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และทรัพย์อันล้ําค่าคือธรรม ที่จะเป็นหลักนํา
ประเทศชาติให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้และย่ังยืนแก่ชีวิต
และสังคม 

ขออนุโมทนาธรรมทานบุญกิริยาของ ชมรม
กัลยาณธรรม ในวาระนี้ ขอกุศลจริยาที่ได้บําเพ็ญ 
จงเป็นปัจจัยอํานวยจตุรพิธพรแก่ท่านผู้ประกอบ      
จาคธรรม และนํามาซึ่งความเกษมศานต์สถาพร
แห่งสังคมประเทศชาติย่ังยืนนานสืบไป 

วัดญาณเวศกวัน 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ 
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เกริ่นนํ า∗

ขอเจริญพร ทานผูใฝธรรมทุกทาน
อาตมภาพมาในวันน้ีโดยมีความรูสึกติดมาดวย

วา จะพูดกับท่ีประชุมของทานท่ีอยูในวงการธรรม ซึ่ง
เปนผูไดศึกษาปฏิบัติมาแลว และหลายทานก็มีความรู
กวางขวาง ไดปฏิบัติไปแลวไกลพอสมควรทีเดียว

ในเมื่อมีความรูสึกอยางนี้ ก็ทํ าใหมีความคิดวา
แมจะพูดเรื่องที่หนักสักหนอยและในลักษณะที่อาจจะนา
เบ่ือบาง ก็คงไมเปนไร

ในเมื่อคิดอยางนี้แลว กเ็ลยตั้งแนววาจะพูดหนกั
                                                                  

∗ แสดงแก กลุมขาราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ผูสนใจในการ
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาตน ณ หองประชุมจงจินต โรงพยาบาล
รามาธิบดี วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

(ในการพมิพครัง้ที ่๑๓ ซึง่เปนฉบบัจิว๋ครัง้แรก รบัปใหม ๒๕๔๖
ไดจัดปรับใหเหมาะที่จะเปนหนังสือขนาดเล็ก เฉพาะอยางยิ่ง
ไดแยกบท และแบงซอยตั้งหัวขอยอยเพ่ิมข้ึนอีกมาก แลวปรับ
แกข่ือหนงัสอืจาก พัฒนาตน เปน หลกัแมบทของการพฒันาตน)แก้ชื่อหนังสือจำก



๒
ไปทางหลักวิชา หรือจะพูดตามเนื้อหาของคัมภีร คืออาจ
จะเปนการพูดแบบนักตํ าราสักหนอย

ความจริงนั้น สาระของธรรมอยูท่ีการนํ ามาใชได
คือใชใหสํ าเร็จประโยชน ดับทุกข หมดกิเลส ถาวาในแง
น้ีแลว เรื่องตํ าราก็ไมสูสํ าคัญเทาไร เหมือนกินยาถูก ถึง
ไมรูตํ ารายา โรคก็หาย (แตยาน้ันถาไมมีตํ าราจะไดมา
อยางไร ก็อีกเรื่องหนึ่ง)

อยางไรก็ตาม สํ าหรับผูท่ีมีความรูและไดปฏิบัติ
ธรรมมาแลวน้ัน ความรูดานตํ ารากลับมาชวยเสริม คือ
มาเปนแกน หรือเปนหลักเชื่อมโยงในหมูทานผูรูธรรม
และไดปฏิบัติธรรมดวยกัน ใหมีสื่อสํ าหรับหมายรูกัน
และพูดกันเขาใจไดงายขึ้น

ในเมื่อจะพูดตามแนวของตํ าราหรือคัมภีร ก็เกิด
มีคํ าถามขึ้นมาวาจะพูดเรื่องอะไรดี

ทีน้ี เทาท่ีอาตมภาพทราบ ท่ีประชุมน้ี ดูเหมือนจะ
มีความสัมพันธหรือสืบเน่ืองมาจากโครงการที่เรียกวา    
"การพัฒนาตน" จึงมานึกวา ควรจะพูดเรื่องการพัฒนา
ตนนี้แหละ เอาเรื่องที่เปนหลักของโครงการนี้

9พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ ำ ภ ร ณ์  ( ป . อ .  ป ย ุต ฺโ ต )



หลักแมบท ของ การพัฒนาตน*

— ๑ —

ความเขาใจเบื้องตน
เปนอนัวาจะพูดเรื่องการพัฒนาตน ตาม

หลกัวิชา หรอืตามเนื้อหาในคัมภีร
ทนีี ้ พอตัง้ชื่อเรื่องการพัฒนาตน ซึ่งเปนชื่อ

ของโครงการ หรือเปนชื่อของกลุมที่มาประชุมนี้
อยางนอยก็เกิดปญหาขึ้นมาวา

คํ าวา พฒันาตน นี ้ตรงกับหลักธรรมขอไหน
หรอืหัวขอธรรมวาอยางไร

                                                                  
* หนงัสอืเลมเล็กนีแ้สดงหลักการทัว่ไปพอเปนพ้ืนฐาน ผูตองการ
เขาใจความสัมพันธภายในระบบใหชัดเจนขึ้น พึงดูหนังสือ
จะพัฒนาคนกันไดอยางไร หรือ “บทเพิ่มเติม: ชีวิตที่เปนอยูดี
ดวยมีการศึกษาท้ัง ๓  ท่ีทํ าใหพัฒนาครบ ๔“  ในหนังสือ
พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พ.ศ. ๒๕๔๔, หนา ๓๔๒–๓๗๔



พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ ำ ภ ร ณ์  ( ป . อ .  ป ย ุต ฺโ ต ) 11๔

ท่ีมาของคํ าวา "พัฒนา"
คํ าวา พฒันา นี ้ ในวงการของนักตํ าราทาง

ธรรมหรือนักคัมภีรไมคอยคุนกัน รูสึกวาเปนศัพท
คอนขางใหม ในวงการศึกษาธรรมแตเดิมมาไมได
นยิมใชคํ านี้ และในเมืองไทยโดยทั่วไปในชีวิต
ประจ ําวันถอยหลังไปสัก ๓๐-๔๐ ป ก็ไมคอยได
ยนิคํ าวาพัฒนา จะไดยนิบางแตคํ าวา วัฒนา ซึ่ง
โดยมากจะใชในคํ าอวยชัยใหพร เชนวา ขอให
วฒันาสถาพร อะไรทํ านองนี้

คํ าวา “พัฒนา” นี้ อาตมภาพเขาใจวามาได
ยนิกนัมากขึน้ในสมัยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๐๐
หรอืหลงัปฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ คือหลังจาก
การปฏวิติัคราวนั้นแลว ก็ปรากฏวาทางบานเมือง
ได มีนโยบายเร งรัดการสร างความเจริญของ
ประเทศชาติ และไดนํ าเอาคํ าวาพัฒนามาใชกัน
มาก แมกระทั่งเปนชื่อหนวยราชการใหญๆ เชน
กระทรวงพฒันาการแหงชาติ บางหนวยก็ยังมีอยู
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จนกระทัง่ปจจุบัน เชน สํ านักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท กรมการพัฒนาชุมชน อะไรทํ านองนี้ ก็เลย
นยิมใชคํ าวาพัฒนากันมากขึ้น จนกระทั่งถึงกับ
เรียกชื่อยุคสมัยตอแตนั้นวาเปน ยุคพัฒนา

นับแตนั้นก็ไดพัฒนากันมาจนบัดนี้ เป น
เวลาเกอืบ ๓๐ ปแลว ความรูสึกที่เนนกันมากใน
สมยักอน ที่ประชาชนมองเห็นชัดก็คือ การสราง
ถนนหนทาง ตลอดจนอาคารตึกรามสมัยใหม
ตางๆ อันนี้เดนมาก และคํ าวาพัฒนานี้ก็ไดเขาไป
แมกระทัง่ในวัด ในวัดก็รูสึกกันวาจะตองพัฒนา

คํ าวาพัฒนาในสมัยนั้น พวงความรูสึกผูก
พนักบัความเจริญแบบใหมๆ เชน อาคารแบบสมัย
ใหมเปนตน อยางนอยถาจะพัฒนาก็ตองมีอาคาร
ส่ิงกอสราง มตึีกทีส่วยงามใหญโต แลวกม็คีวามรูสึก
ตอไปในทางตรงขามวา ถามีปามีตนไมก็ไมพัฒนา

ฉะนัน้ วัดตางๆ ก็มีการตัดตนไมกันเปนการ
ใหญ วดัไหนมีตนไมมากก็แสดงวาวัดนั้นยังไมไดมี
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การพฒันา ทีใ่ดพัฒนาที่นั้นตองพนจากความเปน
ปา ตนไมเปนเครื่องหมายของปา ปาก็แสดงวา
อาจจะเถือ่น เมื่อเถื่อนก็แสดงวาลาหลังไมพัฒนา
ดังนัน้จงึมีการตัดไม นิยมสรางเปนคอนกรีตกันข้ึน
แพรหลายทั่วไป

จากพัฒนาวัตถุ หันมาเนนพัฒนาจิตใจ
ความรูสึกนี้ไดสืบกันนานพอสมควร จน

กระทัง่เมือ่ไมนานมานี้เอง ก็เริ่มบนกันข้ึนมาวา
ประเทศเรานี้พัฒนากันไป พัฒนากันมา ดูเหมือน
จะมปีญหามากขึ้น มีส่ิงชั่วรายไมดีไมงามมาก
มาย เปนตนวาอาชญากรรม ความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม ความเสื่อมโทรมทางจิตใจอะไรตางๆ ก็
เลยพดูกนัวา เราเห็นจะพัฒนาวัตถุกันมากเกินไป
แลว พฒันาผิดพลาดแลว จะตองหันมาพัฒนาคน
กนัใหมากๆ ตอนนี้ก็พูดกันเกรอ มีการเนนการยํ้ า
วาจะตองมาพัฒนาคนใหมาก
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คํ าวา การพัฒนาคน ในทีน่ี้ ก็ไมใชไปเนน
ดานการพัฒนาความสามารถหรือความรูในวิชา
การวชิาชพีอะไรตางๆ แตหมายถงึพฒันาคณุสมบติั
ทีอ่ยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรม หรือพูดลึกลง
ไปกคื็อ พัฒนาจิตใจนั้นเอง เดี๋ยวนี้ก็เลยมาพูดยํ้ า
วา เราจะตองพัฒนาจิตใจใหเจริญควบคูกันไปกับ
การพฒันาวตัถุ และในเมื่อยุคหรือชวงเวลาที่ผาน
ไปแลว ไดเนนการพัฒนาวัตถุมาก ชวงนี้ก็เลยหัน
มาเนนการพัฒนาจิตใจมากขึ้น

เมื่อพูดถึง “การพัฒนาจิตใจ” กเ็ปนเรื่องภาย
ในสวนลึก บุคคลแตละคนตองทํ าดวยตนเอง คน
อ่ืนจะไปพัฒนาใหไมได แตก็ชวยไดบาง เชน การ
สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล หรือชวยแนะนํ า
อะไรตางๆ ให แตวาถึงตัวแทจริงแลว ทุกคนตองมี
การพฒันาตนเอง ดังนั้นการพัฒนาจิตใจก็จึงเปน
เร่ืองของการพัฒนาตน เมื่อพัฒนาตนก็ตรงกันเขา
กบัชือ่โครงการนี้ เปนอันวาที่เรียกวาการพัฒนา
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ตนนัน้ กต็รงกับเรื่องสํ าคัญ ที่จะตองใชตองเนน
ตองยํ ้ากันในยุคสมัยนี้เปนอยางดีทีเดียว

ทนีีก้ต็องมาดูวา การพัฒนาตนตรงกับศัพท
ธรรมหรือหลักธรรมขอไหน

พัฒนาจริง ตองใหถึงภาวนา
พัฒนา กแ็ปลวาเจริญหรือทํ าใหเจริญนั่นเอง

ทนีีม้าดทูางธรรมก็ปรากฏวา คํ าวา เจริญ เราใช
กนัมานานแลวในวงการธรรม ต้ังแตสมัยโบราณ
เชน ถาปฏิบัติวิปสสนา เราก็เรียกวาเจริญ
วปิสสนา หรือถาไปปฏิบัติในทางเมตตา สราง
เมตตาธรรมใหเกิดข้ึนในใจ เราก็เรียกวาเจริญ
เมตตา มาทํ าอานาปานสติกัมมัฏฐาน กํ าหนดลม
หายใจเขาออกเปนอารมณ ทํ าใหจิตเปนสมาธิ
สงบ เราก็เรียกวาเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน
หรอืเจริญอานาปานสติสมาธิ ตลอดกระทั่งวา
สรางกุศลใหมากเราก็เรียกวาเจริญกุศล
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คํ าวาเจริญจึงเปนศัพทที่มีมาแตโบราณ ซึ่ง
เราใชกันมานานแลว ปจจุบันก็ยังมีไวโดยสืบตอ
มาจากโบราณนั้นเอง

ในเมือ่คํ าวา พัฒนา แปลวา เจริญ เราก็โยง
ไดวาที่จริงเราใช พฒันา กนัมานานแลว คือ คํ าวา
เจรญินัน่เอง ซึ่งใชกับศัพทธรรมตางๆ มากมาย

พอไดศัพทนี้แลวก็ไปดูอีกทีวา คํ าวา เจริญ
ซึง่เปนศพัทภาษาไทยนั้น ถาไปเทียบกับคํ าบาลี
เดิมทีเ่ปนตนตอ จะไดแกหลักธรรมอะไร ก็เห็นได
งายเลยทันที

อยางค ําเมื่อกี้วา เจริญวิปสสนา ทางพระ
เรียกวา วปิสสนาภาวนา เจริญสมถะก็เรียกวา สมถ-
ภาวนา เจรญิเมตตาทานก็เรียกวา เมตตาภาวนา
เจรญิอานาปานสติทานก็เรียกวา อานาปานสติ-
ภาวนา เจริญสมาธิเปน สมาธิภาวนา เจริญกุศลเปน
กุศลภาวนา กช็ดัเลยทุกคํ า ลงภาวนาหมด

เปนอนัวาตัวจริงของเจริญ ก็คือศัพทวา
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“ภาวนา” นี่เอง
คํ าวา ภาวนา แปลวาการเจริญ เปนอันวา

ไดศัพทแลว ตอนนี้เมื่อจับศัพทได เรามาดูความ
หมายกนัอกี อาตมภาพลองคนด ูเวลาทานใชคํ าวา
ภาวนา หนังสืออรรถกถาจะอธิบาย (เขาเรียกวาไข
ความ) ไขความวา ภาวนาแปลวาอะไร แทบทุก
แหงแปลภาวนาวาพัฒนา ก็เลยไปตรงกันเขาอีก

ยกตัวอยาง เชน บาลใีนพระไตรปฎกพูดวา
ภาเวติ ซึง่เปนรูปกรยิาศพัทของภาวนา อรรถกถาก็
อธิบายวา ภาเวติ ไดแก วฑฺเฒติ วฑฺเฒติ ก็คือ
วฒันา หรือ พัฒนา ก็เปนอยางนี้ หรือ ภาเวตฺวา ก็
อธิบายวาไดแก วฑเฺฒตฺวา ซึง่เปนอีกรูปหนึ่งของ
ภาวนา ภาวนาเปนตัวศัพท วัฒนา เปนคํ าไขความ

ตกลงวา ที่เราใชพัฒนาก็ไมไปไหน ก็ตรง
กบัคํ าวา วัฒนา ซึ่งเปนคํ าอธิบายของคํ าวา
ภาวนานั้นเอง

เปนอนัวาเดี๋ยวนี้นิยมใชคํ าวา พัฒนา กใ็ชได
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ไมผิด เพราะเปนอีกรูปหนึ่งของคํ าวา ภาวนา นั่น
เอง และอาจจะเหมาะกับสมัยปจจุบัน เพราะวา
เด๋ียวนีคํ้ าวา ภาวนา มีความหมายในภาษาไทยที่
ออกจะคลาดเคลื่อนและก็แคบไปเสียแลว

เวลาพดูถึงคํ าวา ภาวนา คนสมัยปจจุบันไม
คอยจะเขาใจวาเปนการพัฒนา หรือทํ าใหเจริญ
เสยีแลว แตมักจะมองเปนวาภาวนาก็คือการสวด
มนตบนคาถา หรอือาจจะไปถึงวาเปนสวดมนต
พนคาถาไปก็ได เพราะฉะนั้น คํ าวา ภาวนา ใน
ภาษาไทยจึงมีความหมายแคบ และบางทีคลาด
เคลื่อนไมคอยตรงเทาไรเลย

แทที่จริงในบาลี ภาวนา กม็คีวามหมายเทา
กบัพฒันา แตในภาษาไทยไมไดเขาใจอยางนั้น
เสยีแลว ฉะนั้นถาเราใชคํ าวาพัฒนาก็จะสื่อความ
หมายไดงายขึ้น แตในเวลาเดียวกันตองจับโยงไว
ใหไดดวยวา ตวัแทตัวจริงของมันในทางธรรมนั้น
พฒันาก็คือภาวนานั้นเอง
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เปนอนัวา วนันีอ้าตมภาพมาโยงศพัทพฒันา
เขาไปหาตัวหลักเดิม คือ ภาวนา ไดแลว ทีนี้ก็มา
พจิารณาความหมายของคํ าวา ภาวนา กันตอไป

ถอยค ําส ําคญัเกีย่วกบัการพฒันาตน
ภาวนา ทีเ่ราแปลวาเจริญนั้น ถาแปลออก

ศัพทหรอืแปลโดยพยัญชนะ ก็แปลวา ทํ าใหเกิดให
มข้ึีน หรอืทํ าใหมีใหเปนขึ้น หมายความวา อะไรที่
ยงัไมม ี ก็ทํ าใหมีข้ึน อะไรที่ยังไมเปน ก็ทํ าใหเปน
ข้ึน หรอืวาโดยเฉพาะทานหมายถึงกุศลธรรม กุศล
ธรรมอันใดยังไมเกิดข้ึนก็ทํ าใหเกิดข้ึน อยางนี้เรียก
วาภาวนา ความหมายนี้เรียกวา ความหมายตาม
ตัวอกัษร สวนความหมายที่แปลออกไปทางเนื้อ
ความจบัเอาสาระ ทานมกัแปลกนัวา การฝกอบรม

ภาวนา แปลวาการฝกอบรม นี้เปนการแปล
เอาใจความ และแปลตอไปไดอีกวา ทํ าใหเจริญ
ท ําใหเพิ่มพูนข้ึน
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พออธิบายความหมายของภาวนาวาเปน
การท ําใหเกิดใหมีข้ึน หรือทํ าใหมีใหเปนขึ้น ตลอด
จนการฝกอบรม ท ําใหเจรญิเพิม่พนูมากมายงอกงาม
ข้ึนมา ก็เลยไปโยงกับศัพทธรรมอื่นๆ เขาดวยอีก ที่
อยูในชดุเดียวกัน ซึ่งทางพระเรียกวา ไวพจน คือ
คํ าทีม่คีวามหมายอยางเดียวกัน หรือใชแทนกันได
กเ็ลยตองจับศัพทที่อยูในกลุมนี้มาพูดดวยกันหมด

จะขอจบัโยงศัพทสํ าคัญเขามา ซึ่งถือวา
เปนเรือ่งการพัฒนาตนดวยกันทั้งสิ้น

มศัีพทสํ าคัญอยู ๓ ศัพท ซึ่งนักศึกษาธรรม
ควรจะรูเปนอยางยิ่ง คือ

๑. ภาวนา ทีพู่ดมาแลว
๒. ทมะ ซึง่มอียูดวยในหลกัธรรมทีเ่รารูจกักนั

มาก คือหลกัการครองเรอืน ทีเ่รยีกวา ฆราวาสธรรม ๔
(ขอ ๒) อันไดแก สัจจะ (ซื่อสัตยจริงใจ) ทมะ (ฝก
ตัวปรับใจ)   ขันติ (เขมแข็งทนได)   จาคะ (รูสละ
มีนํ้ าใจ)
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ทมะ แปลวา การฝก เปนขอส ําคญัมาก บางที
เราพดูถงึนอยไป เดีย๋วจะพดูถงึวามนัส ําคญัอยางไร

๓. สิกขา สิกขาเปนคํ าภาษาบาลี ถาใช
อยางภาษาสันสกฤต ก็เรียกวา ศึกษา สิกขา หรือ
ศึกษา มคีวามสํ าคัญมาก ทางพระพุทธศาสนา
มาในค ําวา “ไตรสกิขา” การฝกอบรมทัง้หมดในทาง
พระพทุธศาสนา กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด
เรียกวา ไตรสิกขา

สิกขา แปลวา การศึกษา การเรียนรู การ
สํ าเหนียก การฝกฝนอบรม

ทุกศัพทมีความหมายวาเปนการฝกทั้งนั้น
ภาวนา กคื็อการฝกอบรม ทมะ กแ็ปลวา การฝกฝน
สิกขา กแ็ปลวา การฝกฝนเรียนรู กอ็ยูในพวกเดียว
กนั แลวก็มีความหมายอื่นๆ แยกกระจายออกไป
ตกลงวามีศัพทสํ าคัญ ๓ อยางที่จะตองรูตองเขา
ใจอยูในชุดเดียวกัน
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คนจะประเสริฐ ก็เพราะพัฒนาตน
พระพทุธศาสนานีเ้รียกไดวาเปนศาสนาแหง

การพฒันาตน หรือจะเรียกวาเปนศาสนาแหงการ
ฝกตน หรอืศาสนาแหงการศึกษากไ็ด แตถาจะใหตรง
กบัทีเ่ปนหวัขอในที่นี้ ก็เรียกวาเปนศาสนาแหงการ
พฒันาตน ที่เรียกอยางนี้ก็มีเหตุผลรองรับอยางดี

ประการที ่๑ หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
ตนนัน้เปนเรื่องใหญ เปนแกนกลาง เปนทั้งหมด
ของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา คํ าวา
ภาวนา กอ็ยางที่ยกตัวอยางเมื่อกี้ เราใชในเรื่อง
การปฏิบัติธรรมทุกอยาง จะเจริญเมตตาก็เปน
เมตตาภาวนา เจริญกุศล ทํ ากุศลใหเกิดมีก็เปน
กศุลภาวนา เจริญอานาปานสติก็อานาปานสติ
ภาวนา เปนเรื่องการพัฒนาตนหรือฝกฝนตนทัง้
นัน้ เพือ่ใหเกดิมกีศุลธรรมเหลานัน้ คํ าวา ภาวนา จึง
เปนการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด

ทนีีเ้ร่ืองสิกขาก็อยางที่พูดเมื่อกี้วา ไตรสิกขา
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ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา 
เราเรียกกันงายๆ วา ศลี สมาธิ ปญญา

สวนทมะนัน้ปรากฏวาทานใชมากในรปูทีแ่สดง
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งจะพูดในเหตุผลขอที่ ๒

ประการที่ ๒ บคุคลทีสู่งสุดในทางพระพุทธ
ศาสนา หรือผูไดบรรลุเปาหมายในทางพระพุทธ
ศาสนา ทานเรียกวา บุคคลที่พัฒนาตนแลว หรือมี
ตนอนัพฒันาแลว หรือมีตนอันฝกแลว

ถาหากไปดูความในภาษาบาลี ไมเอาศัพท
ภาษาไทย เพราะไปดูพระไตรปฎกภาษาไทยอาจ
จะสงัเกตไมชัด พระไตรปฎกบาลีมีศัพทเรียกคนที่
บรรลจุดุมุงหมายในทางพระพุทธศาสนาวา เปน
บคุคลทีม่ีตนอันพัฒนาแลว มีตนอันเจริญแลว มี
๒ ศัพท โดยเอาศัพทวา ภาวนา กบั ทมะ มาใช

คํ าทีเ่อาภาวนามาใช ทานเรยีกวา ภาวตัิตตะ
แปลวา บุคคลผูมีตนอันพัฒนาแลว ภาวิตะเปนรูป
คุณนาม หรืออยางที่ภาษาอังกฤษเรียกวากริยา
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ชอง ๓ ของภาวนา แปลงายๆ วาผูที่ไดภาวนาแลว
รวม ภาวิตะ กบั อัตตะ (ตน) เปน ภาวิตัตตะ แปล
วา ผูมีตนอันพัฒนาแลว ทํ าใหเจริญแลว

พระพทุธเจา เวลาคนมาถามปญหา บางที
เขาทกัพระองควา ทานภาวิตัตตะ ทานผูมีตนอัน
พฒันาแลว

สวนคํ าวา ทมะ กใ็ชอยางเดียวกัน เปนรูป
กรยิาชอง ๓ ไดแก ทันตะ ใชในรูปวา อัตตทันตะ
อัตตทันตะ แปลวา ผูมีตนอันฝกฝนแลว อัตตะ ตน
+ ทนัตะ ฝกฝนแลว

สองศัพทคือ ภาวิตัตตะ กบั อัตตทันตะ นีเ้ปน
คํ าทีใ่ชเรียกพระพุทธเจามากที่สุด และเรียกพระ
อรหนัตดวย บางแหงก็ใชกับพระอริยบุคคลทั่วไป
ลงมาถงึพระโสดาบันก็พอได แตตามปกตินิยมใช
กบัพระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนตน

ในคาถาหนึง่ ทานกลาววา มนสฺุสภตู ํสมพฺทุธํ
อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ ไปเร่ือยจนถึงคํ าวา เทวาป
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นํ นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมพุทธเจา ทั้งที่ทรงเปน
มนษุยนีแ้หละ แตเปนผูไดฝกฝนพัฒนาตนแลว
เปนผูมจีติตัง้มัน่ แมแตเทพทัง้หลายกน็อมนมสัการ
นี้เปนการแสดงถึงความเคารพยกยองเชิดชูทานที่
ไดพฒันาตนแลว ถือวาเปนผูประเสริฐสูงสุด

ในอีกคาถาหนึ่ง พระพุทธศาสนาสรรเสริญ
คนทีพ่ฒันาตนแลววา ทนโฺต เสฏโฐ มนสฺุเสสุ แปล
วา ในหมูมนุษย ผูที่ฝกตนแลวประเสริฐสุด ไมใช
ประเสรฐิเฉพาะในหมูมนุษยเทานั้น วชฺิชาจรณ-
สมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส ผูถึงพรอมดวย
วิชาและจรณะเปนผูประเสริฐสุดทั้งในหมูมนุษย
และทวยเทพ เทวดาทั้งหลายแมแตพรหมก็เคารพ
บูชา

เปนอนัวา หลกัในพระพทุธศาสนา เทดิทนูการ
พฒันาตนมาก ผูพฒันาตนแลวเปนสดุยอดของบคุคล
ทีไ่ดรับการสรรเสรญิในพระพทุธศาสนา การพฒันา
ตนเปนแกนของการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธ
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ศาสนา นี่ก็คือไดเขามาสูจุดที่เปนเปาหมายแลว



— ๒ —

หลักการฝก

จุดเริ่มตน ของการพัฒนาตน
ตอไป เมื่อไดเขาใจอยางนี้แลว ก็ควร

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิวา ในเมือ่การพฒันา
ตนมคีวามสํ าคัญ และบุคคลที่พัฒนาตนแลวเปน
บคุคลทีบ่รรลุจุดหมายในทางพระพุทธศาสนา เรา
จะมวีธิกีารพัฒนาตนอยางไร

ทนีี ้กอนจะมีการพัฒนาตนวาจะทํ าอยางไร
กจ็ะตองมคีวามเชื่อพื้นฐานกอนวา คนเรานั้น
พฒันาได อันนี้เปนความเชื่อที่สํ าคัญมากในพระ
พทุธศาสนา คือเชื่อวามนุษยนี้เปนสัตวที่ฝกได
อยางในพระพุทธคุณถาทานสังเกต สวดไปจะมีคํ า
วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา เปนสารถีฝก
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บรุุษทีค่วรฝก ผูยอดเยี่ยม ไมมีคนอื่นยิ่งกวา
ขอใหสังเกตวา ในคํ าวา “ปุริสทมฺม” นั้น

ตัว ทมฺม ไมใช ธมฺม ทีแ่ปลวา ธรรม ที่เปนกุศล
ธรรมหรืออกุศลธรรม หรือ ธรรม ความดี ความชั่ว
เปน ท. ไมใช ธ.

ทมัมะ นีเ้ปนรูปหนึ่ง เปนรูปคุณนามของ
“ทมะ” ทีก่ลาวมาเมื่อกี้ แสดงวา ทมะ มีความ
สํ าคัญ จึงมาปรากฏตัวอยูในบทพุทธคุณนี้ดวย

ทมฺม หมายความวา คนเรานี้เปนสัตวที่ฝก
ฝนได ฝกฝนไดต้ังแตยังมีสัญชาตญาณปาเถื่อน
ไปจนกระทัง่สูงสุดเปนพระพุทธเจา อยางในคาถา
เมื่อกี้วา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
แปลวา พระสมัมาสมัพทุธเจาทัง้ทีเ่ปนมนษุยนีแ่หละ
พระองคฝกอบรมตนแลว เปนผูมีจิตตั้งมั่น ทาน
บรรยายคุณสมบัติตอไปอีกหลายอยาง แลวลง
ทายวา แมแตทวยเทพทั้งหลายก็นมัสการ นอบ
นอมเคารพบูชา
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เปนอนัวา พระพทุธศาสนาสรรเสรญิการฝก
ฝนตน และถาจะเทยีบศพัทปจจบุนักเ็รยีกวา มนษุย
มศัีกยภาพ พุทธศาสนาเชื่อในศักยภาพของมนุษย
วาเปนสตัวที่ฝกได อันนี้เปนพื้นฐานที่สํ าคัญมาก

แมแตในหลักพระรัตนตรัย ขอแรกในพระ
รัตนตรยักคื็อพระพุทธเจา ความหมายอยางหนึ่ง
ของพระรัตนตรัยก็คือ สรางความมั่นใจใหพุทธ-
ศาสนกิชนวา พระพุทธเจาเปนตัวอยาง เปนผูนํ า
ของเราที่แสดงวามนุษยเปนสัตวที่ฝกได พระองค
กเ็คยเปนมนุษยปุถุชนมากอน แตไดทรงบํ าเพ็ญ
บารมสีรางสมคุณธรรม จนกระทั่งผลที่สุดก็ได
สํ าเร็จเปนพระพุทธเจา

ถาเราทั้งหลายเชื่อในพระองค เชื่อในพระ
ปญญาที่ตรัสรู เราก็จะเชื่อในตนเองดวยวาเรานี้ก็
มคีวามสามารถ มีศักยภาพในตัวที่จะฝกฝนตน
เองไดอยางพระองค

เราจะเหน็วา พระพุทธศาสนาเนนประวัติ
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การฝกตนของพระพุทธเจา ที่ทานมีคัมภีรชาดก
กนัมากมาย ๕๕๐ ชาตินั้น จุดมุงหมายสํ าคัญก็
เพื่อแสดงใหเห็นกระบวนการฝกหัดอบรมตนหรือ
การพฒันาตนของพระพุทธเจา ต้ังแตเปนปุถุชน
ต้ังแตเปนสัตวเดรัจฉาน จนกระทั่งไดสํ าเร็จเปน
พระพุทธเจา

เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนพุทธศาสนิกชนแลว
ตองมกี ําลังใจ อยาไปทอวาเราไมสามารถพัฒนา
ตนได แมแตจะปรารถนาพุทธภูมิเปนพระพุทธเจา
กส็ามารถเปนไดดวยการบํ าเพ็ญบารมี หลัก
พทุธคณุเปนองคพระรัตนตรัยขอที่หนึ่ง ซึ่งจะสราง
ความเชื่อมั่นอันนี้ข้ึนมา

ที่กลาวมานี้เปนหลักเปนฐานเบื้องตนที
เดียว และพระพุทธศาสนายังสอนหลักธรรมเกี่ยว
กบัเรือ่งเหลานีอี้กมากมาย เชน การจ ําแนกบคุคล
เปน ๔ ประเภท เปนดอกบัว ๔ เหลา เปนการสอน
เร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล
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พระพทุธเจากจ็ะตองมญีาณหยัง่รูความแตก
ตางแหงบคุคล ทานเรยีกวา อินทรยิปโรปรยิตัตญาณ
ญาณหยั่งรู ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ
สัตวทัง้หลาย ตองรูวามนุษยยังอยูในระดับการ
พฒันาตนตางกันอยางไร คนไหนควรจะสราง
ความพรอม ท ําอนิทรียใหแกกลาข้ึนไปอยางไร
และทรงมวีิธีการของพระองค เพราะทรงเปนสารถี
ฝกบรุุษทีย่อดเยี่ยม พระองคจึงทรงหาวิธีมาฝกให
เขาพรอม ใหมีอินทรียแกกลาข้ึนไปโดยลํ าดับ

หรอือีกขอหนึ่งใน ทศพลญาณ เปน นานาธิ-
มุตติกญาณ ญาณหยั่งรูอธิมุตติ คือความสนใจ
และแนวโนมเอียงในบุคคลที่แตกตางกัน เปนตน
ซึง่ท ําใหพระองคเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น ใน
การสั่งสอนใหบรรลุผลสํ าเร็จ

เปนอนัวา ในทางพระพุทธศาสนามีความ
เชือ่พื้นฐานวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได หรอือยางที่ใช
ศัพทสมยัปจจุบันวา มีศักยภาพอยูในตัวที่จะ
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พฒันาได พอมีหลักความเชื่อพื้นฐานอันนี้ โดยมี
ความสมัพนัธกับหลักพระรัตนตรัย ก็มาถึงหลัก
การพัฒนาตนตอไป

การพัฒนาตน หรอืหลกัการพัฒนาตนนี้    
อาตมภาพขอพูดในขอบเขตของคํ าศัพทธรรม ๓
คํ าเมื่อกี้ คือคํ าวา ภาวนา ทมะ และ สิกขา แตตอน
นีจ้ะเปลี่ยนลํ าดับใหม จะเริ่มดวยคํ าวา ทมะ ไป
ยัง สิกขา แลวจึงไป ภาวนา

ตองทํ าความเขาใจกอนอีกอยางหนึ่งวา 
ศัพททัง้ ๓ นี้ ความจริงเปนเรื่องเดียวกัน คือเปน
เร่ืองการฝกฝนพัฒนาตนทั้งสิ้น แตทานพูดดวย
ศัพทตางกัน หรือเนนยํ้ าแงดานแปลกกัน ที่จะให
ความหมายเดนไปคนละดานๆ หรือมาเสริมกันให
บริบรูณ ทีนี้เราลองมาดูการเนนการยํ้ าในการ
พฒันาตนนั้นวาเปนอยางไร
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ขั้นตอนคราวๆ ของการพัฒนาตน
หลักที่ ๑ เร่ิมดวยขอ ทมะ ซึง่แปลวาการ

ฝก อยางที่กลาวเมื่อกี้แลว ทมะนี้ทานเลียนศัพท
มาจากการฝกสัตว ขอใหสังเกตเรื่องการฝกสัตว
แลวจะเขาใจเรื่องทมะดวย

การฝกสัตวนั้นหมายถึงตั้งแตตอนแรกที่
สัตวอยูในปาในไพร เถื่อน พยศมาก แลวเราก็เอา
มาฝกๆ จนกระทั่งมันเชื่อง จนกระทั่งใชงานไดดี
ท ําอะไรไดแปลกๆ ที่นึกไมถึงวามันจะทํ าได

ในการฝกสตัวนัน้มลํี าดบัอยู ๒ ข้ันตอน
ตอนที่ ๑ ก ําราบปราบพยศ เรียกวา ขม

หรอืท ําใหหายพยศ ทมะในแงนี้เรามักแปลวา การ
ขมใจ ตรงกับในหลักที่วาทํ าใหหายพยศ หรือ
ก ําราบปราบพยศอยางที่วาเมื่อกี้ คือสัตวปา เอา
มาจากปาใหมๆ เอามาจากดงดิบ จากไพร ตอน
แรกกท็ ําใหหายพยศ ใหเชื่อง ทํ าใหพนจากอํ านาจ
ของสญัชาตญาณปาเถื่อนนั่นเอง ตอนนี้เปนขั้น
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ที ่๑ เปนกระบวนการฝกเริ่มแรก ทีนี้พอปราบหาย
พยศดีแลว

ตอนที่ ๒ คือฝกฝนปรับปรุงใหทํ าอะไรๆ ได
ดียิง่ข้ึนไป จนกระทัง่สตัวมคุีณสมบติัพเิศษมากมาย
เรียกวา ท ําใหวิเศษ เชนชาง เราอาจจะฝกเอามาใช
งาน เอามาลากซุง และใชทํ าอะไรตางๆ อยางพวก
ละครสตัว เอาไปเลนในทางสนุกสนานรื่นเริงก็ได
เอาชางมายนืดวยขาหลัง ๒ ขา เอา ๒ ขาหนาจับ
งวงไหว หรือจะเอาขาทั้ง ๔ มารวมกัน ฯลฯ เรื่องนี้
ทางญาติโยมรูดี

รวมความวา สัตวนี้ฝกแลวจะทํ าอะไรได
แปลกๆ ไมวาชาง มา ไมวาสัตวอะไร แมแตลิงที่วา
ซนนกัหนา คนก็ยังนํ ามาฝกใชงานและทํ าอะไรได
แปลกๆ อันนี้ทานวาเปนเรื่องของการฝก ฝกแลวก็
ทํ าอะไรๆ ไดดี เปนอัศจรรย

ทีนี้สัตวทั้งหลายที่เปนเพียงเดรัจฉานนั้น 
ฝกแลวยังมีคุณสมบัติที่ดี มีประโยชนมากมาย ถา
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เปนคนที่ฝกดีแลว จะดีปานใด ทานเลยกลาวเปน
คาถาออกมา ถาทานอานคัมภีรพระธรรมบท จะ
พบคาถาวา
วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา
กฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ

นีพ่บอีกแลว คํ าวา อตฺตทนฺโต ผูที่ฝกตน
แลว หรือพัฒนาตนแลว

ทานใหคติวา อัสดร สินธพ อาชาไนย ชาง
สามญั และชางใหญทั้งหลาย ฝกแลวลวนดีเลิศ
แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐยิ่งกวานั้น

นี้แหละเรื่องของการฝกตนที่เรียกวาทมะ 
เอาหลกัการฝกสัตวนั้นเองมาใช คนเราก็จะ
คลายๆ อยางนี้ ถาเราจะฝกตัวเราเอง ก็คือ

๑. รูจักขมคุมบังคับใจ ควบคุมตัวได ไมยอม
ตามกเิลสทีท่ํ าใหเราพยศ ที่ดึงลงไปสูความชั่วราย
ลอเรา เยายวน ยั่วยุ อะไรตางๆ และขมกํ าราบ
ปราบพยศ ระงับความเคยชินที่ชั่วรายได
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๒. ปรับปรุงตัวใหดีย่ิงขึ้นไป ฝกในคุณความดี
ใหมีปญญาความสามารถเจริญกาวหนางอกงาม
จนเปน อตฺตทนฺต

ขั้นตน รูจักตั้งรับ
เมือ่พูดถึงหลัก ทมะ แลว ก็อยากจะพูดถึง

หลกัธรรมที่อยูในชุดเดียวกัน ซึ่งมี ๓ อยาง ความ
จริงกถ็อืวา ทมะ นั้นเองเปนตัวจริง แตบางคราวใน
การสอนธรรมนั้น ทานตองการแยกแยะแจกแจง
สอนกระจายใหเห็นแงดานขั้นตอนขอธรรมยอย 
เพือ่ใหมองเห็นวิธีปฏิบัติไดละเอียดชัดเจนยิ่งข้ึน

เร่ืองทมะนี้ บางทีก็ซอยใหเห็นลํ าดับชั้นขั้น
ตอนเบื้องตนละเอียดยิ่งข้ึนไปอีก ก็เลยแจงออกไป
ธรรมในกลุมนี้ที่ควรนํ ามาเทียบกันมี ๓ อยาง คือ

๑) สังวร คํ านีม้ีใชในภาษาไทย เขาใจวาได
ยนิกันพอสมควร

๒) สัญญมะ หรอื สังยมะ คํ านี้ไมไดยินบอย
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นกั แตที่จริงใชมากในทางธรรม ผูเรียน
หลกัธรรมนาจะเอามาศึกษาดู

๓) ทมะ เปนตวัหลักใหญ กระจายลงไปขาง
ลางเพือ่จะใหเหน็ข้ันตอนยักเยื้องออกไป
มากขึน้ ท ําใหเห็นวิธีการที่จะเจริญกาว
หนาในธรรม หรือการดํ าเนินชีวิตที่ดี ๓
อยาง สามอยางนีม้ขีอแตกตางกนัอยางไร

๑. สังวร แปลตามตัววา ระวัง หรือ ปดกั้น
อันนีเ้นนในแงรับเขามา คือคนเรารับสิ่งของภาย
นอกเขามาในตัว รับทางตาทางหู ทางจมูก ทาง
ล้ิน ทางกาย ทางใจ ไดเห็น ไดยินอะไรตางๆ มี
ประสบการณ เราก็รับเขามา

ทนีี ้ การรบัเขามานั้นมันก็มีทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทางบวกรับเขามาแลวก็เปนผลดี เปน
ความดงีาม เปนความเจริญกาวหนา สวนทางราย
ฝายตรงขามก็เปนเรื่องความเสื่อมเสีย เปนความ
ชัว่เสยีหาย หรือบางครั้งของนั้นเปนกลางๆ แตใจ
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รับไมดี วิธีรับหรือต้ังรับไมดี รับเขามาแลวแปล
ความหมายไมดี เอามาทํ าใหเกิดผลเสีย และเกิด
อกศุลธรรมข้ึน ตรงขามกับอีกคนหนึ่งหรืออีกเวลา
หนึง่ เมือ่รูจักฝกตนแลว รับเขามาแลวก็ทํ าใหเกิด
ผลดีเปนเรื่องกุศลธรรม

ขอยกตัวอยาง เชน มองเห็นคนประสบ
ความทุกข นอนเจ็บปวด เดือดรอนอยู พอเรามอง
เหน็กเ็รียกวาไดรับเขามาแลว อาจจะเกิดกุศล
ธรรมหรืออกุศลธรรมก็ได แลวแตใจตั้งรับอยางไร
ทานเรยีกวามีมนสิการอยางไร ทํ าในใจอยางไร

ถามมีนสิการดี ทํ าใจโดยดี โดยแยบคาย รู
จกัคดิ รูจักพิจารณา ก็เกิดกุศลธรรม เกิดกรุณาขึ้น
มา คิดสงสารอยากจะชวยเหลือ ปลดเปลื้องเขาให
พนจากความทุกข หรืออาจจะเกิดปญญา
พจิารณาความเปนจริงวา อนจิจงั ทุกขัง อนัตตา
นีแ้หละ ชีวิตและโลก โลกและชีวิตเปนอยางนี้ เกิด
ความเขาใจสัจธรรมขึ้นมา จนถึงข้ันที่เกิดทั้ง
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ปญญาและกรุณาก็ได
เหมอืนอยางพระโพธิสัตว เจาชายสิทธัตถะ

กอนเสด็จออกบรรพชา ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ
พระองคเห็นแลวก็เกิดความสังเวช เบื่อหนายใน
ฆราวาสวิสัย และก็พจิารณามองเห็นแนวทาง
ปฏิบติัที่สมควร เพื่อจะแกไขความทุกขของมนุษย

แตทนีีอี้กคนหนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่ง ต้ังใจรับ
ไมดี มอีโยนิโสมนสิการ ทํ าในใจโดยไมแยบคาย
กลบัรูสึกรังเกียจ ขยะแขยง เกลียดชัง เกิดโทสะ
เกดิความไมพอใจ กลายเปนอกุศลธรรมไป

เพราะฉะนั้น เรื่องเดียวกัน ใจต้ังรับดีหรือไม
ดีก็มีผลดีผลเสียตางกัน

นีเ่ร่ืองการรับรู เปนดานแรกของเรา ตองใช
หลกัสงัวร ซึ่งเปนเครื่องระวังปดกั้น โดยปดกั้นไม
ใหส่ิงรายเขามา เชน หลักอินทรียสังวร ซึ่งเปน
หลกัธรรมอยางหนึ่งที่ทานเนนมาก กลาวคือการ
สังวรอินทรียหรือสํ ารวมอินทรีย
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สังวร แปลเปนไทยงายๆ วา สํ ารวม ที่วา
สํ ารวมอนิทรีย ระมัดระวังปดกั้น ทานอธิบายวา
เมือ่รับรูหรือวาไดเห็นไดยินสิ่งตางๆ ดวยตา หู
จมกู ล้ิน กาย ใจ ก็ระวังไมใหอกุศลธรรมเขาครอบ
ง ําจติ ไมใหความยินดียินรายเขามาครอบงํ าจิตใจ
นีเ้ปนเรือ่งสังวรระวัง ปดกั้นไมใหส่ิงรายเกิดข้ึน ไม
เปดรับสิ่งไมดี แลวจะไดเปดชองใหแกส่ิงที่ดี

บังคบัตนได และปรบัปรงุตอไปจนสมบรูณ
๒. สญัญมะ แปลวาควบคมุบงัคบั หมายถงึ

การรูจักควบคุมบังคับตนในการแสดงออก เมื่อกี้
รับเขา คราวนี้แสดงออก ในการแสดงออกของเรา
ตองมีการบังคับควบคุมใหดี อยาใหเกิดผลเสีย
หายเปนโทษ โดยเฉพาะทานเนนในแงอยาให
เบยีดเบียนผูอ่ืน

พดูสัน้ๆ วาเราตองรูจักควบคุมตนเอง ใหต้ัง
อยูในศีล ในหลักความดีงาม เริ่มต้ังแตไมใหเบียด
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เบยีนคนอืน่ ไมใหกอโทษผลรายตอสังคม อยางนี้
เรียกวาสัญญมะ

๓. ทมะ เมือ่มีดานในการรับดี และมีเครื่อง
ควบคุมตนเองในการแสดงออกดีแลว ตอไปนี้ก็เขา
สูข้ันตัวจริง คือ ทมะ ซึง่แปลวา ฝกฝนปรับปรุงตน ที
นีก้ท็ ําใหเจริญกาวหนาไปในคุณความดีจนถึงที่สุด 
คุณความดีมีอะไรก็ทํ าไปและทํ าจนเต็มที่ ทาน
เรียกวาทํ าใหไพบูลย

เปนอันวามีครบ ๓ อยาง คือ สังวร สัญญมะ
ทมะ มีสังวร สํ าหรับปดกั้นในการรับไมใหส่ิงชั่ว
รายเขามา มีสัญญมะ สํ าหรับควบคุมตนในการ
แสดงออก ไมใหเบียดเบียน ไมใหเกิดผลเสีย แลว
ก็มีทมะ ไวปรับปรุงตัว ใหเจริญงอกงามในคุณ
ความดยีิง่ข้ึนไปจนถึงที่สุด ก็เปนอันครบกระบวน
การปฏิบัติธรรมในแงหนึ่ง

การที่อาตมภาพแยกหลักธรรมชุดนี้ข้ึนมา
นัน้ กต็องการใหมองเหน็วา เรือ่งการฝกตัวพฒันาตน
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นี ้มแีงดานตางๆ ที่จะพิจารณาไดหลายอยาง

ผูฝกคนอืน่ คือผูมาชวยใหเขาฝกตน
อนึง่ มขีอสํ าคัญอีกอยางหนึ่งที่ควรจะพูดไว

ดวย คือวา ในเมื่อมีการฝก และมีผูรับการฝกแลว
(การฝกจะเรียกวา ทมะ หรือ ทมนะ หรือทมถะ ก็
แลวแต เปนเรื่องของไวยากรณ เรียกงายๆ ก็ทมะ
อยางทีว่าเมื่อกี้แลว สวนผูรับการฝกก็คือ ทมฺม ใน
ปุริสทมฺม) จากนัน้ก็ตองมีผูฝก เรียกวา ทมกะ

ทนีีต้องท ําความเขาใจกอนวา ในทางพระ
ศาสนา หรือทางธรรมนั้น ไมใชคนอื่นจะมาฝกเรา
ได ความจริง ที่เรียกวาผูฝก หมายความวา มา
ชวยใหเราฝกตนเอง

ผูฝกคือผูมาชวยใหเราฝกตนเอง เชนอยาง
พระพทุธเจาทรงเปน ทมโก แปลวาผูฝก หรอื ทเมตุ
ทเมตา แปลวาผูฝกเหมือนกัน พระพุทธเจาไดชื่อ
วาเปนทเมตา เชนในขอความวา ภควา อทนตฺานํ



พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ ำ ภ ร ณ์  ( ป . อ .  ป ย ุต ฺโ ต ) 43๓๖

ทเมตา แปลวา พระผูมพีระภาคเจาเปนผูฝก อทนตฺา
น ํซึง่คนผูยังไมไดฝก

ทีนี้ผูฝกอยางที่วามาเมื่อกี้มีความหมายวา
มาชวยใหคนเขาฝกตนเอง การมาทํ าหนาที่ชวยให
ผูอ่ืนฝกตนเองนั้น ทานเรียกวาทํ าหนาที่กัลยาณ-
มติร ฉะนัน้หลักสํ าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกอัน
หนึง่จึงไดแกหลักกลัยาณมิตร

พระพุทธเจาตรัสวาพระองคเปนกัลยาณ-
มติรของสตัวทั้งหลาย อยางพุทธพจนแหงหนึ่งวา
สัตวทัง้หลายมีความเกิด แก เจ็บ ตายเปนธรรมดา
เราตถาคตเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย ทํ า
ใหสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา พนจากความเกิด
ผูมคีวามแกเปนธรรมดา พนจากความแก ผูมี
ความตายเปนธรรมดา พนจากความตาย เปนตน
พนจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส นี้คือ
ท ําหนาที่เปนกัลยาณมิตร

กเ็ลยมหีลกัในพระพทุธศาสนาวา ในกระบวน
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การฝกนั้นสิ่งสํ าคัญจะตองมีกัลยาณมิตรดวย
ฉะนัน้ ในสงัคมของชาวพุทธ ส่ิงหนึ่งที่ไม

ควรจะลืมก็ คือจะต องพยายามสร  างสรรค 
กลัยาณมิตรใหมีข้ึน เพื่อจะไดใหสังคมนี้ดี มีศีล
ธรรม เราจะใหคนเขาพัฒนาตน ฝกตนขึ้นมาเอง
นัน้ มกัจะหวังไดยาก ถามีกัลยาณมิตรเปนตัว
อยางและชวยแนะนํ า ก็มีหวังมากขึ้น

ฉะนัน้ ในสังคมขณะนี้ ถามีความเสื่อม
โทรมมาก ก็ตองการกัลยาณมิตรมาก เพื่อจะได
ชวยกนัท ําใหคนมีโอกาสพัฒนาตน อันนี้เรื่อง ทมะ
ก็ขอผานไป



— ๓ —

หลักการศึกษา

การสรางนิสัยนักศึกษา
หรือ จิตสํ านึกของนักพัฒนาตน

หลกัที่ ๒ สิกขา ในภาษาไทยเราใชคํ าวา
ศึกษา สิกขา ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วาเปนเรื่องการ
ฝกฝน อบรมตน พัฒนาตนเหมือนกัน และเปน
หลกัปฏบิติัทัง้หมดในทางพระพุทธศาสนาทีเดียว

สมัยโบราณแปล สิกขา วา สํ าเหนียก คํ านี้
เปนค ําเกา ทุกวันนี้ไมคอยไดยิน ที่จริงเปนคํ าที่ดี
คํ าหนึง่ มีความหมายลึกซึ้ง

สํ าเหนียก หมายความวาอยางไร เทาที่พอ
ทราบ สํ าเหนียก หมายความวารูจักจับ รูจักเลือก
เอามาใชประโยชน เอามาใชฝกฝนปรับปรุงตน
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หมายความวา เราไปไดยินไดฟงใครพูด เชนมาฟง
ปาฐกถา ก็รูจักสํ าเหนียก รูจักจับ รูจักเลือกสิ่งที่ดี
มสีาระ ส่ิงเปนประโยชน ที่จะเอามาใชในการปรับ
ปรุงตนเอง ใชประโยชนเขากับตัวเองได แลวหยิบ
มาใชในการปรับปรุงตนเอง นี้เรียกวาสํ าเหนียก

ไมเฉพาะในการฟงเทานัน้ ไมวาจะไปเกีย่ว
ของกบัอะไร ถารูจักสํ าเหนียก ก็จับเลือกได เลือก
ส่ิงทีดี่มปีระโยชนตอตนเอง เอามาใชประโยชนได
สํ าเหนยีกนีม้ีความสํ าคัญมากทีเดียว เปนหลัก
ปฏิบติัทีดี่ เหมาะกับความหมายของคํ าวาศึกษา
เพราะฉะนั้น ศกึษา คือ สํ าเหนียก

ในเมือ่ ศึกษา แปลวา สํ าเหนียก แลว เรา
จะเหน็แงของการศึกษาเปน ๒ อยาง คือ

๑. ตอนทีเ่ราสํ าเหนียก เราจะเลือกเอามา
ใชประโยชน เราตองรูตองเขาใจความ
มุงหมายวาเราตองการเอาไปใชทํ าอะไร
ใหเปนอะไร
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๒. เราจะไดอะไร จะเอาอะไรมา ถาเรียกวา
เปนการเรียนรู จะเรียนรูอะไร

ขอหนึ่ง คือ เพื่อจะใหเปนอะไร และขอสอง
คือเพือ่จะใหเปนอยางนั้น จะตองเอาอะไรมาใช

โดยนยันี ้ เรื่องสํ าเหนียกหรือศึกษาจึงมีสวน
สํ าคัญ ๒ ข้ัน

๑. ตองตระหนักชัดมั่นอยูในเปาหมายหรือ
จดุมุงหมาย

๒. จบัเอาส่ิงนั้นๆ ที่จะใชประโยชนมาใหได
จับใหไดตัวสาระสํ าคัญ

ฉะนัน้ ในเรื่องการศึกษานี้ จึงมีขอที่สราง
เปนแนวปฏิบัติได ๒ อยาง ๒ ดาน หรือ ๒ ข้ันตอน
คือ คนที่เปนผูศึกษา เปนผูปฏิบัติ เปนผูฝกฝนตน
เองนี ้ ควรมีลักษณะนิสัยหรือจิตสํ านึกอยูในใจ ๒
ประการเปนอยางนอย ซึ่งเปนอยางสํ าคัญ หรือ
เปนหลักทีเดียว คือ

๑. ความคิดหรือความรูสึกของจิตใจที่มุงสู



ห ล ัก แ ม่ บ ท ข อ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ต น48 ๔๑

เปาหมาย
๒. ขอผูกเปนคํ าคลองจองวา มองอะไรๆ

เปนการเรียนรูทั้งหมด

เมือ่จติมุงเปาหมาย เรือ่งจกุจกิกห็ายไปเอง
แงทีห่นึง่ จติมุงสูเปาหมาย จะตองท ําความ

เขาใจกอนวา การมุงสูเปาหมายนั้นเปนเรื่องของ
ปญญาทีรู่ทีต่ระหนกั ไมใชเปนเรือ่งของความอยาก
ความปรารถนา เชนในการปฏิบัติธรรมนี้ทานบอก
วาอยาปฏิบัติโดยคิดอยากไดอยากจะเปนอยาง
นัน้อยางนี ้ถาอยางนี้ก็ผิด เพราะเวลาเราอยากเรา
ไมปฏิบัติ พอเวลาปฏิบัติเราไมไดอยาก

เวลาเราอยาก จิตหยุดจากการปฏิบัติมาอยู
กบัความอยาก เวลาเราปฏิบัติจิตอยูกับการปฏิบัติ
ไมวางทีจ่ะอยาก อันนี้สํ าคัญมาก ฉะนั้นทานก็เลย
ใหระวังไววาอยาไปอยาก

ทีว่ามวีตัถปุระสงคมเีปาหมาย ไมใชใหอยาก



พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ ำ ภ ร ณ์  ( ป . อ .  ป ย ุต ฺโ ต ) 49๔๒

แตใหรู คือ คนเราจะปฏบิติัตองรูเปาหมาย รูตระหนกั
กอน รูอยูแลวจึงทํ า ในเวลาที่ทํ าดวยความรู
ตระหนกั มนัก็ไปเอง เชนในเวลาเดินทาง ถาเราไม
รูจดุหมายเราก็เดินทางไมถูก ไดแตสับสนวุนวาย

ทนีีเ้มือ่รูเปาหมายแลว ถาเราอยากในเปา
หมายแตเราไมไดเดิน ก็ไมมีประโยชนอะไร ฉะนั้น
เมือ่รูตระหนักในเปาหมาย ตอจากนั้นเราก็ทํ า เมื่อ
ท ําดวยความตระหนักรูในเปาหมาย ก็ทํ าอยาง
เดียว เดินด่ิงไปสูเปาหมายนั้นจนสํ าเร็จผล

ฉะนัน้ ทีว่ามุงสูเปาหมายจึงเปนเรื่องของ
ความรูตระหนัก ไมใชความอยากความปรารถนา
เอาละ เปนอันวาขอที่หนึ่งมุงสูเปาหมาย

การมุงสูเปาหมายเปนลักษณะของการฝก
ฝนตนเองที่ดียิ่ง ไมตองพูดถึงการปฏิบัติธรรมสูง
สงอะไร แมแตในชีวิตประจํ าวัน คนที่จะเจริญกาว
หนาจะมลัีกษณะอยางหนึ่ง คือ การกระทํ าที่มุงสู
เปาหมาย เชน คนขายของ ถาขายสินคาของตน
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โดยมใีจอยูกับเปาหมาย เปาหมายก็คือขายของได
เงนิมา แกจะไมใสใจ ไมถือเปนอารมณกับเรื่อง
เลก็ๆ นอยๆ ที่เขามากระทบกระทั่ง

อยางในสมยักอน เราพดูถงึคนจนีทีข่ายของ
แกขายของไป มีเด็กบางผูใหญบางมาลอเลียนดา
ลามปามถึงพอถึงแม แกก็เฉย หัวเราะได ยิ้มได
ตลอดเวลา เพราะใจแกอยูกับเปาหมาย คือขาย
ของได ก็คนเขามาซื้อของเรา เอาเงินมาใหเรา เรา
ไดเงิน เราขายของไดก็ใชได ดีใจแลว บรรลุเปา
หมาย แกจึงไมถือสาอารมณกับเรื่องถอยคํ านอก
เร่ืองที่มากระทบกระทั่ง

ฉะนัน้ คนที่มีลักษณะฝกตนหรือพัฒนาตน
จะตองมลัีกษณะนี้ดวย คือมีใจมุงสูเปาหมาย เมื่อ
ท ําไดอยางนี้มันจะตัดอะไรตางๆ เรื่องจุกจิก
หยมุหยมิกระทบกระเทือนผานไปไดสบายๆ รวม
แลวจะมีผลดีหลายอยาง

อยางที่หนึ่ง จะมีผลดี คือ ไมมีเรื่องอะไร
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กระทบกระทั่งใจ ใครจะวาอะไรก็ชาง มันไมกระทบ
มาถงึใจ เมื่อไมมีอะไรกวนใจก็ต้ังใจทํ าสิ่งที่ตน
ปฏิบติัไดเต็มที่ ใจแนวแนเปนสมาธิ เหมือนอยาง
คนทีท่ ํางานเกีย่วกบัหนงัสอื ใจมุงสูเปาหมาย ใจ
ตระหนักชัดแลว แมจะมีเสียงอะไรตางๆ เอะอะตึง
ตัง บางทีไมไดยินไมรูดวย นี้ก็คือลักษณะที่เปน
สมาธ ิ เพราะใจแนวดิ่งลงไดงาย มีจุดมุงหมาย
แลวก็ทํ างานไปจนสํ าเร็จ

ตอนนี้ก็จะเกิดผลดีขอตอไปคือ มีนิสัยทํ าจริง
คนทีม่เีปาหมายแนนอนแลว ทํ าอะไรก็ทํ าจริง ทํ า
ใหสํ าเร็จ จะเอาใจใส และคอยคิดวิเคราะห
พิจารณาหาทางวาเรื่องนี้จะทํ าใหสํ าเร็จไดอยางไร 
จะตองใชความคิด ทํ าใหเปนคนรูจักคิด รูจัก
วเิคราะหพินิจพิจารณา และมีความรับผิดชอบเอา
ใจใสขยนัหมั่นเพียรไมอยูนิ่งเฉย คนพวกนี้เฉยไม
เปนในเมื่อมีหนาที่จะตองทํ า

และในเมื่อเปนคนขยันทํ าจริงอยางนี้แลว ก็
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จะมนีสัิยดตีามมาอีกอยางหนึ่ง คือ เปนคนที่บงัคับ
ตนเองได ควบคมุตนเองได เพราะอะไร เพราะวา
เมือ่ต้ังใจจะทํ าใหสํ าเร็จตามเปาหมาย ก็จะเกียจ
ครานอยูนิ่งไมได ก็ตองทํ าก็ตองบังคับตัวเอง ถึง
เวลานัน้ ถึงแมข้ีเกียจไมอยากทํ า ก็จะมีแรงบงัคบั
ตัวเองใหท ํา กลายเปนคนขยนัไป เปนคนเอาชนะ
ตนเองได บงัคบัตนเองได ควบคมุตนเองได

นอกจากนั้นก็จะเปนคนอดทนรอผลได ใจที่
มุงเปาหมายรูวาการกระทํ านี้จะนํ าไปสูเปาหมาย
นัน้ รูวาเราไดทํ าเหตุไปแลว ข้ันนั้นๆ ผลจะมาเมื่อ
นัน้ รูอยางนี้แลวก็รอผลได

แลวนิสัยที่เขาจุดโดยตรงก็คือ จะเปนคนที่
แกไขปรบัปรงุตวัอยูตลอดเวลา เพราะวาใจทีมุ่งสูเปา
หมาย คอยคิด คอยพิจารณาเอาใจใสเรื่องที่ตอง
ท ํานี ้ พอเห็นวาอะไรที่จะตองทํ าเพื่อใหเกิดผล
สํ าเรจ็ กจ็ะตองปรบัปรุงตวัใหเปนใหท ําไดอยางนัน้
ตองคอยปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามเหตุผล ก็เลย
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มนีสัิยแกไขปรับปรุงตนเอง เขาลักษณะเปนเรื่อง
ของ ทมะ นีเ้ปนแงที่หนึ่งคือมีจิตมุงสูเปาหมาย

เมือ่มองแบบเรยีนรู กมี็แตไดตลอดเวลา
แงที่สอง มองอะไรๆ เปนการเรียนรู การ

มองอะไรเปนการเรียนรูนี้ เปนลักษณะที่มีผลดี ไม
เฉพาะตอการฝกตนเทานั้น แตมีผลตอดานจิตใจ
ของตนเองดวย คนที่มองอยางนี้มีแตไดตลอด
เวลา ไมมีเสีย

การมองอะไรๆ เปนการเรียนรูนี้ มีผลดี
คลายๆ กบัการมุงเปาหมายที่วาเมื่อกี้ คนที่มุงสู
เปาหมาย ใครจะทํ าอะไร ถาเปนเรื่องอื่นที่ไมเขา
กบัเปาหมายของเขาแลว เขาไมเก็บเปนอารมณ
และก็ไมเกิดความทุกข

ทนีีเ้มือ่มองอะไรๆ เปนการเรียนรู เขาก็มอง
แตวาประสบการณที่พบที่เห็นที่ไดยินนั้น เขาจะได
อะไรหรือมีอะไรที่เขาจะไดบาง เขาไดเรียนรูอะไร
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บาง เมือ่เขามองอยางนี้ส่ิงที่มากระทบกระทั่งใจก็
ไมเกิดข้ึน

เมือ่คนอืน่พูดมา พูดดีก็ตาม พูดรายก็ตาม
คนทีม่นีสัิยมองอะไรเปนการเรียนรูหมด ก็มองหา
แตวา เอ! ในคํ าพูดของเขาเราจะไดเรียนรูอะไร
บาง อะไรเปนประโยชนเอามาใชเอามาปรับปรุง
ตัวเองท ําใหเกิดความดีงามความเจริญ เขาก็คอย
สํ าเหนยีกเลือกจับเอามา ใจแกมุงไปที่นั่น

ฉะนัน้ คํ าที่ถือวากลาวราย คํ าหยาบคาย
คํ าไมสุภาพ เขาจึงไมสนใจ เห็นวานอกเรื่อง มันก็
เลยไมกระทบ ก็เลยสบายใจ แถมยังมองหา
ประโยชนไดจากคํ ากลาวรายหรือคํ าหยาบคายนั้น
ดวย คนพวกนี้จึงมีแตไดตลอดเวลา

อยาวาแตคนที่พูดธรรมดาๆ หรือแนะนํ า
โดยสภุาพเลย แมแตถาคนพวกนี้ไปเจอะคนที่รุน
แรงกลาวราย พูดดวยเจตนาไมดีอยางไรๆ คนพวก
นีก้ไ็มรูสึกกระทบใจ มีแตสบายตลอดเวลา เพราะ
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มองแตวา เออนะ คราวนี้เราจะไดเรียนรูอะไรเพิ่ม
ข้ึน จึงไดประโยชนทุกครั้งทุกกรณี

ฉะนัน้ คนพวกนี้จะเปนอยางไร คนพวกนี้ก็
จะมีลักษณะที่เกดิปติปราโมทยอยูเรื่อยไป

ปติ คือ ความอิม่ใจ ปราโมทย คือ ความแชม
ชืน่ใจ ความราเริงเบิกบานใจ เขาจะอิ่มใจ แชมชื่น
ใจตลอดเวลา เพราะไมวาไปพบอะไรแกไดเรื่อย
แกบอกวา เออ คราวนี้เราไดความรูนี้ ไดแงคิดหรือ
ขอคิดนี้ เอามาใชใหเปนประโยชน เดี๋ยวเราจะเอา
มาปรบัปรุงตัวเอง แกก็เลยเจริญกาวหนาตลอด
เวลา คนพวกนี้เขาเรียกวา ไมมีทางที่จะไมเจริญ

แลวผลดีขอตอไปก็ตอเนื่องมาอีก คือพอมี
ความรูสึกวาได ก็เลยมีปติ มีปราโมทย มีความสุข
ใจสบาย ก็ทํ าใหมีสุขภาพจิตดี คนพวกนี้ไมถูก
กระทบกระทั่ง เพราะไมมีตัวตนออกรับกระทบ ขอ
นีสํ้ าคัญมาก

ทนีี ้ พอแกมองอะไรดวยความสบายใจ มี
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ปติ แกก็ไมกระทบกระทั่ง ไมโกรธไมเคืองใคร
ฉะนั้นจึงเพลิดเพลินดวยความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น
ในสงัคม เพราะวาเมื่อสบาย ไมมีเรื่องกระทบ
กระทัง่กนั การโกรธเคืองมีนอย ปญหาก็นอย ก็
เลยเปนประโยชนทางสังคมไปดวย

นี้ แหละเป นลักษณะของสิ่ งที่ เ รียกว า  
สํ าเหนียก นสัิยอยางนี้เราเรียกวานิสัยของผูใฝ
ศึกษาหรือ “นิสัยนักศึกษา”

ถาเราจะสรางนักศึกษา ก็ควรสรางใหเขามี
นสัิยอยางนี้ ตองใหคนที่เรียนอะไรตางๆ มีนิสัย
อยางนี ้ มนีิสัยในการพัฒนาตนหรือนิสัยในการ
ศึกษา เปนคนใฝศึกษาตลอดเวลา

ท้ังมุงเปาหมาย ท้ังใฝเรยีนรู ตองครบคูจึงไดการ
อยางไรก็ตาม ขอแทรกนิดหนึ่ง คือ ลักษณะ

๒ อยางนี้ตองมีใหครบ ถามีไมครบอาจจะมีผล
รายไดเหมือนกัน
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โดยเฉพาะขอหนึ่งที่วามีใจมุงสูเปาหมาย 
ถามขีอนั้นขอเดียวอาจจะมีผลเสียได ผลเสียอะไร

คนทีม่จีติใจมุงสูเปาหมาย ใจตัวเองเห็น
อยางไรก็จะทํ าอันนั้นใหได ด้ือร้ันจะเอาอยางนั้น
ใหสํ าเร็จ ไมยอมฟงใคร

ตอไปประการที่สอง กจ็ะเอาแตความสํ าเร็จ
ของตวัเอง ไมคํ านึงถึงใครๆ ใครเปนอยางไรก็ชาง
ฉันไมเอาใจใสหรอก ฉันจะทํ าเรื่องของฉันให
สํ าเรจ็บรรลุเปาหมาย เอาเรื่องของฉันคนเดียว
ใครเปนอยางไร ฉันไมเกี่ยว

หรอืยิง่รายกวานั้น อาจจะเกิดโทษในการ
เบยีดเบียนดวยซํ้ า คือเมื่อตองการผลสํ าเร็จของ
ตัวเอง ก็จะทํ าใหสํ าเร็จ และเพื่อผลสํ าเร็จของฉัน
นัน้ ฉันอาจจะทํ าราย หรอืท ําสิ่งที่เปนโทษ เกิด
ความเสยีหายแกคนอื่น หรือจะตองเบียดเบียนใคร
กท็ ําได ขอใหเปาหมายของฉันสํ าเร็จก็แลวกัน

ฉะนัน้ การมุงสูเปาหมายอยางเดียวยังไม
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พอ ตองมีขอที่สองคุมไวดวย คือการมองอะไรเปน
การเรยีนรูอยางที่วาเมื่อกี้นั้น จะทํ าใหการดํ าเนินสู
เปาหมายของเราเปนไปในลักษณะที่ตรงขามกับ
การเอาใจตัวเองหรือเอาแตตัวเอง

ทัง้นีเ้พราะวา การมองทกุอยางเปนการเรยีน
รู ท ําใหการมุงสูเปาหมายเปนไปพรอมกบัการรบัฟง
ผูอ่ืน การแสวงหาความรู และเนนที่การแกไขปรับ
ปรุงตนเอง ทํ าใหมีคุณสมบัติสํ าคัญเกิดข้ึนอีกสอง
อยาง คือ ความเปนผูใครธรรม รักธรรม (ธรรมกามตา
หรอืธรรมฉันทะ) และความเปนคนที่พดูกันงาย
(โสวจัสสตา) พรอมทัง้นสัิยตกัเตอืนและตรวจสอบ
ตนเอง (พงึอางพทุธพจนวา  อตตฺนา  โจทยตตฺานํ
ปฏิมํเสตมตตฺนา) ถาอยางนี้ ก็จะทํ าใหกระบวนการ
ฝกฝนพัฒนาตนเกิดความสมบูรณข้ึน

ฉะนัน้ กเ็ปนอนัเสนอวา ในหลกัเรือ่ง ไตรสกิขา
นี ้ ไมใชจะรูแตตัวไตรสิกขาวามีอะไรบาง แตจะ
ตองรูดวยวาวิธีปฏิบัติที่เรียกวา สิกขา หรือ การ
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สํ าเหนยีก หรือการศึกษานี้เปนอยางไร โดยเฉพาะ
ทีเ่รียกวา จิตสํ านึก หรือ นิสัยศึกษา

นิสัยศึกษานีต้องสรางขึ้นมาใหได เปนนิสัย
ในการพฒันาตน ถาเราไมมคุีณสมบติัขอนีอ้ยู ถงึจะ
รูหลกัหัวขอของการศึกษา เชน ศีล สมาธิ ปญญา
บางทมีนักส็รางไมข้ึน เพราะไมรูวาจะสรางอยางไร

ถาเรายังมีตัวตนอยูอยางเต็มที่ ไมมีสองขอ
นัน้มาชวย เราก็เอากิเลสปุถุชนออกมาเสริมตัวตน
กอ็อกรับเรื่อย มีอะไรก็เอาตัวตนออกรับการ
กระทบเร่ือยไป บางทีตัวตนนั้นมันพองขยายโต
ใหญออกไป ก็ยิ่งมีโอกาสกระทบมากขึ้น ก็ยิ่งเจ็บ
ปวดมคีวามทุกขมาก คนที่ไมพัฒนาตนก็จะมีตัว
ตนขยายใหญ และยิ่งมีทุกขมาก

ทีจ่ริง การพัฒนาคือการทํ าตนใหเบาบาง
ไมใชวาทํ าใหตัวใหญข้ึน หมายความวา ยึดมั่น
พะวงกบัตัวตนนอยลง เพราะการพัฒนาตนหมาย
ถึงการพฒันาปญญาดวย
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เมือ่มีปญญารูเขาใจชีวิต รูเขาใจตัวตนแลว
ความยดึมัน่ถอืมัน่กน็อยลง คือพฒันาตนแลวก็บั่น
ทอนความยึดมั่นในตัวตนลงไป ทํ าใหมีความทุกข
นอยลง

เหมือนนักฟนดาบที่รูเขาใจเพลงอาวุธอยาง
แคลวคลองจัดเจน มั่นใจในความสามารถของตน
ก็ฟนดาบทํ ากิจของตนไปโดยไมมัวหวาดพะวงกับ
ตัวตน ตรงขามกับคนไมรูวิธีตอสู ซึ่งไดแตคอย
หวาดพะวงปกปองตัวตน

ถาไมไดพัฒนาตน ก็มีความยึดมั่นในตัวตน
มาก ตัวตนก็ออกรับการกระทบเรื่อยไป ก็มีแต
ทกุขมาก มากขึ้น พอกพูนข้ึนเสมอ ทีนี้ พอได
ลักษณะนสัิยจิตสํ านึกในการพัฒนาตนขึ้นแลว ก็
จะเขามาสูข้ันของการศึกษาอยางที่ทราบกันดีแลว
ทีเ่รียกวาไตรสิกขา
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องคประกอบ ๓ ดานของการศึกษา
ไตรสิกขา ม ี ๓ ขอ เราเรียกกันเปนภาษา

งายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา แตความจริงในภาษา
ของทางวชิาการ ทางธรรมแทๆ ทานใชศัพทวา

๑. อธิศีลสิกขา
๒. อธิจิตตสิกขา
๓. อธิปญญาสิกขา
เรียกเต็มตองเรียกอยางนี้ แตบางทีเราเรียก

งายๆ วา มี ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญาสิกขา ซึ่ง
ไมถูกหลักวิชา

ถาจะเรียกใหส้ัน ตองเรียกวา ศลี สมาธิ
ปญญา ซึง่เปนศัพทสํ าหรับเรียกเปนหมวดธรรม
หรอืเปนการแบงประเภทเปนจํ าพวก แตถาเรียก
เปนตวัการฝกฝนเปนสิกขา ตองเรียกวา อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา

๑. อธิศีลสิกขา การฝกฝนในศีลอันยิ่ง หรือ
ฝกฝนใหมีศีลยิ่งๆ ข้ึนไป
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๒. อธิจิตตสิกขา การฝกฝนในเรื่องจิตที่ยิ่ง
หรอืฝกในเรื่องจิตใหยิ่งๆ ข้ึนไป

๓. อธิปญญาสิกขา การฝกฝนในปญญาอัน
ยิง่ หรอืการฝกฝนใหมปีญญายิง่ๆ ข้ึนไป

ในขัน้นี้จะอธิบายไวพอเปนแนว
๑. อธศิลีสิกขา ทีเ่รียกสั้นๆ วา ศีล เปน

เร่ืองชัน้นอก ชั้นกาย วาจา ความสัมพันธกับผูอ่ืน
และกบัสิ่งแวดลอมทั่วไป การไมเบียดเบียน ซึ่ง
เปนพื้นฐานเบื้องตนของการอยูรวมกันดวยดีกับผู
อ่ืนในสังคม และปฏิบัติตอวัตถุอุปกรณทั้งหลาย
ในทางที่ไมเกิดโทษ

๒. อธิจิตตสิกขา เปนการฝกลึกเขาไป มา
สูข้ันจิตใจ คือการพัฒนาในเรื่องจิตใจของตนเอง
ถาจะแจกแจงดวยภาษาสมัยใหม อธิจิตตสิกขา ก็
คือการฝ กฝนพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพจิตดี 
สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี

๑) คุณภาพจิตดี หมายความวา จิตใจมีคุณ
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ธรรม เชนมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีศรัทธา มี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเคารพ มีความ
กตัญู เปนตน

๒) สมรรถภาพจิตดี เชน มีขันติ ความอด
ทน สมาธ ิ ความมีใจต้ังมั่น อธิษฐาน ความเด็ด
เด่ียว วริิยะ ความเพียร สติความระลึกเทาทัน
เปนตน เปนจิตที่เขมแข็ง มีความสามารถ มีความ
พรอมที่จะทํ างานได

พระพทุธเจาตรัสวา จิตนี้ขอสํ าคัญอยูที่วา
เมือ่ฝกใหมีสมาธิแลว ก็จะใชงานไดดี เปนบาท
ฐานของปญญาตอไป ใชงานไดดี เรียกวา กมัมนยัีง
แปลวา จิตที่ควรแกการงาน หรือเหมาะแกงาน

๓) สุขภาพจิตดี จิตที่มีสุขภาพดี ก็สบาย มี
ปติ มปีราโมทย มีความเอิบอิ่ม แชมชื่น เบิกบาน
ผองใส สบายใจ และทํ าใจใหสบายไดเรื่อยๆ

การฝกตนในอธิจิตตสิกขา กอ็ยูในเรื่อง ๓
อยางนี ้คือมคุีณภาพ สมรรถภาพ และสขุภาพจติทีดี่
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๓. อธปิญญาสกิขา ฝกอบรมในเรือ่งปญญา
ปญญาก็คือความรู เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความ
เปนจรงิ หรือรูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต ทํ า
ใหมีจิตใจเปนอิสระ ไมตกอยูในอํ านาจครอบงํ า
ของกเิลส หรืออยูดีไดโดยไมตองพึ่งพากิเลส พน
ทกุขพนปญหา ปญญาเปนตัวคุมทาย ครบ
กระบวนการฝก

นีเ้ปนการกลาวโดยยอ ที่เราปฏิบัติกันใน
ทางพระพทุธศาสนาก็อยูในหลักเรื่อง ศีล สมาธิ
ปญญา หรือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา
สิกขา ๓ ขอนี้เทานั้นเอง

การศึกษา ๓ ดาน สํ าหรับประชาชน
มเีกรด็ที่ควรทราบเพิ่มอีกวา ตามปกติพระ

พทุธเจามักจะทรงสอนเรื่องสิกขา ๓ หรือ อธิศีล
อธจิติ อธิปญญา แกพระสงฆ ไมพบที่ทรงสอนแก
คฤหสัถ ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น ความจริงนั้นสอน
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เหมอืนกนั แตทานมีถอยคํ าใหมมาใชเพื่อให
เหมาะกับคฤหัสถ

จะเหน็วามีสิกขาสํ าหรับคฤหัสถ ๓ อยาง
เหมอืนกัน แตใชศัพทใหมเรียกวา ทาน ศีล และ
ภาวนา ไดยนิกันมาแตโบราณวา ทาน ศีล และ
ภาวนา รวมเปนชุดเรียกวา บญุกริิยาวัตถุ ๓ หรือ
บญุกริิยา ๓ อยาง แปลวาการทํ าบุญ โดยมากใช
กบัญาตโิยมคฤหัสถ ความจริงก็คือ ไตรสิกขานั้น
เอง แตมีขอแตกตางอยูที่การเนนยํ้ าขยายใหหนัก
แนนคนละดาน

ของพระใหสังเกตดู จะเห็นวาทานเนนดาน
ในมาก คือตัวเองภายในนี้เนนหนัก สวนของ
คฤหสัถเนนดานนอก ของพระมีอธิศีลเปนดาน
ภายนอกอยูขอเดียว พอถึงขอที่ ๒-๓ เนนเรื่องภาย
ใน คือ จติกบัปญญา แตของคฤหสัถจะเหน็วา

๑. ทาน เปนเรื่องภายนอก การอยูกับผูอ่ืน
ชวยเหลือสงเคราะหกัน



ห ล ัก แ ม่ บ ท ข อ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ต น66 ๕๙

๒. ศีล คือการไมเบียดเบียนผูอ่ืน ความ
เกีย่วของอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี ก็เปน
ดานนอกเหมือนกัน

คฤหสัถทานเนนดานนอก เพราะคฤหัสถมี
ชวีติเกีย่วของกับภายนอก อยูในสังคมวงกวางทั่ว
ไปของชาวโลกและยังเกี่ยวของกับวัตถุมาก ฉะนั้น
จงึขยายความขั้นตนกระจายออกไปมาก เปนทาน
กบัศีล แตสํ าหรับพระเนนเรื่องนามธรรมดานใน
เนนเรื่องจิตใจ คฤหัสถมีดานในขอเดียว คือ

๓. ภาวนา สํ าหรับคฤหัสถ ภาวนาในที่นี้ ก็
คือรวมขอ ๒ กับ ๓ ของพระ ไดแก จิตตภาวนา
และปญญาภาวนา ทั้งฝกอบรมจิตและพัฒนา
ปญญาเขามาอยูในขอ ๓ เปนภาวนาตัวเดียว ทั้ง
สมถภาวนา และ วปิสสนาภาวนา กอ็ยูในภาวนาขอ
เดียวหมด

จงึเหน็ชดัวา สํ าหรับคฤหัสถนั้น ทานเนน
ดานนอกมาก กระจายขอตนออกไป เพราะวาทาน
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กับศีลนั้นในทางหลักวิชาบางแหงถือวาเปนศัพท
แทนกนัไดดวย ทานก็เปนศีลอยางหนึ่ง เปนสวน
หนึง่ของศีล การแบงเปนทานกับศีล ก็เปนการ
ขยายเรื่องศีลนั้นใหชัดเจนออกไปอีก เปนรูปธรรม
เนนวตัถมุากข้ึน เนนภายนอกมากขึ้น

แมแตดานในสํ าหรับคฤหัสถคือขอภาวนา 
ทานกเ็นนการเจริญเมตตา ซึ่งก็จะเห็นวาเปนเรื่อง
ของความสัมพันธกับผูอ่ืน การที่จะอยูรวมกันดวย
ดี ตนเองก็มีจิตใจสุขสบายและก็อยูกับผูอ่ืนไดดี
ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวย

เปนอนัวา แมแตเรื่องภาวนา ซึ่งเปนดานจิต
และปญญา สํ าหรับคฤหัสถทานก็ไปเนนขอเมตตา
ทีเ่กีย่วของกับขางนอกมาก

บญุกิริยาวัตถุ ๓ ทีเ่รียกวา ทาน ศีล ภาวนา
นี ้บางแหงทานใชอีกชื่อหนึ่งวา ทาน สัญญมะ และ
ทมะ เปนไวพจนกัน

ทานกท็าน ศีลตรงกับสัญญมะ ทีว่าเมื่อกี้
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คือการควบคุมตนเองในการแสดงออกเพื่อไมให
เบยีดเบียนผูอ่ืน ไมกอความเดือดรอนเสียหายตอ
สังคม และทมะ กต็รงกับคํ าวาภาวนาอยูแลว

ตัวแทจริงตัวหลักใหญก็อยู ที่ทมะนั้นเอง 
สองขอแรกเปนการขยายหลักเบื้องตนใหชัดเจน 
ซอยละเอียดออกไป

นอกจากเรยีกบญุกริิยาวตัถแุลว ในคมัภีรอิติ-
วตุตกะแหงหนึง่ ทานบรรยายเปนภาษาบาลวีา ปฺุญํ
สิกฺขติ∗ เรียกเปนศัพท ก็คือบญุญสิกขา นัน่เอง ก็
สิกขานัน้แหละแตเปนสิกขาที่มุงคฤหัสถ คือเนน
การฝกในการสรางเสรมิคุณสมบติัทีดี่ ทีเ่รยีกวา
“บญุ” ใหเจริญงอกงามขึ้นในชีวิต หรือใหชีวิต
เจริญข้ึนในบุญเรียกวา บญุญสิกขา ม ี๓ ประการ
คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ทาน สัญญมะ ทมะ

นีเ้ปนความรูดานหลักวิชา อาจไมคอยพบกัน

                                                                  
∗ ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๐/๒๔๑
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โดยเฉพาะ สัญญมะ ทมะ แทบจะไมเคยพูดถึงกัน
เลย แตความจริงชุดนี้ก็วาตามหลักวิชาเหมือนกัน
เปนไวพจนของทาน ศีล ภาวนา

พดูถงึเรือ่งสกิขามากพ็อสมควร คงจะผานได
แตกอนจะไปถึงภาวนาขอแทรกอีกนิดหนึ่ง

เรือ่งแทรก: เครือ่งชวยและเครือ่งวดัการพฒันา
สํ าหรับคํ าวา พัฒนา นัน้ ในภาษาบาลีมี

ศัพทคลายกันอยูคํ าหนึ่งเรียกวา วุฒิ หรือ วัฒิ
วฒุ ิ แปลวาความเจริญ มีรากศัพท (ธาตุ)

เดียวกับพัฒนา วฒุหิรอืวัฒินี้เปนหลักธรรมสํ าหรับ
เอามาใชประกอบในการสรางความเจรญิหรอืพฒันา

ยกตัวอยาง วฒิุธรรม ทีเ่ปนหลักธรรมเบื้อง
ตน ทานสอนไวมี ๔ ประการ เรียกเต็มวา ปญญา
วฒิุธรรม แปลวาธรรมเปนไปเพื่อความเจริญแหง
ปญญา สํ าหรบัชวยในการพฒันาตนดานปญญา คือ
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๑. สัปปุริสูปสสยะ แปลวา คบหาสัตบุรุษ
คบคนดีมีปญญา มีคุณธรรม มีความรูความเขาใจ
ในธรรม ซึ่งเปนหลักความจริงความดีงาม

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงธรรม ฟงคํ าสั่งสอน
ทีแ่สดงความจริงความดีงามนั้น

๓. โยนิโสมนสิการ ท ําในใจโดยแยบคาย
รูจกัพิจารณาสิ่งที่ไดเลาไดเรียน สามารถจับ
สํ าเหนยีกเอามาดวยดี โยนิโสมนสิการเปนตัวแกน
ของการสรางปญญา ที่เรียกวาสํ าเหนียกนั่นแหละ
คือ รูจักจับ รูจักเลือกเอามาใชประโยชน

๔. ธมัมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมใหถูก
หลกั ที่ทานเรียกวา ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
หมายความวา ปฏิบัติธรรมสอดคลองกันตาม
ระบบความสัมพันธที่วา ธรรมขอนี้เปนไปเพื่อจุด
มุงหมายอะไร และไปสัมพันธกับธรรมขอไหน
ปฏิบติัดวยความตระหนักชัด และปฏิบัติใหถูก
ตองตามแนวตามความมุงหมายนั้น
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ธรรมชุดนี้เปนหลักประกอบที่สํ าคัญ เปน
หลกัชวยในการพัฒนานั่นเอง

นอกจากนั้น ยงัมหีลักที่เรียกวา วฒัิธรรม
สํ าหรับวัดความเจริญของอริยสาวก โดยเฉพาะ
อุบาสกอุบาสิกา วามีความเจริญในการพัฒนาตน
แคไหน วัดดวย วฒิัธรรม ๕ ขอ คือ

๑. ศรัทธา มคีวามเชื่อถูกหลัก เชื่อมีเหตุมี
ผลหรือไมเพียงไร

๒. ศีล มคีวามประพฤติดีงาม ถูกตองตาม
หลกัพระศาสนาแคไหน

๓. สุตะ มคีวามรูหลักธรรมคํ าสอนที่จะไป
ชวยตนเองและแนะนํ าผูอ่ืนไดพอสมควรไหม

๔. จาคะ มคีวามเสียสละ มีนํ้ าใจชวย
เหลือเผื่อแผผูอ่ืนเปนอยางไร

๕. ปญญา รูเขาใจความจริงตางๆ รูเทา
ทนัสภาวะของโลกและชีวิต พอทํ าจิตใจใหหลุด
พนเปนอิสระโปรงโลงไดแคไหน
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พุทธพจนเตือนใหมุงหนาพัฒนาตน
การพฒันาตนนี้ เปนหลักการแหงการเจริญ

งอกงามกาวหนายิ่งๆ ข้ึนเรื่อยไป ผูที่ดํ าเนินตาม
หลกัการพฒันาตน จะคิดเพียงวา เราจะรักษา
ความดงีามที่ไดบํ าเพ็ญมาแลว หรือพอใจวาเราได
ท ําดีมามากแลว พัฒนาตนมาดีแลว ไมได คนที่
พอใจอยางนั้น หรือทรงๆ อยูแคนั้น คือ หยุดอยู
หรอื คงอยูเทาเดิม ทานเรียกวา เปนคนประมาท
ผิดหลกัค ําสอนของพระพุทธเจา ขอใหพิจารณา
พทุธพจนตอไปนี้ เปนเครื่องเตือนใจ

"ภิกษุทัง้หลาย จะกลาวไปใยถงึความเสือ่ม
ถอยในกศุลธรรมทัง้หลาย เราไมสรรเสริญแมแต
ความคงอยูกบัทีใ่นกศุลธรรมทัง้หลาย เราสรรเสริญ
แตความกาวหนาในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมสรรเสรญิ
ความคงอยูกบัที ่ไมสรรเสริญความเสือ่มถอย

"อยางไรเปนความเสือ่มถอยในกศุลธรรมทัง้
หลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเทาใด โดยศรทัธา ศีล
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สตุะ จาคะ ปญญา ปฏภิาณ ธรรมเหลาน้ันของเธอ
ไมคงอย ู ไมเจริญขึน้ น้ีเราเรยีกวาความเสือ่มถอย
ในกศุลธรรมทัง้หลาย...;

“อยางไรเปนความคงอยูกบัทีใ่นกศุลธรรมทัง้
หลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเทาใด โดยศรทัธา ศีล
สตุะ จาคะ ปญญา ปฏภิาณ ธรรมเหลาน้ันของเธอ
ไมลด ไมเพ่ิม...;

“อยางไรเปนความกาวหนาในกศุลธรรมทัง้
หลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเทาใด โดยศรทัธา ศีล
สตุะ จาคะ ปญญา ปฏภิาณ ธรรมเหลาน้ันของเธอ
ไมหยดุอยู ไมลดลง..."∗

"นันทยิะ! อยางไร อริยสาวกชือ่วาเปนอยู
ดวยความประมาท? คือ อริยสาวกในธรรมวนัิยนี้
เปนผปูระกอบดวยความเลือ่มใสอยางไมหวัน่ไหวใน
พระพุทธเจา...เธอสนัโดษ (พอใจ) ดวยความเลือ่มใส
อยางไมหวัน่ไหวในพระพทุธเจาน้ัน...เปนผปูระกอบ

                                                                  
∗ องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑
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ดวยความเลือ่มใสอยางไมหวัน่ไหวในธรรม...เธอ
สนัโดษ (พอใจ) ดวยความเล่ือมใสอยางไมหวัน่ไหวใน
ธรรมนัน้...เปนผปูระกอบดวยความเล่ือมใสอยางไม
หวัน่ไหวในสงฆ เธอสนัโดษ (พอใจ) ดวยความเลือ่มใส
อยางไมหวัน่ไหวในสงฆน้ัน...เปนผปูระกอบดวยศลี
ทัง้หลายอนัเปนทีพ่อใจของพระอรยิเจา เธอ
สนัโดษ (พอใจ) ดวยศลีนัน้ ไมเพียรพยายามยิง่ๆ
ขึน้ไป เพ่ือสงดัในทวิา เรนในราตร ีเม่ือเธอเปนอยู
ประมาทอยางน้ี...ธรรมทัง้หลายยอมไมปรากฏ"∗

"ภิกษุยังไมถงึความสิน้อาสวะ อยาไดนอนใจ
เสยี เพียงดวยศลีและวตัร หรอืดวยความเปน
พหสูตู ดวยการไดสมาธ ิ หรอืดวยการอยูไดในที่
สงดั หรอืดวยการตระหนกัวา เราไดสมัผสัเนกขมัม
สขุทีป่ถุชุนไมเคยไดลิม้"∗∗

                                                                  
∗ สํ.ม. ๑๙/๑๖๐๑/๕๐๐
∗∗ ขุ.ธ. ๒๕/๒๙/๕๑



— ๔ —

หลักการพัฒนา
การพัฒนาตนที่รอบดาน

หลักที่ ๓ คือ ภาวนา ซึง่เปนตัวจริงของคํ า
วาพฒันา ดังที่ทานอธิบายภาวนาวา พฒันา และ
ปจจบุันนี้เรานิยมใชกันวาพฒันา กก็ลับไปตรงกับ
ของทานเขา นับวาดีมาก

ไดบอกแลววา ภาวนาเปนรูปคํ านาม รูปคุณ-
นามเปนกริยาชอง ๓ ทานใชวา ภาวิต แปลวา ผูที่
เจรญิแลว +อัตตะ หรือ อัตตา ที่แปลวาตน ก็เปน
ภาวติตัตะ แปลวา ผูมตีนอนัเจรญิแลว คือ มตีนอนั
พฒันาแลว ซึง่ตามปกติทานหมายถึงพระอรหันต
บางแหงจะเนนหมายถึงพระพุทธเจาโดยเฉพาะ

ในพระไตรปฎกบางแหงมีคนมาทูลถามพระ
พทุธเจา เขาเรียกพระองควา ทานผูเปนภาวิตัตตะ
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พระสารีบุตรอธิบายภาวิตัตตะไววา  กถํ  ภควา
ภาวิตตฺโต ทีว่าพระพุทธเจาเปนภาวิตัตตะ ผูมีตน
พฒันาแลวนัน้เปนอยางไร แลวทานกข็ยายความวา
ภาวติกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโญ∗ นี่
หลกัใหญมาแลว ที่วามีตนอันพัฒนาแลวก็คือ

๑. มกีายอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตกาโย
๒. มศีีลอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตสีโล
๓. มจีติอันพัฒนาแลว เรียกวา ภาวิตจิตฺโต
๔. มปีญญาอนัพฒันาแลว เรียกวา ภาวติปโฺญ
ตอจากนี้ทานขยายความออกไปอีก  เปน

ภาวติสตปิฏฐาโน ภาวติสมมฺปปฺธาโน ภาวติอทฺิธิปา
โท ภาวติอนิทฺริโย ภาวติพโล ภาวติโพชฌฺงโฺค ภา
วติมคโฺค แปลวา ไดพัฒนาสติปฏฐาน พัฒนาสัม
มปัปธาน พฒันาอิทธิบาท พัฒนาอินทรีย พัฒนา
พละ  พัฒนาโพชฌงค  พัฒนามรรค แลว

                                                                  
∗ ข.ุจู. ๓๐/๑๔๘/๗๑
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ทานบรรยายไวยาว ซึง่กร็วมอยูใน ๔ ขอ  คือ
ภาวติกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโญ นี้
คือคุณสมบติัของทานผูพฒันาตนแลว เอามาใชวดัได

ถามกีารพัฒนาตน เราก็เอาหลักนี้มาใชวัด
ดูวาพฒันาครบไหม ๔ ดานนี้ คือ    ๑. กาย ๒. ศีล
๓. จิต ๔. ปญญา

ภาวติกาย ภาวติศลี ภาวติจิต ภาวติปญญา เปน
รูปคุณนาม เปนคุณสมบัติของบุคคล ถาจะตั้งเปน
ศัพทนามใหเปนหัวขอธรรม ก็เปลี่ยนไปอีกรูปหนึ่ง
เปนภาวนา ก็จะไดศัพทดังตอไปนี้

๑. กายภาวนา การพฒันากาย
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล
๓. จิตตภาวนา การพัฒนาจิต
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา
ทนีี ้ จะตองอธบิายความหมายอกีหนอยหนึง่วา

ทีว่า พฒันากาย ศีล จิต ปญญา นั้นเปนอยางไร
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พฒันาความสมัพนัธกับสิง่แวดลอมทางวตัถุ
๑. กายภาวนา พฒันากาย อาจจะสงสัยวา

คงจะตองรับประทานกันใหญ รางกายจะไดเติบโต
หรอือาจจะบริหารรางกาย ออกกํ าลังอะไรตางๆ
พฒันากายใหแข็งแรง อันนี้ก็ไมผิดหรอก แตวามัน
ตองมหีลกัทีใ่หญกวานั้น ไมอยางนั้นการพัฒนา
กายอยางนี้อาจจะเสียก็ได คือจะรับประทานมาก
เพยีงเพือ่ใหรางกายใหญโต แลวอาจจะนํ ารางกาย
ไปใชในทางที่ไมดี

การพัฒนากํ าลังใหแข็งแรงอยางเดียวไมพอ 
ตามหลกัการนี้ทานยังไมถือวาเขาสูธรรม การ
พฒันากายในทางธรรมมีความหมายลึกซึ้งกวานั้น

ทานไขความวา พัฒนากายอยางไร กายนั้น
มุงเอาทีท่วาร ๕ ที่เรียกอีกอยางหนึ่งวาอินทรีย ๕
คือ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ซึ่งเปนดานเปนชองทางที่
จะตดิตอกับโลกภายนอก ถาเรียกตามภาษา
ปจจบุนักว็า ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย



พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ ำ ภ ร ณ์  ( ป . อ .  ป ย ุต ฺโ ต ) 79๗๒

ภาพ หรือเรื่องวัตถุสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปทางกาย
ภาพ ซึง่เราสัมพันธดวยตา หู จมูก ล้ิน กาย

การพฒันากาย ก็คือ พัฒนาความสัมพันธ
ทางทวารเหลานั้นใหดี ไมใหเกิดเปนโทษ ดังจะ
เหน็ในหลักอินทรียสังวร

การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกดวยดี เชน ตาของเราเห็นสิ่งแวดลอม
ภายนอก จะดูอยางไรใหไดประโยชน ไมเกิดโทษ
ท ําอยางไรจะใหเด็กของเราดูโทรทัศนเปน ใหเขารู
จกัเลอืกรับเอาสิ่งที่ดีมาใชประโยชน ไมเอาส่ิงที่
เปนโทษมา รูจักสัมพันธทางตา รูจักสัมพันธทางหู
เมือ่ไดยนิก็เลือกรับสิ่งที่ดี เชนหาฟงความรูที่เปน
ประโยชน ไมเอาส่ิงที่ราย ตลอดจนพัฒนาการใช
จมกู พัฒนาการใชล้ิน ฯลฯ

ล้ินกสํ็ าคญั มาเขาหลกัโภชเนมตัตญัตุา คือ
รูจกัประมาณในการบรโิภค เชนพระกม็หีลกัปฏิสังขา-
โย เรียกวาปจจเวกขณะ หรอืปจจัยปจจเวกขณ
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หมายถงึการพจิารณาปจจยั คือเมือ่จะบรโิภคปจจยั
๔ กใ็หพิจารณาโดยแยบคาย โดยมโียนิโสมนสิการ
วาที่เรารับประทานอาหารนี้ไมใชเพื่อมุงเอร็ดอรอย 
มใิชมุงจะเอาโกหรูหราสนุกสนานมัวเมา แตรับ
ประทานเพือ่ใหชวีติเปนไป เพือ่ดํ ารงอยูผาสกุ มสุีข
ภาพด ีแขง็แรง แลวจะไดท ํากจิหนาทีข่องตนดวยดี

เมือ่รับประทานอาหาร แทนทีจ่ะรับประทาน
โดยมุงความอรอยหรือความโก ก็ไปเนนที่คุณคา
ประโยชนที่จะได มองดูวารับประทานอะไรจึงจะมี
คุณคา ชวยชีวิตใหมีสุขภาพดี และเกื้อกูลแกการ
เปนอยูที่ดี ถาเปนพระก็จะไดต้ังใจบํ าเพ็ญสมณ
ธรรม โรคภัยก็จะไดเบียดเบียนนอย นี้เปนการ
พฒันาในดานความสัมพันธระหวางลิ้นกับรส

นอกจากนี ้ ก็สัมพันธใหดีทางดานกายกับ
ส่ิงสมัผัส (โผฏฐัพพะ) ภายนอก

นี้ คือการพัฒนากายในความหมายของ
ธรรมะ พดูงายๆ วา พัฒนาความสัมพันธของตัว
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เรากบัส่ิงแวดลอมภายนอกหรือวัตถุทั้งหลายใหดี
ขอนี ้ตองถือวาสํ าคัญ เพราะเปนหลักเบื้อง

ตน หลักสังวรอะไรตางๆ ก็เขามาในขอนี้หมด
ฉะนัน้ ในปจจุบันการศึกษานาจะเนนขอนี้ดวย ผูมี
การศกึษาจะตองมีการพัฒนากาย ซึ่งไมใชเพียง
วารางกายแข็งแรงเทานั้น ตองถามดวยวาเขามี
ความสมัพันธกับสิ่งแวดลอมดีไหม หากวามีแต
กายแข็งแรง แตสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไมดี เอา
กายที่แข็งแรงไปทะเลาะวิวาทแสวงหาสิ่งปรน
เปรอ จะยิง่เปนโทษมาก จะถือวามีการศึกษาไมได

พฒันาทางสงัคม ตอดวยพฒันาจติใจและปญญา
๒. ศีลภาวนา คือการพัฒนาศีล ไดแกการ

พฒันาในเรือ่งความสัมพันธทางดานกาย วาจา
กบับคุคลอื่นหรือเพื่อนมนุษยดวยกัน ขอกอน
สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ 
แตขอนี้เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย
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ดวยกนั มคีวามสัมพันธที่ดีงามอยางที่วามาแลว ที่
วาศีลคือการไมเบียดเบียน

แมแตศีลขอมุสาวาทที่สงสัยกันวา พูดอยาง
นัน้อยางนี้จะเปนพูดเท็จหรือไมเท็จอะไรตางๆ ถารู
สาระของศีลวา ศีลมุงที่ความไมเบียดเบียนก็จะ
สบายใจขึ้น

แพทยรูสึกวาจะมีปญหามาก หลายทาน
สงสยัวา จะพูดกับคนไขอยางนี้โกหกผิดศีลขอ
มสุาวาทไหม ที่จริงหลักก็มีอยูในเรื่องศีลนี้ ในที่
บางแหงทานบรรยายไวเลยวา เวนมุสาวาทคือเวน
จากการพดูเท็จเพื่อเห็นแกประโยชนตน ไมกลาว
วาจาเทจ็เพื่อทํ าลายประโยชนของผูอ่ืน

การกลาวเท็จที่เปนมุสาวาทนั้น สาระ
สํ าคัญอยูที่มุงจะทํ าลายประโยชนของผูอ่ืนทํ าให
เขาเสยีหาย ทานใชศัพทโบราณวา หักราน
ประโยชนของเขา

ถาเปนการพูดเพื่อใหคลาดจากความเปน
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จริง โดยมุงหักรานประโยชนของเขา เปนมุสาวาท
แท แตถาพูดเท็จอยางอื่นนอกจากนั้นก็มีโทษเบา
บางแลว เพราะมันไมเขาตัวประเด็นแทๆ

ที่พูดมานี้ก็นอกเรื่องแซงออกไปนิดหนึ่ง 
เปนอันวาเรื่องศีลประเด็นอยูที่วาไมเบียดเบียน
เปนสาระสํ าคัญ เมื่อไมเบียดเบียนแลวตอไปก็อยู
รวมกนัดวยดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถาเปนคฤหัสถ
กม็เีร่ืองทานเขามาดวย

ดานนี้เปนความสัมพันธทางสังคมที่ดีซึ่งจะ
ตองพัฒนาขึ้นมา

๓. จิตตภาวนา คือพฒันาจิตใจ ดานจิตใจ
นีไ้ดกลาวแลวในอธิจิตตสิกขา คือพัฒนาคุณภาพ
จติ พฒันาสมรรถภาพจิต พัฒนาสุขภาพจิต นี้เปน
การใชศัพทแบบสมัยปจจุบันใหเขาใจกันงาย ก็
ผานไปไดเลย

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา ก็
เหมอืนกบัอธิปญญาสิกขาที่พูดมาแลวนั้นเอง คือ
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การรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน
สภาวะของโลกและชวีติ ท ําจติใจใหเปนอสิระไดจน
ถงึข้ันสงูสดุ อยางที่มีคาถาสรรเสริญพระพุทธเจา

เมือ่พฒันาปญญาสูงสุด การพัฒนาขอตนๆ
กไ็ดรับการพัฒนาไปพรอมบริบูรณดวย มีคํ า
สรรเสริญพระพุทธเจาแหงหนึ่งวา

ยถาป อุทเก ชาตํ ปุณฺฑรีกํ ปวฑฺฒติ
น อุปลิปฺปติ โตเยน สุจิคนฺธํ มโนรมํ
ตเถว โลเก สุชาโต พุทฺโธ โลเก วิหรติ
น อุปลิปฺปติ โลเกน โตเยน ปทุมํ ยถา
แปลความวา เปรียบเหมือนวา ดอกบัวเกิด

ในนํ ้า เจริญงอกงามขึ้นมาในนํ้ า ไมติดดวยนํ้ า ซํ้ า
ยงัมกีลิน่หอมนาชื่นใจ ฉันใด พระพุทธเจาทรง
บงัเกิดดีแลวในโลก ทรงอยูในโลก แตไมติดโลก
เหมือนใบบัวไมติดนํ้ า ฉันนั้น

นี้คือลักษณะของคนที่พัฒนาตนไปจนถึงมี
ปญญาสูงสุด ตรัสรูแลว หมดสิ้นกิเลส เกิดในโลก
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อยูในโลก แตไมติดโลก เหมือนดอกบัวเกิดในนํ้ า
แตไมติดนํ้ า มีกลิ่นหอมนาชื่นใจ

ที่ทานกลาวมานี้ก็เปนคาถาสํ าหรับนํ ามาดู
คุณสมบติัของผูพฒันาตน เปนคตอัินหนึง่ซึง่ใหแนว
ความคดิวา ในการพัฒนาตนนั้น เราก็อยูในโลกนี้
แหละ แตเราไมติดโลก ไมแปดเปอนดวยโลก เหมอืน
ดอกบวัแมจะอยูในนํ้ า หรือบางแหงจะอยูในโคลน
ตม แตก็ไมติดไมเปอน กลับมีกล่ินหอมนาชื่นใจ
เอาไปบชูาพระกไ็ด อะไรท ํานองนี ้นีเ้ปนการพฒันา
ตนทีส่มบรูณแลว พระพทุธเจากม็คุีณสมบติัอยางนี้

จุดสมบูรณของการพัฒนาตน
เร่ืองการพัฒนาตนนี้ ไดพูดมาในแงมุม

ตางๆ ซึง่วาไปตามหลักวิชาหรือเนื้อหาในคัมภีร
ขอสรุปเปนจุดเนนวา พระพุทธศาสนายกยอง

ผูทีพ่ัฒนาตนวาเปนบุคคลสูงสุด อยางที่ไดยกพุทธ
ภาษิตมาแสดงวา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู
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มนษุย คนที่ฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด
เมือ่ยกยองผูที่พัฒนาตนแลว ก็มีจุดเนนขอ

ตอไป คือ พระพทุธศาสนานีถ้อืวา มนษุยเปนผูทีฝ่ก
ได หรอืนับถือศักยภาพในตัวมนุษยที่พัฒนาขึ้นได
เมื่อพัฒนาไดก็เนนความสํ าคัญของการฝกฝน
พฒันาตน ใหความส ําคญัมากแกการฝกฝนพฒันาตน

ฉะนัน้ จงึบอกวา ความดหีรอืความประเสริฐ
ของมนษุยนี้ อยูที่การฝกฝนพัฒนาตนนั้นเอง
เพราะมนษุยนั้น ถาไมฝกฝนพัฒนาแลว ก็ไมมีคุณ
คาอะไร ถาพัฒนาใหดีแลวก็ประเสริฐเลิศลํ้ า จน
กระทัง่แมแตเทพพรหมก็เคารพบูชา อาจเปนถึง
พระสมัมาสมัพุทธเจา แตถาไมฝกฝนพัฒนาตน ก็
อาจจะเต็มไปดวยสิ่งชั่วทราม อาจจะเลวรายตํ่ า
ตอยดอยกวาแมแตสัตวเดรัจฉานก็ได ฉะนั้น ใน
การปฏบิติัทางพุทธศาสนา จึงเนนความสํ าคัญ
ของการพัฒนาตนเปนอยางมาก

เมือ่พดูมาถึงนี่แลว ขอรวบรัดรวมความเปน
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การยํ ้าไววา จุดหมายของการพัฒนาตนจะถือวา
สํ าเรจ็ โดยมองที่การไดพัฒนาตนครบ ๔ ดาน

การพฒันาตนชนิดเต็มรูปแบบทั้ง ๔ ดาน
คือ ภาวนา ๔ นัน้ ตามปกติพระพุทธเจาตรัสใน
ลักษณะทีเ่รียกอยางปจจุบันวาเปนการวัดผล ดัง
นัน้ จงึใชในรูปที่เปนคุณสมบัติของคนที่พัฒนาตน
แลว โดยเปลี่ยนภาวนาเปน “ภาวิต”

ดังทีท่านเรียกคนที่พัฒนาตนแลว คือผูมีตน
ทีผ่านภาวนาแลววา  ภาวิตัตตะ  หรือ ภาวิตัตต
(ภาวิต+อัตต)

ภาวิต กม็ ี๔ (เชนเดียวกับภาวนา ๔) เพราะ
แยกเปนดาน กาย ศีล จิต และปญญาตามลํ าดับ
คนทีพ่ฒันาตนแลว จึงเปน ภาวิต ๔ ดาน คือ

๑. ภาวิตกาย มกีายทีพ่ัฒนาแลว คือ ได
พัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ปฏิบติัตอโลกแหงวตัถอุยางไดผลดี โดยเฉพาะดวย
อินทรยีทัง้ ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย  เชน ดูเปน
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ฟงเปน ใหไดปญญา และคุณคาที่เปนประโยชน
๒. ภาวิตศีล มศีีลทีพ่ัฒนาแลว คือ ได

พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
โดยอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางไมเบียดเบียน แต
อยูกันดวยไมตรี เปนมิตร เกื้อกูลกัน

๓. ภาวิตจิต มจีติใจที่พัฒนาแลว คือ ได
พฒันาจิตใจใหมีคุณสมบัติที่ดีงาม มีคุณธรรม
ความเขมแข็งมั่นคง และความสุข คือพัฒนาแลว
ทัง้ดานคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต

๔. ภาวิตปญญา มปีญญาที่พัฒนาแลว
คือ ไดพัฒนาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่ง
ทัง้หลายตามเปนจริง รูเทาทันความจริงของโลก
และชวีติ เขาถึงกฎธรรมชาติที่มีความเปนไปตาม
เหตปุจจัย เปนตน จนทํ าจิตใจใหเปนอิสระได เบิก
บานผองใส เปนอยูดวยปญญา

คนทีพ่ฒันาตนไดผลแทจริง จะมีคุณสมบัติ
เปนภาวิต ๔ ดานอยางนี้



บทเสริม
สงัคมตองมคีานยิมยกยองคนทีพ่ฒันาตน

ทนีี ้มองดูทางดานสังคม มีพุทธพจนตรัสไว
โดยมสีาระวา สังคมควรจะเนนหรือมีคานิยมใน
การยกยองบุคคลที่พัฒนาตน เพราะคานิยมเปน
เร่ืองส ําคัญมากในทางสังคม เปนเครื่องบิดผันนํ า
ทางสงัคมใหไปทางดีทางราย

ถาสงัคมมีคานิยมที่ไมดี เชนในเรื่องนี้ ถา
เราไมชวยกันยกยองบูชาผูพัฒนาตน แตไปยกยอง
บชูาคนดวยเหตุอ่ืนๆ เชน ความมั่งมีเงินทองหรือ
อิทธพิลอํ านาจ เมื่อสังคมเกิดคานิยมในทางอยาง
นัน้ แลวผลรายก็เกิดแกสังคมนั้นเอง แลวจะไป
โทษใคร เพราะมนุษยสรางคานิยมขึ้นมาเอง คา
นยิมนีเ้ปนมโนกรรม แลวมนุษยก็ไดรับผลของ
มโนกรรมที่เปนอกุศลของตนเอง
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ตรงขาม ถาเราพัฒนาคานิยมที่ดี ชวยกัน
เชดิชคูนทีพ่ฒันาตน คนที่มีการศึกษาที่ถูกตอง
สังคมกจ็ะดีงามขึ้น มนุษยที่เกิดมาภายหลังก็จะ
ถอืตามเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ วา
อะไรด ี อะไรเปนที่เชิดชูนิยมกันในสังคม แลวก็จะ
พยายามทํ าตาม

มคีาถาในพระธรรมบทอีกคาถาหนึ่ง ที่นา
จะน ํามาใชในกรณีนี้ ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนา
และมีคํ าวา ภาวิตัตตะ (ผูมตีนที่พัฒนาแลว) อยู
ดวย ทานสอนวา

มาเส มาเส สหสฺเสน โย ยเชถ สตํ สมํ
เอกฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมป ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยฺเจ วสฺสสตํ หุตํ
แปลวา ถึงแมบุคคลจะไปประกอบพิธีบูชา

สมํ ่าเสมอทุกเดือน ดวยทรัพยเดือนละ ๑,๐๐๐
ตลอด ๑๐๐ ป ก็ไมประเสริฐอะไร สูบูชาคนที่
พฒันาตนแลวแมเพียงขณะหนึ่งก็ไมได
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นอกจากนั้น ที่บอกใหบูชาคนที่ควรบูชานี้
คํ าวา “บูชา” นั้น ก็ไมใชหมายความวาเอาไปตั้งไว
บนแทน หรือใหทานนั่งบนอะไรสักแหง แลวก็เอา
ดอกไมธูปเทียนไปกราบไหวหรอก แตหมายความ
วายกยอง

อยางเรือ่งในภาษาบาลีวา มีคนยากจนคน
หนึง่ เปนคนขยันหมั่นเพียร ต้ังตัวไดดีมีทรัพย พระ
เจาแผนดินก็ทรง “บูชาเขาดวยตํ าแหนงเศรษฐี”
(สมยันัน้ ตํ าแหนงเศรษฐีมีการแตงต้ัง)

ในขอความนี้ก็คือใหยกยองคนที่พัฒนาตน
แลว ซึง่พระศาสนานี้สรรเสริญ จะเปนแนวทางที่ดี
ของสงัคม และเขากับหลักมงคล ๓๘ ประการ ใน
คาถาที่ ๑ ขอ ๓ ที่วา

ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
แปลวา การบชูาคนทีค่วรบชูาเปนอดุมมงคล

เปนมงคลสูงสุดที่จะนํ าชีวิตและสังคมใหเจริญกาว
หนา ฉะนัน้ในแงสังคม เร่ืองการพฒันาตนกสํ็ าคัญ
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พฒันาตนจนหมด(ความยดึมัน่)ตวัตน
สุดทายกเ็ขามาในตัวเองภายใน เมื่อพัฒนา

ตนแลว พัฒนาไปๆ กายก็พัฒนา ศีลก็พัฒนา จิต
กพ็ฒันา ปญญาก็พัฒนาดีแลว ก็เกิดความรูความ
เขาใจสิง่ทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติ
ธรรมดาของโลกและชีวิต รูเขาใจ อนจิจัง ทุกขัง
อนัตตา ปญญาพัฒนาแลวก็เลยรูวาตัวตนนี้ไมมี

ตกลงพฒันาตน พัฒนาไปพัฒนามาก็หมด
ตัวตน เปนสุดทายจบเลย

ความจริง ไมใชวาหมดหรอก โดยสมมุติก็
ยงัมอียู เปนเรื่องของภาษา

ทีว่าพฒันาตนนั้นก็ตองรูเทาทัน เราพูดตาม
ภาษาส ําหรับสื่อความหมายกัน เรียกวาตัวตนโดย
สมมุติ

เมื่อพัฒนาปญญาก็ทํ าใหรูเขาใจความจริง
เกีย่วกบัตัวตนวามันเปนอนัตตา คือ ไมใชวาหมด
ตัวตนหรอก แตรูทนัวาตวัตนทีย่ดึถอืกนันัน้ ทีแ่ทมนั
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ไมมี เมือ่รูวาเปนอนตัตาแลวกห็มดความยดึมัน่ (คือ
เมือ่ทีจ่ริงตัวตนมันไมมีอยูแลว ก็ไมตองหมดตัวตน
แตคนมีความยึดมั่นในตัวตนที่ไมมี จึงตองทํ าให
หมดความยึดมั่นนั้น แลวปญหาก็หมดไปเอง)

เมือ่ไมมีความยึดติดถือมั่นในตัวตน ก็ไมถูก
กระทบกระทั่ง เพราะไมมีตัวตนที่คอยรับกระทบ
ใหเกิดความทุกข

แตกอนนี ้ คนโนนวามาก็กระทบ ไปทํ าโนน
ไปมองเหน็รูอะไรทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็
กระทบเร่ือย เพราะมีตัวตนที่ยึดไว พะวงปกปองไว
คอยรับกระทบอยูเรื่อย แตพอเขาใจ มีปญญารู
แจมแจง หมดความยึดมั่นนั้น ก็ไมมีตัวไวรับ
กระทบ ก็หมดทุกข เรียกวาพนจากกิเลสและ
ความทกุข ก็ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ตอ
แตนั้น จะทํ าอะไรจะแกอะไรก็ตรงไปตรงมาตาม
เหตปุจจัย ไมทํ าไปตามกิเลส เปนอิสระแทจริง
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ถาไมพัฒนาตนก็เปนไปในทางตรงขาม คือ
ไมรูเขาใจตัวตนวาเปนอนัตตา ก็ยิ่งพัฒนาความ
ยดึมัน่ในตวัตน ตัวตนมันก็ขยายพอกพูนออกไป
พองออกไปพองออกไป อยูนานวันเขาตัวตนของ
เรากย็ิง่พองขยายใหญ พอขยายใหญก็ยิ่งทุกข
มาก เพราะตัวตนแคนี้ มันรับกระทบแคนี้มันก็ทุกข
แคนี ้ พอนานๆ เขามันขยายออกไป ขยายออกไป
อยูกบัส่ิงนั้นสิ่งนี้ ก็มีตัวตนที่รับกระทบมากขึ้นๆ ก็
ทกุขหนักเขาทุกที

ถาเราอยูในโลกไมเปน ก็ติดโลก แลวก็ยึด
ทกุอยางในโลก เชน ของทีเ่ราม ีทีเ่ราเขาไปเกีย่วของ
เรากย็ดึทุกอยาง เรายึดอะไร ตัวตนของเราก็ขยาย
ไปอยูกบัมัน ส่ิงนั้นก็ผนวกเขาเปนตัวตนของเรา

เรามแีกวใบหนึ่ง แกวใบนั้นก็เปนตัวตนของ
เราดวย ตัวเราขยายไปอยูกบัแกว เรามบีานหลงัหนึง่
ตัวตนของเรากแ็ผขยายไปครอบคลมุบาน เรามอีะไร
ตัวตนของเราก็ขยายไปผนวกเขา ตัวตนก็ใหญ
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ออกไปๆ จนในที่สุด ส่ิงกระทบก็เขามากระทบมาก
มายจนรบัไมไหวเลย วันหนึ่งไมรูกระทบเทาไร

ยิ่งตัวตนใหญก็ยิ่งมีโอกาสมีขอบเขตมีแดน
ทีจ่ะรบักระทบมาก ก็เลยทุกขมาก จะทํ าอะไรจะ
แกไขอะไรกท็ ําดวยกเิลสทีเ่หน็แกตน ท ําไปตามแรง
ความรูสึกที่ถูกบีบ ไมทํ าใหตรงตามเหตุปจจัย ก็
เลยยิ่งเกิดปญหามาก

ฉะนัน้ จงึจ ําเปนตองพัฒนาตน เพื่อจะรูเทา
ทนั เขาใจอนัตตา มองเห็นความไมมีตัวตน จะได
หมดความยึดมั่นในตัวตน แลวก็จะหมดความ
ทกุข พนจากกิเลส มีจิตใจเปนอิสระ เปนอันวา
เร่ืองการพัฒนาตนก็นาจะจบเพียงนี้

เร่ืองที่กลาวมาก็เหมือนดังที่พูดไวขางตน 
คือเนนการพูดตามหลักวิชาหรือตามคัมภีรตาม
ตํ ารา ความรูในคัมภีรหรือในตํ ารานั้นจะเปน
ประโยชนอยางแทจริงก็ต อเมื่อรู จักเอามาใช 
ประโยชน เอามาปฏิบัติ ถาไมมีผลในการปฏิบัติ
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แลวความรูในตํ าราก็ไรความหมาย
ขอนีก้ม็าสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของกลุม

หรอืโครงการที่วา จุดมุงหมายในการตั้งโครงการ
นัน้มุงเนนที่การปฏิบัติ เรามาพัฒนาตนในแงการ
ปฏิบติั คือเอาธรรมมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
ประจ ําวนั ท ําใหดับทกุขได ใหจติใจปลอดโปรงผอง
ใสมคีวามสุข มีความรมเย็นทั้งตัวเองและอยูรวม
กบัผูอ่ืนดวยดี สังคมนี้ก็จะมีความสุขความเจริญ

ฉะนัน้ ถาหากวาไดนํ าความรูทางตํ ารานี้มา
โยงใชในทางปฏิบัติใหสํ าเร็จประโยชน ก็จะเขากับ
วตัถปุระสงคของโครงการ และทั้งเปนการถูกตอง
ตามธรรมดวย

ในทีสุ่ดนี ้อาตมภาพขออนโุมทนา อางองิคณุ
พระรตันตรัย อํ านวยพรแดทานผูใฝธรรมทุกทาน
ขอจงเจรญิงอกงามในธรรมปฏบิติั บ ําเพญ็ประโยชน
ตนและประโยชนทานใหสํ าเร็จสมตามมุงหมาย มี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกันทุกทาน เทอญ
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อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา 
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ     โย ติวากฺยํ ติติกฺขติ

บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน
ผู้ที่ฝึกตนให้อดทนต่อคําล่วงเกินของผู้อื่นได้

เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์

(พุทธศาสนสุภาษิต)


