรมมี ๓ คือ ๑. ปฏิบัติใหเกิดความสงบ
๒. ความสงบที่เกิดขึ้นแลว ๓. ความสงบตามธรรมชาติ …. ๑๒
ตองชวยกันทําใหมีการปฏิบัติไปตามคลองของความ …. …. …. …. ๑๓
ทางเดินของเยาวชนยอมเปนไปตามเหตุตามปจจัย …. …. …. …. ๑๔
เพราะเขายังออน เปรียบดังหนอของพืช; ตองมีวิวัฒนาการไปทางดี …. ๑๕
เราจึงตองทําใหเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น …. …. …. ๑๖
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[๓]
ปญหาจึงตกอยูที่พอแมตองชวยระวังใหหนอเปนไปในทางดี …. ….
ตองดึงเยาวชนเขาสูทางธรรมะ, อยาแพแกวัตถุ, จึงจะสงบ …. ….
ธรรมะหรือศาสนาจะชวยโลกสูทางสงบได …. …. …. …. ….
ปญหาเกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะ
ขอ ๑. เยาวชนไมไดรับการแวดลอมที่ถูกตองมาตั้งแตเกิด ….
” ๒. การศึกษาอบรมไมถูกตอง, หลงอยูแตเรื่องกิน กาม เกียรติ ….
” ๓. ไมไดรวมมือหรือโอกาสแหงความถูกตอง ไปเปนเหยื่อของกิเลสเสีย
ปญหาเยาวชนที่แกกันอยูแลวนั้นยังแกไมได เชน :ระบบจัดใหมีการเรียน, ลูกเสือ, เยาวชน, เยาวพุทธ, สามเณร ….
พุทธบริษัทพึงพยายามชวยใหเกิดอภิชาตบุตรยิ่ง ๆ ขึ้นไป
…. ….
ย้ําใหเขาใจวา จุดหมายปลายทาง ตองทําใหเยาวชนดีกวาพันธุเดิม ….

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖
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๒. เยาวชนอภิชาตบุตร
ทบทวนสรุปคําบรรยายครั้งที่ ๑ …. …. …. …. …. …. ….
พิจารณาดูความรูสึกของทุกคนในเรื่องเยาวชน …. …. ….
พุทธบริษัทควรชวยกันสรางเยาวชนใหเปนคนดี …. …. ….
"จิตคิดจะใหสบายกวาจิตที่คิดจะเอา" …. …. …. …. ….
เยาวชนเปนผูสรางโลกอนาคต :- …. …. …. …. ….
โลกแผนดิน, โลกการเปนอยู, โลกจิตใจ
…. …. ….
ลักษณะของเยาวชนในหลักพุทธศาสนา มี ๓ ขั้น …. …. …. ….
บัณฑิตปรารถนาบุตร อภิชาต, อนุชาต, ไมตองการ อวชาต …. ….
ตองการอภิชาตบุตรก็ตองมีบิดามารดาเปนพันธุ
…. …. …. ….

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
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[๔]
สรางอภิชาตบุตรไดก็จะเปนโลกแหงมนุษยผูเปนอภิชาตบุตร …. ….
ถาสรางอภิชาตบุตรได ความสงบสุขของมนุษยจักมีได …. …. ….
ปญหาในการอบรมเด็กใหเปนอภิชาตบุตร …. …. …. …. ….
สมัยนี้เด็กดีขึ้นในแงอนามัย, ความรู, ฉลาด, สามารถ …. …. ….
ในแงของศีลธรรม เด็กดีกวาบิดามารดาหรือไม ? ยังเปนปญหา ….
พิจารณาดูศีลธรรมของคนสมัยปจจุบัน …. …. …. …. …. ….
เขาเหยียดหยามขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรม …. ….
เขาเกลียดขนบธรรมเนียมที่ดี เพราะไมรูจักและเขาใจผิด …. …. ….
เขาไมมีความรูความหมายในศาสนา, บิดามารดา, บุญบาป, โลกอื่น ….
เขาไมรูจักบุญ-บาป-โลกอื่น; รูแตเรื่องกิน – กาม – เกียรติ …. …. ….
เขารูจักแตเรื่องเงิน; รูจักโลกอื่นที่ดีกวาเสียบาง จิตใจจะไมมืด …. ….
โลกอื่น หมายถึงทําจิตใจใหมีภาวะสะอาด สวาง สงบ ก็ได …. ….
ยิ่งศึกษามาก ยิ่งชอบทําบาบิ่น, ชอบยาเสพติด
…. …. …. ….
เด็กสมัยโบราณกับสมัยใหม; ไหนทําใหพอแมหนักใจมาก ? …. …. ….
เขาขาดความรูอันเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย …. …. …. …. ….
เพราะเขาไมรูวาเกิดมาทําไม, ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร ? …. …. ….
ตองเรงสอนใหรูวาเกิดมาทําไม; จะไดมีความคิดเปนสัมมาทิฏฐิ …. ….
เขาไมรูความหมายถูกตองของคําวา "พอแม, บุญบาป, นรกสวรรค" ….
ปจจุบันหลงแตเรียนหนังสือ, ไมถายทอดศีลธรรมจากบิดามารดา ….
คนฉลาดตอ งไมทํา บาป ไมเบี ยดเบี ยนตนเองและผูอื่น
…. ….
อภิชาตบุตรตองสรางสรรคความสงบสุข, ไมทําลายตนหรือผู …. ….
บิดามารดาตองไมเขาใจผิดวาประพฤติธรรมะแลวไมรวย …. …. ….
ความตองการอภิชาตบุตรควรเปนอุดมคติมั่นใจ; ไมใชเพอฝน …. ….
อภิชาตบุตรตองจัดรากฐานโลก ๓ ประการที่กลาวขางตนใหดีขึ้น
….

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
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[๕]
ทุกวันนี้ความเจริญถูกทางยังไมมี เพราะไมมีอภิชาตบุตร …. …. …. ๖๐
เด็ก ๆ ถูกทําใหเมาตอความนิยมผิด ๆ เชน เอาเปรียบ, ไมสุจริตตาง ๆ …. ๖๑
เรากําลังสูญเสียศีลธรรมบริสุทธิ์; มีแตฉลาดกอบโกย …. …. …. …. ๖๒
มีศีลธรรมบริสุทธิ์ ไมฉลาดสามารถก็ได; แตจิตใจตองถูกตรง …. …. …. ๖๓
เพื่อปรับตามสมัย ควรจะมีศีลธรรมที่เรียกวา "สมบูรณแบบ" …. …. …. ๖๔
ศีลธรรมสมบูรณแบบไดแกเวนขอที่ควรเวน, ทําสิ่งที่ควรทํา …. …. …. ๖๕
ที่ควรเวนไดแก อบายมุข ๖ และศีล ๕ …. …. …. …. …. ๖๕–๖๘
ชวยกันเผยแผพระธรรม เพื่อชวนกันเปนอภิชาตบุตร …. …. …. …. ๖๙
ทุกคนพึงทําตนใหเปนอภิชาตบุตรมีศีลธรรมสมบูรณแบบ …. …. …. ๗๐
แลวชวยกันสรางชั้นลูกใหเปนอภิชาติบุตร
…. …. …. …. …. ๗๑
ทุกคนพยายามใหถึงพระนิพพาน; ถาทําไมไดก็เปนอวชาตบุตร …. …. ๗๒
อภิชาตบุตรตองกลาหาญที่จะปฏิบัติจนถึงขั้นพระอริยเจา …. …. …. ๗๓
เทาที่ปรากฏมักไมเปนอภิชาตบุตร; มีแตอยากสมบูรณดวยวัตถุ …. …. ๗๔
โลกเจริญดวยวัตถุ; ยิ่งตองปรับปรุงความเปนอภิชาตบุตรใหทันกัน …. ๗๕
ตองไมหลงวัตถุนิยม, ชวยกันทําใหศีลธรรมกลับมา …. …. …. ๗๖-๗๗
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๓. การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน …. …. ….๗๘
คําปรารภและทบทวน
…. …. …. …. …. …. …. ๗๘ - ๘๗
ปญหาที่จะสรางเยาวชนสมัยนี้มีเหยื่อของกิเลสมาก
…. …. …. ๘๘
เด็ก ๆ ถูกมอมเมาจนเฟอในเรื่องเสรีภาพและวัตถุนิยม …. …. …. ๘๙
เขาหลงรสอรอยของวัตถุ, พรอมที่จะเอาเปรียบ, เห็นแกตัว …. …. ๙๐
ฝายพอแมผูแกจะตองมีสัมมาทิฏฐิและสมรรถภาพเพียงพอ …. …. ๙๑
ถาผูรับผิดชอบเรื่องนี้ขาดสัมมาทิฏฐิจะแกยาก; ดูตัวอยางที่ยกมา ๙๒– ๙๕
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[๖]
การสรางเยาวชนมีอุปมาดังปลูกตนไม …. …. ….
มี ๓ ขอ : พันธุดี, ตองบํารุงรักษา, ตองตัดแตง ….
พิจารณาดูการอบรมขัดเกลาของคนโบราณบาง ….
อุบายฝกคนของพระพุทธเจามีทั้งหยาบและละเอียด

….
….
….
….

….
….
….
….

…. ๙๖
…. ๙๗
…. ๙๙
…. ๑๐๑

อุบายละเอียด ขอ ๑. คือการศึกษาตองใหมีทั้งกายและใจ …. ….๑๐๔
เยาวชนควรรูเรื่องศีลธรรม, วัฒนธรรม, ศาสนา, ที่ชวยใหเราอยูรอด …. ๑๐๖
ขอ ๒. ตองอบรมปฏิบัติใหกระทําใด ๆ มีสติสัมปชัญญะ …. ๑๐๗
ขอ ๓. ตองชวยระวังสิ่งแวดลอม : วัตถุ, บุคคล, เหตุการณ
๑๐๙
ขอ ๔. ใหโอกาสไดศึกษา, ปฏิบัติ, และแสดงผลงาน …. …. ๑๑๑
ขอ ๕. มีสิ่งกระตุน เชน รางวัล, สรรเสริญ, ปลอบโยน ฯลฯ ๑๑๒
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อุบายหยาบ หรือที่เรียกวาพระเดช
ขอ ๑. ตักเตือน, ติเตียน, ทําใหละอาย …. …. …. ….
ขอ ๒. คาดคั้นขมขูจะลงโทษ
…. …. …. …. ….
ขอ ๓. การลงโทษซึ่งมีหลายวิธี
…. …. …. …. ….
ขอ ๔. ใหเปดเผยความผิดตอหนาธารกํานัล …. …. ….
ขอ ๕. ฆาเสียตามวิธีของอริยวินัยคือไมยุงดวย …. …. ….
การวัดผลตองวัดดูวาไดผลมากนอยเพียงไร …. …. …. …. ….
ปญหาสําหรับพอแมที่ตั้งใจจะสรางเยาวชนตองรูคือ :- …. …. ….
ขอ ๑. เด็ก ๆ ขาดความรูอันถูกตองในเรือ่ งชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย
ขอ ๒. ขาดความรูความเห็นในเรื่องความรอดอันแทจริง ….
ขอ ๓. เขาเสียนิสัยในเรื่องเสรีภาพ, ประชาธิปไตย …. ….
ขอ ๔. เขาเสียนิสัยที่ถูกอบรมวา ผูอื่นตองตามใจเขา …. ….
ขอ ๕. เขาอยูในทามกลางสิ่งเยายวนมากเกินไป …. …. ….

๑๓๓
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๘
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[๗]
…. …. ….๑๒๑
๔. ศาสตรในการสรางเยาวชน
คําปรารภและทบทวน
…. …. …. …. …. …. …. ๑๒๑-๑๒๕
เครื่องมือที่จะสรางเยาวชนเพื่อสันติสุขของโลก …. …. …. …. ๑๒๖
ตองศึกษาใหเขาใจความหมายของคําวา "ศาสตร"
…. …. …. ๑๒๗
ศาสตรที่ใชกันยังฟนเฝอ; แทจริงแปลวาเครื่องตัด …. …. …. …. ๑๒๘
คําพูดของมนุษยมีความหมายเลื่อนสูงขึ้นได …. …. …. …. …. ๑๒๙
มีตัวอยางเชนความหมายของ มรรค ผล นิพพาน …. …. …. …. ๑๓๐
"ศาสตร" ความหมายเดิม คือของมีคมตัดไดทุกอยาง …. …. …. ๑๓๑
ตองนํา "ศาสตร" มาใชตามความหมายที่ถูกตอง …. …. …. …. ๑๓๒
ผลที่เราประสงคจะไดจากคําวา "ศาสตร" มี ๕ อยาง:- …. …. …. ๑๓๓
๑. สัจจะคือความจริง หรือธรรมสัจจะ
…. …. …. …. ๑๓๔
๒. ความดีอันเปนอริยะทําลายขาศึกได …. …. …. …. ๑๓๔
๓. ความงาม คือ สะอาด บริสุทธิ์ ไมรกหูรกตา
…. …. ๑๓๕
๔. มีความถูกตองเพื่อจะมีสันติทั้งสวนบุคคลและสังคม
…. ๑๓๕
๕. มีความเปนธรรมถูกตองตามธรรมชาติ …. …. …. …. ๑๓๕
ทั้ง ๕ ประการตองเปนธรรมไมใชของกิเลส …. …. …. …. …. ๑๓๖
คําวา "ศาสตร" ตองคงความหมายเดิม สําหรับตัด
…. …. …. ๑๓๗
ศาสตรของพุทธบริษัทควรจะมี ๓ : พุทธศาสตร, ธรรมศาสตร, สังฆศาสตร ๑๓๘
พุทธศาสตรสาํ หรับรู, ธรรมศาสตรสําหรับปฏิบัติ, สังฆศาสตรสําหรับผูกพันกัน ๑๓๙
เรียกชื่อใหมวา พุทธิศาสตร, จริยศาสตร, สัมพันธศาสตรก็ได …. …. ๑๔๐
คําทั้ง ๓ เราประยุกตมาจาก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ …. …. ๑๔๑
ทั้ง ๓ ศาสตรจะเปนศาสตราตัดปญหาได …. …. …. …. …. ๑๔๒
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[๘]
ศาสตรที่ยกขึ้นมาใหมนี้รวมศาสตรทั้งหมดในโลก …. …. …. …. ๑๔๓
ทั้ง ๓ ศาสตรจะสมบูรณทั้งรูปธรรมนามธรรมเหมาะแกยุคปรมาณู …. ๑๔๔
ปรมาณูก็ประกอบดวยสวนสามเชนเดียวกับศาสตรทั้ง ๓ …. …. …. ๑๔๕
ศาสตรในโลกมีมาก ถาแบงสัก ๓ อยางจะมีประโยชนกวา …. …. ๑๔๖
ยุคปรมาณูมีกิเลสมาก; มีศาสตรทั้ง ๓ จึงจะตัดได …. …. …. …. ๑๔๗
ถามีศาสตรที่จําเปนคือ รู, ปฏิบัติ, สัมพันธกันถูกตอง, จะแกปญหาได ๑๔๘
จะเปนสุขถาอยูกันตามกฎธรรมชาติเรียกวาสังฆศาสตร …. …. …. ๑๔๙
รายละเอียดสําหรับพุทธิศาสตรเกี่ยวกับวิธีที่จะรู …. …. …. ๑๕๐-๑๕๑
พุทธบริษัทควรถือหลัก "วิชชาจรณสัมปนโน" เปนธรรมศาสตร …. …. ๑๕๒
สังฆศาสตรนั้นตองผูกพันกันกับผูอื่นเปนหมูคณะดวยดี …. …. …. ๑๕๓
อยูในโลกดวยสันติตองถือหลักทําประโยชนตน, ผูอื่น, และทั้ง ๒ ฝาย ๑๕๔
ศาสตรทั้ง ๓ จะเปนไปเพื่อดับทุกขดังตัวอยาง อริยสัจจ ๔ …. …. ๑๕๕
ธรรมะในพุทธศาสนา ในรูปของสัมพันธศาสตรมีหลายหมวด …. ๑๕๖-๑๕๗
ตัวอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาท จะไดผลตองใชทั้ง ๓ ศาสตร …. ๑๕๘ -๑๖๐
ทั้ง ๓ ศาสตรตองสัมพันธกันในทุกกรณีจึงจะแกปญหาได …. …. ๑๖๑
ตองรูจักความกํากวมของคําพูดจึงจะเขาใจธรรมะ …. …. …. …. ๑๖๒
ตองชวยใหเยาวชนมีศาสตรทั้ง ๓ จึงจะทันสมัยยุคปรมาณู …. …. ๑๖๓
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…. …. …. ….๑๖๕
๕. ตรีรัตนศาสตรสากล
คําปรารภและทบทวน …. …. …. …. …. …. …. ๑๖๕-๑๖๗
เหตุผลที่ใชคําใหม เพราะตองการใหทันสมัยและประหยัด …. …. ๑๖๘
ที่ใชคํา "ตรี" เพราะสําเร็จประโยชนทั้งฝายพุทธและอื่น ๆ …. …. ๑๗๐
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[๙]
ฮินดูมี ตรีมูรติ, คริสตมี ตรีนิตี้, พุทธมี ตรีรัตนะ …. …. …. ….
แตละศาสนามีสิ่งสูงสุดในลักษณะเปนสาม ๆ
…. …. …. ….
ถาเรามีตรีเอกานุภาพรวมกันทุกศาสนาใชเปนศาสตรตัดปญหาได ….
พิจารณาดูความศักดิ์สิทธิ์ขององคสามเปนดุจไมสามขาพิงกันได
….
ตัวอยางพระพุทธเจาประทานความรู, ใหปฏิบัติ, แลวพระสงฆชวยใหทําได
ศึกษาตรีเอกานุภาพของทุกศาสนาไวบาง …. …. …. …. ….
ถาใชคํา "ตรีรัตนะ" ใจความจะลงกันไดทุกศาสนา …. …. …. ….
ดูตรีรัตนศาสตรของพุทธบริษัทจะแกปญหาไดหมด …. …. …. ….
พุทธบริษัทตองแกปญหาตนเองไดกอน แลวจึงชวยผูอื่น …. …. ….
ตองปรับปรุงใหมีการถึงการเขาใจในพระรัตนตรัยอยางแทจริง …. ….
คนสมัยนี้ไมชอบทําอะไรยาก ๆ จึงตองหาอุบายใหเขาทําไดงาย
….
พุทธบริษัทยังมองอะไรขาม ๆ, จําเปนตองหยิบมามองกันใหม …. ….
เรานับถือพระพุทธเจากันอยางไร ? ตองเขาถึงใหถูกตอง …. …. ….
เรานับถือพระธรรมกันอยางไร ? ตองปฏิบัติใหไดไมใชสวดแตปาก ….
เรานับถือพระสงฆกันอยางไร ? ตองดูตัวธรรมะที่ทําใหสงฆอยูรวมกันได
ที่จริงศาสตรทั้ง ๓ มิใชเปนคําตั้งใหม แตมีอยูแตดั้งเดิมทีเดียว …. ….
ถามตนเองดูวา เมื่อไรจะเขาถึงตัวรัตนตรัยตัวจริง …. …. …. ….
เมื่อใชตรีรัตนศาสตรสากลไดสําเร็จจะมีรัตนตรัยจริง
…. …. ….
สําหรับเด็ก ๆ เขาถึงปรมัตถสัจจะไมได ก็ถือเอาสมมติสัจจะไปกอน ….
ใหถือเอาประโยชนตรงที่แกทุกขไดตั้งแตขั้นต่ําขึ้นไป …. …. …. ….
ถารูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจริงรวมกันจะตัดปญหาได …. ….
เราจําเปนตองปรับปรุงตรีเอกานุภาพมารวมกันทุกศาสนาเพื่อชวยแกปญหา
ปญหาปจจุบัน เราจะตองมี ระบบศีลธรรม ใหมมาใหผูไมตองการ ….
ปญหาแวดลอมทําใหเด็กเกลียดศีลธรรมโดยไมรูสึกตัว …. …. ….

๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๒๐๐
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[๑๐]
จําเปนตองมีระบบตรีรัตนศาสตรสากลมาใชจึงจะแกได …. …. …. ๒๐๑
เมื่อกลาวเรื่องใดเปนศาสตรตองศึกษาพิจารณานํามาใชเปนศาสตรได
๒๐๒
ตองใชศาสตราของทุกศาสนาเพื่อใหมีเยาวชนอภิชาตบุตรมาแกปญหา ๒๐๓
๖. พุทธศาสตรสําหรับเยาวชน …. …. …. ….. ๒๐๕
คําปรารภและทบทวน …. …. …. …. …. …. …. ๒๐๕-๒๒๓
ใหรูความหมายของ "พุทธศาสตร" คือ รูวาอะไรเปนอะไร …. …. ๒๒๔
และจะตองทํากับสิ่งนั้นอยางไร; แลวก็ตั้งใจปฏิบัติ
…. …. …. ๒๒๕
คําวา "รู" มีหลายระดับ เรียกชื่อตาง ๆ กัน
…. …. …. …. ๒๒๖
หลักทั่วไปในเบื้องตน; จํางาย คือ รูกิน, รูอิ่ม, รูสบาย
…. …. ๒๒๗
ที่มาของความรู : จากการเรียน, จากการผานสิ่งนั้น ๆ มา …. …. ๒๒๘
การศึกษาที่เพียงพอตองแกปญหาได, ไมใชสูญเปลา …. …. …. ๒๒๙
เรายังขาดความรูแหงการรวมมือกันได …. …. …. …. …. ๒๓๐
การศึกษาที่สูญเปลา เชนเรียนแลวไมรูจักคาของความเปนไทย …. ๒๓๑
เรียนแลวไปหลงใหลในกามารมณ, ดีแตประทวงเรียกรอง …. …. ๒๓๒
เรียนแลวไมมีใครอยากทํางานดวยแรง, ไมอยากออกเหงื่อ …. …. ๒๓๓
การศึกษาที่จัดตามเขาไมเหมาะกับตัว; นี่ตองรอการพิสูจน
…. ๒๓๔
ยิ่งเรียนยิ่งเปนขาศึกแกศาสนา, ไมรูจักบุญคุณ; นี่สูญเปลา …. …. ๒๓๕
พุทธศาสตรจริงตองไมเฟอไมสูญเปลา, ควรแยกสัก ๒ อยาง
…. ๒๓๖
คือศิลปศาสตร - รูเพื่ ออาชีพ, วิญญาณศาสตร - มี สติ ป ญญาไม ให เป นทุ กข
๒๓๗
ศิลปศาสตรที่ ๑ รูตามธรรมดา, ที่ ๒ รูจักเลี้ยงชีพ ๒ ประการ …. ๒๓๘
หมวด ๑. หาเลี้ยงชีพไดเหมาะสมแกตน …. …. …. …. ๒๓๙

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadassa.in.th

[๑๑]
หมวด ๒. ดํารงชีพ : กินอยูหลับนอนเหมาะสม …. …. ๒๔๐
เราตองทําใหเยาวชนรูจักทดสอบความถูกตองประจําวัน
…. …. ๒๔๑
หมวด ๓. ใหรูจักภาวะที่ปราศจากอันตรายของชีวิต
…. ๒๔๒
หมวด ๔. ใหรูจักปฏิบัติเพื่อสังคมอยูรอด
…. …. …. ๒๔๒
หมวด ๕. รูจักใชโลกนี้ใหเปนประโยชนโดยไมทําลาย …. ๒๔๓
หมวด ๖. ตองรูจักหนาที่และสิทธิของมนุษย …. …. …. ๒๔๔
เยาวชนขาดความรูศิลปศาสตรดังกลาวจึงสรางปญหายุง …. …. ๒๔๕
พุทธศาสตรประเภทที่ ๒ วิญญาณศาสตรนี้เกี่ยวกับจิต …. …. ๒๔๖
ควรจะมีอุดมคติตามหลักศาสตราทั้ง ๓ :๑. ตองรูวาเกิดมาทําไม, อยางไรจึงจะดี
…. …. …. ๒๔๗
ใหรูจักปรารถนาสวนดีที่ไมมีโทษ …. …. …. …. …. ๒๔๘
๒. ทําอยางไรจึงจะดีเชนดํารงชีพตามหลักสัปปุริสธรรม …. ๒๔๙
๓. จะรวมมือกันอยางไรจึงจะไดสิ่งนั้นมา
…. …. …. ๒๕๐
วิญญาณศาสตรมีอานุภาพทําใหศิลปศาสตรไมขาด-เกิน …. …. ๒๕๑
เพื่อประโยชนในการศึกษาปฏิบัติตองรูจักคําสําคัญ …. …. …. ๒๕๒
คําที่ ๑. รูจักคําวาธรรมที่เปนแมบทแลวแยกไปเชน ศาสนา,
ธรรมสัจจะ, สัจจธรรม ฯลฯ …. …. …. …. ๒๕๒
คําที่ ๒. รูจักคําวา ชีวิต …. …. …. …. …. …. ๒๕๐
คําที่ ๓. รูจักคําวา ชาติ …. …. …. …. …. …. ๒๕๒
คําที่ ๔. รูจักคําวา พัฒนา …. …. …. …. …. …. ๒๕๒
หมวดชีวิตก็ตองรูจักอุดมคติของชีวิตใหถูกตอง …. …. …. ๒๕๓-๒๕๕
อยาออกชื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแตปาก, จะบาป …. ๒๕๖-๒๕๗
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[๑๒]
๗. ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน …. …. …. ๒๕๘
คําปรารภและทบทวน …. …. …. …. …. …. …. ๒๕๙ -๒๖๖
ตรีรัตนศาสตรแยกกันไมได …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๖๗
พุทธศาสตร กับ ธรรมศาสตรตองแฝดกันอยู …. …. …. …. …. ๒๖๘
พิจารณาดูทิวทัศนของธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน …. …. …. …. ๒๖๙
ความรูประเภทศิลปศาสตรก็ยังปฏิบัติไมครบถวน …. …. …. …. ๒๗๐
ตองแกปญหา : ทําใหมีความรูพอและปฏิบัติได …. …. …. …. ๒๗๑
ความรูทางพุทธศาสตรตองใชดับทุกขได …. …. …. …. …. …. ๒๗๒
ไมรูพุทธศาสตรโดยแทจริงจะมีความผิดพลาดมากขึ้น …. …. …. ๒๗๓
ตองระวังคําวา "กาวหนา" อยากาวหนาไปลงเหว …. …. …. …. ๒๗๔
ธรรมศาสตรตองเล็งถึงการปฏิบัติ ควรรูรายละเอียดบาง …. …. …. ๒๗๕
๑. คําวาธรรมศาสตร อยาใหเปนสักวาคําสอน …. …. …. ๒๗๕
๒. อยาถืออยางงมงายตองปฏิบัติตามสัจจะของธรรมนั้น ๆ …. ๒๗๕
ตองปฏิบัติใหถูกตอง อยาถือเอาในรูปปรัชญา (philosophy)
๒๗๖
๓. ตองปฏิบัติไดจริง แลวตัดปญหาที่ปฏิบัติไมไดนั่นเสีย …. ๒๗๘
การปฏิบัติตองสมบูรณทั้งวิชาการและวิธีการ …. …. …. …. …. ๒๗๙
คําวา "ปฏิบัติ" ตองดูวาเปนสิ่งที่ปฏิบัติอยางไร ดังเชน :ขอ ๑. การปฏิบัติเพื่ออาชีพ ใหอยูรอดในโลก …. …. …. ๒๘๐
ขอ ๒. ตองมีการปฏิบัติถูกตอง เพื่ออยูเหนือโลกได …. …. ๒๘๑
ขอ ๓. ปฏิบัติใหสําเร็จ เพื่อมนุษยอยูรวมกันได
…. …. ๒๘๑
ตองวัดดูวาถารูจักปญหาถูกตองแลว ปญหาจะไมมีเหลือ …. …. ๒๘๒
ธรรมศาสตรเปนศาสตราที่มีคมจะตัดปญหาไดแก :๑. แกปญหาสําเร็จในการงานที่กําลังเปนปญหา …. …. …. ๒๘๓
๒. จะตองทําใหสําเร็จตามอุดมคติที่ตั้งไว
…. …. …. ๒๘๓
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[๑๓]
๓. เพราะเปนศาสตรแหงการกระทําจึงตองทําอยางเขมแข็ง
๒๘๔
๔. งานที่เนื่องกับผูอื่นตองรูจักทําใหถูกตอง
…. …. …. ๒๘๕
ลําดับของเทคนิคหรือระเบียบงานที่จะแกปญหาก็มีเชน :๒๘๕
ระดับที่ ๑. ตองมีการกระทําถูกตองโดยอาศัยหลักกาลามสูตร ฯลฯ ๒๘๖
ระดับที่ ๒. อาศัยหลักธรรมหมวดที่เปนพลังงานแข็งแกรง …. ๒๘๗
ระดับที่ ๓. ตองมีธรรมหมวดชวยควบคุมจิต เชน โพชฌงค …. ๒๘๗
ระดับที่ ๔. ตองมีธรรมหมวดที่ทําใหเปนอยูชอบ
…. …. ๒๘๘
คุณสมบัติของศาสตรยังมีความสับสนเขาใจยากบาง
…. …. …. ๒๘๙
ตัวอยาง : เรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนทั้งหลักความรูและปฏิบัติ …. …. ๒๙๐
อริยสัจจ ๔ ก็เปนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ …. …. …. …. …. …. ๒๙๑
ในรูปปฏิบัติอริยสัจจตองทําใหรู, แลงละ, ทําใหแจง, แลวทําใหมี …. ๒๙๒
ทบทวนดูตัวการปฏิบัติในเรื่องปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจจ, มรรค
…. ๒๙๔
การปฏิบัติครอบจักรวาลคือ "สติ" มีสติที่สมบูรณจะไมผิดพลาด …. ๒๙๕
สติเปนขอปฏิบัติสําคัญตองศึกษาวิธีปฏิบัติใหละเอียด …. …. …. ๒๙๖
แบงได ๒ ประเภท : พวกหนึ่งรูสึกตัวกอนทํา – พูด – คิด
…. …. ๒๙๗
๑. กอนทําใด ๆ ตองรูสึกตัว ไมทําหวัด ๆ เปนนิสัย …. …. ๒๙๗
๒. กอนทําตองรําลึกถึงความจัดเจนที่ผานมา …. …. …. ๒๙๗
๓. สามารถกําจัดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทันทวงที …. …. …. ๒๙๗
พวกที่ ๒ สติควบคุมความรูสึกในขณะที่กําลังทําอยู
…. …. …. ๒๙๘
เมื่อจะทําสิ่งใดตองสามารถกําจัดนิวรณและใชธรรมะขณะนั้น …. …. ๒๙๙
ตองฝกฝนสติครอบจักรวาลไวเปนปกติวิสัยทุกอิริยาบถ …. …. …. ๓๐๐
มีพระบาลีกลาวไวใหมีสติควบคุมจนเปนนิสัยทุกกรณี …. …. …. ๓๐๑
สติครอบจักรวาลจะคุมครองทั้งกอนทํา, กําลังทํา, ทําแลว …. …. ๓๐๒
สรุปแนวการอบรมเยาวชนใหรูจักตรีรัตนศาสตร …. …. …. …. ๓๐๓
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[๑๔]
- ตองมีความรูถูกตอง เพื่อไมเห็นแกตัว …. …. ….
- มีความรูถูกตองจะปฏิบัติไมผิด …. …. …. ….
- ความรูที่ถูกตองตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ …. ….
- ตองชวยใหเยาวชนปฏิบัติศีลธรรมทันแกการทําลาย ….
- ตองชวยใหเขารูจนปฏิบัติได
…. …. …. ….
ศาสตรทั้ง ๓ นี้จะเปนไตรสรณาคมนของเยาวชนอนาคต ….

…. ๓๐๔
…. ๓๐๕
๓๐๕-๓๐๖
…. ๓๐๗
…. ๓๐๘
…. ๓๐๙

๘. สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน …. …. …. ……๓๑๐
คําปรารภและทบทวน …. …. …. …. …. …. …. ๓๑๐-๓๑๕
ดูปญหาเกี่ยวกับสังฆศาสตรเพื่อแกไดผล …. …. …. …. …. ๓๑๖
ปญหาขอ ๑. เราอยูรวมกันในหมูเราเองดีที่สุดอยางไร ? …. ๓๑๗
ปญหาขอ ๒. เราอยูรวมโลกกับพวกมีอุดมคติตางกันอยางไร
๓๑๗
ปญหาขอ ๓. เยาวชนไมเขาใจความหมายของ "การเขากันได" ๓๑๘
พิจารณาสังฆศาสตรในแงตาง ๆ ตามกฎของธรรมชาติ …. …. …. ๓๒๐
ใหรูจักอํานาจความดึงดูดของธรรมชาติที่ตองการรวมกัน …. …. …. ๓๒๑
ความรวมกันอยูไดคือสังฆะนี้เปนความลับของธรรมชาติ …. …. …. ๓๒๒
พิจารณาดูลักษณะของคําวา "หมู" โดยพยัญชนะ …. …. …. …. ๓๒๓
ภาษาบาลี สังฆะ แปลวา ฝูง หรือ หมูคณะ
…. …. …. …. ๓๒๔
คําวา "หมู" ในบาลีมีอีกมาก ความหมายลวนแต "รวมกัน" …. …. ๓๒๕
ดูความสําคัญของคํา "รวมมือกัน"
…. …. …. …. …. …. ๓๒๖
การรวมมือกันเปนรากฐานอันเปนกฎของพระเจา …. …. …. …. ๓๒๗
การรวมมือกันทําใหดํารงหรือเปนไปไดตลอดเวลา …. …. …. …. ๓๒๘
สังฆศาสตรเปนศาสตราตัดปญหาไดทุกรูปแบบ …. …. …. …. ๓๒๙
ดูลักษณะที่ตองสัมพันธกันของสังฆศาสตรหลายแบบ …. …. …. ๓๓๐
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สังฆศาสตรที่มีอยูแตละกลุมเริ่มแตความเปนครอบครัว …. …. ….
สังฆศาสตรกับวัดเปนแหลงรวมมือกันกระทั่งประเทศ …. …. ….
สังฆศาสตรกับการบํารุงพระศาสนานี้คือการชวยสรางโลก …. ….
สังฆศาสตรไมพูดอยางบุคคลก็คือการปกครองโลก
…. …. ….
สังฆศาสตรในแงสามัคคีจะแกปญหาในการไมสามัคคีกัน
…. ….
โดยหลัก ๓ ประการ : ๑. ความรักตอเพื่อนผูรวมทุกขเกิด - แก - เจ็บ – ตาย
๒. มีความสมัครใจของตนเองที่จะผูกพันสามัคคีกัน …. ….
๓. ความสํานึกในหนาที่ที่จะตองรวมมือกับผูอื่น
…. ….
ลักษณะของสามัคคีศาสตรในแงศิลปที่สมคลอยธรรมชาติ …. ….
ธรรมชาติไมมีอะไรหลอกลวง, ทุกคนจึงควรเขากันไดตามธรรมชาติ ….
ธรรมชาติตองการใหคนอยูอยางเปนเพื่อนกัน, ไมใชรักแตตัวเอง ….
ความรักที่ฉลาดตองรักผูอื่นดวย เพราะอยูในโลกคนเดียวไมได
….
สํานึกในหนาที่ที่ตองรักผูอื่นจะรูสึกวาทุกคนก็รักเรา
…. …. ….
อุปสรรคที่รักกันไมไดเพราะเห็นแกตัว, มีอุดมคติของกิเลส …. ….
จําเปนตองแกไขอุดมคติของเยาวชนใหถูกตองตามธรรม
…. ….
การแกไขอุดมคติใหถูกจะตองใชวิญญาณศาสตร …. …. …. ….
ดูความขาดวิญญาณศาสตรในแงที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยกันกอน ….
ความเปนไทยที่แทจริงประกอบอยูดวยศาสตรทั้ง ๓ แตเขาหลงผิด ….
เขาไมมีสังฆศาสตรจึงสามัคคีแตในทางปลุกระดม
…. …. ….
การชวยเหลือกันเพื่อสามัคคี แตเขาทําไมถูกทาง …. …. …. ….
ตัวอยางที่ถูกเชน :- คนจนไดรับความชวยเหลือจากคนมี …. ….
- คนออนแอรับกําลังจากคนแข็งแรง …. …. …. …. ….
- คนโงรับสติปญญาจากคนฉลาด …. …. …. …. ….
เขาถึงวิญญาณแหงสังฆศาสตรแลวจะรวมกันทุกประการ
…. ….

๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๗
๓๔๗
๓๔๗
๓๔๗
๓๔๘
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[๑๖]
พิจารณาดูสังฆศาสตรเกี่ยวกับพระสงฆ
…. …. …. ….
เยาวชนควรจะเขาใจถูกตองวา พระสงฆคืออะไร ? …. …. ….
พระสงฆมาบวชเพื่อทําประโยชนแกมนุษยทั้งโลก …. …. ….
พระสงฆขาดสังฆศาสตรมีตัวกูมากไปจึงทําใหถูกมองต่ํา
….
พระเณรยังไมรูจักธรรมะเหมือนกินมังคุดไมเปน, จึงมีปญหา ….
ถาเปนสงฆจริงตองมีสังฆศาสตร: ดูตัวอยางเรื่องความเครง ฯ ….
สรุปความทั้ง ๓ ศาสตร แมตางกันก็ตองสัมพันธกัน …. ….
พุทธศาสตรใชคิดนึก, ธรรมศาสตรใชกําลัง, สังฆศาสตรรวมมือกัน
ทั้ง ๓ ศาสตรตองสัมพันธอิงกันอยู, แยกกันไมได
…. ….
เยาวชนอภิชาตบุตรตองรูความสําคัญของศาสตรทั้ง ๓ ดังกลาวมา

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑

๙. ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน …. …. .….๓๖๒
คําปรารภและทบทวน
…. …. …. …. …. …. …. ๓๖๒-๓๗๑.
องคประกอบสําหรับความเปนไทยจะเรียกไทยตรียางคธรรม …. …. ๓๗๒
ตองดูตัวปญหาซึ่งพบวา เยาวชนกําลังทําลายความเปนไทย …. …. ๓๗๓
แตละคนจะมีสัจจาภินิเวสคือทิฏฐิที่ทิ้งธรรมะ
…. …. …. …. ๓๗๔
เมื่อมีสัจจาภินิเวสแลวยอมปฏิเสธการแกไขทั้งปวง …. …. …. …. ๓๗๕
เขากําลังมีสัจจาภินิเวสถือลัทธิไมมีชาติ
…. …. …. …. …. ๓๗๖
เพราะยึดมั่นอุดมคติเลิกรางธรรมะ, ชอบเผด็จการตามใจตนเอง …. ๓๗๗
เขากําลังถือศาสนาเนื้อหนัง: เขาใจวาศาสนาเปนยาเสพติด …. …. ๓๗๘
ที่แทเนื้องอกที่แยกไปจากศาสนาตางหากเปนยาเสพติด …. …. …. ๓๗๙
เยาวชนถือศาสนาของเขาเอง, เปน "ศาสนาเนื้อหนัง" …. …. …. ๓๘๐
เขามีสัจจาภินิเวสแรงขึ้น ชักชวนกันเกลียดระบบกษัตริย
…. …. ๓๘๑
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ระบบกษัตริยยังถูกตอง แตพาลหาเรื่องตั้งระบบใหม …. …. ….
จะไมพูดทางการเมือง: จะพิจารณาระบบองคสาม
…. …. ….
ความเปนไทยตองประกอบดวย ชาติ ศาสนา มหากษัตริย …. ….
เปรียบรางกายตองประกอบดวยองคสาม : กาย-จิต-อํานาจควบคุม ….
เปรียบเรือตองมีลําเรือ, เครื่องจักร, กัปตัน …. …. …. …. ….
ชาติ-รูปธรรม ตองมีธรรมะหรือเอกลักษณของชาติ
…. …. ….
ศาสนาไมใชวัตถุ, ตองถือเอาความรูถูกตอง แกความทุกขได …. ….
เยาวชนตองรูระบบมหากษัตริยอยางถูกตอง …. …. …. …. ….
ตองใหเขารูจัก "ทศพิธราชธรรมของพระราชา" อยางถูกตอง …. ….
สิ่งที่ไมถูกตามกฎธรรมชาติจะพินาศ, จึงตองเขาใจระบบ ๓ ประการ
วัตถุนิยมกําลังครองโลก ไทยตรียางคธรรมจะแกปญหาได
…. ….
ตองชวยกันสะสางความหลงผิดดังกลาว, มนุษยจะอยูรอด …. ….
ขอใหสนใจไทยตรียางคธรรม จะยังไมสายเกินไป …. …. …. ….

๓๘๒
๓๘๓
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๙๐
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๑หินโคง ๑ ม.ค. ๒๐

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
(คําปรารภ)
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การบรรยายวันนี้ เปนวันเสารแรก ของภาคมาฆบูชา ตามที่เราตกลงกันมา
หลายปวา จะมีบ รรยายเปน ภาค ๆ; ปห นึ่ง มีเ พีย ง ๓ ภาค คือ ภาคมาฆบูช า
วิสาขบูชา และอาฬหบูชา, สวนอีกภาคหนึ่งนั้นเปนฤดูฝน ตองงดการบรรยาย.

บัดนี้ฤดูฝนก็ไดผานไปแลว ก็มาถึงภาคมาฆบูชา มีอยู ๓ เดือน คือ
เดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม ตามปกติก็มักจะบรรยายได ๑๓ ครั้ง
ตอหนึ่งภาค. ถาทานทั้งหลายเปนผูสังเกต ก็จะไดเห็นแลววา มีการกระทําอยางนี้
มาตามลําดับ. บัดนี้เปนปใหม ขึ้นภาคแรกของปใหม จะไดทําการบรรยายกัน
ตอไป ในลักษณะเดียวกัน.
๑
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เยาวชนกับศีลธรรม

ทีนี้ ทําไมเราจะตองบรรยายวันเสาร กันเชนนี้ ? บางทานก็ทราบ,
และบางทานก็ยังไมทราบ, แมที่ทราบแลวก็ควรจะทราบใหถึงที่สุก; อยางนอยก็
ตองทราบวา สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ ยังไมอยูในฐานะที่นาพอใจ
พุท ธบริษ ัท ยัง ไมเปน พุท ธบริษ ัท ที ่ส มบูร ณ, หรือ จะเรีย กวา ไมส มบูร ณแ บบ,
ยังเปนพุทธบริษัทที่หลับตา หรือลืมตาก็นอยเกินไป เปนสิ่งที่นาวิตก
เมื่อพุ ทธบริษัทยังไมลืมตา แลวจะใหใครลืมตา โลกนี้เปนโลกที่ไม
ปลอดภัย ไมนา ไวใ จ; พุท ธศาสนาก็อ ยูใ นฐานะที่ไ มป ลอดภัย , ไมนา ไวใ จ
คือมันจะสาปสูญไปก็ได. อยางดีก็จะเหลืออยูแตตัวหนังสือเปนตู ๆ ; สวน ความรู
ที ่แ ทจ ริง ในหัว ใจของคนนั ้น มัน ไมม ี. ฉะนั้น การที ่จ ะดึง เอาของมีคา ในตู
พระไตรปฎก มาใสไวในหัวใจของคนนี่ มันตองมีการกระทําอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ
มาพูดกันใหรูเรื่อง พยายามชี้แจงกัน ใหมีการปฏิบัติจนกวาจะมีธรรมะอยูในหัวใจ
ของมนุ ษ ย ; พระธรรม หรื อ พระศาสนาจึ ง จะเป น ประโยชน แ ก ม นุ ษ ย ;
มิฉะนั้น ก็อยูในตูหนังสือไมเทาไรก็จะเปนประโยชนแกมอด แกปลวก ที่มันจะกิน
กระดาษเหลานั้น.
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เอาละ, เปนอันวา เราจะตองทํากันโดยแนนอน ในการที่จะทํา ให
พระธรรมมาอยู ใ นหัว ใจของคนเรา; และใหท ัน แกเหตุก ารณใ นโลก ที่กํ า ลัง
หมุนไปหาความลมจม หรือความวินาศ ที่เรียกวา มิคสัญญี ยิ่งขึ้นทุกที, คือ มนุษย
ไมมีธรรมะแลว ก็ประหัตประหารกัน อยางไมมีความหมายอะไรเลย ก็เกิดมาตายเปลา ๆ.

นี่แหละคือ ความมุงหมายสวนใหญ ของการที่จะมีการบรรยายธรรม;
ไมวาที่นี่ หรือที่ไหน ถามีการบรรยายธรรมโดยแทจริงแลว ก็จะตองมีการกระทํา
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ที่มุงหมายอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น; ไมเชื่อก็ขอใหไปสังเกตดู วาถาสักแตวา พูด ๆ กัน
อยางเครื่องจักร มัน ก็ไมไดผล อะไรมากไปกวา ที่วาทํากันอยางละเมอๆ. ดังนั้น
จึง ตองขอรอง ใหทานทั้งหลายกระทํากัน อยางที่เรียกวา มีความรูสึกตัวทั่วพรอม
มีสติปญญา ที่จะใชความรูเหลานี้ ใหเปนประโยชนแกตนเองกอน, กอนคนอื่น;
จึงคอยมีประโยชนที่ขยายออกไปถึงคนอื่น คือที่เราสามารถจะทําไดในเมื่อเราสามารถ
จะชวยตัวเองไดแลว
ที นี้ ดู เรื่อ งที่ จะบรรยายต อ ไป วาจะบรรยายเรื่อ งอะไรกั น ดี ; มี ค น
ถามอาตมาเรื่อย ๆมา นี้เปนความจริง จนกระทั่งเมื่อวานนี้ จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ ก็บอก
วายังนึกไมออก; วาจะพูดเรื่องอะไรดี. นี้ก็เปนความจริง ที่มันไมใชนึกไมออก;
มันนึกออกมากจนไมรูวา จะพูดเรื่องอะไรดี ในที่สุด ก็เพิ่งจะแนใจเมื่อเชานี้ วาเรา
จะตองพูด เรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมกัน อีกสักชุดหนึ่ง เปนอยางนอย.
พอพูดวา "ศีลธรรม" หลายคนที่ก็เปนขาประจํา คงจะรูสึกเอียน เหมือนกับ
จะอาเจียนออกมาแลว; เพราะวาไดพู ดเรื่องศีลธรรมนี้ มาเกือบ ๑๐๐ ครั้งแลว,
และที่พูดโดยเจาะจง ก็มีอยู ๓ ชุด ชุดละ ๑๓ ครั้ง; คิดดูเถอะวา มันจะตั้ง ๓๙
ครั้ง หรือ ๔๐ ครั้งเรื่องศีลธรรมโดยเจาะจง. วันนี้ จะมาพูดเรื่องศีลธรรมกันอีก;
อาจารยนี้จะเปนบาแลวหรืออยางไร เพราะวาคนทั้งหลายเขาคงจะเอียนเรื่องศีลธรรมกัน.
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อาตมาคิ ด ว า คนที ่ เ อี ย นเรื่ อ งศี ล ธรรมนั ่ น แหละ คื อ คนที ่ ไ ม มี
ศีล ธรรม; ไมเ ชื่อ ก็ข อใหฟ ง ดู จะพูด ใหเ ห็น วา คนที่รูสึก เอีย นเรื่อ งศีล ธรรมนี้
จะไมมีศีล ธรรมเลย เพราะวา เขาไมรูจัก ศีลธรรม. ถาอยางนั้น ขอดื้อ ดันทุรัง
พูด เรื่อ งศีล ธรรมอีก ทั ้ง ที ่ม ีค นเอีย นจะใหคํ า บรรยายชุด นี ้ว า "เยาวชนกับ
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ศีลธรรม" , และสําหรับครั้งแรก เปนครั้งที่ ๑ นี้ จะพูดโดยหัวขอวา "ปญ หา
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เยาวชน". ขอให ท า นฟ ง ให ดี ว า "ป ญ หาทั่ ว ไปกั บ เยาวชน"
ในฐานะเปนเรื่องแรก ของการบรรยายชุดที่เรียกวา "เยาวชนกับศีลธรรม".
คนโดยมาก คงจะมีความคิดวา จะเอาขอความอะไรมาพูดกัน เรื่องเยาวชน
กับศีลธรรม นี่เปนสิบ ๆ ครั้ง คงจะเพอเจอเต็มที่แลว อยางนี้ก็ได; แตอาตมาก็
ขอยืนยันวา มันยังมีที่เหลืออยู ที่นั่งไมไดพูด, หรือจะพูดแลวไมชัดเจน, หรือพูด
แลวไมเขาใจในจิตใจของผูฟง, ก็ตองพูดกันตอไปจนกวาจะเปนเรื่องที่แจมแจง.
ฉะนั้น โดยหัวขอสั้น ๆวา "เยาวชนกับศีลธรรม"ซึ่งอยูในขอบเขตอันจํากัดนี้ ยังจะ
พูดกันไดอีกหลายครั้ง.
[เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้]

ทีนี้ ในวันนี้จะพูดโดยหัวขอวา ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน.
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ขอใหทุกคนนึกถึงความหมายของคําวา เยาวชน หรือ ถึงสิ่งที่เรียกวา
"เยาวชน" กันกอนก็แลวกัน วาเยาวชน นั้น มันคืออะไร? ทานคงเห็นแกตัวมาก
เกินไป จนไมไดมองดูไปยังสิ่งที่เรียกวา "เยาวชน".

อาตมาอยากจะปรารภกวาง ๆ ทั่ว ๆไปกอนวา "เยาวชน" นั่นแหละ คือ
โลกของเราในอนาคต; โลกของเราในอนาคตนี้ ไม มี อ ะไรนอกจากเยาวชน เขา
จะสรางขึ้นมา, ไมเทาไร เราก็ตาย สําหรับคนเกา ๆ แลวเหลืออยูแตเยาวชน เขา
ก็จะสรางโลกอะไรชนิดหนึ่งของเขาขึ้นมา คือ นั่นเปนอยางไร โลกนี้ก็เปนอยางนั้น.
เพราะฉะนั ้น ขอใหม องกัน ในแง ที ่วา เยาวชนนั ้น คือ โลกในอนาคต; ใน
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ระยะเวลาอันใกล;นี้แหละ ไมถึง ๑๐๐ ปหรอก สัก ๔๐ - ๕๐ ปก็ได โลกนี้จะเปนโลก
ของเยาวชนรุนใหม ที่ออกจะประหลาด ๆ จนไมรูจะทํานายกันวาอยางไร.
[ปญหาเกี่ยวกับยุวชนที่จะตองสนใจอยางยิ่ง]

ทีนี้ ถาจะมองกันอีกแงหนึ่ง เยาวชนนั่ นแหละ คือปญหาในปจจุบัน ;
ปญ หาตา งๆ ในปจ จุบ ัน นี ้จ ากเยาวชนที ่เ ราควบคุม เขาไมไ ด ที ่เ ขากํ า ลัง
จะแตกแยกออกไป ตามความคิดความเห็นของเขา; เพราะวา ความโงเขลาของผูใหญ
ที่ไมสอนใหเยาวชนรูจักสิ่งที่ควรจะรูจัก และอยูในรองในรอย เผลอไปนิดเดียว ไม
ได ทํ าการสอนการอบรม เยาวชนให เพี ย งพอ, เขาก็ มี ค วามคิ ด เห็ น อี ก แบบหนึ่ ง
แทบจะตรงกันขาม กับความคิดความเห็น หรือการประพฤติ การกระทําของบรรพบุร ุษ ; เลยทํ า ใหสิ ่ง ที ่ด ีง าม ที ่ม ีค า สูง สุด ของบรรพบุร ุษ นั ้น เปน หมัน ไป; ก็
ตองมาปะทะหนากันกับเยาวชน ที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งตางหาก. อยางนี้ก็เปน
ขอเท็ จจริง ซึ่งควรจะมอง ควรจะมองให เห็ นวา เยาวชนนั้ น คื อป ญ หาในป จจุบั น .
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ทีนี้ ถาจะขยัน มองออกไปอีกสักแงมุมหนึ่ง มุมหนึ่ง ก็จะพบวา เยาวชน
นั้น คือความหวังของเรา. นี่พูดถึงการมีโลก การอยูในโลก หรือวาการหายใจ
กัน อยู ใ นโลก ยัง ไมต ายนี ้; เยาวชนนั ้น คือ ความหวัง ของเรา; จะหวัง ได หรือ
ไมไดนั้น มันอีกเรื่องหนึ่ง แตวามันเปนความหวังของเรา
โลกนี้ จะดี จะเลว จะวิน าศ หรือ จะเจริญ รุงเรือง ก็ คื อ แล วแต ว า
เยาวชนเขาจะกระทํา อยา งไร เราจะไปหวัง ผีส างเทวดาที่ไ หน ก็โ งเ ต็ม ที;
อย าไปมั วอ อ นวอนเทวดาที่ ไหนอยู เลยวาจะให ช วยให เป น อย างนั้ น ช วยให เป น
อยางนี้;;
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มันจะอยูที่การกระทําของเยาวชน ในอนาคตอันใกล
นี้เอง; ,มั นควรจะหวังกั น ที่ นี่ คื อเอาใจใสกับ เยาวชนของเราให ดี หรือ ถูก ต อ ง;
แลวเขาสามารถทําโลกนี้ใหมัน นาอยู หรือปลอดภัย. ความหวังของเราอยูที่
เยาวชน ไมใชอยูที่ผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกที่ไหน; ลองทําใหผิด
ในเรื่องเยาวชนเถอะ โลกนี้ก็จะวินาศ อยางที่พระเจาก็ชวยไมได
เพียงเทานี้ ก็จะพอเปนเครื่องสังเกต โดยยอๆ แลวกระมัง วาเรื่องของ
เยาวชน หรือ ปญหาของเยาวชนนั่น มันสําคัญเพียงไร
แมที ่สุด แตใ นบา นเรือ นหนึ ่ง ๆ ครอบครัว หนึ่ง ๆ ปญ หาเยาวชน
มี อยู กี่ มากน อย : บิ ดามารดากํ าลังมี จิตใจรอนผาวเป นไฟ วิตกกังวลทั้ งวันทั้ งคื น;
ดูจะเปนปญหาเรื่องเยาวชนเสียมากมาย. แมคนที่ไมมีลูก ก็ยังมีหลาน มีเหลน;
มีอาการทีไมนาไววางใจมากขึ้น. บิดามารดาก็อยูดวยความรอนใจ ยิ่งหวังจะใหดีมาก
มันก็ยิ่งมีวิตกกังวลมาก. ที่พูดกันไมรูเรื่องอยูในบานในเรือนนี้ กําลังเปนเหมือนกับ
ยักษมาร ที่ทําอันตรายบิดามารดา; หรือเปนผูที่ทําใหบิดามารดารอนใจเหมือนกับ
ตกอยูในนรก ก็เพราะเยาวชนในบานเรือน ที่อบรมไมถูกตอง.
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อาตมาคิดวาเพียงเทานี้ ก็พอแลวสําหรับเปนเหตุผล หรือเปนน้ําหนัก
ที่เราจะตองสนใจปญหา ที่เกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา เยาวชน
นั้น คือโลกของเราในอนาคต, จะเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับเยาวชน

เยาวชนนั้ น คื อ ป ญ หาในป จ จุ บั น โดยเฉพาะอยางยิ่ งในป จจุ บั น นี้
และโดยเฉพาะแม ในประเทศไทยเรานี้; ปญหากําลังเกิดอยูเนื่องมาจากเยาวชน ที่
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กํ า ลั งมุ ง หรือ พุ ง จะทํ า อะไรสั ก อย างหนึ่ ง. และเยาวชนนั้ น คื อ ความหวั ง ของ
เราในอนาคต; จะหวังใหโลกนี้เปนอยางไร ก็แกกันที่เยาวชนนั่นแหละ.
นี่สรุปความวา ปญ หาที่เกี่ยวกับเยาวชนนี้ เปนปญ หาที่ควรสนใจ
เปนอยางยิ่ง
....

.....

.....

....

ดูความหมายของ"เยาวชน".
ทีนี้ขั้นตอไป จะดูที่ ความหมายของคําวา "เยาวชน" อาตมาอยากจะ
ใชคําวา "เยาวชน" ใหมันชัด เปนภาษาไทย ซึ่งแปลวา ผูเยาว. ถาภาษาบาลี
มัน มีวา "ยุ-ว" ไมใ ช "เยา-ว"; ยุ-ว นี่แ ปลวา ยัง หนุม ยัง สาว คือ วัย รุน .
ยุวา เปนเพศชาย, ยุวตี เปนเพศหญิง; นี้เราเรียกวา คนหนุมสาว.
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แตถึงอยางไรก็ดี คําวา "ยุว" นั้น ก็ยังแปลวา "ออน" อยูนั่นแหละ,
อยางนอย ก็ออนตอโลก; เกิดมาในโลกไมกี่ป มันยังออนตอโลก มันยังพรอมที่
จะทําผิดอยูเรื่อย เมื่อบิดามารดาไมประคับประคองใหดี. ความออนตอโลก ของ
เขานั่นแหละ จะเปนปญหาขึ้นมา จะทําลายตัวเขาเองดวย, และมันยอมจะ
ทําลายบิ ดารมารดาเป นธรรมดา; นี่แหละความหมายของคําวา "เยาวชน" มันนา
กลัวอยางนี้
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คําวา "ยุ-ว" ก็แปลวา "ออน" ความหมายคาบเกี่ยวไปถึงคําวา "พา-ล",
พา-ล ก็แปลวา "ออน"; ออ นยิ่งไปกวา "ยุ-ว" เสียอีก . เด็กทารกนอนแบเบาะ
อยูนี้ เขาเรียกวา "พา-ล" ซึ่งมาเปนภาษาไทยวา "คนพาล" หรือ "พา-ล" พาล
นั่นแหละ
คําวา "พาล" นั้นแปลวา "ออน" เปนชื่อของเด็กทารกแบเบาะ; แต
เดี๋ยวนี้เอามาใชเปนชื่อของคนโต ๆ ที่ออ นดวยสติปญ ญาอยางมาก จึงเรีย กวา
"พา-ล" หรื อ "คนพาล"; ถ า มากเกิ น ไป ก็ เ ลยเรี ย กว า "อั น ธพาล" ไป
เสียเลย.
มีอีกคําหนึ่ง คือ คําวา "มัน-ท" มอ มา ไมผัด นอ หนู ทอ ทหาร;
มันท อยางนี้ ก็แปลวา "ออน" คือ เขลาเพราะออนดวยสติป ญ ญา เหมือนกัน
แตถาไปเทียบกับคําวา "อันธ" ที่ ธอ ธง อยูทาย;แลวนั่นก็คือ มืดบอด หรือ ตาบอด;
มันออนจนไมมีปญญาเหลืออยูเลย มันก็เหมือนกับตาบอด, เหมือนกับมืดที่
ปราศจากแสงสวาง.
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อยางไรก็ดี จะ สรุปใจความ ของคําวา "ยุ-ว" ได จากคําเหลานี้ ก็คือ
"ออน" : รางกายก็ออน จิตใจก็ออน สติปญ ญาก็ออน อะไรมันก็ออน, ยังออน.
ออ นนี้เ ปน อัน ตรายงา ย, แลว ออ นนี้คือ ไหวไปงา ย; ไหวทางผิด มัน ก็ผิด
มาก เพราะมันไหวงาย. นี้คือความหมายตามตัวหนังสือของคําวา "เยาวชน" หรือ
ใครจะเรียกวา "ยุวชน" ก็ได แลวแตถนัด.

ทีนี้ คําวา "ยุวชน" หรือ เยาวชน" ก็ดี มันมีความหมายอยู ๒ ระดับ
ระดับภาษาคนนี้อยางหนึ่ง, ระดับภาษาธรรมนี้อยางหนึ่ง.
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๙

อาตมาอยากจะขอรองวา ทานทั้งหลาย จงกําหนดจดจําหลักที่เกี่ยวกับ
ภาษาคน และภาษาธรรม นี้ไวใหดี ๆ; มันจะชวยไดมากในการที่จะเขาใจอะไร.
พอจะวินิจฉัยคําใด หรือสิ่งใด ก็ตั้งปญหาขึ้นมากอนวา ในภาษาคนวาอยางไร? ใน
ภาษาธรรมวาอยางไร?
ในการนี้ คํ าวา "ยุวชน" ในภาษาคน หมายถึง คนอายุน อย; แตใน
ภาษาธรรม คําวา "ยุวชน" หมายถึง ออนดวย คุณสมบัติ.
สรุปอีกทีหนึ่งวา ถา ภาษาคน นี้ เขาถือเอาตามอายุ ตามวัย; วัยนอย
อายุน อ ย ก็เรีย กวา "ยุว ชน". ถา เปน ภาษาธรรม ก็ถ ือ เอาตามคุณ สมบัต ิ ถา
คุณสมบัติมันนอย ก็เปน ยุวชน ตามภาษาธรรม; ฉะนั้น ยุวชน ตามภาษาธรรมนี้
อาจจะเปนคนแก หัวงอก ฟนหัก อยูแลวก็ได. เขาใจเอาเองก็แลวกันวา หัวหงอก
แล ว ฟ น หั กแล ว หนั งย น แล ว มั น ก็ ยั งเป น "ยุ วชน" อยู , เป น "เยาวชน" อยู ใน
ความหมายของภาษาธรรม
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คิดดูใหดี แลวเดี๋ยวนี้ปญหามันก็จะเขามาถึงพวกเรา ที่นั่งอยูที่นี่ละหัวหงอก
แล ว ไม ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ เ พี ย งพ อ มั น ยั ง เป น "ยุ ว ชน " หรื อ "เยาวชน";
เพราะฉะนั้นการที่อาตมาเอาปญหาของเยาวชนขึ้นมาพิจารณานี้ มันเหมาะสมแลวแก
โอกาส; เพราะวา คนหลายคน อาจจะกําลังเปนเยาวชนอยูแลว ทั้งที่หัวหงอกแลว
ก็ได.
เป น อัน วา เยาวชน ในความหมายของภาษาคน ก็ คื อ คนอายุน อ ย,
ความหมายใน ภาษาธรรม ก็คือคนที่ยัง มีคุณธรรมนอย.
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ทีนี้เอามา เปรียบเทียบกันดู ความหมายก็ยัง เหมือนกัน คือมันยัง
นอยอยูดวยสิ่งที่ควรจะมี. มันยังนอยดวยสิ่งที่ควรจะมี, เด็กมันก็นอยอยู ดวยสิ่ง
ที่ควรจะมี, คนแกที่ไมรูอะไร ที่เป นเยาวชนผมหงอกนี่ ก็ยังนอยดวยสิ่งที่ควรจะมี;
ความหมายเลยเหมือนกัน วามันยังนอยอยู ตอสิ่งที่ควรจะมี. พูดตรง ๆ ก็คือวา
น อ ยดวยวิชาความรู หรือ ความสามารถ; เราจึงถือเอาเปน ปญ หาสําหรับ
พิจารณากัน จะเล็งถึงวาอายุนอย หรือคุณคานอย. ปญหามันก็ยังเปนปญหา
เดียวกัน เพราะวา คนที่มีอะไรนอยนี้ มันทําอะไรไมได
....
.....
.....
....

ดูจุดหมายปลายทางของ "เยาวชน"
เอา, ทีนี้ ก็ดูวา เยาวชนทั้งหลาย นี่ มัน มีจุดหมายปลายทางที่
ไหนกัน : เยาวชนที่ยังเด็กๆ โดยภาษาคนนี้ มันจะหายไปไหน, และคนแก ๆ หัวหงอก
แลว ยัง ไมรูอ ะไร นี่ มัน จะไปไหน. มัน คงจะไปที่เ ดีย วกัน อีก คือ จะไปยัง ที่
ที่จะหมดปญหา, ไปยังที่ที่จะทําใหรูอะไร แลวก็หมดปญหา; เกิดเปนผลขึ้นมา
คือ ความสงบสุข. ทุกเรื่องมัน จบไมได ถามันยังไมถึงความสงบสุข.
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นี่ขอใหชวยกันสังเกตดูใหดี ๆ, ชวยกําหนดกันไวใหดี ๆ; ทุกเรื่อง
มัน หยุด ไมไ ด ถา มัน มัน ยัง ไมไ ปถึง ความสงบสุข ; มัน จะดิ้น อยูเ รื่อ ย,
มัน จะตอสูอยูเรื่อย, มันจะสรางปญหาเรื่อย, มันจะยุงเหยิงไปหมด; จนกวาเมื่อไรมัน
จะไปถึงจุดจุดหนึ่ง คือ สันติ หรือ ความสงบสุข
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มนุษยโดยทั่วไป ก็มีจุดหมายปลายทางที่นั่น : ยังเปนเด็กอยู เปนเยาวชน
อยู ก็มีจุดหมายปลายทางอยูที่นั่น; แตเขายังไมรูจัก เขาก็มุงหมายอยางอื่นไปกอน :
มุงหมายเรื่องสวย เรื่องรวย เรื่องงาม เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ เรื่องอะไร
ก็ตามใจเขา. เขายังมองเห็นเพียงเทานั้น; แตวามันจบไมได จนกวาเมื่อไรเขา
จะไปถึงสันติ คือความสงบ.
เยาวชนแก ๆ จวนจะเขาโลงอยูแลว นี่ก็เหมือนกัน ไปที่อื่นไมได มัน
ไมรูจะไปอยางไร มันก็ตอ งไปหาจุดสงบ; จะทันแกเวลาหรือไม มันก็อีกเรื่อง
หนึ่ง. ถาเขาเกงจริง เขาก็ทําไดทันแกเวลา; ถาเขาไดรับการแนะนําสั่งสอนที่ดี
อาจจะถึงไดในวินาทีสุดทาย ที่จะดับสังขารรางกาย นั้นก็ได
จุ ด หมายปลายทาง ของมั น คื อ สั น ติ สุ ข ซึ่งมี อ ยู เป น ชั้ น , เป น ชั้ น ,
หลายระดับ หลายชั้น , นี ่แ หละคือ ความหมายของคํ า วา "ศีล ธรรม"; บางที
เราอาจจะเรียกวา "สันติสุข" ก็ได, เรียกวา "สันติ" เฉย ๆ ก็ได; สันติ ก็แปลวา "สงบ",
สัน ติสุข ก็ สุขเกิด มาจากความสงบ. ถาไดสิ่งนี้ มัน ก็พ อ; และมันจะจบ มัน
จะหยุดของมันเอง.
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ทีนี้ คํ าวา "ศี -ล" ก็แปลวา ปรกติ; คุ ณ คาก็เหมื อ นกั บ ความสงบ,
ศีลธรรม - ธรรมคือความสงบ

คําวา "ศี ลธรรม" คํ านี้ อาตมาขอรองให ทานทั้งหมาย จดจําไวอยาง
แม น ยํ าที่ สุ ด ; ถ าใครลื ม แล ว ก็ ช วยฟ น ความจํ าขึ้ น มาใหม วา มั นมี ค วามหมาย
ได ๓ ประการ:-
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(๑) ศีลธรรม ในฐานะที่เปนเหตุ คือ การประพฤติปฏิบัติ ที่จะทํา
ใหเกิดความสงบ นี้อยางหนึ่ง.
(๒) ศีลธรรม ในฐานะที่เปนผล ก็คือ ตัวความสงบที่ไดเกิดขึ้นแลว
เพราะการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง นี้อยางหนึ่ง.
ทีนี้ อีกอยางหนึ่งที่เปนอยางสุดทาย (๓) ก็คือ ภาวะปรกติตามธรรมชาติ
ตามธรรมดา ที่มันจะเปนอยูของมันเองตามธรรมชาติ จนกวาจะมีอะไรไปกวน; บางที
มนุษยนี่แหละไปรบกวน ไปรื้อถอน ความปรกติหรือความสงบของธรรมชาติ.
ย้ําอีกทีหนึ่งวา : -ศีลธรรม คือ เหตุแหงความสงบ. -ศีลธรรม คือ
ผล ที่เปนความสงบ. -ศีลธรรม คือ ความสงบอยูตามธรรมชาติ. จะใชคําวาสงบ
ก็ไดจะใชคําวา ปกติก็ได.
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ทีนี้ ก็ดูใหดี เด็ก ๆ เยาวชน เด็ก ๆ อายุนอย ๆ เขาก็มีความปกติ หรือ
ความสงบ ไปตามแบบของเขา. อย าไปตั ด บทเสี ยวา เด็ ก ๆ นี่ มั น ไม รูจัก ความ
สงบ. มั น จํ า เป น จะต อ งมี ค วามสงบ. ถ า คิ ด อย า งนี้ แ ล ว คนแก จ ะโง เอง; คื อ
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จะสรางความวุนวายขึ้นมาในครอบครัว, หรือในวงแหงความรับผิดชอบเกี่ยวของ
ของตัวนั่นแหละ; เพราะไปเห็นเสียวาเด็ก ๆ ไมตองการความสงบ, ใหเด็ก ๆมันตอง
การความวุนวาย.
เราจะตองมองเห็น และยอมรับวา เด็ก ๆ เขามีความเปนปกติ, หรือ
ความสงบไปในระดับ ของเด็ก . ถา เด็ก มัน ดี มัน ก็จ ะเปน อยา งนั ้น ไดจ ริง , และ
ก็คอยสูงขึ้นตามลําดับกวาจะถึงระดับสูงสุด.
เรื่องนี้ ขอใหเปรียบเทียบกับคําวา "นิพพาน" ซึ่งแปลวา "เย็น" :
นิพพาน ของวัตถุสิ่งของก็มี, นิพพานของสัตวเดรัจฉานก็มี, และนิพพานของคน
ก็มีอยูตั้งหลายระดับ กวาจะถึงนิพพานสูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนา; ก็เพราะวา
เย็น - เย็น นี้มันมีหลายระดับ หลายความหมาย หลายทิศทาง
เรื่อ งปกติ หรือ เรื่อ ง สงบ นี ้ ก็เ หมือ นกัน ; เด็ก ก็จ ะสงบได ปกติ
ได ในระดับ ของเด็ก . ฉะนั ้น เรา จะตอ งพยายามใหเ ยาวชนนี ้ เดิน เขา มาสู
คลองของความปกติ หรือ ความสงบ, หรือ พูด อีก อยา งหนึ่งคือ ความถูก ตอ ง
ซึ่งเปนเหตุเปนปจจัยของความปกติ หรือความสงบ.
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หลักเกณฑอยางนี้ เคยพูดมาแลวหลายครั้ง แตกลัวจะลืมเสีย ก็เอามาพูด
อีก. วันนี้ก็ตองเอามาเนนกันอีก; เพราะวา มันเปนปญ หา ที่เกี่ยวกับเยาวชน,
และเขยิบออกไปวา ขอให ชวยกันพยายามทําใหเยาวชน เดิน มาในคลองของ
ความปกติ; อยาออกไปสูความวุนวาย ซึ่งมันไมใชทํานองคลองธรรม.มันตอ ง
มาสูความเปนปกติ ตามความมุงหมายของวิวัฒนาการของความเปนมนุษย ที่จะสูงสุด
ขึ้นไปตามลําดับ จนเปนพระอรหันต.
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เดี๋ยวนี้ยังเปนพระอรหันตไมได; แตไมไดหมายความวา เราจะไมสนใจ
กับเรื่องของพระอรหันต. ถาเราจะไมสนใจในเรื่องของพระอรหันต เราก็จะพลัดลง
ไปในเหวของพญามาร ของกิ เลสเป น แน น อน ; ควรจะรู ทิ ศ ทางของพระอรหั น ต
คื อ ยอดสุ ด ของมนุ ษ ย กั น ไวให ทุ ก คน และชวยดู แ ลซึ่งกั น และกั น ให เดิ น ไปตาม
ทางนั้ น . และให ดู แ ลเด็ ก ๆ ของเราเป น พิ เศษ, รวมทั้ งเด็ ก วั ย อ อ น และเด็ ก หั ว
หงอกดวย; วาใหเขารูจักเดินไปตามทิศทางของความปกติ หรือความสงบ.
เอ า, ที นี้ วันนี้ จะพู ดกั นแต ป ญ หาทั่ ว ๆ ไป, หรือพู ดกั นอย างคราวๆ
พูดกันแตหัวขอ ไมพูดโดยรายละเอียด เพราะเปนวันแรก.

ทางเดินของเยาวชนที่กําลังพุงเร็ว.
ที นี้ ก็ ดู ต อ ไปถึ ง ว า ทางเดิ น ของเยาวชน โดยเฉพระเยาวชนที่ อ อ น
ดวยอายุ. เยาวชนนี่เปนของออน เปนเหมือนกับหนอออน ที่เจริญ งอกงามไป
ตามเหตุ ตามปจจัย.
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ขอใหสังเกตความตางกัน ที่ตรงนี้หนอยหนึ่งวา "ของที่มันยังออนนั่นนะ
มัน งอกเร็ว ." ไปดูห นอ ไผที ่ใ นกอไผ; พอมัน เริ ่ม ออกมาเปน หนอ ไผนี ่ ขณะที่
ยังเปนหนอไผนี้ มันยาวเร็วมาก.อาตมาเคยวัดดู บางวันยาวตั้งฟุตหนึ่งก็มี, วันหนึ่ง
คืน หนึ ่ง ยาวตั ้ง ๒ ฟุต ก็ม ี, ในบางระยะที ่ห นอ ไผม ัน พุ ง ออกไป; แตพ อมัน เปน
ตนไผที่แกแลว มันทําอยางนั้นไมได.
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ฉะนั้น ความที่งอกออกไปเร็วนั้น มันเปนอยูในขณะที่มันกําลังเปนหนอ
ออ น, จะเป น หน อ ของอะไรก็ ได . ถ ามั น ยั งเป น หน อ ออ นแล ว มั น ก็ พุ งเร็วมาก;
เพราะฉะนั้นจึง เปนระยะที่อันตราย เพราะมันออน มันถูกทําลายไดงาย, เพราะ
มันออนมันพุงเร็ว มันอาจจะผิดทางก็ได.
ทีนี้ ทางเดินของเยาวชนที่ยังออนนี่ มันก็จะเร็วไปตามประสาของความ
ออน; นี้จะตองระวังใหดี แตมันมีความลับ หรือ สิ่งที่จะตองรู มากไปกวานั้น
อีก ก็ ตรงที่ ความออน นั่นแหละ มันจะ เปนความออนที่ไปถูกทาง หรือไม มัน
จะเปน ความออ น ที่ดัด แปลงไดห รือ ไม ถา วา กัน โดยที่แ ทแ ลว ความออ นนี้
เปน สิ่งที่ดัด แปลงได, ถาแข็งมัน ดัด แปลงไมได; แตถึงอยางนั้น มัน ก็ตางกัน
แลวแตเหตุปจจัยอยางที่กลาวมานั้น. เราตองการความเปลี่ยนแปลงไปในทางดี ที่
เรียกกันวา "วิวัฒนาการ" - เปลี่ยนแปลงไปในทางดี.
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ทีนี้ เราก็ดูวา อยางไหนมันเปลี่ยนแปลงไดมาก; จะดูตัวอยางที่
เมล็ดพืช หรือ พืชที่จะใชทําพันธุ.

พืชที่เราจะใชทําพันธุนี้ ตามปกติทั่วไป เราก็จะเห็นไดวา เราใชหนอก็มี,
เราใชเมล็ดก็มี. อยางเราจะปลูกตนไม บางทีเราก็ปลูกดวยหนอของมัน, บางที
เราก็ปลูกดวยเม็ด; แตปลูกดวยหนอ หรือ ปลูกดวยเม็ดนี้ ไมเหมือนกัน.

ปลูกดวยหนอ เชน หน อกลวย ตัดออกมา แลวปลูก มั นก็จะเหมือน
เดิม; แตถาเราเอา เมล็ดกลวย มาปลูก นี่มันก็อาจ จะตางไปจากเดิมมาก ทีเดียว.
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ถา กิ่งตอน เราตอนมาจากตนไมตนไหนมาปลูก มันก็ยังเหมือนตนแม
ของมัน ; แตถาเราเอา เมล็ด มาเพาะ มาปลูก แลว มัน ตางไปไดม าก : ในทาง
ดีขึ้นก็ได ในทางเลวขึ้นก็ได.
ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงพื ชพันธุ ใหดีขึ้นนี้ ; จะเปนเรื่องดอกไม
กลว ยไม ผลไม อะไรไมก ็ด ี; เขาจึง มีก ารผสมพัน ธุ  ที ่ทํ า ใหเ กิด เมล็ด ใหม
ขึ้นมา แลวเพาะเมล็ดนั้น แลวก็ จะไดพันธุใหมที่มีคุณคาดีไปกวา ตามที่
ตองการ. ถาเอากิ่งตอนมาปลูก เอาหนอมาปลูก มันก็เทาเดิม มันก็เหมือนเดิมอยู
นั้นแหละ.
ทีนี้ เยาวชน ของเรา เรา ต อ งการให เขามี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น; ฉะนั้น เราจงทํากับเขาเหมือนกับวา เมล็ดที่มี การผสมพัน ธุม า
อยางดี: ใหพอมันดีใหแมมันดี แลวลูกมันคงจะออกมาดีกวาเดิม; เพราะมัน ๒
ดีรวมกัน; เหมือนกับตนไมที่เอาเมล็ดตางตนมาผสมกัน มันไดพันธุที่แปลกออกไป
และก็ดีกวาเดิม, มันเปนการถายเทกัน ทําใหมนุษยดีกวาเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป, หรือ
ที่เลวอยู ก็จะพลอยหายไป จะหมุนไปแตในทางดี. เชน แมมันบา ๆ บอ ๆ ;ถา
พอมันดี ลูกออกมามันจะเปนไปในทางที่ดี มากกวาที่จะเปนไปในทางบา ๆ บอ ๆ.
ฉะนั้น ผสมกันหลายครั้งเขา ;มันก็จะเปนไปในทางดีมากขึ้น.
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ทีนี้ เยาวชนของเรา เราจะทําใหดียิ่งกวาพันธุ เราก็ ตองดูแลกันใหดี;
จะใหลูกใหหลานใหเหลนแตงงานนั้น ก็ตองดูใหดี ใหมีผลเหมือนกับวา เอาพันธุที่
ดีม าผสมกัน แลว ใหเกิด พัน ธุที ่ด ีก วา . เหมือ นกับ วา เราเพาะเม็ด ที่ผ สมพัน ธุ
มาดีแลว; อยาใหคงที่ตายตัว เหมือนกับวาเอากิ่งตอนมาปลูก. แตถึงอยางไรก็ดี
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กิ่งตอนมันก็เปลี่ยนแปลงได ไปในทางดีเหมือนกัน; แตมันเปลี่ยนชามาก ไมเหมือน
กับการผสมพันธุใหมทางเมล็ด; เพราะวา ทั้งสองอยางนี้ มันขึ้นอยูกับเหตุปจจัยอีก
ทีห นึ ่ง .เหตุป จ จัย อยา งอื ่น มัน จะชว ยใหเรง ใหด ีขึ ้น ดว ย ก็ไ ด; แตที ่ด ีแ ลว ก็
ควรจะเลือกพันธุใหดี แลว ๒พันธุดี มาผสมกัน ก็จะกลายเปนดียิ่งขึ้นไป.
เราจะดูแลเยาวชนของเราอยางนี้ไดไหม? คือวาใหมีพันธุดี ถาเปนผูที่
ผสมพันธุ คือ เปนพอเปนแม ที่จะจัดใหลูกหลานแตงงานใหมีพันธุดี.
ทีนี้ เมื่อมีพันธุดีออกมาแลว ก็แวดลอมใหมันไดเจริญงอกงามอยางดีใน
ดินดี น้ําดี อากาศดี, หรือวิธีการที่เปนเคล็ดลับอยางใดอยางหนึ่ง ที่เราสามารถ
ทําใหมันดียิ่งขึ้นไปกวา. เชน เขามีวิธีที่จะทําให ตนไมนี้มันหวานมากขึ้น ใหเมล็ด
มันหายไปจนไมมีเมล็ดเปนตน; มันลวนแตทําไดทั้งนั้น. มันเปนเหตุเปนปจจัย
ที่เราควรจะทําไดกับคนเรานี่แหละ คือ ทําไดเหมือนกับที่ทําแกตนไม หรือแกสัตว.
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ที นี้ เราจะทํ าแก คน ทํ าให เยาวชนของเรามั นดี ขึ้ น ๆ นี่ แหละคื อ ทางเดิ น
ของเยาวชน ที ่จ ะเปน ไปในทางที ่ด ีขึ ้น ๆ. เพราะฉะนั ้น ระวัง , พอ แมทั ้ง หลาย
แมจะเปนเยาวชนหัวหงอก ก็ชวยกัน ระวัง – ระวัง - ระวังใหมาก ที่จะใหหนอของ
เรานี้ มันเปนไปในทางดี ใหลูกหลานออกมาดีกวาพันธุเดิม.
ทีนี้ ปญ หาก็จะไปอยูที่คําวา "ดีกวา" นั้น คืออยางไร ถาดีกวาจริง
ก็ ต องไม มี ป ญหา, ต องไม มี ความทุ กขยากลํ าบากอะไรเกิดขึ้น, จึงจะเรียกวา ดี กวา.
ถาทําผิด มันก็ไปในทางตรงกันขาม, ถาทําถูก ก็ดีกวาไดจริง ๆ .
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เราเปนเหมือนกับวา เปนกัปตัน ถือทายเรือ ใหเรือมันแลนไปถูกทาง ;
นี้คือ ใหเยาวชน ของเราในโลกนี่ มัน เดินไปถูกทาง. มันก็ จะไมมีปญ หา มัน
จะลดปญหา, มันจึงจะมีความเจริญงอกงาม กาวหนาได ตามที่เราควรจะตองการ ;
คือจะเปนเยาวชนที่สรางความสงบสุข สันติสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
แตเดี๋ยวนี้ป ญหาอื่นมันมาแทรกแซง คือวา คนทั้ งโลก เขาไม ต องการ
ความสงบสุ ข หรือปกติ สุ ขที่ แท จริง; เขาต องการความสนุ กสนาน ความเอร็ด
อรอย ทางวัตถุ ทางเนื้อ ทางหนัง ละทิ้งศาสนา ละทิ้งธรรมะ; แมพอแมก็เปน
อยางนั้น, ลูก ๆ ก็จะเปนอยางนั้น. โลกนี้ทั้งโลกก็จะเปนโลกของเนื้อหนังไปหมด
คือเห็นแกความสุขทางวัตถุ ทางเนื้อทางหนัง; มันก็จะเพิ่มความเห็นแกตัว. เมื่อ
ความเห็นแกตัวมากพอแลว มันก็จะทําลายซึ่งกันและกันใหวินาศ. นี้เปนปญหาที่
เผชิญหนาอยู เปนปญหาสําหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะ.
เราเปน พุท ธบริษ ัท เรา ตอ งการเรื่อ งที่ถูก ตอ งตามทางธรรมะ;
แต เมื่ อ คนส วนใหญ ในโลก เขาไม ต อ งการ อย างนั้ น ; เขาต องการเรื่อ งทางวัต ถุ
ทางเนื้อทางหนัง. เขาก็ทําไปในลักษณะที่มันตรงกันขาม; หรือวาที่มันขัดขวาง
กันกับความประสงคของเรา. นี่ปญหาเฉพาะหนา ของพวกเราที่จะถือธรรมะ, หรือ
พวกที่ถือศาสนา มันเผชิญกันอยูกับการกระทําของพวกที่เขาไมถือศาสนา ไมถือธรรมะ.
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ทีนี้ เรื่องมันก็จะไปอยูที่วา แลวแตเยาวชนของเราจะสรางขึ้นมาใหมได
สํา เร็ จ หรื อ ไม . ถ า เราดึ ง เยาวชนกลั บ มาสู ท างธรรมะได ก็ ม ี ห วั ง ที ่ จ ะให
โลกนี้ มันมีความสงบสุข; ถาเราสูไมได มันพายแพแกเรื่องทางวัตถุ ทางเนื้อหนัง
แลว โลกนี้มันก็จะวินาศ. แตเราก็มีทางออก ตรงที่เรามีธรรมะสําหรับจะไมมีความ

www.buddhadassa.in.th

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน

๑๙

ทุกขเลย; แมวาโลกนี้มันจะบาบออยางไร จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จะผิดจะเลวราย
อยางไร เราก็ยังมีธรรมะสําหรับดํารงจิตใจของเรา ไมใหมีความทุกขได. นี่แหละ
คือ ประโยชนของพระศาสนา หรือประโยชนของธรรมะ มันเปนอยางนี้.
สรุปอีกทีหนึ่งวา ประโยชนของ ธรรมะ หรือ ศาสนา นั้น จะชวยโลก
ใหดํ า เนิน ไปในทางของความสงบ. ทีนี ้ถ า วา ทํ าไมไดเพราะโลกเขาไมเอากัน ;
เราก็อยูไดตามลําพังของเรา ไมตองเปนทุกขไปตามเขา; แมวาจะตองตายลงไป ก็ไมมี
ความทุก ข. เพราะมีจ ิต ใจที ่ไ ดฝ ก ฝนไวด ีแ ลว ; มัน ทุก ขไ มไ ด, มัน ทุก ขอ ีก ไม
เปน. นี่ประโยชนของธรรมะ มันเปนอยางนี้.
ทีนี้ เราถือกันอยางที่กลาวมาแลวขางตนวา เยาวชนเปนความหวังของเรา.
เราชว ยกัน สรา งเยาวชน ใหถูก ตอ งเสีย แตเดี๋ย วนี้; ความหวัง ของเรามัน ก็จ ะ
อยูในลักษณะที่สมหวังได. ขอใหชวยกันเอาใจใสเยาวชนเถิด; ใหพอแมทั้งหลาย
เอาใจใสเยาวชน แกปญหาของเยาวชนใหได.
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เอา, เวลาเหลืออีกเล็กนอย นี้ ก็พูดถึงเรื่องถัดไป คือวา ปญ หาที่
เกี่ยวของกับเยาวชน โดยเฉพาะ. ปญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะ ที่มีอยูใน
เวลานี้ อยากพูด อยา งครา ว ๆ วา :-เยาวชนไมไ ดรับ การแวดลอ มที่ถูก ตอ ง,
- เยาวชนไมไดรับการศึกษาอบรมที่ถูกตอง, - เยาวชนไมไดรับการรวมมือหรือโอกาส
ที่ถูกตอง
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ขอแรก ที่วา เยาวชนไมไดรับการแวดลอมที่ถูกตอง หมายความ
วาพอเด็ก ๆ คลอดออกมาจากทองแม ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ การแวดลอมไมถูกตอง;
คือไมเปนไปในทางที่ใหเด็ก ๆ นั้น มีธรรมะไดงาย, โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามหลัก
ของธรรมะในพุทธศาสนา.
สิ่ งที่ แ วดล อ มเด็ ก ๆ นั บ ตั้ งแต วันแรกคลอดออกมานี่ มั น เป น ไปใน
ทางที ่จ ะใหเ ห็น แกต ัว ใหย ึด ถือ ตัว กู, ยึด ถือ ของกู นี ่ ยิ ่ง ขึ ้น ไป-ยิ ่ง ขึ ้น ไป;
นั้นก็คือ ลงรากใหแกกิเลส ฝงรากใหแกกิเลส, กวาจะโตนี้มันก็ฝงรากแนนหนา
ในทางที่จะมีตัวกู – ของกู; นี้เราเรียกวา เยาวชนไมไดรับการแวดลอมที่ถูกตอง:
ไมไดมีคําพูดจา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี อะไรที่จะทําใหเด็ก ๆนี่มีความคิดนึก
รูสึกขึ้นมา ในลักษณะทีไมเห็นแกตัว.
เราแวดลอมเขาแตในทางใหเห็นแกตัว : แมของกู พอของกู บาน
ของกู, เรือนของกู เงินของกู, อะไรอยางนี้ มันกรอกหูเด็ก ๆ มาตั้งแตแรก ๆ ทีเดียว;
นี่เราเรียกวา "สิ่งแวดลอม"; ไมใชตั้งใจจะอบรมสั่งสอน. แตมันเปนการแวดลอม
ที่มันเปนมาเอง จะเรียกวา ขนบธรรมเนียมประเพณี ก็ไมเชิง; มันยิ่งกวาขนบธรรมเนียมประเพณี เสียอีก เพราะมัน ทําไปอยางนั้น. ฉะนั้นลูกเด็ก ๆ จึงเจริญ
ขึ้นมาในโลกนี้ ดวยความคิดประเภทตัวกูและของกู, นี้เปนขอแรก วา "แวดลอม
ไมถูกตอง"; ไมมีความคิดวา ทุกอยางเปนของธรรม หรือของพระเจา.
....
.....
.....
....
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ทีนี้ ขอที่ สอง การศึก ษาอบรมไม ถูกต อง ก็หมายความวา เดี๋ยวนี้
เจตนาจะสั่งสอน จะอบรม จะดัดแปลง จะแกไข; แลวมันก็ไมถูกตอง.

www.buddhadassa.in.th

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน

๒๑

เราให เรีย นกั น แต ในเรื่อ งที่ จ ะให เห็ น แก ตั ว ให ติ ด ในความเอร็ด อรอ ย
สวยงาม ซึ่งเรียกกันวา กามารมณนี้; แมยังไมมีความหมายแกเด็ก ๆ แตก็ไดแวด
ลอมมาในทํานองนั้น. ใหเขาหลงใหลในเรื่องกิน ในเรื่องกาม ในเรื่องเกียรตินี้;
จํางาย ๆ วา สาม ก. คือ กิน กาม เกียรติ; ยิ่งวันจะยิ่งติดแนน หรือหลงใหล
ใน ๓ เรื่องนี้; ไมอบรมธรรมะ สําหรับควบคุมสิ่งทั้ง ๓ นี้.
ดูการศึกษาชั้นอนุบาล ดูการศึกษาชั้นประถม ดูการศึกษาชั้นมัธยม ดูการ
ศึกษาชั้นวิทยาลัย ชั้นมหาวิทยาลัย; หรือถามันจะมีอีก เปนบรมมหาวิทยาลัยอะไร
ก็ต ามใจ. มัน ก็เ ปน เรื่อ งใหลุ ม หลง ในเรื่อ งกิน กาม เกีย รติทั ้ง นั ้น ; อยา ง
ดีที่สุดก็ใหสามารถในอาชีพ ก็ไดอาชีพแลว ไดเงินแลว ใหทําอะไร? ใหไปบูชา
เรื่อ งกิน เรื่อ งกาม เรื่อ งเกียรติ มันไมมีอ ะไรไปกวานี้. นี่แ หละคือ การศึก ษา
ที ่โ ลกนี ้ใ หแ กเยาวชน ทุก ประเทศในโลกก็วา ได. ประเทศไทย เรานี ้ ไปตาม
กนเขา เปนประเทศเล็ก ก็เลยตามกนประเทศใหญ ๆ เพราะฉะนั้น ก็จึงเปนเหมือน
กับประเทศใหญ ๆ : เรียนไป เพื่อไปบูชาเรื่องกิน กาม เกียรติ.
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ทีนี้ คนทุกคนก็เลยเปนทาสของกิเลสตัณหา; พูดอยางอุปมา ก็วา ไป
เขาพวกกับพญามาร หรือซาตาน, ไมมาอยูกับพระธรรม หรือพระเจาเสียเลย.
นี่การศึกษามันไมถูกตอง นี้เปนปญ หาใหญ ที่เราจะตองพูดกันในวันตอไป; เพราะ
เดี๋ยวนี้ เรากําลังจะชวยกันปรับปรุง แกไข การศึกษาของเยาวชน ใหประกอบไปดวย
ศีลธรรม ใหยิ่งขึ้น.
....
.....
.....
....
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ทีนี้ ขอที่สาม อีกขอหนึ่ง เปนขอสุดทาย ก็วา เยาวชนไมไดรับการ
รวมมือ หรือโอกาส ที่ถูกตองและเหมาะสม.
เขาไมไดรับโอกาส หรือความรวมมือ ที่ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง;
โอกาสนั้นมันมีแตในทางที่จะใหทําผิด. ความรวมมือจากบิดามารดา ครูบาอาจารย
ก็ลวนแตจะผลักไสเขาไปในทางที่ไมรูจักสิ่งที่ควรรูจัก, ก็คือ ไปเปนเหยื่อของกิเลส
อีกนั่นเอง, หาโอกาสยาก ที่เด็กเขาจะพลัดออกมารูจักความถูกตองเหลานี้; ความ
รวมมือ แนะนํา ชักจูง สนับสนุน มันก็ไมมีในรูปแบบอยางนี้; เลยทําใหเด็ก ๆ
ของเรา ไมมีโอกาสที่จะดําเนินไปในคลองของพระธรรม หรือของศีลธรรม
ฝากไวใหเอาไปคิดดู และชวยกันแวดลอมเด็ก ๆ ของเรา ใหมีความคิดนึก
รูสึกที่ถูกตอง, ใหการศึกษาอบรมที่อบรมที่ถูกตอง, ใหความรวมมือ หรือโอกาส
ที่มันถูกตอง, สําหรับจะเปนผูที่มีธรรมะ หรือมีศีลธรรม
....
.....
.....
....

มุงหมายแกปญหาเยาวชน แตยังแกไมได
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เอาละ, ทีนี้ ก็จะใหดูไปเสียวา มันมี ระบบอะไรบาง ที่เราจัด กัน
ขึ้นมาแลวในโลกนี้ที่เกี่ยวกับเยาวชน. มันก็มีอยูแลวหลายระบบ ลวนแตมุง
หมายจะแกปญ หาของเยาวชน แตมันยังแกไมได; คือมันทําไปอยางหลับตา
มันก็เลยไมมีผลเกิดขึ้นตามที่เราปรารถนา.
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ดูตั ้ง แตวา ระบบนัก เรีย น, จัด ใหม ีก ารเรีย น เปน นัก เรีย น แลว
ก็ไมป ระสบความสําเร็จ ในการที่จะใหนัก เรีย นมีศีลธรรม. นัก เรีย นมีศีล ธรรม
อยูบาง ในขั้นอนุบาล สอนงายพูดงาย มีศีลธรรมอยูบาง; พอขึ้นมาขั้นประถม
ก็ชักจะรวนเร; พอถึงขั้นมัธยม แลวก็ศีลธรรมที่เคยมีอยูในระบบอนุบาลนั้นหายไป
หมด; พอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยแลว เปนอิสระแกตัวเต็มที่ ไปทางไหนก็เหลือที่จะ
กลาว. แตที่กลาวได ก็คือวาไปในทางที่มีตัวกู - ของกู อยางแข็งกราว. นี่
เรียกวา ระบบนักเรียนยังไมประสบความสําเร็จ.
ที นี้ ระบบลู ก เสื อ จั ด ขั้ น ในโลกสํ า หรั บ จะแก ป ญ หานี้ ก็ ยั ง ไม
ประสบความสําเร็จ ; และก็หันเหไปในทางที่จะสงเสริมกิเลสโดยไมรูตัวเหมือน
กัน . ทั ่ว โลกมีร ะบบลูก เสือ แตย ัง ไมป ระสบความสํ า เร็จ ; พิส ูจ นไ ดงา ยๆ
ตรงที่วา มันไมไดเกิดสันติสุขขึ้นมาจากระบบลูกเสือ.
ทีนี้ ยังมี ระบบ ยุวชน ยุวนารี. ยุวชนนี่ก็ดูเปนเรื่องทางการเมือง
เสียมากกวา; ก็เลยไมเกี่ยวกับศีลธรรม.
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ที นี้ มี ร ะบบเยาวพุ ท ธ : ยุ ว พุ ท ธ ยุ ว พุ ท ธิ ก สมาคม ก็ มี อ ยู ใ น
ศาสนาพุทธ ทั่วทั้งโลก, และศาสนาอื่นเขาก็มี ยุวศาสนิกนี้ ของเขาก็มีเหมือนกัน;
แตก็ยังไมไดผลอยางเดียวกัน ยังจะตองปรับปรุงกันอีกมาก อยาใหเปนเพียงสักวา
พิธี หรือ เหอ ๆ ไปตาม ๆกันไป.

เอา, ทีนี้ ก็มาถึง ระบบยุวชนที่ออกจะประหลาดสักหนอย ที่อยากจะเรียก
วาระบบสามาเณรของพระพุ ทธเจา นี้พุทธบริษัททุกคนก็ฟงออกแหละ วา ระบบ
สามเณร แลวก็ของพระพุทธเจา คือมันของในพระพุทธศาสนานี้.
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พระพุ ทธเจาทรงอนุญ าตใหบ วชเณร; นี้แปลวา พระองคทรงแกไข
ระบบโบราณบาง. ระบบโบราณนั้น เขาเปนนักบวชกันแตคนแกที่ผานโลกไปแลว
ทั้ง นั้น แหละ; พอผา นโลก จบโลก จบเรื่อ งโลกมีชีวิต ในโลกพอแลว คนแกก็
ไปเปนนักบวช.
เดี๋ ยวนี้ พระพุ ทธองค ทรงอนุญ าตให เด็ ก ๆ บวชเณรได ; คล าย ๆ กับ
วา ปฏิ วั ติ หรือ ปฏิ รูป อะไรบางอย าง เพื่ อ วา ให เยาวชนที่ เขามี โอกาสที่ จ ะเข า
สั ม ผั ส ธรรมมะได โดยงาย จึ งมี ระบบสามเณร สามเณรี แล วแต จะเรีย ก. แต ผ ล
ก็ยังไมไดตามที่เราหวังกัน; จะไปโทษใครก็โทษไมได.
พระพุทธเจาทานก็ทรงวางระบบไวดีแลว แตคนปฏิบัตินั่นมันปฏิบัติไมได
นี่มัน ก็ค าราซัง กัน อยู; ระบบสามเณรสมัย นี ้ ก็เ ลย เปน เรื่อ งธรรมดาสามัญ
ไป. เหมือนกับเด็กนักเรียนอะไรชนิดหนึ่งเสียโดยมาก. ทางศาสนา ก็ไมคอยได
ศึก ษา; อยากจะศึกษาทางโลก เหมือ นกับ เด็ก ๆ ทั่วไป; ระบบสามเณรของ
พระพุทธเจา ก็ไมเกิดผลอะไรแปลกออกมา.
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ฉะนั้ น จึงขอให พ อแม พี่ นองทั้ งหลายนึกถึงขอนี้ บ าง ใหเณรของเรานี้
เปน เณร, เปน สามาเณรที ่ถ ูก ตอ งขึ้น มา; ชว ยกัน สนับ สนุน ผลัก ไส เข็น ไป
ใหเปนสามเณรที่ดีในพระพุทธศาสนา.

นี้ยกมาเปนตัวอยาง : ระบบนักเรียน ในโรงเรียน ระบบลูกเสือ
ระบบยุชนยุวนารี ระบบยุวพุทธ กระทั่ง ระบบสามาเณรของพระพุทธเจา นี่สําหรับ
ประเทศไทยของเรา.
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รวมความแลว ก็คือวา เราตองการใหมีอภิชาติบุตร คือ "บุตรที่ดีกวา
บิดามารดา". คํานี้ที่มีอยูในพระคัมภีร ในพระบาลี ในพระพุทธภาษิต เรียกวา
"อภิ ชาตบุ ตร" - คื อบุ ตรที่ ดี กวาบิ ดามารดา, อนุ ชาตบุ ตร - บุ ตรที่ เสมอบิ ดามารดา
อวชาตบุตร - บุตรที่เลวกวาบิดามารดา. นี่เรามีระบบอภิชาตบุตร ที่จะสรางบุตรให
ดีกวาบิดารมารดา ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามขั้นตอน.
เหมือนกับวา เราผสมเมล็ดพันธุใหดี แลวก็เพาะพันธุใหออกมาเป น
พืชพันธุที่ดีกวาเดิม, เหมือนเราประสบความสําเร็จ ในการที่มนุษยรูจักทําใหมี
ทุเรียนพันธุดีเกิดขึ้นมาในโลก. ขอนี้ก็ยอมรับไดวา กอนนี้ ทุเรียนพันธุนี้ ไมเคย
มีในโลก; โดยน้ํามือของมนุษย พยายามจนกระทั่งวา ทุเรียนพันธุดีที่สุด ที่มันมี
อยูในโลกเวลานี้, มันไดเกิดขึ้นมาในโลก. ไปเทียบดูกับทุเรียนปาพันธุเดิม ๆในปา
แตดึกดําบรรพ แล วมั นผิดกันลิบ มั นไม มีการจะเปรียบเทียบกันได. นี่มนุ ษยประสบ
ความสํา เร็จ ในทางวัต ถุอ ยา งนี ้; แตใ นทางวิญ ญาณ เรายัง ไมเ คย
ประสบความสําเร็จอยางนี้.
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นี่ขอฝากไว วาถาอยางไรเสีย ก็ขอใหพุทธบริษัททั้งหลาย พยายาม
ที่ จ ะให เกิ ด ความสํ าเร็จในการปฏิ วัติ ในการปฏิ รูป จิ ต ใจของมนุ ษ ยเรา โดย
เฉพาะเยาวชนของเรา ใหมีความเจริญกาวหนาดี ในอัตราที่เทียบกันไดกับการที่เรา
สามารถ ทําใหเกิดผลไมพันธุดี ดอกไมพันธุดี อะไรพันธุดี ขึ้นมาในโลก ดวยน้ํา
มือ ของมนุ ษ ย แท ๆ ; คือ ให เกิ ด อภิ ช าตบุ ต ร - บุ ต รที่ ดี ก วาบิ ด ารมารดา ยิ่ง ๆ
ขึ้นไป ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ยิ่งๆ ขึ้นไป ไมมีที่สิ้นสุด.
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ทีนี้จะมีวิธีสรางอยางไรจะสรางอภิชาตบุตรนั้น เอาไวพูดกันในโอกาสตอไป

ในวันแรกนี้ โดยเฉพาะวันนี้ ไมใชโอกาสเสียแลว เห็นไดวาฝนมันคุกคามแลว เราจะพูดกันตอไปอีกก็คงจะ
ไมสนุกแลว

....

.....

.....

....

[ทบทวน]

อาตมาก็ขอยุติในเรื่องที่จะบรรยายเปนครั้งแรกเริ่มนี้ ไวแตเพียงเทานี้
ก อน ซึ่ งจะขอ ทบทวนว า เรามี ป ญ หาเรื่องเยาวชน; เยาวชนนั้ นคื อโลกในอนาคต;
เขาจะสรางโลกในอนาคต; และเดี๋ยวนี้เขากําลังเปนปญหาในปจจุบัน เราไมมีที่หวัง
อยางอื่น นอกจากกระทําของเยาวชนที่ถูกตอง.
เรามี เยาวชนที ่เ ปน ปญ หา คือ เด็ก ออ นทั ้ง หลาย, และคนแกที่
ยั งมี ไอคิ ว(I.Q.) ต่ํ า มี ความรูสึ กอะไรเหมื อนเด็ ก ๆ ก็ ต องเรียกว าเยาวชนด วย; คื อ
ถาพูดตามทางธรรมทางศาสนาแลว ถายังไมบรรลุอริยมรรคอริยผล อยูเพียงไร
ก็เรียกวา ยังเปนเยาวชน อยูเพียงนั้น, คือบุถุชนทั้งหลายยังเปนเยาวชนอยูเพียงนั้น.
แม แต หั วงอก ฟ น หั ก แล ว ยอมรับ เสีย ดี ๆ ดี กวา; จึงเป น อัน วา เรามี เยาวชน
เต็มโลกไปหมดทั้งโลก จะไดแกไขกัน.
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จุดหมายปลายทาง คือสันติสุข หรือ ปกติสุข เราจะใหเยาวชน
ของเราเปน พัน ธุ ใ หม ดีก วา พัน ธุ เดิม ; เหมือ นกับ เราเพาะเมล็ด พัน ธุใ หม ภาย
ในหลังที่มีการผสมพันธุที่ดีแลว. จึงหวังวามนุษยนี้จะประสบความสําเร็จ สักวันหนึ่ง,
คือเปนมนุษยที่ประเสริฐที่สุด ไมมีปญหาเหลืออยู.
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ขอใหป รับ ปรุงการแวดลอ ม, หรือ วาการอบรมสั่งสอน, หรือ วา
โอกาสสนับสนุนแกเยาวชนนั้น ใหถูกตอง. ใหชวยกันจัดระบบนักเรียน ระบบลูกเสือ
ระบบยุวชน ระบบยุวพุทธ แมกระทั่งระบบสามเณรของพระพุทธเจา ในพระพุทธศาสนานี้ ใหถูกตอง.
นี้คือสิ่งที่ปรารถนาอยางคราว ๆ ทั่ว ๆ ไป ในวันแรกของการบรรยาย โดย
หัวขอวา ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน เปนการบรรยายครั้งแรกของชุด "เยาวชน
กับศีลธรรม". ขออยาเพอรูสึกเอียนกันเลย
ขอยุติการบรรยายในวันนี้ ดวยความสมควรแกเวลา ขอโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลาย ทานไดสวดบทสาธยาย ที่จะชวยสงเสริมกําลังใจ ของพุทธบริษัทใหกลาหาญ
ใหเขมแข็งในหนาที่ของตน ๆสืบตอไป.
--------------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๒หินโคง ๘ ม.ค. ๒๐

เยาวชนอภิชาตบุตร

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายวันเสาร ชุด "เยาวชนกับศีลธรรม" เปนครั้งที่ ๒ นี้
อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา "เยาวชนอภิชาตบุตร" หมายถึง เยาวชนที่ดี
กวาบรรพบุรุษ.
[คําปรารภ และทบทวนจนถึงหนา ๓๔]

ขอให ทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แลวมา เราไดพู ดถึงป ญ หาทั่ว ๆ
ไป ที่เกี่ยวกับเยาวชน;ใหความหมายของคําวา "เยาวชน" กวางมาก จนถึงกับวา
ถายังออนดวยปญญา แลวยังเรียกวา "เยาวชน" ทั้งนั้น. แมจะแกจนฟนหัก หัวหงอก
๒๘
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๒๙

แลวก็ตาม ยังคงเรียกวา "เยาวชน" แตในที่นี้เราไมประสงคถึงอยางนั้น จะประสงค
เอาเยาวชนเด็ก ๆ ที่มีอายุยังนอย ยังมีโอกาสที่จะอบรมไดมาก.
เมื่อปรารภเยาวชน ในฐานะที่จะเปนผูสรางโลกในอนาคต คือวา โลกใน
อนาคตจะเปนอยางไร มันก็ขึ้นอยูกับเยาวชน ในบัดนี้; คนแก ๆ ก็ตายไป เด็ก ๆ
หรือคนหนุม ๆ ก็ขึ้นมาแทน; เขาก็สรางโลกของเขา ตามแบบของเขา, แลวแตวา
เขาจะพอใจอยางไร.
การที่เขาจะพอใจอยางไร มันก็ขึ้นอยูกับขอที่วา เขามีความรูอยางไร, เขา
มีความชอบใจอยางไร, ก็ทําไปอยางนั้น; ฉะนั้นโลกในอนาคตก็อ ยูในกํามือของ
เยาวชน โดยไมมีใครเปลี่ยนแปลงได ไมมีใครตานทานได, โดยไมตองรูสึกตัวก็ได
คือ มั นจะเป นไปเอง, โลกในอนาคตจะดีขึ้น หรือจะเลวลง, จะน าดู หรือจะไม
นาดู มันก็อยูที่เยาวชนในวันนี้.
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จิตใจของเราควรคิดถึงเยาวชนเพียงไร
พอเรามองกันอยางนี้ ปญหาก็จะเขยิบเขามาถึงเยาวชนในปจจุบันนี้ วา
เราจะจัดการกับเยาวชนในปจจุบันนี้อยางไร? เขาจึงจะเปนผูสรางโลกในอนาคตที่ดี;
เมื่อเรามีความแนใจในขอนี้ ความหวังของเราก็มุงไปยังเยาวชนทั้งหลายในปจจุบัน.

ที นี้ ก็ ม าดู ข อ เท็ จ จริ ง ในจิ ต ใจ ในความรูสึ ก ของเราทุ ก คนอี ก ว า
เรากําลังคิดอยางนี้หรือไม? หรือวาเรากําลังคิดถึงแตเรื่องของตัวเอง ไมคิดถึงมนุษย
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หรือโลกมนุษยในอนาคต. แตอาตมาเชื่อวาอยางนอยที่สุด คนทุกคนจะคิดถึง
เยาวชนสองสามคน ซึ่ง เปน ลูก เปน หลาน; แตเ ขาจะคิด มากอยา งที่เรากํา ลัง
พูดอยูนี่ หรือหาไมนั้น มันก็เปนอีกปญหาหนึ่ง; เพราะวาคนธรรมดาสามัญ ปุถุชน
นี่แมจะมีกิเลส จะมีความเห็นแกตัวอยางไร ก็คงจะอดคิดถึงลูกหลานไมได, และก็
หวังอะไรในลูกหลานมากทีเดียว. แตจะไมไดหวังกวางขวาง หรือแระกอบไปดวย
ธรรม อยางที่ไดกลาวมาแลว, คือรูสึกรวมกันทั้งโลก ชวยกันสรางโลก ดวยการ
สรางเยาวชนที่ดี.
ทีนี้ทําไมจึงตองมาคิดถึงเรื่องนี้? ก็เพราะวา พุทธบริษัท นี่ไมไดใจแคบ
ไมไดคิดอะไรสั้น ๆเฉพาะตัว; คิดเพื่อผูอื่นทั้งหมด มากกวาตัวเสียอีก
ถาใครยังคิดถึงแตเรื่องของตัว บุคคลนั้นจะมีจิตใจชนิดหนึ่ง ซึ่ง
เหมาะสําหรับจะถูกกิเลสกลุมรุม; กิเลสกลุมรุมจิตใจ ของบุคคลผูมีความเห็น
แกตัวสวนเดียว นั่นแหละมากขึ้น ๆ หลายป ๆ หนักเขา ๆก็จะยุงไปหมด สางไม
ออก; เพราะมัน มีค วามเห็น แกตัวมากเกิน ไป; ในลัก ษณะที่จิต ใจไมเบิกบาน,
จิตนี้ไมไดถูกปลอยใหออกไปกวาง ๆ ไปทั่ว ๆ โลก.
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จิต นี ้ม ัน หมกมุ น มัน มว นเขา มา, มว นเขา มา; รวมจุด อยู ที ่ต ัว กู
ตัวเดียว. มันไกลกันมากจากจิตของพระพุทธเจา ซึ่งเปนพระศาสดาของเรา; คือ
ทานมีจิตทีแผกวางออกไป, กวางออกไป, ไกลออกไป ถึงผูอื่น จนลืมนึกถึงพระองค
เอง คือ ไม รูเรื่องเหน็ ดเหนื่ อย ลําบาก ในการที่ จะไปเที่ ยวสอนผูอื่น . นี่ แหละ
เรียกวา นึกถึงแตผูอื่นจนลืมเรื่องของตัว.
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๓๑

ทีนี้ ถาอีกคนหนึ่ง มันตรงขาม มันนึกถึงแตเรื่องของตัว มารวม
จุดอยูที่ตัว มันตองมีการแปลกกันอยางมากมาย : แม เรื่องของตั วแท ๆ ก็จะแก
ไมได เพราะมันสลับซับซอนเกรอะกรังมากเกินไป.
นี่เราไมพูดถึงยุวชน อะไรก็ได พุดแตหลักกลาง ๆ วาเราจะตองนึกถึง
ผูอื่น ; เมื่อ นึก ถึง ผูอื่น ก็นึก ไกลไปถึง โลกในอนาคต. เมื่อ นึก ถึง โลกใน
อนาคต มันก็ไปหาเยาวชน; เพราะเยาวชนมันจะเปนผูจัดโลกในอนาคต.
ถาใครคิดอยางนี่ จะรูสึกสบายขึ้นมาทันที; การไมนึกถึงตัว แตนึกไป
ถึงผูอื่นนั่น จะรูสึกสบายขึ้นมาทันที; เหมือนกับที่เคยบอกมันมาแลววา "จิตที่คิด
จะให นั ้น สบายกวา จิต ที ่ค ิด จะเอา". แตค งฟง ยากสํา หรับ บางคน; เขาไม
เคยมีจิตที่คิดจะใหโดยบริสุทธิ์ มันก็ไมไดรูรสของจิตชนิดนี้, และมันก็รูรสของ
"จิตที่จะเอาอยูตลอดเวลา" คํานวณไมถูก.
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แตถาพยายามที่จะฝกฝน ใหมีจิตใจชนิดนี้ ที่จะใหที่จะสละอยูบอย ๆ แลว
ก็จะเขาใจไดไมยาก วา "จิตชนิดนี้สบายกวาจิตที่จะเอา" หรือจะยึดถือไว. ถา
ไม ช อบคํ าวา "ให " ก็ ค วรจะชอบคํ าวา "สละ" จิ ต ที่ ส ลั ด อะไรออกไปได นั้ น มั น
สบายกวาจิตที่จะเอาอะไรเขามายึดถือไว; นั่นแหละเปนเหตุให "จิตที่คิดจะให
นั้น มันสบายกวาจิตที่คิดจะเอา", จิตที่คิดจะเอามันจะมีความหนัก มีความทุกข
อะไรหลาย ๆ อยาง.
ทีนี้ เราก็ถือเอาเปนอุบาย การที่จะคิดสละคิดใหนั้น คิดถึงเยาวชน
ในอนาคต เพื่อโลกในอนาคต เราจะไดกําไรเพิ่มขึ้นหลายเทา. นี่เปนเหตุใหคิดถึง
เยาวชน ผูจะสรางอนาคต;แลวเราจะชวยเขาอยางไร.
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เมื่อ ยุติวา เยาวชนเปน ผูส รา งโลกในอนาคต แนแ ลว ก็ม องดูโลก
ในอนาคตกันบาง วามันทีโลกไหนบาง?
๑. อันดับแรกที่สุด เราจะมองดู โลกแผนดิน นี้ก็ได, แผนดินแท ๆ.
ถาเยาวชนมันดี ในอนาคต มันจะสรางแผนดินนี้ใหดี ใหมีประโยชนได:
ไมเปนไปเพื่อทําลายเลนเสีย, หรือวาเห็นแกตัว แลวทําลายเสีย โดยไมตองคิดวา
คนนอกนั้นเขาจะไดประโยชนบาง; คือ โลกแผนดินที่เปนโลกที่ตองชวยกัน
พัฒนา หรือสรางสรรคใหมันดีขึ้น.
๒. ทีนี้ อันดับที่สอง โลกถัดมาอีก ก็เปน โลกการเปนอยู.
การเปนอยู ในบาน ในเรือน ในเมือง, หรือกระทั่งเรื่องของการเมือง
การปกครอง นี่จะเรียกวา โลกการเมือง ก็ได. การกระทําของมนุษยทั้งหมดใน
โลกนี้ จะอยูกันอยางไร นี่มัน ก็ตองทําใหดีขึ้น ดวย เหมือนกัน. เยาวชนเขา
จะตองทําหนาที่อันนี้.
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๓. และที่ยังมีอัน ดับ ที่สาม ก็คือ โลกจิต ใจ หรือ วา โลกธรรมะ
บางทีจะเรียกวา โลกพุทธจักร ก็ได.

อาณาจักรของจิตใจที่ประกอบไปดวยความรูนี้ มันเปนอีกโลกหนึ่ง ซึ่ง
มันสูง มันละเอียด ประณีต; แตถึงอยางนั้น ก็อยูในวิสัยที่ เยาวชนจะตองรูจัก
และทําการ สรางใหมันดีขึ้น ดวยเหมือนกัน.
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ทีนี้ ถาคนแก ๆไมชวยใหเขารูจักครบทั้ง ๓ โลกนี้ เขาก็ไมสามารถที่จะรู
หรือจะสรางมันอยางไรได; ก็จะมีแตความเห็นแกตัว มุงหมายจะพัฒนาเรื่องของตัว.
เชนเดียวกับคนแกๆที่กําลังเปนอยูมากในเวลานี้ จนถึงกับจะตองเรียกคนแก ๆ เหลานี้
วา เป น เยาวชนด ว ยเหมื อ นกั น ; คื อ ไม รูเรื่อ งที่ ค วรจะรูให มั น สมกั น ฉะนั้ น ขอให
ระวังสําหรับ คนแก วาตองรูเรื่อ งเหลานี้ และก็ส อนลูก หลานใหเขาทําถูก ตอ
เรื่องเหลานี้; ถามิฉะนั้น ก็จะกลายเปนเยาวชนเสียเอง.
โลกอนาคตสรุปเปน ๓ โลก คือ โลกแผนดิน, แลวก็โลกการบานการเมือง
แลวก็โลกพุทธจักรทางธรรม : สามโลก. หวังวาเยาวชนในอนาคตจะชวยกันสรางใหดี.
[เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้]

เมื่อเรามองกันคราว ๆ ในเบื้องตนอยางนี้ ความคิดมันก็จะแลนไปถึง
เยาวชนที ่ด ีก วา , คือ เยาวชนที่ด ีก วา คนที ่ล ว งมาแลว . พูด ตรงๆ ก็วา ตอ งดี
กวาบิ ด ามารดา; ฉะนั้น เราจึงเรียกชื่อเยาวชนประเภทนี้วา "เยาวชนอภิ ช าตบุตร".
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เกี่ยวกับกับคําคํานี้ ถาเคยฟงเทศก ฟงธรรมมามากแลว ก็นาจะพบหรือเคยฟง
มาแลว วาในหลักพุทธศาสนานี้ แจกบุตร หรือ ลูก ออกเปน ๓ ขั้น : ชั้นที่หนึ่ง
อวชาตบุ ตร บุ ตรที่ เกิ ดเลวกวาบิ ดามารดา. ชั้ นที่ สอง อนุ ชาตบุ ตร บุ ตรที่ เกิ ดเสมอ
กันกั บบิ ดามารดา. แลวก็ชั้น ที่ สาม อภิ ชาตบุ ตร บุ ต รที่ เกิด ยิ่ ง ดี ยิ่งไปกวาบิ ด า
มารดา.

www.buddhadassa.in.th

๓๔

เยาวชนกับศีลธรรม

พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ว า บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลาย ไม ป รารถนาอวชาตบุ ต ร;
แต ว าเขาย อ มปรารถนาอภิ ช าตบุ ต ร คื อ บุ ตรที่ ดี ยิ่ งไปกว าบิ ดามารดา, หรืออย าง
นอยก็อนุชาตบุตร บุตรที่เสมอบิดามารดา.
ขอแทรกเสียตอนนี้หนอยหนึ่งวา พุทธศาสนานี้ ถูกคนสมัยใหมกลาวหา
วา เปน เรื่อ ถอยหลัง เขา คลอง ไมน ิย มความกา วหนา ; เขาดูถูก . แตเ มื ่อ เรา
ดู พ ระพุ ท ธภาษิ ต ข อ นี้ แ ล ว ก็ จ ะเห็ น ได ว า พุ ท ธศาสนาก็ นิ ย ม หลั ก ความก า วหน า
ความเจริญ รุ ง เรือ ง; หากแตว า ตอ งเปน ไปอยา งถูก ตอ ง. ความเจริญ กา ว
หนาที่ไมเปนไปอยางถูกตอง ก็มี มันกลายเปนการทําลาย, กลายเปนการทําใหรกรุงรัง
ยิ่งขึ้นไปเสียอีก; ไมใชความสงบสุข
เมื่ อ พู ด ถึ งความก า วหน า ต อ งเป น เรื่ อ งก า วหน า อย า งถู ก ต อ ง, และ
เปน ไปเพื ่อ ความสงบสุข . ขอใหร ับ รู , แลว ก็ รับ รอง, แลว ก็ถ ือ เปน หลัก วา
พุท ธศาสนาก็ตอ งการความกาวหนา. อยาเขาใจผิด, อยาหา, อยากลาวหา,
พุทธศาสนาไปในแงราย.
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อภิ ช าตบุ ต ร บุ ต รที่ ยิ่ งกว าบิ ด ามารดา มั น ก็ ย อ มแสดงวา มี ค วาม
กาวหนาอยูในตัว. อภิชิตบุตรยิ่งกวาบิดามารดา ก็ตองเอาความใหมันกวาง วายิ่ง
ไปกวา ที่เปนมาแตหนหลัง.เราตองใชคํารวม ๆ กันวา "อภิชิตบุตรทุกคนในโลกนี้";
ไมใชเฉพาะลูกหลานของเราคนสองคน.

อภิช าตบุต รทั ้ง หลายในโลกนี ้ ตอ งทํ า ความกา วหนา ในโลกนี ้ ให
มีความกาวหนา; แตเนื่องจากวามันทําโดยบุคคล มันจึงตองกาวหนาในสวนบุคคล,
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แลวจึงมารวมกันเปนวงศสกุล, แลวจึงมารวมกันเปนประเทศชาติ, แลวจึงมารวมกัน
เปนโลกมนุษยทั้งโลก. เราจะเอาใจใสใหลูกหลานแตละคนนั้น ใหมันมีความกาวหนา;
แลวก็กลาวไดวา วงศสกุลนั้นมันก็จะกาวหนา เปนวงศสกุลของอภิชาตบุตร.
ขอนี้ ใหนึกถึงคําที่เคยพูดมาแลว เรื่องการแตกหนอ; ถามันแตกหนอ
จากตนเดิม เหมือนกับตัดกิ่งตอนของตนไมไปปลูก มันก็มักจะเทาพันธุเดิม มันไมคอย
กาวหนา. ฉะนั้นก็ ตองมีการผสมพันธุใหม คือเพาะเมล็ดที่ผสมพันธุใหม คือพอ
ก็ด ีก วา แมก ็ด ีก วา ; แลว ลูก มัน ก็ด ีก วา ยิ ่ง ขึ ้น ไปอีก . แตห นอ ที ่แ ตกออกไป
จากการผสมพันธุใหมนั้น ๆ นะ มันเปลี่ยนไปมาก :ถาทําผิด มันเลวมาก, ถาทําถูก มัน
ดีมาก; ไมเหมือนกับหนอที่เกิดจากการตัดกิ่งตอนออกไป ซึ่งมักจะคงเดิม. ฉะนั้น
เราจึงเอาใจใส ในการที่จะผสมพันธุ.
ใชคําวา "ผสมพันธุ" กับมนุษย กับคนนี่ ดูมันหยาบคายอยูสักหนอย;
แตมันก็พูดได วา ตองเลือกบิดามารดาที่ดี เปนพอพันธุ แมพันธุที่ดี แลวก็มี
หนอออกมา ก็จะไดบํารุงรักษาใหมันดี ก็จะเกิดอภิชาตบุตร ขึ้นในสกุลนั้น ๆ
ในวงศตระกูลนั้น ๆ แลวมันจะอยูของมันรอดและเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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ทีนี้เมื่ อหลาย ๆ วงศสกุลในประเทศนี้ มัน กาวหนา มันเจริญ
ประเทศมั น ก็ จะกาวหน า; ก็เป นประเทศอภิ ชาตบุ ตรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ ง คือ ใน
ประเทศนั้นมันเต็มไปดวยอภิชาตบุตร จนเปนประเทศที่กาวหนา. แตไมอาจจะยก
ตัวอยางประเทศไหนนะ; เพราะดูมันยังมืด มัวนัก, จะยกตัวอยางประเทศไหน
ที่มันกาวหนาเปนอภิชาตบุตร เดี๋ยวคอยพูดกัน.
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ในที่ นี้ พู ด แต เพี ย งหลั ก หลั ก การ หรือ หลั ก เกณฑ วาเราต อ งสร า ง
เยาวชนที่ กาวหน าเป น อภิ ช าตบุ ต รโดยถู ก ต อ ง; แลวสกุลก็จะเป น สกุลอภิ ชาติ บุต ร, ประเทศก็จ ะเปน อภิช าตบุต ร; ในที ่ส ุด โลกทั ้ง โลก หรือ มนุษ ยชาติ
ทั้งหมด ก็จะเปนโลกแหงมนุษยผูเปนอภิชาตบุตร โลกนี้ก็จะดีกวาโลกที่แลวมา.
คําวา “มนุษยชาติ ” มีความหมายถึงมนุษยทุกคน มีความรูสึกรับ
ผิ ดชอบรวมกั น จะต องเจริญ ด วยกั น. บางคนเข าใจผิ ด กลั วคํ าวา “มนุ ษ ยชาติ ”;
ถึงกับพูดวา ถาถือหลักเพื่อมนุษยชาติ ก็จะกลายเปนคอมมูนิสตไป อยางนี้ก็มี
อยาตองกลัววาถาเห็นแกมนุษยชาติแลว จะกลายเปนคอมมิวนิสต. เรา
จะตองมีจิตใจกวาง เห็นแกสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด ดวยจิตที่ป ระกอบไปดวยธรรม;
อยางนี้ ไม ใชค อมมู นิ สต . และก็ ไม ไดทํ าใหลื ม หรือ ละเลยประเทศชาติ ของตัว;
เพราะวาประเทศชาติของตัว มันรวมอยูในคําวา “มนุษยทั้งหมด” หรือ “มนุษยชาติ”
อยูแลว. ฉะนั้น พุทธบริษัทจะมุงหมายทําอะไรเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดไดไมผิด ไม
เปนภัย ไมใหโทษอะไร; แตจะเปนไปเพื่อประโยชนแกประเทศชาติ และแกคน
ทุกคน แตละคนๆ ในประเทศชาตินั้นดวย
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ฉะนั้น เมื่อเรามีความหวังในยุวชน หรือ วา ยุวชนเปนความหวังของเรา
เราก็ห วัง กัน อยา งนี ้แ หละ; หวัง วา ใหเ ยาวชนของเราเปน อภิช าบุต ร สรา ง
สรรความเจริญ ใหยิ่ง ขึ้น ไป ในวงศส กุล ของตน ก็ดี ในประเทศชาติข องตน
ก็ ดี และในมนุ ษ ย โลก มนุ ษ ย ชาติ ทั้ งหมดก็ ได ; ทํ าอยู อ ย างนี้ ก็ เป น พุ ท ธบริษัท เต็ม ที่ ปฏิบัติธ รรมะเต็ม ที่. แลว มัน กวา ง, กวา งอยา งคํา นวณไมไ ด;
คือมันเห็นแกคนทุกคน แทนที่จะมานั่งเห็นแกตัวกูคนเดียว อะไรดีคนเดียว เปนสุข
คนเดียว ไปอยูสวรรคคนเดียว อะไรอยางนี้ ; นั้นมันแคบไป.
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ตามที่พูดนี้ ฟงดูมันออกจะเปนเรื่องธรรมะธัมโม เปนเรื่องศาสนา; ไม
เกี่ยวกับเรื่องชาวบาน, ไมเกี่ยวกับเรื่องโลก; แตที่จริงนี่แหละคือ มันเกี่ยวกับเรื่อง
ชาวบาน หรือเรื่องโลก. เพราะวา ถา ชาวบานหรือ ชาวโลก ไมคิด กัน อยางนี้
แลวโลกมันก็เปนอยางนี้ไมได แลวศาสนามันก็เปนหมันเอง.
ศาสนาเปนหมัน ในเมื่อโลกคนในโลกมันไมเห็นแกผูอื่น, ไมทําเพื่อ
ผูอื่น, ไมทําเพื่อสวนรวมคือมนุษยทั้งหมด. เพราะฉะนั้น อาตมาจึงหยิบเอาคํานี้ขึ้น
มาพู ด และมาเนน มาก ในเรื่องคําวา "อภิ ช าตบุ ต ร" บุ ต รที่ ยิ่งกวาบิ ด ามารดา;
ใหท ุก คนชว ยกัน สรา งบุต รชนิด นี ้ ดว ยความหวัง อัน กวา งขวาง ไมม ีข อบเขต
ดังที่กลาวมาแลว.
เอาไปคิด ดูเถอะ วา บิด ามารดาทั ้ง หลาย ไมม ีอ ะไรอื ่น ดีก วา นี้
หรือ นา ทํ า กวา นี ้; "กวา นี ้" คือ กวา การสรา งอภิช าตบุต รขึ ้น มาในโลกนี ้ ใน
วงศสกุลก็ได ในประเทศไทยนี้ก็ได ในโลกนี้ทั้งหมดก็ได. ใหบิดามารดาทั้งหลาย
เอาไปคิดดู ถาเราทํางานอันนี้สําเร็จ ปญหาเรื่องสันติภาพหรือความสงบสุขของมนุษย
มันก็จะสําเร็จแหละ ไมตองสงสัย.
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ฟ งดู ค ล า ยกั บ ว า มั น เป น ของแปลกไม มี ในคั ม ภี ร ไม มี ในขอบเขต
แหงความตอ งการของเรา; นั่น เพราะวา เรามันไมนึกไมคิด เอง. ฉะนั้น ขอให
นึกกันขึ้นมาเสีย; อยาปลอยใหมันเงียบหายอยู หรือมันจมมิดอยูในความไมรู วา
หนาที่ของเรานั้น มีอยู อยางสําคัญ อีกอยางหนึ่ง ก็คือวา ชวยกันสรางอภิชาตบุตร.
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เป นฆราวาส อยูบานเรือน ก็ทํ าให มีลูกหลานที่เจริญกวาบิดามารดา. ที่
เป น บรรพชิ ต อยู วั ด ก็ พ ยายามสร างลู ก ศิ ษ ย สร างสั ท ธิ วิ ห าริ ก อั น เตวาสิ ก นี่ ให มั น
ดี ยิ ่ง ขึ ้น ไปกวา อุป ช ฌ าย อาจารย; ก็เ รีย กวา "อภิช าตบุต ร" ไดเ หมือ นกัน . ลูก
ศิษย หรือ สัทธิวิหาริก ก็เปนเหมือนกับบุตร ของบิดามารดา คืออุปชฌายอาจารย.
แปลว า ในด า นบ า นเรื อ นก็ ส ร า งให มั น ดี ก ว า , ในด า นบรรพชิ ต ไม เกี่ ย วกั บ บ า นเรื อ น
นี้ก็ ยังมีทางสรางใหดีดวยเหมือนกัน. นี่คือปญหาเกี่ยวกับอภิชาตบุตร.
....

....

....

....

ปญหาการอบรมเด็กใหเปนอภิชาตบุตร
ที นี้ ก็ ม าถึ ง ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ถั ด ไปอี ก เราก็ จ ะมองดู ว า เราเคยคิ ด ถึ ง
อภิชาตบุตรกันหรือเปลา?
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อาตมารู สึ ก ว า เท า ที่ สั งเกตดู นี้ รู สึ ก ว า เราคงไม คิ ด ; เพราะเราไปเชื่ อ
เสียวาเด็ก ๆมั นดี ขึ้นเป นแนนอน เพราะเราใหเรียนมาก ใหอะไรมากกวาที่ แลวมา,
เด็ก ๆ มันดีขึ้นเปนแนนอน;ฉะนั้น เราจึงไมคิดเรื่องอภิชาตบุตร.

ขอให พ อแม พี่ น องทุ กคนนี่ มองดู จิ ตใจของตน มองดู ความรู สึ กของตน ว า
เราคิ ด ถึ ง เรื่ อ งอภิ ช าตบุ ต ร โดยหยิ บ ขึ้ น มาเป น ป ญ หาหรื อ เปล า ? ดู เหมื อ นจะ
เปลา ; เพราะเราไปเชื ่อ วา มัน ดีแ ลว มัน ดีแ น, เราก็ไ มต อ งคิด อะไร, นอก
จากจะเชื่อเสี ยวา มั นดี แล ว มั นดี แน . เพราะเราลงทุ นให เขาเรียนมากกวา, ดี กวา;
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แลวโลกนี้ มั นก็ก าวหน าอยู แล ว ในการศึ กษาในสิ่ งต าง ๆ ในโลกนี้ . มั นก็ เลยไม ได
หยิ บขึ้นมาให ละเอี ยด วาเด็ ก ๆ ของเราเป นอภิ ชาตบุ ตรหรือเปล า ? เราถือเสี ยวา เด็ ก
มันดีขึ้นแลวเปนแน ๆ ก็เลยไมคิดอะไรอีก.
ที นี้ ป ญ หามั น ก็ จ ะมี ต อ ท า ยขึ้ น มาอี ก ว า เด็ ก ๆ ของเราดี ขึ้ น ในทุ ก ๆ
แงทุ ก ๆ มุ มหรือเปลา ? นี้บิดามารดาที่ฉลาดสักหนอย ก็คงจะมองเห็นวา มันนาจะ
ไมใชทุกแงทุกมุม.
ที ่เ ราเห็น ถนัด เชื ่อ แนก ็ว า เด็ก ๆ ของเราดีขึ ้น ในแง ข องอนามั ย . ลู ก
เด็ ก ๆ สมั ย นี้ ดี ขึ้ น กวา สมั ย เก า มาก; เกิ ด มาแล ว ตายน อ ย; เจริญ ในทางรา งกาย
รูป รางสวยงามกว าแต ก อน, เติ บโตกวาแต ก อ น, สบายกวาแต ก อ น; นี้ มั นดี แน ใน
ทางอนามัย.
ในทางความรู ความฉลาด ความสามารถ มั น ก็ ดี ก ว า แต ก อ นมาก;
เพราะการศึกษามันจัดดี ใหเด็กมีความรู ความฉลาด และความสามารถ.
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ที นี้ เด็ ก ของเรานี่ ห าเงิ น ได ก็ มี เงิ น มากกว า บิ ด ามารดายิ่ ง ขึ้ น ทุ ก ที .

ขอนี้มีอะไรนิดหนอยที่จะแนะนําใหสังเกตวา อยาเพอเอาจํานวนเปนประมาณ
นั ก . เด็ ก ๆ นี้ เขามี เงิ น มากก็ จ ริ ง แต เงิ น สมั ย นี้ มั น มี ค า น อ ยลง; บางอย า งมั น
ลดต่ํ าลงไปตั้ ง ๑๐๐ เท า ๒๐๐ เท าก็มี , ของมี ราคา ๑ สตางค สมั ยโน น เดี๋ ยวนี้ มี
ราคาตั้ ง บาท ๒ บาท ฉะนั้ นเขาจะมี เงิน มาก ๑๐๐เท า ๒๐๐ เท า ก็ ยั งไม พู ด ได
วา มีเงินมากกวาบิดามารดาสมัยโนน ซึ่งคาของเงินมันแพง.
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ถาลูกหลานสมัยนี้ไดเงินเดือน ๑,๕๐๐ บาท มันก็เทากันแหละ, พอดีกัน
แหละกับบิดามารดาสมัยโนนไดเงินเดือน ๑๕ บาท คือมัน ๑๐๐ เทา; แตเอาละ,
เปนอันวา มีหลายอยางที่แสดงวา เขาหาไดมากกวา. เมื่อเทียบกันโดยจํานวน เทียบ
สวนอยางนี้ ก็ยังหาไดมากกวา; ก็เลยลืมไป เลยถือเสียวาเด็ก ๆ ของเราเกงกวาพอแม
เพราะเขามีเงินมากกวา.
หรือจะพูดรวม ๆ กันวา เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ นี่ เด็กสมัยนี้
เขามีม ากกวา ; เขามีไ ดอ ยา งประณีต สุข ุม กวา : กิน ดีก วา , เรื่อ งกามคุณ
ก็ประณี ตกวา อะไรกวา, เรื่องเกียรติก็ดูแผกวางขวางกวา ซึ่งสมัยโบราณนั้นจะมี
เกียรติไปทั่วโลกสักทีนี้ ก็ยาก สมัยนี้อาจจะมีเกียรติไปทั่วโลกไดไมยาก; อยางนี้
เปนตน.
เมื่อบิดามารดามามองกันเสียอยางนี้ แลวก็ตายใจวา เออ, ลูกของ
เรามัน ดีก วา เรามากมายแลว ; เราก็จ ะไมเปน หว งอะไรอีก แลว . ถา รูเรื่อ งอภิชาติบุตรมาบาง ก็จะคิดวาลูกของเราเปนอภิชาตบุตรอยางยิ่งแลว เราอายมันแลว ก็
เลยไมหวง
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เอา, ทีนี้ ก็ม ามีปญ หาตอ ทายเขามาอีก วา เมื่อ ดูกัน ในแงศีล ธรรม
หรือภาวะทางจิต ใจเลา มัน เปนอยางไร? เด็ก ๆ ของเราสมัยนี้ ดีก วา สูงกวา
เจริญกวาบิดามารดาหรือไม? พอตั้งปญหาขึ้นมาอยางนี้ บิดามารดาคนนั้น ก็ชัก
จะรวนเร. อยากจะใหบิดามารดาบางคนถามตัวเองดูวา ลูกของเรานะมันดีกวาเรา
หรือไม? เรายอมรับไหมวา ลูกของเรามันดีกวาเรา?
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ถาบิดามารดาเปนคนมีสติปญญาปรกติ คงจะฉงนทีเดียว วาแมมันจะ
มีอะไรมาก หรูหราอะไรมากมันก็ไมดี ไมดีกวาเรา; เราไมอาจจะยอมรับวา ลูก
ของเรานี่มันดีกวาเรา. หรือบางทีเราจะไมยอมรับวา เราจะดีเหมือนอยางลูกของเรา ;
เราก็ยังมีอะไรเปนขอยกเวนที่วา ยอมรับไมไหว, ยอมรับไมไหววาลูกของเรา
มันดีกวาเรา, หรือวาใหเราดีกวาลูกของเรา เราก็เอา. นี่ไปคิดดูเถอะ อยาตอง
ใหมันใชสติปญ ญา เหตุผล อยางนักปราชญ อะไรมากมายเลย; เอาความรูสึก
สามัญสํานึก ก็พอรูสึกได วาเรารูสึกวาลูกของเรามันดีกวาเราหรือไม.
.....

....

....

....

พิจารณาดูศีลธรรมของคนสมัยนี้
ขอนี้ อาตมาอยากจะใหสังเกตเรื่องตาง ๆ ที่เราเคยพูดกันมามากมายแลว
จนเอียนแลวนั่นแหละ. ขออภัยที่ตองพูดอยางนี้ คืออาตมาพูดจนทานทั้งหลายเอียน
ไมอยากฟงอยูแลว; เลยไปดู ในแงของศีลธรรมของคนสมัยนี้.
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ในที่นี้ เราจะดูกันในสวนที่มันเกี่ยวกับเยาวชน คือ ลูก หลาน ของ
เรา. อาตมาก็มีอายุเพียง๗๐ ป ๗๐ กวาป จําอะไรได สังเกตอะไรได ก็ไมเกิน
๖๐ ป; นี่ก็ทบทวนถอยหลังเมื่อสัก ๖๐ ปมาแลวเด็ก ๆ เปนอยางไร. รวมทั้งตัว
เองดวย ก็เคยเปนเด็กเหมือนกัน, แลวมาเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขากําลังเปนอยางไร. เราก็
เปนคนโตแลว มันสังเกตเห็นไดชัดหลายอยางหลายประการ; ที่พอเห็นแลวก็ตกใจ.
เมื่อไมคิด ก็ไมเห็น เมื่อไมเห็น ก็ไมตกใจ; พอคิดแลวเห็นแลวมันก็ตกใจ,
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เด็กสมัยนี้มันวองไว หรือ เพรียวลม อยางที่เรียกวา เปรียวลม; มัน
ก็ปลิวลมไปอยางลม วองไวในการที่จะทาทายตอวัฒนธรรม และศีลธรรมของ
บรรพบุรุษ.
เขาทําอะไรอยางทาทาย คือ ไมนับถือ, แลวก็ทาทายดวย เหยียด
ดวย ตอวัฒนธรรม ตอศีลธรรมของบรรพบุรุษ และเขาทําอยางเรียกวา "วองไว",
ความหมายยิ่งกวาวองไว ใชคําวา "เปรียวลม" เขาพรอมที่จะเปนอยางนั้นอยางยิ่งเลย.
ถาเปนเด็กสมัยเกาแลว มันทําไมเปน ที่จะทาทายหรือเหยียดหยามวัฒนธรรม ศีลธรรมของบรรพ-บุรุษ ของคนเฒ าคนแก บิ ดามารดา ครูบาอาจารย.
เด็ก สมัย นี้เ ขาเรีย นกัน มาตามแบบของเขาแหละ ในที่สุด เขาก็พ รอ มที่จ ะ
ทา ทาย จะเหยีย ดหยาม ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศีล ธรรม วัฒ นธรรม;
ฉะนั้นเราจึงเห็นเด็ก ๆ ไมยอมรับ วัฒ นธรรม หรือศีลธรรมที่ดีงาม. แมที่สุดแต
วัฒนธรรม ที่ชวยใหประเทศไทยรอดมาไดจนถึงทุกวันนี้นะ เขาไมเห็น, และไมยอมรับ
นับถือ
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ประเทศไทย รอดปากเหยี่ยวปากกา มาได ไมเปนเมืองขึ้นของ
ประเทศอื ่น เหมือ นประเทศรอบๆบา นเรานี ้; เพราะวัฒ นธรรมของไทย ซึ ่ง
อาศั ย หลั ก พระพุ ท ธศาสนาเป น แกน หรือ เป น ราก หรือ เป นอะไรกัน ทํ าให
ประเทศไทยรอดมาได.

เด็กสมัยนี้ เขายังทาทายตอวัฒนธรรมชนิดนี้ อยากจะเปลี่ยน; เพราะ
เขาไปรูอยางอื่นมา แลวก็ไมรูอยางที่มีอยูแลว วามันเปนอยางไร. แลวขอนี้จะ
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โทษเด็ก ๆ นักก็ไมได; ก็ ตองโทษผูใหญ บิดามารดา ครูบาอาจารย หรือวา
แมแตรัฐบาลผูจัดการศึกษาเอง ก็ไมไดสอนใหเด็ก ๆ รูจักสิ่งนี้นะ.
นี่อาตมาขอทาทายยืนยันในที่นี้วา รัฐบาลผูจัดการศึกษา, บิดามารดา, ครูบาอาจารยทั้ งหลาย, ก็ไม ได ส อนให เด็ ก มองเห็ น ของดี ของวิเศษ แห งวัฒ นธรรมศีลธรรมของไทย ที่ทําใหป ระเทศไทยรอดมาได; กลับ ใหเด็ก ๆ เขาไป
เรียนอยางอื่นมากไป จนเขามองขามของดีที่มีอยูแลว. ฉะนั้น จึงเกิดการปนปวนขึ้น
ในทางวัฒนะธรรม และก็เลยไปถึงเรื่องการเมือง; อยางที่กําลังเปนปญหาอยูวา
เด็ก ๆ เปน ซา ยมาก นิย มคอมมูน ิส ตห มดนี้ เพราะมัน ไมไ ดรับ การสั่ง สอนใหรู
ใหเห็น วา ที่มันมีอยูแลวมันดีกวา.
ก็เปนอันวา เด็กเดี๋ยวนี้ เขาก็ทาทาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ อยากจะเลิกลางดวยซ้ําไป : ถาถามวา ดีกวาบรรพบุรุษหรือไม? ก็ตอบได
ทันทีวา มันดีกวาไปไมได และมันจะไมใชวัฒนธรรมที่จะทําใหชาติไทยรอดอยูไดดวย.
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ทีนี้ ถัดไปอีก ก็คือวา เด็ กเขากลับ จะเกลียดขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที ่เ คยดี เคยมีป ระโยชน ไมรูจ ัก สิ ่ง ที ่ด ีม ีป ระโยชน ไมรูจ ัก สิ ่ง ที ่เคยชว ย
ใหตัวรอดมา จึงถึงกับเกลียด; หาวาครึคระ "ไดโนเสาร เตาลานป"

เขาเกลีย ด และเขาเหยีย ด เพราะวาเขาไมรูจัก ; ถา คนที่มัน หลง
มันก็หลงวาเด็กเหลานี้มันเกง มันดี, มันเจริญดวยวิชา ความรูมาก ถึงกับดูคนแก
เปน "ไดโนเสาร เตาลานป" แหละ. คนที่มองเปนมองดูเปน รูจักเขาใจดี มันก็
รูวา เด็ก ๆ นี้เขาใจผิดเสียแลว.
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ที นี้ ดู ใ ห มั น ละเอี ย ดต อ ไปอี ก ว า เด็ ก ๆสมั ย นี้ ไ ม มี คํ า ว า "ศาสนา"
ไม ม ี คํ า ว า "บิ ด ามารดา"ไม ม ี คํ า ว า "บุ ญ " ว า "บาป" ไม ม ี คํ า ว า "โลก
อื่น" นอกจากโลกนี้
นี้ก็เคยพู ดมากแลวเรื่องนี้ พูดจนผูฟ งจะเอียนอยูแลวเหมือนกัน วาคนสมั ย
นี ้ไ มม ีคํ า วา "ศาสนา"; หมายความวา ในใจเขาไมม ีศ าสนา ไมช อบศาสนา
ไมพอใจศาสนา. ปากก็พูด ไปอยางนั้นเอง วาถือศาสนาพุทธ แตใจไมรูจัก
ศาสนา จนถึงกับรัก หรือพอใจ หรือเลื่อมใส ยึดถือดวยจิตใจมันไมมี; อยางนี้
เราเรียกวา ไมมีศาสนา, ไมมีคําวา ศาสนา ที่มีความหมายเชนนั้น สําหรับเด็ก ๆ
สมัยนี้. เพราะวา ผูใหญไมสอนเขา, หรืออะไรก็ตามเถอะ ใครก็ตามเถอะ ไมสอน
เขา, เขาจึงไมมีความรูขอนี้.
และเขาไมมี ความรู ตอความหมายของคําวา "บิ ด ามารดา" มาก
เหมือนคนสมัยโนน.
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นี้หมายความวา ความรัก ความเคารพนับถือ ความกตัญูกตเวทีตอบิดา
มารดาของเด็ก สมัย นี ้ มีไ มม ากเทา กับ สมัย โนน ; เพราะวา เด็ก สมัย โนน มัน
ถูก อบรมตั้งแตค ลอดออกมา โดยไมรูตัว ไมรูสึก ตัว . แตมัน เปน ไปในทางที่ให
รักบิดามารดา ซื่อสัตย กตัญูอะไรตอบิดามารดา.
เด็ ก สมั ย นี้ เขาอบรมกั น ไปอี ก แบบหนึ่ ง ตามแบบใหม ๆ ของเขา ซึ่ ง
เขาวามันดีที่สุดนะ, จนเด็กๆ ไมรูคุณของบิดามารดา ไมมีความหมายสําหรับคําวา
"บิดามารดา" จึงเคารพรัก นับถือบิดามารดารนอยมาก; บางคนก็เกือบจะไมรูเอา
เสียเลย.
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เด็ ก ๆ ไม รูจั ก คํ าวา "บุ ญ " หรือ "บาป" หมายความวา เด็กสมั ย
โบราณ พอไดยินคําวา "บาป" มันหดมือ,หรือมันสะดุง; แตเด็กสมัยนี้ไมสะดุง.
พอไดยินคําวา "บุญ" มันก็หัวเราะเยาะ ไมไดตองการบุญ ไมไดถูกอบรมมาตั้งแตออน
แต อ อก จนเกลี ยดบาปและรัก บุ ญ . คํ าวา "บาป" และ "บุ ญ " ไม มี ค วามหมาย
สําหรับเด็กสมัยนี้; เขามุงแตวัตถุ มุงแตเงิน มุงแตความสุขทางวัตถุ ทางเนื้อ
ทางหลัง เอร็ดอรอย ทางอายตนะทั้งหก.
และเด็ก สมัย นี ้ไ มม ีคํ า วา "โลกอื ่น "; คํ า นี ้ม ีป ญ หามาก คํ า วา
"โลกอื่น" นะ.
สัมปรายภพ ที่มักจะแปลกันวาโลกอื่น, มักจะแปลกันแตวา หลังจาก
ตายแลวไปเกิดเปนอะไร นั้นนะ ก็เรียกวา "โลกอื่น"; แมแตจะไปเกิดเปนมนุษยอีก
ก็เรียกวา" โลกอื่น" นี้มันไมถูก
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คิดดูใหดีเถอะวา เอา, เกิดเปนมนุษยอยูที่นี่ ตายแลวไปเกิดเปนมนุษย
อยางนี้อีก แลวก็เรียกวา "โลกอื่น" นี่มันโงหรือมันฉลาด? ถามันเกิดเปนมนุษย
อีก อยางนี้อีก, อยางนี้อีก, แลวมันจะอื่นไปอยางไรละ มันก็ เดียว นั่นแหละ.

ฉะนั้ น คํ าวา "โลกอื่ น " นั้ นไม จํ าเป นจะต องตายแล วไปเกิ ดที่ ไหนก็ ได ,
หรือวาตายแลวไปเกิดที่ไหนอีกก็ได แตวามันตองผิด จากที่เปนอยูในโลกนี้; เพราะ
ฉะนั้ น เราถือ เอาความหมายวา ถ ามั น ผิ ด ไปจาก มนุ ษ ยธรรมดาสามั ญ ที่ เขาเห็ น
เขาเปน เขารูสึก กัน อยู แลว ก็ตอ งเรีย กวา "โลกอื่น ". ถา เปน ไปตามธรรมดา:
ที่คนธรรมดา มนุษยธรรมดา เขาเปน เขารูสึก นี่เรียกวา "โลกนี้", พูดงาย ๆ
ก็เรียกวา โลกนี้มันก็รูจัดแตเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ.
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สรุปดูอีกที มันก็รูจักแตเงิน, ยิ่งเดี๋ยวนี้แลว ยิ่งมีความหมายอยูแตที่
เงิ น ; เพราะว า เงิ น สํ า เร็ จ ประโยชน แ ก เขาในทุ ก อย า งที่ ต อ งการ ยิ่ ง กว า สมั ย
โบราณ. ฉะนั้นโลกสมัยนี้มันก็มาสําเร็จอยูที่เงิน; เพราะอยางนั้นจิตใจของเขาจึง
รูจักแตเงิน ซึ่งจะไดสิ่งที่เขาตองการ. ถาจิตใจของเขาเปนอยางนี้ เราเรียกวา
เขาอยูในโลกนี้, อยูในโลกนี้ไปจนตาย.
ถาจิตใจของเขาเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น เห็นเงินนี้ไมมีความวิเศษ วิโส
อะไร; สูความสงบสุขแหงจิตใจไมได แลว เขาก็ไมบูชาเงินอีกตอไป. ไปบูชา
ความสงบแหง ใจ นั ่น แหละเรีย กวา เขาอยู ใ นโลกอื ่น . แมเ ขานั ่ง อยู ที ่นี่
เหมือนอยางเดี๋ยวนี้; ถาจิตใจ ของเขา รูจักและพอใจภาวะอยางอื่น, ผิดไปจาก
ที่ค นธรรมดาในโลกนี้รู; นั่น เรียกวา เขาอยูในโลกอื่น . เขารูจักโลกอื่น โดยไม
ตองตายเขาโลง แลวไปเกิดใหมก็ได. หรือถาสมมุติวาเขา ตายแลวไปเกิดใหม
ในลักษณะที่มันผิดไปจากนี้ ก็จะ พอเรียกวา "โลกอื่น" ได.
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นี้มันยังไกลเกินไป มันยังมืดมิดอยูมี่ไหนก็ไมรู เอาที่นี่กันดีกวา วา คน
จะตอ งรูจัก โลกอื่น ทั้งที ่ตัว มัน นั ่งอยูในโลกนี ้ ที่เคยหลงใหลมาตั้งแตออ นแต
ออกอยางไร. เดี๋ยวนี้รูจักกันแลว ไมหลงใหลแลว ไปเขาใจ พอใจ ยินดีกับสภาวะ
อยางอื่น ; อยางนี้เรียกวา โลกอื่น ทั้งนั้น. แมวามันจะตรงกันขามกลับไปใน
ทางที่เลวกวา; ก็ตองเรียกวา โลกอื่น แตเปนโลกอื่นในทางเลวกวา.
ทีนี่โลกอื ่น ที ่ค วรปรารถนานั้น คือ โลกอื่น ในทางที ่ด ีก วา , ดีก วา
อยางที่ลุมหลงอยูดวยเรื่องกินเรื่องกาม เรื่องเกรียตินี่. เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ ของเรา
ไมรูจ ัก โลกอื ่น ; นอกจากโลกเรื่อ งกิน กามเกีย รติ ที ่สํ า เร็จ มาจากเงิน . ถา
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มีเ งิน แลว มีก ิน มีก าม มีเ กีย รติ; เขารูจ ัก เทา นี ้. ฉะนั ้น จึง รูจ ัก แตโ ลกเงิน
และที่พึ่งที่เขาก็คือเงิน.
มีคําลอ พูดวา เขาถือสรณาคมนตามแบบของเขาวา สตังค สรณัง
คัจฉามิ. ขอถือเอาสตางคเปนสรณะ; ไมถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วา
เปนสรณะ. แทนที่จะวา พุทธัง สะระณั ง คัจฉามิ; ก็วา สตางค สะระณั ง คัจฉามิ.
จริงไมจริง ไปคิดดู ไปลองสังเกตดู. คนสมัยนี้เขารูจักแตถือ สตางค สะระณั ง
คัจฉามิ; ฉะนั้นก็เลยไมมีจิตที่สูงไปกวานี้. มันมีแตจิตชนิดที่จะวนเวียนอยูที่นี่;
ก็เลยไมใชโลกอื่น.
ทีนี้อยากจะแนะ เพิ่มเติมสักหนอยหนึ่งวา เอาเปนวา, บางครั้งบางคราว
ก็ยังดี, โดยมากก็มีจิตใจวนเวียนอยูที่ในโลกนี้แหละ; แตในบางครั้งบางคราวบางเวลา
มีจิตใจออกไปเสียจากโลกนี้บาง. อยาหลงในเรื่องกิน กาม เกียรติ นี้ตลอดเวลา;
ไปพอใจในความสงบ ความสะอาด สวา งสงบกัน บา ง เวลานั ้น ก็เ รีย กวา
"โลกอื่น " แลว. วันหนึ่ง ๆ นี่ ไปอยูในโลกอื่นสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดี, ก็จะมีโลกอื่น.
นี่หมายความของคําวา "โลกอื่น" เด็ก ๆ สมัยนี้ เขาไมมีความหมาย หรือไมมีถอยคํา
วา "โลกอื่น" ใช. เขารูจักแตสิ่งนี้อยางเดียว คือ เรื่อง กิน กาม เกียรติ.
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นี่ แหละตั วอย างที่ จะเป นเครื่องเปรียบเที ยบให เห็ นวา มั นมี อะไรที่ เยาวชนของเราไมรู และไมรูยิ่งขึ้น และก็ไมเอาใจใสยิ่งขึ้น; ในเมื่ออีกทางหนึ่งนะ
เขามันรูมากขึ้น รูมากขึ้น คือฝายอื่น เขารูมากขึ้น เจริญมากขึ้น, แตอีกฝายหนึ่ง
เขารูนอยลง จนเกือบจะไมรูเอาเสียเลย.
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จะดูอยางอื่นตอไปอีกนะ เชนวายิ่งเรียนก็ยิ่งกลายไปเปนโงมาก.

ยิ่งเรีย นยิ่งโงและ มี ค วามโงขึ้ น ในความฉลาดที่ เรีย นมาก. เช น
ป ญ หาระดั บ โลกเวลานี้ ก็ คื อ เรื่อ งยาเสพติ ด ; นี่ เป น สิ่ งที่ น า กลั ว น า หวั ว น า
สงสาร ก็นาสงสาร ซึ่งมนุษยจัดการศึกษาอยางไรก็ไมรู; เรียกวา การศึกษาเจริญ
มาก แตแลวก็มีปญหาเรื่องคนติดยาเสพติด จนเปนปญหาใหญเดือดรอนกันทั้งโลก.
ปญ หาอยางนี้ไม มี ในสมัยที่โลกยังเจริญ , ที่การศึกษายังไมเจริญ ไมมี ปญ หา
อยางนี้.
เดี๋ยวนี้มันมีปญหาอยางนี้; คิดดูเถอะ มันนาสงสารวา ผูจัดการศึกษา
ของโลกสมัยนี้ จัดอยางไร จนพอเรียนไดมากแลว ก็ไปติดยาเสพติด, จนเปนปญหา
ที่เรียกรองของความรวมมือชวยเหลือกันทั้งโลก; เปนปญหาที่เอาไปพูดกันในสหประชาชาติระหวางชาติ. นี่เปนตัวอยางวา การศึกษาที่จะใหเยาวชนของเราไปเปน
อยางนี้ ซึ่งเมื่อกอนนี้มันก็ไมมี. จะเรียกวาในแงของศีลธรรมมันดีขึ้น หรือเลวลง?
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แลวดูใกล ๆ กันวานะแหละ เขยิบออกไปอีกนิด ก็จะเห็นวา ทําไมยิ่งเรียน
ยิ่ งศึ ก ษา ยิ่ งชอบบ าบิ่ น ชอบวัฒ นธรรมบ าบิ่ น ; เช น ชอบไวผ มยาว ชอบ
มรรยาทฮิปป ชอบอะไรตาง ๆของสมัยใหม ที่เพิ่งจะเกิดเมื่อมีการศึกษาเจริญแลว
ทั้งนั้น.
เมื่อกอนนี้เขาเกลียด ใหคนมีผมยาวเปนคนบา, คนผมรุงรังเปน
กระเซิง มอมแมม ไมคอยจะไดชําระลางรางกาย วาเปนคนบา. เดี๋ยวนี้กลาย
เปน คนดี จนเอาอยา ง; และเอาอยา งกัน ในหมู น ัก ศึก ษา ที่เขาวา เรีย นมาก.

www.buddhadassa.in.th

เยาวชนอภิชาตบุตร

๔๙

นี่เยาวชนของเรามีหลักเกณฑในเรื่องนี้ เปลี่ยนไปอยางนี้; เรียกวา ชอบวัฒนธรรม
บาบิ่น, ยิ่งเรียนยิ่งชอบวัฒนธรรมบาบิ่น.
จะพูด ไป มัน ก็ไมรูจ บ ก็ปด อัน สุด ทา ยวา เด็ก สมัย ไหน ทํ า ให
พอแมน้ําตาตกในมากกวากัน?
เด็กสมัยโบราณกับเด็กสมัยนี้นะ เด็กสมัยไหนทําใหพอแมน้ําตาตกในมาก
กวากัน; หมายความวาทําใหอึดอัด หนักอึ้ง ก็พอแลว เรียกวาน้ําตกตกในได
เหมือนกัน. สมัยไหนทําใหน้ําตาตกในมากกวากัน; ไปคิดเอาเอง.
เรื่อ งลูก ใชเ งิน เปลือ ง, ลูก เปน เจา ชูตั้ง แตเ ล็ก , ลูก ไมเ อาถา น,
ลู ก ไม เอาการเอางานนี่ , สมั ย ไหนมั น มี ม ากกวากั น . หรือ วา เขารีด นาทาเรน ให
พอแมหาเงินมาให ใหเรียนไมรูจักจบ ไมมีขอบขีดนี่ จนเหมือนกับจับพอแมใส
นรก ที่มันไมเคยมี มันก็มีขึ้นมา. และในสมัยไหนละมันมีมากกวากัน; ก็ไปลอง
คิดดู.
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นี่เปนตัวอยางบางประการเพียงใหมาพิจารณาดูวา อภิ ชาตบุตรของเรา
นั้นเปนอยางไร? อภิชาตบุตรของเรานี้ กาวหนามากในเรื่องอนามัย เรื่องความคิด
เรื่องการศึกษา เรื่องมีเงินมาก อะไร; แตในที่สุดมองดูอีกทางหนึ่ง มันก็สูไมไหว
มันไมมีความหมายแหงอภิชาตบุตรเลย.

เปนอันวาที่พูดนี้ ก็ทําใหรูจักอภิชาตบุตรดีขึ้นบาง ชัดเจนขึ้นบาง วามัน
เปนอยางไร,
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เอา, ทีนี้ เวลามันไมมากพอที่จะมาพูดกันแตเรื่องฝอย ๆ อยางนี้ ก็พูดกันตอไป
อีก วา ทํ า ไมเยาวชนหรือ เด็ก ๆ ของเรา ยิ ่ง มีก ารศึก ษามาก แลว มัน ยิ ่ง
เกิดป ญ หาอยางนี้มาก? เมื่อกอนไมคอยไดศึกษา ก็ไมคอยเกิดปญ หาอยางนี้;
เดี๋ยวนี้มีการศึกษามาก ระดับมหาวิทยาลัยจะเต็มไปหมดทั้งบานทั้งเมือง แตมันกลับมี
ปญหาอยางนี้. คําตอบมันก็คลายกับกําปนทุบดิน วาเพราะเขาขาดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานที่ถูกตองของมนุษย.
ฟ งดู แ ล วมั น สั บ สน มั น ฟ งยาก วา เด็ ก สมั ย นี้ เรี ย นมาก เรีย นท ว มหู
ทว มหัว ; แตม ัน กลับ ขาดความรู ที ่เปน รากฐานของความเปน มนุษ ย. สว น
เด็กสมัยโบราณไมไดเรียนมากเหมือนอยางสมัยนี้; บางทีไมรูหนังสือเลยก็มี; แตกลับ
ไมขาดความรู ชนิดที่เปนรากฐานของมนุษย เชนเดี๋ยวนี้. เดี๋ยวก็จะไดพิจารณากัน.
เรามา พู ด กั น ถึ งเรื่ อ งความรู ขั้ น รากฐานของมนุ ษ ย กั น ก อ น : ความรู
ที่ เป น พื้ น ฐาน หรือ เป น รากฐาน หรือ แกน แก น ของมนุ ษ ย นี้ มั น คื อ ความรูที่ ว า
เราเกิดมาทําไมกัน? นี่ฟงดูแลวนาหวัว ความรูนี้ มีบทสรุปไดสั้น ๆ วา เราเกิด
มาทําไมกัน.
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ทีนี้ คือมั นจะแตกกระจายออกไปได จากปญหาขอเดียวนี้ วา อะไร คื อ
สิ ่ ง ที ่ ด ี ที ่ ส ุ ด สํ า หรั บ มนุ ษ ย ; เราก็ ไ ม รู  . ก็ ค ื อ เราไม รู  ว  า เกิ ด มาทํ า ไมกั น
นั่ น แหละ. ถ า เรารู ว า เกิ ด มาทํ า ไม เราก็ จ ะรู ว า นั่ น แหละ คื อ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ของ
มนุษ ย เดี ๋ย วนี ้ม ัน ไมรู ว า เกิด มาทํ า ไมก็ค ือ ไมรู ว า อะไรดีที ่ส ุด สํ า หรับ มนุษ ย.
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นี้ ปญ หาแรกนะ วา ไมรูวาเกิดมาทําไมกัน : ถึงคนแก ๆ เหลานี้
ก็ลองคิดดูเถอะวาเรารูไหมวาเราเกิดมาทําไมกัน.
พิจารณาดูใหละเอียดแลว มันก็เกิดเห็น ขอเท็จจริงบางอยาง ซอนขึ้น
อีก วา ;บางทีเราก็ไ มรูด อกวา เราเกิด มาทํ า ไม แตม ัน กลายเปน วา เราทํ า ถูก
ตองหมด ตามที่ที่ควรจะรูวา เราเกิดมาทําไม.
ถา เราเกิด มาในวงศส กุล ที ่ด ี ในวงศส กุล ที ่ด ีค ือ ที ่เปน สัต บุรุษ ; แม
จะไมไดสอนกันในเรื่องนี้ วาเกิดมาทําไม; แตเด็ก ๆ ในวงศสกุลเชนนั้น จะประพฤติ
กระทํ าถูกตองหมด ในลักษณะที่ วาเราเกิ ดมาทํ าไม. นี่ คื อ ถาเด็กๆประพฤติ ตามบิ ดา
มารดาทีเปน ตัว อยา งที่ดีอ ยูต ลอดเวลาแลว เด็ก ๆ เหลานั้น ก็ป ระพฤติถูก ตอ ง
ตรงตามที่วาเราเกิดมาทําไม, โดยที่เขาเองก็ไมรูวาเกิดมาทําไม. ถามเขา ก็ตอบ
ไมได.
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นี่แหละคือ ขอที่วา ทําไมเด็ก ๆ สมัยโบราณ มันไมทําความผิดเหมือนเด็ก
สมัย นี ้ซึ ่ง เรีย นมากและรูม าก; เพราะวา เขาเดิน ตามหลัง บิด ามารดาเรื่อ ยไป
ถายทอดกันมาเปนชั่วอายุคนๆ. มันถูกตองไปหมด; มันก็มีผลเทากับรูวาเกิดมาทําไม.

ครั้น ถึ งสมั ย ที่ ไม ย อมรับ การเดิ น ตามก น บิ ด ามารดานี้ , โดยไปหาวิช า
ความรูกัน ใหม อะไรกัน ใหม แยกแนวออกไป; มัน เลยไมรูวา เกิด มาทํา ไม
ดวย, แลว ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร จึงจะเดินตรงไปตามรอยนั้นดวย.
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นี่คือ ภาวะทีเปนอยูจริงของ เด็ก ๆสมัยนี้ ที่ไมรูวาเกิดมาทําไม แลว
ก็ ทํ าเอาตามความคิ ดนึ ก รูสึ กของตั วเอง คื อ เป น ทาสอายตนะ : หลงใหล เรื่อง
เอร็ดอรอย ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไปหมด, ไมรูวาเกิดมาทําไม.
ขอใหมองดูใหดีเถอะ จะเขาใจที่อาตมากําลังพูด วาเด็กสมัยโนนแมไมได
สอนกรอหู วา "เกิ ดมาทํ าไม"; แต เขาก็ป ระพฤติ อ ย างถู ก ต องวา "เกิ ดมาทํ าไม"
เพราะเขาทําตามวัฒ นธรรมประเพณี อะไร ที่บิดามารดาแสดงใหเห็นอยูนี้ดวย
ศรัท ธา. พอมาถึงสมั ย นี้ ทิ้ งศรัท ธาหมด มี ป ญ ญาของตั วเองแลวก็ไปเลื อกเอา
เอง แลวมันกลายเปนไมตรงจุดที่วา"เกิดมาทําไม"
ทีนี้ การศึ กษา ในโลกป จจุบั นนี้ ระดับไหนก็ ตามเถอะ มั นไม สอนวา
เกิ ด มาทํ าไม : โรงเรียนอนุ บ าล โรงเรีย นประถม โรงเรียนมั ธยม วิ ทยาลั ย มหาวิทยาลัย ไมมีใครเคยสอนเลยวาเกิดมาทําไม; ปลอยใหรูเอาเองวา ตองการอะไร ก็
เอาซิ, แลวเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแหละ; แลวเขาก็เรียนอาชีพหาเงินไดมากก็เอาเงินนั้น
ไปซื้ออะไรตามตองการที่เขาตองการ. มันกลายเปนเกิดมาเพื่อบํารุงบําเรอเนื้อหนังของตัว
บํารุงกิเลสของตัว เกิดมาเพื่อสรางสิ่งนั้น; แลวสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยก็คือสิ่งนั้น ไดอัน
นั้นมากก็วา เปนมนุษยที่โชคดีไปเลย.
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นี่เราขาดความรูขอที่วาเกิดมาทําไม ซึ่งบัดนี้เปนความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จ ะตอ งรีบ สอน ในโรงเรีย น ใหเด็ก เขารูวา เกิด มาทํา ไม. แลว เขาจะไดไป
เปนเยาวชนที่มีความคิดนึกเปนสัมมาทิกฐิ, แลวก็เปนอภิชาตบุตรไดไมยาก. เดี๋ยว
นี้ไมรูวาเกิดมาทําไม เลยมีขอปลีกยอยประกอบกันอีกมาก; อยางเชน เขาไมรูความ
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หมายขอคําสําคัญ ๆที่ประกอบกันขึ้นเปนวัฒนธรรม เปนศีลธรรม เปนอะไรอยางที่
มนุษยควรจะตองมี.
คําพิเศษที่สุด ที่อาตมาเห็น มองเห็น และรูสึก คําพิเศษวิเศษ เลิศ
ประเสริฐที่สุด คําแรก ก็คือคําวา "พอ แม"
คําวา "พอ แม" มีความหมายพิเศษมาก เกินกวาที่เด็ก ๆ จะรูไดเอง.
เมื่อกอนนี้มันไมรู โดยมันสอนใหในตัวอยางอัตโนมัติ อยางที่ไดวามาแลว ไมตองบอก
กันตรง ๆ ; เด็กก็เกิดการประพฤติกระทําถูกตองวาพอแมคืออะไร.
เดี๋ยวนี้เขาเลิกขนบธรรมเนียมประเพณี อยางนั้น ; เด็กๆสมัยนี้ ก็ไม รู
วา พอ แม นี ้ค ือ อะไร, ไมรูค วามหมายของคํ า วา พอ แม นี ้ค ือ อะไร. เขา
ก็เอาตามวามรูสึกสามัญสํานึก วา พอ แม นี้คือผูที่เกิดลูกมาแลวจะตองเลี้ยงลูก, แลว
จะตองเอาใจใสลูก, จะตองเอาอกเอาใจลูก ใหลูกไดเรียนดี ไดมีหนามีตาแกวงศตระกูล,
พอแมคืออยางนี้. มองดูแลวก็คือเปนทาสของลูกนั่นเอง; ตองเกิดลูกมาดวยความ
ยากลําบาก, แลวก็ตองชวยเหลือทุกอยางทุกประการ ใหมันมีหนามีตาสําหรับวงศตระกูล.
ฉะนั้น คํา วา "พอ แม" เปน คํา แรก เปน คํา สํา คัญ ที่สุด คํา แรกที่ลูก จะตอ งรู.
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แล ว ก็ มี คํ า ถั ด ไป เป น ลํ า ดั บ ต อ ไป อี ก เช น คํ า ว า "บุ ญ " ว า "บาป"
วา "นรก" วา "สวรรค" อะไรก็ต ามเถอะ; ลว นแตมีค วามหมายที่เ ด็ก สมัย
นี ้ไ มรู หรือ รูผ ิด , รูผ ิด ก็เทา กับ ไมรู: เพราะฉะนั ้น จึง ไมม ีก ารประพฤตถูก ตอ ง
ตอสิ่งเหลานี้.
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นี่สรุปความกันตอนนี้เสียทีหนึ่งวา สมัยโบราณเด็ก ๆ แมไมรูหนังสือ,
แต ก ลั บ รู หรือ มี ค วามรูอ ย างนี้ โดยอั ต โนมั ติ โดยที่ เขาไม รู. เขาทํ า อะไร ที่ มั น
เปน ขา ศึก แกค วามถูก ตอ ง; เขาทํ า ถูก ตอ งทั ้ง ที ่ไ มต อ งรู ห นัง สือ ; เขารู ว า
เกิดมาทําไม ทั้งที่ไมรูหนังสือ.
เดี๋ ย วนี้ ห ลงหนั งสื อ กั น เพราะหนั งสื อเป น เครื่องมื อให มี วิ ช าที่ สู ง และ
ก็ไ ดเ งิน มาก; พอไดเ งิน มาก แลว ก็ไ มม ีอ ะไรเปน ปญ หา. สมัย โบราณนั ้น
ไมตองรูหนังสือ มันก็ถายทอดกันโดยกิริยาอาการ หรือกระทําใหดู; แลวเขาก็
กระทํ า ถูก ตอ งไปในทางของความสงบ เปน สุข และสงบ ทั ้ง สว นตนและสว น
ผู อื ่น : สว นตน ก็ค ือ กิเ ลสไมเ กิด ไมร บกวน ไมเ ผาลน, สว นผู อื ่น ก็ไ มไ ป
เบียดเบียนเขา.
ถอยหลังขึ้นไปประมาณ ๓๐๐ ป นี่ เองแหละ จะหาคนรูหนั งสือ ทํ ายา
หยอดตาก็ทั้งยาก, หรือเมื่อสัก๑๐๐ กวาปมานี้ ก็หาคนรูหนังสือไมงาย. ถาตองถอย
หลั ง ไป ๓๐๐-๔๐๐ ป ก็ แ ทบจะหาคนรู ห นั ง สื อ ไม ได เขาไม ได เรี ย นกั น นั ก ไม
เรีย นกัน กี่ค นหรอก; เขาถา ยกัน มาทางอาการกิริย า ทางรูป ภาพ ทางการ
กระทําอะไรตาง ๆ แมครั้งพระพุ ทธเจาในประเทศอินเดีย ก็หาคนรูหนังสือยาก;
แตเปนพระอรหันตไดมาก. ฉะนั้นมันไมไดขึ้นอยูกับหนังสือ.
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ในสมั ย โบราณนี่ ในประเทศไทยเรา ไม กี่ รอยป มานี้ เด็ ก ๆ เขาก็ มี
วัฒ นธรรม มีศีลธรรมได โดยถายทอดออกไปจากบิดามารดา ในบานในเรือน
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ที ่เ ต็ม ไปดว ยสัต บุรุษ มีว ัฒ นธรรมกัน อยู ที ่เ นื ้อ ตัว . เด็ก โบราณมีค วามรูท าง
ศีลธรรมดีกวาเด็กสมัยนี้ ซึ่งเรียนเปนบัณฑิตนักปราชญ จนเมา จนติด เหมือนกับ
เมาสิ่งเสพติด; เลยไมรูวัฒนธรรมและศีลธรรม.
แม ว าเราจะพู ด เขยิ บ ออกไปนิ ด หนึ่ ง ถึ งคํ าว า "ฉลาด" ; ความฉลาดนี้
ก็สํา คัญ เด็ก สมัย โบราณไมฉ ลาด เทา เด็ก สมัย นี ้ แตเ ขาก็ม ีศ ีล ธรรม มี
วัฒ นธรรม ดี ก วา เด็ กสมั ย นี้ ซึ่ งฉลาดที่ สุด เพราะเรีย นมาก; ฉะนั้ น ความรูก็ ดี
ความฉลาด ความสามารถ สมรรถภาพ อะไรก็ดี ไมเกี่ยวกับศีลธรรม. เขาไมมี
ศีลธรรม ทั้ งที่ มี ค วามรู ความฉลาด ความสามารถ และสมรรถภาพต างๆ; แต
โบราณเขามีศีลธรรมได โดยที่จะตองมีสิ่งเหลานี้ หรือไมก็ตาม.
แตเรามองเห็นอยูอยางหนึ่งวา เขาตีความหมายของคําตางกัน, เขาใหคํา
นิยามต างกัน ใหรสนิ ยมต างกัน; เชน ถาพู ดวา "ฉลาด" เขาหมายถึง ไม ทํ าบาป
นั่ นคื อฉลาด; ไม ใชเฉลียวฉลาดในทางสติป ญ ญา อยางคนสมั ยนี้ คื อ คนไม ตอง
มีสติปญญาอยางคนสมัยนี้; แตฉลาดในการที่จะไมทําบาป ไมเบียดเบียนผูใด ไม
เบียดเบียนตนเองดวย. นี่คือ คนฉลาด มันเปนเสียอยางนี้; ฉะนั้นคนฉลาดนั้นไมรู
หนังสือสักตัวหนึ่ง ก็ได, และมีอยูมากที่เดียว.
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อภิชาตบุตรเพราะมีศีลธรรมวัฒนธรรม
ที นี้ ก็ ม าถึ ง ป ญ หาที่ เราต อ งการแล ว , อั น ไหนล ะ จะเป น อภิ ช าตบุ ต ร? เด็ ก ที ่ เ รี ย น ม าก ฉ ล าด ม าก เก ง ก ล า ส าม ารถ ม าก แ ล ว ก็ ไ ม มี
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ศีล ธรรม, กับ เด็ก ที ่เ ขามีศ ีล ะรรม แตไ มม ีค วามรู  ความฉลาดสามารถอะไร
นัก; จะถือวาอันไหนเปนอภิชาตบุตร, หรือควรจะจัดไวเปนอภิชาตบุตร, หรือเปน
อภิชาตบุตรที่เราควรปรารถนา. เราจะตองการเด็ก ๆ ที่มันเกง ปรูดปราด เปรียวจัด
อะไรทํานองนั้น หรือวาเราจะตองการเด็กที่มีศีลธรรม มีวัฒนธรรม. เราจะปรารถนา
อภิชาตบุตรชนิดไหนกัน? ควรจะดูกันตอไป.
ทีนี้จะมาพูดกันถึงคําวา "อภิชาตบุตร" โดยตรง. ถาเราเอาตัวอยาง เอา
หลักเกณฑอยางที่พูดมาแลวขางตนวา เรื่องที่เขาจะทําวงศตระกูลใหกาวหนา, ทํา
ประเทศชาติใหกาวหนา, ทําโลกใหกาวหนา นั่นมันกาวหนาทางไหน? ถากาวหนา
ทางวัต ถุ ทางสง เสริม กิเลส สู ไ มไ หว, คือ ไมอ าจเรีย กวา อภิช าตบุต ร. มัน
ตองกาวหนาในทางสรางสรรคความสงบสุข : ไมสงเสริมกิเลส ไมทําลายตนเอง, ไม
ทํ า ลายผู อื ่น . หรือ วา ถา จะมองกัน ที ่โลกแผน ดิน ; เขาก็ไ มทํ า ลายโลกแผน ดิน ,
เขาก็ไมทําลายโลกการเปนอยูในบานเรือน หรือการเมือง, เขาไมทําลายโลกของ
พระธรรม หรือวาโลกทางจิตใจ.
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ฉะนั้ น จึ ง สรุ ป ความได ว า มั น ต อ งเป น ไปเพื่ อ ความสงบสุ ข ที่ ม นุ ษ ย
ควรปรารถนากันจริง ๆ เทานั้นแหละ จึงจะเรียกวาเปนเรื่องของ "อภิชาตบุตร"

ที นี้ พอมาพู ดถึ งคํ าว า "อภิ ชาตบุ ตร" อย างที่ เราพู ดกั นมาแล วนี้ ก็ จะมี ผู
สงสั ย ขึ้ น มาวาอภิ ช าตบุ ต ร อยางที่ วานั้ น น ะ มั น เป น เพี ย งอุ ด มคติ เท านั้ นกระมั ง,
เปนอุดมคติที่พูดเพอ ๆกันไปเทานั้นกระมัง. มันไมใชเรื่องที่ประพฤติได กระทําได
เสียแลวกระมัง.
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ถาคนสมัยนี่ เขาตั้งคําถามอยางนี้ เราก็รูไดทันทีวา คนคนนั้นมันไมเคยรู
เรื่องอะไรเสียเลย, ไม เคยรูเรื่องของพรรพบุ รุษ ที่เคยเปน มาแลว ดวยอุดมคติอัน
นั้น ซึ่งเขาไมไดเรียกวา "อุดมคติ" , ไมไดพูดวา อุดมคติ; ไมไดสอนกันอยางสอน
อุดมคติ. แตเขาทําใหทุกคนในบานเรือนมันมีการประพฤติกระทํา ที่เปนอุดมคติ
และเปนมนุษยอุดมคติ; และก็ไมมีปญหาเรื่องการดับทุกข.
ฉะนั้น มันเรื่องอภิชาตบุตรที่แทจริง ไมใชเรื่องอุดมคติเพอ ๆ ไป สําหรับ
พูด กัน เทา นั ้น ; มัน เปน สิ ่ง ที ่ทํ า ได, แลว มัน ยัง เปน สิ ่ง ที ่ป รับ ปรุง ใหด ี ยิ ่ง ขึ ้น ไป
อี ก ได จึ งเรีย กว า "อุ ด มคติ " ที่ แ ท จ ริง และสํ าหรับ คํ า วา "อภิ ช าตบุ ต ร". ฉะนั้ น
คํ า ว า "อภิ ช าตบุ ต ร" ยั ง ไม พ น สมั ย , ยั งล า สมั ย , ยั งหยิ บ ขึ้ น มาพิ จ ารณา ศึ ก ษา
ปรับปรุง แกไขอยูไดเรื่อย.
ขอให ผู ที่ เป นบิ ดามารดานี่ กําหนดจดจําหลักเกณฑ อั นนี้ ไวให แม นยํ า;
จะได มี โอกาสไปทํ า ไปปรั บปรุ ง ลู กเล็ ก ๆ ตาดํ า ๆ นั่ นแหละ ให มั นเดิ นมาในทางของ
อภิชาตบุตร. มิฉะนั้นมันก็จะย่ําเทาอยูในที่เดิม ซึ่งทนทุกขทรมานดวยกันทุกฝาย,
ไมปลดเปลื้องความทุกขทรมานออกได.
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เดี๋ ย วนี้ เรากลั ว อยู แ ต ว า บิ ด ามารดาจะเข า ใจผิ ด เสี ย เอง ว า ถ า มา
ประพฤติธ รรมะ มีว ัฒ นธรรม มีศ ีล ธรรมกัน แลว มัน ไมร วย, มัน คิด อยา งนี้
มัน ไมร วย; ถา มาถือ ธรรมะแลว มัน ไมร วย. เขาพูด กัน ไปทั ้ง บา น ทั ้ง เมือ ง
ทั้งโลก วาไปมัวถือธรรมะ ถือศาสนาอยูแลว มันไมรวย; เพราะมันเอาเปรียบใคร
ไมไ ด, เพราะมัน หลอกลวงไมไ ด และเพราะมัน ไม......;หรือ วา ยิ ่ง กวา นั ้น มัน
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ไมตองการมากเกินไป, มันไมตองการใหมันเกินความจําเปน. เพราะฉะนั้น มัน
จึงไมรวย มันจะตองการความสงบสุข ประโยชนที่แทจริงเสียมากกวา. ถามันมีมาก
ขึ้นมาเหลือใช มันก็แจกคนอื่นเสียหมดนี่; มันไมตองการจะรวยจะทําอยางไรละ.
ขอนี้ ต อ งคิ ด เสี ย ให ตกวา เราจะเอารวย หรือ วาเราจะเอาถู กต อ งดี
ประเสริฐ? ถาเปน อภิช าตบุต ร มันก็ตอ งสรางความเจริญ สําหรับ มนุษ ย แตก็
ไม ยากจนคนแคน ; ต องไม ลําบาก และมั นยากจนไมไดห รอก คนที่ ดีแลว มั น
ยากจนไมไดหรอก มันมีแตคนรัก มีคนสงสาร มีคนชวยเหลือ. แตจะใหรวยเปน
มหาเศรษฐี มันก็เปนไปไมไดเหมือนกัน เพราะมันตองการนี่.
เมื่อยุติวา ความเปนอภิชาตบุตรนี้ มันเปนของจริง ไมใชอุดมคติเพอฝน
ขอใหสนใจกันใหมากเปนพิเศษ สําหรับนักศึกษาตอไปขางหนา. วันนี้พูดไดแตเคา
เรื่อง รูปโครงของเรื่อง.
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ทีนี้ เมื่อพูดถึงวา ความเปนอภิชาตบุตรสําหรับยุคปจจุบันนี้ หรือวา
โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานี้ จะตองวกไปหาพื้ นฐาน ๓ อยาง ๓ ประการ ที่ได
วามาแลวนั่นอีกครั้งหนึ่ง, เพื่อเปนเครื่องเปรียบเทียบนะ.
พื้ น ฐานที่ รองรับ ในการที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ เรื่องนี้ น ะ เรา
วางไว ๓ ชนิด;

พื้นฐานคือแผนดิน หรือโลกแผนดินนี่ก็จะตองดีขึ้น เพราะฝไมลายมือ
ของพวกอภิชาตบุตร.
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ทีนี้บานเมือง : การเปนอยูในบานในเรือน การปกครอง การเมือง
ก็ตาม จะตองดีขึ้นเพราะฝไมลายมือของพวกอภิชาตบุตร.
ทีนี้เรื่องทางจิต วิญ ญาณ คือ ศีล ธรรม เปน ตน ก็ตองดีขึ้น เพราะ
ฝไมลายมือของพวกอภิชาตบุตร.
โดยใจความยอ ๆ แลวก็มองเห็นได แลวก็เกี่ยวกับอยูกับสิ่งที่มีอยูจริง
ซึ่งควรจะมองกันบางพอเปนตัวอยางวา แผนดินนี้ มัน ตองไมถูกกระทบการเทือน,
ตองไมถูกทําลาย.
เดี๋ ย วนี้ ธ รรมชาติ ถู ก ทํ า ลายมากเกิ น ไป โดยไม จํ า เป น . สิ่ งมี ค าใน
แผนดินถูกทําลายมากเกินไป; นับตั้งแตปาไม ที่อยูบนผิวดิน, นับตั้งแตโลหธาตุ
ที่มันอยูใตดินนี่ มันถูกทําลายมากเกินไปโดยไมจําเปน
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อยา งวา เราขุด น้ํ า ขึ ้น มาใช ใสร ถยนต แลว ก็วิ่ง ไปเที ่ย ว โดยไม
จําเปนจะตองไปเที่ยวกัน นี่เรียกวา "ความเจริญ " หรือวา "ความเสื่อม"; คิดดู
ถามันเกินไปแลว มันคงเปนความฉิบหาย; ของมีคาในแผนดินขุดขึ้นมา ทําเครื่องมือ
สําหรับรบราฆาฟนกันมันก็มากเหลือเกิน แลวก็ทําสําหรับเที่ยวหาความสนุกสนาน
สําเริงสําราญนี้ก็มากเหลือเกิน.

ยกตัวอยางที่วัดนี้ดีกวากระมังวา พวกที่ขี่รถมาเที่ยววัดนี้ใหเปลืองน้ํามัน
รถยนต; กลับ ไมไ ดอ ะไรเลยนั ้น มีม าก มีม ากขึ้น ๆ อาตมาสัง เกตเห็น วา มัน
มากขึ้นทุกป; มากขึ้นทุกที เปลืองน้ํามันรถยนตเปลา ๆ โดยไมไดประโยชนอะไร
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คุม กัน นะ มากขึ้น ทุก ป ๆ ถา อยา งนี ้ มัน ก็ทํ า ไมไ ดสํา หรับ อภิช าตบุต ร เขา
จะไมใชสิ่งที่จําเปนจะตองใช ใหมันหมดเปลืองไป; เขาจะใชน้ํามันสักหยดหนึ่ง
ก็ตองเปนประโยชนเต็มที่.
เรื่องจะตองทําแผนดินใหมันวิปริต ผิดแปลกไป มันก็ตองเกิดประโยชน
เต็มที่ และเปนประโยชนในทางสันติสุข: ไมใชประโยชนในทางสงเสริมกิเลสใหบา
กิเลส เรื่อ งกิน กาม เกีย รติ เหมื อ นอย างที่ เขาทํ ากั น อยูเดี๋ ย วนี้ . ที่ เขาเรียกวา
พัฒนา - พัฒนา มันเรื่องทําลายทั้งนั้น; สรางสถานที่บํารุงบําเรอกิเลสทั้งนั้นแหละ,
ที ่เ ขาเรีย กวา พัฒ นา. อยา งนี ้ไ มใ ชอ ภิช าตบุต ร, ไมใ ชง านของอภิช าตบุต ร.
ในระดับบุคคลที่ดี ในระดับรัฐบาลก็ดี ในระดับอะไรก็ตามเถอะ มันไมใชอภิชาตบุตร.
เรามีสิ่งที่เรียกวา ความเจริญ ; ความเจริญ ; แต เนื้ อแท ของมั น คือ
ความพิ น าศ, ความพิ น าศ; เพราะว าเราไม มี อภิ ช าตบุ ตรที่ แท จริง มั นไม รูว าอะไร.
เปนอะไร
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นี่ตัวอยางสําหรหับโลกแผนดิน เราทํามันเสียจนจะหมดคา, ไมมีอะไรที่มีคา
เหลืออยูในดิน.
ทีนี้ มาถึงเรื่องบานเมือง เรื่องการบานการเมือง หรือเรียกวา การเมือง;
เราไมไดดีขึ้น ไมไดเจริญขึ้น โดยฝไมลายมือของพวกอภิชาตบุตร.

พูดโดยสรุปรวมใหมันสั้น ๆ ทันเวลา แลวก็วา เดี๋ยวนี้เราสูญเสียระเบียบ
การเปน อยู  ที ่ก ิน งา ย อยู ง าย มีค วามสุข เหลือ ประมาณ เรากลายเปน ทํ า ให
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มันกินอยูยาก กินอยูแพง, กินอยูแพงมากขึ้น, แลวก็ใหลําบากมากขึ้น. แลวก็ไมเปน
ไปเพื่อความสงบเลย, ไมใชความสงบสุขเลย, แตโบราณกาลโนน ยิ่งกินอยูงาย
เปนอยูงาย ไมแพง, แลวก็ลวนแตเปนไปเพื่อความสงบสุข.
เดี๋ยวนี้มันตรงกันขามอยางยิ่ง ยิ่งขึ้นทุกทีนะ. จะแพงมาก จะยุงยากมาก
แลวไมมีความสงบเลย; เพราะวาสิ่ งที่ ปรับปรุงขึ้นมากินนั้น มันกลายเปนสิ่งกระตุ น
ในความไม สงบเสี ยเอง. อย างที่ เรียกว า มั นไม ใช เจริญ ขึ้ น; และถ าใครมาทํ าให
ใครเกิดลักษณะอาการอยางนี้ขึ้น เราไมเรียกวาอภิชาตบุตร เพราะวาเราทําความฉิบหายให
เกิดขึ้นในโลกนี้ แตเด็ก ๆ ของเราก็กําลังลุมหลงที่จะทําอยางนี้
เด็ ก ๆ ของเรา, ไปสั ง เกตดู เถอะ ดู ห น า ตา ดู จิ ต ใจ ดู อ ะไรของเขา
เขากําลังเรียนศึกษามุงหมายอยางไร? ตัวเล็ก ๆ นั่นแหละ ตัวโตขึ้นจะทําอะไร?
คือ เขาถูก ทํ าใหม ัน มึน เมา หลงใหล เคลิบ เคลิ้ม ไป ตามความนิย มอยางใหม
คือ จุดมุงหมายของการเปนอยูระบบใหม; ก็นาสงสาร.
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ที นี้ มา มี ร ะบบตลบตะแลงเกิ ด ขึ้ น แทน. ระบบตลบตะแลงก็ ห มาย
ความวา ตางฝายตางใชอุบายตลบตะแลง ใหเราไดเปรียบคนอื่นไว เพื่อเราจะไดรวย
ยังไงละ, เพื่อเราจะไดกาวหนากวา มีโอกาสกวา; ไมเอาความถูกตองเปนหลัก เอา
ประโยชนของเราเปนหลัก; ฉะนั้นจึงตองคดโกง หลอกลวง ตลบตะแลง ระบบนิยม
ความตลบตะแลง มั นก็ เขามาแทนที่ ; ระบบการเมื องที่ บริสุ ทธิ์ ก็ หายไป, ระบบ
การเมืองที่ตลบตะแลงก็เขามาแทนที่. โลกนี้กําลังเปนอยางนี้ และเปนกันทั้งโลก;
ไมมีใครวาใครผิด, ไมมีใครติเตียนในขอนี้.
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เราสูญเสียระบบที่เปนไปเพื่อความสงบสุข; มาไดรับระบบที่ตางคน
ตางตลบตะแลงจะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน. ก็เปนอันวาไมมีอภิชาตบุตรเหลืออยู
ในโลกเวลานี้; เพราะวาการทําอยางนั้น มันทําใหโลกนี้วินาศ ลมจม ทรุดโทรม
ลงไป.
เอาละ ทีนี้ ก็ม าพื้ นฐานที่ ๓ ที่ เรียกวา โลกศี ล ธรรม โลกจิต โลก
วิญ ญาณ. เรากํ าลั งสู ญ เสี ย ความมี ศี ล ธรรม ความที่ จิ ต ใจมี ศี ล ธรรม กํ าลั งสู ญ
เสียไป, สูญเสียไป; มีแตความรู ความฉลาด ความสมามารถ ที่จะกอบโกยจะแสวง
หาเขามาแทนที่ในจิตใจของคน.
อยากจะมีคําพูดสักคําหนึ่ง สําหรับจําคํางาย ๆ คําวา "ศีลธรรมบริสุทธิ์".
ศีลธรรมบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ ในที่นี้ไมเกี่ยวกับฉลาด รอบรูอะไร. คําภาษาอังกฤษ
มีอยูคําหนึ่ง คือคําวา ไมเดียงสา – innocent แปลวาไมเดียงสา. คํานี้แหละเขา
เอาไปใชเปนคําบริสุทธิ์ของพระอรหันต ของผูจบการประพฤติปฏิบัติ เปนผูสําเร็จ
เปนพระอรหันต; ใชคําวา "บริสุทธิ์" อยางไมเดียงสา
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ฟงดูแลวมันก็นาหวัว บางทีก็เขาใจยาก เชน เด็กมันอยูในทองบริสุทธิ์
มาก "ไมเดียงสา" เด็กคลอดออกมา ๒-๓ วันมันก็บริสุทธิ์มาก; แตบริสุทธิ์อยาง
ไมเดียงสา คือรูอะไร. มันบริสุทธิ์อยางไมเดียงสา จนกวาเด็ก ๆ นี้มันจะเกิดความ
รูจั กอรอ ย ไม อรอ ย หวาน ขม อะไรขึ้น มา, รูจั ก สุ ขเวทนาขึ้ น มา มั น จึ งจะเริ่ ม
สูญเสียความบริสุทธิ์ คือ มันเดียงสาขึ้นมา.
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พอ "เดี ยงสา" ขึ้ นมา แล วมั นก็ จะรูจั กเลื อกเอาที่ อรอย, มั นเป นทาสของ
ความอรอ ย, มัน ก็จ ะเอาความอรอ ย. มัน ก็จ ะรูจัก โกรธขึ้น มา เมื่อ ไมได; มัน ก็
จะรูจักรักหรือหลงใหลเมื่อมันได. เมื่อมันโตขึ้น โตขึ้นมา มันก็ยิ่งมีความไมบริสุทธิ์
คือ มันยิ่งเดียงสาขึ้นมาเทาใด มัน ยิ่งไมมีความบริสุทธิ์มากเทานั้น.
ศี ล ธรรมบริ สุ ท ธิ์ นั่ น แหละ เราก็ จ ะเอาความหมายคล า ย ๆ นั้ น หรือ
ทํ า นองนั้ น ; คื อ ว า จิ ต ใจ มั น บริ สุ ท ธิ์ มั น ไม ฉ ลาดและสามารถ ปราดเปรื่ อ งเป น
นั ก ปราชญ วิ เศษอะไรที่ ไหนมา. แต มั น บริสุ ท ธิ์ มั น มี จิ ต ใจตรงไปตรงมา และ
บริสุท ธิ์; มัน ไมรูห นังสือ ก็ได, อยูในปา ก็ได ไมม ีอ ะไรจะประดับ ประดาตกแตง
ใหหรูหราสวยงามก็ได, อาจจะอยูอ ยาง ฤาษีชีไพร อะไรคนหนึ่งก็ได, มีจิตใจที่
บริสุทธิ์ มีศีลธรรมอยางบริสุทธิ์.
นี้ ควรจะนึ กถึ งก อน เรียกว า "พื้ นฐาน ศี ลธรรมบริสุ ทธิ์ " เพื่ อจะเปรี ยบ
เที ย บกั บ ศี ล ธรรมคดโกง คื อศี ลธรรมของคนที่ มั น เฉลียวฉลาด เป น ทาสของกิ เลส
มีนจะมีศีลธรรมคดโกง และมันอยูกันแตพวกมัน. มันก็บัญญัติวา นี่แหละถูกตอง";
ศีลธรรมคดโกงนี่แหละคือ ขอถูกตองแลว, กระทั่งเลยเถิดไปถึงกับวา มือใครยาว
สาวได, มันก็ถูกตองแลว มันก็ยุติธรรมแลว อยางนี้เปนตน
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ฉะนั้นศีลธรรมของตนเฉโก คดโกง มันก็อยางหนึ่ง มีปญญามาก เรียน
หนังสือมาก และรูมาก; แตมีศีลธรรมคดโกง. นี่ศีลธรรมอยางนี้มันไมนาดู.
ศีลธรรมอีกรูปหนึ่งแบบหนึ่ง คือ ศีลธรรมบังคับ ถูกบังคับใหกระทํา,
หรือความจําเปนบังคับ หรือถูกจางถูกสอน ใหมีศีลธรรม, นี้มันก็ยังไมคอยนาดู.
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ทีนี้ เราจะมี ศี ล ธรรมที่ เรีย กวา ไม เดี ย งสา นั่ นแหละกันกอน แลวก็
ระวัง ความไมเ ดีย งสาไวใ หด ี ๆ มัน ผิด ไมไ ด. อยา นอ ย มัน ก็ผ ิด ไมไ ด; แลว
คอยปรับปรุงใหมันมีความรู มีสติปญญามากขึ้น แตตองไมเฉโกง คือไมใชปญญาฉลาด
ชนิดที่จะเอาเปรียบ.
ฉะนั้ น เรามี คํ าอี กสักคําหนึ่ งเกิดขึ้นมา คือคํ าวา "ศี ลธรรมที่ สมบู รณ
แบบ" เพื่ อ จะใช กั บ สมั ย นี้ ศี ล ธรรมสมบู รณ แ บบ ก็ ต อ งรวมคํ า ว า "ศี ล ธรรม
บริส ุท ธิ ์" ของผู ไมเดีย งสา ไวด ว ย. แตจ ะไมเดีย งสาอยู จ นโตนั ้น มัน ไมไ ดด อก;
มั น ถู ก เอาเปรีย บ หรือ ว ามั น ถู ก ย่ํ า ยี ถู ก เบี ย ดเบี ย น จนทนอยู ไม ได . มั น ต อ งเป น
ศีลธรรมที่รูเดียงสากันเสียบาง ที่เดียงสาขึ้น แตวามันไมเปนไปในทางของกิเลส,
มันเปนไปในทางของสติปญญา.
เพราะวาสมัยนี้มันไมใชสมัยเมื่อพันป หมื่นปมาแลว, มันเปนสมัยนี้;
มัน มีก ารศึก ษาเลา เรีย น ทํ า ใหค นมีส ติปญ ญา. มัน ก็เลยมีศีล ธรรมแบบหนึ่ง
ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีสติปญญาเปนศีลธรรมที่บริสุทธิ์ เหมือนกับศีลธรรมไมเดียงสา
แตวา ประกอบดวยสติปญญา เหมาะสมแกเหตุการณ แกสมัยปจจุบัน นี่เราเรียก
วา "ศีลธรรมสมบูรณแบบ"
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ศีลธรรมสมบูรณแบบตองมีลักษณะเปนทิฏฐธรรม.
ศีล ธรรมสมบูร ณแ บบมีห ัว ขอ งา ย ๆ วา ใหรู จ ัก ที ่ค วรจะเวน และ
รูจัก ที่ควรจะประพฤติ หรือกระทํา ไดแ กร ะบบศีล ธรรมทั้ง หลาย อยางที่พ ระ
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พุ ท ธเจ าท านได ต รัส ไว. เอย ขึ้น มาแตหั วขอก็ พ อแล ว : คื อวาเรามี ความรูสํ าหรับ
จะมีความถูกตอง ตามธรรมดา ตามระดับธรรมดา ของมนุษยธรรมดากันเสียมีหนึ่งกอน.
มนุษยธรรมดาควรจะมีความถูกตองอยางไร, เปนอยูอยางไร, รูกัน
เสีย ทีห นึ ่ง ชั ้น หนึ ่ง กอ น; เรีย กวา มีผ ลทิฏ ฐธรรม. ทิฏ ฐธรรม ก็แ ปลวา
ที่คนธรรมดาทั่วไปมองเห็น, ที่คนธรรมดาทั่วไปมองเห็น; เราเรียกวา ทิฏฐธรรม.
ในทิฏฐธรรมนี้ทุกคนเขาใจได ทุกตนมองเห็น ทุกคนยอมรับวาเราจะตองทําอยางไร.
มัน ก็ค ือ กฎเกณฑต า ง ๆ ที ่ว างไวใ นพระศาสนา; ขอ ที ่ค วรเวน ก็เวน , ขอ ที่
ควรทํา ก็ทํา แลวเกิดความสงบสุขตามธรรมดาสามัญ ที่มนุษยจะพึ งมีตามธรรมดา.
เปนประโยชนในทิฏฐธรรมเปนอยางนี้.
เวนอบายมุ ข ๖ ประการ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไมมีใครชอบเวน; กลับจะสงเสริม
เสียอีก : ดื่มน้ําเมา เที่ยวกลางคืน ดูการเลน เลนการพนัน คบคนชั่วเปนมิตร
เกียจครานทําการงาน; หกประการนี้ทานตรัสเรียกวา "อบายมุข" - ปากทางแหง
อบาย; ตอ งเวน หรือ ปด . ตอ ง "เวน " หรือ ตอ ง "ปด " กัน เด็ด ขาด. เดี ๋ย วนี้
เขาไมเวนนี่; เขาไปสงเสริม เขามีอะไรก็เปนเพื่ออบายมุขเสียหมด:-

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ข อ ที่ ๑ ดื่ ม น้ํ าเมา เขาวาเป น ของไม บ าป เป น ของควรกระทํ า และ
ก็ประดิษฐประดอยน้ําเมาใหมันชวนกินยิ่งขึ้น. รัฐบาลสวนมากเก็บภาษีน้ําเมาเปนรายได
เสียเอง เปนประโยชน เปนรายไดเสียเอง.

และ ข อ ที่ ๒ เที่ ย วกลางคื น ก็ ดู สิ เขาส ง เสริ ม การเที่ ย วกลางคื น
อยางที่วาไมเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา รายละเอียดไมตองพูด เชื่อวา
เขาใจกันดีอยูแลว
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แลว ดูก ารเลน นะ ขอ ที ่ ๓ ดูก ารเลน ; เดี ๋ย วนี ้คํ า พูด ที ่ไ มไ ดย ิน
หรือภาพที่ไมควรไดเห็น ปรากฏอยูในจอโทรทัศนทุกบานทุกเรือน แมแตในวัดในวา.
สิ่งนี้ที่เรียกวา มหรสพ ซึ่งควรนาน ๆจะมีครั้ง; เดี๋ยวนี้มีจนเฟอ มีทั้งวันทั้งคืน.
ทุ กบ านทุ กเรือน ที่ เขามี โทรทั ศน หรือมี อะไรอย างนั้ น เขามี ข อ แก ตั ว :
เขามีโ ทรทัศ นเ พื ่อ จะเผยแพรค วามรู ; นั ่น ถูก แลว เพราะมีค วามรู ที ่เ ผยแพรอ ยู
จริง ๆแตห ามองดูไ มว า สว นที ่ไ มใ ชค วามรู  ที ่ทํ า ใหค นเสีย นั ้น ก็ม ีอ ยู  ; และ
คนที่มีกิเลส มันไมสนใจกับวิชาความรู, มันสนใจในเรื่องสงเสริมกิเลสทาเดียว.
ก็ กลายเป นว าเดี๋ ยวนี้ การดู การเล น หรือมหรสพที่ ส งเสริมกิ เลสนั้ น มั น
เฟอ เกิน ไป ; ไมเ หมือ นสมัย กอ น ซึ ่ง หาดูไ ดเ พีย งครั ้ง ๆ คราว ๆ; เดี ๋ย วนี้
เขามาประดิษฐใหมันดูเปนศิลปเสีย. นั่นคือหลอกลวงอยางยิ่งชนิดหนึ่ง เอาลามก
อนาจารมากระทําใหเปนรูปศิลปเสีย, แลวก็แสดงในที่ทุกหนทุกแหงทุกเวลา ก็คือมี
อบายมุขขึ้นไปกวามากมาย.
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ข อ ที่ ๔ นี้ เล นการพนั น ก็ หาที่ ประณี ต ละเอี ยด ไม ผิ ดกฎหมายอะไร
มากขึ้นไปอีก.

ข อที่ ๕ คบคนชั่ วเป นมิ ตร ก็ หมายความวา เมื่ อมั นชั่ วกั นทั้ งโลกแล ว
มั นก็ คื อ ไม ต องมี ขอยกเวนแล ว, มั นชอบกิ เลส ชอบอะไร เหมื อน ๆ กั นทั้ งโลก,
ก็เรียกวาคบคนชั่วเปนมิตรกันทั้งโลกดีกวา. ไมมีใครเหนี่ยวรั้งมาในทางของพระศาสนา. การเผยแผพ ระศาสนาทําไมได ทุก ศาสนาทําไมได เพราะวามัน คบ
คนชั่วเปนมิตรกันเสียทั้งโลก, ดังไปหาเรื่องของกิเลส.
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ขอที่ ๖ ขอสุดทายที่หนาหวัวมาก ก็คือ เกียจครานทําการงาน ทําไม
พระพุ ทธเจาจะตองตรัสเรื่องนี้ วาอยาเกียจครานทําการงาน? ก็ เพราะวาคนมั น
ไม ชอบทํ าการงาน; มั นเหนื่ อยหรือมั นลําบากหรือมั นสกปรก หรือมั นก็เป นที่ ไม น า
ปรารถนาไปทุกอยาง ในการการทํางาน. คนจึงไมอยากทํางานนอกจากจะจําเปน,
ความจําเปนบังคับ; เมื่อจะไดเงินรางวัล หรือคาจางเงินเดือน ก็ตองทําการงาน
ก็ทําเทานั้นแหละ. ทําเทาที่ความจําเปนมันบังคับ; โดยเนื้อแทแลวไมไดชอบทํา
การงาน.
ที ่ถ ูก เราควรจะถือ วา การทํ า การงานนั ่น แหละคือ การปฏิบ ัต ิธ รรม
ที่ควรจะทําใหสนุกสนาน, ควรจะสนุกสนานในขณะที่ทําการงานอยางเหงื่อไหลไคลยอย
นั้นมากกวา. เดี๋ยวนี้เราเกลียดเหลื่อไหลไคลยอย. เราอยากจะไปเลนหวัว ไปกิน
ไปพักผอน, ไมอยากจะแตะตองการงาน.
ไปคิด ดูใ หด ี ใครบา งชอบทํ า การงาน? ถา คนนั ้น ชอบทํ า งานจริง ;
บุ คคลนั้ นพิ เศษมาก เป นคนพิ เศษมาก ที่ ชอบทํ าการงาน. ฉะนั้ น ควรจะจั ดจิ ตใจ
กันเสียใหม ปรับปรุงจิตใจกันเสียใหม ใหสนุกสนานในการทําการงาน. ถา
ประโยชนของตนมันไมมีแลว ก็ทําใหผูอื่น ใหสนุกสนานไปเสีย.
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ใหถือตัวอยางเหมือน พระอรหันต หรือ พระพุทธเจา เรื่องของทานไมมี
แลว; ก็ทําเรื่องใหผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น; เพราะไมอยากจะขี้เกียจทํางาน เห็นวา
การทํ า การงานนั้น มัน สนุก มัน มี คา สมกับ ที่รา งกายมัน จะเคลื่อ นไหว ให
เหงื่อออก มันมีคา ควรที่จะใชเรี่ยวแรงรางกายนี้ทําไป.
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นี่อบายมุข ๖ ประการ มันเปนอยางนี้. เราตองเวน. เวนอบายมุข ๖
ประการ ก็คือเวนพื้นฐานทั่ว ๆ ไปได.
ที นี้ มั นก็ จะเวน ศี ลห า หรือ เวรห านี่ อะไรได งาย : เวน ปาณาติ บาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ดื่มน้ําเมา อะไรไดงาย. ดื่มน้ํา
เมา ก็ มี ใ นอบายมุ ข แล ว มั น ยั ง เหลื อ อี ก ๔อย า ง ก็ เว น ได ง า ย: ถ า เว น อบายมุ ข
มาแลว ไมประทุษรายชีวิตรางกายเขา. ไมประทุษรายทรัพยสมบัติของเขา. ไมประทุษ
รายของรักของเขา. ไมประทุษรายประโยชนของเขาดวยวาจา, ก็เปนการเวนสมบูรณ.
นี้แหละ คือ ศี ลธรรมสมบู รณ แบบ อยางทิ ฏ ฐธรรม ที่ ม นุ ษ ยธรรมดาสามัญจะตองมี ใครทํากันก็จะเปน "มนุษยธรรมดาที่มีศีลธรรมสมบูรณแบบ".
....

....

.....

....
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อภิชาตบุตรรูจักโลกอื่น และโลกุตตระดวย

เอา, ที นี้ ถาเหนื อจากนี้ แปลกไปจากนี้ พ นไปจากนี้ อี ก ก็ตองเรียกวา
"โลกอื ่น " อีก แลว .ใชคํ า วา "โลกอื ่น ", สัม ปรายิก ัต ถะ - ประโยชนอ ยา งอื ่น
- อยางอื่นทีเดียว, คือมันตองไกลไปกวานี้.
นี่ไ มตอ งการความสุข อยา งโลก ๆ, แตตอ งการความสุข ชนิด อื่น
ที่เหนือ ไปกวานั้น ยิ่งไปกวานั้น ; ฉะนั้น จึง ประพฤติธรรมะที่สูงขึ้น ไป ประเภท
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ศี ล สมาธิ ป ญ ญา บรรลุ มรรค ผล นิ พพาน ที่ เรียกวา "โลกุ ตตระ" สู งไปกวาโลก
ธรรมดา เหนือไปกวาธรรมดาสามัญมนุษยที่เขามี ๆ กันอยู. นี้ ก็ตองทําใหได.
เพราะวามนุษยทําได, เพราะวามีไวสําหรับมนุษย; ไมไดมีไวสําหรับ
สุนัขและแมว, หรือไมไดมีไวสําหรับใครที่ไหน; มีไวสําหรับมนุษยจะตองทําใหได.
เมื ่ อ เราทํ า ได อ ย า งที ่ ม นุ ษ ย ธ รรมดาสามั ญ ควรจะทํ า แล ว ; เราก็ ทํ า สู ง ขึ ้ น
ไปถึงที่มนุษยธรรมดาทําไมได, คนธรรมดาทําไมได ; ก็จะไดเปนคนที่เลื่อนระดับ
ขึ้นไป เปนอริยบุคคล หรือ อริยมนุษยนั่น.
สรุปวาความสั้นๆ วา เปน มนุษ ยธรรมดาใหเต็ม ที่แลว ก็เลื่อนขึ้น
ไปเปนอริยมนุษย. ระบบศีลธรรมสมบูรณแบบมันเปนอยางนี้.
ที นี้ ถ า ว า มนุ ษ ย ค นไหนจั ด ทํ า ให ได อ ย า งนี้ ก็ ต อ งเรีย กว า เขาเป น
อภิช าตบุต ร : จัด ใหต ัว เอง ก็เปน อภิช าตบุต ร, จัด ใหค นอื ่น ก็เปน อภิช าตบุตร, จัดใหโลกทั้งโลกมันเปนอยางนี้ได ก็เปนอภิชาตบุตรสูงสุด.
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เพราะฉะนั้น เราชวยกันเผยแผพระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เพื่อใหเขามีความรูความเขาใจถูกตอง แลวก็เลื่อนการประพฤติกระทําขึ้นไป ใหมันมี
ความกาวหนา. เราทุ ก คนก็ จะได ทํ าหน าที่ ของอภิ ชาตบุ ต ร คือ ดีกวาที่ แลวมา
แตหนหลัง จนกวาจะถึงที่สุด จนดีไปอีกไมได. เดี๋ยวนี้มันยังมีที่ดีใหขึ้นไปอีกมาก
มาย; เพราะมั น ยั งอยูในสภาพที่ ต กต่ํ ามาก ฉะนั้ น ชวนกั น เป น อภิ ช าตบุ ต ร คื อ
ทําหนาที่อันนี้ และอบรมลูกหลานของเราใหสามารถ ในการทําหนาที่อันนี้
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นี่แหละเรียกวา ชวยกัน สรางอภิชาตบุ ตร : สรางตัวเราเองกอ น
เพราะวาเราก็อาจจะเปนเยาวชนอยูเหมือนกัน ยังไมคอยมีราคาอะไรนัก ทําใหไดเสีย
กอน. เมื่อเราไดแลวก็ทําเด็ก ๆ ของเราใหเปนอภิชาตบุตร; เขาจะไดชวยกันสราง
โลกนี ้ ใหม ีค วามประเสริฐ ยิ ่ง ๆ ขึ ้น ไป คือ ทํ า ใหม ีศ ีล ธรรมชนิด ที ่แ ทจ ริง มี
ศีล ธรรมสมบูร ณแ บบ มีศ ีล ธรรมที ่บ ริส ุท ธิ ์ ถูก ตอ งตามความหมาย ของคํ า วา
"ศี ล ธรรม" เป น หน า ที่ ข องอภิ ช าตบุ ต รทุ ก คน ไม ว า จะเป น คฤหั ส ถ หรื อ เป น
บรรพชิต; จงทําตนใหเปนอภิชาตบุตร.
ขอให นึ กถึ งพระพุ ทธภาษิ ต ที่ เกี่ ยวกั บเรื่องนี้ อีกที หนึ่ ง วา พระพุ ทธเจ า
ทานตรัสวา บัณฑิตตองการอภิชาตบุตร ไมตองการอวชาตบุตร. หรือ อนุชาตบุตร;
คือ บุต รที ่เ ลวกวา บรรพบุรุษ , หรือ บุต รที ่พ อเสมอบรรพบุรุษ ". ตอ งการอภิชาตบุตร ปรับปรุงพันธุอันใหมขึ้นมา ใหมันกาวหนา.
ถาเราเปนพุทธบริษัทเราควรจะสนองพระพุทธประสงคนะ; ถายังอยาก
จะเรียกตัวเองหรืออางตัวเองวาเปนพระพุทธบริษัท. เราควรจะสนองพระพุทธประสงค
คือ เปน บัณ ฑิต แลว ก็ต อ งการอภิช าตบุต ร คือ ทํ า ตัว เองใหเ ปน อภิช าตบุต ร
อบรมลูกหลานใหเปนอภิชาตบุตร. นี้เรียกวา สนองพระพุทธประสงค.
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แลวก็อยางลืมที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้วา เกี่ยวกับลูกของเรา. ถามความ
จริงใจของตัวเองดูทุกคนวา เรากําลังรูสึกวา ลูกของเราดีแลวจริงหรือ? เอาขอนี้กอน!
พอแมทุกคนนี้กําลังรูสึกวา ลูกของเราดีแลวจริง ๆ หรือ?
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และทีนี้จะถามตอไปอีกทีวา เรากําลังรูสึกวา ลูกของเราดีกวาเราจริง ๆ
หรือ? ใครมีลูกจะทําไดงาย; เพราะมันรูจักดีอยูนี่. ลูกของเราดีกวาเราจริง ๆ หรือ?
ถาสมมุติวามันเงินเดือนมาก มีเกียรติยศมาก มีอะไรมาก มันก็ยังดีกวาเราจริง ๆ หรือ?
ดูในแงอะไรทุกๆ แง บางบางทีเราจะไมยอมรับกระมัง.
แมวา พอแมกําลังไถนาอยูกลางนา; ลูกไปเปนอะไรอยูที่กรุงเทพฯ โนน.
คงไมยอมรับวา ลูกคนนี้มันดีกวาเรา; มันยังมีอะไรที่เหลือสําหรับตะขิดตะขวง
ใจวา ลู กของเรานี้ มั น ยังไม บ ริสุ ท ธิ์วาอยางนั้ น เถอะ; เรายังจะบริสุท ธิ์เสี ยกวา.
หรือวาที่ดีอยางที่ลูกของเราดีนะ เราอยากจะเปนดีอยางนั้นบางหรือ? เราก็คงจะ
สั่นหัว.
เมื่อเรามองเห็น อยางนั้ นแลว เราก็ จะรูสึกเองวา ลูกของเรายังไม
เป น อภิ ชาตบุ ต ร. เราจะตองชวยกัน สรางลูกของเราใหเป นอภิชาตบุ ตร จนกระทั่ ง
เรายอมรับไดสนิทใจวา ลูกของเรามันดีแลวจริงๆ. เรายอมรับสนิทใจวา ลูกของเรา
มันดีกวาเราที่เปนพอแมจริง ๆ, หรือวาเราจะพอใจถาเราไดเปนอยางที่ลูกของเราเปน
อยางนี้ เปนตน.
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นี่แหละพูดกันดวยเรื่องจริง ดวยความรูสึกจริง ๆ ไมใชพูดตามแบบ หรือ
ตามตัวหนังสือแลว. ทีนี้อาตมาอยากจะพูดตามแบบของตัวเองอีกทีหนึ่ง; ใครจะวาบา
วา บอก็ ต ามใจ; คื อ อย างที่ พู ด มาแล ว บ อ ยๆ วา มนุ ษ ย นี้ มั น จะเดิ น ไปนิ พ พาน.
ชีวิตทุกชีวิต แมยังไมเปนมนุษย มันก็ตองการจะวิวัฒนาการเพื่อมาเปน
ของที่สูง กวา; เปน มนุษ ย แลวไปจบกัน ที่นิพ พาน, ดินทางไปสูนิพ พาน. เมื่อ
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พอแมของมันไปไมได ตายเสีย; ลูกของมันเดินตอไป, ลูกคนนั้นมันยังไมถึง; ตาย
เสีย. ลูกของมันเดินตอไป, ลูกของมันเดินตอไป, จนถึงวันหนึ่งนะ จะมีมนุษย
ที่ไปถึงจุดนั้น คือถึงนิพพาน. นี้ถาใครยอมรับเรื่องนี้ ขอนี้ ก็เอา, ก็คิดดูตอไปวา
เดี๋ยวนี้ ลูกของเราสามารถจะเดินทางตอไป จากเราเพื่อไปถึงนิพพานไดหรือไม?
ถาเรามันไมซื่อตรงตอพระพุทธเจา ไมอยากไปนิพพาน ก็ตามใจ; เลิก
กัน ไมตองพูดกัน. แตถาเรายังซื่อตรงตอพระพุทธเจา ยังมีอุดมคติเพื่อนิพพาน
อยูแลว; เราก็ตองคิดนึกถึงขอที่วา ลูกหลานของเรามันจะชวยเดินตอไปจากเรา
เพื่อใหมนุษยถึงนิพพานจนได.
เรานี้ก็พยายามเต็มที่แลว ที่จะใหถึงพระนิพพาน แมในขณะที่จะ
ดับจิต วาระสุดทาย ก็ยังดี. แตเดี๋ยวนี้ลูกของเรา, เราไมยากจะใหเขาหนีไปเสีย
ทางอื่น. ไมอยากใหเขาถอยหลังไปเสียทางอื่น; ใหเขาเดินตอไป และใหเขาทําไป
ในนามมนุษยทุกคน. เอามนุษยทุกคนมารวมกันเปนคนเดียว. แลวมนุษยนี้ตอง
ไปถึงนิพพานใหได ถาคนนี้เดินไมถึง, คนนั้นก็เดินตอ, คนโนนก็เดินตอ, จนในที่สุด
กลาวพูดไดวา มนุษยแหละมันไปถึงนิพพาน.
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ทีนี้ เราก็มาดูลูกหลานของเราปจจุบันนี้วา ลูกของเราจะสามารถเดินทาง
ตอจากเราไปถึงนิพ พานไดหรือไม? พอเรามองดูเขาจริง ๆแลวก็ใจหายวาบได;
คือลูกของเรามั นเล นไมซื่อแลว มั น จะไม เดิ น ตามทางของนิ พ พาน มั นจะหลอก
เดินไปในทางที่ตรงกันขาม. นี่แหละคือความหมายชัดเจนที่สุดของคําวา "อวชาตบุตร"
คือบุตรที่เลวกวาพอแม; มันไมสืบตอการกระทําของพอแม, มันกลับกระทําไปใน
ทางตรงกันขาม หรือเลวกวา, ก็เปนอภิชาตบุตร บุตรที่เลวกวาบิดามารดา.
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ที นี้ ถ า ว า มั น เป น บุ ต รดี ก ว า นั้ น ; มั น ซื่ อ ตรงต อ อุ ด มคติ นี้ มั น ก็
พยายามเดิน เดิน เดิน เทา ที ่บ ิด ามารดาพยายามจะเดิน . ถา อยา งนี ้ก ็เรีย กวา
"อนุชาตบุตร" ได, บุตรที่ทําพอเสมอกันกับบิดามารดา.
ที นี่ มาดู อี กที หนึ่ ง บุ ตรอี กคนหนึ่ ง อี กพวกหนึ่ ง เขาทํ าเก งกวาเรามาก
เก งกว าพ อ แม ม าก กํ าลั งก าวหน าพรวดพราดไปยั งพระนิ พ พานที เดี ย ว อย างนี้
ต างหากถึ งจะเรี ยกว า "อภิ ชาตบุ ตร" อภิ ชาต, อภิ ชาตะ แปลว า เกิ ด มายิ่ งกว าบิ ด า
มารดา.
เมื่ อ มี อ ภิ ช าตบุ ต รขึ้ น มาแล ว ผลมั น ก็ น า ชื่ น ใจ. อภิ ช าตบุ ต รที่ แ ท จ ริ ง
ย อ มจะต อ งทํ าตรงตามหน าที่ คื อ ชี วิต ของเราก า วหน าเรื่อ ยไป ไปตามทางของ
นิพพาน, และก็ชวยเหลือผูอื่นใหเปนอยางนั้นดวย. ลูกหลานของเขาก็จะเปนอยางนั้นมากขึ้น,
วงศตระกูลของเขาก็จะเปนวงศตระกูลที่ประกอบดวยธรรมะ, หรือศีลธรรมยิ่งขึ้น.
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นี่ ก็ เป น เครื่ อ งวั ด ที่ ม องเห็ น ได ง าย ๆ ว า วงศ ต ระกู ล ของเรา มี ลู ก หลานที่
หนั กแน น ในศี ลธรรมมากยิ่ งขึ้น หรือ เปล า ? ถ ามั น เป น อยางนั้ น ก็เรีย กวา สกุ ล นี้
ลวนแตเปนอภิชาตบุตร เขากลาที่จะเปนอริยบุคคล. พูดอยางนี้คลายกับอวดดี หรือ
สอนคนให อ วดดี หรือ ดู ห มิ่ น พระอริย เจ า ; ไม ได ต อ งการอย า งนั้ น , ไม ได แ นะนํ า
อยางนั้น.
ตอ งการจะบอกวา ผู ที ่เ ปน อภิช าตบุต รนี ้ จะกลา หาญในการที ่จ ะ
ไปเปน พระอริย เจา ; มัน ไมก ลัว มัน ไมล ะอาย มัน ไมส งสัย มัน ไมล ัง เล มัน
บากบั่ นเพื่ อความเป นอริยบุ คคล นี้ ในส วนตั วของเขาเอง เขาเป นอยางนั้ น; ที นี้ ใน

www.buddhadassa.in.th

๗๔

เยาวชนกับศีลธรรม

สวนสังคมเขาก็ชวยสังคม ใหมันเปนอยางนั้น; เขาเปนอยางไรเขาก็สรางสังคม
อยางนั้น.
นี้คือพวกอภิชาตบุตร ที่เปนมหาบุรุษที่เกิดมาในโลกนี้ เพื่อทําโลกนี้ให
ไดรับประโยชนเต็มที่ถึงที่สุด. นี้จบเรื่องของอภิชาตบุตรโดยเคาเงื่อน.
....

....

.....

....

เรากําลังเปนอภิชาตบุตรเพียงไรหรือไม
ทีนี้ เราละ เปนอยางไร ? เอาละในที่สุดมันก็จบกันดวยการ ทดสอบ
ตัวเองในปจจุบันนี้วาเรากําลังเปนอยางไร? เราไมประสีประสาตอเรื่องนี้เสียเลย
ใช ไ หม? หรื อ ว า เรากํ า ลั ง สนใจอย า งยิ่ ง . เราต อ งการความเป น อย า งนี้ . เรา
ตองการจะเปนเสียเอง หรือวาไมตองการซึ่งความเปนอภิชาตบุตร.
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เท าที่ สั งเกตเห็ น แล ว มั น เห็ น ไปในทางที่ วา เรายั งไม รูจั ก สิ่ งนี้ ยั งไม
ประสีประสาตอสิ่งนี้; เราไมตองการจะเปนอภิชาตบุตร, ไมตองการอภิชาตบุตรดวย
และไมตองการจะเปนอภิชาตบุตรดวยตนเองดวย; เพราะเราไมรูนี่วา "อภิชาตบุตร"
เปนอยางไร? เราอยากจะสมบูรณไปดวยเรื่องวัตถุปจจัย เรื่องกิน กาม เกียรติ;
เราตองการใหลูกของเรา ก็เปนอยางนั้น, ใหหลานเราก็เปนอยางนั้น, เพราะเรา
มองใหไกลไปจากนั้นไมเปน มองไมเห็น มองไมได มันก็เลยติดตันกันอยูที่นี่.
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เดี๋ยวนี้ เรียกวา ทั้งโลกก็แลวกัน. ทั้งโลก เราไมประสีประสาตอ
การกาวหนาไปหาสิ่งสูงสุด ซึ่งจะเรียกวา "พระเปนเจา" หรือเรียกอะไรก็สุดแท.
ตัวเขาเองก็ไมตองการอภิชาตบุตร ไมตองการลูกหลานใหเปนอภิชาตบุตร, ตัว
เขาเองก็ไมตองการอภิชาตบุตร ดวยตนเอง. เรื่องมันก็จบกันอยางที่เปนอยูในโลกนี้
ในเวลานี้; โลกนี้ก็มีแ ตค วามยุง เหยิง มีค วามโกลาหล วุน วาย. ที่เ ขาเรีย ก
กั น เดี๋ ย วนี้ ก็ เรีย กวา มี แ ต ค วามยุ ง ยาก ความวุ น วาย, เป น วิ ก ฤติ ก ารณ คื อ
ความไมปกติ มีแตความทุกขรอน.
สรุปความวา ขอใหทานไดพิจารณารายละเอียดเหลานี้ ซึ่งอธิบายคําวา
"อภิชาตบุตร" คือ คนที่เกิดมาแลว ไดทําอะไรมากยิ่งขึ้นไปกวา ที่บิดามารดาได
เคยกระทําไวในทางของความสงบสุข และอยาไดเห็นวามันเปนอุดมคติเพอฝน พูดไว
ใหเหอกันเลน ใหฝนกันเลน ไมใชอยางนั้น. พระพุทธเจา หรือพระศาสดาไหน ๆ ก็
ตาม ทานตองการอยางนี้ และความเปนอยางนี้ยังไมพนสมัย หลักเกณฑอันนี้ยังไมพน
สมัย, คนยังตองการความกาวหนาในทางที่ถูกตองอีกมากมาย และไดเปนอภิชาตบุตร
ก็เพื่อเหตุนี้เอง.
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แลวเดี๋ยวนี้ ก็มีปญหาเพิ่มขึ้น วา โลก สมัยนี้ มัน เปนโลกที่เจริญดวย
วัต ถุอ ยางยิ่ง ฉะนั้น ความเป นอภิ ชาตบุ ตร ก็ลําบากมากขึ้น กวาเดิม เขาจะต อ ง
ปรับปรุงความเปนอภิชาตบุตรนี้ ใหเขากันไดกับความเจริญกาวหนา ในทาง
วัตถุ; ไมเชนนั้นจะไมมีใครยอมรับ. ความเจริญกาวหนาทางวัตถุนี่มันถอยหลังไมได
แลว มันมีแตจะเฟอมากไปอีก.

ที นี ้ เร า ก็ ไ ม เ อ า ส ว น ที ่ เ ฟ อ นี ่ ก็ ไ ม เ อ า ; เอ า แ ต ส  ว น ที ่ พ อ ดี
ที่ถูกตอง เทาที่มันควรจะเปน. เพราะวามันกลับถอยหลังไปอีกไมได ก็มีอยูมาก. เชน
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วา ใชไฟฟาแลวอยางนี้ จะไปจุดไตกันอีก เหลานี้มันคงทําไมได; เพราะมันไมมี
ไตจุดนั่นแหละ. ถาจะเลิกไฟฟา ไปจุดใต มันก็ไมมีไตจุด; มันตองทําอะไรตอ
ไปขางหนา เพื่อใหเหมาะสมกับที่วา มันมีไฟฟาใชแลว.
ฉะนั้น ความเปน อภิช าตบุตรนั้น ตองเกง ขยายตัวออกไปถึง สวนที่
มันเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาในทางวัตถุดวย โดยปองกันอยาใหวัตถุนิยมมันเปนพิษ
ขึ้นมา เปนอันตรายขึ้นมา; และก็ไมลุมหลงในทางวัตถุนิยมเหลานั้นดวย.
ในที่สุดก็ไมมีอะไรดีกวานี้ คือมนุษยมันไดไปถึงจุดที่สุด ที่มนุษยควร
จะไป เรียกวา ไมเสียทีที่มีมนุษยขึ้นมาแลว ในสากลโลกนี้.
เอาละ เปนอันวา ในวันนี้เราพูดถึง เยาวชนอภิชาตบุตร เราจะชวยกัน
สรางเยาวชนชนิดที่เปนอภิชาตบุตร. พอแมจะตองรูเรื่องนี้ใหดีกอน จึงจะไป
สรางอภิชาตบุตร ขึ้นมาได; แลวปญ หาตาง ๆ ก็จะหมดไป. เดี๋ยวนี้ปญหาหมด
ไมได; เพราะวามนุษ ยไมรูวา มนุษ ยนี้จะตองไปกันทางไหน? ไปจบกันที่ไหน?
ไปสูงสุดกันที่ไหน? มันก็สอนใหควาอยูในความไมรู ในความมืด ในอวิชชา เรียกวา
"พายเรืออยูในอาง" ซึ่งมันมีเพียงเทานั้น มันก็ไมพนไปจากทุกขได.
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เราพุท ธบริษัท ตอ งการจะทําหนาที่ส นองพระพุท ธประสงค ใน
ความมุงหมายที่จะชวยโลก ทั้งเทวโลกและมนุษยโลก ซึ่งเปนวัตถุประสงคของพระพุทธเจา. เปนวัตถุประสงคของพระศาสนา, หรือของพระธรรม. พระพุทธองคจึง
ทรงมอบหมายหนาที่นี้ไว แกสาวกสงฆ พุทธบริษัท ใหชวยกันทํา; เพราะฉะนั้น
อาตมาถือวา ไมใชเรื่องนอกเรื่อง; ไมใชเรื่องเกินขอบเขต. เปนเรื่องที่อยูในหนาที่,
เปนหนาที่ที่จะตองประพฤติกระทํา.
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ขอให ทุ ก คนเอาไปพิ จารณาดู แล ว ช วยกั น คนละไม ค นละมื อ ในการ
กระทํ า เพื ่อ ใหศ ีล ธรรมกลับ มา เพื ่อ ใหเ กิด อภิช าตบุต ร ผู ดํ า เนิน ชีวิต ดว ย
ศีลธรรม.
ขอยุติ การบรรยายในวันนี้ ไวเพียงเทานี้ ขอโอกาสใหพระคุณเจาไดสวด บท
สงเสริมกําลังจิตใจในการประพฤติธรรม.
--------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๓หินโคง ๑๕ ม.ค. ๒๐

การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายวันเสาร เปนครั้งที่ ๓ แหงภาคมาฆบูชา นี้ จะไดกลาวโดยหัวขอ
ใหญที่วา เยาวชนกับศีลธรรม ตอไปตามเดิม; แตสําหรับหัวขอยอยโดยเฉพาะในวันนี้นั้น
จะไดกลาวโดยหัวขอวา การสรางเยาวชนยุคปจจุบัน.
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(คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา ๘๗)

การกล าวถึ งเยาวชนอย างซ้ํ า ๆ ซาก ๆ นี่ คงจะเป น ที่ เบื่ อ หน ายแก
หลาย ๆ คน, แต ท านลองคิ ดดู วา เรื่องของเด็ ก ๆ นั่ น มั น ไม จบไม สิ้ น. บ านเรือ น
ไหนมีล ูก เด็ก ๆ เล็ก ๆ มัน มีเรื่อ งที ่จ ะตอ งดูแ ล วา กลา วกัน ไมรูจ บไมรูจ ัก สิ ้น ;
มันเปนอยางนั้นเอง. เพราะฉะนั้นเราก็พู ดกันถึงเรื่องเยาวชนซึ่งดูเหมือนจะไปไม
รูจักจบจักสิ้น กันอีกสักพักหนึ่ง.
๗๘
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ขอใหทานทั้งหลายมองอยางยุติธรรมกันบาง วาการชวยกันทําใหเด็ก ๆ
หรือเยาวชนดีขึ้นนั้นมันเปนหนาที่โดยตรงของมนุษย. ทานคิดวา เกิดมาหาเลี้ยง
ปากเลี้ยงทอง เลี้ยงลูก เลี้ยงหลานไปไดแลว มันก็พอแลว; นั่นยังตองระวังอยูอีก
ขอ หนึ ่ง วา ลูก หลานมัน ดีขึ ้น หรือ เปลา ? ถา ลูก หลานไมด ีขึ ้น ; การกระทํ า ของ
พอ แม ก็ไม ผิดอะไรกับการกระทําของสัตว. ที่เรียกกันวา สัตวเดรัจฉานทั่ว ๆ ไป.
มนุษ ยม ัน ตอ งเปน มนุษ ย คือ มัน ดีขึ ้น แปลวา ใจมัน สูง ขึ ้น . ถา ลูก หลาน
มาแลว ใจมันไมสูงขึ้น; มันก็เหมือนกับมิไดมี.
ฉะนั้น ขอให ถือ เป น หน าที่ สํ าหรับ บิ ด ามารดาทุ ก คน วาจะต อ งทํ า
ลูกหลานใหมันดีขึ้น. บิดามารดาในภาษาคน คือ พอแมนี้ก็ดี, บิดามารดาใน
ภาษาธรรม เชน อุปชฌาย อาจารย ครูผูสั่งสอนนี้ก็ดี, ก็เรียกวา บิดามารดา; จะ
ตองทําลูกหลาน จะเปนลูกหลานโดยตรง หรือลูกหลานโดยความเปนศิษยเปนตนนี้
ใหมันดีขึ้น. นี้เปนหนาที่อยางลึกซึ้งซอนเรนอยูในนั้น; เพราะถาเราไมทําหนาที่อยางนั้น
โลกนี้ก็จะแตกสลายไป.
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การทํ าให โลกนี้ เจริ ญ ขึ้ น มั น เป น หน า ที่ เพราะวาทํ าให โลกนี้ มั น ยั ง
คงอยู  . แต ค วามเจริ ญ นั ้ น มั น มิ ไ ด ม ี อ ยู  เ พี ย งเรื ่ อ งทางวั ต ถุ ; เรื ่ อ งทาง
จิ ตใจก็ ต องเจริญ ด วย. และถ าเรื่องทางวั ตถุ มั นเจริญ จนเฟ อ, เรื่องทางจิ ตใจก็ จะ
เสียหายหมด. เราจึงตองมีความเจริญ ที่ควบคูกันไป จึงจะเรียกวาโลกนี้มันดีขึ้น;
และลูกหลานนั่นแหละมันเปนผูทําใหเปนอยางนั้น คือใหมันดีขึ้น. ถาลูกหลานมันไป
ทําใหเลวลง; มันก็เลวลง ซึ่งจะถึงความวินาศก็ได.
โลกในอนาคตนี่ มั น ขึ้ น อยู กั บ เยาวชน. ถาเยาวชนเขาทําผิดไป
วัฒนธรรมทั้งหลายก็จะสูญสิ้นไป; โดยเฉพาะอยางยิ่ง แมแตพระพุทธศาสนาก็จะไม
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มีเหลือ. ขอใหฟงดูใหดีวา อาตมากําลังกลาววา แมแตพุทธศาสนาก็จะไมมีเหลือ;
ถาหากวาเยาวชนของเราในอนาคต มันไมไดดีขึ้น คือ ไมไดถูกตองยิ่งขึ้น. เพราะ
ฉะนั้นควรจะถือวา การทําใหเยาวชนของเราดีขึ้นนั้น มันเปนการกุศลที่แทจริง
และอยางยิ่ง, ทั้งแทจริง และทั้งอยางยิ่ง, คือสูงสุด.
ขอใหดูใหดี วาการกุศลไหนมันจะเปนการกุศลที่แทจริงหรือสูงสุด มักจะ
คิดกันแตเรื่องทําบุญทําทาน ซึ่งมันเปนของงายและสําหรับคนโง. ขออภัยที่ตอง
กลาวอยางนี้; อยาไดโกรธเลย วาของงาย มันตองสําหรับคนโงเสมอ; ของยาก
มันตองสําหรับคนมีสติปญญา. และของงาย นั้นมันจะมีประโยชนที่ลึกซึ้ง ประเสริฐ
สุด ไดอ ยา งไร; มัน ตอ งของยากตา งหาก ที่มัน มีผ ลประเสริฐ สูง สุด ลึก ซึ้ง .
นี้ก็ไดแกการที่จะทําใหลูกเด็ก ๆ หรือเยาวชนของเราในอนาคตมันดีขึ้น.
มันเปนการกระทําที่ทําไดยาก แมจะเอามาพูดกันใหจบใหสิ้น มันก็ยังยาก;
พูด กัน หลายครั้ง แลว มัน ก็ไมรูจัก จบสัก ที มัน ยังมีแ งนั้น แงนี้ ที่ยังรูสึก เปน
หวงอยูเสมอ. ใครไมรูสึกก็ตามใจ; แตอาตมามันรูสึก มันอดไมได มันนอนคิด
นอนนึก อยูแตวา "เยาวชนในอนาคต เขาจะทําลายโลกนี้เสียอยางไร; หรือวาเขา
จะชวยกันทําใหโลกนี้เจริญงดงาม ใหมีศาสนายังคงอยูไดอยางไร"; จึงเอามาพูด
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ประจวบกับ วา สมัยนี้ป ระเทศไทย มีปญ หาเกี่ย วกับ เยาวชนเปน
อันมาก หลายแงหลายมุม; จึงถือโอกาสเอามาพูดกันเสียคราวเดียว พรอมกันไป
ทั้ งเรื่อ งที่ บ าน ทั้ งเรื่อ งที่ วัด ให ก ลมเกลี ย วกั น ไป มั น จะได งา ยขึ้ น . การแยกดู
หรือแยกพูดทีละเรื่อง มันดูจะลําบากแมในการพูด หรือการทําความเขาใจ; ก็เลย
ถือโอกาสพูดกันเสียในคราวเดียว.
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ขอใหทบทวนถึง คําที่ไดกลาวมาแลวตั้งแตตน ซึ่งเปนหัวใจของเรื่องวา
เยาวชนนั่นแหละคือโลกในอนาคต; และโลกในอนาคตจะเปนอยางไร มันก็
แลวแตเยาวชน. ถายังมองไมเห็น ก็ไปคิดดูเสียบาง มันเปนเรื่องงาย ๆ เพราะ
มนุษยนี่ มันเปนคนทําโลก หรือสรางโลก; ถามนุษยมันเปนอยางไร มันจะสราง
โลกอยางนั้นในอนาคต มันก็คือมนุษยในอนาคตจะสรางขึ้นอยางไร.
เดี๋ยวนี้ก็ยังเปนเยาวชนอยู; เยาวชนกําลังเปนปญ หาอยางหนักอยู
ในเวลานี้ ในขอที่วา ไมรูวาเขาจะเดินทางไปทางไหน จะไปสูความลมจม หรือจะ
ไปสู ค วามรอด. นี ้ค วามหวัง ของเราก็อ ยู มี ่เ ยาวชนนั ่น เอง; เพราะฉะนั ้น ขอ
ใหใชเวลาเทาที่จะมี เทาที่จะเจียดได เอามาคิดนึก ศึกษา ปรึกษาหารือ และพยายาม
แกไขปญหาเหลานี้ ซึ่งอาตมายืนยันวา เปนการบําเพ็ญที่สูงสุด ยากสักหนอย ก็
ขอใหทนเอา.
เราตองการเยาวชนที่เรียกวา อภิชาตบุตร มีลักษณะอยางไร ก็ไดกลาว
ไปเปนสวนใหญแลว ในการบรรยายครั้งที่แลวมานี้เอง. อภิชาตบุตร แปลวา บุตร
ที่ยิ่งกวาบิดามารดา; ถาเราไดบุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา ในทางความรู ความ
สามารถ ความประพฤติ หรือ การกระทํ า โลกนี้ ก็ ต อ งดี ขึ้ น กวา โลกในสมั ย บิ ด า
มารดา.
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ถานึกถึงปู ยา ตา ยาย ที่แลวมาแตหนหลัง มันมีปญหาที่จะพูดลงไปวา
ดีขึ้น หรือ เลวลง. ที่เห็นไดโดยงาย ก็คือวา ทางวัตถุ สิ่งของนี้ มันดีขึ้น; แต
ทางจิตใจมัน เลวลง; เลยตองแบงแยกกันวาดีบางอยาง เจริญบางอยาง เจริญจน
เฟอ, แตบางอยางนั้น มันขาดไปทีเดียว. ฉะนั้น เราจะทําใหมันเต็มไดอยางไร.
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คํ า วา อภิช าตบุต ร บุต รที ่ยิ ่ง กวา บิด ามารดา นี ้ ตอ งดีก วา ทั ้ง
ในทางฝา ยวัต ถุแ ละทั ้ง ทางจิต ใจ; ถา พูด ใหสั ้น ที ่ส ุด ก็พ ูด วา โลกนี ้ม ีส ัน ติ
มากยิ่งขึ้นนั่นเอง.
จะขอใชคําจํางาย ๆ สักคําหนึ่งวา "เปาหมาย" เป าหมายของเราในการ
สรางเยาวชน :เราตองการอภิชาตบุตร ที่จะทําใหบุคคลก็ดีขึ้น บานเมืองก็ดีขึ้น
โลกทั้งโลกก็ดีขึ้น คนแตละคนดีขึ้นก็เปนคนมีศีลธรรมมากขึ้น.
ทีนี้ บานเมือง คือสังคม ที่แวดลอมเราในระยะใกล ๆ นี้ ก็ดีขึ้น, จน
กระทั่งวาโลกทั้งโลกก็ดีขึ้น. ขอใหชวยกันจําคําวา โลก ไวสักหนอย ถาเราเห็นแกตัว
ไมเห็น แกโลก เราไมใชพุท ธบริษ ัท ; ถาเราเปน พุท ธบริษัท เราตอ งเห็น แกโลก
คือ "สัตวมีชีวิตทั้งหลาย ทั้งเทวดา ทั้งมนุษย ทั้งสัตวเดรัชฉาน" ฉะนั้น เราจึงมีสิ่ง
ที ่เรีย กวา โลก เปน หลัก เกณฑใ นการที ่จ ะมีเ ปา หมาย สํ า หรับ การทํ า ใหม ัน
ดีขึ้น.
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สําหรับคําวา "โลก" นี่ อาตมาอยากจะแนะนําใหทุกคนสนใจวา มีกันสัก
๓ โลกเถอะ จะไดทําใหมันครบถวนจริง ๆ สามโลก ก็คือ โลกแผนดิน นี้อยาง
หนึ่ง, แลวก็ โลกบานเมือง คือเกี่ยวกับมนุษยนะ. การบานการเมืองนี่ เรียกวา
โลกการเมืองก็แลวกัน นี้ก็เปนโลกหนึ่ง, ทีนี่โลกที่สาม คือ โลกของพระธรรม.
ทั้งสามโลกนี้ มันซอ นกันอยูอยางสนิท; แตมัน ก็ยังเปน ๓ โลกอยูนั่นเอง. มัน
จะจัดการเหมือน ๆ กัน อยางเดียวกันไมได; มันตองแยกกันจัดการ.

โลกแผนดิ น เกือบจะไมตองอธิบายกระมัง. แผนดิน กอนหิน ตนไม
หวย หนอง คลอง บึงบาง ทะเล ภูเขา อะไรก็ตาม; เหลานี้ เรียกวา โลกแผนดิน
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นี่มันก็ควรจะดีขึ้น; อยาใหมันถูกทําลายลง ถาเยาวชนมันดีขึ้น มันก็จะสรางโลก
แผนดินนี้ใหดีขึ้น; ไมทําลายโลกแผนดิน ใหสูญหายไป หรือแมแตใหมันสกปรก
ไมน า ดู, หรือ วา เกือ บจะใชป ระโยชนอ ะไรไมไ ด. ขอใหเ ยาวชนในอนาคต
ชวยทําใหโลกแผนดินใหมันดีขึ้น.
ทีนี้ โลกบานเมือง คือ บรรดาสิ่งที่มิไดเปนไปตามธรรมชาติ ที่มนุษย
ตองทําขึ้นมา. บาน หรือ เมือง แลวก็ การบาน การเมือง การเปนอยู การทํามา
หากิน, การเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน เพื่อใหบานเมืองมันรุงเรืองและมีสันติ; นี้เรา
เรียกวา โลกบานเมือง เราก็ยังหวังวา เยาวชนในอนาคตที่เปนอภิชาตบุตร
นั ่น มัน จะชว ยทํ า ใหด ีขึ ้น . อยา ใหบ า นเมือ งที ่เต็ม ไปดว ยอาชญากรรม, เต็ม
ไปดวยอันตราย; เปนโลกการเมืองที่หลอกลวง สารพัดอยาง อยางกับวา ไมมีใคร
จะไวใจใครได ไมมีทางที่จะนอนตาหลับ; เพราะโลกบานเมือง หรือ โลกการเมือง
นี้มันไมดี. ขอใหเยาวชนในอนาคตของเรา ชว ยกัน สรา งโลกบา นเมือ งนี้ใ ห
มันดี มีบานเรือนดี มีผูคนดี มีการเมืองการบานที่ดี.
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ทีนี้ มาถึงโลกที่สาม คือ โลกพระธรรม อยูที่ไหน? ถาฟงเทศนกันมา
หลายสิบครั้ง หลายรอยครั้ง แลวยังไมรูวา โลกพระธรรมอยูที่ไหน มันก็เปนกรรม
ของคนนั้ น . ขอให พ ยายามคิ ด ดู สนใจให รู ว า โลกพระธรรมนั้ น มั น
อยู ที่ไหน? มันจะอยูที่ไหนได ถาไมอยูที่ตัวคน.

ตัวธรรมะ ของธรรมชาตินั่น มันก็เปนเรื่องของธรรมชาติ; มันไมเกี่ยว
กับคน ก็ปลอยมันไปตามเรื่อง. แตวามันเกี่ยวกับคน ตองมีในคน; ไมมีแลว
คนไมเปนคน, หรือคนไมเปนมนุษยนี้. มันอยูที่คน ไมไดอยูที่แผนดิน ไมไดอยู
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ที่ บ า นเมื อ ง ไม ไ ด อ ยู ที่ เรื่ อ งกิ เลส หรื อ เรื่ อ งของโลกทั่ ว ๆ ไป; แต ว า อยู ที่ ก าร
ประพฤติที่ถูกตอง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของคน.
ทานอาจจะแยกออกมาไดหรือไม นั่นมันเปนความสามารถของทานเอง.
แตอ ยากจะใหม องดูอ ยา งงา ยๆ วา ถา ทุก คนในโลกธรรมะ แลว โลกนี้จ ะมี
ธรรมะ แลว สว นที ่ม ัน เปน อยา งนั ้น แหละ เรีย กวา โลกของพระธรรม ตา งจาก
โลกของหมูคนที่ไม มีธรรมะ. ถาสมมุติวาพวกไหน มนุ ษ ยพวกไหน คนพวกไหน
เขาไมมีธรรมะกันเลย; เขาอยูกันไดอยางไร? เขาก็อยูกันได ตามแบบของเขา; แต
เขาไมมีธรรมะอยูเลยในใจของเรา หรือในการเปนอยูของเขา เขาก็ไมมีธรรมะ.
สวนเราที่ประพฤติธรรมอยูนี่ มันมีโลกของธรรมะเปนระบบ เปนระเบียบ
เป นระแบบ เปนอะไรตาง ๆ อยูในจิตใจ เปนหลักธรรมะที่แทจริง; แลวมั นก็แสดง
ออกมาภายนอกบา ง ใหค นอื่น ไดรูไดเห็น . เพราะวาธรรมะมัน มีอ ยูขา งใน มัน
จึงไดออกมาในรูปอยางนี้; เชน สภาพที่สงบสุข เยือกเย็น เอื้อเฟอเผื่อแผ สุจริต
ยุต ิธ รรม อะไรก็ต าม มัน แสดงอยู ทั ่ว ๆ ไป ในหมู ค นที ่ม ีธ รรมะ. สว นนี ้เ รา
เรียกวา โลกของพระธรรม จะมีอยูแตในหมูบุคคลที่ประพฤติธรรม.
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แมโ ลกพระธรรมนี ้ เราก็ห วัง อยู ว า เยาวชนในอนาคต ที ่เ ปน
อภิชาตบุตร เขาจะชวยกันรักษาไว, เขาจะชวยสรางขึ้นมาใหดีกวาเดิม หรือวา
ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนกวาจะถึงจุดสุดยอดที่เขาไดสมมติเรียกกันไววา โลกของพระศรีอาริย.
โลกของพระศรีอาริย, พระศรีอาริยเมตไตรย เรียกเต็ม ๆ, เรียกสั้น ๆ วาพระศรีอาริย.
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โลกของพระศรีอาริยนี้ คงจะแปลกมาก คือไมมีความผิด ไมมีความชั่ว
ไมมีใครทํารายใคร; และที่จะแปลกมากที่สุด ก็คือวา ไมตองมีใครชวยใคร. ใคร
มองเห็นวา สภาพที่ใครไมตองชวยใครนี่ มันจะมีไดอยางไร. เดี่ยวนี้ก็ตองชวยกัน
ไปหมด แมแตชวยเรื่องเจ็บปวย เรื่องขาดแคลน เรื่องอะไร ก็ตองชวยกันไปหมด.
เมื่อเราจะมีโลกพระศรีอาริย ที่ไมมีความขาดแคลนเลย, ไมมีความทุกขยากลําบากที่ใคร
จะตองชวยกันอีก; นั่นแหละคือ โลกของพระธรรมที่สมบูรณ, มีศีลธรรมทุกกระเบียด
นิ้ว อยูที่เนื้อที่ตัวของคนทุกคน
ขอใหมีความหวังสักหนอยวา เยาวชนในอนาคตของเรา จะชวยกันสราง
โลกชนิดนี้ขึ้นมา โดยการรับชวง ถายทอดกันไปตามลําดับ, ตามลําดับ. ถาไมยอม
วางมือ เสีย คือ จะ ชว ยกัน ใหม ัน ยิ่ง ขึ ้น ไป ทุก ลํา ดับ ; สัก วัน หนึ ่ง มัน จะถึง
เปนแน ๆ คือ เกิดโลกพระธรรม ถึงขนาดที่เรียกวา โลกพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้นมา.
นี้ก็เปน เหตุผลพอแลว ที่วา เราควรจะเอาใจใสเรื่อ งเยาวชน. คน
แกๆ มักจะปดทิ้งไปเสียวา "ไมรูไมชี้, ปลอยมันไปก็แลวกัน กูก็จะตายแลว กูก็จะ
หาความสงบของกู". ถามีแตคนแกอยางนี้ เขาใจวา โลกนี้จะวินาศในเวลาอันสั้น;
เพราะคนแกๆ ไมคอยชวยเหลือ ไมคอยชักจูงชี้แจง ใหเด็ก ๆ เขาชวยกันสรางโลกที่มันดี.
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ตรงนี้ มันมีปญหานาคิด ที่วา ถาคนแกขี้โมโห ก็คงทําอะไรไมได, คนแก
โง ๆก็ทําอะไรไมได; พอไปโมโหลูก โมโหหลานเสีย มันก็ทุกขรอน เปนไฟ เปน
นรก ไปเสียอีก ก็ทําไมไดจริงเหมือนกัน. ฉะนั้นคนแกจะตองมีความรูพอในทาง
ธรรมะ สําหรับแกปญ หาของตัวได, อยางนอยก็ควบคุมกิเลสได ไมขี้โมโห โทโส.
ถาเด็ก ๆ เขารบกวน ก็ตองชี้แจงสั่งสอนวันละรอยครั้ง พันครั้ง ก็ทนได, จะยิ้มแยม
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แจมใส สั่งสอนกันไปได; คนแกอยางนี้ จะชวยสรางโลกในอนาคต จะชวยเด็ก ๆ
เยาวชน สรางโลกในอนาคต.
ถามาคิดเสียวา ไมเทาไร มันก็จะตายแลว มันก็แกมากแลว จะทําอะไรใหดี
ที่สุดกันสักที; มันก็นาจะคิดถึงเรื่องนี้ใหมากที่สุด, คือ วางหลักกวางๆ ลงไปวา จะ
ชวยใหเด็กๆ เขาสามารถสรางโลกที่ดีกวาที่แลวมา ใหยิ่งขึ้นไป.
ทํา ไมตอ งยกใหเ ปน เรื่อ งของคนแก? มัย ก็เห็น อยูแ ลว วา คนแก
มั น เกิ ด นานแล ว มั น รู อ ะไรมาก มั น เห็ น อะไรมาก มั น ผ า นอะไรมามาก ;
ฉะนั้นมันก็ ควรจะสอนเด็ก ๆ ไดอยางถูกตอง.
เอาเปนอันวา ใหคนแกสรางกุศลอันแทจริงกันขึ้นมาสักอยางหนึ่ง คือ
ชว ยเด็ก ๆ เขาเดิน ถูก ทางใหด ีขึ ้น เปน เยาวชนอภิช าตบุต ร; แลว ก็ไ ดร ับ
ประโยชนทั่วกันไปหมด คือ ตัวเขาก็ดีขึ้น บานเมืองของเขาก็ดีขึ้น โลกทุกโลกก็ดีขึ้น
คือดีขึ้นทั้งโลกแผนดิน โลกบานเมือง และโลกของพระธรรม ดังที่กลาวมาแลว.
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นี้คือเปาหมายที่เรามุงหวัง หรือมองเห็นวา จะตองไปใหถึง ในการสราง
เยาวชนตอไปในอนาคต.
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา อยาเห็นวาไมใชหนาที่. ถาเปนมนุษยจริง นี่
แหละคือ หนาที่ที่จะตองสราง ใหมันเปนมนุษยกันมากขึ้น; และถาอยากจะทําบุญ
ทํากุศล ก็ไมมีกุศลอะไรจะยิ่งไปกวานี้, คือ ชวยกันสรางโลกนี้ใหดีขึ้น; โดยเฉพาะ

www.buddhadassa.in.th

การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน

๘๗

อยางยิ่ง คือ ทําลูกเด็ก ๆ ใหมันมีความรู ความเขาใจถูกตอง มีความปลอดภัย และก็
สรางบาน สรางเมือง สรางโลก ใหมันดีขึ้น.
นี ่เปน การปรารภในเบื ้อ งตน ซึ่ง ขอปรารภอยู เสมอ ไมก ลัว วา ใคร
จะรํา คาญ; เพราะไดบ อกแลว วา ทํ า กับ เด็ก ๆ มัน ตอ งทนรํา คาญ; มัน เหมือ น
จับปูใสกระดง มันคอยปนขอบอยูเรื่อย ก็ตองทนรําคาญกันหนอย เปนเรื่องธรรมดา.
....

....

....

...

(เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้)

ทีนี ้ ก็ม าถึง ปญ หาที ่จ ะสรา งเยาวชน ใหก า วหนา ตามที ่เ ราหวัง
หรือมีเปาหมายเอาไว.
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ป ญ หาการสร า งเยาวชนนี้ มั น ไม ใ ช จ ะเพิ่ ง มี ; มั น มี ม าตั้ ง แต ส ร า ง
โลกแลวแหละ; เพราะบิ ดามารดาก็สรางเด็กให ดีขึ้นเรื่อย ๆ มา. แตมันไม มีเรื่อ ง
ยุงยาก ไมมีอะไรแทรกแซง; มันเปนมาตามธรรมชาติธรรมดาอยูมาก เพราะวาโลก
นี้ยังไมเปลี่ยนแปลงมาก เหมือนอยางทุกวันนี้.
โลกอยางสมัยโบราณ มันเหมือนกับวา คอย ๆ คลานไป อยางนั้น; แต
โลกอย า งสมั ย วั น นี้ คื อ เหมื อ นกั บ วิ่ ง หรื อ บิ น ไป มี อ ะไรรวดเร็ ว มาก มี ก าร
เปลี ่ย นแปลงมาก; ทุก อยา งก็ต อ งเปลี ่ย นแปลงไปหมด. ถา วา หลัก การ แลว
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ก็ไม ต างกั น คื อจะต องทํ าให เจริญ ขึ้น ๆ ๆ; แตก าร หรือ วิธี ก ารที่ จ ะทํ าให เจริญ
ขึ ้น นะ มัน ตา งกัน มาก. หลัก การคงเดิม ทํ า ใหเ จริญ ขึ ้น ; แตว ิธ ีก ารที ่จ ะ
ทําใหเจริญขึ้นนี่ มันตองตางกันมาก เมื่อเทียบกับยุคปจจุบันกับดึกดําบรรพ. เอายุค
ดึกดําบรรพ มาเทียบกับยุคปจจุบัน วิธีการที่จะใชนี้จะตางกันมาก; มันเปนคนละ
ยุคของอารยธรรม.
เขาเปน อยู อ ยา งงา ย ในสมัย ดึก ดํ า บรรพ เรื่อ งมัน ก็งา ย; เดี ๋ย วนี้
มัน เป น อยู กั น อย างยาก อยางลํ าบาก แม แต เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องนุ ง เรื่องห ม
มันก็ตองการอยางที่มันยาก ๆ ; มันไมเอาอยางงาย ๆ เหมือนสมัยดึกดําบรรพ.
สมัย ปู ยา ตา ยาย ขนาดสัก ๕๐ ป ๗๐ ป ๑๐๐ ป มานี้ ก็ยังพอมองเห็น
ได วามั นต างกันมาก. เมื่ อ ๖๐-๗๐ มานี้ เขาอยูกั นงายมาก ไม ต องมี อะไรมาก
เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องนุง เรื่องหม เรื่องสนุกสนาน อะไรก็ตามเถอะ มันไมตอง
ยุงยากมาก, ไปขนทรายที่วัด กอพระเจดีย ก็สนุกจะตายอยูแลว.
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เดี ๋ย วนี ้ต อ งไปดูห นัง ดูล ะครอนาจาร เสีย เงิน เสีย เวลา เสีย แรง
เสียอะไรใหมาก จึงจะสนุกสนาน คําวา "สนุกสนาน" นี่ มันก็ยุงยากมากกวาเสีย
แลว; เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องนุง เรื่องหม ก็คลายกันอีก.

นี้เรียกวา วัฒนธรรมมันเปลี่ยน, อารยธรรมมันเปลี่ยน, ความเจริญกาว
หนาของมนุษ ยนั่น แหละมัน เปลี่ย น; เปลี่ย นมาเปน ยุค ที่ม ีเหยื่อ กิเลสเต็ม ไป
หมด. แลวไปเทียบดูกันกับยุคทีไมคอยจะมีเหยื่อของกิเลส คือมีเทาที่จําเปนตาม
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ธรรมชาติ ไมมีเหยื่อของกิเลส มันก็ตางกันถึงอยางนี้; ฉะนั้นเยาวชนของเราสมัยนี้
มัน เกิดมาในทามกลางโลกชนิดนี้ มันก็ คงจะสอนยาก เพราะเขาเปนทาสของ
ความเอร็ดอรอย สนุกสนาน อยางสมัยนี้.
นี้เรียกวา วิธีการมันตางกันมาก เพราะมันเปนคนละยุคของอารยธรรมทางวัตถุ, ทางเนื้อหนัง ทางจิตใจ อะไรมันเปลี่ยน ผิดกันไปหมด.
ทีนี้ ดูคืบหนาออกไปสักนิด ก็เห็นทันทีทีเดียววา เราสมัยนี้ หรือ โลก
สมัย นี้ ไดม อมเมาเด็ก ๆ ของเราใหม ัว เมาดว ยประชาธิป ไตย หรทอ เสรีภาพนี่จ นเฟอ และก็ม อมเมาเขาดวยวัต ถุนิย มจนเฟอ : มัน สองเรื่องอยูน ะ
ระวังใหดี.
เราไมไดเจตนาดวยซ้ําไป แตวาการกระทํานั้น มัน มอมเมาใหเด็ก
มัน เมาในเสรีภ าพ จนเฟอ ; ถา ใครไมใ หเสรีภ าพแกเด็ก ๆ เพื ่อ นฝูงเขาหาวา
มัน ไมทัน สมัย มัน ปาเถื่อ น มัน โง. พอ แมก ลัวถูก หาวา อยางนั้น ; ก็ต ามใจลูก
ใหเสรีภาพแกลูกจนเฟอ; ขนบธรรมเนียมมันเลยกลายเปนตามใจลูกจนเฟอดวยเสรีภาพ.
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การศึกษา ที่โรงเรียน ที่วิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย นั้นไมตองพูดถึง
กําลังหลับตาสอนใหมัวเมาในเสรีภาพ หรือประชาธิปไตยจนเฟอ. เขาไมเขาใจ
ความลดหยอยผอนตาม ความเสียสละ; เรียกรองแตเสรีภาพและประชาธิปไตย จน
ไมรูจะมาเก็บไวที่ไหน จึงเรียกวามันเฟอ. ถาเด็กเปนอยางนี้เสียแลว จะสรางโลก
ของพระธรรมไดอยางไร. ปญ หามั นก็เกิดขึ้น : เด็ก ๆ เล็ก ๆ ในสมั ยกอน ตีได
ดาได วาได ใชงานได; แตเด็กสมัยนี้ ไมได, และไมไดยิ่งขึ้นทุกที.
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ทีนี้ ที่วา ถูกมอมเมาดวยวัตถุนิยมจนเฟอ นี้ก็หมายความวาเราพอแม
นั่นแหละเปนผูเปลี่ยนมาตรฐานการเลี้ยงดู : การบํารุงบําเรอ การเลนหวัว การ
เอาอกเอาใจ อะไรหมด; ตามใจ หามาให ซึ่งวัตถุสําหรับกิน สําหรับใช สําหรับเลน
สําหรับอะไรอีกหลายๆอยาง; ลวนแตสวยงาม หวานหอม สนุกสนาน เอร็ดอรอย;
ดูอาหารการกิน, การแตงเนื้อแตงตัว, การเลน การหวัว ของเด็กสมัยนี้ ก็พอจะรูได
นี่พอแมทําใหทั้งนั้น.
พอ แมไ ปเอาความโงนี ้ม าจากไหน? มัน ก็เปน เรื่อ งเหอ ตาม ๆ กัน
ไป; เมื่อพอแมชอบความเอร็ดอรอยอยางแบบใหม มันก็จําเปนอยูเองที่ตองหามาให
ลูก, ฉะนั้น ความสวยงาม หรือความเอร็ดอรอย มันจึงเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนไมรู
วาจะเรียกวาอะไรดี.
ของที่เอามากินมาใช เดี๋ยวนี้ จะไมรูวาจะเรียกวาอะไรดีแลว; ถาไป
เปรียบกับสมัยเมื่อ ๑๐๐ ปมาแลว ไมตองเปรียบถึงสมัยดึกดําบรรพดอก. เด็กเขาก็
หลงใหลแตเรื่องรสอรอยของวัตถุ ที่เราเรียกกันวา วัตถุนิยม, คือหลงความอรอย
สนุกสนาน อะไรก็ตาม ทางวัตถุ.
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เรามอมเมาเด็กใหเขาเปนอยางนี้เสียแลว ก็ยากที่จะชวยใหเขาชวยกัน
สรา งโลกใหเปน โลกพระธรรม; แมแ ตจ ะเปน โลกบา นเมือ งที ่ดี ก็ย ัง ไมไ ด
เพราะเขาพรอมที่จะเอาเปรียบ และเห็นแกตัว.
การศึก ษา ของเรามี แตสอนให หาให ได มาก ๆ หาใหไดมาก ๆ, แลว
ก็มาใชใหสมอกสมใจ ถึงอกถึงใจ. นี่เปนเสียอยางนี้ นี้ก็เปนปญหาอันหนึ่ง ที่จะให
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เยาวชนชวยกันสรางโลกพระศรีอาริยเมตไตรย. ปลอยไปตามนั้น เขาก็สรางโลกของ
ยักษของมาร หรือที่รายยิ่งไปกวายักษมาร ก็ได.
เอา, ทีนี้ดูตอไป ในที่สุด ก็จะเห็นวา มันก็ ไมมีทางที่จะเฉยได หรือ
จะเลือกเป นอยางอื่น; มั นจะถึ งอย างไรก็ ตามเถอะ มั นก็ ต องพยายามอยูนั่ นแหละ.
แม วา เด็ก ๆ ของเราจะเสพติ ดสิ่งมึ นเมาเหล านี้ ถึ งขนาดหนั กแลว เราก็ปลอยตาม
นั้น ไม ได ; ก็ต องพยายามที่ จะดึ งกลั บ มา ดึ งกลั บ มา ไปก็ได ไปหาที่มั น ถูก น ะ
กลับมาก็มาหาที่ถูก กลับไปก็ไปหาที่ถูกไมมีทางเลือกอยางอื่น.
พอ แมก็ตอ งตั้งใจ ปก ใจ อธิษ ฐานใจ ที่จ ะดึง ลูก หลานใหเขามา
สูแนวของความถูกตอง ใหจนได; เปนของยาก เปนปญหาหนัก แตไมมีทาง
เลือกอยางอื่น นอกจากตองฝาเขาไปใหได แกปญหานั้นใหได.
....

....

....

....
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ทีนี้ก็ม าถึง ปญ หาฝา ยพอ แม : พอ แมต อ งมีส ัม มทิฏ ฐิเพีย งพอ
และจะตองมีสมรรถภาพที่เพียงพอ; สองสิ่งอยูนะ ระวังใหดี.

พ อแม ต องมี สัม มทิ ฏ ฐิ คือ ความเขาใจอันถูกตอง นั่ นเพี ยงพอ และ
พอแม จะตองมีสมรรถนะ คือความสามารถที่จะทําใหได ตามที่สัมมาทิฏฐิมัน
บอกให วาจะตองทําอยางไร พอแมตองสามารถทําได.

ทีนี้ บรรดาผูที่เปนพอแมทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิพอแลวหรือยัง? มีแตปาก
มันก็อาจจะมาก อาจจะเฟอก็ได มีมากจนเฟอก็ได; แตถามันอยางแมจริง เห็น
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อยูอยางแทจริง ควบคุมจิตใจไดจริงนี่มันอาจจะไมคอยจะมี. สัมมาทิฏฐิแทจริง
ขนาดนั้น อาจจะไมมี หรือไมคอยจะมี; เมื่อไมคอยจะมี มันก็ไมรูวาจะทําอยางไร.
มันก็ไมตองมีสมรรถนะที่ไหน; จะมีมาทําอะไร ถาไมรูวาจะทําอะไร.
เดี๋ยวนี้เอากันวา พ อ แม บ างคนก็ มี สั ม มาทิ ฏ ฐิเพี ย งพอ แต สมรรถนะ
คือความเขมแข็ง เปนตนนั้น มันไมพอ คือความเอาจริงกับลูกกับหลาน ก็ไมพอ
สัมมาทิฏฐิในเรื่องนี้ ก็จะยังคงคางเติ่งอยู คือเปนหมันอยู. ดังนั้นขอใหชวยกัน
ปรับปรุงกันเสียใหม ใหเขาใจถูกตองในเรื่องนี้. แลวเขมแข็งพอที่จะปฏิบัติใหสําเร็จ
ตามความถูกตองในขอนี้.
เดี๋ยวนี้ เรายังไมประสีประสา ไมฝนถึงกันดวยซ้ําไป. พอแมทั้งบาน
ทั้ง เมือ ง ทั้ง ประเทศ หรือ ทั้ง โลกก็ไ ด ไมไ ดฝน ถึง ขอ นี้; มีแ ตวา รูสึก อยา งไร
ก็ปลอยไปอยางนั้น : ตัวเองชอบสนุกสนานเอร็ดอรอยอยางไร ก็ปลอยใหลูกหลาน
เปนอยางนั้น ดวยความรักอยางหลับหูหลับตา. นี้ก็เลย ไมมีทั้งสัมมาทิฏฐิ และ
ไมมีทั้งสมรรถนะ หรือสมรรถภาพ ที่แข็งแกรง ที่จะดึงลูกหลานมาอยูในขอบเขตของ
ความถูกตอง.
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จะยกตัวอยางมาดูกันอีก ไมกลัวใครจะโกรธดอก ใครจะโกรธก็โกรธไป
คือ งานวันเด็ก. งานวันเด็ก ก็จัดเพื่อเด็ก จัดเพื่อเยาวชน เพื่อเยาวชนเปนอยางไร
ก็ดูเอาก็แ ลว กัน . เมื ่อ ดูเห็น แลว ก็จ ะรูไ ดท ัน ทีวา พอ แม หรือ ผู ที ่รับ ผิด ชอบ
อยางพอแมนั้น เขาทํากับลูกของเขาอยางไร.
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ใน งานวันเด็ก ที่จัดกันอยูทุกป ๆ มีแตเรื่องบันเทิง หาความบันเทิง
ใหเด็ก ซึ่งที่แท มันก็บันเทิงอยูตลอดเวลาแลว ยังจะใหความบันเทิงอยูอยางนั้น
ซ้ําซากอีก.
ให ดู ให เห็ นความแปลก วันเด็ก จัดใหดู ใหเห็น ของแปลก เอา, มั น
ก็เปนพิธีรีตองสักหนอย เทานั้นแหละ; มันก็ดูอยูแลว ไอของเหลานั้นมันก็เห็นอยูแลว
มันอานอยูแลว.
ให ไดรับความรูรอบตัว ก็ไมมากไปกวาที่มันรูอยูแลว; แตทําใหมัน
เปนพิธี ทําใหมันยุงยากลําบาก จนรถราติดกันไปหมด.
การปลุก ใจ ปลุก ใจนี ่ม ัน ก็เ กิน วิส ัย ของเด็ก ; เรื ่อ งปลุก ใจผู ใ หญ
เอามาปลุก ใจเด็ก นี่ มัน เกิน มัน รับ ไมได. นอกนั้น ก็มีเรื่อ งยั่ว เรื่อ งยุ ใหมัน
ตื่นเตน ยั่วยุใหมันตื่นเตนอยางนั้นอยางนี้.
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เรื่อ งให รั ก ชาติ ให ห ลงชาติ อะไรต า ง ๆ มั น จะเป น เรื่ อ งชิ ง สุ ก ก อ น
หาม เสียมากกวา แลวเด็กมีอะไรดีขึ้น ทึกคนลองสังเกตดู.

ที่อยางสุภาพที่สุด ในวันเด็ก ก็มีเรื่องออมสิน ให รูจักประหยัด แลว
เทานั้นมันพอหรือไมพอ;ที่รูจัดเพียงเทานี้ มันพอหรือไมพอ.

บางทีก็มี เรื่องสุขภาพบางแตนอยเต็มที ที่จะอบรมเด็กใหมีความรูเรื่อง
สุขภาพ. ในวันเด็ก ถาสอนเด็กใหรูเรื่องสุขภาพ, ใหรูเรื่องสิ่งอื่น ๆ แวดลอมเปน
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พิษ มาชวยกันปองกัน มาชวยกันกําจัด; อยางนี้ก็จะดีมาก แตมีนอย หรือไม
มี ไปมีเรื่องยั่วยุอื่นเสียมาก.
สวนอีกทางหนึ่ง คือ เรื่องศีลธรรม นั้น ไมมีเลย, ไมมีเลย ไมมีวัน
เด็ ก ที่ ไหน ที่ เขาจั ด กั น วา : เด็ ก ๆ มาทํ าความเคารพพ อ แม , เด็ ก ๆ มาพรรณนา
พระคุณพอแม ใหเด็ก ๆ พรรณนาพระคุณของพอแม ตามความสามารถของตน ๆ,
เด็กเล็ก เด็กกลาง เด็กใหญ ใครจะพรรณนาพระคุณของแมไดดี จะใหรางวัล. ให
เขาไดพยายามคิดนึกอยางลึกซึ้งวา พอแมมีคุณอยางไร. พอแมคืออะไร; ที่เปน
ลูก ๆ ๆ นี้ ลูก นี้ม ัน คือ อะไร. ใหม ัน รู ใหมัน ลึก ซึ้งถึงที่ส ุด คือ ความหมายของ
คําวาพอ วาแม วาลูก วาหลาน วาพี่ ปา นา อา อะไรก็ตาม ในฐานะที่วา เขา
เปนผูมีพระคุณ.
เดี๋ยวนี้ รูจักเพียงรองเรียก; มีปากก็รองเรียกได มีไวสําหรับรอง
เรีย ก, แลว ก็เ รีย กเทา นั ้น เอง; แลว ก็เ รีย กเพื ่อ ขอ เพื ่อ บีบ คั ้น เพื ่อ อะไรมาก
กวา ไมไดรูวามีพระคุณอยางไร
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ขอให ไปคิดกันเสีย ใหมเถอะ วาเรายังไมไดสํานึกในขอนี้ ยังไมได
อบรมเด็ก ของเรา เพื ่อ ความเปน เยาวชนที ่ก า วหนา ในทางจิต ใจ เพื ่อ จะ
สรางโลกของพระธรรม. ที่ทํากันอยูนี้ก็ไมไดประโยชนอะไรมากไปกวาที่ไมทํา;
อยากพูด อยา งนี ้ ใครจะวา อยา งไรก็วา . วา ที ่จ ัด อยา งนี ้น ะ มัน มีผ ลอะไรเกิด
ขึ้น ผลนั้น ก็ไมม ากไปกวาที่ไมไดจัด ; เพราะเด็กๆเขาก็ทําอยางนั้น อยูแลว
หรือเขาจะเฟออยูแลว ดวยซ้ําไป.
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แตแมทําไดเต็มที่อยางนั้น มันก็ไมพอ ที่จะสรางเด็ก ๆ นี้ ใหเปน
บุต รที่ดีข องบิด ามารดา เปน ศิษ ยที่ดีข องครูบ าอาจารย; มัน ยัง เปน เด็ก ที่
เกะกะระราน, ไมเคารพพอแม ครูบาอาจารย คนเฒาคนแก พระเจาพระสงฆ อยู
นั่นเอง; ไมไดมีความรูเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น.
สอนกัน อยางไร. อบรมกัน อยางไร ก็ไมรู; มัน ไมไดมีความรูอ ยาง
นี้เพิ่ม ขึ้น มัน ก็ค งอยางเดิม :เฟอ ในทางเสรีภ าพ, เฟอ ในทางวัต ถุนิย ม, เฟอ
ในทางความเห็นแกตัว. แตถาเรามาจัดใหเขานึกคิดอยางลึกซึ้งวา พอแมมีบุญ คุณ อยางไร; เพีย งเทานี้กอ นเถอะ เขาจะหยุด ชะงักในการทําสิ่งที่ไมควรทํา .
เอาละ, นี่ เราคงบังคับ ใครไมได. แตเราก็พ ูด ไว เผื่อวา เขาเอาไป
คิดไปนึก เขาเห็นดวยเขาก็คงจะชวยกัน ดัดแปลงแกไขของเขาเอง; เราบังคับ
เขาไมได.
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ทั้งหมดนี้เราเรียกวา ปญหาที่มีอยูในการสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน.
อยาลืมคําวา "ยุคปจจุบัน". ปญหาแหงการสรางเยาวชนยุคปจจุบัน มันกําลังมีอยู
อยางนี้; เมื่อไมมอง ก็ไมเห็นวามีป ญ หาอะไรเลย, เมื่อ ไมเห็นวามีปญ หาอะไร
เลย; ก็ปลอยไปตามเรื่อง เรื่องมันจึงเปนอยางนี้.
เอาละ ทีนี้ ก็จะพูดเรื่องถัดไปอีก.
....

.....

....

....
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การสรางเยาวชนในรูปอุปมา
อุป มาของการสรา งเยาวชน คือ จะพูด ถึง การสรา งเยาวชนโดย
วิธ ีอ ุป มา. อุป มา คือ คํ า เปรีย บ ของเปรีย บ หรือ อะไรที ่สํ า หรับ เปรีย บ
ใหเขาใจสิ่งที่ยากไดโดยงา ย ใหเขาใจสิ่งที่ล ึกไดโดยงาย, หรือ ใหมัน จํา ไมลืม
มันจําไดงาย. นี่เขาเรียกวา อุปมา มีประโยชนมาก.
ถาจะใหอุปมาการสรางเยาวชน อาตมาคิดวา อุปมาดวยการปลูกตน
ไม กั นดี กวา เพราะมั นเห็น งาย. ต นไม ชนิ ด ไหนก็ต าม เมื่ อ ปลูกถู กวิธีแลว มั น
เจริญงอกงามนาดูอยางยิ่ง นาดูจนถึงกับวา เจาของไปดูเชาดูเย็น บางทีค่ําแลว
จุดตะเกียงไปดูก็มี วามันเจริญงอกงามอยางประหลาด ผิดหูผิดตา; เพราะวา นั้น
มันทําถูกวิธี. ทําไมเราจะทําใหเยาวชนของเราเจริญงอกงามอยางนั้นไดบาง?เอา,
ก็ลองคิดดู วาจะอุปมาดวยตนไม และการปลูกตนไม.
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ในการบรรยายครั้งที่แลวมา ปกลายโนน เราก็พูดถึงตนไมศีลธรรม
พฤกษาแห งศี ล ธรรม.∗ ใครยั งจําได จ ดไวก็ เอามาดู , หรือ วาต อ ไปวัน หน า เขา
พิมพเรื่องนี้เปนตัวหนังสือขึ้นมา ก็ควรจะศึกษาโดยรายละเอียด.∗ วันนี้ไมอาจจะพูด
โดยรายละเอียด; แตวันนี้เราไดพูดกันโดยรายละเอียดวา ตนไมตองการอะไรบาง
และตนไมศีลธรรมในจิตใจคน นี้มันตองการอะไรบาง อะไรคือแผนดิน อะไรคือน้ํา
อะไรคืออาหาร อะไรคือแสงแดด อะไรคือสิ่งแวดลอม การปองกันที่ดี.
เดี๋ยวนี้ จะพูดถึงการปลูกตนไมมันจะตองมีสัก ๓ หัวขอ:-

∗

มีอยูในหนังสือ ชุดธรรมโฆษณ ของพุทธทาส ชื่อวา ”การกลับมาแหงศีลธรรม”
∗
ทานบรรยายเรื่อง “ตนไมกับศีลธรรม ” ตลอดทั้งเลม, รวม ๑๒ ครั้ง
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หัว ขอ ที ่ห นึ ่ง ตอ งเพาะพัน ธุ ที ่ด ียิ ่ง ขึ ้น ไปกวา พัน ธุ เ ดิม แลว ก็
ปลูกลงไป. อยาหลับตาใหปลูกพันธุนั้น ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนมันเลวลง ๆ จนเกือบจะใช
อะไรไมไ ด. พอ แมที ่ด ีค ือ พัน ธุ ที ่ด ี; แลว ก็ด ีใ นการที ่จ ะระมัด ระวัง ใหเ กิด
พันธุที่ดียิ่ง ออกมาเปนลูกเปนหลาน.
ชาวสวนเขาจะปลูกตนอะไรลงไปสักตนหนึ่ง เขาคิดถึงประโยชน คิดถึง
กําไรมาก ๆ ; เขาจะเลือกพันธุ. ถาเปนของที่ตองปลูกดวยเมล็ด เขาก็ผสมพันธุ
อยางดียิ่ง ทําใหเกิดของแปลก ใหม ออกมา ขายไดแพง; แมแตเรื่องของเลนเชน
ตนบอน ตนหนาวัว ตนอะไรตาง ๆ นี่ หรือผลไมที่มีรสแปลก ๆ ออกไป เขาก็ผสม
พันธุใหไดเมล็ดที่พันธุดีกวาเดิม. แมจะเปนกิ่งตอน เขาก็พยายามที่จะใหมันดีกวาเดิม
โดยวิธีเทคนิคเฉพาะของเขา. เขาไดกิ่งพั นธุที่ดี เมล็ดพันธุที่ดีมา แลวเขาก็ปลูก
ลงไป คือทําใหมันเจริญจากเมล็ดเปนตนไมขึ้นมา.
ทีนี ่ หัว ขอ ที ่ส อง คือ การบํ า รุง รัก ษา นี ้เ ปน ของธรรมดาที ่ส ุด คง
จะเขาใจกันไดโดยงาย บํ ารุงรักษา เรื่องน้ํา เรื่องอาหาร เรื่องแสงแดด เรื่อ งสิ่ง
แวดลอม เรื่องอะไรทุกอยางแหละ ที่จะใหตนไมมันงอกงาม นี้เราไมตองพูด.
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จะพู ด หั วขอ ที่ สาม คื อการตั ดแต ง คนทั่ ว ๆ ไปที่ไม ใชนักศึกษาเรื่อง
นี้ จะไม ส นใจคํ า คํ า นี้ คื อ การตั ด แต ง ที่ ภ าษาอั ง กฤษเรี ย กว า Pruning. คนที่
ฉลาดเขาจะคอยตัด หรือ ปลิด หรือ ตัด ตัด กิ ่ง . กิ ่ง ที ่เ ปน โรค ก็ต อ งตัด ออก,
กิ่งที่ถวงความเจริญก็ตองตัดออก, กิ่งที่ทําใหลาชาในการจะมีผล มีอะไร ก็ตัดออก.
พวกจีนเขามีความรูเรื่องนี้ดี.
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เคยอานหนังสือของจีน - จีน เมื่อพูดถึงเรื่องตนไมแลว เขาจะยกเอาคําวา
Pruning. การตัดกิ่งนี้ ขึ้นมาพูดมากกวา; เหมือนกับวาปลูกตนกุหลาบเพียงแตจะ
ใสปุย ใสอาหาร ใสอะไรใหดี ไมมี Pruning คือไมคอยตัดกิ่งที่ควรจะตัดออก
นั้น จะไดกุหลาบที่เลว หรือนอยกวาดวย. ตองคอยดูใหดีวา อันไหนจะตองตัด
ออก อันไหนจะคงไว หรืออันไหนจะตัดออกเพื่อใหตาใหม หรือหนอใหม มันขึ้น
มางามกวาเกา ใหญกวาเกา โตกวาเกา.
Pruning หรือการตัดแตงนั้นสําคัญมาก. พอแมเลี้ยงเด็ก เหมือนกับ
เลี่ย งสัต ว เลี้ย งอะไร ที ่ต ามใจมากเกิน ไป เรื่อ ง Pruning โดยไมเรีย วนั ้น ไม
คอยจะมี.
เมื่อเปนอยางนี้ มันจะขาด : ขาดสิ่งที่ตองการ ขาดผลที่เราตองการ.
กิ่ งที่ เป น โรค หรือกิ่ งที่ ไม ค วรจะมี อยู เพราะมั นถ วงความเจริญ ไม ถู กตั ดออก; ต น
ไม นั ้ น ก็ ไ ม เ จริ ญ งอกงามให ผ ลดี ฉ ั น ใด; เด็ ก ๆที ่ ไ ม ม ี Pruning คื อ ไม มี
การควบคุม การตัด การแตง ที ่ไ มใ ชก ารตามใจ หรือ บํ า รุง บํ า เรอ มัน ก็จ ะ
เปนอยางนั้น เชนเดียวกัน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี้เราเรีย กวา อุป มาการสรา งเยาวชน เหมือ นกับ การปลูก ตน ไม
ตองมีการปลูกลงไป ตองมีการบํารุงรักษา และก็มีการตัดแตง ตองคอยตัดอะไร ที่
มันควรตัดออก อยูเสมอ เหมือนกับหมอเขาตองรูจักตัดสวนที่เปนโรค หรือเปน
อันตรายออก แมวาบางทีก็เจ็บปวดมาก หรือนากลัวมาก.

ตนไมในวัดนี้ก็ไมไดรับการตัดแตง ของสารภาพ วาเจาของมันยังโง หรือ
ยังไมมีเวลา; ฉะนั้นตนไมในวัดนี้ก็ไมไดสมบูรณ งอกงาม ที่มีผลเต็มที่ เต็มตาม
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ที่ควรจะได. ดูเถอะ บางตนโกโรโกโส แกร็น ๆ อยูอยางนั้น; ฉะนั้นถาไปตัดแตง
สวนที่ควรจะตัดออก แลวมันจะเขียวเปนพุม ออกดอก ออกอะไรขึ้นมา.
ขอใหค ิด กัน เสีย ใหมว า ถา จะสรา งเยาวชนแลว ก็ข อใหเ หมือ น
กับปลูกตนไม ใหมันงอกงามและยิ่งกวางอกงาม ก็คือมันมีผลดีออกมาเต็มที่.

พิจารณาดูการอบรมขัดเกลาของคนโบราณ
เอา, ทีนี้ก็จะชี้อะไรบางอยาง ใหเห็นตอไป เกี่ยวกับสิ่งที่จะตองทํากับ
เด็ก ๆ และก็ยังเนื่องกันอยูกับคําวา ตัดแตง เหมือนกัน คืออยากจะพูดถึงชีวิตเด็กวัด
สมัย โบราณ, เพราะวา อาตมาเคยเปน เด็ก วัด แลว ก็ใ นสมัย กอ นนูน ; ฉะนั ้น
ไมใชเอาเรื่องไมจริงมาพูด หรือวา หลับตาพูด ยกเมฆมาพูด. มันเคยเปนเด็กวัด
มาแลวจริง ๆ คือ มันมีอะไรบางอยาง ที่นาสนใจอยูในนั้น.
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เด็กวัดนี่ มันมีอะไรมากกวาเด็กนักเรียนมาก ถาพูดตามความรูสึก; มันอยู
กับอาจารยทั้งกลางวันและกลางคืน, มันอยูในความควบคุมของอาจารยทั้งกลางวัน
และกลางคืน, มันมิใชเพียงแตเด็กไปอยูเรียนหนังสือ แตมันตองทําอะไรทุกอยาง ทุก
ประการ. และที่รายที่สุดก็คือวา ตองไปเปนเหยื่อแหงความโมโหโทโสของอาจารย
ดวย; บางทีอาจารยก็ตีอยางไมมีเหตุผล, หรือวาตีอยางไมทันรูถึงการณ เขาใจผิด
แลวก็ตี ก็มี . พวกเด็กวัดก็ยอมรับได รับ ได ยอมรับ ได ไม คัดคาน ไม อุทธรณ
ไมอะไร.
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ทีนี้ มันก็มีเรื่องถูกตีมาก เพราะมันตองทําทุกอยาง ตองตักน้ํา ตองทํา
อาหาร ต อ งปฏิ บั ติ พ ระ ต อ งทํ างานทั่ ว ไปทั้ งวัด . นี่ ห มายถึ งเด็ ก วัด สมั ย อาตมา
จะเล า ให ฟ ง ไม ใช เด็ ก วัด สมั ย นี้ มั น ต างกั น ลิ บ ลั บ นะ; จะต อ งดู แ ลผลไม ในวัด ,
จะตองดูแลสัตว เชน ไก เปนตน, จะตองทําทุกอยางแหละ, และหนังสือก็ตองเรียน,
ฉะนั้น ชีวิตเด็กวัดนี่ มันเหมือนกับเขาโรงเรียนสารพัดอยาง, โรงเรียนสารพัดอยาง
สวดมนตไหวพระก็ตองทํา.
ถาเปนวันพิเศษ วัน ๗ ค่ํา วัน ๑๔ ค่ํา เด็กวัดตองหาดอกไมมาเสียบ
เป นพวง เป นชอ ตามแตจะทําได แลวก็ชิงกันไปถวายพระ. เพราะวาพระก็ไมใช
ขี้เกียจเหมือนพระสมัยนี้ เพราะวา เขาทําวัตรสวดมนต; จะรับเอาดอกไมของเด็กไป
เพื่อใชในพิธีการทําวัตรสวดมนต ทั้งเชาทั้งค่ํา.นี่มันทําสารพัดอยาง.
ชี วิ ต เด็ ก วั ด นี่ ถ า ผ า นไปได แ ล ว มั น จะมี ค วามรู สึ ก อะไรครบถ ว น
บริบ ูร ณ ทุก อยา ง; ไมใ ชเ พีย งแตเ รีย นหนัง สือ . ถา จะพูด กัน วา เรีย น
หนัง สือ มัน ก็สู เรีย นหนัง สือ ในโรงเรีย น ในวิท ยาลัย ในมหาวิท ยาลัย อะไรไม
ไดดอก; เพราะมันเรียนหนังสืออยางพอใหรู แลวมันก็บวชเณร หรือมันบวชพระ;
แตวาเรียนอยางอื่นนี้ มันมีมากเหลือเกิน. การที่ฝกฝนจิตใจ ใหเสียสละ ใหอดกลั้น
อดทน ใหเปนนักกีฬานี้ มีตลอดวันตลอดคืน; ฉะนั้น ถาเปนเด็กวัดที่ถูกตองแลว
จะน้ําใจนักกีฬา ยิ่งกวากีฬาสมัยนี้ ซึ่งชกตอยกันในสนามกีฬา.
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แตวาเรื่องที่ตองการจะพู ดนั้น, มันมีเพียง ๒ หัวขอ คือวา เราเป น
เด็กวัดนี่ เรา ไดรับทั้งพระเดชและพระคุณ
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พระเดช คือ การถูก เฆี ่ย น ถูก ตี ถูก ทารุณ อะไรบางอยา ง ก็ม ี;
เพราะมันไมมีใครจะชวยกันนักได มันทารุณกันเองก็มีเหมือนกัน, หรือวา พระเณร
เขาเปนคนไมมีศีล ไมมีธรรม เขาก็ทารุณแกเด็กวัด อยางนี้ก็มี แตระบุไปยังอาจารย
ดีกวา อาจารยคนเดียวก็มีการใชพระเดช คือ เฆี่ยนตี ดุดา.
อีกทางหนึ่ง ทานก็ใช พระคุณ คือ เอาอกเอาใจ อบรม สั่งสอน ชี้ชวนที่ดี
แบบพระเดชพระคุณครบนี่ มีในชีวิตเด็กวัด.
ฟงดูมันเปนคําครึนะ. ฟงครึคระดี. คําวา พระเดชพระคุณนี้ ฟงดู
แล ว มั น ครึค ระดี ; เอามาพู ด เดี๋ ย วนี้ มั น เป น คํ า ครุค ระ; ก็ จ ะชี้ ให เห็ น ว า สมั ย นี้
เขาใชพ ระคุณ กัน จนเฟ อ, พระเดชใชไม ไดด วยเหตุ หลาย ๆ อยาง : เพราะกฎ
ระเบีย บของผู อ ยูเหนือ เขาก็ไมใหใช; และกับ เด็ก สมัย นี้ มัน ก็ใชกับ มัน ไมได
มัน ก็ช กปากครูก็ได. การใชพ ระเดชจึงเปนไปไมคอ ยจะได; การเฆี ่ย นตี มัน ก็
จะตองนอยลงไป เพราะความนิยมมันเปลี่ยน.

อุบายฝกคนของพระพุทธเจาก็มีทั้งหยาบ, ละเอียด
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ทีนี้ เรานึกถึง คําตรัสของพระพุทธเจา อุบายสําหรับฝก หรือทรมาน
คนนั้ น พระพุ ทธเจาท านตรัสวา มั นมี อยู ๒ อย าง; โดยหลั กใหญ ๆ มี อยู ๒ อย าง
คือ อุบายหยาบ, และอุบายละเอียด หรือมันอาจจะมีอบายกลาง ๆ คือ เจือกันทั้งหยาบ
ทั้งละเอียดนี้ก็มี แตไมตองพูดก็ได. คือทานใชอุบ ายหยาบ กับ อุบายละเอีย ด;
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อุ บ ายปลอบโยน ให ไปในทางสวรรค ทางบรรลุ ธ รรมะนี้ ก็ เรี ย กอุ บ ายละเอี ย ด,
อุบายใหมันกลัวนรก ใหมันกลัวโทษ กลัวผลของบาป นี้ก็เรียกวาอุบายหยาบ.
ข อ สํ า คั ญ คื อ บางที ท า นใช พ ร อ ม ๆ กั น ทั้ ง อุ บ ายหยาบ และทั้ ง
อุบายละเอียด บอกใชเห็นฝายที่นาเกลียด นากลัว; แลวก็บอกใหมันกลาหาญ
ในฝายที่นาชื่นอกชื่นใจ. อยางนี้เรียกวา ใชกันทั้งอุบายหยาบ, และทั้งอุบายละเอียด
ถา รู จ ัก ใชอ ุบ ายหยาบและอุบ ายละเอีย ด จะเจริญ แน, คือ จะทํ า
ให ยุ ว ชนดี ได แ น , เด็ ก ๆนี่ มั น ก็ แ ปลกเหมื อ นกั น มั น มี ค วามคิ ด ของมั น บางอย า ง
ก็เตลิดเปดเปง ก็ตองเฆี่ยน ตองตี กันบาง, หรือไมถึงกับเฆี่ยนตี มันก็ตองขู ตองดุ
ตองวา อะไรกันบาง.
อาตมาเคยเห็นคนเปนผูหลักผูใหญ เปนนักเรียนนอก สําเร็จการศึกษา
กลับมา ก็ยังใชอุบายหยาบ คือ ตีลูก ชนิดที่วาใหคว่ําลงแลวเฆี่ยนบนหลัง; แตคง
จะถูกเขาสักทีหนึ่ง ก็เข็ดกันจนตาย. แลวลูกของทานผูนี้ดีทุกคน ดีอยางไมนาเชื่อ,
หรือวา เอาตัวรอดไดนะ. นี่ก็จะพูดวาแมไปเรียนเมืองนอกเมืองนามา ถาไมหลง
ฝรั่ง ก็ยังใชวิธีการอยางไทยโบราณ; เพราะเราไม หลงฝรั่ง ก็ใชวิธีการอยางไทย
โบราณ ใชทั้งพระเดชพระคุณ.
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เมื่อใชเปน ก็ไมตองใชกี่ครั้งกี่ทีดอก; ไมถึงกับทําใหตาย หรือเสียหาย
แลว มัน ก็ม ีป ระโยชน. แตต อ งดูว า ถา ใชเกิน ไป มัน ก็ค งตาย หรือ วา พิก ารไป
เสีย คนไปเลย; อยา งนี ้เ รีย กวา มัน ไมใ ชก ารอบรม มัน เปน เรื่อ งคนบา ตีเ ด็ก ;
ไมใชอบรมโดยอุบายหยาบ หรืออุบายละเอียด.
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ฉะนั้นอยากจะพูดวา ในวงการนักศึกษา ที่จัดการศึกษาใหแกยุวชนนี่
ควรจะนึก ถึง อุบ ายหยาบ อุบ ายละเอีย ด นี ้ก ัน เสีย ใหม; เพราะวา ดู ๆ แลว
มันไปหลงอุบายละเอียดกันมากเกินไป จนละทิ้งอุบายหยาบโดยสิ้นเชิง. เพราะมัน
โงเอง หรือเพราะมันโงตามใคร ตามฝรั่ง หรือตามอะไร ก็รูไมได. แตเมื่อเราดู
ผลแลว เราเห็นวาเด็กไมเคารพครูบาอาจารย, เด็กไมสละอะไรบางอยางที่ควรจะสละได
ความประพฤติชั่วอะไรตาง ๆ ที่มันควรจะสละได มันก็ไมสละ.
ที่เอาชีวิตเด็กวัดในสมั ยโบราณมาพู ดใหฟ ง ก็เพื่ อใหเขาใจคํา ๒ คํ า
คืออุบายหยาบและอุบายละเอียด. ถาเรียกภาษาครึคระสักหนอย ก็เรียกวา พระเดช
และพระคุณ ใครไมชอบก็ไมตองเรียก, หรือจะเรียกวา อุบายหยาบและอุบาย
ละเอีย ด. เพราะวา อุบ ายที ่จ ะสรา งเยาวชนของเรา ในอนาคตนั้น มัน คือ
๒ อยางนี้ มันตองอาศัย ๒ อยางนี้ คืออาศัยทั้งอุบายหยาบ และอุบายละเอียด;
หรือจะเอามาเจือกัน มันก็ไมพนจาก ๒ อยางนี้, ฉะนั้น เราไมตองพูดถึงเจือกันก็ได
วาอยางหนึ่งมันหยาบ, อยางหนึ่งมันละเอียด, ถามาเจือกัน มันก็คนละครึ่ง จะใช
๒ อยางรวมกัน.
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ถ า จ ะ ใ ช อ ุ บ า ย ล ะ เอี ย ด , ก็ ใ ช ใ ห ม ั น ถู ก ต อ ง , ถ า จ ะ ใ ช
อุบายหยาบ ก็ใชใหมันถูกตอง.
....

.....

....

....

ทีนี้ วันนี้ก็อยากจะพูดโดยรายละเอียด ยิ่งกวาที่แลวมาสักหนอย เพื่อให
เข าใจคํ า ๒ คํ านี้ เท านั้ นแหละ : ว า อุ บายละเอี ยด ในการสรางยุ วชน กั บ อุ บาย
หยาบ ในการสรางยุวชน
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ประเภทที่หนึ่ง อุบายละเอียด.
อุบายละเอียด ก็คือ ประคับประคอง ประคบประหงม ยกยองขึ้นมา.
อุบายหยาบ ก็คือวา ขมขู เฆี่ยนตี หรือวาบีบบังคับลงไป. มันสวนทางกันอยู
ระหวางอุบายละเอียดกับอุบายหยาบ มันสวนทางกันอยู
พูดถึงอุบายละเอียดกอน อุบายละเอียดนี้ ควรจะพยายามแยกออกไป
เปนขอ ๆ อยางละเอียด มันจึงจะเอามาใชประโยชนได. ถามันยังปน ๆ กันอยู
มันยากที่จะตองเอามาใชใหเปนประโยชนได.
อุบายละเอียด จะแยกเปนวา การศึกษา แลวก็ การอบรม แลวก็
สิ่งแวดลอม แลวก็ โอกาส แลวก็สิ่งกระตุน.

ขอที่หนึ่ง คือ การศึกษา.
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เราจะตองใหศึกษาอยางที่เขานิยมกันทั่วไปแหละ : เรื่องโลกก็ใหศึกษา,
เรื่องธรรมะก็ใหศึกษา, แลวก็เรื่องประยุกตสิ่งที่ศึกษามานั้น ใหมันสําเร็จประโยชน
ขึ้นมาจริง ๆนี้ก็ใหศึกษา. สวนสําคัญ มันจะอยูที่เรื่องประยุกตวิชา ใหสําเร็จ
ประโยชนตามที่ไดศึกษา.
เดี ๋ย วนี ้ เราศึก ษา, หรือ ใหเ ขาศึก ษา, แลว ก็อ ยู ใ นสมุด ; หรือ
ศึกษาอยูในการศึกษา ไมสามารถจะปฏิบัติตามนั้นได. เรื่องนี้ เวลานี้ กระทรวง
ศึกษาธิการก็รับรูอยู; ก็กําลังแกไขวาจะจัดการศึกษาชนิดที่ใหมันปฏิบัติไดจริง ๆ.
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แตวา ลําพังกระทรวงศึกษาธิการ หรือเรื่องของชาวบานนั้น มันเปนเรื่องโลก ไมมี
เรื ่อ งธรรมะ ; ฉะนั ้น ยัง ไมพ อ จนกวา เมื ่อ ไรเขาจะบรรจุเ รื ่อ งของธรรมะ
เขาไปใหสมสวนกันกับเรื่องโลก ๆ นั่น เราจึงจะกลาวไดวา เยาวชนของเรามีการ
ศึกษาที่ถูกตอง และเพียงพอ.
ขอใหคิดเสียวา คนคนหนึ่ง มันไมไดมีแตรางกาย หรือเนื้อหนัง มัน มี
จิตใจดวย ; เพราะฉะนั้น มัน จะตองมีการศึกษาใหถูกตอง ทั้งเรื่องของรางกายและ
เรื่องของจิ ตใจ. แต นี่ เราศึ กษาแต วิชาชี พเพื่ อรางกายกั นโดยส วนเดี ยว เรื่องธรรมะ
เรื่ อ งจิ ต ใจ ไม ได ศึ ก ษา ; ฉะนั้ น เด็ ก เหล า นั้ น แม จ ะดี อ ย างไร มั น ก็ ก ลวงอยู
ครึ่ งหนึ่ ง มั น เป น โพรง , หรือว ามั น กลวงอยู ครึ่งหนึ่ ง มั น เต็ มอยู ครึ่งหนึ่ ง คื อ ครึ่ง
นอกก็ได ครึ่งในมันกลวง. ตองใหการศึกษากันเสียใหม ใหมันครบทั้ง ๒ ฝาย
คือ ฝา ยกาย และ ฝา ยใจ. คือ ใหศ ึก ษาอยา งไร แลว ก็ ตอ งสอนวิธ ีป ระยุก ต
คือวา ใหปฏิบัติใหได.
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ทีนี้ เรื่องเยาวชนโดยเฉพาะนั้น มันยังมีอะไรปลีกยอยมากกวานั้น เราตอง
ใหเขารูของจริง ที่เปนอยูจริง ; เขาจะไดพอใจในสิ่งที่เขามีอยูแลวจริง ๆ หรือวา
จะชวยไดจริง ๆ. เดี๋ยวนี้เยาวชนของเราไมรูจักของจริงที่มีอยูแลวจริง ๆ และที่เคย
ชวยใหรอดมาไดจริง ๆ ; เขาเลยหลงไป หันไปหาสิ่งที่แตกตื่นกันบาง หรือ
คาดคะเนกันบาง วามันจะดีกวาที่เรามีอยูแลวจริง ๆ .
เยาวชนของเราควรจะศึกษาใหรู ใหชัดเจนอยางยิ่ง ขอ หนึ่งวา
บรรพบุร ุษ ของเราเคยอยู ก ัน มาอยา งไร จึง มีส ัน ติส ุข ; เรื ่อ งนี ้ไ มไ ดส อน,
ไมถือวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองเอามาสอน ; ฉะนั้น เด็ก ๆ จึงไมรูเรื่อง ปู ยา ตา ยาย
บรรพบุรุษที่เคยอยูกันมาแลว อยางสันติสุข.
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หรือวา เรื่องที่วา ประเทศไทยเราไดร อดมาทุก ครั้ง ที่มัน ควรจะ
ลมจม มันรอดมาไดทุกครั้ง นี่เพราะอะไร; เราก็ไมไดสอน. โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคปจจุบัน เร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยพิสูจนไดวา ไมตองตกไปเปนเมืองขึ้นของชนชาติ
มหาอํานาจ; เหมือ นกับ ประเทศรอบๆ บา นเรานี้ ตกไปเปน เมืองขึ้น หมด เราไม
ไดส อน วา อะไรมัน ชว ยใหป ระเทศของเรารอดได; ถึง จะสอนก็พ ูด แตป าก
สักคําสองคํา มันไมเขาใจ มันมองไมเห็น มันจึงไมรัก ไมพอใจในวิธีการนั้น.
หรือวาเด็ก ๆ ของเรา ไมไดรับคําสั่งสอน ใหเขาใจความแตกตางระหวาง
อารยธรรม. คือ วัฒ นธรรมแทใ นทางวัต ถุ ที ่ม ัน ตา งกับ วัต ถุน ิย ม ซึ่ง เปน
อารยธรรม เนื้อหนัง อยางกิเลสตัณหา. เขามักจะเหมา ๆ กันเสียงวา ถามันเกี่ยวของ
กับ เรื่องวัตถุแลวก็เปน วัตถุไปทั้งนั้ น : การทําบุ ญ ทํากุศล ก็จะถูกหาเป นวัตถุ
นิยมไปเสียดวย.
ควรจะแยกออกจากกัน ใหเขาใจเห็นชัดวา อารยธรรมที่ เจือดวยธรรมะ
ในศาสนานั ้น ไมใ ชว ัต ถุน ิย ม. เมื ่อ เขารู แ ลว เขาอาจจะชอบ, แลว ก็ไ มไ ป
หลงในเรื่องวัตถุนิยมปจจุบันที่เปนเรื่องของกิเลสตัณหา. นี้เขาก็ไมรูจักสิ่งเหลานี้.
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เขา "เห็นกงจักรเปนดอกบัว" , กําลังเห็นกงจักรเปนดอกบัว :ไปเอา
ลั ท ธิ ที่ จ ะทํ า ลายล า งตั ว เองมาเป น ของชอบใจ. นิ ย มลั ท ธิ ใหม ช นิ ด ที่ มั น จะทํ า ลาย
ตัวเอง มาเปนของชอบใจ; กลายเปนความรูสึกวา โชคดีที่สุดที่ไดรับสิ่งเหลานี้,
ที่ไดรูสิ่งเหลานี้, ไดเอาสิ่งเหลานี้มาศึกษา มาประพฤติปฏิบัติอยู. ที่จริงสิ่งเหลานี้
คือสิ่งที่จะฆาตัวอง ทําลายตัวเอง ก็ไมรู.
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๑๐๗

ความผิดพลาดเหลานี้ รวม ๆ กันเขาก็ทําลายศีลธรรมหมด. เมื่อเรา
ไมไดเขาศึกษาอยางถูกตอง เขาไปบูชาเรื่องของกิเลสตัณหา เปนของดีไปหมด;
ไมเขาใจสิ่งที่ตรงกันขาม ไมนึกใฝฝนวา มันยังมีสิ่งที่ตรงกันขาม ที่ประเสริฐ
นี่เรียกวา การศึกษา คําเดียวเทานั้นแหละ มันมีขอบเขตกวางมากถึง
อยางนี้ เราจะตองใหเยาวชนของเรามีการศึกษา.
ทีนี้ ขอที่สอง ใหมีก ารอบรม. การอบรมคือการศึกษาที่ไมตองใช
คําพูด ดูจะบัญญัติความหมายอยางนี้ จํากัดความหมายอยางนี้ จะพอแลว.
การอบรมนั้ น คื อ การศึ ก ษาที่ ไม ต อ งใช คํ า พู ด ไม ต องใช ตํ า รับ ตํ ารา
ไมตองใชดินสอ ปากกา. นี่เราเรียกกันวา การอบรม คือใหเขาประพฤติกระทํา
อยู ตามที่เขาไดศึกษามานั่นแหละ ไปเรื่อย ๆ ; แลวไมใชจะเปนเรื่องที่เรียนอยางเรียน
วิช า; เปน เรื ่อ งที ่เ ขาตอ งศึก ษาประพฤติ กระทํ า ใหท ัน เวลา ดว ยสติ
สัมปชัญญะ อยูทุก ๆคราว ที่สิ่งนี้มันเขามาเกี่ยวของ.
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ยกตัวอยางกันอยางนี้ดีกวา มันฟงงายดี : เกี่ยวกับการกิน กินอาหาร
จะตองอบรมเด็ก ๆของเรา ใหรูวา คนธรรมดานั้น พอกินอาหาร เขาก็นึกถึงความ
เอร็ด อรอ ยเทา นั ้น ; จิต ของเขาก็มุ ง หมายแตค วามเอร็ด อรอ ย. หรือ จะไปซื ้อ
อะไรมากิน ก็มุงความเอร็ดอรอย สงเขาไปในปากเคี้ยวอยู ก็มุงแตความเอร็ดอรอย;
ไมไดมุงอะไรมากไปกวานั้น. ฉะนั้น เขาก็ เปนทาสของความเอร็ดอรอย ซึ่งจะ
ทําใหเกิดกิเลส เกิดตัณหา เกิดอุปทาน เกิดอะไรหนักเขา ๆ จนกระทั่งมีปญหายุงยาก
เพราะเหตุนั้น.
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ถาอบรม ก็อ บรมใหเขารูจัก ควบคุม ความรูสึก ทีเอร็ด อรอ ย วาเรา
ทุกคนพอเคี้ยวอะไรอยูในปาก จงควบคุมความเอร็ดอรอยนะ อยาใหความเอร็ดอรอย
มาเปน นายเรา บัง คับ เรา; และเมื ่อ ไมไดเอร็ด อรอ ยแลว มัน ก็โกรธเปน ยัก ษ
เปนมาร เปนฟน เปนไฟ.
มีจิตใจที่ฟูขึ้นก็มี, มีจิตใจที่แฟบลงก็มี, ใหเขารูจักควบคุมจิตใจ
อยาใหมันเกิดการฟูขึ้น หรือแฟบลง ทุก ๆ เรื่องในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีอยูมากมาย
หลายสิบเรื่อง.
ให เขามีส ติทั้ ง ๓ เวลา : เวลากอ นหน านั้ น เวลานั้ น และเวลา
หลักจากนั้น; อยากินอาหารนี้ ก็ มีสติกอน แตที่จะกิน เมื่อกําลังเคี้ยวอยู และ
หลั ง จากกิ น แล ว ก็ ล วนแต มี ความระลึ ก ได วา อย างไรถู ก ต อ ง, อย างไรไม ถู ก ต อ ง,
อยางไรใหโทษ, อยางไรมีประโยชน.
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ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดปลีกยอยอีกมาก; แมเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารอยาง
เดียว คนโดยมาก มักจะมีอุปทานยึดมั่นวา ตองหวานนะ , หรือวาตองรอน ๆ นะ;
มันมีอุปทานยึดมั่นอยางนี้แลว มันก็ตองมีความผิดหวัง เพราะมันจะไดอยางนั้นไป
ทุกทีไมได. พอผิด หวัง มัน ก็แ ฟบลง จิตใจมัน ก็แฟบลง, พอไดอ ยางตอ ง
การ มันก็จะฟูขึ้น.

แมวาเปนเรื่องที่ละเอียดประณีต ไมตองฟูตองแฟบอะไรมากนัก ก็ไมควรมี.
ถาไดกินของที่มัน ไมสมหวัง ไมสมใจอยาก ก็อยาไดมีจิตใจที่ผิดปกติ; ใหถือ
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วา มัน อยา งนี้เ อง. ของที่เคยหวาน แลว มาคราวนี้ไ มห วาน ก็นา จะถือ เสีย วา
นี ้ม ัน เปน อยา งนี ้เ อง, หรือ มัน เปน อีก ชนิด หนึ ่ง ก็ไ ด; มัน เปน ขนม หรือ เปน
อะไรอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมันมีรสเพียงอยางนี้ รสเพียงเทานี้. อยาไดไปอึดอัดขัดใจวา
นี้ มั น ไม ห วาน อย า งที่ เราเคยหวาน. แม ที่ สุ ด แต ผ ลไม บางที มั น จื ด บางที มั น
เปรี้ยว; เราก็ถือเสียวา มันเปนผลไมอีกชนิดหนึ่ง มันอยางนี้เอง.
นี่ตัวอยาง ที่วาจะตองอบรม มีสติทั้งกอนหนา และ ขณะนั้น และทั้ง
ลับหลัง, เวลากอนหนา เวลาขณะปจจุบัน และเวลาลับหลัง และในทุกสิ่งที่มัน
จะเปลี ่ย นขึ ้น หรือ เปลี ่ย นลง. เชน มัน หวานมากเกิน ไป, หรือ มัน ไมห วาน,
หรือมันรอนเกินไป, หรือมันเย็นเกินไป อยางนี้.
เรื่องอะไรที่วา ทําจิตใจให วุนวายมาก ในชีวิตประจําวันของคนเรา
แล ว อบรมให ลู ก เด็ ก ๆเขาประพฤติ ใ นทางที่ ถู ก ต อ งไว เ สมอ. นี้ เ ป น เรื่ อ ง
ใจความสําคัญ. มันก็เลยกินความมาถึงเรื่องกิริยามารยาท อะไรทุกๆ อยางดวย;
เพราะลวนแตมันทําใหเกิดการฟูขึ้น หรือแฟบลงทั้งนั้น.
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นี้ยกตัวอยางเทานั้ น มั นมี อีกมาก เอามาพู ดไม ไหว วาเราจะต องมี การ
อบรม กล าวคื อ การศึ กษาอี กชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งไม ต องพู ดจา ไม ต องใช ดิ นสอ ปากกา
เหมือนอยางการศึกษาที่เรียนกันอยูเปนปกติ.
ทีนี้ ขอที่สาม วา สิ่งแวดลอม ตองชวยระวังสิ่งแวดลอม.
สิ่งแวดลอมนี้ ก็มีอิทธิพลมาก จนถึงกับคนโบราณเขากลาววา แมมัน
จะเกิดมาพืชพันธุดี แตพอเกิดมาแลว มันไดรับการแวดลอมทีเลว มันก็เลว; นี้มัน
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ก็มีสวนจริง. แตก็พูดกันตายตัวไมได วากี่มากนอย มักจะถือกันวา คนละครึ่ง :
ถา สิ ่ง แวดลอ มดี มัน ก็ด ีค รึ ่ง หนึ ่ง , ถา พืช พัน ธุ ม ัน ดีม าแลว มัน ก็ร วมกัน ได
๑๐๐ เปอรเซนต.
แตถาถือตามหลักของพระพุทธเจา อาจจะพุดไดอยางอื่นวา การแวดลอม
สํ า คัญ กวา ; เพราะอาจแกไ ขกรรมพัน ธุ ไ ด; เพราะการแวดลอ มนี ้ มัน เปน
กรรมใหม. กรรมใหมที่ทําขึ้นมาก มากๆแลว มันแกไขกรรมเกา คือกรรมพันธุได.
เราตอ งสนใจสิ่ง แวดลอ ม จะตอ งลงทุน ใหม ัน เกิด การแวดลอ มที ่ดี
แกเ ด็ก ๆ ของเรา วัต ถุก ็ด ี บุค คลก็ด ี เหตุก ารณก ็ด ี สามอยา งนี ้ เปน สิ ่ง
แวดลอม.
วั ต ถุ สิ่ ง ของนี่ แ หละ ที่ มั น เห็ น อยู ทุ ก วั น นี้ มั น ก็ แ วดล อ ม สรา งความ
รูสึกคิดนึกทางจิตใจ; แมแตพระพุทธรูป หรือรูปอะไรก็ตาม เปนวัตถุลวน ๆ มันก็
สรางความรูสึกทางจิตใจ เรียกวาวัตถุแวดลอม.
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ทีนี้ บุคคลนี่ นับตั้งแตบิดามารดา พี่เลี้ยง หรือวา คนขางเคียง อะไร
ก็ตาม; ถามันดี มันก็ดี มันแวดลอมดี.

ทีนี้ เหตุ ก ารณ ที่ไดพ บ ไดเห็ น นี้ก็เหมื อนกัน ; มันแวดลอมใหเกิด
ความรูสึกวา ที่ชั่ว หรือที่ดีได.

เราก็ แวดล อ มให เขาได มี สิ่งแวดล อ มที่ ดี ทั้ ง ๓ อยาง คือ วัตถุ ก็ดี
บุคคล ก็ดี เหตุการณ ทั้งหลายก็ดี.
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ทีนี้ มาอีกทีหนึ่ง เปน ขอที่สี่ ก็คือ โอกาส.
โอกาสนั้น มันไมใชสิ่งแวดลอม มันแยกออกมาจากสิ่งแวดลอม. เราตอง
ชว ยใหเ ขามีโ อกาส : โอกาสที ่จ ะศึก ษาคน ควา , และโอกาสใหเ ขาไดก ระทํ า .
ไม มีโอกาส เขาก็ไมไดกระทํา; ใหเขามีโอกาสกระทํา มาก ๆ เทากับโอกาสศึกษา
คนควา แลวก็ใหโอกาสใหเขาไดแสดงผลงงานที่ทํา, นี่มันเปนการสงเสริมกําลังใจ.
โอกาสนี่ ก็จําเปน คือสําคัญมาก. ถาไมมีโอกาสแสดงฝไมลายมือเสียเลย;
คนนั้ น มั น หดหู มั น ถอยกลั บ , ฉะนั้ น จึ ง ให โ อกาสให เขาเรี ย น, โอกาสให เขา
ประพฤติและกระทํา, และ โอกาสใหเขาไดแสดงผลของการกระทํา.
ที่จริง เรื่องนี้มันก็เป นอยูแลว ในชีวิตประจําวัน ในครอบครัว แตเรา
ไมคอยสังเกตกัน จึงไมคอยครบถวน หรือบริบูรณ ; ฉะนั้น จัดเสียใหม ใหเขามี
โอกาส อยางนอยก็ ๓ ประการนี้.
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ขอที่หา ก็คือ สิ่งกระตุน.

เป นคําธรรมดาสามั ญ เรียกวา สิ่ งกระตุ น จะเรียกใหไพเราะกวานั้ นก็ มี
แล ว แต จ ะเรี ย ก เรี ย กว า การให กํ า ลั ง ใจ หรื อ อะไร ก็ แ ล ว แต จ ะเรี ย ก; นี้ มั น ก็
กระทํากันอยู แตไมไดปรับปรุงใหดี.
การให รางวัล ก็เป น การกระตุ น ให ทํ าดี การสรรเสริญ ก็เป นการ
กระตุ น ใหทํ า ดี, การปลอบโยน ก็เ ปน การกระตุ น ใหทํ า ดี, กระทั ่ง การชี ้แ จง
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ด วยพระธรรม คํ าสอนในพระศาสนา เรื่ องบุ ญ เรื่ องบาป เรื่องอะไรต าง ๆเหล านี้
ก็เป นเครื่องกระตุ นที่ ดี , ฉะนั้ น ถาวา มี เวลาเมื่ อใด ก็ เล าเรื่องธรรมมะ เรื่องศาสนา
ใหลูกเด็ก ๆ ฟงสนุกดวย, และกระตุนใหอยากทําดีดวย.
สมัยเมื่ออาตมาเปนเด็กวัด เด็ก ๆ เล็ก ๆ นี้ ตอนค่ํามีเวลามากที่สุดที่อาจารย
เขาจะไดบอกกลาว เรื่องเกี่ยวกับธรรมมะ เกี่ยวกับศาสนา; แตวาคิดคาธรรมเนียม
คือ ใหท ุบ ขาไปพลาง, ใหน วดขาไปพลาง, แลว ก็เ รื ่อ งหลาย ๆ เรื ่อ ง หลาย ๆ
อยา ง ซึ่ งล วนแต มั น กระตุ น ชอบกล : ให อ ยากจะทํ าดี . เราก็ ทํ าแก เด็ ก ๆ ในหลั ก
การอย างนี้ คื อ เป นการกระตุ น ด วยรางวัล ด วยคํ าสรรเสริญ ด วยการปลอบโยน
ดวยการชี้ชวนทางพระศาสนา.
นี่ อุ บายละเอี ยด ตามที่ ยกมาเป นตั วอย าง ๕ อย างนี้ ก็ จะพอแล ว มากนั ก
มันก็เฝอ; หรือวา มั นก็ไม มากไปกวานี้ หนั ก เพราะอาจจะสงเคราะหรวมลงในหัวขอ
เหลา นี ้ไ ด. ใหก ารศึก ษา ใหก ารอบรม ใหสิ ่ง แวดลอ มที ่ม ีอํ า นาจ หรือ มี
กํ า ลัง ใหโ อกาส ทุก คราวที ่ม ัน จะใหโอกาสได แลว ก็ใ หสิ ่ง กระตุ น . นี ่ค ือ สรุป
รวม เรียกวา อุบายละเอียด ที่จะสรางเด็ก ๆ ในปจจุบัน.
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ทีนี้ ประเภทที่สอง คือ อุบายหยาบ หรือที่เรียกวา พระเดช.

นี่ มั นน ากลั ว. นี้ เราก็ ได พู ดกั นมาแล ววา จํ าเป น ที่ ยั งจะต องมี พ ระเดช
อยู  ตลอดเวลาที ่ค นมัน ยัง มีก ิเ ลสอยู ; และโดยเฉพาะอยา งยิ ่ง ที ่ย ัง เปน เยาวชน
ยังไมรูจักตัวเอง ยังไมรูจักปกครองตัวเอง
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ขอ ที่ห นึ่ง คือ การตัก เตือ น ติเตีย น หรือ แมแ ต การเยาะเยย ที่
ถูกวิธี.
บางทีเพียงขนาดตักเตือน ซึ่งเขาก็ไมชอบนะ เพราะวา คนเราไมชอบ
ใหใ ครตัก เตือ น; แมแ ตตัว เล็ก ๆ มัน ก็ยัง ไมช อบ. ถา มากขึ้น ไปอีก มัน ก็ตอ ง
ติเตียน ซึ่งมันจะรวมลักษณะของคําดาวาอะไรอยูในนี้; หรือแมแตชวยกันทําให
เขาละลาย เยาะเยย แตต อ งถูก วิธ ี นะ; ถา ผิด วิธ ี ใชไ มไ ด มัน จะเตลิด ไป
ทางอื่น. ตักเตือน ติเตียน เยาะเยย นี้ตองถูกวิธีเสมอแหละ.
ทีนี้ ถามันยังไมพอ พระเดชเทานั้นยังไมพอ ก็ตองเขยิบขึ้นมาถึง ขั้นที่
สอง คือ ขั้นที่ขู.
ใชคําขู หรือคํากรรโชก อะไรก็ตาม, หรือคาดคั้นจะลงโทษ; นี่หนาตา
ไมคอย นาดูขึ้น มาแลวตอนนี้. แตถา เมื่อ ถึง คราวทํา อยา งนั้น มัน ก็ตอ งทํา
เมื่อมันถึงคราวที่ตองทําอยางนั้น มันก็ตองทํา: ตองขู แสงดความโกรธใหปรากฏ,
คาดคั้นที่จะลงโทษ.
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ถายังไมพออีก มันก็เลื่อนขึ้นมาถึงระดับ ขั้นที่สาม คือการลงโทษ,
ลงโทษลงไปจริงๆ.

การลงโทษนี้ก็มีหลายวิธี ในวิธีหนึ่ง ๆ ก็มีหลาย ๆ ระดับ : ระดับออน
ระดับกลาง ระดับแข็งกระดาง, แลวก็มีหลาย ๆ วิธีดวย. ไปศึกษาจากวิชาครู
บางทีจะดีกวา.
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ที ่นี ้ต อ ไปอีก เปน หัว ขอ ที ่สี ่ ก็ใ หก ระทํ า คืน กระทํ า คืน คือ ใชเ วร

ใชกรรม
พวกใชเวรใชกรรม ก็อยูในคํานี้ กระทําคืน เหมือนกับพระแสดงอาบัติ นี่.
ถาพูดวา กระทําคืน ทํากลับเสียใหถูก อาจจะแปลกหูสําหรับชาวบาน. แต
ถาในวัดในวานี้เปนคําธรรมดา คือแสดงอาบัติ นั่นเองเรียกวา กระทําคืน. ใหเปด
เผยความผิด ของตัว เองตอ หนา ธารกํา นัล ใหป ระจานตัว เองตอ หนา ธารกํา นัล
ใหท รมานตัว เอง ใหค นอื ่น เขาเห็น อยู  วา เรามัน ไดทํ า ผิด . อยา งนี้ม ัน แรง
ขึ้นไปอีก เรียกวา ใหกระทําคืนโดยเปดเผย.
ถามันยังไมไดอีก มันก็ดูจะหมดแลว ไมมีวิธีแลว ก็มาถึงขั้นสุดทาย
ขั้นที่หานี้ ก็คือ ฆาเสียตามวิธีของอริยวินัย.
ทา นใชคํา อยา งนี ้วา "ฆา มัน เสีย ใหต ายโดยวิธ ีอ ริย วิน ัย " อยา ให
เสียชื่อของบิดามารดา. คนโบราณเขาเรียกวา "ตัดหางปลอยวัด" คือ ไมยุงดวย
ไมเกี่ยวของดวย เอาไปเสียใหพน, ไปที่ไหนก็สุดแท. หรือวาอยางสมัยนี้ ก็ไป
ขอใหศาลสั่งประกาศความไมเปนลูก เปนหลาน เปนอะไรก็ตาม.
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ตรงนี้อยากจะบอกสักหนอยวา การที่ไปขอใหเจาหนาที่ทางบานเมือง หรือ
ศาลอะไรก็ ต าม สั่ ง ว า คนนี้ ไม เป น ลู ก ของฉั น อี ก ต อ ไป; นี่ มี ม าแล ว ตั้ ง แต ค รั้ ง
พุทธกาล; เปนเรื่องที่อานพบ และเปนเรื่องที่ในชาดก และจะกอนพุทธกาลไป
เสียอีก. อยาเขาใจวา คนโบราณเขาโง ไมรูวิธีเพียงเทานี้. อานพบในเรื่องตั้งแต
ครั้งพุทธกาล เมื่อลูกคนนี้พูดกันไมรูเรื่อง ก็ไปใหเจาหนาที่ เจาพนักงานรับทราบ
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ไว ว า เราไม ย อมรั บ ว า นี้ เป น ลู ก ของฉั น อี ก ต อ ไป เรีย กว า ฆ า เสี ย ตามแบบของ
พระอริยเจา.
ทั้งหมดนี้มัน เปนอุบายหยาบ ที่หยาบ คือ เจ็บปวด ไมสงบ ตองเลือก
ใชเทาที่จําเปนหรือใหเหมาะใหสม ใหตรงกับเรื่อง.
....

.....

....

....

การวัดผลวาดีขึ้นหรือยังนารังเกียจ
ทีนี้ เวลาเหลืออีกนิดหนึ่ง ก็จะพูดเสียเลยวา มันมีอะไรอีก? เรื่องนี้ก็คือ
เรื่องการวัดผล.
คํ าวา การวั ด ผล สมั ย นี้ เขาถื อ เป น สิ่ งสํ าคั ญ ; แต วา อาจจะเป น
เรื่อ งเห อ หรือ ตื่ น ๆเกิ น ไปก็ ได . เรื่อ งวัด ผล นี่ มั น วัด ยาก โดยเฉพาะ เรื่อ งทาง
จิ ต ใจแล ว วั ด ยาก. แล วเรื่อ งเกี่ ย วกั บ คนแล วยิ่ งวั ด ยาก เพราะคนมั น โกหกเป น
คนมั น โกหกเก ง มั น แสดงออกมาอย า ง, มั น พู ด ออกมาอย า ง, แต ข างในมั น ไม
เปน อยา งนั ้น . การที ่จ ะไปวัด คนนั ้น มัน ยาก จึง ตอ งอาศัย สัง เกตดูโ ดยทั ่ว ๆไป
ดูภายนอก, ดูโดยไมตองไปวัดที่ตัวเขา หรือไปจัดวัดที่ตัวเขา.
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เรามีเปาหมายอยูแลวนะ วาเยาวชนที่เราตองการนั่นคือ เยาวชนที่เจริญ
ถึงกับสรางความกาวหนาใหแกบุคคล บานเมือง หรือโลก ทุกโลก นั่นมันมีเปาหมาย
อยู แ ลว อยา งนั ้น . ทีนี ้ วัด ผลก็ค ือ วัด ดูว า มัน ไดอ ยา งนั ้น กี ่ม ากนอ ย. มัน ไมใ ช
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สอบไลไดเหมือนกับสอบไลวิชาหนังสือ, เลยตองวัดดวยการดูวาอะไรมันเกิดขึ้น:
ทางสวนตัวเขา มันมีอะไรดีขึ้นบาง, ทางสังคมมันมีอะไรดีขึ้นบาง, ทางการเมือง
มันก็มีดีอะไรดีขึ้นบาง. ทางศาสนามีดีอะไรขึ้นบาง
ทางส ว นตั ว เขา ก็ ไม มี ค วามผิ ด พลาด ที่ น า รัง เกี ย จ โดยตั ว เขา
เอง.ทางสังคม ก็ไมมีอะไรที่นารังเกียจ. ทางเรื่องการบานการเมือง เขาก็ไมมีอะไร
ทํา ผิด ไมทํา ผิด ไมถูก ลงโทษ ไมเสีย หาย. และทางธรรมหรือ ทางศาสนา
เขาก็ดีขึ้น มีเนื้อตัวเปนธรรมะมากขึ้น. นี่จะวัดผลกันบาง ก็เพียงอยางนี้, เพียง
เทานั้น.
เปนอันวาเรามี หลักการ คราวๆ ในการที่จะสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน
ตามหัวขอที่กลาวมาแลวนั้น สรุปแลวมีเรื่อง ๒ เรื่อง ที่สําคัญ : เรื่องการใช
อุบายหยาบ และอุบายละเอียด.
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ปญหาสําหรับพอแมที่ตั้งใจจะสรางเยาวชน.
www.buddhadasa.org
....

.....

....

....

เหลือบดูปญหาอีกนิดหนึ่ง เปนเรื่องปจจุบันหยกๆ ที่จอหนาอยู มันมี
มากจนพรรณนาไมไหว. จะขอพูดกันแตวา พอแมที่ตั้งใจจะสรางเยาวชนนี่ จะ
มองดูปญหาอะไรกอน.
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ขอ แรก เด็ก ๆ ของเราขาดความรูที่ถูก ตอ ง. ความรูทุก ๆ อยา ง
ที ่ถ ูก ตอ งนะ เขาขาด. ที ่จ ริง เรื ่อ งรัก ชาติ, เรื ่อ งประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย นี ้ เปน ความรูที ่ จํ า เปน ที ่ต อ งรู , แตเ ขาขาดความรู ที ่ถ ูก ตอ ง,
ไดรับความรูที่ไมถูกตอง; พูดอยางนี้ดีกวา. เพราะฉะนั้น เขาจึงไมทําอยางนั้นได
คือไมไดรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และไมมีชาตินิยมที่ถูกตอง: คือไมประกอบ
ไปดวยธรรม เลยกลายเปนเรื่องบาชาติ หลงชาติ อาละวาด มุทะลุ ดุราย อะไร
ทํานองนั้น. มันขาดความรูที่ถูกตอง เรื่องชาตินิยม; นี้เปนตัวอยางของการที่เขา
ขาดความที่ถูกตอง.
ขอ ที ่ส อง ขอ ถัด ไป เขาก็ ขาดความรูเ ห็น ที ่เ ปน ความรอดอัน
แทจริง ของตัวเขาก็ดี ของประเทศชาติก็ดี. เราไมไดสอนใหเขา ไดรูจัก และเขาใจ
เห็นทางรอดที่แทจริง และที่เคยรอดมาแลว และที่จะรอดตอไปขางหนาดวย.
ข อ ที่ ส าม ถั ด ไป เด็ ก เขาเสี ย นิ สั ย เสี ย แล ว ในเรื่ อ งเสรี ภ าพ
ประชาธิป ไตยเฟอ ทั ้ง ในบา นและนอกบา น. ในบา นนี้ก็เ รีย กรอ งเสรีภ าพ
จากบิดามารดามากเกินไป, นอกบาน ก็เรียกรองเสรีภาพจากประชาชนเพื่อนฝูง
ทั้งหลายมากเกินไป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอ ที ่สี่ ดูตอ ไปอีก ที เด็ก เขาเสีย นิสัย ในการที ่ถูก อบรมใหเ ขา ใจ
วา ผูอื่นจะตองยอมใหเขา; จะตองเอาอกเอาใจเขาในทางวัตถุ,

นี่ เด็ กมั น เสี ยนิ สั ยทางวั ตถุ นิ ยม; ถ าไม ได อย างนั้ น อย างนี้ แล วก็
โกรธ.อะไรๆ สักหนอยก็บอกวา ไมอบอุนเสียแลว; อยูกับพอแม ไมอบอุนเสียแลว,
ไปดีกวา, หนีไปเสียดีกวา; เพราะนิสัยของเขามันเปนวัตถุนิยมมากเกินไป.
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แลวเดี๋ยวนี้ ก็ดูเหมือนสอนใหเขาใจผิดในเรื่องนี้กันมากขึ้น ; อะไร ๆ
ก็โทษพอแมวา ใหความอบอุนแกเด็ก ๆ ไมพอ. และเด็ก ๆ ก็เปนอยางนั้น; มันมี
สว นถูก นอ ยเหลือ เกิน . สว นใหญ สว นแทจ ริง มัน ไมใ ชอ ยา งนั้น ; มัน เปน
ส ว นที ่ เ ด็ ก นั ้ น ถู ก ทํ า ให เ สี ย นิ ส ั ย แล ว . อะไรก็ เ รี ย กร อ ง ๆไม ไ ด อ ย า งใจ
ก็วา ไมอบอุน แลวก็หนีไป.
ทีนี้ อีกขอหนึ่ง ขอที่ ๕ ก็เห็นวา เด็กนี้ในทามกลางสิ่งเยายวน
มากเกินไป.
การปลุกระดมที่มากเกินไป, ความเยายวนทางกามารมณ ก็มากเกินไป,
การปลุกระดมโดยลัทธิแปลก ๆ แปลกจนนาสนใจ นี่มันมากเกินไป; เพราะฉะนั้น
เด็ก ๆ ของเราจึง ไมม ีส ัม มาทิฐิ ที ่เพีย งพอ หรือ ทัน แกเวลา คือ เปน เด็ก ที่ไมรู
จักผิดชอบชั่วดีเพียงพอ และทันแกเวลา.
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นี่คือ ปญ หาที ่พ อ แมจ ะตอ งเอาไปคิด ไปนึก และแกม ัน ใหห ลุด
เพื่อจะสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน; เปนสวนบุคคลไปก็ได; เปนสวนหมูคณะ
ก็ได, เปนสวนรวมของประเทศ โดยถือวารัฐบาลนั้น เปนแม หรือเปนพอ ก็ได;
รัฐบาลที่เปนแมหรือเปนพอ จะตองแกปญหาของเยาวชนในประเทศไทยนี้ใหได.
ถาทุกประเทศเขารูขอนี้ ชวยกันแกไขหมดทั้งโลก ก็ยิ่งดีเทานั้น ไมมีอะไรจะดีกวา.

นี่เยาวชนของโลก ก็เปนมนุษยที่ดี ทําใหเกิดความกาวหนาตามแบบของ
มนุษย จนบรรลุถึงโลกของพระศรีอาริยเมตไตย ไดเปนแนนอน. ใครจะวาครึคระ
บาบออยางไรก็ตามใจ. อาตมายังคงยืนยันคําวา มาตรฐานสูงสุด คือ โลก หรือ
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การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน

๑๑๙

ศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย นั่นเอง; ไมมีปญหาเหลืออยูแกฝายใด จนถึง
กับวา ไมมีใครตองการความชวยเหลือจากใคร. ทุกคนเอาตัวรอดไดหมด จนเหมือน
กันไปหมด ก็เรียกวา มาตรฐานของโลกพระศรีอาริย.
เอาละ, เปนอันวา การบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาแลว เรื่องการ
สรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน.
ขอโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลายไดสวดบทสาธยาย เพื่อสรางกําลังจิตใจในการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อตนเองบาง เพื่อผูอื่นบาง เพื่อทั้งสองฝายบาง ตามสมควร
แกเวลาตอไปอีก

--------------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๔หินโคง ๒๒ ม.ค. ๒๐

ศาสตรในการสรางเยาวชน.

ทานสาธุชนผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายเรื่อง เยาวชนกับศีลธรรม ประจําวันเสารในครั้งที่ ๔ นี้อาตมา
จะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา ศาสตรในการสรางเยาวชน
[คําปรารภและทบบทวน จนถึงหนา ๑๒๕]

ขอใหทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แลว ๆ มา วาในครั้งแรกที่สุด เราพูด
ถึง ปญหาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งกําลังเปนปญหาอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเรื่องสันติสุข และสันติภาพของมนุษยเรา.
๑๒๑
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ในครั้งที่สอง พูดกันถึง เยาวชนชนิ ดอภิ ชาตบุ ตร คือเยาวชนที่ดีกวา
บรรพบุรุษยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ขอนี้ก็มีใจความสําคัญตรงที่วา โลกในอนาคตนั้น ก็มีปญหา
ยุงยากมากขึ้น; ฉะนั้นคนจะตองเกงกวาเดิม.
ในครั้งที่ ๓ พู ดถึง การสรางเยาวชนแห งยุคป จจุบั น คือถือวา เรายอม
รับ วาจะตองชวยกันสรางเยาวชนขึ้น ใหดี, คือเปนอภิชาติบุตรตั้งแตบัดนี้. นี้คือ
หัวขอที่ไดพูดกันแลว.
อยากจะขอทบทวนอยู เสมอวา ขอใหทานทั้งหลายถือวา นี้เปนเรื่อง
ซึ่ งเป นหน าที่ โดยเฉพาะก็ หน าที่ ที่ จะต องทํ า สํ าหรับพุ ทธบริษั ทดวย. พุ ทธบริษั ท
ที่เปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจาจริงๆ นั้น จะตองนึกถึงเรื่องอยางนี้.
บางคนอาจจะเขาใจผิด อยางมากมาย เอาเสียดวยซ้ําไป วาพระพุทธเจา
ทานตรัส "อยาไปคํ านึ งถึ งอดี ต อยาไปคํ านึ กถึงอนาคต แต ใหทํ ากับ เรื่อ งที่ เป น
ป ญ หาป จจุบั น " คือเฉพาะหน า. ถาใครไปยึด หลักนี้ ต ามตั วหนั งสื อ ก็จะรูสึกวา
ไมควรจะพูดกันถึงเรื่องอนาคตของมนุษยเรา; ไมจําเปนจะตองถือวา เยาวชนเปน
ปญหาอยางยิ่ง สําหรับอนาคต หรืออนาคตของโลกนี้มันขึ้นอยูกับเยาชน ดังนี้เปนตน.
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ขอให ถื อวา มั นเป นคนละความหมายกั น; การปฏิ บั ติ เพื่ อ กํ าจั ด กิ เลส
ไมต อ งนึก ถึง อดีต หรือ อนาคต; และก็น ึก ถึง แตจ ะระมัด ระวัง เปน ปจ จุบ ัน
อยู เสมอ; นั่ น ถู ก ต อ งแล ว. แต นี้ ไม ใช เรื่อ งกํ าจั ด กิ เลสในส วนบุ ค คล; มั น เป น อี ก
เรื่อ งหนึ ่ง ซึ ่ง เราจะตอ งชว ยกัน ทํ า เพื ่อ เห็น แกโ ลก และแกม นุษ ยทั ้ง โลก.
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๑๒๓

พุทธบริษัทที่ศึกษามาไมดี ศึกษามาอยางเลว; ขออภัยใชคําอยางนี้;
จะไมคิดถึงหนาที่ที่เราจะตองทําแกโลก. เขาคิดวาโลกก็โลกไปซิ; ไมใชเรื่องของ
เรานี ่. ถา คิด อยา งนี ้ ไมเปน พุท ธบริษ ัท ในพระพุท ธศาสนานี ้. พระพุท ธเจา
ทานตรัสไว เสมอ วา "ตถาคตเกิดขึ้นมาในโลก เพื่อประโยชนแกโลก ทั้งเทวดา
และมนุษย ธรรมวินัยที่มีอยูในโลก ก็เพื่อประโยชนแกโลก ทั้งเทวดาและมนุษย.
อัจฉริยบุรุษก็ดี มหาบุรุษก็ดี บุรุษอาชาไนยก็ดี ยอมเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน
แกโลก. "
นี้ก็เปนตัวอยางที่มากพอแลว ที่ใหทุกคนนึกถึงสิ่งที่เรียกวา โลก โลก กัน
บาง. อยานึกถึงแตตัวกูอยางเดียว. นึกถึงแตตัวกูอยางเดียว. มันเพิ่มความเห็น
แกตัวกูยิ่งขึ้นไป; ถานึกถึงโลกกันเสียบาง มันก็จะลดความเห็นแกตัวกูลงได. นึกถึง
โลกเทาไร, มันก็นึกถึงตัวกูนอยลงเทานั้น. การนึกถึงโลก คือ เพื่อมนุษยดวย
กันทั้งโลก ยอม เป น การบรรเทากิเลสอยูในตั ว มันเองโดยอัตโนมัติ; ฉะนั้ น
เพื่อจะเปนพุทธบริษัทที่ดี ก็ขอใหสังวรในขอนี้.
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ทีนี้อยากจะใหดูอีกสักอยางหนึ่งวา เพราะไมไดอบรมสั่งสอนกัน ใน
ธรรมวินัย ของพระอริย เจา เราจึงไมคอ ยนึก กัน ถึงผูอื่น ; ฉะนั้น ขอชว ยกระทํา
แกกันและกัน ใหไดยินไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ของพระอริยเจา หรือของ
พระศาสดาแหงศาสนาไหนก็ตาม ที่จะใหนึกถึงผูอื่นกันบาง. โดยเฉพาะศาสนา
คริสเตียน ย้ํามากในเรื่องผูอื่น จนกระทั่งวา เกือบจะลืมตัวเองเสียทีเดียว นึกถึง
ผูอื่น; ชวยผูอื่น ปรนนิบัติผูอื่น นั้นคือปรนนิบัติพระเจา. ถาจะทํากับพระเจา ตอง
ทํากับ ผูอื่น ; ถาทํากับ ตัวเอง ก็ทําแกกิเลส, ทําเพื่อ กิเลส เพื่อซาตาน. เมื่อไม
นึกถึงผูอื่นกันหนักเขา ๆ มันก็ลืมไปเปนธรรมดา จนเกิดเปนนิสัยสันดานไปเลย.
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ขอใหมองดูกันวา คนในโลกนี้ เขามีอะไรเทาไร; และเขาใชมัน
อยางไร; เชน เขามีอายุ ๗๐ ป ๘๐ ป ๑๐๐ ป ก็ได แลวเขาใชเพื่อตัวเองเทาไร
เขาใชเพื่อผูอื่นเทาไร; หรือสติปญญา สามารถ กําลังทรัพย กําลังตาง ๆ ของเขานั้น
เขาใชเพื่อตัวเองเทาไร, เพื่อผูอื่นเทาไร ?
พูดแลวก็จะกลายเปนวา ชวยกันดาคนมั่งมี. คนมั่งมีนึกถึงตัวเองทั้งวัน
ทั้งคืน ร่ํารวยจนไมรูจะเอาไปทําอะไรแลวก็ยังไมไดนึกถึงผูอื่น; เขานึกถึงแตตัวเอง
เวลาเรี่ยวแรงก็ส รางแตป ระโยชนตัวเอง; ไมนึก ถึงผูอื่น . นี้ก็ไมควรจะแกตัววา
เราไมมีเวลา, หรือเราไมมีอะไรพอที่จะนึกถึงผูอื่น; เพราะวาเรานึกถึงตัวเอง อยาง
ไมรูจักจบจักสิ้น อยางไมรูจักพอ. อยางที่มีพระบาลีกลาวไววา "ใหภูเขากลาย
เปนทองคําไปทั้งลูก ๆ ตั้ง ๒ ลูก ก็ไมพอแกความตองการ ของคนโลภเพียงคนเดียว";
ก็ลองคํานวณดูเถอะวา เมื่อไรมันจะพอ? แลวมันจริงหรือไม ในขอนี้.
ทีนี้มามองดูถึงคนที่มั่งมี เขาไมมีเวลา ไมมีกําลัง ที่จะคิดถึงผูอื่น หรือ
อยา งไร? ที ่จ ริง ดูใ หด ีแ ลว อยา เห็น แกต ัว กัน แลว ก็จ ะเห็น วา เรายัง มีเ วลา
ที่จะนึกถึงผูอื่น หรือทําประโยชนผูอื่นบาง; แมจะยากจนขนแคนสักเทาไร ก็ยังคงมี
เวลาทําประโยชนผูอื่นนั่นเอง เพราะยังมีเวลาไปทําอบายมุข ไมเลนหัว ไปดูหนัง
ดูละคร ไปเลนไพ ไปทําอะไรตาง ๆ ซึ่งไมจําเปนดวยซ้ําไป. และเพราะเราไมได
นึกถึงผูอื่นเสียเลย; เราก็ไมไดทําประโยชนผูอื่น. อาหารที่เรากินนี้ก็ไมเทาไร ก็
เหลือพอที่จะใหแกผูอื่น เจือจานแกผูอื่น เราก็ไมไดเจือจาน. นี้เรียกวาในฝายที่ไมนึก
ถึงผูอื่น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แตโดยเหตุที่พระพุทธศาสนา ไดทําใหเรามีนิสัย เห็นแกผูอื่น; ฉะนั้น
พุท ธบริษ ัท แมจ ะยากจนขน แคน สัก เทา ไร ก็ย ัง นึก ถึง ผูอื่น . อยากจะพูด วา
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มีอยู ที่นึกถึงผูอื่นโดยบริสุทธิ์ใจ คือพวกที่ทําบุญทําทานโดยบริสุทธิ์ใจนี้ก็ยังมีอยู;
แตถึง อยางไรก็ดี บรรพบุรุษ ของเรา ทา นก็ฉ ลาด, ฉลาดพอที่จ ะพูด ไวใหค น
ชั้นลูกหลานนี้ บรรเทาความเห็นแกตัวลงได. แมจะเรียกวา โดยการหลอกลวง หรือ
บังคับดวยการหลอกลวง ก็ยังดีกวาไมทําเสียเลย. ฉะนั้นจึงบัญญัติระบบทําบุญกุศล
ชว ยเหลือ ผู อื ่น ขึ ้น ไวร ะบบหนึ ่ง ; อยา งนอ ยเขาก็ทํ า เพื ่อ กุศ ล เพื ่อ ไปเกิด
ในสวรรค ดวยการชวยเหลือผูอื่น; อยางนี้ก็ยังดีกวาไมทําเสียเลย. ขอใหไปคิดดู.
นี่ที่ย้ําแลว ย้ําเลา อยางนารําคาญในขอนี้ ก็เพราะวา กลัววาพุทธบริษัท
ทั้งหลายจะลืมไป, ลืมไปในขอที่วา พระพุทธเจาทานทรงประสงคอยางนี้ วาขอ
ใหนึกถึงผูอื่น คือนึกถึงโลกทั้งโลก ทั้งโลกเทวดาและมนุษย; คือทั้งโลกคนมั่งมี
และโลกคนยากจน โลกคนมีความสุข โลกคนมีความทุกข.
ชว ยกัน แกป ญ หาในโลกเหลา นี ้ ใหม ัน เปน โลกที่มีค วามสงบสุข ;
เราจึงตองนึกถึงโลกโดยวงกวาง แลวก็นึกถึงอนาคตของโลกนั้นดวย; เราจึงไดพูด
กันถึงเรื่องเยาวชน. พูดแลวพูดเลา จนอาตมาเชื่อวา ผูฟงรําคาญหรือเอียนเต็มทีแลว.
แตโดยเหตุที่มองเห็นอยูวา มันไมมีอะไรจําเปนกวาเรื่องนี้; เพราะฉะนั้น จึงจะพูด
เรื่องที่คนรูสึกเอียนอยูแลวนี้ เรื่อย ๆ ไปจนกวาจะรูสึกดวยใจของตัวเองวามันพอ.
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[ เริ่มบรรยายตามหัวขอครั้งนี้ ]

เครื่องมือที่จะสรางเยาวชน เพื่อสันติสุขของโลก.
ในครั้งที่ ๔ นี้ จะพู ดด วยสิ่งที่ เรียกวา ศาสตรในการสรางเยาวชน
เพราะเราไดพูดถึงการสรางเยาวชนมาแลว; ทีนี้ก็พูดถึงศาสตร คือเครื่องมือที่จะสราง
เยาวชน.
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สร า งเยาวชนให เป น อะไร? ทบทวนกั น อี ก ที . สร า งเยาวชนให เป น
อภิชาตบุตร; เพื่อเขาจะไดดีขึ้น และโลกนี้มันก็จะดีขึ้น กวาเดิม.
เพื ่อ ประโยชนอ ะไร? เพื ่อ อนาคตของโลกจะไดม ีส ัน ติส ุข หรือ
สันติภาพ สมกับที่มันเจริญ และกาวหนา.
การสรางนี้ มั นเป นหน าที่ ของใคร? เป น หน าที่ ข องมนุ ษ ย ที่ ย อมรับ
ความเป น มนุ ษ ย . นี้ ก็ เหมื อ นกั บ ที่ พู ด มาแล ว เมื่ อ ตะกี่ นี้ เอง; ว า ถ า เรายอมรั บ
ความเปนพุทธบริษัท เราก็ตองทําหนาที่อันนี้ เดี๋ยวนี้เราพูดรวมกันทั้งโลก ซี่งไม
ไดเปนพุทธบริษัททั้งหมด; ก็ตองพูดวา หนาที่ของมนุษย มนุษยที่ยอมรับความ
เปนมนุษยของตัว และก็มีหนาที่อยางมนุษย จะตองทําอะไร.
มนุษ ยชนิดไหนกันในโลกนี้? ก็ตองเอามนุ ษ ย ที่ มัน เป น มนุ ษ ย จริง ๆ
จึงทําใหตองพูดเหมือนกับดาคนอื่นอีกละวา มนุษยที่ดีกวามนุษยที่กําลังมีอยูใน
โลกนี้.
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"เราตองการมนุษย ที่ดีกวามนุษยที่กําลังมีอยูในโลกนี้" ; ทานทั้งหลาย
คิดวามันเปนคําดากี่มากนอย. อาตมาคิดวา เปนการดาที่สูงสุด ไมมีอะไรจะดากันได
อีกแลว วา "เราตองการมนุษ ย ที่มันดีกวามนุษยที่กําลังมีอยูในโลกนี้"; เพระวา
มนุษยที่กําลังมีอยูในโลกนี้ ไมทําใหโลกนี้มีสันติภาพ. เขายิ่งสรางวิกฤติการณ คือ
ความทุกข ลําบาก ยุงยาก ระส่ําระสายมากขึ้น ๆ . เราไมตองการมนุษยชนิดนี้
ตองการมนุษยที่ดีกวานี้ คือสรางสันติภาพ.
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รวมความวาจะตองมีมนุษย ที่มาจากเยาวชนที่ดีกวานี้ เพื่อโลกนี้
จะไดมีความนาอยู นาดู, ทั้งนาอยูและทั้งนาดู คิดดูใหดี.
....

.....

....

....

ศึกษาความหมายของคําใหเขาใจกอน
ที่นี้ศ าสตรในการสรางเยาวชน, คําวาศาสตร, ศาส – ตระ นี่ เคย
พูดกันมาหลายครั้งแลวเหมือนกัน เกี่ยวกับคําคํานี้; ก็ยังรูสึกวา ยังเขาใจผิดกันอยู
บาง, หรือเขาใจถูกที่ไมพอ, จะตองพูดกันอีก เกี่ยวกับคําวา "ศาสตร"
ทานทั้งหลายจะไดยินคําวา ศาสตร นี้ มากมายทีเดียว: ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ดาราศาสตร โหราศาสตร กระทั่งสังคมศาสตร ที่กําลัง
เฟอในการพูด. เราจะตองหาความหมายของคําวา “ศาสตร นี้ใหพบ; จะไดศาสตร
นั้นมาจริงๆ และใชประโยชนไดตามความมุงหมาย
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คําวา ”ศาสตร” ที่ ใชอยูในโลก ในเวลานี้ ที่ เป นภาษาตางประเทศ ที่
สากลที่สุด, เชน ภาษาอังกฤษ เราก็ไมคอยรูไดวา มันหมายถึงอะไรกัน. มันเปน
คําตอทายคํา ที่เรียกวา suffix เปน – ology บาง, เปน – onomy บาง, เปน -graphy
บ าง, เป น sciences บ าง, เช น astrology, astronomy, geography, geology ไอ อี้ อี้ มี่ มี่
นี้ ไมรูวาไดความวาอยางไร เอาใจความไมถูก วามันวาอยางไรกัน แลวก็ไมอยากจะ
ติดตาม ไมอยากจะไปคนควา จนใหรูวา อี้ อี้ เหลานี้มันหมายถึงอะไรกัน มันหลาย
อี้นัก เลยไมอยากจะเอาภาษาชนิดนั้น
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เอาภาษาไทยที่เราใชกันอยูดีกวา คือคําวา ศาสตร อยางที่เราใชเรียกกันอยู
เดี๋ยวนี้แหละ; โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมศาสตร ; ศาสตระนี้มันหมายถึงอะไร.
เมื่อเห็นอยูวา ความหมายของคําวาศาสตรนี้มันพอแลว ก็ไมตองไป
พูดถึงคําตางประเทศเหลานั้นก็ได มันจะไมคุมกับเวลา; แตเมื่อเราแปลมาเปนภาษา
ไทย หอยทายดวยคําวา "ศาสตร" ก็เอาคําวา "ศาสตร" นี้ดีกวา.
แตอยากจะใหสังเกตดูอีกอยางหนึ่งวา แมที่เราใชกันอยูในภาษาไทยนี้
มันก็ยังมีความกํากวม หรือฟนเฝอยิ่งขึ้นทุกวัน. เชนคําวา สังคมศาสตร ศาสตร
สําหรับสังคม ก็ไปครอบเอาวิชาการอยางอื่นเขาไวดวยอีกมากมาย. ถาวากันโดย
แทจริงแลว การใชหลักอยางนี้: สังคมศาสตรจะรวบรวมเอาวิชาการทั้งหลายหมด
สิ้นไมเหลือ; นี้มาขยักขยอนกันไวทําไมอีกก็ไมทราบ เอาแนเอานอนอะไรก็ไมได.
ฉะนั้นตัดบท เอาคําวา "ศาสตร" เปนหลัก แลวดูกันวา "ศาสตร" นี้คืออะไร?
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คําวาศาสตร ที่เราสอนลูกเด็กๆ ที่เขาเรียนกันนั้น ก็ใหแปลวาวิชา;
เชน ภูมิศาสตร วิชาวาดวยแผนดิน, ประวัติศาสตร วิชาวาดวยประวัติ มันก็แปลวา
วิชาไป. แตคําวา "ศาสตร"คําเดิมแทๆ นั้น มันมีความหมายวาอยางไร?

อาตมาพยายามศึกษาเทาที่จะศึกษาได, ไตออกไปได เพียงวา คําวา
"ศาสตร" นี้ มัน แปลวาเครื่อ งตัด คือของมีค ม ที่มัน เปน เครื่องตัด ตัด อะไรได;
อยู ในรูปของ สั นสกฤต ก็ ศสฺ ตร, อยู ในรูปบาลี ก็ เป น ศตฺ ถ, ตรงกั น แปลวาศาสตรา
คือของที่มันมีคม ที่จะตัดได.
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อยากจะพูดเสียเลยวา คําวา สตฺถา นี้ อยากจะใหความหมายวา ผูมี สตฺถ,
ผูมีสตฺถคือมีศาสตรา; มีศาสตราแลวก็ตัดอะไรไดทุกอยาง : ตัดสิ่งที่จะตองตัด,
หรือ ควรตัด . คํ า วา "ศสฺต ฺร " นี ่ม ัน ออกมาเปน ศาตระ, หรือ แมคํ า วา ศาสตรา
หรือศัสตรา ในภาษาไทยเรา ที่แปลวาของมีคม ก็คือคําคําเดียวกันนี้.
ทีนี้มาทบทวนดูวา เมื่อคําวา "ศาสตระ" หรือ "ศาสตรา"นี่ มันหมาย
ความไดทั ้ง วิช า, และหมายความไดทั ้ง มีค ม สํา หรับ ตัด ; แลว คํา ไหนเปน
ความหมายที่หนึ่ง คือความหมายเดิม และคําไหนเปนความหมายที่สอง.
ดู สั กหน อยก็ จะพบได ทั นที วา คํ าวา "เครื่องตั ด" นั่ นแหละ เป น ความ
หมายที่ ห นึ่ ง หรือความหมายเดิ ม ; ส วนคํ าวา "วิชา" นี้ เป น ความหมายที่ ส อง
เมื่อเราเอามาใชในความหมายที่สูงลึก หรือละเอียดออกไปในภาษาธรรม; เพราะ
วิชา มันเปนเครื่องตัด มันตัดความโง มันตัดปญหา ตัดอะไรทุกอยาง.
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คําพูดของมนุษยมีความหมายเลื่อนสูงขึ้นได.

พอมาถึงตอนนี้ อยากจะขอเตือนอีก หรือเตือนอยูเสมอบอย ๆ วา ใหจํา
ไวเสมอไปวา คําพูดของมนุษยในโลกนี้ มันเดินมาตามลําดับ คือคอยมีความหมาย
เลื่อนสูงขึ้นมาตามลําดับ ทีละชั้น ทีละชั้น. ทีแรกก็เปนภาษาของชาวบานธรรมดา
กระทั่งภาษาของคน แรกที่จะเปนมนุษยขึ้นมาในโลก เขารูจักสิ่งนั้นมาตั้งแตแรกเริ่ม
เดิมที; แลวคําคํานั้น จะถูกนํามาใชในความหมายที่สูงขึ้นไป.
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ตัวอย างที่ อยากให จําไวเสมอไป ก็ เชนคํ าวา "มรรค" ก็แปลวาหนทาง
คื อ ทางเดิ น เหมื อนที่ เราเดิ น ๆ อยู นี่ แหละ; คนป าสมั ยหิ น ก็ รูจั กใช คํ าวา มรรค
คือทาง, ทางเดิน. ครั้นตอมายุคหลัง ๆ มาพบวิชาความรู ที่ทําใหคนพ นทุกขได
ก็เอาคําวาทางเดิ นนั้ น มาเป น ชื่อของความรู คําวามรรคนี้ ก ลายเป น ความรู และ
การปฏิบ ัต ิ เพื ่อ การบรรลุผ ล; โดยเฉพาะในพระพุท ธศาสนา คํ า วา ทางเดิน
กลายมาเปนชื่อของความรู หรือการประพฤติปฏิบัติ ที่ทําใหจิตมันเดินไป จนบรรลุผล.
ที นี้ คํ าวา "ผล" ก็เหมื อนกัน แรกเริ่มเดิ มที มั นก็ ต องแปลวา ลู ก ลู กไม
ผลไม แมแตลิงมันก็รูจัก แลวทําไมคนจะไมรูจักวา ความหมายของคําวาผลนี้ มัน
เปนอยางไร เมื่อมีผลไมเปนคําสําหรับเรียกอยูแลว ตอมาการปฏิบัติธรรมะไดผล
ขึ้น มา ก็ไ มรูจ ะเรีย กวา อะไร จะไปตั้ง คํา ใหมใ หแ ปลกออกไป ใครจะไปฟง ถูก
ก็ ต อ งเอาคํ าที่ ฟ งถู ก กั น อยู แ ล ว มาใช ก็ เอาคํ า วา "ผล" เช น "ผลไม " มาใช ; มั น ก็
ไดผล คือ เป นผลที่ คู กั นกับมรรค; ผล ในที่ นี้ ก็อยาง โสดาป ตติผล สกิทาคามิ ผล
อนาคามิผล อรหัตตผล โดยเฉพาะ.
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ตั วอย าง เช น คํ าสู งสุ ดอีกคํ าหนึ่ ง วา "นิ พพาน" ภาษาชาวบ านแรกเริ่ม
เดิมที ก็มีความหมายวา เย็น-เย็น. ครั้นมาสมัยหลังคําวา เย็นนี้เอามาเปนชื่อของเย็น
เพราะหมดกิ เลส ไม มี ไฟกิ เลส ก็ เรียกว า เย็ น เย็ นอย างยิ่ ง เย็ นสู งสุ ด นี่ คื อคํ าว า
"นิ พ พาน"; ไปยื ม คํ า ชาวบ า น ที่ ใ ช กั น อยู ใ นบ า น ในเรื อ น ในครั ว ในมอ ก็
เหมือนกันแหละ คือวามันเย็นก็แลวกัน ไฟมันดับเย็น ขาวมันเย็น แกงมันเย็น อะไร
มัน เย็น กิน ไดแ ลว โวย . นั ่น แหละคํ า วา "เย็น "คํ า นั ้น เอามาใชเ ปน ชื ่อ ของ
สิ่งสูงสุดในพระพุ ท ธศาสนา หรือศาสนาอื่น ที่มีอยูกอนพุ ทธศาสนา ทุกศาสนา
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วางในประเทศอินเดีย คือคําวาเย็น; แตมันอยูกันหลายระดับ. พุทธศาสนาสูงสุด
เพราะวาเย็นเนื่องจากหมดกิเลส คือไฟ โดยประการทั้งปวง.
ทีนี้ คํ าวา "ศาสตรา" ก็เหมื อนกัน ของมี คมที่ คนป าสมั ยหิ น มั นมี แล ว
มัน รูจ ัก ใชแ ลว ; เชน ฝนหิน ใหค ม ๆ แลว ก็ต ัด อะไรได เปน อาวุธ หิน อยา งนี ้.
ตอมาคําคํานี้ มากลายเปนชื่อของวิชาความรู ที่พบใหม ตัดความโงได แกปญหา
อะไรได; คํา วา ศาสตร ในความหมายที ่ส อง จึง เลื ่อ นขึ้น มาอยูที ่คํา วา "วิช า".
แลวคนเราสมัยนี้ ก็ถือเอาความหมายของคําวา "ศาสตร" ในแงของวิชาอยางเดียว;
แมจะพูดวา "ศาสตร" อยูบอย ๆ ก็ไมสํานึกวา มันมาจากคําวา "ตัด" และเปนคําเดียว
กันกับวิชา
เดี๋ยวนี้ ขอเตือนให ระลึ ก นึ ก ถึ งคํ าวา ศาสตร ในความหมายเดิ ม คื อ
สิ ่ง ที ่ม ีค ม แลว ก็ต ัด สิ ่ง ที ่ค วรจะตัด กัน ได คํ า วา "ศัส ตรา" หรือ "ศาสตรา"
ก็ตาม มาจากคําวา ศสฺตฺร ในสันสกฤต; ถาเปนบาลี มันเปน สตฺถ ไมถูกยืมมาใช;
คงใชแตในรูปสันสกฤต ความหมายก็อยางเดียวกัน คือ ของมีคม.
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ขอย้ําอีกทีหนึ่งวา อยากจะใหคําวาสตฺถา คือพระศาสดา นะ หมายความ
วา ผูมีสตฺถ คือผูมีของมีคม ที่จะตัดอะไรไดทุกอยางที่ควรจะตัด.

นี่คําวา "ศาสตร" โดยตัวหนังสือเปนอยางนี้. ขอใหเขาใจกันไวทีหนึ่ง
กอ น วา ขึ ้น ชื ่อ วา ศาสตร นะ มัน จะตอ งใชต ัด : จะเปน วัต ถุม ีค มก็ด ี, จะเปน
วิชาความรูก็ดี, หรือเปนอะไรอื่นอีกก็ดี, จะตองใชตัด.

…

…

…

…
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ตองนํา "ศาสตร" มาใชตามความหมายที่ถูกตอง.
เอา, ทีนี้ก็มาดูถึง ขอเท็จจริง ในปจจุบัน เราไดใชสิ่งที่เรียกวาศาสตร
นี่ เปนเครื่องสําหรับตัดกันหรือเปลา? นี่ ขอใหคิดดูเอง, สังเกตดูเอง, ลงทุน
คิดสักหนอยวา เราไดใชคําวาศาสตร หรือสิ่งที่เรียกวาศาสตรนี้ สําหรับตัดกันหรือเปลา ?
อาตมารู สึ ก ว า เดี๋ ย วนี้ เราไม ได ใช คํ า ว า ศาสตร นี่ ในฐานะเป น
เครื่องตั ด; แต เราได ใชเพิ่ มสิ่ งที่ ควรจะถูกตั ดนั่ น มัน มากขึ้ น. ความโงของ
เรามีใน "วิชา นั่นเอง สรางสิ่งที่ไมจําเปนจะตองมีใหมากขึ้น, สรางปญหาใหมากขึ้น,
สรางความทุกขยากลําบากใหมากขึ้น, จากวิชาของเรา. ฉะนั้นเราก็เลยไมไดใชสิ่งที่
เรี ยกว าศาสตร ในฐานะเป นเครื่ องมื อสํ าหรั บตั ด; กลายเป นสร างสิ่ งที่ จะต องตั ด
ให ม ากขึ้ น จนรกรุ งรั งไปหมด เต็ ม ไปทั้ งโลก, เต็ ม ไปด วยสิ่ งที่ ค วรจะถู ก ตั ด ;
ไมไดเต็มไปดวยเครื่องมือสําหรับตัด หรือการตัด.
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นี่ เรียกวา เราไม ได ใช ศาสตรอย างศาสตร. อยากจะท าทายวาศาสตร
อะไรกี่รอยอยางที่เรามีอยูในโลกนี้ เวลานี้โดยเฉพาะ การศึกษาในโลกนี้มันจัดไปใน
ลักษณะที่ ศาสตรนี่ กลายเป นเครื่องสรางป ญ หาให มากขึ้น; แม ไปเรียนศาสตร ชนิ ด
ที่ ไม จําเป นจะต องเรียน เพิ่ มศาสตรชนิดนี้ขึ้นมาในโลก ก็ไมไดทําใหโลกนี้มันเกลี้ยง
หรือมันสะอาดขึ้น; มันทําใหรกรุงรังมากขึ้น

ฉะนั้ นดู ให ดี ๆ วา ศาสตรทั้ งหลาย ที่ กํ าลั งมี กําลั งหลงกั น กํ าลั งคลั่ ง
กั นอยู นั กนั้ นน ะ มั นเป นศาสตร ที่ ตั ดสิ่ งที่ ควรตั ด หรื อมั นเพิ่ มสิ่ งที่ ควรจะตั ด ?
อาตมายังมองเห็ นไปในทํานองที่วา มั นเพิ่ มสิ่งที่ ควรจะตองตั ด โลกนี้จึงไรสันติ ภาพ
และเต็มไปดวยวิกฤติการณทั้งหลาย.
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ขอใหดูขอเท็จจริงในปจจุบันวา สิ่งที่เรียกวา "ศาสตร" ไมถูกใชอยาง
ความเป นศาสตร ; แต ใช ในทางตรงกั นข าม คื อแทนที่ จะใช ตั ด ฟ น หรื อถากถาง
นะ, มันกลายเปนสรางของรกรุงรังใหมันมากขึ้น. ฉะนั้น คําวา "ศาสตร" ที่ปลอยไป
ตามบุญ ตามกรรมอยางนี้, "ศาสตรที่ปลอยไปตามบุญตามกรรมอยางนี้" อาตมา
ขอเนนอยางนี้; มันจะเปนอะไร ? ไปคิดดูเอง.
ฉะนั้น ขอใหเรามีคําวา "ศาสตร" มาใชในความหมายที่ถูกตอง ให
ความหมายมันลึกพอ และถูกตอง แลวใชประยุกตได, คือประยุกตได ใชใหเปน
ประโยชน ได ; จึ งได รื้อ ฟ น เอาคํ า วา "ศาสตร"นี่ มาพู ด กั น ใหม สํ าหรับ จะเป น
เครื่ องมื อสํ าหรั บสร างเยาวชน. นี้ เป นเรื่ องพู ดถึ งคํ าว า"ศาสตร " ยื ดยาวพอแล ว.
....

....

.....

....

สิ่งที่ควรไดจากคําวา"ศาสตร"
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ที นี้ จะพู ดไปถึ ง ผล ที่ เราประสงค จะได จากสิ่ งที่ เรี ยกว าศาสตร ; จะ
เปนศาสตร - วิชาหรือศาสตร - เครื่องตัด หรือศาสตรอันไหนก็สุดแท. ถามีความ
หมายถูกตอง แลวใชกันอยางถูกตองนั่นแลว; เราควรจะไดอะไร, เราควรจะได
อะไร จากการใชสิ่งที่เรียกวาศาสตร?
อาตมาก็นึกแลวนึกอีก แลวก็นาสงสารที่วา ในที่สุดมันก็ไปพบ สิ่งที่
เขาถือกันวา ครึๆ คระๆบา ๆ บอๆ มาเปนสิ่งที่พึงประสงคจะได ในการใชศาสตร;
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เพราะเหตุวาเราจะตองการใชศาสตรตัด, ตัดสิ่งที่ควรตัด; ใหมันเกลี้ยงจากปญหา,
ใหมันเกลี้ยงจากอันตราย, ใหมันเกลี้ยงจากอุปสรรค, ใหมันเกลี้ยงจากอุปทวะทั้งหลาย
ให มั นเกลี้ ยงเกลาจากความไม เหมาะสมทั้ งปวง ในโลกนี้ , ในที่ สุ ด เราก็ ได สิ่งซึ่ง
อยากจะเรีย กกั น วา ความจริง ความดี ความงาม ความถู ก ต อ ง ความยุ ติ ธรรม
สัก ๕ อยาง ก็พอแลว. นี่มันออกจะครึคระเต็มที, คนสมัยนี้เขาเห็นวา คําโบราณ
ครึคระเต็มที.
๑. ความจริง ๒. ความดี ๓. ความงาม ๔. ความถู กต อง ๕. ความยุ ติ ธรรม ; มันอาจจะมีมากกวานี้ หรือจะพูดไดมากกวานี้ แตวามันลําบากเปลา ๆ ไม
จะเปนดอก ๕ อยางนี้ก็พอ เพราะมันจะขยายออกไปกี่สิบอยาง กี่รอยอยางก็ได.
ดูที่คําแรก ที่เรียกวา ความจริง, เราเรียกกันวา สัจจะ.
ถ ามองเห็ น จะเห็ นเป นตั วเป นตน เป นตั วเป นตนแห งสั จจะ. เราเคย
เรียกกันวาธรรมสัจจะ - ตัวตนแหงสัจจะ เปนความแนนอน เปนความไมเปลี่ยนแปลง;
นี้เราเรียกกันวา ความจริง.
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คํ าที่ สอง เราเรียกกันวา ความดี คือมั นมี คุ ณ ประโยชน โดยตรง, มั น
เปนอริยะ คือประเสริฐ เพราะวามันทําลายสิ่งที่เปนขาศึกได.

อริยะ แปลวา ทําลายสิ่งที่เปนขาศึกได หรือพนไปเสียจากขาศึก, มันเปน
คุณ เปนประโยชน. นี้เราจะเรียกวา ความดี ไมใชดีเพราะไดกิน ดีเพราะไดเลน
ดีเพราะไดเอร็ดอรอย; เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ นั้นอีกความหมายหนึ่งตาง
หาก, ในที ่นี ้ห มายถึง ดีจ ริง ดีที ่ม าจากจริง หรือ จะเรีย กวา ดีจ ริง ก็ได; อยา เอา
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ไปปนกับ คํา วา ดี ในภาษาชาวโลก ซึ่งไดแ ลว ก็ดี ในภาษาธรรมนี้ ไมตอ งได
จึงจะดี.
คําที่สาม เรียกวา ความงาม คือมันไมรกรุงรัง และมันสะอาด.
มันตองสะอาด ตองบริสุทธิ์ มันจึงจะงาม. เอาละวา ไมรกรุงรังกัน
ก็แลวกัน; นี้เรียกวาความงาม. ไมใชทาแปง แตงตัว เขียนสี ประดับแกวแหวน
เงินทอง เปนตน, แลวจะเรียกวาความงาม; นั่นมันความงามอยางคนบา ที่ไปเก็บ
เปลือกหอยชายทะเลมารอยเปนพวง แลวก็แขวนคอ มีความหมายอยางเดี่ยวกันแหละ.
จะเปนไขมุกก็ตาม จะเปนทองคําก็ตาม; ก็เหมือนกับคนบา เก็บเปลือกหอยมา
รอยแขวนคอ เขาทําเปนกันมาตั้งแตกี่หมื่นป แสนป แลวก็ไมรู, ถาความงามมันก็
ตอง หมายถึงสะอาด บริสุทธิ์ ไมรกหู รกตา.
คํ าที่ สี่ วา ความถู กต อง นี้ มั นหมายถึง ภาวะแห งความสมควร
ความเหมาะสม มันมีความหมายเฉพาะอยูในนั้นนะ.
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ขอใหสังเกตดูใหดีวา ..มัน เหมาะสม ที่จะมีสันติสุข หรือ สันติภาพ
ไมเหมาะสมอยางอื่น เราเรียกวาความถูกตอง. ชาวบานเขาจะบัญญัติความถูกตอง
กัน อยา งอื่น ; ถูก ใจเขา ก็เ รีย กวา ความถูก ตอ ง เดี๋ย วนี้เ ราไมเ อาอยา งนั้น ;
ถาถูกตอง ก็ตองหมายถึง ถูกตองสําหรับจะมีสันติสุขสวนบุคคล, จะมีสันติภาพ
ในสวนสังคม
คําสุดทาย คําที่หา ก็ ความเปนธรรม หรือความยุติธรรม.
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ถาพู ดตามทางธรรม ตามภาษาธรรมที่ธรรมชาติมันตองการละก็ จะตอง
หมายถึง ความปรกติ ความสงบ ไมวุน วาย นี ่ค วามเปน ธรรม หรือ ความ
ยุ ติ ธ รรมตามธรรมชาติ . แต ถ า เป น เรื่อ งยุ ติ ธรรม หรือ ความเป น ธรรม ตามความ
หมายของมนุษยของชาวบาน ที่เขาบัญญัติขึ้น มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันมักจะไป
ตามความนิยม ที่เขาบัญญั ติขึ้น; หรือแมแตเรื่องของกฎหมายก็ดี มันยังขึ้นอยูกับ
เหตุการณ .ที่เปนพยาน เปนหลักฐาน เปนบุคคลบาง เปนสิ่งของบาง อะไรบาง
มั น ก็เป น ไปตามที่ ม นุ ษ ย เขาบั ญ ญั ติ กัน ขึ้น วายุ ติ ธรรมอย างไร. เดี๋ ย วนี้ เป น เรื่อ ง
ของธรรมะชนิด ธรรมชาติ ความเปน ธรรมก็ค ือ ถูก ตอ งตามธรรมชาติ; ถา ถูก
ตองตามธรรมชาติ มันก็จะปรกติ หรือจะสงบ ตามความหมายของคําวา สี - ละ หรือ
ศีลธรรม นั่นเอง.
การพูดนี้คลายๆ กับขอรองวิงวอน. ใหกลับไปหาสิ่งที่เขาทิ้งขวางกันหมดแลว
วาความจริง ความดี ความงาม ความถูกตอง ความยุติธรรม; เขาถือวามัน ครึกคระ
เต็มที่แลว ไมมีใครสนใจที่จะหยิบขึ้นมาดู คนในปจจุบันนี้ ไมตองการสิ่งเหลานี้
ไม ต อ งการผลของศาสตรทั้ งหลายอย างนี้ ; เขาต อ งการประโยชน อ ย างเป น วัต ถุ
เปนเนื้อหนัง เพื่อสงเสริมกิเลส มันจึงเปนคูตรงกันขาม.
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พูดสรุปอีกทีหนึ่งก็วา ความจริง ความดี ความงาม ความถูกตอง ความ
ยุ ติ ธรรม ของกิ เลสนั้ น มั น เป น อย า งหนึ่ ง, ความจริง ความดี ความงาม ความ
ถูกตอง ความยุติธรรม ของธรรมมะ ซึ่งไมใชกิเลสนั่น มัน เปน อีก อยางหนึ่ง
แลวก็ตรงกันขามทีเดียว; จึงขอฝากไวกอนวา เราคอยศึกษากันทีหลังก็ได สําหรับ
คํ า ชนิ ด นี้ : ว า จริ ง ว า ดี ว า งาม ว า ถู ก ต อ ง ว า เป น ธรรม มั น มี อ ยู อ ย า งเดี ย ว
แต วาคนสมั ย นี้ เขาไม ต อ งการ เขาไม ส นใจ, เขาเอาแต ได แล วก็ เป น ดี หรือ ยอด
ปรารถนามันอยูที่นั่น.
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ในที่นี้ ตองการจะใหมองกันแตเพียงวา ผลที่เราหวังจะได จากการใช
ศาสตร หรือศาสตรานั้น คือสิ่งเหลานี้เอง : ถาเรา ใช ศาสตร หรือ ศาสตรา ออก
ไปอยางถูก ตอ ง; เราก็ไดผ ลที่แทจริงหรือ ถูก ตอ ง, เปน ความจริง ความดี
ความงาม ความถูกตอง ความยุติธรรม ขึ้นมา. ใครจะชอบหรือไมชอบ ไวพูด
กันทีหลัง เดี๋ยวนี้ตองการจะชี้ไปตามลําดับ ตามเรื่องของสิ่งที่เรียกวา "ศาสตร". คน
ทั่วไปเขาไมสนใจ เขาไมยอมฟง เขาไมมาฟง ก็ตามใจเขา; เพราะเขาตองการ
อยางอื่น เขาไมรูจักสิ่งเหลานี้ เขาไมตองการสิ่งเหลานี้.
สรุป ความในตอนนี ้ก อ นก็ไ ดว า คํ า วา "ศาสตร" นั ้น ตอ งคง
ความหมายเดิมไว คือมันเปนสิ่งที่สามารถจะตัด ตัดสิ่งที่ควรตัด จะเรียกวา
วิชาก็ได จะเรียกวาศาสตราก็ได มันทําหนาที่ตัดทั้งนั้น.
....

....

....

....

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ศาสตรสําหรับสรางเยาวชน

ที่นี้ศาสตร ๆ ไหนเลา ที่เราจะหยิบยื่นใหแกกันและกัน ในการที่จะสราง
เยาวชนขึ้นมา? หรือวาเราจะยื่นใหแกเยาวชนนั้นเอง เราจะยื่นศาสตรชนิดไหน ใหแก
เยาวชนนั้นเอง? เพื่อวาเขาจะไดรูจักสรางอะไรขึ้นมา คือตัดสิ่งที่ควรตัดออกไปเสีย
มันก็ทําใหเกิดสิ่งที่พึงประสงคขึ้นมา.

ทีนี้จ ะพูด ถึง ในฐานะที่เราเปน พุธ บริษัท เราจะมีศ าสตรอ ยา งไร
กัน ? ศาสตรทั้งหลายที่มีอยูในตํา ราในโลกในปจ จุบัน นี้ นับ ไมถว นแลว นั ้น มัน
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ก็เปนศาสตรของชาวโลกไป; ไมใชพุทธบริษัทไดตั้งขึ้น หรือเขาไปสรางสรรคระบบ
ศาสตรเหลานี้ขึ้นมา. เขามีกันอยางไรก็ตามใจ ฝากไวทีกอนวาตามใจ; เรามาดู
วาขอเรานี้ ควรจะมีอยางไร.
อาตมานึกไปนึกมา นมนานมาแลว เดี๋ยวนี้ก็ยังนึกอยูอยางนี้ วา ศาสตร
ของพุ ท ธบริ ษั ท เรานี้ ควรจะมี สั ก ๓ ศาสตร ตามชื่ อ ของพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ, เปน พุทธศาสตร เปนธรรมศาสตร เปนสังฆศาสตร.
นักปราชญ แหงยุคปรมาณู นี้ ก็คงจะโห หรือหัวเราะ ; แลวบางคนก็
ถึงกับลอหรือดาเลย ซึ่งอาตมาเคยไดรับมามากมายแลว ที่นักปราชญ ในประเทศไทย
เรา โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ นั่นแหละ เขาเคยหัวเราะเยาะบาง ลอเลียนบาง ดาบาง.
นี้ก็อยากจะใหเขาลอเลียน หรือดาก็ตามใจเขา อีกครั้งหนึ่งวา อยากจะมีพุทธศาสตร
ธรรมศาสตร สังฆศาสตร เปนแมบทแหงศาสตรทั้งหลายโดยเฉพาะสําหรับพุทธบริษัทเรา.
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ทานทั้งหลายที่ฟงเพียงเทานี้ ก็คงจะงง ๆ อยู ดวยเหมือนกัน แลวก็คงจะ
สงสัยวา มันคงจะบาๆ บอ ๆ อะไรอยู; มันมีกลิ่นชอบกล ที่จะพู ดวา พุ ทธศาสตร
ธรรมศาสตร สั งฆศาสตร. แต ไม เป น ไร, ขอให ล องคิ ด ดู , ขอให ล องพิ จ ารณา
ตามไปดู , เดี๋ ย วก็ จะพบวา มั น จะเป น ที่ รวมแห งศาสตรทั้ งหลายในโลกนี้ ได ห มด
หรือไม.
เกี่ ย วกั บ ข อ นี้ ท า น ต อ งเข า ใจความหมายของคํ า ว า พุ ท ธะ ธรรมะ
สังฆะ นั่นแหละใหดี; มองไปจากขางใน ที่รู ๆ กันอยูแลว :-

www.buddhadassa.in.th

ศาสตรในการสรางเยาวชน

๑๓๙

พุ ท ธะ คือ พระพุ ท ธเจา ทานเปนผูรู ผูตรัสรู ผูคนพบ แลวนํามา
สอน เปนเรื่องวิชชา ทีท่ านรูและนํามาสอน โดยทานผูนี้.
ที นี้ ธรรมะ นั้ น มั น สํ าคั ญ อยู ที่ ก ารปฏิ บั ติ เพี ยงแต รูน ะไม สํ าเร็จ ประโยชน ตองทําใหเปนการปฏิบัติขึ้นมา. นี้สิ่งที่เรียกวา ธรรมศาสตรนี้ หมายถึง
การปฏิบัติ ไมไดหมายถึงความรู.
ส วนศาสตรสุ ดท าย คื อ สั งฆศาสตร นี้ สั งฆะนี้ ก็ รูกั นอยู แล ว เกิ นรู เสี ย
อีกวา แปลวา หมูสงฆ คืออยูกัน เปนหมู ไมใชคนเดียว. ถาอยูเปนหมู มัน ตอ ง
สัมพันธกัน มันตองเกี่ยวของกัน ตองทําอะไรรวมกัน; ฉะนั้นมันจึงมีความหมายอีก
อยางหนึ่ง อีก อัน หนึ่ง คือ การที ่ทําใหห มูนี ้ตั้งอยูได; ใหห มูนี้รวมแรงรวมใจ
กันได เหมือนกับทําสหกรณกัน, ไดรัยประโยชนรวมกัน, ทําอะไรรวมกัน, มีความ
สุขรวมกันในที่สุด.
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สรุปความใหสั้นอีกทีหนึ่งวา พุทธศาสตรนี่เปนศาสตรสําหรับผูรู ธรรมศาสตรเปนศาสตรสําหรับปฏิบัติ และสังฆศาสตร นี้ เปนศาสตรสําหรับทําความ
ผูกพัน หรือยึดหนวงซึ่งกันและกัน ในระหวางคนทุกคน.

ลองคิดดูเปนขอแรกกอนวา มีอะไรมากกวานี้? ทานทั้งหลายลองคิดดูวา
มีอะไรที่จะเปนปญหามากไปกวานี้ ในโลกนี้?
ปญหาที่หนึ่ง คือ พุทธศาสตร ตองทําใหรู.
ปญหาที่สอง คือ ธรรมศาสตร ตองปฏิบัติใหได.
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ป ญ หาที่ ส าม คื อ สั ง ฆศาสตร ต อ งทํ า ให มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ใน
ระหวางคนทุกคน.
นี่มีเพียง ๓ ศาสตร, แลวก็ทาวา ศาสตรทั้งหลายในโลก ที่มีอยูในโลกนี้
ในปจจุบันนี้ กี่สิบศาสตร กี่รอยศาสตร มันจะมาอยูไดใน ๓ ศาสตรนี้ทั้งนั้น ไม
ศาสตรใดก็ศาสตรหนึ่ง หรือทั้ง ๓ ศาสตรก็ได นี้มันไมแน. แตกลาทาทายไวกอน
ว า ศาสตร ทั้ ง หลายของคนในโลกนี้ จะมี เท า ไร ก็ จ ะมา รวมอยู ไ ด ใ น ๓
ศาสตร : คือ ศาสตรที ่เ ปน ความรู  ศาสตรที ่เ ปน การปฏิบ ัต ิ และศาสตรที่
เปนการทําความผูกพัน กันระหวางคนทุกคน; ยิ่งเราเปนพุทธบริษัท ก็เขาใจงาย
เพราะวาคุนเคยกับคําเหลานี้มาดีแลว.
ถาอยากจะเอาความหมายเปนหลัก คือ ให เห็นความหมายชัดเจน;
พุ ท ธศาสตร นี้ มาเรียกเสียวา พุ ท ธิ ศ าสตร ก็ได : พุ ท ธิ แปลวาความรู, พุ ท ธิศาสตรก็ศาสตรวาดวยความรู.
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ทีนี้ ธรรมศาสตร นี่ มาเรียกเสียวา จริยศาสตร ก็ได : จริยะ แปลวา
ตอ งปฏิบ ัต ิ. คํ า วา จริย ะ นี ้แ ปลวา ตอ งประพฤติ หรือ ควรปฏิบ ัต ิ ; ขอใหจํ า
ไวดวย จริยศาสตร ก็ ศาสตรที่ตองประพฤติ.

ทีนี้ สั งฆศาสตร มาเรียกเสียใหมวา สั มพั นธศาสตร ก็ได คือศาสตรที่
ทําความสัมพันธ เพราะเราอยูในโลกคนเดียวไมได. นี่อยาลืมขอนี้ วา ใครจะอยูในโลก
คนเดียวไมได อะไร ๆ ก็ตาม ที่มีชีวิตนะ จะอยูแตเพียงคนเดียว อันเดียว อยางเดียว
สิ่งเดียว ในโลกไมได; จะเปน นก หนูก็อยูตัวเดียวไมได จะเปนสัตว วัว ควาย
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อะไร ก็อยูตัวเดียวไมได, ตนไมก็เหมือนกัน จะอยูตนเดียวในโลกไมได มันจะตอง
ตาย. ฉะนั้นเราตองมีความอยูกันเปนหมู; เมื่อจะอยูกันเปนหมู มันก็ตองสัมพันธ
กัน กฎเกณฑที่ใหสัมพันธกันอยางถูกตอง เราจะเรียกวา "สัมพันธศาสตร"
เมื่อถือตามหลักอันนี้ แทนที่จะเรียกวา พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตรเราก็ ไปเรีย กเสี ย ใหม ว า พุ ท ธิ ศ าสตร จริย ศาสตร แล วก็ สั ม พั น ธศาสตร
เห็น ความหมายไดงายขึ้น; แลวคงจะเห็นดวยขึ้นมาลาง ๆ วา คํานี้ชางเหมาะ
เหลือ คือสมบัติดั้งเดิมของเรานี้ชางเหมาะเหลือเกิน.
เรามี พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ เปน สมบัต ิดั ้ง เดิม มาแลว ;
เราเอามาทํา เอามาประยุกตใหมเดี๋ยวนี้ ใหเกิดเปน ๓ ศาสตรขึ้นมา : เปนพุทธิศาสตร
จริยศาสตร สัมพันธศาสตร; แลวจะแกปญหาทั้งหมดในโลกนี้ได.
ขอชี้แจงขอปลีกยอยอีกหนอยวา ที่เราพูดวา พุทธศาสตร ธรรมศาสตร
สังฆศาสตรนี้ก็ดี, หรือแมจะพูดวา พุทธิศาสตร จริยศาสตร สัมพันธศาสตร นี้ก็ดี;
ฟงดูแปลกหูอยู มันสะดุดหู. แตขออยาถือเอาเปนประมาณเลย ชื่อแปลกนี้ ไม
เปนไร มันอยูที่วา มันคุนเคยหรือไม พอมัน คุนเคยกันเขา มันก็ไมแปลก.
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แลว ไมว า คํ า ไหนในโลกนี ้ คนบัญ ญัต ิขึ ้น ทั ้ง นั ้น ธรรมชาติม ัน ไม
ไดอ อกเสีย งพูด มาให มัน ออกเสีย งไมไ ด; ฉะนั ้น มัน บัญ ญัต ิขึ ้น ทั ้ง นั ้น คํ า นั ้น
คํานี้ ชื่อนั้น ชื่อนี้ ศาสตรนั้น ศาสตรนี้ คนบัญญั ติขึ้นทั้งนั้น. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้
ไดยินคําแปลกอยางนี้ ก็เพราะวา เราจะทําความเขาใจกันใหม, หรือจะเรียกวาบัญญัติ
ใหม ก็ได.
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แตอาตมาไมอยากจะตั้งตัวเปนผูบัญญัติ มันมีเกียรติมากเกินไป จะเอาเปน
เพี ย งว า แสดงความคิ ด เห็ น ว า เราควรจะมี อ ย างนี้ กั น มากกว า ; จึ ง ขอให
พิจารณาคําวา พุทธิศาสตร จริยศาสตร สัมพันธศาสตร เปนตน.
เอา, ทีนี้ บางคนจะคิดวา นี้มันเปนเรื่องบังเอิญ เปนเรื่องจับแพะชนแกะ
อยางบังเอิญก็ได : ก็เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยูแลว; บังเอิญอยาง
นี ้ม ัน ดี บัง เอิญ นี ้ม ัน มีเหตุผ ล มัน จะตอ งไปบา ตามกน เขา ดว ยเรื่อ งศาสตร
มากมาย จนเวีย นหัว . บังเอิญ ใหเรามีเพีย ง ๓ ศาสตรแ ลว แกปญ หาไดห มด
จะไมดีกวาหรืออยางไร. ลองไปคิดดูใหม.
สําหรับอาตมานั้น รูสึกวามันมีความหมายเหมาะสม ในการที่จะแกปญหา
คือมั นเป นเหมื อนกั บกฎของสากลจักรวาล. คํ า ๓ คํานี้ : มี ความรู มี การปฏิ บั ติ
แลวมีการรวมมือกัน มัน เปนหลักของสากลจักรวาล ฉะนั้นจึงถือวา มันมี
อํานาจ มีสมรรถภาพ มีอะไรมาก ที่จะแกปญหาได จึงอยากใชคําทั้งสามนี้.
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ทีนี้ ดูอีกที่ก็วา มันเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์ สําหรับพุทธบริษัทเรา; สําหรับ
พุทธบริษัทเรา จะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกวา พุทธะ ธรรมะ สังฆะนี้ ดูจะไมมีแลว,
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอยางยิ่งอยูแลว มาแตเดิมแลว; แลวศาสตรทั้ง ๓ นี้ ก็จะกลายเปน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดตอไปอีกนี้ พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตรนี้ จะศักดิ์สิทธิ์
สูงสุดตอไปอีก.

พุ ท ธะ เป น ศาสตรา ตั ด ป ญ หาได . ธรรมะ เป น ศาสตรา
ตัดปญหาได. สังฆะ เปนศาสตรา ตัดปญหาได.
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ศาสตรที่ยกมาใหมนี้เหมาะกับยุคปรมาณู
ทีนี้อยากจะอวดตอไปอีกนิดหนึ่งวา ศาสตรอยางนี้แหละ ที่มันจะรัดกุม
ที่สุด เหมาะสมที่สุด พึ่งพาอาศัยไดที่สุด ไมลมเหลว; โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคที่เราเรียกกันวา ยุคอวกาศ ยุคปรมาณู ยุดปงปอง ยุคอะไรก็แลวแตจะเรียก.
การเรียกชื่อยุคนี้ ไมมีใครตั้ง มันตั้งกันมาเอง ตามเหตุการณที่มันเปนอยู,
แลวก็นาสงสารยุคปงปอง ไมกี่เดือนหรือ ไมถึงกี่ป หายเงียบไปแลว. วิธีการใช
ปงปองเปนเครื่องแกปญหานั่นนี่ ระหวางชาตินั้น นาสงสารที่สุด ไมกี่เดือน หรือไม
ถึงป มันหายไปแลว ยุคปงปองหายไปแลว; อาตมาพูดไมทันจะจบเรื่องพูดไวใน
เรื่องบางเรื่อง ไมทันจะจบเรื่องยุคปงปองหายไปเสียแลว; จะเหลืออยูก็แตยุคปรมาณู
ยุคอวกาศ. นี้อยากจะยึดถือเอายุคปรมาณูเปนหลัก ดีกวา ดูมันเขมแข็งดี.
ยุคปรมาณู คือ มนุษยเจริญดวยความรู และการปฏิบัติงาน ดวยปรมาณู
นี้จะไปไดอีกนาน. ศาสตร ทั้ง ๓ ที่ออกนามมาแลวนั่นแหละ จะเหมาะสําหรับยุค
ปรมาณู. ทาทายไวแตเดี๋ยวนี้ วา ความรู และ การปฏิบัติ และการสัมพันธกัน
นี้ เปนศาสตรที่เหมาะอยางยิ่ง สําหรับยุคปรมาณู.
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ถาเขาไมยอมอยางนั้น ก็จะพูดใหมวา มันเปนที่รวมแหงศาสตรทุกศาสตร.
นี้ขอทาทายอยางยิ่ง วา ศาสตรทั้งสามนี้ จะเปนที่รวมแหงศาสตรทั้งหมดในโลก;
แลวยังจะไดเปรียบ คือวา แถมออกไปนอกโลกดวยก็ได.
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ศาสตรที่เขามี ๆ กัน อยู ในวิชาความรูในโลก นี้มันอยูแตในโลก ไม
อาจจะออกไปนอกโลก : เปนเรื่องโลกุตตระ เปนเรื่องสุญญตา เปนเรื่องอนัตตา
ไปไดเลย. มันตอง ศาสตรในพุทธศาสนา หรือศาสตรในความหมาย ๓ คํานี้ตาง
หาก ที่มันจะออกไปนอกโลกได : ไปเหนือโลกที่เรียกวาโลกกุตตระ, แลวก็เปน
สุญญตา ซึ่งใหญยิ่งกวาสิ่งใดทั้งหมด หรือ เปนอนัตตา ไมใชมีตัวตนสําหรับจะบัญญั ติ
นั่น นี่; มัน ก็ไมพน ไปจากศาสตรทั้งสาม อยางที่เราไดก ลาวถึงนี้. ฉะนั้น ขอให
สนใจเปนพิเศษ.
มนุษ ยเ ขารูจัก กัน แตเ รื่อ งรูป ธรรม ฉะนั้น ศาสตรข องเขา ก็เปน
ไปแตในทางรูป ธรรม. ที่เปน นามธรรมไมมีตัวตน ก็ไมไดไปแตะตอ ง ไมได
เขียนไว ไมไดบันทึกไว; มันมีอยูแตในศาสตรของทางฝายศาสนา ที่สนใจทาง
นามธรรม หรือเรื่องจิตใจ. ฉะนั้น ตอ งเอาศาสตรข องทางศาสนา ทางฝาย
ศาสนานี ้ มารวมไวด ว ย จึง จะสมบูร ณ; เลยย้ํา อีก ทีห นึ่งวา พุท ธศาสตร
ธรรมศาสตร สังฆศาสตร จะสมบูรณ จะมีใจความที่สมบูรณ กินความไปหมดทุก
อยางทุกประการ.
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สําหรับยุคปรมาณูนั้น ขอใหถือเอาเปนหลักสักหนอย วามันจะตั้งอยูนาน;
มันจะตั้งอยูอีกนาน ไมเทาไรทรัพยากรบางอยางมันหมด : เชน น้ํามันหมด, ใน
พื้นแผนดินนี้ไมมีอีกแลว. เขาก็วาเขาไมกลัว เขาก็ใชพลังงานปรมาณูแทนไมฟน แทน
ถานหิน แทนน้ํามัน แทนอะไรได; ยุคปรมาณู นี้จะยังไปอีกนาน. เราหยิบ สิ่งที่
เหมาะสมกับยุคปรมาณู มาพูดกันหรือมาดูกัน เปนการเตรียมตัวไวดีกวา; ดังนั้น
เราจะตองคนหา ศาสตร ที่เหมาะสมกับยุคปรมาณู.
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ที่นี้ ศาสตรที่เหมาะกับยุคปรมาณู อาตมาก็ยืนยันตามเดิม อยางเมื่อ
ตะกี ้นี ้วา พุท ธศาสตร ธรรมศาสตร สัง ฆศาสตร; ทั ้ง สามนี ้ เหมาะสํ า หรับ
ยุคปรมาณู.
ดูตรงไหน ที่เห็นวา มันเหมาะสําหรับยุคปรมาณู? ก็เปรียบเทียบได
เป น อย างๆไปเลย : เช น คํ าวา ปรมาณู นี้ มั น ก็ ถึ งที่ สุ ด แห งการแบ ง แยกแล ว .
ยอมรับกันเสียทีก็ได วาการแบงแยกถึงขนาดเปนปรมาณูหนึ่งๆ ประกอบอยูดวย สวน
ประกอบทั้งสาม คือ ที่วาง แลวก็ วิชชุรูป อนุรูป อะไรก็ตาม; อาตมาไมคอยจะ
สนใจ. แตยอมเห็น ดวยวา มันไม ควรจะแบ งแยกใหมากไปกวานั้น, โดยอาศัย
หลักของการแบงแยกเพื่อหาความจริง มาเปนหลักเกณฑ แลวก็แบงแยกออกไปไดเพียง
เทานั้น.
ที่ นี้ ศาสตร ทั้ ง สาม นี้ ถื อ ว า มั น แบ ง แยกออกได เพี ย งเท า นี้ มั น จะ
แยกใหม ากกวานี้ไมไดแลว: ปญ หาของคนเรา คือ ความรู การปฏิบัติ และ
การเกี่ยวของสัมพันธกัน ในระหวางคนทุกคน; เหมือนกับวา มัน แบงปรมาณู
ออกไปไดเพียง ๓ อยาง เทานั้นเอง.
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เมื่อจะพูดถึงการมองดู เราก็มองกันไดถึงที่สุด ที่ตรงนี้: จะมองดูให
เลยไปกวานี้ไมไดแลว. มองดูสุดแค สวนประกอบของปรมาณู นี้เราก็ม องดู
สว นประกอบของคํ า วา พุท ธะ ธรรมะ สัง ฆะ; แลว ก็ ไมม ีอ ะไรที ่จ ะแยกออก
ไปได สําหรับมอง ใหไกลไปกวานี้.
ที่นี้ ถาจะมอง ในลักษณะของความสัมพั นธกัน ; พุทธบริษัทที่แท
จริง จะมองเห็นความสัมพันธระหวาง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ นี้ อยางชัดเจน สัมพันธ
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กัน อยางยิ่ง อยางที่ไมอ าจจะแยกกัน ได. ถาแยกกันแลว จะหายหมด, ฉะนั้น
จะต อ งไปด วยกั น ทั้ งสาม วาเป น พุ ท ธะ ธรรมะ สั งฆะ ; เหมื อ นกับ ในปรมาณู
หนึ่งๆ สวนประกอบทั้งสามนั้น ยังจะตองคงอยู มันจึงจะเปนปรมาณูหนึ่งๆได.
ขอ ที่ มั น สั ม พั น ธ กั น อย างยิ่ ง นั้ น แหละ ควรจะพิ จ ารณา. ที่ เขาทํ า
ระเบิดปรมาณู ระเบิดไฮโดรเยน อะไรก็ตาม มันใชแรงสําพันธกันระหวางนี้ ที่มัน
มีอยูมาก มันจึงมีแรงมาก, มากกวาแรงระเบิดออกของดินปน หรืออะไรทํานองนั้น

แรงสัมพันธกันระหวาง พุทธะ ธรรมะ สังฆะนี้ จะชวยโลกได.
ที่นี้ถาดูถึงคน คนในยุคปรมาณู นี้ มีเหตุผลสูง มีมันสมองกาวหนา ไวตอ
ความรูสึกนึกคิด เพราะมันกาวหนา; ฉะนั้น ไมควรจะมีศาสตรที่รุงรัง มากมาย
ปนเป พั นกันยุง, ยุงชนิดที่ เรียกวายุงที่ สุด ในภาษาบาลีมีอุปมาวา ยุงเหมื อนกับเซิง
หญ ามุญชะ หญ าปพพชะ จะแปลเปนไทย ก็ไมทราบวาจะแปลวาอะไร. แตไปดู
เซิงหญาบางอยาง ที่มันยุงขนาดที่วา เหลือจะยุงก็แลวกัน นั้นแหละเอาความหมายยุงอยาง
นั้นแหละมาดู แลวก็จะพบวา ศาสตรทั้งหลายในโลกกําลังตีกันยุง พันกันยุง จนไม
รูวาจะใชประโยชน อะไร ฉะนั้ นขอ มี กั นแต เพี ยงสั ก ๓ ศาสตร เถอะ วาพุ ทธศาสตร
ธรรมศาสตร สังฆศาสตร มัน จะไดไมยุง แลวก็แยกออกจากัน โดยเด็ด ขาดไป
ไดเลย เห็นไดชัดที่สุด.
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ที นี้ จะมองครั้งสุ ดท าย ก็ มองอี กที หนึ่ งวา ในยุ คปรมาณู นี่ เป น สมั ยที่
คนมีก ิเลสมาก. ในบาลีก็ม ีก ลา ววา คนชั้น หลังนี ้ จะมีราคะกลา มีกิเลสหนา,
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มีอะไรที่เปนกิเลสนั้นมาก. ฉะนั้นจึงเปนสมัยที่มีปญหามาก มีอุปสรรคมาก,เพราะ
มันมีสิ่งยั่วมาก.
พูดสรุปความก็วา โลกยุคปรมาณูนี้ มันมีสิ่งยั่วยวนตอกิเลส มาก
ฉะนั้นจึงเปนปญหาที่ยุงมาก จนไมรูวาจะพึ่งศาสตราอันไหนดี ที่จะตัดเซิงหญาที่
ยุงนี้; จึงยืนยันวา ศาสตรทั้งสามนี่แหละ พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร
จะตัดได; เพราะฉะนั้นจะไดพูดถึงศาสตรทั้งสามนี้ ตอไปอีกหนอย พอใหเปนที่
เขาใจ.
เอา, สรุป; ไมใชสรุป คือ จํากัดความใหชัดลงไป เสียอีกทีหนึ่งวา
พุทธศาสตร นั่น มันเกี่ยวกับการรู, ธรรมศาสตร เกี่ยวกับการปฏิบัติ, สังฆศาสตร เกี่ยวกับการสัมพันธ.

จุดสําคัญของศาสตรทั้งสาม
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ทีนี้ พุทธศาสตร เกี่ยวกับการรู, มีความรูที่ตองรู ความรูที่ไมตองรูอยา
ไปเอามา, เหมือนกับที่พระพุทธเจาทานตรัสวา "การตรัสรูของตถาคต แลวนํา
มาสอนนั้น โดยเปรียบเทียบแลว ที่ไมไดนํามาสอนเทากับใบไมทั้งปา ที่นํามา
สอนเทากับใบไมกํามือเดียว" ; นี้จะชวยประหยัดไดมาก, จะไมทําใหลูกศิษยของ
ทานตองเวียนหัว.
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คนสมัยนี้มันโง มันไปหลงใหลบูชาศาสตรทั้งหลาย ที่มันจะยุงกัน
เหมือนกับใบไมทั้งปา. ทั้งโลกกําลังนิยมอยางนั้น; ฉะนั้นทั้งโลกจึงแกปญ หา
ของโลกไมได เพราะมันมีศาสตรที่มากเกินไป และยุงเกินไป.
ฉะนั้นพุทธิศาสตร หรือ พุทธศาสตรก็ตาม ควรจะเล็งถึง สิ่งที่พระพุทธเจาทานตรัสเรียกวา "ใบไมกํามือเดียว"; เพราะเรื่องของคนมันไมมีอะไรมาก มัน
รูในสิ่งที่ควรรูก็แลวกัน มัน ปฏิบัติในสิ่งที่จะเปน อยางยิ่งก็แลวกัน แลวมัน อยู
กัน อยา งมีส ัม พัน ธภาพที ่ด ี ในระหวา งสิ ่ง ที ่ม ีช ีวิต ดว ยกัน มัน ก็ห มดปญ หาได.
นี่ความรู รูเทานี้ก็พอ.
ธรรมศาสตร คือการปฏิบัตินั้น, ก็เห็นอยูแลววา ถาไมปฏิบัติ มันก็ไม
ไดรับ ประโยชนอ ะไร. ความรูถูก นํา มาปฏิบัติ ใหเ ปน การปฏิบ ัติ มัน ก็เ ทา ที่
จําเปนจะตองปฏิบัติ; แตมันสําคัญอยูที่วา ตองปฏิบัติใหมันเกิดผลขึ้นมาไดจริง ๆ
สิ่งที่จําเปนจะตองปฏิบัตินั้น มันมีอยู เราเรียกวาจริยธรรม หรือจริยศาสตร; ถา
เรียกวาจริยศาสตร หมายถึงของมีคม ที่เราตองประพฤติปฏิบัติ, ใหมันทําหนาที่ของ
มันได คือตัดปญหาของมันได.
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สวนสังฆศาสตร นั้น อยากจะเรียกวา สัมพันธศาสตร เพราะสังฆะแปลวา
หมู ในหมูตองมีความสัมพันธอยางถูกตอง ไมอยางนั้นก็แตกกระจาย; ดังนั้นเราจะ
เห็นไดทันทีวา พระวินัยบัญญัติทั้งหลาย กี่รอยขอกี่พันขอก็ตามใจ พระวินัยเหลานั้น
เปนเครื่องทําความสัมพันธในหมู ในหมูสงฆ ไมใหหมูสงฆกระจัดกระจายได. ทีนี้
เรา เอาความหมายอันนี้แหละ มาใชกับมนุษย วา มนุษยจะตองมีธรรมะอันหนึ่ง
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เป น เครื่อ งประสานมนุ ษ ย ให มั น อยู ด ว ยกั น ได : อย าให มั น ทิ่ ม แทงกั น ด วยกิ เลส
เขาใกลกันไมได แลวอยูดวยกันไมได.
ถาจะมองกันงายๆ หรือลืมยาก ใหลืมยาก ก็อยากจะใชคําวา มันเปน
สหกรณโ ดยธรรมชาติ. ชว ยจํ า ไปคิด ดว ย คํ า วา "สหกรณโ ดยธรรมชาติ" นี้
คือ ความลับ ที่สุด ของธรรมชาติ มัน ทํ าสหกรณแ กก ัน และกัน มัน จึง ออกมา
เปนชีวิต, และชีวิตนั้นอยูได.
ไมมีอะไรที่จะตองไมอาศัยซึ้งกันและกัน มันไมมีอะไรที่จะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยส วนเดีย ว โดยฝายเดียว; มั นจะมี ก ารอาศั ย กลั บ ไปกลั บ มา กลับ ไปกลับ มา
คือ พึ่ งกั นและกั น นั้ น แหละมั น จึ งอยู ได . เชน แผ น ดิ น นี้ มั น อยูในสภาพอยางนี้
อยางที่เรากําลังเห็นอยูที่นี้เวลานี้ได เพราะมันมีลักษณะสหกรณโดยธรรมชาติ มันจึงมี
แผ น ดิ น อยู ได ต น ไม อ ยู ได นกอยู ได คนอยู ได อะไรอยู ได . ฉะนั้ น การสั ม พั น ธ
กันโดยธรรมชาตินั้น เปนความลับของธรรมชาติ ที่ทําใหสิ่งที่มีชีวิตอยูได; ฉะนั้น
เราตองรูจัก และเราตองใชสิ่งนี้แหละ ใหเปนประโยชนใหมากที่สุด

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี๋ยวนี้เรามีแตเกลียดกัน อิจฉาริษยากัน พรอมที่จะทําลายผูอื่น เพื่อ
ประโยชนของตัว อยางนี้ใครเรียกวาสหกรณบาง? จะทําลายผูอื่น เพื่อประโยชนของ
ตัว ใครมันเรียกวา สหกรณบาง?
ฉะนั้ นเราจะตองยึดถือหลักของธรรมชาตินี่ มาพิ จารณาดู วาจะต องอยู
กั น อย างสั ม พั น ธ คื อเกี่ ยวเนื่ องกั น รวมกั น ไปด วยกั น อย างถู กต องตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ นี้เรียกวาสังฆศาสตร.
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รายละเอียดสําหรับศาสตรทั้งสาม.
เราได พุทธศาสตร ธรรมศาสตร๎ สังฆศาสตรขึ้นมาอยางนี้ แปลกหู และ
ดูมันชอบกล; แตถึงอยางนั้นก็ยังไมยอมแพ จะพูดตอไปอีก โดยชี้ไปในสวนที่ควร
จะเห็นตอไปอีก โดยรายละเอียดพอสมควร.
กลุ ม ที่ ห นึ่ ง ที่ เรียกวา พุ ทธศาสตร หรือพุ ท ธิ ศาสตร ก็ ตามใจ หมาย
ถึงความรู เล็งเอาพระพุทธเจาเปนยอดเปนเลิศ. นี้เราเล็งถึง สิ่งที่มนุษยกําลังกระทํา
กันอยู เกี่ยวกับ ความรู เกี่ยวกับ การรู หรือ วิธีที่จะรู
ชั้นแรก ในระดับแรก ก็เรียกวา ปรัชญาแหงการคนหา.
คําวา "ปรัชญา" นั้นทําพิษเพราะเปนคําแปลกที่ผิด จะเกณฑใหไปเปนความ
หมายคํ าวา philosophy; พวกอิ นเดี ยที่ เป นเจาของภาษาเขาโกรธมาก. Philosophy
แปลว า ยั งโง อยู ยั งคลํ าอยู เหมื อนกั บหลั บตาคลํ าอะไรอยู ; นั่ นเขาเรี ยกว า philosophy
สวนปรัชญา ในภาษาอินเดีย ในภาษาสันกฤตนั้น หมายถึงลืมตาแลว แจมแจงแลว
แนนอนแลว.
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ในที่นี้จะใชคําวาปรัชญา ในความหมายของคําวา philosophy คือ หลับ
ตาคลํ า หาอะไรอยู . นี ้เปน จุด ตั ้ง ของความรู. ความรูท ุก อยา งจะตั ้ง ตน ขึ ้น มา
จากความสงสัย, ความทึ่ ง, หรือความสนใจ, หรือความสงสั ย เป น จุ ด ตั้ งต น ของ
ความรู.
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ทีนี้การคลําไปตามความสงสัยนั้น เราเรียกวา philosophy ซึ่งตัวหนังสือ
นี้มันแปลวา อยากจะรู. ทีนี้เรื่องของความรู มัน ตั้ งต น ด วยความไม รู แลว
สงสัย แลวอยากจะรู; นี่คือปรัชญาแหงการคนหา. อยาเอาไปเปนปรัชญาที่แทจริง
ของชาวอินเดีย เพราะมันยังเด็กอมมือนัก ปรัชญาการคนหานี้.
ทีนี้ หลังจากคนหา เลื่อนขึ้นมาชั้นหนึ่ง ก็มาถึง ทฤษฎีที่ถูกตอง theory
หรือ system ของ theory ทั้งหลายนี้ มันก็ตองเปนความถูกตองในขั้นหนึ่ง ในขั้นตน;
ไดทฤษฏีที่ถูกตองอะไรมา ก็ถือวาเปนความรูที่จะเปนรูปเปนรางแลว.
เมื่อไดทฤษฎีที่แนนอน เปนที่พอใจ เราก็ไดสิ่งที่สาม ที่เรียกวาอุดมคติ
ที่เราจะถือเปน หลัก , ideal หรือ อุด มคติ นี้ จะมีรูป รางที่ชัดเจน; เราะวาเราได
ซักฟอกดูทุกแงทุกมุมแลวมันไมพิรุธ ฉะนั้นเราจึงถือเอาเปนอุดมคติ.
ทีนี้ถาหากวามันเปนอยางนั้นจริง โดยบังเอิญก็ได มันก็จะเปนความรู ที่
เขา ถึง ความจริง ของธรรมชาติ ซึ่ง เราจะขอเรีย กกัน เสีย ใหม วา ธรรมสัจ จะ;
ธรรมสัจจะ คือ ตัวจริงของธรรมชาติ, ธรรมะ คือธรรมชาติ, สัจจะ คือ ตัวจริง,
ธรรมะสัจจะ คือ ตัวจริงของธรรมชาติ. นี่ความรู จบกันเทานี้.
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ทบทวนก็วา ตั้งตนจากปรัชญาคนหา แลวเราก็ไดทฤษฎีที่ถูกตอง
แลวเราก็ ไดสิ่งที่ พ อจะถือเอาเป นอุดมคติ และเมื่อเปนไปไดถึงที่สุด มันก็ พบ
ธรรมสัจจะของธรรมชาติ เปนแนนอน ในสวนพุทธศาสตร มันก็จะพอกันที โดย
หัวขอยอ ๆ.
....

....

.....

....
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ทีนี้ในสวนที่ส อง คือ ธรรมศาสตร หรือ จริย ศาสตรก็ตาม; นี้
หมายถึง ตัวหารปฏิบัติลวน ๆ คือ ปฏิบัติได และปฏิบัติสําเร็จ คือ สมบูรณ.
ในฐานะที่เปนพุทธบริษัท เราสมัครถือหลักของพระพุทธเจา ตามบท
พระพุทธคุณ ที่มีอยูวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เกินกวาที่จะคุนหู มันยิ่งกวาคุนหู.
สวดมนตทุกคืน จะตองมีคําวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน - สมบูรณดวยความรูและการ
กระทํา : วิชชา - ความรู, จรณะ - การกระทํา หรือการประพฤติปฏบัติ. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน - สมบูรณดวยความรูและการกระทํา. อยางสมัยใหม เทคโนโลยีก็คง
จะถือวา สมบูรณดวยหลักการและวิธีการ คือมีทั้ง technics มีทั้ง techingue มีอะไร
สมบูรณหมด. นี่เรียกวาเปนหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติ.
พุทธบริษัทจะถือหลักวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน; เราไมตั้งตัวเปนพระพุทธเจา และไมยกตัวเองเทียมพระองค. แตวา อาศัย หลัก ของพระองค วา ทํ า
อะไร ๆจะใหส มบูร ณแ ลว จะตอ งเปน ไปอยา งที่เ รีย กวา วิชฺช าจรณสมฺป นฺโ น
- สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ.
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สิ่ง ที ่ต อ งปฏิบ ัต ินั ้น เปน หนา ที ่ ไมทํ า ไมไ ด; สว นที ่เปน โลกก็เปน
ไป ทํามาหากิน หรือรักษาคุมครอง หรือตอสูปองกัน ก็ทําไป. แตเดี๋ยวนี้เรากําลัง
พูดเรื่องที่สําคัญกวานั้น คือเรื่องทางธรรมะ ที่มีปรากฏชัดอยู เปนหลักปฏิบัติในพระ
พุทธศาสนานี้ ตั้งแตตนจนกวาจะไดผลสุดทาย ก็ไมมีอะไรมากไปกวาที่เราพูดกันอยู
ทุกวันๆ : เริ่มขึ้นมาตั้งแตวา ใหทาน ทําทาน, แลวก็ ศีล สมาธิ ปญญา, ไดผล
สุดทายก็คือ มรรค ผล นิพพาน.
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การปฏิบัติ กับ การไดผ ลของการปฏิบัตินั้น แยกออกจากัน ไมได;
เราพูดใหมันแยกกันนั้นมันได. แตตามที่มันเปนอยูจริงนั้น แยกออกไมได คือ พอเรา
ปฏิบัติถูก มันก็มีผลอยูในตัวการปฏิบัติ; ไมมีใครแยกออกจากกันได. ดังนั้นเรา
จึงพูดพรอมกันเสียเลยคราวเดียว วา ศีล สมาธิ ปญญา เปนตัวปฏิบัติ, แลวมรรค
ผล นิพ พาน ก็เปน ผลของการปฏิบัติ แยกออกจากกันไมได; ปฏิบัติไดเทาไร
จะมีผลเทานั้น.
ฉะนั้น มรรค ผล นิพพาน ก็มารวมอยูในคําวาธรรมศาสตร หรือจริยศาสตร : อยางต่ําที่สุด ก็ ใหทาน ขูดเกลากิเลสที่เห็นแกตัวไปเรื่อย ๆ; ทําให
เขมขนเขา ไปหนอย ก็เปน ศีล สมาธิ ปญญา แตก็มีความหมาย ของการขจัด
ความเห็นแกตัวออกไปเรื่อย ๆ เหมือนกัน เพียงแตมันมากขึ้น ๆ ทีนี้มันก็ คอย ๆ หมด
ความเห็นแกตัว นี้ก็คือ มรรค ผล ตามลําดับ จนกระทั่งสุดทาย ก็คือ นิพพาน
หมดความเห็นแกตัวโดยประการทั้งปวง. ไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ ก็เกิดไมได, จึง
เย็นสนิทสมกับที่จะเรียกวา นิพพาน. นี่ธรรมศาสตรหรือจริยศาสตรของเรา มีหัวขอ
สั้น ๆ เทานี้.
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ทีนี้ สัง ฆศาสตร ผูก พัน กัน เปน หมู  ดว ยความสัม พัน ธก ัน ก็ค ือ
ทําสหกรณกับผูอื่น เพราะอยูคนเดียวในโลกไมได.

การทําสหกรณกันนี้เปนธรรมชาติ, เปนกฎธรรมชาติอยูแลว; แลวเรา
ก็ทํากันในระหวางบุคคล แลวก็สหกรณกันกับผูอื่น : ในการลงทุนก็ดี, ในการทํางาน
ก็ดี ก็ตองสหกรณกัน มันจึงจะไดผลมาก, ในการไดรับผล ก็ตองเปนเรื่องตองรวมกัน.
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การอยู รวมกั น อย างสั น ติ นี้ มั น ยิ่ งแสดงชัด อยูวา ต อ งรวมกั น ถาไม
รวมกั น แล ว มั น ไม มี สั น ติ ได ; ไม รวมกั น ไม รวมกั น มั น ไม มี ท างสั น ติ ได คื อ มั น
คอยขัดแยงกันอยู มันไมมีทางจะสันติได. ฉะนั้นอยาอวดดีวา เราจะไปของเรา
คนเดียว เอาตัวรอดได; นั้นมันเปนเรื่องเล็กนิดเดียว เรื่องจิตใจของคนคนเดียว.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องโลก จะนึกถึงประโยชนทั้งสาม ไวเสมอ.
ประโยชน ทั้ งสาม ที่ พ ระพุ ทธเจาทานตรัสไว และที่ ทานสวดทุ กวัน
ทุ ก วัน เสารนี้ ประโยชน ทั้ งสาม นั่ น มั น คื อ ประโยชน ต น ประโยชน ต นเอง แล ว ก็
ประโยชน ผูอื่ น แลวก็ ประโยชน ส องฝาย คือมั น เกี่ ยวกั นเกี่ยวของกัน . ประโยชน
มันมีเทานี้ ประโยชนตนเองอยางหนึ่ง ประโยชนผูอื่นอยางหนึ่ง แลวก็ประโยชน
ทั้งสองฝาย คือมันเกี่ยวของกัน.
อตฺต ตฺถ ํ หรือ อตฺต ตฺโ ถ นี ้ป ระโยชนต นเอง. ปรตฺโ ถ นี ้ป ระโยชน
ผูอื่น. อุภฺยตฺโถ นี้ประโยชนทั้งสองฝาย.
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ในโลกนี ้ ไม ส ามารถที ่ จ ะแยกกั น เป น เราเป น เขา; ถ า ขื น แยก
ก็เป น กิ เลส แล วก็ต อ งกระทบกระทั่ งกั น รวมกั น ไม ได . ฉะนั้ น จึงต อ งมี การเกี่ ย ว
ของกัน เปนประโยชนทั้ง ๒ ฝาย; แตการที่แตละฝายจะมาสัมพันธกัน มันตองมี
ประโยชนของตนเปนเดิมพัน อยูดวยกันทุกคน; ไมมีเดิมพันแลว จะเอาอะไรมา
ลงทุน เพื่อจะทําสหกรณ.

รวมความวา ทํ าสหกรณ กั บผูอื่ น ในการลงทุน, ในการทําการงาน,
ในการไดรับผล, ในการอยูรวมกันโดยสันติ; เพราะมีประโยชนผูกพันกัน.
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นี้เปนใจความยอๆของสิ่งที่เราเรียกวาสังฆศาสตร – ศาสตรสําหรับ
อยูกัน เปน หมู หรือ สัม พัน ธศาสตร คือ ศาสตรที่จะทําความสัม พัน ธกัน ของ
สิ่งที่อยูกันเปนหมู.
ในชั้นนี้ สรุป ความเสียทีหนึ่งกอนวา พุ ทธศาสตร เปนความรูทุกระดับ,
ธรรมศาสตร เปนการปฏิบัติทุกระดับ, สังฆศาสตร เปนการทําความสัมพันธ
กันกัน ในทุกแงทุกมุมและทุกระดับ.
....
....
.....
....

ตัวอยางทั้งสามศาสตร เปนเรื่องดับทุกข.
เอา, ทีนี้จะยกตัวอยาง ไหนๆ ก็พูดแลว ก็พูดใหจบดีกวา. จะยกตัวอยาง
ของทั้งสามศาสตร โดยยกตัวอยางที่เราจะพอเขาใจได; แลวก็เรื่องที่สําคัญ ที่สุด
ก็คือ เรื่องดับทุกข นั่นแหละ.
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ศาสตรทั้ง ๓ นี้ จะเปนไปเพื่อความดับทุกข ยกตัวอยางดวยเรื่องอริยสัจจ
อริยสัจจ ในลักษณะที่เปนพุทธิศาสตร หรือความรู ก็คือหัวขอที่เด็กๆก็ทองได
แลวก็จดใสสมุดไว วา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค แตทั้ง ๔ อยางนี้ มันยัง อยูใน
รูปของทฤษฎี.

เมื่อพระพุทธเจาทานตรัสวา “อริยสัจจ” นี่, อริยสัจจสี่ นี่ ทานตรัส ใน
รูป ของทฤษฎี; ฉะนั้น จึง เปน พุท ธิศ าสตร หรือ พุท ธศาสตร อยา งที่ก ลา วแลว
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ขางตน วา ทุกขเปนอยางไร, เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร, ความดับสนิทแหงทุกข
เปน อยา งไร, ทางใหถ ึง ความดับ สนิท เปน อยา งไร. ที ่เ รีย กวา ทุก ข สมุท ัย
นิโรธ มรรค นี้ ทานตรัสไวในรูปของทฤษฎี วาเปนอยางนี้, อยางนี้. จําคําวา
มรรค ไวใหดีนะ มรรคมี องคแปด ในเรื่อ งของอริยสัจจ นี้ ท านตรัส แต ใน
ลักษณะที่มันเปนทฤษฎี.
พอไปถึงรูปของการปฏิบัติ คําวา มรรคในแงของการปฏิบัติ นั่นนะ มัน
เปนตัวการปฏิบัติ ไมใชเปนตัวความรู. มรรคมีองคแปด ที่เปนตัวความรูนี้ ยัง
เปนเรื่องอริยสัจจ ซึ่งเปนทฤษฎี. พอไปปฏิบัติเขาอยางไร นั่นแหละจึงจะเปนธรรมศาสตร หรือ จริยศาสตร; มรรคมี องคแปดในรูป ของธรรมศาสตร คือ การปฏิ บั ติ
ลงไปจริงๆ. หรือวาโพธิปกขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการ คือ ๗ หมวดนั่น นั่นแหละคือ
ตัวการปฏิบัติจริงๆ ; ไมใชทฤษฎี. ฉะนั้นเรื่องเหลานี้ เรียกวาเปนเรื่องปฏิบัติ.
ทีนี้ เรื่องที่ สาม สั งฆศาสตร หรือ สั มพั นธศาสตร เราจะมองกันในแง
ที่มันเกี่ยวกับอริยสัจจก็ได วาเราจะตองชวยกัน ใหทุกคนเขาใจเรื่องนี้ และปฏิบัติเรื่องนี้
ได แลวหมูนี้ก็จะเปนหมูที่ประเสริฐขึ้นมา.
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แต เดี๋ ยวนี้ เราจะมองกวางกวานั้ น วา หลั กพระธรรมในพระพุ ทธศาสนา ที่
อยูใ นรูป ของสัม พัน ธศาสตร; เชน หมวดธรรมที ่ว า ดว ย การปรับ ปรุง ตัว
เองใหม ัน เขา กัน ได เรีย กวา สามัญ ตา - ความเปน ผู เ สมอกัน คือ เขา กัน ได.
ถาไมเสมอกัน มันเขากันไมได; ถาเสมอกันมันเขากันได.

เสมอกันโดยการประพฤติ เรียกวา สีลสามัญญตา, เสมอกันโดยความรู
ความคิด ความเห็น ความเชื่อ เปนตน นี้เรียกวา ทิฏฐิสามัญญตา. สีลสามัญญตตา
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กับ ทิฏฐิสามัญญตา สองคําก็พอ. ถามันมีความเสมอกันอันนี้แลว ก็จะอยูดวยกันได,
คือจะสัมพันธกันได จะทําสหกรณกันได.
พระองคนั้นอยูที่วัดนั้นไมได อยูที่วัดนี้ไมได วิ่งไปวิ่งมา ก็เพราะวามัน
ไมมีสามัญญตา จะตองขวนขวายไป จนกวาจะพบที่มันเปนสามัญญตา พอที่จะอยู
รวมดวยกันได มันจึงจะอยูได.
นี่ ธรรมะ นี้ จะสงเคราะห ในเรื่องอริยสั จจ มั น ก็ ได คื อที่ จะแก ป ญ หา
เรื่องดับทุกข; แตเดี๋ยวนี้เรา แยกออกมาเปนศาสตร สําหรับความสัมพันธใหเกิด
ความเปนไปได ความอยูไดในเรื่องของหมู, จะเรียกอีกอยางหนึ่งวา สมานัตตาก็ได
มีตนอันเสมอกัน คือมันไปดวยกันได.
ถาดู หมวดต อไป ก็ เช น พรหมวิหาร ๔,อั ปปมั ญญา ๔ นี้ คื อ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา; สี่อยางนี้ ก็เปนเรื่องที่ทําใหเกิดสัมพันธกัน และอยูดวยกันได,
หรือวาจะอยูดวยกันได มันตองประพฤติ ๔ อยางนี้. ฉะนั้นเราจึงจัดไวเปนศาสตร
ที่ ๓ ศาสตรสําหรับจะผูกพันกันเปนหมูได.
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ที่ต่ําลงมา เชน สังคหวัตถุ สาราณิยวัตถุ ซึ่งเล็งถึงการสงเคราะหกัน, การ
ทํา ความสัม พัน ธกัน ดวยวาจา ดวยใจ อยางนั้น ดวยวัต ถุสิ่ง ของ. จํางาย ๆ
ก็จําอยางนี้ดีกวา วาสงเคราะหกัน ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิต และทางวัตถุ
ก็เปนเรื่องที่ผูกพันกัน ใหอยูดวยกันได.
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หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา แยกออกไดเปน ๓ ศาสตรอยางนี้
เสมอ : สําหรับรู อยางหนึ่ง สําหรับปฏิบัติ อยางหนึ่ง สําหรับผูก พันกัน ให
เปนหมูคณะที่สงบสุขไดอยางหนึ่ง.
....

....

.....

....

นี่ ยกตัวอยางอีก เรื่องหนึ่ง ดีกวา ทีนี้จะเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท.
ปฏิจจสมุปบาท ก็คือเรื่องอริยสัจจนั่นแหละ แตเอามาขยายใหพิสดารออกไป คือจะชี้
ใหเห็น ความตาง ระหวางศาสตรทั้ง ๓ ที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปทบาท รายละเอียด
มีอยางไร ก็พูดในที่อื่นแลว. และบางคนก็ทองไดแลว วาอวิชชาใหเกิดสังขาร,
สังขารใหเกิดวิญญาณ, วิญญาณใหเกิดนามรูป, อะไรเหลานี้ จนถึงเกิดทุกข นี้
เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทโดยทฤษฎี หรือในรูปของกฏธรรมชาติ ยังไมใชการปฏิบัติ.
ฟงดูใหดี ๆ ใหเขาใจวา ถาพูดวา อวิชชาใหเกิดสังขาร สังขารใหเกิด
วิญ ญาณ วิญ ญาณใหเกิดนามรูป นามรูปใหเกิดอาตยะ อาตยนะใหเกิดผัสสะ
ผัสสะใหเกิดเวทนา เวทนาใหเกิดตัณหา ตัณหาใหเกิดอุปาทาน อุปาทานใหเกิดภพ
ภพใหเกิด ชาติ ชาติใหเกิด ทุก ขทั ้ง ปวง; นี ่เปน เรื่อ งทฤษฎี, เปน เรื่อ งความรู,
เปน เรื่อ งธรรมสัจจะของธรรมชาติ. เราไมอ าจจะคน พบ; พระพุท ธเจาทานคน
พบแลวมาสอน นี้ประหยัดเวลากวา; จะไปคนเองนี้ ดูจะไมมีห วัง. แตใหรูวา
นี้มัน เปนปฏิจจสมุปบาท ที่เปนพุทธศาสตร หรือพุทธิศาสตร คือ ความรู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แตพอมาถึงธรรมศาสตร หรือปฏิบั ตินี่ มันจะมีความหมายเปนอยาง
อื่น แลว ; โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ก็คือ วา จะตอ งมีก ารปฏิบ ัต ิ เพื ่อ ใหบ ุค คลนั ้น
มีสติสัมปชัญญะ ในขณะแหงการสัมผัส ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
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แตอยากจะบอกวา ที่พระพุทธเจาทานจะตรัสเปนหลักทั่วไป; ถา
เปนเรื่องดับทุกขแลว แมเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ดี ทาน จะตรัสถึงมรรคมีองคแปด
ประการเสมอ. มรรคมีองคแปดประการ เปนทางใหถึงความดับทุกขเสมอ; แม
ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท. ฉะนั้นเราจึงไมเขาใจ ดูมันอะไร ๆ ก็มรรคมีองคแปดประการไปหมด.
ถาแยกใหชัดออกมาวา มรรคมีองคแปดประการในกรณีนี้เปนอยางไร?
ก็จะตองพูดวา สติที่สมบูรณ ในขณะแหงสัมผัส ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เปน ตน ; นั่น แหละ คือ การปฏิบ ัติจ ริง ๆ เพื่อ จะตัด เสีย ซึ่งกระแสแหงปฏิจ จสมุปบาท. เพราะฉะนั้นความรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท นี้ เมื่อนํามาสูการปฏิบัติแลว
มัน ก็เ หลือ อยู เ พีย งวา มีส ติส ัม ปชัญ ญะใหท ัน ควัน หรือ ทัน ทว งที มีป ญ ญา
มีวิชชา มาใหทัน ทวงที ในขณะที่ตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น เปนตน
นั่นเอง.
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นี่คือ ปฏิ จจสมุป บาท ที่เป นตัวธรรมศาสตร หรือจริยศาสตร จึงผิด
กับปฏิจจสมุปบาทในสวนที่เปนพุทธิศาสตร ที่เปนสูตรยาววา อวิชชา ใหเกิด สังขาร,
สังขารใหเกิด วิญญาณ, เปนตน.

เอา, ทีนี้มาถึงศาสตรที่สาม คือ สัมพันธศาสตร หรือสังฆศาสตร คือเรา
จะชวยกันอยางไร ในระหวางหมูสัตว ใหปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได? เราก็ชวยกัน
ใหส ามารถฝก ฝนในการมีส ติ; โดยเฉพาะอยา งยิ ่ง ระบุล งไปเลยวา ปฏิบ ัติ
อานาปานสติภ าวนา ๑๖ ขั้น . ถา ปฏิบ ัต ิไ ด ก็จ ะเปน ผูม ีส ติส มบูร ณ คือ
รูสึก ตัว ทัน ทว งที เมื่อ มีก ารสัม ผัส ทางอายตนะ; อภิช ฌาและโทมนัส เกิด ขึ้น
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ไมได ก็หมายความวา กระแสแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น มันเปนไปไมได. ฉะนั้นถาเรา
จะชวยเพื่อนกัน หรือชวยซึ่งกันและกันทั้งสองฝายก็ตามใจ ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท
แลว ก็ชวยเหลือกันซึ่งและกัน ใหสามารถฝกอานาปานสติภาวนา เปนตน; เรียก
สั้น ๆวา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหเปนผูมีสติสมบูรณ ในขณะที่เผชิญกันกับอารมณ.
นี ้พ ูด เปน กลาง ๆ ไว เอาไปใชก ับ หมวดธรรมไหนก็ไ ด. เราชว ยกัน
ในลักษณะที่วา รวมมือกัน หรือวาชวยเหลือผูทีไมสามารถจะชวยตัวเอง หรือวิธี
ใดก็ได; ที่มันเปนการชวยเหลือกัน ใหเขาหรือใหทั้งสองฝาย เปนผูมีสติ : สติอัน
มั่นคง สติอันสมบูรณ เมื่อมีการเผชิญหนากับอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
นี้ก็เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในรูปของสังฆศาสตร หรือสัมพันธศาสตร มันตางกันอยางนี้.
บางคนจะยังงง ๆ อยู ก็ขอย้ําอีกทีห นึ่ง วา เรื่อ งของปฏิ จจสมุ ปบาท
เพียงเรื่องเดียว แยกออก เปน พุท ธศาสตร ก็ได คือ ทําใหรูธรรมสัจ จะของ
ธรรมชาติ ตามสูต รของปฏิจจสมุ ป บาทนั้ น ๆ. นี้ แยกออกเป น ธรรมศาสตร ก็ได
คือ การปฏิบ ัต ิ เพื ่อ ใหส ติท ัน ควัน ทัน เวลา. หรือ แยกออกเปน สัง ฆศาสตร
คือสัม พั นธแห งหมู ก็ ช วยเหลื อ กั น และกั น ทุก คนในหมู ของเรา ให ส ามารถมี ส ติ
มั่นคง เมื่อเผชิญหนากับอารมณ.
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นี่คือลักษณะของความรูที่เพียงพอ เหมือนกับ "ใบไมกํามือเดียว" มันหา
ไดแ นน อน และเพีย งพอ; ไมฟุ ง ซา น ไมฟ น เฝอ . มีค วามรู เ รื ่อ งอะไรในทาง
พุทธศาสนา; แมเรื่องเดียว ก็ใหเขาใจกวางขวางในทั้ง ๓ แง ๓ มุม หรือวา ๓ แขนง
อยางนี้เสมอไป. ตอ งไปขยัน คิด สัง เกต พิจารณา จึง จะพบแงมุม เหลา นี้ วา
ทุ ก เรื่อ งจะเป น ได ทั้ งนั้ น คื อ จะเป น พุ ท ธศาสตร ธรรมศาสตร สั งฆศาสตร นี้ ได
ทุกเรื่อง; มีความหมายอยางที่กลาวมาแลว.
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และจะเห็นวา ที่จะสําเร็จประโยชนไดนั้น ตองเนื่องกันทั้ง ๓ ศาสตร;
ศาสตรทั้ง ๓ นี้ตองเนื่องกันไป ถาแยกเสียเปนศาสตร ๆ แลว มันก็เปนเรื่องวิชาลวนๆ
ความชํานาญลวน ๆ; ไมสําเร็จประโยชนตามพฤตินัย ที่เราควรจะไดรับ.
แตเ ราก็ ควรรูไ ววา แยกกัน ก็ไ ด, ไมแ ยกกัน ก็ไ ด. เรื่อ งปฏิจ จสมุป บาทเรื่องเดียว แยกออกเปน ๓ ศาสตร ดังที่นํามาแสดงใหเปน ตัวอยาง
วาเปนการเพียงพอของศาสตรทั้งสาม หรือระบบที่จะมีเพียง ๓ ศาสตร มันจะเพียง
พอสําหรับจะแกปญหาของเราได.
สรุปความวา ศาสตรบางศาสตร หรือเกือบจะทุกศาสตร เราจะมอง
แยกใหมันเปนเพียงอยางเดียวก็ได, หรือเราจะมองใหเห็นวา มันเนื่องกันกับศาสตร
อื่นอีก ๒ ศาสตร โดยไมแยกกันได ก็ได มันเปนกรณี ๆ ไป.
ถาวา เป น ศาสตร เฉพาะตัว มั น เป น เรื่องธรรมสั จจะของเรื่อ งนั้ น
โดยเฉพาะ; ไมจําเปนจะตองเรียนมากจนเวียนหัว ลึกเกินความจําเปน เรียนเฉพาะ
ที่จะปฏิบัติไดอยางไรก็พอแลว. ทีนี้ก็เอาไปสูการปฏิบัติ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ ที่วา ศาสตรทั้งสามนี้สัม พัน ธกัน นั้น ก็ท องเห็น ทันที. ถาพูด
มาตั้งกวาชั่วโมงแลว เขาใจไมได ก็จะลําบากหนอย; คือพุทธิศาสตรศาสตรเดียว
เราเรียนสิ่งนั้น ๆ วามันเปนอยางไร ใหรูแจง แลวเรา เรียนเพื่อรูการปฏิบัติ เกี่ยว
กับสิ่งนั้น ๆ ดวย แลวเรียนเพื่อชวยผูอื่น เกี่ยวกับเรื่องนั้นดวย.

สรุปวา เรื่องเดียว เราตองเรียน ๓ อยาง : เรียนรูวามันเปนอยางไร
ตามธรรมชาติของมัน นี้อยางหนึ่ง, แลวเรียนรูวาเราจะปฏิบัติไดอยางไร นี้อยางหนึ่ง,
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แลวให เรียนรูวา เราจะชวยผูอื่นใหปฏิบัติไดดวยอยางไร; ถาเราสามารถรูครบทั้ง
๓ อยางแลว เปนอันวาพอแน ในเรื่องหนึ่งๆ; และเอากันแตเฉพาะเรื่องที่จําเปน
แตจะดับทุกข. อยาใหเฟอเหมือนกับที่เขาเรียนกันในโลกนี้ จนเฟอ จนไมรูวาจะ
ไปจบลงที่ไหน. จะทําใหโลกนี้มีสันติภาพอยางไร; เพราะมันเฟอไปหมด. แลว
บางทีไปเรียนเสียในดานใดดานหนึ่งดานเดียว; ดานที่จําเปนดวยกัน ก็ไมไดเรียน
อยางนี้ก็มี.

ใหรูจักความกํากวมของคําพูด จึงจะเขาใจธรรมะ
ทีนี้ อีกทางหนึ่งก็อยากจะพูดวา คําพูดนี้ลําบาก นี่คําพูดนี้ลําบาก เราเขาใจ
ธรรมะไมไ ด เพราะคํา พูด ไมพ อบา ง เพราะคํ า พูด กํา กวมบา ง เพราะคํา พูด
มัน สับ ปลับ มัน เอาแนน อนอะไรไมไ ด ก็ม ี. เชน คํ า วา "ศาสตร" เปน ตน
เปนวิชาเฟอ ก็ได คําวา "ศาสตร" กลาย เปนศาสตรา ที่มีใชประโยชนอยางเต็มที่
เหมือนกับมีดกับขวาน ที่เราใชใหมันทําหนาที่อยางถูกตอง อยางนี้ก็มี. คําวา "ศาสตร"
คําเดียวมันก็ยังกํากวม.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้คําที่กํากวมยิ่งไปกวานั้น มันก็ยังมีอีกมากมาย; ยกตัวอยาง ถา
เปนภาษาบาลี แลวก็ยิ่งเห็นไดงาย วามันมีทางกํากวมมาก.

เชนคําวา ทาน : ทา - นะ หรือ ทาน เพียงคําเดียวนี้ เปนทฤษฎี
เรื่องการให วิชาเรื่องการให ความรูเรื่องการให อยางนี้ก็มี; หรือคําวาทานนี้มัน
เปน กิริย าอาการที่ยื่น ให เปน กิริยาที่ทํา อยางนี้ก็มี; หรือ คําวา ทานนี้ มัน
เปนความหมาย มัน เล็งถึงความหมายแหงการชวยเหลือผูอื่น อยางนี้ก็มี.
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เจตนารมณแหงการชวยเหลือผูอื่น ก็เรียกวาทาน, กิริยาอาการให
ก็เรียกวาทาน, วัตถุที่ให เรียกวา ทาน, ทฤษฎีแหงคําพูด คํานี้ ก็เรียกวาทาน.
คําเดียวเลยใชไดสารพัดอยาง, แลวคําวา "ทาน" ก็เปนความหมายของการชวย
ผูอื่น นี้ มันก็ ตางจากความหมาย ที่วา จะละกิเลสของตัวเอง.
บางทีเราก็ ใหทาน เพื่อละกิเลสของเราเอง ไมไดตั้งใจจะชวยผูอื่นก็มี
บางทีเรา ตั้งใจจะชวยคนอื่น จนลืมตั้งใจละกิเลสของตัวเอง ก็มี; แตมันจะ
เปนไปในตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ, ขอใหสละออกไปชวยเหลือผูอื่น แลวมันก็จะ
ทําลายความเห็นแกตัวโดยอัตโนมัติ.
เอาละ, เปนอันวา ศาสตรของพุทธบริษัทนี้ เอาลุน ๆ เพียงสัก ๓ ศาสตร
ก็พอแลว; พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร - เรื่องความรู เรื่องการปฏิบัติ
และเรื่องการรวมมือกัน; แลวก็ทําแตเฉพาะเรื่องที่ควรทํา อยาใหมันเพอเจอ.
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อาตมาก็เชื่อวา ในเวลาอันสั้น เราจะประสบผลที่แทจริงของพระพุทธศาสนา เพราะวาเรามีแตเพียง ๓ ศาสตร กระทัดรัดที่สุด ปฏิบัติไดงาย ไดตรงที่สุด.

นี้คือ ศาสตรในการสรางเยาวชน. เราพยายามทุกอยาง ใหเยาวชน
ของเรา เขาใจในความหมายของคําวาศาสตรทั้งสามนี้. ขอใหเยาวชนของเรา มีความรู
แลวมีการปฏิบัติ แลวก็มีการผูกพันซึ่งกันและกัน ในผูที่มีความรู และการปฏิบัติ แลว
เราก็จะมีเยาวชนที่ไมเปนพิษเปนภัยแกสังคม มีเยาวชนที่เปนที่หวังไดในอนาคต วา
โลกนี้จะเปนโลกของมนุษย ที่มีความสงบสุข.
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นี้ คือ ความต องการอย างยิ่ งในยุ คปรมาณู ที่ อะไร ๆ มั นก็ไว มั นก็ แรง
มันก็เร็ว เป นปรมาณู กันไปหมด ขอให พุ ทธบริษั ททั้งหลายมองเห็นความจริงขอนี้ ;
ตัวเองก็มีศาสตรอยางนี้, เขาถึงศาสตรอยางนี้, แลวก็ชวยใหยุวชนของเรามีศาสตรอยาง
นี้, เราชวยกันสรางเขาใหมีศาสตรอยางนี้ คือมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยูเหนือ
ศรีษะของเขาตลอดกาลทุกเมื่อ.
การบรรยายนี้ รูสึกวา พอสมควรแกเวลาแลว ขอยุติ การบรรยายสวนอาตมา
เพราะเหนื่อยแลว ขอใหพระสงฆทั้งหลาย ทานสวดบทพระธรรม ที่จะสงเสริมกําลังใจ
ในการปฏิบัติสืบตอไป.
---------------------
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-๕๒๙ มกราคม ๒๕๒๐

ตรีรัตนศาสตรสากล

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวัน เสาร โดยหั วขอ ใหญ วา เยาวชนกั บ ศี ล ธรรม
เป นครั้งที่ ๕ ในวันนี้ อาตมาจะไดกลาวโดยหั วขอยอยวา ตรีรัตนศาสตรสากล. คํ านี้
คงฟงไมออกสําหรับทานทั้งหลาย ดังนั้นตองทําความเขาใจเกี่ยวกับคํานี้กอน.
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[ คําปรารภและทบทวน จนถึงหนา ๑๖๗ ].

ในการบรรยายครั้ งที่ แล วมา ได พู ด โดยหั วข อว า ศาสตร ในการสร าง
เยาวชน และใชความหมายของคําวา "ศาสตร" นั้น ในฐานะที่เปนศาสตร คืออาวุธ
๑๖๕
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สําหรับตัด หรือสําหรับแกปญหา; ไมไดใชความหมายของคําวา วิชาความรู; แต
วิชาความรู มันก็เปนศาสตรา อยูในตัวมันเอง. คนเราไมไดคิดวา วิชาเปนเหมือน
กับศาสตรา มักจะแยกความหมายออกจากกันเสีย, เลยตองทําความเขาใจกันในที่นี้.
พูดกันถึงเรื่องการสรางยุวชนแหงยุคปรมาณู จําเปนที่จะตองใชเครื่องมือ
คือศาสตรา อยางที่ไดกลาวมาแลว ในการบรรยายครั้งที่แลวมานั้น, โดยถือเอาหลัก
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักสําคัญอยู วา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ จะเอา
สิ ่ง ทั ้ง ๓ นี ้ มาใชเปน ศาสตรไดอ ยา งไร ก็ไดอ ธิบ ายแลว โดยยอ . สวนในวัน นี้
จะไดพูดใหชัดลงไป จึงตองตั้งชื่อใหม วา ตรีรัตนศาสตรสากล.
ขอให ท บทวน ข อความที่ กล าวมาข างต น สั กเล็ กน อย ว าพุ ท ธบริ ษั ท
มีศาสตรของตัวเองอยูแลว แตก็ไมรูจัก ตองเอามาทําความรูจัก. ศาสตรของ
พุทธบริษัท คือพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร รวมกันเขาเปนศาสตรเดียว
จะเรียกวา ตรีรัตนศาสตร; แลวก็เปนของสากลดวย. กลาพูดคลายกับวาโออวด;
แตถามันมีความจริง มันก็ควรจะโออวดได วาตรีรัตนะ : รัตนะทั้งสามนี้ มีความ
หมายที่เปนสากล ใชไดทั่วทุกแหง แกปญหาอะไรก็ได. ขอใหพิจารณากันตอไป.
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เดี๋ยวนี้โลกอยูในยุคที่เรียกกันวา ยุคปรมาณูเปนอยางนอย. ยุคอวกาศนั้น
อยาเพอไปยึดถือนัก ยังไมคอยรูวาจะไดประโยชนอะไร; แตยุคปรมาณูนี้มีความ
หมายมาก มีสิ่ง ที่จ ะใชป ระโยชนไ ดม าก เราจึง เอาคํา นี้เปน หลัก จะมีอ ะไร
ก็ใหเหมาะกับยุคปรมาณู.
โลกปจจุบันกําลังมีปญ หาเกี่ยวกับเยาวชน ใคร ๆ ก็ยอมรับกันแลว
จนไมตองพูดกันอีกก็ได วาอนาคตของมนุษย มันก็อยูกับเยาาวชนในปจจุบัน เขาจะ
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สรางกันอยางไร. ถาเยาวชนในปจจุบันเดินไปถูกทาง โลกในอนาคตมันก็เปนโลก
ที่ ป ลอดภั ย ; เราจึ งห วงกั น อยู ที่ นี่ วาจะช วยกั น สรางเยาวชนได อ ย างไร. การทํ า
อยางนี้เปนหนาที่ของพุทธบริษัท; ถาใครเคยคิดวาไมใชหนาที่ของฉัน ก็ขอใหคิด
เสียใหมวา มันเปนหนาที่ของพุทธบริษัท ที่จะตองทําประโยชนทุกฝาย : คือประโยชน
ตนเอง, ประโยชนผูอื่น, แลวก็ประโยชนที่เนื่องกันทั้ง ๒ ฝาย.
[ เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้ . ]

เมื่อปญหามันมาก หรือมันหนัก หรือมั นยากขนาดนี้ เราก็ ตองมี สิ่งที่ จะ
ตัดปญ หา ใหมันเกงกลา สามารถ ที่สมกัน จึงตองคนหาสิ่งใหม; เพื่อความ
ประสงค อันนั้ น อาตมาก็เสนอสิ่ งที่เรียกวา ตรีรัต นศาสตรส ากล ดั งที่ กลาวแลว .
คํานี้ เพิ่ งพูดกันเดี๋ยวนี้เอง; เพราะฉะนั้ นจะไปเกณฑ ใหคนอื่นเขาใจ
ก็ ไม ได มั นก็ ต องพู ดกั นต อไป จนกวาจะเข าใจ. และอยากจะบอกให ทราบวา ตรี รัต นศาสตรส ากล นี ้ หมายถึง เปน ศาสตรที ่ร วมหัว ใจของศาสนา ทุก ศาสนา
ในโลกเดียว นี้จะเปนไปไดอยางไร เราก็จะคอยพูดกันไปตามลําดับ.
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เหตุผลที่ใชคําใหม

ที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่อง การที่จะมีคําใหมขึ้นมาใช ทําไมจะตองมีคําใหมขึ้นมา
ใช? เพราะวาคําเกามันไมพอ หรือมันยังไมมีก็ได, ถามีมันยังไมพอ, ถาความหมาย
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พอ แตมันยังไมเหมาะสมที่จะเรียก ใหเปนของสากลทั่วไปแกคนทุกคนในโลกได;
ก็จําเปนที่จะตองมีคําใหม. เพราะฉะนั้นขออยาเพอรังเกียจคําใหม. ขออยาไดเห็น
เปนเรื่องเพอเจอ.
ถาใครเห็นเปนเรื่องเพอเจอ อาตมาก็สมัครที่จะทน ทนตอการกลาวหา
วาเพอเจอ; เพราะเคยถูกมามากแลว จนไมรูนึกอะไรเสียแลว. เมื่อชักชวนกัน
ใหพูดคําวา "จิตวาง" หรือ "ทํางานดวยจิตวาง" เขาก็วาเพอเจอ. แตทนมาหนอย
ก็เขาใจกันดี ก็รูจักพูดรูจักใช ใหเปนประโยชนกันขึ้นมาแลว; เปนการประหยัด
เวลาอยางยิ่ง มีความหมายที่มาก มีความหมายที่ลึกพอที่จะแกปญหาที่ยากได.
ดังนั้นในที่นี้ก็ขอชักชวนใหสนใจคําใหม เดี๋ยวนี้ ที่จะเรียกกันขึ้นมาวา
"ตรีรัคชตนศาสตรสากล".
เหตุผลอันนี้, เหตุผลสําหรับเรื่องนี้ มันก็มีอยูมาก; จะยกตัวอยาง
เชน จะแสดงใหเห็นวา ในพุ ทธศาสนา เรา หรือในหมูพุทธบริษั ทเรา มีสิ่งที่ มีอ ยู
อยางเรนลับ เปนสิ่งที่ดีเลิศ หรือประเสริฐ จนไมรูจะกลาววาอยางไร แลวก็มีอยู
อยางเรนลับ, เดี๋ยวก็จะดึงออกมา ใหเห็นวามันมีอยูในความหมายของคําคํานี้ คือ
คําวา "ตรีรัตนศาสตรสากล"
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หรือ จะมองไปในแงที่วา มัน มีเ หตุผ ล เพราะมัน เหมาะสมัย ที่สุด
ที่เราจะมีคําชนิดนี้ขึ้นมา. ขอย้ําวาเปนคําที่ไมเคยมีมา ไมเคยเรียก ; แตเมื่อเอามา
ใชมาเรียกแลว จะประหยัดเวลา จะทําความเขาใจกันไดกวางขวาง และมีความหมาย
ที่ทันสมัย แมวาชื่อที่เอามาใชเรียกนั้นจะครึคระ ลาสมัยไปตั้งหลายพันป.
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แตที่อาตมาตองการอยางมากที่สุดนั้น ก็คือวา สิ่งนี้จะเหมาะแกเยาวชน
ของเราในปจจุบัน ในการที่จะสรางเยาวชนขึ้นมา และเปนเยาวชนของทุกประเทศ
ของทุกภาษา หรือทุกศาสนาในโลกนี้ทีเดียว.
ตองการคําที่ ทั นสมั ย ; ตองการคําที่ เขาใจงาย, ตองการคําที่มีประโยชน อันใหญหลวง;และยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือ ตองการคําที่ ประหยัด ประหยัด
เหมือนกับประหยัดเงินทองขาวของนั้นแหละ .แตเดี๋ยวนี้มันไมใชเรื่องเงินทองขาว
ของ ; มั นเป นการประหยั ดแรงงาน ในการศึ กษาและการปฏิ บั ติ .เราไม ต องใช เวลา
มากนัก, ไมตองหอบหิ้ว อะไรมากนัก. ในการปฏิบัติก็จะปฏิบัติไดงายๆ ไม
ตองเหน็ด เหนื่อ ย เวียนหัวมากนัก ; อยางนี้เรียกวา ประหยัด คุณ สมบัติเหลานี้
ก็มีอยูในคําวา "ตรีรัตนศาสตรสากล" .
.....
.....
.....
....

พิจารณาดูความหมายของคํา
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ทีนี้ก็จะดูกันเปนคําๆไป คําวา “ตรี” กอน. คําวา "ตรี" ก็เปนภาษา
ไทยไปแลว แมจะยืมมาจากภาษาสันสกฤต. คําวา “ตรี” แปลวา สาม; บางทีเราก็เรียก
วา “ไตร” ไตร ก็แ ปลวา สาม; ฉะนั ้น ความหมายของมัน อยูที ่จํา นวนสาม.
รั ต นะ นี้ ก็ แ ปลว า ดวงแก ว ตรีรั ต นะ ก็ แ ปลว า ดวงแก ว ๓ ดวง. ที นี้ คํ า ว า ศาสตร
ก็ แ ปลว า ศาสตรา. ตรี รั ต นศาสตร ก็ แ ปลว า ศาสตรต ราก็ คื อ แก ว ๓ ดวง. ส ว น
คําวา สากล นั้น ก็เขาใจกันดีอยูแลวทุกคนวา หมายถึงทั่วไป จะใชประโยชนทั่วไป
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หรือในฐานะเปนของสากล ของธรรมชาติที่มีอยูตามธรรมชาติ อันเปนสากลยิ่งกวาสิ่งใด.
เราพูดวาศาสนาสากล นี้ก็ยังไมเทากับวา ธรรมชาติสากล. คําวาศาสนา มันเปน
เรื่องที่บัญ ญัติขึ้น ใครๆก็เห็นอยูแลว; แตคําวา ธรรมชาติ นั้น มัน เปนอยูเอง
มันจึงสากลกวา.
ทีนี้ จะพูดเฉพาะคําวา "ตรี" ใหชัดลงไปอีก เราก็จะมีคําเกิดขึ้นวา
ตรีรัตนะ ตรีมูรติ ตรีนิตี้ (Trinity) ตามหลัก หรือตามความหมายที่ใชอยูในภาษา
นั้นๆขอใหทําความเขาใจในคําเหลานี้ เฉพาะคําไปกอน จึงจะเขาใจทีเดียวพรอมกันได.
ตรีรัตนะ แปลวา แกวทั้ง ๓ ดวง คือ พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ
ไมตองอธิบายกันแลว; เพราะเกิ นจะรูอ ยู แล ว ในวงพุ ท ธบริษั ท เรา. แต อยากจะ
ใหรูค วามหมาย ที ่จ ะเขา กัน กับ วงการอื่น วา พระพุท ธ คือ ผูรู, พระธรรม
คือสิ่งที่ทานรู, พระสงฆ คือ ผูที่จะทําสิ่งเหลานั้นใหสําเร็จประโยชน. ตอเมื่อรวม
กันเขาทั้ง ๓ องค จึงจะมีความหมาย หรือสําเร็จประโยชน; แยกกันอยูมันก็ไม
อาจจะทําอะไรได จึงตองรวมกันเปนสาม คือตองมาดวยกันทั้งสามเปน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ จึง จะสํ า เร็จ ประโยชนไ ด. นี ้ค ือ ตรีร ัต นะในพุท ธศาสนา
ของพุทธบริษัท.
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ทีนี้ ก็ยังมี คําวา ตรีนิ ตี้ (Trinity) ของฝายคริสเตียน ซึ่งหมายถึงพระบิ ดา
พระจิ ต และพระบุ ต ร. พระบิ ด า สรุป เอาความตามวิธี ของพุ ท ธบริษั ท เรา ก็ คื อ
ตนเหตุ หรือตนกําเนิดแหงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง นั้นเขาเรียกวาพระบิดา. สวนพระจิต
หรือพระวิญญาณนั้นคือ ตัวสิ่งซึ่งมีอํานาจ สิ่งที่จะชวยโลกได. ทีนี้ พระบุตร ก็คือ
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พระเยซู ที ่ม าในฐานะบุต รของพระเจา มาทํ า ใหพ ระจิต หรือ วิญ ญาณของ
พระเจานั้นเปนประโยชนแกมนุษย
ดูให ดีก็จะเห็ นวา ต องมี ครบทั้ ง ๓ อยาง อีกเหมือนกัน : มี พระเจา
อยู เป นหลั ก เป นประธาน แล วพระเจ าท านมี อะไรที่ จะให แก มนุ ษย เพื่ อทํ าให มนุ ษย
พนจากความทุกข ทานมาเองไมได ก็ใชใหพระบุตร คือพระเยซูมา.
ขอใหม องเห็น วา มั นขาดไม ไดเหมือนกันใน ๓ สวนนี้ ; ฉะนั้น ต อ ง
มีตนเหตุ, แลว ตองมีสิ่งที่จะใชใหเปนประโยชน, แลว ตองมีคนทําใหเป น
ประโยชน. นี้เรียกวาตรีนิตี้(Trinity) ของฝายคริสเตียน ซึ่งถาเปรียบเทียบกับของพวก
พุ ทธเรา มันก็คือ ตรีรัตนะ นั่นเอง; แตเขาก็ต องเรียกชื่อไปตามแบบตามภาษาของ
เขา แลวก็มีหนาที่การงาน ซึ่งระบุไปอยางนั้นๆ.
ทีนี้ก็มาถึงคําวา ตรีมูรติ ซึ่งเปนของฝายฮินดู. ตรีมูรติ แปลวาสามแบบ
หรือ สามรูป หรือ สามลัก ษณะ. ลัก ษณะที ่ส รา งสรรคขึ ้น มา ใหม ีอ ะไรเกิด ขึ ้น
นี ้ เขาเรีย กวา พระพรหม. ลัก ษณะที ่จ ะควบคุม สิ ่งเหลา ไว ใหเปน ไปตาม
อํานาจ ตามกฎเกณฑ อะไรนี้ ก็เรียก พระนารายณ . แลวผูที่จะเปลี่ยนฉากใหม
คือทําลายเสียงคราวหนึ่ง แลวทําใหมันหมุนเวียนไปสูความเกิดใหม สรางใหมกันอีก
คราวหนึ่ ง อย างนี้ เขาเรีย กว า ผู ทํ า ลาย, ลั ก ษณะทํ า ลาย นี้ คื อ พระอิ ศ วร; เกิ ด มี
พระเจาขึ้นมา ๓ องค. คนที่ฉลาดหรือที่เขาถึงความหมายอันแทจริง เขาใหหนาที่
ตางๆกันอยางนี้.
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ถาไปแยกกันเสียเปนคนละองค มันก็จะเปนอัมพาต จะใชอะไรไมได;
มีผูสรางขึ้นมา, มีผูควบคุมอยู, แลวมี ผูปดฉากลงไปคราวหนึ่งๆ สําหรับที่จะสราง
รอบใหมขึ้นมาอีก; นี้พระเจาสามรูปลักษณะ.
ดูใหเห็นความหมายของคําวา "สาม" ไวเรื่อยๆ, แลวก็ดูใหเห็นความที่ตอง
เกี่ยวของกัน; พอไมเกี่ยวของกันแลว ทําอะไรไมได จะตายดานจะเปนอัมพาต เชน
เดียวกันหมด. นี่ "สาม" เหลานี้มันตองมีการเกี่ยวของกัน.
ทีนี้ แตละศาสนาก็มี สิ่งสูงสุดในศาสนาของตน ในลักษณะที่เปน
สาม สาม อยางนี้. เดี๋ยวนี้ เราอยากจะมีศาสตรที่สําคัญ หรือสูงสุด เราก็รวบ
เอามาทั้ งหมดนี้ จะเป นของศาสนาไหนก็ ได ; ไม ใช วาเราจะความาอย างฝ น, หรือ
วาอยางที่มันเปนไปไมได, หรืออยางที่วามันเอามาใชอะไรไมได. แตมันจะเปนไป
อยางที่จะใชได และใชรวมกันได โดยไมตองแบงแยกเปนเขาเปนเรา ซึ่งเปนขอขัด
แยงที่ทําใหโลกนี้วินาศ.
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ถาศาสนาขัดแยงกันเมื่อไร โลกนี้ก็วินาศเมื่อนั้นแหละ; เพราะวาแตละ
คนก็ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาของตน. ฉะนั้น อยาไดมีความขัดแยงระหวางศาสนา
เลย; พอไมมีความขัดแยง รวมกันได ก็เปนกําลังมหาศาล ชนิดที่ จะเอาไปใชแก
ปญหาของมนุษย ไดทุกอยางทุกประการ; เพราะฉะนั้นขอใหสนใจใหดี

ในฝายคริสเตียน เขามีคําแปลที่เหมาะสม อยูคําหนึ่งแลว เราไมตองตั้ง
ขึ้นใหมก็ได เมื่อเขาเอามาแปลเปนภาษาไทยนี้ เขาแปลเป นภาษาไทยได ตรีเอกานุ ภาพ.
ตรีเอกานุ ภ าพคื อ อานุ ภ าพของสิ่ง ๓ สิ่ ง ซึ่งรวมกั น เป น สิ่ งเดี ย ว : ตรี วา สาม,
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เอกะ วา หนึ่ง, อานุภาพ วา อานุภาพ, ตรีเอกานุภาพ แปลวา อานุภาพของสิ่ง ๓ สิ่ง
ซึ่งรวมกันเขาเปนสิ่งเดียว
ก็ลองคิดดูซิ จะใชกับพระพุทธศาสนาไดหรือไม? ถาเคยเรียนมาบาง
เทานั้นแหละ ก็จะมองเห็นไดทันทีวา มันใชไดและใชอยูแลว และไดใชอยูแลว
พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ รวมกัน เปน หนึ่ง เดีย ว; เคยอธิบ ายเรื่อ งนี้
มาหลายสิบครั้งแลว ไมอยากอธิบายอีก เอาเปรียบนัก. แตขอใหมองอยางคราวๆ,
แมอยางคราวๆ ก็ยังเขาใจได วา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนี้ ตองมารวมเปนหนึ่ง
เดียวกัน จึงจะเปนประโยชนถึงที่สุด; ถาแยกกันอยูแลว จะทําอะไรไมได.
สวนของเจาของเดิม คือ คริสเตียน เขาก็มีชัดอยูแลว พระบิดา พระจิต
กับ พระบุต ร ทํ า งานสัม พัน ธก ัน ; แยกกัน ไมไ ด มัน จึง เปน ตรีเ อกานุภ าพ
ตรงตามความหมายของคําวาตรีนิตี้ ซึ่งเปนคําเดิมของเขา.
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ทีนี้สําหรับฮินดู ก็มี พระผูสราง พระผูควบคุม พระผูทําลายลาง
ก็ตอเนื่องกัน รวมกันทั้งสาม จึงจะมีอํานาจสูงสุด ในการที่จะทําใหโลกนี้มันมี
ประโยชน ก็เลยเรียกวา ตรีเอกานุภาพ ไดอีก.

สวนศาสนาอื่นๆที่ไมไดเอามาอางถึง ก็เพราะเหตุวา มีหลักเกณฑอยาง
เดีย วกัน ; ไมใ ชจ ะดูห มิ่น ดูถูก อะไร. เพื ่อ ประหยัด เวลา จึง กลา วไดวา เรามี
ตรีเอกานุภาพ ของทุกๆศาสนามารวมกันเปนสิ่งเดียว ในที่นี้ ; แลวเราจะใช
สิ่งนี้ เหมื อนกับใช ศาสตรา คือของมี คม ที่ จะตั ดป ญ หา หรืออุปสรรคของมนุษย
เรา ขอใหจําคําวา "ตรีเอกานุภาพ" ไวกอน.
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พิจารณาดูความศักดิ์สิทธิ์ขององคสาม.
ทีนี้จะดูขอปลีกยอยเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ตอไป เพื่อเขาใจสิ่งเหลานี้ดีขึ้นนั้นเอง
อยากจะเรีย กว า ความศั ก ดิ์ สิ ท ธ แ ห ง เลข ๓ ที่ จ ริงก็ ไม ใช ตั ว เลขดอก มั น คื อ อะไร
ก็ไมรู มันมีอยู ๓ เทาๆกัน. ความศักดิ์สิทธิ์แหงสิ่งที่ประกอบดวยองค ๓ : เชน
พระพุทธ พระธรรม พระสงค , เชน พระบิดา พระจิตร พระบุตร , เชน พระพรหม
พระนารายณ พระอิศวร, ซึ่งลวนแต สาม สาม มีอยูเปนองค ๓.
เราจะดูในแงความศักดิ์สิทธของเลข ๓ ถาดูตัวเลขในกระดาษ มันก็คงจะ
ไมเห็นอะไร ;ลองดู ความหมายของคํา วา "สาม" เชน สามมุม สามเหลี่ย ม
สามแฉก สามขา .ถา รูป ๓ เหลี ่ย ม มัน ตั ้ง ได มัน ไมล ม มัน ไมก ลิ ้ง แลว
มันมั่นคง ; ดูสามขามันมั่นคง มันเพียงพอ มันไมนอย มันไมมาก มันไมลมได
เพราะมั น มี ๓ ขา . ฉะนั้ น เราจะถื อ ว า มั น เป น ที่ พึ่ ง ได ; เพราะตั ว มั น เองก็ ไม ล ม ;
ถาตัวมันเองก็ลมเสียแลว จะไปพึ่งอะไรได. นี้เลข ๓ มันมีอะไรนาประหลาด นา
อัศจรรยอยูอยางนี้ ; จึงถูกนําไปใชในศาสนา หรือในลัทธิอะไรตางๆในฐานะเปน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์.
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ถ าเรา ดู โดยอุ ป มา ก็ ดู เหมื อนอย างว าไม ๓ ขา คื อไม ๓ อั น มาพิ ง
กัน อยู ก็อยูได. อุ ป มาของพระรัต รนตรัย ก็ เคยมี อุป มาด วยไม ๓ อั น นี้เหมื อน
กัน : สามอัน พิ งกันอยู สัม พั นธกัน อยู. ก็ตั้งอยูได คนที่เคยเป น ลูกเสือ ก็เคยถือ
ไมพ ลอง ซึ ่ง เมื ่อ ใหเขารวมกัน ๓ อัน อยา งนอ ย มัน ก็ย ืน อยู ไ ด; สองอัน ไมไ ด
เกินกวา ๓ อันก็ยังได; แตมันเกะกะ มันไมเรียบรอย แลวสู ๓ อันไมได.
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คนที่ เคยเป นลู กเสือแล ว ก็จะเขาใจความขอนี้ ได . เมื่ อเด็ กๆอาตมาก็
เคยเปน มันยังจําไดอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้; จึงอยากจะเอามาใชในการอุปมา คือ มัน
สัมพันธกันระหวางสิ่งทั้ง ๓ นี้แลว; มันก็เกิดผลนาอัศจรรย คือมันอยูได มันลึกซึ้ง
มันแนนแฟน มันมีความสําคัญ จนเปนที่พึ่งได.
เดี๋ยวนี้เราจะใชใจความของคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปน
ไม ๓ อั น อิ ง กั น อยู : สํ า หรั บ พระพุ ท ธ หรื อ พุ ท ธศาสตร นั้ น เราเล็ ง ถึ ง ความรู ,
สํ า หรับ พระธรรม หรือ ธรรมศาสตร นั ้น เราเล็ง ถึง การปฏิบ ัต ิ, ทีนี ้สํ า หรับ
พระสงฆ นั้น เราเล็งถึง การที่ทําใหทุกอยางสัมพันธกัน.
ขอให ไปทบทวนให ดี วา พระพุ ท ธเจ าตรั ส รู ประธานความรูให แ ก เรา
สํ าหรับ เอามาปฏิ บั ติ ; ไม ใช รูเฉยๆ. แล วพระสงฆ ท านช วยให ทํ าสิ่ งเหล านี้ สํ าเร็ จ
ประโยชน คือ เอามาปฏิบัติ รับเอามาเปนผูปฏิบัติ ใหสิ่งนี้มีประโยชนขึ้นมา; แลว
ยั ง ทํ า ให แ พร ห ลาย สั ม พั น ธ กั น ไปแก ทุ ก คน ทุ ก ชี วิ ต . นี่ เราได ค วามสั้ น ๆว า พระพุทธเจา หรือพุทธศาสตร นี้คือความรู พระธรรม หรือธรรมศาสตร นี้คือการปฏิบัติ
สวนพระสงฆ หรือ สังฆศาสตร นั้น คือความที่ตองรวมกันกระทํ า เพราะวาอยูคนเดียว
ไมได ทําคนเดียวไมได.
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ในโลกนี้ไมมี อะไรที่จะทําคนเดียว หรืออยูคนเดียว : ความรูก็ทําให
ปฏิ บั ติ ได , การปฏิ บั ติ นี้ ต องทํ าให รวมกัน ทั้ งหมด. นี่ เรีย กวา ไม ๓ อั น ซึ่งเป น
อุปมาของพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ.
ทีนี ้จ ะดูไ ม ๓ อัน แหง ตรีเ อกานุภ าพ ทั ่ว ไปในทุก ศาสนา โดย
ใจความ เรามีเวลาที่จะดูไดเพียงใจความ.
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ถาจะพูดใหสั้นที่สุดพรอม ๆ กัน เทียบกับไดงาย ๆ ก็ตองพูดอยางนี้วา
ตรีเอกานุภาพของพุทธศาสนา เรานั้น คือ ผูรู แลวก็ สิ่งที่ทานรู แลวก็ ผูที่ทําให
โลก ไดรับ ประโยชนจ ากสิ ่ง นั ้น . พระพุท ธเปน ผูรู, พระธรรมคือ สิ่ง ที่ทา นรู,
พระสงคคือผูที่ทําใหโลก ไดรับประโยชนจากสิ่งนั้น; นี่ในพระพุทธศาสนาเรามีตรีเอกานุภาพ. คืออานุภาพ ๓ อยาง ที่รวมกันเปนสิ่งเดียว อยางนี้.
ทีนี้ใน ศาสนาคริสต หรือศาสนาที่เนื่องกัน เชน ศาสนาอิสลาม ซึ่งมี
พระคัมภี ร็เดิมรวมกัน อยางนี้ เขาก็มีป ฐมเหตุ คือพระเจา. ปฐมเหตุ คือ พระเจ า
และ มีพ ระจิต พระวิญ ญาณ คือ สิ่งที ่จ ะชว ยโลกได; แลว ก็ มีพ ระบุต ร คือ ผูที่
ทําใหโลกไดรับ หรือไดมีสิ่งนี้ จนเอาชีวิตของพระองคเขาแลก คือพระเยซู.
มี ป ฐมเหตุ นี่ เขาชอบอ างถึ งอํ านาจสู งสุ ด เพื่ อให คนสนใจวา มั น
เปนสิ่งที่ไมมีใครตานทานได ฉะนั้นตองยอมรับ. แลว ในปฐมเหตุ นั้น มีสิ่งซึ่งจะ
ช ว ยโลก ได คื อ พระจิ ต หรื อ พระวิ ญ ญาณ ของพระเจ า นั้ น เอง พระจิ ต หรื อ พระวิ ญ ญาณ ก็ ม าสู ม นุ ษ ย โดยพระเยซู พระบุ ต ร นี่ เป น สื่ อ . ฉะนั้ น ตรี เอกานุ ภ าพ
ของคริสตเตียน ก็มีอยูอยางคลายกันของพระพุทธเรา ของอิสลาม เปนตน ก็วาไมตอง
อธิบาย เพราะมีพระคัมภีรเดิมรวมกัน นี่ก็ไดพูดแลว.
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ที่ นี้ ข อง ฮิ น ดู มี ผู ส ร าง มี ผู ค วบคุ ม มี ผู เปลี่ ย นรอบ หรือ เปลี่ ย นฉาก
มันจึงเปนไปไดเรื่อย ไมมีที่สิ้นสุด นี่ ตรีเอกานุภาพของฮินดู ซึ่งเขาเรียกวา ตรีมูรติ.

ในพระพุทธศาสนา เรานี่ ก็พูดถึง สิ่งที่สราง เชน อวิชชา ก็ได อะไรก็ได,
สังขารก็ได, ในฐานะที่เปนผูสราง มีอํานาจสราง. ผูควบคุม ก็เชน กฎของกรรม
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ใหทุกอยางเปนไปตามกฎแหงกรรม. ผูเปลี่ยนก็คือกฎ เชน ความดับลงไปตาม
เหตุตามปจจัย ในคราวหนึ่ง ๆ มันก็มีเปนรอบ ๆ เชน ปฏิจจสมุปบาท เปนรอบๆ หรือ
อะไรก็ตามเถอะ กลาวไดวา มันมีเปนรอบ ๆ.
แม โลกแผ นดิ น นี้ ก็ เหมื อนกัน เราอาจจะกลาวได ตามหลั กแห งพุ ทธศาสนาวา มัน ก็ มีเ ปน รอบ ๆ : มีผู ส รา ง มีผู ค วบคุม มีผู ป ด ฉาก, แลว ก็มี
สรางขึ้น มา แลวก็ควบคุม แลวก็ป ดฉาก; นี้ ตรีเอกานุ ภ าพ ซึ่งมั น มี ความหมาย
วา เปนสิ่งที่มีอํานาจสูงสุด รุนแรง ตานทานไมไหว ยอมรับเสียดีกวา.
อยากจะมองดูไกลออกไปอีกหนอยหนึ่ง ถึงลัทธิป ญญาสูงสุด ไมเกี่ยว
กับศาสนาก็ได เชน ลัทธิเตา ใครจะเรียกเตาวาศาสนาก็ไดตามใจ; แตดูเหมือนเขา
ไมตองการใหเรียก. แมเตา ลัทธิเตา มันก็มี ตรีเอกานุภาพ; แตมาเหนือเมฆ
กวาใคร ๆ ทั้งหมด คือ เตาตั วเดี ยวเป นได หมดทุ กอยาง ไมวาอะไร เปนเตาหมด
เชนเดียวกับคําวา ธรรมในพุทธศาสนานี้ เปนไดทุกอยางไมวาอะไร.
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อยางเตาจะพูดวา ทีแรกไมมีอะไรเลยนอกจากเตา, แลวก็มีอะไร ๆ ออก
มาจากเตา, แลวก็มีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ดวยอํานาจของเตา; เปนเตาไปหมด.
ถา ใครมองเห็น สิ ่ง นี ้ ก็คือ เห็น ธรรมอัน ลึก ซึ้ง นั่น เอง; ก็เ ปน อัน วา ไมตอ ง
พูดตอไปอีกก็ได ถึง "ตรีเอกานุภาพ" อันอื่นมันจะไมแปลกไปจากนี้.
.....

......

.....

.....
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พิจารณาดูวาคําใดจะเหมาแกทุกศาสนา.
ทีนี้เรามีศาสนาหลายศาสนา เราจะออมชอมกันอยางไร วาจะใชคําไหน?
มันก็ ควรจะใชกั น ได จากทุ ก ศาสนา หรือทุกคํา ที่มีอยูในศาสนาไหน ที่มัน มี
เหมาะเจาะ. ถาพู ดกันตามจริงแลว คําวา "ตรีเอกานุ ภาพ" ของคริสเตียน นั่ นแหละ
เหมาะที่สุด แตมันแหงแลง หรือวามันไมมีลักษณะดึงดูด. ชาวพุทธ เราจะเรียกวา
ตรีรัตนะ คื อ ดวงแก วทั้ ง ๓ ประการ : รัตนะที่ แปลวาแก วอย างนี้ มั นไม ได หมาย
ถึงแกวขวด หรือวาแกวที่มันแตกกระจายเกลี่ยนกลาดอยู ; เขาหมายถึงเพชรพลอย
หรือสิ่งสูงสุด ที่มีคาสูงสุด สําหรับมนุษย.
คําวา "รัตนะ" นั้น เราอาจจะใช ตรีรัตนะ ก็ได ถาเราชอบ; และเรา
อาจจะเสนอใหแกทุกๆ ฝาย ทุก ๆ ศาสนาก็ได ซึ่งเขาก็คงจะไมคัดคานอะไร. แตเรา
ตองตีความของคําวา รัตนะ ใหถูกตอง คือเพชรพลอยที่มีคาสูงสุด สําหรับจะยินดี
ในทางสติปญ ญา; ไมใชจะเอามาขาย กะรัตละเทานั้น กระรัตละเทานี้ มันเรื่อง
บา. คําวา "รัตนะ" ที่แทจริง นั้น หมายถึงสิ่งที่จะทําจิตใจของบุคคลนั้น ใหเปน
สุข ที่สุด จึง เรีย กวา "รัต นะ".จะใชคํา วา ตรีรัต นะ อธิบ ายใจความใหถ ูก ตอ ง
ก็เปนที่ยอมรับกันไดทุกศาสนา แนนอน.
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แตเดี๋ยวนี้ อยากจะขอใหระลึกถึงขอเท็จจริงอะไรบางอยาง; ถาเราจะใช
คํ าวาแก ว ๓ ดวง, ศาสตรนี้ คื อแก ว ๓ ดวง; พวกเยาวชนจะสั่ นหั วกระมั ง เพราะ
คําวาแกว ๓ ดวงนี้ จะเรียกวามันเกา เกาคร่ําเสียแลวกระมัง ที่สมัยนี้เขาเรียกกันวา
เชยเต็มทีแลวกระมัง. พอพูดวาแกว ๓ ดวง นี้มันจะเอียนกันเสียแลวกระมัง.พุทธบริษัทที่นั่งอยูที่นี่ ก็จะเอียนเรื่องแกว ๓ ดวง กันแลวกระมัง; วากันตามความรูสึก
ในใจกันจริงๆนี้ รูสึกวามันชักจะเอียนๆกันเสียแลว เพราะมันชินหูโดยไมรูความหมาย.
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พอไดยินแกว ๓ ดวง มั นก็เอียนเหมือนกะยาหมอขม ๆ เหม็น ๆ กินแลว
อาเจียน เหมือนจะใชสํารอกคนที่ติดเฮโรอีน ทําใหมันอาเจียนอยางนั้น; ถาไปใช
คําวา แกว ๓ ดวง. มันนาเสียดาย นาสงสารก็นาสงสาร; ที่วาพุทธบริษัททั้งที
เอยพูดพร่ําหาแตแกว ๓ ดวง จนเอียนไปแลว ไมไดรับประโยชนอะไร. มันเปน
ความโงของใคร; ก็ไปลองคิ ดดู ของเดิ ม มั น ดี สู งสุ ด ประเสริฐ เท าไร อย างไร;
เดี๋ยวนี้มันก็กลายเปนของเอียนไปเสียแลว.
นี่แกว ๓ ดวง ดีที่สุด; แตแมในหมูพุทธบริษัท ก็ชักจะเอียนกันแลว.
นี้จะเอาไปใหพวกอื่น ศาสนาอื่น ลัทธิอื่น มาถือรวมกันนี้ มันก็เลยมีปญหา; ก็เลย
ไมกลาใชคําวา แกว ๓ ดวง เหมือนกับที่ใชกันจนพร่ําเพรื่อ. ใชเปนคําบาลีวา
-ตรีรัต นะ หรือ ไตรรัต น หรือ อะไรไปกอ น; แลว เราเอาคํา วา "ตรีรัต น" หรือ
ไตรรัตนนี่ มาเปนชื่อของศาสตรา เรียกวา ตรีรัตนศาสตร.
ทีนี้ ดู คํ าวา "ตรีศาสตร" หรือ "ตรีรัตนศาสตร" กันต อไปอีกสั กหน อย.
ตรีศาสตร มันหมายถึง สามศาสตร; เมื่อสามศาสตรนี้เอามาทําเปนอันเดียวกัน
รวมกันเสียใหเหลือหนึ่งศาสตร ตามลักษณะของตรีเอกานุภาพ อยางที่วามาแลว.
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เราก็ตองมองใหเห็นชัดวา มันมีอยูอยางนั้น คือจะเอาหนึ่งก็ได, เอา
สามก็ได; เอาหนึ่งมันสะดวกที่จะถือไปพาไป หรือยึดถือ หรือบูชาอะไร มันงาย.
มัน มีห นึ ่ง เหมือ นของอยา งหนึ ่ง ใชทํ า หนา ที ่สํ า คัญ ๆไดถ ึง ๓ อยา ง. เหมือ น
พระพรหม พระนารายณ พระอิศวรของฮินดู นี้ ตั้ง ๓ องค รวมกันเปนพระเจา
หนึ่งองค เปน มหาเทพ, เปนอะไรก็แลวแตจะเรียก. ศาสตรที่เราใชแกปญ หานี้
ก็เหมือนกัน มัน ๓ ศาสตร: ศาสตรอันหนึ่ง ทําใหรู, ศาสตรอันหนึ่ง ทําใหปฏิบั ติ
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ได , ศาสตรอันหนึ่ง ทํ าให รวมกั นไดั , เป นหนวยเดียวกัน ในระหวางทุ กคน. ฉะนั้ น
รูจักคําวาหนึ่งศาสตร หรือสามศาสตรนี้ไวใหดี ๆ.
จะอุ ป มาด วยสิ่งของ มั น ก็ยังพู ด ยาก; เชนวา อาวุธอันหนึ่ง หรือ
ศาสตราอันหนึ่งใชได ๓ อยาง ก็ถูกแลวดวยความหมาย. แตจะยกตัวอยางศาสตรา
อะไรนี้มันก็ยาก; เชนวามีดดาบอันหนึ่ง จะมาใชตัดศีรษะคน, หรือวาจะใชฝาน
หยวกกลวยใหหมูกิน, หรือจะใชตัดขนมกินนี้ มันยุงยากที่จะอุปมา. เพราะฉะนั้น
ก็ไมขออุปมา; ขอแตใหรูวามันใชประโยชนสําคัญหรือหนาที่สําคัญ ได ๓ อยาง
ก็แลวกัน.
.....

......

.....

.....

พิจารณาดูตรีรัตนศาสตรของพุทธบริษัท.
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ทีนี้ เราจะไปดูตามสายตาของพุ ทธบริษั ท ก็ดู โดยหลักวิธีพุ ทธบริษั ท
วา พุ ท ธศาสตร หรือพุ ท ธิ คือ ความรู นี้ มั น ก็เป น ศาสตราที่จะตั ด ความโง. ที นี้
ธรรมศาสตร หรือจริยศาสตร หรือการปฏิบัตินี้ มันก็จะตัดสิ่งที่ปฏิบัติกันไมได
หรือไมมีการปฏิบัติ. ที่นี้สังฆศาสตร หรือสัมพันธศาสตร ที่เราเรียนมาแลวในการ
บรรยายครั้งกอนนี้ มันจะตัดปญหาที่วา โลกนี้มันไมสงบสุข มันรวมกันไมได มัน
เขากันไมได.
ศาสตรที ่ห นึ ่ง คือ พุท ธศาสตร นี้ จะตัด ปญ หาเรื่อ งโง คือ เรื่อ ง
ไมรูวา จะทํ า อะไร อยา งไร. ศาสตรที ่ส อง คือ ธรรมศาสตร นี้ จะตัด ปญ หา
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เรื่องปฏิบัติใหได เพราะวาเรารูแลวปฏิบัติไมไดนี่ มันมีเต็มไปหมด แมกระทั่งทุก
วัน นี้; รูแ ลว ปฏิบัติไมได ไมป ฏิบัติดว ย. และวา สังฆศาสตร นี้ จะทําใหรัก
กัน ไมอิจฉาริษยากัน ใหรวมมือกัน ใหสหกรณ กัน ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิต
ทางวิญ ญาณ ทุก ทางๆ. พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ จะกลายเปน ศาสตร
ที่แกปญหาไดหมด; ถาแยกเปน ๓ ศาสตร, ไมแยกกันเปน ๑ ศาสตร.
เดี๋ยวนี้จะสอนใหเด็ก หรือยุวชน รูจักศาสตรนับสิบๆ รอยๆ จนไม
รูวา จะใชอ ะไรอยา งไร จนเวีย นหัว จนเพอ เจอ แลว ก็เ ฟอ . เราจะใหเ ขาสัก
ศาสตรเดียวหรือ ๓ ศาสตรโดยหัวขอ ; รายละเอียดปลีกยอยนั้น อยาเอามาพูด
ใหมันเวียนหัว มันก็จะมีของมันมาเอง.
รายละเอียดจะมีอะไรบาง เกี่ยวกับพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตรนี้
จะพูดกันใหการบรรยายคราวหลัง. แตวันนี้อยากจะพูดเฉพาะที่มันมาเปนหัวขอ และ
มีความสมพันธกัน นั่นเอง และอยาลืมวา เราจะเอามารวมกันเปนศาสตรเดียวกันได นี้
มันมีความสําคัญอยูอยางหนึ่งอยาลืม อยาลืม วาเราตองใชคําวา "ศาสตร" นั้น ใหมี
ความหมาย เปนศาสตราเสมอ อยาใหเปนวิชา วิชาเฟอ วิชากําลังเฟอ จนไมรูวา
จะใสกันไวที่ไหนแลว.
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คําวา "ศาสตร" นี้ตองมีความหมาย เปนศาสตรา คือ อาวุธที่มีคมและ
ตัดได . จะเปนวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศาสตร ศาสตรอะไรก็ตามใจ; ขอ
ใหใชคําวา "ศาสตร" นี้ ในความหมายวาศาสตรา - มีคม, ตัดปญหาได. ถาศาสตรวิชา
แลวกําลังเฟอ จนไหลนองไปหมด จนไมไดทําประโยชนอะไร.
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นี้ก็เปนสิ่งที่ตองกําหนดไวในใจ ไมเชนนั้นก็จะไมเขาใจสิ่งที่กําลังพูด วิชา
มันเฟอ, เฟอจนเปนอยางที่อยากจะเรียกมันวา "ความมืดสีขาว" เปนความมืดสีขาว,
เปน แสงสวางบังลูกตา เปนอะไรทํานองนี้ มันไมตัดปญหาอะไรได.
เอาละ, เปนอันวาใหหลับตามองเห็นภาพไม ๓ อัน รวมกันเขาแลว มัน
ก็ตั้งอยูเปนไม เหมือนกับวากองเดียว เพื่อประโยชนอะไรก็สุดแท; ศาสตรทั้ง ๓
ของเราจะตองเปนอยางนี้.
เมื่ อ เอามาทั้ ง ๓ ศาสตร มารวมกั น เข า ก็ จ ะเรีย กว า "ตรี รั ต นศาสตร
สากล" ตรีรีตนศาสตรสากลอยางที่เรียกชื่อเอยขึ้นมาตอนตน ; แลวก็เชื่อวา ทาน
ทั้งหลายไมเขาใจ นี้อธิบายมาเปนพักหนึ่งแลว. อธิบายมาพักหนึ่งแลว นี้ก็พอจะ
เขาใจ วาอาตมาหมายความวาอยางไร. ที่เรียกวา "ตรีรัตนศาสตรสากล"
ตรีรัตนะ ก็แปลวานาพอใจ น ายินดีอยางยิ่ง ๓ ประการ, แลวศาสตร
ก็คือ ศาสตรา – อาวุธ ตรีรัตนศาสตร ก็คือ ศาสตรที่นาพอใจ นายินดีอยางยิ่ง
๓ ประการ แล ง จะเป น สากล ใช แ ก ทุ ก คน ทุ ก ชาติ ทุ ก ประเทศ ทุ ก ศาสนา;
เดี๋ยวก็จะลองวาตอไป.
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พุทธบริษัทตองเขาใจตังเองกอนเขาใจผูอื่น.
ทีนี้เพื่อเขาใจไดดีขึ้น เราก็จะดูกันในวงพุทธบริษัทโดยเฉพาะ ตอไปอีก
หนอย; ทําความเขาใจตัวเองใหไดเสียกอน จึงจะไปเขาใจผูอื่นได. จะตองแก
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ปญ หาของคนใหไ ดเ สีย กอ น ; จึง จะไปชว ยแกปญ หาของคนอื่น ได. นี่มัก
จะมองขามอยางนี้ มันจึงทําอะไรไมได, หรือแกปญหาไมได.
สํ าหรับ พุ ท ธบริษั ท โดยเฉพาะ ก็ จ ะต อ งทบทวน เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงค ตอไปอีกที.
เกี่ย วกับ พระรัต นตรัย ในนามของตรีรัต นศาสตรส ากลนี้ ขอให
เขาใจวา มัน เป นเพี ยงคําพู ดอีกแบบหนึ่ ง บัญ ญั ติคําขึ้นมา ใหรวบรัด; แต
สามารถที่ จะทํ า ให เข า ถึ งสิ่ งนั้ น ๆ ยิ่ งกว าแต ก อ น. คื อ วา ก อ นนี้ เรารูจั ก พระรัตนตรัยผิวเผินเกินไป : ไดแตปากวา ทองกันเหมือนกับสวดมนต เอาชื่อของพระ
รัตนตรัยมาออกชื่อเปลาๆ อยางโงเขลา ซึ่งเปนบทหามไวในคัมภีรของพวกยิวสมัยโมเสส
วาอยาเอาชื่อพระเจามาออกชื่อเปลาๆ คนโง คนบา คนทําบาปเอาชื่อพระเจามาออก
ชื่อเปลาๆ โดยไมมีความหมาย โดยไมสําเร็จประโยชนอะไร มันเปนอยางนั้น.
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นี่ชาวพุทธทั้งหลายก็ระวังใหดี; อยาไดออกชื่อ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เปลาๆ, ออกกันเหมือนอยางนกแกวนกขุนทอง. มัน ตองมีจิตใจที่เขาถึง
เมื่อปากวาพระพุทธ ใจตองเขาถึงพระพุทธ : รูความหมายของคําวา พระพุทธ,
หรือกําลั งไดซึมทราบ ในพระคุณ ของพระพุ ทธอยูที เดียว ; อยางนี้ เรียกวา "เข าถึ ง".
นี่เพื่อใหเขาถึงยิ่งขึ้นไปอยางนี้ เราจึงใชคําวา "ตรีรัตนศาสตรสากล" เปนการพูดอีก
แบบหนึ่ง; มันจะสําเร็จประโยชนยิ่งกวาที่แลวมา.
เพราะเหตุอะไร? จะตอบวา เพราะเหตุสัก ๒-๓ อยาง เชนวา จะทํา
ใหมีการถึงพระรัตนตรัยกันจริง ๆ , และ เปนพระรัตนตรัยที่แทจริง.
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เราไมถึงพระรัตนตรัยที่แทจริง นี่ก็นาเศราอยางยิ่ง; แลวการถึงนั้นก็
ไมจ ริง เชน ถึง แตป าก. มัน ก็เลยเปน เรื่อ งเหลวไหล ๒ ชั้น : การถึง ก็ไมจ ริง ,
สิ่งที่ถึงนั้นก็ไมใชสิ่งที่จริง. ทีนี้มาปรับปรุงกันเสียใหม ใหมันจริง ๑๐๐ เปอรเซ็นต
ตามหลักเกณฑของธรรมชาติ ที่มันเปนความจริง. นี้เรียกวา ผลของการที่เรา
ปรับปรุง ใหมันที่การถึง หรือ การเขาใจ.
หรือจะมองดูอีกขอหนึ่ง อีกขอหนึ่งก็วา ไมทําใหพระรัตนตรัยเปนหมัน
หรือสักวาเปนพิธี.
การพูดอยางนี้ ถาฟงไมดี จะเปนการพูดหยาบคาย พูดดูหมิ่น พุทธบริษัทกันเอง, หรือพูดเพื่อการทําลายไปแลวก็ได. แตอาตมาไมไดมีเจตนาอยางนั้น
มีเจตนาจะรื้อฟนปรับปรุง ตัวเองหรือพวกเราเอง ใหไดรับประโยชน จากความ
เปนพุทธของเราเองนี้กอน ใหถึงที่สุดดวย; แลวใหมีความเหมาะสม ที่จะไปรวม
หรือไปสัมพันธกันกับกลุมอื่น หรือศาสนาอื่นดวย โดยไมมีขอที่จะกีดขวาง หรือ
กระทบกระทั่งกัน แมแตประการใด. เราจะตองทําใหพระรัตนตรัยของเรา ไม
เปนหมันตอเราเสียกอน.
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เดี๋ยวนี้ เรามีอยางที่ เรียกวาเหมา ๆ กัน เหมาๆ เอาเอง วา เทานี้เอง พอ
แลว สําเร็จแลว ถึงที่สุดแลว; แตมันเปนเพียงพิธีรีตองเสียมากกวา. พิธีรีตอง
นี้อาจจะสําเร็จแลว อาจจะเต็มที่แลว; แตตัวจริงยังไมได. ฉะนั้นไปปรับปรุงกัน
เสีย ทุก คน วา ใหม ีพ ระรัต นตรัย ที ่แ ทจ ริง และใหก ารถึง นั ้น ถึง จริง ๆยิ่ง ขึ้น
ดวย; เพื่อวาพระรัตนตรัยจะไมเปนหมัน.
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ทีนี้ ก็มามองดูถึงเยาวชนวา ถาพอแม ปู ยา ตา ยาย ทําไดอยางนี้
เยาวชนจะไมดูถูกดูหมิ่น พอ แม ปู ยา ตา ยาย วาครึคระงมงายอะไรอีกตอไป.
เขาจะเคารพนับถือ จะบูชา, แลวเยาวชนเหลานั้น ก็จะไดมีสรณาคมน ที่แทจริง
ดวย แลวก็ โดยงาย ดวย.
คําวา "แทจริง" นี้อธิบายแลว แตคําวา "โดยงาย" นั้น ยังจะตองดูกัน
ตอ ไปอีก ; เพราะคนสมัย นี ้ ถา ยากหนอ ยแลว ก็ไ มเอา; ไมเหมือ นกับ สมัย ปู
ยา ตา ยาย ไดโนเสารเตาลานป ก็ตามใจ แลวแตจะเรียก.
คนสมัยโนนเขายิ่งยากจะยิ่งชอบ, ยิ่งยากจะยิ่งชอบ, ยิ่งลําบากมากยิ่งไดบุญ
มาก. แตเด็ก ๆสมัย นี ้ มัน ไมเอา; ยิ่ง ยากสัก หนอ ย มัน ยิ่ง ไมเอา, มัน ไปตาม
กนพวกฝรั่ง. พวกฝรั่งเขามีเครื่องทุนแรงมีอะไร ที่ทําใหไมยากไมลําบาก. พวก
ฝรั่งบวชในพุทธศาสนาไมได เพราะมีวินัยหลายอยาง ที่ทําใหเขารูสึกยุงยากลําบาก
เขาจึงไมบวช; หากจะบวชสักหนอย ก็บวชเพียงเปนเณรเทานั้นแหละ. เขาเกลียด
ความยากลําบากของวินัย ของอะไรตางๆ.
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อาตมาเคยสอบถามเขาหลายคนแล ว มั นเป นอย างนี้ วาคนสมั ยนี้ มั น
ไมชอบยาก; พวกฝรั่งนํา พวกไทยก็ตามกน คือไมชอบยาก, มันก็เลยทิ้งสิ่งที่
ปู ยา ตา ยาย เคยประพฤติเคยปฏิบัติ : เขาเคยเผชิญกับความยาก ยิ่งยากยิ่งชอบ, ทํา
ไดยาก ก็เรียกวายิ่งเกง. พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนี้นะ; เราเคยทําถูกมาแลว.
แตเดี ๋ย วนี ้ม ัน ไมไ หวแลว กับ คนสมัย นี ้; มัน ก็ ตอ งคอ ยๆหาอุบ าย
หาชองทางอะไรหลายๆอยาง ที่ อยาใหมั นยากนัก; ฉะนั้น จึงคิ ดค นหาอุ บายอย าง
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นี้ขึ้นมา. แลวยังมีความมุงหมายกวางออกไป ระหวางศาสนา เพื่อคนทั้งโลกดวย;
เราจึงตองมีการพูดอีกแบบหนึ่ง.
แมศาสนา เราก็ ตองปรับความเขาใจ เรื่อง "ตรีเอกานุภาพของทุกศาสนา"
ใหมันเขากันได จนจะกลาวไดวา มันเปนศาสนาเดียว. ฉะนั้นเรา จึงมีการพู ดอีกแบบ
หนึ่ง ซึ่งไมเคยพูด เชนอยากจะขอรองใหใชคําวา "ตรีรัตนศาสตรสากล" ดังนี้เปนตน.
ทีนี้อยากจะใหพุทธบริษัทดูตัวเองตอไปอีก วาการพูดเสียใหมให
รัด กุ ม ให ชัดเจน ให ดิ้น ไม ได ให สําเร็จประโยชน นี้ จํ าเป น . พุ ทธบริษั ท เรา,
เรียกวา ยังไมคอยจะมองอะไรใหถึงที่สุด เพราะมันมีความเชื่อพอเสียแลว; ยิ่งตอง
รื้อฟนในเรื่องที่มองอะไรไมมองจริง มองไมถึงที่สุด แลวก็ มองขามๆไปนี้ มา
พิจารณากันใหม.
ขอใชคํ าวา "มองขามๆไป" นั่ นแหละตั วรายกาจที่สุ ด ตั วอั นตรายที่ สุ ด.
อยามีอะไรอยางที่เรียกวามองขามๆไป หยิบมามองดูใหม แมวาสิ่งนั้นเคยมองมาแลว
เพราะวาเราไมเคยมีวิธีมองที่ดีก็ได . ทีนี้เมื่อเรามีวิธีมองที่ดีแลว เราก็ควรจะหยิบมัน
ขึ้นมามองดูใหม.
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เรานับถือพระพุทธเจากันอยางไร.
เอา, ลองสังเกตดูวา พวกเราเคยมองอยางไร? เคยยึดถืออยางไร? เคย
ทํา ไปพอเปน พิธีอ ยา งไร? เชน คํา วา พระพุท ธเจา หรือ คํา วา พุท ธะ. เราไมไ ด
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มองในลักษณะที่วา เปนความรูของธรรมชาติ, เปนความรูของโลก, เปนความรูของ
มนุษย, เปนความรูที่จะชวยมนุษย, เรามัวทองแตวา "อิติป โส ภควา" ไมรูกี่รอย
กี่พันหน; มันก็หลับตาทองก็ได แลวก็ไมรูวาวาอะไร.
ทําไมจิตใจจะไมมองให ลึก ถึงวา มันเปนอะไรก็ยากที่จะเรียก; เชน
เดี ย วกั บ พระเจ า เราไม รูว าจะใช คํ าอะไรเรีย กท า น; มั น เป น ภาวะ หรือ วา เป น
ธรรมชาติ, หรือเปนอะไรก็ตาม ซึ่งเปนตัวความรู ที่จะแกปญหาตางๆได ที่จะชวย
มนุษยได ที่จะดับทุกขได นี่มันเปนเพียงสวนหนึ่งของความรูทั้งหมดนะ. ความรูทั้งหมด
มันมากกวานั้น อีกหลายรอยหลายพันเทา. เดี๋ยวนี้เราเอามาแตความรู ที่จะชวยดับ
ทุกขของมนุษยได.
เราก็ควรจะเขาถึงตัวจริง ไมเพียงแตปากทอง "พระพุทธเจาเปนผูรู เปน
ผูตื่น เปนผูเบิกบาน" เอา, ลองวาดูสักพันครั้งสักหมื่นครั้งซิ จะมีผลอยางไร.
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ฉะนั้น เดี๋ยวนี้ ไปทําจิตใจกันเสียใหม ใหเขาถึงสภาพอันนั้นจริงๆ :
สภาพที่เป นความรู สภาพที่เปนผูรู ครั้งรูแลวตองตื่น เหมือนกับตื่นจากหลับ; ครั้น
ไมงัวเงียแลว มันก็เบิกบาน อยางนี้. ที่จริงมันอาจจะมีในเรา, เราๆนี้แหละ ; ถา
เราทําใหถูกวิธี แลวก็จะมีสภาพอยางนี้ เกิดขึ้นในเราทุกวันทุกคราวที่เราบูชาพระ
สวดมนตเชาสวดมนตเย็น. แตเราก็มองขามไป ไปยึดติดอยูที่ปากวา , หรือวาทําพิธี
แลว มันก็แลวกับไป ทุกวันๆ.

หรือ บางทีเราจะมองแคบ จนถึงกับวาพระพุทธเจา องคที่เปนเจาของ
ศาสนานี้ มีพ ระนามวา โคตมะ เกิด ในโคตรศากยะ เจาะจงองคเดีย วเทา นั้น ;
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เทานี้มันก็แคบเทาไร. พระพุทธเจามีกี่รอยกี่พัน, หรือใครที่เปนผูรูอยางนี้ มีสัก
กี่หมื่นกี่แสน ความรูหรือผูรู มันมีความหมายอยางไร เทาไร กวางขวางเทาไร.เดี๋ยวนี้
เราเจาะจงเอาพระพุทธเจาพระองคนี้ วานิพพานแลวสองพันกวาปนี้.
หนักๆเขา ขี้เกีย จเขาก็เลยยึดเอาของที่แทนทาน ; เชน รางกาย
ของทาน ในประเทศอินเดียสมัยโนน , หรือวาพระพุทธรูป สมัยนี้ หรือวาอะไรก็ตาม
ซึ้งลวนแตเปนของแทนๆ; แลวเราก็ยึด ติดอยูที่ของแทน ตันอยูที่นั่น ไมเลยไป
ถึง ตัว จริง . นี ่เ รีย กวา มองไมเ ห็น , แลว ก็ มองขา มความหมายที ่สํ า คัญ ไป
ยึดถือเปลือก หรือสัญลักษณ หรืออะไรก็ตาม ที่ยังไมใชพระองคจริง.
ขอใหเลื่อนชั้นเหมือนที่ไดเคยพูด ทุกๆคราวที่ขึ้นปใหม, ทุกๆคราวที่
เขาพรรษา วาพุ ท ธบริษั ท เราจงเลื อกชั้น เถิด ; จงเลื่อ นชั้ น เถิด ; โลกนี้ มั น วิ่งหมุ น จี๋
ยิ่งกวาเกามาก เรารีบเลื่อนชั้นเถิด. นี้ตัวอยาเกี่ยวกับพระพุทธเจา พอสมควรแลว.
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เรานับถือพระธรรมกันอยางไร.
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ทีนี้ พู ดถึง พระธรรม บ าง ธรรมะหรือพระธรรม. อาตมาบอกวาปทานุ กรม
แปลคํานี้วา หนาที่.
เจ าของภาษาเดิ มในประเทศอิ นเดี ย เขาแปลคํ านี้ วาหน าที่ ; เราก็ มั วแต
ทองวา "สวากขาโต ภควตา ธัมโม " ก็ไมรูกี่รอยกี่พันครั้ง, แลว ไมไดสํานึกถึง
หนาที่ ที่เราจะตอองปฏิบัติ.
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ธรรมะ แปลวา หนาที่ ที่สิ่งที่มีชีวิตจะตองปฏิบัติ ใหชีวิตนั้นรองได;
จํากัดความอยางนี้ มันดิ้นยาก และมีประโยชน. อยาหาวาใชคําใหม ; ใชคําเกา
นั่นแหละ. ความหมายเกา แตพูดกันดวยภาษที่เขาใจกันไดเร็ว ๆ วา "ธรรมะนั้นคือ
หน าที่ ที่ สิ่ งที่ มี ชี วิ ตจะต องประพฤติ ห รื อทํ า" ; มิ ฉะนั้ นมั นจะต องตาย, มิ ฉะนั้ น
มันจะรับทุกขเจียนตาย, หรือมิฉะนั้น มันจะอยูดวยความทุกขลําบาก ไมนาชื่นอก
ชื่นใจอะไรเลย.
พอนึกถึงธรรมะก็นึกถึงหนาที่; แลวก็ทําหนาที่อยางที่จะตองทําในกรณี
ของตน เปนคน ๆ ไป. ความหมายของธรรมะที่แทจริงอยางนี้ เรามองขาม ; เพราะ
วาเราเป นคนเอาเปรียบ ; เพี ยงแตวาสวด "สวากขาโต ภควตา ธัมโม" อยูเรื่อย ๆ
ไป ก็พอแลว, ถือเสียวาพอแลว.
แลวใครจะมายอมรับ, รับรองกับเราวาพอแลว; ถามันยังไมพอ มัน
จะเกิดอะไรขึ้น? มันก็คือ ความทุกขเทาเดิม, ความทุกขที่มีอยูเดิม, นั่นมัวแต
ทองมนตรา, ทองเหมือนกับทองมนตรา วาคาถา วาบาลี อยูนี้ มันยังไมพอ. ตอง
เอามาทําใหเปนศาสตรา.
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มนตรานี้ อาตมาไมค อยชอบ; แตชอบ ศาสตรา คือ มั นมี คม แลว
มัน ตัด ได แลว ปญ หามัน จะหมดไป ความทุก ขม ัน จะหมดไป. ใครชอบ
มนตราก็ตามใจ เอาไปตามเดิม; เราก็แยกทางกันเดิน :คนหนึ่งมันจะชอบศาสตรา;
มันจะตองตัดปญหาได, แลวโดยเฉพาะสมัยนี้ เวลามันไมคอยทา.
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......

.....

.....
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เรานับถือพระสงฆกันอยางไร.
ทีนี้ ดูที่ พระสงฆ กันบาง เรามันสะดุดตา หรือเตะตาดีกวา พูดคํา
หยาบคายกันหนอย : ลูกชาวบาน นุงเหลืองหมเหลือง อยูตามทุงนา บางทีก็ปนกัน
กับวัวสีเหลืองสีแดง ดูไมออกก็มี. นี่มันเปนพระสงฆแตสัญลักษณ อยางนี้ มันก็
เทานี้; ที่มองเห็นดวยตา แลวปากก็พูดถึงพระสงฆในลักษณะมนตรา "สุปฏิปนโน
ภควโต สาวกสังโฆ อุชุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ" อยูเรื่อยไปแหละ ไมรูกี่สิบ
กี่รอยกี่พันกี่หมื่นครั้ง มันไมเลื่อนชั้น มันไมกาวหนา มันไมเขยิบออกไป.
ขอใหนึ กเสียใหม วา คําวา "สงฆ " หรือ "พระสงฆ " นี้ มาจากคําวา
"สังฆะ" ซึ่งแปลวาหมู หมูห รือ พวก หรือ กอง ไมใชค นเดีย ว; แลวความ
หมายมันไมไดหยุดอยูที่หมู หรือพวก หรือกอง. ความหมายมันลึกลงไปถึงสิ่งสิ่งหนึ่ง
ซึ่งทําใหเกิดการอยูกันอยางเปนหมู เปนพวก เปนกองได โดยสะดวกสบายและผาสุก.
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อยางพระสงฆนี้ อยาเอาที่ตัวฝูงของพระสงฆซิ. เอาตัวถึงธรรมะอะไร
ที่ทําใหพระสงฆอยูกันไดเปนฝูง เพราะคําวา สังฆะ แปลวา ฝูง มันไมหยาบคาย
อะไรหรอก พระบาลีก ็เปน อยา งนั ้น อะไรที ่ทํ า ใหอ ยู ก ัน ไดเ ปน หมู  เปน คณะ
โดยความผาสุก; นี่แหละคือความหมายของคําวาสังฆะ ในภาษาธรรม.

ถ าภาษาคน ภาษาชาวบ าน ภาษาลู กเด็ ก ๆ มั นก็ หมายถึ ง คนนุ งเหลื องห ม
เหลือง แลวบางทีก็ทะเลาะวิวาทกัน ตอหนาพูดจากันดี แตในใจมันก็คิดอิจฉาริษยา
จะฆากันก็มี อยูในวัดเดียวกันมันก็ยังเปนอยางนี้. ก็ ดูธรรมที่ทําความเปนพระสงฆ มันมีอยูที่ไหน.
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ฉะนั้ น อย ามองข ามไป ต องนึ ก ถึ ง ธรรมะ หรือคุ ณ ธรรม หรือ การ
ประพฤติ ปฏิ บั ติ หรือ เจตนารมณ หรืออะไรก็ ตามแล วแต จะเรียก คํ านี้ มั นไม สํ าคั ญ
แตวาสิ่งนั้นมันจะทําใหสําเร็จประโยชน ในการที่จะอยูกันเปนหมูเปนคณะได. เพราะ
วาเราอยูคนเดียวในโลกไมได เพราะวาเราจะทําอะไรใหสําเร็จประโยชนยิ่งๆขึ้นไป
โดยคนคนเดียวมันไมได มันเปนปญหาของโลกทั้งโลก มันก็ตองทํากันทั้งโลก.
ทีนี้ทํากันทั้งโลก มันอิจฉากัน มันทํากันไมได มันเอาเปรียบกัน; มัน
ก็ ต องมี อะไรสั กอย างหนึ่ ง เป นเหมื อนกั นศาสตราที่ คมเฉี ยบที่ สุด มาตั ดสิ่ งที่ เป น
กิ เลสนี้ ; อย าให มั น อิ จฉาริษ ยากั น อย าให มั น เกลี ยดชังกั น อย าให มั น เบี ย ดเบี ย น
กัน ใหมันรักใครเมตตากัน อันนี้เหละความหมายของคําวาสังฆะ.
เพราะฉะนั้ น เมื่ ออาตมาได ใชคํ าวา พุ ทธศาสตร ธรรมศาสตร สั งฆศาสตร นี้ ก็ขอใหถือวา เปนคําที่ใหความหมายใหม; แลวก็อยากจะคานตัวเอง
วา ไมใชความหมายใหม พูดโงๆไปอยางนั้นแหละ, แตเพราะมันเปนคําใหมสําหรับ
พวกผูฟง หรือทานทั้งหลาย ก็ตองใชคําวา "ใหม".
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ที่จริงมันก็ไมใชใหม มันเปนเกา เกาอยางเดียว เกามาแตดั้งเดิม;
มันมีความหมายอยางนี้ แลวเมื่อไมมีใครมอง มันก็ไมรูจัก. พอคนมาพูดใหฟง ก็
หาวาใหม - ใหม; เชนเดียวกับ เรื่องความวาง นี้ หาวา วาเอาเอง, พูดเอาเอง,
พูด ใหม ๆ หยก ๆ นี้. ไมรูวา เรื่อ งความวางนั้น มัน คือ คําของพระพุท ธเจาใน
พระไตรปฎก จะทุกใบทุกหนา.
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ฉะนั้น ความหมายอะไร ที่เอามาพูดใหฟง ที่มันแปลออกไปนั้น; ไมใช
ของใหม ไมใชของแปลก, เปนของเกาอยางยิ่ง ที่ดีอยางยิ่ง ที่เดิมแท. แตวายัง
ไมเคยไดยินไดฟง : ฉะนั้นเอามาใหไดยินไดฟง มันก็สําเร็จประโยชน.
นี่แหละคือความหมายของพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร ที่จะ
เอามาใชกั น ในรูป ของศาสตรที่ เป น ศาสตรา; แล ว จะใช ชื่ อ ศาสตรานี้ ว า ตรีรัต นศาสตรสากล, เปนสิ่งที่เราจะตองชวยกันใหเยาวชนรูจัก.
เจตนาของการบรรยายชุดนี้ จะพูดแตเรื่องเยาวชน เหมือนอยางที่ไดพูดมาแลว
โดยหั ว ข อ ว า เยาวชนอย างนั้ น ยุ ว ชนอย า งนี้ . ตรงนี้ ข อแทรกเรื่อ ง ตรี รั ต นศาสตร สากล ใหละเอียด; แตแลวมันก็เพื่อเยาวชนอยูนั่นเอง. เพราะวาเยาวชนจะตอง
มีสิ่งนี้ เยาวชนสมัย ปจ จุบ ัน นี ้ จะตอ งมีสิ่ง นี ้ จะตอ งรูสิ่งนี ้ และใชสิ่งนี้ใหเปน
เขาจึงจะสรางตัวเองได; หรือวาเราจะสรางเยาวชน ที่เปนอภิชาตบุตร เปนอาชาไนยบุรุษ หรือบุรุษอาชาไนย ที่จะทําโลกนี้ใหมันรอดได ขอใหฟงใหดี ๆ.
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เมื่อไรทุกคนจะเขาถึงพระรัตนตรัยตัวจริง.
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ทีนี้เพื่อจะใหมันจํางายหรือลืมยาก ก็อยากจะเอยถึงเรื่อง ขอใหทุกคนลอง
ถามตัวเองดู, ใหทุก คนนะ , ที่นี่ห รือ ที่ไหนก็ต ามเถอะ; ถามตัว เองดูวา เมื ่อ ไร
จึง จะเรีย กวา เราถึง หรือ เรามีพ ระรัต นตรัย โดยแทจ ริง ; เมื ่อ ตะกี ้พ ูด หลาย
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ครั้งแลว วาเราตองมีพระรัตนตรัยจริง แลวก็มีจริง ถึงจริง ซึ่งพระรัตนตรัยอันแทจริง.
เดี๋ยวนี้ก็เอามาพูดโดยเฉพาะขอนี้; โดยตั้งปญหาวา เมื่อไร เราจะเรียกไดวา เรามี
หรือ เราถึง หรือเราเปน หรืออะไรก็ได พระรัตนตรัยอันแทจริง.
อาตมาก็อยากจะตอบวา ตอเมื่อเราสามารถใชตรีรัตนศาสตรสากลได
สําเร็จ เมื่อนั้นแหละเราจะมีพระรัตนตรัยที่แทจริง.
ทีนี้คงจะเถียงกันอีกแหละ เพราะวาใครก็มีปาก ใครก็มีแรงจะพูด, ใคร
ก็มีสิทธิที่จะพูด หรือจะเถียง มันก็เถียงกันได. ใครอยากเถียงก็เถียงไป; อาตมา
ก็จะพูดแตที่เห็นวาควรพูด แลวก็ฟงเอาไป. อยากจะเถียงก็เอาไปเถียงกันเองก็แลวกัน
วา เราจะมีพ ระรัต นตรัย ที่แทจ ริง เมื่อเราใชศาสตรา ที่เรียกวา พุท ธศาสตร
ธรรมศาสตร สังฆศาสตร นั่น ไดสําเร็จ ก็เปนตัวจริงขึ้นมา.
จริงนี้มันก็หลายระดับ อยางนอยก็สัก ๒ ระดับ วาจริงอยางสมมติที่ชาวบานเขายอมรับกันวาจริง, นี้มันก็อยางหนึ่ง ก็เรียกวาจริงสมมติ หรือ สมมติสัจจะ.
ทีนี้จริงอยางแทจริง คือจริงของธรรมชาติ อัน เป นปรมัตถสัจจะ; อยางนั้นไม มี
ใครสมมติ ธรรมชาติมันบัญญัติเอง มันเปนอยูเอง แกไขไมได ไมมีใครบัญญัติ แลวก็
ไมมีใครแกไขได ธรรมชาติมันตายตัวอยางนั้น. เชนความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไมตองมีใครบัญญัติ ธรรมชาติมันเปนเอง; มีแตผูรูกฎธรรมชาติอันนี้ แลวนํามา
สอน ไมใชทานบัญญัติ หรือบังคับธรรมชาติได; อยางนี้เรียกวาจริงโดยธรรมชาติ.
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ทีนี้ถาพูดวา จริง ก็ตองเล็งถึงจริงโดยธรรมชาติกอน, แลวที่ถัดมา
มันจะจริงอยางสมมติ; เขากันไดกับจริงอยางสมมติหรือไมนั้น มันอีกเรื่องหนึ่ง.
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ตองดูใหดี ๆ เพราะวา สมมติ หรือ บั ญ ญั ติ นี้ เขา เอาบุ คคลที่ จ ะรับ ประโยชน
นั่ น แหละ เป น หลั ก เป น เกณฑ . เพราะฉะนั้ นเขาจะบั ญ ญั ติ สํ าหรับ เด็ กๆก็ ได ,
สําหรับคนหนุมสาวก็ได, คนแกก็ได, คนที่จะเหนือโลกก็ได. ฉะนั้นบัญญัติมันจึง
ตาง ๆ กัน อยาเอาไปวัดกันในระหวางชั้น มันจะเถียงกันไมรูสิ้นสุด.
แตสําหรับ พระรัตนตรัยเปนของจริง นั้น จริงตามธรรมชาติ อยาง
ปรมัตถสัจจะ; ถาเราจะเอามาใหลูกเด็ก ๆ เขาใจยึดถือ ก็สมมติไปกอน สมมติ
พระพุทธรูป สมมติพระบรมธาตุ สมมติอะไรก็แลวแต จนกวาเขาจะไปถึงพระธรรม
หรือคุณธรรม ที่เปนพระรัตนตรัย โดยสมบูรณ.
ทีนี้เมื่ อ เขาถึ งความจริงโดยปรมั ตถไม ได ก็ ตองอาศัย จริงโดยสมมติ
หรือโดยบัญญั ตินี้ ไปพลาง; ฉะนั้นจึงมีกฎเกณฑที่จะใชกับเรื่องนี้ วาถามันพอมอง
เห็นได คือเห็นวาสําเร็จประโยชนได แลวก็เอาไปกอน โดยอาศัยเหตุผลทางตรรกวิทยาก็ได, แมที่สุดแตทางปรัชญาก็ได. ถาหากวา มองเห็นประโยชนลงไปจริงๆ
วา มันไดแนในเมื่อทําอยางนี้แลว ก็ใชไดเหมือนกัน; แตอยางนี้ไมใชจริงแท ไมใช
จริงสูงสุด ยังตองอาศัยการคํานวณ หรือวาอาศัยเหตุผล สามัญชนต่ําๆเขารูสึก ก็เปน
จริงอยางสมมติไปกอน. มันชวยไมได ที่ลูกเด็กๆมันจะตองเปนเด็กๆไปกอน ตอง
มีอะไรจริงอยางลูกเด็กๆไปกอน แลวก็สูงขึ้นไปเองตามลําดับ.
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ทีนี้สําหรับพุทธบริษัทเรานั้น ขอใหดูอีกแงหนึ่งวา มันเหมาะสมกับพุทธบริษัทหรือไม? ถาเหมาะสมกับพุทธบริษัทแลว ก็ตองถือวาจริง; เพราะมันเหมาะ
สมกับ พุท ธบริษัทแลว. ถาจะถือ เอาความหมายวา พุท ธบริษัท นี้เปน ผูรู ผูตื่น
ผูเ บิก บาน; ถา สิ่ง นี ้ม ัน ทํ า ใหรู ใหตื่น ใหเ บิก บานได แมแ ตเ พีย งระดับ หนึ่ง
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ก็เรีย กวา นี ้จ ริง แลว . พระรัต นตรัย นี้เปน ที่พึ่ง แกเราไดจ ริง แลว ; แมแ ตวา เพีย ง
เทานี้. นี้เรียกวาเหมาะสม หรือมันถูกกันเขา กับพุทธบริษัทจริง ๆ.
ทีนี้อาตมาอยากจะบอกวิธีเอาเปรียบ หรืองายๆอีกสักวิธีหนึ่ง. วิธีที่
เรียกวา เอาเปรียบ หมายความวาไมตองพูดกันมาก แลวก็ตัดสินได โดยขอใหมอง
ในแงที่วา มันมีประโยชนหรือไม ?
คําวา "ประโยชน" นี้ ก็พูดกันตามภาษาธรรมดา คือไมใชคดโกง ไมใช
หลอกลวง ไมใชของคนพาล. "เป นประโยชน " ในความหมายธรรมดาสามั ญ นี่
คือ มัน แกไขความทุก ขได, แกไขความเดือ ดรอนได, ใหมีค วามผาสุก สบายได,
เราก็เรียกวาประโยชน แมแตอยางต่ําที่สุด; แลวก็เปนไปอยางที่เรียกวา ของบัณฑิต
ของคนที่มีปญญาสามัญธรรมดา ไมใชของอันธพาล. ประโยชนของอันธพาลนั้น มัน
อีกความหมายหนึ่ง ไมใชที่คนธรรมดายอมรับได ที่คนธรรมดาสั่งสอน แนะนําชักชวน
กันอยู. ประโยชนนั้น ถามันมี ก็เรียกวาจริงแหละ, เปนพระรัตนตรัยที่จริงแกเรา
เพราะมีประโยชนแกเรา ในการที่จะดับทุกขของเราได.
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ทีนี้ก็ขยายออกไป ถึงวาเปนประโยชนแกสังคมดวย และเปนประโยชน
แกโลกทั้งโลกดวย ในที่สุด. คนเดียวไมพอ, ประโยชนแกเราคนเดียวนั่น อยาเพ อ
ยึดถือเปนหลักนัก; ตองเหลือบตามองใหกวางออกไป สําหรับทุกคนที่เราเห็น หรือ
เรารูจั กอยู นี้ ด วย หลั งจากนั้ นก็ มองให กวางออกไปทั้ งโลก วามั นเป น ประโยชน แก
โลกทั ้ง โลกได นั ่น แหละจะเปน เครื่อ งรับ รอง รับ ประกัน วา มัน จริง เปน ของ
จริงแท โดยถือเอาประโยชนเปนหลัก. พูดอยางนี้ พระพุทธเจาจะทรงรับรอง,
แมวาจะไมพูดอยางที่พระพุทธเจาตรัส; แตเชื่อวา พระพุทธเจาจะตองทรงรับรอง.
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การที่พระพุทธเจาจะทรงบัญญัติอะไรออกไป ทานก็มีวิธี มีมาตรฐานอะไร
ของทาน; นี้มันยากไปสําหรับคนธรรมดาสามัญ, อาตมาจึงตัดบทสั้นๆวา เอามา
ดูกันอยางนี้เถอะ, มาดูกันเพียงเทานี้เถอะ, มันก็พอจะพบความจริงได และจะเปน
อยางเดียวกันกับที่พระพุทธเจาก็จะทรงรับรอง วามัน เปนประโยชนในทางดับทุกข
ได แลวก็ใหถือวานี้แหละจริง, หรือวานี่แหละถูก หรือวานี่แหละดี.
เดี๋ยวนี้มาเถียงกันวา อยางไรเรียกวาถูก? อยางไรเรียกวาดี? อยางไรเรียก
วาจริง? เถียงกัน "เหมือนกับตาบอดคลําชาง" : หลายๆ คนคลําชาง คนละสวน
ของตัวชาง แลวก็ไดเถียงกัน แลวก็ไดชกตอยกัน; นี้เปนอุปมา ในการแสวงหา
ความจริง ของบุคคลที่มีอะไรไมเพียงพอ ไมรูจักตัวเอง.
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็ชี้ในสวนที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทเรา วาเรา รูจักพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ใหมากพอที่จะนํามาใชเปนพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร ได มีตั้งสามศาสตร มากนัก มารวมกันเปนตรีรัตนศาสตรสากล ศาสตร
เดียว; แลวก็ใชแกโลกทั้งโลก แกทุกศาสนาในโลกไดดวย ก็เรียกวา...., ก็เรียกวา
อะไรก็ไปเรียกเอาเอง. อาตมาพอใจที่จะเรียกวา มัน จะตัดปญหาทั้งหมดได. เราจะ
ชวยสรางเยาวชนที่เรากําลังตองการนี้ ขึ้นมาในโลกนี้ได, เราจะชวยทําใหเยาวชนเขาใจ
สิ่งเหลานี้.
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ความจําเปนที่ควรตองปรับปรุง.
เอ า, ที นี้ ก็ จะดู ไปอี กสั กนิ ดหนึ่ ง ถึ งน้ํ าหนั กของหลั กการอั นนี้ หรือความ
จําเปนที่เราจะตองทํากันอยางนี้.
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เดี๋ยวนี้ในโลกยุคปรมาณูนี้ เรามีปญหาแบบปรมาณู เหมือนกัน มนุษย
มันเปนบาสมกับยุคปรมาณู ก็ ตองมีการแกปญหา ที่ทันกันกับความเปนปรมาณู;
จะงุมงามอยูอยางสมัยเกานั้นไมได ไมพอแมแกเราคนเดียว, ไมพอแมแกเราคนเดียว
อยาวาหลายคนหรือทั้งโลก. เพราะฉะนั้นมันก็เลยตองปรับปรุง ถึงขนาดที่วาไปควา
เอามา ไปกวาดเอามา ใหหมดเลย คือสิ่งที่เรียกวา "ตรีเอกานุภาพ" ของศาสนา
ทุก ศาสนาในโลก. ใชคํา วา "ทุก ศาสนา" ในโลกกอ น; แลว แตล ะศาสนาก็มี
"ตรีเอกานุภ าพ" ของเขาๆทุก ศาสนา. แลว เรา ควา เอามาใหห มด; เอามา
ขยํา เปน อัน เดีย วกัน ป น ขึ้น มาเปน ลูก ใหมลูก เดีย ววา "ตรีรัต นศาสตรส ากล"
คําวา "ตรีเอกานุภาพ ของทุกศาสนา" นี้ มีน้ําหนักพอแลว สําหรับจะแกปญหาทั้งหมด
ในโลกได.
ขอใหศึกษาตอไป เพื่อใหรูจักสิ่งที่เรียกวา "ตรีเอกานุภาพนี้" ใหยิ่งๆขึ้น
ไป. เดี๋ยวนี้พูดแตโดยยอ วันนี้เวลามันมีเทานี้ มันก็พูดไดแตโดยยอ, แลวมันก็ได
แตเ คา เงื่อ น; ฉะนั ้น ไปศึก ษาคน ควา สัง เกต ใหม องเห็น ตรีเ อกานุภ าพใน
พุทธศาสนา, ในศาสนาอื่นทุก ๆศาสนา ตามที่จะทําได.
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แตอยาลืมวา ตองของพุทธศาสนากอน; เพราะวาเราเกี่ยวของกันมา
ตลอดเวลา; ทั้งเนื้อทั้งตัวมอบใหแกพระพุทธศาสนา ก็ควรจะรูจักตรีเอกานุภาพ
ในพระพุท ธศาสนา คือ ความที่ พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ รวมกัน แลว
จะเปนประโยชนแกชีวิตจิตใจของเราไดอยางไร อยางสูงสุดที่สุด ไมมีอะไรจะสูงไป
กวานี้. นี้เรียกวา "ตรีเอกานุภาพในพระพุทธศาสนา"
ในเมื่อ อานุภาพทั้งสามไดรวมกันเปนหนึ่ง แลวก็จะชวยได; ก็อยู
ในลักษณะที่จะเรียกวา "ตรีรัตนศาสตรสากล" ดวยเหมือนกัน. เพราะวากฎของพระ-
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ธรรมในพระพุทธศาสนา เปนของธรรมชาติ; เมื่อเปนของธรรมชาติแลว ก็ยอม
จะเปนสากลอยูเอง; นี่ไมตองสงสัย.
ทีนี้เรากําลังจะพูดถึง ความจําเปน ที่เราจะตองมีมาตรการอันนี้ขึ้นมา
ในโลกปจจุบันนี้ ที่มันมีปญหามาก; พูดถึงปญหา ใหเห็นตัวปญหา แลวก็จะมอง
เห็นสิ่งที่อาจจะแกปญหานั้นได แลวก็จะมองเห็นความจําเปน ที่เราจะตองมีสิ่งนั้น
ขึ้นมาเอง.
สําหรับ ตัวปญหา นั้น อยากจะใชคําวาอยางนี้ คือใชคําวา เราตองมี เรา
จะต อ งมี ; ไม ใ ช ว า จะมี ; จะต อ งมี ระบบศี ล ธรรม ที ่ จ ะมอบให ก ั บ ผู  ที่
ไม ตองการ. เราจะมีระบบศีลธรรมใหมที่เราปรับปรุงขึ้น เพื่อมอบใหกับ ผูที่ไม
ตองการ.
นี้มันบาหรือดี ลองคิดดูเถอะ มันคงเปนเรื่องบา หรือเรื่องดี มันบากี่
มากนอ ย? เราจะตอ งมีอ ะไรอัน หนึ่ง ซึ่ง ฝน ความรูสึก ไปมอบใหก ับ ผูที่เ ขา
ไมตองการ, นี้ใครๆก็ตองคิดวาบา; แตแลว ปญหามันก็มีอยูอยางนี้ คือวาคน
ในโลกเขาไมตองการศีลธรรม แลวเราจะเอาศีลธรรมไปยัดเยียดใหเขา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
มันตองเปนระบบศีลธรรม ที่สามารถจะไปยัดเยียดใหไดกับคนที่ไมตองการ;
เพราะมันยากเหลือประมาณ มันยากเหลือแสน. แตแลวมันก็ชวยไมไดตรงที่วา โลก
มันกําลังเปนอยางนี้ อยูในเวลานี้ คือ โลกมันจะวินาศ เพราะไมมีศีลธรรม;
เพราะวาเขาพากันเกลียดศีลธรรม เห็นแตประโยชนทางเนื้อหนังสวนตัว. แลวเราจะ
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เอาระบบศีลธรรมอันหนึ่ง ไปมอบใหกับคนที่เขาไมตองการศีลธรรม มันจะยากสัก
กี่มากนอย? มันมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล? หรือวามันเพอเจอ หรือไมเพอเจอ?
ถามองกันหยาบๆแลว คงจะเห็นวา ไมมีเหตุผลที่จะตองทําอยางนั้น
เพราะเปนเรื่องเพอเจอ นอนเสียดีกวา. ทีนี้ อาตมาไมเปนคนอยางนั้น, มันเปน
คนบา; มันก็ยังอยากจะฝนความรูสึกของคนทั่วๆไป วาเรายังจะตองขวนขวาย
เราจะตอ งมีร ะบบศีล ธรรมใหม; ตอ งใชคํา วา "ใหม" แตม ัน ก็ไ มไ ดใ หมด อก
มันเกาเทาเดิม เหมือนกับที่วามาแลว; แตมันไมเคยพบ ไมเคยแสดงออกมา เลย
เรียกวา "ใหม" ไปยื่นใหแกผูที่เขาไมตองการ คือมนุษยในโลกแหงยุคปจจุบัน.
เอา, ก็คิดดู, ฉะนั้น มาชวยกันคิดดู วาจะมีศีลธรรมระบบไหน? ที่จะ
พอพูดขึ้นแลว หรือวาชูขึ้นใหเห็นแลว คนเขาจะตองการ. อาตมาก็ยังยืนยันวา
"ระบบ ที่จะรวมตรีเอกานุภาพของทุกศาสนาในโลกเขาดวยกัน"; แลวเปน ระบบตรีรั ต นศาสตร ส ากล ชู ขึ้ น ให ม นุ ษ ย เห็ น ให เขาต อ งการ, แม ว า เขาเกลี ย ดศี ล ธรรม.
เพราะมันจะแสดงอยูในตัววา ถามีความรู หรือพุทธศาสตรที่เพียงพอ เขาจะมองเห็นวา
"นี่แลว นี้แนแลว มันหลีกไมไดแลว; นี้มันจําเปนที่จะตองมี จะตองรู หรือจะตอง
ทํา เรากําลังทําผิดอยูอยางมาก ฉะนั้นเราจะไดทําถูกขอนี้" ; แลวเขาก็จะยอมรับเอา.
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ปญหาแวดลอมที่ทําใหเกลียดศีลธรรม.
ทีนี้ดูปญหาปลีกยอย ที่มันเนื่องกันตอไปก็วา เยาวชนของเราแท ๆ นี้ มัน
อยูในพวกที่ไมตองการศีลธรรมหรือเปลา ? เยาวชนลูกหลานของเราแท ๆ มันรวมอยู
ในพวกที่มันไมตองการศีลธรรมหรือเปลา ?
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ที่จริงเรื่องนี้ก็ไดเคยวินิจฉัยกันมาหลายครั้งหลายหนแลว มันสอไปใหเห็น
ในทางที่วา ลูกหลานของเรา มันกําลังเกลียดศีลธรรมดวยเหมือนกัน คือไป
เขาฝูงกันกับพวกที่เกลียดศีลธรรมโดยไมรูสึกตัว, มันไปเขาฝูงโดยไมรูสึกตัว, พวกที่
เจตนาจะทําอยางนั้นก็มี; แตวาลูกหลานของเรานี้ มันไปผสมโรงเขาไปโดยไมรูสึกตัว;
เพราะถูกความดึงดูด ของสิ่งยั่วยวนในทางวัตถุ มันเปนของใหมเอี่ยมในโลก นี้ซิ
ที่กําลังหลงกันอยางยิ่ง. นี่ปญหามันจึงมากหรือยาก จะตองทําอะไรใหเหนือกวา จึง
จะหยุดลูกหลานของเราได; อยาใหไปหลง เขาไปในพวกที่เกลียดศีลธรรม เห็นแต
ประโยชนสุขทางวัตถุ ทางเนื้อทางหนัง.
นี่ปญหามันก็คืบหนาออกไป วาทําอยางไร จะทําใหคนที่มันเมาประโยชน
ทางเนื้อหนัง มานิยมชมชื่นในศีลธรรมได ; ตั้งแตเขาเกิดมา เขาไมสนใจกับสิ่งที่
เรียกวา ศีลธรรม. เขาแสวงหาแตประโยชนสุข เอร็ดอรอย สนุกสนาน เพลิดเพลิน
ทางวัตถุ, ที่เราเรียกกันสั้นๆวา "เนื้อหนัง". นี่ภาษาเดี๋ยวนี้เขาใชกันอยางนี้ในทาง
ศาสนา; ถาเนื้อหนังก็หมายความวา ความลุมหลงในความสุข สนุกสนาน เอร็ดอรอย
ทางวัตถุหรือทางเนื้อหนัง. ศีลธรรมชนิดไหน จะมาทําใหเกิดความพอใจ แก
บุคคลที่กําลัง ลุมหลงในเนื้อหนัง?

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ถาดูออกไปเรื่อย เปนขอปลีกยอย ก็วา คนเขาชอบตามใจตัวเอง
เพราะวาเขาเปนประชาธิปไตย; เพราะวาเขาบูชาประชาธิปไตย ซึ่งเปนเครื่องมือ
หรือโอกาส ใหเขาตามใจตัวของเขาเอง. เขาลุมหลงในการตามใจตัวเอง หรือประชาธิปไตยกันถึงขนาดนี้ แลวศีลธรรมระบบไหนจะไปดึงเขามาได ขอใหลองคิดดู.
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เรื่องบังคับกันนี้มันยากนะ ก็ดูก็เห็นๆ กันอยูแลว เรามีกฎหมายเรามีการ
บังคับตามกฎหมาย มันก็ยังไมสําเร็จประโยชน, หรือสําเร็จประโยชนนอย; มันมี
ปญหา มีอะไรหลายอยางหลายประการ.
ที นี้ เรื่อ ง ศี ล ธรรมเป น เรื่ อ งจิ ต ใจ ไปบั งคั บ กั น ยาก; ฉะนั้ น ก็ ไปคิ ด ดู
นี่ทุกคนถาวาเห็นแกเพื่อนมนุษย เพราะวาตัวเองเปนพุทธบริษัท แลว ก็ตองคิด
เรื่ องนี้ ด วยกั นทั้ งนั้ นแหละ เพื่ อจะช วยให เพื่ อนมนุ ษ ย ของเรา ได รับประโยชน จาก
พระศาสนา.
เดี๋ ยวนี้ เขาเกลี ยดศี ล ธรรม. หรือวาระบบศี ลธรรม ระบบใดระบบหนึ่ ง
ซึ่งเขาเห็นวาไมเหมาะแกเขาเลย มันเปนขาศึกศัตรู ขวางหนาขวางตา ในการที่เขาจะ
ไปแสวงหาสิ่งที่เขาสนุกสนาน เราจะมีศีลธรรมระบบไหน มาดึงดูดความสนใจของ
คนที่กําลังเกลียดศีลธรรมเปนอยางยิ่ง?
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อาตมาก็เลยยืนกระตายขาเดียววา "ระบบที่จะตองรวมตรีเอกานุภาพของทุก
ศาสนา มาอยูในรูปที่ถูกตอง" ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ; ใชคําวาตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ คื อตามความจริงที่ เด็ ดขาด ที่ ไม ใช มนุ ษ ย วาเอาเอง. ต องตรีเอกานุภ าพของทุก ศาสนา มารวมกัน เป น สิ่งศักดิ์สิท ธิ์สูงสุดเลย จะเอาชนะมนุ ษ ย
เหลานี้ได ถาเปนศาสตรเดียว; เพื่อไมใหยุงยากลําบากอะไร เอาตรีเอกานุภาพ
มาเปนศาสตรศาสตรเดียว เรียกวา "ตรีรัตนศาสตรสากล".
อยาลืมคําวา "ศาสตร" นี่ เตือนแลวเตือนอีก นี่ก็กลัววาจะลืม. อยาลืม
คํ าวา "ศาสตร"; ต อ งมี ค วามหมายเป น ศาสตรา อย าให เป น วิชาที่ มั น กํ าลั งเฟ อ.
เดี๋ยวนี้วิชาความรูในโลกกําลังเฟอ; ไมใชเฟอรอยเปอรเซ็นต เฟอตั้งพัน ตั้งหมื่น
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ตั้งแสน ตั้งลานเปอรเซ็นต, มันเฟอ. อยางนั้นมันไมใชศาสตร มันไมใชศาสตรา
ที่จะตัดอะไรได.
เมื่อเราพูดถึงคําวา "ศาสตร" แลว ตองเปนศาสตรา ที่ตัดอะไรได;
มันไมตองมาก มันมีอยูสิ่งเดียวก็พอ. แมมันจะแยกแขนงออกไปหลายๆสาย; มัน
ก็มารวมอยูที่เหงาอันเดียวกัน เพียงอยางเดียว สายเดียว เปนหัวใจของศาสนาทุกศาสนา;
แลวเหมือนกัน เขากันไดโดยสนิท เหมือนที่ไดเปรียบเทียบความหมายแหงตรีเอกานุภาพ
ของทุกศาสนา ใหฟงแลวเมื่อตะกี้นี้ วามันสามารถจะเขากันไดอยางไร.
นี่คือ สิ่ง ที่ตอ งพิจ ารณา ก็ใ ชส ติป ญ ญาพิจ ารณากัน ทุก แงท ุก มุม
จะเปนแงของใครก็ตามใจ; ถามันมีสมรรถภาพ มีความถูกตอง ที่จะอิงอาศัยได
ก็เอามาใชเปนหลักพิจารณา. และอาตมาจะยืนยันวา แมแตในแงของวิทยาศาสตร
ที่เขาเรียกกันวาวิทยาศาสตร ในปจจุบันนี้แหละ, หรืออยูในรูปของจิตวิทยา, หรือวา
สังคมวิทยา มนุษยวิทยา อะไรก็ตาม; เอามาศึกษาดู มาเปรียบเทียบดู มาแยก
แยะดู ใหไดตัวความจริงของสิ่งเหลานี้.
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ใหวิทยาเหลานี้ มันแสดงตัวออกมา โดยหลักที่พิสูจนได วามีเหตุอยางนี้
ตองมีผลอยางนี้, วามีเหตุอยางนี้ ตองมีผลอยางนี้. เอาหลักเกณฑ อันนี้มาพิจารณา;
จนกระทั่งพบวา ศาสตรที่เราหวังกันอยูนี้ มันมีคุณ ภาพอยางนี้ มีคุณ สมบัติ
อยางนี้ มีสมรรถนะอยางนี้ จะชวยแกปญ หาไดจริงสมกับคําวามันเป นศาสตรา.
แลวก็เอามาเปนศาสตรา จะไดใชเปนศาสตราตัดปญหา…อะไรดี…ปญหาที่เลวรายที่สุด
จนไมรูวาจะใชคําวาเลวรายอยางไร ที่กําลังมีอยูในโลกนี้.
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ต องใช ศาสตรา อันนี้ คื อเป นอํานาจ หรือวาเป นบารมี แล วแต จะเรียก
ของพระเจา ของทุก ศาสนา ซึ่งไดถ อดเอามาจากธรรมชาติอัน เรน ลับ เอามา
สอนกันอยูในโลกนี้ ทุกยุคทุกสมัย
ทั้ งหมดนี้ สรุ ป ความว า เพื่ อ เยาวชนอภิ ช าตบุ ต ร เป น บุ รุ ษ อาชาไนย
จะไดเ กิด ขึ ้น มาในโลก สํ า หรับ แกป ญ หาของโลก. อยา ไดม ีเยาวชนที ่ไ ปตาม
กันของยักษ มาร ซาตาน ทั้งหลาย คือกิเลสตัณหา แลวก็กําลังทําความยุงยากลําบาก
ใหแกโลกในปจจุบัน จนหาความสงบสุขไมได, เห็นกงจักรเปนดอกบัวอยูตลอดเวลา.
เพื่อศีลธรรมสําหรับเยาวชนแหงยุคปรมาณู มีศาสตรที่มีความหมายเปนปรมาณู จะแก
ปญหาเหลานั้นได จะสรางเยาวชนใหม เปนอภิชาตบุตร เปนบุรุษอาชาไนย, เปน
ศาสตรที่ทุกศาสนายอมรับได. พอเขาไดยิน เขาก็จะดา หรือจะลอวา โม บา
เพอเจอ ก็ตามใจเขา ก็ยังคงยืนยันอยางนี้ วาจะเปนศาสตรที่ตัดปญหาได, และยอม
รับไดทุกศาสนา ทุกชาติ ทุกชนิดของมนุษยในโลก.
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นี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา "ตรีรัตนศาสตรสากล" โดยเอาหลัก
ธรรมชาติซึ่งเปนของสากล มาเปนกฎเกณฑสําหรับยึดถือ. ขอใหทานทั้งหลายเขาใจ
คํานี้ ในลักษณะอยางนี้ ซึ่งอาตมาก็ไดบอกแลววา; พอเอยขึ้นมาทานก็คงฟงไมถูก
วาในการบรรยายครั้งที่ ๕ นี้ อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอวา "ตรีรัตนศาสตรสากล".
เดี๋ยวนี้เชื่อวา คงจะพอเริ่มเขาใจไดบางแลวรางๆ ตองขอใชคําวา "เริ่ม
เขาใจรางๆ" เพราะวามันเปนของใหม ที่ขุดขึ้นมาจากใตดิน. ใตดินในที่นี่คือกฎเกณฑ
อันลึกซึ้งของธรรมชาติในสากลโลก มันเหมือนกับของที่ขุดขึ้นมาจากใตดิน. มันยังดู
แปลกๆอยู; แตมัน ก็มีอ ยูแลว มัน ก็มีอ ยูจ ริง, แลว มัน ก็ม ีอ ยูแ ลว มีอ ยูต ลอด
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กาล, ไม ใ ช ข องใหม ; แต เราก็ ต อ งถู ก เขาด า ว า บั ญ ญั ติ ขึ้ น ใหม ทํ า อะไรขึ้ น ใหม ,
เพื่อจะอวดวา เปนผูทําอะไรขึ้นใหม; อยางนี้ไมมีความจริงสําหรับอาตมาเลย.
เอาละ, เป น อัน วาเรื่อ ง "ตรีรัต นศาสตรส ากล" โดยคราวๆ ที่ จะช วย
ประสานใหมนุษยทุกคนในโลก ใหเขาถึงพระเจาได มันมีอยูอยางนี้.
ก็ขอยุติการบรรยายนี้ โดยความที่สมควรแกเวลา จะไดใหพระคุณเจาทั้งหลาย
สวดบทพระธรรม สําหรับเพิ่มกําลังจิตใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตอไป จนถึงกับใช
เปนศาสตราตัดปญหาได.
---------------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๖หินโคง ๑๒ ก.พ. ๒๐

"พุทธศาสตร" สําหรับเยาวชน

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายประจําวันเสาร ภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๖ ในวันนี้นั้น เรายัง
คงกลาวโดยหัวขอที่วา เยาวชนกับศีลธรรม ตอไปตามเดิม. และในวันนี้ จะกลาวโดย
หัวขอยอยเปนครั้งที่ ๖ นี้วา พุทธศาสตรสําหรับเยาวชน.
[ คําปรารภและทบทวนจนถึงหนา ๒๒๓ ]

ทานจะตองทบทวนความเขาใจ มาตั้งแตตน วาเราไดพูดหรือตั้งใจจะพูด
กันถึงเรื่อง เยาวชนกับศีลธรรม : ในครั้งที่ ๑ พิจารณากันถึง ปญหาทั่วๆ ไปที่เกี่ยว
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กับเยาวชนที่มีอยูจริง. ในครั้งที่ ๒ ไดพูดกันถึง เยาวชนชนิดอภิชาตบุตร. ใน
ครั้งที่ ๓ ไดพูดถึง การสรางเยาวชน ชนิดนั้น ขึ้นในยุคปจจุบัน. ในครั้งที่ ๔ ก็ไดพูด
ถึง ศาสตร คือความรูที่เปนศาสตราตัดปญหาตาง ๆ ในการที่จะสรางเยาวชน ตาม
วัตถุประสงคของเรา. ในครั้งที่ ๕ ไดพูดถึงสิ่งที่เรียกวา ไตรรัตนศาสตรสากลของ
พุทธบริษัท ซึ่งเปนคําที่แปลก เพราะวาไมเคยมีใครเรียก เราชวยกันตั้งขึ้น เพื่อความ
สะดวก ในการที่จะพูดจา และในการปฏิบัติ.
โดยใจความก็คื อ เราจะมี พ ระรัต นตรัย ที่ เอามาใช แ ก ป ญ หาได จ ริง;
เราจึงตองพิจารณากันอยางลึกซึ้ง ถึงความหมายของคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,
จึงไดความหมายใหมมา; จะไดเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ชนิดที่ชวยแก
ปญหา ไดโดยแทจริง.
ที่แลวๆ มา เรามี พระรัตนตรัย หรือพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ กัน
แตในทางที่จะอยูนอกตัวเรา, คือไมเอามาใชแกปญหา เหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะ; เลยเก็บเอาไวอยางกับเปนของศักดิ์สิทธิ์ บูชาเปนพิธี กระทั่งกลายเปน
รีตอง อยางนี้เปนตน.
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เราเคยมีก ัน แตพ ระรัต นตรัย ภายนอก เชน พูด วา พระพุท ธเจา คือ
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง หรือวาเปนผูสั่งสอนสัตว ในสิ่งที่ตรัสรูนั้น; พระพุทธเจาอยางนี้ ก็เปนพระพุทธเจาของพระพุทธเจา และอยูกันแตพระพุทธเจา. เดี๋ยวนี้
เรามามี คํ า ใหม ที่ เรีย กวา "พุ ท ธศาสตร " พุ ท ธศาสตรา ศาสตราคื อ พระพุ ท ธเจ า ;
หมายถึงความรูจริง ที่จะแกปญหาไดจริง ที่เรามีอยูกับเราดวย, อยูกับมือของเราดวย.
พูดอยางวัตถุก็วา เอาพระพุทธเจามาถือไวเปนศาสตรา สําหรับตัดปญหาในการสราง
เยาวชน ชนิดอภิชาตบุตร.
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และเมื่อพู ดถึง พระธรรม เราหมายถึง คํ าสอนของพระพุ ทธเจา ไมได
พู ดถึ งการปฏิ บั ติ กั นเสี ยโดยมาก, ทั้ งที่ คํ าว า "ธรรม" นั้ น หมายถึ งการปฏิ บั ติ โดย
ตรง. รูเฉย ๆ ไม สํ าเร็จ ประโยชน ต อ งปฏิ บั ติ ; แล วก็ ยั งจะต อ งปฏิ บั ติ ให ถูก ต อ ง
จนถึง กับ ไดรับ ผลของการปฏิบ ัต ิ; เลย ทํ า ใหเ รามีทั ้ง ปริย ัต ิธ รรม ปฏิบ ัต ิธ รรม
และปฏิเวธธรรม คือความรู การปฏิบัติ และไดรับผลของการปฏิบัติ. ใจความ
สําคั ญ มันอยูตรงที่ไดรับ ผล แต ถาไม มี การปฏิ บัติ ก็ไมได รับผล; ฉะนั้น ถามี การ
ปฏิบัติแลวก็เปนอันวา ตองไดรับผลแนนอน.
ฉะนั้นคําวา "พระธรรม" มีใจความสําคัญอยูที่ การปฏิบั ติในสิ่งที่ปฏิบั ติ
ได; เราจึง เอาพระธรรมในความหมายอยา งนั้น มาทํา เปน ศาสตรา เรีย กวา
"ธรรมศาสตรา" คือ ตัว การปฏิบ ัต ิที ่ป ฏิบ ัต ิไ ดจ ริง ไดถ ูก ตอ ง ไดค รบถว น.
แลวพระธรรมนั้นก็มาอยูกับเรา หรือมาอยูในมือของเราเปนอยางนอย แลวเราก็จะใชเปน
ศาสตราสําหรับตัดปญหา. ในที่นี้จะใหหมายถึงการปฏิบัติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ปฏิบัติลงไปแลวก็เปนศาสตรา สําหรับจะตัดปญหา; เราจึงมีธรรมศาสตร คือมีพระ
ธรรม มาไวในฐานะเปนธรรมศาสตร.
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เมื่อกลาวถึง พระสงฆ เราก็วา ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แลวก็อยูกันเปนหมู
๔ คู ๘ พระองค ก็ อยู แต ท าน. เดี๋ ยวนี้ จะให ม าอยู กั บ เรา; เราหมายถึ ง เจตนารมณ
ของการทํ า ใหอ ยู ก ัน เปน หมู  ไดโดยครบถว น. ฉะนั ้น จึงใหค วามหมายเสีย ใหม
วา "การรวมมือกันไดจริงๆ อยางสนิทสนมกลมเกลียวกันไปได เพื่อสําเร็จประโยชน
ในการอยู กั น เป น หมู " ; เพราะว า เราอยู ค นเดี ย วไม ได และ เมื่ อ เข า มารวมกั น เป น
หมู ก็ ขั ด ขวางกั น เข ากั น ไม ได ; ฉะนั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารแก ป ญ หา ข อนี้ อี ก ชั้ น หนึ่ ง
คือ การทําใหรวมกันสนิทสนม ไดมีการประพฤติกระทํารวมกัน ไดรับประโยชนรวม
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กัน เรียกวา อยูกันเปนผาสุกในโลกนี้ อยางที่เรียกวารวมกัน สมกับความหมายของ
คํ าว า สั ง – ฆะ ซึ่ งท านทั้ งหลายก็ ทราบดี แล วว า มั นแปลว า หมู ไม ได แปลว าเดี่ ยวคื อ
รวมกันเปนหมู.
เราจึง เอาความหมายของการอยูรวมกั น ได โดยแท จ ริงนี้ มาเป น
สั งฆศาสตรา - ศาสตราคื อพระสงฆ สําหรับจะตัดป ญหา ที่ คนในโลก มั นเขากันไม
ได ; มั น เหมื อ นกั บ วา แต ล ะคนมี ห นามรอบตั ว เหมื อ นกับ เม น มั น เขากั น ไม ได ;
จะตองมีการจัดการทําในสวนนี้ ใหเขากันได.
เดี๋ ยวนี้ เราก็ ได ครบทั้ งสาม คื อ พุ ทธศาสตร ธรรมศาสตร สั งฆศาสตร,
หรือเราจะเรียกวา พุทธศาสตรา ธรรมศาสตรา สังฆศาสตรา ก็จะยิ่งเห็นความหมาย
ไดชัดขึ้น. เมื่อ เอาแต ใจความ พุทธศาสตร ก็คือ ความรู, ธรรมศาสตร ก็คือ การ
ปฏิบัติได, สังฆศาสตร ก็คือ การรวมมือกันได.
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เมื่อมีการกระทําอยางนี้ ก็ลองคิดดูเถิดวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
มาอยูในเนื้อในตัวของเรา ซึ่งเด็ก ๆ เยาวชนทั้งหลาย ก็พอจะเขาใจได. เราตองมี
ความรูที่ ถู ก ต อ งและเพี ย งพอ เรามี ก ารปฏิ บั ติ ที่ สํ า เร็จ ประโยชน ; แล ว เรามี ก าร
รว มมือ กัน ได. นี ้ค ือ พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ที ่ไ ดม าอยู ก ับ เราแลว ;
และชวยเราไดจริง.

ดังนั้น ทานทั้งหลายจะเห็นไดวา การที่คนหาความหมายอยางนี้ เอามาสรุป
เปน คํ า พูด เรีย กวา "ตรีร ัต นศาสตร" ศาสตรค ือ รัต นสาม; นี ้ม ัน มีป ระโยชน
ควรจะพิจารณากันเปนอยางยิ่ง ซึ่งอยางนอยก็แสดงใหเห็นชัดอยูแลววา เราจะเลิกมี
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่อยูไกลตัวกันเสียที, จะไดมีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ที่แทจริง ที่มาอยูกับเนื้อกับตัวกันเสียที.
....

....

....

....

หนาที่อันควรปฏิบัติตอตรีรัตนศาสตร.
ทีนี้ก็อยากจะใหดูตอไปอีกนิดหนึ่ง ถึงคําทั้งสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ. เรามีห นา ที ่ที ่จ ะประพฤติก ระทํ า ตอ สิ ่ง ทั ้ง สามนี้
อยางไร? ถาเราเห็นแลว เราก็จะเขาใจไดทันทีวา การบัญญัติความหมายใหแกสิ่ง
ทั้งสามนี้ ในฐานะที่เปนศาสตรานั้น มีประโยชนอยางยิ่ง หรือเปนการกระทําที่ถูกตอง
แลว.
สําหรับ พระพุทธเจา เปนผูที่ ตรัสรู แลวเปดเผย. รูแลวเปดเผยอะไร?
ก็เปดเผยสิ่งที่จําเปนแกมนุษย ที่มีคาที่สุดสําหรับมนุษยนั่นเอง. แลวก็ดูวา พระพุทธเจาทานประสงคจะเอาอะไรจากเรา? ทุกคนตอบได วาพระพุทธเจามิไดทรงพระ
ประสงค ที่ จ ะเอาอะไรจากเรา. จริ ง หรื อ ไม จ ริ ง ขอให คิ ด ดู ; นอกจากทรง
ประสงคแตวา ใหเรามันชวยตัวเรา : อยาเปนคนโง, อยาเปนหมัน, อยาเปนผูที่
ไมรูจักทําตนใหเปนประโยชน สิ่งที่พระพุทธเจาทานเรียกรองจากเรา ก็คือใหเราปฏิบัติ
เพื่อชวยตัวเรา.
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ฟงดูแลวมันก็ขําดี ในโลกนี้ มีใครบางที่เปนอยางนี้ นอกจากบุคคลอยาง
พระพุทธเจา? บิดามารดาของเรา อาจจะเรียกรองเอาอะไรจากลูก มากมายออกไป
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จากที่พระพุทธเจาจะทรงเรียกรองจากเรา เดี๋ยวเกี่ยงงอนอยางนั้นอยางนี้ วา "กูแกแลว
มึงตองเลี้ยงกูบาง" อยางนี้เปนตน. แตพระพุทธเจาไมไดทรงเรียกรองในลักษณะนี้
กลับทรงเรียกรองวา "สัตวทั้งหลายจงรีบทําที่พึ่งใหแกตนเอง ประพฤติปฏิบัติธรรม
ที่ทําความรอดใหแกตนเอง" ทานประสงคใหเราชวยตัวเราเร็ว ๆ ; ทานไมเคยเรี่ยไร
ทานไมเคยคิดคาอะไร จากการสั่งสอนของทาน.
นี้เราไมมองใหดี เราก็รูจักพระพุทธเจานอยเกินไป; แลวเราก็ไมไดสนอง
พระพุทธประสงคนั้นเลย. ขอใหรูจักพระพุทธเจากันใหยิ่ง ๆขึ้นไปเถิด วาทานไมได
เรียกรองอะไรจากเรา นอกจากใหเรารีบทําที่พึ่งแกตนเอง.
สําหรับ พระธรรม ก็คือ "ศาสนาของพระองค" พูดอยางนี้ไมมีความหมาย,
หรือวายังมืดมนทเต็มที. เราจะพูดเสียใหมวา พระธรรม คือสิ่งที่จําเปนแกมนุษย
ขาดพระธรรมแลว จะไมมีมนุษย จะไมมีความเปนมนุษย; แตเราไปเรียกวา ศาสนา
ของพระองค. ที่จริง คือสิ่งที่จําเปนแกเรา เรากลับไปเรียกเสียวา ศาสนาของพระองค มันก็อยูที่พระองคเรื่อยไป ไมมาอยูที่เราเสียเลย.
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ถาจะพูดอยางมีพระเจา พระธรรมนั่นแหละคือพระเจา ที่สูงสุดกวาสิ่ง
ใด เป น ตนเหตุของสิ่งทั้ งปวง, แลวพระธรรม ก็ไมไดเรียกรองอะไรจากเรา; มี
ลักษณะที่แสดงใหเห็นวา เรียกรองใหเราปฏิบัติอีก อยางเดียวกัน. ถาพระธรรมพูด
ก็จ ะพูด วา "รีบ ปฏิบ ัติไ มเ ชน นั ้น ไมม ีป ระโยชนอ ะไร" ถา พระเจา พูด ก็พ ูด วา
"รีบปฏิบัติ ไมเชนนั้นฉันก็ชวยแกไมได". ฉะนั้นเรารูจัก พระธรรม ในลักษณะอยาง
นี้กันบาง มันก็จะดีขึ้นกวาที่แลวมา.
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ทีนี้ พระสงฆเปนผูปฏิบัติตามพระพุทธเจา จนไดรับผล แลวสืบ
ศาสนามาถึงเรา. ทําไมเราไมมองกันในแงนี้ใหมาก วาเปนผูที่รักษาอะไรไว สืบ
อะไรไว จนมาถึงเรา ไปมองกันแตวา "๔ คู ๘ พระองค, แลวอยูที่ไหนก็ไมรู" ใน
ใจมันก็ไมรูจริง ๆ ดวย.
เราจะมองสวนนี้กอนวา : พระสงฆ คือผูปฏิ บัติ ตามพระธรรม ที่พระพุทธเจาทรงแนะนําใหรู แลวก็สืบพระธรรม หรือพระศาสนานั้นไว เปนลําดับมา
จนถึงพวกเรา. พระสงฆนี่ก็ไมไดเรียกรองอะไรจากเรา นอกจากวา "ใหรีบปฏิบัติ",
รีบ ปฏิบ ัต ิ ตามตัว อยา ง เหมือ นที ่ท า นกํ า ลัง ปฏิบ ัต ิ. ทา นไมเคยเรี่ย ไร ทา น
ไมเคยคิดคาสอน ทานไมเคยคิดคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น นี่คือพระสงฆ.
เมื่อเรารูจักสิ่งทั้งสามนี้ดี แลวก็จะพบวา ไมมีอะไรนอกจากเรียกรอง
ให รี บ ปฏิ บั ติ : พระพุ ท ธองค ก็ ท รงเรีย กรอ ง ให รีบ ปฏิ บั ติ , พระธรรมก็ แ สดง
ลักษณะที่เปนการเชื้อเชิญ เรียกรอง หรือทาทายก็ได ใหปฏิบัติ, พระสงฆก็เรียกรอง
ใหทําตามตัวอยางของทาน.
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ฉะนั้ นเราก็รีบ ปฏิ บัติ; พอมี ป ฏิ บั ติ ก็มี พ ระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ อยูที่เนื้อที่ตัวของเรา. การที่พร่ําพูดกันวา พุทธัง สรณั ง คัจฉามิ, ธัมมัง
สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ, นี้ มันจะคอยๆมีความหมาย ไมเปนลมๆ
แลง ๆ เหมือนอยางที่แลวมา; เปนการรีบทําใหมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่
แทจริง ในลักษณะที่เปนศาสตรา ที่อยูกับเนื้อตัวของเรา แกปญหาทุกอยางได.
แต ใ นที่ นี้ เราจะพู ดกั น ถึ ง "การแก ป ญ หาอั น เนื่ องกั บ การสร า งเยาวชน
ชนิ ดอภิช าตบุ ตร" เราตองเอาพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ อยางนี้ มาหยิบยื่น
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ใหแกเยาวชน ที่ยังไมรูอะไร. เขาก็จะไดรูจักพระรัตนตรัย จนกระทั่งกลายเป น
ศาสตรา สําหรับเขาเหลานั้น เพื่อจะแกปญหาได.
นี้แลคือสิ่งที่เรียกวา ตรีรัตนศาสตร, แลวก็เปนของสากล ของพุทธบริษัททั่วโลก ทั่วจักรวาล ถามันจะมีเทวโลก พรหมโลก ที่ไหน มันก็ยังมีหลัก
อยางนี้เหมือนกันหมด. ไตรรัตนศาสตร หรือไตรรัตนศาสตรา แลวแตจะชอบเรียก
ดวยคําคําไหน จําเปนสําหรับการสรางเยาวชน. เราก็จะพูดกันทีละอยางตามลําดับไป
....

....

....

....

การเสนอใชคําใหม มีเหตุผลหลายประการ.
แตในที่นี้ อยากจะขอย้ํา หรือขอเตือน ใหพิจารณาใหมากสักหนอย เพราะ
วามันแปลกหู; พอไดยินคํา "แปลกหู" คนผูฟงก็ชักจะสงสัย ไมไวใจ. อาตมาก็
คิดวา ทานทั้งหลายบางคน ก็ไมไวใจ หรือสงสัย ในคําพูดที่มันแปลกหูอยางนี้ เพราะ
มันเปนของใหม. แตถาวามีปญญาบาง ก็พอจะเขาใจได อยางนอยก็อยางลางๆวา
นี่มันเปนสิ่งที่มีอยูจริง และมองเห็นไดจริง.
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มันมีขอเท็จจริงอยูวา สิ่งที่เราไมเคยไดยินไดฟงนั้น มันเปนของแปลก;
และถาเราเคยไดยินไดฟงเสียแลว มันก็เปนของไมแปลก. แตทีนี้ มันเปนของที่มี
อยูจริงยิ่งกวาจริง; เราไมเคยคิด ไมเคยนึก ไมเขาใจมัน พอมีใครมาพูดใหฟง
ก็เห็นเปนของแปลก, แลวก็เหมาวาเปนของใหม, แลวก็ไมยอมฟงดวยซ้ําไป. เหมือน
อยางเมื่อสมัยอาตมาแรกบวช คือ ๕๐ กวาปมาแลวนูน การเทศนที่ถือหนังสือ ที่เปน
เลมสมุดนั้นนะ ไมมีใครชอบฟง; เขาหาวามันเปนของใหม มันตองถือใบลาน.
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ทีนี้อาตมาก็เลยเอาใบลานมาถือ แลวก็ไมไดวาตามใบลานนั่นแหละ, ไมได
วาตามใบลานนั้นเลย; เขาก็วามันดี. แตถาเอาสมุดมาถือ ทั้งที่ขอความมันอยาง
เดียวกับใบลาน; เขาก็วามันปลอม.
นี่ลองคิดดูวา สิ่งที่ไมเคยไดยินไดฟง หรือไมตรงกันกับความรูสึกของตน
นั ้น จะถูก สงสัย ; พอแปลกหู ก็ส งสัย , สงสัย ก็ไมไวใ จ; บางทีก ็ไมเอาใจใสที่
จะฟงตอไป เลยก็ไมตองรูกัน.
ดั งนั้ น ขอให มี ห ลั ก กั น เสี ย ใหม วา แม ว ามั น จะแปลก ก็ ข อให ท นฟ ง
ดูก อ น; ไมไ ดก ะเกณฑใ หเ ชื่อ หรือ ใหรับ เอาไป. ขอแตเ พีย งวา ใหท นฟง
ดูกอน เหมือนอยางที่เราจะมีคําแปลกๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้วา : พุทธศาสตรบาง ธรรมศาสตรบาง หรือสังฆศาสตรบาง แลวก็แถมไปเปนพุทธศาสตรา ธรรมศาสตรา สังฆศาสตรา แลวยังเลยไปถึงวา ตรีรัตนศาสตร, ไตรรัตนศาสตรา ในพระพุทธศาสนา,
กระทั่งวา นี้คือ ตรีเอกานุภาพของทุกศาสนามารวมกัน.
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สําหรับคนที่ไมรูเรื่องของศาสนาอื่นเลย ก็ไมรูไดวา "ตรีเอกานุภาพ" ใน
ศาสนานั้ นๆ เป นอย างไร; แล วคนคนนี้ ก็ คงจะไม รูด วยซ้ํ าไป วา ในพระพุ ท ธศาสนา
ของเรานั้น ก็มี ตรีเอกานุภ าพ คือ พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งลว นแต
มีอานุภาพตางๆกัน. เมื่อเอามารวมเขาเปนอันเดียวกัน ก็เกิดตรีเอกานุภาพ คือ
อานุภาพสามชนิด ที่เอามารวมกันเขาเปนสิ่งเดียว;แลวเดี๋ยวนี้เราจะเรียกสิ่งแปลกๆ
นี้วา "ไตรรัตนศาสตร" บาง "ตรีรัตนศาสตรา" บาง ก็แปลกหู.
มั น ต อ ง แ ป ล ก ด วย เห ตุ ผ ล ห ล า ย อ ย างห ล าย ป ระ ก ารเต็ ม ที ; แ ต โด ย
ทั่วไปแลว มันแปลก เพราะวาทานไมเคยคิด. ถาทานทั้งหลายเคยคิดอยางอาตมา
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ก็คงจะพูดคําอยางเดียวกันนี้ ออกมาไดดวยตนเอง แลวก็ไมเปนของแปลก. เดี๋ยวนี้
ทานไมเคยคิด อาตมามันคิดคนเดียว ก็เลยบา, พูดออกมาเปนคําที่แปลกๆจึง
ตองขอรองกันเปนพิเศษวา ชวยรับไปพิจารณาดูกอน.
ที่เรื่อ ง จะตอ งมีอ ะไรแปลกเรื่อ ยไปนี้ มัน ชวยไมได มัน ตอ งมี;
เพราะเหตุผ ลงาย ๆวา โลกนี้มัน เปลี่ย นแปลง ดูในทางวัต ถุ ยิ่งเห็น ไดงาย.
สมัยกอนมันมีเครื่องขยายเสียงอยางนี้ใชหรือเปลา? มันก็ไมมี แลวเดี๋ยวนี้ก็มี ก็
แปลก แตก็ใชจนมันไมแปลก; ก็สิ่งที่เรียกวาแปลกนั้นแหละ มันก็จะกลายเปนสิ่ง
ที่ไมแปลก ในเมื่อใชกันจนชิน จนมีประโยชน เปนของประจําบานประจําเรือนไป.
เดี๋ยวนี้ก็อยากจะยืนยันวา ตรีรัตนศาสตรนี้ ก็ไมไดแปลก คือสิ่งที่เรามีอยูแลว ;
แตเราไมมอง ในลักษณะอยางนั้น.
ที่วา มันตองแปลกดวยเหตุผลหลายๆ อยาง นั้น; เชน เหตุผลวา
สิ่งตางๆ เปลี่ย นไป, ระบบการปฏิบัติทั้งหลาย ก็จําเปน ที่จ ะตอ งเปลี่ย นไป.
เมื่อโลกนี้มันเปลี่ยนไป คนมันเปลี่ยนไป อะไรๆมันเปลี่ยนไป; ระบบการปฏิบัติ
ของคน มันก็ตองเปลี่ยนไป แมวาเจตนารมณ หรือความมุงหมาย จะยังคงเดิม
แตรูปรางของการปฏิบัติ หรือระบบการปฏิบัตินั้น จะตองปรับปรุงแกไข. ดังนั้น
เราจึงมีการปรับปรุงแกไข ระบบของพระศาสนา เพื่อเหมาะสมแกลูกเด็กๆของเรา ที่
เราเรียกเขาวา "เยาวชน". นี่แหละเปนเหตุผลงายๆ ทั่วๆ ไป ที่วาเราจะตองมีของแปลก
ซึ่งเกิดขึ้นใหม ๆ เรื่อยไปตามลําดับ.
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ที นี้ อี กทางหนึ่ ง ถ า เรามองดู เราก็ จ ะเห็ น ว า เดี๋ ยวนี้ มั นเป นยุ ค ปรมาณู
มันมีความหมายอะไรอยางหนึ่ง ซึ่งจะสรุปเอาแตเพียงวา มันเปนยุคที่วิ่งจี๋. เราไม
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ไปสนใจกับความหมายอยางอื่นก็ได สนใจความหมายของคําวาปรมาณู วามันเปนเรื่อง
ของการวิ่งจี๋ ; เดี๋ยวนี้อะไรๆ มันก็ลวนแตวิ่งจี๋. เมื่อกอนนี้มันเพียงแตวิ่งธรรมดา;
กอ นนั ้น ไปอีก มัน เพีย งแตเดิน ; กอ นโนน ไปอีก มัน คลานงุม งา ม. เดี ๋ย วนี ้ย ุค
อยางนั้น มันมีไมไดแลว มันก็มาถึงยุคที่วิ่งจี๋ เราจึงตองมีอะไรที่มันแปลก สําหรับ
ยุค ของการวิ่ง จี๋ จึง ตอ งมี พุท ธศาสตรา ธรรมศาสตรา สัง ฆศาสตรา ขึ้น มา
แกไขปญหา ในยุคที่อะไรๆ มันก็วิ่งจี๋ไปหมด.
เอา, ทีนี้จะ ดูใหแคบเขามา ก็ดูสิ่งที่มันไดเปนมาแลว หรือกําลังเปนอยู
จริง ๆ วาอะไรๆที่ เราเคยประพฤติ ป ฏิ บั ติกั น มา หรือกําลังปฏิ บัติอยูเวลานี้ มั น
พิส ูจ นผ ลเปน อยา งไรบา ง? มัน กํ า ลัง พิส ูจ นผ ลในทางลม เหลว, และมีค วาม
ลมเหลวที่เห็นไดชัด. ทําไมจึงพูดวาเห็นไดชัด? เพราะวามันไมแกปญหา คือมันมี
เยาวชนอันธพาลเกิดขึ้น, กระทั่งเปนเยาวชนหัวหงอก, เปนเยาวชนตอพระพุทธศาสนา
ไมรูจักพระพุทธศาสนา จนกระทั่งหัวหงอก; นี้เปนเรื่องทางจิตทางวิญญาณ. แลว
เรื ่อ งทางบา นเมือ ง เรื่อ งโลก เราก็ม ีเ ยาวชนที ่กํ า ลัง เปน อัน ตราย ตอ มนุษ ย
กันเอง. เราจึงพูดวา ที่แลวมาหรือกําลังกระทําอยูนี้ มันพิสูจนความลมเหลว.
เราก็ตองหาสิ่งที่มันแปลกออกไป เทานั้นเอง มันไมมีทางอื่น จะตองดิ้นรนหาสิ่งที่จะ
แกปญหา ที่มันแปลกออกไป. เพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลกนั้น อยาไดสงสัยวา มันจะ
เปน ของหลอกลวง, หรือ วาไมนาไวใจ; แตมัน จะเปน ไปในทางที่วา ดีขึ้น หรือ
แกปญหาไดมากขึ้น นี้ก็ได. ขอใหสังเกตดู.
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เอ า, ที นี้ จะไป ให ลึ ก สุ ด เห วี่ ย ง ก็ ว า ที่ แ ล วม าเราแ ก ป ญ ห าไม ได .
เดี๋ยวนี้เราจะแกใหได เราจะดึงเอาพระเจามาชวยโลกใหได; กอนนี้เราไมสามารถ
จะเอาพระเจามาชวยโลกใหได เดี๋ยวนี้เราจะเอาพระเจามาชวยใหได. เราก็ตองทําให
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มีพระเจาชนิดนั้นขึ้น; เราจึงหวัง "ตรีเอกานุภาพ" ของทุกๆศาสนา เอามาทํา
เปนศาสตรา. อยางในพุทธศาสนา ก็มี พุทธศาสตรา ธรรมศาสตรา สังฆศาสตรา
อยางที่วามาแลว.
ในศาสนา อื่นที่แปลกออกไป ที่เขามีพระเจา ก็มีพระเจาผูสราง มีพระจิต
มีพระบุตร อยางของคริสเตียน; ลวนแตเปนอํานาจของสิ่งที่ลึกลับศักดิ์สิทธิ์ อธิบาย
ยาก เชนเดียวกับองคพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่แทจริงเหมือนกัน.
กลุมศาสนาฮินดู เขาก็มี พระเจาผูสราง คือพระพรหม, พระเจาผูควบคุม
คือพระนารายณ , พระเจาผูทําลายปดฉาก คือ พระอิศวร อยางนี้เปนตน
มันเปนอํานาจที่ลึกซึ้งหรือลึกลับ แตเราก็มาพูดใหลูกเด็กๆฟงอยางกับเปนตุกตา
อยางนั้นเอง.
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ถาเขาใจแลว เราจะพบวา เปน อํา นาจลึกลับ ชนิด ที่อ ะไรตอ ตาน
ไมได : พระเจาผูส ราง เขม แข็งจนมีก ารสรางอยูเรื่อยไป สรางโลก สรางอะไร
ก็ส ุด แท มัน ก็ม ีก ารสรา งอยู เ รื่อ ยไป จนกระทั ่ง ทุก วัน นี ้. พระเจา ผู ค วบคุม โลก
ก็ยังควบคุมโลกอยู ตามกฎเกณฑอันนั้น จนกระทั่งทุกวันนี้. พระเจาผูทําลาย คือ
ทําใหตายลง ใหเปลี่ยนฉากใหม มันก็ยังมีการกระทําอยู จนกระทั่งทุกวันนี้; แตวา
คนไมมีตา มันก็มองไมเห็นพระเจาชนิดนั้น. ถาจะไมใหเรียกวาคนโง หรือคนหลับตา
แลวจะเรียกวาอะไรกัน.
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เอา "ตรีเอกานุภาพ" ทุกศาสนามารวมกันเปนไตรรัตนศาสตรา.
ทีนี้ เมื่อไมยอมคิดกันเสียใหม มันก็ไมมองเห็น, ก็กลัวสิ่งที่มันแปลกออกไป
จะเป น ของที่ ห ลอกลวง; เราก็ บ อกวา มั น ไม ห ลอกลวง. ถ า จะมองให เห็ น ให ชั ด
วามี พ ระเจาอยางนั้น จริง ในแต ล ะศาสนา, มี ต รีเอกานุ ภ าพแห งศาสนาของตน;
เอามารวมกันแลว เปนตรีเอกานุภาพสากล, แลวก็จะแกปญหาของโลกนี้ได.
ถามองดูเฉพาะ พุ ทธศาสนา เราจะเรียกวา ไตรรัตนศาสตรา; อยา
กลัววา คนในศาสนาอื่นเขาจะยอมรับไมได. เราก็จะตองอธิบายใหเขาฟงเสียใหมวา
รัต นะนั ้น คํ า นี ้แ ปลวา สิ ่ง ที ่น า ปรารถนา นา ยิน ดี หรือ นา พอใจ. คํ า วา
รัตนะนั้น ไมไดแปลวา แกว แหวน เงินทอง อยางเด็กๆอยางลูกเด็กๆเขาถูกสอน
ใหเขาใจอยางนั้น. คําวารัตนะนั้นแปลวา สิ่งที่ควรยินดี แลวก็เผอิญมันมาเปนแกว
แหวนเงินทอง เหลานี้เอง; แตความหมายที่วาควรยินดีนั้น มันควรจะไปไกลกวา
แกวแหวนเงินทอง. แกวแหวนเงินทอง มันกัดเอาเจาของ นั่งน้ําตาไหลอยูบอยๆนี่
ใครๆก็เห็นอยูแลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เราไปเอาพระรัตนตรัย หรือรัตนะที่ไมกัดใคร มีแตจะชวยใหคนมันอยู
ดวยความสงบเย็น. นี่รัตนะจึงเปนคําพูด ที่มีความหมายกวาง ใชเปนสากล ได วา
ไตรรัตนะ คือ สิ่งที่น ายินดี ๓ ประการ แลวแตวาศาสนาไหน เขาจะเล็งถึง
อะไร. ในศาสนาพุ ท ธ เรา ก็ เล็ งถึ ง พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ ; แต ต อ งใน
ความหมายใหม อยางที่พูดไปหยกๆ นี้ วา พระพุทธเจา คือความรู, พระธรรม คือ
การปฏิ บั ติ, พระสงฆ คือ การที่ ทํ าให เข ากัน ได อยางกลมเกลียว; นี่ก็จะแก
ปญหาไดจริงเหมือนกัน.
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ในระดั บ บุ คคล คนหนึ่ ง ก็ ขอ ให มี พ ระรั ตนตรั ย หรือไตรรั ต นะอย างนี้ .
เดี ๋ย วนี ้ใ นแตล ะคนมัน ก็ไ มม ีพ ระรัต นตรัย ที ่ช ว ยได. ในระดับ ครอบครัว ก็ข อให
มี รั ตนตรั ยอย างนี้ จะไม มี การขบกั ดกั นบ อยๆ ซึ่ งเป นลั กษณะของครอบครัว ที่ ไม มี
พระรัตนตรัย. กลาพู ดคําหยาบคาย ไมกลัวใครดา เพราะวาความจริงมันเป นอยางนี้ .
ครอบครัวไหน มี พระรัตนตรัยอย างแท จริงคุ มครองแล ว จะไม มี การกั ดกั น; ถ าไม
มีแลวจะกัดกันเรื่อย จนวินาศพั งทะลายไป ไมอาจจะตั้งอยูได นี้จึงวาในระดับครอบครัว ก็ ขอใหมีพระรัตนตรัยที่แทจริง อยางนี้เถิด.
ที นี้ ในระดั บประเทศชาติ ทั้ งประเทศก็ ควรจะมี พ ระรั ต นตรัยอย างนี้
จะแก ป ญ หาของประเทศชาติ ได คือ มี ความรู ที่ ถู กตรงกั บเรื่องราว, มี การปฏิ บั ติ
ได จริง, แล วเข ากั น ได ; เหมื อนน้ํ ากับน้ํ านม เข ากั นสนิ ท กลมเกลี ยวกั น ทํ าหน าที่
ของตน และรับผลจากการปฏิบัติหนาที่นั้น.
ที นี้ ก็ กล าเอ ยอ าง ไปถึ ง ระดั บโลก ระดั บสากลโลก ถ าใครไม โง ดั กดาน
เกิ นไป ก็จะพบความหมายของพระรัตนตรัย ที่ ใชเป นหลักของสากลโลกได คื อวา
สากลโลกของเรา ต องมี ความรูที่ ถู ก ต อง ที่ ทํ าความเข าใจกั นได , ในสากลโลกต อง
มี การปฏิ บั ติ ที่ ปฏิ บั ติ ตามความรูนั้ นได , แล วก็ มี เมตตากรุณ า กลมเกลี ยว รักใคร
เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ; คล า ยกั บ ว า ในสากลโลกนี้ มี ค นเพี ย งคนเดี ย ว เดี๋ ย วนี้
มันไมเปนอยางนั้น มันมีความรูอะไรก็ไมรู ที่มันไมเปนประโยชนแกมนุษยนั้นเลย.
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ยกตัวอยาง ขออภัยวา ไมใชกระแนะกระแหนเจาะจงใคร จะยกตัวอยางวา
ทําไมจะตองเอาดอกไมมากๆไปขายที่ตางประเทศ? ขึ้นเรือบินไป ใหมันเสียเวลา ให
มันเสียน้ํามันของเครื่องบิ น ใหมันเสียอะไรอีกหลาย ๆอยาง : เสียแรงงานของบริษั ท
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เครื่องบิน ที่ขนดอกไมประเทศนี้ไปขายประเทศโนน. ประเทศโนนผูซื้อมันบามาก
กวา; ประเทศนี้ก็ไดสตางคหนอย แตวาถาไมตองทําใหมันยุง มันก็จะสงบกวานี้.
เขาเอาปลากัดไทย ที่สวยงามอยางยิ่ง ขึ้นเรือบินไปประเทศอเมริกาเดือน
หนึ่งหลายแสนตัว. อาตมาเผอิญเดินผานไปที่บานที่รานที่สงปลากัดนั้น ก็นึกฉงนขึ้น
มานี้ วาเราทําไมจะตองทําเรื่องที่ไมจําเปนจะตองทําอยางนี้? ทางนี้ก็ไดเงิน ทาง
โนนก็ไดเลน; แลวความยุงยากลําบาก ในการที่จะทําเรือบินสําหรับขนมันไป แลว
ก็เสียน้ํามันใหเครื่องบินที่จะพามันไป หรือวาเอามาแขงขึ้นเครื่องบิน จากประเทศนี้
ไปแขงมาที่ประเทศโนน มันมีประโยชนอะไรแกมนุษย?
นี่ความรูอยางนี้เรียกวา ความรูไมถูกตอง; ในโลกยังมีความรูที่ไมถูก
ตองชนิดนี้ อีกมากมาย หลายรอย หลายพันหลายหมื่นอยาง. ถามีตาก็มองดูเอง
ก็แ ลว กัน วา เราทํ า สิ ่ง ที ่ไ มจํา เปน จะตอ งทํ า นี ้อ ีก มากมาย; นี่เพราะ ความรูม ัน
ไมถูกตอง. ทีนี้ การปฏิบัติ มันก็ตองพลอยไมถูกตอง.
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ถา เรารูที ่ถ ูก ตอ ง แลว ปฏิบ ัต ิแ ตที ่ถ ูก ตอ ง ที ่ค วรปฏิบ ัต ิ โลกนี ้ม ัน ก็
ไมยุงมากอยางนี้ ไมตองทําอะไรที่ไมจําเปนจะตองทํา มากเหมือนเดี๋ยวนี้; เราก็จะ
มีความสงบสุขกันมากกวานี้. เดี๋ยวจะหาวาความสงบสุขเยือกเย็นนี้ เปนของแปลก
ไปเสียอีก; นี่มันอาจจะโงมากขึ้นถึงขนาดนี้ก็ได. ถาเผอิญ วา เกิดมีพระนิพพาน
มาใหเห็นจริงๆก็คงจะเปนของแปลก จนไมมีใครเขาใจได และไมอยากจะได; มัน
จะแปลกจนใครเขาใจไมได เพราะวาเขากําลังหลงใหล ในสิ่งที่ความโงของเขาพอใจอยู.
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ฉะนั้นจึงขอสรุปความวา สากลโลก ของเรานี้ ควรจะมีความรูที่ถูกตอง
แลวก็มี การปฏิบัติที่ถูกตอง แลวก็มี การกลมเกลียวกัน คือ เขากันไดอยางถูก
ตอง. เดี๋ยวนี้ไมมีความรูอยางถูกตอง, ไมมีการปฏิบัติที่ถูกตอง; เพราะความรู
มันไมถูกตอง แลวก็ไมกลมเกลียวกัน มีแตอิจฉาริษยากัน คอยทําลายลางกัน.
ประเทศเล็กๆก็อยูไมเปนสุข; ถึงประเทศใหญ เอง มันก็อยูไมเปนสุข เพราะมัน
คอยแตจะเอาเปรียบผูอื่น; โลกจึงมีแตวิกฤติการณอันถาวร คือมีความระส่ําระสาย
ที่ถาวร ไมมีโอกาสแหงสันติภาพเลย. แตแลวเขาก็คุยกันเฟอ หรือฟุงไปทีเดียววา
เขาเปนผูสรางสันติภาพอันถาวร.
นี่ขอใหทานทั้งหลาย มองดูในขอนี้กอน จึงจะทนฟงอาตมาพูดตอไปได
แมในคราวหลังๆ; ถาไมอยางนั้น ก็จะหาวา เอาเรื่องอะไรก็ไมรู แปลกประหลาด
เกินไป ไมนาไวใจ เปนเรื่องหลอกลวงเสียแลวกระมัง.
เอาละ เปนอันสรุปความวา เราจะตองยอมรับฟงของแปลกกันบาง
แตถาเขาใจแลว บางทีก็จะตองปฏิบัติในของที่แปลกเหลานั้น; เชนวาทําพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ใหมาอยูกับเรายิ่งขึ้นกวาที่แลวมา, ใหพระพุทธเจามาเปนความรู,
ใหพระธรรมมาเปนการปฏิบัติ, ใหพระสงฆมาเปนการทําใหกลมกลืน กันได หรือเขา
กันได ปญหาก็คงจะหมดไปมากทีเดียว; และถาปฏิบัติไดถึงที่สุดปญหาก็จะหมด
เลยก็ได. นี้เพื่อประโยชนแกการสรางเยาวชน ในยุคปรมาณู.
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เราเคยพูดมาแลว ย้ําแลวย้ําเลา วา เยาวชนคือโลกในอนาคต; โลก
ในอนาคตเปนอยางไร, จะเปนอยางไร, จะตองเปนอยางไร, มันก็แลวแตวาเยาวชนนี้
เขาจะสรางมันขึ้นมาอยางไรในอนาคต. คนแก ๆก็ตายหมด; คนรุนหนุมวัยหลัง
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ก็สรางโลกนี้ ขึ้นมาตามใจของเขา นี่เรียกวา มองกัน ในอนาคต ก็ต องเตรีย ม
เยาวชนใหดี ๆ.
....

....

....

....

ชวยกันทําใหเยาวชนเขาใจไตรรัตนศาสตรเพื่อสรางโลกอนาคต.
ทีนี้ มองกลับไปอีกทางหนึ่ง เยาวชนคือปญ หาในปจจุบัน; คนแก ๆ
ไมคอยกระดุกกระดิกอะไร เห็นไม? แตวาเยาวชนนะ เขาเคลื่อนไหวมาก และเขา
ทํ าอะไรให มั น เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น นี้ . แม ในประเทศไทยเรานี้ เราก็ เห็ น อยู แ ล ว ,
และกําลังรูสึกไดดีทีเดียววา เยาวชนเหลานี้ กําลังเปนปญ หา ที่จะทําลาย
ประเทศ หรือวาจะสรางประเทศ ก็มองดูเอาเอง.
เยาวชนมันคือปญหาในปจจุบัน; ดังนั้นเยาวชนที่ถูกตอง จึงเปน
ความหวังของเรา เราก็หวังที่จะมีเยาวชนที่ถูกตอง ทั้งในปจจุบันและทั้งในอนาคต
ก็ตองนึกถึงการสรางเยาวชนกันใหดี ๆ.
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เยาวชนเขาก็หลงในสิ่งที่เรียกวา ศาสตร ศาสตระ ศาสตรนั่น ศาสตรนี่
ไมรูกี่รอยกี่พันศาสตร; แตวาเราดูใหดีแลวจะเห็นวา ศาสตรทั้งหลายที่เยาวชนไป
หลงนั่นมันไมแกปญหาของโลกได. เขาไปหลงในศาสตรที่มันถูกกับกิเลสของเขา;
แลวกิเลสของเยาวชนมันก็อาละวาดออกมา แลวคนแก ๆจะเปนอยางไร!

มองดูก็จะเห็นจริงวา ศาสตรทั้งหลาย มันกําลังเพิ่มมากขึ้นในโลก เดี๋ยว
ศาสตรนั่นเดี๋ยวศาสตรนี่ ใหมๆ นี้ก็มีมากมายเหลือเกิน จนไมรูวา กี่รอยกี่พันศาสตร
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กันเสียแลว มากเกินจนฟนเฝอ จนศาสตรเหลานั้น ไมไดทําหนาที่ของศาสตร. ลอง
คิดดูเถอะ ศาสตรในโลกมันมาก จนเฝอ จนไมทําหนาที่ของศาสตร คือมันไม
ตัดปญหา; เพราะเราไดบอกแลววา ศาสตรคือศาสตรา, ศาสตราคือของมีคม แลว
ก็ตั ดป ญหา. เดี๋ ยวนี้ เรามี ศาสตรอะไรมากมายจนเฟ อ จนไม ได ตั ดป ญหา แล ว ศาสตร
ที่ยุงเหยิงทั้งหลาย มันก็ กลายเปนปญ หาเสียเอง แลวอะไรจะไปตัดมัน; ฉะนั้น
เตรียมหาพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร มาเถอะ เพื่อจะตัดปญหา ใหมัน
หมดไป.
ศาสตรที่แทจริง ตรงตามความหมายของคําวาศาสตรนั้น ตองตัดปญหาได
และก็ ต อ งไม ม ากจนเวี ย นหั ว; นี้ ก็ มี ถึ ง ๓ ศาสตร แล วนะ พุ ท ธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร ก็ไมใชหนึ่งแลว. แตเดี๋ยวนี้ เขามัน มีม ากจนเวียนหัว. นี้
เรามีสัก ๓ ศาสตรก็เอา, แลวก็ไมซ้ํากันดวย, แลวศาสตรทั้งหลาย จะมารวมอยูไดใน
ศาสตรทั้งสามนี้ และศาสตรทั้งสามนี้ จะไมแยกตัวออกจากกัน คือจะมีจุดมุงหมายที่
รวมกัน หรือเขามาสูวัตถุประสงคอันเดียวกัน ไมแยงกันไปคนละทิศคนละทาง. เหมือน
ศาสตรทั้งหลาย ที่กําลังมีอยูในโลก ไมรูกี่รอยกี่พันศาสตร มันแยงกันไปคนละทิศคนละทาง จนชวยมนุษยไมได.
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หลับตาเห็น ภาพอุปมา เหมือนอยางที่ ในพระสูตรสูตรหนึ่งกลาววา :
จับสัตวหลายๆชนิดมาผูกขาเขาแลว เอามาขมวดผูกรวมเปนพวงเดียวกันแลวก็ปลอย.
พอปลอยมันจะเปนอยางไร? สัตวอยูบนฟา มันก็จะบินดึงขึ้นไปบนฟา, สัตวที่อยูใน
น้ํา มันก็จะดึงลงไปในน้ํา, สัตวที่อยูรู มันก็จะดึงลงไปในรู, สัตวที่อยูโพรง มันก็จะ
ลงไปในโพรง จะเขาโพรง, สัตวที่อยูตนไม มันก็จะคลานขึ้นตนไม, มันก็ชุลมุน
วุนวายกันใหญ คือสิ่งซึ่งไมเปนนิยยานิกธรรม ไมนําสัตวออกไปจากทุกขได.
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เดี๋ยวนี้เราก็กําลังมีศาสตรทั้งหลาย ที่เฟออยางนั้นเหมือนกัน แลวเอามาตี
กันยุง จนกลายเปนการรบกันตอสูกัน ระหวางศาสตรทั้งหลาย แทนที่ จะแกป ญหา
ของโลก. นัก เศรษฐกิจ ก็วา มัน เพราะเศรษฐกิจไมดี; นักการเมือ ง มัน ก็วา
การเมืองมันไมดี; นักศีลธรรม มันก็วา เพราะศีลธรรมไมดี, แลวมีอะไรอีกมาก
มายหลายสิบหลายรอยอยาง ที่เขาวามันเปนปญหา ก็เลยไมไดใชอะไรที่จะเปนของแก
ปญหากันใหจริงจังสักที.
โลกกําลังเปนอยางนี้ ฉะนั้นเราเอามา ทําใหมันเปนศาสตร ที่มีความ
มุงหมายอยางเดียวกันเสียที สามศาสตร เอามาทํ าให เป น หนึ่ งศาสตร ก็ยิ่งดี
นี่จะไดเปนหัวใจของทุกศาสนา หรือวา เปนหัวใจของธรรมชาติ. คําวา "ธรรมชาติ" นี้ คือสิ่งที่ใหญโตลึกซึ้งที่สุด มีอํานาจสูงสุด; ตองไปควาหัวใจของมันมาใหได
เอามาใชใหได มันก็จะแกปญหาทุกอยาง ในธรรมชาตินี้ได.
เปนอันวา เราจะมี ๓ ศาสตร คือ พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร;
แลว มาทําใหเปน สิ่งเดียวกัน เหมือนกับ เชือก ๓ เกลียว อะไรทํานองนี้; ก็จะ
ไดเหลือเอกานุภาพอันใหญหลวง แตประกอบอยูดวยองคสาม เรียกใหถูกก็เรียกวา
"ตรีเอกานุภาพ ของแตละศาสนา".
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[ เริ่มการบรรยายตามหัวขอของครั้งนี้. ]

เอ า , ที นี้ ก็ ม าถึ ง หั ว ข อ ที่ ตั้ ง ใจจะพู ด ในวั น นี้ คื อ หั ว ข อ ว า พุ ท ธศาสตร
สําหรับเยาวชน; ดังที่ไดพูดมาแลววา ศาสตรมีอยู ๓ ศาสตร คือ พุทธศาสตร
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ธรรมศาสตร สังฆศาสตร. พูดพรอมคราวเดียวกันไมได จึงพูดทีละอยาง; แลว
วันนี้ก็จะพูดถึง ที่เรียกวา พุทธศาสตรโดยละเอียดสําหรับเยาวชน อยางไร ก็จะ
ไดพูดพรอมกันไปในคราวเดียวกัน.
คําวา พุทธศาสตร ในที่นี้ จะตองทําความเขาใจกันเปนพิเศษกอน
ทําไมวา ความเขาใจเปนพิเศษ? เพราะวาที่แลวมามันพรา; พิเศษ ในที่นี้ก็คือ ใหมา
ตัดปญหาได คือเปนความรูที่ถูกตองและสมบูรณ. เพราะวาเรามีความประสงคเปน
พิเศษนะ เราจึงตองมีความเขาใจเปนพิเศษ, มีความประสงคเปนพิเศษ ไมเหมือน
ใคร; หรือไมเหมือนอะไรที่แลวมา ก็เพราะจะสรางเยาวชนอภิชาตบุตร, ฉะนั้น
เราจึงตองมีความถูกตองจริง ๆ คือมีเหตุผลบริบูรณจริงๆที่จะทําอยางนั้นได.
เปนอันวา ขอใหมีการคนพบความหมาย ของคําวาพุทธศาสตรนั้น เปน
พิเศษ; เราจะรูความหมายที่เปนชั้นหัวใจ หรือเปนพิเศษ ก็ตองรูความหมายทั่วๆไป
กันเสียกอนตามสมควร ไมใชวาทั่วไปจนเฟอ เลยไมรูวาจะเอาอะไรกันที่ไหน.
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สําหรับ ความหมายทั่วไป ของคําวาพุทธศาสตร ก็คือประโยคสั้นๆวา
"รูวาอะไรเปนอะไร". อาตมาเคยพูดเปนประโยคแรก ในการอบรมทานที่จะเปน
ผูพิพากษาทั้งหลาย ของกระทรวงยุติธรรม เมื่อป ๒๔๙๙ คิดเอาดูเถอะวา มันกี่ป
มาแลว คือไปบอกเขาวา พุทธศาสนานั้นไมมีอะไรหรอก; อยาไปตกอกตกใจ มัน
มีแตเพียงวา "ความรูวาอะไรเปนอะไร" แลวก็แจกแจงไปอยางนั้นอยางนี้. ในที่สุด
ก็สรุปเปนเรื่องอริยสัจจสี่ วาความทุกขคืออะไร, เหตุใหเกิดทุกขคืออะไร, ดับสนิท
แหงทุกขคืออะไร, ทําอยางไรจะเปนทางดับสนิทแหงความทุกข; มันก็มีเทานี้เอง.
แลวจึงไดใจความสั้น ๆ วา ความรูวาอะไรเปนอะไร หรือรูอะไรวาเปนอะไร นี่คือ
ความหมายทั่วไป ของคําวาพุทธศาสนา หรือวา พุทธศาสตร ก็เรียก.
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เมื่ อดู ในสวนลึ ก แลวจะพบความหมายอยางนี้ ฉะนั้นการที่ เราจะมี พระพุ ท ธเจ า ก็ คื อ เรามี ค วามรูว าอะไรเป น อะไร แล วก็ อ ย างถู ก ต อ ง แล วก็ อ ย างที่
ปฏิบัติได อยางไมขาดไมเกิน. นี้คือพุทธศาสตร หรือพุทธศาสนา. แตใจความ
สําคัญมันมีอยูที่วา ถาเรารูวาอะไรเปนอะไรนั่น มันตองรูในสวนที่วา มันจะตองทํากับ
สิ่งนั้นอยางไร, จะตองทํากับสิ่งนั้นอยางไรนี่; ถารูขอนี้จึงจะเรียกวารูจริง.
รูวา อะไรเปน อะไร คือ ตอ งรูวา เราจะตอ งทํ า กับ สิ ่ง นั ้น อยา งไร;
ยังไมลงมือทํา ยังไมเปนการกระทํา แตตองรูอยางถูกตองวา เราจะตองทํากับสิ่งนั้น
อยางไร. เชนวา ความทุกขมันเปนอยางไร, เราจะตองทํากับมันอยางไร; เหตุ
ใหเกิดทุกขมันเปนอยางไร, แลวเราจะตองทํากับมันอยางไร; ความดับสนิทแหงทุกข
คืออะไร, เราจะตองทํากับมันอยางไร; กระทั่งหนทางใหถึงความดับสนิทแหงความ
ทุกขคืออะไร, แลวเราจะตองทํากับมันอยางไร.
ฉะนั้นคํ าวา "รูวาอะไรเป นอะไร" นั้ น ใจความสํ าคั ญ มั นอยู ที่วา รูวา
จะตอ งทํ า กับ สิ ่ง นั ้น อยา งไร. สว นที ่จ ะวา โดยวิธ ีใ ด เมื ่อ ไร เทา ไรนั ้น มัน เปน
ขอปลีกยอย มันคอยรูตามไปเอง. ขอใหรูกอนวา จะตองทําอยางไร มีหนาที่อยางไร
กับสิ่งเหลานั้น.
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ถารูวาอะไรเปนอะไร มันก็คงไมรูจนเฟอดอก เพราะจิตใจมันก็ไมอยาก
จะทํางานใหมาก ใหมันเหนื่อยโดยไมจําเปน. พอรูวาอะไรเปนอะไร พอสมควร
แกก ารที ่จ ะประพฤติป ฏิบ ัต ิ ตัด ปญ หาได มัน ก็ห ยุด อยู เทา นั ้น ; ก็จ ะตั ้ง หนา
ตั้งตารีบปฏิบัติ. เชนเดียวกับวา เมื่อคนเขารูวา ทําอยางไรจึงจะไดเงินมาอยางแน
นอน อยางนี้แลว เขาก็รีบปฏิบัติ เพื่อจะใหมันไดเงินมา; ไมเที่ยวไปหาความรู
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เฟอ ๆ จนหมดเวลาเสียเปลาๆ. นั้นมันเปนเรื่องของคนเขลา; ถาเปนพุทธบริษัท
แลวก็จะไมมัวเขลาในลักษณะอยางนั้น.
นี่ ความหมายทั่วไปของคําวาพุทธะ หรือพุทธศาสนา หรือพุทธศาสตร
ก็ตาม คือ "รูอะไรเปนอะไร" ในความหมายที่ถูกตอง รัดกุม เปนพิเศษ.
[ คําวา "รู" มีหลายระดับ. ]

ทีนี้ ถาจะดูกันตอไปอีก ก็จะตองมองไปในทางที่วา มันก็มีระดับอยูเหมือน
กัน คือระดับของมันมีอยู รู คําเดียว มันก็ มีไดหลายระดับ; แลวคําพูด ที่จะใช
เรียกกับความรูที่ตางระดับกันนี้ ก็มีอยูเหมือนกัน เรียกชื่อตางๆกัน แมความหมาย
สวนสําคัญจะเรียกวารู แตมันก็รูกันคนละระดับ.
จะยกตัวอยาง แลวก็ตามความเขาใจของอาตมาวา คําวา พุทธิ ก็แปลวารู,
คําวาโพธิ ก็แปลวารู คําวาโพชฌ ชอ ชาง แลว ฌอ เฌอ อานวาโพชฌะ นี่ก็แปล
วารู; แลวมันก็รูเหมือนกันไปหมดไดอยางไร.
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ถาเอาตามภาษาไทยเปนหลัก พุทธิ ก็ที่กระทรวงศึกษาธิการเขาใชวา พุทธิศึกษา ซึ่งมาเปนแถวกันกับจริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา เหลานี้เปนตน. พุทธิ
ก็แปลวา ความรู มันก็หมายถึง ความรู ที่ใหลูกเด็กๆเขาเรียน ตั้งแตอนุบาล ประถม
มัธยม รวม ก ข ก กา เขาไปดวย; นี่ก็เรียกวาพุทธิ ก็แปลวาความรู. รวมความ
แลว พุทธินี้ก็ไปไกลเพียงวาความรูที่เปนรากฐาน สําหรับใหทําเปน ทําอะไรเปน
เปนความรูทั่วไปในภาษาไทย.
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ทีนี้ มาถึงคําวา โพธิ ที่เปนชื่อของตนโพธิ์ ที่เปนชื่อของตนไม ที่พระพุทธเจาตรัสรู; มันก็เปนความรูที่สูงไปกวานั้น มันไมใชเพื่ออาชีพ หรือมันไมใช
เพื่ออะไร เหมือนกับพุทธในโรงเรียน. เชนคําวา โพธิปกขิยธรรม – ธรรมะที่เปน
ฝก ฝา ยของโพธิ โพธิ นี้ หมายถึง ความรูที ่จ ะบรรลุพ ระนิพ พาน มัน ก็สูง ไป
กวาพุทธิ.
คําวา โพชฌะ มันก็รากศัพทเดียวกับโพธิ; แตเราก็ไมไดนิยมใชอยาง
เดียวกัน. โพชฌะ เชนคําวา โพชฌังคะหรือโพชฌงค ก็แปลวาองคแหงโพชฌะ
นี้ก็เปน ความรูที่ถึงจุดสูงสุด ถึงขนาดที่จะบรรลุพระนิพพาน; จะใกลชิดพระ
นิพพานกวาคําวาโพธิ ซึ่งมีความหมายทั่วๆ ไป; จนถึงกับคนบางพวกเขาวา โพธิ
มีไดแมในกองขี้หมา คือมันหมายถึง ความรูที่เปนธาตุตามธรรมชาติ อะไรอยางหนึ่ง.
นี้ยกตั วอยาง เพี ยงคําวาพุ ทธิ โพธิ โพธิ โพชฌะ มั นก็ตางกันแลว : พุ ทธิ
รูทํ ามาหากิ น รูกิ น , โพธิ รูอิ่ ม , โพชฌะ มั น รูส บายเมื่ อ อิ่ ม แล ว , มั น จะเป น ระดั บ
กันอยางนี้ : รูกิน แลวก็รูอิ่ม แลวก็รูเปนสุขเมื่ออิ่มแลว มัน คนละระดับกัน.
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นี้เพียงแตยกตัวอยาง ไมไดวางกฎเกณฑอันเด็ดขาดตายตัวอะไร; เพียง
แต บอกให รูวา มั นจะต องมี อยู กันเป นชั้นหรือเป นระดั บอยางนี้ . แตเราจะถือระดั บ ๓
ระดับนี้ เปนหลักทั่วๆไป ในเบื้องตนกอน ก็คงจะดีเหมือนกัน; เพราะมันจํางายดี
วา : รู ก ิน รู อิ ่ม แลว ก็ รู ส บาย. ถา รูก ิน ไมรูจ ัก อิ ่ม มัน ก็เ ปน เปรตแน ;
ถารูจักอิ่ม ไมรูจักสบาย มันก็บาแน มันไมมีประโยชนอะไร ไมมีความสุขอะไร.
ผลสุดทายมันก็อยูที่ความสงบสุข เรารูไปจนถึง ทําใหมีความสงบสุขได มันก็พอ.

www.buddhadassa.in.th

๒๒๘

เยาวชนกับศีลธรรม
[ ที่มาของความรู. ]

ทีนี้ อยากจะใหสังเกตอีกสักนิดหนึ่ง ถึง ที่ มาของความรู หรือ เหตุที่
จะทําใหเรารู อยากจะแบงเปน ๒ ชนิดก็พอ :อย างที่ ๑ คื อ รูจากการเรียน การศึ กษาเล าเรียนอย างหนึ่ ง, แล วรูจาก
การที่ไดผานสิ่งนั้นไปแลว อีกอยางหนึ่ง. เราศึกษาเลาเรียน ตลอดถึงทําความ
คิดคน คนควา จนเขาใจ มีความเขาใจในสิ่งนั้น; รวมกันทั้งหมดนี้ เรียกวาความ
รูจากการเรียน เปนความรูชั้นแรก ที่จะรูจักอะไรตออะไร ในลักษณะที่เปนพื้นฐาน.
สวนอยางที่ ๒ นั้น รูจากการที่ไดผานสิ่งเหลานั้นไปแลว ฉะนั้นเรา
ตองรูทีหลัง เมื่อไดผานสิ่งนั้นไปแลวจริง ๆ.
ตัวอยาง ที่จะเห็นไดงายๆ เชน รูวาน้ําตาลหวานแตไมเคยกิน ใครๆก็
บอกวาน้ําตาลหวาน นี่ก็ไดยิน; แลวคํานวณดูดวยเหตุผลอื่น ๆ ก็คิดวามันคงจะหวาน
เพราะเขาใชแกขม แกเผ็ด แตก็ยังไมเคยกิน. ตอมามันไดกิน แลวก็รูวาหวานนั้น
เปนอยางไร. ฉะนั้นเราจึงมีความรูอยู ๒ ชั้น รูจากการเรียน กับรูจากการไดผาน
สิ่งเหลานั้นไปแลว.
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เหมือนกับวา การบวชนี้ มันก็เคยไดยิน ไดฟง ไดรูกันวามันดี หรือ
มันเปนอยางนั้นอยางนี้ แตยังไมเคยบวช. ทีนี้ตอมา ไดมาบวช แลวก็บวชจริงดวย
ไมใชบวชเลน ๆ จึงรูวาการบวชนี้เปนอยางไร และไดผลอยางไร.
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เมื่อกําหนดใหเด็ดขาดลงไปวา ความรู ๒ อยางนี้ ไมเหมือนกันแลว เรา
ก็จะดูตอไปวา เรากําลังมีแตความรูอยางไหน? หรือวาเราไดมีแลวทั้ง ๒ อยาง
ในเรื่องที่เราควรจะรู อันเกี่ยวกับการสรางเยาวชน หรือการแกปญหาทางศีลธรรม
เนื่องดวยเยาวชน.
[ การศึกษาที่ทําใหรูยังไมมีประโยชนเพียงพอ. ]

หัวขอที่จะพิจารณาตอไป ก็คือวา ความรู หรือ การศึกษา ที่ ทําให รู
นั ้น มัน ยัง ไมพ อ. ในเวลานี ้เ ราไมม ีค วามรู หรือ การศึก ษาที ่เ พีย งพอ; "พอ"
ในที่นี้ หมายความวา แกปญ หาได. ถามากไปจนเฟอ เราก็เรียกวาไมพ อ คือ
มันเฟอจนใชอะไรไมได; มันมาก นี้ก็เรียกวาไมพอ, มันยังขาดอยู ก็เรียกวายังไม
พอ แลวมันยังมีสูญเปลา.
ความรูที่สูญ เปลานี้ เป นสิ่งที่ ตองสังเกตอยางยิ่ง : ที่วัดนี้ก็ดี ที่
บานก็ดี ที่ไหนในโลกก็ดี มันยังมีความรูสูญเปลาอยูมาก คือรูแตใชประโยชนอะไรไม
ไดนี้ มันก็มีมาก. แมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหเรียนกันมากๆ นั้น มันมีความรู
เฟอ และ สูญ เปลาอยูมาก; เด็กๆ จึงไมไดปฏิบัติ หรือใชประโยชนจากความรูนั้น
ใหถูกตรงได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เอา, จะดู ตัวอยาง ที่มันเห็นไดงาย ๆ ในการศึกษาของประเทศเรา ที่
กระทรวงศึกษาจัดให เปนหลักใหญ ๆ วา พุทธิศึกษา ศึกษาใหความรู, จริยศึกษา ศึกษา
เรื่องประพฤติทางมรรยาท, พลศึกษา ศึกษาใหเกิดกําลัง, หัตถศึกษา ศึกษา ใหมี
ฝไมลายมือ, อยางนี้เปน ตน . แตแลวก็เรายังขาด ความรูที่ทําใหรวมมือ กัน ได.
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คนที่มีความรูเหลานั้น ยังไมรวมมือกัน ยังขัดแยงกัน ยังชิงกันออก
คนละทิศคนละทาง; ความรูหรือผูรูทั้งหลาย ยังไมกลมเกลียวกันได. ความมีน้ําใจ
เปนนักกีฬานั้น ยังไมพอ ยังนอยเกินไป ยังมีแตปาก ยังมีแตชื่อ; ฉะนั้นความ
รวมมือมันก็มีไมได. ฉะนั้นเรายังขาดความรู แหงการรวมมือกันได.
เมื่ อ ขาดความรูแ ห งการรวมมื อ กัน ได แลว ศาสตรทั้ งหลายก็ เป น
หมั น : พุ ท ธิ ศึ ก ษา จริย ศึ ก ษา พลศึ ก ษา หั ต ถศึ ก ษา ก็ เป น หมั น เพราะมั น รว ม
มือกันไมได. สมมติวาหมูบานนี้ มีความรูกันทุกคน คนละอยางๆๆ แลว รวมมือ
กันไมได แลวหมูบานนี้จะเปนอยางไร? คงไมไดรับประโยชนอะไรจากความรู.
ความรูที่ทําใหรวมมือกันได ก็มีชื่อแปลกๆ ในหลักสูตรการศึกษา เขาก็
เรียกวาสังคมศาสตร, สังคมศึกษา; แตไปดูเขาจริง มันก็เปนความรูธรรมดาๆ;
ไมใชความรูที่ทําใหรวมมือกันได แลวไปตามกันฝรั่ง. สําหรับคําวาสังคมศึกษา
หรือ social sciences นี่ เปนความรูหมดทุกแขนงที่มนุษยควรรู; มันก็กลายเปน
ความรูธรรมดาๆ ไป เปนพุทธิศึกษาไปนั่นเอง, ไมกลายเปนความรู ที่ทําใหเรารักใคร
เมตตา กรุณา กลมเกลียวกัน ทําอะไรดวยกันได อยางกับวา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน
ทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น".
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พูดอีกทีหนึ่งก็วา การศึกษาในโลกทั้งโลกของทุกประเทศ กระทรวงศึกษาธิการของแตละประเทศ ไมไดสอน, ไมมีหลักสูตรใหสอน, ไมมีการบังคับใหสอนวา
"สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น". ถาใคร
ไปเสนอหัวขอนี้ขึ้นมา เขาหาวามันบาแลว มันไมควรจะเอามาสอนในโรงเรียน เขาก็
จะวาเสียอยางนี้; ฉะนั้นในโรงเรียน ก็ไมตองมีการศึกษา ที่ใหทุกคนรูวา "เราเปน
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เพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น"; มีแตวาแยงกันหาความรูมากๆ
ออกไปแยงกันหาอาชีพ, แยงกันหาเงิน, แยงกันหาความสุขสนุกสนาน. อยางนี้เรียกวา
สูญเปลา; แมจะรูอะไรมาก มันก็กลายเปนเรื่องสูญเปลา.
การศึกษาที่เฟอเกินไป เราก็เรียกวา ไมพอ, การศึกษาที่ขาดอยู ก็
เรียกวา ไมพอ, แลวยังมีการศึกษาที่สูญเปลา มาทําลายเวลาเสียอีกมากมาย.
การศึกษาที่สูญเปลา ที่เห็นไดงายๆ หรือ พิสูจนอยูแลวในตัว ก็เชนวา
ใหเลาใหเรียนกันมากมายแลว ก็ยังไมรูจักความเปนไทย หรือความเปนชาติไทยที่ถูก
ตอง; เด็กๆเลยไมรูจักรักชาติไทย. ถาเด็กๆรูจักรักชาติไทย คงไมมีเด็กๆ ที่คิด
จะทําลายชาติไทย; เดี๋ยวนี้เด็กๆของเรา มันรูจักชาติไทยแตเพียงปากวาหรือทองได.
การศึกษา ของเรา ยังอยูในฐานะที่สูญเปลา ไมไดรับประโยชน
เพราะไมทําใหเด็กๆของเรา รูจักคาของความเปนไทย เรียนแลวไมรูจักคาของความ
เปนไทย นี้อยางหนึ่ง; เรียนแลวไมรูจักรักชาติ ซึ่งประเสริฐอยางยิ่งอยูแลว ก็รัก
ชาติอยางสาระพาเฮโล หรือวาเรียนแลว ไมรูจักยาเสพติด. นี้เปนเรื่องที่นาขันอยางยิ่ง.
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เด็กๆ สมัยกอน เกลียดกลัวยาเสพติด เพราะเขามีความรูตามแบบของเขา.
เด็กสมัยนี้ เรียนแลวยิ่งอยากลองยาเสพติด; เห็นยาเสพติด อยากลอง. ถาเด็กสมัย
โบราณ เห็นยาเสพติดแลวถมน้ําลายรด; ฉะนั้น ผูที่จบการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยนั่น
ก็ยังไปติดยาเสพติด. นี่เรียนแลวไมรูจักยาเสพติด : ยาเสพติดทางกาย เชน กัญชา
เฮโรอีน อะไรนี่ ก็เรียกวายาเสพติดทางกาย, ยาเสพติดทางวิญญาณมีอยูอีกแผนกหนึ่ง
เชน ระบบฮิปปฮิปปาอะไรของเขานี่ มันเปนเรื่องเสพติดทางวิญญาณนี่ มันไวผมอยางไร
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แตงตัวอยางไร ทาทางอยางไร. เรียนแลว มันก็ ยังไมรูจักยาเสพติด ทั้งทางกาย
และทั้งทางวิญญาณ.
หรือวา เรีย นแลว มัน ก็ ไมรูจัก กามารมณแ บบภูต ผีปศ าจ ไมรูจ ะ
ใชคําอยางไร ใหมันประหยัดเวลา จึงตองใชคําวา กามารมณแบบภูตผีปศาจ ซึ่งกําลัง
นิยมกันนัก; ยิ่งในบานเมืองที่เรียกวา เปนเมืองที่เจริญ เปนศูนยกลาง เปนเมือง
หลวง แลวยิ่งนิยมกามารมณชนิดภูตผีปศาจ.
ที่จริง กามารมณตามแบบธรรมดา ก็ไมควรจะไปหลงใหลอยูแลว เพราะ
วาเราไมจําเปนที่จะตองไปหลงใหล; จะมีคูสืบพันธุ หรือวาจะทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับ
เพศ ก็ไมจําเปนที่จะตองทําไปในแงของกามารมณ , ทําไปในแงของการประพฤติ
ธรรมก็ยังได , เชนการสืบพั นธุ เพื่อมีพันธุอยู สําหรับมนุษยไมสูญพั นธุ ทําไปอยาง
ถูกตอง ตามวิธีของศีลธรรมของศาสนา อยางนี้ก็ยังได; ไมตองใหเลยไปถึงเปน
เรื่องกามารมณ. ถาเปนกามารมณแลว ก็อยาใหเลยไปถึงกามารมณแบบภูตผีปศาจ
เหมือนที่กําลังระบาดอยูในโลกนี้; เดี๋ยวนี้ เขายิ่งเรียน ยิ่งไมรูจักกามารมณ แบบ
ภูติผีปศาจ.
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ทีนี้ ยิ่งเรียน แลวยิ่งดีแตหลับตาประทวงเรียกรอง; กอนนี้มันไมมี
ประทวงเรียกรองกันอยางอันธพาล หรือวาอยางนาเกลียดนาชังนี้ มันไมเคยมี. มัน
เพิ่งมี เมื่อการศึกษาแบบสมัยใหมนี้มันเจริญ ; ยิ่งศึกษาแบบใหมนี้ มันก็ยิ่งดีแต
หลับตาประทวง เรียกรอง นั่นนี่ เต็มไปทั้งโลก. มันเหมือนกับสอนการเรียกรอง
การประทวง การเกี่ยงงอน การไมลดราวาศอก การไมออกชอมการไมประนีประนอม;
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ไมเหมือนสมัยโบราณ ที่เขาจะสอนกันแตใหอดออม ประนีประนอม. เดี๋ยวนี้มันสอน
ใหเกี่ยงงอน ตั้งแง แลวก็ประทวง แลวก็เรียกรอง จนไมมีเวลาวาง.
นี้เราเรียกวา เปนการศึกษาสูญ เปลาทั้งนั้น; เทาที่พูดมานี้ มันเปน
การศึกษา ที่ใหไปแลวมันสูญเปลา อยางที่เห็นอยู : เปลืองเงินเปลา, เปลืองเวลา
เปลา, เสียแรงเปลา.
ยิ่งใหก ารเลาเรียนแลว ไมมีใครอยากทํานา นาหวัว; ยิ่งใหเรียน
มากเขาแลว ยิ่งไมมีใครอยากจะทํานา. หมายความวา การงานธรรมดาสามัญทั่ว ๆ
ไปนี้ ไมมีใครอยากทํา จะไปเปนอะไรก็ไมรูที่ไมตองทํานาทําไร ไมตองทํางาน
ดวยแรง. เพราะวาการศึ กษามั น ผิด , การศึ กษาที่ ใหไปนั้น มั นผิ ด; มัน จึงทํ าให
เด็กๆเกลียดการทํางานดวยแรง เชน การทํานาเปนตน. มันก็ไปหางานที่ไมตอง
ออกเหงื่อ เมื่อไมไดมันก็โกง มันก็ไปเปนอันธพาล แลวคอรรัปชั่น เปนอันธพาล
หลายๆรูปแบบ. อยางนี้เราเรียกวา เป นการศึกษาที่ให ไปแลว มัน สูญ เปลาทั้ ง
นั้นแลวก็มีอยูมากในวงการศึกษา แมของประเทศไทยเรา; ประเทศอื่นมันก็เหมือนๆ
กันแหละ. นี้เรียกวา การศึกษาที่พิสูจนอยูแลว ไมตองพิสูจนอีก วา "สูญเปลา"

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
[ การศึกษาที่ไมเหมาะแกความตองการ นี่ตองรอการพิสูจน. ]

ทีนี้ จะขอขยักไวสักหนอยวา ที่ยังจะ ตองรอการพิสูจน วาเราไดใหการ
ศึกษาไปแลวสูญเปลานี่ ยังมีรอการพิสูจน วามัน จะสูญเปลาจริงหรือไม?

เชนวา เราใหการศึกษา ไมเหมาะกับความตองการอันแทจริงของประเทศชาติ : ประเทศชาติของเราเปนอยางไร? คนของเราเปนอยางไร? แผนดินของเรา
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เปนอยางไร? วัฒนธรรมของเราเปนอยางไร? ศาสนา ขนบธรรมเนียน ประเพณี
ของเราเปนอยางไร? แลวเขาใหการศึกษา ไมเหมาะกันกับขอเท็จจริงของประเทศ.
มีอุปมาวาเหมือนกับวา มันคิดสรางรถเบนซ สําหรับวิ่งในนา, หรืออยางดี
ก็สรางรถเบนซสําหรับวิ่งทางเกวียน. มันสอนใหสรางรถเบนซ มันชวนใหสรางรถเบนซ
แต สํ าหรับ วิ่งในนา; เพราะวาเรายั งไม มี ถ นนที่ สํ าหรับ รถเบนซ จ ะวิ่ง. อย างนี้ ก็
เรียกวา เสียเวลาเปลาเหมือนกัน; คือวาสรางรถยนตอยางดีที่สุด รถอะไรก็ตามใจ
แตเขาเอามาวิ่งในนา ซึ่งขรุขระ หรือวาทางเกวียน ซึ่งที่มีหลมลึก ๆ.
หรือวาการศึกษา มันไปตามอยางตางประเทศ เรียกวาไปตามกัน
ตางประเทศ ที่ไมเหมาะกับตัว คือไมมองตัวเอง ไมรูจักตัวเอง ไมรูจักปญหาของ
ตัวเอง ซึ่งมันผิดกันอยู กับปญหาของพวกอื่น; แลวเราก็ไปตามกันพวกอื่น เพื่อ
จะศึกษาการแกปญหาอยางนั้น ก็เอามาใชไมไดกับปญหาของเรา.
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นี้ก็ขอยกไว ขอขยักไว วาจะ ยังรอการพิสูจนก็ได วามันจะจริง
อยางนี้หรือไม? การศึกษาสูญเปลาในลักษณะอยางนี้ มีจริงหรือไม?

ทีนี้ ถัดไปอีกก็วา ยิ่งละทิ้งศาสนา เรามี การศึกษา ที่ศึกษาเทาไรจะ
ยิ่งละทิ ้งศาสนาเทา นั้น . สําหรับ อาตมานั้น เชื่อรอยเปอรเซ็น ตแ ลว วามัน เปน
อยูอยางนั้น; แตนี้ขยักไววา ใหทานทั้งหลายที่ไมยอมเชื่อ ยังมีคนอีกเปนอันมาก
มีครูบาอาจารยอีกเปนอันมาก ที่เขาไมยอมเชื่อ, เอา, ก็ขยักไววา รอการพิสูจนวา
เราใหการศึกษาเทาไร; มันยิ่งละทิ้งธรรมะ ละทิ้งศาสนาเทานั้น, คือไปรูจักแตเรื่อง
วัตถุ ไปชอบเรื่องที่เปนขาศึกแกศีลธรรมและศาสนา. เรายิ่งให การศึกษาเทาไร
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มัน ยิ่ง ไปรับ สิ่ง ที่เปน ขา ศึก แกศ าสนา จึงเปน เรื่อ งละทิ้งศาสนา นี้ก็ข ยัก ไววา
เอารอ, ใหรอดูตอไปกอน.
ตัวอยางอีกสักขอหนึ่งวา ยิ่งศึกษา ยิ่งไมรูจักบุญคุณของผูมีบุญคุณ.
การศึกษาอยางที่ใหกันอยูเดี๋ยวนี้ ยิ่งศึกษาเทาไร ยิ่งไมรูจักบุญคุณของผูมีบุญคุณ:
บุญคุณของพอแม บุญคุณของอุปชฌายอาจารย บุญคุณของอะไรก็ตาม; ยิ่งถือเสีย
วา มั น เป น หน า ที่ ที่ เขาต อ งประพฤติ ต อ กั น ไม มี บุ ญ คุ ณ ต อ กั น ; เพราะว า การ
ศึกษานี้ มันเดินไปในทางวัตถุอยางเดียว ไมมองกันในดานจิตใจเสียเลย.
มองในทางวัตถุแลว พอแมใหกําเนิดลูกออกมา มันก็เปนเรื่องธรรมดา
อยางสัตวเดรัจฉาน หรืออยางตนหมากรากไม; พอโตขึ้นมันก็มีลูกออกมา มันก็เทา
นั้น จะไปถือ วา มีบุญ คุณ กัน อยางไร. นี่ก ารศึก ษาสมัย ใหม มัน เปน อยางนั้น .
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เรียกกันวาวิทยาศาสตรนั่นแหละ; ยิ่งไปศึกษาแลวก็ยิ่งไมสนใจ
เรื่องทางนามธรรม หรือทางจิตใจ, เราเรียกวาการศึกษานี้สูญเปลา ดวยเหมือนกัน;
คือไมทําใหเกิดประโยชนแกสังคม. แลวจะจริงอยางนี้หรือไม?ก็ฝากไวคอยดูตอไป.
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เอาละ พอแลวตัวอยาง สําหรับตัวอยางมันควรจะพอกันที วาเรามีการ
ศึกษาสูญเปลา : ทั้งที่พิสูจนอยูแลววาสูญเปลา, และยังรอการพิสูจนตอไปขางหนา
อีกพวกหนึ่ง วามันสูญเปลาเหมือนกัน.

เรามัวแตมีการศึกษาสูญ เปลา มันก็เทากับไมมีการศึกษา, หรือมี
การศึกษาเฟอ, หรือวายังขาดการศึกษาอยู. ฉะนั้นเยาวชนของเรา จึงเปนเยาวชน
ที่ประหลาด ออกมา ๆ ๆ จนเต็มไปดวยปญหาเกี่ยวกับเยาวชน.
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พุทธศาสตรจริงตองไมเฟอหรือสูญเปลา.
เอาละ ที่นี้ก็จะไดพูดไปถึงจุดหมายของเรื่อง ใหใกลเขาไปอีก คือสิ่งที่
เรียกวา พุทธศาสตร นั่นเอง ถาเรียกวา พุทธศาสตรจริง ตองไมเฟอ ตองไมขาด
ตองไมสูญเปลา ตองไมทําใหปญหาเกิดขึ้น และเปนที่รวมแหงศาสตรทั้งหลายได;
หรือถาจะพูดกันอีกทีหนึ่ง ก็วาศาสตร, ศาสตรทั้งหลายในโลกที่มี ๆอยูอยางสับสน ปนเป
กันอยางเฟอนี้ เอามาจัดระบบกันเสียใหม ใหมันมีระบบที่มองเห็นไดงาย; แลวก็
เหลือเพียงสัก ๓ ระบบ อยางที่กลาวแลววา พุทธศาสตรธรรมศาสตร สังฆศาสตร
อยางนี้เปนตน.
พุทธศาสตราหรือ พุทธศาสตร เราหมายถึง ความรู; อยาลืมวา เรา
หมายถึงความรู, เพราะอาตมาไดบัญญัติ คําแปลกประหลาดนี้ขึ้นมาแลววาพุทธศาสตร
หมายถึงความรู; คูกันไปกับธรรมศาสตร คือการปฏิบัติ, สังฆศาสตร คือการทําให
เขากันได. สําหรับพุ ทธศาสตร คือความรูนี่ ควรจะแยกออกเป น สัก ๒ ศาสตร
ก็พอ มีสัก ๒ ศาสตรก็พอ:-
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ศาสตรสําหรับการทํามาหากิน ดํารงชีวิตอยูได เรียกวา ศิลปศาสตร
ขอยืมคํานี้มาใช คําวา "ศิลปศาสตร" นี้กวาง พอที่จะใชถึงศาสตรอะไรก็ได ซึ่งเปนที่
ตั้งแหงความรูเพื่ออาชีพ. คําวาสิปฺป ๆ ในภาษาบาลี, หรือศิลปะในพุทธศาสนา นี้
เปนคําเดียวกัน. สําหรับครั้งพุทธกาลโนนแลวคําวา สิปปะหรือศิลปะ เปนความรู
อาชีพเทานั้น, เปนความรูเพื่อมนุษยคนหนึ่งจะใชเปนอาชีพได; ฉะนั้นจึงเรียนศิลปศาสตร หรือสิปปศาสตรกัน เพื่อเปนผูสามารถที่จะมีอาชีพได.
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สวน ความรูอีกทางหนึ่ง นั้น ก็คือ ความรูทางจิต ทางใจ ทางวิญญาณ
ซึ่งระเรียกวา วิญญาณศาสตร หรือธรรมศาสตร; แตเรียกวาวิญ ญาณศาสตรดี
กวา จะไดมีความรัดกุม. ความรูทางมโนธรรม หรือความรูทางวิญญาณศาสตรนี่
ไมใชเรื่องทํามาหากิน; อยางดีก็จะเปนเครื่องชวยใหทํามาหากิน โดยไมตองเปนทุกข.
คนมีความทุกขเพราะทํามาหากิน เพราะวาเขาขาดความรูสวนนี้; ฉะนั้นความรูสวนนี้
มันจึงเปน เรื่องเหนือวัต ถุ, สวนใหญก็ตองเรียกวาเหนือ วัตถุ เหนือ ฟสิคส เปน
เมตาฟสิคส (metaphysic) คือ เหนือฟสิคส เหนือความรูทางวัตถุ; เปนความรูทาง
สติปญญา ทางความคิดเห็น ทางความเชื่อถือ ทางจิตทางวิญญาณ.
จะเรียกใหสั้น ก็วาความรูทางวัตถุอยางหนึ่ง, ความรูทางนามธรรม หรือทาง
วิญญาณอีกอยางหนึ่ง มีอยู ๒ อยาง.
....

....

....

....
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พิจารณาดูความรูทางวัตถุที่เรียกวาศิลปศาสตร.

เอา, ทีนี้ก็ดูกันอยางแรกกอน วา ความรูทางวัตถุ ที่เรียกวา ศิลปศาสตร
นี่ มันมีศาสตรนั้นศาสตรนี้มาก จนจําไมไหว จนเฟอ จนเสียเวลา ที่จะไประบุมัน
ทุกชื่อ; ฉะนั้นเอาแตประเภทใหญๆ ซึ่งจํากัดความหมายไวเปนพวก ๆ ก็แลวกัน
ไมกี่พวก:-

ศิลปหมวดที่ ๑ ความรูหนังสือ เราเรียนหนังสือ อยางที่เราเรียน ๆกัน
นี้ แลวก็ใหมีสติปญญาธรรมดาสามัญ เปนคนมีสติปญญา; ไมใชรูเรื่อง มรรค ผล
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นิพพาน; เปนความรูธรรมดาสามัญ สติปญญาธรรมดาสามัญ มีมากมาย, แลว
ก็กระทั่งวา รูจักสวย รูจักงาม ที่เรียกวาสุนทรียศาสตร ศาสตรอันวาดวยความงาม
อย างไร มั นก็ มี หลายๆสิ บแบบ จนกระทั่ งความงามนั้ นเตลิ ดเป ดเป งออกไปจนเหมื อน
กับบาๆ บอๆ อยางศิลปสมัยใหม ที่เรางามกับเขาไมไหว.
ศิลปหมวดที่ ๒ หลังจากรูหนังสือ แลวก็ รูอาชีพ เปนความรูทาง
อาชีพ เปนอาชีพวิทยาดีกวา อันนี้ตองแยกออกเปน ๒ สวน : คําวา อาชีพ นี้ ตัว
หนังสือแปลวา ดํารงชีพ, อาชีพวิทยา นี้ รูจักทํามาหากิน แลวก็รูจักดํารงชีพ มัน
เปน ๒ ขยักอยู. ขอใหสังเกตดู มันเนื่องกัน : เรารูจักทํามาหาเลี้ยงชีวิต ทําไร
ทํานา คาขาย ทําราชการ อะไร ; นี้ก็เรียกวา อาชีพ. ครั้นมีอาชีพแลว ยังจะตอง
ดํา รงชีพ คือ การมีชีวิต เปน อยู ใหม ัน ถูก ตอ ง ใหม ีค วามสงบสุข . ฉะนั้น
หาเลี้ยงชีพนั่นมันอยางหนึ่ง, แลวก็ดํารงชีพนั้นมันอีกอยางหนึ่ง. อยาเอาไปปนกัน;
สองอยางนี้รวมกันแลว เราจะเรียกวาอาชีพศาสตร ศาสตรแหงการดํารงชีพ.
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ความหมายที่ ๑ เกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีพ นี้ ถามีความรูสมบูรณ มัน
ควรจะไดรับประ-โยชนกวางขวาง ถึงกับวา เราสามารถประกอบอาชีพไดถูกตอง เหมาะ
สมแกตน, ประสบความสําเร็จและกาวหนา นี้อยางหนึ่ง, เราหาเลี้ยงชีพได โดย
เหมาะสมแกต น จนสํา เร็จ และกา วหนา นี้อยา งหนึ่ง. แลว เรายังตอ งหา
เลี้ย งชีพ ชนิด ที่จ ะรูสึก เปน สุข สนุก ปราศจากความรูสึก ที่เ ปน ทุก ขท รมาน;
คือเราตองมีความรู ทําใหการหาเลี้ยงชีพของเรานั้น ไมเปนการทนทรมาน;แมจะ
ตองเหงื่อไหลไคลยอยอยูกลางแดด. เรามีความรู ชนิดที่ปองกันไมใหเกิดความรูสึก
วา มันเปนการทนทุกขทรมาน; แตใหรูสึกวาเปนสุขสนุกสนานทีเดียว. นี่เรามีความ
รูเรื่อทํามาหาเลี้ยงชีพไกลกวาคนธรรมดาอยางนี้.
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เดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาไมเห็นวา การเหงื่อไหลไคลยอยอยูกลางแดดกลางนานั้น
มันนาสนุกอะไร เขาจึงหวังแตเรียนลัดรวยลัดอะไรกันเสียตะพึดไป.
นี้อยากจะเขยิบขึ้นไปอีกนิดหนึ่งวา ขอ ใหการหาเลี้ยงชีพนั้น เปนการ
ประพฤติธรรมอยูในตัว. ขณะที่เรากําลังทํามาหาเลี้ยงชีพอยูกลางทุงนา เหงื่อไหล
ไคลยอยอยู หรือดวยอาชีพอยางใดก็ตาม มันมีความรูความเขาใจถูกตอง จนถึงกับทํา
ให มันเปนการประพฤติธรรมะอยูในตัว คือใหมันสอนธรรมะอยูในตัว ใหสอนอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา อยูในตัว หรือวาสอนพระนิพพานชนิดหนึ่งอยูในตัว.
พระพุท ธเจา เคยตรัส ถึง เรื่อ งการทํา นา ที่มีอ มตะเปน ผล; อมตะ
นั่นคือ นิพพาน. การทํานาที่มีอมตะเปนผลนี้ ก็คือ อยากจะใหมีความหมายวา เรา
ทํานา ชนิดที่มีพระนิพพานเปนผลกันเสียบาง.
ถาเปนทํานาจริง ๆ; เมื่อกําลังทํานา อยูกลางนา กลางแดด กลางฝน
ก็ม ีค วามรูสึก อยูใ นใจเกี่ย วกับ ชีวิต , ความลับ ของชีวิต ความลึก ซึ้ง ของชีวิต ;
จนเห็นความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในกระแสแหงชีวิต. เกิดความเบื่อหนาย
คลายกําหนัด ในสิ่งที่เคยหลงรัก หลงยึดมั่นถือ-มั่น; มันก็เลยไมตองเปนทุกขเพราะนา
เพราะวัว เพราะขาวเปลือก เพราะเงินทอง เพราะลูกเมีย เพราะอะไรตางๆ. อยางนี้
เรียกวาหาเลี้ยงชีพอยู ดวยความรูที่ถูกตอง สําเร็จ กาวหนา สนุกสนานในการกระทํา;
แลวเปนการประพฤติธรรมะเพื่อนิพพาน อยูในตัวอาชีพนั้น.
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นี่ดูจะแปลกมากไปแลว ที่เคยพูดเมื่อตอนตน ๆ วา มันแปลกนะ มันไม
นาไวใจนะ ดูมันจะบาๆ บอๆ อะไรอยูนะ. ที่วาจะประกอบอาชีพ และ เปนการ
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ประพฤติธรรมอยูในตัว หรือวาแสวงหาพระนิพพานชนิดหนึ่งอยู ในการประกอบอาชีพ
นั้น. ถึงจะเปนชาวไร ชาวนา เปนขาราชการ เปนหมอ เปนทนายความ เปนหนาที่
อะไรก็ส ุด แท; ขอใหด ูใหดี ถา เราสามารถจริง ๆแลว จะมองเห็น วา มัน เปน
การประพฤติธรรมอยูในตัว. นี้คืออาชีพ ในความหมายวาหาเลี้ยงชีพ.
ทีนี้ ความหมายที่ ๒ วา อาชีพในความหมายวา ดํารงชีพ ดํารงชีวิต
อยูในบานเรือนทุก ๆ อิริยาบถ ไมไดไปอยูกลางนาแลวทีนี้. รวมความวา ระบบชีวิต
ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติอยู เรียกวาดํารงชีพ; จะตองดํารงชีพใน
เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องหลับ เรื่องนอน เรื่องทุกอยางทุกประการแหละ, กระทั่งการ
คบหาสมาคม การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน อะไรทุกอยาง มารวมอยูในหนาที่ของ
มนุษ ย ผูดํ า รงชีพ นี ้; ตอ งทํ า ใหม ัน ถูก ตอ ง. ตอ งทํ า ใหม ัน ถูก ตอ ง มีคํ า วา
"ถูกตอง" เขามา คือให เปนการดํารงชีพที่มีคามากที่สุด.
พอ บา น แมเรือ น หรือ อะไรก็ต าม ขอใหดํา รงชีวิต อยู ในลัก ษณะ
ที่มันมีคามากที่สุด; ถาเปนคนปกติ ไมบาๆ บอๆเสีย คือไมวิกลจริต ไมอะไร
เสียนี่ เปนคนปกติ เขาก็จะตองนึกได ก็จะคิดได ก็จะคิดไปในทางที่ใหมันมีชีวิต
อยูอยางมีคามากที่สุด เพราะรูจักความหมายของคําวา "คา" อยางถูกตอง. แตนี่คิด
แตจะไปดูหนัง ดูละคร ไปทําอบายมุข จนกระทั่งวาไมมีเงินจะทํา ก็ยังไปทําหนี้สิน
ขึ้นมา เพื่อจะไปทําอบายมุข; นี้จะเรียกวา ดํารงชีพชนิดไหนกัน มันไมรูวาเกิด
มาทําไม.
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ดํารงชีพที่นอมไปเพื่อนิพพาน ฟงแลวมันก็นาหวัวอีกแหละ คือยิ่ง
อยูไปวันหนึ่ง ก็ยิ่งรูเรื่องพระนิพพาน, ยิ่งวัน ก็ยิ่งรูเรื่องพระนิพพาน. นี่ขอใหมี
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ลมหายใจอยูในโลกนี้ มีชีวิตอยูในโลกนี้ ชนิดที่ยิ่งวันก็ยิ่งรูเรื่องพระนิพพาน คือเรื่อง
ความสงบเย็นของชีวิตนั่นเอง คือความถูกตองของการดํารงชีวิต แลวมันก็จะนอมไป
หาพระนิพพานเอง.
เราจะทําอยางไร จะใหเยาวชนของเรา รูจักดํารงชีวิตชนิดนี้ : มีชีวิต
มาวันหนึ่ง ก็รูเรื่องพระนิพพานเพิ่มขึ้นสวนหนึ่ง ลวงไปวันหนึ่ง ก็รูเรื่องพระนิพพาน
เพิ่มขึ้นสวนหนึ่ง; คลาย ๆกับวา พอค่ําลงก็มาคิดบัญชี : วันนี้ไดทําอะไร ที่ทําให
มีความเขาใจถูกตอง, มีความอะไรๆถูกตอง ตามหลักแหงธรรมะ ประกอบไปดวย
องค ๘ ประการนั่นแหละ. เอาเรื่องมรรคมีองค ๘ ประการ มาเปนหลักตัดสินก็ได
วาวันนี้เราไดทําอะไร ที่เปนไปอยางถูกตอง ตามหลักของมรรคมีองค ๘ ประการ กี่องค
หรือวาทุกองค? หรือวามากนอยเทาไร? นี่คือดํารงชีวิต ที่มีคามากที่สุด คือนอมไป
เพื่อพระนิพพาน. เมื่อมีการหาเลี้ยงชีวิตถูกตอง และดํารงชีวิตถูกตองแลว เราจึง
จะเรียกวา มีความรูทางอาชีพที่ดี.
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เดี๋ยวนี้เขาสอน แตเรื่องวา เรื่องไฟฟา เรื่องวิศวกรรม เรื่องพาณิชยกรรม
เรื่องกสิกรรม อะไรตางๆ; เขาเรียกวาอาชีพ มากมายหลายสิบอยาง. แตมันมี
ความหมายนิดเดียว มีความหมายนิดเดียว ไมเต็มตามความหมายของคําวา "อาชีพ"
เพราะวาเขาทําเพื่อเห็นแกปากแกทอง แลวก็เพื่อกิเลสตัณหา, แลวก็เพื่อกามารมณทั้ง
นั้น . เด็ก ๆ ของเราเรีย นวิช าชีพ เพื ่อ กิเลสตัณ หา เพื ่อ กามารมณทั้ง นั ้น ; จึง
ไมมีคําวาอาชีพอยูในนั้น ตามความหมายที่กําลังพูดถึงนี้ คือวาหากินก็ถูกตอง ดํารง
ชีวิตอยูก็ถูกตอง.

นี่ขอทบทวนวา ศิ ลปศาสตรหมวดที่ ๑ นี่คื อ รูหนั งสือ, ศิลปศาสตร
หมวดที่ ๒ นี่คือ รูอาชีพ.
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ศิลปศาสตรหมวดที่ ๓ อยากจะระบุไปยัง อนามัย. ภาษาโบราณกอน
พุ ท ธกาล คํ า ว า อนามั ย หมายถึ ง ไม มี สิ่ งที่ เป น อั น ตรายแก ชี วิ ต ; จะใช คํ าว า
ผาสุกแกชีวิตก็ได. แตวาตัวแท ๆ มันก็คือ สภาพ หรือ ภาวะที่มั นปราศจากอันตราย
ของชีวิต เราเรียกวาอนามัย.
มนุษยทุกคนจะตองมีความรูเรื่องนี้ อะไรที่มันเปนอันตรายแกชีวิต ในการ
กิน การอยู การนั่ง การนอน การยืน การเดิน การอาบ การถาย อะไรก็ตามเถอะ
หรือวานอกบานนอกเรือน ไกลออกไปก็ตาม ตองรูจักทํา ใหไมเปนอันตรายแกชีวิต;
แลวใชชีวิตไดอยูเปนปกติสุข. อยางนี้เราเรียกวาอนามัยหมด; ฉะนั้นที่เราสอนกัน
เรื่องอนามัยในเวลานี้ มันจะนอยเกินไป มันจะแคบเกินไป. ไปพิจารณาดูกันเสียใหม
นอกจากจะรอดชีวิตอยูไดแลว ยังจะทําใหสมรรถภาพสมบูรณ มีกําลังกายสมบูรณ
มีกําลังจิตสมบูรณ คือ มีอนามัยทั้งทางกาย และทางวัตถุ นั่นเอง; นี่เรียกวา
ศิลปศาสตร, หมวดที่ ๓
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ศิลปศาสตรหมวดที่ ๔ คือ ความอยูรอดทางการเมือง. คําวา "การเมือง"
ในที ่นี ้ก ็ หมายถึง สัง คม. เมื ่อ ชีว ิต หนึ ่ง ๆ คือ คนหนึ ่ง ๆ มัน รอด; แลว มัน ยัง จะ
ตองมานึกถึง รอดของสังคม คือการอยูรวมกันเปนหมู อีกทีหนึ่ง.
ถาเราปฏิบัติไมถูกตอง หมูของเราจะไปไมรอด จึงตองมีความรู สําหรับ
หมูของเราอยูรอด เปนไปรอด อีกทีหนึ่ง; นี้คือความรูเกี่ยวกับสังคม ที่จําเปนจะ
ตองรู เชนความรูทางเศรษฐกิจ ความรูทางการเมือง ความรูทางการปกครอง ความรู
ทางวัฒ นธรรม เรื่องตัวเรา เรื่องชาติ เรื่องศาสนา เรื่องพระมหากษัตริย เรื่อง
รัฐธรรมนูญ อะไรก็ตาม; หมดนี้รวมกันเขาแลว มันก็เรียกวา ความรูเรื่องความ
รอดในทางสังคม.
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ที่เขาใชคําวา political, political นะ จะแปลวา สังคมก็ไมได เขาแปลวา
การเมือง. แตถาพูดวา "การเมือง" มันก็ไมหมด ความหมายมันก็ไมหมด เพราะ
มั น มาถึ งการสั งคมด วย. เราใช คํ ารวมๆ เป น ภาษาไทยวา "ความรอดทางสั งคม"
แตถาในภาษาที่เขาใชกันอยู มันจะเปน ความรอดในทางการเมือง เชน ประเทศชาติ
อยูรอด หรือศาสนาอยูรอด หรือวาครอบครัวอยูรอด บานเมืองอยูรอด.
นี่ตองรอดอีกรอดหนึ่ง หลังจากที่คนคนหนึ่งมันรอดมาแลว; มันตอง
มามี รอดรวมๆกันเปนหมูอีกทีหนึ่ง. นี้เปนสิ่งที่เราตองรู ตองรูอยางถูกตอง แลว
ก็ไมเฟอ. เดี๋ยวนี้มันรูเฟอ;มันก็เทากับไมรู เพราะมันแกปญหาไมได.
ทีนี้ศิลปศาสตรหมวดที่ ๕ อยากจะระบุไปยังเรื่อง โลกที่เราอาศัย. คําวา
โลกนี้มันกินความกวาง คือ ตัวแผนดินก็ได ตัวสิ่งที่มีอยูในแผนดินก็ได; แลวก็
มีทั้งที่มองเห็นตัว และมองไมเห็นตัวก็ได. โลกที่เราอยูอาศัยนี่ เราจะตองรูมันใหดี
ความรูเรื่องดาราศาสตร เรื่องภูมิศาสตรเรื่องธรณีศาสตร ธรณีวิทยา อะไรอีกมาก
มาย นับไมไหว นั่นนะมันก็รวมอยูในขอนี้; เราตองรูเรื่อง โลกที่เราอาศัยนี้ใหดี.
เราจะใชโลกนี้ใหเปนประโยชนได มิฉะนั้นแลว เราจะเปนผูทําลายโลก เหมือนกับที่
เรากําลังทําลายโลกอยูในเวลานี้.
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พูดแลวก็ไมกลัวใครจะเกลียด คือวา เรา มนุษยในปจจุบันนี้อยูอยาง
ทําลายโลก ทําลายสิ่งที่ไมควรเอามาทําลาย. ทรัพยากรในแผนดินของโลกนี้ เรา
เอาขึ้นมาทําลาย โดยที่ไมจําเปน; โดยเฉพาะอยางยิ่ง เชนวาน้ํามันอยางนี้ เอามา
ทําลายเกินความจําเปน ใชในทางที่ไมจําเปนยิ่งกวาที่จําเปน. เรื่องแร ธาตุ โลหะ
ทั้งหลาย เอามาทําเรือรบ มาทํายุทธปจจัยอะไรตาง ๆ แลวก็เพื่อทําลาย แลวก็ทิ้งขวาง
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สูญหายไป, กระทั่งทําลายไม ทําลายทุกอยางแหละที่มันยังไมควรจะทําลาย. นี่เพราะ
เราไมรู เ รื ่อ งโลก; ฉะนั ้น เราจะตอ งรู เ รื ่อ งโลก วัต ถุ นี ้ใ หด ี ๆ ใชใ หเ ปน
ประโยชนอยางยิ่ง อยางทะนุถนอม แลวก็จะยังไมขาดแคลน.
เมื่อรูเรื่องโลกที่อาศัยนี้แลว เราก็จะรูจักเรื่องที่มันเนื่องกัน เชน จะสราง
บานอยางไร, สรางเมืองอยางไร, จัดการอะไรกันอยางไร จะอยูกันอยางไร, เหมือน
กับที่วา ไปอัดออกันอยูที่กรุงเทพฯ ตั้งหลายลานคน จนกรุงเทพฯสกปรกแสนที่จะ
สกปรก เพราะมันก็ไมรู; เพราะไมรูวาโลกนี้มันเปนอยางไร, ควรจะอยูกันอยางไร.
ในปายังวางอยูถมไป ทําไมไมมา อยูอยางสบาย; ไปอยูอยางสกปรก แออัดยัดเยียด
แลวไปอยูกันอยางผิดธรรมชาติ?
เมื่อเชานี้ไดยินวิทยุประกาศ วา กรุงเทพฯ นี้ทรุดลงไปฟุตหนึ่งแลว หรือ
เกินกวาฟุตแลว; เพราะสูบน้ําบาดาลขึ้นมามากเกินไป แลวตึกรามก็สรางขึ้นหนาทึบ
เกินไป, แลวรถขนาดใหญ ขนาดหนัก ที่วิ่งแลวกระเทือนมากนั้น ก็มีมากเกินไป. แลว
ก็กรุงเทพฯก็ทรุดลงไปฟุตหนึ่งกวาแลว พรอม ๆ กันลงไป; นี่เพราะมันไมรูเรื่องโลก.
แมเรื่องวัตถุที่เห็นไดดวยตา มันยังไมเห็น; แลวมันจะเห็นเรื่องที่ไมเห็นดวยตาได
อยางไร. ขอใหรูเรื่องโลกใหมันถูกตอง.
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เอาละ, สิ่งสุดทายของศิลปศาสตร จะระบุวาเปนหมวดสุดทาย คือหมวดที่ ๖
นี้ คื อ จะต อ งรู จั ก หน า ที่ มนุ ษ ย มี ห น า ที่ อ ย า งไร? คํ า ว า หน า ที่ นี้ มั น ต อ งเนื่ อ ง
กั บ สิท ธิเ สมอ. ถา รูห นา ที ่ก ็รูส ิท ธิด ว ย ฉะนั ้น เราเรีย กวา พูด ถึง หนา ที ่อ ยา งเดีย ว
ก็พอ : หนาที่ทางกาย, หนาที่ทางจิต, หนาที่ทางวิญญาณ, หนาที่ตอตนเอง, หนาที่
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ตอผูอื่น, หรือหนาที่ที่มันเนื่องกันไปดวยกันทั้ง ๒ ฝาย แยกกันไมออก; นี้ลวนแต
เปนหนาที่.
เดี๋ยวนี้ไมมีใครรับผิดชอบในเรื่องหนาที่ ตางฝายตางเอาประโยชน
ของตัว มันก็คือทําลายมนุษย ไมยอมรับวามนุษยมีหนาที่ชวยกันผดุงความเปนมนุษย
ความเปนโลก; แลวก็เปนอันธพาลมาก หรือเรียกรองแตสิทธิ แลวก็ไมทําหนาที่.
ปญหาที่เกิดอยูทุกวัน ในบานเมืองนี้ก็คือ การเรียกรองสิทธิโดยไมทําหนาที่.
ถาทุกคนทําหนาที่สมบูรณแลว มันจะไมเกิดความตองการอะไร ถึงกับจะเรียกรองสิทธิ
ดอก มั น จะเป น การได อ ยู ในตั ว ; นี้ เป น เรื่อ งบ า หลั ง เรีย กรอ งแต สิ ท ธิ โดยไม ทํ า
หนาที่ หรือทําหนาที่นอย แลวก็เรียกรองเอาสิทธิมาก. ความรูขอนี้ดูจะยังขาดมาก
กวาความรูอยางอื่น เพราะวา คนมันมีกิเลสมาก เห็นแกตัวมาก จึงไมรูจักหนาที่
และสิทธิ.
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ขอใหไปศึกษาเอาเองก็แลวกัน วาหนาที่ทางกายเปนอยางไร, หนาที่ทางจิต
เปนอยางไร, หนาที่ทางวิญญาณเปนอยางไร; นี้เคยพูดกันมามากแลว แลวก็พอจะ
มองเห็ น เองได ด ว ย.หน า ที่ ต อ ตนเองบ า ง, หน า ที่ ต อ ผู อื่ น บ า ง, มั น ไม เหมื อ นกั น
แลวในบางทีมันมาเกี่ยวพันกันอยางที่แยกกันไมได.

ทีนี้ ความรูศิลปศาสตรเหลานี้ เรายังขาดอยู เราไมไดสอนใหเยาวชน
ของเรา มีอยางถูกตองหรือเพียงพอ; ฉะนั้น เยาวชนของเราจึงมีอะไรประหลาดๆ
คือเดินไปอยางประหลาดๆ สรางปญหาขึ้นมา.
แตขอใหรูไววา แมวาเยาวชนของเรา จะมีความรูทางศิลปศาสตร ครบ
ทั้ง ๖ ประเภท อยางที่วามานี้แลวก็ตาม; ยังหาเปนเยาวชนที่ถูกตองหรือสมบูรณ
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แบบไม. เขาจะตอ งมีค วามรู ท างฝา ยมโนธรรม หรือ ทาง ฝา ยวิญ ญาณศาสตร
อีกทีหนึ่ง; ศิลปศาสตรอยางเดียวไมพอ มันเปนเรื่องทางวัตถุ ทางรางกายไปเสีย
ทั้งนั้น.
....

....

....

....

พิจารณาดูความรูทางมโนธรรมที่เรียกวาวิญญาณศาสตร.
ทีนี้ก็มาถึงหมวดพุทธศาสตรประเภทที่ ๒ คือ พุทธศาสตรฝายมโนธรรม
หรือ วิญญาณศาสตร นั่นเอง นี้ไมเกี่ยวกับวัตถุ ไมเกี่ยวกับโลก ไมเกี่ยวกับเรื่อง
ทางกาย แต เกี่ยวกับเรื่องทางใจโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นมันจึงกลายเปนเรื่อง
อุดมคติไป.
คําวา "อุดมคติ" นั้น เปนนามธรรม เปนเรื่องทางจิตทางใจ ทางสติ
ปญญา ทางความรู ความคิด ความเห็น ความเชื่อ; นี้เราเรียกวาอุดมคติ เปน
เรื่องทางฝายมโนธรรม เปนวิญญาณศาสตร. คําวาพุทธศาสตรประเภทที่ ๒
เปนเรื่องฝายนี้.
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สําหรับอุดมคตินั้น มันควรจะพูดแตเพียงวา "รูอุดมคติของการเกิดมา
เปนมนุษ ย" ก็จะพอแลว. อุดมคติของมนุษยนี้ สรุปไวในคําสั้นๆวา "รูวาเกิด
มาทําไม", ปญหาทางนามธรรม ก็สรุปลงไปที่คําวา "รูวาเกิดมาทําไม"; ขยาย
ความออกไปวา เกิดมาทําไมจึงจะดี. ถาตัดบทออกไปเสียวา บัดนี้มันเกิดมาแลว
ยอมรับวาเกิดมาแลว; แมไมเจตนาจะเกิด แตมันก็ไดเกิดมาแลว. และเมื่อเกิด
มาแลว ควรจะทําอะไรจึงจะดี; นั่นแหละจะพบอุดมคติไดโดยงาย.
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ปญหาชั้น อุดมคติทางนามธรรม นี้ ควรจะอาศัยหลัก ๓ อยาง ที่เรียกวา
พุทธศาสตรา ธรรมศาสตรา สังฆศาสตรา นั่นเอง; แตวาเอากันเพียงความรู ยังไม
เล็งไปถึงการปฏิบัติ. ความรูวาเกิดมาทําไม, แลว ความรูวาทําอยางไร, แลว
ความรูวาจะรวมมือกันอยางไร, มันเปนหลักของศาสตรทั้งสาม. แตเดี๋ยวนี้เราจะ
เอามา แตสวนที่เปนความรู เพราะฉะนั้นมันจึงเปนเพียงความรู รูวาเกิดมาทําไม,
แลวก็รูวาจะตองทําอยางไร, สําหรับอุดมคติอันนั้น; แลวยังรูเทาแตรูนะ ยังไมได
ปฏิบัติ รูวาจะรวมมือกันอยางไร ในการอยูดวยกันในโลกนี้.
สําหรับอุดมคติขอที่ ๑ วา เกิดมาทําไม จึงจะดี? มันก็มีปญหาตอไป
วา ดีนั้น คือ อยางไร. เกิด ใหค วามหมายของคําวาดี ไมต รงกัน ก็มาทะเลาะ
กัน; เหมือนอันธพาลนะ เขาก็วาดีของเขาอยางหนึ่ง บัณ ฑิ ตก็วา ดีของเขาไป
อี ก อย า งหนึ่ ง ก็ เลยทะเลาะกั น . มั น ต อ งรูในข อ นี้ ด ว ย :ที่ ว า ดี หรือ ไม ดี หรือ
เหนือไปจากดีนั้น คืออยางไร.
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เกี่ยวกับคําวา ดี ดี นี้ มี อ ยู ๓ แขนง : คือ ดีนั้ น เป นอยางไร, ไม
ดีนั้นเปนอยางไร, แลวเหนือนั้นขึ้นไป คือไมเรียกวาดี ไมเรียกวาไมดีนั้นเปนอยางไร.
นี่ตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ทานสอนใหรูถึงอยางนี้.
ดี คือทุกคนยอมรับได คนปกติทุกคนยอมรับได ไมทําอันตรายใคร;
คนพอใจไดโดยสัญชาตญาณ นี่เรียกวา ดี.

สวน ไมดี นั้น มันทําอันตราย. ทุกคนก็ไมปรารถนา จะใหใครมาทํา
อยางนั้นแกตน; เพราะมันทําใหลําบาก ยุงยาก และเปนทุกข นี้เรียกวาไมดี.
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ทีนี้คําวา "เหนือดี" นั้น ก็มีจิตใจสูงไปกวานั้น คือจะไมยินดียินราย
ในสวนไหนหมด.
นี้เกี่ยวกับคําวา "ดี" มีอยูอยางนี้ จะตองรู; เมื่อรูแลว ก็รูสิ่งที่เรียกวาดี.
ทีนี้เมื่อรูจักสิ่งที่เรียกวาดีแลว ขอใหระวังหนอยนะ คือ ใหรูจักปรารถนา
ในสว นที ่น า ปรารถนาของคํ า วา "ดี". เดี ๋ย ววา ดี ดี แลว ก็ต ะครุบ เอาไปหมด;
มันจะกัดเอา; สวนที่นาปรารถนาของสิ่งที่เรียกวาดีนะมีอยู. ดังนั้นมันจึงมีสวนที่
ไมควรปรารถนา ไมนาไปปรารถนา; ถาไปปรารถนาสวนนี้ แลวจะยึดมั่นถือมั่น แลว
จะตองเปนทุกข เพราะสิ่งที่ตัวเรียกวาดี, หรือวาถารูเสียแลววา สิ่งที่วาดีนี้มันก็มีสิ่ง
ที่ไมควรปรารถนา พอสิ่งนั้นเกิดขึ้น เราก็ไมเดือดรอน.
ตัวอยางงาย ๆเชนวา ถาดีตองมีคนอิจฉา, ถาดีตองมีคนอิจฉา. ถาพอ
มีคนอิจฉาขึ้นมา เราก็โทษความดี อยางนี้มันโง; ทําไมไมรูเสียกอนวา ดีตองมี
คนอิจฉา เมื่อมีคนอิจฉาก็ตองถือเปนเรื่องที่มันดี แลวเราก็ไมยึดถือในสวนนั้น; เรา
เอาสวนที่วา ไมเกี่ยวกับวาคนอิจฉา เอาสวนที่มันมีความสุข ความสงบสุข.
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เรื่องชั่วไมตองพูด เปนยกเลิกกันไปหมด; แตเรื่องดีนี้ยังจะตองดู
ใหดีวา ; สว นที่ค วรปรารถนามัน ก็ม ี, สว นที่ไ มค วรจะไปยุง ดว ยไปยึด ถือ
มันก็มี. เดี๋ยวนี้คนมันหลงในความดี มันก็เลยแกปญหาเหลานี้ไมได มันเปนโรค
เสนประสาทเพราะความดีกันนี้ มากเหลือเกินในโลกนี้ เพราะไปยึดถือในความดี, หรือ
ในสวนของความดีที่ไมควรปรารถนานั่น คืออยาไปยึดถือก็แลวกัน.
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ความดีนี้มันเปนชั้น ๆ ๆ ๆ; พวกที่อยูในชั้นธรรมดาสามัญ ก็เรื่องกามารมณดี. พวกอยูในชั้นรูปาวจรก็วา ไมเกี่ยวกับกามารมณ เปนรูปบริสุทธิ์ดี. ที่สูงขึ้นไป
เปนพวกอรูปาวจรก็วาอยาเอาเลยเรื่องรูป แมจะบริสุทธิ์ ก็อยาเอาเลย เอานามธรรมดี.
ขอละเอียดอยางนี้ไมตองอธิบายกันในที่นี้; แตบอกใหรูวา มันมีอยูเปนชั้นๆอยางนี้
กระทั่งวา เปนโลกุตตระ คืออยูเหนือชั่วเหนือดีไปเสียเลย. ไปหาศึกษาเอาจากพระคัมภีรทางพระพุทธศาสนา จึงใหเรารูวาดีนั้นมีอยูชั้นกามาวจรก็มี, รูปาวจรก็มี,
อรูปาวจรก็มี, โลกุตตรภูมิก็มี โนน.
เอา, สรุป ขอนี้ก็วา เรารูวาเกิดมาทําไมจึงจะดี, แลวอยางไรเรียกวาดี,
อยางไรเรียกวาไมดี, อยางไรเรียกวาเหนือไปจากดี; แลวก็ยังรูวา สวนที่ไมควรไป
ปรารถนา ของสิ่งที่เรียกวาดีนั้น ก็มีอยู มันเปนธรรมดา จะไปยึดมั่นถือมั่นไมได
แม จะดีอยางไร ก็ยังอนิจจังทุกขัง อนัตตา อยางนี้เป นตน; ก็พยายามใหมั นมี
การเลื่อนชั้น ของสิ่งที่เรียกวาดี จนกวาจะอยูเหนือความดี สูงสุดกันเทานั้นเอง.
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ทีนี้อุดมคติขอที่ ๒ ที่ถัดไปก็วา ทําอยางไร จึงจะได อยางที่กลาวมาแลว
นั้น ที่จะดีนะ ทําอยางไรจึงจะดี. นี้ก็เหมือนกับที่พูดมาแลวในเรื่องศิลปศาสตร :
ดํารงชีวิตใหถูกตองทั้งฝายรูปธรรม และนามธรรม. การหาเลี้ยงชีพถูกตอง การ
ดํารงชีวิตถูกตอง แยกออกเปนสวนรวมๆกันมากๆแยกออกมาเปนสวนยอยอยางเดียวๆ
เฉพาะกรณี เฉพาะบุคคล เฉพาะเวลา เฉพาะสถานที่ เปนตน ใชคําวา "เปนตน"
เชน เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ไปหาอานดู รูความพอเหมาะพอดี หรือ ถูก
ตอง ของเหตุ ของผล ของตน ของประมาณ ของเวลาของบริษัท แลวของบุคคล;
ที่เขาเรียกวาสัปปุริสธรรม ๗ แตละสวนๆมันถูกตอง และทั้งหมดมันก็จะถูกตอง.
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ฉะนั้นหลักธรรมะชนิดนี้ จะเปนคําตอบของปญหาที่วา "ทําอยางไรจึงจะดี
ไดดังที่เราปรารถนานั้น?" และขอนี้ก็จะไปพูดกันอยางละเอียด ในหัวขอถัดไป ที่เรียกวา
ธรรมศาสตรา.
ทีนี้ก็มาถึงอุดมคติที่ ๓ ที่วา ควรรวมมือกันอยางไร; เพราะวาทําไป
คนเดียวไมได, ดีคนเดียวก็ไมได, อะไรคนเดียวก็ไมได, ฉะนั้นตองมีการรวมมือ ก็มี
หัวขอที่สําหรับคิดวา รวมมือกันอยางไร จึงจะไดสิ่งนั้นมา? สิ่งใดเปนวัตถุประสงค
ของมนุษยหรือของเรา เราจะตองรวมมือกันอยางไร จึงจะไดสิ่งนั้นมา? และวาเมื่อ
เราไดสิ่งนั้นมาแลว เราจะอยูรวมกับสิ่งนั้นไดโดยวิธีใด? เมื่อไดอะไรตามอุดมคติแลว
เราจะใชอุดมคตินั้นอยางไร?
เหมือนกับไดเงิน ไดทอง ไดแกว ไดแหวน มา แตใชมันไมถูก มัน
ก็มาเปนอันตราย; มันยังมีเทคนิคที่วา จะตองอยูกับมัน หรือเกี่ยวของกับมัน หรือ
ใชมัน อยางถูกตอง. คนที่มีครอบครัวแลว จะรูเรื่องนี้ดีกวาคนที่ยังไมเคยมีครอบ
ครัว : เราจะตองประพฤติกระทําตอครอบ-ครัวอยางไรนี้ คนไมเคยมีครอบครัวมันรู
ไมได, นี ้เปน ตัว อยา งที่วา สิ่งที ่เปน อุด มคตินี ้ก็เหมือ นกัน ; ถา ไมรูจ ริง มัน ก็
จะเอามาทําความลําบากยุงยาก หรือสรางปญหาขึ้นมาใหมอีกระบบหนึ่ง เพราะมัน
ผิดฝาผิดตัวกัน เปนตน.
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ทีนี้เพื่อประโยชนในขอนี้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เราก็ จะตองรูถึงวิธีการ ที่จะ
สงเสริมใหโลก โลกทั้งโลกของเรานี้ ใหมันเต็มไปดวยสิ่งนี้ คือเต็มไปดวยสิ่งที่วา
ดีวาเลิศนี้ โดยวิธีที่วา เผยแพรสิ่งนี้ ทําความเขาใจในสิ่งนี้ ใหมันทั่วกันไปหมดทั้งโลก
ในหมูคนในโลก คือพวกพองของเรา. แลวเราอยานึกถึงแตเราคนเดียว นึกถึงผูอื่น
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ดวย; เมื่อนึกถึงผูอื่นดวย เราจะตองนึกถึงวิธีทําความเขาใจระหวางกันและกันดวย,
เมื่อจะทําความเขาใจระหวางกันและกันดวย แลวมันก็ตองรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ที่มันเกี่ยวกับสิ่งนั้น. เดี๋ยวนี้มันหายาก เพราะวา คนแตละคนนี้ มันมองแตตัวเอง
มันก็ไมพบวิชาสําหรับจะรวมมือกับผูอื่น.
การศึกษายังไมพอ เยาวชนของเรา ยังขาดความรูในสวนนี้ ซึ่งเปน
เรื่องทางจิต ทางวิญญาณ ไมมีในโรงเรียนไหน มหาวิทยาลัยไหน ที่มีหัวขอสอน
หรือหลักสูตรสอนใหรูวาเกิดมาทําไม. เขาเห็นวา เปนเรื่องบาบอที่สุด ถาจะเอาไป
สอนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ก็วานี้มันเปนเรื่องบาบอที่สุด เขาก็ไมเอาไปสอน;
ฉะนั้นเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว ก็ยังไมรูวาเกิดมาทําไม? เพื่ออะไร? โดยวิธีใด?
ยังเหลือที่จะตองมองอีกตอไป ก็วา วิญญาณศาสตร-ศาสตรฝายวิญญาณ,
หรือ ฝ ายมโนธรรม นี้ มั นมี อานุ ภาพ ที่ จะทํ าให ความรูฝายศิ ลปศาสตร ไม เป นหมั น
หรือขาด หรือเกิน. ความรูฝายศิลปศาสตร ก็ไดพูดมาแลววา มันเปนอยางไรบาง
คือความรูที่มนุษยในโลกเขาร่ํารวยกันนักนะความรูทางศิลปศาสตร; แตเขาไมมี
ความรูทางมโนธรรม หรือทางวิญญาณศาสตร. ขอนี้เองเปนเหตุใหใชความรูฝาย
ศิลปศาสตรนั้นผิดหมด : เกินไปก็มี, ขาดไปก็มี, เปนหมันอยูอยางมาก; ที่เรียก
วาสูญ เปลา การศึกษาสูญ เปลาในโลกนี้ ลงทุนเพื่อการศึกษามหาศาล; แตวา
สูญเปลา เพราะวาสิ่งนั้นไมไปทําประโยชนใหแกมนุษยเลย เรียนกันเปนบาเปนหลัง.
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ฉะนั้น วิญญาณศาสตร นี้ ก็จะ ทําใหศิลปศาสตรไมสูญเปลา, ไม
เปนหมัน ไมขาด ไมเกิน เปนตน. ขอใหเยาวชนของเรา มีความรูในสวนนี้ เปน
ความรูที่สมบูรณ; เยาวชนของเรา ก็จะสรางโลกที่ดี ในอนาคต.
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[ ตองรูจักคําสําคัญ เพื่อประโยชนในการศึกษาปฏิบัติ. ]

คําสําคัญที่ เราจะตองรู สําหรับคําสําคัญที่เราจะตองรู เชนคําวา
ธรรมะ เชนคําวาศาสนา เชนคําวา พระเจา เชนคําวา สัจจะ นี้มันเครือเดียวกัน.
คําที่ ๑ คําวา ธรรมะ เปนแมบท ก็แลวกัน; แลวขยายลูกบทออกไป
เปน ศาสนา บางเปน พระเจา บาง เปน ธรรมสัจจะ บาง เปน สัจจธรรม บาง เปน
ความจริง บาง อีกมากมาย หัวหนาหมวดของมันก็คือ คําวา "ธรรม" แจกแขนงไป.
คําที่ ๒ คือ ชีวิต ถาเรารูจักคําวาชีวิต เราจะตองรูจักคําวา "ตัวตน"
หรือ "อุดมคติของตัวตน".
คําที่ ๓ ตอไปก็คําวา ชาติ หรือเกิด คือเกิดอยางไร? เกิดทางกาย เกิด
ทางวิญญาณโดยวิธีใด?
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ทีนี้คําที่ ๔ วา พัฒนา ถาเกิดมาแลวไมพัฒนา มันเสียชาติเกิด. คํา
เหลานี้มันหยาบคาย แตมันไมรูจะพูดอยางไร; ถาเกิดมาแลว ไมรูจักชีวิต ไมรูจัก
พัฒนาชีวิต มันก็เสียชาติเกิด.

ขอใหไปสนใจคําสําคัญๆซึ่งที่แทก็มีอยูไมกี่คํา เพราะมันจัดเปนหมวดๆได.

หมวดธรรมะก็รูจักศาสนา รูจักพระเจา รูจักอะไรตาง ๆ ที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่
จะเรียกกันวาศาสนา.
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หมวดชีวิต ก็รูทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับชีวิต : ชีวิตทางวัตถุ ชีวิตทางนามธรรม
ชีวิตในภาษาคน ชีวิตในภาษาธรรม, สิ่งที่เรียกวาตัวตน หรือมิใชตัวตน; บางที
ก็พูดกันสับสนไปหมด จนพูดวาตัวตนก็ถูก พูดวาไมใชตัวตน มันก็ถูกอีก นี่เพราะ
เขาไมรูจักคําวาชีวิตคืออะไร.
มัน จะตองรูจักอุดมคติของชีวิต ใหถูกตอง เพราะขอสําคัญมันอยูที่ชีวิต
นะ. มั น มี อ ะไร ที่ น าปรารถนายิ่ งไปกวาชี วิต ; เราก็ ต อ งการจะมี ชี วิต อยู . แล ว
บางทีก็ใชคําวา : ชีวิตนิรันดร ชีวิตที่ไมรูจักดับ ไมรูจักสิ้นสุด อยางนั้นก็มี มันก็
มีได และมีจริง ชีวิตนิรันดร; แตมันความหมายอื่น.
ชีวิตในความหมายอื่น มีได เป น ชีวิตนิ รันดร เหมือนกับศาสนาอื่น
เขาจะพูดวา :เขาตองการจะตายแลวไปอยูกับพระเจา เปนชีวิตนิรันดร; มันก็ถูก
ของเขา อยาไปดูถูกเขา มันถูกของเขา เพราะเขามีความหมายอยางนั้น และมีความ
หมายถูกตอง. ศาสนาที่ถือพระเปนเจาแลวก็จะมีหลักอยางนี้ทั้งนั้น วาเราทําอะไร
ในโลกนี้ ทํ าดี ทุ กอย างในโลกนี้ เพื่ อตายแล วจะไปนั่ งอยู ข างๆพระเจ า เป นชี วิ ต
นิรันดร.
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แต ในสวนพุทธศาสนา นี้ ไมไหว ไมถูก บาบอเลย พูดเสียอยางนี้;
เพราะวามันใชคําพูดตางกัน แลวพุทธศาสนานี้ ก็เราตองการดับไมเหลือโนน เรา
ไมตองการจะไปมีชีวิตนิรันดร เราตองการดับไมเหลือเปนนิพพาน, อันนี้แหละเสีย
เปรียบกันมาก; เราพูดแบบไมมีอะไร แบบปฏิเสธหมด, สวนฝายโนนเขาพูดแบบ
ที่มันมีอะไรอยูตลอดกาล.
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รูจักพู ดให ดี ๆ วา นิ พ พานนั้ นเป นอมตะ วานิ พพานนั้ นไม ตา เพราะ
ฉะนั้นนิพพานจะตองมีสภาพอะไร อันใดอันหนึ่ง ที่นิรันดรดวยเหมือนกัน ฉะนั้นใน
พุ ท ธศาสนานี้ ก็ มี นิ รัน ดร มี อ ะไรนิ รัน ดร; ไปคิ ด เอาดู . ถ า ใช คํ า วา "ชี วิ ต " ก็ ได
แตตองพูดใหเปน; เพราะวาคําวา "ชีวิต"มันเลื่อนความหมายเรื่อยไป ๆ ๆ.
นี้ เดี๋ ยวนี้ เรามั น รูจั ก ชีวิต แต ในเรื่อ งชี วิต วัต ถุ เรื่อ งเป น เรื่องตายกั น
แต ใ นเรื่ อ งวั ต ถุ ; เรื่ อ งนามธรรม เรื่ อ งวิ ญ ญาณ ไม รู จึ ง ไม รู เรื่ อ ง ชี วิ ต นิ รั น ดร
คื อ พระนิ พ พาน; ฉะนั้ น จึงสอนให เยาวชนรูเรื่องชี วิต ในความหมายของคํ าคํ านี้
ในระดับแหงความหมายนั้น มันคงจะดี.แตเขาวามันบา ไมเอามาสอนในโรงเรียน
ในมหาวิทยาลัย ในอะไรตาง ๆ.
ขอสรุปสักหนอยวา สิ่งที่เรียกวา อุดมคติของชีวิตนั้น มีคามาก ประเสริฐ
ที่สุด และจําเปนที่สุด ถาไมรูจักอุดมคติของชีวิตแลว ก็จะจม, จะจมลงไป จมลงไป
จมลงไป ในโคลนแหงกิเลสนะ. กิเลสมีอยางไร ตองการอะไร มันก็จะจมลงไปใน
โคลนนั้น; แตถามีอุดมคติของชีวิต มันจะถอนขึ้นมา ถอนขึ้นมา ถอนขึ้นมา มัน
จะไปที่รอดพนและปลอดภัย. ฉะนั้นเราตองมีอุดมคติที่ถูกตอง จึงจะได.
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คํ า ว า "อุ ด มคติ " มั น เป น สิ่ งที่ ใครผู ก ขาดไม ได ; คนโงก็ เอาไปใช ได ,
คนมีปญญาก็เอาไปใชได. คนโงก็มีอุดมคติของความโง, คนฉลาดก็มีอุดมคติของ
ความฉลาด. ฉะนั ้น เราตอ งมีอ ุด มคติถ ูก ตอ ง ที่เรีย กวา "อุด มคติข องชีวิต "
แลวก็จะไมจมลงไปในกาม หรือเปลือกตมจะถอนขึ้นมา ถอนขึ้นมา หลุดพนจาก
ปญ หาทั้งหลาย. นี้เรียกวาอุดมคติของชีวิตที่ถูกตอง. เดี๋ยวนี้เยาวชนของเรามีแต
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อุดมคติแบบของเขาเอง อุดมคติของเยาวชนนาสงสาร อุดมคติของเยาวชนที่ยังเล็ก
ยังไมลืมหูลืมตา แลวอยากจะเรียกใหเต็มภาคภูมิวาอุดมคติของเยาวชน "บาลวย"
ภาษาบานเราปกษใตโดยเฉพาะ พวกที่กรุงเทพ ฯ คงฟงไมถูก.
"บาลวย" นี่ พวกกรุงเทพฯคงฟงไมถูก หรืออาจจะฟงถูกก็ได อาตมา
ไม ท ราบ; คื อ ไก ตั ว ผู ที่ มั น รุน กระทง อะไรขึ้ น มา พอมี ห างลวยออกมา มั น บ า
หางของมัน. คนหนุม ๆ มันบาลวย มันเพิ่งจะมีลวย มันเพิ่งจะรูจักกามารมณ มันเพิ่ง
จะรูจักตัวกู - ของกู มันเพิ่งจะรูจักยกหูชู หาง; ฉะนั้นเยาวชนบาลวย มันจึงมีอุดมคติ
ของเขาเอง พูดกันไมรูเรื่อง.
อุดมคติของชีวิต ตองเปนเรื่องของสติปญ ญา และก็ถูกตองแลว
แตเยาวชนเขาไมรูจัก เพราะฉะนั้นเขาจึงมีของเขาเอง ปญหาจึงตกหนักอยูแกสังคม.
ทีนี้เราจะทําใหเยาวชนบาลวยนี้ เลิกบาลวยกันเสียที โดยสอนใหรูจักศาสตร
ทั้งหลายเหลานี้ และก็โดยเฉพาะพุทธศาสตร ที่กําลังพูดถึงในวันนี้. เมื่อพูดวาศาสตร
เหลานี้ ก็คือ พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร, ในวันนี้เราพูดถึงกันแตเฉพาะ
พุทธศาสตร.
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เอา สรุปความ กันเสียที มันเลยเวลาไปมากแลว. พุทธศาสตร คือความรู
ในสวนที่ตองรู รวมทั้งเขาใจ และซึมทราบ แลวก็ยังมีความรู ในการที่จะตองทําใหได
ตามนั้น . ขอใหเ ยาวชนของเรา มีค วามรูใ นสิ่ง ที ่ค วรจะรูห รือ ตอ งรู; และ
ใหเขามีความรูที่วาจะทําใหไดตามนั้นอยางไร พรอมกันไปดวย แลวเราก็จะถือวา
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เยาวชนกับศีลธรรม

เยาวชนของเรามีพุทธศาสตร หรือพุทธศาสตรา ที่สมบูรณแลว พรอมที่จะแกปญหา
ของเขา.
นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสตร หรือพุทธศาสตรา ซึ่ง ประดิษฐคํา
คํานี้ขึ้นมาใหม คอนขางจะแปลกหู วา พุทธศาสตร คือความรู วา ธรรมศาสตร คือ
การทําใหไดตามความรู วา สังฆศาสตร คือ รวมมือกันใหได เหมือนกับวา "สัตว
ทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น" เราอยามีกันแตชื่อ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สําหรับออกชื่อ.
ศาสนาคริสตัง เขาถือวา บาป; คนที่ออกชื่อพระเจา หรือออกชื่อธรรมะ
แตเพียงสักวาชื่อ คือไมทําตาม ไมประพฤติตาม เขาวามันบาป เปนคนบาป.
นี่ระวังใหดี พุทธบริษัทเรา ถาออกชื่อพระพุทธเจาแตเพียงชื่อ นี่ยังเปนคน
บาปกระมัง, ออกชื่อพระธรรมแตเพียงชื่อ มันก็คงเปนคนบาป, ออกชื่อพระสงฆแตเพียง
ชื่อ มันก็คือคนบาป, อยางนอยมันก็บาปเพราะโง เพราะไมรูวาจะทําอยางไร.
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ฉะนั้นอยาออกชื่อกันแตเพียงชื่อ, ถาออกชื่อพระพุทธเจา แลวก็ซึม
ทราบวา พระพุ ทธเจาคืออะไร? และกําลังมีอยูในเรา. พระพุทธเจา คือความรูที่
จําเปนจะตองรู แลวความรูนี้มีอยูในเรา ; แลวทานไมเรียกรองอะไร นอกจากวา รีบ
ทําตามธรรมะนี้ ทานไมเรี่ยไร ทานไมคิดคาปวยการอะไรหมด.

ถาวา ออกชื่อวาพระธรรม ก็อยาออกชื่อเฉย ๆ วาพระธรรมคืออะไร และ
กําลังมีอยูในเรา ; แลวพระธรรมก็มัวแตเรียกรองวา จงรีบประพฤติตามหลักของ
พระธรรมนี่.
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ถา ออกชื่อวาพระสงฆ ก็สงฆจริงๆหนอย คือผูที่ปฏิบัติได; แลว
สอนตอ ๆกันมา, เรียกรองวา พุทธบริษัททั้งหลาย จงรับกระทําตามตัวอยางอันนี้.
ทานไมไดเรี่ยไร ทานไมไดคิดคาสอน ไมคิดคาปวยการ.
นี่ขอใหเรามี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในฐานะที่เปนพุทธศาสตร
ธรรมศาสตร สังฆศาสตร; หรือใหดีกวานั้น ก็เปนพุทธศาสตรา ธรรมศาสตรา
สังฆศาสตรา ตัดปญหาของมนุษย ทุก ๆ อยาง ทุก ๆ ชนิดได.
คําบรรยายสําหรับคําวา พุทธศาสตร ในวันนี้ ก็พอสมควรแกเวลาแลว อาตมา
ขอยุติการบรรยายวันนี้. เปดโอกาสใหพระสงฆทานสวดบทพระธรรม สงเสริมกําลังใจ
ในการปฏิบัติ เพื่อความมีพุทธศาสตรตอไป.
------------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๗หินโคง ๑๙ ก.พ. ๒๐

ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน
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ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายธรรมะ เรื่อง เยาวชนกับศีลธรรม เปนครั้งที่ ๗ แหงภาค
มาฆบูชานี้ อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอยอย วา ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน,
ในครั้งที่แลวมา ไดกลาวโดยหัวขอวา พุทธศาสตรสําหรับเยาวชน; ในวันนี้ก็โดย
หัวขอวา ธรรมศาสตร; ทานทั้งหลายก็คงทายไดเองวา ในครั้งตอไปก็ตอง สังฆศาสตร
เปนแน.
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[ คําปรารภและทบทวน ไปจนถึงหนา ๒๖๖ ]

แมวาจะไดใชคําวา พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร เหมือนที่ได
ยินกันอยูโดยมาก, แตก็ขอใหทราบเถอะวา มันมีความหมายอยางอื่น แปลกไปจากที่
เคยไดยินไดฟง. ในสวนนี้ ตองขออภัยแกทานผูฟงบางทาน ที่เพิ่งจะฟงเฉพาะตอนนี้
ยอมเขาใจไดนอย หรือบางทีก็จะมีบางตอนที่เขาใจไมได เพราะไมไดฟงติดตอกันมา.
เดี๋ยวนี้ มีความจําเปน ที่จะตองบรรยายไปตามลําดับ เพราะมีความมุง
หมาย จะให เป น คํ า บรรยายชุ ด ; จึ ง ขอให ฟ ง ให สุ ด ความสามารถที่ จ ะฟ ง ได
เพราะวาจะตองบรรยายใหติดตอกันไป. และควรจะนึกถึงวา การบรรยายนี้ไมไดเอื้อ
เฟอแกกาละ หรืออภิลักขิตสมัยแตประการใด; อยางวามันเปนวันเนื่องดวยตรุษจีน
ก็ไมไดพูด อะไร ถึงเรื่อ งที่เกี่ย วกับ ตรุษ จีน . ผูที่ม าเลี้ย งตรุษ จีน ก็ตอ งใหอ ภัย ;
แมแกพระเณรทั้งหลาย; ไมไดพูดถึงเรื่องตรุษจีน. นี้ก็เพราะเหตุวา จะตองพูดไป
ตามลําดับของเรื่องที่ไดพูดมาเปนครั้งที่ ๗ ในวันนี้แลว; เปนเรื่องศีลธรรมที่เกี่ยว
กับเยาวชน หรือยุวชนเกี่ยวกับศีลธรรม.
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ขอนี้ไดปรารภถึงขอที่วา เยาวชนมีความสําคัญอยางยิ่ง คือเปนอนาคต
ของมนุษย; อนาคตของมนุษยจะเปนอยางไร ก็แลวแตเยาวชน. ในปจจุบันนี้ก็มี
ปญหาที่เกี่ยวกับเยาวชน เรามีความรูสึกกันวา เยาวชนเปนสิ่งที่ตองปรับปรุง หรือใช
คําอะไรใหรุนแรงไปกวานั้นก็ยังได. แตในที่นี้มุงหมาย ที่จะสรางสรรคเยาวชนประเภท
อภิชาตบุตร คืออนุชนที่ยิ่งไปกวาบิดามารดา คือมีคุณธรรมดียิ่งขึ้นไปกวาบิดามารดา
ก็จะแกปญหาเหลานี้ได.
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ทีนี้ เกี่ยวกับการสรางเยาวชนชนิดนี้ มีความสําคัญอยู ที่จะตองใหเขา
ไดทราบ เรื่องที่สําคัญที่สุดอีกนั่นเอง. เรื่องที่สําคัญที่สุดนี้ คิดดูแลว ก็รูสึกวามัน
มีมาก แลวก็ไมคอยจะเขากันไดกับเยาวชน หรือความตองการของเยาวชน; แตใน
ที่สุดก็นึกถึงเรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญกวาเรื่องทั้งหลาย
ก็เลยคิดวา เราจะใชเรื่องนี้ สําหรับเปนการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อสรางเยาวชน จึงได
พูดเรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในฐานะเปนสิ่งที่จะสรางสรรคเยาวชน. แต
ไดมองเห็น คําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือคําอธิบายอยางที่มีกันอยูนั้น
เยาวชน สายหนา ดวยความไมเขาใจ หรือวาดวยความไมพอใจ; เพราะเห็นวา จะไมมี
ประโยชนอะไรแกตน จึงจําเปนที่จะตองหาคําอธิบาย ชนิดที่เขาจะพอใจ หรือจะยอม
รับได. ในที่สุดมองเห็นวา ใจความอันสําคัญของคําวา พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ
นี่แหละ จะเปนเครื่องชวยได.
ทีนี้ ใจความสําคัญของคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็มีหลาย
อยาง; เชนเราเคยพูดกันถึงเรื่องความสะอาด ความสวาง ความสงบ วาเปนใจความ
สําคัญของคําวา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ อยางนี้ก็ยังมากเกินไป สําหรับ
เยาวชนจะเขาใจ; จึงมองไปในทางที่ใหลดต่ําลงมา. ในที่สุดก็พบวา ความหมาย
ทั้งหมดของคําวา พระพุทธเจานั้น มันเกี่ยวกับความรู เชนเดียวกับความหมายของ
พระธรรมนี้มันเกี่ยวกับการปฏิบัติใหได และความหมายของพระสงฆนั้นอยูที่การทํา
ใหเขากันได.
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สําหรับคําวา "พระพุทธเจา" หมายถึงความรูนั้น; ทานทั้งหลายก็พอจะ
เขาใจได เพราะไดยินไดฟงอยูทั่วๆไปวา คําวาพุทธะแปลวาผูรู แมจะขยายความ
ออกไปเปนผูตื่น ผูเบิกบาน ใจความก็ยังมีอยูที่ ความเปนผูรู นั่นเอง.
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สวน พระธรรม นั้น เปนหลักปฏิบัติ; ไมมีการปฏิบัติ ก็ไมมีพระธรรม
ความรูเฉยๆก็รวมอยูในคําวา "พุทธะ"; ฉะนั้นพระธรรมจึงเหลืออยูแตการปฏิบัติ
ใหได ใหประกอบอยูดวยธรรมจึงถือเอาการปฏิบัติใหถูกตองนี้เปนความหมายของคําวา
พระธรรม.
สวน พระสงฆ นั้น แปลวาหมู; การที่อยูกันเปนหมูไดตองเขากันได,
เขากันไมได ก็ไมมีทางที่จะเปนหมูได. เมื่อพิจารณาดูถึงพระวินัย หรือธรรมะใดๆ
ก็ตาม ที่เกี่ยวกับพระสงฆแลวก็เห็นไดวา เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการทําใหเขากันได
ใหอยูกันได ใหรวมกันไดเปนหมูนั่นเอง; จึงถือเอาความหมายของคําวาพระสงฆนี้
วาไดแก การทําใหเขากันได ซึ่งพูดตามธรรมดาสามัญ ก็คือ ความสามัคคี.
ทีนี้ จะพูด เรื่องความรู ใหละเอียดลออออกไป ก็เลยถือเอาคําวา พุ ทธศาสตร
จะถือเอา การปฏิบัติใหได ก็ถือเอาคําวา ธรรมศาสตร, จะถือเอา การทําใหเขากันได
ก็ถื อเอาคํ าวาสั งฆศาสตร. คํ าวา ศาสตร ในที่ นี้ หมายถึงความหมายตามตั วหนั งสื อ
แทๆ คือหมายถือ ศาสตรา ที่ มี ค ม ที่ จะตัด ป ญ หาใดๆได ; ไมใชหมายถึง
ศาสตร ที่แปลวาความรูเพอเจอ ที่กําลังเฟออยูในโลก, ศาสตรนั้น ศาสตรนี้ไมรูจัก
กี่สิบกี่รอยศาสตร ก็ชวยอะไรไมได เพราะมันไมเปนศาสตราที่จะตัดปญหานั้นเอง.
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นี้เรามีคําวา "พุทธศาสตร" สําหรับตัดปญหา เกี่ยวกับความไมรู หรือ
รูผิด. ถือเอาความหมายของคําวา "ธรรมศาสตร" นี่ก็คือ การปฏิบัติให ได และ
โดยเฉพาะสิ่งที่จําเปนหรือควรจะปฏิบัติ. เดี๋ยวนี้มีปญหาอยูในโลกก็คือ รูแลวก็ปฏิบัติ
ไมได และถือเอาความหมายของคําวา "สังฆศาสตร" นั้น เปนเครื่อง ตัดปญหา ของ
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การที่รวมมือกันไมได. โลกนี้ไมมีการรวมมือ เพื่อจะสรางสันติภาพ มีแตจะ
รวมมือกันทําลายสันติภาพ คือรวมมือกันเปนหมูๆ เปนพวกๆ สําหรับจะยื้อแยง
ประโยชนสวนใหญมาเปนของพวกของตัว อยางนี้ก็เรียกวาไมไดรวมมือกันเพื่อสราง
สันติภาพในโลก.
เราตองการความรวมมือกัน ความเขากัน ได ความสามั คคีกัน ใน
ลักษณะที่เรียกวา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้ง
สิ้น" นี้มาเปนหลักสําหรับการรวมมือกัน. การกระทําใหไดอยางนี้ก็เรียกวา สังฆศาสตรา
คือศาสตราที่จะตัดปญหา ในการที่มนุษยรักใครกันไมได. แมในหมูพุทธบริษัท ก็ดู
ใหดี ก็ยังเขากันไมได ยังแบงเปนพรรค เปนพวก เปนนิกาย แมแตในนิกายเดียว
ก็ยังอิจฉาริษยากัน ไมมีลักษณะแหงสังฆศาสตรอยูในนั้น จึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณา.
แตวาเดี๋ยวนี้ เราพูดกันถึงเรื่องเยาวชน; ตองการจะสรางเยาวชน, ตอง
การจะมอบเครื่อ งมื อ ที่ วิ เศษที่ สุ ด ให เขาสรา งตั ว เอง สํ า หรับ เป น อนุ ช นพวก
อภิ ชาตบุ ต ร คื อเจริญ ดวยคุ ณ ธรรมยิ่งๆ ขึ้น ไปกวาที่ แลวมา; ก็ให สิ่งที่ เรียกวา
พุทธศาสตร คือความรูที่ถูกตองและเพียงพอ, แลวก็ให ธรรมศาสตร คือวิธีการปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติใหไดจริงๆ ในสิ่งที่มนุษยจะตองปฏิบัติ โดยเฉพาะก็คือความดับทุกข, และให
สังฆศาสตร ในฐานะเปนศาสตรา ตัดปญหาที่เขาไมสามัคคีกัน.
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ดังนั้นจึงหวังวา นี่จะเปนพระพุทธศาสนา ที่เยาวชนจะยอมรับได, หรือวา
นี่จะเปนสรณาคมณ ที่เยาวชนจะยอมรับนับถือได; เพราะวาเราจะมัวบอกเขาแตให
ทอง พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ นี่ เขาคง
ไมเอาแน และเขาก็ยอมรับไมได คือ รูสึกเอียน; เชนเดียวกับเยาวชนหัวหงอก
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หัวลานทั้งหลาย ก็เอียนตอคําวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ที่ไมรูความหมายนี่ เต็มทีแลว.
นี้ขอใหสนใจความหมายของ พระพุทธพระธรรม พระสงฆ ในลักษณะที่จะสําเร็จ
ประโยชนได มองเห็นได ปฏิบัติได เชนเดียวกับเยาวชนนี้บางเถิด.
เมื่อพูดถึง พระพุทธเจา แลว ก็ใหหมายถึงความรูที่จําเปน ที่ถูกตอง
และเพียงพอ, เมื่อพูดถึง พระธรรม ก็ขอใหปฏิบัติใหได, เมื่อพูดถึง พระสงฆ ก็ขอ
ใหประพฤติกระทํา ชนิดที่ใหเขากันได เปนเพียงสงฆเดียวในโลกนี้ คือหมูเดียวใน
โลกนี้.
พระพุ ทธเจาไดตรัสรูแลวทรงเปดเผย สิ่งที่จําเปนแกมนุษย เปน
ความรูที่มีคาสูงสุด และทานก็มิไดประสงคอะไรจากเรา ทานไมไดเรียกรองอะไรจากเรา
พระพุ ทธเจาทานไมไดเรี่ยไร ทานไมไดคิดคาป วยการ; ฉะนั้นคงจะเปนที่ถูกใจ
เยาวชน วาทานใหความรู อยางที่บริสุทธิ์ใจ ไมใชเรื่องแลกเปลี่ยนอะไร. และ
ถึงกับวา ทานตองการแตเพียงวา ใหคนทั้งหลายเหลานั้น รีบปฏิบัติ เพื่อชวยตัวเอง;
ไมไดเรียกรองอะไรเพื่อตัวทาน เพื่อพระองคของทาน. เยาวชนคงจะไมรังเกียจ
พระพุทธเจา.
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พระธรรม ก็คือศาสนาของพระองค; มัวพูดแตคําวา ศาสนา จนรูสึก
จะเอียนกันไปหมดแลว. ควรจะพูดถึงคําวา "สิ่งที่จําเปนแกมนุษย สําหรับจะอยู
เปนผาสุก"; หรือเปนพระธรรมอยางกับพระเจา ในศาสนาที่เขามีพระเจา เพื่อจะ
ชวยคน ใหอยูอยางมีชัยชนะ เหนือปญหาทั้งปวง, พระธรรมหรือพระเจานี้ ก็ไมได
เรียกรองอะไรจากเรา นอกจากจะเรียกรองวา "ทานทั้งหลายจงรีบปฏิบัติเถิด เพื่อ
ความรอดของทานเอง, พระเจาก็ไมไดเรี่ยไร ไมไดคิดคาปวยการมีแตขอรองให
ทุกคนปฏิบัติ เพื่อชวยตัวเองใหรอด".
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สําหรับ พระสงฆ นั้นเลา ก็เปนผูที่ไดปฏิบัติจริง อยางที่เราเรียกวา ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติสมควร แกการดับทุกข; ทานปฏิบัติไดผล
แลว ก็สืบวิธีปฏิบัตินี้มา จนถึงเรา. ในที่นี้ ไมไดเล็งถึงสืบตัวหนังสือ ตัวอักษร
เชน พระไตรปฎก เปนตน; แตเล็งถึงการสืบอายุการปฏิบัติ มาถึงพวกเรา. แลว
ทานพระสงฆเหลานี้ ก็ไมไดเรียกรองอะไร ไมไดคิดคาปวยการ. พระสงฆทานไม
ไดเรี่ยไร ไมไดคิดคาตอบแทนใดๆ จึงหวังวา เยาวชนคงจะพอใจในพระสงฆ.
รวมกันแลวเปน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็คงจะเปนสรณาคมน ที่
เยาวชนรับเอาได ถาจะสอนใหเขาทองวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ เปนตน ก็ตองใหเขา
รูความจริงทั้ง ๓ ประการนี้ แลวก็ใหรับเอาได คือใหเขาถึงเนื้อในของศาสนานั่นเอง.
เยาวชนเขายังไมเขาถึงหัวใจของพระศาสนา แลวจะใหเขาชอบใจพระศาสนานั้น มัน
เป น เรื่องความเขาใจผิ ด ของคนแก . เราจะต อ งถื อ วา เยาวชนไม ส นใจพระพุ ท ธศาสนานี้ เปน ความผิด ของคนแกที่ไ มไ ดม อบหมายให ไมไ ดส อนให ไม
ไดชี้แจง; แลวก็มีแตเปลือกของศาสนา หุมหอศาสนาอยูมากเกินไป พอเขาไป
แตะตอง ในสวนที่เปนเปลือกเขา มันก็ชะงัก และถอยหลัง.
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เมื่อมานึกถึงตอนนี้ ความคิดมันเกิดขึ้นมาในจิตใจ; หมูนี้ไมคอยสบาย
นอนมาก ก็ทําใหมีโอกาสแตงกลอน เมื่อคิดถึงขอนี้ ก็แตงกลอนขึ้นมาไดบทหนึ่ง
เรียกวา มังคุดธรรมะ มีใจความวา:-

ไอจอหนึ่ง
มันอาละวาด
ไอจอหนึ่ง
หยิบ บิ,ดุน

กัดมังคุด
ขวางทิ้ง
มีปญญา
กินเนื้อใน

ทั้งเปลือกฝาด
กลิ้งหลุนหลุน
รูคาคุณ
ชื่นใจลิง
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คนโงงับ
ก็อาละวาด
สัตบุรุษ
ดื่มธรรมยิ่ง

ศาสนา
โกรธใจ
ขุดพระธรรม
ดื่มสุข

รองวาฝาด
คลายฝสิง
ไดความจริง
ทุกวันคืน

ลิงหรือคน
กลืนถูกมัน
กลืนทั้งเปลือก
กลืนเนื้อใน

ก็วิกล
ก็กลืนคลอง
ตาเหลือก
ชื่นมื่น

ไดดวยกัน
ไมตองฝน
ตายทั้งยืน
รื่นเริงธรรม.

นี่คือคํากลอนที่นึกได : ลิงตัวหนึ่ง กัดมังคุดแคเปลือก ฝาด แลวก็ขวาง
ทิ้งไป ; ไอลิงฉลาดมันไมกัด มันบิ แลวมันก็ดุนเอาเนื้อในออกมากิน. อาการอยาง
นี้ ก็มีอยูในหมูมนุษยนี่เองคนโงงับศาสนา; ขออภัย ใชคําวางับ; สําหรับ คนโง
มันงับศาสนาทั้งเปลือก มันก็ฝาด แลวมันก็เลยขวางทิ้ง ไมสนใจพระศาสนาเลย,
แลวโกรธหรือเกลียด สิ่งที่เรียกวา ศาสนา เพราะมันฝาดเหมือนกับเปลือกมังคุด.
แตวาสัตบุรุษนี่ เขาทําอยางลิงตัวที่สอง หยิบมาแลวก็บิ แลวก็ดุนกินเนื้อใน มัน
ก็เลยยิ่งกิน ก็ยิ่งมีความสุขสบายใจ.
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แตดูใหดีวา ทั้งคนและทั้งลิงนี้ มันอุตริวิตถารไดทั้ง ๒ อยาง คือกิน
เปน ก็มี กิน ไมเปน ก็มี; แลว จะใหกิน กัน ทั้งเปลือ ก นี้มัน เปน สิ่งที่เปน ไปไมได.
เราจึง ตอ งทํ า ใหเ ปน เนื ้อ ใน สํา หรับ เยาวชนเขาจะเขา ใจได, และกิน ได;
เหตุฉะนั้น จึงไดถือเอาความหมายของคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในลักษณะ
ที่จะเปนเนื้อใน ที่เยาวชนจะรับเอาได วาพระพุทธเจานั้น คือความรูที่จําเปน ที่ถูกตอง
และเพียงพอ, พระธรรมนั้น เปนการปฏิบัติที่สําเร็จประโยชนในการปฏิบัติ, และ
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พระสงฆนั้น คือการทําใหเขากันได สําหรับทุกคน เปนเพื่อนทุกข เกิด แกเจ็บ ตาย
ดวยกัน รวมกันเรียน รวมกันทํา รวมกันไดรับผลของการทํา.
นี่ขอใหเขาใจวา อาตมามีความมุงหมายอยางนี้ ในการที่จะยื่นพระรัตนตรัย ใหแ กเยาวชน ในลัก ษณะที ่เ ขาจะรับ ได; เปน พระรัต นตรัย ที่อ าจจะอยู
กับเราได คืออยูที่เนื้อที่ตัว ที่การปฏิบัติของเราไดจริง, เปนพระรัตนตรัยที่จะชวยให
สรางเยาวชนได เปนเยาวชนอภิชาตบุตร, แลวก็เหมาะแกการที่จะแกปญหา ในยุค
ปรมาณู ซึ่งอะไรๆมันก็เร็ว อยางกับวิ่งไปเสียหมด; จะมัวอืดอาด เฉื่อยชาอยูนั้น
มันไมได.
ที่แลวมามัน พิสูจ นค วามลม เหลว ของการสั่งสอนศีลธรรม หรือ
การมีศีลธรรม; เราจึงตองปรับ ปรุงใหม ใหพ ระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ มา
อยู ใ นวิส ัย ที ่เยาวชนจะรับ เอาได. และใหม าอยู  ในลัก ษณะที ่เรีย กวา ศาสตรา
คื อ ของมี ค ม ที่ จ ะตั ด ป ญ หา อั น ยุ งยากนั้ น ได . และเมื่ อ เราถื อ เอาความหมาย
อยางนี้ มันกลายเปน ไดหัวใจของศาสนา เอามารวมกัน; จะเปนของศาสนา
คริสเตียน หรือของศาสนาฮินดู ของศาสนาอะไรก็ตาม แตละศาสนามีสิ่งที่เรียกวา
ตรีเอกานุภาพ คืออานุภาพ ๓ อยาง ที่เอามารวมปนเขาเปนอันเดียวกัน. เชนพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ, พระพรหม พระนารายณ พระอิศวร, หรือวา พระบิดา พระบุตร
พระจิต ของคริสเตียน; ก็ลวนแตมีความหมายอยางนี้. ตรีเอกานุภาพของทุก
ศาสนา มารวมกัน เปน ศาสตรา สํา หรับ จะตัด ปญ หาของมนุษ ยเ รา; แลว
ขอใหเยาวชนเขาใจเรื่องนี้ มันก็จะสําเร็จประโยชนได ตามที่เรามุงหมาย.
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[ เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.]

เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจา ไดกลาวแลว ในการบรรยายครั้งที่แลวมา วันนี้
จึงถือโอกาสที่จะพูดกันเรื่อง พระธรรม หรือ ธรรมศาสตร.

ตรีรัตนศาสตรแยกกันไมได.
ในชั้ น แรกนี้ ก็ จ ะให ดู ถึ งข อ ที่ ว า ศาสตร ทั้ ง ๓ นี้ ไม อ าจจะแยกกั น
เปนอาวุธ ๓ ชนิด ที่จะแยกกันไมได. พุทธศาสตร เปนอาวุธสําหรับตัดความโง,
ธรรมศาสตร เปนอาวุธสําหรับตัดความเหลวไหล ปฏิบัติไมได, สังฆศาสตร ก็เปน
อาวุธสําหรับตัดความเห็นแกตัว รวมมือกันไมได รักกันไมได.
นี้โดยสวนทั่วไปแลวจะเห็นวา ศาสตรทั้ง ๓ นี้ไมอาจจะแยกกันได; เรา
จึงเรียกพระรัตนตรัยนี้ ในลักษณะที่เปนเอกวจนะ คือคําวา รตนตฺตยํ - หมวด ๓ แหง
รัตนะ; ไมไดพูดวา "รตนานิ" คือ รัตนะทั้งหลาย. ถายังแยกกัน อยูเป น รัตนะ
หนึ่งๆ แลว จะไมสํา เร็จ ประโยชน. นี่ก ลาทา ทายอยา งนี้ ตอ งมารวมกัน เขา
เปนรัตนะเดียว, สามรัตนะเปนรัตนะเดียว; อยางที่ในศาสนาไหนๆเขาก็เรียกกันวา
"ตรีเอกานุภาพ" , อานุภาพสามที่รวมกันเปนอันเดียว จึงจะสําเร็จประโยชน.
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วัน นี้ พู ด เรื่องธรรมศาสตร ก็ จะชี้ให เห็ น ข อ ที่ เกี่ยวกับ พุ ท ธศาสตร
อยางไร โดยละเอียด; แมวาพุทธศาสตรกับธรรมศาสตร ไมใชของอยางเดียวกัน
แตก็ตองอยูดวยกัน เนื่องอยูดวยกัน แยกกันไมได. ถาแยกกันก็จะไรสมรรถภาพ
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ถาจะเรียกวามีปฏิบัติกันบาง ก็เปนเพียงระเบียบทางมรรยาทธรรมดาสามัญ
เหลื อ เกิ น ที่ ก็ รู ๆ กั น อยู แ ล ว ไม ต อ งพู ด กั น อี ก ; ทั้ ง ที่ โ รงเรี ย นหรื อ ที่ บ า นก็ ต าม
มรรยาทเล็กๆนอยๆที่ปฏิบัติอยู อยางนี้มันไมพอ ที่จะเปนธรรมศาสตรา สําหรับ
ตัดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ. ดังนั้น เราจะตองมีการปฏิบัติ ที่ถึงระดับของการ
ปฏิบัติ จะเรียกวาพิเศษก็ได คือใหมันเกิดประโยชนไดจริง อยาทําสักวาตามธรรมเนียม
หรือตามประเพณี ซึ่งไมคอยจะรูความหมาย.
....

....

....

....

พิจารณาดูทิวทัศนของธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน.
ทีนี้ ก็จะดูกันตอไปวา ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชนนั้น จะมีแนว
หรือวาทิวทัศน หรือวาปริทรรศนกันอยางไร.
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ในชั้นแรกนี้ อยากจะใหดูวา พุทธศาสตรมิใชธรรมศาสตรมิใชสังฆศาสตร;
ธรรมศาสตรก็มิใชพุทธศาสตร มิใชสังฆศาสตร; และสังฆศาสตรก็มิใชพุทธศาสตร
และมิใ ชธ รรมศาสตร. คือ ใหเ ห็น หนา ที ่ที ่ต า งกัน โดยชัด เจน : แยกกัน โดย
นัยะ หรือโดยทฤษฎี. เชน พระไตรปฎก ก็จะตองเรียกวาเปนพุทธศาสตร เปน
ประมวลของพุทธศาสตร; ตอเมื่อนํามาปฏิบัติ กําจัดทุกขไดจึงจะเปนธรรมศาสตร
ก็เลยกลายเปนการปฏิบัติไป มีระบอบปฏิบัติเกิดขึ้นจริงๆ เปนการปฏิบัติ ที่ชวยการ
ปฏิบัติ กันเปนชั้นๆอยางถูกตอง ตามธรรมสัจจะของสิ่งนั้นๆ; เรียกอยางสมัยนี้
ก็ตองเรียกวา ความถูกตองตามเทคนิค คือความจริงของความสําเร็จประโยชน ของ
เรื่องนั้นๆ.
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ทีนี้ จะตองดูวา แมที่สุดแตเรื่องจําเปน ในบานเรือน ในครอบครัว เราก็
ยังทํากันไมสมบูรณ ไมครบถวน. ความรูทั้งหลาย ที่เปนประเภทศิลปศาสตร
เรื่องทํามาหากิน เรื่องรูหนังสือ เรื่องอนามัย เรื่องการบานการเมืองนี้ ก็ยังปฏิบัติ
ไดไมครบถวน. ถาเปนเรื่อง ทางธรรมะ เปนวิญ ญาณศาสตร เปนมโนธรรม
อยางนี้ก็ยิ่งไมครบถวน.
ขอใหทบทวนรายการ ในการบรรยายครั้งที่ ๖ แยกแยะดูทีละอยาง
ก็จ ะยิ่ง เห็น ความไมค รบถว น; แมใ นเรื่อ งของชาวบา นแทๆ ก็ยัง ไมค รบถว น;
ไมไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ จึงหันไปหาประโยชนทางลัด ที่เรียกวาคอรัปชั่น
เมื่อไมได ก็ประกอบอาชญากรรม.
นี่แหละคือ เรื่องที่เปนปญหา มันมีอาการเหมือนกับวามีขาว แลวไมได
กิน , หรือกิน ไม ได มั นจะเป น อยางไร. เรามี ขาว แล วก็ ไม ได กิ น หรือ วามั น กิ น
เขาไปไมได; นี่เหมือนกับที่เรามีความรู แลวก็ไมปฏิบัติ หรือวาขาวที่กินเขาไปแลว
มันไมยอย มันก็จะทําใหถึงตายได. นี่ความรูนั้น เมื่อเขาใชมันผิด มันก็กลับฆา
คนที่มีความรูนั้นเอง. หรือวากินได กินแลวยอยได แตมันดูดซึมเอาไปแตสวนที่
เปนพิษ; สวนที่จะบํารุงรางกายใหเจริญงอกงามนั้น มันดูดซึมเขาไปไมได วิชา
ความรูที ่ส อนกัน อยา งโงเ ขลา ทํ า ใหเ ด็ก ๆดูด ซับ เขา ไปแตส ว นที ่เ ปน พิษ
สวนที่เปนประ-โยชนไมไดรับ.
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อยางตัวอยาง เชนวา สอนเรื่องเพศศึกษา อยางชิงสุกกอนหาม เปน
ความโงเขลาของระเบี ยบการสอนนี้ . เด็กๆก็ดูดซับ เอาความรูเพศศึกษานั้ น แต
ในสวนที่เปนอันตรายแกจิตใจ ทําใหชิงสุกกอนหาม เปนตน; ความรูที่มุงหมายจะ
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ใหไดรับนั้น เขาไมดูดซับเขาไป, ลองใหอานหนังสือประเภทนี้เถอะ จะติดอยูในใจของ
เด็กๆ แตสวนที่มันสงเสริมกามารมณ; สวนที่เปนวิชาความรูแทจริง ไมไดติดอยู
ในใจของเขาเลย. อยางนี้ก็เรียกวา กินเขาไป แลวก็ยอยได แลวก็ดูดซับเอาไว
แตสวนที่เปนพิษแกจิตใจ.
นี่ขอใหดูใหดีวา เยาวชนของเรากําลังตกอยูในลักษณะอยางนี้ : เขามีขาว
แลวกินไมได, หรือวากินแลวมันไมยอย, หรือวายอยแลว มันดูดซับเอาไว แตสวน
ที่เปนพิษแกจิตใจ; จึง ตองแกปญ หา เรื่องนี้กันเสียใหม คือทําใหมีความรูที่
ถูกตองและเพียงพอ แลวก็ปฏิบัติใหไดจริง.
การที่ ขาดการปฏิบัตินี้ มัน ก็ไมมีประโยชน; แมความรูที่มันเฟอไป
ก็ยังเรียกวาขาดการปฏิบัติอยูนั่นเอง, เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี้ ยิ่งเปนการศึกษาที่
ไมตรงกับเรื่องของมนุษย เปนความรูเฟอ เรียกวาการศึกษาสูญเปลา. การศึกษา
ชนิดนี้ ยิ่งมีเทาไร ก็ยิ่งทําโลกนี้ใหวุนวาย, เปนวิกฤติการณมากขึ้นเทานั้น; แลว
ก็ไดเปนอยางนั้นอยูจริงๆ คือวาโลกกําลังเจริญอยูดวยศาสตรทั้งหลาย ตามแบบของ
ชาวโลก จนไมรูวากี่ศาสตร นับกันแลวก็นับไมไหว ลงทายวา - sophy บาง - mony
บาง - logy บาง - science บาง อะไรตางๆนานา ก็ไมไดทําใหโลกดีขึ้น ในทาง
สงบสุข มีแตความวุนวายมากขึ้น. นี้เรียกความรูเฟอ มันก็ไมไดชวยอะไรได ก็ยัง
คงเปนลักษณะของการขาดการปฏิบัติอยูนั่นเอง; ฉะนั้นควรจะพิจารณาดูกันเสียใหม
ใหดีๆ.
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เราจะต อ งทํ าให รู ให เข าใจ ในเรื่อ งของศาสตร ทั้ งสอง : ศิ ล ปศาสตรนั้นเพื่ออาชีพ มีอยูมากมาย, วิญญาณศาสตรนี้เปนเรื่องความรูที่ไมเกี่ยวกับ
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อาชีพ คือ ไมไดเพื่อรางกาย แตเพื่อจิตใจ คือความรูทางธรรมะ หรือทางวิญญาณ
นั่นเอง. นี้ทําลงไปใหรู จนสําเร็จประโยชน ทั้งในสวนศิลปศาสตร และในสวน
วิญญาณศาสตร จะไดชื่อวา ไมขาดการปฏิบัติในสวนนี้.
การทํา การคน ควา ในทางทฤษฎีนั้น ไมใ ชธ รรมศาสตร; โลกนี้
ทํากันมากแตเพียงในสวนนี้ เปนการคนควา เพื่อความรูทางทฤษฎี จนทฤษฎีตางๆ
มันก็เฟอในโลก.
ความรูที่จะเปนพุทธศาสตรนั้น มันตองเปนความรูที่ใชดับทุกขได; ขอ
ให แยกออกจากกัน. เมื่ อมี แต ความรู ไม มี การปฏิ บั ติ คือ ขาดการปฏิ บั ติ เสียแล ว;
ความรูก็ไมมีประโยชนอะไร. เพราะฉะนั้นจึงไมมีการบรรลุธรรมะในพระพุทธศาสนา ที่เรียกวาเปนพระโสดาบันบาง สกิทาคามีบาง อนาคามีบางนี้ มีไมได คือ
ไมมีการรูตามพระพุทธเจา หรือไมรูพระธรรมตามพระพุทธเจา; เพราะวามันขาด
การปฏิบัติ. ยุคปจจุบันนี้เปนอยางนี้ : ไมมีการรูตามพระพุทธเจา, ไมมีการตรัสรู
ตามพระพุทธเจา, ไมมีการไดรับผลอยางเดียวกัน กับที่พระพุทธเจา หรือพระอรหันต
ทั้งหลายทานไดรับ.
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สรุปความวา ยุคนี้พระไตรปฎก เปนพุทธศาสตร ที่เปนหมัน อยูเฉยๆ;
ถาเรียกใหตรงๆอยางไมเกรงใจแลว ก็จะพูดวา เปนสิ่งที่ตายแลว แลวก็มีคนเอามา
พูดถึงอยูบางเทานั้นเอง. การเรียนพระศาสนาเพียงในแงของปริยัตินี้ มันเหมือนกับ
พูดถึงสิ่งที่ตายแลว เฉยๆ พูดเฉยๆ ไมเกิดขึ้น ไมลุกขึ้นมา สําเร็จประโยชนได.
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เมื่อพระไตรปฎกเปนพุทธศาสตรที่เปนหมัน ธรรมศาสตรก็ไมมี; แลว
สัง ฆศาสตรจ ะมีไ ดอ ยา งไร. นี ่แ หละคือ ขอ ที ่พ ุท ธบริษ ัท ไมรว มมือ กัน สืบ
อายุพระศาสนา โดยแทจริงได.
ทีนี้มาดูเยาวชนของเรา เขามีการประพฤติกระทําอยางตัวเปนเกลียว; แตวา
ทําอะไรก็ไมรู มันไมเกี่ยวกับการทําใหมนุษยมีสันติสุข หรือสันติภาพเลยก็ได ไปมี
การปฏิบัติในสิ่งที่มิใชพุทธ-ศาสตรอันแทจริง. เพราะวา เขาไมรูพุทธศาสตรอัน
แทจ ริง ; ฉะนั้น ความผิด พลาดมัน ก็มีม ากขึ้น กลายเปน ผูก ระทํา ผิด แลว ก็
มีค วามผิด พลาดมากขึ้น ตอ การที่จ ะสรา งสรรคสัง คมนี้ใ หม ีค วามสุข ; ไม
ตองพูดถึงโลกทั้งโลก เพียงแตสรางบานของตัวเองใหมีความสงบสุข มันก็ทําไมได.
ทีนี้ ขอตอไป ก็อยากจะเปรียบเทียบกันดู กับสัตวเดียรัจฉาน อาตมาก็
ยอมดวยใหเขาดาวาอะไรๆ ก็ชอบเปรียบสัตวเดียรัจฉาน เพราะปุถุชนสมัยนี้มันหนาเกิน
ไป; ถาไมพ ูด กัน แรงๆก็ไมคอ ยจะยอมรับ ฟง หรือ ไมเขา ใจ. ที่จ ะเปรีย บเทีย บ
กันดูกับสัตวเดียรัจฉานนั้น ก็มีแงหนอยเดียวแหละ คือแงที่วา สัตวเดียรัจฉานไมมี
ปญหาเกิดขึ้น; เพราะวาสัตวเดียรัจฉานไมกาวหนาไปในทางของความคิด, อะไรๆๆ
มันก็ตายตัวอยูเพียงเทานั้น เพราะฉะนั้นมันจึงมีความสงบสุข ในหมูสัตวเดียรัจฉาน.
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มนุษยนี้ มันอุตริ หรืออะไร ก็แลวแตจะเรียก มันกาวหนาทางความ
คิดความนึก แลวมันก็ ควบคุมกระแสแหงความคิดไมได มันก็เตลิดเปดเปงไป
ตามที่มันจะเปนอยางไร. ทีนี้ก็เปนไปในทางที่ ถูกหลอกมากขึ้น แลวก็ไมใชมีใคร
ที่ไหนมาหลอก ความโงของตัวเองมันก็หลอก มันก็เจริญไปในทางของกิเลส
ตัณ หา จนมนุษยนี้มีปญ หา ไมมีความสงบสุขเลย; จึงเรียกวา สูสัตวเดียรัจฉาน
ที่ไมกาวหนาเลยก็ไมได.
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ขอนี้จะตอง ระวัง กันใหดี ถึงคําวา "กาวหนา" ดวยเหมือนกัน; ถากาว
หนาไปลงเหว แลวก็ อยากาวหนาเสียดีกวา.
สัตวเดรัจฉานอยูเปนสุขได เพราะไมกาวหนา; มองดูแลว สัตวเดรัจฉาน
ก็มีอะไรๆ ตามสัญชาตญาณ และโดยอัตโนมัติ. ดังนั้นพุทธศาสตร เทาที่สัตวเดรัจฉาน
จะตองมี; มันก็มีของมัน. ธรรมศาสตรเทาที่สัตวเดรัจฉานจะตองมี มันก็มีของมัน;
สังฆศาสตรเทาที่สัตวเครัจฉานจะตองมี มันก็มีของมัน. เพราะฉะนั้น มันไดคะแนน
๑๐๐ คะแนน ในสวนนี้.
ส ว น มนุ ษ ย นี่ มั น มี ไม ได : มั น ไม มี สั ง ฆศาสตร ที่ เป น ประโยชน
และแกปญ หาได, มัน ไมมีพุทธศาสตรที่จะแกปญ หาได; มันไปสรางพุทธศาสตร
ที่เตลิดเปดเปง จนแกปญหาไมได จนไมใชพุทธศาสตร แลวก็ไมมีการปฏิบัติที่ถูกตอง
เปนแนนอน ดังนั้นมันจึงรักกันไมได เขากันไมได รวมกันไมได คือไมมีสังฆศาสตร
นั่นเอง; เลยไมไดคะแนนสักคะแนนหนึ่งก็ได ถาไปเปรียบเทียบกับสัตวเครัจฉาน
ที่มันควรจะไดคะแนนเต็มอยูตามปกติ คือมันมีความปกติตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณ
และโดยอัตโนมัติ ของมันเอง. นี่แหละแนวที่เราจะตองพิจารณา มันก็มีอยูอยางนี้
ขอใหชวยกันพิจารณาดวย.
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ธรรมศาสตรตองเล็งถึงการปฏิบัติ.
ทีนี้ ก็จะพูดถึงคําคํานี้ คือคําวา "ธรรมศาสตร" ซึ่งเปนหัวขอที่เราจะพูด
กันในวันนี้ วาคําวา ธรรมศาสตร นั้น มัน มีความหมายอยางไร หรือ เล็งถึงอะไร
โดยละเอียดออกไปอีก.
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๑. คํ า วา "ธรรมศาสตร" นี ่ อยา ใหเปน สัก แตวา คํ า สอน เรามี
ธรรมศาสตรกันในความหมายที่วาเปนคําสอน; และคํานี้ก็มีมาแตโบราณ ที่เขาเรียก
วาพระคัมภีรธรรมศาสตร ในประเทศอินเดีย เอามาใชในประเทศไทย หมายถึงวิชา
กฎหมาย มีมหาวิทยาลัยที่ชื่อวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางนี้เปนตน. คําวา
ธรรมศาสตรในที่นี้ ไมไดเล็งถึงการปฏิบัติ ไมใชคําเดียวกันกับที่อาตมากําลังจะพูด.
ธรรมศาสตรชนิดนั้น เปนความรูลวน ๆ ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติ แลว
ก็เปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถือสืบ ๆ สืบ ๆ กันมาเปนปรัมปรา; แลวก็
มีลักษณะเปนการบัญญัติไวสําหรับคนโง ไมตองคิด ไมตองวินิจฉัยอะไร ทองไดก็
แลวกัน. มีลักษณะเหมือนกับศาสนาที่เขาวางบทบัญญัติไว อยางไมใหวินิจฉัย ไมให
พิจารณา ไมใหใชเหตุผล ที่เรียกกันวา dogma ที่มีในศาสนาอื่นที่ไมเคยนํามาใชใน
พุทธศาสนาเรา นับวายังดีอยู. เราไมมีระเบียบปฏิบัติ ชนิดที่ใหทําไปอยางงมงาย
โดยไมใหใชสติปญญาพิจารณา เปนตน.
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๒. ทีนี้ คําวา "ธรรมศาสตร" นั้น มันมีกันเสียแตในเพียงสักวางมงาย
เปนธรรมศาสตรศักดิ์สิทธิ์ หรือทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่อย ๆ ไป. เราไม
หมายถึงธรรมศาสตรอยางนี้; แตเรา หมายถึงการปฏิบัติ ที่มีเทคนิคเฉพาะ มี
ความลับเฉพาะ, มีธรรมสัจจะของมันเองโดยเฉพาะ ที่วาจะตองปฏิบัติ ใหถูก
ตองตามสัจจะของตัวธรรมะนั้นๆ นี่คือธรรมศาสตรในที่นี้.
รวมความวา ปฏิ บั ติ ให ถูกตอง จนสําเร็จประโยชน ในสิ่งที่ตองปฏิบั ติ
นี้อยางหนึ่ง, หรือวาในสิ่งที่จําเปน ที่ไมปฏิบัติแลว ก็เปนวินาศกันหมด ทั้งโลกก็ได
และเปนสิ่งที่อาจจะปฏิบัติได แลวก็ตอง ไมอยูในรูปของ สิ่งที่เรียกกันสมัยนี้วา
ปรัชญา ที่ถอดรูปออกมาจากคําวา philosophy นี้ทํายุง.
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เคยอธิบายกันมาหลายหนแลว คําวาปรัชญาในภาษาอินเดียนั้น เปนความ
หมายที่ดี คือรูจริง. แตคําวา philosophy ของฝรั่งนั้น เปนแตเพียงสิ่งที่ อยากจะรู
กําลังทําใหรู มันไมมียุติอะไรได; แตมันสนุกดีสําหรับการคนควา คํานวณดวยเหตุผล
อยางไมมีที่สิ้นสุด จนมนุษยนี้ติดฝนปรัชญาชนิดนั้น.
แมวาสมัยนี้ จะมีปรัชญาแขนงหนึ่ง ที่เขาเรียกกันวา pragmatism ปรัชญา
แห งการปฏิ บั ติ; พู ดกันเป นวรรคเป นเวร มากมายเป นภู เขาเลากา เป นคําอธิบาย
คําคําเดียววา pragmatism คือปรัชญาแหงการปฏิบัติ. พอมาดูเขาแลว มันก็เปนปรัชญา
เพอเจออยูตามเดิม; pragmatism แปลวา นิยมการปฏิบัติ จนเอามาทําเปนรูปปรัชญา
เดี๋ยวนี้กําลังหลงใหลกันนักในพวกฝรั่ง สําหรับสิ่งที่เรียกวาปรัชญาแหงการปฏิบัติ คุยกัน
ใหญ โต วาเปนปรัชญาที่ทําโลกใหเจริญใครไมรูปรัชญานี้ ก็เปนคนลาสมัย. มีคน
ปจจุบันนี้ ตั้งตัวเปนนักปรัชญาแขนงนี้; อยาออกชื่อดีกวา มันจะเปนเรื่องไมสมควร
แก พุ ท ธบริ ษั ท เรา ที่ จ ะไปออกชื่ อ คนนั้ น คนนี้ . พู ด ได แ ต เพี ย งว า นั ก ปรั ช ญา
pragmatism นี้กําลังระบาดในโลก กําลังนับถือกันอยางหลงใหล. แตเมื่อเอาเขาจริง
เขาก็ไปคนควาพบวา แมสมัยกรีกดึกดําบรรพโนน สมัยโซเครติส, อริสโตเติล นั้น
ก็เคยคนเรื่องอยางนี้กันมาแลว คือ "วิทยาวาดวยการปฏิบัติ" นี่; แตมันยังนอยเกิน
ไป มั น ไม ถูก อารมณ ของคนสมั ย นี้ ; เขาจึงมาคน กั น ใหม แล วเรียกกั น เดี๋ ยวนี้ วา
pragmatism. ใครอยากรูก็ไปหาหนังสือเรื่องนี้มาอาน แลวก็จะไดพลอยติดฝน หรือ
ติดเฮโรอีนปรัชญาไปกับเขาดวย.
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ถาวาโดยหลักการ มันก็ดีอยู คือการพิ จารณา ให พบผลลัพธ ที่ ควร
ปรารถนา นับตั้งแตจุดแรกที่สุด กวาจะถึงจุดสุดทาย. เรื่องทุกเรื่องมันจะเปนอยาง
นี้ทั้งนั้น คือมันมีจุดตั้งตนที่สุดที่จะตองทําใหถูกตอง, แลวก็ถูกตองไปตามลําดับ จน
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ถึงจุดสุดทาย แลวก็ไดรับผลตามนั้น. แมแตวา สมมติฐานที่ตั้งขึ้น นี้ก็คือ เป น
จุดตั้งตน แลวก็คนควาไป จนไดผลตามสมมติฐานที่วาดไวอยางไร. แตถาทํากัน
อยางนี้ มันเปนปรัชญาหมด ไมมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร ไมมีลักษณะเปนพุทธศาสนา
ซึ่งมีการกระทําอยางวิทยาศาสตร เพราะวา สมมติฐานนั้น เปนเรื่องวาด ๆ ฝน ๆ เอาเอง.
เราไมตองการสมมติฐานที่ฝนๆ เราตองการสมมติฐานที่เปนเรื่องจริง;
เชน ความทุกขมีอยูจริง. ทําไมจะตองมาใชวิธีปรัชญาวา มันมีความทุกขอยูจริง.
นี้มันโงเกินโง ที่จะมาตองใชหลักปรัชญา ลงมติวาความทุกขนี้ไดมีอยูจริง; ถา
ทําอยางนั้น มันก็ทําอยางสมมติฐาน มันก็เหมือนกับฝนเรื่อยไป.
เราตองมีความทุกขจริงๆ เอามาดูกันลงไปจริงๆ เหมือนกับเอามาใสฝามือดู
วาความทุกขมันมีอยูอยางนี้; แลวดูลึกลงไป ก็พบเหตุของความทุกข, แลวก็ดูลึก
ลงไปในทางที่ตรงกันขามมันก็พบวิธีที่จะดับทุกขนั้น. อยางนี้เปนวิทยาศาสตร หรือ
เปนธรรมศาสตรในพระพุทธศาสนา คือการปฏิบัติ ในรูปแบบของการปฏิบัติจริงๆ
ไมเกี่ยวกับปรัชญา. นี่แหละเราจะไปหลงปรัชญายุคปจจุบัน แมที่เรียกชื่อวา ปรัชญา
แหงการปฏิบัตินี่ มันก็ไมไหว.
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พวก pragmatism นี้ ติ เตี ย น การกระทํ า ชนิ ด ที่ ต อ งเชื่ อ กระทั่ ง
ยกเลิ กพระเจา, หรือวาการเชื่อตามทางศาสนาที่บั ญญั ติไวเป นสัจจะอยางนั้นอยางนี้ .
แตแลวเขาก็ยังฝนๆอยูนั่นเอง, ทิ้งพระเจาอยางฝนๆ; แตแลวก็ไปหาความฝนอยาง
อื่นมาแทน. มันเปนเรื่องปรัชญา; มันชวยไมได มันตองเปนอยางนี้.
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เมื่อเราพุทธบริษัทเอามาพิจารณาดูแลว ก็จะเห็นวา ปรัชญาแขนงนี้ๆมัน
ก็ไมไหว ไมใชศาสตรแหงการปฏิบัติ ไมใชตัวการปฏิบัติ เปนปรัชญาเพอเจอ; แตวา
โลกเขาก็กําลังหลงปรัชญา ชนิดที่ไมมีการปฏิบัติจริง ฉะนั้นปรัชญาชนิดนี้ มันนําไป
สูความเปนทาสของกิเลส เปนทาสของความรู เปนทาสของโมหะ ชนิดที่ไมรูตัว ไป
เปนทาสของกิเลส; ไมใชชนะกิเลส.
ฉะนั้นเราก็จะตองบอกลูกเด็กๆ ของเราใหรู, บอกเยาวชนของเราใหรู, วา
ปรัชญา pragmatism ใหมเอี่ยมของคนปจจุบันนั้น มันก็ชวยไมได มันจะทําใหเปน
คนเพอฝน ไมมีจุดจบ เชนเดียวกับปรัชญาทั้งหลาย; ดังนั้นปรัชญา pragmatism
เราจะไมเรียกวาศาสตรา ที่จะตัดปญหาในโลกมนุษยนี้ได.
นี่ขอใหชวยกันรูไวดวย เดี๋ยวเยาวชนเด็กๆ นี้ ก็จะเอาอันนี้มาใสเรา มา
สาดใสหนาเรา วาเขาก็มีการปฏิบัติถึงขนาดที่เปนปรัชญา; แลวเราก็บอกเขาวา
การปฏิบัตินั้นไมใชปรัชญา. การปฏิบัตินั้นตองเปนการกระทําจริงๆในลักษณะ
หรือรูปแบบของวิทยาศาสตรเสมอไป. อยาไปหลงตามปรัชญาทั้งหลายที่กําลังเฟอ
อยูในโลก โดยเฉพา pragmatism, existentialism, อะไรของเขา จํากันไมหวาดไหว;
ลวนแตเปนปรัชญาเฮโรอีนทั้งนั้น กินแลวก็จะติด แลวก็ไมยอมสละ. ฉะนั้นขอให
เรามีธรรมศาสตร คือศาสตราสําหรับการปฏิบัติที่แทจริง อยาไดเปนปรัชญาเลย.
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๓. ทีนี้ ก็จะดูความหมายของคําวาธรรมศาสตร ใหกวางออกไป. ไดพูด
มาแลวตลอดเวลาวา ธรรมศาสตรในที่นี้หมายถึงศาสตรา, กลาวคือ การปฏิบัติไดจริง;
แลวก็ตัดปญหา คือการปฏิบัติไมได นี่กําลังมีอยูทั่วไปทุกหนทุกแหง ทั้งในดาน
วิชาชีพ กระทั่งในดานธรรมะ หรือศาสนา.
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ที่จริง การปฏิบัตินี้ มันเปนธรรมสัจจะอันหนึ่งของธรรมชาติ โดย
ธรรมชาติควบคุมอยู ตองทําถูกตองตามกฎของธรรมชาติ จึงจะมีการไดผลของการ
ปฏิบัตินั้นๆ ตองสมบูรณทั้งวิชาการและวิธีการ.
เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันอยางนี้ วาตองสมบูรณทั้ง technics และ technique;
แตแลว ทําไมมันไมเกิดผลขึ้นมา? เพราะวา เขาเอาวิชาการและวิธีการนี้ ไปใช
กับสิ่งที่เพอเจอ; ไมตรงกับปญหาที่แทจริงของมนุษยเรา, โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ
สิ่งที่เรียกวาศีลธรรม ที่จะแกปญหาของมนุษยได และเปนตนเหตุแหงสิ่งทั้งหลาย;
เขาก็เอาไปใชกับสิ่งที่เขายังไมรูจัก. เชน เรื่องเศรษฐศาสตร เขายังไมรูจัก วามันจะ
แกปญหาไดอยางไร; มันมุงแตเพียงจะใหไดอะไรมามากๆ มันก็ยิ่งไมแกปญ หา
มันยิ่งเพิ่มปญหา.
นี่ เขาไมใชวิชาการ หรือวิธีการที่ถูกตอง กับสิ่งที่มันเปนตนเหตุอัน
แทจริง เชนศีลธรรม ไปใชกับปลายเหตุ; มันก็ขยายปลายเหตุใหมากออกไป มัน
ก็เกงในทางที่จะสรางปญหา ขึ้นมาในโลกนี้ใหมาก.
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ฉะนั้นคําวา "ธรรมศาสตร" ของเรา ก็คือ ศาสตรา ที่สมบูรณดวยวิชา
และการกระทํา เพื่อจะแกปญ หาที่มีอยูจริง ใหสมบูรณ ดวยความถูกตองในขอนี้
ในการปฏิบัติทุกอยาง.
คําวา "ปฏิบั ติ" นี้ ก็ควรจะทราบกันไดแลวกระมัง, ไมตองบอกแลว
กระมัง, วามันมีมากอยาง; แตมันเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติทั้งนั้น. เพื่อใหมันงายขึ้น
เราควรจะดูมันทุกอยางใหเขาใจ เชนวา :-
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ขอ ๑ การปฏิ บั ติ เพื่ ออาชีพ เพื่ ออยูรอดในโลกนี้ หรือโลกอยางอื่น
ก็ ไ ด . อาชี พ ทุ ก อย า ง ในโลกนี ้ ก็ เ พื ่ อ เป น อยู ร อดในโลกนี ้ ; ถ า เพื ่ อ โลก
อื่น ในความหมายอื่น, เชนวาในสวรรค เปนตน ก็เรียกวาโลกอื่น ก็แลวแตวา จะ
ใหความหมายแกคําวา "สวรรค" นั้นอยางไร.
สําหรับอาตมานี้ อยากจะใหความหมายวา "โลกอื่น" นั้น คือมันผิดไป
จากที่มนุษยธรรมดาสามัญเขามีอยู หรือไดรับอยู. ถาสิ่งใดที่มนุษยธรรมดาสามัญ
มีอยู ไดรับอยู เราเรียกวาโลกนี้; ถาผิดแปลกออกไปจากอยางนี้ หรือสูงไปกวานี้
เราก็จะเรียกวาโลกอื่น . ฉะนั้ น จึงพู ดไดเลยวา น อ ยคนนั ก ที่ จะได เขาไปสู สวรรค
หรือไดเขาไปอยูในโลกของสวรรค คือเปนอันธพาล เปนปุถุชน จมอยูในโลกนี้ ใน
ระดั บ อยางนี้ กัน อยู ต ลอดเวลา; ไม ไดโผลขึ้น ไปถึงระดับ โลกของสวรรคคื อ อยู
อยางเยือกเย็น ชื่นอกชื่นใจ ไมมีทุกขรอน ไมมีปญหาใด ๆ นั่น; อยางนั้นก็เรียกวา
โลกอื่น.
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ใน โลกนี้ ก็ ดี ใน โลกอื่ น ก็ ดี มั น มี ป ญ หา หรื อ มี ห น า ที่ ที่ จ ะต อ ง
ปฏิบัติ; เราตองมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติ เพื่อมีการดํารงอยูอยาง
เปนสุขในโลก โลกนี้ก็ได, โลกอื่นก็ได.

นี้มันเปนการปฏิบัติระบบใหญระบบหนึ่งแลว แลวคนก็ทําไมไดสักที;
เพียงจะมีอาชีพอยูอยางสะดวกสบายเปนสุข นี้ก็ยังทําไมได ยังพายแพแกอบายมุข,
พายแพ แกอะไร ที่เปนความผิด-พลาดนั้น; แลวก็ไปเอาอบายมุขนั้นเองวาเป น
สวรรค. อยางนี้มันโงลงไปอีกกี่เทาตัว? ขอใหลองคิดดู. เราจะตองมีการปฏิบัติ
ที่ถูกตอง สําหรับอาชีพในโลกนี้ หรือในโลกอื่น.
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ขอ ที ่ ๒ เราตอ งมี การปฏิบ ัต ิที ่ถ ูก ตอ ง เพื ่อ ความอยู เ หนือ โลก
หรือพระนิพพาน จะเรียกวาพระนิพพานก็ได; แตอยาเอไปไวเสียไกลสุดหลาฟาเขียว;
มันต องอยูที่ นี่ คื อตองอยูที่ ความดับทุกข ทุ กขอยูที่ ไหน ก็ ดับทุ กขที่ นั่ น ดั บทุ กขที่
ตรงไหน ก็ม ีน ิพ พานที ่ต รงนั ้น . ฉะนั ้น คนที ่เขารู จ ริง ก็จ ะพูด วา นิพ พานก็อ ยู
ตรงที่ ค วามทุ ก ข นั่ น เอง คื อ ดั บ มั น เสี ย ; จิ ต ใจมั น ก็ สู ง ถึ ง กั บ ว า ไม คิ ด ว า ไม รู สึ ก
วา ไมสํ า คัญ วา เราอยู ใ นโลกนี ้ หรือ ในโลกไหน : โลกธรรมดาก็ด ี โลกอื ่น ก็ดี
เราไมไดอยูเลย, เราอยูเหนือโลก คือเหนือปญหาทั้งปวง.
เมื่ อ เป น เช น นี้ มั น ก็ เป น การปฏิ บั ติ ที่ สู ง ขึ้ น ไป. ใครจะชอบหรือ ไม
ชอบก็ตามใจ; ใครจะปฏิบัติไดหรือไมได มันก็อยูที่ความสามารถของคนนั้นเอง.
ข อ ที่ ๓ ก็ จ ะเรี ย กว า ปฏิ บั ติ เพื่ อ ร ว มมื อ กั น ได . ขอให พิ จ ารณาดู ให ดี
นี้มั นอีกแขนงหนึ่ งนา มั น ไม ใชเกี่ยวกับการอยูในโลก หรือเหนือโลก; แตมั น เกี่ยว
กับ การที่ วา มนุ ษ ย จะรัก กัน ได จะรวมมื อ กั น ได จะเขากั น ได . นี้ มั น มี ระบอบการ
ปฏิ บั ติ อยู อีกอันหนึ่ ง ซึ่งเราเรียกวา สั งฆศาสตร ต องปฏิ บั ติ ในส วนสั งฆศาสตรนั้ น
ให ถู กต อง ให สํ าเร็จ มนุ ษย จึ งจะอยู รวมกั นได , มี จุดมุ งหมายปลายทางตรงกัน มั น
ก็ไปดวยกันได : ความคิดก็ตรงกัน การกระทําก็ตรงกัน นี้ก็เรียกวาเขากันได.
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นี่อยางนอยมันก็เปน ๓ กลุมของการปฏิบัติแลว เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติทั้งนั้น;
ถาจะมองดูใหต่ําที่สุด ใหงายที่สุด แลวก็ยังจะตองมาพบกันกับปญหาที่ตรงนี้ วา ปฏิบัติ
เพื่อใหพบปญหานั้นเอง.

www.buddhadassa.in.th

๒๘๒

เยาวชนกับศีลธรรม

ขอใหทุกคนลองคิดดูวา เดี๋ยวนี้ทานรูจักปญหาหรือยัง? รูจักปญหาอยาง
ถูกตองหรือยัง? และใหวัดดูวา ถารูจักปญหาถูกตองแลว ปญหาจะไมเหลืออยู.
ถาปญหาใดเหลืออยู ก็เรียกวา ยังไมรูจักปญหานั้นอยางถูกตอง; ฉะนั้น ถาเรายังมี
ความยากลําบาก ความระส่ําระสาย ความไมพอใจ ความอะไรเหลืออยู ก็เรียกวา
เรายังไมรูจักปญหานั้นเลย; เราจึงแกปญหานั้นไมได.
ฉะนั้นยอมเป นลูกเด็กแดงๆเพิ่ งคลอดกันเสียบ าง คือ จะมองดู ที่ ป ญหา
ใหรูวาปญหามันมีอยูอยางไร? ทุกคนกําลังมีปญหา และกําลังอยูในทามกลางปญหา
อยางไร? และทําไมจึงไมรู? ทําไมจึงไมมองเห็น? และทําไมจึงไมเปนผูชนะปญหา
เหลานี้ได? นี่เรียกวา เขาไมมีศาสตราอาวุธ แมแตนิดเดียว ที่จะตัดปญหานี้.
นี้เปนตัวอยาง ของสิ่งที่เราจะตองเอามาพูดกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติ วาจะ
ตองปฏิบัติ ในสิ่งเหลานี้ใหได; มิฉะนั้นแลว เรานี่แหละ หรือมนุษยนี่จะไมประสบ
ความสําเร็จอยางไรเลย ในการเกิดมาเปนมนุษย; มันก็นาสังเวช. เมื่อเราจะถือ
พระพุทธศาสนากันสักที ก็ขอใหสําเร็จประโยชนในสวนนี้ คือมีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ในความหมายที่แทจริง ที่เยาวชนจะเขาใจไดนั่นแหละ เอามาใชสําหรับเรา
ใหไดเสียกอน; เพราะวา เราเปนเยาวชนหัวหงอกแลว เยาวชนหัวลานแลว ยังไม
เขาใจสิ่งเหลานี้ แลวลูกเด็กๆ จะเขาใจไดอยางไร.
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นี้เรียกวา ความหมายของคําวา "ธรรมศาสตร" ที่ดูออกจะประหลาด แปลก
ออกไป กวาที่เคยรูหรือเคยฟงกันมา.
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ทีนี้จะขยายความตอไปอีก ถึงคําวา "ธรรมศาสตร" นี่ โดยยึดหลักวา
มันเปนศาสตรแหงการกระทํา ชวยจําติดใจ ติดตา ติดหู วา เปนศาสตรแหงการ
กระทํา ไมใชศาสตรสําหรับรูอยางที่พูด ๆ กันอยู สําหรับเรียนอยางที่เรียนๆกันอยู
มันเปนศาสตรแหงการกระทํา เปนของมีคมอยูในตัวการกระทํา แลวมันก็จะตัดปญหา
นั้นได ควรจะดูกันใหละเอียดถึงขนาดนี้ จนมองเห็นวานี้มันเปนศาสตรแหงการกระทํา
มันจึง เปนศาสตราที่มีคม ที่จะตัดปญหาได.
ถาจะเรียกเปนหัวขอ ก็ตองเรียกวา ๑. เปนการแกปญ หาใหสําเร็จ ใน
การงานที่กําลังเปนปญ หา; จะตองแกปญ หาใหได ในสิ่งที่กําลังเปนปญหานี้
อยางหนึ่ง.
๒. จะตองทําใหสําเร็จตามอุดมคตินั้น แมวางานนั้นมันจะยาก หรือ
มันจะนาน ยาวนาน หรือวามันจะสูงสุดก็ตาม จะตองทําใหสําเร็จตามอุดมคติ ที่ได
วางไว, เชนวา มนุษยมีความเปนมนุษย เพื่ออุดมคติอยางไร ฉะนั้นจะยากหรือจะยาว
หรือจะนาน จะสูง จะเทาไร ก็ตองเอาใหได ดวยการที่เรามันมีศาสตรอันนี้ คือ
ศาสตรแหงการกระทํานี้.
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๓. ดู อี กมุ มหนึ่ ง มั น ก็ เป น ความเข ม แข็ ง ถ ามั นเป นศาสตรแห งการ
กระทํ า มัน ตอ งเปน การกระทํ า อยา งเขม แข็ง ; แมใ นสิ ่ง ที ่เปน ธรรมดาสามัญ
ซึ่งงานที่เปนระเบียบ ไมลึกซึ้ง ไมใชนโยบาย ไมใชอุดมคติแทๆ แลวก็เห็นไดงาย;
เราก็ยังไมเขมแข็งในการกระทํา, เราไมมีความรู หรือการบังคับตัวเองที่เพียงพอ;
แมในงานที่ทําใหงายๆ และเห็นๆ กันอยู ก็ยังไมกระทําอยางเขมแข็ง.
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อยางทําไมไมถูพื้นบานใหมันสะอาด? มันก็เปนสิ่งที่รูอยูแลว ทําไดงายๆ
เห็ นอยู งายๆ. แล วทํ าไมยั งไม ถู บ านให มั นสะอาดอย างสม่ํ าเสมอ? นี้ ก็ เพราะว ามั น
ขาดธรรมศาสตร เหมื อ นกั น คื อ ขาดศาสตรแ ห งการกระทํ า ด ว ยเหมื อ นกั น มั น
ก็คือความขี้เกียจ; แลวก็ปลอยใหสิ่งที่มันควรจะทําไดงายๆ นั้นแหละ ไมไดทําเลย
เป น สิ่ ง ที่ ไม ได ทํ า เลย. อาตมาก็ ไม แ ก ตั ว ; ข อ นี้ ข อรั บ ว า ตั ว เองก็ มี แต ว า มั น มี
เหตุผล วาเราไปทําสิ่งที่มันยากกวา หรือดีกวา เสียจนไมคอยไดมาทํางานงายๆอยางนี้.
ฉะนั้นขอสารภาพวา อาตมาเองก็ไมคอยไดกวาดขยะหรอก พระเณรเขาชวยกวาดเปน
สวนมาก.
แตถึงอยางไรก็ดี ก็ตองเปนเรื่องที่ตองเอามานึกมาคิด วาแมอันนี้มันก็ยังขาด
ธรรมศาสตร; ฉะนั้นถาใครทําได ก็ขอใหชวยทํา งานที่เป นระเบียบงายๆธรรมดา
สามัญประจําวันนี่ ก็ไปชวยกันทํา; และขอนี้ก็เปนวินัยในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทานทรงบัญญัติไวในพระวินัยดวย.
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๔. ที นี้ การกระทํ าที่ ถั ด ไปจาก ๓ อย างนี้ ก็ คื อ ที่ มั น เนื่ อ งกั บ คนอื่ น
หรือเนื่องกับงานอื่น. งานนี้มีหลายระดับ งานนี้เนื่องกับงานนั้น งานนั้นเนื่องกับ
งานนี้; ถาเราไมรูจักทําใหถูกตองแลวจะเหลวหมด.

ในวัดวัดหนึ่งนี้ ก็มีงานที่ประสานกันอยูหลายๆ อยาง; ถามันไมประสาน
กันเมื่อไร มันก็ลมละลายเมื่อนั้น, แทนที่จะรับหนาที่กันคนละอยางสองอยาง ชวยกัน
ทํา มัน ก็ไมไดทํา ; คนเดีย วก็ทํ าไมไหว; ฉะนั้น ความเจริญ ที่ค วรจะไดรับ มัน ก็
ไมมี. จะเปนวัดนี้ หรือวัดไหนก็ตาม ถารับภาระหนาที่ ชวยกันกระทําแตละ
หนาที่ ตามหนาที่แลว มันก็คงจะเจริญ มากทีเดียว; คือ จะตัดปญ หาไดมากที
เดียว.

www.buddhadassa.in.th

ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน

๒๘๕

บางทีถือเสียวา งานนี้ต่ําเกินไป ไมอยากทํา แลวโกรธดวย; เพราะ
เขาคิดวามันต่ําเกินไป. ที่จริงไมมีงานไหนต่ํา; งานต่ํามันก็เปนอุปกรณ แหงงานสูง;
ขาดงานต่ําแลว งานสูงมันก็เปนไปไมได, ฉะนั้นอยาไดคิดวาเปนงานต่ํา; ถาเขาใช
ใหทํางานต่ํา แลวก็โกรธ แลวก็ตวาดเอาดวย. อาตมาก็เคยโดนมาแลว ในลักษณะ
อยางนี้. ถา มีค วามรูถ ูก ตอ งในเรื่อ งของธรรมศาสตรแ ลว จะไมม ีปญ หาอยางนี้
จะไมมีงานต่ําหรืองานสูง; เพราะวามันจะเปนอุปกรณแกกันและกันเสมอ.
นี้เมื่อดูศาสตรแหงการกระทํา ก็ใหมองดูกันในขอเหลานี้ วามันจะแกปญหา
อยางไร มันจะทําใหสําเร็จไดอยางไร มันจะเขมแข็งไดอยางไร มันจะประสานเกี่ยว
เนื่องกันไดอยางไร ถาทําใหถูกตองตามนั้นแลว ก็เรียกวาเปนการกระทําที่สมบูรณ
เดี๋ยวนี้เรายังขาดอยู ขอใหสนใจจนเขาใจ แลวก็สอนเยาวชนของเราใหเขาใจดวย เขา
จะเปนผูมีสมรรถภาพ ที่สมบูรณและเขมแข็งและก็มีความถูกตองจริงๆ.
....

....

....

....
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ที นี้ ดูต อ ไปอี ก ก็ วา จะดู กั น ที่ ลํ าดั บ ของเทคนิ ค ; ที่ จริงก็ ละอาย
และกระดากเต็มทีแลว ที่จะตองใชคําฝรั่งมังคาอะไรนี้. แตก็ไมรูวา จะใชคําวาอะไร;
เชนคําวาเทคนิคนี้ ไมรูจะใชคําวาอะไร. ถาจะใชคําวา ระเบียบงานที่ถูกตองรัดกุม
อะไร มันก็ยาวนัก มันก็เหนื่อยเสียกอนจึงใชคําสั้นๆ วา เทคนิค.

ลํ าดั บของเทคนิ ค ของการงานนี้ มั นเป นความลั บเหลื อประมาณ ความ
ลับที่ซอนอยูลึกเหลือประมาณ เราเขามันไมถึง แลวก็ยากที่จะสําเร็จได ฉะนั้นขอให
ดูลําดับแหงเทคนิคของความสําเร็จ ที่มันมีอยูในการงาน ที่จะตองทํา หรือการงาน
ที่กําลังเปนปญหา อยากจะยกตัวอยางมาสัก ๔ ลําดับก็พอ ในสายตาของพุทธบริษัทเรา :-
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ระดับที่ ๑ การกระทํา ที่มันมาจากความรูที่ถูกตอง หรือสมบูรณ
หรือจริง; ตองมีการกระทําที่มาจากความรูที่ถูกตอง. ถาการกระทํานั้น ไมไดมา
จากความรูที่ถูกตองแลวละก็ ใครๆ ก็ทายไดวามันจะเปนอยางไร.
เมื่อเราเปนพุทธบริษัท เราก็ยึดหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา : ความรู
ที่ถูกตอง เรายึด หลักกาลามสูตร ๑๐ อยาง ซึ่งพู ดกันหลายสิบครั้งแลว ไปหา
อานเอาเอง; วาความรูที่ถูกตองนั้น จะตองไมผิดหลักกาลามสูตร : ไมใชเพราะวา
ฟงตามๆ กันมา, ไมใชเพราะวา กระทําสืบๆ ตามๆ กันมา, ไมใชเพราะวา เขากําลัง
เหอกัน พูดกันอยางแตกตื่น, หรือวามิใชสักวา เพียงแตมันมีอยูในปฎก หรือในพระ
ไตรปฎก, หรือวามันไมใชเขากับความคิดโงๆของเรา คือวา ทนตอความพินิจพิเคราะห
ดวยปญญาอันโงของเรา, ไมอาศัยเหตุผลทางตรรก หรือ logic ไมอาศัยเหตุผลทาง
นัยะ หรือ philosophy แลวก็ไมถือวา สามัญสํานึกนี้มันถูกตอง, แลวก็ไมถือแมแตวา
หลักอันนี้มันพูดไวโดยคนที่มีสติปญญานาเชื่อถือ แมกระทั่งวา คนนี้เปนครูของเรา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอสุดทายนี้ออกจะเกินไป แตพระพุทธเจาทานเปนพระสัมมาสัมพุทธะ หรือ
เปนสัพพัญู; เมื่อทานตรัสไวอยางนั้น เราก็ตองยอมรับ วาทานไมแนะใหถือเอา
ดวยเหตุวา ผูพูดนี้เปนครูของเรา. ฉะนั้นที่อาตมาไดพูดนี้ ก็อยาไดเชื่อเลย เอาไป
ทําใหเปนความรูของตัวเอง. อยางนี้จึงจะเรียกวา ไมผิดหลักกาลามสูตร คือเราจะ
ไดความรูที่ถูกตอง มาเพื่อการกระทํา.

แลว หมวดธรรมอื่ น ๆ ยังมี อี กมาก : ตัวอยางเชน สัปปุ ริสธรรม ๗
ประการ หลั งจากที่ มี ค วามรูอยางถูกต อ ง ในเรื่องเหตุ เรื่อ งผล เรื่องตน เรื่อ ง
ประมาณ เรื่องกาล เรื่องบริษัท เรื่องบุคคล ที่คลองปากกันอยูดีแลวนั้น; กระทํา
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ใหมันถูกตองตามนั้น มันจะเปนความรูที่ถูกตอง. นี้เราจะตองมีการกระทํา ที่มาจาก
ความรูอันถูกตอง และความรูนั้น มันไดกลั่นกรองมาเปนอยางดีแลว.
ที นี้ ก็ ม าถึ ง ระดั บ ที่ ๒ นี้ เป น การกระทํ า ที่ เป น กํ าลั ง ที่ เป น ตั ว
กํา ลัง เปน พลัง กาย พลัง จิต เปน ความแข็ง แกรง ; หลัก ธรรมะอยา งนี้ ก็มี
อยูมากมายในพระคัมภีรของเรา. อยางเรามีอิทธิบาท๔ ประการ; อยางนี้ มัน
เปนตัวกําลัง. ถาทําดวยอันนี้ มันก็เปนการกระทําที่มีกําลัง, และเปนกําลังประเภท
รากฐาน พื้น ฐานทั่วๆไป. ทุก อยางตอ งมีร ากฐาน; ถาไมมีรากฐาน ไมม ีที่ตั้ง
มันก็ลมละลาย. ความรูที่เปนรากฐานก็เปนกําลังในชั้นรากฐาน.
แลวที่สูงขึ้นไปเปนตัวองค ตัวเนื้อตัวของสิ่งเหลานั้นมันก็มี เชนเรื่อง
อินทรีย ๕ พละ ๕ นี้ เปนความรูประเภทที่เปนองคหรือเปนตัว ตั้งอยูบนรากฐาน.
ในเรื่องโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น ทานตรัสไวครบ; จะเอาสวนไหนมาเปน
รากฐาน เอาสวนไหนมาเปนตัวก็ได มีครบหมดเลย, เดี๋ยวนี้เราจะดูกันแตวาความ
รูที่เปนตัวกําลัง ที่เปนรากฐาน หรือวา เปนตัวองคของเรื่องนั้นๆ.
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ที นี้ ระดั บ ที่ ๓ มั น เป น การกระทํ า ที่ เป น การควบคุ ม เราจะต อ ง
ประพฤติ ปฏิบัติ กระทําธรรมะที่อยูในรูปของการควบคุม แตตนจนตลอดสาย.
หมวดธรรมะนี้ก็เชน โพชฌงค ๗ ประการ ซึ่งเนื่องกันเปนสาย ใน ๗ ระยะนั้น;
จะตอ งควบคุม ใหถ ูก ตอ ง จนถึง วาระสุด ทา ย. นี ้ก ารกระทํ า ที ่เปน การควบคุม
อยู ในตั วตลอดเวลา : เริ่มแต สติ สั มโพชฌงค เรื่อยไปจนถึ ง อุ เบกขาสั มโพชฌงค
จะเอามาใชอยางโลกๆ ก็ได. อาตมาเคยอธิบายวา เอามาใชกับการทํานาก็ได; แลว
ก็เลยถูกดาตามเคย วาอาจเอื้อมไปเอาธรรมะชั้นสูงของพระพุทธเจา มาใชกับเรื่องของ

www.buddhadassa.in.th

๒๘๘

เยาวชนกับศีลธรรม

ชาวบาน; ก็ยกไวใหเขาวินิจฉัย เมื่อเขาไมเห็นดวย เขาก็ดาไป. เราก็เห็นอยางนี้
เราก็พูดกันอยางนี้.
ทีนี้ ระดับที่ ๔ การกระทําอันที่ ๔ อันสุดทายนี้จะเรียกวา การกระทํา ในสิ่ง ที่เปน ตัว เนื้อ ของการกระทํา คือ ตอ งกระทํา . เราก็ร ะบุ การเปน อยู
ชอบ อยางเดี ยวก็ พ อ; แตมัน กระจายออกไปได เป น มรรคมี องค ๘ ประการ,
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ, หรือ มัชฌิมาปฏิปทา นี้, เปนตัวองคของการ
กระทําทั้งหมด เรียกวา "เปนอยูโดยชอบ"ไมมีอะไรผิดพลาดบกพรอง. ใครอยากจะ
เรียกวา ศีล สมาธิ ป ญ ญา ก็ได เหมือ นกัน ; แตเรียกวามรรคมี องค ๘ ประการ
นี้งายกวา ดีกวา สะดวกกวา เห็นไดงายกวา. อยูดวยความถูกตอง ๘ ประการนี้
เรียกวา เปนอยูโดยชอบ; นี้เปนตัวการกระทํา.
เราจะดูใหเห็นวา มัน มีค วามลับอยูในนั้น ซึ่งจะเรียกวาเทคนิค หรือ
เรียกวาอะไร ก็แลวแตจะเรียกเถอะ; อาตมาจะเรียกวา "ความลับของความจริง" ที่มัน
ซอนอยูในนั้น. ถาทําผิดก็ผิด ทําถูกก็ถูก.
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เราจะตองทําใหถูกตอง ในการกระทําทั้ง ๔ ประการนี้ คือ การกระทํา ที่
มันเปนสิ่งที่ออกมาจากความรูอันถูกตอง แลวการกระทํา ที่เปนตัวกําลังอยางแข็งแกรง
ที่สุด แลวการกระทํา ที่เปนการควบคุมไวตลอดสาย แลวก็เปนการกระทํา ถูกตรง
ตัวสิ่งที่จะตองกระทํา ใหมันเกิดขึ้นมาไดจริงๆ.
นี้ขอนี้ขอยืนยันวา ถาสนใจ ถาอยากจะทําใหดี ใหจริง ก็ตองพิจารณา
กันถึงขนาดนี้แตถาไมอยากใหดี ใหจริง อะไรมาก ก็ไมตองสนใจกันถึงขนาดนี้
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แลวคนทั้งหลาย ก็ไมไดสนใจกันถึงขนาดนี้และกลาทาวา ภิกษุสามเณรพวกอาจารย
วิปสสนาทั้งหลาย ก็ไมไดสนใจกันถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นจึงไมประสบความสําเร็จ
ในสิ่งที่ตัวเองอวดอาง วาจะกระทํา. เดี๋ยวนี้มาพูดกันจริงๆ ก็ตองพูดกันอยางนี้วา
ใหตั้งอกตั้งใจ ใหแข็งขอ ที่จะศึกษาพิจารณาดู ลงไป ใหมันลึก ใหมันมองเห็นการ
กระทําที่มันจะตองประกอบอยูดวยองคเหลานี้ จึงจะเปนการกระทําที่สําเร็จประโยชนได.
อยางนี้อาตมาเรียกวา ศาสตรแหงการกระทํา จะมากไปหรือนอยไป ก็ไม
คอยอยากจะพูด แตอยากจะพูดวา มันจําเปนแลว ที่จะตองรูและตองทํา เราจําเปนแลว
ที่จะตองสอนใหเยาวชนลูกเด็กๆของเรารูจัก และตองกระทํา ถาไมอยางนั้นแลว ไมมี
ทางจะประสบความสําเร็จที่จะแกปญหาของเยาวชน หรือของประเทศชาติ ถาเราตองการ
จะปฏิวัติเยาวชน ใหมาสูทางที่ถูกตอง หรือวาเกิดเปนเยาวชนอภิชาติบุตรขึ้นมา เราจะ
ตองปฏิวัติเขาใหได โดยมีความรูที่เพียงพอ เกี่ยวกับการกระทํา แลวก็ทําใหได รู
เพียงพอนั้นมันไมได มันตองกระทําตามความรูนั้น อยางเพียงพอ.
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นี้ยิ่งดูไป มันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นทุกที จะนอย จะเกินไปหรือไม ก็ไป
วินิจฉัยดูเอง อาตมามีหนาที่แตเพียงวา นึกอะไรได ก็เอามาบอกกลาวกันใหหมดก็
แลวกัน ถามันจะมากเกินไปก็อยาเอา อาตมาก็ยังบอกวา มันมีอยูอยางนี้ และเปนสิ่ง
ที่อาจจะเอาได ไมเหลือวิสัย.
....

....

....

....

ทีนี ้จ ะดูต อ ไปถึง ความสับ สนหรือ เขา ใจยาก เกี ่ย วกับ ความ
แตกตา งของคุณ สมบัติ หรือ ลัก ษณะ หรือ หนา ที่ ของศาสตรทั ้ง หลาย
เหลานี้.
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เชนระหวางพุทธศาสตรกับธรรมศาสตรของสิ่งเดียวกัน ชื่อเดียวกัน; พอ
ไปอยูในรูปของพุทธศาสตร มันมีความหมายอยางหนึ่ง, พอมาอยูในรูปของธรรมศาสตร
มันมีความหมายอีกอยางหนึ่ง. จําไวงายๆวา ชื่อมันอยางเดียวกัน แตตัวมัน
คนละอย าง นี่ มั นมี ได ที่ ไหนบ าง? อย างนี้ มั นมี ได ที่ ไหนบ าง? มั นอาจจะมี ที่ เราพู ด
เราขานกันอยูเวลานี้; มันอาจจะมี ก็ลองฟงดูเรื่องของมันเสียกอน บางทีก็จะรูได.
จะยกตัวอยางสัก ๒ - ๓ อยาง : เชน เรื่องปฏิจจสมุปบาท อยางที่ทอง
กัน จอ ไปหมดนั้น แหละ. ถา มัน เปน เรื่อ งของหลัก ธรรมสัจ จะหรือ สัจ จธรรม
เป น ทฤษฎี ; อยางนี้ มั น ก็ เป น ปฏิ จ จสมุ ป บาทที่ เป น ทฤษฎี . ปฏิ จ จสมุ ป บาทชนิ ด นี้
มันไปอยูในกลุมพุทธศาสตร มันก็อยูในกลุมพุทธศาสตรคือความรูที่ถูกตองของพระ
พุทธเจา ที่ทานไดตรัสไวอยางไร; อยางเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่ศึกษากันในโรงเรียน
อยางศึกษาเทาไรก็ยังไมรู เพราะมันศึกษาไมถูก. แตแมวาจะศึกษาถูก รู เขาใจ
มันก็เปนเพียงทฤษฎี, แลวก็เปนเพียงสัจจะ หรือความจริงอันหนึ่ง; ถาเพียงเทานี้
ก็เปนพุทธศาสตร คือความรูที่ถูกตองหรือเพียงพอ.
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ทีนี้ ปฏิจจสมุปบาท ที่เปนตัวธรรมศาสตร หรือการปฏิบัตินั้น มัน
ไมมีรูป รางอยางนั้น คือ ไมมีรูป รางวา อวิช ฺช าปจฺจ ยา สงฺข ารา, สงฺข ารปจฺจ ยา
วิฺญาณํ, วิฺญาณปจฺจยา นามรูป, อยางนี้เปนตน; มันไมมีรูปรางอยางนั้น.

ปฏิ จ จสมุ ป บาทที่ เป น การปฏิ บั ติ นั้ น มั น มาอยู ที่ การตั้ งสติ ไวอ ย าง
ถูก ตอ งหรือ เพีย งพอ ในขณะแหง สัม ผัส . เมื่อ ใดมีสัม ผัส ทางตาก็ไ ด ทาง
หูก็ได, จมูก ลิ้น กาย ทางไหนก็ได แลวทําสติใหถูกตอง และเพียงพอในขณะนั้น;
นั่นแหละคือปฏิจจาสมุปบาท ในรูปของการปฏิบัติ, หรือจะเรียกวา ปฏิจจสมุปบาทใน
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รูปของธรรมศาสตร ไมใชพุทธศาสตรแลว. ปฏิจจสมุปบาทนี้ยังคง เรียกชื่อวา ปฏิจจสมุปบาท แตเปนรูปของการปฏิบัติ ก็คือ ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง.
ปฏิ จจสมุ ป บาทที่ เป น พุ ท ธศาสตร ก็วาไปตามตั วหนังสือ ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวดีแลว ถูกตองแลว; แตปฏิจจสมุปบาทสําหรับ การปฏิบัติ
ที่จะมาเปนธรรมศาสตรนั้น อยูที่การมีสติ ในขณะแหงผัสสะ ก็คงเรียกวาปฏิจจสมุปบาทอยางเดียวกัน; แตแลวเนื้อตัวก็ตางกันเสียแลว : อันหนึ่งมันเปนวิชา,
อันหนึ่งมันเปนการปฏิบัติ.
ถ าตั วอย างนี้ ไม พอ จะยกตั วอย าง เรื่องอริยสั จจ อี กก็ ได วาอริยสั จจ ๔
ประการ ก็ม ีเ รื่อ งเหมือ นๆกัน อีก คลา ย ๆ กัน อีก . ถา อิร ยสัจ จ ๔ ที ่เ ปน วิช า
เปนทฤษฎี เปนความรู มันก็เปนเรื่องอริยสัจจ ๔ อยางที่เราทองๆกันนั่นเอง วา ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค แจกทุกขเปนปญหาที่เกิดมาจากเกิด แก เจ็บ ตาย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอใหฟงใหดีสักหนอยวา อาตมากําลังบอกวา ปญหา ที่เกิดมาจากการเกิด
แก เจ็บตาย ในพระบาลีแมวาจะมีอยูโตง ๆ วา ทุกขนั้นคือความเกิด คือความแก
คือ ความเจ็บ คือ ความตาย. แต ถา พูด ใหช ัด กวา นั ้น มัน ก็จ ะตอ งพูด วา ทุก ข
นั้นคือปญหา ที่เกิดมาจากความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย; อยางนี้
จึงจะเป น ทุ ก ข ที่ พ ระอรหั น ต ท า นล ว งได ขา มพ น ไปได . ส วน กิ ริ ย าอาการ ที่ ต อ ง
เกิดตองแก ตองเจ็บ ตองตาย นี้ พระอรหั น ต ก็ล วงไปไม ได ; เพราะไม เทาไร
ทานก็ตองตาย คือเขาโลง.
แตวา ถาความทุกข หมายถึงปญ หา ยุงยากลําบากตางๆ ที่มันมา
จากความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความไมไดตามใจหวัง ความยึดถือ
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ขันธทั้ง ๕ ก็ตามนี้ มันก็ เปนหลักทฤษฎีเกี่ยวกับความทุกข แลวก็ตัณ หาทั้ง ๓
เปนเหตุใหเกิดทุกข ดับตัณหาเสียเปนทุกขนิโรธ มรรคมีองค ๘ ประการ เปนทาง
ใหด ับ ตัณ หาได; อยา งนี ้เปน ทฤษฎีไ ปหมด เรีย กวา อริย สัจ จ ในรูป ของวิช า
หรือทฤษฎี ซึ่งเมื่อพูดกัน ก็ตองพูดกันในรูปแบบอยางนี้.
ทีนี้พอมาถึง อริยสัจจทั้ง ๔ ที่เปนการปฏิบัติโดยตรง มันก็กลายเปน
อันอื่น คือเปนการกระทําลงไป.
อริยสัจจที่ ๑ คือ ความทุกขนั้น จะตองรู ทําการรู ปฏิบัติการรู.
อริยสัจจที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัยนั้น ตองละ มันเสีย ตองทําการละลงไป.
อริยสัจจที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ ดับสนิทแหงทุกขนั้น ตองทําใหแจง
ที่เรียกวาสัจฉิกิริยา - กระทําใหมันแจง, สัจฉิกรณะ สัจฉิกิริยานี้ กระทําใหมันปรากฏ
แจมแจงแกใจ.
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สวน อริยสัจจที่ ๔ คือ มรรคมีองค ๘ นั้น จะตองทําใหมีขึ้นมาให
ได เปนภาวนาคือทําใหมีขึ้นมา, ทําใหมีขึ้นไดแลว เรียกวาภาวิตา.

อริยสัจจที่อยูในรูปของการปฏิบัติ มันกลายเปนการกระทํา ๔ อยางนี้.
ถาเปนรูปของความรูมันก็เปนธรรมะที่มีชื่อ ๔ อยางนั้น มีรายละเอียดอยางนั้น.

ทีนี้อยากจะพูดตอไปวา อริยสัจจ ๔ มีการกระทํา ๔ : คือ รู แลวก็ ละ
แลวก็ ทําใหแจง แลวก็ ทําใหเกิดมี; นี้เอามารวมกันเสียก็ได, คือ กระทําเพียง
อยางเดียว แลวไดผลทั้ง ๔ อยางนั้นก็ได; คือการดํารงตนอยูในมรรค มีองค ๘.
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ประการนั่นเอง. ดํารงตนอยูในมรรค ๘ ประการ เทานั้นแหละ จะเปนการทํา
กิจในอริยสัจจทั้ง ๔ พรอมกันไปไปในตัว; มันก็เลยเปนการประหยัดอยางยิ่ง หรือ
เปนการปฏิบัติที่เขมขนอยางยิ่ง จาก ๔ ก็จะเหลือแตเพียงหนึ่งอยางนี้.
นี่ ขอใหเปรียบเทียบดู วา อริยสัจจทั้ง ๔ เมื่ออยูในรูปของพุทธศาสตร
มันก็เปนอยางหนึ่ง, เมื่ออยูในรูปของธรรมศาสตร มันก็เปนอีกอยางหนึ่ง; แตชื่อ
ยังคงเดิม คือชื่อเหมือนกัน.
เอา, ขอย้ําอีกที่หนึ่งวา กิจทั้ง ๔ ในอริยสัจจ : กิจเพื่อใหรู, กิจเพื่อ
ให ล ะเสี ย , กิ จ เพื่ อ ทํ าให แ จ ง, กิ จ เพื่ อ ทํ าให เกิ ด มี นั้ น ; เอามารวมกั น เสี ย เป น กิ จ
เดียว คือ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหเกิดมีอยูตลอดเวลา ไมตองไปพะวาพะวังถึงเรื่องรู
เรื่องละ เรื่องทําใหแจงอะไรก็ได. ตั้งหนาตั้งตาทําแตใหอริยมรรคมีองค ๘ มันมีอยู;
ระวังอย าให ผิดพลาด ในเรื่องของทิ ฏฐิ หรือ สังกัปปะ หรือ วาจา หรือ กัมมั นตะ
หรือ อาชีวะ วายามะ สติ สมาธิ ทั้ ง ๘ นี้ อยาให มั น ผิดพลาดได . ระวังอยูแต
อยางนี้ มันก็จะถูกตองทั้งหมด; แลวกิจทั้ง ๔ มันจะพลอยสําเร็จไปโดยอัตโนมัติ.
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หรือวา ถาจะใหเอาเปรียบมากกวานี้อีก วา ความถูกตองทั้ง ๘ นี้ ก็มา
อยูที่ สติสักอยางหนึ่ งก็ได ก็จะไดดูกัน ใหมันลึกลงไป. ถาเรามีสติอยู เชน มี สติ ปฏฐานทั้ง ๔ โดยนัยะแหงอานาปานสติ ๑๖ ประการ แลว; ปฏิบัติสติอยางนี้ เพียง
อยางเดียวเทานั้นแหละ จะมีผลเหมือนกับปฏิบัติในองคมรรคทั้ง ๘, องคทั้ง ๘
แหงมรรคจะสมบูรณ, หรือวามรรคที่มีองค ๘ นั้น ก็สมบูรณ. นี่มันลัดไดมากอยาง
นี้ จนฟงดูแลว มันงงก็ไดสําหรับบางคน
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ปฏิบัติอริยสัจจ ๔ โดยมีสติสมบูรณ ; มีสติสมบูรณ มรรคมีองค ๘
ก็ ส มบู รณ ; มรรคมี อ งค ๘ สมบู รณ มั น ก็ ไม มี ท างที่ จ ะผิ ด พลาดในเรื่อ งอริย สั จ จ
ทั้ง ๔ ได. ทีนี้ เรามันมีการกระทํากันอยางไร? ใครมีการปฏิบัติอยางไร? ลอง
พิจารณาดู.
ทบทวน อีกทีหนึ่งก็ไดวา ปฏิจจสมุปบาท ก็ดี อริยสัจจ ก็ดี มรรคมี
องค ๘ ก็ดี ในรูปธรรมศาสตรนั้น มั นมี รูป อยูอยางหนึ่ ง ไม เหมื อนกับ ในรูป ของ
พุทธศาสตร; ในรูปของธรรมศาสตรนี้ มันเปนตัวการปฏิบัติ.
นี ้เราก็ม ีก ัน แตค วามรู ที ่ไ มถ ึง ขั ้น พุท ธศาสตรด ว ยซ้ํ า ไป คือ ไมไ ด
รูจริงอยางสมบูรณ; สวนการปฏิบัตินั้นก็ไมมี. หรือวาถาวาจะมี มันก็จะมีกันแต
ในสวนที่เปนความรูหรือเปนทฤษฎี ที่พูดกันตลอดเดือนตลอดป ไมรูจักจบ. ถาเปน
เรื่องวิชา เปนเรื่องความรู เปนเรื่องทฤษฎี มันก็เปนอยางนี้เอง; พูดกันทั้งเดือน
ทั้ งป มั น ก็ ไม จ บ. แต ถ าเป น เรื่อ งของ การปฏิ บั ติ ก็ ไม ต อ งพู ด กั บ ใครก็ ได ตั้ งหน า
ตั้งตาดํารงสติ มีสติอยางเดียวพอ.
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พูดแลวก็ไมนาเชื่อ วา ทําสติอยางเดียวพอ, ทําใหถูกตองเถอะ อยาง
เดียวพอ; อะไรมันจะถูกปฏิบัติไปหมด ในสวนที่ละ มันก็จะถูกละไปหมด, ใน
สวนที่จะทําใหมี ขึ้นมา มันก็จะทําใหมีขึ้นมาไดหมด, หรือจะแจกออกไปเปนอยางไร ๆ
มันก็จะถูกกระทําหมด กระทําใหสําเร็จ-ประโยชนไดหมด.
เพราะฉะนั้น จึงมีคําพูดขึ้นมาอีกสักคําหนึ่ง เพื่ อจํางาย ๆ วา การปฏิบัติ
ชนิดที่เปนการครอบจักรวาล ใครจะเคยไดยินคํานี้มาแลวหรือไม ก็สุดแทเถอะ แต
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เดี๋ยวนี้อาตมาก็จะพูดละ วาการปฏิบัติที่มันครอบจักรวาล และ การปฏิบัตินั้น ไมมี
อะไร นอกจากคําวา "สติ" เพียงคําเดียว.
ความมี ส ติ ที่ ส มบู ร ณ มี ใจความที่ จ ะนิ ย ามหรือ บั ญ ญั ติ ว า มี ส ติ ใ น
ลักษณะที่ไมมีอะไรจะผิดพลาดได; ไมใชจะตองระวังกันจนเหนื่อยเกือบตาย
เหมือนที่คนเขาเขาใจกัน จนเขายอมแพ, จนเขาวาปฏิบัติไมไหว; มันไมตองถึงขนาด
ที่วา เหนื่อยเกือบตาย.
การตั้งสติไวในลักษณะที่ไมมีอะไรผิดพลาดไดนี้ ไมใชถึงกับตองเหนื่อย
เกือบตาย แลวก็จะอายุสั้น; ถาอยางนั้นจะทําไปทําไม. มันจะมีประโยชนอะไร
ถาปฏิบัติธรรมแลว ทําใหเหนื่อยเกือบตาย และมีอายุสั้น.
ตั้ง สติไวถูก ตอ ง มัน อธิบ ายยาก; ถูก ตอ งนี ้ ไมม ากไมน อ ย ไมช า
ไมเร็ว ไมอะไรทุกอยางไปละ. ไปศึกษาเรื่องอานาปานสติ แลวสรุปเหลือเพียง "สติ"
เพียงคําเดียว นี่มันจะไมมีอะไรผิดพลาดได; และในเวลาเดียวกันนั้น มันจะเต็ม
อยูดวย ศีล สมาธิ ปญญา หรือจะเรียกวามรรคมีองค ๘ ก็ได. แลวพรอมกันใน
เวลาเดียวกันนั้น มันจะมีการสําเร็จผล : มีผล แลวก็เสวยผลนั้นอยูตลอดเวลา.
ถาใครปฏิบัติอานาปานสติทั้ง ๑๖ ขั้นสําเร็จ เขาจะมีความรูสึกอยางนี้เอง, เขาจะรูสึก
ไดเอง, เขาจะเปนพยานแกตัวเอง; ไมตองอางธรรมของใคร. พระพุทธเจาทาน
ก็ตรัสอยางนี้วา "อยาอางคําของตถาคตเลย เอาความรูสึกที่ประจักษแกตัวนั้นแหละ
เปนพยานเถิด". อาตมาก็จะถือหลักอันนี้วาไปปฏิบัติดูเถอะ แลวก็จะพบอยางนี้ดวยตนเอง.
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นี้เรียกวา เราทําความเขาใจ ในสิ่งที่เรียกวา พุทธศาสตรและธรรมศาสตร
อยางชัดแจง จนเห็นวามันอยูกันอยางไร; บางทีเรียกชื่ออยางเดียวกัน แตเนื้อตัว
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มันกลับผิดกัน; และมีการปฏิบัติอยางไร จึงจะเปนอยางที่เรียกวา เปนอุบายที่วิเศษ
ที่สุด หรือเปนเคล็ดลับที่ประเสริฐที่สุด คือมันจะลัดสั้นที่สุด; แลวก็อยูในวิสัยที่
ทุก คนจะปฏิบัติไ ด. เพราะไมรูจัก ทํา ใหถูก ตอ งตามธรรมสัจ จะนี้ มัน จึง เปน
เรื่องยากไปหมด, ยากจนทอถอย จนในที่สุดก็ไมมีการปฏิบัติเลย.
[ สติเปนขอปฏิบัติสําคัญ ตองศึกษาวิธีปฏิบัติใหละเอียด. ]

เอา, ไหนๆ ก็ไดพูดเรื่องสติ วาเปนขอปฏิบัติครอบจักรวาลแลว ก็จะพูด
เรื่องสติตอ ไปอีกหนอย เทาที่เวลาจะอํานวย. วิธีก ารปฏิบัติที่เกี่ยวกับ สตินี่ มัน
ก็ละเอียดพิสดาร; ถาจะพูดใหมันละเอียดและพิสดาร แตถาพูดใหยอ ใหเอาแต
ใจความมันก็ได ไมกี่คําก็จบ.
สติ คือการปฏิ บัติทั้งหมด และตลอดเวลา เราจะตองปฏิบัติ เพื่อ
ใหมันเปนการปฏิบัติทีเดียวทั้งหมด, และคุมไปไดตลอดเวลา; ก็ดูวา มันจะมีอยางไร
บาง?
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ในชั้ นแรกนี้ ควร จะแบ งกั นเพี ยง ๒ ประเภท : อย างที่ ๑ สติ คื อ
รูสึกตัวตั้งแตกอนทํา กอนการกระทํา รูสึกตัว. และอยางที่ ๒ สติ ควบคุม
ความรูสึก ตัว เมื่อ กํา ลัง ทํ า . มัน มีเทา นี้เ อง, สติมัน มี ๒ ตัว เทา นี้เ อง : สติ
รูสึกตัวกอนแตทํา คือ กอนแตจะลงมือทําอะไร, แลวก็ สติคือควบคุมความรูสึกตัว
ตลอดเวลาที่ทํา ที่กําลังทํา.
พวกที่รูสึกตัวกอนทํา ก็ดูเถอะ มันมีอะไรบาง?
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เราจะตอ ง มีส ติใ นขอ แรกที ่ส ุด วา กอ นทํ า กอ นพูด กอ นคิด ;
และคิ ดต อไปอี กนั่ น จะต องมี สติ ดี ก อนจะทํ าอะไร ก็ มี สติ . อย าทํ าตามความเคย
ชิน หวัดๆ ที่ทํามาจนเปนนิสัย ซึ่งมีอยูแกคนโงทุกคน เขาจะทําอะไรหวัดๆ จน
เปนนิสัย.
กอนพูดก็เหมือนกัน จะตองมีระยะที่รูสึกตัวคิดนึกในสิ่งที่จะพูดออกมา ไม
พูดหวัดๆ ดวยความเคยชินจนเปนนิสัย แบบนั้นแบบนี้ของเขา.
ทีนี้การคิดนี่ มันจะมีเรื่องคิดตอไป; ถาวาคิดที่แลวมา มันก็ไมตองคิด
แลว . คิด อยู  นั ้น ก็คือ คิด ตอ ไป คิด เรื่อ ย คิด ตอ ไป นี ้ค ือ คิด อยู . นี ้กอ นแตจ ะ
คิดตอไป นี่ก็ตองมีสติ ควบคุมความคิดใหมันถูกกระแสของธรรมะ; อยางนี้เรา
เรียกวา มีสติกอนแตทํา ขอแรก.
ทีนี้ สติกอนแตทําขอ ๒ คือวา กอนจะทําอะไร อาจจะเอาความรูสึกที่
เปน ทิฏฐานุคติ, ทิฏฐานุคติคือรองรอยที่จะเดินตามสิ่งที่เราเคยผานมาแลว. พูด
สมัยใหมก็จะพูดวา spiritual experience ความเคยชิน จัดเจน ในทางจิต ทางวิญญาณ
ที่เราเคยผานมาแลว. อันนี้จะตองมา ใชเปนอุปกรณสําหรับที่จะคิด จะพูด จะทํา
จะวินิจฉัย จะตัดสินใจอะไร; จะพูดสั้นๆ แตเพียงวา การนําเอาทิฏฐานุคติในอดีต
มาใชใหได กอนแตที่จะทําอะไรลงไป หรืออยางนอยก็ในขณะที่จะลงมือทํา เปนผูมี
สติสัม ปชัญ ญะ สํา นึก ถึง ความผิด ความถูก ความอะไร ในอดีต อยา งดี
ที่สุด; นี่ก็คือ มีสติสมบูรณกอนแตทํา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ ขอ ๓ ถัดไปอีก ก็วา จะสามารถรูสึกกําจัดปดเป า อุปสรรคทั้ ง
หลาย ที่มันจะเกิดขึ้น กระทั่งความปลอดภัยอะไรก็ตามเถอะ รวมอยูในขอนี้ทั้งนั้น
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เมื่อเราจะทําอะไร จะตองสํานึกถึงอุปสรรค หรืออันตราย หรืออะไร ใหครบหมด
ในแว็บนั้นดวยเหมือนกัน. เพราะฉะนั้นเราจึงทําไมมีอันตราย ไมผิดพลาด ไมเปน
อัน ตราย; แมในสิ่งที่จ ะตอ งทําอยางเร็ว ๆ. เชน คนขับ รถเร็วๆ หรือ วาจะตอ ง
ทําอะไรอยางเร็วๆ นี้ มันจะตองมีสติขอนี้ดวย.
เพราะฉะนั้น ในการมีสติ กอนแตจะทําอะไรนั้น อยางนอยก็ตองมีสัก ๓
ขอนี้ :กอนทํา กอนพูด กอนคิดตอไป จะตองมีสติ. ตัวอยางในอดีต จะตองปรากฏ
แจม แจ ง อะไรจะเป น อุ ป สรรคหรือ อั น ตราย ก็ ต อ งสํ านึ ก ได ในขณะนั้ น . นี้ เรีย กว า
การเตรียมตัวอยางที่ดีที่สุด กอนแตจะทําอะไร.
เอา, ทีนี้ก็มาถึง สติพวกที่ ๒ ที่วา สติในขณะที่กระทํา แตอยาก
จะเรีย กให มั น ชั ด เจนลงไปสั ก หน อ ยวา สติ ค วบคุ ม ความรูสึ ก ในขณะที่ ทํ า หรื อ
กําลังทําอยู.
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ตัวอยาง เชน ควบคุมความรูสึก ความคิด ความนึก อะไรก็ตามเถอะ
ที่มั น เป น อุป สรรคของการกระทํ า; เชนวา พอเราจะลงมือทําอะไร ความละเหี่ย
ความออนเพลีย ความอะไรมันเกิดขึ้น ก็ตองสามารถปองกัน หรือขจัดออกไปได.

ถาจะพูดใหดี ก็เอา เรื่องนิวรณทั้ง ๕ มาก็แลวกัน : ถาความครุนคิดไป
ในทางกามฉันทะ มีอยู มันจะทําอะไรได จะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่ง ก็คงทําไมได
นี่ นิวรณ ที่ ๑ กามฉันทะ. นิวรณ ที่ ๒ เกลียด ใครอยู โกรธ ใครอยู อะไรอยู มัน
ก็ทําอะไรไมได. นิวรณ ที่ ๓ ถีนมิทธะ นี่ ออนเพลีย ละเหี่ย ละหอยเศราอยูนี้
มันก็ทําอะไรไมได. นิวรณที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุงซาน เพอเจอ มันก็ทําอะไร
ไมได. นิวรณที่ ๕ คือ ความไมแนใจ ในสิ่งที่จะตองกระทํา มันก็ทําอะไรไมได.
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ฉะนั้น เมื่อเราทําอะไรอยู เราตองสามารถปองกัน หรือวา ทําลายนิวรณ
ซึ่งเปนอุปสรรค. เดี๋ยวนี้เรายกนิวรณ ทั้ง ๕ เปนตัวอยาง แตที่จริงมันมีหลายรูป
แบบ. นี่เวลาไมพอก็ยกเอาตัวอยางนิวรณ ๕ วาเปนอุปสรรคตอการกระทํา ถา
งานนั้นเปนงานละเอียด ประณีต ในขั้นศิลปะดวยแลว ยิ่งทําไมได.
ทีนี้สิ่งถัดไปอีกก็คือ สัมปชัญญะ ในขณะที่ทํา ตองมีสัมปชัญญะพอที่
จะใหงานดําเนินไปดวยดี. สัมปชัญ ญะในการที่จะมีธรรมะ พวกใดพวกหนึ่ง ชุด
ใดชุดหนึ่ง กลุมใดกลุมหนึ่ง ในขณะที่ทํางาน.
ถาทานทั้งหลายเขาใจเรื่องพละ ๕ เรื่องอินทรีย ๕ ซึ่งเปนธรรมสโมธาน
ที่จําเปนอยางยิ่ง ในขณะเจริญวิปสสนา; แลวจะเขาใจไดดี วา จะตองมีสัมปชัญญะ
ควบคุมพละ ๕ หรืออินทรีย ๕ กันอยางไร. ในขณะนั้นจะมีการกระทํา ที่ดําเนิน
ไปดีที่สุด มันเปนตัวกําลัง และมันเปนตัวอํานาจ ตัวความเปนอิสระแหงจิตอยางยิ่ง.
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แตนาเสียดายที่วา เรื่องอินทรีย ๕ พละ ๕ นี้ เขาใจกันนอยที่สุด ใน
โรงเรีย นนัก ธรรม ก็ส อนกัน อยา งเหมือ นกับ ไมไดส อน; แต ในเรื่อ งของการ
ปฏิบัติแลว มันกลาย เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด.

หรือเอาวาอยาง ฆราวาสทั่วไป จะตองมีฆราวาสธรรม : สัจจะ ทมะ
ขันตี จาคะ ๔ อยางนี้ อยูตลอดเวลา; ก็จะตองมีสัมปชัญญะ ที่จะควบคุม สัจจะ
ทมะ ขันตี จาคะในขณะที่ทํางานนั้น จึงจะสําเร็จประโยชน.

www.buddhadassa.in.th

๓๐๐

เยาวชนกับศีลธรรม

สรุปวา ควบคุมความรูสึกที่เปนอุปสรรคของการกระทํา นี้อยางหนึ่ง,
มีสัม ปชัญ ญะในสิ่งที่ จะตองมี เพื่ อใหงานมันดําเนินไป อยาง คลองตัว อยาง
สะดวกนี้ อยางหนึ่ง; สองอยางนี้ เราเรียกวา มีสติควบคุมความรูสึกในขณะที่
กําลังทํา.
สวนเรื่องที่ทําแลว ไมตองเอามาพูด; จะเอามาพูด ก็เอามาใชเปนตัวอยาง
อยางที่เปนสติกอนทํา, สติกอนทํา นี้ สติของเราที่จะตองใชกันมากที่สุด คือสติ
เมื่อ กอนทํา และสติเมื่อกําลังกระทําอยู ในสิ่งที่ตนจะตองทํา.
เอาละ, ก็มาถึง ขอย้ําสติวิเศษนั้นอีกทีหนึ่งวา สติครอบจักรวาล,
ถาวาเราจะตองแยกเปนเรื่องกอนทํา หรือกําลังทํา หรืออะไรนี่; มันก็จะมากเรื่อง
หรือควบคุมยาก, จะใชสติชนิดที่ครอบจักรวาล.
สติครอบจักรวาล จะตองฝกฝน ใหมีสติชนิดนี้ คือ การดํารงสติไว
เป น ปกติ วิสั ย ; ดวยการฝ กฝนการมี ส ติ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ เรียกวา สติ ป ฏ ฐาน
นั่นแหละ อยาเขาใจสติปฏฐานอะไรใหมันลึกซึ้ง ศักดิ์สิทธิ์ เกินจําเปนไป; ใหรู
วามันเปนเครื่องฝกสติ ใหเรามีสติอยูตลอดเวลา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การตั้งหรือการดํารงสติ ใหเปนปกติวิสัยอยูเสมอ, หั ดเป นคนทํ าอะไร
ด ว ยสติ เสมอไป อย า งที่ ก ล าวไวในบาลี ม หาสติ ป ฏ ฐานสู ต รนั้ น เป น เรื่อ งขั้ น ต น ๆ
เรียกวา ชั้นอนุบาลก็ได : จะเคลื่อนไหวสวนใดของรางกาย มีสติรูกอนที่มันจะ
เคลื่อนไหวไป แลวก็รูอยูตลอดเวลา ที่มันเคลื่อนไหวไป. ฝกอยางนี้ ก็จะเปนคน
มีสติครอบจักรวาล.
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เชนวาจะปดประตูปดหนาตางอยางนี้ ตองป ดดวย ความรูสึกที่ เป นสติ
วา : ประตูปดเขามาอยางนี้, ใสกลอนอยางนี้, เสร็จแลวอยางนี้ ทุกทีไป; มัน
จะเกิดนิสัยที่วา ทําอะไรจะมีสติเสมอ. จะลางจาน จะซักผา จะถูเรือน จะอะไร
ก็ตาม ขอใหทําดวยสติ. อยาใหใจลอยไปในทางอื่น; ถาทําอยางนี้ ไมเทาไรก็จะ
มีสติเปนปกตินิสัย, เกิดเปนนิสัยขึ้นมาอยางหนึ่งวา จะไมทําอะไรโดยไมมีสติ แลวมัน
ก็จะคุมครองไปถึงเรื่องที่ใหญโต ในทางไดทางเสีย จะไมคิด หรือพูด หรือทําไป
โดยไมมีสติ. แตเราจะหัดเอาทันทีเดี๋ยวนี้ไมได; ฉะนั้น จะตองทําเปนปกตินิสัย.
ฉะนั้น ในพระบาลีมี กลาวไววา จะกิน จะดื่ ม จะอาบ จะถาย จะ
อุจจาระ จะปสสาวะ จะทําอะไรก็ตาม ตองมีสติ ที่เป นเครื่องควบคุมการกระทํา
นั้น ๆ; นี ้เ ปน บทฝก หัด . ตอ ไปมัน เกิด นิสัย ขึ้น มาวา จะไมเ คลื ่อ นไหวอะไร
ไปโดยไมมีสติ ซึ่งในคําอธิบายชั้นสูง อธิบายถึงวาถาฝกไดอยางนี้แลว มันก็จะ
ไมเคลื่อนไหวอะไรไป โดยปราศจากสติ. ดังนั้นมันจึงนอนไมดิ้น; ทานอธิบาย
ไวอยางนี้ : มันนอนอยางสีหไสยา มือเทาไมดิ้น ไมเคลื่อนไปจากการที่วางไวอยางไร
เมื่อกอนแตจะนอน เพราะมันมีสติเปนปกตินิสัย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เรามีการฝกสติ เพื่ อใหมี สติเป นปกตินิสัย ก็เรียกวาสติครอบจักรวาล
ฉะนั้นกอนที่จะโกรธ มันก็โกรธไมได; เพราะมันมีการหัด ฝกมาแลวอยางดีวา จะ
ไม เคลื่ อ นไหว กาย วาจาใจ โดยปราศจากสติ . เพราะฉะนั้ น มั นจะโกรธโดย
ปราศจากสติไมได นี้พอสติมาเสียมันก็ไมโกรธ; ถึงจะรักก็เหมือนกัน มันจะไมรัก
โดยปราศจากสติ. ถาสติมาเสียมันก็ไมรัก หรือมันก็ไมหลงรัก; เพราะมันไมจําเปน
อะไรที่จะตองไปรักอะไรเขา อยูเฉยๆ อยูกลางๆ นี้ มันดีกวา.
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ฉะนั้นเรื่องยินดียินรายมันก็ไมมี; นี่เรียกวา มันจะปองกันหมด มันจะ
แกไขหมด ในสวนที่เปนความผิดหรือความราย. นิวรณก็เกิดไมได เมื่อสติมันเปนปกติ
วิสัยอยางนี้, แลวก็ฝกพรอมกันไปในตัว ฝกควบคุมนิวรณ มันก็เปนการฝกสติ.
เมื่อมีสติ นิวรณ มันก็เกิดไมได มันก็ไมมีโอกาสเผลอใหจิตมันปรุง
เรื่องใหญ ๆ เปนเรื่องกิเลสโดยสมบูรณ คือ ไมปรุงปฏิจจสมุปบาท นั่นแหละ. ถา
พูดใหชัด ก็ตองเรียกวา "ไมปรุงปฏิจจสมุปบาท" คือความรูสึกที่จะปรุงกันไป
ตามลําดับ จนเกิดเปนความทุกขขึ้นมา เพราะวามีสติ. เหมือนกับที่ไดกลาวไปแลว
เมื่อตะกี้นี้วา การปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั้น คือการมีสติในขณะแหงผัสสะ.
ปฏิจจสมุปบาทในรูปแหงธรรมศาสตร คือ การปฏิบัตินั้น เหลืออยูแต
เพี ย งมี สติ ในขณะแห งผัสสะ เทานั้นเอง; มันละเอียดมาก ที่จะไปสอนเยาวชน
ของเรา ใหเปนผูกระทําอยางหนักแนนแนบเนียนอยางนี้ ไมรูวาจะไดหรือไมได. แต
อาตมาก็ยังหวังอยูเรื่อยไป วานี้เปนวิชาที่จะชวยใหเด็ก ๆ ของเราบังคับตัวเองได ควบ
คุมตัวเองได.
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ทีนี้ จะตองดูเลยไปอีกหนอยหนึ่งวา สติครอบจักรวาลนี่ มันจะปองกัน
คุมครอง; ไมเฉพาะแตในขณะของการกระทํา, ไมคุมครองเฉพาะแตวา กอนกระทํา
หรือกําลังกระทําอยู; มัน จะคุมครองไปถึงขณะที่สําคัญ อยางยิ่ง อีกขณะหนึ่ง
คือขณะที่ประสบความสําเร็จ. เมื่อประสบความสําเร็จ หรือมีผลอะไรเกิดขึ้น
คนเรามักจะลืมตัว.

บทเรียนฝกฝนจิตใจในประเทศอินเดียของพวกสวามี มีแปลกอยูบทหนึ่ง
คือ เขาใหระวังมากที่สุด เมื่อประสบความสําเร็จ; จะพูดสัน ๆ ลัด ๆ ก็วา "จะเสีย
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ผู เสีย คน" กัน ก็เมื ่อ ประสบความสํ า เร็จ ". พอประสบความสํ า เร็จ ตัว กู ของกูมันจะโพลงขึ้นมาทีเดียว : ประสบความสําเร็จ แลวก็ยินดี แลวก็ทะนง แลวก็
ลืมตัว.
ฉะนั้นขอใหทุกคนนึกถึงขอนี้ดวย วา เมื่อประสบความสําเร็จนั่นแหละ
ระวั ง ให ดี ; มั น จะเสี ย ผู เสี ย คนกั น ตอนนั้ น . แต ถ า เรา มี ส ติ แบบที่ เรี ย กว า
ครอบจัก รวาลแลว มัน ก็ไมเปน ไร. นี่เรียกวา สติค รอบจักรวาลมันจะชวยได
ถึงขนาดนี้.
....

....

....

....

สรุปแนวการอบรมเยาวชนใหรูจักตรีรัตนศาสตร.
ทีนี้ก็มาดู โดยสรุป ตอไปอีก เราจะตองบอกลูกหลานของเรา เยาวชน
ที่เราตองการจะอบรมเขา ใหรูจักสังเกต ระหวางสิ่งทั้งสามนี้ คือ พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตรอยางที่วามาแลว : พุทธศาสตร คือความรูที่ถูกตองและเพียงพอ,
ธรรมศาสตร คือการปฏิบัติใหไดจริงตามนั้น, สังฆศาสตร คือรวมมือกันไดในการปฏิบัติ
หรือรับผลของการปฏิบัติก็ตาม.โดยใหมองเห็นไดชัดอยูเสมอวา : ความรูที่ถูก
ตองและสมบูรณ นั้น มันทําใหเกิดมีการปฏิบัติที่สําเร็จ.
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ตองมีความรูอันถูกตองเพื่อไมเห็นแกตัว.

ทีนี้ ความรูที่ถูกตองสมบูรณ และการปฏิบัติที่สมบูรณ มันจะ
สมบูร ณก ัน จริง ๆ ถึง ที ่สุด ก็ ตอ เมื ่อ เรารว มมือ กัน ได. ถา มนุษ ยค นใดคนหนึ ่ง
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ทําประโยชนตนสําเร็จ; เราเรียกวาไมสมบูรณยังไมสมบูรณ เพราะวาผูอื่นยังไมได
รวมรับประโยชนดวย โลกนี้ยังไมมีสันติภาพ. แลวโดยเหตุที่เราอยูคนเดียวไมได
เราจะถือวาสมบูรณ ก็ตอเมื่อทุกคนมันไดรับประโยชน; ฉะนั้นความรูที่ถูก-ตอง หรือ
การปฏิบัติที่สมบูรณนั้น มันจะสมบูรณตอเมื่อมันรวมมือกันได ฉะนั้นขอใหเขานึกถึง
คนอื่นดวย.
ศาสนาทุก ศาสนาจะสอนใหเ ห็น แกป ระโยชนข องผูอื่น ; ศาสนา
ที่มีหลักวา เห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัวเอง อยางนี้ก็มี. แมวาพุทธศาสนาเราจะไมไดกลาว
ไวตรง ๆ วา ใหเห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัว; แตอาตมาเห็นวา ถามองดูกันโดยใจความ
โดยความหมายแลว จะเห็นวาเปนอยางนั้น; เพราะวาทานสอนใหทําลายความเห็น
แกตัว เปนหนาที่สําคัญ.
ทีนี ้ผู ที่ เห็น แกผู อื ่น ยิ ่ง กวา ตัว นั ่น แหละคือ ผู ที ่ทํ า ลายความเห็น
แกตัว. ลองไปคิดดูเอง ไปสังเกตดูเอง; ถาเห็น แกผูอื่นยิ่งกวาเห็นแกตัว แลว
มันจะทําลายความเห็นแกตัวอยางยิ่ง. ถาเราเห็นแกตัวเราเทากับเห็นแกผูอื่น มันก็
ทําลายความเห็นแกตัวนอยลงมา; ถาเราเห็นแกตัวเรามากกวาเห็นแกผูอื่น มันก็
ทําลายความเห็นแกตัวนอยลงไปอีก. ฉะนั้นถาจะทําใหมันเข็ด ใหสมน้ําหนามันละก็
เห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัวนั่นแหละ จะชวยไดมาก คือมันจะกวาดทีเดียวไปหมดเลย
ความเห็นแกตัว.
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ฉะนั้นจึงนึกถึงการเห็นแกผูอื่น เมื่อนึกถึงการเห็นแกผูอื่น แลวก็การ
รวมมือกัน มันก็ตามมาเอง ก็จะเกิดการรวมมือกระทํา มันก็ไดผลมากกวา; แลว
ก็เกิดการรวมมือรับผลเสวยผลของการกระทํา มันก็เปนสุขทั่วทั้งโลก. นี่มันเปนสันติภาพ
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ในโลกขึ้นมาไดเพราะเหตุนี้. ฉะนั้นศาสนาทุกศาสนา เขาวางไวในลักษณะที่ไมแคบ,
ไมค ับ แคบ ไมม ีใ จแคบ, ไมเ ห็น แกต ัว ไมย กหูช ูห างเพื ่อ ตัว ; แตเ ห็น แกผู อื ่น
ราวกับวาทุกคนในสากลจักรวาลนี้ มันเปนคนคนเดียวกัน.
ความรูถูกตองแลวจะปฏิบัติไมผิด.

เอาละ, ขอให มองเห็ นว า ความรู ถู กต อง ทํ าให เกิ ดการปฏิ บั ติ สมบู รณ ;
แตจะสมบูรณตอเมื่อเห็นกับผูอื่น รวมมือกับผูอื่นได.
เมื่ อความรูไม ถู ก ต อง, ดู กั น เมื่ อ ความรู ไม ถู ก ต อ งบ าง มั น ก็ ไม มี ท าง
ที ่จ ะใหเ กิด อะไรได; การกระทํ า ที ่ถ ูก ตอ งก็ไ มเ กิด , ความสมบูร ณที ่จ ะเห็น แก
ผู อื่ น มั น ก็ ไ ม มี . พอความรู ไ ม ถู ก ต อ งเท า นั้ น แหละ อะไร ๆ ก็ จ ะผิ ด หมด; แม ว า
หลักปรัชญาปฏิบั ติที่เขาบู ชากันนัก พวก pragmatism อะไรนั่นมันก็จะชวยเพิ่ มความผิด
ชวยเพิ่มความเสียหาย ผิดพลาด; ไมใชจะชวยสรางความถูก-ตอง; เพราะมันเพียง
แตปฏิบัติเกง.
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ถา หลัก นั ้น มัน ผิด มัน ก็ป ฏิบ ัต ิผ ิด มาก; เพราะมัน ปฏิบ ัต ิเ กง มัน
จึงปฏิบัติผิดมาก. เพราะฉะนั้นจะมุทะลุปฏิบัติ ดวยอํานาจของปรัชญานี้ เขาใจวามันไม
ปลอดภั ย ; มั น ต อ งมี ค วามรู ที่ ถู ก ต อ ง เป น สั ม มาทิ ฏ ฐิ กั น เสี ย ก อ น. ฉะนั้ น เอา
สัมมาทิฏฐิเขาไปไวขางหนา เปนเครื่องสําหรับจูง แลวก็ จะปลอดภัย.
ระวังความรูที่ถูกตอง ตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ.

ที นี้ เรามั น มี ความเฉลี ยวฉลาดมากเกิ นไป กว าสั ตว เดี ยรัจฉาน; ป ญ หา
ของมนุษ ยก ็ม ีม าก. ฉะนั ้น มนุษ ยก ็ต อ งมีก ารระมัด ระวัง มีก ารศึก ษาใหถ ูก ตอ ง
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มากกวาสัตวเดียรัจฉานหลายรอยเทา หลายพันเทา. ถาเราไมระมัดระวังในขอนี้ เรา
จะพายแพแกสัตวเดียรัจฉาน ซึ่งเขาอยูกันอยางสันติ ตามอํานาจสัญชาตญาณโดย
อัตโนมัติ; นี้เรามันเปนอยางนั้นไมได เพราะเราเลื่อนมาอยูคนละระดับเสียแลว;
เพราะวามีสติปญ ญา ความรูที่เปนโพธินี่ มันมากเกินไป. โพธิชนิดนี้ก็หมายถึง
พุทธิกลาง ๆ ควบคุมไดก็มีประโยชน ควบคุมไมไดก็เปนอันตรายอยางยิ่ง; เพราะ
มันหมายเพียง intellect อะไรของสัตวที่ไดเพิ่มขึ้น ก็เรียกวาโพธิได; ไมใชโพธิญาณ
ไมใชการตรัสรูของพระพุทธเจา.
ระวังคําวาพุทธิ หรือ โพธิ นี้ใหดี ๆ ; ถาใชมันผิด มันก็ผิดเหมือน
กัน. ฉะนั้นถาเรามีภาวิตญาณ คือญาณที่เราบม สรางปรับปรุงอะไรมากมาย เกิน
สัญชาติญาณแลว ก็ตองใชพุทธศาสตร ธรรมศาสตรนี้ใหพอกัน; มิฉะนั้นแลว เรา
จะละอายสัตวเดรัจฉาน ที่มันไมมีปญหาเลย.
เราจะลองนึกถึงธรรมชาติกันใหมาก ๆ : แลว พยายามใหเปนไปตาม
กฎของธรรมชาติใหมาก ๆ. อยาอวดดีเหมือนคนสมัยนี้ ที่วาจะแกไขธรรมชาติ
จนกลาอวดวา เอาชนะธรรมชาติได ที่แทกําลังพายแพ แกธรรมชาติตลอดเวลา.
วิวัฒนาการชนิดที่อนุโลม คลอยตามสัญชาติญาณตามธรรมชาติไดนี้จะปลอดภัยกวา;
มิฉะนั้นแลว วิวัฒนาการมันก็จะเปนความบาชนิดหนึ่ง แลวก็จะตองจมลงไปในนรก.
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นรกของมนุษยที่มีสติปญญา ยิ่งมีสิตปญญามากเทาไร; นรกจะยิ่ง
ลึกมากเทานั้น จะยิ่งทําอันตรายมาก ตามที่สติปญญาของมนุษยมันมากขึ้น คือมัน
สรางความผิดไดมากกวา คนที่ไมมีสติปญญา. มันสรางสวรรคไดมาก มันก็คิดวา
เปนสวรรค; แตไมรูวา สวรรคก็เปนนรก ของคนที่มีสติปญญา, คือมันเสียเวลา.
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๓๐๗

ที่ทําแลวก็ไมดับทุกขอะไรได มีแตใหหลง ใหหลงใหลมากยิ่งขึ้นไป; อยางนี้มันควร
จะเรียกวา เปนความบาหลังมากกวา ที่จะเรียกวา วิวัฒนาการ.
มนุษยที่ปลอยไปตามความรูสึกอยางนี้ ก็คือ มนุษยที่ไมใชมนุษย คือใจมัน
ไมสูง มันเปนคนธรรมดา; เปนสัตวที่เกิดมา แลวก็เปนไปตามกิเลสตัณ หา ที่ตัว
ไมรูจ ัก ; มนุษ ยช นิด นี ้ไ มใ ชม นุษ ย. มนุษ ยช นิด ที ่ไ มใ ชม นุษ ยนี ่ คือ มนุษ ย
ที่ถูกสาป ถูกสาปใหทนทุ กขอยูตลอดเวลา ตั้งแตเกิดจนตาย; ใครถูกสาป?
มนุษยนั่นแหละกําลังถูกสาป ใหเต็มไปดวยปญหา แลวก็แกไมได; เพราะเขาไมมี
พุทธศาสตร ไมมีธรรมศาสตร และไมมีสังฆศาสตร ที่จะกลาวตอไป.
ตองชวยใหเยาวชนปฏิบัติศีลธรรมใหทันกับการทําลายศีลธรรม.

จะดูเปนขอสุดทาย ถึงปญหาเฉพาะหนาของเราเดี๋ยวนี้ ที่อยากจะใหนึกมาก
ก็ค ือ วา เราไมม ีก ารปฏิบ ัต ิใ นศีล ธรรม ใหเ พีย งพอกับ สิ ่ง ที ่ทํ า ลายศีล ธรรม.
สิ่งที่ทําลายศีลธรรมในโลกกําลังมากขึ้น ๆ ๆ แลวเราไมมีการปฏิบัติศีลธรรม ใหเพียง
พอกันกับสิ่งนั้น ที่มันทําลายศีลธรรม. นี่ขอฝากใหทุกคนชวยเอาไปคิดไปนึก วา
อันนี้แหละ จะทําใหเราไดมีบุญมีกุศลอันใหญหลวง.
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ถาใครยังรักที่จะทําบุญ อยากจะมีบุญแลวละก็ขอใหทําบุญอยางนี้เถอะ;
อยางอื่น ไมจํา เปน แลว คือ ชว ยกัน ใหม ีศ ีล ธรรม ใหม ีก ารปฏิบ ัต ิศีล ธรรม ให
มันทัน เทียมกันกับ สิ่งที่ทําลายศีลธรรม ที่กําลังหนาแนนขึ้นมาในโลกนี้. เราจะ
สอนเยาวชนของเรา ที่ยังไมรู ใหรู; สอนเยาวชนของเรา ที่ยังไมเขาใจใหเขาใจ.
ใหเยาวชนที่ไมรักศีลธรรมนี่ ใหมันรักศีลธรรม มันไมพอใจศีลธรรม มันเกลียดศีลธรรม; เราจะทําใหเขาพอใจ.
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เยาวชนกับศีลธรรม

ความรูที่ถูกตองนั้น มันตองทําใหปฏิบัติได เรา ตองชวยใหเขารู ถึง
ขนาดที่ปฏิบัติได. เดี๋ยวนี้เยาวชนของเรารู แตปฏิบัติไมได; เพราะวาเขาออน
แอ, เพราะวาเขาบังคับตัวเองไมได, เพราะวาเขาทนสิ่งยั่วยวนในโลกนี้ไมได.
ขอใหเรา ชวยกันใหเยาวชนของเรารู ชนิด ที่ป ฏิบัติได แลวเขมเข็ง
ไมออนแอ; แลวก็ทนตอสิ่งยั่วยวนในโลก ซึ่งกําลังหนาแนนขึ้นทุกทีนี้ได. ใหเขา
รูจักควบคุมตัวเอง ดวยความรู และการปฏิบัติ อยางที่กลาวมาแลว.
ปญ หากําลังมี มากขึ้น ในโลกนี้. อาตมามองเห็นอยางนี้, ขออภัยที่
ตองพูดตามความเห็น หรือความรูสึกของตัวเอง วาปญหามันกําลังมากขึ้น; ไมใชวา
ปญหามันจะนอยลง เพราะวาสติปญญาของมนุษย มันกาวหนาไปตามทางของกิเลส
ปญหามันก็มากขึ้น. ฉะนั้นเราจะเตรียมเยาวชนของเราไวเผชิญกันกับปญหา ที่มันจะ
มากขึ้น; ใหเราพูดอวดไดวา เรามีความเจริญดวยสติปญญา ยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน.
แลวเราก็ตองมี ความที่ชนะปญหาได หรือแกความทุกขได ดีกวาสัตวเดรัจฉาน.
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สัตวเดรัจฉานมีอยูเทาเดิมนั่นแหละ : ปญหาก็มีอยูเทาเดิม, การแกปญหา
ก็มีอยูเทาเดิม, แตมันอยูโดยสันติสุข ไมทรมานทางจิตใจเหมือนมนุษย; เรามัน
ตองการเกินความจําเป น ที่พ ระเจาตองการใหเปน. เรามันตองการและทําเกิน
จําเปน ที่ธรรมชาติมันตองการใหเปน เราก็ย่ํายีธรรมชาติ ย่ํายีพระเจา พระเจาก็ลง
โทษให. เราก็มีแตการเฟอที่เสียเวลา : เฟอในการศึกษา เฟอในการขวนขวาย
การกระทํา ไมนํามาซึ่งสันติสุข.
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นี่แหละคือความรู ที่เรียกวาพุทธศาสตร, และการปฏิบัติที่เรียกวา ธรรมศาสตร, และการทําใหเขากันไดในระหวางทุกคน ที่เรียกวา สังฆศาสตร ที่อาตมา
เชื่อวา เยาวชนจะเขาใจได, และเยาวชนจะยอมรับ, และอั น นี้ จะเป น สรณาคมน
หรือ ไตรสรณาคมน ของเยาวชนของเราในอนาคต.
เราไมสามารถจะมอบ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ,
สั ง ฆั ง สรณั ง คั จ ฉามิ ให เขาได ; ไม เชื่ อ ก็ ล องดู . อาตมาเชื่ อ ว า ไม ได มั น จะ
เหมือนกับเอามังคุดทั้งเปลือก ใหคนโงกิน กัดเขาแลวฝาด มันก็ขวางทิ้งหมด. จะ
ตอ งมีวิธี ที่จ ะใหกิน เนื้อ มังคุด ใหได คือเนื้อ ในของพระศาสนาของศีลธรรมนี้
ใหได; แลวก็เชื่อวาเขาคงจะชอบ และจะชวยกันทําใหมันกวางออกไป กวางขวาง
ออกไป. เยาวชนก็จะเปนมนุษยที่ดี เปนชี้นอภิชาตบุตร; เหมือนที่เราหวัง ดังที่
ไดทําความเขาใจกันแลว ในการบรรยายครั้งตนๆ ที่แลวมา.
อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลง ดวยความสมควรแกเวลา เปดโอกาสให
พระทานสวดบทพระธรรมที่เปนกําลังใจ ในการทําหนาที่ของตนสืบตอไป ดวยกันทุกคน.
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๘หินโคง ๒๖ ก.พ. ๒๐

"สังฆศาสตร" สําหรับเยาวชน

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๘ ในวันนี้ ยังคง
กลาวโดยหัวขอวา เยาวชนกับศีลธรรม ตอไปตามเดิม และมีหัวขอยอยเฉพาะในวันนี้วา
สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน
[ คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา ๓๑๕ .]

ขอให ท านทั้งหลายทบทวน ขอความตางๆ ที่ เนื่ องกั นมา จากครั้งที่ แล ว
วา เราไดพ ูด กัน ถึง เรื่อ งเยาวชน ที ่ถ ือ วา เปน ปญ หา ใหญยิ ่ง กวา ปญ หาใด;
๓๑๐
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“ สังฆศาสตร ” สําหรับเยาวชน

๓๑๑

คือเปนปญหาถึงขนาดที่วา โลกจะอยูรอดหรือจะวินาศไป ยอมขึ้นอยูกับเยาวชน ที่จะมา
ในอนาคต, คือวามนุษยทั้งหลาย ที่กําลังจะมาในอนาคต. หรือโดยเฉพาะก็คือเยาวชน
ในบัดนี้ ซึ่งจะเติบโตขึ้นเปนผูใหญในโลกนี้ เขาจะบันดาลโลกนี้ ใหเปนอยางไรก็ได;
แลวแตวา เขามีความคิดและการกระทําอยางไร. เมื่อเห็นอันตรายเกี่ยวกับเยาวชน
วาจะนําโลกไปในทางที่ไมถูกตองจึงคิดถึงปญหานี้ วาจะตองมีการสรางเยาวชน
ชนิดอภิชาตบุตรกันเสียใหม เรียกวาเปนการสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน ใหเหมาะสม
สําหรับเปนผูทําใหโลกมีสันติ ในอนาคต.
การสรางเยาวชนในปจจุบันนี้ ไดกลาวมาแลวขางตนวา จะกระทํา โดย
การทําใหเยาวชนเหลานั้ น สามารถจะมี สิ่งสําคัญ ที่สุ ดสิ่งหนึ่ ง คือ ตรีรัตนศาสตรสากลของธรรมชาติ; ตรีรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ๓ อยาง ซึ่งในพุทธบริษั ท
เราเล็ง ถึง พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ. และเมื่อ เรีย กวา "ตรีรัต นศาสตร"
ก็ห มายถึง สิ่งที่จะใชเปนศาสตรา สําหรับตัดปญ หา; โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือ
ตัดความทุกข. และที่วา สากล นั้น เปนสากลทั้งโดยกาละและเทศะ; หมายความวา
เปน สากลอยา งธรรมชาติ เปน ของธรรมชาติ ซึ ่ง ใคร ๆ จะบัง คับ ไมไ ด. และ
เปนสากลตลอดกาลนิรันดร เรียกวาสากลโดยกาละ, และเปนสากลในที่ทุกหนทุกแหง
ไมวาที่ไหนเปนสากลโดยเทศะ. คําวาสากลถึงที่สุด ก็มีความหมายอยางนี้ คือใชได
ในที่ทุกแหงกับคนทุกคนและตลอดเวลา ไมจํากัด.
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ตรีรัตนศาสตร แยกออกเป น พุ ทธศาสตร ธรรมศาสตร และสังฆศาสตร.
สําหรับพุทธศาสตรกับธรรมศาสตร ก็ไดพูดกันแลว ในการบรรยาย ๒ ครั้งที่แลวมา.
วันนี้ก็ เปนเรื่องของสังฆศาสตร.
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แตทานทั้งหลาย จะตองจดจําความหมายของคําคํานี้ไว ในฐานะเปน
ความหมายที่พิเศษ วา "พุทธศาสตร" นั้น คือ ความรู อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสรู; แลวก็นํามาใชเปนศาสตราสําหรับตัดปญหา หรือความทุกขของมนุษย
เรา. สรุปความสั้นๆ ก็คือ ความรูที่จําเปน ที่มนุษยทุกคนจะตองรู.
สําหรับ ธรรมศาสตร นั้น ก็คือ การปฏิบัติตามความรู, คําวา พระธรรม ไมสํา เร็จ ประโยชนเ พีย งการรู จะสํา เร็จ ประโยชนก ็ตอ เมื่อ มีก าร
ปฏิบัติ, ดังนั้นเราจึงเล็งถึงการปฏิบัติ วาเปนธรรมศาสตร สามารถที่จะเปนศาสตรา
ตัดปญ หาคือการปฏิบัติไมได, หรือไมปฏิบัติเอาเสียเลย. นี้สรุปแลวก็คือการกระทํา
ถูกตองเต็มที่ ในสิ่งที่ตองกระทํา.
สวน สั งฆศาสตร หมายถึงการรวมหมู กันได คื อการเขากันได การกลม
เกลีย วกัน ทํ า หนา ที ่ ที ่ม นุษ ยจ ะตอ งทํ า ; เปน ใจความสํา คัญ ของสิ่ง ที่เ รีย กวา
"สงฆ " พระสงฆ ซึ่ งแปลวา ผู ที่ อ ยู กั น เป น หมู ; ถ าอยู กั น เป น หมู ได นั้ น ก็ ห มาย
ความวา ตอ งเขากัน ได; ถาเขากันไมได แลวจะอยูเปน หมูกัน อยางไร. ขอให
เขาใจไดดวยตนเอง.
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สรุปความสําหรับคําวา "สังฆศาสตร" ก็คือการเขากันได เปนศาสตรา
สํา หรับ จะตัด ปญ หา แหง การที่ไมส มัค รสมานสามัค คีก ัน คือ อิจ ฉาริษ ยากัน
ไมรูจักหนาที่ที่วา ทุกคนที่เกิดมานี้ จะตองทําอะไร ดังนั้นเราจึงตองมีสังฆศาสตร
เพื่อประโยชนอยางนี้.
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รวมความวา เรามีเพี ยง ๓ ศาสตร คือ พุทธศาสตร ธรรมศาสตร
และสังฆศาสตร ไมตองมีมากศาสตรจนเฟอ. เดี๋ยวนี้เรามีศาสตรนับไมไหว;
แลวก็ลงกันไมคอยจะได กับสิ่งที่เรียกวา พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร.
เยาวชนของเราจึงเฟอไปดวยศาสตร และเฟอไปดวยความคิดความเห็น ที่ไมอยูในรอง
ในรอย จนเกิดมีเยาวชนอันตราย ดังที่กลาวแลว.
เมื่อพูดวา เยาวชนอันตราย ทานทั้งหลายก็พอจะทายได วาหมายถึง
อะไร? โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรามีเยาวชนประเภทหนึ่ง ซึ่งเมื่อใครๆ มองแลวก็สั่นหัว;
เพราะวา เขาเปนเยาวชนอันตราย เพราะไมมีพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร. ฉะนั้นเราจึงพยายาม ที่จะใหเขามีสิ่งทั้ง ๓ นี้ใหจนได และใหมีจริงถึงขนาด
ที่วา อยูในเนื้อในตัวของเขาจริง; คือมีพระพุทธเจา ชนิดที่เปนความรูที่เขาควร
จะรู อยูในใจของเขาจริงๆ, มีพระธรรม คือ การปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ อยูที่เนื้อ
ที่ตัวและที่กาย วาจา ใจ ของเขาจริงๆ, แลวก็มีพระสงฆ คือมีเจตนารมณ หรือ
วิญญาณ ของความสมัครสมานสามัคคี รวมกันทําหนาที่ของมนุษย เต็มที่ที่ควรจะทํา.
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เขามีพ ระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ จริง โดยไมตองพูดวา "พุทธัง
สรณัง คัจฉามิ" ก็ยังได; เพราะวาเราไดทําใหเปนเรื่องจริง ที่จะสิงสถิตอยู ที่กาย
วาจา ใจ ของเขา; เขาจึงเปนเยาวชนที่ถูกตอง ไมเปนเยาวชนอันตราย.

เยาวชนอันตรายนั้น ในอนาคตเขาก็จะสรางโลกชนิดหนึ่งขึ้นมา เปนโลก
ชนิดที่เหลือที่ใครๆ จะทนทานได; ขอใหคอยดูกันตอไป. พวกเราจะตายกันไปเสีย
กอ น ไมทัน จะไดเห็น ก็ได; ฉะนั้น สั่ง ฝากกัน ไวกอ น วา ใหค อยดูกัน ตอ ไป วา
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เยาวชนอันตรายนั้น เขาจะสรางโลกชนิดที่เหลือที่ใครๆ จะทนทานได ขึ้นมา
เปนแนนอน.
ในฐานะที่เราเปน พุทธบริษัท เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ซึ่งมีความถูกตองมีความชอบธรรม, หรือความเหมาะสมอยางยิ่ง ที่เราจะตอง
สนใจในเรื่องนี้, เปนเรื่องที่จะทําใหสมกับที่เราไดเกิดมา. ถาเราเกิดมาหาเงิน หาของ
หากิน นอนไปกวาจะตาย; อยางนี้ไมตองเปนพุทธบริษัทก็ได, ใครๆมันก็เปนกัน
อยู แล ว คื อ เป น คนธรรมดา; ถ าเป น พุ ท ธบริษั ท ต อ งเป น คนที่ รูอ ะไรมากไปกวา
ธรรมดา คือรูวาเกิดมาทั้งทีนี้ มันจะตองทําอะไร จึงจะมีประโยชนอยางสูงสุด.
คนเราเกิดมา ก็ไมอยูเกิน ๑๐๐ ปโดยประมาณ อยางสูงสุด; เปนเวลา
ที่ไมยาวนานอะไรแตก็ไมสั้นจนเกินไป จนถึงกับทําอะไรไมได, แลวจึง ใชเวลานี้ให
เปนประโยชน. ฉะนั้นทุกคนก็ควรจะคํานวณดู วาตนเองเกิดมาอายุถึงเทานี้แลว;
ไดทําอะไรไปในลักษณะที่เหมาะสม กี่มากนอย? ความเปนพุทธบริษัทของเรา จะ
มากหรือจะนอย? มันก็อยูที่ตรงนี้เอง คือเราลืมหูลืมตากี่มากนอย; วาเราจะตองทํา
อะไร, แลวเราไดทําเสร็จไปแลวอยางไร, แลวเราไดรวมมือกับเพื่อนมนุษยของเรา
สักเทาไร. หรือวาเรามัวแตมีตัวกู - ของกูอยูตะพึด โดยรวมมือกับใครไมได นี่เปนสิ่ง
ที่จะตองทบทวน.
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เราจะตอ งสรา งสรณะ ที ่พึ ่ง อยา งแทจ ริง ขึ้น มาใหไ ด; ทั้งเพื่อ ตัว
เราเอง และเพื่อผูอื่น คือมีพุทธศาสตร ธรรมศาสตร และสังฆศาสตร ในฐานะที่เปน
ศาสตรา ตัดปญหาได ทั้งของเรา และทั้งของผูอื่น, อยางนี้จึงจะเรียกวามีสรณะคือ
ที่พึ่ง; ถามัวแตทองบาลีอยูอยางเดียวมันก็ไมเห็นวา จะเปนสรณะที่พึ่งไดอยางไร.
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จะตอ งมีค วามรูที่ถูก ตอ ง และปฏิบ ัติในสิ่ง นั ้น ใหไ ด; และ เมื่อ พูด ถึง เยาวชน
เราก็ตองทําใหเขามีศาสตรทั้ง ๓ นี้ ในลักษณะที่จะใชเปนศาสตราไดจริง.
ความหมายของศาสตรทั้ง ๓ นั้น ขอย้ําแลวย้ําเลา ย้ําแลวย้ําอีก อยูเสมอ
เพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น; เพราะวาเปนของใหม เปนของใหมทั้งสําหรับอาตมา
ผูพูด, และสําหรับทานทั้งหลายผูฟง. เพราะวาเราเพิ่งจะสรุปใจความของสิ่งทั้ง ๓
นั้นมาพูดกัน ในลักษณะอยางนี้ คือพูดวา :พุทธศาสตร ไดแก ความรูที่ถูกตองและเพียงพอ ซึ่งสามารถเปน
ศาสตราตัดปญหา คือการทําอยางผิดๆ ไมมีประโยชนอะไร แกคนเรา.
สวน ธรรมศาสตร นั้น คือ การปฏิบัติไดจริง ตามหลักพระธรรมนั้น
เปนศาสตราตัดปญหา คือความเปนหมัน ที่มีอยูโดยมาก ที่เกิดมาแลวเปนหมัน ใน
ทางคดี โลกก็ดี ในทางคดีธรรมนี้ ก็ดี ; ส วนที่ เป น หมัน นั้ น ยั งมี อ ยูม าก เรียกวา
มันไรผล. ความที่ชีวิตมันไรผลนี้ ยังมีอยูมาก จะตองแกไข.
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สําหรับ สังฆศาสตร นั้นมีใจความวา รวมหมูกันได อยางเขาแข็ง มั่นคง
มีสรรถภาพ นี้จะ เปนศาสตราตัดปญ หา คือการสลายตัวแหลกลาญไป ไมเปน
ประโยชนอ ะไร, หรือ แคบเขา มาก็คือ ไมเขม ขน ในการที่จ ะทํา ประโยชนใ ห
สูงสุด.
ศาสตรทั้ง ๓ โดยใจความสั้นๆ ก็คือ ความรูที่ จําเป น, และ การปฏิ บั ติ
ที่จํา เปน , และการรวมกัน เปน หมูค ณะ, ที ่เ ขา กัน ไดอ ยา งจํา เปน . ขอให
ทานมองเห็น ในลักษณะที่มันจําเปนอยางยิ่ง อยางนี้เถิด.
....

....

....

....
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[ เริ่มบรรยายตามหัวขอบรรยายครั้งนี้. ]

ทีนี้ในวันนี้ ก็จะไดพูดถึงสิ่งที่เรียกวา สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน เปน
การพูดติดตอกันไป; ฉะนั้น จะนาฟงหรือไมนาฟง หรือวาจะฟงเขาใจหรือไม สําหรับ
ผูมาฟงครั้งนี้เปนครั้งแรกนั้น มันก็ชวยไมได; จําเปนจะตองกลาวไปในลักษณะ
อยางนี้ คือกลาวไปตามลําดับ.
เมื ่อ จะพูด กัน ถึงสิ่งที่เรีย กวา สังฆศาสตร เราจะตอ งคน หาปญ หา
วามันมีปญหาอยางไร ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้.
ตรงนี้อยากจะขอรองอยางซ้ําซาก หรือวาเปนการแทรกเขามาก็ได วาขอ
ใหท า นทั ้ง หลาย จงอยา ไดทํ า อะไรอยา งละเมอๆ, คือ เปน คนไมม ีป ญ หา;
แลวก็มาถามนั่นถามนี่ ใหชวยแกนั่นแกนี่. เหมือนอยางคนที่ไมรูวาเจ็บปวยอะไร,
ไมรูสึกวามีเจ็บปวยดวยซ้ําไป ก็มาขอใหชวยรักษา; หรือวาคนบางคน มาขอศึกษา
ธรรมะหรือศาสนา, ถามดูวามันมีปญหาอยางไร? ก็ตอบวาไมมีปญหา. อยางนี้
มันลําบากมาก; คือคนไมมีปญหา แลวจะมาใหชวยแกปญหา อยางนี้มันทําไมได.
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ฉะนั้ น ถ าเราจะทํ าอะไร ให มั น ได ผ ลจริงๆ เราจะต อ งรูจั ก ตั วป ญ หา
เสียกอน. ที่เห็นไดงายๆเปนตัวอยาง เชนวา ทําไมเราจะตองหาเงิน? เพราะวา
เรามันลําบากในการเปนอยูโดยไมมีเงิน, เรามันยากจน เราจึงตองหาเงิน. อยางนี้
เรียกวามันเปนตัวปญหาที่ชัดเจนอยู. เราจะทําอะไรลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ
สิ่งที่มันมีคาหรือใหญโตนี่ มันก็ตองมีปญหาที่ถูกตอง เพื่อจะแกปญหานั้นๆใหได.
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สําหรับปญหาที่เกี่ยวกับสังฆศาสตร โดยเฉพาะนั้น ก็ขอใหนึกถึงขอที่วา
เราตองการจะเขากันได เปนหมูที่สามารถเขมแข็ง. นี้เรามีปญ หาอะไร? เดี๋ยวนี้
เรามีปญหาที่วา เราไมอาจจะอยูกันอยางนั้นได, หรือจะกลาวโดยทั่วไปๆ อยางที่
เรียกวา เปนหลักเกณฑตลอดกาลนั้น เราก็ยังมีปญหา ฉะนั้น จึงขอสรุปปญหาขึ้นมา
ในที่นี่วา :ปญ หาขอ ที ่ห นึ ่ง เราจะอยูรว มกัน ในหมู พ วกเรากัน เองนี ้ ไดดี
ที่สุดอยางไร? ขอใหคิดดูวา เดี๋ยวนี้เราไดอยูกันในหมูพวกเรากันเอง อยางเขากัน
ไดถึงที่สุด มีประโยชนที่สุดหรือไม? ถามันพบวา เราเขากันไมคอยจะได แมในหมู
พวกเรากันเอง ก็ยังไมรวมกันทําอะไรใหดี ใหถึงที่สุดได. นี้ก็เปนปญ หาขอแรก
วาจะอยูรวมกันในหมูพวกเรากันเอง ไดดีที่สุดอยางไร.
ทีนี้ ปญ หาขอที่สอง วา เราจะอยูรวมโลกกัน กับพวกที่มีอุดมคติ
ตางกัน หรือ ถึงกับ มีอุด มคติขัดแยงกัน ทีเดียวนี่ ไดอ ยางไร? ขอนี้พอจะมอง
เห็นกันได และควรจะมองเห็นกันทุกคนวา จะอยูในโลกนี้ เราก็ตองอยูรวมกันกับ
พวกที่มีอุดมคติไมเหมือนกัน มีอุดมคติขัดแยงกัน; โดยเฉพาะก็คือ มีประโยชนที่
ขัดกัน อยางนี้มันก็หลีกไมพน.
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เห็ นไดอยูแลววา ทุ ก ๆประเทศในโลกนี้ มิ ได มี อุ ดมคติ อ ยางเดี ย ว
กัน ; อยางที่เรากําลังมีปญ หา ที่พูดกันทั่วไปวา คอมมูนิสตมีอะไรๆมันตรงกัน
ขามกับพวกเรา; แลวเราจะอยูรวมโลกกันอยางไร โดยไมตองฆากัน.

หรือแคบเขามา ในประเทศเราเอง เทานั้น เราก็มีความคิดเห็นที่ขัด
แยงกัน; เราจะอยูรวมประเทศของเราดวยกันไดอยางไร ซึ่งจะไมเปนการทําลายกัน.
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หรือวาแคบเขามา ในบาน ในเมืองเล็กๆ หรือวา ในหมูบานนี้ มันก็
ยัง มีค นที ่ม ีค วามคิด เห็น ตา งกัน ชอบไมเหมือ นกัน ; แลว จะอยูรว มกัน ไดโดย
วิธีใด.
แมที่สุด แต ในครอบครัว หนึ่งๆ หรือในวัดวัดหนึ่ง เชนวัดนี้ มันก็
ยังมีคนที่มีอุดมคติตางกัน แลวจะอยูรวมกันไดอยางไร.
ใหแคบไปกวานั้น บางทีก็มันมีไดถึงกับวา สามีกับภรรยาแทๆ ก็ยังมี
อุดมคติบางอยางแตกตางกัน ถึงกับขัดกัน อยางที่จะผอนสั้นผอนยาวกันไมไหว
จนถึงกับตองหยากัน ซึ่งมันไมควรจะทํา.
ฉะนั้น จึง ตอ งมีอ ะไรๆชนิด ที่จ ะปรับ เขา กัน ใหไ ด ในหมูที่มี
อุดมคติตางกัน หรือถึงกับขัดแยงกัน สิ่งที่จะมาแกไขปญหานี้ได ก็จะเรียกวา
สังฆศาสตร ดังที่กลาวมาแลว.
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ทีนี้ ปญหาขอที่สาม เปนปญหาที่พลอยผนวกเขามา เกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็คือวา เยาวชนของเราในปจจุบันนี้ ไมรูเรื่องนี้ ไมสนใจเรื่องนี้ จึงไดทําสิ่งที่
ขัดแยงกัน อยางมากมายทีเดียว. เขาไมเขาใจความหมาย หรือเจตนารมณ
ของคําวา "การเขากัน ได"; ฉะนั้น จึงไมสามารถจะทําใหเขากัน ได. แตเขา
ก็มีกําลังความคิด หรือการกระทําที่มากมาย; คอยแตจะวิ่ง ไปขางหนาทาเดียว.

เขามุงหมายแตจะวิ่ง ไปขางหนาทาเดียว แตไมรูวา จะวิ่งไปไหน;
แมวาเขาจะรูวาวิ่งไปไหนอยูบาง; มันก็ผิดทั้งนั้น ก็คือไมรูวา จะวิ่งไปไหนนั่นเอง,
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ก็จะวิ่งไปขางหนาทาเดียว. ปากก็รองตะโกนอยูวา ปฏิวัติ - ปฏิวัติ - ปฏิวัติ; หัน
ขางซายก็ปฏิวัติ, ขางขวาก็ปฏิวัติ; ไมรูวา จะปฏิวัติไปสูระบบไหน, หรืออยางไร.
นี้เรีย กวา เยาวชนของเรา ไมมีค วามรู ไมมีค วามเขา ใจ; เขาจึง
ไม ได ส นใจ กั บ สิ่ งที่ เราเรีย กในเวลานี้ ว า "สั ง ฆศาสตร "; เพราะวา ถ อ ยคํ า ชนิ ด นี้
เขาเบื่ อ ที่ จะฟ ง, เขาเบื่ อที่ จะไดยิ น คํ าวา พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ . เรา
เลยตองเรียกใหเขาใหมวา สังฆศาสตรา คือสิ่งที่มีคม, สําหรับจะตัดปญ หา ของ
การที่เขาหนากันไมได มองหนากันไมได หรือรวมกันทําอะไรอะไรๆไมได ดังที่กลาวแลว.
สรุปความวา นี้ คื อตั วป ญ หา เราต องมี ป ญ หาอยู จริ ง เห็ นชัดอยู จริง;
เราจึงจะทําอะไรลงไป เพื่ อจะแกป ญ หาเหลานั้น . ถาไมอยางนั้น เราก็คือคนบา,
คนบ าดีๆนี่ เอง คื อทํ าอะไรไป ตามที่จิตใจมั นจะเลื่อนลอยไป ไมรูวาทําทํ าไม.
เดี๋ยวนี้เราไมใชคนบา เรามีสติปญญา มีสัมปชัญญะ รอบรูในความเปนมนุษยของเรา;
เรามีปญหา ซึ่งสรุปไดวา ทําอยางไรจะอยูรวมกันในหมูพวกเรากันเองได? และวา
ทําอยางไร จึงจะอยูรวมกับพวกที่มีอุดมคติขัดกันนั้นได? และวาทําอยางไร เยาวชน
ของเราจะมีความรูในขอนี้? เพื่อจะสรางโลกในอนาคต ใหนาดู ใหงดงาม ใหนาอยู
แมวาจะเปนเพียงโลกเล็กๆของประเทศไทยเรานี้ ก็ยังดี. แตถาเราเปนมนุษย เรา
ควรจะคิดกวางไกลออกไปถึงวา ทั้งโลกเลย วาโลกในอนาคตนั้น มันควรจะดี ดวย
ฝไมลายมือของเยาวชย หรืออนุชนรุนหลัง ที่จะเกิดมาตามลําดับ.
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พิจารณาสังฆศาสตรในแงตางๆ.
ที นี้ ก็ จะได พิ จารณากั นเรื่อยๆ ไป ถึ งสิ่ งที่ เรียกวา สั งฆศาสตร ในแง
มุมตางๆ.
สิ่งที่ ควรจะหยิบขึ้นมาพิ จารณากอน ก็คือ ลั กษณะอันพิ เศษ และเรนลับ
อยา งหนึ่ง คือ ลัก ษณะที ่จ ะอยูร วมกัน เปน หมู  หรือ วา อยูดว ยความเนื่อ งกัน .
มันเปนสิ่งที่มองไมเห็นตัว แมวาเราจะมองเห็นสัตวหรือคน อยูกันเปนหมูๆ; แต
เราก็ยัง ไมม องเห็น อะไรอีก อัน หนึ่ง ซึ่ง ลึก ซึ้ง อยูใ นนั้น คือ ธรรมชาติ, หรือ
กฎของธรรมชาติ ที ่เ รน ลับ ที ่ส ุด ที ่ทํ า ใหสิ ่ง ที ่ม ีช ีว ิต ตอ งรวมกัน เปน หมู .
ธรรมชาติเปนผูกําหนดใหวาตองมีการรวมกัน จึงจะอยูได, หรือรอดชีวิตอยูได,
หรือมีกําลังขึ้นมา.
ถาเคยเรียนวิทยาศาสตรกันบาง ก็คงจะไดเรียนถึงสิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งเรียกวา
"ความดึง ดูด "; ความดึง ดูด นี ้จ ะมีอ ยู ใ นทุก สิ ่ง สํ า หรับ จะดึง ดูด สิ่ง รอบตัว ;
แมจะเปนสิ่งปลีกยอย ฝอย ละเอียดเพียงไร มันก็ยังมีอํานาจอันนั้น คือความดึงดูด
เขาหากัน.
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ขอให ลองสั ง เกตดู ว า ขี้ ผ งที่ ลอยน้ํ ามา ชิ้ น ละเอี ย ด เล็ ก ๆน อยๆนั่ นน ะ
มันก็ยังมีอํานาจอันหนึ่ง ที่จะดูดเขาหากันและรวมกัน; ถาไมมีอะไรมาแทรกแซง
มันจะรวมกัน. เอาขี้ฝุนโรยลงไปในน้ํา จะพบวามันลอยน้ํา ในลักษณะที่มันจะดูดรวม
กัน นี ้. นี ้ไ มม ีช ีว ิต ก็ย ัง เปน อยา งนี ้;จนถึง กับ กลา วไดว า ในทุก สิ ่ง มัน มีอํ า นาจ
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ดึงดูด . จะเรียกกันตามแบบวิทยาศาสตรวา ไฟฟา ศักยของไฟฟา หรืออะไร
ก็แลวแตจะเรียก เดี๋ยวนี้เราเรียกกันงายๆ วา อํานาจการดึงดูด.
ทีนี้ สิ่ งที่ มีชีวิต ก็ยิ่งมี อํานาจการดึ งดูด ขนาดเล็ก ขนาดใหญ ก็
ลวนแตมีอํานาจการดึงดูด. เชนโลกโลกหนึ่งนี้ มันก็มีอํานาจการดึงดูดอยูที่จุดศูนยกลาง ที่จะดูดอะไรเขามารอบตัวสําหรับใหติดกันอยูกับโลกได. ลองไมมีอํานาจนี้
ทุกสิ่งจะหลุดไปจากโลก; แลวโลกนี้จะเปนอยางไร? เดี๋ยวนี้ที่เราไมหลุดไปจากโลก
ก็เพราะวาอํานาจดึงดูดของโลก ที่มันมีอยูที่จุดศูนยกลางของโลก; ดูดเขามารอบดาน
คือรอบโลก จนไมมีบน ไมมีลาง ไมมีซาย ไมมีขวา; อยางนี้เรียกวา สิ่งที่ลึกลับ
มหัศจรรย ที่ทําใหโลกนี้มันเปนโลกอยางนี้อยูได. พอไมมีอํานาจอันนี้ ทุกอยาง
มันก็จะกระจายออกจากกัน คน สัตว ตนไม ที่อยูผิวโลกก็ลวงไปจากโลก; วัตถุ
ที่ประกอบกันเปนโลก ก็กระจายออกจากกัน แลวโลกก็ไมมีอะไรเหลือ จะเหลืออยูแต
ความวาง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ฉะนั้นขอใหเห็นวา อํานาจที่มันดึงดูดเขาหากันนี้ เปนสิ่งลึกลับของ
ธรรมชาติ ใหไวใ นทุก สิ่ง ; โดยเฉพาะสิ่ง ที่มีชีวิต จะตอ งมี ธาตุดิน ธาตุน้ํา
ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาส ธาตุวิญญาณ หลายๆ ธาตุนี้ ถูกดึงดูดรวมเขามาดวยกัน,
ประกอบกันขึ้น เปนราง เปนโครง เปนสัตวนั้นสัตวนี้. ลองไมมีการดึงดูดเขามา
หากัน และไมมีการรวมกัน มันก็มีไมได; มันมีสิ่งที่มีชีวิตไมได.
ฉะนั ้น ขอใหถ ือ เปน หลัก ไดเ ลยวา การรวมกัน นั ้น คือ ความอยู
รอด; ลองไมมีก ารรวมกันของธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ อากาส หรือ วิญ ญาณ ก็
ไมมีอะไรที่จะอยูรอดได. เราควรจะรูจักจุดนี้เปนจุดตั้งตน วา "การรวมกันอยูไดนี้
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คือ ความรอด" ของสัต วต ัว หนึ ่ง ๆ ของมนุษ ยค นหนึ ่งๆ; แมแ ตข องตน ไมต น
หนึ่งๆ หรือแมแตของแผนดิน กระทั่งกอนหินกอนหนึ่ง มันก็ตองมีการรวมกันเปน
กอนอยูได.
นี่เปน ลักษณะพิ เศษ ของสิ่งที่ จะรวมกันอยูได และ ความรวมกัน
อยูไดนี้ ก็เรียกวา สังฆะ คือหมู ซึ่งรวมกันอยู ของหลายๆ สิ่ง.
นี้ดูอีกทีหนึ่งวา มันเปนความลับอยางยิ่ง ที่มนุษยไมคอยสังเกตเห็น
มัน เปน ความลับ ของธรรมชาติ ซึ่ง มนุษ ยไ มค อ ยจะรู; และมัน เปน ความ
ตองการของธรรมชาติ. นี่พูดอยางที่เรียกวาเปนอุปมาวาเหมือนกับวาธรรมชาติ
มันตองการ. ถาใครลองฝนความตองการอันนี้คนนั้นจะตองตาย, ฉะนั้นจึงถือวา
มันเปนกฎของธรรมชาติ จะเรียกวาเปนความลับของธรรมชาติ, เปนกฎของธรรมชาติ,
เป นความต องการของธรรมชาติ หรือ เป นอะไรๆของธรรมชาติ มั น ก็ ถู ก ทั้ งนั้ น .
แลวขอใหดูจากตัวอยางตางๆที่ไดพูดมาแลว มันก็มีเหตุผล ที่พอมองเห็นได แมคน
ธรรมดาก็จะมองเห็นได; ถาเปนนักศึกษา ก็ยิ่งมองเห็นมาก.
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นักศึกษาจะมองเห็นถึงกับวา จักรวาลหนึ่งๆซึ่งมีอยูไมรูกี่หมื่นจักรวาล
ในสากลนี้: มัน เปน จัก รวาลอยูไ ด ก็เ พราะวา มัน มีก ารรวมกัน ของความ
ดึงดู ดนั้ น ๆ เชนวา จักรวาลของเรานี้ มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง; แลวก็มีดาว
พระเคราะหอีกหลายๆ ดวง หมุนอยูรอบๆ ดวงอาทิตย, รวมทั้งโลกเรานี้ดวย ไม
กระจัดกระจายออกจากกัน เปนเวลานานเหลือประมาณ จนมีอะไรๆขึ้นมาในลักษณะ
อย า งนี้ . นี่ ในหนึ่ งจั ก รวาลก็ ยั งเป น อย า งนี้ เรีย กว า ใหญ โตที่ สุ ด ; แล ว หลายๆ
จักรวาล นับไมไหวนับตั้งแตหมื่นจักรวาล มันก็ลวนแตเปนอยางนั้น. และที่ในจักรวาล
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หนึ่งๆ มันไมเคลื่อนไปชนกัน ใหทําลายไปหมดเสียนี่ ก็เพราะมันมีกฎเกณฑอันนี้
มันดึงดูดกันอยูแตในหมูของมัน. นี่เรียกวาดูทั่วทั้งจักรวาล ก็มีเจตนารมณ แหง
สังฆศาสตร๎ คือความที่จะตองเขากันได และอยูกันไดในกลุมหนึ่งๆ.
ทีนี้จะดูใหละเอียดลงมา ถึง สวนยอยๆ; กอนหิน กอนดิน อะไรก็
ตาม มันก็มีการดึงดูด มันจึงเปนกอนอยูได; ลองไมมีการดึงดูด มันก็สลายจาก
กัน. ถามีการศึกษามาก ก็ดูสิ่งที่เรียกวาปรมาณูหนึ่งๆ เลย : ในหนึ่งปรมาณู มีสวน
ประกอบอยางไร? สวนที่เปนแกนกลาง และสวนที่หมุนอยูรอบๆ และอํานาจที่ดึงดูด
ไว ใหมันอยูกันอยางนั้นได; ในหนึ่งปรมาณูมันยังเปนอยางนั้น. มันเล็กละเอียด
จนมองไมเห็นเลยแตมันมีความเปนอยางนั้น; แมมันหนึ่งปรมาณู ก็มีกฎเกณฑที่วา
มันจะตองดึงดูดซึ่งกันและกัน, แลวอยูกันได ไมสลายจากกัน.
เปนอันวา นี้เปนลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ ที่ใหอยูอยางเนื่องกัน
ลึกลับจนคนมองไมเห็น หรือไมมอง. เดี๋ยวนี้เราจะถือวา มันตองมอง, หรือมองให
เห็น ; เพื ่อ วา จะไดแ นใ จในการที่จ ะชว ยกัน ประพฤติป ฏิบ ัติใ นลัก ษณะที่
ไมฝน กฎของธรรมชาตินั่น เอง. นี้เรีย กวา ดูโดยคุณ ลัก ษณะของสิ่งที่เรีย กวา
กฎแหงการที่จะตองอยูดวยกัน คือรวมกัน.
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พิจารณาดูลักษณะของคําวาหมู
เอา, ทีนี้ก็มา ดูกัน อยางตัวหนั งสือ บาง เรียกวาจะดูกัน โดยพยัญ ชนะ เปนนักภาษาสักหนอย.
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ถาเปนภาษา ก็ตองถือวาเปน ภาษาบาลี แมใชในเมืองไทย พูดอยูใน
เมืองไทยวา สังฆะ หรือ สังฆศาสตร ก็ตาม; แตก็ไปยืมเอามาจากภาษาบาลี ซึ่ง
เปนภาษาอินเดียโบราณ.เมื่อดูโดยพยัญชนะก็มีคําวา สังฆะ, สังฆะ, ขึ้นมาใหดู :
ส ไมหันอากาศ ง, ฆ ระฆัง สระอะ, อานวา สังฆะ. คนที่เรียนบาลีมาก็รูวา คํานี้
แปลวาหมู ห รือ คณะ; กระทั่ งแปลวา ฝู งฝู งวัว ฝู งควาย ฝู ง อะไรก็ ได เรีย กว า
สังฆะ.
นี้อยากจะใหดูมากไปกวานั้น เพื่อใหเขาใจ วา ทําไมมันจึงเปนหมูกัน
ขึ้นมาได? จะแยกคําคํานี้โดยพยัญชนะ ออกไปตามพอใจของอาตมา วา สังฆะ นี้
มันประกอบขึ้นดวยคําวา สัง ซึ่งแปลวา พรอม กับคําวา ฆะสะ ฆะสะธาตุ ในความ
กิน ฆะสะนี้ปดตัวสะทิ้งไปเสีย เหลือแตฆะคือ ฆ ระฆัง; เชนเดียวกับคําวา ขะมะ
ที่แปลวาทน ตัดตัวมะทิ้งไปเสียเหลือแตขะ - ทุกขะซึ่งแปลวาทนไดยก อยางนี้เปนตน.
นี่สังฆะสะ ตัดสะทิ้งเสีย เหลือแต สังฆะ ก็แปลวา กินรวมกัน.
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ทอดสายตาไปดูกลางทุงนา วัวหรือควาย มันกินหญารวมกันเปนฝูงๆ กิน
หญารวมกันอยู นั่นแหละคือความหมายของคําคํานี้. มันกินรวมกัน มันจึงได
เกิดเปนฝูง เปนหมู เปนคณะ ขึ้นมา;ลองไมมีกินรวมกัน หรืออะไรทํานองนี้ซิ
มันจะไมเปนหมู เปนอะไรขึ้นมาได. มันจะกินอาหาร กินเหลากินแลวแตมันจะกิน
อะไรละ มันตองมีกินรวมกัน มันก็เกิดเปนหมูเปนฝูงขึ้นมา.
ฉะนั้นคนสมัยโนน ดึกดําบรรพโนน คงจะไปเอาลักษณะอันนี้มาเปนขอ
สังเกต เกิดคําวาสังฆะ ที่แปลวา หมู วา ฝูง ขึ้นมา; เพราะมันทําอะไรรวมกันอยู
เปนหมูๆ ฝูงๆ. ก็ลองไปถามนักบาลีดู พวกที่เรียนบาลีมา ก็คงจะชวยอธิบายได;
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ถาเขาไมเห็นดวย เขาก็คานไป. แตเดี๋ยวนี้อาตมามีความเห็นอยางนี้; เพราะมัน
งายดี วามันกินรวมกัน มันเกิดเปนหมูเปนฝูงขึ้นมาได. นี้คือคํา คําแรกที่จะตองดู
ไดแกคําวา สังฆะ.
ทีนี้ดูไปยังคําอื่นบาง คือคําวา กายะ หรือ กายนี่แหละ คําวารางกายนี่.
กายะหรือกายนี้ คําวา กาย นี้ก็แปลวา หมู, ภาษาบาลีเขาแปลวาหมู. เชนพูดวา
พลกาย ทหารเปนกอง ๆ นะ เขาเรียกวา พลกาย คือ หมูแหงกําลัง.
กายะ แปลวา หมู หรือวารางกายนี้ มันก็ ประกอบขึ้นดวยสิ่งหลายสิ่ง
มันอยูกันเปนหมู จึงไดเรียกวากาย. เชน มีธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ อากาส วิญญาณ
ก็รวมกันเปนหมู หรือจะเพราะมีสวนที่ประกอบกันขึ้นเปนสวน ๆ : ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ กระดูก อะไรก็ตาม กี่สิบสวนก็ตาม มันเปนการประกอบกันขึ้น เปนหมู
จึงไดเรียกมันวากาย.
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แมในทางจิตใจก็ยังเรียกวา นามกาย คือ หมูแหงนาม หมูแหงสวนที่เปน
จิตใจ ; เชน เวทนา สัญญา สังขาร เหลานี้ ก็เปนนามกาย อยูกันเปนหมู ๓ อยาง.
ถาทางรางกายแท ๆ ก็เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง คือ การประชุมพรอมของสวน
ตาง ๆ เรียกเปนบาลีก็เรียกวา โกฏฐาสสมุโห : โกฏฐาสะ แปลวา สวน สมุโห
แปลวา ประชุมกัน, สมุหะนั่นแหละ; โกฏฐาสะสมุโห ก็แปลวา การประชุมกัน
ของสิ่งที่เปนสวน ๆ เกิดเปนคนขึ้นมา เปนสัตวขึ้นมา เปนตนไมขึ้นมา เปนอะไรก็ได.
ดูในคําเหลานี้แลว ก็พบไดทันทีวา มันเปนการรวมมือกัน และเขากันได
ไมขัดแยงกัน. พูดเปนหลักทั่ว ๆ ไป ที่มนุษยเกี่ยวของอยู ก็ตองพูดวา รวมมือ
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กัน ทํ า รว มมือ กัน กิน แลว ก็รว มมือ กัน อยู . ในครอบครัว หนึ ่ง ๆมัน มีอ ะไร
บาง นอกจากการรวมมือกันทํา รวมมือกันกิน รวมมือกันอยู แลวจะรวมมือกัน
อะไรอีกก็ได มันมีอีกมาก; เพียงเทานี้ก็พอแลว ทํา แลวก็ กิน แลวก็ อยู ของสิ่งที่
มีชีวิต.
นี่ โดยพยัญชนะ ซึ่งแสดงอรรถอยูในตัวมันก็เรียกวา มัน เปนการกระทํา
ที่เนื่องกันเปนหมู แลวเพื่อใหรอดอยูได นี่ ความหมายของคําวา สังฆะ.

ดูความสําคัญของคํา "รวมมือกัน".
ทีนี้ ดูตอไป ถึงคําวาการรวมมือกัน; การรวมมือกัน ก็พูดกันมาเมื่อ
ตะกี้นี้แลววาเปนกฎของธรรมชาติ, เปนความลับของธรรมชาติ, เปนอํานาจของ
ธรรมชาติ; ถาไมเปนไปตามกฎของธรรมชาติ มันก็อยูไมได. เดี๋ยวนี้เมื่อเราทํา
ไปตามกฎของธรรมชาติมันก็กลายเปนสิ่งที่ถูกตองขึ้นมา ในรูปแบบที่เราจะมองดูไดวา
มันมีอะไรบาง.
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ในที่นี้ขอยกเอาคําวา "รวมมือกัน" ขึ้นมาเปนหลัก. "รวมมือกัน"
มันเปนรากฐานอันลึกซึ้ง ลึกกวาอะไรหมด ลึกอยูขางลาง ลึกอยูขางใตกวาอะไร
หมด; มันมีการรวมมือกัน แลวมันก็อยูได. ไปมองดูเอาเอง ในเวลาที่อารมณ
มันดีๆ ใจคอมันปกติดี จะมองเห็นสิ่งอยางนี้ชัด.
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ทีนี้ตอไปอีก การรวมมือกันนี้ มัน เปนรากฐานอันเด็ดขาด. เมื่อตะกี้
วาลึกซึ้ง มันคนละความหมายกับคําวาเด็ดขาด เปนรากฐานอันเด็ดขาด; หมายความวา
ตอ งมี แน ถ าไม มี แลวไม ไดแ น . ฉะนั้ น ต องอยู ในลั กษณะที่ รวมมื อ กัน ; พอไม
รวมมือกัน รางกายนี้ก็แตกสลาย, ชีวิตนี้ก็แตกสลาย, หรือวาโลกนี้ก็แตกสลาย
มันอยูไมได จึงเรียกวา "เด็ดขาด"; นี้มันเปนรากฐานอันเด็ดขาด.
ทีนี้ ตอไปอีก มันเปนรากฐานที่เปนอนันตะ. อนันตะ แปลวา ไม
สิ้น สุด ; เปน รากฐานที่ ตอ งใชตอ ไป ๆ ๆ ๆ อยางไมม ีที่สิ้น สุด ; หมายความวา
ชั่ วคราวนั้ น ไม ได . ขอให เรารว มมื อ กั น อย า งที่ ไม ใช ชั่ ว คราว จะต อ งรว มมื อ กั น
อยางเปนอนันตะ ไมมีที่สิ้นสุด มันจึงจะรอดอยูได.
ถาคนหนึ่งมันมีอายุจํากัด มันก็เพื่อคนขางหลังตอไป หรือวามัน เป นการ
เกี่ย วเนื่อ งกัน ระหวา งสิ่ง ที่ม ัน เกิด ขึ้น - ดับ ไป, เกิด ขึ้น - ดับ ไป; มัน มี
อะไรที่รวมมือกันอยู ในลักษณะอยางนั้น; ฉะนั้น เราจึงเห็นมีอะไรอยูตลอดเวลาที่
เราอาจจะเห็นได. ถึงเราไมมีอายุยืนพอที่จะเห็นได เราก็รูได วาสิ่งทั้งหลายใน
จักรวาลนี้ มันอยูดวยการรวมมือกันเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ มา เปนอนันตะ.
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ที นี้ ดูต อ ไปอี ก อีกแงห นึ่ ง คื อแงอื่น วารวมมื อ กัน นี้ มั น เป น รากฐาน
ที่เปน กฎของพระเจา. คําวา "พระเจา" นี้ เล็งถึงสิ่งสูงสุดและเด็ดขาด; เปน
รากฐานที่ไปตามกฎของพระเจา ฉะนั้น จึงไวใจได จึงอาศัยได ไมตองกลัว. แต
อีกทางหนึ่ง ถาเราไมประพฤติหรือกระทํานี้พระเจาจะลงโทษ คือจะวินาศ หรือจะ
ฉิบหาย.
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ทีนี้ดูแงอื่นตอไปอีก เราจะเห็นไดวา การรวมมื อ กัน นั้ น คื อ การ
ดํา รงอยูได ตลอดเวลาที่ยังรว มมือ กัน คือ ยังปรุงแตงกัน อยู นี้ก็จ ะมีการดํารง
อยูได คือไมตาย.
ดูตอไปอีกนิดหนึ่ง ก็จะพบวา เป น ความสามารถที่ จะเป น ไปได ซึ่ง
ไดแก ความเจริญ หรือ วิวัฒนาการ หรือ พัฒนาการ ก็แลวแตจะเรียก; มันตอง
ดํารงอยูได คือรอดอยูไดเสียกอนแลวมันจึงจะเปนไปได คือเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที ่ด ีขึ ้น . ที ่เรีย กวา ความเจริญ หรือ วิว ัฒ นาการที ่แ ทก ็เปน เพีย งความเปลี ่ย น
เท านั้ น แหละ; เมื่ อ เปลี่ ย นถู ก ใจเรา เราก็ วามั น เจริญ . ไม ถู ก ใจเรา เราก็วามั น
เสื่อม. แต ถาเอาธรรมชาติ เป น หลัก แล ว มั น ไม มี เสื่อ ม ไม มี เจริญ ; นี่ ม นุ ษ ยวา
เอาเอง : ถาถูกใจเรา เราวาเจริญ, ไมถูกใจเรา เราวาเสื่อม. นี้ก็เปนผลของการ
ที่มันรวมมือกัน ของสิ่งที่เกี่ยวของกัน.
ขอใหเขาใจคําวา "การรวมมือกัน" นั้น มันคืออยางนี้ : มันเปนราก
ฐานอันลึกซึ้ง เปนรากฐานอันเด็ดขาด เปนรากฐานอันเปนอนันตะ เปนรากฐาน
อันเปนกฎเกณฑของพระเจา มันเปนการดํารงอยูไดในตัวมันเอง แลวมันเปนการ
เปนไปได คือ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อง ๆ โดยตัวมันเอง มาจากสิ่งสิ่งเดียว คือการที่
รวมมือกันได แลวอยูดวยกันได แลวไปดวยกันได. ถามิฉะนั้นแลว มันก็จะเปน
อยางไร; ใคร ๆ ก็ตอบไดวา :-
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ถาไม เป น เช น นั้ น แลว มั น ก็ คื อความดั บ ความสูญ หายไป อยาง
นอ ยก็ เปน ความสลายตัว กระจัด กระจาย เปน ความที่ไมร อดอยูได. ถาพูด
ใหถูกที่สุด มันก็ เปนการรวมมือกันในแบบที่ตรงกันขาม คือ รวมมือกันสลาย แยก
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ออกจากกัน แลว ก็สูญ สิ้น ไปดว ยกัน ; เหมือ นกับ ปฏิจ จสมุป บาท ในสว น
นิโรธวาร : เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ, เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ, จนกระทั่ง
ดั บ ไม มี เหลื อ . นี่ รว มมื อ กั น มั น เป น อย างนี้ , แล วมั น อยู ด วยกั น ได ก็ เพราะการ
รวมมือกันนั่นเอง.
สรุปความหมายของคําวา "สังฆศาสตร" ในกรณีนี้เสียทีหนึ่งกอนวา
เปน ศาสตราที ่ม ีอ านุภ าพมาก ที ่จ ะตัด ปญ หาของมนุษ ยไดท ุก รูป แบบ. ถา
มนุษยรวมมือกันอยางถูกตอง อันนี้จะชวยตัดปญหาของมนุษยไดทุกรูปแบบ ไมวาจะ
เปนปญหาอะไร ทางกาย ทางใจ ทางสวนตนหรือบุคคลอื่น หรือวา อดีต อนาคต
ป จ จุ บั น อะไรก็ ไ ด ทั้ ง นั้ น . เดี๋ ย วนี้ ม นุ ษ ย ไม รู เพราะไม รู จึ ง ไม อ าจร ว มมื อ กั น ;
ฉะนั้นมนุษยจึงอยูอยางมีปญหามากเหลือเกิน.
ถาเรามองดู ให ล ะเอียด ก็จ ะพบวา การอยู รวมกั น อย างเข ากั น ได นี้
เปนจุดมุงหมายของการเปนอยูของมนุษยเรา; ดังนั้นจึงเปนการถูกตองอยางยิ่ง
ตามหลักของพระพุทธศาสนา ที่วาเราอยูอยางเมตตากรุณากัน ซึ่งมีความหมายวา ให
รวมกันนั่นเอง,
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พิจาณาดูลักษณะที่ตองสัมพันธกันของสังฆศาสตร.
เอาละ, ทีนี้จะดูตอไปอีก ถึงลักษณะที่นาดู หรือควรจะดู ควรจะสังเกต
ใหเห็น นั่นคือ ลักษณะแหงการที่จะตองสัมพันธกัน.
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เราจะเอาสิ่งที่เรียกวา สังฆศาสตร มาใชใหเปนประโยชน; เราก็ จะดู
มันในแงที่วา มัน เปนสิ่งที่ชวยได ชวยใหรอดอยูได เพราะวามีความสัมพันธกัน.
เมื่อพูดถึงคําวา "สัมพันธ" ก็คงจะมองเห็นไดเองทุกคนวา มันก็เลยไป
ถึง สามัคคีกัน; ถาดูตอไปอีก มันก็จะไปถึงคําวา สงเคราะห กัน เทานี้ก็ดูจะ
พอแลว . มัน สัม พัน ธก ัน กอ น แลว มัน สามัค คีก ัน แลว มัน ก็ส งเคราะหก ัน ;
แลวมันก็จะพอแลวสําหรับอยูรอด. แตทั้งหมดนี้เราจะเรียกวา "สัมพันธกัน" เปน
สัมพันธภาพ คือภาวะที่มันเนื่องกัน ของสิ่งที่เรียกวา สังฆศาสตรแลวมันจะสัมพันธ
หรือเนื่องกันกับอะไรบาง ก็ลองดูกันตอไป :สิ่งแรก ที่ควรจะดูกันก็คือ สังฆศาสตรกับสิ่งที่เรียกวา สั งคมสงเคราะห
เพราะวาเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกวา "สังคมสงเคราะหอันนี้" กําลังเปนที่สนใจ; พูดภาษา
"เด็กผมยาว" ก็วามั น กําลังฮิต หรืออะไรทํ านองนั้ น. เดี๋ยวนี้ พู ดถึงคําวาสั งคมสงเคราะหกันมากที่สุด; แลวเปนเครื่องมือสําหรับอวดตัวเองดวย สําหรับคนบางพวก
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สังฆศาสตร ศาสตรแหงการรวมกันได เขากันไดนี้ มันเปนเหตุใหเกิด
สังคมสงเคราะห, หรือวาทําสังคมสงเคราะห ก็เพื่อใหเกิดการรวมกันได การอยู
กันได.

สงเคราะห สังคม นี่ ตามที่เรามองเห็นเวลานี้ มันก็ มีหลายรูปแบบ :
สงเคราะหสังคมดวยธรรมะแท ๆ ประกอบดวยธรรมะแท ๆ นี้ก็พอจะมีอยู, แตคง
จะไมมาก; เพราะวามันเปนสังคมสงเคราะหเพื่อการเมือง เสียเปนสวนใหญ. รวม
ความวา เพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นตอบแทน คนจึงสงเคราะหผูอื่น;
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อยางนี้เราเรียกวา สังคมสงเคราะหแบบการเมืองไมใชสงเคราะหที่ประกอบไปดวย
ธรรม ตามแบบของพระพุทธเจา ที่ทานทรงประสงคจะใหเราถือเปนหลักวา "สัตวทั้ง
หลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น" ถาใครสงเคราะหกัน
โดยหลักนี้ก็เปนการสงเคราะหโดยธรรม.
เดี๋ยวนี้มัน เปนการสงเคราะหแบบการเมืองกัน เสีย มันก็ ไมประกอบดวยธรรม; มันก็เปนการเลนตลก กับสิ่งที่เรียกวา "สังฆศาสตร" นั่นเอง
โลกนี้จึงไมมีสันติ ไมมีความสงบ.การสงเคราะห บางอย าง มันเป นการสงเคราะห
ดวยอคติ คือเถลเฉไฉไปในทางอื่นก็มี, เชนสงเคราะหเพราะรักอยางหลงใหล นี้ก็มี,
สงเคราะหเพราะกลัวตองใหเขาเพราะกลัว อยางนี้มันก็มี; อยางนี้เราเรียกวา สงเคราะห
ดวยอคติอยางอื่นๆ.
การสัง คมสงเคราะห มีอ ยู ห ลายรูป แบบอยา งนี ้; แตที ่บ ริส ุท ธิ์
และถูกตองนั้น ควรจะทําไปดวยสิ่งที่เรียกวา "สังฆศาสตร" นั่นเอง : รูจักธรรมชาติ,
รูจักกฎอันลึกซึ้งเฉียบขาดของธรรมชาติ, รูจักความอยูรอดของสิ่งที่มีชีวิต, แลวก็
ทําหนาที่ที่ตัวจะตองทํา จึงมีการสงเคราะหอยางนี้ขึ้นมา. แตถึงอยางไรก็ดี ก็เรียก
วา การสงเคราะหนี้ มันเปนการทําใหเขากันได ใหอยูรวมกันได ทุกชนิดแหละ;
ถามันถูกมันก็ดี, ถาไมถูกมันก็ปลอมๆ เทียมๆ ไปอยางนั้น.
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ดูสังฆศาสตรที่มีอยูแตละกลุม.
ทีนี้จะดูตอไปอีก สังฆศาสตร กับความเปนอยูในครอบครัว.
ทุกคนรูจักสิ่งที่เรียกวา "ครอบครัว" นี้ มั นแคบเขามาจากสังคมทั่ วๆ
ไป. เดี๋ยวนี้มาเหลืออยูแตภายในครอบครัว ก็อยากจะหยิบขึ้นมาพูด คือวา ถา
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ครอบครัวใดปราศจากความรูจริง ของสิ่งที่เรียกวา "สังฆศาสตร" หรือเกี่ยวกัน
อยูกับสังฆศาสตรแลว; ครอบครัวนั้น จะหาความสงบสุขไดยาก. ถาครอบครัวใดรูจริง
ประพฤติไดจริง ถูกตองจริงตามระบบนี้ ก็จะเปนครอบครัวที่ประหลาด คือมีแตความ
สงบสุข. แลวเรื่องนี้ก็ไมคอยสนใจกัน ตางคนตางทําไปตามความรูสึกของตัวเอง
จนถึงกับจะตองถือวา ทะเลาะกัน มันก็สนุกดีเหมือนกัน มันไมคอยจะเงียบเหงา.
แตที ่ต อ งการจะใหส นใจนั ้น ก็ค ือ วา ใหด ูใ หด ีๆ ; แมแ ตเ รื ่อ ง
ครอบครัวนี้ ก็เปนเรื่องของสังฆศาสตร. เชนเดียวกับเรื่องของพระสงฆทั้งหลาย
คือการทําใหเขากันได อยูดวยกันได โดยคุณธรรมที่จําเปนสําหรับสิ่งนั้นๆ.
ทีนี้จะใหดูตอไป เพื่อเขาใจงาย สังฆศาสตรกับวัด วัดวาอารามนี่
หมายถึงวัดวาอารามทั่วๆ ไป.
จะดูงายก็เมื่อทําความเขาใจกันวา วัดวาอารามนี้ มันเปนที่อยูของสงฆ.
ทีนี้ คําวาสงฆ ก็คืออะไรละ? คือพระสงฆ แลวก็อยูกันเปนหมูๆ; ถามีระเบียบ
วิน ัย ดี ก็เ ปน พระสงฆจ ริง , แลว ก็อ ยูกัน อยา งพระสงฆจ ริง ๆ แลว มัน ก็นา ดู.
ถาเอาวินัยหรือพระปาฏิโมกขเปนหลัก มันก็พบวามันเปนสวนหนึ่ง ซึ่งเปนเจตนารมณ
ของสิ่งที่เราเรียกกันในวันนี้วา "สังฆศาสตร" คือศาสตรในลักษณะที่เปนความรูก็ได,
ในลัก ษณะที่เ ปน อาวุธ ก็ไ ด, สํา หรับ ทํา ใหอ ยูกัน ไดเ ปน หมูๆ . วัด ไหนดี วัด
นั้นตองมีสังฆศาสตร เรียกวาวัดทั่วๆ ไป ในความหมายทั่วๆไป ของสิ่งที่เรียก
วาวัด.
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ทีนี้ถามีวัดที่เรียกวาพิเศษ แปลกออกไปจากวัดทั่ว ๆ ไป มันก็มีเหมือนกัน
คือ เปน ที่ตั้ง หรือ หรือ เปน หลัก แหลง ที ่จ ะทํ า ใหป ระชาชนเขายึด หนว ง หรือ
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เกาะกุมกันได รวมกันได เปนการรวมกันที่กวางขวางออกไป; คืออยาเขาใจวา
วัด นี้ มั น มี แ ต เรื่อ งในวัด เป น เรื่อ งของวัด หรือ ภายในวั ด ; นั้ น มั น มองดู แ คบๆ
เปน ที ่อ ยู ข องสงฆเทา นั ้น เอง. แตถา มองดูทั ่ว ๆ ไปแลว วัด เปน สิ ่ง ที ่ม ีไวสํ า หรับ
ทั้งหมด ทั้งประเทศ จะไดถือเปนเครื่องยึดหนวยรวมมือกัน; เชนชาวบานทั้ง
หมด มารวมมือกับชาววัดทั้งหมด แลวก็สามารถจะสรางอะไรขึ้นมาไดมาก.
ฉะนั ้น ทุก ๆคน ทํ า ใหด ีที ่ส ุด ตามหนา ที ่ข องตน ทั ้ง คนที ่อ ยู บ า น
และคนที่อยูวัด; แลว บานนี้ เมืองนี้ หรือวา ประเทศนี้ มันก็จะนาดู.
นี้เรียกวาสังคมศาสตร ที่มันแสดงบทบาทกวางขวาง โดยอาศัยคําวา
"สัง ฆศาสตร" นั ่น เอง. เราจะ พยายามใหเยาวชนลูก เด็ก ๆ ของเรา รู จ ัก สิ ่ง
เหลานี้ ในลักษณะอยางนี้ใหจนได. ตอไปขางหนา มันจะงายที่จะพูดกันรูเรื่อง.
ขอตอไปอีกก็คือวา สังฆศาสตรกับการบํารุงพระศาสนา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เราบํารุงพระศาสนาเพื่อใคร? บางคนจะมองแตเพียงวา เราทําบุญ บํารุง
ศาสนาแล วเราก็ ได บุ ญ แล วเราก็ ได ไปสวรรค อย างนี้ เป น ต น ; อย างนี้ แคบไป
แลวไมอ ยูในคําวา "สังฆศาสตร". คนทําบุญ เอาตัวรอดคนเดีย ว ไมอ ยูใน
ขอบเขตของสัง ฆศาสตร; แตถา คนทํา บุญ เพื ่อ บํ า รุง ศาสนา เพื ่อ ศาสนาอยูได.
นี่คือตัวสังฆศาสตรโดยตรง.
เพราะฉะนั้น ขอใหเราบอกเยาวชนลูกเด็กๆ ของเรา ใหมีความเขาใจเรื่องนี้
อยา งถูก ตอ ง วา การบํ า รุง พระศาสนานั ้น คือ การชว ยกัน สรา งโลก; วา อยา
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โงไปนักเลย วาการบํารุงศาสนานั้น คือการชวยกันสรางโลก; ใหโลกนี้มันเปน
โลกที่ดีที่ สุด ตามที่ มัน จะดี ได. คือวาเมื่อมีศาสนาอยูในโลก โลกนี้ก็เปนอยางไร
ไมตองพูดไมตองอธิบาย; โลกที่เต็มไปดวยธรรมะในพระศาสนานะ จะเปนศาสนา
ไหนก็ไ ด ก็เปน โลกแหง สัน ติ. ฉะนั ้น บอกเยาวชนลูก เด็ก ๆ วา บํ า รุง ศาสนา
นั้น คือการชวยกันสรางโลก ไมใชการทําบุญเพื่อตัวกู.
ลูกเด็ก ๆ ของเราเดี๋ยวนี้ ไดรับการอบรมสั่งสอนใหซายจัด คือเห็นแก
สังคมจัด; เขาไมชอบสิ่งที่เรียกวา "ตัวกู" คนเดียว; เขาก็จะพาลเขาใจผิดและ
หาเรื่อ งเอากับ การบํ า เพ็ญ บุญ ในพระศาสนานี้. เราก็ รีบ บอกเขาเสีย ใหเขา ใจ
วา การบํารุง พระศาสนานั้น คือ การชว ยกัน สรา งโลก; แลว ไมมีอ ะไรมากไป
กวานั้นไดอีกแลว. นี่เจตนารมณของสังฆศาสตร เปนอยางนี้.
จะดูตอไปอีก สังฆศาสตรก็คือการปกครองโลก, คือการปกครองโลก.
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ใครจะมีอํานาจปกครองโลก? ถาพูดวาบุคคลคนนั้น คนนี้ปกครองโลก
เราไม เชื่ อ ; เพราะมั น เป น ไปไม ได ที่ ใครคนใดคนหนึ่ งจะครองโลก ก็ มี อ ยู ค น
เดีย ว คือ พระเจา หรือ พระธรรม. พระเจาหรือ พระธรรมนี้ ถา เขาใจดี, ถา
เราเขาใจ พระเจาหรือพระธรรมดี ก็จะเห็นวา เปนสิ่งเดียวกัน นี่ เปนสิ่งที่จะ
ครองโลกตลอดไป เหมือนกับที่ไดครองมาแลว.
ที นี้ ถ าว า จ ะ ไม พู ด อ ย างบุ ค ค ล เราจะพู ด ว า "สั งฆ ศ าส ต ร " นี่ แ ห ล ะ
จะครองโลก; ขอให มี สิ่ งที่ เรียกว าสั งฆศาสตรเถอะ แล วมั นจะครองโลก ปกครอง
โลกใหรอดอยูไดดวยสันติ. สรางลัทธิกันขึ้นใหมสักลัทธิหนึ่งก็ได เรียกวา "ลัทธิ
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สังฆศาสตร"; พู ดอยางฝรั่งก็วาเอา - ism ใสเขาไปที่ สังฆะ เป น สั งฆิ สม - ลั ทธิ ที่
จะชวยใหอยูกันได เปนหมูเดียวกันในโลกนี้ ไมมีศัตรูตอกัน.
สัง ฆิส ม นี ้ก็ค ือ วา ศาสตรสํ า หรับ ชว ยใหโ ลกรอด; แตแ ลว ก็ไ ม
คอยมีใครสนใจ. ลองสังเกตดูเถอะ แมจะมีใครพูดขึ้นมาสักคนหนึ่งวา มันมีศาสตร
อันหนึ่ง ที่จะชวยใหโลกรอด ก็ไมคอยมีใครสนใจ; มักจะนึกปฏิเสธลวงหนาเสียวา
โอ ย , มั น เป น ไปไม ได พู ด บ า ๆ ไปอย างนั้ น เอง; หรือ ว า เรื่ อ งศาสนามาอี ก แล ว
เบื่อเต็มทีแลว ไมอยากจะฟง.
เพราะเหตุ อ ย า งนี้ แ หละ คนในโลก จึ ง รู เรื่ อ งนี้ น อ ยไป : รู เรื่ อ ง
ศาสตรที ่จ ะปกครองโลก หรือ คุ ม ครองโลกนี ่ นอ ยเกิน ไป; ดัง นั ้น เด็ก ๆ
เยาวชนลูกหลานของเรา มันกูรูจักสังฆศาสตรนี่นอยเกินไป คือ ยิ่งนอยลงทุกที;
เพราะมันเห็นแกตัว มากยิ่งขึ้น, เห็นแกตัวมากยิ่งขึ้นตามสิ่งยั่วยวนที่มันมากขึ้น
ในโลกนี้ ลวนแตยั่วยวนใหมีความเห็นแกตัว. เพราะฉะนั้นเรามาอธิบายใหเขาใหม;
นี้อาตมาขอรองวาใหทุกคนนี่ ชวยกันตั้งหนาตั้งตาอธิบาย ใหเยาวชนของเราฟง
เขาใจกันเสียใหม วา สังฆศาสตร นี่ เปนอยางนี้แหละ จะชวยได.
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ทีนี้ตอไปอีก ก็จะดูสังฆศาสตร ในแงของสามัคคีศาสตร.
สามั ค คี ศ าสตร ในป จ จุ บั น นี้ สิ่ งที่ เรีย กว า สามั ค คี นั้ น น ะ , เป น สิ่ ง ที่
มีไ วสํ า หรับ รอ งเรีย กเทา นั ้น แหละ; แลว เรีย กก็ไ มม า แลว ก็ไ มรูวา อยู ที ่ไ หน,
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เรีย กเทา ไรมัน ก็ไ มม า. ในโลกของมนุษ ย ที่ม ีค วามเห็น แกตัว ยิ่ง ขึ้น ๆ ๆ นี่
สิ่ง ที่เรีย กวา สามัค คีนี ้ก ็ไ มรูอ ยูที ่ไ หน; เรีย กก็ไมม า. ถา มาก็เปน สามัค คีข อง
ภูตผีปศาจ คือสามัคคีที่รวมกันแสวงหาประโยชนโดยไมชอบธรรม.
ทีนี้เรายังตองการสามัคคีที่บริสุทธิ์ที่แทจริง ก็ตองพูดถึงเรื่องนี้กันบาง วา
สังฆศาสตร อยางที่กลาวมาแลวนั่นแหละ คือ สามัคคีศาสตร คือสิ่งที่มาแก
ปญหาในการที่ไมสามัคคีกัน.
เมื่ อตะกี้ เราพู ดถึ งคํ าวาสั มพั นธภาพ สั มพั นธศาสตร คื อศาสตรแห งการ
สัม พัน ธก ัน ; นั ่น แหละมัน คือ สามัค คีศ าสตรอ ยู ใ นตัว มัน แลว . นี ้เ ราจะมาดู
ใหละเอียด ในขอปลีกยอยตอไปอีก วามันผูกพันกันดวยอะไร? เอาเทาที่มองเห็น
กันงายๆ เร็วๆสําหรับทุกคน วาเราเกี่ยวของกันอยูหรือผูกพันกันอยูนี้ ดวยความรัก
อย างหนึ่ ง ด วย ความสามั ค คี อย างหนึ่ ง ด วย ความสํ านึ ก ในหน า ที่ อย างหนึ่ ง;
สามอยางนี้พอแลว มากกวานี้ก็เฟอไปเปลาๆ เหนื่อยเปลาๆ. เพราะวา สามอยาง
นี้มันก็เกินที่จะปฏิบัติแลว; และถาปฏิบัติไดแลว มันก็จะเกิน ที่จะมีผลตามที่ตอง
การแลว.
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เราจะตองมี สิ่งแรก นั้น คือ ความรัก; ถึงรักอยางกิเลส มันก็สามัคคี
อย างกิ เลส, ถ า มี ค วามรัก อย างธรรมะ ก็ ส ามั ค คี อ ย างธรรมะ. ฉะนั้ น เราก็ มี
ความรักอยางที่พระพุทธเจาทานสอนใหรัก คือ เมตตา กรุณา เปนตน มีรากฐาน
อยูบนสิ่งที่เรียกวา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้ง
หมดทั้งสิ้น"; นั่นรากฐานของความรักนั้นอยูที่นั่น; ความรักนี้จะเปนเครื่องทําให
ผูกพันกัน.
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ทีนี้ สิ่งที่สอง ที่เรียกวา สามัคคี นั้น คือ ความสมัครใจของตนเอง.
ถาถือเอาความหมายอยางอื่น มันก็ไมแปลกไปจากความรัก. อาตมาก็จะขอเปนนัก
ภาษาบาลีอิสระ ใครจะวาบาบอก็ตามใจ เปนนักภาษาบาลี ที่เปนอิสระ; อยางเมื่อ
ตะกี้นี้ที่แปลคําวา สังฆะ วามาจาก สํบทหนา ฆสธาตุ ในการกิน และกินรวมกัน
เรี ย กว า "สั ง ฆะ" ในที่ นี้ คํ า ว า "สามั ค คี " นี้ : สามะ+อั ค คะ ก็ แ ปลว า ความ
สมัครใจของตนเอง. มันแปลกอยูตรงที่วา มันสมัครใจเอง มันจึงจะเปนสามัคคี;
ถาไมสมัครใจเอง ก็ไมใชสามัคคี; หรือถาจะเปนสามัคคี ก็เปนสามัคคีเกๆปลอมๆ
เทียมๆ. ขอใหมีสามัคคีที่ลึกซึ้ง ที่มองเห็นประโยชนอันแทจริง, แลวก็ สมัครใจ
ของตนเอง; นี่เรียกวาสามัคคี จะเปนสิ่งผูกพัน ใหเขากันได อยูดวยกันได.
ทีนี้ สิ่งที่สาม เรียกวา ความสํานึกในหนาที่. สัตวทั้งหลายมีหนา
ที่มาก และหนาที่ในที่นี้ เรา หมายถึงหนาที่ที่จะตองรวมมือกับผูอื่น ในการชวย
เหลือผูอื่น. ทานทั้งหลายลองคิดดูวา มีใครบาง ที่สํานึกหนาที่อันนี้กันสักกี่คน?
หรือวาที่มีอยูแลวนั้น มันสักกี่มากนอย? เขาสํานึกกี่มากนอย? อาตมาอยากจะพูด
ตรงๆ วา แมในหมูพวกพระพวกเณรนี้ ก็ยังไมคอยจะสํานึกในหนาที่ นับประสา
อะไรกับชาวบาน ซึ่งกําลังสาละวนอยูดวยการงานที่เหน็ดเหนื่อย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอใหเ ราสํ า นึก ในหนา ที ่; โดยเฉพาะหนา ที ่อ ัน นี ้ คือ หนา ที ่ที ่จ ะ
ตองชวยเหลือผูอื่น ที่จะตองรวมมือกับผูอื่น.

ถาเรามีวัดวาอารามขึ้นมา ก็เพื่อจะชวยเหลือสัตวโลก ชวยเหลือผู
อื่น ; นี่จึง จะเปน วัด ของพระพุท ธเจา . เดี๋ย วนี ้มัน ไมเ ปน วัด ของพระพุท ธเจา
เปนวัดปลอม ๆ มันก็มีแตจะรางไป; วัดชนิดนี้ก็มีแตจะรางไป เพราะเปนเพียง
เครื่องมือแสวงหาประโยชนของใครคนใดคนหนึ่ง ในวงอันแคบ.
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ทีนี้ เราจะตอ งมีห นา ที่ ที่จ ะชว ยโลก ชว ยผูอื่น ยิ่ง กวาชว ยตัว เรา.
นี้พระเณรเขามักจะชวยตัวเขาเสียโดยเฉพา; เขาไมคอยนึกถึงวา เรามีหนาที่ ที่จะ
ตองชวยคนทั้งบานทั้งเมืองหรือทั้งโลก. พูดชัดลงไปก็วา มีหนาที่สืบอายุพระศาสนา
ไวเ พื ่อ ความรอดของคนทั ้ง โลก; ถา ใครขวนขวายอยู  อยา งนี ้ วัด นั ้น จะไมร า ง;
ขอใหชวยกันและรวมมือดวย.
เอ า , สรุ ป ความว า ถ า จะผู ก พั น กั น ได หรื อ ผู ก พั น กั น ให ไ ด ก็ ต อ ง
อาศัยความรัก ความสามัคคี และ ความสํานึกในหน าที่; สามอยางนี้ก็พอแลว
ทําไดอยางนี้ ก็เรียกวาสังฆศาสตร ที่แสดงบทบาทเปนอยางดีมาก. เรายักไปเรียก
เสียวา "สามัคคีศาสตร" ฟงงายดี.
ดูลักษณะของสามัคคีศาสตรในแงศิลปที่สมคลอยธรรมชาติ.

ที นี้ จะให ดู สื บ ต อ ไป คื อ ดู ลั ก ษณะของสั ง ฆศาสตร หรือ สามั ค คี ศาสตร ใหประณีตยิ่งขึ้น และใหเปนไปในลักษณะที่มันงดงาม. อาตมาจะเรียกวา
สังฆศาสตรนี่ คือ ศิลปแหงการสมคลอยกันกับธรรมชาติ.
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เราตองกระทําทุกอยางใหสมคลอยกับธรรมชาติ คือกฎของธรรมชาติ; ถา
ทําไดแนบเนียน ดีที่สุด มันก็กลายเปนศิลปะ คือสิ่งที่ละเอียด ประณีต แลวก็งดงาม
ที่สุด. ศิลปแหงการทําใหสมคลอยกันกับ ธรรมชาตินี่ เราจะเรียกวาสังฆศาสตร
หรือสามัคคีศาสตรก็ตาม.
"ฝน ธรรมชาติ" นั ้น คือ ตาย : ตายในความหมายไหนก็ไ ด; หรือ
จะเรีย กให ก วา งไปกวา นั้ น ก็ ว าฝ น ธรรมชาติ นั้ น คื อ การที่ จ ะต อ งถู ก ลงโทษเป น
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แนน อน; ธรรมชาตินั ่น แหละจะลงโทษ, ธรรมชาติบ ัง คับ ใหเราตอ งกระทํ า
อยางนั้น ๆ ๆ อยางถูกตองตามกฎของธรรมชาติ; เราจะรูหรือไมรู ธรรมชาติไมรู
ดวย. ธรรมชาติ จะเอาแต ให ถูกต องตามกฎของธรรมชาติ เท านั้น ; เชน เดียวกั บ
กฎหมายในโลกมนุษยที่หลอกลวงนี้แหละ. เพราะวา จําเลยจะปฏิเสธวาไมรูกฎหมาย
นี้ไมได; จะตองลงโทษตามกฎหมาย.
แตวาในโลกของมนุษยที่หลอกลวงนี้ มันเปนไปตามความหลอกลวง อะไร ๆ
ที่ไมรูหลักฐานเท็จ หรืออะไรก็ได; แตถาในธรรมชาติแลว ไมมีอะไรหลอกลวง,
ไมมีอะไรหลอกลวงธรรมชาติได. เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันจึงเด็ดขาด ฝนธรรมชาติ
ไมได จะถูกลงโทษ อยางตรงไปตรงมา.
ฉะนั้ น ศิ ล ปแห ง การทํ า ให ส มคล อ ยกั บ ธรรมชาติ นั่ น แหละ เป น
หน าที่ ข องทุ ก คน. เราจะต อ งทํ าหน า ที่ นี้ จนถึ งกั บ วา เราเข า กั น ได กั บ เพื่ อ น
มนุษยทุกคน, เราอยูกันไดกับเพื่อนมนุษยทุกคน แลวก็อยางงดงาม. ถางดงาม
ก็ตอ งเรีย กวา ศิล ปะ; เพราะ ศิล ปะมัน มีค วามหมายสํา คัญ อยูต รงที่ม ีค วาม
งาม.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ธรรมชาตินี้ ถาดูใหดี เราจะรูสึกวา มัน เปน สิ่งที่ หวังดีและเจตนาดี .
ที่จริงธรรมชาตินั้น ไมรูจักดีจักราย ไมรูจักบุญจักบาปจักไดจักเสียอะไร; แตเรา
จะมองในแงที่วามันกําลังเปนอยูนี่ มันกระทําไปในลักษณะที่เรียกวาเจตนาดี. ถาไม
อยางนั้นแลว จะไมเกิดมนุษยหรือสัตว หรือตนไม หรือวาโลกอยางนี้ขึ้นมาได;
หรือโลกอันงดงามของเรานี้ มันเกิดขึ้นมาไดดวยฝไมลายมือของธรรมชาติ; ฉะนั้น
เราจะมองแตเฉพาะในสวนนี้ เขาขางตัวสักหนอยวา มันเจตนาดี, ฉะนั้นเราจะขอบ
ใจธรรมชาติ, ยินดีที่จะรวมมือกับธรรมชาติ.
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ดังนั้น เมื่อธรรมชาติตองการ ใหเราอยูกันอยางเปนเพื่ อน แลวก็
เพื่อนที่มีความหมายสําคัญ ที่สุด คือ "เพื่ อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้ งหมด
ทั้งสิ้น"; ขอใหไปมอง ขอใหชวยมอง, ใหพยายามชวยมอง ใหเห็นเจตนาของ
ธรรมชาติ วาธรรมชาติตองการ ใหเราอยูกันอยางเปน "เพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น". พอใครขบถตอกฎเกณฑอันนี้ ธรรมชาติจะลงโทษเอง.
ทีนี้เราสมัครเปนลูกของพระเจา คือธรรมชาติเสียดวยกันทุกคนก็แลวกัน แลวก็เชื่อฟง
พอ คือพระเจา หรือพระธรรม หรือกฎของธรรมชาติ แลวปญหาก็จะหมดไป.
นี่เราพูดอยางสมมติใหมันฟงงาย วาธรรมชาตินั้น พระเจา พระธรรมนี่
เหมือนกับพอ; แลวพอนี้ก็ตองการใหลูกรูจักรักกัน ไมตองการอะไรมากไปกวานั้น;
ทีนี้ลูกนอกคอก ลูกขบถ มันไมทําอยางนั้น ก็ขอใหมันถูกลงโทษโดยพอของมัน
คือพระเจาหรือธรรมชาตินั่นเอง. นี้เรามีศิลปะที่จะไมตองถูกลงโทษ โดยยึดหลัก
สังฆศาสตรเปนที่พึ่ง.
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ทีนี้ก็จะดูตอไปอีกที่ควรจะดู ก็วา ทําไมเราทําอยางนั้นไมได? เพราะ
ว า เรามั น รั ก ตั ว เองด วยความโง, เป น ความรัก ของความความโง คื อ กิ เลสที่ เป น
เหตุ ใ ห เ ห็ น แก ตั ว เอง; ไม รั ก พระเจ า ไม รั ก พ อ หรื อ พระธรรม มั น มารั ก
ตัวเอง แลวก็รักดวยความรักของตัวเอง คือความรักของกิเลส ไมใชความรักของ
พระธรรม. เราจึงมีความโงชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนความรักตัวเอง; เพราะเห็นแกตัวเอง
ฉะนั้นเราจึงไมรักใคร นอกจากรักตัวเอง.

ถาจะไปรักใครเขา ก็ดวยความตองการ จะใหคนนั้นมาชวยใหเราสําเร็จ
ความใครความรักของเรา; อยางนี้เรียกวา เปนความรักอยางกิเลส ในโลกมนุษย
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ตามธรรมดา. ถารักใครดวยกิเลส ก็ตองการใหเขามาชวยสนองกิเลสของเรา; ความ
รักอยางนี้ ไมใชความรักของพระเจา หรือของธรรมชาติ อยางที่วามาแลว จึงเปน
ความโง, ความรักนั้นคือความโง.
นี่ถาเปน ความรัก ที่ ฉลาด มั นก็ ตอ งตรงจริงตามประสงคข อง
พระเจา ; มัน จึง รูจ ัก รัก ผู อื ่น , "ผู อื ่น " คือ ทุก คนที ่จ ะชว ยใหโ ลกนี ้ร อดอยู ไ ด
รวมทั้งตัวเราเองดวย. เราอยูในโลกคนเดียวไมได, จะมีชีวิตอยูคนเดียวก็ไมได,
อะไรๆโดยคนเดียว มันก็ไมได; มันรอดอยูไดเพราะคนทั้งหลาย. ถารอดอยูได
ทั้งโลก; นี้มันก็ทั้งโลกแหละ มันชวยใหรอดอยูได.
ถามองเห็นอยางนี้ ก็มี ความรักที่ ฉลาด ที่ เขากัน ไดกั บ ธรรมชาติ
หรือจะเรียกวา เปนความรักที่มีศิลปะ, ความรักที่มีศิลปที่ชวยใหรอดได.
ถามีแต รักตัวเอง เห็นแกตัวเอง, ความที่เราไมรูสึกรักใครนั่นแหละ มันจะ
ทําใหเกิดความรูสึกขึ้นมา อีกอยางหนึ่งวา ไมมีใครรักเรา; ลงเกิดความคิดวา ไม
มีใครรักเราขึ้นมาแลว คนนั้นเหมือนกับคนบา. คนนั้นจะทําทุกอยางที่ไมเปน
ประโยชนแ กใ คร; เพราะเขาไปรูส ึก วา ไมม ีใ ครรัก เรา; ฉะนั ้น เขาก็จ ะทํ า แต
ตามที่ชอบใจเขา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
"รูส ึก วา ไมม ีใ ครรัก เรา" นี ้ มัน เปน ความเขา ใจผิด , ความโง
ชนิดหนึ่ง ซึ่งมันเกิดมาจากการที่เราไมรูสึกรักใคร. นี่เปนสิ่งที่ควรจะเอาไปคิดดู
ใหดี วาความที่เราไมรักใครนั่นแหละ จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นมาวา ไมมีใครรักเรา;
แลวเราก็จะเหมือนกับคนบา คือวาเหวอยูในทามกลางโลกนี้ แลวก็ทําอะไรไปอยาง
ผิดๆ คือความเห็นแกตัว.
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ฉะนั้น ขอใหศึกษาใหรูหนาที่ สํานึกในหนาที่ ที่จะตองรักคนอื่น
หรือ ชว ยคนอื่น แลว ก็รัก คนอื่น ; เดี๋ย วก็จ ะรูสึก วา ทุก คนรัก เรา. เพีย งแตนึก
เท านั้ น ก็ ส บายเหลื อ ประมาณแล ว ไม ต องมี ใครมาช วยเราจริงๆ; เพี ยงแต นึ ก
เทานั้นแหละ วาทุกคนรักเรา ก็จะมีความสุขอยางยิ่งซึ่งบอกไมถูก.
ทีนี้ เยาวชนของเรา กําลังไมคิดอยางนี้ ไมนึกอยางนี้ ไมนึกอยางนี้
แมแกพอแม. อาตมาจะพูดมากไปเลยไป จะเปนบาปบางก็ได; แตเดี๋ยวนี้ความ
คิด มัน ยังมองเห็น อยางนั้น วาเยาวชนของเรา ยังไมไดรัก พอ รัก แมเต็ม ตามที่
ควรจะรัก. ถามันจะรักมาตั้งแตเด็กๆที่มันยังดูดนมอยู เหมือนลูกหมาลูกแมว
อยางนั้นมันก็รักได หรือรักเปน; แตพอมันโตขึ้นมาแลว มันจะไปรักกิเลสของมัน
มากกวาที่จะรักพอแม; มันพายแพกันในสวนนี้. ฉะนั้นความรักพอแมโดยแทจริง
นั้น สําคัญมาก; ถายังมีอยูในเยาวชนใด เยาวชนนั้นก็รอดตัว.
ที่วา เยาวชนนั้น รอดตัว นั่น หมายความวา เขาไมอาจจะทําผิดความ
ประสงค ของพ อแม . ถ าเด็ กคนไหน ไม อาจจะทํ าให ผิ ด ไปจากความประสงค ของ
พอแมแลว ก็ไมมีทางที่จะทําอะไรใหผิดๆได; เราจึงตองอบรมเยาวชนของเรา ใน
ลักษณะอยางนี้.
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เขากํ า ลัง ไมรู ข อ เท็จ จริง อัน นี ้ แลว ก็ไมรูยิ ่ง ขึ ้น , ไมรูยิ ่ง ขึ ้น เพราะ
สิ่งแวดลอม มันแวดลอมเขามาในลักษณะอยางนี้; ก็พิจารณาดูก็แลวกัน. เราให
เขาไปเรียนอยางอื่น ไปเรียนที่อื่น, ไปเรียนในลักษณะที่จะเพิ่มแตความเห็นแกตัว.
การที่จะสํานึกถึงพอแมนั้นมันนอยลง ๆ ๆ; แลวมันหมดไป ๆ มันไมเห็นเหงื่อไหล
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ไคลยอยของพอแม. เรียนจบไดปริญญาแลว จะแตงงานก็ยังมาขอเงินพอแมเพื่อจะ
แตงงาน; ถาสํานึกถึงขอนี้บาง ก็คงไมทําอยางนั้น.
เพราะฉะนั ้น ขอใหรูจ ัก สิ ่ง ที ่เ รีย กกัน วา ความรัก ที ่เปน หนา ที่
โดยตรงของมนุษย ที่จะตองรักอะไร; รักสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด ที่จะตองอยูดวยกันใน
โลกนี้ กระทั่งที่เปนพิเศษมากที่สุด ก็คือพอแมที่เขาชวยกันสรางชีวิตเรามา แลวก็
หลอเลี้ยงชีวิตเราอยู จนกวาเราจะลืมเขาไป.
ทีนี้อยากจะใหดูตอไปอีกนิดหนึ่งวา อุปสรรค ที่สังคมกันไมได ที่เขากัน
ไมไ ด ที ่ไ มร ัก กัน ไดนี ้ มัน มีอ ยู ใ นรูป ของการที ่เ ห็น แกต ัว . แตพ ูด ใหช ัด
ลงไปวา มัน มี อุด มคติข องกิเลส; คํา วา "อุด มคติข องกิเลส" นี้ ระวัง ใหดี
มันจะมีอยูแกเรานั่นเอง. อาตมาก็จะพูดวา ตัวเองก็มีก็แลวกันเพื่อจะไดหมดสงสัย
กันเสียที :-
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เราอยากจะปรับตัวเราใหเขากับเพื่อน; แตเราไมยอมเปลี่ยนแปลงอุดมคติของเราเสียเลย, แลวอุดมคติของเรา ก็เปนอุดมคติของกิเลสทั้งนั้น. เราไม
ยอมเปลี่ยนแปลงอุดมคติของเรา เสียเลย ทั้งที่เราพูดวา เราอยากจะปรับตัวเอง
ใหเขากันกับเพื่อนมนุษยของเรา แลวมัน จะทําไดอยางไร. นี่ชวยวินิจฉัยกันดู.
แลวขอนี้เปนปญหาที่มีอยูทั่วไป จริงหรือไม? และโดยเฉพาะเยาวชนของเรา ที่เรา
กําลังมุงหมายจะสรางเขา ใหเปนเยาวชนที่จะสรางโลกของพระศรีอาริย.
พอพู ดว า "จะปรั บ ตั ว เองให เข า กั บ เพื่ อน หรื อ เข า กั บ สั ง คม" นี้ ; ยกมื อ
กันสลอนเลย; นี่สําหรับเยาวชน เพราะเขากําลังเหอกันในลักษณะอยางนั้น. แต
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พอ จะตองเปลี่ยนอุดมคติ ที่เจืออยูดวยกิเลส ของตนบางนี้ ไมยอม ไมยอม;
แลวก็ไมรูวา อุดมคติของตนนั้น กําลังเจืออยูดวยกิเลสดวย.
ฉะนั้น จึง เปนความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะชวยกันแกไขอุดมคติของ
เยาวชน ใหเปนอุดมคติที่ถูกตองตามธรรม หรือตามธรรมชาติ. อยาไปยึดมั่น
ในอุดมคติของกิเลสกันนักเลย; บอกเขาอยางนั้น วาอยางนี้เปนกิเลส, อยางนี้เปน
ธรรม. ความเห็นแกตัวของเรานั้น ดูใหดีๆ มันซอนอยูลึก มันมองไมคอยจะเห็น;
พอเห็นแกตัวก็เปนกิเลส ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง.
เดี๋ยวนี้ เราจะใชหลัก ที่เรียกวา สามัคคีศาสตร หรือ สัมพันธศาสตร,
หรือที่อาตมาอยากจะเรียกวา สังฆศาสตรไปตามเดิมนี่ จะแกป ญ หานี้ ; และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็สําหรับเยาวชนนั่นเอง; ใหเยาวชนสนใจ พรอมๆกันไปกับ
สิ่งที่เขากําลังหลงใหล. เราจะไปฝนความรูสึกของเยาวชนโดยสวนเดียว คงทําไมได;
ฉะนั้นเราตองอนุโลมกันไป พรอมๆกับสิ่งที่เขายึดถืออยู ซึ่งสมัยนี้ก็เกือบจะพูดได
เลยวา มันเปนอุดมคติบา ๆ บอ ๆ เกี่ยวกับการเมือง. นี่พูดคําหยาบไมนาฟง ถา
เยาวชนไดยินเขา เขาก็คงจะโกรธ.
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การแกไขใหเยาวชนมีอุดมคติถูกตองโดยใชวิญญาณศาสตรของสังฆศาสตร.

เมื่อเราตองการจะแกไขเขาในสวนนี้ ก็จะดูกันใหลึกลงไปกวาที่แลวมา จะ
ใชคําไพเราะๆ สักหนอยวา วิญญาณของสังฆศาสตร. คําวา "วิญญาณ" นี่ ก็คือคําวา
spirit, spirit นี้ บางทีก็แปลวา วิญญาณ บางทีก็แปลวา เจตนารมณ บางทีก็แปลวา
ความมุงหมาย หลายคําเยอะแยะไปหมด. เดี๋ยวนี้จะเรียกวา วิญญาณ ซึ่งหมายถึง
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จิตใจ; เมื่อพูดถึงจิตใจก็หมายถึงศูนยกลาง เมื่อดูที่ศูนยกลางใหลึกลงไปลึกลงไป
เปนศูนยกลางจริง ๆ ก็จะพบสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจะเรียกกันวาวิญญาณในที่นี้. ฉะนั้น
วิญ ญาณแหงสังฆศาสตร, ก็คือการดูที่สังฆศาสตร, ลึกลงไปจนถึงจิตใจของ
สังฆศาสตรนั่นเอง.
ทีนี้เราจะไมดู ในแงของภูตผีปศาจบา ๆ บอ ๆ อะไรทํานองนั้น; อยา
กลัวเลย. อาตมาจะไมชวนใหดูในลักษณะอยางนั้น; จะดูในลักษณะที่มันเปนเรื่อง
ธรรมดาสามัญ ที่จะมองเห็นกันจริงๆ ดูวิญญาณของสังฆศาสตร ในแงที่เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยกันกอน.
เอาละ, เป น อั น วา เดี๋ ย วนี้ เยาวชนของเราเขาหลงประชาธิ ป ไตย;
ประชาธิปไตยสุดเหวี่ยงก็ได, พอดีก็ได อะไรก็ได, แตเปนประชาธิปไตย. ถาเขา
หลงประชาธิป ไตย เขา ตอ งเขาใจเรื่อ งวิญ ญาณแหง สัง ฆศาสตร คือ วา การ
เขากันไดของมนุษยเรา โดยแทจริงนั้นมันอยูที่ไหน; พลังของประชาธิปไตยมัน
จะอยูที่นั่น; เพราะฉะนั้นพลังของประชาธิปไตยมันอยูที่สังฆศาสตร ในชั้นที่เปนหัวใจ
อยางที่ไดกลาวมาแลวเมื่อตะกี้นี้ อยางเปนรายละเอียด.
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ถาปราศจากสังฆศาสตร ชนิดนั้นแลว ไมมีพลังอะไรที่ไหน, ไมมีพลัง
ประชาธิปไตย, หรือมัน จะไมเปนประชาธิปไตย ที่ควรปรารถนา; มันเปน
ประชาธิปไตยของภูตผีปศาจไปเสียอีก. เผลอนิดเดียว เขาก็ไปหลงประชาธิปไตย
ชนิดนี้; จึงมีประชาธิปไตยโมโห ฮึดฮัด ไมดูทิศเหนือทิศใตอะไร; เพราะมันขาด
วิญญาณของสังฆศาสตรนั่นเอง. ถาเขาหลงใหลประชาธิปไตย ก็ขอใหมีวิญญาณแหง
สังฆศาสตรนั้นกํากับอยู.
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เอา, ทีนี้จะดูตอไปอีก ที่มันเกี่ยวของกัน นี้คือ ความเปนไทย. ความ
เปนไทยนี้ เปนคําที่ไพเราะมาก จะเปนทางการเมืองก็ได, เปนทางธรรมะก็ได.
ความเปน ไทยในทางการเมือ งนั ้น คือ ไมเปน ขี้ข า ใคร ในพวกมนุษ ยดว ยกัน .
ทีนี ้ ความเปน ไทยในทางธรรมะ นั ้น คือ ไมเ ปน ทาสของกิเ ลส ซึ ่ง ทุก คน
กําลังเปน.
ทีนี้ ความเปนไทยทางการเมือง ที่เยาวชนของเราหลงใหลกันนัก มัน
ก็ ผูกพันกันอยูกับสังฆศาสตร อยางที่วามาแลว. เขาตองมีความรูอันถูกตอง
เกี่ยวกับสังฆศาสตรนั้น คือ อยูกันไดอยางเปนธรรม เขากันไดอยางเปนธรรม
อิสระจากความโงเขลา; แลวความเปนไทยของเราก็จะมีจริงเหมือนกัน.
ความผูก พัน ที่ป ระกอบอยูดวย พุท ธศาสตร ธรรมศาสตร และ
สั งฆศาสตร นี่ พู ด อยางเอาเปรีย บ นี้ คื อความเป น ไทยที่ แ ท จ ริง. ความเป น ไทย
ของเรานี้ อยาคิดวา มันจะไมตองอาศัยอะไรเสียเลย; เชนวา ไปอาศัยพระธรรม
ก็อยาไปคิดวา เปนขี้ขาของพระธรรม.
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การไป อาศั ย พระธรรมมาเป น หลั ก ปฏิ บั ติ และจําเป น จํ าใจจะต อ ง
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมนั้น; อยาไปเขาใจผิดๆ ตามพวกอันธพาล ซึ่งเขาเขา
ใจวา มันสูญเสียความเปนไทย สูญเสียอิสรภาพ; เพราะเขาไมไดทําอะไรตามใจเขา.
ขอนี้เปนตนเหตุอันแทจริง เปนตนเหตุอันใหญหลวง เปนตนเหตุทั้งหมด ของการที่
โลกนี้ไมมีสันติสุขสันติภาพ; เพราะเขาใจเรื่องอิสรภาพผิดเขาใจเรื่องความเปน
ไทยผิด. ถาเขาเขาถึงวิญญาณแหงสังฆศาสตร เขาจะไมเขาใจอยางนี้.
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ทีนี้ ถาจะดูกันตอไปอีก เกี่ยวกับ ความสามัคคี เรื่องนี้มันไมมีปญหาแลว
ที่เราจะมามัวถามกันอีกวา เราจะสามัคคีกันดีหรือไม? เปนที่แนนอนวา ความสามัคคี
นั้นดีแน และเราจะตองสามัคคี. ปญหามันจึงเหลืออยูแตวา เราสามัคคีกันไมได
เราจะทํ าให สามัค คีมี ขึ้น มา และสมบูรณ ไดอยางไร? เยาวชนของเรา ไมมี ความรู
เรื่องนี้ จึงไมมีสามัคคีที่ประกอบไปดวยธรรม คือเขา ไมมีสังฆศาสตรในกรณี แห ง
ความสามัคคีนี้อยางถูกตอง; เพราะฉะนั้น เขาจึงสามัคคีแตที่จะปลุกระดมสามัคคี
ที่จะเดินขบวน หรือสามัคคีทํานองนั้น ซึ่งไมมีอยูในวิญญาณของสังฆศาสตร อยางที่
เราพูดมาแลว.
ดูต อ ไปอีก เกี ่ย วกับ การชว ยเหลือ ซึ ่ง กัน และกัน ; ไมต อ งพูด
กันอีกแลว วาเราตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน. ขอใหยุติทีเถอะวา ไมตองพูดกัน
แลว เชนเดียวกับวา ไมตองพูดกันอีกแลวเกี่ยวกับสามัคคี มันตองสามัคคีกันแน;
ปญหามันเหลืออยูแตวา ทําอยางไรจึงจะสามัคคีกัน? เดี๋ยวนี้เยาวชนเขาก็ยอมรับวา
เราตอ งชว ยเหลือ กัน แตเขาไมอ าจจะชว ยเหลือ กัน ในลัก ษณะที่ถูก ทาง ยก
ตัวอยางมาสัก ๓ อยางก็จะพอ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน :-
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คนจนได รับ ความช วยเหลื อ จากคนมั่ งมี , นี้ ป ญ หามั น ก็ ห มดไป. เรามี
หนาที่ทําใหคนจนไดรับความชวยเหลือ จากคนมั่งมี ไมใชมีหนาที่สําหรับ
ทําลาย คนมั่งมีเสียใหหมด หรือวา คนออนแอไดรับ กําลัง จากคนที่แข็งแรง;
เรามีคนออนแออยูโดยมาก ก็ตองไดรับความชวยเหลือ ไดรับกําลัง จากคนที่แข็งแรง.
หรือวา คนโง จะต อ งได รับ สติ ป ญ ญาจากคนฉลาด. นี่ เรื่องช วยเหลื อ กั น เพี ย ง
เทานี้ มันก็จะพอเสียแลว ไมตองมีอะไรมากไปกวานี้; ถาไดครบหมดนี้แลว อะไร
จะบกพรอง; มันไมมีอะไรเหลืออยู สําหรับจะบกพรอง.
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ขอใหชวยเอาไปคิดดูดวย วิญญาณแหงสังฆศาสตร นั้น มันอยูตรงที่
วาใครเขาถึง เขาไปถึงแลว มัน จะเปลี่ยนสภาพที่เปนปญหา ใหหมดปญหา :
คนจนจะไดรับความชวยเหลือจากคนมั่งมี, คนออนแอจะไดรับกําลังจากคนแข็งแรง,
คนโงจะไดรับสติปญญาจากคนฉลาด; มันพอกินแลวเหลือใชแลว ที่โลกนี้มันจะ
อยูกันอยางสันติ. ถามีสังฆศาสตรจริง ถึงขนาดที่เปนวิญญาณของสังฆศาสตรแลว;
ไมตองใชกําลังเขาขมขี่กัน ไมตองฆาฟนอยางไมมีที่สิ้นสุด อยางที่กําลังฆาฟนกันอยู
ในขณะนี้ ในโลกนี้.
เอาละ, ดูตอไปอีกสักนิดหนึ่งวา เกี่ยวกับ การกระทํารวมกัน มันมีอยู
ในวิญญาณของสังฆศาสตร; ถาเขาถึงวิญญาณของสังฆศาสตรจริงแลว มันจะมีการ
ทํารวมกัน ในทุกประการ วา : เรียนรวมกัน เลาเรียนศึกษาเลาเรียนนี้รวมกัน,
แลวก็ทํางานรวมกัน.
ทํางานรวมกัน นั้น หมายความวา งานในโลกนี้มันสัมพันธกัน ใคร
รับ ผิด ชอบในหนา ที ่ไ หน ก็ทํ า อยา งนั ้น ; และที ่ต อ งรว มกัน หลายๆ คนทํ า
ก็ทํากันได; นี่เรียกวาทํางานรวมกัน.
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แลวอีกดานหนึ่ง ก็คือ ประพฤติธรรมะรวมกัน. ทํางานนั้นเพื่อรางกาย; ประพฤติธรรมะนั้นเพื่อจิตใจ ก็คือทํางานทางจิตใจก็รวมกัน; ทํางานทาง
รางกายนั้นก็รวมกัน แลวในที่สุดเราก็จะได "หัวเราะ" รวมกัน, หัวเราะนี่ขอใหใส
อัญญประกาศหนอย วาในที่สุดเราจะได "หัวเราะ" รวมกัน : คือวาเราจะชนะ
ทุก ๆ อยา งในโลกนี้. เรีย นรว มกัน ทํา งานรว มกัน ประพฤติธ รรมรว มกัน ;
แลวเราก็จะได "หัวเราะ" รวมกัน คือเปนโลกที่มีสันติสุขสวนบุคคล มีสันติภาพใน
สวนสังคม อยางที่เราเคยพูดกันมาแลวอยางละเอียด.

www.buddhadassa.in.th

“ สังฆศาสตร ” สําหรับเยาวชน

๓๔๙

นี่คือวิญญาณของสังฆศาสตร ที่เยาวชนของเรายังรูจักนอยเกินไป ขอให
ชวยกันทําใหเยาวชนของเรารูจักสิ่งนี้ ในความหมายของคําวาสังฆศาสตร ในชั้นที่
เปนจิต เปนวิญญาณ เปนศูนยกลาง เพื่อจะสรางเยาวชนตามอุดมคติ.
ในที่สุด วิญญาณแหงสังฆศาสตรจะนําไปสูประชาธิปไตยที่แทจริง
อยางที่กลาวมาแลว; คือประชาธิปไตยอยางพุทธบริษัท ประชาธิปไตยอยางแทจริง,
ประชาธิปไตยอยางที่ถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ, คือประชาธิปไตยที่มีรากฐาน
อยูบนหลักที่กลาววา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมด
ทั้งสิ้น," นี่คือเจตนารมณแหงสังคมศาสตร.
....

....

....

....

พิจารณาดูสังฆศาสตรเกี่ยวกับพระสงฆ.
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เอา, เวลาเหลืออยูอีกเล็กนอยนี้ จะพูดอะไรๆ ที่เกี่ยวกับสังฆศาสตร
เปน พิเ ศษสัก หนอ ย สัง ฆศาสตรที ่เ กี ่ย วกับ พระสงฆ, มีห ัว ขอ เล็ก ๆ วา
สังฆศาสตรที่เกี่ยวกับพระสงฆ.

ฟงดูแลวก็ขําดี สังฆะ ตัวเดียวกันนั่นแหละ; เดี๋ยวนี้มา เปนสังฆศาสตร
แลวก็สังฆศาสตรที่เกี่ยวกับพระสงฆ เพื่อจะพิจารณาดูวา พระสงฆนี่มีสังฆศาสตร
กันหรือไม? โดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆในสมัยปจจุบันนี้ ทานมีสิ่งที่เรียกวาสังฆศาสตรกันหรือไม? ถาพูดรวบรัดประหยัดเวลา ก็คือวา ทานเขากันไดหรือไม?
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ในชั้นแรก นี้ จะพูดถึงคําวา พระสงฆ ตามที่เยาวชนควรจะเขาใจใหถูก
ตองกันเสียกอน แลวคอยดูพระสงฆที่แหวกแนวทีหลัง. เยาวชนควรจะเขาใจ
ใหถูกตองวา พระสงฆนั้นคืออะไร.
สรุปความใหสั้นที่สุดแลว พระสงฆคือผูที่สละตัวเองเพื่อชวยมนุษย;
นี่เมื่อมองกันในทางสูง ทางกวาง ทางที่ไมเอาตัวเองเปนหลัก และในทางที่พระพุทธองคทรงประสงค เราก็จะตองพูดวา พระสงฆคือผูที่สละตัวเอง เพื่อชวยมนุษยโลก
เชนเดียวกับพระพุทธเจาเหมือนกัน.
ถาใครพูดวา พระพุทธเจาทานพยายามเปนพระพุทธเจา เพื่อดับทุกขของ
ทานโดยเฉพาะนั้น เรียกวา เขารูจักพระพุทธเจานอยเกินไป; รูจักพระพุทธเจาจริง
แหละ แตวามันนอยเกินไป. ไปสํารวจดู คําที่พระองคตรัสไว จะมีแตวา "เพื่อโลก
ทั้งเทวดาและมนุษยทั้งนั้นแหละ"; อะไร ๆ ทานทําไป เพื่อโลกพรอมทั้งเทวดา
และมนุษยทั้งนั้น.
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ทีนี้พระสงฆก็เดินตามพระพุทธเจา; ควรจะเปนอยางนั้น; ฉะนั้น
เรื่องของตัว มันก็เล็กนิดเดียว ไมตองพูดถึง. เราจะพูดใหลูกเด็ก ๆ ของเรามองไป
ในแงที่วา พระสงฆคือ ผูที่ส ละตัว เพื ่อ ชว ยมนุษ ยช าติ คือ มนุษ ยทั้ง หมด.
"สละตัว" นี้หมายถึงประโยชนสุขสวนตัว เวลาสวนตัว เรี่ยวแรงสวนตัว อะไรสวนตัว
ทั้งหมดนี้สละ ก็เพื่อประโยชนแกมนุษยโลก.
ทีนี้ สละอีกทีหนึ่ง พระสงฆคือผูที่สละญาติ; หมายถึง บิดา มารดา
ญาติทั้งหลาย ทรัพยสมบัติ อะไรทั้งหลายนี่ ออกบวช เพื่ออะไรกันแน? ก็เพื่อ
ชวยโลกอีกเหมือนกัน.
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นี้ขอใหไปคิดดูกันเสีย ใหจริงสักหนอย คือวาถามีพระสงฆ ภิกษุองค
หนึ่ง พอแมก็แกเฒาลําบากอยูที่บาน แลวตัวเองมาบวชอยูที่วัด นี้มันเพื่อประโยชน
อะไร? และมัน คุม กัน ไหม? ถาเขามาทําเพื่อ ประโยชนแ กม นุษ ยทั ้งโลก, มัน ก็
คุมกัน; อยางที่พระพุทธเจา ทานไมทรงสนองพระประสงคของญาติ ในการที่อยู
ครองราชสมบัติ, ไมทรงอยูเพื่อประคบประหงมพระพุทธบิดาที่แกเฒาชรา เปนตน.
ถึงพระสงฆในสมัยนี้ก็เหมือนกัน เชื่อวามีอยูหลายๆ องคทีเดียว ที่สละญาติ บิดา
มารดา ที่แกเฒาชราอะไร; มาบําเพ็ญพรหมจรรย เพื่อประโยชนแกการชวยโลก
ตามแบบของพระพุทธเจา.
เราชวยทําความเขาใจ ใหเยาวชนของเรามีความคิดอยางนี้ เขาจะไดชอบ
พระสงฆกันบาง; มิฉะนั้นเขาก็จะเกลียดพระสงฆยิ่งขึ้น. เขามองไปในแงของความ
เห็ น แก ตั ว, พระสงฆ ที่ แสดงความเห็ น แก ตั ว นั้ น มี ม ากขึ้น ; นี้ พ ระสงฆ ที่ แ สดง
อะไรๆ ตรงตามวัตถุประสงค หรืออุดมคติดั้งเดิมนั้น ก็นอยลงๆ. แตความจริงนั้น
พระสงฆ จะตองเปนอยางที่พระสงฆควรจะเปน คือมีสังฆศาสตรเต็มตัว ทําเพื่อ
เขากันได เพื่ออยูกันเปนคณะสงฆ แลวก็เพื่อประโยชนแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ดูที่ คาของความเปนพระสงฆ วาความเปนพระสงฆ มันมีคาหรือ
คุณคาสักเทาไร? ควรจะประเมินคาของพระสงฆกันสักเทาไร?

ถ า มองไปยั ง การกระทํ า ที่ เป น การสละตั ว เอง สละญาติ สละอะไรทุ ก อย า ง
ออกมาเพื ่อ ทํ า งานชว ยมนุษ ยโลก; แลว เด็ก ๆ ก็จ ะรูสึก ไดเองวา พระสงฆนี ่มี
คุณ คา ที ่ป ระเมิน ไมไหว มัน มากเกิน ไปกวา ที่จ ะประเมิน ได. ถา ทา นทั้ง หลาย
ไปพิจ ารณาเอาเองวา ลูก ๆ ของเรานี ้ กํ า ลัง มองพระสงฆอ ยา งไร, แลว
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ประเมิน ในคุณ คา ของพระสงฆอ ยา งไร, เขามองต่ํา ไปเทา ไร, ก็เพราะเหตุว า
พระสงฆขาดสังฆศาสตรมากไปเทานั้น.
นี้ปญ หามันยังมีอยู, ปญ หามันยังมีอยู ในหมู พุ ทธบริษั ททั่ วไป และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหมูพระสงฆ มันก็ยังขาดอยู, ในหมูพุทธบริษัททั่วๆ ไป ทั้ง
ภิ ก ษุ สามเณร ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า อะไรก็ ต าม; นี่ เรีย กวาพุ ท ธบริษั ท ทั่ ว
ไป ทา นเหลา นี ้ก็ย ังมี ตัว กูห รือ ของกูอ ยู ม าก; ในบางกรณีต อ งพูด วา มากเกิน
ไป : ตัวกู - ของกูที่ทําใหเห็นแกตัวก็มี, ตัวกู - ของกูที่ทําใหเกิดกิเลส มีความทุกข
ของตัวก็มี. แตเดี๋ยวนี้ เราเล็งถึงตัวกู ที่ไมทําประโยชนแกใครเสียเลย นั่นแหละ
มั น ยั งมี ม าก ในหมู พุ ท ธบริษั ท ทั่ วไป; และที่ มองในพุ ท ธบริษั ท แขนงที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด
คือ ภิก ษุส งฆ; ก็จํ า เปน อยู เ อง ที ่จ ะตอ งพูด ออกไปวา ก็ย ัง มีต ัว กูม ากเกิน ไป.
ใครจะโกรธก็ตามใจ; ปญหามันจึงเหลืออยูที่นี่.
ปญ หาคงเหลือ แตวา มัน มีต ัว กูม ากเกิน ไป; จะมองดูพ ระเณร มัน
ก็พ บตัว กู - ของกู หู หัว หาง ยาว ๆ ทั ้ง นั ้น ; เรีย กวา มัน มีต ัว กู - ของกู ที ่วา
รั ก กั น นั ก สงวนกั น ไว นั ก ไม ค อ ยยอมสละ. โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในแง ข องมานะ
ทิ ฏ ฐิ, ตั วกู ในรูป ราคะโลภะ นั้น ก็มี , และตั วกู ในรูป ของโทสะ ไม คอยยอมใครนี้
ก็มี, และตัวกูในรูป ของโมหะ มานะทิฏฐินี้ ยิ่งมีมาก. นี่ปญ หามันยังเหลืออยู
อยางนี้ มันก็ตองมัวรบสูกันกับยักษมารเหลานี้; ไมมีเวลาที่จะไปสนใจกับพุทธศาสตร
ธรรมศาสตร สังฆศาสตร ใหสมควรกัน.
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อาตมาจะพู ดอย างนี้ เอาไหม? จะเชื่ อไหม? วาแม พระหรื อเณรของเรา
สว นมาก ก็ย ัง ไมไ ดก ัด มัง คุด แมทั ้ง เปลือ กดว ยซ้ํ า ไป. เมื ่อ คราวกอ นวา ลิง
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ตัวหนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือก ฝาด แลวขวางทิ้งไป; ลิงตัวหนึ่งมันมีปญญา มันหยิบมาบิ
แลวก็ปลอนเนื้อในกิน. พระเณรของเรายังไมไดเปน แมแตลิงที่กัดมังคุดทั้ง
เปลือกดวยซ้ําไป ไมเคยหยิบเอาพระธรรมมากัด แลวก็รูสึกวาฝาดดวยซ้ําไป;
เพราะวาไมรูจักพระธรรมนั่นเอง.
พูด ชัด ลงไปอีก หนอ ยก็ว า ไมรู ว า นี ้ค ือ สิ ่ง ที ่ก ิน ได และควรจะกิน
ก็เลยไมสนใจ ไมเคยนํามากัดแมแตทั้งเปลือก แลวรูสึกวาฝาด; คือเปนลิงตัวที่หนึ่ง
ก็ไมไดเปน; แลวจะเปนลิงตัวที่สองไดอยางไร. ก็เลยเอานี่ไปใชเปนอยางอื่นเสีย
เอาไปแลกเปลี่ยน เอาไปขาย เอาไปทําประโยชนอะไรเสียก็ไมรู.
นี่เราจึงมี หรือไดเห็น พระเณรที่ทําการคาขาย แสวงหาประโยชน แลก
เปลี่ยนเปนเงินเปนทองอยางนี้อยูมากไป; แมในทางวัตถุสิ่งของ ก็ทําการคา; แมใน
ทางธรรมะนี่ก็ทําการคาหรือขายพระธรรมกิน. ไมคิดวา พระธรรม นี้เปนสิ่งที่ตอง
กิน เอง; ไมเ คยกัด ดู ก็ไ มรูวา ฝาด; จะตอ งแกไ ขความฝาดนี ้ ใหห ลุด ออก
ไปได ด วยการบิ ป ล อ นเอาแต เนื้ อ ใน ป ญ หามั น ยั งมี อ ยู อ ย างนี้ ; ฉะนั้ น จึ งไม มี
สังฆศาสตรในหมูสงฆชนิดนี้.
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ฉะนั้น คําวา สงฆ ชนิดนี้ จึงแปลไดแตเพียงวา เปนหมู หรือ
เปนฝูง เทานั้น; ไมใชหมูคณะของพระอริยเจา. ปญหามันจึงคาราคาซังอยูอยางนี้
แลวก็มากยิ่งขึ้นไปทุกที.

สิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ มันก็ยังเหลืออยูสําหรับเปนปญหาที่ใหญ ที่มาก ยิ่ง ๆ ขึ้น
ไปอี ก ; ป ญ หานี ้ ม ากขึ ้ น ไปเท า ไร มั น ก็ ป  ด บั ง ความเจริ ญ ตามทางของ
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ธรรมะ ยิ ่ง ขึ ้น เทา นั ้น . ฉะนั ้น จึง พูด วา สัง ฆศาสตรย ัง ไมม ีใ นหมู ส งฆช นิด นี้
แตไดมีจริง หรือไดเคยมีมาแลว ในหมูสงฆชนิดอื่น ก็คือสงฆที่เต็มเปยมอยูดวย
สัง ฆศาสตรนั ่น เอง. พูด แลว ก็เหมือ นกับ วา กํ า ป น ทุบ ดิน ถา เปน สงฆจ ริง ก็มี
สังฆศาสตร; ถาเปนสงฆไมจริง ก็ไมมีสังฆศาสตร ทั้ง ๆ ที่ใคร ๆ ก็เรียกวา สงฆ.
จะเลาถึง ตัวอยางบางอยาง จะถือวาเปนเรื่องชวนหัวก็ได จะเปนเรื่อง
จริงหรือมีประโยชนก็ได จะเลาถึงปญหาที่ยังคงมีอยู ที่เปนเครื่องขัดขวางกีดเกะกะ
ในการที่จะเขากันได หรืออยูดวยกันได หรือกระทํารวมกันได ตามแบบของสังฆศาสตร.
ตัวอยางไดมีมาแลว ยกตัว-อยางสัก ๒ เรื่อง : เรื่อง อาหารมังสวิรัติ เรื่องหนึ่ง, แลว
ก็เรื่อง การรับประเคนบุหรี่ อีกเรื่องหนึ่ง.
อาหารมั งสวิรัติ นั่นคืออาหารแจ แจหรือเจหรือชอหรือชาย อะไรก็
แลวแตจะเรียก คืออาหารที่ไมมีเนื้อ. อาหารมังสวิรัติ ก็ยังเปนเหตุใหแตกสามัคคี
ในหมูพ ระสงฆ ทั้ง ที่มัน เปน เรื่อ งดี. อาหารจนี้เ ปน เรื่อ งดี เดี๋ย วจะวา ใหฟง
คือมันชวยใหเกิดความสะดวก สบาย สําหรับผูที่จะอบรมจิตใจ; ถาเขามีจิตใจ เปด
เผย ซื่อตรง บริสุทธิ์ ก็คงจะชอบอาหารที่กลิ่นสะอาด หรือสบายแกรางกาย หรือ
วามันปองกันกิเลส อยูในตัวมันเองอยางนี้ได.
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แตวา พระพุทธเจาทานไมตรัสบังคับลงไปวา "ภิกษุตองฉันอาหารเจ
หรือ มัง สวิรัต " และทา นก็ไ มย อมบัญ ญัต ิวา ใหฉ ัน ผัก ดว ย คือ เนื ้อ ก็ไ มฉ ัน ผัก
ก็ไมฉัน; ใหฉันแตอาหารที่เปนประโยชนแกการเปนอยู และการประพฤติธรรมก็
แลวกัน. แตถึงอยางไร ก็ยังพูดไดอยูนั่นเองวา อาหารเจนั้นยังเปนของดี คือชวย
ใหสบายตามทางธรรมไดมาก ดังนั้นจึงมีปญหาที่เกิดขึ้นวา ภิกษุจะฉันอาหารเจหรือไม?
หรือควรจะทําอยางไร?
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ทีนี้ ที่วามัน เปนเหตุใหเกิดแตกหมู คือแตกสังฆะ หรือสังฆะแตก
นั่น; ก็เพราะวามันเขาใจผิด. พระองคหนึ่งฉันอาหารเจ แลวก็ไมไดบอกวา นี่เพื่อ
ความเหมาะสมที่สุด จําเปนที่สุด แกตัวเอง ทั้งทางสุขภาพอนามัย และทั้งการปฎิบัติ
ธรรม:; ไมไดบอกดวยวาหมอแนะนํา หรือวาอาจารยแนะนําใหทําอยางนี้; และ
ไมไดบอก แมที่สุดแตวา "ผมกําลังทดลองอยู วามันจะดีหรือไม" แตแแลวก็ถือ
เครงครัด เพื่อจะฉันอาหารเจ.
ทีนี้ ป ญ หามั นก็เกิ ดขึ้ น ในหมูคณะนั้น คือ ในระหวางพวกที่ ถือ กั บ
พวกที่ไมถือ วาจะฉัน อาหารเจ คนที่ไมถืออาหารเจนั้น มันเกิด ปมดอยของตัว
ขึ้น มา; วาเรานี ้สูเขาไมได, มัน ก็ป ระชดแดกดัน คนที่ฉัน อาหารเจ กระทบเขา
ดาเขา จนตัวเองไมเปนพระเลย; นี่มันไปกระทบคนฉันอาหารเจดวยคําที่แสดงวา
ตัวเองก็ไมเปนพระเลย. หรือเขากลัววา แมครัวจะเปลี่ยนอาหารเปนอาหารเจ;
แลว เขากิน ไมได เขาไมช อบ: แลว เขาก็ตอ สูป อ งกัน ไว. มัน ก็เกิด การรา วฉาน
ขึ้นในหมูนั้น ในเรื่องอาหารมังสาวิรัติหรือไมมังสาวิรัติ. และ ตามขอเท็จจริงนั้น บาง
องคก็ฉันมังสาวิรัติ เพียงเพื่ออวดเครงก็มี, บางองคก็ฉันมังสวิรัติ เพียงเพื่อลองดู
ก็มี, บางองคก็ฉันมังสวิรัติ เพราะมีประโยชนจริง ๆ ก็มี. นี่มันมีอยูอยางนี้ มัน
ก็เลยมีปญหาขึ้นมา ทางนั้นทางนี้บาง.
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นี้ถาวา ทุกคนเปนผูหนักในสังฆศาสตร ยึดถือในศาสตร ที่จะทําให
เขา กัน ไดห รือ อยูดว ยกัน ได แลวปญ หาจะไมมี. ใครจะมัง สวิรัติก็ได, ใครจะ
ไม ฉั น ก็ ได , หรื อ ใครจะฉั น ในลั ก ษณะครึ่ ง ๆ หนึ่ ง ก็ ได , ไม มี ใ ครว า ใคร ก็ เป น
หมูคณะที่ดี ที่กาวหนา; เพราะวามันมีสังฆศาสตรนั่นเอง เปนเครื่องระงับปญ หา
ทั้ งหลายเสี ย . นี้ ไม มี สั งฆศาสตรแ ล ว; แม แต ป ญ หาเรื่องมั งสวิรัติ มั น ก็ เกิ ด ขึ้ น
ใหญโตลุกลามจนเปนสังฆเภทก็ไดเหมือนกัน.
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ดังนั้น จึงมีหลักที่สรุปไดสั้น ๆ วา อยาทําเพื่ออวดเครง นี้เปนขอแรก;
แลวก็มีเหตุผล, แลวก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน, แลวก็เขากันได, อาหาร
จะเจหรือไม เจ ก็ไม มีปญ หาอะไร. เพราะพระพุ ท ธเจาท านทรงบั ญ ญั ติไวเด็ ดขาด
เลยวา ไมใชฉัน เนื้ อหรือฉัน ผัก แตจะฉั นอาหารที่ ถูกตองตามธรรมะ. นี้เรื่อง
อาหารเจจบไปแลว.
ทีนี้ เรื่องรับประเคนบุห รี่. เรื่องบุหรี่นี่ เราถือกันวาไมควรสําหรับ
ภิกษุ เพราะเราตีปญหาไปในทางที่วา บุหรี่เปนยาเสพติด; แตก็มีบางพวกไมตีปญหา
ไปในทางวา บุหรี่เปนยาเสพติด; เพราะฉะนั้นเขาก็ยังสูบกันอยู แมเปนพระเปน
เณร ก็ไมมีใครวาใครได เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการตีปญหาของคําคํานี้.
ทีนี้มันก็ เกิดขอแตกแยกขึ้นในหมูสงฆ อีกเหมือนกัน คือสูบบุหรี่บาง,
ไมสูบบุหรี่บาง. ที่ไมสูบบุหรี่นี้ มันก็ยังมีปญหาอยูวา โดยแทจริง หรือวาอวดเครง
ไมสูบบุหรี่เพื่ออวดเครงนี้ก็มีนะ; แตคงจะมีนอยมาก แลวถาวาอดไปนาน ๆ มันก็
กลายเปนอดจริง หรือเวนจริงไปเสียในที่สุด. เดี๋ยวนี้ ปญหาที่วามันอยูนั้น ก็คือ
การดูหมิ่นกัน ในระหวางพวกที่สูบบางและไมสูบบาง.
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นี้เรื่องนาหวัวมันมีวา เมื่อไปในที่ชุมนุมชนมาก ๆ พระทั้งหลายมาก ๆ เชน
ไปบังสกุลที่ปาชาเปนตน. เขาก็ประเคนบุหรี่เขามา เผอิญพระองคหนึ่งนั่งอยูขางหนา
นั้น เขาไมยอมรับประเคนวาบุหรี่นี่พระสูบไมได; แลวอะไรจะเกิดขึ้น ก็ลอง
ทายกันดู.
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วาอันแรกที่สุดก็คือ เจาภาพนั้นเกอเขิน; เจาภาพกลายเปนคนโงไป
เพราะพระอวดเครงองคนั้น วา "ฉันไมสูบบุหรี่ ฉันก็ไมรับประเคน ฉันก็ไลกลับ
ไป"; แลวก็ทําใหพระที่เขาสูบบุหรี่ที่เขานั่งอยูแถวหลัง ๆ นะ เขาดาแชงอยูในใจ
วาพระองคนี้มันไมรับ แลวมันไมสงมาทางขางหลัง. ที่จริงพระองคนั้นควรจะรับ
เพื่ออยาใหเจาภาพเขาเกอ แลวก็สงไปทางขางหลังเสียก็แลวกัน; แลว เราก็ไม
อวดเครงอะไร.
นี่แหละทําไมมันจึงเกิด กระทบกระทั่งขึ้นดวยเรื่องเล็กๆนอยๆ, เรื่อง
ขี้ผ ง ที่ ชาวบ านเขาเรีย ก; แต มั น ก็ เป น ความไม ส งบ ไม ราบรื่น อยู นั่ น เอง. การ
อวดเครงของตัวนี้ ทําใหเพื่อนอดสูบบุหรี่, ทําใหเจาภาพเกอ, เทานี้มันก็พอแลว.
ควรที่จะเอาไปคิดกันเสียใหม.
ถึงคนที่อยากจะไมสูบบุหรี่ก็เหมือนกัน ควรจะพูดอยางอื่น; ไมเพียงแต
ทําเพื่ออวดความเครง คือ บอกวา "ฉันนี้สูบไมได" เพราะหมอเขาหาม, เพราะมัน
เปนโรคที่แสลงกันกับบุหรี่, แลวก็ไมสูบบุหรี่; ก็ไมมีเรื่องที่จะดูถูกผูอื่นที่สูบบุหรี่.
อยา งนี้ไมเรีย กโกหก. จะบอกชาวบา นก็ได, บอกเพื่อ นพระกัน ก็ไดวา ฉัน ไม
สูบบุหรี่ เพราะวามันแสลง, เพราะหมอเขาหาม; แมหมอไมไดบอกหามก็บอกได.
โกหกอยางนี้ไดบุญ ทีโกหกจริง ๆ โกหกเลว ๆ นั้น โกหกได; แตโกหกที่เปนกุศล
ที่ไดบุญนี้ กลับไมโกหก; แลวก็มาเครง ทีอยางนี้ เรื่องมันก็เกิดขึ้น.
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พวกเครง มัง สวิรัต ิ หรือ วา เครง ไมส ูบ บุห รี่ ในลัก ษณะอยา งนี ้ ก็
ไมมีสังฆศาสตร ดวยเหมือนกัน ไมมีเจตนารมณ หรือวิญ ญาณแหงสังฆศาสตร
ดว ยเหมือ นกัน ; มัน ทํา ใหเ ขา กัน ไมไ ด. เพราะฉะนั้น จะตอ งแกปญ หานี ้ใ ห
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หมดไป, โดยไมต อ งแตกแยกกัน ไมโ กรธเคือ งกัน ไมท ะเลาะวิว าทกัน ;
แลวก็ทําปญหาใหหมดสิ้นไปได ทุกอยางทุกประการ.
นี้เอามาเลาใหฟง เปนเรื่องเล็กนอย แตมันทําใหเกิดปฏิกิริยามาก ชวย
จําเอาไปดวย แลวไปดูเรื่องอื่นตอๆ ไปอีก.
เอาละ, พูดมาก็ละเอียดเกินไปแลว ยุติกันที ขอสรุปความเกี่ยวกับเรื่องนี้.
....

....

....

....

สรุปความทั้งสามศาสตร.
การสรุปความนี้ จําเปนจะตอง สรุปความทั้ง ๓ ศาสตร ที่ไดพูดมาแลว
คือ สรุปความทั้ง พุทธศาสตร ธรรมศาสตร และ สังฆศาสตร อีกครั้งหนึ่งวา
เราพุทธบริษัทจะทําหนาที่ของตน, หรือจะสรางเยาวชนโดยเฉพาะก็ตาม ขอให
สมบูรณดวยพุทธศาสตร ธรรมศาสตร และสังฆศาสตร.
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พุทธศาสตร คือความรูที่ถูกตอง และเพียงพอ. ธรรมศาสตร คือ
การปฏิ บั ติ ได จ ริง. สั งฆศาสตร คื อ การทํ าให เข ากั น ได ไม ขั ด แย งกั น นี้ แ ก ป ญ หา
หมด ทั้งสวนตัวและสวนรวม.

ที่จะสรุปอีกทีหนึ่งนี้ ก็เพื่อจะใหมันชัดเจน แมนยํา แลวก็ใหตัวอยาง
เปรียบเทียบ สําหรับความแตกตางกันนั้น; ขอใหดูอยางนี้วา :-
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ความรูห รือ พุ ท ธศาสตร นั้ น มั น ต อ งการอย างหนึ่ ง เช น ต อ งการ
สุ. จิ. ปุ . ลิ .การฟ ง การคิด การถาม การจํา นี่พุ ทธศาสตรก็ตองการ สุ.จิ.ปุ .ลิ.
สวน ธรรมศาสตร หรือการปฏิ บั ติ นั้ น มั นกลายเป น ต องการ สั จจะ
ทมะ ขันตี จาคะ เปนตน ละเปยยาลใหญ ไวไดเลย แตมันไมใช สุ.จิ.ปุ.ลิ. เมื่อ
พุทธศาสตรตองการ สุ.จิ.ปุ.ลิ. หรืออะไรอีกก็ตาม ละเปยยาลใหญ ก็ได แตมันก็ไมใช
สัจจะ ทมะ ขันตี จาคะ.
ทีนี้ สังฆศาสตร การรวมมือ ประนีประนอม ออมชอม เขากันได
รวมกันไดนี้ มันก็ไป ตองการ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนตน. ละ
เปยยาลใหญไวก็ได.
เมื่ อเราเขาใจอย างนี้ แล ว ก็ จะเข าใจ ความแตกต าง ระหวางศาสตร
ทั้ง ๓ นั้ น วามัน ตางกันอยูจริง แตแลวมันก็ ตองสัมพัน ธกัน; มันจะตางกัน
อยางไร มันก็จําตองสัมพันธกัน จึงจะสําเร็จประโยชน.
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ทีนี้ดูกันงายๆที่ลูกเด็กๆก็พอจะมองเห็น ก็ดูวา พุทธศาสตร หรือความ
รูนี้ มันกินกําลังสมอง ที่ใชคิดนึก. ธรรมศาสตร หรือปฏิบัตินี้ มันกินกําลังสมอง
ดวย กินกําลั งกายดวย หรือวาต องใชแคลอรี่มาก อยางนี้ เป นต น. ส วน สั งฆศาสตร
หรือการรวมมือกันนั้น มันกินกําลัง ความเสียสละเพื่อผูอื่น เราตองมีการเสียสละเพื่อ
ผูอื่นมาปอนมัน.
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พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร มันก็มีอาหารที่ตางกันอยางนี้
แตถึงมันจะตางกันอยางไร มันก็ยังตองสัมพันธกันอยู นั่นเอง ไมเชนนั้นก็ไมสําเร็จ
ประโยชน; เหมือนกับไม ๓ อัน ที่อิงกันอยู แลวตั้งอยูได ปลดออกอันหนึ่ง ก็ลม
กันไปทั้งหมด อยางนี้เปนตน.
ที นี้ เมื่ อ พู ด ถึ งความสั ม พั น ธกัน ต อ งสั ม พั น ธ กั น สนิ ท ไม ใช สั ม พั น ธ
ธรรมดา การสัม พัน ธก ัน อยา งสนิท นั ้น ตอ งมีสิ ่ง ซึ ่ง ควบคุม การสัม พัน ธด ว ย;
จะยกตังอยางสมัยใหมที่สุดเลย เชนวา สสาร กับ พลังงาน และสัมพันธภาพระหวาง
สสารกับ พลัง งาน. นี้ถา ดูอ ยา งทั่ว ๆ ไป มัน ก็ไมใชสิ่ง เดีย วกัน ; เวน ไวแ ตจ ะดู
อย างพิ เศษ จึงจะเป น สิ่งเดียวกัน . เหมื อ นกับ วา ถาเราดูอ ยางพิ เศษจริงๆแล ว
พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ นี้ กลายเป น สิ่งเดียวกัน ไม ใช ๓ สิ่ง; ต อ เมื่ อ ดู
อยางธรรมดาสามัญ จึงจะกลายเปน ๓ อยาง.
เรื่องสสาร เรื่องกําลังงาน และเรื่องความที่มันสัมพันธกัน ก็เหมือนกัน;
ถาเราดูอยางธรรมดาแลว ก็เห็นวา มันแยกกัน : สสารก็อันหนึ่ง มีเทหของมัน,
พลังงานก็อันหนึ่งมีกําลังงานของมัน. แลวมีอะไรอีกอันหนึ่ง ซึ่งควบคุมใหสิ่งทั้ง
๒ นี้ ประสานกันอยู.
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ถาศึกษาเรื่องปรมาณูหนึ่งๆ โดยเฉพาะ อยางที่เขาสอนกันอยูในปจจุบันนี้
แพรห ลายแลว ; ก็จ ะเห็น ไดงา ยวา อีเล็ค ตรอน โปรตรอน, แลว ก็กํา ลังที่ทํา
ใหมันยังคงสัมพันธกันอยู นั้นมีอยูครบในปรมาณูหนึ่ง ๆ แยกกันไมได, สัมพันธกัน
สนิทอยางยิ่ง. มันจึงเปนปรมาณูหนึ่ง ๆ อยูได แลวจึงจะประกอบกันขึ้นมา เปนอณู
เปนธาตุ เปนสวนประกอบของสัตวทั้งหลาย สิ่งของทั้งปวง นี่มันสัมพันธกันสนิท
ถึงขนาดนี้.
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“ สังฆศาสตร ” สําหรับเยาวชน

๓๖๑

เดี๋ยวนี้ เรามี การกระทํ า ที่ สั มพั น ธกัน สนิ ท ระหวางความรู และ
การปฏิบ ัต ิ และการเขา กัน ได ถึง อยา งนี ้ห รือ เปลา ? ลองคิด ดูเอง : พุท ธศาสตร คือ ความรู, ธรรมศาสตรคือ การกระทํา, สัง ฆศาสตร คือ การเขากัน ได
ไมมีทางแยกออกจากกัน เชนเดียวกับปรมาณู หนึ่ง ๆ มีสวนประกอบ ๓ สวนอยางนั้น :
พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร ของบุคคลคนเดียวเทานั้น ก็ยังแยกกันไมได;
แลวทําไมจะตองไปพูดถึงพุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร ของสังคมทั้งหมด
หรือวาของโลก หรือวาของสากลจักรวาล.
เราบอกเยาวชนของเรา ให รูความสํ าคั ญของสิ่ งทั้ ง ๓ นี้ ให เขามี ความ
สนใจ จนเอกไปใช เป น ประโยชน ได . เยาวชนของเราก็ จ ะเป น เยาวชนที่ ส มบู รณ
แบบ คื อ เป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู รณ , เป น เยาวชนที่ มี อุ ด มคติ , เป น เยาวชนที่ จ ะสรา ง
โลกพระศรีอ าริย ได. นั ่น แหละคือ เยาวชนอภิช าตบุต ร, ที ่เราไดพ ูด แลว พูด อีก
วา เราตองการเยาวชนชนิดอภิชาตบุตร เพื่อสรางโลกของมนุษยในอนาคต. เราหลับ
ตาตายไปแลว ก็ยังจะไดบุญอันใหญหลวง ไมรูจักสิ้นจักสุด เพราะการกระทําอันนี้.
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จึงหวังวา ทานทั้งหลายทุกคน จะไดนําเรื่องนี้ไปพิจารณา ใหเขาใจแจม
แจ ง เรื่อ งพุ ท ธศาสตร เรื่อ งธรรมศาสตร เรื่อ งสั งฆศาสตร; แล วมั น ก็ ก ลายเป น
พุทธศาสตรา ตัดปญหาความโง, กลายเปนธรรมศาสตรา ตัดปญหาการปฏิบัติไมได,
แลวเปนสังฆศาสตรา ตัดปญ หาที่รักกันไมได, กลายเป นผูที่ประสบความสําเร็จ
ในทุกๆ กรณี . ทั้ งหมดนี้ คือ เรื่อง ตรีรัตนศาสตรสากลสําหรับเยาวชนของเรา.

การบรรยายสมควรแกเวลา ขอยุติไวแตเพียงนี้ เปดโอกาสใหพระสงฆสวด
บทสาธยายธรรมะเครื่องสงเสริมกําลังใจ เพื่อสรางศาสตรทั้ง ๓ นั้นตอไป.
----------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๙หินโคง ๕ มี.ค. ๒๐

ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน.
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ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจําวันเสารภาคมาฆบูชาเปนครั้งที่ ๙ ในวันนี้ อาตมาก็จะได
กลาวโดยหัวขอใหญ เปนเรื่อง เยาวชนกับศีลธรรม ตอไปตามเดิม; แตจะไดกลาว
โดยหัวขอยอยเฉพาะในวันนี้วา ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน.
[ คําปรารภและทบทวน ไปจนถึงหนา ๓๗๑. ]

อยากจะใหทานทั้งหลายทําความเขาใจในเบื้องตน กันในที่นี้ สักอยางหนึ่ง
วา การบรรยายโดยมีหัวขอ วา "เยาวชนกับศีลธรรม" นี้ เปนเรื่องการเมือง หรือ
๓๖๒
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๓๖๓

เปน เรื่อ งของธรรมะ? พวกที่มีค วามรูสึก หนัก ไปในทางการเมือ ง ก็จ ะรูสึก วา
เปนการบรรยายเรื่องการเมืองเสียมากกวา; เพราะวาเยาวชนกําลังเปนปญหาทาง
การเมื อ ง การสรางเยาวชนก็ เป น เรื่อ งทางการเมื อ ง. แต ถ าอี ก คนหนึ่ ง เขามี ค วาม
รูสึกหนักไปในทางธรรมะ ก็จะมองเห็นวา การบรรยายนี้เปนเรื่องธรรมะ ไมใช
การเมือง; เพราะวา ไดแสดงขอธรรมะตาง ๆ อยูทุกเรื่อง และทุกขั้นทุกตอน แหง
เรื่องนั้น ๆ.
ทานคงจะระลึกนึกถึง การบรรยายครั้งแรกที่สุด วาปญหาทั่วไปเกี่ยว
กับเยาวชน นี้ฟงดูมันมีกลิ่นไอของการเมืองเต็มที่; แตแลวพอดูในเนื้อเรื่อง มัน
ก็กลายเปนเรื่องของศีลธรรม. และผูที่มีธรรมจะปลอยใหโลก เปนโลกที่มีปญหา
ยุงยากไมได; เพราะวาธรรมะมีไวสําหรับขจัด ปญ หาในโลกนี้. ดังนั้น ปญ หา
ที่เกี่ยวกับเยาวชน ก็เปนปญหาที่ผูมีธรรม จะตองสนใจ.
ในครั้งตอมา เราไดพูดกันถึง เยาวชนชนิดอภิชาตบุตร คือเราจะตอง
มีเยาวชนที่ดีกวาบรรพบุรุษ; ก็ลองคิดดูเถอะวา เปนเรื่องการเมือง หรือเปนเรื่อง
ของธรรมะ? โลกนี้ ถามี เยาวชนดี ขึ้น ๆ มั น ก็เป น โลกที่ เจริญ ; แต เยาวชนอภิ ช าตบุต รนั ้น มัน ตอ งยิ ่ง ขึ ้น ไปดว ยธรรมะ; ไมใ ชเ รื่อ งอํ า นาจ เรื่อ งการตอ สู ห รือ
อะไรทํานองนั้น.
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ในครั้งที่สาม ไดพูดถึง การสรางเยาวชนแห งยุคป จจุบั น นี้ก็เจาะจง
ปญหาเฉพาะในปจจุบันวาเยาวชนในปจจุบันนี้ มีความนอมเอียงไปในทางไหน, และจะ
ทําใหโลกนี้เปนอยางไร. หรือจะพูดตรง ๆ ก็วา เยาวชนในปจจุบันนี้ ยังไมเหมาะ
ที่จะเปนผูครองโลก ยังขาดดวยคุณธรรมหลายอยางหลายประการ เราจึงคิดสราง
เยาวชนแหงยุคปจจุบัน ใหเหมาะสมสําหรับจะทําโลกนี้ใหมีสันติ.
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นี่บางคนจะเห็นวาเปนเรื่องการเมืองโดยสมบูรณ. ขอใหพิจารณาดูให
ลึก ซึ้ง ลงไปกวา นั้น ก็จ ะพบวา ธรรมะนี ้ก ็ม ีสํา หรับ สรา งคนใหเ ปน มนุษ ย ที่
จะทําโลกนี้ใหงดงาม; ถาธรรมะไมมีห นาที่อ ยางนี้แ ลว ก็จ ะมีป ระโยชนอะไร
จะมีธรรมะไปทําไมกัน.
ในครั้งถัด ไปอีก ก็ไดพู ดถึง ศาสตร หรือ ศาสตรา ที่ จ ะใชในการ
สรางเยาวชน. นี่เรารูสึกวา เราไมไดใชสิ่งที่เรียกวาศาสตรนั่น ในลักษณะที่ถูก
ตอง; คือเรากําลังใชศาสตรทั้งหลายในลักษณะที่เปนความรูอันเพอเจอ, และเพอเจอ
ยิ่ง ขึ้น ทุก ที; การศึก ษาของโลกในสมัย ปจ จุบ ัน นี้ยิ่ง เพอ เจอ . ถา จะใหพิสูจ น
ก็พิสูจนอยางกําปนทุบดินไดเลยวา โลกนี้ยิ่งมีวิกฤติการณมากขึ้น, หรือโลกนี้ยิ่งเลว
รายลง, เต็มไปดวยปญหามากขึ้น ไมมีความสงบสุข; สูโลกในสมัยที่เรียกวา ยัง
ปาเถื่อนก็ไมได.
โลกสมัยที่เรียกกันวาปาเถื่อนนั้น ไมมีการทําลายลาง หรือการเบียดเบียน
กันอยางใหญหลวงเหมือนสมัยนี้ ที่เรียกกันวา โลกเจริญ คือเจริญดวยเครื่องมือ
สํา หรับ ทํา ใหค นไมเ ปน มนุษ ย ดว ยเครื่อ งมือ สํา หรับ รบราฆา ฟน กัน ; โดย
เฉพาะอยางยิ่งก็เอาเปรียบกัน คือสงครามในทางเศรษฐกิจ. นี่เขาใชสิ่งที่เรียกวาศาสตร
ในลักษณะที่ผิดจากความหมายของคําคํานี้.
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ความหมายของคํ าวาศาสตร นั่น จะต อ งตรงกั บ คํ าวาศาสตรา คื อ
ของมีคมสําหรับตัดปญ หาตางๆได. ถาโลกปจจุบันนี้มีสิ่งที่เรียกวาศาสตร หรือ
ศาสตรา อยางถูกตอง; ปญหาก็จะไมมีมากเหมือนอยางที่กําลังมี, คือปญหาจะ
นอยลง จนถึงกับวาหมดปญหาเลย. เราจึงมาพูดกันถึงศาสตรที่ถูกตอง และการใช
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ศาสตรนั้นใหถูกตอง และประมวลศาสตรทั้งหลายลง ใหมันเหลือนอยเฉพาะที่จําเปน
และเห็นไดงาย อยาใหมันเพอเจอพันกันอยู. จึงในครั้งถัดมา เราก็ไดกลาวกันถึง
สิ่งที่เรียกวา "ตรีรัตนศาสตรสากล" รัตนศาสตร คือศาสตรที่ประเสริฐ หรือวิเศษ;
แลวก็เปนของสากล จะใชไดแกทุกคน คือทุกศาสนานั่นเอง; และก็ถือเอาจํานวน
๓ เปน หลัก ซึ่ง มัน ตรงกัน ทุก ศาสนา โดยใจความ. แมวา จะมีชื่อ เรีย กตา งกัน
ก็ไมเปนไร; เมื่อโลกมันรวมอยู ดวยคนหลายจําพวกหลายประเภท ลวนแตถือศาสนา
ตางกัน เพราะเหตุวา เขามีพื้นเพตางกัน ความรูสึกคิดนึก การเปนอยู หรือภูมิประเทศ
อะไรก็ตางกัน.
ฉะนั้น สิ่งที่เรียก ศาสนา จึงมีสวนภายนอกแตกตางกันไป ตามเหตุตาม
ปจจัยที่แวดลอมอยู; แตในสวนภายในแลว ก็มีหัวใจตรงกัน คือ สําหรับจะรู
สิ่งตางๆ อยางถูกตอง และเพียงพอ สําหรับจะอยูกันอยางสันติ.
ในครั้งตอมาก็ไดพูดถึง พุทธศาสตร ธรรมศาสตร และสังฆศาสตร
เป น เรื่องสุ ด ท ายแห งครั้งที่ แ ลวมานี้ นี้ เป น การ แสดงลั ก ษณะศาสตรที่ เหมาะสม
สําหรับเยาวชนไทย ที่ถือพุทธศาสนาโดยตรง; แตแลวก็ยังคง ใชไดกับมนุษย
ทุกคน แมวาจะถือศาสนาอื่น.
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ขอใหสังเกตใหดีวา ทั้งหมดนี้ มันเปนเรื่องการเมือง หรือเปนเรื่องธรรมะ?
เดี๋ยวนี้เรามันแยกสิ่งที่เรียกวาการเมือง ออกไปไกล จนไมใชธรรมะ; นี่ตองถือวา
เปน ความผิด พลาด.ถา อนุญ าตใหพ ูด ตรงๆ ก็จ ะพูด วา เปน ความโงเ ขลาที ่ส ุด
ที่ม องเห็น การเมือ ง เปน คนละเรื่อ งกัน กับ ธรรมะ. นัก การเมือ งมีจิต ใจเปน
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กิเลสมากเกินไป ก็เลยดันทุรังไปตามกิเลส จนไมมีธรรมะเหลืออยู ในระบบการเมือง;
มันจึงทําใหเห็นเปนวา การเมืองกับธรรมะนี้มันคนละอยาง.

การตอสูเพื่อความสงบสุขเปนเรื่องของธรรมะทั้งสิ้น
ถาเราจะมีจิตใจที่ประกอบไปดวยธรรม จะตองยอมรับวา มนุษยทุกคนจะ
ตองดิ้นรนไปเพื่อความสงบสุข; แมที่สุดแตเรื่องการเมือง ถาเปนเรื่อง การเมือง
บริสุทธิ์ มันก็ เปนการตอสูและดิ้นรนเพื่อความสงบสุข.
แตเดี๋ยวนี้ มัน เปนการเมืองคดโกง เปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน
ของคนบางคน หรือบางพวก; ฉะนั้น การเมืองจึงเปนเรื่องสกปรก เหมือนอยางที่
เขาพูดกันอยูทั่วๆไป เปนเรื่องทําใหโลกนี้ หาความสงบสุขไมได. การเมืองก็เลย
ไมใชธรรมะ เพราะไมไดเปนไปเพื่อความสงบสุขเสียแลว; เปนไปเพื่อแยงชิงกัน
ในการที่จะมีอํานาจ มีสิ่งตางๆ ที่ตัวตองการ. นี้เปนการทําผิดตอธรรมะอยางยิ่ง.
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ดัง นั้น จึง ถูก ธรรมะหรือ พระเจา ก็ไ ด ลงโทษเอา, คือ ลงโทษ
นักการเมือง ใหเปนสัตวที่หาความสุขไมได. แตแลวโทษอันนี้ มันไมต กอยูแต
แกพวกนักการเมืองอยางเดียว มันพลอยระบาดมาถึงคนที่ไมใชนักการเมือง หรือไม
อยากจะเลนการเมืองดวย; เพราะมันอยูรวมโลกกัน. โลกนี้มันก็เล็กเขาทุกที จน
มีอะไรนิดหนึ่งก็ทั่วถึงกันหมด เพราะคมนาคม เปนตน มันดีเกินไป อยางนี้.

ที นี้ ก็ อยากจะให ดู ให ชัดลงไปกวานั้ น จนสรุปความได สั้ นๆวา ไม มี อะไร
ที ่ ไ ม ใ ช ธ รรม มิ ใ ช ธ รรมะ หรื อ เลยออกไปถึ ง ว า ไม ม ี อ ะไรที ่ จ ะเป น ไปได
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โดยที ่ไ มป ระกอบดว ยธรรม เทา นี ้ก ็พ อแลว ไมจํ า เปน จะตอ งพูด มากกวา นี ้.
"ไมมีอะไรที่มิใชธรรม" นี่เปนการเอาเปรียบ; เพราะคําวา"ธรรม" ในภาษาบาลีนี้
มันกวาง จนไมยกเวนอะไร.
แตเดี๋ยวนี้ เรากันเอาความหมาย มาเพียงสวนหนึ่งเทานั้น วา สิ่งที่เรียกวา
"ธรรม" นั้ น คื อ ความถู ก ต อ ง. ถู ก ต อ งตามอะไร? ก็ ต อ งตอบว า ถู ก ต อ งตาม
กฎของธรรมชาติ. แลว อยา งไรเรีย กวา ถูก ตอ ง? ตอบไดอ ยา งสั้น ที่สุด วา เมื่อ
ไมทําอันตรายแกตนเอง และแกผูอื่น แลวถือวาเปนความถูกตอง.
พระพุทธเจาทานตรัส อยางนี้ วา สิ่งที่เรียกวากุศล หรือดีนั่น คือไมทํา
อันตรายใคร ไมเบี ยดเบียนใครใหลําบาก; ฉะนั้นสิ่งใดที่ไมทําอันตรายใครให
ลําบาก แตกลับเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแลว ก็เรียกวาความถูกตอง; หรือธรรมะ
ในสวนที่เปนความถูกตอง ไมใชธรรมะ ตามความหมายที่กวางครอบจักรวาล.
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ทีนี้ การดิ้นรนของมนุษย เรานี้ ก็ดิ้นรนไปตามอํานาจของความทุกขมัน
บีบ คั้น; เพราะความทุกขมันบีบคั้น เราทนอยูไมได เราจึงดิ้นรน. ฉะนั้น การ
ดิ้น รนนั ้น จึง ดิ ้น รนไปเพื ่อ ความหมดทุก ข ไมม ีค วามทุก ข ไมม ีก ารเบีย ดเบีย น
ตนเองหรือผูอื่น; จึงควรจะมองเห็นวา การดิ้นรนทั้งหลาย ที่ถูกตองนั้นเปน
ธรรมะทั้งนั้น และการดิ้นรนทั้งหลาย จะถูกตองเสมอไป; ถาวาปลอยไปตาม
เรื่องของธรรมชาติ คือมีความทุกขแลวจึงจะดิ้นรน เพื่อความดับทุกข.

เดี๋ยวนี้เขาดิ้นรนโดยอํานาจของกิเลส ไมไดดิ้นรนเพื่อความดับทุกข;
ดิ้นรนเพื่อตัวกูเพื่อของกู ตามกิเลสที่เปนตัวกู - ของกู เพื่อจะเอาอะไรมาใหแกตัวกู -
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ของกู. การดิ้นรนชนิดนี้ จึงมิใชธรรมะ และมันผิดธรรมชาติโดยสิ้นเชิง. เราจะ
ตอ งมีปญ หา คือ ความทุก ข อยูโดยประจัก ษ แลวก็ดิ้น รนเพื่อ จะดับ ความ
ทุกขนั้นเสีย; ความดิ้นรนเหลานั้น ก็เปนธรรมะ คือประกอบไปดวยธรรม.
เมื่ อมนุ ษยทุ กคนดิ้นรนอยู ก็ตองดิ้นรนเพื่ อผลอันนี้ เราจึงถือวา ไม มี
อะไรที่ไมใชธรรม ที่มนุษยจะดิ้นรนกระทําไป, หรือเคลื่อนไหวนานาประการ.
สวนขอที่วา ไม มีอะไรที่ จะเปนไปได โดยมิใชธรรมนั้ น ก็หมายถึงวา
เรามีวัตถุประสงคที่จะตัดปญหา ที่จะหยุดเสียซึ่งสิ่งอันไมพึงปรารถนา; และทําให
เปนไปได ตามที่เราตองการ โดยถูกตองตามวิธีของธรรม ตามกฎแหงธรรม. นี่อยู
ในขอบเขตของศีลธรรมอยางนี้.
อีกทางหนึ่งก็จะเปนการกลาวที่เอาเปรียบอยางเดียวกันอีก วา ทุกสิ่งมันก็
คือ ธรรม ธรรมชาติก็คือธรรม; ฉะนั้น สิ่งอะไรที่จะเปนไปในทางถูกหรือทางผิด
ก็ตาม มันก็เปนไปตามธรรมตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. นี้เปนคําพูดหรือวิธีพูด
ของผูที่รูธรรมะถึงที่สุด.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ผูที่รูธรรมะถึงที่สุด เขาก็ จะรูวาธรรมชาติแทๆ นั้น มันไมมี
ดีไมมีชั่ว ไมมีถูกไมมีผิด ไมมีบุญไมมีบาป เปนตน เพียงแตมีหลักอยูวา เมื่อทําลงไปอยางนี้
แลวผลมันก็จะตองเกิดขึ้น ตามสมควรแกการกระทําเสมอไป, ตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาตินั้นๆ. นี้คนธรรมดาสามัญยากที่จะเขาใจ เพราะวาเขายึดมั่น ติดแนน
ในสิ่งที่เรียกวาดี วาบุญ วากุศล โดยดานเดียว โดยสวนเดียว; พวกเราเปนกัน
อยางนี้แทบทั้งนั้น. ดังนั้นจึงไมคอยรูจักธรรมะ หรือไมคอยรูจักธรรมชาติอันบริสุทธิ์.
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ถามีความเขาใจถูกตอง จนอยูเหนือความหลอกลวงของคุณคาตางๆนานา
ทางดีก็ตาม ทางชั่วก็ตาม ทางบุญบาปอะไรก็ตาม ก็จะเห็นวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้
เปน ธรรมเสมอกัน หมด เปน ไปตามกฎเกณฑข องธรรม; จึงพูด ไดเต็ม ปากวา
ไมมีอะไร ที่จะเปนไปไดโดยมิใชธรรม, หรือวา มิใชตามกฎเกณฑของธรรมชาติ.
อีกทางหนึ่ง พูดอยางเอาเปรียบตามตัวหนังสือ ก็คือวา ธรรมคือสิ่งทั้ง
ปวง; ดัง นั้น ก็ไ มม ีอ ะไร ที่จ ะไมเ ปน ไปตามกฎเกณฑข องธรรม คือ ธรรมชาติ อยางนี้ก็ได. แตอาตมาไมตองการจะใหเฟอ หรือพูดกันไมรูจบ ถึงขนาดนั้น;
ขอแตเพียงวา ใหมองเห็นวา ในบรรดา การดิ้นรนของมนุษยนี้ เปนไปเพื่อ
ความสงบสุข. ดังนั้นไมมีอะไรที่จะไมใชธรรม.
การที่เราจะสรางเยาวชน อบรมสั่งสอนเยาวชน มันจึง มิใชการเมือง
มันเปนเพียงการชวยกันทําใหมนุษยดีขึ้น; บานเมืองเปนสุข โลกนี้เปนสุข เพราะ
ประกอบไปดวยธรรม. พวกนักการเมือง จะมาแยงเอาไปเปนเรื่องของการเมืองก็ได
เหมือ นกัน ; แตขอใหนักการเมือ งเหลา นั้น เขาใชธ รรมะ สําหรับ ปฏิบ ัติห นา ที่
การเมืองของเขา ใหการเมืองยังคงบริสุทธิ์ คือเปนธรรมะแขนงหนึ่งของธรรมชาติ
ที่วาสัตวทั้งหลายที่อยูในโลกนี้ จะตองมีการอยูดวยกันอยางถูกตอง คือมีสันติสุข ให
มันประกอบอยูดวยธรรมเสมอไป.
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นี่คือสิ่งที่ควรจะเขาใจกันแลว เมื่อไดพูดกันมาถึง ๙ ครั้ง ในครั้งนี้ วา
"ไม มี อะไรที่ มิ ใช ธรรม"; แต เดี๋ย วนี้ค นมั นมี ต า ที่ป ระกอบอยูด วยแวนตา สี ตางๆ
กันมากเกินไป จึงมองเห็นอะไรๆ ไปตามความรูสึก อันเกิดมาจากสีตางๆ ที่มัน
หลอกลวง.
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[ ทบทวนเฉพาะตรีรัตนศาสตร. ]

ทีนี้ ก็อยากจะขอใหทบทวน วาใจความสําคัญ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น เรา
ได ก ล าวถึ งสิ่ งที่ เรีย กว า ตรี รัต นศาสตรส ากล คื อ พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ
ที่มีความหมายเปนสากล ที่ทุกคนจะเขาใจได; และทุกคนจะมองเห็นวา เปนสิ่งที่
จําเปนแกมนุษย คือ การบรรยายครั้งที่๖, ๗, ๘, รวมกันแลวก็เปนตรีรัตนศาสตร
สากล ในลักษณะที่เยาวชนจะเขาใจได แลวก็รับเอาได แลวก็ปฏิบัติไดดวย.
เดี๋ยวนี้ปญหามันมีอยูอยางรุนแรง ในขอที่วา เยาวชนเขาใจธรรมะไมได
เพราะวาไมมีการอธิบ ายที่ทําใหเขาเขาใจได; ดังนั้นเขาจึงรับเอาไมได. เมื่อรับ
ไม ได ก็ คื อ ปฏิ บั ติ ไม ได , หรือ ไม มี ก ารปฏิ บั ติ เอาเสี ย เลย; ธรรมะจึ งไม มี ในหมู
เยาวชน. เราจึง ควรช วยกั นอย างยิ่ ง พยายามชวยซึ่งกันและกันอยางสุดฝไม ลายมื อ
ที่จ ะทํา ใหเยาวชนเขา ใจ สิ่ง ที่เรีย กวา ธรรมะ รับ เอาได และปฏิบัติได และ
เพื ่อ เห็น แกเ ยาวชน ในทุก ๆ มุม โลก; เราก็ ตอ งพูด ใหล ัก ษณะที ่เ ปน กลาง
ใชไดแกคนทุกศาสนา.
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ที ่เ รีย กวา "เปน กลาง" ใชไ ดแ กค นทุก ศาสนา นั ้น คือ เปน
กลางไปตามกฎเกณฑข องธรรมชาติ, คือ ตามเรื่อ งของธรรมชาติ. เราแบง
เปน ๓ สวน ตามที่ศาสนาทุกศาสนาชอบยึดถือ; เอาเลข ๓ นี้เปนหลัก : มีพระพุทธ มีพระธรรม มีพระสงฆ ในศาสนาพุทธ; มีพระบิดา มีพระบุตร และพระจิต
ในศาสนาคริส เตีย น; มีพ ระเจา ผู ส รา ง คือ พระพรหม, มีพ ระเจา ผู ค วบคุม
คือพระนารายณ, มีพระเจาผูทําลาย คือพระอิศวร; อยางนี้ พูดเปน ๓ อยางนี้.
ดูๆ ก็ไมใชเปนไปในลักษณะที่บังเอิญ; แตมันก็บังเอิญตรงที่วามันถูกตอง มันงาย
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หรือมั นทํ าใหเกิด ความรูสึกอยางนั้ น . เราจึงมี อะไร สามๆตรงกันหมด; เลยถื อ
เปนสิ่งที่จะเรียกวา ศักดิ์สิทธิ์ก็ได, เรนลับก็ได, อัศจรรยก็ได ของเลข ๓.
ในศาสนาฮิ น ดู เขาเรีย กว า ตรี มู ร ติ . คํ า นี้ เป น กลาง ใช ได กั บ ศาสนา
ทั่วๆ ไป; เพราะคําวา ตรีมูรติ นี่ มันแปลวา สามรูปแบบ ก็ได แปลวา สาม
ความหมาย ก็ได แปลวา สามองคประกอบ ก็ยังได.
สามรูปแบบ นี่ ถาจะมอง ดูในพระพุ ทธศาสนา เรา คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ มี ลักษณะเหมื อ นกัน ๓ รูป แบบ; แตโดยเนื้อแท แล ว
กลับเปนสิ่งอันเดียวกัน. ถาผูใดเขาใจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางถูก
ตอง; คํ าวา สามนั้ น จะกลายเป น เพี ย ง ๓ รูป แบบ ของสิ่ งสิ่ งเดี ย ว; เพราะ
ความสําคัญ มันอยูที่ภาวะอันเปนปกติสุข เปน ความสะอาด เปน ความสวาง เปน
ความสงบ, หรืออะไรแลวแตจะเรียก.
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พระพุทธเจาก็เพื่อสิ่งนั้น, พระธรรมก็เพื่อสิ่งนั้น, พระสงฆก็เพื่อสิ่งนั้น,
เลย เกิดมีตรีมูรติขึ้นมาในพุทธศาสนา. สามสิ่งซึ่งที่แทเปนสิ่งเดียว หรือสิ่งเดียว
ซึ่งถูกแบงแยกออกเปน ๓ สิ่ง ๓ รูปแบบ. นี้ก็ทําใหเกิดความหมายที่ตางกันวา
สิ่งเดียวใน ๓ รูปแบบก็ได, สิ่งเดียวใน ๓ ความหมายก็ได; พระพุทธเจามีความ
หมายไปในทาง ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ผูสั่งสอน ผูปลุกใหตื่น, พระธรรมก็คือความรู
หรือการปฏิบัติ หรือความตื่นออกมา, พระสงฆก็คือ ผูปฏิบัติตามหลักเหลานั้น, แลว
ก็สืบไวสําหรับสอนผูอื่นตอไป. ใจความสําคัญ มันจึงอยูตรงที่ ทํ าความสงบสุข
แมจะมีความหมายเปน ๓ ความหมาย แตมันเพื่อผลอันเดียวกัน.

....

....

....

....
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[ เริ่มการบรรยายตามหัวขอการบรรยายครั้งนี้. ]

นี้ถา ดูอีก ทีห นึ ่ง มัน ก็ เปน ๓ องคป ระกอบ; นี ่คือ ๓ สว น.
นี้หมายความวา จะแยกกันแตละรูปแบบ หรือแตละความหมายนั้นแยกออกจากกัน;
แลวเอามารวมกัน ใหทําหนาที่พรอมกัน. แยกออกไปเสียเพียงอันหนึ่งไมได คือจะ
ลมละลาย.
นี่ องคประกอบนี้สําคัญมาก คือมันไมมีอะไรที่มันอยูได โดยมิใช
องคประกอบหลาย ๆ องค รวมอยูดวยกัน. เดี๋ยวนี้ เรากําลังจะพูดถึงองคประกอบ
ที่สําคัญสําหรับความเปนไทยของคนไทย ที่เรียกวา ไทยตรียางคธรรมสําหรับ
เยาวชนนั้ น ; หมายความวา ธรรมะที่ เป น องค ป ระกอบอยู ๓ องค สํ าหรับ ความ
เปนไทยของเรา เราจะพูดใหเยาวชนเขาใจธรรมะขอนี้.
อาตมาตองขออภัย ที่ชอบเลือกสรรคําใหมๆ มาพูดตามชอบใจ ซึ่งก็ยอม
รับวา อุตริอยูบาง; บางคนก็ดาวาเอาเลยก็มี วาชอบตั้งคําใหม จิตวาง จิตไมวาง
อะไรทํานองนี้. แตที่แทแลว มันคือการ รวบรวมเอาเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระ
มาก ๆ มาสรุปใหมันสั้น สําหรับจํางาย สําหรับเขาใจงาย สําหรับปฏิบัติงาย
เทานั้นเอง. ถามีคําอะไรพูดขึ้นมาแปลก ๆ ใหม ๆ ก็ขอใหรับรูถึงเจตนาดีอันนี้
ดวย.
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ไมม ีอ ะไรสัก อยา งเดีย ว; นอกจากพระนิพ พาน ที ่จ ะไมเ ปน
สว นที ่ป ระกอบอยู ด ว ยองคห ลาย ๆ องค; นี ่เดี๋ย วก็จ ะพูด กัน โดยละเอีย ด. ใน
เวลานี้ ในตอนตนนี้ ก็จะระบุไปยังองคที่สําคัญ ที่จะประกอบกันขึ้นเปนความเปน
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ไทยของคนไทย; หรือวา ความเป นไทยนั้ น ประกอบอยูดวยองค ๓ องค
ทํา นองเดีย วกับ ตรีมูร ติ. ถา เรายึด เอาคํา วา "ตรีม ูร ติ" เปน หลัก ; เมื ่อ ปฏิบ ัติ
ถูกตองตามความหมายของคําวา ตรีมูรติแลว มันก็ขลัง มันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดย
ธรรมชาติ ที่จะแกปญหาตาง ๆ ได
....

....

....

....

ปญหาตาง ๆ ที่จําตองแกไขสําหรับเยาวชน.
ในตอนนี้อยากจะระบุ ถึงปญหาตาง ๆ ที่มีอยู ที่เกี่ยวกับเยาวชน จน
เป น เหตุ ให เราต อ งค น เรื่อ งนี้ และพบเรื่อ งนี้ . และการที่ อ าตมา จะมาพู ด เรื่อ ง
ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชนนั้น มันเนื่องมากจากพบป ญหานานาประการ ที่เกี่ยว
กับเยาวชน; แลวก็เมื่อหาทางที่จะแกปญหาเหลานี้. มันก็พบสิ่งนี้ ที่จะแกปญหา
ที่ เกี่ ย วกั บ เยาวชน; โดยเฉพาะอย างยิ่ ง คื อ ความเป น ไทย, เยาวชนกํ าลั งจะ
ทําลายความเปน ไทยให สูญ สิ้นไป นี้คือตัวปญ หาเพียงคําเดียว แลวก็แตกแขนง
ออกไปมากมายโดยรายการหลายอยาง:-
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เยาวชนมีสัจจะที่เปนมิจฉาทิฎฐิออกนอกแนวธรรมะ.

ที่นี้ปญหาที่เกี่ยวกับ ตรียางคธรรมสําหรับความเปนไทย นั้น จะลอง
ยกตัวอยางมาดู. โดยสวนใหญ แลว เราจะพูดรวมความไดเลยวา เยาวชนของเรา
กําลังมีสัจจาภินิเวส ที่เหวี่ยงออกไปนอกแนวของธรรมะ. "สัจจาภินิเวส" นี้ คง
จะเปนคําแปลกสําหรับบางคน; แลวก็จะเขาใจเอาวา อาตมาตั้งคําใหม ๆ แปลก ๆ
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ขึ้น มาเอง. ที่ จริง คํ าวา สั จจาภิ นิ เวสนั้ น เป น คํ าในพระบาลี ที่ ใช พู ด กั น ; หรือ
แมที่พระพุทธเจาก็เคยตรัส ฉะนั้น อยากจะใหเปนที่เขาใจกันไวดวย.
สัจจาภินิเวส คือ สัจจะ ที่เปนมิจฉาทิฎฐิ ที่คนใดคนหนึ่งยึดถือไว
โดยประการทั ้ง ปวง คือ ไมเ ปลี ่ย นแปลง; ไมย อมเปลี ่ย น และไมม ีห ลายอยา ง
ก็มีเพี ยงอยางเดียว. นี่เยาวชนมีสัจจาภินิเวสของเขาแตละคนๆ ยึดเหนี่ยว ดื้อรั้น
เปนกระตายขาเดียว ยอมตายเพราะทิฎฐิอันนั้น ทั้งที่ทิฎฐินั้นมันผิด; แมจะเรียกวา
สัจจะ คือของจริง แตมันกลายเปนของจริงที่ผิด ของจริงที่ไมจริง. นี้มันเปนความ
ลับอันหนึ่งของธรรมชาติ; ขอใหทุกคนระวังใหดี.
คนแต ล ะคนจะมี สั จ จาภิ นิ เวสของตนๆ อยู ด วยกั น ทุ ก คน ไม อ ย า ง
ใดก็ อ ย า งหนึ่ ง ; หากแต ว า มั น ไม รุน แรง ถึ ง กั บ จะทํ า ลายโลก หรื อ ทํ า ลายสั งคม;
ละไมถึงกับทําใหตนเจ็บปวดดวยซ้ําไป; และบางทีก็ทําใหตนรูสึกเปนสุขสบายไป
ตามความโงของตนได.
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ขอใหส ัง เกตดู คนดื ้อ , จะเปน เด็ก ดื ้อ หรือ ใครดื ้อ ก็ต าม; เขาจะมี
สัจ จานิเ วสอยา งหนึ ่ง ซึ ่ง เขายึด มั ่น ถือ มั ่น และถือ วา เปน ความจริง เปน ความ
ถูกตองของเขา ฉะนั้นเขาจึงดื้อ. คนคนหนึ่งจะมีสัจจาภินิเวสอยางใดอยางหนึ่ง;
และจะเพีย งอยา งเดีย วเสีย โดยมาก ยึด ถือ เปน ของตน วา นี ้จ ริง , สิ ่ง อื่น ไมจ ริง
ทั้งนั้น.

นี้คือความรูสึกจริง ๆ ที่มีอยูในใจ ที่เขาถืออยูจริง ๆ; สวนปากของเขา
อาจจะพู ดเปนอยางอื่นวาถือเป นอยางอื่น มีสัจจะอยางอื่น. แตโดยแทจริงแลว คนคน
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หนึ่ง มี สัจ จะของตนเองเพีย งอยา งเดีย วเทา นั้น ; เขามองเห็น อยา งไร เขา
จะถือวานั่นจริง; สิ่งอื่นเขาไมเคยรูสึกดวยใจ เขาก็ไมถือวามันจริง. ลงความคิด
ความเห็นความรูสึกของเขา ปกลงไปอยางไร เขาก็จะถืออันนั้นวาจริง.
แตโดยสาเหตุที่สัจจะ ที่เปนของไมจริงของมายาชนิดนี้, มันเปลี่ยนไปได
ตามเหตุ ตามปจจัย; ดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่แกไขได. แตแลวมันก็นาสังเวชตรงที่วา
มั นไม มี โอกาสจะแกไข; เพราะเมื่ อมี สั จจาภิ นิ เวส อยางใดอยางหนึ่ งลงไปเสียแล ว
ยอมปฏิ เสธการแกไขโดยประการทั้ งปวง. ดังนั้นคนที่มีสัจจาภินิเวส จึงไม ยอม
รับคําตักเตือน ไมยอมรับการแนะนําแกไขใด ๆ หมด; เขาก็มุงทําแตตามที่เขายึดถือ
อยางสูงสุดถึงกับเอาชีวิตเขาแลก. ฉะนั้นเราจึงไดเห็นคนยอมตายด วยอุดมคติ อยู
ทั่ว ๆ ไป ในโลกนี้.
ลัทธิที่จะพลิกโลกนี้ได เขาก็ยิ่งสรางความรูสึกที่เปนสัจจาภินิเวสนี้อยาง
รุนแรง; จะเปนลัทธิคอมมูนิสต หรือลัทธิอะไรก็ตาม ลวนแตมีอุดมคติชนิดที่เปน
สั จจาภิ นิ เวส ที่ จะปลูกฝ งลงไปในสมาชิกของเขา. ฉะนั้ นเขาจึงมี คนที่ ยอมตายด วย
มาก ๆ เพื่ออุดมคตินั้น; นี้เปนสิ่งทั่วไป.
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แมวาพุทธบริษัทจะยอมตายเพื่อธรรมะ มันก็ยังจัดวา เปนสัจจาภินิเวสได
เพราะมันมีความรูสึกประเภทยึดมั่นถือมั่น ที่มากเกินไป กวาความจริงที่จะตอง
เป น อยา งนั ้น ; หากแตวา นี ้ม ัน เปน ไปในทางที ่ม ีป ระโยชน หรือ ถูก ตอ งมากกวา .
และเรื่องนี้เผอิญเปนเรื่องที่ถูกที่ควร เชนเราจะยอมตายเพื่อความจริง "เสียชีพอยาเสีย
สัตย" อยางนี้; ถามันเปนไปไดจริง มันตองอาศัยสัจจานิเวสเหมือนกัน แตมัน
เอียงมาในทางถูกตองหรือบุญกุศล.
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ทีนี้ ไปมองดูอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนฝายมิจฉาทิฎฐิ เขาก็ มีสัจจาภินิเวส
ตามแบบของมิ จฉาทิ ฎฐิ แลวก็แรงกลา แลวก็ชวยกันพลิกโลกนี้ ใหอยูในลักษณะ
อยางอื่น ซึ่งเราทนไมได จึงมีการตอสูกันไปตามเรื่อง มันจึง เกิดมีการตอสูกัน
ระหวางผิดกับถูก, ระหวางธรรมะกับอธรรม. แตเดี๋ยวนี้มันยังเลวรายไปกวานั้น
คือมันผิดดวยกันทั้ง ๒ ฝาย; มันก็ตอสู ทําลายลางกัน จนเรียกวา ไมมีความ
สงบสุขในโลกนี้.
เยาวชนไทยกําลังจะถือลัทธิไมมีชาติ.

เดี๋ยวนี้เยาวชนของเรา ในประเทศไทยโดยเฉพาะดีกวา กําลังมีสัจจาภินิเวส
ที่เหวี่ยงออกนอกแนว. ถาจะพูดเผื่อไป ก็พูดไดวา เยาวชนของแตละชาติ แตละ
ประเทศ ในโลกนี้มันก็มีสัจจาภิ นิเวส ที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีดวยกันทั้งนั้น; ถามัน
เกิดไปตรงกันกับพวกไหน มันก็รวมกันไดงาย.มันจึงเกิดรวมความคิดหรือลัทธินี้
เปนพรรคเปนพวกที่ใหญโต พอที่จะทําโลกนี้ใหสั่นสะเทือน หรือพลิกคว่ําไปได.
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สําหรับเยาวชนประเทศไทยเรา ก็มีสัจจาภินิเวส รุนแรงยิ่งขึ้นทุกที;
ดวยเหตุปจจัยหลายๆอยาง ซึ่งมีรายละเอียดมาก เหลือที่จะนํามาพูดใหมันหมดจดใน
วันนี้ได. แตจะสรุปความวา มันมีปจจัยจากภายนอก เขามาทําเยาวชนไทยของเรา
ที่ประกอบดวยธรรมะอยางเปนไทยนี้ใหสูญเสียไป จนมีรูปใหมเขามาแทน; เชนวา
จะเปนเยาวชนที่ไมมีชาติ. นี่เราพูดอยางนี้ เยาวชนเหลานั้นเขาคงจะโกรธ ถึง
ขนาดที่จะดาเอาทีเดียว.

เยาวชนยุคใหม ที่มีสัจจาภินิเวสอยางใหม เขาเกิดจะถือลัทธิ ไมมีชาติ,
ไมตองมีชาติ หรือไมมีเอกลักษณใดๆของชาติ; นอกจากความตองการของเขาเอง
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คือเขาตัดชาติออกไปเสีย. เขาก็เปนอิสระ ที่จะทําอะไรตามความตองการของเขา.
นี่มันเล็กหรือใหญ ลองคิดดู;มันมากหรือนอย ลองคิดดู.
เยาวชนกําลังจะไมมีชาติ ไมตองการจะมีชาติ ไมมีเอกลักษณ โดยเฉพาะ
ของชนชาติไทย; และเยาวชนเหลานี้ ก็ตองการใหชาติรับใชเขา ไมใชเขาจะรับใช
ชาติ. ถามันยังไมปรากฎชัดเดี๋ยวนี้ ก็ขอใหสังเกตุดูตอไปในอนาคต วามันจะเปน
อยางนี้, และมันกําลังจะเปนอยางนี้; วาเยาวชนของเราจะไมรับใชชาติ แตจะให
ชาติรับใชเขา ดวยอํานาจของสัจจาภินิเวส อยางที่กลาวมาแลว. หรืออีกอยางหนึ่ง
ก็พูดไดวา เขาจะตั้งชาติชนิดใหมของเขาขึ้นมาเอง จะเปนอะไรก็ไมรูมันก็แลวแต
สัจจาภินิเวสของเขา ที่เขาปลูกฝงขึ้นมาในจิตใจ ใหมๆ แปลกๆ.
นี้ ป ญหาอั นแรก ที่ จะต องคิ ดนึ ก เกี่ ยวกับสิ่งที่ เรียกวา ชาติ ; เพราะวา
เยาวชนกําลังมีสัจจาภินิเวส ชนิดที่จะลบลาง หรือเลิกลาง อุดมคติ ที่ประกอบ
ไปดวยธรรมะของบรรพบุรุษไทย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที่นาหวัวที่สุดก็เชนกัน เขาชอบเผด็จการตอคนอื่น แลวก็เขาไมยอมใหคน
อื่นเผด็จการตอเขา. โดยสวนลึกนั่น อาตมาหมายความวา เยาวชน ชอบตามใจตัว
เองอยางเผด็จการ; แตถึงทีที่มีธรรมะจะมาเผด็จการกับเยาวชนนั้นบาง เขาไม
ยอม. เขาไมย อมถือ ธรรมะ, ไมย อมรับ เอาธรรมะมาเปน ผูเ ผด็จ การตอ เขา
เพื่อใหเขาตั้งอยูในความถูกตอง.

ขอใหสังเกตดู วามันกําลังจะเปนอยางนี้ ไมใชวาเยาวชนทั้งหมดกําลังเปน
อยางนี้; แตเยาวชนสวนใหญกําลังเปนอยางนี้ เพราะมีสัจจาภินิเวสเกิดขึ้นเปนแบบ
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ใหม เปนลัทธิใหม; และรับเขามาจากภายนอก เอามาลางของเกาออกไปหมด
แลวเอาของใหมชนิดนี้ใสเขามาแทน. ดังนั้นเราจึงมีปญหาเกี่ยวกับชาติ.
เยาวชนกําลังถือศาสนาเนื้อหนัง.

ทีนี้ดูตอไป ที่เกี่ยวกับศาสนา เยาวชนของเรา กําลังมีสัจจาภินิเวส วา
ศาสนาเปนยาเสพติดมากขึ้น ๆ . อาตมาเคยพูด เคยสนทนา เคยโตแยงกับ
เยาวชนเหลานี้ สวนใหญเปนนักเรียน เปนเยาวชนชั้นนักเรียน มศ. ๔ มศ. ๕; ใน
ระดับนี้แหละ รุนแรงมาก ที่กําลังเปนอยูในเวลานี้. เขาจะมาเสนอความคิดเรื่อง
ศาสนาเปนยาเสพติด, พยายามที่จะพิสูจน เพื่อชักจูงกันไปในลักษณะอยางนั้น ;
ก็เลยใหมีความคิดตอไปวา ศาสนานี้เปนสิ่งที่ไมตองมี.
คิดดูเถอะ "ศาสนาไมจําเปน", ศาสนาเปนสิ่งที่ไมตองมี; หรือวาสิ่ง
ที่เรียกวาศาสนานั้น มิไดมีอยูในโลกไปเสียเลย ก็คือวามนุษยไมตองมีศาสนา. ที่วา
เรียกวา "ศาสนา" นั้น เปนระบบความคิด ความเชื่อ หรือการปฏิบัติ อยางยาเสพติด
ไปหมด ไมมีเนื้อหาสาระอะไร ที่จําเปนแกมนุษยเรา.
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"ศาสนาเปนยาเสพติด"นี้ เปนคําพูดของพวกคอมมูนิสต ในลักษณะที่
ชวนเชื่ อ; เพราะเขาต องการจะได กํ าลั ง หรือได ความพรอมเพรียง อย างใดอย างหนึ่ ง
จึงตองพูดอยางนั้น.
อาตมาก็ยืนยันกับเขาวา คุณไปศึกษาสิ่งที่เรียกวา "ศาสนา" ดูใหมใหดี
วามัน มิไดเปน ยาเสพติด อยางที่พูด กัน . ถาจะเปน ก็ตองยกเวน พุท ธศาสนา
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พุทธศาสนาจะเปนยาเสพติดไมได; แตถาวา เนื้องอก เนื้อราย ที่มันงอกเกินออกไป
นั้นอาจจะเปนได. ถึงศาสนาอื่นก็เหมือนกัน ไมเปนยาเสพติด; แตวาเนื้องอก
หรือเนื้อราย ที่งอกออกไปจากศาสนานั้น ๆ แหละ เปนยาเสพติดได; เพราะเขาใจ
ผิด เพราะยึดถือผิด เพราะปฏิบัติกันมาผิด ๆ : ฉะนั้นอยามาหาหรือมากลาวหาวา
ศาสนาเปนยาเสพติดเลย.
คนที่เปนตนลัทธิ ที่ใหกําเนิดลัทธิคอมมูนิสต เชน คารลมารค เปนตน.
สัก ๑๕๐ ปมานี้เปนยุคที่ศาสนากําลังเสื่อมทรามมาก. ศาสนาคริสเตียนก็ตกอยูใน
ลักษณะที่งมงาย จนถูกมองเห็นเปนของหลอกลวงเลวราย; เขาก็วาเปนยาเสพติด.
พุทธศาสนาของเราก็ไปถึงยุโรป แตเพียงเรื่องพุทธประวัติ หรืออะไรทํานองนั้นเทานั้น;
เนื้อแทกระทั่งธรรมะอันบริสุทธิ์ในพุทธศาสนา ยังไมไปถึงทวีปยุโรปในยุคนั้น. เลย
ทําใหเชื่อ วา ถาพุท ธศาสนาแท ๆ ไดเขาไปถึงยุโรป ในยุค นั ้น แลว คนอยา ง
คารลมารคนี้ จะไมพูดวาศาสนาเปนยาเสพติดก็ได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
มองดูก็เห็นไดทันทีวา มันเปนเรื่องบังเอิญ ที่เหตุการณในโลก มันกําลัง
ผันผวนอยางนั้น จนมีชองใหเขากลาววา ศาสนาเปนยาเสพติด; มันก็นาหวัว.
ทีนี้เยาวชนของเราไมรูอิโหนอิเหน ก็ ถูกลางสมองดวยสิ่งที่มายั่ว หรือมาลอ ให
เขาหลงใหลไปตาม เพราะมันเขากันไดกับความรูสึกของเยาวชนประเภทนี้.
ทางหนึ่ง นั้น ขอ บัญ ญัต ิใ นพระศาสนา มีแ ตห า ม ไมใ หทํา อยา ง
ที่ เขาอยากจะทํ า. ทีนี้ เขาอยากจะทํ าผิด ๆ ตามความสะดวกสบายของเขา บทของ
ศาสนาก็หามไว; นี้ก็เปนทุนรอนอันหนึ่ง ที่ทําใหเขาไมชอบศาสนา. ทีนี้พอเขาไป
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เห็นการกระทําอยางงมงาย ซึ่งมิใชตัวศาสนา ซึ่งมันก็มีไดทุกศาสนา, ความประพฤติ
นอกรีตอยางงมงาย ทําใหคนหลงใหลอยางไมมีเหตุผล ใหหวังอะไรอยางลม ๆ แลง ๆ
อยางนี้ มันก็มีดวยกันทุกศาสนา; แตมันไมใชตัวศาสนาของศาสนานั้น ๆ, มันเปน
สิ่งที่เพิ่งงอกเงยออกไป. พระศาสดาทั้งหลายไมโงเงา ถึงอยางนั้น แตสาวกใน
ชั้ นหลั งนี่ เป นผู ทํ า ให เกิดรูปแบบหรือภาพพจน อย างนี้ ขึ้นมา ก็เลยถูกมองวาเป น
งมงาย ไรสาระ, แลวยั่วใหคนติดเหมือนกับยาเสพติด.
เยาวชนของเรากําลังมีอภินิเวส คือ การฝงหัวเขาไปในสัจจะอันโงเขลานี้;
ตองใชคําวา "สัจจะอันโงเขลา" สัจจะอันหลอกลวง แตมันจริงในความรูสึกของเขา.
ทําอยางไรได. เขาเห็นวา ศาสนาเปนโทษเสียแลว เปนยาเสพติดแลว ดังนั้นควรจะ
ทําลายเสีย หรือวาอยางดีที่สุด ไมตองมีในโลกนี้.
ทีนี้ ขอใหสังเกตดูสักหนอยวา เขาใชคําวา "ศาสนา" ศาสนานั้นคือ
ลัท ธิสํ า หรับ ยึด ถือ . ทีนี ้ ยึด ถือ นี ้ ยึด ถือ ดว ยสติป ญ ญาก็ไ ด, ยึด ถือ ดว ย
ความโงก็ ได ในที่ สุ ด เราก็ จะพบวา เยาวชนชนิ ด นั้ นเขาก็ มี ศ าสนาของเขาเอง คื อ
ศาสนาที่บูชาเนื้อหนัง, บูชาความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง แลวเขาก็ตองการจะ
ทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรค ไมใหเขาไดรับความเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง. ขนบธรรมเนียม
ประเพณีก็เลิกไป ศาสนาก็เลิกไป หรือวาปญหาทางเศรษฐกิจมีอยูวา ใครรวย ก็จะ
ทําลายคนรวย; เอามาเจือจานคนยากจน. นี้กลายเปนศาสนาของเขาไป เรียกวา"
ศาสนาเนื้อหนัง". ควรจะถือวา ศาสนาอยางนี้มันเลวรายกวา ศาสนาคือยาเสพติดไป
เสียอีก, เปนศาสนาที่เปนทาสของมิจฉาทิฏฐิ; แลวก็จะฆาผูอื่นไดลงคออยางนี้.
ศาสนาอยางนี้ ควรจะถือวาเลวรายกวาศาสนาคือยาเสพติดไปเสียอีก แลวเยาวชน
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พวกนั้นก็มีศาสนาของเขา แลวทําไมไมเรียกศาสนาอยางนี้วา เปนอะไร....เปนเครื่อง
ทําลายลางมนุษยชาติกันเสียบาง เพราะมันรายกวายาเสพติด.
เยาวชนเหล านี้ ก็ เลยถื อ ศาสนาเนื้ อ หนั ง นี่ เป น คํ าด าอย างยิ่ งในทาง
ศาสนาที่ถูกตอง. คนที่ไปบูชาเนื้อหนัง ก็เรียกวา ถือศาสนาเนื้อหนัง, คือเห็นแก
ความสุข สนุกสนาน เอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง ก็เรียกวา "ศาสนา" เหมือนกัน.
อุดมคติที่ยึดถือกันเหนือสิ่งใดแลว มัน ก็กลายเปนศาสนาของคนนั้นไป;
เชนวา ใครบูชาเงินมากเกินไป ก็เรียกวา คนนั้นถือศาสนาเงิน, คนหนุมคนสาว
มันถือความรักเหนือสิ่งใด มันก็ถือศาสนาความรักอยางนี้เปนตน; นั้นก็คือศาสนา
เหมือนกัน. เขากําลังมีศาสนาของเขาเองแลวมากลาวหาวา ศาสนาเปนยาเสพติด;
อยางนี้มันก็ไมถูกตอง, หรือวามันไมยุติธรรม.
ในที่ สุ ด เราจะพบวา การศึ กษาที่ ไม ถู กต องเพี ยงพอ ของประเทศเราเอง
แลว เจตนาของลัท ธิภ ายนอก ที ่จ ะมาดึง เอาเยาวชนเหลา นี ้ไ ป มาถึงกัน เขา
พอดี. เขาก็ทําสําเร็จ ในการที่จะทําใหเยาวชนเกลียดศาสนา; กระทั่งเกลียดชาติ,
ไมตองการจะมีชาติ ซึ่งเปนระเบียบแบบแผนอะไร ตองการจะปลอยไปตามอารมณ.
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เยาวชนกําลังมีมิจฉาทิฏฐิเกลียดชังระบบกษัตริย.

ทีนี้ อยากจะใหดูตอไป ใหมันครบถวนเสียเลยวา เกี่ยวกับระบบพระมหากษั ต ริ ย เยาวชนก็ มี สั จ จาภิ นิ เวสแรงขึ้ น ที่ จ ะถื อ ว า ระบบกษั ต ริ ย นั้ น เป น
สถาบัน ที ่เ อาเปรีย บ, เอาเปรีย บอยา งยิ่ง ; แลว ก็ ชัก ชวนกัน ใหเ กลีย ดชัง ;
ในโลกนี้ก็มีการปฏิวัติระบบกษัตริยมากขึ้น ๆ.
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มัน ก็มี ที่วามี กษั ตริยบางคนหรือบางแหง ควรจะถูกลบลางไป; แต
ถา โดยเนื้อ แท ตามหลัก ของธรรมะ หรือ ธรรมชาติแ ลว ยัง เปน ของถูก ตอ ง
และจําเปนอยู; นี้เขามองไมเห็น. เขาชักจูง ชี้ชวนกัน แตจะใหมองเห็นในทางที่
ไมตรงตามความเปนจริง; ก็เลยเห็นเปนเรื่องเอาเปรียบ ควรจะทําลายลางเสีย.
ฉะนั้น เขาจึงเลย พาลหาเรื่องจะตั้งระบบใหม ที่ไมตองมีกษัตริย.
อาตมาบอกเขาวา บอกเด็ก ๆ เหลานี้วา มันเหมือนกับวาเรามีศีรษะอยู
ดวยกันทุกคน. เราจะมีศีระษะอันนี้เปนของเราตลอดไป ดี, หรือวาเราจะตัดศีรษะ
เปลี่ยนศีรษะของเราเรื่อย ๆ ไปดี; เดี๋ยวอยางนั้น เดี๋ยวอยางนี้. ระบบมหากษัตริย
ที่ ถูก ต อง หมายถึงวา "ถูก ต อง" นี้ มั น เหมื อ นกับ วา มี ศี รษะที เดี ย วก็ พ อ คราว
เดียวก็พอ; ไมตองตัดเปลี่ยนกันทุก ๒ ป ๓ ป ๔ ปเขาก็ยังไมเขาใจ เพราะมอง
ไมเห็นวา สปริต อันแทของระบบกษัตริยนั้นมันคืออะไร.
แลวเยาวชนเหลานี้ มี สั จจาภิ นิ เวสอย างนี้ ก็ ไม ย อมรับ เรื่อ งกรรม
หรือ เรื่องวรรณะ.กรรมคือการกระทําลงไปอยางไร คนนั้นก็ควรจะเปนอยางนั้น :
ทําดีก็ดี ทําชั่วก็ชั่ว; นี้เมื่อเขามีสวนที่ทําดี ก็ตองจัดเปนคนดี.
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วรรณะ นั ้น มัน ขึ ้น อยู ก ับ หนา ที ่ที ่ก ระทํ า ; เมื ่อ เราทํ า หนา ที ่อ ะไร
เราก็เปนอยางนั้น. เชนทําหนาที่กษัตริย ก็เปนกษัตริย, ทําหนาที่ราษฎร ก็เปน
ราษฎร, ทํ าหน าที่ นั ก บวช ก็ เป น นั ก บวชอย างนี้ , วรรณะอย างนี้ ไม เลิ ก . พระพุทธเจาทานไมไดเลิก ทานไมไดสอนใหเลิกวรรณะอยางนี้; เพียงแตสอนใหเลิก
วรรณะที่สมมติกันดวยความยึดมั่นถือมั่น, หรือวาเอาการเกิดจากทองแม เปนเครื่อง
วัด; วรรณะอยางนี้ พ ระพุ ทธเจาท านให เลิก; แต วรรณะตามหน าที่การงาน ซึ่ง
มันก็ตองสูงต่ํากวากันมากเปนธรรมดา นี้ไมตองเลิก.
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ฉะนั ้น เมื ่อ ไมย อมรับ ลัท ธิก รรม, หรือ ลัท ธิว รรณะที ่ถ ูก ตอ ง ก็
ไม ย อมรับ ระบบกษั ต ริย ซึ่งเล็ งถึ งสถาบั นของบุ คคลที่ จั ดไว เพื่ อการนั้ นโดยเฉพาะ
สืบๆ กันมาหลายชั่วอายุคนมาทีเดียว.
นี ่ เยาวชนเหลา นี ้ ก็ไ มม ีเหตุผ ลของสติป ญ ญา มีแ ตเ หตุผ ลของ
สัจจาภินิเวส คือ มิจฉาทิฏฐิที่ฝงแนนลงไปทุกที.
นี้ เราจะเห็ น ได ว า เยาวชนของเรา กํ า ลั ง มี สั จ จาภิ นิ เวสแหวกแนว
ออกไป ในทางที่จะทําลายชาติ ทําลายศาสนา ทําลายระบบมหากษัตริย.

มีตัวปญหาแลวตองมีทางแกปญหา.
เมื่อเราไดอันนี้เปนตัวปญหาแลว เราก็ หาทางที่จะแกปญหานั้นตอไป.
อาตมาเรียกวา "สิ่งที่ เราควรจะให เขาไดทราบ", สิ่งที่เราทุกคน ควรจะให เยาวชน
นั้ น ได รับ ทราบ มั น ก็ เป น ขอ ๆไป คู ๆ กั น ไปกั บ สิ่ งทั้ งสามนั้ น . อาตมาจึ งเรีย กวา
ไทยตรีย างคธรรมสํ า หรับ เยาวชน คือ ธรรมะที ่ป ระกอบอยู ด ว ยองค ๓
สํ า หรั บ ความเป น ไทย ใจความสํ าคั ญ มั น อยู ต รงที่ คํ า วา "องค ๓" ได พู ด มาแล ว
ขางตนวา คําวา สาม สาม หรือองค ๓ นี่ สําคัญมาก. นี้ก็ยังจะพูดตอไปใหเห็นวา
มันสําคัญอยางไร.
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ทําความเขาใจ "องคสาม" กันกอน.

เราพูดกันถึงเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการเมือง ไมเกี่ยวกับการบัญญัติของมนุษย
กัน กอ นดีก วา ; เพื ่อ จะใหเ ห็น วา องค ๓ นี ่ มัน ตั ้ง ตน ขึ ้น มาอยา งไร; แลว
จะเขาใจองค ๓ ที่เกี่ยวกับการเมือง เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้ เปนตน ได.
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สําหรับคําวา "องค" นี้ อาตมาเชื่อวา ทุก ๆ ทานทราบแลววา หมายถึง
อะไร. องค นั้ น คือ ส ว นประกอบอั น หนึ่ ง จะเรียกวา factor อั น หนึ่ ง; สวน
ประกอบอันหนึ่ง และหลาย ๆ องคนี่จะตองประกอบกันเขา เปนสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งสําเร็จ
ประโยชน; เหมือนกับยาขนานหนึ่ง ก็ตองมีอะไรหลายๆอยางรวมกันเขา ประกอบ
ขึ้นเปนยาขนานหนึ่ง. สวนหนึ่ง ๆ ก็เรียกวาองคอันหนึ่ง; นี่ความหมายของคําวา
องค. ถาองคสาม ก็หมายความวา มี ๓ สวน; เรียกเปนไทยวาสามองค. แต
ถาเปนภาษาบาลี ก็จะวา ตรีองคะ พอสนธิกันสนิทแลว มันก็เปน ตรียางคะ
ไตรยางคะ บาง. ไตรยางค นี้แปลวา องคสาม หรือตรียางค ก็แปลวา องคสาม;
นี้หมายถึงสิ่งที่ตองมีสวนสําคัญประกอบกัน ๓ สวน.
ที นี้ ก็ รูจัก เสี ย เลยวา ถ าสิ่ งนั้ น มั น ต อ งประกอบขึ้ น ด วยส วนหลาย
สว นแลว เราจะเรีย กมัน วา สิ ่ง ที ่ไ มจ ริง คือ สิ ่ง ที ่ม ัน ปรุง แตง ; เพราะมัน ตอ ง
เปนถึง ๓ สิ่ง หรือ ๓ สวนมาประกอบกันเขา จึงจะเปนสิ่งหนึ่งขึ้นมา. เพราะฉะนั้น
มันจะจริงในตัวมันเองไมได มันจึงตองเปลี่ยนไป ตามลักษณะของการที่มันประกอบ
กันเขา; อยางนี้แลว ก็เรียกวาสิ่งปรุงแตงทั้งนั้น. ถาเรียกเปนภาษาบาลีก็เรียกวา
สังขาร, หรือ สังขตะ ก็ได แปลวา ปรุงแตงกัน ขึ้น กระทํารวมกัน เขา; นี้ก็
เรียกวา สังขตะ หรือสังขาร. เป นกิริยา เรียกวา สังขตะ มันกระทํารวมกันเขา
เปนนาม เรียกวา สังขาร คือ สิ่งที่มีการกระทํารวมกันเขา; ฉะนั้น จึงเปนสิ่งที่ไม
เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
สิ่ ง ที่ ต อ งมี อ งค ป ระกอบกั น เข า แล ว เกิ ด ขึ้ น นี้ จึ งเป น สั งขตะ หรื อ
เปน สัง ขาร; แลว ทุก สิ ่ง เปน อยา งนี ้. ยกเวน สิ ่ง เดีย วคือ พระนิพ พาน;
นิพพานเทานั้นที่ไมเปนสังขตะ; คือไมตองประกอบไปดวยองคนั่นองคนี่ เอามารวม
กันแลวเปนนิพพานขึ้นมา; อยางนี้ไมมี.
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พระนิพพานนี้เปนสิ่งเดียวแท เปนเนื้อแท; แลวแตจะเล็งถึงอะไร.
ถาเล็งถึงความวาง ก็ความวางเทานั้น ไมมีอะไรเจืออยูเลย; ถาเล็งถึงความสงบ
มันก็สงบเทานั้น มันไมมีอะไรเจืออยูเลย. แตสวน สังขาร ทั้งหลาย นอกจาก
พระนิพ พานแลว มัน ก็มี องคป ระกอบ; แลว มัน ก็ตอ งโยกเยกเคลื่อ นไหว ไป
ตามองคประกอบ.
นี้เรารูจักแยกสิ่งที่เรียกวา สังขตะ และ อสังขตะ ออกจากกันเสีย ใหชัดเจน
กอน; เพื่อเราจะเขาใจสิ่งที่เรียกวาองคประกอบ, และการประกอบอยูขององคประกอบ
นั้นใหเห็นชัด. แลวในที่สุด เราก็จะเห็นชัดวา ในบรรดาเรื่องทั้งหลายของมนุษย
ของโลกนี้แลว ตองประกอบอยูดวยองคประกอบทั้งนั้น; ดังนั้น จึงตองมีองค
ประกอบที่ จํา เป น ; องค ป ระกอบใด ๆ ที่ จํา เป น ต อ งมี ค รบ มั น จึ ง จะตั้ ง
อยูได หรือมีชีวิตอยูได.
ความเปนไทยตองมีองคประกอบ คือ ชาติ ศาสนา มหากษัตริย.
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ทีนี้คําวา "ความเปนไทย" หรือ ชาติไทย ก็ได ก็ตองมีองคประกอบ
ที่ ครบถวน ซึ่งในที่นี้จะระบุ ถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย; เปน ๓ องค
ประกอบ ประกอบกันเขาแลว ก็จะเปนสิ่งสูงสุดอันหนึ่ง เรียกวา ความเปนไทย.

ความเปนไทยจะตองประกอบอยูดวยองค ๓ คือชาติ คือศาสนา
คือพระมหากษัตริย; ความที่ประกอบกันเขาอยางนี้ ก็เรียกวา "ตรียางคะ" คือ
องค ๓ : ไทยตรียางคะ องค ๓แหงความเปนไทย; ตรียางคธรรม ธรรมที่เปน
องค ๓ แหงความเปนไทย; นี้คือ สิ่งที่เราจะตองรีบทําใหเขาเขาใจกันอยางถูกตอง.
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ตรียางคธรรมแหงความเปนไทยนี้ มีสาม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย; แลวแนนอนที่สุดวา จะตองถือวาพอดีแลว เพิ่มอีกไมได, ลดอีก
ไมไ ด; ลดเสีย อีก ก็ไ มไ ด; เพิ่ม อีก ก็ไ มจํา เปน หรือ ไมไ ด เรีย กวา พอดีแ ลว .
นี้ทุกสิ่งที่จะทรงตัวอยูได ตองประกอบไปดวยองคที่ถูกตอง.
ทีนี้เมื่อตะกี้นี้อาตมาบอกวา ใหมองกันตั้งแต ธรรมชาติ พื้นฐานที่สุด วา
จะ ตองมีองคประกอบ และประกอบกันอยู จึงจะอยูได. จะยกตัวอยาง ที่ทุก
คนจะตองมองเห็น วา รางกาย อัตตภาพของเราคนหนึ่ง ๆ นี้ มีตรียางคะ คือ องค ๓
อยางไรบาง? เราจะ ตองมีรางกาย สวนที่เปนรูปธรรมนี้ เรียกวา รูปธรรม คือ
รางกายนี้ องคห นึ่ง. แลวก็มี องคที่ ๒ คือ นามธรรม คือสว นที่เปน จิต ใจนี้
อีก องคห นึ ่ง . แลว องคที ่ ๓ ก็ค ือ อํ า นาจ ที ่จ ะควบคุม หรือ บัง คับ รา งกาย
กับใจ นี่ใหเปนอยูอยางถูกตอง.
เข าใจหรือยั ง? ลองคิ ดดู อี กที วา เรามี ร างกาย เรามี จิ ต ใจ แล วเรามี
อํานาจ อันหนึ่ง ที่จะ บังคับควบคุม รางกายและจิตใจ ใหเปนอยูดวยกันอยางถูกตอง;
ถาเราไมมีรางกาย จิตใจก็อยูไมได, ถาเรามีรางกายไมมีจิตใจ ก็อยูไมได, เรามี
ทั้งรางกายและจิตใจ ก็ตองมีอํานาจอันหนึ่ง ที่จะควบคุมบังคับ ใหสิ่งทั้ง ๒ นี้ ทํา
หนาที่ของมันอยางถูกตอง.
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ฉะนั้น สั งเกตดู ให ดี จะพบวา มั น ขาดไม ได แลวมั นไมจําเป นที่ จะ
เพิ ่ม เขา อีก แลว ลดก็ไ มไ ด เพิ ่ม ก็ไ มไ ด : มีรา งกาย มีจ ิต ใจ และมีอํ า นาจ
อันหนึ่ง ที่ทําใหสิ่งทั้ง ๒ นี้ สัมพันธกันอยูอยางถูกตอง.
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ถาเราจะ เปรียบ ชาติ ประเทศชาติ; ตัวประเทศนี้ ก็ เหมือนราง
กาย, ศาสนาก็เ หมือ นกับ จิต ใจ, พระมหากษัต ริยก็เ หมือ นกับ ผูมีอํา นาจ
ควบคุมสิ่งทั้ง ๒ นี้ ใหเปนอยูดวยกันได เปนสิ่งที่มองเห็นไดงาย ๆ อยางนี้.
หรือจะเอาทางวัตถุลวนๆ วา เรือ ลําหนึ่ง ต องมี ลําเรือเเหมือนกับรางกาย;
ตองมีระบบลําเรือ มันประกอบอยูดวยหลายๆสวน เปนระบบของลําเรือ นี้ก็สวนหนึ่ง.
แล วก็ มี ระบบจั ก รกล ที่ เป น ตั วกําลั ง ที่ จะทํ าให เรือ มั น แล น ไป มั น อี ก ระบบหนึ่ ง.
มัน ไมใ ชต ัว เรือ ไมใ ชลํ า เรือ ; แลว ก็ต อ งมีร ะบบอัน หนึ ่ง ซึ ่ง บัง คับ ควบคุม
ใหลําเรือกับเครื่องจักร นั่นนะ ดําเนินไปอยางถูกตอง นี้ไมมีทางที่จะลดหรือจะเพิ่มอีก.
ที่เขาเรียกกันวารัฐนาวา ลําเรือแหงรัฐ คือ ประเทศชาติ มันก็เหมือน
กัน ตอ งมีลํ า เรือ , ตอ งมีเ ครื ่อ งจัก ร หรือ กํ า ลัง ของเรือ , แลว ตอ งมีค นที ่จ ะ
ควบคุ ม สิ่ งเหล านี้ ; จะเรียกวา กั ป ตั นหรือจะเรียกวาอะไรก็ ตาม พวกช างทั้ งหลาย
จะตองมีหนาที่ควบคุมลําเรือกับเครื่องกําลังของเรือ ใหมันทําหนาที่สัมพันธกัน.
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นี่ดูโดยหลักทั่วๆ ไปตามธรรมชาติ ทางนามธรรมก็ดี ทางรูปธรรมก็ดี
เราเห็น วา องคส ามนี ้สํา คัญ มาก หรือ วา เปน ความลับ อัน หนึ ่ง ของธรรมชาติ
ที่ มี อ ยู อ ย างเป น พื้ น ฐาน; เรีย กในภาษาธรรมะแลว ก็วา รูป ธรรม อัน หนึ่ ง นามธรรม อันหนึ่ง และอํานาจที่จะควบคุม รูปธรรมและนามธรรม ใหยังคงสัมพันธกันอยู.
เหมือนที่เรามีชีวิต มานั่งอยูที่ตรงนี้ เพราะเรามีรูปธรรม, เพราะเรามีนามธรรม,
และมีธรรมอีกอันหนึ่ง ซึ่งเราไมคอยจะรูจักชื่อ ไมรูจะเรียกชื่อวาอะไรดี; มันเปน
สัจจธรรม หรือเปนอะไรก็ตาม ที่จะควบคุมรูปธรรมกับนามธรรมนี้ ใหเปนไปดวย
กันได. นี้ อัตตภาพนาวา นี้ ก็เปนไปไดในวัฏฏสงสาร; พูดอยางภาษาธรรมะหนอย.
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เดี๋ยวนี้ เยาวชนของเราไมรูเรื่อ งนี้เลย แตก ลับ ไปมีสัจ จาภินิเวส
หรือลัทธิความคิดความเชื่อมั่ น ยืนยันเป นกระตายขาเดี ยวอยางอื่น จนไม ต องมี ชาติ
ไมมีศาสนา ไมมีพระมหากษัตริยกัน.

ตองใหเยาวชนศึกษาเรื่อง "ชาติ" ใหถูกตอง.
ทีนี้ ดูกันไปอีกสักหนอย เผื่อวาเราจะเผชิญกับเยาวชนชนิดนี้ ที่กําลัง
มีมากขึ้น วาคําวา ชาติ นี้ ตรงกับ รูปธรรม. คําวา ศาสนา ตรงกับ นามธรรม.
คําวา พระมหากษั ต ริย ตรงกั บ สิ่ งที่ มี อํ านาจควบคุ ม ให รูป ธรรมกั บ นามธรรม
สัมพันธกันไปได.
รูปธรรม ดิน น้ํา ลม ไฟ คือ ฝายวัตถุ ทั้งนั้น, ประเทศชาติคือ
แผ น ดิ น ก็ มี ลั ก ษณะเป น วั ต ถุ , หรือ อะไรๆ ที่ มั น เนื่ อ งอยู กั บ แผ น ดิ น , แล วมั น
เนื่องกันอยูกับรางกายของมนุษยเปนปจจัยที่ใหมนุษยมีชีวิตอยูได; แลวรวมกัน
มากๆ หลายองคประกอบ เรียกวาชีวิต; จะมีชีวิตเดียวอยูเดียวไมได.
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นี่ควรจะบอกใหลูกเด็กๆ ของเรารูวา เราจะมีชีวิตอยูชีวิตเดียวคนเดียว
นั้น มัน ไมได; หรือเราเกิด มาแลว เราจะแยกตัวอยูเพีย งคนเดีย ว ก็ไมได; หรือ
วา ในสากลจักรวาลนี้ จะใหมีคนอยูเพียงคนเดียว อยางนี้มันก็อยูไมไดเหมือนกัน
มันก็ตายเหมือนกัน. ฉะนั้น ชีวิตทั้งหลายจะตองสัมพันธกัน ตามความจําเปน
ที่จะสัมพันธกันอยางไร, ในขอบเขตเทาไร. ฉะนั้น จึง เกิดเปนหมูค ณะ หรือ
เปนชาติ ขึ้นมา; แลวมันก็แบงแยกกันในตัว ตามที่มันมีพื้นเพแหงสันดาน นิสัย
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ใจคออะไรๆ เหมือ นๆ กัน ; ถา มัน ไมเหมือ นกัน มัน เขา กัน ไมไ ด มัน ก็แ ยกตัว
ออกไป. มัน ก็จึงเหลืออยูเป นพวกๆ ตามที่มั นเขากันได : อยางวัวก็ไปหาฝูงวัว,
ควายก็ไปหาฝูงควาย, ชางก็ไปหาฝูงชาง, มันจะแยกตัวกันเองอยางนี้.
ที นี้ มนุ ษ ย ก็ มี ห มู แ ห งมนุ ษ ย แต ม นุ ษ ย นี้ มั น ต า งจากสั ต ว ตรงที่ ว า มี
สติ ป ญญา มี ความคิ ดนึ กลึ กซึ้ งกวางขวาง ดั งนั้ นมั นจึ งต อง แยกตั วออกจากกั น ตาม
ที่มีสติปญ ญา อยางไรดวย; เราจึงอยูกันเปนชาติๆ หลายๆ ชาติในโลกนี้ ตาม
เหตุปจจัยที่บังคับ.
ทีนี้ ในชาติหนึ่งตองมีความเปนอยางใดอยางหนึ่ง ที่เหมาะสมแกชาตินั้น;
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ช าติ แล ว ก็ ต อ งมี เอกลั ก ษณ ข องชาติ จะต อ งมี วั ฒ นธรรมของชาติ
หรือเรียกสั้นๆ ก็วา มีธรรมะสําหรับความเปนชาตินั้นๆ แตละชาติ.
นี้ ชาติ ไทย ก็มี อายุม าเป น พั น ๆ ป แล ว ก็ มี ธรรมะสํ าหรับ ความเป น
ไทย กํ า กั บ อยู จึ ง อยู ม าได เป น พั น ๆป ; ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ว า เป น ความถู ก ต อ งแล ว
สําหรับชนชาติไทย; แมวาจะไมเหมือนกันกับคนชาติอื่น ก็ชางมัน.
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ชนชาติอื่นเขามีปญหาอยางอื่น มันเหมือนกันไมได; นอกจากวาปริมาณ
มันตางกันแลว มันยังมีอะไรตางกันยิ่งกวาปริมาณ คือ สติ ปญญา ความคิด รสนิยม
อะไรตางๆ มัน ตางกัน ; อยางนี้ในทางธรรมะ เขาเรียกวา กิเลสมั นต างกัน. คน
จะไอยูด ว ยกัน ได ก็เมื ่อ มีกิเลสเหมือ นๆกัน ; เมื ่อ มีกิเลสตา งกัน ก็ตอ งมีร ะบบ
ที่จะเปนอยูตางกัน.
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ฉะนั ้น ความเปน ไทย ก็ม ีธ รรมะสํ า หรับ ความเปน ไทย ของตัว
โดยเฉพาะ แลว ก็อ ยู ม าได แลว ก็ ชว ยใหร อดอยู ไ ดอ ยา งนา อัศ จรรย; จนเมื ่อ
วาน จะเรียกวา เมื่อวานนี้ ก็ ไมไดเปนเมืองขึ้นของชนชาติอื่น. นั้นนะมันเปนเครื่อง
พิสูจน ความเปนไทยที่ถูกตอง หรือธรรมะของความเปนไทยที่ถูกตอง ชาติไทยจึงยัง
คงอยูได. แลวทําไมจะมาเลิกลางเสีย?
ธรรมะสําหรับความเปนไทย ที่เคยชวยคนไทยมาเปนพันๆ ป นี้
ทําไมจะตอ งเลิก ลางเสีย ? แลวไปรับระบบอะไรใหมๆ ซึ่งยังไมรูวาจะเปน อะไร
จะเพื่ออะไรก็ยังไมรู; รูแนอยางเดียวแตวา มันถูกกับกิเลสของเด็กๆ เหลานั้น.
นี่เราสอน ใหเขาพิจารณาอยางนี้ดูบาง บางทีสัจจาภินิเวสของเขาจะคลาย
ลง จะรูจักรักชาติ แลวก็อยากจะรับใชชาติ; หรือวาอยากจะมีชาติที่มั่นคง เปน
ชาติไทย อยางนี้เปนตน.
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ตองใหเยาวชนรูจักศาสนาอันถูกตอง.

ทีนี้ก็มาถึงคําวา "ศาสนา" อยาเอารูปแบบเปนศาสนา มันจะกลายเปน
คนโง. รูปแบบ หรือ พิธีรีตอง ตางๆ นั้นมันไมใชศาสนา, วัตถุ ไมใชศาสนา,
แมแ ต เสีย งแสดงธรรมนี ้ ก็ย ัง ไมค วรถือ วา เปน ศาสนา. ศาสนาจะตอ ง คือ
ความรู ที่ถูก ตอ ง แลว ไดรับ การปฏิบัติ แกไขความทุก ข อยางใดอยางหนึ่งได
นั้นแหละคือตัวศาสนา; สวนวัดวาอาราม อุปกรณ เครื่องใชไมสอยนี้ มันเปน
เพียงเปลือกของศาสนา, มันเปนเพียงภาชนะของศาสนา, เปนเครื่องมือเครื่องไม
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ของศาสนา. ตัวศาสนาคือ ความรูที่ถูก ตอ ง และ ปฏิบัติได แลวก็ป ฏิบัติแ ลว
จนมีผลเปนความสงบสุขอยู; สูงสุดก็คือพระนิพพาน นี้คือตัวศาสนา.
แตศาสนามีความหมายกวางมาก คือ อะไรก็ตาม ที่จะใหสําเร็จประโยชน
อยางนี้แลวก็ควรจะเรียกวาศาสนา. ทีแรกก็ไมมีศาสนาในโลกนี้ เพราะวาทีแรกไม
เคยมี ม นุ ษ ย ในโลกนี้ ; ต อ มามี ม นุ ษ ย ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น ทางจิ ต ใจ และมนุ ษ ย ก็ แ ก
ปญ หาได เปน คนแรก; ความรูอัน นั้น ก็ เกิด เปน ระบบศาสนาขึ้น มา, คือ
ความรูทางจิตใจ ก็ปฏิบัติแกไข แลวก็รอดตัวมาได; ระบบนี้มันมากขึ้นๆ เจริญ
ขึ้นๆ จนเปนเรื่องทางจิตใจอยางลึกซึ้ง คือดับกิเลส ดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง.
สวนปญหาเล็กๆ นอยๆ ในขั้นพื้นฐาน ที่วาเจ็บไขไดปวย, หรือวายากจน
หรือวาไมเมตตากรุณากัน อยางนี้มันก็เปนระดับพื้นฐาน ก็แกมาไดตามลําดับ; รวม
อยูในระบบของศาสนาดวยเหมือนกัน. แตเมื่อไมสูสําคัญอยางนี้ เราก็ไมคอยหยิบ
เอาสวนนี้ มาพู ด บางทีก็แยกออกไป เป นศีลธรรมแขนงหนึ่งๆ น อยๆ ไม ใชตั ว
ศาสนาแทๆ; สงวนเอาคําวา "ศาสนา" ไว สําหรับแกไขกิเลสโดยตรง.
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แต อ ย างไรก็ ดี ; ขอให ถื อ วา ระบบที่ มั น กํ า จั ด ป ด เป า ความทุ ก ข
ยากของมนุษยแลว จะเรียกวาศาสนาทั้งนั้น. มีชีวิต มีรางกาย มีจิตใจ มี
อะไรอยูแลว นั้นเปนสวนหนึ่ง สวนที่เปนชาติ เปนความเกิด มีอยูแลว; ทีนี้ถา
ปญหานั้นเกิดขึ้น แกปญหานั้นได ระบบนั้นๆ จึงเปนศาสนาขึ้นมา.

ฉะนั้น ขอให ถือเอาคํา "ศาสนา" เหมือนกับหลักโอวาทปาฏิโมกข :
วา ตั้ งต นด วยการไม ทํ าผิด ความเลว ความราย ความชั่ว ความผิด อะไร ไมทํ า.
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อันดับตอมา ก็ ทําแตสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน ระดับสูงสุด. สุดทายก็วา อยาไป
ผู ก พั น ยึ ด มั่ น หมายมั่ น แม แ ต สิ่ งเหล า นั้ น วา เป น ตั วเรา เป น ของเรา จิ ต ใจมั น
จึงจะเกลี้ยงไปจากความทุกข ดวยประการทั้งปวง นี้คือระบบของศาสนาเปนอยางนี้;
เพราะฉะนั้น เราจะตองทําใหถูกตอง นับตั้งแตการหาเงิน การใชเงิน การมีเงิน
หรือวา ตั้งแตการกิน การนอน การอาบ การถาย กระทั่งการกระทําที่มันเนื่องไป
ถึงผูอื่น ถูกหมด ก็เรียกวา ระบบศาสนานั้นถูกตอง.
พูดใหสั้นก็วา จะแกปญหาทางนามธรรม ทางรางกายนั้นก็มีปญหา;
แตวา ปญหาของทางกาย นั้น มัน ขึ้นอยูกับปญหาทางจิตใจ, เพราะเราพุทธบริษัท
ถือวา รูปธรรมอยูใตอํานาจของนามธรรม; พูดใหชัดหนอยก็วา รางกายนี้อยูใต
อํานาจของจิตใจ. แมพวกคอมมูนิสต หรือพวกdialectic materialism เขาจะถือวา
ไม มี ใจ ใจถ ามี ก็อ ยูใต อํ านาจของกาย; อย างนี้ ก็ ต ามใจ มั น เป น อุ ด มคติ ห รือ
ความรูของเขา.
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ชาวพุ ท ธ เรานี้จะถือวา กายอยูใตอํานาจของจิตใจ; ฉะนั้นปญ หา
ทางกาย ก็มาขึ้นอยูกับปญหาทางจิตใจ; ถาทางจิตใจถูกตองทางกายก็ถูกตอง; เรา
จึงหวังแตความถูกตองในทางจิตใจ. ฉะนั้นเรื่องของศาสนา มันจึงเปนเรื่องทางจิตใจ
เพงเล็งไปยังทางจิตใจโดยเฉพาะ; เมื่อเรา มีก ารกระทําถูก ตอง ในระบบทาง
จิต ใจ แลวรางกายก็ ถู ก ต อ ง. ใจความสั้นๆหรือบทนิยามของคําวาศาสนา มั น ก็
มีอยางนี้.

ทีนี้ลูกเด็ก ๆ เยาวชนของเรา กําลังไมคิดอยางนี้ กําลังมีสัจจาภินิเวส ปกดิ่ง
เปนอยางอื่น; คือ ถือตามความรูสึกธรรมดาสามัญ จะเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังไป
เสียตะพึด เลยไมมีศาสนา.
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ตองใหเยาวชนรูจักระบบพระมหากษัตริยอันถูกตอง.
ทีนี้ องคที่สาม คือ พระมหากษัตริย นี้ก็ อยาไดถือวา เล็งถึงบุคคล
หรือ รูป แบบ อะไรตา งๆ; จะตอ งเล็ง ถึง ระบบอัน หนึ ่ง ซึ่ง ยกขึ้น เปน สถาบัน
ที่มีอํานาจหนาที่ที่จะควบคุม ใหชาติและศาสนาสัมพันธกันไป. เหมือนกับที่กลาวมา
ตะกี้นี้วา เราตองมีระบบของธรรมะอันหนึ่ง ที่จะควบคุมรางกายและจิตใจ ใหเปนไป
ดวยกันอยางถูกตอง คือระบบที่สาม; มันเปนนามธรรม. แตนามธรรมแสดงตัว
ออกมาไมได ฉะนั้น จึงตองแสดงตัวออกมาทางรูปธรรม. ฉะนั้น ระบบควบคุมชาติ
และศาสนา จึงแสดงตัวออกมาทางบุคคล ที่เราสมมติเรียกกันวาพระมหากษัตริย จะ
เปน ตัว บุค คลก็ไ ด, เปน คณะบุค คลก็ไ ด. วา โดยหนา ที ่ก ารงานแลว จะเปน
โดยบุคคล, หรือโดยคณะบุคคลก็ได, ระบบควบคุม อํานาจควบคุมนี่ จะมาจาก
ทางไหนก็ได.
แตกอนนี้ เรามีสติปญญาพอที่จะแกปญหา ก็มีระบบบุคคลคนเดียวได,
ระบบที่มีหลายบุคคล ทําหนาที่ปกครองประเทศ นี้ก็เคยมีมาแลว ตั้งแตครั้งพุทธกาล.
แตปญหามันไมไดอยูที่วา คนเดียวหรือหลายคน; ปญหามันมีอยูที่วา ทําอยางไร?
คนเดียว ก็ตองประกอบดวยทศพิธราชธรรม, หลายคนก็ตองประกอบไปดวย
ทศพิธราชธรรม, หรือจะรวมกันเปนคณะใหญเกือบหมดทั้งแผนดิน ปกครองประเทศ
มันก็ตองประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม.
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[ ตองทําความเขาใจ "ทศพิธราชธรรม" ใหถูก..]

ตรงนี้อยากจะสอนบาลีสักนิดหนึ่ง คือคําวา ราช หรือ ราชะ มันเกิดขึ้นมา
ในโลกอย างไร? ตามที่ มี อยู ในพระคั มภี รในพระไตรป ฎก และอยู ในรูปของพระพุ ทธภาษิต ที่พระพุทธเจาตรัสเลาเอง แลวก็นาสนใจมาก :-
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คําวา "ราชะ ราชะ" นี่ มัน เกิดมาจากปากของมนุษยกลุมหนึ่ง ที่พอใจ
ในระบบการปกครอง ที่ทําใหเขาอยูกันเปนผาสุก; ก็จะตองกลาวถึงสมัยที่มนุษย
ไมมีการปกครอง อยูกันตามบุญตามกรรม ก็มีการเบียดเบียน การลัก การขโมย การ
ลวงละเมิดสิทธิทางรางกาย ทรัพยสมบัติ อะไรก็ตาม หาความสงบสุขไมได. ตอมา
มนุษยเหลานั้น ทนความเปนอยางนั้นไมไหว มาปรึกษาหารือกัน; แลวก็สมมติใหคน
คนหนึ่ง ซึ่งทุกคนยอมรับวา เฉลียวฉลาดในทางสติปญญา มีรางกายแข็งแรง มีอนามัยดี
มีสุขภาพดี มีไหวพริบดี. ขอใหคนนี้ทําหนาที่ ควบคุมคนทั้งหลาย;คนนี้ก็ทําหนาที่
ควบคุมคนทั้งหลาย จนไมมีการฆา การลัก การขโมย การลวงละเมิดทางกาม อะไร
ตางๆ, ไมมีคนพูดเท็จ ไมมีคนดื่มน้ําเมา นี้มันมีสภาพที่เปนสุขสงบสุขเขามาแทน.
ทีนี้คนทั้งหลายเหลานั้นก็รองตะโกนขึ้นมาในวันหนึ่งวา ราชา - ราชา - ราชา; คํานี้
แปลวา พอใจแลว - พอใจแลว - พอใจแลว คือยินดีที่สุด คําวา ราชา นี้แปลวา
ยินดีที่สุด.
ฉะนั้น พระราชา จึงมีความหมายวา ผูที่ทําความพอใจที่สุดใหแกคน
ทุกคน จะเปนเรื่องกี่หมื่นปมาแลวก็ไมทราบ แตในพระบาลีมีอยูอยางนั้น. ระบบ
ราชาจึงเกิดขึ้นในโลก แลวก็สืบๆ ตอกันมา; จนกระทั่ง เกิดระบบบั ญญั ติ ที่เรียกวา
เหมือนกับธรรมนูญแหงราชา เรียกวา ทศพิธราชธรรม.
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พระราชาตองประกอบดวยทศพิธราชธรรม มีหลายขอ คงจะเพิ่ม
มากขึ้นๆ จนกวาจะสมบูรณ. ไปดูทศพิธราชธรรมแลว ก็จะรูสึกพอใจดวยกันทุกคน
วาคนเชนนี้เหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะยกเทิดทูนขึ้นไวบนหัว เรียกวาผูที่อยูบนหัว หรือวา
จะเปนผูที่เปนเจาของแผนดินทั้งหมดได.
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ขอใหไปศึกษาดูเอาเอง รายละเอียดมันมาก แตเขาแตงไวเปนคํากลอน
ไพเราะมากเปนภาษาบาลี :ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ
อโกธํ อวิหึสฺจ

อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป
ขนฺติฺจ อวิโรธนํ.

นี่เปนคํากลอนแปลวา : พระราชาตองประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้ :
ทานํ - เอื้ อเฟ อเจือจาน, สีลํ - มี ระเบี ยบวินั ยดี, ปริจฺจาคํ - สละของเลวราย
ในจิตใจออกอยูเสมอ, อาชฺชวํ - ซื่อตรง, มทฺทวํ - ออนโยน, ตป - บังคับตัวได,
อโกธํ - โกรธไมเปน, อวิหึสา - ไมเบียดเบียน, ขนฺติ - อดทน, อวิโรธนํ - ไมมี
อะไรพิ รุธ หรือตําหนิ ได อพิรุธ คือไมมีอะไรพิรุธ ขอสุดทายของทศพิ ธราชธรรม.
ลองคิดดูซิ วา ถาประกอบดวย ๑๐ ประการนี้ แลวจะเปนอยางไร? ควร
จะอยูบนหัวคนทุกคนหรือไม? แลวเขาก็ไดถือกันมาอยางนี้ ตลอดเวลากี่พันปมาแลว
ก็บ อกไมไ ด. แตวา ถา เปน พระราชา ก็คือ เปน อยา งนี้; สถาบัน มหากษัต ริย
คือเปนอยางนี้. ดังนั้น จึงสามารถดวย จึงเหมาะสมดวยที่จะควบคุมชาติและ
ศาสนา ใหย ัง คงสัม พัน ธก ัน อยู ไ ด; แลว ประเทศนั ้น ๆก็อ ยูไ ด เพราะประกอบ
อยูดวยธรรมะ ๓ ประการ ที่เรียกวา "ตรียางคธรรม - ธรรมที่มีองคสาม" คือ ความ
เป น ชาติ ก ็ ถ ู ก ต อ ง, ความมี ศ าสนาก็ ถู ก ต อ ง, ผู ที ่ จ ะเป น กั ป ตั น ควบคุ ม
สิ่งเหลานี้ใหเปนไปอยางถูกตอง ก็มีอยู.
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อยา มองไปในแงที่วา มนุษ ยแ ตงตั้ง ขึ้น ดวยความโงเขลา หรือ
วา เอาเอง; แตใหม องไปในลัก ษณะที่วา ธรรมชาติม ัน บีบ บัง คับ ใหต อ งทํา
อยางนั้น ใหตองเปนอยางนั้น.
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สิ่งใดที่ไมถูกตองตามกฎของธรรมชาติแลว มันจะวินาศไปแลว, สูญหาย
ไปแลว ไมเหลืออยู. ถาสิ่งใดถูกตองตามกฎของธรรมชาติ มันจะเหลืออยู กี่หมื่นป
กี่แสนป กี่ลานป ก็ได;ทางรูปธรรมก็เปนอยางนั้น. นักวิทยาศาสตรทั้งหลายเขา
ก็รูอยางนั้น; เขาก็บัญญัติเปนกฎตายตัววามันถูกตองกับธรรมชาติ มันจึงอยูมาได.
นี้คือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย คนก็ดี สัตวก็ดี ตนไมตนไรก็ดี อะไรก็ดี ที่
เหลืออยูมาเดี๋ยวนี้นั้น ก็เพราะวา มันถูกตองตามกฎของธรรมชาติ; ที่ไมถูกตองนั้น
สูญ หายไปมากมายแลว มากมายกวา ที่เ หลือ อยู. นี้ ธรรมะในฝา ยนามธรรม
ก็เหมือนกัน คือมัน มีความถูกตองตอมนุษย มันจึงจะเหลืออยูได, แลวก็มี
ความเปนมนุษยอยูได.
ทีนี้ พอมาถึงยุ คที่ ป ระหลาดนี่ คื อ ยุ ค ที่ ม นุ ษ ย จ ะไม ถื อ ธรรมะ; แต
ถือความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังนี่ เปนสิ่งสูงสุด เปนพระเจาเอาเสียทีเดียว ก็เลย
ผลิตสิ่ งที่ จะยั่วคนให มี กิเลสให มี กิเลสรุน แรง ใหลุม หลงอยู ในสิ่งเหลานี้ คือ ยุ ค
ปจจุบันนี้ ที่ผลิตแตสิ่งที่จะสงเสริมกิเลส. นี่ เยาวชนของเราก็พ อดีกัน พอดีกัน
กับที่มาพบกันเขากับสิ่งเหลานี้ จึงตกเป นเหยื่อของสิ่งเหลานี้ จึงมี ความคิ ดนึ กไปใน
ทางที่จะทําลายระบบที่ดีอยูแลว ที่เคยชวยใหรอดมาตลอดเวลาเหลานั้นเสีย; เพื่อ
ใหเขามีโอกาสที่จะไปหาสิ่งที่เขาตองการ. กลายเปนความสุข สนุกสนาน เอร็ดอรอย
ทางเนื้อทางหนัง คือทางวัตถุ ที่เรียกกันวา ลัทธิวัตถุนิยม; มีเหตุผล มีคารม
ชี้แจง จนเด็กๆหลงตามไปได.
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ที่ สั ตวที่ มี ชี วิตจะรอดอยู ได เอามาพู ดกั น ให เป นที่ เขาใจกันไว. เพราะต อไปนี้
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เราก็ จะเผชิญ กัน เขากับ .....อะไรดีละ .....ที่จะเรียกนี่; มันไมใชธรรมะ มันไม
ใชวัฒ นธรรม. มัน เปน อธรรม มัน เปน วิน าศธรรม ที่ม นุษ ยในยุค ใหม หรือ
ยุคตอไป เขาจะสรางมันขึ้นมาดวยความโง ดวยความหลงทางวัตถุ. เราจะเรียกวา
ปศาจรายแหงวัตถุนิยมดีกวา เปนปศาจรายแหงวัตถุนิยม ไปหลงทางเนื้อทางหนัง;
แลวก็ไมตองมีชาติ ไมตองมีศาสนา ไมตองมีอะไรหมด เพื่อวัตถุนิยมอยางเดียว.
วั ต ถุ นิ ย มกํ า ลั ง จะครองโลก ถ า เราไม ทํ าให ถู ก ต อ งในข อ นี้ มั น ก็ จ ะ
ครองโลก; แลว สิ ่ง ที ่จ ะทํ า ใหท รงอยู ไดนั ้น จะหายไป เปน ไมม ีช าติ ไมม ีศ าสนา
ไมมีพ ระมหากษัต ริย หรือ ไมมีอ ะไรที่เ ปน องคป ระกอบสํา คัญ ๆ สํา หรับ
จะอยูรอดได.
นี้ปญหาทั่วไปมันเปนอยางนี้ ของใครก็เปนอยางนี้. แตเดี๋ยวนี้ อาตมา
กันเอามาพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชน; เพราะวาการบรรยายชุดนี้ จะพูดแตเรื่อง
เยาวชน จึงไดตั้งหัวขอขึ้นมาวา "เยาวชนกับศีลธรรม" ก็จะพูดกันทุกแงทุกมุม
ที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่จําเปนสําหรับเยาวชน ที่กําลังจะเปนผูทําลายชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยเสียเอง; ใจความก็มีอยางที่วามานี้.
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ฉะนั้น ความรูที ่ถ ูก ตอ ง ในสิ ่ง ทั ้ง สามนี ้ จํ า เปน อยา งยิ ่ง , กํา ลัง
จํา เปน อยา งยิ่ง เราจะเรีย กชื่อ วา "ไทยตรีย างคธรรม" -ธรรมะประกอบดว ย
องคส าม สํา หรับ ความเปน ไทย. ตรีย างคธรรมสํา หรับ เยาวชน คือ ธรรมะ
นี้เ ทา ที่เ ยาวชนควรจะทราบ ควรจะรู. แลว เราก็จ ะสามารถ อะไรละ เรีย ก
กันวา "ตั ด ไฟแต ต น ลม" นี่มั น จะไมเหลือความสามารถ; ถาไปปลายลมแลว มั น
เขาไมได, มันเขาไมติด, มันก็ตัดไมได.
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ชวยกันสะสางความหลงผิดเสียเถิด.
ทีนี ้ ปญ หาที ่ม ัน เนื ่อ งกัน อยู  ก็คือ วา เรากํ า ลัง หลงตามๆกัน ไป
จนถึงกับวา ครูบาอาจารยก็หลง เสียแลว พูดอยางนี้ไมใชดาครูบาอาจารย; จะพูด
ขอเท็จจริง วาครูบาอาจารยก็กําลังหลงไปในทางวัตถุแลว. การศึกษาของประเทศ
เรา มันผิดแลว. ทําไมจึงเรียกวาผิด? เพราะมันไมสามารถจะควบคุมเยาวชน
ไวไ ด. สอนกัน อยา งไร จน เยาวชนไมรู จ ัก รัก ชาติ? แลว สอนกัน อยา งไร จน
เยาวชนไมรูจักศาสนา? แลวสอนกันอยางไร จน เยาวชนไมรูจักพระมหากษัตริย
วาคืออะไร? ก็เรียกวาการศึกษามันผิดแลว. เมื่อการศึกษาผิดแลว มันก็....ก็คิดดู
เองเถอะวามันจะเปนอยางไร? แลวคนไทยจะรอดอยูไดอยางไร? ขอใหสะสางปญหานี้
กันเสียใหมดวยกันทุกคน, ใหมีความเขาใจถูกตอง สําหรับความเปนไทยนี้จะยังคงอยู.
ทีนี้ ขอสรุปย้ําอีกทีวา นี้ ไม ใช ก ารเมื อ ง. อาตมาไม ใชนักการเมื อง;
พู ดนี้ ไม ใช พู ด เพื่ อ การเมื อ ง; แตพู ด เรื่องของธรรมะ; พู ด อยางธรรมะ พู ด ในแง
ของธรรมะ ที่จ ะชว ยมนุษ ยใ หร อดอยูไ ด. แตเผอิญ มัน ไปเกี่ย วขอ งกับ สิ่ง ที่
เขาสมมติเรียกกันวาการเมือง ของคนที่ไมรูจักธรรมะ; เห็นอะไรๆ เปนการเมือง
ไปหมด. สว นอาตมาเห็น วา การเมือ งที ่ถูก ตอ งนั ้น แหละคือ ธรรมะ, และ
ไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ เหมือนที่พูดเมื่อตะกี้.
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การปกครองบานเมืองนี้ก็เปนธรรมะ การเศรษฐกิจก็เปนธรรมะ แมแต
การสงคราม ก็ ข อให เป น ธรรมะ คื อทําสงครามเพื่ อจะรักษาธรรมะไว; สงคราม
อยางนั้น ก็เปน ธรรมะได. เดี๋ย วนี้อะไร ๆ ก็ ไมเปน ธรรมะ ก็เปน อธรรม ก็นํามา
ซึ่งความพินาศ.
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ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน

๓๙๙

ฉะนั้น เริ่มรูสึก เริ่มรูจักธรรมะในสวนลึกนี้ ที่จําเปนนี้; เตรียมตัวไว
ใหพรอมกันทุกๆ คน เพื่อ เราจะสรางเยาวชนของเราใหเปนเยาวชนที่ดี, เปน
อภิชาตบุตร เปนเยาวชนที่มีธรรมะแลว; โลกนี้ในอนาคต ก็จะเปนโลกที่มีธรรมะ.
ถาเยาวชนของเราเปนอันธพาลแลว; โลกนี้ในอนาคต ก็ตองเปนโลกของอันธพาล
แลวก็ไมตองพูดกัน.
เดี๋ยวนี้คงจะยังไมสายเกินไป หรือยังมีเวลาพอ ที่จะปรับปรุงเยาวชน
ใหเปนอภิชาตบุตร คือใหประกอบไปดวยธรรม เหมือนบิดามารดา, หรือยิ่ง
กวาบิดามารดา. เยาวชนในอนาคตตองยิ่งกวาบิดามารดา จึงจะสูกับสถานการณ
ตา งๆ ได; ธรรมะเหลา นี้แ หละจะชว ยได. ฉะนั้น ขอใหส นใจสิ่ง ที่เ รีย กวา
"ไทยตรีย างคธรรมสํา หรับ เยาวชน" กัน ไวดว ย. โอกาสอื่น ก็จ ะไดพูด ถึงเรื่อ ง
อื่นกันตอไปอีก. โอกาสนี้ก็พูดเรื่องนี้ และก็เปนการสมควรแกเวลาแลว.
อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ เพียงเทานี้ เปนโอกาสใหพระสงฆทานสวด
บทสาธยายพระธรรม ที่จะเปนกําลังใจใหมนุษยทุกคน ปฏิบัติหนาที่ของตนสําเร็จตาม
ความประสงค.
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๑๐หินโคง ๑๒ มี.ค. ๒๐

ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายประจําวันวันเสาร แหงภาคมาฆบูชาในวันนี้ เปนครั้งที่ ๑๐ ยังคง
จะบรรยายโดยหัวขอวา "เยาวชนกับศีลธรรม" สืบตอไป แตจะมีหัวขอยอยเฉพาะวันนี้วา
"ศีลธรรมแหงการตอสู สําหรับเยาวชน".
ทานทั้งหลายจะตองยอมรับรู วาการบรรยายนี้เปนการบรรยายชุด คือติดตอ
กั น ไป; จะต อ งเป น ไปตามลํ า ดั บ ของเรื่อ ง ที่ จ ะต อ งกล าว. ดั งนั้ น อาจจะไม เป น
เรื่องที่ตรงตามที่ทาน หวัง, หรือตั้งใจวาจะไดฟง ขอนี้เปนเรื่องที่ตองขออภัยดวย.
๔๐๐
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ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน

๔๐๑

[ คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา ๔๐๕.]

การบรรยายชุดนี้ วาดวยศีลธรรมในแงมุมตางๆ สําหรับเยาวชน, เพงเล็ง
เฉพาะเยาวชน; คนแกๆที่นั่งอยูที่นี่บ างคน จะเบื่อ ฟ งเต็ม ทีแลวก็ได เพราะมั น
เปนเรื่องของเยาวชนไปเสียหมด. แตแลวเราก็ไดทําความเขาใจกันเปนพิเศษอยางหนึ่ง
วา คําวา "เยาวชน" นั้น หมายถึงยังเยาอยูดวยความรู ไม ไดเอาอายุเป นประมาณ
จึงมีเยาวชนที่หัวหงอกแลวก็ได ฟนหักแลวก็ได; ถายังไมรูสิ่งที่ควรจะรู ก็ยังจัดวา
เปนเยาวชนอยูนั่นเอง. ดังนั้นขอใหทาน ตั้งใจจะฟง เรื่องที่ยังไมรู ก็แลวกัน.
อีกอยางหนึ่ง คนแก ๆ จะตองคิดวา เรามีลูกมีหลาน ซึ่งเราจะตองอบรม
สั่งสอน เพราะฉะนั้น เราก็จะ ตองฟงเรื่องที่เหมาะสําหรับลูกสําหรับหลาน ไวสําหรับ
อบรมเขาตอไป เพื่อเปนการสรางเยาวชน ชนิดที่เรียกวาอภิชาตบุตร คือเยาวชน
ที่ดีกวาบรรพบุรุษนั่นเอง. ดังนั้น คนแกๆ ก็ควรจะฟงเรื่องของเด็กๆ เพื่อจะเอาไป
อบรมเด็กๆ ใหสําเร็จประโยชน ตามที่จะทําไดอยางไร.
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อีกประการหนึ่งนั้น ทานจะตองทํา ใหตัวเองสามารถ ถึงกับจะอบรม
ลูกหลานของคนอื่นๆใหดีดวย. เรามีลูกเด็กๆ เต็มไปหมด; ที่ไมใชลูกหลานของ
เราก็ม ี. แตวา เด็ก ๆ นั ้น เขาก็ม ีค วามสัม พัน ธกัน ; ถา มีเ ด็ก ไมด ีอ ยู ด ว ย ก็จ ะ
ทําใหลูกหลานของเราพลอยไมดีไปดวย. เราจะตองรับผิดชอบ ถึงขนาดที่วา
จะตองอบรมเด็กๆ ทั่วๆไป; มิฉะนั้นแลว จะมีเด็กอันธพาล ที่มาทําลายลูกหลาน
ของเราเสียหมด. เพียงเทานี้ก็พอจะมองเห็นไดแลววา เราจะตองสนใจเรื่องของลูก
เด็กๆ หรือเยาวชน; ถามิฉะนั้นแลว อนาคตของมนุษยเรา ก็จะตกต่ํา หรือเสื่อม
ทราม หรือสูญสิ้นไป; เพราะมีแตคนที่ไมมีศีลธรรม.
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๔๐๒

เยาวชนกับศีลธรรม

พึงเตือนใจวา เรื่องที่บรรยายนี้เปนศาสนา ไมใชการเมือง.
ทีนี้ อยากจะใหทราบตอไปอีกวา เรื่องที่กําลังพูดอยางนี้ ไมใชเรื่อง
การเมือง; แมจะใชคําวา "ตอสู" ตอสู อยางนี้ ก็ไมใชเรื่องการเมือง. ขออยา
ไดเขาใจผิด มีคนแกๆ เขาใจไปวา เดี๋ยวนี้อาตมาพูดเรื่องการเมืองหมดแลว; ไมได
พูดเรื่องธรรมะเลย. นี้เปนไปไมไดเพราะวาแมแตการเมือง ถาทําใหดี มันก็เปน
ธรรมะดว ยเหมือ นกัน ; การอบรมเยาวชนใหส ามารถตอ สู  ทุก อยา งที ่เขาจะ
ต อ งต อ สู นั้ น มั น เป น เรื่ อ งของศาสนา; ไม ใ ช เ รื่ อ งการเมื อ ง.
คํ า วา "ตอ สู " หมายถึง หนา ที ่ที ่ท ุก คนจะตอ งกระทํ า . ขอใหม อง
ใหก วา งถึง ขนาดที่วา ชีวิต นี้ม ัน เปน การตอ สูอ ยูใ นตัว มัน เอง ตั้ง แตตน จนถึง
ที่สุด; เมื่ออยูในทองแม จะตองตอสูอยางไรบาง ถาไมเขลาเกินไป ก็พอจะนึกออก.
แมวาเมื่อเราอยูในทองแม เราไมรูสึก แตเราก็พอจะสังเกตเห็นตอมา เมื่อเราเปนมารดา
เสียเอง คือวามองเห็นลูกทารกในครรภ มันจะตองตอสูอยางไร โดยธรรมชาติ.
คลอดออกมาแลว ก็ตองตอสูทุกอยางทุกประการ; อยางนอยที่สุดก็เรื่องโรคภัยไขเจ็บ
แลวก็ตอสูเรื่อยๆ มา จนเปนคนหนุม คนสาว คนแก คนเฒ า เขาโลงไป ก็ยังมี
การตอสู. เพราะฉะนั้น ขอใหรูจักคําคํานี้ใหเปนพิเศษ ใหเต็มตามความหมาย.
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เดี๋ยวนี้เราจะพูดถึง การตอสูทางศีลธรรม ตอสูโดยศีลธรรม แลวมา
เรีย กเสีย ใหมวา "ศีล ธรรมแหง การตอ สู "; จะพูด ใหเ ห็น ชัด วา แมแ ตก ารตอ สู
ก็เป น ศี ลธรรม. ถามี การต อสู ก็ต อ งต อ สูด วยศี ลธรรม. เพราะเหตุ นี้ เอง พุ ท ธบริษัทเราทุกคน ตองรูจักสิ่งนี้ และตองพยายามใหเยาวชนของเรามีศีลธรรม.
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ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน

๔๐๓

ขอใหดูใหเห็นชัดวา การแกปญ หาทุกชนิด และทุกระดับ ไมมีอะไร
ที่ไมเกี่ยวกับศีลธรรม เพราะคําวา "ศีลธรรม" มีความหมายกวางอยางครอบ
จักรวาล; ดังที่ไดกลาวมาแลว ในการบรรยายครั้งตนๆ วาศีลธรรมคือสิ่งที่ทําความ
ปกติ เมื่อทุกอยางเปนปกติ มีความสงบสุข ก็เรียกวาศีลธรรมทั้งนั้น. ปญหาทั้งหลาย
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ทํ า ความไม ป กติ ; การแก ป ญ หาเหล า นั้ น ได ก็ เพื่ อ ทํ า ความปกติ ;
เพราะฉะนั้น กิริย าอาการของการแกป ญ หานั้น ยอ มจะเปน ศีลธรรมอยูใ นตัว
มั น เอง. แม ที่ สุ ด เรื่อ งเล็ ก ๆ น อ ยๆ ว า จะกิ น อาหารอย างไร, จะอาบน้ํ า อย างไร,
จะถายอุจจาระปส สาวะอยางไร, ใหเปน ปกติ นี่ก็ยังเปน ศีล ธรรม; ไมตอ งพูด
ถึงการตอสูกับกิเลส; จึงหวังวา ทานทั้งหลายคงจะเขาใจวา การตอสูนั้นเปนสิ่งที่
จําเปน.
ทีนี้ เราอยากจะใหเยาวชนของเรา ไมโงเขลาในการตอ สู เราจึง
พูด กัน ถึง เรื่อ งนี ้ คือ การตอ สู อ ยา งมีศ ีล ธรรม, หรือ เพื ่อ ศีล ธรรม, หรือ โดย
ศีลธรรม, และสําเร็จเปนศีลธรรมคือมีความสงบสุข.
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อยางไรก็ดี, เราตองทบทวนถึงขอความที่กลาวมาแลว ในครั้งกอนๆทุก
คราวไป; เพราะเหตุ ว า มั น เป น เรื่อ งที่ เนื่ อ งกั น . ในครั้งที่ แ ล ว มา เราได พู ด ถึ ง
เรื่อ งอะไร ขอใหคิด ดูใ หม;เราพูด ถึง เรื่อ ง ตรีย างคธรรม สํ า หรับ เยาวชนที่
เปนชนชาติไทย, ชนชาติไทยตองมี "ตรียางคธรรม" คือธรรมที่ประกอบไปดวย
องค ๓ ประการ เพื่อความเปนไทย. นี้ก็มีวี่แวว หรือความหมายแหงการตอสูอยู
ในตัว . การที ่จ ะมีช าติไ ทยอยู ไ ด มัน ตอ งเต็ม ไปดว ยการตอ สู ; การตอ สู นั ้น
ตอ งประกอบไปดว ยคุณ ธรรม หลายอยา งหลายประการ, ประกอบไปดว ย
วิธีการ หลายอยางหลายประการ จึงตองพูดกันใหเพียงพอ.
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เยาวชนกับศีลธรรม

ตรียางคธรรม ที่พูดมาแลว เล็งถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ซึ่งเดี๋ยวนี้กําลังพูดถึงกันอยูมากทีเดียว; เพราะมีการกระทําที่ผิดพลาด เกี่ยวกับสิ่ง
ทั้งสามนี้ มาตลอดเวลา จนเยาวชนของเราไมรักชาติ, หรืออยากจะไมมีชาติ;
หรือวาเยาวชนของเราเกลียดศาสนา เห็นศาสนาเปนยาเสพติด หรืออะไรทํานองนี้ไป;
และเยาวชนสวนหนึ่ง ก็ไมยอมรับสถาบันกษัตริยวาเปนสิ่งที่จําเปน.
นี่ ขอให คิ ดดู เถอะว า มั น จะเกิ ด อะไรขึ้ น ; ดั งนั้ น เราจึ งต อง พู ด กั น ถึ ง
เรื่อ งนี ้ หรือ สิ ่ง ทั ้ง สามนี ้ ซึ่ง มีค วามหมายแหง การตอ สู , และเปน ปจ จัย แหง
การตอสู เพื่อความมีอยูแหงชนชาติไทย.
นี้ เป น เรื่อ งกล าวอย างรวมๆวา ชนชาติ ไทยจะต อ งอยู อยู ก็ ต อ งอยู
ดวยการตอสู การตอสูก็ทําใหถูกตองในสิ่งที่ควรจะทํา; อยางนอยก็ในสิ่งทั้งสาม
ที่เราเรียกกันวา สถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีรายละเอียดที่พูดถึง
แล ว ในการบรรยายครั้ ง ที่ แ ล ว มา. แต ใ นครั้ ง นี้ เอ ย ถึ ง เรื่ อ งนี้ อี ก ก็ เพราะว า
เปนปจจัยแหงการตอสู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เพื่อจํางาย อยากจะสรุปใหเปนคํากลอน คงจะมีประโยชนบาง คํากลอน
นี้จะวา ดังตอไปนี้ :มีชีวิต
ชาติวิลาส
สองนั้นจะดี
เปนหัวหนา

มีใหดี
นั้นตองมี
ตองมีธรรม และตัวอยาง

ตองมีชาติ
ศรีศาสนา
ราชา
ทุกอยางไป.

www.buddhadassa.in.th

ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน

๔๐๕

ประเทศชาติ
ไมมีกาย
ศาสนา
ไมมีใจ

เหมือนรางกาย
ใจจะอยู
นั้นเหมือนใจ
ก็เหมือนตาย

ใหคิดดู
อยางไรได
ฝายนามกาย
ซากกายนอน.

มหากษัตริย
ที่บัญชา
รวมกันไป
ไมมวยมรณ

เหมือนสติ
กายและใจ
คลายกับงาน
ไทยเจริญ

และปญญา
ใหเปนสมร
สหกรณ
เกินเปรียบเอย.

ใจความสําคัญ วา : ชาติ นี้มัน เหมือนกับกาย, ศาสนาเหมือนกับใจ,
มหากษัตริยผูทําความสัมพันธใหสิ่งทั้งสองนี้ เนื่องกันเปนสมร. "สมร" นั้นลูก
เด็ก ๆ ก็รู ในปทานุก รมแปลวา "รว มตายดว ยกัน ". ถา กายกับ ใจเปน สมรกัน
คื อ รว มกิ จ กรรมทุ ก อย า ง, รว มเป น รว มตาย รวมอะไรอยู มั น ก็ อ ยู ได . นี้ ช าติ
เหมือนกาย, ศาสนาเหมือนใจ, พระมหากษัตริยผูทําใหสิ่งทั้งสองนี้สัมพันธกัน
ในฐานะที่เปนหัวหนาและเปนตัวอยางในทุกกรณี. เมื่อคนเขาใจเรื่องนี้ ก็จะเห็นได
วา นี้ คืออุปกรณ แห งการตอสู อยางสูงสุด; ความที่จะคงอยูได ไมสูญ สลายไป
เพราะทําถูกในเรื่องนี้. รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งทั้งสามนี้ พูดแลวในการบรรยาย
ครั้งกอน; แตนี้อางมาในที่นี้อีก ก็เพื่อเปนการทําใหมันเนื่องกันมา ในเรื่องของ
การตอสู.
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เยาวชนกับศีลธรรม
( เริ่มบรรยายตามหัวขอแหงการบรรยายครั้งนี้.)

ทีนี้ก็จะไดพูดถึง ศีลธรรมแหงการตอสู. จะขอทบทวนวา ทําไมเรียก
การตอสูวาศีลธรรม หรือเรียกศีลธรรมวาการตอสู?
ศี ล ธรรม ในความหมายนี้ คื อ เหตุ แ ห งความปกติ ; เราไม มี ความ
ปกติ เราตอ งตอ สู เ พื ่อ ความมีป กติ; การกระทํ า อยา งนั้น เรีย กวา ศีล ธรรม
ในฐานะเปนเหตุแหงความปกติ.
ทําไมศีลธรรมเปนการตอสู? เพราะวาเปนการที่ตองประพฤติ ตองกระทํา;
หรือสวนมากก็เปนเรื่องที่ตองฝนใจกระทํา. เพราะวากิเลสมันชักชวน แตในทางที่
จะใหทําชั่ว ความมีศีลธรรมตองฝนกิเลส ตองตอสูกับกิเลส หรือเพื่อจะฆ า
กิเลสเสียในที่สุด. นี้จงมองดูศีลธรรมในความหมายที่วา เปนการตอสู.
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การกระทํ า ของมนุษ ยท ุก อยา ง ลว นแตก ระทํ า เพื ่อ อยู ร อด; ไป
คิดดูเถอะ ไมวาการกระทําอะไรละ ถาถูกตองตามที่มนุษยควรจะทําแลว มันจะเปน
การกระทํา เพื่อ ใหอ ยูรอดทั้งนั้น :รอดในหลายๆชนิด ในหลายๆระดับ . ดังนั้น
จึงไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม; เพราะมนุษยนี่มันเคลื่อนไหวไปเพื่อการอยูรอด.
ถามันเปน เรื่องผิด เปนเรื่องชั่วของคนพาล มันก็ตองถือวา เป น
ศีล ธรรมของคนพาล; แตเ รายอมรับ ไมไ ด เราไมเ รีย กวา "ศีล ธรรม" เราเรีย ก
วา "อธรรม". ขอนี้มันเนื่องดวยสัญ ชาตญาณ ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายตองตอสู
เพื่อความอยูรอด; เราจึงมีสัญชาตญาณแหงศีลธรรมคือการตอสูเพื่อความอยูรอด.
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ดูความหมายของคําวา "ตอสู".
ที นี้ จะดู ถึ ง ความหมายของคํ า ว า "ต อ สู "; คํ า วาต อ สู มั น ก็ มี ห ลาย
แบบ : ตอ สูที่ ไมป ระกอบดว ยธรรม ก็มี, ตอ สูที่ ประกอบดว ยธรรม ก็ม ี;
ยกตัวอยาง เชนวาการตอสูทางการเมือง การตอสูแบบการเมือง มันก็มีการกระทบ
กระทั่ง กระเทือน ไปหมด, จนกระทบแมแตกับรัฐบาลของประชาชนนั้นเอง. ดูแลว
ก็นาระอา สําหรับการตอสูแบบการเมือง.
แต ถ า มั น เป น การต อ สู แ บบธรรมะ มั น ไม เป น อย างนั้ น เลย. มั น ไม
กระทบ มัน ไมก ระทั่ง มัน ไมก ระเทือ นในระหวา งบุค คล; และจะยิ่งไปกวา นั้น
อีก ถึงกับวาจะไมกระทบ กระทั่ง แมกับขาศึกดวยซ้ําไป. ถาเราเกงจริง มีธรรมะ
จริง เปนการตอสูดวยศีลธรรมจริง ก็จะทําใหขาศึกนั้นพายแพภัยตัวเอง.
คําวา "แพภัยตัวเอง" นี้ บางคนอาจจะไมรูจัก โดยเฉพาะลูกเด็กๆ;
คือ เราทําชนิดที่เราไมตองไปแตะตองกับเขา ทําใหเขาพายแพแกตัวเอง; เพราะวาง
แผนการไวดี. การตอสูอยางนี้ ไมตองกระทบ กระทั่ง แมกับขาศึก; แตขาศึก
ก็สลาย กระจัดกระจายวินาศไปในที่สุด; อยางนี้ก็เปนประโยชนอยางหนึ่ง มาเปน
ตัวอยางของการตอสูในทางธรรม.
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เดี๋ยวนี้ เราทําผิดกันในเรื่องนี้ เพราะวา "เมาการเมือง" จะทําอะไรก็เปน
การเมืองไปเสียหมด; มันก็เปนการตอสูแบบการเมือง ตอสูกับขาศึก. ยกตัวอยาง
เหมือนกับการปราบผูกอการราย ที่กําลังทําอยูทั่วไปในเวลานี้ ถาเราทําแบบการเมือง
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ก็ เห็ น เขาเป น ข าศึ ก ; ต างฝ ายต างเป น ข าศึ ก มุ งรายต อ กั น ; แล วก็ จะฆ ากั น ให
วินาศ.
แตถ า จะตอ สู ก ัน แบบธรรมะ; ก็เ ปลี ่ย นรูป เปน วา เขาก็เปน คน
ในครอบครัวของเรา ที่เผอิญมีความคิดผิดเห็นผิดไปชั่วขณะ. มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
เราก็ไมถือวา เขาเปนขาศึก; แตจะถือวาเขาเปนคนในครอบครัว ที่กําลังเขาใจผิด
จะตองดึงกลับมา สูความเขาใจถูก.
การทะเลาะวิวาทนั้ น มั น มี กัน ได แม ในครอบครัว; สามี ภ รรยาก็ยั ง
ทะเลาะวิวาทกัน; อยางมากมีถึงกับวากีดกัน คือเอาเปนเอาตายตอกันและกันทีเดียว.
แต แ ล ว มั น ก็ ยั ง กลั บ คื น ดี กั น ได ; เพราะมั น เป น การวิ ว าทในครอบครั ว . ที นี้ ใ น
สั งคมเราก็ ค วรจะคิ ด อย า งนั้ น ในโลกนี้ เราก็ ค วรจะคิ ด อย า งนั้ น ว า โลกนี้ มั น เป น
ครอบครัวใหญ; ทําความเขาใจกันเสมอไป เหมือนกับวาคนในครอบครัว เราก็
ไมมีขาศึก ที่จะตองประหัตประหารกัน; มีแตคนที่เกิดความเขาใจผิดกันบางครั้ง
บางคราว แลวก็ทําความเขาใจกันเสีย.
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นี่เราไปตั้งใหเขาเปนขาศึก มันก็เกิดขาศึกขึ้นมา ก็ไดรบราฆาฟนกัน;
ฉะนั ้น อยา ไปหาวา ใครเปน ขา ศึก . แตจ ะคิด วา เขาเปน เพื ่อ นของเรา ที ่เผอิญ
มี ความเขาใจผิ ด ด วยเหตุ บางอยางบางประการ ในบางครั้งบางคราว; ก็ รีบทํ าความ
เขาใจกันเสี ย เรื่องมันก็จะไมลุกลามกันไปมากมาย จนถึงกับวินาศดวยกันทั้งสองฝาย.
นี้เปนตัวอยางของการตอสูทางการเมือง, กับการตอสูทางธรรมะ.
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เดี๋ย วนี้ เราอยากจะใหเ ยาวชนของเรา รูจัก การตอ สูท างธรรมะ
ที่เรียกวา ศีลธรรมแหงการตอสู.
การต อสู นี้ มี มากมายหลายแบบ แต ในที่ สุ ดก็แยกออกได เป น ๒ แบบ;
คือ วา สู กั น อย างธรรมะ หรือ วา สู กั น อย างกิ เลส; การกระทํ าสองอยางนี้ ยอ ม
จะตองกันลิบลับ. เดี๋ยวนี้เราจะแนะนําเยาวชนของเราโดยหวังวา จะใหเขาเปน
อภิชาตบุตร คือทําอะไรดีหรือถูกตองยิ่งกวาบรรพบุรุษยิ่งๆ ขึ้นไป จึงไดแนะวิธี
การตอสูในทางธรรมะ เทานั้น.

การตอสูทางธรรมมีทั้งภายในและภายนอกตัวเอง.
ทีนี้เมื่อพูดถึง การตอสูทางธรรมะ แลว มันก็ยังตองแบงใหเขาเขาใจชัด
เจนวา มันมี การตอสูภายใน และ การตอสูภายนอก. คําวา "ภายใน" หมายถึงใน
ตัวเรา ก็มีเรื่องที่ตองตอสู, "ภายนอก" หมายความวา มีอะไรหรือใคร ที่อยูนอก
ตัวเราที่จะตองตอสู.
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ทีนี ้ จะพูด กัน ถึง การตอ สู ภ ายใน กัน กอ น, ตอ สู ภ ายใน เรีย กวา
ตอสูกับตัวเอง หรือตอสูกับชีวิต. ตอสูกับตัวเองนั้น ฟงแลวก็นาขัน; วาทําไม
ตัว เองเกิด เปน ๒ ตัว ขึ ้น มา. ที ่จ ริง มัน ก็เปน อยา งนั ้น ; ตัว เองฝา ยต่ํ า คือ กิเลส
ก็ม ี, ตัว เองฝา ยสูง คือ ความรูส ึก ผิด ชอบชั ่ว ดี นี ้ มัน ก็มี. มัน เกิด เปน ตัว เอง
หรือตั วกู ขึ้ นมา ๒ ตั ว; ก็ ต องต อ สู กั น . ถ าตั วเองฝ ายชั่ วชนะ มั น ก็ ทํ าชั่ ว มั น ก็

www.buddhadassa.in.th

๔๑๐

เยาวชนกับศีลธรรม

วิน าศ; นี ้เ ราไมต อ งการ. เราตอ งการใหต ัว เองฝา ยดีม ัน ชนะ; แลว ก็
ประสบความสําเร็จ ตามความหมายของความรอดของมนุษยเรา.
ที่ วา "ต อ สู กั บ ชี วิ ต " นี้ มี ใจความสํ าคั ญ วา ชี วิต มี วิวัฒ นาการ, มี
วิวัฒนาการนั้นควบคุมยาก; มันจะวิวัฒนไปแตตามสัญชาตญาณ คือไมดีขึ้น หรือ
บางทีก็จ ะเลวลง ฉะนั ้น จึง ตอ งมีก ารตอ สู  คือ ปรับ ปรุง ใหช ีวิต นั ้น มัน เปน ไป
ในทางที่ดีขึ้น.
หรือจะพูดอยางภาษาชาวบานธรรมดาก็ได วาการมีชีวิตอยูในโลกนี้ มันยาก
ลําบากเหลือเกิน; อยางนอยมันก็ตองหากิน แลวมันก็หาไดดวยความยากลําบาก
มันจึงตองตอสู ใหรอดอยูได. หรือจะมองดูอีกทางหนึ่งวา ชีวิตนี้มัน มีปญ หาอยู
ตลอดเวลา มั น ก็ ต อ งแก ไข; อย างนี้ ก็ เรีย กวา เป น การต อ สู ภ ายใน คื อ เป น การ
ตอสูกับตัวเองหรือชีวิต.
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พิจารณาดูการตอสูภายในสําคัญกวาภายนอก.

สิ่งที่ จะตองดูไป ก็ตอ งดูให เห็ นวา การต อสู ภ ายในนี้ สําคัญ ที่ สุด ;
สํ า คั ญ กว า การต อ สู ภ ายนอก เพราะเหตุ ไร? เพราะเหตุ ว า ถ า ชนะในภายในแล ว
จะงา ยดายในการที ่จ ะชนะในภายนอก. เราทํ า อะไรใหสํ า เร็จ ไมได; เพราะ
บั งคั บ ตั วเองไม ได . เมื่ อ ตั ว เองก็ บั งคั บ ไม ได แ ล ว จะไปบั งคั บ คนอื่ น อย างไร. เอา
ชนะตัวเองไมไดแลว; จะเอาตัวเองไหนไปชนะคนอื่น.
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ดัง นั้น ตอ งบัง คับ ตัว เองได, ตอ งชนะตัว เองได, นี ้เรีย กวา ชนะ
ภายใน. การต อสู ในภายในจึ งสํ าคั ญ หรือจําเป น ก อนการต อสู ภายนอก; ชนะการ
ตอสูภายในแลว ก็ชนะการตอสูภ ายนอกได โดยอัตโนมัติดวยซ้ําไป หรืออยาง
นอ ยก็โ ดยงา ยดาย. นี ้ข อใหส นใจ ทํ า สงคราภายใน ใหเ สร็จ สิ ้น เสีย กอ น;
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําสงครามกับสิ่งที่เรียกวากิเลส.
เดี๋ยวนี้ เราจะดูใหหมดจดสิ้นเชิง เราก็จะ แบงแยกการตอสูในภายในนี้
ออกเป น ๒ ชนิ ด คื อ การต อสูท างกาย หรือ ทางวัตถุ นี่ ชนิ ดหนึ่ ง, แล วก็ ตอ สู
ทางจิตหรือทางวิญญาณ นี่อีกชนิดหนึ่ง.
เมื่อพูดถึง การตอสูทางกาย ทุกคนก็พอจะมองเห็นได วารางกายของเรานี้
จะตองทําอะไรบาง? อยางนอยที่สุด เราจะตองบริหารกาย ใหมันรอดชีวิตอยูได;
นี้ก็เปนการตอสูอยูแลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เราขี้ เกี ย จจะทํ า ให มั น เหน็ ด เหนื่ อ ย แต แ ล ว มั น ก็ ต อ งทํ า ; นั่ น แหละ
เรียกวาการตอสู. ถาปลอยตามความรูสึกแลว เราจะขี้เกียจอาบน้ํา ขี้เกียจทํา
ความสะอาดรางกาย เปนตน; กระทั่งวาถาทําได ก็จะไมถายอุจจาระปสสาวะดวย
ซ้ําไป มันมีความขี้เกียจ. แตแลวมันจะปลอยอยางนั้นไมได มันก็ตองตอสู : คือ
ทําการบริหารรางกายไป กระทั่งทํางานอาชีพหาเลี้ยงชีวิตไป; กระทั่งวาหนาที่การ
งานอื่นๆ แมมิใชอาชีพ ที่ตองทําก็ยังมี.

แตถาจะใชความหมายของคําวา "อาชีพ" ใหกวางๆ แลว ก็เรียกวาอาชีพ
ไดทั้งนั้น คือ "อาชีพ" แปลวา ดํารงชีวิตอยูได. ทุกอยางทําเพื่อดํารงชีวิตอยูได
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จะเปนการทํามาหากิน หรือการสมาคม การอะไรก็ต าม; เพื่อ ดํารงชีวิต อยูได
นั้นก็เรียกวาอาชีพได; ตอสูทางกายก็คือวา โดยพื้นฐานแลว ทําใหดํารงชีวิตอยู
ไดทางกาย.
เรายังมี โรคภั ยไขเจ็บ แยกออกไปอีกส วนหนึ่ งวา เรายั งมี อุ ปสรรค เช น
โรคภัย ไขเ จ็บ ; เราก็ ตอ งตอ สู  เพื ่อ จะชนะอุป สรรค เชน โรคภัย ไขเ จ็บ .
คนเปนอันมาก ก็ไมคอยมีความรูหรือสติปญ ญา เกี่ยวกับเรื่องนี้; เพราะฉะนั้น
เขาจึงตองตายไปไมใชนอย เพราะการเอาชนะโรคภัยไขเจ็บไมได ทั้งที่มันควรจะได
คือมันไมยากลําบากหรือวาสูงสุดเกินไป.
แต แ ล ว เขา ไม รู จั ก ต อ สู จึ งไม อ าจจะเอาชนะได . ที่ เลวมาก ก็ ยั ง
เปนหิด เปน เหา เปนขี้กลาก เปนอะไรอยูอยางนี้; เรียกวามันไมมีความรูในการ
ตอสูเอาเสียเลย; และเรายังมีการกระทําทางกาย ที่ตองทําใหเหมาะสมอยางอื่นอีกทุกๆ
อยา ง. รวมความแลว เปน การ ตอ สูใ นทางกาย; เมื ่อ ตอ สูไ ด ก็ม ีศ ีล ธรรม
ในขอนี้ ในสวนนี้.
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เราจะใหลูกเด็กๆ ของเรามีศีลธรรม ในขอนี้ โดยที่ไมตองบกพรอง ลูก
เด็กๆ ของเราขี้เกียจบาง เห็นผิดบาง ก็ทําผิดในเรื่องนี้; จึงนับวาเปนเรื่องหนึ่งที่จะ
ตอ งสนใจ ชว ยเหลือ ใหเขาทํา ถูก . นั้น เปน เรื่อ งทางกาย; ยัง ไมสํา คัญ เทา กับ
เรื่องทางจิต.

การตอสูภายในตองแยกเปนทางจิต, ทางวิญญาณ.
ทีนี้ เราก็มาถึง การตอสูทางจิต. การตอสูทางจิตนี้ ขอแยกออกเปน
๒ ชนิด, หรือ ๒ ระดับ. พวกเราที่นี่ เคยใชคําวาทางวิญญาณมาจนเคยชินแลว;
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พวกอื่นเขาไมเขาใจก็มี. ดังนั้น สําหรับ พวกเราที่นี่ ก็พูด ไดงายๆ วา การตอ สู
ทางจิต และ ทางวิญญาณ.
การต อ สู ท างจิ ต นี้ มี ๒ ชนิ ด ๒ ระดั บ อย างนี้ ; ถ าไม เรียกอย างนี้
แตจะเรียกใหคนทั่วๆ ไปที่อื่นเขาเขาใจไดทันทีดวย; เราก็จะเรียกเสียใหมวา การ
ตอสูทางจิตนั้นมี ๒ อยาง : ๑. การควบคุมจิต ๒. การควบคุมกิเลส. บางคน
จะสงสัยวา จิตกับกิเลสนี่ มันเปนอันเดียวกันหรือเปลา? ที่จริงไมใชอยางเดียวกัน
จะอธิบายใหฟง แลวก็จะเห็นไดเอง.
การควบคุมจิต นั้นนะ เราทําใหจิตเทานั้นแหละ มันปกติ ใหเปน
จิต ที ่ป กติ; อยา เปน จิต ที ่ฟุ ง ซา น หดหู  หรือ วา ไรส มรรถภาพ. ควบคุม จิต ให
มีสมรรถภาพ, ควบคุมจิตใหมีอนามัยทางจิต; นี้เรียกวาปญหาทางจิต.
ทีนี้ ควบคุมกิเลสนั้น หมายถึง ราคะ โทสะ โมหะ แลวแตจะเรียก.
กิเลสทั้งหลายเหลานี้มันมีได แมแกจิตที่มีอนามัยดี; แมเราจะมีจิตเขมแข็ง มีสมรรถภาพ มีอะไรก็ตามเถอะ จิตชนิดนั้นยังมีกิเลสได. ถามีกิเลสแลว มันก็เปนทุกข
เปนรอนไปหมด; ฉะนั้นจึงตองควบคุมกิเลสของจิตอีกทีหนึ่ง อยางหลังนี้แหละเรียก
วา ทางวิญญาณ.
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ตอ สูท างจิต ทํ า ใหจิต มีอ นามัย ของจิต มีส มรรถภาพของจิต ;
สวน ตอสูทางวิญญาณนั้น ทําไมใหมีกิเลสเกิดขึ้นแกจิต.
ถาเยาวชนลูกเด็กๆ ของเรา เขาไมรูจักมองอยางนี้; ก็ตองพยายามให
เขารูจักมองอยางนี้. เขามักจะรูสึกคลุมๆ คลุมเครือ คลุมๆ กันไปหมด วา ตัวกู,
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ตัวกูตองการอะไร ก็ตองเอาใหได ก็ตอง ตอสูไปตามที่กูอยากจะได; อยางนี้มัน
ก็ม ีแ ตท างที ่จ ะผิด . และแมวา เขาอยากจะได เขาก็ยัง ไมไ ด; เพราะเขาไมมี
จิตที่ประกอบไปดวยสมรรถภาพ ในที่สุดก็ตองเรียนทางลัด. เรียนทางลัด ก็คือไป
ทําชั่ว, ไปหาความชั่ว, ใชความชั่วเปนที่พึ่ง.
วิธีการตอสูภายในทั้งทางจิต, วิญญาณ.

ที นี้ จะพู ด ถึ ง การต อ สู ในกรณี นี้ นั้ น จะต อ งทํ าอย างไร? ในชั้ น แรก
จะพูด ไวเ ปน หลัก ทั ่ว ๆ ไปกอ น วา การตอ สู ใ ดๆ ก็ต าม มัน มีคู ข องมัน เปน คู ๆ
ที ่จ ะ เปน คู ป รับ เราก็จ ะเรีย กวา ธรรมสัจ จะ, ธรรมสัจ จะ -ตัว แทต ัว จริง แหง
ธรรม เฉพาะกรณี, เฉพาะกรณี.
อุปสรรคหรือปญหาหรือศัตรู มันมีอยูอยางไร; มันก็มีธรรมสัจจะที่จะ
เปนคูปรับแกปญ หานั้น เปนคูๆ ไป; เราจึงเรียกวาธรรมสัจจะเฉพาะเรื่อง. เชน
วา รางกายไมมีอนามัย ก็มีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องนั้น ก็ทําใหรางกายมีอนามัย. ไป
ศึกษาดู เขามีตํารับตํารา มีหลักเกณฑอะไรที่แนนอนอยูแลว.
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ถาเราควบคุมจิตไมได คือจิตไมเปนสมาธิ ไมปลอดโปรง ก็มีธรรมสัจจะ
สําหรับเรื่องนั้นอยูแลว; คือวา จะฝกสมาธิอยางไร ใหจิตนี้บริสุทธิ์ ใหจิตนี้ตั้งมั่น
ใหจิตนี้วองไวตอหนาที่การงาน ก็มีธรรมะสัจจะโดยตรง เพื่อจะตอสูในเรื่องนี้.
ทีนี้ ถาจิตมันหนักอยูดวยกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ก็มีธรรมสัจจะ
คือระบบปญ ญา หรือ วิปสสนา เพื่อใชในการตอสู เพื่อแกปญ หานั้นๆ ได สืบ
ตอไป.
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ทั้งหมดนี้เปนการตอสูภายใน มีธรรมะสัจจะเฉพาะเรื่อง ซึ่งพวกเราก็ไดยิน
ไดฟงกันมาแลว แทบจะทุกเรื่อง ถาไมลืมเสีย; ในที่นี้ไมมีเวลา จะเอารายละเอียด
นั้นมากลาวกันอีกเพราะเราตองการจะพูดแตเรื่องการตอสู.
เปนอันวา การตอสูภายใน สรุปความไดวา ตอสูกับตัวเอง หรือ
ตอสูกับ ชีวิต สําคัญ ที่สุด ; ตองทําใหเสร็จกอน แลวจึงจะตอสูภายนอกได, คือ
วา ภายในนี้ตองทําใหดีทั้งทางกาย ทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณ.

พิจารณาการตอสูภายนอกไดแกธรรมชาติกับบุคคล.
ทีนี้ ก็มาถึง การตอสูภายนอก ซึ่งก็มีเรื่องราวหลายอยางหลายประการ
อยูเหมือนกัน.
คํ าว า "ภายนอก" หมายถึ งนอกกาย หรือนอกตั วตน นอกตั วกู นี้ นอก
ออกไปขางนอก. การตอสูภายนอก ก็ควรจะแบงออกเปน ๒ ชนิด อยางเดียวกันอีก
คือ ตอ สู ก ับ ธรรมชาติ อยา งหนึ ่ง , แลว ตอ สู ก ับ คนบุค คล หรือ มนุษ ยด ว ยกัน
นี้อยางหนึ่ง.
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จะพู ดถึ ง ต อสู กั บธรรมชาติ ก อน เราเกิ ดมาในโลกนี้ ก็ อยู ในท ามกลาง
ของธรรมชาติ ที่แวดลอมตัวเรา; ทุกคนก็มองเห็น วาอะไรมันแวดลอมตัวเราอยู
ที่เปนธรรมชาติ นับตั้งแตดินฟาอากาศ กระทั่งตนไม. อยางที่เรานั่งอยูที่นี่ ก็เต็ม
ไปดว ยตน ไม; แตมัน ไมสํา คัญ เทา กับ วา ความเปลี่ย นแปลงของธรรมชาติ
ที่มีอํานาจเหนือชีวิตของคนและสัตว.
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ใครๆ ก็พอจะนึกออกวา เราอยูในโลกนี้ ภัยที่เกิดจากธรรมชาตินั้น มีอะไร
บ า ง? มี พ ายุ ก็ มี มี น้ํ า ท ว มก็ มี มี แ ผ น ดิ น ไหวก็ มี ; มี ค วามเปลี่ ย นแปลงในทาง
ธรรมชาติ จนเกิด ความเจ็บ ไขกัน ทั้ งบ านทั้ งเมื อ งก็มี . นี่ ก็เรียกวา ธรรมชาติ ที่
แวดลอมนั้น เกิดเปนปญ หาขึ้นมา; ถามันเปนมากกวาปญ หา มันก็ตองถือวา
เป นขาศึก. เราก็ต องตอสูเหมื อนกัน , ตอ สูอ ยางที่เป นป ญ หานั้ น เรียกวามันไม
รุนแรง; แตถาตอสูอยางเปนขาศึก แลวมันก็ถึงเปนถึงตายได.
วิธีการตอสูกับธรรมชาติ.

ที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติ นี้ ก็พอจะแยกออกไปได เปน ๒ อยางอีกเหมือนกัน
คือ ธรรมชาติชนิดที่พอจะอยูในอํานาจของเรา คือเรา แกไขได นี้อยางหนึ่ง, และ
ธรรมชาติชนิดที่ไมอยูในอํานาจของเราเสียเลย คือเรา ควบคุมมันไมได บังคับมัน
ไมได. เชน ถา มัน จะมีแ ผน ดิน ไหว อะไรนี ้ เราบัง คับ มัน ไดเมื ่อ ไร. เราก็ตอ ง
รับ เคราะห ก รรมอั น นั้ น ; พู ด อย า งคนชาวบ า นทั่ ว ไป ก็ เรีย กว า "เคราะห ก รรม"
อันนั้น. แตถาพูดอยางพุทธบริษัท ก็เรียกวา ตามธรรมดา ตามธรรมชาติ ไมใช
เคราะหกรรมเคราะหแกมอะไรที่ไหน มันเปนธรรมชาติที่เราควบคุมมันไมได.
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ทีนี้ เรา จะตอสูอยางไร? ถามันเปน ธรรมชาติที่พอจะอยูในอํานาจ
หรือ ควบคุม ได เราก็มีสิ่ง ที่เราเรีย กกัน ในเวลานี้วา "พัฒ นา" นั่น เอง. การ
พัฒ นา นี้ มีใจความสําคัญ อยูที่ จะตอสูกับธรรมชาติที่ พ อจะควบคุมได แกไข
ได; ใชอาวุธคือการพัฒนา ใหมันเปนอันตรายนอย หรือไมเปนอันตรายเลย.

เราจะมองเห็นไดทันทีวา สิ่งที่ประดิษฐขึ้นมาในโลกนี้ สวนใหญที่สุด
ก็เ พื ่อ จะแกไ ขปญ หาอัน นี ้; เรามีร ถ มีเ รือ มีอ ะไรตา งๆ, แมแ ตว า มีบ า นมี
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เรือนอยู ก็เพื่อตอสูกับธรรมชาติ สวนที่เราพอจะตอสูกับมันได. เราก็พัฒนาใหดีๆ
คืออยาพัฒ นาจนเฟอ จนกลายเปนปญหาขึ้นมาใหม; ตองพัฒ นาใหมันถูกตอง
ใหแกไขปญ หานั้นๆได. นี่เรา ตอ สูดว ยการพัฒ นา แกปญ หาที่เกิด มาจาก
ธรรมชาติ ชนิดที่เราพอจะควบคุมได.
ทีนี้ ธรรมชาติที่เราควบคุม ไมได เชนแผนดินไหว หรือแมที่สุดแต
น้ําทวมก็ตามเถอะ ในระดับที่เราควบคุมไมได เราจะตอสูอยางไร? เราก็ตอสูใน
ลักษณะที่ อยาให มั น ทํ าให เราเป นทุ ก ขได; ก็กลายเป น ทํ าจิ ต ใจของเราเสี ย ใหม
อยาใหตองเปนทุกขได.
นี่คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนา ก็มีอยูวา เมื่อสิ่งตาง ๆ มันเปนไปตาม
ธรรมชาติ ก็ยอมรับตามธรรมชาติ แลวเราก็ไมเปนทุกข; คือมีธรรมะประเภทหนึ่ง
ที่ทํ าให ปลงลงไปได , ปลงลงไปได นั่นแหละคื อ ไม เป นทุ กข. ถ ายังเป นทุ กขอ ยู
เรียกวา "ปลงไมได"; มัน ตอ งมีธรรมสัจ จะ เฉพาะเรื่องนั้นเหมือ นกัน ; ปลง
ลงไปใหได เชนวา มันจะตองตายอยางนี้. จะไปกลัวมันอยูทําไม? จะไปเสียใจ
กะมันทําไม? มันคนโงคือไปกลัวตาย แลวก็ไมมีประโยชน อะไร; ถามันตองตาย
มั น ก็ ต าย. ถ า ยั ง ควบคุ ม ได แก ไ ขได ก็ แ ก ไ ขไป; เมื ่ อ มั น แก ไ ขไม ไ ด
มันก็ตองตาย; ฉะนั้น จะไปกลัวสงครามอยู ไปกลัวแผนดินไหวอยู นี้มันเปน
คนโง.
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นี้ก็ ตองปลงไวล วงหน า แบบที่ เรียกวา "ตายเสี ยก อนตาย" นั้ นแหละดี ;
นี่เครื่องมือตอสูกับธรรมชาติ ชนิดที่มันไมอยูในอํานาจของเราเลย. เราก็ไมแพนะ;
อยาไปคิดวาตายแลวก็แพ; ตายมันเปนเรื่องของรางกาย. เรื่องของจิตใจนี้ มันไม
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ถูกครอบงําโดยความตาย; ยังมีจิตใจเปนอิสระ อยูเหนือความทุกขอยู คือไมเปน
ทุกขก็แลวกัน. นี้การตอสูกับธรรมชาติ เปนอยางนี้ พูดโดยยอ เทานี้ก็พอ.
ทีนี้ ตอสูกับบุคคลดวยกัน มันก็มีอะไรที่ตองตอสูอยูตลอดเวลา. บุคคล
ตอบุคคลนี้ เราจะมองดูใหดี มันก็เปนเรื่องที่จะตองตอสูตลอดเวลา.
คนที ่เรารัก มัน ก็ต อ งตอ สู อ ยูแ บบหนึ ่ง ; คือ มัน จะทํ า ใหเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งอยู เพราะคนที่เรารัก; มันก็ตองมีการตอสูเพื่อแกปญหานั้น.
ใครมีคนที่รักอยูมากๆ อยูอยางไรบาง; ก็ไปคิดดูเอาเอง ปญหาอันใดมันเกิดขึ้น
มาจากคนที่เรารัก เชน ทําใหตองนั่งรองไหอยูบอยๆนี้ ก็เปนปญหามาจากความรัก.
ทีนี้ วา บุคคลที่เราเกลียด หรือโกรธ หรือ เปนศัตรูกัน มันก็มีปญหา
ไปตามแบบของคนที่เปนขาศึกแกกันและกัน ก็ตอสูกันไปตามแบบนั้น.
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ทีนี้ แมบุคคลที่ ยังไมพูดไดวา รักหรือไมรัก มันก็มีปญ หา เชนวา
อยูดวยกันนี้ มันก็ตองมีปญหา. ฉะนั้น จึงเปนอันวา บุคคลอยูกับบุคคล เกี่ยวเนื่อง
กับบุคคล ในลักษณะใดก็ตามมันอยูในรูปรางของปญหาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงมีการ
ตอสู.
เอา, ทีนี้ เราก็จะแยกออกไปเปนประเภทๆ เพื่อเขาใจไดโดยงาย :-
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ประเภทที่หนึ่ง จะเรียกวา บุคคลภายใน.
บุคคลภายใน เชนในครอบครัว เราก็มีบุคคลภายในครอบครัว หรือ
วาในหมู ค ณะ ที่ รวมงานรวมการกั น ; ไม ได อ ยู กั น เป น ครอบครัวก็ จ ริง แต อ าจ
สัมพันธกันเปนหมูเปนคณะ คือเปนพวกเราก็แลวกัน; นี้มันก็มีปญหา.
ปญหาในครอบครัวมีอยางไรบาง? อยาใหอาตมาตองพูดกระมัง, อยา
ใหอาตมาตองพูดเสียเลยกระมังจะดีกวา; เพราะรูกันอยูแลว. ก็ไปคิดแกปญหาที่
เกิดขึ้นในครอบครัว ใหมันหมดจดไป ปญหาของหมูคณะที่รวมการงานกัน ก็มีอีก
ระดับหนึ่ง ก็ตองแกใหมันหมดไป. นี้เราก็จะเรียกวา มีธรรมสัจจะเฉพาะๆ อีก
เหมือนกัน.
ขอให รูจัก ใช คํ าวา "ธรรมสั จ จะ" นี่ ให ถูกต อง คื อแปลวา ตั วจริง
ของธรรมะที่จะใชแกปญ หานั้นๆโดยเฉพาะ เพื่อบุคคลนั้นๆ ในกรณี นั้นๆ ใน
สถานะอยางนั้น. นี่เราจะเรียกกันเสียสั้นๆ วา "ธรรมสัจจะ" มันแปลกหูบางก็ไม
เปนไร; คนอื่นเขาไมมีใชก็ตามใจ เรามีใชก็แลวกัน. เราจะเรียกวา "ธรรมสัจจะ"
นั้นๆ เฉพาะกรณีนั้นๆ เอามาแกปญหาใหมันตรงกัน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ในครอบครัวหนึ่งๆ ก็มีปญ หาหลายๆ อยาง : เรื่องไมมีจะกินจะใช
เรื่องไมพอใชบาง, เรื่องขี้เกียจบางคนบาง, เรื่องไมซื่อตรงนอกใจบาง, อะไรๆ มันก็
มีห ลายๆ อยา งก็ม ีธ รรมสัจ จะนั้น ๆ แกป ญ หานั้น ๆ นี้เรีย กวา บุค คลภายใน
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ไมเรียกวาเปนขาศึกนะ; แตมันกลับมีปญหาเหมือนกับขาศึกชนิดหนึ่งเหมือนกัน
จนถึงกับทําใหคนบางคนทนอยูในครอบครัวไมได ตองหนีไปอยูเปนบรรพชิตไป.
นี่ประเภทที่หนึ่ง คือ บุคคลภายใน ที่มิใชขาศึก.
ทีนี้ ประเภทที่สอง เปนขาศึก.
จะพิจารณากันถึง ขาศึกชนิดที่เปนสงครามเย็น กอน คือขาศึกที่มิได
ใชอาวุธ หรือของมีคมทําลายชีวิตกัน; แตมันก็เปนขาศึก : ขาศึกทางการเมือง,
ขาศึกทางเศรษฐกิจ.การตอสูกันระหวางชนชั้น หรือวาฝายซายฝายขวา อะไรก็
ตาม, ที่ทํากันอยูในรูปของสงครามเย็นคือไมถึงกับหลั่งเลือด.
การตอ สูท างการเมือ ง มัน ก็มีพอที่จะแยกไดวา มีศีลธรรม, หรือ
ไมมีศีล ธรรม; ถา มีศีล ธรรมก็ยิ่ง ไมตอ งหลั่ง เลือ ด; ถา ไมมีศีล ธรรม ก็จ ะนํา
ไปสูสงครามรอน คือการหลังเลือด.
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คําวา "การเมือง" ในเวลานี้ เปนที่เขาใจแจมแจงกันดีแลว วาหมายถึง
อะไร? ก็ตอสูกันตามแบบประชาธิปไตย. แตประชาธิปไตยมันก็ยังมีอยู ๒ ชนิด
ที่ตรงกันขาม : ประชาธิปไตยโดยธรรมะ, กับ ประชาธิปไตยโดยกิเลส.
ประชาธิปไตยโดยกิเลส ก็ถือเอาตัวกูหรือพวกของกูเปนหลัก มันก็ได
ผูแทนอันธพาลเขาไปนั่งเต็มสภา.
แตถามันมี ประชาธิปไตยที่ถือธรรมะเปนหลัก มันก็มีผูแทนที่ประกอบ
ไปดวยธรรมะ เขาไปนั่งในสภา.
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ประชาธิ ป ไตยที ่ แ ท จ ริ ง นั ้ น จะต อ งอาศั ย หลั ก ของพระศาสนา
ที่เป นพื้ นฐานของศีลธรรม คื อ หลั ก ที่ วา "สัต วทั้ งหลายเป น เพื่ อนทุ กข เกิ ด แก
เจ็บ ตาย ด วยกั น ทั้ งหมดทั้ งสิ้น "; ถาใครมี หลักขอนี้อ ยูในใจ แลวก็ประพฤติ
กระทําพิธีกรรมของประชาธิปไตย ก็จะไดประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์และแทจริง.
เมื่อมันมีอยูอยางตรงกันขาม เปนสองอยางอยางนี้ ก็พอจะมองเห็นการตอสู
วา เรา ใชป ระชาธิป ไตยที ่ป ระกอบดว ยธรรม นั ้น แหละ ตอ สู ป ระชาธิป ไตยที่
ไมประกอบไปดวยธรรม.
หรื อจะเขยิ บมาดู ในแง ของสิ่ งที่ เรี ยกกั นว าเศรษฐกิ จ ป ญ หาเศรษฐกิ จมี
หลายรู ป แบบ; รูป แบบที่ กํ าลั งวุ น วายนั ก ก็ คื อ นายทุ น กั บ ชนกรรมาชี พ เขากํ าลั ง
ตอ สู ก ัน . ถา ตอ สู โ ดยธรรม ก็ไ มม ีก ารหลั ่ง เลือ ด, ถา ตอ สู โ ดยกิเ ลส ก็ม ีก าร
หลั่งเลือด เชน เขาจะชวนกันฆานายทุน เอาทรัพยสมบัติมาแบงกัน อยางนี้ก็มี ก็เปน
การตอสูตามแบบของกิเลส.
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ทีนี้ ถามีการตอ สูโดยทางธรรม ก็ไมตองฆ าแกงอะไรกัน เพี ยงแต
เปลี่ยนนายทุน ใหกลายเปนเศรษฐีใจบุญเสีย ก็หมดเรื่อง. เปนนายทุนนะ เงินของกู
อะไรก็ ข องกู ; แต ถ า เศรษฐี ใจบุ ญ นั้ น เขาไม คิ ด อย า งนั้ น . ถ า มี เงิ น ก็ ช ว ยคนอื่ น
แลวคนทั้งหลายนั้นแหละเปนคนของเรา; นายทุนก็ไมเห็นวา คนอื่นเปนคนของเรา.
แตถาเศรษฐีใจบุญ จะเห็นคนทั้งโลกเปนคนของเรา; มีเมตตากรุณ า. นี้เปลี่ยน
นายทุน ใหเ ปน เศรษฐีใ จบุญ เสีย มัน ก็ไ มต อ งฆา ฟน กัน . นี ่เ รีย กวา ขา ศึก
ประเภทสงครามเย็น นี้; ก็มีวิธีแ กไขโดยวิธีศีล ธรรม, มีศีล ธรรม แลวก็แ กไขได.
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สรุปความแลว จะตองระบุไปยัง ธรรมะสูงสุดขอหนึ่ง คือ ธรรมสัจจะ
แหงการทําความเขาใจแกกันและกันอยางถูกตอง.
เดี๋ยวนี้ ไมมีการทําความเขาใจแกกันและกันอยางถูกตอง ขอใหทาน
ทั้งหลายพิจารณาดู แมในครอบครัวมันก็ยังกีดกัน; เพราะมันไมมีความเขาใจอัน
ถูกตอง ระหวางกันและกัน.
โดยทั่ วๆไปก็ ไม มี ความเข าใจอั นถู กต อง ระหวางชาติ แต ละชาติ จึ งมุ ง
ทําลายลางกัน เปนขาศึกกันโดยทางการเมือง โดยทางเศรษฐกิจ. นี้เรียกวาสงคราม
เย็น เปนขาศึกแกกันและกัน โดยใชสงครามเย็นเปนเครื่องมือ.
เยาวชนของเราจะตองมี ศีลธรรม รูจักตอสูขาศึก คือสงครามเย็น
ดวยคุณธรรมอันสูงสุด คือ การทําความเขาใจซึ่งกันและกัน. อยาไดตั้งหนา
ทําลายลางกัน โดยวิธีเอาเปรียบกัน เปนตน ซึ่งไมมีทางจะยุติ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ ประเภทที่สาม ขาศึกภายนอกชนิดที่ใชสงครามรอน.

สงครามรอน ก็คือ อาวุธประหัตประหารกันโดยตรง; ไมมีการเจรจา
ไมมีการทําความเขาใจ. ขอนี้มันก็จําเปนอยูเหมือนกัน ในบางกรณีมันทําความเขาใจ
กันไมได หรือมีกิเลสมาก จนไมยอมทําความเขาใจกัน ก็ไดฆาฟนกันเปนสงครามรอน.

อุบายตอสูสงครามรอน มีอยูอยางหนึ่ง อาตมาก็เคยพู ดมามากแลว
เรื่อ งนี้ วา ใหร บกัน ไปพลางแลว ก็แ ลกธรรมะกัน ไปพลาง; คือ จะฆา ฟน กัน

www.buddhadassa.in.th

ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน

๔๒๓

ไปก็ตามใจ ถามันชวยไมได ก็ฆ าฟ นกัน ไป. แตพรอมกันนั้น จงแลกธรรมะกัน
ไปพลาง; หมายความวายังมีการเจรจากันอยู แลกวัฒนธรรมกันไป ในการรบที่ยืดเยื้อ;
การรบนั้นก็จะหยุดลง หรือซาลง หรือยุติไปได.
ขอให จ ดจํ าคํ านี้ ไวด วย จะแก ป ญ หาทุ ก อย าง แม ในส วนบุ ค คล จะ
ทะเลาะกัน หรือมีเวรมีภัย จะกินเลือดกินเนื้อกันกับคนขางบาน ที่รั้วบานตอกัน
ทําอยางไรได ; มั น ก็มี การทะเลาะกั น . แต ขอให "มี การแลกธรรมะกั น ไปพลาง";
ตองใชอุบายที่ฉลาด วิธีการที่ฉลาด ที่จะทําใหพูดถึงธรรมะกันอยูเสมอ. เชน จะยิง
ปนใสผูกอการราย ก็ควรจะมีถอยคําฝากไปดวยวาอยางไร เพื่อจะแลกธรรมะกันไปพลาง.
ถาเปนการรบสมัยโบราณ เขาไมมีปน เขามีลูกศร; เพราะฉะนั้นเขียน
จดหมายคาดไปกับลูกศรก็ได เขาก็อานดู; เขียนขอความวา "เราไมไดรบกันเพราะ
เปนขาศึกแกกันนะ, เรากําลังเขาใจผิดอะไรกันเล็กนอย, เราเปนพี่ นองรวมโลกกัน
เราจะไปรบกันทําไม"; อยางนี้บอยๆ มันก็คงจะดีขึ้น.
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เหมือนกับวา จะปราบผูกอการราย ถาโปรยใบปลิวลงไปใหทั่วไปหมด
วาเปนเพียงความตองการของชนสวนใหญ ตองการใหทานที่ดีดตัวออกไป ดวยความ
เห็น ผิด นั ้น ; เขา ใจถูก กลับ คืน สู ค รอบครัว เถิด . ยิง ปน ออกไป ก็ต ะโกนออก
ไปดวย พรอมกันไปวา : นี่ในนามของเพื่อน ในนามของญาติ ไมใชในนามของ
รัฐ บาลนะ. ที ่ฉ ัน ตอ งยิง ปน ออกไปนี ้ ในนามของเพื ่อ นสว นใหญ เขาตอ ง
การใหคุณกลับไปบาน ไปคืนดีกันเสียโดยเร็ว.
นี่ รบกันพลาง แลกธรรมะกันพลาง อยางนี้ ถาทําไปในนามของรัฐบาล
จะปราบขาศึกศัตรูของรัฐบาลแลว กลัววาจะยืดเยื้อ ไมมีที่สิ้นสุด เพราะไมรบกันพลาง
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ไมแลกธรรมะกันพลาง. แตถาทําในนามประชาชนดวยกัน ยิงปนนี้ มันจําเปนตอง
ยิงแลว เพราะวาคุณก็ยิงมา; แตวาเรายิงไป เพื่อจะเรียกรองคุณใหกลับไป สูความ
เปนคนไทยดวยกัน.
นี่แหละคือตัวอยางที่เรียกวา "รบกันพลางแลกธรรมะกันพลาง" เอาธรรมะ
มาเปน ขอ อา ง เพื ่อ จะใหเ ห็น วา เราไมจํ า เปน ที ่จ ะตอ งรบกัน . เราอยากจะ
ใหเยาวชนของเรามีศีลธรรมอยางนี้ แลวมีการตอสูดวยธรรมะ อยางนี้ ทั้งใน
สงครามเย็น และสงครามรอน.
เมื่อจะทําสงครามรอนแกกัน ก็ขอใหในใจนั้น นึกถึงความจริงอันสูงสุด
ของมนุษยวา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมด
ทั้งสิ้น".
มนุษยคนไหนก็ตาม โดยที่แทแลวมันเปน "เพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
ดวยกัน ทั้ง หมดทั้งสิ้น ". แมที่สุดแตวา มนุษ ยที่กําลังจอ งปน ใสกันและกัน อยูนี้
มันก็ยังเปน "เพื่อนทุกขเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้น" โดยกําหนด
กฎเกณฑของธรรมชาติ ธรรมชาติอันสูงสุด มันกําหนดมนุษยไวเปนอยางนี้.
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ฉะนั้น ขอใหนึกถึงความจริงอันนี้ หรืออํานาจของธรรมชาติอันนี้ วาเรา
มันทําผิดเสียแลว มันลวงละเมิดไปแลว; ก็ไมมีทางที่จะตองฆากัน หรือแมจะมี
การฆากันแลว มันก็ยุติไดโดยเร็ว.
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วินิจฉัยคําวา "สงคราม" กันดูบาง.

อาตมาอยากจะขอแทรกตรงนี้สักหนอย เรื่องความหมายของคําวา "สงคราม"
เพราะเอามานึ ก แล วมั น ขบขั น เหลื อ เกิ น ที่ เราใช ค วามหมายของคํ าว า สงครามนี้
อย างผิ ด ๆ. คําวา "สงคราม" นี้ ไม ไดแปลวา มาฆ ากัน นะ มั น ไม มี ตั วหนั งสื อ
ตัวไหนที่แปลวา เอา, มา, มาฆากัน.
คํ าว า "สงคราม" นั้ น ถ าเป น ภาษาบาลี มั น ก็ จะต องเป น สั ง คํ าหนึ่ ง
แล วเป น คามะ คํ าหนึ่ ง; มั นเป น สั ง และ คะมะ หรือ อาคะมะ ก็ แล วแต จะพู ด .
สังคะมะ ก็แปลวา ไปรวมกัน คือ มารวมกันนั่น, แปลวา มารวมกัน. เปนภาษา
ไทยงาย ๆ ก็วา มาพรอมหนากัน นั่นแหละเรียกวา สงคราม, สังคะมะ.
ที นี้ มาพร อ มหน า กั น ทํ า ไม? ไม ใช ม าฆ า กั น . แต ม าหากั น มาพรอ ม
หนากัน มาประชุมกันนี้ มันไมใชมาฆากัน; แตมันมาเพื่อทําความตกลงกัน อยาง
ใดอยางหนึ่ ง. นี่ ความหมายของคํ าวา "สงคราม" มั น คื อ อยางนี้ , ตั วหนั งสื อ มั น
เปนอยางนี้; ไมใชจับอาวุธมาฆากัน. มาเพื่อทําความตกลงกันอยางใดอยางหนึ่ง
ในสิ่งที่มันเปนปญ หา; เชน มันมีประโยชนอันขัดกัน มันก็มาพรอมหนากัน แลว
ก็แกปญหาอันนั้น.
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ดังนั้น เราจึงมีคําพูด ที่ใชกันมาแตบรมโบราณดึกดําบรรพ วา "สงคราม
ปาก" ก็มี ในพระบาลี มีคําวา "เทวาสุรสงคราม"; เทวาสุรสงคราม สงคราม
ระหว างเทวดากั บอสู ร เขาทํ าสงครามรอนกั นจนเบื่ อแล ว. คราวหนึ่ งก็ มาตกลงกั นว า
ทําสงครามเย็น คือ สงครามปาก, มาโตกันดวยปาก ถึงความผิดถูกของสิ่งที่กําลัง
กระทําอยู มันก็ตกลงกันได. ฝายที่ยอมแพ ก็ยอมแพดวยเหตุผล คือไมดื้อดึง.
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ถามัวดื้อดึงดวยเหตุผลอยู สงครามปากมันก็ทําไมได ทําไมสําเร็จเหมือน
กัน; ทําไม สํ าเร็จด วยสงครามปาก มั นก็นํ าไปสูสงครามป น. ป ปาก กับ ป ป น
ไมเ หมือ นกัน นะ;ป ปน โปง ออกไปก็ม ีค นตาย, ป ปาก พน ออกไปก็ไ มมี
คนตาย. แต จ ะทํ า ความเข า ใจกั น ได ด ว ย มี ส งครามชนิ ด หนึ่ ง เรีย กว า สงคราม
ปาก.
นี้ ในชาดกอั น หนึ่ ง ก็ มี ชื่ อ ว า ธรรมาธรรมะสงคราม อย างที่ ในหลวง
รั ช กาลที่ ๖เอามาแต งคํ าฉั น ท นี่ "ธรรมาธรรมะสงคราม" ก็ เรื่ อ ง เทวาสุ ร สั งคาโม
นั่นเอง มาเรียกเสียใหมวา "ธรรมะสงคราม" ทําสงครามกันดวยธรรม, ดวยหลัก
ธรรม. แกปญหากันดวย สงครามปาก.
แลวยังมีเรื่องขําขันวา บางทีเขาก็เลนการพนัน สะกา เลนสะกา เปนตน;
ถาใครแพ ก็ยอมแพสงครามเสียเลย ไมตองใชอาวุธ อยางนี้ก็มี. หรือแสดงฝมือ
อะไรกัน ก็ต าม เมื ่อ แพฝ ม ือ แลว ; ก็ย อมแพเสีย เลยทั ้ง กองทัพ . หรือ กระทั ่ง วา
ครั้งหนึ่ง เขาให รบกัน แต หั วหน า ฝายละคน ออกมารบกัน ; ถ ามั น แพ กัน แลวก็
แพแลว เหลือนอกนั้นก็แพหมด ไมตองฆาฟนใหตายกันลงไปทั้งกองทัพ อยางนี้ก็มี.
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ตอเมื่อมันไมมีหนทางจะยุติไดดวยสงคราม คือทําความเขาใจกันแลว มันจึง
จะมาถึงสงครามอาวุธ ฆ ากันดวยอาวุธ; แตถึงอยางนั้น เขาก็ยังมีหลักมีเกณฑ
ไม ทํ า สงครามป า เถื่ อ น อย า งเดี๋ ย วนี้ ที่ จ ะเอาระเบิ ด ปรมาณู ใ ส ล งไป แล ว ใคร ๆ
ก็ ต ายหมด : คนผิ ด หรื อ ไม ผิ ด ลู ก เล็ ก เด็ ก แดงอะไร มั น ก็ ต ายหมด; อย า งนี้ มั น
เปนสงครามปาเถื่อน.

สงครามสมัยโบราณที่เราไดอานไดฟงมา เขาไมตองทําใหมันตองตายกัน
มากๆอยา งนั ้น ; มีอ ะไรมาตัด สิน มาทํ า ความเขา ใจกัน ได, หรือ แมร บกัน ตัว
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ต อ ตั ว อย า งนี้ ก็ ยั งดี , มั น ยั ง ประกอบอยู ด ว ยธรรมะหรื อ ศี ล ธรรม อย างใดอย า ง
หนึ่งอยู ไมมากก็นอย.
นี่ ศี ลธรรม มั น ขจั ดสงครามได และคําวา "สงคราม" นี้ ไม จําเป นจะ
ตอ งเอาอาวุธ เขา เขน ฆา กัน ; เปน แตม าพบหนา กัน ประชุม พรอ มกัน แลว
ทําความตกลงกันอยางใดอยางหนึ่งใหมันเสร็จสิ้นไป; นั่นคือความหมายของคําวา
"สงคราม".
ถาเราถือความหมายของคําวา "สงคราม" อยางนี้; เรื่องก็จะไมเป น
อยางเดี๋ ยวนี้ คือ ไม ตองฆ ากันตายเป น รอ ย เป น พั น เปนหมื่ น เป นแสน. ฉะนั้ น
สงครามที่ ฆ ากั น ตาย เป นรอย เป นพั น เป นหมื่ น เป นแสน มัน ก็ หากลิ่ น ไอ
แหงศีลธรรมไมพบ.
เอาละ, เราจะพูดอีกทีหนึ่งวา ถาทําสงครามเพื่อความยุติธรรม จะเรียกวา
ศีล ธรรมก็ไ ด; แต เดี ๋ย วนี ้ มัน ไมไ ดทํ า เพื ่อ ความเปน ธรรม เพื ่อ พิท ัก ษค วาม
เปนธรรม แตมันทําเพื่อประโยชนแหงตัวกู - ของกู รวมพวกกันไปลางผลาญพวกอื่น
เพื ่อ ประโยชนแ กต ัว กู - ของกู นี ่ เปน สงครามภูต ผีป ศ าจ ไมป ระกอบไปดว ย
ศีลธรรมเลย.
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ขอใหทุกคนสนใจ และเขาใจคําวา "สงคราม" ไวในลักษณะอยางที่วามานี้
สังคมะ แปลวา ไปพรอมกันในที่กําหนดนัดหมายไว แลวไปทําความตกลงกัน
ดวยปากก็ยิ่งดี หรือดวยการประลองฝมือ อยางใดอยางหนึ่งก็ได แตไมถึงกับฆากัน
ใหวินาศอยางเดี๋ยวนี้.
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นี้คือ ความหมายของคําวา "สงคราม"; ที่ขอใหเอาไปคิดกันดูเสียใหม
ใหทําสงครามชนิดนี้ คือมาทําความตกลงกัน.
สงครามที่มีความหมายอยางนี้ ยังไมคอยมีใครรูจัก ในโรงเรียนก็ไมสอน
วามันมีความหมายอยางนี้; พอพูดถึงสงคราม ก็เอาอาวุธเขาทําลายลางกันอยางเดียว.
ตอสูขาศึกดวยสงครามรอน นี้เปนประเภทที่สาม ของการตอสูของบุคคล.
ทีนี้ มาถึง ประเภทที่สี่ อยากจะใชคําวา ตอสูกับสังคมวิปริต.
สังคมวิปริต ฟ งยากหรือฟ งงาย? อาตมามีความหมายวา สังคมนั้ นกําลั ง
วิป ริ ต ปราศจากศี ล ธรรม จะโดยเหตุ ป จ จั ย อะไรก็ ต าม. สั งคมนั้ น กํ า ลั งวิ ป ริ ต
อย างยิ่ ง คื อ เป น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ไปหมด, มี ค วามพิ รุธทางศี ล ธรรมไปหมด, อยู กั น
อยางมิจฉาทิฏฐิ.
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ขอนี้มีได โดยเหตุผลที่เราอาจจะมองเห็นได คือจะเปนยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง
ซึ่งเกิดความวิปริตทางความคิดความเห็น แลวก็ "เห็นกงจักรเปนดอกบัว" : เห็นชั่ว
เปน ดี, เห็น ชั่ว เปน ดี หนัก เขา ๆ ศีล ธรรมก็เสื่อ มไปๆ จนในที ่สุด ถึง ยุค ที่เรีย ก
กันวา มิคสัญญี.

คํานี้ มีกลาวไวในพระคัมภีร ในรูปพุทธภาษิตก็มี : สัตถันตรกัปป ก็คือ
ยุคที่เขาจะใชศาสตราวุธเปนเครื่องตัดสินปญ หา เรียกวา ยุคมิคสัญญี นี้คือ
สังคมวิปริตอยางยิ่ง.
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ถาเราตกเขาไปอยูในสังคมอยางนั้น ในเวลานั้น เราจะทําอยางไร? เราจะ
ตอสูอยางไร? ถึงแมเดี๋ยวนี้ปจจุบันนี้หยกๆ ก็ดูใหดีเถอะ สังคมกําลังวิปริตอยู
มาก; อาชญากรรมจึงเต็มไปทั้งบานทั้งเมือง : อาชญากรรมเพราะทรัพ ยสมบั ติ
ก็ม ี, อาชญากรรมเพราะเรื่อ งทางเพศ ก็ม ี, อาชญากรรมที ่ไรเหตุผ ล อยางอื ่น
ก็ยังมี; นี่สังคมกําลังวิปริตหรือไม?
เดี๋ยวนี้เราไดยินเขาพูดกันวา เมื่อยากจนมันก็ตองแกปญหาตามที่เราจะทําได
ก็ เลยใช อ าชญากรรมเป น เครื่ อ งแก ป ญ หา, หรื อ ว า เมื่ อ การศึ ก ษามั น เดิ น ไปผิ ด
ทํ า ให ค นหลงไปในเนื้ อ ในหนั ง ในความเอร็ ด อรอ ยทางเนื้ อ ทางหนั ง ; เขาก็ บู ช า
กามารมณกันเปนการใหญ. จัดสิ่งตางๆเพื่อสนองความรูสึกทางกามารมณกันเต็มบาน
เต็มเมือง, ในกรุงเทพ ฯ มีมากที่สุด; ก็เกิดอาชญากรรมทางเพศ แลวก็นิยมกัน
เปนอันมาก. นี้เรียกวา สังคมวิปริต หรือยัง?
อาตมารู สึ ก ว า มั น เริ่ ม วิ ป ริ ต แล ว ; เพราะไปบู ช าอบายมุ ข . สั ง คม
ไหนบูชาอยายมุข ก็เรียกวา เปนสังคมวิปริต ไปทําสิ่งที่ไมตองทํา.
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ถามองดูกันในแงเล็กๆนอยๆแลว เดี๋ยวนี้กําลังวิปริตมาก แมในบานเรา.
ที่ นี่ ที่ ไชยานี่ ก็ มี ม าก ความเห็ น ที่ วิ ป ริ ต ไปทํ า สิ่ ง ที่ ไ ม ต อ งทํ า ; ก็ เป น อบายมุ ข
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา เสียเวลาเปลาๆ เสียเงินเปลาๆ แลวจะใหโทษดวย ใหโทษ
แกรางกายจิตใจดวย; สังคมวิปริตโดยที่มิจฉาทิฏฐิกําลังครอบงํา.
ที นี้ ยั งมี สั ง คมวิ ป ริ ต อย า งอื่ น อี ก คื อ มั น เป น ผลที่ เนื่ อ งมาจากเหตุ
การณ อ ย างอื่ น ก็ ได . เช น หลั งสงครามใหม ๆ สั งคมก็ วิป ริต หรือ วิก ฤติ ก ารณ
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อยางอื่น ที่อาจจะมีขึ้นในโลกตอไปในอนาคตมันก็ทําใหสังคมวิปริต. อยางนี้มัน
ไมเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิโดยตรง; แตเกี่ยวกับปฏิกิริยา ของอะไรบางอยางที่มากระทบ
กระเทือน ทําใหสังคมวิปริต.
ฉะนั้น สังคมวิป ริต ก็มี ได ทุ ก หนทุ กแห ง และทุ กเวลา ไมมากก็น อย;
ฉะนั้นเราจะตองรูจักแกปญหานี้ สอนเยาวชนของเราใหรูจักแกปญหานี้ ในสังคมที่
วิปริต.
คํ าพู ดที่ ทํ าให ลํ าบากมี อยู ประโยคหนึ่ ง คื อประโยคที่ วา "เข าเมื องตาหลิ่ ว
ให ห ลิ่ ว ตาตาม" นี้ อ าตมาเห็ น ว า เป น เรื่อ งบ า ; เข า เมื อ งตาเหล แล ว จะต อ งตาเหล
ตามไปทํ าไมละ. เราก็เป นคนตาดี ตอไปดี กวา คือเราจะต องทํ าใหมั นถูกอยูเสมอ;
ไมไปรวมวิปริต, ไมไปรวมการกระทําผิดกับเขาดวย. ถาไปรวมกันอยางนั้นหมด
มันก็ยิ่งวิปริตมากขึ้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แตวา เขาอาจจะมีความหมายอยางอื่นก็ได ที่วา "เขาเมืองตาหลิ่ว" แลวก็
ทํ าอะไรพออย า ให มั น ไปขั ด ขวางกั บ คนพวกนั้ น เอาตั วรอดไปที ; แม ทํ า อย า งนี้
มัน ก็ไ มเปน ศีล ธรรมนัก . เขา เมือ งตาหลิ ่ว ก็ไ ปชว ยแกต าหลิ ่ว ใหม ัน เปน ตาดี
เสียดีกวา.

มีป ญ หาวา สัง คมมัน วิป ริต แลว เราก็จ ะตอ งแกไ ขความวิป ริต
สุ ด ความสามารถที่ จะแก ไขได ; เมื่ อแก ไขไม ได มั นก็ ไปเข าป ญ หาเดี ยวกั นกั บ ที่ ว า
ธรรมชาติที่เราบังคับไมได; แลวเราก็ใชธรรมสัจจะสําหรับจะปลงลงไป อยาใหเรา
ตองเปนทุกขก็แลวกัน.
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สมมติวา เขาเปนมิจฉาทิฏฐิกันทั้งบานทั้งเมืองทั้งโลก; เราก็ไมตอง
เปนหรอก, แลว เราก็ไมตองเปนทุกข. แมวาจะตองตายไป ก็ไมตองเปนทุกข,
แลว ก็ ไมวิป ริต ดว ย; นี้เรีย กวา เปน ทางรอดเฉพาะตน ก็เปน หลัก อัน หนึ ่งใน
พระพุทธศาสนา คือ เราแยกออกมาเสียจากความผิดพลาด มาอยูในความถูกตอง. แลว
จิตใจของเรานี้ เราสามารถจัดตั้งเสียใหม โดยไมตองยึดถืออะไร, ไมตองผูกพัน
อะไรกับ อะไร; มัน ก็ เปน จิต ใจที ่เ ปน อิส ระ. สิ ่ง รอบตัว เราจะเปน อยา งไร;
เราก็ไมจําเปนจะตองไปทุกขไปรอน. จะเอาไฟมาเผา มันก็ไมตองรอน คือไมตอง
เปน ทุก ข. รอ นก็รอ น; แตไ มต อ งเปน ทุก ข; มัน ก็ต ายไปก็ไ ด มัน ก็เ ปน เรื่อ ง
ของรางกาย.
อุบายเอาความรอดเฉพาะตนตามหลักของธรรมะนี้ ควรจะเขาใจ
กั น ไว . ถ า หากวา สั งคมมั น วิ ป ริต ไปจริง ๆแล ว ; เราก็ อ ย า วิ ป ริต เลย ควรจะถื อ
ธรรมะตอไปตามเดิม; แลวเราอาจจะรอดไดทั้งทางรางกาย ทั้งทางจิต ทั้งทางวิญญาณ.
ถารางกายมันรอดไมได; ทางจิตทางวิญญาณมันรอดได.
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แตถาเรา มี ปญ ญาจริงเราจะแกไขป ญ หาได แมทางรางกาย เอาตัว
รอดได; ไมต อ งตายในทา มกลางสัง คมที ่ม ัน วิป ริต . มัน มีห วัง มากถึง อยา งนี ้;
ทางกายก็ รอด, ทางจิ ต ก็ รอด; แต ถ าทางกายมั น ไม รอด ก็ เอาทางจิ ต รอดไว ก็
แลวกัน. นี้เรียกวา เราตอสูกับสังคมวิปริตไดดวยศีลธรรม.

สรุปวา สิ่งที่ตอสูขาศึกทั้งหลาย คือสัมมาทิฏฐิ.
เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ พอจะสรุปความไดวา สิ่งที่จะตอสูขาศึกทั้งหลาย
ทั้งภายนอกภายในอะไรทุกๆอยางไดนั้น ก็คือ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาทิฏฐิอยางเดียว
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ก็พอ, เปนสัมมาทิฏฐิที่สรางขึ้นมาดวยธรรมสัจจะ เฉพาะกรณี เฉพาะกรณี; คือ
เรามีความเขาใจถูกตอง สําหรับเรื่องนั้นๆ สําหรับกรณีนั้นๆ. เพราะเรารูจริง เขา
ใจจริงเห็นจริง ในกรณีนั้นๆ; อยางนี้เราเรียกวา ธรรมสัจจะ ไดสรางสัมมาทิฏฐิ
ขึ้นมาเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณีนั้นๆ, แลวเราก็รอดได ดวยสัมมาทิฏฐิอันนั้นเอง.
ถาใหอางบาลีมันก็อางได วามีพระบาลีกลาวไว วา สมฺมาทิฏฐิ สมาทานา
สพฺ พํ ทุ กฺ ขํ อุ ป จฺ จ คุ - บุ ค คลล วงความทุ ก ข ทั้ งปวงได เพราะถื อ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ,
สัมมาทิฏฐิจะทําใหลวงพนจากความทุกขทั้งปวงได.
เดี๋ยวนี้ เรามี การต อสู หรือเรากําลังพู ดถึงเรื่องการต อสู ต อสูกับป ญหา
ตอ สูกับ ความทุกข; แลวใชสัม มาทิฏ ฐิ โดยประการทั้งปวง. การตอ สูอ ยางนี้
เรีย กวา ตอ สู ด ว ยศีล ธรรม, หรือ วา การกระทํ า อยา งนี ้ก ็เรีย กวา ศีล ธรรมแหง
การตอสู ซึ่งควรจะมอบใหกับเยาวชนลูกหลานของเรา.
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สรุป ความเป น การทบทวนอี ก ที ห นึ่ งวา การต อ สู นั้ น มี ห ลายรูป แบบ
แตเราเลือกเอารูปแบบที่ประกอบไปดวยศีลธรรม มามอบใหแกเยาวชนของเรา.
เราตอ งชวยศึกษาแทนลูกหลานของเรา; เขามัน ยังเล็ก เกินไป; เรามันแกแลว.
เราชวยศึกษาเอาไว สําหรับไปอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรา ใหรูจักตอสูดวยศีลธรรม;
เขาก็จะเปนผูมีศีลธรรมในการตอสู, นี้เปนหนาที่ของพุทธบริษัทโดยตรง.
สิ่งที่จะตองตอสู นั้น เราแยกเปน ภายใน และ ภายนอก. ที่เปน
ภายใน นั้น เปน การตอสูอ ยูในตัวชีวิต นั่นเอง. ปญ หาทางรางกายก็ใหชนะไป,
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ปญหาทางจิตก็ชนะไป, ปญหาทางกิเลสก็ชนะไป, เพราะสัมมาทิฏฐิดวยเหมือนกัน.
เมื่อเสร็จการตอสูภายในแลว จะเปนการงายดายที่สุด ที่จะชนะการตอสูภายนอก.
ตอ สูภ ายนอก นั้น แยกเปน ธรรมชาติ ก็มี, เปน บุค คล ก็มี.
ธรรมชาติที่เราพอจะบั งคับ ได เราก็ต อสู ดวยพั ฒ นา. ที่ บั งคับ ไม ได ก็ตอ สูด วย
ธรรมสัจจะ ขอใดขอหนึ่งที่มันสมควรกัน เพื่อวาจิตของเราอยาเปนทุกข ก็พอแลว.
ทีนี้ ศัตรูที่เปนบุคคล ดวยกันนั้น แบงเปนภายในครอบครัวก็มี, เปน
ขาศึกภายนอก โดยสงครามเย็นก็มี โดยสงครามรอนก็มี, กระทั่ง สังคมมันวิปริต,
นี้ก็ ตองตอสูดวยธรรมสัจจะที่จะสรางสติปญญาโดยเฉพาะขึ้นมา สําหรับแก
ปญหานั้นๆ.
พุ ท ธบริ ษ ั ท มี ท างรอดได โดยประการทั ้ ง ปวง; ต อ งใช คํ า ว า
"โดยประการทั้งปวง"; คือ เราอาจจะแกไขสังคมใหถูกตอง แลวรอดกันทั้งหมด
ก็ได, และถือวาเปนหนาที่ดวย. ทีนี้ถาบังเอิญวามันแกไขไมได ไมมีใครเอากับเรา
แมแตสักคนหนึ่ง; เราก็หาทางรอดสําหรับเราคนเดียว ไปอยูกับพระเจาเสียเลย,
ไมมีปญหาไมมีความทุกข. นี่แหละคือธรรมะจะชวยแกปญหา.
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ขอใหท า นทั้ง หลายสนใจ เรื่อ งการตอ สูอ ยา งมีศีล ธรรม หรือ
ศีลธรรมแหงการตอสูเพื่อตัวเอง. ถาเรายังเปนเยาวชนอยู คือเรายังมีสติปญญา
นอย, หรือวาเพื่อเยาวชนลูกหลาน ของเรา, และเพื่อลูกหลานของคนอื่นๆดวย
เพราะวาเด็กๆ มันจะเนื่องกัน; ชวยปองกันไวเสียแตเนิ่นๆ.
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เชนวา ถาเราจะทําลายหมัดที่สุนัข ตองทําลายทุกตัว; ทําลายแตตัวเดียว
ที่เรารักหมัดที่สุนัขตัวอื่น มันก็มาอีก มันก็ไมได มันก็ไมสิ้นสุด.
เพราะฉะนั้ น เพื่ อเห็ นแก ม นุ ษ ย หรือโลกแล ว ก็ ขอให มี ใจกว าง คิ ดถึ ง
"สั ต ว ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง เป น เพื่ อ นทุ ก ข เกิ ด แก เจ็ บ ตาย ด ว ยกั น " มี ป ญ หา
อยางเดียวกัน มีหัวอกเดียวกัน. นั่นแหละคือหลักของพระพุทธศาสนา.
อาตมาจะตองขอยุติการบรรยายวันนี้เพียงเทานี้ เมื่อคืนนี้ไมคอยสบาย เดี๋ยวนี้
ไมมีแรงจะพูดแลว. ขอโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดพระบาลีที่สงเสริมกําลังใจ สําหรับ
การแกปญหาโดยทางศีลธรรมตอไป.
-------------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๑๑หินโคง ๑๙ มี.ค. ๒๐

ทางเขว และ ทางตรงของเยาวชน.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายประจําวันเสาร เปนครั้งที่ ๑๑ แหงภาคมาฆบูชานี้ อาตมาก็ยัง
คงกลาวโดยเรื่อง เยาวชนกับศีลธรรม ตอไปตามเดิม และในครั้งนี้มีหัวขอยอยวา
"ทางเขวและทางตรงของเยาวชน".
[ คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา ๔๓๗. ]

ขอไดทําความเขาใจวา การบรรยายที่เปนชุดอยางนี้ มีความจําเปนที่จะ
ตองกลาวไปตามลําดับของเรื่อง; อาจจะไมไดฟงธรรมะ ตรงตามความตั้งใจที่จะฟง;
แตถึงอยางไรก็ดีก็ตองมีเรื่องที่ควรจะฟงอยูนั่นเอง.
๔๓๕
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การบรรยายเพื่อเยาวชนนี้ บรรยายกับคนแก เพื่อวาคนแกจะไดทํา
หนา ที ่ข องตน คือ ทํ า เยาวชนใหเดิน ถูก ทาง. ถา ยังไมรูธ รรมะที่ค วรจะรูอ ยา ง
เพียงพอแลว ก็ยังตองถือวาเปนเยาวชนอยูนั่นเอง; เพราะฉะนั้นเยาวชนบางคน
อาจจะหัวหงอกแลวก็ได. ถาเปนอยางนี้ธรรมะนี้ก็สําหรับเยาวชนเชนนั้นดวย ก็ขอ
ใหตั้งใจฟงในฐานะเปนเรื่องของเยาวชน.
ถาพูดถึง ความเปนพุทธบริษัท เราก็มีหนาที่ที่จะตองชวยกันอบรม
เยาวชนอยู นั ่น เอง คือ ทํ า คนที ่ย ัง ไมรูใ หรูขึ ้น มา. นี ้เ ปน พระพุท ธประสงค
ซึ่งพระพุทธองคทรงย้ําแลวย้ําอีก.
ปญ หาทุกอยางของมนุษยเรา แกไดดวยสิ่งที่เรียกวา "สัมมาทิฏฐิ"
คือความรูความเห็นความเขาใจอันถูกตอง; แมที่สุดแตความเชื่ออันถูกตอง ก็รวม
อยูในขอ นี ้ดว ยเหมือ นกัน . สัม มาทิฏ ฐิเปน สิ ่งที ่จ ะปอ งกัน การเขวออกไปนอก
ทาง จึงเปนเรื่องที่ตองเอามาพูดเกี่ยวกับเยาวชน.
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ขอใหเราทุกคนระลึกถึงเปนอยางยิ่ง ถึงมนุษย, มนุษยชาติ, หรือมนุษย
ทั้งโลก. ถา จะถือ เสีย วา ตัว ใครตัว มัน นี ้ก ็ไ มถูก ตามพระพุท ธประสงคเลย;
วาโดยที่แทแลว เรามีความรับผิดชอบอยูโดยธรรมชาติ. เราจะรูสึกตัวในเรื่องนั้น
หรือไมรูสึก ก็ไมเปนประมาณ; ความที่ตองรับผิดชอบโดยธรรมชาติ ก็มีอยูนั่นเอง.
ถาเราทําไมถูกตองในเรื่องนี้ เราก็ตองเปนทุกขกับเขาดวยเหมือนกัน ตามที่ธรรมชาติ
จะลงโทษ.
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๔๓๗

เราไดพูดกันมาแลว จนชัดเจนแจมแจงวา เยาวชนเปนผูสรางโลกใน
อนาคต คือวาโลกในอนาคตจะเปนอยางไร นั้นมันแลวแตวาเยาวชนในบัดนี้ ที่เขา
โตขึ้น แลวเขาก็จะจัดจะกระทําไป ตามความตองการของเขา; ดังนั้นโลกในอนาคต
มันจึงขึ้นอยูกับเยาวชนนั่นเอง.
ทีนี้ ใครเลา จะสรา งเยาวชนในปจ จุบ ัน ? ก็คือ คนแกๆ เหลา นี ้;
คนแกๆ ในบัด นี้ สรา งเยาวชนในบัด นี้ขึ้น มาอยา งไร? เยาวชนเหลา นั้น โตขึ้น
ก็สรางโลกในอนาคต. ขอใหคิดดูในขอนี้เปนสวนสําคัญ แลวก็จะเกิดกําลังใจ ใน
การที่จะชวยกันอบรมแกไขเยาวชน.
รวมความวา การกระทํานี้ มันเนื่องกับการสรางโลกมนุษยเราโดย
ตรง; เราจะเกณฑใหผีส างเทวดาที่ไหนมาชวยสราง มันเปน ไปไมได. หรือ ถา
มาชวยสราง มันก็คงจะไมตรงกับความประสงคของเรา. นี้คือสิ่งที่เราจะตองคิดนึกดู
ใหดี; และเนื่องดวยความรับผิดชอบดวย.
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การที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนั้น มันก็เรียกวามีสิทธิมีเสรีที่จะปฏิเสธ;
แตถาปฏิเสธเขาแลว มันจะเปนอยางไร? ก็ควรจะไดคิดดู. เมื่อ ปฏิเสธหนาที่
ที่จ ะตอ งทํา แลว ; ดูเหมือ นวา ความเปน มนุษ ยจ ะไมมีเ หลือ อยูเลย; เพราะ
วาความเปนมนุษยนั้น มันอยูที่ทําหนาที่ของมนุษย, เดี๋ยวนี้เราก็กําลังพูดถึงหนาที่
ของมนุษย; แมมันจะลึกซึ้งไปบาง แตก็ไมยากเกินกวาที่จะเขาใจ.
[ เริ่มบรรยายตามหัวขอของการบรรยายครั้งนี้ ]

ในครั้งที่แลวมา ไดบ รรยายถึง ศีล ธรรมแห งการต อสูสําหรับ เยาวชน
โดยการที่ไดมองเห็นวา เยาวชนกําลังตอสูอยูในลักษณะที่ผิด คือไมไดตอสูใน
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สิ่ งที่ ค วรต อ สู ; กลั บ ไปต อ สู เพื่ อ การทํ า ลายล า งโลกไปเสี ย อี ก ; เป น การหลั บ หู
หลับตาตอสู เพราะความรูไมเพียงพอ. นั้นก็ยอมแสดงถึงความหมาย ของการที่
เขาไดเ ขวออกไปนอกทาง. เขาจะตอ งละหนทางเขว; แลว ก็เ ดิน ใหต รงทาง.
ดังนั้น ในวันนี้ จึงอยากจะพูดถึงเรื่อง ทางเขวหรือทางตรงของเยาวชนนั่นเอง.
....

....

....

....

ปญหาอันเปนเหตุใหเยาวชนเดินทางเขว.
เมื่อพูดถึงทางเขว ก็อยากจะพูดถึง ปญหาตาง ๆ ที่ กําลังมีอยูในโลกนี้
ในเมื่อเยาวชนเขาไดเดินทางเขว หรือที่เกี่ยวเนื่องกันไปโดยปริยาย เกี่ยวกับการเดินทาง
เขวของเยาวชนนั้น ๆ.
ใน ข อแรก อยากจะกลาวถึง เยาวชนทั่ วไปทั้ งโลก, เยาวชนทั่ วไป
ทั้งโลก กําลังเดินตามกันกันไป ในลักษณะที่เปนการทําลายโลก.
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ขอใหพิจารณาดูใหดี. อาตมาก็ไมเคยไปเที่ยวที่ไหนทั่วโลก; ก็อาศัย
การได ยิ น ได ฟ ง จากข า วสารที่ ค วรจะเชื่ อ ถื อ ได ; หรือ แม จ ะคํ า นวณโดยเหตุ ผ ล
จากผลที่ ป รากฏอยู ทั่ ว ๆ ไป; ก็ ทํ าให รูสึก อยางเดี ย วกั น วา เขากํ าลั งเดิ น ไปใน
ลักษณะที่ทําลายโลก ดวยความเมาในสิ่งที่เรียกกันวา "วัตถุนิยม".

ไดพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแลว จนจะเปนที่เขาใจกันไดแลว วา วัตถุนิย มกํ า ลัง ครองโลก คือ โลกกํ า ลัง กา วหนา ยิ ่ง กวา วิ่ง ในการที ่จ ะประดิษ ฐวัต ถุ
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ตาง ๆ ขึ้นมา สําหรับมอมเมาคนในโลก ใหลุมหลงไปในสิ่งที่ไมควรจะมี, ไมควร
จะหามา, เพื่อทําตนใหติดอยูในรสของวัตถุนิยมนั้น ๆ.
เยาวชนทั่ วไปทั้ งโลก จึงไม ไดมองดู อะไรอื่น; มองดูแตวา ทํ าอยางไร
จึงจะไดสนุกสนานเอร็ดอรอย ในทางของวัตถุนิยม ใหสุดเหวี่ยงของเขา. เขาไมตอง
การศาสนา, ไมตอ งการพระเจา , ไมตอ งการธรรมะ, ไมตอ งการอะไรหมด;
นอกจากรสของวัตถุนิยม ที่จะตองแปลกยิ่งๆ ขึ้นไป.
ทีนี้ ขอที่สอง ก็อยากจะมองดู เยาวชนไทยของเรา ก็เปนเหมือนๆ
กั น กั บ เยาวชนในโลก; และกํ าลั งเดิ น ตามก นเขา เพราะวาประเทศไทยเราก็ต าม
กันประเทศตะวันตก.
เยาวชนไทยก็เอาอยางเยาวชนตะวันตก อยางหลับหูหลับตา เชน
เดียวกัน. เมื่อหลงใหลในวัตถุนิยมถึงขนาดนั้น ก็มีผลในการตามใจตัวเอง, มีผล
รายเกิดขึ้นหลายสถาน; แตโดยเฉพาะอยางยิ่งแลวก็คือ ทําให เยาวชนไทยของเรา
ไมรูจักสถาบันทั้งสาม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เหมือนอยางที่
บรรพบุรุษของเรา เคยรูเคยยึดถือ ทั้งโดยตรงและโดยออม. เพียงเทานี้ก็พอจะเห็น
ไดวา เป น สิ่งที่ น าอันตรายอยางยิ่ง; เป น ป ญ หาที่ ควรจะหยิบ ขึ้น มาพิ จ ารณาดู .
และในที่สุดก็ จะพบวา มันเกิดมาจากการเดินทาง ที่เขวออกไปจากหนทาง
ของพระธรรม.
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ดูลักษณะของการเขว.
ทีนี้ สิ่งที่จะดูกันตอไป ก็จะดูที่ ลักษณะอาการของการเขว นั่นเอง.
อะไรเรียกวา ความเขว? หรือการเขว. คําวา "เขว" ตามภาษา
ธรรมดาก็คือวา มัน หลีก ออกไปจากหนทางที่ตรง หรือที่ถูกตอง. ถาหากวา
"เขว" จากทางที่ผิด มาสูทางที่ถูก; อยางนี้เรากลับไมเรียกวาเขว; จะเรียกวา
"เขว" ตอเมื่อแหวกแนวจากทางที่ถูก ไปสูทางที่ผิด.
เมื่อพูดถึง "การเขว" ก็อยากจะขอรอง ใหเราทุกคนพิจารณาดูกันอยาง
ลึกซึ้ง ไมใชดูแตเพียงวา มันกําลังมีอยูอยางไร ในแงของการบานการเมือง;
อยากจะใหดู ลึกซึ้งลงไปถึงธรรมชาติของมนุษย ทีเดียว.
ดังนั้น ประการที่หนึ่ง ก็อยากจะเรียกวา เขวโดยธรรมชาติ.
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เขวโดยธรรมชาตินี้ ควรจะนึกถึง มนุษยเรามีธรรมสัจจะ คือตัวจริง
ตัวแทแหงพระ-ธรรม, สําหรับจะประพฤติปฏิบัติ จากความทุกขไปสูความดับ
ทุกข เปนการกระทําเพื่อใหเกิดสันติสุขสันติภาพ ของบุคคลและของสังคม ตามกฎของ
ธรรมชาติ. เมื่ออะไร กระทําไป ในลักษณะที่มัน ออกนอกทางของธรรมชาติ
อันเรนลับนี้แลว ก็เรียกวาเขวไปโดยธรรมชาติ.
คนทุกคนมีความจริง ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเหมือนกันหมด; แตก็
แทบจะทุกคนเหมือนกัน ไมไดสํานึกในขอนี้. ทีแรกก็เดินมาตามกฎของธรรมชาติ;
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ตอมาก็แยกทางกันเดิ น ตามความพอใจของตน จึงเกิดความแตกแยกกันขึ้น ตามความ
เห็นผิดหรือเห็นถูก. แลวจึงเกิดมีบุคคลที่มีความคิดนึกตางกัน, มีความมุงหมายตางกัน,
มีประโยชนอันขัดกัน, ก็เปนปญหาที่เรื้อรังอยูในโลก.
ถ า ทุ ก คนเดิ น มาอย า งถู ก ต อ ง ตามกฎของธรรมชาติ ; ป ญ หาเหล า นี้
ก็ จ ะไม มี . แต เดี๋ ย วนี้ มั น เป น ไปไม ได เพราะมั น ก็ ได มี , และมั น ก็ ได มี อ ย างที่ ใครๆ
จะต านทานไวไม ได. นี้ เราเรียกวา มั น เขวโดยธรรมชาติ ในนิ สั ย สัน ดานของ
มนุษยเรา.
ทีนี้ ประการที่สอง จะเรียกวา เขวในทางศีลธรรม.
สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ศีล ธรรมก็เ ปน กฎของธรรมชาติ ดว ยเหมือ นกัน ,
เปน ไปตามกฎของธรรมชาติ; แตว า ยอมใหม นุษ ยป รับ ปรุง บัญ ญัต ิ แตง ตั ้ง
ขึ ้น ได ตามที ่เ ห็น สมควร; ดัง นั ้น จึง มีพ ระศาสดาหรือ นัก ศีล ธรรม บัญ ญัติ
ศี ล ธรรมขึ้ น ตามความเหมาะสมของหมู ม นุ ษ ย นั้ น ๆ ในถิ่ น นั้ น ๆและในยุ ค นั้ น ๆ
โดยเฉพาะ. แต ถึ ง อย า งไรก็ ค วรจะเรีย กได ว า บั ญ ญั ติ สิ่ ง ที่ ค วรจะมี ในหมู ม นุ ษ ย
ดวยกันทั้งนั้น.
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เดี ๋ย วนี ้ม ีก ารเขวในทางศีล ธรรม ถึง กับ แกไ ขศีล ธรรมที ่ถ ูก ตอ ง
อยู แ ล วก็ มี ; แต ส วนใหญ ก็ ล ะทิ้ งหรื อ เหยี ย บย่ํ าศี ล ธรรม ตามที่ ป รากฏว าเป น ที่ พึ่ งแก
มนุ ษ ย ม า โดยตลอดเวลา; เพราะมี ค วามมึ น เมาในวั ต ถุ นิ ย มนั้ น ยิ่ ง ไปเสี ย กว า
ยาเสพติดใดๆ.
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ขอใหสัง เกตดูใ หดีวา ไมใ ชศ าสนาเปน ยาเสพติด ; แตวัต ถุน ิย ม
เปน ยาเสพติด ที ่ยิ ่งกวา ยาเสพติด . แลว คนก็เอามาอา งในลัก ษณะที่มัน ขัด กัน
จนเห็นศาสนาเปนยาเสพติด; ดังนี้เปนตน.
ที นี้ ใน ประการที่ ส าม ก็ อ ยากจะเรีย กชื่ อ ว า เขวในทางการเมื อ ง.
สิ่งที่เรียกวา การเมือง นั้น เมื่อมองดูโดยลึกซึ้งแลว ก็คือศีลธรรม
อันหนึ่งดวยเหมือนกัน. แตเดี๋ยวนี้ เขาไมไดมีการเมือง ในลักษณะที่เปนศีลธรรมกัน
เสีย แลว กลายเปน เรื่อ งที่แ สวงหาอํา นาจและใชอํา นาจ; อยา งที่เ รีย กกัน วา
ไมส ะอาด ก็คือ สกปรก นั่น เอง; เกิดการเขวจนอยูในรูปของสุด เหวี่ย ง คือ
ขวาจัดหรือซายจัด ตามที่เรียกกันอยูในปจจุบันนี้.
อาการชนิดนี้ไมเคยมี ในยุคที่คนยังเกี่ยวของกันอยูกับศีลธรรมหรือศาสนา,
ก็คือ ยังไมเขว. ตอ เมื่อ มีก ารเขว มัน จึง จะแยกออกไปเปน ขวาจัด หรือ ซายจัด ;
ทั้ งหมดนี้ มั น เนื่ อ งด วยเรื่อ งของเศรษฐกิ จ ซึ่ งเนื่ อ งมาจากวัต ถุ นิ ย ม. คนเป น ทาส
ของวั ตถุ แล ว ก็ จั ดระบบเศรษฐกิ จของตน ไปตามกิ เลสของตน มั นจึ งเขวมากถึ ง
กับเปนขวาจัดหรือซายจัด; มันผิดทั้งกฎธรรมชาติ, มันผิดทั้งกฎของศีลธรรม.
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ดูที่รูป รางของคนเราคนหนึ่งๆ มั นมี รางกายอยูต รงกลาง; มั นมี มื อ
ขวามือซาย, มีขาขวาขาซาย; หัวมันก็อยูตรงกลาง สําหรับจะใชทั้งขวาและทั้งซาย
ใหเปนประโยชน ตามความเหมาะสม, เมื่อแยกไปเปนขวาจัดอยางเดียว, หรือ
เปนซายจัดอยางเดียว มันก็เปนเรื่องบาบอ; ดังนั้นจึงเรียกวา เปนการเขว.
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เมื ่อ ลุ ม หลงในทางซา ยจัด หรือ ขวาจัด เทา ไร; มัน ก็ยิ ่ง หนา มืด
ในการที่จะทําความเขาใจแกกันและกันได. มันจึงนอมไปในทางที่จะตัดสินปญหา ดวย
การใชอ าวุธ หรือ กําลัง; ดังที่ป รากฏอยูในบัด นี้ ใชกําลังทุก อยางที่มี, ใชอ าวุธ
ทุ ก อย างที่ มี , ในการที่ จ ะตั ด สิ น ป ญ หา; ไม นึ ก ถึ งพระเจ า, ไม นึ ก ถึ ง พระศาสนา,
ไม ยึ ด ถื อ ในข อ ที่ วา "จะทํ าอะไรต อ งถามพระศาสดาดู ก อ น"; อย างนี้ เป น ต น .
การเขวในลักษณะนี้ รุน แรงยิ่งขึ้น ทุ กที และ ยังจะรุนแรงต อไปอีก ;
เพราะเห็นไดวา จะนําไปสูยุคที่เรียกกันในบาลี วา สัตถันตรกัปป คือยุคที่จะใช
ศาสตรา เปนเครื่องตัดปญ หา.ไมมีธรรมะเหลืออยูเลย; อาชญากรรมในโลกก็มี
อยางรุนแรง ถึงขนาดที่จะลางโลก; ไมใชเพียงแต ทําความทุกขรอนหรือเสียหาย
ในสวนบุคคล.
ขอให พิ จารณาดูใหดีวา อาชญากรรมทั้ งหลายในบ านเมื อ งนี้ หรือ
ในโลกนี้นั้น มันมี มูลเหตุมาจากอะไร? อาตมาอยากจะพูดวา มันมาจากการเขว
ออกไปจากทางของธรรมะ. เดี๋ยวนี้เขาไมมองเห็นกันอยางนี้ หรือจะไมไดมอง
เลยดวยซ้ําไป; คือไปมองแตในแงผิวเผิน วาเพราะเศรษฐกิจไมดี อาชญากรรม
จึงมี. อาตมาเห็นวา มันหลับตามอง, และมันหลับตาพูด.
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ที่จริง เศรษฐกิจมันดี จนไมมีศีลธรรมตางหาก มันจึงสรางอาชญากรรมขึ ้น มา; เศรษฐกิจ มัน เฟอ จนไมม ีธ รรมะเหลือ ; ไมม ีเ นื ้อ ที ่ใ หศ าสนา
เขามาเกี่ยวของ, ไมมีพระเปนเจา หรืออะไรๆ ในทํานองนั้น อยูในหัวใจของคน;
อาชญากรรมจึงมีมาก และมากขึ้น.
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นี่ คื อ ตั ว อย า งแสดงลั ก ษณะอาการแห ง การเขว สรุ ป ว า เขวโดย
ธรรมชาติก ็ม ี, เขวในทางศีล ธรรม ที ่ม นุษ ยจ ะบัญ ญัต ิแ ตง ตั ้ง ก็ม ี. เมื ่อ
ปรากฏการณ ทั้งหลาย แสดงลักษณะการเขว อยูในระบบการบานการเมือง หรือ
วงการที่ทรงอํานาจ ในการครอบครองโลก นี้ก็เปนตัวอยางที่ควรจะพอแลว สําหรับ
ลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกวา เขว.

พิจารณาดูระยะเวลาแหงการเขว.
ทีนี ้ ก็จ ะได ดูก ัน ตอ ไป ถึง ระยะเวลาแหง การเขว. อาตมากํ า ลัง
พู ดถึง เวลาที่ เกี่ยวกับ การเขว นั บ ตั้ งแตระยะตน ที่ สุด มัน เริ่ม เขวกันมาอยางไร,
แลวเขวตอไปอยางไร, และมาอยูในรูปเขวถึงสุดเหวี่ยงในปจจุบันนี้อยางไร.
ขอ ที ่ห นึ ่ง จะดูโ ดยธรรมชาติ ทํ า ไมถึง พูด ถึง ธรรมชาติบ อ ยนัก
นารําคาญ?
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ที่จริงสิ่ งที่ เรียกวา ธรรมชาติ นั้ น แหละเป น ทุ ก สิ่ ง, แล วก็มี อํานาจ
เหนือทุกสิ่ง ความจริงทั้งหลายมันขึ้นอยูกับธรรมชาติ คือมันเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ . พระพุ ท ธเจ า ท า นตรัส รู ก็ คื อ ตรัส รูก ฎเกณฑ ข องธรรมชาติ หรือ เรื่อ งของ
ธรรมชาติ ; โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ที่ มั น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาของมนุ ษ ย เช น ความทุ ก ข
และความดับทุกข เปนตน.
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ทีนี้ถาเราจะมองดูอะไรใหถึงความจริง อันเปนตนตอหรือตนเหตุ; ก็ตอง
ดูกันโดยธรรมชาติ ในลักษณะที่เปนธรรมชาติ หรือโดยกฎเกณฑของธรรมชาติกอน
เสมอไป.
สํา หรับ ขอ แรกนี ้ ดูถึง ธรรมชาติข องมนุษ ย วา จะเริ่ม เขวไดตั้ง แต
เมื่อไร?
ขอนี้ถือเอาตามนัยแหงพระบาลี ที่ พระพุทธเจาทานไดตรัสไว ก็ได คือ
เด็กๆในครรภ ยังไมมีความรูสึกคิดนึก ยังไมอาจจะยึดถือนั่นนี่ได ยังไมเปนปญหา.
เด็กคลอดออกมา ก็ยังไมสามารถจะรูสึกคิดนึกอะไรไดมากไปกวา รูสึกเจ็บปวด หรือ
สบาย หิว หรือ อิ่ม คือสติปญญายังไมงอกงามออกไป ถึงกับจะยึดมั่นถือมั่นอะไรได.
ที นี้ ต อ มาเด็ ก โตขึ้น อายุ กี่ ป ท านไม ได ต รัส ไว; แต จํ ากั ด ความไววา
เด็ก นี้เสวยเวทนาแลว รูสึก พอใจ รูสึก ยึด ถือ ในความหมายที่วา เปน ตัว เรา
หรือ เป น ของเรา; ทั้ งนี้ เพราะวา เด็ ก น อ ยนั้ น ยั งไม มี ส ติ ป ญ ญา รูเรื่อ งเจโตวิ มุ ต ติ
และปญญาวิมุตติ; ไดรูเรื่องแตในทางที่จะยึดถือ ดังนั้นเขาจึงเกิดความรูสึกและ
ความคิด ที่เปนความยึดถือ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที่ตรัสวา "เด็กนอยไมมีความรู เรื่องเจโตวิมุตติ ปญ ญาวิมุตติ" นั้น
เปนสิ่งที่ควรสนใจ; เพราะวาผูใหญหัวหงอกแลว ไมรูเรื่องนี้ก็มี. เรื่องเจโตวิมุตติ
สรุปแลว ก็คือ เรื่องที่เราจะดับความรูสึกที่เปนทุกขเสีย ดวยอํานาจของจิต, ปญญาวิมุต ตินั้น จะดับ ความทุก ขเสีย ดว ยอํา นาจของสิ่ง ที่เรีย กวา ปญ ญา; มัน มีอ ยู
๒ เรื่องเทานั้น ที่ความทุกขของคนเราจะถูกทําลายไป คือ ดวยกําลังของจิตอยางหนึ่ง,
ดวยกําลังของปญญาอยางหนึ่ง.
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เด็กนอยนั้นไมมีความรูเรื่องวิมุตตินี้เลย; ถามันรูมันก็จะไมเกิดความ
ยึดถือ หรือไปกลายึดถือ. เดี๋ยวนี้มันไมรู มันจึงปลอยไปตามความรูสึกของธรรมชาติ,
ตามธรรมชาติ ซึ่งจะตองเปนอยางนั้นเอง. เด็กอายุประมาณ ๓ ขวบ ๔ ขวบ ก็พอจะ
สังเกตเห็นไดวา เริ่มยึดถือเปน, แลวก็ยึดถือมากขึ้น; เราจะพูดแตเพียงวา เขาเริ่ม
ยึดถือเปนเมื่อไร ก็เรียกวา เขาเริ่มเขว เมื่อนั้น.
ฉะนั้น ความเขวของมนุษยนี้ มีไดตามธรรมชาติ และตรงกันหมดทุกคน;
ตั ้งแตเมื ่อ ยัง เปน เด็ก ๆที ่มีอ ายุม ากพอสมควร. นี ่เปน จุด ตั ้ง ตน ของการเริ่ม เขว
คือ เขวไปในทางที่จะเปนทุกข.
มัน ก็เปน บาปกรรมอะไรอยางหนึ่ง ของใครก็ไมทราบ, ตั้งแตเมื่อ ไร
ก็ไ มท ราบ, ที ่ม นุษ ยม ัน จะตอ งเปน อยา งนี ้; เด็ก ในครรภห รือ เด็ก ออ นแทๆ
ยึดถือไมเปน ก็ยังไมตองรับบาปอันนี้.
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พอโตขึ้ น มาถึ ง ขนาดที่ จ ะยึ ด ถื อ เป น ก็ เริ่ม รับ บาปอั น นี้ ; นี้ เรีย กว า
เขวโดยธรรมชาติ, เปนความเขวพื้นฐาน มันเปนความเขวชนิดที่สายไปสายมา
ยังไมรูวา จะเอาอยางไรกันแน.ถาเขาใชความเขวนี้ไปในทางที่ถูก มันก็จะไปจบลง
ในที ่ที ่ม ัน ถูก ; จะหยุด เขวได. แตถ า ปลอ ยใหเขวตอ ไป ไมพ บจุด ที ่ม ัน ถูก ตอ ง;
มันก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา.
ทีนี้ เราก็ดู ความเขวในระยะที่ ส อง ของคนหนุมคนสาว โดยสรุป
แล วก็ คื อ ตามใจตั ว เอง, หรือ ตามใจกิ เลสมากขึ้ น ตามวัย ตามอายุ ตามสิ่ ง
แวดลอม. นี่ก็คือ การเขวตอไปนั่นเอง; เขวเกง ก็เรียกวาเขวเกงขึ้น เขวมากขึ้น
เขวรุนแรงขึ้น ตามสิ่งแวดลอม ที่จะทําใหเกิดกิเลสนั้นๆ.
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วันคืนลวงไป มันไมไดเพิ่มแตเวลา; มันเพิ่มอะไรๆ มากอยางเหลือเกิน.
สําหรับ คนปุ ถุชนทั่วไปนั้น จะตองเรียกวา มันเพิ่ มกิเลส หรือมัน เพิ่ มเชื้อแห ง
กิเลส ที่ เรียกวา อนุ สัย, หรือเรียกใหตรงกวานั้ น ก็เรียกวา ความเคยชิน ที่จะ
เกิด กิเลส. เกิด กิเลสครั้ง หนึ ่ง ก็จ ะเพิ ่ม ความเคยชิน ที ่จ ะเกิด กิเลสครั้ง หนึ ่ง
ดวยเหมือนกัน; ความชินอันนี้มากขึ้นๆๆ มันก็เขวมากขึ้น.
ความชิน อันนี้เรียกกันวา อนุสัย แตมักจะแปลผิด ไปในทํานองที่วา
เปนกิเลสอันละเอียดนอนนิ่งอยูในสันดาน เปนสัสสตทิฏฐิไปเสียเลย; อยางนี้ก็ไมถูก
ตอ ง. มัน เปน ความเคยชิน ของการเกิด กิเลส; ถาเกิด กิเลส ก็เกิด ความเคยชิน
ที่จ ะเกิด กิเ ลส. ถา หัก หา มกิเ ลสไวไ ด ก็จ ะเกิด ความเคยชิน ในการที่จ ะไม
เกิดกิเลส คือจะมีนิสัยที่จะไมเกิดกิเลสเพิ่มขึ้น.
นี้ขอใหเขาใจไวเปนพิเศษวา เราจงสะสมความเคยชินในการที่จะไม
เกิด กิเ ลส, คือ ระวัง อยา ใหกิเ ลสเกิด ได. ระวัง ไวไ ดค รั้ง หนึ่ง ก็จ ะเกิด ความ
เคยชินครั้งหนึ่ง หรือวาหนวยหนึ่งก็แลวแตจะเรียก ในการที่จะไมเกิดกิเลส. นี้มัน
ก็จะเกิดอุปนิสัยแหงพระนิพพาน; ถาเราปลอยใหเกิดกิเลส ก็จะเกิดอนุสัย คือความ
เคยชินไปในวัฏฏสงสาร.
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ทีนี้ คนหนุมคนสาวของเรา ก็ยังปลอยไปตามอํานาจของกิเลส; ยังไม
รูเรื่องของเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ อยางเดียวกับเด็กเล็กๆ; แลวมันยังเพิ่ม
ขึ้น ในอํา นาจของกิเลส มัน จึง เขวมากไป. นี ่ร ะยะที ่ส องของการเขว ก็ย ัง เปน
ไปตามธรรมชาติ อ ยู เ หมื อ นกั น . เด็ ก เล็ ก ๆเขวตามธรรมชาติ , คนหนุ ม
คนสาวเขวตามธรรมชาติ และตามอํานาจของกิเลสที่มันมากขึ้น นี้เรียกวา เขวโดย
ธรรมชาติ.
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ทีนี ้ ประการที ่ส าม เปน ความเขวที ่เ นื ่อ งดว ยระบบตา งๆที่
มนุษยจัดทําขึ้น คือ เราจะรวมเรียกกันสั้นๆ วา "ระบบการเมืองของมนุษย".
ถาจะระบุใหตรงลงไป ก็เรียกวา "การเกิดขึ้นแหงวัตถุนิยม".
โลกในยุคหนึ่งไมมีปญหาเรื่องวัตถุนิยม และจะไมรูจักวัตถุนิยม
อยางในความหมายปจจุบันนี้ดวยซ้ําไป. คนโบราณเขากินขาวเหมือนกัน นุงหม
เหมือนกัน มีวัตถุอุปกรณใชสอยเปนปจจัยสี่ดวยเหมือนกัน แตก็ไมเรียกวาวัตถุนิยม;
เพราะไมไดประดิษฐจนเกินความจําเปน เพื่อความเอร็ดอรอย. เขาทําแตตามที่
ธรรมชาติบังคับใหทํา เพื่อตัดปญหาตามธรรมชาติเทานั้น.
เดี๋ยวนี้คนประดิษฐวัตถุ สรางสรรควัตถุ เกินกวาที่ธรรมชาติตองการ;
มันก็กลายเปนทําไปตามที่กิเลสมันตองการ มีรสอรอยเกิดขึ้น เพราะการประดิษฐวัตถุ
นั้นๆนิยมกันมากขึ้น จนเปนสิ่งที่ยอมรับนับถือบูชากันไปเสียทั้งโลก มันก็เกิดมีโลก
ที่มัวเมาในวัตถุนิยม.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ระยะเวลาของการเขวในระยะนี้ สําคัญ มาก; ดังที่เปนปญ หาอยู
ในโลกเวลานี้ ; แล วยั งจะไกลออกไปๆ อย างที่ เราเห็ น ได วา การประดิ ษ ฐ วัต ถุ
เพื่อทําใหมนุษยเองหลงใหลนั้น ยังจะเปนไปอีกมากนัก. การเขวตอนนี้เอง เปน
การเขวที่ อันตราย ที่จะถึงกับทําใหมนุษ ยลางผลาญกันใหหมดสิ้นโลกได อยางที่
เรียกวามิคสัญญี.

สรุป ความวา ระยะเวลาแหงการเขวนั้น โดยธรรมชาติก็ มีอยู ๒ ระยะ
คือ เปน เด็ก ๆ, แลวก็ เปน หนุม สาว, เกิด ความเขวที่จะเปน พื้นฐาน สําหรับ เขว
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ใหสุดเหวี่ยง; ในเมื่อมาถึงยุคที่วัตถุนิยมกําลังครองโลก จะถือวา เปนโชคดีหรือ
เปนโชคราย ก็แลวแตจะคิดเห็น ในการที่เราไดมาเกิดอยูในยุคที่วัตถุนิยมครองโลก.
ถาเราไปเกิดเสียในยุคอื่น ที่ วัตถุนิ ยมยังไม ครองโลก ปญ หาก็ไม มี
อย างนี้ ; เราก็ จ ะไม ป ระสบป ญ หาอย างนี้ ; แม ที่ สุ ด ก็ เราเกิ ด มาในยุ ค เมื่ อ สั ก
๕๐๐ ปมาแลวนี้ มันไมมีปญ หาวัตถุนิยม ซึ่งทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจ ชนิดที่แยกคน
ออกเปนซายจัดหรือขวาจัด.
เดี๋ยวนี้มันชวยไมไดแลว มันเลือกไมไดแลว เพราะเรามันไดเกิดมาแลว
ในยุคนี้ ก็จะหาทางตอสูแกไขปญหา นี้กันตอไป. ดังนั้นจึงตองพูดถึงเรื่องการ
เขว ใหเปนที่เขาใจกันใหทุกแงทุกมุม. เราจึงไดพิจารณาดูลักษณะอาการแหงการเขว,
และระยะเวลาแหงการเขว, ใหเปนที่เขาใจกันเสียกอน.
....

....

....

....

พิจารณาดูเรื่องที่กําลังเขวเปนเหตุใหเกิดปญหา.
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ทีนี้ ก็จะมาดูกันถึงเรื่องถัดไป ก็คือเรื่องที่เขวนั่ นเอง คื อดู เรื่องที่ กํ าลั ง
เขว ซึ่งมีอยูมากเรื่อง แลวใหเกิดอะไรขึ้น.

ถาวาที่จริงแลว มันมากเกินไป เหลือที่จะเอามาดูใหหมดถวนได, หรือ
บางทีก็จะตองพูดวา มันมากแงมากมุมเกินไป จนเอามาดูใหหมดไมได; จึงดูเพียง
เปนตัวอยาง อยางเรื่องของพระศาสนา เราอยางเดียว มันก็มีการเขวมากแงมากมุม
หลายรูปแบบ ก็มาดูพอเพียงเปนตัวอยาง; อยางนี้เปนตน.
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เดี๋ยวนี้เราจะดูเรื่อง เขวของเยาวชน พอเปนตัวอยางวา กําลังเขวอยูอยางไร?

เขวที่ ห นึ่ ง เรื่อ งแรกที่ จ ะดู ก็ ไม มี อ ะไรที่ น าดู ยิ่ งไปกวา เรื่ อ งซ ายจั ด
หรือ ขวาจัด ที ่เ นื ่อ งดว ยระบบเศรษฐกิจ อยา งที ่พ ูด มาแลว . แตใ นที ่นี ้ก็
ใหดู ในลักษณะที่มันเปนเรื่องหรือเปนวัตถุสําหรับเขว; มันเปนความนิยมชมชอบ
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ผิด, หรืออะไรๆ ที่มันผิดหรือที่มันเขวนั่นเอง; โดยเหตุ
ที่ปญหานี้ เปนปญหาที่แรงกลากวาปญหาอื่น จึงยกขึ้นมาดูกอน.
ใจความสําคัญมีอยูที่วา ถาธรรมะยังอยู ศาสนายังอยู หลักเกณฑ
ของพระธรรมยัง อยู  มัน เขวไมไ ด. หลัก พระพุท ธศาสนา สรุป ไดวา ใหดํ า รง
ตนอยูในลักษณะที่สมดุลย ก็คืออยูตรงกลาง; ถาขวาสุด ก็จะเรียกวา อัตตกิลมถานุโยค, ถาซายสุด ก็จะเรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค, แลวก็ยังมีชื่ออื่น ๆ อีก
มากมายหลายคู; จะเอามาพูด กัน ใหห มด ก็จะกลายเปน สอนธรรมะหรือ สอนบาลี
ในเรื่องนั้นไป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี๋ ยวนี้จะสรุป ความวา ไม เหวี่ยงไปทางใดทางหนึ่ ง; ถาเหวี่ยงไปใน
ทางหนึ่ง มันก็ตรงกันขามกับอีกทางหนึ่ง. สิ่งที่ตรงกันขาม มันก็ตองเปนขาศึก
แกกัน; ดังนั้นมันก็ตองตอสูกัน,หรืออยางนอยมันก็เปนศัตรูตอกันอยูโดยธรรมชาติ
มันก็หาความสงบสุขไมได. มันตองไมมีการตอสู,หรือวาไมมีการกระทบกระทั่งใด ๆ
จึงจะอยูอยางสมดุลยเปนปกติสุข.

เดี๋ยวนี้มนุษยมีจิตใจตกไปเปนทาสของวัตถุนิยม; กําลังของความ
ตองการนั้น ๆ รวมกันเปนกลุมเปนกอน ตามพรรคตามพวก ที่มีความประสงคเหมือนกัน
มีปญหาอยางเดียวกัน; มันจึงเกิดเปนพวกที่มีความตองการที่ตรงกันขาม และจะแก
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ปญหาของตน โดยไมคํานึงถึงปญหาของผูอื่น; แลวก็คุมพวกกัน ตอสูหรือตอตาน.
เมื่อเปนไปอยางนี้ทั้งโลก โลกนี้มันก็กลายเปนโลกที่เต็มไปดวยปญหาการชุลมุนวุนวาย
การกระทบกระทั่ง อยางที่เราก็เห็นๆ กันอยู; และก็เห็นกันถึงกับวา ไมรูวาจะยุติ
มันไดอยางไร.
ทีนี้เรื่อง เขวที่สอง ก็อยากจะระบุไปถึงเรื่องที่เราเรียกกันวา ประชาธิปไตย.
อาตมาเห็นวา เยาวชนของเรา ก็มีความเขวอยางยิ่งในเรื่องนี้ แม
วาเยาวชนหัวหงอกแลว ก็ยังมีความเขว ในเรื่องความหมายของคําคํานี้; เขวจน
ไมมีประชาธิปไตย ทั้งที่บอกวาตองการประชาธิปไตย และพยายามอยางยิ่ง ที่จะ
ไดม าซึ่ง ประชาธิป ไตย. แตแ ลว มัน ก็เขว จนไมมีวิญ ญาณแหง ประชาธิป ไตย;
มีแตประชาธิปไตยอันธพาล แลวก็ไมรูสึกตัวดวย.
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เราอยากจะใหเ ยาวชนของเรา มีค วามเขา ใจอัน ถูก ตอ ง ในเรื่อ ง
ที่เกี่ยวกับประชาธิป ไตย. คนโดยมากพูดวา คําวา "ประชาธิปไตย" นั้น คือ
ประชาชนเปนใหญ; อาตมาคิดวามันเปนเรื่องบา อยางหลับหูหลับตา ถาประชาชน
เปนใหญ.

ที่ ถู ก นั้ น คํ า ว า "ประชาธิ ป ไตย" ควรจะจํ า กั ด ความลงไปว า
ประโยชน ของประชาชนเป น ใหญ ; ใครจะเป นใหญ เป น ผูใชอํานาจ นั้ นไม
สําคัญ. ขอแตวา ใหใชอํานาจหรือกระทําไปในลักษณะที่ ในที่สุดมีผลเกิดขึ้นวา
ประโยชนของประชาชนเปนใหญ.
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ถาใหประชาชนเปนใหญ; มันก็จะมีปญหาวา ประเทศไหนบาง ที่มี
ประชาชนที่ ป ระกอบไปด ว ยธรรมะ? ประชาชนของแต ล ะประเทศ ยั ง ไร ศี ล ธรรม
ยังเห็น แกต ัว จัด แลว จะเอามาเปน ใหญไดอ ยา งไร; หรือ วาจะใหเลือ กผูแ ทน
เมื่อเลือกตามความตองการของประชาชนชนิดนั้นแลว; ก็จะไดผูแทนอันธพาลเขามา
นั่งเปนรัฐสภา. แลวก็หลับหูหลับตาเถียงกันไป อยางไมมีที่สิ้นสุด คือประชาชน
เปนใหญ มันก็นํามาซึ่งผลอยางนี้.
เราก็ตองระบุใหชัดลงไปวา ระบอบประชาธิปไตยนั้น คือ ระบอบ
ที ่ ป ระชาชนมี ป ระโยชน อ ย า งไร, ต อ งเอาประโยชน ข องประชาชนนั ้ น
เปนใหญ คือความสงบสุขหรืออะไรก็ตามแลวแตจะเรียก.
อาตมาอยากจะรวบรัดสักหนอย วา พระพุ ทธองค นั่นแหละ เปนจอม
บรมมหาประชาธิ ป ไตย. พู ดแล วมั น เป นคํ าพู ดที่ ขบขัน คือ ไมรูวาจะใชคํ าวา
อย างไร จึ งจะให ส มกั บ ความเป น จริง. พระพุ ท ธองค ท รงกระทํ าทุ ก อย า ง เพื่ อ
ประโยชนข องคนทั้ง โลก คือ ประชาชนในโลก; แตร ะบบงาน หรือ วิธีก าร
ของพระองค อยูในรูป ของเผด็จ การ, คือ ทรงดํารงพระองคอ ยูเหนือ กฎเกณฑ
ทั ้ง หลายอยา งนี ้ ก็เรีย กวา เผด็จ การ. แตอ ยา ลืม วา เปน เผด็จ การโดยธรรม
กลายเปนธรรมะเผด็จการ ไมใชบุคคลเผด็จการ; แลวสิ่งที่กระทําลงไปนั้น ทําใหเกิด
ประโยชนแกสัตวโลกทั้งปวง.
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ใจความสําคัญ มันจึงมีอยูในขอที่วา ทําอยางไร ประโยชนของ
ประชาชนจึงจะสําเร็จ? ถาประโยชนของประชาชนสําเร็จ ก็ตองเรียกวา "ประชาธิปไตย".
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ถาจะยกตัวอยางวา ระบบราชาธิปไตย เผด็จการ ที่เผด็จการโดยธรรม
หรือประกอบดวยทศพิธราชธรรม เปนตน; ประโยชนทั้งหมดจะตกเปนของ
ประชาชน มิไดตกอยูแก บุคคลผูดําเนินงาน หรือดําเนินการปกครอง. อยางนี้แหละ
ยังเปนประชาธิปไตยที่แทจริง ทั้งโดยเจตนารมณ และโดยประโยชนที่จะเกิดขึ้น.
แต เด็ ก ๆ ของเรา ไม เ ข า ใจ และ จะไม ย อมเข า ใจ ว า นี้ คื อ
ประชาธิป ไตย; เพราะเขาไปผูก พัน อยูแ ตกับ คํา พูด ที่วา ประชาชนเปน
ใหญเสมอไป. มันเปนคําพูดที่ถูกตอง, หรือเปนคําพูดที่บาบอ? ก็ลองไปคิดดู.
อาตมาจึงขอกลาววา ระบอบนั้นจะดําเนินงานโดยใครก็ได โดยคณะ
บุคคลก็ได แตถาประโยชนตกแกประชาชนเปนใหญแลว ก็ควรจะเรียกวา
ประชาธิปไตย; แลวก็ไมจําเปนจะตองเหมือนกันทุกประเทศ เพราะวามีปญหา
ต างกั น มี อ ะไรต างกั น ; มั น ควรจะมี ระบบประชาธิป ไตยที่ เป น ของประเทศตน
โดยเฉพาะ.
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สํ า หรับ ประเทศไทย เรานั ้น เคยรอดตัว มาไดอ ยา งไร ก็รู ๆ
กัน อยู แ ลว ; เสีย แตว า ไมไ ดนํ า มาสอนใหเ ปน ที ่รู  ที ่เ ขา ใจกัน อยา งถูก ตอ ง.
เด็ กๆ ของเราจึงเขวไป อยางหลับ หูห ลับ ตา, แสวงหาประชาธิป ไตยอยางหลับ หู
หลับตา; มันจึงสรางปญหาใหมๆ ขึ้น จนมากมาย.

แลวเด็ก วัยรุน ทั้ งหลาย ก็กําลังตกอยูในสภาพอยางนี้ คือ เขาใจผิด
ในเรื ่อ งนี ้ เขา ใจผิด วา ศาสนาเปน ยาเสพติด ; สถาบัน ชาติ พระศาสนา
มหากษัตริย ไมจําเปน เพราะเขาไมรูจักสิ่งที่เรียกวาประชาธิปไตย. อยางนอยก็
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ควรจะรู ว า ระบ บ ที ่ ม ี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พ ระม หาก ษั ต ริ ย  นั ้ น
ก็เพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมด นั่นแหละเปนใหญ ; ดังนั้นมันจึง เปน
ประชาธิปไตยอยางแทจริง.
นี้เปนสิ่งที่ ตองชวยกันคิดดู โดยทําใหลูกเด็กๆของเรา เขาใจถูกตอง
เสีย; มิฉะนั้นแลวในอนาคตอันใกล เด็กๆที่เขาใจผิด ตอความหมายของคําคํานี้
ก็จะสรางปญหาให มากยิ่งขึ้นไปกวานี้. บางทีจะเปนปญหาที่รายกาจ ยิ่งกวาปญหา
คอมมูนิสตไปเสียอีก.
นี้คือตัวอยางอยางหนึ่ง ที่ควรจะพิจารณาดู, เปนตัวอยางที่สําคัญ.
ทีนี้จะ ดู ตัวอยางที่ แปลกออกไป คือเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด แตวามันเป น
เรื่องที่มีความสําคัญมาก; ขอปลีกยอยทั้งหลาย ไมใชเรื่องเล็กนอย. ขอใหดูใหดี;
และปญหาตางๆ มันมาแสดงผลอยูที่เรื่องปลีกยอย เรื่องเล็กๆ นอยๆ แทบทั้งนั้น.
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ตัวอยางเรื่องที่ เขวประการที่ สาม หรือจําพวกที่สามนี้ จะยกตั วอยาง
เชนวา นิยมความไมมีสูงไมมีต่ํา.
เด็ก ๆ ของเราเขาใจผิด วาประชาธิป ไตยนั้น คือ ความไมมีภ าวะ
สูงต่ํ า; มี ความเสมอภาคหรือ สมภาพ แลวแต เขาจะเรียก. นี่ เพราะไม เข าใจ
ธรรมะ, หรือ ธรรมสัจจะของเรื่องนี้; แลวก็วาเอาเองตามกิเลสของตน มัน จึง
นิยมความเสมอภาคอยางปาเถื่อน คือไมประกอบไปดวยธรรมะ แลวก็เปนอันธพาล.
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เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะตองระลึกถึงธรรมภาษิตแตโบราณ หรือพระพุทธภาษิต
ของพระพุทธองคก็ตาม ที่มีกลาวไววา ทุกฺโข หิ สมานสํวาโส - ความอยูเสมอกัน
นั้นเปนทุกข; เปนคําพูดสั้นๆ งายๆ วา ความอยูอยางเสมอกัน คือไมมีสูงต่ํา
กวากัน นั้นเปนความทุกข เขาใจไดงายนิดเดียว.
สมมติวาในครอบครัวนี้ มันอยูอยางเสมอกัน ในระหวางพอ แม ลูก
หลาน เหลน คนใช บา วไพร อยูอ ยา งเสมอกัน ; แลว อะไรมัน จะเกิด ขึ ้น .
แมที่สุดแตเพียง พอ แม ลูกพี่ นอง อยูอยางเสมอกัน มันจะอยูกันไดอยางไร.
ท า นตรั ส ว า มั น เป น ความทุ ก ข ; เพี ย งในครอบครัว มั น ก็ ไม ไหวแล ว
ถาอยูเสมอกัน. นี้เมื่อออกไปถึงบานเมือง ถึงประเทศแตละประเทศหรือทั้งโลก มัน
ก็ยิ ่ง มีป ญ หา; มัน จะอยู อ ยา งเสมอกัน ไมไ ด โดยธรรมชาติอ ยู แ ลว , โดย
กฎของธรรมชาติ มัน ก็อ ยู เสมอกัน ไมไ ด, โดยกฎของกรรม มัน ก็อ ยูเ สมอ
กันไมได; แลวจะใหเสมอกันได โดยเอาอะไรมาบังคับ.
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อยางนี้มันก็เปนเรื่อง ไมรูจะเรียกวาอะไร; คือมันเกินไปกวาที่จะเรียกวา
บาหรือบอ หรือผิด หรืออะไรไปเสียอีก.

นับตั้งแตมี ประชาธิปไตยสมัยใหม โดยทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย
นี้ ความเขาใจผิดเรื่องสมภาพ หรือการอยูอยางเสมอกันนี้ ก็ไดเกิดขึ้น ตามกน
ประเทศตะวันตก ซึ่งก็ไดมีปญหาขอนี้มากยิ่งกวาประเทศเล็กๆ. เด็กๆ ของเรากําลัง
เขาใจผิดเรื่องนี้ กําลังไมยอมในเรื่องนี้ คือ จะลบลางความเหลื่อมล้ําต่ําสูง ไปเสีย
ทุกอยาง.
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กอนนี้เรามีพอแม ที่อยูในระดับที่เหนือกวาลูกหลาน; เดี๋ยวนี้ลูกหลาน
ในสมัยประชาธิปไตย นี้ มันตองการจะดึงลงมาใหเสมอกัน; และบางทีจะอยู
เหนือพอแมไปเสียอีก.
เด็กสมัยนี้มีความคิดวา บิดามารดามิไดมีความหมายแหงบิดามารดา คือ
ผูที่เหนือกวาหรือมีพระคุณ; เขาถือวาธรรมชาติทําใหบิดามารดาเกิดเรามา บิดา
มารดาตองรับผิดชอบเลี้ยงดูเรา หรือวาสนับสนุนความตองการของเรา. อยางนี้มัน
เปนเรื่องยกตนขึ้นเหนือบิดามารดา ยิ่งกวาตองการความเสมอภาคไปเสียอีก.
อาตมาไดสังเกตเห็น เพราะไดประสบมาดวยตนเอง คําที่เราเรียกกันวา
"รัฐบาล" ก็ดี คําวา "ในหลวง" ก็ดี มีความหมายพิเศษมาก และอยูในระดับอื่น
ซึ่งไมเหมือนกับที่เยาวชนสมัยนี้เขารูสึกกัน.
เมื่ออาตมาเด็กๆ แตก็เปนเด็กโตแลว เขาไปในออฟฟศทํางาน คือที่
วาการแหงหนึ่ง มีออฟฟศไปรษณี ยรวมอยูที่ในนั้นดวย. คนแกๆ เปนเจาหนาที่
ไปรษณี ย คุยกันนานเขา; อาตมาก็เมื่อย เพราะไมมีเกาอี้นั่ง ก็เอนตัวลงไปพิง
บนโตะทํางาน. เจาหนาที่คนนั้นเขาตวาดเอาวา "โตะนี้ของในหลวง"; เขาไมไดใช
คําวา "รัฐบาล". อาตมายังจําไดติดตาติดหู วา "โตะทํางานของรัฐบาลนะ คือ
ของในหลวง" จะมาทํา อาการเหมือ นกับ วา จะนั่ง ทับ อยา งนี้ไ มไ ด; ยกไม
บรรทัดขึ้นจะตีอาตมา.
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ที่มาพูดนี้ ก็เพื่อจะใหเห็นเปนเครื่องวัด วา ความรูสึกเกี่ยวกับคําวา
"รัฐ บาล" หรือ เกี่ย วกับ คํา วา "ในหลวง" นี้ มัน ไดเ ปลี่ย นแปลงไปหรือ ไม?
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มันไดเปลี่ยนแปลงไปมากนอยสักเทาไร? คือ สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปสักเทาไร?
เดี๋ยวนี้คงจะไมไดยินที่ไหนอีกแลว วา "โตะนี้โตะทํางานนี้เปนของในหลวง หรือ
เนื่องดวยในหลวง".
นี้ก็เพื่อจะใหพิจารณาดูความมีสูงมีต่ํา ถาไมมีความรูสึกที่เปนความสูง
ความต่ํ า แลว ทางศีล ธรรมแทบจะไมม ีอ ะไรเหลือ , คือ จะไมม ีค วามเคารพ
นั่นเอง; ฉะนั้น ความมีสูงมีต่ํานี้ จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองรักษาเอาไว.
ทีนี้ปจจุบันนี้ วันนี้ วานนี้ก็ได เราจะพบเห็นวา การเรียกชื่อกันและ
กัน อยา งไรค ารวะนั ้น ไดเ ปน ไปถึง ที ่สุด . เมื่อ ๕๐ - ๖๐ ป มาแลว จะไมมี
ใครเรียกนายกรัฐมนตรี หรืออรรคมหาเสนาบดีโดยชื่อ เหมือนอยางที่หนังสือพิมพ
สมัยนี้เขาเรียก; แลวก็ลามลงมาถึงเด็กหนุมวัยรุนมันก็เรียก. เดี๋ยวนี้เขาเรียกนายก
รัฐมนตรี อยางเดียวกับที่สถานีวิทยุคอมมูนิสตมันเรียก มันไมมีวี่แววแหงความสูงต่ํา
เหลืออยูเลย แสดงวาไมมีความเคารพเหลืออยูเลย.
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ถาเปนสมัยโบราณโนน แมแตกํานันผูใหญบานหรือนายอําเภอ ก็ไมมี
ใครเรียกชื่อโดดๆอยางเดี๋ยวนี้. ยิ่งหนังสือพิมพนําการกระทําในเรื่องอยางนี้ มันก็
แพรหลายเร็ว เลยเรียกชื่อบุคคลแมชั้นสูงสุด; เรียกแตชื่อ, บางทีก็เรียกไอ.

วัฒนธรรมนี้เลวมาก; เพราะไปตามกนฝรั่ง ที่ปายหัวหนังสือพิมพ
แตชื่อ ในลักษณะที่ไมแสดงความเคารพอะไร. ไทยเราก็ไปตามกน เด็กๆ เยาวชน
ของเราก็นิยม จะทําอยางนั้น เพราะวามันตรงกับกิเลสของเขา.

www.buddhadassa.in.th

๔๕๘

เยาวชนกับศีลธรรม

ชั่วไมกี่ป นิสัยแหงความเคารพบุคคลที่ควรเคารพ มันก็หมดไป "บูชา
บุค คลที ่ค วรบูช า" มัน ก็ห มดไป ก็ เหลือ แตก ารยกตนเทีย มทา น ซึ ่ง เปน
กิเลสอันรายกาจอยางหนึ่งของมนุษย เมื่อกลาวโดยหลักธรรมะ.
นี ้ ก ็ เ ป น เรื่ อ งเขว ที ่ ทํ า ให ม องเห็ น อั น ตราย ว า มนุ ษ ย นี ้ จ ะไร
ศีลธรรมลงไป เพราะความที่ไมยอมรับระบบสูงหรือต่ํากวากัน. บางคนก็อางหลักวา
พระพุทธเจาทรงยกเลิกวรรณะทั้งสี่ นั้น ก็ขอใหดูใหดี วายกเลิกในความหมายไหน?
ยกเลิกในความหมายที่วา วรรณะทั้งสี่นี้เสมอกัน ในการที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน;
แตไมไดยกเลิกในลักษณะที่วา จะตองเคารพกันตามความสูงต่ํา. และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ไมไดยกเลิกในคุณคา หรือความหมายของหนาที่การงาน:เชน กษัตริยมีหนาที่การงานอยางไร, พราหมณมีหนาที่การงานอยางไร,
เวศย มี ห น า ที่ ก ารงานอย างไร, ศู ท รมี ห น า ที่ ก ารงานอย า งไร; มี ห น า ที่ ก ารงาน
อยางไร ก็ควรจะเรียกชื่อไปตามหนาที่การงานอยางนั้น; อยางนี้พระพุทธเจาไมได
ทรงยกเลิกเลย แมแตนิดเดียว แมแตอณูเดียว. อยางที่พระองคตรัสวา กรรม
เปนเครื่องจําแนกสัตว. สัตวนั้นจะตองตางกัน เพราะการกระทําของตนนั้นมันตาง
กัน ; มัน จึง มีสูง มีต่ํ า มีชั่ว มีดี มีค วามตา งกัน . และในแงที ่จ ะตอ งสัง คมกัน
ก็ตอ งสัง คมกัน ใหถูก ตามความหมายของความตา งกัน ; โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ที่เรียกวา ความสูงและความต่ํา.
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กฎเกณฑอันนี้ทรงบัญญัติไว ทั้งทางธรรมะและทางวินัย; ทางวินัย
ก็ บั งคั บไวอย างเฉี ยบขาด ที่ จะรักษาความสู งความต่ําโดยคุณ ธรรม ตามระเบี ยบ
วินัย นั้น . ตามทางธรรม ก็ส อนไวเ ปน หลัก ตายตัว ใหเ คารพนับ ถือ บูช า ผูที่
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ควรเคารพนับถือบูชา; แลวก็ปดทิ้งการเบียดเบียนออกไปเสียเลย วา "ถาเขา
สูง กวา เรา ก็เ คารพนับ ถือ บูช า; ถา เขาเสมอกัน กับ เรา ก็รับ ไวเ ปน เพื่อ น;
ถาเขาต่ํากวาเรา ก็ตองชวยยกเขาขึ้นมา".
นี้แสดงความที่มันไมอาจจะเสมอกันได; และก็แสดงหนาที่ที่จะตอง
ประพฤติตอกันใหมันถูกตอง ในระหวางระดับที่มันตางกัน : ถาดีกวาก็เคารพนับถือ,
ถาเสมอกันก็รับไวเปนเพื่อน, ถาต่ํากวาก็ชวยดึงเขาขึ้นมา ใหเสมอกันกับเรา, เพราะวา
ปญ หาเรื่อ งสูง ต่ํา กวา กัน นี้ มัน เปน ของธรรมชาติ; หรือ จะพูด วา เปน เรื่อ ง
ที ่ก รรม คือ การกระทํ า นั ่น มัน จัด ; เพราะฉะนั ้น มัน จึง เด็ด ขาด. นี ้เปน ตัว อยา ง
ที่จะตองเอาไปคิดดู สําหรับเรื่องที่กําลังเขว.
ที นี้ ยั งมี เรื่องอีกประเภทหนึ่ ง เรื่องเขวที่ สี่ ที่ อาตมาอยากจะให ทราบ
เป น พิ เศษ หรือ เป น ของแถมพกก็ ได วา เยาวชนของเราไม ค อ ยจะมี ค วามรู ใ น
เรื่อ งคํ า พูด บางคํา หรือ บางชนิด ที ่เ ขามีค วามหมายลึก ซึ้ง . และโดยเฉพาะ
คําพูด ในทางธรรม หรือ ในทางศาสนา ซึ่งเยาวชน เขาไมคอ ยจะสนใจ; คือ
เขาไมคอยจะสนใจศาสนา แลวเขาก็ถือเอาตามความรูสึกของเขา ซึ่งเปนเหตุใหกลาว
หาศาสนาอยางผิดๆ ก็ได; หรือวาเขาไมรูจักถือเอาประโยชนของพระศาสนาเสียเลย,
แล วมั น ก็ ไม ท ราบวาจะโทษใคร. จะโทษคนสอนศาสนา มั น ก็ ไม ถู ก เหมื อ นกั น
เพราะไมไดมีเจตนาที่จะบัญญัติแตงตั้งใหเกิดผลรายอยางนั้น.
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จะยก ตัวอยาง มาสักคําหนึ่ง คือ คําวา "ชางหัวมัน, ชางหัวมัน";
ขออภั ยเป นคําหยาบ แต มันมีความหมายดี ที่ จะยกเอามาเป นตั วอยาง. คํ าหยาบๆ
อยางนี้ใชกับกิเลสไดผลดีที่สุด; จะใชกับคนดวยกัน ก็ไมสมควร.
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คํ า วา "ชา งหัว มัน " มัน มีค วามหมายเปน ๒ ฝา ย อยา งตรงกัน
ขามทีเดีย ว. ถาเราไมรูขอเท็จจริงอันนี้ ก็จะทําผิดได; คือวา ในบางกรณี เราใช
คําวา "ชางหัวมัน" นี้ถูกตองที่สุด. แตบางกรณีจะใชไมไดเลย แตเราก็ไดใชกันอยู
และใชกันมากตามอํานาจของกิเลส และโดยเฉพาะของเยาวชน.
จงใชคํา วา "ชา งหัว มัน " กับ สิ่ง ที่เ ปน เหตุแ หง ความทุก ข, หรือ
ตัวความทุกข ก็ได หรือวาสิ่งที่วาสะสมเขามากแลว มันก็จะเปนความทุกข; อยางนี้
เราก็ "ชางหัวมัน". เชนวาเรื่องมันเกิดขึ้นมาแลว ถาไมชางหัวมัน มันก็จะทําใหมี
ความทุกขมากขึ้น, จะทําใหเกิดการกอเวรมากขึ้น นี่เรื่องนอยๆ ก็จะกลายเปนเรื่อง
ใหญ; อยางนี้ก็ "ชางหัวมัน" ถูกแลว ก็ดีแลว.
ทีนี้อีกทางหนึ่ง ถามันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย ที่เราจะตองเอื้อเฟอ
ในฐานะที่เปน "เพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน" อยางนี้แลว แมนิดหนึ่งก็อยาชาง
หัวมัน, จะชางหัวมันไมได ตองรีบยกขึ้นมาเปนเรื่องใหญ จะตองชวยกันแกไข
จะตอ งเอื้ อ เฟ อ ต อเพื่ อ นมนุ ษ ยนั้ น . เดี๋ยวนี้เยาวชนของเราใชความหมายของคํา
คํานี้ผิด และกลับ กัน เสีย ; ก็ไปชา งหัว มัน ในทีที่ไมค วรใช, แลว ก็ไมชา งหัว มัน
ในที่ที่ควรจะใช.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
หรืออีกคําหนึ่ง เปนคําเกี่ยวกับธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก เชนคําวา "ไมเปนไร";
ไมเปน ไร นั ่น มัน มีอ ยู  ๒ ความหมาย อยา งเดีย วกัน . ไมเ ปน ไร, ไมเ ปน ไร
คือ ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ไมถือ สาในที ่ไ มค วรถือ สา มัน ก็ถูก แลว ; แตไ มเ ปน ไรใน
สิ่งที่ควรจะถือ แลวมันก็ไมถูก.
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อาตมาเคยไดยินกับหูเอง ที่พวกฝรั่งเขาลอคนไทย วาอะไรๆก็ไมเปนไร,
ไมเ ปน ไร; แตฝ รั ่ง บางคนก็เ ขา ใจถูก . เราใชคํ า วา "ไมเ ปน ไร" อยา งที่
ประกอบอยูดว ยธรรมะ คือ ใหอ ภัย หรือ ไมถือ สา; ไมใ ชใ หเ ลิน เลอ ; ไมใ ช
ใหป ระมาท เชน ไมใหสะเพรา, ไมมีการสะเพรา, ไมมีการประมาทในขอ นี้.
ฉะนั้นไมควรจะมาหาความวา ธรรมะนี้ใชคําวา "ไมเปนไร" แมแตกะความตาย.
เรื่องทํ านองเดี ยวกั นนี้ ยั งมี อี กมาก ยกตั วอย างมาให ดู วา เยาวชนของ
เรา ยัง ไมอ าจจะเขา ใจคํา พูด ของบิด ามารดา ที ่เ ปน พุท ธบริษ ัท ; แลว เขาก็
เขาใจเอาเอง มันก็กลายเปนเรื่องเขว.
สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ความศรัทธา ความออนโยน ความเอื้อเฟอ
เผื ่อ แผ; มัน เปน สิ ่ง ที ่ถ ูก กลา วหาอยา งผิด ๆอยู บ อ ยบๆ. ดูถ ูก วา ศรัท ธาทํ า ให
งมงาย, มุทุปสันนา - ความออนโยนอยางยิ่ง ทําใหตกเปนเหยื่อของคนคดโกง,
หรือความเอื้อเฟอ ซึ่งเขาเห็นวา มันไมจําเปน จะตองไปเอื้อเฟอใคร.
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แตตามหลักของพระพุทธศาสนาสรรเสริญศรัทธามุทุปสันนา, ความเชื่อ
ในสิ่งที่ควรเชื่อ มีความเลื่อมใสอยางออนโยน; กลัวบาปอยางยิ่ง แมแตนิดเดียว
ก็ถือเปนอันตรายอยางยิ่ง; และมีความเอื้อเฟอตอระเบียบวินัยเปนอยาง
ยิ่ง.

นี่เดี๋ยวนี้เยาวชนของเราเห็นวา การกระทําอยางนี้ มันเปนเรื่องบาๆ บอๆ
เปนเรื่องไมเหมาะสมัย เปนเรื่องที่จะเอามาใชไมได ในสมัยที่เขากาวหนาหรือเจริญ;
เพราะฉะนั้น เยาวชนของเรา จึงเขวออกนอกทางของบรรพบุรุษ และเขวออก
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นอกทางของพระศาสนา. นี่อาตมาเห็นวาเปนตัวอยาง ที่ควรจะนําไปพิจารณาดู;
เพราะมันเปนเรื่องที่เขว สําหรับเยาวชนของเราที่กําลังเขว.
....

....

....

....

ทางมาแหงเหตุของการเขว.
ทีนี้ ขอตอไป ซึ่งควรจะพู ดให เสร็จสิ้นไปในวันนี้ ตามที่ เวลามั นมี จํากั ด
เรื่องตอ ไปก็คือ เรื่องเหตุแหงความเขว หรือเหตุแหงการเขว. เมื่อ กลาวโดยหลัก
ใหญ ๆ พอเปนที่สังเกต ก็พอจะกลาวไดวา เหตุของการเขวนั้น มีทางมาหลายอยาง
หรือวามันถูกแวดลอมเขามาจากหลายทิศทาง ความเขวอยางใหญหลวงจึงจะเกิดขึ้น.
มู ลเหตุ ที่ ๑ อย างแรกที่ สุ ดก็ อยากจะระบุ การขยายตั วของสติ ป ญ ญา
ตามธรรมชาติ ที ่ ไ ม ไ ด ร ั บ การแวดล อ มอย า งถู ก ต อ ง. ขอย้ํ า อี ก ที ห นึ ่ ง ว า
"การขยายตัวของสติปญญาตามธรรมชาติ ที่ไมไดรับการแวดลอมอยางถูกตอง".
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เมื่อตะกี้นี้ก็ไดเลาเรื่องเดียวกันนี้มาบางแลว วาลูกเด็กๆของเรามันเจริญ
ขึ้นมาอยางไร? นับตั้งแตยังอยูในทองมารดา, แลวคลอดออกมาเปนเด็กนอนเบาะ,
เปนเด็กเดินได เปนเด็กวิ่งได กระทั่งเปนคนหนุมสาว. เขาก็มีสติปญ ญาของเขา
ตามธรรมชาติ; บางทีก็ยังออนเกินไป ไมถึงกับอยูในรูปของสติปญ ญา. แตมันก็
ตอ งกลา ววา เปน ธาตุแ หง ความรู ดว ยกัน ทั ้ง นั ้น ; คือ รา งกาย ของคนเรานี้
มันประกอบอยูดวยธาตุกายและธาตุจิต. ธาตุกายก็สําหรับ ดํารงกาย หรือโครง
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รางอยูได, ธาตุจิต ก็คือ ธาตุที่สามารถจะรูสึกอะไรได. ธาตุจิตนี้ก็มีไดตาม
ธรรมชาติ และก็เปนธรรมชาติดวยเหมือนกัน; และอาจจะเรียกไดวา "โพธิ" ก็ได
แตมันยังเปนเพียงเมล็ดพืช มันไมเบิกบาน นี้สติปญญาตามธรรมชาติ.
พอเด็กโตขึ้น ก็ไดรับการแวดลอมมากขึ้นๆ; ถาการแวดลอมนั้นไม
ถูกตอง โพธินั้นมันก็งอกงามไปในทางหนึ่ง; ถาไดรับการแวดลอมถูกตอง โพธิ
นั้นก็งอกงามไปอีกทางหนึ่ง. นี่เราเรียกวา สติปญญาตองไดรับการแวดลอมที่
ถูกตอง.
เดี ๋ย วนี ้ก ารศึก ษาในโลกนี ้ มัน เปน ทาสของกิเลส, เปน ทาสของ
วัตถุนิยม. การศึกษาในโลกเวลานี้ จึงไมสามารถจะแวดลอมสติปญญาตามธรรมชาติ
ของมนุษยเรา ใหเปนไปอยางถูกตองได; มันก็แวดลอมไปในทางที่จะเปนทาสของ
วัตถุ นี้ก็เรียกวา เขว.
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นี่คือ เหตุแ หง การเขวอัน แรก คือ สิ ่ง แวดลอ ม ที่พ อเด็ก เกิด ขึ้น มา
ในโลกนี้ ไดรับ การแวดลอ มใหเ ขา ใจผิด เปน ไปในทางเขว. สมมติวา เด็ก
คนหนึ่ง เกิดมาในตระกูลหนึ่ง เต็มไปดวยสมบัติพัสถาน ที่ไมจําเปนทั้งนั้น อยาง
ที่เห็นๆกัน อยู : มี โทรทัศ น มี วิท ยุ มี ตู เย็น มี เครื่องเลน เครื่องเสีย ง อะไรต างๆ.
พอเขาเกิดมาในทามกลางสิ่งแวดลอมอยางนี้ โตขึ้นมาทามกลางสิ่งแวดลอมอยางนี้;
เขาจะมีความรูสึกอยางไร ก็ลองคิดดู. มันก็ไมเหมือนกับกับเด็กที่เขาเกิด และ
เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไมมีสิ่งเหลานี้. ฉะนั้น เขาจึงมีความคิดเห็นตางกัน ซึ่ง
เปนเหตุใหมีความรูสึกตอๆ ไป อีกหลายชั้น ที่มันจะตองตางกัน : เชน ความ
เห็นแกตัวมาก, หรือความเห็นแกตัวนอย เปนตน, เหลานี้ มันก็จะตางกัน.
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นี้ขอใหดูใหดีวา สิ่งที่แวดลอมนี้ก็เปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะทําใหเขวไป
ในทางไหน :ถาเขวไปในทางผิด ก็อันตราย, ถาเขวไปในทางถูกตอ งยิ่งขึ้นก็ไม
ควรจะเรียกวาเขว.
มูล เหตุที ่ส อง อยากจะเรีย กวา การศึก ษาที ่ไ มป อ งกัน การเขว.
ขอย้ํ า วา การศึก ษาที ่ไ มป อ งกัน การเขว. เดี ๋ย วนี ้เ รามีแ ตก ารศึก ษาที ่ส ง เสริม
การเขว เขวคือผิด คือเดินไปผิด; เพราะวาการศึกษาเดี๋ยวนี้ เปนทาสของวัตถุนิยม,
ไปตามกนระบบวัตถุนิยม มันก็สงเสริมใหเขวเสียเอง; เราก็ไมมีการศึกษาที่ชวย
ปองกันการเขว.
การศึ ก ษาเดี๋ ย วนี้ ไม ได ส อนให รูจั ก ตั ก เอง; สอนแต ให รูจัก เป น ทาส
ของวัตถุนิยม. ไมไดสอนใหรูจักตัวเองวา จะตองเปนอิสระอยางไร; ไมรูจักความ
ถูกตองของสิ่งที่เรียกวาตัวเอง ตัวเองจะตองมีความถูกตองอยางไร. มันไมรูเอา
เสียเลย ก็ปลอยไปตามความรูสึกของกิเลส.
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เมื่อการศึกษาตก เปนทาสของวัตถุนิยมแลว; มันก็สอนกันแตเทคโนโลยี่
อันประเสริฐอันวิเศษ ที่จะไปเปนทาสของวัตถุนิยมยิ่งขึ้นเทานั้น. ฉะนั้นเทคโนโลยี่
ทั ้ง หลาย มัน ก็ ไมม ีอ ะไรมากไปกวา ทํ า ใหค นเปน ทาสของวัต ถุม ากขึ ้น ;
ไมชวยใหเกิดความรูสึกที่ผิดชอบชั่วดี, ไมทําใหมีศีลธรรม ดึงมาหาพระธรรม
หรือศาสนา.
ขอไดโ ปรดจดจํา ไวเปน พิเศษ สัก อยา งหนึ่ง วา : จงรูจัก ตัว เอง
จงพยายามรูจักตัวเอง. เด็กคลอดออกมาจากทองแม ไมมีทางที่จะรูจักตัวเอง :
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โตขึ้นมาเปนเด็กโต เปนเด็กวัยรุน ก็ยังไมรูจักตัวเอง, เปนหนุมสาวแลวก็ยังไมรูจัก
ตัวเอง, เปนพอบานแมเรือนแลวก็ยังไมรูจักตัวเอง, แกเฒาเขาโลงไป ยังไมรูจักตัว
เอง, ตัวเองอยูที่ไหน, เปนอยางไร.ขอใหพยายามรูจักตัวเอง เทานั้นเปนพอ.
ถานึกอะไรไมออก ก็อยากจะสรุปความใหสั้นๆ ไวเปนหลักวา จงรูจัก
ตัว เองนั้น หมายความถึง รูจัก จิต เมื่อ มัน วา งจากกิเ ลส. ปุถุช นคนธรรมดา
ยังมีกิเลส; แตมันก็มีระยะเวลาที่จิตมันวางจากกิเลส. ระยะที่มันวางจากกิเลส
มัน เปน อยา งไร; ขอใหส มมติเอาวา นั่น แหละคือ ตัว เอง, หรือ ควรจะเรีย กวา
ตัวเอง หรือตัวเองที่แทจริง.
ในวัน หนึ ่ง ๆ ควรจะรู จ ัก ตัว เองนี ้ กัน ใหห ลายๆครั ้ง ; วา จิต
ที่เปนอิสระ วางจากกิเลส มันเปนอยางไร. ในที่สุดก็จะคอยรูมากขึ้นไป มากขึ้นไป
จนรูจักสิ่งที่ควรจะเรียกวาตัวเองนี้เต็มที่; กระทั่งรูวา เปนสักวาธรรมชาติลวน ๆ ไม
ควรจะเรียกวาตัวตน, ไมควรจะเกิดกิเลสตัณหาวาตัวตนหรือของตน. นี้การศึกษา
ไมไดสอนใหรูจักตัวเอง, แลวก็ไมตองรูจักความถูกตอง ของความเปนตัวเอง วา
มันจะตองเปนอยางไร. นี้เรียกวาการศึกษาเหลานี้ ไมปองกันการเขว.
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ทีนี้ดูเขยิบออกไปถึง มูลเหตุที่สาม ก็คือ การศึกษาที่สงเสริมการเขว.

อาตมาพูดอยางนี้ มันก็ถูกดา. แลวก็ตองถูกดามาเรื่อยๆ ๒ ปกวามา
แล ว. ที่ พู ดวา การศึก ษาในโลกป จจุบั น นี้ มั น เป น อยางนี้ : เป น การศึ ก ษาที่
ทําโลกใหวิน าศ. ที่จ ริง เราก็ดา เขาแลว เหมือ นกัน ; ฉะนั้น เขาจะดา ตอบมาก็ไ ม
เปนไร แตเขาใจวามีประโยชน.
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อาตมาไมไดตั้งใจจะดา แตตั้งใจจะบอก วาการศึกษามั นกํ าลั งจะทํ า
โลกให พิ น าศ; แม การศึ ก ษาของประเทศไทย ที่ ไปตามก นการศึ กษาตะวัน ตกมา.
มันมีแตเรื่องเทคโนโลยี่ที่จะทําคนใหเปนทาสของกิเลส; มันไมมีสวนที่จะทําให
เจริญ ดว ยศีล ธรรม การศึก ษาชนิด นี ้ม ัน สง เสริม การเขว, สง เสริม ใหม ีค วาม
เขวยิ่งขึ้นไป ไปสูความมีชีวิตที่เปนทาสของวัตถุ.
เมื่อมาถึงขนาดนี้แลว มันก็จะเกิดความรูสึกที่เปนปฏิปกษ ตอธรรมะ
หรือ ตอ ศาสนา เห็น ธรรมะหรือ ศาสนาใชไมได; อยางที่ก ลาวหาวา "ศาสนา
เปนยาเสพติด" ทําลายมนุษยอยางนี้เปนตน. คนที่มีการศึกษาอยางนี้ เขาเห็นกัน
วา ธรรมะใชไมไดกับโลกปจจุบัน; โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับระบบการเมือง. เขา
ถือเสียวา ศาสนาไมเกี่ยวกับการเมือง, ศาสนาเอามาใชกับการเมืองไมได. ถา
ฝนเอาศาสนามาใชกับการเมือง ก็จะพายแพหรือเสียเปรียบ; นี้วาเอาเองขางเดียว.
ทีนี้ การศึก ษาของเราก็เลยดิ่งไปแตในทางที่จ ะสงเสริม ความเขว คือเขวออก
ไปจากทางแหงสันติสุข หรือสันติภาพของโลกนั้น.
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สิ่ง ถัด ไปอีก มูล เหตุที่สี่ ก็อ ยากจะพูด ถึง ความรูใ นเรื่อ งการเมือ ง
ที่ผิดพลาด กําลังระบาดอยางยิ่ง.

ขอใหฟงดูใหชัดหนอยวา ความรูเรื่องที่เกี่ยวกับ การเมืองชนิดที่ ผิด
พลาด มั นกําลั งระ-บาดอย างยิ่ ง คื อวา ความรูเรื่องการเมืองที่ ถูกตองนั้น ไม รูวา
อยูที่ไหน?

ยกตั วอยางเชนวา ความถู กต องหรือ ความจริง มั นมี อยู วา ระบบการ
เมืองนั้ นก็คือศีลธรรมอัน หนึ่ ง คือการชวยกันจัดบานเมืองใหมีความสงบสุข; ถา
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ทําอยางนี้ การเมืองก็คือศีลธรรมในความหมายหนึ่ง. เดี๋ยวนี้ไมมองกันอยางนี้ ไมมี
การเมืองในลักษณะนี้ ไมใชการเมืองเพื่อประโยชนอันนี้; ใชการเมืองเพื่อตอสูกัน
เพื่อแยงชิงกัน เพื่อทําลายผูอื่น, สวนใหญก็เพื่อครองเมืองตามกิเลสของตน.
ฉะนั ้น ระบบการเมือ งจึง เปน เรื่อ งของศีล ธรรมไปไมไ ด; แตค วาม
รูอยางนี้มันกลับระบาด กําลังนิยมกัน มีตํารับตํารา มีอะไรมากมาย ที่จะใหรูจัก
และใชสิ ่ง ที ่เรีย กวา "การเมือ ง"ในลัก ษณะนั ้น . เมื ่อ เปน อยา งนี ้แ ลว เยาวชน
ของเราก็ตองเขวยิ่งขึ้น; มันไมมีทางจะชวย.
ที ่ถ ัด ไปอีก มูล เหตุที ่ห า ก็อ ยากจะใชคํ า ตรงๆ ไมก ลัว อัน ตราย
ในการที ่จ ะพูด วา การมีก ารปกครอง มีร ะบบการปกครองที ่ผ ิด พลาด คือ
เราไมมีรัฐบาลที่มองหาศีลธรรม.
นี้ พู ด ได ทั้ งโลกเลย ว า ทั้ งโลกเลย ทุ กประเทศทุ กชาติ เราไม มี รั ฐ บาล
ที ่ม องหาศีล ธรรม; มีแ ตรัฐ บาลที่ม องหาอะไร ก็ค งจะทราบกัน ดี. มีแ ตฟ ง
จากวิ ทยุ เพี ยงอย างเดี ยว เราก็ ได ยิ น เขาพร่ํ าหาความเจริ ญ ความก าวหน า ความ
สมบู ร ณ ใ นทางเศรษฐกิ จ ในทางสั ง คม ในทางการปกครอง ในทางการเมื อ ง;
โดยไมเอยถึงสิ่งที่เรียกวา ศีลธรรม เลย.
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ทํ า ไมไม พ ู ด ออกมาว า ต อ งการความสมบู ร ณ ท างศี ล ธรรม?
ถามีความสมบูรณทางศีลธรรม เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมืองอะไร มันจะถูก
ตอ งไปหมดเอง, มัน ถูก ตอ งไปโดยอัต โนมัต ิเอง. ใครๆ ก็ม องเห็น คิด ดูก็เห็น
ไมล ึก ซึ ้ง อะไร วา ถา มีศ ีล ธรรมอยู ใ นแผน ดิน อยู ใ นโลก อยู ใ นประชาชน
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อยูในพลเมืองนี้ ก็ไมตองกลัว; การเศรษฐกิจ การสังคม การปกครอง การเมือง
การทหาร การอะไร จะถูกตอง และจะมีผลสมบูรณตามที่ควรปรารถนา.
ทุ ก รั ฐ บ าล ใน โล ก ไม เ ค ย พู ด ถึ ง สิ ่ ง ที ่ เ รี ย ก ว า "ศี ล ธ รรม "
รัฐบาลแหงประเทศไทยของเราก็เหมือนกัน คําวา "ศีลธรรม" นี้หายไปจากปากของ
นักการเมืองยิ่งขึ้นๆ. ในการแถลงนโยบายเพื่อรับความไววางใจ จากสภาของรัฐบาล
ไมมีคําใดซึ่งอางถึงศีลธรรม วารัฐบาลนี้จะทําประชาชนใหมีศีลธรรม; อยางนี้ไมมี,
พูดกันแตเรื่องอื่นทั้งนั้น; และก็เชื่อวา เปนเหมือนกันอยางนี้ทุกประเทศในโลก,
และยิ่งประเทศใหญๆ ที่กําลังมัวเมาในอํานาจ แลวก็จะพูดถึงแตเรื่องอํานาจ
ไมพูดถึงศีลธรรม.
แตอาตมานี้จะขอยืนยันไปตามประสาของตนวา ศีลธรรมอยางเดียวจะ
แกปญ หาทั้ง หลายได; ขอใหพ ร่ํา หาศีล ธรรม. แลว เคยพูด ใหค นเขาโห วา
เราตั้งกระทรวงศีลธรรม ใหเปนกระทรวงใหญโตที่สุดขึ้นมาสักกระทรวงหนึ่ง เรียกวา
กระทรวงศีลธรรม เปนกระทรวงที่ควบคุมกระทรวงทั้งหลาย อีกกี่กระทรวงก็ตาม. ฟง
ดูมันจะเปนเรื่องที่ "เอาลูกพรวนผูกคอแมว" อยูบาง; แตมันก็ไมเหลือวิสัย. มันเหลือ
วิสัย ก็เพราะวายุวชนของเราไมเขาใจ.
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ถาลองเยาวชนของเราทุกคน เขาใจเรื่องนี้โดยแทจริง; เมื่อเขาโตขึ้น
เขาก็จะจัดบานเมือง ใหมีกระทรวงศีลธรรม ก็ได. แลวควบคุมกระทรวงอื่นทั้งหลาย
ก็ จะเป น การถูกต องไปหมด ในทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการปกครอง ทาง
การเมือง คือมีศีลธรรมไปหมดนั่นเอง.
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เหลือ บไปดูอีกนิ ดหนึ่ง อีกแงห นึ่ งมุ มหนึ่ ง : รัฐบาลกํ าลั งเรีย กรอ งหา
ความสามั ค คี , เรี ย กร อ งการพั ฒ นา, เรี ย กร อ งการระงั บ ข า วลื อ , เรี ย ก
หาการเสีย สละ, เรีย กหาความรัก ชาติ, อะไรตา งๆ มากมาย. แตไ มเ คย
เรียกรองความมี ศีลธรรมของประชาชน เป นเรื่องที่มันชินชาไปเสียแลว หรือวา
มองขามไปเสียแลว.
แตความจริงนั้น ก็คือ ไมเห็ นความสําคัญ หรือความจําเปน ของสิ่ง
ที่เรียกวา "ศีล-ธรรม" นั่นเอง มันก็เลยเปนการเรียกรองที่เหนื่อยเปลา; จะเรียกรอง
ใหเสียงแหบอยางไร มันก็ไมไดสิ่งที่เรียกรอง. ถาหากวาประชาชนไมมีศีลธรรม,
หรือทุกคนไมมีศีลธรรม; ความสามัคคีมีไมได ถาไมมีศีลธรรม. อาจจะเอาอะไร
มาจางมายั่ว มาลอ ก็ได มันก็ชั่วคราวเทานั้น มันไมจริงจัง.
แต ถามีศีลธรรม คือความสํานึกในหนาที่ของตนแลว ความสามั คคี ก็
จะมีอ ยา งงา ยดาย. ศีล ธรรมในระดับ ที่สูง ขึ้น ไป ก็ทํา ลายความเห็น แกตัว
ของคนเรา; เมื่ อ คนเรามี ค วามเห็ น แก ตั วน อ ยแล ว ความสามั ค คี ก็ มี ได งาย, และ
อาจจะมีไดเอง โดยไมตองเรียกรองเลย.
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เดี๋ยวนี้ ก็เรียกรองความสามัคคีจนเสียงแหงเสียงแหบแลว มันก็ยังไมได
โดยแท จ ริง ; ก็ ต อ งมี อ ะไรยั่ ว มี อ ะไรจ า ง มี อ ะไรล อ . แล ว ก็ อ ย า ไปไว ใจความ
สามั ค คี ช นิ ด นั้ น นะ. ขอให ระวั งกั น ไว ห น อ ย วา อย าไปไว ใจความสามั ค คี ที่ จ า ง
เอามา, หรือลอเอามา.

สํ า หรับ การพั ฒ นา ก็ เหมื อ นกั น ถ ามี ศี ล ธรรมแล ว มั น พั ฒ นาเอง;
แบบปู ยา ตา ยายเขาเห็นการพัฒนาบานเมืองเปนการกุศล. อาตมาอายุเทานี้ก็ยัง
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เคยทันเห็น ที่มีคนเขารูสึกวา ชวยกันทําถนนใหเพื่อนเดินนี้ มัน เปนกุศล, ขุด
บ อน้ํ า ปลู กศาลา อะไร มั นก็ เป นกุ ศลๆ, แล วก็ ทํ าด วยความสมั ครใจสนุ กสนาน.
นั ้น มัน เปน ศีล ธรรม ที ่ม ีอ ยู ใ นจิต ใจของบุค คลผู เ ห็น แกต ัว นอ ย; ฉะนั ้น
การพัฒนามันก็มีเปนของธรรมดาไป, เปนขนบธรรมเนียมประเพณี เปนวัฒนธรรม
ของชาวพุทธไป.
เดี ๋ย วนี ้ ถือ เอา เงิน เปน ใหญ, ถือ ตัว ใครตัว มัน ; การพัฒ นาก็มี
ได ยาก, ความเสี ยสละก็ มี ได ยาก; โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ความรักชาติ มั นก็มี ได ยาก.
เพราะไมมีศีลธรรม ก็ไมกตัญ ไมซื่อสัตย ไมใหความเปนธรรม ไมใหความ
ยุติธรรม; ความรักชาติมันก็ไมมี เพราะคนเห็นแกตัวก็รักตัว แลวก็ไมรักชาติ.
อาจจะสอนกันผิดๆ ก็ได วาเมื่อรักตัวแลวก็จะรักชาติ. อาตมาเชื่อวา
มันเปนไปไมได รักตัวนี้มันเห็นแกตัว มันตองใหบริจาคตัว แลวจึงจะไปรักชาติ;
อยางนี้ก็เรียกวา ศีลธรรมที่ควรเรียกรอง ใหมันมีพ อเพี ยง. และรัฐบาลก็จะหา
ความสามัคคี หรือความเสียสละ หรือการพัฒนาอะไรไดโดยงาย.
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นี่เราก็ไปตามกนประเทศชาติ ที่มันสมบูรณดวยกําลังอํานาจเทคโนโลยี่
ทั้ งหลาย; เขาอวดว า เขาไม ต อ งพึ่ ง พาศาสนา ไม ต อ งพึ่ ง พาศี ล ธรรม. เขามี
อํานาจเงิน, เขามีอํานาจอาวุธ, เขาไปสูบเลือดของชนชาติอื่น มาหลอเลี้ยงชนชาติ
ตัว ได; นี ่เปน ลูก นอ งของพญามาร ของซาตานอะไรกัน ไปเสีย หมด. ประเทศ
เล็กก็ไมรูจะทําอยางไร ก็ไปถือหลักเกณฑเดียวกัน, ไปตามกนคนเหลานี้; ก็เลย
เปนเรื่องที่นาเศรา. สําหรับขอนี้สรุปเรียกวา การปกครองที่มันผิดพลาด.
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ทีนี ้เรื่อ งถัด ไปอีก มูล เหตุที ่ห ก ก็จ ะเรีย กวา มหรสพที ่ผ ิด พลาด.
ฟงดูแลวก็งงๆ วามหรสพที่ผิดพลาด ก็ควรจะไดพิจารณากันบาง.
สิ่งที่เรียกวา มหรสพ นั้น เปนสิ่งที่จําเปนแกชีวิตอยางยิ่ง อยางหนึ่ง
ซึ่งขาดไมได. ถาฟงไมดีอาตมาก็กลายเปนคนบา ที่พูดวา "สิ่งที่เรียกวามหรสพนั้น
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตอยางหนึ่ง ซึ่งขาดไมได". ขอนี้ ตองทําความเขาใจถึง
ความหมายของคําวา "มหรสพ" ใหถูกตอง.
สิ่งที่เรียกวา "มหรสพ" นั้น ถาถือ เอาตามความหมายที่ถูกตอง ตาม
ตัวพยัญ ชนะหรืออรรถะแลว เราจะพู ดไดสั้น ๆ วา "สิ่งประเลาประโลมใจ" สั้น ๆ
เทา นี ้เ อง ไมม ากไปกวา นี ้. สิ ่ง ประเลา ประโลมใจ เรีย กวา "มหรสพ" สิ ่ง นี้
ขาดไมไ ดสํ า หรับ สิ ่ง ที ่ม ีช ีวิต ; แมแ ตส ัต วเดีย รัจ ฉาน มัน ก็ต อ งการประเลา
ประโลมใจตามแบบของสัตวเดียรัจฉาน; มนุษยก็เหมือนกัน.
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มัน มีปญ หาอยูแ ตวา สิ่งประเลา ประโลมใจนั้น มัน ถูก หรือ มัน ผิด
ถามันผิด มันก็ทําความวินาศ, ถามันถูก มันก็ทําความเจริญ. แมแตเปนอุบาสก
อุบาสิกา ภิกษุสามเณร ก็ยังตองการสิ่งประเลาประโลมใจ ไปตามแบบของธรรมะ;
ปุถุชนที่หนาไปดวยกิเลส เขาก็ตองการสิ่งประเลาประโลมใจไปตามแบบของปุถุชน.

อาตมาอยากจะพูดวา ถึงแมเปนพระอรหันตอยูแลว สิ้นอาสวะแลว รางกาย
จิตใจตามธรรมชาติพระอรหันต มันคิดวาไมพอ ก็ยังตองการสิ่งประเลาประโลม ใน
ความหมายหนึ่ง ในระดับหนึ่ง; เชน เปนพระอรหันตแลว ยังชอบคุยธรรมะกันเลน
อยางนี้เปนตน. เพราะวาทานตองการความสบายใจ, หรือสิ่งประเลาประโลมใจ
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ตามแบบของทาน ดังนั้นเราจึงไดอานพบเรื่อง พระอรหันตมหาสาวกทานสนทนาธรรม
เพียงเพื่อเบิกบานสําราญใจ. อยางนี้ก็เรียกวา สิ่งประ-เลาประโลมใจ.
เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงเรื่องของปุถุชน ตองการสิ่งประเลาประโลมใจ เรียก
ในชื ่ อ เดิ ม ๆว า "มหรสพ". แต เ ดี ๋ ย วนี ้ มหรสพนั ้ น มั น เป น ไปเพื ่ อ กิ เ ลส;
มันเปนไปในทางฝายที่เขวนั่นเอง, คงใชคําวา "เขว" ตอไปไดตามเดิม.
มหรสพกลายสภาพ จากสิ่งประเลาประโลมใจอันบริสุทธิ์ มาเปนสิ่ง
ทําลายจิตใจของมนุษย คือ ทําใหหนาไปดวยกิเลส.
สิ่งประเลา ประโลมใจบริสุท ธิ์ มีอ ยูม าก; โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ก็ประเลาประโลมใจอยางบริสุทธิ์. เหมือนกับเรามานั่งอยู
ทามกลางธรรมชาติอยางนี้; ธรรม-ชาติก็ประเลาประโลมใจในลักษณะที่บริสุทธิ์ ใหจิตใจ
มันวางมันเงียบไป แตอยางนี้มันยังลึกไป. ที่จะตองพูดกันกอน ก็จะพูดถึง มหรสพ
ตามธรรมดา ที่มีอยูตามบาน ตามเมือง ตามตลาด วากําลังเปนปญหาอยางยิ่ง.
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เมื่ อสั ก ๕๐ ป ถึง ๑๐๐ ป มาแล ว ในอดี ตนั้ น มหรสพยั งบริสุ ทธิ์ อยู
มาก คือตรงตามเจตนารมณเดิมอยูมาก คือใหความประเลาประโลมใจพอสมควร
คือไมเปนพิษ และ มหรสพนั้ นเองเปน การศึก ษา บางคนก็มองขาม. แตอาตมา
สังเกตเห็ น วาคนบ านนอกแท ๆ ไม เคยไปกรุงเทพ ฯ ไม รูห นั งสื อ ไม เคยเรีย น
หนังสือ; แตทําไมรูเรื่องอะไรๆ ไดหลายอยาง หรือวาพูดกรุงเทพ ฯ ก็เปน.
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ยกตั วอย าง เชน หนั งตะลุ ง, มหรสพชั้นต่ํ าสุดของประชาชน. ถ าเป น
ตัวพระตัวนาง มัน ก็ ตองพูด กรุงเทพฯ; นี้มันถายทอดหลัก โบราณมาแต
ประเทศอินเดีย วาละครในประเทศอินเดีย ถาเปนตัวพระตัวนาง เขาตองพูด
ภาษาสันสกฤต. ถาเปนตัวคนธรรมดา หรือผูหญิ ง หรือตัวตลก นี้ ตองพูดภาษา
ปรากฤต คื อภาษาพื้ นบ าน. นี่ หนั งตะลุงก็ดี มโนราห ก็ ดี สมั ยที่ มาถึ งเมื องไทยแล ว
ตัวพระตัวนางก็ยังพู ดภาษาที่เปนหลัก คือภาษากลาง ภาษากรุงเทพฯ ตั วตลกเป นต น
ก็พูดภาษาบานนอกไป.
ฉะนั้น คนบานนอกที่ไมเคยไปกรุงเทพ ฯ ไมรูหนังสือ ก็พูดกรุงเทพ ฯ ได;
แตมันก็เพี้ยนไปบางเปนธรรมดา เพราะวาผูแสดงหนังตะลุงนั้น มันก็พูดกรุงเทพฯ
ไม คอยชัด. แตมันก็ยังเปนการพู ดกรุงเทพ ฯ; พู ดกรุงเทพ ฯ แบบนี้ เมื่อเด็ก ๆ
อาตมาไดยินเขาเรียกวา พูดภาษาขาหลวงขี้เนา; คือพูดภาษากรุงเทพฯ ที่มันแปรง ๆ,
แตก็ยังดีกวาพูดไมเปน, แลวก็ยังสามารถจะฟงเขาพูดกรุงเทพฯ รูเรื่อง.
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สิ่ง นี ้ เรีย นมาจากอะไร? เรีย นมาจากหนัง ตะลุง ; เพราะสมัย นั ้น ไม
มีโรงเรียน ไมมีโรงเรียนที่จะสอน แมแตประถมอะไร เปนโรงเรียนวัด ก็เรียนในวัด
ก็ ยั งไม ค อยได ออกเสี ยงอย างภาษากรุงเทพ ฯ อย างนี้ เป นต น. ฉะนั้ น มหรสพอั น
บริส ุท ธิ ์ส มัย โนน จะเปน หนัง ตะลุง เปน มโนราห อะไรก็ต าม มัน ยัง บริส ุท ธิ์
อยูมาก, แลวมันก็เปนการศึกษาดวย มันใหความประเลาประโลมใจ พรอมกัน
ไปกับการศึกษา.

ครั้นมาบั ด นี้ มหรสพมั น เปลี่ ย นอย างหน ามื อ เป น หลั งมื อ; มั น เป น
มหรสพอยางภูตผีปศาจไปแลว. ถาจะเรียกวาประเลาประโลมใจ ก็ประเลาประโลม
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ใจใหเปน ภูต ผีปศ าจ เสียมากกวา; สวน ที่จ ะใหเปน การศึกษานั้น ยกเลิก
เพราะวาเรามีโรงเรียน มีวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยสอนกันจนเปนของธรรมดาไปแลว;
มันเหลืออยูแตวา มหรสพมันกลายสภาพเปนความบันเทิง หรือประเลาประโลมใจ
เพื่อใหเปนภูตผีปศาจ คือมันเปนขาศึกแกการศึกษาในระดับธรรมนี่. คนไปหลง
มหรสพแลว ก็ทํา ลายการศึก ษา ทํา ลายศีล ธรรมไปหมด. นี้ไ มตอ งพูด ก็ไ ด
ทุกคนพอจะสังเกตเห็นเอง; หรือถาพูดมันก็ยาวนักไมมีเวลาจะพูด. สรุปความวา
มันเปนมหรสพที่กลายสภาพ ไมประเลาประโลมใจ ไปในทางของธรรมะ.
รูปโครงของมหรสพอันเปนประโยชน.

ทีนี้เพื่ อจะใหเปนการมองดูอยางทั่วถึง ก็จะขอพู ดถึง รูปโครงของสิ่งที่
เรีย กวามหรสพ พอเป น เครื่องสั งเกต; แล วจะแบ งสิ่ งประเล าประโลมใจหรือ
มหรสพนี้ ออกเป น ๒ ประเภท คือ มหรสพตามธรรมดา นี้อยางหนึ่ง, มหรสพ
ทางวิญ ญาณ อันสูงสุดนี้อยางหนึ่ง. ถาเยาวชนของเราเขาใจสิ่งนี้อยางถูกตอง
จะเปนประโยชน จะเปนบุญกุศลอยางยิ่งแกเยาวชนนั้นเอง และแกมนุษยทั้งโลกดวย.
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มหรสพประเภทที่หนึ่ง เมื่อพูดถึง มหรสพตามธรรมดา.

เราจะมองเห็นวา มันมีอยูอยางนี้ คือ มหรสพตามปกติ มันก็ควรจะมี
เพราะมันเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งอยางหนึ่งสําหรับชีวิต เพื่อจะใหเกิดการกระตุน
ใหเกิดความสดชื่นรื่นเริง ซึ่งบรรพบุรุษของเราก็ไดใชมาแลวอยางถูกตอง. ดนตรี
หรือเพลงเหลานี้ ก็ไดใชแมแตในโบสถ; เมื่อมันยังบริสุทธิ์อยู มันใชในโบสถ, หรือ
บางทีมันจะใชในโบสถมากอน; แลวเพิ่งคอยออกมานอกโบสถ มาเปนของชาวบาน.
อยางนี้ก็มีคนคิด วามีเหตุผลอยูดวยเหมือนกัน. โบสถในประเทศอินเดีย ของฝาย
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ฮินดูก็ยังใชดนตรี ที่เขากันไดกับบทสวด ที่สวดใหคนฟงตลอดวันตลอดคืน อยางนี้
เปนตน.
ฉะนั้น สิ่งประเลาประโลมใจ จะเปนดนตรีหรือเพลง หรืออะไรที่มัน
บริสุทธิ์ เปนศิลปบริสุทธิ์ ก็เรียกวา จําเปนแกชีวิต; คือมากไปกวาที่จะเรียกวา
เปนประโยชน, เราจะใชคําวา "จําเปนแกชีวิต" มิฉะนั้นชีวิตมันก็จะไมกระปรี้
กระเปรา หรือ สดชื่น ; มัน คลา ยๆ กับ วา มัน ขาดอาหารอยูอ ยา งหนึ ่ง ; แมวา
มันจะไดอาหารหลายๆ อยางแลวก็ตาม. นี้เราเรียกวามหรสพตามปกติ ที่จําเปน
แกชีวิต.
ทีนี้ก็ มีมหรสพอยางอื่น จะใชคําหยาบก็เรียกวา มหรสพภูตผีปศาจ
มหรสพที่ทําใหมึนเมา และเสพติด แหงยุคปจจุบัน ซึ่งกําลังทวมทนไปหมด.
มหรสพที่ทําใหเด็กวัยรุน ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงเสียหายหมดในทางจิตใจ มันมีมาก
จนหลีกไมไหว; มหรสพภูตผีปศาจนี้ ตามไปรุกรานในที่ทุกหัวระแหง ทั้งกลางวัน
ทั้งกลางคืน กระทั่งในมุง ก็เปดวิทยุหรือโทรทัศนดูได ซึ่งเมื่อกอนมันทําไมได.
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สมัยโบราณ เมื่อไมมีสื่อสารประเภทวิทยุหรือโทรทัศน อยางนี้ มหรสพ
มันจะระบาดอยางนี้ไมได; มันมีการแสดงเปนครั้งเปนคราว ที่นั่นที่นี่นานๆ ครั้ง
แลว ก็ตอ งไปดู; แลว มัน ก็ยัง บริสุท ธิ์อ ยู. เดี๋ย วนี้มัน มีก ารสื่อ สาร วิท ยุห รือ
โทรทัศ น ทํ า ใหม หรสพติด ตามไปทั ่ว ทุก หัว ระแหง ทุก หนทุก แหง ทุก เวลา;
แลว เขาก็เ ห็น แกกํ า ไร เลยใชอ ัน นี ้เ ปน เครื่อ งมือ มอมเมาประชาชน; จนนิส ัย
ใจคอของลู ก เด็ ก ๆ ของเรา ผิ ด กั น ไปเป น คนละคนกั บ ยุ ค โบราณ. เลยเรีย กว า
มหรสพภูตผีปศาจกําลังระบาด ไมมีที่หลบหลีกในโลกนี้.
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ที นี้ มหรสพที่ มี ค วามหมายมากอี ก อย างหนึ่ ง คื อ มหรสพที่ ทํ า ลาย
สติปญ ญาอยางถูกตองของมนุษ ยเรา. ระวังใหดี, ขออภัย ขอใหอาตมาพูด
ตรงๆ แลวไมถือ วากระทบกระเทือ นใคร คือ มัน มีม หรสพชนิด หนึ่ง ซึ่งทําลาย
สติป ญ ญาของลูก เด็ก ๆ แหลกรานหมด แลว ก็อ ยา งสุภ าพดว ย. นี ้ก ็ค ือ อนาจาร
ที่ถูกเขาใจวาเปนศิลป; นี่ก็กําลังมีมากขึ้นๆ.
สิ่งที่ถือกันวา เป นอนาจาร เมื่อสัก ๓๐ ปมากอนนั้น เดี๋ยวนี้ กลายเป น
ศิลปแลว; เพราะสิ่งที่เปนอนาจารอยางยิ่งๆ ก็จะถูกจัดไววาเปนศิลป มากขึ้น
ไปอีกในอนาคต. นี้เราเรียกวา มหรสพที่ทําลายสติปญญาของมนุษยในยุคปจจุบัน.
อยา ใหอ าตมาออกชื ่อ สิ ่ง เหลา นั ้น เลย พูด เปน รวมๆ ไปวา ภาพยนตรก ็ดี
ระบํารําฟอนก็ดี เตนรําอะไรก็ดี; ระวังใหดี มันกําลังถูกเขาใจผิด เห็นเปนของดี
ทั้งที่มันทําลายสติปญญา หรือวาสัญชาตญาณอันบริสุทธิ์ของมนุษย ใหมันนอมไป
ในทางเลวทางต่ํา.
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นี่เรียกวามหรสพตามธรรมดา ที่กําลังมีอยูจริง; มันก็เปนปญหาแก
เยาวชน แลวก็ถูกมองขามเสีย.
ทีนี้ มหรสพประเภทที่สอง เรียกวา มหรสพทางวิญญาณ.

ที่พูด นี้ไมใชโฆษณาโรงหนังของเรา; วา "มหรสพทางวิญ ญาณ"
มันเปนความหมายที่กวาง คือสิ่งประเลาประโลมใจ ในทางวิญญาณ.
สิ่งแรกที่สุด ก็จะตองระบุถึงธรรมะ หรือ พระธรรม. ธรรมะหรือ
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พระธรรมนี ้. เมื ่อ ไมเ ขา ถึง ก็แ ลว ไป; แตถ า เขา ถึง จริง ๆ แลว จะเปน มหรสพ
คือ สิ่งประเลาประโลมใจอยางยิ่ง สําหรับมนุษยผูนั้น.
ถาไมเชื่อ ก็ขอใหพยายามทําตนใหเขาถึงธรรมะดู; เขาถึงธรรมะจริงแลว,
ไดรับรสของธรรมะนั้ นอยู ก็จะเสวยสุขที่ เกิดจากธรรมะนั้ นอยู. นั้นจะเปนสิ่ง
ประเลาประโลมใจ สูงสุดยิ่งกวาสิ่งใด เทาที่มนุษยจะทําได จะคนหามาได.
นี้หมายถึง ตัวธรรมะ สําหรับเรียน, สําหรับปฏิบัติ จนไดผลของการปฏิบัติ
ก็เรียกวา เปนมหรสพดวย.
สิ ่ง ที ่ส อง ทีนี ้ถ ัด ไปก็จ ะเรีย กวา ธรรมะศิล ป หรือ ศิล ปที ่บ ริส ุท ธิ์
อั น เจื อ อยู  ก ั บ ธรรมะ. แล ว ก็ จ ะมี ภาพเขี ย น ภาพป  น ภาพอะไรต า งๆ
ในลักษณะของศิลป; แตมุงหมายที่จะสอนธรรมะใหแกคน. นี้เขาเคยถือกันมาก
ในเรื่อ งนี ้ วา มีป ระโยชน; ฉะนั ้น ปฏิม ากรรมทั ้ง หลาย : รูป พระพุท ธรูป ,
รูปพระโพธิสัตว อะไรก็ตาม; ก็ถูกกระทําขึ้นมา เพื่อเปนสิ่งประเลาประโลมใจ
มนุ ษ ย ที่ พ ยายามตั้ งตนอยู ในธรรมะ; จะขอเรีย กวัต ถุ เหล านี้ วา ธรรมะศิ ล ปเป น
เครื่องประเลาประโลมใจ.
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สิ่ งที่ สาม นี้ ถัดไปอี ก ก็อยากจะเรียกวา ธรรมสาธิ ต คื อการแสดงอะไรๆ
ก็ไ ด; ที่จัด ที่ทํา ขึ้น โดยมุง หวัง อยา งจริง จัง จะใหม นุษ ยเ ราเขา ใจธรรมะ,
รูจักธรรมะ, ชอบธรรมะ, เปน การโฆษณาพระธรรม; แตไมใชเพื่อหลอกลวง,
แตเพื่อใหเปน ประโยชนแกบุคคลเหลานั้น เอง. การสอนธรรมะ การแสดงธรรม
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การอะไรก็ตามเถอะ รวมอยูในพวกนี้; แมแตเปนการจัดในทางรูปแบบกิริยาอาการ
อะไรตางๆ ก็รวมอยูในพวกนี้ เราก็เรียกวา มหรสพทางวิญญาณดวย.
สิ่ งที่ สี่ ที นี้ ให ดูลึ กซึ้งไปกวานั้ นอี ก สํ าหรับสิ่ งที่ เรียกวามหรสพทางวิญญาณ
ก็ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งเอ ย ถึ งสิ่ ง ที่ เรีย กว า จิ ต ว า ง. ความสุ ข ที่ เกิ ด มาจากจิ ต ว า ง นี้ ก็
เป น มหรสพสู ง สุ ด ; ถึ งแม ว า เป น ความสุ ข ที่ เกิ ด มาจากการทํ า การงาน ทํ า ไรไถนา
อะไรอยูกลางทุงนา. ถาเขาเปนคนมีธรรมะสูง เคลื่อนไหวอิริยาบถอยูดวยจิตที่วาง
แลว; การงานนั้นเองจะเปนความสุข. แมจะอยูกลางแดด กลางฝน เหยียบย่ําอยู
ในโคลน อะไรก็ตาม; จิตใจที่ประกอบดวยธรรมะ ถึงขนาดวางจากตัวกู – ของกูแลว
ก็เ ปน ความสุข ซึ ่ง ทุก คนทํ า ได ไมเ หลือ วิส ัย ; แตเ ขาไมทํ า ; ไมไ ดร ับ การ
สั่งสอนแนะนําใหทํา.
คนที่ ไม เข า ใจในเรื่อ งนี้ ก็ ไม อ ยากทํ า งานอย า งนี้ ; ฉะนั้ น เยาวชน
ของเราไม อ ยากทํ า นา; อยากจะเล า เรี ย นไปเป น นั ก การเมื อ ง เป น รั ฐ มนตรี อ ะไร
ไปตามเรื่องของเขา. แลวเกลียดการทํ านา, เกลี ย ดการทํ างานด วยเรี่ย วด วยแรง,
เกลียดการที่จะหลั่งเหงื่อออกมาลางตัวกู. แตบรรพบุรุษของเขาเคยทํามาอยางดี และ
ก็ยังคงจะทําไดตอไป; ถายังมีความนิยมในเรื่องนี้อยู.
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เมื่ อ ใดเหงื่อ มั น ออกมามากๆ ก็ จ ะล างเสี ย ซี่ งตั วกู - ของกู ; แล วก็
เมื่ อ นั้ น จะมี ค วามสุ ข ที่ สุ ด . อาตมาอยากจะจั ด ความสุ ข ชนิ ด นี้ ว า เป น มหรสพทาง
วิญ ญาณ คือ สิ ่ง ประเลา ประโลมใจที ่ม ีค า สูง สุด ; แลว ก็ไ มส รา งปญ หาอะไร
ไมตองใชเงินอีกแมแตสตางคเดียวนี้ เพราะเราก็ทําไรทํานาอยูแลว. หรือวาความสุข
ที่จะเกิดมาจากมีจิตบริสุทธิ์โดยประการอื่น ก็เรียกวา มหรสพทางวิญญาณดวยเหมือนกัน.
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นี่มหรสพมีอยูในรูปแบบอยางนี้ ลวนแตเปนเครื่องประเลาประโลมใจทั้งนั้น.
ถาผิด มันก็ประเลาประโลมชักจูงไปในทางผิด ก็สงเสริมกิเลส; โลกนี้ก็เต็มไปดวย
ปญ หา. ถา มัน ถูก มัน ก็ ประเลา ประโลมไปในทางที ่ถูก ; มัน ก็ไ มส ง เสริม
กิเลส โลกนี้มันก็จะหมดปญหา.
นี้อาตมาเรียกวา มหรสพที่ผิดพลาด หวังวาทานทั้งหลายคงจะเขาใจดีแลว
วา คําวา "มหรสพที่ผิดพลาด" นั้นเปนอยางไร. ถามหรสพไมผิดพลาด ก็ยังเปนบุญ
เปนกุศลของมนุษยเราอยู; เพราะวาสิ่งประเลาประโลมใจนั้น ก็สําคัญอยูเหมือนกัน,
คือเปนอาหารอยางหนึ่ง ซึ่งจะขาดเสียไมได.
ลองมองดูเถอะ เราก็จะพบความจริงขอนี้ได วาเดี๋ยวนี้มีอาหารกินแลว
มีอะไรแลว มี ปจจัยสี่แลว มันก็ยังไมพ อ; เขายังตองการสิ่งประเลาประโลมใจ
อยา งใดอยา งหนึ ่ง อยู . เมื ่อ เรามีเครื่อ งมือ วิเศษ เชน วิท ยุห รือ โทรทัศ นเปน ตน
ก็ค วรจะใชไ ปในทางที ่ถูก ตอ ง ใหสิ ่ง ประเลา ประโลมใจที ่เ ปน ธรรม; โลกนี้
ก็จะดีขึ้น. แตเดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม.
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ดัง นั้น เยาวชนของเรา ก็เ ขวๆ เขวๆ ไปตั ้ง แตเริ่ม ดูโทรทัศ นไ ด,
เริ่มฟงวิทยุเปน มัน ก็เริ่มเขว. เพราะวาสิ่งที่เขาเอามาแสดงนั้น สวนใหญแทบ
ทั้งหมดนั้น มันเปนเรื่องที่ทําใหเขว; อยางนอยมันก็เขวไปในทางวัตถุ คือดีไปแต
ในทางวัตถุ, สวนเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั้น มันไมมี.

สิ่งสุดทายที่เปนเหตุแหงการเขว มูลเหตุที่เจ็ด ก็คือ ความเขาใจผิด
เกี่ย วกับ สิ่งที่เรีย กวา ศิล ป หรือ ลามกอนาจาร นั่น เอง. นี้ก็ไดพูด มาบางแลว
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ในหัวขอที่พูดถึงมหรสพ. ขอใหระวังใหดีๆวา เยาวชนของเรากําลังเขาใจผิด
เห็นสิ่งอนาจารเปนศิลปมากขึ้นๆ; เพราะวามันตกเปนเหยื่อของผูทําการคาเกี่ยว
กับ ศิล ป เชน ภาพยนตรเ ปน ตน . เอาอนาจารมาเปน ศิล ป ลูก เด็ก ๆ ของเรา
ก็พลอยหลงไป. เจาหนาที่เซนเซอรก็เต็มไปดวยกิเลส ก็พลอยมองอนาจารเปนศิลป
ตามไปดวย; ฉะนั้นการเซนเซอรนั้น ก็ไมมีประโยชนอะไร.
รวมความวา ทั้งหมดนี้เปน มูลเหตุแหงการเขวของลูกเด็กๆ; ขอให
ชวยนําไปคิด ดู.นี้ เวลาก็ ม ากพออยูแลว; แตมั น ยังมี อีกนิ ด เดียว ก็ ขอพู ดเสี ยให
จบในคราวเดียว.
....

....

....

....

ผลแหงการเขวทําใหเกิดปญหาหลายประการ.
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ทีนี้ผ ลแหงการเขว เราจะดูผ ลแหงการเขว พอเปน ตัวอยางบาง
เพื่ อความเข าใจจะได สมบู รณ . เมื่ อเกิ ดการเขวในทํ านองที่ กล าวมาแล วนี้ ; ผลแห ง
การเขว ก็มีอยูหลายอยางหลายประการ; จะยกตัวอยางมาพอเปนเครื่องสังเกต:-

ขอที่หนึ่ง โลกสูญ เสียมนุษยธรรมหรือมนุษยชาติ. เมื่อเขวกัน
ขนาดนี้แ ลว ; โลกนี้ก็ห มดมนุษ ยธรรม หรือ หมดมนุษ ยชาติ. มีแ ตสัต วที่ห มุน
ไปตามกิเลส แลวหมุนไปไหนกัน ก็หมุนไปสูมิคสัญญี ซึ่งเปนจุดจบของสัตวที่หนา
ไปดวยกิเลส. คําเหลานี้เขาใจกันดีแลว; ไมตองอธิบาย พอสูญ เสียมนุษยธรรม
ในที่สุดก็จบลงดวยมิคสัญญี.
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ข อ ที่ ส อง จะมี วิก ฤติ ก ารณ อั น ถาวร คื อ มี ความทุ ก ข ย ากลํ าบาก
ระส่ําระสาย อลวนอลเวง กระทบกระทั่งกันเรื่อยไป ซึ่งเรียกวา วิกฤติการณ; แลว
ก็มี อย างถาวร มองเห็ น ไม ได มองเห็ น ได โดยยาก นี้ ก็มี . แต แม ที่ มองเห็ น โดยงาย
มันก็ไมเห็น; เพราะไมมีใครอยากจะมอง.ไมมีใครอยากจะมองวา ความเจริญ
ทางวัตถุนี้ เปนไปเพื่อวิกฤติการณอันถาวร; เขาคิดเสียตั้งแตทีแรกแลววามันตอง
เปนผลดีแกมนุษย เพราะไดสนุกสนานเอร็ดอรอย.
ข อ ที่ ส าม ทํา ให ม ี อ าชญากรรมโดยเฉพาะนี่ ท ว มท น โลก.
นี้เราก็ไมไดไปเที่ยวดูทั่วโลก; แตเรารูไดจากระบบขาว หรือขอสันนิษฐานที่มีเหตุผล
วาอาชญากรรมกําลังทวมทนในโลกนี้ มากขึ้นทุกที; ยิ่งประเทศชาติที่เปนมหาอํานาจ
ก็ยิ่งมีอาชญากรรมมาก และเลวรายกวา.ผูที่เคยทองเที่ยวไปในประเทศมหาอํานาจ
ทั้งหลายในโลกนี้แลว ก็รูอยูดีแลว อาตมาก็ไมตองกลาว.
ขอที่สี่ อยากจะพูดอยางยิ่ง และจะเนนอยางยิ่ง ก็จะตองใชคําวา สิ่งที่
เรีย กวา ชาติกํ า ลัง รวนเร ไมม ีใ ครรัก ชาติจ ริง ; ไมม ีใ ครตั ้ง ใจจะรัก ชาติรับ ใช
ชาติจริง เพราะมีแตคนที่รักตัวกู รักกิเลสของตัวกู รักความสนุกสนานเอร็ดอรอย
ของวัตถุนิยม; สิ่งที่เรียกวาชาติก็รวนเร.
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เราอยาไปโทษเยาวชนเด็กๆ ของเราใหมากนัก ที่เดี๋ยวนี้เขาไมคอยรักชาติ
ไมอยากรับใชชาติ อยากใหชาติรับใชเขา; อยาไปโทษเขานัก เพราะวาเรานี่ไมได
สอนใหเขารูจักสิ่งเหลานี้ ไมไดสอนใหเขารูจักเรื่องการเขว หลายๆ อยางหลายๆ
ประการเหลานี้. ถาเขายังคงมั่นอยูในความถูกตองหรือศีลธรรมแลว ความรักชาติ
ความมีชาติ การรับใชชาติ ก็จะงดงามอยางยิ่ง.
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นี่ทั้งหมดนี้ เปนตัวอยางแหงผลของการเขว ไมมีเวลาจะพูดใหมากกวานี้.
....

....

....

....

วิธีแกไขตามหลักการของพระพุทธเจา.
ที นี้ ดูต อไปเป นขอสุ ดท าย ก็คื อ วิธี ที่ จะแก ไข. ขอได ทราบวา อาตมา
ก็ไมไดเปนนักปราชญ วิเศษวิโสอะไรมาแตไหน, ทําไมมากลาพูดถึงเรื่องการแกไข
สิ่งเหลานี้ ซึ่งควรจะเปนหนาที่ของพระพุทธเจา หรือของนักปราชญสูงสุดมากกวา.
แตเดี๋ยวนี้ก็จะพูดไป ในฐานะที่เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา; ที่ไดสังเกตอะไรมา
นานพอสมควร วาการแกไขนี้ควรจะมีอยางไร? ลูกเด็กๆ ของเรากําลังเขว จนมีผล
รายอยางนี้แลว จะแกไขกันอยางไร?
ใน ชั้น แรก ขอที่ ๑ จะกลาวโดยทั่วไป คือเยาวชนทั้งโลก; เราก็
พู ด อย างกํ าป น ทุ บ ดิ น ได วา จะแก ไขได ด ว ยการกลั บ มาของศาสนา ของธรรมะ
ของพระเจา; เพราะทุกๆ ชาติทุกๆ ประเทศในโลก ก็ลวนแตมีธรรมะ มีศาสนา
มีพระเจา มีอะไรก็ตามแลวแตจะเรียก แตไดสูญหายไป เพราะคนยุคปจจุบันไดละทิ้ง
สิ่งเหลานี้ มาเปนทาสของวัตถุนิยม; ฉะนั้นก็เลิกวัตถุนิยม เลิกเคารพวัตถุนิยม
เอาวัตพุนิยมมาเปนทาสของเราดีกวา เราอยาไปเปนทาสของวัตถุนิยมเลย; ก็ทําให
มีก ารกลับ มาของพระศาสนา ของพระธรรม ของพระเจา คือ ศีล ธรรม
กลับมา เรื่องนี้ก็ยืดยาวยังไมตองพูด.
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ที นี้ โดยเฉพาะประเทศไทย ก็ มี ป ญ หาอย างเดี ย วกั น เพราะฉะนั้ น
สิ่งแรกก็จ ะตอ งพูด ถึง การกลับ มาแหงศีล ธรรม แหงความเคารพบูชาศาสนา
กันเสียกอน.
แลวก็ดู ขอปลีกยอยสําหรับประเทศไทย เราโดยเฉพาะ สําหรับยุวชน
ไทยของเราโดยเฉพาะ ก็จะเรียกสิ่งนั้นๆ สรุปสั้นๆ วา การกลับมาแหงความเปนไทย
ที่ถูกตอง เปนอัตตภาพไทยที่ถูกตอง อยางนอยที่สุด; ก็คือ สถาบันที่เปนหลักอัน
มั่นคงของความเปนไทย อาตมาทําไวในใจเปนกาพยกลอนสั้นๆ วา :ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมเปนอัต - ตภาพไทย อันใหญ
หลวง.
อัตภาพไทย ประกอบอยูดวยสิ่งที่เรียกวา ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย . ความเขา ใจอัน ถูก ตอ งนี ้ จะตอ งกลับ มา ก็เ รีย กวา การกลับ มา
แห งความเป น ไทยที่ ถูกต อง ถือเป น ยอดสุด ของวัฒ นธรรมไทย; มันจะมีผลดี
พรอ มๆ กัน ไปในตัว ทั ้ง ที ่เปน การปอ งกัน บา ง, เปน การแกไ ขบา ง, เปน การ
สรางสรรคบาง.
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องคประกอบเหลานี้ เขาใจวาทราบกันอยูดีแลว วาเรา ตองปองกันสิ่งที่
ควรปอ งกัน เราตอ งแกไ ขสิ่ง ที่ค วรแกไ ข แลว เราก็ตอ ง สรา งสรรคสิ่ง ที่ค วร
จะสราง; สามคํานี้ก็พอแลว รูจัก ปองกัน แกไข สรางสรรค ใหถูกตอง.

www.buddhadassa.in.th

๔๘๔

เยาวชนกับศีลธรรม

นี ้ใ นกรณีข องอะไร? ก็ก ลา ววา ทุก อยา งทุก ทางทุก ประการ;
ในทางวัตถุ สมบัติพัสถาน สิ่งของ ก็ตองรูจักปองกันความผิดพลาด แกไขใหถูกตอง
แล วก็ ส รางสรรค ให ยิ่ งขึ้ น ไป. ทางการเมื อ งก็ เป น อย างนี้ ทาง ศี ล ธรรม ก็ เป น
อยางนี้ ทาง สติปญญา อันสูงสุดก็เปนอยางนี้; รวมแลววา สังคมของชนชาติไทย
ก็จ ะตอ งเปน อยา งนี้ : คือ ไดรับ การปอ งกัน ในสว นที่ค วรปอ งกัน , ไดรับ การ
แกไ ขในสว นที ่ค วรแกไ ข, กระทั ่ง สิ ่ง ที ่ต อ ง สรา งสรรค; แลว ก็พ อเหมาะ
พอดี ไมเ ฟอ ไมเ กิน ; เกิน เมื่อ ไร ก็ผ ิด เมื ่อ นั้น , เกิน เมื่อ ไร ก็ไ รศีล ธรรม
เมื่อนั้น.
ทีนี้ ดูใหเจาะจงลงไปอีกหนอยก็วา สําหรับ การปองกัน นั้น เรามี
วัฒนธรรมอยางชาวพุทธ เปนยอดสุดอยูแลว คือไมโงหลงเปนซายเปนขวา. พุทธศาสนาเปนมัชฌิมาปฏิปทา คืออยูตรงกลาง; เหมือนที่กลาวมาแลววา เรามีศีรษะเรามี
ลําตัวอยูตรงกลาง; มีมือซายมีมือขวา สําหรับคอยรับใชตามหนาที่ของมือ; มีขา
ขวาขาซาย สําหรับรับใชตามหนาที่ของขา. ฉะนั้นใครเหวี่ยงไปทางซายทางขวาสุด
มัน ก็ค นบา . นี ่ย อดวัฒ นธรรมของชาวพุท ธ มีอ ยูที่ มัช ฌิม าปฏิป ทา; ถา เรา
มีอันนี้แลว มันก็ปองกันการเขว หรือความผิดพลาดทุกอยาง.
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ทีนี ้อ ีก ขอ หนึ ่ง ขอ ที ่ส อง ที ่เ ปน หัว ใจของพระพุท ธศาสนา อัน
เกี่ยวกับสังคม ก็คือประโยคที่วา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น" นี้อันนี้ตองเรียกวา ตองขึ้นสมอง; แลวอยาใหมีใครมา
ลางออกได; ใหมันอัดอยูในสมองอยางที่ลางไมออก วา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่ อน
ทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น";
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เมื่ออาตมาเปนเด็กเล็กๆ อยูบานนอก ไดยินประโยคนี้ วันหนึ่งคืนหนึ่ง
หลายๆ ครั้ง เดี๋ยวคนนั้นพูด เดี๋ยวคนนี้พูด โดยเฉพาะคนแก คุณยา คุณยาย;
แม แตโยมมารดาของอาตมา ก็บ น คํานี้ ทุ กค่ํ าเมื่ อสวดมนต . อาตมายังไมห ลั บ
เปนเด็กๆ ก็ยังไดยิน; เดี๋ยวนี้ทําไมมันไมไดยินเสียเลย วา "สัตวทั้งหลายเปน
เพื่อ นทุก ข เกิด แก เจ็บ ตาย ดว ยกัน ทั้ง หมดทั้ง สิ้น "; อยากจะไดยิน สัก ที
ก็ตองวาเอาเอง มันนาสงสาร.
ทีนี้ ขอที่สาม สําหรับการแกไข ก็คือ ยอดวัฒ นธรรมของชาวพุ ทธ
อีกเหมือนกัน วาทําอะไรตองทําไปในลักษณะที่ อาตมามาบัญญัติเอาเอง เรียกวา
ลัทธิควาย ๒ ตัว หรือ มา๒ ตัว วัว ๒ ตัว อะไรก็แลวแตจะเรียก มันตองเปน ๒ ตัว
ตัวหนึ่งประกอบไปดวยกําลัง, ตัวหนึ่งประกอบไปดวยสติปญญา. ตัวหนึ่ง
สําหรับรางกาย ที่จะตั้งอยูได นี้คือกําลัง; ตัวหนึ่งสําหรับสติปญญาทางจิตทาง
วิญญาณ สูงขึ้นไปถึงมรรค ผล นิพพาน.
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โบราณเขาใชควาย ๒ ตัวไถนา ตัวหนึ่งเปนตัวกําลัง ตองตัวล่ําสันแข็ง
แรงมาก มันจะลากแอกไป. ตัวหนึ่งเปนตัวรู ผอมหนอยก็ได ตัวเล็กก็ได; แตตัว
นี้ เป น ตั วรู คํ าสั่ งน ะ เขาสั่ ง ไปที่ ตั วเล็ ก ตั วรู : ให ตั วรูห ยุ ด หรือ ให ตั วรูเดิ น หรือ
อะไรก็ต าม; มัน ก็ไ ถนาไปไดต ามความประสงค. ตัว อว นตัว ใหญตัว กํา ลัง นั้น
โงก ็ไ ด, ขอแตใ หม ีกํ า ลัง . อีก ตัว หนึ ่ง จะผอมหนอ ยก็ไ ด แตข อใหม ีค วาม
เฉลีย วฉลาด. อยา งนี ้ก ็เ รีย กวา วัฒ นธรรมที ่ม ีค วาย ๒ ตัว คือ ทั ้ง ตัว กํ า ลัง
และตัวสติปญญา.
บรรพบุรุษ ของเรา ไมเคยนิย มแตเรื่อ งวัต ถุอ ยา งเดีย ว; เรื่อ งวัต ถุ
ก็ทําไป พอมีปจจัยสี่ดํารงชีวิต. แต เรื่องจิตใจ นับตั้งแตบุญ กุศลขึ้นไปถึง มรรค
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ผล นิพพาน นั้นเขาตองการอยางยิ่ง; เขาคงจะตองการสิ่งนี้มากกวาทรัพยสมบั ติ;
เขาถูกอบรมสั่งสอนกันมาอยางนั้น; หรืออยางนอยก็บูชากุศล มรรค ผล นิพพาน
ยิ่งกวาเงินทอง แกวแหวน บุตร ภรรยา สามี ดวยซ้ําไป.
จะแกไ ขการเขวของเยาวชนของเราสมัย นี้ ก็จ งทํา ไปในลัก ษณะ
ที่ใหเขามองเห็น ประโยชนข องการมีควาย ๒ ตัว คือ มีก ารกระทําที่ถูก ตอ ง
ทั้งสว นรา งกายและทั้งสว นจิต ใจ. เดี๋ย วนี้เขาไมรูเรื่อ งจิต ใจ; เพราะเขาถือ
หรือเขาชมชอบระบบ dialectic materialism ซึ่งเปนอุดมคติของคอมมูนิสตแลว; เขา
จะไมพูดกันถึงจิตใจเลย. นี่เด็กๆ ของเรากําลังนาสงสารอยางนี้; จะมีปญหาใน
อนาคตอยางยิ่งทีเดียว.
ทีนี้ ขอ ที่สี่ สําหรับ การสรางสรรคสิ่งที่ค วรสรางสรรค ก็ควรจะ
นึกถึงยอดวัฒนธรรมสูงสุดของพุทธศาสนา และของทุกๆ ศาสนา ที่ควรจะเรียกวา
ศาสนาในโลกนี้ คือเห็นแกผูอื่นสี่พยางคเทานั้นเอง วา : เห็น - แก - ผู - อื่น
เปนคําพูดเพียง ๔ พยางค. หรือจํากัดความลงไปวา ยิ่งกวาตัวก็ได, ไมนอยกวา
ตัวก็ได, คือวาอยางเลวแลวก็ขอใหเห็นแกผูอื่น นอยกวาที่เห็นแกตัว. ถาอยางดี
อยางโพธิสัตว ก็เห็นแกผูอื่น ยิ่งกวาเห็นแกตัว.
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ใจความของทุกๆ ศาสนาเปนอยางนี้ : ถาเปน าสนาที่มีพระเจา แลวเขา
ก็จะยืนยันวา นี่เปนความตองการของพระเจา พระเจาตอ งการให เราเห็ นแก ผูอื่ น
อยางนอยก็เทาๆกับที่เห็นแกตัวเรา; ถาอยางดีที่สุด ก็ตองเห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัว
ของเรา.
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วัฒนธรรมไทยแตโบราณ ที่ถอดรูปออกมาจากพระศาสนา ก็เปนอยางนี้ :
ตองเห็นแกผูอื่น อยางนอยที่สุดก็เทากับเห็นแกตัว, หรือรักผูอื่นไมนอยกวาที่
รัก ตัว; มัน ก็ส รางสรรคอ ะไรสนุก สนานเปน วาเลน , การพัฒ นาก็ทําไดงายเปน
วาเลน.
แตความรูสึกอยางนี้ ไมใชพูดกันดวยปาก แลวก็จะรูเรื่อง; มันตอง
การอบรมกันมา เปนชั่วอายุคนทีเดียว จึงจะเปนวัฒนธรรมประจํามนุษย ประจํา
ครอบครัว ประจํา ชาติได. นา เสีย ดายที ่วา เราไดล ะเลยยอดของวัฒ นธรรมนี้
จนเลือนหายไป ไมคอยปรากฏ; ควรจะ ชวยกันเรียกกลับมาใหม.
นี่ สรุ ป ความว า ป อ งกั น ด ว ยหั ว ใจพุ ท ธศาสนา ที่ เป น มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา มั น ก็ไม เขว. ถาแกไข ก็ดวยวัฒ นธรรมที่ยอมรับ ทั้งระบบกายและ
ระบบจิตหรือวิญ ญาณ มันก็แกไขได และไมเขว.ถาเปนชาวพุทธจริง จะถือเอา
ระบบจิตและระบบวิญญาณ วาเปนฝายที่สําคัญ; ไมเหมือนระบบวัตถุนิยม ที่ถือวา
วัตถุสําคัญ จิตนั้นเปนบาวเปนทาสของวัตถุ เขาถืออยางนั้น ซึ่งเรายอมรับไมได.
ถา เปน เรื่อ ง สรา งสรรค ก็ใ ชห ัว ใจของพุท ธศาสนา รัก ผูอื่น อยา งนอ ยก็เ ทา
กับรักตัวเถิด; การเสียสละก็มีไดโดยงาย เพื่อสรางสรรคประโยชนสวนรวมหรือ
สังคม. นี่การแกไขเปนอยางนี้.
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ก็เปนอันวา หมดหัวขอหรือใจความของเรื่อง ที่ตั้งใจจะพูดกันในวันนี้
โดยหัวขอที่วา ทางเขวและทางตรงของเยาวชนของเรา. เราตองรับผิดชอบ
เพราะวาเราเปนบิดามารดาของเขา; หรือบางทีเราจะนึกไกลไปกวานั้นวา สิ่งนี้เปน
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พระพุ ท ธประสงค . เราจะต อ งช วยกั น สรางเยาวชนให ดั ; เพราะวาโลกในอนาคต
อยูในกํามือของเยาวชน.
วิวัฒนาการแหงการเขว. ก็เมื่อพูดกันสิ้นแลวก็มองเห็นได ไมลึกซึ้งอะไร
มันเริ่มเขวมาแตโดยธรรมชาติ ตั้งแตลืมตาขึ้นมาสูโลกนี้ ทามกลางสิ่งแวดลอมที่มัน
ผิดพลาด; แลวก็เขวเรื่อยไป จนไปหลงในระบบของกิเลสแหงยุคปจจุบัน.
เรื่องที่เขว มีอยูทั่วไปเห็นไดเอง ไมตองยกตัวอยางใหมาก ไปกวาที่ยก
มาแลว.
มูลเหตุของความเขว เพราะการศึกษาผิด การแวดลอมผิด; แมแตสิ่ง
ที่เรียกวามหรสพ ก็ยังผิด แลวสิ่งนี้ดึงดูดไปสูอบายยิ่งกวาสิ่งอื่น.
สําหรับ ผลแหงการเขว นั้น นากลัวที่สุด คือโลกนี้จะหมดมนุษย เหลือ
อยูแตสัตวอะไรก็ไมรู ที่เปนบาวเปนทาสของกิเลสตัณหา ที่กําลังจูงเขาไปสูมิคสัญญี.
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การแก ไข ก็ อาศัยหลักของพระพุ ทธศาสนา ระบุ ไปยังสิ่งที่ เรียกวา
ไตรรัตนสากล ในการบรรยายครั้งที่ ๗, ๘, ๙ นั้น โดยละเอียด.

อาตมาเห็นวา การพูดเรื่องเขวของเยาวชน และการแกไขของบิดามารดา
พอสมควรแกเวลา.
ขอยุติการบรรยายนี้ ไวแตเพียงเทานี้. ใหเปนโอกาสแกพระคุณเจา จะได
สวดคณสาธยายบทพระธรรมสงเสริมกําลังใจ อยางนอยก็เพื่อแกการเขวนี้ กันตอไป.
----------------
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เยาวชนกับศีลธรรม
-๑๒หินโคง ๒๖ มี.ค. ๒๐

ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย
สําหรับเยาวชน.
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ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจําวันเสาร เปนครั้งที่ ๑๒ แหงภาคมาฆบูชาในวันนี้ เปน
ครั้งสุดทายของการบรรยายชุดนี้, อันมีหัวขอรวมกันเรียกวา เยาวชนกับศีลธรรม.
ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติ
ไทยสําหรับเยาวชน เปนการบรรยายที่รวบรัดขอความทั้งหมดที่แลวมา.
๔๘๙
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เยาวชนกับศีลธรรม
[ คําปรารภ และทบทวนไปจนถึงหนา ๔๙๓ ]

ขอใหทานทั้งหลาย ทบทวนถึงคําบรรยายที่ไดกลาวมาแลว วามีการ
ปรารภอะไร, และตองการอะไร. การปรารภเกี่ยวกับการบรรยายในครั้งนี้ ก็คือ
เรื่องของเยาวชน ที่ตองการใหเปนเยาวชนอภิชาตบุตร คือ เจริญกาวหนายิ่งกวา
บิดามารดา สําหรับสรางโลกนี้ใหดีกวาที่แลวมา; ก็เปนที่ยอมรับกันวา โลกใน
อนาคตก็อยูในกํามือของเยาวชน แลวแตวาเยาวชนเขาจะสรางขึ้นอยางไร.
เราตองการใหเขาสรางขึ้นมา ในลักษณะที่สมแกความเปนมนุษย ยิ่ง ๆ
ขึ้นไป; แม จะมองกั นเฉพาะชนชาติ ไทย ก็ ต องยอมรับ ตรงกั นหมด วา ความมั่ น คง
ของชนชาติไ ทยนั้น คือ มรดกของเยาวชนไทย ที่เปน หนาที่ของเยาวชนไทย
เปนความอยูรอดของชนชาติไทย นั่นเอง.
ความมั่นคงของชนชาติไทย ตกมาถึงมือของเยาวชนแหงยุคปจจุบัน
นี่เราเรียกวา มรดกที่บรรพบุรุษมอบให เปนสิ่งที่พอจะกลาวไดวา เปนความมั่นคง;
เพราะวาทรงตัวอยูได.
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ทีนี้ก็ต ก เปน หนา ที ่ข องเยาวชนไทยในปจ จุบ ัน ที่จ ะรัก ษาเอาไว
และกระทํ า ให ยิ่ งขึ้ น ไป สมแก ส ถานการณ ในโลก ที่ นั บ วัน แต จ ะยุ งยากมากขึ้ น ;
เพราะวามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้น; อยางนอยที่สุด ก็เพราะวามันมีพลเมืองหรือ
พลโลกมากขึ้น . ถา ไมมีค วามสามารถ ทั้ง ทางกาย ทางใจ ทางสติปญ ญา
ก็ไมส ามารถที่จะดําเนิน กิจการอัน นั้น ใหลุลวงไปดวยดีได; ความอยูรอดของ
ชนชาติไทย ก็จะกระทบกระเทือน.
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๔๙๑

ทีนี้จะ มาดูถึงความเปนไทย กันอีกสักเล็กนอย; ขอใหเขาใจวา คําแต
ละคํามีความหมายเป นสองชั้นอยูเสมอ คือความหมายในภาษาคน ชั้นหนึ่ง กับความ
หมายในทางภาษาธรรมอีกชั้นหนึ่ง.
ความเป นไทยในภาษาคน ก็หมายถึงความเป นไทยในแงของการเมือง,
การบา นการเมือ ง อยา งที่เราก็ไดยิน ไดฟง กัน อยูแ ทบจะทุก วัน วา ความเปน
ชนชาติไทยนั้นเปนอยางไร, จะตองทะนุถนอมกันอยางไร. สวน ความเปนไทย
ในภาษาธรรม นั้น เปนเรื่องของจิตใจ คือ จิตใจที่จะตองเปนไทย.
ความเปนไทยทั้งทางภาษาคนและภาษาธรรมนี้ สัมพันธกันอยางที่ไมอาจ
จะแยกออกจากกัน ; แต ความสํา คัญ อยา งยิ่ง นั้น อยูที่ค วามเปน ไทยในทาง
จิตใจ. แมที่สุดแตวา เมื่อจิตใจไมอยากจะเปนไทยเสียแลว มันก็สูญเสียความเปนไทย.
แตความเปนไทยในทางจิตใจนั้น มันยังมากกวานั้น คือเปนไทยแกกิเลส.
หรือจะพูดตามธรรมดาสามัญ ก็วาเปนไทยจากความรูสึกฝายต่ํา กระทั่งวาเปนไทยจาก
กิเลสอันละเอียด, หมดกิเลสโดยประการทั้งปวงแลว ก็เปนไทยถึงที่สุด คือ บรรลุ
มรรค ผล นิพพาน; แตอยางนี้เราไมเรียกวา ชนชาติไทยในโวหารธรรมดาสามัญ.
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แทที่จริง ความเปนไทยนั้น สําคัญ อยูที่จิตใจ. ถาจิตใจตกเปนทาส
ของกิเลสแลว; ไมเทาไรความเปนไทยในทางภายนอกก็ระส่ําระสาย และสูญเสียไป
ในที่สุด. อยางวาไมมีจิตใจ ที่จะเคารพนับถือความเปนไทยของตัวเอง ก็ปลอยให
มันยอหยอน กระทั่งเหลวไหลไปในที่สุด; ก็รักษาความเปนไทยไวไมได แมแต
ในเรื่องของการเมือง.

www.buddhadassa.in.th

๔๙๒

เยาวชนกับศีลธรรม

ควรจะถือกัน เปน หลัก ไดวา ชนชาติใดก็ต าม ที่สูญ เสีย อิส รภาพ
ไปนั ้น เพราะเขาไมอ าจจะรัก ษาความเปน ไทยในทางจิต ใจ ไวไ ด นั่น เอง;
อยางนอยที่สุด ก็ไมอาจจะรักษาความมั่นคงแหงจิตใจ ในการที่จะตอสู หรือรักษา
ความเปนไทยของตนๆ.
การพู ด นี้ ก็เพื่ อจะชี้ให เห็ น วา ความหมายในทางนามธรรมนั้ น สํ าคั ญ
มาก เราจะตอ งรูจัก ใชเ รื่อ ง หรือ อํ า นาจ หรือ สมรรถภาพ ในทางจิต ใจ
ใหถูกตอง; แลวก็จะสามารถรักษาอะไรๆ ที่เนื่องกัน อยูไดโดยไมยากเลย.
บัด นี ้กํ า ลัง พูด ถึง เรื ่อ งทางใจ ที ่เ รีย กวา "ศีล ธรรม"; ไดก ลา วถึง
ศี ลธรรมในแงมุ มต างๆ มา เป นเวลาตั้ ง ๑๑ ครั้ง. ครั้งสุ ดท ายนี้ จะกล าวถึ ง ศี ลธรรม
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย โดยเฉพาะ; และจะกลาวในลักษณะที่
เยาวชนควรจะทราบ เพราะวาคําบรรยายนี้เพื่อเยาวชนโดยตรง.
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ถาวาโดยที่แทแลว เปนการแยกกลาวเฉพาะเรื่องนี้; คือ ทุกคนควรจะ
ทราบไดแ ลว วา เรื่อ งศีล ธรรมนั้น มัน ก็ เปน เรื่อ งมีป ระโยชนแ กทุก คน หรือ
แก คนทั้ งโลก นี่ เป นเรื่องที่ เกี่ยวกับความมั่ นคงของคนทั้ งโลก และมิ ไดมี ความสําคั ญ
เฉพาะแกเยาวชน. แต บัด นี ้เรากํ า ลัง พูด ถึง เรื ่อ งเยาวชน จึง แยกกลา วเรื ่อ งนี้
เทา ที ่ค วรจะกลา วสํ า หรับ เยาวชน; และจะกลา วสํา หรับ ความมั ่น คงของชน
ชาติไทย ซึ่งเปนปญหาเฉพาะหนาของเยาวชนชาติไทยนั่นเอง.
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับศีลธรรม เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ.

เรื่องที่เห็นวา มีความหมายหรือมีคุณคา มีความสําคัญที่ควรจะนํามา
กลาวนั้น ก็มีมากดวยกัน แตจะคัดเลือกมากลาวตามที่เห็นวา จําเปนกอน และพอ
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สมควรแกเวลา. การกลาวนี้มุงไปในทํานองที่วา เยาวชนไทยของเรา จะตองมี
ความรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ ศีล ธรรมอยา งไรบา ง? จึง จะสํา เร็จ ประโยชน
ตามความมุงหมาย ในการที่จะรักษาความมั่นคงของชนชาติไทยดังที่กลาวแลว.
[ เริ่มบรรยายตามหัวขอบรรยายครั้งนี้.]

อาตมาจะไดกลาวไปตามลําดับ ที่จะกําหนดจดจําไดงาย; มิไดกลาวเปน
หลั ก วิชา หรือ กฎเกณฑ อั น เป น เทคนิ ค หรือ เป น อะไรมากมาย; จะถื อ เอาการ
กําหนดจดจํางาย เขาใจงายเปนหลัก และอยากจะแบงเปนขอๆ พอสะดวกแกการฟง
และการจํา.
ขอแรก อยากจะเรียกวา ความสํานึกในบุ ญ คุณ ของชาติ สําหรับ
เยาวชน.
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"ความสํานึกในบุญคุณ" คํานี้เราเขาใจกันดี และโดยเฉพาะสําหรับคนที่มี
การศึก ษาอยา งเกา หรือ อยา งโบราณ. สํา หรับ คนที ่ม ีก ารศึก ษาอยา งใหมนั ้น
ดูจ ะไมคอ ยมีค วามหมาย; คือ เขา จะไมรูสึก วา บุญ คุณ นั ้น มีค วามสํา คัญ
อย างไร; นี้ ก็ เพราะวา วัตถุ นิ ยมกํ าลั งแก กล าอยู ในจิ ตใจ มุ งหมายแต เรื่องราวทาง
วัตถุ. ดังนั้นทานทั้งหลายก็พอจะมองเห็นไดวา "ความสํานึกในบุญ คุณ " นั้น
มัน เป นเรื่องมโนนิ ยม คือ นิยมความรูสึกทางจิตใจ เปนหลักใหญ หรือเปนของ
สําคัญ จึงจะเกิดความสํานึกในบุญคุณ.
เดี๋ยวนี้ ลูกเด็กๆ ของเรา มีความ รูแตเรื่องวัตถุ, สอนกัน อบรมกัน
แวดลอมกัน แตเรื่องของวัตถุ; ก็ไมมีโอกาสที่จะกลาวถึงบุญ คุณ ; บิดามารดา
ก็ไมมีเวลาจะกลาว ถึงสิ่งที่เรียกวา บุญคุณ ซึ่งเลยไปถึงความกตัญูกตเวที เปนตน.
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คนสมัยนี้อาจจะคิดวา การพูดถึงบุญคุณนั้น เปนความโงเงา
งุมงาม; พวกที่เรียนวิทยาศาสตรมาแลว ยิ่งจะไมยอมรับความหมายของคําคํานี้
เขาเห็นเปนเรื่องวัตถุไปหมด; นับประสาอะไรกับเรื่องชาติประเทศ แมแตบิดามารดา
ก็ยังไมมีบุญ คุณ ; เขาเห็นวาเรื่องบุญ คุณ นี่ เปนเรื่องงุมงามหรือ โงเงา. นี้เขา
ไมรูวาบรรพบุรุษของเรา รอดมาไดก็ดวยอํานาจของความโงเงาอันนี้มากกวา.
ขอใหทา นทั้งหลายสังเกตดูใหดีๆ วา เยาวชนของเรากํา ลังไมมี
ศีลธรรมขอนี้ คือ ไมมีความสํานึก ในบุญ คุณ . เดี๋ยวนี้เราตองการ จะใหเขา
สํานึกในบุญคุณของชาติ มันก็จะเปนการยากอยูบาง เพราะวาชาตินั้นเปนสิ่งที่มอง
ไมเห็นตัว; แมแตบิดามารดาที่มองเห็นตัวอยู เขาก็ยังไมคอยจะสํานึกในบุญคุณ
ดังกลาวแลว.
ความมีช าตินี้จํา เปน สํา หรับ คนที่จ ะผูก พัน กัน เปน หมู; ถา ไม
ยึดถือชาติเปนหลักแลว ความผูกพันกันเปนหมู มันก็เปนไปไมได. สิ่งอื่นที่เนื่อง
กันก็พลอยเปนไปไมได; เชน ความมีศาสนา ความมีพระมหากษัตริย เปนตน
ก็เปนไปไมได.
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เมื่อขาดสิ่งเหลานี้แลว ก็รวนเร ระส่ําระสาย ควบคุมอะไรกันไมได;
ดังนั้นเราอยากจะใหเขามองเห็นคุณคา หรือประโยชนของสิ่งที่เรียกวาชาติ. การ
สํานึก ในบุญ คุณ ของสิ่งที่เรีย กวาชาติ จึงเปน ศีลธรรม, และเปน ศีล ธรรมขอ
แรก ที่นํามากลาวในกรณีของเรา.
....

....

....

....
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ทีนี ้ ขอ ที ่ ๒ อยากจะเรีย กวา ความมั ่น คงของสถาบัน ทั ้ง สาม
มีค วามเนื ่อ งกัน กับ ศีล ธรรม หรือ จะกลา วอีก อยา งหนึ ่ง ก็วา ศีล ธรรมนั ้น มัน
เนื่องกันอยูกับความมั่นคงของสถาบันทั้งสาม.
สถาบั นทั้ งสามนี้ ก็ เป นที่ รูกั นอยู ดี แล ววา ได แก สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย; สถาบั นทั้งสามนี้แยกกันไมได อยางที่ไดกลาวแลว ในการ
บรรยายครั้งที่แลวมา.
สรุปความเหมือนกะวา รางกายเหมือนกับชาติ, ใจเหมือนกับศาสนา,
พระมหากษัตริยเหมือนกับสิ่งซึ่งควบคุมกายและใจ, ใหยังคงสัมพันธแกกัน แลวก็
ดําเนินงานไปได. ถาแยกออกไป มันก็พลอยลมละลายไปดวยกัน; ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ที่จะตองรักษาใหยังคงสัมพันธกัน, และการกระทําเชนนั้น ก็ควรจะเรียกวา
"ศีล ธรรม". การที่มีส ถาบัน ทั้ง สามอยา งถูก ตอ งนั้น ควรจะเรีย กวา "เปน
ศีลธรรมแหงการเมือง".
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บางคนจะไมยอมรับวา การเมืองมีศีลธรรม; แตเราก็เคยวินิจฉัยกันมา
เปนอันมากแลววา แมแตสิ่งที่เรียกวาการเมือง ถากระทําไปอยางถูกตอง ก็เปนศีลธรรม
อยูในตัวมันเอง. บัดนี้เรามากลาววา ศีลธรรมแหงการเมือง, หรือศีลธรรมเพื่อ
การเมือง ก็หมายถึงการที่พยายามทําใหสถาบันทั้งสามยังคงมีอยู.

การที่ ตองมีสถาบันทั้งสาม และสถาบันทั้งสามยังคงสัมพันธกันอยูนั้น
มัน เปนธรรมสัจจะ อันหนึ่ง ซึ่งมีอยู สําหรับมนุษยจะตองประพฤติกระทําใหถูกตอง
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เพื ่อ ผลตามที ่ต นตอ งการ. ธรรมสัจ จะนี ้ก ็เปน ของธรรมชาติ, คือ เปน กฎของ
ธรรมชาติ มีอํานาจอันลึกซึ้ง ยากที่ใครจะตานทานได. เราประสงคจะใหเยาวชน
ทั้งหลาย มองเห็น การรัก ษาไวซึ่ง ความมั่น คงของสถาบัน นั้น เปน ศีล ธรรม
เฉพาะหนา.
....

....

....

....

ทีนี้ก็มาถึง ขอที่ ๓ อยากจะเรียกวา สัมมาทิ ฏฐิกับการเชื่อฟ ง และ
ในระดับของเยาวชน.
เยาวชนจะตองมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง เชนเดียวกับพุทธบริษั ท ทั้ งหลาย; คื อ เขาใจตาม พระพุ ท ธวจนะ ที่ ได ต รัส ไว วา "บุ ค คลล วงความ
ทุกขทั้งปวงได เพราะอํานาจสัมมาทิฏฐิ". จะพูดเปนภาษาธรรมดาสามัญสําหรับ
เด็กๆ ก็ตองพูดวา "ทุกอยางสําเร็จได ดวยความรูความเขาใจที่ถูกตอง".
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ความรูความเขาใจที่ถูกตอง ก็คือสิ่งที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ นั่นเอง.
การที่จะใหเด็กๆหรือแมแตเยาวชนวัยรุน มีสัมมาทิฏฐินั้น ทุกคนจะพอมองเห็นไดวา
เป น ของยาก เพราะยั งเด็ ก เกิ น ไป ยั ง รูอ ะไรน อ ยเกิ น ไป; เมื่ อ เป น อย า งนี้ ก็ มี
ความจํา เปน อยา งยิ่ง ที่เขาจะตอ งสรา งรากฐานของสัม มาทิฏ ฐิ คือ จะตอ ง
เชื่อฟงพระศาสดาไปกอน.

พระศาสดา ในที่นี้ ก็คือ ผูที่เขาควรจะเชื่อฟ งอยางยิ่ง. คนไมยอม
เชื่อ ฟง คนดว ยกัน ; เพราะฉะนั้น จึงตอ งแสวงหาคนที่เหนือ กวา คน, ยิ่ง กวา คน
หรือประเสริฐกวาคน, มาใหเปนที่ตั้งสําหรับความเชื่อไปกอน.
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เด็กๆ ก็จะตองเชื่อพระศาสดาไปกอน ซึ่งจะเชื่อบิดามารดา ครูบาอาจารย อะไรก็ ได , สู งขึ้น ไปจนถึ งกับ เชื่อ พระพุ ท ธเจ า. ถ าเขาไม อ ยากจะเชื่ อ
บิดามารดา ก็เชื่อครู; เขาไมยอมเชื่อครู เขายอดเชื่อพระพุทธเจา อยางใดอยางหนึ่ง
แลวแตวาจะกระทํากันไดในทางที่ใหเขามีความเชื่อฟงไปกอน.
ขอใหนึกถึง พระพุทธดํารัส ขอหนึ่งที่วา "ในบรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรที่
เชื ่ อ ฟ ง เป น บุ ต รที ่ ป ระเสริ ฐ ที ่ ส ุ ด "; นี ่ ก ็ เ พราะเหตุ ว  า บุ ต รที ่ เ ชื ่ อ ฟ ง นั ้ น
มีโอกาสที่จะเปนผูมีสัมมาทิฏฐิได ในเวลาอันสมควร และโดยแนนอน.
บุ ต รที่ ไม เชื่ อ ฟ งนั้ น ไม มี ห นทาง ไม มี ค วามหวัง ที่ จ ะเป น ผู มี สั ม มาทิฏฐิ, เมื่อไมมีสัมมาทิฏฐิ หรือความรูความเขาใจอันถูกตองแลว, มันก็เปนอันวา
ไมมีทาง ที่จะทําอะไรใหเปนความเจริญกาวหนาได.
การรูจักผิดชอบชั่วดีดวยตนเองนั้น มีไมไดสําหรับเด็กๆ, หรือมีไมได
สําหรับเยาวชน; ดังนั้นเขาจะตองเปนผูเชื่อฟง ไมเปนคนดื้อดึงดันทุรัง อยางนอย
ก็ในสิ่งเหลานี้ คือ ในการศึกษาในหนาที่การงาน ในการเมือง และในปรโลก.
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ขอใหฟงดูอีกครั้งหนึ่งวา ในการศึกษาลูกเด็กๆ จะตองไมดื้อดันทุรัง;
จะตองยอมศึกษาใหดีที่สุด ตามที่จะศึกษาได, และตามที่ผูใหญจะพิจารณาใหเปน
อยางดี.
สําหรับ ในหนาที่การงานนั้น ก็เหมือนกัน ยัง ไมดันทุรังที่จะเลือก
งาน เอาตามลํ า พัง ตน.เมื ่อ ยัง ไมรูวา โลกนี ้เ ปน อยา งไร, อะไรเปน อยา งไร,

www.buddhadassa.in.th

๔๙๘

เยาวชนกับศีลธรรม

การเลือกการงานนั้นก็เหอๆ ตามๆกันไป; มันก็มีสวนที่จะถูกตองไดยาก. แมวา
จะมีหลักที่ถือกันอยูวา เขาจะตองมีการงาน หรือการศึกษาก็ตาม ที่เหมาะสมแกอุปนิสัย
ของเขานั ้น มัน มีค วามหมายอีก อยา งหนึ ่ง . เมื ่อ เขายัง ไมรู อ ะไรเปน อะไร;
เขาก็ยัง ไมส มควรที่จ ะเลือ กเองตามลํา พัง โดยสว นเดีย ว ดว ยการดื้อ ดึง หรือ
ดันทุรัง.
สําหรับสิ่งที่เรียกวา "การเมือง" นั้น เดี๋ยวนี้เราก็เห็นวา เยาวชนของ
เรามีความดื้อดึง หรือ ดันทุรัง ตามความรูสึกคิดนึกชั่วแลน, ชิงสุกกอนหาม
ของตนเสียเปนสวนใหญ; ไมยอมฟงคนสูงอายุ ที่เขาบัญญัติเรียกใหวาเปนไดโนเสาร
เตาลานป อะไรทํานองนี้.
คําสุดทายที่เรียกวา "ปรโลก" นั้น ขอใหเขาใจกันเสียใหม วา "ปรโลก" นี้
ไมตองหมายถึงโลก หลังจากตายเขาโลงไปแลว คําวา "ปรโลก" นี้ ก็แปลวา
โลกอื ่น โลกอื ่น ที ่ม ัน ผิด จากโลกที ่กํ า ลัง มี หรือ มีอ ยู ต ามธรรมดา, ก็เรีย กวา
ปรโลกไดทั้งนั้น.
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แมที่สุด แตการที่มีความมุงหมาย จะจัดโลกนี้กันเสียใหมใหเปนอยางอื่น;
ถาจัดขึ้นมาไดจริง โลกนั้นก็ควรจะเรียกวาปรโลกดวยเหมือนกัน, คือมันแปลวา
โลกอื่น; มันอื่นไปจากที่เรามีๆ กันอยูในบัดนี้ จนเคยชิน หรือวามันไมชวยใหเรา
มีความสุขได; ดังนั้นเราจึงตองการโลกชนิดอื่น.
ในการที ่จ ะมีโ ลกชนิด อื่น อยา งนี้ เยาวชนของเราก็ไ มค วรจะดัน
ทุรัง เอาตามความรูค วามคิด ของตนเอง; แมวา จะพูด ถึง ปรโลก หลัง จาก
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ตายแลว เยาวชนก็ไมควรจะดื้อดึงถึงกับไมยอมเชื่อ. เพราะวาเมื่อไมยอมเชื่อเรื่อง
ปรโลกกันบางแลว; มันก็ยากที่จะตั้งตนอยูในความถูกตอง หรือความไมประมาท.
ดั งนั้ น จึ ง อยากจะให เยาวชนทั้ งหลาย ไม ดื้ อ ดั น ทุ รั ง ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวกับการศึกษา, เกี่ยวกับการงาน, เกี่ยวกับการเมืองและเกี่ยวกับปรโลก.
ความเชื่อฟงเปนการเตรียมสัมมาทิฏฐิอยางยิ่ง เด็กๆ ก็ไมเขาใจ เพราะเขายังไมรูวา
"สัมมาทิฏฐิ" นั้น คืออะไร; และความเชื่อฟงนั้นก็เปนสิ่งที่เขาไมชอบ.
นี่แหละขอใหบิดามารดาทั้งหลาย เอาใจใสในเรื่องนี้เปนพิเศษ คือจะ
พยายามใหเยาวชนของเรา มีความเชื่อฟ งใหมากที่สุด เทาที่จะมากได. อยาได
ไปเหตามคนสมัยใหม ที่เขามีความเห็นกันวา จะปลอยใหลูกเด็กๆ นี้ คิดอะไรได
ตามพอใจ และทําอะไรตามพอใจ เพื่อความกาวหนา.
ความเชื่อฟง โดยเนื้อแทก็หมายความวาเขา จะตองฟงดูกอน พิจารณา
ใครค รวญดูใหถึง ที่สุด รูจัก แยกวา อะไรผิด อะไรถูก ; อยา งที่เรีย กวา ละเอีย ด
ลออ ไมมีค วามประมาทเลย. เมื่อ ใดมีสัม มาทิฏ ฐิ; เมื่อ นั้น ก็จะรูจักผิดหรือ ถูก
ชั่วหรือดี. แลวก็รูจักเลือกเอาสวนที่เปนความถูกตอง สําหรับจะประพฤติ และจะ
กระทํา. คนแกๆ จะพยายามใหสุดความสามารถของตนใหเยาวชนสามารถสราง
สัมมาทิฏฐิขึ้นมาได ดวยความเคารพเชื่อฟง อยางแทจริง ไปตั้งแตเล็กๆจนกวา
จะมีสติปญญาของตนเอง.
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ขอที่ ๔ อยากจะเรียกวา ความถูกตองสําหรับเยาวชน.

เยาวชนจะตองรูจักสิ่งที่เรียกวา "ความถูกตอง" ความถูกตองเปน
อยางไร? นี่เปนสิ่งที่มีปญ หามาก คนชั่ว คนเลว คนพาล เขาก็มีความถูกตอง
ไปตามความหมายของเขา, ก็ เป น เหตุ ให เถี ย งกั น ได .แม ในหมู ค นมี ส ติ ป ญ ญา
ดวยกัน ก็ยังมาเถียงกันได ไมมีทางที่จะยุติลงไดวา อยางไร.
ที นี้ ก็ อ ยากจะให ถื อ กั น เป น หลั ก อย างงา ยๆ ตามหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนา ว า ความถู ก ต อ งนั ้ น คื อ สิ่ ง ที ่ ส ามารถพิ สู จ น ค วามมี ป ระโยชน ;
สิ่งใดที่สามารถพิสูจนความมีประโยชน ใหถือวาสิ่งนั้น เปนสิ่งที่ถูกตอง. ถามัวอาง
หลักปรัชญา ตรรกวิทยา เปนตน วาอยางไรถูกตอง, อยางไรถูกตอง, อยางนี้
แลวไมมีทางที่จะยุติ. เรื่องปรัชญามันเปนอยางนั้นเอง, แลวก็บัญ ญั ติบทนิยาม
ตางๆ นานา จนเวียนหัว.
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เราถือเอาอยางของพระพุทธเจา ดีกวา วา ความถูกตองนั้น คือการที่มัน
สามารถพิสูจนความมีประโยชนอยูในตัวมันเอง, ฉะนั้นเราจึงยังไมถามถึงความ
ถูกตอง หรือความผิดพลาดอะไร, จะถามถึงความมีประโยชน วามันมีอยูอยางไร.
ถาการกระทําอยางนั้น มีประโยชนที่พิสูจนอยูชัดเจนแลวก็ถือวาเปนความถูกตอง.
แมแตคําวา "ประโยชน" นี้ ก็ยังจะตองจํากัดความกันสักหนอย คือวา
ประโยชนที่ทุก คนจะยอมรับ ได, ไมใชป ระโยชนแ กกิเลสของตนเฉพาะคน.
ฉะนั้นจึงตองเอาความตองการ ความประสงคมุงหมาย, หรือวาความยอมรับได
ของสั ง คมที ่ ป กติ คื อ ไม ว ิ ป ริ ต นี ้ ม าเป น หลั ก . เยาวชนมั ก จะตะโกนว า
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"มั น ถู ก ของฉั น มั น มี ค วามถู ก ต อ งของฉั น "; แม แ ต ลู ก เด็ ก ๆ เล็ ก ๆ มั น ก็
รูจัก อา ง : ความถูก ตอ งของฉัน , ฉัน มีค วามเห็น ถูก ตอ ง". เราจะตอ งขอให
เขาพิสูจนความมีประโยชน, ใหเขาอธิบายความมีประโยชน วามันมีอยูอยางไร.
ในที่มีสุดก็คอยๆ มีความเขาใจยิ่งขึ้น ตามลําดับวา ความถูกตองนั้นมันเปนอยางนั้น.
พระพุทธภาษิตกลาวถึงสิ่งที่เปนกุศล หรือเปนความถูกตอง ในลักษณะ
อยา งนี ้, แลว ยัง กํ า ชับ ไวด ว ยบทประกอบอื ่น ๆ วา "ผู รู ส รรเสริญ ไมม ีใ คร
คัดคานได" อยางนี้ เปนตน.
ถาจะมองใหกวางออกไปหนอย ก็จะพบวา ความถูก ตองนี้ มันยัง
สัมพันธกันอยู กับสิ่งที่เรียกกันวาความดี หรือความงาม หรือความยุติธรรม
เปนตน, เมื่อเอาสิ่งทั้งสามนี้เขามาประกอบเขาดวยกันความถูกตองนั้น ก็ยิ่งมีความ
หมายที ่ช ัด เจน หรือ รัด กุม ยิ ่ง ขึ ้น อีก . มัน ตอ งดี อยา งที ่ท ุก คนยอมรับ ไดวา ดี,
และมันตองนาดู คือไมนาเกลียดนาชัง, แลวมันตองเปนสิ่งที่เปนธรรม คือไมทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมขึ้น แกฝายใดฝายหนึ่ง.
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นี้เรียกวา ความถูกตอง ซึ่งเยาวชนของเรา จะยึดถือเปนหลัก. อยาได
เอาความถูกตองของเขาไปเสียตะพึ ด เพราะวา เขาพู ด หรือเขารูสึ ก ออกมาด วย
อํ า นาจของกิเ ลส, โดยเฉพาะอยา งนิ ่ง ก็ค ือ อวิช ชาหรือ โมหะ เนื ่อ งจาก
ยั งรูจั ก โลกนี้ น อ ยเกิ น ไป; ควรจะมี ห ลั ก สําหรับ ซัก ฟอกความถู กต อ ง ให เพี ย งพอ
สําหรับเยาวชน. เยาวชนของเรา ก็จะสามารถถือเอาความถูกตองที่จะชวยเขา
ไดจริงๆ .

....

....

....

....

www.buddhadassa.in.th

๕๐๒

เยาวชนกับศีลธรรม
ทีนี้ ม าถึง ข อ ที่ ๕ อยากจะให เขาทราบวา ศาสนาไม ใช ย าเสพติ ด .

เกี่ยวกับขอนี้ มันเปนคําพูด ที่เนื่องมาจากเรื่องราวทางการเมือง มีเสียง
เกิ ด ขึ้ น หนาหู ว า "ศาสนาเป น ยาเสพติ ด " : เป น คํ า พู ด ใหม ๆ ซึ่ ง เยาวชนวั ย รุ น
กําลังสนใจกันอยางหูผึ่งทีเดียว. เขาเคยมาสอบถามซักไซกับอาตมา ในลักษณะที่จะ
ใหยอมเห็นเปนอยางนั้นไปดวยก็มี.
อาตมาก็รูสึกขันในเรื่องนี้ คือขบขัน เพราะวาเราเองนี่มันก็ติดศาสนาดวย
เหมือนกัน. ทานทั้งหลายที่เปนอุบาสกอุบาสิกา ก็คงจะรูสึกตัวเองวา กําลังติดศาสนา.
ทีนี้พวกลูกเด็กๆ เขาวา"ศาสนาเปนยาเสพติด" มันก็จะถูกเสียแลวกระมัง, แตทีนี้
เรื่อ งมัน ไมเ ปน อยา งนั้น . ที ่เ ขาวา ศาสนาเปน ยาเสพติด นั ้น มองดูใ นแง
ที่นารังเกียจ ; ไมมีประโยชนและเปนอันตราย.
ทีนี้เรามาลองพิจารณาดูกันใหดีวา "ติด" นี่มันมีความหมายกี่อยาง?
พิ จ ารณาแล ว ก็ เห็ น ได วา อย างน อ ยมั น ก็ มี สั ก ๒ อย า ง คื อ มั น ติ ด ด ว ยความโง
กับ ติดดวยสติปญญา ; เหมือนวาจะรักอะไร ก็รักดวยความโงก็มี, รักดวยสติ
ปญญาก็มี คนที่ติดศาสนานี้ ก็อาจจะติดไดดวยความโงก็มี, ดวยสติปญญาก็มี,
ถาติด ดว ยปญ ญา มัน ก็หมายความวา รูจัก คุณ คาของสิ่งนั้น , ถาติด ดว ย
ความโง ความงมงาย ก็เปนแตเพียงความเชื่อ ไมรูจักคุณคาของสิ่งนั้น.
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ทีนี้ เราก็จะมาดูกันตอไปสักหนอย วาสิ่งที่เรียกวา "ศาสนา" นั้นคืออะไร?
อยางพุทธบริษัททั้งหลาย ควรจะเปนที่แนใจกันแลววา ศาสนานั้นมีขึ้นมาในโลก
เพื่อ จะแกปญ หาทางจิตใจ, แกใหได, เปนคูกันไป กับการแกปญ หาในทางกาย
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อยาใหคนตองมีความทุกข, หรือมีปญหาทั้งทางกายและทางจิต. ศาสนามีความ
มุงหมายอยางนี้, หรือมันเกิดขึ้นเพราะความจําเปนอยางนี้.
หลั ก วิ ช า หรือ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องแต ล ะศาสนา ทุ ก ๆ ศาสนานั้ น ย อ ม
เป น ไป เพื่ อ ทํ าลายความเห็ น แก ตั ว. ดู ตอ ไปอีก นิ ด ก็เห็ น ได ทั น ที วา เมื่ อ ไม เห็ น
แกต ัว ก็ย อ มมีค วามเอื ้อ เฟ อ เผื่อ แผ, เมื่อ มีค วามเอื้อ เฟ อ เผื่อ แผ ก็แ กป ญ หา
ทางสั งคมได . และเราก็ อยู กั น อย างเพื่ อ นเกิ ด แก เจ็ บ ตาย, ถ าถึ งกั บ หมดความ
เห็นแกตัว แลวก็จะหมดกิเลส บรรลุ มรรค ผล นิพพาน. อยางนี้ปญหาสวนสังคม
ก็หมดไป, ปญหาสวนปจเจกชนคนหนึ่งๆ ก็สิ้นไป และมนุษยไดสิ่งที่ดีที่สุด.
สรุป ความก็ ว า ศาสนานี้ ส ร า งสั น ติ สุ ข ส ว นบุ ค คล และสร า งสั น ติ ภาพสว นสัง คม; ยิ่ง ติด ศาสนา ก็ยิ ่ง สรา งสัน ติสุข และสัน ติภ าพ. นี ้จ ะเรีย กวา
ยาเสพติดดวยหรืออยางไร? การติดฝนหรือติดเฮโรอีนก็ตาม มันจะสรางสันตุสุขและ
สันติภาพ อยางนี้หรือเปลา? ถามองเห็นอยางนี้แลว ก็คงจะเห็นชัดลงไปทีเดียววา
ศาสนานั้นคืออะไร? และจะเปนยาเสพติดไดอยางไร? ยังมองไมเห็น ศาสนาเปนสิ่ง
ที่จะแกปญหาทางจิตใจ กําจัดความเห็นแกตัว นี่อยางนี้. ถาใครไปติดเขา มันก็มี
แตประโยชนอยางเดียว.
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ทีนี้ มาดู ยาเสพติด หรือ สิ่งเสพติด กันบางวา มันคืออะไร? สรุป
ความแล ว สิ่ งเสพติ ดตามความหมายธรรมดาสามั ญ ก็ คื อ สิ่ งที่ ทํ าลายจิ ตใจ ทํ าลาย
สติปญญา กระทั่งทําลายรางกาย หรือจะพูดกลับอักทีหนึ่งก็วา ทําลายอนามัยของกาย
แลว ก็ทํ า ลายสมรรถภาพของจิต แลว ก็ทํ า ลายสติป ญ ญา. นี ่ค ือ สิ ่ง เสพติด
ตามธรรมดาที่รูจักกันอยู.
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สิ่ง เสพติด นั้น ใหร สอรอ ยอยา งโงเ ขลา; คํา วา "รสอรอ ยอยา ง
โงเขลา" ขอใหไปนึกเอาเอง.ถาเผอิญใครบางคนมันไมเคยเสพยาเสพติด อาจจะ
ไมรูวารสอรอยอยางโงเขลานี่คือยางไร? อาตมาเองก็ไมเคย แตก็ยังเชื่อวา ความ
รูสึกนี้เปนความรูสึกที่ถูกตอง วารสอรอยของยาเสพติดนั้น เปนรสอรอยอยางโงเขลา.
แลวมันก็ไมใหอะไรอื่น นอกจากจะใหโทษอันลึกซึ้ง อันเหนียวแนน แกชีวิตนั้น;
ดังนั้น มันก็ยิ่งทําลายอนามัยทางกาย, ทําลายอนามัยทางจิต, แลวทําลายระบบอันถูก
ตองของสติปญญา. ทีนี้ศาสนาจะเปนอยางนี้หรือเปลา? ก็ขอใหคิดดู, เปนสิ่งที่
มองเห็นไดไมยากเลย.
สิ่งเสพติด เชน เฮโรอีนที่รูจักกันดี ติดแลวก็ตองหามาเสพใหได , และ
หามาโดยที่ ไม ต อ งยึ ด ถื อ ความรูสึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี , หามาให ได ก็ แ ล ว กั น , แล ว ก็
ประกอบอาชญากรรมใดๆก็ได ไมคํานึงถึงประโยชนของผูอื่นเลย. การติดศาสนานั้น
มันเปนอยางนั้นหรือเปลา? ใครติดศาสนาแลวไปประกอบอาชญากรรมได? ขอให
ลองคิดดู. ดังนั้นคําที่กลาววา "ศาสนาเปนยาเสพติด" นั้น มันมีความหมายอยาง
อื่น เสียแลว. ควรจะใครค รวญตอ ไป ถึงขอ ที่วา ศาสนาที่จะเปนยาเสพติด นั้น
มันคืออะไรกันแน?
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เทาที่พิจารณาดูอยูทุกวัน ก็เห็นชัดอยูทุกวัน วา "สวนของศาสนาที่จะ
เปน ยาเสพติด " นั้น มัน เปน สว นที ่เ ปน กาฝาก, หรือ เปน เนื ้อ งอกของ
ศาสนาต างหาก. บางคนจะสงสัยขึ้นมาทันทีวา ศาสนามีกาฝากหรือมีเนื้องอกได
อยางไร? ผูที่สงสัยอยางนั้น จะตองเปนคนที่ไดยึดเอากาฝาก หรือเนื้องอกของ
ศาสนาไว อยางเหนียวแนนอยูแลวทีเดียว. เขาจึงมองไมเห็นวา มันมีสวนหนึ่งซึ่ง
เปนกาฝาก หรือเปนเนื้องอกของศาสนา, เพราะเขากําลังถือสิ่งนั้นเปนศาสนา.

www.buddhadassa.in.th

ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสําหรับเยาวชน

๕๐๕

เรื่องศาสนาเปนยาเสพติดนี้ ใครๆก็รูไดวา เปนคําโฆษณาชวนเชื่อของ
ระบบการเมืองฝายหนึ่ง ซึ่งเขาอยากจะใหคนในโลกนี้ละทิ้งศาสนา, ที่รูจักกันดีก็คือ
ลัทธิมารคซิสม ที่ยกขอนี้ขึ้นมาอางเปนสวนใหญ. แตเมื่อเราศึกษากันอยางถี่ถวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของประวัติ หรือประวัติศาสตรแลว กลับพบวา ในสมัยที่มี
การกลาวเชนนี้ในทวีปยุโรปนั้น ศาสนาในที่นั้นในเวลานั้น กําลังเปนอยางกาฝาก
หรือเปนเนื้องอก, โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาคริสเตียน กําลังอยูในลักษณะเชนนั้น
จึงถูกมองไปในฐานะที่เปนยาเสพติด.
พระพุ ทธศาสนายังไมไดเขาไปในทวีปยุโรป ในระยะนั้น คือ ๑๐๐ กวาป ,
๑๕๐ ปม านั ้น ยัง ไมม ีพ ุท ธศาสนาที ่แ ทจ ริง ไดเ ขา ไปในทวีป ยุโ รป, ฉะนั ้น
ควรจะพูดไดเลยวา คํากลาวนั้น ไมไดกลาวพาดพิงมาถึงพุทธศาสนา เพราะวา
พุทธศาสนายังไมไดเขาไปในถิ่น ที่มีผูกลาวเชนนั้น.
ทีนี้เราก็มองดูวา ทุกศาสนาไมวาศาสนาไหน จะมียุคหนึ่ง หรือบางถิ่น
ที่มันมีเหตุปจจัยบางอยางบางประการ ทําใหเกิดกาฝาก หรือเนื่องอกขึ้นมาได ดวยกัน
ทั ้ง นั ้น . นี ้ก ็จ ะโทษใครไมไ ด, มัน เปน ธรรมอยา งนั ้น เอง. แลว บางทีก ็เ ปน
เจตนาของผูมีสติปญญาดวยซ้ําไป, เพราะเหตุวา ความเชื่อและยึดถืออยางงมงาย
นั้น ในบางกรณี ก็มีประโยชน คือ บุคคลที่ไมมีสติปญญาจะคิดอะไรได ก็ตองมีการ
เชื่ออยางยึดมั่นถือมั่น เพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติ ใหสุดความสามารถของตน.
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ฉะนั้น ความงมงายนั้น ทําใหเกิดศีลธรรมในบางระดับขึ้นมาอยางยิ่งก็มี,
เชนยึดถือในความดี.แมจะยึดถืออยางงมงาย ก็ประพฤติปฏิบัติความดีนั้น สุดความ
สามารถของตน, แตความงมงายนั้นก็ยังมีอยู บางทีก็กระทําเกินไป จนนาขยะแขยง
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แลวก็ไมมีองคการใด ที่มีอํานาจสามารถขจัดสิ่งเหลานี้ มันก็ยิ่งมีหนักขึ้นๆ ; ทําให
สวนนี้ของศาสนา กลายเปนยาเสพติดทางวิญญาณไปก็ได.
เมื่อพิจารณาดูแลว ก็ควรจะบอกลูกเด็กๆของเรา ใหทราบวา ศาสนา
นั ้น ไมม ีท างที ่จ ะเปน ยาเสพติด มีแ ตค ุณ ประโยชน, สว นที ่เ ปน ยาเสพติด นั ้น
เปนเพียงกาฝากหรือเปนเพียงเนื้องอกของศาสนา, ควรจะแยกกันใหไดดวยสติปญญา.
อยา ไปเขาใจผิด ชนิด ที่ทํา บาปกรรมอยา งยิ่ง คือ ประฌามศาสนาวา เปน สิ่ง
เลวรายไปเสีย.
บัดนี้ เยาวชนของเรา ยังไมมีความรูวาศาสนาคืออะไร? ยังไมมี
ความรูวาศาสนาที่ถูกตองแทจริงนั้น เปนอยางไร? อาจจะไปหลงเอาสวนใดสวนหนึ่ง
ขึ้นมาพิจารณา และประณามในฐานะที่เปนยาเสพติด จนคนจํานวนมากพลอยเห็นตาม.
เยาวชนมีลีกษณะพิเศษอยูอยางหนึ่ง คือชอบเปลี่ยนของเกา ชอบมีของใหม,
เมื่อเขาชินกันกับสิ่งใด ก็ไมคิดวา มันจะดีหรือชั่วอยางไร, อยากจะเปลี่ยนอยูเรื่อยไป
นี้ก็เปนชองโหว หรือ เปนอันตรายอยางหนึ่ง ที่ทําใหเยาวชนของเรา เกิดความคิดวา
"ศาสนาเปนยาเสพติด".
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สิ่งที่จะตองพยายามเปนอยางยิ่ง เกี่ยวกับขอนี้ ก็คือวา พยายามแยกให
เห็น วา พุท ธศาสนาโดยเฉพาะ ไมอ าจจะเปน ยาเสพติด ; แลว ยัง จะกํา จัด
ยาเสพติดเสียอีก; ไมเปนยาเสพติดนะ แลวยังจะกําจัดยาเสพติด ใหสูญหายไปเสียอีก.
แตเดี๋ยวนี้ไมมีโอกาสที่จะทําหนาที่อยางนี้; เพราะวาคนสวนมากไมรูจักใช แมแต
องคการที่ทรงอํานาจในประเทศชาติ ก็ยังไมรูจักใชพุทธศาสนา เปนเครื่องมือกําจัด
ยาเสพติด.
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ฉะนั้น ขอใหศึกษาพุทธศาสนากันใหดีๆ , เรื่องนี้พูดมากไปหนอย เพราะ
มันเกี่ยวของถึงสวนอื่นๆ และเปนปญหาที่มีอยูเฉพาะหนา และจะลุกลามยิ่งๆ ขึ้นไป
อยางนาหวาดเสียว.
เราตอ งการใหเยาวชนของเรารูจัก วา ศาสนาไมใชยาเสพติด; แต
จะเปนเครื่องกําจัดยาเสพติด แลวเขาก็จะไดสนใจ หรือเคารพนับถือสิ่งที่เรียกวาศาสนา
จนทําความปลอดภัยใหแกตนได. ขอใหคนแกๆ ทั้งหลาย ชวยเหลือเยาวชนของเรา
ในปญหาขอนี้ใหมาก.
….
….
….
….
ที นี้ ข อ ที่ ๖ อยากจะให หั ว ข อ ว า มนุ ษ ย ต อ งมี ค วามแตกต า ง
เหลื่อมล้ํากัน ตามกฎของกรรม.
การที่ยกขอนี้ขึ้นมาพูด ก็เพราะมีขอเท็จจริงปรากฏชัดอยูแลววา เยาวชน
ของเรา กําลังเฮไปนิยมลัทธิที่โฆษณาวา จะทําใหทุกคนมีความเสมอภาคกัน. การที่
จะทําใหทุกคนมีความเสมอภาคกันนั้น มันเปนการฝนกฎธรรมชาติ, โดยเฉพาะก็คือ
กฎแหงกรรม.
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กฎแหงกรรมนี้เป นกฎของธรรมชาติ; ไปศึกษาดูใหละเอียด จนใหรูวา
กฎแหงกรรมนี้ก็เปนกฎของธรรมชาติ อันหนึ่งดวยเหมือนกัน. พูดสั้น ๆ วา ทําอยางไร,
ก็จะไดอยางนั้น. มีกิริยา อยางไร, ก็จะมีปฏิกิริยา อยางนั้น. มีการประกอบ
กรรม อยางไร, ก็จะมีวิบากแหงกรรม อยางนั้น.
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ทีนี้คนเราเกิดมาไมเหมือนกัน โดยรางกายก็ไมเหมือนกัน, โดยสติปญญา
ก็ไมเหมือนกัน, เพราะฉะนั้นจะตองทํากรรมที่ตางกัน จึงตองรับผลของกรรมที่ตางกัน,
นั่นเปนเหตุใหเหมือนกันไมได จะตองมีความแตกตางกัน และมีความเหลื่อมล้ําแกกัน.
ทีนี้เราก็ มีวิธีการอยางอื่น ที่จะแกไขปญหาอันนี้ คือ ทําใหอยูรวม
กันโดยสันติ ทั้งที่มีความเหลื่อมล้ําตอกันและกัน. ขอใหพุทธบริษัทเขาใจเรื่อง
ของกรรม อยางถูกตองกันเสียกอน แลวจะชวยกันแกไขความเขาใจผิดขอนี้ สําหรับ
เยาวชนลูกเด็กๆ ของเราได.
ความเหลื่อ มล้ํา ต่ํา สูง เปน สิ่ง ที่ตอ งมี ไปตามกฎของกรรม; เราก็
มีธรรมะสําหรับที่จะปองกันอันตราย อันเกิดจากความเหลื่อมล้ําต่ําสูงนั้นได โดยเฉพาะ
ก็คือ พระศาสนา ที่สอนใหมีเมตตากรุณา และสอนใหมีความรูสึกคิดนึก มีสัมมาทิฏฐิ ที่จะแกปญหาตางๆๆ ได.
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เราอยากจะ ใหเกิด สัม มาทิฏ ฐิ ในขอ นี้ แกเยาวชน , ใหเขารูวา
มันจะตองมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูง. เราจะไมพยายามไปถมที่ต่ํา ใหมันเสมอกัน
กับที่สูงโดยสวนเดียว, หรือไมพยายามที่จะโคนที่สูง ลงมาหาที่ต่ําโดยสวนเดียว;
เพราะวาเรามีทางที่จะทําให สูงและต่ํานั้นอยูกันไดเปนผาสุก ดวยอํานาจของพระธรรม
หรือพระศาสนา.

เมื่อเยาวชนของเรา มีความเขาใจ อยางนี้ ก็จะไมหลงคําโฆษณาชวน
เชื่อ ของลัทธิบางลัทธิ ที่โฆษณาอยูวาจะทําใหเกิดความเสมอภาคกัน ไมใหมีนายทุน
หรือชนกรรมาชีพ อยางนี้เปนตน.

….

….

….

….
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ทีนี้ ขอที่ ๗ อยากจะใหชื่อวา ความจริงที่จะตองกลาวโดยภาษาธรรมนั้นมีอยู.
ความจริงที่จะตองกลาวโดยภาษาธรรมนั้นมีอยู. คําพูดที่กลาวโดยภาษาคนนั้น มันจริงอยางภาษาคน, มันไมจริงทั้งหมด คือมันไมจริงถึงที่สุด มันจริง
อยางผิวเผิน. ความจริงที่ลึกซึ้งถึงขนาดที่ตองกลาวดวยภาษาธรรมนั้นมีอยู, และ
เปนสิ่งที่เยาวชนของเราควรจะทราบ. ที่แลวมา เราไมอบรมสั่งสอนเยาวชนของเรา
ในขอนี้, บางทีก็จะเปนเพราะวา คนแกๆ มันก็โงเสียเอง มันก็ไมสามารถจะสอน
เยาวชนในขอนี้ได.
อาตมาจะยกตัวอยางพอเป นตัวอยาง เชน จะพู ดขึ้นวา "อรอยนั้ นคื อบาป";
ใครฟง ถูก บางก็ล องคิด ดู. เด็ก ๆก็ช อบอรอ ย คนแกๆ ก็ช อบอรอ ย ไดกิน อรอ ย
แลวก็วามีบุญ. ที่อาตมาพูดเสียใหมวา มันบา แลวมันก็บาป.
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อรอยเรื่องที่ ๑ ไดอรอยมากๆ แมในเรื่องอาหารการกิน นี้จะเปน
อยางไร? มั นก็ คงจะทํ าใหกิ นเขาไปมาก เกิน กวาที่ ควรจะกิน แล วมั น ก็จะเกิ ด
อะไรขึ้น? หมอทั้งหลายก็คงจะบอกไดดี. หรือเมื่อมันอรอยจนเปนทาสของความ
อรอยแลว มันก็จะเห็นแตแกความอรอย, ไมนึกถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี มันก็จะ
ขโมย, หรือมันก็จะทําชั่วอยางอื่น เพื่อใหมันไดอรอย.

ขอใหสังเกตดูทั่วๆ ไป บางทีก็ ทํ าอาชญากรรมอันรายแรง เพี ยงเพื่ อ
ความอรอยเทานั้น ; ฉะนั้นก็ตองถือวา "อรอยนั้นคือบาป". ถากินไปตามความ
อรอยก็คงจะอวน แลวเปนความดันสูง เปนอะไรตางๆ นานา, มันดีที่ตรงไหน.
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แตเมื่อพูดวา "อรอยเปนเรื่องบาป" อยางนี้ไมมีใครยอมรับ คนแกก็ไมสอนลูกเด็กๆ
วาเปนอยางนี้, แลวจะใหลูกเด็กๆ เขารูไดอยางไร.
ที นี้ อร อย ที่ ยิ่ งไปกว านั้ น, อรอยเรื่องที่ ๒ ก็ คื อ เรื่ องของกามารมณ ,
กามารมณก็คือเรื่องระหวางเพศ ก็มีอัสสาทะหรือรสอรอย ยิ่งไปกวาขาวปลาอาหาร.
เมื่ออรอยเปนบาป แลวอรอยยิ่งขึ้นไปอีก มันก็เปนบาปมากยิ่งขึ้นไปอีก. ควรจะให
เขารูไววา กามารมณก็เปนเรื่องของอรอย แลว ก็มีเรื่องของบาป หลายอยาง
หลายประการรวมอยูในนั้น.
เด็กๆ ของเรากําลังบู ชา สิ่งที่เรียกวากามารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสมัยปจจุบันนี้ ซึ่งทั้งโลกแหละเขาสงเสริมกามารมณ จนไมมีศีลธรรมเหลือ.
เราก็บอกลูกเด็กๆ ของเราวา เมื่อพูดกันตามทางภาษาธรรม ก็ตองพูดอยางนี้ วา
"อร อ ยนั้ น คื อ บาป" , อร อ ยอาหารก็ บ าป, อร อ ยกามารมณ ก็ บ าป, แล ว ยั ง มี
อรอยอะไรอีก.
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อรอยเรื่องที่ ๓ นี้ก็อยากจะเรียกวา มานะและทิฏฐิ ซึ่งมีใจความกวางดี;
เมื่อไดถือมานะทิฎฐิไดตามที่ตัวตองการแลว มันอรอย ไมตองยอมใคร. อยากจะ
โกรธคน อยากจะดาคน ไดดาแลวก็อรอย, นี่เรียกวาอรอยดวยมานะทิฏฐิ. อยางนี้
ยิ่งบาปหนักขึ้นไปอีก อรอยอาหารก็บาปในอัตราหนึ่งแลว, อรอยกามารมณก็บาปหนัก
ขึ้นไปอีก, นี่อรอยมานะทิฏฐินี้ บาปหนักยิ่งขึ้นไปกวานั้น.
เยาวชนจะมองเห็นหรือไม? เมื่อคนแกๆ เองก็มองไมเห็น แลวจะให
เยาวชนมองเห็นไดอยางไร? ขอใหชวยไปคิดกันดู. อาตมากลาวเพียงเปนตัวอยาง
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๕๑๑

เพื่อเราจะไดบอกแกเยาวชนวา คํากลาวในทางภาษาธรรมนั้น มันมีอยูอีกแผนกหนึ่ง
ซึ่งลูกเด็กๆ จะไมเขาใจ.
ในชั ้ น ต น ขอให ฟ  ง ไว ก  อ น, แล ว ก็ ใ ห ส นใจศึ ก ษาภาษาธรรม
ใหมากยิ่งกวาภาษาคน ซึ่งเปนภาษางายๆ ตื้นๆ กลาวไปตามความรูสึกของคนโง,
วาอรอยก็ดี มีบุญ , ไดอรอยทุกอยาง แลวก็ยิ่งมีบุญ มากยิ่งดีม าก. ทําบุญ กัน
สักหนอย ก็อุทิศจะใหไดอรอยในสวรรค ในเมืองสรรค. ก็ลองคิดดูเถอะวา อะไร
มันจะเกิดขึ้น?
ถาหากวา เยาวชนของเราไดรับการศึกษาอบรม เกี่ยวกับภาษาธรรม
ที่แสดงความจริงอันลึกซึ้งอยางนี้กันมาบาง ตั้งแตออนแตออก คือตั้งแตยังเล็กๆ เทาที่
เขาจะเขาใจไดอยางไร, ก็จะเปนบุญเปนกุศลแกลูกเด็กๆ เหลานั้นเปนอันมากทีเดียว.
อยาไปผสมโรงใหลูกเด็กๆ หลงใหลในความเอร็ดอรอย จนบูชาความเอร็ดอรอย
ยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้.
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ที นี้ ข อ ที่ ๘ อยากจะเรีย กวา การเลิ ก ล า งสิ่ งอั น ไม พึ ง ปรารถนา.

การเลิกลางสิ่งอันไมพึงปรารถนา นี้ก็เปนสิ่งที่เราจะตองกระทํา อยาง
ระมัด ระวัง , ตอ งกระทํ า กัน อยา งมีศ ีล ธรรม. อยา ใชกํ า ลัง โหมกัน ใสก ัน
จนถึงกับเลือดตกยางออก.

เดี๋ยวนี้มีเรื่องที่กําลังตึงเครียด หรือวาเปนปญหาหนักในโลก ก็คือพวก
เยาวชนไดรับการอบรม สั่งสอน โฆษณาชวนเชื่อ ใหเกลียดความเหลื่อมล้ําต่ําสูง;
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แลวก็ระบุไปยังนายทุน วาลัทธินายทุน ไมควรจะมีอยูในโลก, ควรจะทําลายใหหมด
ไปเสียจากโลก. นี้เยาวชนของเราโดยมาก ก็เปนคนจน มันก็ยอมรับลัทธินี้โดยงาย.
คําวา "นายทุน" ก็เปนคูกันกับ "ชนกรรมาชีพ" ทั้ง ๒ คํานี้ก็ลวนแตไม
นาฟงดวยกันทั้งนั้น, เมื่อเราไมอยากจะใหคําวานายทุน หรือคําวาชนกรรมาชีพมีอยู
ในโลก เราก็ควรจะทําในทางที่ใหมันราบรื่นไมใชดวยการฆากัน.
เรา ควรจะทํา ใหน ายทุน นี้ เปลี่ย นไปเปน เศรษฐีใ จบุญ ; แลว ก็
ทํ า ใหช นกรรมาชีพ คนรับ จา งนี ้ เปลี ่ย นเปน คนที ่ข ยัน ขัน แข็ง ประพฤติ
ธรรมะ จนไม ต องเลี้ ยงชีวิตดวยการรับจางวันหนึ่ งๆ อีกต อไป นี่ สามารถจะให คําวา
"นายทุน" หรือคําวา "ชนกรรมาชีพ "หายไปจากโลก โดยวิธีของศีลธรรม.
ทําไมจะตองมาผลุนผลันใชวิธีการซึ่งมันเปนการฆากัน อยางที่กําลังคอย
จองกันอยูที่นั่น ที่นี่ ในประเทศนั้น ในประเทศนี้ ดูเหมือนจะเต็มไปหมดทั่วทุก
หั วระแหง ในโลกที เดี ย ว. ที่ ทํ า ยั ง ไม สํ า เร็ จ ก็ ค อยจ อ งกั น อยู , แม ใ นประเทศที่
ใหญ เปนอภิมหาอํานาจ เปนอะไรก็ตามเถอะ มันก็ยังมีลัทธิที่เปนปฏิปกษตอกัน
และกั น คอยจ อ งจะทํ าลายล างกั น ด วยการฆ า, ไม ได พ ยายามที่ จ ะเลิ ก ล างสิ่ งนี้
ดวยศีลธรรม, ไมใชอํานาจของพระธรรม, ไมใชอํานาจของพระเปนเจา, มาแกไข
ปญหานี้ หรือเลิกลางลัทธิที่ไมพึงปรารถนาเหลานี้.
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เราอยากใหเยาวชนของเราไมหลงไปตามเขา, มามองดูอยางผูมีสติ
ปญญา มีสัมมาทิฏฐิ หรือวา เปนพุทธบริษัท จะเลิกลางสิ่งที่ไมพึงปรารถนาได
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ดวยอํานาจของศีลธรรม; โลกนี้ก็จะไมตองเปอนเลือด, ใชคําวาอยางนี้ ก็คงจะ
เขาใจกันไดงาย.
ทําไมจะไปผลุนผลันเปลี่ยนโลกนี้ ดวยการฆาฟนกันอยางไมตองดูอะไร;
จะฆาฟนกันอยางที่เรียกวามิคสัญญี อยางนี้ก็เอานี่. เขามีความเห็นผิดถึงขนาดนี้
วาจะฆาฟนกันอยางไมตองดูอะไรกันแลวก็เอา, เพื่อจะเปลี่ยนโลกนี้ใหมันเปนอยางอื่น.
ที่จริงก็ไมมีเหตุผล ที่จะตองเปลี่ยนโลกนี้ใหเปนอยางอื่น เพราะมันแกไข
ได, และถาจะเปลี่ยนใหเปนอยางอื่น มันก็ตองโดยวิธีอื่น ซึ่งไมตองมีการฆากัน.
สิ่งที่เรียกวา "มนุษยธรรม" คือ ธรรมะสําหรับมนุษยนั้น ไมเกี่ยวกับ
การฆา, แมวามนุษยจําเปนจะตองทําสงคราม ก็ตองทําเพื่อรักษาศีลธรรม ไมใช
เพื่อฆาคน ไมมีเจตนาแหงการฆา. เราควรจะระบุมนุษยธรรมไปยังคําวา "อหิงสา"
คื อ ไม เบี ย ดเบี ย น ไม ก ระทบกระทั่ งผู อื่ น แม ให ระคายขนสั ก เส น หนึ่ ง, นั่ น คื อ
ความหมายของคําวา "อหิงสา" อันสมบูรณที่สุด. เดี๋ยวนี้เราจะลางชีวิตเขา แลว
มนุษยธรรมมันจะเหลืออยูที่ตรงไหน มันก็คือทําโลกนี้ใหหมดมนุษย ใหไมมีมนุษย
เหลือ.
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ทําไมเขาไมถอยหลังเขาคลอง? คือไมยอนมองดูไปขางหลัววา มันเคย
รอดกันมาไดอยางไร? บรรพบุรุษของเรารอดมาไดอยางไร? มีศาสนาคุมครอง
อยางไร? ถาเขาใจในเรื่องนี้ ก็จะเลิกความคิดที่จะใชศาสตราวุธสําหรับแกปญหา;
แตจะ ใชธรรมาวุธ - อาวุธคือธรรมะ อันไดแก ศีลธรรม นั่นเอง เพื่อจะแกปญหา
ในโลกที่สวยงามของเรา.
….

….

….

….
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ข อ ที ่ ๙ อยากจะให เ ยาวชนของเรา รู  จ ั ก สิ ่ ง ที ่ เ รี ย กกั น ว า
เทคโนโลยี่ หรือ เทคโนโลยี่ที่ควรจะรูจัก.
เดี๋ยวนี้ในโลก ทั้งโลก บู ชาเทคโนโลยี่ยิ่งกวาพระเจา, ที่พูดอยางนี้
ไมใชคําดา ไมใชเจตนาจะดา แตพูดไปตามที่มองเห็นอยูแทๆ . ไมตองสังเกต
พิจารณาพิถีพิถันอะไร ก็มองเห็นอยูแทๆ วา เขากําลังบูชาเทคโนโลยี่, เปนทาส
ของเทคโนโลยี่ , ระดมอะไรทุ ก ๆ อยางเพื่ อ เทคโนโลยี่, ตามแขนงของวิชาการ
หรือการงานนั้นๆ ใชวิชาเทคโนโลยี่สรางสรรคสิ่งตางๆ ขึ้นอยางมหาศาล อยางรวดเร็ว.
นี่เราอยากจะบอกใหเยาวชนของเราทราบวา เทคโนโลยี่ของมหายักษ
อยา งนี ้ มัน จะทํ า โลกใหเ ปน สวรรคข องปศ าจ; มัน จะทํ า โลกนี ้ใ หเ ปน สวรรค
ก็ได แตเปนสวรรคของปศาจ คือความเขมขนของกิเลส ที่มีอยูในจิตใจของคนนั้นเอง.
เพราะวาเทคโนโลยี่ทั้งหลาย จะสรางแตสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบาย สนุกสนาน
เอร็ด อรอย งดงาม แขงกันกับเทวดา, ในบางสิ่งบางอยาง เขาสรางไดล้ําหนาพวก
เทวดา ที่เราเคยอานมาในพระคัมภีรดวยซ้ําไป.
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นี่เราเรียกวา เทคโนโลยี่อยางมหายักษ เพราะวามันมีอํานาจมากเหลือเกิน.
วิช าความรูกาวหนาในทางวิท ยาศาสตรอ ยางเดี๋ย วนี้ มัน ยิ่งไปกวามหายัก ษ
เสียอี ก; แลวมั นก็ชวยกันทําโลกนี้ให เป นสวรรคของมหายักษ คือกิเลสที่มั นมากยิ่งขึ้น;
อยางสมกันทีเดียว, อยางสมสัดสมสวนกันทีเดียว.
สวรรค ชนิ ด นี้ มั น ก็ เป น สวรรค ของป ศ าจ คื อ กิ เลส; แล วก็ ส งเสริม
กิเลสยิ่งๆขึ้นไป. ยิ่งทําขึ้นเทาไร ก็ยิ่งทําคนใหไกลไปจากธรรมชาติ, ใหเกลียด
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ธรรมชาติ, ใหเกลียดธรรมชาติอันสงบ, ไมอยากจะเปนอยูอยางสงบ แลวก็เกลียด
ธรรมชาติ, ใหเกลีย ดพระเจา ในที ่ส ุด . มัน ไกลไปจากธรรมชาติ ก็ค ือ ไกลไป
จากพระเจา นั่นเอง, แลวมัน ก็เพิ่มอาชญากรรมขึ้นมาในโลก.
ขอใหคิดดูใหดี วาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมาเพราะเหตุใด? ผูมีปญญา
ทั้งหลาย เขาลงความเห็นกันวา เพราะวาเศรษฐกิจไมดี อาชญากรรมในประเทศนี้
หรือในโลกนี้ มั นก็เพิ่ มมากขึ้น . อาตมาเห็ นวามั นหลับตาพู ด ที่ จริง อาชญากรรม
มันเกิดขึ้น เพราะวาเศรษฐกิจมันดีเกินไปอยางนี้; ไมใชเศรษฐกิจมันไมดี.
เศรษฐกิจ มัน ดีจ นเกิน จํา เปน คนก็ม ีจ ิต ใจผิด ปกติ. ก็ด ูซิ, ที ่วา
เขามี เงินใช อะไรเหลื อ เฟ อ นั้ น เขาหยุ ด ทํ าอาชญากรรมหรือ เปล า? ที่ แท ค นที่
เศรษฐกิจดี มันยิ่งประกอบอาชญากรรมอันเลวรายยิ่งไปกวาคนที่ยากจน. อาชญากรรม
ของคนมั่งมี ก็คือคอรัปชั่น นี่เพราะวาเศรษฐกิจมันดีเกินไป, ยิ่งเทคโนโลยี่เขามา
ชวย เรื่องความสุข สนุกสนาน เอร็ดอรอย ทางเนื้อทางหนังเขาดวยกันแลว อาชญากรรมและคอรัปชั่นมันก็เพิ่มมากขึ้น.
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นี่ขอให สังเกตกันดูสักอยางหนึ่งวา อาชญากรรมมั น เพิ่ ม ขึ้น เพราะ
เศรษฐกิ จ มั น ดี เ กิ น ไปสํ า หรั บ กิ เ ลส; นอกไปกว า นี ้ คนเราก็ เ ป น โรคจิ ต
โรคประสาทกันมากขึ้น.

การที่ คนสมัยนี้เปนโรคจิต หรือ โรคประสาทมากขึ้น นั้น เพราะมีความ
หลงใหลไปตามกระแสแหงความเจริญกาวหนาของโลก ที่บูชาเทคโนโลยี่ : ตัวเอง
ก็หลงใหล, แลวก็อยากใหลูกหลานเหลนหลงใหล ในความดีอยางโลก ๆ ในความ
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มีหนามีตา ความร่ํารวย ความอะไรตางๆ อยางโลกๆ ซึ่งเปนผลของเทคโนโลยี่แหง
ยุคปจจุบัน.
ยิ ่ง หลงเทา ไร มัน ก็ ยิ ่ง เพิ ่ม คา ใชจ า ย มากขึ ้น เทา นั ้น , เดี ๋ย วนี้
เขาจะประชุมอะไรกันสักหนอย เชนประชุมนักเรียนเกานี้ เขาก็ตองเอาโรงแรมที่หรูหรา
ที่สุด แลวก็ในหองที่สวยที่สุด. จะพิจารณาแกปญหาความยากจนคนแคนของชาวนานี้
เขาก็ประชุมกันที่โรงแรมที่หรูหราสวยงามที่สุด เหมือนกับเมืองสวรรค, อยาออกชื่อ
เลยวาที่ไหน. ทุกคนคงจะทราบดีอยูแลววา ที่ไหนบาง ที่เขานัดประชุมกัน เพื่อ
แกปญหาความยากจนของชาวนา, ไมไดมานั่งในโคลนในนา แลวพิจารณาแกปญหา
ของชาวนากับชาวนา กับโคลน กับวัว กับควาย อยางนี้.
นี่มันเป นทาสของวัตถุนิ ยม หรือเทคโนโลยี่ มากถึงขนาดนี้ , นี่มนุษยธรรมมันก็มีไมได เพราะมันไมสมสัด ไมสมสวน ไมสมดุลย ไมตรงตามเรื่องของมัน.
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ที นี้ เราจะดู อี กมุ มหนึ่ ง ก็ จะพบว า เทคโนโลยี่ นี้ มั น ทํ าลายทรั พ ยากร
ของธรรมชาติ เร็ ว เกิ น ไป และเกิ น จํ า เป น ด ว ย. ความก า วหน า ในทาง
เทคโนโลยี่ในโลกเวลานี้ รุนแรงมาก, แลวก็จะเปลี่ยนธรรมชาตินี้ ใหมาเปนผลิต
ผลนานาประการ จนจดจํากันไมไหว . หรือวาจะสังเกตกันไมไหว. ทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยูในดิน ใตพื้นดินนี้ ถูกขุดขึ้นมาทํา ใช ในสิ่งที่ไมจําเปน คือเกิน
จําเปน ที่เราจะตองอยูกันอยางนั้น จะตองกินกันอยางนั้น จะตองไปมากันอยางนั้น
ซึ่งมันลวนแตไมจําเปน. มันยิ่งมีปญญามาก ก็ยิ่งขุดขึ้นมาถลุง คือทําใหหมดไปโดย
เร็ว , แลวไมเทาไรมันก็จะหมด แลวก็ไมไดทําใหมนุษยมีความสุขยิ่งขึ้น, ทําให
มนุษยมีปญหามากขึ้น พรอมๆกับที่ทําลาย ทรัพยสมบัติของพระเปนเจาในแผนดินนี้
ใหหมดไป.
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นี่เราอยากจะใหเยาวชนของเรา รูจักเทคโนโลยี่มหายักษอันรายกาจนี่
ในลั ก ษณะอย างนี้ . อย าให ไปหลงเทคโนโลยี่ กั น นั ก เลย, เทคโนโลยี่ นั้ น ยิ่ งไป
หลงกับมันเขา มันก็ยิ่งคนพบ วิธีที่จะทําลายโลกนี้ใหวินาศเร็วเขา. สวนที่จําเปน
จะตองทํานั่นนะ มันมีนอยมาก, สวนที่ไมจําเปนจะตองทํามันกลับมีมาก มันก็เสีย
ไปเปลาๆ.
คํ า วา "เทคโนโลยี ่" ในที ่นี ้ เปน เรื ่อ งวัต ถุน ิย มทั ้ง นั ้น ไมม ีเ รื ่อ ง
ทางจิต ใจเลย; ถา เขาเปลี่ย นเทคโนโลยี่ม าเปน ทางจิต ใจเสีย บา ง ก็จ ะยัง ดี
จะดีกวานี้ แตเขาไมตองการ แลวเขาคงจะโหเอาเราดวย, เมื่อเราบอกวา เปลี่ยน
เทคโนโลยี่มาเปนเรื่องทางจิตใจกันเสียบาง อยาเปนเรื่องทางวัตถุโดยสวนเดียวเลย.
นี้เปนเรื่องเทคโนโลยี่ เกี่ยวกับเยาวชน.
ทีนี้ ขอที่ ๑๐ อยากจะเรียกชื่อวา เรื่องอันเกี่ยวกับรัฐบาล.
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ในโลกนี้มีหลายประเทศ แตละประเทศมีรัฐบาล, ฉะนั้นในประเทศนั้น
ก็มีรัฐบาล และมีประชาชน.เดี๋ยวนี้มีความคิดที่เกิดขึ้น แลวก็ยึดถือกันอยูเปนหลัก
โดยรูตัว ก็ม ี, ไมรูตัว ก็มี, โดยเจตนาก็ม ี, โดยไมเ จตนาก็มี, วา "รัฐ บาล
นั้นเปนปฏิปกษกับประชาชน".

ลองคิด ดูเ ถอะ, สัง เกตดูเ ถอะ, วา ในโลกนี ้ มีป ระเทศไหนบา ง
ที่รัฐบาลกับประชาชนมีความรูสึกวา เปนสิ่งเดียวกัน; วารัฐบาลก็คือเรา เราก็คือ

www.buddhadassa.in.th

๕๑๘

เยาวชนกับศีลธรรม

รัฐบาล. ในประเทศที่ใหญยิ่ง เปนอภิมหาประเทศ แลวยิ่งพบงายที่สุด เดนที่สุด
คือ การตอสูระหวางประชาชนกับรัฐบาล ในลักษณะที่เปนฝายตรงกันขาม.
ถึงแมในประเทศเล็กๆ อยางประเทศไทยเรานี้ก็เหมือนกัน เคยพบที่ไหน
บาง? ที่ป ระชาชนรูสึก วา เราเปน อัน เดียวกัน หรือ สิ่งเดียวกัน กับ รัฐบาล, หรือ
รัฐ บาลเปน สิ่ง เดีย วกัน กับ เรา. ความรูสึก อัน นี้รุน แรงยิ่ง ขึ้น ทุก ที คือ มีค วาม
รูสึกในทางที่เปนปฏิปกษตอกัน ยิ่งขึ้นทุกที.
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช เสียอีก ยังจะพอมองเห็นวา ประชาชนมี
ความรูสึ ก วารัฐบาลของเรา หรือ เราเป น อั น เดี ยวกั น กั บ รัฐ บาล, อย างน อ ยก็ รูสึ ก
ทํานองนั้น มากพอสมควร. ครั้นมาถึง สมัยประชาธิปไตย เสรีประชาธิปไตย
ความคิ ดก็ เดิ นแยกทางกั นไป เราก็เรา รัฐบาลก็รัฐบาล . อยากจะเรียกความคิ ด
อันนี้วา มันเปนความคิดที่วิปลาสอยางยิ่ง ; ไมตรงกับขอเท็จจริง ไมเปนไปตาม
ความมุงหมาย ในการที่ประเทศประเทศหนึ่งจะมีรัฐบาล.
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ฉะนั้นอยากจะเรียกวา มัน เปนความคิดที่โงเงา บาบอที่สุด ที่รูสึกวา
รัฐ บาลกับ ประชาชนนั ้น เปน ปฏิป ก ษต อ กัน เสมอไป. ไมม ีใ ครพยายาม
สรางศีลธรรมขึ้นมา ในลักษณะที่วา รัฐบาลคือประชาชน. ประชาชนคือรัฐบาล.

ตามที่เปนจริงนั้น ประชาชนเปนเจาของประเทศ, แลวก็มากเกินไป
แลวก็สวนใหญ หรือสวนมากที่สุดก็ไรการศึกษา พูดไมกลัวโกรธ ก็วาโง, สวนมาก
มัน ยัง มีแ ตค นโง ฉะนั้น จึง ปกครองประเทศไมไ ด จึง ตอ งตั ้ง รัฐ บาล คือ
คนฉลาดใหเปนคณะสําหรับปกครองประเทศ. พอตั้งขึ้นแลว ก็กลายเปนปฏิปกษ,
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ปฏิป กษ นี่แปลวา ฝายที่ตรงกัน ขาม, กลายเปนฝายที่ตรงกันขามตอกันและกัน
ก็ตอสูกัน ก็คิดจะทําลายลางกัน ไมมีเวลาสิ้นสุด. มั นผิดกฎของธรรมชาติ อยูโดย
อัตโนมัติ : เจาของประเทศ สมมติหรือแตงตั้งคนขึ้นปกครองประเทศ แลวก็เปน
ปฏิปกษตอกัน.
นี ้ค ือ ความไมม ีศ ีล ธรรมอยา งยิ ่ง ในหมู ม นุษ ย, ไมม ีส ัม มาทิฏ ฐิ
ในหมูคนชนิดนี้ มันจึงเกิดผลรายขึ้นมา อยางสาสมกันทีเดียว, ประชาชนก็หาวา
รัฐ บาลเป น นายทุ น , รัฐ บาลเป น ศั ก ดิ น า, รั ฐ บาลเป น ขุ น ศึ ก ,แล ว ก็ ยุ ย งส ง เสริ ม
ปลุกปนกัน ใหมีความเขาใจอยางนี้.
ขอใหเราลองพิจารณาดูวาศีลธรรมมันจะมีที่ตั้งที่ตรงไหน? ความสมัคร
สมานสามัคคีหรืออะไร มันจะมีไดอยางไร? คือถาหากวามันมี ศีล ธรรมเขามา
มันจะเกิดอะไรขึ้น? จึงพู ดอยางกําปนทุบดินไดเลยวา ถามัน มี ศีลธรรมเต็ มเป ยม
แลว ก็จ ะไมม ีร ัฐ บาลที ่เ ปน นายทุน , รัฐ บาลศัก ดิน า, รัฐ บาลขุน ศึก . ขุน ศึก
ทั้งหลายก็ประจบนายทุน ตั้งอยูไดดวยนายทุน, มาเปนรัฐบาล ก็เปนรัฐบาลขุนศึก
ชนิดที่เนื่องกันอยูกับนายทุน, มันก็ไมมีทางที่จะเห็นใจคนยากจน.
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ถา ศีล ธรรมเขา มาแลว มัน ก็ม ีแ ตค นที ่ม ีธ รรมะ ทํ า หนา ที ่ข องตน
ตามหน าที่ ที่จะตองทํ า , มั น ก็เป น เหมื อ นกับ วา เป น เพื่ อ นมนุ ษ ยดวยกน, "เป น
เพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน" ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหทํา ตามที่ควรจะทํา
ตามความสามารถของตน เพื่อทุกคนจะไดมีความอยูเปนสุขมีสันติสุขรวมกัน อยางนี้.
ถาเราชี้แจง ให เยาวชนของเรา มี ค วามเขาใจถู ก ต อ ง อยางนี้ , ใน
อนาคตขางหนา เขาก็ไมตองมีรัฐบาลที่เปนปฏิปกษกับประชาชน, ไมตองมีประชาชน
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ที่เปนปฏิปกษกับรัฐบาล ซึ่งจะตองใชคําวา "เขา" วา "เรา" กันอยูเสมอ, โกรธขึ้นมา
ก็วามึงวากู มันไมมีทางที่จะเปนคนเดียวกันได. อันนี้อาตมาคิดวา มันเปนศีลธรรม
ขอสําคัญขอหนึ่ง, เปนศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย ที่เยาวชน
ควรจะรูจัก จึงเอามาพูด.
….

….

….

….

ทีนี้ ขอที่ ๑๑ อยากจะเรียกชื่อวา เรื่องของประเทศไทย; เรียกสั้น ๆ
วา เรื่องของประเทศไทย, คือเรื่องตางๆ ของประเทศไทย ที่ไมเหมือนใคร ที่เรา
จะตองรู. อยางนอยทีสุดก็ควรจะรูวา ประเทศเราควรจะมีอะไร อยางไร ที่เหมาะ
กับความเปนไทย.
ขอแรก ก็อยากจะพูดวา ประเทศไทยเราอยางที่เปนอยูนี้ ไมตอง
ไปหวัง ที ่จ ะเปน ประเทศอภิม หาอํ า นาจ. แตล ูก เด็ก ๆ ของเรา ก็อ ยากจะให
ประเทศไทยเปนประเทศอภิมหาอํานาจ เอากับเขาซิ, เขาก็พยายามทุกอยาง อยางไม
ดูหนาดูหลัง ไมดูอะไรหมด ที่จะใหมีระบบการเมืองอยางกับประเทศมหาอํานาจ หรือ
อภิมหาอํานาจ กับเขาบาง. มันก็กลายเปนเรื่องบาหลัง, หมายความวา ไมมีทางที่
จะเปนไปได แลวมันก็บาเปลาๆ.
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ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอยางนี้ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยางนี้
ทั้ง หมดนั้น ลว นแตอ อกมาจากพระพุท ธศาสนา ใฝห าสัน ติสุข ; ไมตอ งการ
จะลาเมืองขึ้น. ทําไมจะตองไปนิยมระบบการเมือง อยางอภิมหาอํานาจ.
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ขอที่สองประเทศที่มี ประชาชนยึดมั่น ในทางศีลธรรมนี้ ตองไม มี
ระบบหลั่งเลือด จะไปหวังระบบหลั่งเลือด มันก็ไมมีประเทศอยางนี้. ประเทศ
ไทยเรา ยังมีความเหมาะสมที่จะแกปญหาตางๆ ดวยศีลธรรม, ไมมีเหตุผล ไมมี
ความเหมาะสมใดๆ ที่จะแกปญหาของประเทศดวยศาตราวุธ หรือดวยการหลั่งเลือด.
แตวาเยาวชนไทยของเรา ก็กําลังเปลี่ยนความคิดเห็น, มีเลือดที่รอนระอุยิ่งขึ้น
ทุกที จนถึงกับเปนคนบาเลือดกับเขาดวยเหมือนกัน.
นี่ขอใหเยาวชนของเรา รูจักประเทศของตัวเองใหถูกตอง แลวศีลธรรมก็จะมีมา และจะคุมครองประเทศได.
ที นี้ ข อ ที่ ๑๒ ซึ่ งเนื่ อ งต อ กั น ไปอี ก ว า ศี ล ธรรมกั บ โลกในสภาพ
ป จ จุ บ ั น จะปรั ก กั น เข า ได ห รื อ ไม ? โลกในสภาพป จ จุ บ ั น เป น อย า งไร?
ทานทั้งหลายก็พอจะทราบกันอยูบาง หรือมองเห็นกันอยู วามันเปนอยูอยางไร. และ
โลกในลักษณะเชนนี้ มันจะปรับเขาไดไหม กับสิ่งที่เรียกวา "ศีลธรรม"? อาตมาเคย
ไดย ิน เยาวชนหลายคน, เยาวชนที ่เปน นัก ศึก ษา, เขาพูด วา ระบบศีล ธรรมนั ้น
ใชกันไมไดเสียแลวกับโลกในภาวะปจจุบัน.
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เขาประณามหรือขีดฆาออกไปเลย วาสิ่งที่เรียกวา ศีลธรรม นั้น
ใช ไ ม ไ ด กั น เสี ย แล ว กั บ โลกนี้ ใ นสภาพป จ จุ บั น , คงเหลื อ ใช ได อ ยู ก็ แ ต อํ า นาจ
อํานาจอาวุธ อํานาจการเมือง อํานาจอะไรก็ตามที่เรียกวาอํานาจก็แลวกัน ศีลธรรม
นั้นพนสมัย ที่จะเอามาใชกับโลกในสภาพปจจุบัน.
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นี่เราก็มี ป ญ หาขึ้นมาทัน ทีวา ศีลธรรมกับ โลกในปจจุบั นนี้ มั นยัง
จะไปกันไดหรือเปลา? เราไมมีความคิดอยางนั้น , เพราะเรามีความยึดมั่นใน
พระธรรม หรือ ในศี ลธรรมแน นแฟ น เกิ น ไป จนถึ งยื น ยั น อยู อย างเดี ยวว า ธรรมะนี้
เปน สิ่ง ที่ส ามารถแกปญ หาไดทั่วไป ไดเรื่อ ยไป ตลอดกาลนิรัน ดร. โลกใน
สภาพปจจุบันจะเลวทรามอยางไร ก็ยังจะตองแกไข ดวยสิ่งที่เรียกวา "ศีลธรรม"
อยูนั่นเอง.
แตถาเมื่อมามองดูภาวการณตางๆ แลว ก็รูสึกสลดใจ, จวนจะเห็นคลอยไป
ตามทางที่เยาวชนรุนใหมเขาวา. เขามีเหตุผลวา การเมืองรอบดาน เนื่องดวยประเทศ
ทั้งหลาย ทั่วโลกรอบประเทศเรานี้ มันไมอํานวยใหเรามัวใชศีลธรรมอยูได, ก็จะตอง
ใชอาวุธ อาวุธรอนหรืออาวุธเย็นก็ต าม; คื อ ใชการเมือ งกับการใชอ าวุธ ป นผา
เหลานี้ เพื่อจะแกปญ หาตางๆ . ถาเยาวชนในโลกนี้มีค วามคิด อยางนี้กัน
หมดแลว ก็เปน อัน วา ศีล ธรรมก็ห มดไปจากโลก แลว ก็คือ มิค สัญ ญีจ ะตอ ง
เกิดขึ้น.
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ทีนี้ ในฐานะที่วาเปนพุทธบริษั ท ในสายโลหิตสืบกันมาชานาน เรายัง
คงยึดมั่นในสิ่งที่เรียกวา "ศีลธรรม" อยู. โลกนี้เขวไปจากแนวของศีลธรรม ก็ดึง
กลับมาสูงแนวของศีลธรรม, เพราะถาดันทุรังไปเทาไร มันก็ยิ่งไปหาความวินาศ
หรือจุดสิ้น จุดจบกันเทานั้นเอง เพราะวาตางฝาย หรือแตละประเทศนั่นนะ เขาก็มี
ความมุทะลุดุดันดวยอํานาจของกิเลส อยูดวยกันทั้งนั้น, เมื่อ ทุกฝายยึดถืออธรรม,
คือไม ถือเอาธรรมเป น หลักแลว มั น ก็ จ ะต อ งกระทํ าตอบต อ กั น และกั น ใน
ลักษณะที่นํามาซึ่งความวินาศ.
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นี้ เขาก็ ยั งแย งวา "เราจะมั วศี ลธรรมอยู คนเดี ยว เราก็ ตาย". เราก็ บ อก
วาแม เราจะดั น ทุ รังไป โดย ไม มี ศี ล ธรรม; เราก็ ต ายยิ่ งกวานั้ น คื อ ตายเลวยิ่ ง
กวา นั ้น . ถา อยู ใ นศีล ธรรมนี ้ มัน ยัง มีท างที ่จ ะตายดี, ถา ดัน ทุร ัง ไปโดยไมมี
ศีลธรรมนี้ มันก็ไดตายเลว. ก็ไปเลือกดูเอาเองก็แลวกันวา ควรจะเอาอยางไหน?
เมื่อพูดถึงโลกในสภาพปจจุบันนี้ ก็อยากจะทําความเขาใจกันอีกสักนิดหนึ่งวา
โลกในสภาพปจ จุบ ัน นั ้น เปน โลกแหง วัต ถุน ิย ม; และโลกแหง วัต ถุน ิย มนั ้น
มี ใจความสํ าคั ญ อยู ต รงที่ ว า จะ ไม บั งคั บ ความรู สึ ก . ความรูสึ ก ในที่ นี้ ก็ ห มาย
ถึงความรูสึกของกิเลส ที่ตกอยูใตอํานาจรสอรอยของวัตถุ.
เราประดิษ ฐส รา งสรรคว ัต ถุขึ ้น ใหม ีร สอรอ ยสํ า หรับ มอมตัว เอง
ใหม ึน เมา; แลว ก็ห ลงอยู ใ นวัต ถุนั ้น , แลว ก็ไ มอ ยากจะบัง คับ ความรูส ึก ใดๆ
ทั้งสิ้น คือจะปลอยใหมันไปตามอํานาจของความรูสึกใหมันไดรับรสที่เขาเรียกกันวา
ความอรอย, แล วก็ ในลั กษณะที่ เรียกว า ถึ งจิ ตถึ งใจ ถึ งอกถึ งใจ ลั กษณะอย างนี้
รวมเรียกวา ไมบังคับความรูสึก.
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เดี๋ ย วนี้ โลกเขาก็ ไ ม บั ง คั บ ความรู สึ ก กั น ยิ่ ง ขึ้ น ทํ า อะไรตามใจกิ เลส
ยิ่ง ขึ้น , มัน ก็เทา กับ วา ใสปุ ย ใหก ิเลสเรื่อ ยไป กิเลสก็ง อกงาม เหมือ นกับ ตน ไม
ที่ มั น ได ปุ ย ดี ได ดิ น ดี . จิ ต ใจของคนเหล า นั้ น ก็ ไ ม มี วั น ที่ จ ะพบกั บ แสงสว า ง.
เดี ๋ย วนี ้โ ลกมัน มีว ัฒ นธรรมวัต ถุน ิย ม อยา งนี ้ ก็ม ีป ญ หาในการที ่จ ะมีศ ีล ธรรม
หรือจะกลับไปสูศีลธรรม.

เราจะทะเลาะกับเยาวชนลู กเด็กๆ ของเรา ในเรื่องนี้ กั นอย างไรดี ? เขาจะ
สง เสริม มัน ; เราจะใหถ อยหลัง ออกมาเสีย . เราบอกใหเ ขาถอยมาหาความ
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ปลอดภัย, แตเขากลับเห็นวา เขาจะออกไปสูชัยชนะ. ขอใหคนแก ๆ ทั้งหลาย
ชวยคิดดู วาจะพูดกับลูกเด็กๆ ที่เปนลูกเปนหลาน ในครอบครัวของเราอยางไร?
ซึ่ง สรุป ความวา ทํ า อยา งไรศีล ธรรมจึง จะมีอ ยู ใ นครอบครัว ของเรา? นี ่ค ือ
ปญหา ที่เรียกวา ศีลธรรมกับโลกในสภาพปจจุบัน จะไปกันไดหรือไม?
….

….

….

….

ทีนี้ ขอที่ ๑๓ อยากจะพูดซ้ําโดยไมกลัวผูฟงเบื่อ จะเรียกชื่อมันวา
ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม, ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม ชวยฟงดวย แลวก็
ชวยจําดวย.
เราไมมีประชาธิปไตยแหงศีลธรรม หรืออยางศีลธรรม. เรากําลังมี
ประชาธิ ป ไตยที่ ส รางป ญ หาไม รูสิ้ น สุ ด . และเรามีค วามเป นพุ ท ธบริษั ท มี ความ
เป นสัตบุ รุษ เป นผูที่รักความเป นมนุ ษ ย มี มนุษ ยธรรมเราจึงใครครวญในขอนี้ .
เราจะมีประชาธิปไตยแหงศีลธรรม ไมใชประชาธิปไตยอยางที่เขากําลังมีอยู.
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ทีนี้ จํากัดความประชาธิปไตยแหงศีลธรรม ไววา "ประชาธิปไตยนั้น
คือลัทธิที่เห็นแกประโยชนของประชาชนเปนใหญ". ถาพูดใหสั้นที่สุด ก็จะพูดวา
"ประโยชนของประชาชนเปนใหญ", จะไมพูดวาประชาชนเปนใหญ. เมื่อพูดวา
"ประชาชนเปนใหญ" มันจะกลายเปนเรื่องบาหลัง บาบอขึ้นมาทันที .ประชาชน
เปนใหญ มันก็จะแยงกันได ยื้อแยงกันได หลายรูปแบบของการปกครอง.

แตถ า เรามีห ลัก วา ประโยชนข องประชาชนเปน ใหญ ใหเกิด องค
การที่ทรงอํานาจขึ้นมา จัดใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ, แลวอยางนี้ก็เรียกวา
ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม หรือถูกตอง.
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เดี๋ยวนี้เรายังไมพบระบบการปกครอง ที่พูดวาประโยชนของประชาชนเปน
ใหญ , เราพบแต ร ะบบที่ ว า ประชาชนเป น ใหญ เพื่ อ ประชาชน โดยประชาชน
ของประชาชน อะไรก็ประชาชน. แตแลวเรื่องมัน ไมไปจบลงที่วา "ประโยชน
ของประชาชนเปน ใหญ" มัน ประโยชนข องบุค คลหมูห นึ่ง คณะหนึ่ง เสีย
เรื่อยไป.
เพราะฉะนั้ น อาตมามี ความเห็ นว า เรา จงช วยกั นชี้ แจง อบรมสั่ งสอน
ลูกเด็กๆของเรา ใหรูจักประชาธิปไตยแหงศีลธรรม คือประชาธิปไตยที่ความ
หมายวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็แลวกัน, จะใหหมูคณะชวยจัดก็ได,
จะใหพระเจาแผนดินที่เปนสมบูรณาญาสิทธิราช แตประกอบดวยทศพิธราชธรรม
มาชวยจัดใหก็ได, ขอแตใหเปนวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็แลวกัน.
เราะฉะนั้น การปกครองในระบบที่เรีย กวา บิด าปกครองบุต ร
อย างที่ ช นชาติ ไทยเคยใช ระบบนี้ ม า คู กั น กั บ ชนชาติ ไทยนั้ น แหละ เป น ประชาธิปไตยกวา, กวาประชาธิปไตยสมัยนี้ ซึ่งเปนเพียงประชาชนยื้อแยงกัน แสวง
หาประโยชนสวนตน, หรือถาตั้งรัฐบาลขึ้นมา ก็กลายเปนขาศึกกับประชาชน เตลิด
เปดเปงไปอีก.
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พุทธบริษัทมีประชาธิปไตยตามแบบของตน คือมีธรรมะเปนหลัก
ให ผู ที่ มี ความสามารถ จัดให ประโยชน ของประชาชนเป นใหญ อย างบริสุ ทธิ์ อย าง
บริบูรณ มันก็พอแลว.
ขอใหเยาวชนลูกเด็กๆของเรา มีความเขาใจในเรื่องนี้ แลวก็ หวังวา
ในอนาคตเขาก็คงจะสรางประชาธิปไตยที่แทจริงขึ้นมาได.

….

….

….

….
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ทีนี้ ขอที่ ๑๔ ซึ่งเปนขอสุดทาย อยากจะใหหัวขอวา เยาวชนควรยินดี
รับการอบรม.
ถาจะพูดใหชัดกวานี้ก็จะตองพูดวา เยาวชนควรยินดีรับการขูดเกลา
หมายความวา เยาวชนของเรา กําลังเลอะเทอะเปรอะเปอนไปดวยโคลน ดวยเหงื่อไคล
ดวยอะไรก็แลวแตจะเรียกเถอะ เปรอะหนาไปหมดแลว, ควรจะไดรับการขูดเกลา.
คําวา "ขูดเกลา" นี้ เปนภาษาศาสนา คือ อบรม สั่งสอน ดุดา วากลาว เฆี่ยนตี;
โดยวิธีใดก็ตามเถอะ ที่ใหของสกปรกนั้น มันออกไปใหไดก็แลวกัน.
ที นี้ เยาวชนเขารูสึ กวา นั่ นมั นสู ญ เสี ยเสรีภาพ เขาไม ยอม, เขาไม ยอม
ให ใครมาขูดเกลาเขา หรือวาถาเขาจะยอมรับระบบการขูดเกลา เขาก็เห็นเปนการเสีย
เสรีภาพ ผิดหลักประชาธิปไตย สูญเสียสิทธิมนุษยชน สูญเสียอะไรตาง ๆ หมด
เลยพูดกันไมรูเรื่อง.
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เยาวชนที่ เป น ชาวพุ ท ธ ที่ มี บิ ด ามารดาเป น ชาวพุ ท ธ ควรจะอยู ใน
ขอบเขตอัน นี ้ คือ ใหย อมรับ การขูด เกลา. ขนบธรรมเนีย มอัน แทจ ริง ของคน
ไทยเรา ก็อยูในระบบที่ยอมรับการขูดเกลา ใหบิดามารดาครูบาอาจารย วากลาว
เฆี่ยนตี สั่งสอนอบรมไดตามพอใจ.

เดี๋ยวนี้เกิดมาบาไปตามกนพวกตะวันตก, ครูบาอาจารยบิดามารดานี้
จะเฆี่ยนตีลูกหรือศิษยไมได เพราะมันเสียเสรีภาพ, หรือวาจํากัดความคิดสติปญญา
ของเด็ก ๆ , หรือมันเปนปาเถื่อนพนสมัยแลว. แลวเยาวชนของเราจะเปนอยางไร?
มันก็เปนคนที่ไมรูวาจะดีไดทางไหน? จะดีไดอยางไร? ปลอยใหมันทําไปตามลําพัง
มันก็ตายเร็วเขาเทานั้นเอง. ถาจะดึงมาทางนี้มันก็ไมยอม มันวาเสียเสรีภาพ.
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ฉะนั้นคนแกๆ มาตั้งหนาตั้งตา พยายามอบรมลูกหลานกันเสียใหม
วา เด็ ก ๆ ควรยิน ดี รับ การขูด เกลา. เยาวชนที่เป นชาวพุ ทธ ก็คงจะเรียกวามี สติ
ปญญา สมกับชื่อวาเปนชาวพุทธ, ดังนั้นเขาไมควรจะหลงเสรีภาพบาๆ บอ ๆ อยาง
ที่กลาวมาแลวนี้.
โดยที่แทจริง เยาวชนทุกคน ควรจะพยายามทําตน ใหเป นลูกของ
พระธรรม ที ่เ รีย กวา "ธรรมบุต ร" นี ่ไ ปกอ น หรือ ถา นับ ถือ ศาสนาอื ่น ก็ค วร
ทําตนใหเปนลูกของพระเจา พระเจาบนสวรรค หรือพระเจาที่ไหนก็ได. ขอใหเปน
พระเจาที่แทจริงก็แลวกัน ใหเยาวชนของเราทําตนเปนลูกของพระเจาไปกอน, อยา
เพอดื้อดึงเลย . พระเจาทานสอนอยางไร, ตองการอยางไร, กตองยอมทําไปกอน
สักระยะหนึ่ง จนกวาจะพนขีด หรือพนเขตของความเปนเยาวชน. การศึกษาอบรม
ตลอดเวลานั้น มันก็จะทําใหเขาเปนตัวเองไดในที่สุด.
ความเปน ตัว เองนี ้สํ า คัญ มาก มีค า มาก ทุก คนควรจะมี. ควรจะ
รูจักเปนตัวเอง, ถาจะเปนตัวเองไปตั้งแตเด็กๆ นั้นนะ มันบา . เรื่องมันก็มีอยู
เทา นี ้, มัน งา ยๆอยา งนี ้ . ฉะนั ้น เขาจะตอ งเปน ลูก ของพระเจา , ลูก ของ
พระธรรม, หรือ ลูก ของพอ แมที ่เ ปน สัม มาทิฏ ฐินี ้ไ ปกอ น, เรื่อ ยๆ ไปกอ น.
แลววันหนึ่งเขาก็จะเปนตัวเอง ที่เขาจะภาคภูมิใจที่สุด, เพราะวามันไมมีเรื่องราย
ไมมีเรื่องเสียหาย, มีแตเรื่องของความเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จไดจริง.
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เดี๋ยวนี้ เยาวชนไมยอมรับการขูดเกลา มาบวชเปนพระเปนเณร ก็ไม
เห็นยินดี พอใจในการที่รับการขูดเกลา, กลับสงวนไวซึ่งสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษย
ชน บาๆ บอๆ อะไรของเขาก็ไมรู. ไมเคยเชื่อฟงบิดามารดาที่บาน มาอยางไร,
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ก็ไมเชื่อฟงครูบาอาจารยที่วัด เหมือนอยางนั้น, นี่มันระบาดกวางขวางอยางนี้. เรา
จึงพูดกันเสียใหมวา ขอใหศีลธรรมขอนี้มีแกเยาวชน คือยินดีรับการขูดเกลา;
ในที่สุด ก็จะเปนเยาวชนอภิชาติบุตรที่สามารถดําเนินกิจการตางๆ ของประเทศชาติ
ใหมั่นคง เจริญงอกงามได เปนแนนอน.
….

….

….

….

เรามีความเขลาที่มีแตการบอกกลาว
ไมมีการอบรมใหสังเวช.
ทั้งหมด ๑๔ ขอพอเปนตัวอยาง สําหรับทานสาธุชนทั้งหลาย จะไดไปคิด
นึ กดู . แล วก็ อยากจะสรุปความ ในตอนท ายของการบรรยายนี้ วาเรามี ความเขลา
โดยที่ ไม รูวาจะให ใครรับ ผิ ด ชอบ อยูอยางหนึ่ ง คือ เรามั วหลงกระทํ า แต ใน
ลักษณะที่เปนการสั่งสอน ไมมีการกระทํา ที่เปนการอบรมหรือการขูดเกลา.
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พอแมสมัยนี้ เรียกวาไมกลาที่จะอบรมลูก หรือวาตีลูก, ก็หวังแตการ
สั่งสอน แลวก็โยนหนาที่นี้ ไปใหครูบาอาจารยที่โรงเรียน. เด็กๆของเราไมได
รับการอบรม; แลวเราก็ไมรูจัก วาการสั่งสอนกับการอบรมนั้น มันตางกันอยางไร.

การสั่งสอน นี้ก็เปน เรื่องบอกกลาว ใหจดจํากันไว , นานๆ มันก็ลืม,
หรือไมเทาไร มันก็ลืม, มันไมมีการกระทําที่ซึ้งลงไปถึงจิตใจ จนเกิดการเปลี่ยน
แปลงในทางจิตใจ. ถาเปนเรื่องของ การอบรม จะตองมีการกระทําหลายอยาง;
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ไมเพียงแตวาสั่งสอนอยางเดียว คือตองแวดลอมกันมารอบดาน จนใหเกิดความรูสึกใน
ทางจิตใจ แลวก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจ.
มีเครื่องสังเกตสําคัญอยูอยางหนึ่ง ก็คือ "ความสลดสังเวช", ถาไมทํา
ใหเ กิด ความสลดสัง เวช จิต ใจจะยัง ไมเ ปลี ่ย น, จะไมม ีก ารเปลี ่ย นแปลงทาง
จิตใจ. ในการที่จะบรรลุ มรรค ผล นิพพานนั้นก็เหมือนกัน ถาไมมีความสลดสังเวช
ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ.
ที นี้ เยาวชนของเรา ก็ ไม เคยมี อะไร มาทํ าให เขาเกิ ดความสลดสั งเวช.
เขากํ า ลัง ฟุ ง เฟอ เหอ เหิม ทะนงตัว ไปตามแบบของเขา; ไมม ีโ อกาสแหง
ความสลดสั งเวช เพราะเขาไม รูวาจะสังเวชอะไร. ไม รูวาความผิดนี้ กําลังทวมทั บ
อยูแลว หรืออันตรายกําลังมาอยูรอบดาน หรือวากําลังเปนอันตรายอยูก็ไมรูสึก, เขา
ก็ไมมีความสลดสังเวช, ฉะนั้นเขาจึงไมสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจ.
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อยางวาจะใหลูกเด็กๆ รูจักบุญคุณของบิดามารดา, มัวแตพูดสอนกันอยู
อยางนี้ มันก็ยังไมไดรับผล จนกวาจะมีอะไรมาทําใหเกิดความสลดสังเวช. จะเปน
เรื่องอะไรก็ตาม แวดลอมเขามาจากภายนอกก็ได เกิดขึ้นมาในภายในก็ได เขารูสึก
อย างที่ เรีย กว าสลดสั งเวช หดเหี่ ยวอยู ในใจ ในข อที่ ทํ าผิ ดต อบิ ดามารดา, อย างนี้
เรียกวาเปนการอบรม. มันมีวิธีการมาก มีรายละเอียดมาก ขอใหพยายามตั้งหนา
สังเกตศึกษาคนควากันตอไป.

เดี๋ยวนี้เรามัวแตสอนกันอยางเดียว ตั้งแตโรงเรียนประถม มัธยม วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย; หรือถาจะมีบรมมหาวิทยาลัย, อาตมาก็ยังเชื่อวา ไมมีการอบรม ชนิดที่
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ใหเกิดความสลดสังเวช เขาสอนเปนนักปราชญ เปนมหาปราชญ เปนอะไรไป
ไมรูวาจะไปกันถึงไหน วิเศษสุดแลว , มันก็ยังไมเกิดความสลดสังเวช. เด็ก ๆ
ของเรา ก็ไ มม ีก ารเปลี่ย นแปลงในทางจิต ใจ. นี้ข อใหชว ยกัน สนใจในเรื่อ ง
นี้ใหมาก.
เราจะบอกลูกเด็กๆ ใหรูวา ศั ตรูอันรายกาจ ของเรานั้น ก็คือ สิ่งที่ เรียก
กัน วา กิน กาม เกีย รติ ที่กํา ลังบูช ากัน นัก . ลูก เด็ก ๆคนไหนก็บูช าเรื่อ งกิน
เรื่องกาม เรื่องเกียรติ, ก็บอกใหเขารูวา นั่นแหละระวังใหดี มันจะกลายเปนศัตรู
ที่รายกาจสูงสุด ไมมีอะไรยิ่งกวา ฉะนั้นจงรูจักควบคุมเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ
นี้ใหดีๆ .
จะชี้ใหเห็น ในบางกรณีที่ ถามันไดเกิดขึ้นแลวจริงๆ คือ มีอันตรายเกิดขึ้น.
เพราะเรื่องนี้ อยางใดอยางหนึ่งแลว, เขาจะสลดสังเวช ก็จะไมหลงในเรื่อ งกิน
เรื่องกาม เรื่องเกี ยรติ , ให รูสึกวา เรา เกิ ด มานี้ ไม ใช อ ยู ด วยความเอร็ด อรอ ย
จนตลอดชีวิต แลวก็ตายเนาเขาโลงไป.
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เยาวชนของเรา กําลังมีความคิดอยางนั้นอยูก็ได. อาตมาเชื่อเหลือเกินวา
เขามีความคิดวา เกิดมาแลวก็ใหไดเอร็ดอรอยทุกอยาง ทุกทาง ทุกประการ จนกวา
จะตายเนาเขาโลงไป, อุตสาหเรียนอุตสาหทํางานหาเงินนี้ ก็เพื่อใหไดเอร็ดอรอย
ทุกอยางทุกประการ จนกวาจะตายเนาเขาโลงไป. เขาไมมีความรูอะไรมากไปกวานั้น;
ไมรูเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของสิ่งเหลานั้นเลย.
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ชวยกันทําใหเขารูจัก เรื่องนี้กันเสียที วา อรอยนั้นคือบาป ; แลว
อํานาจของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น ครอบงําอยูทั่วไป. ใครอยาไปโงไปหลง
วามันจะไดตามความตองการของเขาไปเสียทุกอยาง.
นี่สรุปความวา เยาวชนที่ไดรับการอบรมอยางนี้แลว เขาจะทําความ
มั ่น คง ใหแ กค วามเปน ชนชาติไ ทยได เพราะอํ า นาจของศีล ธรรมนั ้น ๆ ;
เปน ศีล ธรรมโดยตรงก็มี, โดยออ มก็มี, เปน วัต ถุอุป กรณข องศีล ธรรมอื่น ก็มี.
นี่การบรรยายเปนครั้งที่ ๑๒ นี้ สิ้นสุดลงอยางนี้.
สรุปการบรรยายทั้งหมด

ทีนี้ขอสรุปการบรรยายทั้งชุด แหงภาคมาฆบูชานี้ ที่เราไดเริ่มตนกันมาตั้ง
แตเดือนมกราคม เปนการบรรยายถึง ๑๒ ครั้ง โดยหัวขอวา เยาวชนกับศีลธรรม.
ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ก็เอามาพูดกันจนหมดสิ้น, หวังจะมีเยาวชนอภิชาติบุตร
เราจึงคิดที่จะสรางมันขึ้นมา ดวยคุณธรรมตางๆ จึงบอกมนตใหแกเยาวชน ในฐานะ
เปนศาสตร คืออาวุธที่มีคม จะตัดปญหาตางๆ ได. รวมเรียกวา ไตรรัตนศาสตรสากลของพุทธบริษัท, แลวยังแยกใหเปน พุทธศาสตร ธรรมศาสตร สังฆศาสตร
อยางละเอียดลออ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ใหรูจักใชศาสตรทั้งหลายเหลานี้ เพื่อความตั้งอยูไดแหงประเทศชาติ ศาสนา
มหากษั ตริย ซึ่งเราไดใหชื่อเสียใหม วา "ไทยตรีย างคธรรม" คื อธรรมอัน ประกอบ
ดวยองค ๓ ประการ สําหรับความเปนไทย.
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เยาวชนกับศีลธรรม

นี้ เรา บอกวิ ธี ก ารต อ สู แ ก เยาวชน วา จงใช วิธีการต อ สู เพื่ อ ให สํ าเร็จ
ตามนั้น ตามวิธีของพุทธบริษัท คือใชศีลธรรมแหงการตอสู อยาใชการตอสูที่ปราศจาก
ศีลธรรม.
และบอกถึง ทางเขวของเยาวชน ที่กําลังมีอยู ใหเขารูจักทางตรง และ
วัน นี ้ก ็ไ ดบ อกกัน เปน เรื่อ งพิเศษ เฉพาะศีล ธรรมสํ า หรับ ความดํ า รงอยู แ หง ชน
ชาติไทย.
อาตมารูสึกวา ควรจะถือวาเปนการพูดอยางครบครัน ทุกแงทุกมุมแลว
สําหรับเยาวชนไทย เพื่อความเปนอยูของชนชาติไทย. หวังวาเยาวชนอภิชาติบุตรจะ
เกิดขึ้น ในโลก, แมไมทั้งไปทั้งโลก ก็ขอใหเกิดขึ้นในโลกของประเทศไทย เปน
อยางนอย. ถาเกิดขึ้นไดทั้งโลก ก็เปนบุญกุศลของสัตวโลก ของโลกทั้งหมด.
เมื่อเขาไมยอมรับฟงในเวลานี้ ก็ฝากไวเปนของฝากสําหรับกาลอนาคต.
เมื่อบิดามารดามีความเขาใจ ครูบาอาจารยมีความเขาใจ ผูใหญมีความเขาใจ สามารถ
ทําใหเยาวชนเขาใจ; ก็ดูเหมือนวามันถึงที่สุดแลว ในการทําหนาที่ของเรา คือเราได
ทําดีถึงที่สุดแลว เทาที่เราจะทําได.
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ถาจะถือเปนการกุศล ก็ไมมีการกุศลอะไรจะยิ่งไปกวา, และความเสีย
สละของเรา ก็ไดสุดความสามารถที่จะทําไดแลว, เราก็ไมมีทางที่จะตองรับบาป
ใดๆในขอที่วา ไมไดทําหนาที่ของตน. อาตมาก็พอใจ ในการบรรยายเรื่องตางๆ
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อันเกี่ยวกับเยาวชนนี้ อยางนอยก็ ๔ ชุด ของการบรรยาย, แตละชุดไมนอยกวา ๑๒
ครั้ง. ฉะนั้นจึงคิดวา จะหยุดการบรรยายเรื่องอันเกี่ยวกับยุวชน ที่ทานทั้งหลาย
บางคน อาจจะรําคาญอยูแลวในเวลานี้ กันเสียที.
นี่เปนอันวา ปดการบรรยายอันเกี่ยวกับเยาวชนไวทีกอน พูดเรื่องอื่น
กันตอไป ในภาควิสาขบูชา อันจะมาถึงขาหนา.
การบรรยายในวั นนี้ สมควรแก เวลาแล ว อาตมาขอยุ ติ การบรรยาย เพื่ อ
พระคุณเจาทั้งหลาย จะไดสวดคณสาธยาย เพื่อสงเสริมกําลังจิต ในการปฏิบัติหนาที่
ของตนๆ สืบตอไป ในกาลบัดนี้.
---------------
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