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เยาวชน  กับ  ศีลธรรม 
คําบรรยายประจําวันเสาร 

ที่ลานหินโคง  ณ  สวนโมกขพลาราม  ไชยา 
ภาควิสาขบูชา  พ.ศ.๒๕๒๐ 

 
ของ 

 
พุทธทาสภิกขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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มูลนิธิธรรมทาน  ไชยา 
จัดพิมพ 

พิมพครั้งที่หนึ่ง ๒๗   ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๑๖ จํานวน  ๑,๕๐๐  เลม 
พิมพครั้งที่สอง ๑๗  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๓๗ 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  ไมเส่ือมคลาย      ทุกวันนัด  สนทนา  
อยาเลิกแลงตามบัญชา  องคพระพุทธ  ไมหยุดเลย.ก็เหมือนฉัน  ไมตาย  กายธรรมยัง.ทําใหแจง  ที่สุดได  
เลิกตายกันฯ 

 
พุทธทาส  อินฺทป ฺโ 
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คําปรารภ 
(ในการพิมพคร้ังที่  ๒ ) 

ท านอาจารยพุ ทธทาสได ละสั งขารเมื่ อ   ๘  กรกฎาคม   ๒๕๓๖  พุ ทธศานิ กชน   และ 
ศิษยานุศิษยพรอมใจกันจัดงานฌาปนกิจสรีระของทานอาจารย   ตามเจตนารมยของทาน 
ในวัน  ขึ้ น  ๑๓  ค่ํ า  เดื อน  ๑๐  ซึ่ งตรงกับวันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๓๖  และได รวมใจกันจัดงาน 
วันพุทธทาสสรีรฌาปนานุสรณ ขึ้นในวันครบรอบปแหงการฌาปนกิจสรีระของทาน  ซึ่งตรงกับ 
วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๓๗  เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณอันหาที่เปรียบมิไดของทานอาจารย 

ตลอดชีวิตของทานอาจารยพุทธทาสไดอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  ไดศึกษาพระไตรปฎก 
คนควาธรรมะ  และนําธรรมะที่ละเอียดออนในพระพุทธศาสนามาสอนพวกเรา  ธรรมะที่ท านสอน 
นั้นมิใชเปนเพียงทฤษฎีเทานั้น  หากเปนทฤษฎีที่ทานทดลองปฏิบัติอยางเห็นผลแลว  เปนคําสอนท่ี 
เปนแกนแทของพระพุทธศาสนา  เปนคําสอนที่นํามาประยุกตใชให เปนประโยชนในการดํารงชีวิต 
ประจําวัน  และเปนประโยชน สูงสุดแกชีวิตของทุกคน  ผลงานเขียนและงานพูดที่ สําคัญๆของทาน 
ได รับการตีพิมพออกมา  ในหนังสือชุดธรรมโฆษณ   ซึ่งทานอาจารยพุทธทาสไดกลาววา  หนังสือ 
ชุด  “ธรรมโฆษณ”  เปนสิ่งแทนตัวทาน 

ทานอาจารยพุทธทาสไดให เขียนขอความ  “ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก”  ติดไว 
ที่หนาศาลาธรรมโฆษณ   ในวันกอนที่ท านจะลมปวยครั้งสุดทายเพียง  ๒-๓  วันเทานั้น  นาจะถือ 
เปนมรดกชิ้นสุดทายที่ทานไดฝากไวกับพวกเราทุกคน  เพื่อเตือนพวกเราใหนึกถึงความสําคัญเรื่อง 
ศีลธรรมของเยาวชนใหมากถึงขนาดให เกิดสันติภาพแกโลกได   อนาคตของมนุษยจะเปนอยางไร 
ขึ้นอยูกับเยาวชน  แตแนวความคิดและการดําเนินชีวิตของเยาวชนซึ่งเปนความหวังของเรานั้น 
ขึ้นอยูกับสังคมและผู ใกลชิด  ไดแก   บิดา  มารดา  ผูปกครอง  ครู  อาจารย   ฯลฯ  ดังนั้น  การ 
สรางเยาวชนใหเปนอภิชาตบุตรจึงเปนงานที่มีความจําเปน และ  ทาทายเปนอยางยิ่ง 

คณะเจาภาพมีความภูมิ ใจและปติปราโมทย เปนอยางยิ่ ง  ที่มี โอกาสแสดงความกตัญ 
กตเวทิตาตอท านอาจารยพุทธทาส   ในวันพุทธทาสสรีรฌาปนานุสรณ  ๒๕๓๗  ดวยการ 
พิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณ   อันเปนรดกทางปญญาของทาน  เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีหลักยึด 
และมองเห็นภาพพจนที่สามารถปฏิบัติ ได   โดยเฉพาะเรื่อง  “เยาวชนกับศีลธรรม”  ซึ่งเปนเรื่องที่ 
ทานอาจารยใหความสําคัญยิ่ ง  และเปนเรื่องที่สอดคลองกับขอความซึ่ งนาจะถือไดวาเปน 
มรดกชิ้นสุดทายที่ทานอาจารยพุทธทาสไดฝากไวกับพวกเราทุกคน 

คณะเจาภาพมีความประสงคที่ จะแสดงการระลึกถึงพระคุณอยางที่ สุด  ของ  บิดา  มารดา 
ปู  ยา  ตา  ยาย  ที่ลวงลับไปแลว  ซึ่งใครขอกลาวนามในที่นี้คือ 

คุณพอสวัสดิ์  คุณแมสุคนธ  สระตันติ์ 
คุณปูสม  คุณยาขาว  สระตันติ์ 
คุณตาเทียม  คุณยายแดง  ศิริจันทรา 

ผลานิสงสไดในการพิมพหนังสือธรรมโฆษณเลมนี้  คณะเจาภาพขออุทิศแกบุคคลที่กลาว 
นานมาแลว ตลอดจนบรรพบุรุษตระกูลวงศ และเพื่อนมนุษยผูเกิด แก เจ็บ ตาย ทุกทาน 

www.buddhadassa.in.th

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



www.buddhadassa.in.th

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



www.buddhadassa.in.th

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



www.buddhadassa.in.th

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



คําปรารภ 

(ในการพิมพ  คร้ังที่  ๑/๒๕๒๒) 
ธรรมโฆษณฉบับ  “เยาวชนกับศีลธรรม”  นี้  ผูจัดพิมพไดเลือก 

คําบรรยายภาคมาฆบูชาของทานอาจารย  พุทธทาสภิกขุ  บรรยายระหวางวันเสารที่  ๑ 
มกราคม  ๒๕๒๐  ถึงวันเสารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๒๐  ณ  สวนโมกขพลาราม  อําเภอไชยา; 
นํามาจัดพิมพไวในพุทธศาสนา  เปนชุดธรรมโฆษณลําดับท่ี  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. 

ธรรมโฆษณชุดสงเสริมศีลธรรมน้ี  โดยเฉพาะที่จัดพิมพแลว  รวมไว  ณ 
หองสมุด  “กระทอมธรรมโฆษณ”  รวม  ๕  เลม  คือ  ศีลธรรมกับมนุษยโลก,  
อริยศีลธรรม,  การกลับมาแหงศีลธรรม,  ธรรมสัจจสงเคราะห,  ธรรมะกับการเมือง, 
เลมท่ีพิมพเสร็จเปนปจจุบันคือ  เยาวชนกับศีลธรรม” ;รวมเปนชุดสงเสริมศีลธรรม 
๖  เลม. 

ธรรมโฆษณชุดสงเสริมศีลธรรมทั้งหมด  มีขอความนาคิดนาคน  เพื่อปลูก 
ฝงศีลธรรม  อยางที่มองเห็นภาพพจนอันสามารถปฏิบัติได  สําหรับผูที่มีกําลังใจจะ 
ปฏิบัติ;  และมีแนวเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุง  เสริมสรางศีลธรรม  โดยมิตอง 
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 
“ธรรมทานมูลนิธิ”  จนได.  ทานผูเปนทานบดีครั้งนี้  คือ  แพทยหญิง  เสริมทรัพย 
ดํารงรัตน  แหงโรงพยาบาล  จังหวัดสระบุรี  กับญาติพี่นอง  ไดบริจาคคาพิมพตั้ง 
เปนทุนหมุนเวียนไว  ณ  สวนอุศมมูลนิธิ  เพื่อจักไดดําเนินงานตามโครงการ  “กระทอม 
ธรรมโฆษณ  ของ  พุทธทาสภิกขุ”  ตอไปไดอีกดวย. 

การดําเนินงานจัดพิมพ,  จัดแจก,  และจําหนาย,  คงจัดตามหลักการใน 
แนวธรรมทานปริวรรตนของธรรมทานมูลนิธิ.  เงินรายไดจาการรับบริจาคสมทบก็ดี 
หรือจากการจําหนายหนังสือธรรมโฆษณเลมน้ี  ในราคา  ที่เอากุศลเปนกําไร  นี้ก็ดี 
สวนอุศมจักไดรวบรวมไวเปนทุนสําหรับพิมพหนังสือธรรมโฆษณชุดอื่นๆ  ของทาน 
“พุทธทาสภิกขุ”  ตอไป. 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย  เปนแรงบันดาลใจใหทั้งทานผูสรางและ 
ผูใชหนังสือนี้  ไดประสบเห็นคุณคาอันเปนประโยชนยิ่ง  แลวเปนกําลังใจใหรวมมือกัน 
นําศีลธรรมกลับมาใชเปนที่พึ่ง  ในชีวิตประจําวันสําหรับตนเอง  และสงเสริมผูอื่น 
ตามความสามารถใหไดมีศีลธรรม  แตละขั้นละตอนแหงวิวัฒนาการของแตละชีวิตเถิด, 
เพื่อสันติภาพจักไมเปนหมัน. 

 
สวนอุศมมูลนิธิ 

๗๗  หมู  ๖  ต. หนองบอน 
ถนนสุขุมวิท  ซอย  ๑๐๓ 

กรุงเทพฯ  ๑๑ 
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เยาวชน กับ ศีลธรรม 
 
 

คําบรรยายประจําวันเสาร 
ที่ลานหนิโคง  ณ  สวนโมกขพลาราม   ไชยา 

ภาคมาฆบูชา   ๒๕๒๐ 
 

ของ 
พุทธทาสภิกขุ 
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สารบาญ 
เยาวชน  กับ  ศีลธรรม 

 
๑.  ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน     ….     ….     ….     ….    …. หนา ๑ 
๒.  เยาวชนอภิชาตบุตร   ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ” ๒๘ 
๓.  การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน           ….    ….    ….    …. ” ๗๘ 
๔.  ศาสตรในการสรางเยาวชน           ….    ….    ….    ….    …. ” ๑๒๑ 
๕.  ตรีรัตนศาสตรสากล            ….    ….    ….    ….    ….    …. ” ๑๖๕ 
๖.  พุทธศาสตรสําหรับเยาวชน           ….    ….    ….    ….    …. ” ๒๐๕ 
๗.  ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน          ….    ….    ….    ….    …. ” ๒๕๘ 
๘.  สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน           ….    ….    ….    ….    …. ” ๓๑๐ 
๙.  ไทยตรียางคศาสตรสําหรับเยาวชน         ….    ….    ….    …. ” ๓๖๒ 
๑๐.  ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน    ….    ….    ….    …. ” ๔๐๐ 
๑๑.  ทางเขวและทางตรงของเยาวชน           ….    ….    ….    …. ” ๔๓๕ 
๑๒.  ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย          ….    …. ” ๔๘๙ 
 
 

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        ….    …. ๑๗ 
ตองดึงเยาวชนเขาสูทางธรรมะ,  อยาแพแกวัตถุ,  จึงจะสงบ        ….    …. ๑๘ 
ธรรมะหรือศาสนาจะชวยโลกสูทางสงบได        ….    ….    ….    ….    …. ๑๙ 
ปญหาเกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะ 

ขอ  ๑.  เยาวชนไมไดรับการแวดลอมท่ีถูกตองมาตั้งแตเกิด      …. ๒๐ 
 ”    ๒.  การศึกษาอบรมไมถูกตอง,  หลงอยูแตเรื่องกิน  กาม  เกียรติ  …. ๒๑ 
”  ๓.  ไมไดรวมมือหรือโอกาสแหงความถูกตอง  ไปเปนเหยื่อของกิเลสเสีย ๒๒ 

ปญหาเยาวชนที่แกกันอยูแลวนั้นยังแกไมได  เชน  :- 
      ระบบจัดใหมีการเรียน,  ลูกเสือ,  เยาวชน,  เยาวพุทธ,  สามเณร    …. ๒๓ 
พุทธบริษัทพึงพยายามชวยใหเกิดอภิชาตบุตรยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป          ….    …. ๒๕ 
ย้ําใหเขาใจวา  จุดหมายปลายทาง  ตองทําใหเยาวชนดีกวาพันธุเดิม    …. ๒๖ 
 

๒.  เยาวชนอภิชาตบุตร 
ทบทวนสรุปคําบรรยายครั้งที่  ๑    ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๒๘ 

พิจารณาดูความรูสึกของทุกคนในเรื่องเยาวชน       ….    ….    …. ๒๙ 
พุทธบริษัทควรชวยกันสรางเยาวชนใหเปนคนดี      ….    ….    …. ๓๐ 
"จิตคิดจะใหสบายกวาจิตที่คิดจะเอา"   ….    ….    ….    ….    …. ๓๑ 

เยาวชนเปนผูสรางโลกอนาคต  :-    ….    ….    ….    ….    …. ๓๒ 
โลกแผนดิน,  โลกการเปนอยู,  โลกจิตใจ           ….    ….    …. ๓๒ 

ลักษณะของเยาวชนในหลักพุทธศาสนา  มี  ๓  ขั้น     ….    ….    ….    …. ๓๓ 
บัณฑิตปรารถนาบุตร  อภชิาต,  อนุชาต,  ไมตองการ  อวชาต       ….    …. ๓๔ 
ตองการอภิชาตบุตรก็ตองมีบิดามารดาเปนพันธุ          ….    ….    ….    …. ๓๕ 
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 [๔] 
 
สรางอภิชาตบุตรไดก็จะเปนโลกแหงมนุษยผูเปนอภิชาตบุตร      ….    …. ๓๖ 
ถาสรางอภิชาตบุตรได  ความสงบสุขของมนุษยจักมีได     ….    ….    …. ๓๗ 
ปญหาในการอบรมเด็กใหเปนอภิชาตบุตร       ….    ….    ….    ….    …. ๓๘ 
สมัยนี้เด็กดีขึ้นในแงอนามัย,  ความรู,  ฉลาด,  สามารถ     ….    ….    …. ๓๙ 
ในแงของศีลธรรม  เด็กดีกวาบิดามารดาหรือไม  ?  ยังเปนปญหา        …. ๔๐ 
พิจารณาดูศีลธรรมของคนสมัยปจจุบัน   ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๑ 
เขาเหยียดหยามขนบธรรมเนียมประเพณี  ศีลธรรม  วัฒนธรรม   ….    …. ๔๒ 
เขาเกลียดขนบธรรมเนียมที่ดี  เพราะไมรูจักและเขาใจผิด   ….    ….    …. ๔๓ 
เขาไมมีความรูความหมายในศาสนา,  บิดามารดา,  บุญบาป,  โลกอื่น …. ๔๔ 
เขาไมรูจักบุญ-บาป-โลกอื่น;  รูแตเรื่องกิน – กาม – เกียรติ   ….    ….    …. ๔๕ 
เขารูจักแตเรื่องเงิน;  รูจักโลกอื่นที่ดีกวาเสียบาง  จิตใจจะไมมืด    ….    …. ๔๖ 
โลกอื่น  หมายถึงทําจิตใจใหมีภาวะสะอาด  สวาง  สงบ  ก็ได       ….    …. ๔๗ 
ยิ่งศึกษามาก  ยิ่งชอบทําบาบ่ิน,  ชอบยาเสพติด         ….    ….    ….    …. ๔๘ 
เด็กสมัยโบราณกับสมัยใหม;  ไหนทําใหพอแมหนักใจมาก ? ….    ….    ….  ๔๙ 
เขาขาดความรูอันเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย   ….    ….    ….    ….    …. ๕๐ 
เพราะเขาไมรูวาเกิดมาทําไม,  ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร ?      ….    ….    …. ๕๑ 
ตองเรงสอนใหรูวาเกิดมาทําไม;  จะไดมีความคิดเปนสัมมาทิฏฐิ   ….    …. ๕๒ 
เขาไมรูความหมายถูกตองของคําวา  "พอแม,  บุญบาป,  นรกสวรรค"    …. ๕๓ 
ปจจุบันหลงแตเรียนหนังสือ,  ไมถายทอดศีลธรรมจากบิดามารดา    …. ๕๔ 
คนฉลาดตองไมทําบาป  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น         ….    …. ๕๕ 
อภิชาตบุตรตองสรางสรรคความสงบสุข,  ไมทําลายตนหรือผู       ….    …. ๕๖ 
บิดามารดาตองไมเขาใจผิดวาประพฤติธรรมะแลวไมรวย     ….    ….    …. ๕๗ 
ความตองการอภิชาตบุตรควรเปนอุดมคติมั่นใจ;  ไมใชเพอฝน      ….    …. ๕๘ 
อภิชาตบุตรตองจัดรากฐานโลก  ๓  ประการที่กลาวขางตนใหดีขึ้น         …. 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 
ศีลธรรมสมบูรณแบบไดแกเวนขอท่ีควรเวน,  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 
ตองไมหลงวตัถุนิยม,  ชวยกันทําใหศีลธรรมกลับมา    ….    ….    …. ๗๖-๗๗ 
 

๓.  การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน     ….    ….    ….๗๘ 
คําปรารภและทบทวน          ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๗๘  -  ๘๗ 
ปญหาที่จะสรางเยาวชนสมัยนี้มีเหยื่อของกิเลสมาก          ….    ….    …. ๘๘ 
เด็ก  ๆ  ถูกมอมเมาจนเฟอในเรื่องเสรีภาพและวัตถุนิยม    ….    ….    …. ๘๙ 
เขาหลงรสอรอยของวัตถุ,  พรอมท่ีจะเอาเปรียบ,  เห็นแกตัว        ….    …. ๙๐ 
ฝายพอแมผูแกจะตองมีสัมมาทิฏฐิและสมรรถภาพเพียงพอ        ….    …. ๙๑ 
ถาผูรับผิดชอบเรื่องนี้ขาดสัมมาทิฏฐิจะแกยาก;  ดูตัวอยางที่ยกมา ๙๒–  ๙๕ 
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 [๖] 
 
การสรางเยาวชนมีอุปมาดังปลูกตนไม    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๙๖ 
มี  ๓  ขอ  :  พันธุดี,  ตองบํารุงรักษา,  ตองตัดแตง    ….    ….    ….    …. ๙๗ 
พิจารณาดูการอบรมขัดเกลาของคนโบราณบาง       ….    ….    ….    …. ๙๙ 
อุบายฝกคนของพระพุทธเจามีทั้งหยาบและละเอียด         ….    ….    …. 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,  ปฏบัิติ,  และแสดงผลงาน    ….    …. ๑๑๑ 
ขอ  ๕.  มีสิ่งกระตุน  เชน  รางวัล,  สรรเสริญ,  ปลอบโยน  ฯลฯ ๑๑๒ 

 
อุบายหยาบ  หรือท่ีเรียกวาพระเดช 

ขอ  ๑.  ตักเตือน,  ติเตียน,  ทําใหละอาย    ….    ….    ….    …. ๑๓๓ 
ขอ  ๒.  คาดคั้นขมขูจะลงโทษ           ….    ….    ….    ….    …. ๑๑๓ 
ขอ  ๓.  การลงโทษซึ่งมีหลายวิธี         ….    ….    ….    ….    …. ๑๑๓ 
ขอ  ๔.  ใหเปดเผยความผิดตอหนาธารกํานัล       ….    ….    …. ๑๑๔ 
ขอ  ๕.  ฆาเสียตามวิธีของอริยวินัยคือไมยุงดวย   ….    ….    …. ๑๑๔ 

การวัดผลตองวัดดูวาไดผลมากนอยเพียงไร    ….    ….    ….    ….    …. ๑๑๕ 
ปญหาสําหรับพอแมที่ตั้งใจจะสรางเยาวชนตองรูคือ  :-    ….    ….    ….  ๑๑๖ 

ขอ  ๑.  เด็ก ๆ   ขาดความรูอันถูกตองในเรือ่งชาต,ิศาสนา,พระมหากษัตริย ๑๑๗ 
ขอ  ๒.  ขาดความรูความเห็นในเรื่องความรอดอันแทจริง        …. ๑๑๗ 
ขอ  ๓.  เขาเสียนิสัยในเรื่องเสรีภาพ,  ประชาธิปไตย      ….    …. ๑๑๗ 
ขอ  ๔.  เขาเสียนิสัยที่ถูกอบรมวา  ผูอื่นตองตามใจเขา  ….    …. ๑๑๗ 

      ขอ  ๕.  เขาอยูในทามกลางสิ่งเยายวนมากเกินไป      ….    ….    …. ๑๑๘ 
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 [๗] 
 

๔.  ศาสตรในการสรางเยาวชน          ….    ….    ….๑๒๑ 
คําปรารภและทบทวน         ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๒๑-๑๒๕ 
เครื่องมือท่ีจะสรางเยาวชนเพื่อสันติสุขของโลก        ….    ….    ….    …. ๑๒๖ 
ตองศึกษาใหเขาใจความหมายของคําวา  "ศาสตร"           ….    ….    …. ๑๒๗ 
ศาสตรที่ใชกันยังฟนเฝอ;  แทจริงแปลวาเครื่องตัด    ….    ….    ….    …. ๑๒๘ 
คําพูดของมนุษยมีความหมายเลื่อนสูงขึ้นได    ….    ….    ….    ….    …. ๑๒๙ 
มีตัวอยางเชนความหมายของ  มรรค  ผล  นิพพาน   ….    ….    ….    …. ๑๓๐ 
"ศาสตร"  ความหมายเดิม  คือของมีคมตัดไดทุกอยาง        ….    ….    …. ๑๓๑ 
ตองนํา  "ศาสตร"  มาใชตามความหมายที่ถูกตอง      ….    ….    ….    …. ๑๓๒ 
ผลท่ีเราประสงคจะไดจากคําวา  "ศาสตร"  มี  ๕  อยาง:-     ….    ….    ….  ๑๓๓ 

๑.  สัจจะคือความจริง  หรือธรรมสัจจะ         ….    ….    ….    …. ๑๓๔ 
๒.  ความดีอันเปนอริยะทําลายขาศึกได        ….    ….    ….    …. ๑๓๔ 
๓.  ความงาม  คือ  สะอาด  บริสุทธิ์  ไมรกหูรกตา           ….    …. ๑๓๕ 
๔.  มีความถูกตองเพื่อจะมสีันติทั้งสวนบุคคลและสังคม          …. ๑๓๕ 
๕.  มีความเปนธรรมถูกตองตามธรรมชาติ    ….    ….    ….    …. ๑๓๕ 

ทั้ง  ๕  ประการตองเปนธรรมไมใชของกิเลส    ….    ….    ….    ….    …. ๑๓๖ 
คําวา  "ศาสตร"  ตองคงความหมายเดิม  สําหรับตัด          ….    ….    …. ๑๓๗ 
ศาสตรของพุทธบริษัทควรจะมี  ๓  :  พุทธศาสตร,  ธรรมศาสตร,  สังฆศาสตร ๑๓๘ 
พุทธศาสตรสาํหรับรู,  ธรรมศาสตรสําหรับปฏิบัติ,  สังฆศาสตรสําหรับผูกพันกัน ๑๓๙ 
เรียกชื่อใหมวา  พุทธิศาสตร,  จริยศาสตร,  สัมพันธศาสตรก็ได    ….    …. ๑๔๐ 
คําทั้ง  ๓  เราประยุกตมาจาก  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ      ….    …. ๑๔๑ 
ทั้ง  ๓  ศาสตรจะเปนศาสตราตัดปญหาได      ….    ….    ….    ….    …. ๑๔๒ 

www.buddhadassa.in.th

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



 [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 
 

๕.  ตรีรัตนศาสตรสากล          ….    ….    ….    ….๑๖๕ 
คําปรารภและทบทวน       ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๖๕-๑๖๗ 
เหตุผลท่ีใชคําใหม  เพราะตองการใหทันสมัยและประหยัด       ….    …. ๑๖๘ 
ที่ใชคํา  "ตรี"  เพราะสําเร็จประโยชนทั้งฝายพุทธและอื่น ๆ        ….    …. ๑๗๐ 
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 [๙] 
 
ฮินดูมี  ตรีมูรติ,  คริสตมี  ตรีนิตี้,  พุทธมี  ตรีรัตนะ    ….    ….    ….    …. ๑๗๑ 
แตละศาสนามีสิ่งสูงสุดในลักษณะเปนสาม ๆ          ….    ….    ….    …. ๑๗๒ 
ถาเรามีตรีเอกานุภาพรวมกันทุกศาสนาใชเปนศาสตรตัดปญหาได      …. ๑๗๓ 
พิจารณาดูความศักดิ์สิทธิ์ขององคสามเปนดุจไมสามขาพิงกันได         …. ๑๗๔ 
ตัวอยางพระพุทธเจาประทานความรู,  ใหปฏิบัติ,  แลวพระสงฆชวยใหทําได ๑๗๕ 
ศึกษาตรีเอกานุภาพของทุกศาสนาไวบาง        ….    ….    ….    ….    …. ๑๗๖ 
ถาใชคํา  "ตรีรัตนะ"  ใจความจะลงกันไดทุกศาสนา   ….    ….    ….    …. ๑๗๘ 
ดูตรีรัตนศาสตรของพุทธบริษัทจะแกปญหาไดหมด   ….    ….    ….    …. ๑๘๐ 
พุทธบริษัทตองแกปญหาตนเองไดกอน  แลวจึงชวยผูอื่น    ….    ….    …. ๑๘๓ 
ตองปรับปรุงใหมีการถึงการเขาใจในพระรัตนตรัยอยางแทจริง    ….    …. ๑๘๔ 
คนสมัยนี้ไมชอบทําอะไรยาก  ๆ  จึงตองหาอุบายใหเขาทําไดงาย         …. ๑๘๕ 
พุทธบริษัทยังมองอะไรขาม  ๆ,  จําเปนตองหยิบมามองกันใหม   ….    …. ๑๘๖ 
เรานับถือพระพุทธเจากันอยางไร  ?  ตองเขาถึงใหถูกตอง   ….    ….    …. ๑๘๗ 
เรานับถือพระธรรมกันอยางไร  ?  ตองปฏิบัติใหไดไมใชสวดแตปาก      …. ๑๘๘ 
เรานับถือพระสงฆกันอยางไร ? ตองดูตัวธรรมะที่ทําใหสงฆอยูรวมกันได ๑๙๐ 
ที่จริงศาสตรทั้ง  ๓  มิใชเปนคําตั้งใหม  แตมีอยูแตดั้งเดิมทีเดียว  ….    …. ๑๙๑ 
ถามตนเองดูวา  เมื่อไรจะเขาถึงตัวรัตนตรัยตัวจริง    ….    ….    ….    …. ๑๙๒ 
เมื่อใชตรีรัตนศาสตรสากลไดสําเร็จจะมีรัตนตรัยจริง          ….    ….    …. ๑๙๓ 
สําหรับเด็ก ๆ  เขาถึงปรมัตถสัจจะไมได  ก็ถือเอาสมมติสัจจะไปกอน   …. ๑๙๔ 
ใหถือเอาประโยชนตรงท่ีแกทุกขไดตั้งแตขั้นต่ําขึ้นไป ….    ….    ….    …. ๑๙๕ 
ถารูจักพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆจริงรวมกันจะตัดปญหาได ….    …. ๑๙๖ 
เราจําเปนตองปรับปรุงตรีเอกานุภาพมารวมกันทุกศาสนาเพื่อชวยแกปญหา ๑๙๗ 
ปญหาปจจุบัน  เราจะตองมี  ระบบศีลธรรม  ใหมมาใหผูไมตองการ    …. ๑๙๘ 
ปญหาแวดลอมทําใหเด็กเกลียดศีลธรรมโดยไมรูสึกตัว      ….    ….    …. 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 - รูเพ่ืออาชีพ,  วิญญาณศาสตร - มีสติปญญาไมใหเปนทุกข
 ๒๓๗ 
ศิลปศาสตรที่  ๑  รูตามธรรมดา,  ที่  ๒  รูจักเลี้ยงชีพ  ๒  ประการ     …. ๒๓๘ 
           หมวด  ๑.  หาเลี้ยงชีพไดเหมาะสมแกตน   ….    ….    ….    …. ๒๓๙ 
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 [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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๓.  เพราะเปนศาสตรแหงการกระทําจึงตองทําอยางเขมแข็ง ๒๘๔ 
๔.  งานที่เนื่องกับผูอื่นตองรูจักทําใหถูกตอง         ….    ….    …. ๒๘๕ 

ลําดับของเทคนิคหรือระเบียบงานที่จะแกปญหาก็มีเชน  :- ๒๘๕ 
ระดับท่ี  ๑.  ตองมีการกระทําถูกตองโดยอาศัยหลักกาลามสูตร  ฯลฯ ๒๘๖ 
ระดับท่ี  ๒.  อาศัยหลักธรรมหมวดที่เปนพลังงานแข็งแกรง      …. ๒๘๗ 
ระดับท่ี  ๓.  ตองมีธรรมหมวดชวยควบคุมจิต  เชน  โพชฌงค  …. ๒๘๗ 
ระดับท่ี  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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-  ตองมีความรูถูกตอง  เพื่อไมเห็นแกตัว    ….    ….    ….    …. ๓๐๔ 
-  มีความรูถูกตองจะปฏิบัติไมผิด      ….    ….    ….    ….    …. ๓๐๕ 
-  ความรูที่ถูกตองตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ    ….    …. ๓๐๕-๓๐๖ 
-  ตองชวยใหเยาวชนปฏิบัติศีลธรรมทันแกการทําลาย ….    …. ๓๐๗ 
-  ตองชวยใหเขารูจนปฏิบัติได          ….    ….    ….    ….    …. ๓๐๘ 

ศาสตรทั้ง  ๓  นี้จะเปนไตรสรณาคมนของเยาวชนอนาคต        ….    …. 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  สงัฆะ  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    ….    ….    …. ๓๓๑ 
สังฆศาสตรกับวัดเปนแหลงรวมมือกันกระทั่งประเทศ       ….    ….    …. ๓๓๒ 
สังฆศาสตรกับการบํารุงพระศาสนานี้คือการชวยสรางโลก        ….    …. ๓๓๓ 
สังฆศาสตรไมพูดอยางบุคคลก็คือการปกครองโลก          ….    ….    …. ๓๓๔ 
สังฆศาสตรในแงสามัคคีจะแกปญหาในการไมสามัคคีกัน         ….    …. ๓๓๕ 
โดยหลัก  ๓  ประการ  :  ๑.  ความรักตอเพื่อนผูรวมทุกขเกิด - แก - เจ็บ – ตาย ๓๓๖ 

๒.  มีความสมัครใจของตนเองที่จะผูกพันสามัคคีกัน     ….    …. ๓๓๗ 
๓.  ความสํานึกในหนาที่ที่จะตองรวมมือกับผูอื่น          ….    …. ๓๓๗ 

ลักษณะของสามัคคีศาสตรในแงศิลปที่สมคลอยธรรมชาติ        ….    …. ๓๓๘ 
ธรรมชาติไมมีอะไรหลอกลวง,  ทุกคนจึงควรเขากันไดตามธรรมชาติ  …. ๓๓๙ 
ธรรมชาติตองการใหคนอยูอยางเปนเพื่อนกัน,  ไมใชรักแตตัวเอง       …. ๓๔๐ 
ความรักที่ฉลาดตองรักผูอื่นดวย  เพราะอยูในโลกคนเดียวไมได         …. ๓๔๑ 
สํานึกในหนาที่ที่ตองรักผูอื่นจะรูสึกวาทุกคนก็รักเรา         ….    ….    …. ๓๔๒ 
อุปสรรคที่รักกันไมไดเพราะเห็นแกตัว,  มีอุดมคติของกิเลส       ….    …. ๓๔๓ 
จําเปนตองแกไขอุดมคติของเยาวชนใหถูกตองตามธรรม          ….    …. ๓๔๔ 
การแกไขอุดมคติใหถูกจะตองใชวิญญาณศาสตร   ….    ….    ….    …. ๓๔๕ 
ดูความขาดวิญญาณศาสตรในแงที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยกันกอน     …. ๓๔๕ 
ความเปนไทยที่แทจริงประกอบอยูดวยศาสตรทั้ง  ๓  แตเขาหลงผิด  …. ๓๔๖ 
เขาไมมีสังฆศาสตรจึงสามัคคีแตในทางปลุกระดม          ….    ….    …. ๓๔๗ 
การชวยเหลือกันเพื่อสามัคคี  แตเขาทําไมถูกทาง   ….    ….    ….    …. ๓๔๗ 
ตัวอยางที่ถูกเชน  :-  คนจนไดรับความชวยเหลือจากคนมี        ….    …. ๓๔๗ 

-  คนออนแอรับกําลังจากคนแข็งแรง ….    ….    ….    ….    …. ๓๔๗ 
-  คนโงรับสติปญญาจากคนฉลาด    ….    ….    ….    ….    …. ๓๔๗ 

เขาถึงวิญญาณแหงสังฆศาสตรแลวจะรวมกันทุกประการ         ….    …. ๓๔๘ 
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พิจารณาดูสังฆศาสตรเกี่ยวกับพระสงฆ         ….    ….    ….    ….    …. ๓๔๙ 
เยาวชนควรจะเขาใจถูกตองวา  พระสงฆคืออะไร  ? ….    ….    ….    …. ๓๕๐ 
พระสงฆมาบวชเพื่อทําประโยชนแกมนุษยทั้งโลก    ….    ….    ….    …. ๓๕๑ 
พระสงฆขาดสังฆศาสตรมีตัวกูมากไปจึงทําใหถูกมองต่ํา           ….    …. ๓๕๒ 
พระเณรยังไมรูจักธรรมะเหมือนกินมังคุดไมเปน,  จึงมีปญหา     ….    …. ๓๕๓ 
ถาเปนสงฆจริงตองมีสังฆศาสตร:  ดูตัวอยางเรื่องความเครง ฯ    ….    …. ๓๕๔ 
สรุปความทั้ง  ๓  ศาสตร  แมตางกันก็ตองสัมพันธกัน        ….    ….    …. ๓๕๘ 
พุทธศาสตรใชคิดนึก,  ธรรมศาสตรใชกําลัง,  สังฆศาสตรรวมมือกัน    …. ๓๕๙ 
ทั้ง  ๓  ศาสตรตองสัมพันธอิงกันอยู,  แยกกันไมได            ….    ….    …. ๓๖๐ 
เยาวชนอภิชาตบุตรตองรูความสําคัญของศาสตรทั้ง  ๓  ดังกลาวมา    …. 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       ….    ….    …. ๓๘๒ 
จะไมพูดทางการเมือง:  จะพิจารณาระบบองคสาม           ….    ….    …. ๓๘๓ 
ความเปนไทยตองประกอบดวย  ชาติ  ศาสนา  มหากษัตริย       ….    …. ๓๘๕ 
เปรียบรางกายตองประกอบดวยองคสาม  :  กาย-จิต-อาํนาจควบคุม  …. ๓๘๖ 
เปรียบเรือตองมีลําเรือ,  เครื่องจักร,  กัปตัน    ….    ….    ….    ….    …. ๓๘๗ 
ชาติ-รูปธรรม  ตองมีธรรมะหรือเอกลักษณของชาติ           ….    ….    …. ๓๘๘ 
ศาสนาไมใชวัตถุ,  ตองถือเอาความรูถูกตอง  แกความทุกขได    ….    …. ๓๙๐ 
เยาวชนตองรูระบบมหากษัตริยอยางถูกตอง    ….    ….    ….    ….    …. ๓๙๓ 
ตองใหเขารูจัก  "ทศพิธราชธรรมของพระราชา"  อยางถูกตอง      ….    …. ๓๙๔ 
สิ่งที่ไมถูกตามกฎธรรมชาติจะพินาศ,  จึงตองเขาใจระบบ  ๓  ประการ ๓๙๖ 
วัตถุนิยมกําลังครองโลก  ไทยตรียางคธรรมจะแกปญหาได         ….    …. ๓๙๗ 
ตองชวยกันสะสางความหลงผิดดังกลาว,  มนุษยจะอยูรอด        ….    …. ๓๙๘ 
ขอใหสนใจไทยตรียางคธรรม  จะยังไมสายเกินไป    ….    ….    ….    …. ๓๙๙ 
 

๑๐.  ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน    ….    ……๔๐๐ 
คําปรารภและทบทวน,  และคํากลอนสรุปตรียางคธรรม  ….    …. ๔๐๑-๔๐๕ 
พิจารณาดูศีลธรรมในความหมายเปนการตอสู       ….    ….    ….    …. ๔๐๖ 
การตอสูดวยศีลธรรมจริงจะทําใหขาศึกแพภัยตัวเอง        ….    ….    …. ๔๐๗ 
ตอสูแบบธรรมะตองทําความเขาใจกันดุจภาวะในครอบครัว      ….    …. ๔๐๘ 
ตอสูทางธรรมะตองสูกับกิเลสภายในกอนแลวจึงสูภายนอก      ….    …. ๔๐๙ 
การตอสูภายในสําคัญกวาภายนอก       ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๑๐ 
ชนะการสูภายในไดคือทางกาย,  ทางจิต  แลวจะชนะภายนอกได        …. ๔๑๑ 
ตอสูทางกายหมายถึงใหดํารงชีวิตชนะอุปสรรคทางกายได          ….    …. ๔๑๒ 
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 [๑๘] 
 

ตอสูทางจิตมี  ๒  ระดับ  :  ควบคุมจิต,  ควบคุมกิเลส      ….    ….    …. ๔๑๓ 
วิธีตอสูภายในตองใชธรรมสัจจะเฉพาะของแตละกรณี     ….    ….    …. ๔๑๔ 
การตอสูภายนอกไดแกธรรมชาติ,  และบุคคล        ….    ….    ….    …. ๔๑๕ 
ธรรมชาติแบงไดเปน  ๒  :  อยูในอํานาจแกได,  กับควบคุมมันไมได  …. ๔๑๖ 
ชนิดควบคุมไดตองพัฒนาใหถูก,  ที่ควบคุมไมไดตองแกใจเรา ….    …. ๔๑๗ 
ตอสูกับบุคคลจะมีทั้งฝายรักและเกลียด,  หรือกลาง ๆ    ….    ….    …. ๔๑๘ 
ประเภทที่  ๑  บุคคลภายในเชนครอบครัวตองมีธรรมสัจจะเฉพาะกรณีนี้ ๔๑๙ 
บุคคลประเภทที่  ๒  ขาศึก  แมทางการเมืองเปนสงครามเย็น            …. ๔๒๐ 
ตองตอสูโดยทางธรรม      ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๒๑ 
ประเภทที่  ๓  ใชสงครามรอนก็จําเปนตอง  "รบพลางแลกธรรมะพลาง" ๔๒๒ - ๔๒๔ 
ดูความหมายคํา  "สงคราม"  ไมใชจับอาวุธมาฆากัน      ….    ….    …. ๔๒๕ 
ดูตัวอยางชาดกเรื่อง  "ธรรมาธรรมสงคราม"           ….    ….    ….    …. ๔๒๖ 
เขาใจคําวา  "สงคราม"  แลวควรจะประกอบดวยศีลธรรมได    ….    …. ๔๒๗ 
ประเภทที่  ๔  ตอสูกับสังคมวิปริตปราศจากศีลธรรม      ….    ….    …. ๔๒๘ 

ตองแกไขดวยหลักธรรมที่ตัวเรา      ….    ….    ….    ….    …. ๔๒๙ 
สิ่งที่จะตอสูทั้งภายในภายนอก  คือสัมมาทิฏฐิ      ….    ….    ….    …. ๔๓๒ 
พุทธบริษัทมีทางรอดไดโดยประการทั้งปวงดวยธรรมะ    ….    ….    …. ๔๓๓ 
ขอใหมีใจกวางวา  "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย         …. ๔๓๔ 
 

๑๑.  ทางเขวและทางตรงของเยาวชน    ….    ….    ….๔๓๕ 
คําปรารภและทบทวน          ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๓๕-๔๓๗ 
ปญหาอันเปนเหตุใหเยาวชนเดินทางเขว        ….    ….    ….    ….    …. ๔๓๘ 
 ขอ  ๑.  เขากําลังตาม  ๆ  กันไปในทางทําลายโลก         ….    ….๔๓๙ 
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 [๑๙] 
 

ขอ  ๒.  หลงตามผูอื่นจนไมรูจักสถาบันทั้ง  ๓       ….    ….    …. ๔๓๙ 
ดูลักษณะของการเขว  :  ๑.  เขวโดยธรรมชาติ         ….    ….    ….    …. ๔๔๐ 

๒.  เขวทางศีลธรรม  เพราะเมาวัตถุนิยม     ….    ….    ….    …. ๔๔๑ 
๓.  เขวทางการเมือง,  กลายเปนเรื่องแยงอํานาจ           ….    …. ๔๔๒ 

เขวรุนแรงเชนเห็นวา  เศรษฐกิจไมดีอาชญากรรมจึงมี        ….    ….    …. ๔๔๓ 
เวลาแหงการเขว  :  ระยะ  ๑.  เขวโดยธรรมชาติ,  ไมรูจักมาแตเด็ก      …. ๔๔๔ 
ระยะ  ๒.  ตามใจกิเลสมากขึ้นตามวัยคนหนุมสาว    ….    ….    ….    …. ๔๔๖ 
ระยะ  ๓.  เขวตามระยะที่ประดิษฐวัตถุนิยมเกินธรรมชาติ  ….    ….    …. ๔๔๘ 
พิจารณาดูเรื่องเขวเปนเหตุใหเกิดปญหา  :-      ….    ….    ….    ….    …. ๔๔๙ 

๑.  เรื่องซายจัดขวาจัดที่เนื่องดวยระบบเศรษฐกิจ           ….    …. ๔๕๐ 
๒.  เรื่องประชาธิปไตยที่วาประชาชนเปนใหญ        ….    ….    …. ๔๕๑ 
๓.  เขาใจผิดประชาธิปไตยวา  ไมมีภาวะความสูงต่ํา      ….    …. ๔๕๔ 
๔.  เยาวชนไมมีความรูในคําพูดทางธรรมหรือศาสนา     ….    …. ๔๕๙ 

มูลเหตุแหงการเขว 
๑.  สิ่งแวดลอมในการขยายตัวของสติปญญาตามธรรมชาติ  ไมถูกตอง ๔๖๒ 
๒.  การศึกษาปองกันความเขวไมได,  ไมรูจักตัวเอง        ….    …. ๔๖๔ 
๓.  การศึกษาสงเสริมการเขวคือทําใหโลกพินาศ    ….    ….    …. ๔๖๕ 
๔.  ความรูในเร่ืองการเมืองผดิพลาด  กําลังระบาด          ….    …. ๔๖๖ 
๕.  มีระบบการปกครองผิดพลาด  เพราะไมมองหาศีลธรรม      …. ๔๖๗ 
๖.  มีมหรสพผิดพลาด,  เพราะประโลมใจไปในทางผิด    ….    …. ๔๗๑ 

รูปโครงของมหรสพอันเปนประโยชนแยกได  ๒  ประเภท            ….    …. ๔๗๔ 
๑.  มหรสพตามปกติควรจะเปนอยางบริสุทธิ์         ….    ….    …. ๔๗๕ 

 ๒.  มหรสพทางวิญญาณ  สิ่งแรก  คือ  พระธรรม  ….    ….    ….๔๗๖ 
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 [๒๐] 
 

สิ่งที่  ๒  ธรรมศิลป  เชน  ภาพ,  ปฏิมากรรม  ฯลฯ          ….    …. ๔๗๗ 
สิ่งที่  ๓  ธรรมสาธิต  :  การแสดงตาง  ๆ  เพื่อสอน.  โฆษณา    …. ๔๗๗ 
สิ่งที่  ๔  สภาวะความสุขที่เกิดจากจิตวาง      ….    ….    ….    …. ๔๗๘ 

มูลเหตุที่  ๗  ความเขาใจผิดเกี่ยวกับศิลปลามกอนาจาร     ….    ….    …. ๔๗๙ 
ผลแหงการเขวทําใหเกิดปญหาหลายประการ:- 

ขอ  ๑.  โลกสูญเสียมนุษยธรรมไปสูมิคสัญญี       ….    ….    …. ๔๘๐ 
ขอ  ๒.  วิกฤติการณอันถาวรคือความทุกขยาก    ….    ….    …. ๔๘๑ 
ขอ  ๓.  ทําใหมีอาชญากรรมทวมโลก          ….    ….    ….    …. ๔๘๑ 
ขอ  ๔.  ชาติกําลังรวนเร,  ไมมีใครรักชาติจริง      ….    ….    …. ๔๘๑ 

วิธีแกไขตามหลักการของพระพุทธเจา:- 
๑.  ตองทําใหมีการกลับมาของศีลธรรมหรือศาสนา       ….    …. ๔๘๒ 

โดยเฉพาะประเทศไทยตองใหความเปนไทยกลับมา           ….    ….    …. ๔๘๓ 
๒.  ตองฝงใจแนนในเรื่อง  "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย" ๔๘๔ 
๓.  ตองประกอบดวยสติปญญาทางกายและทางวิญญาณ 

(=  มีควาย  ๒  ตัว  :  ตัวกําลังกับตัวปญญาทางวิญญาณ) ๔๘๕ 
๔.  สรางสรรคยอดของทุกศาสนา  คือ  เห็น-แก-ผู-อื่น    ….    …. ๔๘๖ 

การสรางสรรคโดยใชหัวใจของพุทธศาสนาเปนมัชฌิมาไมเขว    ….    …. ๔๘๗ 
สรุปวิวัฒนาการแหงความเขว       ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๘๙ 
 
๑๒.  ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสําหรับเยาวชน…..๔๘๙ 
คําปรารภและทบทวน         ….    ….    ….    ….    ….    ….  ……..๔๙๐–๔๙๓ 
เยาวชนไทยควรเขาใจศีลธรรมเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ  :- 

ขอ  ๑.  มีความสํานึกในบุญคุฯของชาติ    ….    ….    ….    …. ๔๙๓ 
ขอ  ๒.  ความมั่นคงของสถาบันทั้ง  ๓  เนื่องกันอยูกับศีลธรรม ๔๙๕ 

              ขอ  ๓.  ตองเขาใจคําสอนที่วา  "บุคคลลวงทุกขไดเพราะสัมมาทิฏฐิ ๔๙๖ 
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 [๒๑] 
 

เด็กๆ  ตองเชื่อฟงโดยลําดับเริ่มแตบิดามารดากระทั่งพระศาสนา         …. ๔๙๗ 
ขอ  ๔.  สิ่งใดสามารถพิสูจนวามีประโยชน  จึงจะชื่อวาถูกตอง ๕๐๐ 
ขอ  ๕.  ศาสนามีไวเพื่อแกปญหาทางใจ  ;  ไมใชยาเสพติด      …. ๕๐๒ 
ขอ  ๖.  ศึกษาใหเขาใจวามนุษยเหลื่อมล้ํากันตามกฎของกรรม ๕๐๗ 
ขอ  ๗.  ใหเขาใจถอยคําที่เปนความจริงโดยภาษธรรม    ….    …. ๕๐๘ 

ตัวอยางความอรอยที่  ๑  ในเรื่องอาหารการกิน         …. ๕๐๙ 
อรอยที่  ๒  เรื่องทางกามารมณ       ….    ….    ….    …. ๕๑๐ 
อรอยที่  ๓  เรื่องมานะและทิฏฐิ       ….    ….    ….    …. ๕๑๐ 

ขอ  ๘.  การเลิกสรางสิ่งอันไมพงึปรารถนา;  โดยมีศีลธรรม       …. ๕๑๑ 
เชน  นายทุน  กับ  ชนกรรมาชีพควรจะมีศีลธรรมตอกัน ๕๑๒ 
ธรรมะสําหรับมนุษยควรจะใช  "วิหิงสา"  ไมเบียดเบียน ๕๑๓ 

ขอ  ๙.  เยาวชนควรรูจักคาของเทคโนโลยี    ….    ….    ….    …. ๕๑๔ 
เพราะไหลไปตามกระแสเทคโนโลยีคนจึงมีจิตผิดปกติมาก ๕๑๕ 

ขอ  ๑๐.รัฐบาลกับประชาชนไมควรเปนปรปกษ    ….    ….    …. ๕๑๗ 
ขอ  ๑๑.เรื่องของประเทศไทยไมควรหวังเปนมหาอํานาจ         …. ๕๒๐ 
ขอ  ๑๒.มีปญหาวาศีลธรรมกับโลกปจจุบันจะเขากันไดหรือไม ๕๒๑ 
ขอ  ๑๓.ประชาธิปไตยควรจะมุงประโยชนของประชาชนเปนใหญ ๕๒๔ 
ขอ  ๑๔.เยาวชนควรยินดีรับการอบรมสั่งสอน       ….    ….    …. ๕๒๖ 

สรุปวาเรามีแตการสั่งสอนแตขาดการอบรมขูดเกลา          ….    ….    …. ๕๒๘ 
เยาวชนทะนงตัวอยูไมมีโอกาสรูสึกสลดสังเวช          ….    ….    ….    …. ๕๒๙ 
สรุปการบรรยายทั้งหมดรวม  ๑๒  คร้ัง   ….    ….    ….    ….    ….    …. ๕๓๑ 
 

••••••••••••••••••••••••••• 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๑- 

หินโคง ๑ ม.ค. ๒๐ 
 
 
 
 
 
 

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 

(คําปรารภ) 
 
การบรรยายวันนี้  เปนวันเสารแรก  ของภาคมาฆบูชา  ตามท่ีเราตกลงกันมา 

หลายปวาจะมีบรรยายเปนภาค ๆ;  ปหนึ่งมีเพียง ๓ ภาค  คือ  ภาคมาฆบูชา 
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 ๒

ทีนี้  ทําไมเราจะตองบรรยายวันเสาร  กันเชนนี้ ?  บางทานก็ทราบ, 
และบางทานก็ยังไมทราบ,  แมที่ทราบแลวก็ควรจะทราบใหถึงที่สุก;  อยางนอยก็ 
ตองทราบวา  สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้  ยังไมอยูในฐานะที่นาพอใจ 
พุทธบริษัทยังไมเปนพุทธบริษัทที ่สมบูรณ,  หรือจะเรียกวา  ไมสมบูรณแบบ, 
ยังเปนพุทธบริษัทที่หลับตา  หรือลืมตาก็นอยเกินไป  เปนสิ่งที่นาวิตก 

 
เมื่อพุทธบริษัทยังไมลืมตา  แลวจะใหใครลืมตา  โลกนี้เปนโลกที่ไม 

ปลอดภัย  ไมนาไวใจ;  พุทธศาสนาก็อยูในฐานะที่ไมปลอดภัย,  ไมนาไวใจ 
คือมันจะสาปสูญไปก็ได.  อยางดีก็จะเหลืออยูแตตัวหนังสือเปนตู ๆ ;  สวน ความรู 
ที่แทจริงในหัวใจของคนนั ้น  มันไมมี.  ฉะนั้น   การที ่จะดึงเอาของมีคาในตู 
พระไตรปฎก  มาใสไวในหัวใจของคนนี่  มันตองมีการกระทําอีกข้ันตอนหนึ่ง  คือ 
มาพูดกันใหรูเรื่อง  พยายามชี้แจงกัน  ใหมีการปฏิบัติจนกวาจะมีธรรมะอยูในหัวใจ 
ของมนุษย;  พระธรรม   หรือพระศาสนาจึงจะเปนประโยชนแกมนุษย; 
มิฉะนั้น  ก็อยูในตูหนังสือไมเทาไรก็จะเปนประโยชนแกมอด  แกปลวก  ที่มันจะกิน 
กระดาษเหลานั้น. 

 
  เอาละ,  เปนอันวา  เราจะตองทํากันโดยแนนอน  ในการที่จะทํา ให 

พระธรรมมาอยู ในหัวใจของคนเรา;  และใหทันแกเหตุการณในโลก  ที่กําลัง 
หมุนไปหาความลมจม  หรือความวินาศ  ที่เรียกวา  มิคสัญญี  ยิ่งขึ้นทุกที,  คือ  มนุษย 
ไมมีธรรมะแลว  ก็ประหัตประหารกัน  อยางไมมีความหมายอะไรเลย  ก็เกิดมาตายเปลา ๆ . 
 

นี่แหละคือ  ความมุงหมายสวนใหญ  ของการที่จะมีการบรรยายธรรม; 
ไมวาที่นี่  หรือท่ีไหน  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 

 
ทีนี้  ดูเรื่องที่จะบรรยายตอไป  วาจะบรรยายเรื่องอะไรกันดี;  มีคน 

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;  เพราะวาไดพูดเรื่องศีลธรรมน้ี  มาเกือบ  ๑๐๐  ครั้งแลว, 
และที่พูดโดยเจาะจง  ก็มีอยู  ๓  ชุด  ชุดละ  ๑๓  ครั้ง;  คิดดูเถอะวา  มันจะตั้ง  ๓๙ 
ครั้ง  หรือ  ๔๐  คร้ังเรื่องศีลธรรมโดยเจาะจง.  วันนี้  จะมาพูดเรื่องศีลธรรมกันอีก; 
อาจารยนี้จะเปนบาแลวหรืออยางไร  เพราะวาคนทั้งหลายเขาคงจะเอียนเรื่องศีลธรรมกัน. 
 

อาตมาคิดวา   คนที ่เอียนเรื ่องศีลธรรมนั ่นแหละ   คือคนที ่ไมมี 
ศีลธรรม ;  ไมเชื่อก็ขอใหฟงดู  จะพูดใหเห็นวา  คนที่รู สึกเอียนเรื ่องศีลธรรมนี้ 
จะไมมีศีลธรรมเลย  เพราะวา  เขาไมรูจักศีลธรรม.  ถาอยางนั้น  ขอดื้อดันทุรัง 
พูดเรื ่องศีลธรรมอีก   ทั ้งที ่ม ีคนเอียนจะใหคําบรรยายชุดนี ้วา   "เยาวชนกับ 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๔

ศีลธรรม" , และสําหรับครั้งแรก  เปนครั้งที่  ๑  นี้  จะพูดโดยหัวขอวา  "ปญหา 
ทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ".  ขอใหทานฟงใหดีวา  "ปญหาทั่วไปกับเยาวชน " 
ในฐานะเปนเรื่องแรก  ของการบรรยายชุดที่เรียกวา  "เยาวชนกับศีลธรรม". 

 
  คนโดยมาก  คงจะมีความคิดวา  จะเอาขอความอะไรมาพูดกัน  เร่ืองเยาวชน 

กับศีลธรรม  นี่เปนสิบ ๆ  ครั้ง  คงจะเพอเจอเต็มท่ีแลว  อยางนี้ก็ได;  แตอาตมาก็ 
ขอยืนยันวา  มันยังมีที่เหลืออยู  ที่นั่งไมไดพูด,  หรือจะพูดแลวไมชัดเจน,  หรือพูด 
แลวไมเขาใจในจิตใจของผูฟง,  ก็ตองพูดกันตอไปจนกวาจะเปนเรื่องที่แจมแจง. 
ฉะนั้น  โดยหัวขอสั้น ๆวา  "เยาวชนกับศีลธรรม"ซึ่งอยูในขอบเขตอันจํากัดนี้  ยังจะ 
พูดกันไดอีกหลายครั้ง. 

 
[เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้] 

 
ทีนี้  ในวันนี้จะพูดโดยหัวขอวา  ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน. 
 
ขอใหทุกคนนึกถึงความหมายของคําวา  เยาวชน  หรือ  ถึงสิ่งที่เรียกวา 

"เยาวชน"  กันกอนก็แลวกัน  วาเยาวชน  นั้น  มันคืออะไร?  ทานคงเห็นแกตัวมาก 
เกินไป  จนไมไดมองดูไปยังสิ่งที่เรียกวา  "เยาวชน". 

 
อาตมาอยากจะปรารภกวาง ๆ ทั่ว ๆไปกอนวา  "เยาวชน"  นั่นแหละ  คือ 

โลกของเราในอนาคต;  โลกของเราในอนาคตนี้  ไมมีอะไรนอกจากเยาวชน  เขา 
จะสรางขึ้นมา,  ไมเทาไร  เราก็ตาย  สําหรับคนเกา ๆ  แลวเหลืออยูแตเยาวชน  เขา 
ก็จะสรางโลกอะไรชนิดหนึ่งของเขาขึ้นมา  คือ  นั่นเปนอยางไร  โลกนี้ก็เปนอยางนั้น. 
เพราะฉะนั ้นขอใหมองกันในแง  ที ่วา  เยาวชนนั ้น   คือโลกในอนาคต ;  ใน 
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ระยะเวลาอันใกล;นี้แหละ  ไมถึง  ๑๐๐  ปหรอก  สัก  ๔๐  -  ๕๐  ปก็ได  โลกนี้จะเปนโลก 
ของเยาวชนรุนใหม  ที่ออกจะประหลาด ๆ  จนไมรูจะทํานายกันวาอยางไร. 

 
[ปญหาเกี่ยวกับยุวชนที่จะตองสนใจอยางยิ่ง] 

 
ทีนี้  ถาจะมองกันอีกแงหนึ่ง  เยาวชนนั่นแหละ  คือปญหาในปจจุบัน ; 

ปญหาตางๆ   ในปจจุบ ันนี ้จากเยาวชนที ่เราควบคุม เขาไม ได   ที ่เขากําล ัง 
จะแตกแยกออกไป  ตามความคิดความเห็นของเขา;  เพราะวา  ความโงเขลาของผูใหญ 
ที่ไมสอนใหเยาวชนรูจักสิ่งที่ควรจะรูจัก  และอยูในรองในรอย  เผลอไปนิดเดียว  ไม 
ไดทําการสอนการอบรม  เยาวชนใหเพียงพอ,  เขาก็มีความคิดเห็นอีกแบบหนึ่ง 
แทบจะตรงกันขาม  กับความคิดความเห็น  หรือการประพฤติ  การกระทําของบรรพ- 
บุรุษ ;  เลยทําใหสิ ่งที ่ด ีงาม   ที ่ม ีค าสูงสุด   ของบรรพบุรุษนั ้นเปนหมันไป ;  ก็ 
ตองมาปะทะหนากันกับเยาวชน  ที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งตางหาก.  อยางนี้ก็เปน 
ขอเท็จจริง  ซึ่งควรจะมอง ควรจะมองใหเห็นวา  เยาวชนนั้น  คือปญหาในปจจุบัน. 
 

ทีนี้  ถาจะขยัน มองออกไปอีกสักแงมุมหนึ่ง  มุมหนึ่ง  ก็จะพบวา  เยาวชน 
นั้น  คือความหวังของเรา.  นี่พูดถึงการมีโลก  การอยูในโลก  หรือวาการหายใจ 
กันอยู ในโลก  ยังไมตายนี ้;  เยาวชนนั ้นคือความหวังของเรา;  จะหวังได  หรือ 
ไมไดนั้น  มันอีกเรื่องหนึ่ง  แตวามันเปนความหวังของเรา 

 
โลกนี้  จะดี  จะเลว  จะวินาศ  หรือจะเจริญรุงเรือง  ก็คือ  แลวแตวา 

เยาวชนเขาจะกระทําอยางไร  เราจะไปหวังผีสางเทวดาที่ไหน  ก็โงเต็มที; 
อยาไปมัวออนวอนเทวดาที่ไหนอยูเลยวาจะใหชวยใหเปนอยางนั้น  ชวยใหเปน 
อยางนี้;; 
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  มันจะอยูที่การกระทําของเยาวชน  ในอนาคตอันใกล 
นี้เอง;  ,มันควรจะหวังกันที่นี่  คือเอาใจใสกับเยาวชนของเราใหดี  หรือถูกตอง; 
แลวเขาสามารถทําโลกนี้ใหมันนาอยู  หรือปลอดภัย.  ความหวังของเราอยูที่ 
เยาวชน  ไมใชอยูที่ผีสางเทวดา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในสากลโลกที่ไหน;  ลองทําใหผิด 
ในเรื่องเยาวชนเถอะ  โลกนี้ก็จะวินาศ  อยางที่พระเจาก็ชวยไมได 

 
เพียงเทานี้  ก็จะพอเปนเครื่องสังเกต  โดยยอๆ  แลวกระมัง  วาเรื่องของ 

เยาวชน  หรือ ปญหาของเยาวชนนั่น  มันสําคัญเพียงไร 
 
แมที่สุดแตในบานเรือนหนึ่งๆ   ครอบครัวหนึ ่งๆ  ปญหาเยาวชน 

มีอยูกี่มากนอย  :  บิดามารดากําลังมีจิตใจรอนผาวเปนไฟ  วิตกกังวลทั้งวันทั้งคืน; 
ดูจะเปนปญหาเรื่องเยาวชนเสียมากมาย.  แมคนที่ไมมีลูก  ก็ยังมีหลาน  มีเหลน; 
มีอาการทีไมนาไววางใจมากขึ้น.  บิดามารดาก็อยูดวยความรอนใจ  ยิ่งหวังจะใหดีมาก 
มันก็ยิ่งมีวิตกกังวลมาก.  ที่พูดกันไมรูเรื่องอยูในบานในเรือนนี้  กําลังเปนเหมือนกับ 
ยักษมาร  ที่ทําอันตรายบิดามารดา;  หรือเปนผูที่ทําใหบิดามารดารอนใจเหมือนกับ 
ตกอยูในนรก  ก็เพราะเยาวชนในบานเรือน  ที่อบรมไมถูกตอง. 

 
อาตมาคิดวาเพียงเทานี้  ก็พอแลวสําหรับเปนเหตุผล  หรือเปนน้ําหนัก 

ที่เราจะตองสนใจปญหา  ที่เกี่ยวกับเยาวชน  ซึ่งจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา  เยาวชน 
นั้น  คือโลกของเราในอนาคต,  จะเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับเยาวชน 

 
เยาวชนนั้น  คือปญหาในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ 

และโดยเฉพาะแม  ในประเทศไทยเรานี้;  ปญหากําลังเกิดอยูเนื่องมาจากเยาวชน  ที่ 
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กําลังมุง  หรือพุง  จะทําอะไรสักอยางหนึ่ง.  และเยาวชนนั้น  คือความหวังของ 
เราในอนาคต;  จะหวังใหโลกนี้เปนอยางไร  ก็แกกันที่เยาวชนนั่นแหละ. 

 
นี่สรุปความวา  ปญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนนี้  เปนปญหาที่ควรสนใจ 

เปนอยางยิ่ง 
 

....            .....           .....           .... 
 

ดูความหมายของ"เยาวชน". 
 
ทีนี้ขั้นตอไป  จะดูที่ ความหมายของคําวา  "เยาวชน"  อาตมาอยากจะ 

ใชคําวา  "เยาวชน"  ใหมันชัด  เปนภาษาไทย  ซึ่งแปลวา  ผูเยาว.  ถาภาษาบาลี 
มันมีวา  "ยุ-ว"  ไมใช  "เยา-ว";  ยุ-ว  นี่แปลวา  ยังหนุม  ยังสาว  คือ  วัยรุน. 
ยุวา  เปนเพศชาย,  ยุวตี  เปนเพศหญิง;  นี้เราเรียกวา  คนหนุมสาว. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  คําวา  "ยุว"  นั้น  ก็ยังแปลวา  "ออน"  อยูนั่นแหละ, 

อยางนอย  ก็ออนตอโลก;  เกิดมาในโลกไมกี่ป  มันยังออนตอโลก  มันยังพรอมที่ 
จะทําผิดอยูเรื่อย  เม่ือบิดามารดาไมประคับประคองใหดี.  ความออนตอโลก ของ 
เขานั่นแหละ  จะเปนปญหาขึ้นมา  จะทําลายตัวเขาเองดวย,  และมันยอมจะ 
ทําลายบิดารมารดาเปนธรรมดา;  นี่แหละความหมายของคําวา  "เยาวชน"  มันนา 
กลัวอยางนี้ 
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คําวา  "ยุ-ว"  ก็แปลวา  "ออน"  ความหมายคาบเกี่ยวไปถึงคําวา  "พา-ล", 
พา-ล  ก็แปลวา  "ออน";  ออนยิ่งไปกวา  "ยุ-ว"  เสียอีก.  เด็กทารกนอนแบเบาะ 
อยูนี้  เขาเรียกวา  "พา-ล"  ซึ่งมาเปนภาษาไทยวา  "คนพาล"  หรือ  "พา-ล"  พาล 
นั่นแหละ 

 
คําวา  "พาล"  นั้นแปลวา  "ออน"  เปนชื่อของเด็กทารกแบเบาะ;  แต 

เดี๋ยวนี้เอามาใชเปนชื่อของคนโต ๆ  ที่ออนดวยสติปญญาอยางมาก  จึงเรียกวา 
"พา -ล "  หรือ   "คนพาล ";  ถามากเกินไป   ก็เลยเรียกวา   "อันธพาล "  ไป 
เสียเลย. 

 
มีอีกคําหนึ่ง  คือ  คําวา  "มัน-ท"  มอ  มา  ไมผัด  นอ  หนู  ทอ  ทหาร; 

มันท  อยางนี้  ก็แปลวา "ออน"  คือ  เขลาเพราะออนดวยสติปญญา  เหมือนกัน 
แตถาไปเทียบกับคําวา  "อันธ"  ที่  ธอ  ธง  อยูทาย;แลวนั่นก็คือ  มืดบอด  หรือ  ตาบอด; 
มันออนจนไมมีปญญาเหลืออยูเลย  มันก็เหมือนกับตาบอด,  เหมือนกับมืดที่ 
ปราศจากแสงสวาง. 

 
อยางไรก็ดี  จะ สรุปใจความ ของคําวา  "ยุ-ว"  ได  จากคําเหลานี้  ก็คือ 

"ออน"  :  รางกายก็ออน  จิตใจก็ออน  สติปญญาก็ออน  อะไรมันก็ออน,  ยังออน. 
ออนนี้เปนอันตรายงาย,  แลวออนนี้คือไหวไปงาย;  ไหวทางผิด  มันก็ผิด 
มาก  เพราะมันไหวงาย.  นี้คือความหมายตามตัวหนังสือของคําวา  "เยาวชน"  หรือ 
ใครจะเรียกวา  "ยุวชน"  ก็ได  แลวแตถนัด. 

 
ทีนี้  คําวา  "ยุวชน"  หรือ  เยาวชน"  ก็ดี  มันมีความหมายอยู  ๒  ระดับ 

ระดับภาษาคนนี้อยางหนึ่ง,  ระดับภาษาธรรมนี้อยางหนึ่ง. 
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ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ๙

อาตมาอยากจะขอรองวา  ทานทั้งหลาย  จงกําหนดจดจําหลักที่เกี่ยวกับ 
ภาษาคน  และภาษาธรรม นี้ไวใหดี ๆ;  มันจะชวยไดมากในการที่จะเขาใจอะไร. 
พอจะวินิจฉัยคําใด  หรือสิ่งใด  ก็ตั้งปญหาขึ้นมากอนวา  ในภาษาคนวาอยางไร?  ใน 
ภาษาธรรมวาอยางไร? 

 
ในการนี้  คําวา  "ยุวชน"  ในภาษาคน  หมายถึง  คนอายุนอย;  แตใน 

ภาษาธรรม  คําวา  "ยุวชน"  หมายถึง  ออนดวย  คุณสมบัติ. 
 
สรุปอีกทีหนึ่งวา  ถา ภาษาคน นี้  เขาถือเอาตามอายุ  ตามวัย;  วัยนอย 

อายุนอย  ก็เรียกวา  "ยุวชน".  ถาเปน ภาษาธรรม ก็ถือเอาตามคุณสมบัติ  ถา 
คุณสมบัติมันนอย  ก็เปน  ยุวชน  ตามภาษาธรรม;  ฉะนั้น  ยุวชน  ตามภาษาธรรมนี้ 
อาจจะเปนคนแก  หัวงอก  ฟนหัก  อยูแลวก็ได.  เขาใจเอาเองก็แลวกันวา  หัวหงอก 
แลว  ฟนหักแลว  หนังยนแลว  มันก็ยังเปน  "ยุวชน"  อยู,  เปน"เยาวชน"  อยู  ใน 
ความหมายของภาษาธรรม 

 
คิดดูใหดี  แลวเดี๋ยวนี้ปญหามันก็จะเขามาถึงพวกเรา  ที่นั่งอยูที่นี่ละหัวหงอก 

แลว   ไมม ีค ุณสมบัติเพ ีย งพอ   มันยัง เปน   "ยุวชน "  หรือ   "เยาวชน "; 
เพราะฉะนั้นการที่อาตมาเอาปญหาของเยาวชนขึ้นมาพิจารณานี้  มันเหมาะสมแลวแก 
โอกาส;  เพราะวา  คนหลายคน  อาจจะกําลังเปนเยาวชนอยูแลว  ทั้งที่หัวหงอกแลว 
ก็ได. 

 
เปนอันวา  เยาวชน  ในความหมายของภาษาคน  ก็คือคนอายุนอย, 

ความหมายใน ภาษาธรรม  ก็คือคนที่ยัง มีคุณธรรมนอย. 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๐

 ทีนี้เอามา เปรียบเทียบกันดู  ความหมายก็ยัง เหมือนกัน  คือมันยัง 
นอยอยูดวยสิ่งที่ควรจะมี.  มันยังนอยดวยสิ่งที่ควรจะมี,  เด็กมันก็นอยอยู ดวยส่ิง 
ที่ควรจะมี,  คนแกที่ไมรูอะไร  ที่เปนเยาวชนผมหงอกนี่  ก็ยังนอยดวยสิ่งที่ควรจะมี; 
ความหมายเลยเหมือนกัน  วามันยังนอยอยู  ตอสิ่งที่ควรจะมี.  พูดตรง ๆ  ก็คือวา 
นอยดวยวิชาความรู  หรือ ความสามารถ;  เราจึงถือเอาเปนปญหาสําหรับ 
พิจารณากัน  จะเล็งถึงวาอายุนอย  หรือคุณคานอย.  ปญหามันก็ยังเปนปญหา 
เดียวกัน  เพราะวา  คนที่มีอะไรนอยนี้  มันทําอะไรไมได 

....            .....           .....           .... 
 

ดูจุดหมายปลายทางของ  "เยาวชน" 
 
เอา,  ทีนี้  ก็ดูวา  เยาวชนทั้งหลาย นี่  มัน มีจุดหมายปลายทางที่ 

ไหนกัน  :  เยาวชนที่ยังเด็กๆ โดยภาษาคนนี้  มันจะหายไปไหน,  และคนแก ๆ หัวหงอก 
แลวยังไมรูอะไร นี่  มันจะไปไหน.  มัน คงจะไปที่เดียวกันอีก  คือ  จะไปยังที่ 
ที่จะหมดปญหา,  ไปยังที่ที่จะทําใหรูอะไร  แลวก็หมดปญหา;  เกิดเปนผลข้ึนมา 
คือ  ความสงบสุข.  ทุกเรื่องมัน  จบไมได  ถามันยังไมถึงความสงบสุข. 

 
นี่ขอใหชวยกันสังเกตดูใหดี ๆ,  ชวยกําหนดกันไวใหดี ๆ;  ทุกเรื่อง 

มันหยุดไมได  ถามันมันยังไมไปถึงความสงบสุข ;  มันจะดิ้นอยูเรื ่อย, 
มันจะตอสูอยูเรื่อย,  มันจะสรางปญหาเรื่อย,  มันจะยุงเหยิงไปหมด;  จนกวาเม่ือไรมัน 
จะไปถึงจุดจุดหนึ่ง  คือ  สันติ  หรือ  ความสงบสุข 
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ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ๑๑

มนุษยโดยทั่วไป  ก็มีจุดหมายปลายทางที่นั่น  :  ยังเปนเด็กอยู  เปนเยาวชน 
อยู  ก็มีจุดหมายปลายทางอยูที่นั่น;  แตเขายังไมรูจัก  เขาก็มุงหมายอยางอื่นไปกอน  : 
มุงหมายเรื่องสวย  เรื่องรวย  เรื่องงาม  เร่ืองกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  เรื่องอะไร 
ก็ตามใจเขา.  เขายังมองเห็นเพียงเทานั้น;  แตวามันจบไมได  จนกวาเมื่อไรเขา 
จะไปถึงสันติ  คือความสงบ. 

 
เยาวชนแก ๆ จวนจะเขาโลงอยูแลว  นี่ก็เหมือนกัน  ไปที่อ่ืนไมได  มัน 

ไมรูจะไปอยางไร  มันก็ตองไปหาจุดสงบ;  จะทันแกเวลาหรือไม  มันก็อีกเรื่อง 
หนึ่ง.  ถาเขาเกงจริง  เขาก็ทําไดทันแกเวลา;  ถาเขาไดรับการแนะนําสั่งสอนที่ดี 
อาจจะถึงไดในวินาทีสุดทาย  ที่จะดับสังขารรางกาย  นั้นก็ได 

 
จุดหมายปลายทาง ของมัน  คือ  สันติสุข  ซึ่งมีอยูเปนชั้น,  เปนชั้น, 

หลายระดับ  หลายชั ้น,  นี ่แหละคือความหมายของคําวา  "ศีลธรรม";  บางที 
เราอาจจะเรียกวา  "สันติสุข"  ก็ได,  เรียกวา  "สันติ"  เฉย ๆ  ก็ได;  สันติ  ก็แปลวา  "สงบ",  
สันติสุข  ก็  สุขเกิดมาจากความสงบ.  ถาไดสิ ่งนี ้  มันก็พอ;  และมันจะจบ  มัน 
จะหยุดของมันเอง. 

 
ทีนี้  คําวา  "ศี-ล"  ก็แปลวา  ปรกติ;  คุณคาก็เหมือนกับความสงบ, 

ศีลธรรม  -  ธรรมคือความสงบ 
 
คําวา  "ศีลธรรม"  คํานี้  อาตมาขอรองใหทานทั้งหมาย  จดจําไวอยาง 

แมนยําที่สุด;  ถาใครลืมแลว  ก็ชวยฟนความจําขึ้นมาใหม  วา  มันมีความหมาย 
ได  ๓  ประการ:- 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๒

 (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  ไปร้ือถอน  ความปรกติหรือความสงบของธรรมชาติ. 

 
ย้ําอีกทีหนึ่งวา  :  -ศีลธรรม  คือ  เหตุแหงความสงบ.  -ศีลธรรม  คือ 

ผล  ที่เปนความสงบ.  -ศีลธรรม  คือ  ความสงบอยูตามธรรมชาติ.  จะใชคําวาสงบ 
ก็ไดจะใชคําวา  ปกติก็ได. 

 
....            .....           .....           .... 

 
ตองชวยใหเยาวชนทั้งเด็กและคนแกรูจักเดินทางสงบ. 

 
  ทีนี้  ก็ดูใหดี  เด็ก ๆ  เยาวชน  เด็ก ๆ  อายุนอย ๆ  เขาก็มีความปกติ  หรือ 

ความสงบ  ไปตามแบบของเขา.  อยาไปตัดบทเสียวา  เด็ก ๆ  นี่มันไมรูจักความ 
สงบ .  มันจําเปนจะตองมีความสงบ .  ถาคิดอยางนี้แลวคนแกจะโงเอง;  คือ 
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ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ๑๓

จะสรางความวุนวายขึ้นมาในครอบครัว,  หรือในวงแหงความรับผิดชอบเกี่ยวของ 
ของตัวนั่นแหละ;  เพราะไปเห็นเสียวาเด็ก ๆ  ไมตองการความสงบ,  ใหเด็ก ๆมันตอง 
การความวุนวาย. 

 
เราจะตองมองเห็น  และยอมรับวา  เด็ก ๆ เขามีความเปนปกติ,  หรือ 

ความสงบไปในระดับของเด็ก.  ถาเด็กมันดี  มันก็จะเปนอยางนั ้นไดจริง,  และ 
ก็คอยสูงขึ้นตามลําดับกวาจะถึงระดับสูงสุด. 

 
เรื่องนี้  ขอใหเปรียบเทียบกับคําวา  "นิพพาน"  ซึ่งแปลวา  "เย็น"  : 

นิพพาน  ของวัตถุสิ่งของก็มี,  นิพพานของสัตวเดรัจฉานก็มี,  และนิพพานของคน 
ก็มีอยูตั้งหลายระดับ  กวาจะถึงนิพพานสูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนา;  ก็เพราะวา 
เย็น - เย็น  นี้มันมีหลายระดับ  หลายความหมาย  หลายทิศทาง 

 
เรื ่องปกติ  หรือเรื ่อง สงบ  นี ้  ก็เหมือนกัน ;  เด็กก็จะสงบได  ปกติ 

ได  ในระดับของเด็ก.  ฉะนั ้นเรา จะตองพยายามใหเยาวชนนี้  เดินเขามาสู 
คลองของความปกติ  หรือความสงบ,  หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือ ความถูกตอง 
ซึ่งเปนเหตุเปนปจจัยของความปกติ  หรือความสงบ. 

 
หลักเกณฑอยางนี้  เคยพูดมาแลวหลายครั้ง  แตกลัวจะลืมเสีย  ก็เอามาพูด 

อีก.  วันนี้ก็ตองเอามาเนนกันอีก;  เพราะวา  มันเปนปญหา  ที่เกี่ยวกับเยาวชน, 
และเขยิบออกไปวา  ขอใหชวยกันพยายามทําใหเยาวชน  เดินมาในคลองของ 
ความปกติ;  อยาออกไปสูความวุนวาย  ซึ่งมันไมใชทํานองคลองธรรม.มันตอง 
มาสูความเปนปกติ  ตามความมุงหมายของวิวัฒนาการของความเปนมนุษย  ที่จะสูงสุด 
ขึ้นไปตามลําดับ  จนเปนพระอรหันต. 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๔

เดี๋ยวนี้ยังเปนพระอรหันตไมได;  แตไมไดหมายความวา  เราจะไมสนใจ 
กับเรื่องของพระอรหันต.  ถาเราจะไมสนใจในเรื่องของพระอรหันต  เราก็จะพลัดลง 
ไปในเหวของพญามาร  ของกิเลสเปนแนนอน ;  ควรจะรูทิศทางของพระอรหันต 
คือยอดสุดของมนุษย  กันไวใหทุกคน  และชวยดูแลซึ่งกันและกัน  ใหเดินไปตาม 
ทางนั้น.  และใหดูแลเด็ก ๆ ของเราเปนพิเศษ,  รวมทั้งเด็กวัยออน  และเด็กหัว 
หงอกดวย;  วาใหเขารูจักเดินไปตามทิศทางของความปกติ  หรือความสงบ. 

 
เอา,  ทีนี้  วันนี้  จะพูดกันแตปญหาทั่ว ๆ  ไป,  หรือพูดกันอยางคราวๆ 

พูดกันแตหัวขอ  ไมพูดโดยรายละเอียด  เพราะเปนวันแรก. 
 

ทางเดินของเยาวชนที่กําลังพุงเร็ว. 
 
ทีนี้   ก็ดูตอไปถึงวา  ทางเดินของเยาวชน   โดยเฉพระเยาวชนที่ออน 

ดวยอายุ.  เยาวชนนี่เปนของออน  เปนเหมือนกับหนอออน  ที่เจริญงอกงามไป 
ตามเหตุ  ตามปจจัย. 

 
ขอใหสังเกตความตางกัน  ที่ตรงนี้หนอยหนึ่งวา  "ของที่มันยังออนนั่นนะ 

มันงอกเร็ว."  ไปดูหนอไผที ่ในกอไผ;  พอมันเริ ่มออกมาเปนหนอไผนี ่  ขณะที่ 
ยังเปนหนอไผนี้  มันยาวเร็วมาก.อาตมาเคยวัดดู  บางวันยาวตั้งฟุตหนึ่งก็มี,  วันหนึ่ง 
ค ืนหนึ ่งยาวตั ้ง   ๒  ฟ ุตก ็ม ี,  ในบางระยะที ่หน อไผ ม ันพุ งออกไป ;  แต พอม ันเป น 
ตนไผที่แกแลว  มันทําอยางนั้นไมได. 
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ฉะนั้น  ความที่งอกออกไปเร็วนั้น  มันเปนอยูในขณะที่มันกําลังเปนหนอ 

ออน,  จะเปนหนอของอะไรก็ได.  ถามันยังเปนหนอออนแลว  มันก็พุงเร็วมาก; 
เพราะฉะนั้นจึง  เปนระยะที่อันตราย  เพราะมันออน  มันถูกทําลายไดงาย,  เพราะ 
มันออนมันพุงเร็ว  มันอาจจะผิดทางก็ได. 

 
ทีนี้  ทางเดินของเยาวชนที่ยังออนนี่  มันก็จะเร็วไปตามประสาของความ 

ออน;  นี้จะตองระวังใหดี  แตมันมีความลับ  หรือ  สิ่งที่จะตองรู  มากไปกวานั้น 
อีก  ก็ ตรงที่ความออน นั่นแหละ  มันจะ เปนความออนที่ไปถูกทาง  หรือไม  มัน 
จะเปนความออน  ที่ดัดแปลงไดหรือไม  ถาวากันโดยที่แทแลว  ความออนนี้ 
เปนสิ่งที่ดัดแปลงได,  ถาแข็งมันดัดแปลงไมได;  แตถึงอยางนั้นมันก็ตางกัน 
แลวแตเหตุปจจัยอยางที่กลาวมานั้น.  เราตองการความเปลี่ยนแปลงไปในทางดี  ที่ 
เรียกกันวา  "วิวัฒนาการ"  -  เปลี่ยนแปลงไปในทางดี. 

 
ทีนี้  เราก็ดูวา  อยางไหนมันเปลี่ยนแปลงไดมาก;  จะดูตัวอยางที่ 

เมล็ดพืช  หรือ  พืชท่ีจะใชทําพันธุ. 
 
พืชท่ีเราจะใชทําพันธุนี้  ตามปกติทั่วไป  เราก็จะเห็นไดวา  เราใชหนอก็มี, 

เราใชเมล็ดก็มี.  อยางเราจะปลูกตนไม  บางทีเราก็ปลูกดวยหนอของมัน,  บางที 
เราก็ปลูกดวยเม็ด;  แตปลูกดวยหนอ  หรือ  ปลูกดวยเม็ดนี้  ไมเหมือนกัน. 

 
ปลูกดวยหนอ  เชน  หนอกลวย  ตัดออกมา  แลวปลูก  มันก็จะเหมือน 

เดิม;  แตถาเราเอา เมล็ดกลวย มาปลูก  นี่มันก็อาจ จะตางไปจากเดิมมาก ทีเดียว. 
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ถา กิ่งตอน  เราตอนมาจากตนไมตนไหนมาปลูก  มันก็ยังเหมือนตนแม 
ของมัน;  แตถาเราเอา เมล็ดมาเพาะ  มาปลูกแลว  มัน ตางไปไดมาก  :  ในทาง 
ดีขึ้นก็ได  ในทางเลวขึ้นก็ได.   

 
ฉะนั้น  การเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ ใหดีขึ้นนี้  ;  จะเปนเรื่องดอกไม 

กลวยไม  ผลไม  อะไรไมก็ดี;  เขาจึง มีการผสมพันธุ   ที ่ทํา ใหเกิดเมล็ดใหม 
ขึ้นมา  แลวเพาะเมล็ดนั้น  แลวก็ จะไดพันธุใหมที่มีคุณคาดีไปกวา  ตามท่ี 
ตองการ.  ถาเอากิ่งตอนมาปลูก  เอาหนอมาปลูก  มันก็เทาเดิม  มันก็เหมือนเดิมอยู 
นั้นแหละ. 

 
ทีนี้  เยาวชน  ของเรา  เรา ตองการใหเขามีการเปลี่ยนแปลงไปใน 

ทางที่ดีขึ้น;  ฉะนั้น  เราจงทํากับเขาเหมือนกับวา  เมล็ดที่มี การผสมพันธุมา 
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. 

 
ทีนี้  เยาวชนของเรา  เราจะทําใหดียิ่งกวาพันธุ  เราก็ ตองดูแลกันใหดี; 

จะใหลูกใหหลานใหเหลนแตงงานนั้น  ก็ตองดูใหดี  ใหมีผลเหมือนกับวา  เอาพันธุที่ 
ดีมาผสมกัน  แลวใหเกิดพันธุที ่ดีกวา.  เหมือนกับวาเราเพาะเม็ด  ที่ผสมพันธุ 
มาดีแลว;  อยาใหคงที่ตายตัว  เหมือนกับวาเอากิ่งตอนมาปลูก.  แตถึงอยางไรก็ดี 
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กิ่งตอนมันก็เปลี่ยนแปลงได  ไปในทางดีเหมือนกัน;  แตมันเปลี่ยนชามาก  ไมเหมือน 
กับการผสมพันธุใหมทางเมล็ด;  เพราะวา  ทั้งสองอยางนี้  มันขึ้นอยูกับเหตุปจจัยอีก 
ทีหนึ ่ง.เหตุปจจัยอยางอื ่น  มันจะชวยใหเรงใหดีขึ ้นดวย  ก็ได;  แตที ่ด ีแลว  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  ทําไดเหมือนกับท่ีทําแกตนไม  หรือแกสัตว. 

 
ทีนี้  เราจะทําแกคน  ทําใหเยาวชนของเรามันดีขึ้น ๆ  นี่แหละคือ  ทางเดิน 

ของเยาวชน   ที ่จะเป นไปในทางที ่ด ีขึ ้น  ๆ.  เพราะฉะนั ้นระวัง,  พอแมทั ้งหลาย 
แมจะเปนเยาวชนหัวหงอก  ก็ชวยกัน  ระวัง – ระวัง - ระวังใหมาก  ที่จะใหหนอของ 
เรานี้  มันเปนไปในทางดี  ใหลูกหลานออกมาดีกวาพันธุเดิม. 

 
ทีนี้  ปญหาก็จะไปอยูที่คําวา  "ดีกวา"  นั้น  คืออยางไร  ถาดีกวาจริง 

ก็ตองไมมีปญหา,  ตองไมมีความทุกขยากลําบากอะไรเกิดขึ้น,  จึงจะเรียกวา  ดีกวา. 
ถาทําผิด  มันก็ไปในทางตรงกันขาม,  ถาทําถูก  ก็ดีกวาไดจริง ๆ  . 
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เราเปนเหมือนกับวา  เปนกัปตัน  ถือทายเรือ  ใหเรือมันแลนไปถูกทาง ; 
นี้คือ ใหเยาวชน ของเราในโลกนี่  มัน เดินไปถูกทาง.  มันก็ จะไมมีปญหา  มัน 
จะลดปญหา,  มันจึงจะมีความเจริญงอกงาม  กาวหนาได  ตามท่ีเราควรจะตองการ ; 
คือจะเปนเยาวชนที่สรางความสงบสุข  สันติสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 

 
แตเดี๋ยวนี้ปญหาอื่นมันมาแทรกแซง  คือวา  คนทั้งโลก  เขาไมตองการ 

ความสงบสุข  หรือปกติสุขที่แทจริง;  เขาตองการความสนุกสนาน  ความเอร็ด 
อรอย  ทางวัตถุ  ทางเนื้อ  ทางหนัง  ละทิ้งศาสนา  ละทิ้งธรรมะ;  แมพอแมก็เปน 
อยางนั้น,  ลูก ๆ ก็จะเปนอยางนั้น.  โลกนี้ทั้งโลกก็จะเปนโลกของเนื้อหนังไปหมด 
คือเห็นแกความสุขทางวัตถุ  ทางเนื้อทางหนัง;  มันก็จะเพิ่มความเห็นแกตัว.  เมื่อ 
ความเห็นแกตัวมากพอแลว  มันก็จะทําลายซึ่งกันและกันใหวินาศ.  นี้เปนปญหาที่ 
เผชิญหนาอยู  เปนปญหาสําหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะ. 

 
เราเปน พุทธบริษัท  เรา ตองการเรื่องที ่ถูกตองตามทางธรรมะ; 

แตเม่ือ  คนสวนใหญในโลก เขาไม ตองการ อยางนั้น;  เขาตองการเรื่องทางวัตถุ 
ทางเนื้อทางหนัง.  เขาก็ทําไปในลักษณะที่มันตรงกันขาม;  หรือวาที่มันขัดขวาง 
กันกับความประสงคของเรา.  นี่ปญหาเฉพาะหนา  ของพวกเราที่จะถือธรรมะ,  หรือ 
พวกที่ถือศาสนา  มันเผชิญกันอยูกับการกระทําของพวกที่เขาไมถือศาสนา  ไมถือธรรมะ. 
 

ทีนี้  เรื่องมันก็จะไปอยูที่วา  แลวแตเยาวชนของเราจะสรางขึ้นมาใหมได 
สําเร็จหรือไม.  ถาเราดึงเยาวชนกลับมาสูทางธรรมะได  ก็มีหวังที ่จะให 
โลกนี้  มันมีความสงบสุข;  ถาเราสูไมได  มันพายแพแกเรื่องทางวัตถุ  ทางเนื้อหนัง 
แลว  โลกนี้มันก็จะวินาศ.  แตเราก็มีทางออก  ตรงที่เรามีธรรมะสําหรับจะไมมีความ 
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ทุกขเลย;  แมวาโลกนี้มันจะบาบออยางไร  จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  จะผิดจะเลวราย 
อยางไร  เราก็ยังมีธรรมะสําหรับดํารงจิตใจของเรา  ไมใหมีความทุกขได.  นี่แหละ 
คือ  ประโยชนของพระศาสนา  หรือประโยชนของธรรมะ  มันเปนอยางนี้. 

 
สรุปอีกทีหนึ่งวา  ประโยชนของ ธรรมะ หรือ ศาสนา นั้น  จะชวยโลก 

ใหดําเนินไปในทางของความสงบ.  ทีนี ้ถาวา  ทําไมไดเพราะโลกเขาไมเอากัน; 
เราก็อยูไดตามลําพังของเรา  ไมตองเปนทุกขไปตามเขา;  แมวาจะตองตายลงไป  ก็ไมมี 
ความทุกข.  เพราะมีจิตใจที ่ไดฝกฝนไวดีแลว;  มันทุกขไมได,  มันทุกขอีกไม 
เปน.  นี่ประโยชนของธรรมะ  มันเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้  เราถือกันอยางที่กลาวมาแลวขางตนวา  เยาวชนเปนความหวังของเรา. 

เราชวยกันสรางเยาวชน  ใหถูกตองเสียแตเดี ๋ยวนี ้;  ความหวังของเรามันก็จะ 
อยูในลักษณะที่สมหวังได.  ขอใหชวยกันเอาใจใสเยาวชนเถิด;  ใหพอแมทั้งหลาย 
เอาใจใสเยาวชน  แกปญหาของเยาวชนใหได. 

 
....            .....           .....           .... 

 
ปญหาเกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะ 

 
เอา,  เวลาเหลืออีกเล็กนอย  นี้  ก็พูดถึงเรื่องถัดไป  คือวา  ปญหาที่ 

เกี่ยวของกับเยาวชน  โดยเฉพาะ.  ปญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะ  ที่มีอยูใน 
เวลานี้  อยากพูดอยางคราว ๆ  วา  :-เยาวชนไมไดรับการแวดลอมที่ถูกตอง, 
-  เยาวชนไมไดรับการศึกษาอบรมท่ีถูกตอง,  -  เยาวชนไมไดรับการรวมมือหรือโอกาส 
ที่ถูกตอง 
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ขอแรก  ที่วา  เยาวชนไมไดรับการแวดลอมที่ถูกตอง  หมายความ 
วาพอเด็ก ๆ คลอดออกมาจากทองแม  ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้  การแวดลอมไมถูกตอง; 
คือไมเปนไปในทางที่ใหเด็ก ๆ นั้น  มีธรรมะไดงาย,  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ตามหลัก 
ของธรรมะในพุทธศาสนา. 

 
ส่ิงที่แวดลอมเด็ก ๆ  นับตั้งแตวันแรกคลอดออกมานี่  มันเปนไปใน 

ทางที ่จะใหเห็นแกตัว   ใหยึดถือตัวกู,  ยึดถือของกู  นี ่  ยิ ่งขึ ้นไป -ยิ ่งขึ ้นไป ; 
นั้นก็คือ  ลงรากใหแกกิเลส  ฝงรากใหแกกิเลส,  กวาจะโตนี้มันก็ฝงรากแนนหนา 
ในทางที่จะมีตัวกู – ของกู;  นี้เราเรียกวา  เยาวชนไมไดรับการแวดลอมท่ีถูกตอง: 
ไมไดมีคําพูดจา  หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  อะไรท่ีจะทําใหเด็ก ๆนี่มีความคิดนึก 
รูสึกขึ้นมา  ในลักษณะทีไมเห็นแกตัว. 

 
เราแวดลอมเขาแตในทางใหเห็นแกตัว :  แมของกู  พอของกู  บาน

ของกู,  เรือนของกู  เงินของกู,  อะไรอยางนี้  มันกรอกหูเด็ก ๆ  มาตั้งแตแรก ๆ ทีเดียว; 
นี่เราเรียกวา  "สิ่งแวดลอม";  ไมใชตั้งใจจะอบรมสั่งสอน.  แตมันเปนการแวดลอม 
ที่มันเปนมาเอง  จะเรียกวา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ก็ไมเชิง;  มันยิ่งกวาขนบ- 
ธรรมเนียมประเพณีเสียอีก  เพราะมันทําไปอยางนั้น.  ฉะนั้นลูกเด็ก ๆ จึงเจริญ 
ขึ้นมาในโลกนี้  ดวยความคิดประเภทตัวกูและของกู,  นี้เปนขอแรก  วา  "แวดลอม 
ไมถูกตอง";  ไมมีความคิดวา  ทุกอยางเปนของธรรม  หรือของพระเจา. 

....            .....           .....           .... 
 
ทีนี้  ขอที่สอง  การศึกษาอบรมไมถูกตอง  ก็หมายความวา  เดี๋ยวนี้ 

เจตนาจะสั่งสอน  จะอบรม  จะดัดแปลง  จะแกไข;  แลวมันก็ไมถูกตอง. 
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เราใหเรียนกันแตในเรื่องที่จะใหเห็นแกตัว  ใหติดในความเอร็ดอรอย 
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 
ก็ตามใจ .  มันก็เปนเรื่องใหลุ มหลง   ในเรื่องกิน  กาม   เกียรติทั ้งนั้น ;  อยาง 
ดีที่สุดก็ใหสามารถในอาชีพ  ก็ไดอาชีพแลว  ไดเงินแลว  ใหทําอะไร?  ใหไปบูชา 
เรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  มันไมมีอะไรไปกวานี้.  นี่แหละคือ  การศึกษา 
ที่โลกนี ้ใหแกเยาวชน  ทุกประเทศในโลกก็วาได.  ประเทศไทย เรานี ้  ไปตาม 
กนเขา  เปนประเทศเล็ก  ก็เลยตามกนประเทศใหญ ๆ เพราะฉะนั้น  ก็จึงเปนเหมือน 
กับประเทศใหญ ๆ  :  เรียนไป  เพื่อไปบูชาเรื่องกิน  กาม  เกียรติ. 

 
ทีนี้  คนทุกคนก็เลยเปนทาสของกิเลสตัณหา;  พูดอยางอุปมา  ก็วา  ไป 

เขาพวกกับพญามาร  หรือซาตาน,  ไมมาอยูกับพระธรรม  หรือพระเจาเสียเลย. 
นี่การศึกษามันไมถูกตอง  นี้เปนปญหาใหญที่เราจะตองพูดกันในวันตอไป;  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,  ใหการศึกษาอบรมที่อบรมท่ีถูกตอง,  ใหความรวมมือ  หรือโอกาส 
ที่มันถูกตอง,  สําหรับจะเปนผูที่มีธรรมะ  หรือมีศีลธรรม 

....            .....           .....           .... 
 
มุงหมายแกปญหาเยาวชน  แตยังแกไมได 

 
เอาละ,  ทีนี ้  ก็จะใหดูไปเสียวา  มันมี ระบบอะไรบาง  ที่เราจัดกัน 

ขึ้นมาแลวในโลกนี้ที่เกี่ยวกับเยาวชน.  มันก็มีอยูแลวหลายระบบ  ลวนแตมุง 
หมายจะแกปญหาของเยาวชน  แตมันยังแกไมได;  คือมันทําไปอยางหลับตา 
มันก็เลยไมมีผลเกิดขึ้นตามที่เราปรารถนา. 
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ดูตั ้งแตวา  ระบบนักเรียน ,  จัดใหมีการเรียน   เปนนักเรียน  แลว 
ก็ไมประสบความสําเร็จในการที่จะใหนักเรียนมีศีลธรรม.  นักเรียนมีศีลธรรม 
อยูบาง  ในขั้นอนุบาล  สอนงายพูดงาย  มีศีลธรรมอยูบาง;  พอขึ้นมาขั้นประถม 
ก็ชักจะรวนเร;  พอถึงขั้นมัธยม  แลวก็ศีลธรรมท่ีเคยมีอยูในระบบอนุบาลน้ันหายไป 
หมด;  พอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยแลว  เปนอิสระแกตัวเต็มท่ี  ไปทางไหนก็เหลือท่ีจะ 
กลาว.  แตที่กลาวได  ก็คือวาไปในทางที่มีตัวกู  -  ของกู  อยางแข็งกราว.  นี่ 
เรียกวา  ระบบนักเรียนยังไมประสบความสําเร็จ. 

 
ทีนี้   ระบบลูกเสือ   จัดขั้นในโลกสําหรับจะแกปญหานี้  ก็ยังไม 

ประสบความสําเร็จ ;  และก็หันเหไปในทางที่จะสงเสริมกิเลสโดยไมรูตัวเหมือน 
กัน .  ทั ่วโลกมีระบบลูกเสือ  แตยังไมประสบความสําเร็จ ;  พิสูจนไดงายๆ 
ตรงที่วา  มันไมไดเกิดสันติสุขขึ้นมาจากระบบลูกเสือ. 

 
ทีนี้  ยังมี ระบบ  ยุวชน  ยุวนารี.  ยุวชนนี่ก็ดูเปนเรื่องทางการเมือง 

เสียมากกวา;  ก็เลยไมเกี่ยวกับศีลธรรม. 
 
ทีนี้  มีระบบเยาวพุทธ  :  ยุวพุทธ  ยุวพุทธิกสมาคม  ก็มีอยูใน 

ศาสนาพุทธ  ทั่วทั้งโลก,  และศาสนาอื่นเขาก็มี  ยุวศาสนิกนี้  ของเขาก็มีเหมือนกัน; 
แตก็ยังไมไดผลอยางเดียวกัน  ยังจะตองปรับปรุงกันอีกมาก  อยาใหเปนเพียงสักวา 
พิธี  หรือ  เหอ ๆ  ไปตาม ๆกันไป. 

 
เอา,  ทีนี้  ก็มาถึง  ระบบยุวชนที่ออกจะประหลาดสักหนอย  ที่อยากจะเรียก 

วาระบบสามาเณรของพระพุทธเจา  นี้พุทธบริษัททุกคนก็ฟงออกแหละ  วา  ระบบ 
สามเณร  แลวก็ของพระพุทธเจา  คือมันของในพระพุทธศาสนานี้. 
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พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหบวชเณร;  นี้แปลวา  พระองคทรงแกไข 
ระบบโบราณบาง.  ระบบโบราณนั้น  เขาเปนนักบวชกันแตคนแกที่ผานโลกไปแลว 
ทั้งนั ้นแหละ;  พอผานโลก  จบโลก  จบเรื่องโลกมีชีวิตในโลกพอแลว  คนแกก็ 
ไปเปนนักบวช. 

 
เดี๋ยวนี้  พระพุทธองคทรงอนุญาตให เด็ก ๆ บวชเณรได;  คลาย ๆ กับ 

วา  ปฏิวัติ  หรือ  ปฏิรูปอะไรบางอยาง  เพื่อวาใหเยาวชนที่เขามีโอกาสที่จะเขา 
สัมผัสธรรมมะไดโดยงาย  จึงมีระบบสามเณร  สามเณรี  แลวแตจะเรียก.  แตผล 
ก็ยังไมไดตามที่เราหวังกัน;  จะไปโทษใครก็โทษไมได. 

 
พระพุทธเจาทานก็ทรงวางระบบไวดีแลว  แตคนปฏิบัตินั่นมันปฏิบัติไมได 

นี่มันก็คาราซังกันอยู ;  ระบบสามเณรสมัยนี ้  ก็เลย เปนเรื ่องธรรมดาสามัญ 
ไป.  เหมือนกับเด็กนักเรียนอะไรชนิดหนึ่งเสียโดยมาก.  ทางศาสนา  ก็ไมคอยได 
ศึกษา;  อยากจะศึกษาทางโลก  เหมือนกับเด็ก ๆ  ทั่วไป;  ระบบสามเณรของ 
พระพุทธเจา  ก็ไมเกิดผลอะไรแปลกออกมา. 

 
ฉะนั้น  จึงขอใหพอแม  พี่นองทั้งหลายนึกถึงขอน้ีบาง  ใหเณรของเรานี้ 

เปนเณร,  เปนสามาเณรที ่ถูกตองขึ ้นมา;  ชวยกันสนับสนุน   ผลักไส  เข็นไป 
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 
"อภิชาตบุตร"  - คือบุตรที่ดีกวาบิดามารดา, อนุชาตบุตร  -  บุตรที่เสมอบิดามารดา 
อวชาตบุตร - บุตรที่เลวกวาบิดามารดา.  นี่เรามีระบบอภิชาตบุตร  ที่จะสรางบุตรให 
ดีกวาบิดารมารดา  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปตามขั้นตอน. 

 
เหมือนกับวา  เราผสมเมล็ดพันธุใหดี  แลวก็เพาะพันธุใหออกมาเปน 

พืชพันธุที่ดีกวาเดิม,  เหมือนเราประสบความสําเร็จ  ในการที่มนุษยรูจักทําใหมี 
ทุเรียนพันธุดีเกิดขึ้นมาในโลก.  ขอน้ีก็ยอมรับไดวา  กอนนี้  ทุเรียนพันธุนี้  ไมเคย 
มีในโลก;  โดยน้ํามือของมนุษย  พยายามจนกระทั่งวา  ทุเรียนพันธุดีที่สุด  ที่มันมี 
อยูในโลกเวลานี้,  มันไดเกิดขึ้นมาในโลก.  ไปเทียบดูกับทุเรียนปาพันธุเดิม ๆในปา 
แตดึกดําบรรพ  แลวมันผิดกันลิบ  มันไมมีการจะเปรียบเทียบกันได.  นี่มนุษยประสบ 
ความสําเร็จ  ในทางวัตถุอยางนี ้;  แตในทางวิญญาณ   เรายังไมเคย 
ประสบความสําเร็จอยางนี้. 

 
นี่ขอฝากไว  วาถาอยางไรเสีย  ก็ขอใหพุทธบริษัททั้งหลาย  พยายาม 

ที่จะใหเกิดความสําเร็จในการปฏิวัติ  ในการปฏิรูปจิตใจของมนุษยเรา  โดย 
เฉพาะเยาวชนของเรา  ใหมีความเจริญกาวหนาดี  ในอัตราที่เทียบกันไดกับการที่เรา 
สามารถ  ทําใหเกิดผลไมพันธุดี  ดอกไมพันธุดี  อะไรพันธุดี  ขึ้นมาในโลก  ดวยน้ํา 
มือของมนุษยแท ๆ  ;  คือ  ใหเกิดอภิชาตบุตร - บุตรที่ดีกวาบิดารมารดา  ยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ยิ่งๆ ขึ้นไป  ไมมีที่สิ้นสุด. 
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ทีนี้จะมีวิธีสรางอยางไรจะสรางอภิชาตบุตรนั้น  เอาไวพูดกันในโอกาสตอไป 
ในวันแรกนี้  โดยเฉพาะวันนี้  ไมใชโอกาสเสียแลว  เห็นไดวาฝนมันคุกคามแลว  เราจะพูดกันตอไปอีกก็คงจะ 
ไมสนุกแลว 

....            .....           .....           .... 
 

[ทบทวน] 
 
อาตมาก็ขอยุติในเรื่องที่จะบรรยายเปนครั้งแรกเริ่มน้ี  ไวแตเพียงเทานี้ 

กอน  ซึ่งจะขอ  ทบทวนวา  เรามีปญหาเรื่องเยาวชน;  เยาวชนนั้นคือโลกในอนาคต; 
เขาจะสรางโลกในอนาคต;  และเดี๋ยวนี้เขากําลังเปนปญหาในปจจุบัน  เราไมมีที่หวัง 
อยางอื่น  นอกจากกระทําของเยาวชนที่ถูกตอง. 

 
เรามี เยาวชนที ่เปนปญหา  คือเด็กออนทั ้งหลาย ,  และคนแกท่ี 

ยังมีไอคิว(I.Q.)  ต่ํา  มีความรูสึกอะไรเหมือนเด็ก ๆ  ก็ตองเรียกวาเยาวชนดวย;  คือ 
ถาพูดตามทางธรรมทางศาสนาแลว  ถายังไมบรรลุอริยมรรคอริยผล  อยูเพียงไร 
ก็เรียกวา  ยังเปนเยาวชน  อยูเพียงนั้น,  คือบุถุชนทั้งหลายยังเปนเยาวชนอยูเพียงนั้น. 
แมแตหัวงอก  ฟนหัก  แลว  ยอมรับเสียดี ๆ ดีกวา;  จึงเปนอันวา  เรามีเยาวชน 
เต็มโลกไปหมดทั้งโลก  จะไดแกไขกัน. 

 
จุดหมายปลายทาง  คือสันติสุข  หรือ  ปกติสุข  เราจะใหเยาวชน 

ของเราเปนพันธุ ใหม  ดีกวาพันธุ เดิม;  เหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุ ใหม  ภาย 
ในหลังที่มีการผสมพันธุที่ดีแลว.  จึงหวังวามนุษยนี้จะประสบความสําเร็จ  สักวันหนึ่ง, 
คือเปนมนุษยที่ประเสริฐท่ีสุด  ไมมีปญหาเหลืออยู. 
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ขอใหปรับปรุงการแวดลอม,  หรือวาการอบรมสั่งสอน,  หรือวา 
โอกาสสนับสนุนแกเยาวชนนั้น  ใหถูกตอง.  ใหชวยกันจัดระบบนักเรียน  ระบบลูกเสือ 
ระบบยุวชน  ระบบยุวพุทธ  แมกระทั่งระบบสามเณรของพระพุทธเจา  ในพระพุทธ- 
ศาสนานี้  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 
- ๒ - 

หินโคง ๘ ม.ค. ๒๐ 
 
 
 

เยาวชนอภิชาตบุตร 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายวันเสาร  ชุด  "เยาวชนกับศีลธรรม"  เปนครั้งที่  ๒  นี้ 

อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา  "เยาวชนอภิชาตบุตร"  หมายถึง  เยาวชนที่ดี 
กวาบรรพบุรุษ. 

 
[คําปรารภ  และทบทวนจนถึงหนา  ๓๔] 

 
ขอใหทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แลวมา  เราไดพูดถึงปญหาทั่ว ๆ 

ไป  ที่เกี่ยวกับเยาวชน;ใหความหมายของคําวา  "เยาวชน"  กวางมาก  จนถึงกับวา 
ถายังออนดวยปญญา  แลวยังเรียกวา  "เยาวชน"  ทั้งนั้น.  แมจะแกจนฟนหัก  หัวหงอก 
 

๒๘ 
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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  มันก็ขึ้นอยูกับขอท่ีวา  เขามีความรูอยางไร, เขา 

มีความชอบใจอยางไร,  ก็ทําไปอยางนั้น;  ฉะนั้นโลกในอนาคตก็อยูในกํามือของ 
เยาวชน  โดยไมมีใครเปลี่ยนแปลงได  ไมมีใครตานทานได,  โดยไมตองรูสึกตัวก็ได 
คือ  มันจะเปนไปเอง,  โลกในอนาคตจะดีขึ้น  หรือจะเลวลง,  จะนาดู  หรือจะไม 
นาดู  มันก็อยูที่เยาวชนในวันนี้. 

 
พอเรามองกันอยางนี้  ปญหาก็จะเขยิบเขามาถึงเยาวชนในปจจุบันนี้  วา 

เราจะจัดการกับเยาวชนในปจจุบันนี้อยางไร?  เขาจึงจะเปนผูสรางโลกในอนาคตที่ดี; 
เมื่อเรามีความแนใจในขอนี้  ความหวังของเราก็มุงไปยังเยาวชนทั้งหลายในปจจุบัน. 

 
จิตใจของเราควรคิดถึงเยาวชนเพียงไร 

 
ทีนี้  ก็มาดู  ขอเท็จจริง  ในจิตใจ  ในความรูสึก  ของเราทุกคนอีก  วา 

เรากําลังคิดอยางนี้หรือไม?  หรือวาเรากําลังคิดถึงแตเรื่องของตัวเอง  ไมคิดถึงมนุษย 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
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หรือโลกมนุษยในอนาคต.  แตอาตมาเชื่อวาอยางนอยที่สุด  คนทุกคนจะคิดถึง 
เยาวชนสองสามคน  ซึ่งเปนลูกเปนหลาน;  แตเขาจะคิดมากอยางที่เรากําลัง 
พูดอยูนี่  หรือหาไมนั้น  มันก็เปนอีกปญหาหนึ่ง;  เพราะวาคนธรรมดาสามัญ  ปุถุชน 
นี่แมจะมีกิเลส  จะมีความเห็นแกตัวอยางไร  ก็คงจะอดคิดถึงลูกหลานไมได,  และก็ 
หวังอะไรในลูกหลานมากทีเดียว.  แตจะไมไดหวังกวางขวาง  หรือแระกอบไปดวย 
ธรรม  อยางที่ไดกลาวมาแลว,  คือรูสึกรวมกันทั้งโลก  ชวยกันสรางโลก  ดวยการ 
สรางเยาวชนที่ดี. 

 
ทีนี้ทําไมจึงตองมาคิดถึงเรื่องนี้?  ก็เพราะวา  พุทธบริษัท  นี่ไมไดใจแคบ 

ไมไดคิดอะไรสั้น ๆเฉพาะตัว;  คิดเพ่ือผูอื่นทั้งหมด  มากกวาตัวเสียอีก 
 
ถาใครยังคิดถึงแตเรื่องของตัว  บุคคลนั้นจะมีจิตใจชนิดหนึ่ง  ซึ่ง 

เหมาะสําหรับจะถูกกิเลสกลุมรุม;  กิเลสกลุมรุมจิตใจ ของบุคคลผูมีความเห็น 
แกตัวสวนเดียว  นั่นแหละมากขึ้น ๆ  หลายป ๆ  หนักเขา ๆก็จะยุงไปหมด  สางไม 
ออก;  เพราะมันมีความเห็นแกตัวมากเกินไป;  ในลักษณะที่จิตใจไมเบิกบาน, 
จิตนี้ไมไดถูกปลอยใหออกไปกวาง ๆ  ไปท่ัว ๆ  โลก. 

 
จิตนี ้มันหมกมุ น   มันมวนเขามา,  มวนเขามา;  รวมจุดอยู ที ่ตัวกู 

ตัวเดียว.  มันไกลกันมากจากจิตของพระพุทธเจา  ซึ่งเปนพระศาสดาของเรา;  คือ 
ทานมีจิตทีแผกวางออกไป,  กวางออกไป,  ไกลออกไป  ถึงผูอื่น  จนลืมนึกถึงพระองค 
เอง  คือ  ไมรูเรื่องเหน็ดเหนื่อย  ลําบาก  ในการที่จะไปเที่ยวสอนผูอื่น.  นี่แหละ 
เรียกวา  นึกถึงแตผูอื่นจนลืมเรื่องของตัว. 
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ทีนี้  ถาอีกคนหนึ่ง  มันตรงขาม  มันนึกถึงแตเรื่องของตัว  มารวม 
จุดอยูที่ตัว  มันตองมีการแปลกกันอยางมากมาย  :  แมเรื่องของตัวแท ๆ  ก็จะแก 
ไมได  เพราะมันสลับซับซอนเกรอะกรังมากเกินไป. 

 
นี่เราไมพูดถึงยุวชน  อะไรก็ได  พุดแตหลักกลาง ๆ  วาเราจะตองนึกถึง 

ผูอื ่น;  เมื ่อนึกถึงผู อื ่น  ก็นึกไกลไปถึงโลกในอนาคต .  เมื ่อนึกถึงโลกใน 
อนาคต  มันก็ไปหาเยาวชน;  เพราะเยาวชนมันจะเปนผูจัดโลกในอนาคต. 

 
ถาใครคิดอยางนี่  จะรูสึกสบายขึ้นมาทันที;  การไมนึกถึงตัว  แตนึกไป 

ถึงผูอื่นนั่น  จะรูสึกสบายขึ้นมาทันที;  เหมือนกับท่ีเคยบอกมันมาแลววา  "จิตที่คิด 
จะให  นั ้นสบายกวาจิตที ่คิดจะเอา".  แตคงฟงยากสําหรับบางคน ;  เขาไม 
เคยมีจิตที่คิดจะใหโดยบริสุทธิ์  มันก็ไมไดรูรสของจิตชนิดนี้,  และมันก็รูรสของ 
"จิตที่จะเอาอยูตลอดเวลา"  คํานวณไมถูก. 

 
แตถาพยายามที่จะฝกฝน  ใหมีจิตใจชนิดนี้  ที่จะใหที่จะสละอยูบอย ๆ   แลว 

ก็จะเขาใจไดไมยาก  วา  "จิตชนิดนี้สบายกวาจิตที่จะเอา"  หรือจะยึดถือไว.  ถา 
ไมชอบคําวา  "ให"  ก็ควรจะชอบคําวา  "สละ"  จิตที่สลัดอะไรออกไปไดนั้น  มัน 
สบายกวาจิตที่จะเอาอะไรเขามายึดถือไว;  นั่นแหละเปนเหตุให  "จิตที่คิดจะให 
นั้น  มันสบายกวาจิตที่คิดจะเอา",  จิตที่คิดจะเอามันจะมีความหนัก  มีความทุกข 
อะไรหลาย ๆ  อยาง. 

 
ทีนี้  เราก็ถือเอาเปนอุบาย  การที่จะคิดสละคิดใหนั้น  คิดถึงเยาวชน 

ในอนาคต  เพื่อโลกในอนาคต  เราจะไดกําไรเพิ่มข้ึนหลายเทา.  นี่เปนเหตุใหคิดถึง 
เยาวชน  ผูจะสรางอนาคต;แลวเราจะชวยเขาอยางไร. 
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เมื ่อยุติวา  เยาวชนเปนผู สรางโลกในอนาคต  แนแลว  ก็มองดูโลก 
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 ก็ตองทําใหดีขึ้นดวย เหมือนกัน.  เยาวชนเขา 
จะตองทําหนาที่อันนี้. 

 
๓.  และที่ยังมีอันดับที่สาม  ก็คือ  โลกจิตใจ  หรือวา  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 
วาเปนเยาวชนดวยเหมือนกัน;  คือ ไมรูเร่ืองท่ีควรจะรูใหมันสมกัน  ฉะนั้นขอให 
ระวังสําหรับ คนแก  วาตองรูเรื่องเหลานี ้  และก็สอนลูกหลานใหเขาทําถูกตอ 
เรื่องเหลานี้;  ถามิฉะนั้น  ก็จะกลายเปนเยาวชนเสียเอง. 

 
โลกอนาคตสรุปเปน  ๓  โลก  คือ  โลกแผนดิน,  แลวก็โลกการบานการเมือง 

แลวก็โลกพุทธจักรทางธรรม  :  สามโลก.  หวังวาเยาวชนในอนาคตจะชวยกันสรางใหดี. 
 

[เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้] 
 
เมื่อเรามองกันคราว ๆ ในเบื้องตนอยางนี้  ความคิดมันก็จะแลนไปถึง 

เยาวชนที ่ดีกวา,  คือ เยาวชนที่ดีกวาคนที ่ลวงมาแลว.  พูดตรงๆ  ก็วา  ตองดี 
กวาบิดามารดา;  ฉะนั้นเราจึงเรียกชื่อเยาวชนประเภทนี้วา  "เยาวชนอภิชาต- 
บุตร". 

 
เกี่ยวกับกับคําคํานี้  ถาเคยฟงเทศก  ฟงธรรมมามากแลว  ก็นาจะพบหรือเคยฟง 

มาแลว  วาในหลักพุทธศาสนานี้  แจกบุตร  หรือ  ลูก  ออกเปน  ๓  ขั้น  :  ชั้นที่หนึ่ง 
อวชาตบุตร  บุตรที่เกิดเลวกวาบิดามารดา.  ชั้นที่สอง  อนุชาตบุตร  บุตรที่เกิดเสมอ 
กันกับบิดามารดา.  แลวก็ชั้นที่สาม  อภิชาตบุตร  บุตรที่เกิดยิ่ง  ดียิ่งไปกวาบิดา 
มารดา. 
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พระพุทธเจาทานตรัสวา  บัณฑิตท้ังหลาย   ไมปรารถนาอวชาตบุตร; 
แตวาเขายอมปรารถนาอภิชาตบุตร  คือ  บุตรที่ดียิ่งไปกวาบิดามารดา,  หรืออยาง 
นอยก็อนุชาตบุตร  บุตรที่เสมอบิดามารดา. 

 
ขอแทรกเสียตอนนี้หนอยหนึ่งวา  พุทธศาสนานี้  ถูกคนสมัยใหมกลาวหา 

วา  เปนเรื ่อถอยหลังเขาคลอง  ไมนิยมความกาวหนา;  เขาดูถูก.  แตเมื ่อเรา 
ดูพระพุทธภาษิต ขอนี้แลวก็จะเห็นไดวา พุทธศาสนาก็นิยม  หลักความกาวหนา 
ความเจริญรุ งเรือง;  หากแตวา  ตองเปนไปอยางถูกตอง.  ความเจริญกาว 
หนาที่ไมเปนไปอยางถูกตอง  ก็มี  มันกลายเปนการทําลาย,  กลายเปนการทําใหรกรุงรัง 
ยิ่งขึ้นไปเสียอีก;  ไมใชความสงบสุข 

 
เม่ือพูดถึงความกาวหนา  ตองเปนเรื่องกาวหนาอยางถูกตอง,  และ 

เปนไปเพื ่อความสงบสุข.  ขอใหรับรู,  แลวก็ รับรอง,  แลวก็ถือเปนหลัก  วา 
พุทธศาสนาก็ตองการความกาวหนา.  อยาเขาใจผิด, อยาหา,  อยากลาวหา, 
พุทธศาสนาไปในแงราย. 

 
อภิชาตบุตร  บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา  มันก็ยอมแสดงวา  มีความ 

กาวหนาอยูในตัว.  อภิชิตบุตรยิ่งกวาบิดามารดา  ก็ตองเอาความใหมันกวาง  วายิ่ง 
ไปกวา  ที่เปนมาแตหนหลัง.เราตองใชคํารวม ๆ กันวา  "อภิชิตบุตรทุกคนในโลกนี้"; 
ไมใชเฉพาะลูกหลานของเราคนสองคน. 

 
อภิชาตบุตรทั้งหลายในโลกนี ้  ตองทําความกาวหนาในโลกนี ้  ให 

มีความกาวหนา;  แตเนื่องจากวามันทําโดยบุคคล  มันจึงตองกาวหนาในสวนบุคคล, 
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แลวจึงมารวมกันเปนวงศสกุล,  แลวจึงมารวมกันเปนประเทศชาติ,  แลวจึงมารวมกัน 
เปนโลกมนุษยทั้งโลก.  เราจะเอาใจใสใหลูกหลานแตละคนนั้น  ใหมันมีความกาวหนา; 
แลวก็กลาวไดวา  วงศสกุลน้ันมันก็จะกาวหนา  เปนวงศสกุลของอภิชาตบุตร. 

 
ขอน้ี  ใหนึกถึงคําที่เคยพูดมาแลว  เรื่องการแตกหนอ;  ถามันแตกหนอ 

จากตนเดิม  เหมือนกับตัดกิ่งตอนของตนไมไปปลูก  มันก็มักจะเทาพันธุเดิม  มันไมคอย 
กาวหนา.  ฉะนั้นก็ ตองมีการผสมพันธุใหม  คือเพาะเมล็ดที่ผสมพันธุใหม  คือพอ 
ก็ดีกวา  แมก็ดีกวา;  แลวลูกมันก็ดีกวายิ ่งขึ ้นไปอีก .  แตหนอที ่แตกออกไป 
จากการผสมพันธุใหมนั้น ๆ   นะ  มันเปลี่ยนไปมาก  :ถาทําผิด  มันเลวมาก,  ถาทําถูก  มัน 
ดีมาก;  ไมเหมือนกับหนอท่ีเกิดจากการตัดกิ่งตอนออกไป  ซึ่งมักจะคงเดิม.  ฉะนั้น 
เราจึงเอาใจใส  ในการที่จะผสมพันธุ. 

 
ใชคําวา  "ผสมพันธุ"  กับมนุษย  กับคนนี่  ดูมันหยาบคายอยูสักหนอย; 

แตมันก็พูดได  วา ตองเลือกบิดามารดาที่ดี  เปนพอพันธุ  แมพันธุที่ดี  แลวก็มี 
หนอออกมา  ก็จะไดบํารุงรักษาใหมันดี  ก็จะเกิดอภิชาตบุตร ขึ้นในสกุลนั้น ๆ 
ในวงศตระกูลน้ัน ๆ  แลวมันจะอยูของมันรอดและเจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 

 
ทีนี้เมื่อหลาย ๆ  วงศสกุลในประเทศนี้  มันกาวหนา  มันเจริญ 

ประเทศมันก็จะกาวหนา;  ก็เปนประเทศอภิชาตบุตรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง  คือใน 
ประเทศนั้นมันเต็มไปดวยอภิชาตบุตร  จนเปนประเทศที่กาวหนา.  แตไมอาจจะยก 
ตัวอยางประเทศไหนนะ;  เพราะดูมันยังมืดมัวนัก,  จะยกตัวอยางประเทศไหน 
ที่มันกาวหนาเปนอภิชาตบุตร  เดี๋ยวคอยพูดกัน. 
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ในที่นี้พูดแตเพียงหลัก  หลักการ  หรือ  หลักเกณฑ  วาเราตองสราง 
เยาวชนที่กาวหนาเปนอภิชาตบุตรโดยถูกตอง;  แลวสกุลก็จะเปนสกุลอภิชาติ- 
บุตร ,  ประเทศก็จะเปนอภิชาตบุตร;  ในที่สุดโลกทั ้งโลก   หรือมนุษยชาติ 
ทั้งหมด  ก็จะเปนโลกแหงมนุษยผูเปนอภิชาตบุตร  โลกนี้ก็จะดีกวาโลกที่แลวมา. 

 
คําวา  “มนุษยชาติ ”  มีความหมายถึงมนุษยทุกคน  มีความรูสึกรับ 

ผิดชอบรวมกัน  จะตองเจริญดวยกัน.  บางคนเขาใจผิด  กลัวคําวา  “มนุษยชาติ”; 
ถึงกับพูดวา  ถาถือหลักเพื่อมนุษยชาติ  ก็จะกลายเปนคอมมูนิสตไป  อยางนี้ก็มี 

 
อยาตองกลัววาถาเห็นแกมนุษยชาติแลว  จะกลายเปนคอมมิวนิสต.  เรา 

จะตองมีจิตใจกวาง  เห็นแกสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด  ดวยจิตที่ประกอบไปดวยธรรม; 
อยางนี้ไมใชคอมมูนิสต.  และก็ไมไดทําใหลืม  หรือละเลยประเทศชาติของตัว; 
เพราะวาประเทศชาติของตัว  มันรวมอยูในคําวา  “มนุษยทั้งหมด”  หรือ “มนุษยชาติ” 
อยูแลว.  ฉะนั้น  พุทธบริษัทจะมุงหมายทําอะไรเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดไดไมผิด  ไม 
เปนภัย  ไมใหโทษอะไร;   แตจะเปนไปเพื่อประโยชนแกประเทศชาติ  และแกคน 
ทุกคน  แตละคนๆ ในประเทศชาตินั้นดวย 

 
ฉะนั้น  เมื่อเรามีความหวังในยุวชน  หรือ  วา  ยุวชนเปนความหวังของเรา 

เราก็หวังกันอยางนี ้แหละ;  หวังวาใหเยาวชนของเราเปนอภิชาบุตร  สราง 
สรรความเจริญใหยิ ่งขึ ้นไป  ในวงศสกุลของตน   ก็ดี  ในประเทศชาติของตน 
ก็ดี  และในมนุษยโลก  มนุษยชาติ  ทั้งหมดก็ได;  ทําอยูอยางนี้  ก็  เปนพุทธ-  
บริษัทเต็มที่  ปฏิบัติธรรมะเต็มที่.  แลวมันกวาง,  กวางอยางคํานวณไมได; 
คือมันเห็นแกคนทุกคน  แทนที่จะมานั่งเห็นแกตัวกูคนเดียว  อะไรดีคนเดียว  เปนสุข 
คนเดียว  ไปอยูสวรรคคนเดียว  อะไรอยางนี้ ;  นั้นมันแคบไป. 
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ตามที่พูดนี้  ฟงดูมันออกจะเปนเรื่องธรรมะธัมโม  เปนเรื่องศาสนา;  ไม 
เกี่ยวกับเรื่องชาวบาน,  ไมเกี่ยวกับเรื่องโลก;  แตที่จริงนี่แหละคือ  มันเกี่ยวกับเรื่อง 
ชาวบาน  หรือเรื่องโลก.  เพราะวา ถาชาวบานหรือชาวโลก  ไมคิดกัน อยางนี้ 
แลวโลกมันก็เปนอยางนี้ไมได  แลวศาสนามันก็เปนหมันเอง. 

 
ศาสนาเปนหมัน  ในเมื่อโลกคนในโลกมันไมเห็นแกผูอื่น,  ไมทําเพื่อ 

ผูอื่น,  ไมทําเพื่อสวนรวมคือมนุษยทั้งหมด.  เพราะฉะนั้น  อาตมาจึงหยิบเอาคํานี้ขึ้น 
มาพูด  และมาเนนมาก  ในเรื่องคําวา  "อภิชาตบุตร"  บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา; 
ใหทุกคนชวยกันสรางบุตรชนิดนี ้  ดวยความหวังอันกวางขวาง  ไมมีขอบเขต 
ดังที่กลาวมาแลว. 

 
เอาไปคิดดูเถอะ  วา บิดามารดาทั ้งหลาย  ไมมีอะไรอื ่นดีกวานี้ 

หรือนาทํากวานี ้;  "กวานี ้"  คือ  กวาการสรางอภิชาตบุตรขึ้นมาในโลกนี ้  ใน 
วงศสกุลก็ได  ในประเทศไทยนี้ก็ได  ในโลกนี้ทั้งหมดก็ได.  ใหบิดามารดาทั้งหลาย 
เอาไปคิดดู  ถาเราทํางานอันนี้สําเร็จ  ปญหาเรื่องสันติภาพหรือความสงบสุขของมนุษย 
มันก็จะสําเร็จแหละ  ไมตองสงสัย. 

 
ฟงดูคลายกับวา  มันเปนของแปลกไมมีในคัมภีร  ไมมีในขอบเขต 

แหงความตองการของเรา;  นั่นเพราะวา  เรามันไมนึกไมคิดเอง.  ฉะนั้น ขอให 
นึกกันขึ้นมาเสีย;  อยาปลอยใหมันเงียบหายอยู  หรือมันจมมิดอยูในความไมรู  วา 
หนาที่ของเรานั้น  มีอยู อยางสําคัญ อีกอยางหนึ่ง  ก็คือวา ชวยกันสรางอภิชาต- 
บุตร. 
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เปนฆราวาส  อยูบานเรือน ก็ทําใหมีลูกหลานที่เจริญกวาบิดามารดา.  ที่ 
เปนบรรพชิตอยูวัด  ก็พยายามสรางลูกศิษย  สรางสัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  นี่ ให มัน 
ดียิ ่งขึ ้น ไปกวาอ ุป ชฌาย   อาจารย ;  ก็เร ียกวา "อภ ิชาตบ ุตร "  ได เหม ือนกัน .  ล ูก 
ศิษย  หรือ  สัทธิวิหาริก  ก็เปนเหมือนกับบุตร  ของบิดามารดา  คืออุปชฌายอาจารย. 
แปลวาในดานบานเรือนก็สรางใหมันดีกวา,  ในดานบรรพชิต  ไมเกี่ยวกับบานเรือน 
นี้ก็  ยังมีทางสรางใหดีดวยเหมือนกัน.  นี่คือปญหาเกี่ยวกับอภิชาตบุตร. 

 
....          ....           ....           .... 

 
ปญหาการอบรมเด็กใหเปนอภิชาตบุตร 

 
ทีนี้ก็มาถึง  ประเด็นสําคัญที่ถัดไปอีก  เราก็จะมองดูวา  เราเคยคิดถึง 

อภิชาตบุตรกันหรือเปลา? 
 
อาตมารูสึกวา  เทาที่สังเกตดูนี้   รูสึกวา  เราคงไมคิด ;  เพราะเราไปเชื่อ 

เสียวาเด็ก ๆมันดีขึ้นเปนแนนอน  เพราะเราใหเรียนมาก  ใหอะไรมากกวาที่แลวมา, 
เด็ก ๆ  มันดีขึ้นเปนแนนอน;ฉะนั้น  เราจึงไมคิดเรื่องอภิชาตบุตร. 

 
ขอใหพอแมพี่นองทุกคนนี่  มองดูจิตใจของตน  มองดูความรูสึกของตน  วา 

เราคิดถึงเรื่องอภิชาตบุตร  โดยหยิบข้ึนมาเปนปญหาหรือเปลา?  ดูเหมือนจะ 
เปล า ;  เพราะเราไปเชื ่อว า   มันด ีแล ว   มันด ีแน ,  เราก ็ไม ต องค ิดอะไร ,  นอก 
จากจะเชื่อเสียวา  มันดีแลว  มันดีแน.  เพราะเราลงทุนใหเขาเรียนมากกวา,  ดีกวา; 
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แลวโลกนี้มันก็กาวหนาอยูแลว  ในการศึกษาในสิ่งตาง ๆ  ในโลกนี้.  มันก็เลยไมได 
หยิบข้ึนมาใหละเอียด  วาเด็ก ๆ  ของเราเปนอภิชาตบุตรหรือเปลา ?  เราถือเสียวา เด็ก 
มันดีขึ้นแลวเปนแน ๆ  ก็เลยไมคิดอะไรอีก. 

 
ทีนี้   ปญหามันก็จะมีตอทายขึ้นมาอีกวา   เด็ก  ๆ   ของเราดีขึ้นในทุกๆ 

แงทุก ๆ มุมหรือเปลา ?  นี้บิดามารดาที่ฉลาดสักหนอย  ก็คงจะมองเห็นวา  มันนาจะ 
ไมใชทุกแงทุกมุม. 

 
ที ่เราเห ็นถนัดเชื ่อแนก ็ว า  เด ็ก ๆ  ของเราดีขึ ้นในแงของอนามัย.  ลูก 

เด็กๆ สมัยนี้ดีขึ้นกวาสมัยเกามาก;  เกิดมาแลว  ตายนอย;  เจริญในทางรางกาย 
รูปรางสวยงามกวาแตกอน,  เติบโตกวาแตกอน,  สบายกวาแตกอน;  นี้มันดีแนใน 
ทางอนามัย. 

 
ในทางความรู  ความฉลาด  ความสามารถ  มันก็ ดีกวาแตกอนมาก; 

เพราะการศึกษามันจัดดี  ใหเด็กมีความรู  ความฉลาด  และความสามารถ. 
 
ทีนี้  เด็กของเรานี่หาเงินได  ก็มีเงินมากกวาบิดามารดายิ่งขึ้นทุกที . 

 
ขอน้ีมีอะไรนิดหนอยที่จะแนะนําใหสังเกตวา  อยาเพอเอาจํานวนเปนประมาณ 

นัก.  เด็ก ๆ  นี้เขามีเงินมากก็จริง  แตเงินสมัยนี้  มันมีคานอยลง;  บางอยางมัน 
ลดต่ําลงไปตั้ง  ๑๐๐  เทา  ๒๐๐  เทาก็มี,  ของมีราคา  ๑  สตางค  สมัยโนน  เดี๋ยวนี้มี 
ราคาตั้ง  บาท  ๒  บาท  ฉะนั้นเขาจะมีเงินมาก  ๑๐๐เทา  ๒๐๐  เทา  ก็ยังไมพูดได 
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  เร่ืองกิน  เร่ืองกาม  เร่ืองเกียรติ  นี่  เด็กสมัยนี้ 

เขามีมากกวา ;  เขามีไดอยางประณีต   สุขุมกวา   :  กินดีกวา ,  เรื ่องกามคุณ 
ก็ประณีตกวา  อะไรกวา,  เรื่องเกียรติก็ดูแผกวางขวางกวา  ซ่ึงสมัยโบราณนั้นจะมี 
เกียรติไปท่ัวโลกสักทีนี้  ก็ยาก  สมัยนี้อาจจะมีเกียรติไปท่ัวโลกไดไมยาก;  อยางนี้ 
เปนตน. 

 
เมื่อบิดามารดามามองกันเสียอยางน้ี  แลวก็ตายใจวา  เออ,  ลูกของ 

เรามันดีกวาเรามากมายแลว;  เราก็จะไมเปนหวงอะไรอีกแลว.  ถารู เรื ่องอภิ- 
ชาติบุตรมาบาง  ก็จะคิดวาลูกของเราเปนอภิชาตบุตรอยางยิ่งแลว  เราอายมันแลว  ก็ 
เลยไมหวง 

 
เอา,  ทีนี ้  ก็มามีปญหาตอทายเขามาอีกวา  เมื ่อดูกันในแงศีลธรรม 

หรือภาวะทางจิตใจเลา  มันเปนอยางไร?  เด็ก ๆ ของเราสมัยนี้  ดีกวา  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 
ใหมันใชสติปญญา  เหตุผล  อยางนักปราชญอะไรมากมายเลย;  เอาความรูสึก 
สามัญสํานึก  ก็พอรูสึกได  วาเรารูสึกวาลูกของเรามันดีกวาเราหรือไม. 

 
.....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาดูศีลธรรมของคนสมัยนี้ 

 
ขอนี้  อาตมาอยากจะใหสังเกตเรื่องตาง ๆ  ที่เราเคยพูดกันมามากมายแลว 

จนเอียนแลวนั่นแหละ.  ขออภัยที่ตองพูดอยางนี้  คืออาตมาพูดจนทานทั้งหลายเอียน 
ไมอยากฟงอยูแลว;  เลยไปดู ในแงของศีลธรรมของคนสมัยนี้. 

 
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"  เขาพรอมท่ีจะเปนอยางนั้นอยางยิ่งเลย. 

 
ถาเปนเด็กสมัยเกาแลว  มันทําไมเปน  ที่จะทาทายหรือเหยียดหยามวัฒน- 

ธรรม  ศีลธรรมของบรรพ-บุรุษ  ของคนเฒาคนแก  บิดามารดา  ครูบาอาจารย. 
เด็กสมัยนี้เขาเรียนกันมาตามแบบของเขาแหละ  ในที่สุดเขาก็พรอมที่จะ 
ทาทาย  จะเหยียดหยาม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศีลธรรม  วัฒนธรรม ; 
ฉะนั้นเราจึงเห็นเด็ก ๆ  ไมยอมรับ  วัฒนธรรม  หรือศีลธรรมที่ดีงาม.  แมที่สุดแต 
วัฒนธรรม  ที่ชวยใหประเทศไทยรอดมาไดจนถึงทุกวันนี้นะ  เขาไมเห็น,  และไมยอมรับ 
นับถือ 

 
ประเทศไทย รอดปากเหยี่ยวปากกา  มาได  ไมเปนเมืองขึ้นของ 

ประเทศอื ่น   เหมือนประเทศรอบๆบานเรานี ้;  เพราะวัฒนธรรมของไทย  ซึ ่ง 
อาศัยหลักพระพุทธศาสนาเปนแกน  หรือเปนราก  หรือเปนอะไรกัน  ทําให 
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,  ครู- 

บาอาจารยทั้งหลาย,  ก็ไมไดสอนใหเด็กมองเห็น  ของดีของวิเศษ  แหงวัฒน- 
ธรรมศีลธรรมของไทย  ที่ทําใหประเทศไทยรอดมาได;  กลับใหเด็ก ๆ  เขาไป 
เรียนอยางอื่นมากไป  จนเขามองขามของดีที่มีอยูแลว.  ฉะนั้น จึงเกิดการปนปวนขึ้น 
ในทางวัฒนะธรรม  และก็เลยไปถึงเรื่องการเมือง;  อยางที่กําลังเปนปญหาอยูวา 
เด็ก ๆ เปนซายมาก  นิยมคอมมูนิสตหมดนี้  เพราะมันไมไดรับการสั่งสอนใหรู 
ใหเห็น  วา  ที่มันมีอยูแลวมันดีกวา. 

 
ก็เปนอันวา  เด็กเดี๋ยวนี้  เขาก็ทาทาย  ศีลธรรมและวัฒนธรรมของบรรพ- 

บุรุษ  อยากจะเลิกลางดวยซ้ําไป  :  ถาถามวา  ดีกวาบรรพบุรุษหรือไม?  ก็ตอบได 
ทันทีวา  มันดีกวาไปไมได  และมันจะไมใชวัฒนธรรมที่จะทําใหชาติไทยรอดอยูไดดวย. 

 
ทีนี้  ถัดไปอีก  ก็คือวา  เด็กเขากลับจะเกลียดขนบธรรมเนียมประ- 

เพณี  ที ่เคยดี  เคยมีประโยชน  ไมรู จ ักสิ ่งที ่ด ีมีประโยชน  ไมรู จ ักสิ ่งที ่เคยชวย 
ใหตัวรอดมา  จึงถึงกับเกลียด;  หาวาครึคระ  "ไดโนเสาร  เตาลานป" 

 
เขาเกลียด  และเขาเหยียด  เพราะวาเขาไมรูจัก;  ถาคนที่มันหลง 

มันก็หลงวาเด็กเหลานี้มันเกง  มันดี,  มันเจริญดวยวิชา  ความรูมาก  ถึงกับดูคนแก 
เปน  "ไดโนเสาร  เตาลานป"  แหละ.  คนที่มองเปนมองดูเปน  รูจักเขาใจดี  มันก็ 
รูวา  เด็ก ๆ  นี้เขาใจผิดเสียแลว. 
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ทีนี้  ดูใหมันละเอียดตอไปอีก  วา เด็ก ๆสมัยนี้ไมมีคําวา    "ศาสนา" 
ไมมีคําวา   "บิดามารดา "ไมมีคําวา   "บุญ "  วา   "บาป "  ไมมีคําวา   "โลก 
อื่น"  นอกจากโลกนี้ 

 
นี้ก็เคยพูดมากแลวเรื่องนี้  พูดจนผูฟงจะเอียนอยูแลวเหมือนกัน  วาคนสมัย 

นี ้ไมมีคําวา  "ศาสนา";  หมายความวา  ในใจเขาไมมีศาสนา  ไมชอบศาสนา 
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,  เขาจึงไมมีความรูขอน้ี. 

 
และเขาไมมีความรู  ตอความหมายของคําวา  "บิดามารดา"  มาก 

เหมือนคนสมัยโนน. 
 
นี้หมายความวา  ความรัก  ความเคารพนับถือ  ความกตัญูกตเวทีตอบิดา 

มารดาของเด็กสมัยนี ้  มีไมมากเทากับสมัยโนน ;  เพราะวาเด็กสมัยโนน   มัน 
ถูกอบรมตั้งแตคลอดออกมา  โดยไมรูตัวไมรู สึกตัว.  แตมันเปนไปในทางที่ให 
รักบิดามารดา  ซื่อสัตย  กตัญูอะไรตอบิดามารดา. 

 
เด็กสมัยนี้เขาอบรมกันไปอีกแบบหนึ่ง  ตามแบบใหม ๆ  ของเขา  ซ่ึง 

เขาวามันดีที่สุดนะ,  จนเด็กๆ  ไมรูคุณของบิดามารดา  ไมมีความหมายสําหรับคําวา 
"บิดามารดา"  จึงเคารพรัก  นับถือบิดามารดารนอยมาก;  บางคนก็เกือบจะไมรูเอา 
เสียเลย. 
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เด็ก ๆ ไมรูจักคําวา  "บุญ"  หรือ  "บาป"  หมายความวา  เด็กสมัย 
โบราณ  พอไดยินคําวา  "บาป"  มันหดมือ,หรือมันสะดุง;  แตเด็กสมัยนี้ไมสะดุง. 
พอไดยินคําวา  "บุญ"  มันก็หัวเราะเยาะ  ไมไดตองการบุญ  ไมไดถูกอบรมมาตั้งแตออน 
แตออก  จนเกลียดบาปและรักบุญ.  คําวา  "บาป"  และ  "บุญ"  ไมมีความหมาย 
สําหรับเด็กสมัยนี้;  เขามุงแตวัตถุ  มุงแตเงิน  มุงแตความสุขทางวัตถุ  ทางเนื้อ 
ทางหลัง  เอร็ดอรอย  ทางอายตนะทั้งหก. 

 
และเด็กสมัยนี ้ไม มีคําวา   "โลกอื ่น ";  คํานี ้ม ีปญหามาก   คําวา 

"โลกอื่น"  นะ. 
 
สัมปรายภพ  ที่มักจะแปลกันวาโลกอื่น,  มักจะแปลกันแตวา  หลังจาก 

ตายแลวไปเกิดเปนอะไร  นั้นนะ  ก็เรียกวา  "โลกอื่น";  แมแตจะไปเกิดเปนมนุษยอีก 
ก็เรียกวา"  โลกอื่น"  นี้มันไมถูก 

 
คิดดูใหดีเถอะวา  เอา,  เกิดเปนมนุษยอยูที่นี่  ตายแลวไปเกิดเปนมนุษย 

อยางนี้อีก  แลวก็เรียกวา  "โลกอื่น"  นี่มันโงหรือมันฉลาด?  ถามันเกิดเปนมนุษย 
อีก  อยางนี้อีก,  อยางนี้อีก,  แลวมันจะอื่นไปอยางไรละ  มันก็ เดียว นั่นแหละ. 

 
ฉะนั้น  คําวา  "โลกอื่น"  นั้นไมจําเปนจะตองตายแลวไปเกิดที่ไหนก็ได, 

หรือวาตายแลวไปเกิดที่ไหนอีกก็ได  แตวามันตองผิด  จากที่เปนอยูในโลกนี้;  เพราะ 
ฉะนั้นเราถือเอาความหมายวา  ถามันผิดไปจาก  มนุษยธรรมดาสามัญที่เขาเห็น 
เขาเปน  เขารูสึกกันอยู  แลวก็ตองเรียกวา  "โลกอื่น".  ถาเปนไปตามธรรมดา: 
ที่คนธรรมดา  มนุษยธรรมดา  เขาเปน  เขารูสึก  นี่เรียกวา  "โลกนี้",  พูดงาย ๆ 
ก็เรียกวา  โลกนี้มันก็รูจัดแตเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ. 
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สรุปดูอีกที  มันก็รูจักแตเงิน,  ยิ่งเดี๋ยวนี้แลว  ยิ่งมีความหมายอยูแตที่ 
เงิน;  เพราะวาเงินสําเร็จประโยชนแกเขาในทุกอยางที่ตองการ  ยิ่งกวาสมัย 
โบราณ.  ฉะน้ันโลกสมัยนี้มันก็มาสําเร็จอยูที่เงิน;  เพราะอยางนั้นจิตใจของเขาจึง 
รูจักแตเงิน  ซึ่งจะไดสิ่งที่เขาตองการ.  ถาจิตใจของเขาเปนอยางนี้  เราเรียกวา 
เขาอยูในโลกนี้,  อยูในโลกนี้ไปจนตาย. 

 
ถาจิตใจของเขาเปล่ียนไปเปนอยางอื่น  เห็นเงินนี้ไมมีความวิเศษ วิโส 

อะไร;  สูความสงบสุขแหงจิตใจไมได  แลว  เขาก็ไมบูชาเงินอีกตอไป.  ไปบูชา 
ความสงบแหงใจ   นั ่นแหละเรียกวา   เขาอยู ในโลกอื ่น .  แมเขานั ่งอยู ที ่นี่ 
เหมือนอยางเดี๋ยวนี้;  ถาจิตใจ ของเขา  รูจักและพอใจภาวะอยางอื่น,  ผิดไปจาก 
ที่คนธรรมดาในโลกนี้รู;  นั่นเรียกวา  เขาอยูในโลกอื่น.  เขารูจักโลกอื่นโดยไม 
ตองตายเขาโลง  แลวไปเกิดใหมก็ได.  หรือถาสมมุติวาเขา  ตายแลวไปเกิดใหม 
ในลักษณะที่มันผิดไปจากนี้  ก็จะ พอเรียกวา  "โลกอื่น"  ได. 

 
นี้มันยังไกลเกินไป  มันยังมืดมิดอยูม่ีไหนก็ไมรู  เอาที่นี่กันดีกวา  วา  คน 

จะตองรูจักโลกอื่น ทั้งที ่ตัวมันนั ่งอยูในโลกนี ้  ที่เคยหลงใหลมาตั้งแตออนแต 
ออกอยางไร.  เดี๋ยวนี้รูจักกันแลว  ไมหลงใหลแลว  ไปเขาใจ  พอใจ  ยินดีกับสภาวะ 
อยางอื่น  ;  อยางนี้เรียกวา  โลกอื่น  ทั้งนั้น.  แมวามันจะตรงกันขามกลับไปใน 
ทางที่เลวกวา;  ก็ตองเรียกวา  โลกอื่น  แตเปนโลกอื่นในทางเลวกวา. 

 
ทีนี ่โลกอื ่นที ่ควรปรารถนานั้น  คือโลกอื่นในทางที ่ดีกวา,  ดีกวา 

อยางที่ลุมหลงอยูดวยเรื่องกินเรื่องกาม  เรื่องเกรียตินี่.  เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ  ของเรา 
ไมรู จักโลกอื ่น ;  นอกจากโลกเรื ่องกิน   กามเกียรติ  ที ่สําเร็จมาจากเงิน .  ถา 
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มีเงินแลวมีกิน   มีกาม   มีเกียรติ;  เขารู จ ักเทานี ้.  ฉะนั ้นจึงรู จ ักแตโลกเงิน 
และที่พึ่งที่เขาก็คือเงิน. 

 
มีคําลอ  พูดวา  เขาถือสรณาคมนตามแบบของเขาวา  สตังค  สรณัง 

คัจฉามิ.  ขอถือเอาสตางคเปนสรณะ;  ไมถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  วา 
เปนสรณะ.  แทนที่จะวา  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ;  ก็วา  สตางค  สะระณัง  คัจฉามิ. 
จริงไมจริง  ไปคิดดู  ไปลองสังเกตดู.  คนสมัยนี้เขารูจักแตถือ  สตางค  สะระณัง 
คัจฉามิ;  ฉะนั้นก็เลยไมมีจิตที่สูงไปกวานี้.  มันมีแตจิตชนิดที่จะวนเวียนอยูที ่นี ่; 
ก็เลยไมใชโลกอื่น. 

 
ทีนี้อยากจะแนะ  เพิ่มเติมสักหนอยหนึ่งวา  เอาเปนวา,  บางครั้งบางคราว 

ก็ยังดี,  โดยมากก็มีจิตใจวนเวียนอยูที่ในโลกนี้แหละ;  แตในบางครั้งบางคราวบางเวลา 
มีจิตใจออกไปเสียจากโลกนี้บาง.  อยาหลงในเรื่องกิน  กาม  เกียรติ  นี้ตลอดเวลา; 
ไปพอใจในความสงบ   ความสะอาด   สวางสงบกันบาง  เวลานั ้นก็เรียกวา  
"โลกอื่น"  แลว.  วันหนึ่ง ๆ นี่  ไปอยูในโลกอื่นสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดี,  ก็จะมีโลกอื่น. 
นี่หมายความของคําวา  "โลกอื่น"  เด็ก ๆ  สมัยนี้  เขาไมมีความหมาย  หรือไมมีถอยคํา 
วา  "โลกอื่น"  ใช.  เขารูจักแตสิ่งนี้อยางเดียว  คือ  เรื่อง  กิน  กาม  เกียรติ. 

 
นี่แหละตัวอยางที่จะเปนเครื่องเปรียบเทียบใหเห็นวา  มันมีอะไรที่เยาว- 

ชนของเราไมรู   และไมรูยิ่งขึ้น  และก็ไมเอาใจใสยิ่งขึ้น;  ในเมื่ออีกทางหนึ่งนะ 
เขามันรูมากขึ้น  รูมากขึ้น  คือฝายอื่น  เขารูมากขึ้น  เจริญมากขึ้น,  แตอีกฝายหนึ่ง 
เขารูนอยลง  จนเกือบจะไมรูเอาเสียเลย. 
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จะดูอยางอื่นตอไปอีกนะ  เชนวายิ่งเรียนก็ยิ่งกลายไปเปนโงมาก. 
 

ยิ่งเรียนยิ่งโงและ มีความโงขึ้นในความฉลาดที่เรียนมาก.  เชน 
ปญหาระดับโลกเวลานี้  ก็คือ เร่ืองยาเสพติด;  นี่เปนสิ่งที่นากลัว  นาหวัว  นา 
สงสาร  ก็นาสงสาร  ซึ่งมนุษยจัดการศึกษาอยางไรก็ไมรู;  เรียกวา  การศึกษาเจริญ 
มาก  แตแลวก็มีปญหาเรื่องคนติดยาเสพติด  จนเปนปญหาใหญเดือดรอนกันทั้งโลก. 
ปญหาอยางนี้ไมมี  ในสมัยที่โลกยังเจริญ,  ที่การศึกษายังไมเจริญ  ไมมีปญหา 
อยางนี้. 

 
เดี๋ยวนี้มันมีปญหาอยางนี้;  คิดดูเถอะ  มันนาสงสารวา  ผูจัดการศึกษา 

ของโลกสมัยนี้  จัดอยางไร  จนพอเรียนไดมากแลว  ก็ไปติดยาเสพติด,  จนเปนปญหา 
ที่เรียกรองของความรวมมือชวยเหลือกันทั้งโลก;  เปนปญหาที่เอาไปพูดกันในสหประ- 
ชาชาติระหวางชาติ.  นี่เปนตัวอยางวา  การศึกษาที่จะใหเยาวชนของเราไปเปน 
อยางนี้  ซึ่งเมื่อกอนนี้มันก็ไมมี.  จะเรียกวาในแงของศีลธรรมมันดีขึ้น  หรือเลวลง? 
 

แลวดูใกล ๆ กันวานะแหละ  เขยิบออกไปอีกนิด  ก็จะเห็นวา  ทําไมยิ่งเรียน 
ยิ่งศึกษา  ยิ่งชอบบาบิ่น  ชอบวัฒนธรรมบาบิ่น;  เชนชอบไวผมยาว  ชอบ 
มรรยาทฮิปป  ชอบอะไรตาง ๆของสมัยใหม  ที่เพิ่งจะเกิดเมื่อมีการศึกษาเจริญแลว 
ทั้งนั้น. 

 
เมื่อกอนนี้เขาเกลียด  ใหคนมีผมยาวเปนคนบา,  คนผมรุงรังเปน 

กระเซิง  มอมแมม  ไมคอยจะไดชําระลางรางกาย  วาเปนคนบา.  เดี๋ยวนี้กลาย 
เปนคนดี  จนเอาอยาง;  และเอาอยางกันในหมูนักศึกษา  ที่เขาวา  เรียนมาก. 
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นี่เยาวชนของเรามีหลักเกณฑในเรื่องนี้  เปลี่ยนไปอยางนี้;  เรียกวา  ชอบวัฒนธรรม 
บาบ่ิน,  ยิ่งเรียนยิ่งชอบวัฒนธรรมบาบ่ิน. 

 
จะพูดไป  มันก็ไมรูจบ  ก็ปดอันสุดทายวา  เด็กสมัยไหน  ทําให 

พอแมน้ําตาตกในมากกวากัน? 
 
เด็กสมัยโบราณกับเด็กสมัยนี้นะ  เด็กสมัยไหนทําใหพอแมน้ําตาตกในมาก 

กวากัน;  หมายความวาทําใหอึดอัด  หนักอึ้ง  ก็พอแลว  เรียกวาน้ําตกตกในได 
เหมือนกัน.  สมัยไหนทําใหน้ําตาตกในมากกวากัน;  ไปคิดเอาเอง. 

 
เรื ่องลูก ใชเงินเปลือง,  ลูก เปนเจาชู ตั ้งแตเล็ก,  ลูกไมเอาถาน, 

ลูกไมเอาการเอางานนี่,  สมัยไหนมันมีมากกวากัน.  หรือวา เขารีดนาทาเรน  ให 
พอแมหาเงินมาให  ใหเรียนไมรูจักจบ  ไมมีขอบขีดนี่  จนเหมือนกับจับพอแมใส 
นรก  ที่มันไมเคยมี  มันก็มีขึ้นมา.  และในสมัยไหนละมันมีมากกวากัน;  ก็ไปลอง 
คิดดู. 

 
นี่เปนตัวอยางบางประการเพียงใหมาพิจารณาดูวา  อภิชาตบุตรของเรา 

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 
อีกวา   ทําไมเยาวชนหรือเด็ก  ๆ  ของเรา   ยิ ่งม ีการศึกษามาก   แลวมันยิ ่ง 
เกิดปญหาอยางนี้มาก?  เมื่อกอนไมคอยไดศึกษา  ก็ไมคอยเกิดปญหาอยางนี้; 
เดี๋ยวนี้มีการศึกษามาก  ระดับมหาวิทยาลัยจะเต็มไปหมดทั้งบานทั้งเมือง  แตมันกลับมี 
ปญหาอยางนี้.  คําตอบมันก็คลายกับกําปนทุบดิน  วาเพราะเขาขาดการศึกษาขั้นพื้น 
ฐานที่ถูกตองของมนุษย. 

 
ฟงดูแลวมันสับสน  มันฟงยาก  วาเด็กสมัยนี้  เรียนมาก  เรียนทวมหู 

ทวมหัว;  แตมันกลับขาดความรู  ที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย.  สวน 
เด็กสมัยโบราณไมไดเรียนมากเหมือนอยางสมัยนี้;  บางทีไมรูหนังสือเลยก็มี;  แตกลับ 
ไมขาดความรู  ชนิดที่เปนรากฐานของมนุษย  เชนเดี๋ยวนี้.  เดี๋ยวก็จะไดพิจารณากัน. 
 

เรามา พูดกันถึงเรื่องความรูขั้นรากฐานของมนุษยกันกอน  :  ความรู 
ท่ีเปนพื้นฐาน  หรือเปนรากฐาน  หรือ  แกน  แกนของมนุษยน้ี  มันคือความรูที่วา 
เราเกิดมาทําไมกัน?  นี่ฟงดูแลวนาหวัว  ความรูนี้  มีบทสรุปไดสั้น ๆ วา  เราเกิด 
มาทําไมกัน. 

 
ทีนี้  คือมันจะแตกกระจายออกไปได  จากปญหาขอเดียวนี้  วา  อะไร  คือ 

สิ ่งที ่ด ีที ่ส ุด สําหรับมนุษย;  เราก็ไม รู .  ก็ค ือ เราไมรู ว า   เก ิดมาทําไมกัน 
นั่นแหละ.  ถาเรารูวาเกิดมาทําไม  เราก็จะรู วานั่นแหละ   คือสิ่งที่ดีที่สุดของ 
มนุษย  เดี ๋ยวนี ้ม ัน  ไม รู ว า  เก ิดมาทําไมก็ค ือไมรู ว าอะไรดีที ่ส ุด สําหรับมนุษย. 
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นี้ ปญหาแรกนะ  วา  ไมรูวาเกิดมาทําไมกัน  :  ถึงคนแก ๆ  เหลานี้ 
ก็ลองคิดดูเถอะวาเรารูไหมวาเราเกิดมาทําไมกัน. 

 
พิจารณาดูใหละเอียดแลว  มันก็เกิดเห็น  ขอเท็จจริงบางอยาง  ซอนขึ้น 

อีกวา  ;บางทีเราก็ไมรู ดอกวา  เราเกิดมาทําไม  แตมันกลายเปนวาเราทําถูก 
ตองหมด  ตามที่ที่ควรจะรูวา  เราเกิดมาทําไม. 

 
ถาเราเก ิดมาในวงศสกุลที ่ด ี  ในวงศสกุลที ่ด ีค ือที ่เป นสัตบุรุษ ;  แม 

จะไมไดสอนกันในเรื่องนี้  วาเกิดมาทําไม;  แตเด็ก ๆ ในวงศสกุลเชนนั้น  จะประพฤติ 
กระทําถูกตองหมด  ในลักษณะที่วาเราเกิดมาทําไม.  นี่คือ  ถาเด็กๆประพฤติตามบิดา 
มารดาทีเปนตัวอยางที่ดีอยู ตลอดเวลาแลว  เด็ก ๆ เหลานั้นก็ประพฤติถูกตอง 
ตรงตามที่วาเราเกิดมาทําไม,  โดยที่เขาเองก็ไมรูวาเกิดมาทําไม.  ถามเขา  ก็ตอบ 
ไมได. 

 
นี่แหละคือ  ขอท่ีวา  ทําไมเด็ก ๆ   สมัยโบราณ  มันไมทําความผิดเหมือนเด็ก 

สมัยนี ้ซึ ่งเรียนมากและรู มาก;  เพราะวาเขาเดินตามหลังบิดามารดาเรื ่อยไป 
ถายทอดกันมาเปนชั่วอายุคนๆ.  มันถูกตองไปหมด;  มันก็มีผลเทากับรูวาเกิดมาทําไม. 
 

ครั้นถึงสมัยที่ไมยอมรับการเดินตามกนบิดามารดานี้,  โดยไปหาวิชา 
ความรูกันใหม  อะไรกันใหม  แยกแนวออกไป;  มันเลยไมรู วาเกิดมาทําไม 
ดวย,  แลว ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร  จึงจะเดินตรงไปตามรอยนั้นดวย. 
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นี่คือ  ภาวะทีเปนอยูจริงของ เด็ก ๆสมัยนี้  ที่ไมรูวาเกิดมาทําไม  แลว 
ก็ทําเอาตามความคิดนึก  รูสึกของตัวเอง  คือ  เปนทาสอายตนะ  :  หลงใหล  เรื่อง 
เอร็ดอรอย  ทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจไปหมด,  ไมรูวาเกิดมาทําไม. 

 
ขอใหมองดูใหดีเถอะ  จะเขาใจที่อาตมากําลังพูด  วาเด็กสมัยโนนแมไมได 

สอนกรอหูวา  "เกิดมาทําไม";  แตเขาก็ประพฤติอยางถูกตองวา  "เกิดมาทําไม" 
เพราะเขาทําตามวัฒนธรรมประเพณี  อะไร  ท่ีบิดามารดาแสดงใหเห็นอยูน้ีดวย 
ศรัทธา.  พอมาถึงสมัยนี้  ทิ้งศรัทธาหมด  มีปญญาของตัวเองแลวก็ไปเลือกเอา 
เอง  แลวมันกลายเปนไมตรงจุดที่วา"เกิดมาทําไม" 

 
ทีนี้  การศึกษา  ในโลกปจจุบันนี้  ระดับไหนก็ตามเถอะ  มันไมสอนวา 

เกิดมาทําไม  :  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถม  โรงเรียนมัธยม  วิทยาลัย  มหา- 
วิทยาลัย  ไมมีใครเคยสอนเลยวาเกิดมาทําไม;  ปลอยใหรูเอาเองวา  ตองการอะไร  ก็ 
เอาซิ,  แลวเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแหละ;  แลวเขาก็เรียนอาชีพหาเงินไดมากก็เอาเงินนั้น 
ไปซ้ืออะไรตามตองการที่เขาตองการ.  มันกลายเปนเกิดมาเพื่อบํารุงบําเรอเนื้อหนังของตัว 
บํารุงกิเลสของตัว  เกิดมาเพื่อสรางสิ่งนั้น;  แลวสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยก็คือสิ่งนั้น  ไดอัน 
นั้นมากก็วา  เปนมนุษยที่โชคดีไปเลย. 

 
นี่เราขาดความรูขอที่วาเกิดมาทําไม  ซึ่งบัดนี้เปนความจําเปนอยางยิ่ง 

ที่จะตองรีบสอน ในโรงเรียน  ใหเด็กเขารูวา  เกิดมาทําไม.  แลวเขาจะไดไป 
เปนเยาวชนที่มีความคิดนึกเปนสัมมาทิกฐิ,  แลวก็เปนอภิชาตบุตรไดไมยาก.  เดี๋ยว 
นี้ไมรูวาเกิดมาทําไม  เลยมีขอปลีกยอยประกอบกันอีกมาก;  อยางเชน  เขาไมรูความ 
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หมายขอคําสําคัญ ๆที่ประกอบกันขึ้นเปนวัฒนธรรม  เปนศีลธรรม  เปนอะไรอยางที่ 
มนุษยควรจะตองมี. 

 
คําพิเศษที่สุด  ที่อาตมาเห็น  มองเห็น  และรูสึก  คําพิเศษวิเศษ  เลิศ 

ประเสริฐท่ีสุด  คําแรก  ก็คือคําวา  "พอ  แม" 
 
คําวา  "พอ  แม"  มีความหมายพิเศษมาก  เกินกวาที่เด็ก ๆ  จะรูไดเอง. 

เมื่อกอนนี้มันไมรู  โดยมันสอนใหในตัวอยางอัตโนมัติ  อยางที่ไดวามาแลว  ไมตองบอก 
กันตรง ๆ  ;  เด็กก็เกิดการประพฤติกระทําถูกตองวาพอแมคืออะไร. 

 
เดี๋ยวนี้เขาเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีอยางนั้น  ;  เด็กๆสมัยนี้  ก็ไมรู 

วา  พอ  แม  นี ้คืออะไร,  ไมรู ความหมายของคําวา  พอ  แม  นี ้คืออะไร.  เขา 
ก็เอาตามวามรูสึกสามัญสํานึก  วา  พอ  แม  นี้คือผูที่เกิดลูกมาแลวจะตองเลี้ยงลูก,  แลว 
จะตองเอาใจใสลูก,  จะตองเอาอกเอาใจลูก  ใหลูกไดเรียนดี  ไดมีหนามีตาแกวงศตระกูล, 
พอแมคืออยางนี้.  มองดูแลวก็คือเปนทาสของลูกนั่นเอง;  ตองเกิดลูกมาดวยความ 
ยากลําบาก,  แลวก็ตองชวยเหลือทุกอยางทุกประการ  ใหมันมีหนามีตาสําหรับวงศตระกูล. 
ฉะนั้นคําวา  "พอ  แม"  เปนคําแรก  เปนคําสําคัญที่สุดคําแรกที่ลูกจะตองรู. 
 

แลวก็มีคําถัดไป  เปนลําดับตอไป อีก  เชนคําวา  "บุญ "  วา  "บาป" 
วา   "นรก"  วา  "สวรรค"  อะไรก็ตามเถอะ ;  ลวนแตมีความหมายที่เด็กสมัย 
นี ้ไมรู   หรือรู ผิด,  รู ผิดก็เทากับไมรู :  เพราะฉะนั ้นจึงไมมีการประพฤตถูกตอง 
ตอสิ่งเหลานี้. 
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นี่สรุปความกันตอนนี้เสียทีหนึ่งวา  สมัยโบราณเด็ก ๆ แมไมรูหนังสือ, 
แตกลับรู  หรือมีความรูอยางนี้  โดยอัตโนมัติ  โดยที่เขาไมรู.  เขาทําอะไร  ที่มัน 
เปนขาศึก   แกความถูกตอง ;  เขาทําถูกตองทั ้งที ่ไม ตองรู หนังสือ ;  เขารู ว า 
เกิดมาทําไม  ทั้งที่ไมรูหนังสือ. 

 
เด๋ียวนี้หลงหนังสือกัน  เพราะหนังสือเปนเครื่องมือใหมีวิชาที่สูง  และ 

ก็ไดเงินมาก ;  พอไดเงินมาก   แลวก็ไมมีอะไรเปนปญหา .  สมัยโบราณนั ้น 
ไมตองรูหนังสือ  มันก็ถายทอดกันโดยกิริยาอาการ  หรือกระทําใหดู;  แลวเขาก็ 
กระทําถูกตองไปในทางของความสงบ   เปนสุข   และสงบ  ทั ้งสวนตนและสวน 
ผู อื ่น   :  สวนตน ก็ค ือกิเลสไมเกิด  ไมรบกวน  ไมเผาลน ,  สวนผู อื ่นก็ไม ไป 
เบียดเบียนเขา. 

 
ถอยหลังขึ้นไปประมาณ  ๓๐๐  ปนี่เองแหละ  จะหาคนรูหนังสือ  ทํายา 

หยอดตาก็ทั้งยาก,  หรือเมื่อสัก๑๐๐  กวาปมานี้  ก็หาคนรูหนังสือไมงาย.  ถาตองถอย 
หลังไป  ๓๐๐-๔๐๐  ป  ก็แทบจะหาคนรูหนังสือไมได  เขาไมไดเรียนกันนัก  ไม 
เรียนกันกี ่คนหรอก;  เขาถายกันมาทางอาการกิริยา  ทางรูปภาพ  ทางการ 
กระทําอะไรตาง ๆ  แมครั้งพระพุทธเจาในประเทศอินเดีย  ก็หาคนรูหนังสือยาก; 
แตเปนพระอรหันตไดมาก.  ฉะนั้นมันไมไดขึ้นอยูกับหนังสือ. 

 
ในสมัยโบราณนี่  ในประเทศไทยเรา  ไมกี่รอยปมานี้  เด็ก ๆ เขาก็มี 

วัฒนธรรม  มีศีลธรรมได  โดยถายทอดออกไปจากบิดามารดา  ในบานในเรือน 
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ที ่เต็มไปดวยสัตบุรุษ   มีวัฒนธรรมกันอยู ที ่เนื ้อตัว.  เด็กโบราณมีความรูทาง 
ศีลธรรมดีกวาเด็กสมัยนี้  ซึ่งเรียนเปนบัณฑิตนักปราชญ  จนเมา  จนติด  เหมือนกับ 
เมาสิ่งเสพติด;  เลยไมรูวัฒนธรรมและศีลธรรม. 

 
แมวาเราจะพูดเขยิบออกไปนิดหนึ่ง  ถึงคําวา  "ฉลาด"  ;  ความฉลาดนี้ 

ก็สําคัญ   เด็กสมัยโบราณไมฉลาด  เทาเด็กสมัยนี ้  แตเขาก็มีศีลธรรม  มี 
วัฒนธรรม  ดีกวา เด็กสมัยนี้  ซ่ึงฉลาดที่สุด  เพราะเรียนมาก;  ฉะนั้น  ความรูก็ดี 
ความฉลาด  ความสามารถ  สมรรถภาพ  อะไรก็ดี  ไมเกี่ยวกับศีลธรรม.  เขาไมมี 
ศีลธรรม  ทั้งที่มีความรู  ความฉลาด  ความสามารถ  และสมรรถภาพตางๆ;  แต 
โบราณเขามีศีลธรรมได  โดยที่จะตองมีสิ่งเหลานี้  หรือไมก็ตาม. 

 
แตเรามองเห็นอยูอยางหนึ่งวา  เขาตีความหมายของคําตางกัน,  เขาใหคํา 

นิยามตางกัน  ใหรสนิยมตางกัน;  เชน  ถาพูดวา  "ฉลาด"  เขาหมายถึง  ไมทําบาป 
นั่นคือฉลาด;  ไมใชเฉลียวฉลาดในทางสติปญญา  อยางคนสมัยนี้  คือ  คนไมตอง 
มีสติปญญาอยางคนสมัยนี้;  แตฉลาดในการที่จะไมทําบาป  ไมเบียดเบียนผูใด  ไม 
เบียดเบียนตนเองดวย.  นี่คือ  คนฉลาด  มันเปนเสียอยางนี้;  ฉะนั้นคนฉลาดนั้นไมรู 
หนังสือสักตัวหนึ่ง  ก็ได,  และมีอยูมากที่เดียว. 

 
อภิชาตบุตรเพราะมีศีลธรรมวัฒนธรรม 

 
ทีนี้ก็มาถึงปญหาที่ เราตองการแลว,  อันไหนละ  จะเปนอภิชาต- 

บุต ร?  เด ็กที ่ เ ร ีย นมาก   ฉลาดม าก   เก งก ลา ส าม ารถมาก   แลวก็ไม มี 
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ศีลธรรม ,  กับ  เด็กที ่เขามีศ ีละรรม  แตไมม ีความรู   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 
ทางวัตถุ  ทางสงเสริมกิเลส  สู ไมไหว,  คือ  ไมอาจเรียกวา  อภิชาตบุตร.  มัน 
ตองกาวหนาในทางสรางสรรคความสงบสุข  :  ไมสงเสริมกิเลส  ไมทําลายตนเอง,  ไม 
ทําลายผู อื ่น.  หรือวาถาจะมองกันที ่โลกแผนดิน;  เขาก็ไมทําลายโลกแผนดิน, 
เขาก็ไมทําลายโลกการเปนอยูในบานเรือน  หรือการเมือง,  เขาไมทําลายโลกของ 
พระธรรม  หรือวาโลกทางจิตใจ. 

 
ฉะนั้นจึงสรุปความไดวา  มันตองเปนไปเพื่อความสงบสุข  ที่มนุษย 

ควรปรารถนากันจริง ๆ เทานั้นแหละ  จึงจะเรียกวาเปนเรื่องของ  "อภิชาตบุตร" 
 
ทีนี้  พอมาพูดถึงคําวา  "อภิชาตบุตร"  อยางที่ เราพูดกันมาแลวนี้  ก็  จะมีผู 

สงสัยข้ึนมาวาอภิชาตบุตร อยางที่วานั้นนะ  มันเปนเพียงอุดมคติเทานั้นกระมัง, 
เปนอุดมคติที่พูดเพอ ๆกันไปเทานั้นกระมัง.  มันไมใชเร่ืองที่ประพฤติได  กระทําได 
เสียแลวกระมัง. 
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ถาคนสมัยนี่  เขาตั้งคําถามอยางนี้  เราก็รูไดทันทีวา  คนคนนั้นมันไมเคยรู 
เรื่องอะไรเสียเลย,  ไมเคยรูเรื่องของพรรพบุรุษ  ที่เคยเปนมาแลว  ดวยอุดมคติอัน 
นั้น  ซึ่งเขาไมไดเรียกวา  "อุดมคติ" , ไมไดพูดวา  อุดมคติ;  ไมไดสอนกันอยางสอน 
อุดมคติ.  แตเขาทําใหทุกคนในบานเรือนมันมีการประพฤติกระทํา  ที่เปนอุดมคติ 
และเปนมนุษยอุดมคติ;  และก็ไมมีปญหาเรื่องการดับทุกข. 

 
ฉะนั้น  มันเรื่องอภิชาตบุตรที่แทจริง  ไมใชเรื่องอุดมคติเพอ ๆ ไป  สําหรับ 

พูดกันเทานั ้น;  มันเปนสิ ่งที ่ทําได,  แลวมันยังเปนสิ ่งที ่ปรับปรุงใหดี  ยิ ่งขึ ้นไป 
อีกได  จึงเรียกวา  "อุดมคติ"  ที่แทจริง  และสําหรับคําวา  "อภิชาตบุตร".  ฉะนั้น 
คําวา  "อภิชาตบุตร"  ยังไมพนสมัย,  ยังลาสมัย,  ยังหยิบขึ้นมาพิจารณา  ศึกษา 
ปรับปรุง  แกไขอยูไดเรื่อย. 

 
ขอใหผูที่เปนบิดามารดานี่  กําหนดจดจําหลักเกณฑอันนี้ไวใหแมนยํา; 

จะไดมีโอกาสไปทํา  ไปปรับปรุง  ลูกเล็ก ๆ  ตาดํา ๆ  นั่นแหละ  ใหมันเดินมาในทางของ 
อภิชาตบุตร.  มิฉะนั้นมันก็จะย่ําเทาอยูในที่เดิม  ซึ่งทนทุกขทรมานดวยกันทุกฝาย, 
ไมปลดเปลื้องความทุกขทรมานออกได. 

 
เดี๋ยวนี้  เรากลัวอยูแตวา  บิดามารดาจะเขาใจผิดเสียเอง  วาถามา 

ประพฤติธรรมะ  มีวัฒนธรรม  มีศีลธรรมกันแลว  มันไมรวย ,  มันคิดอยางนี้ 
มันไมรวย ;  ถามาถือธรรมะแลว  มันไมรวย .  เขาพูดกันไปทั ้งบาน   ทั ้งเมือง 
ทั้งโลก  วาไปมัวถือธรรมะ  ถือศาสนาอยูแลว  มันไมรวย;  เพราะมันเอาเปรียบใคร 
ไมได,  เพราะมันหลอกลวงไมได  และเพราะมันไม......;หรือวายิ ่งกวานั ้น  มัน 
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ไมตองการมากเกินไป,  มันไมตองการใหมันเกินความจําเปน.  เพราะฉะนั้น  มัน 
จึงไมรวย  มันจะตองการความสงบสุข  ประโยชนที่แทจริงเสียมากกวา.  ถามันมีมาก 
ขึ้นมาเหลือใช  มันก็แจกคนอื่นเสียหมดนี่;  มันไมตองการจะรวยจะทําอยางไรละ. 

 
ขอนี้ตองคิดเสียใหตกวา  เราจะเอารวย  หรือวาเราจะเอาถูกตองดี 

ประเสริฐ?  ถาเปน อภิชาตบุตร  มันก็ตองสรางความเจริญสําหรับมนุษย  แตก็ 
ไมยากจนคนแคน;  ตองไมลําบาก  และมันยากจนไมไดหรอก  คนที่ดีแลว  มัน 
ยากจนไมไดหรอก  มันมีแตคนรัก  มีคนสงสาร  มีคนชวยเหลือ.  แตจะใหรวยเปน 
มหาเศรษฐี  มันก็เปนไปไมไดเหมือนกัน  เพราะมันตองการนี่. 

 
เมื่อยุติวา  ความเปนอภิชาตบุตรนี้  มันเปนของจริง  ไมใชอุดมคติเพอฝน 

ขอใหสนใจกันใหมากเปนพิเศษ  สําหรับนักศึกษาตอไปขางหนา.  วันนี้พูดไดแตเคา 
เรื่อง  รูปโครงของเรื่อง. 

 
ทีนี้  เม่ือพูดถึงวา  ความเปนอภิชาตบุตรสําหรับยุคปจจุบันนี้  หรือวา 

โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานี้  จะตองวกไปหาพื้นฐาน  ๓  อยาง  ๓  ประการ  ที่ได 
วามาแลวนั่นอีกครั้งหนึ่ง,  เพื่อเปนเครื่องเปรียบเทียบนะ. 

 
พื้นฐานที่รองรับ  ในการที่จะประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้นะ  เรา 

วางไว  ๓  ชนิด; 
 
พื้นฐานคือแผนดิน  หรือโลกแผนดินนี่ก็จะตองดีขึ้น  เพราะฝไมลายมือ 

ของพวกอภิชาตบุตร. 

www.buddhadassa.in.th

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



เยาวชนอภิชาตบุตร ๕๙

ทีนี้บานเมือง  :  การเปนอยูในบานในเรือน  การปกครอง  การเมือง 
ก็ตาม  จะตองดีขึ้นเพราะฝไมลายมือของพวกอภิชาตบุตร. 

 
ทีนี ้เรื ่องทางจิตวิญญาณ  คือ  ศีลธรรม  เปนตน  ก็ตองดีขึ ้นเพราะ 

ฝไมลายมือของพวกอภิชาตบุตร. 
 
โดยใจความยอ ๆ แลวก็มองเห็นได  แลวก็เกี่ยวกับอยูกับสิ่งที่มีอยูจริง 

ซึ่งควรจะมองกันบางพอเปนตัวอยางวา  แผนดินนี้ มัน ตองไมถูกกระทบการเทือน, 
ตองไมถูกทําลาย. 

 
เด๋ียวนี้ธรรมชาติถูกทําลายมากเกินไป  โดยไมจําเปน.  สิ่งมีคาใน 

แผนดินถูกทําลายมากเกินไป;  นับตั้งแตปาไม  ที่อยูบนผิวดิน,  นับตั้งแตโลหธาตุ 
ที่มันอยูใตดินนี่  มันถูกทําลายมากเกินไปโดยไมจําเปน 

 
อยางวาเราขุดน้ําขึ ้นมาใช  ใสรถยนต  แลวก็วิ ่งไปเที ่ยว  โดยไม 

จําเปนจะตองไปเที่ยวกัน  นี่เรียกวา  "ความเจริญ"  หรือวา  "ความเสื่อม";  คิดดู 
ถามันเกินไปแลว  มันคงเปนความฉิบหาย;  ของมีคาในแผนดินขุดขึ้นมา  ทําเครื่องมือ 
สําหรับรบราฆาฟนกันมันก็มากเหลือเกิน  แลวก็ทําสําหรับเที่ยวหาความสนุกสนาน 
สําเริงสําราญนี้ก็มากเหลือเกิน. 

 
ยกตัวอยางที่วัดนี้ดีกวากระมังวา  พวกที่ขี่รถมาเที่ยววัดนี้ใหเปลืองน้ํามัน 

รถยนต;  กลับไมไดอะไรเลยนั ้นมีมาก  มีมากขึ ้น ๆ  อาตมาสังเกตเห็นวามัน 
มากขึ้นทุกป;  มากขึ้นทุกที  เปลืองน้ํามันรถยนตเปลา ๆ โดยไมไดประโยชนอะไร 
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คุมกันนะ  มากขึ้นทุกป ๆ  ถาอยางนี ้  มันก็ทําไมไดสําหรับอภิชาตบุตร  เขา 
จะไมใชสิ่งที่จําเปนจะตองใช  ใหมันหมดเปลืองไป;  เขาจะใชน้ํามันสักหยดหนึ่ง 
ก็ตองเปนประโยชนเต็มท่ี. 

 
เรื่องจะตองทําแผนดินใหมันวิปริต  ผิดแปลกไป  มันก็ตองเกิดประโยชน 

เต็มท่ี  และเปนประโยชนในทางสันติสุข:  ไมใชประโยชนในทางสงเสริมกิเลสใหบา 
กิเลส  เร่ืองกิน  กาม  เกียรติ  เหมือนอยางที่เขาทํากันอยูเดี๋ยวนี้.  ที่เขาเรียกวา 
พัฒนา - พัฒนา  มันเรื่องทําลายทั้งนั้น;  สรางสถานที่บํารุงบําเรอกิเลสทั้งนั้นแหละ, 
ที ่เขาเรียกวา  พัฒนา.  อยางนี ้ไมใชอภิชาตบุตร,  ไมใชงานของอภิชาตบุตร. 
ในระดับบุคคลที่ดี  ในระดับรัฐบาลก็ดี  ในระดับอะไรก็ตามเถอะ  มันไมใชอภิชาตบุตร. 

 
เรามีสิ่งที่เรียกวา  ความเจริญ;  ความเจริญ;  แตเนื้อแทของมัน  คือ 

ความพินาศ,  ความพินาศ;  เพราะวาเราไมมีอภิชาตบุตรที่แทจริง  มันไมรูวาอะไร. 
เปนอะไร 

 
นี่ตัวอยางสําหรหับโลกแผนดิน  เราทํามันเสียจนจะหมดคา,  ไมมีอะไรที่มีคา 

เหลืออยูในดิน. 
 
ทีนี้ มาถึงเรื่องบานเมือง  เรื่องการบานการเมือง  หรือเรียกวา  การเมือง; 

เราไมไดดีขึ้น  ไมไดเจริญขึ้น  โดยฝไมลายมือของพวกอภิชาตบุตร. 
 
พูดโดยสรุปรวมใหมันสั้น ๆ ทันเวลา แลวก็วา เดี๋ยวนี้เราสูญเสียระเบียบ 

การเปนอยู   ที ่กินงาย  อยูงาย  มีความสุข  เหลือประมาณ   เรากลายเปนทําให 
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มันกินอยูยาก  กินอยูแพง,  กินอยูแพงมากขึ้น,  แลวก็ใหลําบากมากขึ้น.  แลวก็ไมเปน 
ไปเพื่อความสงบเลย,  ไมใชความสงบสุขเลย,  แตโบราณกาลโนน  ยิ่งกินอยูงาย 
เปนอยูงาย  ไมแพง,  แลวก็ลวนแตเปนไปเพื่อความสงบสุข. 

 
เดี๋ยวนี้มันตรงกันขามอยางยิ่ง  ยิ่งขึ้นทุกทีนะ.  จะแพงมาก  จะยุงยากมาก 

แลวไมมีความสงบเลย;  เพราะวาส่ิงที่ปรับปรุงข้ึนมากินนั้น  มันกลายเปนสิ่งกระตุน 
ในความไมสงบเสียเอง.  อยางที่เรียกวา มันไมใชเจริญขึ้น;  และถาใครมาทําให 
ใครเกิดลักษณะอาการอยางนี้ขึ้น  เราไมเรียกวาอภิชาตบุตร  เพราะวาเราทําความฉิบหายให 
เกิดขึ้นในโลกนี้  แตเด็ก ๆ  ของเราก็กําลังลุมหลงที่จะทําอยางนี้ 

 
เด็ก ๆ ของเรา,  ไปสังเกตดูเถอะ  ดูหนาตา  ดูจิตใจ  ดูอะไรของเขา 

เขากําลังเรียนศึกษามุงหมายอยางไร?  ตัวเล็ก ๆ  นั่นแหละ  ตัวโตขึ้นจะทําอะไร? 
คือ เขาถูกทําใหมันมึนเมา  หลงใหล  เคลิบเคลิ้มไป  ตามความนิยมอยางใหม 
คือ จุดมุงหมายของการเปนอยูระบบใหม;  ก็นาสงสาร. 

 
ทีนี้  มา มีระบบตลบตะแลงเกิดข้ึนแทน.  ระบบตลบตะแลงก็หมาย 

ความวา  ตางฝายตางใชอุบายตลบตะแลง  ใหเราไดเปรียบคนอื่นไว  เพื่อเราจะไดรวย 
ยังไงละ,  เพื่อเราจะไดกาวหนากวา  มีโอกาสกวา;  ไมเอาความถูกตองเปนหลัก  เอา 
ประโยชนของเราเปนหลัก;  ฉะนั้นจึงตองคดโกง  หลอกลวง  ตลบตะแลง  ระบบนิยม 
ความตลบตะแลง  มันก็เขามาแทนที่ ;  ระบบการเมืองที่บริสุทธิ์  ก็หายไป,  ระบบ 
การเมืองที่ตลบตะแลงก็เขามาแทนที่.  โลกนี้กําลังเปนอยางนี้  และเปนกันทั้งโลก; 
ไมมีใครวาใครผิด,  ไมมีใครติเตียนในขอน้ี. 
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เราสูญเสียระบบที่เปนไปเพื่อความสงบสุข;  มาไดรับระบบที่ตางคน 
ตางตลบตะแลงจะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน.  ก็เปนอันวาไมมีอภิชาตบุตรเหลืออยู 
ในโลกเวลานี้;  เพราะวาการทําอยางนั้น  มันทําใหโลกนี้วินาศ  ลมจม  ทรุดโทรม 
ลงไป. 

 
เอาละ  ทีนี้  ก็มาพื้นฐานที่  ๓  ที่เรียกวา  โลกศีลธรรม  โลกจิต  โลก 

วิญญาณ.  เรากําลังสูญเสีย  ความมีศีลธรรม  ความที่จิตใจมีศีลธรรม  กําลังสูญ 
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 

 
ฟงดูแลวมันก็นาหวัว  บางทีก็เขาใจยาก  เชน  เด็กมันอยูในทองบริสุทธิ์ 

มาก  "ไมเดียงสา"  เด็กคลอดออกมา  ๒-๓  วันมันก็บริสุทธิ์มาก;  แตบริสุทธิ์อยาง 
ไมเดียงสา  คือรูอะไร.  มันบริสุทธิ์อยางไมเดียงสา  จนกวาเด็ก ๆ นี้มันจะเกิดความ 
รูจักอรอย  ไมอรอย  หวาน  ขม  อะไรขึ้นมา,  รูจักสุขเวทนาขึ้นมา  มันจึงจะเริ่ม 
สูญเสียความบริสุทธิ์  คือ  มันเดียงสาขึ้นมา. 
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พอ  "เดียงสา"  ข้ึนมา  แลวมันก็จะรูจักเลือกเอาที่อรอย,  มันเปนทาสของ 
ความอรอย,  มันก็จะเอาความอรอย.  มันก็จะรูจักโกรธขึ้นมา  เมื ่อไมได;  มันก็ 
จะรูจักรักหรือหลงใหลเมื่อมันได.  เมื่อมันโตขึ้น  โตขึ้นมา  มันก็ยิ่งมีความไมบริสุทธิ์ 
คือ  มันยิ่งเดียงสาขึ้นมาเทาใด  มัน ยิ่งไมมีความบริสุทธิ์มากเทานั้น. 

 
ศีลธรรมบริสุทธ์ิ นั่นแหละ  เราก็จะเอาความหมายคลาย ๆ  นั้น  หรือ 

ทํานองนั้น;  คือวา จิตใจ มัน บริสุทธิ์  มันไมฉลาดและสามารถ  ปราดเปรื่องเปน 
นักปราชญ  วิเศษอะไรที่ไหนมา.  แตมันบริสุทธิ์  มันมีจิตใจตรงไปตรงมา  และ 
บริสุทธิ ์;  มันไมรูหนังสือก็ได,  อยูในปาก็ได  ไมมีอะไรจะประดับประดาตกแตง 
ใหหรูหราสวยงามก็ได,  อาจจะอยูอยาง  ฤาษีชีไพร  อะไรคนหนึ่งก็ได,  มีจิตใจที่ 
บริสุทธิ์  มีศีลธรรมอยางบริสุทธิ์. 

 
นี้ควรจะนึกถึงกอน  เรียกวา  "พื้นฐาน  ศีลธรรมบริสุทธิ์"  เพื่อจะเปรียบ 

เทียบกับศีลธรรมคดโกง  คือศีลธรรมของคนที่มันเฉลียวฉลาด  เปนทาสของกิเลส 
มีนจะมีศีลธรรมคดโกง  และมันอยูกันแตพวกมัน.  มันก็บัญญัติวา  นี่แหละถูกตอง"; 
ศีลธรรมคดโกงนี่แหละคือ  ขอถูกตองแลว,  กระทั่งเลยเถิดไปถึงกับวา  มือใครยาว 
สาวได,  มันก็ถูกตองแลว  มันก็ยุติธรรมแลว  อยางนี้เปนตน 

 
ฉะนั้นศีลธรรมของตนเฉโก  คดโกง  มันก็อยางหนึ่ง  มีปญญามาก  เรียน 

หนังสือมาก  และรูมาก;  แตมีศีลธรรมคดโกง.  นี่ศีลธรรมอยางนี้มันไมนาดู. 
 
ศีลธรรมอีกรูปหนึ่งแบบหนึ่ง  คือ  ศีลธรรมบังคับ  ถูกบังคับใหกระทํา, 

หรือความจําเปนบังคับ  หรือถูกจางถูกสอน  ใหมีศีลธรรม,  นี้มันก็ยังไมคอยนาดู. 
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ทีนี้ เราจะมีศีลธรรมที่เรียกวา  ไมเดียงสา นั่นแหละกันกอน  แลวก็ 
ระวังความไมเดียงสาไวใหดี ๆ  มันผิดไมได.  อยานอย  มันก็ผิดไมได;  แลว 
คอยปรับปรุงใหมันมีความรู  มีสติปญญามากขึ้น  แตตองไมเฉโกง  คือไมใชปญญาฉลาด 
ชนิดที่จะเอาเปรียบ. 

 
ฉะนั้น  เรามีคําอีกสักคําหนึ่งเกิดขึ้นมา  คือคําวา  "ศีลธรรมที่สมบูรณ 

แบบ"  เพื่อจะใชกับสมัยนี้  ศีลธรรมสมบูรณแบบ  ก็ตองรวมคําวา  "ศีลธรรม 
บริสุทธิ ์"  ของผู ไมเดียงสา  ไวดวย.  แตจะไมเดียงสาอยู จนโตนั ้น  มันไมไดดอก; 
มันถูกเอาเปรียบ  หรือวามันถูกย่ํายี  ถูกเบียดเบียน  จนทนอยูไมได.  มันตองเปน 
ศีลธรรมที่รูเดียงสากันเสียบาง  ที่เดียงสาขึ้น  แตวามันไมเปนไปในทางของกิเลส, 
มันเปนไปในทางของสติปญญา. 

 
เพราะวาสมัยนี้มันไมใชสมัยเมื่อพันป  หมื่นปมาแลว,  มันเปนสมัยนี้; 

มัน มีการศึกษาเลาเรียน  ทําใหคนมีสติปญญา.  มันก็เลยมีศีลธรรมแบบหนึ่ง 
ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีสติปญญาเปนศีลธรรมที่บริสุทธิ์ เหมือนกับศีลธรรมไมเดียงสา 
แตวา ประกอบดวยสติปญญา  เหมาะสมแกเหตุการณ  แกสมัยปจจุบัน  นี่เราเรียก 
วา  "ศีลธรรมสมบูรณแบบ" 

 
.....            ....            ....            .... 

 
ศีลธรรมสมบูรณแบบตองมีลักษณะเปนทิฏฐธรรม. 

 
ศีลธรรมสมบูรณแบบมีหัวของาย  ๆ   วาใหรู จ ักที ่ควรจะเวน   และ 

รูจักที่ควรจะประพฤติ  หรือกระทํา  ไดแกระบบศีลธรรมทั้งหลาย  อยางที่พระ 
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พุทธเจาทานไดตรัสไว.  เอยขึ้นมาแตหัวขอก็พอแลว  :  คือวาเรามีความรูสําหรับ 
จะมีความถูกตอง  ตามธรรมดา  ตามระดับธรรมดา  ของมนุษยธรรมดากันเสียมีหนึ่งกอน. 
 

มนุษยธรรมดาควรจะมีความถูกตองอยางไร,  เปนอยูอยางไร,  รูกัน 
เส ียทีหนึ ่ง   ชั ้นหนึ ่งก อน ;  เรียกวา   มีผลทิฏฐธรรม .  ทิฏฐธรรม     ก็แปลวา 
ที่คนธรรมดาทั่วไปมองเห็น,  ที่คนธรรมดาทั่วไปมองเห็น;  เราเรียกวา  ทิฏฐธรรม. 
ในทิฏฐธรรมนี้ทุกคนเขาใจได  ทุกตนมองเห็น  ทุกคนยอมรับวาเราจะตองทําอยางไร. 
มันก็คือ กฎเกณฑตาง ๆ  ที ่วางไวในพระศาสนา;  ขอที ่ควรเวน  ก็เวน,  ขอที่ 
ควรทํา  ก็ทํา  แลวเกิดความสงบสุขตามธรรมดาสามัญ  ที่มนุษยจะพึงมีตามธรรมดา. 
เปนประโยชนในทิฏฐธรรมเปนอยางนี้. 

 
เวนอบายมุข  ๖  ประการ  ซึ่งเดี๋ยวนี้ไมมีใครชอบเวน;  กลับจะสงเสริม 

เสียอีก  :  ดื่มนํ้าเมา  เที่ยวกลางคืน  ดูการเลน  เลนการพนัน  คบคนชั่วเปนมิตร 
เกียจครานทําการงาน;  หกประการนี้ทานตรัสเรียกวา  "อบายมุข"  -  ปากทางแหง 
อบาย ;  ตองเวนหรือปด.  ตอง  "เวน"  หรือ  ตอง  "ปด"  กันเด็ดขาด .  เดี ๋ยวนี้ 
เขาไมเวนนี่;  เขาไปสงเสริม  เขามีอะไรก็เปนเพื่ออบายมุขเสียหมด:- 

 
ขอที่  ๑  ดื่มน้ําเมา  เขาวาเปนของไมบาป  เปนของควรกระทํา  และ 

ก็ประดิษฐประดอยน้ําเมาใหมันชวนกินยิ่งขึ้น.  รัฐบาลสวนมากเก็บภาษีน้ําเมาเปนรายได 
เสียเอง  เปนประโยชน  เปนรายไดเสียเอง. 

 
และ  ขอที่  ๒  เที่ยวกลางคืน   ก็ดูสิ  เขาสงเสริม การเที่ยวกลางคืน 

อยางที่วาไมเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  รายละเอียดไมตองพูด  เชื่อวา 
เขาใจกันดีอยูแลว 
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แลว ดูการเลนนะ  ขอที ่  ๓  ดูการเลน ;  เดี ๋ยวนี ้คําพูดที ่ไม ไดย ิน 
หรือภาพที่ไมควรไดเห็น  ปรากฏอยูในจอโทรทัศนทุกบานทุกเรือน  แมแตในวัดในวา. 
สิ่งนี้ที่เรียกวา  มหรสพ  ซึ่งควรนาน ๆจะมีคร้ัง;  เดี๋ยวนี้มีจนเฟอ  มีทั้งวันทั้งคืน. 

 
ทุกบานทุกเรือน  ที่เขามีโทรทัศน  หรือมีอะไรอยางนั้น  เขามีขอแกตัว : 

เขามีโทรทัศนเพื ่อจะเผยแพรความรู ;  นั ่นถูกแลว  เพราะมีความรู ที ่เผยแพรอยู 
จริง ๆแตหามองดูไม ว า  สวนที ่ไม ใชความรู   ที ่ทําใหคนเสียนั ้นก็ม ีอยู  ;  และ 
คนที่มีกิเลส  มันไมสนใจกับวิชาความรู,  มันสนใจในเรื่องสงเสริมกิเลสทาเดียว. 

 
ก็กลายเปนวาเดี๋ยวนี้  การดูการเลน  หรือมหรสพที่สงเสริมกิเลสนั้น  มัน 

เฟ อ เก ิน ไป ;  ไม เหม ือนสม ัยก อน   ซึ ่งห าด ูได เพ ีย งครั ้ง  ๆ   คราว  ๆ ;  เดี ๋ย วนี้ 
เขามาประดิษฐใหมันดูเปนศิลปเสีย.  นั่นคือหลอกลวงอยางยิ่งชนิดหนึ่ง  เอาลามก 
อนาจารมากระทําใหเปนรูปศิลปเสีย,  แลวก็แสดงในที่ทุกหนทุกแหงทุกเวลา  ก็คือมี 
อบายมุขขึ้นไปกวามากมาย. 

 
ขอ  ที่  ๔  นี้เลนการพนัน  ก็หาที่ประณีต  ละเอียด  ไมผิดกฎหมายอะไร 

มากขึ้นไปอีก. 
 
ขอที่  ๕  คบคนชั่วเปนมิตร  ก็หมายความวา  เม่ือมันชั่วกันทั้งโลกแลว 

มันก็คือ  ไมตองมีขอยกเวนแลว,  มันชอบกิเลส  ชอบอะไร  เหมือน ๆ  กันทั้งโลก, 
ก็เรียกวาคบคนชั่วเปนมิตรกันทั้งโลกดีกวา.  ไมมีใครเหนี่ยวรั้งมาในทางของพระ- 
ศาสนา.  การเผยแผพระศาสนาทําไมได  ทุกศาสนาทําไมได  เพราะวามันคบ 
คนชั่วเปนมิตรกันเสียทั้งโลก,  ดังไปหาเรื่องของกิเลส. 
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ขอที่  ๖  ขอสุดทายที่หนาหวัวมาก  ก็คือ  เกียจครานทําการงาน  ทําไม 
พระพุทธเจาจะตองตรัสเร่ืองนี้  วาอยาเกียจครานทําการงาน?  ก็  เพราะวาคนมัน 
ไมชอบทําการงาน;  มันเหนื่อยหรือมันลําบากหรือมันสกปรก  หรือมันก็เปนที่ไมนา 
ปรารถนาไปทุกอยาง  ในการการทํางาน.  คนจึงไมอยากทํางานนอกจากจะจําเปน, 
ความจําเปนบังคับ;  เมื่อจะไดเงินรางวัล  หรือคาจางเงินเดือน  ก็ตองทําการงาน 
ก็ทําเทานั้นแหละ.  ทําเทาที่ความจําเปนมันบังคับ;  โดยเนื้อแทแลวไมไดชอบทํา 
การงาน. 

   
ที ่ถูก  เราควรจะถือวา  การทําการงานนั ่นแหละคือการปฏิบัติธรรม 

ที่ควรจะทําใหสนุกสนาน,  ควรจะสนุกสนานในขณะที่ทําการงานอยางเหงื่อไหลไคลยอย 
นั้นมากกวา.  เดี๋ยวนี้เราเกลียดเหลื่อไหลไคลยอย.  เราอยากจะไปเลนหวัว  ไปกิน 
ไปพักผอน,  ไมอยากจะแตะตองการงาน. 

 
ไปคิดดูใหดี  ใครบางชอบทําการงาน?  ถาคนนั ้นชอบทํางานจริง; 

บุคคลนั้นพิเศษมาก  เปนคนพิเศษมาก  ที่ชอบทําการงาน.  ฉะนั้น  ควรจะจัดจิตใจ 
กันเสียใหม  ปรับปรุงจิตใจกันเสียใหม  ใหสนุกสนานในการทําการงาน.  ถา 
ประโยชนของตนมันไมมีแลว  ก็ทําใหผูอื่น  ใหสนุกสนานไปเสีย. 

 
ใหถือตัวอยางเหมือน  พระอรหันต  หรือ  พระพุทธเจา  เรื่องของทานไมมี 

แลว;  ก็ทําเรื่องใหผูอื่น  ชวยเหลือผูอื่น;  เพราะไมอยากจะขี้เกียจทํางาน  เห็นวา 
การทําการงานนั้นมันสนุก  มันมี  คาสมกับที่รางกายมันจะเคลื่อนไหว  ให 
เหงื่อออก  มันมีคา  ควรที่จะใชเรี่ยวแรงรางกายนี้ทําไป. 
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นี่อบายมุข  ๖  ประการ  มันเปนอยางนี้.  เราตองเวน.  เวนอบายมุข  ๖ 
ประการ  ก็คือเวนพื้นฐานทั่ว ๆ  ไปได. 

 
ทีนี้  มันก็  จะเวน  ศีลหา  หรือ  เวรหานี่  อะไรไดงาย  :  เวน  ปาณาติ- 

บาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  ดื่มนํ้าเมา  อะไรไดงาย.  ดื่มน้ํา 
เมา  ก็มีในอบายมุข  แลว  มันยังเหลือ  อีก  ๔อยาง  ก็เวนไดงาย:  ถาเวนอบายมุข 
มาแลว  ไมประทุษรายชีวิตรางกายเขา.  ไมประทุษรายทรัพยสมบัติของเขา.  ไมประทุษ 
รายของรักของเขา.  ไมประทุษรายประโยชนของเขาดวยวาจา,  ก็เปนการเวนสมบูรณ. 

 
นี้แหละ  คือ  ศีลธรรมสมบูรณแบบ  อยางทิฏฐธรรม  ที่มนุษยธรรม- 

ดาสามัญจะตองมี  ใครทํากันก็จะเปน  "มนุษยธรรมดาที่มีศีลธรรมสมบูรณแบบ". 
 

....            ....            .....             .... 
 
อภิชาตบุตรรูจักโลกอื่น  และโลกุตตระดวย 

 
เอา,  ทีนี้  ถาเหนือจากนี้  แปลกไปจากนี้  พนไปจากนี้อีก  ก็ตองเรียกวา  

"โลกอื ่น"  อีกแลว .ใชคําวา   "โลกอื ่น ",  สัมปรายิกัตถะ   -  ประโยชนอยางอื ่น 
-  อยางอื่นทีเดียว,  คือมันตองไกลไปกวานี้. 

 
นี่ไมตองการความสุขอยางโลก ๆ ,  แตตองการความสุขชนิดอื ่น 

ที่เหนือไปกวานั ้น  ยิ่งไปกวานั ้น;  ฉะนั้น  จึงประพฤติธรรมะที่สูงขึ ้นไป  ประเภท 
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ศีล  สมาธิ  ปญญา  บรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  ที่เรียกวา  "โลกุตตระ"  สูงไปกวาโลก 
ธรรมดา  เหนือไปกวาธรรมดาสามัญมนุษยที่เขามี ๆ กันอยู.  นี้  ก็ตองทําใหได. 

 
เพราะวามนุษยทําได,  เพราะวามีไวสําหรับมนุษย;  ไมไดมีไวสําหรับ 

สุนัขและแมว,  หรือไมไดมีไวสําหรับใครที่ไหน;  มีไวสําหรับมนุษยจะตองทําใหได. 
เมื ่อ เราทําไดอยางที ่มนุษยธรรมดาสามัญควรจะทําแลว ;  เราก็ทําสูงขึ ้น 
ไปถึงที่มนุษยธรรมดาทําไมได,  คนธรรมดาทําไมได  ;  ก็จะไดเปนคนที่เล่ือนระดับ 
ขึ้นไป  เปนอริยบุคคล  หรือ  อริยมนุษยนั่น. 

 
สรุปวาความสั้นๆ วา  เปนมนุษยธรรมดาใหเต็มที่แลว  ก็เลื่อนขึ้น 

ไปเปนอริยมนุษย.  ระบบศีลธรรมสมบูรณแบบมันเปนอยางนี้. 
 
ทีนี้  ถาวามนุษยคนไหนจัดทําใหไดอยางนี้  ก็ตองเรียกวา  เขาเปน 

อภิชาตบุตร  :  จัดใหตัวเอง  ก็เปนอภิชาตบุตร,  จัดใหคนอื ่น  ก็เปนอภิชาต- 
บุตร,  จัดใหโลกทั้งโลกมันเปนอยางนี้ได  ก็เปนอภิชาตบุตรสูงสุด. 

 
เพราะฉะนั้น  เราชวยกันเผยแผพระธรรม  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

เพื่อใหเขามีความรูความเขาใจถูกตอง  แลวก็เลื่อนการประพฤติกระทําขึ้นไป  ใหมันมี 
ความกาวหนา.  เราทุกคนก็จะไดทําหนาที่ของอภิชาตบุตร  คือ  ดีกวาที่แลวมา 
แตหนหลัง  จนกวาจะถึงที่สุด  จนดีไปอีกไมได.  เดี๋ยวนี้มันยังมีที่ดีใหขึ้นไปอีกมาก 
มาย;  เพราะมันยังอยูในสภาพที่ตกต่ํามาก  ฉะนั้น  ชวนกันเปนอภิชาตบุตร  คือ 
ทําหนาที่อันนี้  และอบรมลูกหลานของเราใหสามารถ  ในการทําหนาที่อันนี้ 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๗๐

นี่แหละเรียกวา  ชวยกันสรางอภิชาตบุตร  :  สรางตัวเราเองกอน 
เพราะวาเราก็อาจจะเปนเยาวชนอยูเหมือนกัน  ยังไมคอยมีราคาอะไรนัก  ทําใหไดเสีย 
กอน.  เมื่อเราไดแลวก็ทําเด็ก ๆ ของเราใหเปนอภิชาตบุตร;  เขาจะไดชวยกันสราง 
โลกนี ้  ใหมีความประเสริฐยิ ่ง ๆ ขึ ้นไป  คือ  ทํา ใหมีศีลธรรมชนิดที ่แทจริง  มี 
ศีลธรรมสมบูรณแบบ   มีศีลธรรมที ่บริส ุทธิ ์ ถูกตองตามความหมาย   ของคําวา 
"ศีลธรรม"  เปนหนาที่ของอภิชาตบุตรทุกคน  ไมวาจะเปนคฤหัสถ  หรือเปน 
บรรพชิต;  จงทําตนใหเปนอภิชาตบุตร. 

 
ขอใหนึกถึงพระพุทธภาษิต  ที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกทีหนึ่ง วา  พระพุทธเจา 

ทานตรัสวา  บัณฑิตตองการอภิชาตบุตร  ไมตองการอวชาตบุตร.  หรือ  อนุชาตบุตร; 
คือบุตรที ่เลวกวาบรรพบุรุษ ,  หรือบุตรที ่พอเสมอบรรพบุรุษ ".  ตองการอภิ- 
ชาตบุตร  ปรับปรุงพันธุอันใหมขึ้นมา  ใหมันกาวหนา. 

 
ถาเราเปนพุทธบริษัทเราควรจะสนองพระพุทธประสงคนะ;  ถายังอยาก 

จะเรียกตัวเองหรืออางตัวเองวาเปนพระพุทธบริษัท.  เราควรจะสนองพระพุทธประสงค 
คือเปนบัณฑิต  แลวก็ตองการอภิชาตบุตร  คือทําตัวเองใหเปนอภิชาตบุตร 
อบรมลูกหลานใหเปนอภิชาตบุตร.  นี้เรียกวา  สนองพระพุทธประสงค. 

 
แลวก็อยางลืมท่ีพูดไปเมื่อตะกี้นี้วา  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 หรอื? 
ดูในแงอะไรทุกๆ แง  บางบางทีเราจะไมยอมรับกระมัง. 

 
แมวา  พอแมกําลังไถนาอยูกลางนา;  ลูกไปเปนอะไรอยูที่กรุงเทพฯ  โนน. 

คงไมยอมรับวา  ลูกคนนี้มันดีกวาเรา;  มันยังมีอะไรที่เหลือสําหรับตะขิดตะขวง 
ใจวา  ลูกของเรานี้มันยังไมบริสุทธิ์วาอยางนั้นเถอะ;  เรายังจะบริสุทธิ์เสียกวา. 
หรือวาท่ีดีอยางที่ลูกของเราดีนะ  เราอยากจะเปนดีอยางนั้นบางหรือ?  เราก็คงจะ 
สั่นหัว. 

 
เม่ือเรามองเห็นอยางนั้นแลว เราก็ จะรูสึกเองวา  ลูกของเรายังไม 

เปนอภิชาตบุตร.  เราจะตองชวยกันสรางลูกของเราใหเปนอภิชาตบุตร  จนกระทั่ง 
เรายอมรับไดสนิทใจวา  ลูกของเรามันดีแลวจริงๆ.  เรายอมรับสนิทใจวา  ลูกของเรา 
มันดีกวาเราที่เปนพอแมจริง ๆ,  หรือวาเราจะพอใจถาเราไดเปนอยางที่ลูกของเราเปน 
อยางนี้  เปนตน. 

 
นี่แหละพูดกันดวยเรื่องจริง  ดวยความรูสึกจริง ๆ  ไมใชพูดตามแบบ  หรือ 

ตามตัวหนังสือแลว.  ทีนี้อาตมาอยากจะพูดตามแบบของตัวเองอีกทีหนึ่ง;  ใครจะวาบา 
วาบอก็ตามใจ;  คืออยางที่พูดมาแลวบอยๆ  วา  มนุษยนี้มันจะเดินไปนิพพาน. 
 

ชีวิตทุกชีวิต  แมยังไมเปนมนุษย  มันก็ตองการจะวิวัฒนาการเพื่อมาเปน 
ของที่สูงกวา;  เปนมนุษย  แลวไปจบกันที่นิพพาน,  ดินทางไปสูนิพพาน.  เมื ่อ 
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พอแมของมันไปไมได  ตายเสีย;  ลูกของมันเดินตอไป,  ลูกคนนั้นมันยังไมถึง;  ตาย 
เสีย.  ลูกของมันเดินตอไป,  ลูกของมันเดินตอไป,  จนถึงวันหนึ่งนะ  จะมีมนุษย 
ที่ไปถึงจุดนั้น  คือถึงนิพพาน.  นี้ถาใครยอมรับเรื่องนี้  ขอน้ี  ก็เอา,  ก็คิดดูตอไปวา 
เดี๋ยวนี้  ลูกของเราสามารถจะเดินทางตอไป  จากเราเพื่อไปถึงนิพพานไดหรือไม? 

 
ถาเรามันไมซื่อตรงตอพระพุทธเจา  ไมอยากไปนิพพาน  ก็ตามใจ;  เลิก 

กัน  ไมตองพูดกัน.  แตถาเรายังซื่อตรงตอพระพุทธเจา  ยังมีอุดมคติเพื่อนิพพาน 
อยูแลว;  เราก็ตองคิดนึกถึงขอท่ีวา  ลูกหลานของเรามันจะชวยเดินตอไปจากเรา 
เพื่อใหมนุษยถึงนิพพานจนได. 

 
เรานี้ก็พยายามเต็มที่แลว  ที่จะใหถึงพระนิพพาน  แมในขณะที่จะ 

ดับจิต  วาระสุดทาย  ก็ยังดี.  แตเดี๋ยวนี้ลูกของเรา,  เราไมยากจะใหเขาหนีไปเสีย 
ทางอื่น.  ไมอยากใหเขาถอยหลังไปเสียทางอื่น;  ใหเขาเดินตอไป  และใหเขาทําไป 
ในนามมนุษยทุกคน.  เอามนุษยทุกคนมารวมกันเปนคนเดียว.  แลวมนุษยนี้ตอง 
ไปถึงนิพพานใหได  ถาคนนี้เดินไมถึง,  คนนั้นก็เดินตอ,  คนโนนก็เดินตอ,  จนในที่สุด 
กลาวพูดไดวา  มนุษยแหละมันไปถึงนิพพาน. 

 
ทีนี้  เราก็มาดูลูกหลานของเราปจจุบันนี้วา  ลูกของเราจะสามารถเดินทาง 

ตอจากเราไปถึงนิพพานไดหรือไม?  พอเรามองดูเขาจริง ๆแลวก็ใจหายวาบได; 
คือลูกของเรามันเลนไมซื่อแลว  มันจะไมเดินตามทางของนิพพาน  มันจะหลอก 
เดินไปในทางที่ตรงกันขาม.  นี่แหละคือความหมายชัดเจนที่สุดของคําวา  "อวชาตบุตร" 
คือบุตรที่เลวกวาพอแม;  มันไมสืบตอการกระทําของพอแม,  มันกลับกระทําไปใน 
ทางตรงกันขาม  หรือเลวกวา,  ก็เปนอภิชาตบุตร  บุตรที่เลวกวาบิดามารดา. 
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ทีนี้ ถ าวา   มัน เปนบุตรดีกวานั้ น   ;  มันซื่อตรงตออุดมคตินี้   มันก็ 
พยายามเดิน   เดิน  เดินเทาที ่บ ิดามารดาพยายามจะเดิน .  ถาอยางนี ้ก ็เรียกวา 
"อนุชาตบุตร"  ได,  บุตรที่ทําพอเสมอกันกับบิดามารดา. 

 
ทีนี่  มาดูอีกทีหนึ่ง  บุตรอีกคนหนึ่ง  อีกพวกหนึ่ง  เขาทําเกงกวาเรามาก 

เกงกวาพอแมมาก  กําลังกาวหนาพรวดพราดไปยังพระนิพพานทีเดียว  อยางนี้ 
ตางหากถึงจะเรียกวา  "อภิชาตบุตร"  อภิชาต,  อภิชาตะ  แปลวา  เกิดมายิ่งกวาบิดา 
มารดา. 

 
เม่ือมีอภิชาตบุตรขึ้นมาแลว  ผลมันก็นาชื่นใจ.  อภิชาตบุตรที่แทจริง 

ยอมจะตองทําตรงตามหนาที่ คือ  ชีวิตของเรากาวหนาเรื่อยไป  ไปตามทางของ 
นิพพาน,  และก็ชวยเหลือผูอื่นใหเปนอยางนั้นดวย.  ลูกหลานของเขาก็จะเปนอยางนั้นมากขึ้น, 
วงศตระกูลของเขาก็จะเปนวงศตระกูลท่ีประกอบดวยธรรมะ,  หรือศีลธรรมยิ่งขึ้น. 

 
นี่ก็ เปนเครื่องวัดที่มองเห็นไดงาย ๆ วา  วงศตระกูลของเรา  มีลูกหลานที่ 

หนักแนนในศีลธรรมมากยิ่งขึ้นหรือเปลา ?  ถามันเปนอยางนั้น  ก็เรียกวา  สกุลน้ี 
ลวนแตเปนอภิชาตบุตร  เขากลาที่จะเปนอริยบุคคล.  พูดอยางนี้คลายกับอวดดี  หรือ 
สอนคนใหอวดดี  หรือดูหมิ่นพระอริยเจา;  ไมไดตองการอยางนั้น,  ไมไดแนะนํา 
อยางนั้น. 

 
ตองการจะบอกวา  ผู ที ่เป นอภิชาตบุตรนี ้  จะกลาหาญในการที ่จะ 

ไปเปนพระอริยเจา;  มันไมกลัว  มันไมละอาย  มันไมสงสัย  มันไมลังเล  มัน 
บากบั่นเพื่อความเปนอริยบุคคล  นี้ในสวนตัวของเขาเอง  เขาเปนอยางนั้น;  ทีนี้ใน 
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สวนสังคมเขาก็ชวยสังคม  ใหมันเปนอยางนั้น;  เขาเปนอยางไรเขาก็สรางสังคม 
อยางนั้น. 

 
นี้คือพวกอภิชาตบุตร  ที่เปนมหาบุรุษท่ีเกิดมาในโลกนี้  เพื่อทําโลกนี้ให 

ไดรับประโยชนเต็มท่ีถึงที่สุด.  นี้จบเรื่องของอภิชาตบุตรโดยเคาเงื่อน. 
 

....            ....            .....             .... 
 
เรากําลังเปนอภิชาตบุตรเพียงไรหรือไม 

 
ทีนี้  เราละ  เปนอยางไร ?  เอาละในที่สุดมันก็จบกันดวยการ  ทดสอบ 

ตัวเองในปจจุบันนี้วาเรากําลังเปนอยางไร?  เราไมประสีประสาตอเรื่องนี้เสียเลย 
ใชไหม?  หรือวาเรากําลังสนใจอยางยิ่ง.  เราตองการความเปนอยางนี้.  เรา 
ตองการจะเปนเสียเอง  หรือวาไมตองการซึ่งความเปนอภิชาตบุตร. 

 
เทาที่สังเกตเห็นแลว  มันเห็นไปในทางที่วา  เรายังไมรูจักส่ิงนี้  ยังไม 

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 
การกาวหนาไปหาส่ิงสูงสุด  ซ่ึงจะเรียกวา  "พระเปนเจา"  หรือเรียกอะไรก็สุดแท. 
ตัวเขาเองก็ไมตองการอภิชาตบุตร  ไมตองการลูกหลานใหเปนอภิชาตบุตร,  ตัว 
เขาเองก็ไมตองการอภิชาตบุตร ดวยตนเอง.  เร่ืองมันก็จบกันอยางที่เปนอยูในโลกนี้ 
ในเวลานี้;  โลกนี้ก็มีแตความยุงเหยิง  มีความโกลาหล  วุนวาย.  ที่เขาเรียก 
กันเดี๋ยวนี้  ก็เรียกวา  มีแตความยุงยาก  ความวุนวาย,  เปนวิกฤติการณ  คือ 
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. 

 
แลวเดี๋ยวนี้  ก็มีปญหาเพิ่มขึ้น  วา  โลก สมัยนี้ มัน เปนโลกที่เจริญดวย 

วัตถุอยางยิ่ง  ฉะนั้น  ความเปนอภิชาตบุตร  ก็ลําบากมากขึ้นกวาเดิม  เขาจะตอง 
ปรับปรุงความเปนอภิชาตบุตรนี้  ใหเขากันไดกับความเจริญกาวหนา  ในทาง 
วัตถุ;  ไมเชนนั้นจะไมมีใครยอมรับ.  ความเจริญกาวหนาทางวัตถุนี่มันถอยหลังไมได 
แลว  มันมีแตจะเฟอมากไปอีก. 

 
ทีนี ้  เ ร า ก ็ไ ม  เ อ าสว น ที ่ เ ฟ อ นี ่  ก็ไ ม เ อ า ;   เ อ 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  เพื่อใหเหมาะสมกับท่ีวา  มันมีไฟฟาใชแลว. 

 
ฉะนั้น ความเปนอภิชาตบุตรนั้นตองเกง  ขยายตัวออกไปถึง  สวนที่ 

มันเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาในทางวัตถุดวย  โดยปองกันอยาใหวัตถุนิยมมันเปนพิษ 
ขึ้นมา  เปนอันตรายขึ้นมา;  และก็ไมลุมหลงในทางวัตถุนิยมเหลานั้นดวย.   

ในที่สุดก็ไมมีอะไรดีกวานี้  คือมนุษยมันไดไปถึงจุดที่สุด  ที่มนุษยควร 
จะไป  เรียกวา  ไมเสียทีที่มีมนุษยขึ้นมาแลว  ในสากลโลกนี้. 

 
เอาละ  เปนอันวา  ในวันนี้เราพูดถึง  เยาวชนอภิชาตบุตร  เราจะชวยกัน 

สรางเยาวชนชนิดที่เปนอภิชาตบุตร.  พอแมจะตองรูเรื่องนี้ใหดีกอน  จึงจะไป 
สรางอภิชาตบุตร  ขึ้นมาได;  แลวปญหาตาง ๆ ก็จะหมดไป.  เดี๋ยวนี้ปญหาหมด 
ไมได;  เพราะวามนุษยไมรูวา  มนุษยนี้จะตองไปกันทางไหน?  ไปจบกันที่ไหน? 
ไปสูงสุดกันที่ไหน?  มันก็สอนใหควาอยูในความไมรู  ในความมืด  ในอวิชชา  เรียกวา 
"พายเรืออยูในอาง"  ซึ่งมันมีเพียงเทานั้น  มันก็ไมพนไปจากทุกขได. 

 
เราพุทธบริษัทตองการจะทําหนาที ่สนองพระพุทธประสงค  ใน 

ความมุงหมายที่จะชวยโลก  ทั้งเทวโลกและมนุษยโลก  ซึ่งเปนวัตถุประสงคของพระ- 
พุทธเจา.  เปนวัตถุประสงคของพระศาสนา,  หรือของพระธรรม.  พระพุทธองคจึง 
ทรงมอบหมายหนาที่นี้ไว  แกสาวกสงฆ  พุทธบริษัท  ใหชวยกันทํา;  เพราะฉะนั้น 
อาตมาถือวา  ไมใชเรื่องนอกเรื่อง;  ไมใชเรื่องเกินขอบเขต.  เปนเรื่องที่อยูในหนาที่, 
เปนหนาที่ที่จะตองประพฤติกระทํา. 
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ขอใหทุกคนเอาไปพิจารณาดู  แลวชวยกันคนละไมคนละมือในการ 
กระทํา  เพื ่อใหศีลธรรมกลับมา  เพื ่อใหเกิดอภิชาตบุตร  ผู ดําเนินชีวิตดวย 
ศีลธรรม. 

 
ขอยุติ  การบรรยายในวันนี้  ไวเพียงเทานี้  ขอโอกาสใหพระคุณเจาไดสวด  บท 

สงเสริมกําลังจิตใจในการประพฤติธรรม. 
 

-------------- 
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-๓- 

หินโคง ๑๕ ม.ค. ๒๐ 
 
 
 

การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
  การบรรยายวันเสาร  เปนครั้งที่  ๓  แหงภาคมาฆบูชา  น้ี  จะไดกลาวโดยหัวขอ 

ใหญท่ีวา  เยาวชนกับศีลธรรม  ตอไปตามเดิม;  แตสําหรับหัวขอยอยโดยเฉพาะในวันนี้น้ัน 
จะไดกลาวโดยหัวขอวา  การสรางเยาวชนยุคปจจุบัน. 

 
(คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา  ๘๗) 

 
การกลาวถึงเยาวชนอยางซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  นี่  คงจะเปนที่เบ่ือหนายแก 

หลาย ๆ คน,  แตทานลองคิดดูวา  เร่ืองของเด็ก ๆ นั่นมันไมจบไมสิ้น.  บานเรือน 
ไหนมีลูกเด็ก ๆ เล็ก ๆ  มันมีเรื ่องที ่จะตองดูแล  วากลาวกันไมรู จบไมรู จ ักสิ ้น; 
มันเปนอยางนั้นเอง.  เพราะฉะนั้นเราก็พูดกันถึงเรื่องเยาวชนซึ่งดูเหมือนจะไปไม 
รูจักจบจักสิ้น  กันอีกสักพักหนึ่ง. 

 
๗๘ 
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ขอใหทานทั้งหลายมองอยางยุติธรรมกันบาง  วาการชวยกันทําใหเด็ก ๆ 
หรือเยาวชนดีขึ้นนั้นมันเปนหนาที่โดยตรงของมนุษย.  ทานคิดวา  เกิดมาหาเลี้ยง 
ปากเลี้ยงทอง  เลี้ยงลูก  เลี้ยงหลานไปไดแลว  มันก็พอแลว;  นั่นยังตองระวังอยูอีก 
ขอหนึ ่งวา  ลูกหลานมันดีขึ ้นหรือเปลา?  ถาลูกหลานไมดีขึ ้น;  การกระทําของ 
พอแมก็ไมผิดอะไรกับการกระทําของสัตว.  ที่เรียกกันวา  สัตวเดรัจฉานทั่ว ๆ ไป. 
มนุษยม ันต องเป นมน ุษย   คือ   มันด ีขึ ้น    แปลวา   ใจม ันส ูงขึ ้น .  ถาล ูกหลาน 
มาแลว  ใจมันไมสูงขึ้น;  มันก็เหมือนกับมิไดมี. 

 
ฉะนั้น  ขอใหถือเปนหนาที่สําหรับบิดามารดาทุกคน  วาจะตองทํา 

ลูกหลานใหมันดีขึ้น.  บิดามารดาในภาษาคน  คือ  พอแมนี้ก็ดี,  บิดามารดาใน 
ภาษาธรรม  เชน  อุปชฌาย  อาจารย  ครูผูสั่งสอนนี้ก็ดี,  ก็เรียกวา  บิดามารดา;  จะ 
ตองทําลูกหลาน  จะเปนลูกหลานโดยตรง  หรือลูกหลานโดยความเปนศิษยเปนตนนี้ 
ใหมันดีขึ้น.  นี้เปนหนาที่อยางลึกซึ้งซอนเรนอยูในนั้น;  เพราะถาเราไมทําหนาที่อยางนั้น 
โลกนี้ก็จะแตกสลายไป. 

 
การทําใหโลกนี้เจริญข้ึน  มันเปนหนาที่  เพราะวาทําใหโลกนี้มันยัง 

คงอยู .  แตความ เจริญนั ้น   มันมิได ม ีอ ยู เพ ีย ง เรื ่อ งทางวัตถุ;  เรื ่อ งทาง 
จิตใจก็ตองเจริญดวย.  และถาเรื่องทางวัตถุมันเจริญจนเฟอ,  เรื่องทางจิตใจก็จะ 
เสียหายหมด.  เราจึงตองมีความเจริญที่ควบคูกันไป  จึงจะเรียกวาโลกนี้มันดีขึ้น; 
และลูกหลานนั่นแหละมันเปนผูทําใหเปนอยางนั้น  คือใหมันดีขึ้น.  ถาลูกหลานมันไป 
ทําใหเลวลง;  มันก็เลวลง  ซึ่งจะถึงความวินาศก็ได. 

 
โลกในอนาคตนี่  มัน  ขึ้นอยูกับเยาวชน.  ถาเยาวชนเขาทําผิดไป 

วัฒนธรรมทั้งหลายก็จะสูญสิ้นไป;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  แมแตพระพุทธศาสนาก็จะไม 
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มีเหลือ.  ขอใหฟงดูใหดีวา  อาตมากําลังกลาววา  แมแตพุทธศาสนาก็จะไมมีเหลือ; 
ถาหากวาเยาวชนของเราในอนาคต  มันไมไดดีขึ้น  คือ  ไมไดถูกตองยิ่งขึ้น.  เพราะ 
ฉะนั้นควรจะถือวา  การทําใหเยาวชนของเราดีข้ึนนั้น  มันเปนการกุศลที่แทจริง 
และอยางยิ่ง,  ทั้งแทจริง  และทั้งอยางยิ่ง,  คือสูงสุด. 

 
ขอใหดูใหดี  วาการกุศลไหนมันจะเปนการกุศลที่แทจริงหรือสูงสุด  มักจะ 

คิดกันแตเร่ืองทําบุญทําทาน  ซึ่งมันเปนของงายและสําหรับคนโง.  ขออภัยท่ีตอง 
กลาวอยางนี้;  อยาไดโกรธเลย  วาของงาย  มันตองสําหรับคนโงเสมอ;  ของยาก 
มันตองสําหรับคนมีสติปญญา.  และของงาย  นั้นมันจะมีประโยชนที่ลึกซึ้ง  ประเสริฐ 
สุดไดอยางไร;  มันตองของยากตางหาก  ที่มันมีผลประเสริฐ  สูงสุด  ลึกซึ้ง. 
นี้ก็ไดแกการที่จะทําใหลูกเด็ก ๆ  หรือเยาวชนของเราในอนาคตมันดีขึ้น. 

 
มันเปนการกระทําที่ทําไดยาก  แมจะเอามาพูดกันใหจบใหสิ้น  มันก็ยังยาก; 

พูดกันหลายครั้งแลว  มันก็ไมรูจักจบสักที  มันยังมีแงนั ้น  แงนี ้  ที่ยังรู สึกเปน 
หวงอยูเสมอ.  ใครไมรูสึกก็ตามใจ;  แตอาตมามันรูสึก  มันอดไมได  มันนอนคิด 
นอนนึก  อยูแตวา  "เยาวชนในอนาคต  เขาจะทําลายโลกนี้เสียอยางไร;  หรือวาเขา 
จะชวยกันทําใหโลกนี้เจริญงดงาม  ใหมีศาสนายังคงอยูไดอยางไร";  จึงเอามาพูด 

 
ประจวบกับวา  สมัยนี้ประเทศไทย  มีปญหาเกี่ยวกับเยาวชนเปน 

อันมาก  หลายแงหลายมุม;  จึงถือโอกาสเอามาพูดกันเสียคราวเดียว  พรอมกันไป 
ทั้งเรื่องท่ีบาน  ทั้งเรื่องที่วัด  ใหกลมเกลียวกันไป  มันจะไดงายขึ้น.  การแยกดู 
หรือแยกพูดทีละเรื่อง  มันดูจะลําบากแมในการพูด  หรือการทําความเขาใจ;  ก็เลย 
ถือโอกาสพูดกันเสียในคราวเดียว. 
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ขอใหทบทวนถึง คําที่ไดกลาวมาแลวตั้งแตตน  ซ่ึงเปนหัวใจของเรื่องวา 
เยาวชนนั่นแหละคือโลกในอนาคต;  และโลกในอนาคตจะเปนอยางไร  มันก็ 
แลวแตเยาวชน.  ถายังมองไมเห็น  ก็ไปคิดดูเสียบาง  มันเปนเรื่องงาย ๆ  เพราะ 
มนุษยนี่  มันเปนคนทําโลก  หรือสรางโลก;  ถามนุษยมันเปนอยางไร  มันจะสราง 
โลกอยางนั้นในอนาคต  มันก็คือมนุษยในอนาคตจะสรางขึ้นอยางไร. 

 
เดี๋ยวนี้ก็ยังเปนเยาวชนอยู;  เยาวชนกําลังเปนปญหาอยางหนักอยู 

ในเวลานี้  ในขอที่วา  ไมรูวาเขาจะเดินทางไปทางไหน  จะไปสูความลมจม  หรือจะ 
ไปสู ความรอด .  นี ้ความหวังของเราก็อยู มี ่เยาวชนนั ่นเอง;  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  หรือการกระทํา  โลกนี้ก็ตองดีข้ึนกวาโลกในสมัยบิดา 
มารดา. 

 
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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คําวา  อภิชาตบุตร  บุตรที ่ยิ ่งกวาบิดามารดา  นี ้  ตองดีกวาทั ้ง 
ในทางฝายวัตถุและทั ้งทางจิตใจ ;  ถาพูดใหสั ้นที ่ส ุด   ก็พูดวา  โลกนี ้ม ีสันติ 
มากยิ่งขึ้นนั่นเอง. 

 
จะขอใชคําจํางาย ๆ สักคําหนึ่งวา  "เปาหมาย"  เปาหมายของเราในการ 

สรางเยาวชน  :เราตองการอภิชาตบุตร  ที่จะทําใหบุคคลก็ดีขึ้น  บานเมืองก็ดีขึ้น 
โลกทั้งโลกก็ดีขึ้น  คนแตละคนดีขึ้นก็เปนคนมีศีลธรรมมากขึ้น. 

 
ทีนี้  บานเมือง  คือสังคม  ที่แวดลอมเราในระยะใกล ๆ นี้  ก็ดีขึ้น,  จน 

กระทั่งวาโลกทั้งโลกก็ดีขึ้น.  ขอใหชวยกันจําคําวา  โลก  ไวสักหนอย  ถาเราเห็นแกตัว 
ไมเห็นแกโลก  เราไมใชพุทธบริษัท;  ถาเราเปนพุทธบริษัท  เราตองเห็นแกโลก 
คือ  "สัตวมีชีวิตทั้งหลาย  ทั้งเทวดา  ทั้งมนุษย  ทั้งสัตวเดรัชฉาน"  ฉะนั้น  เราจึงมีสิ่ง 
ที ่เรียกวา  โลก  เปนหลักเกณฑในการที ่จะมีเปาหมาย  สําหรับการทําใหมัน 
ดีขึ้น. 

 
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  มันซอนกันอยูอยางสนิท;  แตมันก็ยังเปน  ๓ โลกอยูนั ่นเอง.  มัน 
จะจัดการเหมือน ๆ กัน  อยางเดียวกันไมได;  มันตองแยกกันจัดการ. 

 
โลกแผนดิน  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 
ไมนาดู,  หรือวา  เกือบจะใชประโยชนอะไรไมได.  ขอใหเยาวชนในอนาคต 
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   มันจะชวยทําใหดีขึ ้น .  อยาใหบานเมืองที ่เต็มไปดวยอาชญากรรม,  เต็ม 
ไปดวยอันตราย;  เปนโลกการเมืองที่หลอกลวง  สารพัดอยาง  อยางกับวา  ไมมีใคร 
จะไวใจใครได  ไมมีทางที่จะนอนตาหลับ;  เพราะโลกบานเมือง  หรือ  โลกการเมือง 
นี้มันไมดี.  ขอใหเยาวชนในอนาคตของเรา  ชวยกันสรางโลกบานเมืองนี้ให 
มันดี  มีบานเรือนดี  มีผูคนดี  มีการเมืองการบานที่ดี. 

 
ทีนี้  มาถึงโลกที่สาม  คือ  โลกพระธรรม  อยูที่ไหน?  ถาฟงเทศนกันมา 

หลายสิบครั้ง  หลายรอยครั้ง  แลวยังไมรูวา  โลกพระธรรมอยูที่ไหน  มันก็เปนกรรม 
ของคนนั้น.  ขอใหพยายามคิดดู  สนใจใหรูวา  โลกพระธรรมนั้น  มัน 
อยูที่ไหน?  มันจะอยูที่ไหนได  ถาไมอยูที่ตัวคน. 

 
ตัวธรรมะ ของธรรมชาตินั่น  มันก็เปนเรื่องของธรรมชาติ;  มันไมเกี่ยว 

กับคน  ก็ปลอยมันไปตามเรื่อง.  แตวามันเกี่ยวกับคน  ตองมีในคน;  ไมมีแลว 
คนไมเปนคน,  หรือคนไมเปนมนุษยนี้.  มันอยูที่คน  ไมไดอยูที่แผนดิน  ไมไดอยู 
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ที่บานเมือง  ไมไดอยูที่ เรื่องกิเลส  หรือเรื่องของโลกทั่ว ๆ ไป;  แตวาอยูที่การ 
ประพฤติที่ถูกตอง  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ของคน. 

 
ทานอาจจะแยกออกมาไดหรือไม  นั่นมันเปนความสามารถของทานเอง. 

แตอยากจะใหมองดูอยางงายๆ วา  ถาทุกคนในโลกธรรมะ  แลวโลกนี้จะมี 
ธรรมะ  แลวสวนที ่ม ันเปนอยางนั ้นแหละ  เรียกวาโลกของพระธรรม  ตางจาก 
โลกของหมูคนที่ไมมีธรรมะ.  ถาสมมุติวาพวกไหน  มนุษยพวกไหน  คนพวกไหน 
เขาไมมีธรรมะกันเลย;  เขาอยูกันไดอยางไร?  เขาก็อยูกันได  ตามแบบของเขา;  แต 
เขาไมมีธรรมะอยูเลยในใจของเรา  หรือในการเปนอยูของเขา  เขาก็ไมมีธรรมะ. 

 
สวนเราที่ประพฤติธรรมอยูนี่  มันมีโลกของธรรมะเปนระบบ  เปนระเบียบ 

เปนระแบบ  เปนอะไรตาง ๆ อยูในจิตใจ  เปนหลักธรรมะที่แทจริง;  แลวมันก็แสดง 
ออกมาภายนอกบาง  ใหคนอื่นไดรูไดเห็น.  เพราะวาธรรมะมันมีอยูขางใน  มัน 
จึงไดออกมาในรูปอยางนี้;  เชน  สภาพที่สงบสุข  เยือกเย็น  เอื้อเฟอเผื่อแผ  สุจริต 
ยุต ิธรรม   อะไรก็ตาม   มันแสดงอยู ทั ่ว ๆ ไป  ในหมู คนที ่ม ีธรรมะ .  สวนนี ้เรา 
เรียกวา  โลกของพระธรรม  จะมีอยูแตในหมูบุคคลที่ประพฤติธรรม. 

 
แมโลกพระธรรมนี ้  เราก็หวังอยู ว า  เยาวชนในอนาคต  ที ่เป น 

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  อยูที่เนื้อท่ีตัวของคนทุกคน 

 
ขอใหมีความหวังสักหนอยวา  เยาวชนในอนาคตของเรา  จะชวยกันสราง 

โลกชนิดนี้ขึ้นมา  โดยการรับชวง  ถายทอดกันไปตามลําดับ,  ตามลําดับ.  ถาไมยอม 
วางมือเสีย   คือจะ ชวยกันใหมันยิ ่งขึ้นไป  ทุกลําดับ ;  สักวันหนึ่งมันจะถึง 
เปนแน ๆ คือ เกิดโลกพระธรรม ถึงขนาดที่เรียกวา  โลกพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้นมา. 
 

นี้ก็เปนเหตุผลพอแลว  ที่วาเราควรจะเอาใจใสเรื่องเยาวชน.  คน 
แกๆ มักจะปดทิ้งไปเสียวา  "ไมรูไมชี้,  ปลอยมันไปก็แลวกัน  กูก็จะตายแลว  กูก็จะ 
หาความสงบของกู".  ถามีแตคนแกอยางนี้  เขาใจวา  โลกนี้จะวินาศในเวลาอันสั้น; 
เพราะคนแก  ๆไมคอยชวยเหลือ  ไมคอยชักจูงชี้แจง  ใหเด็ก ๆ  เขาชวยกันสรางโลกที่มันดี. 
 

ตรงนี้  มันมีปญหานาคิด  ที่วา  ถาคนแกขี้โมโห  ก็คงทําอะไรไมได,  คนแก 
โง ๆก็ทําอะไรไมได;  พอไปโมโหลูก  โมโหหลานเสีย  มันก็ทุกขรอน  เปนไฟ  เปน 
นรก  ไปเสียอีก  ก็ทําไมไดจริงเหมือนกัน.  ฉะนั้นคนแกจะตองมีความรูพอในทาง 
ธรรมะ  สําหรับแกปญหาของตัวได,  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. 

 
ทําไมตองยกใหเปนเรื ่องของคนแก?  มัยก็เห็นอยู แลววา  คนแก 

มันเกิดนานแลว มัน รูอะไรมาก  มันเห็นอะไรมาก  มันผานอะไรมามาก  ; 
ฉะนั้นมันก็ ควรจะสอนเด็ก ๆ ไดอยางถูกตอง. 

 
เอาเปนอันวา  ใหคนแกสรางกุศลอันแทจริงกันขึ้นมาสักอยางหนึ่ง  คือ 

ชวยเด ็ก  ๆ เขาเด ินถ ูกทางให ด ีขึ ้น   เป นเยาวชนอภ ิชาตบ ุตร ;  แล วก ็ได ร ับ 
ประโยชนทั่วกันไปหมด  คือ  ตัวเขาก็ดีขึ้น  บานเมืองของเขาก็ดีขึ้น  โลกทุกโลกก็ดีขึ้น 
คือดีขึ้นทั้งโลกแผนดิน  โลกบานเมือง  และโลกของพระธรรม  ดังที่กลาวมาแลว. 

 
นี้คือเปาหมายที่เรามุงหวัง  หรือมองเห็นวา จะตองไปใหถึง  ในการสราง 

เยาวชนตอไปในอนาคต. 
 
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา  อยาเห็นวาไมใชหนาที่.  ถาเปนมนุษยจริง  นี่ 

แหละคือ  หนาที่ที่จะตองสราง  ใหมันเปนมนุษยกันมากขึ้น;  และถาอยากจะทําบุญ 
ทํากุศล  ก็ไมมีกุศลอะไรจะยิ่งไปกวานี้,  คือ  ชวยกันสรางโลกนี้ใหดีขึ้น;  โดยเฉพาะ 
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อยางยิ่ง  คือ  ทําลูกเด็ก ๆ ใหมันมีความรู  ความเขาใจถูกตอง  มีความปลอดภัย  และก็ 
สรางบาน  สรางเมือง  สรางโลก  ใหมันดีขึ้น. 

 
นี ่เปนการปรารภในเบื ้องตน   ซึ่งขอปรารภอยู เสมอ  ไมกลัววาใคร 

จะรําคาญ;  เพราะไดบอกแลววา  ทํากับเด็ก ๆ มันตองทนรําคาญ ;  มันเหมือน 
จับปูใสกระดง  มันคอยปนขอบอยูเรื่อย  ก็ตองทนรําคาญกันหนอย  เปนเรื่องธรรมดา. 
 

....            ....            ....            ... 
 

(เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้) 
 
ทีนี ้  ก็มาถึง ปญหาที ่จะสรางเยาวชน   ใหก าวหนาตามที ่เราหวัง 

หรือมีเปาหมายเอาไว. 
 
ปญหาการสรางเยาวชนนี้  มันไมใชจะเพิ่งมี;  มันมีมาตั้งแตสราง 

โลกแลวแหละ;  เพราะบิดามารดาก็สรางเด็กใหดีขึ้นเรื่อย ๆ มา.  แตมันไมมีเรื่อง 
ยุงยาก  ไมมีอะไรแทรกแซง;  มันเปนมาตามธรรมชาติธรรมดาอยูมาก  เพราะวาโลก 
นี้ยังไมเปลี่ยนแปลงมาก  เหมือนอยางทุกวันนี้. 

 
โลกอยางสมัยโบราณ  มันเหมือนกับวา  คอย ๆ คลานไป อยางนั้น;  แต 

โลกอยางสมัยวันนี้   คือ   เหมือนกับวิ่ง  หรือบินไป   มีอะไรรวดเร็วมาก   มีการ 
เปลี ่ยนแปลงมาก ;  ทุกอยางก็ตองเปลี่ยนแปลงไปหมด .  ถาวา หลักการ แลว 
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ก็ไมตางกัน  คือจะตองทําใหเจริญขึ้น ๆ ๆ;  แตการ  หรือ วิธีการที่จะทําใหเจริญ 
ขึ ้นนะ   มันตางก ันมาก .  หลักการคงเด ิม   ทําใหเจริญขึ ้น ;  แตว ิธ ีการที ่จะ 
ทําใหเจริญขึ้นนี่  มันตองตางกันมาก  เมื่อเทียบกับยุคปจจุบันกับดึกดําบรรพ.  เอายุค 
ดึกดําบรรพ  มาเทียบกับยุคปจจุบัน  วิธีการที่จะใชนี้จะตางกันมาก;  มันเปนคนละ 
ยุคของอารยธรรม. 

 
เขาเปนอยู อยางงาย  ในสมัยดึกดําบรรพ  เรื ่องมันก็งาย;  เดี ๋ยวนี้ 

มันเปนอยูกันอยางยาก  อยางลําบาก  แมแตเรื่องกิน  เรื่องอยู  เรื่องนุง  เรื่องหม 
มันก็ตองการอยางที่มันยาก ๆ  ;  มันไมเอาอยางงาย ๆ เหมือนสมัยดึกดําบรรพ. 

 
สมัย  ปู  ยา  ตา  ยาย  ขนาดสัก  ๕๐  ป  ๗๐  ป  ๑๐๐  ป  มานี้  ก็ยังพอมองเห็น 

ได  วามันตางกันมาก.  เมื่อ  ๖๐-๗๐  มานี้  เขาอยูกันงายมาก  ไมตองมีอะไรมาก 
เร่ืองกิน  เร่ืองอยู  เร่ืองนุง  เร่ืองหม  เร่ืองสนุกสนาน  อะไรก็ตามเถอะ  มันไมตอง 
ยุงยากมาก,  ไปขนทรายที่วัด  กอพระเจดีย  ก็สนุกจะตายอยูแลว. 

 
เดี ๋ยวนี ้ต องไปดูหนัง  ดูละครอนาจาร  เสียเงิน  เสียเวลา  เส ียแรง 

เสียอะไรใหมาก  จึงจะสนุกสนาน  คําวา  "สนุกสนาน"  นี่  มันก็ยุงยากมากกวาเสีย 
แลว;  เรื่องกิน  เรื่องอยู  เรื่องนุง  เรื่องหม  ก็คลายกันอีก. 

 
นี้เรียกวา  วัฒนธรรมมันเปลี่ยน,  อารยธรรมมันเปลี่ยน,  ความเจริญกาว 

หนาของมนุษยนั ่นแหละมันเปลี่ยน;  เปลี่ยนมาเปนยุคที่มีเหยื่อกิเลสเต็มไป 
หมด.  แลวไปเทียบดูกันกับยุคทีไมคอยจะมีเหยื่อของกิเลส  คือมีเทาที่จําเปนตาม 
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ธรรมชาติ  ไมมีเหยื่อของกิเลส  มันก็ตางกันถึงอยางนี้;  ฉะนั้นเยาวชนของเราสมัยนี้ 
มัน เกิดมาในทามกลางโลกชนิดนี้  มันก็ คงจะสอนยาก  เพราะเขาเปนทาสของ 
ความเอร็ดอรอย  สนุกสนาน  อยางสมัยนี้. 

 
นี้เรียกวา  วิธีการมันตางกันมาก  เพราะมันเปนคนละยุคของอารย- 

ธรรมทางวัตถุ,  ทางเนื้อหนัง  ทางจิตใจ  อะไรมันเปลี่ยน  ผิดกันไปหมด. 
 
ทีนี้  ดูคืบหนาออกไปสักนิด  ก็เห็นทันทีทีเดียววา  เราสมัยนี้  หรือ  โลก 

สมัยนี้  ไดมอมเมาเด็ก ๆ ของเราใหมัวเมาดวยประชาธิปไตย  หรทอ  เสรี- 
ภาพนี่จนเฟอ  และก็มอมเมาเขาดวยวัตถุนิยมจนเฟอ  :  มันสองเรื่องอยูนะ 
ระวังใหดี. 

 
เราไมไดเจตนาดวยซ้ําไป  แตวาการกระทํานั้นมันมอมเมาใหเด็ก 

มันเมาในเสรีภาพ  จนเฟอ;  ถาใครไมใหเสรีภาพแกเด็ก ๆ เพื ่อนฝูงเขาหาวา 
มันไมทันสมัย  มันปาเถื ่อน  มันโง.  พอแมกลัวถูกหาวาอยางนั ้น;  ก็ตามใจลูก 
ใหเสรีภาพแกลูกจนเฟอ;  ขนบธรรมเนียมมันเลยกลายเปนตามใจลูกจนเฟอดวยเสรีภาพ. 
 

การศึกษา ที่โรงเรียน  ที่วิทยาลัย  ที่มหาวิทยาลัย  นั้นไมตองพูดถึง 
กําลังหลับตาสอนใหมัวเมาในเสรีภาพ  หรือประชาธิปไตยจนเฟอ.  เขาไมเขาใจ 
ความลดหยอยผอนตาม  ความเสียสละ;  เรียกรองแตเสรีภาพและประชาธิปไตย  จน 
ไมรูจะมาเก็บไวที่ไหน  จึงเรียกวามันเฟอ.  ถาเด็กเปนอยางนี้เสียแลว  จะสรางโลก 
ของพระธรรมไดอยางไร.  ปญหามันก็เกิดขึ้น  :  เด็ก ๆ เล็ก ๆ ในสมัยกอน  ตีได 
ดาได  วาได  ใชงานได;  แตเด็กสมัยนี้  ไมได,  และไมไดยิ่งขึ้นทุกที. 
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ทีนี้  ที่วา ถูกมอมเมาดวยวัตถุนิยมจนเฟอ  นี้ก็หมายความวาเราพอแม 
นั่นแหละเปนผูเปล่ียนมาตรฐานการเลี้ยงดู  :  การบํารุงบําเรอ  การเลนหวัว  การ 
เอาอกเอาใจ  อะไรหมด;  ตามใจ  หามาให  ซึ่งวัตถุสําหรับกิน  สําหรับใช  สําหรับเลน 
สําหรับอะไรอีกหลายๆอยาง;  ลวนแตสวยงาม  หวานหอม  สนุกสนาน  เอร็ดอรอย; 
ดูอาหารการกิน,  การแตงเนื้อแตงตัว,  การเลน  การหวัว  ของเด็กสมัยนี้  ก็พอจะรูได 
นี่พอแมทําใหทั้งนั้น. 

 
พอแมไปเอาความโงนี ้มาจากไหน?  มันก็เปนเรื ่องเหอตาม 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. 

 
เรามอมเมาเด็กใหเขาเปนอยางนี้เสียแลว  ก็ยากท่ีจะชวยใหเขาชวยกัน 

สรางโลกใหเปนโลกพระธรรม;  แมแตจะเปนโลกบานเมืองที ่ดี  ก็ยังไมได 
เพราะเขาพรอมท่ีจะเอาเปรียบ  และเห็นแกตัว. 

 
การศึกษา ของเรามี แตสอนใหหาใหไดมาก ๆ  หาใหไดมาก ๆ,  แลว 

ก็มาใชใหสมอกสมใจ  ถึงอกถึงใจ.  นี่เปนเสียอยางนี้  นี้ก็เปนปญหาอันหนึ่ง  ที่จะให 
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เยาวชนชวยกันสรางโลกพระศรีอาริยเมตไตรย.  ปลอยไปตามนั้น  เขาก็สรางโลกของ 
ยักษของมาร  หรือท่ีรายยิ่งไปกวายักษมาร  ก็ได. 

 
เอา,  ทีนี้ดูตอไป  ในที่สุด  ก็จะเห็นวา  มันก็ ไมมีทางที่จะเฉยได  หรือ 

จะเลือกเปนอยางอื่น;  มันจะถึงอยางไรก็ตามเถอะ  มันก็ ตองพยายามอยูนั่นแหละ. 
แมวา  เด็ก ๆ ของเราจะเสพติดสิ่งมึนเมาเหลานี้  ถึงขนาดหนักแลว  เราก็ปลอยตาม 
นั้นไมได;  ก็ตองพยายามที่จะดึงกลับมา  ดึงกลับมา  ไปก็ได  ไปหาที่มันถูกนะ 
กลับมาก็มาหาที่ถูก  กลับไปก็ไปหาที่ถูกไมมีทางเลือกอยางอื่น. 

 
พอแมก็ตองตั้งใจ  ปกใจ  อธิษฐานใจ  ที่จะดึงลูกหลานใหเขามา 

สูแนวของความถูกตอง  ใหจนได;  เปนของยาก  เปนปญหาหนัก  แตไมมีทาง 
เลือกอยางอื่น  นอกจากตองฝาเขาไปใหได  แกปญหานั้นใหได. 

 
....            ....            ....            .... 

 
  ทีนี ้ก็มาถึง ปญหาฝายพอแม  :  พอแมตองมีสัมมทิฏฐิเพียงพอ 

และจะตองมีสมรรถภาพที่เพียงพอ;  สองสิ่งอยูนะ  ระวังใหดี. 
 
พอแมตองมีสัมมทิฏฐิ  คือ  ความเขาใจอันถูกตอง นั่นเพียงพอ  และ 

พอแม จะตองมีสมรรถนะ  คือความสามารถที่จะทําใหได  ตามท่ีสัมมาทิฏฐิมัน 
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  พอแมบางคนก็มีสัมมาทิฏฐิเพียงพอ  แตสมรรถนะ 

คือความเขมแข็ง  เปนตนนั้น  มันไมพอ  คือความเอาจริงกับลูกกับหลาน  ก็ไมพอ 
สัมมาทิฏฐิในเรื่องนี้  ก็จะยังคงคางเติ่งอยู  คือเปนหมันอยู.  ดังนั้นขอใหชวยกัน 
ปรับปรุงกันเสียใหม  ใหเขาใจถูกตองในเรื่องนี้.  แลวเขมแข็งพอที่จะปฏิบัติใหสําเร็จ 
ตามความถูกตองในขอน้ี. 

 
เดี๋ยวนี้  เรายังไมประสีประสา  ไมฝนถึงกันดวยซ้ําไป.  พอแมทั้งบาน 

ทั้งเมือง  ทั้งประเทศ  หรือทั้งโลกก็ได  ไมไดฝนถึงขอนี้;  มีแตวารูสึกอยางไร 
ก็ปลอยไปอยางนั้น  :  ตัวเองชอบสนุกสนานเอร็ดอรอยอยางไร  ก็ปลอยใหลูกหลาน 
เปนอยางนั้น  ดวยความรักอยางหลับหูหลับตา.  นี้ก็เลย  ไมมีทั้งสัมมาทิฏฐิ  และ 
ไมมีทั้งสมรรถนะ  หรือสมรรถภาพ  ที่แข็งแกรง  ที่จะดึงลูกหลานมาอยูในขอบเขตของ 
ความถูกตอง. 

 
จะยกตัวอยางมาดูกันอีก  ไมกลัวใครจะโกรธดอก  ใครจะโกรธก็โกรธไป 

คือ งานวันเด็ก.  งานวันเด็ก  ก็จัดเพื่อเด็ก  จัดเพื่อเยาวชน  เพื่อเยาวชนเปนอยางไร 
ก็ดูเอาก็แลวกัน.  เมื ่อดูเห็นแลว  ก็จะรู ไดทันทีวา  พอแม  หรือผู ที ่รับผิดชอบ 
อยางพอแมนั้น  เขาทํากับลูกของเขาอยางไร. 
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ใน งานวันเด็ก  ที่จัดกันอยูทุกป ๆ  มีแตเรื่องบันเทิง  หาความบันเทิง 
ใหเด็ก  ซึ่งที่แท  มันก็บันเทิงอยูตลอดเวลาแลว  ยังจะใหความบันเทิงอยูอยางนั้น 
ซ้ําซากอีก. 

 
ใหดูใหเห็นความแปลก  วันเด็ก  จัดใหดู  ใหเห็น  ของแปลก  เอา,  มัน 

ก็เปนพิธีรีตองสักหนอย  เทานั้นแหละ;  มันก็ดูอยูแลว  ไอของเหลานั้นมันก็เห็นอยูแลว 
มันอานอยูแลว. 

 
ใหไดรับความรูรอบตัว  ก็ไมมากไปกวาที่มันรูอยูแลว;  แตทําใหมัน 

เปนพิธี  ทําใหมันยุงยากลําบาก  จนรถราติดกันไปหมด. 
 
การปลุกใจ   ปลุกใจนี ่มันก็เกินวิสัยของเด็ก ;  เรื ่องปลุกใจผู ใหญ 

เอามาปลุกใจเด็กนี่  มันเกิน  มันรับไมได.  นอกนั้นก็มีเรื ่องยั ่ว  เรื ่องยุ  ใหมัน 
ตื่นเตน  ยั่วยุใหมันตื่นเตนอยางนั้นอยางนี้. 

 
เรื่องใหรักชาติ  ใหหลงชาติ  อะไรตาง ๆ มันจะเปนเรื่องชิงสุกกอน 

หาม  เสียมากกวา  แลวเด็กมีอะไรดีขึ้น  ทึกคนลองสังเกตดู. 
 
ที่อยางสุภาพท่ีสุด  ในวันเด็ก  ก็มีเรื่องออมสินใหรูจักประหยัด  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 

เด็กที่ไหน  ที่เขาจัดกันวา  :  เด็กๆ มาทําความเคารพพอแม,  เด็ก ๆ มาพรรณนา 
พระคุณพอแม  ใหเด็ก ๆ พรรณนาพระคุณของพอแม  ตามความสามารถของตน ๆ, 
เด็กเล็ก  เด็กกลาง  เด็กใหญ  ใครจะพรรณนาพระคุณของแมไดดี  จะใหรางวัล.  ให 
เขาไดพยายามคิดนึกอยางลึกซึ้งวา  พอแมมีคุณอยางไร.  พอแมคืออะไร;  ที่เปน 
ลูกๆ ๆ  นี้  ลูกนี ้มันคืออะไร.  ใหมันรู  ใหมันลึกซึ ้งถึงที ่สุด  คือความหมายของ 
คําวาพอ  วาแม  วาลูก  วาหลาน  วาพี่  ปา  นา  อา  อะไรก็ตาม  ในฐานะที่วา  เขา 
เปนผูมีพระคุณ. 

 
เดี๋ยวนี้  รูจักเพียงรองเรียก;  มีปากก็รองเรียกได  มีไวสําหรับรอง 

เรียก ,  แลวก็เรียกเท านั ้นเอง;  แลวก็เรียกเพื ่อขอ  เพื ่อบ ีบคั ้น   เพื ่ออะไรมาก 
กวา  ไมไดรูวามีพระคุณอยางไร 

 
ขอใหไปคิดกันเสียใหมเถอะ  วาเรายังไมไดสํานึกในขอนี้  ยังไมได 

อบรมเด็กของเรา  เพื่อความเปนเยาวชนที ่กาวหนา  ในทางจิตใจ  เพื ่อจะ 
สรางโลกของพระธรรม.  ที่ทํากันอยูนี้ก็ไมไดประโยชนอะไรมากไปกวาที่ไมทํา; 
อยากพูดอยางนี ้  ใครจะวาอยางไรก็วา.  วาที ่จัดอยางนี ้นะ  มันมีผลอะไรเกิด 
ขึ้น  ผลนั้นก็ไมมากไปกวาที่ไมไดจัด;  เพราะเด็กๆเขาก็ทําอยางนั้นอยูแลว 
หรือเขาจะเฟออยูแลว  ดวยซ้ําไป. 
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แตแมทําไดเต็มที่อยางน้ัน  มันก็ไมพอ  ท่ีจะสรางเด็ก ๆ น้ี  ใหเปน 
บุตรที่ดีของบิดามารดา  เปนศิษยที ่ดีของครูบาอาจารย;  มันยังเปนเด็กที่ 
เกะกะระราน,  ไมเคารพพอแม  ครูบาอาจารย  คนเฒาคนแก  พระเจาพระสงฆ  อยู 
นั่นเอง;  ไมไดมีความรูเรื่องชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยเพิ่มข้ึน. 

 
สอนกันอยางไร.  อบรมกันอยางไร  ก็ไมรู;  มันไมไดมีความรูอยาง 

นี้เพิ ่มขึ้น  มันก็คงอยางเดิม  :เฟอในทางเสรีภาพ,  เฟอในทางวัตถุนิยม,  เฟอ 
ในทางความเห็นแกตัว.  แตถาเรามาจัดใหเขานึกคิดอยางลึกซ้ึงวา  พอแมมีบุญ- 
คุณอยางไร;  เพียงเทานี้กอนเถอะ  เขาจะหยุดชะงักในการทําสิ่งที่ไมควรทํา. 
 

เอาละ,  นี่ เราคงบังคับใครไมได.  แตเราก็พูดไว  เผื่อวาเขาเอาไป 
คิดไปนึก  เขาเห็นดวยเขาก็คงจะชวยกัน ดัดแปลงแกไขของเขาเอง;  เราบังคับ 
เขาไมได. 

 
ทั้งหมดนี้เราเรียกวา  ปญหาที่มีอยูในการสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน. 

อยาลืมคําวา  "ยุคปจจุบัน".  ปญหาแหงการสรางเยาวชนยุคปจจุบัน  มันกําลังมีอยู 
อยางนี้;  เมื่อไมมอง  ก็ไมเห็นวามีปญหาอะไรเลย,  เมื่อไมเห็นวามีปญหาอะไร 
เลย;  ก็ปลอยไปตามเรื่อง  เรื่องมันจึงเปนอยางนี้. 

 
เอาละ  ทีนี้  ก็จะพูดเรื่องถัดไปอีก. 
 

....            .....            ....              .... 
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การสรางเยาวชนในรูปอุปมา 
 
อุปมาของการสรางเยาวชน   คือ   จะพูดถึงการสรางเยาวชนโดย 

วิธีอุปมา .  อุปมา   คือ   คําเปรียบ   ของเปรียบ   หรืออะไรที ่สําหรับเปรียบ 
ใหเขาใจสิ่งที ่ยากไดโดยงาย  ใหเขาใจสิ่งที ่ลึกไดโดยงาย,  หรือใหมันจําไมลืม 
มันจําไดงาย.  นี่เขาเรียกวา  อุปมา  มีประโยชนมาก. 

 
ถาจะใหอุปมาการสรางเยาวชน  อาตมาคิดวา  อุปมาดวยการปลูกตน 

ไมกันดีกวา  เพราะมันเห็นงาย.  ตนไมชนิดไหนก็ตาม  เมื่อปลูกถูกวิธีแลว  มัน 
เจริญงอกงามนาดูอยางยิ่ง  นาดูจนถึงกับวา  เจาของไปดูเชาดูเย็น  บางทีค่ําแลว 
จุดตะเกียงไปดูก็มี  วามันเจริญงอกงามอยางประหลาด  ผิดหูผิดตา;  เพราะวา  นั้น 
มันทําถูกวิธี.  ทําไมเราจะทําใหเยาวชนของเราเจริญงอกงามอยางนั้นไดบาง?เอา, 
ก็ลองคิดดู  วาจะอุปมาดวยตนไม  และการปลูกตนไม. 

 
ในการบรรยายครั้งที่แลวมา  ปกลายโนน  เราก็พูดถึงตนไมศีลธรรม 

พฤกษาแหงศีลธรรม.∗  ใครยังจําไดจดไวก็เอามาดู,  หรือวาตอไปวันหนา  เขา 
พิมพเรื่องนี้เปนตัวหนังสือข้ึนมา  ก็ควรจะศึกษาโดยรายละเอียด.∗  วันนี้ไมอาจจะพูด 
โดยรายละเอียด;  แตวันนี้เราไดพูดกันโดยรายละเอียดวา  ตนไมตองการอะไรบาง 
และตนไมศีลธรรมในจิตใจคน  นี้มันตองการอะไรบาง  อะไรคือแผนดิน  อะไรคือนํ้า 
อะไรคืออาหาร  อะไรคือแสงแดด  อะไรคือสิ่งแวดลอม  การปองกันที่ดี. 

 
เดี๋ยวนี้ จะพูดถึงการปลูกตนไมมันจะตองมีสัก  ๓  หัวขอ:- 

                                                
∗ มีอยูในหนังสือ  ชุดธรรมโฆษณ  ของพุทธทาส  ชื่อวา  ”การกลับมาแหงศีลธรรม” 
∗ ทานบรรยายเรื่อง  “ตนไมกับศีลธรรม ”  ตลอดทั้งเลม,  รวม  ๑๒  ครั้ง 
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หัวขอที ่หนึ ่ง   ตองเพาะพันธุ ที ่ด ียิ ่ง ขึ ้นไปกวาพ ันธุ เด ิม   แลวก็ 
ปลูกลงไป.  อยาหลับตาใหปลูกพันธุนั้น  ซ้ํา ๆ ซาก ๆ  จนมันเลวลง ๆ จนเกือบจะใช 
อะไรไมได .  พอแมที ่ด ีค ือพันธุ ที ่ด ี;  แลวก็ด ีในการที ่จะระมัดระวัง   ใหเก ิด 
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.  เขาไดกิ่งพันธุที่ดี  เมล็ดพันธุที่ดีมา  แลวเขาก็ปลูก 
ลงไป  คือทําใหมันเจริญจากเมล็ดเปนตนไมขึ้นมา. 

 
ทีนี ่  หัวขอที ่สอง  คือการบํารุงรักษา  นี ้เปนของธรรมดาที ่สุด  คง 

จะเขาใจกันไดโดยงาย  บํารุงรักษา  เร่ืองน้ํา  เรื่องอาหาร  เรื่องแสงแดด  เรื่องสิ่ง 
แวดลอม  เรื่องอะไรทุกอยางแหละ  ที่จะใหตนไมมันงอกงาม  นี้เราไมตองพูด. 

 
จะพูดหัวขอที่สาม  คือการตัดแตง  คนทั่ว ๆ ไปที่ไมใชนักศึกษาเรื่อง 

นี้  จะไมสนใจคําคํานี้คือ  การตัดแตง  ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา  Pruning.  คนที่ 
ฉลาดเขาจะคอยตัด  หรือปลิด  หรือตัด  ตัดกิ ่ง.  กิ ่งที ่เปนโรค  ก็ตองตัดออก, 
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 

เลี่ยงสัตว  เลี้ยงอะไร  ที ่ตามใจมากเกินไป  เรื่อง  Pruning  โดยไมเรียวนั ้นไม 
คอยจะมี. 

 
เมื่อเปนอยางนี้  มันจะขาด  :  ขาดสิ่งที่ตองการ  ขาดผลที่เราตองการ. 

กิ่งที่เปนโรค  หรือก่ิงที่ไมควรจะมีอยู  เพราะมันถวงความเจริญ   ไมถูกตัดออก;  ตน 
ไมนั ้นก็ไมเจริญงอกงามใหผลดีฉ ันใด ;  เด็ก  ๆที่ไมม ี  Pruning  คือไมมี 
การควบคุม  การตัด  การแตง  ที ่ไมใชการตามใจ   หรือบํารุงบําเรอ  มันก็จะ 
เปนอยางนั้น  เชนเดียวกัน. 

 
นี้เราเรียกวา  อุปมาการสรางเยาวชน  เหมือนกับการปลูกตนไม 

ตองมีการปลูกลงไป  ตองมีการบํารุงรักษา  และก็มีการตัดแตง  ตองคอยตัดอะไร  ที่ 
มันควรตัดออก  อยูเสมอ  เหมือนกับหมอเขาตองรูจักตัดสวนที่เปนโรค  หรือเปน 
อันตรายออก  แมวาบางทีก็เจ็บปวดมาก  หรือนากลัวมาก. 

 
ตนไมในวัดนี้ก็ไมไดรับการตัดแตง  ของสารภาพ  วาเจาของมันยังโง  หรือ 

ยังไมมีเวลา;  ฉะนั้นตนไมในวัดนี้ก็ไมไดสมบูรณงอกงาม  ที่มีผลเต็มท่ี  เต็มตาม 
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ที่ควรจะได.  ดูเถอะ  บางตนโกโรโกโส  แกร็น ๆ อยูอยางนั้น;  ฉะนั้นถาไปตัดแตง 
สวนที่ควรจะตัดออก  แลวมันจะเขียวเปนพุม  ออกดอก  ออกอะไรขึ้นมา. 

 
ขอใหคิดกันเสียใหมวา  ถาจะสรางเยาวชนแลวก็ขอใหเหมือน 

กับปลูกตนไม  ใหมันงอกงามและยิ่งกวางอกงาม  ก็คือมันมีผลดีออกมาเต็มท่ี. 
 
พิจารณาดูการอบรมขัดเกลาของคนโบราณ 
 
เอา,  ทีนี้ก็จะชี้อะไรบางอยาง  ใหเห็นตอไป  เกี่ยวกับสิ่งที่จะตองทํากับ 

เด็ก ๆ  และก็ยังเนื่องกันอยูกับคําวา  ตัดแตง  เหมือนกัน  คืออยากจะพูดถึงชีวิตเด็กวัด 
สมัยโบราณ ,  เพราะวาอาตมาเคยเปนเด็กวัด  แลวก็ในสมัยกอนนูน;  ฉะนั ้น 
ไมใชเอาเรื่องไมจริงมาพูด  หรือวา  หลับตาพูด  ยกเมฆมาพูด.  มันเคยเปนเด็กวัด 
มาแลวจริง ๆ  คือ  มันมีอะไรบางอยาง  ที่นาสนใจอยูในนั้น. 

 
เด็กวัดนี่  มันมีอะไรมากกวาเด็กนักเรียนมาก  ถาพูดตามความรูสึก;  มันอยู 

กับอาจารยทั้งกลางวันและกลางคืน,  มันอยูในความควบคุมของอาจารยทั้งกลางวัน 
และกลางคืน,  มันมิใชเพียงแตเด็กไปอยูเรียนหนังสือ  แตมันตองทําอะไรทุกอยาง  ทุก 
ประการ.  และที่รายที่สุดก็คือวา  ตองไปเปนเหยื่อแหงความโมโหโทโสของอาจารย 
ดวย;  บางทีอาจารยก็ตีอยางไมมีเหตุผล,  หรือวาตีอยางไมทันรูถึงการณ  เขาใจผิด 
แลวก็ตี  ก็มี.  พวกเด็กวัดก็ยอมรับได  รับได  ยอมรับได  ไมคัดคาน  ไมอุทธรณ 
ไมอะไร. 
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ทีนี้  มันก็มีเรื่องถูกตีมาก  เพราะมันตองทําทุกอยาง  ตองตักน้ํา  ตองทํา 
อาหาร  ตองปฏิบัติพระ  ตองทํางานทั่วไปทั้งวัด.  นี่หมายถึงเด็กวัดสมัยอาตมา 
จะเลาใหฟง  ไมใชเด็กวัดสมัยนี้  มันตางกันลิบลับนะ;  จะตองดูแลผลไมในวัด, 
จะตองดูแลสัตว  เชน  ไก  เปนตน,  จะตองทําทุกอยางแหละ,  และหนังสือก็ตองเรียน, 
ฉะนั้น ชีวิตเด็กวัดนี่  มันเหมือนกับเขาโรงเรียนสารพัดอยาง,  โรงเรียนสารพัดอยาง 
สวดมนตไหวพระก็ตองทํา. 

 
ถาเปนวันพิเศษ  วัน  ๗  ค่ํา  วัน  ๑๔  ค่ํา  เด็กวัดตองหาดอกไมมาเสียบ 

เปนพวง  เปนชอ  ตามแตจะทําได  แลวก็ชิงกันไปถวายพระ.  เพราะวาพระก็ไมใช 
ขี้เกียจเหมือนพระสมัยนี้  เพราะวา  เขาทําวัตรสวดมนต;  จะรับเอาดอกไมของเด็กไป 
เพื่อใชในพิธีการทําวัตรสวดมนต  ทั้งเชาทั้งค่ํา.นี่มันทําสารพัดอยาง. 

 
ชีวิตเด็กวัด  นี่ถาผานไปไดแลว  มันจะมีความรูสึกอะไรครบถวน 

บริบ ูรณ   ทุกอยาง ;  ไม ใช เพ ียงแตเรียนหนังสือ .  ถาจะพูดกันวา   เรียน 
หนังสือ  มันก็สู เรียนหนังสือในโรงเรียน  ในวิทยาลัย  ในมหาวิทยาลัย  อะไรไม 
ไดดอก;  เพราะมันเรียนหนังสืออยางพอใหรู  แลวมันก็บวชเณร  หรือมันบวชพระ; 
แตวาเรียนอยางอื่นนี้  มันมีมากเหลือเกิน.  การที่ฝกฝนจิตใจ  ใหเสียสละ  ใหอดกลั้น 
อดทน  ใหเปนนักกีฬานี้  มีตลอดวันตลอดคืน;  ฉะนั้น ถาเปนเด็กวัดที่ถูกตองแลว 
จะน้ําใจนักกีฬา  ยิ่งกวากีฬาสมัยนี้  ซึ่งชกตอยกันในสนามกีฬา. 

 
แตวาเรื่องที่ตองการจะพูดนั้น,  มันมีเพียง  ๒  หัวขอ  คือวา  เราเปน 

เด็กวัดนี่  เรา ไดรับทั้งพระเดชและพระคุณ 
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พระเดช คือการถูกเฆี ่ยน   ถูกตี  ถูกทารุณอะไรบางอยาง  ก็มี; 
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 

แลวมันครึคระดี;  เอามาพูดเดี๋ยวนี้  มันเปนคําครุคระ;  ก็จะชี้ใหเห็นวาสมัยนี้ 
เขาใชพระคุณกันจนเฟอ,  พระเดชใชไมไดดวยเหตุหลาย ๆ อยาง  :  เพราะกฎ 
ระเบียบของผู อยูเหนือ  เขาก็ไมใหใช;  และกับเด็กสมัยนี ้  มันก็ใชกับมันไมได 
มันก็ชกปากครูก็ได.  การใชพระเดชจึงเปนไปไมคอยจะได;  การเฆี ่ยนตี  มันก็ 
จะตองนอยลงไป  เพราะความนิยมมันเปลี่ยน. 

 
อุบายฝกคนของพระพุทธเจาก็มีทั้งหยาบ,  ละเอียด 

 
ทีนี้  เรานึกถึง คําตรัสของพระพุทธเจา  อุบายสําหรับฝก  หรือทรมาน 

คนนั้น  พระพุทธเจาทานตรัสวา  มันมีอยู  ๒  อยาง;  โดยหลักใหญ ๆ  มีอยู  ๒  อยาง 
คือ  อุบายหยาบ,  และอุบายละเอียด  หรือมันอาจจะมีอบายกลาง ๆ   คือ  เจือกันทั้งหยาบ 
ทั้งละเอียดนี้ก็มี  แตไมตองพูดก็ได.  คือทานใชอุบายหยาบ กับ อุบายละเอียด; 
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อุบายปลอบโยน  ใหไปในทางสวรรค  ทางบรรลุธรรมะนี้ก็เรียกอุบายละเอียด, 
อุบายใหมันกลัวนรก  ใหมันกลัวโทษ  กลัวผลของบาป นี้ก็เรียกวาอุบายหยาบ. 

 
ขอสําคัญ   คือ  บางทีทานใชพรอม ๆ กัน  ทั้งอุบายหยาบ  และทั้ง 

อุบายละเอียด  บอกใชเห็นฝายที่นาเกลียด  นากลัว;  แลวก็บอกใหมันกลาหาญ 
ในฝายที่นาชื่นอกชื่นใจ.  อยางนี้เรียกวา  ใชกันทั้งอุบายหยาบ,  และทั้งอุบายละเอียด 
 

ถารู จ ักใชอุบายหยาบและอุบายละเอียด   จะเจริญแน,  คือจะทํา 
ใหยุวชนดีไดแน,  เด็ก ๆนี่มันก็แปลกเหมือนกัน  มันมีความคิดของมัน  บางอยาง 
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 
ฝร่ัง  ก็ยังใชวิธีการอยางไทยโบราณ;  เพราะเราไมหลงฝรั่ง  ก็ใชวิธีการอยางไทย 
โบราณ  ใชทั้งพระเดชพระคุณ. 

 
เมื่อใชเปน  ก็ไมตองใชกี่ครั้งกี่ทีดอก;  ไมถึงกับทําใหตาย  หรือเสียหาย 

แลวมันก็ม ีประโยชน.  แตต องดูวาถาใชเก ินไป   มันก็คงตาย   หรือวาพิการไป 
เสียคนไปเลย;  อยางนี ้เรียกวา  มันไมใชการอบรม   มันเปนเรื ่องคนบาตีเด็ก; 
ไมใชอบรมโดยอุบายหยาบ  หรืออุบายละเอียด. 
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ฉะนั้นอยากจะพูดวา  ในวงการนักศึกษา  ท่ีจัดการศึกษาใหแกยุวชนนี่ 
ควรจะนึกถึงอุบายหยาบ  อุบายละเอียด   นี ้กันเสียใหม;  เพราะวาดู ๆ แลว 
มันไปหลงอุบายละเอียดกันมากเกินไป  จนละทิ้งอุบายหยาบโดยสิ้นเชิง.  เพราะมัน 
โงเอง  หรือเพราะมันโงตามใคร  ตามฝรั่ง  หรือตามอะไร  ก็รูไมได.  แตเมื่อเราดู 
ผลแลว  เราเห็นวาเด็กไมเคารพครูบาอาจารย,  เด็กไมสละอะไรบางอยางที่ควรจะสละได 
ความประพฤติชั่วอะไรตาง ๆ  ที่มันควรจะสละได  มันก็ไมสละ. 

 
ท่ีเอาชีวิตเด็กวัดในสมัยโบราณมาพูดใหฟง  ก็เพื่อใหเขาใจคํา  ๒  คํา 

คืออุบายหยาบและอุบายละเอียด.  ถาเรียกภาษาครึคระสักหนอย  ก็เรียกวา  พระเดช 
และพระคุณ  ใครไมชอบก็ไมตองเรียก,  หรือจะเรียกวา  อุบายหยาบและอุบาย 
ละเอียด .  เพราะวา  อุบายที ่จะสรางเยาวชนของเรา   ในอนาคตนั้น   มันคือ 
๒  อยางนี้  มันตองอาศัย  ๒  อยางนี้  คืออาศัยทั้งอุบายหยาบ  และอุบายละเอียด; 
หรือจะเอามาเจือกัน  มันก็ไมพนจาก  ๒  อยางนี้,  ฉะนั้น  เราไมตองพูดถึงเจือกันก็ได 
วาอยางหนึ่งมันหยาบ,  อยางหนึ่งมันละเอียด,  ถามาเจือกัน  มันก็คนละครึ่ง  จะใช 
๒  อยางรวมกัน. 

 
ถาจ ะ ใชอุบ ายละ เอียด ,   ก็ใชใหม ัน ถูก ตอ ง ,   ถา จ ะ ใช 

อุบายหยาบ  ก็ใชใหมันถูกตอง. 
 

....            .....            ....              .... 
 
ทีนี้  วันนี้ก็อยากจะพูดโดยรายละเอียด  ยิ่งกวาที่แลวมาสักหนอย  เพื่อให 

เขาใจคํา  ๒  คํานี้  เทานั้นแหละ  :  วา อุบายละเอียด  ในการสรางยุวชน  กับ  อุบาย 
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. 
 
เราจะตองใหศึกษาอยางที่เขานิยมกันทั่วไปแหละ  :  เรื่องโลกก็ใหศึกษา, 

เรื่องธรรมะก็ใหศึกษา,  แลวก็เรื่องประยุกตสิ่งที่ศึกษามานั้น  ใหมันสําเร็จประโยชน 
ขึ้นมาจริง ๆนี้ก็ใหศึกษา.  สวนสําคัญ  มันจะอยูที่เรื่องประยุกตวิชา  ใหสําเร็จ 
ประโยชนตามที่ไดศึกษา. 

 
เดี ๋ยวนี ้ เราศึกษา,  หรือใหเขาศึกษา,  แลวก็อยูในสมุด;  หรือ 

ศึกษาอยูในการศึกษา  ไมสามารถจะปฏิบัติตามน้ันได.  เรื่องนี้  เวลานี้  กระทรวง 
ศึกษาธิการก็รับรูอยู;  ก็กําลังแกไขวาจะจัดการศึกษาชนิดที่ใหมันปฏิบัติไดจริง ๆ. 
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แตวา  ลําพังกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเรื่องของชาวบานนั้น  มันเปนเรื่องโลก  ไมมี 
เรื ่องธรรมะ   ;  ฉะนั ้น   ยังไมพอ   จนกวาเมื ่อไรเขาจะบรรจุเรื ่องของธรรมะ 
เขาไปใหสมสวนกันกับเรื่องโลก ๆ นั่น  เราจึงจะกลาวไดวา  เยาวชนของเรามีการ 
ศึกษาที่ถูกตอง  และเพียงพอ. 

 
ขอใหคิดเสียวา  คนคนหนึ่ง  มันไมไดมีแตรางกาย  หรือเนื้อหนัง  มัน มี 

จิตใจดวย  ;  เพราะฉะนั้น  มัน จะตองมีการศึกษาใหถูกตอง  ทั้งเรื่องของรางกายและ 
เร่ืองของจิตใจ.  แตนี่เราศึกษาแตวิชาชีพเพื่อรางกายกันโดยสวนเดียว  เรื่องธรรมะ 
เรื่องจิตใจ  ไมไดศึกษา  ;  ฉะนั้น  เด็กเหลานั้น  แมจะดีอยางไร  มันก็กลวงอยู 
ครึ่งหนึ่ง  มันเปนโพรง  ,  หรือวามันกลวงอยูครึ่งหนึ่ง  มันเต็มอยูครึ่งหนึ่ง  คือ  ครึ่ง 
นอกก็ได  ครึ่งในมันกลวง.  ตองใหการศึกษากันเสียใหม  ใหมันครบทั้ง  ๒  ฝาย 
คือ  ฝายกาย   และ   ฝายใจ .  คือใหศ ึกษาอยางไร  แลวก ็  ตองสอนวิธ ีประยุกต 
คือวา  ใหปฏิบัติใหได. 

 
ทีนี้  เรื่องเยาวชนโดยเฉพาะนั้น  มันยังมีอะไรปลีกยอยมากกวานั้น  เราตอง 

ใหเขารูของจริง  ที่เปนอยูจริง  ;  เขาจะไดพอใจในสิ่งที่เขามีอยูแลวจริง ๆ  หรือวา 
จะชวยไดจริง ๆ.  เดี๋ยวนี้เยาวชนของเราไมรูจักของจริงที่มีอยูแลวจริง ๆ  และที่เคย 
ชวยใหรอดมาไดจริง ๆ  ;  เขาเลยหลงไป  หันไปหาสิ่งที่แตกตื่นกันบาง  หรือ 
คาดคะเนกันบาง  วามันจะดีกวาที่เรามีอยูแลวจริง ๆ  . 

 
เยาวชนของเราควรจะศึกษาใหรู  ใหชัดเจนอยางยิ่ง  ขอหนึ่งวา 

บรรพบุรุษของเราเคยอยู ก ันมาอยางไร   จึงมีส ันติสุข   ;  เรื ่องนี ้ไม ได สอน , 
ไมถือวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองเอามาสอน  ;  ฉะนั้น  เด็ก ๆ จึงไมรูเรื่อง  ปู  ยา  ตา  ยาย 
บรรพบุรุษท่ีเคยอยูกันมาแลว  อยางสันติสุข. 
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หรือวา  เรื ่องที ่วา  ประเทศไทยเราไดรอดมาทุกครั้ง  ที่มันควรจะ 
ลมจม  มันรอดมาไดทุกครั้ง  นี่เพราะอะไร;  เราก็ไมไดสอน.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในยุคปจจุบัน  เร็ว ๆ นี้  ประเทศไทยพิสูจนไดวา  ไมตองตกไปเปนเมืองขึ้นของชนชาติ 
มหาอํานาจ;  เหมือนกับประเทศรอบๆ บานเรานี้  ตกไปเปนเมืองขึ้นหมด  เราไม 
ไดสอน   วาอะไรมันชวยใหประเทศของเรารอดได;  ถึงจะสอนก็พูดแตปาก 
สักคําสองคํา  มันไมเขาใจ  มันมองไมเห็น  มันจึงไมรัก  ไมพอใจในวิธีการนั้น. 

 
หรือวาเด็ก ๆ ของเรา  ไมไดรับคําส่ังสอน  ใหเขาใจความแตกตางระหวาง 

อารยธรรม .  คือวัฒนธรรมแทในทางวัตถุ  ที ่มันตางกับวัตถุนิยม   ซึ ่งเปน 
อารยธรรม  เนื้อหนัง  อยางกิเลสตัณหา.  เขามักจะเหมา ๆ กันเสียงวา  ถามันเกี่ยวของ 
กับเรื่องวัตถุแลวก็เปนวัตถุไปท้ังนั้น  :  การทําบุญ  ทํากุศล  ก็จะถูกหาเปนวัตถุ 
นิยมไปเสียดวย. 

 
ควรจะแยกออกจากกัน  ใหเขาใจเห็นชัดวา  อารยธรรมที่เจือดวยธรรมะ 

ในศาสนานั ้น   ไมใชวัตถุน ิยม .  เมื ่อเขารู แลว   เขาอาจจะชอบ ,  แลวก็ไมไป 
หลงในเรื่องวัตถุนิยมปจจุบันที่เปนเรื่องของกิเลสตัณหา.  นี้เขาก็ไมรูจักสิ่งเหลานี้.   

 
เขา  "เห็นกงจักรเปนดอกบัว"  ,  กําลังเห็นกงจักรเปนดอกบัว  :ไปเอา 

ลัทธิที่จะทําลายลางตัวเองมาเปนของชอบใจ.  นิยมลัทธิใหมชนิดที่มันจะทําลาย 
ตัวเอง  มาเปนของชอบใจ;  กลายเปนความรูสึกวา  โชคดีที่สุดที่ไดรับสิ่งเหลานี้, 
ที่ไดรูสิ่งเหลานี้,  ไดเอาสิ่งเหลานี้มาศึกษา  มาประพฤติปฏิบัติอยู.  ที่จริงสิ่งเหลานี้ 
คือสิ่งที่จะฆาตัวอง  ทําลายตัวเอง  ก็ไมรู. 
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ความผิดพลาดเหลาน้ี  รวม ๆ กันเขาก็ทําลายศีลธรรมหมด.  เม่ือเรา 
ไมไดเขาศึกษาอยางถูกตอง  เขาไปบูชาเรื่องของกิเลสตัณหา  เปนของดีไปหมด; 
ไมเขาใจสิ่งที่ตรงกันขาม  ไมนึกใฝฝนวา  มันยังมีสิ่งที่ตรงกันขาม  ที่ประเสริฐ 

 
นี่เรียกวา  การศึกษา  คําเดียวเทานั้นแหละ  มันมีขอบเขตกวางมากถึง 

อยางนี้  เราจะตองใหเยาวชนของเรามีการศึกษา. 
 
ทีนี้  ขอที่สอง  ใหมีการอบรม.  การอบรมคือการศึกษาที่ไมตองใช 

คําพูด  ดูจะบัญญัติความหมายอยางนี้  จํากัดความหมายอยางนี้  จะพอแลว. 
 
การอบรมน้ัน  คือการศึกษาที่ไมตองใชคําพูด   ไมตองใชตํารับตํารา 

ไมตองใชดินสอ  ปากกา.  นี่เราเรียกกันวา  การอบรม  คือใหเขาประพฤติกระทํา 
อยู  ตามที่เขาไดศึกษามานั่นแหละ  ไปเรื่อย ๆ ;  แลวไมใชจะเปนเรื่องที่เรียนอยางเรียน 
วิชา ;  เป นเรื ่องที ่เขาตองศ ึกษาประพฤต ิ  กระทําให ท ันเวลา  ดวยสติ 
สัมปชัญญะ  อยูทุก ๆคราว  ที่สิ่งนี้มันเขามาเกี่ยวของ. 

 
ยกตัวอยางกันอยางนี้ดีกวา  มันฟงงายดี  :  เกี่ยวกับการกิน  กินอาหาร 

จะตองอบรมเด็ก ๆของเรา  ใหรูวา  คนธรรมดานั้น  พอกินอาหาร  เขาก็นึกถึงความ 
เอร็ดอรอยเทานั ้น;  จิตของเขาก็มุ งหมายแตความเอร็ดอรอย.  หรือจะไปซื ้อ 
อะไรมากิน  ก็มุงความเอร็ดอรอย  สงเขาไปในปากเคี้ยวอยู  ก็มุงแตความเอร็ดอรอย; 
ไมไดมุงอะไรมากไปกวานั้น.  ฉะนั้น  เขาก็  เปนทาสของความเอร็ดอรอย  ซึ่งจะ 
ทําใหเกิดกิเลส  เกิดตัณหา  เกิดอุปทาน  เกิดอะไรหนักเขา ๆ  จนกระทั่งมีปญหายุงยาก 
เพราะเหตุนั้น. 
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ถาอบรม  ก็อบรมใหเขารูจักควบคุมความรูสึกทีเอร็ดอรอย  วาเรา 
ทุกคนพอเคี้ยวอะไรอยูในปาก  จงควบคุมความเอร็ดอรอยนะ  อยาใหความเอร็ดอรอย 
มาเปนนายเรา  บังคับเรา;  และเมื ่อไมไดเอร็ดอรอยแลว  มันก็โกรธเปนยักษ 
เปนมาร  เปนฟน  เปนไฟ. 

 
มีจิตใจที่ฟูขึ้นก็มี,  มีจิตใจที่แฟบลงก็มี,  ใหเขารูจักควบคุมจิตใจ 

อยาใหมันเกิดการฟูขึ้น  หรือแฟบลง  ทุก ๆ เรื่องในชีวิตประจําวัน  ซึ่งมีอยูมากมาย 
หลายสิบเรื่อง. 

 
ใหเขามีสติทั้ง  ๓  เวลา  :  เวลากอนหนานั้น  เวลานั้น  และเวลา 

หลักจากนั้น;  อยากินอาหารนี้  ก็ มีสติกอน แตที่จะกิน  เมื่อกําลังเคี้ยวอยู  และ 
หลังจากกินแลว  ก็ลวนแตมีความระลึกไดวา  อยางไรถูกตอง,  อยางไรไมถูกตอง, 
อยางไรใหโทษ,  อยางไรมีประโยชน. 

 
ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดปลีกยอยอีกมาก;  แมเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารอยาง 

เดียว  คนโดยมาก  มักจะมีอุปทานยึดมั่นวา  ตองหวานนะ  ,  หรือวาตองรอน ๆ  นะ; 
มันมีอุปทานยึดมั่นอยางนี้แลว  มันก็ตองมีความผิดหวัง  เพราะมันจะไดอยางนั้นไป 
ทุกทีไมได.  พอผิดหวัง  มัน ก็แฟบลง  จิตใจมันก็แฟบลง,  พอไดอยางตอง 
การ  มันก็จะฟูขึ้น. 

 
แมวาเปนเรื่องที่ละเอียดประณีต  ไมตองฟูตองแฟบอะไรมากนัก  ก็ไมควรมี. 

ถาไดกินของที่มัน  ไมสมหวัง   ไมสมใจอยาก  ก็อยาไดมีจิตใจที่ผิดปกติ;  ใหถือ 
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วามันอยางนี้เอง.  ของที่เคยหวาน  แลวมาคราวนี้ไมหวาน  ก็นาจะถือเสียวา 
นี ้มันเปนอยางนี ้เอง,  หรือมันเปนอีกชนิดหนึ ่งก็ได;  มันเปนขนม   หรือเปน 
อะไรอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งมันมีรสเพียงอยางนี้  รสเพียงเทานี้.  อยาไดไปอึดอัดขัดใจวา 
นี้มันไมหวาน  อยางที่เราเคยหวาน.  แมที่สุดแตผลไม  บางทีมันจืด  บางทีมัน 
เปรี้ยว;  เราก็ถือเสียวา  มันเปนผลไมอีกชนิดหนึ่ง  มันอยางนี้เอง. 

 
นี่ตัวอยาง  ที่วาจะตองอบรม  มีสติทั้งกอนหนา  และ ขณะนั้น  และทั้ง 

ลับหลัง,  เวลากอนหนา  เวลาขณะปจจุบัน  และเวลาลับหลัง  และในทุกสิ่งที่มัน 
จะเปลี ่ยนขึ ้น  หรือเปลี ่ยนลง.  เชน  มันหวานมากเกินไป,  หรือมันไมหวาน , 
หรือมันรอนเกินไป,  หรือมันเย็นเกินไป  อยางนี้. 

 
เรื่องอะไรที่วา  ทําจิตใจใหวุนวายมาก  ในชีวิตประจําวันของคนเรา 

แลว   อบรมใหลูกเด็กๆเขาประพฤติในทางที่ถูกตองไวเสมอ .  นี้เปนเรื่อง 
ใจความสําคัญ.  มันก็เลยกินความมาถึงเรื่องกิริยามารยาท  อะไรทุกๆ อยางดวย; 
เพราะลวนแตมันทําใหเกิดการฟูขึ้น  หรือแฟบลงทั้งนั้น. 

 
นี้ยกตัวอยางเทานั้น  มันมีอีกมาก  เอามาพูดไมไหว  วาเราจะตองมีการ 

อบรม  กลาวคือ  การศึกษาอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งไมตองพูดจา  ไมตองใชดินสอ  ปากกา 
เหมือนอยางการศึกษาที่เรียนกันอยูเปนปกติ. 

 
ทีนี้  ขอที่สาม  วา  สิ่งแวดลอม  ตองชวยระวังสิ่งแวดลอม. 
 
ส่ิงแวดลอมนี้  ก็มีอิทธิพลมาก  จนถึงกับคนโบราณเขากลาววา  แมมัน 

จะเกิดมาพืชพันธุดี  แตพอเกิดมาแลว  มันไดรับการแวดลอมทีเลว  มันก็เลว;  นี้มัน 
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ก็มีสวนจริง.  แตก็พูดกันตายตัวไมได  วากี่มากนอย  มักจะถือกันวา  คนละครึ่ง : 
ถาสิ ่งแวดล อมด ี  มันก ็ด ีครึ ่งหนึ ่ง ,  ถาพ ืชพ ันธุ ม ันด ีมาแล ว   มันก ็รวมก ันได 
๑๐๐  เปอรเซนต. 

 
แตถาถือตามหลักของพระพุทธเจา  อาจจะพุดไดอยางอื่นวา  การแวดลอม 

สําคัญกวา  ;  เพราะอาจแกไขกรรมพันธุ ได ;  เพราะการแวดล อมนี ้  มันเป น 
กรรมใหม.  กรรมใหมที่ทําขึ้นมาก  มากๆแลว  มันแกไขกรรมเกา  คือกรรมพันธุได. 

 
เราตองสนใจสิ่งแวดลอม  จะตองลงทุนใหมันเกิดการแวดลอมที ่ดี 

แกเด็ก ๆ ของเรา  วัตถุก็ดี  บุคคลก็ดี  เหตุการณก็ดี  สามอยางนี ้  เปนสิ ่ง 
แวดลอม. 

 
วัตถุส่ิงของนี่แหละ  ที่มันเห็นอยูทุกวันนี้  มันก็แวดลอม  สรางความ 

รูสึกคิดนึกทางจิตใจ;  แมแตพระพุทธรูป  หรือรูปอะไรก็ตาม  เปนวัตถุลวน ๆ  มันก็ 
สรางความรูสึกทางจิตใจ  เรียกวาวัตถุแวดลอม. 

 
ทีนี้  บุคคลนี่  นับตั้งแตบิดามารดา  พี่เลี้ยง  หรือวา  คนขางเคียง  อะไร 

ก็ตาม;  ถามันดี  มันก็ดี  มันแวดลอมดี. 
 
ทีนี้  เหตุการณ ที่ไดพบ  ไดเห็น  นี้ก็เหมือนกัน;  มันแวดลอมใหเกิด 

ความรูสึกวา  ที่ชั่ว  หรือท่ีดีได. 
 
เราก็ แวดลอมใหเขาไดมีส่ิงแวดลอมที่ดีทั้ง  ๓  อยาง  คือ  วัตถุ ก็ดี 

บุคคล ก็ดี  เหตุการณ ทั้งหลายก็ดี. 
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ทีนี้  มาอีกทีหนึ่ง  เปน  ขอที่สี่  ก็คือ  โอกาส. 
 
โอกาสนั้น  มันไมใชสิ่งแวดลอม  มันแยกออกมาจากสิ่งแวดลอม.  เราตอง 

ชวยใหเขามีโอกาส  :  โอกาสที ่จะศึกษาคนควา,  และโอกาสใหเขาไดกระทํา. 
ไมมีโอกาส  เขาก็ไมไดกระทํา;  ใหเขามีโอกาสกระทํา มาก ๆ เทากับโอกาสศึกษา 
คนควา  แลวก็ใหโอกาสใหเขาไดแสดงผลงงานที่ทํา,  นี่มันเปนการสงเสริมกําลังใจ. 
 

โอกาสนี่  ก็จําเปน  คือสําคัญมาก.  ถาไมมีโอกาสแสดงฝไมลายมือเสียเลย; 
คนนั้นมันหดหู   มันถอยกลับ ,  ฉะนั้นจึงใหโอกาสให เขาเรียน ,  โอกาสใหเขา 
ประพฤติและกระทํา,  และ โอกาสใหเขาไดแสดงผลของการกระทํา. 

 
ที่จริง  เรื่องนี้มันก็เปนอยูแลว  ในชีวิตประจําวัน  ในครอบครัว  แตเรา 

ไมคอยสังเกตกัน  จึงไมคอยครบถวน  หรือบริบูรณ;  ฉะนั้น  จัดเสียใหม  ใหเขามี 
โอกาส  อยางนอยก็  ๓  ประการนี้. 

 
ขอที่หา  ก็คือ  สิ่งกระตุน. 
 
เปนคําธรรมดาสามัญ  เรียกวา  ส่ิงกระตุน  จะเรียกใหไพเราะกวานั้นก็มี 

แลวแตจะเรียก  เรียกวา การใหกําลังใจ  หรืออะไร  ก็แลวแตจะเรียก;  นี้มันก็ 
กระทํากันอยู  แตไมไดปรับปรุงใหดี. 

 
การใหรางวัล  ก็เปนการกระตุนใหทําดี  การสรรเสริญ  ก็เปนการ 

กระตุ นใหทําดี,  การปลอบโยน   ก็เปนการกระตุ นใหทําดี,  กระทั ่ง การชี ้แจง 
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ดวยพระธรรม  คําสอนในพระศาสนา  เรื่องบุญ   เรื่องบาป  เรื่องอะไรตาง ๆเหลานี้ 
ก็เปนเครื่องกระตุนที่ดี,  ฉะนั้น  ถาวา  มีเวลาเมื่อใด  ก็เลาเรื่องธรรมมะ  เรื่องศาสนา 
ใหลูกเด็ก ๆ ฟงสนุกดวย,  และกระตุนใหอยากทําดีดวย. 

 
สมัยเมื่ออาตมาเปนเด็กวัด  เด็ก ๆ  เล็ก ๆ  นี้  ตอนค่ํามีเวลามากที่สุดที่อาจารย 

เขาจะไดบอกกลาว  เรื่องเกี่ยวกับธรรมมะ  เกี่ยวกับศาสนา;  แตวาคิดคาธรรมเนียม 
คือใหท ุบขาไปพลาง ,  ใหนวดขาไปพลาง ,  แลวก็เรื ่องหลาย  ๆ  เรื ่อง  หลาย  ๆ 
อยาง  ซึ่งลวนแตมันกระตุนชอบกล  :  ใหอยากจะทําดี.  เราก็ทําแกเด็กๆ ในหลัก 
การอยางนี้  คือ เปนการกระตุน  ดวยรางวัล  ดวยคําสรรเสริญ  ดวยการปลอบโยน 
ดวยการชี้ชวนทางพระศาสนา. 

 
นี่อุบายละเอียด  ตามที่ยกมาเปนตัวอยาง  ๕  อยางนี้ก็จะพอแลว  มากนัก 

มันก็เฝอ;  หรือวา  มันก็ไมมากไปกวานี้หนัก  เพราะอาจจะสงเคราะหรวมลงในหัวขอ 
เหลานี ้ได .  ใหการศึกษา  ใหการอบรม   ใหสิ ่งแวดลอมที ่ม ีอํานาจ   หรือมี 
กําลัง  ใหโอกาส ทุกคราวที ่มันจะใหโอกาสได  แลวก็ใหสิ ่งกระตุ น.  นี ่คือสรุป 
รวม  เรียกวา  อุบายละเอียด  ที่จะสรางเด็ก ๆ  ในปจจุบัน. 

 
ทีนี้  ประเภทที่สอง  คือ  อุบายหยาบ  หรือท่ีเรียกวา  พระเดช. 
 
นี่มันนากลัว.  นี้เราก็ไดพูดกันมาแลววา  จําเปนที่ยังจะตองมีพระเดช 

อยู   ตลอดเวลาที ่คนมันยังมีก ิเลสอยู ;  และโดยเฉพาะอยางยิ ่งที ่ย ังเปนเยาวชน 
ยังไมรูจักตัวเอง  ยังไมรูจักปกครองตัวเอง 
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ขอที่หนึ ่ง  คือ  การตักเตือน  ติเตียน  หรือแมแต การเยาะเยยที่ 
ถูกวิธี. 

 
บางทีเพียงขนาดตักเตือน  ซึ่งเขาก็ไมชอบนะ  เพราะวา คนเราไมชอบ 

ใหใครตักเตือน;  แมแตตัวเล็ก ๆ มันก็ยังไมชอบ.  ถามากขึ้นไปอีก  มันก็ตอง 
ติเตียน  ซ่ึงมันจะรวมลักษณะของคําดาวาอะไรอยูในนี้;  หรือแมแตชวยกันทําให 
เขาละลาย  เยาะเยย  แตตองถูกวิธี  นะ;  ถาผิดวิธี  ใชไมได  มันจะเตลิดไป 
ทางอื่น.  ตักเตือน  ติเตียน  เยาะเยย  นี้ตองถูกวิธีเสมอแหละ. 

 
ทีนี้  ถามันยังไมพอ  พระเดชเทานั้นยังไมพอ  ก็ตองเขยิบขึ้นมาถึง  ข้ันที่ 

สอง  คือ  ขั้นที่ขู. 
 
ใชคําขู  หรือคํากรรโชก  อะไรก็ตาม,  หรือคาดคั้นจะลงโทษ;  นี่หนาตา 

ไมคอย  นาดูขึ้นมาแลวตอนนี้.  แตถาเมื่อถึงคราวทําอยางนั้น  มันก็ตองทํา 
เมื่อมันถึงคราวที่ตองทําอยางนั้น  มันก็ตองทํา:  ตองขู  แสงดความโกรธใหปรากฏ, 
คาดคั้นที่จะลงโทษ. 

 
ถายังไมพออีก  มันก็เล่ือนขึ้นมาถึงระดับ  ข้ันที่สาม  คือการลงโทษ, 

ลงโทษลงไปจริงๆ. 
 
การลงโทษนี้ก็มีหลายวิธี  ในวิธีหนึ่ง ๆ ก็มีหลาย ๆ ระดับ  :  ระดับออน 

ระดับกลาง  ระดับแข็งกระดาง,  แลวก็มีหลาย ๆ วิธีดวย.  ไปศึกษาจากวิชาครู 
บางทีจะดีกวา. 
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ที ่นี ้ต อไปอีกเปน  หัวขอที ่สี ่  ก็ใหกระทําคืน  กระทําคืน  คือใชเวร 
ใชกรรม   

 
พวกใชเวรใชกรรม  ก็อยูในคํานี้  กระทําคืน เหมือนกับพระแสดงอาบัติ  นี่. 

ถาพูดวา  กระทําคืน  ทํากลับเสียใหถูก  อาจจะแปลกหูสําหรับชาวบาน.  แต 
ถาในวัดในวานี้เปนคําธรรมดา  คือแสดงอาบัติ นั่นเองเรียกวา  กระทําคืน.  ใหเปด 
เผยความผิดของตัวเองตอหนาธารกํานัล  ใหประจานตัวเองตอหนาธารกํานัล 
ใหทรมานตัวเอง  ใหคนอื ่นเขาเห็นอยู   วาเรามันไดทําผิด  .  อยางนี ้มันแรง 
ขึ้นไปอีก  เรียกวา  ใหกระทําคืนโดยเปดเผย.   

 
ถามันยังไมไดอีก  มันก็ดูจะหมดแลว  ไมมีวิธีแลว  ก็มาถึงขั้นสุดทาย 

ขั้นที่หานี้  ก็คือ  ฆาเสียตามวิธีของอริยวินัย.   
 
ทานใชคําอยางนี ้วา  "ฆามันเสียใหตายโดยวิธีอริยวินัย"  อยาให 

เสียช่ือของบิดามารดา.  คนโบราณเขาเรียกวา  "ตัดหางปลอยวัด"  คือ  ไมยุงดวย 
ไมเกี่ยวของดวย  เอาไปเสียใหพน,  ไปที่ไหนก็สุดแท.  หรือวาอยางสมัยนี้  ก็ไป 
ขอใหศาลสั่งประกาศความไมเปนลูก  เปนหลาน  เปนอะไรก็ตาม.   

 
ตรงน้ีอยากจะบอกสักหนอยวา การที่ไปขอใหเจาหนาที่ทางบานเมือง  หรือ 

ศาลอะไรก็ตาม   สั่งวาคนนี้ไมเปนลูกของฉันอีกตอไป;  นี่มีมาแลวตั้งแตครั้ง 
พุทธกาล;  เปนเรื่องที่อานพบ  และเปนเรื่องที่ในชาดก  และจะกอนพุทธกาลไป 
เสียอีก.  อยาเขาใจวา  คนโบราณเขาโง  ไมรูวิธีเพียงเทานี้.  อานพบในเรื่องตั้งแต 
ครั้งพุทธกาล  เมื่อลูกคนนี้พูดกันไมรูเรื่อง  ก็ไปใหเจาหนาที่  เจาพนักงานรับทราบ 
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ไววา  เราไมยอมรับวานี้เปนลูกของฉันอีกตอไป  เรียกวา  ฆาเสียตามแบบของ 
พระอริยเจา. 

 
ทั้งหมดนี้มัน  เปนอุบายหยาบ  ที่หยาบ  คือ  เจ็บปวด  ไมสงบ  ตองเลือก 

ใชเทาที่จําเปนหรือใหเหมาะใหสม  ใหตรงกับเรื่อง. 
 

....            .....            ....              .... 
 

การวัดผลวาดีข้ึนหรือยังนารังเกียจ 
 
ทีนี้  เวลาเหลืออีกนิดหนึ่ง  ก็จะพูดเสียเลยวา  มันมีอะไรอีก?  เรื่องนี้ก็คือ 

เรื่องการวัดผล. 
 
คําวา  การวัดผล  สมัยนี้  เขาถือเปนสิ่งสําคัญ;  แตวา  อาจจะเปน 

เรื่องเหอ  หรือตื่นๆเกินไปก็ได.  เร่ืองวัดผล  นี่  มันวัดยาก  โดยเฉพาะ  เร่ืองทาง 
จิตใจแลว  วัดยาก.  แลวเรื่องเกี่ยวกับคนแลวยิ่งวัดยาก  เพราะคนมันโกหกเปน 
คนมันโกหกเกง  มันแสดงออกมาอยาง,  มันพูดออกมาอยาง,  แตขางในมันไม 
เปนอยางนั ้น.  การที ่จะไปวัดคนนั ้น  มันยาก  จึงตองอาศัยสังเกตดูโดยทั ่วๆไป 
ดูภายนอก,  ดูโดยไมตองไปวัดที่ตัวเขา  หรือไปจัดวัดที่ตัวเขา. 

 
เรามีเปาหมายอยูแลวนะ  วาเยาวชนที่เราตองการนั่นคือ  เยาวชนที่เจริญ 

ถึงกับสรางความกาวหนาใหแกบุคคล  บานเมือง  หรือโลก  ทุกโลก  นั่นมันมีเปาหมาย 
อยู แลวอยางนั ้น .  ทีนี ้  วัดผลก็คือวัดดูวา  มันไดอยางนั ้นกี ่มากนอย.  มันไมใช 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๑๖

สอบไลไดเหมือนกับสอบไลวิชาหนังสือ,  เลยตองวัดดวยการดูวาอะไรมันเกิดขึ้น: 
ทางสวนตัวเขา  มันมีอะไรดีขึ้นบาง,  ทางสังคมมันมีอะไรดีขึ้นบาง,  ทางการเมือง 
มันก็มีดีอะไรดีขึ้นบาง.  ทางศาสนามีดีอะไรขึ้นบาง 

 
ทางสวนตัว เขา  ก็ไมมีความผิดพลาด  ที่นารังเกียจ  โดยตัวเขา 

เอง.ทางสังคม  ก็ไมมีอะไรที่นารังเกียจ.  ทางเรื่องการบานการเมือง  เขาก็ไมมีอะไร 
ทําผิด  ไมทําผิด  ไมถูกลงโทษ  ไมเสียหาย.  และทางธรรมหรือทางศาสนา 
เขาก็ดีขึ้น  มีเนื้อตัวเปนธรรมะมากขึ้น.  นี่จะวัดผลกันบาง  ก็เพียงอยางนี้,  เพียง 
เทานั้น. 

 
เปนอันวาเรามี หลักการ คราวๆ  ในการที่จะสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน 

ตามหัวขอที่กลาวมาแลวนั้น  สรุปแลวมีเรื่อง ๒ เรื่อง  ที่สําคัญ:  เรื่องการใช 
อุบายหยาบ  และอุบายละเอียด. 

 
....            .....            ....              .... 

 
ปญหาสําหรับพอแมที่ตั้งใจจะสรางเยาวชน. 
 
เหลือบดูปญหาอีกนิดหนึ่ง  เปนเรื่องปจจุบันหยกๆ  ที่จอหนาอยู  มันมี 

มากจนพรรณนาไมไหว.  จะขอพูดกันแตวา  พอแมที่ต้ังใจจะสรางเยาวชนนี่  จะ 
มองดูปญหาอะไรกอน. 
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ขอแรก  เด็กๆ  ของเราขาดความรูที ่ถูกตอง.  ความรูทุกๆ อยาง 
ที ่ถ ูกตองนะ  เขาขาด .  ที ่จริงเรื ่องรักชาติ,  เรื ่องประเทศชาติ  ศาสนา  พระ- 
มหากษัตริย นี ้  เปนความรู ที ่จําเปนที ่ต องรู ,  แตเขาขาดความรู ที ่ถ ูกตอง , 
ไดรับความรูที่ไมถูกตอง;  พูดอยางนี้ดีกวา.  เพราะฉะนั้น  เขาจึงไมทําอยางนั้นได 
คือไมไดรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และไมมีชาตินิยมที่ถูกตอง:  คือไมประกอบ 
ไปดวยธรรม  เลยกลายเปนเรื่องบาชาติ  หลงชาติ  อาละวาด  มุทะลุ  ดุราย  อะไร 
ทํานองนั้น.  มันขาดความรูที่ถูกตอง  เรื่องชาตินิยม;  นี้เปนตัวอยางของการที่เขา 
ขาดความที่ถูกตอง. 

 
ขอที ่สอง  ขอถัดไป   เขาก็  ขาดความรูเห็นที ่เปนความรอดอัน 

แทจริง  ของตัวเขาก็ดี  ของประเทศชาติก็ดี.  เราไมไดสอนใหเขา  ไดรูจัก  และเขาใจ 
เห็นทางรอดที่แทจริง  และที่เคยรอดมาแลว  และที่จะรอดตอไปขางหนาดวย. 

 
ขอที่สาม   ถัดไป  เด็กเขาเสียนิสัยเสียแลว  ในเรื่องเสรีภาพ 

ประชาธิปไตยเฟอ  ทั้งในบานและนอกบาน.  ในบานนี้ก็เรียกรองเสรีภาพ 
จากบิดามารดามากเกินไป,  นอกบาน  ก็เรียกรองเสรีภาพจากประชาชนเพื่อนฝูง 
ทั้งหลายมากเกินไป. 

 
ขอที ่สี ่  ดูตอไปอีกที  เด็กเขาเสียนิสัยในการที ่ถูกอบรมใหเขาใจ 

วา  ผูอื่นจะตองยอมใหเขา;  จะตองเอาอกเอาใจเขาในทางวัตถุ, 
 
นี่เด็กมัน เสียนิสัยทางวัตถุนิยม;  ถาไมไดอยางนั้น  อยางนี้แลวก็ 

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 
สวนถูกนอยเหลือเกิน.  สวนใหญ  สวนแทจริง  มันไมใชอยางนั ้น;  มันเปน 
สวนที ่เด็กนั ้น   ถูกทําใหเสียนิสัยแลว .  อะไรก็เรียกรอง  ๆไมไดอยางใจ 
ก็วา  ไมอบอุน  แลวก็หนีไป. 

 
ทีนี้  อีกขอหนึ่ง  ขอที่  ๕  ก็เห็นวา  เด็กนี้ในทามกลางสิ่งเยายวน 

มากเกินไป. 
 
การปลุกระดมที่มากเกินไป,  ความเยายวนทางกามารมณ  ก็มากเกินไป, 

การปลุกระดมโดยลัทธิแปลก ๆ  แปลกจนนาสนใจ  นี่มันมากเกินไป;  เพราะฉะนั้น 
เด็ก ๆ ของเราจึง ไมมีสัมมาทิฐิ  ที ่เพียงพอ  หรือทันแกเวลา  คือ  เปนเด็กที ่ไมรู 
จักผิดชอบชั่วดีเพียงพอ  และทันแกเวลา. 

 
นี่คือปญหาที ่พอแมจะตองเอาไปคิดไปนึก  และแกมันใหหลุด 

เพื ่อจะสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน;  เปนสวนบุคคลไปก็ได;  เปนสวนหมูคณะ 
ก็ได,  เปนสวนรวมของประเทศ  โดยถือวารัฐบาลนั้น  เปนแม  หรือเปนพอ  ก็ได; 
รัฐบาลที่เปนแมหรือเปนพอ  จะตองแกปญหาของเยาวชนในประเทศไทยนี้ใหได. 
ถาทุกประเทศเขารูขอน้ี  ชวยกันแกไขหมดทั้งโลก  ก็ยิ่งดีเทานั้น  ไมมีอะไรจะดีกวา. 

 
นี่เยาวชนของโลก  ก็เปนมนุษยที่ดี  ทําใหเกิดความกาวหนาตามแบบของ 

มนุษย  จนบรรลุถึงโลกของพระศรีอาริยเมตไตย  ไดเปนแนนอน.  ใครจะวาครึคระ 
บาบออยางไรก็ตามใจ.  อาตมายังคงยืนยันคําวา  มาตรฐานสูงสุด  คือ  โลก  หรือ 
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ศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย  นั่นเอง;  ไมมีปญหาเหลืออยูแกฝายใด  จนถึง 
กับวา  ไมมีใครตองการความชวยเหลือจากใคร.  ทุกคนเอาตัวรอดไดหมด  จนเหมือน 
กันไปหมด  ก็เรียกวา  มาตรฐานของโลกพระศรีอาริย. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  การบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาแลว  เรื่องการ 

สรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน. 
 
ขอโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลายไดสวดบทสาธยาย  เพื่อสรางกําลังจิตใจในการ 

ประพฤติปฏิบัติธรรม  เพื่อตนเองบาง  เพื่อผูอื่นบาง  เพื่อท้ังสองฝายบาง  ตามสมควร 
แกเวลาตอไปอีก 

 
 

-------------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๔- 

หินโคง ๒๒ ม.ค. ๒๐ 
 
 
 
 
 

ศาสตรในการสรางเยาวชน. 
 
 
 
 

ทานสาธุชนผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายเรื่อง  เยาวชนกับศีลธรรม  ประจําวันเสารในคร้ังที่  ๔  น้ีอาตมา 

จะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา  ศาสตรในการสรางเยาวชน 
 

[คําปรารภและทบบทวน  จนถึงหนา  ๑๒๕] 
 
ขอใหทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แลว ๆ มา  วาในครั้งแรกที่สุด  เราพูด 

ถึง ปญหาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเยาวชน  ซ่ึงกําลังเปนปญหาอยูในปจจุบัน  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ในเรื่องสันติสุข  และสันติภาพของมนุษยเรา. 

 
๑๒๑ 
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ในครั้งที่สอง  พูดกันถึง เยาวชนชนิดอภิชาตบุตร  คือเยาวชนที่ดีกวา 
บรรพบุรุษยิ่ง ๆ ขึ้นไป.  ขอน้ีก็มีใจความสําคัญตรงที่วา  โลกในอนาคตนั้น  ก็มีปญหา 
ยุงยากมากขึ้น;  ฉะนั้นคนจะตองเกงกวาเดิม. 

 
ในครั้งที่  ๓  พูดถึง  การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน  คือถือวา  เรายอม 

รับ  วาจะตองชวยกันสรางเยาวชนขึ้น  ใหดี,  คือเปนอภิชาติบุตรตั้งแตบัดนี้.  นี้คือ 
หัวขอท่ีไดพูดกันแลว. 

 
อยากจะขอทบทวนอยู  เสมอวา  ขอใหทานท้ังหลายถือวา  น้ีเปนเร่ือง 

ซ่ึงเปนหนาที่  โดยเฉพาะก็หนาที่ที่จะตองทํา  สําหรับพุทธบริษัทดวย.  พุทธบริษัท 
ที่เปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจาจริงๆ นั้น  จะตองนึกถึงเรื่องอยางนี้. 

 
บางคนอาจจะเขาใจผิด อยางมากมาย  เอาเสียดวยซ้ําไป  วาพระพุทธเจา 

ทานตรัส  "อยาไปคํานึงถึงอดีต  อยาไปคํานึกถึงอนาคต  แตใหทํากับเรื่องที่เปน 
ปญหาปจจุบัน"  คือเฉพาะหนา.  ถาใครไปยึดหลักนี้ตามตัวหนังสือ  ก็จะรูสึกวา 
ไมควรจะพูดกันถึงเรื่องอนาคตของมนุษยเรา;  ไมจําเปนจะตองถือวา  เยาวชนเปน 
ปญหาอยางยิ่ง  สําหรับอนาคต  หรืออนาคตของโลกนี้มันขึ้นอยูกับเยาชน  ดังนี้เปนตน. 
 

ขอใหถือวา  มันเปนคนละความหมายกัน;  การปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส 
ไม ต องนึกถึงอดีต   หรืออนาคต ;  และก็น ึกถึงแตจะระมัดระวัง   เป นปจจุบ ัน 
อยูเสมอ;  นั่นถูกตองแลว.  แตนี้ไมใชเรื่องกําจัดกิเลสในสวนบุคคล;  มันเปนอีก 
เรื ่องหนึ ่ง  ซึ ่งเราจะตองชวยกันทํา  เพื ่อเห็นแกโลก  และแกมนุษยทั ้งโลก . 
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พุทธบริษัทที่ศึกษามาไมดี  ศึกษามาอยางเลว;  ขออภัยใชคําอยางนี้; 
จะไมคิดถึงหนาที่ที่เราจะตองทําแกโลก.  เขาคิดวาโลกก็โลกไปซิ;  ไมใชเร่ืองของ 
เรานี ่.  ถาคิดอยางนี ้  ไมเปนพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี ้.  พระพุทธเจา 
ทานตรัสไว  เสมอ  วา  "ตถาคตเกิดขึ้นมาในโลก  เพื่อประโยชนแกโลก  ท้ังเทวดา 
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 เปนการบรรเทากิเลสอยูในตัว มันเองโดยอัตโนมัติ;  ฉะนั้น 
เพื่อจะเปนพุทธบริษัทที่ดี  ก็ขอใหสังวรในขอน้ี. 

 
ทีนี้อยากจะใหดูอีกสักอยางหนึ่งวา  เพราะไมไดอบรมสั่งสอนกัน  ใน 

ธรรมวินัยของพระอริยเจา  เราจึงไมคอยนึกกันถึงผู อื ่น;  ฉะนั้นขอชวยกระทํา 
แกกันและกัน  ใหไดยินไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ของพระอริยเจา  หรือของ 
พระศาสดาแหงศาสนาไหนก็ตาม  ที่จะใหนึกถึงผูอื่นกันบาง.  โดยเฉพาะศาสนา 
คริสเตียน  ย้ํามากในเรื่องผูอื่น  จนกระทั่งวา  เกือบจะลืมตัวเองเสียทีเดียว  นึกถึง 
ผูอื่น;  ชวยผูอื่น  ปรนนิบัติผูอื่น  นั้นคือปรนนิบัติพระเจา.  ถาจะทํากับพระเจา  ตอง 
ทํากับผูอื ่น;  ถาทํากับตัวเอง  ก็ทําแกกิเลส,  ทําเพื่อกิเลส  เพื ่อซาตาน.  เมื ่อไม 
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 

ท้ังคืน  รํ่ารวยจนไมรูจะเอาไปทําอะไรแลวก็ยังไมไดนึกถึงผูอื่น;  เขานึกถึงแตตัวเอง 
เวลาเรี่ยวแรงก็สรางแตประโยชนตัวเอง;  ไมนึกถึงผูอื ่น.  นี้ก็ไมควรจะแกตัววา 
เราไมมีเวลา,  หรือเราไมมีอะไรพอที่จะนึกถึงผูอื่น;  เพราะวาเรานึกถึงตัวเอง  อยาง 
ไมรูจักจบจักสิ้น  อยางไมรูจักพอ.  อยางที่มีพระบาลีกลาวไววา  "ใหภูเขากลาย 
เปนทองคําไปทั้งลูก ๆ ตั้ง  ๒  ลูก  ก็ไมพอแกความตองการ  ของคนโลภเพียงคนเดียว"; 
ก็ลองคํานวณดูเถอะวา  เมื่อไรมันจะพอ?  แลวมันจริงหรือไม  ในขอน้ี. 

 
ทีนี้มามองดูถึงคนที่มั่งมี  เขาไมมีเวลา  ไมมีกําลัง  ที่จะคิดถึงผูอื่น  หรือ 

อยางไร?  ที ่จริงดูใหดีแลว  อยาเห็นแกตัวกันแลว  ก็จะเห็นวา  เรายังมีเวลา 
ที่จะนึกถึงผูอื่น  หรือทําประโยชนผูอ่ืนบาง;    แมจะยากจนขนแคนสักเทาไร  ก็ยังคงมี 
เวลาทําประโยชนผูอื่นนั่นเอง  เพราะยังมีเวลาไปทําอบายมุข  ไมเลนหัว  ไปดูหนัง 
ดูละคร  ไปเลนไพ  ไปทําอะไรตาง ๆ  ซึ่งไมจําเปนดวยซ้ําไป.  และเพราะเราไมได 
นึกถึงผูอื่นเสียเลย;  เราก็ไมไดทําประโยชนผูอื่น.  อาหารที่เรากินนี้ก็ไมเทาไร  ก็ 
เหลือพอที่จะใหแกผูอื่น  เจือจานแกผูอื่น  เราก็ไมไดเจือจาน.  นี้เรียกวาในฝายที่ไมนึก 
ถึงผูอื่น. 

 
แตโดยเหตุที่พระพุทธศาสนา  ไดทําใหเรามีนิสัย  เห็นแกผูอื่น;  ฉะนั้น 

พุทธบริษัทแมจะยากจนขนแคนสักเทาไร  ก็ยังนึกถึงผู อื ่น .  อยากจะพูดวา 
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มีอยู  ที่นึกถึงผูอื่นโดยบริสุทธิ์ใจ  คือพวกที่ทําบุญทําทานโดยบริสุทธิ์ใจน้ีก็ยังมีอยู; 
แตถึงอยางไรก็ดี  บรรพบุรุษของเรา  ทานก็ฉลาด,  ฉลาดพอที่จะพูดไวใหคน 
ชั้นลูกหลานนี้  บรรเทาความเห็นแกตัวลงได.  แมจะเรียกวา  โดยการหลอกลวง  หรือ 
บังคับดวยการหลอกลวง  ก็ยังดีกวาไมทําเสียเลย.  ฉะนั้นจึงบัญญัติระบบทําบุญกุศล 
ชวยเหลือผู อื ่น   ขึ ้นไวระบบหนึ ่ง ;  อยางนอยเขาก็ทําเพื ่อกุศล   เพื ่อไปเกิด 
ในสวรรค  ดวยการชวยเหลือผูอื่น;  อยางนี้ก็ยังดีกวาไมทําเสียเลย.  ขอใหไปคิดดู. 
 

นี่ที่ย้ําแลว  ย้ําเลา  อยางนารําคาญในขอนี้  ก็เพราะวา  กลัววาพุทธบริษัท 
ทั้งหลายจะลืมไป,  ลืมไปในขอที่วา  พระพุทธเจาทานทรงประสงคอยางนี้  วาขอ 
ใหนึกถึงผูอื่น  คือนึกถึงโลกทั้งโลก  ทั้งโลกเทวดาและมนุษย;  คือท้ังโลกคนมั่งมี 
และโลกคนยากจน  โลกคนมีความสุข  โลกคนมีความทุกข. 

 
ชวยกันแกปญหาในโลกเหลานี ้  ใหมันเปนโลกที่มีความสงบสุข; 

เราจึงตองนึกถึงโลกโดยวงกวาง  แลวก็นึกถึงอนาคตของโลกนั้นดวย;  เราจึงไดพูด 
กันถึงเรื่องเยาวชน.  พูดแลวพูดเลา  จนอาตมาเชื่อวา  ผูฟงรําคาญหรือเอียนเต็มทีแลว. 
แตโดยเหตุที่มองเห็นอยูวา  มันไมมีอะไรจําเปนกวาเรื่องนี้;  เพราะฉะนั้น  จึงจะพูด 
เรื่องที่คนรูสึกเอียนอยูแลวนี้  เรื่อย ๆ ไปจนกวาจะรูสึกดวยใจของตัวเองวามันพอ. 

 
....            ....            ....            ....            ... 

 
[ เริ่มบรรยายตามหัวขอครั้งนี้ ] 

เครื่องมือที่จะสรางเยาวชน  เพ่ือสันติสุขของโลก. 
 
ในครั้งที่ ๔  นี้  จะพูดดวยสิ่งที่เรียกวา  ศาสตรในการสรางเยาวชน 

เพราะเราไดพูดถึงการสรางเยาวชนมาแลว;  ทีนี้ก็พูดถึงศาสตร  คือเครื่องมือที่จะสราง 
เยาวชน. 
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สรางเยาวชนใหเปนอะไร?  ทบทวนกันอีกที.  สรางเยาวชนใหเปน 
อภิชาตบุตร;  เพื่อเขาจะไดดีขึ้น  และโลกนี้มันก็จะดีขึ้น  กวาเดิม. 

 
เพื ่อประโยชนอะไร?  เพื ่ออนาคตของโลกจะไดมีส ันติสุข   หรือ 

สันติภาพ  สมกับท่ีมันเจริญ  และกาวหนา. 
 
การสรางนี้มันเปนหนาที่ของใคร?  เปนหนาที่ของมนุษย  ที่ยอมรับ 

ความเปนมนุษย.  นี้ก็เหมือนกับท่ีพูดมาแลวเมื่อตะกี่นี้ เอง;  วาถาเรายอมรับ 
ความเปนพุทธบริษัท  เราก็ตองทําหนาที่อันนี้  เดี๋ยวนี้เราพูดรวมกันทั้งโลก  ซี่งไม 
ไดเปนพุทธบริษัททั้งหมด;  ก็ตองพูดวา  หนาที่ของมนุษย  มนุษยที่ยอมรับความ 
เปนมนุษยของตัว  และก็มีหนาที่อยางมนุษย  จะตองทําอะไร. 

 
มนุษยชนิดไหนกันในโลกนี้?  ก็ตองเอามนุษยที่มันเปนมนุษยจริง ๆ 

จึงทําใหตองพูดเหมือนกับดาคนอื่นอีกละวา  มนุษยที่ดีกวามนุษยที่กําลังมีอยูใน 
โลกนี้. 

 
"เราตองการมนุษย  ที่ดีกวามนุษยที่กําลังมีอยูในโลกนี้" ;  ทานทั้งหลาย 

คิดวามันเปนคําดากี่มากนอย.  อาตมาคิดวา  เปนการดาที่สูงสุด  ไมมีอะไรจะดากันได 
อีกแลว  วา  "เราตองการมนุษย  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 

 
ที่นี ้ศาสตรในการสรางเยาวชน,  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   

 
คําวา”ศาสตร” ที่ใชอยูในโลก  ในเวลานี้  ท่ีเปนภาษาตางประเทศ  ที่ 

สากลที่สุด,  เชน  ภาษาอังกฤษ  เราก็ไมคอยรูไดวา  มันหมายถึงอะไรกัน.  มันเปน 
คําตอทายคํา  ที่เรียกวา  suffix  เปน – ology บาง,  เปน – onomy บาง, เปน -graphy 
บาง, เปน sciences บาง,  เชน astrology, astronomy, geography,  geology  ไอ  อี้  อี้  มี่มี่ 
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. 

 
  เม่ือเห็นอยูวา  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"  น้ีคืออะไร? 
 

คําวาศาสตร  ที่เราสอนลูกเด็กๆ ที่เขาเรียนกันนั้น  ก็ใหแปลวาวิชา; 
เชน  ภูมิศาสตร  วิชาวาดวยแผนดิน,  ประวัติศาสตร  วิชาวาดวยประวัติ  มันก็แปลวา 
วิชาไป.  แตคําวา  "ศาสตร"คําเดิมแทๆ  นั้น  มันมีความหมายวาอยางไร? 

 
อาตมาพยายามศึกษาเทาที่จะศึกษาได,  ไตออกไปได  เพียงวา  คําวา 

"ศาสตร" นี้  มันแปลวาเครื่องตัด  คือของมีคม  ที่มันเปนเครื่องตัด  ตัดอะไรได; 
อยูในรูปของ  สันสกฤต  ก็  ศสฺตร,  อยูในรูปบาลี ก็เปน  ศตฺถ,  ตรงกัน  แปลวาศาสตรา 
คือของที่มันมีคม  ที่จะตัดได. 
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อยากจะพูดเสียเลยวา  คําวา สตฺถา นี้  อยากจะใหความหมายวา  ผูมี สตฺถ, 
ผูมีสตฺถคือมีศาสตรา;  มีศาสตราแลวก็ตัดอะไรไดทุกอยาง :  ตัดสิ่งที่จะตองตัด, 
หรือควรตัด.  คําวา "ศสฺตฺร" นี่มันออกมาเปนศาตระ,  หรือแมคําวาศาสตรา 
หรือศัสตรา  ในภาษาไทยเรา  ที่แปลวาของมีคม  ก็คือคําคําเดียวกันนี้.   

 
ทีนี้มาทบทวนดูวา  เมื่อคําวา  "ศาสตระ" หรือ  "ศาสตรา"นี่  มันหมาย 

ความไดทั ้งวิชา ,  และหมายความไดทั ้งมีคม   สําหรับตัด ;  แลวคําไหนเปน 
ความหมายที่หนึ่ง  คือความหมายเดิม  และคําไหนเปนความหมายที่สอง. 

 
ดูสักหนอยก็จะพบไดทันทีวา  คําวา  "เครื่องตัด"  นั่นแหละ  เปนความ 

หมายที่หนึ่ง  หรือความหมายเดิม;  สวนคําวา  "วิชา"  นี้  เปนความหมายที่สอง 
เมื่อเราเอามาใชในความหมายที่สูงลึก  หรือละเอียดออกไปในภาษาธรรม;  เพราะ 
วิชา  มันเปนเครื่องตัด  มันตัดความโง  มันตัดปญหา  ตัดอะไรทุกอยาง. 

 
คําพูดของมนุษยมีความหมายเลื่อนสูงข้ึนได. 
 
พอมาถึงตอนนี้  อยากจะขอเตือนอีก  หรือเตือนอยูเสมอบอย ๆ วา  ใหจํา 

ไวเสมอไปวา  คําพูดของมนุษยในโลกนี้  มันเดินมาตามลําดับ  คือคอยมีความหมาย 
เลื่อนสูงขึ้นมาตามลําดับ  ทีละชั้น  ทีละชั้น.  ทีแรกก็เปนภาษาของชาวบานธรรมดา 
กระทั่งภาษาของคน  แรกท่ีจะเปนมนุษยขึ้นมาในโลก  เขารูจักสิ่งนั้นมาตั้งแตแรกเริ่ม 
เดิมที;  แลวคําคํานั้น  จะถูกนํามาใชในความหมายที่สูงขึ้นไป. 
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ตัวอยางที่อยากใหจําไวเสมอไป  ก็เชนคําวา  "มรรค"  ก็แปลวาหนทาง 
คือ  ทางเดิน  เหมือนที่เราเดิน ๆ อยูนี่แหละ;  คนปาสมัยหิน  ก็รูจักใชคําวา  มรรค 
คือทาง,  ทางเดิน.  ครั้นตอมายุคหลัง ๆ มาพบวิชาความรู  ที่ทําใหคนพนทุกขได 
ก็เอาคําวาทางเดินนั้น  มาเปนชื่อของความรู  คําวามรรคนี้กลายเปนความรู  และ 
การปฏิบัติ  เพื ่อการบรรลุผล;  โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา  คําวาทางเดิน 
กลายมาเปนชื่อของความรู  หรือการประพฤติปฏิบัติ  ที่ทําใหจิตมันเดินไป  จนบรรลุผล. 
 

ทีนี้  คําวา "ผล" ก็เหมือนกัน  แรกเริ่มเดิมที  มันก็ตองแปลวา  ลูก  ลูกไม 
ผลไม  แมแตลิงมันก็รูจัก  แลวทําไมคนจะไมรูจักวา  ความหมายของคําวาผลนี้  มัน 
เปนอยางไร  เมื่อมีผลไมเปนคําสําหรับเรียกอยูแลว  ตอมาการปฏิบัติธรรมะไดผล 
ขึ้นมา  ก็ไมรูจะเรียกวาอะไร  จะไปตั้งคําใหมใหแปลกออกไป  ใครจะไปฟงถูก 
ก็ตองเอาคําที่ฟงถูกกันอยูแลวมาใช  ก็เอาคําวา  "ผล"  เชน  "ผลไม"  มาใช;  มันก็ 
ไดผล  คือ  เปนผลที่คูกันกับมรรค;  ผล  ในที่นี้  ก็อยาง  โสดาปตติผล  สกิทาคามิผล 
อนาคามิผล  อรหัตตผล  โดยเฉพาะ. 

 
ตัวอยาง  เชน  คําสูงสุดอีกคําหนึ่ง  วา  "นิพพาน"  ภาษาชาวบานแรกเริ่ม 

เดิมที ก็มีความหมายวา  เย็น-เย็น.  ครั้นมาสมัยหลังคําวา เย็นนี้เอามาเปนชื่อของเย็น 
เพราะหมดกิเลส  ไมมีไฟกิเลส  ก็เรียกวา  เย็น  เย็นอยางยิ่ง  เย็นสูงสุด  น่ีคือคําวา 
"นิพพาน ";  ไปยืมคําชาวบาน   ที่ ใชกันอยู ในบาน   ในเรือน   ในครัว  ในมอ   ก็ 
เหมือนกันแหละ  คือวามันเย็นก็แลวกัน  ไฟมันดับเย็น  ขาวมันเย็น  แกงมันเย็น  อะไร 
มันเย็น   กินไดแลวโวย .  นั ่นแหละคําวา   "เย็น"คํานั ้น  เอามาใชเปนชื ่อ  ของ 
ส่ิงสูงสุดในพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาอื่น  ที่มีอยูกอนพุทธศาสนา  ทุกศาสนา 
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วางในประเทศอินเดีย  คือคําวาเย็น;  แตมันอยูกันหลายระดับ.  พุทธศาสนาสูงสุด 
เพราะวาเย็นเนื่องจากหมดกิเลส  คือไฟ  โดยประการทั้งปวง. 

 
ทีนี้คําวา  "ศาสตรา"  ก็เหมือนกัน  ของมีคมที่คนปาสมัยหิน  มันมีแลว 

มันรู จักใชแลว;  เชน  ฝนหินใหคม ๆ  แลวก็ตัดอะไรได  เปนอาวุธหิน  อยางนี ้. 
ตอมาคําคํานี้  มากลายเปนชื่อของวิชาความรู  ที่พบใหม  ตัดความโงได  แกปญหา 
อะไรได;  คําวาศาสตร  ในความหมายที ่สอง  จึงเลื่อนขึ้นมาอยูที ่คําวา "วิชา". 
แลวคนเราสมัยนี้  ก็ถือเอาความหมายของคําวา "ศาสตร"  ในแงของวิชาอยางเดียว; 
แมจะพูดวา "ศาสตร" อยูบอย ๆ  ก็ไมสํานึกวา  มันมาจากคําวา  "ตัด"  และเปนคําเดียว 
กันกับวิชา 

 
เดี๋ยวนี้ขอเตือนใหระลึกนึกถึงคําวาศาสตร  ในความหมายเดิม  คือ 

สิ ่งที ่ม ีคม   แลวก็ตัดสิ ่งที ่ควรจะตัดกันได  คําวา   "ศัสตรา "  หรือ   "ศาสตรา " 
ก็ตาม  มาจากคําวา  ศสฺตฺร  ในสันสกฤต;  ถาเปนบาลี มันเปน  สตฺถ  ไมถูกยืมมาใช; 
คงใชแตในรูปสันสกฤต  ความหมายก็อยางเดียวกัน  คือ  ของมีคม. 

 
ขอย้ําอีกทีหนึ่งวา  อยากจะใหคําวาสตฺถา  คือพระศาสดา  นะ  หมายความ 

วา  ผูมีสตฺถ  คือผูมีของมีคม  ที่จะตัดอะไรไดทุกอยางที่ควรจะตัด. 
 
นี่คําวา "ศาสตร"  โดยตัวหนังสือเปนอยางนี้.  ขอใหเขาใจกันไวทีหนึ่ง 

กอน   วาขึ ้นชื ่อวาศาสตร นะ  มันจะตองใชตัด  :  จะเปนวัตถุมีคมก็ดี,  จะเปน 
วิชาความรูก็ดี,  หรือเปนอะไรอื่นอีกก็ดี,  จะตองใชตัด. 

 
 

…            …            …            … 
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ตองนํา  "ศาสตร"  มาใชตามความหมายที่ถูกตอง. 
 
เอา,  ทีนี้ก็มาดูถึง ขอเท็จจริง ในปจจุบัน  เราไดใชส่ิงที่เรียกวาศาสตร 

นี่  เปนเครื่องสําหรับตัดกันหรือเปลา?  นี่  ขอใหคิดดูเอง,  สังเกตดูเอง,  ลงทุน 
คิดสักหนอยวา  เราไดใชคําวาศาสตร  หรือสิ่งที่เรียกวาศาสตรนี้  สําหรับตัดกันหรือเปลา  ? 
 

อาตมารูสึกวา  เดี๋ยวนี้ เราไมไดใชคําวาศาสตรนี่  ในฐานะเปน 
เครื่องตัด;  แตเราไดใชเพ่ิมสิ่งที่ควรจะถูกตัดนั่น  มัน  มากขึ้น.  ความโงของ 
เรามีใน  "วิชา  นั่นเอง  สรางสิ่งที่ไมจําเปนจะตองมีใหมากขึ้น,  สรางปญหาใหมากขึ้น, 
สรางความทุกขยากลําบากใหมากขึ้น,  จากวิชาของเรา.  ฉะนั้นเราก็เลยไมไดใชสิ่งที่ 
เรียกวาศาสตร  ในฐานะเปนเครื่องมือสําหรับตัด;  กลายเปนสรางสิ่ งที่ จะตองตัด 
ใหมากขึ้น  จนรกรุงรังไปหมด  เต็มไปทั้งโลก,  เต็มไปดวยสิ่งที่ควรจะถูกตัด; 
ไมไดเต็มไปดวยเครื่องมือสําหรับตัด  หรือการตัด. 

 
นี่เรียกวา  เราไมไดใชศาสตรอยางศาสตร.  อยากจะทาทายวาศาสตร 

อะไรกี่รอยอยางที่เรามีอยูในโลกนี้  เวลานี้โดยเฉพาะ  การศึกษาในโลกนี้มันจัดไปใน 
ลักษณะที่ศาสตรนี่กลายเปนเครื่องสรางปญหาใหมากขึ้น;  แมไปเรียนศาสตร  ชนิด 
ที่ไมจําเปนจะตองเรียน  เพิ่มศาสตรชนิดนี้ขึ้นมาในโลก  ก็ไมไดทําใหโลกนี้มันเกลี้ยง 
หรือมันสะอาดขึ้น;  มันทําใหรกรุงรังมากขึ้น 

 
ฉะนั้นดูใหดี ๆ วา  ศาสตรทั้งหลาย  ที่กําลังมี  กําลังหลงกัน  กําลังคลั่ง 

กันอยูนักนั้นนะ  มันเปนศาสตรที่ตัดสิ่งที่ควรตัด  หรือมันเพิ่มสิ่งที่ควรจะตัด ? 
อาตมายังมองเห็นไปในทํานองที่วา  มันเพิ่มสิ่งที่ควรจะตองตัด  โลกนี้จึงไรสันติภาพ 
และเต็มไปดวยวิกฤติการณทั้งหลาย. 
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ขอใหดูขอเท็จจริงในปจจุบันวา  สิ่งที่เรียกวา  "ศาสตร"  ไมถูกใชอยาง 
ความเปนศาสตร ;  แต ใช ในทางตรงกันขาม  คือแทนที่ จะใชตัด  ฟน  หรือถากถาง 
นะ,  มันกลายเปนสรางของรกรุงรังใหมันมากขึ้น.  ฉะนั้น คําวา "ศาสตร"  ที่ปลอยไป 
ตามบุญ  ตามกรรมอยางนี้,  "ศาสตรที่ปลอยไปตามบุญตามกรรมอยางนี้"  อาตมา 
ขอเนนอยางนี้;  มันจะเปนอะไร ?  ไปคิดดูเอง. 

 
ฉะนั้น  ขอใหเรามีคําวา  "ศาสตร"  มาใชในความหมายที่ถูกตอง  ให 

ความหมายมันลึกพอ  และถูกตอง  แลวใชประยุกตได,  คือประยุกตได  ใชใหเปน 
ประโยชนได;  จึงไดร้ือฟนเอาคําวา  "ศาสตร"นี่  มาพูดกันใหม  สําหรับจะเปน 
เครื่องมือสําหรับสรางเยาวชน.  นี้ เปนเรื่องพูดถึงคําวา"ศาสตร"  ยืดยาวพอแลว. 
 

....            ....            .....            .... 
 

สิ่งที่ควรไดจากคําวา"ศาสตร" 
 
ทีนี้ จะพูดไปถึง ผล ที่ เราประสงคจะได   จากสิ่ งที่ เรียกวาศาสตร ;  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 
ใหมันเกลี้ยงเกลาจากความไมเหมาะสมทั้งปวง  ในโลกนี้,  ในที่สุดเราก็ได  ส่ิงซ่ึง 
อยากจะเรียกกันวา  ความจริง  ความดี  ความงาม  ความถูกตอง  ความยุติธรรม 
สัก  ๕  อยาง  ก็พอแลว.  นี่มันออกจะครึคระเต็มที,  คนสมัยนี้เขาเห็นวา  คําโบราณ 
ครึคระเต็มที. 

 
๑. ความจริง  ๒. ความดี  ๓. ความงาม  ๔. ความถูกตอง  ๕. ความยุติ- 

ธรรม  ;  มันอาจจะมีมากกวานี้  หรือจะพูดไดมากกวานี้  แตวามันลําบากเปลา ๆ  ไม 
จะเปนดอก  ๕  อยางนี้ก็พอ  เพราะมันจะขยายออกไปกี่สิบอยาง  กี่รอยอยางก็ได. 

 
ดูที่คําแรก  ที่เรียกวา  ความจริง,  เราเรียกกันวา  สัจจะ. 
 
ถามองเห็น  จะเห็นเปนตัวเปนตน  เปนตัวเปนตนแหงสัจจะ.  เราเคย 

เรียกกันวาธรรมสัจจะ - ตัวตนแหงสัจจะ  เปนความแนนอน  เปนความไมเปลี่ยนแปลง; 
นี้เราเรียกกันวา  ความจริง. 

 
คําที่สอง  เราเรียกกันวา  ความดี  คือมันมีคุณ  ประโยชน  โดยตรง,  มัน 

เปนอริยะ  คือประเสริฐ  เพราะวามันทําลายสิ่งที่เปนขาศึกได. 
 
อริยะ  แปลวา  ทําลายสิ่งที่เปนขาศึกได  หรือพนไปเสียจากขาศึก,  มันเปน 

คุณเปนประโยชน.  นี้เราจะเรียกวา ความดี  ไมใชดีเพราะไดกิน  ดีเพราะไดเลน 
ดีเพราะไดเอร็ดอรอย;  เรื่องกิน  เร่ืองกาม  เร่ืองเกียรติ  นั้นอีกความหมายหนึ่งตาง 
หาก,  ในที ่นี ้หมายถึง  ดีจริง  ดีที ่มาจากจริง  หรือจะเรียกวาดีจริงก็ได;  อยาเอา 
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ศาสตรในการสรางเยาวชน ๑๓๕

ไปปนกับคําวาดี  ในภาษาชาวโลก  ซึ่งไดแลวก็ดี  ในภาษาธรรมนี้  ไมตองได 
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  เขาทําเปนกันมาตั้งแตกี่หม่ืนป  แสนป  แลวก็ไมรู,  ถาความงามมันก็ 
ตอง หมายถึงสะอาด  บริสุทธิ์  ไมรกหู  รกตา.   

 
คําที่สี่วา    ความถูกตอง  นี้มันหมายถึง  ภาวะแหงความสมควร 

ความเหมาะสม  มันมีความหมายเฉพาะอยูในนั้นนะ. 
 
ขอใหสังเกตดูใหดีวา  ..มัน เหมาะสม  ที่จะมีสันติสุข  หรือ สันติภาพ 

ไมเหมาะสมอยางอื่น  เราเรียกวาความถูกตอง.  ชาวบานเขาจะบัญญัติความถูกตอง 
กันอยางอื่น;  ถูกใจเขา  ก็เรียกวา  ความถูกตอง  เดี ๋ยวนี้เราไมเอาอยางนั ้น; 
ถาถูกตอง  ก็ตองหมายถึง ถูกตองสําหรับจะมีสันติสุขสวนบุคคล,  จะมีสันติภาพ 
ในสวนสังคม 

 
คําสุดทาย  คําที่หา   ก็ ความเปนธรรม  หรือความยุติธรรม. 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๓๖

ถาพูดตามทางธรรม  ตามภาษาธรรมที่ธรรมชาติมันตองการละก็  จะตอง 
หมายถึง  ความปรกติ  ความสงบ  ไมวุนวาย  นี ่ความเปนธรรม   หรือความ 
ยุติธรรมตามธรรมชาติ.  แตถาเปนเรื่องยุติธรรม  หรือความเปนธรรม  ตามความ 
หมายของมนุษยของชาวบาน  ที่เขาบัญญัติขึ้น  มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งมันมักจะไป 
ตามความนิยม  ที่เขาบัญญัติขึ้น;  หรือแมแตเรื่องของกฎหมายก็ดี  มันยังขึ้นอยูกับ 
เหตุการณ  .ที่เปนพยาน  เปนหลักฐาน  เปนบุคคลบาง  เปนสิ่งของบาง  อะไรบาง 
มันก็เปนไปตามที่มนุษยเขาบัญญัติกันขึ้น  วายุติธรรมอยางไร.  เดี๋ยวนี้เปนเรื่อง 
ของธรรมะชนิดธรรมชาติ  ความเปนธรรมก็คือถูกตองตามธรรมชาติ;  ถาถูก 
ตองตามธรรมชาติ  มันก็จะปรกติ  หรือจะสงบ  ตามความหมายของคําวา  สี - ละ  หรือ 
ศีลธรรม  นั่นเอง. 

 
การพูดนี้คลาย  ๆกับขอรองวิงวอน.  ใหกลับไปหาสิ่งที่เขาทิ้งขวางกันหมดแลว 

วาความจริง  ความดี  ความงาม  ความถูกตอง  ความยุติธรรม;  เขาถือวามัน  ครึกคระ 
เต็มท่ีแลว  ไมมีใครสนใจที่จะหยิบข้ึนมาดู  คนในปจจุบันนี้  ไมตองการสิ่งเหลานี้ 
ไมตองการผลของศาสตรทั้งหลายอยางนี้;  เขาตองการประโยชนอยางเปนวัตถุ 
เปนเนื้อหนัง  เพื่อสงเสริมกิเลส  มันจึงเปนคูตรงกันขาม. 

 
พูดสรุปอีกทีหนึ่งก็วา  ความจริง  ความดี  ความงาม  ความถูกตอง  ความ 

ยุติธรรม  ของกิเลสนั้น  มันเปนอยางหนึ่ง,  ความจริง  ความดี  ความงาม  ความ 
ถูกตอง  ความยุติธรรม  ของธรรมมะ  ซึ่งไมใชกิเลสนั่น  มันเปนอีกอยางหนึ่ง 
แลวก็ตรงกันขามทีเดียว;  จึงขอฝากไวกอนวา  เราคอยศึกษากันทีหลังก็ได  สําหรับ 
คําชนิดนี้  :  วาจริง  วาดี  วางาม  วาถูกตอง  วาเปนธรรม  มันมีอยูอยางเดียว 
แตวาคนสมัยนี้เขาไมตองการ  เขาไมสนใจ,  เขาเอาแตไดแลวก็เปนดี  หรือยอด 
ปรารถนามันอยูที่นั่น. 
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ในที่นี้  ตองการจะใหมองกันแตเพียงวา  ผลท่ีเราหวังจะได  จากการใช 
ศาสตร  หรือศาสตรานั้น  คือส่ิงเหลานี้เอง :  ถาเรา ใช ศาสตร หรือ ศาสตรา  ออก 
ไปอยางถูกตอง;  เราก็ไดผลที่แทจริงหรือถูกตอง,  เปนความจริง  ความดี 
ความงาม  ความถูกตอง  ความยุติธรรม  ขึ้นมา.  ใครจะชอบหรือไมชอบ  ไวพูด 
กันทีหลัง  เดี๋ยวนี้ตองการจะชี้ไปตามลําดับ  ตามเรื่องของสิ่งที่เรียกวา  "ศาสตร".  คน 
ทั่วไปเขาไมสนใจ  เขาไมยอมฟง  เขาไมมาฟง  ก็ตามใจเขา;  เพราะเขาตองการ 
อยางอื่น  เขาไมรูจักสิ่งเหลานี้  เขาไมตองการสิ่งเหลานี้.   

 
สรุปความในตอนนี ้ก อนก็ได ว า   คําวา  "ศาสตร" นั ้น   ตองคง 

ความหมายเดิมไว  คือมันเปนสิ่งที่สามารถจะตัด  ตัดสิ่งที่ควรตัด  จะเรียกวา 
วิชาก็ได  จะเรียกวาศาสตราก็ได  มันทําหนาที่ตัดทั้งนั้น. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ศาสตรสําหรับสรางเยาวชน 

 
ที่นี้ศาสตร ๆ ไหนเลา  ที่เราจะหยิบยื่นใหแกกันและกัน ในการที่จะสราง 

เยาวชนขึ้นมา?  หรือวาเราจะยื่นใหแกเยาวชนนั้นเอง  เราจะยื่นศาสตรชนิดไหน  ใหแก 
เยาวชนนั้นเอง?  เพื่อวาเขาจะไดรูจักสรางอะไรขึ้นมา  คือตัดสิ่งที่ควรตัดออกไปเสีย 
มันก็ทําใหเกิดสิ่งที่พึงประสงคขึ้นมา. 

 
ทีนี ้จะพูดถึง  ในฐานะที่เราเปนพุธบริษัท  เราจะมีศาสตรอยางไร 

กัน?  ศาสตรทั ้งหลายที่มีอยู ในตําราในโลกในปจจุบันนี ้  นับไมถวนแลวนั ้น  มัน 
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ก็เปนศาสตรของชาวโลกไป;  ไมใชพุทธบริษัทไดตั้งขึ้น  หรือเขาไปสรางสรรคระบบ 
ศาสตรเหลานี้ขึ้นมา.  เขามีกันอยางไรก็ตามใจ  ฝากไวทีกอนวาตามใจ;  เรามาดู 
วาขอเรานี้  ควรจะมีอยางไร. 

 
อาตมานึกไปนึกมา  นมนานมาแลว  เดี๋ยวนี้ก็ยังนึกอยูอยางนี้  วา  ศาสตร 

ของพุทธบริษัท เรานี้  ควรจะมีสัก  ๓  ศาสตร  ตามชื่อของพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ,  เปน  พุทธศาสตร  เปนธรรมศาสตร  เปนสังฆศาสตร. 

 
นักปราชญแหงยุคปรมาณูนี้  ก็คงจะโห  หรือหัวเราะ ;  แลวบางคนก็ 

ถึงกับลอหรือดาเลย  ซึ่งอาตมาเคยไดรับมามากมายแลว  ที่นักปราชญในประเทศไทย 
เรา  โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ นั่นแหละ  เขาเคยหัวเราะเยาะบาง  ลอเลียนบาง  ดาบาง. 
นี้ก็อยากจะใหเขาลอเลียน  หรือดาก็ตามใจเขา  อีกครั้งหนึ่งวา  อยากจะมีพุทธศาสตร 
ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  เปนแมบทแหงศาสตรทั้งหลายโดยเฉพาะสําหรับพุทธ- 
บริษัทเรา. 

 
ทานทั้งหลายที่ฟงเพียงเทานี้  ก็คงจะงง ๆ อยู  ดวยเหมือนกัน  แลวก็คงจะ 

สงสัยวา  มันคงจะบาๆ บอ ๆ อะไรอยู;  มันมีกลิ่นชอบกล  ที่จะพูดวา  พุทธศาสตร 
ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร.  แตไมเปนไร,  ขอใหลองคิดดู,  ขอใหลองพิจารณา 
ตามไปดู,  เดี๋ยวก็จะพบวา  มันจะเปนที่รวมแหงศาสตรทั้งหลายในโลกนี้  ไดหมด 
หรือไม. 

 
เกี่ยวกับขอนี้   ทาน  ตองเขาใจความหมายของคําวา  พุทธะ  ธรรมะ 

สังฆะ  นั่นแหละใหดี;  มองไปจากขางใน  ที่รู ๆ  กันอยูแลว  :- 
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พุทธะ  คือ  พระพุทธเจา  ทานเปนผูรู  ผูตรัสรู  ผูคนพบ แลวนํามา 
สอน  เปนเรื่องวิชชา  ที่ทานรูและนํามาสอน  โดยทานผูนี้. 

 
ทีนี้ ธรรมะ นั้น มัน สําคัญอยูที่การปฏิบัติ เพียงแตรูนะไมสําเร็จประ- 

โยชน  ตองทําใหเปนการปฏิบัติขึ้นมา.  นี้สิ่งที่เรียกวา  ธรรมศาสตรนี้  หมายถึง 
การปฏิบัติ  ไมไดหมายถึงความรู. 

 
สวนศาสตรสุดทาย  คือ  สังฆศาสตร  นี้  สังฆะนี้ ก็รูกันอยูแลว  เกินรูเสีย 

อีกวา  แปลวา หมูสงฆ  คืออยูกันเปนหมู  ไมใชคนเดียว.  ถาอยูเปนหมู  มันตอง 
สัมพันธกัน  มันตองเกี่ยวของกัน  ตองทําอะไรรวมกัน;  ฉะนั้นมันจึงมีความหมายอีก 
อยางหนึ่ง  อีกอันหนึ่ง  คือ  การที่ทําใหหมูนี ้ตั ้งอยูได;  ใหหมู นี ้รวมแรงรวมใจ 
กันได  เหมือนกับทําสหกรณกัน,  ไดรัยประโยชนรวมกัน,  ทําอะไรรวมกัน,  มีความ 
สุขรวมกันในที่สุด. 

 
สรุปความใหสั้นอีกทีหนึ่งวา  พุทธศาสตรนี่เปนศาสตรสําหรับผูรู  ธรรม- 

ศาสตรเปนศาสตรสําหรับปฏิบัติ  และสังฆศาสตร นี้  เปนศาสตรสําหรับทําความ 
ผูกพัน  หรือยึดหนวงซึ่งกันและกัน  ในระหวางคนทุกคน. 

 
ลองคิดดูเปนขอแรกกอนวา  มีอะไรมากกวานี้?  ทานทั้งหลายลองคิดดูวา 

มีอะไรที่จะเปนปญหามากไปกวานี้  ในโลกนี้? 
 
ปญหาที่หนึ่ง  คือ  พุทธศาสตร  ตองทําใหรู. 
ปญหาที่สอง  คือ  ธรรมศาสตร  ตองปฏิบัติใหได. 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๔๐

ปญหาที่สาม   คือ  สังฆศาสตร  ตองทําใหมีความสัมพันธกัน   ใน 
ระหวางคนทุกคน. 

 
นี่มีเพียง  ๓  ศาสตร,  แลวก็ทาวา  ศาสตรทั้งหลายในโลก  ที่มีอยูในโลกนี้ 

ในปจจุบันนี้  กี่สิบศาสตร  กี่รอยศาสตร  มันจะมาอยูไดใน  ๓  ศาสตรนี้ทั้งนั้น  ไม 
ศาสตรใดก็ศาสตรหนึ่ง  หรือท้ัง  ๓  ศาสตรก็ได  นี้มันไมแน.  แตกลาทาทายไวกอน 
วา  ศาสตรทั้งหลายของคนในโลกนี้  จะมีเทาไร  ก็จะมา  รวมอยูไดใน  ๓ 
ศาสตร  :  คือ   ศาสตรที ่เป นความรู   ศาสตรที ่เป นการปฏิบัต ิ  และศาสตรที่ 
เปนการทําความผูกพัน กันระหวางคนทุกคน;  ยิ่งเราเปนพุทธบริษัท  ก็เขาใจงาย 
เพราะวาคุนเคยกับคําเหลานี้มาดีแลว. 

 
ถาอยากจะเอาความหมายเปนหลัก  คือ  ใหเห็นความหมายชัดเจน; 

พุทธศาสตร นี้  มาเรียกเสียวา  พุทธิศาสตร ก็ได  :  พุทธิ  แปลวาความรู,  พุทธิ- 
ศาสตรก็ศาสตรวาดวยความรู. 

 
ทีนี้ ธรรมศาสตร  นี่  มาเรียกเสียวา  จริยศาสตร ก็ได :  จริยะ  แปลวา 

ตองปฏิบัติ.  คําวาจริยะ   นี ้แปลวาตองประพฤติ  หรือควรปฏิบัติ ;  ขอใหจํา 
ไวดวย  จริยศาสตร  ก็ ศาสตรที่ตองประพฤติ. 

 
ทีนี้  สังฆศาสตร  มาเรียกเสียใหมวา  สัมพันธศาสตร ก็ได  คือศาสตรที่ 

ทําความสัมพันธ  เพราะเราอยูในโลกคนเดียวไมได.  นี่อยาลืมขอน้ี  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  สังฆ- 

ศาสตรเราก็ไปเรียกเสียใหมวา  พุทธิศาสตร  จริยศาสตร  แลวก็ สัมพันธศาสตร 
เห็นความหมายไดงายขึ้น;  แลวคงจะเห็นดวยขึ้นมาลาง ๆ วา  คํานี้ชางเหมาะ 
เหลือ  คือสมบัติดั้งเดิมของเรานี้ชางเหมาะเหลือเกิน. 

 
เรามี พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสมบัติดั ้งเดิมมาแลว; 

เราเอามาทํา  เอามาประยุกตใหมเดี๋ยวนี้  ใหเกิดเปน  ๓  ศาสตรขึ้นมา  :  เปนพุทธิศาสตร 
จริยศาสตร  สัมพันธศาสตร;  แลวจะแกปญหาทั้งหมดในโลกนี้ได. 

 
ขอช้ีแจงขอปลีกยอยอีกหนอยวา  ที่เราพูดวา  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร 

สังฆศาสตรนี้ก็ดี,  หรือแมจะพูดวา  พุทธิศาสตร  จริยศาสตร  สัมพันธศาสตร  นี้ก็ดี; 
ฟงดูแปลกหูอยู  มันสะดุดหู.  แตขออยาถือเอาเปนประมาณเลย  ชื่อแปลกนี้ไม 
เปนไร  มันอยูที่วา  มันคุนเคยหรือไม  พอมัน คุนเคยกันเขา  มันก็ไมแปลก. 

 
แลวไมวาคําไหนในโลกนี ้  คนบัญญัติขึ ้นทั ้งนั ้น  ธรรมชาติมันไม 

ไดออกเสียงพูดมาให  มันออกเสียงไมได;  ฉะนั ้นมันบัญญัติขึ ้นทั ้งนั ้น  คํานั ้น 
คํานี้  ชื่อน้ัน  ชื่อน้ี  ศาสตรนั้น  ศาสตรนี้  คนบัญญัติขึ้นทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ 
ไดยินคําแปลกอยางนี้  ก็เพราะวา  เราจะทําความเขาใจกันใหม,  หรือจะเรียกวาบัญญัติ 
ใหม  ก็ได. 
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แตอาตมาไมอยากจะตั้งตัวเปนผูบัญญัติ  มันมีเกียรติมากเกินไป  จะเอาเปน 
เพียงวา  แสดงความคิดเห็น  วาเราควรจะมีอยางนี้กันมากกวา;  จึงขอให 
พิจารณาคําวา  พุทธิศาสตร  จริยศาสตร  สัมพันธศาสตร  เปนตน. 

 
เอา,  ทีนี้  บางคนจะคิดวา  นี้มันเปนเรื่องบังเอิญ  เปนเรื่องจับแพะชนแกะ 

อยางบังเอิญก็ได  :  ก็เรามีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยูแลว;  บังเอิญอยาง 
นี ้มันดี  บังเอิญนี ้มันมีเหตุผล  มันจะตองไปบาตามกนเขา  ดวยเรื ่องศาสตร 
มากมาย  จนเวียนหัว.  บังเอิญใหเรามีเพียง  ๓ ศาสตรแลวแกปญหาไดหมด 
จะไมดีกวาหรืออยางไร.  ลองไปคิดดูใหม. 

 
สําหรับอาตมานั้น  รูสึกวามันมีความหมายเหมาะสม  ในการที่จะแกปญหา 

คือมันเปนเหมือนกับกฎของสากลจักรวาล.  คํา  ๓  คํานี้  :  มีความรู  มีการปฏิบัติ 
แลวมีการรวมมือกัน  มัน เปนหลักของสากลจักรวาล  ฉะนั้นจึงถือวา  มันมี 
อํานาจ  มีสมรรถภาพ  มีอะไรมาก  ที่จะแกปญหาได  จึงอยากใชคําทั้งสามนี้. 

 
ทีนี้  ดูอีกที่ก็วา  มันเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์  สําหรับพุทธบริษัทเรา;  สําหรับ 

พุทธบริษัทเรา  จะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกวา  พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะนี้  ดูจะไมมีแลว, 
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอยางยิ่งอยูแลว  มาแตเดิมแลว;  แลวศาสตรทั้ง  ๓  นี้  ก็จะกลายเปน 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดตอไปอีกนี้  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตรนี้  จะศักดิ์สิทธิ์ 
สูงสุดตอไปอีก. 

 
พุทธะ   เปนศาสตรา   ตัดปญหาได.  ธรรมะ   เปนศาสตรา 

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  ไมกี่เดือนหรือไมถึงกี่ป  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. 

 
ถาเขาไมยอมอยางนั้น  ก็จะพูดใหมวา  มันเปนที่รวมแหงศาสตรทุกศาสตร. 

นี้ขอทาทายอยางยิ่ง  วา  ศาสตรทั้งสามนี้  จะเปนที่รวมแหงศาสตรทั้งหมดในโลก; 
แลวยังจะไดเปรียบ  คือวา  แถมออกไปนอกโลกดวยก็ได. 
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ศาสตรที่เขามี ๆ กันอยู  ในวิชาความรูในโลก  นี้มันอยูแตในโลก  ไม 
อาจจะออกไปนอกโลก  :  เปนเรื่องโลกุตตระ  เปนเรื่องสุญญตา  เปนเรื่องอนัตตา 
ไปไดเลย.  มันตอง ศาสตรในพุทธศาสนา  หรือศาสตรในความหมาย  ๓  คํานี้ตาง 
หาก  ที่มันจะออกไปนอกโลกได  :  ไปเหนือโลกที่เรียกวาโลกกุตตระ,  แลวก็เปน 
สุญญตา  ซึ่งใหญย่ิงกวาสิ่งใดท้ังหมด  หรือ  เปนอนัตตา  ไมใชมีตัวตนสําหรับจะบัญญัติ 
นั่นนี ่;  มันก็ไมพนไปจากศาสตรทั ้งสาม  อยางที ่เราไดกลาวถึงนี ้.  ฉะนั้นขอให 
สนใจเปนพิเศษ. 

 
มนุษยเขารูจักกันแตเรื่องรูปธรรม  ฉะนั้น ศาสตรของเขา  ก็เปน 

ไปแตในทางรูปธรรม.  ที่เปนนามธรรมไมมีตัวตน  ก็ไมไดไปแตะตอง  ไมได 
เขียนไว  ไมไดบันทึกไว;  มันมีอยูแตในศาสตรของทางฝายศาสนา  ที่สนใจทาง 
นามธรรม  หรือเรื่องจิตใจ.  ฉะนั้น ตองเอาศาสตรของทางศาสนา  ทางฝาย 
ศาสนานี้  มารวมไวดวย  จึงจะสมบูรณ;  เลยย้ําอีกทีหนึ ่งวา  พุทธศาสตร 
ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  จะสมบูรณ  จะมีใจความที่สมบูรณ  กินความไปหมดทุก 
อยางทุกประการ. 

 
สําหรับยุคปรมาณูนั้น  ขอใหถือเอาเปนหลักสักหนอย  วามันจะตั้งอยูนาน; 

มันจะตั้งอยูอีกนาน  ไมเทาไรทรัพยากรบางอยางมันหมด  :  เชน  น้ํามันหมด,  ใน 
พื้นแผนดินนี้ไมมีอีกแลว.  เขาก็วาเขาไมกลัว  เขาก็ใชพลังงานปรมาณูแทนไมฟน  แทน 
ถานหิน  แทนน้ํามัน  แทนอะไรได;  ยุคปรมาณูนี้จะยังไปอีกนาน.  เราหยิบสิ่งที่ 
เหมาะสมกับยุคปรมาณู  มาพูดกันหรือมาดูกัน  เปนการเตรียมตัวไวดีกวา;  ดังนั้น 
เราจะตองคนหา ศาสตร  ที่เหมาะสมกับยุคปรมาณู. 
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ที่นี้  ศาสตรที่เหมาะกับยุคปรมาณู  อาตมาก็ยืนยันตามเดิม  อยางเมื่อ 
ตะกี ้นี ้วา  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร;  ทั ้งสามนี ้  เหมาะสําหรับ 
ยุคปรมาณู. 

 
ดูตรงไหน ที่เห็นวา  มันเหมาะสําหรับยุคปรมาณู?  ก็เปรียบเทียบได 

เปนอยางๆไปเลย  :  เชนคําวาปรมาณู นี้  มันก็  ถึงที่สุดแหงการแบงแยกแลว. 
ยอมรับกันเสียทีก็ได  วาการแบงแยกถึงขนาดเปนปรมาณูหนึ่งๆ ประกอบอยูดวย  สวน 
ประกอบทั้งสาม  คือ  ที่วาง  แลวก็  วิชชุรูป  อนุรูป  อะไรก็ตาม;  อาตมาไมคอยจะ 
สนใจ.  แตยอมเห็นดวยวา  มันไมควรจะแบงแยกใหมากไปกวานั้น,  โดยอาศัย 
หลักของการแบงแยกเพื่อหาความจริง  มาเปนหลักเกณฑ  แลวก็แบงแยกออกไปไดเพียง 
เทานั้น. 

 
ที่นี้  ศาสตรทั้งสาม นี้  ถือวา  มันแบงแยกออกไดเพียงเทานี้  มันจะ 

แยกใหมากกวานี้ไมไดแลว:  ปญหาของคนเรา  คือความรู  การปฏิบัติ  และ 
การเกี่ยวของสัมพันธกัน  ในระหวางคนทุกคน;  เหมือนกับวา  มัน  แบงปรมาณู 
ออกไปไดเพียง  ๓  อยาง  เทานั้นเอง. 

 
เมื่อจะพูดถึงการมองดู  เราก็มองกันไดถึงที่สุด  ที่ตรงน้ี:  จะมองดูให 

เลยไปกวานี้ไมไดแลว.  มองดูสุดแค สวนประกอบของปรมาณู  นี้เราก็มองดู 
สวนประกอบของคําวา  พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ;  แลวก็ ไมมีอะไรที ่จะแยกออก 
ไปได สําหรับมอง  ใหไกลไปกวานี้. 

 
ที่นี้  ถาจะมอง  ในลักษณะของความสัมพันธกัน;  พุทธบริษัทที่แท 

จริง  จะมองเห็นความสัมพันธระหวาง  พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ  นี้  อยางชัดเจน  สัมพันธ 
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กันอยางยิ่ง  อยางที่ไมอาจจะแยกกันได.  ถาแยกกันแลว  จะหายหมด,  ฉะนั้น 
จะตองไปดวยกันทั้งสาม  วาเปน  พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ ;  เหมือนกับในปรมาณู 
หนึ่งๆ สวนประกอบทั้งสามนั้น  ยังจะตองคงอยู  มันจึงจะเปนปรมาณูหนึ่งๆได. 

 
ขอที่มัน สัมพันธกันอยางยิ่ง  นั้นแหละ  ควรจะพิจารณา.  ที่เขาทํา 

ระเบิดปรมาณู  ระเบิดไฮโดรเยน  อะไรก็ตาม  มันใชแรงสําพันธกันระหวางนี้  ที่มัน 
มีอยูมาก  มันจึงมีแรงมาก,  มากกวาแรงระเบิดออกของดินปน  หรืออะไรทํานองนั้น 

 
แรงสัมพันธกันระหวาง  พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะนี้  จะชวยโลกได. 

 
ที่นี้ถาดูถึงคน  คนในยุคปรมาณูน้ี  มีเหตุผลสูง  มีมันสมองกาวหนา  ไวตอ 

ความรูสึกนึกคิด  เพราะมันกาวหนา;  ฉะนั้น  ไมควรจะมีศาสตรที่รุงรัง  มากมาย 
ปนเป  พันกันยุง,  ยุงชนิดที่เรียกวายุงที่สุด  ในภาษาบาลีมีอุปมาวา  ยุงเหมือนกับเซิง 
หญามุญชะ  หญาปพพชะ  จะแปลเปนไทย  ก็ไมทราบวาจะแปลวาอะไร.  แตไปดู 
เซิงหญาบางอยาง  ที่มันยุงขนาดที่วา  เหลือจะยุงก็แลวกัน  นั้นแหละเอาความหมายยุงอยาง 
นั้นแหละมาดู  แลวก็จะพบวา  ศาสตรทั้งหลายในโลกกําลังตีกันยุง  พันกันยุง  จนไม 
รูวาจะใชประโยชนอะไร  ฉะนั้นขอ  มีกันแตเพียงสัก  ๓  ศาสตร  เถอะ วาพุทธศาสตร 
ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  มันจะไดไมยุ ง  แลวก็แยกออกจากันโดยเด็ดขาดไป 
ไดเลย  เห็นไดชัดที่สุด. 

 
ทีนี้จะมองครั้งสุดทาย  ก็มองอีกทีหนึ่งวา  ในยุคปรมาณูนี่  เปนสมัยที่ 

คนมีกิเลสมาก.  ในบาลีก็มีกลาววา  คนชั้นหลังนี ้  จะมีราคะกลา  มีกิเลสหนา, 
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มีอะไรท่ีเปนกิเลสนั้นมาก.  ฉะนั้นจึงเปนสมัยที่มีปญหามาก  มีอุปสรรคมาก,เพราะ 
มันมีสิ่งยั่วมาก. 

 
พูดสรุปความก็วา  โลกยุคปรมาณูนี้  มันมีส่ิงยั่วยวนตอกิเลส  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,  สังฆ- 
ศาสตร  เกี่ยวกับการสัมพันธ. 

 
จุดสําคัญของศาสตรทั้งสาม 

 
ทีนี้ พุทธศาสตร เกี่ยวกับการรู,  มีความรูที่ตองรู  ความรูที่ไมตองรูอยา 

ไปเอามา,  เหมือนกับท่ีพระพุทธเจาทานตรัสวา  "การตรัสรูของตถาคต  แลวนํา 
มาสอนนั้น  โดยเปรียบเทียบแลว  ที่ไมไดนํามาสอนเทากับใบไมทั้งปา  ที่นํามา 
สอนเทากับใบไมกํามือเดียว" ; นี้จะชวยประหยัดไดมาก,  จะไมทําใหลูกศิษยของ 
ทานตองเวียนหัว. 
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คนสมัยนี้มันโง  มันไปหลงใหลบูชาศาสตรทั้งหลาย  ที่มันจะยุงกัน 
เหมือนกับใบไมทั้งปา.  ทั้งโลกกําลังนิยมอยางนั้น;  ฉะนั้นทั้งโลกจึงแกปญหา 
ของโลกไมได  เพราะมันมีศาสตรที่มากเกินไป  และยุงเกินไป. 

 
ฉะนั้นพุทธิศาสตร  หรือ พุทธศาสตรก็ตาม  ควรจะเล็งถึง ส่ิงที่พระพุทธ- 

เจาทานตรัสเรียกวา  "ใบไมกํามือเดียว";  เพราะเรื่องของคนมันไมมีอะไรมาก  มัน 
รูในสิ่งที่ควรรูก็แลวกัน  มันปฏิบัติในสิ่งที่จะเปน อยางยิ่งก็แลวกัน  แลวมันอยู 
กันอยางมีสัมพันธภาพที ่ดี  ในระหวางสิ ่งที ่มีชีวิตดวยกัน  มันก็หมดปญหาได. 
นี่ความรู  รูเทานี้ก็พอ. 

 
ธรรมศาสตร  คือการปฏิบัตินั้น,  ก็เห็นอยูแลววา  ถาไมปฏิบัติ  มันก็ไม 

ไดรับประโยชนอะไร.  ความรูถูกนํามาปฏิบัติ  ใหเปนการปฏิบัติ  มันก็เทาที่ 
จําเปนจะตองปฏิบัติ;  แตมันสําคัญอยูที่วา  ตองปฏิบัติใหมันเกิดผลขึ้นมาไดจริง ๆ 
สิ่งท่ีจําเปนจะตองปฏิบัติน้ัน  มันมีอยู  เราเรียกวาจริยธรรม  หรือจริยศาสตร;  ถา 
เรียกวาจริยศาสตร  หมายถึงของมีคม  ที่เราตองประพฤติปฏิบัติ,  ใหมันทําหนาที่ของ 
มันได  คือตัดปญหาของมันได. 

 
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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เปนเครื่องประสานมนุษย  ใหมันอยูดวยกันได:  อยาใหมันทิ่มแทงกันดวยกิเลส 
เขาใกลกันไมได  แลวอยูดวยกันไมได. 

 
ถาจะมองกันงายๆ หรือลืมยาก  ใหลืมยาก  ก็อยากจะใชคําวา  มันเปน 

สหกรณโดยธรรมชาติ.  ชวยจําไปคิดดวย   คําวา  "สหกรณโดยธรรมชาติ" นี้ 
คือ  ความลับที่สุดของธรรมชาติ  มันทําสหกรณแกกันและกัน  มันจึงออกมา 
เปนชีวิต,  และชีวิตนั้นอยูได. 

 
ไมมีอะไรที่จะตองไมอาศัยซึ้งกันและกัน  มันไมมีอะไรที่จะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

โดยสวนเดียว  โดยฝายเดียว;  มันจะมีการอาศัยกลับไปกลับมา  กลับไปกลับมา 
คือพึ่งกันและกัน นั้นแหละมันจึงอยูได.  เชน  แผนดินนี้มันอยูในสภาพอยางนี้ 
อยางที่เรากําลังเห็นอยูที่นี้เวลานี้ได  เพราะมันมีลักษณะสหกรณโดยธรรมชาติ  มันจึงมี 
แผนดินอยูได  ตนไมอยูได  นกอยูได  คนอยูได  อะไรอยูได.  ฉะนั้นการสัมพันธ 
กันโดยธรรมชาตินั้น  เปนความลับของธรรมชาติ  ที่ทําใหสิ่งที่มีชีวิตอยูได;  ฉะนั้น 
เราตองรูจัก  และเราตองใชสิ่งนี้แหละ  ใหเปนประโยชนใหมากที่สุด 

 
เดี๋ยวนี้เรามีแตเกลียดกัน  อิจฉาริษยากัน  พรอมที่จะทําลายผูอื่น  เพื่อ 

ประโยชนของตัว  อยางนี้ใครเรียกวาสหกรณบาง?  จะทําลายผูอื่น  เพื่อประโยชนของ 
ตัว  ใครมันเรียกวา  สหกรณบาง? 

 
ฉะนั้นเราจะตองยึดถือหลักของธรรมชาตินี่  มาพิจารณาดู  วาจะตองอยู 

กันอยางสัมพันธ  คือเกี่ยวเนื่องกัน  รวมกัน  ไปดวยกัน  อยางถูกตองตามกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติ  นี้เรียกวาสังฆศาสตร. 
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รายละเอียดสําหรับศาสตรทั้งสาม. 
 
เราได  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร๎  สังฆศาสตรขึ้นมาอยางนี้  แปลกหู  และ 

ดูมันชอบกล;  แตถึงอยางนั้นก็ยังไมยอมแพ  จะพูดตอไปอีก  โดยชี้ไปในสวนที่ควร 
จะเห็นตอไปอีก  โดยรายละเอียดพอสมควร. 

 
กลุมท่ีหนึ่ง  ที่เรียกวา  พุทธศาสตร  หรือพุทธิศาสตร  ก็ตามใจ  หมาย 

ถึงความรู  เล็งเอาพระพุทธเจาเปนยอดเปนเลิศ.  นี้เราเล็งถึง  สิ่งที่มนุษยกําลังกระทํา 
กันอยู  เกี่ยวกับ ความรู   เกี่ยวกับ  การรู  หรือ วิธีที่จะรู 

 
ชั้นแรก  ในระดับแรก  ก็เรียกวา  ปรัชญาแหงการคนหา. 
 
คําวา  "ปรัชญา"  นั้นทําพิษเพราะเปนคําแปลกที่ผิด  จะเกณฑใหไปเปนความ 

หมายคําวา philosophy;  พวกอินเดียที่เปนเจาของภาษาเขาโกรธมาก.  Philosophy 
แปลวา ยังโงอยู  ยังคลําอยู  เหมือนกับหลับตาคลําอะไรอยู;  นั่นเขาเรียกวา  philosophy 
สวนปรัชญา ในภาษาอินเดีย ในภาษาสันกฤตนั้น  หมายถึงลืมตาแลว  แจมแจงแลว 
แนนอนแลว. 

 
ในที่นี้จะใชคําวาปรัชญา  ในความหมายของคําวา  philosophy  คือ  หลับ 

ตาคลําหาอะไรอยู .  นี ้เปนจุดตั ้งของความรู.  ความรูทุกอยางจะตั ้งตนขึ ้นมา 
จากความสงสัย,  ความทึ่ง,  หรือความสนใจ,  หรือความสงสัยเปนจุดต้ังตนของ 
ความรู. 
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ทีนี้การคลําไปตามความสงสัยนั้น  เราเรียกวา  philosophy  ซึ่งตัวหนังสือ 
นี้มันแปลวา อยากจะรู.  ทีนี้เรื่องของความรู   มัน  ตั้งตนดวยความไมรู  แลว 
สงสัย  แลวอยากจะรู;  นี่คือปรัชญาแหงการคนหา.  อยาเอาไปเปนปรัชญาที่แทจริง 
ของชาวอินเดีย  เพราะมันยังเด็กอมมือนัก  ปรัชญาการคนหานี้. 

 
ทีนี้ หลังจากคนหา  เล่ือนขึ้นมาชั้นหนึ่ง  ก็มาถึง ทฤษฎีที่ถูกตอง  theory 

หรือ  system  ของ  theory  ทั้งหลายนี้  มันก็ตองเปนความถูกตองในขั้นหนึ่ง  ในขั้นตน; 
ไดทฤษฏีที่ถูกตองอะไรมา  ก็ถือวาเปนความรูที่จะเปนรูปเปนรางแลว. 

 
เม่ือไดทฤษฎีที่แนนอน  เปนที่พอใจ  เราก็ไดส่ิงที่สาม  ที่เรียกวาอุดมคติ 

ที่เราจะถือเปนหลัก, ideal  หรืออุดมคติ นี้  จะมีรูปรางที่ชัดเจน;  เราะวาเราได 
ซักฟอกดูทุกแงทุกมุมแลวมันไมพิรุธ  ฉะนั้นเราจึงถือเอาเปนอุดมคติ. 

 
ทีนี้ถาหากวามันเปนอยางนั้นจริง  โดยบังเอิญก็ได  มันก็จะเปนความรู  ที่ 

เขาถึงความจริงของธรรมชาติ  ซึ่งเราจะขอเรียกกันเสียใหม วา  ธรรมสัจจะ; 
ธรรมสัจจะ คือ ตัวจริงของธรรมชาติ,  ธรรมะ  คือธรรมชาติ,  สัจจะ  คือ  ตัวจริง, 
ธรรมะสัจจะ  คือ  ตัวจริงของธรรมชาติ.  นี่ความรู  จบกันเทานี้. 

 
ทบทวนก็วา  ต้ังตนจากปรัชญาคนหา  แลวเราก็ไดทฤษฎีที่ถูกตอง 

แลวเราก็ ไดส่ิงที่พอจะถือเอาเปนอุดมคติ  และเมื่อเปนไปไดถึงที่สุด  มันก็ พบ 
ธรรมสัจจะของธรรมชาติ เปนแนนอน  ในสวนพุทธศาสตร  มันก็จะพอกันที  โดย 
หัวขอยอ ๆ. 

 
....           ....           .....            .... 
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ทีนี ้ในสวนที่สอง  คือ ธรรมศาสตร  หรือ  จริยศาสตรก็ตาม;  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.  วิชฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโน  - สมบูรณดวยความรูและการกระทํา.  อยางสมัยใหม  เทคโนโลยีก็คง 
จะถือวา  สมบูรณดวยหลักการและวิธีการ  คือมีทั้ง  technics  มีทั้ง  techingue  มีอะไร 
สมบูรณหมด.  นี่เรียกวาเปนหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติ. 

 
พุทธบริษัทจะถือหลักวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน;  เราไมตั้งตัวเปนพระ- 

พุทธเจา  และไมยกตัวเองเทียมพระองค.  แตวา อาศัยหลักของพระองค วา ทํา 
อะไร ๆจะใหสมบูรณแลว  จะตองเปนไปอยางที ่เรียกวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
- สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ. 

 
สิ่งที ่ตองปฏิบัตินั ้น  เปนหนาที ่  ไมทําไมได;  สวนที ่เปนโลกก็เปน 

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  กับการไดผลของการปฏิบัตินั ้น  แยกออกจากันไมได; 
เราพูดใหมันแยกกันนั้นมันได.  แตตามที่มันเปนอยูจริงนั้น  แยกออกไมได  คือ  พอเรา 
ปฏิบัติถูก  มันก็มีผลอยูในตัวการปฏิบัติ;  ไมมีใครแยกออกจากกันได.  ดังนั้นเรา 
จึงพูดพรอมกันเสียเลยคราวเดียว  วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนตัวปฏิบัติ,  แลวมรรค 
ผล  นิพพาน  ก็เปนผลของการปฏิบัติ  แยกออกจากกันไมได;  ปฏิบัติไดเทาไร 
จะมีผลเทานั้น. 

 
  ฉะนั้น  มรรค  ผล  นิพพาน  ก็มารวมอยูในคําวาธรรมศาสตร  หรือจริย- 

ศาสตร  :  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 
เย็นสนิทสมกับท่ีจะเรียกวา  นิพพาน.  นี่ธรรมศาสตรหรือจริยศาสตรของเรา  มีหัวขอ 
สั้น ๆ เทานี้. 

 
....           ....           .....            .... 

 
ทีนี ้ สังฆศาสตร  ผูกพันกันเปนหมู   ดวยความสัมพันธกัน  ก็คือ 

ทําสหกรณกับผูอื่น  เพราะอยูคนเดียวในโลกไมได. 
 
การทําสหกรณกันนี้เปนธรรมชาติ,  เปนกฎธรรมชาติอยูแลว;  แลวเรา 

ก็ทํากันในระหวางบุคคล  แลวก็สหกรณกันกับผูอื่น  :  ในการลงทุนก็ดี,  ในการทํางาน 
ก็ดี  ก็ตองสหกรณกัน  มันจึงจะไดผลมาก,  ในการไดรับผล  ก็ตองเปนเรื่องตองรวมกัน. 
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การอยูรวมกันอยางสันติ  นี้มันยิ่งแสดงชัดอยูวา  ตองรวมกัน  ถาไม 
รวมกันแลว  มันไมมีสันติได;  ไมรวมกัน  ไมรวมกัน  มันไมมีทางสันติได  คือมัน 
คอยขัดแยงกันอยู  มันไมมีทางจะสันติได.  ฉะนั้นอยาอวดดีวา  เราจะไปของเรา 
คนเดียว  เอาตัวรอดได;  นั้นมันเปนเรื่องเล็กนิดเดียว  เร่ืองจิตใจของคนคนเดียว. 
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องโลก  จะนึกถึงประโยชนทั้งสาม  ไวเสมอ. 

 
ประโยชนทั้งสาม  ที่พระพุทธเจาทานตรัสไว  และที่ทานสวดทุกวัน 

ทุกวันเสารนี้  ประโยชนทั้งสาม นั่นมันคือ  ประโยชนตน  ประโยชนตนเอง  แลวก็ 
ประโยชนผูอื่น  แลวก็ ประโยชนสองฝาย  คือมันเกี่ยวกันเกี่ยวของกัน.  ประโยชน 
มันมีเทานี้  ประโยชนตนเองอยางหนึ่ง  ประโยชนผูอื่นอยางหนึ่ง  แลวก็ประโยชน 
ทั้งสองฝาย  คือมันเกี่ยวของกัน. 

 
อตฺตตฺถ ํ  หรือ  อตฺตตฺโถ  นี ้ประโยชนตนเอง.  ปรตฺโถ  นี ้ประโยชน 

ผูอื่น.  อุภฺยตฺโถ  นี้ประโยชนทั้งสองฝาย. 
 
ในโลกนี ้  ไมสามารถที ่จะแยกกันเปนเราเปนเขา ;  ถาขืนแยก 

ก็เปนกิเลส  แลวก็ตองกระทบกระทั่งกัน  รวมกันไมได.  ฉะนั้นจึงตองมีการเกี่ยว 
ของกัน  เปนประโยชนทั้ง  ๒  ฝาย;  แตการที่แตละฝายจะมาสัมพันธกัน  มันตองมี 
ประโยชนของตนเปนเดิมพัน  อยูดวยกันทุกคน;  ไมมีเดิมพันแลว  จะเอาอะไรมา 
ลงทุน  เพื่อจะทําสหกรณ. 

 
รวมความวา  ทําสหกรณกับผูอื่น  ในการลงทุน,  ในการทําการงาน, 

ในการไดรับผล,  ในการอยูรวมกันโดยสันติ;  เพราะมีประโยชนผูกพันกัน. 
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นี้เปนใจความยอๆของสิ่งที่เราเรียกวาสังฆศาสตร – ศาสตรสําหรับ 
อยูกันเปนหมู  หรือ สัมพันธศาสตร  คือ  ศาสตรที่จะทําความสัมพันธกัน  ของ 
สิ่งที่อยูกันเปนหมู. 

 
ในชั้นนี้  สรุป ความเสียทีหนึ่งกอนวา  พุทธศาสตร  เปนความรูทุกระดับ, 

ธรรมศาสตร  เปนการปฏิบัติทุกระดับ,  สังฆศาสตร  เปนการทําความสัมพันธ 
กันกัน  ในทุกแงทุกมุมและทุกระดับ. 

....           ....           .....            .... 
 
ตัวอยางทั้งสามศาสตร  เปนเรื่องดับทุกข. 

 
เอา,  ทีนี้จะยกตัวอยาง  ไหนๆ ก็พูดแลว  ก็พูดใหจบดีกวา.  จะยกตัวอยาง 

ของทั้งสามศาสตร  โดยยกตัวอยางที่เราจะพอเขาใจได;  แลวก็เร่ืองที่สําคัญที่สุด 
ก็คือ เรื่องดับทุกข  นั่นแหละ. 

 
ศาสตรทั้ง  ๓  นี้  จะเปนไปเพื่อความดับทุกข  ยกตัวอยางดวยเรื่องอริยสัจจ 

อริยสัจจ  ในลักษณะที่เปนพุทธิศาสตร  หรือความรู  ก็คือหัวขอที่เด็กๆก็ทองได 
แลวก็จดใสสมุดไว  วา  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  แตทั้ง  ๔  อยางนี้  มันยัง อยูใน 
รูปของทฤษฎี. 

 
เม่ือพระพุทธเจาทานตรัสวา  “อริยสัจจ” นี่,  อริยสัจจส่ี  นี่  ทานตรัส ใน 

รูปของทฤษฎี;  ฉะนั้นจึงเปนพุทธิศาสตร  หรือพุทธศาสตร  อยางที่กลาวแลว 
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ขางตน  วา ทุกขเปนอยางไร,  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร,  ความดับสนิทแหงทุกข 
เปนอยางไร ,  ทางใหถึงความดับสนิทเปนอยางไร .  ที ่เรียกวา   ทุกข  สมุทัย 
นิโรธ  มรรค  นี้  ทานตรัสไวในรูปของทฤษฎี  วาเปนอยางนี้,  อยางนี้.  จําคําวา 
มรรค ไวใหดีนะ  มรรคมีองคแปด  ในเรื่องของอริยสัจจ นี้  ทานตรัสแตใน 
ลักษณะที่มันเปนทฤษฎี. 

 
พอไปถึงรูปของการปฏิบัติ  คําวา มรรคในแงของการปฏิบัติ นั่นนะ  มัน 

เปนตัวการปฏิบัติ  ไมใชเปนตัวความรู.  มรรคมีองคแปด  ที่เปนตัวความรูนี้  ยัง 
เปนเรื่องอริยสัจจ  ซึ่งเปนทฤษฎี.  พอไปปฏิบัติเขาอยางไร  นั่นแหละจึงจะเปนธรรม- 
ศาสตร  หรือจริยศาสตร;  มรรคมีองคแปดในรูปของธรรมศาสตร  คือการปฏิบัติ 
ลงไปจริงๆ.  หรือวาโพธิปกขิยธรรมทั้ง  ๓๗ ประการ คือ  ๗  หมวดนั่น  นั่นแหละคือ 
ตัวการปฏิบัติจริงๆ  ;  ไมใชทฤษฎี.  ฉะนั้นเรื่องเหลานี้  เรียกวาเปนเรื่องปฏิบัติ. 

 
ทีนี้เรื่องที่สาม  สังฆศาสตร  หรือ สัมพันธศาสตร  เราจะมองกันในแง 

ที่มันเกี่ยวกับอริยสัจจก็ได  วาเราจะตองชวยกัน  ใหทุกคนเขาใจเรื่องนี้  และปฏิบัติเรื่องนี้ 
ได  แลวหมูนี้ก็จะเปนหมูที่ประเสริฐข้ึนมา. 

 
แตเดี๋ยวนี้เราจะมองกวางกวานั้น  วา  หลักพระธรรมในพระพุทธศาสนา  ท่ี 

อยูในรูปของสัมพันธศาสตร;  เชน  หมวดธรรมที ่วาดวย  การปรับปรุงตัว 
เองใหมันเขากันได  เรียกวา   สามัญตา - ความเปนผู เสมอกัน   คือเขากันได. 
ถาไมเสมอกัน  มันเขากันไมได;  ถาเสมอกันมันเขากันได. 

 
เสมอกันโดยการประพฤติ  เรียกวา  สีลสามัญญตา,  เสมอกันโดยความรู 

ความคิด  ความเห็น  ความเชื่อ  เปนตน  นี้เรียกวา  ทิฏฐิสามัญญตา.  สีลสามัญญตตา 
 

www.buddhadassa.in.th

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



ศาสตรในการสรางเยาวชน ๑๕๗

กับ  ทิฏฐิสามัญญตา  สองคําก็พอ.  ถามันมีความเสมอกันอันนี้แลว  ก็จะอยูดวยกันได, 
คือจะสัมพันธกันได  จะทําสหกรณกันได. 

 
พระองคนั้นอยูที่วัดนั้นไมได  อยูที่วัดนี้ไมได  วิ่งไปวิ่งมา  ก็เพราะวามัน 

ไมมีสามัญญตา  จะตองขวนขวายไป  จนกวาจะพบที่มันเปนสามัญญตา  พอที่จะอยู 
รวมดวยกันได  มันจึงจะอยูได. 

 
นี่ ธรรมะ นี้  จะสงเคราะหในเรื่องอริยสัจจ  มันก็ได  คือที่จะแกปญหา 

เรื่องดับทุกข;  แตเดี๋ยวนี้เรา แยกออกมาเปนศาสตร  สําหรับความสัมพันธใหเกิด 
ความเปนไปได  ความอยูไดในเรื่องของหมู,  จะเรียกอีกอยางหนึ่งวา  สมานัตตาก็ได 
มีตนอันเสมอกัน  คือมันไปดวยกันได. 

 
ถาดูหมวดตอไป ก็เชน  พรหมวิหาร  ๔,อัปปมัญญา  ๔  นี้คือ เมตตา  กรุณา 

มุทิตา  อุเบกขา;  สี่อยางนี้  ก็เปนเรื่องที่ทําใหเกิดสัมพันธกัน  และอยูดวยกันได, 
หรือวาจะอยูดวยกันได  มันตองประพฤติ ๔ อยางนี้.  ฉะนั้นเราจึงจัดไวเปนศาสตร 
ที่  ๓  ศาสตรสําหรับจะผูกพันกันเปนหมูได. 

 
ที่ต่ําลงมา  เชน  สังคหวัตถุ  สาราณิยวัตถุ  ซ่ึงเล็งถึงการสงเคราะหกัน,  การ 

ทําความสัมพันธกัน  ดวยวาจา  ดวยใจ  อยางนั ้น  ดวยวัตถุสิ ่งของ.  จํางาย ๆ 
ก็จําอยางนี้ดีกวา  วาสงเคราะหกัน  ท้ังทางกาย  ทางวาจา  ทางจิต  และทางวัตถุ 
ก็เปนเรื่องที่ผูกพันกัน  ใหอยูดวยกันได. 
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หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา  แยกออกไดเปน  ๓  ศาสตรอยางน้ี 
เสมอ  :  สําหรับรู อยางหนึ่ง  สําหรับปฏิบัติ อยางหนึ่ง  สําหรับผูกพันกัน  ให 
เปนหมูคณะที่สงบสุขไดอยางหนึ่ง. 

 
....           ....           .....            .... 

 
นี่ ยกตัวอยางอีกเรื่องหนึ่ง  ดีกวา  ทีนี้จะเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท. 

ปฏิจจสมุปบาท  ก็คือเรื่องอริยสัจจนั่นแหละ  แตเอามาขยายใหพิสดารออกไป  คือจะช้ี 
ใหเห็น ความตาง  ระหวางศาสตรท้ัง  ๓  ท่ีเกี่ยวกับปฏิจจสมุปทบาท  รายละเอียด 
มีอยางไร  ก็พูดในที่อื่นแลว.  และบางคนก็ทองไดแลว  วาอวิชชาใหเกิดสังขาร, 
สังขารใหเกิดวิญญาณ,  วิญญาณใหเกิดนามรูป,  อะไรเหลานี้  จนถึงเกิดทุกข  นี้ 
เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาทโดยทฤษฎี  หรือในรูปของกฏธรรมชาติ  ยังไมใชการปฏิบัติ. 

 
ฟงดูใหดี ๆ ใหเขาใจวา  ถาพูดวา อวิชชาใหเกิดสังขาร  สังขารใหเกิด 

วิญญาณ  วิญญาณใหเกิดนามรูป  นามรูปใหเกิดอาตยะ  อาตยนะใหเกิดผัสสะ 
ผัสสะใหเกิดเวทนา  เวทนาใหเกิดตัณหา  ตัณหาใหเกิดอุปาทาน  อุปาทานใหเกิดภพ 
ภพใหเกิดชาติ  ชาติใหเกิดทุกขทั ้งปวง;  นี่เปนเรื ่องทฤษฎี,  เปนเรื ่องความรู, 
เปนเรื่องธรรมสัจจะของธรรมชาติ.  เราไมอาจจะคนพบ;  พระพุทธเจาทานคน 
พบแลวมาสอน  นี้ประหยัดเวลากวา;  จะไปคนเองนี้  ดูจะไมมีหวัง.  แตใหรูวา 
นี้มัน เปนปฏิจจสมุปบาท  ที่เปนพุทธศาสตร  หรือพุทธิศาสตร  คือ  ความรู. 

 
แตพอมาถึงธรรมศาสตร  หรือปฏิบัติน่ี  มันจะมีความหมายเปนอยาง 

อื่นแลว;  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง  ก็คือวา  จะตองมีการปฏิบัติ  เพื ่อใหบุคคลนั ้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 ก็มรรคมีองคแปด- 
ประการไปหมด. 

 
ถาแยกใหชัดออกมาวา  มรรคมีองคแปดประการในกรณีนี้เปนอยางไร? 

ก็จะตองพูดวา  สติที่สมบูรณ  ในขณะแหงสัมผัส  ทาง  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 
เปนตน;  นั่นแหละ  คือ  การปฏิบัติจริง ๆ เพื่อจะตัดเสียซึ่งกระแสแหงปฏิจจ- 
สมุปบาท.  เพราะฉะนั้นความรูเร่ืองปฏิจจสมุปบาท นี้ เมื่อนํามาสูการปฏิบัติแลว 
มันก็เหลืออยู เพียงวา   มีสติสัมปชัญญะใหทันควัน  หรือ ทันทวงที  มีปญญา 
มีวิชชา  มาใหทันทวงที  ในขณะที่ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  เปนตน 
นั่นเอง. 

  
นี่คือ  ปฏิจจสมุปบาท  ท่ีเปนตัวธรรมศาสตร  หรือจริยศาสตร  จึงผิด 

กับปฏิจจสมุปบาทในสวนที่เปนพุทธิศาสตร  ที่เปนสูตรยาววา  อวิชชา  ใหเกิด  สังขาร, 
สังขารใหเกิด  วิญญาณ,  เปนตน. 

 
เอา,  ทีนี้มาถึงศาสตรที่สาม  คือ  สัมพันธศาสตร  หรือสังฆศาสตร  คือเรา 

จะชวยกันอยางไร  ในระหวางหมูสัตว  ใหปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได?  เราก็ชวยกัน 
ใหสามารถฝกฝนในการมีสติ;  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง   ระบุลงไปเลยวา   ปฏิบ ัติ 
อานาปานสติภาวนา  ๑๖  ขั้น .  ถาปฏิบัติได  ก็จะเปนผู มีสติสมบูรณ  คือ 
รูสึกตัวทันทวงที  เมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะ;  อภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้น 
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ไมได  ก็หมายความวา  กระแสแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น  มันเปนไปไมได.  ฉะนั้นถาเรา 
จะชวยเพื่อนกัน  หรือชวยซึ่งกันและกันทั้งสองฝายก็ตามใจ  ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท 
แลว  ก็ชวยเหลือกันซ่ึงและกัน  ใหสามารถฝกอานาปานสติภาวนา  เปนตน;  เรียก 
สั้น ๆวา  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหเปนผูมีสติสมบูรณ  ในขณะที่เผชิญกันกับอารมณ. 

 
นี ้พ ูดเปนกลาง ๆ ไว  เอาไปใชกับหมวดธรรมไหนก็ได.  เราชวยกัน 

ในลักษณะที่วา  รวมมือกัน  หรือวาชวยเหลือผูทีไมสามารถจะชวยตัวเอง  หรือวิธี 
ใดก็ได;  ที่มันเปนการชวยเหลือกัน  ใหเขาหรือใหทั้งสองฝาย  เปนผูมีสติ  :  สติอัน 
มั่นคง  สติอันสมบูรณ  เมื่อมีการเผชิญหนากับอารมณทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
นี้ก็เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในรูปของสังฆศาสตร  หรือสัมพันธศาสตร  มันตางกันอยางนี้. 
 

บางคนจะยังงง ๆ อยู  ก็ขอย้ําอีกทีหนึ่ง  วา เรื่องของปฏิจจสมุปบาท 
เพียงเรื่องเดียว  แยกออก เปนพุทธศาสตร ก็ได  คือ  ทําใหรูธรรมสัจจะของ 
ธรรมชาติ  ตามสูตรของปฏิจจสมุปบาทนั้น ๆ.  นี้แยกออกเปน ธรรมศาสตร ก็ได 
คือ  การปฏิบ ัต ิ  เพื ่อให สติท ันควันทัน เวลา .  หรือแยกออกเป นสังฆศาสตร 
คือสัมพันธแหงหมู  ก็  ชวยเหลือกันและกัน ทุกคนในหมูของเรา  ใหสามารถมีสติ 
มั่นคง  เมื่อเผชิญหนากับอารมณ. 

 
นี่คือลักษณะของความรูที่เพียงพอ  เหมือนกับ  "ใบไมกํามือเดียว"  มันหา 

ไดแนนอน   และเพียงพอ ;  ไมฟุ งซาน   ไมฟ นเฝ อ .  มีความรู เรื ่องอะไรในทาง 
พุทธศาสนา;  แมเรื่องเดียว  ก็ใหเขาใจกวางขวางในทั้ง  ๓  แง  ๓  มุม  หรือวา  ๓  แขนง 
อยางนี ้เสมอไป.  ตองไปขยันคิด  สังเกต  พิจารณา  จึงจะพบแงมุมเหลานี ้  วา 
ทุกเรื่องจะเปนไดท้ังนั้น  คือจะเปน  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  นี้ได 
ทุกเรื่อง;  มีความหมายอยางที่กลาวมาแลว. 
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และจะเห็นวา  ท่ีจะสําเร็จประโยชนไดน้ัน  ตองเนื่องกันทั้ง  ๓  ศาสตร; 
ศาสตรทั้ง  ๓ นี้ตองเนื่องกันไป  ถาแยกเสียเปนศาสตร ๆ แลว  มันก็เปนเรื่องวิชาลวนๆ 
ความชํานาญลวน ๆ;  ไมสําเร็จประโยชนตามพฤตินัย  ที่เราควรจะไดรับ. 

 
แตเราก็ ควรรู ไววา  แยกกันก็ได,  ไมแยกกันก็ได.  เรื ่องปฏิจจ- 

สมุปบาทเรื่องเดียว  แยกออกเปน  ๓  ศาสตร  ดังที่นํามาแสดงใหเปนตัวอยาง 
วาเปนการเพียงพอของศาสตรทั้งสาม  หรือระบบที่จะมีเพียง  ๓ ศาสตร  มันจะเพียง 
พอสําหรับจะแกปญหาของเราได. 

 
สรุปความวา  ศาสตรบางศาสตร  หรือเกือบจะทุกศาสตร  เราจะมอง 

แยกใหมันเปนเพียงอยางเดียวก็ได,  หรือเราจะมองใหเห็นวา  มันเนื่องกันกับศาสตร 
อื่นอีก  ๒  ศาสตร  โดยไมแยกกันได  ก็ได  มันเปนกรณี ๆ  ไป. 

 
ถาวา เปนศาสตร เฉพาะตัว  มัน เปนเรื่องธรรมสัจจะของเรื่องนั้น 

โดยเฉพาะ;  ไมจําเปนจะตองเรียนมากจนเวียนหัว  ลึกเกินความจําเปน  เรียนเฉพาะ 
ที่จะปฏิบัติไดอยางไรก็พอแลว.  ทีนี้ก็เอาไปสูการปฏิบัติ. 

 
ทีนี ้  ที่วา  ศาสตรทั ้งสามนี้สัมพันธกันนั้น  ก็ทองเห็นทันที.  ถาพูด 

มาตั้งกวาชั่วโมงแลว  เขาใจไมได  ก็จะลําบากหนอย;  คือพุทธิศาสตรศาสตรเดียว 
เราเรียนสิ่งนั้น ๆ วามันเปนอยางไร  ใหรูแจง  แลวเรา เรียนเพื่อรูการปฏิบัติ  เกี่ยว 
กับสิ่งนั้น ๆ ดวย  แลวเรียนเพื่อชวยผูอื่น  เกี่ยวกับเรื่องนั้นดวย. 

 
สรุปวา เร่ืองเดียว  เราตองเรียน  ๓  อยาง  :  เรียนรูวามันเปนอยางไร 

ตามธรรมชาติของมัน  นี้อยางหนึ่ง,  แลวเรียนรูวาเราจะปฏิบัติไดอยางไร  นี้อยางหนึ่ง, 
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แลวให เรียนรูวา  เราจะชวยผูอื่นใหปฏิบัติไดดวยอยางไร;  ถาเราสามารถรูครบทั้ง 
๓  อยางแลว  เปนอันวาพอแน  ในเรื่องหนึ่งๆ;  และเอากันแตเฉพาะเรื่องที่จําเปน 
แตจะดับทุกข.  อยาใหเฟอเหมือนกับท่ีเขาเรียนกันในโลกนี้  จนเฟอ    จนไมรูวาจะ 
ไปจบลงที่ไหน.  จะทําใหโลกนี้มีสันติภาพอยางไร;  เพราะมันเฟอไปหมด.  แลว 
บางทีไปเรียนเสียในดานใดดานหนึ่งดานเดียว;  ดานที่จําเปนดวยกัน  ก็ไมไดเรียน 
อยางนี้ก็มี. 

 
ใหรูจักความกํากวมของคําพูด  จึงจะเขาใจธรรมะ 

 
ทีนี้  อีกทางหนึ่งก็อยากจะพูดวา  คําพูดนี้ลําบาก  นี่คําพูดนี้ลําบาก เราเขาใจ 

ธรรมะไมได  เพราะคําพูดไมพอบาง  เพราะคําพูดกํากวมบาง  เพราะคําพูด 
มันสับปลับ   มันเอาแนนอนอะไรไมได  ก็มี.  เชนคําวา   "ศาสตร"  เปนตน 
เปนวิชาเฟอ ก็ได  คําวา  "ศาสตร"  กลาย เปนศาสตรา  ที่มีใชประโยชนอยางเต็มท่ี 
เหมือนกับมีดกับขวาน  ที่เราใชใหมันทําหนาที่อยางถูกตอง  อยางนี้ก็มี.  คําวา  "ศาสตร" 
คําเดียวมันก็ยังกํากวม. 

 
ทีนี้คําที่กํากวมยิ่งไปกวานั้น  มันก็ยังมีอีกมากมาย;  ยกตัวอยาง  ถา 

เปนภาษาบาลี  แลวก็ยิ่งเห็นไดงาย  วามันมีทางกํากวมมาก. 
 
เชนคําวา  ทาน  :  ทา - นะ  หรือ  ทาน  เพียงคําเดียวนี้  เปนทฤษฎี 

เรื่องการให  วิชาเรื่องการให  ความรูเรื่องการให  อยางนี้ก็มี;  หรือคําวาทานนี้มัน 
เปนกิริยาอาการที่ยื ่นให  เปนกิริยาที่ทํา  อยางนี้ก็มี;  หรือคําวา  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  ไมไดตั้งใจจะชวยผูอ่ืนก็มี 

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. 

 
อาตมาก็เช่ือวา  ในเวลาอันสั้น  เราจะประสบผลที่แทจริงของพระพุทธ- 

ศาสนา  เพราะวาเรามีแตเพียง  ๓  ศาสตร  กระทัดรัดที่สุด  ปฏิบัติไดงาย  ไดตรงที่สุด. 
 

นี้คือ ศาสตรในการสรางเยาวชน.  เราพยายามทุกอยาง  ใหเยาวชน 
ของเรา  เขาใจในความหมายของคําวาศาสตรทั้งสามนี้.  ขอใหเยาวชนของเรา  มีความรู 
แลวมีการปฏิบัติ  แลวก็มีการผูกพันซึ่งกันและกัน  ในผูที่มีความรู  และการปฏิบัติ  แลว 
เราก็จะมีเยาวชนที่ไมเปนพิษเปนภัยแกสังคม  มีเยาวชนที่เปนที่หวังไดในอนาคต  วา 
โลกนี้จะเปนโลกของมนุษย  ที่มีความสงบสุข. 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๖๔

นี้คือ  ความตองการอยางยิ่งในยุคปรมาณู  ที่อะไร ๆ มันก็ไว  มันก็แรง 
มันก็เร็ว  เปนปรมาณูกันไปหมด  ขอใหพุทธบริษัททั้งหลายมองเห็นความจริงขอน้ี; 
ตัวเองก็มีศาสตรอยางนี้,  เขาถึงศาสตรอยางนี้,  แลวก็ชวยใหยุวชนของเรามีศาสตรอยาง 
นี้,  เราชวยกันสรางเขาใหมีศาสตรอยางนี้  คือมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยูเหนือ 
ศรีษะของเขาตลอดกาลทุกเมื่อ. 

 
การบรรยายนี้รูสึกวา  พอสมควรแกเวลาแลว  ขอยุติการบรรยายสวนอาตมา 

เพราะเหนื่อยแลว  ขอใหพระสงฆทั้งหลาย  ทานสวดบทพระธรรม  ที่จะสงเสริมกําลังใจ 
ในการปฏิบัติสืบตอไป. 

 
--------------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๕- 

๒๙ มกราคม ๒๕๒๐ 
 
 
 
 

ตรีรัตนศาสตรสากล 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
  การบรรยายประจําวันเสาร  โดยหัวขอใหญวา  เยาวชนกับศีลธรรม 

เปนครั้งที่  ๕  ในวันนี้  อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา  ตรีรัตนศาสตรสากล.  คํานี้ 
คงฟงไมออกสําหรับทานทั้งหลาย  ดังนั้นตองทําความเขาใจเกี่ยวกับคํานี้กอน. 

 
[ คําปรารภและทบทวน  จนถึงหนา  ๑๖๗ ]. 

 
  ในการบรรยายครั้งที่แลวมา  ไดพูดโดยหัวขอวา  ศาสตรในการสราง 

เยาวชน  และใชความหมายของคําวา  "ศาสตร"  นั้น  ในฐานะที่เปนศาสตร  คืออาวุธ 
 

๑๖๕ 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๖๖

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 
สิ่งทั ้ง  ๓  นี ้  มาใชเปนศาสตรไดอยางไร  ก็ไดอธิบายแลวโดยยอ.  สวนในวันนี้ 
จะไดพูดใหชัดลงไป  จึงตองตั้งชื่อใหม  วา  ตรีรัตนศาสตรสากล. 

 
  ขอใหทบทวน  ขอความที่กลาวมาขางตนสักเล็กนอย  วาพุทธบริษัท 

มีศาสตรของตัวเองอยูแลว  แตก็ไมรูจัก  ตองเอามาทําความรูจัก.  ศาสตรของ 
พุทธบริษัท  คือพุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  รวมกันเขาเปนศาสตรเดียว 
จะเรียกวา  ตรีรัตนศาสตร;  แลวก็เปนของสากลดวย.  กลาพูดคลายกับวาโออวด; 
แตถามันมีความจริง  มันก็ควรจะโออวดได  วาตรีรัตนะ  :  รัตนะทั้งสามนี้  มีความ 
หมายที่เปนสากล  ใชไดทั่วทุกแหง  แกปญหาอะไรก็ได.  ขอใหพิจารณากันตอไป. 

 
เดี๋ยวนี้โลกอยูในยุคที่เรียกกันวา  ยุคปรมาณูเปนอยางนอย.  ยุคอวกาศนั้น 

อยาเพอไปยึดถือนัก  ยังไมคอยรูวาจะไดประโยชนอะไร;  แตยุคปรมาณูนี้มีความ 
หมายมาก  มีสิ่งที่จะใชประโยชนไดมาก  เราจึงเอาคํานี้เปนหลัก  จะมีอะไร 
ก็ใหเหมาะกับยุคปรมาณู. 

 
โลกปจจุบันกําลังมีปญหาเกี่ยวกับเยาวชน  ใคร  ๆ ก็ยอมรับกันแลว 

จนไมตองพูดกันอีกก็ได  วาอนาคตของมนุษย  มันก็อยูกับเยาาวชนในปจจุบัน  เขาจะ 
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สรางกันอยางไร.  ถาเยาวชนในปจจุบันเดินไปถูกทาง  โลกในอนาคตมันก็เปนโลก 
ที่ปลอดภัย;  เราจึงหวงกันอยูที่นี่  วาจะชวยกันสรางเยาวชนไดอยางไร.  การทํา 
อยางนี้เปนหนาที่ของพุทธบริษัท;  ถาใครเคยคิดวาไมใชหนาที่ของฉัน  ก็ขอใหคิด 
เสียใหมวา  มันเปนหนาที่ของพุทธบริษัท  ที่จะตองทําประโยชนทุกฝาย  :  คือประโยชน 
ตนเอง,  ประโยชนผูอื่น,  แลวก็ประโยชนที่เนื่องกันทั้ง  ๒  ฝาย. 

 
[ เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้ . ] 

 
เม่ือปญหามันมาก  หรือมันหนัก  หรือมันยากขนาดนี้  เราก็  ตองมีส่ิงที่จะ 

ตัดปญหา  ใหมันเกงกลา  สามารถ ที่สมกัน  จึงตองคนหาสิ่งใหม;  เพื่อความ 
ประสงคอันนั้น  อาตมาก็เสนอสิ่งที่เรียกวา  ตรีรัตนศาสตรสากล  ดังที่กลาวแลว. 
 

คํานี้  เพิ่งพูดกันเดี๋ยวนี้เอง;  เพราะฉะนั้นจะไปเกณฑใหคนอื่นเขาใจ 
ก็ไมได  มันก็ตองพูดกันตอไป  จนกวาจะเขาใจ.  และอยากจะบอกใหทราบวา  ตรี- 
รัตนศาสตรสากล นี ้  หมายถึง เปนศาสตรที ่รวมหัวใจของศาสนา  ทุกศาสนา 
ในโลกเดียว  นี้จะเปนไปไดอยางไร  เราก็จะคอยพูดกันไปตามลําดับ. 

 
.....            .....            .....            .... 

 
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  มีความหมายที่ลึกพอท่ีจะแกปญหาที่ยากได. 

 
ดังนั้นในที่นี้ก็ขอชักชวนใหสนใจคําใหม เดี๋ยวนี้  ที่จะเรียกกันขึ้นมาวา 

"ตรีรัคชตนศาสตรสากล". 
 
  เหตุผลอันนี้,  เหตุผลสําหรับเร่ืองนี้  มันก็มีอยูมาก;  จะยกตัวอยาง 

เชน  จะแสดงใหเห็นวา  ในพุทธศาสนา เรา  หรือในหมูพุทธบริษัทเรา  มีส่ิงที่มีอยู 
อยางเรนลับ  เปนสิ่งที่ดีเลิศ  หรือประเสริฐ  จนไมรูจะกลาววาอยางไร  แลวก็มีอยู 
อยางเรนลับ,  เดี๋ยวก็จะดึงออกมา  ใหเห็นวามันมีอยูในความหมายของคําคํานี้  คือ 
คําวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล" 

 
หรือจะมองไปในแงที ่วา  มันมีเหตุผล  เพราะมันเหมาะสมัยที่สุด 

ที่เราจะมีคําชนิดนี้ขึ้นมา.  ขอย้ําวาเปนคําที่ไมเคยมีมา  ไมเคยเรียก  ;  แตเมื่อเอามา 
ใชมาเรียกแลว  จะประหยัดเวลา  จะทําความเขาใจกันไดกวางขวาง  และมีความหมาย 
ที่ทันสมัย  แมวาชื่อท่ีเอามาใชเรียกนั้นจะครึคระ  ลาสมัยไปตั้งหลายพันป. 
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ตรีรัตนศาสตรสากล ๑๖๙

แตที่อาตมาตองการอยางมากที่สุดนั้น  ก็คือวา  ส่ิงนี้จะเหมาะแกเยาวชน 
ของเราในปจจุบัน  ในการที่จะสรางเยาวชนขึ้นมา  และเปนเยาวชนของทุกประเทศ 
ของทุกภาษา  หรือทุกศาสนาในโลกนี้ทีเดียว. 

 
ตองการคําที่ ทันสมัย  ;  ตองการคําที่ เขาใจงาย,  ตองการคําที่มีประ- 

โยชน อันใหญหลวง;และยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือ  ตองการคําที่ ประหยัด  ประหยัด 
เหมือนกับประหยัดเงินทองขาวของนั้นแหละ  .แตเดี๋ยวนี้มันไมใชเรื่องเงินทองขาว 
ของ  ;  มันเปนการประหยัดแรงงาน  ในการศึกษาและการปฏิบัติ  .เราไมตองใชเวลา 
มากนัก,  ไมตองหอบหิ้ว  อะไรมากนัก.  ในการปฏิบัติก็จะปฏิบัติไดงายๆ  ไม 
ตองเหน็ดเหนื่อย  เวียนหัวมากนัก;  อยางนี้เรียกวาประหยัด  คุณสมบัติเหลานี้ 
ก็มีอยูในคําวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  . 

.....            .....            .....            .... 
 

พิจารณาดูความหมายของคํา 
 
ทีนี้ก็จะดูกันเปนคําๆไป  คําวา “ตรี” กอน.  คําวา  "ตรี"  ก็เปนภาษา 

ไทยไปแลว  แมจะยืมมาจากภาษาสันสกฤต.  คําวา  “ตรี” แปลวา  สาม;  บางทีเราก็เรียก 
วา  “ไตร”  ไตร  ก็แปลวา  สาม;  ฉะนั ้นความหมายของมัน  อยูที ่จํานวนสาม. 
รัตนะ นี้ก็แปลวา ดวงแกว  ตรีรัตนะ ก็แปลวา  ดวงแกว ๓ ดวง.  ทีนี้คําวา ศาสตร 
ก็แปลวา ศาสตรา.  ตรีรัตนศาสตร  ก็แปลวา  ศาสตรตราก็คือแกว ๓ ดวง.  สวน 
คําวา สากล นั้น  ก็เขาใจกันดีอยูแลวทุกคนวา  หมายถึงทั่วไป  จะใชประโยชนทั่วไป 
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หรือในฐานะเปนของสากล  ของธรรมชาติที่มีอยูตามธรรมชาติ  อันเปนสากลยิ่งกวาส่ิงใด. 
เราพูดวาศาสนาสากล  นี้ก็ยังไมเทากับวา  ธรรมชาติสากล.  คําวาศาสนา  มันเปน 
เรื่องที่บัญญัติขึ้น  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  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
ไมตองอธิบายกันแลว;  เพราะเกินจะรูอยูแลว  ในวงพุทธบริษัทเรา.  แตอยากจะ 
ใหรู ความหมาย   ที่จะเขากันกับวงการอื่น  วา พระพุทธ  คือผูรู ,  พระธรรม 
คือสิ่งที่ทานรู,  พระสงฆ  คือ  ผูที่จะทําส่ิงเหลานั้นใหสําเร็จประโยชน.  ตอเมื่อรวม 
กันเขาทั้ง  ๓  องค  จึงจะมีความหมาย  หรือสําเร็จประโยชน;  แยกกันอยูมันก็ไม 
อาจจะทําอะไรได  จึงตองรวมกันเปนสาม  คือตองมาดวยกันทั้งสามเปน  พระพุทธ 
พระธรรม   พระสงฆ  จึงจะสําเร็จประโยชนได.  นี ้คือตรีรัตนะในพุทธศาสนา 
ของพุทธบริษัท. 

 
ทีนี้  ก็ยังมีคําวา  ตรีนิตี้  (Trinity) ของฝายคริสเตียน  ซึ่งหมายถึงพระบิดา 

พระจิต  และพระบุตร.  พระบิดา  สรุปเอาความตามวิธีของพุทธบริษัทเรา  ก็คือ 
ตนเหตุ  หรือตนกําเนิดแหงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  นั้นเขาเรียกวาพระบิดา.  สวนพระจิต 
หรือพระวิญญาณนั้นคือ ตัวส่ิงซ่ึงมีอํานาจ  ส่ิงที่จะชวยโลกได.  ทีนี้ พระบุตร ก็คือ 
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พระเยซู  ที ่มาในฐานะบุตรของพระเจา  มาทําใหพระจิต  หรือวิญญาณของ 
พระเจานั้นเปนประโยชนแกมนุษย 

 
ดูใหดีก็จะเห็นวา  ตองมีครบทั้ง  ๓  อยาง  อีกเหมือนกัน  :  มีพระเจา 

อยูเปนหลัก  เปนประธาน  แลวพระเจาทานมีอะไรที่จะใหแกมนุษย  เพื่อทําใหมนุษย 
พนจากความทุกข  ทานมาเองไมได  ก็ใชใหพระบุตร  คือพระเยซูมา. 

 
ขอใหมองเห็นวา  มันขาดไมไดเหมือนกันใน  ๓  สวนนี้;  ฉะนั้น ตอง 

มีตนเหตุ,  แลว ตองมีสิ่งที่จะใชใหเปนประโยชน,  แลว ตองมีคนทําใหเปน 
ประโยชน.  นี้เรียกวาตรีนิตี้(Trinity)  ของฝายคริสเตียน  ซึ่งถาเปรียบเทียบกับของพวก 
พุทธเรา  มันก็คือ ตรีรัตนะ นั่นเอง;  แตเขาก็ตองเรียกชื่อไปตามแบบตามภาษาของ 
เขา  แลวก็มีหนาที่การงาน  ซึ่งระบุไปอยางนั้นๆ. 

 
ทีนี้ก็มาถึงคําวา  ตรีมูรติ  ซึ่งเปนของฝายฮินดู.  ตรีมูรติ แปลวาสามแบบ 

หรือสามรูป   หรือสามลักษณะ .  ลักษณะที ่สรางสรรคขึ ้นมา  ใหมีอะไรเกิดขึ ้น 
นี้  เขาเรียกวา พระพรหม.  ลักษณะที ่จะควบคุมสิ ่งเหลาไว  ใหเปนไปตาม 
อํานาจ  ตามกฎเกณฑอะไรนี้  ก็เรียก พระนารายณ.  แลวผูที่จะเปลี่ยนฉากใหม 
คือทําลายเสียงคราวหนึ่ง  แลวทําใหมันหมุนเวียนไปสูความเกิดใหม  สรางใหมกันอีก 
คราวหนึ่ง  อยางนี้เขาเรียกวา ผูทําลาย,  ลักษณะทําลาย  นี้คือ พระอิศวร;  เกิดมี 
พระเจาขึ้นมา  ๓  องค.  คนที่ฉลาดหรือท่ีเขาถึงความหมายอันแทจริง  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  ส่ิงสูงสุดในศาสนาของตน  ในลักษณะที่เปน 

สาม  สาม  อยางนี้.  เดี๋ยวนี้ เราอยากจะมีศาสตรที่สําคัญ   หรือสูงสุด  เราก็รวบ 
เอามาทั้งหมดนี้  จะเปนของศาสนาไหนก็ได;  ไมใชวาเราจะความาอยางฝน,  หรือ 
วาอยางที่มันเปนไปไมได,  หรืออยางที่วามันเอามาใชอะไรไมได.  แตมันจะเปนไป 
อยางที่จะใชได  และใชรวมกันได  โดยไมตองแบงแยกเปนเขาเปนเรา  ซึ่งเปนขอขัด 
แยงที่ทําใหโลกนี้วินาศ. 

 
ถาศาสนาขัดแยงกันเมื่อไร  โลกนี้ก็วินาศเมื่อน้ันแหละ;  เพราะวาแตละ 

คนก็ยึดม่ันถือม่ันในศาสนาของตน.  ฉะนั้น อยาไดมีความขัดแยงระหวางศาสนา 
เลย;  พอไมมีความขัดแยง  รวมกันได  ก็เปนกําลังมหาศาล  ชนิดที่ จะเอาไปใชแก 
ปญหาของมนุษย  ไดทุกอยางทุกประการ;  เพราะฉะนั้นขอใหสนใจใหดี 

 
ในฝายคริสเตียน  เขามีคําแปลที่เหมาะสม  อยูคําหนึ่งแลว  เราไมตองตั้ง 

ขึ้นใหมก็ได  เม่ือเขาเอามาแปลเปนภาษาไทยนี้  เขาแปลเปนภาษาไทยได  ตรีเอกานุภาพ. 
ตรีเอกานุภาพคืออานุภาพของสิ่ง  ๓  สิ่ง  ซึ่งรวมกันเปนสิ่งเดียว  :  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 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  รวมกันเปนหนึ่งเดียว ;  เคยอธิบายเรื่องนี้ 
มาหลายสิบครั้งแลว  ไมอยากอธิบายอีก  เอาเปรียบนัก.  แตขอใหมองอยางคราวๆ, 
แมอยางคราวๆ ก็ยังเขาใจได  วา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆนี้  ตองมารวมเปนหนึ่ง 
เดียวกัน  จึงจะเปนประโยชนถึงที่สุด;  ถาแยกกันอยูแลว  จะทําอะไรไมได. 

 
สวนของเจาของเดิม  คือ  คริสเตียน  เขาก็มีชัดอยูแลว  พระบิดา  พระจิต 

กับ   พระบุตร  ทํางานสัมพันธกัน ;  แยกกันไมได  มันจึงเปน  ตรีเอกานุภาพ 
ตรงตามความหมายของคําวาตรีนิตี้  ซึ่งเปนคําเดิมของเขา. 

 
ทีนี้สําหรับฮินดู  ก็มี  พระผูสราง  พระผูควบคุม  พระผูทําลายลาง 

ก็ตอเนื่องกัน  รวมกันทั้งสาม  จึงจะมีอํานาจสูงสุด  ในการที่จะทําใหโลกนี้มันมี 
ประโยชน  ก็เลยเรียกวา  ตรีเอกานุภาพ  ไดอีก. 

 
สวนศาสนาอื่นๆที่ไมไดเอามาอางถึง  ก็เพราะเหตุวา  มีหลักเกณฑอยาง 

เดียวกัน;  ไมใชจะดูหมิ ่นดูถูกอะไร.  เพื ่อประหยัดเวลา  จึงกลาวไดวา  เรามี 
ตรีเอกานุภาพ  ของทุกๆศาสนามารวมกันเปนสิ่งเดียว  ในที่นี้  ;  แลวเราจะใช 
ส่ิงนี้  เหมือนกับใชศาสตรา  คือของมีคม  ที่จะตัดปญหา  หรืออุปสรรคของมนุษย 
เรา  ขอใหจําคําวา  "ตรีเอกานุภาพ"  ไวกอน. 
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พิจารณาดูความศักดิ์สิทธิ์ขององคสาม. 
 
ทีนี้จะดูขอปลีกยอยเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ตอไป  เพื่อเขาใจสิ่งเหลานี้ดีขึ้นนั้นเอง 

อยากจะเรียกวา ความศักดิ์สิทธแหงเลข  ๓  ที่จริงก็ไมใชตัวเลขดอก  มันคืออะไร 
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 ความหมายของคําวา  "สาม"  เชน  สามมุม  สามเหลี่ยม 
สามแฉก   สามขา   .ถารูป  ๓ เหลี่ยม   มันตั ้งได  มันไมลม   มันไมกลิ้ง  แลว 
มันมั่นคง  ;  ดูสามขามันมั่นคง  มันเพียงพอ  มันไมนอย  มันไมมาก  มันไมลมได 
เพราะมันมี ๓ ขา  .  ฉะนั้นเราจะถือวามัน  เปนที่พึ่ งได  ;  เพราะตัวมันเองก็ไมลม; 
ถาตัวมันเองก็ลมเสียแลว  จะไปพึ่งอะไรได.  นี้เลข  ๓ มันมีอะไรนาประหลาด  นา 
อัศจรรยอยูอยางนี้  ;  จึงถูกนําไปใชในศาสนา  หรือในลัทธิอะไรตางๆในฐานะเปน 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์. 

 
ถาเรา ดูโดยอุปมา  ก็ดูเหมือนอยางวาไม  ๓  ขา  คือไม  ๓  อัน  มาพิง 

กันอยู  ก็อยูได.  อุปมาของพระรัตรนตรัย  ก็เคยมีอุปมาดวยไม ๓ อัน  นี้เหมือน 
กัน:  สามอันพิงกันอยู  สัมพันธกันอยู.  ก็ตั้งอยูได  คนที่เคยเปนลูกเสือ  ก็เคยถือ 
ไมพลอง  ซึ ่งเมื ่อใหเขารวมกัน  ๓  อันอยางนอย  มันก็ยืนอยู ได;  สองอันไมได 
เกินกวา  ๓  อันก็ยังได;  แตมันเกะกะ  มันไมเรียบรอย  แลวสู  ๓  อันไมได. 
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คนที่เคยเปนลูกเสือแลว  ก็จะเขาใจความขอน้ีได.  เมื่อเด็กๆอาตมาก็ 
เคยเปน  มันยังจําไดอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้;  จึงอยากจะเอามาใชในการอุปมา  คือมัน 
สัมพันธกันระหวางสิ่งทั้ง  ๓ นี้แลว;  มันก็เกิดผลนาอัศจรรย  คือมันอยูได  มันลึกซึ้ง 
มันแนนแฟน  มันมีความสําคัญ  จนเปนที่พึ่งได. 

 
เดี๋ยวนี้เราจะใชใจความของคําวา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปน 

ไม   ๓  อันอิงกันอยู :  สําหรับ  พระพุทธ   หรือ พุทธศาสตร นั้น   เราเล็งถึง ความรู, 
สําหรับ  พระธรรม   หรือ  ธรรมศาสตร นั ้น   เราเล ็งถ ึง การปฏิบ ัต ิ,  ทีนี ้สําหรับ 
พระสงฆ  นั้น  เราเล็งถึง การที่ทําใหทุกอยางสัมพันธกัน. 

 
ขอใหไปทบทวนใหดีวา  พระพุทธเจาตรัสรู  ประธานความรูใหแกเรา 

สําหรับเอามาปฏิบัติ;  ไมใชรูเฉยๆ.  แลวพระสงฆทานชวยใหทําส่ิงเหลานี้สําเร็จ 
ประโยชน  คือ เอามาปฏิบัติ  รับเอามาเปนผูปฏิบัติ  ใหส่ิงนี้มีประโยชนขึ้นมา;  แลว 
ยังทําใหแพรหลาย  สัมพันธกันไปแกทุกคน   ทุกชีวิต.  นี่ เราไดความสั้นๆวา  พระ- 
พุทธเจา หรือพุทธศาสตร นี้คือความรู  พระธรรม  หรือธรรมศาสตร นี้คือการปฏิบัติ 
สวนพระสงฆ  หรือ สังฆศาสตร  นั้น  คือความที่ตองรวมกันกระทํา  เพราะวาอยูคนเดียว 
ไมได  ทําคนเดียวไมได. 

 
ในโลกนี้ไมมีอะไรที่จะทําคนเดียว  หรืออยูคนเดียว  :  ความรูก็ทําให 

ปฏิบัติได,  การปฏิบัตินี้ตองทําใหรวมกันทั้งหมด.  นี่เรียกวา ไม  ๓  อัน  ซึ่งเปน 
อุปมาของพระพุทธ  พระธรรม  และ  พระสงฆ. 

 
ทีนี ้จะดูไม  ๓  อัน  แหงตรีเอกานุภาพ   ทั ่วไปในทุกศาสนา  โดย 

ใจความ  เรามีเวลาที่จะดูไดเพียงใจความ. 
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ถาจะพูดใหสั้นที่สุดพรอม ๆ กัน  เทียบกับไดงาย ๆ  ก็ตองพูดอยางนี้วา 
ตรีเอกานุภาพของพุทธศาสนา  เรานั้น  คือ ผูรู  แลวก็ ส่ิงที่ทานรู  แลวก็ ผูที่ทําให 
โลก  ไดรับประโยชนจากสิ ่งนั ้น.  พระพุทธเปนผู รู ,  พระธรรมคือสิ ่งที ่ทานรู, 
พระสงคคือผูที่ทําใหโลก  ไดรับประโยชนจากสิ่งนั้น;  นี่ในพระพุทธศาสนาเรามีตรี- 
เอกานุภาพ.  คืออานุภาพ ๓ อยาง  ที่รวมกันเปนสิ่งเดียว  อยางนี้. 

 
ทีนี้ใน ศาสนาคริสต  หรือศาสนาที่เนื่องกัน  เชน ศาสนาอิสลาม  ซ่ึงมี 

พระคัมภีร็เดิมรวมกัน  อยางนี้  เขาก็มีปฐมเหตุ  คือพระเจา.  ปฐมเหตุคือพระเจา 
และ มีพระจิต  พระวิญญาณ   คือสิ่งที ่จะชวยโลกได;  แลวก็ มีพระบุตร  คือผูที่ 
ทําใหโลกไดรับ  หรือไดมีสิ่งนี้  จนเอาชีวิตของพระองคเขาแลก  คือพระเยซู. 

 
มีปฐมเหตุ  นี่ เขาชอบอางถึงอํานาจสูงสุด  เพื่อใหคนสนใจวา  มัน 

เปนสิ่งที่ไมมีใครตานทานได  ฉะนั้นตองยอมรับ.  แลว ในปฐมเหตุ นั้น  มีสิ่งซึ่งจะ 
ชวยโลก ได  คือ พระจิต  หรือพระวิญญาณ  ของพระเจา นั้นเอง  พระจิตหรือพระ- 
วิญญาณ   ก็มาสูมนุษยโดยพระเยซู  พระบุตร นี่เปนสื่อ.  ฉะนั้นตรีเอกานุภาพ 
ของคริสตเตียน  ก็มีอยูอยางคลายกันของพระพุทธเรา  ของอิสลาม  เปนตน  ก็วาไมตอง 
อธิบาย  เพราะมีพระคัมภีรเดิมรวมกัน  นี่ก็ไดพูดแลว. 

 
ที่นี้ของ ฮินดู  มีผูสราง  มีผูควบคุม  มีผูเปล่ียนรอบ  หรือเปลี่ยนฉาก 

มันจึงเปนไปไดเรื่อย  ไมมีที่สิ้นสุด  นี่  ตรีเอกานุภาพของฮินดู  ซึ่งเขาเรียกวา  ตรีมูรติ. 
 

ในพระพุทธศาสนา เรานี่  ก็พูดถึง ส่ิงที่สราง  เชน อวิชชา ก็ได  อะไรก็ได, 
สังขารก็ได,  ในฐานะที่เปนผูสราง  มีอํานาจสราง.  ผูควบคุมก็เชน  กฎของกรรม 
 

www.buddhadassa.in.th

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



ตรีรัตนศาสตรสากล ๑๗๗

ใหทุกอยางเปนไปตามกฎแหงกรรม.  ผูเปล่ียนก็คือกฎ  เชน  ความดับลงไปตาม 
เหตุตามปจจัย  ในคราวหนึ่ง ๆ มันก็มีเปนรอบ ๆ เชน  ปฏิจจสมุปบาท  เปนรอบๆ หรือ 
อะไรก็ตามเถอะ  กลาวไดวา  มันมีเปนรอบ  ๆ. 

 
แม โลกแผนดิน นี้ก็เหมือนกัน  เราอาจจะกลาวได ตามหลักแหงพุทธ- 

ศาสนาวา  มันก็ มีเปนรอบ ๆ  :  มีผู สราง  มีผู ควบคุม  มีผู ป ดฉาก,  แลวก็มี 
สรางขึ้นมา  แลวก็ควบคุม  แลวก็ปดฉาก;  นี้  ตรีเอกานุภาพ  ซึ่งมันมีความหมาย 
วา  เปนสิ่งที่มีอํานาจสูงสุด  รุนแรง  ตานทานไมไหว  ยอมรับเสียดีกวา. 

 
อยากจะมองดูไกลออกไปอีกหนอยหนึ่ง  ถึงลัทธิปญญาสูงสุด  ไมเกี่ยว 

กับศาสนาก็ได  เชน  ลัทธิเตา  ใครจะเรียกเตาวาศาสนาก็ไดตามใจ;  แตดูเหมือนเขา 
ไมตองการใหเรียก.  แมเตา ลัทธิเตา  มันก็มี ตรีเอกานุภาพ;  แตมาเหนือเมฆ 
กวาใคร ๆ ทั้งหมด  คือ  เตาตัวเดียวเปนไดหมดทุกอยาง  ไมวาอะไร  เปนเตาหมด 
เชนเดียวกับคําวา  ธรรมในพุทธศาสนานี้  เปนไดทุกอยางไมวาอะไร. 

 
อยางเตาจะพูดวา  ทีแรกไมมีอะไรเลยนอกจากเตา,  แลวก็มีอะไร ๆ ออก 

มาจากเตา,  แลวก็มีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ดวยอํานาจของเตา;  เปนเตาไปหมด. 
ถาใครมองเห็นสิ่งนี ้  ก็คือเห็นธรรมอันลึกซึ ้ง  นั่นเอง;  ก็เปนอันวา  ไมตอง 
พูดตอไปอีกก็ได  ถึง  "ตรีเอกานุภาพ"  อันอื่นมันจะไมแปลกไปจากนี้. 

 
.....            ......            .....            ..... 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๑๗๘

พิจารณาดูวาคําใดจะเหมาแกทุกศาสนา. 
 
ทีนี้เรามีศาสนาหลายศาสนา  เราจะออมชอมกันอยางไร  วาจะใชคําไหน? 

มันก็ ควรจะใชกันได  จากทุกศาสนา  หรือทุกคํา  ที่มีอยูในศาสนาไหน  ที่มันมี 
เหมาะเจาะ.  ถาพูดกันตามจริงแลว  คําวา  "ตรีเอกานุภาพ"  ของคริสเตียน  นั่นแหละ 
เหมาะที่สุด  แตมันแหงแลง  หรือวามันไมมีลักษณะดึงดูด.  ชาวพุทธ เราจะเรียกวา 
ตรีรัตนะ  คือ  ดวงแกวทั้ง  ๓  ประการ  :  รัตนะที่แปลวาแกวอยางนี้  มันไมไดหมาย 
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 
ในทางสติปญญา;  ไมใชจะเอามาขาย  กะรัตละเทานั้น  กระรัตละเทานี้  มันเรื่อง 
บา.  คําวา  "รัตนะ"  ที่แทจริง นั้น  หมายถึงส่ิงที่จะทําจิตใจของบุคคลนั้น  ใหเปน 
สุขที ่สุด  จึงเรียกวา  "รัตนะ".จะใชคําวา ตรีรัตนะ  อธิบายใจความใหถูกตอง 
ก็เปนที่ยอมรับกันไดทุกศาสนา แนนอน. 

 
แตเดี๋ยวนี้  อยากจะขอใหระลึกถึงขอเท็จจริงอะไรบางอยาง;  ถาเราจะใช 

คําวาแกว  ๓  ดวง,  ศาสตรนี้คือแกว  ๓  ดวง;  พวกเยาวชนจะสั่นหัวกระมัง  เพราะ 
คําวาแกว  ๓  ดวงนี้  จะเรียกวามันเกา  เกาคร่ําเสียแลวกระมัง  ที่สมัยนี้เขาเรียกกันวา 
เชยเต็มทีแลวกระมัง.  พอพูดวาแกว  ๓  ดวง  นี้มันจะเอียนกันเสียแลวกระมัง.พุทธ- 
บริษัทที่นั่งอยูที่นี่  ก็จะเอียนเรื่องแกว  ๓  ดวง  กันแลวกระมัง;  วากันตามความรูสึก 
ในใจกันจริงๆนี้  รูสึกวามันชักจะเอียนๆกันเสียแลว  เพราะมันชินหูโดยไมรูความหมาย. 
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พอไดยินแกว  ๓  ดวง  มันก็เอียนเหมือนกะยาหมอขม ๆ เหม็น ๆ กินแลว 
อาเจียน  เหมือนจะใชสํารอกคนที่ติดเฮโรอีน  ทําใหมันอาเจียนอยางนั้น;  ถาไปใช 
คําวา  แกว  ๓  ดวง.  มันนาเสียดาย  นาสงสารก็นาสงสาร;  ที่วาพุทธบริษัททั้งที 
เอยพูดพร่ําหาแตแกว ๓ ดวง  จนเอียนไปแลว  ไมไดรับประโยชนอะไร.  มันเปน 
ความโงของใคร;  ก็ไปลองคิดดู  ของเดิมมันดี  สูงสุด  ประเสริฐ เทาไร  อยางไร; 
เดี๋ยวนี้มันก็กลายเปนของเอียนไปเสียแลว. 

 
นี่แกว ๓ ดวง  ดีที่สุด;  แตแมในหมูพุทธบริษัท  ก็ชักจะเอียนกันแลว. 

นี้จะเอาไปใหพวกอื่น  ศาสนาอื่น  ลัทธิอื่น  มาถือรวมกันนี้  มันก็เลยมีปญหา;  ก็เลย 
ไมกลาใชคําวา  แกว  ๓  ดวง  เหมือนกับท่ีใชกันจนพร่ําเพรื่อ.  ใชเปนคําบาลีวา 
-ตรีรัตนะ  หรือ ไตรรัตน  หรืออะไรไปกอน;  แลวเราเอาคําวา  "ตรีรัตน"  หรือ 
ไตรรัตนนี่ มาเปนชื่อของศาสตรา  เรียกวา ตรีรัตนศาสตร. 

 
ทีนี้  ดูคําวา  "ตรีศาสตร"  หรือ "ตรีรัตนศาสตร"  กันตอไปอีกสักหนอย. 

ตรีศาสตร มันหมายถึง สามศาสตร;  เม่ือสามศาสตรนี้เอามาทําเปนอันเดียวกัน 
รวมกันเสียใหเหลือหนึ่งศาสตร  ตามลักษณะของตรีเอกานุภาพ  อยางที่วามาแลว. 
 

 
เราก็ตองมองใหเห็นชัดวา  มันมีอยูอยางนั้น  คือจะเอาหนึ่งก็ได,  เอา 

สามก็ได;  เอาหนึ่งมันสะดวกที่จะถือไปพาไป  หรือยึดถือ  หรือบูชาอะไร  มันงาย. 
มันมีหนึ ่ง  เหมือนของอยางหนึ ่ง  ใชทําหนาที ่สําคัญๆไดถึง ๓ อยาง.  เหมือน 
พระพรหม  พระนารายณ  พระอิศวรของฮินดู  นี้  ตั้ง ๓ องค  รวมกันเปนพระเจา 
หนึ่งองค  เปนมหาเทพ,  เปนอะไรก็แลวแตจะเรียก.  ศาสตรที่เราใชแกปญหานี้ 
ก็เหมือนกัน  มัน ๓ ศาสตร:  ศาสตรอันหนึ่ง ทําใหรู,  ศาสตรอันหนึ่ง ทําใหปฏิบัติ 
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ได,  ศาสตรอันหนึ่ง ทําใหรวมกันไดั,  เปนหนวยเดียวกัน  ในระหวางทุกคน.  ฉะนั้น 
รูจักคําวาหนึ่งศาสตร  หรือสามศาสตรนี้ไวใหดี  ๆ. 

 
จะอุปมาดวยสิ่งของ  มันก็ยังพูดยาก;  เชนวา  อาวุธอันหนึ่ง  หรือ 

ศาสตราอันหนึ่งใชได ๓ อยาง  ก็ถูกแลวดวยความหมาย.  แตจะยกตัวอยางศาสตรา 
อะไรนี้มันก็ยาก;  เชนวามีดดาบอันหนึ่ง  จะมาใชตัดศีรษะคน,  หรือวาจะใชฝาน 
หยวกกลวยใหหมูกิน,  หรือจะใชตัดขนมกินนี้  มันยุงยากที่จะอุปมา.  เพราะฉะนั้น 
ก็ไมขออุปมา;  ขอแตใหรูวามันใชประโยชนสําคัญหรือหนาที่สําคัญ  ได  ๓  อยาง 
ก็แลวกัน. 

 
.....            ......            .....            ..... 

 
พิจารณาดูตรีรัตนศาสตรของพุทธบริษัท. 

 
ทีนี้  เราจะไปดูตามสายตาของพุทธบริษัท  ก็ดูโดยหลักวิธีพุทธบริษัท 

วา  พุทธศาสตร  หรือพุทธิ คือความรู  นี้  มันก็เปนศาสตราที่จะตัดความโง.  ทีนี้ 
ธรรมศาสตร  หรือจริยศาสตร  หรือการปฏิบัตินี้  มันก็จะตัดส่ิงที่ปฏิบัติกันไมได 
หรือไมมีการปฏิบัติ.  ที่นี้สังฆศาสตร  หรือสัมพันธศาสตร  ที่เราเรียนมาแลวในการ 
บรรยายครั้งกอนนี้  มันจะตัดปญหาที่วา  โลกนี้มันไมสงบสุข  มันรวมกันไมได  มัน 
เขากันไมได. 

 
ศาสตรที ่หนึ ่ง  คือ พุทธศาสตร นี้  จะตัดปญหาเรื ่องโง  คือเรื ่อง 

ไมรู วาจะทําอะไร  อยางไร.  ศาสตรที ่สอง  คือ ธรรมศาสตร นี้  จะตัดปญหา 
 

www.buddhadassa.in.th

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



ตรีรัตนศาสตรสากล ๑๘๑

เร่ืองปฏิบัติใหได  เพราะวาเรารูแลวปฏิบัติไมไดนี่  มันมีเต็มไปหมด  แมกระทั่งทุก 
วันนี้;  รูแลวปฏิบัติไมได  ไมปฏิบัติดวย.  และวา สังฆศาสตร นี้  จะทําใหรัก 
กัน  ไมอิจฉาริษยากัน  ใหรวมมือกัน  ใหสหกรณกัน  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางจิต 
ทางวิญญาณ   ทุกทางๆ.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จะกลายเปนศาสตร 
ที่แกปญหาไดหมด;  ถาแยกเปน  ๓  ศาสตร,  ไมแยกกันเปน  ๑  ศาสตร. 

 
เดี๋ยวนี้จะสอนใหเด็ก  หรือยุวชน  รูจักศาสตรนับสิบๆ  รอยๆ  จนไม 

รูวาจะใชอะไรอยางไร  จนเวียนหัว  จนเพอเจอ  แลวก็เฟอ.  เราจะใหเขาสัก 
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. 

 
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. 

 
เมื่อเอามาทั้ง ๓ ศาสตร  มารวมกันเขา  ก็จะเรียกวา  "ตรีรัตนศาสตร 

สากล"  ตรีรีตนศาสตรสากลอยางที่เรียกชื่อเอยขึ้นมาตอนตน  ;  แลวก็เช่ือวา  ทาน 
ทั้งหลายไมเขาใจ  นี้อธิบายมาเปนพักหนึ่งแลว.  อธิบายมาพักหนึ่งแลว  นี้ก็พอจะ 
เขาใจ  วาอาตมาหมายความวาอยางไร.  ที่เรียกวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล" 

 
ตรีรัตนะ  ก็แปลวานาพอใจ  นายินดีอยางยิ่ง ๓ ประการ,  แลวศาสตร 

ก็คือ  ศาสตรา – อาวุธ  ตรีรัตนศาสตร  ก็คือ ศาสตรที่นาพอใจ  นายินดีอยางยิ่ง 
๓ ประการ  แลงจะเปน สากล  ใชแกทุกคน  ทุกชาติ  ทุกประเทศ  ทุกศาสนา; 
เดี๋ยวก็จะลองวาตอไป. 

 
พุทธบริษัทตองเขาใจตังเองกอนเขาใจผูอื่น. 
 
ทีนี้เพื่อเขาใจไดดีขึ้น  เราก็จะดูกันในวงพุทธบริษัทโดยเฉพาะ  ตอไปอีก 

หนอย;  ทําความเขาใจตัวเองใหไดเสียกอน  จึงจะไปเขาใจผูอื่นได.  จะตองแก 
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ปญหาของคนใหไดเสียกอน  ;  จึงจะไปชวยแกปญหาของคนอื่นได.  นี่มัก 
จะมองขามอยางนี้  มันจึงทําอะไรไมได,  หรือแกปญหาไมได. 

 
สําหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะ  ก็จะตองทบทวน  เกี่ยวกับพระพุทธ 

พระธรรม  พระสงค  ตอไปอีกที. 
 
เกี ่ยวกับ พระรัตนตรัย  ในนามของตรีรัตนศาสตรสากลนี้  ขอให 

เขาใจวา  มัน เปนเพียงคําพูดอีกแบบหนึ่ง  บัญญัติคําขึ้นมา  ใหรวบรัด;  แต 
สามารถที่ จะทําให  เขาถึงส่ิงนั้นๆ ยิ่งกวาแตกอน.  คือวา  กอนนี้เรารูจักพระ- 
รัตนตรัยผิวเผินเกินไป  :  ไดแตปากวา  ทองกันเหมือนกับสวดมนต  เอาชื่อของพระ 
รัตนตรัยมาออกชื่อเปลา  ๆอยางโงเขลา  ซึ่งเปนบทหามไวในคัมภีรของพวกยิวสมัยโมเสส 
วาอยาเอาชื่อพระเจามาออกชื่อเปลาๆ คนโง  คนบา  คนทําบาปเอาชื่อพระเจามาออก 
ชื่อเปลาๆ  โดยไมมีความหมาย  โดยไมสําเร็จประโยชนอะไร  มันเปนอยางนั้น. 

 
นี่ชาวพุทธทั้งหลายก็ระวังใหดี;  อยาไดออกชื่อ  พระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ  เปลาๆ,  ออกกันเหมือนอยางนกแกวนกขุนทอง.  มัน ตองมีจิตใจที่เขาถึง 
เมื่อปากวาพระพุทธ  ใจตองเขาถึงพระพุทธ  :  รูความหมายของคําวา  พระพุทธ, 
หรือกําลังไดซึมทราบ  ในพระคุณของพระพุทธอยูทีเดียว  ;  อยางนี้เรียกวา  "เขาถึง". 
นี่เพื่อใหเขาถึงยิ่งขึ้นไปอยางนี้  เราจึงใชคําวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  เปนการพูดอีก 
แบบหนึ่ง;  มันจะสําเร็จประโยชนยิ่งกวาที่แลวมา. 

 
เพราะเหตุอะไร?  จะตอบวา  เพราะเหตุสัก  ๒-๓  อยาง  เชนวา จะทํา 

ใหมีการถึงพระรัตนตรัยกันจริง ๆ ,  และ เปนพระรัตนตรัยที่แทจริง. 
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เราไมถึงพระรัตนตรัยท่ีแทจริง  นี่ก็นาเศราอยางยิ่ง;  แลวการถึงนั้นก็ 
ไมจริง  เชนถึงแตปาก.  มันก็เลยเปนเรื ่องเหลวไหล  ๒  ชั้น  :  การถึงก็ไมจริง, 
สิ่งที่ถึงนั้นก็ไมใชสิ่งที่จริง.  ทีนี้มาปรับปรุงกันเสียใหม  ใหมันจริง  ๑๐๐  เปอรเซ็นต 
ตามหลักเกณฑของธรรมชาติ  ที่มันเปนความจริง.  นี้เรียกวา  ผลของการที่เรา 
ปรับปรุง  ใหมันที่การถึง  หรือ การเขาใจ. 

 
หรือจะมองดูอีกขอหนึ่ง  อีกขอหนึ่งก็วา  ไมทําใหพระรัตนตรัยเปนหมัน 

หรือสักวาเปนพิธี. 
 
การพูดอยางนี้  ถาฟงไมดี  จะเปนการพูดหยาบคาย  พูดดูหมิ่น  พุทธ- 

บริษัทกันเอง,  หรือพูดเพื่อการทําลายไปแลวก็ได.  แตอาตมาไมไดมีเจตนาอยางนั้น 
มีเจตนาจะรื้อฟนปรับปรุง  ตัวเองหรือพวกเราเอง  ใหไดรับประโยชน  จากความ 
เปนพุทธของเราเองนี้กอน  ใหถึงที่สุดดวย;  แลวใหมีความเหมาะสม  ที่จะไปรวม 
หรือไปสัมพันธกันกับกลุมอื่น  หรือศาสนาอื่นดวย  โดยไมมีขอท่ีจะกีดขวาง  หรือ 
กระทบกระทั่งกัน  แมแตประการใด.  เราจะตองทําใหพระรัตนตรัยของเรา  ไม 
เปนหมันตอเราเสียกอน. 

 
เดี๋ยวนี้ เรามีอยางที่ เรียกวาเหมา ๆ กัน  เหมาๆ เอาเอง วา  เทานี้เอง  พอ 

แลว  สําเร็จแลว  ถึงที่สุดแลว;  แตมันเปนเพียงพิธีรีตองเสียมากกวา.  พิธีรีตอง 
นี้อาจจะสําเร็จแลว  อาจจะเต็มท่ีแลว;  แตตัวจริงยังไมได.  ฉะนั้นไปปรับปรุงกัน 
เสียทุกคน  วา ใหมีพระรัตนตรัยที ่แทจริง  และใหการถึงนั ้นถึงจริงๆยิ่งขึ้น 
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 

ตอไปอีก;  เพราะคนสมัยนี ้  ถายากหนอยแลวก็ไมเอา;  ไมเหมือนกับสมัย  ปู 
ยา  ตา  ยาย  ไดโนเสารเตาลานป  ก็ตามใจ  แลวแตจะเรียก. 

 
คนสมัยโนนเขายิ่งยากจะยิ่งชอบ,  ยิ่งยากจะยิ่งชอบ,  ยิ่งลําบากมากยิ่งไดบุญ 

มาก.  แตเด็กๆสมัยนี ้ มันไมเอา;  ยิ่งยากสักหนอย มัน ยิ่งไมเอา,  มันไปตาม 
กนพวกฝรั่ง.  พวกฝรั่งเขามีเครื่องทุนแรงมีอะไร  ที่ทําใหไมยากไมลําบาก.  พวก 
ฝร่ังบวชในพุทธศาสนาไมได  เพราะมีวินัยหลายอยาง  ที่ทําใหเขารูสึกยุงยากลําบาก 
เขาจึงไมบวช;  หากจะบวชสักหนอย  ก็บวชเพียงเปนเณรเทานั้นแหละ.  เขาเกลียด 
ความยากลําบากของวินัย  ของอะไรตางๆ. 

 
อาตมาเคยสอบถามเขาหลายคนแลว  มันเปนอยางนี้  วาคนสมัยนี้  มัน 

ไมชอบยาก;  พวกฝรั่งนํา  พวกไทยก็ตามกน  คือไมชอบยาก,  มันก็เลยทิ้งสิ่งที่ 
ปู  ยา  ตา  ยาย  เคยประพฤติเคยปฏิบัติ  :  เขาเคยเผชิญกับความยาก  ยิ่งยากยิ่งชอบ,  ทํา 
ไดยาก  ก็เรียกวายิ่งเกง.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนี้นะ;  เราเคยทําถูกมาแลว. 
 

แตเดี ๋ยวนี ้ม ันไมไหวแลว  กับคนสมัยนี ้;  มันก็ ตองคอยๆหาอุบาย 
หาชองทางอะไรหลายๆอยาง  ที่อยาใหมันยากนัก;  ฉะนั้น จึงคิดคนหาอุบายอยาง 
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นี้ขึ้นมา.  แลวยังมีความมุงหมายกวางออกไป  ระหวางศาสนา  เพื่อคนทั้งโลกดวย; 
เราจึงตองมีการพูดอีกแบบหนึ่ง. 

 
แมศาสนา  เราก็ ตองปรับความเขาใจ เรื่อง  "ตรีเอกานุภาพของทุกศาสนา" 

ใหมันเขากันได   จนจะกลาวไดวา  มันเปนศาสนาเดียว.  ฉะนั้นเรา จึงมีการพูดอีกแบบ 
หนึ่ง  ซึ่งไมเคยพูด  เชนอยากจะขอรองใหใชคําวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  ดังนี้เปนตน. 
 

ทีนี้อยากจะใหพุทธบริษัทดูตัวเองตอไปอีก  วาการพูดเสียใหมให 
รัดกุม  ใหชัดเจน  ใหดิ้นไมได  ใหสําเร็จประโยชน นี้จําเปน .  พุทธบริษัท เรา, 
เรียกวา ยังไมคอยจะมองอะไรใหถึงที่สุด  เพราะมันมีความเชื่อพอเสียแลว;  ยิ่งตอง 
ร้ือฟนในเรื่องที่มองอะไรไมมองจริง  มองไมถึงที่สุด  แลวก็ มองขามๆไปนี้  มา 
พิจารณากันใหม. 

 
ขอใชคําวา  "มองขามๆไป"  นั่นแหละตัวรายกาจที่สุด  ตัวอันตรายที่สุด. 

อยามีอะไรอยางที่เรียกวามองขามๆไป  หยิบมามองดูใหม  แมวาสิ่งนั้นเคยมองมาแลว 
เพราะวาเราไมเคยมีวิธีมองที่ดีก็ได .  ทีนี้เมื่อเรามีวิธีมองที่ดีแลว  เราก็ควรจะหยิบมัน 
ขึ้นมามองดูใหม. 

 
เรานับถือพระพุทธเจากันอยางไร. 

 
เอา,  ลองสังเกตดูวา  พวกเราเคยมองอยางไร?  เคยยึดถืออยางไร?  เคย 

ทําไปพอเปนพิธีอยางไร?  เชนคําวา พระพุทธเจา  หรือคําวาพุทธะ.  เราไมได 
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มองในลักษณะที่วา  เปนความรูของธรรมชาติ,  เปนความรูของโลก,  เปนความรูของ 
มนุษย,  เปนความรูที่จะชวยมนุษย,  เรามัวทองแตวา  "อิติป  โส  ภควา"  ไมรูกี่รอย 
กี่พันหน;  มันก็หลับตาทองก็ได  แลวก็ไมรูวาวาอะไร. 

 
ทําไมจิตใจจะไมมองใหลึก  ถึงวา  มันเปนอะไรก็ยากที่จะเรียก;  เชน 

เดียวกับพระเจา  เราไมรูวาจะใชคําอะไรเรียกทาน;  มันเปนภาวะ  หรือวาเปน 
ธรรมชาติ,  หรือเปนอะไรก็ตาม  ซึ่งเปนตัวความรู  ที่จะแกปญหาตางๆได  ที่จะชวย 
มนุษยได  ที่จะดับทุกขได  นี่มันเปนเพียงสวนหนึ่งของความรูทั้งหมดนะ.  ความรูทั้งหมด 
มันมากกวานั้น  อีกหลายรอยหลายพันเทา.  เดี๋ยวนี้เราเอามาแตความรู  ที่จะชวยดับ 
ทุกขของมนุษยได. 

 
เราก็ควรจะเขาถึงตัวจริง  ไมเพียงแตปากทอง  "พระพุทธเจาเปนผูรู  เปน 

ผูตื่น  เปนผูเบิกบาน"  เอา,  ลองวาดูสักพันครั้งสักหมื่นครั้งซิ  จะมีผลอยางไร. 
 
ฉะนั้น  เดี๋ยวนี้  ไปทําจิตใจกันเสียใหม  ใหเขาถึงสภาพอันนั้นจริงๆ  : 

สภาพที่เปนความรู  สภาพที่เปนผูรู  คร้ังรูแลวตองตื่น  เหมือนกับต่ืนจากหลับ;  คร้ัน 
ไมงัวเงียแลว  มันก็เบิกบาน  อยางนี้.  ที่จริงมันอาจจะมีในเรา,  เราๆนี้แหละ  ;  ถา 
เราทําใหถูกวิธี  แลวก็จะมีสภาพอยางนี้  เกิดขึ้นในเราทุกวันทุกคราวที่เราบูชาพระ 
สวดมนตเชาสวดมนตเย็น.  แตเราก็มองขามไป  ไปยึดติดอยูที่ปากวา  ,  หรือวาทําพิธี 
แลว  มันก็แลวกับไป  ทุกวันๆ. 

 
หรือ บางทีเราจะมองแคบ  จนถึงกับวาพระพุทธเจา  องคที่เปนเจาของ 

ศาสนานี้  มีพระนามวาโคตมะ  เกิดในโคตรศากยะ  เจาะจงองคเดียวเทานั ้น; 
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เทานี้มันก็แคบเทาไร.  พระพุทธเจามีกี่รอยกี่พัน,  หรือใครที่เปนผูรูอยางนี้  มีสัก 
กี่หมื่นกี่แสน  ความรูหรือผูรู  มันมีความหมายอยางไร  เทาไร  กวางขวางเทาไร.เดี๋ยวนี้ 
เราเจาะจงเอาพระพุทธเจาพระองคนี้  วานิพพานแลวสองพันกวาปนี้. 

 
หนักๆเขา  ขี้เกียจเขาก็เลยยึดเอาของที่แทนทาน ;  เชน  รางกาย 

ของทาน  ในประเทศอินเดียสมัยโนน  ,  หรือวาพระพุทธรูป สมัยนี้  หรือวาอะไรก็ตาม 
ซึ้งลวนแตเปนของแทนๆ;  แลวเราก็ยึดติดอยูที ่ของแทน  ตันอยูที ่นั ่น  ไมเลยไป 
ถึงตัวจริง.  นี ่เรียกวา   มองไมเห็น ,  แลวก็ มองขามความหมายที ่สําคัญ   ไป 
ยึดถือเปลือก  หรือสัญลักษณ  หรืออะไรก็ตาม  ที่ยังไมใชพระองคจริง. 

 
ขอใหเลื่อนชั้นเหมือนที่ไดเคยพูด  ทุกๆคราวที่ขึ้นปใหม,  ทุกๆคราวที่ 

เขาพรรษา  วาพุทธบริษัทเราจงเลือกชั้นเถิด;  จงเลื่อนชั้นเถิด;  โลกนี้มันว่ิงหมุนจี๋ 
ยิ่งกวาเกามาก  เรารีบเล่ือนชั้นเถิด.  นี้ตัวอยาเกี่ยวกับพระพุทธเจา  พอสมควรแลว. 
 

.....            ......            .....            ..... 
 

เรานับถือพระธรรมกันอยางไร. 
 
ทีนี้พูดถึง  พระธรรม บาง  ธรรมะหรือพระธรรม.  อาตมาบอกวาปทานุกรม 

แปลคํานี้วา  หนาที่. 
 
เจาของภาษาเดิมในประเทศอินเดีย  เขาแปลคํานี้วาหนาที่  ;  เราก็ มัวแต 

ทองวา  "สวากขาโต  ภควตา  ธัมโม "  ก็ไมรูกี่รอยกี่พันครั้ง,  แลว ไมไดสํานึกถึง 
หนาที่  ที่เราจะตอองปฏิบัติ. 
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ธรรมะ แปลวา  หนาที่  ที่ส่ิงที่มีชีวิตจะตองปฏิบัติ  ใหชีวิตนั้นรองได; 
จํากัดความอยางนี้  มันดิ้นยาก  และมีประโยชน.  อยาหาวาใชคําใหม ;  ใชคําเกา 
นั่นแหละ.  ความหมายเกา  แตพูดกันดวยภาษที่เขาใจกันไดเร็ว ๆ วา  "ธรรมะนั้นคือ 
หนาที่  ที่ ส่ิงที่มีชีวิตจะตองประพฤติหรือทํา" ;  มิฉะนั้นมันจะตองตาย,  มิฉะนั้น 
มันจะรับทุกขเจียนตาย,  หรือมิฉะนั้น  มันจะอยูดวยความทุกขลําบาก  ไมนาชื่นอก 
ชื่นใจอะไรเลย. 

 
พอนึกถึงธรรมะก็นึกถึงหนาที่;  แลวก็ทําหนาที่อยางที่จะตองทําในกรณี 

ของตน  เปนคน ๆ ไป.  ความหมายของธรรมะที่แทจริงอยางนี้  เรามองขาม ;  เพราะ 
วาเราเปนคนเอาเปรียบ ;  เพียงแตวาสวด  "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. 

 
มนตรานี้  อาตมาไมคอยชอบ;  แตชอบ  ศาสตรา  คือ  มันมีคม  แลว 

มัน  ตัดได  แลวปญหามันจะหมดไป   ความทุกขมันจะหมดไป .  ใครชอบ 
มนตราก็ตามใจ  เอาไปตามเดิม;  เราก็แยกทางกันเดิน  :คนหนึ่งมันจะชอบศาสตรา; 
มันจะตองตัดปญหาได,  แลวโดยเฉพาะสมัยนี้  เวลามันไมคอยทา. 

 
.....            ......            .....            ..... 
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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. 

 
ขอใหนึกเสียใหมวา  คําวา  "สงฆ"  หรือ  "พระสงฆ"  นี้  มาจากคําวา 

"สังฆะ"  ซึ่งแปลวาหมู  หมูหรือพวก  หรือกอง  ไมใชคนเดียว;  แลวความ 
หมายมันไมไดหยุดอยูที่หมู  หรือพวก  หรือกอง.  ความหมายมันลึกลงไปถึงสิ่งสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งทําใหเกิดการอยูกันอยางเปนหมู  เปนพวก  เปนกองได  โดยสะดวกสบายและผาสุก. 
 

อยางพระสงฆนี้  อยาเอาที่ตัวฝูงของพระสงฆซิ.  เอาตัวถึงธรรมะอะไร 
ที่ทําใหพระสงฆอยูกันไดเปนฝูง  เพราะคําวา  สังฆะ  แปลวา  ฝูง  มันไมหยาบคาย 
อะไรหรอก  พระบาลีก็เปนอยางนั ้น  อะไรที ่ทําใหอยู กันไดเปนหมู   เปนคณะ 
โดยความผาสุก;  นี่แหละคือความหมายของคําวาสังฆะ  ในภาษาธรรม. 

 
ถาภาษาคน  ภาษาชาวบาน  ภาษาลูกเด็ก  ๆ  มันก็หมายถึง  คนนุงเหลืองหม  

เหลือง  แลวบางทีก็ทะเลาะวิวาทกัน  ตอหนาพูดจากันดี  แตในใจมันก็คิดอิจฉาริษยา 
จะฆากันก็มี  อยูในวัดเดียวกันมันก็ยังเปนอยางนี้.  ก็  ดูธรรมที่ทําความเปนพระ- 
สงฆ  มันมีอยูที่ไหน. 
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ฉะนั้น  อยามองขามไป  ตองนึกถึง  ธรรมะ  หรือคุณธรรม  หรือ  การ 
ประพฤติปฏิบัติ  หรือ เจตนารมณ   หรืออะไรก็ตามแลวแตจะเรียก  คํานี้มันไมสําคัญ 
แตวาสิ่งนั้นมันจะทําใหสําเร็จประโยชน  ในการที่จะอยูกันเปนหมูเปนคณะได.  เพราะ 
วาเราอยูคนเดียวในโลกไมได  เพราะวาเราจะทําอะไรใหสําเร็จประโยชนยิ่งๆขึ้นไป 
โดยคนคนเดียวมันไมได  มันเปนปญหาของโลกทั้งโลก  มันก็ตองทํากันทั้งโลก. 

 
ทีนี้ทํากันทั้งโลก  มันอิจฉากัน  มันทํากันไมได  มันเอาเปรียบกัน;  มัน 

ก็ ตองมีอะไรสักอยางหนึ่ง  เปนเหมือนกันศาสตราที่คมเฉียบที่สุด  มาตัดส่ิงที่เปน 
กิเลสนี้;  อยาใหมันอิจฉาริษยากัน  อยาใหมันเกลียดชังกัน  อยาใหมันเบียดเบียน 
กัน  ใหมันรักใครเมตตากัน  อันนี้เหละความหมายของคําวาสังฆะ. 

 
เพราะฉะนั้น เม่ืออาตมาไดใชคําวา  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆ- 

ศาสตร  นี้  ก็ขอใหถือวา  เปนคําที่ใหความหมายใหม;  แลวก็อยากจะคานตัวเอง 
วา  ไมใชความหมายใหม  พูดโงๆไปอยางนั้นแหละ,  แตเพราะมันเปนคําใหมสําหรับ 
พวกผูฟง  หรือทานทั้งหลาย  ก็ตองใชคําวา  "ใหม". 

 
ที่จริงมันก็ไมใชใหม  มันเปนเกา  เกาอยางเดียว  เกามาแตดั้งเดิม; 

มันมีความหมายอยางนี้  แลวเมื่อไมมีใครมอง  มันก็ไมรูจัก.  พอคนมาพูดใหฟง  ก็ 
หาวาใหม - ใหม;  เชนเดียวกับ เรื่องความวาง นี้  หาวา  วาเอาเอง,  พูดเอาเอง, 
พูดใหม ๆ หยก ๆ  นี้.  ไมรู วา เรื่องความวางนั้น  มันคือคําของพระพุทธเจาใน 
พระไตรปฎก  จะทุกใบทุกหนา. 
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ฉะนั้น  ความหมายอะไร  ที่เอามาพูดใหฟง  ที่มันแปลออกไปนั้น;  ไมใช 
ของใหม  ไมใชของแปลก,  เปนของเกาอยางยิ่ง  ที่ดีอยางยิ่ง  ที่เดิมแท.  แตวายัง 
ไมเคยไดยินไดฟง  :  ฉะนั้นเอามาใหไดยินไดฟง  มันก็สําเร็จประโยชน. 

 
นี่แหละคือความหมายของพุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  ที่จะ 

เอามาใชกันในรูปของศาสตรที่เปนศาสตรา;  แลว จะใชชื่อศาสตรานี้วา  ตรีรัตน- 
ศาสตรสากล,  เปนสิ่งที่เราจะตองชวยกันใหเยาวชนรูจัก. 

 
เจตนาของการบรรยายชุดนี้  จะพูดแตเรื่องเยาวชน  เหมือนอยางที่ไดพูดมาแลว 

โดยหัวขอวาเยาวชนอยางนั้น  ยุวชนอยางนี้.  ตรงนี้ขอแทรกเรื่อง  ตรีรัตนศาสตร- 
สากล  ใหละเอียด;  แตแลวมันก็เพื่อเยาวชนอยูนั่นเอง.  เพราะวาเยาวชนจะตอง 
มีสิ่งนี ้  เยาวชนสมัยปจจุบันนี ้  จะตองมีสิ่งนี ้  จะตองรูสิ ่งนี ้  และใชสิ่งนี ้ใหเปน 
เขาจึงจะสรางตัวเองได;  หรือวาเราจะสรางเยาวชน  ที่เปนอภิชาตบุตร  เปนอาชาไนย- 
บุรุษ  หรือบุรุษอาชาไนย  ที่จะทําโลกนี้ใหมันรอดได  ขอใหฟงใหดี  ๆ. 

 
.....            ......            .....            ..... 

 
เมื่อไรทุกคนจะเขาถึงพระรัตนตรัยตัวจริง. 

 
ทีนี้เพื่อจะใหมันจํางายหรือลืมยาก  ก็อยากจะเอยถึงเรื่อง  ขอใหทุกคนลอง 

ถามตัวเองดู,  ใหทุกคนนะ,  ที่นี ่หรือที่ไหนก็ตามเถอะ;  ถามตัวเองดูวา  เมื ่อไร 
จึงจะเรียกวา   เราถึง  หรือเรามีพระรัตนตรัยโดยแทจริง ;  เมื ่อตะกี ้พ ูดหลาย 
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ครั้งแลว  วาเราตองมีพระรัตนตรัยจริง  แลวก็มีจริง  ถึงจริง  ซึ่งพระรัตนตรัยอันแทจริง. 
เดี๋ยวนี้ก็เอามาพูดโดยเฉพาะขอน้ี;  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 เราจะมีพระรัตนตรัยที่แทจริง  เมื่อเราใชศาสตรา  ที่เรียกวา  พุทธศาสตร 
ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  นั่น  ไดสําเร็จ  ก็เปนตัวจริงขึ้นมา. 

 
จริงนี้มันก็หลายระดับ  อยางนอยก็สัก  ๒  ระดับ  วาจริงอยางสมมติที่ชาว- 

บานเขายอมรับกันวาจริง,  นี้มันก็อยางหนึ่ง  ก็เรียกวาจริงสมมติ  หรือ  สมมติสัจจะ. 
ทีนี้จริงอยางแทจริง  คือจริงของธรรมชาติ  อันเปนปรมัตถสัจจะ;  อยางนั้นไมมี 
ใครสมมติ  ธรรมชาติมันบัญญัติเอง  มันเปนอยูเอง  แกไขไมได  ไมมีใครบัญญัติ  แลวก็ 
ไมมีใครแกไขได  ธรรมชาติมันตายตัวอยางนั้น.  เชนความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ไมตองมีใครบัญญัติ  ธรรมชาติมันเปนเอง;  มีแตผูรูกฎธรรมชาติอันนี้  แลวนํามา 
สอน  ไมใชทานบัญญัติ  หรือบังคับธรรมชาติได;  อยางนี้เรียกวาจริงโดยธรรมชาติ. 
 

ทีนี้ถาพูดวา  จริง  ก็ตองเล็งถึงจริงโดยธรรมชาติกอน,  แลวที่ถัดมา 
มันจะจริงอยางสมมติ;  เขากันไดกับจริงอยางสมมติหรือไมนั้น  มันอีกเรื่องหนึ่ง. 
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ตองดูใหดี ๆ  เพราะวา  สมมติ  หรือ บัญญัติ นี้  เขา เอาบุคคลที่จะรับประโยชน 
นั่นแหละ  เปนหลัก เปนเกณฑ.  เพราะฉะนั้นเขาจะบัญญัติสําหรับเด็กๆก็ได, 
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. 

 
ทีนี้เมื่อ เขาถึงความจริงโดยปรมัตถไมได  ก็ตองอาศัยจริงโดยสมมติ 

หรือโดยบัญญัตินี้ ไปพลาง;  ฉะนั้นจึงมีกฎเกณฑที่จะใชกับเร่ืองนี้  วาถามันพอมอง 
เห็นได  คือเห็นวาสําเร็จประโยชนได  แลวก็เอาไปกอน  โดยอาศัยเหตุผลทางตรรก- 
วิทยาก็ได,  แมที่สุดแตทางปรัชญาก็ได.  ถาหากวา  มองเห็นประโยชนลงไปจริงๆ 
วา  มันไดแนในเมื่อทําอยางนี้แลว  ก็ใชไดเหมือนกัน;  แตอยางนี้ไมใชจริงแท  ไมใช 
จริงสูงสุด  ยังตองอาศัยการคํานวณ  หรือวาอาศัยเหตุผล  สามัญชนต่ําๆเขารูสึก  ก็เปน 
จริงอยางสมมติไปกอน.  มันชวยไมได  ที่ลูกเด็กๆมันจะตองเปนเด็กๆไปกอน  ตอง 
มีอะไรจริงอยางลูกเด็กๆไปกอน  แลวก็สูงขึ้นไปเองตามลําดับ. 

 
ทีนี้สําหรับพุทธบริษัทเรานั้น  ขอใหดูอีกแงหนึ่งวา  มันเหมาะสมกับพุทธ- 

บริษัทหรือไม?  ถาเหมาะสมกับพุทธบริษัทแลว  ก็ตองถือวาจริง;  เพราะมันเหมาะ 
สมกับพุทธบริษัทแลว.  ถาจะถือเอาความหมายวา  พุทธบริษัทนี้เปนผูรู  ผูตื ่น 
ผูเบิกบาน ;  ถาสิ่งนี ้มันทําใหรู   ใหตื ่น  ใหเบิกบานได  แมแตเพียงระดับหนึ่ง 
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ก็เรียกวานี ้จริงแลว.  พระรัตนตรัยนี ้เปนที ่พึ ่งแกเราไดจริงแลว;  แมแตวาเพียง 
เทานี้.  นี้เรียกวาเหมาะสม  หรือมันถูกกันเขา  กับพุทธบริษัทจริง  ๆ. 

 
ทีนี้อาตมาอยากจะบอกวิธีเอาเปรียบ  หรืองายๆอีกสักวิธีหนึ่ง.  วิธีที่ 

เรียกวา  เอาเปรียบ  หมายความวาไมตองพูดกันมาก  แลวก็ตัดสินได  โดยขอใหมอง 
ในแงที่วา  มันมีประโยชนหรือไม  ? 

 
คําวา "ประโยชน" นี้  ก็พูดกันตามภาษาธรรมดา  คือไมใชคดโกง  ไมใช 

หลอกลวง  ไมใชของคนพาล.  "เปนประโยชน"  ในความหมายธรรมดาสามัญนี่ 
คือมันแกไขความทุกขได,  แกไขความเดือดรอนได,  ใหมีความผาสุกสบายได, 
เราก็เรียกวาประโยชน  แมแตอยางต่ําที่สุด;  แลวก็เปนไปอยางที่เรียกวา  ของบัณฑิต 
ของคนที่มีปญญาสามัญธรรมดา  ไมใชของอันธพาล.  ประโยชนของอันธพาลนั้น  มัน 
อีกความหมายหนึ่ง  ไมใชที่คนธรรมดายอมรับได  ที่คนธรรมดาสั่งสอน  แนะนําชักชวน 
กันอยู.  ประโยชนนั้น  ถามันมี  ก็เรียกวาจริงแหละ,  เปนพระรัตนตรัยที่จริงแกเรา 
เพราะมีประโยชนแกเรา  ในการที่จะดับทุกขของเราได. 

 
ทีนี้ก็ขยายออกไป ถึงวาเปนประโยชนแกสังคมดวย  และเปนประโยชน 

แกโลกทั้งโลกดวย  ในที่สุด.  คนเดียวไมพอ,  ประโยชนแกเราคนเดียวนั่น  อยาเพอ 
ยึดถือเปนหลักนัก;  ตองเหลือบตามองใหกวางออกไป  สําหรับทุกคนที่เราเห็น  หรือ 
เรารูจักอยูนี้ดวย  หลังจากนั้นก็มองใหกวางออกไปทั้งโลก  วามันเปนประโยชนแก 
โลกทั ้งโลกได  นั ่นแหละจะเปนเครื ่องรับรอง  รับประกันวามันจริง  เปนของ 
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  สังฆ- 
ศาสตร  ได  มีตั้งสามศาสตร  มากนัก  มารวมกันเปนตรีรัตนศาสตรสากล  ศาสตร 
เดียว;  แลวก็ใชแกโลกทั้งโลก  แกทุกศาสนาในโลกไดดวย  ก็เรียกวา....,  ก็เรียกวา 
อะไรก็ไปเรียกเอาเอง.  อาตมาพอใจที่จะเรียกวา  มัน จะตัดปญหาทั้งหมดได.  เราจะ 
ชวยสรางเยาวชนที่เรากําลังตองการนี้  ขึ้นมาในโลกนี้ได,  เราจะชวยทําใหเยาวชนเขาใจ 
สิ่งเหลานี้. 

 
.....            ......            .....            ..... 

 
ความจําเปนที่ควรตองปรับปรุง. 

 
เอา,  ทีนี้ก็จะดูไปอีกสักนิดหนึ่ง  ถึงน้ําหนักของหลักการอันนี้  หรือความ 

จําเปนที่เราจะตองทํากันอยางนี้. 
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เดี๋ยวนี้ในโลกยุคปรมาณูนี้  เรามีปญหาแบบปรมาณู  เหมือนกัน  มนุษย 
มันเปนบาสมกับยุคปรมาณู  ก็ ตองมีการแกปญหา  ที่ทันกันกับความเปนปรมาณู; 
จะงุมงามอยูอยางสมัยเกานั้นไมได  ไมพอแมแกเราคนเดียว,  ไมพอแมแกเราคนเดียว 
อยาวาหลายคนหรือท้ังโลก.  เพราะฉะนั้นมันก็เลยตองปรับปรุง  ถึงขนาดที่วาไปควา 
เอามา  ไปกวาดเอามา  ใหหมดเลย  คือสิ่งที่เรียกวา  "ตรีเอกานุภาพ"  ของศาสนา 
ทุกศาสนาในโลก.  ใชคําวา  "ทุกศาสนา"  ในโลกกอน;  แลวแตละศาสนาก็มี 
"ตรีเอกานุภาพ"  ของเขาๆทุกศาสนา.  แลวเรา ควาเอามาใหหมด;  เอามา 
ขยําเปนอันเดียวกัน  ป นขึ ้นมาเปนลูกใหมลูกเดียววา  "ตรีรัตนศาสตรสากล" 
คําวา  "ตรีเอกานุภาพ  ของทุกศาสนา"  นี้  มีน้ําหนักพอแลว  สําหรับจะแกปญหาทั้งหมด 
ในโลกได. 

 
ขอใหศึกษาตอไป  เพื่อใหรูจักสิ่งที่เรียกวา  "ตรีเอกานุภาพนี้"  ใหยิ่งๆขึ้น 

ไป.  เดี๋ยวนี้พูดแตโดยยอ  วันนี้เวลามันมีเทานี้  มันก็พูดไดแตโดยยอ,  แลวมันก็ได 
แตเคาเงื ่อน;  ฉะนั ้น  ไปศึกษาคนควาสังเกต  ใหมองเห็นตรีเอกานุภาพใน 
พุทธศาสนา,  ในศาสนาอื่นทุก ๆศาสนา  ตามที่จะทําได. 

 
แตอยาลืมวา  ตองของพุทธศาสนากอน;  เพราะวาเราเกี่ยวของกันมา 

ตลอดเวลา;  ทั้งเนื้อทั้งตัวมอบใหแกพระพุทธศาสนา  ก็ควรจะรูจักตรีเอกานุภาพ 
ในพระพุทธศาสนา  คือความที่  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  รวมกันแลว 
จะเปนประโยชนแกชีวิตจิตใจของเราไดอยางไร  อยางสูงสุดที่สุด  ไมมีอะไรจะสูงไป 
กวานี้.  นี้เรียกวา  "ตรีเอกานุภาพในพระพุทธศาสนา" 

 
ในเมื่อ  อานุภาพท้ังสามไดรวมกันเปนหนึ่ง  แลวก็จะชวยได;  ก็อยู 

ในลักษณะที่จะเรียกวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  ดวยเหมือนกัน.  เพราะวากฎของพระ- 
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ธรรมในพระพุทธศาสนา  เปนของธรรมชาติ;  เมื่อเปนของธรรมชาติแลว  ก็ยอม 
จะเปนสากลอยูเอง;  นี่ไมตองสงสัย. 

 
ทีนี้เรากําลังจะพูดถึง  ความจําเปน  ท่ีเราจะตองมีมาตรการอันนี้ขึ้นมา 

ในโลกปจจุบันนี้  ที่มันมีปญหามาก;  พูดถึงปญหา  ใหเห็นตัวปญหา  แลวก็จะมอง 
เห็นสิ่งที่อาจจะแกปญหานั้นได  แลวก็จะมองเห็นความจําเปน  ที่เราจะตองมีสิ่งนั้น 
ขึ้นมาเอง. 

 
สําหรับ  ตัวปญหา นั้น  อยากจะใชคําวาอยางนี้  คือใชคําวา  เราตองมี  เรา 

จะตองมี;  ไมใชวาจะมี;  จะตองมี  ระบบศีลธรรม   ที่จะมอบใหกับผู ที่ 
ไมตองการ.  เราจะมีระบบศีลธรรมใหมที่เราปรับปรุงขึ้น  เพื่อมอบใหกับผูที่ไม 
ตองการ. 

 
นี้มันบาหรือดี  ลองคิดดูเถอะ  มันคงเปนเรื่องบา  หรือเรื่องดี  มันบากี่ 

มากนอย?  เราจะตองมีอะไรอันหนึ่ง  ซึ่งฝนความรูสึก  ไปมอบใหกับผู ที ่เขา 
ไมตองการ,  นี้ใครๆก็ตองคิดวาบา;  แตแลว  ปญหามันก็มีอยูอยางนี้  คือวาคน 
ในโลกเขาไมตองการศีลธรรม  แลวเราจะเอาศีลธรรมไปยัดเยียดใหเขา. 

 
มันตองเปนระบบศีลธรรม  ที่สามารถจะไปยัดเยียดใหไดกับคนที่ไมตองการ; 

เพราะมันยากเหลือประมาณ  มันยากเหลือแสน.  แตแลวมันก็ชวยไมไดตรงที่วา  โลก 
มันกําลังเปนอยางนี้  อยูในเวลานี้  คือ  โลกมันจะวินาศ  เพราะไมมีศีลธรรม; 
เพราะวาเขาพากันเกลียดศีลธรรม  เห็นแตประโยชนทางเนื้อหนังสวนตัว.  แลวเราจะ 
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เอาระบบศีลธรรมอันหนึ่ง  ไปมอบใหกับคนท่ีเขาไมตองการศีลธรรม  มันจะยากสัก 
กี่มากนอย?  มันมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล?  หรือวามันเพอเจอ  หรือไมเพอเจอ? 

 
ถามองกันหยาบๆแลว  คงจะเห็นวา  ไมมีเหตุผลท่ีจะตองทําอยางนั้น 

เพราะเปนเรื่องเพอเจอ  นอนเสียดีกวา.  ทีนี้  อาตมาไมเปนคนอยางนั้น,  มันเปน 
คนบา;  มันก็ยังอยากจะฝนความรูสึกของคนทั่วๆไป  วาเรายังจะตองขวนขวาย 
เราจะตองมีระบบศีลธรรมใหม;  ตองใชคําวา  "ใหม"  แตมันก็ไมไดใหมดอก 
มันเกาเทาเดิม  เหมือนกับท่ีวามาแลว;  แตมันไมเคยพบ  ไมเคยแสดงออกมา  เลย 
เรียกวา  "ใหม"  ไปยื่นใหแกผูที่เขาไมตองการ  คือมนุษยในโลกแหงยุคปจจุบัน. 

 
เอา,  ก็คิดดู,  ฉะนั้น  มาชวยกันคิดดู  วาจะมีศีลธรรมระบบไหน?  ที่จะ 

พอพูดขึ้นแลว  หรือวาชูขึ้นใหเห็นแลว  คนเขาจะตองการ.  อาตมาก็ยังยืนยันวา 
"ระบบ ที่จะรวมตรีเอกานุภาพของทุกศาสนาในโลกเขาดวยกัน";  แลวเปน  ระบบตรี- 
รัตนศาสตรสากล  ชูขึ้นใหมนุษยเห็น  ใหเขาตองการ,  แมวาเขาเกลียดศีลธรรม. 
เพราะมันจะแสดงอยูในตัววา  ถามีความรู  หรือพุทธศาสตรที่เพียงพอ  เขาจะมองเห็นวา 
"นี่แลว  นี้แนแลว  มันหลีกไมไดแลว;  นี้มันจําเปนที่จะตองมี  จะตองรู  หรือจะตอง 
ทํา  เรากําลังทําผิดอยูอยางมาก  ฉะนั้นเราจะไดทําถูกขอน้ี" ;  แลวเขาก็จะยอมรับเอา. 
 

.....            ......            .....            ..... 
 
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? 

 
ทีนี้ถาดูออกไปเรื่อย  เปนขอปลีกยอย  ก็วา  คนเขาชอบตามใจตัวเอง 

เพราะวาเขาเปนประชาธิปไตย;  เพราะวาเขาบูชาประชาธิปไตย  ซึ่งเปนเครื่องมือ 
หรือโอกาส  ใหเขาตามใจตัวของเขาเอง.  เขาลุมหลงในการตามใจตัวเอง  หรือประ- 
ชาธิปไตยกันถึงขนาดนี้  แลวศีลธรรมระบบไหนจะไปดึงเขามาได  ขอใหลองคิดดู. 

www.buddhadassa.in.th

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



ตรีรัตนศาสตรสากล ๒๐๑

เรื่องบังคับกันนี้มันยากนะ  ก็ดูก็เห็นๆ  กันอยูแลว  เรามีกฎหมายเรามีการ 
บังคับตามกฎหมาย  มันก็ยังไมสําเร็จประโยชน,  หรือสําเร็จประโยชนนอย;  มันมี 
ปญหา  มีอะไรหลายอยางหลายประการ. 

 
ทีนี้เรื่อง  ศีลธรรมเปนเรื่องจิตใจ  ไปบังคับกันยาก;  ฉะนั้น  ก็ไปคิดดู 

นี่ทุกคนถาวาเห็นแกเพื่อนมนุษย  เพราะวาตัวเองเปนพุทธบริษัท  แลว ก็ตองคิด 
เร่ืองนี้ ดวยกันทั้งนั้นแหละ  เพื่อจะชวยใหเพื่อนมนุษยของเรา  ไดรับประโยชนจาก 
พระศาสนา. 

 
เดี๋ยวนี้เขาเกลียดศีลธรรม.  หรือวาระบบศีลธรรม  ระบบใดระบบหนึ่ง 

ซึ่งเขาเห็นวาไมเหมาะแกเขาเลย  มันเปนขาศึกศัตรู  ขวางหนาขวางตา  ในการที่เขาจะ 
ไปแสวงหาสิ่งที่เขาสนุกสนาน  เราจะมีศีลธรรมระบบไหน  มาดึงดูดความสนใจของ 
คนที่กําลังเกลียดศีลธรรมเปนอยางยิ่ง? 

 
อาตมาก็เลยยืนกระตายขาเดียววา  "ระบบที่จะตองรวมตรีเอกานุภาพของทุก 

ศาสนา  มาอยูในรูปท่ีถูกตอง"  ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ;  ใชคําวาตามกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติ  คือตามความจริงที่เด็ดขาด  ที่ไมใชมนุษยวาเอาเอง.  ตองตรีเอกา- 
นุภาพของทุกศาสนา  มารวมกันเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเลย  จะเอาชนะมนุษย 
เหลานี้ได  ถาเปนศาสตรเดียว;  เพื่อไมใหยุงยากลําบากอะไร  เอาตรีเอกานุภาพ 
มาเปนศาสตรศาสตรเดียว  เรียกวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล". 

 
อยาลืมคําวา  "ศาสตร"  นี่  เตือนแลวเตือนอีก  นี่ก็กลัววาจะลืม.  อยาลืม 

คําวา "ศาสตร";  ตองมีความหมายเปนศาสตรา  อยาใหเปนวิชาที่มันกําลังเฟอ. 
เดี๋ยวนี้วิชาความรูในโลกกําลังเฟอ;  ไมใชเฟอรอยเปอรเซ็นต  เฟอตั้งพัน  ตั้งหมื่น 
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ตั้งแสน  ตั้งลานเปอรเซ็นต,  มันเฟอ.  อยางนั้นมันไมใชศาสตร  มันไมใชศาสตรา 
ที่จะตัดอะไรได. 

 
เม่ือเราพูดถึงคําวา  "ศาสตร"  แลว  ตองเปนศาสตรา  ที่ตัดอะไรได; 

มันไมตองมาก  มันมีอยูสิ่งเดียวก็พอ.  แมมันจะแยกแขนงออกไปหลายๆสาย;  มัน 
ก็มารวมอยูที่เหงาอันเดียวกัน  เพียงอยางเดียว  สายเดียว  เปนหัวใจของศาสนาทุกศาสนา; 
แลวเหมือนกัน  เขากันไดโดยสนิท  เหมือนที่ไดเปรียบเทียบความหมายแหงตรีเอกานุภาพ 
ของทุกศาสนา  ใหฟงแลวเมื่อตะกี้นี้  วามันสามารถจะเขากันไดอยางไร. 

 
นี่คือสิ่งที ่ตองพิจารณา  ก็ใชสติปญญาพิจารณากันทุกแงทุกมุม 

จะเปนแงของใครก็ตามใจ;  ถามันมีสมรรถภาพ  มีความถูกตอง  ที่จะอิงอาศัยได 
ก็เอามาใชเปนหลักพิจารณา.  และอาตมาจะยืนยันวา  แมแตในแงของวิทยาศาสตร 
ที่เขาเรียกกันวาวิทยาศาสตร  ในปจจุบันนี้แหละ,  หรืออยูในรูปของจิตวิทยา,  หรือวา 
สังคมวิทยา  มนุษยวิทยา  อะไรก็ตาม;  เอามาศึกษาดู  มาเปรียบเทียบดู  มาแยก 
แยะดู  ใหไดตัวความจริงของสิ่งเหลานี้. 

 
ใหวิทยาเหลานี้  มันแสดงตัวออกมา  โดยหลักที่พิสูจนได  วามีเหตุอยางนี้ 

ตองมีผลอยางนี้,  วามีเหตุอยางนี้  ตองมีผลอยางนี้.  เอาหลักเกณฑอันนี้มาพิจารณา; 
จนกระทั่งพบวา  ศาสตรที่เราหวังกันอยูนี้  มันมีคุณภาพอยางนี้  มีคุณสมบัติ 
อยางน้ี  มีสมรรถนะอยางนี้  จะชวยแกปญหาไดจริงสมกับคําวามันเปนศาสตรา. 
แลวก็เอามาเปนศาสตรา  จะไดใชเปนศาสตราตัดปญหา…อะไรดี…ปญหาที่เลวรายที่สุด 
จนไมรูวาจะใชคําวาเลวรายอยางไร  ที่กําลังมีอยูในโลกนี้. 
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ตองใชศาสตรา อันนี้  คือเปนอํานาจ  หรือวาเปนบารมี  แลวแตจะเรียก 
ของพระเจาของทุกศาสนา  ซึ่งไดถอดเอามาจากธรรมชาติอันเรนลับ  เอามา 
สอนกันอยูในโลกนี้  ทุกยุคทุกสมัย 

 
ทั้งหมดนี้  สรุปความวา  เพื่อเยาวชนอภิชาตบุตร  เปนบุรุษอาชาไนย 

จะไดเกิดขึ้นมาในโลก  สําหรับแกปญหาของโลก .  อยาไดมีเยาวชนที ่ไปตาม 
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. 

 
นี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  โดยเอาหลัก 

ธรรมชาติซึ่งเปนของสากล  มาเปนกฎเกณฑสําหรับยึดถือ.  ขอใหทานทั้งหลายเขาใจ 
คํานี้  ในลักษณะอยางนี้  ซึ่งอาตมาก็ไดบอกแลววา;  พอเอยขึ้นมาทานก็คงฟงไมถูก 
วาในการบรรยายครั้งที่  ๕  นี้  อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล". 

 
เดี๋ยวนี้เชื่อวา  คงจะพอเริ่มเขาใจไดบางแลวรางๆ  ตองขอใชคําวา  "เริ่ม 

เขาใจรางๆ"  เพราะวามันเปนของใหม  ที่ขุดขึ้นมาจากใตดิน.  ใตดินในท่ีนี่คือกฎเกณฑ 
อันลึกซึ้งของธรรมชาติในสากลโลก  มันเหมือนกับของที่ขุดขึ้นมาจากใตดิน.  มันยังดู 
แปลกๆอยู;  แตมันก็มีอยูแลว  มันก็มีอยูจริง,  แลว  มันก็มีอยูแลว  มีอยูตลอด 
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กาล,  ไมใชของใหม ;  แตเราก็ตองถูกเขาดาวา  บัญญัติขึ้นใหม  ทําอะไรขึ้นใหม, 
เพื่อจะอวดวา  เปนผูทําอะไรขึ้นใหม;  อยางนี้ไมมีความจริงสําหรับอาตมาเลย. 

 
เอาละ,  เปนอันวาเรื่อง  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  โดยคราวๆ ที่จะชวย 

ประสานใหมนุษยทุกคนในโลก  ใหเขาถึงพระเจาได  มันมีอยูอยางนี้. 
 
ก็ขอยุติการบรรยายนี้  โดยความที่สมควรแกเวลา  จะไดใหพระคุณเจาทั้งหลาย 

สวดบทพระธรรม  สําหรับเพิ่มกําลังจิตใจ  ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตอไป  จนถึงกับใช 
เปนศาสตราตัดปญหาได. 

--------------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๖- 

หินโคง ๑๒ ก.พ.  ๒๐ 
 
 
 
 

"พุทธศาสตร"  สําหรับเยาวชน 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
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  ไปท่ีเกี่ยว 
 

 
๒๐๕ 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๒๐๖

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. 

 
โดยใจความก็คือ  เราจะมีพระรัตนตรัย  ท่ีเอามาใชแกปญหาไดจริง; 

เราจึงตองพิจารณากันอยางลึกซึ้ง  ถึงความหมายของคําวา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ, 
จึงไดความหมายใหมมา;  จะไดเปนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ชนิดที่ชวยแก 
ปญหา  ไดโดยแทจริง. 

 
ที่แลวๆ  มา  เรามีพระรัตนตรัย  หรือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  กัน 

แตในทางที่จะอยูนอกตัวเรา,  คือไมเอามาใชแกปญหา  เหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่ง 
โดยเฉพาะ;  เลยเก็บเอาไวอยางกับเปนของศักดิ์สิทธิ์  บูชาเปนพิธี  กระทั่งกลายเปน 
รีตอง  อยางนี้เปนตน. 

 
เราเคยมีกันแตพระรัตนตรัยภายนอก  เชนพูดวา  พระพุทธเจา  คือ 

ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  หรือวาเปนผูสั่งสอนสัตว  ในสิ่งที่ตรัสรูนั้น;  พระพุทธ- 
เจาอยางนี้  ก็เปนพระพุทธเจาของพระพุทธเจา  และอยูกันแตพระพุทธเจา.  เดี๋ยวนี้ 
เรามามีคําใหมที่เรียกวา  "พุทธศาสตร"  พุทธศาสตรา  ศาสตราคือพระพุทธเจา; 
หมายถึงความรูจริง  ที่จะแกปญหาไดจริง  ที่เรามีอยูกับเราดวย,  อยูกับมือของเราดวย. 
พูดอยางวัตถุก็วา  เอาพระพุทธเจามาถือไวเปนศาสตรา  สําหรับตัดปญหาในการสราง 
เยาวชน  ชนิดอภิชาตบุตร. 
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“พุทธศาสตร ”  สําหรับเยาวชน ๒๐๗

และเมื่อพูดถึง  พระธรรม  เราหมายถึง  คําสอนของพระพุทธเจา  ไมได 
พูดถึงการปฏิบัติกันเสียโดยมาก,  ทั้งที่คําวา  "ธรรม"  นั้น  หมายถึงการปฏิบัติโดย 
ตรง.  รูเฉย ๆ ไมสําเร็จประโยชน  ตองปฏิบัติ;  แลวก็ยังจะตองปฏิบัติใหถูกตอง 
จนถึงกับไดรับผลของการปฏิบัติ;  เลย ทําใหเรามีทั ้งปริย ัติธรรม  ปฏิบัติธรรม 
และปฏิเวธธรรม  คือความรู  การปฏิบัติ  และไดรับผลของการปฏิบัติ.  ใจความ 
สําคัญมันอยูตรงที่ไดรับผล  แตถาไมมีการปฏิบัติ  ก็ไมไดรับผล;  ฉะนั้นถามีการ 
ปฏิบัติแลวก็เปนอันวา  ตองไดรับผลแนนอน. 

 
ฉะนั้นคําวา  "พระธรรม"  มีใจความสําคัญอยูที่  การปฏิบัติในส่ิงที่ปฏิบัติ 

ได;  เราจึง เอาพระธรรมในความหมายอยางนั้น  มาทําเปนศาสตรา  เรียกวา 
"ธรรมศาสตรา"  คือ   ตัวการปฏิบ ัต ิที ่ปฏ ิบ ัต ิได จร ิง   ได ถ ูกต อง  ได ครบถวน . 
แลวพระธรรมนั้นก็มาอยูกับเรา  หรือมาอยูในมือของเราเปนอยางนอย  แลวเราก็จะใชเปน 
ศาสตราสําหรับตัดปญหา.  ในที่นี้จะใหหมายถึงการปฏิบัติ  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ 
ปฏิบัติลงไปแลวก็เปนศาสตรา  สําหรับจะตัดปญหา;  เราจึงมีธรรมศาสตร  คือมีพระ 
ธรรม  มาไวในฐานะเปนธรรมศาสตร. 

 
เมื่อกลาวถึง  พระสงฆ  เราก็วา  ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  แลวก็อยูกันเปนหมู 

๔  คู  ๘ พระองค  ก็อยูแตทาน.  เดี๋ยวนี้จะใหมาอยูกับเรา;  เราหมายถึง  เจตนารมณ 
ของการทําใหอยู กันเปนหมู   ไดโดยครบถวน.  ฉะนั ้นจึงใหความหมายเสียใหม 
วา  "การรวมมือกันไดจริงๆ  อยางสนิทสนมกลมเกลียวกันไปได  เพื่อสําเร็จประโยชน 
ในการอยูกันเปนหมู" ;  เพราะวาเราอยูคนเดียวไมได  และ เมื่อเขามารวมกันเปน 
หมู  ก็ขัดขวางกัน  เขากันไมได;  ฉะนั้นจึง ตองมีการแกปญหา ขอนี้  อีกช้ันหนึ่ง 
คือ  การทําใหรวมกันสนิทสนม  ไดมีการประพฤติกระทํารวมกัน  ไดรับประโยชนรวม 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๒๐๘

กัน  เรียกวา  อยูกันเปนผาสุกในโลกนี้  อยางที่เรียกวารวมกัน  สมกับความหมายของ 
คําวา  สัง – ฆะ  ซึ่งทานทั้งหลายก็ทราบดีแลววา  มันแปลวา  หมู  ไมไดแปลวาเดี่ยวคือ 
รวมกันเปนหมู. 

 
เราจึง เอาความหมายของการอยูรวมกันได  โดยแทจริงนี้  มาเปน 

สังฆศาสตรา  - ศาสตราคือพระสงฆ  สําหรับจะตัดปญหา  ที่คนในโลก  มันเขากันไม 
ได;  มันเหมือนกับวา  แตละคนมีหนามรอบตัว  เหมือนกับเมน  มันเขากันไมได; 
จะตองมีการจัดการทําในสวนนี้  ใหเขากันได. 

 
เดี๋ยวนี้เราก็ไดครบทั้งสาม  คือ  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร, 

หรือเราจะเรียกวา  พุทธศาสตรา  ธรรมศาสตรา  สังฆศาสตรา  ก็จะยิ่งเห็นความหมาย 
ไดชัดขึ้น.  เม่ือ เอาแตใจความ  พุทธศาสตร  ก็คือ  ความรู,  ธรรมศาสตร  ก็คือ  การ 
ปฏิบัติได,  สังฆศาสตร  ก็คือ การรวมมือกันได. 

 
เมื่อมีการกระทําอยางนี้  ก็ลองคิดดูเถิดวา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 

มาอยูในเนื้อในตัวของเรา  ซึ่งเด็ก ๆ เยาวชนทั้งหลาย  ก็พอจะเขาใจได.  เราตองมี 
ความรูที่ถูกตองและเพียงพอ  เรามีการปฏิบัติที่สําเร็จประโยชน;  แลวเรามีการ 
รวมมือกันได.  นี ้ค ือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที ่ได มาอยู ก ับเราแลว; 
และชวยเราไดจริง. 

 
ดังนั้น  ทานทั้งหลายจะเห็นไดวา  การที่คนหาความหมายอยางนี้  เอามาสรุป 

เป นคําพ ูด   เร ียกวา  "ตรีร ัตนศาสตร"  ศาสตรค ือรัตนสาม ;  นี ้ม ันม ีประโยชน 
ควรจะพิจารณากันเปนอยางยิ่ง  ซึ่งอยางนอยก็แสดงใหเห็นชัดอยูแลววา  เราจะเลิกมี 
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“พุทธศาสตร ”  สําหรับเยาวชน ๒๐๙

พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่อยูไกลตัวกันเสียที,  จะไดมีพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  ที่แทจริง  ที่มาอยูกับเนื้อกับตัวกันเสียที. 

 
....           ....            ....            .... 

 
หนาที่อันควรปฏิบัติตอตรีรัตนศาสตร. 

 
ทีนี้ก็อยากจะใหดูตอไปอีกนิดหนึ่ง  ถึงคําทั้งสาม  คือ  พระพุทธ  พระ- 

ธรรม   และพระสงฆ.  เรามีหนาที ่ที ่จะประพฤติกระทํา  ตอสิ่งทั ้งสามนี้ 
อยางไร?  ถาเราเห็นแลว  เราก็จะเขาใจไดทันทีวา  การบัญญัติความหมายใหแกสิ่ง 
ทั้งสามนี้  ในฐานะที่เปนศาสตรานั้น  มีประโยชนอยางยิ่ง  หรือเปนการกระทําที่ถูกตอง 
แลว. 

 
สําหรับ  พระพุทธเจา  เปนผูที่  ตรัสรู  แลวเปดเผย.  รูแลวเปดเผยอะไร? 

ก็เปดเผยสิ่งที่จําเปนแกมนุษย  ที่มีคาที่สุดสําหรับมนุษยนั่นเอง.  แลวก็ดูวา  พระ- 
พุทธเจาทานประสงคจะเอาอะไรจากเรา?  ทุกคนตอบได  วาพระพุทธเจามิไดทรงพระ 
ประสงค   ที่จะเอาอะไรจากเรา .  จริงหรือไมจริง  ขอใหคิดดู ;  นอกจากทรง 
ประสงคแตวา  ใหเรามันชวยตัวเรา  :  อยาเปนคนโง,  อยาเปนหมัน,  อยาเปนผูที่ 
ไมรูจักทําตนใหเปนประโยชน  สิ่งที่พระพุทธเจาทานเรียกรองจากเรา  ก็คือใหเราปฏิบัติ 
เพื่อชวยตัวเรา. 

 
ฟงดูแลวมันก็ขําดี  ในโลกนี้  มีใครบางที่เปนอยางนี้  นอกจากบุคคลอยาง 

พระพุทธเจา?  บิดามารดาของเรา  อาจจะเรียกรองเอาอะไรจากลูก  มากมายออกไป 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๒๑๐

จากท่ีพระพุทธเจาจะทรงเรียกรองจากเรา  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  ศาสนาของพระ- 
องค  มันก็อยูที่พระองคเรื่อยไป  ไมมาอยูที่เราเสียเลย. 

 
ถาจะพูดอยางมีพระเจา  พระธรรมนั่นแหละคือพระเจา  ท่ีสูงสุดกวาสิ่ง 

ใด  เปนตนเหตุของสิ่งทั้งปวง,  แลวพระธรรม  ก็ไมไดเรียกรองอะไรจากเรา;  มี 
ลักษณะที่แสดงใหเห็นวา  เรียกรองใหเราปฏิบัติอีก  อยางเดียวกัน.  ถาพระธรรมพูด 
ก็จะพูดวา  "รีบปฏิบัติไมเชนนั ้นไมมีประโยชนอะไร"  ถาพระเจาพูด  ก็พูดวา 
"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  :  พระสงฆคือผูปฏิบัติตามพระธรรม  ท่ีพระ- 

พุทธเจาทรงแนะนําใหรู  แลวก็สืบพระธรรม  หรือพระศาสนานั้นไว  เปนลําดับมา 
จนถึงพวกเรา.  พระสงฆนี่ก็ไมไดเรียกรองอะไรจากเรา  นอกจากวา  "ใหรีบปฏิบัติ", 
รีบปฏิบัติ  ตามตัวอยาง  เหมือนที ่ทานกําลังปฏิบัติ.  ทานไมเคยเรี ่ยไร  ทาน 
ไมเคยคิดคาสอน  ทานไมเคยคิดคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น  นี่คือพระสงฆ. 

 
เม่ือเรารูจักสิ่งทั้งสามนี้ดี  แลวก็จะพบวา  ไมมีอะไรนอกจากเรียกรอง 

ใหรีบปฏิบัติ  :  พระพุทธองคก็ทรงเรียกรอง  ใหรีบปฏิบัติ,  พระธรรมก็แสดง 
ลักษณะที่เปนการเชื้อเชิญ  เรียกรอง  หรือทาทายก็ได  ใหปฏิบัติ,  พระสงฆก็เรียกรอง 
ใหทําตามตัวอยางของทาน. 

 
ฉะนั้นเราก็รีบปฏิบัติ;  พอมีปฏิบัติ  ก็มีพระพุทธ  พระธรรม  พระ- 

สงฆ  อยูที่เนื้อที่ตัวของเรา.  การที่พร่ําพูดกันวา  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัง 
สรณัง  คัจฉามิ,  สังฆัง  สรณัง  คัจฉามิ,  นี้  มันจะคอยๆมีความหมาย  ไมเปนลมๆ 
แลง ๆ เหมือนอยางที่แลวมา;  เปนการรีบทําใหมี  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่ 
แทจริง  ในลักษณะที่เปนศาสตรา  ที่อยูกับเนื้อตัวของเรา  แกปญหาทุกอยางได. 

 
แต ในที่ นี้   เราจะพู ดกั น ถึ ง   "การแกปญหาอั น เนื่ องกั บการสร างเยาวชน 
ชนิดอภิชาตบุตร"  เราตองเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆอยางนี้  มาหยิบยื่น 
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ใหแกเยาวชน  ที่ยังไมรูอะไร.  เขาก็จะไดรูจักพระรัตนตรัย  จนกระทั่งกลายเปน 
ศาสตรา  สําหรับเขาเหลานั้น  เพื่อจะแกปญหาได. 

   
นี้แลคือส่ิงที่เรียกวา  ตรีรัตนศาสตร,  แลวก็เปนของสากล  ของพุทธ- 

บริษัททั่วโลก  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. 

 
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  จะถูกสงสัย;  พอแปลกหู  ก็สงสัย,  สงสัยก็ไมไวใจ;  บางทีก็ไมเอาใจใสที่ 
จะฟงตอไป  เลยก็ไมตองรูกัน. 

 
ดังนั้น  ขอใหมีหลักกันเสียใหมวา  แมวามันจะแปลก  ก็ขอใหทนฟง 

ดูกอน ;  ไมไดกะเกณฑใหเชื ่อ  หรือใหรับเอาไป.  ขอแตเพียงวา  ใหทนฟง 
ดูกอน  เหมือนอยางที่เราจะมีคําแปลกๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้วา  :  พุทธศาสตรบาง  ธรรม- 
ศาสตรบาง  หรือสังฆศาสตรบาง  แลวก็แถมไปเปนพุทธศาสตรา  ธรรมศาสตรา  สังฆ- 
ศาสตรา  แลวยังเลยไปถึงวา  ตรีรัตนศาสตร,  ไตรรัตนศาสตรา  ในพระพุทธศาสนา, 
กระทั่งวา  นี้คือ  ตรีเอกานุภาพของทุกศาสนามารวมกัน. 

 
สําหรับคนที่ไมรูเรื่องของศาสนาอื่นเลย  ก็ไมรูไดวา  "ตรีเอกานุภาพ"  ใน 

ศาสนานั้นๆ เปนอยางไร;  แลวคนคนนี้ก็คงจะไมรูดวยซ้ําไป  วา ในพระพุทธศาสนา 
ของเรานั้น  ก็มี  ตรีเอกานุภาพ  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ซึ่งลวนแต 
มีอานุภาพตางๆกัน.  เมื่อเอามารวมเขาเปนอันเดียวกัน  ก็เกิดตรีเอกานุภาพ  คือ 
อานุภาพสามชนิด  ที่เอามารวมกันเขาเปนสิ่งเดียว;แลวเดี๋ยวนี้เราจะเรียกสิ่งแปลกๆ 
นี้วา  "ไตรรัตนศาสตร"  บาง  "ตรีรัตนศาสตรา"  บาง  ก็แปลกหู. 

 
มั น ต อ ง   แป ล ก   ด ว ย เห ตุ ผ ล ห ล าย อ ย า งห ล ายป ระก า ร เต็ ม ที ;  แต โด ย 
ทั่วไปแลว  มันแปลก  เพราะวาทานไมเคยคิด.  ถาทานทั้งหลายเคยคิดอยางอาตมา 
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ก็คงจะพูดคําอยางเดียวกันนี้  ออกมาไดดวยตนเอง  แลวก็ไมเปนของแปลก.  เดี๋ยวนี้ 
ทานไมเคยคิด  อาตมามันคิดคนเดียว  ก็เลยบา,  พูดออกมาเปนคําที่แปลกๆจึง
ตองขอรองกันเปนพิเศษวา  ชวยรับไปพิจารณาดูกอน. 

 
ที่เรื่อง  จะตองมีอะไรแปลกเรื่อยไปนี้  มันชวยไมได  มันตองมี; 

เพราะเหตุผลงาย ๆวา  โลกนี้มันเปลี่ยนแปลง  ดูในทางวัตถุ  ยิ่งเห็นไดงาย. 
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 เปลี่ยนไป,  ระบบการปฏิบัติทั ้งหลาย  ก็จําเปนที่จะตองเปลี่ยนไป. 
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. 

 
ที นี้   อี กทางหนึ่ ง   ถ าเรามองดู   เราก็ จะเห็ นว า   เด๋ี ยวนี้ มั น เป นยุ คปรมาณู 
มันมีความหมายอะไรอยางหนึ่ง  ซึ่งจะสรุปเอาแตเพียงวา  มันเปนยุคที่วิ่งจี๋.  เราไม 
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ไปสนใจกับความหมายอยางอื่นก็ได  สนใจความหมายของคําวาปรมาณู  วามันเปนเรื่อง 
ของการวิ่งจี๋ ;  เดี๋ยวนี้อะไรๆ  มันก็ลวนแตวิ่งจี๋.  เมื่อกอนนี้มันเพียงแตวิ่งธรรมดา; 
กอนนั ้นไปอีก  มันเพียงแตเดิน;  กอนโนนไปอีกมันคลานงุ มงาม.  เดี ๋ยวนี ้ยุค 
อยางนั้น  มันมีไมไดแลว  มันก็มาถึงยุคที่วิ่งจี๋  เราจึงตองมีอะไรที่มันแปลก  สําหรับ 
ยุคของการวิ่งจี ๋  จึงตองมี  พุทธศาสตรา  ธรรมศาสตรา  สังฆศาสตรา  ขึ้นมา 
แกไขปญหา  ในยุคที่อะไรๆ มันก็วิ่งจี๋ไปหมด. 

 
เอา,  ทีนี้จะ ดูใหแคบเขามา  ก็ดูส่ิงที่มันไดเปนมาแลว  หรือกําลังเปนอยู 

จริง ๆ  วาอะไรๆที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมา  หรือกําลังปฏิบัติอยูเวลานี้  มัน 
พิสูจนผลเปนอยางไรบาง?  มันกําลังพิสูจนผลในทางลมเหลว,  และมีความ 
ลมเหลวที่เห็นไดชัด.  ทําไมจึงพูดวาเห็นไดชัด?  เพราะวามันไมแกปญหา  คือมันมี 
เยาวชนอันธพาลเกิดขึ้น,  กระท่ังเปนเยาวชนหัวหงอก,  เปนเยาวชนตอพระพุทธศาสนา 
ไมรูจักพระพุทธศาสนา  จนกระทั่งหัวหงอก;  นี้เปนเรื่องทางจิตทางวิญญาณ.  แลว 
เรื ่องทางบานเมือง  เรื ่องโลก  เราก็มีเยาวชนที ่กําลังเปนอันตราย  ตอมนุษย 
กันเอง.  เราจึงพูดวา  ที่แลวมาหรือกําลังกระทําอยูนี้  มันพิสูจนความลมเหลว. 
เราก็ตองหาสิ่งที่มันแปลกออกไป  เทานั้นเอง  มันไมมีทางอื่น  จะตองดิ้นรนหาสิ่งที่จะ 
แกปญหา  ที่มันแปลกออกไป.  เพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลกนั้น  อยาไดสงสัยวา  มันจะ 
เปนของหลอกลวง,  หรือวาไมนาไวใจ;  แตมันจะเปนไปในทางที่วาดีขึ ้น  หรือ 
แกปญหาไดมากขึ้น  นี้ก็ได.  ขอใหสังเกตดู. 

 
เอ า ,  ที นี้ จ ะ ไป ให ลึ ก สุ ด เห วี่ ย ง   ก็ ว า   ที่ แ ล วม าเราแก ป ญ ห าไม ได . 
เด๋ียวนี้เราจะแกใหได  เราจะดึงเอาพระเจามาชวยโลกใหได;  กอนนี้เราไมสามารถ 
จะเอาพระเจามาชวยโลกใหได  เดี๋ยวนี้เราจะเอาพระเจามาชวยใหได.  เราก็ตองทําให 
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มีพระเจาชนิดนั้นขึ้น;  เราจึงหวัง  "ตรีเอกานุภาพ"  ของทุกๆศาสนา  เอามาทํา 
เปนศาสตรา.  อยางในพุทธศาสนา  ก็มี  พุทธศาสตรา  ธรรมศาสตรา  สังฆศาสตรา 
อยางที่วามาแลว. 

 
ในศาสนา อ่ืนที่แปลกออกไป  ที่เขามีพระเจา  ก็มีพระเจาผูสราง  มีพระจิต 

มีพระบุตร  อยางของคริสเตียน;  ลวนแตเปนอํานาจของสิ่งที่ลึกลับศักดิ์สิทธ์ิ  อธิบาย 
ยาก  เชนเดียวกับองคพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่แทจริงเหมือนกัน. 

 
กลุมศาสนาฮินดู  เขาก็มี  พระเจาผูสราง  คือพระพรหม,  พระเจาผูควบคุม 

คือพระนารายณ,  พระเจาผูทําลายปดฉาก  คือ  พระอิศวร  อยางนี้เปนตน 
มันเปนอํานาจที่ลึกซึ้งหรือลึกลับ  แตเราก็มาพูดใหลูกเด็กๆฟงอยางกับเปนตุกตา 
อยางนั้นเอง. 

 
ถาเขาใจแลว  เราจะพบวา  เปนอํานาจลึกลับ  ชนิดที่อะไรตอตาน 

ไมได :  พระเจาผูสราง  เขมแข็งจนมีการสรางอยูเรื ่อยไป  สรางโลก  สรางอะไร 
ก็สุดแท  มันก็มีการสรางอยู เรื ่อยไป   จนกระทั ่งทุกวันนี ้.  พระเจาผู ควบคุมโลก 
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 

จะเปนของท่ีหลอกลวง;  เราก็บอกวา  มันไมหลอกลวง.  ถาจะมองใหเห็นใหชัด 
วามีพระเจาอยางนั้นจริง  ในแตละศาสนา,  มีตรีเอกานุภาพแหงศาสนาของตน; 
เอามารวมกันแลว  เปนตรีเอกานุภาพสากล,  แลวก็จะแกปญหาของโลกนี้ได. 

 
ถามองดูเฉพาะ พุทธศาสนา  เราจะเรียกวา  ไตรรัตนศาสตรา;  อยา 

กลัววา  คนในศาสนาอื่นเขาจะยอมรับไมได.  เราก็จะตองอธิบายใหเขาฟงเสียใหมวา 
รัตนะนั ้น   คํานี ้แปลวา   สิ ่งที ่นาปรารถนา  นายินดี  หรือนาพอใจ .  คําวา 
รัตนะนั้น  ไมไดแปลวา  แกว  แหวน  เงินทอง  อยางเด็กๆอยางลูกเด็กๆเขาถูกสอน 
ใหเขาใจอยางนั้น.  คําวารัตนะนั้นแปลวา  สิ่งที่ควรยินดี  แลวก็เผอิญมันมาเปนแกว 
แหวนเงินทอง  เหลานี้เอง;  แตความหมายที่วาควรยินดีนั้น  มันควรจะไปไกลกวา 
แกวแหวนเงินทอง.  แกวแหวนเงินทอง  มันกัดเอาเจาของ  นั่งน้ําตาไหลอยูบอยๆนี่ 
ใครๆก็เห็นอยูแลว. 

 
ทีนี้เราไปเอาพระรัตนตรัย  หรือรัตนะที่ไมกัดใคร  มีแตจะชวยใหคนมันอยู 

ดวยความสงบเย็น.  นี่รัตนะจึงเปนคําพูด  ที่มีความหมายกวาง  ใชเปนสากล ได  วา 
ไตรรัตนะ  คือ  ส่ิงที่นายินดี ๓  ประการ  แลวแตวาศาสนาไหน  เขาจะเล็งถึง 
อะไร.  ในศาสนาพุทธ เรา  ก็เล็งถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ;  แตตองใน 
ความหมายใหม  อยางที่พูดไปหยกๆ นี้  วา  พระพุทธเจา  คือความรู,  พระธรรม  คือ 
การปฏิบัติ,  พระสงฆ  คือ  การที่ทําใหเขากันได  อยางกลมเกลียว;  นี่ก็จะแก 
ปญหาไดจริงเหมือนกัน. 
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ในระดับบุคคล คนหนึ่ง  ก็ขอ ใหมีพระรัตนตรัย  หรือไตรรัตนะอยางน้ี. 
เดี ๋ยวนี ้ในแตละคนมันก็ไมมีพระรัตนตรัยที ่ช วยได.  ในระดับครอบครัว  ก็ขอให 
มีรัตนตรัยอยางนี้  จะไมมีการขบกัดกันบอยๆ  ซ่ึงเปนลักษณะของครอบครัว  ที่ไมมี 
พระรัตนตรัย.  กลาพูดคําหยาบคาย  ไมกลัวใครดา  เพราะวาความจริงมันเปนอยางนี้. 
ครอบครัวไหน  มีพระรัตนตรัยอยางแทจริงคุมครองแลว  จะไมมีการกัดกัน;  ถาไม 
มีแลวจะกัดกันเรื่อย  จนวินาศพังทะลายไป  ไมอาจจะตั้งอยูได  นี้จึงวาในระดับครอบ- 
ครัว  ก็ ขอใหมีพระรัตนตรัยที่แทจริง  อยางนี้เถิด. 

 
ทีนี้  ในระดับประเทศชาติ  ทั้งประเทศก็  ควรจะมีพระรัตนตรัยอยางนี้ 

จะแกปญหาของประเทศชาติได  คือ  มีความรู  ที่ถูกตรงกับเร่ืองราว,  มีการปฏิบัติ 
ไดจริง,  แลวเขากันได;  เหมือนน้ํากับน้ํานม  เขากันสนิท  กลมเกลียวกัน  ทําหนาที่ 
ของตน  และรับผลจากการปฏิบัติหนาที่นั้น. 

 
ทีนี้ก็กลาเอยอาง  ไปถึง ระดับโลก  ระดับสากลโลก  ถาใครไมโงดักดาน 

เกินไป  ก็จะพบความหมายของพระรัตนตรัย  ที่ใชเปนหลักของสากลโลกได  คือวา 
สากลโลกของเรา ตองมีความรูที่ถูกตอง  ที่ทําความเขาใจกันได,  ในสากลโลกตอง 
มีการปฏิบัติ  ที่ปฏิบัติตามความรูนั้นได,  แลวก็ มีเมตตากรุณา  กลมเกลียว  รักใคร 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน;  คลายกับวาในสากลโลกนี้  มีคนเพียงคนเดียว  เดี๋ยวนี้ 
มันไมเปนอยางนั้น  มันมีความรูอะไรก็ไมรู  ที่มันไมเปนประโยชนแกมนุษยนั้นเลย. 

 
ยกตัวอยาง  ขออภัยวา  ไมใชกระแนะกระแหนเจาะจงใคร  จะยกตัวอยางวา 

ทําไมจะตองเอาดอกไมมากๆไปขายที่ตางประเทศ?  ขึ้นเรือบินไป  ใหมันเสียเวลา  ให 
มันเสียน้ํามันของเครื่องบิน  ใหมันเสียอะไรอีกหลาย ๆอยาง  :  เสียแรงงานของบริษัท 
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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 
ก็แลวกันวา  เราทําสิ่งที ่ไมจําเปนจะตองทํานี ้อีกมากมาย;  นี่เพราะ ความรู มัน 
ไมถูกตอง.  ทีนี้  การปฏิบัติ  มันก็ตองพลอยไมถูกตอง. 

 
ถาเรารู ที ่ถ ูกตอง  แลวปฏิบัติแตที ่ถ ูกตอง  ที ่ควรปฏิบัติ  โลกนี ้มันก็ 

ไมยุงมากอยางนี้  ไมตองทําอะไรที่ไมจําเปนจะตองทํา  มากเหมือนเดี๋ยวนี้;  เราก็จะ 
มีความสงบสุขกันมากกวานี้.  เดี๋ยวจะหาวาความสงบสุขเยือกเย็นนี้  เปนของแปลก 
ไปเสียอีก;  นี่มันอาจจะโงมากขึ้นถึงขนาดนี้ก็ได.  ถาเผอิญวา  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;  ถึงประเทศใหญเอง  มันก็อยูไมเปนสุข  เพราะมัน 
คอยแตจะเอาเปรียบผูอื่น;  โลกจึงมีแตวิกฤติการณอันถาวร  คือมีความระส่ําระสาย 
ที่ถาวร  ไมมีโอกาสแหงสันติภาพเลย.  แตแลวเขาก็คุยกันเฟอ  หรือฟุงไปทีเดียววา 
เขาเปนผูสรางสันติภาพอันถาวร. 

 
นี่ขอใหทานทั้งหลาย  มองดูในขอน้ีกอน  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. 

 
เราเคยพูดมาแลว  ย้ําแลวย้ําเลา  วา เยาวชนคือโลกในอนาคต;  โลก 

ในอนาคตเปนอยางไร,  จะเปนอยางไร,  จะตองเปนอยางไร,  มันก็แลวแตวาเยาวชนนี้ 
เขาจะสรางมันขึ้นมาอยางไรในอนาคต.  คนแก ๆก็ตายหมด;  คนรุนหนุมวัยหลัง 
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ก็สรางโลกนี้  ขึ้นมาตามใจของเขา  นี่เรียกวา  มองกันในอนาคต  ก็ตองเตรียม 
เยาวชนใหดี ๆ. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ชวยกันทําใหเยาวชนเขาใจไตรรัตนศาสตรเพ่ือสรางโลกอนาคต. 

 
ทีนี้  มองกลับไปอีกทางหนึ่ง  เยาวชนคือปญหาในปจจุบัน;  คนแก ๆ 

ไมคอยกระดุกกระดิกอะไร  เห็นไม?  แตวาเยาวชนนะ  เขาเคลื่อนไหวมาก  และเขา 
ทําอะไรใหมันเกิดขึ้น  ในปจจุบันนี้.  แมในประเทศไทยเรานี้  เราก็เห็นอยูแลว, 
และกําลังรูสึกไดดีทีเดียววา  เยาวชนเหลานี้  กําลังเปนปญหา  ที่จะทําลาย 
ประเทศ  หรือวาจะสรางประเทศ  ก็มองดูเอาเอง. 

 
เยาวชนมันคือปญหาในปจจุบัน;  ดังนั้นเยาวชนที่ถูกตอง  จึงเปน 

ความหวังของเรา  เราก็หวังที่จะมีเยาวชนที่ถูกตอง  ทั้งในปจจุบันและทั้งในอนาคต 
ก็ตองนึกถึงการสรางเยาวชนกันใหดี ๆ. 

 
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 
ก็ตัดปญหา.  เดี๋ยวนี้เรามีศาสตรอะไรมากมายจนเฟอ  จนไมไดตัดปญหา  แลว ศาสตร 
ที่ยุงเหยิงทั้งหลาย  มันก็ กลายเปนปญหาเสียเอง  แลวอะไรจะไปตัดมัน;  ฉะนั้น 
เตรียมหาพุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  มาเถอะ  เพื่อจะตัดปญหา  ใหมัน 
หมดไป. 

 
ศาสตรท่ีแทจริง  ตรงตามความหมายของคําวาศาสตรนั้น  ตองตัดปญหาได 

และก็ตองไมมากจนเวียนหัว;  นี้ก็มีถึง  ๓  ศาสตรแลวนะ  พุทธศาสตร  ธรรม- 
ศาสตร  สังฆศาสตร  ก็ไมใชหนึ่งแลว.  แตเดี๋ยวนี้  เขามันมีมากจนเวียนหัว.  นี้ 
เรามีสัก  ๓  ศาสตรก็เอา,  แลวก็ไมซ้ํากันดวย,  แลวศาสตรทั้งหลาย  จะมารวมอยูไดใน 
ศาสตรทั้งสามนี้  และศาสตรทั้งสามนี้  จะไมแยกตัวออกจากกัน  คือจะมีจุดมุงหมายที่ 
รวมกัน  หรือเขามาสูวัตถุประสงคอันเดียวกัน  ไมแยงกันไปคนละทิศคนละทาง.  เหมือน 
ศาสตรทั้งหลาย  ที่กําลังมีอยูในโลก  ไมรูกี่รอยกี่พันศาสตร  มันแยงกันไปคนละทิศคน- 
ละทาง  จนชวยมนุษยไมได. 

 
หลับตาเห็น  ภาพอุปมา  เหมือนอยางที่ ในพระสูตรสูตรหนึ่งกลาววา  : 

จับสัตวหลายๆชนิดมาผูกขาเขาแลว  เอามาขมวดผูกรวมเปนพวงเดียวกันแลวก็ปลอย. 
พอปลอยมันจะเปนอยางไร?  สัตวอยูบนฟา  มันก็จะบินดึงขึ้นไปบนฟา,  สัตวที่อยูใน 
น้ํา  มันก็จะดึงลงไปในน้ํา,  สัตวที่อยูรู  มันก็จะดึงลงไปในรู,  สัตวที่อยูโพรง  มันก็จะ 
ลงไปในโพรง  จะเขาโพรง,  สัตวที่อยูตนไม  มันก็จะคลานขึ้นตนไม,  มันก็ชุลมุน 
วุนวายกันใหญ  คือส่ิงซึ่งไมเปนนิยยานิกธรรม  ไมนําสัตวออกไปจากทุกขได. 
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เดี๋ยวนี้เราก็กําลังมีศาสตรทั้งหลาย  ที่เฟออยางนั้นเหมือนกัน  แลวเอามาตี 
กันยุง  จนกลายเปนการรบกันตอสูกัน  ระหวางศาสตรทั้งหลาย  แทนที่จะแกปญหา 
ของโลก.  นักเศรษฐกิจ  ก็วา  มันเพราะเศรษฐกิจไมดี;  นักการเมือง  มันก็วา 
การเมืองมันไมดี;  นักศีลธรรม  มันก็วา  เพราะศีลธรรมไมดี,  แลวมีอะไรอีกมาก 
มายหลายสิบหลายรอยอยาง  ที่เขาวามันเปนปญหา  ก็เลยไมไดใชอะไรที่จะเปนของแก 
ปญหากันใหจริงจังสักที. 

 
โลกกําลังเปนอยางนี้  ฉะนั้นเราเอามา  ทําใหมันเปนศาสตร  ที่มีความ 

มุงหมายอยางเดียวกันเสียที  สามศาสตร  เอามาทําใหเปนหนึ่งศาสตร  ก็ยิ่งดี 
นี่จะไดเปนหัวใจของทุกศาสนา  หรือวา เปนหัวใจของธรรมชาติ.  คําวา  "ธรรม- 
ชาติ"  นี้  คือสิ่งที่ใหญโตลึกซึ้งที่สุด  มีอํานาจสูงสุด;  ตองไปควาหัวใจของมันมาใหได 
เอามาใชใหได  มันก็จะแกปญหาทุกอยาง  ในธรรมชาตินี้ได. 

 
เปนอันวา  เราจะมี  ๓  ศาสตร  คือ  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร; 

แลว มาทําใหเปนสิ่งเดียวกัน  เหมือนกับเชือก  ๓  เกลียว  อะไรทํานองนี้;  ก็จะ 
ไดเหลือเอกานุภาพอันใหญหลวง  แตประกอบอยูดวยองคสาม  เรียกใหถูกก็เรียกวา 
"ตรีเอกานุภาพ  ของแตละศาสนา". 

 
....           ....            ....            .... 

 
[ เริ่มการบรรยายตามหัวขอของครั้งนี้. ] 

 
เอา,  ทีนี้ก็มาถึงหัวขอที่ตั้งใจจะพูดในวันนี้  คือหัวขอวา  พุทธศาสตร 

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. 

 
สําหรับ ความหมายทั่วไป  ของคําวาพุทธศาสตร  ก็คือประโยคสั้นๆวา 

"รูวาอะไรเปนอะไร".  อาตมาเคยพูดเปนประโยคแรก  ในการอบรมทานที่จะเปน 
ผูพิพากษาทั้งหลาย  ของกระทรวงยุติธรรม  เมื่อป  ๒๔๙๙  คิดเอาดูเถอะวา  มันกี่ป 
มาแลว  คือไปบอกเขาวา  พุทธศาสนานั้นไมมีอะไรหรอก;  อยาไปตกอกตกใจ  มัน 
มีแตเพียงวา  "ความรูวาอะไรเปนอะไร"  แลวก็แจกแจงไปอยางนั้นอยางนี้.  ในที่สุด 
ก็สรุปเปนเรื่องอริยสัจจส่ี  วาความทุกขคืออะไร,  เหตุใหเกิดทุกขคืออะไร,  ดับสนิท 
แหงทุกขคืออะไร,  ทําอยางไรจะเปนทางดับสนิทแหงความทุกข;  มันก็มีเทานี้เอง. 
แลวจึงไดใจความสั้น ๆ วา  ความรูวาอะไรเปนอะไร  หรือรูอะไรวาเปนอะไร  นี่คือ 
ความหมายทั่วไป  ของคําวาพุทธศาสนา  หรือวา  พุทธศาสตร ก็เรียก. 

www.buddhadassa.in.th

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



“พุทธศาสตร ”  สําหรับเยาวชน ๒๒๕

เม่ือดูในสวนลึก  แลวจะพบความหมายอยางนี้  ฉะนั้นการที่ เราจะมีพระ- 
พุทธเจา  ก็คือเรามีความรูวาอะไรเปนอะไร  แลวก็อยางถูกตอง  แลวก็อยางที่ 
ปฏิบัติได  อยางไมขาดไมเกิน.  นี้คือพุทธศาสตร  หรือพุทธศาสนา.  แตใจความ 
สําคัญมันมีอยูที่วา  ถาเรารูวาอะไรเปนอะไรนั่น  มันตองรูในสวนที่วา  มันจะตองทํากับ 
สิ่งนั้นอยางไร,  จะตองทํากับสิ่งนั้นอยางไรนี่;  ถารูขอน้ีจึงจะเรียกวารูจริง. 

 
รู วาอะไรเปนอะไร   คือตองรู ว า  เราจะตองทํากับสิ่งนั ้นอยางไร; 

ยังไมลงมือทํา  ยังไมเปนการกระทํา  แตตองรูอยางถูกตองวา  เราจะตองทํากับสิ่งนั้น 
อยางไร.  เชนวา  ความทุกขมันเปนอยางไร,  เราจะตองทํากับมันอยางไร;  เหตุ 
ใหเกิดทุกขมันเปนอยางไร,  แลวเราจะตองทํากับมันอยางไร;  ความดับสนิทแหงทุกข 
คืออะไร,  เราจะตองทํากับมันอยางไร;  กระทั่งหนทางใหถึงความดับสนิทแหงความ 
ทุกขคืออะไร,  แลวเราจะตองทํากับมันอยางไร. 

 
ฉะนั้นคําวา  "รูวาอะไรเปนอะไร"  นั้น  ใจความสําคัญ  มันอยูที่วา  รูวา 

จะตองทํากับสิ่งนั ้นอยางไร.  สวนที ่จะวา  โดยวิธีใด  เมื ่อไร  เทาไรนั ้น  มันเปน 
ขอปลีกยอย  มันคอยรูตามไปเอง.  ขอใหรูกอนวา  จะตองทําอยางไร  มีหนาที่อยางไร 
กับสิ่งเหลานั้น. 

 
ถารูวาอะไรเปนอะไร  มันก็คงไมรูจนเฟอดอก  เพราะจิตใจมันก็ไมอยาก 

จะทํางานใหมาก  ใหมันเหนื่อยโดยไมจําเปน.  พอรูวาอะไรเปนอะไร  พอสมควร 
แกการที ่จะประพฤติปฏิบัติ  ตัดปญหาได  มันก็หยุดอยู เทานั ้น;  ก็จะตั ้งหนา 
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. 

 
ถาเอาตามภาษาไทยเปนหลัก  พุทธิ  ก็ที่กระทรวงศึกษาธิการเขาใชวา  พุทธิ- 

ศึกษา  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  ที่พระ- 
พุทธเจาตรัสรู;  มันก็เปนความรูที่สูงไปกวานั้น  มันไมใชเพื่ออาชีพ  หรือมันไมใช 
เพื่ออะไร  เหมือนกับพุทธในโรงเรียน.  เชนคําวา  โพธิปกขิยธรรม – ธรรมะที่เปน 
ฝกฝายของโพธิ  โพธิ นี้  หมายถึงความรูที ่จะบรรลุพระนิพพาน  มันก็สูงไป 
กวาพุทธิ. 

 
คําวา โพชฌะ  มันก็รากศัพทเดียวกับโพธิ;  แตเราก็ไมไดนิยมใชอยาง 

เดียวกัน.  โพชฌะ  เชนคําวา  โพชฌังคะหรือโพชฌงค  ก็แปลวาองคแหงโพชฌะ 
นี้ก็เปน  ความรูที่ถึงจุดสูงสุด  ถึงขนาดที่จะบรรลุพระนิพพาน;  จะใกลชิดพระ 
นิพพานกวาคําวาโพธิ  ซึ่งมีความหมายทั่วๆ ไป;  จนถึงกับคนบางพวกเขาวา  โพธิ 
มีไดแมในกองขี้หมา  คือมันหมายถึง  ความรูที่เปนธาตุตามธรรมชาติ  อะไรอยางหนึ่ง. 
 

นี้ยกตัวอยาง  เพียงคําวาพุทธิ  โพธิ  โพธิ  โพชฌะ  มันก็ตางกันแลว  :  พุทธิ 
รูทํามาหากิน รูกิน,  โพธิ  รูอ่ิม,  โพชฌะ  มันรูสบายเมื่ออ่ิมแลว,  มันจะเปนระดับ 
กันอยางนี้  :  รูกิน  แลวก็รูอิ่ม  แลวก็รูเปนสุขเมื่ออิ่มแลว  มัน คนละระดับกัน. 

 
นี้เพียงแตยกตัวอยาง  ไมไดวางกฎเกณฑอันเด็ดขาดตายตัวอะไร;  เพียง 

แตบอกใหรูวา  มันจะตองมีอยูกันเปนชั้นหรือเปนระดับอยางนี้.  แตเราจะถือระดับ  ๓ 
ระดับน้ี  เปนหลักทั่วๆไป  ในเบื้องตนกอน  ก็คงจะดีเหมือนกัน;  เพราะมันจํางายดี 
วา   :  รู ก ิน   รู อิ ่ม   แลวก็ รู สบาย .  ถารู ก ิน   ไมรู จ ักอิ ่ม   มันก็เปนเปรตแน  ; 
ถารูจักอิ่ม  ไมรูจักสบาย  มันก็บาแน  มันไมมีประโยชนอะไร  ไมมีความสุขอะไร. 
ผลสุดทายมันก็อยูที่ความสงบสุข  เรารูไปจนถึง  ทําใหมีความสงบสุขได  มันก็พอ. 
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 [ ที่มาของความรู. ] 
 
ทีนี้  อยากจะใหสังเกตอีกสักนิดหนึ่ง  ถึง ที่มาของความรู  หรือ เหตุที่ 

จะทําใหเรารู  อยากจะแบงเปน  ๒  ชนิดก็พอ  :- 
 
อยางที่  ๑  คือ  รูจากการเรียน  การศึกษาเลาเรียนอยางหนึ่ง,  แลวรูจาก 

การที่ไดผานส่ิงนั้นไปแลว  อีกอยางหนึ่ง.  เราศึกษาเลาเรียน  ตลอดถึงทําความ 
คิดคน  คนควา  จนเขาใจ  มีความเขาใจในสิ่งนั้น;  รวมกันทั้งหมดนี้  เรียกวาความ 
รูจากการเรียน  เปนความรูชั้นแรก  ที่จะรูจักอะไรตออะไร  ในลักษณะที่เปนพื้นฐาน. 

 
สวนอยางที่  ๒  นั้น  รูจากการที่ไดผานส่ิงเหลานั้นไปแลว  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. 

 
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  ที่ทําใหรู 

นั ้น  มันยังไมพอ .  ในเวลานี ้เราไมมีความรู   หรือการศึกษาที ่เพียงพอ ;  "พอ" 
ในที่นี้  หมายความวา แกปญหาได.  ถามากไปจนเฟอ  เราก็เรียกวาไมพอ  คือ 
มันเฟอจนใชอะไรไมได;  มันมาก  นี้ก็เรียกวาไมพอ,  มันยังขาดอยู  ก็เรียกวายังไม 
พอ  แลวมันยังมีสูญเปลา. 

 
ความรูที่สูญเปลานี้  เปนส่ิงที่ตองสังเกตอยางยิ่ง  :  ที่วัดนี้ก็ดี  ที่ 

บานก็ดี  ที่ไหนในโลกก็ดี  มันยังมีความรูสูญเปลาอยูมาก  คือรูแตใชประโยชนอะไรไม 
ไดนี้  มันก็มีมาก.  แมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหเรียนกันมากๆ นั้น  มันมีความรู 
เฟอ และ สูญเปลาอยูมาก;  เด็กๆ จึงไมไดปฏิบัติ  หรือใชประโยชนจากความรูนั้น 
ใหถูกตรงได. 

 
เอา,  จะดู ตัวอยาง ที่มันเห็นไดงาย ๆ  ในการศึกษาของประเทศเรา  ที่ 

กระทรวงศึกษาจัดให  เปนหลักใหญ ๆ  วา  พุทธิศึกษา  ศึกษาใหความรู,  จริยศึกษา  ศึกษา 
เรื่องประพฤติทางมรรยาท,  พลศึกษา  ศึกษาใหเกิดกําลัง,  หัตถศึกษา  ศึกษา  ใหมี 
ฝไมลายมือ,  อยางนี้เปนตน.  แตแลวก็เรายังขาด  ความรูที ่ทําใหรวมมือกันได. 
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คนที่มีความรูเหลานั้น  ยังไมรวมมือกัน  ยังขัดแยงกัน  ยังชิงกันออก 
คนละทิศคนละทาง;  ความรูหรือผูรูทั้งหลาย  ยังไมกลมเกลียวกันได.  ความมีน้ําใจ 
เปนนักกีฬานั้น  ยังไมพอ  ยังนอยเกินไป  ยังมีแตปาก  ยังมีแตชื่อ;  ฉะนั้นความ 
รวมมือมันก็มีไมได.  ฉะนั้นเรายังขาดความรู  แหงการรวมมือกันได. 

 
เมื่อขาดความรูแหงการรวมมือ กันไดแลว  ศาสตรทั้งหลายก็เปน 

หมัน  :  พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  พลศึกษา  หัตถศึกษา  ก็เปนหมัน  เพราะมันรวม 
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". 

 
พูดอีกทีหนึ่งก็วา  การศึกษาในโลกทั้งโลกของทุกประเทศ  กระทรวงศึกษา- 

ธิการของแตละประเทศ  ไมไดสอน,  ไมมีหลักสูตรใหสอน,  ไมมีการบังคับใหสอนวา  
"สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งส้ิน".  ถาใคร 
ไปเสนอหัวขอน้ีขึ้นมา  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. 
 

เด็กๆ สมัยกอน  เกลียดกลัวยาเสพติด  เพราะเขามีความรูตามแบบของเขา. 
เด็กสมัยนี้  เรียนแลวยิ่งอยากลองยาเสพติด;  เห็นยาเสพติด  อยากลอง.  ถาเด็กสมัย 
โบราณ  เห็นยาเสพติดแลวถมนํ้าลายรด;  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 เรียนแลว  มันก็  ไมรู จักกามารมณแบบภูตผีปศาจ  ไมรูจะ 

ใชคําอยางไร  ใหมันประหยัดเวลา  จึงตองใชคําวา  กามารมณแบบภูตผีปศาจ  ซึ่งกําลัง 
นิยมกันนัก;  ยิ่งในบานเมืองที่เรียกวา  เปนเมืองที่เจริญ  เปนศูนยกลาง  เปนเมือง 
หลวง  แลวยิ่งนิยมกามารมณชนิดภูตผีปศาจ. 

 
ที่จริง  กามารมณตามแบบธรรมดา  ก็ไมควรจะไปหลงใหลอยูแลว  เพราะ 

วาเราไมจําเปนที่จะตองไปหลงใหล;  จะมีคูสืบพันธุ  หรือวาจะทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับ 
เพศ  ก็ไมจําเปนที่จะตองทําไปในแงของกามารมณ,  ทําไปในแงของการประพฤติ 
ธรรมก็ยังได,  เชนการสืบพันธุ  เพื่อมีพันธุอยู  สําหรับมนุษยไมสูญพันธุ  ทําไปอยาง 
ถูกตอง  ตามวิธีของศีลธรรมของศาสนา  อยางนี้ก็ยังได;  ไมตองใหเลยไปถึงเปน 
เรื่องกามารมณ.  ถาเปนกามารมณแลว  ก็อยาใหเลยไปถึงกามารมณแบบภูตผีปศาจ 
เหมือนที่กําลังระบาดอยูในโลกนี้;  เดี๋ยวนี้ เขายิ่งเรียน  ยิ่งไมรูจักกามารมณแบบ 
ภูติผีปศาจ. 

 
ทีนี้  ยิ่งเรียน  แลวยิ่งดีแตหลับตาประทวงเรียกรอง;  กอนนี้มันไมมี 

ประทวงเรียกรองกันอยางอันธพาล  หรือวาอยางนาเกลียดนาชังนี้  มันไมเคยมี.  มัน 
เพิ่งมี  เม่ือการศึกษาแบบสมัยใหมนี้มันเจริญ;  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  เปนการศึกษาสูญเปลาทั้งนั้น;  เทาที่พูดมานี้  มันเปน 

การศึกษา  ที่ใหไปแลวมันสูญเปลา  อยางที่เห็นอยู  :  เปลืองเงินเปลา,  เปลืองเวลา 
เปลา,  เสียแรงเปลา. 

 
ยิ่งใหการเลาเรียนแลว  ไมมีใครอยากทํานา  นาหวัว;  ยิ่งใหเรียน 

มากเขาแลว  ยิ่งไมมีใครอยากจะทํานา.  หมายความวา  การงานธรรมดาสามัญทั่ว ๆ 
ไปนี้  ไมมีใครอยากทํา  จะไปเปนอะไรก็ไมรูที่ไมตองทํานาทําไร  ไมตองทํางาน 
ดวยแรง.  เพราะวาการศึกษามันผิด,  การศึกษาที่ใหไปน้ันมันผิด;  มันจึงทําให 
เด็กๆเกลียดการทํางานดวยแรง  เชน  การทํานาเปนตน.  มันก็ไปหางานที่ไมตอง 
ออกเหงื่อ  เมื่อไมไดมันก็โกง  มันก็ไปเปนอันธพาล  แลวคอรรัปช่ัน  เปนอันธพาล 
หลายๆรูปแบบ.  อยางนี้เราเรียกวา  เปนการศึกษาที่ใหไปแลว  มันสูญเปลาทั้ง 
นั้นแลวก็มีอยูมากในวงการศึกษา  แมของประเทศไทยเรา;  ประเทศอื่นมันก็เหมือนๆ 
กันแหละ.  นี้เรียกวา  การศึกษาที่พิสูจนอยูแลว  ไมตองพิสูจนอีก  วา  "สูญเปลา" 

 
[ การศึกษาที่ไมเหมาะแกความตองการ  นี่ตองรอการพิสูจน. ] 
 
ทีนี้  จะขอขยักไวสักหนอยวา  ที่ยังจะ ตองรอการพิสูจน  วาเราไดใหการ 

ศึกษาไปแลวสูญเปลานี่  ยังมีรอการพิสูจน  วามัน จะสูญเปลาจริงหรือไม? 
 
เชนวา  เราใหการศึกษา  ไมเหมาะกับความตองการอันแทจริงของประเทศ- 

ชาติ  :  ประเทศชาติของเราเปนอยางไร?  คนของเราเปนอยางไร?  แผนดินของเรา 
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เปนอยางไร?  วัฒนธรรมของเราเปนอยางไร?  ศาสนา  ขนบธรรมเนียน  ประเพณี 
ของเราเปนอยางไร?  แลวเขาใหการศึกษา  ไมเหมาะกันกับขอเท็จจริงของประเทศ. 

 
มีอุปมาวาเหมือนกับวา  มันคิดสรางรถเบนซ  สําหรับวิ่งในนา,  หรืออยางดี 

ก็สรางรถเบนซสําหรับวิ่งทางเกวียน.  มันสอนใหสรางรถเบนซ  มันชวนใหสรางรถเบนซ 
แตสําหรับวิ่งในนา;  เพราะวาเรายังไมมีถนนที่สําหรับรถเบนซจะวิ่ง.  อยางนี้ก็ 
เรียกวา  เสียเวลาเปลาเหมือนกัน;  คือวาสรางรถยนตอยางดีที่สุด  รถอะไรก็ตามใจ 
แตเขาเอามาวิ่งในนา  ซึ่งขรุขระ  หรือวาทางเกวียน  ซึ่งที่มีหลมลึก ๆ. 

 
หรือวาการศึกษา  มันไปตามอยางตางประเทศ  เรียกวาไปตามกัน 

ตางประเทศ  ที่ไมเหมาะกับตัว  คือไมมองตัวเอง  ไมรูจักตัวเอง  ไมรูจักปญหาของ 
ตัวเอง  ซึ่งมันผิดกันอยู  กับปญหาของพวกอื่น;  แลวเราก็ไปตามกันพวกอื่น  เพื่อ 
จะศึกษาการแกปญหาอยางนั้น  ก็เอามาใชไมไดกับปญหาของเรา. 

 
นี้ก็ขอยกไว  ขอขยักไว  วาจะ ยังรอการพิสูจนก็ได  วามันจะจริง 

อยางนี้หรือไม?  การศึกษาสูญเปลาในลักษณะอยางนี้  มีจริงหรือไม? 
 
ทีนี้  ถัดไปอีกก็วา  ยิ่งละทิ้งศาสนา  เรามี  การศึกษา  ที่ศึกษาเทาไรจะ 

ยิ่งละทิ ้งศาสนาเทานั ้น.  สําหรับอาตมานั้น  เชื ่อรอยเปอรเซ็นตแลว  วามันเปน 
อยูอยางนั้น;  แตนี้ขยักไววา  ใหทานทั้งหลายที่ไมยอมเชื่อ  ยังมีคนอีกเปนอันมาก 
มีครูบาอาจารยอีกเปนอันมาก  ที่เขาไมยอมเชื่อ,  เอา,  ก็ขยักไววา  รอการพิสูจนวา 
เราใหการศึกษาเทาไร;  มันยิ่งละทิ้งธรรมะ  ละทิ้งศาสนาเทานั้น,  คือไปรูจักแตเร่ือง 
วัตถุ  ไปชอบเรื่องที่เปนขาศึกแกศีลธรรมและศาสนา.  เรายิ่งใหการศึกษาเทาไร 
 

www.buddhadassa.in.th

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



“พุทธศาสตร ”  สําหรับเยาวชน ๒๓๕

มันยิ่งไปรับสิ่งที ่เปนขาศึกแกศาสนา  จึงเปนเรื่องละทิ้งศาสนา  นี้ก็ขยักไววา 
เอารอ,  ใหรอดูตอไปกอน. 

 
ตัวอยางอีกสักขอหนึ่งวา  ยิ่งศึกษา  ยิ่งไมรูจักบุญคุณของผูมีบุญคุณ. 

การศึกษาอยางที่ใหกันอยูเดี๋ยวนี้  ยิ่งศึกษาเทาไร  ยิ่งไมรูจักบุญคุณของผูมีบุญคุณ: 
บุญคุณของพอแม  บุญคุณของอุปชฌายอาจารย  บุญคุณของอะไรก็ตาม;  ยิ่งถือเสีย 
วา  มันเปนหนาที่ที่เขาตองประพฤติตอกัน  ไมมีบุญคุณตอกัน;  เพราะวาการ 
ศึกษานี้  มันเดินไปในทางวัตถุอยางเดียว  ไมมองกันในดานจิตใจเสียเลย. 

 
มองในทางวัตถุแลว  พอแมใหกําเนิดลูกออกมา  มันก็เปนเรื่องธรรมดา 

อยางสัตวเดรัจฉาน  หรืออยางตนหมากรากไม;  พอโตขึ้นมันก็มีลูกออกมา  มันก็เทา 
นั้น  จะไปถือวามีบุญคุณกันอยางไร.  นี่การศึกษาสมัยใหม  มันเปนอยางนั ้น. 
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เรียกกันวาวิทยาศาสตรนั่นแหละ;  ยิ่งไปศึกษาแลวก็ยิ่งไมสนใจ 
เรื่องทางนามธรรม  หรือทางจิตใจ,  เราเรียกวาการศึกษานี้สูญเปลา  ดวยเหมือนกัน; 
คือไมทําใหเกิดประโยชนแกสังคม.  แลวจะจริงอยางนี้หรือไม?ก็ฝากไวคอยดูตอไป. 
 

เอาละ  พอแลวตัวอยาง  สําหรับตัวอยางมันควรจะพอกันที  วาเรามีการ 
ศึกษาสูญเปลา  :  ทั้งที่พิสูจนอยูแลววาสูญเปลา,  และยังรอการพิสูจนตอไปขางหนา 
อีกพวกหนึ่ง  วามันสูญเปลาเหมือนกัน. 

 
เรามัวแตมีการศึกษาสูญเปลา  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 ๆ อยูอยางสับสน  ปนเป 
กันอยางเฟอน้ี  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.  สําหรับพุทธศาสตร  คือความรูนี่  ควรจะแยกออกเปนสัก  ๒  ศาสตร 
ก็พอ  มีสัก  ๒  ศาสตรก็พอ:- 

 
ศาสตรสําหรับการทํามาหากิน  ดํารงชีวิตอยูได  เรียกวา  ศิลปศาสตร 

ขอยืมคํานี้มาใช  คําวา  "ศิลปศาสตร"  นี้กวาง  พอที่จะใชถึงศาสตรอะไรก็ได  ซึ่งเปนที่ 
ตั้งแหงความรูเพื่ออาชีพ.  คําวาสิปฺป ๆ  ในภาษาบาลี,  หรือศิลปะในพุทธศาสนา  นี้ 
เปนคําเดียวกัน.  สําหรับครั้งพุทธกาลโนนแลวคําวา  สิปปะหรือศิลปะ  เปนความรู 
อาชีพเทานั้น,  เปนความรูเพื่อมนุษยคนหนึ่งจะใชเปนอาชีพได;  ฉะนั้นจึงเรียนศิลป- 
ศาสตร  หรือสิปปศาสตรกัน  เพื่อเปนผูสามารถที่จะมีอาชีพได. 
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สวน ความรูอีกทางหนึ่ง นั้น  ก็คือ  ความรูทางจิต  ทางใจ  ทางวิญญาณ 
ซ่ึงระเรียกวา วิญญาณศาสตร  หรือธรรมศาสตร;  แตเรียกวาวิญญาณศาสตรดี 
กวา  จะไดมีความรัดกุม.  ความรูทางมโนธรรม  หรือความรูทางวิญญาณศาสตรนี่ 
ไมใชเรื่องทํามาหากิน;  อยางดีก็จะเปนเครื่องชวยใหทํามาหากิน  โดยไมตองเปนทุกข. 
คนมีความทุกขเพราะทํามาหากิน  เพราะวาเขาขาดความรูสวนนี้;  ฉะนั้นความรูสวนนี้ 
มันจึงเปนเรื่องเหนือวัตถุ,  สวนใหญก็ตองเรียกวาเหนือวัตถุ  เหนือฟสิคส  เปน 
เมตาฟสิคส  (metaphysic)  คือ  เหนือฟสิคส  เหนือความรูทางวัตถุ;  เปนความรูทาง 
สติปญญา  ทางความคิดเห็น  ทางความเชื่อถือ  ทางจิตทางวิญญาณ. 

 
จะเรียกใหสั้น  ก็วาความรูทางวัตถุอยางหนึ่ง,  ความรูทางนามธรรม  หรือทาง 

วิญญาณอีกอยางหนึ่ง  มีอยู  ๒  อยาง. 
 

....           ....            ....            .... 
 

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 
อยางไร  มันก็มีหลายๆสิบแบบ  จนกระทั่งความงามนั้นเตลิดเปดเปงออกไปจนเหมือน 
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.  คร้ันมีอาชีพแลว  ยังจะตอง 
ดํารงชีพ   คือ  การมีชีวิตเปนอยู  ใหมันถูกตอง  ใหมีความสงบสุข .  ฉะนั้น 
หาเลี้ยงชีพนั่นมันอยางหนึ่ง,  แลวก็ดํารงชีพนั้นมันอีกอยางหนึ่ง.  อยาเอาไปปนกัน; 
สองอยางนี้รวมกันแลว  เราจะเรียกวาอาชีพศาสตร  ศาสตรแหงการดํารงชีพ. 

 
ความหมายที่  ๑  เกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีพ นี้  ถามีความรูสมบูรณ  มัน 

ควรจะไดรับประ-โยชนกวางขวาง  ถึงกับวา  เราสามารถประกอบอาชีพไดถูกตอง  เหมาะ 
สมแกตน,  ประสบความสําเร็จและกาวหนา  นี้อยางหนึ่ง,  เราหาเลี้ยงชีพได  โดย 
เหมาะสมแกตน  จนสําเร็จ  และกาวหนา  นี้อยางหนึ่ง.  แลวเรายังตองหา 
เลี้ยงชีพ  ชนิดที่จะรูสึกเปนสุขสนุก  ปราศจากความรูสึกที่เปนทุกขทรมาน; 
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. 

 
พระพุทธเจาเคยตรัสถึงเรื่องการทํานา  ที่มีอมตะเปนผล;  อมตะ 

นั่นคือ  นิพพาน.  การทํานาที่มีอมตะเปนผลนี้  ก็คือ  อยากจะใหมีความหมายวา  เรา 
ทํานา  ชนิดที่มีพระนิพพานเปนผลกันเสียบาง. 

 
ถาเปนทํานาจริง ๆ;  เมื่อกําลังทํานา อยูกลางนา  กลางแดด  กลางฝน 

ก็มีความรูสึกอยู ในใจเกี ่ยวกับชีวิต,  ความลับของชีวิต  ความลึกซึ้งของชีวิต; 
จนเห็นความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในกระแสแหงชีวิต.  เกิดความเบื่อหนาย 
คลายกําหนัด  ในสิ่งที่เคยหลงรัก  หลงยึดมั่นถือ-มั่น;  มันก็เลยไมตองเปนทุกขเพราะนา 
เพราะวัว  เพราะขาวเปลือก  เพราะเงินทอง  เพราะลูกเมีย  เพราะอะไรตางๆ.  อยางนี้ 
เรียกวาหาเลี้ยงชีพอยู  ดวยความรูที่ถูกตอง  สําเร็จ  กาวหนา  สนุกสนานในการกระทํา; 
แลวเปนการประพฤติธรรมะเพื่อนิพพาน  อยูในตัวอาชีพนั้น. 

 
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 
อะไรก็สุดแท;  ขอใหดูใหดี  ถาเราสามารถจริงๆแลว  จะมองเห็นวา  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  เร่ืองทุกอยางทุกประการแหละ,  กระทั่งการ 
คบหาสมาคม  การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน  อะไรทุกอยาง  มารวมอยูในหนาที่ของ 
มนุษย  ผูดํารงชีพนี ้;  ตองทําใหมันถูกตอง.  ตองทําใหมันถูกตอง   มีคําวา 
"ถูกตอง"  เขามา  คือให เปนการดํารงชีพที่มีคามากที่สุด. 

 
พอบาน  แมเรือน  หรืออะไรก็ตาม  ขอใหดํารงชีวิตอยู  ในลักษณะ 

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. 

 
ดํารงชีพที่นอมไปเพื่อนิพพาน  ฟงแลวมันก็นาหวัวอีกแหละ  คือยิ่ง 

อยูไปวันหนึ่ง  ก็ยิ่งรูเร่ืองพระนิพพาน,  ยิ่งวัน  ก็ยิ่งรูเรื่องพระนิพพาน.  นี่ขอใหมี 
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ลมหายใจอยูในโลกนี้  มีชีวิตอยูในโลกนี้  ชนิดที่ยิ่งวันก็ยิ่งรูเรื่องพระนิพพาน  คือเรื่อง 
ความสงบเย็นของชีวิตนั่นเอง  คือความถูกตองของการดํารงชีวิต  แลวมันก็จะนอมไป 
หาพระนิพพานเอง. 

 
เราจะทําอยางไร  จะใหเยาวชนของเรา  รูจักดํารงชีวิตชนิดนี้  :  มีชีวิต 

มาวันหนึ่ง  ก็รูเรื่องพระนิพพานเพิ่มขึ้นสวนหนึ่ง  ลวงไปวันหนึ่ง  ก็รูเรื่องพระนิพพาน 
เพิ่มข้ึนสวนหนึ่ง;  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. 

 
เดี๋ยวนี้เขาสอน  แตเรื่องวา  เรื่องไฟฟา  เรื่องวิศวกรรม  เรื่องพาณิชยกรรม 

เร่ืองกสิกรรม  อะไรตางๆ;  เขาเรียกวาอาชีพ  มากมายหลายสิบอยาง.  แตมันมี 
ความหมายนิดเดียว  มีความหมายนิดเดียว  ไมเต็มตามความหมายของคําวา  "อาชีพ" 
เพราะวาเขาทําเพื่อเห็นแกปากแกทอง  แลวก็เพื่อกิเลสตัณหา,  แลวก็เพื่อกามารมณทั้ง 
นั้น.  เด็กๆ ของเราเรียนวิชาชีพ  เพื ่อกิเลสตัณหา  เพื ่อกามารมณทั ้งนั ้น;  จึง 
ไมมีคําวาอาชีพอยูในนั้น  ตามความหมายที่กําลังพูดถึงนี้  คือวาหากินก็ถูกตอง  ดํารง 
ชีวิตอยูก็ถูกตอง. 

 
นี่ขอทบทวนวา  ศิลปศาสตรหมวดที่  ๑  นี่คือ  รูหนังสือ,  ศิลปศาสตร 

หมวดที่  ๒  นี่คือ  รูอาชีพ. 
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ศิลปศาสตรหมวดที่  ๓  อยากจะระบุไปยัง  อนามัย.  ภาษาโบราณกอน 
พุทธกาล  คําวาอนามัย  หมายถึง  ไมมีสิ่งที่ เปนอันตรายแกชีวิต;  จะใชคําวา 
ผาสุกแกชีวิตก็ได.  แตวาตัวแท ๆ มันก็คือ  สภาพ  หรือ  ภาวะที่มันปราศจากอันตราย 
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 

 
ศิลปศาสตรหมวดที่  ๔  คือ  ความอยูรอดทางการเมือง.  คําวา  "การเมือง" 

ในที ่นี ้ก็ หมายถึงสังคม.  เมื ่อชีวิตหนึ ่งๆ คือคนหนึ ่งๆ มันรอด;  แลวมันยังจะ 
ตองมานึกถึง  รอดของสังคม  คือการอยูรวมกันเปนหมู  อีกทีหนึ่ง. 

 
ถาเราปฏิบัติไมถูกตอง  หมูของเราจะไปไมรอด  จึงตองมีความรู  สําหรับ 

หมูของเราอยูรอด  เปนไปรอด  อีกทีหนึ่ง;  นี้คือความรูเกี่ยวกับสังคม  ที่จําเปนจะ 
ตองรู  เชนความรูทางเศรษฐกิจ  ความรูทางการเมือง  ความรูทางการปกครอง  ความรู 
ทางวัฒนธรรม  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 
มันมาถึงการสังคมดวย.  เราใชคํารวมๆ เปนภาษาไทยวา  "ความรอดทางสังคม" 
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  เรื่องภูมิศาสตรเร่ืองธรณีศาสตร  ธรณีวิทยา  อะไรอีกมาก 
มาย  นับไมไหว  นั่นนะมันก็รวมอยูในขอนี้;  เราตองรูเรื่อง  โลกที่เราอาศัยน้ีใหดี. 
เราจะใชโลกนี้ใหเปนประโยชนได  มิฉะนั้นแลว  เราจะเปนผูทําลายโลก  เหมือนกับท่ี 
เรากําลังทําลายโลกอยูในเวลานี้. 

 
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,  กระท่ังทําลายไม  ทําลายทุกอยางแหละที่มันยังไมควรจะทําลาย.  นี่เพราะ 
เราไม รู เรื ่องโลก ;  ฉะนั ้น   เราจะตองรู เรื ่องโลก   วัตถุ  นี ้ให ด ี ๆ   ใช ให เป น 
ประโยชนอยางยิ่ง  อยางทะนุถนอม  แลวก็จะยังไมขาดแคลน. 

 
เมื่อรูเรื่องโลกที่อาศัยนี้แลว  เราก็จะรูจักเรื่องที่มันเนื่องกัน  เชน  จะสราง 

บานอยางไร,  สรางเมืองอยางไร,  จัดการอะไรกันอยางไร  จะอยูกันอยางไร,  เหมือน 
กับท่ีวา  ไปอัดออกันอยูที่กรุงเทพฯ ตั้งหลายลานคน  จนกรุงเทพฯสกปรกแสนที่จะ 
สกปรก  เพราะมันก็ไมรู;  เพราะไมรูวาโลกนี้มันเปนอยางไร,  ควรจะอยูกันอยางไร. 
ในปายังวางอยูถมไป  ทําไมไมมา  อยูอยางสบาย;  ไปอยูอยางสกปรก  แออัดยัดเยียด 
แลวไปอยูกันอยางผิดธรรมชาติ? 

 
เมื่อเชานี้ไดยินวิทยุประกาศ  วา  กรุงเทพฯ นี้ทรุดลงไปฟุตหนึ่งแลว  หรือ 

เกินกวาฟุตแลว;  เพราะสูบนํ้าบาดาลขึ้นมามากเกินไป  แลวตึกรามก็สรางขึ้นหนาทึบ 
เกินไป,  แลวรถขนาดใหญขนาดหนัก  ที่วิ่งแลวกระเทือนมากนั้น  ก็มีมากเกินไป.  แลว 
ก็กรุงเทพฯก็ทรุดลงไปฟุตหนึ่งกวาแลว  พรอม ๆ กันลงไป;  นี่เพราะมันไมรูเรื่องโลก. 
แมเรื่องวัตถุที่เห็นไดดวยตา  มันยังไมเห็น;  แลวมันจะเห็นเรื่องที่ไมเห็นดวยตาได 
อยางไร.  ขอใหรูเรื่องโลกใหมันถูกตอง. 

 
เอาละ,  สิ่งสุดทายของศิลปศาสตร  จะระบุวาเปนหมวดสุดทาย  คือหมวดที่  ๖ 

นี้  คือ  จะตองรูจักหนาที่   มนุษยมีหนาที่อยางไร?  คําวา หนาที่นี้มันตองเนื่อง 
กับสิทธิเสมอ .  ถารู หนาที ่ก็รู ส ิทธิดวย   ฉะนั ้นเราเรียกวาพูดถึงหนาที ่อยางเดียว 
ก็พอ  :  หนาที่ทางกาย,  หนาที่ทางจิต,  หนาที่ทางวิญญาณ,  หนาที่ตอตนเอง,  หนาที่ 
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ตอผูอื่น,  หรือหนาที่ที่มันเนื่องกันไปดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย  แยกกันไมออก;  นี้ลวนแต 
เปนหนาที่. 

 
เด๋ียวนี้ไมมีใครรับผิดชอบในเรื่องหนาที่  ตางฝายตางเอาประโยชน 

ของตัว  มันก็คือทําลายมนุษย  ไมยอมรับวามนุษยมีหนาที่ชวยกันผดุงความเปนมนุษย 
ความเปนโลก;  แลวก็เปนอันธพาลมาก  หรือเรียกรองแตสิทธิ  แลวก็ไมทําหนาที่. 

 
ปญหาที่เกิดอยูทุกวัน  ในบานเมืองนี้ก็คือ  การเรียกรองสิทธิโดยไมทําหนาที่. 

ถาทุกคนทําหนาที่สมบูรณแลว  มันจะไมเกิดความตองการอะไร  ถึงกับจะเรียกรองสิทธิ 
ดอก  มันจะเปนการไดอยูในตัว;  นี้เปนเรื่องบาหลัง  เรียกรองแตสิทธิโดยไมทํา 
หนาที่  หรือทําหนาที่นอย  แลวก็เรียกรองเอาสิทธิมาก.  ความรูขอน้ีดูจะยังขาดมาก 
กวาความรูอยางอื่น  เพราะวา  คนมันมีกิเลสมาก  เห็นแกตัวมาก  จึงไมรูจักหนาที่ 
และสิทธิ. 

 
ขอใหไปศึกษาเอาเองก็แลวกัน  วาหนาที่ทางกายเปนอยางไร,  หนาที่ทางจิต 

เปนอยางไร,  หนาที่ทางวิญญาณเปนอยางไร;  นี้เคยพูดกันมามากแลว  แลวก็พอจะ 
มองเห็นเองไดดวย.หนาที่ตอตนเองบาง,  หนาที่ตอผูอื่นบาง,  มันไมเหมือนกัน 
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.  เขาจะตองมีความรู ทางฝายมโนธรรม   หรือทาง ฝายวิญญาณศาสตร 
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. 

 
สําหรับอุดมคตินั้น  มันควรจะพูดแตเพียงวา  "รูอุดมคติของการเกิดมา 

เปนมนุษย"  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  ดีนั ้นคืออยางไร.  เกิดใหความหมายของคําวาดี  ไมตรงกัน  ก็มาทะเลาะ 
กัน;  เหมือนอันธพาลนะ  เขาก็วาดีของเขาอยางหนึ่ง  บัณฑิตก็วา  ดีของเขาไป 
อีกอยางหนึ่ง  ก็เลยทะเลาะกัน.  มันตองรูในขอน้ีดวย  :ที่วาดี  หรือไมดี  หรือ 
เหนือไปจากดีนั้น  คืออยางไร. 

 
เกี่ยวกับคําวา  ดี  ดี  น้ี  มีอยู  ๓  แขนง :  คือ  ดีนั้นเปนอยางไร,  ไม 

ดีนั้นเปนอยางไร,  แลวเหนือนั้นข้ึนไป  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. 

 
ทีนี้เม่ือรูจักสิ่งที่เรียกวาดีแลว  ขอใหระวังหนอยนะ  คือ  ใหรูจักปรารถนา 

ในสวนที ่นาปรารถนาของคําวา  "ดี".  เดี ๋ยววาดี  ดี  แลวก็ตะครุบเอาไปหมด ; 
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. 

 
เรื่องชั่วไมตองพูด  เปนยกเลิกกันไปหมด;  แตเรื่องดีนี้ยังจะตองดู 

ใหดีวา ;  สวนที่ควรปรารถนามันก็มี,  สวนที่ไมควรจะไปยุงดวยไปยึดถือ 
มันก็มี.  เดี๋ยวนี้คนมันหลงในความดี  มันก็เลยแกปญหาเหลานี้ไมได  มันเปนโรค 
เสนประสาทเพราะความดีกันนี้  มากเหลือเกินในโลกนี้  เพราะไปยึดถือในความดี,  หรือ 
ในสวนของความดีที่ไมควรปรารถนานั่น  คืออยาไปยึดถือก็แลวกัน. 
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ความดีน้ีมันเปนชั้น ๆ ๆ ๆ;  พวกที่อยูในชั้นธรรมดาสามัญ  ก็เรื่องกามา- 
รมณดี.  พวกอยูในชั้นรูปาวจรก็วา  ไมเกี่ยวกับกามารมณ  เปนรูปบริสุทธิ์ดี.  ที่สูงขึ้นไป 
เปนพวกอรูปาวจรก็วาอยาเอาเลยเรื่องรูป  แมจะบริสุทธิ์  ก็อยาเอาเลย  เอานามธรรมดี. 
ขอละเอียดอยางนี้ไมตองอธิบายกันในที่นี้;  แตบอกใหรูวา  มันมีอยูเปนชั้นๆอยางนี้ 
กระทั่งวา  เปนโลกุตตระ  คืออยูเหนือช่ัวเหนือดีไปเสียเลย.  ไปหาศึกษาเอาจากพระ- 
คัมภีรทางพระพุทธศาสนา  จึงใหเรารูวาดีนั้นมีอยูชั้นกามาวจรก็มี,  รูปาวจรก็มี, 
อรูปาวจรก็มี,  โลกุตตรภูมิก็มี  โนน. 

 
เอา,  สรุป ขอนี้ก็วา  เรารูวาเกิดมาทําไมจึงจะดี,  แลวอยางไรเรียกวาดี, 

อยางไรเรียกวาไมดี,  อยางไรเรียกวาเหนือไปจากดี;  แลวก็ยังรูวา  สวนที่ไมควรไป 
ปรารถนา  ของสิ่งที่เรียกวาดีนั้น  ก็มีอยู  มันเปนธรรมดา  จะไปยึดมั่นถือมั่นไมได 
แมจะดีอยางไร  ก็ยังอนิจจังทุกขัง  อนัตตา  อยางนี้เปนตน;  ก็พยายามใหมันมี 
การเลื่อนชั้น  ของสิ่งที่เรียกวาดี  จนกวาจะอยูเหนือความดี  สูงสุดกันเทานั้นเอง. 

 
ทีนี้อุดมคติขอที่  ๒  ที่ถัดไปก็วา  ทําอยางไร  จึงจะได  อยางที่กลาวมาแลว 

นั้น  ที่จะดีนะ  ทําอยางไรจึงจะดี.  นี้ก็เหมือนกับที่พูดมาแลวในเรื่องศิลปศาสตร : 
ดํารงชีวิตใหถูกตองทั้งฝายรูปธรรม  และนามธรรม.  การหาเลี้ยงชีพถูกตอง  การ 
ดํารงชีวิตถูกตอง  แยกออกเปนสวนรวมๆกันมากๆแยกออกมาเปนสวนยอยอยางเดียว  ๆ
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?"  และขอน้ีก็จะไปพูดกันอยางละเอียด  ในหัวขอถัดไป  ที่เรียกวา 
ธรรมศาสตรา. 

 
ทีนี้ก็มาถึงอุดมคติที่  ๓  ที่วา  ควรรวมมือกันอยางไร;  เพราะวาทําไป 

คนเดียวไมได,  ดีคนเดียวก็ไมได,  อะไรคนเดียวก็ไมได,  ฉะนั้นตองมีการรวมมือ  ก็มี 
หัวขอท่ีสําหรับคิดวา  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 ้เปนตัวอยางที ่วา  สิ่งที ่เปน  อุดมคตินี ้ก็เหมือนกัน ;  ถาไมรูจริง  มันก็ 
จะเอามาทําความลําบากยุงยาก  หรือสรางปญหาขึ้นมาใหมอีกระบบหนึ่ง  เพราะมัน 
ผิดฝาผิดตัวกัน  เปนตน. 

 
ทีนี้เพื่อประโยชนในขอนี้ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปอีก  เราก็  จะตองรูถึงวิธีการ  ที่จะ 

สงเสริมใหโลก  โลกทั้งโลกของเรานี้  ใหมันเต็มไปดวยสิ่งนี้  คือเต็มไปดวยสิ่งที่วา 
ดีวาเลิศนี้  โดยวิธีที่วา  เผยแพรส่ิงนี้  ทําความเขาใจในส่ิงนี้  ใหมันทั่วกันไปหมดทั้งโลก 
ในหมูคนในโลก  คือพวกพองของเรา.  แลวเราอยานึกถึงแตเราคนเดียว  นึกถึงผูอื่น 
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ดวย;  เมื่อนึกถึงผูอื่นดวย  เราจะตองนึกถึงวิธีทําความเขาใจระหวางกันและกันดวย, 
เมื่อจะทําความเขาใจระหวางกันและกันดวย  แลวมันก็ตองรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ที่มันเกี่ยวกับสิ่งนั้น.  เดี๋ยวนี้มันหายาก  เพราะวา  คนแตละคนนี้  มันมองแตตัวเอง 
มันก็ไมพบวิชาสําหรับจะรวมมือกับผูอื่น. 

 
การศึกษายังไมพอ  เยาวชนของเรา  ยังขาดความรูในสวนนี้  ซึ่งเปน 

เร่ืองทางจิต  ทางวิญญาณ  ไมมีในโรงเรียนไหน  มหาวิทยาลัยไหน  ที่มีหัวขอสอน 
หรือหลักสูตรสอนใหรูวาเกิดมาทําไม.  เขาเห็นวา  เปนเรื่องบาบอท่ีสุด  ถาจะเอาไป 
สอนในโรงเรียน  ในมหาวิทยาลัย  ก็วานี้มันเปนเรื่องบาบอท่ีสุด  เขาก็ไมเอาไปสอน; 
ฉะนั้นเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว  ก็ยังไมรูวาเกิดมาทําไม?  เพื่ออะไร?  โดยวิธีใด? 

 
ยังเหลือที่จะตองมองอีกตอไป  ก็วา  วิญญาณศาสตร-ศาสตรฝายวิญญาณ, 

หรือ  ฝายมโนธรรม  นี้  มันมีอานุภาพ  ที่จะทําใหความรูฝายศิลปศาสตร  ไมเปนหมัน 
หรือขาด  หรือเกิน.  ความรูฝายศิลปศาสตร  ก็ไดพูดมาแลววา  มันเปนอยางไรบาง 
คือความรูที่มนุษยในโลกเขาร่ํารวยกันนักนะความรูทางศิลปศาสตร;  แตเขาไมมี 
ความรูทางมโนธรรม  หรือทางวิญญาณศาสตร.  ขอน้ีเองเปนเหตุใหใชความรูฝาย 
ศิลปศาสตรนั้นผิดหมด  :  เกินไปก็มี,  ขาดไปก็มี,  เปนหมันอยูอยางมาก;  ที่เรียก 
วาสูญเปลา  การศึกษาสูญเปลาในโลกนี้  ลงทุนเพื่อการศึกษามหาศาล;  แตวา 
สูญเปลา  เพราะวาสิ่งนั้นไมไปทําประโยชนใหแกมนุษยเลย  เรียนกันเปนบาเปนหลัง. 

 
ฉะนั้น  วิญญาณศาสตร นี้  ก็จะ ทําใหศิลปศาสตรไมสูญเปลา,  ไม 

เปนหมัน  ไมขาด  ไมเกิน  เปนตน.  ขอใหเยาวชนของเรา  มีความรูในสวนนี้  เปน 
ความรูที่สมบูรณ;  เยาวชนของเรา  ก็จะสรางโลกที่ดี  ในอนาคต. 
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 [ ตองรูจักคําสําคัญ  เพ่ือประโยชนในการศึกษาปฏิบัติ. ] 
 
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? 
 
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.  มันมีอะไร  ที่นาปรารถนายิ่งไปกวาชีวิต;  เราก็ตองการจะมีชีวิตอยู.  แลว 
บางทีก็ใชคําวา  :  ชีวิตนิรันดร  ชีวิตที่ไมรูจักดับ  ไมรูจักสิ้นสุด  อยางนั้นก็มี  มันก็ 
มีได  และมีจริง  ชีวิตนิรันดร;  แตมันความหมายอื่น. 

 
ชีวิตในความหมายอื่น  มีได  เปนชีวิตนิรันดร  เหมือนกับศาสนาอื่น 

เขาจะพูดวา  :เขาตองการจะตายแลวไปอยูกับพระเจา  เปนชีวิตนิรันดร;  มันก็ถูก 
ของเขา  อยาไปดูถูกเขา  มันถูกของเขา  เพราะเขามีความหมายอยางนั้น  และมีความ 
หมายถูกตอง.  ศาสนาที่ถือพระเปนเจาแลวก็จะมีหลักอยางนี้ทั้งนั้น  วาเราทําอะไร 
ในโลกนี้  ทําดีทุกอยางในโลกนี้  เพื่อตายแลวจะไปนั่งอยูขางๆพระเจา  เปนชีวิต 
นิรันดร. 

 
แต  ในสวนพุทธศาสนา นี้  ไมไหว  ไมถูก  บาบอเลย  พูดเสียอยางนี้; 

เพราะวามันใชคําพูดตางกัน  แลวพุทธศาสนานี้  ก็เราตองการดับไมเหลือโนน  เรา 
ไมตองการจะไปมีชีวิตนิรันดร  เราตองการดับไมเหลือเปนนิพพาน,  อันนี้แหละเสีย 
เปรียบกันมาก;  เราพูดแบบไมมีอะไร  แบบปฏิเสธหมด,  สวนฝายโนนเขาพูดแบบ 
ที่มันมีอะไรอยูตลอดกาล. 
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รูจักพูดใหดี ๆ วา  นิพพานนั้นเปนอมตะ  วานิพพานนั้นไมตา  เพราะ 
ฉะนั้นนิพพานจะตองมีสภาพอะไร  อันใดอันหนึ่ง  ที่นิรันดรดวยเหมือนกัน  ฉะนั้นใน 
พุทธศาสนานี้  ก็มีนิรันดร  มีอะไรนิรันดร;  ไปคิดเอาดู.  ถาใชคําวา  "ชีวิต"  ก็ได 
แตตองพูดใหเปน;  เพราะวาคําวา  "ชีวิต"มันเลื่อนความหมายเรื่อยไป ๆ ๆ. 

 
นี้เดี๋ยวนี้  เรามันรูจักชีวิต  แตในเรื่องชีวิตวัตถุ  เร่ืองเปนเรื่องตายกัน 

แตในเรื่องวัตถุ;  เรื่องนามธรรม  เรื่องวิญญาณ   ไม รู  จึงไม รูเรื่อง  ชีวิตนิ รันดร 
คือ  พระนิพพาน;  ฉะนั้น  จึงสอนใหเยาวชนรูเรื่องชีวิต  ในความหมายของคําคํานี้ 
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. 

 
คําวา  "อุดมคติ"  มันเปนสิ่งที่ใครผูกขาดไมได;  คนโงก็เอาไปใชได, 

คนมีปญญาก็เอาไปใชได.  คนโงก็มีอุดมคติของความโง,  คนฉลาดก็มีอุดมคติของ 
ความฉลาด.  ฉะนั ้น  เราตองมีอุดมคติถูกตอง  ที่เรียกวา  "อุดมคติของชีวิต" 
แลวก็จะไมจมลงไปในกาม  หรือเปลือกตมจะถอนขึ้นมา  ถอนขึ้นมา  หลุดพนจาก 
ปญหาทั้งหลาย.  นี้เรียกวาอุดมคติของชีวิตที่ถูกตอง.  เดี๋ยวนี้เยาวชนของเรามีแต 
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อุดมคติแบบของเขาเอง  อุดมคติของเยาวชนนาสงสาร  อุดมคติของเยาวชนที่ยังเล็ก 
ยังไมลืมหูลืมตา  แลวอยากจะเรียกใหเต็มภาคภูมิวาอุดมคติของเยาวชน  "บาลวย" 
ภาษาบานเราปกษใตโดยเฉพาะ  พวกที่กรุงเทพ  ฯ  คงฟงไมถูก. 

 
"บาลวย"  นี่  พวกกรุงเทพฯคงฟงไมถูก  หรืออาจจะฟงถูกก็ได  อาตมา 

ไมทราบ;  คือไกตัวผูที่มันรุนกระทง  อะไรขึ้นมา  พอมีหางลวยออกมา  มันบา 
หางของมัน.  คนหนุม ๆ มันบาลวย  มันเพิ่งจะมีลวย  มันเพิ่งจะรูจักกามารมณ  มันเพิ่ง 
จะรูจักตัวกู - ของกู  มันเพิ่งจะรูจักยกหูชู  หาง;  ฉะนั้นเยาวชนบาลวย  มันจึงมีอุดมคติ 
ของเขาเอง  พูดกันไมรูเรื่อง. 

 
อุดมคติของชีวิต  ตองเปนเรื่องของสติปญญา  และก็ถูกตองแลว 

แตเยาวชนเขาไมรูจัก  เพราะฉะนั้นเขาจึงมีของเขาเอง  ปญหาจึงตกหนักอยูแกสังคม. 
 
ทีนี้เราจะทําใหเยาวชนบาลวยนี้  เลิกบาลวยกันเสียที  โดยสอนใหรูจักศาสตร 

ทั้งหลายเหลานี้  และก็โดยเฉพาะพุทธศาสตร  ที่กําลังพูดถึงในวันนี้.  เมื่อพูดวาศาสตร 
เหลานี้  ก็คือ  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร,  ในวันนี้เราพูดถึงกันแตเฉพาะ 
พุทธศาสตร. 

 
เอา  สรุปความ  กันเสียที  มันเลยเวลาไปมากแลว.  พุทธศาสตร คือความรู 

ในสวนที่ตองรู  รวมทั้งเขาใจ  และซึมทราบ  แลวก็ยังมีความรู  ในการที่จะตองทําใหได 
ตามนั้น .  ขอใหเยาวชนของเรา  มีความรูในสิ ่งที ่ควรจะรูหรือตองรู;  และ 
ใหเขามีความรูที่วาจะทําใหไดตามนั้นอยางไร  พรอมกันไปดวย  แลวเราก็จะถือวา 
 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๒๕๖

เยาวชนของเรามีพุทธศาสตร  หรือพุทธศาสตรา  ที่สมบูรณแลว  พรอมท่ีจะแกปญหา 
ของเขา. 

 
นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสตร  หรือพุทธศาสตรา  ซึ่ง  ประดิษฐคํา 

คํานี้ข้ึนมาใหม  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. 

 
ฉะนั้นอยาออกชื่อกันแตเพียงชื่อ,  ถาออกชื่อพระพุทธเจา  แลวก็ซึม 

ทราบวา  พระพุทธเจาคืออะไร?  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 
-๗- 

หินโคง ๑๙ ก.พ. ๒๐ 
 
 
 
 
 

ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายธรรมะ  เร่ือง  เยาวชนกับศีลธรรม  เปนครั้งที่  ๗  แหงภาค 

มาฆบูชานี้  อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอยอย  วา  ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน, 
ในครั้งที่แลวมา  ไดกลาวโดยหัวขอวา  พุทธศาสตรสําหรับเยาวชน;  ในวันนี้ก็โดย 
หัวขอวา  ธรรมศาสตร;  ทานทั้งหลายก็คงทายไดเองวา  ในครั้งตอไปก็ตอง  สังฆศาสตร 
เปนแน. 

 
 

๒๕๘ 
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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  จะใหเปนคําบรรยายชุด;  จึงขอใหฟง  ใหสุดความสามารถที่จะฟงได 
เพราะวาจะตองบรรยายใหติดตอกันไป.  และควรจะนึกถึงวา  การบรรยายนี้ไมไดเอื้อ 
เฟอแกกาละ  หรืออภิลักขิตสมัยแตประการใด;  อยางวามันเปนวันเนื่องดวยตรุษจีน 
ก็ไมไดพูดอะไร  ถึงเรื ่องที่เกี ่ยวกับตรุษจีน.  ผูที ่มาเลี ้ยงตรุษจีน  ก็ตองใหอภัย; 
แมแกพระเณรทั้งหลาย;  ไมไดพูดถึงเรื่องตรุษจีน.  นี้ก็เพราะเหตุวา  จะตองพูดไป 
ตามลําดับของเรื่องที่ไดพูดมาเปนครั้งที่  ๗  ในวันนี้แลว;  เปนเรื่องศีลธรรมที่เกี่ยว 
กับเยาวชน  หรือยุวชนเกี่ยวกับศีลธรรม. 

 
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  เราจะใชเรื่องน้ี  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. 

 
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  เร่ืองความรู  ใหละเอียดลออออกไป  ก็เลยถือเอาคําวา  พุทธศาสตร 

จะถือเอา การปฏิบัติใหได  ก็ถือเอาคําวา  ธรรมศาสตร,  จะถือเอา การทําใหเขากันได 
ก็ถือเอาคําวาสังฆศาสตร.  คําวา  ศาสตร  ในที่นี้  หมายถึงความหมายตามตัวหนังสือ 
แทๆ  คือหมายถือ  ศาสตรา  ที่มีคม  ที่จะตัดปญหาใดๆได;  ไมใชหมายถึง 
ศาสตร  ที่แปลวาความรูเพอเจอ  ที่กําลังเฟออยูในโลก,  ศาสตรนั้น  ศาสตรนี้ไมรูจัก 
กี่สิบกี่รอยศาสตร  ก็ชวยอะไรไมได  เพราะมันไมเปนศาสตราที่จะตัดปญหานั้นเอง. 

 
นี้เรามีคําวา  "พุทธศาสตร"  สําหรับตัดปญหา  เกี่ยวกับความไมรู  หรือ 

รูผิด.  ถือเอาความหมายของคําวา  "ธรรมศาสตร"  นี่ก็คือ  การปฏิบัติใหได  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  ความเขากันได  ความสามัคคีกัน  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  

การจะมอบเครื่องมือ  ที่วิเศษที่สุด  ใหเขาสรางตัวเอง  สําหรับเปนอนุชนพวก 
อภิชาตบุตร  คือเจริญดวยคุณธรรมยิ่งๆ  ขึ้นไปกวาที่แลวมา;  ก็ใหสิ่งที่เรียกวา 
พุทธศาสตร  คือความรูที่ถูกตองและเพียงพอ,  แลวก็ให  ธรรมศาสตร  คือวิธีการปฏิบัติ 
ที่ปฏิบัติใหไดจริงๆ ในสิ่งที่มนุษยจะตองปฏิบัติ  โดยเฉพาะก็คือความดับทุกข,  และให 
สังฆศาสตร  ในฐานะเปนศาสตรา  ตัดปญหาที่เขาไมสามัคคีกัน. 

 
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. 

 
เม่ือพูดถึง  พระพุทธเจา  แลว  ก็ใหหมายถึงความรูที่จําเปน  ที่ถูกตอง 

และเพียงพอ,  เม่ือพูดถึง  พระธรรม  ก็ขอใหปฏิบัติใหได,  เม่ือพูดถึง  พระสงฆ  ก็ขอ 
ใหประพฤติกระทํา  ชนิดที่ใหเขากันได  เปนเพียงสงฆเดียวในโลกนี้  คือหมูเดียวใน 
โลกนี้. 

 
พระพุทธเจาไดตรัสรูแลวทรงเปดเผย  ส่ิงที่จําเปนแกมนุษย  เปน 

ความรูที่มีคาสูงสุด  และทานก็มิไดประสงคอะไรจากเรา  ทานไมไดเรียกรองอะไรจากเรา 
พระพุทธเจาทานไมไดเรี่ยไร  ทานไมไดคิดคาปวยการ;  ฉะนั้นคงจะเปนที่ถูกใจ 
เยาวชน  วาทานใหความรู  อยางที่บริสุทธิ์ใจ  ไมใชเรื่องแลกเปลี่ยนอะไร.   และ 
ถึงกับวา  ทานตองการแตเพียงวา  ใหคนทั้งหลายเหลานั้น  รีบปฏิบัติ  เพื่อชวยตัวเอง; 
ไมไดเรียกรองอะไรเพื่อตัวทาน  เพื่อพระองคของทาน.  เยาวชนคงจะไมรังเกียจ 
พระพุทธเจา. 

 
พระธรรม  ก็คือศาสนาของพระองค;  มัวพูดแตคําวา  ศาสนา  จนรูสึก 

จะเอียนกันไปหมดแลว.  ควรจะพูดถึงคําวา  "ส่ิงที่จําเปนแกมนุษย  สําหรับจะอยู 
เปนผาสุก";  หรือเปนพระธรรมอยางกับพระเจา  ในศาสนาที่เขามีพระเจา  เพื่อจะ 
ชวยคน  ใหอยูอยางมีชัยชนะ  เหนือปญหาทั้งปวง,  พระธรรมหรือพระเจานี้  ก็ไมได 
เรียกรองอะไรจากเรา  นอกจากจะเรียกรองวา  "ทานทั้งหลายจงรีบปฏิบัติเถิด  เพื่อ 
ความรอดของทานเอง,  พระเจาก็ไมไดเร่ียไร  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 
ไดเร่ียไร  ไมไดคิดคาตอบแทนใดๆ  จึงหวังวา  เยาวชนคงจะพอใจในพระสงฆ. 

 
รวมกันแลวเปน  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็คงจะเปนสรณาคมน  ที่ 

เยาวชนรับเอาได  ถาจะสอนใหเขาทองวา  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ  เปนตน  ก็ตองใหเขา 
รูความจริงทั้ง ๓ ประการนี้  แลวก็ใหรับเอาได  คือใหเขาถึงเนื้อในของศาสนานั่นเอง. 
เยาวชนเขายังไมเขาถึงหัวใจของพระศาสนา  แลวจะใหเขาชอบใจพระศาสนานั้น  มัน 
เปนเรื่องความเขาใจผิดของคนแก.  เราจะตองถือวา  เยาวชนไมสนใจพระพุทธ- 
ศาสนานี้  เปนความผิดของคนแกที่ไมไดมอบหมายให  ไมไดสอนให  ไม 
ไดชี้แจง;  แลวก็มีแตเปลือกของศาสนา  หุมหอศาสนาอยูมากเกินไป  พอเขาไป 
แตะตอง  ในสวนที่เปนเปลือกเขา  มันก็ชะงัก  และถอยหลัง. 

 
เมื่อมานึกถึงตอนนี้  ความคิดมันเกิดขึ้นมาในจิตใจ;  หมูนี้ไมคอยสบาย 

นอนมาก  ก็ทําใหมีโอกาสแตงกลอน  เมื่อคิดถึงขอน้ี  ก็แตงกลอนขึ้นมาไดบทหนึ่ง 
เรียกวา  มังคุดธรรมะ  มีใจความวา:- 

 
 

ไอจอหนึ่ง กัดมังคุด ทั้งเปลือกฝาด 
มันอาละวาด ขวางทิ้ง กลิ้งหลุนหลุน 
ไอจอหนึ่ง มีปญญา รูคาคุณ 
หยิบ  บิ,ดุน กินเนื้อใน ชื่นใจลิง 
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คนโงงับ ศาสนา รองวาฝาด 
ก็อาละวาด โกรธใจ คลายฝสิง 
สัตบุรุษ ขุดพระธรรม ไดความจริง 
ดื่มธรรมยิ่ง ดื่มสุข ทุกวันคืน 

 
ลิงหรือคน ก็วิกล ไดดวยกัน 

กลืนถูกมัน ก็กลืนคลอง ไมตองฝน 
กลืนทั้งเปลือก ตาเหลือก ตายทั้งยืน 
กลืนเนื้อใน ชื่นมื่น ร่ืนเริงธรรม. 

 
นี่คือคํากลอนที่นึกได  :  ลิงตัวหนึ่ง  กัดมังคุดแคเปลือก  ฝาด  แลวก็ขวาง 

ทิ้งไป ;  ไอลิงฉลาดมันไมกัด  มันบิ  แลวมันก็ดุนเอาเนื้อในออกมากิน.  อาการอยาง 
นี้  ก็มีอยูในหมูมนุษยนี่เองคนโงงับศาสนา;  ขออภัย  ใชคําวางับ;  สําหรับ คนโง 
มันงับศาสนาทั้งเปลือก  มันก็ฝาด  แลวมันก็เลยขวางทิ้ง  ไมสนใจพระศาสนาเลย, 
แลวโกรธหรือเกลียด  สิ่งที่เรียกวา  ศาสนา  เพราะมันฝาดเหมือนกับเปลือกมังคุด. 
แตวาสัตบุรุษน่ี  เขาทําอยางลิงตัวที่สอง  หยิบมาแลวก็บิ  แลวก็ดุนกินเนื้อใน  มัน 
ก็เลยยิ่งกิน  ก็ยิ่งมีความสุขสบายใจ. 

 
แตดูใหดีวา  ทั้งคนและทั้งลิงนี้  มันอุตริวิตถารไดทั้ง  ๒  อยาง  คือกิน 

เปนก็มี  กินไมเปนก็มี;  แลวจะใหกินกันทั ้งเปลือก  นี้มันเปนสิ่งที ่เปนไปไมได. 
เราจึงตองทําใหเปนเนื ้อใน  สําหรับเยาวชนเขาจะเขาใจได,  และกินได; 
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  ในการที่จะยื่นพระรัตน- 

ตรัยใหแกเยาวชน  ในลักษณะที่เขาจะรับได;  เปนพระรัตนตรัย  ที่อาจจะอยู 
กับเราได  คืออยูที่เนื้อท่ีตัว  ที่การปฏิบัติของเราไดจริง,  เปนพระรัตนตรัยที่จะชวยให 
สรางเยาวชนได  เปนเยาวชนอภิชาตบุตร,  แลวก็เหมาะแกการที่จะแกปญหา  ในยุค 
ปรมาณู  ซึ่งอะไรๆมันก็เร็ว  อยางกับวิ่งไปเสียหมด;  จะมัวอืดอาด  เฉื่อยชาอยูนั้น 
มันไมได. 

 
ที่แลวมามันพิสูจนความลมเหลว  ของการสั่งสอนศีลธรรม  หรือ 

การมีศีลธรรม;  เราจึงตองปรับปรุงใหม  ใหพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มา 
อยู ในวิสัยที ่เยาวชนจะรับเอาได.  และใหมาอยู  ในลักษณะที ่เรียกวาศาสตรา 
คือของมีคม  ที่จะตัดปญหา  อันยุงยากนั้นได.  และเมื่อเราถือเอาความหมาย 
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  มารวมกันเปนศาสตรา  สําหรับจะตัดปญหาของมนุษยเรา;  แลว 
ขอใหเยาวชนเขาใจเรื่องนี้  มันก็จะสําเร็จประโยชนได  ตามที่เรามุงหมาย. 

 
 

....            ....            ....            .... 
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 [ เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 
 
เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจา  ไดกลาวแลว  ในการบรรยายครั้งที่แลวมา  วันนี้ 

จึงถือโอกาสที่จะพูดกันเรื่อง พระธรรม  หรือ  ธรรมศาสตร. 
 

ตรีรัตนศาสตรแยกกันไมได. 
 
ในชั้นแรกนี้  ก็จะใหดูถึงขอที่วา  ศาสตรทั้ง  ๓  นี้ไมอาจจะแยกกัน 

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"  คือรัตนะทั้งหลาย.  ถายังแยกกันอยูเปนรัตนะ 
หนึ่งๆ แลว  จะไมสําเร็จประโยชน.  นี่กลาทาทายอยางนี้  ตองมารวมกันเขา 
เปนรัตนะเดียว,  สามรัตนะเปนรัตนะเดียว;  อยางที่ในศาสนาไหนๆเขาก็เรียกกันวา 
"ตรีเอกานุภาพ" ,  อานุภาพสามที่รวมกันเปนอันเดียว  จึงจะสําเร็จประโยชน. 

 
วันนี้ พูดเรื่องธรรมศาสตร  ก็จะชี้ใหเห็น  ขอที่เกี่ยวกับพุทธศาสตร 

อยางไร  โดยละเอียด;  แมวาพุทธศาสตรกับธรรมศาสตร  ไมใชของอยางเดียวกัน 
แตก็ตองอยูดวยกัน  เนื่องอยูดวยกัน  แยกกันไมได.  ถาแยกกันก็จะไรสมรรถภาพ 
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ถาจะเรียกวามีปฏิบัติกันบาง  ก็เปนเพียงระเบียบทางมรรยาทธรรมดาสามัญ 
เหลือเกิน  ที่ก็ รูๆกันอยูแลว  ไมตองพูดกันอีก;  ทั้งที่โรงเรียนหรือท่ีบานก็ตาม 
มรรยาทเล็กๆนอยๆที่ปฏิบัติอยู  อยางนี้มันไมพอ  ที่จะเปนธรรมศาสตรา  สําหรับ 
ตัดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ.  ดังนั้น เราจะตองมีการปฏิบัติ  ที่ถึงระดับของการ 
ปฏิบัติ  จะเรียกวาพิเศษก็ได  คือใหมันเกิดประโยชนไดจริง  อยาทําสักวาตามธรรมเนียม 
หรือตามประเพณี  ซึ่งไมคอยจะรูความหมาย. 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาดูทิวทัศนของธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน. 

 
ทีนี้  ก็จะดูกันตอไปวา  ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชนนั้น  จะมีแนว 

หรือวาทิวทัศน  หรือวาปริทรรศนกันอยางไร. 
 
ในชั้นแรกนี้  อยากจะใหดูวา  พุทธศาสตรมิใชธรรมศาสตรมิใชสังฆศาสตร; 

ธรรมศาสตรก็มิใชพุทธศาสตร  มิใชสังฆศาสตร;  และสังฆศาสตรก็มิใชพุทธศาสตร 
และมิใชธรรมศาสตร.  คือใหเห็นหนาที ่ที ่ตางกันโดยชัดเจน   :  แยกกันโดย 
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  เร่ืองการบานการเมืองนี้  ก็ยังปฏิบัติ 
ไดไมครบถวน.  ถาเปนเรื่อง ทางธรรมะ  เปนวิญญาณศาสตร  เปนมโนธรรม 
อยางนี้ก็ยิ่งไมครบถวน. 

 
ขอใหทบทวนรายการ  ในการบรรยายครั้งที่  ๖  แยกแยะดูทีละอยาง 

ก็จะยิ่งเห็นความไมครบถวน;  แมในเรื ่องของชาวบานแทๆก็ยังไมครบถวน; 
ไมไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ  จึงหันไปหาประโยชนทางลัด  ที่เรียกวาคอรัปช่ัน 
เมื่อไมได  ก็ประกอบอาชญากรรม. 

 
นี่แหละคือ  เร่ืองที่เปนปญหา  มันมีอาการเหมือนกับวามีขาว  แลวไมได 

กิน,  หรือกินไมได  มันจะเปนอยางไร.  เรามีขาว  แลวก็ไมไดกิน  หรือวามันกิน 
เขาไปไมได;  นี่เหมือนกับท่ีเรามีความรู  แลวก็ไมปฏิบัติ  หรือวาขาวที่กินเขาไปแลว 
มันไมยอย  มันก็จะทําใหถึงตายได.  นี่ความรูนั้น  เมื่อเขาใชมันผิด  มันก็กลับฆา 
คนที่มีความรูนั้นเอง.  หรือวากินได  กินแลวยอยได  แตมันดูดซึมเอาไปแตสวนที่ 
เปนพิษ;  สวนที่จะบํารุงรางกายใหเจริญงอกงามนั้น  มันดูดซึมเขาไปไมได  วิชา 
ความรู ที ่สอนกันอยางโงเขลา  ทําใหเด็กๆดูดซับเขาไปแตสวนที ่เปนพิษ 
สวนที่เปนประ-โยชนไมไดรับ. 

 
อยางตัวอยาง  เชนวา  สอนเร่ืองเพศศึกษา  อยางชิงสุกกอนหาม  เปน 

ความโงเขลาของระเบียบการสอนนี้.  เด็กๆก็ดูดซับเอาความรูเพศศึกษานั้น  แต 
ในสวนที่เปนอันตรายแกจิตใจ  ทําใหชิงสุกกอนหาม  เปนตน;  ความรูที่มุงหมายจะ 
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ใหไดรับน้ัน  เขาไมดูดซับเขาไป,  ลองใหอานหนังสือประเภทนี้เถอะ  จะติดอยูในใจของ 
เด็กๆ  แตสวนที่มันสงเสริมกามารมณ;  สวนที่เปนวิชาความรูแทจริง  ไมไดติดอยู 
ในใจของเขาเลย.  อยางนี้ก็เรียกวา  กินเขาไป  แลวก็ยอยได  แลวก็ดูดซับเอาไว 
แตสวนที่เปนพิษแกจิตใจ. 

 
นี่ขอใหดูใหดีวา  เยาวชนของเรากําลังตกอยูในลักษณะอยางนี้  :  เขามีขาว 

แลวกินไมได,  หรือวากินแลวมันไมยอย,  หรือวายอยแลว  มันดูดซับเอาไว  แตสวน 
ที่เปนพิษแกจิตใจ;  จึง ตองแกปญหา  เร่ืองนี้กันเสียใหม  คือทําใหมีความรูที่ 
ถูกตองและเพียงพอ  แลวก็ปฏิบัติใหไดจริง. 

 
การที่ ขาดการปฏิบัตินี ้  มันก็ไมมีประโยชน;  แมความรูที ่มันเฟอไป 

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. 

 
เราจะตองทําใหรู  ใหเขาใจ  ในเรื่องของศาสตรทั้งสอง :  ศิลป- 

ศาสตรนั้นเพื่ออาชีพ  มีอยูมากมาย,  วิญญาณศาสตรนี้เปนเรื่องความรูที่ไมเก่ียวกับ 
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อาชีพ  คือ  ไมไดเพื่อรางกาย  แตเพื่อจิตใจ  คือความรูทางธรรมะ  หรือทางวิญญาณ 
นั่นเอง.  นี้ทําลงไปใหรู  จนสําเร็จประโยชน  ทั้งในสวนศิลปศาสตร  และในสวน 
วิญญาณศาสตร  จะไดชื่อวา  ไมขาดการปฏิบัติในสวนนี้. 

 
การทําการคนควาในทางทฤษฎีนั ้น  ไมใชธรรมศาสตร;  โลกนี้ 

ทํากันมากแตเพียงในสวนนี้  เปนการคนควา  เพื่อความรูทางทฤษฎี  จนทฤษฎีตางๆ 
มันก็เฟอในโลก. 

 
ความรูที่จะเปนพุทธศาสตรนั้น  มันตองเปนความรูที่ใชดับทุกขได;  ขอ 

ใหแยกออกจากกัน.  เม่ือมีแตความรู  ไมมีการปฏิบัติ  คือ ขาดการปฏิบัติ  เสียแลว; 
ความรูก็ไมมีประโยชนอะไร.  เพราะฉะนั้นจึงไมมีการบรรลุธรรมะในพระพุทธ- 
ศาสนา  ที่เรียกวาเปนพระโสดาบันบาง  สกิทาคามีบาง  อนาคามีบางนี้  มีไมได  คือ 
ไมมีการรูตามพระพุทธเจา  หรือไมรูพระธรรมตามพระพุทธเจา;  เพราะวามันขาด 
การปฏิบัติ.  ยุคปจจุบันนี้เปนอยางนี้  :  ไมมีการรูตามพระพุทธเจา,  ไมมีการตรัสรู 
ตามพระพุทธเจา,  ไมมีการไดรับผลอยางเดียวกัน  กับท่ีพระพุทธเจา  หรือพระอรหันต 
ทั้งหลายทานไดรับ. 

 
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 
สังฆศาสตรจะมีไดอยางไร.  นี่แหละคือ  ขอที ่พุทธบริษัทไมรวมมือกัน  สืบ 
อายุพระศาสนา  โดยแทจริงได. 

 
ทีนี้มาดูเยาวชนของเรา  เขามีการประพฤติกระทําอยางตัวเปนเกลียว;  แตวา 

ทําอะไรก็ไมรู  มันไมเกี่ยวกับการทําใหมนุษยมีสันติสุข  หรือสันติภาพเลยก็ได  ไปมี 
การปฏิบัติในสิ่งที่มิใชพุทธ-ศาสตรอันแทจริง.  เพราะวา เขาไมรูพุทธศาสตรอัน 
แทจริง;  ฉะนั้น  ความผิดพลาดมันก็มีมากขึ้นกลายเปนผูกระทําผิด  แลวก็ 
มีความผิดพลาดมากขึ้น  ตอการที่จะสรางสรรคสังคมนี้ใหมีความสุข;  ไม 
ตองพูดถึงโลกทั้งโลก  เพียงแตสรางบานของตัวเองใหมีความสงบสุข  มันก็ทําไมได. 

 
ทีนี้  ขอตอไป  ก็อยากจะเปรียบเทียบกันดู  กับสัตวเดียรัจฉาน  อาตมาก็ 

ยอมดวยใหเขาดาวาอะไรๆ ก็ชอบเปรียบสัตวเดียรัจฉาน  เพราะปุถุชนสมัยนี้มันหนาเกิน 
ไป;  ถาไมพูดกันแรงๆก็ไมคอยจะยอมรับฟง  หรือไมเขาใจ.  ที่จะเปรียบเทียบ 
กันดูกับสัตวเดียรัจฉานนั้น  ก็มีแงหนอยเดียวแหละ  คือแงที่วา  สัตวเดียรัจฉานไมมี 
ปญหาเกิดขึ้น;  เพราะวาสัตวเดียรัจฉานไมกาวหนาไปในทางของความคิด,  อะไรๆๆ 
มันก็ตายตัวอยูเพียงเทานั้น  เพราะฉะนั้นมันจึงมีความสงบสุข  ในหมูสัตวเดียรัจฉาน. 

 
มนุษยนี้  มันอุตริ  หรืออะไร  ก็แลวแตจะเรียก  มันกาวหนาทางความ 

คิดความนึก  แลวมันก็  ควบคุมกระแสแหงความคิดไมได  มันก็เตลิดเปดเปงไป 
ตามที่มันจะเปนอยางไร.  ทีนี้ก็เปนไปในทางที่  ถูกหลอกมากขึ้น  แลวก็ไมใชมีใคร 
ที่ไหนมาหลอก  ความโงของตัวเองมันก็หลอก  มันก็เจริญไปในทางของกิเลส 
ตัณหา  จนมนุษยนี้มีปญหา  ไมมีความสงบสุขเลย;  จึงเรียกวา  สูสัตวเดียรัจฉาน 
ที่ไมกาวหนาเลยก็ไมได. 
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ขอนี้จะตอง  ระวัง  กันใหดี  ถึงคําวา  "กาวหนา"  ดวยเหมือนกัน;  ถากาว 
หนาไปลงเหว  แลวก็  อยากาวหนาเสียดีกวา. 

 
สัตวเดรัจฉานอยูเปนสุขได  เพราะไมกาวหนา;  มองดูแลว  สัตวเดรัจฉาน 

ก็มีอะไร  ๆตามสัญชาตญาณ  และโดยอัตโนมัติ.  ดังนั้นพุทธศาสตร  เทาที่สัตวเดรัจฉาน 
จะตองมี;  มันก็มีของมัน.  ธรรมศาสตรเทาที่สัตวเดรัจฉานจะตองมี  มันก็มีของมัน; 
สังฆศาสตรเทาที่สัตวเครัจฉานจะตองมี  มันก็มีของมัน.  เพราะฉะนั้น  มันไดคะแนน 
๑๐๐  คะแนน  ในสวนนี้. 

 
สวน  มนุษย  นี่  มันมีไมได  :  มันไมมีสังฆศาสตรที่เปนประโยชน 

และแกปญหาได,  มัน ไมมีพุทธศาสตรที่จะแกปญหาได;  มันไปสรางพุทธศาสตร 
ที่เตลิดเปดเปง  จนแกปญหาไมได  จนไมใชพุทธศาสตร  แลวก็ไมมีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
เปนแนนอน  ดังนั้นมันจึงรักกันไมได  เขากันไมได  รวมกันไมได  คือไมมีสังฆศาสตร 
นั่นเอง;  เลยไมไดคะแนนสักคะแนนหนึ่งก็ได  ถาไปเปรียบเทียบกับสัตวเครัจฉาน 
ที่มันควรจะไดคะแนนเต็มอยูตามปกติ  คือมันมีความปกติตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณ 
และโดยอัตโนมัติ  ของมันเอง.  นี่แหละแนวที่เราจะตองพิจารณา  มันก็มีอยูอยางนี้ 
ขอใหชวยกันพิจารณาดวย. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ธรรมศาสตรตองเล็งถึงการปฏิบัติ. 

 
ทีนี้  ก็จะพูดถึงคําคํานี้  คือคําวา  "ธรรมศาสตร"  ซึ่งเปนหัวขอท่ีเราจะพูด 

กันในวันนี้  วาคําวา  ธรรมศาสตร  นั้น  มัน มีความหมายอยางไร  หรือ เล็งถึงอะไร 
โดยละเอียดออกไปอีก. 
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๑.  คําวา  "ธรรมศาสตร"  นี ่  อยาใหเปนสักแตวาคําสอน  เรามี 
ธรรมศาสตรกันในความหมายที่วาเปนคําสอน;  และคํานี้ก็มีมาแตโบราณ  ที่เขาเรียก 
วาพระคัมภีรธรรมศาสตร  ในประเทศอินเดีย  เอามาใชในประเทศไทย  หมายถึงวิชา 
กฎหมาย  มีมหาวิทยาลัยที่ชื่อวา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อยางนี้เปนตน.  คําวา 
ธรรมศาสตรในที่นี้  ไมไดเล็งถึงการปฏิบัติ  ไมใชคําเดียวกันกับท่ีอาตมากําลังจะพูด. 

 
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. 

 
๒.  ทีนี้  คําวา  "ธรรมศาสตร"  นั้น  มันมีกันเสียแตในเพียงสักวางมงาย 

เปนธรรมศาสตรศักดิ์สิทธิ์  หรือทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่อย ๆ ไป.  เราไม 
หมายถึงธรรมศาสตรอยางนี้;  แตเรา  หมายถึงการปฏิบัติ  ที่มีเทคนิคเฉพาะ  มี 
ความลับเฉพาะ,  มีธรรมสัจจะของมันเองโดยเฉพาะ  ที่วาจะตองปฏิบัติ  ใหถูก 
ตองตามสัจจะของตัวธรรมะนั้นๆ  นี่คือธรรมศาสตรในที่นี้. 

 
รวมความวา  ปฏิบัติใหถูกตอง  จนสําเร็จประโยชน  ในสิ่งที่ตองปฏิบัติ 

นี้อยางหนึ่ง,  หรือวาในสิ่งที่จําเปน  ที่ไมปฏิบัติแลว  ก็เปนวินาศกันหมด  ทั้งโลกก็ได 
และเปนส่ิงที่อาจจะปฏิบัติได  แลวก็ตอง ไมอยูในรูปของ  ส่ิงที่เรียกกันสมัยนี้วา 
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 

แหงการปฏิบัติ;  พูดกันเปนวรรคเปนเวร  มากมายเปนภูเขาเลากา  เปนคําอธิบาย 
คําคําเดียววา  pragmatism  คือปรัชญาแหงการปฏิบัติ.  พอมาดูเขาแลว  มันก็เปนปรัชญา 
เพอเจออยูตามเดิม;  pragmatism  แปลวา  นิยมการปฏิบัติ  จนเอามาทําเปนรูปปรัชญา 
เดี๋ยวนี้กําลังหลงใหลกันนักในพวกฝรั่ง  สําหรับสิ่งที่เรียกวาปรัชญาแหงการปฏิบัติ  คุยกัน 
ใหญโต  วาเปนปรัชญาที่ทําโลกใหเจริญใครไมรูปรัชญานี้  ก็เปนคนลาสมัย.  มีคน 
ปจจุบันนี้  ตั้งตัวเปนนักปรัชญาแขนงนี้;  อยาออกชื่อดีกวา  มันจะเปนเรื่องไมสมควร 
แกพุทธบริษัทเรา  ที่จะไปออกชื่อคนนั้นคนนี้ .  พูดไดแตเพียงวา  นักปรัชญา 
pragmatism  นี้กําลังระบาดในโลก  กําลังนับถือกันอยางหลงใหล.  แตเมื่อเอาเขาจริง 
เขาก็ไปคนควาพบวา  แมสมัยกรีกดึกดําบรรพโนน  สมัยโซเครติส,  อริสโตเติล  นั้น 
ก็เคยคนเรื่องอยางนี้กันมาแลว  คือ  "วิทยาวาดวยการปฏิบัติ"  นี่;  แตมันยังนอยเกิน 
ไป  มันไมถูกอารมณของคนสมัยนี้;  เขาจึงมาคนกันใหม  แลวเรียกกันเดี๋ยวนี้วา 
pragmatism.  ใครอยากรูก็ไปหาหนังสือเรื่องนี้มาอาน  แลวก็จะไดพลอยติดฝน  หรือ 
ติดเฮโรอีนปรัชญาไปกับเขาดวย. 

 
ถาวาโดยหลักการ  มันก็ดีอยู  คือการพิจารณา  ใหพบผลลัพธ  ที่ควร 

ปรารถนา  นับตั้งแตจุดแรกที่สุด  กวาจะถึงจุดสุดทาย.  เร่ืองทุกเรื่องมันจะเปนอยาง 
นี้ทั้งนั้น  คือมันมีจุดตั้งตนที่สุดที่จะตองทําใหถูกตอง,  แลวก็ถูกตองไปตามลําดับ  จน 
 

www.buddhadassa.in.th

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



ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน ๒๗๗

ถึงจุดสุดทาย  แลวก็ไดรับผลตามนั้น.  แมแตวา  สมมติฐานที่ตั้งขึ้น  นี้ก็คือเปน 
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. 

 
เราตองมีความทุกขจริง  ๆเอามาดูกันลงไปจริง  ๆเหมือนกับเอามาใสฝามือดู 

วาความทุกขมันมีอยูอยางนี้;  แลวดูลึกลงไป  ก็พบเหตุของความทุกข,  แลวก็ดูลึก 
ลงไปในทางที่ตรงกันขามมันก็พบวิธีที่จะดับทุกขนั้น.  อยางนี้เปนวิทยาศาสตร  หรือ 
เปนธรรมศาสตรในพระพุทธศาสนา  คือการปฏิบัติ  ในรูปแบบของการปฏิบัติจริงๆ 
ไมเกี่ยวกับปรัชญา.  นี่แหละเราจะไปหลงปรัชญายุคปจจุบัน  แมที่เรียกชื่อวา  ปรัชญา 
แหงการปฏิบัตินี่  มันก็ไมไหว. 

 
พวก  pragmatism  นี้  ติเตียน  การกระทําชนิดที่ตองเชื่อ  กระทั่ง 

ยกเลิกพระเจา,  หรือวาการเชื่อตามทางศาสนาที่บัญญัติไวเปนสัจจะอยางนั้นอยางนี้. 
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. 

 
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  มันก็ยิ่งไมแกปญหา 
มันยิ่งเพิ่มปญหา. 

 
นี่  เขาไมใชวิชาการ  หรือวิธีการที่ถูกตอง  กับสิ่งที่มันเปนตนเหตุอัน 

แทจริง  เชนศีลธรรม  ไปใชกับปลายเหตุ;  มันก็ขยายปลายเหตุใหมากออกไป  มัน 
ก็เกงในทางที่จะสรางปญหา  ขึ้นมาในโลกนี้ใหมาก. 

 
ฉะนั้นคําวา  "ธรรมศาสตร"  ของเรา  ก็คือ  ศาสตรา  ที่สมบูรณดวยวิชา 

และการกระทํา  เพื่อจะแกปญหาที่มีอยูจริง  ใหสมบูรณดวยความถูกตองในขอนี้ 
ในการปฏิบัติทุกอยาง. 

 
คําวา  "ปฏิบัติ"  นี้  ก็ควรจะทราบกันไดแลวกระมัง,  ไมตองบอกแลว 

กระมัง,  วามันมีมากอยาง;  แตมันเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติทั้งนั้น.  เพื่อใหมันงายขึ้น 
เราควรจะดูมันทุกอยางใหเขาใจ  เชนวา  :- 
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ขอ  ๑  การปฏิบัติเพื่ออาชีพ  เพื่ออยูรอดในโลกนี้  หรือโลกอยางอื่น 
ก็ได.  อาชีพทุกอยาง   ในโลกนี ้  ก็เพื ่อเปนอยูรอดในโลกนี ้;  ถาเพื ่อโลก 
อื่น  ในความหมายอื่น,  เชนวาในสวรรค  เปนตน  ก็เรียกวาโลกอื่น  ก็แลวแตวา  จะ 
ใหความหมายแกคําวา  "สวรรค"  นั้นอยางไร. 

 
สําหรับอาตมานี้  อยากจะใหความหมายวา  "โลกอ่ืน"  นั้น  คือมันผิดไป 

จากที่มนุษยธรรมดาสามัญเขามีอยู  หรือไดรับอยู.  ถาส่ิงใดที่มนุษยธรรมดาสามัญ 
มีอยู  ไดรับอยู  เราเรียกวาโลกนี้;  ถาผิดแปลกออกไปจากอยางนี้  หรือสูงไปกวานี้ 
เราก็จะเรียกวาโลกอื่น.  ฉะนั้นจึงพูดไดเลยวา  นอยคนนักที่จะไดเขาไปสูสวรรค 
หรือไดเขาไปอยูในโลกของสวรรค  คือเปนอันธพาล  เปนปุถุชน  จมอยูในโลกนี้  ใน 
ระดับอยางนี้  กันอยูตลอดเวลา;  ไมไดโผลขึ้นไปถึงระดับโลกของสวรรคคืออยู 
อยางเยือกเย็น  ชื่นอกชื่นใจ  ไมมีทุกขรอน  ไมมีปญหาใด ๆ นั่น;  อยางนั้นก็เรียกวา 
โลกอื่น. 

 
ใน โลกนี้ ก็ดี  ใน โลกอื่น ก็ดี  มันมีปญหา  หรือมีหนาที่ที่จะตอง 

ปฏิบัติ;  เราตองมีความรู ความสามารถ  ในการปฏิบัติ  เพื่อมีการดํารงอยูอยาง 
เปนสุขในโลก  โลกนี้ก็ได,  โลกอื่นก็ได. 

 
นี้มันเปนการปฏิบัติระบบใหญระบบหนึ่งแลว  แลวคนก็ทําไมไดสักที; 

เพียงจะมีอาชีพอยูอยางสะดวกสบายเปนสุข  นี้ก็ยังทําไมได  ยังพายแพแกอบายมุข, 
พายแพแกอะไร  ที่เปนความผิด-พลาดนั้น;  แลวก็ไปเอาอบายมุขนั้นเองวาเปน 
สวรรค.  อยางนี้มันโงลงไปอีกกี่เทาตัว?  ขอใหลองคิดดู.  เราจะตองมีการปฏิบัติ 
ที่ถูกตอง  สําหรับอาชีพในโลกนี้  หรือในโลกอื่น. 
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ขอที ่  ๒  เราตองมี  การปฏิบัติที ่ถ ูกตอง  เพื ่อความอยู เหนือโลก 
หรือพระนิพพาน  จะเรียกวาพระนิพพานก็ได;  แตอยาเอไปไวเสียไกลสุดหลาฟาเขียว; 
มันตองอยูที่นี่  คือตองอยูที่ความดับทุกข  ทุกขอยูที่ไหน  ก็ดับทุกขที่นั่น  ดับทุกขที่ 
ตรงไหน  ก็มีนิพพานที ่ตรงนั ้น.  ฉะนั ้นคนที ่เขารู จริง  ก็จะพูดวา  นิพพานก็อยู 
ตรงที่ความทุกขนั่นเอง  คือดับมันเสีย;  จิตใจมันก็สูงถึงกับวา  ไมคิดวา  ไมรูสึก 
วา  ไมสําคัญวา  เราอยู ในโลกนี ้  หรือในโลกไหน :  โลกธรรมดาก็ดี  โลกอื ่นก็ดี 
เราไมไดอยูเลย,  เราอยูเหนือโลก  คือเหนือปญหาทั้งปวง. 

 
เมื่อเปนเชนนี้  มันก็ เปนการปฏิบัติที่สูงขึ้นไป.  ใครจะชอบหรือไม 

ชอบก็ตามใจ;  ใครจะปฏิบัติไดหรือไมได  มันก็อยูที่ความสามารถของคนนั้นเอง. 
 
ขอที่  ๓  ก็จะเรียกวา  ปฏิบัติเพื่อรวมมือกันได.  ขอใหพิจารณาดูใหดี 

นี้มันอีกแขนงหนึ่งนา  มันไมใชเกี่ยวกับการอยูในโลก  หรือเหนือโลก;  แตมันเกี่ยว 
กับการที่วา  มนุษยจะรักกันได  จะรวมมือกันได  จะเขากันได.  นี้มันมีระบอบการ 
ปฏิบัติอยูอีกอันหนึ่ง  ซึ่งเราเรียกวา  สังฆศาสตร  ตองปฏิบัติในสวนสังฆศาสตรนั้น 
ใหถูกตอง  ใหสําเร็จ  มนุษยจึงจะอยูรวมกันได,  มีจุดมุงหมายปลายทางตรงกัน  มัน 
ก็ไปดวยกันได  :  ความคิดก็ตรงกัน  การกระทําก็ตรงกัน  นี้ก็เรียกวาเขากันได. 

 
นี่อยางนอยมันก็เปน  ๓  กลุมของการปฏิบัติแลว  เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติทั้งนั้น; 

ถาจะมองดูใหต่ําที่สุด  ใหงายที่สุด  แลวก็ยังจะตองมาพบกันกับปญหาที่ตรงน้ี  วา  ปฏิบัติ 
เพ่ือใหพบปญหานั้นเอง. 
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ขอใหทุกคนลองคิดดูวา  เดี๋ยวนี้ทานรูจักปญหาหรือยัง?  รูจักปญหาอยาง 
ถูกตองหรือยัง?  และใหวัดดูวา  ถารูจักปญหาถูกตองแลว  ปญหาจะไมเหลืออยู. 
ถาปญหาใดเหลืออยู  ก็เรียกวา  ยังไมรูจักปญหานั้นอยางถูกตอง;  ฉะนั้น ถาเรายังมี 
ความยากลําบาก  ความระส่ําระสาย  ความไมพอใจ  ความอะไรเหลืออยู  ก็เรียกวา 
เรายังไมรูจักปญหานั้นเลย;  เราจึงแกปญหานั้นไมได. 

 
ฉะนั้นยอมเปนลูกเด็กแดงๆเพิ่งคลอดกันเสียบาง  คือ  จะมองดูที่ปญหา 

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. 

 
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.  เปนการแกปญหาใหสําเร็จ  ใน 

การงานที่กําลังเปนปญหา;  จะตองแกปญหาใหได  ในสิ่งที่กําลังเปนปญหานี้ 
อยางหนึ่ง. 

 
๒.  จะตองทําใหสําเร็จตามอุดมคตินั้น  แมวางานนั้นมันจะยาก  หรือ 

มันจะนาน  ยาวนาน  หรือวามันจะสูงสุดก็ตาม  จะตองทําใหสําเร็จตามอุดมคติ  ที่ได 
วางไว,  เชนวา  มนุษยมีความเปนมนุษย  เพื่ออุดมคติอยางไร  ฉะนั้นจะยากหรือจะยาว 
หรือจะนาน  จะสูง  จะเทาไร  ก็ตองเอาใหได  ดวยการที่เรามันมีศาสตรอันนี้  คือ 
ศาสตรแหงการกระทํานี้. 

 
๓.  ดูอีกมุมหนึ่ง  มันก็  เปนความเขมแข็ง  ถามันเปนศาสตรแหงการ 

กระทํา  มัน ตองเปนการกระทําอยางเขมแข็ง;  แมในสิ ่งที ่เปนธรรมดาสามัญ 
ซึ่งงานที่เปนระเบียบ  ไมลึกซึ้ง  ไมใชนโยบาย  ไมใชอุดมคติแทๆ  แลวก็เห็นไดงาย; 
เราก็ยังไมเขมแข็งในการกระทํา,  เราไมมีความรู  หรือการบังคับตัวเองที่เพียงพอ; 
แมในงานที่ทําใหงายๆ  และเห็นๆ  กันอยู  ก็ยังไมกระทําอยางเขมแข็ง. 
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อยางทําไมไมถูพื้นบานใหมันสะอาด?  มันก็เปนสิ่งที่รูอยูแลว  ทําไดงายๆ 
เห็นอยูงายๆ.  แลวทําไมยังไมถูบานใหมันสะอาดอยางสม่ําเสมอ?  นี้ก็  เพราะวามัน 
ขาดธรรมศาสตร เหมือนกัน  คือ  ขาดศาสตรแหงการกระทํา  ดวยเหมือนกัน  มัน 
ก็คือความขี้เกียจ;  แลวก็ปลอยใหส่ิงที่มันควรจะทําไดงายๆ นั้นแหละ  ไมไดทําเลย 
เปนสิ่งที่ไมไดทําเลย.  อาตมาก็ไมแกตัว;  ขอน้ีขอรับวา  ตัวเองก็มี  แตวามันมี 
เหตุผล  วาเราไปทําสิ่งที่มันยากกวา  หรือดีกวา  เสียจนไมคอยไดมาทํางานงายๆอยางนี้. 
ฉะนั้นขอสารภาพวา  อาตมาเองก็ไมคอยไดกวาดขยะหรอก  พระเณรเขาชวยกวาดเปน 
สวนมาก. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  ก็ตองเปนเรื่องที่ตองเอามานึกมาคิด  วาแมอันนี้มันก็ยังขาด 

ธรรมศาสตร;  ฉะนั้นถาใครทําได  ก็ขอใหชวยทํา  งานที่เปนระเบียบงายๆธรรมดา 
สามัญประจําวันนี่  ก็ไปชวยกันทํา;  และขอน้ีก็เปนวินัยในพระพุทธศาสนา  พระพุทธ- 
เจาทานทรงบัญญัติไวในพระวินัยดวย. 

 
๔.  ทีนี้  การกระทําที่ถัดไปจาก  ๓  อยางนี้  ก็คือที่มัน  เนื่องกับคนอื่น 

หรือเนื่องกับงานอื่น.  งานนี้มีหลายระดับ  งานนี้เนื่องกับงานนั้น  งานนั้นเนื่องกับ 
งานนี้;  ถาเราไมรูจักทําใหถูกตองแลวจะเหลวหมด. 

 
ในวัดวัดหนึ่งนี้  ก็มีงานที่ประสานกันอยูหลายๆ  อยาง;  ถามันไมประสาน 

กันเมื่อไร  มันก็ลมละลายเมื่อน้ัน,  แทนที่จะรับหนาที่กันคนละอยางสองอยาง  ชวยกัน 
ทํา  มันก็ไมไดทํา;  คนเดียวก็ทําไมไหว;  ฉะนั้นความเจริญที่ควรจะไดรับ  มันก็ 
ไมมี.  จะเปนวัดนี้  หรือวัดไหนก็ตาม  ถารับภาระหนาที่  ชวยกันกระทําแตละ 
หนาที่  ตามหนาที่แลว  มันก็คงจะเจริญมากทีเดียว;  คือ จะตัดปญหาไดมากที 
เดียว. 
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บางทีถือเสียวา  งานนี้ต่ําเกินไป  ไมอยากทํา  แลวโกรธดวย;  เพราะ 
เขาคิดวามันต่ําเกินไป.  ที่จริงไมมีงานไหนต่ํา;  งานต่ํามันก็เปนอุปกรณแหงงานสูง; 
ขาดงานต่ําแลว  งานสูงมันก็เปนไปไมได,  ฉะนั้นอยาไดคิดวาเปนงานต่ํา;  ถาเขาใช 
ใหทํางานต่ํา  แลวก็โกรธ  แลวก็ตวาดเอาดวย.  อาตมาก็เคยโดนมาแลว  ในลักษณะ 
อยางนี ้.  ถามีความรูถูกตองในเรื ่องของธรรมศาสตรแลวจะไมมีปญหาอยางนี้ 
จะไมมีงานต่ําหรืองานสูง;  เพราะวามันจะเปนอุปกรณแกกันและกันเสมอ. 

 
นี้เมื่อดูศาสตรแหงการกระทํา  ก็ใหมองดูกันในขอเหลานี้  วามันจะแกปญหา 

อยางไร  มันจะทําใหสําเร็จไดอยางไร  มันจะเขมแข็งไดอยางไร  มันจะประสานเกี่ยว 
เนื่องกันไดอยางไร  ถาทําใหถูกตองตามนั้นแลว  ก็เรียกวาเปนการกระทําที่สมบูรณ 
เดี๋ยวนี้เรายังขาดอยู  ขอใหสนใจจนเขาใจ  แลวก็สอนเยาวชนของเราใหเขาใจดวย  เขา 
จะเปนผูมีสมรรถภาพ  ที่สมบูรณและเขมแข็งและก็มีความถูกตองจริงๆ. 

 
....            ....            ....             .... 

 
ทีนี้  ดูตอไปอีก  ก็วา  จะดูกันที่ลําดับของเทคนิค;  ที่จริงก็ละอาย 

และกระดากเต็มทีแลว  ที่จะตองใชคําฝรั่งมังคาอะไรนี้.  แตก็ไมรูวา  จะใชคําวาอะไร; 
เชนคําวาเทคนิคนี้  ไมรูจะใชคําวาอะไร.  ถาจะใชคําวา  ระเบียบงานที่ถูกตองรัดกุม 
อะไร  มันก็ยาวนัก  มันก็เหนื่อยเสียกอนจึงใชคําสั้นๆ  วา  เทคนิค. 

 
ลําดับของเทคนิค  ของการงานนี้  มันเปนความลับเหลือประมาณ  ความ 

ลับท่ีซอนอยูลึกเหลือประมาณ  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  เรายึดหลักกาลามสูตร  ๑๐  อยาง  ซึ่งพูดกันหลายสิบครั้งแลว  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. 

 
ขอสุดทายนี้ออกจะเกินไป  แตพระพุทธเจาทานเปนพระสัมมาสัมพุทธะ  หรือ 

เปนสัพพัญู;  เมื่อทานตรัสไวอยางนั้น  เราก็ตองยอมรับ  วาทานไมแนะใหถือเอา 
ดวยเหตุวา  ผูพูดนี้เปนครูของเรา.  ฉะนั้นที่อาตมาไดพูดนี้  ก็อยาไดเชื่อเลย  เอาไป 
ทําใหเปนความรูของตัวเอง.  อยางนี้จึงจะเรียกวา  ไมผิดหลักกาลามสูตร  คือเราจะ 
ไดความรูที่ถูกตอง  มาเพื่อการกระทํา. 

 
แลว  หมวดธรรมอื่นๆ  ยังมีอีกมาก  :  ตัวอยางเชน  สัปปุริสธรรม  ๗ 

ประการ  หลังจากที่มีความรูอยางถูกตอง  ในเรื่องเหตุ  เรื่องผล  เรื่องตน  เรื่อง 
ประมาณ  เรื่องกาล  เรื่องบริษัท  เรื่องบุคคล  ที่คลองปากกันอยูดีแลวนั้น;  กระทํา 
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ใหมันถูกตองตามนั้น  มันจะเปนความรูที่ถูกตอง.  นี้เราจะตองมีการกระทํา  ที่มาจาก 
ความรูอันถูกตอง  และความรูนั้น  มันไดกลั่นกรองมาเปนอยางดีแลว. 

 
ทีนี้ก็มาถึง ระดับที่  ๒  นี้  เปนการกระทํา  ที่เปนกําลัง  ที่เปนตัว 

กําลัง  เปนพลังกาย  พลังจิตเปนความแข็งแกรง;  หลักธรรมะอยางนี้  ก็มี 
อยูมากมายในพระคัมภีรของเรา.  อยางเรามีอิทธิบาท๔  ประการ;  อยางนี้  มัน 
เปนตัวกําลัง.  ถาทําดวยอันนี้  มันก็เปนการกระทําที่มีกําลัง,  และเปนกําลังประเภท 
รากฐาน  พื้นฐานทั่วๆไป.  ทุกอยางตองมีรากฐาน;  ถาไมมีรากฐาน  ไมมีที ่ตั ้ง 
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. 

 
ทีนี้ ระดับที่  ๓  มัน เปนการกระทํา  ที่เปนการควบคุม  เราจะตอง 

ประพฤติ  ปฏิบัติ  กระทําธรรมะที่อยูในรูปของการควบคุม  แตตนจนตลอดสาย. 
หมวดธรรมะนี้ก็เชน  โพชฌงค  ๗  ประการ  ซึ่งเนื่องกันเปนสาย  ใน  ๗  ระยะนั้น; 
จะตองควบคุมใหถูกตอง  จนถึงวาระสุดทาย.  นี ้การกระทําที ่เป นการควบคุม 
อยูในตัวตลอดเวลา  :  เริ่มแตสติสัมโพชฌงค  เรื่อยไปจนถึง  อุเบกขาสัมโพชฌงค 
จะเอามาใชอยางโลกๆ ก็ได.  อาตมาเคยอธิบายวา  เอามาใชกับการทํานาก็ได;  แลว 
ก็เลยถูกดาตามเคย  วาอาจเอื้อมไปเอาธรรมะชั้นสูงของพระพุทธเจา  มาใชกับเรื่องของ 
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ชาวบาน;  ก็ยกไวใหเขาวินิจฉัย  เมื่อเขาไมเห็นดวย  เขาก็ดาไป.  เราก็เห็นอยางนี้ 
เราก็พูดกันอยางนี้. 
 

ทีนี้  ระดับที่  ๔  การกระทําอันที่  ๔  อันสุดทายนี้จะเรียกวา  การกระ- 
ทําในสิ่งที ่เปนตัวเนื ้อของการกระทํา  คือตองกระทํา.  เราก็ระบุ การเปนอยู 
ชอบ  อยางเดียวก็พอ;  แตมันกระจายออกไปได  เปนมรรคมีองค  ๘  ประการ, 
อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘  ประการ,  หรือ  มัชฌิมาปฏิปทา นี้,  เปนตัวองคของการ 
กระทําทั้งหมด  เรียกวา  "เปนอยูโดยชอบ"ไมมีอะไรผิดพลาดบกพรอง.  ใครอยากจะ 
เรียกวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ไดเหมือนกัน;  แตเรียกวามรรคมีองค  ๘  ประการ 
นี้งายกวา  ดีกวา  สะดวกกวา  เห็นไดงายกวา.  อยูดวยความถูกตอง  ๘  ประการนี้ 
เรียกวา  เปนอยูโดยชอบ;  นี้เปนตัวการกระทํา. 

 
เราจะดูใหเห็นวา  มันมีความลับอยูในนั้น  ซึ่งจะเรียกวาเทคนิค  หรือ 

เรียกวาอะไร  ก็แลวแตจะเรียกเถอะ;  อาตมาจะเรียกวา  "ความลับของความจริง"  ที่มัน 
ซอนอยูในนั้น.  ถาทําผิดก็ผิด  ทําถูกก็ถูก. 

 
เราจะตองทําใหถูกตอง  ในการกระทําทั้ง  ๔  ประการนี้  คือ  การกระทํา  ที่ 

มันเปนสิ่งที่ออกมาจากความรูอันถูกตอง  แลวการกระทํา  ที่เปนตัวกําลังอยางแข็งแกรง 
ที่สุด  แลวการกระทํา  ที่เปนการควบคุมไวตลอดสาย  แลวก็เปนการกระทํา  ถูกตรง 
ตัวสิ่งที่จะตองกระทํา  ใหมันเกิดขึ้นมาไดจริงๆ. 

 
นี้ขอน้ีขอยืนยันวา  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 
ทางจะประสบความสําเร็จท่ีจะแกปญหาของเยาวชน  หรือของประเทศชาติ  ถาเราตองการ 
จะปฏิวัติเยาวชน  ใหมาสูทางที่ถูกตอง  หรือวาเกิดเปนเยาวชนอภิชาติบุตรขึ้นมา  เราจะ 
ตองปฏิวัติเขาใหได  โดยมีความรูที่เพียงพอ  เกี่ยวกับการกระทํา  แลวก็ทําใหได  รู 
เพียงพอนั้นมันไมได  มันตองกระทําตามความรูนั้น  อยางเพียงพอ. 

 
นี้ยิ่งดูไป  มันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นทุกที  จะนอย  จะเกินไปหรือไม  ก็ไป 

วินิจฉัยดูเอง  อาตมามีหนาที่แตเพียงวา  นึกอะไรได  ก็เอามาบอกกลาวกันใหหมดก็ 
แลวกัน  ถามันจะมากเกินไปก็อยาเอา  อาตมาก็ยังบอกวา  มันมีอยูอยางนี้  และเปนสิ่ง 
ที่อาจจะเอาได  ไมเหลือวิสัย. 

 
....            ....            ....             .... 

 
ทีนี ้จะดูตอไปถึง   ความสับสนหรือเขาใจยาก   เกี ่ยวกับความ 

แตกตางของคุณสมบัติ  หรือลักษณะ  หรือหนาที ่  ของศาสตรทั ้งหลาย 
เหลานี้. 
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เชนระหวางพุทธศาสตรกับธรรมศาสตรของสิ่งเดียวกัน  ชื่อเดียวกัน;  พอ 
ไปอยูในรูปของพุทธศาสตร  มันมีความหมายอยางหนึ่ง,  พอมาอยูในรูปของธรรมศาสตร 
มันมีความหมายอีกอยางหนึ่ง.  จําไวงายๆวา  ชื่อมันอยางเดียวกัน  แตตัวมัน 
คนละอยาง  นี่  มันมีไดที่ไหนบาง?  อยางนี้มันมีไดที่ไหนบาง?  มันอาจจะมี  ที่เราพูด 
เราขานกันอยูเวลานี้;  มันอาจจะมี  ก็ลองฟงดูเรื่องของมันเสียกอน  บางทีก็จะรูได. 

 
จะยกตัวอยางสัก  ๒ - ๓  อยาง  :  เชน  เรื่องปฏิจจสมุปบาท  อยางที่ทอง 

กันจอไปหมดนั้นแหละ.  ถามันเปนเรื่องของหลักธรรมสัจจะหรือสัจจธรรม 
เปนทฤษฎี;  อยางนี้มันก็เปนปฏิจจสมุปบาทที่เปนทฤษฎี.  ปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้ 
มันไปอยูในกลุมพุทธศาสตร  มันก็อยูในกลุมพุทธศาสตรคือความรูที่ถูกตองของพระ 
พุทธเจา  ที่ทานไดตรัสไวอยางไร;  อยางเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ที่ศึกษากันในโรงเรียน 
อยางศึกษาเทาไรก็ยังไมรู  เพราะมันศึกษาไมถูก.  แตแมวาจะศึกษาถูก  รู  เขาใจ 
มันก็เปนเพียงทฤษฎี,  แลวก็เปนเพียงสัจจะ  หรือความจริงอันหนึ่ง;  ถาเพียงเทานี้ 
ก็เปนพุทธศาสตร  คือความรูที่ถูกตองหรือเพียงพอ. 

 
ทีนี้  ปฏิจจสมุปบาท  ที่เปนตัวธรรมศาสตร  หรือการปฏิบัตินั้น  มัน 

ไมมีรูปรางอยางนั ้น  คือไมมีรูปรางวา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา 
วิฺญาณํ,  วิฺญาณปจฺจยา  นามรูป,  อยางนี้เปนตน;  มันไมมีรูปรางอยางนั้น. 

 
ปฏิจจสมุปบาทที่เปนการปฏิบัตินั้น  มันมาอยูที่  การตั้งสติ  ไวอยาง 

ถูกตองหรือเพียงพอ  ในขณะแหงสัมผัส .  เมื่อใดมีสัมผัส  ทางตาก็ได  ทาง 
หูก็ได,  จมูก  ลิ้น  กาย  ทางไหนก็ได  แลวทําสติใหถูกตอง  และเพียงพอในขณะนั้น; 
นั่นแหละคือปฏิจจาสมุปบาท  ในรูปของการปฏิบัติ,  หรือจะเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาทใน 
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รูปของธรรมศาสตร  ไมใชพุทธศาสตรแลว.  ปฏิจจสมุปบาทนี้ยังคง  เรียกชื่อวา  ปฏิจจ- 
สมุปบาท  แตเปนรูปของการปฏิบัติ  ก็คือ  ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท  นั่นเอง. 

 
ปฏิจจสมุปบาทที่เปนพุทธศาสตร  ก็วาไปตามตัวหนังสือ  ที่พระ- 

พุทธเจาทานไดตรัสไวดีแลว  ถูกตองแลว;  แตปฏิจจสมุปบาทสําหรับการปฏิบัติ 
ที่จะมาเปนธรรมศาสตรนั้น  อยูที่การมีสติ  ในขณะแหงผัสสะ  ก็คงเรียกวาปฏิจจ- 
สมุปบาทอยางเดียวกัน;  แตแลวเนื้อตัวก็ตางกันเสียแลว  : อันหนึ่งมันเปนวิชา, 
อันหนึ่งมันเปนการปฏิบัติ. 

 
ถาตัวอยางนี้ไมพอ  จะยกตัวอยาง เรื่องอริยสัจจ อีกก็ได  วาอริยสัจจ๔ 

ประการ  ก็มีเรื ่องเหมือนๆกันอีก  คลาย ๆ กันอีก .  ถาอิรยสัจจ  ๔  ที ่เปนวิชา 
เปนทฤษฎี  เปนความรู  มันก็เปนเรื่องอริยสัจจ  ๔  อยางที่เราทองๆกันนั่นเอง  วา  ทุกข 
สมุทัย  นิโรธ  มรรค  แจกทุกขเปนปญหาที่เกิดมาจากเกิด  แก  เจ็บ  ตาย. 

 
ขอใหฟงใหดีสักหนอยวา  อาตมากําลังบอกวา  ปญหา  ที่เกิดมาจากการเกิด 

แก  เจ็บตาย  ในพระบาลีแมวาจะมีอยูโตง ๆ  วา  ทุกขนั้นคือความเกิด  คือความแก 
คือความเจ็บ  คือความตาย.  แต ถาพูดใหชัดกวานั ้น  มันก็จะตองพูดวา  ทุกข 
นั้นคือปญหา  ที่เกิดมาจากความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย;  อยางนี้ 
จึงจะเปนทุกข  ที่พระอรหันตทานลวงได  ขามพนไปได.  สวน กิริยาอาการ  ที่ตอง 
เกิดตองแก  ตองเจ็บ  ตองตาย  นี้  พระอรหันตก็ลวงไปไมได;  เพราะไมเทาไร 
ทานก็ตองตาย  คือเขาโลง. 

 
แตวา  ถาความทุกข  หมายถึงปญหา  ยุงยากลําบากตางๆ  ที่มันมา 

จากความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ความไมไดตามใจหวัง  ความยึดถือ 
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ขันธทั้ง  ๕  ก็ตามนี้  มันก็  เปนหลักทฤษฎีเกี่ยวกับความทุกข  แลวก็ตัณหาทั้ง  ๓ 
เปนเหตุใหเกิดทุกข  ดับตัณหาเสียเปนทุกขนิโรธ  มรรคมีองค  ๘  ประการ  เปนทาง 
ใหดับตัณหาได;  อยางนี ้เปนทฤษฎีไปหมด  เรียกวา  อริยสัจจ  ในรูปของวิชา 
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. 

 
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  แลวไดผลท้ัง  ๔  อยางนั้นก็ได;  คือการดํารงตนอยูในมรรค  มีองค  ๘. 
 

www.buddhadassa.in.th

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



ธรรมศาสตรสําหรับเยาวชน ๒๙๓

ประการนั่นเอง.  ดํารงตนอยูในมรรค  ๘  ประการ  เทานั้นแหละ  จะเปนการทํา 
กิจในอริยสัจจทั้ง  ๔  พรอมกันไปไปในตัว;  มันก็เลยเปนการประหยัดอยางยิ่ง  หรือ 
เปนการปฏิบัติที่เขมขนอยางยิ่ง  จาก  ๔  ก็จะเหลือแตเพียงหนึ่งอยางนี้. 

 
นี่  ขอใหเปรียบเทียบดู วา  อริยสัจจทั้ง  ๔  เม่ืออยูในรูปของพุทธศาสตร 

มันก็เปนอยางหนึ่ง,  เมื่ออยูในรูปของธรรมศาสตร  มันก็เปนอีกอยางหนึ่ง;  แตชื่อ 
ยังคงเดิม  คือช่ือเหมือนกัน. 

 
เอา,  ขอย้ําอีกที่หนึ่งวา  กิจท้ัง  ๔  ในอริยสัจจ  :  กิจเพื่อใหรู,  กิจเพื่อ 

ใหละเสีย,  กิจเพื่อทําใหแจง,  กิจเพื่อทําใหเกิดมีนั้น;  เอามารวมกันเสียเปนกิจ 
เดียว  คือ  ทําอริยมรรคมีองค  ๘  ใหเกิดมีอยูตลอดเวลา  ไมตองไปพะวาพะวังถึงเรื่องรู 
เรื่องละ  เรื่องทําใหแจงอะไรก็ได.  ตั้งหนาตั้งตาทําแตใหอริยมรรคมีองค  ๘  มันมีอยู; 
ระวังอยาใหผิดพลาด  ในเรื่องของทิฏฐิ  หรือ  สังกัปปะ  หรือ  วาจา  หรือ  กัมมันตะ 
หรือ อาชีวะ  วายามะ  สติ  สมาธิ  ทั้ง  ๘  นี้  อยาใหมันผิดพลาดได.  ระวังอยูแต 
อยางนี้  มันก็จะถูกตองทั้งหมด;  แลวกิจท้ัง  ๔ มันจะพลอยสําเร็จไปโดยอัตโนมัติ. 

 
หรือวา  ถาจะใหเอาเปรียบมากกวานี้อีก  วา ความถูกตองทั้ง  ๘  นี้  ก็มา 

อยูที่สติสักอยางหนึ่งก็ได  ก็จะไดดูกัน  ใหมันลึกลงไป.  ถาเรามีสติอยู  เชน  มีสติ- 
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 
ก็สมบูรณ ;  มรรคมีองค  ๘  สมบูรณ  มันก็ไมมีทางที่จะผิดพลาดในเรื่องอริยสัจจ 
ทั้ง  ๔  ได.  ทีนี้  เรามันมีการกระทํากันอยางไร?  ใครมีการปฏิบัติอยางไร?  ลอง 
พิจารณาดู. 

 
ทบทวน  อีกทีหนึ่งก็ไดวา  ปฏิจจสมุปบาท ก็ดี  อริยสัจจ ก็ดี  มรรคมี 

องค  ๘  ก็ดี  ในรูปธรรมศาสตรนั้น  มันมีรูปอยูอยางหนึ่ง  ไมเหมือนกับในรูปของ 
พุทธศาสตร;  ในรูปของธรรมศาสตรนี้  มันเปนตัวการปฏิบัติ. 

 
นี้เราก็มีกันแตความรู  ที่ไมถึงขั ้นพุทธศาสตรดวยซํ้าไป   คือไมได 

รูจริงอยางสมบูรณ;  สวนการปฏิบัตินั้นก็ไมมี.  หรือวาถาวาจะมี  มันก็จะมีกันแต 
ในสวนที่เปนความรูหรือเปนทฤษฎี  ที่พูดกันตลอดเดือนตลอดป  ไมรูจักจบ.  ถาเปน 
เรื่องวิชา  เปนเรื่องความรู  เปนเรื่องทฤษฎี  มันก็เปนอยางนี้เอง;  พูดกันทั้งเดือน 
ทั้งป  มันก็ไมจบ.  แตถาเปนเรื่องของ การปฏิบัติ  ก็ไมตองพูดกับใครก็ได  ตั้งหนา 
ตั้งตาดํารงสติ  มีสติอยางเดียวพอ. 

 
พูดแลวก็ไมนาเชื่อ  วา  ทําสติอยางเดียวพอ,  ทําใหถูกตองเถอะ  อยาง 

เดียวพอ;  อะไรมันจะถูกปฏิบัติไปหมด  ในสวนที่ละ  มันก็จะถูกละไปหมด,  ใน 
สวนที่จะทําใหมี ขึ้นมา  มันก็จะทําใหมีขึ้นมาไดหมด,  หรือจะแจกออกไปเปนอยางไร  ๆ
มันก็จะถูกกระทําหมด  กระทําใหสําเร็จ-ประโยชนไดหมด. 

 
เพราะฉะนั้น  จึงมีคําพูดขึ้นมาอีกสักคําหนึ่ง  เพื่อจํางาย ๆ  วา  การปฏิบัติ 

ชนิดที่เปนการครอบจักรวาล  ใครจะเคยไดยินคํานี้มาแลวหรือไม  ก็สุดแทเถอะ  แต 
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เดี๋ยวนี้อาตมาก็จะพูดละ  วาการปฏิบัติที่มันครอบจักรวาล  และ  การปฏิบัตินั้น  ไมมี 
อะไร  นอกจากคําวา  "สติ"  เพียงคําเดียว. 

 
ความมีสติที่สมบูรณ   มีใจความที่จะนิยามหรือบัญญัติวา  มีสติใน 

ลักษณะที่ไมมีอะไรจะผิดพลาดได;  ไมใชจะตองระวังกันจนเหนื่อยเกือบตาย 
เหมือนที่คนเขาเขาใจกัน  จนเขายอมแพ,  จนเขาวาปฏิบัติไมไหว;  มันไมตองถึงขนาด 
ที่วา  เหนื่อยเกือบตาย. 

 
การตั้งสติไวในลักษณะที่ไมมีอะไรผิดพลาดไดนี้  ไมใชถึงกับตองเหนื่อย 

เกือบตาย  แลวก็จะอายุสั้น;  ถาอยางนั้นจะทําไปทําไม.  มันจะมีประโยชนอะไร 
ถาปฏิบัติธรรมแลว  ทําใหเหนื่อยเกือบตาย  และมีอายุสั้น. 

 
ตั้งสติไวถูกตอง  มันอธิบายยาก;  ถูกตองนี้  ไมมากไมนอย  ไมชา 

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. 
 

 
นี้เรียกวา  เราทําความเขาใจ  ในสิ่งที่เรียกวา  พุทธศาสตรและธรรมศาสตร 

อยางชัดแจง  จนเห็นวามันอยูกันอยางไร;  บางทีเรียกชื่ออยางเดียวกัน  แตเนื้อตัว 
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มันกลับผิดกัน;  และมีการปฏิบัติอยางไร  จึงจะเปนอยางที่เรียกวา  เปนอุบายที่วิเศษ 
ที่สุด  หรือเปนเคล็ดลับท่ีประเสริฐท่ีสุด  คือมันจะลัดสั้นที่สุด;  แลวก็อยูในวิสัยที่ 
ทุกคนจะปฏิบัติได.  เพราะไมรูจักทําใหถูกตองตามธรรมสัจจะนี้  มันจึงเปน 
เรื่องยากไปหมด,  ยากจนทอถอย  จนในที่สุดก็ไมมีการปฏิบัติเลย. 

 
[ สติเปนขอปฏิบัติสําคัญ  ตองศึกษาวิธีปฏิบัติใหละเอียด. ] 

 
เอา,  ไหนๆ ก็ไดพูดเรื่องสติ  วาเปนขอปฏิบัติครอบจักรวาลแลว  ก็จะพูด 

เรื่องสติตอไปอีกหนอย  เทาที่เวลาจะอํานวย.  วิธีการปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับสตินี่  มัน 
ก็ละเอียดพิสดาร;  ถาจะพูดใหมันละเอียดและพิสดาร  แตถาพูดใหยอ  ใหเอาแต 
ใจความมันก็ได  ไมกี่คําก็จบ. 

 
สติ  คือการปฏิบัติทั้งหมด  และตลอดเวลา  เราจะตองปฏิบัติ  เพื่อ 

ใหมันเปนการปฏิบัติทีเดียวทั้งหมด,  และคุมไปไดตลอดเวลา;  ก็ดูวา  มันจะมีอยางไร 
บาง? 

 
ในชั้นแรกนี้  ควร จะแบงกันเพียง  ๒  ประเภท  :  อยางที่  ๑  สติ  คือ 

รูสึกตัวตั้งแตกอนทํา  กอนการกระทํา  รูสึกตัว.  และอยางที่  ๒  สติ  ควบคุม 
ความรูสึกตัว  เมื ่อกําลังทํา.  มันมีเทานี ้เอง,  สติมันมี  ๒  ตัวเทานี ้เอง  :  สติ 
รูสึกตัวกอนแตทํา  คือ  กอนแตจะลงมือทําอะไร,  แลวก็  สติคือควบคุมความรูสึกตัว 
ตลอดเวลาที่ทํา  ที่กําลังทํา. 

 
พวกที่รูสึกตัวกอนทํา  ก็ดูเถอะ  มันมีอะไรบาง? 
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เราจะตอง  มีสติในขอแรกที ่สุด  วา  กอนทํา  กอนพูด  กอนคิด; 
และคิดตอไปอีกนั่น  จะตองมีสติดี  กอนจะทําอะไร  ก็มีสติ.  อยาทําตามความเคย 
ชิน  หวัดๆ  ที่ทํามาจนเปนนิสัย  ซึ่งมีอยูแกคนโงทุกคน  เขาจะทําอะไรหวัดๆ จน 
เปนนิสัย. 

 
กอนพูดก็เหมือนกัน  จะตองมีระยะที่รูสึกตัวคิดนึกในสิ่งที่จะพูดออกมา  ไม 

พูดหวัดๆ  ดวยความเคยชินจนเปนนิสัย  แบบนั้นแบบนี้ของเขา. 
 
ทีนี้การคิดนี่  มันจะมีเรื่องคิดตอไป;  ถาวาคิดที่แลวมา  มันก็ไมตองคิด 

แลว.  คิดอยู   นั้นก็คือคิดตอไป  คิดเรื ่อย  คิดตอไป  นี้คือคิดอยู .  นี้กอนแตจะ 
คิดตอไป  นี่ก็ตองมีสติ  ควบคุมความคิดใหมันถูกกระแสของธรรมะ;  อยางนี้เรา 
เรียกวา  มีสติกอนแตทํา  ขอแรก. 

 
ทีนี้  สติกอนแตทําขอ  ๒  คือวา  กอนจะทําอะไร  อาจจะเอาความรูสึกที่ 

เปน  ทิฏฐานุคติ,  ทิฏฐานุคติคือรองรอยที่จะเดินตามสิ่งท่ีเราเคยผานมาแลว.  พูด 
สมัยใหมก็จะพูดวา  spiritual  experience  ความเคยชิน  จัดเจน  ในทางจิต  ทางวิญญาณ 
ที่เราเคยผานมาแลว.  อันนี้จะตองมา  ใชเปนอุปกรณสําหรับท่ีจะคิด  จะพูด  จะทํา 
จะวินิจฉัย  จะตัดสินใจอะไร;  จะพูดสั้นๆ แตเพียงวา  การนําเอาทิฏฐานุคติในอดีต 
มาใชใหได  กอนแตที่จะทําอะไรลงไป  หรืออยางนอยก็ในขณะที่จะลงมือทํา  เปนผูมี 
สติสัมปชัญญะ  สํานึกถึงความผิด  ความถูก  ความอะไร  ในอดีต  อยางดี 
ที่สุด;  นี่ก็คือ  มีสติสมบูรณกอนแตทํา. 

 
ทีนี้  ขอ  ๓  ถัดไปอีก  ก็วา  จะสามารถรูสึกกําจัดปดเปา  อุปสรรคทั้ง 

หลาย  ที่มันจะเกิดข้ึน  กระทั่งความปลอดภัยอะไรก็ตามเถอะ  รวมอยูในขอนี้ทั้งนั้น 
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เมื่อเราจะทําอะไร  จะตองสํานึกถึงอุปสรรค  หรืออันตราย  หรืออะไร  ใหครบหมด 
ในแว็บน้ันดวยเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้นเราจึงทําไมมีอันตราย  ไมผิดพลาด  ไมเปน 
อันตราย;  แมในสิ่งที ่จะตองทําอยางเร็วๆ.  เชน  คนขับรถเร็วๆ  หรือวาจะตอง 
ทําอะไรอยางเร็วๆ  นี้  มันจะตองมีสติขอน้ีดวย. 

 
เพราะฉะนั้น  ในการมีสติ  กอนแตจะทําอะไรนั้น  อยางนอยก็ตองมีสัก  ๓ 

ขอน้ี  :กอนทํา  กอนพูด  กอนคิดตอไป  จะตองมีสติ.  ตัวอยางในอดีต  จะตองปรากฏ 
แจมแจง  อะไรจะเปนอุปสรรคหรืออันตราย  ก็ตองสํานึกไดในขณะนั้น.  นี้เรียกวา 
การเตรียมตัวอยางที่ดีที่สุด  กอนแตจะทําอะไร. 

 
เอา,  ทีนี้ก็มาถึง  สติพวกที่  ๒  ที่วา  สติในขณะที่กระทํา  แตอยาก 

จะเรียกใหมันชัดเจนลงไปสักหนอยวา  สติควบคุมความรูสึกในขณะที่ทํา  หรือ 
กําลังทําอยู. 

 
ตัวอยาง  เชน  ควบคุมความรูสึก  ความคิด  ความนึก  อะไรก็ตามเถอะ 

ที่มันเปนอุปสรรคของการกระทํา;  เชนวา  พอเราจะลงมือทําอะไร  ความละเหี่ย 
ความออนเพลีย  ความอะไรมันเกิดขึ้น  ก็ตองสามารถปองกัน  หรือขจัดออกไปได. 

 
ถาจะพูดใหดี  ก็เอา  เร่ืองนิวรณทั้ง  ๕  มาก็แลวกัน  :  ถาความครุนคิดไป 

ในทางกามฉันทะ มีอยู  มันจะทําอะไรได  จะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่ง  ก็คงทําไมได 
นี่ นิวรณท่ี  ๑  กามฉันทะ.  นิวรณท่ี  ๒  เกลียด  ใครอยู  โกรธ  ใครอยู  อะไรอยู  มัน 
ก็ทําอะไรไมได.  นิวรณที่ 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  เม่ือเราทําอะไรอยู  เราตองสามารถปองกัน  หรือวา  ทําลายนิวรณ 
ซ่ึงเปนอุปสรรค.  เดี๋ยวนี้เรายกนิวรณทั้ง  ๕  เปนตัวอยาง  แตที่จริงมันมีหลายรูป 
แบบ.  นี่เวลาไมพอก็ยกเอาตัวอยางนิวรณ  ๕  วาเปนอุปสรรคตอการกระทํา  ถา 
งานนั้นเปนงานละเอียด  ประณีต  ในขั้นศิลปะดวยแลว  ยิ่งทําไมได. 

 
ทีนี้ส่ิงถัดไปอีกก็คือ  สัมปชัญญะ  ในขณะที่ทํา  ตองมีสัมปชัญญะพอที่ 

จะใหงานดําเนินไปดวยดี.  สัมปชัญญะในการที่จะมีธรรมะ  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. 

 
แตนาเสียดายที่วา  เร่ืองอินทรีย  ๕  พละ  ๕  น้ี  เขาใจกันนอยที่สุด  ใน 

โรงเรียนนักธรรม  ก็สอนกันอยางเหมือนกับไมไดสอน;  แต ในเรื ่องของการ 
ปฏิบัติแลว  มันกลาย  เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด. 

 
หรือเอาวาอยาง  ฆราวาสทั่วไป  จะตองมีฆราวาสธรรม  :  สัจจะ  ทมะ 

ขันตี  จาคะ  ๔  อยางนี้  อยูตลอดเวลา;  ก็จะตองมีสัมปชัญญะ  ที่จะควบคุม  สัจจะ 
ทมะ  ขันตี  จาคะในขณะที่ทํางานนั้น  จึงจะสําเร็จประโยชน. 
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สรุปวา  ควบคุมความรูสึกที่เปนอุปสรรคของการกระทํา  นี้อยางหนึ่ง, 
มีสัมปชัญญะในสิ่งที่จะตองมี  เพื่อใหงานมันดําเนินไป  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 

เปนปกติวิสัย;  ดวยการฝกฝนการมีสติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เรียกวา  สติปฏฐาน 
นั่นแหละ  อยาเขาใจสติปฏฐานอะไรใหมันลึกซึ้ง  ศักดิ์สิทธิ์  เกินจําเปนไป;  ใหรู 
วามันเปนเครื่องฝกสติ  ใหเรามีสติอยูตลอดเวลา. 

 
การตั้งหรือการดํารงสติ  ใหเปนปกติวิสัยอยูเสมอ,  หัดเปนคนทําอะไร 

ดวยสติเสมอไป  อยางที่กลาวไวในบาลีมหาสติปฏฐานสูตรนั้น  เปนเรื่องขั้นตนๆ 
เรียกวา  ชั้นอนุบาลก็ได  :  จะเคลื่อนไหวสวนใดของรางกาย  มีสติรูกอนที่มันจะ 
เคลื่อนไหวไป  แลวก็รูอยูตลอดเวลา  ท่ีมันเคลื่อนไหวไป.  ฝกอยางนี้  ก็จะเปนคน 
มีสติครอบจักรวาล. 
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เชนวาจะปดประตูปดหนาตางอยางนี้  ตองปดดวย  ความรูสึกที่เปนสติ 
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  ในพระบาลีมีกลาวไววา  จะกิน  จะดื่ม  จะอาบ  จะถาย  จะ 
อุจจาระ  จะปสสาวะ  จะทําอะไรก็ตาม  ตองมีสติ  ท่ีเปนเครื่องควบคุมการกระทํา 
นั้นๆ ;  นี ้เปนบทฝกหัด .  ตอไปมันเกิดนิสัยขึ ้นมาวา   จะไมเคลื่อนไหวอะไร 
ไปโดยไมมีสติ  ซึ่งในคําอธิบายช้ันสูง  อธิบายถึงวาถาฝกไดอยางนี้แลว  มันก็จะ 
ไมเคลื่อนไหวอะไรไป  โดยปราศจากสติ.  ดังนั้นมันจึงนอนไมดิ้น;  ทานอธิบาย 
ไวอยางนี้  :  มันนอนอยางสีหไสยา  มือเทาไมดิ้น  ไมเคลื่อนไปจากการที่วางไวอยางไร 
เมื่อกอนแตจะนอน  เพราะมันมีสติเปนปกตินิสัย. 

 
เรามีการฝกสติ  เพ่ือใหมีสติเปนปกตินิสัย  ก็เรียกวาสติครอบจักรวาล 

ฉะนั้นกอนที่จะโกรธ  มันก็โกรธไมได;  เพราะมันมีการหัด  ฝกมาแลวอยางดีวา  จะ 
ไมเคลื่อนไหว  กาย  วาจาใจ  โดยปราศจากสติ.  เพราะฉะนั้น  มันจะโกรธโดย 
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  นิวรณมันก็เกิดไมได  มันก็ไมมีโอกาสเผลอใหจิตมันปรุง 
เรื่องใหญ ๆ  เปนเรื่องกิเลสโดยสมบูรณ  คือ  ไมปรุงปฏิจจสมุปบาท  นั่นแหละ.  ถา 
พูดใหชัด  ก็ตองเรียกวา  "ไมปรุงปฏิจจสมุปบาท"  คือความรูสึกที่จะปรุงกันไป 
ตามลําดับ  จนเกิดเปนความทุกขขึ้นมา  เพราะวามีสติ.  เหมือนกับที่ไดกลาวไปแลว 
เมื่อตะกี้นี้วา  การปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั้น  คือการมีสติในขณะแหงผัสสะ. 

 
ปฏิจจสมุปบาทในรูปแหงธรรมศาสตร  คือ  การปฏิบัตินั้น  เหลืออยูแต 

เพียงมีสติในขณะแหงผัสสะ  เทานั้นเอง;  มันละเอียดมาก  ที่จะไปสอนเยาวชน 
ของเรา  ใหเปนผูกระทําอยางหนักแนนแนบเนียนอยางนี้  ไมรูวาจะไดหรือไมได.  แต 
อาตมาก็ยังหวังอยูเรื่อยไป  วานี้เปนวิชาที่จะชวยใหเด็ก ๆ ของเราบังคับตัวเองได  ควบ 
คุมตัวเองได. 

 
ทีนี้  จะตองดูเลยไปอีกหนอยหนึ่งวา  สติครอบจักรวาลนี่  มันจะปองกัน 

คุมครอง;  ไมเฉพาะแตในขณะของการกระทํา,  ไมคุมครองเฉพาะแตวา  กอนกระทํา 
หรือกําลังกระทําอยู;  มันจะคุมครองไปถึงขณะที่สําคัญอยางยิ่ง  อีกขณะหนึ่ง 
คือขณะที่ประสบความสําเร็จ.  เมื่อประสบความสําเร็จ  หรือมีผลอะไรเกิดขึ้น 
คนเรามักจะลืมตัว. 

 
บทเรียนฝกฝนจิตใจในประเทศอินเดียของพวกสวามี  มีแปลกอยูบทหนึ่ง 

คือ  เขาใหระวังมากที่สุด  เมื่อประสบความสําเร็จ;  จะพูดสัน ๆ ลัด ๆ ก็วา  "จะเสีย 
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ผู เส ียคน "  กันก็เมื ่อประสบความสําเร็จ".  พอประสบความสําเร็จ  ตัวกู - 
ของกูมันจะโพลงขึ้นมาทีเดียว  : ประสบความสําเร็จ  แลวก็ยินดี  แลวก็ทะนง  แลวก็ 
ลืมตัว. 

 
ฉะนั้นขอใหทุกคนนึกถึงขอนี้ดวย  วา  เมื่อประสบความสําเร็จนั่นแหละ 

ระวังใหดี;  มันจะเสียผูเสียคนกันตอนนั้น.  แตถาเรา มีสติ  แบบที่เรียกวา 
ครอบจักรวาลแลว  มันก็ไมเปนไร.  นี่เรียกวา  สติครอบจักรวาลมันจะชวยได 
ถึงขนาดนี้. 

 
....            ....            ....             .... 

 
สรุปแนวการอบรมเยาวชนใหรูจักตรีรัตนศาสตร. 

 
ทีนี้ก็มาดู  โดยสรุป ตอไปอีก  เราจะตองบอกลูกหลานของเรา  เยาวชน 

ที่เราตองการจะอบรมเขา  ใหรูจักสังเกต  ระหวางสิ่งทั้งสามนี้  คือ  พุทธศาสตร  ธรรม- 
ศาสตร  สังฆศาสตรอยางที่วามาแลว  :  พุทธศาสตร  คือความรูที่ถูกตองและเพียงพอ, 
ธรรมศาสตร  คือการปฏิบัติใหไดจริงตามนั้น,  สังฆศาสตร  คือรวมมือกันไดในการปฏิบัติ 
หรือรับผลของการปฏิบัติก็ตาม.โดยใหมองเห็นไดชัดอยูเสมอวา  :  ความรูที่ถูก 
ตองและสมบูรณ  นั้น  มันทําใหเกิดมีการปฏิบัติที่สําเร็จ. 

 
ตองมีความรูอันถูกตองเพื่อไมเห็นแกตัว. 

 
ทีนี้  ความรูที่ถูกตองสมบูรณ  และการปฏิบัติที่สมบูรณ  มันจะ 

สมบูรณกันจริงๆ  ถึงที ่สุด  ก็ ตอเมื ่อเรารวมมือกันได.  ถามนุษยคนใดคนหนึ ่ง 
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ทําประโยชนตนสําเร็จ;  เราเรียกวาไมสมบูรณยังไมสมบูรณ  เพราะวาผูอื่นยังไมได 
รวมรับประโยชนดวย  โลกนี้ยังไมมีสันติภาพ.  แลวโดยเหตุที่เราอยูคนเดียวไมได 
เราจะถือวาสมบูรณ  ก็ตอเมื่อทุกคนมันไดรับประโยชน;  ฉะนั้นความรูที่ถูก-ตอง  หรือ 
การปฏิบัติที่สมบูรณนั้น  มันจะสมบูรณตอเมื่อมันรวมมือกันได  ฉะนั้นขอใหเขานึกถึง 
คนอื่นดวย. 

 
ศาสนาทุกศาสนาจะสอนใหเห็นแกประโยชนของผูอื ่น;  ศาสนา 

ที่มีหลักวา  เห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัวเอง  อยางนี้ก็มี.  แมวาพุทธศาสนาเราจะไมไดกลาว 
ไวตรง ๆ วา  ใหเห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัว;  แตอาตมาเห็นวา  ถามองดูกันโดยใจความ 
โดยความหมายแลว  จะเห็นวาเปนอยางนั้น;  เพราะวาทานสอนใหทําลายความเห็น 
แกตัว  เปนหนาที่สําคัญ. 

 
ทีนี ้ผู ที ่ เห็นแกผู อื ่นยิ ่งกวาตัว  นั ่นแหละคือ  ผู ที ่ทําลายความเห็น 

แกตัว.  ลองไปคิดดูเอง  ไปสังเกตดูเอง;  ถาเห็นแกผูอื ่นยิ่งกวาเห็นแกตัว  แลว 
มันจะทําลายความเห็นแกตัวอยางยิ่ง.  ถาเราเห็นแกตัวเราเทากับเห็นแกผูอื่น   มันก็ 
ทําลายความเห็นแกตัวนอยลงมา;  ถาเราเห็นแกตัวเรามากกวาเห็นแกผูอ่ืน  มันก็ 
ทําลายความเห็นแกตัวนอยลงไปอีก.  ฉะนั้นถาจะทําใหมันเข็ด  ใหสมนํ้าหนามันละก็ 
เห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัวนั่นแหละ  จะชวยไดมาก  คือมันจะกวาดทีเดียวไปหมดเลย 
ความเห็นแกตัว. 

 
ฉะนั้นจึงนึกถึงการเห็นแกผูอื่น  เมื่อนึกถึงการเห็นแกผูอื่น  แลวก็การ 

รวมมือกัน  มันก็ตามมาเอง  ก็จะเกิดการรวมมือกระทํา  มันก็ไดผลมากกวา;  แลว 
ก็เกิดการรวมมือรับผลเสวยผลของการกระทํา  มันก็เปนสุขทั่วทั้งโลก.  นี่มันเปนสันติภาพ 
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ในโลกขึ้นมาไดเพราะเหตุนี้.  ฉะนั้นศาสนาทุกศาสนา  เขาวางไวในลักษณะที่ไมแคบ, 
ไม ค ับแคบ   ไม ม ีใจแคบ ,  ไม เห ็นแก ต ัวไม ยกห ูช ูหางเพื ่อต ัว ;  แต เห ็นแก ผู อื ่น 
ราวกับวาทุกคนในสากลจักรวาลนี้  มันเปนคนคนเดียวกัน. 

 
ความรูถูกตองแลวจะปฏิบัติไมผิด. 

 
เอาละ,  ขอใหมองเห็นวา  ความรูถูกตอง  ทําใหเกิดการปฏิบัติสมบูรณ ; 

แตจะสมบูรณตอเมื่อเห็นกับผูอื่น  รวมมือกับผูอื่นได. 
 
เม่ือความรูไมถูกตอง,  ดูกัน  เมื่อความรูไมถูกตองบาง  มันก็ไมมีทาง 

ที ่จะให เก ิดอะไรได;  การกระทําที ่ถ ูกตองก็ไม เก ิด ,  ความสมบูรณ ที ่จะเห ็นแก 
ผูอื่นมันก็ไมมี.  พอความรูไมถูกตองเทานั้นแหละ  อะไร ๆ ก็จะผิดหมด;  แมวา 
หลักปรัชญาปฏิบัติที่เขาบูชากันนัก  พวก  pragmatism  อะไรนั่นมันก็จะชวยเพิ่มความผิด 
ชวยเพิ่มความเสียหาย  ผิดพลาด;  ไมใชจะชวยสรางความถูก-ตอง;  เพราะมันเพียง 
แตปฏิบัติเกง. 

 
ถาหลักนั ้นมันผิด  มันก็ปฏิบัต ิผิดมาก ;  เพราะมันปฏิบ ัต ิเกง  มัน 

จึงปฏิบัติผิดมาก.  เพราะฉะนั้นจะมุทะลุปฏิบัติ  ดวยอํานาจของปรัชญานี้  เขาใจวามันไม 
ปลอดภัย;  มันตองมีความรูที่ถูกตอง  เปนสัมมาทิฏฐิกันเสียกอน .  ฉะนั้น เอา 
สัมมาทิฏฐิเขาไปไวขางหนา  เปนเครื่องสําหรับจูง  แลวก็  จะปลอดภัย. 

 
ระวังความรูที่ถูกตอง  ตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ. 

 
ทีนี้เรามัน มีความเฉลียวฉลาดมากเกินไป กวาสัตวเดียรัจฉาน;  ปญหา 

ของมนุษยก ็ม ีมาก .  ฉะนั ้นมนุษยก ็ตองมีการระมัดระวัง  มีการศึกษาใหถูกตอง 
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มากกวาสัตวเดียรัจฉานหลายรอยเทา  หลายพันเทา.  ถาเราไมระมัดระวังในขอน้ี  เรา 
จะพายแพแกสัตวเดียรัจฉาน  ซึ่งเขาอยูกันอยางสันติ  ตามอํานาจสัญชาตญาณโดย 
อัตโนมัติ;  นี้เรามันเปนอยางนั้นไมได  เพราะเราเลื่อนมาอยูคนละระดับเสียแลว; 
เพราะวามีสติปญญา  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. 

 
นรกของมนุษยที่มีสติปญญา  ยิ่งมีสิตปญญามากเทาไร;  นรกจะยิ่ง 

ลึกมากเทานั้น  จะยิ่งทําอันตรายมาก  ตามที่สติปญญาของมนุษยมันมากขึ้น  คือมัน 
สรางความผิดไดมากกวา  คนที่ไมมีสติปญญา.  มันสรางสวรรคไดมาก  มันก็คิดวา 
เปนสวรรค;  แตไมรูวา  สวรรคก็เปนนรก  ของคนที่มีสติปญญา,  คือมันเสียเวลา. 
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ที่ทําแลวก็ไมดับทุกขอะไรได  มีแตใหหลง  ใหหลงใหลมากยิ่งขึ้นไป;  อยางนี้มันควร 
จะเรียกวา  เปนความบาหลังมากกวา  ที่จะเรียกวา  วิวัฒนาการ. 

 
มนุษยที่ปลอยไปตามความรูสึกอยางนี้  ก็คือ  มนุษยที่ไมใชมนุษย  คือใจมัน 

ไมสูง  มันเปนคนธรรมดา;  เปนสัตวที่เกิดมา  แลวก็เปนไปตามกิเลสตัณหา  ที่ตัว 
ไมรู จัก ;  มนุษยชนิดนี ้ไมใชมนุษย.  มนุษยชนิดที ่ไมใชมนุษยนี ่  คือมนุษย 
ที่ถูกสาป  ถูกสาปใหทนทุกขอยูตลอดเวลา  ตั้งแตเกิดจนตาย;  ใครถูกสาป? 
มนุษยนั่นแหละกําลังถูกสาป  ใหเต็มไปดวยปญหา  แลวก็แกไมได;  เพราะเขาไมมี 
พุทธศาสตร  ไมมีธรรมศาสตร  และไมมีสังฆศาสตร  ที่จะกลาวตอไป. 

 
ตองชวยใหเยาวชนปฏิบัติศีลธรรมใหทันกับการทําลายศีลธรรม. 

 
จะดูเปนขอสุดทาย  ถึงปญหาเฉพาะหนาของเราเดี๋ยวนี้  ที่อยากจะใหนึกมาก 

ก็คือวา   เราไมมีการปฏิบัติในศีลธรรม   ใหเพียงพอกับสิ่งที ่ทําลายศีลธรรม . 
สิ่งที่ทําลายศีลธรรมในโลกกําลังมากขึ้น ๆ ๆ  แลวเราไมมีการปฏิบัติศีลธรรม  ใหเพียง 
พอกันกับสิ่งนั้น  ที่มันทําลายศีลธรรม.  นี่ขอฝากใหทุกคนชวยเอาไปคิดไปนึก  วา 
อันนี้แหละ  จะทําใหเราไดมีบุญมีกุศลอันใหญหลวง. 

 
ถาใครยังรักที่จะทําบุญ  อยากจะมีบุญแลวละก็ขอใหทําบุญอยางนี้เถอะ; 

อยางอื ่นไมจําเปนแลว  คือ  ชวยกันใหมีศีลธรรม  ใหมีการปฏิบัติศีลธรรม  ให 
มันทัน  เทียมกันกับ ส่ิงที่ทําลายศีลธรรม  ที่กําลังหนาแนนขึ้นมาในโลกนี้.  เราจะ 
สอนเยาวชนของเรา  ที่ยังไมรู  ใหรู;  สอนเยาวชนของเรา  ที่ยังไมเขาใจใหเขาใจ. 
ใหเยาวชนที่ไมรักศีลธรรมนี่  ใหมันรักศีลธรรม  มันไมพอใจศีลธรรม  มันเกลียดศีล- 
ธรรม;  เราจะทําใหเขาพอใจ. 
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ความรูที่ถูกตองนั้น  มันตองทําใหปฏิบัติได  เรา ตองชวยใหเขารู  ถึง 
ขนาดที่ปฏิบัติได.  เดี๋ยวนี้เยาวชนของเรารู  แตปฏิบัติไมได;  เพราะวาเขาออน 
แอ,  เพราะวาเขาบังคับตัวเองไมได,  เพราะวาเขาทนสิ่งยั่วยวนในโลกนี้ไมได. 

 
ขอใหเรา ชวยกันใหเยาวชนของเรารู  ชนิดที่ปฏิบัติได  แลวเขมเข็ง 

ไมออนแอ;  แลวก็ทนตอสิ่งยั่วยวนในโลก  ซึ่งกําลังหนาแนนขึ้นทุกทีนี้ได.  ใหเขา 
รูจักควบคุมตัวเอง  ดวยความรู  และการปฏิบัติ  อยางที่กลาวมาแลว. 

 
ปญหากําลังมีมากข้ึนในโลกนี้.  อาตมามองเห็นอยางนี้,  ขออภัยที่ 

ตองพูดตามความเห็น  หรือความรูสึกของตัวเอง  วาปญหามันกําลังมากขึ้น;  ไมใชวา 
ปญหามันจะนอยลง  เพราะวาสติปญญาของมนุษย  มันกาวหนาไปตามทางของกิเลส 
ปญหามันก็มากขึ้น.  ฉะนั้นเราจะเตรียมเยาวชนของเราไวเผชิญกันกับปญหา  ที่มันจะ 
มากขึ้น;  ใหเราพูดอวดไดวา  เรามีความเจริญดวยสติปญญา  ยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน. 
แลวเราก็ตองมี  ความที่ชนะปญหาได  หรือแกความทุกขได  ดีกวาสัตวเดรัจฉาน. 

 
สัตวเดรัจฉานมีอยูเทาเดิมน่ันแหละ  :  ปญหาก็มีอยูเทาเดิม,  การแกปญหา 

ก็มีอยูเทาเดิม,  แตมันอยูโดยสันติสุข  ไมทรมานทางจิตใจเหมือนมนุษย;  เรามัน 
ตองการเกินความจําเปน  ที่พระเจาตองการใหเปน.  เรามันตองการและทําเกิน 
จําเปน  ที่ธรรมชาติมันตองการใหเปน  เราก็ย่ํายีธรรมชาติ  ย่ํายีพระเจา  พระเจาก็ลง 
โทษให.  เราก็มีแตการเฟอท่ีเสียเวลา  :  เฟอในการศึกษา  เฟอในการขวนขวาย 
การกระทํา  ไมนํามาซึ่งสันติสุข. 
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นี่แหละคือความรู  ที่เรียกวาพุทธศาสตร,  และการปฏิบัติที่เรียกวา  ธรรม- 
ศาสตร,  และการทําใหเขากันไดในระหวางทุกคน  ที่เรียกวา  สังฆศาสตร  ที่อาตมา 
เชื่อวา  เยาวชนจะเขาใจได,  และเยาวชนจะยอมรับ,  และอันนี้จะเปนสรณาคมน 
หรือ  ไตรสรณาคมน  ของเยาวชนของเราในอนาคต. 

 
เราไมสามารถจะมอบ  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัง  สรณัง  คัจฉามิ, 

สังฆัง  สรณัง  คัจฉามิ  ใหเขาได;  ไมเชื่อก็ลองดู.  อาตมาเชื่อวาไมได  มันจะ 
เหมือนกับเอามังคุดทั้งเปลือก  ใหคนโงกิน  กัดเขาแลวฝาด  มันก็ขวางทิ้งหมด.  จะ 
ตองมีวิธี  ที่จะใหกินเนื้อมังคุดใหได  คือเนื้อในของพระศาสนาของศีลธรรมนี้ 
ใหได;  แลวก็เชื่อวาเขาคงจะชอบ  และจะชวยกันทําใหมันกวางออกไป  กวางขวาง 
ออกไป.  เยาวชนก็จะเปนมนุษยที่ดี  เปนชี้นอภิชาตบุตร;  เหมือนที่เราหวัง  ดังที่ 
ไดทําความเขาใจกันแลว  ในการบรรยายครั้งตนๆ  ที่แลวมา. 

 
อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลง  ดวยความสมควรแกเวลา  เปดโอกาสให 

พระทานสวดบทพระธรรมที่เปนกําลังใจ  ในการทําหนาที่ของตนสืบตอไป  ดวยกันทุกคน. 
 

 
----------------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๘- 

หินโคง ๒๖ ก.พ.  ๒๐ 
 
 
 
 

"สังฆศาสตร"  สําหรับเยาวชน 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสาร  แหงภาคมาฆบูชา  เปนคร้ังที่  ๘  ในวันนี้  ยังคง 

กลาวโดยหัวขอวา  เยาวชนกับศีลธรรม  ตอไปตามเดิม  และมีหัวขอยอยเฉพาะในวันนี้วา 
สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน 

 
[ คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา  ๓๑๕ .] 

 
ขอใหทานทั้งหลายทบทวน  ขอความตางๆ  ที่เนื่องกันมา  จากครั้งที่แลว 

วาเราไดพูดกันถึง  เรื ่องเยาวชน  ที ่ถือวาเปนปญหา  ใหญยิ ่งกวาปญหาใด ; 
 

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 

การทําใหเยาวชนเหลานั้น  สามารถจะมีสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง  คือ  ตรีรัตนศาสตร- 
สากลของธรรมชาติ;  ตรีรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐท่ีสุด  ๓  อยาง  ซ่ึงในพุทธบริษัท 
เราเล็งถึง  พระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ.  และเมื ่อเรียกวา  "ตรีรัตนศาสตร" 
ก็หมายถึง  ส่ิงที่จะใชเปนศาสตรา  สําหรับตัดปญหา;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คือ 
ตัดความทุกข.  และที่วา สากล  นั้น  เปนสากลทั้งโดยกาละและเทศะ;  หมายความวา 
เปนสากลอยางธรรมชาติ  เปนของธรรมชาติ  ซึ ่งใคร ๆ  จะบังคับไมได.  และ 
เปนสากลตลอดกาลนิรันดร  เรียกวาสากลโดยกาละ,  และเปนสากลในที่ทุกหนทุกแหง 
ไมวาที่ไหนเปนสากลโดยเทศะ.  คําวาสากลถึงที่สุด  ก็มีความหมายอยางนี้  คือใชได 
ในที่ทุกแหงกับคนทุกคนและตลอดเวลา  ไมจํากัด. 

 
ตรีรัตนศาสตร  แยกออกเปน  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  และสังฆศาสตร. 

สําหรับพุทธศาสตรกับธรรมศาสตร  ก็ไดพูดกันแลว  ในการบรรยาย  ๒  ครั้งที่แลวมา. 
วันนี้ก็ เปนเรื่องของสังฆศาสตร. 
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แตทานทั้งหลาย  จะตองจดจําความหมายของคําคํานี้ไว  ในฐานะเปน 
ความหมายที่พิเศษ  วา  "พุทธศาสตร"  นั้น  คือ  ความรู  อยางที่พระพุทธเจา- 
ทานตรัสรู;  แลวก็นํามาใชเปนศาสตราสําหรับตัดปญหา  หรือความทุกขของมนุษย 
เรา.  สรุปความสั้นๆ  ก็คือ  ความรูที่จําเปน  ที่มนุษยทุกคนจะตองรู. 

 
สําหรับ  ธรรมศาสตร  นั้น  ก็คือ  การปฏิบัติตามความรู,  คําวา  พระ- 

ธรรม  ไมสําเร็จประโยชนเพียงการรู  จะสําเร็จประโยชนก็ตอเมื ่อมีการ 
ปฏิบัติ,  ดังนั้นเราจึงเล็งถึงการปฏิบัติ  วาเปนธรรมศาสตร  สามารถที่จะเปนศาสตรา 
ตัดปญหาคือการปฏิบัติไมได,  หรือไมปฏิบัติเอาเสียเลย.  นี้สรุปแลวก็คือการกระทํา 
ถูกตองเต็มท่ี  ในสิ่งที่ตองกระทํา. 

 
สวน  สังฆศาสตร  หมายถึงการรวมหมูกันได  คือการเขากันได  การกลม 

เกลียวกันทําหนาที ่  ที่มนุษยจะตองทํา;  เปนใจความสําคัญของสิ่งที ่เรียกวา 
"สงฆ"  พระสงฆซึ่งแปลวา  ผูที่อยูกันเปนหมู;  ถาอยูกันเปนหมูได  นั้นก็หมาย 
ความวา  ตองเขากันได;  ถาเขากันไมได  แลวจะอยูเปนหมูกันอยางไร.  ขอให 
เขาใจไดดวยตนเอง. 

 
สรุปความสําหรับคําวา  "สังฆศาสตร"  ก็คือการเขากันได  เปนศาสตรา 

สําหรับจะตัดปญหา  แหงการที่ไมสมัครสมานสามัคคีกัน  คืออิจฉาริษยากัน 
ไมรูจักหนาที่ที่วา  ทุกคนที่เกิดมานี้  จะตองทําอะไร  ดังนั้นเราจึงตองมีสังฆศาสตร 
เพื่อประโยชนอยางนี้. 
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รวมความวา  เรามีเพียง  ๓  ศาสตร  คือ  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร 
และสังฆศาสตร  ไมตองมีมากศาสตรจนเฟอ.  เดี๋ยวนี้เรามีศาสตรนับไมไหว; 
แลวก็ลงกันไมคอยจะได  กับสิ่งที่เรียกวา  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร. 
เยาวชนของเราจึงเฟอไปดวยศาสตร  และเฟอไปดวยความคิดความเห็น  ที่ไมอยูในรอง 
ในรอย  จนเกิดมีเยาวชนอันตราย  ดังที่กลาวแลว. 

 
เม่ือพูดวา  เยาวชนอันตราย  ทานทั้งหลายก็พอจะทายได  วาหมายถึง 

อะไร?  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรามีเยาวชนประเภทหนึ่ง  ซึ่งเมื่อใครๆ  มองแลวก็สั่นหัว; 
เพราะวา  เขาเปนเยาวชนอันตราย  เพราะไมมีพุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆ- 
ศาสตร.  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  เต็มท่ีที่ควรจะทํา. 
 

เขามีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จริง  โดยไมตองพูดวา  "พุทธัง 
สรณัง  คัจฉามิ"  ก็ยังได;  เพราะวาเราไดทําใหเปนเรื่องจริง  ที่จะสิงสถิตอยู  ที่กาย 
วาจา  ใจ  ของเขา;  เขาจึงเปนเยาวชนที่ถูกตอง  ไมเปนเยาวชนอันตราย. 

 
เยาวชนอันตรายนั้น  ในอนาคตเขาก็จะสรางโลกชนิดหนึ่งขึ้นมา  เปนโลก 

ชนิดที่เหลือท่ีใครๆ  จะทนทานได;  ขอใหคอยดูกันตอไป.  พวกเราจะตายกันไปเสีย 
กอน  ไมทันจะไดเห็นก็ได;  ฉะนั้นสั ่งฝากกันไวกอน  วาใหคอยดูกันตอไป  วา 
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เยาวชนอันตรายนั้น  เขาจะสรางโลกชนิดที่เหลือที่ใครๆ จะทนทานได  ขึ้นมา 
เปนแนนอน. 

 
ในฐานะที่เราเปน  พุทธบริษัท  เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ซ่ึงมีความถูกตองมีความชอบธรรม,  หรือความเหมาะสมอยางยิ่ง  ที่เราจะตอง 
สนใจในเรื่องนี้,  เปนเรื่องที่จะทําใหสมกับท่ีเราไดเกิดมา.  ถาเราเกิดมาหาเงิน  หาของ 
หากิน  นอนไปกวาจะตาย;  อยางนี้ไมตองเปนพุทธบริษัทก็ได,  ใครๆมันก็เปนกัน 
อยูแลว  คือเปนคนธรรมดา;  ถาเปนพุทธบริษัทตองเปนคนที่รูอะไรมากไปกวา 
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. 

 
เราจะตองสรางสรณะ  ที่พึ ่งอยางแทจริงขึ้นมาใหได;  ทั้งเพื ่อตัว 

เราเอง  และเพื่อผูอื่น  คือมีพุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  และสังฆศาสตร  ในฐานะที่เปน 
ศาสตรา  ตัดปญหาได  ทั้งของเรา  และทั้งของผูอ่ืน,  อยางนี้จึงจะเรียกวามีสรณะคือ 
ที่พึ่ง;  ถามัวแตทองบาลีอยูอยางเดียวมันก็ไมเห็นวา  จะเปนสรณะที่พึ่งไดอยางไร. 
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จะตองมีความรูที ่ถูกตอง  และปฏิบัติในสิ่งนั้นใหได;  และ เมื ่อพูดถึงเยาวชน 
เราก็ตองทําใหเขามีศาสตรทั้ง  ๓  นี้  ในลักษณะที่จะใชเปนศาสตราไดจริง. 

 
ความหมายของศาสตรทั้ง  ๓  นั้น  ขอย้ําแลวย้ําเลา  ย้ําแลวย้ําอีก  อยูเสมอ 

เพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น;  เพราะวาเปนของใหม  เปนของใหมทั้งสําหรับอาตมา 
ผูพูด,  และสําหรับทานทั้งหลายผูฟง.  เพราะวาเราเพิ่งจะสรุปใจความของสิ่งทั้ง  ๓ 
นั้นมาพูดกัน  ในลักษณะอยางนี้  คือพูดวา  :- 

 
พุทธศาสตร  ไดแก  ความรูที่ถูกตองและเพียงพอ  ซ่ึงสามารถเปน 

ศาสตราตัดปญหา  คือการทําอยางผิดๆ  ไมมีประโยชนอะไร  แกคนเรา. 
 
สวน  ธรรมศาสตร  นั้น  คือ  การปฏิบัติไดจริง  ตามหลักพระธรรมนั้น 

เปนศาสตราตัดปญหา  คือความเปนหมัน  ที่มีอยูโดยมาก  ที่เกิดมาแลวเปนหมัน  ใน 
ทางคดีโลกก็ดี  ในทางคดีธรรมนี้ก็ดี;  สวนที่เปนหมันนั้น  ยังมีอยูมาก  เรียกวา 
มันไรผล.  ความที่ชีวิตมันไรผลน้ี  ยังมีอยูมาก  จะตองแกไข. 

 
สําหรับ  สังฆศาสตร  นั้นมีใจความวา  รวมหมูกันได  อยางเขาแข็ง  ม่ันคง 

มีสรรถภาพ  นี้จะ เปนศาสตราตัดปญหา  คือการสลายตัวแหลกลาญไป  ไมเปน 
ประโยชนอะไร,  หรือแคบเขามาก็คือ  ไมเขมขน  ในการที่จะทําประโยชนให 
สูงสุด. 

 
ศาสตรทั้ง  ๓  โดยใจความสั้นๆ  ก็คือ  ความรูที่จําเปน,  และ  การปฏิบัติ 

ที่จําเปน ,  และการรวมกันเปนหมูคณะ,  ที่เขากันไดอยางจําเปน .  ขอให 
ทานมองเห็น  ในลักษณะที่มันจําเปนอยางยิ่ง  อยางนี้เถิด. 

 
....            ....            ....            .... 
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 [ เริ่มบรรยายตามหัวขอบรรยายครั้งนี้. ] 
 
ทีนี้ในวันนี้  ก็จะไดพูดถึงส่ิงที่เรียกวา  สังฆศาสตรสําหรับเยาวชน  เปน 

การพูดติดตอกันไป;  ฉะนั้น  จะนาฟงหรือไมนาฟง  หรือวาจะฟงเขาใจหรือไม  สําหรับ 
ผูมาฟงครั้งนี้เปนครั้งแรกนั้น  มันก็ชวยไมได;  จําเปนจะตองกลาวไปในลักษณะ 
อยางนี้  คือกลาวไปตามลําดับ. 

 
เมื ่อจะพูดกันถึงสิ ่งที ่เรียกวา  สังฆศาสตร  เราจะตองคนหาปญหา 

วามันมีปญหาอยางไร  ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้. 
 
ตรงนี้อยากจะขอรองอยางซ้ําซาก  หรือวาเปนการแทรกเขามาก็ได  วาขอ 

ใหทานทั ้งหลาย  จงอยาไดทําอะไรอยางละเมอๆ ,  คือ  เปนคนไมมีปญหา; 
แลวก็มาถามนั่นถามนี่  ใหชวยแกนั่นแกนี่.  เหมือนอยางคนที่ไมรูวาเจ็บปวยอะไร, 
ไมรูสึกวามีเจ็บปวยดวยซ้ําไป  ก็มาขอใหชวยรักษา;  หรือวาคนบางคน  มาขอศึกษา 
ธรรมะหรือศาสนา,  ถามดูวามันมีปญหาอยางไร?  ก็ตอบวาไมมีปญหา.  อยางนี้ 
มันลําบากมาก;  คือคนไมมีปญหา  แลวจะมาใหชวยแกปญหา  อยางนี้มันทําไมได. 

 
ฉะนั้น  ถาเราจะทําอะไร  ใหมันไดผลจริงๆ  เราจะตองรูจักตัวปญหา 

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.  นี้เรามีปญหาอะไร?  เดี๋ยวนี้ 
เรามีปญหาที่วา  เราไมอาจจะอยูกันอยางนั้นได,  หรือจะกลาวโดยทั่วไปๆ  อยางที่ 
เรียกวา  เปนหลักเกณฑตลอดกาลนั้น  เราก็ยังมีปญหา  ฉะนั้น  จึงขอสรุปปญหาขึ้นมา 
ในที่นี่วา  :- 

 
ปญหาขอที ่หนึ ่ง  เราจะอยู รวมกันในหมู พวกเรากันเองนี ้  ไดดี 

ที่สุดอยางไร?  ขอใหคิดดูวา  เดี๋ยวนี้เราไดอยูกันในหมูพวกเรากันเอง  อยางเขากัน 
ไดถึงที่สุด  มีประโยชนที่สุดหรือไม?  ถามันพบวา  เราเขากันไมคอยจะได  แมในหมู 
พวกเรากันเอง  ก็ยังไมรวมกันทําอะไรใหดี  ใหถึงที่สุดได.  นี้ก็เปนปญหาขอแรก 
วาจะอยูรวมกันในหมูพวกเรากันเอง  ไดดีที่สุดอยางไร. 

 
ทีนี้  ปญหาขอที่สอง  วา เราจะอยูรวมโลกกัน  กับพวกที่มีอุดมคติ 

ตางกัน  หรือถึงกับมีอุดมคติขัดแยงกันทีเดียวนี่  ไดอยางไร?  ขอนี้พอจะมอง 
เห็นกันได  และควรจะมองเห็นกันทุกคนวา  จะอยูในโลกนี้  เราก็ตองอยูรวมกันกับ 
พวกที่มีอุดมคติไมเหมือนกัน  มีอุดมคติขัดแยงกัน;  โดยเฉพาะก็คือ  มีประโยชนที่ 
ขัดกัน  อยางนี้มันก็หลีกไมพน. 

 
เห็นไดอยูแลววา  ทุกๆประเทศในโลกนี้  มิไดมีอุดมคติอยางเดียว 

กัน;  อยางที่เรากําลังมีปญหา  ที่พูดกันทั่วไปวา  คอมมูนิสตมีอะไรๆมันตรงกัน 
ขามกับพวกเรา;  แลวเราจะอยูรวมโลกกันอยางไร  โดยไมตองฆากัน. 

 
หรือแคบเขามา  ในประเทศเราเอง  เทานั้น  เราก็มีความคิดเห็นที่ขัด 

แยงกัน;  เราจะอยูรวมประเทศของเราดวยกันไดอยางไร  ซึ่งจะไมเปนการทําลายกัน. 
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หรือวาแคบเขามา  ในบาน  ในเมืองเล็กๆ  หรือวา  ในหมูบานนี้  มันก็ 
ยังมีคนที ่มีความคิดเห็นตางกัน  ชอบไมเหมือนกัน;  แลวจะอยูรวมกันไดโดย 
วิธีใด. 

 
แมที่สุด  แต ในครอบครัว หนึ่งๆ  หรือในวัดวัดหนึ่ง  เชนวัดนี้  มันก็ 

ยังมีคนที่มีอุดมคติตางกัน  แลวจะอยูรวมกันไดอยางไร. 
 
ใหแคบไปกวานั้น  บางทีก็มันมีไดถึงกับวา  สามีกับภรรยาแทๆ  ก็ยังมี 

อุดมคติบางอยางแตกตางกัน  ถึงกับขัดกัน  อยางที่จะผอนส้ันผอนยาวกันไมไหว 
จนถึงกับตองหยากัน  ซึ่งมันไมควรจะทํา. 

 
ฉะนั้น  จึง ตองมีอะไรๆชนิดที่จะปรับเขากันใหได  ในหมูที ่มี 

อุดมคติตางกัน  หรือถึงกับขัดแยงกัน  สิ่งที่จะมาแกไขปญหานี้ได  ก็จะเรียกวา 
สังฆศาสตร  ดังที่กลาวมาแลว. 

 
ทีนี้  ปญหาขอที่สาม  เปนปญหาที่พลอยผนวกเขามา  เก่ียวกับเรื่องนี้ 

ก็คือวา  เยาวชนของเราในปจจุบันนี้  ไมรูเรื่องนี้  ไมสนใจเรื่องนี้  จึงไดทําสิ่งที่ 
ขัดแยงกัน  อยางมากมายทีเดียว.  เขาไมเขาใจความหมาย  หรือเจตนารมณ 
ของคําวา  "การเขากันได";  ฉะนั้น  จึงไมสามารถจะทําใหเขากันได.  แตเขา 
ก็มีกําลังความคิด  หรือการกระทําที่มากมาย;  คอยแตจะวิ่ง  ไปขางหนาทาเดียว. 

 
เขามุงหมายแตจะวิ่ง  ไปขางหนาทาเดียว  แตไมรูวา  จะว่ิงไปไหน; 

แมวาเขาจะรูวาวิ่งไปไหนอยูบาง;  มันก็ผิดทั้งนั้น  ก็คือไมรูวา  จะวิ่งไปไหนนั่นเอง, 
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ก็จะวิ่งไปขางหนาทาเดียว.  ปากก็รองตะโกนอยูวา  ปฏิวัติ  -  ปฏิวัติ  -  ปฏิวัติ;  หัน 
ขางซายก็ปฏิวัติ,  ขางขวาก็ปฏิวัติ;  ไมรูวา  จะปฏิวัติไปสูระบบไหน,  หรืออยางไร. 

 
นี้เรียกวา  เยาวชนของเรา  ไมมีความรู  ไมมีความเขาใจ;  เขาจึง 

ไมไดสนใจ  กับสิ่งที่เราเรียกในเวลานี้วา  "สังฆศาสตร";  เพราะวาถอยคําชนิดนี้ 
เขาเบื่อท่ีจะฟง,  เขาเบื่อที่จะไดยิน  คําวา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ.  เรา 
เลยตองเรียกใหเขาใหมวา  สังฆศาสตรา  คือส่ิงที่มีคม,  สําหรับจะตัดปญหา  ของ 
การที่เขาหนากันไมได  มองหนากันไมได  หรือรวมกันทําอะไรอะไรๆไมได  ดังที่กลาวแลว. 
 

สรุปความวา  นี้คือตัวปญหา  เราตองมีปญหาอยูจริง  เห็นชัดอยูจริง; 
เราจึงจะทําอะไรลงไป  เพื่อจะแกปญหาเหลานั้น.  ถาไมอยางนั้น  เราก็คือคนบา, 
คนบาดีๆนี่เอง  คือทําอะไรไป  ตามที่จิตใจมันจะเลื่อนลอยไป  ไมรูวาทําทําไม. 
เดี๋ยวนี้เราไมใชคนบา  เรามีสติปญญา  มีสัมปชัญญะ  รอบรูในความเปนมนุษยของเรา; 
เรามีปญหา  ซึ่งสรุปไดวา  ทําอยางไรจะอยูรวมกันในหมูพวกเรากันเองได?  และวา 
ทําอยางไร  จึงจะอยูรวมกับพวกที่มีอุดมคติขัดกันนั้นได?  และวาทําอยางไร  เยาวชน 
ของเราจะมีความรูในขอน้ี?  เพื่อจะสรางโลกในอนาคต  ใหนาดู  ใหงดงาม  ใหนาอยู 
แมวาจะเปนเพียงโลกเล็กๆของประเทศไทยเรานี้  ก็ยังดี.  แตถาเราเปนมนุษย  เรา 
ควรจะคิดกวางไกลออกไปถึงวา  ทั้งโลกเลย  วาโลกในอนาคตนั้น  มันควรจะดี  ดวย 
ฝไมลายมือของเยาวชย  หรืออนุชนรุนหลัง  ที่จะเกิดมาตามลําดับ. 

 
 
 

....            ....            ....            .... 
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พิจารณาสังฆศาสตรในแงตางๆ. 
 
ทีนี้ก็จะไดพิจารณากันเรื่อยๆ  ไป  ถึงสิ่งที่เรียกวา  สังฆศาสตร  ในแง 

มุมตางๆ. 
 
สิ่งที่ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณากอน  ก็คือ  ลักษณะอันพิเศษ  และเรนลับ 

อยางหนึ่ง  คือ ลักษณะที่จะอยูรวมกันเปนหมู  หรือวาอยูดวยความเนื ่องกัน. 
มันเปนสิ่งที่มองไมเห็นตัว  แมวาเราจะมองเห็นสัตวหรือคน  อยูกันเปนหมูๆ;  แต 
เราก็ยังไมมองเห็นอะไรอีกอันหนึ่ง  ซึ่งลึกซึ ้งอยูในนั ้น  คือ ธรรมชาติ,  หรือ 
กฎของธรรมชาติ  ที ่เรนลับที ่ส ุด   ที ่ทําใหสิ ่งที ่ม ีชีวิต  ตองรวมกันเปนหมู . 
ธรรมชาติเปนผูกําหนดใหวาตองมีการรวมกัน  จึงจะอยูได,  หรือรอดชีวิตอยูได, 
หรือมีกําลังขึ้นมา. 

 
ถาเคยเรียนวิทยาศาสตรกันบาง  ก็คงจะไดเรียนถึงสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเรียกวา 

"ความดึงดูด ";  ความดึงดูดนี ้จะมีอยู ในทุกสิ ่ง  สําหรับจะดึงดูดสิ่งรอบตัว ; 
แมจะเปนสิ่งปลีกยอย  ฝอย  ละเอียดเพียงไร  มันก็ยังมีอํานาจอันนั้น  คือความดึงดูด 
เขาหากัน. 

 
ขอให ลองสั งเกตดู ว า   ขี้ ผ งที่ ลอยน้ํ ามา   ชิ้ นละเอี ยด   เล็ กๆน อยๆนั่ นน ะ 
มันก็ยังมีอํานาจอันหนึ่ง  ที่จะดูดเขาหากันและรวมกัน;  ถาไมมีอะไรมาแทรกแซง 
มันจะรวมกัน.  เอาขี้ฝุนโรยลงไปในน้ํา  จะพบวามันลอยน้ํา  ในลักษณะที่มันจะดูดรวม 
กันนี ้.  นี ้ไมมีช ีวิตก็ยังเป นอยางนี ้;จนถึงกับกลาวไดวา   ในทุกสิ ่งมันมีอํานาจ 
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ดึงดูด.  จะเรียกกันตามแบบวิทยาศาสตรวา  ไฟฟา  ศักยของไฟฟา  หรืออะไร 
ก็แลวแตจะเรียก  เดี๋ยวนี้เราเรียกกันงายๆ  วา  อํานาจการดึงดูด. 

 
ทีนี้  ส่ิงที่มีชีวิต  ก็ยิ่งมีอํานาจการดึงดูด  ขนาดเล็ก  ขนาดใหญ  ก็ 

ลวนแตมีอํานาจการดึงดูด.  เชนโลกโลกหนึ่งนี้ มันก็มีอํานาจการดึงดูดอยูที่จุดศูนย- 
กลาง  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. 

 
ฉะนั้นขอใหเห็นวา  อํานาจที่มันดึงดูดเขาหากันนี้  เปนสิ่งลึกลับของ 

ธรรมชาติ  ใหไวในทุกสิ ่ง;  โดยเฉพาะสิ่งที ่มีชีวิต  จะตองมี  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ  หลายๆ ธาตุนี้  ถูกดึงดูดรวมเขามาดวยกัน, 
ประกอบกันขึ้น  เปนราง  เปนโครง  เปนสัตวนั้นสัตวนี้.  ลองไมมีการดึงดูดเขามา 
หากัน  และไมมีการรวมกัน  มันก็มีไมได;  มันมีสิ่งที่มีชีวิตไมได. 

 
ฉะนั ้น  ขอใหถือเปนหลักไดเลยวา  การรวมกันนั้น  คือความอยู 

รอด;  ลองไมมีการรวมกันของธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาส  หรือวิญญาณ  ก็ 
ไมมีอะไรที่จะอยูรอดได.  เราควรจะรูจักจุดนี้เปนจุดตั้งตน  วา  "การรวมกันอยูไดนี้ 
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คือความรอด"  ของสัตวตัวหนึ ่งๆ  ของมนุษยคนหนึ ่งๆ;  แมแตของตนไมตน 
หนึ่งๆ  หรือแมแตของแผนดิน  กระทั่งกอนหินกอนหนึ่ง  มันก็ตองมีการรวมกันเปน 
กอนอยูได. 

 
นี่เปน ลักษณะพิเศษ  ของสิ่งท่ีจะรวมกันอยูได  และ  ความรวมกัน 

อยูไดนี้  ก็เรียกวา สังฆะ คือหมู  ซึ่งรวมกันอยู  ของหลายๆ  สิ่ง. 
 
นี้ดูอีกทีหนึ่งวา  มันเปนความลับอยางยิ่ง  ที่มนุษยไมคอยสังเกตเห็น 

มันเปนความลับของธรรมชาติ  ซึ่งมนุษยไมคอยจะรู;  และมันเปนความ 
ตองการของธรรมชาติ.  นี่พูดอยางที่เรียกวาเปนอุปมาวาเหมือนกับวาธรรมชาติ 
มันตองการ.  ถาใครลองฝนความตองการอันนี้คนนั้นจะตองตาย,  ฉะนั้นจึงถือวา 
มันเปนกฎของธรรมชาติ  จะเรียกวาเปนความลับของธรรมชาติ,  เปนกฎของธรรมชาติ, 
เปนความตองการของธรรมชาติ  หรือเปนอะไรๆของธรรมชาติ  มันก็ถูกทั้งนั้น. 
แลวขอใหดูจากตัวอยางตางๆที่ไดพูดมาแลว  มันก็มีเหตุผล  ที่พอมองเห็นได  แมคน 
ธรรมดาก็จะมองเห็นได;  ถาเปนนักศึกษา  ก็ยิ่งมองเห็นมาก. 

 
นักศึกษาจะมองเห็นถึงกับวา  จักรวาลหนึ่งๆซึ่งมีอยูไมรูกี่หม่ืนจักรวาล 

ในสากลนี ้:  มัน  เปนจักรวาลอยูได  ก็เพราะวามันมีการรวมกัน  ของความ 
ดึงดูดนั้นๆ  เชนวา  จักรวาลของเรานี้  มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง;  แลวก็มีดาว 
พระเคราะหอีกหลายๆ ดวง  หมุนอยูรอบๆ ดวงอาทิตย,  รวมทั้งโลกเรานี้ดวย  ไม 
กระจัดกระจายออกจากกัน  เปนเวลานานเหลือประมาณ  จนมีอะไรๆขึ้นมาในลักษณะ 
อยางนี้.  นี่ในหนึ่งจักรวาลก็ยังเปนอยางนี้  เรียกวาใหญโตที่สุด;  แลวหลายๆ 
จักรวาล  นับไมไหวนับตั้งแตหมื่นจักรวาล  มันก็ลวนแตเปนอยางนั้น.  และที่ในจักรวาล 
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หนึ่งๆ  มันไมเคลื่อนไปชนกัน  ใหทําลายไปหมดเสียนี่  ก็เพราะมันมีกฎเกณฑอันนี้ 
มันดึงดูดกันอยูแตในหมูของมัน.  นี่เรียกวาดูทั่วทั้งจักรวาล  ก็มีเจตนารมณแหง 
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;  ในหน่ึงปรมาณูมันยังเปนอยางนั้น.  มันเล็กละเอียด 
จนมองไมเห็นเลยแตมันมีความเปนอยางนั้น;  แมมันหนึ่งปรมาณู  ก็มีกฎเกณฑที่วา 
มันจะตองดึงดูดซึ่งกันและกัน,  แลวอยูกันได  ไมสลายจากกัน. 

 
เปนอันวา  นี้เปนลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ  ที่ใหอยูอยางเนื่องกัน 

ลึกลับจนคนมองไมเห็น  หรือไมมอง.  เดี๋ยวนี้เราจะถือวา  มันตองมอง,  หรือมองให 
เห็น ;  เพื่อวาจะไดแนใจในการที่จะชวยกัน  ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่ 
ไมฝนกฎของธรรมชาตินั ่นเอง.  นี้เรียกวา  ดูโดยคุณลักษณะของสิ่งที ่เรียกวา 
กฎแหงการที่จะตองอยูดวยกัน  คือรวมกัน. 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาดูลักษณะของคําวาหมู 

 
เอา,  ทีนี้ก็มา ดูกันอยางตัวหนังสือ บาง  เรียกวาจะดูกัน  โดยพยัญ- 

ชนะ  เปนนักภาษาสักหนอย. 
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ถาเปนภาษา  ก็ตองถือวาเปน  ภาษาบาลี  แมใชในเมืองไทย  พูดอยูใน 
เมืองไทยวา สังฆะ  หรือ  สังฆศาสตร  ก็ตาม;  แตก็ไปยืมเอามาจากภาษาบาลี  ซ่ึง 
เปนภาษาอินเดียโบราณ.เมื่อดูโดยพยัญชนะก็มีคําวา  สังฆะ,  สังฆะ,  ขึ้นมาใหดู  : 
ส  ไมหันอากาศ  ง,  ฆ  ระฆัง  สระอะ,  อานวา  สังฆะ.  คนที่เรียนบาลีมาก็รูวา  คํานี้ 
แปลวาหมูหรือคณะ;  กระทั่งแปลวา  ฝูงฝูงวัว  ฝูงควาย  ฝูงอะไรก็ได  เรียกวา 
สังฆะ. 

 
นี้อยากจะใหดูมากไปกวานั้น  เพื่อใหเขาใจ  วา  ทําไมมันจึงเปนหมูกัน 

ข้ึนมาได?  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. 

 
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  ข้ึนมา;  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  ประกอบข้ึนดวยสิ่งหลายสิ่ง 

มันอยูกันเปนหมู  จึงไดเรียกวากาย.  เชน  มีธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาส  วิญญาณ 
ก็รวมกันเปนหมู  หรือจะเพราะมีสวนที่ประกอบกันขึ้นเปนสวน ๆ :  ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง  เนื้อ  กระดูก  อะไรก็ตาม  กี่สิบสวนก็ตาม  มันเปนการประกอบกันขึ้น  เปนหมู 
จึงไดเรียกมันวากาย. 

 
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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กันทํา  รวมมือกันกิน   แลว ก็รวมมือกันอยู .  ในครอบครัวหนึ ่งๆมันมีอะไร 
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. 

 
ในที่นี้ขอยกเอาคําวา  "รวมมือกัน"  ขึ้นมาเปนหลัก.  "รวมมือกัน" 

มันเปนรากฐานอันลึกซ้ึง  ลึกกวาอะไรหมด  ลึกอยูขางลาง  ลึกอยูขางใตกวาอะไร 
หมด;  มันมีการรวมมือกัน  แลวมันก็อยูได.  ไปมองดูเอาเอง  ในเวลาที่อารมณ 
มันดีๆ  ใจคอมันปกติดี  จะมองเห็นสิ่งอยางนี้ชัด. 
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ทีนี้ตอไปอีก  การรวมมือกันนี้  มัน เปนรากฐานอันเด็ดขาด.  เม่ือตะกี้ 
วาลึกซึ้ง  มันคนละความหมายกับคําวาเด็ดขาด  เปนรากฐานอันเด็ดขาด;  หมายความวา 
ตองมีแน  ถาไมมีแลวไมไดแน.  ฉะนั้น  ตองอยูในลักษณะที่รวมมือกัน;  พอไม 
รวมมือกัน  รางกายนี้ก็แตกสลาย,  ชีวิตนี้ก็แตกสลาย,  หรือวาโลกนี้ก็แตกสลาย 
มันอยูไมได  จึงเรียกวา  "เด็ดขาด";  นี้มันเปนรากฐานอันเด็ดขาด. 

 
ทีนี้  ตอไปอีก  มันเปนรากฐานที่เปนอนันตะ.  อนันตะ  แปลวา  ไม 

สิ้นสุด;  เปนรากฐานที่ ตองใชตอไป ๆ ๆ ๆ  อยางไมมีที่สิ ้นสุด;  หมายความวา 
ชั่วคราวนั้นไมได.  ขอใหเรารวมมือกันอยางที่ไมใชชั่วคราว  จะตองรวมมือกัน 
อยางเปนอนันตะ  ไมมีที่สิ้นสุด  มันจึงจะรอดอยูได. 

 
ถาคนหนึ่งมันมีอายุจํากัด  มันก็เพื่อคนขางหลังตอไป  หรือวามัน  เปนการ 

เกี ่ยวเนื่องกัน  ระหวางสิ่งที่มันเกิดขึ้น  -  ดับไป ,  เกิดขึ้น  -  ดับไป ;  มันมี 
อะไรที่รวมมือกันอยู  ในลักษณะอยางนั้น;  ฉะนั้น  เราจึงเห็นมีอะไรอยูตลอดเวลาที่ 
เราอาจจะเห็นได.  ถึงเราไมมีอายุยืนพอที่จะเห็นได  เราก็รูได  วาสิ่งทั้งหลายใน 
จักรวาลนี้  มันอยูดวยการรวมมือกันเรื่อย ๆ  เรื่อย ๆ มา  เปนอนันตะ. 

 
ทีนี้ดูตอไปอีก  อีกแงหนึ่ง  คือแงอื่น  วารวมมือกันนี้  มัน เปนรากฐาน 

ที่เปนกฎของพระเจา.  คําวา  "พระเจา"  นี้  เล็งถึงสิ่งสูงสุดและเด็ดขาด;  เปน 
รากฐานที่ไปตามกฎของพระเจา  ฉะนั้น  จึงไวใจได  จึงอาศัยได  ไมตองกลัว.  แต 
อีกทางหนึ่ง  ถาเราไมประพฤติหรือกระทํานี้พระเจาจะลงโทษ  คือจะวินาศ  หรือจะ 
ฉิบหาย. 
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ทีนี้ดูแงอื่นตอไปอีก  เราจะเห็นไดวา  การรวมมือกันนั้น  คือการ 
ดํารงอยูได  ตลอดเวลาที่ยังรวมมือกัน  คือยังปรุงแตงกันอยู  นี้ก็จะมีการดํารง 
อยูได  คือไมตาย. 

 
ดูตอไปอีกนิดหนึ่ง  ก็จะพบวา  เปนความสามารถที่จะเปนไปได  ซึ่ง 

ไดแก  ความเจริญ  หรือ  วิวัฒนาการ  หรือ  พัฒนาการ  ก็แลวแตจะเรียก;  มันตอง 
ดํารงอยูได  คือรอดอยูไดเสียกอนแลวมันจึงจะเปนไปได  คือเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที ่ดีขึ ้น.  ที ่เรียกวาความเจริญ   หรือ  วิวัฒนาการที ่แทก็เปนเพียงความเปลี ่ยน 
เทานั้นแหละ;  เมื่อเปลี่ยนถูกใจเรา  เราก็วามันเจริญ.  ไมถูกใจเรา  เราก็วามัน 
เสื่อม.  แตถาเอาธรรมชาติเปนหลักแลว  มันไมมีเสื่อม  ไมมีเจริญ;  นี่มนุษยวา 
เอาเอง  :  ถาถูกใจเรา  เราวาเจริญ,  ไมถูกใจเรา  เราวาเสื่อม.  นี้ก็เปนผลของการ 
ที่มันรวมมือกัน  ของสิ่งที่เกี่ยวของกัน. 

 
ขอใหเขาใจคําวา  "การรวมมือกัน"  นั้น  มันคืออยางนี้ :  มันเปนราก 

ฐานอันลึกซึ้ง  เปนรากฐานอันเด็ดขาด  เปนรากฐานอันเปนอนันตะ  เปนรากฐาน 
อันเปนกฎเกณฑของพระเจา  มันเปนการดํารงอยูไดในตัวมันเอง  แลวมันเปนการ 
เปนไปได  คือ  เปล่ียนแปลงไปเรื่อง ๆ  โดยตัวมันเอง  มาจากสิ่งสิ่งเดียว  คือการที่ 
รวมมือกันได  แลวอยูดวยกันได  แลวไปดวยกันได.  ถามิฉะนั้นแลว  มันก็จะเปน 
อยางไร;  ใคร ๆ  ก็ตอบไดวา  :- 

 
ถาไมเปนเชนนั้น แลว  มันก็คือความดับ  ความสูญหายไป  อยาง 

นอยก็ เปนความสลายตัว  กระจัดกระจาย  เปนความที่ไมรอดอยูได.  ถาพูด 
ใหถูกที่สุด  มันก็ เปนการรวมมือกันในแบบที่ตรงกันขาม  คือ  รวมมือกันสลาย  แยก 
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ออกจากกัน   แลวก็สูญสิ้นไปดวยกัน;  เหมือนกับ ปฏิจจสมุปบาท  ในสวน 
นิโรธวาร  :  เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ,  เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ,  จนกระทั่ง 
ดับไมมีเหลือ.  นี่รวมมือกันมันเปนอยางนี้,  แลวมันอยูดวยกันได  ก็เพราะการ 
รวมมือกันนั่นเอง. 

 
สรุปความหมายของคําวา  "สังฆศาสตร"  ในกรณีนี้เสียทีหนึ่งกอนวา 

เปนศาสตราที ่มีอานุภาพมาก  ที่จะตัดปญหาของมนุษยไดทุกรูปแบบ.  ถา 
มนุษยรวมมือกันอยางถูกตอง  อันนี้จะชวยตัดปญหาของมนุษยไดทุกรูปแบบ  ไมวาจะ 
เปนปญหาอะไร  ทางกาย  ทางใจ  ทางสวนตนหรือบุคคลอื่น  หรือวา  อดีต  อนาคต 
ปจจุบัน  อะไรก็ไดทั้งนั้น.  เดี๋ยวนี้มนุษยไมรู  เพราะไมรูจึงไมอาจรวมมือกัน; 
ฉะนั้นมนุษยจึงอยูอยางมีปญหามากเหลือเกิน. 

 
ถาเรามองดูใหละเอียด  ก็จะพบวา  การอยูรวมกันอยางเขากันไดนี้ 

เปนจุดมุงหมายของการเปนอยูของมนุษยเรา;  ดังนั้นจึงเปนการถูกตองอยางยิ่ง 
ตามหลักของพระพุทธศาสนา  ที่วาเราอยูอยางเมตตากรุณากัน  ซึ่งมีความหมายวา  ให 
รวมกันนั่นเอง, 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจาณาดูลักษณะที่ตองสัมพันธกันของสังฆศาสตร. 

 
เอาละ,  ทีนี้จะดูตอไปอีก  ถึงลักษณะที่นาดู  หรือควรจะดู  ควรจะสังเกต 

ใหเห็น  นั่นคือ  ลักษณะแหงการที่จะตองสัมพันธกัน. 
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เราจะเอาสิ่งที่เรียกวา  สังฆศาสตร  มาใชใหเปนประโยชน;  เราก็  จะดู 
มันในแงที่วา  มัน เปนส่ิงที่ชวยได  ชวยใหรอดอยูได  เพราะวามีความสัมพันธกัน. 
 

เม่ือพูดถึงคําวา  "สัมพันธ"  ก็คงจะมองเห็นไดเองทุกคนวา  มันก็เลยไป 
ถึง  สามัคคีกัน;  ถาดูตอไปอีก  มันก็จะไปถึงคําวา  สงเคราะห กัน  เทานี้ก็ดูจะ 
พอแลว.  มันสัมพันธกันกอน   แลวมันสามัคคีกัน   แลวมันก็สงเคราะหกัน ; 
แลวมันก็จะพอแลวสําหรับอยูรอด.  แตทั้งหมดนี้เราจะเรียกวา  "สัมพันธกัน"  เปน 
สัมพันธภาพ  คือภาวะที่มันเนื่องกัน  ของสิ่งที่เรียกวา  สังฆศาสตรแลวมันจะสัมพันธ 
หรือเนื่องกันกับอะไรบาง  ก็ลองดูกันตอไป  :- 

 
ส่ิงแรก  ที่ควรจะดูกันก็คือ  สังฆศาสตรกับสิ่งที่เรียกวา  สังคมสงเคราะห 

เพราะวาเดี๋ยวนี้ส่ิงที่เรียกวา  "สังคมสงเคราะหอันนี้"  กําลังเปนที่สนใจ;  พูดภาษา 
"เด็กผมยาว"  ก็วามันกําลังฮิต  หรืออะไรทํานองนั้น.  เดี๋ยวนี้พูดถึงคําวาสังคม- 
สงเคราะหกันมากที่สุด;  แลวเปนเครื่องมือสําหรับอวดตัวเองดวย  สําหรับคนบางพวก 
 

สังฆศาสตร  ศาสตรแหงการรวมกันได  เขากันไดนี้  มันเปนเหตุใหเกิด 
สังคมสงเคราะห,  หรือวาทําสังคมสงเคราะห  ก็เพื่อใหเกิดการรวมกันได  การอยู 
กันได. 

 
สงเคราะหสังคม  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. 

 
เดี๋ยวนี้มันเปนการสงเคราะหแบบการเมืองกันเสีย  มันก็ ไมประ- 

กอบดวยธรรม;  มันก็เปนการเลนตลก  กับสิ่งที่เรียกวา  "สังฆศาสตร"  นั่นเอง 
โลกนี้จึงไมมีสันติ  ไมมีความสงบ.การสงเคราะห  บางอยาง  มันเปนการสงเคราะห 
ดวยอคติ  คือเถลเฉไฉไปในทางอื่นก็มี,  เชนสงเคราะหเพราะรักอยางหลงใหล  นี้ก็มี, 
สงเคราะหเพราะกลัวตองใหเขาเพราะกลัว  อยางนี้มันก็มี;  อยางนี้เราเรียกวา  สงเคราะห 
ดวยอคติอยางอื่นๆ. 

 
การสังคมสงเคราะห  มีอยู หลายรูปแบบอยางนี ้;  แตที ่บริสุทธิ์ 

และถูกตองนั้น  ควรจะทําไปดวยสิ่งที่เรียกวา  "สังฆศาสตร"  นั่นเอง  :  รูจักธรรมชาติ, 
รูจักกฎอันลึกซึ้งเฉียบขาดของธรรมชาติ,  รูจักความอยูรอดของสิ่งที่มีชีวิต,  แลวก็ 
ทําหนาที่ที่ตัวจะตองทํา  จึงมีการสงเคราะหอยางนี้ขึ้นมา.  แตถึงอยางไรก็ดี  ก็เรียก 
วา  การสงเคราะหนี้  มันเปนการทําใหเขากันได  ใหอยูรวมกันได  ทุกชนิดแหละ; 
ถามันถูกมันก็ดี,  ถาไมถูกมันก็ปลอมๆ  เทียมๆ  ไปอยางนั้น. 

 
ดูสังฆศาสตรที่มีอยูแตละกลุม. 

 
ทีนี้จะดูตอไปอีก  สังฆศาสตร  กับความเปนอยูในครอบครัว. 
 
ทุกคนรูจักสิ่งที่เรียกวา  "ครอบครัว"  นี้ มันแคบเขามาจากสังคมทั่วๆ 

ไป.  เดี๋ยวนี้มาเหลืออยูแตภายในครอบครัว  ก็อยากจะหยิบข้ึนมาพูด  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. 

 
แต ที ่ต องการจะให สนใจนั ้นก ็ค ือว า   ให ด ูให ด ีๆ ;  แม แต เรื ่อ ง 

ครอบครัวนี้  ก็เปนเรื่องของสังฆศาสตร.  เชนเดียวกับเรื่องของพระสงฆทั้งหลาย 
คือการทําใหเขากันได  อยูดวยกันได  โดยคุณธรรมที่จําเปนสําหรับสิ่งนั้นๆ. 

 
ทีนี้จะใหดูตอไป  เพื่อเขาใจงาย  สังฆศาสตรกับวัด  วัดวาอารามนี่ 

หมายถึงวัดวาอารามทั่วๆ  ไป. 
 
จะดูงายก็เมื่อทําความเขาใจกันวา  วัดวาอารามนี้  มันเปนที่อยูของสงฆ. 

ทีนี้  คําวาสงฆ  ก็คืออะไรละ?  คือพระสงฆ  แลวก็อยูกันเปนหมูๆ;  ถามีระเบียบ 
วินัยดี  ก็เปนพระสงฆจริง,  แลวก็อยู กันอยางพระสงฆจริงๆ  แลวมันก็นาดู. 
ถาเอาวินัยหรือพระปาฏิโมกขเปนหลัก  มันก็พบวามันเปนสวนหนึ่ง  ซึ่งเปนเจตนารมณ 
ของสิ่งที่เราเรียกกันในวันนี้วา  "สังฆศาสตร"  คือศาสตรในลักษณะที่เปนความรูก็ได, 
ในลักษณะที่เปนอาวุธก็ได,  สําหรับทําใหอยูกันไดเปนหมูๆ.  วัดไหนดี  วัด 
นั้นตองมีสังฆศาสตร  เรียกวาวัดทั่วๆ ไป  ในความหมายทั่วๆไป  ของสิ่งที่เรียก 
วาวัด. 

 
ทีนี้ถามีวัดที่เรียกวาพิเศษ  แปลกออกไปจากวัดทั่ว ๆ  ไป  มันก็มีเหมือนกัน 

คือเปนที ่ตั ้งหรือ  หรือ เปนหลักแหลง  ที่จะทําใหประชาชนเขายึดหนวง  หรือ 
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เกาะกุมกันได  รวมกันได  เปนการรวมกันที่กวางขวางออกไป;  คืออยาเขาใจวา 
วัดนี้  มันมีแตเร่ืองในวัด  เปนเรื่องของวัด  หรือภายในวัด;  นั้นมันมองดูแคบๆ 
เปนที ่อยู ของสงฆเทานั ้นเอง.  แตถามองดูทั ่วๆ  ไปแลว  วัด เปนสิ่งที ่มีไวสําหรับ 
ทั้งหมด  ทั้งประเทศ  จะไดถือเปนเครื่องยึดหนวยรวมมือกัน;  เชนชาวบานทั้ง 
หมด  มารวมมือกับชาววัดทั้งหมด  แลวก็สามารถจะสรางอะไรขึ้นมาไดมาก. 

 
ฉะนั ้น  ทุกๆคน  ทําใหดีที ่ส ุดตามหนาที ่ของตน  ทั ้งคนที ่อยู บ าน 

และคนที่อยูวัด;  แลว บานนี้  เมืองนี้  หรือวา  ประเทศนี้  มันก็จะนาดู. 
 
นี้เรียกวาสังคมศาสตร  ที่มันแสดงบทบาทกวางขวาง  โดยอาศัยคําวา 

"สังฆศาสตร"  นั ่นเอง.  เราจะ พยายามใหเยาวชนลูกเด็กๆ  ของเรา  รู จ ักสิ ่ง 
เหลานี้  ในลักษณะอยางนี้ใหจนได.  ตอไปขางหนา  มันจะงายที่จะพูดกันรูเรื่อง. 

 
ขอตอไปอีกก็คือวา  สังฆศาสตรกับการบํารุงพระศาสนา. 
 
เราบํารุงพระศาสนาเพื่อใคร?  บางคนจะมองแตเพียงวา  เราทําบุญ  บํารุง 

ศาสนาแลวเราก็ไดบุญ  แลวเราก็ไดไปสวรรค  อยางนี้เปนตน;  อยางนี้แคบไป 
แลวไมอยูในคําวา  "สังฆศาสตร".  คนทําบุญเอาตัวรอดคนเดียว  ไมอยูใน 
ขอบเขตของสังฆศาสตร;  แตถาคนทําบุญเพื ่อบํารุงศาสนา  เพื ่อศาสนาอยู ได. 
นี่คือตัวสังฆศาสตรโดยตรง. 

 
เพราะฉะนั้น  ขอใหเราบอกเยาวชนลูกเด็ก  ๆ ของเรา  ใหมีความเขาใจเรื่องนี้ 

อยางถูกตอง  วา  การบํารุงพระศาสนานั ้น  คือการชวยกันสรางโลก;  วาอยา 
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โงไปนักเลย  วาการบํารุงศาสนานั้น  คือการชวยกันสรางโลก;  ใหโลกนี้มันเปน 
โลกที่ดีที่สุด  ตามที่มันจะดีได.  คือวาเมื่อมีศาสนาอยูในโลก  โลกนี้ก็เปนอยางไร 
ไมตองพูดไมตองอธิบาย;  โลกที่เต็มไปดวยธรรมะในพระศาสนานะ  จะเปนศาสนา 
ไหนก็ได  ก็เปนโลกแหงสันติ.  ฉะนั ้น  บอกเยาวชนลูกเด็กๆ  วาบํารุงศาสนา 
นั้น  คือการชวยกันสรางโลก  ไมใชการทําบุญเพื่อตัวกู. 

 
ลูกเด็ก ๆ ของเราเดี๋ยวนี้  ไดรับการอบรมสั่งสอนใหซายจัด  คือเห็นแก 

สังคมจัด;  เขาไมชอบสิ่งที่เรียกวา  "ตัวกู"  คนเดียว;  เขาก็จะพาลเขาใจผิดและ 
หาเรื ่องเอากับการบําเพ็ญบุญ   ในพระศาสนานี้.  เราก็ รีบบอกเขาเสียใหเขาใจ 
วาการบํารุงพระศาสนานั้น  คือการชวยกันสรางโลก;  แลวไมมีอะไรมากไป 
กวานั้นไดอีกแลว.  นี่เจตนารมณของสังฆศาสตร  เปนอยางนี้. 

 
จะดูตอไปอีก  สังฆศาสตรก็คือการปกครองโลก,  คือการปกครองโลก. 
 

 
ใครจะมีอํานาจปกครองโลก?  ถาพูดวาบุคคลคนนั้น  คนนี้ปกครองโลก 

เราไมเชื่อ;  เพราะมันเปนไปไมได  ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะครองโลก  ก็มีอยูคน 
เดียว  คือ  พระเจา  หรือ  พระธรรม.  พระเจาหรือพระธรรมนี้  ถาเขาใจดี,  ถา 
เราเขาใจ  พระเจาหรือพระธรรมดี  ก็จะเห็นวา  เปนส่ิงเดียวกัน  นี่ เปนส่ิงที่จะ 
ครองโลกตลอดไป  เหมือนกับท่ีไดครองมาแลว. 

 
  ที นี้ ถ า ว า จ ะ  ไม พู ด อ ย า งบุ ค ค ล   เรา จ ะพู ด ว า   "สั งฆ ศ าสต ร "  น่ี แ ห ล ะ 
จะครองโลก;  ขอใหมีสิ่งที่เรียกวาสังฆศาสตรเถอะ  แลวมันจะครองโลก  ปกครอง 
โลกใหรอดอยูไดดวยสันติ.  สรางลัทธิกันขึ้นใหมสักลัทธิหนึ่งก็ได  เรียกวา  "ลัทธิ 
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สังฆศาสตร";  พูดอยางฝรั่งก็วาเอา  -  ism  ใสเขาไปที่สังฆะ  เปน  สังฆิสม  -  ลัทธิที่ 
จะชวยใหอยูกันได  เปนหมูเดียวกันในโลกนี้  ไมมีศัตรูตอกัน. 

 
สังฆิสม  นี ้ก็คือวา  ศาสตรสําหรับชวยใหโลกรอด;  แตแลวก็ไม 

คอยมีใครสนใจ.  ลองสังเกตดูเถอะ  แมจะมีใครพูดขึ้นมาสักคนหนึ่งวา  มันมีศาสตร 
อันหนึ่ง  ที่จะชวยใหโลกรอด  ก็ไมคอยมีใครสนใจ;  มักจะนึกปฏิเสธลวงหนาเสียวา 
โอย,  มันเปนไปไมได  พูดบาๆ  ไปอยางนั้นเอง;  หรือวา  เรื่องศาสนามาอีกแลว 
เบื่อเต็มทีแลว  ไมอยากจะฟง. 

 
เพราะเหตุอยางนี้แหละ  คนในโลก  จึงรูเรื่องนี้นอยไป  :  รูเรื่อง 

ศาสตรที ่จะปกครองโลก   หรือคุ มครองโลกนี ่  นอยเกินไป ;  ดังนั ้นเด็กๆ 
เยาวชนลูกหลานของเรา  มันกูรูจักสังฆศาสตรนี่นอยเกินไป  คือ  ยิ่งนอยลงทุกที; 
เพราะมันเห็นแกตัว  มากยิ่งขึ้น,  เห็นแกตัวมากยิ่งขึ้นตามสิ่งยั่วยวนที่มันมากขึ้น 
ในโลกนี้  ลวนแตยั่วยวนใหมีความเห็นแกตัว.  เพราะฉะนั้นเรามาอธิบายใหเขาใหม; 
นี้อาตมาขอรองวาใหทุกคนนี่  ชวยกันต้ังหนาต้ังตาอธิบาย  ใหเยาวชนของเราฟง 
เขาใจกันเสียใหม  วา  สังฆศาสตร  นี่  เปนอยางนี้แหละ  จะชวยได. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ทีนี้ตอไปอีก  ก็จะดูสังฆศาสตร  ในแงของสามัคคีศาสตร. 
 
สามัคคีศาสตร  ในปจจุบันนี้  สิ่งที่ เรียกวา  สามัคคีนั้นนะ,  เปนสิ่งที่ 

มีไวสําหรับรองเรียกเทานั ้นแหละ;  แลวเรียกก็ไมมา  แลวก็ไมรู วาอยู ที ่ไหน , 
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เรียกเทาไรมันก็ไมมา .  ในโลกของมนุษย  ที่มีความเห็นแกตัวยิ ่งขึ ้น ๆ ๆ   นี่ 
สิ่งที ่เรียกวา  สามัคคีนี ้ก็ไมรู อยู ที ่ไหน;  เรียกก็ไมมา.  ถามาก็เปนสามัคคีของ 
ภูตผีปศาจ  คือสามัคคีที่รวมกันแสวงหาประโยชนโดยไมชอบธรรม. 

 
ทีนี้เรายังตองการสามัคคีที่บริสุทธิ์ที่แทจริง  ก็ตองพูดถึงเรื่องนี้กันบาง  วา 

สังฆศาสตร  อยางที่กลาวมาแลวนั่นแหละ  คือ  สามัคคีศาสตร  คือสิ่งที่มาแก 
ปญหาในการที่ไมสามัคคีกัน. 

 
เม่ือตะกี้เราพูดถึงคําวาสัมพันธภาพ  สัมพันธศาสตร  คือศาสตรแหงการ 

สัมพันธกัน ;  นั ่นแหละมันคือ   สามัคคีศาสตรอยู ในตัวมันแลว.  นี ้เราจะมาดู 
ใหละเอียด  ในขอปลีกยอยตอไปอีก  วามันผูกพันกันดวยอะไร?  เอาเทาที่มองเห็น 
กันงายๆ  เร็วๆสําหรับทุกคน  วาเราเกี่ยวของกันอยูหรือผูกพันกันอยูนี้  ดวยความรัก 
อยางหนึ่ง  ดวย ความสามัคคี อยางหนึ่ง  ดวย ความสํานึกในหนาที่ อยางหนึ่ง; 
สามอยางนี้พอแลว  มากกวานี้ก็เฟอไปเปลาๆ  เหนื่อยเปลาๆ.  เพราะวา  สามอยาง 
นี้มันก็เกินที่จะปฏิบัติแลว;  และถาปฏิบัติไดแลว  มันก็จะเกิน  ที่จะมีผลตามที่ตอง 
การแลว. 

 
เราจะตองมี สิ่งแรก นั้น  คือ  ความรัก;  ถึงรักอยางกิเลส  มันก็สามัคคี 

อยางกิเลส,  ถามีความรักอยางธรรมะ  ก็สามัคคีอยางธรรมะ.  ฉะนั้น  เราก็มี 
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 
เรียกวา  "สังฆะ"  ในที่นี้คําวา  "สามัคคี"  นี้  :  สามะ+อัคคะ  ก็แปลวา  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. 

 
ขอใหเราสํานึกในหนาที ่;  โดยเฉพาะหนาที ่อ ันนี ้  คือ  หนาที ่ที ่จะ 

ตองชวยเหลือผูอื่น  ที่จะตองรวมมือกับผูอื่น. 
 
ถาเรามีวัดวาอารามขึ้นมา  ก็เพื่อจะชวยเหลือสัตวโลก  ชวยเหลือผู 

อื่น;  นี่จึงจะเปนวัดของพระพุทธเจา.  เดี ๋ยวนี ้มันไมเปนวัดของพระพุทธเจา 
เปนวัดปลอม ๆ  มันก็มีแตจะรางไป;  วัดชนิดนี้ก็มีแตจะรางไป  เพราะเปนเพียง 
เครื่องมือแสวงหาประโยชนของใครคนใดคนหนึ่ง  ในวงอันแคบ. 
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ทีนี ้ เราจะตองมีหนาที่  ที่จะชวยโลก  ชวยผู อื ่นยิ ่งกวาชวยตัวเรา. 
นี้พระเณรเขามักจะชวยตัวเขาเสียโดยเฉพา;  เขาไมคอยนึกถึงวา  เรามีหนาที่  ที่จะ 
ตองชวยคนทั้งบานทั้งเมืองหรือท้ังโลก.  พูดชัดลงไปก็วา  มีหนาที่สืบอายุพระศาสนา 
ไวเพื ่อความรอดของคนทั ้งโลก ;  ถาใครขวนขวายอยู  อยางนี ้  วัดนั ้นจะไมราง; 
ขอใหชวยกันและรวมมือดวย. 

 
เอา,  สรุปความวา  ถา  จะผูกพันกันได   หรือผูกพันกันใหได  ก็ตอง 

อาศัยความรัก  ความสามัคคี  และ ความสํานึกในหนาที่;  สามอยางนี้ก็พอแลว 
ทําไดอยางนี้  ก็เรียกวาสังฆศาสตร  ที่แสดงบทบาทเปนอยางดีมาก.  เรายักไปเรียก 
เสียวา  "สามัคคีศาสตร"  ฟงงายดี. 

 
ดูลักษณะของสามัคคีศาสตรในแงศิลปที่สมคลอยธรรมชาติ. 
 
ทีนี้  จะใหดูสืบตอไป  คือ  ดูลักษณะของสังฆศาสตร  หรือ  สามัคคี- 

ศาสตร  ใหประณีตยิ่งขึ้น  และใหเปนไปในลักษณะที่มันงดงาม.  อาตมาจะเรียกวา 
สังฆศาสตรนี่  คือ  ศิลปแหงการสมคลอยกันกับธรรมชาติ. 

 
เราตองกระทําทุกอยางใหสมคลอยกับธรรมชาติ  คือกฎของธรรมชาติ;  ถา 

ทําไดแนบเนียน  ดีที่สุด  มันก็กลายเปนศิลปะ  คือสิ่งที่ละเอียด  ประณีต  แลวก็งดงาม 
ที่สุด.  ศิลปแหงการทําใหสมคลอยกันกับธรรมชาติน่ี  เราจะเรียกวาสังฆศาสตร 
หรือสามัคคีศาสตรก็ตาม. 

 
"ฝนธรรมชาติ"  นั ้นคือตาย  :  ตายในความหมายไหนก็ได;  หรือ 

จะเรียกใหกวางไปกวานั้น  ก็วาฝนธรรมชาตินั้น  คือการที่จะตองถูกลงโทษเปน 
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แนนอน ;  ธรรมชาตินั ่นแหละจะลงโทษ ,  ธรรมชาติบังคับใหเราตองกระทํา 
อยางนั้น ๆ ๆ  อยางถูกตองตามกฎของธรรมชาติ;  เราจะรูหรือไมรู  ธรรมชาติไมรู 
ดวย.  ธรรมชาติจะเอาแตใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติเทานั้น;  เชนเดียวกับ 
กฎหมายในโลกมนุษยที่หลอกลวงนี้แหละ.  เพราะวา  จําเลยจะปฏิเสธวาไมรูกฎหมาย 
นี้ไมได;  จะตองลงโทษตามกฎหมาย. 

 
แตวาในโลกของมนุษยที่หลอกลวงนี้  มันเปนไปตามความหลอกลวง  อะไร ๆ  

ที่ไมรูหลักฐานเท็จ  หรืออะไรก็ได;  แตถาในธรรมชาติแลว  ไมมีอะไรหลอกลวง, 
ไมมีอะไรหลอกลวงธรรมชาติได.  เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันจึงเด็ดขาด  ฝนธรรมชาติ 
ไมได  จะถูกลงโทษ  อยางตรงไปตรงมา. 

 
ฉะนั้น  ศิลปแหงการทําใหสมคลอยกับธรรมชาติ  นั่นแหละ  เปน 

หนาที่ของทุกคน.  เราจะตองทําหนาที่นี้  จนถึงกับวา  เราเขากันไดกับเพื่อน 
มนุษยทุกคน,  เราอยูกันไดกับเพื่อนมนุษยทุกคน  แลวก็อยางงดงาม.  ถางดงาม 
ก็ตองเรียกวาศิลปะ;  เพราะ ศิลปะมันมีความหมายสําคัญอยูตรงที่มีความ 
งาม. 

 
ธรรมชาติน้ี  ถาดูใหดี  เราจะรูสึกวา  มัน เปนส่ิงท่ีหวังดีและเจตนาดี. 

ที่จริงธรรมชาตินั้น  ไมรูจักดีจักราย  ไมรูจักบุญจักบาปจักไดจักเสียอะไร;  แตเรา 
จะมองในแงที่วามันกําลังเปนอยูนี่  มันกระทําไปในลักษณะที่เรียกวาเจตนาดี.  ถาไม 
อยางนั้นแลว  จะไมเกิดมนุษยหรือสัตว  หรือตนไม  หรือวาโลกอยางนี้ขึ้นมาได; 
หรือโลกอันงดงามของเรานี้  มันเกิดขึ้นมาไดดวยฝไมลายมือของธรรมชาติ;  ฉะนั้น 
เราจะมองแตเฉพาะในสวนนี้  เขาขางตัวสักหนอยวา  มันเจตนาดี,  ฉะนั้นเราจะขอบ 
ใจธรรมชาติ,  ยินดีที่จะรวมมือกับธรรมชาติ. 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๓๔๐

ดังนั้น  เมื่อธรรมชาติตองการ  ใหเราอยูกันอยางเปนเพื่อน  แลวก็ 
เพื่อนที่มีความหมายสําคัญที่สุด  คือ  "เพ่ือน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันท้ังหมด 
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;  แลวพอน้ีก็ตองการใหลูกรูจักรักกัน  ไมตองการอะไรมากไปกวานั้น; 
ทีนี้ลูกนอกคอก  ลูกขบถ  มันไมทําอยางนั้น  ก็ขอใหมันถูกลงโทษโดยพอของมัน 
คือพระเจาหรือธรรมชาตินั่นเอง.  นี้เรามีศิลปะท่ีจะไมตองถูกลงโทษ  โดยยึดหลัก 
สังฆศาสตรเปนที่พึ่ง. 

 
ทีนี้ก็จะดูตอไปอีกที่ควรจะดู  ก็วา  ทําไมเราทําอยางนั้นไมได?  เพราะ 

วาเรามันรักตัวเองดวยความโง,  เปนความรักของความความโง  คือกิเลสที่เปน 
เหตุใหเห็นแกตัวเอง ;  ไมรักพระเจา  ไมรักพอ   หรือพระธรรม   มันมารัก 
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  ความรักที่ฉลาด  มันก็ ตองตรงจริงตามประสงคของ 

พระเจา;  มันจึงรู จ ักรักผู อื ่น ,  "ผู อื ่น "  คือทุกคนที ่จะชวยใหโลกนี ้รอดอยู ได 
รวมทั้งตัวเราเองดวย.  เราอยูในโลกคนเดียวไมได,  จะมีชีวิตอยูคนเดียวก็ไมได, 
อะไรๆโดยคนเดียว  มันก็ไมได;  มันรอดอยูไดเพราะคนทั้งหลาย.  ถารอดอยูได 
ทั้งโลก;  นี้มันก็ทั้งโลกแหละ  มันชวยใหรอดอยูได. 

 
ถามองเห็นอยางนี้  ก็มี  ความรักที่ฉลาด  ที่เขากันไดกับธรรมชาติ 

หรือจะเรียกวา  เปนความรักที่มีศิลปะ,  ความรักที่มีศิลปที่ชวยใหรอดได. 
 
ถามีแต  รักตัวเอง  เห็นแกตัวเอง,  ความที่เราไมรูสึกรักใครนั่นแหละ  มันจะ 

ทําใหเกิดความรูสึกข้ึนมา  อีกอยางหนึ่งวา  ไมมีใครรักเรา;  ลงเกิดความคิดวา  ไม 
มีใครรักเราขึ้นมาแลว  คนนั้นเหมือนกับคนบา.  คนนั้นจะทําทุกอยางที่ไมเปน 
ประโยชนแกใคร ;  เพราะเขาไปรู ส ึกวา  ไมมีใครรักเรา;  ฉะนั ้น   เขาก็จะทําแต 
ตามที่ชอบใจเขา. 

 
"รู สึกวา  ไมมีใครรักเรา"  นี ้  มัน เปนความเขาใจผิด,  ความโง 

ชนิดหนึ่ง  ซึ่งมันเกิดมาจากการที่เราไมรูสึกรักใคร.  นี่เปนสิ่งที่ควรจะเอาไปคิดดู 
ใหดี  วาความที่เราไมรักใครนั่นแหละ  จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นมาวา  ไมมีใครรักเรา; 
แลวเราก็จะเหมือนกับคนบา  คือวาเหวอยูในทามกลางโลกนี้  แลวก็ทําอะไรไปอยาง 
ผิดๆ  คือความเห็นแกตัว. 

www.buddhadassa.in.th

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



 เยาวชนกับศีลธรรม ๓๔๒

ฉะนั้น  ขอใหศึกษาใหรูหนาที่  สํานึกในหนาที่  ที่จะตองรักคนอื่น 
หรือชวยคนอื่น  แลวก็รักคนอื่น;  เดี ๋ยวก็จะรูสึกวาทุกคนรักเรา.  เพียงแตนึก 
เทานั้น  ก็สบายเหลือประมาณแลว  ไมตองมีใครมาชวยเราจริงๆ;  เพียงแตนึก 
เทานั้นแหละ  วาทุกคนรักเรา  ก็จะมีความสุขอยางยิ่งซึ่งบอกไมถูก. 

 
ทีนี้  เยาวชนของเรา  กําลังไมคิดอยางนี้  ไมนึกอยางนี้  ไมนึกอยางนี้ 

แมแกพอแม.  อาตมาจะพูดมากไปเลยไป  จะเปนบาปบางก็ได;  แตเดี๋ยวนี้ความ 
คิดมันยังมองเห็นอยางนั ้น  วาเยาวชนของเรา  ยังไมไดรักพอรักแมเต็มตามที่ 
ควรจะรัก.  ถามันจะรักมาตั้งแตเด็กๆที่มันยังดูดนมอยู  เหมือนลูกหมาลูกแมว 
อยางนั้นมันก็รักได  หรือรักเปน;  แตพอมันโตขึ้นมาแลว  มันจะไปรักกิเลสของมัน 
มากกวาที่จะรักพอแม;  มันพายแพกันในสวนนี้.  ฉะนั้นความรักพอแมโดยแทจริง 
นั้น  สําคัญมาก;  ถายังมีอยูในเยาวชนใด  เยาวชนนั้นก็รอดตัว. 

 
ที่วา  เยาวชนนั้น รอดตัว นั่น  หมายความวา  เขาไมอาจจะทําผิดความ 

ประสงคของพอแม.  ถาเด็กคนไหน  ไมอาจจะทําใหผิด  ไปจากความประสงคของ 
พอแมแลว  ก็ไมมีทางที่จะทําอะไรใหผิดๆได;  เราจึงตองอบรมเยาวชนของเรา  ใน 
ลักษณะอยางนี้. 

 
เขากําลังไมรู ข อเท็จจริง อันนี ้  แลวก็ไมรู ยิ ่งขึ ้น,  ไมรู ยิ ่งขึ ้น  เพราะ 

สิ่งแวดลอม  มันแวดลอมเขามาในลักษณะอยางนี้;  ก็พิจารณาดูก็แลวกัน.  เราให 
เขาไปเรียนอยางอื่น  ไปเรียนที่อ่ืน,  ไปเรียนในลักษณะที่จะเพิ่มแตความเห็นแกตัว. 
การที่จะสํานึกถึงพอแมนั้นมันนอยลง ๆ ๆ;  แลวมันหมดไป ๆ  มันไมเห็นเหงื่อไหล 
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ไคลยอยของพอแม.  เรียนจบไดปริญญาแลว  จะแตงงานก็ยังมาขอเงินพอแมเพื่อจะ 
แตงงาน;  ถาสํานึกถึงขอน้ีบาง  ก็คงไมทําอยางนั้น. 

 
เพราะฉะนั ้น  ขอใหรูจ ัก  สิ ่งที ่เรียกกันวาความรัก   ที ่เปนหนาที่ 

โดยตรงของมนุษย  ที่จะตองรักอะไร;  รักสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด  ที่จะตองอยูดวยกันใน 
โลกนี้  กระทั่งที่เปนพิเศษมากที่สุด  ก็คือพอแมที่เขาชวยกันสรางชีวิตเรามา  แลวก็ 
หลอเลี้ยงชีวิตเราอยู  จนกวาเราจะลืมเขาไป. 

 
ทีนี้อยากจะใหดูตอไปอีกนิดหนึ่งวา  อุปสรรค ที่สังคมกันไมได  ที่เขากัน 

ไมได  ที ่ไมรักกันไดนี ้  มัน  มีอยู ในรูปของการที ่เห ็นแกตัว .  แตพูดใหช ัด 
ลงไปวา  มันมี  อุดมคติของกิเลส;  คําวา  "อุดมคติของกิเลส"  นี้  ระวังใหดี 
มันจะมีอยูแกเรานั่นเอง.  อาตมาก็จะพูดวา  ตัวเองก็มีก็แลวกันเพื่อจะไดหมดสงสัย 
กันเสียที  :- 

 
เราอยากจะปรับตัวเราใหเขากับเพื่อน;  แตเราไมยอมเปลี่ยนแปลงอุดม- 

คติของเราเสียเลย,  แลวอุดมคติของเรา  ก็เปนอุดมคติของกิเลสทั้งนั้น.  เราไม 
ยอมเปลี่ยนแปลงอุดมคติของเรา  เสียเลย  ทั้งที่เราพูดวา  เราอยากจะปรับตัวเอง 
ใหเขากันกับเพื่อนมนุษยของเรา  แลวมัน จะทําไดอยางไร.  นี่ชวยวินิจฉัยกันดู. 
แลวขอน้ีเปนปญหาที่มีอยูทั่วไป  จริงหรือไม?  และโดยเฉพาะเยาวชนของเรา  ที่เรา 
กําลังมุงหมายจะสรางเขา  ใหเปนเยาวชนที่จะสรางโลกของพระศรีอาริย. 

 
พอพู ดว า   "จะปรับตั ว เองให เข ากั บ เพื่ อน   หรือ เข ากั บสั งคม "  นี้ ;  ยกมื อ 
กันสลอนเลย;  นี่สําหรับเยาวชน  เพราะเขากําลังเหอกันในลักษณะอยางนั้น.  แต 
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พอ จะตองเปลี่ยนอุดมคติ  ที่เจืออยูดวยกิเลส  ของตนบางนี้  ไมยอม  ไมยอม; 
แลวก็ไมรูวา  อุดมคติของตนนั้น  กําลังเจืออยูดวยกิเลสดวย. 

 
ฉะนั้น  จึง  เปนความจําเปนอยางยิ่ง  ท่ีจะชวยกันแกไขอุดมคติของ 

เยาวชน  ใหเปนอุดมคติที่ถูกตองตามธรรม  หรือตามธรรมชาติ.  อยาไปยึดมั่น 
ในอุดมคติของกิเลสกันนักเลย;  บอกเขาอยางนั้น  วาอยางนี้เปนกิเลส,  อยางนี้เปน 
ธรรม.  ความเห็นแกตัวของเรานั้น  ดูใหดีๆ  มันซอนอยูลึก  มันมองไมคอยจะเห็น; 
พอเห็นแกตัวก็เปนกิเลส  ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง. 

 
เดี๋ยวนี้  เราจะใชหลัก  ที่เรียกวา  สามัคคีศาสตร  หรือ  สัมพันธศาสตร, 

หรือท่ีอาตมาอยากจะเรียกวา  สังฆศาสตรไปตามเดิมน่ี  จะแกปญหานี้;  และ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็สําหรับเยาวชนนั่นเอง;  ใหเยาวชนสนใจ  พรอมๆกันไปกับ 
สิ่งที่เขากําลังหลงใหล.  เราจะไปฝนความรูสึกของเยาวชนโดยสวนเดียว  คงทําไมได; 
ฉะนั้นเราตองอนุโลมกันไป  พรอมๆกับสิ่งที่เขายึดถืออยู  ซึ่งสมัยนี้ก็เกือบจะพูดได 
เลยวา  มันเปนอุดมคติบา ๆ  บอ ๆ  เก่ียวกับการเมือง.  นี่พูดคําหยาบไมนาฟง  ถา 
เยาวชนไดยินเขา  เขาก็คงจะโกรธ. 

 
การแกไขใหเยาวชนมีอุดมคติถูกตองโดยใชวิญญาณศาสตรของสังฆศาสตร. 

 
เมื่อเราตองการจะแกไขเขาในสวนนี้  ก็จะดูกันใหลึกลงไปกวาที่แลวมา  จะ 

ใชคําไพเราะๆ  สักหนอยวา  วิญญาณของสังฆศาสตร.  คําวา  "วิญญาณ"  นี่  ก็คือคําวา 
spirit,  spirit  นี้  บางทีก็แปลวา  วิญญาณ  บางทีก็แปลวา  เจตนารมณ  บางทีก็แปลวา 
ความมุงหมาย  หลายคําเยอะแยะไปหมด.  เดี๋ยวนี้จะเรียกวา  วิญญาณ  ซ่ึงหมายถึง 
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จิตใจ;  เมื่อพูดถึงจิตใจก็หมายถึงศูนยกลาง  เมื่อดูที่ศูนยกลางใหลึกลงไปลึกลงไป 
เปนศูนยกลางจริง ๆ  ก็จะพบสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจะเรียกกันวาวิญญาณในที่นี้.  ฉะนั้น 
วิญญาณแหงสังฆศาสตร,  ก็คือการดูที่สังฆศาสตร,  ลึกลงไปจนถึงจิตใจของ 
สังฆศาสตรนั่นเอง. 

 
ทีนี้เราจะไมดู  ในแงของภูตผีปศาจบา ๆ  บอ ๆ  อะไรทํานองนั้น;  อยา 

กลัวเลย.  อาตมาจะไมชวนใหดูในลักษณะอยางนั้น;  จะดูในลักษณะที่มันเปนเรื่อง 
ธรรมดาสามัญ  ที่จะมองเห็นกันจริงๆ  ดูวิญญาณของสังฆศาสตร  ในแงที่เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตยกันกอน. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  เด๋ียวนี้เยาวชนของเราเขาหลงประชาธิปไตย; 

ประชาธิปไตยสุดเหวี่ยงก็ได,  พอดีก็ได  อะไรก็ได,  แตเปนประชาธิปไตย.  ถาเขา 
หลงประชาธิปไตย  เขา ตองเขาใจเรื่องวิญญาณแหงสังฆศาสตร  คือวา  การ 
เขากันไดของมนุษยเรา  โดยแทจริงนั้นมันอยูที่ไหน;  พลังของประชาธิปไตยมัน 
จะอยูที่นั่น;  เพราะฉะนั้นพลังของประชาธิปไตยมันอยูที่สังฆศาสตร  ในชั้นที่เปนหัวใจ 
อยางที่ไดกลาวมาแลวเมื่อตะกี้นี้  อยางเปนรายละเอียด. 

 
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. 
ความเปนไทยในทางการเมืองนั้น  คือ  ไมเปนขี ้ขาใคร  ในพวกมนุษยดวยกัน. 
ทีนี ้  ความเปนไทยในทางธรรมะ  นั ้น   คือ  ไมเปนทาสของกิเลส   ซึ ่งทุกคน 
กําลังเปน. 

 
ทีนี้  ความเปนไทยทางการเมือง  ที่เยาวชนของเราหลงใหลกันนัก  มัน 

ก็ ผูกพันกันอยูกับสังฆศาสตร  อยางที่วามาแลว.  เขาตองมีความรูอันถูกตอง 
เกี่ยวกับสังฆศาสตรนั้น  คือ  อยูกันไดอยางเปนธรรม  เขากันไดอยางเปนธรรม 
อิสระจากความโงเขลา;  แลวความเปนไทยของเราก็จะมีจริงเหมือนกัน. 

 
ความผูกพันที่ประกอบอยูดวย  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  และ 

สังฆศาสตร  นี่พูดอยางเอาเปรียบ  นี้คือความเปนไทยที่แทจริง.  ความเปนไทย 
ของเรานี้  อยาคิดวา  มันจะไมตองอาศัยอะไรเสียเลย;  เชนวา  ไปอาศัยพระธรรม 
ก็อยาไปคิดวา  เปนขี้ขาของพระธรรม. 

 
การไป อาศัยพระธรรมมาเปนหลักปฏิบัติ  และจําเปนจําใจจะตอง 

ปฏิบัติตามหลักพระธรรมนั้น;  อยาไปเขาใจผิดๆ  ตามพวกอันธพาล  ซึ่งเขาเขา 
ใจวา  มันสูญเสียความเปนไทย  สูญเสียอิสรภาพ;  เพราะเขาไมไดทําอะไรตามใจเขา. 
ขอน้ีเปนตนเหตุอันแทจริง  เปนตนเหตุอันใหญหลวง  เปนตนเหตุทั้งหมด  ของการที่ 
โลกนี้ไมมีสันติสุขสันติภาพ;  เพราะเขาใจเร่ืองอิสรภาพผิดเขาใจเร่ืองความเปน 
ไทยผิด.  ถาเขาเขาถึงวิญญาณแหงสังฆศาสตร  เขาจะไมเขาใจอยางนี้. 
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ทีนี้  ถาจะดูกันตอไปอีก  เกี่ยวกับ  ความสามัคคี  เรื่องนี้มันไมมีปญหาแลว 
ที่เราจะมามัวถามกันอีกวา  เราจะสามัคคีกันดีหรือไม?  เปนที่แนนอนวา  ความสามัคคี 
นั้นดีแน  และเราจะตองสามัคคี.  ปญหามันจึงเหลืออยูแตวา  เราสามัคคีกันไมได 
เราจะทําใหสามัคคีมีขึ้นมา  และสมบูรณไดอยางไร?  เยาวชนของเรา ไมมีความรู 
เรื่องนี้  จึงไมมีสามัคคีที่ประกอบไปดวยธรรม  คือเขา  ไมมีสังฆศาสตรในกรณีแหง 
ความสามัคคีน้ีอยางถูกตอง;  เพราะฉะนั้น  เขาจึงสามัคคีแตที่จะปลุกระดมสามัคคี 
ที่จะเดินขบวน  หรือสามัคคีทํานองนั้น  ซ่ึงไมมีอยูในวิญญาณของสังฆศาสตร  อยางที่ 
เราพูดมาแลว. 

 
ดูตอไปอีก   เกี ่ยวกับ   การชวยเหลือซึ ่งกันและกัน ;  ไมตองพูด 

กันอีกแลว  วาเราตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน.  ขอใหยุติทีเถอะวา  ไมตองพูดกัน 
แลว  เชนเดียวกับวา  ไมตองพูดกันอีกแลวเกี่ยวกับสามัคคี  มันตองสามัคคีกันแน; 
ปญหามันเหลืออยูแตวา  ทําอยางไรจึงจะสามัคคีกัน?  เดี๋ยวนี้เยาวชนเขาก็ยอมรับวา 
เราตองชวยเหลือกัน  แตเขาไมอาจจะชวยเหลือกัน  ในลักษณะที่ถูกทาง  ยก 
ตัวอยางมาสัก  ๓  อยางก็จะพอ  เกี่ยวกับเรื่องนี้  เชน  :- 

 
คนจนไดรับความชวยเหลือจากคนมั่งมี,  นี้ปญหามันก็หมดไป.  เรามี 

หนาที่ทําใหคนจนไดรับความชวยเหลือ  จากคนมั่งมี  ไมใชมีหนาที่สําหรับ 
ทําลาย  คนมั่งมีเสียใหหมด  หรือวา  คนออนแอไดรับกําลัง  จากคนที่แข็งแรง; 
เรามีคนออนแออยูโดยมาก  ก็ตองไดรับความชวยเหลือ  ไดรับกําลัง  จากคนที่แข็งแรง. 
หรือวา  คนโง  จะตองไดรับสติปญญาจากคนฉลาด.  นี่เรื่องชวยเหลือกันเพียง 
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; 
ไมตองใชกําลังเขาขมข่ีกัน  ไมตองฆาฟนอยางไมมีที่สิ้นสุด  อยางที่กําลังฆาฟนกันอยู 
ในขณะนี้  ในโลกนี้. 

 
เอาละ,  ดูตอไปอีกสักนิดหนึ่งวา  เกี่ยวกับ  การกระทํารวมกัน  มันมีอยู 

ในวิญญาณของสังฆศาสตร;  ถาเขาถึงวิญญาณของสังฆศาสตรจริงแลว  มันจะมีการ 
ทํารวมกัน  ในทุกประการ  วา  :  เรียนรวมกัน  เลาเรียนศึกษาเลาเรียนนี้รวมกัน, 
แลวก็ทํางานรวมกัน. 

 
ทํางานรวมกัน  นั้น  หมายความวา  งานในโลกนี้มันสัมพันธกัน  ใคร 

รับผิดชอบในหนาที ่ไหน   ก็ทําอยางนั ้น ;  และที ่ตองรวมกันหลายๆ   คนทํา 
ก็ทํากันได;  นี่เรียกวาทํางานรวมกัน. 

 
แลวอีกดานหนึ่ง  ก็คือ  ประพฤติธรรมะรวมกัน.  ทํางานนั้นเพื่อราง- 

กาย;  ประพฤติธรรมะนั้นเพื่อจิตใจ  ก็คือทํางานทางจิตใจก็รวมกัน;  ทํางานทาง 
รางกายนั้นก็รวมกัน  แลวในที่สุดเราก็จะได  "หัวเราะ"  รวมกัน,  หัวเราะนี่ขอใหใส 
อัญญประกาศหนอย  วาในที่สุดเราจะได "หัวเราะ"  รวมกัน  :  คือวาเราจะชนะ 
ทุกๆ อยางในโลกนี้.  เรียนรวมกัน  ทํางานรวมกัน  ประพฤติธรรมรวมกัน; 
แลวเราก็จะได  "หัวเราะ"  รวมกัน  คือเปนโลกที่มีสันติสุขสวนบุคคล  มีสันติภาพใน 
สวนสังคม  อยางที่เราเคยพูดกันมาแลวอยางละเอียด. 
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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. 

 
เอา,  เวลาเหลืออยูอีกเล็กนอยนี้  จะพูดอะไรๆ  ที่เกี่ยวกับสังฆศาสตร 

เปนพิเศษสักหนอย   สังฆศาสตรที ่เกี ่ยวกับพระสงฆ,  มีหัวขอเล็กๆ   วา 
สังฆศาสตรที่เกี่ยวกับพระสงฆ. 

 
ฟงดูแลวก็ขําดี  สังฆะ  ตัวเดียวกันนั่นแหละ;  เดี๋ยวนี้มา เปนสังฆศาสตร 

แลวก็สังฆศาสตรที่เกี่ยวกับพระสงฆ  เพื่อจะพิจารณาดูวา  พระสงฆนี่มีสังฆศาสตร 
กันหรือไม?  โดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆในสมัยปจจุบันนี้  ทานมีสิ่งที่เรียกวาสังฆ- 
ศาสตรกันหรือไม?  ถาพูดรวบรัดประหยัดเวลา  ก็คือวา  ทานเขากันไดหรือไม? 
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ในชั้นแรก  นี้  จะพูดถึงคําวา  พระสงฆ  ตามที่เยาวชนควรจะเขาใจใหถูก 
ตองกันเสียกอน  แลวคอยดูพระสงฆที่แหวกแนวทีหลัง.  เยาวชนควรจะเขาใจ 
ใหถูกตองวา  พระสงฆนั้นคืออะไร. 

 
สรุปความใหสั้นที่สุดแลว  พระสงฆคือผูที่สละตัวเองเพื่อชวยมนุษย; 

นี่เมื่อมองกันในทางสูง  ทางกวาง  ทางที่ไมเอาตัวเองเปนหลัก  และในทางที่พระพุทธ- 
องคทรงประสงค  เราก็จะตองพูดวา  พระสงฆคือผูที่สละตัวเอง  เพื่อชวยมนุษยโลก 
เชนเดียวกับพระพุทธเจาเหมือนกัน. 

 
ถาใครพูดวา  พระพุทธเจาทานพยายามเปนพระพุทธเจา  เพื่อดับทุกขของ 

ทานโดยเฉพาะนั้น  เรียกวา  เขารูจักพระพุทธเจานอยเกินไป;  รูจักพระพุทธเจาจริง 
แหละ  แตวามันนอยเกินไป.  ไปสํารวจดู  คําที่พระองคตรัสไว  จะมีแตวา  "เพื่อโลก 
ทั้งเทวดาและมนุษยทั้งนั้นแหละ";  อะไร ๆ ทานทําไป  เพ่ือโลกพรอมทั้งเทวดา 
และมนุษยทั้งนั้น. 

 
ทีนี้พระสงฆก็เดินตามพระพุทธเจา;  ควรจะเปนอยางนั้น;  ฉะนั้น 

เรื่องของตัว  มันก็เล็กนิดเดียว  ไมตองพูดถึง.  เราจะพูดใหลูกเด็ก ๆ  ของเรามองไป 
ในแงที ่วา  พระสงฆคือผู ที ่สละตัว  เพื ่อชวยมนุษยชาติ  คือมนุษยทั ้งหมด . 
"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 
หน่ึง  พอแมก็แกเฒาลําบากอยูที่บาน  แลวตัวเองมาบวชอยูที่วัด  นี้มันเพื่อประโยชน 
อะไร?  และมันคุมกันไหม?  ถาเขามาทําเพื ่อประโยชนแกมนุษยทั ้งโลก,  มันก็ 
คุมกัน;  อยางที่พระพุทธเจา  ทานไมทรงสนองพระประสงคของญาติ  ในการที่อยู 
ครองราชสมบัติ,  ไมทรงอยูเพื่อประคบประหงมพระพุทธบิดาที่แกเฒาชรา  เปนตน. 
ถึงพระสงฆในสมัยนี้ก็เหมือนกัน  เชื่อวามีอยูหลายๆ องคทีเดียว  ที่สละญาติ  บิดา 
มารดา  ที่แกเฒาชราอะไร;  มาบําเพ็ญพรหมจรรย  เพื่อประโยชนแกการชวยโลก 
ตามแบบของพระพุทธเจา. 

 
เราชวยทําความเขาใจ  ใหเยาวชนของเรามีความคิดอยางนี้  เขาจะไดชอบ 

พระสงฆกันบาง;  มิฉะนั้นเขาก็จะเกลียดพระสงฆยิ่งขึ้น.  เขามองไปในแงของความ 
เห็นแกตัว,  พระสงฆที่แสดงความเห็นแกตัว  นั้นมีมากขึ้น;  นี้พระสงฆที่แสดง 
อะไรๆ  ตรงตามวัตถุประสงค  หรืออุดมคติดั้งเดิมน้ัน  ก็นอยลงๆ.  แตความจริงนั้น 
พระสงฆ  จะตองเปนอยางที่พระสงฆควรจะเปน  คือมีสังฆศาสตรเต็มตัว  ทําเพื่อ 
เขากันได  เพื่ออยูกันเปนคณะสงฆ  แลวก็เพื่อประโยชนแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง. 

 
ทีนี้ดูที่  คาของความเปนพระสงฆ  วาความเปนพระสงฆ  มันมีคาหรือ 

คุณคาสักเทาไร?  ควรจะประเมินคาของพระสงฆกันสักเทาไร? 
 

ถามองไปยั งการกระทํ าที่ เป นการสละตั วเอง  สละญาติ   สละอะไรทุ กอย าง 
ออกมาเพื ่อทํางานชวยมนุษยโลก;  แลวเด็กๆ  ก็จะรู สึกไดเองวา  พระสงฆนี ่มี 
คุณคาที ่ประเมินไมไหว  มันมากเกินไปกวาที ่จะประเมินได.  ถาทานทั ้งหลาย 
ไปพิจารณาเอาเองวา  ลูกๆ ของเรานี ้  กําลังมองพระสงฆอยางไร,  แลว 
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ประเมินในคุณคาของพระสงฆอยางไร,  เขามองต่ําไปเทาไร,  ก็เพราะเหตุวา 
พระสงฆขาดสังฆศาสตรมากไปเทานั้น. 

 
นี้ปญหามันยังมีอยู,  ปญหามันยังมีอยู  ในหมูพุทธบริษัททั่วไป  และ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในหมูพระสงฆ  มันก็ยังขาดอยู,  ในหมูพุทธบริษัททั่วๆ ไป  ทั้ง 
ภิกษุ  สามเณร  ภิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา  อะไรก็ตาม;  นี่เรียกวาพุทธบริษัททั่ว 
ไป  ทานเหลานี ้ก็ยังมี  ตัวกูหรือของกูอยู มาก;  ในบางกรณีตองพูดวา  มากเกิน 
ไป  :  ตัวกู  -  ของกูที่ทําใหเห็นแกตัวก็มี,  ตัวกู  -  ของกูที่ทําใหเกิดกิเลส  มีความทุกข 
ของตัวก็มี.  แตเดี๋ยวนี้  เราเล็งถึงตัวกู  ที่ไมทําประโยชนแกใครเสียเลย  นั่นแหละ 
มันยังมีมาก  ในหมูพุทธบริษัททั่วไป;  และที่มองในพุทธบริษัท  แขนงที่สําคัญที่สุด 
คือ   ภิกษุสงฆ;  ก็จําเป นอยู เอง  ที ่จะตองพูดออกไปวา  ก็ย ังม ีต ัวกูมากเกินไป . 
ใครจะโกรธก็ตามใจ;  ปญหามันจึงเหลืออยูที่นี่. 

 
ปญหาคงเหลือแตวา  มันมีตัวกูมากเกินไป;  จะมองดูพระเณร  มัน 

ก็พบตัวกู  -  ของกู  หู  หัว  หาง  ยาว ๆ ทั้งนั ้น;  เรียกวามันมีตัวกู - ของกู  ที ่วา 
รักกันนัก  สงวนกันไวนัก  ไมคอยยอมสละ.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในแงของมานะ 
ทิฏฐิ,  ตัวกูในรูปราคะโลภะ  นั้นก็มี,  และตัวกูในรูปของโทสะ  ไมคอยยอมใครนี้ 
ก็มี,  และตัวกูในรูปของโมหะ  มานะทิฏฐินี้  ยิ่งมีมาก.  นี่ปญหามันยังเหลืออยู 
อยางนี้  มันก็ตองมัวรบสูกันกับยักษมารเหลานี้;  ไมมีเวลาที่จะไปสนใจกับพุทธศาสตร 
ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  ใหสมควรกัน. 

 
อาตมาจะพูดอยางนี้  เอาไหม?  จะเชื่อไหม?  วาแมพระหรือเณรของเรา 

สวนมาก   ก็ยังไมไดกัดมังคุด   แมทั ้งเปลือกดวยซ้ําไป .  เมื ่อคราวกอนวา  ลิง 
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ตัวหนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือก  ฝาด  แลวขวางทิ้งไป;  ลิงตัวหนึ่งมันมีปญญา  มันหยิบมาบิ 
แลวก็ปลอนเนื้อในกิน.  พระเณรของเรายังไมไดเปน  แมแตลิงที่กัดมังคุดทั้ง 
เปลือกดวยซ้ําไป  ไมเคยหยิบเอาพระธรรมมากัด  แลวก็รูสึกวาฝาดดวยซ้ําไป; 
เพราะวาไมรูจักพระธรรมนั่นเอง. 

 
พูดชัดลงไปอีกหนอยก็วา   ไมรู วานี ้ค ือสิ ่งที ่ก ินได  และควรจะกิน 

ก็เลยไมสนใจ  ไมเคยนํามากัดแมแตทั้งเปลือก  แลวรูสึกวาฝาด;  คือเปนลิงตัวที่หนึ่ง 
ก็ไมไดเปน;  แลวจะเปนลิงตัวที่สองไดอยางไร.  ก็เลยเอานี่ไปใชเปนอยางอื่นเสีย 
เอาไปแลกเปลี่ยน  เอาไปขาย  เอาไปทําประโยชนอะไรเสียก็ไมรู. 

 
นี่เราจึงมี  หรือไดเห็น  พระเณรที่ทําการคาขาย  แสวงหาประโยชน  แลก 

เปลี่ยนเปนเงินเปนทองอยางนี้อยูมากไป;  แมในทางวัตถุสิ่งของ  ก็ทําการคา;  แมใน 
ทางธรรมะนี่ก็ทําการคาหรือขายพระธรรมกิน.  ไมคิดวา  พระธรรม  นี้เปนส่ิงที่ตอง 
กินเอง ;  ไมเคยกัดดู  ก็ไมรู วาฝาด ;  จะตองแกไขความฝาดนี ้  ใหหลุดออก 
ไปได  ดวยการบิปลอนเอาแตเนื้อใน  ปญหามันยังมีอยูอยางนี้;  ฉะนั้นจึงไมมี 
สังฆศาสตรในหมูสงฆชนิดนี้. 

 
ฉะนั้น  คําวา  สงฆ  ชนิดนี้  จึงแปลไดแตเพียงวา  เปนหมู  หรือ 

เปนฝูง  เทานั้น;  ไมใชหมูคณะของพระอริยเจา.  ปญหามันจึงคาราคาซังอยูอยางนี้ 
แลวก็มากยิ่งขึ้นไปทุกที. 

 
สิ่งเล็ก ๆ  นอย ๆ  มันก็ยังเหลืออยูสําหรับเปนปญหาที่ใหญ  ที่มาก  ยิ่ง ๆ  ขึ้น 

ไปอีก ;  ปญหานี ้มากขึ ้น ไป เทาไร   มันก็ปดบังความเจริญตามทางของ 
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ธรรมะ  ยิ ่งขึ ้นเทานั ้น .  ฉะนั ้นจึงพูดวา  สังฆศาสตรยังไมมีในหมู สงฆชนิดนี้ 
แตไดมีจริง  หรือไดเคยมีมาแลว  ในหมูสงฆชนิดอื่น  ก็คือสงฆที่เต็มเปยมอยูดวย 
สังฆศาสตรนั ่นเอง.  พูดแลวก็เหมือนกับวา  กําป นทุบดิน  ถาเปนสงฆจริงก็มี 
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. 

 
อาหารมังสวิรัติ  นั่นคืออาหารแจ  แจหรือเจหรือชอหรือชาย  อะไรก็ 

แลวแตจะเรียก  คืออาหารที่ไมมีเนื้อ.  อาหารมังสวิรัติ  ก็ยังเปนเหตุใหแตกสามัคคี 
ในหมูพระสงฆ  ทั้งที ่มันเปนเรื่องดี.  อาหารจนี้เปนเรื่องดี  เดี ๋ยวจะวาใหฟง 
คือมันชวยใหเกิดความสะดวก  สบาย  สําหรับผูที่จะอบรมจิตใจ;  ถาเขามีจิตใจ  เปด 
เผย  ซื่อตรง  บริสุทธิ์  ก็คงจะชอบอาหารที่กลิ่นสะอาด  หรือสบายแกรางกาย  หรือ 
วามันปองกันกิเลส  อยูในตัวมันเองอยางนี้ได. 

 
แตวา  พระพุทธเจาทานไมตรัสบังคับลงไปวา  "ภิกษุตองฉันอาหารเจ 

หรือมังสวิรัต"  และทานก็ไมยอมบัญญัติวา  ใหฉันผักดวย  คือเนื ้อก็ไมฉัน  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 ปญหามันก็เกิดขึ้น  ในหมูคณะนั้น  คือ  ในระหวางพวกที่ถือ  กับ 

พวกที่ไมถือวาจะฉันอาหารเจ  คนที่ไมถืออาหารเจนั้น  มันเกิดปมดอยของตัว 
ขึ้นมา;  วาเรานี ้สู เขาไมได,  มันก็ประชดแดกดันคนที่ฉันอาหารเจ  กระทบเขา 
ดาเขา  จนตัวเองไมเปนพระเลย;  นี่มันไปกระทบคนฉันอาหารเจดวยคําที่แสดงวา 
ตัวเองก็ไมเปนพระเลย.  หรือเขากลัววา  แมครัวจะเปลี่ยนอาหารเปนอาหารเจ; 
แลวเขากินไมได  เขาไมชอบ:  แลวเขาก็ตอสู ปองกันไว.  มันก็เกิดการราวฉาน 
ขึ้นในหมูนั้น  ในเรื่องอาหารมังสาวิรัติหรือไมมังสาวิรัติ.  และ ตามขอเท็จจริงนั้น  บาง 
องคก็ฉันมังสาวิรัติ  เพียงเพื่ออวดเครงก็มี,  บางองคก็ฉันมังสวิรัติ  เพียงเพื่อลองดู 
ก็มี,  บางองคก็ฉันมังสวิรัติ   เพราะมีประโยชนจริง ๆ ก็มี.  นี่มันมีอยูอยางนี้  มัน 
 ก็เลยมีปญหาขึ้นมา  ทางนั้นทางนี้บาง. 

 
นี้ถาวา  ทุกคนเปนผูหนักในสังฆศาสตร  ยึดถือในศาสตร  ที่จะทําให 

เขากันไดหรืออยูดวยกันได  แลวปญหาจะไมมี.  ใครจะมังสวิรัติก็ได,  ใครจะ 
ไมฉันก็ได,  หรือใครจะฉันในลักษณะครึ่ง ๆ หนึ่งก็ได,  ไมมีใครวาใคร  ก็เปน 
หมูคณะที่ดี  ที่กาวหนา;  เพราะวามันมีสังฆศาสตรนั่นเอง  เปนเครื่องระงับปญหา 
ทั้งหลายเสีย.  นี้ไมมีสังฆศาสตรแลว;  แมแตปญหาเรื่องมังสวิรัติ  มันก็เกิดขึ้น 
 ใหญโตลุกลามจนเปนสังฆเภทก็ไดเหมือนกัน. 
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ดังนั้น  จึงมีหลักที่สรุปไดสั้น ๆ วา  อยาทําเพื่ออวดเครง  นี้เปนขอแรก; 
แลวก็มีเหตุผล,  แลวก็มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน,  แลวก็เขากันได,  อาหาร 
จะเจหรือไมเจ  ก็ไมมีปญหาอะไร.  เพราะพระพุทธเจาทานทรงบัญญัติไวเด็ดขาด 
เลยวา  ไมใชฉันเนื้อหรือฉันผัก  แตจะฉันอาหารที่ถูกตองตามธรรมะ.  นี้เรื่อง 
อาหารเจจบไปแลว.   

 
ทีนี้ เรื่องรับประเคนบุหรี่.  เร่ืองบุหรี่นี่  เราถือกันวาไมควรสําหรับ 

ภิกษุ  เพราะเราตีปญหาไปในทางที่วา  บุหรี่เปนยาเสพติด;  แตก็มีบางพวกไมตีปญหา 
ไปในทางวา  บุหรี่เปนยาเสพติด;  เพราะฉะนั้นเขาก็ยังสูบกันอยู  แมเปนพระเปน 
เณร  ก็ไมมีใครวาใครได  เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการตีปญหาของคําคํานี้. 

 
ทีนี้มันก็  เกิดขอแตกแยกขึ้นในหมูสงฆ อีกเหมือนกัน  คือสูบบุหรี่บาง, 

ไมสูบบุหร่ีบาง.  ที่ไมสูบบุหรี่นี้  มันก็ยังมีปญหาอยูวา  โดยแทจริง  หรือวาอวดเครง 
ไมสูบบุหรี่เพื่ออวดเครงนี้ก็มีนะ;  แตคงจะมีนอยมาก  แลวถาวาอดไปนาน ๆ มันก็ 
กลายเปนอดจริง  หรือเวนจริงไปเสียในที่สุด.  เดี๋ยวนี้ ปญหาที่วามันอยูนั้น  ก็คือ 
การดูหมิ่นกัน  ในระหวางพวกที่สูบบางและไมสูบบาง. 

 
นี้เรื่องนาหวัวมันมีวา  เมื่อไปในที่ชุมนุมชนมาก ๆ พระทั้งหลายมาก ๆ เชน 

ไปบังสกุลท่ีปาชาเปนตน.  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 
เพ่ืออยาใหเจาภาพเขาเกอ  แลวก็สงไปทางขางหลังเสียก็แลวกัน;  แลว เราก็ไม 
อวดเครงอะไร. 

 
นี่แหละทําไมมันจึงเกิด  กระทบกระทั่งขึ้นดวยเรื่องเล็กๆนอยๆ,  เรื่อง 

ขี้ผง  ที่ชาวบานเขาเรียก;  แตมันก็เปนความไมสงบ  ไมราบรื่นอยูนั่นเอง.  การ 
อวดเครงของตัวนี้  ทําใหเพื่อนอดสูบบุหรี่,  ทําใหเจาภาพเกอ,  เทานี้มันก็พอแลว. 
ควรที่จะเอาไปคิดกันเสียใหม. 

 
ถึงคนที่อยากจะไมสูบบุหรี่ก็เหมือนกัน  ควรจะพูดอยางอื่น;  ไมเพียงแต 

ทําเพื่ออวดความเครง  คือ  บอกวา  "ฉันนี้สูบไมได"  เพราะหมอเขาหาม,  เพราะมัน 
เปนโรคที่แสลงกันกับบุหรี่,  แลวก็ไมสูบบุหรี่;  ก็ไมมีเรื่องที่จะดูถูกผูอื่นที่สูบบุหรี่. 
อยางนี ้ไมเรียกโกหก.  จะบอกชาวบานก็ได,  บอกเพื่อนพระกันก็ไดวา  ฉันไม 
สูบบุหรี่  เพราะวามันแสลง,  เพราะหมอเขาหาม;  แมหมอไมไดบอกหามก็บอกได. 
โกหกอยางนี้ไดบุญ  ทีโกหกจริง ๆ  โกหกเลว ๆ นั้น  โกหกได;  แตโกหกที่เปนกุศล 
ที่ไดบุญนี้  กลับไมโกหก;  แลวก็มาเครง  ทีอยางนี้  เรื่องมันก็เกิดขึ้น. 

 
พวกเครงมังสวิรัติ  หรือวา เครงไมสูบบุหรี ่  ในลักษณะอยางนี ้  ก็ 

ไมมีสังฆศาสตร ดวยเหมือนกัน  ไมมีเจตนารมณ  หรือวิญญาณแหงสังฆศาสตร 
ดวยเหมือนกัน;  มันทําใหเขากันไมได.  เพราะฉะนั้นจะตองแกปญหานี้ให 
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หมดไป ,  โดยไมตองแตกแยกกัน  ไมโกรธเคืองกัน   ไมทะเลาะวิวาทกัน ; 
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. 

 
พุทธศาสตร  คือความรูที่ถูกตอง  และเพียงพอ.  ธรรมศาสตร  คือ 

การปฏิบัติไดจริง.  สังฆศาสตร  คือการทําใหเขากันได  ไมขัดแยงกัน  นี้แกปญหา 
หมด  ทั้งสวนตัวและสวนรวม. 

 
ที่จะสรุปอีกทีหนึ่งนี้  ก็เพื่อจะใหมันชัดเจน  แมนยํา  แลวก็ใหตัวอยาง 

เปรียบเทียบ  สําหรับความแตกตางกันนั้น;  ขอใหดูอยางนี้วา  :- 
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ความรูหรือ  พุทธศาสตร  นั้น  มันตองการอยางหนึ่ง  เชน  ตองการ 
สุ.  จิ.  ปุ.  ลิ.การฟง  การคิด  การถาม  การจํา  นี่พุทธศาสตรก็ตองการ  สุ.จิ.ปุ.ลิ. 
 

สวน  ธรรมศาสตร  หรือการปฏิบัตินั้น  มันกลายเปน ตองการ  สัจจะ 
ทมะ  ขันตี  จาคะ  เปนตน  ละเปยยาลใหญไวไดเลย  แตมันไมใช  สุ.จิ.ปุ.ลิ.  เม่ือ 
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. 

 
เม่ือเราเขาใจอยางนี้แลว  ก็จะเขาใจ  ความแตกตาง  ระหวางศาสตร 

ทั้ง  ๓  นั้น  วามัน ตางกันอยูจริง  แตแลวมันก็ ตองสัมพันธกัน;  มันจะตางกัน 
อยางไร  มันก็จําตองสัมพันธกัน  จึงจะสําเร็จประโยชน. 

 
  ทีนี้ดูกันงายๆที่ลูกเด็กๆก็พอจะมองเห็น  ก็ดูวา  พุทธศาสตร  หรือความ 

รูนี้  มันกินกําลังสมอง  ที่ใชคิดนึก.  ธรรมศาสตร  หรือปฏิบัตินี้  มันกินกําลังสมอง 
ดวย  กินกําลังกายดวย  หรือวาตองใชแคลอรี่มาก  อยางนี้เปนตน.  สวน  สังฆศาสตร 
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. 

 
ทีนี้  เม่ือพูดถึงความสัมพันธกัน  ตองสัมพันธกันสนิท  ไมใชสัมพันธ 

ธรรมดา  การสัมพันธกันอยางสนิทนั ้น  ตองมีสิ ่งซึ ่งควบคุมการสัมพันธดวย ; 
จะยกตังอยางสมัยใหมที่สุดเลย  เชนวา  สสาร  กับ  พลังงาน  และสัมพันธภาพระหวาง 
สสารกับพลังงาน.  นี้ถาดูอยางทั ่ว ๆ ไป  มันก็ไมใชสิ่งเดียวกัน;  เวนไวแตจะดู 
อยางพิเศษ  จึงจะเปนสิ่งเดียวกัน.  เหมือนกับวา  ถาเราดูอยางพิเศษจริงๆแลว 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้กลายเปนสิ่งเดียวกัน  ไมใช  ๓  สิ่ง;  ตอเมื่อดู 
อยางธรรมดาสามัญ  จึงจะกลายเปน  ๓  อยาง. 

 
เรื่องสสาร  เรื่องกําลังงาน  และเรื่องความที่มันสัมพันธกัน  ก็เหมือนกัน; 

ถาเราดูอยางธรรมดาแลว  ก็เห็นวา  มันแยกกัน  :  สสารก็อันหนึ่ง  มีเทหของมัน, 
พลังงานก็อันหนึ่งมีกําลังงานของมัน.  แลวมีอะไรอีกอันหนึ่ง  ซึ่งควบคุมใหสิ่งทั้ง 
๒  นี้  ประสานกันอยู. 

 
ถาศึกษาเรื่องปรมาณูหนึ่งๆ  โดยเฉพาะ  อยางที่เขาสอนกันอยูในปจจุบันนี้ 

แพรหลายแลว;  ก็จะเห็นไดงายวา  อีเล็คตรอน  โปรตรอน,  แลวก็กําลังที่ทํา 
ใหมันยังคงสัมพันธกันอยู  นั้นมีอยูครบในปรมาณูหนึ่ง ๆ แยกกันไมได,  สัมพันธกัน 
สนิทอยางยิ่ง.  มันจึงเปนปรมาณูหนึ่ง ๆ อยูได  แลวจึงจะประกอบกันขึ้นมา  เปนอณู 
เปนธาตุ  เปนสวนประกอบของสัตวทั้งหลาย  สิ่งของทั้งปวง  นี่มันสัมพันธกันสนิท 
ถึงขนาดนี้. 
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“ สังฆศาสตร ”  สําหรับเยาวชน ๓๖๑

เดี๋ยวนี้  เรามีการกระทํา  ที่สัมพันธกันสนิท  ระหวางความรู  และ 
การปฏิบัติ  และการเขากันได  ถึงอยางนี ้หรือเปลา?  ลองคิดดูเอง :  พุทธ- 
ศาสตร  คือความรู,  ธรรมศาสตรคือการกระทํา,  สังฆศาสตร  คือการเขากันได 
ไมมีทางแยกออกจากกัน  เชนเดียวกับปรมาณูหนึ่ง ๆ มีสวนประกอบ ๓ สวนอยางนั้น : 
พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  ของบุคคลคนเดียวเทานั้น  ก็ยังแยกกันไมได; 
แลวทําไมจะตองไปพูดถึงพุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร  ของสังคมทั้งหมด 
หรือวาของโลก  หรือวาของสากลจักรวาล. 

 
เราบอกเยาวชนของเรา  ใหรูความสําคัญของสิ่งทั้ง  ๓  นี้  ใหเขามีความ 

สนใจ  จนเอกไปใชเปนประโยชนได.  เยาวชนของเราก็จะเปนเยาวชนที่สมบูรณ 
แบบ  คือเปนมนุษยที่สมบูรณ,  เปนเยาวชนที่มีอุดมคติ,  เปนเยาวชนที่จะสราง 
โลกพระศรีอาริยได.  นั ่นแหละคือ  เยาวชนอภิชาตบุตร,  ที ่เราไดพูดแลวพูดอีก 
วา  เราตองการเยาวชนชนิดอภิชาตบุตร  เพื่อสรางโลกของมนุษยในอนาคต.  เราหลับ 
ตาตายไปแลว  ก็ยังจะไดบุญอันใหญหลวง  ไมรูจักสิ้นจักสุด  เพราะการกระทําอันนี้. 

 
จึงหวังวา  ทานทั้งหลายทุกคน  จะไดนําเรื่องนี้ไปพิจารณา  ใหเขาใจแจม 

แจง  เร่ืองพุทธศาสตร  เรื่องธรรมศาสตร  เร่ืองสังฆศาสตร;  แลวมันก็กลายเปน 
พุทธศาสตรา  ตัดปญหาความโง,  กลายเปนธรรมศาสตรา  ตัดปญหาการปฏิบัติไมได, 
แลวเปนสังฆศาสตรา  ตัดปญหาที่รักกันไมได,  กลายเปนผูที่ประสบความสําเร็จ 
ในทุกๆ  กรณี.  ทั้งหมดนี้คือ  เรื่อง  ตรีรัตนศาสตรสากลสําหรับเยาวชนของเรา. 
 

การบรรยายสมควรแกเวลา  ขอยุติไวแตเพียงนี้  เปดโอกาสใหพระสงฆสวด 
บทสาธยายธรรมะเครื่องสงเสริมกําลังใจ  เพื่อสรางศาสตรทั้ง  ๓  นั้นตอไป. 

 
---------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๙- 

หินโคง  ๕ มี.ค.  ๒๐ 
 
 
 
 
 

ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน. 
 
 
 
 
 

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  เปนเร่ืองการเมือง  หรือ 
 

๓๖๒ 
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ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน ๓๖๓

เปนเรื่องของธรรมะ?  พวกที่มีความรูสึกหนักไปในทางการเมือง  ก็จะรูสึกวา 
เปนการบรรยายเรื่องการเมืองเสียมากกวา;  เพราะวาเยาวชนกําลังเปนปญหาทาง 
การเมือง  การสรางเยาวชนก็เปนเรื่องทางการเมือง.  แตถาอีกคนหนึ่ง  เขามีความ 
รูสึกหนักไปในทางธรรมะ  ก็จะมองเห็นวา  การบรรยายนี้เปนเรื่องธรรมะ  ไมใช 
การเมือง;  เพราะวา  ไดแสดงขอธรรมะตาง ๆ อยูทุกเรื่อง  และทุกขั้นทุกตอน  แหง 
เรื่องนั้น ๆ. 

 
ทานคงจะระลึกนึกถึง  การบรรยายครั้งแรกที่สุด  วาปญหาทั่วไปเกี่ยว 

กับเยาวชน  นี้ฟงดูมันมีกลิ่นไอของการเมืองเต็มท่ี;  แตแลวพอดูในเนื้อเรื่อง  มัน 
ก็กลายเปนเรื่องของศีลธรรม.  และผูที่มีธรรมจะปลอยใหโลก  เปนโลกที่มีปญหา 
ยุงยากไมได;  เพราะวาธรรมะมีไวสําหรับขจัดปญหาในโลกนี้.  ดังนั้น  ปญหา 
ที่เกี่ยวกับเยาวชน  ก็เปนปญหาที่ผูมีธรรม  จะตองสนใจ. 

 
ในครั้งตอมา  เราไดพูดกันถึง  เยาวชนชนิดอภิชาตบุตร  คือเราจะตอง 

มีเยาวชนที่ดีกวาบรรพบุรุษ;  ก็ลองคิดดูเถอะวา  เปนเรื่องการเมือง  หรือเปนเรื่อง 
ของธรรมะ?  โลกนี้ถามีเยาวชนดีขึ้น ๆ  มันก็เปนโลกที่เจริญ;  แตเยาวชนอภิชาต- 
บุตรนั ้น  มัน  ตองยิ ่งขึ้นไปดวยธรรมะ ;  ไมใชเรื ่องอํานาจ   เรื ่องการตอสู หรือ 
อะไรทํานองนั้น. 

 
ในครั้งที่สาม  ไดพูดถึง  การสรางเยาวชนแหงยุคปจจุบัน  นี้ก็เจาะจง 

ปญหาเฉพาะในปจจุบันวาเยาวชนในปจจุบันนี้  มีความนอมเอียงไปในทางไหน,  และจะ 
ทําใหโลกนี้เปนอยางไร.  หรือจะพูดตรง ๆ ก็วา  เยาวชนในปจจุบันนี้  ยังไมเหมาะ 
ที่จะเปนผูครองโลก  ยังขาดดวยคุณธรรมหลายอยางหลายประการ  เราจึงคิดสราง 
เยาวชนแหงยุคปจจุบัน  ใหเหมาะสมสําหรับจะทําโลกนี้ใหมีสันติ. 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๓๖๔

นี่บางคนจะเห็นวาเปนเรื่องการเมืองโดยสมบูรณ.  ขอใหพิจารณาดูให 
ลึกซึ ้งลงไปกวานั ้น  ก็จะพบวา  ธรรมะนี ้ก็มีสําหรับสรางคนใหเปนมนุษย  ที่ 
จะทําโลกนี้ใหงดงาม;  ถาธรรมะไมมีหนาที่อยางนี้แลว  ก็จะมีประโยชนอะไร 
จะมีธรรมะไปทําไมกัน. 

 
ในครั้งถัดไปอีก  ก็ไดพูดถึง  ศาสตร  หรือ  ศาสตรา  ที่จะใชในการ 

สรางเยาวชน.  นี่เรารูสึกวา  เราไมไดใชสิ่งที่เรียกวาศาสตรนั่น  ในลักษณะที่ถูก 
ตอง;  คือเรากําลังใชศาสตรทั้งหลายในลักษณะที่เปนความรูอันเพอเจอ,  และเพอเจอ 
ยิ่งขึ ้นทุกที;  การศึกษาของโลกในสมัยปจจุบันนี ้ยิ ่งเพอเจอ.  ถาจะใหพิสูจน 
ก็พิสูจนอยางกําปนทุบดินไดเลยวา  โลกนี้ยิ่งมีวิกฤติการณมากขึ้น,  หรือโลกนี้ยิ่งเลว 
รายลง,  เต็มไปดวยปญหามากขึ้น  ไมมีความสงบสุข;  สูโลกในสมัยที่เรียกวา  ยัง 
ปาเถื่อนก็ไมได. 

 
โลกสมัยที่เรียกกันวาปาเถื่อนนั้น  ไมมีการทําลายลาง  หรือการเบียดเบียน 

กันอยางใหญหลวงเหมือนสมัยนี้  ที่เรียกกันวา  โลกเจริญ  คือเจริญดวยเครื่องมือ 
สําหรับทําใหคนไมเปนมนุษย  ดวยเครื่องมือสําหรับรบราฆาฟนกัน;  โดย 
เฉพาะอยางยิ่งก็เอาเปรียบกัน  คือสงครามในทางเศรษฐกิจ.  นี่เขาใชสิ่งที่เรียกวาศาสตร 
ในลักษณะที่ผิดจากความหมายของคําคํานี้. 

 
ความหมายของคําวาศาสตร  นั่น  จะตองตรงกับคําวาศาสตรา  คือ 

ของมีคมสําหรับตัดปญหาตางๆได.  ถาโลกปจจุบันนี้มีสิ่งที่เรียกวาศาสตร  หรือ 
ศาสตรา  อยางถูกตอง;  ปญหาก็จะไมมีมากเหมือนอยางที่กําลังมี,  คือปญหาจะ 
นอยลง  จนถึงกับวาหมดปญหาเลย.  เราจึงมาพูดกันถึงศาสตรที่ถูกตอง  และการใช 
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ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน ๓๖๕

ศาสตรนั้นใหถูกตอง  และประมวลศาสตรทั้งหลายลง  ใหมันเหลือนอยเฉพาะที่จําเปน 
และเห็นไดงาย  อยาใหมันเพอเจอพันกันอยู.  จึงในครั้งถัดมา  เราก็ไดกลาวกันถึง 
สิ่งที่เรียกวา  "ตรีรัตนศาสตรสากล"  รัตนศาสตร  คือศาสตรที่ประเสริฐ  หรือวิเศษ; 
แลวก็เปนของสากล  จะใชไดแกทุกคน  คือทุกศาสนานั่นเอง;  และก็ถือเอาจํานวน 
๓  เปนหลักซึ่งมันตรงกันทุกศาสนา  โดยใจความ.  แมวาจะมีชื่อเรียกตางกัน 
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 

เปนเรื่องสุดทายแหงครั้งที่แลวมานี้  นี้เปนการ แสดงลักษณะศาสตรที่เหมาะสม 
สําหรับเยาวชนไทย  ที่ถือพุทธศาสนาโดยตรง;  แตแลวก็ยังคง ใชไดกับมนุษย 
ทุกคน  แมวาจะถือศาสนาอื่น. 

 
ขอใหสังเกตใหดีวา  ทั้งหมดนี้  มันเปนเรื่องการเมือง  หรือเปนเรื่องธรรมะ? 

เดี๋ยวนี้เรามันแยกสิ่งที่เรียกวาการเมือง  ออกไปไกล  จนไมใชธรรมะ;  นี่ตองถือวา 
เปนความผิดพลาด.ถาอนุญาตใหพูดตรงๆ  ก็จะพูดวา  เปนความโงเขลาที ่สุด 
ที่มองเห็นการเมือง  เปนคนละเรื ่องกันกับธรรมะ .  นักการเมืองมีจิตใจเปน 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๓๖๖

กิเลสมากเกินไป  ก็เลยดันทุรังไปตามกิเลส  จนไมมีธรรมะเหลืออยู  ในระบบการเมือง; 
มันจึงทําใหเห็นเปนวา  การเมืองกับธรรมะนี้มันคนละอยาง. 

 
การตอสูเพ่ือความสงบสุขเปนเรื่องของธรรมะทั้งสิ้น 

 
ถาเราจะมีจิตใจที่ประกอบไปดวยธรรม  จะตองยอมรับวา  มนุษยทุกคนจะ 

ตองดิ้นรนไปเพื่อความสงบสุข;  แมที่สุดแตเรื่องการเมือง  ถาเปนเรื่อง การเมือง 
บริสุทธิ์  มันก็ เปนการตอสูและดิ้นรนเพื่อความสงบสุข. 

 
แตเด๋ียวนี้  มัน เปนการเมืองคดโกง  เปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน 

ของคนบางคน  หรือบางพวก;  ฉะนั้น  การเมืองจึงเปนเรื่องสกปรก  เหมือนอยางที่ 
เขาพูดกันอยูทั่วๆไป  เปนเรื่องทําใหโลกนี้  หาความสงบสุขไมได.  การเมืองก็เลย 
ไมใชธรรมะ  เพราะไมไดเปนไปเพ่ือความสงบสุขเสียแลว;  เปนไปเพ่ือแยงชิงกัน 
ในการที่จะมีอํานาจ  มีสิ่งตางๆ ที่ตัวตองการ.  นี้เปนการทําผิดตอธรรมะอยางยิ่ง. 

 
ดังนั ้น  จึง ถูกธรรมะหรือพระเจาก็ได  ลงโทษเอา,  คือ  ลงโทษ 

นักการเมือง  ใหเปนสัตวที่หาความสุขไมได.  แตแลวโทษอันนี้  มันไมตกอยูแต 
แกพวกนักการเมืองอยางเดียว  มันพลอยระบาดมาถึงคนที่ไมใชนักการเมือง  หรือไม 
อยากจะเลนการเมืองดวย;  เพราะมันอยูรวมโลกกัน.  โลกนี้มันก็เล็กเขาทุกที  จน 
มีอะไรนิดหนึ่งก็ทั่วถึงกันหมด  เพราะคมนาคม  เปนตน  มันดีเกินไป  อยางนี้. 

 
ทีนี้ก็อยากจะใหดูใหชัดลงไปกวานั้น  จนสรุปความไดสั้นๆวา  ไมมีอะไร 

ที ่ไมใชธรรม   มิใชธรรมะ   หรือ เลยออกไปถึงวา   ไมมีอะไรที ่จะเปนไปได 
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โดยที ่ไมประกอบดวยธรรม   เทานี ้ก ็พอแลว  ไมจําเปนจะตองพูดมากกวานี ้. 
"ไมมีอะไรที่มิใชธรรม"  นี่เปนการเอาเปรียบ;  เพราะคําวา"ธรรม"  ในภาษาบาลีนี้ 
มันกวาง  จนไมยกเวนอะไร. 

 
แตเดี๋ยวนี้  เรากันเอาความหมาย  มาเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  วา   สิ่งที่เรียกวา 

"ธรรม"  นั้น  คือ  ความถูกตอง.  ถูกตองตามอะไร?  ก็ตองตอบวา  ถูกตองตาม 
กฎของธรรมชาติ.  แลวอยางไรเรียกวาถูกตอง?  ตอบไดอยางสั ้นที ่สุดวา  เมื่อ 
ไมทําอันตรายแกตนเอง  และแกผูอื่น  แลวถือวาเปนความถูกตอง. 

 
พระพุทธเจาทานตรัส อยางนี้  วา สิ่งที่เรียกวากุศล  หรือดีนั่น  คือไมทํา 

อันตรายใคร  ไมเบียดเบียนใครใหลําบาก;  ฉะนั้นส่ิงใดที่ไมทําอันตรายใครให 
ลําบาก  แตกลับเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแลว  ก็เรียกวาความถูกตอง;  หรือธรรมะ 
ในสวนที่เปนความถูกตอง  ไมใชธรรมะ  ตามความหมายที่กวางครอบจักรวาล. 

 
ทีนี้  การด้ินรนของมนุษย เรานี้  ก็ดิ้นรนไปตามอํานาจของความทุกขมัน 

บีบคั้น;  เพราะความทุกขมันบีบคั้น  เราทนอยูไมได  เราจึงดิ ้นรน.  ฉะนั้น  การ 
ดิ้นรนนั ้นจึง  ดิ ้นรนไปเพื ่อความหมดทุกข  ไมมีความทุกข  ไมมีการเบียดเบียน 
ตนเองหรือผูอื่น;  จึงควรจะมองเห็นวา  การดิ้นรนทั้งหลาย  ที่ถูกตองนั้นเปน 
ธรรมะทั้งนั้น  และการดิ้นรนท้ังหลาย  จะถูกตองเสมอไป;  ถาวาปลอยไปตาม 
เรื่องของธรรมชาติ  คือมีความทุกขแลวจึงจะดิ้นรน  เพื่อความดับทุกข. 

 
เดี๋ยวนี้เขาดิ้นรนโดยอํานาจของกิเลส  ไมไดดิ้นรนเพื่อความดับทุกข; 

ดิ้นรนเพื่อตัวกูเพื่อของกู  ตามกิเลสท่ีเปนตัวกู  -  ของกู  เพื่อจะเอาอะไรมาใหแกตัวกู  - 
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ของกู.  การดิ้นรนชนิดนี้  จึงมิใชธรรมะ  และมันผิดธรรมชาติโดยสิ้นเชิง.  เราจะ 
ตองมีปญหา  คือ  ความทุกข  อยูโดยประจักษ  แลวก็ดิ ้นรนเพื่อจะดับความ 
ทุกขนั้นเสีย;  ความดิ้นรนเหลานั้น  ก็เปนธรรมะ  คือประกอบไปดวยธรรม. 

 
เม่ือมนุษยทุกคนดิ้นรนอยู  ก็ตองดิ้นรนเพื่อผลอันนี้  เราจึงถือวา  ไมมี 

อะไรที่ไมใชธรรม  ที่มนุษยจะดิ้นรนกระทําไป,  หรือเคลื่อนไหวนานาประการ. 
 
สวนขอที่วา  ไมมีอะไรที่จะเปนไปได  โดยมิใชธรรมนั้น  ก็หมายถึงวา 

เรามีวัตถุประสงคที่จะตัดปญหา  ที่จะหยุดเสียซึ่งสิ่งอันไมพึงปรารถนา;  และทําให 
เปนไปได  ตามที่เราตองการ  โดยถูกตองตามวิธีของธรรม  ตามกฎแหงธรรม.  นี่อยู 
ในขอบเขตของศีลธรรมอยางนี้. 

 
อีกทางหนึ่งก็จะเปนการกลาวที่เอาเปรียบอยางเดียวกันอีก  วา  ทุกสิ่งมันก็ 

คือ ธรรม  ธรรมชาติก็คือธรรม;  ฉะนั้น  สิ่งอะไรที่จะเปนไปในทางถูกหรือทางผิด 
ก็ตาม  มันก็เปนไปตามธรรมตามกฎเกณฑของธรรมชาติ.  นี้เปนคําพูดหรือวิธีพูด 
ของผูที่รูธรรมะถึงที่สุด. 

 
ผูที่รูธรรมะถึงที่สุด  เขาก็  จะรูวาธรรมชาติแทๆ  นั้น  มันไมมี 

ดีไมมีชั่ว  ไมมีถูกไมมีผิด  ไมมีบุญไมมีบาป  เปนตน  เพียงแตมีหลักอยูวา  เม่ือทําลงไปอยางน้ี 
แลวผลมันก็จะตองเกิดข้ึน  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  ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนี้ 
เปนธรรมเสมอกันหมด  เปนไปตามกฎเกณฑของธรรม;  จึงพูดไดเต็มปากวา 
ไมมีอะไร  ที่จะเปนไปไดโดยมิใชธรรม,  หรือวา  มิใชตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. 

 
อีกทางหนึ่ง  พูดอยางเอาเปรียบตามตัวหนังสือ  ก็คือวา  ธรรมคือสิ่งทั้ง 

ปวง;  ดังนั ้น  ก็ไมมีอะไร  ที่จะไมเปนไปตามกฎเกณฑของธรรม  คือธรรม- 
ชาติ  อยางนี้ก็ได.  แตอาตมาไมตองการจะใหเฟอ  หรือพูดกันไมรูจบ  ถึงขนาดนั้น; 
ขอแตเพียงวา  ใหมองเห็นวา  ในบรรดา  การดิ้นรนของมนุษยนี้  เปนไปเพื่อ 
ความสงบสุข.  ดังนั้นไมมีอะไรที่จะไมใชธรรม. 

 
การที่เราจะสรางเยาวชน  อบรมส่ังสอนเยาวชน  มันจึง  มิใชการเมือง 

มันเปนเพียงการชวยกันทําใหมนุษยดีขึ้น;  บานเมืองเปนสุข  โลกนี้เปนสุข  เพราะ 
ประกอบไปดวยธรรม.  พวกนักการเมือง  จะมาแยงเอาไปเปนเรื่องของการเมืองก็ได 
เหมือนกัน;  แตขอใหนักการเมืองเหลานั ้น  เขาใชธรรมะ  สําหรับปฏิบัติหนาที่ 
การเมืองของเขา  ใหการเมืองยังคงบริสุทธิ์  คือเปนธรรมะแขนงหนึ่งของธรรมชาติ 
ที่วาสัตวทั้งหลายที่อยูในโลกนี้  จะตองมีการอยูดวยกันอยางถูกตอง  คือมีสันติสุข  ให 
มันประกอบอยูดวยธรรมเสมอไป. 

 
นี่คือสิ่งที่ควรจะเขาใจกันแลว  เมื่อไดพูดกันมาถึง  ๙  ครั้ง  ในคร้ังนี้  วา 

"ไมมีอะไรที่มิใชธรรม";  แตเดี๋ยวนี้คนมันมีตา  ที่ประกอบอยูดวยแวนตา  สีตางๆ 
กันมากเกินไป  จึงมองเห็นอะไรๆ  ไปตามความรูสึก  อันเกิดมาจากสีตางๆ  ที่มัน 
หลอกลวง. 
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 [ ทบทวนเฉพาะตรีรัตนศาสตร. ] 
 
ทีนี้  ก็อยากจะขอใหทบทวน  วาใจความสําคัญ  ที่ไดกลาวมาแลวนั้น  เรา 

ไดกลาวถึงสิ่งที่เรียกวา  ตรีรัตนศาสตรสากล  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
ที่มีความหมายเปนสากล  ที่ทุกคนจะเขาใจได;  และทุกคนจะมองเห็นวา  เปนสิ่งที่ 
จําเปนแกมนุษย  คือ  การบรรยายครั้งที่๖,  ๗,  ๘,  รวมกันแลวก็เปนตรีรัตนศาสตร 
สากล  ในลักษณะที่เยาวชนจะเขาใจได  แลวก็รับเอาได  แลวก็ปฏิบัติไดดวย. 

 
เดี๋ยวนี้ปญหามันมีอยูอยางรุนแรง  ในขอที่วา  เยาวชนเขาใจธรรมะไมได 

เพราะวาไมมีการอธิบายที่ทําใหเขาเขาใจได;  ดังนั้นเขาจึงรับเอาไมได.  เมื่อรับ 
ไมได  ก็คือปฏิบัติไมได,  หรือไมมีการปฏิบัติเอาเสียเลย;  ธรรมะจึงไมมีในหมู 
เยาวชน.  เราจึง ควรชวยกันอยางยิ่ง  พยายามชวยซึ่งกันและกันอยางสุดฝไมลายมือ 
ที่จะทําใหเยาวชนเขาใจ  สิ่งที่เรียกวาธรรมะ  รับเอาได  และปฏิบัติได  และ 
เพื ่อเห็นแกเยาวชน   ในทุกๆ  มุมโลก ;  เราก็  ตองพูดใหลักษณะที ่เปนกลาง 
ใชไดแกคนทุกศาสนา. 

 
ที ่เร ียกวา   "เป นกลาง "  ใชไดแกคนทุกศาสนา   นั ้น   คือ  เป น 

กลางไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ,  คือตามเรื่องของธรรมชาติ.  เราแบง 
เปน  ๓  สวน  ตามที่ศาสนาทุกศาสนาชอบยึดถือ;  เอาเลข  ๓  นี้เปนหลัก  :  มีพระ- 
พุทธ  มีพระธรรม  มีพระสงฆ  ในศาสนาพุทธ;  มีพระบิดา  มีพระบุตร  และพระจิต 
ในศาสนาคริสเตียน;  มีพระเจาผู สราง  คือพระพรหม ,  มีพระเจาผู ควบคุม 
คือพระนารายณ,  มีพระเจาผูทําลาย  คือพระอิศวร;  อยางนี้  พูดเปน  ๓  อยางนี้. 
ดูๆ  ก็ไมใชเปนไปในลักษณะที่บังเอิญ;  แตมันก็บังเอิญตรงที่วามันถูกตอง  มันงาย 
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หรือมันทําใหเกิดความรูสึกอยางนั้น.  เราจึงมีอะไร  สามๆตรงกันหมด;  เลยถือ 
เปนสิ่งที่จะเรียกวา  ศักดิ์สิทธิ์ก็ได,  เรนลับก็ได,  อัศจรรยก็ได  ของเลข  ๓. 

 
ในศาสนาฮินดูเขาเรียกวา  ตรีมูรติ.  คํานี้ เปนกลาง  ใชไดกับศาสนา 

ทั่วๆ  ไป;  เพราะคําวา  ตรีมูรติ  นี่  มันแปลวา  สามรูปแบบ  ก็ได  แปลวา  สาม 
ความหมาย  ก็ได  แปลวา  สามองคประกอบ  ก็ยังได. 

 
สามรูปแบบ  นี่  ถาจะมอง  ดูในพระพุทธศาสนา  เรา  คือ  พระพุทธ 

พระธรรม  และพระสงฆ  มีลักษณะเหมือนกัน  ๓  รูปแบบ;  แตโดยเนื้อแทแลว 
กลับเปนสิ่งอันเดียวกัน.  ถาผูใดเขาใจ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยางถูก 
ตอง;  คําวา  สามนั้น  จะกลายเปนเพียง  ๓  รูปแบบ  ของสิ่งส่ิงเดียว;  เพราะ 
ความสําคัญ  มันอยูที่ภาวะอันเปนปกติสุข  เปน ความสะอาด  เปน ความสวาง  เปน 
ความสงบ,  หรืออะไรแลวแตจะเรียก. 

 
พระพุทธเจาก็เพื่อสิ่งนั้น,  พระธรรมก็เพื่อสิ่งนั้น,  พระสงฆก็เพื่อสิ่งนั้น, 

เลย เกิดมีตรีมูรติข้ึนมาในพุทธศาสนา.  สามส่ิงซึ่งที่แทเปนส่ิงเดียว  หรือส่ิงเดียว 
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 
ก็สืบไวสําหรับสอนผูอ่ืนตอไป.  ใจความสําคัญ มันจึงอยูตรงที่  ทําความสงบสุข 
แมจะมีความหมายเปน  ๓  ความหมาย  แตมันเพื่อผลอันเดียวกัน. 

 
 
 

....            ....            ....            .... 
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 [ เร่ิมการบรรยายตามหัวขอการบรรยายครั้งนี้. ] 
 
นี้ถา  ดูอีกทีหนึ ่ง  มันก็ เปน  ๓  องคประกอบ ;  นี ่คือ  ๓  สวน . 

นี้หมายความวา  จะแยกกันแตละรูปแบบ  หรือแตละความหมายนั้นแยกออกจากกัน; 
แลวเอามารวมกัน  ใหทําหนาที่พรอมกัน.  แยกออกไปเสียเพียงอันหนึ่งไมได  คือจะ 
ลมละลาย. 

 
นี่  องคประกอบนี้สําคัญมาก  คือมันไมมีอะไรที่มันอยูได  โดยมิใช 

องคประกอบหลาย ๆ องค  รวมอยูดวยกัน.  เดี๋ยวนี้  เรากําลังจะพูดถึงองคประกอบ 
ที่สําคัญสําหรับความเปนไทยของคนไทย  ที่เรียกวา  ไทยตรียางคธรรมสําหรับ 
เยาวชนนั้น;  หมายความวา  ธรรมะที่เปนองคประกอบอยู  ๓  องค  สําหรับความ 
เปนไทยของเรา  เราจะพูดใหเยาวชนเขาใจธรรมะขอน้ี. 

 
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. 

 
ไมมีอะไรสักอยางเดียว ;  นอกจากพระนิพพาน   ที่จะไมเปน 

สวนที ่ประกอบอยู ดวยองคหลาย ๆ องค;  นี ่เดี ๋ยวก็จะพูดกันโดยละเอียด.  ใน 
เวลานี้  ในตอนตนนี้  ก็จะระบุไปยังองคที่สําคัญ  ที่จะประกอบกันขึ้นเปนความเปน 
 

www.buddhadassa.in.th

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



ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน ๓๗๓

ไทยของคนไทย;  หรือวา  ความเปนไทยนั้น  ประกอบอยูดวยองค  ๓  องค 
ทํานองเดียวกับตรีมูรติ.  ถาเรายึดเอาคําวา  "ตรีมูรติ"  เปนหลัก;  เมื ่อปฏิบัติ 
ถูกตองตามความหมายของคําวา  ตรีมูรติแลว  มันก็ขลัง  มันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดย 
ธรรมชาติ  ที่จะแกปญหาตาง ๆ ได 

 
....            ....            ....            .... 

 
ปญหาตาง ๆ  ที่จําตองแกไขสําหรับเยาวชน. 
 
ในตอนนี้อยากจะระบุ ถึงปญหาตาง ๆ  ที่มีอยู  ที่เกี่ยวกับเยาวชน  จน 

เปนเหตุใหเราตองคนเรื่องนี้  และพบเรื่องนี้.  และการที่อาตมา  จะมาพูดเรื่อง 
ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชนนั้น  มันเนื่องมากจากพบปญหานานาประการ  ที่เกี่ยว 
กับเยาวชน;  แลวก็เมื่อหาทางที่จะแกปญหาเหลานี้.  มันก็พบสิ่งนี้  ที่จะแกปญหา 
ที่เกี่ยวกับเยาวชน;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือความเปนไทย,  เยาวชนกําลังจะ 
ทําลายความเปนไทยใหสูญสิ้นไป  นี้คือตัวปญหาเพียงคําเดียว  แลวก็แตกแขนง 
ออกไปมากมายโดยรายการหลายอยาง:- 

 
เยาวชนมีสัจจะที่เปนมิจฉาทิฎฐิออกนอกแนวธรรมะ. 

 
ที่นี้ปญหาที่เกี่ยวกับ  ตรียางคธรรมสําหรับความเปนไทย นั้น  จะลอง 

ยกตัวอยางมาดู.  โดยสวนใหญแลว  เราจะพูดรวมความไดเลยวา  เยาวชนของเรา 
กําลังมีสัจจาภินิเวส  ที่เหวี่ยงออกไปนอกแนวของธรรมะ.  "สัจจาภินิเวส"  นี้  คง 
จะเปนคําแปลกสําหรับบางคน;  แลวก็จะเขาใจเอาวา  อาตมาตั้งคําใหม ๆ แปลก ๆ 
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ขึ้นมาเอง.  ที่จริง  คําวา  สัจจาภินิเวสนั้น  เปนคําในพระบาลี  ที่ใชพูดกัน;  หรือ 
แมที่พระพุทธเจาก็เคยตรัส  ฉะนั้น  อยากจะใหเปนที่เขาใจกันไวดวย.   
 

สัจจาภินิเวส  คือ  สัจจะ  ที่เปนมิจฉาทิฎฐิ  ที่คนใดคนหนึ่งยึดถือไว 
โดยประการทั ้งปวง  คือ ไมเปลี่ยนแปลง;  ไมยอมเปลี ่ยน  และไมมีหลายอยาง 
ก็มีเพียงอยางเดียว.  นี่เยาวชนมีสัจจาภินิเวสของเขาแตละคนๆ  ยึดเหนี่ยว  ดื้อร้ัน 
เปนกระตายขาเดียว  ยอมตายเพราะทิฎฐิอันนั้น  ทั้งที่ทิฎฐินั้นมันผิด;  แมจะเรียกวา 
สัจจะ  คือของจริง  แตมันกลายเปนของจริงที่ผิด  ของจริงที่ไมจริง.  นี้มันเปนความ 
ลับอันหนึ่งของธรรมชาติ;  ขอใหทุกคนระวังใหดี. 

 
คนแตละคนจะมีสัจจาภินิเวสของตนๆ  อยูดวยกันทุกคน  ไมอยาง 

ใดก็อยางหนึ่ง;  หากแตวา  มันไมรุนแรง  ถึงกับจะทําลายโลก  หรือทําลายสังคม; 
ละไมถึงกับทําใหตนเจ็บปวดดวยซ้ําไป;  และบางทีก็ทําใหตนรูสึกเปนสุขสบายไป 
ตามความโงของตนได. 

 
ขอใหสังเกตดู  คนดื ้อ,  จะเปนเด็กดื ้อหรือใครดื ้อก็ตาม;  เขาจะมี 

สัจจานิเวสอยางหนึ ่งซึ ่งเขายึดมั ่นถือมั ่น   และถือวาเปนความจริง  เปนความ 
ถูกตองของเขา  ฉะนั้นเขาจึงดื้อ.  คนคนหนึ่งจะมีสัจจาภินิเวสอยางใดอยางหนึ่ง; 
และจะเพียงอยางเดียวเสียโดยมาก  ยึดถือเปนของตน  วานี ้จริง,  สิ ่งอื ่นไมจริง 
ทั้งนั้น. 

 
นี้คือความรูสึกจริง ๆ ที่มีอยูในใจ  ที่เขาถืออยูจริง ๆ;  สวนปากของเขา 

อาจจะพูดเปนอยางอ่ืนวาถือเปนอยางอ่ืน  มีสัจจะอยางอื่น.  แตโดยแทจริงแลว  คนคน 
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หนึ่ง  มี สัจจะของตนเองเพียงอยางเดียวเทานั้น;  เขามองเห็นอยางไร  เขา 
จะถือวานั่นจริง;  สิ่งอื่นเขาไมเคยรูสึกดวยใจ  เขาก็ไมถือวามันจริง.  ลงความคิด 
ความเห็นความรูสึกของเขา  ปกลงไปอยางไร  เขาก็จะถืออันนั้นวาจริง. 

 
แตโดยสาเหตุที่สัจจะ  ที่เปนของไมจริงของมายาชนิดนี้,  มันเปลี่ยนไปได 

ตามเหตุ  ตามปจจัย;  ดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่แกไขได.  แตแลวมันก็นาสังเวชตรงที่วา 
มันไมมีโอกาสจะแกไข;  เพราะเมื่อมีสัจจาภินิเวส  อยางใดอยางหนึ่งลงไปเสียแลว 
ยอมปฏิเสธการแกไขโดยประการทั้งปวง.  ดังนั้นคนที่มีสัจจาภินิเวส  จึงไมยอม 
รับคําตักเตือน  ไมยอมรับการแนะนําแกไขใด ๆ หมด;  เขาก็มุงทําแตตามที่เขายึดถือ 
อยางสูงสุดถึงกับเอาชีวิตเขาแลก.  ฉะนั้นเราจึงไดเห็นคนยอมตายดวยอุดมคติ  อยู 
ทั่ว ๆ ไป  ในโลกนี้. 

 
ลัทธิที่จะพลิกโลกนี้ได  เขาก็ย่ิงสรางความรูสึกที่เปนสัจจาภินิเวสนี้อยาง 

รุนแรง;  จะเปนลัทธิคอมมูนิสต  หรือลัทธิอะไรก็ตาม  ลวนแตมีอุดมคติชนิดที่เปน 
สัจจาภินิเวส  ที่จะปลูกฝงลงไปในสมาชิกของเขา.  ฉะนั้นเขาจึงมีคนที่ยอมตายดวย 
มาก ๆ เพื่ออุดมคตินั้น;  นี้เปนสิ่งทั่วไป. 

 
แมวาพุทธบริษัทจะยอมตายเพื่อธรรมะ  มันก็ยังจัดวา เปนสัจจาภินิเวสได 

เพราะมันมีความรูสึกประเภทยึดมั่นถือมั่น  ที่มากเกินไป  กวาความจริงที่จะตอง 
เปนอยางนั ้น ;  หากแตวานี ้มันเปนไปในทางที ่มีประโยชน  หรือถูกตองมากกวา. 
และเรื่องนี้เผอิญเปนเรื่องที่ถูกที่ควร  เชนเราจะยอมตายเพื่อความจริง  "เสียชีพอยาเสีย 
สัตย"  อยางนี้;  ถามันเปนไปไดจริง  มันตองอาศัยสัจจานิเวสเหมือนกัน  แตมัน 
เอียงมาในทางถูกตองหรือบุญกุศล. 
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ทีนี้ ไปมองดูอีกฝายหนึ่ง  ซ่ึงเปนฝายมิจฉาทิฎฐิ  เขาก็ มีสัจจาภินิเวส 
ตามแบบของมิจฉาทิฎฐิ  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  ในโลกนี้มันก็มีสัจจาภินิเวส  ที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีดวยกันทั้งนั้น;  ถามัน 
เกิดไปตรงกันกับพวกไหน  มันก็รวมกันไดงาย.มันจึงเกิดรวมความคิดหรือลัทธินี้ 
เปนพรรคเปนพวกที่ใหญโต  พอที่จะทําโลกนี้ใหสั่นสะเทือน  หรือพลิกคว่ําไปได. 

 
สําหรับเยาวชนประเทศไทยเรา  ก็มีสัจจาภินิเวส  รุนแรงยิ่งขึ้นทุกที; 

ดวยเหตุปจจัยหลายๆอยาง  ซึ่งมีรายละเอียดมาก  เหลือท่ีจะนํามาพูดใหมันหมดจดใน 
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  ไมมีเอกลักษณโดยเฉพาะ 

ของชนชาติไทย;  และเยาวชนเหลานี้  ก็ตองการใหชาติรับใชเขา  ไมใชเขาจะรับใช 
ชาติ.  ถามันยังไมปรากฎชัดเดี๋ยวนี้  ก็ขอใหสังเกตุดูตอไปในอนาคต  วามันจะเปน 
อยางนี้,  และมันกําลังจะเปนอยางนี้;  วาเยาวชนของเราจะไมรับใชชาติ  แตจะให 
ชาติรับใชเขา  ดวยอํานาจของสัจจาภินิเวส  อยางที่กลาวมาแลว.  หรืออีกอยางหนึ่ง 
ก็พูดไดวา  เขาจะตั้งชาติชนิดใหมของเขาขึ้นมาเอง  จะเปนอะไรก็ไมรูมันก็แลวแต 
สัจจาภินิเวสของเขา  ที่เขาปลูกฝงขึ้นมาในจิตใจ  ใหมๆ  แปลกๆ. 

 
นี้  ปญหาอันแรก ที่จะตองคิดนึก  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา  ชาติ;  เพราะวา 

เยาวชนกําลังมีสัจจาภินิเวส  ชนิดท่ีจะลบลาง  หรือเลิกลาง  อุดมคติ  ท่ีประกอบ 
ไปดวยธรรมะของบรรพบุรุษไทย. 

 
ที่นาหวัวที่สุดก็เชนกัน  เขาชอบเผด็จการตอคนอื่น  แลวก็เขาไมยอมใหคน 

อ่ืนเผด็จการตอเขา.  โดยสวนลึกนั่น  อาตมาหมายความวา  เยาวชน ชอบตามใจตัว 
เองอยางเผด็จการ;  แตถึงทีที่มีธรรมะจะมาเผด็จการกับเยาวชนนั้นบาง  เขาไม 
ยอม.  เขาไมยอมถือธรรมะ,  ไมยอมรับเอาธรรมะมาเปนผูเผด็จการตอเขา 
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 
ระดับน้ีแหละ  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. 

 
"ศาสนาเปนยาเสพติด"นี้  เปนคําพูดของพวกคอมมูนิสต  ในลักษณะที่ 

ชวนเชื่อ;  เพราะเขาตองการจะไดกําลัง  หรือไดความพรอมเพรียง  อยางใดอยางหนึ่ง 
จึงตองพูดอยางนั้น. 

 
อาตมาก็ยืนยันกับเขาวา  คุณไปศึกษาสิ่งที่เรียกวา  "ศาสนา"  ดูใหมใหดี 

วามัน  มิไดเปนยาเสพติด  อยางที่พูดกัน.  ถาจะเปน  ก็ตองยกเวนพุทธศาสนา 
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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; 
เนื้อแทกระท่ังธรรมะอันบริสุทธิ์ในพุทธศาสนา  ยังไมไปถึงทวีปยุโรปในยุคนั้น.  เลย 
ทําใหเชื ่อวา  ถาพุทธศาสนาแท ๆ ไดเขาไปถึงยุโรป  ในยุคนั ้นแลว  คนอยาง 
คารลมารคนี้  จะไมพูดวาศาสนาเปนยาเสพติดก็ได. 

 
มองดูก็เห็นไดทันทีวา  มันเปนเรื่องบังเอิญ  ที่เหตุการณในโลก  มันกําลัง 

ผันผวนอยางนั้น  จนมีชองใหเขากลาววา  ศาสนาเปนยาเสพติด;  มันก็นาหวัว. 
ทีนี้เยาวชนของเราไมรูอิโหนอิเหน  ก็ ถูกลางสมองดวยส่ิงที่มายั่ว  หรือมาลอ  ให 
เขาหลงใหลไปตาม  เพราะมันเขากันไดกับความรูสึกของเยาวชนประเภทนี้. 

 
ทางหนึ่งนั ้น  ขอบัญญัติในพระศาสนา  มีแตหาม  ไมใหทําอยาง 

ที่เขาอยากจะทํา.  ทีนี้เขาอยากจะทําผิด 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 
ชั้นหลังนี่  เปนผูทํา ใหเกิดรูปแบบหรือภาพพจนอยางนี้ขึ้นมา  ก็เลยถูกมองวาเปน 
งมงาย  ไรสาระ,  แลวยั่วใหคนติดเหมือนกับยาเสพติด. 

 
เยาวชนของเรากําลังมีอภินิเวส  คือ  การฝงหัวเขาไปในสัจจะอันโงเขลานี้; 

ตองใชคําวา  "สัจจะอันโงเขลา"  สัจจะอันหลอกลวง  แตมันจริงในความรูสึกของเขา. 
ทําอยางไรได.  เขาเห็นวา  ศาสนาเปนโทษเสียแลว  เปนยาเสพติดแลว  ดังนั้นควรจะ 
ทําลายเสีย  หรือวาอยางดีที่สุด  ไมตองมีในโลกนี้. 

 
ทีนี้  ขอใหสังเกตดูสักหนอยวา  เขาใชคําวา  "ศาสนา"  ศาสนานั้นคือ 

ลัทธิสําหรับยึดถือ .  ทีนี ้  ยึดถือนี ้  ยึดถือดวยสติปญญาก็ได,  ยึดถือดวย 
ความโงก็ได  ในที่สุดเราก็จะพบวา  เยาวชนชนิดนั้นเขาก็มีศาสนาของเขาเอง  คือ 
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. 

 
เยาวชนเหลานี้ก็เลยถือศาสนาเนื้อหนัง  นี่เปนคําดาอยางยิ่งในทาง 

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. 

 
ในที่สุด  เราจะพบวา  การศึกษาที่ไมถูกตองเพียงพอ  ของประเทศเราเอง 

แลว  เจตนาของลัทธิภายนอก  ที ่จะมาดึงเอาเยาวชนเหลานี ้ไป  มาถึงกันเขา 
พอดี.  เขาก็ทําสําเร็จ  ในการที่จะทําใหเยาวชนเกลียดศาสนา;  กระทั่งเกลียดชาติ, 
ไมตองการจะมีชาติ  ซึ่งเปนระเบียบแบบแผนอะไร  ตองการจะปลอยไปตามอารมณ. 

 
เยาวชนกําลังมีมิจฉาทิฏฐิเกลียดชังระบบกษัตริย. 

 
ทีนี้  อยากจะใหดูตอไป  ใหมันครบถวนเสียเลยวา  เกี่ยวกับระบบพระมหา- 

กษัตริย  เยาวชนก็มีสัจจาภินิเวสแรงข้ึน  ที่จะถือวา  ระบบกษัตริยนั้น  เปน 
สถาบันที ่เอาเปรียบ ,  เอาเปรียบอยางยิ ่ง;  แลวก็ ชักชวนกันใหเกลียดชัง ; 
ในโลกนี้ก็มีการปฏิวัติระบบกษัตริยมากขึ้น ๆ. 
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มันก็มีที่วามีกษัตริยบางคนหรือบางแหง  ควรจะถูกลบลางไป;  แต 
ถาโดยเนื้อแท  ตามหลักของธรรมะ  หรือธรรมชาติแลว  ยังเปนของถูกตอง 
และจําเปนอยู;  นี้เขามองไมเห็น.  เขาชักจูง  ชี้ชวนกัน  แตจะใหมองเห็นในทางที่ 
ไมตรงตามความเปนจริง;  ก็เลยเห็นเปนเรื่องเอาเปรียบ  ควรจะทําลายลางเสีย. 
ฉะนั้น  เขาจึงเลย  พาลหาเรื่องจะตั้งระบบใหม  ที่ไมตองมีกษัตริย. 

 
อาตมาบอกเขาวา  บอกเด็ก ๆ เหลานี้วา  มันเหมือนกับวาเรามีศีรษะอยู 

ดวยกันทุกคน.  เราจะมีศีระษะอันนี้เปนของเราตลอดไป ดี,  หรือวาเราจะตัดศีรษะ 
เปล่ียนศีรษะของเราเรื่อย ๆ ไปดี;  เดี๋ยวอยางนั้น  เดี๋ยวอยางนี้.  ระบบมหากษัตริย 
ที่ถูกตอง  หมายถึงวา  "ถูกตอง"  นี้มันเหมือนกับวา  มีศีรษะทีเดียวก็พอ  คราว 
เดียวก็พอ;  ไมตองตัดเปลี่ยนกันทุก  ๒  ป  ๓  ป  ๔  ปเขาก็ยังไมเขาใจ  เพราะมอง 
ไมเห็นวา  สปริต  อันแทของระบบกษัตริยนั้นมันคืออะไร. 

 
แลวเยาวชนเหลานี้  มีสัจจาภินิเวสอยางนี้  ก็ไมยอมรับเรื่องกรรม 

หรือ  เรื่องวรรณะ.กรรมคือการกระทําลงไปอยางไร  คนนั้นก็ควรจะเปนอยางนั้น : 
ทําดีก็ดี  ทําชั่วก็ชั่ว;  นี้เมื่อเขามีสวนที่ทําดี  ก็ตองจัดเปนคนดี. 

 
วรรณะ นั ้น  มัน ขึ ้นอยู ก ับหนาที ่ที ่กระทํา;  เมื ่อเราทําหนาที ่อะไร 

เราก็เปนอยางนั้น.  เชนทําหนาที่กษัตริย  ก็เปนกษัตริย,  ทําหนาที่ราษฎร  ก็เปน 
ราษฎร,  ทําหนาที่นักบวช  ก็เปนนักบวชอยางนี้,  วรรณะอยางนี้ไมเลิก.  พระ- 
พุทธเจาทานไมไดเลิก  ทานไมไดสอนใหเลิกวรรณะอยางนี้;  เพียงแตสอนใหเลิก 
วรรณะที่สมมติกันดวยความยึดมั่นถือมั่น,  หรือวาเอาการเกิดจากทองแม  เปนเคร่ือง 
วัด;  วรรณะอยางนี้พระพุทธเจาทานใหเลิก;  แตวรรณะตามหนาที่การงาน  ซึ่ง 
มันก็ตองสูงต่ํากวากันมากเปนธรรมดา  นี้ไมตองเลิก. 
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ฉะนั ้นเมื ่อไม ยอมรับลัทธิกรรม ,  หรือ  ลัทธิวรรณะที่ถ ูกตอง   ก็ 
ไมยอมรับระบบกษัตริย  ซึ่งเล็งถึงสถาบันของบุคคลที่จัดไว  เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ 
สืบๆ กันมาหลายชั่วอายุคนมาทีเดียว. 

 
นี ่ เยาวชนเหลานี ้  ก็ไมมีเหตุผลของสติปญญา  มีแตเหตุผลของ 

สัจจาภินิเวส  คือ  มิจฉาทิฏฐิที่ฝงแนนลงไปทุกที. 
 
นี้เราจะเห็นไดวา  เยาวชนของเรา  กําลังมีสัจจาภินิเวสแหวกแนว 

ออกไป  ในทางที่จะทําลายชาติ  ทําลายศาสนา  ทําลายระบบมหากษัตริย. 
 

มีตัวปญหาแลวตองมีทางแกปญหา. 
 
เม่ือเราไดอันนี้เปนตัวปญหาแลว  เราก็  หาทางที่จะแกปญหานั้นตอไป. 

อาตมาเรียกวา  "สิ่งที่เราควรจะใหเขาไดทราบ",  สิ่งที่เราทุกคน  ควรจะใหเยาวชน 
นั้นไดรับทราบ  มันก็เปนขอๆไป  คูๆ  กันไปกับสิ่งทั้งสามนั้น.  อาตมาจึงเรียกวา 
ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน   คือ  ธรรมะที ่ประกอบอยู ด วยองค  ๓ 
สําหรับความเปนไทย  ใจความสําคัญมันอยูตรงที่คําวา  "องค  ๓"  ไดพูดมาแลว 
ขางตนวา  คําวา  สาม  สาม  หรือองค  ๓  นี่  สําคัญมาก.  นี้ก็ยังจะพูดตอไปใหเห็นวา 
มันสําคัญอยางไร. 

 
ทําความเขาใจ  "องคสาม"  กันกอน. 

 
เราพูดกันถึงเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการเมือง  ไมเกี่ยวกับการบัญญัติของมนุษย 

กันกอนดีกวา ;  เพื ่อจะใหเห ็นวา   องค  ๓  นี ่  มันตั ้งต นขึ ้นมาอยางไร ;  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  นั้นคือ  สวนประกอบอันหนึ่ง  จะเรียกวา  factor  อันหนึ่ง;  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. 

 
ทีนี้ก็รูจักเสียเลยวา  ถาส่ิงนั้น  มันตองประกอบขึ้นดวยสวนหลาย 

สวนแลว  เราจะเรียกมันวา  สิ ่งที ่ไมจริง  คือสิ่งที ่มันปรุงแตง;  เพราะมันตอง 
เปนถึง  ๓  สิ่ง  หรือ  ๓  สวนมาประกอบกันเขา  จึงจะเปนสิ่งหนึ่งขึ้นมา.  เพราะฉะนั้น 
มันจะจริงในตัวมันเองไมได  มันจึงตองเปลี่ยนไป  ตามลักษณะของการที่มันประกอบ 
กันเขา;  อยางนี้แลว  ก็เรียกวาสิ่งปรุงแตงทั้งนั้น.  ถาเรียกเปนภาษาบาลีก็เรียกวา 
สังขาร,  หรือ  สังขตะ  ก็ได  แปลวา  ปรุงแตงกันขึ้น  กระทํารวมกันเขา;  นี้ก็ 
เรียกวา  สังขตะ  หรือสังขาร.  เปนกิริยา  เรียกวา  สังขตะ  มันกระทํารวมกันเขา 
เปนนาม  เรียกวา  สังขาร  คือ  ส่ิงที่มีการกระทํารวมกันเขา;  ฉะนั้น  จึงเปนสิ่งที่ไม 
เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น. 

 
ส่ิงที่ตองมีองคประกอบกันเขา  แลวเกิดขึ้นนี้  จึงเปนสังขตะ  หรือ 

เปนสังขาร ;  แลวทุกสิ ่งเป นอยางนี ้.  ยกเวน  สิ ่งเด ียวคือ   พระนิพพาน ; 
นิพพานเทานั้นที่ไมเปนสังขตะ;  คือไมตองประกอบไปดวยองคนั่นองคนี่  เอามารวม 
กันแลวเปนนิพพานขึ้นมา;  อยางนี้ไมมี. 

www.buddhadassa.in.th

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



ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน ๓๘๕

พระนิพพานนี้เปนสิ่งเดียวแท  เปนเนื้อแท;  แลวแตจะเล็งถึงอะไร. 
ถาเล็งถึงความวาง  ก็ความวางเทานั้น  ไมมีอะไรเจืออยูเลย;  ถาเล็งถึงความสงบ 
มันก็สงบเทานั้น  มันไมมีอะไรเจืออยูเลย.  แตสวน สังขาร ทั้งหลาย  นอกจาก 
พระนิพพานแลว  มันก็มี องคประกอบ;  แลวมันก็ตองโยกเยกเคลื่อนไหว  ไป 
ตามองคประกอบ. 

 
นี้เรารูจักแยกสิ่งที่เรียกวา  สังขตะ  และ อสังขตะ  ออกจากกันเสีย  ใหชัดเจน 

กอน;  เพื่อเราจะเขาใจสิ่งที่เรียกวาองคประกอบ,  และการประกอบอยูขององคประกอบ 
นั้นใหเห็นชัด.  แลวในที่สุด  เราก็จะเห็นชัดวา  ในบรรดาเรื่องทั้งหลายของมนุษย 
ของโลกนี้แลว  ตองประกอบอยูดวยองคประกอบทั้งนั้น;  ดังนั้น  จึงตองมีองค 
ประกอบที่จําเปน;  องคประกอบใด ๆ ที่จําเปน  ตองมีครบ  มันจึงจะตั้ง 
อยูได  หรือมีชีวิตอยูได. 

 
ความเปนไทยตองมีองคประกอบ  คือ  ชาติ  ศาสนา  มหากษัตริย. 
 
ทีนี้คําวา  "ความเปนไทย"  หรือ ชาติไทย ก็ได  ก็ตองมีองคประกอบ 

ที่ครบถวน  ซึ่งในที่นี้จะระบุถึง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย;  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  พระ- 
มหากษัตริย;  แลวแนนอนที่สุดวา  จะตองถือวาพอดีแลว  เพิ่มอีกไมได,  ลดอีก 
ไมได;  ลดเสียอีกก็ไมได;  เพิ ่มอีกก็ไมจําเปน  หรือไมได  เรียกวาพอดีแลว. 
นี้ทุกสิ่งที่จะทรงตัวอยูได  ตองประกอบไปดวยองคที่ถูกตอง. 

 
ทีน้ีเมื่อตะกี้น้ีอาตมาบอกวา  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  องคหนึ่ง.  แลวก็มี  องคที ่  ๒  คือ  นามธรรม  คือสวนที่เปนจิตใจนี้ 
อีกองคหนึ ่ง.  แลว  องคที ่  ๓  ก็คือ อํานาจ  ที ่จะควบคุมหรือบังคับ  รางกาย 
กับใจ  นี่ใหเปนอยูอยางถูกตอง. 

 
เขาใจหรือยัง?  ลองคิดดูอีกทีวา  เรามี รางกาย  เรามี จิตใจ  แลวเรามี 

อํานาจ  อันหนึ่ง  ที่จะ บังคับควบคุม  รางกายและจิตใจ  ใหเปนอยูดวยกันอยางถูกตอง; 
ถาเราไมมีรางกาย  จิตใจก็อยูไมได,  ถาเรามีรางกายไมมีจิตใจ  ก็อยูไมได,  เรามี 
ทั้งรางกายและจิตใจ  ก็ตองมีอํานาจอันหนึ่ง  ที่จะควบคุมบังคับ  ใหสิ่งทั้ง  ๒  นี้  ทํา 
หนาที่ของมันอยางถูกตอง. 

 
ฉะนั้น  สังเกตดูใหดี  จะพบวา  มัน ขาดไมได  แลวมันไมจําเปนที่จะ 

เพิ ่มเขาอีกแลว   ลดก็ไมได  เพิ ่มก็ไมได  :  มีรางกาย   มีจิตใจ   และมีอํานาจ 
อันหนึ่ง  ที่ทําใหสิ่งทั้ง  ๒  นี้  สัมพันธกันอยูอยางถูกตอง. 
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ถาเราจะ เปรียบ  ชาติ  ประเทศชาติ;  ตัวประเทศนี้  ก็ เหมือนราง 
กาย ,  ศาสนาก็เหมือนกับจิตใจ,  พระมหากษัตริยก็เหมือนกับผูมีอํานาจ 
ควบคุมสิ่งทั้ง  ๒  นี้  ใหเปนอยูดวยกันได  เปนสิ่งที่มองเห็นไดงาย ๆ อยางนี้. 

  
หรือจะเอาทางวัตถุลวนๆ  วา เรือ ลําหนึ่ง  ตองมีลําเรือเเหมือนกับรางกาย; 

ตองมีระบบลําเรือ  มันประกอบอยูดวยหลายๆสวน  เปนระบบของลําเรือ  นี้ก็สวนหนึ่ง. 
แลวก็ มีระบบจักรกล  ที่เปนตัวกําลัง  ที่จะทําใหเรือมันแลนไป  มันอีกระบบหนึ่ง. 
มันไมใชตัวเรือ   ไมใชลําเรือ ;  แลวก็ตองมีระบบอันหนึ ่ง   ซึ ่ง  บังคับควบคุม 
ใหลําเรือกับเครื่องจักร นั่นนะ  ดําเนินไปอยางถูกตอง  นี้ไมมีทางที่จะลดหรือจะเพิ่มอีก. 

 
ที่เขาเรียกกันวารัฐนาวา  ลําเรือแหงรัฐ  คือ ประเทศชาติ  มันก็เหมือน 

กัน  ตองมีลําเรือ ,  ตองมีเครื ่องจักร  หรือกําลังของเรือ,  แลว ตองมีคนที ่จะ 
ควบคุม สิ่งเหลานี้;  จะเรียกวา  กัปตันหรือจะเรียกวาอะไรก็ตาม  พวกชางทั้งหลาย 
จะตองมีหนาที่ควบคุมลําเรือกับเครื่องกําลังของเรือ  ใหมันทําหนาที่สัมพันธกัน. 

 
นี่ดูโดยหลักทั่วๆ  ไปตามธรรมชาติ  ทางนามธรรมก็ดี  ทางรูปธรรมก็ดี 

เราเห็นวา องคสามนี้สําคัญมาก  หรือวา  เปนความลับอันหนึ ่งของธรรมชาติ 
ท่ีมีอยูอยางเปนพื้นฐาน;  เรียกในภาษาธรรมะแลว  ก็วา  รูปธรรม อันหนึ่ง  นาม- 
ธรรม อันหนึ่ง  และอํานาจที่จะควบคุม รูปธรรมและนามธรรม  ใหยังคงสัมพันธกันอยู. 
เหมือนที่เรามีชีวิต  มานั่งอยูที่ตรงนี้  เพราะเรามีรูปธรรม,  เพราะเรามีนามธรรม, 
และมีธรรมอีกอันหนึ่ง  ซึ่งเราไมคอยจะรูจักชื่อ  ไมรูจะเรียกชื่อวาอะไรดี;  มันเปน 
สัจจธรรม  หรือเปนอะไรก็ตาม  ที่จะควบคุมรูปธรรมกับนามธรรมนี้  ใหเปนไปดวย 
กันได.  น้ี อัตตภาพนาวา  น้ี  ก็เปนไปไดในวัฏฏสงสาร;  พูดอยางภาษาธรรมะหนอย. 
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เดี๋ยวนี้  เยาวชนของเราไมรู เรื ่องนี้เลย  แตกลับไปมีสัจจาภินิเวส 
หรือลัทธิความคิดความเชื่อม่ัน  ยืนยันเปนกระตายขาเดียวอยางอื่น  จนไมตองมีชาติ 
ไมมีศาสนา  ไมมีพระมหากษัตริยกัน. 

 
ตองใหเยาวชนศึกษาเรื่อง  "ชาติ"  ใหถูกตอง. 
 
ทีนี้  ดูกันไปอีกสักหนอย  เผื่อวาเราจะเผชิญกับเยาวชนชนิดนี้  ที่กําลัง 

มีมากขึ้น  วาคําวา  ชาติ  นี้  ตรงกับ  รูปธรรม.  คําวา  ศาสนา  ตรงกับ  นามธรรม. 
คําวา  พระมหากษัตริย  ตรงกับส่ิงที่มีอํานาจควบคุม  ใหรูปธรรมกับนามธรรม 
สัมพันธกันไปได. 

 
รูปธรรม  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  คือ  ฝายวัตถุ  ทั้งนั้น,  ประเทศชาติคือ 

แผนดิน  ก็มีลักษณะเปนวัตถุ,  หรืออะไรๆ  ที่มันเนื่องอยูกับแผนดิน,  แลวมัน 
เนื่องกันอยูกับรางกายของมนุษยเปนปจจัยที่ใหมนุษยมีชีวิตอยูได;  แลวรวมกัน 
มากๆ  หลายองคประกอบ  เรียกวาชีวิต;  จะมีชีวิตเดียวอยูเดียวไมได. 

 
นี่ควรจะบอกใหลูกเด็กๆ ของเรารูวา  เราจะมีชีวิตอยูชีวิตเดียวคนเดียว 

นั้นมันไมได;  หรือเราเกิดมาแลว  เราจะแยกตัวอยู เพียงคนเดียว  ก็ไมได;  หรือ 
วา  ในสากลจักรวาลนี้  จะใหมีคนอยูเพียงคนเดียว  อยางนี้มันก็อยูไมไดเหมือนกัน 
มันก็ตายเหมือนกัน.  ฉะนั้น  ชีวิตทั้งหลายจะตองสัมพันธกัน  ตามความจําเปน 
ที่จะสัมพันธกันอยางไร,  ในขอบเขตเทาไร.  ฉะนั้น  จึง เกิดเปนหมูคณะ  หรือ 
เปนชาติ ขึ้นมา;  แลวมันก็แบงแยกกันในตัว  ตามท่ีมันมีพื้นเพแหงสันดาน  นิสัย 
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ใจคออะไรๆ เหมือนๆ กัน;  ถามันไมเหมือนกัน  มันเขากันไมได  มันก็แยกตัว 
ออกไป.  มันก็จึงเหลืออยูเปนพวกๆ  ตามท่ีมันเขากันได  :  อยางวัวก็ไปหาฝูงวัว, 
ควายก็ไปหาฝูงควาย,  ชางก็ไปหาฝูงชาง,  มันจะแยกตัวกันเองอยางนี้. 

 
ทีนี้  มนุษยก็มีหมูแหงมนุษย  แตมนุษยนี้มันตางจากสัตว  ตรงที่วามี 

สติปญญา  มีความคิดนึกลึกซึ้งกวางขวาง  ดังนั้นมันจึงตอง แยกตัวออกจากกัน  ตาม 
ที่มีสติปญญา  อยางไรดวย;  เราจึงอยูกันเปนชาติๆ  หลายๆ  ชาติในโลกนี้  ตาม 
เหตุปจจัยที่บังคับ. 

 
ทีนี้  ในชาติหนึ่งตองมีความเปนอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เหมาะสมแกชาตินั้น; 

ดังนั้นเมื่อ มีชาติ แลว  ก็ตองมีเอกลักษณของชาติ  จะตองมีวัฒนธรรมของชาติ 
หรือเรียกสั้นๆ ก็วา  มีธรรมะสําหรับความเปนชาตินั้นๆ  แตละชาติ. 

 
นี้  ชาติไทย  ก็มีอายุมาเปนพันๆ  ปแลว  ก็มีธรรมะสําหรับความเปน 

ไทย  กํากับอยู  จึงอยูมาไดเปนพันๆป;  ดังนั้นจึงถือวา  เปนความถูกตองแลว 
สําหรับชนชาติไทย;  แมวาจะไมเหมือนกันกับคนชาติอื่น  ก็ชางมัน. 

 
ชนชาติอื่นเขามีปญหาอยางอื่น  มันเหมือนกันไมได;  นอกจากวาปริมาณ 

มันตางกันแลว  มันยังมีอะไรตางกันยิ่งกวาปริมาณ  คือ  สติ  ปญญา  ความคิด  รสนิยม 
อะไรตางๆ  มันตางกัน;  อยางนี้ในทางธรรมะ  เขาเรียกวา  กิเลสมันตางกัน.  คน 
จะไอยูดวยกันได  ก็เมื ่อมีกิเลสเหมือนๆกัน;  เมื ่อมีกิเลสตางกัน  ก็ตองมีระบบ 
ที่จะเปนอยูตางกัน. 
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ฉะนั ้น  ความเปนไทย  ก็มีธรรมะสําหรับความเปนไทย ของตัว 
โดยเฉพาะ  แลวก็อยู มาได  แลวก็ ชวยใหรอดอยู ไดอยางนาอัศจรรย;  จนเมื่อ 
วาน  จะเรียกวา  เม่ือวานนี้  ก็ ไมไดเปนเมืองขึ้นของชนชาติอื่น.  นั้นนะมันเปนเครื่อง 
พิสูจน  ความเปนไทยที่ถูกตอง  หรือธรรมะของความเปนไทยที่ถูกตอง  ชาติไทยจึงยัง 
คงอยูได.  แลวทําไมจะมาเลิกลางเสีย? 

 
ธรรมะสําหรับความเปนไทย  ที่เคยชวยคนไทยมาเปนพันๆ ป  นี้ 

ทําไมจะตองเลิกลางเสีย?  แลวไปรับระบบอะไรใหมๆ  ซึ่งยังไมรูวาจะเปนอะไร 
จะเพื่ออะไรก็ยังไมรู;  รูแนอยางเดียวแตวา  มันถูกกับกิเลสของเด็กๆ  เหลานั้น. 

 
นี่เราสอน ใหเขาพิจารณาอยางนี้ดูบาง  บางทีสัจจาภินิเวสของเขาจะคลาย 

ลง  จะรูจักรักชาติ  แลวก็อยากจะรับใชชาติ;  หรือวาอยากจะมีชาติที่มั่นคง  เปน 
ชาติไทย  อยางนี้เปนตน. 

 
ตองใหเยาวชนรูจักศาสนาอันถูกตอง. 

 
ทีนี้ก็มาถึงคําวา  "ศาสนา"  อยาเอารูปแบบเปนศาสนา  มันจะกลายเปน 

คนโง.  รูปแบบ  หรือ  พิธีรีตอง ตางๆ นั้นมันไมใชศาสนา,  วัตถุ ไมใชศาสนา, 
แมแต เสียงแสดงธรรมนี ้  ก็ยังไมควรถือวาเปนศาสนา.  ศาสนาจะตอง  คือ 
ความรู ที่ถูกตอง  แลว ไดรับการปฏิบัติ  แกไขความทุกข อยางใดอยางหนึ ่งได 
นั้นแหละคือตัวศาสนา;  สวนวัดวาอาราม  อุปกรณ  เครื่องใชไมสอยนี้  มันเปน 
เพียงเปลือกของศาสนา,  มันเปนเพียงภาชนะของศาสนา,  เปนเครื่องมือเครื่องไม 
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ของศาสนา.  ตัวศาสนาคือความรูที ่ถูกตอง  และ ปฏิบัติได  แลวก็ปฏิบัติแลว 
จนมีผลเปนความสงบสุขอยู;  สูงสุดก็คือพระนิพพาน  นี้คือตัวศาสนา. 

 
แตศาสนามีความหมายกวางมาก  คือ  อะไรก็ตาม  ที่จะใหสําเร็จประโยชน 

อยางนี้แลวก็ควรจะเรียกวาศาสนา.  ทีแรกก็ไมมีศาสนาในโลกนี้  เพราะวาทีแรกไม 
เคยมีมนุษยในโลกนี้;  ตอมามีมนุษย  ปญหาเกิดข้ึนทางจิตใจ  และมนุษย ก็แก 
ปญหาได เปนคนแรก;  ความรูอันนั ้นก็ เกิดเปนระบบศาสนาขึ้นมา,  คือ 
ความรูทางจิตใจ  ก็ปฏิบัติแกไข  แลวก็รอดตัวมาได;  ระบบนี้มันมากขึ้นๆ  เจริญ 
ขึ้นๆ  จนเปนเรื่องทางจิตใจอยางลึกซึ้ง  คือดับกิเลส  ดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง. 

 
สวนปญหาเล็กๆ  นอยๆ  ในขั้นพื้นฐาน  ที่วาเจ็บไขไดปวย,  หรือวายากจน 

หรือวาไมเมตตากรุณากัน  อยางนี้มันก็เปนระดับพื้นฐาน  ก็แกมาไดตามลําดับ;  รวม 
อยูในระบบของศาสนาดวยเหมือนกัน.  แตเมื่อไมสูสําคัญอยางนี้  เราก็ไมคอยหยิบ 
เอาสวนนี้มาพูด  บางทีก็แยกออกไป  เปนศีลธรรมแขนงหนึ่งๆ  นอยๆ  ไมใชตัว 
ศาสนาแทๆ;  สงวนเอาคําวา  "ศาสนา"  ไว  สําหรับแกไขกิเลสโดยตรง. 

 
แตอยางไรก็ดี;  ขอใหถือวา  ระบบที่มันกําจัด  ปดเปา  ความทุกข 

ยากของมนุษยแลว  จะเรียกวาศาสนาทั้งนั้น.  มีชีวิต  มีรางกาย  มีจิตใจ  มี 
อะไรอยูแลว  นั้นเปนสวนหนึ่ง  สวนที่เปนชาติ  เปนความเกิด  มีอยูแลว;  ทีนี้ถา 
ปญหานั้นเกิดขึ้น  แกปญหานั้นได  ระบบนั้นๆ  จึงเปนศาสนาขึ้นมา. 

 
ฉะนั้น  ขอให ถือเอาคํา  "ศาสนา"  เหมือนกับหลักโอวาทปาฏิโมกข : 

วา  ตั้งตนดวยการไมทําผิด  ความเลว  ความราย  ความชั่ว  ความผิด  อะไร  ไมทํา. 
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อันดับตอมา  ก็ ทําแตสิ่งที่ดี  ที่มีประโยชน  ระดับสูงสุด.  สุดทายก็วา  อยาไป 
ผูกพัน  ยึดมั่นหมายมั่น  แมแตสิ่งเหลานั้นวา  เปนตัวเรา  เปนของเรา  จิตใจมัน 
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 ข้ึนอยูกับปญหาทางจิตใจ,  เพราะเราพุทธบริษัท 
ถือวา  รูปธรรมอยูใตอํานาจของนามธรรม;  พูดใหชัดหนอยก็วา  รางกายนี้อยูใต 
อํานาจของจิตใจ.  แมพวกคอมมูนิสต  หรือพวกdialectic  materialism  เขาจะถือวา 
ไมมีใจ  ใจถามี  ก็อยูใตอํานาจของกาย;  อยางนี้ก็ตามใจ  มันเปนอุดมคติหรือ 
ความรูของเขา. 

 
ชาวพุทธ เรานี้จะถือวา  กายอยูใตอํานาจของจิตใจ;  ฉะนั้นปญหา 

ทางกาย  ก็มาขึ้นอยูกับปญหาทางจิตใจ;  ถาทางจิตใจถูกตองทางกายก็ถูกตอง;  เรา 
จึงหวังแตความถูกตองในทางจิตใจ.  ฉะนั้นเรื่องของศาสนา  มันจึงเปนเรื่องทางจิตใจ 
เพงเล็งไปยังทางจิตใจโดยเฉพาะ;  เมื่อเรา  มีการกระทําถูกตอง  ในระบบทาง 
จิตใจ  แลวรางกายก็ถูกตอง.  ใจความสั้นๆหรือบทนิยามของคําวาศาสนา  มันก็ 
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 

หรือรูปแบบ อะไรตางๆ ;  จะตองเล็งถึงระบบอันหนึ ่ง  ซึ่งยกขึ้นเปนสถาบัน 
ที่มีอํานาจหนาที่ที่จะควบคุม  ใหชาติและศาสนาสัมพันธกันไป.  เหมือนกับท่ีกลาวมา 
ตะกี้นี้วา  เราตองมีระบบของธรรมะอันหนึ่ง  ที่จะควบคุมรางกายและจิตใจ  ใหเปนไป 
ดวยกันอยางถูกตอง  คือระบบที่สาม;  มันเปนนามธรรม.  แตนามธรรมแสดงตัว 
ออกมาไมได  ฉะนั้น  จึงตองแสดงตัวออกมาทางรูปธรรม.  ฉะนั้น  ระบบควบคุมชาติ 
และศาสนา  จึงแสดงตัวออกมาทางบุคคล  ที่เราสมมติเรียกกันวาพระมหากษัตริย  จะ 
เปนตัวบุคคลก็ได,  เปนคณะบุคคลก็ได.  วาโดยหนาที ่การงานแลว  จะเปน 
โดยบุคคล,  หรือโดยคณะบุคคลก็ได,  ระบบควบคุม  อํานาจควบคุมน่ี  จะมาจาก 
ทางไหนก็ได. 

 
แตกอนนี้  เรามีสติปญญาพอที่จะแกปญหา  ก็มีระบบบุคคลคนเดียวได, 

ระบบที่มีหลายบุคคล  ทําหนาที่ปกครองประเทศ  นี้ก็เคยมีมาแลว  ตั้งแตครั้งพุทธกาล. 
แตปญหามันไมไดอยูที่วา  คนเดียวหรือหลายคน;  ปญหามันมีอยูที่วา  ทําอยางไร? 
คนเดียว ก็ตองประกอบดวยทศพิธราชธรรม,  หลายคนก็ตองประกอบไปดวย 
ทศพิธราชธรรม,  หรือจะรวมกันเปนคณะใหญเกือบหมดทั้งแผนดิน  ปกครองประเทศ 
มันก็ตองประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม. 

 
[ ตองทําความเขาใจ  "ทศพิธราชธรรม"  ใหถูก..] 

 
ตรงนี้อยากจะสอนบาลีสักนิดหนึ่ง  คือคําวา  ราช  หรือ  ราชะ  มันเกิดข้ึนมา 

ในโลกอยางไร?  ตามที่มีอยูในพระคัมภีรในพระไตรปฎก  และอยูในรูปของพระพุทธ- 
ภาษิต  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  ไมมีคนดื่มนํ้าเมา  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 เกิดระบบบัญญัติ ที่เรียกวา
เหมือนกับธรรมนูญแหงราชา  เรียกวา  ทศพิธราชธรรม. 

 
พระราชาตองประกอบดวยทศพิธราชธรรม  มีหลายขอ  คงจะเพิ่ม 

มากขึ้นๆ  จนกวาจะสมบูรณ.  ไปดูทศพิธราชธรรมแลว  ก็จะรูสึกพอใจดวยกันทุกคน 
วาคนเชนนี้เหมาะสมอยางยิ่ง  ที่จะยกเทิดทูนขึ้นไวบนหัว  เรียกวาผูที่อยูบนหัว  หรือวา 
จะเปนผูที่เปนเจาของแผนดินทั้งหมดได. 
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ขอใหไปศึกษาดูเอาเอง  รายละเอียดมันมาก  แตเขาแตงไวเปนคํากลอน 
ไพเราะมากเปนภาษาบาลี  :- 

 
ทานํ  สีลํ  ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ  มทฺทวํ  ตป 
อโกธํ  อวิหึสฺจ ขนฺติฺจ  อวิโรธนํ. 

 
นี่เปนคํากลอนแปลวา  :  พระราชาตองประกอบดวยธรรม  ๑๐  ประการนี้  : 

ทานํ  -  เอื้อเฟอเจือจาน,  สีลํ  -  มีระเบียบวินัยดี,  ปริจฺจาคํ  -  สละของเลวราย 
ในจิตใจออกอยูเสมอ,  อาชฺชวํ  -  ซื่อตรง,  มทฺทวํ  -  ออนโยน,  ตป  -  บังคับตัวได, 
อโกธํ  -  โกรธไมเปน,  อวิหึสา  -  ไมเบียดเบียน,  ขนฺติ  -  อดทน,  อวิโรธนํ  -  ไมมี 
อะไรพิรุธ  หรือตําหนิได  อพิรุธ  คือไมมีอะไรพิรุธ  ขอสุดทายของทศพิธราชธรรม. 
 

ลองคิดดูซิ  วา  ถาประกอบดวย  ๑๐  ประการนี้  แลวจะเปนอยางไร?  ควร 
จะอยูบนหัวคนทุกคนหรือไม?  แลวเขาก็ไดถือกันมาอยางนี้  ตลอดเวลากี่พันปมาแลว 
ก็บอกไมได.  แตวาถาเปนพระราชา  ก็คือเปนอยางนี้;  สถาบันมหากษัตริย 
คือเปนอยางนี้.  ดังนั้น  จึงสามารถดวย  จึงเหมาะสมดวยที่จะควบคุมชาติและ 
ศาสนา  ใหยังคงสัมพันธกันอยู ได;  แลวประเทศนั ้นๆก็อยูได  เพราะประกอบ 
อยูดวยธรรมะ  ๓  ประการ  ที่เรียกวา  "ตรียางคธรรม  -  ธรรมที่มีองคสาม"  คือ  ความ 
เปนชาติก็ถูกตอง ,  ความมีศาสนาก็ถูกตอง ,  ผูที ่จะเปนกัปตัน   ควบคุม 
สิ่งเหลานี้ใหเปนไปอยางถูกตอง  ก็มีอยู. 

 
อยามองไปในแงที ่วา  มนุษยแตงตั้งขึ้น  ดวยความโงเขลา  หรือ 

วาเอาเอง;  แตใหมองไปในลักษณะที่วา  ธรรมชาติมันบีบบังคับใหตองทํา 
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 
สูญหายไปมากมายแลว  มากมายกวาที ่เหลืออยู.  นี้ ธรรมะในฝายนามธรรม 
ก็เหมือนกัน  คือมัน  มีความถูกตองตอมนุษย  มันจึงจะเหลืออยูได,  แลวก็มี 
ความเปนมนุษยอยูได. 

 
ทีนี้  พอมาถึงยุคที่ประหลาดนี่  คือ  ยุคที่มนุษยจะไมถือธรรมะ;  แต 

ถือความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังนี่  เปนสิ่งสูงสุด  เปนพระเจาเอาเสียทีเดียว  ก็เลย 
ผลิตสิ่งที่จะยั่วคนใหมีกิเลสใหมีกิเลสรุนแรง  ใหลุมหลงอยูในสิ่งเหลานี้  คือยุค 
ปจจุบันนี้  ที่ผลิตแตส่ิงที่จะสงเสริมกิเลส.  นี่ เยาวชนของเราก็พอดีกัน  พอดีกัน 
กับที่มาพบกันเขากับสิ่งเหลานี้  จึงตกเปนเหยื่อของสิ่งเหลานี้  จึงมีความคิดนึกไปใน 
ทางที่จะทําลายระบบที่ดีอยูแลว  ที่เคยชวยใหรอดมาตลอดเวลาเหลานั้นเสีย;  เพื่อ 
ใหเขามีโอกาสที่จะไปหาสิ่งที่เขาตองการ.  กลายเปนความสุข  สนุกสนาน  เอร็ดอรอย 
ทางเนื้อทางหนัง  คือทางวัตถุ  ที่เรียกกันวา  ลัทธิวัตถุนิยม;  มีเหตุผล  มีคารม 
ชี้แจง  จนเด็กๆหลงตามไปได. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  เราไดยก ธรรมะ  ๓  ประการ  ซึ่ง เปนหลักสําคัญ 

ที่สัตวที่มีชีวิตจะรอดอยูได  เอามาพูดกัน  ใหเปนที่เขาใจกันไว.  เพราะตอไปน้ี 
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เราก็ จะเผชิญกันเขากับ.....อะไรดีละ.....ที่จะเรียกนี่;  มันไมใชธรรมะ  มันไม 
ใชวัฒนธรรม.  มันเปนอธรรม  มันเปน วินาศธรรม  ที่มนุษยในยุคใหม  หรือ 
ยุคตอไป  เขาจะสรางมันขึ้นมาดวยความโง  ดวยความหลงทางวัตถุ.  เราจะเรียกวา 
ปศาจรายแหงวัตถุนิยมดีกวา  เปนปศาจรายแหงวัตถุนิยม  ไปหลงทางเนื้อทางหนัง; 
แลวก็ไมตองมีชาติ  ไมตองมีศาสนา  ไมตองมีอะไรหมด  เพื่อวัตถุนิยมอยางเดียว. 

 
วัตถุนิยมกําลังจะครองโลก  ถาเราไมทําใหถูกตองในขอนี้  มันก็จะ 

ครองโลก;  แลวสิ ่งที ่จะทําใหทรงอยู ไดนั ้นจะหายไป  เปนไมมีชาติ  ไมมีศาสนา 
ไมมีพระมหากษัตริย  หรือไมมีอะไรที่เปนองคประกอบสําคัญๆ  สําหรับ 
จะอยูรอดได. 

 
นี้ปญหาทั่วไปมันเปนอยางนี้  ของใครก็เปนอยางนี้.  แตเดี๋ยวนี้  อาตมา 

กันเอามาพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชน;  เพราะวาการบรรยายชุดนี้  จะพูดแตเรื่อง 
เยาวชน  จึงไดตั้งหัวขอขึ้นมาวา  "เยาวชนกับศีลธรรม"  ก็จะพูดกันทุกแงทุกมุม 
ที่เก่ียวกับศีลธรรมที่จําเปนสําหรับเยาวชน  ที่กําลังจะเปนผูทําลายชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริยเสียเอง;  ใจความก็มีอยางที่วามานี้. 

 
ฉะนั้น  ความรู ที ่ถูกตอง  ในสิ ่งทั ้งสามนี ้  จําเปนอยางยิ ่ง,  กําลัง 

จําเปนอยางยิ ่ง  เราจะเรียกชื ่อวา  "ไทยตรียางคธรรม"  -ธรรมะประกอบดวย 
องคสาม  สําหรับความเปนไทย.  ตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน  คือ  ธรรมะ 
นี้เทาที ่เยาวชนควรจะทราบ   ควรจะรู.  แลวเราก็จะสามารถ  อะไรละ  เรียก 
กันวา  "ตัดไฟแตตนลม"  นี่มันจะไมเหลือความสามารถ;  ถาไปปลายลมแลว  มัน 
เขาไมได,  มันเขาไมติด,  มันก็ตัดไมได. 
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ชวยกันสะสางความหลงผิดเสียเถิด. 
 
ทีนี ้  ปญหาที ่มันเนื ่องกันอยู  ก็คือวา  เรากําลังหลงตามๆกันไป 

จนถึงกับวา  ครูบาอาจารยก็หลง เสียแลว  พูดอยางนี้ไมใชดาครูบาอาจารย;  จะพูด 
ขอเท็จจริง  วาครูบาอาจารยก็กําลังหลงไปในทางวัตถุแลว.  การศึกษาของประเทศ 
เรา  มันผิดแลว.  ทําไมจึงเรียกวาผิด?  เพราะมันไมสามารถจะควบคุมเยาวชน 
ไวได.  สอนกันอยางไร  จน เยาวชนไมรู จ ักรักชาติ?  แลวสอนกันอยางไร  จน 
เยาวชนไมรูจักศาสนา?  แลวสอนกันอยางไร  จน เยาวชนไมรูจักพระมหากษัตริย 
วาคืออะไร?  ก็เรียกวาการศึกษามันผิดแลว.  เมื่อการศึกษาผิดแลว  มันก็....ก็คิดดู 
เองเถอะวามันจะเปนอยางไร?  แลวคนไทยจะรอดอยูไดอยางไร?  ขอใหสะสางปญหานี้ 
กันเสียใหมดวยกันทุกคน,  ใหมีความเขาใจถูกตอง  สําหรับความเปนไทยนี้จะยังคงอยู. 
 

ทีนี้  ขอสรุปย้ําอีกทีวา  นี้ไมใชการเมือง.  อาตมาไมใชนักการเมือง; 
พูดนี้  ไมใชพูดเพื่อการเมือง;  แตพูดเรื่องของธรรมะ;  พูดอยางธรรมะ  พูดในแง 
ของธรรมะ  ที่จะชวยมนุษยใหรอดอยูได.  แตเผอิญมันไปเกี่ยวของกับสิ่งที่ 
เขาสมมติเรียกกันวาการเมือง  ของคนที่ไมรูจักธรรมะ;  เห็นอะไรๆ เปนการเมือง 
ไปหมด .  สวนอาตมาเห็นวา   การเมืองที ่ถูกตองนั ้นแหละคือธรรมะ ,  และ 
ไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ  เหมือนที่พูดเมื่อตะกี้. 

 
การปกครองบานเมืองนี้ก็เปนธรรมะ  การเศรษฐกิจก็เปนธรรมะ  แมแต 

การสงคราม  ก็ขอใหเปนธรรมะ  คือทําสงครามเพื่อจะรักษาธรรมะไว;  สงคราม 
อยางนั้นก็เปนธรรมะได.  เดี ๋ยวนี ้อะไร ๆ ก็ ไมเปนธรรมะ  ก็เปนอธรรม  ก็นํามา 
ซึ่งความพินาศ. 
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ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน ๓๙๙

ฉะนั้น  เร่ิมรูสึก  เริ่มรูจักธรรมะในสวนลึกนี้  ที่จําเปนนี้;  เตรียมตัวไว 
ใหพรอมกันทุกๆ คน  เพื่อ เราจะสรางเยาวชนของเราใหเปนเยาวชนที่ดี,  เปน 
อภิชาตบุตร  เปนเยาวชนที่มีธรรมะแลว;  โลกนี้ในอนาคต  ก็จะเปนโลกที่มีธรรมะ. 
ถาเยาวชนของเราเปนอันธพาลแลว;  โลกนี้ในอนาคต  ก็ตองเปนโลกของอันธพาล 
แลวก็ไมตองพูดกัน. 

 
เด๋ียวนี้คงจะยังไมสายเกินไป  หรือยังมีเวลาพอ  ท่ีจะปรับปรุงเยาวชน 

ใหเปนอภิชาตบุตร  คือใหประกอบไปดวยธรรม  เหมือนบิดามารดา,  หรือยิ่ง 
กวาบิดามารดา.  เยาวชนในอนาคตตองยิ่งกวาบิดามารดา  จึงจะสูกับสถานการณ 
ตางๆ   ได;  ธรรมะเหลานี้แหละจะชวยได.  ฉะนั้น  ขอใหสนใจสิ่งที ่เรียกวา 
"ไทยตรียางคธรรมสําหรับเยาวชน"  กันไวดวย.  โอกาสอื่นก็จะไดพูดถึงเรื่อง 
อื่นกันตอไปอีก.  โอกาสนี้ก็พูดเรื่องนี้  และก็เปนการสมควรแกเวลาแลว. 

 
อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้  เพียงเทานี้  เปนโอกาสใหพระสงฆทานสวด 

บทสาธยายพระธรรม  ที่จะเปนกําลังใจใหมนุษยทุกคน  ปฏิบัติหนาที่ของตนสําเร็จตาม 
ความประสงค. 

 
-------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๑๐- 

หินโคง  ๑๒ มี.ค.  ๒๐ 
 
 
 
 
ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน. 

 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันวันเสาร  แหงภาคมาฆบูชาในวันนี้  เปนครั้งที่  ๑๐  ยังคง 

จะบรรยายโดยหัวขอวา  "เยาวชนกับศีลธรรม"  สืบตอไป  แตจะมีหัวขอยอยเฉพาะวันนี้วา 
"ศีลธรรมแหงการตอสู  สําหรับเยาวชน". 

 
ทานทั้งหลายจะตองยอมรับรู  วาการบรรยายนี้เปนการบรรยายชุด  คือติดตอ 

กันไป;  จะตองเปนไปตามลําดับของเรื่อง  ที่จะตองกลาว.  ดังนั้น  อาจจะไมเปน 
เรื่องที่ตรงตามที่ทาน  หวัง,  หรือตั้งใจวาจะไดฟง  ขอน้ีเปนเรื่องที่ตองขออภัยดวย. 

 
๔๐๐ 
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ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน ๔๐๑

 [ คําปรารภและทบทวนไปจนถึงหนา  ๔๐๕.] 
 
การบรรยายชุดนี้  วาดวยศีลธรรมในแงมุมตางๆ  สําหรับเยาวชน,  เพงเล็ง 

เฉพาะเยาวชน;  คนแกๆที่นั่งอยูที่นี่บางคน  จะเบื่อฟงเต็มทีแลวก็ได  เพราะมัน 
เปนเรื่องของเยาวชนไปเสียหมด.  แตแลวเราก็ไดทําความเขาใจกันเปนพิเศษอยางหนึ่ง 
วา  คําวา  "เยาวชน"  นั้น  หมายถึงยังเยาอยูดวยความรู  ไมไดเอาอายุเปนประมาณ 
จึงมีเยาวชนที่หัวหงอกแลวก็ได  ฟนหักแลวก็ได;  ถายังไมรูสิ่งที่ควรจะรู  ก็ยังจัดวา 
เปนเยาวชนอยูนั่นเอง.  ดังนั้นขอใหทาน ตั้งใจจะฟง  เรื่องที่ยังไมรู  ก็แลวกัน. 

 
อีกอยางหนึ่ง  คนแก ๆ  จะตองคิดวา  เรามีลูกมีหลาน  ซึ่งเราจะตองอบรม 

สั่งสอน  เพราะฉะนั้น  เราก็จะ ตองฟงเร่ืองที่เหมาะสําหรับลูกสําหรับหลาน  ไวสําหรับ 
อบรมเขาตอไป  เพื่อเปนการสรางเยาวชน  ชนิดที่เรียกวาอภิชาตบุตร  คือเยาวชน 
ที่ดีกวาบรรพบุรุษนั่นเอง.  ดังนั้น  คนแกๆ ก็ควรจะฟงเรื่องของเด็กๆ  เพื่อจะเอาไป 
อบรมเด็กๆ  ใหสําเร็จประโยชน  ตามที่จะทําไดอยางไร. 

 
อีกประการหนึ่งนั้น  ทานจะตองทํา  ใหตัวเองสามารถ  ถึงกับจะอบรม 

ลูกหลานของคนอื่นๆใหดีดวย.  เรามีลูกเด็กๆ  เต็มไปหมด;  ที่ไมใชลูกหลานของ 
เราก็มี.  แตวาเด็กๆ นั ้นเขาก็มีความสัมพันธกัน;  ถามีเด็กไมดีอยู ดวย  ก็จะ 
ทําใหลูกหลานของเราพลอยไมดีไปดวย.  เราจะตองรับผิดชอบ  ถึงขนาดที่วา 
จะตองอบรมเด็กๆ ทั่วๆไป;  มิฉะนั้นแลว  จะมีเด็กอันธพาล  ที่มาทําลายลูกหลาน 
ของเราเสียหมด.  เพียงเทานี้ก็พอจะมองเห็นไดแลววา  เราจะตองสนใจเรื่องของลูก 
เด็กๆ  หรือเยาวชน;  ถามิฉะนั้นแลว  อนาคตของมนุษยเรา  ก็จะตกต่ํา  หรือเสื่อม 
ทราม  หรือสูญสิ้นไป;  เพราะมีแตคนที่ไมมีศีลธรรม. 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๔๐๒

พึงเตือนใจวา  เรื่องที่บรรยายนี้เปนศาสนา  ไมใชการเมือง. 
 
ทีนี้  อยากจะใหทราบตอไปอีกวา  เรื่องที่กําลังพูดอยางนี้  ไมใชเรื่อง 

การเมือง;  แมจะใชคําวา  "ตอสู"  ตอสู  อยางนี้  ก็ไมใชเรื่องการเมือง.  ขออยา 
ไดเขาใจผิด  มีคนแกๆ เขาใจไปวา  เดี๋ยวนี้อาตมาพูดเรื่องการเมืองหมดแลว;  ไมได 
พูดเรื่องธรรมะเลย.  นี้เปนไปไมไดเพราะวาแมแตการเมือง  ถาทําใหดี  มันก็เปน 
ธรรมะดวยเหมือนกัน;  การอบรมเยาวชนใหสามารถตอสู  ทุกอยางที ่เขาจะ 
ตองตอสูนั้น  มันเปนเรื่องของศาสนา;  ไมใชเรื่องการเมือง. 

 
คําวา  "ตอสู"  หมายถึง  หนาที ่ที ่ท ุกคนจะตองกระทํา.  ขอใหมอง 

ใหกวางถึงขนาดที่วา  ชีวิตนี ้มันเปนการตอสูอยูในตัวมันเอง  ตั้งแตตนจนถึง 
ที่สุด;  เมื่ออยูในทองแม  จะตองตอสูอยางไรบาง  ถาไมเขลาเกินไป  ก็พอจะนึกออก. 
แมวาเมื่อเราอยูในทองแม  เราไมรูสึก  แตเราก็พอจะสังเกตเห็นตอมา  เมื่อเราเปนมารดา 
เสียเอง  คือวามองเห็นลูกทารกในครรภ  มันจะตองตอสูอยางไร  โดยธรรมชาติ. 
คลอดออกมาแลว  ก็ตองตอสูทุกอยางทุกประการ;  อยางนอยที่สุดก็เรื่องโรคภัยไขเจ็บ 
แลวก็ตอสูเรื่อยๆ  มา  จนเปนคนหนุม  คนสาว  คนแก  คนเฒา  เขาโลงไป  ก็ยังมี 
การตอสู.  เพราะฉะนั้น  ขอใหรูจักคําคํานี้ใหเปนพิเศษ  ใหเต็มตามความหมาย. 

 
เดี๋ยวนี้เราจะพูดถึง  การตอสูทางศีลธรรม  ตอสูโดยศีลธรรม  แลวมา 

เรียกเสียใหมวา  "ศีลธรรมแหงการตอสู";  จะพูดใหเห็นชัดวา  แมแตการตอสู 
ก็เปนศีลธรรม.  ถามีการตอสู  ก็ตองตอสูดวยศีลธรรม.  เพราะเหตุนี้เอง  พุทธ- 
บริษัทเราทุกคน  ตองรูจักสิ่งนี้  และตองพยายามใหเยาวชนของเรามีศีลธรรม. 
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ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน ๔๐๓

ขอใหดูใหเห็นชัดวา  การแกปญหาทุกชนิด  และทุกระดับ  ไมมีอะไร 
ที่ไมเกี่ยวกับศีลธรรม  เพราะคําวา  "ศีลธรรม"  มีความหมายกวางอยางครอบ 
จักรวาล;  ดังที่ไดกลาวมาแลว  ในการบรรยายครั้งตนๆ  วาศีลธรรมคือสิ่งที่ทําความ 
ปกติ  เมื่อทุกอยางเปนปกติ  มีความสงบสุข  ก็เรียกวาศีลธรรมทั้งนั้น.  ปญหาทั้งหลาย 
เกิดขึ้น  เพื่อทําความไมปกติ;  การแกปญหาเหลานั้นได  ก็เพื่อทําความปกติ; 
เพราะฉะนั้น  กิริยาอาการของการแกปญหานั้น  ยอมจะเปนศีลธรรมอยูในตัว 
มันเอง.  แมที่สุดเรื่องเล็กๆ  นอยๆ  วา  จะกินอาหารอยางไร,  จะอาบน้ําอยางไร, 
จะถายอุจจาระปสสาวะอยางไร,  ใหเปนปกติ  นี่ก็ยังเปนศีลธรรม;  ไมตองพูด 
ถึงการตอสูกับกิเลส;  จึงหวังวา  ทานทั้งหลายคงจะเขาใจวา  การตอสูนั้นเปนสิ่งที่ 
จําเปน. 

 
ทีนี ้  เราอยากจะใหเยาวชนของเรา  ไมโงเขลาในการตอสู  เราจึง 

พูดกันถึง เรื ่องนี ้  คือ  การตอสู อยางมีศีลธรรม ,  หรือเพื ่อศีลธรรม ,  หรือโดย 
ศีลธรรม,  และสําเร็จเปนศีลธรรมคือมีความสงบสุข. 

 
อยางไรก็ดี,  เราตองทบทวนถึงขอความที่กลาวมาแลว  ในครั้งกอนๆทุก 

คราวไป;  เพราะเหตุวา  มันเปนเรื่องท่ีเนื่องกัน.  ในครั้งที่แลวมา  เราไดพูดถึง 
เรื ่องอะไร  ขอใหคิดดูใหม;เราพูดถึงเรื ่อง  ตรียางคธรรม  สําหรับเยาวชนที่ 
เปนชนชาติไทย,  ชนชาติไทยตองมี  "ตรียางคธรรม"  คือธรรมที่ประกอบไปดวย 
องค  ๓  ประการ  เพื่อความเปนไทย.  นี้ก็มีวี่แวว  หรือความหมายแหงการตอสูอยู 
ในตัว.  การที ่จะมีชาติไทยอยู ได  มันตองเต็มไปดวยการตอสู ;  การตอสู นั ้น 
ตองประกอบไปดวยคุณธรรม  หลายอยางหลายประการ,  ประกอบไปดวย 
วิธีการ  หลายอยางหลายประการ  จึงตองพูดกันใหเพียงพอ. 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๔๐๔

ตรียางคธรรม  ที่พูดมาแลว  เล็งถึง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
ซึ่งเดี๋ยวนี้กําลังพูดถึงกันอยูมากทีเดียว;  เพราะมีการกระทําที่ผิดพลาด  เกี่ยวกับสิ่ง 
ทั้งสามนี้  มาตลอดเวลา  จนเยาวชนของเราไมรักชาติ,  หรืออยากจะไมมีชาติ; 
หรือวาเยาวชนของเราเกลียดศาสนา  เห็นศาสนาเปนยาเสพติด  หรืออะไรทํานองนี้ไป; 
และเยาวชนสวนหนึ่ง  ก็ไมยอมรับสถาบันกษัตริยวาเปนสิ่งที่จําเปน. 

 
นี่ขอใหคิดดูเถอะวา  มันจะเกิดอะไรขึ้น;  ดังนั้น  เราจึงตอง  พูดกันถึง 

เรื ่องนี ้  หรือ สิ่งทั ้งสามนี ้  ซึ่งมีความหมายแหงการตอสู,  และเปนปจจัยแหง 
การตอสู  เพ่ือความมีอยูแหงชนชาติไทย. 

 
นี้เปนเรื่องกลาวอยางรวมๆวา  ชนชาติไทยจะตองอยู  อยูก็ตองอยู 

ดวยการตอสู  การตอสูก็ทําใหถูกตองในสิ่งท่ีควรจะทํา;  อยางนอยก็ในสิ่งทั้งสาม 
ที่เราเรียกกันวา  สถาบันของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มีรายละเอียดที่พูดถึง 
แลว  ในการบรรยายครั้งที่แลวมา.  แตในครั้งนี้ เอยถึงเรื่องนี้อีก  ก็เพราะวา 
เปนปจจัยแหงการตอสู. 

 
เพื่อจํางาย  อยากจะสรุปใหเปนคํากลอน  คงจะมีประโยชนบาง  คํากลอน 

นี้จะวา  ดังตอไปนี้  :- 
 

มีชีวิต มีใหดี ตองมีชาติ 
ชาติวิลาส นั้นตองมี ศรีศาสนา 
สองนั้นจะดี ตองมีธรรม  - ราชา 
เปนหัวหนา และตัวอยาง ทุกอยางไป. 
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ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน ๔๐๕

ประเทศชาติ เหมือนรางกาย ใหคิดดู 
ไมมีกาย ใจจะอยู อยางไรได 
ศาสนา นั้นเหมือนใจ ฝายนามกาย 
ไมมีใจ ก็เหมือนตาย ซากกายนอน. 
 

มหากษัตริย เหมือนสติ และปญญา 
ที่บัญชา กายและใจ ใหเปนสมร 
รวมกันไป คลายกับงาน สหกรณ 
ไมมวยมรณ ไทยเจริญ เกินเปรียบเอย. 
 
ใจความสําคัญ วา  :  ชาติ นี้มัน เหมือนกับกาย,  ศาสนาเหมือนกับใจ, 

มหากษัตริยผูทําความสัมพันธใหส่ิงทั้งสองนี้  เนื่องกันเปนสมร.  "สมร"  นั้นลูก 
เด็กๆ ก็รู  ในปทานุกรมแปลวา  "รวมตายดวยกัน".  ถากายกับใจเปนสมรกัน 
คือรวมกิจกรรมทุกอยาง,  รวมเปนรวมตาย  รวมอะไรอยู  มันก็อยูได.  นี้ชาติ 
เหมือนกาย,  ศาสนาเหมือนใจ,  พระมหากษัตริยผูทําใหสิ่งทั้งสองนี้สัมพันธกัน 
ในฐานะที่เปนหัวหนาและเปนตัวอยางในทุกกรณี.  เมื่อคนเขาใจเรื่องนี้  ก็จะเห็นได 
วา  นี้คืออุปกรณแหงการตอสู  อยางสูงสุด;  ความที่จะคงอยูได  ไมสูญสลายไป 
เพราะทําถูกในเรื่องนี้.  รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งทั้งสามนี้  พูดแลวในการบรรยาย 
ครั้งกอน;  แตนี้อางมาในที่นี้อีก  ก็เพื่อเปนการทําใหมันเนื่องกันมา  ในเรื่องของ 
การตอสู. 

 
 

....            ....            ....            .... 
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 ( เร่ิมบรรยายตามหัวขอแหงการบรรยายครั้งนี้.) 
 
ทีนี้ก็จะไดพูดถึง  ศีลธรรมแหงการตอสู.  จะขอทบทวนวา  ทําไมเรียก 

การตอสูวาศีลธรรม  หรือเรียกศีลธรรมวาการตอสู? 
 
ศีลธรรม ในความหมายนี้  คือ  เหตุแหงความปกติ;  เราไมมีความ 

ปกติ  เราตองตอสูเพื ่อความมีปกติ;  การกระทําอยางนั ้น   เรียกวาศีลธรรม 
ในฐานะเปนเหตุแหงความปกติ. 

 
ทําไมศีลธรรมเปนการตอสู?  เพราะวาเปนการที่ตองประพฤติ  ตองกระทํา; 

หรือสวนมากก็เปนเรื่องที่ตองฝนใจกระทํา.  เพราะวากิเลสมันชักชวน  แตในทางที่ 
จะใหทําชั่ว  ความมีศีลธรรมตองฝนกิเลส  ตองตอสูกับกิเลส  หรือเพื่อจะฆา 
กิเลสเสียในที่สุด.  นี้จงมองดูศีลธรรมในความหมายที่วา  เปนการตอสู. 

 
การกระทําของมนุษยทุกอยาง  ลวนแตกระทําเพื ่ออยู รอด ;  ไป 

คิดดูเถอะ  ไมวาการกระทําอะไรละ  ถาถูกตองตามที่มนุษยควรจะทําแลว  มันจะเปน 
การกระทําเพื่อใหอยูรอดทั้งนั้น  :รอดในหลายๆชนิด  ในหลายๆระดับ.  ดังนั้น 
จึงไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม;  เพราะมนุษยนี่มันเคลื่อนไหวไปเพื่อการอยูรอด. 

 
ถามันเปน  เรื่องผิด  เปนเรื่องชั่วของคนพาล  มันก็ตองถือวา  เปน 

ศีลธรรมของคนพาล ;  แตเรายอมรับไมได  เราไมเรียกวา  "ศีลธรรม"  เราเรียก 
วา  "อธรรม".  ขอน้ีมันเนื่องดวยสัญชาตญาณ  ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายตองตอสู 
เพื่อความอยูรอด;  เราจึงมีสัญชาตญาณแหงศีลธรรมคือการตอสูเพื่อความอยูรอด. 
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ดูความหมายของคําวา  "ตอสู". 
 
ทีนี้  จะดูถึง  ความหมายของคําวา  "ตอสู";  คําวาตอสูมันก็มีหลาย 

แบบ  :  ตอสูที ่ ไมประกอบดวยธรรม  ก็มี,  ตอสูที ่  ประกอบดวยธรรม  ก็มี; 
ยกตัวอยาง  เชนวาการตอสูทางการเมือง  การตอสูแบบการเมือง  มันก็มีการกระทบ 
กระทั่ง  กระเทือน  ไปหมด,  จนกระทบแมแตกับรัฐบาลของประชาชนนั้นเอง.  ดูแลว 
ก็นาระอา  สําหรับการตอสูแบบการเมือง. 

 
แตถามันเปน  การตอสูแบบธรรมะ  มันไมเปนอยางนั้นเลย.  มันไม 

กระทบ  มันไมกระทั ่ง  มัน ไมกระเทือนในระหวางบุคคล;  และจะยิ ่งไปกวานั ้น 
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. 

 
เดี๋ยวนี้  เราทําผิดกันในเรื่องนี้  เพราะวา  "เมาการเมือง"  จะทําอะไรก็เปน 

การเมืองไปเสียหมด;  มันก็เปนการตอสูแบบการเมือง  ตอสูกับขาศึก.  ยกตัวอยาง 
เหมือนกับการปราบผูกอการราย  ที่กําลังทําอยูทั่วไปในเวลานี้  ถาเราทําแบบการเมือง 
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ก็เห็นเขาเปนขาศึก;  ตางฝายตางเปนขาศึก  มุงรายตอกัน;  แลวก็จะฆากันให 
วินาศ. 

 
แตถา จะตอสูก ันแบบธรรมะ;  ก็เปลี่ยนรูป  เปนวา  เขาก็เปนคน 

ในครอบครัวของเรา  ที่เผอิญมีความคิดผิดเห็นผิดไปชั่วขณะ.  มีเร่ืองมีราวเกิดขึ้น 
เราก็ไมถือวา  เขาเปนขาศึก;  แตจะถือวาเขาเปนคนในครอบครัว  ที่กําลังเขาใจผิด 
จะตองดึงกลับมา  สูความเขาใจถูก. 

 
การทะเลาะวิวาทนั้น  มันมีกันไดแมในครอบครัว;  สามีภรรยาก็ยัง 

ทะเลาะวิวาทกัน;  อยางมากมีถึงกับวากีดกัน  คือเอาเปนเอาตายตอกันและกันทีเดียว. 
แตแลวมันก็ยังกลับคืนดีกันได;  เพราะมันเปนการวิวาทในครอบครัว.  ทีนี้ใน 
สังคมเราก็ควรจะคิดอยางนั้น  ในโลกนี้เราก็ควรจะคิดอยางนั้น  วา โลกนี้มันเปน 
ครอบครัวใหญ;  ทําความเขาใจกันเสมอไป  เหมือนกับวาคนในครอบครัว  เราก็ 
ไมมีขาศึก  ที่จะตองประหัตประหารกัน;  มีแตคนที่เกิดความเขาใจผิดกันบางครั้ง 
บางคราว  แลวก็ทําความเขาใจกันเสีย. 

 
นี่เราไปตั้งใหเขาเปนขาศึก  มันก็เกิดขาศึกขึ้นมา  ก็ไดรบราฆาฟนกัน; 

ฉะนั ้น  อยาไปหาวาใครเปนขาศึก.  แตจะคิดวา  เขาเปนเพื ่อนของเรา  ที ่เผอิญ 
มีความเขาใจผิด  ดวยเหตุบางอยางบางประการ  ในบางครั้งบางคราว;  ก็รีบทําความ 
เขาใจกันเสีย  เรื่องมันก็จะไมลุกลามกันไปมากมาย  จนถึงกับวินาศดวยกันทั้งสองฝาย. 
นี้เปนตัวอยางของการตอสูทางการเมือง,  กับการตอสูทางธรรมะ. 
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เดี๋ยวนี ้  เราอยากจะใหเยาวชนของเรา  รูจักการตอสูทางธรรมะ 
ที่เรียกวา  ศีลธรรมแหงการตอสู. 

 
การตอสูนี้  มีมากมายหลายแบบ  แตในที่สุดก็แยกออกไดเปน  ๒  แบบ; 

คือวา  สูกันอยางธรรมะ  หรือวา  สูกันอยางกิเลส;  การกระทําสองอยางนี้  ยอม 
จะตองกันลิบลับ.  เดี๋ยวนี้เราจะแนะนําเยาวชนของเราโดยหวังวา  จะใหเขาเปน 
อภิชาตบุตร  คือทําอะไรดีหรือถูกตองยิ่งกวาบรรพบุรุษย่ิงๆ  ขึ้นไป  จึงไดแนะวิธี 
การตอสูในทางธรรมะ  เทานั้น. 

 
การตอสูทางธรรมมีทั้งภายในและภายนอกตัวเอง. 

 
ทีนี้เม่ือพูดถึง การตอสูทางธรรมะ แลว  มันก็ยังตองแบงใหเขาเขาใจชัด 

เจนวา  มันมี การตอสูภายใน  และ  การตอสูภายนอก.  คําวา  "ภายใน"  หมายถึงใน 
ตัวเรา  ก็มีเรื่องที่ตองตอสู,  "ภายนอก"  หมายความวา  มีอะไรหรือใคร  ที่อยูนอก 
ตัวเราที่จะตองตอสู. 

 
ทีนี ้  จะพูดกันถึง การตอสูภายใน กันกอน,  ตอสูภายใน  เรียกวา 

ตอสูกับตัวเอง  หรือตอสูกับชีวิต.  ตอสูกับตัวเองนั้น  ฟงแลวก็นาขัน;  วาทําไม 
ตัวเองเกิดเปน  ๒  ตัวขึ ้นมา.  ที ่จริงมันก็เปนอยางนั ้น;  ตัวเองฝายต่ํา  คือกิเลส 
ก็มี,  ตัวเองฝายสูง  คือความรูสึกผิดชอบชั่วดี นี ้  มันก็มี.  มันเกิดเปนตัวเอง 
หรือตัวกูขึ้นมา  ๒  ตัว;  ก็ตองตอสูกัน.  ถาตัวเองฝายชั่วชนะ  มันก็ทําชั่ว  มันก็ 
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วินาศ ;  นี ้เราไมต องการ .  เราตองการใหต ัวเองฝายดีม ันชนะ ;  แลวก็ 
ประสบความสําเร็จ  ตามความหมายของความรอดของมนุษยเรา. 

 
ที่วา  "ตอสูกับชีวิต"  นี้  มีใจความสําคัญวา  ชีวิตมีวิวัฒนาการ,  มี 

วิวัฒนาการนั้นควบคุมยาก;  มันจะวิวัฒนไปแตตามสัญชาตญาณ  คือไมดีขึ้น  หรือ 
บางทีก็จะเลวลง  ฉะนั ้น  จึง ตองมีการตอสู  คือปรับปรุงใหชีวิตนั ้นมันเปนไป 
ในทางที่ดีขึ้น. 

 
หรือจะพูดอยางภาษาชาวบานธรรมดาก็ได  วาการมีชีวิตอยูในโลกนี้  มันยาก 

ลําบากเหลือเกิน;  อยางนอยมันก็ตองหากิน  แลวมันก็หาไดดวยความยากลําบาก 
มันจึงตองตอสู  ใหรอดอยูได.  หรือจะมองดูอีกทางหนึ่งวา  ชีวิตนี้มันมีปญหาอยู 
ตลอดเวลา  มันก็ตองแกไข;  อยางนี้ก็เรียกวา  เปนการตอสูภายใน  คือเปนการ 
ตอสูกับตัวเองหรือชีวิต. 

 
พิจารณาดูการตอสูภายในสําคัญกวาภายนอก. 

 
สิ่งที่จะตองดูไป  ก็ตองดูใหเห็นวา  การตอสูภายในนี้  สําคัญที่สุด; 

สําคัญกวาการตอสูภายนอก  เพราะเหตุไร?  เพราะเหตุวา  ถาชนะในภายในแลว 
จะงายดายในการที ่จะชนะในภายนอก.  เราทําอะไรใหสําเร็จไมได;  เพราะ 
บังคับตัวเองไมได.  เมื่อตัวเองก็บังคับไมไดแลวจะไปบังคับคนอื่นอยางไร.  เอา 
ชนะตัวเองไมไดแลว;  จะเอาตัวเองไหนไปชนะคนอื่น. 
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ดังนั ้น  ตองบังคับตัวเองได,  ตองชนะตัวเองได,  นี้เรียกวาชนะ 
ภายใน.  การตอสูในภายในจึงสําคัญหรือจําเปน  กอนการตอสูภายนอก;  ชนะการ 
ตอสูภายในแลว  ก็ชนะการตอสูภายนอกได  โดยอัตโนมัติดวยซ้ําไป  หรืออยาง 
นอยก็โดยงายดาย .  นี ้ขอใหสนใจ   ทําสงคราภายใน   ใหเสร็จสิ ้นเสียกอน ; 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทําสงครามกับสิ่งที่เรียกวากิเลส. 

 
เดี๋ยวนี้  เราจะดูใหหมดจดสิ้นเชิง  เราก็จะ แบงแยกการตอสูในภายในนี้ 

ออกเปน  ๒  ชนิด  คือ  การตอสูทางกาย  หรือทางวัตถุ  นี่ชนิดหนึ่ง,  แลวก็  ตอสู 
ทางจิตหรือทางวิญญาณ  นี่อีกชนิดหนึ่ง. 

 
เม่ือพูดถึง  การตอสูทางกาย  ทุกคนก็พอจะมองเห็นได  วารางกายของเรานี้ 

จะตองทําอะไรบาง?  อยางนอยที่สุด  เราจะตองบริหารกาย  ใหมันรอดชีวิตอยูได; 
นี้ก็เปนการตอสูอยูแลว. 

 
เราขี้เกียจจะทํา  ใหมันเหน็ดเหนื่อย  แตแลวมันก็ตองทํา;  นั่นแหละ 

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  การอะไรก็ตาม;  เพื ่อดํารงชีวิตอยูได 
นั้นก็เรียกวาอาชีพได;  ตอสูทางกายก็คือวา  โดยพื้นฐานแลว  ทําใหดํารงชีวิตอยู 
ไดทางกาย. 

 
เรายังมีโรคภัยไขเจ็บ  แยกออกไปอีกสวนหนึ่งวา  เรายังมีอุปสรรค  เชน 

โรคภัยไขเจ ็บ ;  เราก็ ตองตอสู  เพื ่อจะชนะอุปสรรค   เชน   โรคภัยไขเจ ็บ . 
คนเปนอันมาก  ก็ไมคอยมีความรูหรือสติปญญา  เกี่ยวกับเรื่องนี้;  เพราะฉะนั้น 
เขาจึงตองตายไปไมใชนอย  เพราะการเอาชนะโรคภัยไขเจ็บไมได  ทั้งที่มันควรจะได 
คือมันไมยากลําบากหรือวาสูงสุดเกินไป. 

 
แตแลวเขา  ไมรูจักตอสู  จึงไมอาจจะเอาชนะได.  ที่เลวมาก  ก็ยัง 

เปนหิด  เปน  เหา  เปนขี้กลาก  เปนอะไรอยูอยางนี้;  เรียกวามันไมมีความรูในการ 
ตอสูเอาเสียเลย;  และเรายังมีการกระทําทางกาย  ที่ตองทําใหเหมาะสมอยางอื่นอีกทุก  ๆ
อยาง.  รวมความแลว  เปนการ  ตอสูในทางกาย ;  เมื ่อตอสูได  ก็มีศีลธรรม 
ในขอน้ี  ในสวนนี้. 

 
เราจะใหลูกเด็กๆ  ของเรามีศีลธรรม  ในขอน้ี  โดยที่ไมตองบกพรอง  ลูก 

เด็กๆ  ของเราขี้เกียจบาง  เห็นผิดบาง  ก็ทําผิดในเรื่องนี้;  จึงนับวาเปนเรื่องหนึ่งที่จะ 
ตองสนใจ  ชวยเหลือใหเขาทําถูก.  นั้นเปนเรื่องทางกาย;  ยังไมสําคัญเทากับ 
เรื่องทางจิต. 

 
การตอสูภายในตองแยกเปนทางจิต,  ทางวิญญาณ. 

 
ทีนี้  เราก็มาถึง  การตอสูทางจิต.  การตอสูทางจิตนี้  ขอแยกออกเปน 

๒  ชนิด,  หรือ  ๒  ระดับ.  พวกเราที่นี่  เคยใชคําวาทางวิญญาณมาจนเคยชินแลว; 
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พวกอื่นเขาไมเขาใจก็มี.  ดังนั้นสําหรับพวกเราที่นี ่  ก็พูดไดงายๆ วา  การตอสู 
ทางจิต  และ ทางวิญญาณ. 

 
การตอสูทางจิต  นี้  มี  ๒  ชนิด  ๒  ระดับ  อยางนี้;  ถาไมเรียกอยางนี้ 

แตจะเรียกใหคนทั่วๆ ไปท่ีอื่นเขาเขาใจไดทันทีดวย;  เราก็จะเรียกเสียใหมวา  การ 
ตอสูทางจิตนั้นมี  ๒ อยาง  :  ๑.  การควบคุมจิต  ๒.  การควบคุมกิเลส.  บางคน 
จะสงสัยวา  จิตกับกิเลสนี่  มันเปนอันเดียวกันหรือเปลา?  ที่จริงไมใชอยางเดียวกัน 
จะอธิบายใหฟง  แลวก็จะเห็นไดเอง. 

 
การควบคุมจิต  นั้นนะ  เราทําใหจิตเทานั้นแหละ  มันปกติ  ใหเปน 

จิตที ่ปกติ;  อยาเป นจิตที ่ฟุ งซ าน   หดหู   หรือวาไรสมรรถภาพ .  ควบคุมจิตให 
มีสมรรถภาพ,  ควบคุมจิตใหมีอนามัยทางจิต;  นี้เรียกวาปญหาทางจิต. 

 
ทีนี้  ควบคุมกิเลสนั้น  หมายถึง  ราคะ  โทสะ  โมหะ  แลวแตจะเรียก. 

กิเลสทั้งหลายเหลานี้มันมีได  แมแกจิตที่มีอนามัยดี;  แมเราจะมีจิตเขมแข็ง  มีสมรรถ- 
ภาพ  มีอะไรก็ตามเถอะ  จิตชนิดนั้นยังมีกิเลสได.  ถามีกิเลสแลว  มันก็เปนทุกข 
เปนรอนไปหมด;  ฉะนั้นจึงตองควบคุมกิเลสของจิตอีกทีหนึ่ง  อยางหลังนี้แหละเรียก 
วา  ทางวิญญาณ. 

 
ตอสูทางจิต  ทําใหจิตมีอนามัยของจิต  มีสมรรถภาพของจิต; 

สวน  ตอสูทางวิญญาณนั้น  ทําไมใหมีกิเลสเกิดขึ้นแกจิต. 
 
ถาเยาวชนลูกเด็กๆ ของเรา  เขาไมรูจักมองอยางนี้;  ก็ตองพยายามให 

เขารูจักมองอยางนี้.  เขามักจะรูสึกคลุมๆ  คลุมเครือ  คลุมๆ  กันไปหมด  วา  ตัวกู, 
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ตัวกูตองการอะไร  ก็ตองเอาใหได  ก็ตอง ตอสูไปตามที่กูอยากจะได;  อยางนี้มัน 
ก็มีแตทางที ่จะผิด.  และแมวา  เขาอยากจะได  เขาก็ยังไมได;  เพราะเขาไมมี 
จิตที่ประกอบไปดวยสมรรถภาพ  ในที่สุดก็ตองเรียนทางลัด.  เรียนทางลัด  ก็คือไป 
ทําชั่ว,  ไปหาความชั่ว,  ใชความชั่วเปนที่พึ่ง. 

 
วิธีการตอสูภายในทั้งทางจิต,  วิญญาณ. 

 
ทีนี้  จะพูดถึง  การตอสูในกรณีนี้  นั้นจะตองทําอยางไร?  ในชั้นแรก 

จะพูดไวเปนหลักทั ่วๆ ไปกอน   วา การตอสูใดๆ ก็ตาม   มันมีคู ของมันเปนคู ๆ 
ที ่จะ  เปนคู ปรับ  เราก็จะเรียกวาธรรมสัจจะ,  ธรรมสัจจะ  -ตัวแทตัวจริงแหง 
ธรรม   เฉพาะกรณี,  เฉพาะกรณี. 

 
อุปสรรคหรือปญหาหรือศัตรู  มันมีอยูอยางไร;  มันก็มีธรรมสัจจะท่ีจะ 

เปนคูปรับแกปญหานั้น  เปนคูๆ ไป;  เราจึงเรียกวาธรรมสัจจะเฉพาะเรื่อง.  เชน 
วา  รางกายไมมีอนามัย  ก็มีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องนั้น  ก็ทําใหรางกายมีอนามัย.  ไป 
ศึกษาดู  เขามีตํารับตํารา  มีหลักเกณฑอะไรที่แนนอนอยูแลว. 

 
ถาเราควบคุมจิตไมได  คือจิตไมเปนสมาธิ  ไมปลอดโปรง  ก็มีธรรมสัจจะ 

สําหรับเรื่องนั้นอยูแลว;  คือวา  จะฝกสมาธิอยางไร  ใหจิตนี้บริสุทธิ์  ใหจิตนี้ตั้งมั่น 
ใหจิตนี้วองไวตอหนาที่การงาน  ก็มีธรรมะสัจจะโดยตรง  เพื่อจะตอสูในเรื่องนี้. 

 
ทีนี้  ถาจิตมันหนักอยูดวยกิเลส  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ก็มีธรรมสัจจะ 

คือระบบปญญา  หรือ วิปสสนา  เพื่อใชในการตอสู  เพื่อแกปญหานั้นๆ  ได  สืบ 
ตอไป. 
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ทั้งหมดนี้เปนการตอสูภายใน  มีธรรมะสัจจะเฉพาะเรื่อง  ซึ่งพวกเราก็ไดยิน 
ไดฟงกันมาแลว  แทบจะทุกเรื่อง  ถาไมลืมเสีย;  ในที่นี้ไมมีเวลา  จะเอารายละเอียด 
นั้นมากลาวกันอีกเพราะเราตองการจะพูดแตเรื่องการตอสู. 

 
เปนอันวา  การตอสูภายใน  สรุปความไดวา  ตอสูกับตัวเอง  หรือ 

ตอสูกับชีวิต  สําคัญที่สุด;  ตองทําใหเสร็จกอน  แลวจึงจะตอสูภายนอกได,  คือ 
วา  ภายในนี้ตองทําใหดีทั้งทางกาย  ทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณ. 

 
พิจารณาการตอสูภายนอกไดแกธรรมชาติกับบุคคล. 

 
ทีนี้  ก็มาถึง  การตอสูภายนอก  ซึ่งก็มีเรื่องราวหลายอยางหลายประการ 

อยูเหมือนกัน. 
 
คําวา  "ภายนอก"  หมายถึงนอกกาย  หรือนอกตัวตน  นอกตัวกูนี้  นอก 

ออกไปขางนอก.  การตอสูภายนอก  ก็ควรจะแบงออกเปน  ๒  ชนิด  อยางเดียวกันอีก 
คือตอสู ก ับ  ธรรมชาติ อยางหนึ ่ง,  แลวตอสู ก ับคนบุคคล   หรือมนุษยดวยกัน 
นี้อยางหนึ่ง. 

 
จะพูดถึง  ตอสูกับธรรมชาติ กอน  เราเกิดมาในโลกนี้  ก็อยูในทามกลาง 

ของธรรมชาติ  ที่แวดลอมตัวเรา;  ทุกคนก็มองเห็น  วาอะไรมันแวดลอมตัวเราอยู 
ที่เปนธรรมชาติ  นับตั้งแตดินฟาอากาศ  กระทั่งตนไม.  อยางที่เรานั่งอยูที่นี่  ก็เต็ม 
ไปดวยตนไม;  แตมันไมสําคัญ   เทากับวา  ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
ที่มีอํานาจเหนือชีวิตของคนและสัตว. 
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ใครๆ ก็พอจะนึกออกวา  เราอยูในโลกนี้  ภัยที่เกิดจากธรรมชาตินั้น  มีอะไร 
บาง?  มีพายุก็มี  มีน้ําทวมก็มี  มีแผนดินไหวก็มี;  มีความเปลี่ยนแปลงในทาง 
ธรรมชาติ  จนเกิดความเจ็บไขกันทั้งบานทั้งเมืองก็มี.  นี่ก็เรียกวา  ธรรมชาติที่ 
แวดลอมนั้น  เกิดเปนปญหาขึ้นมา;  ถามันเปนมากกวาปญหา  มันก็ตองถือวา 
เปนขาศึก.  เราก็ตองตอสูเหมือนกัน,  ตอสูอยางที่เปนปญหานั้น  เรียกวามันไม 
รุนแรง;  แตถาตอสูอยางเปนขาศึก  แลวมันก็ถึงเปนถึงตายได. 

 
วิธีการตอสูกับธรรมชาติ. 

 
ท่ีเกี่ยวกับ  ธรรมชาติ  น้ี  ก็พอจะแยกออกไปได  เปน  ๒  อยางอีกเหมือนกัน 

คือ ธรรมชาติชนิดที่พอจะอยูในอํานาจของเรา  คือเรา แกไขได  นี้อยางหนึ่ง,  และ 
ธรรมชาติชนิดที่ไมอยูในอํานาจของเราเสียเลย  คือเรา  ควบคุมมันไมได  บังคับมัน 
ไมได.  เชน  ถามันจะมีแผนดินไหว  อะไรนี ้  เราบังคับมันไดเมื ่อไร.  เราก็ตอง 
รับเคราะหกรรมอันนั้น;  พูดอยางคนชาวบานทั่วไป  ก็เรียกวา  "เคราะหกรรม" 
อันนั้น.  แตถาพูดอยางพุทธบริษัท  ก็เรียกวา  ตามธรรมดา  ตามธรรมชาติ  ไมใช 
เคราะหกรรมเคราะหแกมอะไรที่ไหน  มันเปนธรรมชาติที่เราควบคุมมันไมได. 

 
ทีนี้  เรา จะตอสูอยางไร?  ถามันเปน ธรรมชาติที่พอจะอยูในอํานาจ 

หรือควบคุมได  เราก็มีสิ ่งที ่เราเรียกกันในเวลานี้วา  "พัฒนา"  นั่นเอง.  การ 
พัฒนา นี้  มีใจความสําคัญอยูที่  จะตอสูกับธรรมชาติที่พอจะควบคุมได  แกไข 
ได;  ใชอาวุธคือการพัฒนา  ใหมันเปนอันตรายนอย  หรือไมเปนอันตรายเลย. 

 
เราจะมองเห็นไดทันทีวา  สิ่งที่ประดิษฐขึ้นมาในโลกนี้  สวนใหญที่สุด 

ก็เพื ่อจะแกไขปญหาอันนี ้;  เรามีรถ  มีเรือ  มีอะไรตางๆ,  แมแตวา  มีบานมี 
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เรือนอยู  ก็เพื่อตอสูกับธรรมชาติ  สวนที่เราพอจะตอสูกับมันได.  เราก็พัฒนาใหดีๆ 
คืออยาพัฒนาจนเฟอ  จนกลายเปนปญหาขึ้นมาใหม;  ตองพัฒนาใหมันถูกตอง 
ใหแกไขปญหานั้นๆได.  นี่เรา ตอสูดวยการพัฒนา  แกปญหาที่เกิดมาจาก 
ธรรมชาติ  ชนิดที่เราพอจะควบคุมได. 

 
ทีนี้  ธรรมชาติที่เราควบคุมไมได  เชนแผนดินไหว  หรือแมที่สุดแต 

น้ําทวมก็ตามเถอะ  ในระดับที่เราควบคุมไมได  เราจะตอสูอยางไร?  เราก็ตอสูใน 
ลักษณะที่  อยาใหมันทําใหเราเปนทุกขได;  ก็กลายเปน ทําจิตใจของเราเสียใหม 
อยาใหตองเปนทุกขได. 

 
นี่คือ  ธรรมะในพระพุทธศาสนา  ก็มีอยูวา  เมื่อสิ่งตาง ๆ มันเปนไปตาม 

ธรรมชาติ  ก็ยอมรับตามธรรมชาติ  แลวเราก็ไมเปนทุกข;  คือมีธรรมะประเภทหนึ่ง 
ที่ทําใหปลงลงไปได,  ปลงลงไปได  นั่นแหละคือไมเปนทุกข.  ถายังเปนทุกขอยู 
เรียกวา  "ปลงไมได";  มัน ตองมีธรรมสัจจะ  เฉพาะเรื่องนั้นเหมือนกัน;  ปลง 
ลงไปใหได  เชนวา  มันจะตองตายอยางนี้.  จะไปกลัวมันอยูทําไม?  จะไปเสียใจ 
กะมันทําไม?  มันคนโงคือไปกลัวตาย  แลวก็ไมมีประโยชน  อะไร;  ถามันตองตาย 
มันก็ตาย .  ถายังควบคุม ได  แกไขได  ก็แกไข ไป ;  เ มื ่อมัน  แกไขไมได 
มันก็ตองตาย;  ฉะนั้น  จะไปกลัวสงครามอยู  ไปกลัวแผนดินไหวอยู  นี้มันเปน 
คนโง. 

 
นี้ก็ตองปลงไวลวงหนา  แบบที่เรียกวา  "ตายเสียกอนตาย"  นั้นแหละดี; 

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. 
 
คนที่เรารัก  มันก็ตองตอสู อยู แบบหนึ่ง;  คือ  มันจะทําใหเกิด 

ปญหาอยางใดอยางหนึ่งอยู  เพราะคนที่เรารัก;  มันก็ตองมีการตอสูเพื่อแกปญหานั้น. 
ใครมีคนที่รักอยูมากๆ  อยูอยางไรบาง;  ก็ไปคิดดูเอาเอง  ปญหาอันใดมันเกิดขึ้น 
มาจากคนที่เรารัก  เชน  ทําใหตองนั่งรองไหอยูบอยๆนี้  ก็เปนปญหามาจากความรัก. 

 
ทีนี้  วา  บุคคลที่เราเกลียด  หรือโกรธ  หรือ เปนศัตรูกัน  มันก็มีปญหา 

ไปตามแบบของคนที่เปนขาศึกแกกันและกัน  ก็ตอสูกันไปตามแบบนั้น. 
 
ทีนี้  แมบุคคลที่ ยังไมพูดไดวา  รักหรือไมรัก  มันก็มีปญหา  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 

วาในหมูคณะ  ที่รวมงานรวมการกัน;  ไมไดอยูกันเปนครอบครัวก็จริง  แตอาจ 
สัมพันธกันเปนหมูเปนคณะ  คือเปนพวกเราก็แลวกัน;  นี้มันก็มีปญหา. 

 
ปญหาในครอบครัวมีอยางไรบาง?  อยาใหอาตมาตองพูดกระมัง,  อยา 

ใหอาตมาตองพูดเสียเลยกระมังจะดีกวา;  เพราะรูกันอยูแลว.  ก็ไปคิดแกปญหาที่ 
เกิดขึ้นในครอบครัว  ใหมันหมดจดไป  ปญหาของหมูคณะที่รวมการงานกัน  ก็มีอีก 
ระดับหนึ่ง  ก็ตองแกใหมันหมดไป.  นี้เราก็จะเรียกวา  มีธรรมสัจจะเฉพาะๆ  อีก 
เหมือนกัน. 

 
ขอใหรูจักใชคําวา  "ธรรมสัจจะ"  นี่  ใหถูกตอง  คือแปลวา  ตัวจริง 

ของธรรมะที่จะใชแกปญหานั้นๆโดยเฉพาะ  เพื่อบุคคลนั้นๆ  ในกรณีนั้นๆ  ใน 
สถานะอยางนั้น.  นี่เราจะเรียกกันเสียสั้นๆ วา  "ธรรมสัจจะ"  มันแปลกหูบางก็ไม 
เปนไร;  คนอื่นเขาไมมีใชก็ตามใจ  เรามีใชก็แลวกัน.  เราจะเรียกวา  "ธรรมสัจจะ" 
นั้นๆ  เฉพาะกรณีนั้นๆ  เอามาแกปญหาใหมันตรงกัน. 

 
ในครอบครัวหน่ึงๆ  ก็มีปญหาหลายๆ  อยาง  :  เรื่องไมมีจะกินจะใช 

เรื่องไมพอใชบาง,  เรื่องขี้เกียจบางคนบาง,  เรื่องไมซื่อตรงนอกใจบาง,  อะไรๆ  มันก็ 
มีหลายๆ  อยางก็มีธรรมสัจจะนั้นๆ  แกปญหานั้นๆ  นี้เรียกวา  บุคคลภายใน 
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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. 

 
การตอสูทางการเมือง  มันก็มีพอที่จะแยกไดวา  มีศีลธรรม,  หรือ 

ไมมีศีลธรรม;  ถามีศีลธรรมก็ยิ่งไมตองหลั่งเลือด;  ถาไมมีศีลธรรม  ก็จะนํา 
ไปสูสงครามรอน  คือการหลังเลือด. 

 
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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ประชาธิปไตยที ่แทจริง นั ้น   จะตองอาศัยหลักของพระศาสนา 
ที่เปนพื้นฐานของศีลธรรม  คือ  หลักที่วา  "สัตวทั้งหลายเปนเพ่ือนทุกข  เกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น";  ถาใครมีหลักขอน้ีอยูในใจ  แลวก็ประพฤติ 
กระทําพิธีกรรมของประชาธิปไตย  ก็จะไดประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์และแทจริง. 

 
เมื่อมันมีอยูอยางตรงกันขาม  เปนสองอยางอยางนี้  ก็พอจะมองเห็นการตอสู 

วาเรา   ใช ประชาธ ิปไตยที ่ประกอบดวยธรรม   นั ้นแหละ   ตอสู ประชาธ ิปไตยที่ 
ไมประกอบไปดวยธรรม. 

 
หรือจะเขยิบมาดูในแงของสิ่งที่ เรียกกันวาเศรษฐกิจ  ปญหาเศรษฐกิจมี 

หลายรูปแบบ;  รูปแบบที่กําลังวุนวายนัก  ก็คือ  นายทุนกับชนกรรมาชีพ  เขากําลัง 
ตอสู ก ัน .  ถาตอสู โดยธรรม   ก็ไมม ีการหลั ่งเล ือด ,  ถาตอสู โดยกิเลส   ก็ม ีการ 
หลั่งเลือด  เชน  เขาจะชวนกันฆานายทุน  เอาทรัพยสมบัติมาแบงกัน  อยางนี้ก็มี  ก็เปน 
การตอสูตามแบบของกิเลส. 

 
ทีนี้  ถามีการตอสูโดยทางธรรม  ก็ไมตองฆาแกงอะไรกัน  เพียงแต 

เปลี่ยนนายทุน  ใหกลายเปนเศรษฐีใจบุญเสีย  ก็หมดเรื่อง.  เปนนายทุนนะ  เงินของกู 
อะไรก็ของกู;  แตถาเศรษฐีใจบุญนั้น  เขาไมคิดอยางนั้น.  ถามีเงินก็ชวยคนอื่น 
แลวคนทั้งหลายนั้นแหละเปนคนของเรา;  นายทุนก็ไมเห็นวา  คนอื่นเปนคนของเรา. 
แตถาเศรษฐีใจบุญ  จะเห็นคนทั้งโลกเปนคนของเรา;  มีเมตตากรุณา.  นี้เปลี่ยน 
นายทุนให เป นเศรษฐีใจบ ุญเสีย   มันก็ไม ต องฆ าฟ นก ัน .  นี ่เร ียกวา   ขาศ ึก 
ประเภทสงครามเย็นนี ้;  ก็มีวิธีแกไขโดยวิธีศีลธรรม,  มีศีลธรรม  แลวก็แกไขได. 
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สรุปความแลว  จะตองระบุไปยัง  ธรรมะสูงสุดขอหนึ่ง  คือ  ธรรมสัจจะ 
แหงการทําความเขาใจแกกันและกันอยางถูกตอง. 

 
เดี๋ยวนี้  ไมมีการทําความเขาใจแกกันและกันอยางถูกตอง  ขอใหทาน 

ทั้งหลายพิจารณาดู  แมในครอบครัวมันก็ยังกีดกัน;  เพราะมันไมมีความเขาใจอัน 
ถูกตอง  ระหวางกันและกัน. 

 
โดยทั่วๆไปก็  ไมมีความเขาใจอันถูกตอง  ระหวางชาติแตละชาติ  จึงมุง 

ทําลายลางกัน  เปนขาศึกกันโดยทางการเมือง  โดยทางเศรษฐกิจ.  นี้เรียกวาสงคราม 
เย็น  เปนขาศึกแกกันและกัน  โดยใชสงครามเย็นเปนเครื่องมือ. 

 
เยาวชนของเราจะตองมีศีลธรรม  รูจักตอสูขาศึก  คือสงครามเย็น 

ดวยคุณธรรมอันสูงสุด  คือ  การทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน.  อยาไดตั้งหนา 
ทําลายลางกัน  โดยวิธีเอาเปรียบกัน  เปนตน  ซึ่งไมมีทางจะยุติ. 

 
ทีนี้  ประเภทที่สาม  ขาศึกภายนอกชนิดที่ใชสงครามรอน.   
 
สงครามรอน  ก็คือ  อาวุธประหัตประหารกันโดยตรง;  ไมมีการเจรจา 

ไมมีการทําความเขาใจ.  ขอนี้มันก็จําเปนอยูเหมือนกัน  ในบางกรณีมันทําความเขาใจ 
กันไมได  หรือมีกิเลสมาก  จนไมยอมทําความเขาใจกัน  ก็ไดฆาฟนกันเปนสงครามรอน. 
 

อุบายตอสูสงครามรอน  มีอยูอยางหนึ่ง  อาตมาก็เคยพูดมามากแลว 
เรื ่องนี ้  วา  ใหรบกันไปพลางแลวก็แลกธรรมะกันไปพลาง;  คือ  จะฆาฟนกัน 
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ไปก็ตามใจ  ถามันชวยไมได  ก็ฆาฟนกันไป.  แตพรอมกันนั้น  จงแลกธรรมะกัน 
ไปพลาง;  หมายความวายังมีการเจรจากันอยู  แลกวัฒนธรรมกันไป  ในการรบที่ยืดเยื้อ; 
การรบนั้นก็จะหยุดลง  หรือซาลง  หรือยุติไปได. 

 
ขอใหจดจําคํานี้ไวดวย  จะแกปญหาทุกอยาง  แมในสวนบุคคล  จะ 

ทะเลาะกัน  หรือมีเวรมีภัย  จะกินเลือดกินเนื้อกันกับคนขางบาน  ที่ร้ัวบานตอกัน 
ทําอยางไรได;  มันก็มีการทะเลาะกัน.  แตขอให  "มีการแลกธรรมะกันไปพลาง"; 
ตองใชอุบายที่ฉลาด  วิธีการที่ฉลาด  ที่จะทําใหพูดถึงธรรมะกันอยูเสมอ.  เชน  จะยิง 
ปนใสผูกอการราย  ก็ควรจะมีถอยคําฝากไปดวยวาอยางไร  เพื่อจะแลกธรรมะกันไปพลาง. 
 

ถาเปนการรบสมัยโบราณ  เขาไมมีปน  เขามีลูกศร;  เพราะฉะนั้นเขียน 
จดหมายคาดไปกับลูกศรก็ได  เขาก็อานดู;  เขียนขอความวา  "เราไมไดรบกันเพราะ 
เปนขาศึกแกกันนะ,  เรากําลังเขาใจผิดอะไรกันเล็กนอย,  เราเปนพ่ีนองรวมโลกกัน 
เราจะไปรบกันทําไม";  อยางนี้บอยๆ  มันก็คงจะดีขึ้น. 

 
เหมือนกับวา  จะปราบผูกอการราย  ถาโปรยใบปลิวลงไปใหทั่วไปหมด 

วาเปนเพียงความตองการของชนสวนใหญ  ตองการใหทานที่ดีดตัวออกไป  ดวยความ 
เห็นผิดนั ้น ;  เขาใจถูก  กลับคืนสูครอบครัวเถิด .  ยิงปนออกไป   ก็ตะโกนออก 
ไปดวย  พรอมกันไปวา  :  นี่ในนามของเพื่อน  ในนามของญาติ  ไมใชในนามของ 
รัฐบาลนะ .  ที ่ฉ ันต องย ิงป นออกไปนี ้  ในนามของเพื ่อนสวนใหญ   เขาต อง 
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 

มาเปนขออาง  เพื ่อจะใหเห็นวา  เราไมจําเปนที ่จะตองรบกัน .  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 

ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ ้น".  แมที ่สุดแตวา  มนุษยที ่กําลังจองปนใสกันและกันอยูนี้ 
มันก็ยังเปน  "เพื่อนทุกขเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้น"  โดยกําหนด 
กฎเกณฑของธรรมชาติ  ธรรมชาติอันสูงสุด  มันกําหนดมนุษยไวเปนอยางนี้. 

 
ฉะนั้น  ขอใหนึกถึงความจริงอันนี้  หรืออํานาจของธรรมชาติอันนี้  วาเรา 

มันทําผิดเสียแลว  มันลวงละเมิดไปแลว;  ก็ไมมีทางที่จะตองฆากัน  หรือแมจะมี 
การฆากันแลว  มันก็ยุติไดโดยเร็ว. 
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วินิจฉัยคําวา  "สงคราม"  กันดูบาง. 
 
อาตมาอยากจะขอแทรกตรงนี้สักหนอย  เรื่องความหมายของคําวา  "สงคราม" 

เพราะเอามานึกแลวมันขบขันเหลือเกิน  ที่ เราใชความหมายของคําวา  สงครามนี้ 
อยางผิดๆ.  คําวา  "สงคราม"  นี้  ไมไดแปลวา  มาฆากันนะ  มันไมมีตัวหนังสือ 
ตัวไหนที่แปลวา  เอา,  มา,  มาฆากัน. 

 
คําวา  "สงคราม"  นั้น  ถาเปน  ภาษาบาลี  มันก็จะตองเปน  สัง  คําหนึ่ง 

แลวเปน  คามะ  คําหนึ่ง;  มันเปน  สัง  และ  คะมะ  หรือ  อาคะมะ  ก็แลวแตจะพูด. 
สังคะมะ  ก็แปลวา  ไปรวมกัน  คือ  มารวมกันนั่น,  แปลวา  มารวมกัน.  เปนภาษา 
ไทยงาย ๆ ก็วา  มาพรอมหนากัน  นั่นแหละเรียกวา  สงคราม,  สังคะมะ. 

 
ทีนี้  มาพรอมหนากันทําไม?  ไมใชมาฆากัน.  แตมาหากัน  มาพรอม 

หนากัน  มาประชุมกันนี้  มันไมใชมาฆากัน;  แตมันมาเพื่อทําความตกลงกัน  อยาง 
ใดอยางหนึ่ง.  นี่ความหมายของคําวา  "สงคราม"  มันคืออยางนี้,  ตัวหนังสือมัน 
เปนอยางนี้;  ไมใชจับอาวุธมาฆากัน.  มาเพื่อทําความตกลงกันอยางใดอยางหนึ่ง 
ในสิ่งที่มันเปนปญหา;  เชน  มันมีประโยชนอันขัดกัน  มันก็มาพรอมหนากัน  แลว 
ก็แกปญหาอันนั้น. 

 
ดังนั้น  เราจึงมีคําพูด  ที่ใชกันมาแตบรมโบราณดึกดําบรรพ  วา  "สงคราม 

ปาก"  ก็มี  ในพระบาลี  มีคําวา  "เทวาสุรสงคราม";  เทวาสุรสงคราม  สงคราม 
ระหวางเทวดากับอสูร  เขาทําสงครามรอนกันจนเบื่อแลว.  คราวหนึ่งก็มาตกลงกันวา 
ทําสงครามเย็น  คือ  สงครามปาก,  มาโตกันดวยปาก  ถึงความผิดถูกของสิ่งที่กําลัง 
กระทําอยู  มันก็ตกลงกันได.  ฝายที่ยอมแพ  ก็ยอมแพดวยเหตุผล  คือไมดื้อดึง. 
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ถามัวดื้อดึงดวยเหตุผลอยู  สงครามปากมันก็ทําไมได  ทําไมสําเร็จเหมือน 
กัน;  ทําไมสําเร็จดวยสงครามปาก  มันก็นําไปสูสงครามปน.  ป  ปาก  กับ  ป  ปน 
ไมเหมือนกันนะ ;ป   ปน   โปงออกไปก็มีคนตาย ,  ป   ปาก   พนออกไปก็ไมมี 
คนตาย.  แตจะทําความเขาใจกันไดดวย  มีสงครามชนิดหนึ่ง  เรียกวาสงคราม 
ปาก. 

 
นี้ในชาดกอันหนึ่ง  ก็มีชื่อวา  ธรรมาธรรมะสงคราม   อยางที่ในหลวง 

รัชกาลที่  ๖เอามาแตงคําฉันท  นี่  "ธรรมาธรรมะสงคราม"  ก็เรื่อง  เทวาสุรสังคาโม 
นั่นเอง  มาเรียกเสียใหมวา  "ธรรมะสงคราม"  ทําสงครามกันดวยธรรม,  ดวยหลัก 
ธรรม.  แกปญหากันดวย  สงครามปาก. 

 
แลวยังมีเรื่องขําขันวา  บางทีเขาก็เลนการพนัน  สะกา  เลนสะกา  เปนตน; 

ถาใครแพ  ก็ยอมแพสงครามเสียเลย  ไมตองใชอาวุธ  อยางนี้ก็มี.  หรือแสดงฝมือ 
อะไรกันก็ตาม  เมื ่อแพฝมือแลว;  ก็ยอมแพเสียเลยทั ้งกองทัพ.  หรือกระทั ่งวา 
ครั้งหนึ่ง  เขาใหรบกันแตหัวหนา  ฝายละคน  ออกมารบกัน;  ถามันแพกันแลวก็ 
แพแลว  เหลือนอกนั้นก็แพหมด  ไมตองฆาฟนใหตายกันลงไปทั้งกองทัพ  อยางนี้ก็มี. 

 
ตอเมื่อมันไมมีหนทางจะยุติไดดวยสงคราม  คือทําความเขาใจกันแลว  มันจึง 

จะมาถึงสงครามอาวุธ  ฆากันดวยอาวุธ;  แตถึงอยางนั้น  เขาก็ยังมีหลักมีเกณฑ 
ไมทําสงครามปาเถื่อน   อยางเดี๋ยวนี้  ที่จะเอาระเบิดปรมาณูใสลงไป  แลวใคร ๆ 
ก็ตายหมด :  คนผิดหรือไมผิดลูกเล็กเด็กแดงอะไร  มันก็ตายหมด;  อยางนี้มัน 
เปนสงครามปาเถื่อน. 

 
สงครามสมัยโบราณที่เราไดอานไดฟงมา  เขาไมตองทําใหมันตองตายกัน 

มากๆอยางนั ้น;  มีอะไรมาตัดสิน  มาทําความเขาใจกันได,  หรือแมรบกันตัว 
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ตอตัวอยางนี้ก็ยังดี,  มันยังประกอบอยูดวยธรรมะหรือศีลธรรม  อยางใดอยาง 
หนึ่งอยู  ไมมากก็นอย. 

 
นี่  ศีลธรรม  มัน ขจัดสงครามได  และคําวา  "สงคราม"  นี้  ไมจําเปนจะ 

ตองเอาอาวุธเขาเขนฆากัน ;  เปนแตมาพบหนากัน   ประชุมพรอมกันแลว 
ทําความตกลงกันอยางใดอยางหน่ึงใหมันเสร็จสิ้นไป;  นั่นคือความหมายของคําวา 
"สงคราม". 

 
ถาเราถือความหมายของคําวา  "สงคราม"  อยางนี้;  เรื่องก็จะไมเปน 

อยางเดี๋ยวนี้คือ  ไมตองฆากันตายเปนรอย  เปนพัน  เปนหมื่น  เปนแสน.  ฉะนั้น 
สงครามที่ฆากันตาย  เปนรอย  เปนพัน  เปนหมื่น  เปนแสน  มันก็  หากลิ่นไอ 
แหงศีลธรรมไมพบ. 

 
เอาละ,  เราจะพูดอีกทีหนึ่งวา  ถาทําสงครามเพื่อความยุติธรรม  จะเรียกวา 

ศีลธรรมก็ได;  แต เดี ๋ยวนี ้  มัน   ไมไดทําเพื ่อความเปนธรรม   เพื ่อพิทักษความ 
เปนธรรม  แตมันทําเพื่อประโยชนแหงตัวกู  -  ของกู  รวมพวกกันไปลางผลาญพวกอื่น 
เพื ่อประโยชนแกตัวกู  -  ของกู  นี ่ เปนสงครามภูตผีปศาจ  ไมประกอบไปดวย 
ศีลธรรมเลย. 

 
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  ฟงยากหรือฟงงาย?  อาตมามีความหมายวา  สังคมนั้นกําลัง 

วิปริต  ปราศจากศีลธรรม  จะโดยเหตุปจจัยอะไรก็ตาม.  สังคมนั้นกําลังวิปริต 
อยางยิ่ง  คือ  เปนมิจฉาทิฏฐิไปหมด,  มีความพิรุธทางศีลธรรมไปหมด,  อยูกัน 
อยางมิจฉาทิฏฐิ. 

 
ขอน้ีมีได  โดยเหตุผลท่ีเราอาจจะมองเห็นได  คือจะเปนยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง 

ซึ่งเกิดความวิปริตทางความคิดความเห็น  แลวก็  "เห็นกงจักรเปนดอกบัว"  :  เห็นชั่ว 
เปนดี,  เห็นชั่วเปนดี  หนักเขาๆ  ศีลธรรมก็เสื ่อมไปๆ  จนในที ่สุดถึงยุคที ่เรียก 
กันวา  มิคสัญญี. 
 

คํานี้  มีกลาวไวในพระคัมภีร  ในรูปพุทธภาษิตก็มี  :  สัตถันตรกัปป  ก็คือ 
ยุคที่เขาจะใชศาสตราวุธเปนเครื่องตัดสินปญหา  เรียกวา  ยุคมิคสัญญี  นี้คือ 
สังคมวิปริตอยางยิ่ง. 
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ถาเราตกเขาไปอยูในสังคมอยางนั้น  ในเวลานั้น  เราจะทําอยางไร?  เราจะ 
ตอสูอยางไร?  ถึงแมเดี๋ยวนี้ปจจุบันนี้หยกๆ  ก็ดูใหดีเถอะ  สังคมกําลังวิปริตอยู 
มาก;  อาชญากรรมจึงเต็มไปทั้งบานทั้งเมือง  :  อาชญากรรมเพราะทรัพยสมบัติ 
ก็มี,  อาชญากรรมเพราะเรื ่องทางเพศ  ก็มี,  อาชญากรรมที ่ไรเหตุผล  อยางอื ่น 
ก็ยังมี;  นี่สังคมกําลังวิปริตหรือไม? 

 
เดี๋ยวนี้เราไดยินเขาพูดกันวา  เมื่อยากจนมันก็ตองแกปญหาตามที่เราจะทําได 

ก็เลยใชอาชญากรรมเปนเครื่องแกปญหา,  หรือวา  เมื่อการศึกษามันเดินไปผิด 
ทําใหคนหลงไปในเนื้อในหนัง  ในความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง;  เขาก็บูชา 
กามารมณกันเปนการใหญ.  จัดสิ่งตางๆเพื่อสนองความรูสึกทางกามารมณกันเต็มบาน 
เต็มเมือง,  ในกรุงเทพ  ฯ  มีมากที่สุด;  ก็เกิดอาชญากรรมทางเพศ  แลวก็นิยมกัน 
เปนอันมาก.  นี้เรียกวา  สังคมวิปริต  หรือยัง? 

 
อาตมารูสึกวา  มันเริ่มวิปริตแลว;  เพราะไปบูชาอบายมุข.  สังคม 

ไหนบูชาอยายมุข  ก็เรียกวา  เปนสังคมวิปริต  ไปทําสิ่งที่ไมตองทํา. 
 
ถามองดูกันในแงเล็กๆนอยๆแลว  เดี๋ยวนี้กําลังวิปริตมาก  แมในบานเรา. 

ที่นี่ที่ ไชยานี่  ก็มีมาก  ความเห็นที่ วิปริต  ไปทําส่ิงที่ไมตองทํา;  ก็เปนอบายมุข 
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา  เสียเวลาเปลาๆ  เสียเงินเปลาๆ  แลวจะใหโทษดวย  ใหโทษ 
แกรางกายจิตใจดวย;  สังคมวิปริตโดยที่มิจฉาทิฏฐิกําลังครอบงํา. 

 
ทีนี้  ยังมี  สังคมวิปริตอยางอื่นอีก  คือมัน เปนผลที่เน่ืองมาจากเหตุ 

การณอยางอื่นก็ได.  เชน  หลังสงครามใหมๆ  สังคมก็วิปริต  หรือวิกฤติการณ 
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อยางอื่น  ที่อาจจะมีขึ้นในโลกตอไปในอนาคตมันก็ทําใหสังคมวิปริต.  อยางนี้มัน 
ไมเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิโดยตรง;  แตเกี่ยวกับปฏิกิริยา  ของอะไรบางอยางที่มากระทบ 
กระเทือน  ทําใหสังคมวิปริต. 

 
ฉะนั้น  สังคมวิปริตก็มีไดทุกหนทุกแหง  และทุกเวลา  ไมมากก็นอย; 

ฉะนั้นเราจะตองรูจักแกปญหานี้  สอนเยาวชนของเราใหรูจักแกปญหานี้  ในสังคมที่ 
วิปริต. 

 
คําพูดที่ทําใหลําบากมีอยูประโยคหนึ่ง  คือประโยคที่วา  "เขาเมืองตาหลิ่ว 

ใหหลิ่วตาตาม"  นี้อาตมาเห็นวาเปนเรื่องบา;  เขาเมืองตาเหล  แลวจะตองตาเหล 
ตามไปทําไมละ.  เราก็เปนคนตาดีตอไปดีกวา  คือเราจะตองทําใหมันถูกอยูเสมอ; 
ไมไปรวมวิปริต,  ไมไปรวมการกระทําผิดกับเขาดวย.  ถาไปรวมกันอยางนั้นหมด 
มันก็ยิ่งวิปริตมากขึ้น. 

 
แตวา  เขาอาจจะมีความหมายอยางอื่นก็ได  ที่วา  "เขาเมืองตาหลิ่ว"  แลวก็ 

ทําอะไรพออยาใหมันไปขัดขวางกับคนพวกนั้น  เอาตัวรอดไปที;  แมทําอยางนี้ 
มันก็ไมเปนศีลธรรมนัก.  เขาเมืองตาหลิ ่ว  ก็ไปชวยแกตาหลิ ่ว  ใหมันเปนตาดี 
เสียดีกวา. 

 
มีปญหาวา  สังคมมันวิปริต  แลว  เราก็จะตองแกไขความวิปริต 

สุดความสามารถที่จะแกไขได;  เม่ือแกไขไมได  มันก็ไปเขาปญหาเดียวกันกับที่วา 
ธรรมชาติที่เราบังคับไมได;  แลวเราก็ใชธรรมสัจจะสําหรับจะปลงลงไป  อยาใหเรา 
ตองเปนทุกขก็แลวกัน. 
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สมมติวา  เขาเปนมิจฉาทิฏฐิกันทั้งบานทั้งเมืองทั้งโลก;  เราก็ไมตอง 
เปนหรอก,  แลว เราก็ไมตองเปนทุกข.  แมวาจะตองตายไป  ก็ไมตองเปนทุกข, 
แลวก็  ไมวิปริตดวย;  นี้เรียกวาเปนทางรอดเฉพาะตน  ก็เปนหลักอันหนึ ่งใน 
พระพุทธศาสนา  คือ  เราแยกออกมาเสียจากความผิดพลาด  มาอยูในความถูกตอง.  แลว 
จิตใจของเรานี้  เราสามารถจัดต้ังเสียใหม  โดยไมตองยึดถืออะไร,  ไมตองผูกพัน 
อะไรกับอะไร ;  มันก็ เปนจิตใจที ่เปนอิสระ .  สิ ่งรอบตัวเราจะเปนอยางไร ; 
เราก็ไมจําเปนจะตองไปทุกขไปรอน.  จะเอาไฟมาเผา  มันก็ไมตองรอน  คือไมตอง 
เปนทุกข.  รอนก็รอน ;  แตไมตองเปนทุกข;  มันก็ตายไปก็ได  มันก็เปนเรื ่อง 
ของรางกาย. 

 
อุบายเอาความรอดเฉพาะตนตามหลักของธรรมะนี้  ควรจะเขาใจ 

กันไว.  ถาหากวาสังคมมันวิปริตไปจริงๆแลว;  เราก็อยาวิปริตเลย  ควรจะถือ 
ธรรมะตอไปตามเดิม;  แลวเราอาจจะรอดไดทั้งทางรางกาย  ทั้งทางจิต  ทั้งทางวิญญาณ. 
ถารางกายมันรอดไมได;  ทางจิตทางวิญญาณมันรอดได. 

 
แตถาเรา  มีปญญาจริงเราจะแกไขปญหาได  แมทางรางกาย  เอาตัว 

รอดได;  ไมตองตายในทามกลางสังคมที ่มันวิปริต.  มันมีหวังมากถึงอยางนี ้; 
ทางกายก็รอด,  ทางจิตก็รอด;  แตถาทางกายมันไมรอด  ก็เอาทางจิตรอดไวก็ 
แลวกัน.  นี้เรียกวา  เราตอสูกับสังคมวิปริตไดดวยศีลธรรม. 

 
สรุปวา  สิ่งที่ตอสูขาศึกทั้งหลาย  คือสัมมาทิฏฐิ. 

 
เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้  พอจะสรุปความไดวา  ส่ิงที่จะตอสูขาศึกทั้งหลาย 

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 

สพฺพํ  ทุกฺขํ  อุปจฺจคุ  -  บุคคลลวงความทุกขทั้งปวงได  เพราะถือสัมมาทิฏฐิ, 
สัมมาทิฏฐิจะทําใหลวงพนจากความทุกขทั้งปวงได. 

 
เดี๋ยวนี้  เรามีการตอสู  หรือเรากําลังพูดถึงเรื่องการตอสู  ตอสูกับปญหา 

ตอสูกับความทุกข;  แลวใชสัมมาทิฏฐิ  โดยประการทั้งปวง.  การตอสูอยางนี้ 
เรียกวา  ตอสูดวยศีลธรรม ,  หรือวาการกระทําอยางนี ้ก็เรียกวา  ศีลธรรมแหง 
การตอสู  ซึ่งควรจะมอบใหกับเยาวชนลูกหลานของเรา. 

 
สรุปความเปนการทบทวนอีกทีหนึ่งวา  การตอสูนั้นมีหลายรูปแบบ 

แตเราเลือกเอารูปแบบที่ประกอบไปดวยศีลธรรม  มามอบใหแกเยาวชนของเรา. 
เราตองชวยศึกษาแทนลูกหลานของเรา;  เขามันยังเล็กเกินไป;  เรามันแกแลว. 
เราชวยศึกษาเอาไว  สําหรับไปอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรา  ใหรูจักตอสูดวยศีลธรรม; 
เขาก็จะเปนผูมีศีลธรรมในการตอสู,  นี้เปนหนาที่ของพุทธบริษัทโดยตรง. 

 
สิ่งที่จะตองตอสู นั้น  เราแยกเปน  ภายใน  และ ภายนอก.  ที่เปน 

ภายใน นั้น  เปนการตอสูอยูในตัวชีวิต  นั่นเอง.  ปญหาทางรางกายก็ใหชนะไป, 
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ปญหาทางจิตก็ชนะไป,  ปญหาทางกิเลสก็ชนะไป,  เพราะสัมมาทิฏฐิดวยเหมือนกัน. 
เมื่อเสร็จการตอสูภายในแลว  จะเปนการงายดายที่สุด  ที่จะชนะการตอสูภายนอก. 

 
ตอสูภายนอก  นั้น  แยกเปน  ธรรมชาติ  ก็มี,  เปน  บุคคล ก็มี. 

ธรรมชาติที่เราพอจะบังคับได  เราก็ตอสูดวยพัฒนา.  ที่บังคับไมได  ก็ตอสูดวย 
ธรรมสัจจะ  ขอใดขอหนึ่งที่มันสมควรกัน  เพื่อวาจิตของเราอยาเปนทุกข  ก็พอแลว. 

 
ทีนี้  ศัตรูที่เปนบุคคล  ดวยกันนั้น  แบงเปนภายในครอบครัวก็มี,  เปน 

ขาศึกภายนอก  โดยสงครามเย็นก็มี  โดยสงครามรอนก็มี,  กระทั่ง สังคมมันวิปริต, 
นี้ก็  ตองตอสูดวยธรรมสัจจะที่จะสรางสติปญญาโดยเฉพาะขึ้นมา  สําหรับแก 
ปญหานั้นๆ. 

 
พุทธบริษัทมีทางรอดได  โดยประการทั ้งปวง ;  ตองใชคําวา 

"โดยประการทั้งปวง";  คือ  เราอาจจะแกไขสังคมใหถูกตอง  แลวรอดกันทั้งหมด 
ก็ได,  และถือวาเปนหนาที่ดวย.  ทีนี้ถาบังเอิญวามันแกไขไมได  ไมมีใครเอากับเรา 
แมแตสักคนหนึ่ง;  เราก็หาทางรอดสําหรับเราคนเดียว  ไปอยูกับพระเจาเสียเลย, 
ไมมีปญหาไมมีความทุกข.  นี่แหละคือธรรมะจะชวยแกปญหา. 

 
ขอใหทานทั้งหลายสนใจ   เรื่องการตอสูอยางมีศีลธรรม   หรือ 

ศีลธรรมแหงการตอสูเพื่อตัวเอง.  ถาเรายังเปนเยาวชนอยู  คือเรายังมีสติปญญา 
นอย,  หรือวาเพื่อเยาวชนลูกหลาน  ของเรา,  และเพื่อลูกหลานของคนอื่นๆดวย 
เพราะวาเด็กๆ มันจะเนื่องกัน;  ชวยปองกันไวเสียแตเนิ่นๆ. 
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เชนวา  ถาเราจะทําลายหมัดที่สุนัข  ตองทําลายทุกตัว;  ทําลายแตตัวเดียว 
ที่เรารักหมัดที่สุนัขตัวอื่น  มันก็มาอีก  มันก็ไมได  มันก็ไมสิ้นสุด. 

 
เพราะฉะนั้น  เพื่อเห็นแกมนุษยหรือโลกแลว  ก็ขอใหมีใจกวาง  คิดถึง 

"สัตวทั้ งหลายทั้ งปวง  เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน "  มีปญหา 
อยางเดียวกัน  มีหัวอกเดียวกัน.  นั่นแหละคือหลักของพระพุทธศาสนา. 

 
อาตมาจะตองขอยุติการบรรยายวันนี้เพียงเทานี้  เมื่อคืนนี้ไมคอยสบาย  เดี๋ยวนี้ 

ไมมีแรงจะพูดแลว.  ขอโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดพระบาลีที่สงเสริมกําลังใจ  สําหรับ 
การแกปญหาโดยทางศีลธรรมตอไป. 

------------------- 
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-๑๑- 

หินโคง  ๑๙  มี.ค.  ๒๐ 
 
 
 
 
 
ทางเขว  และ  ทางตรงของเยาวชน. 

 
 
 
   

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
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 
หนาที ่ของตน  คือทําเยาวชนใหเดินถูกทาง.  ถายังไมรู ธรรมะที ่ควรจะรูอยาง 
เพียงพอแลว  ก็ยังตองถือวาเปนเยาวชนอยูนั่นเอง;  เพราะฉะนั้นเยาวชนบางคน 
อาจจะหัวหงอกแลวก็ได.  ถาเปนอยางนี้ธรรมะนี้ก็สําหรับเยาวชนเชนนั้นดวย  ก็ขอ 
ใหตั้งใจฟงในฐานะเปนเรื่องของเยาวชน. 

 
ถาพูดถึง  ความเปนพุทธบริษัท  เราก็มีหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันอบรม 

เยาวชนอยู นั ่นเอง  คือทําคนที ่ยังไมรู ใหรู ขึ ้นมา .  นี ้เปนพระพุทธประสงค 
ซึ่งพระพุทธองคทรงย้ําแลวย้ําอีก. 

 
ปญหาทุกอยางของมนุษยเรา  แกไดดวยส่ิงท่ีเรียกวา  "สัมมาทิฏฐิ" 

คือความรูความเห็นความเขาใจอันถูกตอง;  แมที่สุดแตความเชื่ออันถูกตอง  ก็รวม 
อยูในขอนี ้ดวยเหมือนกัน.  สัมมาทิฏฐิเปนสิ่งที ่จะปองกันการเขวออกไปนอก 
ทาง  จึงเปนเรื่องที่ตองเอามาพูดเกี่ยวกับเยาวชน. 

 
ขอใหเราทุกคนระลึกถึงเปนอยางยิ่ง  ถึงมนุษย,  มนุษยชาติ,  หรือมนุษย 

ทั้งโลก.  ถาจะถือ  เสียวา  ตัวใครตัวมัน  นี้ก็ไมถูกตามพระพุทธประสงคเลย; 
วาโดยที่แทแลว  เรามีความรับผิดชอบอยูโดยธรรมชาติ.  เราจะรูสึกตัวในเรื่องนั้น 
หรือไมรูสึก  ก็ไมเปนประมาณ;  ความที่ตองรับผิดชอบโดยธรรมชาติ  ก็มีอยูนั่นเอง. 
ถาเราทําไมถูกตองในเรื่องนี้  เราก็ตองเปนทุกขกับเขาดวยเหมือนกัน  ตามที่ธรรมชาติ 
จะลงโทษ. 
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เราไดพูดกันมาแลว  จนชัดเจนแจมแจงวา  เยาวชนเปนผูสรางโลกใน 
อนาคต  คือวาโลกในอนาคตจะเปนอยางไร  นั้นมันแลวแตวาเยาวชนในบัดนี้  ที่เขา 
โตขึ้น  แลวเขาก็จะจัดจะกระทําไป  ตามความตองการของเขา;  ดังนั้นโลกในอนาคต 
มันจึงขึ้นอยูกับเยาวชนนั่นเอง. 

 
ทีนี ้  ใครเลาจะสรางเยาวชนในปจจุบัน?  ก็คือคนแกๆเหลานี้; 

คนแกๆในบัดนี้  สรางเยาวชนในบัดนี้ขึ ้นมาอยางไร?  เยาวชนเหลานั้นโตขึ้น 
ก็สรางโลกในอนาคต.  ขอใหคิดดูในขอน้ีเปนสวนสําคัญ  แลวก็จะเกิดกําลังใจ  ใน 
การที่จะชวยกันอบรมแกไขเยาวชน. 

 
รวมความวา  การกระทํานี้  มันเนื่องกับการสรางโลกมนุษยเราโดย 

ตรง;  เราจะเกณฑใหผีสางเทวดาที่ไหนมาชวยสราง  มันเปนไปไมได.  หรือถา 
มาชวยสราง  มันก็คงจะไมตรงกับความประสงคของเรา.  นี้คือสิ่งที่เราจะตองคิดนึกดู 
ใหดี;  และเนื่องดวยความรับผิดชอบดวย. 

 
การที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนั้น  มันก็เรียกวามีสิทธิมีเสรีที่จะปฏิเสธ; 

แตถาปฏิเสธเขาแลว  มันจะเปนอยางไร?  ก็ควรจะไดคิดดู.  เมื่อ ปฏิเสธหนาที่ 
ที่จะตองทําแลว;  ดูเหมือนวา  ความเปนมนุษยจะไมมีเหลืออยูเลย;  เพราะ 
วาความเปนมนุษยนั้น  มันอยูที่ทําหนาที่ของมนุษย,  เดี๋ยวนี้เราก็กําลังพูดถึงหนาที่ 
ของมนุษย;  แมมันจะลึกซึ้งไปบาง  แตก็ไมยากเกินกวาที่จะเขาใจ. 

 
[ เร่ิมบรรยายตามหัวขอของการบรรยายครั้งนี้ ] 

  
ในครั้งที่แลวมา  ไดบรรยายถึง  ศีลธรรมแหงการตอสูสําหรับเยาวชน 

โดยการที่ไดมองเห็นวา  เยาวชนกําลังตอสูอยูในลักษณะที่ผิด  คือไมไดตอสูใน 
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สิ่งที่ควรตอสู;  กลับไปตอสู  เพื่อการทําลายลางโลกไปเสียอีก;  เปนการหลับหู 
หลับตาตอสู  เพราะความรูไมเพียงพอ.  นั้นก็ยอมแสดงถึงความหมาย  ของการที่ 
เขาไดเขวออกไปนอกทาง .  เขาจะตองละหนทางเขว ;  แลวก็เดินใหตรงทาง . 
ดังนั้น  ในวันนี้  จึงอยากจะพูดถึงเรื่อง  ทางเขวหรือทางตรงของเยาวชนนั่นเอง. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ปญหาอันเปนเหตุใหเยาวชนเดินทางเขว. 

 
เม่ือพูดถึงทางเขว  ก็อยากจะพูดถึง  ปญหาตาง ๆ ที่กําลังมีอยูในโลกนี้ 

ในเมื่อเยาวชนเขาไดเดินทางเขว  หรือที่เกี่ยวเนื่องกันไปโดยปริยาย  เกี่ยวกับการเดินทาง 
เขวของเยาวชนนั้น ๆ. 

 
ใน  ขอแรก  อยากจะกลาวถึง  เยาวชนทั่วไปทั้งโลก,  เยาวชนทั่วไป 

ทั้งโลก  กําลังเดินตามกันกันไป  ในลักษณะที่เปนการทําลายโลก. 
 
ขอใหพิจารณาดูใหดี.  อาตมาก็ไมเคยไปเที่ยวที่ไหนทั่วโลก;  ก็อาศัย 

การไดยินไดฟง  จากขาวสารที่ควรจะเชื่อถือได;  หรือแมจะคํานวณโดยเหตุผล 
จากผลที่ปรากฏอยูทั่ว ๆ ไป;  ก็ทําใหรูสึกอยางเดียวกันวา  เขากําลังเดินไปใน 
ลักษณะที่ทําลายโลก  ดวยความเมาในสิ่งที่เรียกกันวา  "วัตถุนิยม". 

 
ไดพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแลว  จนจะเปนที่เขาใจกันไดแลว  วา  วัตถุ- 

นิยมกําลังครองโลก  คือ โลกกําลังกาวหนายิ่งกวาวิ ่ง  ในการที ่จะประดิษฐวัตถุ 
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ตาง ๆ ข้ึนมา  สําหรับมอมเมาคนในโลก  ใหลุมหลงไปในสิ่งที่ไมควรจะมี,  ไมควร 
จะหามา,  เพื่อทําตนใหติดอยูในรสของวัตถุนิยมนั้น ๆ. 

 
เยาวชนทั่วไปทั้งโลก  จึงไมไดมองดูอะไรอื่น;  มองดูแตวา  ทําอยางไร 

จึงจะไดสนุกสนานเอร็ดอรอย  ในทางของวัตถุนิยม  ใหสุดเหวี่ยงของเขา.  เขาไมตอง 
การศาสนา,  ไมตองการพระเจา,  ไมตองการธรรมะ,  ไมตองการอะไรหมด; 
นอกจากรสของวัตถุนิยม  ที่จะตองแปลกยิ่งๆ  ขึ้นไป. 

 
ทีนี้  ขอท่ีสอง  ก็อยากจะมองดู  เยาวชนไทยของเรา  ก็เปนเหมือนๆ 

กันกับเยาวชนในโลก;  และกําลังเดินตามกนเขา  เพราะวาประเทศไทยเราก็ตาม 
กันประเทศตะวันตก. 

 
เยาวชนไทยก็เอาอยางเยาวชนตะวันตก  อยางหลับหูหลับตา  เชน 

เดียวกัน.  เมื่อหลงใหลในวัตถุนิยมถึงขนาดนั้น  ก็มีผลในการตามใจตัวเอง,  มีผล 
รายเกิดขึ้นหลายสถาน;  แตโดยเฉพาะอยางยิ่งแลวก็คือ  ทําใหเยาวชนไทยของเรา 
ไมรูจักสถาบันทั้งสาม  คือ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เหมือนอยางที่ 
บรรพบุรุษของเรา  เคยรูเคยยึดถือ  ทั้งโดยตรงและโดยออม.  เพียงเทานี้ก็พอจะเห็น 
ไดวา  เปนสิ่งที่นาอันตรายอยางยิ่ง;  เปนปญหาที่ควรจะหยิบข้ึนมาพิจารณาดู. 
และในที่สุดก็  จะพบวา  มันเกิดมาจากการเดินทาง  ที่เขวออกไปจากหนทาง 
ของพระธรรม. 

 
 

....            ....            ....            .... 
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ดูลักษณะของการเขว. 
 
ทีนี้  ส่ิงที่จะดูกันตอไป  ก็จะดูที่  ลักษณะอาการของการเขว  นั่นเอง. 

 
อะไรเรียกวา  ความเขว?  หรือการเขว.  คําวา  "เขว"  ตามภาษา 

ธรรมดาก็คือวา  มัน  หลีกออกไปจากหนทางที่ตรง  หรือที่ถูกตอง.   ถาหากวา 
"เขว"  จากทางที่ผิด  มาสูทางที่ถูก;  อยางนี้เรากลับไมเรียกวาเขว;   จะเรียกวา 
"เขว"  ตอเมื่อแหวกแนวจากทางที่ถูก  ไปสูทางที่ผิด. 

 
เม่ือพูดถึง  "การเขว"  ก็อยากจะขอรอง  ใหเราทุกคนพิจารณาดูกันอยาง 

ลึกซึ้ง  ไมใชดูแตเพียงวา  มันกําลังมีอยูอยางไร  ในแงของการบานการเมือง; 
อยากจะใหดู  ลึกซ้ึงลงไปถึงธรรมชาติของมนุษย ทีเดียว. 

 
ดังนั้น  ประการที่หนึ่ง  ก็อยากจะเรียกวา  เขวโดยธรรมชาติ. 
 
เขวโดยธรรมชาตินี้  ควรจะนึกถึง  มนุษยเรามีธรรมสัจจะ  คือตัวจริง 

ตัวแทแหงพระ-ธรรม,  สําหรับจะประพฤติปฏิบัติ  จากความทุกขไปสูความดับ 
ทุกข  เปนการกระทําเพื่อใหเกิดสันติสุขสันติภาพ  ของบุคคลและของสังคม  ตามกฎของ 
ธรรมชาติ.  เมื่ออะไร  กระทําไป  ในลักษณะที่มัน ออกนอกทางของธรรมชาติ 
อันเรนลับน้ีแลว  ก็เรียกวาเขวไปโดยธรรมชาติ. 

 
คนทุกคนมีความจริง ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเหมือนกันหมด;  แตก็ 

แทบจะทุกคนเหมือนกัน  ไมไดสํานึกในขอนี้.  ทีแรกก็เดินมาตามกฎของธรรมชาติ; 
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ตอมาก็แยกทางกันเดิน  ตามความพอใจของตน  จึงเกิดความแตกแยกกันขึ้น  ตามความ 
เห็นผิดหรือเห็นถูก.  แลวจึงเกิดมีบุคคลที่มีความคิดนึกตางกัน,  มีความมุงหมายตางกัน, 
มีประโยชนอันขัดกัน,  ก็เปนปญหาที่เรื้อรังอยูในโลก. 

 
ถาทุกคนเดินมาอยางถูกตอง  ตามกฎของธรรมชาติ;  ปญหาเหลานี้ 

ก็จะไมมี.  แตเดี๋ยวนี้มันเปนไปไมได  เพราะมันก็ไดมี,  และมันก็ไดมีอยางที่ใครๆ 
จะตานทานไวไมได.  นี้เราเรียกวา  มัน เขวโดยธรรมชาติ  ในนิสัยสันดานของ 
มนุษยเรา. 

 
ทีนี้  ประการที่สอง  จะเรียกวา  เขวในทางศีลธรรม. 
 
สิ ่งที ่เร ียกว า   ศ ีลธรรมก ็เป นกฎของธรรมชาต ิ  ด วย เหม ือนก ัน , 

เป นไปตามกฎของธรรมชาติ;  แตวายอมให มนุษยปรับปรุง  บัญญัติ  แตงตั ้ง 
ขึ ้น ได   ตามที ่เห ็นสมควร ;  ดังนั ้นจ ึงม ีพระศาสดาหรือน ักศ ีลธรรม   บัญญ ัติ 
ศีลธรรมขึ้น  ตามความเหมาะสมของหมูมนุษยนั้นๆ  ในถิ่นนั้นๆและในยุคนั้นๆ 
โดยเฉพาะ.  แตถึงอยางไรก็ควรจะเรียกไดวา  บัญญัติสิ่งที่ควรจะมีในหมูมนุษย 
ดวยกันทั้งนั้น. 

 
เดี ๋ยวนี ้ม ีการเขวในทางศีลธรรม   ถึงกับแกไขศีลธรรมที ่ถ ูกตอง 

อยูแลวก็มี;  แตสวนใหญก็ละทิ้งหรือเหยียบย่ําศีลธรรม  ตามที่ปรากฏวาเปนที่พึ่งแก 
มนุษยมา  โดยตลอดเวลา;  เพราะมีความมึนเมาในวัตถุนิยมนั้น   ยิ่งไปเสียกวา 
ยาเสพติดใดๆ. 
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ขอใหสังเกตดูใหดีวา  ไมใชศาสนาเปนยาเสพติด;  แตวัตถุนิยม 
เปนยาเสพติด  ที่ยิ ่งกวายาเสพติด.  แลวคนก็เอามาอางในลักษณะที่มันขัดกัน 
จนเห็นศาสนาเปนยาเสพติด;  ดังนี้เปนตน. 

 
ทีนี้ใน  ประการที่สาม  ก็อยากจะเรียกชื่อวา  เขวในทางการเมือง. 

 
สิ่งที่เรียกวา  การเมือง นั้น  เมื่อมองดูโดยลึกซึ้งแลว  ก็คือศีลธรรม 

อันหนึ่งดวยเหมือนกัน.  แตเดี๋ยวนี้  เขาไมไดมีการเมือง  ในลักษณะที่เปนศีลธรรมกัน 
เสียแลว  กลายเปนเรื่องที ่แสวงหาอํานาจและใชอํานาจ;  อยางที่เรียกกันวา 
ไมสะอาด  ก็คือ  สกปรก  นั่นเอง;  เกิดการเขวจนอยูในรูปของสุดเหวี่ยง  คือ 
ขวาจัดหรือซายจัด  ตามที่เรียกกันอยูในปจจุบันนี้. 

 
อาการชนิดนี้ไมเคยมี  ในยุคที่คนยังเกี่ยวของกันอยูกับศีลธรรมหรือศาสนา, 

ก็คือยังไมเขว.  ตอ เมื ่อมีการเขว  มันจึงจะแยกออกไปเปนขวาจัดหรือซายจัด; 
ทั้งหมดนี้  มันเนื่องดวยเรื่องของเศรษฐกิจ  ซึ่งเนื่องมาจากวัตถุนิยม.  คนเปนทาส 
ของวัตถุ แลว  ก็จัดระบบเศรษฐกิจของตน  ไปตามกิเลสของตน  มันจึงเขวมากถึง 
กับเปนขวาจัดหรือซายจัด;  มันผิดทั้งกฎธรรมชาติ,  มันผิดทั้งกฎของศีลธรรม. 

 
ดูที่รูปรางของคนเราคนหนึ่งๆ  มันมีรางกายอยูตรงกลาง;  มันมีมือ 

ขวามือซาย,  มีขาขวาขาซาย;  หัวมันก็อยูตรงกลาง  สําหรับจะใชทั้งขวาและทั้งซาย 
ใหเปนประโยชน  ตามความเหมาะสม,  เม่ือแยกไปเปนขวาจัดอยางเดียว,  หรือ 
เปนซายจัดอยางเดียว  มันก็เปนเรื่องบาบอ;  ดังนั้นจึงเรียกวา  เปนการเขว. 
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เมื ่อลุ มหลงในทางซายจัดหรือขวาจัดเทาไร ;  มันก็ยิ ่งหนามืด 
ในการที่จะทําความเขาใจแกกันและกันได.  มันจึงนอมไปในทางที่จะตัดสินปญหา  ดวย 
การใชอาวุธหรือกําลัง;  ดังที่ปรากฏอยูในบัดนี้  ใชกําลังทุกอยางที่มี,  ใชอาวุธ 
ทุกอยางที่มี,  ในการที่จะตัดสินปญหา;  ไมนึกถึงพระเจา,  ไมนึกถึงพระศาสนา, 
ไมยึดถือในขอที่วา  "จะทําอะไรตองถามพระศาสดาดูกอน";  อยางนี้เปนตน. 
 

การเขวในลักษณะนี้  รุนแรงยิ่งขึ้นทุกที  และ ยังจะรุนแรงตอไปอีก; 
เพราะเห็นไดวา  จะนําไปสูยุคที่เรียกกันในบาลี  วา  สัตถันตรกัปป  คือยุคที่จะใช 
ศาสตรา  เปนเครื่องตัดปญหา.ไมมีธรรมะเหลืออยูเลย;  อาชญากรรมในโลกก็มี 
อยางรุนแรง  ถึงขนาดที่จะลางโลก;  ไมใชเพียงแต  ทําความทุกขรอนหรือเสียหาย 
ในสวนบุคคล. 

 
ขอใหพิจารณาดูใหดีวา  อาชญากรรมทั้งหลายในบานเมืองนี้  หรือ 

ในโลกนี้นั้น  มันมี มูลเหตุมาจากอะไร?  อาตมาอยากจะพูดวา  มันมาจากการเขว 
ออกไปจากทางของธรรมะ.  เดี๋ยวนี้เขาไมมองเห็นกันอยางนี้  หรือจะไมไดมอง 
เลยดวยซ้ําไป;  คือไปมองแตในแงผิวเผิน  วาเพราะเศรษฐกิจไมดี  อาชญากรรม 
จึงมี.  อาตมาเห็นวา  มันหลับตามอง,  และมันหลับตาพูด. 

 
ที่จริง เศรษฐกิจมันดี  จนไมมีศีลธรรมตางหาก  มันจึงสรางอาชญา- 

กรรมขึ ้นมา ;  เศรษฐกิจมันเฟอจนไมมีธรรมะเหลือ ;  ไมมีเนื ้อที ่ใหศาสนา 
เขามาเกี่ยวของ,  ไมมีพระเปนเจา  หรืออะไรๆ  ในทํานองนั้น  อยูในหัวใจของคน; 
อาชญากรรมจึงมีมาก  และมากขึ้น. 
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นี่คือ  ตัวอยางแสดงลักษณะอาการแหงการเขว  สรุปวา  เขวโดย 
ธรรมชาติก ็ม ี,  เขวในทางศีลธรรม   ที ่มน ุษยจะบ ัญญ ัต ิแต งตั ้งก ็ม ี.  เมื ่อ 
ปรากฏการณทั้งหลาย  แสดงลักษณะการเขว  อยูในระบบการบานการเมือง  หรือ 
วงการที่ทรงอํานาจ  ในการครอบครองโลก  นี้ก็เปนตัวอยางที่ควรจะพอแลว  สําหรับ 
ลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกวา  เขว. 

 
พิจารณาดูระยะเวลาแหงการเขว. 

 
ทีนี ้  ก็จะได   ดูก ันต อไป   ถึง ระยะเวลาแห งการเขว .  อาตมากําล ัง 

พูดถึง  เวลาที่เกี่ยวกับการเขว  นับตั้งแตระยะตนที่สุด  มันเริ่มเขวกันมาอยางไร, 
แลวเขวตอไปอยางไร,  และมาอยูในรูปเขวถึงสุดเหวี่ยงในปจจุบันนี้อยางไร. 

 
ขอที ่หนึ ่ง  จะดูโดยธรรมชาติ  ทําไมถึงพูดถึงธรรมชาติบอยนัก 

นารําคาญ? 
 
ที่จริงสิ่งที่เรียกวา  ธรรมชาตินั้นแหละเปนทุกสิ่ง,  แลวก็มีอํานาจ 

เหนือทุกสิ่ง  ความจริงทั้งหลายมันขึ้นอยูกับธรรมชาติ  คือมันเปนกฎเกณฑของธรรม- 
ชาติ.  พระพุทธเจาทานตรัสรู  ก็คือตรัสรูกฎเกณฑของธรรมชาติ  หรือเรื่องของ 
ธรรมชาติ;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ที่มันเกี่ยวกับปญหาของมนุษย  เชนความทุกข 
และความดับทุกข  เปนตน. 
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ทีนี้ถาเราจะมองดูอะไรใหถึงความจริง  อันเปนตนตอหรือตนเหตุ;  ก็ตอง 
ดูกันโดยธรรมชาติ  ในลักษณะที่เปนธรรมชาติ  หรือโดยกฎเกณฑของธรรมชาติกอน 
เสมอไป. 

 
สําหรับขอแรกนี ้  ดูถึงธรรมชาติของมนุษย  วาจะเริ ่มเขวไดตั ้งแต 

เมื่อไร? 
 
ขอนี้ถือเอาตามนัยแหงพระบาลี  ที่ พระพุทธเจาทานไดตรัสไว ก็ได  คือ 

เด็กๆในครรภ ยังไมมีความรูสึกคิดนึก  ยังไมอาจจะยึดถือน่ันนี่ได  ยังไมเปนปญหา. 
เด็กคลอดออกมา  ก็ยังไมสามารถจะรูสึกคิดนึกอะไรไดมากไปกวา  รูสึกเจ็บปวด  หรือ 
สบาย  หิว  หรือ  อิ่ม  คือสติปญญายังไมงอกงามออกไป  ถึงกับจะยึดมั่นถือมั่นอะไรได. 

 
ทีนี้ตอมาเด็กโตขึ้น  อายุกี่ปทานไมไดตรัสไว;  แตจํากัดความไววา 

เด็กนี ้เสวยเวทนาแลว  รูสึกพอใจ  รูสึกยึดถือ  ในความหมายที่วา  เปนตัวเรา 
หรือเปนของเรา;  ทั้งนี้เพราะวา  เด็กนอยนั้นยังไมมีสติปญญา  รูเรื่องเจโตวิมุตติ 
และปญญาวิมุตติ;  ไดรูเรื่องแตในทางที่จะยึดถือ  ดังนั้นเขาจึงเกิดความรูสึกและ 
ความคิด  ที่เปนความยึดถือ. 

 
ที่ตรัสวา  "เด็กนอยไมมีความรู  เร่ืองเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ"  นั้น 

เปนสิ่งที่ควรสนใจ;  เพราะวาผูใหญหัวหงอกแลว  ไมรูเรื่องนี้ก็มี.  เรื่องเจโตวิมุตติ 
สรุปแลว  ก็คือ เร่ืองที่เราจะดับความรูสึกที่เปนทุกขเสีย  ดวยอํานาจของจิต,  ปญญา- 
วิมุตตินั ้นจะดับความทุกขเสีย  ดวยอํานาจของสิ่งที ่เรียกวา  ปญญา;  มันมีอยู 
๒  เร่ืองเทานั้น  ที่ความทุกขของคนเราจะถูกทําลายไป  คือ  ดวยกําลังของจิตอยางหนึ่ง, 
ดวยกําลังของปญญาอยางหนึ่ง. 
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เด็กนอยนั้นไมมีความรูเร่ืองวิมุตตินี้เลย;  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 ่อยังเปนเด็กๆที ่มีอายุมากพอสมควร.  นี ่เปน  จุดตั้งตนของการเริ ่มเขว 
คือ  เขวไปในทางที่จะเปนทุกข. 

 
มันก็เปนบาปกรรมอะไรอยางหนึ่ง  ของใครก็ไมทราบ,  ตั้งแตเมื ่อไร 

ก็ไมทราบ ,  ที ่มนุษยมันจะตองเปนอยางนี ้;  เด็กในครรภหรือเด็กออนแทๆ 
ยึดถือไมเปน  ก็ยังไมตองรับบาปอันนี้. 

 
พอโตขึ้นมาถึง  ขนาดที่จะยึดถือเปน  ก็เริ่มรับบาปอันนี้;  นี้เรียกวา 

เขวโดยธรรมชาติ,  เปนความเขวพื้นฐาน  มันเปนความเขวชนิดที่สายไปสายมา 
ยังไมรูวา  จะเอาอยางไรกันแน.ถาเขาใชความเขวนี้ไปในทางที่ถูก  มันก็จะไปจบลง 
ในที ่ที ่มันถูก;  จะหยุดเขวได.  แตถาปลอยใหเขวตอไป  ไมพบจุดที ่มันถูกตอง; 
มันก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา. 

 
ทีนี้  เราก็ดู ความเขวในระยะที่สอง  ของคนหนุมคนสาว  โดยสรุป 

แลวก็คือ  ตามใจตัวเอง,  หรือ ตามใจกิเลสมากขึ้น  ตามวัย  ตามอายุ  ตามสิ่ง 
แวดลอม.  นี่ก็คือ  การเขวตอไปนั่นเอง;  เขวเกง  ก็เรียกวาเขวเกงขึ้น  เขวมากขึ้น 
เขวรุนแรงขึ้น  ตามสิ่งแวดลอม  ที่จะทําใหเกิดกิเลสนั้นๆ. 
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วันคืนลวงไป  มันไมไดเพิ่มแตเวลา;  มันเพิ่มอะไรๆ  มากอยางเหลือเกิน. 
สําหรับ คนปุถุชนทั่วไปนั้น  จะตองเรียกวา  มันเพิ่มกิเลส  หรือมัน เพิ่มเชื้อแหง 
กิเลส  ที่เรียกวา  อนุสัย,  หรือเรียกใหตรงกวานั้น  ก็เรียกวา  ความเคยชินที่จะ 
เกิดกิเลส.  เกิดกิเลสครั้งหนึ ่ง  ก็จะเพิ ่มความเคยชินที ่จะเกิดกิเลสครั้งหนึ ่ง 
ดวยเหมือนกัน;  ความชินอันนี้มากขึ้นๆๆ  มันก็เขวมากขึ้น. 

 
ความชิน อันนี้เรียกกันวา  อนุสัย  แตมักจะแปลผิด  ไปในทํานองที่วา 

เปนกิเลสอันละเอียดนอนนิ่งอยูในสันดาน  เปนสัสสตทิฏฐิไปเสียเลย;  อยางนี้ก็ไมถูก 
ตอง.  มันเปนความเคยชินของการเกิดกิเลส;  ถาเกิดกิเลส  ก็เกิดความเคยชิน 
ที่จะเกิดกิเลส .  ถาหักหามกิเลสไวได  ก็จะเกิดความเคยชินในการที่จะไม 
เกิดกิเลส  คือจะมีนิสัยที่จะไมเกิดกิเลสเพิ่มข้ึน. 

 
นี้ขอใหเขาใจไวเปนพิเศษวา  เราจงสะสมความเคยชินในการที่จะไม 

เกิดกิเลส,  คือระวังอยาใหกิเลสเกิดได.  ระวังไวไดครั้งหนึ่ง  ก็จะเกิดความ 
เคยชินครั้งหนึ่ง  หรือวาหนวยหนึ่งก็แลวแตจะเรียก  ในการที่จะไมเกิดกิเลส.  นี้มัน 
ก็จะเกิดอุปนิสัยแหงพระนิพพาน;  ถาเราปลอยใหเกิดกิเลส  ก็จะเกิดอนุสัย  คือความ 
เคยชินไปในวัฏฏสงสาร. 

 
ทีนี้  คนหนุมคนสาวของเรา  ก็ยังปลอยไปตามอํานาจของกิเลส;  ยังไม 

รูเรื่องของเจโตวิมุตติ  และปญญาวิมุตติ  อยางเดียวกับเด็กเล็กๆ;  แลวมันยังเพิ่ม 
ขึ้นในอํานาจของกิเลส  มันจึงเขวมากไป.  นี ่ระยะที ่สองของการเขว  ก็ยังเปน 
ไปตามธรรมชาติอยู เหมือนกัน .  เด็ก เล็กๆเขวตามธรรมชาติ,  คนหนุม 
คนสาวเขวตามธรรมชาติ  และตามอํานาจของกิเลสที่มันมากขึ้น  นี้เรียกวา  เขวโดย 
ธรรมชาติ. 
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ทีนี ้  ประการที ่สาม   เป นความเขวที ่เนื ่องดวยระบบตางๆที่ 
มนุษยจัดทําขึ้น   คือ  เราจะรวมเรียกกันสั้นๆ  วา  "ระบบการเมืองของมนุษย". 
ถาจะระบุใหตรงลงไป  ก็เรียกวา  "การเกิดขึ้นแหงวัตถุนิยม". 

 
โลกในยุคหนึ่งไมมีปญหาเรื่องวัตถุนิยม  และจะไมรูจักวัตถุนิยม 

อยางในความหมายปจจุบันนี้ดวยซ้ําไป.  คนโบราณเขากินขาวเหมือนกัน  นุงหม 
เหมือนกัน  มีวัตถุอุปกรณใชสอยเปนปจจัยสี่ดวยเหมือนกัน  แตก็ไมเรียกวาวัตถุนิยม; 
เพราะไมไดประดิษฐจนเกินความจําเปน  เพื่อความเอร็ดอรอย.  เขาทําแตตามที่ 
ธรรมชาติบังคับใหทํา  เพื่อตัดปญหาตามธรรมชาติเทานั้น. 

 
เด๋ียวนี้คนประดิษฐวัตถุ  สรางสรรควัตถุ  เกินกวาท่ีธรรมชาติตองการ; 

มันก็กลายเปนทําไปตามที่กิเลสมันตองการ  มีรสอรอยเกิดขึ้น  เพราะการประดิษฐวัตถุ 
นั้นๆนิยมกันมากขึ้น  จนเปนสิ่งที่ยอมรับนับถือบูชากันไปเสียทั้งโลก  มันก็เกิดมีโลก 
ที่มัวเมาในวัตถุนิยม. 

 
ระยะเวลาของการเขวในระยะนี้  สําคัญมาก;  ดังที่เปนปญหาอยู 

ในโลกเวลานี้;  แลวยังจะไกลออกไปๆ  อยางที่เราเห็นไดวา  การประดิษฐวัตถุ 
เพื่อทําใหมนุษยเองหลงใหลนั้น  ยังจะเปนไปอีกมากนัก.  การเขวตอนนี้เอง  เปน 
การเขวที่อันตราย  ที่จะถึงกับทําใหมนุษยลางผลาญกันใหหมดสิ้นโลกได  อยางที่ 
เรียกวามิคสัญญี. 

 
สรุป ความวา  ระยะเวลาแหงการเขวนั้น  โดยธรรมชาติก็ มีอยู  ๒  ระยะ 

คือเปนเด็กๆ,  แลวก็  เปนหนุมสาว,  เกิดความเขวที่จะเปนพื ้นฐาน  สําหรับเขว 
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ใหสุดเหวี่ยง;  ในเมื่อมาถึงยุคที่วัตถุนิยมกําลังครองโลก  จะถือวา  เปนโชคดีหรือ 
เปนโชคราย  ก็แลวแตจะคิดเห็น  ในการที่เราไดมาเกิดอยูในยุคที่วัตถุนิยมครองโลก. 

 
ถาเราไปเกิดเสียในยุคอื่น  ที่ วัตถุนิยมยังไมครองโลก  ปญหาก็ไมมี 

อยางนี้;  เราก็จะไมประสบปญหาอยางนี้;  แมที่สุด  ก็เราเกิดมาในยุคเมื่อสัก 
๕๐๐  ปมาแลวนี้  มันไมมีปญหาวัตถุนิยม  ซึ่งทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจ  ชนิดที่แยกคน 
ออกเปนซายจัดหรือขวาจัด. 

 
เดี๋ยวนี้มันชวยไมไดแลว  มันเลือกไมไดแลว  เพราะเรามันไดเกิดมาแลว 

ในยุคนี้  ก็จะหาทางตอสูแกไขปญหา นี้กันตอไป.  ดังนั้นจึงตองพูดถึงเรื่องการ 
เขว  ใหเปนที่เขาใจกันใหทุกแงทุกมุม.  เราจึงไดพิจารณาดูลักษณะอาการแหงการเขว, 
และระยะเวลาแหงการเขว,  ใหเปนที่เขาใจกันเสียกอน. 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาดูเรื่องที่กําลังเขวเปนเหตุใหเกิดปญหา. 

 
ทีนี้  ก็จะมาดูกันถึงเรื่องถัดไป  ก็คือเร่ืองที่เขวนั่นเอง  คือดู เรื่องที่กําลัง 

เขว  ซึ่งมีอยูมากเรื่อง  แลวใหเกิดอะไรขึ้น. 
 
ถาวาที่จริงแลว  มันมากเกินไป  เหลือท่ีจะเอามาดูใหหมดถวนได,  หรือ 

บางทีก็จะตองพูดวา  มันมากแงมากมุมเกินไป  จนเอามาดูใหหมดไมได;  จึงดูเพียง 
เปนตัวอยาง  อยางเรื่องของพระศาสนา  เราอยางเดียว  มันก็มีการเขวมากแงมากมุม 
หลายรูปแบบ  ก็มาดูพอเพียงเปนตัวอยาง;  อยางนี้เปนตน. 
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เดี๋ยวนี้เราจะดูเรื่อง เขวของเยาวชน  พอเปนตัวอยางวา  กําลังเขวอยูอยางไร? 
 

เขวที่หนึ่ง  เรื่องแรกที่จะดู  ก็ไมมีอะไรที่นาดูยิ่งไปกวา  เรื่องซายจัด 
หรือขวาจัด   ที ่เนื ่องดวยระบบเศรษฐกิจ   อยางที ่พ ูดมาแลว .  แตในที ่นี ้ก็ 
ใหดู  ในลักษณะที่มันเปนเรื่องหรือเปนวัตถุสําหรับเขว;  มันเปนความนิยมชมชอบ 
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ผิด,  หรืออะไรๆ  ที่มันผิดหรือที่มันเขวนั่นเอง;  โดยเหตุ 
ที่ปญหานี้  เปนปญหาที่แรงกลากวาปญหาอื่น  จึงยกขึ้นมาดูกอน. 

 
ใจความสําคัญมีอยูที่วา  ถาธรรมะยังอยู  ศาสนายังอยู  หลักเกณฑ 

ของพระธรรมยังอยู   มันเขวไมได.  หลักพระพุทธศาสนา  สรุปไดวา  ใหดํารง 
ตนอยูในลักษณะที่สมดุลย  ก็คืออยูตรงกลาง;  ถาขวาสุด  ก็จะเรียกวา  อัตตกิลม- 
ถานุโยค,  ถาซายสุด ก็จะเรียกวา  กามสุขัลลิกานุโยค,  แลวก็ยังมีชื่ออื่น ๆ อีก 
มากมายหลายคู;  จะเอามาพูดกันใหหมด  ก็จะกลายเปนสอนธรรมะหรือสอนบาลี 
ในเรื่องนั้นไป. 

 
เดี๋ยวนี้จะสรุปความวา  ไมเหว่ียงไปทางใดทางหนึ่ง;  ถาเหวี่ยงไปใน 

ทางหนึ่ง  มันก็ตรงกันขามกับอีกทางหนึ่ง.  สิ่งที่ตรงกันขาม  มันก็ตองเปนขาศึก 
แกกัน;  ดังนั้นมันก็ตองตอสูกัน,หรืออยางนอยมันก็เปนศัตรูตอกันอยูโดยธรรมชาติ 
มันก็หาความสงบสุขไมได.  มันตองไมมีการตอสู,หรือวาไมมีการกระทบกระทั่งใด ๆ 
จึงจะอยูอยางสมดุลยเปนปกติสุข. 

 
เด๋ียวนี้มนุษยมีจิตใจตกไปเปนทาสของวัตถุนิยม;  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  ประชา- 

ธิปไตย. 
 
อาตมาเห็นวา  เยาวชนของเรา  ก็มีความเขวอยางยิ่งในเรื่องนี้  แม 

วาเยาวชนหัวหงอกแลว  ก็ยังมีความเขว  ในเรื่องความหมายของคําคํานี้;  เขวจน 
ไมมีประชาธิปไตย  ทั้งที่บอกวาตองการประชาธิปไตย  และพยายามอยางยิ่ง  ที่จะ 
ไดมาซึ่งประชาธิปไตย.  แตแลวมันก็เขว  จนไมมีวิญญาณแหงประชาธิปไตย; 
มีแตประชาธิปไตยอันธพาล  แลวก็ไมรูสึกตัวดวย. 

 
เราอยากจะใหเยาวชนของเรา  มีความเขาใจอันถูกตอง  ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย.  คนโดยมากพูดวา  คําวา  "ประชาธิปไตย"  นั้น  คือ 
ประชาชนเปนใหญ;  อาตมาคิดวามันเปนเรื่องบา  อยางหลับหูหลับตา  ถาประชาชน 
เปนใหญ. 

 
ที่ถูกนั้น  คําวา  "ประชาธิปไตย"  ควรจะจํากัดความลงไปวา 

ประโยชนของประชาชนเปนใหญ;  ใครจะเปนใหญ  เปนผูใชอํานาจ  นั้นไม 
สําคัญ.  ขอแตวา  ใหใชอํานาจหรือกระทําไปในลักษณะที่  ในที่สุดมีผลเกิดขึ้นวา 
ประโยชนของประชาชนเปนใหญ. 
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ถาใหประชาชนเปนใหญ;  มันก็จะมีปญหาวา  ประเทศไหนบาง  ที่มี 
ประชาชนที่ประกอบไปดวยธรรมะ?  ประชาชนของแตละประเทศ  ยังไรศีลธรรม 
ยังเห็นแกตัวจัด  แลวจะเอามาเปนใหญไดอยางไร;  หรือวาจะใหเลือกผู แทน 
เมื่อเลือกตามความตองการของประชาชนชนิดนั้นแลว;  ก็จะไดผูแทนอันธพาลเขามา 
นั่งเปนรัฐสภา.  แลวก็หลับหูหลับตาเถียงกันไป  อยางไมมีที่สิ้นสุด  คือประชาชน 
เปนใหญ  มันก็นํามาซึ่งผลอยางนี้. 

 
เราก็ตองระบุใหชัดลงไปวา  ระบอบประชาธิปไตยนั้น  คือ  ระบอบ 

ที่ประชาชนมีประโยชนอยางไร ,  ตองเอาประโยชนของประชาชนนั ้น 
เปนใหญ  คือความสงบสุขหรืออะไรก็ตามแลวแตจะเรียก. 

 
อาตมาอยากจะรวบรัดสักหนอย  วา พระพุทธองค นั่นแหละ  เปนจอม 

บรมมหาประชาธิปไตย.  พูดแลวมันเปนคําพูดที่ขบขัน  คือไมรูวาจะใชคําวา 
อยางไร  จึงจะใหสมกับความเปนจริง.  พระพุทธองคทรงกระทําทุกอยาง  เพื่อ 
ประโยชนของคนทั้งโลก  คือประชาชนในโลก;  แตระบบงาน  หรือ วิธีการ 
ของพระองค  อยูในรูปของเผด็จการ,  คือทรงดํารงพระองคอยูเหนือกฎเกณฑ 
ทั ้งหลายอยางนี ้  ก็เรียกวาเผด็จการ.  แตอยาลืมวา  เปนเผด็จการโดยธรรม 
กลายเปนธรรมะเผด็จการ  ไมใชบุคคลเผด็จการ;  แลวสิ่งที่กระทําลงไปน้ัน  ทําใหเกิด 
ประโยชนแกสัตวโลกทั้งปวง. 

 
ใจความสําคัญ มันจึงมีอยูในขอท่ีวา  ทําอยางไร  ประโยชนของ 

ประชาชนจึงจะสําเร็จ?  ถาประโยชนของประชาชนสําเร็จ  ก็ตองเรียกวา  "ประชา- 
ธิปไตย". 
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ถาจะยกตัวอยางวา  ระบบราชาธิปไตย เผด็จการ  ที่เผด็จการโดยธรรม 
หรือประกอบดวยทศพิธราชธรรม  เปนตน;  ประโยชนทั้งหมดจะตกเปนของ 
ประชาชน  มิไดตกอยูแก  บุคคลผูดําเนินงาน  หรือดําเนินการปกครอง.  อยางนี้แหละ 
ยังเปนประชาธิปไตยที่แทจริง  ทั้งโดยเจตนารมณ  และโดยประโยชนที่จะเกิดขึ้น. 

 
แตเด็กๆ ของเรา  ไมเขาใจ  และ จะไมยอมเขาใจ  วานี้คือ 

ประชาธิปไตย ;  เพราะเขาไปผูกพันอยูแตกับคําพูดที่วา  ประชาชนเปน 
ใหญเสมอไป.  มันเปนคําพูดที่ถูกตอง,  หรือเปนคําพูดที่บาบอ?  ก็ลองไปคิดดู. 

 
อาตมาจึงขอกลาววา  ระบอบนั้นจะดําเนินงานโดยใครก็ได  โดยคณะ 

บุคคลก็ได  แตถาประโยชนตกแกประชาชนเปนใหญแลว  ก็ควรจะเรียกวา 
ประชาธิปไตย;  แลวก็ไมจําเปนจะตองเหมือนกันทุกประเทศ  เพราะวามีปญหา 
ตางกัน  มีอะไรตางกัน;  มันควรจะมีระบบประชาธิปไตยที่เปนของประเทศตน 
โดยเฉพาะ. 

 
สําหรับ   ประเทศไทย  เรานั ้น   เคยรอดตัวมาไดอยางไร   ก็รู ๆ 

กันอยู แลว;  เส ียแตว า  ไมไดนํามาสอนใหเป นที ่รู  ที ่เข าใจกัน   อยางถูกตอง. 
เด็กๆ ของเราจึงเขวไป  อยางหลับหูหลับตา,  แสวงหาประชาธิปไตยอยางหลับหู 
หลับตา;  มันจึงสรางปญหาใหมๆ  ขึ้น  จนมากมาย. 

 
แลวเด็กวัยรุนทั้งหลาย  ก็กําลังตกอยูในสภาพอยางนี้  คือ  เขาใจผิด 

ในเรื ่องนี ้  เขาใจผิดวา   ศาสนาเปนยาเสพติด ;  สถาบันชาติ  พระศาสนา 
มหากษัตริย  ไมจําเปน  เพราะเขาไมรูจักสิ่งที่เรียกวาประชาธิปไตย.  อยางนอยก็ 
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ควรจะรู วา   ระบบ ที่มีสถ าบัน   ชาติ  ศาสนา   พระมหากษัต ริย  นั ้น 
ก็เพ่ือประโยชนของประชาชนทั้งหมด นั่นแหละเปนใหญ;  ดังนั้นมันจึง เปน 
ประชาธิปไตยอยางแทจริง. 

 
นี้เปนสิ่งที่ ตองชวยกันคิดดู  โดยทําใหลูกเด็กๆของเรา  เขาใจถูกตอง 

เสีย;  มิฉะนั้นแลวในอนาคตอันใกล  เด็กๆที่เขาใจผิด  ตอความหมายของคําคํานี้ 
ก็จะสรางปญหาให  มากยิ่งขึ้นไปกวานี้.  บางทีจะเปนปญหาที่รายกาจ  ยิ่งกวาปญหา 
คอมมูนิสตไปเสียอีก. 

 
นี้คือตัวอยางอยางหนึ่ง  ที่ควรจะพิจารณาดู,  เปนตัวอยางที่สําคัญ. 
 
ทีนี้จะ ดูตัวอยางที่แปลกออกไป  คือเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด  แตวามันเปน 

เรื่องที่มีความสําคัญมาก;  ขอปลีกยอยทั้งหลาย  ไมใชเรื่องเล็กนอย.  ขอใหดูใหดี; 
และปญหาตางๆ  มันมาแสดงผลอยูที่เรื่องปลีกยอย  เรื่องเล็กๆ  นอยๆ  แทบทั้งนั้น. 

 
ตัวอยางเรื่องที่ เขวประการที่สาม  หรือจําพวกที่สามนี้  จะยกตัวอยาง 

เชนวา  นิยมความไมมีสูงไมมีต่ํา. 
 
เด็กๆ ของเราเขาใจผิด  วาประชาธิปไตยนั้น  คือความไมมีภาวะ 

สูงต่ํา;  มีความเสมอภาคหรือสมภาพ  แลวแตเขาจะเรียก.  นี่เพราะไมเขาใจ 
ธรรมะ,  หรือธรรมสัจจะของเรื่องนี้;  แลวก็วาเอาเองตามกิเลสของตน  มันจึง 
นิยมความเสมอภาคอยางปาเถื่อน  คือไมประกอบไปดวยธรรมะ  แลวก็เปนอันธพาล. 
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เกี่ยวกับเรื่องนี้  จะตองระลึกถึงธรรมภาษิตแตโบราณ  หรือพระพุทธภาษิต 
ของพระพุทธองคก็ตาม  ที่มีกลาวไววา  ทุกฺโข  หิ  สมานสํวาโส  -  ความอยูเสมอกัน 
นั้นเปนทุกข;  เปนคําพูดสั้นๆ  งายๆ  วา  ความอยูอยางเสมอกัน  คือไมมีสูงตํ่า 
กวากัน  นั้นเปนความทุกข  เขาใจไดงายนิดเดียว. 

 
สมมติวาในครอบครัวนี้  มันอยูอยางเสมอกัน  ในระหวางพอ  แม  ลูก 

หลาน   เหลน   คนใช  บาวไพร  อยูอยางเสมอกัน ;  แลวอะไรมันจะเกิดขึ้น . 
แมที่สุดแตเพียง  พอ  แม  ลูกพี่  นอง  อยูอยางเสมอกัน  มันจะอยูกันไดอยางไร. 

 
ทานตรัสวา  มันเปนความทุกข;  เพียงในครอบครัวมันก็ไมไหวแลว 

ถาอยูเสมอกัน.  นี้เมื่อออกไปถึงบานเมือง  ถึงประเทศแตละประเทศหรือท้ังโลก  มัน 
ก็ยิ ่งมีป ญหา ;  มัน  จะอยู อยางเสมอกันไมได  โดยธรรมชาติอยู แลว ,  โดย 
กฎของธรรมชาติ มันก็อยู  เสมอกันไมได,  โดยกฎของกรรม   มันก็อยู เสมอ 
กันไมได;  แลวจะใหเสมอกันได  โดยเอาอะไรมาบังคับ. 

 
อยางนี้มันก็เปนเรื่อง  ไมรูจะเรียกวาอะไร;  คือมันเกินไปกวาที่จะเรียกวา 

บาหรือบอ  หรือผิด  หรืออะไรไปเสียอีก. 
 
นับตั้งแตมี  ประชาธิปไตยสมัยใหม  โดยทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย 

นี้  ความเขาใจผิดเรื่องสมภาพ  หรือการอยูอยางเสมอกันนี้  ก็ไดเกิดข้ึน  ตามกน 
ประเทศตะวันตก  ซึ่งก็ไดมีปญหาขอน้ีมากยิ่งกวาประเทศเล็กๆ.  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 
ซึ่งไมเหมือนกับท่ีเยาวชนสมัยนี้เขารูสึกกัน. 

 
เมื่ออาตมาเด็กๆ  แตก็เปนเด็กโตแลว  เขาไปในออฟฟศทํางาน  คือท่ี 

วาการแหงหนึ่ง  มีออฟฟศไปรษณียรวมอยูที่ในนั้นดวย.  คนแกๆ  เปนเจาหนาที่ 
ไปรษณีย  คุยกันนานเขา;  อาตมาก็เมื่อย  เพราะไมมีเกาอี้นั่ง  ก็เอนตัวลงไปพิง 
บนโตะทํางาน.  เจาหนาที่คนนั้นเขาตวาดเอาวา  "โตะนี้ของในหลวง";  เขาไมไดใช 
คําวา  "รัฐบาล".  อาตมายังจําไดติดตาติดหู  วา  "โตะทํางานของรัฐบาลนะ  คือ 
ของในหลวง"  จะมาทําอาการเหมือนกับวาจะนั่งทับอยางนี้ไมได;  ยกไม 
บรรทัดขึ้นจะตีอาตมา. 

 
ที่มาพูดนี้  ก็เพื่อจะใหเห็นเปนเครื่องวัด วา  ความรูสึกเกี่ยวกับคําวา 

"รัฐบาล "  หรือเกี ่ยวกับคําวา  "ในหลวง "  นี้  มันไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม? 
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มันไดเปลี่ยนแปลงไปมากนอยสักเทาไร?  คือ  สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปสักเทาไร? 
เดี๋ยวนี้คงจะไมไดยินที่ไหนอีกแลว  วา  "โตะนี้โตะทํางานนี้เปนของในหลวง  หรือ 
เนื่องดวยในหลวง". 

 
นี้ก็เพื่อจะใหพิจารณาดูความมีสูงมีต่ํา  ถาไมมีความรูสึกที่เปนความสูง 

ความต่ําแลว  ทางศีลธรรมแทบจะไมมีอะไรเหลือ,  คือจะไมมีความเคารพ 
นั่นเอง;  ฉะนั้น  ความมีสูงมีต่ํานี้  จําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองรักษาเอาไว. 

 
ทีนี้ปจจุบันนี้  วันนี้  วานนี้ก็ได  เราจะพบเห็นวา  การเรียกชื่อกันและ 

กันอยางไรคารวะนั ้น  ไดเปนไปถึงที ่สุด.  เมื่อ  ๕๐ - ๖๐  ป  มาแลว  จะไมมี 
ใครเรียกนายกรัฐมนตรี  หรืออรรคมหาเสนาบดีโดยชื่อ  เหมือนอยางที่หนังสือพิมพ 
สมัยนี้เขาเรียก;  แลวก็ลามลงมาถึงเด็กหนุมวัยรุนมันก็เรียก.  เดี๋ยวนี้เขาเรียกนายก 
รัฐมนตรี  อยางเดียวกับท่ีสถานีวิทยุคอมมูนิสตมันเรียก  มันไมมีวี่แววแหงความสูงต่ํา 
เหลืออยูเลย  แสดงวาไมมีความเคารพเหลืออยูเลย. 

 
ถาเปนสมัยโบราณโนน  แมแตกํานันผูใหญบานหรือนายอําเภอ  ก็ไมมี 

ใครเรียกชื่อโดดๆอยางเดี๋ยวนี้.  ยิ่งหนังสือพิมพนําการกระทําในเรื่องอยางนี้  มันก็ 
แพรหลายเร็ว  เลยเรียกชื่อบุคคลแมชั้นสูงสุด;  เรียกแตชื่อ,  บางทีก็เรียกไอ. 

 
วัฒนธรรมนี้เลวมาก;  เพราะไปตามกนฝร่ัง  ที่ปายหัวหนังสือพิมพ 

แตชื่อ  ในลักษณะที่ไมแสดงความเคารพอะไร.  ไทยเราก็ไปตามกน  เด็กๆ เยาวชน 
ของเราก็นิยม  จะทําอยางนั้น  เพราะวามันตรงกับกิเลสของเขา. 
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ชั่วไมกี่ป  นิสัยแหงความเคารพบุคคลท่ีควรเคารพ  มันก็หมดไป  "บูชา 
บุคคลที ่ควรบูชา"  มันก็หมดไป   ก็ เหลือแตการยกตนเทียมทาน   ซึ ่งเปน 
กิเลสอันรายกาจอยางหนึ่งของมนุษย  เมื่อกลาวโดยหลักธรรมะ. 

 
นี ้ก็เปนเรื่องเขว   ที ่ทําใหมองเห็นอันตราย   วามนุษยนี ้จะไร 

ศีลธรรมลงไป  เพราะความที่ไมยอมรับระบบสูงหรือต่ํากวากัน.  บางคนก็อางหลักวา 
พระพุทธเจาทรงยกเลิกวรรณะทั้งส่ี นั้น  ก็ขอใหดูใหดี  วายกเลิกในความหมายไหน? 
ยกเลิกในความหมายที่วา  วรรณะทั้งส่ีนี้เสมอกัน  ในการที่จะบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน; 
แตไมไดยกเลิกในลักษณะที่วา  จะตองเคารพกันตามความสูงต่ํา.  และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ไมไดยกเลิกในคุณคา  หรือความหมายของหนาที่การงาน:- 

 
เชน  กษัตริยมีหนาที่การงานอยางไร,  พราหมณมีหนาที่การงานอยางไร, 

เวศยมีหนาที่การงานอยางไร,  ศูทรมีหนาที่การงานอยางไร;  มีหนาที่การงาน 
อยางไร  ก็ควรจะเรียกชื่อไปตามหนาที่การงานอยางนั้น;  อยางนี้พระพุทธเจาไมได 
ทรงยกเลิกเลย  แมแตนิดเดียว  แมแตอณูเดียว.  อยางที่พระองคตรัสวา  กรรม 
เปนเครื่องจําแนกสัตว.  สัตวนั้นจะตองตางกัน  เพราะการกระทําของตนนั้นมันตาง 
กัน;  มันจึงมีสูงมีต่ํา  มีชั ่วมีดี  มีความตางกัน.  และในแงที ่จะตองสังคมกัน 
ก็ตองสังคมกันใหถูกตามความหมายของความตางกัน ;  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง 
ที่เรียกวา  ความสูงและความต่ํา. 

 
กฎเกณฑอันนี้ทรงบัญญัติไว  ทั้งทางธรรมะและทางวินัย;  ทางวินัย 

ก็บังคับไวอยางเฉียบขาด  ที่จะรักษาความสูงความต่ําโดยคุณธรรม  ตามระเบียบ 
วินัยนั ้น.  ตามทางธรรม  ก็สอนไวเปนหลักตายตัว  ใหเคารพนับถือบูชา  ผูที่ 
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ควรเคารพนับถือบูชา;  แลวก็ปดทิ้งการเบียดเบียนออกไปเสียเลย  วา  "ถาเขา 
สูงกวาเรา  ก็เคารพนับถือบูชา;  ถาเขาเสมอกันกับเรา  ก็รับไวเปนเพื่อน ; 
ถาเขาต่ํากวาเรา  ก็ตองชวยยกเขาขึ้นมา". 

 
นี้แสดงความที่มันไมอาจจะเสมอกันได;  และก็แสดงหนาที่ที่จะตอง 

ประพฤติตอกันใหมันถูกตอง  ในระหวางระดับท่ีมันตางกัน  :  ถาดีกวาก็เคารพนับถือ, 
ถาเสมอกันก็รับไวเปนเพื่อน,  ถาต่ํากวาก็ชวยดึงเขาขึ้นมา  ใหเสมอกันกับเรา,  เพราะวา 
ปญหาเรื่องสูงต่ํากวากันนี ้  มันเปนของธรรมชาติ;  หรือจะพูดวา   เปนเรื่อง 
ที ่กรรม  คือการกระทํานั ่น  มันจัด;  เพราะฉะนั ้นมันจึงเด็ดขาด.  นี ้เปนตัวอยาง 
ที่จะตองเอาไปคิดดู  สําหรับเรื่องที่กําลังเขว. 

 
ทีนี้  ยังมีเรื่องอีกประเภทหนึ่ง  เรื่องเขวที่ ส่ี  ที่อาตมาอยากจะใหทราบ 

เปนพิเศษ  หรือเปนของแถมพกก็ได  วา  เยาวชนของเราไมคอยจะมีความรูใน 
เรื ่องคําพูดบางคํา  หรือบางชนิด  ที ่เขามีความหมายลึกซึ้ง.  และโดยเฉพาะ 
คําพูดในทางธรรม  หรือ  ในทางศาสนา  ซึ่งเยาวชน เขาไมคอยจะสนใจ;  คือ 
เขาไมคอยจะสนใจศาสนา  แลวเขาก็ถือเอาตามความรูสึกของเขา  ซึ่งเปนเหตุใหกลาว 
หาศาสนาอยางผิดๆ  ก็ได;  หรือวาเขาไมรูจักถือเอาประโยชนของพระศาสนาเสียเลย, 
แลวมันก็ไมทราบวาจะโทษใคร.  จะโทษคนสอนศาสนา  มันก็ไมถูกเหมือนกัน 
เพราะไมไดมีเจตนาที่จะบัญญัติแตงตั้งใหเกิดผลรายอยางนั้น. 

 
จะยก ตัวอยาง มาสักคําหนึ่ง  คือ  คําวา  "ชางหัวมัน,  ชางหัวมัน"; 

ขออภัยเปนคําหยาบ  แตมันมีความหมายดี  ที่จะยกเอามาเปนตัวอยาง.  คําหยาบๆ 
อยางนี้ใชกับกิเลสไดผลดีที่สุด;  จะใชกับคนดวยกัน  ก็ไมสมควร. 
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คําวา  "ชางหัวมัน"  มันมีความหมายเปน  ๒  ฝาย  อยางตรงกัน 
ขามทีเดียว.  ถาเราไมรูขอเท็จจริงอันนี้  ก็จะทําผิดได;  คือวา  ในบางกรณี  เราใช 
คําวา  "ชางหัวมัน"  นี้ถูกตองที่สุด.  แตบางกรณีจะใชไมไดเลย  แตเราก็ไดใชกันอยู 
และใชกันมากตามอํานาจของกิเลส  และโดยเฉพาะของเยาวชน. 

 
จงใชคําวา  "ชางหัวมัน"  กับสิ่งที ่เปนเหตุแหงความทุกข,  หรือ 

ตัวความทุกข  ก็ได  หรือวาสิ่งที่วาสะสมเขามากแลว  มันก็จะเปนความทุกข;  อยางนี้ 
เราก็  "ชางหัวมัน".  เชนวาเรื่องมันเกิดขึ้นมาแลว  ถาไมชางหัวมัน  มันก็จะทําใหมี 
ความทุกขมากขึ้น,  จะทําใหเกิดการกอเวรมากขึ้น  นี่เรื่องนอยๆ  ก็จะกลายเปนเรื่อง 
ใหญ;  อยางนี้ก็  "ชางหัวมัน"  ถูกแลว  ก็ดีแลว. 

 
ทีนี้อีกทางหนึ่ง  ถามันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย  ท่ีเราจะตองเอื้อเฟอ 

ในฐานะที่เปน  "เพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน"  อยางนี้แลว  แมนิดหนึ่งก็อยาชาง 
หัวมัน,  จะชางหัวมันไมได  ตองรีบยกขึ้นมาเปนเรื่องใหญ  จะตองชวยกันแกไข 
จะตองเอื้อเฟอตอเพื่อนมนุษยนั้น.  เดี๋ยวนี้เยาวชนของเราใชความหมายของคํา 
คํานี ้ผิด  และกลับกันเสีย;  ก็ไปชางหัวมันในทีที ่ไมควรใช,  แลวก็ไมชางหัวมัน 
ในที่ที่ควรจะใช. 

 
หรืออีกคําหนึ่ง  เปนคําเกี่ยวกับธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก  เชนคําวา  "ไมเปนไร"; 

ไมเปนไร  นั ่น  มันมีอยู   ๒  ความหมาย   อยางเดียวกัน.  ไมเปนไร,  ไมเปนไร 
คือไมยึดมั ่นถือมั ่น   ไมถือสาในที ่ไมควรถือสา  มันก็ถูกแลว;  แตไมเปนไรใน 
สิ่งที่ควรจะถือ  แลวมันก็ไมถูก. 
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อาตมาเคยไดยินกับหูเอง  ที่พวกฝรั่งเขาลอคนไทย  วาอะไรๆก็ไมเปนไร, 
ไมเป นไร ;  แตฝ รั ่งบางคนก็เขาใจถูก .  เราใชคําวา   "ไมเป นไร"  อยางที่ 
ประกอบอยูดวยธรรมะ  คือใหอภัย  หรือไมถือสา;  ไมใชใหเลินเลอ ;  ไมใช 
ใหประมาท  เชน  ไมใหสะเพรา,  ไมมีการสะเพรา,  ไมมีการประมาทในขอนี้. 
ฉะนั้นไมควรจะมาหาความวา  ธรรมะนี้ใชคําวา  "ไมเปนไร"  แมแตกะความตาย. 

 
เรื่องทํานองเดียวกันนี้  ยังมีอีกมาก  ยกตัวอยางมาใหดูวา  เยาวชนของ 

เรา  ยังไมอาจจะเขาใจคําพูดของบิดามารดา  ที่เปนพุทธบริษัท ;  แลวเขาก็ 
เขาใจเอาเอง  มันก็กลายเปนเรื่องเขว. 

 
สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ  ความศรัทธา  ความออนโยน  ความเอื้อเฟอ 

เผื ่อแผ;  มันเปนสิ ่งที ่ถ ูกกลาวหาอยางผิดๆอยู บ อยบๆ.  ดูถูกวา  ศรัทธาทําให 
งมงาย,  มุทุปสันนา  -  ความออนโยนอยางย่ิง  ทําใหตกเปนเหยื่อของคนคดโกง, 
หรือความเอื้อเฟอ  ซึ่งเขาเห็นวา  มันไมจําเปน  จะตองไปเอื้อเฟอใคร. 

 
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. 

 
ทีนี้ขอตอไป  ซึ่งควรจะพูดใหเสร็จสิ้นไปในวันนี้  ตามที่เวลามันมีจํากัด 

เร่ืองตอไปก็คือ  เร่ืองเหตุแหงความเขว  หรือเหตุแหงการเขว.  เมื่อกลาวโดยหลัก 
ใหญๆ  พอเปนที่สังเกต  ก็พอจะกลาวไดวา  เหตุของการเขวนั้น  มีทางมาหลายอยาง 
หรือวามันถูกแวดลอมเขามาจากหลายทิศทาง  ความเขวอยางใหญหลวงจึงจะเกิดขึ้น. 

 
มูลเหตุ ท่ี  ๑  อยางแรกที่สุดก็อยากจะระบุ   การขยายตัวของสติปญญา 

ตามธรรมชาติ  ที ่ไมไดรับการแวดลอมอยางถูกตอง .  ขอย้ําอีกทีหนึ ่งวา 
"การขยายตัวของสติปญญาตามธรรมชาติ  ที่ไมไดรับการแวดลอมอยางถูกตอง". 

 
เมื่อตะกี้นี้ก็ไดเลาเรื่องเดียวกันนี้มาบางแลว  วาลูกเด็กๆของเรามันเจริญ 

ขึ้นมาอยางไร?  นับตั้งแตยังอยูในทองมารดา,  แลวคลอดออกมาเปนเด็กนอนเบาะ, 
เปนเด็กเดินได  เปนเด็กวิ่งได  กระทั่งเปนคนหนุมสาว.  เขาก็มีสติปญญาของเขา 
ตามธรรมชาติ;  บางทีก็ยังออนเกินไป  ไมถึงกับอยูในรูปของสติปญญา.  แตมันก็ 
ตองกลาววา  เปนธาตุแหงความรู  ดวยกันทั ้งนั ้น;  คือ  รางกาย  ของคนเรานี้ 
มันประกอบอยูดวยธาตุกายและธาตุจิต.  ธาตุกายก็สําหรับดํารงกาย  หรือโครง 
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รางอยูได,  ธาตุจิต  ก็คือ  ธาตุที่สามารถจะรูสึกอะไรได.  ธาตุจิตนี้ก็มีไดตาม 
ธรรมชาติ  และก็เปนธรรมชาติดวยเหมือนกัน;  และอาจจะเรียกไดวา  "โพธิ"  ก็ได 
แตมันยังเปนเพียงเมล็ดพืช  มันไมเบิกบาน  นี้สติปญญาตามธรรมชาติ. 

 
พอเด็กโตขึ้น  ก็ไดรับการแวดลอมมากขึ้นๆ;  ถาการแวดลอมน้ันไม 

ถูกตอง  โพธินั้นมันก็งอกงามไปในทางหนึ่ง;  ถาไดรับการแวดลอมถูกตอง  โพธิ 
นั้นก็งอกงามไปอีกทางหนึ่ง.  นี่เราเรียกวา  สติปญญาตองไดรับการแวดลอมที่
ถูกตอง. 

 
เดี ๋ยวนี ้การศึกษาในโลกนี ้  มัน เปนทาสของกิเลส,  เปนทาสของ 

วัตถุนิยม.  การศึกษาในโลกเวลานี้  จึงไมสามารถจะแวดลอมสติปญญาตามธรรมชาติ 
ของมนุษยเรา  ใหเปนไปอยางถูกตองได;  มันก็แวดลอมไปในทางที่จะเปนทาสของ 
วัตถุ  นี้ก็เรียกวา  เขว. 

 
นี่คือ  เหตุแหงการเขวอันแรก  คือสิ่งแวดลอม   ที่พอเด็กเกิดขึ้นมา 

ในโลกนี้  ไดรับการแวดลอมใหเขาใจผิดเปนไปในทางเขว .  สมมติวาเด็ก 
คนหนึ่ง  เกิดมาในตระกูลหนึ่ง  เต็มไปดวยสมบัติพัสถาน  ที่ไมจําเปนทั้งนั้น  อยาง 
ที่เห็นๆกันอยู  :  มีโทรทัศน  มีวิทยุ  มีตูเย็นมีเครื่องเลนเครื่องเสียง  อะไรตางๆ. 
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,  ถาเขวไปในทางถูกตองยิ่งขึ้นก็ไม 
ควรจะเรียกวาเขว. 

 
มูลเหตุที ่สอง  อยากจะเรียกวา  การศึกษาที ่ไมปองกันการเขว. 

ขอย้ําวา  การศึกษาที ่ไมป องกันการเขว.  เดี ๋ยวนี ้เรามีแตการศึกษาที ่ส งเสริม 
การเขว  เขวคือผิด  คือเดินไปผิด;  เพราะวาการศึกษาเดี๋ยวนี้  เปนทาสของวัตถุนิยม, 
ไปตามกนระบบวัตถุนิยม  มันก็สงเสริมใหเขวเสียเอง;  เราก็ไมมีการศึกษาที่ชวย 
ปองกันการเขว. 

 
การศึกษาเดี๋ยวนี้  ไมไดสอนใหรูจักตักเอง;  สอนแตใหรูจักเปนทาส 

ของวัตถุนิยม.  ไมไดสอนใหรูจักตัวเองวา  จะตองเปนอิสระอยางไร;  ไมรูจักความ 
ถูกตองของสิ่งที่เรียกวาตัวเอง  ตัวเองจะตองมีความถูกตองอยางไร.  มันไมรูเอา 
เสียเลย  ก็ปลอยไปตามความรูสึกของกิเลส. 

 
เม่ือการศึกษาตก เปนทาสของวัตถุนิยมแลว;  มันก็สอนกันแตเทคโนโลยี่ 

อันประเสริฐอันวิเศษ  ที่จะไปเปนทาสของวัตถุนิยมยิ่งขึ้นเทานั้น.  ฉะนั้นเทคโนโลยี่ 
ทั ้งหลาย   มันก็ ไมมีอะไรมากไปกวา   ทําใหคนเปนทาสของวัตถุมากขึ ้น ; 
ไมชวยใหเกิดความรูสึกที่ผิดชอบชั่วดี,  ไมทําใหมีศีลธรรม  ดึงมาหาพระธรรม 
หรือศาสนา. 

 
ขอไดโปรดจดจําไวเปนพิเศษ  สักอยางหนึ่งวา  :  จงรูจักตัวเอง 

จงพยายามรูจักตัวเอง.  เด็กคลอดออกมาจากทองแม  ไมมีทางที่จะรูจักตัวเอง  : 
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โตขึ้นมาเปนเด็กโต  เปนเด็กวัยรุน  ก็ยังไมรูจักตัวเอง,  เปนหนุมสาวแลวก็ยังไมรูจัก 
ตัวเอง,  เปนพอบานแมเรือนแลวก็ยังไมรูจักตัวเอง,  แกเฒาเขาโลงไป  ยังไมรูจักตัว 
เอง,  ตัวเองอยูที่ไหน,  เปนอยางไร.ขอใหพยายามรูจักตัวเอง  เทานั้นเปนพอ. 

 
ถานึกอะไรไมออก  ก็อยากจะสรุปความใหสั้นๆ  ไวเปนหลักวา  จงรูจัก 

ตัวเองนั้น  หมายความถึง  รูจักจิตเมื ่อมันวางจากกิเลส.  ปุถุชนคนธรรมดา 
ยังมีกิเลส;  แตมันก็มีระยะเวลาที่จิตมันวางจากกิเลส.  ระยะที่มันวางจากกิเลส 
มันเปนอยางไร;  ขอใหสมมติเอาวา  นั่นแหละคือตัวเอง,  หรือควรจะเรียกวา 
ตัวเอง  หรือตัวเองที่แทจริง. 

 
ในวันหนึ ่งๆ  ควรจะรู จ ักตัวเองนี ้  กันใหหลายๆครั ้ง ;  วาจิต 

ที่เปนอิสระ  วางจากกิเลส  มันเปนอยางไร.  ในที่สุดก็จะคอยรูมากขึ้นไป  มากขึ้นไป 
จนรูจักสิ่งที่ควรจะเรียกวาตัวเองนี้เต็มท่ี;  กระทั่งรูวา  เปนสักวาธรรมชาติลวน ๆ ไม 
ควรจะเรียกวาตัวตน,  ไมควรจะเกิดกิเลสตัณหาวาตัวตนหรือของตน.  นี้การศึกษา 
ไมไดสอนใหรูจักตัวเอง,  แลวก็ไมตองรูจักความถูกตอง  ของความเปนตัวเอง  วา 
มันจะตองเปนอยางไร.  นี้เรียกวาการศึกษาเหลานี้  ไมปองกันการเขว. 

 
ทีนี้ดูเขยิบออกไปถึง  มูลเหตุที่สาม  ก็คือ  การศึกษาที่สงเสริมการเขว. 

 
อาตมาพูดอยางนี้  มันก็ถูกดา.  แลวก็ตองถูกดามาเรื่อยๆ  ๒  ปกวามา 

แลว.  ที่พูดวา  การศึกษาในโลกปจจุบันนี้  มันเปนอยางนี้  :  เปนการศึกษาที่ 
ทําโลกใหวินาศ.  ที่จริงเราก็ดาเขาแลวเหมือนกัน;  ฉะนั้นเขาจะดาตอบมาก็ไม 
เปนไร  แตเขาใจวามีประโยชน. 
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อาตมาไมไดตั้งใจจะดา  แตตั้งใจจะบอก  วาการศึกษามันกําลังจะทํา 
โลกใหพินาศ;  แมการศึกษาของประเทศไทย  ที่ไปตามกนการศึกษาตะวันตกมา. 
มันมีแตเร่ืองเทคโนโลยี่ที่จะทําคนใหเปนทาสของกิเลส;  มันไมมีสวนที่จะทําให 
เจริญดวยศีลธรรม  การศึกษาชนิดนี้มันสงเสริมการเขว,  สงเสริมใหมีความ 
เขวยิ่งขึ้นไป  ไปสูความมีชีวิตที่เปนทาสของวัตถุ. 

 
เมื่อมาถึงขนาดนี้แลว  มันก็จะเกิดความรูสึกท่ีเปนปฏิปกษ  ตอธรรมะ 

หรือตอศาสนา  เห็นธรรมะหรือศาสนาใชไมได;  อยางที ่กลาวหาวา  "ศาสนา 
เปนยาเสพติด"  ทําลายมนุษยอยางนี้เปนตน.  คนที่มีการศึกษาอยางนี้  เขาเห็นกัน 
วา  ธรรมะใชไมไดกับโลกปจจุบัน;  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับระบบการเมือง.  เขา 
ถือเสียวา  ศาสนาไมเก่ียวกับการเมือง,  ศาสนาเอามาใชกับการเมืองไมได.  ถา 
ฝนเอาศาสนามาใชกับการเมือง  ก็จะพายแพหรือเสียเปรียบ;  นี้วาเอาเองขางเดียว. 
ทีนี้ การศึกษาของเราก็เลยดิ่งไปแตในทางที่จะสงเสริมความเขว  คือเขวออก 
ไปจากทางแหงสันติสุข  หรือสันติภาพของโลกนั้น. 

 
สิ่งถัดไปอีก  มูลเหตุที ่สี ่  ก็อยากจะพูดถึง ความรูในเรื่องการเมือง 

ที่ผิดพลาด  กําลังระบาดอยางยิ่ง. 
 
ขอใหฟงดูใหชัดหนอยวา  ความรูเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองชนิดที่ผิด 

พลาด  มันกําลังระ-บาดอยางยิ่ง  คือวา  ความรูเรื่องการเมืองที่ถูกตองนั้น  ไมรูวา 
อยูที่ไหน? 

 
ยกตัวอยางเชนวา  ความถูกตองหรือ ความจริง  มันมีอยูวา  ระบบการ 

เมืองนั้นก็คือศีลธรรมอันหนึ่ง  คือการชวยกันจัดบานเมืองใหมีความสงบสุข;  ถา 
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ทําอยางนี้  การเมืองก็คือศีลธรรมในความหมายหนึ่ง.  เดี๋ยวนี้ไมมองกันอยางนี้  ไมมี 
การเมืองในลักษณะนี้  ไมใชการเมืองเพื่อประโยชนอันนี้;  ใชการเมืองเพื่อตอสูกัน 
เพื่อแยงชิงกัน  เพื่อทําลายผูอื่น,  สวนใหญก็เพื่อครองเมืองตามกิเลสของตน. 

 
ฉะนั ้น  ระบบการเมืองจึงเปนเรื่องของศีลธรรมไปไมได;  แตความ 

รูอยางนี้มันกลับระบาด  กําลังนิยมกัน  มีตํารับตํารา  มีอะไรมากมาย  ที่จะใหรูจัก 
และใชสิ ่งที ่เรียกวา  "การเมือง"ในลักษณะนั ้น.  เมื ่อเปนอยางนี ้แลว  เยาวชน 
ของเราก็ตองเขวยิ่งขึ้น;  มันไมมีทางจะชวย. 

 
ที ่ถัดไปอีก  มูลเหตุที ่ห า  ก็อยากจะใชคําตรงๆ  ไมกลัวอันตราย 

ในการที ่จะพูดวา   การมีการปกครอง   มีระบบการปกครองที ่ผ ิดพลาด   คือ 
เราไมมีรัฐบาลที่มองหาศีลธรรม. 

 
นี้พูดไดทั้งโลกเลย  วา ทั้งโลกเลย ทุกประเทศทุกชาติ  เราไมมีรัฐบาล 

ที่มองหาศีลธรรม ;  มีแตรัฐบาลที่มองหาอะไร  ก็คงจะทราบกันดี.  มีแตฟง 
จากวิทยุเพียงอยางเดียว  เราก็ไดยิน เขาพร่ําหาความเจริญ  ความกาวหนา  ความ 
สมบูรณในทางเศรษฐกิจ  ในทางสังคม  ในทางการปกครอง  ในทางการเมือง; 
โดยไมเอยถึงสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  เลย. 

 
ทําไมไมพูดออกมาวา   ตองการความสมบูรณทางศีลธรรม? 

ถามีความสมบูรณทางศีลธรรม  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  หรือการเมืองอะไร  มันจะถูก 
ตองไปหมดเอง,  มันถูกตองไปโดยอัตโนมัติเอง.  ใครๆ  ก็มองเห็น  คิดดูก็เห็น 
ไมลึกซึ ้งอะไร   วา   ถามีศีลธรรมอยู ในแผนดิน   อยู ในโลก   อยู ในประชาชน 
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อยูในพลเมืองนี้  ก็ไมตองกลัว;  การเศรษฐกิจ  การสังคม  การปกครอง  การเมือง 
การทหาร  การอะไร  จะถูกตอง  และจะมีผลสมบูรณตามที่ควรปรารถนา. 
 

ทุก รัฐบ าล ใน โลก   ไมเคยพูด ถึง สิ ่ง ที ่ เ รีย ก วา   "ศีล ธ รรม " 
รัฐบาลแหงประเทศไทยของเราก็เหมือนกัน  คําวา  "ศีลธรรม"  นี้หายไปจากปากของ 
นักการเมืองยิ่งขึ้นๆ.  ในการแถลงนโยบายเพื่อรับความไววางใจ  จากสภาของรัฐบาล 
ไมมีคําใดซ่ึงอางถึงศีลธรรม  วารัฐบาลนี้จะทําประชาชนใหมีศีลธรรม;  อยางนี้ไมมี, 
พูดกันแตเร่ืองอื่นทั้งนั้น;  และก็เชื่อวา  เปนเหมือนกันอยางนี้ทุกประเทศในโลก, 
และยิ่งประเทศใหญๆ  ที่กําลังมัวเมาในอํานาจ  แลวก็จะพูดถึงแตเรื่องอํานาจ 
ไมพูดถึงศีลธรรม. 

 
แตอาตมานี้จะขอยืนยันไปตามประสาของตนวา  ศีลธรรมอยางเดียวจะ 

แกปญหาทั้งหลายได;  ขอใหพร่ําหาศีลธรรม.  แลวเคยพูดใหคนเขาโห  วา 
เราตั้งกระทรวงศีลธรรม  ใหเปนกระทรวงใหญโตที่สุดขึ้นมาสักกระทรวงหนึ่ง  เรียกวา 
กระทรวงศีลธรรม  เปนกระทรวงที่ควบคุมกระทรวงทั้งหลาย  อีกกี่กระทรวงก็ตาม.  ฟง 
ดูมันจะเปนเรื่องที่  "เอาลูกพรวนผูกคอแมว"  อยูบาง;  แตมันก็ไมเหลือวิสัย.  มันเหลือ 
วิสัย  ก็เพราะวายุวชนของเราไมเขาใจ. 

 
ถาลองเยาวชนของเราทุกคน  เขาใจเรื่องนี้โดยแทจริง;  เมื่อเขาโตขึ้น 

เขาก็จะจัดบานเมือง ใหมีกระทรวงศีลธรรม ก็ได.  แลวควบคุมกระทรวงอื่นทั้งหลาย 
ก็ จะเปนการถูกตองไปหมด  ในทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  ทางการปกครอง  ทาง 
การเมือง  คือมีศีลธรรมไปหมดนั่นเอง. 
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เหลือบไปดูอีกนิดหนึ่ง  อีกแงหนึ่งมุมหนึ่ง : รัฐบาลกําลังเรียกรองหา 
ความสามัคคี,  เรียกรองการพัฒนา ,  เรียกรองการระงับขาวลือ ,  เรียก 
หาการเสียสละ ,  เรียกหาความรักชาติ,  อะไรตางๆ   มากมาย .  แตไม เคย 
เรียกรองความมีศีลธรรมของประชาชน  เปนเรื่องที่มันชินชาไปเสียแลว  หรือวา 
มองขามไปเสียแลว. 

 
แตความจริงนั้น  ก็คือ  ไมเห็นความสําคัญ  หรือความจําเปน  ของสิ่ง 

ที่เรียกวา  "ศีล-ธรรม"  นั่นเอง  มันก็เลยเปนการเรียกรองที่เหนื่อยเปลา;  จะเรียกรอง 
ใหเสียงแหบอยางไร  มันก็ไมไดสิ่งที่เรียกรอง.  ถาหากวาประชาชนไมมีศีลธรรม, 
หรือทุกคนไมมีศีลธรรม;  ความสามัคคีมีไมได  ถาไมมีศีลธรรม.  อาจจะเอาอะไร 
มาจางมายั่ว  มาลอ  ก็ได  มันก็ชั่วคราวเทานั้น  มันไมจริงจัง. 

 
แต ถามีศีลธรรม  คือความสํานึกในหนาที่ของตนแลว  ความสามัคคีก็ 

จะมีอยางงายดาย.  ศีลธรรมในระดับที่สูงขึ้นไป  ก็ทําลายความเห็นแกตัว 
ของคนเรา;  เม่ือคนเรามีความเห็นแกตัวนอยแลว  ความสามัคคีก็มีไดงาย,  และ 
อาจจะมีไดเอง  โดยไมตองเรียกรองเลย. 

 
เดี๋ยวนี้  ก็เรียกรองความสามัคคีจนเสียงแหงเสียงแหบแลว  มันก็ยังไมได 

โดยแทจริง;  ก็ตองมีอะไรยั่ว  มีอะไรจาง  มีอะไรลอ.  แลวก็อยาไปไวใจความ 
สามัคคีชนิดนั้นนะ.  ขอใหระวังกันไวหนอย  วา  อยาไปไวใจความสามัคคีที่จาง 
เอามา,  หรือลอเอามา. 

 
สําหรับ การพัฒนา  ก็เหมือนกัน  ถามีศีลธรรมแลวมันพัฒนาเอง; 

แบบปู  ยา  ตา  ยายเขาเห็นการพัฒนาบานเมืองเปนการกุศล.  อาตมาอายุเทานี้ก็ยัง 
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เคยทันเห็น  ที่มีคนเขารูสึกวา  ชวยกันทําถนนใหเพื่อนเดินนี้  มัน เปนกุศล,  ขุด 
บอน้ํา  ปลูกศาลา  อะไร  มันก็ เปนกุศลๆ,  แลวก็ทําดวยความสมัครใจสนุกสนาน. 
นั ้นมัน  เปนศีลธรรม   ที ่มีอยู ในจิตใจของบุคคลผู เห็นแกตัวนอย ;  ฉะนั ้น 
การพัฒนามันก็มีเปนของธรรมดาไป,  เปนขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนวัฒนธรรม 
ของชาวพุทธไป. 

 
เดี ๋ยวนี ้  ถือเอา  เงินเปนใหญ,  ถือตัวใครตัวมัน ;  การพัฒนาก็มี 

ไดยาก,  ความเสียสละก็มีไดยาก;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความรักชาติ  มันก็มีไดยาก. 
เพราะไมมีศีลธรรม  ก็ไมกตัญ  ไมซื่อสัตย  ไมใหความเปนธรรม  ไมใหความ 
ยุติธรรม;  ความรักชาติมันก็ไมมี  เพราะคนเห็นแกตัวก็รักตัว  แลวก็ไมรักชาติ. 
 

อาจจะสอนกันผิดๆ ก็ได  วาเมื่อรักตัวแลวก็จะรักชาติ.  อาตมาเชื่อวา 
มันเปนไปไมได  รักตัวนี้มันเห็นแกตัว  มันตองใหบริจาคตัว  แลวจึงจะไปรักชาติ; 
อยางนี้ก็เรียกวา  ศีลธรรมที่ควรเรียกรอง  ใหมันมีพอเพียง.  และรัฐบาลก็จะหา 
ความสามัคคี  หรือความเสียสละ  หรือการพัฒนาอะไรไดโดยงาย. 

 
นี่เราก็ไปตามกนประเทศชาติ  ที่มันสมบูรณดวยกําลังอํานาจเทคโนโลยี่ 

ทั้งหลาย;  เขาอวดวา  เขาไมตองพึ่งพาศาสนา  ไมตองพึ่งพาศีลธรรม.  เขามี 
อํานาจเงิน,  เขามีอํานาจอาวุธ,  เขาไปสูบเลือดของชนชาติอื่น  มาหลอเลี้ยงชนชาติ 
ตัวได;  นี่เปนลูกนองของพญามาร  ของซาตานอะไรกันไปเสียหมด.  ประเทศ 
เล็กก็ไมรูจะทําอยางไร  ก็ไปถือหลักเกณฑเดียวกัน,  ไปตามกนคนเหลานี้;  ก็เลย 
เปนเรื่องที่นาเศรา.  สําหรับขอน้ีสรุปเรียกวา  การปกครองที่มันผิดพลาด. 
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ทีนี ้เรื ่องถัดไปอีก  มูลเหตุที ่หก  ก็จะเรียกวา  มหรสพที ่ผิดพลาด. 
ฟงดูแลวก็งงๆ  วามหรสพที่ผิดพลาด  ก็ควรจะไดพิจารณากันบาง. 

 
สิ่งที่เรียกวา  มหรสพ  นั้น  เปนส่ิงที่จําเปนแกชีวิตอยางยิ่ง  อยางหน่ึง 

ซ่ึงขาดไมได.  ถาฟงไมดีอาตมาก็กลายเปนคนบา  ที่พูดวา  "ส่ิงที่เรียกวามหรสพนั้น 
เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับชีวิตอยางหนึ่ง  ซึ่งขาดไมได".  ขอนี้  ตองทําความเขาใจถึง 
ความหมายของคําวา  "มหรสพ"  ใหถูกตอง. 

 
สิ่งที่เรียกวา  "มหรสพ"  นั้น  ถาถือ  เอาตามความหมายที่ถูกตอง  ตาม 

ตัวพยัญชนะหรืออรรถะแลว  เราจะพูดไดสั้น ๆ วา  "ส่ิงประเลาประโลมใจ"  สั้น ๆ 
เทานี ้เอง  ไมมากไปกวานี ้.  สิ ่งประเลาประโลมใจ   เรียกวา   "มหรสพ "  สิ ่งนี้ 
ขาดไมไดสําหรับสิ ่งที ่มีชีวิต;  แมแตสัตวเดียรัจฉาน  มันก็ตองการประเลา 
ประโลมใจตามแบบของสัตวเดียรัจฉาน;  มนุษยก็เหมือนกัน. 

 
มันมีปญหาอยูแตวา  สิ่งประเลาประโลมใจนั้น  มันถูกหรือมันผิด 

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,  หรือส่ิงประเลาประโลมใจ 
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ตามแบบของทาน  ดังนั้นเราจึงไดอานพบเรื่อง  พระอรหันตมหาสาวกทานสนทนาธรรม 
เพียงเพื่อเบิกบานสําราญใจ.  อยางนี้ก็เรียกวา  สิ่งประ-เลาประโลมใจ. 

 
เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงเรื่องของปุถุชน  ตองการสิ่งประเลาประโลมใจ  เรียก 

ในชื ่อ เดิมๆวา   "มหรสพ ".  แตเดี ๋ยวนี ้  มหรสพนั ้น   มันเปนไปเพื ่อกิเลส ; 
มันเปนไปในทางฝายที่เขวนั่นเอง,  คงใชคําวา  "เขว"  ตอไปไดตามเดิม. 

 
มหรสพกลายสภาพ  จากสิ่งประเลาประโลมใจอันบริสุทธ์ิ  มาเปนส่ิง 

ทําลายจิตใจของมนุษย  คือ  ทําใหหนาไปดวยกิเลส. 
 
สิ่งประเลาประโลมใจบริสุทธิ์  มีอยูมาก;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ธรรมชาติอันบริสุทธิ์  ก็ประเลาประโลมใจอยางบริสุทธิ์.  เหมือนกับเรามานั่งอยู 
ทามกลางธรรมชาติอยางนี้;  ธรรม-ชาติก็ประเลาประโลมใจในลักษณะที่บริสุทธิ์  ใหจิตใจ 
มันวางมันเงียบไป  แตอยางนี้มันยังลึกไป.  ที่จะตองพูดกันกอน  ก็จะพูดถึง  มหรสพ 
ตามธรรมดา  ที่มีอยูตามบาน  ตามเมือง  ตามตลาด  วากําลังเปนปญหาอยางยิ่ง. 

 
เม่ือสัก  ๕๐  ป  ถึง  ๑๐๐  ปมาแลว  ในอดีตนั้น  มหรสพยังบริสุทธิ์อยู 

มาก  คือตรงตามเจตนารมณเดิมอยูมาก  คือใหความประเลาประโลมใจพอสมควร 
คือไมเปนพิษ  และ  มหรสพนั้นเองเปนการศึกษา  บางคนก็มองขาม.  แตอาตมา 
สังเกตเห็น  วาคนบานนอกแทๆ  ไมเคยไปกรุงเทพ  ฯ  ไมรูหนังสือ  ไมเคยเรียน 
หนังสือ;  แตทําไมรูเรื่องอะไรๆ  ไดหลายอยาง  หรือวาพูดกรุงเทพ ฯ  ก็เปน. 
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ยกตัวอยาง  เชน  หนังตะลุง,  มหรสพชั้นต่ําสุดของประชาชน.  ถาเปน 
ตัวพระตัวนาง  มันก็ ตองพูดกรุงเทพฯ;  นี้มันถายทอดหลักโบราณมาแต 
ประเทศอินเดีย  วาละครในประเทศอินเดีย  ถาเปนตัวพระตัวนาง  เขาตองพูด 
ภาษาสันสกฤต.  ถาเปนตัวคนธรรมดา  หรือผูหญิง  หรือตัวตลก นี้  ตองพูดภาษา 
ปรากฤต  คือภาษาพื้นบาน.  นี่หนังตะลุงก็ดี  มโนราหก็ดี  สมัยที่มาถึงเมืองไทยแลว 
ตัวพระตัวนางก็ยังพูดภาษาที่เปนหลัก  คือภาษากลาง  ภาษากรุงเทพฯ  ตัวตลกเปนตน 
ก็พูดภาษาบานนอกไป. 

 
ฉะนั้น  คนบานนอกที่ไมเคยไปกรุงเทพ  ฯ  ไมรูหนังสือ  ก็พูดกรุงเทพ  ฯ  ได; 

แตมันก็เพี้ยนไปบางเปนธรรมดา  เพราะวาผูแสดงหนังตะลุงนั้น  มันก็พูดกรุงเทพฯ 
ไมคอยชัด.  แตมันก็ยังเปนการพูดกรุงเทพ ฯ;  พูดกรุงเทพ ฯ  แบบน้ี  เมื่อเด็ก ๆ 
อาตมาไดยินเขาเรียกวา  พูดภาษาขาหลวงขี้เนา;  คือพูดภาษากรุงเทพฯ ที่มันแปรง ๆ, 
แตก็ยังดีกวาพูดไมเปน,  แลวก็ยังสามารถจะฟงเขาพูดกรุงเทพฯ  รูเรื่อง. 

 
สิ่งนี ้ เรียนมาจากอะไร?  เรียนมาจากหนังตะลุง;  เพราะสมัยนั ้นไม 

มีโรงเรียน  ไมมีโรงเรียนที่จะสอน  แมแตประถมอะไร  เปนโรงเรียนวัด  ก็เรียนในวัด 
ก็ยังไมคอยไดออกเสียงอยางภาษากรุงเทพ  ฯ  อยางนี้เปนตน.  ฉะนั้น  มหรสพอัน 
บริสุทธิ ์สมัยโนน   จะเปนหนังตะลุงเปนมโนราห  อะไรก็ตาม   มันยังบริสุท ธ์ิ 
อยูมาก,  แลวมันก็เปนการศึกษาดวย  มันใหความประเลาประโลมใจ  พรอมกัน 
ไปกับการศึกษา. 

 
ครั้นมาบัดนี้  มหรสพมันเปลี่ยนอยางหนามือเปนหลังมือ;  มันเปน 

มหรสพอยางภูตผีปศาจไปแลว.  ถาจะเรียกวาประเลาประโลมใจ  ก็ประเลาประโลม 
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ใจใหเปนภูตผีปศาจ  เสียมากกวา;  สวน ที่จะใหเปนการศึกษานั้นยกเลิก 
เพราะวาเรามีโรงเรียน  มีวิทยาลัย  มีมหาวิทยาลัยสอนกันจนเปนของธรรมดาไปแลว; 
มันเหลืออยูแตวา  มหรสพมันกลายสภาพเปนความบันเทิง  หรือประเลาประโลมใจ 
เพื่อใหเปนภูตผีปศาจ  คือมันเปนขาศึกแกการศึกษาในระดับธรรมนี่.  คนไปหลง 
มหรสพแลว  ก็ทําลายการศึกษา  ทําลายศีลธรรมไปหมด.  นี้ไมตองพูดก็ได 
ทุกคนพอจะสังเกตเห็นเอง;  หรือถาพูดมันก็ยาวนักไมมีเวลาจะพูด.  สรุปความวา 
มันเปนมหรสพที่กลายสภาพ  ไมประเลาประโลมใจ  ไปในทางของธรรมะ. 

 
รูปโครงของมหรสพอันเปนประโยชน. 

 
ทีนี้เพื่อจะใหเปนการมองดูอยางทั่วถึง  ก็จะขอพูดถึง  รูปโครงของสิ่งที่ 

เรียกวามหรสพ  พอเปนเครื่องสังเกต;  แลวจะแบงสิ่งประเลาประโลมใจหรือ 
มหรสพนี้  ออกเปน  ๒  ประเภท คือ  มหรสพตามธรรมดา  นี้อยางหนึ่ง,  มหรสพ 
ทางวิญญาณ  อันสูงสุดนี้อยางหนึ่ง.  ถาเยาวชนของเราเขาใจส่ิงนี้อยางถูกตอง 
จะเปนประโยชน  จะเปนบุญกุศลอยางยิ่งแกเยาวชนนั้นเอง  และแกมนุษยทั้งโลกดวย. 
 

มหรสพประเภทที่หนึ่ง  เมื่อพูดถึง  มหรสพตามธรรมดา. 
 
เราจะมองเห็นวา  มันมีอยูอยางนี้  คือ  มหรสพตามปกติ  มันก็ควรจะมี 

เพราะมันเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งอยางหนึ่งสําหรับชีวิต  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  ส่ิงประเลาประโลมใจ  จะเปนดนตรีหรือเพลง  หรืออะไรที่มัน 

บริสุทธิ์  เปนศิลปบริสุทธิ์  ก็เรียกวา  จําเปนแกชีวิต;  คือมากไปกวาที่จะเรียกวา 
เปนประโยชน,  เราจะใชคําวา  "จําเปนแกชีวิต"  มิฉะนั้นชีวิตมันก็จะไมกระปรี้ 
กระเปราหรือสดชื่น;  มันคลายๆ  กับวามันขาดอาหารอยูอยางหนึ่ง;  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. 

 
สมัยโบราณ  เมื่อไมมีสื่อสารประเภทวิทยุหรือโทรทัศน  อยางนี้  มหรสพ 

มันจะระบาดอยางนี้ไมได;  มันมีการแสดงเปนครั้งเปนคราว  ที่นั่นที่นี่นานๆ ครั้ง 
แลวก็ตองไปดู;  แลวมันก็ยังบริสุทธิ์อยู.  เดี๋ยวนี้มันมีการสื่อสาร  วิทยุหรือ 
โทรทัศน  ทําใหมหรสพติดตามไปทั ่วทุกหัวระแหง  ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา; 
แลวเขาก็เห็นแกกําไร  เลยใชอันนี ้เปนเครื ่องมือมอมเมาประชาชน ;  จนนิสัย 
ใจคอของลูกเด็กๆ  ของเรา  ผิดกันไปเปนคนละคนกับยุคโบราณ .  เลยเรียกวา 
มหรสพภูตผีปศาจกําลังระบาด  ไมมีที่หลบหลีกในโลกนี้. 
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ทีนี้  มหรสพที่มีความหมายมากอีกอยางหนึ่ง  คือ  มหรสพที่ทําลาย 
สติปญญาอยางถูกตองของมนุษยเรา.  ระวังใหดี,  ขออภัย  ขอใหอาตมาพูด 
ตรงๆ  แลวไมถือวากระทบกระเทือนใคร  คือมันมีมหรสพชนิดหนึ่ง  ซึ่งทําลาย 
สติปญญาของลูกเด็กๆ  แหลกรานหมด  แลวก็อยางสุภาพดวย.  นี ้ก็คืออนาจาร 
ที่ถูกเขาใจวาเปนศิลป;  นี่ก็กําลังมีมากขึ้นๆ. 

 
สิ่งที่ถือกันวา  เปนอนาจาร  เม่ือสัก  ๓๐  ปมากอนนั้น  เดี๋ยวนี้  กลายเปน 

ศิลปแลว;  เพราะสิ่งที่เปนอนาจารอยางยิ่งๆ  ก็จะถูกจัดไววาเปนศิลป  มากขึ้น 
ไปอีกในอนาคต.  นี้เราเรียกวา  มหรสพท่ีทําลายสติปญญาของมนุษยในยุคปจจุบัน. 
อยาใหอาตมาออกชื ่อสิ ่งเหลานั ้นเลย   พูดเปนรวมๆ   ไปวา  ภาพยนตรก็ดี 
ระบํารําฟอนก็ดี  เตนรําอะไรก็ดี;  ระวังใหดี  มันกําลังถูกเขาใจผิด  เห็นเปนของดี 
ทั้งที่มันทําลายสติปญญา  หรือวาสัญชาตญาณอันบริสุทธิ์ของมนุษย  ใหมันนอมไป 
ในทางเลวทางต่ํา. 

 
นี่เรียกวามหรสพตามธรรมดา  ที่กําลังมีอยูจริง;  มันก็เปนปญหาแก 

เยาวชน  แลวก็ถูกมองขามเสีย. 
 
ทีนี้  มหรสพประเภทที่สอง  เรียกวา  มหรสพทางวิญญาณ. 
 
ที่พูดนี้ไมใชโฆษณาโรงหนังของเรา;  วา  "มหรสพทางวิญญาณ" 

มันเปนความหมายที่กวาง  คือสิ่งประเลาประโลมใจ  ในทางวิญญาณ. 
 
สิ่งแรกที่สุด  ก็จะตองระบุถึงธรรมะ  หรือ  พระธรรม.  ธรรมะหรือ 
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พระธรรมนี ้.  เมื ่อไมเขาถึงก็แลวไป ;  แตถ า เขาถึงจริงๆ   แลว  จะเปนมหรสพ 
คือ  สิ่งประเลาประโลมใจอยางยิ่ง  สําหรับมนุษยผูนั้น. 

 
ถาไมเชื่อ  ก็ขอใหพยายามทําตนใหเขาถึงธรรมะดู;  เขาถึงธรรมะจริงแลว, 

ไดรับรสของธรรมะนั้นอยู  ก็จะเสวยสุขที่เกิดจากธรรมะนั้นอยู.  นั้นจะเปนสิ่ง 
ประเลาประโลมใจ  สูงสุดยิ่งกวาสิ่งใด  เทาที่มนุษยจะทําได  จะคนหามาได. 

 
นี้หมายถึง  ตัวธรรมะ  สําหรับเรียน,  สําหรับปฏิบัติ  จนไดผลของการปฏิบัติ 

ก็เรียกวา  เปนมหรสพดวย. 
 
สิ่งที ่สอง  ทีนี ้ถัดไปก็จะเรียกวา  ธรรมะศิลป  หรือศิลปที ่บริสุทธิ์ 

อัน เจืออยู ก ับธรรมะ .  แลวก็จะมี  ภาพ เขียน   ภาพป น   ภาพอะไรตางๆ 
ในลักษณะของศิลป;  แตมุงหมายที่จะสอนธรรมะใหแกคน.  นี้เขาเคยถือกันมาก 
ในเรื ่องนี ้  วามีประโยชน;  ฉะนั ้น   ปฏิมากรรมทั ้งหลาย   :  รูปพระพุทธรูป , 
รูปพระโพธิสัตว  อะไรก็ตาม;  ก็ถูกกระทําขึ้นมา  เพื่อเปนสิ่งประเลาประโลมใจ 
มนุษย  ที่พยายามตั้งตนอยูในธรรมะ;  จะขอเรียกวัตถุเหลานี้วา  ธรรมะศิลปเปน 
เครื่องประเลาประโลมใจ. 

 
ส่ิงที่สาม  นี้ถัดไปอีก  ก็อยากจะเรียกวา  ธรรมสาธิต  คือการแสดงอะไรๆ 

ก็ได;  ที่จัดที ่ทําขึ้น   โดยมุงหวังอยางจริงจัง   จะใหมนุษยเราเขาใจธรรมะ , 
รูจักธรรมะ,  ชอบธรรมะ,   เปนการโฆษณาพระธรรม;  แตไมใชเพื ่อหลอกลวง, 
แตเพื ่อใหเปนประโยชนแกบุคคลเหลานั้นเอง.  การสอนธรรมะ  การแสดงธรรม 
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การอะไรก็ตามเถอะ  รวมอยูในพวกนี้;  แมแตเปนการจัดในทางรูปแบบกิริยาอาการ 
อะไรตางๆ  ก็รวมอยูในพวกนี้  เราก็เรียกวา  มหรสพทางวิญญาณดวย. 

 
ส่ิงที่ ส่ี  ทีนี้ใหดูลึกซึ้งไปกวานั้นอีก  สําหรับสิ่งที่เรียกวามหรสพทางวิญญาณ 

ก็จําเปนที่จะตองเอยถึงสิ่งที่ เรียกวา  จิตวาง.  ความสุขที่ เกิดมาจากจิตวาง  นี้ก็ 
เปนมหรสพสูงสุด;  ถึงแมวาเปนความสุขที่ เกิดมาจากการทําการงาน  ทําไรไถนา 
อะไรอยูกลางทุงนา.  ถาเขาเปนคนมีธรรมะสูง  เคลื่อนไหวอิริยาบถอยูดวยจิตที่วาง 
แลว;  การงานนั้นเองจะเปนความสุข.  แมจะอยูกลางแดด  กลางฝน  เหยียบย่ําอยู 
ในโคลน  อะไรก็ตาม;  จิตใจที่ประกอบดวยธรรมะ  ถึงขนาดวางจากตัวกู – ของกูแลว 
ก็เปนความสุข   ซึ ่งทุกคนทําได  ไมเหลือวิส ัย ;  แตเขาไมทํา ;  ไมไดรับการ 
สั่งสอนแนะนําใหทํา. 

 
คนที่ไมเขาใจในเรื่องน้ี  ก็ไมอยากทํางานอยางนี้;  ฉะนั้น  เยาวชน 

ของเราไมอยากทํานา;  อยากจะเลาเรียนไปเปนนักการเมือง  เปนรัฐมนตรีอะไร 
ไปตามเรื่องของเขา.  แลวเกลียดการทํานา,  เกลียดการทํางานดวยเรี่ยวดวยแรง, 
เกลียดการที่จะหลั่งเหงื่อออกมาลางตัวกู.  แตบรรพบุรุษของเขาเคยทํามาอยางดี  และ 
ก็ยังคงจะทําไดตอไป;  ถายังมีความนิยมในเรื่องนี้อยู. 

 
เมื่อใดเหงื่อมันออกมามากๆ  ก็จะลางเสียซี่งตัวกู - ของกู;  แลวก็ 

เม่ือนั้นจะมีความสุขที่สุด.  อาตมาอยากจะจัดความสุขชนิดนี้วา  เปนมหรสพทาง 
วิญญาณ   คือสิ่งประเลาประโลมใจที ่ม ีค าสูงสุด ;  แลวก็ไมสรางปญหาอะไร 
ไมตองใชเงินอีกแมแตสตางคเดียวนี้  เพราะเราก็ทําไรทํานาอยูแลว.  หรือวาความสุข 
ที่จะเกิดมาจากมีจิตบริสุทธิ์โดยประการอื่น  ก็เรียกวา  มหรสพทางวิญญาณดวยเหมือนกัน. 
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นี่มหรสพมีอยูในรูปแบบอยางนี้  ลวนแตเปนเครื่องประเลาประโลมใจทั้งนั้น. 
ถาผิด  มันก็ประเลาประโลมชักจูงไปในทางผิด  ก็สงเสริมกิเลส;  โลกนี้ก็เต็มไปดวย 
ปญหา .  ถามันถูก   มันก็ ประเลาประโลมไปในทางที ่ถูก ;  มันก็ไมสงเสริม 
กิเลส  โลกนี้มันก็จะหมดปญหา. 

 
นี้อาตมาเรียกวา  มหรสพท่ีผิดพลาด  หวังวาทานทั้งหลายคงจะเขาใจดีแลว 

วา  คําวา  "มหรสพที่ผิดพลาด"  นั้นเปนอยางไร.  ถามหรสพไมผิดพลาด  ก็ยังเปนบุญ 
เปนกุศลของมนุษยเราอยู;  เพราะวาสิ่งประเลาประโลมใจนั้น  ก็สําคัญอยูเหมือนกัน, 
คือเปนอาหารอยางหนึ่ง  ซึ่งจะขาดเสียไมได. 

 
ลองมองดูเถอะ  เราก็จะพบความจริงขอน้ีได  วาเดี๋ยวนี้มีอาหารกินแลว 

มีอะไรแลว  มีปจจัยสี่แลว  มันก็ยังไมพอ;  เขายังตองการสิ่งประเลาประโลมใจ 
อยางใดอยางหนึ ่งอยู .  เมื ่อเรามีเครื ่องมือวิเศษ  เชน  วิทยุหรือโทรทัศนเปนตน 
ก็ควรจะใชไปในทางที ่ถูกตอง  ใหสิ ่งประเลาประโลมใจที ่เปนธรรม ;  โลกนี้ 
ก็จะดีขึ้น.  แตเดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม. 

 
ดังนั ้น  เยาวชนของเรา  ก็เขวๆ  เขวๆ  ไปตั ้งแตเริ ่มดูโทรทัศนได, 

เริ่มฟงวิทยุเปน  มันก็เริ่มเขว.  เพราะวาสิ่งที่เขาเอามาแสดงนั้น  สวนใหญแทบ 
ทั้งหมดนั้น  มันเปนเรื่องที่ทําใหเขว;  อยางนอยมันก็เขวไปในทางวัตถุ  คือดีไปแต 
ในทางวัตถุ,  สวนเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั้น  มันไมมี. 

 
สิ่งสุดทายที่เปนเหตุแหงการเขว  มูลเหตุที่เจ็ด  ก็คือ  ความเขาใจผิด 

เกี่ยวกับสิ่งที ่เรียกวา  ศิลป  หรือ  ลามกอนาจาร  นั่นเอง.  นี้ก็ไดพูดมาบางแลว 
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ในหัวขอที่พูดถึงมหรสพ.  ขอใหระวังใหดีๆวา  เยาวชนของเรากําลังเขาใจผิด 
เห็นส่ิงอนาจารเปนศิลปมากขึ้นๆ;  เพราะวามันตกเปนเหยื่อของผูทําการคาเกี่ยว 
กับศิลป   เชนภาพยนตรเปนตน .  เอาอนาจารมาเปนศิลป   ลูกเด็กๆ   ของเรา 
ก็พลอยหลงไป.  เจาหนาที่เซนเซอรก็เต็มไปดวยกิเลส  ก็พลอยมองอนาจารเปนศิลป 
ตามไปดวย;  ฉะนั้นการเซนเซอรนั้น  ก็ไมมีประโยชนอะไร. 

 
รวมความวา  ทั้งหมดนี้เปน  มูลเหตุแหงการเขวของลูกเด็กๆ;  ขอให 

ชวยนําไปคิดดู.นี้เวลาก็มากพออยูแลว;  แตมันยังมีอีกนิดเดียว  ก็ขอพูดเสียให 
จบในคราวเดียว. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ผลแหงการเขวทําใหเกิดปญหาหลายประการ. 
 
ทีนี้ผลแหงการเขว  เราจะดูผลแหงการเขว  พอเปนตัวอยางบาง 

เพื่อความเขาใจจะไดสมบูรณ .  เม่ือเกิดการเขวในทํานองที่กลาวมาแลวนี้;  ผลแหง 
การเขว  ก็มีอยูหลายอยางหลายประการ;  จะยกตัวอยางมาพอเปนเครื่องสังเกต:- 
 

ขอที่หนึ่ง  โลกสูญเสียมนุษยธรรมหรือมนุษยชาติ.  เมื่อเขวกัน 
ขนาดนี้แลว;  โลกนี้ก็หมดมนุษยธรรม  หรือหมดมนุษยชาติ.  มีแตสัตวที ่หมุน 
ไปตามกิเลส  แลวหมุนไปไหนกัน  ก็หมุนไปสูมิคสัญญี  ซึ่งเปนจุดจบของสัตวที่หนา 
ไปดวยกิเลส.  คําเหลานี้เขาใจกันดีแลว;  ไมตองอธิบาย  พอสูญเสียมนุษยธรรม 
ในที่สุดก็จบลงดวยมิคสัญญี. 

www.buddhadassa.in.th

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



ทางเขวและทางตรงของเยาวชน ๔๘๑

ขอที่สอง  จะมีวิกฤติการณอันถาวร  คือมีความทุกขยากลําบาก 
ระส่ําระสาย  อลวนอลเวง  กระทบกระทั่งกันเรื่อยไป  ซึ่งเรียกวา  วิกฤติการณ;  แลว 
ก็มีอยางถาวร  มองเห็นไมไดมองเห็นไดโดยยาก  นี้ก็มี.  แตแมที่ มองเห็นโดยงาย 
มันก็ไมเห็น;  เพราะไมมีใครอยากจะมอง.ไมมีใครอยากจะมองวา  ความเจริญ 
ทางวัตถุนี้  เปนไปเพื่อวิกฤติการณอันถาวร;  เขาคิดเสียตั้งแตทีแรกแลววามันตอง 
เปนผลดีแกมนุษย  เพราะไดสนุกสนานเอร็ดอรอย. 

 
ขอที ่ส าม   ทําใหมีอาชญากรรมโดยเฉพาะนี่  ทวมทนโลก . 

นี้เราก็ไมไดไปเที่ยวดูทั่วโลก;  แตเรารูไดจากระบบขาว  หรือขอสันนิษฐานที่มีเหตุผล 
วาอาชญากรรมกําลังทวมทนในโลกนี้  มากขึ้นทุกที;  ยิ่งประเทศชาติที่เปนมหาอํานาจ 
ก็ยิ่งมีอาชญากรรมมาก  และเลวรายกวา.ผูที่เคยทองเที่ยวไปในประเทศมหาอํานาจ 
ทั้งหลายในโลกนี้แลว  ก็รูอยูดีแลว  อาตมาก็ไมตองกลาว. 

 
ขอที่ส่ี  อยากจะพูดอยางยิ่ง  และจะเนนอยางยิ่ง  ก็จะตองใชคําวา  ส่ิงที่ 

เรียกวา  ชาติกําลังรวนเร  ไมมีใครรักชาติจริง;  ไมมีใครตั ้งใจจะรักชาติรับใช 
ชาติจริง  เพราะมีแตคนที่รักตัวกู  รักกิเลสของตัวกู  รักความสนุกสนานเอร็ดอรอย 
ของวัตถุนิยม;  สิ่งที่เรียกวาชาติก็รวนเร. 

 
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. 
 
ทีนี้ดูตอไปเปนขอสุดทาย  ก็คือ  วิธีที่จะแกไข.  ขอไดทราบวา  อาตมา 

ก็ไมไดเปนนักปราชญ  วิเศษวิโสอะไรมาแตไหน,  ทําไมมากลาพูดถึงเรื่องการแกไข 
สิ่งเหลานี้  ซึ่งควรจะเปนหนาที่ของพระพุทธเจา  หรือของนักปราชญสูงสุดมากกวา. 
แตเดี๋ยวนี้ก็จะพูดไป  ในฐานะที่เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา;  ที่ไดสังเกตอะไรมา 
นานพอสมควร  วาการแกไขนี้ควรจะมีอยางไร?  ลูกเด็กๆ  ของเรากําลังเขว  จนมีผล 
รายอยางนี้แลว  จะแกไขกันอยางไร? 

 
ใน  ชั้นแรก  ขอท่ี  ๑  จะกลาวโดยทั่วไป  คือเยาวชนทั้งโลก;  เราก็ 

พูดอยางกําปนทุบดินไดวา  จะแกไขไดดวยการกลับมาของศาสนา  ของธรรมะ 
ของพระเจา;  เพราะทุกๆ  ชาติทุกๆ  ประเทศในโลก  ก็ลวนแตมีธรรมะ  มีศาสนา 
มีพระเจา  มีอะไรก็ตามแลวแตจะเรียก  แตไดสูญหายไป  เพราะคนยุคปจจุบันไดละทิ้ง 
สิ่งเหลานี้  มาเปนทาสของวัตถุนิยม;  ฉะนั้นก็เลิกวัตถุนิยม  เลิกเคารพวัตถุนิยม 
เอาวัตพุนิยมมาเปนทาสของเราดีกวา  เราอยาไปเปนทาสของวัตถุนิยมเลย;  ก็ทําให 
มีการกลับมาของพระศาสนา  ของพระธรรม  ของพระเจา  คือ  ศีลธรรม 
กลับมา  เรื่องนี้ก็ยืดยาวยังไมตองพูด. 
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ทีนี้  โดยเฉพาะประเทศไทย  ก็มีปญหาอยางเดียวกัน  เพราะฉะนั้น 
สิ่งแรกก็จะตองพูดถึง  การกลับมาแหงศีลธรรม  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  พระมหา- 

กษัตริย.  ความเขาใจอันถูกตองนี ้  จะตองกลับมา  ก็เรียกวา  การกลับมา 
แหงความเปนไทยที่ถูกตอง  ถือเปนยอดสุดของวัฒนธรรมไทย;  มันจะมีผลดี 
พรอมๆ กันไปในตัว  ทั ้งที ่เป นการปองกันบาง,  เปนการแกไขบาง,  เปนการ 
สรางสรรคบาง. 

 
องคประกอบเหลานี้  เขาใจวาทราบกันอยูดีแลว  วาเรา  ตองปองกันส่ิงที่ 

ควรปองกัน  เราตองแกไขสิ่งที่ควรแกไข  แลวเราก็ตอง สรางสรรคสิ่งที ่ควร 
จะสราง;  สามคํานี้ก็พอแลว  รูจัก ปองกัน  แกไข  สรางสรรค  ใหถูกตอง. 
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นี้ในกรณีของอะไร?  ก็กลาววา   ทุกอยางทุกทางทุกประการ ; 
ในทางวัตถุ  สมบัติพัสถาน  สิ่งของ  ก็ตองรูจักปองกันความผิดพลาด  แกไขใหถูกตอง 
แลวก็สรางสรรคใหยิ่งขึ้นไป.  ทางการเมืองก็เปนอยางนี้  ทาง ศีลธรรม ก็เปน 
อยางนี้  ทาง สติปญญา อันสูงสุดก็เปนอยางนี้;  รวมแลววา  สังคมของชนชาติไทย 
ก็จะตองเปนอยางนี้  :  คือ  ไดรับการปองกันในสวนที่ควรปองกัน,  ไดรับการ 
แกไขในสวนที ่ควรแกไข ,  กระทั ่งสิ ่งที ่ต อง  สรางสรรค;  แลวก็พอเหมาะ 
พอดี  ไมเฟอ   ไมเกิน ;  เกินเมื ่อไร  ก็ผิดเมื ่อนั้น ,  เกินเมื ่อไร  ก็ไรศีลธรรม 
เมื่อน้ัน. 

 
ทีนี้  ดูใหเจาะจงลงไปอีกหนอยก็วา  สําหรับ การปองกัน นั้น  เรามี 

วัฒนธรรมอยางชาวพุทธ  เปนยอดสุดอยูแลว  คือไมโงหลงเปนซายเปนขวา.  พุทธ- 
ศาสนาเปนมัชฌิมาปฏิปทา  คืออยูตรงกลาง;  เหมือนที่กลาวมาแลววา  เรามีศีรษะเรามี 
ลําตัวอยูตรงกลาง;  มีมือซายมีมือขวา  สําหรับคอยรับใชตามหนาที่ของมือ;  มีขา 
ขวาขาซาย  สําหรับรับใชตามหนาที่ของขา.  ฉะนั้นใครเหวี่ยงไปทางซายทางขวาสุด 
มันก็คนบา.  นี่ยอดวัฒนธรรมของชาวพุทธ   มีอยู ที ่  มัชฌิมาปฏิปทา;  ถาเรา 
มีอันนี้แลว  มันก็ปองกันการเขว  หรือความผิดพลาดทุกอยาง. 

 
ทีนี ้อ ีกขอหนึ ่ง  ขอที ่สอง  ที ่เป น  หัวใจของพระพุทธศาสนา  อัน 

เกี่ยวกับสังคม  ก็คือประโยคที่วา  "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งส้ิน"  นี้อันนี้ตองเรียกวา  ตองข้ึนสมอง;  แลวอยาใหมีใครมา 
ลางออกได;  ใหมันอัดอยูในสมองอยางที่ลางไมออก  วา  "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 
ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น"; 
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เมื่ออาตมาเปนเด็กเล็กๆ  อยูบานนอก  ไดยินประโยคนี้  วันหนึ่งคืนหนึ่ง 
หลายๆ  ครั้ง  เดี๋ยวคนนั้นพูด  เดี๋ยวคนนี้พูด  โดยเฉพาะคนแก  คุณยา  คุณยาย; 
แมแตโยมมารดาของอาตมา  ก็บนคํานี้ทุกค่ําเมื่อสวดมนต.  อาตมายังไมหลับ 
เปนเด็กๆ  ก็ยังไดยิน;  เดี๋ยวนี้ทําไมมันไมไดยินเสียเลย  วา  "สัตวทั้งหลายเปน 
เพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น";  อยากจะไดยินสักที 
ก็ตองวาเอาเอง  มันนาสงสาร. 

 
ทีนี้  ขอที่สาม  สําหรับการแกไข  ก็คือ  ยอดวัฒนธรรมของชาวพุทธ 

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. 

 
โบราณเขาใชควาย  ๒  ตัวไถนา  ตัวหนึ่งเปนตัวกําลัง  ตองตัวล่ําสันแข็ง 

แรงมาก  มันจะลากแอกไป.  ตัวหนึ่งเปนตัวรู  ผอมหนอยก็ได  ตัวเล็กก็ได;  แตตัว 
นี้เปนตัวรู  คําสั่งนะเขาสั่งไปที่ตัวเล็กตัวรู  :  ใหตัวรูหยุด  หรือใหตัวรูเดิน  หรือ 
อะไรก็ตาม;  มันก็ไถนาไปไดตามความประสงค.  ตัวอวนตัวใหญตัวกําลังนั ้น 
โง ก ็ได ,  ขอแตให ม ีกําล ัง.  อีกต ัวหนึ ่ง  จะผอมหนอยก็ได   แตขอให ม ีความ 
เฉลียวฉลาด .  อยางนี ้ก ็เรียกวา  วัฒนธรรมที ่ม ีควาย  ๒  ตัว  คือทั ้งตัวกําลัง 
และตัวสติปญญา. 

 
บรรพบุรุษของเรา  ไมเคยนิยมแตเรื่องวัตถุอยางเดียว;  เรื ่องวัตถุ 

ก็ทําไป  พอมีปจจัยส่ีดํารงชีวิต.  แต เร่ืองจิตใจ  นับตั้งแตบุญกุศลขึ้นไปถึง  มรรค 
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ผล  นิพพาน  นั้นเขาตองการอยางยิ่ง;  เขาคงจะตองการสิ่งนี้มากกวาทรัพยสมบัติ; 
เขาถูกอบรมสั่งสอนกันมาอยางนั้น;  หรืออยางนอยก็บูชากุศล  มรรค  ผล  นิพพาน 
ยิ่งกวาเงินทอง  แกวแหวน  บุตร  ภรรยา  สามี  ดวยซ้ําไป. 

 
จะแกไขการเขวของเยาวชนของเราสมัยนี้  ก็จงทําไปในลักษณะ 

ที่ใหเขามองเห็นประโยชนของการมีควาย  ๒  ตัว  คือ  มีการกระทําที่ถูกตอง 
ทั้งสวนรางกายและทั้งสวนจิตใจ.  เดี๋ยวนี้เขาไมรูเรื ่องจิตใจ;  เพราะเขาถือ 
หรือเขาชมชอบระบบ  dialectic  materialism  ซึ่งเปนอุดมคติของคอมมูนิสตแลว;  เขา 
จะไมพูดกันถึงจิตใจเลย.  นี่เด็กๆ  ของเรากําลังนาสงสารอยางนี้;  จะมีปญหาใน 
อนาคตอยางยิ่งทีเดียว. 

 
ทีนี้  ขอที่สี ่  สําหรับ  การสรางสรรคสิ่งที่ควรสรางสรรค  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. 

 
ใจความของทุกๆ  ศาสนาเปนอยางนี้  :  ถาเปน าสนาที่มีพระเจา  แลวเขา 

ก็จะยืนยันวา  นี่เปนความตองการของพระเจา  พระเจาตองการใหเราเห็นแกผูอื่น 
อยางนอยก็เทาๆกับท่ีเห็นแกตัวเรา;  ถาอยางดีที่สุด  ก็ตองเห็นแกผูอื่นยิ่งกวาตัว 
ของเรา. 
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วัฒนธรรมไทยแตโบราณ  ที่ถอดรูปออกมาจากพระศาสนา  ก็เปนอยางนี้ : 
ตองเห็นแกผูอื่น  อยางนอยที่สุดก็เทากับเห็นแกตัว,  หรือรักผูอื่นไมนอยกวาที่ 
รักตัว;  มันก็สรางสรรคอะไรสนุกสนานเปนวาเลน,  การพัฒนาก็ทําไดงายเปน 
วาเลน. 

 
แตความรูสึกอยางนี้  ไมใชพูดกันดวยปาก  แลวก็จะรูเร่ือง;  มันตอง 

การอบรมกันมา  เปนชั่วอายุคนทีเดียว  จึงจะเปนวัฒนธรรมประจํามนุษย  ประจํา 
ครอบครัว  ประจําชาติได.  นาเสียดายที ่วา  เราไดละเลยยอดของวัฒนธรรมนี้ 
จนเลือนหายไป  ไมคอยปรากฏ;  ควรจะ ชวยกันเรียกกลับมาใหม. 

 
นี่  สรุปความวา  ปองกันดวยหัวใจพุทธศาสนา  ท่ีเปนมัชฌิมา- 

ปฏิปทา  มันก็ไมเขว.  ถาแกไข  ก็ดวยวัฒนธรรมที่ยอมรับ  ทั้งระบบกายและ 
ระบบจิตหรือวิญญาณ  มันก็แกไขได  และไมเขว.ถาเปนชาวพุทธจริง  จะถือเอา 
ระบบจิตและระบบวิญญาณ  วาเปนฝายที่สําคัญ;  ไมเหมือนระบบวัตถุนิยม  ที่ถือวา 
วัตถุสําคัญ  จิตนั้นเปนบาวเปนทาสของวัตถุ  เขาถืออยางนั้น  ซึ่งเรายอมรับไมได. 
ถาเปนเรื่อง  สรางสรรค  ก็ใชหัวใจของพุทธศาสนา  รักผู อื ่นอยางนอยก็เทา 
กับรักตัวเถิด;  การเสียสละก็มีไดโดยงาย  เพื่อสรางสรรคประโยชนสวนรวมหรือ 
สังคม.  นี่การแกไขเปนอยางนี้. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ก็เปนอันวา  หมดหัวขอหรือใจความของเรื่อง  ที่ตั้งใจจะพูดกันในวันนี้ 

โดยหัวขอที่วา  ทางเขวและทางตรงของเยาวชนของเรา.  เราตองรับผิดชอบ 
เพราะวาเราเปนบิดามารดาของเขา;  หรือบางทีเราจะนึกไกลไปกวานั้นวา  ส่ิงนี้เปน 
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พระพุทธประสงค.  เราจะตองชวยกันสรางเยาวชนใหดั;  เพราะวาโลกในอนาคต 
อยูในกํามือของเยาวชน. 

 
วิวัฒนาการแหงการเขว.  ก็เม่ือพูดกันสิ้นแลวก็มองเห็นได  ไมลึกซึ้งอะไร 

มันเริ่มเขวมาแตโดยธรรมชาติ  ตั้งแตลืมตาขึ้นมาสูโลกนี้  ทามกลางสิ่งแวดลอมที่มัน 
ผิดพลาด;  แลวก็เขวเรื่อยไป  จนไปหลงในระบบของกิเลสแหงยุคปจจุบัน. 

 
เรื่องที่เขว  มีอยูทั่วไปเห็นไดเอง  ไมตองยกตัวอยางใหมาก  ไปกวาที่ยก 

มาแลว. 
 
มูลเหตุของความเขว  เพราะการศึกษาผิด  การแวดลอมผิด;  แมแตส่ิง 

ที่เรียกวามหรสพ  ก็ยังผิด  แลวสิ่งนี้ดึงดูดไปสูอบายยิ่งกวาสิ่งอื่น. 
 
สําหรับ  ผลแหงการเขว นั้น  นากลัวที่สุด  คือโลกนี้จะหมดมนุษย  เหลือ 

อยูแตสัตวอะไรก็ไมรู  ที่เปนบาวเปนทาสของกิเลสตัณหา  ที่กําลังจูงเขาไปสูมิคสัญญี. 
 
การแกไข  ก็อาศัยหลักของพระพุทธศาสนา  ระบุไปยังสิ่งที่เรียกวา 

ไตรรัตนสากล  ในการบรรยายครั้งที่  ๗,  ๘,  ๙  นั้น  โดยละเอียด. 
 
อาตมาเห็นวา  การพูดเรื่องเขวของเยาวชน  และการแกไขของบิดามารดา 

พอสมควรแกเวลา. 
   
ขอยุติการบรรยายนี้  ไวแตเพียงเทานี้.  ใหเปนโอกาสแกพระคุณเจา  จะได 

สวดคณสาธยายบทพระธรรมสงเสริมกําลังใจ  อยางนอยก็เพื่อแกการเขวนี้  กันตอไป. 
 

---------------- 
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เยาวชนกับศีลธรรม 
-๑๒- 

หินโคง  ๒๖ มี.ค.  ๒๐ 
 
 
 
 
 

ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย 
สําหรับเยาวชน. 

 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสาร  เปนครั้งที่  ๑๒  แหงภาคมาฆบูชาในวันนี้  เปน 

คร้ังสุดทายของการบรรยายชุดนี้,  อันมีหัวขอรวมกันเรียกวา  เยาวชนกับศีลธรรม. 
ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา  ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติ 
ไทยสําหรับเยาวชน  เปนการบรรยายที่รวบรัดขอความทั้งหมดที่แลวมา. 

 
๔๘๙ 
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 เยาวชนกับศีลธรรม ๔๙๐

 [ 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;  แมจะมองกันเฉพาะชนชาติไทย  ก็ตองยอมรับตรงกันหมด  วา ความมั่นคง 
ของชนชาติไทยนั้น  คือมรดกของเยาวชนไทย  ที่เปนหนาที่ของเยาวชนไทย 
เปนความอยูรอดของชนชาติไทย  นั่นเอง. 

 
ความมั่นคงของชนชาติไทย  ตกมาถึงมือของเยาวชนแหงยุคปจจุบัน 

นี่เราเรียกวา  มรดกที่บรรพบุรุษมอบให  เปนสิ่งที่พอจะกลาวไดวา  เปนความมั่นคง; 
เพราะวาทรงตัวอยูได. 

 
ทีนี ้ก็ตก เปนหนาที ่ของเยาวชนไทยในปจจุบัน  ที่จะรักษาเอาไว 

และกระทําใหยิ่งข้ึนไป  สมแกสถานการณในโลก  ที่นับวันแตจะยุงยากมากขึ้น; 
เพราะวามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้น;  อยางนอยที่สุด  ก็เพราะวามันมีพลเมืองหรือ 
พลโลกมากขึ้น.  ถาไมมีความสามารถ  ทั้งทางกาย  ทางใจ  ทางสติปญญา 
ก็ไมสามารถที่จะดําเนินกิจการอันนั ้น  ใหลุลวงไปดวยดีได;  ความอยูรอดของ 
ชนชาติไทย  ก็จะกระทบกระเทือน. 
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ทีนี้จะ มาดูถึงความเปนไทย กันอีกสักเล็กนอย;  ขอใหเขาใจวา  คําแต 
ละคํามีความหมายเปนสองชั้นอยูเสมอ  คือความหมายในภาษาคน ชั้นหนึ่ง  กับความ 
หมายในทางภาษาธรรมอีกชั้นหนึ่ง. 

 
ความเปนไทยในภาษาคน  ก็หมายถึงความเปนไทยในแงของการเมือง, 

การบานการเมือง  อยางที ่เราก็ไดยินไดฟงกันอยูแทบจะทุกวัน  วาความเปน 
ชนชาติไทยนั้นเปนอยางไร,  จะตองทะนุถนอมกันอยางไร.  สวน ความเปนไทย 
ในภาษาธรรม นั้น  เปนเรื่องของจิตใจ  คือ  จิตใจที่จะตองเปนไทย. 

 
ความเปนไทยทั้งทางภาษาคนและภาษาธรรมนี้  สัมพันธกันอยางที่ไมอาจ 

จะแยกออกจากกัน;  แต ความสําคัญอยางยิ่งนั้น  อยูที ่ความเปนไทยในทาง 
จิตใจ.  แมที่สุดแตวา  เม่ือจิตใจไมอยากจะเปนไทยเสียแลว  มันก็สูญเสียความเปนไทย. 
 

แตความเปนไทยในทางจิตใจนั้น  มันยังมากกวานั้น  คือเปนไทยแกกิเลส. 
หรือจะพูดตามธรรมดาสามัญ  ก็วาเปนไทยจากความรูสึกฝายต่ํา  กระทั่งวาเปนไทยจาก 
กิเลสอันละเอียด,  หมดกิเลสโดยประการทั้งปวงแลว  ก็เปนไทยถึงที่สุด  คือ  บรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน;  แตอยางนี้เราไมเรียกวา  ชนชาติไทยในโวหารธรรมดาสามัญ. 
 

แทที่จริง  ความเปนไทยนั้น  สําคัญอยูที่จิตใจ.  ถาจิตใจตกเปนทาส 
ของกิเลสแลว;  ไมเทาไรความเปนไทยในทางภายนอกก็ระส่ําระสาย  และสูญเสียไป 
ในที่สุด.  อยางวาไมมีจิตใจ  ที่จะเคารพนับถือความเปนไทยของตัวเอง  ก็ปลอยให 
มันยอหยอน  กระทั่งเหลวไหลไปในที่สุด;  ก็รักษาความเปนไทยไวไมได  แมแต 
ในเรื่องของการเมือง. 
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ควรจะถือกันเปนหลักไดวา  ชนชาติใดก็ตาม  ที่สูญเสียอิสรภาพ 
ไปนั้น  เพราะเขาไมอาจจะรักษาความเปนไทยในทางจิตใจ  ไวได  นั่นเอง; 
อยางนอยที่สุด  ก็ไมอาจจะรักษาความมั่นคงแหงจิตใจ  ในการที่จะตอสู  หรือรักษา 
ความเปนไทยของตนๆ. 

 
การพูดนี้ก็เพื่อจะชี้ใหเห็นวา  ความหมายในทางนามธรรมนั้นสําคัญ 

มาก  เราจะตองรูจักใชเรื่อง   หรือ  อํานาจ   หรือ  สมรรถภาพ   ในทางจิตใจ 
ใหถูกตอง;  แลวก็จะสามารถรักษาอะไรๆ  ที่เนื่องกัน  อยูไดโดยไมยากเลย. 

 
บัดนี ้กําลังพูดถึงเรื ่องทางใจ   ที ่เรียกวา  "ศีลธรรม ";  ไดกลาวถึง 

ศีลธรรมในแงมุมตางๆ มา  เปนเวลาตั้ง  ๑๑  ครั้ง.  ครั้งสุดทายนี้จะกลาวถึง  ศีลธรรม 
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทย โดยเฉพาะ;  และจะกลาวในลักษณะที่ 
เยาวชนควรจะทราบ  เพราะวาคําบรรยายนี้เพื่อเยาวชนโดยตรง. 

 
ถาวาโดยที่แทแลว  เปนการแยกกลาวเฉพาะเรื่องนี้;  คือ  ทุกคนควรจะ 

ทราบไดแลววา  เรื่องศีลธรรมนั้น  มันก็ เปนเรื่องมีประโยชนแกทุกคน  หรือ 
แกคนทั้งโลก  นี่เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของคนทั้งโลก  และมิไดมีความสําคัญ 
เฉพาะแกเยาวชน.  แต บัดนี ้เรากําลังพูดถึงเรื ่องเยาวชน  จึงแยกกลาวเรื่องนี้ 
เทาที ่ควรจะกลาวสําหรับ เยาวชน;  และจะกลาวสําหรับ ความมั ่นคงของชน 
ชาติไทย  ซึ่งเปนปญหาเฉพาะหนาของเยาวชนชาติไทยนั่นเอง. 

 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับศีลธรรม  เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ. 

 
เรื่องที่เห็นวา  มีความหมายหรือมีคุณคา  มีความสําคัญที่ควรจะนํามา 

กลาวนั้น  ก็มีมากดวยกัน  แตจะคัดเลือกมากลาวตามที่เห็นวา  จําเปนกอน  และพอ 
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สมควรแกเวลา.  การกลาวนี้มุงไปในทํานองที่วา  เยาวชนไทยของเรา  จะตองมี 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับศีลธรรมอยางไรบาง?  จึงจะสําเร็จประโยชน 
ตามความมุงหมาย  ในการที่จะรักษาความมั่นคงของชนชาติไทยดังที่กลาวแลว. 
 

[ เร่ิมบรรยายตามหัวขอบรรยายครั้งนี้.] 
 
อาตมาจะไดกลาวไปตามลําดับ  ที่จะกําหนดจดจําไดงาย;  มิไดกลาวเปน 

หลักวิชา  หรือกฎเกณฑอันเปนเทคนิค  หรือเปนอะไรมากมาย;  จะถือเอาการ 
กําหนดจดจํางาย  เขาใจงายเปนหลัก  และอยากจะแบงเปนขอๆ  พอสะดวกแกการฟง 
และการจํา. 

 
ขอแรก  อยากจะเรียกวา  ความสํานึกในบุญคุณของชาติ  สําหรับ 

เยาวชน. 
 
"ความสํานึกในบุญคุณ"  คํานี้เราเขาใจกันดี  และโดยเฉพาะสําหรับคนที่มี 

การศึกษาอยางเกา  หรืออยางโบราณ .  สําหรับ คนที ่มีการศึกษาอยางใหมนั ้น 
ดูจะไมคอยมีความหมาย;  คือเขา จะไมรูสึกวา  บุญคุณนั้นมีความสําคัญ 
อยางไร;  นี้ก็เพราะวา  วัตถุนิยมกําลังแกกลาอยูในจิตใจ  มุงหมายแตเรื่องราวทาง 
วัตถุ.  ดังนั้นทานทั้งหลายก็พอจะมองเห็นไดวา  "ความสํานึกในบุญคุณ"  นั้น 
มัน เปนเรื่องมโนนิยม  คือ  นิยมความรูสึกทางจิตใจ  เปนหลักใหญหรือเปนของ 
สําคัญ  จึงจะเกิดความสํานึกในบุญคุณ. 

 
เด๋ียวนี้ ลูกเด็กๆ  ของเรา  มีความ รูแตเร่ืองวัตถุ,  สอนกัน  อบรมกัน 

แวดลอมกัน  แตเรื่องของวัตถุ;  ก็ไมมีโอกาสที่จะกลาวถึงบุญคุณ;  บิดามารดา 
ก็ไมมีเวลาจะกลาว  ถึงสิ่งที่เรียกวา  บุญคุณ  ซึ่งเลยไปถึงความกตัญูกตเวที  เปนตน. 
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คนสมัยนี้อาจจะคิดวา  การพูดถึงบุญคุณนั้น  เปนความโงเงา 
งุมงาม;  พวกที่เรียนวิทยาศาสตรมาแลว  ยิ่งจะไมยอมรับความหมายของคําคํานี้ 
เขาเห็นเปนเรื่องวัตถุไปหมด;  นับประสาอะไรกับเรื่องชาติประเทศ  แมแตบิดามารดา 
ก็ยังไมมีบุญคุณ;  เขาเห็นวาเรื่องบุญคุณนี่  เปนเรื่องงุมงามหรือโงเงา.  นี้เขา 
ไมรูวาบรรพบุรุษของเรา  รอดมาไดก็ดวยอํานาจของความโงเงาอันนี้มากกวา. 

 
ขอใหทานทั้งหลายสังเกตดูใหดีๆ  วา  เยาวชนของเรากําลังไมมี 

ศีลธรรมขอนี้  คือไมมีความสํานึกในบุญคุณ.  เดี๋ยวนี้เราตองการ  จะใหเขา 
สํานึกในบุญคุณของชาติ  มันก็จะเปนการยากอยูบาง  เพราะวาชาตินั้นเปนสิ่งที่มอง 
ไมเห็นตัว;  แมแตบิดามารดาที่มองเห็นตัวอยู  เขาก็ยังไมคอยจะสํานึกในบุญคุณ 
ดังกลาวแลว. 

 
ความมีชาตินี้จําเปน  สําหรับคนที่จะผูกพันกันเปนหมู;  ถาไม 

ยึดถือชาติเปนหลักแลว  ความผูกพันกันเปนหมู  มันก็เปนไปไมได.  สิ่งอื่นที่เนื่อง 
กันก็พลอยเปนไปไมได;  เชน  ความมีศาสนา  ความมีพระมหากษัตริย  เปนตน 
ก็เปนไปไมได. 

 
เมื่อขาดสิ่งเหลานี้แลว  ก็รวนเร  ระส่ําระสาย  ควบคุมอะไรกันไมได; 

ดังนั้นเราอยากจะใหเขามองเห็นคุณคา  หรือประโยชนของสิ่งที่เรียกวาชาติ.  การ 
สํานึกในบุญคุณของสิ่งที่เรียกวาชาติ  จึงเปนศีลธรรม,  และเปนศีลธรรมขอ 
แรก  ที่นํามากลาวในกรณีของเรา. 

 
....            ....            ....            .... 
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ทีนี ้  ขอที ่  ๒  อยากจะเรียกวา   ความมั ่นคงของสถาบันทั ้งสาม 
มีความเนื ่องกันกับศีลธรรม   หรือจะกลาวอีกอยางหนึ ่งก็วา  ศีลธรรมนั ้นมัน 
เนื่องกันอยูกับความมั่นคงของสถาบันทั้งสาม. 

 
สถาบันทั้งสามนี้  ก็เปนที่รูกันอยูดีแลววา  ไดแก  สถาบัน  ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย;  สถาบันทั้งสามนี้แยกกันไมได  อยางที่ไดกลาวแลว  ในการ 
บรรยายครั้งที่แลวมา. 

 
สรุปความเหมือนกะวา  รางกายเหมือนกับชาติ,  ใจเหมือนกับศาสนา, 

พระมหากษัตริยเหมือนกับส่ิงซ่ึงควบคุมกายและใจ,  ใหยังคงสัมพันธแกกัน  แลวก็ 
ดําเนินงานไปได.  ถาแยกออกไป  มันก็พลอยลมละลายไปดวยกัน;  ดังนั้นจึงเปน 
หนาที่ที่จะตองรักษาใหยังคงสัมพันธกัน,  และการกระทําเชนนั้น  ก็ควรจะเรียกวา 
"ศีลธรรม ".  การที่มีสถาบันทั้งสามอยางถูกตองนั้น  ควรจะเรียกวา  "เปน 
ศีลธรรมแหงการเมือง". 

 
บางคนจะไมยอมรับวา  การเมืองมีศีลธรรม;  แตเราก็เคยวินิจฉัยกันมา 

เปนอันมากแลววา  แมแตสิ่งที่เรียกวาการเมือง  ถากระทําไปอยางถูกตอง  ก็เปนศีลธรรม 
อยูในตัวมันเอง.  บัดนี้เรามากลาววา  ศีลธรรมแหงการเมือง,  หรือศีลธรรมเพื่อ 
การเมือง  ก็หมายถึงการที่พยายามทําใหสถาบันทั้งสามยังคงมีอยู. 

 
การที่ ตองมีสถาบันทั้งสาม  และสถาบันทั้งสามยังคงสัมพันธกันอยูนั้น 

มัน เปนธรรมสัจจะ  อันหนึ่ง  ซ่ึงมีอยู  สําหรับมนุษยจะตองประพฤติกระทําใหถูกตอง 
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เพื ่อผลตามที ่ตนตองการ.  ธรรมสัจจะนี้ก็เปนของธรรมชาติ,  คือเปนกฎของ 
ธรรมชาติ  มีอํานาจอันลึกซึ้ง  ยากที่ใครจะตานทานได.  เราประสงคจะใหเยาวชน 
ทั้งหลาย  มองเห็น  การรักษาไวซึ่งความมั่นคงของสถาบันนั้น  เปนศีลธรรม 
เฉพาะหนา. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ทีนี้ก็มาถึง  ขอที่  ๓  อยากจะเรียกวา  สัมมาทิฏฐิกับการเชื่อฟง  และ 

ในระดับของเยาวชน. 
 
เยาวชนจะตองมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง  เชนเดียวกับพุทธ- 

บริษัททั้งหลาย;  คือเขาใจตาม  พระพุทธวจนะ  ที่ไดตรัสไววา  "บุคคลลวงความ 
ทุกขทั้งปวงได  เพราะอํานาจสัมมาทิฏฐิ".  จะพูดเปนภาษาธรรมดาสามัญสําหรับ 
เด็กๆ  ก็ตองพูดวา  "ทุกอยางสําเร็จได  ดวยความรูความเขาใจที่ถูกตอง". 

 
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง  ก็คือส่ิงที่เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ  นั่นเอง. 

การที่จะใหเด็กๆหรือแมแตเยาวชนวัยรุน  มีสัมมาทิฏฐินั้น  ทุกคนจะพอมองเห็นไดวา 
เปนของยาก  เพราะยังเด็กเกินไป  ยังรูอะไรนอยเกินไป;  เมื่อเปนอยางนี้  ก็มี 
ความจําเปนอยางยิ่ง  ที่เขาจะตองสรางรากฐานของสัมมาทิฏฐิ  คือจะตอง 
เชื่อฟงพระศาสดาไปกอน. 

 
พระศาสดา  ในที่นี้  ก็คือ  ผูที่เขาควรจะเชื่อฟงอยางยิ่ง.  คนไมยอม 

เชื ่อฟงคนดวยกัน;  เพราะฉะนั้นจึงตองแสวงหาคนที่เหนือกวาคน,  ยิ่งกวาคน 
หรือประเสริฐกวาคน,  มาใหเปนที่ตั้งสําหรับความเชื่อไปกอน. 
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เด็กๆ  ก็จะตองเชื่อพระศาสดาไปกอน  ซึ่งจะเชื่อบิดามารดา  ครูบา- 
อาจารย  อะไรก็ได,  สูงขึ้นไปจนถึงกับเชื่อพระพุทธเจา.  ถาเขาไมอยากจะเชื่อ 
บิดามารดา  ก็เชื่อครู;  เขาไมยอมเชื่อครู  เขายอดเชื่อพระพุทธเจา  อยางใดอยางหนึ่ง 
แลวแตวาจะกระทํากันไดในทางที่ใหเขามีความเชื่อฟงไปกอน. 

 
ขอใหนึกถึง  พระพุทธดํารัส  ขอหนึ่งที่วา  "ในบรรดาบุตรทั้งหลาย  บุตรที่ 

เชื ่อฟ ง   เปนบุตรที ่ป ระเสริฐที ่ส ุด ";  นี ่ก ็เพ ราะ เหตุวา   บุตรที ่เชื ่อฟ ง นั ้น 
มีโอกาสที่จะเปนผูมีสัมมาทิฏฐิได  ในเวลาอันสมควร  และโดยแนนอน. 

 
บุตรที่ไมเชื่อฟงนั้น  ไมมีหนทาง  ไมมีความหวัง  ที่จะเปนผูมีสัมมา- 

ทิฏฐิ,  เมื่อไมมีสัมมาทิฏฐิ  หรือความรูความเขาใจอันถูกตองแลว,  มันก็เปนอันวา 
ไมมีทาง  ที่จะทําอะไรใหเปนความเจริญกาวหนาได. 

 
การรูจักผิดชอบชั่วดีดวยตนเองนั้น  มีไมไดสําหรับเด็กๆ,  หรือมีไมได 

สําหรับเยาวชน;  ดังนั้นเขาจะตองเปนผูเชื่อฟง  ไมเปนคนดื้อดึงดันทุรัง  อยางนอย 
ก็ในสิ่งเหลานี้  คือ  ในการศึกษาในหนาที่การงาน  ในการเมือง  และในปรโลก. 

 
ขอใหฟงดูอีกครั้งหนึ่งวา  ในการศึกษาลูกเด็กๆ จะตองไมดื้อดันทุรัง; 

จะตองยอมศึกษาใหดีที่สุด  ตามท่ีจะศึกษาได,  และตามที่ผูใหญจะพิจารณาใหเปน 
อยางดี. 

 
สําหรับ ในหนาที่การงานนั้น  ก็เหมือนกัน  ยัง ไมดันทุรังที่จะเลือก 

งาน   เอาตามลําพังตน .เมื ่อยังไมรูวา   โลกนี ้เปนอยางไร,  อะไรเปนอยางไร , 
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การเลือกการงานนั้นก็เหอๆ  ตามๆกันไป;  มันก็มีสวนที่จะถูกตองไดยาก.  แมวา 
จะมีหลักท่ีถือกันอยูวา  เขาจะตองมีการงาน  หรือการศึกษาก็ตาม  ที่เหมาะสมแกอุปนิสัย 
ของเขานั ้น   มันมีความหมายอีกอยางหนึ ่ง .  เมื ่อเขายังไมรู อะไรเปนอะไร ; 
เขาก็ยังไมสมควรที่จะเลือกเองตามลําพัง  โดยสวนเดียว  ดวยการดื้อดึง  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 ่นที ่ม ันผิดจากโลกที ่กําลังมี  หรือมีอยู ตามธรรมดา,  ก็เรียกวา 
ปรโลกไดทั้งนั้น. 

 
แมที่สุด  แตการที่มีความมุงหมาย  จะจัดโลกนี้กันเสียใหมใหเปนอยางอื่น; 

ถาจัดขึ้นมาไดจริง  โลกนั้นก็ควรจะเรียกวาปรโลกดวยเหมือนกัน,  คือมันแปลวา 
โลกอื่น;  มันอื่นไปจากที่เรามีๆ กันอยูในบัดนี้  จนเคยชิน  หรือวามันไมชวยใหเรา 
มีความสุขได;  ดังนั้นเราจึงตองการโลกชนิดอื่น. 

 
ในการที ่จะมีโลกชนิดอื ่น อยางนี ้  เยาวชนของเราก็ไมควรจะดัน 

ทุรัง  เอาตามความรูความคิดของตนเอง;  แมวาจะพูดถึงปรโลก  หลังจาก 
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ตายแลว  เยาวชนก็ไมควรจะดื้อดึงถึงกับไมยอมเช่ือ.  เพราะวาเมื่อไมยอมเชื่อเรื่อง 
ปรโลกกันบางแลว;  มันก็ยากที่จะตั้งตนอยูในความถูกตอง  หรือความไมประมาท. 

 
ดังนั้น  จึง อยากจะใหเยาวชนทั้งหลาย  ไมดื้อดันทุรัง  ในเรื่องที่ 

เกี่ยวกับการศึกษา,  เกี่ยวกับการงาน,  เกี่ยวกับการเมืองและเกี่ยวกับปรโลก. 
ความเชื่อฟงเปนการเตรียมสัมมาทิฏฐิอยางย่ิง  เด็กๆ  ก็ไมเขาใจ  เพราะเขายังไมรูวา 
"สัมมาทิฏฐิ"  นั้น  คืออะไร;  และความเชื่อฟงนั้นก็เปนสิ่งที่เขาไมชอบ. 

 
นี่แหละขอใหบิดามารดาทั้งหลาย  เอาใจใสในเรื่องนี้เปนพิเศษ  คือจะ 

พยายามใหเยาวชนของเรา  มีความเชื่อฟงใหมากที่สุด  เทาที่จะมากได.  อยาได 
ไปเหตามคนสมัยใหม  ที่เขามีความเห็นกันวา  จะปลอยใหลูกเด็กๆ  นี้  คิดอะไรได 
ตามพอใจ  และทําอะไรตามพอใจ  เพื่อความกาวหนา. 

 
ความเชื่อฟง  โดยเนื้อแทก็หมายความวาเขา จะตองฟงดูกอน  พิจารณา 

ใครครวญดูใหถึงที ่สุด  รูจักแยกวาอะไรผิดอะไรถูก;  อยางที ่เรียกวาละเอียด 
ลออ  ไมมีความประมาทเลย.  เมื ่อใดมีสัมมาทิฏฐิ;  เมื่อนั้นก็จะรูจักผิดหรือถูก 
ชั่วหรือดี.  แลวก็รูจักเลือกเอาสวนที่เปนความถูกตอง  สําหรับจะประพฤติ  และจะ 
กระทํา.  คนแกๆ จะพยายามใหสุดความสามารถของตนใหเยาวชนสามารถสราง 
สัมมาทิฏฐิขึ้นมาได  ดวยความเคารพเชื่อฟง  อยางแทจริง  ไปตั้งแตเล็กๆจนกวา 
จะมีสติปญญาของตนเอง. 

 
....            ....            ....            .... 
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ขอที่  ๔  อยากจะเรียกวา  ความถูกตองสําหรับเยาวชน. 
 
เยาวชนจะตองรูจักส่ิงที่เรียกวา  "ความถูกตอง"  ความถูกตองเปน 

อยางไร?  นี่เปนสิ่งที่มีปญหามาก  คนชั่ว  คนเลว  คนพาล  เขาก็มีความถูกตอง 
ไปตามความหมายของเขา,  ก็เปนเหตุใหเถียงกันได.แมในหมูคนมีสติปญญา 
ดวยกัน  ก็ยังมาเถียงกันได  ไมมีทางที่จะยุติลงไดวา  อยางไร. 

 
ทีนี้ก็อยากจะใหถือกันเปนหลักอยางงายๆ  ตามหลักของพระพุทธ- 

ศาสนา  วา   ความถูกตองนั ้น   คือสิ่งที ่สามารถพิสูจนความมีประโยชน; 
สิ่งใดที่สามารถพิสูจนความมีประโยชน  ใหถือวาสิ่งนั้น  เปนสิ่งที่ถูกตอง.  ถามัวอาง 
หลักปรัชญา  ตรรกวิทยา  เปนตน  วาอยางไรถูกตอง,  อยางไรถูกตอง,  อยางนี้ 
แลวไมมีทางที่จะยุติ.  เร่ืองปรัชญามันเปนอยางนั้นเอง,  แลวก็บัญญัติบทนิยาม 
ตางๆ  นานา  จนเวียนหัว. 

 
เราถือเอาอยางของพระพุทธเจา ดีกวา  วา ความถูกตองนั้น  คือการที่มัน 

สามารถพิสูจนความมีประโยชนอยูในตัวมันเอง,  ฉะนั้นเราจึงยังไมถามถึงความ 
ถูกตอง  หรือความผิดพลาดอะไร,  จะถามถึงความมีประโยชน  วามันมีอยูอยางไร. 
ถาการกระทําอยางนั้น  มีประโยชนที่พิสูจนอยูชัดเจนแลวก็ถือวาเปนความถูกตอง. 

 
แมแตคําวา  "ประโยชน"  นี้  ก็ยังจะตองจํากัดความกันสักหนอย  คือวา 

ประโยชนที่ทุกคนจะยอมรับได,  ไมใชประโยชนแกกิเลสของตนเฉพาะคน. 
ฉะนั้นจึงตองเอาความตองการ  ความประสงคมุงหมาย,  หรือวาความยอมรับได 
ของสังคมที ่ปกติ  คือไมวิป ริต   นี ้มา เปนหลัก   .  เยาวชนมักจะตะโกนวา 
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"มันถูกของฉัน   มันมีความถูกตองของฉัน ";  แมแตลูกเด็กๆ   เล็กๆ   มันก็ 
รูจักอาง  :  ความถูกตองของฉัน  ,  ฉันมีความเห็นถูกตอง".  เราจะตองขอให 
เขาพิสูจนความมีประโยชน,  ใหเขาอธิบายความมีประโยชน  วามันมีอยูอยางไร. 
ในที่มีสุดก็คอยๆ  มีความเขาใจย่ิงขึ้น  ตามลําดับวา  ความถูกตองนั้นมันเปนอยางนั้น. 
 

พระพุทธภาษิตกลาวถึงส่ิงท่ีเปนกุศล  หรือเปนความถูกตอง  ในลักษณะ 
อยางนี ้,  แลวยังกําชับไวด วยบทประกอบอื ่นๆ  วา   "ผู รู สรรเสริญ   ไมม ีใคร 
คัดคานได"  อยางนี้  เปนตน. 

 
ถาจะมองใหกวางออกไปหนอย  ก็จะพบวา  ความถูกตองนี้  มันยัง 

สัมพันธกันอยู  กับสิ่งที่เรียกกันวาความดี  หรือความงาม  หรือความยุติธรรม 
เปนตน,  เมื่อเอาสิ่งทั้งสามนี้เขามาประกอบเขาดวยกันความถูกตองนั้น  ก็ยิ่งมีความ 
หมายที ่ชัดเจน  หรือรัดกุมยิ ่งขึ ้นอีก.  มันตองดี  อยางที ่ทุกคนยอมรับไดวาดี, 
และมันตองนาดู  คือไมนาเกลียดนาชัง,  แลวมันตองเปนสิ่งที่เปนธรรม  คือไมทําใหเกิด 
ความไมเปนธรรมขึ้น  แกฝายใดฝายหนึ่ง. 

 
นี้เรียกวา  ความถูกตอง  ซึ่งเยาวชนของเรา  จะยึดถือเปนหลัก.  อยาได 

เอาความถูกตองของเขาไปเสียตะพึด  เพราะวา  เขาพูดหรือเขารูสึกออกมาดวย 
อํานาจของกิเลส ,  โดยเฉพาะอยางนิ ่ง   ก็คือ   อวิชชาหรือโมหะ   เนื ่องจาก 
ยังรูจักโลกนี้นอยเกินไป;  ควรจะมีหลักสําหรับซักฟอกความถูกตอง  ใหเพียงพอ 
สําหรับเยาวชน.  เยาวชนของเรา  ก็จะสามารถถือเอาความถูกตองที่จะชวยเขา 
ไดจริงๆ  . 

 
 

....            ....            ....            .... 
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ทีนี้มาถึง  ขอที่  ๕  อยากจะใหเขาทราบวา  ศาสนาไมใชยาเสพติด. 
 

เกี่ยวกับขอน้ี  มันเปนคําพูด  ที่เนื่องมาจากเรื่องราวทางการเมือง  มีเสียง 
เกิดขึ้นหนาหู  วา"ศาสนาเปนยาเสพติด"  :  เปนคําพูดใหมๆ  ซึ่งเยาวชนวัยรุน 
กําลังสนใจกันอยางหูผึ่งทีเดียว.  เขาเคยมาสอบถามซักไซกับอาตมา  ในลักษณะที่จะ 
ใหยอมเห็นเปนอยางนั้นไปดวยก็มี. 

 
อาตมาก็รูสึกขันในเรื่องนี้  คือขบขัน  เพราะวาเราเองนี่มันก็ติดศาสนาดวย 

เหมือนกัน.  ทานทั้งหลายที่เปนอุบาสกอุบาสิกา  ก็คงจะรูสึกตัวเองวา  กําลังติดศาสนา. 
ทีนี้พวกลูกเด็กๆ  เขาวา"ศาสนาเปนยาเสพติด"  มันก็จะถูกเสียแลวกระมัง,  แตทีนี้ 
เรื ่องมันไมเปนอยางนั ้น .  ที ่เขาวา  ศาสนาเปนยาเสพติดนั ้น   มองดูในแง 
ที่นารังเกียจ ;  ไมมีประโยชนและเปนอันตราย. 

 
ทีนี้เรามาลองพิจารณาดูกันใหดีวา  "ติด"  นี่มันมีความหมายกี่อยาง? 

พิจารณาแลวก็เห็นไดวา  อยางนอยมันก็มีสัก  ๒  อยาง  คือ  มัน ติดดวยความโง 
กับ  ติดดวยสติปญญา ;  เหมือนวาจะรักอะไร  ก็รักดวยความโงก็มี,  รักดวยสติ 
ปญญาก็มี  คนที่ติดศาสนานี้  ก็อาจจะติดไดดวยความโงก็มี,  ดวยสติปญญาก็มี, 
ถาติดดวยปญญา  มันก็หมายความวา  รูจักคุณคาของสิ่งนั้น,  ถาติดดวย 
ความโง ความงมงาย  ก็เปนแตเพียงความเชื่อ  ไมรูจักคุณคาของสิ่งนั้น. 

 
ทีนี้  เราก็จะมาดูกันตอไปสักหนอย  วาสิ่งที่เรียกวา  "ศาสนา"  นั้นคืออะไร? 

อยางพุทธบริษัททั้งหลาย  ควรจะเปนที่แนใจกันแลววา  ศาสนานั้นมีขึ้นมาในโลก 
เพื่อ จะแกปญหาทางจิตใจ,  แกใหได,  เปนคูกันไป  กับการแกปญหาในทางกาย 
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อยาใหคนตองมีความทุกข,  หรือมีปญหาทั้งทางกายและทางจิต.  ศาสนามีความ 
มุงหมายอยางนี้,  หรือมันเกิดขึ้นเพราะความจําเปนอยางนี้. 

 
หลักวิชา  หรือ  วิธีปฏิบัติของแตละศาสนา  ทุกๆ ศาสนานั้น  ยอม 

เปนไป เพื่อทําลายความเห็นแกตัว.  ดูตอไปอีกนิด  ก็เห็นไดทันทีวา  เม่ือไมเห็น 
แกตัว  ก็ยอมมีความเอื ้อเฟ อเผื ่อแผ,  เมื่อมีความเอื ้อเฟ อเผื ่อแผ  ก็แกปญหา 
ทางสังคมได.  และเราก็อยูกันอยางเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย,  ถาถึงกับหมดความ 
เห็นแกตัว  แลวก็จะหมดกิเลส  บรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน.  อยางนี้ปญหาสวนสังคม 
ก็หมดไป,  ปญหาสวนปจเจกชนคนหนึ่งๆ  ก็สิ้นไป  และมนุษยไดสิ่งที่ดีที่สุด. 

 
สรุปความก็วา  ศาสนานี้สรางสันติสุขสวนบุคคล  และสรางสันติ- 

ภาพสวนสังคม;  ยิ่งติดศาสนา  ก็ยิ ่งสรางสันติสุขและสันติภาพ.  นี ้จะเรียกวา 
ยาเสพติดดวยหรืออยางไร?  การติดฝนหรือติดเฮโรอีนก็ตาม  มันจะสรางสันตุสุขและ 
สันติภาพ  อยางนี้หรือเปลา?  ถามองเห็นอยางนี้แลว  ก็คงจะเห็นชัดลงไปทีเดียววา 
ศาสนานั้นคืออะไร?  และจะเปนยาเสพติดไดอยางไร?  ยังมองไมเห็น  ศาสนาเปนสิ่ง 
ที่จะแกปญหาทางจิตใจ  กําจัดความเห็นแกตัว  นี่อยางนี้.  ถาใครไปติดเขา  มันก็มี 
แตประโยชนอยางเดียว. 

 
ทีนี้  มาดู  ยาเสพติด  หรือ ส่ิงเสพติด  กันบางวา  มันคืออะไร?  สรุป 

ความแลว  สิ่งเสพติดตามความหมายธรรมดาสามัญ  ก็คือ  สิ่งที่ทําลายจิตใจ  ทําลาย 
สติปญญา  กระทั่งทําลายรางกาย  หรือจะพูดกลับอักทีหนึ่งก็วา ทําลายอนามัยของกาย 
แลว ก็ทําลายสมรรถภาพของจิต   แลว ก็ทําลายสติปญญา.  นี ่ค ือสิ ่งเสพติด 
ตามธรรมดาที่รูจักกันอยู. 
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สิ่งเสพติดนั้น  ใหรสอรอยอยางโงเขลา ;  คําวา  "รสอรอยอยาง 
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 

หามาโดยที่ไมตองยึดถือความรูสึกผิดชอบชั่วดี,  หามาใหไดก็แลวกัน,  แลวก็ 
ประกอบอาชญากรรมใดๆก็ได  ไมคํานึงถึงประโยชนของผูอื่นเลย.  การติดศาสนานั้น 
มันเปนอยางนั้นหรือเปลา?  ใครติดศาสนาแลวไปประกอบอาชญากรรมได?  ขอให 
ลองคิดดู.  ดังนั้นคําที่กลาววา  "ศาสนาเปนยาเสพติด"  นั้น  มันมีความหมายอยาง 
อื่นเสียแลว.  ควรจะใครครวญตอไป  ถึงขอที่วา  ศาสนาที่จะเปนยาเสพติดนั้น 
มันคืออะไรกันแน? 

 
เทาที่พิจารณาดูอยูทุกวัน  ก็เห็นชัดอยูทุกวัน  วา  "สวนของศาสนาที่จะ 

เปนยาเสพติด"  นั้น   มัน   เปนสวนที ่เปนกาฝาก ,  หรือเปนเนื ้องอกของ 
ศาสนาตางหาก.  บางคนจะสงสัยขึ้นมาทันทีวา  ศาสนามีกาฝากหรือมีเนื้องอกได 
อยางไร?  ผูที่สงสัยอยางนั้น  จะตองเปนคนที่ไดยึดเอากาฝาก  หรือเนื้องอกของ 
ศาสนาไว  อยางเหนียวแนนอยูแลวทีเดียว.  เขาจึงมองไมเห็นวา  มันมีสวนหนึ่งซึ่ง 
เปนกาฝาก  หรือเปนเนื้องอกของศาสนา,  เพราะเขากําลังถือสิ่งนั้นเปนศาสนา. 
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เรื่องศาสนาเปนยาเสพติดนี้  ใครๆก็รูไดวา  เปนคําโฆษณาชวนเชื่อของ 
ระบบการเมืองฝายหนึ่ง  ซึ่งเขาอยากจะใหคนในโลกนี้ละทิ้งศาสนา,  ที่รูจักกันดีก็คือ 
ลัทธิมารคซิสม  ที่ยกขอน้ีขึ้นมาอางเปนสวนใหญ.  แตเมื่อเราศึกษากันอยางถี่ถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของประวัติ  หรือประวัติศาสตรแลว  กลับพบวา  ในสมัยที่มี 
การกลาวเชนนี้ในทวีปยุโรปนั้น  ศาสนาในที่นั้นในเวลานั้น  กําลังเปนอยางกาฝาก 
หรือเปนเนื้องอก,  โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาคริสเตียน  กําลังอยูในลักษณะเชนนั้น 
จึงถูกมองไปในฐานะที่เปนยาเสพติด. 

 
พระพุทธศาสนายังไมไดเขาไปในทวีปยุโรป  ในระยะนั้น  คือ  ๑๐๐  กวาป, 

๑๕๐  ปมานั ้น   ยังไมม ีพ ุทธศาสนาที ่แทจริง  ไดเขาไปในทวีปยุโรป ,  ฉะนั ้น 
ควรจะพูดไดเลยวา  คํากลาวนั้น  ไมไดกลาวพาดพิงมาถึงพุทธศาสนา  เพราะวา 
พุทธศาสนายังไมไดเขาไปในถิ่น  ที่มีผูกลาวเชนนั้น. 

 
ทีนี้เราก็มองดูวา  ทุกศาสนาไมวาศาสนาไหน  จะมียุคหนึ่ง  หรือบางถิ่น 

ที่มันมีเหตุปจจัยบางอยางบางประการ  ทําใหเกิดกาฝาก  หรือเนื่องอกขึ้นมาได  ดวยกัน 
ทั ้งนั ้น .  นี ้ก ็จะโทษใครไม ได ,  มันเป นธรรมอย างนั ้น เอง .  แล วบางท ีก ็เป น 
เจตนาของผูมีสติปญญาดวยซ้ําไป,  เพราะเหตุวา  ความเชื่อและยึดถืออยางงมงาย 
นั้น  ในบางกรณีก็มีประโยชน  คือ  บุคคลที่ไมมีสติปญญาจะคิดอะไรได  ก็ตองมีการ 
เชื่ออยางยึดมั่นถือมั่น  เพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติ  ใหสุดความสามารถของตน. 

 
ฉะนั้น  ความงมงายนั้น  ทําใหเกิดศีลธรรมในบางระดับข้ึนมาอยางยิ่งก็มี, 

เชนยึดถือในความดี.แมจะยึดถืออยางงมงาย  ก็ประพฤติปฏิบัติความดีนั้น  สุดความ 
สามารถของตน,  แตความงมงายนั้นก็ยังมีอยู  บางทีก็กระทําเกินไป  จนนาขยะแขยง 
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แลวก็ไมมีองคการใด  ที่มีอํานาจสามารถขจัดสิ่งเหลานี้  มันก็ยิ่งมีหนักขึ้นๆ ;  ทําให 
สวนนี้ของศาสนา  กลายเปนยาเสพติดทางวิญญาณไปก็ได. 

 
เมื่อพิจารณาดูแลว  ก็ควรจะบอกลูกเด็กๆของเรา  ใหทราบวา  ศาสนา 

นั ้นไมม ีทางที ่จะเปนยาเสพติด   มีแตค ุณประโยชน,  สวนที ่เป นยาเสพติดนั ้น 
เปนเพียงกาฝากหรือเปนเพียงเนื้องอกของศาสนา,  ควรจะแยกกันใหไดดวยสติปญญา. 
อยาไปเขาใจผิด  ชนิดที่ทําบาปกรรมอยางยิ่ง  คือประฌามศาสนาวา  เปนสิ่ง 
เลวรายไปเสีย. 

 
บัดนี้  เยาวชนของเรา  ยังไมมีความรูวาศาสนาคืออะไร?  ยังไมมี 

ความรูวาศาสนาที่ถูกตองแทจริงนั้น  เปนอยางไร?  อาจจะไปหลงเอาสวนใดสวนหนึ่ง 
ขึ้นมาพิจารณา  และประณามในฐานะที่เปนยาเสพติด  จนคนจํานวนมากพลอยเห็นตาม. 
เยาวชนมีลีกษณะพิเศษอยูอยางหนึ่ง  คือชอบเปลี่ยนของเกา  ชอบมีของใหม, 
เมื่อเขาชินกันกับสิ่งใด  ก็ไมคิดวา  มันจะดีหรือช่ัวอยางไร,  อยากจะเปลี่ยนอยูเรื่อยไป 
นี้ก็เปนชองโหว  หรือ เปนอันตรายอยางหนึ่ง  ที่ทําใหเยาวชนของเรา  เกิดความคิดวา 
"ศาสนาเปนยาเสพติด". 

 
ส่ิงที่จะตองพยายามเปนอยางยิ่ง  เกี่ยวกับขอนี้  ก็คือวา  พยายามแยกให 

เห็นวา  พุทธศาสนาโดยเฉพาะ  ไมอาจจะเปนยาเสพติด ;  แลวยังจะกําจัด 
ยาเสพติดเสียอีก;  ไมเปนยาเสพติดนะ  แลวยังจะกําจัดยาเสพติด  ใหสูญหายไปเสียอีก. 
แตเดี๋ยวนี้ไมมีโอกาสที่จะทําหนาที่อยางนี้;  เพราะวาคนสวนมากไมรูจักใช  แมแต 
องคการที่ทรงอํานาจในประเทศชาติ  ก็ยังไมรูจักใชพุทธศาสนา  เปนเครื่องมือกําจัด 
ยาเสพติด. 
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ฉะนั้น  ขอใหศึกษาพุทธศาสนากันใหดีๆ  ,  เรื่องนี้พูดมากไปหนอย  เพราะ 
มันเกี่ยวของถึงสวนอื่นๆ  และเปนปญหาที่มีอยูเฉพาะหนา  และจะลุกลามยิ่งๆ  ขึ้นไป 
อยางนาหวาดเสียว. 

 
เราตองการใหเยาวชนของเรารูจักวา  ศาสนาไมใชยาเสพติด;  แต 

จะเปนเครื่องกําจัดยาเสพติด  แลวเขาก็จะไดสนใจ  หรือเคารพนับถือสิ่งที่เรียกวาศาสนา 
จนทําความปลอดภัยใหแกตนได.  ขอใหคนแกๆ  ทั้งหลาย  ชวยเหลือเยาวชนของเรา 
ในปญหาขอน้ีใหมาก. 

 
….            ….            ….            …. 

ทีนี้  ขอที่  ๖  อยากจะใหหัวขอวา  มนุษยตองมีความแตกตาง 
เหลื่อมล้ํากัน    ตามกฎของกรรม. 

 
การที่ยกขอน้ีขึ้นมาพูด  ก็เพราะมีขอเท็จจริงปรากฏชัดอยูแลววา  เยาวชน 

ของเรา  กําลังเฮไปนิยมลัทธิที่โฆษณาวา  จะทําใหทุกคนมีความเสมอภาคกัน.  การที่ 
จะทําใหทุกคนมีความเสมอภาคกันนั้น  มันเปนการฝนกฎธรรมชาติ,  โดยเฉพาะก็คือ 
กฎแหงกรรม. 

 
กฎแหงกรรมนี้เปนกฎของธรรมชาติ;  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.  ขอใหพุทธบริษัทเขาใจเร่ือง 
ของกรรม  อยางถูกตองกันเสียกอน  แลวจะชวยกันแกไขความเขาใจผิดขอน้ี  สําหรับ 
เยาวชนลูกเด็กๆ  ของเราได. 

 
ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงเปนสิ่งที่ตองมี  ไปตามกฎของกรรม;  เราก็ 

มีธรรมะสําหรับท่ีจะปองกันอันตราย  อันเกิดจากความเหลื่อมล้ําต่ําสูงนั้นได  โดยเฉพาะ 
ก็คือ  พระศาสนา  ที่สอนใหมีเมตตากรุณา  และสอนใหมีความรูสึกคิดนึก  มีสัมมา- 
ทิฏฐิ  ที่จะแกปญหาตางๆๆ ได. 

 
เราอยากจะ ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ในขอนี้  แกเยาวชน  ,  ใหเขารูวา 

มันจะตองมีความเหลื่อมล้ําตํ่าสูง.  เราจะไมพยายามไปถมที่ต่ํา  ใหมันเสมอกัน 
กับท่ีสูงโดยสวนเดียว,  หรือไมพยายามที่จะโคนที่สูง  ลงมาหาที่ต่ําโดยสวนเดียว; 
เพราะวาเรามีทางที่จะทําให  สูงและต่ํานั้นอยูกันไดเปนผาสุก  ดวยอํานาจของพระธรรม 
หรือพระศาสนา. 

 
เม่ือเยาวชนของเรา มีความเขาใจ อยางนี้  ก็จะไมหลงคําโฆษณาชวน 

เชื่อ  ของลัทธิบางลัทธิ  ที่โฆษณาอยูวาจะทําใหเกิดความเสมอภาคกัน  ไมใหมีนายทุน 
หรือชนกรรมาชีพ  อยางนี้เปนตน. 

 
 

….            ….            ….            …. 
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ทีนี้  ขอที่  ๗  อยากจะใหชื่อวา  ความจริงที่จะตองกลาวโดยภาษา- 
ธรรมนั้นมีอยู. 

 
ความจริงที่จะตองกลาวโดยภาษาธรรมนั้นมีอยู.  คําพูดที่กลาวโดยภาษา- 

คนนั้น  มันจริงอยางภาษาคน,  มันไมจริงทั้งหมด  คือมันไมจริงถึงที่สุด  มันจริง 
อยางผิวเผิน.  ความจริงที่ลึกซึ้งถึงขนาดที่ตองกลาวดวยภาษาธรรมนั้นมีอยู,  และ 
เปนสิ่งที่เยาวชนของเราควรจะทราบ.  ที่แลวมา  เราไมอบรมสั่งสอนเยาวชนของเรา 
ในขอนี้,  บางทีก็จะเปนเพราะวา  คนแกๆ มันก็โงเสียเอง  มันก็ไมสามารถจะสอน 
เยาวชนในขอน้ีได. 

 
อาตมาจะยกตัวอยางพอเปนตัวอยาง  เชน  จะพูดขึ้นวา  "อรอยนั้นคือบาป"; 

ใครฟงถูกบางก็ลองคิดดู.  เด็กๆก็ชอบอรอย  คนแกๆก็ชอบอรอย  ไดกินอรอย 
แลวก็วามีบุญ.  ที่อาตมาพูดเสียใหมวา  มันบา  แลวมันก็บาป. 

 
อรอยเรื่องที่  ๑  ไดอรอยมากๆ  แมในเรื่องอาหารการกิน  นี้จะเปน 

อยางไร?  มันก็คงจะทําใหกินเขาไปมาก  เกินกวาที่ควรจะกิน  แลวมันก็จะเกิด 
อะไรขึ้น?  หมอท้ังหลายก็คงจะบอกไดดี.  หรือเมื่อมันอรอยจนเปนทาสของความ 
อรอยแลว  มันก็จะเห็นแตแกความอรอย,  ไมนึกถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี  มันก็จะ 
ขโมย,  หรือมันก็จะทําชั่วอยางอื่น  เพื่อใหมันไดอรอย. 

 
ขอใหสังเกตดูทั่วๆ ไป  บางทีก็ ทําอาชญากรรมอันรายแรง  เพียงเพื่อ 

ความอรอยเทานั้น ;  ฉะนั้นก็ตองถือวา  "อรอยนั้นคือบาป".  ถากินไปตามความ 
อรอยก็คงจะอวน  แลวเปนความดันสูง  เปนอะไรตางๆ  นานา,  มันดีที่ตรงไหน. 
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แตเมื่อพูดวา  "อรอยเปนเรื่องบาป"  อยางนี้ไมมีใครยอมรับ  คนแกก็ไมสอนลูกเด็กๆ 
วาเปนอยางนี้,  แลวจะใหลูกเด็กๆ  เขารูไดอยางไร. 

 
ทีนี้  อรอย  ที่ยิ่งไปกวานั้น,  อรอยเรื่องที่  ๒  ก็คือ  เร่ืองของกามารมณ , 

กามารมณก็คือเรื่องระหวางเพศ  ก็มีอัสสาทะหรือรสอรอย  ยิ่งไปกวาขาวปลาอาหาร. 
เมื่ออรอยเปนบาป  แลวอรอยยิ่งขึ้นไปอีก  มันก็เปนบาปมากยิ่งขึ้นไปอีก.  ควรจะให 
เขารูไววา  กามารมณก็เปนเรื่องของอรอย  แลว  ก็มีเรื่องของบาป  หลายอยาง 
หลายประการรวมอยูในนั้น. 

 
เด็กๆ  ของเรากําลังบูชา  ส่ิงท่ีเรียกวากามารมณ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในสมัยปจจุบันนี้  ซึ่งทั้งโลกแหละเขาสงเสริมกามารมณ  จนไมมีศีลธรรมเหลือ. 
เราก็บอกลูกเด็กๆ  ของเราวา  เมื่อพูดกันตามทางภาษาธรรม  ก็ตองพูดอยางนี้  วา 
"อรอยนั้นคือบาป"  ,  อรอยอาหารก็บาป,  อรอยกามารมณก็บาป,  แลวยังมี 
อรอยอะไรอีก. 

 
อรอยเรื่องที่  ๓  นี้ก็อยากจะเรียกวา  มานะและทิฏฐิ  ซ่ึงมีใจความกวางดี; 

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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เพื่อเราจะไดบอกแกเยาวชนวา  คํากลาวในทางภาษาธรรมนั้น  มันมีอยูอีกแผนกหนึ่ง 
ซึ่งลูกเด็กๆ  จะไมเขาใจ. 

 
ในชั ้นตนขอใหฟงไวกอน ,  แลวก็ใหสนใจศึกษาภาษาธรรม 

ใหมากยิ่งกวาภาษาคน  ซึ่งเปนภาษางายๆ  ตื้นๆ  กลาวไปตามความรูสึกของคนโง, 
วาอรอยก็ดี  มีบุญ,  ไดอรอยทุกอยาง  แลวก็ยิ่งมีบุญมากยิ่งดีมาก.  ทําบุญกัน 
สักหนอย  ก็อุทิศจะใหไดอรอยในสวรรค  ในเมืองสรรค.  ก็ลองคิดดูเถอะวา  อะไร 
มันจะเกิดขึ้น? 

 
ถาหากวา  เยาวชนของเราไดรับการศึกษาอบรม  เกี่ยวกับภาษาธรรม 

ที่แสดงความจริงอันลึกซึ้งอยางนี้กันมาบาง  ตั้งแตออนแตออก  คือตั้งแตยังเล็กๆ  เทาที่ 
เขาจะเขาใจไดอยางไร,  ก็จะเปนบุญเปนกุศลแกลูกเด็กๆ  เหลานั้นเปนอันมากทีเดียว. 
อยาไปผสมโรงใหลูกเด็กๆ  หลงใหลในความเอร็ดอรอย  จนบูชาความเอร็ดอรอย 
ยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้. 

 
….            ….            ….            …. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๘  อยากจะเรียกวา  การเลิกลางส่ิงอันไมพึงปรารถนา. 

 
การเลิกลางส่ิงอันไมพึงปรารถนา  นี้ก็เปนสิ่งที่เราจะตองกระทํา  อยาง 

ระมัดระวัง ,  ตองกระทํากันอยางมีศีลธรรม .  อยาใชกําลังโหมกัน   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  ควรจะทําใหนายทุนนี้  เปลี่ยนไปเปนเศรษฐีใจบุญ ;  แลวก็ 

ทําให ชนกรรมาช ีพ   คนรับจางนี ้  เปลี ่ยนเป นคนที ่ขย ันขันแข็ง  ประพฤติ 
ธรรมะ  จนไมตองเลี้ยงชีวิตดวยการรับจางวันหนึ่งๆ  อีกตอไป  นี่สามารถจะใหคําวา 
"นายทุน"  หรือคําวา  "ชนกรรมาชีพ  "หายไปจากโลก  โดยวิธีของศีลธรรม. 

 
ทําไมจะตองมาผลุนผลันใชวิธีการซึ่งมันเปนการฆากัน  อยางที่กําลังคอย 

จองกันอยูที่นั่น  ที่นี่  ในประเทศนั้น  ในประเทศนี้  ดูเหมือนจะเต็มไปหมดท่ัวทุก 
หัวระแหง  ในโลกทีเดียว.  ที่ทํายังไมสําเร็จก็คอยจองกันอยู,  แมในประเทศที่ 
ใหญ  เปนอภิมหาอํานาจ  เปนอะไรก็ตามเถอะ  มันก็ยังมีลัทธิที่เปนปฏิปกษตอกัน 
และกัน  คอยจองจะทําลายลางกันดวยการฆา,  ไมไดพยายามที่จะเลิกลางส่ิงนี้ 
ดวยศีลธรรม,  ไมใชอํานาจของพระธรรม,  ไมใชอํานาจของพระเปนเจา,  มาแกไข 
ปญหานี้  หรือเลิกลางลัทธิที่ไมพึงปรารถนาเหลานี้. 

 
  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" 
คือ  ไมเบียดเบียน  ไมกระทบกระทั่งผูอื่น  แมใหระคายขนสักเสนหนึ่ง,  นั่นคือ 
ความหมายของคําวา  "อหิงสา"  อันสมบูรณที่สุด.  เดี๋ยวนี้เราจะลางชีวิตเขา  แลว 
มนุษยธรรมมันจะเหลืออยูที่ตรงไหน  มันก็คือทําโลกนี้ใหหมดมนุษย  ใหไมมีมนุษย 
เหลือ. 

 
ทําไมเขาไมถอยหลังเขาคลอง?  คือไมยอนมองดูไปขางหลัววา  มันเคย 

รอดกันมาไดอยางไร?  บรรพบุรุษของเรารอดมาไดอยางไร?  มีศาสนาคุมครอง 
อยางไร?  ถาเขาใจในเร่ืองนี้  ก็จะเลิกความคิดที่จะใชศาสตราวุธสําหรับแกปญหา; 
แตจะ  ใชธรรมาวุธ - อาวุธคือธรรมะ  อันไดแก  ศีลธรรม นั่นเอง  เพื่อจะแกปญหา 
ในโลกที่สวยงามของเรา. 

 
….            ….            ….            …. 
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ขอที ่  ๙  อยากจะใหเยาวชนของเรา   รู จ ัก สิ ่ง ที ่เรียกกันวา 
เทคโนโลยี่  หรือ  เทคโนโลยี่ที่ควรจะรูจัก. 

 
เดี๋ยวนี้ในโลก  ทั้งโลก  บูชาเทคโนโลยี่ยิ่งกวาพระเจา,  ที่พูดอยางนี้ 

ไมใชคําดา  ไมใชเจตนาจะดา  แตพูดไปตามที่มองเห็นอยูแทๆ  .  ไมตองสังเกต 
พิจารณาพิถีพิถันอะไร  ก็มองเห็นอยูแทๆ  วา  เขากําลังบูชาเทคโนโลยี่,  เปนทาส 
ของเทคโนโลยี่,  ระดมอะไรทุกๆ  อยางเพื่อเทคโนโลยี่,  ตามแขนงของวิชาการ 
หรือการงานนั้นๆ  ใชวิชาเทคโนโลยี่สรางสรรคสิ่งตางๆ  ขึ้นอยางมหาศาล  อยางรวดเร็ว. 
 

นี่เราอยากจะบอกใหเยาวชนของเราทราบวา  เทคโนโลยี่ของมหายักษ 
อยางนี้  มันจะทําโลกใหเปนสวรรคของปศาจ ;  มันจะทําโลกนี ้ใหเปนสวรรค 
ก็ได  แตเปนสวรรคของปศาจ  คือความเขมขนของกิเลส  ที่มีอยูในจิตใจของคนนั้นเอง. 
เพราะวาเทคโนโลยี่ทั้งหลาย  จะสรางแตสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบาย  สนุกสนาน 
เอร็ด  อรอย  งดงาม  แขงกันกับเทวดา,  ในบางสิ่งบางอยาง  เขาสรางไดล้ําหนาพวก 
เทวดา  ที่เราเคยอานมาในพระคัมภีรดวยซ้ําไป. 

 
นี่เราเรียกวา  เทคโนโลยี่อยางมหายักษ  เพราะวามันมีอํานาจมากเหลือเกิน. 

วิชาความรูกาวหนาในทางวิทยาศาสตรอยางเดี๋ยวนี้  มันยิ่งไปกวามหายักษ 
เสียอีก;  แลวมันก็ชวยกันทําโลกนี้ใหเปนสวรรคของมหายักษ  คือกิเลสที่มันมากยิ่งขึ้น; 
อยางสมกันทีเดียว,  อยางสมสัดสมสวนกันทีเดียว. 

 
สวรรคชนิดนี้  มันก็ เปนสวรรคของปศาจ  คือกิเลส;  แลวก็สงเสริม 

กิเลสยิ่งๆขึ้นไป.  ยิ่งทําขึ้นเทาไร  ก็ยิ่งทําคนใหไกลไปจากธรรมชาติ,  ใหเกลียด 
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ธรรมชาติ,  ใหเกลียดธรรมชาติอันสงบ,  ไมอยากจะเปนอยูอยางสงบ  แลวก็เกลียด 
ธรรมชาติ,  ใหเกลียดพระเจาในที ่สุด.  มันไกลไปจากธรรมชาติ  ก็คือ ไกลไป 
จากพระเจา นั่นเอง,  แลวมัน ก็เพ่ิมอาชญากรรมขึ้นมาในโลก. 

 
ขอใหคิดดูใหดี  วาอาชญากรรมเพิ่มข้ึนมาเพราะเหตุใด?  ผูมีปญญา 

ทั้งหลาย  เขาลงความเห็นกันวา  เพราะวาเศรษฐกิจไมดี  อาชญากรรมในประเทศนี้ 
หรือในโลกนี้  มันก็เพิ่มมากขึ้น  .  อาตมาเห็นวามันหลับตาพูด  ที่จริง  อาชญากรรม 
มันเกิดขึ้น  เพราะวาเศรษฐกิจมันดีเกินไปอยางนี้;  ไมใชเศรษฐกิจมันไมดี. 

 
เศรษฐกิจมันดีจนเกินจําเปน  คนก็มีจิตใจผิดปกติ.  ก็ดูซิ,  ที ่วา 

เขามีเงินใช  อะไรเหลือเฟอน้ัน  เขาหยุดทําอาชญากรรมหรือเปลา?  ที่แทคนที่ 
เศรษฐกิจดี  มันยิ่งประกอบอาชญากรรมอันเลวรายยิ่งไปกวาคนที่ยากจน.  อาชญากรรม 
ของคนมั่งมี  ก็คือคอรัปชั่น  นี่เพราะวาเศรษฐกิจมันดีเกินไป,  ยิ่งเทคโนโลยี่เขามา 
ชวย  เรื่องความสุข  สนุกสนาน  เอร็ดอรอย  ทางเนื้อทางหนังเขาดวยกันแลว  อาชญา- 
กรรมและคอรัปช่ันมันก็เพิ่มมากขึ้น. 

 
นี่ขอใหสังเกตกันดูสักอยางหนึ่งวา  อาชญากรรมมันเพิ่มข้ึน  เพราะ 

เศรษฐกิจมันดีเกิน ไปสําหรับกิเลส ;  นอกไปกวานี ้  คนเราก็เปน โรคจิต 
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 ่งหลงเทาไร  มันก็ ยิ ่งเพิ ่มคาใชจาย  มากขึ ้นเทานั ้น ,  เดี ๋ยวนี้ 

เขาจะประชุมอะไรกันสักหนอย  เชนประชุมนักเรียนเกานี้  เขาก็ตองเอาโรงแรมที่หรูหรา 
ที่สุด  แลวก็ในหองที่สวยที่สุด.  จะพิจารณาแกปญหาความยากจนคนแคนของชาวนานี้ 
เขาก็ประชุมกันที่โรงแรมที่หรูหราสวยงามที่สุด  เหมือนกับเมืองสวรรค,  อยาออกชื่อ 
เลยวาที่ไหน.  ทุกคนคงจะทราบดีอยูแลววา  ที่ไหนบาง  ที่เขานัดประชุมกัน  เพื่อ 
แกปญหาความยากจนของชาวนา,  ไมไดมานั่งในโคลนในนา  แลวพิจารณาแกปญหา 
ของชาวนากับชาวนา  กับโคลน  กับวัว  กับควาย  อยางนี้. 

 
นี่มันเปนทาสของวัตถุนิยม  หรือเทคโนโลยี่  มากถึงขนาดนี้ ,  นี่มนุษย- 

ธรรมมันก็มีไมได  เพราะมันไมสมสัด  ไมสมสวน  ไมสมดุลย  ไมตรงตามเรื่องของมัน. 
 
ทีนี้เราจะดูอีกมุมหนึ่ง  ก็จะพบวา  เทคโนโลยี่น้ี  มันทําลายทรัพยากร 

ของธรรมชาติ  เร็วเกินไป   และเกินจําเปนดวย .  ความกาวหนาในทาง 
เทคโนโลยี่ในโลกเวลานี้  รุนแรงมาก,  แลวก็จะเปลี่ยนธรรมชาตินี้  ใหมาเปนผลิต 
ผลนานาประการ  จนจดจํากันไมไหว  .  หรือวาจะสังเกตกันไมไหว.  ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยูในดิน  ใตพื้นดินนี้  ถูกขุดข้ึนมาทํา  ใช  ในสิ่งที่ไมจําเปน  คือเกิน 
จําเปน  ที่เราจะตองอยูกันอยางนั้น  จะตองกินกันอยางนั้น  จะตองไปมากันอยางนั้น 
ซึ่งมันลวนแตไมจําเปน.  มันยิ่งมีปญญามาก  ก็ยิ่งขุดขึ้นมาถลุง  คือทําใหหมดไปโดย 
เร็ว  ,  แลวไมเทาไรมันก็จะหมด  แลวก็ไมไดทําใหมนุษยมีความสุขยิ่งขึ้น,  ทําให 
มนุษยมีปญหามากขึ้น  พรอมๆกับท่ีทําลาย  ทรัพยสมบัติของพระเปนเจาในแผนดินนี้ 
ใหหมดไป. 
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นี่เราอยากจะใหเยาวชนของเรา  รูจักเทคโนโลยี่มหายักษอันรายกาจนี่ 
ในลักษณะอยางนี้.  อยาใหไปหลงเทคโนโลยี่กันนักเลย,  เทคโนโลยี่นั้น  ยิ่งไป 
หลงกับมันเขา  มันก็ยิ่งคนพบ  วิธีที่จะทําลายโลกนี้ใหวินาศเร็วเขา.  สวนที่จําเปน 
จะตองทํานั่นนะ  มันมีนอยมาก,  สวนที่ไมจําเปนจะตองทํามันกลับมีมาก  มันก็เสีย 
ไปเปลาๆ. 

 
คําวา  "เทคโนโลยี ่"  ในที ่นี ้  เป นเรื ่องวัตถุน ิยมทั ้งนั ้น   ไม ม ีเรื ่อง 

ทางจิตใจเลย;  ถาเขาเปลี่ยนเทคโนโลยี่มาเปนทางจิตใจเสียบาง  ก็จะยังดี 
จะดีกวานี้  แตเขาไมตองการ  แลวเขาคงจะโหเอาเราดวย,  เมื่อเราบอกวา  เปลี่ยน 
เทคโนโลยี่มาเปนเรื่องทางจิตใจกันเสียบาง  อยาเปนเรื่องทางวัตถุโดยสวนเดียวเลย. 
นี้เปนเรื่องเทคโนโลยี่  เกี่ยวกับเยาวชน. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๑๐  อยากจะเรียกชื่อวา  เรื่องอันเกี่ยวกับรัฐบาล. 
 
ในโลกนี้มีหลายประเทศ  แตละประเทศมีรัฐบาล,  ฉะนั้นในประเทศนั้น 

ก็มีรัฐบาล  และมีประชาชน.เดี๋ยวนี้มีความคิดที่เกิดขึ้น  แลวก็ยึดถือกันอยูเปนหลัก 
โดยรูตัวก็มี,  ไมรูตัวก็มี,  โดยเจตนาก็มี,  โดยไมเจตนาก็มี,  วา  "รัฐบาล 
นั้นเปนปฏิปกษกับประชาชน". 

 
ลองคิดดูเถอะ ,  สังเกตดูเถอะ ,  วาในโลกนี ้  มีประเทศไหนบาง 

ที่รัฐบาลกับประชาชนมีความรูสึกวา  เปนสิ่งเดียวกัน;  วารัฐบาลก็คือเรา  เราก็คือ 
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รัฐบาล.  ในประเทศที่ใหญยิ่ง  เปนอภิมหาประเทศ  แลวยิ่งพบงายที่สุด  เดนที่สุด 
คือ  การตอสูระหวางประชาชนกับรัฐบาล  ในลักษณะที่เปนฝายตรงกันขาม. 

 
ถึงแมในประเทศเล็กๆ  อยางประเทศไทยเรานี้ก็เหมือนกัน  เคยพบที่ไหน 

บาง?  ที่ประชาชนรูสึกวา  เราเปนอันเดียวกัน  หรือสิ่งเดียวกันกับรัฐบาล,  หรือ 
รัฐบาลเปนสิ่งเดียวกันกับเรา.  ความรูสึกอันนี้รุนแรงยิ่งขึ ้นทุกที  คือมีความ 
รูสึกในทางที่เปนปฏิปกษตอกัน  ยิ่งขึ้นทุกที. 

 
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช เสียอีก  ยังจะพอมองเห็นวา  ประชาชนมี

ความรูสึกวารัฐบาลของเรา  หรือเราเปนอันเดียวกันกับรัฐบาล,  อยางนอยก็รูสึก 
ทํานองนั้น  มากพอสมควร.  ครั้นมาถึง สมัยประชาธิปไตย  เสรีประชาธิปไตย 
ความคิดก็เดินแยกทางกันไป  เราก็เรา  รัฐบาลก็รัฐบาล  .  อยากจะเรียกความคิด 
อันนี้วา  มันเปนความคิดที่วิปลาสอยางยิ่ง ;  ไมตรงกับขอเท็จจริง  ไมเปนไปตาม 
ความมุงหมาย  ในการที่ประเทศประเทศหนึ่งจะมีรัฐบาล. 

 
ฉะนั้นอยากจะเรียกวา  มัน เปนความคิดที่โงเงา  บาบอที่สุด  ที่รูสึกวา 

รัฐบาลกับประชาชนนั ้น   เปนปฏิปกษตอกันเสมอไป .  ไมมีใครพยายาม 
สรางศีลธรรมขึ้นมา  ในลักษณะที่วา  รัฐบาลคือประชาชน. ประชาชนคือรัฐบาล. 
 

ตามท่ีเปนจริงนั้น  ประชาชนเปนเจาของประเทศ,  แลวก็มากเกินไป 
แลวก็สวนใหญ  หรือสวนมากที่สุดก็ไรการศึกษา  พูดไมกลัวโกรธ  ก็วาโง,  สวนมาก 
มัน  ยังมีแตคนโง  ฉะนั้น  จึงปกครองประเทศไมได  จึงตองตั ้งรัฐบาล   คือ 
คนฉลาดใหเปนคณะสําหรับปกครองประเทศ.  พอตั้งข้ึนแลว  ก็กลายเปนปฏิปกษ, 
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ปฏิปกษ  นี่แปลวา  ฝายที่ตรงกันขาม,  กลายเปนฝายที่ตรงกันขามตอกันและกัน 
ก็ตอสูกัน  ก็คิดจะทําลายลางกัน  ไมมีเวลาสิ้นสุด.  มันผิดกฎของธรรมชาติ  อยูโดย 
อัตโนมัติ  :  เจาของประเทศ  สมมติหรือแตงตั้งคนขึ้นปกครองประเทศ  แลวก็เปน 
ปฏิปกษตอกัน. 

 
นี ้ค ือความไมมีศีลธรรมอยางยิ ่งในหมู มนุษย,  ไมมีสัมมาทิฏฐิ 

ในหมูคนชนิดนี้  มันจึงเกิดผลรายขึ้นมา  อยางสาสมกันทีเดียว,  ประชาชนก็หาวา 
รัฐบาลเปนนายทุน,  รัฐบาลเปนศักดินา,  รัฐบาลเปนขุนศึก,แลวก็ยุยงสงเสริม 
ปลุกปนกัน  ใหมีความเขาใจอยางนี้. 

 
ขอใหเราลองพิจารณาดูวาศีลธรรมมันจะมีที่ตั้งที่ตรงไหน?  ความสมัคร 

สมานสามัคคีหรืออะไร  มันจะมีไดอยางไร?  คือถาหากวามันมี ศีลธรรมเขามา 
มันจะเกิดอะไรข้ึน?  จึงพูดอยางกําปนทุบดินไดเลยวา  ถามัน มีศีลธรรมเต็มเปยม 
แลว  ก็จะไมม ีร ัฐบาลที ่เป นนายทุน ,  รัฐบาลศักด ินา ,  รัฐบาลขุนศ ึก .  ขุนศ ึก 
ทั้งหลายก็ประจบนายทุน  ตั้งอยูไดดวยนายทุน,  มาเปนรัฐบาล  ก็เปนรัฐบาลขุนศึก 
ชนิดที่เนื่องกันอยูกับนายทุน,  มันก็ไมมีทางที่จะเห็นใจคนยากจน. 

 
ถาศีลธรรมเขามาแลว  มันก็มีแตคนที ่มีธรรมะ  ทําหนาที ่ของตน 

ตามหนาที่ที่จะตองทํา  ,  มันก็เปนเหมือนกับวา  เปนเพื่อนมนุษยดวยกน,  "เปน 
เพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน"  ทําหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายใหทํา  ตามท่ีควรจะทํา 
ตามความสามารถของตน  เพื่อทุกคนจะไดมีความอยูเปนสุขมีสันติสุขรวมกัน  อยางนี้. 

 
ถาเราชี้แจง  ใหเยาวชนของเรา  มีความเขาใจถูกตอง 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  ประเทศไทยเราอยางที่เปนอยูนี ้  ไมตอง 

ไปหวัง  ที ่จะเปนประเทศอภิมหาอํานาจ.  แตลูกเด็ก ๆ ของเรา  ก็อยากจะให 
ประเทศไทยเปนประเทศอภิมหาอํานาจ  เอากับเขาซิ,  เขาก็พยายามทุกอยาง  อยางไม 
ดูหนาดูหลัง  ไมดูอะไรหมด  ที่จะใหมีระบบการเมืองอยางกับประเทศมหาอํานาจ  หรือ 
อภิมหาอํานาจ  กับเขาบาง.  มันก็กลายเปนเรื่องบาหลัง,  หมายความวา  ไมมีทางที่ 
จะเปนไปได  แลวมันก็บาเปลาๆ. 

 
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอยางน้ี  มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยางน้ี 

ทั้งหมดนั้นลวนแตออกมาจากพระพุทธศาสนา  ใฝหาสันติสุข ;  ไมตองการ 
จะลาเมืองขึ้น.  ทําไมจะตองไปนิยมระบบการเมือง  อยางอภิมหาอํานาจ. 
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ขอที่สองประเทศที่มีประชาชนยึดมั่นในทางศีลธรรมนี้  ตองไมมี 
ระบบหลั่งเลือด  จะไปหวังระบบหลั่งเลือด  มันก็ไมมีประเทศอยางนี้.  ประเทศ 
ไทยเรา  ยังมีความเหมาะสมที่จะแกปญหาตางๆ ดวยศีลธรรม,  ไมมีเหตุผล  ไมมี 
ความเหมาะสมใดๆ  ที่จะแกปญหาของประเทศดวยศาตราวุธ  หรือดวยการหลั่งเลือด. 
แตวาเยาวชนไทยของเรา  ก็กําลังเปลี่ยนความคิดเห็น,  มีเลือดที่รอนระอุยิ่งขึ้น 
ทุกที  จนถึงกับเปนคนบาเลือดกับเขาดวยเหมือนกัน. 

 
นี่ขอใหเยาวชนของเรา  รูจักประเทศของตัวเองใหถูกตอง  แลวศีล- 

ธรรมก็จะมีมา  และจะคุมครองประเทศได. 
 
ทีนี้ขอที่  ๑๒  ซึ่งเนื่องตอกันไปอีกวา  ศีลธรรมกับโลกในสภาพ 

ปจจุบัน   จะปรักกัน เขาไดหรือไม?  โลกในสภาพปจจุบัน เปนอยางไร? 
ทานทั้งหลายก็พอจะทราบกันอยูบาง  หรือมองเห็นกันอยู  วามันเปนอยูอยางไร.  และ 
โลกในลักษณะเชนนี้  มันจะปรับเขาไดไหม  กับสิ่งที่เรียกวา  "ศีลธรรม"?  อาตมาเคย 
ไดยินเยาวชนหลายคน ,  เยาวชนที ่เปนนักศึกษา,  เขาพูดวาระบบศีลธรรมนั ้น 
ใชกันไมไดเสียแลวกับโลกในภาวะปจจุบัน. 

 
เขาประณามหรือขีดฆาออกไปเลย  วาส่ิงที่เรียกวา  ศีลธรรม  นั้น 

ใชไมไดกันเสียแลวกับโลกนี้ในสภาพปจจุบัน,  คงเหลือใชไดอยูก็แตอํานาจ 
อํานาจอาวุธ  อํานาจการเมือง  อํานาจอะไรก็ตามที่เรียกวาอํานาจก็แลวกัน  ศีลธรรม 
นั้นพนสมัย  ที่จะเอามาใชกับโลกในสภาพปจจุบัน. 
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นี่เราก็มี  ปญหาขึ้นมาทันทีวา  ศีลธรรมกับโลกในปจจุบันนี้  มันยัง 
จะไปกันไดหรือเปลา?  เราไมมีความคิดอยางนั้น  ,  เพราะเรามีความยึดมั่นใน 
พระธรรม  หรือในศีลธรรมแนนแฟนเกินไป  จนถึงยืนยันอยูอยางเดียววา  ธรรมะนี้ 
เปนสิ่งที่สามารถแกปญหาไดทั ่วไป  ไดเรื ่อยไป  ตลอดกาลนิรันดร.  โลกใน 
สภาพปจจุบันจะเลวทรามอยางไร  ก็ยังจะตองแกไข  ดวยสิ่งที่เรียกวา  "ศีลธรรม" 
อยูนั่นเอง. 

 
แตถาเมื่อมามองดูภาวการณตาง  ๆ แลว  ก็รูสึกสลดใจ,  จวนจะเห็นคลอยไป 

ตามทางที่เยาวชนรุนใหมเขาวา.  เขามีเหตุผลวา  การเมืองรอบดาน  เนื่องดวยประเทศ 
ทั้งหลาย  ทั่วโลกรอบประเทศเรานี้  มันไมอํานวยใหเรามัวใชศีลธรรมอยูได,  ก็จะตอง 
ใชอาวุธ  อาวุธรอนหรืออาวุธเย็นก็ตาม;  คือใชการเมืองกับการใชอาวุธ  ปนผา 
เหลานี้  เพื่อจะแกปญหาตางๆ  .  ถาเยาวชนในโลกนี้มีความคิดอยางนี้กัน 
หมดแลว  ก็เปนอันวา  ศีลธรรมก็หมดไปจากโลก  แลวก็คือ  มิคสัญญีจะตอง 
เกิดขึ้น. 

 
ทีนี้ ในฐานะที่วาเปนพุทธบริษัท  ในสายโลหิตสืบกันมาชานาน  เรายัง 

คงยึดม่ันในสิ่งที่เรียกวา  "ศีลธรรม"  อยู.  โลกนี้เขวไปจากแนวของศีลธรรม  ก็ดึง 
กลับมาสูงแนวของศีลธรรม,  เพราะถาดันทุรังไปเทาไร  มันก็ยิ่งไปหาความวินาศ 
หรือจุดสิ้น  จุดจบกันเทานั้นเอง  เพราะวาตางฝาย  หรือแตละประเทศนั่นนะ  เขาก็มี 
ความมุทะลุดุดันดวยอํานาจของกิเลส  อยูดวยกันทั้งนั้น,  เม่ือ ทุกฝายยึดถืออธรรม, 
คือไมถือเอาธรรมเปนหลักแลว  มัน ก็จะตองกระทําตอบตอกันและกัน  ใน 
ลักษณะที่นํามาซึ่งความวินาศ. 
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นี้เขาก็ยังแยงวา  "เราจะมัวศีลธรรมอยูคนเดียว  เราก็ตาย".  เราก็บอก 
วาแมเราจะดันทุรังไป  โดย ไมมีศีลธรรม;  เราก็ตายยิ่งกวานั้น  คือ  ตายเลวยิ่ง 
กวานั ้น .  ถาอยู ในศีลธรรมนี ้  มันยังมีทางที ่จะตายดี,  ถาดันทุรังไปโดยไมมี 
ศีลธรรมนี้  มันก็ไดตายเลว.  ก็ไปเลือกดูเอาเองก็แลวกันวา  ควรจะเอาอยางไหน? 

 
เมื่อพูดถึงโลกในสภาพปจจุบันนี้  ก็อยากจะทําความเขาใจกันอีกสักนิดหนึ่งวา 

โลกในสภาพปจจุบันนั ้น   เปนโลกแหงวัตถุนิยม ;  และโลกแหงวัตถุนิยมนั ้น 
มีใจความสําคัญอยูตรงที่วา  จะ ไมบังคับความรูสึก.  ความรูสึกในที่นี้  ก็หมาย 
ถึงความรูสึกของกิเลส  ที่ตกอยูใตอํานาจรสอรอยของวัตถุ. 

 
เราประดิษฐสรางสรรควัตถุขึ ้น   ใหม ีรสอรอยสําหรับมอมตัวเอง 

ใหมึนเมา;  แลวก็หลงอยู ในวัตถุนั ้น ,  แลวก็ไมอยากจะบังคับความรู ส ึกใดๆ 
ทั้งสิ้น  คือจะปลอยใหมันไปตามอํานาจของความรูสึกใหมันไดรับรสท่ีเขาเรียกกันวา 
ความอรอย,  แลวก็ในลักษณะที่เรียกวา  ถึงจิตถึงใจ  ถึงอกถึงใจ  ลักษณะอยางนี้ 
รวมเรียกวา  ไมบังคับความรูสึก. 

 
เดี๋ยวนี้  โลกเขาก็ไมบังคับความรูสึกกันยิ่งข้ึน   ทําอะไรตามใจกิเลส 

ยิ่งขึ ้น,  มันก็เทากับวา  ใสปุ ยใหกิเลสเรื่อยไป  กิเลสก็งอกงาม  เหมือนกับตนไม 
ที่มันไดปุยดี  ไดดินดี   .  จิตใจของคนเหลานั้น   ก็ไมมีวันที่จะพบกับแสงสวาง. 
เดี ๋ยวนี ้โลกมันมีวัฒนธรรมวัตถุน ิยม  อยางนี ้  ก็มีปญหาในการที ่จะมีศีลธรรม 
หรือจะกลับไปสูศีลธรรม. 

 
เราจะทะเลาะกับเยาวชนลูกเด็กๆ  ของเรา  ในเรื่องนี้กันอยางไรดี?  เขาจะ 

สงเสริมมัน ;  เราจะใหถอยหลัง  ออกมาเสีย .  เราบอกใหเขาถอยมาหาความ 
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ปลอดภัย,  แตเขากลับเห็นวา  เขาจะออกไปสูชัยชนะ.  ขอใหคนแก ๆ ทั้งหลาย 
ชวยคิดดู  วาจะพูดกับลูกเด็กๆ  ที่เปนลูกเปนหลาน  ในครอบครัวของเราอยางไร? 
ซึ ่งสรุปความวา  ทําอยางไรศีลธรรมจึงจะมีอยู ในครอบครัวของเรา?  นี ่คือ 
ปญหา  ที่เรียกวา  ศีลธรรมกับโลกในสภาพปจจุบัน  จะไปกันไดหรือไม? 

 
….           ….            ….            …. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๑๓  อยากจะพูดซ้ําโดยไมกลัวผูฟงเบื่อ  จะเรียกชื่อมันวา 

ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม,  ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  ชวยฟงดวย  แลวก็ 
ชวยจําดวย. 

 
เราไมมีประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  หรืออยางศีลธรรม.  เรากําลังมี 

ประชาธิปไตยที่สรางปญหาไมรูส้ินสุด.  และเรามีความเปนพุทธบริษัท  มีความ 
เปนสัตบุรุษ  เปนผูที่รักความเปนมนุษย  มีมนุษยธรรมเราจึงใครครวญในขอน้ี. 
เราจะมีประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  ไมใชประชาธิปไตยอยางที่เขากําลังมีอยู. 

 
ทีนี้  จํากัดความประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  ไววา  "ประชาธิปไตยนั้น 

คือลัทธิที่เห็นแกประโยชนของประชาชนเปนใหญ".  ถาพูดใหสั้นที่สุด  ก็จะพูดวา 
"ประโยชนของประชาชนเปนใหญ",  จะไมพูดวาประชาชนเปนใหญ.  เมื่อพูดวา 
"ประชาชนเปนใหญ"  มันจะกลายเปนเรื่องบาหลัง  บาบอข้ึนมาทันที  .ประชาชน 
เปนใหญ  มันก็จะแยงกันได  ยื้อแยงกันได  หลายรูปแบบของการปกครอง. 

 
แตถาเรามีหลักวา  ประโยชนของประชาชนเปนใหญ  ใหเกิดองค 

การที่ทรงอํานาจขึ้นมา  จัดใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ,  แลวอยางนี้ก็เรียกวา 
ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  หรือถูกตอง. 
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เดี๋ยวนี้เรายังไมพบระบบการปกครอง  ที่พูดวาประโยชนของประชาชนเปน 
ใหญ ,  เราพบแตระบบที่วา  ประชาชนเปนใหญ   เพื่อประชาชน  โดยประชาชน 
ของประชาชน  อะไรก็ประชาชน.  แตแลวเรื่องมันไมไปจบลงที่วา  "ประโยชน 
ของประชาชนเปนใหญ"  มันประโยชนของบุคคลหมูหนึ่งคณะหนึ่ง  เสีย 
เรื่อยไป. 

 
เพราะฉะนั้น  อาตมามีความเห็นวา  เรา จงชวยกันชี้แจง  อบรมสั่งสอน 

ลูกเด็กๆของเรา ใหรูจักประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  คือประชาธิปไตยที่ความ 
หมายวา  ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็แลวกัน,  จะใหหมูคณะชวยจัดก็ได, 
จะใหพระเจาแผนดินที่เปนสมบูรณาญาสิทธิราช  แตประกอบดวยทศพิธราชธรรม 
มาชวยจัดใหก็ได,  ขอแตใหเปนวา  ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็แลวกัน. 

 
เราะฉะนั้น การปกครองในระบบที่เรียกวา  บิดาปกครองบุตร 

อยางที่ชนชาติไทยเคยใชระบบนี้มา  คูกันกับชนชาติไทยนั้นแหละ  เปนประชา- 
ธิปไตยกวา,  กวาประชาธิปไตยสมัยนี้  ซึ่งเปนเพียงประชาชนยื้อแยงกัน  แสวง 
หาประโยชนสวนตน,  หรือถาตั้งรัฐบาลขึ้นมา  ก็กลายเปนขาศึกกับประชาชน  เตลิด 
เปดเปงไปอีก. 

 
พุทธบริษัทมีประชาธิปไตยตามแบบของตน  คือมีธรรมะเปนหลัก 

ใหผูที่มีความสามารถ  จัดใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ  อยางบริสุทธิ์  อยาง 
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  ส่ังสอน  ดุดา  วากลาว  เฆ่ียนตี; 
โดยวิธีใดก็ตามเถอะ  ที่ใหของสกปรกนั้น  มันออกไปใหไดก็แลวกัน. 

 
ทีนี้เยาวชนเขารูสึกวา  นั่นมันสูญเสียเสรีภาพ  เขาไมยอม,  เขาไมยอม 

ใหใครมาขูดเกลาเขา  หรือวาถาเขาจะยอมรับระบบการขูดเกลา  เขาก็เห็นเปนการเสีย 
เสรีภาพ  ผิดหลักประชาธิปไตย  สูญเสียสิทธิมนุษยชน  สูญเสียอะไรตาง ๆ หมด 
เลยพูดกันไมรูเรื่อง. 

 
เยาวชนที่เปนชาวพุทธ  ที่มีบิดามารดาเปนชาวพุทธ  ควรจะอยูใน 

ขอบเขตอันนี ้  คือ ใหยอมรับการขูดเกลา.  ขนบธรรมเนียมอันแทจริงของคน 
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 เด็กๆ  ควรยินดีรับการขูดเกลา.  เยาวชนที่เปนชาวพุทธ  ก็คงจะเรียกวามีสติ 
ปญญา  สมกับช่ือวาเปนชาวพุทธ,  ดังนั้นเขาไมควรจะหลงเสรีภาพบาๆ  บอ ๆ อยาง 
ที่กลาวมาแลวนี้. 

 
โดยที่แทจริง  เยาวชนทุกคน  ควรจะพยายามทําตน  ใหเปนลูกของ 

พระธรรม   ที ่เร ียกวา   "ธรรมบุตร "  นี ่ไปกอน   หรือถานับถือศาสนาอื ่น   ก็ควร 
ทําตนใหเปนลูกของพระเจา  พระเจาบนสวรรค  หรือพระเจาที่ไหนก็ได.  ขอใหเปน 
พระเจาที่แทจริงก็แลวกัน  ใหเยาวชนของเราทําตนเปนลูกของพระเจาไปกอน,  อยา 
เพอดื้อดึงเลย  .  พระเจาทานสอนอยางไร,  ตองการอยางไร,  กตองยอมทําไปกอน 
สักระยะหนึ่ง  จนกวาจะพนขีด  หรือพนเขตของความเปนเยาวชน.  การศึกษาอบรม 
ตลอดเวลานั้น  มันก็จะทําใหเขาเปนตัวเองไดในที่สุด. 

 
ความเปนตัวเองนี ้สําคัญมาก  มีคามาก  ทุกคนควรจะมี.  ควรจะ 

รูจักเปนตัวเอง,  ถาจะเปนตัวเองไปตั้งแตเด็กๆ  นั้นนะ  มันบา  .  เร่ืองมันก็มีอยู 
เทานี ้,  มันงายๆอยางนี ้  .  ฉะนั ้น   เขาจะตองเปนลูกของพระเจา ,  ลูกของ 
พระธรรม ,  หรือลูกของพอแมที ่เปนสัมมาทิฏฐินี ้ไปกอน ,  เรื ่อยๆ  ไปกอน . 
แลววันหนึ่งเขาก็จะเปนตัวเอง  ที่เขาจะภาคภูมิใจท่ีสุด,  เพราะวามันไมมีเรื่องราย 
ไมมีเรื่องเสียหาย,  มีแตเรื่องของความเจริญกาวหนา  และประสบความสําเร็จไดจริง. 
 

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 

นึกดู.  แลวก็อยากจะสรุปความ  ในตอนทายของการบรรยายนี้  วาเรามีความเขลา 
โดยที่ไมรูวาจะใหใครรับผิดชอบ  อยูอยางหนึ่ง  คือ  เรามัวหลงกระทํา  แตใน 
ลักษณะที่เปนการสั่งสอน  ไมมีการกระทํา  ที่เปนการอบรมหรือการขูดเกลา. 
 

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 

ใหเกิดความสลดสังเวช  จิตใจจะยังไมเปลี ่ยน ,  จะไมมีการเปลี ่ยนแปลงทาง 
จิตใจ.  ในการที่จะบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานนั้นก็เหมือนกัน  ถาไมมีความสลดสังเวช 
ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ. 

 
ทีนี้  เยาวชนของเรา  ก็ไมเคยมีอะไร  มาทําใหเขาเกิดความสลดสังเวช. 

เขากําลังฟุ งเฟอเหอเหิม  ทะนงตัวไปตามแบบของเขา ;  ไมมีโอกาสแหง 
ความสลดสังเวช  เพราะเขาไมรูวาจะสังเวชอะไร.  ไมรูวาความผิดนี้  กําลังทวมทับ 
อยูแลว  หรืออันตรายกําลังมาอยูรอบดาน  หรือวากําลังเปนอันตรายอยูก็ไมรูสึก,  เขา 
ก็ไมมีความสลดสังเวช,  ฉะนั้นเขาจึงไมสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจ. 

 
อยางวาจะใหลูกเด็กๆ  รูจักบุญคุณของบิดามารดา,  มัวแตพูดสอนกันอยู 

อยางนี้  มันก็ยังไมไดรับผล  จนกวาจะมีอะไรมาทําใหเกิดความสลดสังเวช.  จะเปน 
เรื่องอะไรก็ตาม  แวดลอมเขามาจากภายนอกก็ได  เกิดขึ้นมาในภายในก็ได  เขารูสึก 
อยางที่เรียกวาสลดสังเวช  หดเหี่ยวอยูในใจ  ในขอที่ทําผิดตอบิดามารดา,  อยางนี้ 
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.  เด็กๆ 
ของเรา  ก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจ .  นี้ขอใหชวยกันสนใจในเรื่อง 
นี้ใหมาก. 

 
เราจะบอกลูกเด็กๆ  ใหรูวา  ศัตรูอันรายกาจ ของเรานั้น  ก็คือ  สิ่งที่เรียก 

กันวา  กิน  กาม  เกียรติ  ที่กําลังบูชากันนัก.  ลูกเด็กๆคนไหนก็บูชาเรื่องกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ,  ก็บอกใหเขารูวา  นั่นแหละระวังใหดี  มันจะกลายเปนศัตรู 
ที่รายกาจสูงสุด  ไมมีอะไรยิ่งกวา  ฉะนั้นจงรูจักควบคุมเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ 
นี้ใหดีๆ  . 

 
จะชี้ใหเห็น  ในบางกรณีที่  ถามันไดเกิดขึ้นแลวจริง  ๆ คือ  มีอันตรายเกิดขึ้น. 

เพราะเรื่องนี้  อยางใดอยางหนึ่งแลว,  เขาจะสลดสังเวช  ก็จะไมหลงในเรื่องกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  ,  ใหรูสึกวา  เรา เกิดมานี้  ไมใชอยูดวยความเอร็ดอรอย 
จนตลอดชีวิต  แลวก็ตายเนาเขาโลงไป. 

 
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  เยาวชนที่ไดรับการอบรมอยางน้ีแลว  เขาจะทําความ 

มั่นคง  ใหแกความเปนชนชาติไทยได  เพราะอํานาจของศีลธรรมนั ้นๆ  ; 
เปนศีลธรรมโดยตรงก็มี,  โดยออมก็มี,  เปนวัตถุอุปกรณของศีลธรรมอื่นก็มี. 
นี่การบรรยายเปนครั้งที่  ๑๒  นี้  สิ้นสุดลงอยางนี้. 

 
สรุปการบรรยายทั้งหมด 

 
ทีนี้ขอสรุปการบรรยายทั้งชุด  แหงภาคมาฆบูชานี้  ที่เราไดเริ่มตนกันมาตั้ง 

แตเดือนมกราคม  เปนการบรรยายถึง  ๑๒  ครั้ง  โดยหัวขอวา  เยาวชนกับศีลธรรม. 
ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน  ก็เอามาพูดกันจนหมดสิ้น,  หวังจะมีเยาวชนอภิชาติบุตร 
เราจึงคิดที่จะสรางมันขึ้นมา  ดวยคุณธรรมตางๆ  จึงบอกมนตใหแกเยาวชน  ในฐานะ 
เปนศาสตร  คืออาวุธท่ีมีคม  จะตัดปญหาตางๆ  ได.  รวมเรียกวา  ไตรรัตนศาสตร- 
สากลของพุทธบริษัท,  แลวยังแยกใหเปน  พุทธศาสตร  ธรรมศาสตร  สังฆศาสตร 
อยางละเอียดลออ. 

 
ใหรูจักใชศาสตรทั้งหลายเหลานี้  เพื่อความตั้งอยูไดแหงประเทศชาติ  ศาสนา 

มหากษัตริย  ซึ่งเราไดใหชื่อเสียใหมวา  "ไทยตรียางคธรรม"  คือธรรมอันประกอบ 
ดวยองค  ๓  ประการ  สําหรับความเปนไทย. 
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นี้เรา บอกวิธีการตอสูแกเยาวชน วา  จงใชวิธีการตอสูเพื่อใหสําเร็จ 
ตามนั้น  ตามวิธีของพุทธบริษัท  คือใชศีลธรรมแหงการตอสู  อยาใชการตอสูที่ปราศจาก 
ศีลธรรม. 

 
และบอกถึง ทางเขวของเยาวชน  ที่กําลังมีอยู  ใหเขารูจักทางตรง  และ 

วันนี ้ก็ไดบอกกันเปนเรื ่องพิเศษ  เฉพาะศีลธรรมสําหรับความดํารงอยู แหงชน 
ชาติไทย. 

 
อาตมารูสึกวา  ควรจะถือวาเปนการพูดอยางครบครัน  ทุกแงทุกมุมแลว 

สําหรับเยาวชนไทย  เพื่อความเปนอยูของชนชาติไทย.  หวังวาเยาวชนอภิชาติบุตรจะ 
เกิดขึ้น  ในโลก,  แมไมทั้งไปท้ังโลก  ก็ขอใหเกิดขึ้นในโลกของประเทศไทย  เปน 
อยางนอย.  ถาเกิดขึ้นไดทั้งโลก  ก็เปนบุญกุศลของสัตวโลก  ของโลกทั้งหมด. 

 
เมื่อเขาไมยอมรับฟงในเวลานี้  ก็ฝากไวเปนของฝากสําหรับกาลอนาคต. 

เมื่อบิดามารดามีความเขาใจ  ครูบาอาจารยมีความเขาใจ  ผูใหญมีความเขาใจ  สามารถ 
ทําใหเยาวชนเขาใจ;  ก็ดูเหมือนวามันถึงที่สุดแลว  ในการทําหนาที่ของเรา  คือเราได 
ทําดีถึงที่สุดแลว  เทาที่เราจะทําได. 

 
ถาจะถือเปนการกุศล  ก็ไมมีการกุศลอะไรจะยิ่งไปกวา,  และความเสีย 

สละของเรา  ก็ไดสุดความสามารถที่จะทําไดแลว,  เราก็ไมมีทางที่จะตองรับบาป 
ใดๆในขอท่ีวา  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. 
 
การบรรยายในวันนี้  สมควรแกเวลาแลว  อาตมาขอยุติการบรรยาย  เพื่อ 

พระคุณเจาทั้งหลาย  จะไดสวดคณสาธยาย  เพื่อสงเสริมกําลังจิต  ในการปฏิบัติหนาที่ 
ของตนๆ  สืบตอไป  ในกาลบัดนี้. 

 
--------------- 
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