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ผศ.พิเศษ สมบูรณ ตาสนธิ
ป.ธ. ๗, อภิธรรมบัณฑิต, พธ.บ.(บาลีพทุ ธศาสตร),
ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบ)


ถากลาวถึงอภิธรรม สังคมไทยสวนใหญมองวา เปนบทสวดในงานอวมงคลทีพ่ ระนำไป
สวดในงานศพ เพื่ออุทิศบุญใหกับผูที่เสียชีวิตไปแลว สวนสาระของอภิธรรมเปนอยางไรนั้น
เขาใจวา สังคมสวนใหญ ทัง้ พระผสู วดและคนฟง สวนมากคงไมเขาใจสาระทีส่ วดนัน้ จนกลาย
เปนประเพณีทสี่ บื ทอดกันมา ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
คุณคาอภิธรรมในสังคมไทย คงเปนแคบทสวดเพือ่ นำไปใชในงานอวมงคลเทานัน้ ซึง่
ผสู วดก็ไมเขาใจ คนฟงก็ไมเขาใจ คนตายก็ไมรเู รือ่ งดวย แตถา มองในแงมมุ บวก อยางนอย
ก็เปนสือ่ กลางระหวางคนเปนทีม่ คี วามรักหวงใยกับคนทีเ่ สียชีวติ ไปแลว และอุทศิ บุญกุศลทีเ่ กิด
จากสมาธิทไี่ ดฟง บทสวดใหแกผทู เี่ สียชีวติ
ดานการศึกษาอภิธรรม ถายอนกลับไปสิบปกอ น การศึกษาอภิธรรมนับวาลำบาก
ไมนอย อภิธรรมเปนสถาบันหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
(วัดมหาธาตุ) ผทู มี่ าศึกษาตัง้ แตจฬู อาภิธรรมิกะตรี ถึงมหาอภิธรรมบัณฑิต ตองเปนผมู ศี รัทธา
และความเพียรมาก เพราะผทู จี่ บไปแลว ไมสามารถจะเทียบวุฒกิ ารศึกษาได
ตอมา ในยุคการบริหารของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสมัยแรก ทานไดเห็นความสำคัญของอภิธรรม
ไดมมี ติเทียบวุฒกิ ารศึกษาใหผทู จี่ บมัชฌิมะอภิธรรมิกเอก เทียบมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อภิธรรมบัณฑิต เทียบปริญญาตรี และมีการเปดปริญญาตรีสาขาอภิธรรมขึน้ ทำใหวงการศึกษา
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คึกคักอีกครัง้ หนึง่ แตอยางไรก็ตาม การศึกษาอภิธรรมในสาขาตางจังหวัด มีกำลังออนแรง
ลงทุกป มีแตสำนักเรียนอภิธรรมและนักสอบ แตนกั เรียนนักศึกษาทีส่ นใจทมุ เทกับการศึกษา
นัน้ นอยลงมาก (ดูจากผลสอบและประสบการณสอน)
อภิธรรมในมหาวิทยาลัยสงฆ ถายอนถอยหลังไปกอนป ๒๕๕๐ พระไตรปฎกดูมคี วาม
หวังใหผทู ศี่ กึ ษาในระดับปริญญาตรี ไดศกึ ษา ๔ หนวยกิต คือ พระอภิธรรมปฎกภาคเรียนที่ ๑
และ ๒ ภาคเรียนละ ๒ หนวยกิต แตมาในปการศึกษาในยุคปจจุบนั ลดลงเหลืออภิธรรมปฎก
๒ หนวยกิตเทานัน้ อภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ มีการเรียนการสอน ๒ หนวยกิต
เปนการยากมากทีจ่ ะใหนสิ ติ นักศึกษา รสู าระในอภิธรรมทีจ่ ะนำไปใชประโยชนได เปาหมาย
ของอาจารยสอน มงุ ไปทีว่ า จะสอนอยางไร ใหนสิ ติ นักศึกษาไดเกรดสูงๆ แทนคุณคาจิตใจ
การศึกษาอภิธรรมในอนาคตในสังคมไทยมีแนวโนมจะอันตรธานไปในไมชา สมดังทีพ่ ระ
อรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถามโนรถปูรณี เอกกนิบาตอังคุตตรนิกาย วา “เมือ่ กาลเวลา
ผานไป ปริยตั ยิ อ มเสือ่ ม ภิกษุทงั้ หลายไมสามารถจะทรงจำไวได ทรงจำแตพระบาลี [พุทธพจน]
เทานัน้ เมือ่ กาลเวลาผานไป ก็ไมสามารถทรงจำพระบาลีไวไดทงั้ สิน้ พระไตรปฎกก็ยอ มเสือ่ ม
ไป ในบรรดาพระไตรปฎกนัน้ อภิธรรมปฎกจะเสือ่ มกอน (อันตรธาน) ตอมาพระสูตรจะเสือ่ ม
และวินยั ปฎกจะเสือ่ มเปนลำดับ ในบรรดาอภิธรรมปฎก ๗ คัมภีรน นั้ จะเสือ่ มตัง้ แตทา ยเปน
ลำดับ คือ ปฎฐานจะเสือ่ มกอน๑”

 ⌫ ⌫ ⌫⌫
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีเขาใจวา ขึน้ ตรงตอมหาเถรสมาคม สวนอภิธรรม
ขึน้ ตรงกับมหาวิทยาลัยสงฆ (มจร) มันยากทีจ่ ะประสานกันได ยากทีจ่ ะไปคกู นั ไดในสังคมไทย
โดยความเปนจริงแลวทัง้ บาลีและอภิธรรมอยรู ว มกัน เปรียบเสมือนน้ำรอน น้ำกับความรอน
คนละอยาง แตวาอยูรวมกัน ดังพระมหาเถระทั้งหลาย ผูแตกฉานในบาลีมีพระพุทธัปปย
๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา อังคุตตรนิกายเอกนิบาต เลมที่ ๓๑, (กรุงเทพ
มหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๖), หนา ๑๖๘-๑๖๙.
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มหาเถระเปนตน ไดตงั้ สูตร [ไวยากรณ] แรกของการแตงไวยากรณไววา “อตฺโถ อกฺขรสฺญาโต”๒
แปลวา เนือ้ ความ (สภาวธรรม) รไู ดดว ยอักษร ทานอธิบายสูตร นีต้ อ ไววา “โย โกจิ โลกิย
โลกุตตฺ ราทิเภโท วจนตฺโถ, โส สพฺโพ อกฺขรเหว สฺาฺ ยเต”. แปลวา อรรถะของถอยคำมี
ประเภทแหงโลกียะ และโลกุตตระเปนตน ทัง้ หมดรดู ว ยอักษรเทานัน้ ทานตองการอธิบายบาลี
ดวยอภิธรรม ใชศพั ท อตฺโถ หมายถึง อรรถะนี้ คือ
๑. โลกียธรรม ไดแก โลกียจิต ๘๑ เจตสิกทีป่ ระกอบ ๕๒ รูป ๒๘
๒. โลกุตตรธรรม ไดแก โลกุตตรจิต ๘ เจตสิกทีป่ ระกอบ ๓๖ นิพพาน
๓. อาทิศพั ท คือ บัญญัติ หรือสมมติ ทีเ่ หลือจากโลกียะและโลกุตตระ (ตองใช
เวลาเรียนใหละเอียดอยางนอย ๖ เดือน)
ทานย้ำวา สภาวธรรมทีเ่ ปนโลกียะ โลกุตตระ นิพพาน บัญญัตเิ หลานี้ ตองรดู ว ย
อักษรบาลีเทานัน้ ดวยบทบาลีวา “อกฺขเรเหว” แปลวา (ร)ู ดวยอักษรเทานัน้
พระเถระผูแตกฉานในคัมภีรไวยากรณบาลีทั้งหลาย ก็เห็นความสำคัญของบาลี
เพือ่ อะไร เพือ่ ใหรอู รรถะนัน่ เอง เปาหมายของการเรียนบาลีเพือ่ รอู รรถะ เหตุผลอีกประการ
หนึง่ ทีบ่ าลีมสี ว นสำคัญตอการบรรลุมรรคผลนิพพานได เพราะภาษาบาลีเปนภาษาของ
พระพุทธเจาทุกพระองค ดังทีพ่ ระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาสัมโมหวิโนทนี วิภงั ค
วา “ภาษามคธเปนภาษาพูดดัง้ เดิมของคนตนกัป, พระพรหม, คนทีไ่ มเคยไดยนิ คำพูดของ
บุคคลอืน่ ๓ พระพุทธเจาทุกพระองค”๔ [แปลเก็บความจากไวยากรณบาลีปทรูปสิทธิ]
เมือ่ ภาษาบาลี เปนภาษาของพระพุทธเจาทุกพระองค นับวาเปนความหวังของปุถชุ น
อยางเรา หากสะสมบุญไวมากและมีโอกาสไดพบพระพุทธเจาองคตอ ไป ไดฟง หลักธรรมซึง่ เปน
ภาษาบาลีอกี คงจะงายและเขาใจไดดเี หมือนสารีบตุ รและโมคคัลลานะ ซึง่ ฟงบาลีไมกปี่ ระโยค

หนา ๓๔.

๒
พุทธฺ ปฺปย มหาเถโร, ปทรูปสิทธฺ ,ิ (กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๒๖), ขอ ๑, หนา ๑.
๓
เชน เด็กทารกทีค่ ลอดใหม พยางคแรกทีเ่ ด็กพูดได คือ อมฺมๆ แปลวา แมๆ
๔
พุทฺธปฺปยมหาเถโร, ปทรูปสิทฺธิ, (กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๒๖), ขอ ๖๐,
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ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะไดฟง สะสมมาแลวหลายชาตินบั ไมถว น ในภาษาบาลี
ที่พระอัสสชิกลาวแกสารีบุตร ลวนเต็มไปดวยอรรถแหงหลักอภิธรรมทุกๆ บท (เย ธมฺมา
เหตุปปฺ ภวา ฯลฯ)

⌦
สังคมไทยเรียนบาลี สวนใหญเปาหมายคือการเปนพระมหาเปรียญ ผลทีไ่ ดคอื ไดแค
บัญญัตหิ รือสมมติตดิ เปนตัวตนขึน้ มา ปญหาวงการศึกษา๕ ของพระสงฆไทยคือ
๑. นักศึกษาบาลีไมไดศึกษาอภิธรรม
๒.นักศึกษาอภิธรรมไมไดศึกษาบาลี
๓. ไมไดศกึ ษาทัง้ อภิธรรมและบาลี
เมือ่ ศึกษา เพียงอยางเดียวมันก็เหมือนกับเราตองการกินน้ำเย็น แตน้ำไมมคี วามเย็น
กินแตน้ำเปลาธรรมดา ก็ไมเขาถึงอรรถรสของน้ำเย็น หรือผทู ไี่ มไดศกึ ษาทัง้ สองอยาง เหมือน
คนที่กระหายน้ำเย็น แตไมไดสัมผัสทั้งน้ำและความเย็น ไดเพียงแตจินตนาการเทานั้นเอง
อาจถูกหรือผิดก็ได
ทางออกของผทู ไี่ มไดศกึ ษาทัง้ สองอยางก็มี คือตองไปศึกษาพระไตรปฎก หากไมศกึ ษา
ตางคน ตางสำนัก ปฏิบตั ติ ามความคิดตนเอง ก็ไมใชพทุ ธ กลายเปนลัทธิไป ถาเสนทางดำเนิน
ไปผิด การเขาถึงเปาหมายทีพ่ ทุ ธองควางไวกผ็ ดิ ดวย ดังนัน้ ตองศึกษาพระไตรปฎก อรรถกถา
ฎีกาเทานัน้ มิฉะนัน้ ปฏิบตั เิ ปนเวลา ๑๐๐ ปกเ็ สียเวลาเปลา
ปจจุบนั พระไตรปฎกถูกแปลเปนภาษาไทย ซึง่ มีอยหู ลายฉบับ ปญหาคือเมือ่ ผศู กึ ษา
ใหม เริม่ ตนศึกษาพระไตรปฎกดวยตนเอง ยากทีจ่ ะเขาใจในสาระ เพราะสำนวนในการแปล
เปนภาษาไทยนั้น อานแลวสับสนพอสมควร ที่ยากไปกวานั้นก็คือ องคธรรมของหลักธรรม
นัน้ ๆ ยกตัวอยางเชน ถาพระพุทธองคตรัสวา จักขุประสาท จักขุวตั ถุ จักขุวญ
ิ ญาณ จักขุทวาร
๕

คำวา “ศึกษา” นี้ หมายถึงศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย ไมจำเปนตอง
ไดวุฒิบัตรก็ได
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จักขุสมั ผัสสะ จักขุสมั ผัสสเวทนา ธรรมทีส่ มั ปยุตดวยจักขุวญ
ิ ญาณ ธรรมทีเ่ ปนปจจัยใหเกิด
จักขุวญ
ิ ญาณ ดังนีเ้ ปนตน ทัง้ หมดใชศพั ทวา จักขุเหมือนกัน แลวมันคืออะไร ทัง้ หมดทำงาน
รวมกันอยางไร คำตอบมีอยใู นอภิธรรม เพราะในอภิธรรมมีองคธรรม๖ กำกับเสมอ


คนเราจะรไู ดอยางไรวา เปนคนดี หรือไมดี สังเกตไดจากความกตัญู นีค่ อื แนวคิด
ตามหลักพระพุทธศาสนา ผทู เี่ ราควรระลึกเปนอันดับแรก คือ มารดา บิดา สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา ซึง่ เปนพระบิดาของชาวพุทธทุกคน เพราะพระองคเปนผทู ำใหเราเกิดใหมอกี ครัง้
คือเกิดในธรรม ทรงเปนตัวอยางวาจะตองตอบแทนพระคุณของพระมารดา มิใชของพระพุทธ
เจาองคปจ จุบนั เทานัน้ กลาวไดวา เปนพุทธประเพณีของพระพุทธเจาทุกพระองคในพรรษาที่ ๗
พระพุทธเจาทุกพระองคจะตองไปโปรดพระพุทธมารดาในสวรรคชนั้ ดาวดึงส การไปจำพรรษา
นัน้ จะตองนำสิง่ ทีม่ คี า ทีส่ ดุ ใหกบั พระมารดา ทรงพิจารณาดูแลวสิง่ ทีม่ คี า คือ อภิธรรมนัน่ เอง


เนือ้ หาอภิธรรม พุทธองคไดนำไปตรัสสอนพระมารดาและเทวดา สรุปเหลือ ๔ ประการ
เรียกวา ปรมัตถธรรม ๔ หมายถึง ความจริงทีไ่ มเปลีย่ นแปลงไปตามกฎของสังคม เปนจริง
อยอู ยางนัน้ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
สรรพสิง่ ทีม่ ชี วี ติ มีธรรมชาติอยู ๒ ประเภทรวมกันคือ รูป นาม หรือ รางกายและ
จิตใจ ๒ ประเภทนีต้ า งกันมาก แตทำงานรวมกันอยางเปนระบบ เหมือนหลอดไฟกับแสงสวาง
จิต เปนนามธรรมประเภทหนึง่ ทีจ่ บั ตองสัมผัสไมไดดว ยกาย อยใู นตัวเรา มีหนาที่
รับรู รสู กึ หรือสะสม ความเลว และความดี มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนกลาง เหมือน น้ำเปลา ทีย่ งั ไมได
ปรุงแตงดวยรสชาติอนื่ ๆ จิตนัน้ เกิดขึน้ โดยลำพังไมได ตองทำงานรวมกับเจตสิกเสมอ
๖

องคธรรม คือ คุณสมบัตขิ องสิง่ นัน้ ๆ เชน ไฟ คุณสมบัตคิ อื ความรอน เหล็ก มีคณ
ุ สมบัตแิ ข็ง
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เจตสิก เปนนามธรรมประเภทหนึง่ ทีเ่ กิดรวมและทำงานรวมกันกับจิต เมือ่ ผสม
กับจิตแลว ทำใหจติ มีพลังงาน ขับเคลือ่ นได มีหนาทีไ่ ปปรุงแตงจิต (น้ำเปลา) เหมือนเครือ่ ง
ปรุงแกง มีพริก เกลือ น้ำตาล หอม เปนตน เจตสิก มี ๒ ประเภท คือ ขาว (ดี) และ ดำ
(เลว) รวมทัง้ หมดมี ๕๒ ชนิด
รูป/รางกาย เปนธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่เปนวัตถุธรรม มีหนาที่ทำงานรวมกับ
นามธรรมทัง้ สอง คือ จิตและเจตสิก เปนทีอ่ ยอู าศัยของนามธรรม
เหมือนหลอดไฟ เปนทีอ่ ยอู าศัยของแสงสวาง หรือพืน้ ดินเปนทีอ่ ยอู าศัยของตนไม
ทัง้ สองจึงตองอยรู ว มกัน ทำงานรวมกันอยางเปนระบบ (อัญญมัญญปจจัย)
รูปและนาม มีลกั ษณะเปลีย่ นแปลงเสือ่ มสลายไป ตามกฎแหงธรรมชาติ คือเกิดขึน้
ตัง้ อยู และดับไป เมือ่ ใครก็ตามไปยึดติด บังคับบัญชา ไมใหเปนไปตามลักษณะดังกลาว ตองมี
ภาวะอยางเดียวเทานัน้ ไมมภี าวะอยางอืน่ นัน่ คือทุกขอยางแสนสาหัส เพราะไปบังอาจฝนกฎของ
ธรรมชาติ พระพุทธองคจึงตรัสไวในมหาปรินิพพานสูตรวา “อยาเลยอานนท เธออยา
โศกเศรา อยาคร่ำครวญเลย เราบอกไวกอ นแลวมิใชหรือวา ‘ความพลัดพราก (นานาภาโว)
ความทอดทิ้ง (วินาภาโว) ความแปรเปลี่ยนเปนอยางอื่น (อฺฺถาภาโว) จากของรักของ
ชอบใจทุกอยาง จะตองมี ฉะนัน้ จะพึงหาอะไรได จากทีไ่ หนในสังขารนี้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ (ชาตํ) มีอยู
(ภูต)ํ ถูกปจจัยตางๆ ปรุงแตง (สงฺขตํ) ลวนแตกสลายไปเปนธรรมดา (ปโลกธมฺม)ํ เปนไปไมได
ทีจ่ ะปรารถนาวา ‘ขอสิง่ นัน้ อยาเสือ่ มสลายไปเลย (ตํ วต มา ปลุชชฺ )ิ ” ๗
ดังนัน้ การเรียนรรู ปู นาม จึงสำคัญอยางมาก เพราะตัวเราแทจริงแลว เปนเพียงรูป
นาม ขันธ ๕ เมือ่ ปญญารคู วามเปนจริงเชนนี้ ยอมคลายความยึดมัน่ วาเปนตัวเปนตน คำสอน
เชนนี้ไมมีใครในโลกที่สอนธรรมชาติเหลานี้ นอกจากศาสดาเอกของโลก คือ องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเทานัน้
นิพพาน เปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา เปนภาวะทีอ่ ยใู นบุคคลทีพ่ ฒ
ั นาจิตดีแลว
ดวยการทำความเพียร ๒ ประการ คือ
๗

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗/๑๕๔.
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๑.ปริยตั ิ ไดแก การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจาเทานัน้ (ตามนัยเถรวาท)
๒.ปฏิบตั ิ ไดแก การปฏิบตั ธิ รรมตามแนวแหงสติปฏ ฐานเทานัน้ ทีจ่ ะบรรลุเปา
หมายคือ นิพพาน หรือทีเ่ รียกวา เอกายนธรรม แปลวา เปนแนวทางเดียวทีป่ ฏิบตั ถิ งึ พระนิพพาน
ได (ทางอืน่ ไมม)ี
เมือ่ ครบองคประกอบทัง้ สอง อยางถูกตองและเพียรทำบอยๆ ภาวะชนิดหนึง่ จะเกิด
ในใจของเรา โดยอัตโนมัติ นัน่ คือ ความเปนอิสรภาพ สุข เปนไท เหมือนการหุงขาว ถามีไฟ
หมอหุงขาว น้ำและขาวสาร ภาวะทีข่ า วสุกจึงเกิดขึน้ โดยไมตอ งบังคับใหสกุ ความเปนอิสรภาพ
ภายในใจเรา ไมเปนทาสตอปจจัยภายนอก คือ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสอีกตอไป เมือ่ จิตมี
อิสรภาพ ความสุขทีแ่ ทจริงก็ปรากฏขึน้

  
ปญหาในสังคมปจจุบนั มีมากมาย จนผทู มี่ คี วามเกีย่ วของในการแกปญ
 หา ตามแก
ไมทัน ผูที่มีสวนรับผิดชอบในการแกปญหา ไมวาจะเปนนักวิชาการทางสังคม การศึกษา
วัฒนธรรม นักการเมือง มักจะแกปญ
 หาปลายเหตุ เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ จนถึงกฎหมาย
สูงสุดคือ รัฐธรรมนูญ จนมาทะเลาะกันวา จะตองใชรฐั ธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญนัน้ ถือวาเปนความจริงขัน้ สมมติ (สมมติสจั จะ) เปนไปจริง ตามเงือ่ นไขของสังคม
ตอใหจะพัฒนาไปกีฉ่ บับ คนทีค่ ดิ อกุศล โดยมีโลภะ ความยากเปนสมุฏฐาน ก็ตอ งเลีย่ งหรือหา
ชองกฎหมาย ทำใหถูกกฎหมายบทบัญญัติ แตอยาลืมวา กฎธรรมชาติ หรือกฎแหงกรรม
ใครเลีย่ งไมได แมแตพระพุทธเจายังเลีย่ งผลแหงกรรมไมได ตัดกรรมก็ไมได แลวใครจะหนี
กฎธรรมชาติหรือกฎแหงกรรมได
ถาสังคมไทยมัวแตแกบทกฎหมาย กฎระเบียบอยางเดียว คงหาทางออก หรือหาวิธี
แกปญ
 หาสังคมไมไดอยางแนนอน
วิธกี ารแกปญ
 หาสังคม สังคมไทยนิยมและใหคณ
ุ คากับทฤษฎีทางตะวันตก โดยเฉพาะ
บัญญัตนิ ยิ ม เรียนแบบกฎหมายของประเทศทางตะวันตกทีเ่ จริญแลว(ปจจุบนั กำลังเสือ่ มโทรม)
มาเปนแบบกฎหมายของชาติไทยเรา มองขามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไดเสนอ
ทางออกสังคมโลกไวนานแลว หลักธรรมทีเ่ รามองขามไมสนใจ เพราะผศู กึ ษาพระพุทธศาสนา
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ใหม พอเวลาผานไปก็ลืม ไมสนใจหลักธรรมนั้น หลักธรรมนั้นคือ หิริ และ โอตตัปปะ
ธรรม ๒ ประการนี้ ในอภิธรรม กลาววาเปนเจตสิกทีม่ หี นาทีไ่ ปปรุงแตงจิต (สังขารขันธ)
หิริ เมือ่ ไปปรุงแตงจิต ก็ทำใหจติ ผนู นั้ มีความละอายตอบาป หรือความชัว่ ทีค่ ดิ หรือ
ทำไปแลว เหมือนเห็นของสกปรก แลวขยะแขยง ไมเขาใกล และไมแตะตอง
โอตตัปปะ เมือ่ ไปปรุงแตงจิต ก็ทำใหจติ ของผนู นั้ มีความกลัวตอบาป หรือผลของ
บาปทีท่ ำไปแลว เหมือนกลัวตองูทมี่ พี ษิ ราย ไมกลาทีจ่ ะเขาใกล เพราะกลัวตอพิษของงู วามี
ผลถึงความตาย
หิรแิ ละโอตตัปปะทัง้ สองนี้ สามารถควบคุมสังคมไดดกี วา กฎหมาย
พระพุทธองคตรัสธรรม ๒ ประการนีว้ า “ ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ ประการนีค้ มุ
ครองโลก คือ หิริ และ โอตตัปปะ”๘
สังคมไหนก็แลวแตในโลก ไมมีหิริและโอตตัปปะ รับรองวามีแตเกิดปญหาวุนวาย
ยิง่ แกยงิ่ พัวพัน ยิง่ แกยงิ่ เกิดปญหา เพราะเราแกปญ
 หาทีป่ ลายเหตุ แกปญ
 หาทีต่ วั หนังสือ หรือ
บทบัญญัติ ความจริงแลว ตัวหนังสือหรือบทบัญญัติ ไมไดมปี ญ
 หากับใคร
ดังนัน้ การแกปญ
 หาทีถ่ กู ตอง หรือแกปญ
 หาอยางยัง่ ยืน ตองแกทจี่ ติ ใจของมนุษย
วา จะทำอยางไรใหทกุ คนโดยเฉพาะผนู ำสังคม มีจติ สำนึกทีด่ ี จะทำอยางไรใหองคกรตาง ๆ
หรือสังคม มีหริ แิ ละโอตตัปปะใหได ใครมีบทบาททีจ่ ะสรางสิง่ เหลานี้ ใหเกิดขึน้ ในสังคม
ไทย ตองรีบเรงใหเปนนโยบายขององคกร สังคม และประเทศ ธรรม ๒ ประการ คือ หิรแิ ละ
โอตตัปปะ(จริยธรรมคมุ ครองโลก) นีแ้ หละ คือทางแกปญ
 หาอยางยัง่ ยืนของสังคม

๘

องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๙/๖๓.
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