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พระครูสริ ริ ตั นานุวตั ร (ทวี ฐานวโร), ผศ.ดร.
หัวหนาสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพนั ธกิจ ๔ ดาน คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั และ
พัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทัง้ หมดนีถ้ อื วาเปน
กรอบนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย อาจจะคิดในใจวา ก็คำวามหาวิทยาลัยเปนหนาทีโ่ ดย
ธรรมชาติอยแู ลววาผลิตบัณฑิต ทำไมตองบอกวาผลิตบัณฑิตอยเู ลา ก็ใชแลว แตเปาประสงคกค็ อื
ถามีหนาทีผ่ ลิตบัณฑิตแลว ปญหาวาจะผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะอยางไร นีเ่ ปนประเด็นทีจ่ ะเขียน
ในบทความนี้ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคดงั กลาวนีม้ หาวิทยาลัยสงฆไดกำหนดไว ๙ ประการ
(นวลักษณ) กลาวคือ
๑. มีปฏิปทานาเลือ่ มใส
๒. ใฝรใู ฝคดิ
๓. เปนผนู ำดานจิตใจและปญญา
๔. มีความสามารถในการแกปญ
 หา
๕. มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา
๖. รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม
๗. รเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม
๘. มีโลกทัศน กวางไกล
๙. มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

⌦⌫ 
คำวาปฏิปทา ถือเปนบุคลิกภาพภายนอก เปนพฤติกรรมทีส่ ำแดงออกทางกาย และวาจา
อันเปนปยะ ทำใหนาศรัทธา นาเคารพ นานับถือ รวมไปถึงเปนที่ไววางใจตอการปฏิบัติดี
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ปฏิบัติชอบ เปนบัณฑิตผูสุปฏิปนโน ขอใหเรานึกยอนไปถึงสังฆคุณ ๙ ประการ ขอที่วา
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย ๓ คำทีย่ กมานีเ้ ปนคุณลักษณะของสังฆรัตนะ ความหมาย
ของคำวา อาหุเนยโย คือเปนผสู มควรแกสงิ่ ของทีผ่ มู ศี รัทธา ทายกทายิกานำมาถวาย มีเครือ่ ง
ไทยธรรม ไทยทาน อาหารบิณฑบาต เครือ่ งสักการะ เครือ่ งมุทติ าสักการะ เปนตน หากคิดในมุม
กลับกัน ถาเรามีปฏิปทาอันไมนา เลือ่ มใสแลว ก็นา เสียดายไทยธรรม ไทยทาน มีความรสู กึ วาหาก
ถวายไปแลวสิง่ ของนัน้ ก็ไรคณ
ุ คา ไมมรี าคาเอาเสียเลย นีเ่ ปนความรสู กึ เหมือนหนึง่ เราจะใหอะไร
สักอยางหนึง่ แกใคร ๆ ถาเราไดใหแกคนทีเ่ รารัก สิง่ นัน้ ก็มคี ณ
ุ คาขึน้ มาทันที ความหมายของคำวา
ปาหุเนยโย คือ เปนผนู า ตอนรับดวยดวยหมากพลู บุรี น้ำดืม่ หรือตอนรับดวยการแสดงออก
ทางกายมีการกราบไหว โคงคำนับ ถาเปนธรรมเนียมฝรัง่ ก็แสดงสันถวไมตรีดว ยการเขยามือ หรือ
ประทับแกมซาย-ขวากัน ความหมายของคำวา ทักขิเณยโย เปนผสู มควรคัดเลือกใหเปนผรู บั การ
อุทศิ สวนกุศลผลทานไปถึงบุพพการีชนทีล่ ว งลับดับขันธไปแลว เชนเดียวกับการหวานพืชลงใน
พืน้ ดิน กอนทีเ่ ราจะหวานนัน้ ตองดูดว ยสัญชาตญาณกอนวา ดินชนิดนีเ้ หมาะสมกับพืชทีเ่ ราจะหวาน
หรือไม ถาเหมาะสมโดยคิดวาภายหลังหวานไปแลวพืชนัน้ จะเจริญงอกงามใหเห็นมรรคเห็นผลได
กินไดใชผลผลิตอันนัน้ ดวยแลวก็หวานลงไป ฉันใดก็ฉนั นัน้ แตถา ทำบุญกับทานนี้ ไมมคี วาม
มัน่ ใจเลยวาจะไดบญ
ุ หรือไมเพราะพฤติกรรมไมเปนทีน่ า ไววางใจ นีก่ แ็ สดงวาจิตตกไป เรียกวา
ศรัทธาไทยตกไปแลว

⌦⌫ 
คำวา ใฝรใู ฝคดิ ขอนี้ เปนบุคลิกภาพภายใน ลักษณะการใฝรใู ฝคดิ นีแ้ สดงถึงความ
เคลือ่ นไหว กระตือรือรนทุกเมือ่ ภาษาอังกฤษเปนคำวา (active) หมายถึงความไมอยนู งิ่ เฉยโดย
คิดทีจ่ ะทำโนนทำนีต่ ลอดเวลา เรียกวามีนโยบายบรรจุอยใู นสมองเต็มไปหมด บางเรือ่ งก็ทำไดดว ย
ตนเอง คือสิน้ สุดทีต่ นเอง ไมเกีย่ วของกับคลอืน่ มากมาย เรียกวาความสำเร็จทีต่ ายตัว แตถา เรือ่ ง
ใด ๆ หรืองานใด ๆ เกีย่ วของอยกู บั คนหมมู าก ตองทำใหครบทุกกระบวนการจึงจะสำเร็จ งานนัน้
ก็เสีย่ งบาง แมวา สำเร็จลุลว งไปดวยดี แตกส็ ำเร็จดวยความลำบาก สำหรับผเู ปนบัณฑิตใฝรู
ใฝคดิ แลวมีตน ทุนทางสมอง หรือวางานบางอยางเราทำแลวลมเหลว แตคนอืน่ ๆ ไดรบั ประโยชน
โดยไดบทเรียนทีล่ ม เหลว ไดแนวคิดทีจ่ ะนำไปตอยอด เชนเดียวกับเพลโตนักปราชญทคี่ ดิ คนปรัชญา
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ตาง ๆ ไวมากมาย แตไมเรียบเรียงลงในเอกสาร ทำใหกระจัดกระจายไปทัว่ แตกโ็ ชคดีทไี่ ดลกู
ศิษยคอยเก็บเกีย่ วปรัชญาของอาจารยไวแลวนำมาเผยแพร จนทำใหเราไดเรียนปรัชญาอันเปน
ทฤษฎีวอันอมตะของทานถึงทุกวันนี้
ในปจจุบนั นี้ คนรนุ ใหมเห็นคุณคาภูมปิ ญ
 ญาของบรรพบุรษุ เชนหลวงพอพุทธทาส
หลวงพอปญญานันทะ ทานศรีปราชญ ทานสุนทรภู ไดนำแนวคิดของทานเหลานีเ้ ปนธรรมคติ
ในการดำเนินชีวติ เวลามีโอกาสปราศรัย ณ ทีใ่ ดก็จะกลาวอางวา หลวงพอพุทธกลาววา ธรรม
ไมกลับมา โลกาจะวินาศ ประชาธิปไตย ไมใชเพือ่ คนสวนใหญเทานัน้ เพราะประชาชนบางคน
บาบอก็มี แตเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชน
เมือ่ คิดไดกต็ งั้ ปญหาถามวา ทำไม ประเทศอินเดียจึงมีนกั พรต นักบวช ฤๅษี ชีไพร
มากมาย และสังคมของประเทศนีย้ งั ถือคติดว ยวา เปนอยอู ยางงาย ๆ แตคดิ ใหสงู ๆ (simple
life, but high thinking) แนวคิดนีส้ อดคลองกันเลยคือวาอินเดียโบราณกำหนดวิถชี วี ติ ไวเรียก
วาอาศรม ๔ ไดแกพรหมจรรย คฤหัสถ วนปรัสถ และสันยาสี ใชเวลาปฏิบตั อิ าศรมละ ๒๕ ป
โดยอาศรมพรหมจรรยหมายถึงวัยศึกษาเลาเรียน อาศรมคฤหัสถ หมายถึงการใชชวี ติ ครอบครัว
วนปรัสถหมายถึงวัยเขาปาหาความสงบทางจิตดวยบำเพ็ยเพียรสมาธิและวัยสันยาสี เปนวัย
เผยแพรคำสอนทีไ่ ดจากการปฏิบตั สิ มาธิ ดังนัน้ ดวยวิถชี วี ติ เชนนีจ้ งึ มีนกั คิด เจาลัทธิมากมาย

⌦⌫ 
ขึน้ ชือ่ วาพระสงฆแลว สังคมไทยคาดหวังใหเปนผนู ำทางจิตวิญญาณ ถือวาเปนครูทาง
ศาสนา (religious teacher) มีตวั อยางคือองคดาไลลามะพระสงฆพทุ ธศาสนาฝายมหายาน ทาน
ไดรบั การกลาวขานในดานนี้ มาถึงพุทธศาสตรบัณฑิตเรา แมไมถงึ ขัน้ นัน้ ก็จริง ก็ไมไดหมายความ
วาไมตอ งทำอะไร แตเราตองทำอยนู นั่ เอง วาโดยสภาพแวดลอมกายภาพแลว พุทธศาสตรบัณฑิต
ในฐานะพระสงฆไมมธี รรมวินยั ใหทำการคาขาย ทำไร ทำสวน ดังนัน้ เมือ่ มีขอ จำกัดเชนนี้ ทาน
ก็มาคิดคนการเผยแผธรรมะ เปนขุนคลังแหงธรรมะใหแกสงั คม สวนพุทธศาสตรบัณฑิตทีล่ าสิกขา
ลาบวชไปแลว ก็ไปประกอบสัมมาอาชีพเหมือนชาวบานอืน่ ๆ แตตอ งมีความเปนพุทธศาสตรบัณฑิต
นัน่ คือตองมีความรคู วามเขาใจธรรมะ รเู รือ่ งศาสนามากกวาคนทีไ่ มไดพทุ ธศาสตรบัณฑิต
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มาถึงตรงนี้ ก็ตงั้ ปญหาถามกันไดวา พุทธศาสตรบัณฑิต จำเปนตองรอู ะไรเปนพิเศษ
นอกจากรตู ามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆแลว นาจะตอบตรงกันวา ตองรศู าสตร รศู ลิ ปะ หรือ
รศู าสตรในศิลปะ เปนพิเศษ ขอใหนกึ ใหเห็นภาพวา พระเศียรของพระพุทธรูปนัน้ ทำไมจึงมีเปลว
ไฟ มีปมุ หนาม พระกัณณทยี่ าว นิว้ พระหัตถและพระบาทเสมอกัน มีพระเนตรทอดลง แทนที่
จะมองโดงตรงไปขางหนาหรือมองแบบคนตาตืน่ ทำไมขางตักซาย-ขวาของพระพุทธชินราชมีทา ว
เวสสวรรณถือไมตระบองและอาฬวกยักษถอื ผาโพกศีรษะ ทำไมขอบประตูประกบดานนอกเขาวิหาร
พระพุทธชินราชจึงเปนรูปทรงอกเลา มีเวชยันตปราสาทอยภู ายใน ทำไมจึงมีวหิ ารคด เปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตาง ๆ หลายรอยองครายลอมวิหาร ทำไมวัดโพธิท์ า เตียน กรุงเทพ
มหานคร และวัดชนะสงครามจึงมีศาลาราย (รายลอม) ในทีน่ ขี้ ออธิบายเปนตัวอยาง เรือ่ งวา
เปลวไฟบนเศียรพระพุทธรูป
“ตามหัวขอทีก่ ลาวขางตนนี้ สามารถศึกษาสวนใดกอนก็ยอ มได นัน่ คือ จะศึกษาพุทธ
ธรรมเขาไปหาวัฒนธรรมหรือจะศึกษาจากวัฒนธรรมเขาไปหลักพุทธธรรมก็ยอ มได (Dhmma
through cultures or the cultures through Dhamma) ตัวอยาง ศึกษาศิลปะเขาไปหาหลัก
ธรรม คือพระพุทธรูป ตัวอยางพระพุทธชินราช คือวา
๑. พระเศียรของพระพุทธรูป
นั้น บนยอดเศียรนั้นจะเปนพุทธศิลป
อันจะสองถึงพุทธศาสตร โดยมีลกั ษณะ
เปลวไฟที่กำลังลุกโชติชวง ธรรมดาไฟ
ที่ ลุ ก นั้ น ย อ มสว า งในที่ มื ด เปลวไฟที่
พวยพงุ บนเศียรพระพุทธรูปนัน้ ก็หมายถึง
ปญญาทีเ่ ปรียบดวยแสงสวาง ดังคำบาลี
วา ปญญา โลกัสมิ ปชโชโต แตปญ
 ญา
ในทีน่ หี้ มายถึงวิชชาความรู ทีจ่ ะไปกำจัด
อวิชชา คือความไมรทู เี่ ปรียบดวยความมืด
๒. บริเวณพระเศียรนั้นจะมี
ปมุ กอนหอยนัน้ หมายถึงศีลสมาธิในฐานะ

พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค

289

ทีเ่ ปนฐานทีห่ นาแนน ทีค่ นในสังคมตองปฏิบตั ติ ามหลักศีลใหเกิดหลักประกันชีวติ ดังทีก่ ลาว
ตอนตน
๓. พระกัณณของพุทธรูปทีเ่ รียวยาวนัน้ มีความหมายถึงวาหนัก หรือยืด ธรรมดายางวง
เมือ่ ถวงของหนัก จะยืดออกมายาว แตนพี้ ระใบกัณณทยี่ ดื ยาวนัน้ หมายถึงหนักแนนในการรับฟง
ปญหา คำฟอง รองเรียน และไมโอนเอียง สายไปมาไปตามกระแสนิยม หากแตวา หนักแนนดวย
การชัง่ ตวง ใหความสมดุล ไรอคติเพราะรักชอบพอกัน เพราะโกรธ เพราะหลง เพราะกลัว ใน
ลักษณะเดียวกันนีค้ อื ปลายพระหัตถกบั พระบาทจะเสมอกัน ซึง่ หมายถึงเมตตา และกรุณาตอ
สรรพสัตวทเี่ ทากันแมแตศตั รูผปู องราย มีพระเทวทัตต องคุลมี าล โดยไมถอื โทษโกรธเคือง
๔. ซุ ม เรื อ นแก ว ถื อ ว า เป น
เอกลักษณของพระพุทธชินราช แตประการ
สำคัญคือบนฐานซมุ เรือนแกวสองขางซาย
ขวานัน้ จะมีองคทา วสองตนคือ ทาวเวส
สุวรรณ และทาวอาฬวกยักษ โดยทาวเวส
สุวรรณนั้นทำหนาอารักขา เปนยามเฝา
ความปลอดภัยถวายพระพุทธชินราช มี
อาวุธประจำกายคือไมตระบอง ประจำอยู
ดานชาย ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่มาของไม
ตระบองตำรวจ สวนทาวอาฬวกยักษ ถวาย
ความปลอดภัยอยดู า นขวา มีอาวุธประจำ
กายคือผาโพกศีรษะ ซึง่ ผาโพกนีเ้ ปนผาขลัง
ศักดิส์ ทิ ธิล์ งเลขยันตแลว จึงเปนทีม่ าของ
ผายันต
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⌦⌫
 
ในความเปนจริงทุกชีวติ ไมวา มนุษยหรือสัตวดริ จั ฉานก็แกปญ
 หาดวยกันทัง้ นัน้ ตางกัน
ตรงทีว่ า มนุษยแกปญ
 หาดวยปญญา แตสตั วอนื่ แกปญ
 หาดวยสัญชาตญาณ มีการหลบลีห้ นีภยั
เปนตน มนุษยมคี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีน่ อกจากมีสญ
ั ชาตญาณทีแ่ กปญ
 หาในตัวแลว ยังคิดคนหาสิง่
ชวยปองกันอีกดวย เราประสบปญหาจากการขโมยเขาไปขนของในบาน จึงคิดปองกันดวยการ
ประดิษฐสญ
ั ญาณเตือนภัย สรางบานเรือนทีน่ ้ำทวมไมถงึ ผลิตเครือ่ งนมุ หมกันรอนแกหนาว
รางกายขาดสารอาหารใด ก็สรางสารอาหารนัน้ มาเสริม
ปญหาทีว่ า พุทธศาสตรบัณฑิตตองสามารถแกปญ
 หาได นัน่ หมายถึงวาเมือ่ มีปญ
 หา
ก็สามารถหาทางแกไขโดยศึกษาถึงมูลเหตุแหงปญหานัน้ ทีส่ ำคัญคือตองหาทางแกปญ
 หาดวยวิธี
การแหงหลักการหรือเหตุผลทีอ่ ยเู หนืออารมณ ถาแกปญ
 หาดวยอารมณแลวจะลงเอยดวยการ
ทะเลาะ ผูกเวร และเจ็บตัว ปญหาวาจะคนในอุดมคตินไี้ ดอยางไร นัน่ คือเราตองสรางทัศนะคติ
ตอโลกและชีวติ ทีเ่ ปนปฏิฐาน (Positive Attitude) ฝกหัดมองโลกดวยความนาทึง่ คือทึง่ ในความ
รคู วามสามารถของคนอืน่

⌦⌫  
ขอนีเ้ ปนภาษาไทยทีอ่ า นแลวเขาใจทันที ปญหาวา จะมีศรัทธาทีด่ ี ทำทุกอยางเพือ่
พระพุทธศาสนาอยางไร เราก็มาตีความคำวา ศรัทธาซึง่ เปนเรือ่ งทีด่ เี ทานัน้ จึงจะอุทศิ ตอศาสนา
นีไ้ ด ทำใหนกึ ไปหาคุณสมบัตขิ องอุบาสกอุบาสิกา ซึง่ แททจี่ ริงแลวก็ใชกบั ทัง้ ชาวบานชาววัด มิ
ใชวา ใชเฉพาะกับพระสงฆเทานัน้ ซึง่ คุณสมบัตขิ องอุบาสกนัน้ คือ
๑. มีศรัทธา
๒. มีศลี
๓. เชือ่ กรรม
๔. ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการบำรุงพระพุทธศาสนา
เกีย่ วกับ ขอที่ ๑ นักปราชญไดแยกศรัทธาออกมา เปนปญญาสัมปยุตต คือศรัทธาที่
ประกอบดวยปญญา คือพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการกอนแลวจึงเชือ่ ทานเปรียบดวยศรัทธาตาดี
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และอปญญาสัมปยุตต คือศรัทธาทีไ่ มกอบดวยปญญา หรือศรัทธาตามขาวเลาลือ ทีส่ ำคัญคือ
ศรัทธาแบบหลงใหลคลัง่ ไคล (dogmatism) ทานเปรียบดวยศรัทธาตาบอด

⌦  ⌫ 
ณ ปจจุบนั นี้ เราเรียกหาคำวาจิตสาธารณะกันมาก เปนจิตทีใ่ หความสำคัญเรือ่ งความ
รักสามัคคี ใหความรวมมือตอทางการ ตอศาสนา ตอสังคมทีต่ นอยอู าศัย รวมกันเปนไมเปนมือ
ใหกบั ทางการ ในทีน่ เี้ ราสามารถแยกออกมาเปนจิตสำนึก ซึง่ เปนจิตสำนึกในศาสนา ในระเบียบ
วินยั ของสถาบันของบานเมือง ในวัฒนธรรมประเพณี ในหนาทีข่ องพลเมือง ในจิตในศาสนา
นัน้ โดยการรวมกันแสดงออกทางกายได เชนเมือ่ เขาในศาสนสถาน ตองการแตงกายสุภาพ ไม
สวมหมวก ไมนงั่ ขัดตะหมาดตอหนาพระสงฆ ไมยนื ถายรูปหนาองค จิตสำนึกตอสถาบัน ดวย
การรวมกันแสดงออกไดโดยการปฏิบตั ติ ามขอหาม ไมฝา ฝนขอบังคับ เชน แตงเครือ่ งแบบของ
สถาบัน ไมไว ผมยาว ไมวางรองเทาขวางทางเขา-ออก มาเรียนหรือมาทำงานตรงเวลา ไมนำสิง่
ของสำนักงานไปใชสว นตัว ไมเห็นแกตวั กลัวเสียเปรียบกับเพือ่ นรวมงาน มีจติ เปนศูนยอยทู กี่ าร
บริการ มีจติ สำนึกในวัฒนธรรม ดวยการรวมกันแสดงออกไดโดยปฏิบตั ติ ามประเพณี มีจติ คิด
เคารพในภูมปิ ญ
 ญาของบรรพบุรษุ เชือ่ ฟงคำสอนของผหู ลักผใู หญ เชนวา ชายไทยเมือ่ อายุครบ
บวชพระก็ควรบวช มีคคู รองไปตามกระบวนการดวยการหาผใู หญไปสขู อ ทำบุญตักบาตร รวม
งานสาธารณะเชนงานสมโภช จิตสำนึกในหนาทีข่ องพลเมือง ดวยรวมกันแสดงออกไดโดย
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎหมบู า น กฎชุมชน รวมมือในการรณรงคของทางการตาง ๆ รวมมือ
กับสาธารณกุศล การสาธารณสุขชุมชน ไมใสรองเทาแตะ นงุ กางเกงขาสัน้ เสือ้ คอกลมยืดเขาไป
ในสถานทีร่ าชการ

⌦⌫ ⌫ 
คำนีฟ้ ง โดยผิวเผินแลวก็ไมมอี ะไรนาติดใจ คิดเอางาย ๆ วายุคสมัยปจจุบนั เมือ่ เทียบ
กับสมัยปยู า ตาทวดแลวก็ตอ งบอกวามีอะไรทีท่ นั สมัยขึน้ เยอะ รถยนต โทรทัศนรนุ เกากับรนุ ใหม
โทรศัพทรนุ เกากับรนุ ใหม อะไร ๆ รนุ ใหมนา ใชขนึ้ เยอะ นีค่ วามเปลีย่ นแปลง แตแลวใหเราคิด
ไปใหถงึ วา หลักธรรมทีส่ ำคัญทีเ่ ปนหลักตัดสินวาผนู นั้ รจู ริงหรือไมรจู ริง รแู ลวปฏิบตั ไิ ดหรือไม ดูได
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จากการทีเ่ รารแู ละเขาใจเรือ่ งหลักไตรลักษณ คือลักษณะสามัญของสรรพสิง่ ทีจ่ ะตองตกอยใู นอยู
ในฐานะตามหลักธรรมนี้ หลักไตรลักษณนเี้ ปนอารมณของวิปส สนากัมมัฏฐานทีย่ กระดับขึน้ จาก
สมถกัมมัฏฐาน ถามวาวิปส สนากัมมัฏฐานมีอะไรเปนอารมณ ตอบวามีรปู นามเปนอารมณ แลว
รูปนามนัน้ มีอยเู ปนในลักษณะใด ตอบวา มีอยเู ปนอยใู นลักษณะไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา
ตองเห็นอยางนีจ้ งึ เห็นความวาง ไรรปู ไรนาม แตกเ็ อาละแมจะเปนหัวขอวาดวยการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม แตกใ็ หนำมาประยุกตใชโดยอาศัยหลักธรรมนีเ้ ปนแมแบบ นัน่ เอง

⌫ 
มีคำพูดทีฮ่ ติ ติดปากอยคู ำหนึง่ คือ วิสยั ทัศน (vision) คำแปลจะเปนมองเห็นการณไกล
สามารถดาดการณขา งหนาได ในเชิงวิทยาศาสตร อยางเชนรัชกาลที่ ๔ พระองคคำนวณระบบ
สุรยิ คลาส หรือสุรยิ ปุ ราคา (eclipse) ไดแมนยำเมือ่ ไดรอบ ๗๒ ป ในเชิงสังคมศาสตรนนั้ คือ
มองเห็นไดวา กาลขางหนาอันใกลหรือไกลนีส้ งั คมจะเปลีย่ นไปตามเทคโนโลยี เปลีย่ นไปตามการ
สือ่ สาร หรือคำนวณในเชิงภูมศิ าสตรในเรือ่ งดินฟาอากาศ ความแปรปรวนของธรรมชาติทำให
ฝนตกหนัก น้ำทวม อยางเชนคุณสมิธ ธรรมสาโรจน ทีค่ ดิ คำนวณเรือ่ งสึนามิ (Tsunami) ซึง่
เกิดขึน้ ทีท่ ะเลในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงาในเมืองไทยเมือ่ มี ๒๕๔๗ กินพืน้ ทีใ่ นประเทศอืน่ เชน
ประเทศอินเดีย ศรีลงั กา บังคลาเทศ เวียตนาม ลาว ณ กาลนัน้ มีคนเสียชีวติ ทัง้ ชาวไทยและ
ตางประเทศดวย ๒,๗๐๐ คน แตประการสำคัญเรือ่ งนีค้ อื มีวสิ ยั ทัศนในการเตรียมตัวรองรับความ
เจริญกาวหนาในทุกดาน ในเรือ่ งนีม้ บี ทความของผเู ขียนหัวขอวา รไู กลวิสยั ทัศน วา
ธรรมชาติของตา มีทงั้ ตาเนือ้ ตาญาณ
ตาเนื้อเปนวัตถุ มีประสาทตาอาศัยทำงานให
มองเห็นในรัศมีที่สามารถมองเห็นได โดยมี
องคประกอบการมองเห็นเชนสี แสงสวาง รูปภาพ
แตมตี าอีกแบบหนึง่ สามารถมองเห็นไดในทีม่ ดื
มองเห็นไกลแมอยคู นละทวีป เห็นไปถึงจิตวาคิด
อะไรอยู เมือ่ เห็นอาการอยางนัน้ ก็สามารถอนุมาน
ไปถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ ดและถูกตองดวย มีลกั ษณะ
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เหมือนหมอดูดวงชะตาชีวติ ในอนาคต ทีเ่ รียกใหตรงกับคุณสมบัตขิ องเขาวาโหราจารย แปลวา
อาจารยผคู ดิ คำนวณโดยอาศัยดวงดาวทีอ่ ยรู ะยะไกล มองเห็นขามปไปอีกสิบปขา งหนาโนนได เรียก
วิชาของโหราจารยนวี้ า โหราศาสตร ในลักษณะเดียวกันนี้ เรียกเสียงทีไ่ ดยนิ จากทีไ่ กล ๆ ผาน
อากาศวา โทรศัพท การมองไกลหรือวิสยั ทัศนนแี้ ล เปนคำทีน่ ยิ มใชกบั งานทีก่ ำหนดทำในระยะ
ไกล ๆ มักพบอยใู นแผนพัฒนาการศึกษา หางราน บริษทั ตลอดทัง้ ประเทศ เปนแผนพัฒนา
ระยะหาปบา ง ยีส่ บิ ปบา งหรือแมแตรอ ยป เปนการกำหนดทิศทางการพัฒนางานแตละสวน ถา
เปนคนมีวสิ ยั ทัศนละเปนอยางไร ก็แนละเขายอมเห็นโอกาสดวยแผนพัฒนา แมแตโคลนตมก็
เห็นเปนเงินเปนทอง สดใสกาววาวพราวพราย มีจติ คิดอยากทำเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีท้ ใี่ หม ๆ และ
อัพเกรดงานเกาอยเู สมอ ไมใชตดิ อยกู บั เรือ่ งไมเปนเรือ่ ง หรือคิดอยเู รือ่ งเดียวเพราะเห็นวาสำคัญ
เหมือนกบทีถ่ กู ครอบดวยกะลา ขันน้ำทีล่ อยวนอยใู นตมุ ไมพอใจอะไรกับใครก็นำใจไปจับอยกู บั
คนนัน้ ๆ แถมมีลกั ษณะทำไปบนไป สอนหนังสือไปดาไป อบรมไปเยยหยันไป คนลักษณะเชน
นีม้ ที ศั นคติไมพฒ
ั นาไปสพู ทุ ธิทสี่ ากล ดังนัน้ ประการสำคัญทีจ่ ะพัฒนาตนใหรไู กลมีวสิ ยั ทัศนได
ก็สามารถทำไดดว ยการพัฒนาบุคลิกภาพภายในใหมที ศั นคติทเี่ ปนสากลและพัฒนาบุคลิกภายนอก
และภายในใหมีสังคมและสมาคมกับคนที่เปนปราชญราชบัณฑิต (อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปณฑิตานัญจะ เสวะนา) และจะเปนมงคลสูงสุดแกตนเองดวย

⌫ ⌫  ⌫
มนุษยเปนชีวติ ทีพ่ ฒ
ั นาได สามารถพัฒนาไดไปถึงอริยบุคคลโดยกำจัดกิเลสของตน
เขาสภู าวะทีบ่ ริสทุ ธิ์ เปรียบไดกบั กำขัดความมืดออกจากจิตใจแลวเขาสแู สงสวางคือปญญาทีร่ ู
ความจริงของสรรพสิง่ ตามทีเ่ ปน เรียกความจริงทีร่ นู วี้ า อริยสัจ คือความจริงอยางแทจริง
มนุษยเราตองพัฒนาตนเองอยเู สมอทัง้ ตามธรรมชาติและการประดิษฐคดิ คนเพือ่ ความ
อยรู อดจากภัยธรรมชาติ มิฉะนัน้ จะเปนคนออนแอแลวจะตายไปในทีส่ ดุ ตามทฤษฎีชวี ของ
ชารล ดาวิน ทีว่ า สัตวทแี่ รงเทานัน้ จะอยรู อดได ยิราฟ ไมสญ
ู พันธเุ พราะปรับตัวใหคอยาว สวน
ไดโนเสาร ตองสูญพันธไุ ปเพราะไมปรับตัว แตหวั ขอนีม้ งุ ใหพฒ
ั นาตนเองไปในดานคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาคุณธรรมดวยการปฏิบตั ธิ รรมะ พัฒนากาย วาจาดวยการปฏิบตั ใิ นจริยธรรมหรือ
ศีลธรรม เราอาจจะตัง้ ปญหาถามวา หลักธรรมทีว่ า ธรรมโลกบาล ทีม่ หี ริ แิ ละโอตตัปปะ มีเพียง ๒
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ขอนี้ ทำไมสามารถคมุ ครองโลกทัง้ โลกไดแลวกฎหมายเปนรอย ๆ มาตรา ใหความมัน่ ใจคมุ ครอง
ไมได เพราะอะไร ก็แนละคือหิรแิ ละโอตตัปปะนีค้ วบคุมพฤติกรรมของตนเองใหถกู ตองตามทำนอง
คลองธรรมทัง้ ในทีล่ บั และทีแ่ จง สวนกฎหมายนัน้ ควบคุมพฤติกรรมคนไดเฉพาะในทีแ่ จง หรือ
เมือ่ ตนละเมิด หากละเมิดไปแลว ไมมใี ครพบเห็น จับไมไดไลไมทนั ก็รอดความผิดนัน้ ไป เราพึง
คิดพึงฝกใหตนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเชนนีจ้ นเปนนิสยั ไมใชตดั จริตทำชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวตามอารมณ
เทานัน้

วิหารอัฏฐารส ๙ หอง ๑๘ เหลีย่ ม
วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ พิษณุโลก

