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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ เมืองแสง
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความน�ำ

บทความนี้เกิดขึ้นจากความสนใจที่ได้ศึกษาถึงความส�ำคัญของหลักเทวธรรม ในการพัฒนาชีวิต
และสังคมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกฝน
พัฒนาตน มีความเชือ่ มัน่ ว่ามนุษย์สามารถทีจ่ ะฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาตนให้มคี ณ
ุ ธรรมตัง้ แต่เบือ้ งต้น
จนถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ ท�ำให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลที่ฝึกตนได้แล้ว
ประเสริฐกว่าม้าอัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ และช้างใหญ่ทไี่ ด้รบั การฝึกหัดจนได้ชอื่ ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
หรือบุคคลเมื่อฝึกตนแล้ว จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์”1
การฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักไตรสิกขาคือกายภาวนาฝึกฝนพัฒนากาย
จิตตภาวนาฝึกฝนพัฒนาจิตใจ และปัญญาภาวนาฝึกฝนพัฒนาปัญญา ท�ำให้ด�ำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม
มีจิตใจละอายต่อบาปทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนซึ่งกันและกันและเกรงกลัวต่อ
ผลของความชั่วร้าย รู้จักเว้นในสิ่งที่ควรเว้น รู้จักละในสิ่งที่ควรละ ไม่มีพฤติกรรมส�ำส่อนทางเพศ
เหมือนเช่นสัตว์ดิรัจฉานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเอง ถ้าไม่มีความละอายและ
ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตแล้วกลายป็นคนเห็นผิดเข้าสู่อบายได้โดยง่าย ดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่า
“บุคคลทีล่ ะอายในสิง่ ไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิง่ ทีค่ วรละอาย และเห็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรกลัวว่าควรกลัว
และเห็นสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัว ชื่อว่าเป็นผู้เห็นผิดจะไปสู่ทุคติ” จะเห็นได้ว่า เมื่อมนุษย์เราถ้าไม่ได้
ฝึกฝนอบรมพัฒนาตน ไม่ด�ำรงตนอยู่ในทานศีลภาวนา จะท�ำให้มีความเห็นแก่ตัวเพราะมีความเห็นผิด
การท�ำผิดทั้งหลักศีลและหลักธรรมท�ำตนให้ได้รับความล�ำบากท�ำสังคมให้ได้รับความเดือดร้อน
ส่วนสัปปุริสชนที่มีหิริโอตตัปปะสมาทานธรรมอันขาวสะอาดเรียกได้ว่าเป็นคนมีเทวธรรมในโลก 		
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ความหมายของเทวธรรม

เทวธรรมในพระสุตตันปิฎกกล่าวไว้วา่ “หิริ โอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกกฺ ธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปรุ สิ า
โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร” แปลความว่า บุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะได้ชื่อว่าเป็นคนสะอาด เป็นคน
มีความสงบระงับ เป็นคนดีงามจนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เทวดาบนโลกนี2้ ส่วนในคัมภีร์พระอภิธรรมได้ให้
ความหมายหิริคือกิริยาที่น่าละอาย และโอตตัปปะคือกิริยาที่น่าเกรงกลัวต่อทุจริตที่ควรละอายเป็น
บาปอกุศล หิรแิ ละโอตตัปปะจึงเป็นกิรยิ าอาการน่าละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตทัง้ ปวง ท�ำให้
เป็นคนดีเป็นคนสะอาดเป็นคนสงบเยือกเย็น เป็นคนมีคุณธรรมจนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เทวดาบนโลกนี้
พระอรรถกถาจารย์3 ได้ขยายความเทวธรรมไว้ว่า บุคคลที่จะได้ชื่อว่ามีเทวธรรมได้นั้น เพราะมี
หิริโอตตัปปะเป็นรากฐานจึงท�ำให้เป็นคนดี ให้ไปบังเกิดในเทวโลกและให้ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์อัน
สูงสุดได้ คนทีม่ หี ริ ลิ ะอายต่อความชัว่ นัน้ ถือเอาเหตุภายในตนเป็นทีต่ งั้ เอาตนเองเป็นใหญ่ มีความรังเกียจ
เหมือนหญิงสาวรังเกียจงู ส่วนคนที่มีโอตตัปปะก็จะสะดุ้งกลัวบาปทุจริตยึดถือเอาเหตุภายนอกเป็นที่
ตัง้ ถือเอาโลกเป็นใหญ่ เห็นโทษภัยทีต่ วั เองจะได้รบั เป็นส�ำคัญ เทวธรรมจึงมีการเกลียดบาปทุจริตเหมือน
หญิงสาวเกลียดงู มีความเกรงกลัวโทษภัยอันจะเกิดขึน้ แก่ตน และเทวธรรมนัน้ เป็นเหตุให้บรรลุถงึ ความ
บริสุทธิ์สูงสุดได้
พระฎีกาจารย์4 ได้อธิบายว่า ให้มีหิริความละอายอวัยวะที่เป็นของลับที่น่าละอาย ไม่ควร
เปิดเผยเพราะจะท�ำให้หิริฟุ้งซ่านได้ และให้รังเกียจกรรมชั่วเหมือนกับหนทางเปื้อนด้วยอุจจาระและ
ปัสสาวะ5 บางแห่งกล่าวว่าให้มีหิริคือความละอาย รังเกียจบาปอกุศลเหมือนกับเห็นคูถแล้วเกิดการ
รังเกียจ ให้มโี อตตัปปะคือสะดุง้ กลัวบาปทุจริตเหมือนเห็นความร้อนของไฟแล้วเกิดอาการกลัว ลักษณะ
ของคนมีหิริคือมีการเกลียดบาป ส่วนคนที่มีโอตตัปปะนั้นคือมีความสะดุ้งกลัวต่อบาป อวัยวะที่เป็น
ของลับไม่ควรจะเปิดเผยเพราะจะท�ำให้หิริสูญหายไปได้ คือท�ำให้เป็นคนไม่มียางอายและให้มีความ
รังเกียจกรรมชั่วเหมือนรังเกียจอุจจาระและปัสสวะ และให้สะดุ้งกลัวบาปทุจริตเหมือนเห็นเปลวไฟที่
เร่าร้อน
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พระคัมภีรอ์ ภิธมั มาวตาร6 ได้บรรยายถึงทีเ่ กิดของหิรแิ ละโอตตัปปะพร้อมทัง้ ให้การเปรียบเทียบ
ไว้ว่า การละอายความชั่วเกิดขึ้นจากการเคารพตนเป็นพื้นฐานเหมือนหญิงสาวแรกรุ่น และความ
เกรงกลัวความชัว่ เกิดขึน้ จากความเคารพผูอ้ นื่ เป็นพืน้ ฐานเหมือนกับหญิงแพศยา และได้บอกถึงลักษณะ
ของหิรแิ ละโอตตัปปะว่ามีลกั ษณะเกลียดบาปและสะดุง้ กลัวบาป จึงเป็นเหตุให้ไม่ทำ� บาป อันเกิดมาจาก
ปัจจัยภายในจิตใจของตนเองและปัจจัยภายนอกจากสิง่ อืน่ ๆ จนได้ชอื่ ว่าเป็นธรรมคุม้ ครองโลกให้ปราศจาก
ความเดือดร้อนท�ำบุคคลให้เป็นเทวดา เพราะมีความละอายแก่ใจ มีความเหนียมใจ เกลียดบาปทุจริต
มีกายทุจริตเป็นต้นไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่ชุมนุมชนก็ตาม

ความส�ำคัญของเทวธรรม

เทวธรรมคือหิริโอตตัปปะ เป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามแห่งชีวิตมนุษย์คือความซื่อสัตย์สุจริต
เพราะมีความละอายต่อความชั่ว ทุจริตคอรัปชั่น เป็นเหตุปิดบังอบายทุคติภูมิ น�ำสัตว์โลกให้ไปบังเกิด
ในสุ ค ติ ภู มิ อี กทั้งเป็นจริยธรรมคุ้มครองมนุษ ย์ ในโลกนี้ ไ ม่ ให้ ประพฤติ ส� ำ ส่ อ นกั น เหมื อ นอย่ า ง
สัตว์ดริ จั ฉาน ท�ำให้เป็นคนสะอาด เป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม ท�ำให้มนุษย์มจี ติ ใจสูงส่งไม่ตกอยูใ่ นอ�ำนาจ
ใฝ่ตำ�่ เป็นผูส้ งบระงับ เป็นคนดีงามจนได้ชอื่ ว่าเป็นเทพบนโลกมนุษย์ เป็นผูม้ ที รัพย์อนั ประเสริฐอยูภ่ ายใน
จิตใจ ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอกที่โจรหรือใครๆ ไม่สามารถแย่งชิงได้และเป็นเหตุให้บรรลุ
วิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงสุดในชีวิต

เทวธรรมเป็นธรรมคุ้มครองสัตว์โลก

เทวธรรมเป็นธรรมคุ้มครองสัตว์โลก ถ้าหิริและโอตตัปปะ ไม่คุ้มครองโลก มนุษยโลกก็จะไม่มี
ความเคารพย�ำเกรงต่อกัน จะประพฤติส�ำส่อนกันไปหมด เหมือนอย่างสัตว์ดิรัจฉาน แต่เพราะเหตุที่หิริ
และโอตตัปปะนี้ยังคุ้มครองโลก จึงได้ชื่อว่า สุกกธรรม เพราะเป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม เป็นหลักธรรม
ที่ท�ำให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่ง ไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจใฝ่ต�่ำ

เทวธรรมเป็นแก่นของมนุษยธรรม

เทวธรรมคือหิริและโอตตัปปะชื่อว่าสุกกธรรม เพราะเป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม เป็นหลักธรรมที่
ท�ำให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่งไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจใฝ่ต�่ำ คุ้มครองมนุษยโลกไม่ให้ประพฤติส�ำส่อนเหมือนกับ
สัตว์เดรัจฉาน มนุษยธรรมหมายถึงธรรมที่ท�ำคนให้เป็นมนุษย์ ได้แก่ ศีล ๕ และคุณธรรม เช่น เมตตา
6

พระพุทธทัตตเถระ, พระคัมภีรอ์ ภิธมั มาวตาร, ปริวรรตจากฉบับอักษรเทวนาครีและพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). หน้า ๒๗.
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กรุณา เป็นต้น เมื่อมีเจตนางดเว้นทั้ง ๕ ประการ ไม่ท�ำให้ศีลขาด ด่างพร้อย ไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสแล้ว
ก็จะได้รับอานิสงส์ในการรักษาศีล ๓ ประการคือ
๑) ท�ำให้ถึงคติแห่งชีวิตที่ดี 			
๒) ท�ำให้ได้โภคสมบัติ
๓) ให้ถึงความดับทุกข์ร้อนในชีวิตประจ�ำวัน
เป็นฐานในการสร้างสมาธิและปัญญาให้สมบูรณ์ ท�ำให้เข้าถึงนิพพานได้ในที่สุด จะเห็นได้ว่า
อานิสงส์ในการรักษาศีลห้านัน้ ให้ผลแก่ตนเอง ต่อจากนัน้ ก็กระจายไปสูค่ รอบครัว หน้าทีก่ ารงาน สังคม
และประเทศชาติ

เทวธรรมท�ำให้เป็นคนดีงาม

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันขาวสะอาดท�ำให้เป็นคนที่สะอาด
ส่วนกุศลธรรมคือธรรมฝ่ายกุศล ธรรมฝ่ายดีมี ๓ อย่างคือ
๑) ความไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นโดยทางทุจริต
๒) ความไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น คิดที่จะท�ำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ได้รับบาดเจ็บท�ำให้เขาได้รับ
ความอับอาย ท�ำให้เขาเดือดร้อนท�ำให้เขาเสียทรัพย์
๓) ความไม่ลุ่มหลงมีความรู้จริง มีปัญญาและมีอาการสว่างไสวของจิต
บุคคลที่ไม่มีความโลภแสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยวิธีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่มีความโกรธ
คิดในทางสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และไม่มีความลุ่มหลงปราศจากปัญญาจะเป็นบุคคลที่มีความ
สะอาดทางกายวาจาและจิตใจ

เทวธรรมเป็นอริยทรัพย์ท�ำให้เป็นคนที่ประเสริฐ

เทวธรรมคือหิริโอตตัปปะเป็นทรัพย์อันประเสริฐ(อริยทรัพย์) อันเป็นทรัพย์ที่มีติดตัวอยู่ภายใน
จิตใจดีกว่าทรัพย์สนิ เงินทองภายนอกทีโ่ จรหรือใครๆไม่สารมารถแย่งชิงไปได้ และท�ำให้เป็นคนประเสริฐ
มีอยู่ ๗ ประการ คือ
๑) ศรัทธา การเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
๒) ศีล การตั้งใจรักษาความประพฤติของตน
๓) หิริ ความละอายต่อบาปทุจริตความไม่ดีไม่งาม
๔) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต
๕) สุตะ การได้ยินได้ฟังมากจนเป็นคนมีวิชาความรู้มากและประสบการณ์มาก
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๖) จาคะ สละสิง่ ทีเ่ ป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ เป็นการเสียสละสิง่ ของภายนอกเพือ่ รักษาความจริง
ความถูกต้องความดีงามให้ด�ำรงอยู่ได้
๗) ปัญญา อันเป็นการรู้เหตุแห่งความเสื่อม เหตุแห่งความเจริญและรู้ทั้งเหตุและผลทุกอย่าง
ปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างที่สามารถท�ำลายความมืด ความโง่ ความไม่รู้ ความเขลาให้หมดไปจาก
จิตใจของเราได้
อริยทรัพย์ทั้ง ๗ ประการเป็นของไม่ทั่วไปแก่ไฟ น�้ำ พระราชา โจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก
เป็นผู้มีทรัพย์มาก ใครๆ ไม่พึงชนะได้ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลก คนที่มีหิริคือความละอาย และ
โอตตัปปะคือความสะดุง้ กลัวต่อกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรม
ทั้งหลายชื่อว่าเป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของเขาไม่สูญเปล่า7

เทวธรรมคุ้มครองสัตว์โลกไม่ให้ไปสู่ทุคคติ

โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการประกอบความดีและความชัว่ ถ้าเขาเป็นคนมีมจิ ฉาทิฏฐิกจ็ ะประกอบ
อกุศลกรรมความชัว่ แล้วไปเกิดในอบายภูมิ เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเสวยความทุกข์
จนกว่าจะสิ้นผลบาป
โลกของสัตว์นรกเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ล้วนๆเป็นโลกที่ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิง
สัตว์ทไี่ ปเกิดในโลกนรกนีไ้ ม่มคี วามสุขแม้สกั นิดหนึง่ เลยจึงได้ชอื่ ว่านิรยภูมิ หมายถึง โลกทีไ่ ม่มคี วามสุข
สบายที่หาความสุขไม่ได้ เป็นโลกชั้นต�่ำสุดมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แบ่งเป็นเขตเป็นประเทศ
ใหญ่บ้างน้อยบ้าง
โลกของเปรต เป็นโลกทีไ่ ม่มคี วามสุขห่างไกลจากความสุข ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่ง ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็น
ของตัวเอง เป็นโลกของสัตว์ที่มีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์นรก
โลกของอสุรกาย เป็นโลกของสัตว์ซึ่งปราศจากความร่าเริง สนุกสนานไม่มีการรื่นเริง ไม่มีการ
ละเล่นให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงใจ
โลกของสัตว์เดรัจฉาน เป็นโลกของสัตว์ที่มีความเป็นอยู่ดีกว่าสัตว์นรก เปรต และอสุรกาย จึงได้
ชื่อว่า ติรัจฉานภูมิ เพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นมีความชื่นชมยินดีในเหตุ ๓ ประการ คือในการกิน การนอน
และการเสพเมถุน มีอกุศลกรรมเบาบาง แม้จะมีชีวิตยากล�ำบากยากแค้นอยู่บ้างก็ตามทีก็ยังดีกว่า
สัตว์อบายภูมิอื่นๆ และมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมบนภพเดียวกับมนุษย์นี่เอง
7
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เทวธรรมคุ้มครองสัตว์โลกให้ไปสู่สุคติ

โลกมนุษย์นั้นเป็นโลกแห่งการประกอบความดีและความชั่ว ถ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็จะประกอบ
ความดีแล้วส่งให้ไปเกิดในสถานที่ที่ดีที่สัตว์โลกซึ่งท�ำกรรมดีตายแล้วไปเกิดได้แก่ มนุษย์และเทพ
โลกของมนุษย์เป็นโลกของสัตว์ทมี่ จี ติ ใจสูงมีนำ�้ ใจอาจหาญสามารถประกอบกุศลกรรมและอกุศลกรรม
ทุกอย่างได้เต็มที่ มีพร้อมทั้งสถานที่บุคคลและวัตถุซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดในภพภูมิอื่นๆต่อไป
หิริโอตตัปปะเป็นหลักธรรมส�ำคัญถ้าปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดจะท�ำให้ละอายความชั่ว
เกรงกลัวทุจริต จึงมุ่งมั่นกระท�ำคุณความดีมีการให้ทาน รักษาศีล ท�ำให้ไปเกิดในเทวโลกคือโลกของ
เทพบุตรเทพธิดา เสวยสุขอันเป็นทิพย์ และผูท้ มี่ กี ารเจริญสมถภาวนาจนส�ำเร็จฌานสมาธิตงั้ แต่ปฐมฌาน
จนถึงจตุตถฌาน เสวยบุญจนสิ้นอายุขัย หรือไม่ทันสิ้นอายุขัย ก็จุติกลับไปบ�ำเพ็ญบุญบารมีเสียใหม่ก็มี
และพวกที่เจริญวิปัสสนาภาวนาจนส�ำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลก็จะไปเกิดในพรหมโลกเสวยบุญ
จนสิ้นอายุขัย หรือไม่ทันสิ้นอายุขัยส�ำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่ปรินิพพานแดนสุทธาวาสนั้นเลย

เทวธรรมเป็นปทัฏฐานของศีล

หิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีล(ปทัฏฐาน) เมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่ ศีลจึงเกิดขึ้นและด�ำรง อยู่ได้
เมื่อหิริโอตตัปปะไม่มี ศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เลย8 แม้ในวิมุตติมรรคสีลนิเทศได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญของหิริโอตตัปปะว่า ในการบริโภคปัจจัย ๔ บุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะ สามารถพิจารณา
โดยแยบคาย มีปญ
ั ญา ส�ำรวมตนและประกอบด้วยนิพพิทานีเ้ รียกว่าการบริโภคอันสะอาด บุคคลฝึกฝน
อบรมตนในเรื่องความสะอาดนี้ไว้เสมอ9 กล่าวได้ว่าศีลนั้นมีอานิสงส์มาก มีความไม่เดือดร้อน เป็นต้น

เทวธรรมเป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติญาณทัสสนะ

หิริโอตตัปปสูตร อธิบายไว้ว่า เมื่อมีหิริและโอตตัปปะสมบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดมีอินทรีย์สังวร ศีล
สัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มี
กิ่งและใบสมบูรณ์ สะเก็ด เปลือก กระพี้ แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยเช่นกัน10 เมื่อมีหิริ
โอตตัปปะแล้วจะเป็นเหตุจนถึงการก้าวพ้นจากอาสวกิเลส ก้าวพ้นไปจากภพ ก้าวล่วงความเกิด
ความแก่ ความตาย ความโศก ความคร�่ำครวญ ทุกข์โทมนัส ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
8

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ�ำกัด,๒๕๔๖),หน้า ๑๒.
9
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓.
10
องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๖๕/๘๒; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๓๑.
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดเทวธรรม

ในคัมภีร์อรรถกถาอิติวุตตกะ อธิบายถึงปัจจัยให้เกิดหิริโอตตัปปะไว้ ๔ ประการคือ11
๑) นึกถึงชาติตระกูลของตน ให้นกึ ถึงอยูเ่ สมอว่า เราเป็นลูกคนมีตระกูลเป็นมนุษยชาติบดิ ามารดา
อบรมมาในทางที่ดี ไม่สมควรที่จะเกลือกกลั้วความชั่วทุจริต
๒) นึกถึงวัยของตน โดยให้นึกถึงอยู่เสมอว่าตัวเรามีอายุมากแล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นพ่อเป็นแม่
คนแล้วไม่สมควรที่จะท�ำชั่วเหมือนเด็กๆ
๓) นึ ก ถึ ง ก� ำ ลั ง ของตน โดยให้ นึ ก ถึ ง อยู ่ เ สมอว่ า ตั ว เราก็ เ ป็ น คนมี ก� ำ ลั ง มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์มาก ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ไม่สมควรที่จะประกอบกรรมอันเลวทรามให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง
๔) นึกถึงความรู้ความสามารถของตน โดยนึกถึงอยู่เสมอว่า ตัวเราก็เป็นคนมีวิชาความรู้ผ่าน
สถาบันการศึกษา ผ่านส�ำนักการอบรมมาก็มาก สมควรที่จะท�ำมาหากินโดยสุจริต ไม่สมควรท�ำเรื่องที่
ไม่ดีไม่งามอย่างคนไร้การศึกษา
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดหิริโอตตัปปะนั้นมีทั้งปัจจัยเบื้องต�่ำที่เกี่ยวกับตัวเองและวิชชาที่เป็นตัวปัญญา
ก่อให้เกิดความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป แล้วประพฤติปฏิบตั สิ ร้างสมคุณงามความดีให้เกิดขึน้
แก่ตนจนกระทั่งเป็นวิชชาความรู้อันสูงสุด

ลักษณะของคนมีเทวธรรม
ลักษณะของคนทีม่ เี ทวธรรมคือหิรมิ คี วามเกลียดแต่บาป ไม่ทำ� บาปโดยอาการละอาย โอตตัปปะ
มีความกลัวแต่บาป ไม่กระท�ำบาปโดยอาการสะดุ้งกลัว มีความเคารพตนและเคารพผู้อื่น เพราะบุคคล
ท�ำตนให้เป็นทีเ่ คารพจึงละบาปได้ดว้ ยความละอายดุจหญิงสาวแรกรุน่ บุคคลทีท่ ำ� คนอืน่ ให้เป็นทีเ่ คารพ
จึงละบาปได้ดว้ ยความสะดุง้ กลัวดุจนางแพศยา หิรคิ อื ความรูส้ กึ ละอายต่อตัวเองเมือ่ ท�ำผิดเหมือนบุคคล
รังเกียจอุจจาระและปัสสาวะ มีการเคารพตัวเอง เป็นที่ตั้ง โอตตัปปะคือกลัวต่อการท�ำผิดเหมือนกับ
กลัวต่อผู้มีอ�ำนาจเหนือตน มีการเคารพผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
บุคคลที่มีหิริโอตตัปปะ สามารถพิจารณาบริโภคปัจจัย ๔ โดยแยบคายมีปัญญาส�ำรวมตนและ
ประกอบด้วยนิพพิทาเรียกว่าบริโภคแบบสะอาด12 เช่น การบริโภคอาหารต้องไม่บริโภคเพื่อเล่น มิใช่
11

พันเอกปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๔), หน้า ๑๗๓.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)และคณะแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓.?
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เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อให้ผิวพรรณสวยงาม มิใช่เพื่อให้อ้วนพี แต่บริโภคอาหารเพียงเพื่อด�ำรงกายนี้
เพื่อระงับความหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ การใช้เครื่องนุ่งห่ม พึงเข้าใจว่าเครื่องนุ่งห่มใช้ส�ำหรับ
ป้องกันลม ความเย็น ความร้อน ยุง เหลือบและมด ปกปิดอวัยวะส่วนที่ไม่ควรให้เห็นจะท�ำให้เกิดความ
ละอาย การบริโภคทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ บรรเทาอันตรายคือฤดูและความยินดีในการหลีกเร้นอยู่ เพราะฤดูกาล
ย่อมเบียดเบียนร่างกายท�ำให้จิตฟุ้งซ่านไม่เกิดความสบาย การบริโภคคิลานเภสัช ก็เพื่อบรรเทา
ธาตุก�ำเริบและอาพาธต่างๆ อันก่อให้เกิดทุกขเวทนา
การบริโภคปัจจัย ๔ ต้องไม่บริโภคแบบขโมย(ละเมิดสิกขาบท) ไม่บริโภคแบบเป็นหนี้(ขาดหิริ
โอตตัปปะและประกอบมิจฉาอาชีวะ) ไม่บริโภคแบบไม่สะอาด(มีหิริโอตตัปปะ แต่ไม่พิจารณาโดย
แยบคาย)
ต้องบริโภคแบบทายาท(ผู้มีความเพียร) บริโภคแบบเจ้าของ (พระอรหันต์) การบริโภคดังกล่าว
นั้นได้ชื่อว่าเป็นการบริโภคโดยแยบคาย มีปัญญา ส�ำรวมตน มีความสะอาดประกอบด้วยหิริและ
โอตตัปปะ ควรพิจารณาแล้วบริโภคปัจจัย ๔ เนืองนิตย์
หิรแิ ละโอตตัปปะเป็นธรรมทีเ่ ป็นเกลอกันไปไหนไปด้วยกัน เรียกว่าเป็นเทวธรรมส�ำหรับท�ำบุคคล
ให้เป็นเทวดา คุ้มครองโลกนี้ให้รอดอยู่ได้ คุ้มครองคนให้รอดอยู่ได้ ลักษณะของคนที่มีเทวธรรมมี ๒
ลักษณะ คือ13
๑. มีลักษณะเกลียดทุจริต หมายความว่า เป็นบุคคลที่เกลียดการทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นโรค
ร้ายของสังคม หากสังคมใดมีโรคทุจริตคอร์รัปชั่นนี้แล้วไม่รีบท�ำการรักษาแต่เนิ่นๆ ปล่อยให้ลุกลาม
แพร่ขยายไปก็จะกัดกร่อนสังคมก่อให้เกิดความเสียหาย ท�ำลายทุกระบบของประเทศชาติโดยเฉพาะ
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. มีลักษณะรักสุจริต หมายความว่าเป็นบุคคลที่ต้องการด�ำเนินชีวิตด้วยคิดดี พูดดีและท�ำดี
เรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกตามความเป็นจริง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อัน
ดีงามทัง้ ต่อตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการกระท�ำทีเ่ ป็นทีเ่ ชือ่ ถือและไว้วางใจของบุคคลทัว่ ไป
เทวธรรมคือหิริโอตตัปปะนั้นสร้างสรรค์จิตใจของคนให้ยึดประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น
จนได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีในชาตินี้ และเป็นทรัพย์อันประเสริฐน�ำไปสู่สุคติโลกสวรรค์
และเป็นหลักการปฏิบัติตนให้ถึงความหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลประเสริฐที่สุดกว่ามนุษย์และเทพ
ทั้งปวง														
13

13.
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พุทธทาสภิกขุ, อริยศีลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (ธรรมทานมูลนิธิ ไชยาจัดพิมพ์,๒๕๓๘),หน้า ๔๐๗-๔๑๕.
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เทวธรรมเป็นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคม
เทวธรรมเป็นฐานการพัฒนาตนเอง
เทวธรรมเป็นฐานการพัฒนาตนเองและสังคมนั้น หิริและโอตตัปปะเป็นปทัฏฐานของศีล
เพราะเมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่ศีลจึงเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ เมื่อหิริโอตตัปปะไม่มีศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่
ไม่ได้14 ความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลเป็นแกนในการปฏิบัติ
ดังนั้น การพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมต้องอาศัยหลักเทวธรรมเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติ
ให้อยู่ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมและสังคมมนุษย์อย่างมีความสุข และพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจนกระทั่ง
บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด
การพัฒนาตนเองมีทั้งระดับโลกิยะอันเป็นไปเพื่อดีงาม เพื่อความสุขความเจริญ และระดับ
โลกุตตระอันเป็นไปเพื่อพ้นจากความทุกข์จึงมีการพัฒนาตนเองทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระ
การพัฒนามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะใหม่ที่มากกว่า ดีกว่าหรือสูงกว่าเดิม เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์มิใช่ท�ำลาย และน�ำไปสู่จุดสูงสุดของการพัฒนาระบบวัตถุ ระบบกาย ระบบจิต และระบบ
สติปญ
ั ญา ทัง้ หมดนีเ้ ป็นไปในฝ่ายโลกิยะก็ได้และฝ่ายโลกุตตระก็ได้ มีเกณฑ์ในการพัฒนาให้มผี ลเป็นไป
เพื่อสันติสุขส่วนบุคคล และสันติภาพของมวลมนุษยชาติ พัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
หลักธรรม พัฒนาให้ถูกต้องทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย และพัฒนาให้ถูกต้องเป็นไปเพื่อหมด
ปัญหามิใช่เพื่อเพิ่มปัญหา ท�ำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต โดยมีการพัฒนา
ให้ถกู วิถที างเพือ่ มนุษยชาติหมดปัญหา(ความทุกข์) เปรียบเหมือนการหว่านพืช ต้องมีการเตรียมการงาน
ให้ถูกต้องทั้งพื้นที่ทั้งเวลาให้เหมาะสม
ผลของการพัฒนาทางกายท�ำให้เกิดความผาสุก ความสะดวกสบายทางกาย ผลของการพัฒนา
ทางสังคมท�ำให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับสังคม ผลของการพัฒนาทางจิตท�ำให้เกิดความสุขสงบ
ทางจิต และจิตมีพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาสามัญทัว่ ไป การพัฒนาทัง้ สองประการนีเ้ ป็นการพัฒนาระดับ
โลกิยะ ผลของการพัฒนาทางสติปัญญาท�ำให้บรรลุมรรค ผล นิพพานเป็นการพัฒนาระดับโลกุตตระ
การพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อก�ำจัดหรือละทิ้งสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันเป็นปัญหาให้หมดไป
แล้วพยายามสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามทีย่ งั ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ฟืน้ ฟูสงิ่ ดีงามทีส่ ญ
ู หายให้กลับคืนมา และส่งเสริม
สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านจิตใจและด้านสติปัญญา
โดยเริ่มต้นจากพัฒนาตนเองจากระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่ระดับสังคม
ครอบครัวชุมชนและสังคมระดับประเทศต่อไป
14
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การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะ
การพัฒนาตนเองมีทั้งการพัฒนาภายนอกและภายในตนเอง การพัฒนาจะให้ได้ผลต้องเริ่มจาก
การพัฒนาภายนอกให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งต่างๆเสียก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาภายในเพื่อให้สภาพ
จิตและสติปัญญามีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาตนภายนอก คือการพัฒนาทางด้านกายภาพ อันเป็นกระบวนการฝึกฝนอบรมกาย
ให้รจู้ กั วิธกี ารติดต่อกับสิง่ ภายนอกโดยปราศจากปัญหา และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ภายนอกเหล่านัน้ ในทางทีเ่ ป็น
คุณมิให้เกิดโทษ ให้กศุ ลธรรมเจริญงอกงามและก�ำจัดให้อกุศลธรรมเสือ่ มสูญไป สิง่ ภายนอกทีม่ บี ทบาท
ต่อชีวิตมนุษย์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส จุดมุ่งหมายของการพัฒนาก็คือให้บุคคลรู้จักวิธีการเกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ภายนอก อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า
สูงขึ้น
การพัฒนาตนเองภายนอก เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อท�ำให้ชีวิตได้รับแต่สิ่งที่ดี ด้วยการ
พัฒนากาย คือการพัฒนาตาหูจมูกลิน้ และกาย อันเป็นทางติดต่อกับโลกภายนอก เป็นความสัมพันธ์กบั
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพไม่ให้เกิดโทษภัย หรือน�ำความเสื่อมเสียมาสู่ตน กล่าวคือพัฒนาตาของเราให้
เลือกรับเอารูปแต่สงิ่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ ไม่ดรู ปู ทีก่ อ่ ให้เกิดกิเลสตัณหา พัฒนาหูให้ฟงั แต่เสียงทีด่ มี ปี ระโยชน์
ไม่ฟงั เสียงทีด่ งั เกินไปและเสียงทีน่ ำ� ความทุกข์มาสูจ่ ติ ใจ พัฒนาลิน้ ให้รบั เอาแต่รสอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์
ต่อร่างกาย รู้จักบริโภคอาหารแต่พอประมาณ และไม่ติดในรสอาหาร และกายก็ยินดีพอใจกับสัมผัส
ที่ตนมีที่ตนได้ ไม่ลุ่มหลงแสวงหาในผัสสะจนเกินความจ�ำเป็น
การพัฒนาตนเองภายใน เป็นการปรับสภาพจิตให้มสี ภาพจิตทีด่ ดี ว้ ยการพัฒนาจิตคือการพัฒนา
จิตใจให้มีคุณภาพจิตดี หมายความว่าให้จิตมีคุณธรรม เช่น มีความรัก มีความสงสาร มีความพลอยยินดี
มีความเชื่อ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น ให้มีสมรรถภาพจิตดี คือให้จิตมีความอดทน มีความตั้งใจมั่น
มีความเด็ดเดี่ยว มีความเพียร มีความระลึกเท่าทันเป็นต้น พัฒนาจิตให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถ
พร้อมที่จะท�ำงานได้และให้มีสุขภาพจิตดี คือให้จิตมีความอิ่มใจ มีความเบิกบานบันเทิงใจ ดังนั้น
การพัฒนาจิตต้องอาศัยจิตตสิกขาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพจิตทีด่ ี สมรรถภาพจิตทีด่ แี ละ
สุขภาพจิตที่ดีได้ เพื่อจะแสดงความสัมพันธ์กับสังคมด้วยสภาพจิตที่ดี
การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะ ต้องอาศัยหลักการฝึกฝนพัฒนาตน15 ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ
ขั้นตอนที่ ๑ ต้องส�ำรวมระวังไม่เปิดรับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาภายในตัว ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
15

คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ, ประมวลสารคดีธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,๒๕๓๐), หน้า ๑๗๑.
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ขั้นตอนที่ ๒ ต้องควบคุมบังคับตนเองไม่ให้แสดงออกในทางที่ไม่ดีไม่งาม คือให้ตั้งอยู่ในศีลอันเป็นหลัก
ของความดีงาม เริ่มตั้งแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นและไม่ก่อความเดือดร้อนต่อสังคม ขั้นตอนที่ ๓
ต้องฝึกฝนปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าในคุณธรรมความดีงามอยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาตนเองในระดับโลกุตตระ
การพัฒนาตนเองในระดับโลกุตตระนั้น ต้องพัฒนาสติปัญญาคือการพัฒนาปัญญาให้มีความรู้
ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิตจนกระทั่งท�ำให้จิตมี
อิสระไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจครอบง�ำของกิเลสตัณหา เมื่อปัญญาได้รับการพัฒนาแล้วจนเกิดเป็นปัญญา
ขัน้ สูง ทีเ่ รียกว่าวิชชาหรือญาณ อันเป็นเหตุให้ระลึกขันธ์ทอี่ าศัยอยูใ่ นกาลก่อนได้ คือการระลึกชาติกอ่ นได้
ก�ำหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย
(ทิพพจักขุญาณ) ความรู้ที่ท�ำให้สิ้นอาสวะคือความตรัสรู้(อาสวักขยญาณ)
การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระนั้น ต้องอาศัยหลักเทวธรรม คือหิริ
ความละอายใจต่อบาปทุจริตอันเกิดจากภายในจิตใจตนเองเป็นพื้นฐาน ให้ละอายความชั่วทั้งในที่ลับ
และในที่แจ้ง ไม่ให้ใจของตนคิดในทางที่ต�่ำทราม ถึงมีอ�ำนาจวาสนามีเงินมีบารมีมีโอกาสที่จะทุจริต
ประพฤติมิชอบก็ไม่กระท�ำเพราะละอายใจตนเอง และโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตอันเกิด
จากกลัวโทษกลัวความผิดกลัวค�ำต�ำหนิติเตียนกลัวภัยในนรก ธรรมทั้งสองนี้จึงเป็นพื้นฐานการพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นคนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ดีมีจิตส�ำนึกที่ดี ละอายและเกรงกลัวความชั่วและ
ความผิดต่อจากนั้นก็สรรค์สร้าง ปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง รูเ้ ท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวติ มีจติ ทีส่ งบสะอาดและผ่องใสปราศจากเครือ่ ง
เศร้าหมองทั้งปวง เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
นั่นเอง จึงท�ำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสร้างสันติสุขให้เกิดแก่มวลมนุษย์และสัตว์โลก
ทั้งปวง
เทวธรรมอันเป็นฐานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคมระดับครอบครัวให้มีความมั่นคงและมีความสุข
การพัฒนาสังคมในระดับครอบครัว ถือได้วา่ เป็นสิง่ ใกล้ตวั และเป็นจุดเริม่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพราะถ้า
สมาชิกภายในครอบครัวได้รับการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในแล้วจะท�ำให้ครอบครัวนั้นอยู่กันอย่าง
มีความสุข และสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามไปสูส่ งั คมระดับชุมชนและสังคมระดับประเทศ มีการพัฒนาก้าวไป
สูค่ วามดีงามปราศจากการเบียดเบียนซึง่ กันและกัน เป็นสังคมแห่งสันติภาพและภราดรภาพอย่างแท้จริง
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การพัฒนาสังคมระดับครอบครัวนั้นจะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน เพราะตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว แล้วจึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่นๆในครอบครัว โดยเริ่มต้นจากจิตใจที่มีความใฝ่ดี หรือมี
ความส�ำนึกดี ละอายและความเกรงกลัวความชัว่ ความทุจริตอันเป็นสิง่ ที่ไม่ดีไม่งาม เป็นสิ่งเลวร้ายทีจ่ ะ
น�ำพาความเสื่อมมาสู่ตน ต่อจากนั้นจึงได้สร้างสมคุณธรรมอื่นๆขึ้นภายในจิตใจและท�ำให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาสังคมระดับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สังคมระดับชุมชนนัน้ ก็เป็นสังคมทีม่ าจากสังคมครอบครัวหลายๆครอบครัวทีอ่ ยูร่ วมกัน จนท�ำให้
เป็นชุมชนขนาดเล็กๆ ไปจนกระทั่งถึงชุมชนขนาดกลางและชุมชนขนาดใหญ่ การอยู่ร่วมกันตั้งแต่
สองคนขึ้นไปถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะน�ำความสงบสุขมาให้แก่กันและกัน แต่ถ้ามีความสัมพันธ์
ทีไ่ ม่ดตี อ่ กันก็จะน�ำแต่ความเดือดร้อนวุน่ วายหาความสงบไม่ได้เลย จะเห็นได้วา่ การอยูร่ วมกันในสังคมนัน้
คนในสังคมนั้นต้องมีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข อันจะน�ำมาซึ่งสันติภาพ ภราดรภาพและ
ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนนัน้ ๆ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ นในระดับชุมชนต้องมีการพัฒนาระดับ
จิตใจให้ดเี สียก่อน เป็นการปรับพืน้ ฐานภายในจิตใจของสังคมให้เสมอภาคกันก่อน เมือ่ ภายในจิตใจของ
คนแต่ละคนดีแล้วก็จะแสดงออกมาสู่สังคมภายนอกให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การพัฒนาสังคมระดับประเทศให้เกิดจิตส�ำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาสังคมต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปัจเจกบุคคลให้มีจิตส�ำนึกดีมีความละอายและเกรงกลัว
สิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง อันเป็นบ่อเกิดแห่งความเดือนร้อนความเสื่อมความหายนะทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
แสวงหาหลักการท�ำงานทีด่ เี พือ่ ความส�ำเร็จก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน เสริมสร้างหลักใจให้มคี วามพร้อม
บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ต่อจากนั้นก็ต้องพัฒนาหลักการชีวิตให้มีจิตส�ำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อเป็นผู้น�ำที่ดีของสังคมระดับประเทศ อันจะน�ำมาซึ่งสันติภาพและภราดรภาพให้เกิดขึ้นแก่มวล
มนุษยชาติ จะต้องอาศัยหลักการพัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

บทสรุป

การพัฒนาตนเองและสังคม อาศัยหลักเทวธรรม(หิริโอตตัปปะ) เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติ
ปฏิบตั ิ ให้อยูร่ ว่ มกับสภาพแวดล้อมและสังคมมนุษย์อย่างมีความสุข พร้อมทัง้ สร้างสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้เกิดขึน้
กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการเพื่อก�ำจัดหรือ
ละทิ้งสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้หมดไป แล้วพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ฟื้นฟูสิ่งดี
งามที่สูญหายให้กลับคืนมา ส่งเสริมสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม ด้านจิตใจและด้านสติปญ
ั ญา โดยเริม่ ต้นจากพัฒนาตนเองจากระดับอยูร่ ว่ มกับชาวโลกแล้วไป
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สูร่ ะดับอยูเ่ หนือชาวโลก ต่อจากนัน้ จึงค่อยขยายไปสูส่ งั คมระดับครอบครัว ระดับชุมชนและสังคมระดับ
ประเทศต่อไป
การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระนัน้ เกิดจากหิรคิ วามละอายใจต่อบาปทุจริต
อันเกิดจากภายในจิตใจตนเองเป็นพื้นฐาน ให้ละอายความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ไม่ให้ใจของตน
คิดในทางที่ต�่ำทราม ถึงมีอ�ำนาจวาสนามีเงินมีบารมีมีโอกาสที่จะทุจริตประพฤติมิชอบ ก็ไม่กระท�ำ
เพราะละอายใจตนเอง และเกรงกลัวต่อบาปทุจริตอันเกิดจากกลัวโทษ กลัวความผิดกลัวค�ำต�ำหนิ
ติเตียนและกลัวภัยในนรก ต่อจากนั้นก็สรรค์สร้างปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้
ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต มีจิตที่สงบสะอาด
และผ่องใสปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
การจะพัฒนาสังคมระดับครอบครัว ต้องมีกระบวนการพัฒนาชีวิตเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การมี
สติสัมปชัญญะ ปลูกจิตส�ำนึกที่ดีละอายและเกรงกลัวความชั่วแล้วตั้งตนให้ด�ำเนินไปในทางที่ถูกต้อง
ชอบธรรม ท�ำตนให้เป็นที่รักน่ายกย่องมีหน้าที่การงานที่มั่นคง พัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม จึงจะ
ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงและมีความสุขอย่างแท้จริง
การพัฒนาสังคมระดับชุมชน ต้องมีการพัฒนาระดับจิตใจของแต่ละคนให้มหี ลักใจทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์
เดียวกันด้วยการฝึกพัฒนาให้มีความจริงใจต่อตนเองเป็นพื้นฐาน แล้วพัฒนาไปสู่ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
ทัง้ ด้านหน้าทีก่ ารงานบุคคลสังคมและประเทศชาติ รูจ้ กั หักห้ามความคิดทีไ่ ม่ดอี นั จะก่อความเดือดร้อน
แก่ชุมชน ถ้ามีความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจความยากล�ำบากเกิดขึ้นก็ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น
ไม่แสดงอาการท้อแท้ท้อถอยเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้น เมื่อชุมชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ
ก็พร้อมที่จะเสียสละก�ำลังกายก�ำลังทรัพย์ก�ำลังสติปัญญาอย่างเต็มใจ แสดงความเป็นมิตรต่อชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ ให้ความเคารพแก่ปูชนียบุคคลในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจมีความมั่นคง
หนักแน่นเป็นเหตุให้ไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลเครือญาติมิตรสหายและ
เพื่อนร่วมโลก ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข รู้จักท�ำงานสาธารณกุศลเพื่อมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตมากยิ่งขึ้นท�ำให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การพัฒนาสังคมระดับประเทศ ต้องฝึกฝนพัฒนาตนให้ทกุ คนยึดถือประโยชน์สว่ นรวม เป็นส�ำคัญ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องเสียสละเวลา เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
วันส�ำคัญของชาติ ของศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมที่รัฐจัดขึ้นเพื่อประโยชน์สุข
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ของชนในชาติ ต้องมีความพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องเกรงกลัวกฎหมายของ
บ้านเมือง เพราะทุกคนต้องอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ต้องให้ความเคารพสักการะต่อประมุขของชาติ
ให้ความนับถือเชื่อฟังต่อผู้น�ำตามล�ำดับชั้น เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสร้างสรรค์ชาติ
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
การพัฒนาสังคมนัน้ ต้องพัฒนาทัง้ ภายนอก(ร่างกาย)และภายใน(จิตใจ)ควบคูก่ นั ไป เป็นการปรับ
สภาพให้เกิดความสมดุล ร่างกายก็ปลอดภัยแข็งแรง จิตใจก็เข้มแข็งงดงาม เป็นสมาชิกของครอบครัว
ที่มีความส�ำนึกดี มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ดี และเป็นผู้น�ำผู้ปกครอง
ประเทศชาติที่ดี มีจิตส�ำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวม บริหารปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า
ท�ำให้ประชาชนทุกเชือ้ ชาติทกุ ศาสนาอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์ ท�ำให้เกิดสันติภาพ ภราดรภาพแก่มวล
มนุษยชาติในโลกนี้ทั้งมวล
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