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๔

คํานํา

 ผูไดชือ่วาเปน  “คร”ู  ยอมมคีณุสมบตัสิาํคญัยิง่ประการ

หน่ึงคือ “มีความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต”  

เพราะหากปราศจากความเขาใจถูกในเรื่องนี้แลว ครูจะไมรู

ไมเขาใจความจริงของชีวิตเลยวา  ชีวิตนี้เปนทุกขและทุกชีวิต

ลวนตกอยูภายใตกฎแหงกรรม คือ ทําชั่วทุกขเพิ่มขึ้น  ทําดี

ทกุขลดลง   ครจูะกลายเปนบคุคลทีม่วีนิจิฉยัศีลธรรมผิดพลาด    

ไมมีหลักตัดสินที่ถูกตองวาสิ่งใด “ถูก-ผิด  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  

ควร-ไมควร”  วินิจฉัยศีลธรรมประจําใจของครูนี้เอง  เปนตัว

ควบคมุการกระทาํทางใจ ทางความคดิ ทางวาจาและทางกาย  

ไมใหละเมิดกฎแหงกรรม

 ดวยเหตุท่ีสัมมาทิฐิ ๑๐ มีความสําคัญมากอยางย่ิงนี้

เอง ครูจึงตองหมั่นฝกฝนอบรมตนเองและศิษยดวย

การปฏิบัติตามลําดับของสัมมาทิฐิ โดยเริ่มจากสัมมาทิฐิ
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๕

ขอที่ ๑ ทานมีผลจริง จนถึงขอสุดทายคือ  พระพุทธเจามีจริง   

การปฏบิตัสิมัมาทฐิ ิ๑๐ ขอนี้ ตองปฏบิตัใิหสมํา่เสมอจนกลาย

เปนคณุธรรมประจําใจ   สมัมาทิฐหิรอืความเขาใจถกูเรือ่งโลก

และชีวิตนี้เอง  จึงเปนประดุจแสงเงินแสงทองสองนําทางชีวิต

ครู  ศิษย และชาวโลกใหประเสริฐ

(พระภาวนาวิริยคุณ)

รองเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย

booksummaForPress.indd   5 27/10/2555   12:17:40



ÊÑÁÁÒ·Ô°Ôã¹Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

๖

สารบัญ

องคประกอบของสัมมาทิฐิ ๑๐    ๗

หลักการดําเนินชีวิตครูอยางถูกตอง ๑๐ ประการ ๒๗

แนวทางการปลูกฝงสัมมาทิฐิสําหรับเด็ก  ๔๓

หลักการปลูกฝงสัมมาทิฐิ    ๕๕

องคประกอบของสัมมาทิฐิ ๑๐
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๘

องคประกอบของสัมมาทิฐิ ๑๐ 

      ก. หลักการดําเนินชีวิตใหเปนสุข ๔
๑. ทานมีผลจริง (อตฺถิ ทินฺนํ)

๒. การสงเคราะหมีผลจริง (อตฺถิ ยิฏฐํ)

๓. การบูชามีผลจริง (อตฺถิ หุตํ)

๔. ผลวิบากกรรมที่ทําดี-ชั่วมีจริง 

   (อตถฺ ิสกุฏทกุกฺฏาน ํกมมฺานํ 

    ผล ํวปิาโก)
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๙

๑. ทานมีผลจริง
ทาน  คือ การให การแบงปน การเสยีสละ การเอือ้เฟอ  

สิง่ทีเ่ปนประโยชนแกกนัดวยความเตม็ใจ เชน  ใหทรพัยสิง่ของ  

เปนตน 

การใหความรูท่ีเปนประโยชน  การใหธรรมะ และ

การใหอภัยไมถือโทษโกรธขึ้งกัน  ก็จัดวาเปนทานชนิดหนึ่ง  

ยอมมีผลดีจริงแกผูใหและผูรับ คือ

๑) ผูใหยอมเปนที่รักที่พอใจของมหาชน

๒) ผูใหและผูรบัยอมเกิดความรักใครปรารถนาดตีอกนั

๓) เปนการปองกันสังคมไมใหเกิดการหวงแหน

แลงนํ้าใจ

ทานจึงจัดเปนความดีขั้นตนที่ทุกคนตองฝกใหมี
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๑๐

๒. การสงเคราะหมีผลจริง  
การสงเคราะห  คือการชวยเหลอืกนัในยามยาก ทกุข

ของชาวโลกยอมบรรเทาลงได หากผูคนในสังคมไมทอดทิง้หรอื

ซํา้เตมิกนัเองในคราวตกทุกขไดยาก  แตพยายามชวยเหลอืเกือ้กลู

กนั  ซึง่มผีลดตีอผูใหและผูรบั คอื

๑) ผูใหการสงเคราะหยอมปลื้มใจที่ไดทําความดี

๒) ผูรับการสงเคราะหยอมบรรเทาหรือหมดทุกข

เห็นทันตา  

๓) ผูรับการสงเคราะหยอมสํานึกในบุญคุณ  อันจะนํา

ไปสูการตอบแทนพระคุณกันอยางไมรูจบ  

การฝกสงเคราะหใหกันและกันจนเปนนิสัย คือหัวใจ

การพัฒนาสังคม
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๑๑

๓. การยกยองบูชามีผลจริง 
บชูา คอื การแสดงความเคารพ การกราบไหว การยกยอง

นับถือบุคคลที่ควรเคารพนับถือ เชน  พระพุทธรูป  พระสงฆ  

บิดามารดา  ครูอาจารย  ญาติผูใหญ

บูชา ทําได ๒ วิธี

๑. บูชาดวยสิ่งของ คือ ปรนนิบัติดูแล ใหคาใชจาย  

และบูชาดวยดอกไม ธูป เทียน

๒. บูชาดวยการปฏบิตั ิคอื ปฏบิตัติามแบบทีท่านทาํ

คําทีท่านสอนดวยความเตม็ใจ  เพือ่จะไดมคีวามดเีชนทานดวย

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาอยางเหมาะสม  ยอมมีผลนํา

ความสุข  ความเจริญ  ความกาวหนามาให 

๑) ทําใหใจผองใส  

๒) ทําใหมีกําลังใจทําความดีตามทาน

การหาโอกาสบชูาบคุคลทีค่วรบูชาเปนหนาทีข่องผูเรียน
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๑๒

๔. ผลวิบากกรรมดี-กรรมชั่วมีจริง
ทุกอยางท่ีคิด ทุกสิ่งที่ทํา ทุกคําที่พูดดวยเจตนา

ลวนเปนกรรม กรรมนั้นยอมมีผลยอนมาถึงตนเอง  ใคร ๆ  จะ

หลกีเลีย่งกม็ไิด เพราะมกีฎตายตวัวา “ทาํด ีไดด ีทาํชัว่ ไดชัว่” 

ไมวาผูทํากรรมนั้นจะรูจักกฎแหงกรรมหรือไม นั่นคือ

กรรมดี    ออกผล  เปนความสุข-เจริญ

กรรมชั่ว  ออกผล  เปนความทุกข-เสื่อม

ดังนั้น  เพื่อความสุข-เจริญ

๑) สิง่เรงดวนทีต่องรูใหชดั คอื ด-ีชัว่ตดัสนิอยางไร

๒) สิ่งที่ตองเรงปฏิบัติ คือ ละเวนกรรมชั่ว  เลือก

ทําแตกรรมดี  กลั่นใจใหผองใส  จนกวาชีวิตจะหาไม
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๑๓

 ข. ความจริงประจําโลก ๖
๑. โลกนี้มีจริง (อตฺถิ อยํ  โลโก)

๒. โลกหนามีจริง (อตฺถิ ปโร  โลโก)

๓. มารดามีจริง (อตฺถิ มาตา)

๔. บิดามีจริง (อตฺถิ ปตา)

๕. โอปปาติกะมีจริง

    (อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา)

๖. พระพุทธเจามีจริง

    (อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา 

    สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา)
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๑๔

 ๕. โลกนี้มีจริง คือ ตัวเรามีที่มาจริง
หากเจริญภาวนาถึงระดับหนึ่ง  ยอมประจักษแกใจวา

๑) ตัวเราเองเคยเกิดมาแลวนับภพนับชาติไมถวน

๒) การมาเกดิในภพชาตนีิ้  ไมวาเกิดในสถานภาพใด  

จะเกิดในครอบครัวรํ่ารวย-ยากจน ตระกูลสูง-ต่ํา สุขภาพ

ดี-ขี้โรค  รูปสวย-ทราม  สติปญญาดี-ทราม ฯลฯ  

ลวนเปนผลจากกรรมเกาชาติที่แลว ๆ  สงมา  หาใช

เกิดข้ึนเองหรือผู ใดบันดาล เพราะทุกคนลวนมีกรรม

เปนของตน  เปนทายาทแหงกรรม  มกีรรมเปนกาํเนดิ  มกีรรม

เปนเผาพันธุ

๓) เมื่อแรกเกิดทุกคนยังไมเปนคนดีหรือชั่วตาม

พอแม  ยังเปนกลาง ๆ อยู  ตอเมื่อไดทํากรรมดี ก็เปนคนดี

ไดทํากรรมชั่ว ก็เปนคนชั่ว ตามกรรมที่ตนเองทําขึ้นใหมชาตินี้  

คนฉลาดจึงเลือกทําแตกรรมดี  เวนกรรมชั่วโดยเด็ดขาด  
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๑๕

๔) ความเปนทุกข-ตกต่ําในชาตินี้  เปนผลของ

กรรมชัว่ใหมในชาตน้ีิ  รวมกบัผลกรรมช่ัวเกาในอดตีท่ียังตดิตาม

มาตัดรอน 

ความสุข-เจริญในชาตินี้  เปนผลของกรรมดีใหม

ชาติน้ี  รวมกับผลกรรมดีเกาที่สั่งสมไวในชาติที่แลว ๆ

ตามมาสมทบ  เพราะทุกคนลวนมกีรรมของตนเปนทีพ่ึง่อาศยั  

หาใชผูใดบันดาล
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๑๖

 ๖. โลกหนามีจริง  คือ  ตายแลวไมสูญ
ตราบใดที่ยังไมหมดกิเลส  ตายแลวตางคนตางยัง

ตองไปเกดิใหมในภพหนาอกีตามกรรมด-ีชัว่ทีต่นทาํไว  นัน่คอื

 กรรมเกาชาติที่แลว ๆ สงผลใหมาเกิดในภพชาตินี้ 

 กรรมใหมในชาตินี้และชาติที่แลว ๆ สงผลใหไปเกิด

ในภพชาติหนา 

 กรรมใหมชาติหนาและชาตินี้ รวมทั้งชาติที่แลว ๆ

สงผลใหไปเกิดในภพชาติตอๆ ไป

๖.๑ เพือ่ความเจรญิรุงเรอืงทัง้ภพนี้-ภพหนา  หลงั

การเจริญภาวนาเชา-คํ่า พึงกลาวคําปฏิญาณเตือนตนให

ประพฤติปฏิบัติตามหลักการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ  คือ

๑) การละกรรมชั่วทั้งกาย-วาจา-ใจทุกชนิด

๒) การหาโอกาสทําความดีทั้งหลายใหถึงพรอม

๓) การกลั่นใจใหผองใสไมลดละ
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๑๗

นั่นคือ เลี้ยงชีพดวยการงานปราศจากบาป

โดยเด็ดขาด ยิ่งทํางาน ใจยิ่งตองผองใส ไดประโยชนทั้ง

สวนตนและสวนรวมตลอดไป

๖.๒ ขวนขวายบําเพ็ญกุศลใหมตลอดชีวิต ไมวาชีวิต

จะรุงเรืองหรือตกตํ่า ก็ทําบุญมิไดขาด โดยถือหลักวา

 เชาใด  ยังไมไดใหทาน  เชานั้นจะยังไมกินอาหาร

 วันใด ยงัไมไดสมาทานศลี วนันัน้จะไมออกจากบาน

  คืนใด  ยังไมไดเจรญิภาวนา  คนืนัน้จะยงัไมเขานอน

 ทุกวันพระก็ตั้งใจรับอุโบสถศีล  ฟงธรรม

 ทกุวนัสาํคญัทางศาสนาตัง้ใจประกอบบญุใหญไมเวน

เพราะตระหนักวา  บุญเปนพลังงานบริสุทธิ์ ชําระใจให

สะอาดได  กาํจดักเิลสใหเบาบางลงได เปนทางใหใจคลายทกุข

นําความสุขนานามาใหได และเปนเหตุใหอายุยืน  
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๑๘

๖.๓ เสรจ็การบุญแตละครัง้ ก็ตัง้แผนการสรางบญุใหญ

ดวยการอธิษฐานใชบุญเกาตอบุญใหมตอๆ กันไป เชน

 ดวยอาํนาจแหงทานกศุลน้ี จงมผีลใหไมตองอดอยาก

ยากจน ไดโอกาสพามหาชนสรางมหาทานยิ่ง ๆ ขึ้นไปใน

พระพทุธเจาและเหลาพระอรหนัตเบือ้งหนา  ทกุภพชาตจินกวา

จะเขานิพพาน

 ดวยอํานาจแหงบุญอันเกิดจากการรักษาศีลดีแลวนี้  

จงสงผลใหไดเพศบริสุทธิ์  ไดลักษณะมหาบุรุษครบครันพอใจ

การบวชประพฤตพิรหมจรรยตลอดกาลตราบวนับรรลนุพิพาน 

เทอญ

 ดวยอํานาจแหงการฟงธรรมอันประเสริฐนี้  จงสง

ผลใหเปนผูพอใจในการพบเห็น - ฟงธรรม - พิจารณาธรรม 

ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามพระอริยเจายิ่ง ๆ ขึ้นไป  ทุกภพทุกชาติ

อยารูเบื่อหนายจนกวาจะไดบรรลุนิพพาน ฯลฯ

booksummaForPress.indd   18 27/10/2555   12:17:48



ÊÑÁÁÒ·Ô°Ôã¹Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

๑๙

 ๗. มารดามีพระคุณจริง
มารดามีพระคุณตอบุตรอเนกอนันต เพราะเปนผูให

กําเนิดกายมนุษย เลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ อบรมสั่งสอนบุตร

ใหเขาใจความจริงของโลกและชีวิต และหามบุตรทําชั่ว เลอืก

แตประพฤตชิอบ อยูในกรอบศลีธรรม กอใหเกดิเปนนสิยัด ีและ

คณุธรรมประจาํใจอนัจะนาํไปสูความสขุ-เจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป

ผูเรียนเจาปญญาจึงตองฝกแสดงความกตัญูรูคุณ

ตอมารดาและฝกตอบแทนพระคุณทานดวยการทําสิ่งที่เปน

ประโยชนสขุตอทานจนตลอดชวีติ  แตมารดายอมมโีทษมหนัต  

หากไมอบรมสั่งสอนบุตรใหเปนคนใฝดี
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๒๐

 ๘. บิดามีพระคุณจริง
บดิากม็พีระคณุตอบตุรอเนกอนนัตเชนเดยีวกบัมารดา  

สวนทานใดจะมพีระคณุมากกวากนั กข็ึน้กบัความทุมเทเสยีสละ

ของทานในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรใหเปนคนดีมี

ศีลธรรมนั่นเอง  งานเรงดวนของบิดามารดาทุกคน  คือ

๑) ตองเตรียมฝกตัว อบรมใจใหพรอมเพื่อการเลี้ยงดู

บุตรและการเปนตนแบบคุณธรรมศลีธรรม  จริยธรรมแกบุตร

ตั้งแตตน  ตลอดจนจัดเตรียมสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไวใหพรอม

๒) ตองฝกบุตรใหคุนตอความดีสากลขั้นพื้นฐาน ๔ 

ประการตั้งแตยังนอนแบเบาะ โดยไมเห็นแกความเหนื่อย

ยากใด ๆ คือ 

๑. รักความสะอาด   ๒. รกัความเปนระเบยีบ  

๓. รักความสุภาพนุมนวล ๔. รกัความตรงตอเวลา  
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เมือ่บตุรรูความกย็ํา้ปฏบิตัติอไป  ความดสีากลพืน้ฐาน 

๔ ประการก็จะพัฒนาเปนนิสัยดี ๆ พื้นฐาน ๓ คือ 

๑. นิสัยรักการควบคุมตัวเอง  

๒. นิสัยรักการพึ่งตนเอง   

๓. นิสัยรักการจับถูก

๓) พฒันานสิยัด ีๆ  ทัง้สามนัน้ผานกจิกรรม ๕ หองชวีติ๑  

โดยไมคดิทอแทและสดุทายก็กลายเปนความมวีนิยั ความอดทน  

และความเคารพ แลวสงตอไปเพิ่มพูนความรูความดีอีก

ทีโ่รงเรยีน เพือ่ใหมนีสิยับณัฑิต ๕๒ พรอมเปนมติรแทแกมหาชน

เมือ่เตบิใหญ บตุรจงึสมควรกราบไหวบชูาบดิา-มารดา  ผูเปน

เสมือนพระอรหันตในบานและชวยแบงเบาภาระของทานให

เตม็กาํลงั  หลงัทาํการบานทีค่รมูอบหมายแลวเปนประจาํทกุวนั

๑. ๕ หองชีวิตประกอบดวย หองนอน หองนํ้า หองแตงตัว หองอาหาร
และหองทํางาน

๒. นิสัยบัณฑิต ๕ ประกอบดวย  นิสัยใฝควบคุมตนเอง, นิสัยใฝรักษา
สุขภาพ, นิสัยใฝเรียนรู, นิสัยใฝทําดีตามกฎแหงกรรม และนิสัย
ใฝเจริญภาวนา
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๒๒

๙. โอปปาติกะมีจริง  
โอปปาติกะสตัว คอื สตัวทีผ่ดุเกดิขึน้มา กโ็ตเตม็ทีท่นัที

ทนัใด โดยไมตองมมีารดาบดิา เกดิดวยอาํนาจกรรมทีแ่รงมาก 

ซึ่งตนเคยทําไวสมัยเปนมนุษย  ครั้นถึงคราวตายรางกายก็

สลายวบัโดยไมมซีากเหลอื โอปปาตกิะแบงออกเปน ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑  สมัยเปนมนุษยทํากรรมชั่วมาก  ตายไป

แลวเกิดเปนสัตวนรก  ซึ่งมีรูปรางนาเกลียดนากลัวมาก  และ

อยูในนรกซึง่มสีภาพทกุขทรมานมาก คอืทกุขยิง่กวาคกุในโลก

อยางเทียบไมได

ประเภทที่ ๒  ทํากรรมดีมากไปเกิดเปนเทวดานางฟา  

ซ่ึงมีรูปรางงดงามมากและอยูในสวรรค  ซึ่งอยูในสภาพเปน

สุขมากแมสุขของพระเจาจักรพรรดิ์ก็เทียบไมได

สภาพสขุ-ทกุขของสตัวนรกและชาวสวรรคแตกตางกัน

มากกจ็รงิ  แตทัง้คูเหมอืนกนัคอื อายยุนืมาก  คอือายเุกนิแสน  

เกินลาน  เกินโกฏิปก็มี
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พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเลาเรื่องนี้ดวยมหากรุณา  

เพราะปรารถนาจะใหชาวโลกมีกําลังใจในการละกรรมชั่ว

โดยเด็ดขาด  และทุมเททํากรรมดีดวยชีวิต จะไดเปนสุขนานๆ 

ในสวรรค  และไดโอกาสวางแผนทําความดีใหรัดกุมเต็มท่ี

เมื่อคราวกลับมาเกิดเปนมนุษย    

สภาพรางกายที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงระหวาง

มนุษยกับสัตวนรกหรอืมนุษยกับเทวดา  แมเปนบคุคลเดยีวกนั

ก็ตาม อาจเปรียบเทียบไดกับสัตวบางชนิด แมเปนสัตว

ตัวเดียวกัน  แตในวงจรชีวิตของมันมีสภาพรางกายและ

สถานที่อยูแตกตางกันโดยสิ้นเชิง เชน ยุงกับลูกน้ํา  กบกับ

ลูกออด หรือแมลงวันกับหนอน  เปนตน

ผูเรียนจึงตองหมั่นคํานึงถึงเรื่องโอปปาติกะใหมาก 

เพื่อเตือนสติตนเองใหละชั่ว  ทําดีดวยชีวิต และเตือนสติ

ใหหมั่นฝกสมาธิมากๆ  เพื่อมีโอกาสไดเห็นนรก-สวรรคตาม

พระอรหันตและกําจัดกิเลสใหสิ้นไปตามทานดวย
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๒๕

 ๑๐. พระพุทธเจามีจริง
เปนธรรมชาตวิา  หากสมณพราหมณหรอืใครกต็าม

ไมจํากัดดวยเชื้อชาติ  หากตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ

ไมละเมิดกฏแหงกรรม มุงกลั่นใจใหผองใสเปนนิจดวยชีวิต  

ยอมสามารถรูแจงแทงตลอดในโลกนี้โลกหนา ไดดวยปญญา

อันยิ่งเอง  อาศัยความเมตตากรุณาอยางยิ่งของทาน ทาน

ยอมสามารถสอนชาวโลกใหรูแจงตามได

บุคคลมีความดีงามพรอมเชนนี้ มีอยู ในโลก

บางยุคสมัยจริง  ชาวโลกเรียกทานดวยความเคารพ

อยางยิ่งวาพระพุทธเจา  หากใครมีโชคไดพบพระองคแลว 

ตัง้ใจฟงธรรม พจิารณาธรรม  ปฏบิตัสิมควรแกธรรม  ยอม

หมดทุกขโดยเด็ดขาดตามทานไดอยางแนนอน
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บัดนี้แมพระพุทธเจาจะดับขันธปรินิพพานนานแลว  

แตคําสอนของพระองคทานยังอยู  จึงสมควรรีบเรงศึกษา

พระธรรมคําสอนและฝกหัดขัดเกลาตนเองตามทาน 

ยอมบรรลุธรรมตามทานวันหนึ่งจนได  พรอมกับหมดทุกข

หมดกิเลสโดยสิ้นเชิง

หลักการดําเนินชีวิตครูอยางถูกตอง ๑๐ ประการ

booksummaForPress.indd   26 27/10/2555   12:17:56



ÊÑÁÁÒ·Ô°Ôã¹Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

๒๗

หลักการดําเนินชีวิตครูอยางถูกตอง ๑๐ ประการ
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หลักการดําเนินชีวิตครูอยางถูกตอง

๑๐ ประการ

๑. ทานมีผลจริง
๑. มุงมั่นถายทอดความรูทั้งทางโลกและทางธรรมให

แกศิษยดวยความปรารถนาดีตอศิษยอยางบริสุทธิ์ใจที่จะให

ศษิยเปนคนดทีีโ่ลกตองการ ประสบความสขุ ความเจรญิรุงเรอืง

ในชีวิต

๒. แบงปนความรูทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้ง

ประสบการณในวิชาชีพครู ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม

ในวงการศึกษาใหแกเพื่อนครูดวยความจริงใจ

๓. รวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนของ

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปนสวนรวม โดยไมเห็นแก

ความเหนื่อยยากและโดยไมขาดตกบกพรอง 
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๔. สละเวลาในการถายทอดความรูดานวิชาการ หรือ

ปลกูฝงอบรมศลีธรรมใหแกเดก็บางคน บางกลุมท่ีมีปญหาเปน

กรณีพิเศษดวยจิตเมตตา

๕. เมื่อมีปญหากระทบกระทั่งกันในหมูเพื่อนรวมงาน 

ก็พยายามใหอภัยกันเสมอ เพื่อความรักสามัคคีระหวางเพื่อน

รวมงาน และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกบรรดาลูกศิษย

การประพฤติปฏิบัติเหลานี้ ถือไดวาเปนการทําทาน

ในอีกลักษณะหนึ่งของผูมีอาชีพครู ซึ่งมีผลดีอยางแทจริง
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๒. การสงเคราะหมีผลจริง
๑. สงเคราะหนักเรียนที่มีปญหาตางเพื่อใหสามารถ

เรียนไดจบหลักสูตร ดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน นักเรียนที่

ขาดแคลนทนุเลาเรยีน กอ็าจหางานพเิศษใหทาํ หาทนุอดุหนุน

การศึกษาจากองคกรของรัฐและเอกชนให เปนตน

๒. สงเคราะหนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต

ยากจน ดวยการสละเวลาสอนพเิศษให เพือ่สงเขาสอบแขงขนั

ชิงทุนการศึกษาเรียนตอในประเทศหรือตางประเทศหลังจาก

จบการศึกษาในโรงเรียนที่กําลังเรียนอยู

๓. เมื่อเพื่อนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนตางประสบ

ปญหาจากอุบติัเหตุ หรอืภัยธรรมชาตกิต็องชวยกนัสงเคราะห

อยางสุดความสามารถ เปนตน

การประพฤตปิฏบิัตเิหลานี้ ถือไดวาเปนการสงเคราะห

เพือ่นมนุษยดวยกนั ยอมมผีลดอียางแนนอน ผูประพฤตปิฏบิตัิ

ยอมชื่อวามีสัมมาทิฐิอยางแทจริง
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๓. การยกยองมีผลจริง
๑. ครูควรมองหาคุณธรรมความดีและความสามารถ

ทั้งของผูบริหารซึ่งเปนหัวหนาของตน และเพื่อนครูผูรวมงาน

ทุกคน ขณะเดียวกันก็พึงมีทัศนคติที่ดีตอทุกคน เมื่อเห็นใคร

ทาํดีทาํถกูตอง กค็วรกลาวยกยองสรรเสรญิตามความเหมาะสม 

บคุคลทีม่นีสิยัเชนนี้ ยอมสามารถเขากันไดกบัผูรวมงานทกุคน 

ยอมสามารถประกอบอาชพีไดดวยความสบายใจ และมโีอกาส

เจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน

๒. ครูตองไมนินทาวารายผูบริหารใหนักเรียนฟง

เพราะจะทําใหนักเรียนขาดความเคารพผูบริหาร และอาจไมมี

ความรูสึกภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน

๓. ครตูองไมนนิทาวารายเพือ่นครใูหนกัเรยีนฟง เพราะ

ก. ถานกัเรยีนเชือ่ผูนนิทากจ็ะรงัเกยีจหรอืไมเคารพ

นับถือครูผูถูกนินทา
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ข. นกัเรยีนทีไ่ดรบัการปลกูฝงนสิยัรกัการปฏบิตัติาม

มรรคมีองค ๘ แลว จะมองวา ผูนินทาผิดศีล  ไมนาเคารพ

ค. ความลับในโลกไมมี  ผูถูกนินทายอมรูวาใคร

นนิทาตน  ซึง่จะเปนเหตปุจจยัใหเกดิปญหาตางตามมาอกีมาก  

เชน ครูผูนินทาจะกลายเปนแกะดําในหมูเพื่อนครู เปนตน

๔. ครูตองไมแสดงความลําเอียงตอนักเรียน  ดวย

การพูดจาไพเราะกับนักเรียนที่เกงและดี  เมื่อทําผิดพลาด  แต

ใชถอยคาํตาํหนติเิตยีนรนุแรงหรอืหยาบคายกบัเดก็ทีเ่รยีนออน 

ยากจน  แทนที่จะใชคํานุมนวล ออนโยน

อยางไรกต็าม  ครตูองระลกึอยูเสมอวา การทาํงานรวม

กบัมวลชนหรือคนหมูมากจะประสบความสําเรจ็อยางแทจรงิไม

วาดานใดกต็ามจาํเปนตองรูหลกัจติวทิยาเปนอยางดี

การที่ครูประพฤติตอผูคนตางๆ ไมวาเด็กหรือผูใหญ

ในเชิงยกยอง  ยอมมีผลดีตอทุกฝาย
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๔. กฎแหงกรรมมีผลจริง
๑. ครูตองศึกษาเรื่อง กฎแหงกรรม ใหเขาใจในระดับ

โยนิโสมนสกิารเปนอยางนอย  เพือ่ใหสามารถอธบิายเกีย่วกบั

พฤติกรรมตางๆ ของคนเราดวยกฎแหงเหตุและผล  ถาเปน

เชนนี้ก็จะชวยใหครูมีศรัทธามั่นในกฎแหงกรรม  ซึ่งนอกจาก

จะชวยใหครูตั้งมั่นอยูในสัมมาทิฐิแลว ยังจะสามารถอธิบาย

เรื่อง กฎแหงกรรมไดอยางมีประสิทธิผลเสมอ

๒. เมื่อครูมีศรัทธามั่นในกฎแหงกรรม ต้ังมั่นใน

สมัมาทฐิเิปนคณุสมบตัปิระจาํตวัแลว  กพ็งึพฒันาตนใหมนีสัิย

รักการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘  และปฏิบัติสัมมาสมาธิเปน

ประจํา  ถาปฏิบัติไดถูกวิธีตามที่ครูบาอาจารยอบรมสั่งสอน  

ยอมประสบความกาวหนาถึงขัน้บรรลฌุานระดบัใดระดบัหนึ่ง  

ซึ่งอาจจะสามารถพิสูจนกฎแหงกรรมไดดวยตนเอง  ถาเปน

เชนนั้น  การทําหนาที่ปลูกฝงนิสัยรักการปฏิบัติตามมรรค

มีองค ๘ ใหแกศิษยก็จะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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๓. ครพูงึระลกึเสมอวา  เรือ่งกฎแหงกรรมคือหวัใจของ

สมัมาทฐิ ิ ถาครสูามารถปลกูฝงอบรมศิษยทัง้มวลใหมีศรัทธา

ม่ันคงในเรื่องกฎแหงกรรมได  ยอมมั่นใจไดวาศิษยเหลานั้น

จะเปนคนดมีสีมัมาทฐิริะดบัตน  หนาทีต่อไปของครกูคื็อจะตอง

ตอกยํ้าใหศิษยมีสัมมาทิฐิมั่นคงยิ่งขึ้น

กลาวไดวาการปลูกฝงอบรมศิษยทั้งมวลใหเปนคนดี  

มัน่คงอยูในสมัมาทฐิ ิ คอืกรรมดทีีค่รไูดทาํทัง้เพือ่ตนเอง  สงัคม  

และประเทศชาติโดยรวม  ยอมมีผลดีตอตัวครูเอง และทุกฝาย

ดังกลาวมาแลวอยางแนนอน
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๕. โลกนี้มี (ที่มาจริง)
เหตุแหงความเจริญกาวหนาหรือความเสื่อมในอาชีพ

ครูของตนในปจจุบันนี้  ลวนเปนผลมาจากการดําเนินชีวิต

ของครใูนชวงเวลาทีผ่านมา  วาเปนไปตามสมัมาทิฐ ิ๔ ประการ

แรกหรือหลักการดําเนินชีวิตใหเปนสุข ๔ หรือไมเพียงใด

ประการหนึ่ง  ประกอบกบัวบิากแหงบาปกรรมในชาตปิางกอน

ที่ตามมาตัดรอน อีกประการหนึ่ง

ดังนั้น เมื่อมั่นใจวาตนครองชีวิตถูกตองตามหลัก

การดําเนินชีวิตใหเปนสุข ๔ แลว แตไมไดรับผลตอบแทน

ดานตําแหนงหนาที่การงานตามที่คาดหวัง  ก็จะตองไมทอใจ  

จงพากเพียรทําใหดียิ่งขึ้นไปอีก  คิดเสียวาอยางนอยก็เปน

บุญกุศลที่ไดทําแลวในชาตินี้
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๖. โลกหนามี (ที่ไปจริง)
ความเจรญิหรอืความเสือ่มในอาชพีครขูองตนในอนาคต  

ขึ้นอยูกับความเขมงวดกวดขันตนเองทั้งในดานนิสัยสวนตัว

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ วาเปนไปตาม

หลกัการดาํเนนิชวีติใหเปนสขุ ๔ มากนอยเพยีงใด  นบัแตบดันี้

เปนตนไป รวมกับผลในขอ ๕ อีกดวย

เมือ่มแีนวคดิเชนนีแ้ลว ครกูต็องไมต้ังอยูในความประมาท 

จาํเปนตองพจิารณาตรวจสอบ แกไขและพฒันาการปฏบิตังิาน

ในหนาทีข่องตนประการหนึ่ง พจิารณาตรวจสอบ แกไขและ

พฒันาลกัษณะนสิยัของตนอกีประการหนึ่ง ขณะเดยีวกนั กส็อน

ใจตนเองอยูเสมอวา ความสาํเรจ็ในชวีติของครนูัน้ ตองอยูที่

คุณภาพและคณุธรรมของศษิยทัง้มวลเปนสาํคญั  มไิดอยูที่

ตาํแหนงลาภหรอืยศ โดยสวนตวั อยางไรก็ตามถาครไูดทุมเท

ชวีติปฏบิตัหินาทีเ่พือ่ความเจรญิกาวหนาของศษิยทัง้มวลแลว 

ความเจรญิกาวหนาจะเกดิขึน้แกตวัครเูอง เปนไปตามกฎแหงกรรม
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๗. มารดามีจริง
ครูตองมีความกตัญูกตเวทีตอมารดา ครู - อาจารย 

และผูมีพระคุณ  การปฏิบัติเชนนี้ นอกจากเปนคุณธรรมหรือ

กรรมดีของครูโดยตรงแลว ยังเปนแบบอยางดานคุณธรรม

ใหแกบุตร ธิดา ลูกศิษย และคนรอบขางอีกดวย

 π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ °—≈œ°‘®¿Ÿ ÿ¢ ‚° ÿ¡»ÿ¿æ≈
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๘. บิดามีจริง
ครูตองมีความกตัญูกตเวทีตอบิดา ครู- อาจารยและ

ผูมพีระคณุนอกจากครจูะปฏบิตัติามเปนตนแบบดานคณุธรรม

ใหแกบุตรธิดา ลูกศิษยและคนรอบขางแลว ครูจําเปนจะตอง

แนะนาํสัง่สอนอบรมใหศษิยตระหนกัถงึคณุของบดิา ไมยิง่หยอน

ไปกวามารดาอกีดวย ทัง้นี้เพราะในสภาพสงัคมปจจบุนัมปีญหา

ครอบครัวแตกแยกเกิดขึ้นทุกสังคม บุตรสวนใหญจะใกลชิด

สนิทสนมกับมารดา หางไกลกับบิดาหรือในบางครอบครัวที่

บดิาจมอยูกบัอบายมขุ กม็กัจะทาํทารณุโหดรายตอมารดาทาํให

บุตรบางคนถึงกับเกลียดชังบิดาของตนก็มี

ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของครูในการปลูกฝงชี้แนะใหเด็ก

มีความเขาใจและความคิดถูกตองเกี่ยวกับเรื่องพระคุณของ

บดิา ปองกนัมใิหเดก็มบีาปกรรมตดิตวัไป เพราะมคีวามคดิเหน็

เปนมจิฉาทฐิิเกีย่วกบัพระคุณของบิดา ครทูีส่ามารถเปล่ียนทฐิิ

ของศิษยได ยอมถือวาเปนความสําเร็จในชีวิตครู
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๙. สัตวที่เกิดแบบโอปปาติกะมีจริง
ครูที่ทุมเทชีวิตเพื่อปลูกฝงอบรมเหลาศิษยใหเปนคนดี

มีสัมมาทิฐิอยางมั่นคง รูจักเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม

ดวยความบริสุทธิ์ใจ ขณะเดียวกัน ครูเองก็ทําตนเปนตนแบบ

ศีลธรรมและคุณความดีทุกอยางทุกประการท่ีครูพร่ําสอน

ศิษย ครูประเภทนี้แมหายากแตก็มีอยูจริง จึงกลาวไดวา ครูที่

เปนมนุสเทโว คือเปนมนุษยแตมีนํ้าใจเยี่ยงเทวดานั้นมีอยูจริง 

ครูประเภทนี้ยอมเปนปูชนียบุคคลใหแกมนุษยและเทวดาได

กราบไหวทั้งโลกนี้และโลกหนา
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๑๐. พระพุทธเจาผูเปนบรมครูของสัตวโลกมีจริง
ครผููประสบความสาํเรจ็ในชวีติครู คือครูผูอุทศิชวีติเพ่ือ

ทําหนาที่ปลูกฝงอบรมบมนิสัยศิษยของตนใหมีนิสัยบัณฑิต ๕  

มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

และพระพุทธศาสนา ดวยมคีวามคดิวาการทาํงานในหนาทีข่อง

ตนทุกอยางทุกประการ  ลวนเปนการสั่งสมบุญบารมีใหแก

ตนเองเยี่ยงพระโพธิสัตว 

อยางไรกต็ามมคีรบูางคนทาํหนาทีก่ารงานในตาํแหนง

เสมือนเปนงานอดิเรก เบียดบังเวลาราชการ หรือเวลาใน

ตาํแหนงหนาทีไ่ปทาํธรุกจิสวนตวัหลายรปูแบบ แมอยูทีโ่รงเรยีน

ก็ทําหนาที่ครูเฉพาะอยูในหองเรียนเทาน้ัน เมื่อกาวพนจาก

หองเรียน จิตใจก็พะวักพะวนอยูกับเร่ืองธุรกิจ ครูประเภทนี้

ถาบังเอิญเปนที่โปรดปรานของผูบริหาร ยอมมีความเจริญ

รุงเรืองในตําแหนงหนาที่ แตครูประเภทนี้ก็ไมถือวาประสบ

ความสําเร็จในอาชีพครู

แนวทางการปลูกฝังสัมมาทิฐิสําหรับเด็ก
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แนวทางการปลูกฝังสัมมาทิฐิสําหรับเด็ก
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แนวทางการปลูกฝงสัมมาทิฐิสําหรับเด็ก

สัมมาทิฐิประกอบดวยองคธรรม ๑๐ ประการ คือ

๑. ทานมีผลจริง

๒. การสงเคราะหมีผลจริง

๓. การบูชามีผลจริง

๔. ผลวิบากกรรมที่ทําดี-ชั่วมีจริง

๕. โลกนี้มีจริง (มีที่มา)

๖. โลกหนามีจริง (ตายแลวไมสูญ)

๗. มารดามีพระคุณจริง

๘. บิดามีพระคุณจริง

๙. โอปปาติกะมีจริง

๑๐. พระพุทธเจามีจริง
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 สัมมาทฐิิ ๑๐ ประการนี้  แบงออกไดเปน ๒ กลุม  

ไดแก  
กลุมที่ ๑  

 ขอ ๑-๔ คอื หลกัการดาํเนนิชวีติใหเปนสขุ ๔ ประการ  

กลุมที่ ๒  

 ขอ ๕-๑๐  คือ  ความจริงประจําโลก ๖ ประการ

องคธรรมในกลุมที่ ๑  คือ ขอ ๔  ซึ่งชาวพุทธเรียกวา 

กฎแหงกรรม  และคุนกบัพทุธพจนวา “ทําดไีดดี  ทําชัว่ไดชัว่”  

เรื่องกฎแหงกรรมนี้  เปนองคธรรมที่เดนกวาองคธรรม

๓ ขอแรกเพราะเปนเรื่องของเหตุและผล  ซึ่งอภิปรายใหเกิด

ความเขาใจไดงาย  โดยเฉพาะอยางยิง่เดก็โต เพราะมเีรือ่งราว

มากมายพสิจูนใหเห็นไดในชีวติประจาํวนั  เชน เดก็ทีเ่กยีจคราน

การเรียนยอมสอบตก  นักเรียนวัยรุนที่เปนอันธพาลปลนจี้
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ชาวบาน ยอมถูกตํารวจจับ เปนตน  แตผูที่ยังไมเชื่อ กฎแหง

กรรมเตม็หวัใจ กค็งจะเปนบรรดาผูใหญทีมี่ขอสงสยั  เนื่องจาก

ยังขาดการศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอยาง

จริงจังนั่นเอง  ซึ่งจะไมขอกลาวในที่นี้

การปลูกฝงอบรมเด็ก ๆ ใหมีสัมมาทิฐิเปนคุณธรรม

ประจําใจ  ควรประกอบดวยองค ๓ คือ 

๑. ปลูกฝงความรูความเขาใจองคธรรมในองคมรรค

ตางๆ ใหแกเด็ก ๆ ในเชิงทฤษฎีดวยการอภิปรายโดยใชวิธี

ปุจฉา-วิสัชนา  เพื่อกระตุนเด็ก ๆ ใหใชปญญาคิดพิจารณา

รายละเอียดในองคธรรมแตละขอ  จนกระทั่งเด็ก ๆ มองเห็น

ขอดหีรอืประโยชนอยางแทจริงของเร่ืองทีอ่ภปิราย  และยอมรบั

ไปปฏิบัติในชีวิตจริง
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๒. ผูใหญควรมีกุศโลบายจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็ก ๆ ได

นํารายละเอียดในองคมรรคตาง ๆ  ซึ่งไดอภิปรายกันมาแลว

มาปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหเกิดเปนนิสัย

๓. ชักชวนใหเด็กฝกสมาธิภาวนาพรอมกับผูใหญ

ทกุ ๆ  วนั  ทัง้ทีบ่านและทีโ่รงเรยีนจนเกดิเปนนสิยั การทาํสมาธิ

ภาวนายอมเปนการปฏบิตัมิรรคองคที ่๗ และ ๘  ไปพรอม ๆ 

กนั  เดก็ ๆ ที่มีประสบการณภายในแมเพียงจิตสงบอยางตอ

เนื่องสักระยะหนึ่ง  ทั้งสติและปญญาของเขาก็จะพัฒนาขึ้นมา

ในระดับหน่ึง  ซึ่งจะชวยใหพวกเขาเขาใจหัวขอธรรมในองค

มรรคตาง ๆ  ท่ีอภปิรายกนัมาแลวดยีิง่ขึน้ มคีวามเขาใจถกูตอง

ถองแทขึ้นวาสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว  สิ่งใดควร สิ่งใดไมควร สิ่งใดผิด  

สิ่งใดถูก ขณะเดียวกันก็มีสติควบคุมตนเองทั้งทางกายและ

วาจา  มิใหกระทําสิ่งที่ชั่ว  สิ่งที่ไมควร สิ่งที่ผิด  พรอมกันนั้น 
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ก็อยากกระทําสิ่งดีๆ สิ่งที่ควรและถูกตอง เพราะเชื่อมั่นวา

จะไดรับการยอมรับและชื่นชมจากบุคคลทั่วไป

การสอนสมาธิกลุมแรก  ควรยึดเรื่องหลักเหตุผล

เปนมาตรฐานการดําเนินการอภิปรายอาจจะยกองคธรรม

ขอใดขอหนึ่งใน ๓ ขอแรกข้ึนมาตั้งเปนคําถามก็ได  เชน

 ถาเปนเด็กอนุบาลอาจถามวา

ก. “หนูรูสึกอยางไร ถามีเพื่อนคนหนึ่งใหขนมอรอย ๆ 

รับประทานทุกวัน”  คําตอบของเด็กแตละคนอาจใชถอยคํา

แตกตางกันไป  แตเชื่อมั่นวาจะเปนไปในเชิงบวกทั้งสิ้น

ข. “หนูรูสึกอยางไร  ถามีเพื่อนมาชวยขณะที่กําลังหิ้ว

ถังนํ้าหนัก ๆ”  แนนอนวาคําตอบของเด็กแตละคนจะเปนไป

ในเชิงบวก

ค. “หนรููสกึอยางไร ถามเีพือ่นคนหนึ่งขโมยดินสอของ

หนูไป”  คําตอบจากเด็กทุกคนยอมเปนไปในเชิงลบ
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เม่ือถามคําถามในลักษณะน้ีหลาย ๆ  คาํถามแลว  ผูใหญ

พึงสรุปวา ถาเราทําดีกับผูอื่น  เขาก็รักและชอบเรา  แตถาเรา

ทาํไมดกีบัเขา เขากเ็กลยีดเรา ไมชอบเรา ไมอยากคบหาสมาคม

กับเรา

พรอมกนันัน้กต็ัง้คาํถามใหมวา “ใครเหน็ดวย ใหยกมอืขึน้”  

ถามีเด็กไมยกมือ (ซึ่งไมนาจะมี) ผูใหญตองขอใหเขาอภิปราย 

จากคําถามชุดแรก  ผูใหญก็สามารถโยงเขามาสู ๓ 

เรื่อง คือ

๑. ทานมีผลจริง

๒. การสงเคราะหมีผลจริง

๓. กฎแหงกรรมมีจริง

ครั้นแลวตั้งคําถามใหม  เชน

ง. “หนรููสกึอยางไร  ถามผีูชมวาหนเูขยีนหนงัสอืสวยมาก”
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จ. “หนูรูสึกอยางไร ถาหนูฟนหนาหัก  แลวถูกเพื่อน ๆ  

ลอวาฟนหลอ”

ฉ. “หนรููสกึอยางไร  ถาคณุแมซือ้ของเลนทีถ่กูใจหนมูาให”

ช. “หนูรูสึกอยางไร  ถาคุณพอพาหนูไปฝกวายนํ้าตาม

ที่หนูปรารถนา”

คําถามเหลานี้  จะกระตุนใหเด็ก ๆ รวมกันอภิปราย

ครั้นแลวผูใหญก็พึงสรุปในเชิงใหการอบรมส่ังสอนวา  

เราควรจะหาจดุดีจดุเดนของผูอ่ืน  แลวนาํมายกยองสรรเสรญิ   

เพื่อใหเขามีกําลังใจทําความดีตอไป  ไมควรสนใจปมดอย

ของผูอืน่ แลวนํามาลอเลียนใหเขารูสึกอบัอายขายหนา นั่นคอื

ใหพยายามจบัถกูผูอืน่  อยาพยายามจบัผดิใคร ๆ   ขณะเดยีวกนั

ก็สอนใหเด็กรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา

จากคําถามชดุนี้  ผูใหญกส็ามารถโยงเขามาสูสมัมาทฐิิ

ไดทั้งชุดแรกและชุดที่ ๒ คือ
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๑. การบูชามีผลจริง

๒. มารดามีพระคุณจริง

๓. บิดามีพระคุณจริง

เมื่อเปลี่ยนประเด็นไปสูองคธรรมใหม  ผูใหญก็นํา

การอภิปรายดวยการใชคําถามตาง ๆ เชน

ซ. “หนูรูสึกอยางไร  เมื่อเห็นคนตาบอดแตกําเนิดหรือ

คนที่มีอวัยวะพิกลพิการ”

ฌ. “หนูรูสึกอยางไร  เมื่อเห็นคนมีรูปรางหนาตาสวย

หรือหลอ  เห็นคนที่มีฐานะรํ่ารวย  เห็นคนขอทาน”

เมื่อเด็ก ๆ อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยทั่วกันแลว  

ผูใหญอาจใหคําอธิบายวา

“ตัง้แตตอนตน เราไดอภปิรายกนัแลววา  การทาํดยีอม

ไดด ีคนทาํชัว่ยอมไดชัว่ นัน่คอื หลกัหรอืกฎแหงเหตผุล  เรือ่งราว

ทกุอยางทีเ่กดิขึน้ลวนเปนผลทีม่าจากเหตทุัง้สิน้  ซึง่ทางธรรม

เรียกวา กฎแหงกรรม”
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ครั้นแลวถามยํ้าวา

“ใครเชื่อกฎแหงกรรมบาง  ยกมือขึ้น” (ถาเด็กคนใด

ไมยกมือ  ตองขอใหอภิปราย)

ครั้นแลวถามตอไปวา

ญ. การทีค่นเราเกดิมาพกิลพกิารหรอืรปูสวยรวยทรพัย

นั้น  ลวนเปนผลทั้งสิ้นใชไหม  ถาหนูคิดวาใช  อะไรเปนเหตุ

ที่ทําใหเปนเชนนั้น

คําถามนี้ยอมกระตุนใหเด็ก ๆ คิดหาทางอภิปรายกัน

อยางกวางขวาง  ซึ่งผูใหญอาจจะชวยเสริมขอมูลในลักษณะ

ต้ังคําถามใหคิดบาง  ซึ่งในท่ีสุดก็จะไดขอสรุปลงที่เรื่อง

กฎแหงกรรม   ครั้นแลวผูใหญก็เพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้  

ในองคธรรมโลกนี้มี (ที่มา) จริง 

ครั้นแลวก็สามารถโยงไปสูเรื่อง โลกหนามี (ที่ไป) จริง  

ไดโดยงาย
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เมื่อเด็ก ๆ เขาใจและยอมรับเรื่องโลกหนามีจริงแลว  

ยอมเขาใจเร่ือง นรก-สวรรค ไดโดยงาย  และถามีสื่อใหดู

ประกอบคําอธิบายก็จะเขาใจไดงายขึ้นอกี และสามารถโยงไป

ถึงเรื่อง โอปปาติกะ ไดทันที

เมื่อเด็ก ๆ เขาใจองคธรรมทั้ง ๙  โดยปราศจากขอ

กงัขาแลว ยอมโยงไปสูองคธรรมขอ ๑๐ คอืพระพทุธเจามจีรงิ

ไดโดยไมยาก  เพราะเด็ก ๆ ชาวพุทธทั้งหลายตางก็เคยเห็น

พระพุทธรูป  เห็นรูปพระพุทธเจา  อีกทั้งเคยไดสวดมนตบูชา

พระรัตนตรัยกันมาแลวทั้งสิ้น

ทั้งหมดนี้ คือ วิธีการสอนใหเด็ก ๆ  เขาใจในภาคทฤษฎี   

ตอจากนี้ไปกเ็ปนเรือ่งทีผู่ใหญจะตองจดัใหเดก็ ๆ  ไดทาํกจิกรรม

ตาง ๆ   ตามองคธรรมที่ไดอภิปรายมาแลว  ในเรื่องที่สามารถ

นาํมาปฏบิตัไิดจรงิ  เชน  การตกับาตร  การทาํสงัคมสงเคราะห  

ไปทาํบุญถวายภตัตาหารพระท่ีวดั  การสวดมนตและการเจรญิ

สมาธิภาวนาเปนกิจวัตรทั้งที่บานและที่โรงเรียน
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การทําสมาธิภาวนาน้ันจะชวยพัฒนาปญญาใหเด็กมี

ความเขาใจองคธรรมที่ไดอภิปรายมาแลวทั้งหมดลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกันก็มีสติระมัดระวังตนใหรูจักสํารวมกาย วาจา 

มิใหเผลอตัวแสดงพฤติกรรมชั่วติดตัวตอไปในโลกหนา

ถาผูใหญหมั่นเอาใจใสเด็ก ๆ ในปกครองของตนให

ปฏบิตัติามองคธรรมตาง ๆ  ทีต่นไดอภปิราย  แลวนาํไปปฏบิตัิ

เปนกิจวัตรจนเปนนสิยั  ประกอบกบัรบัการบาํเพญ็สมาธภิาวนา

ตังแตเยาววัย จนเปนนิสัย  พวกเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเปนคนดี

ที่โลกตองการอยางแนนอน

หลักการปลูกฝังสัมมาทิฐิ
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หลักการปลูกฝังสัมมาทิฐิ
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หลักการปลูกฝงสัมมาทิฐิ

หลักการปลูกฝงสัมมาทิฐิที่จะกอใหเกิดสัมฤทธิผลนั้น

อาจกลาวสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้

 ๑. ตองไมมีการบังคับแตเปนการฝกใหคิดอยางเปน

กระบวนการ  จากการเกดิความเขาใจระดบัตืน้ไปสูความเขาใจ

ที่ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นตามลําดับ  จนกระทั่งใจใสสวางเสมือนหนึ่ง

แสงเงินแสงทองผุดขึ้นมาฆากิเลสที่แอบแฝงอยูในใจ

 ๒. ฝกใหคิดอยางมีเหตุผลโดยใชวิธีอภิปรายตามที่ได

กลาวไวในตอนตนแลว

 การคิดอยางมีเหตุผลนั้นมีอยู ๒ ดาน คือ  ดานวัตถุ

และจิตใจ สาํหรบัการปลกูฝงสมัมาทฐินีิ้ตองเนนดานจติใจ  และ

ดําเนินตามหลักเกณฑกฎแหงกรรม คือ ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  

เม่ือฝกใหเด็กคิดโดยการอภิปรายกันอยางกวางขวางและ
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ทั่วถึงแลว  ผูใหญตองเปนผูสรุปประเด็นสําคัญใหเด็กเขาใจ

และจดบันทึกไว เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป

 ๓. ขอมลูทีน่าํมาใหเดก็คดิหาเหตผุลนัน้ตองเรยีงลาํดบั

จากเรื่องงายไปหายาก จากเหตุผลตื้น ๆ ไปสูเหตุผลที่ลึกซึ้ง  

เชน การแบงปนอาหารการกิน การแบงปนสิ่งของเครื่องใช

ใหกันระหวางญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูง ซึ่งมิไดอัตคัดขัดสน

เชนน้ีจดัวา เปนการสรางความรกัใครกลมเกลยีวระหวางสมาชกิ

ของหมูคณะใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  เปนตัวอยางของเหตุตื้น ๆ

ซึ่งนําไปสูผลคือความสามัคคีระหวางสมาชิกของหมูคณะ

อันเปนจุดมุงหมายขององคธรรมแรกของสัมมาทิฐิ คือ

ทานมีผลจริง

 สาํหรบัการสละแรงกาย สละเงนิทอง สละเวลาอนัมคีา  

เพื่อชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก  ซึ่งเปนเรื่องที่ทําไดยากกวา

การแบงปน  เพราะนอกจากตนจะตองมีความพรอมแลว

ยังจะตองมีนํ้าใจเสียสละอยางสูงอีกดวย  นี้ก็เปนตัวอยาง
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ของเหตุและผลที่ลึกซึ้งขึ้นอีกระดับหนึ่ง  อันเปนจุดมุงหมาย

ขององคธรรมที่ ๒ ของสัมมาทิฐิ คือ การสงเคราะหมีผลจริง

 อนึ่ง การบริจาคทรัพยสนิเพือ่ทาํนุบาํรงุพระพทุธศาสนา

ก็จัดเปนเรื่องการสงเคราะหดวย ซึ่งอานิสงคที่ผู บริจาค

จะไดรับก็คือ ความปลื้มปติใจ ที่จัดเปนเรื่องบุญกุศล ซึ่ง

อาจเปนเรื่องที่เขาใจไดงายสําหรับผูที่คุนอยูกับการสราง

บุญกุศล

 มผีูคนไมนอยทีน่อกจากจะชอบทําสังคมสงเคราะหและ

ศาสนาสงเคราะหแลว ยังชอบชวนผูอืน่มารวมกจิกรรมสงเคราะห

เพื่อสรางบุญกุศลเชนเดียวกับตนอีกดวย ตองถือวาบุคคล

ประเภทนี้มีนํ้าใจสูงสงอยางยิ่ง  เพราะมีบทบาทในการพัฒนา

สงัคมใหเกดิสนัตสิขุอยางยัง่ยนื  สมควรไดรบัการยกยองจาก

สังคม  เปนจุดมุงหมายขององคธรรมที่ ๓ ของสัมมาทิฐิคือ 

การบูชายกยองมีผลจริง
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 เมือ่เดก็มคีวามเขาใจเรือ่ง  ทานมผีลจรงิ  การสงเคราะห

มีผลจริง  และการบูชายกยองมีผลจริง  ครูก็ควรสรุปโดยโยง

เขามาสูองคธรรมที่ ๔ ของสัมมาทิฐิ  คือ  ทําดีไดดี ทําชั่วได

ชั่วหรือกฎแหงกรรม  พรอมทั้งนอมนําใหเด็กตั้งมโนปนิธาน

ทีจ่ะยดึเปนหลกัปฏบิตัใินชวีติตลอดไป  ดวยเชือ่มัน่วานอกจาก

เปนการทําดีแลวยังเปนการสรางบุญกุศลท่ีจะนําความสุข

ความเจริญมาสูชีวิตตนอีกดวย

 สวนขอมูลที่จะนํามาใหเด็กคิดหาเหตุผลสําหรับเรื่อง

โลกนี้และโลกหนานั้น  ผูใหญอาจจะชี้นําใหเด็กคิดตามก็ไดวา  

ขณะที่คนเราโกรธหนาตาจะไมสวยเลย ดังนั้นคนท่ีมีนิสัย

หงุดหงิด  โกรธงาย  โกรธบอย ๆ  โกรธทั้งวัน หนาตาก็จะไม

สวยทั้งวัน  ถาโกรธทั้งปก็จะไมสวยทั้งป  ดังนั้นคนที่มักโกรธ

จนเปนนสิยัหนาตาของเขากจ็ะไมสวยตลอดชีวิต  พรอมกนันัน้

นิสัยมักโกรธก็จะติดตัวเขาขามชาติไปอีกดวย
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 ในทํานองกลับกันคนที่มีอารมณดีไมโกรธงาย  เมื่อถูก

ผูอื่นลวงเกินก็ไมโกรธยอมใหอภัย คนประเภทนี้ยอมมหีนาตา

แชมชื่น  เบิกบาน  ยิ้มแยมแจมใส  สดชื่นสวยงาม  แมหนาตา

จะไมไดสวยมากนัก  แตก็สวยกวา นามอง นาเขาใกลกวาคน

มักโกรธทั้งวัน คนที่อารมณดีเปนนิสัย นิสัยนี้ก็จะติดตัวเขา

ขามชาติไปอีกดวย

 จากขอมลูทีย่กมานี้ ผูใหญพงึสรุปใหเด็กเหน็วานสัิยทัง้

ดแีละไมด ีจะตดิตวัคนเราตลอดไปทกุภพทกุชาต ิดงันัน้ ถาเรา

มนีสิยัไมดจีาํเปนตองแกไขและกาํจดัใหหมดสิน้ไป  ทัง้นี้เพราะ

นิสัยคือตนเหตุแหงการกระทําตาง ๆ  หรือกรรมของเรา  ถาเรา

มนิีสยัไมด ี เรากม็กัจะทาํกรรมชัว่หรอืเรยีกวาบาป และบาปนี้ก็

จะติดตัวเราไปตลอดเชนเดียวกับนิสัย ตราบใดที่เราทําบาป

หรือทําชั่ว  เราก็จะไดชั่วหรือไดทุกข  หาความสุขไมได  แตถา

เรามีนิสัยดี เราก็จะชอบทํากรรมดี หรือเรียกวาบุญ และบุญนี้
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ก็จะติดตัวเราไปตลอดเชนเดียวกับนิสัย  ตราบใดที่เราทําบุญ

หรือทําดี เราก็จะไดดีหรือมีความสุขเสมอ

 จากบทสรุปตรงนี้ ครูก็จะสามารถโยงมาสูเรื่องกฎ

แหงกรรม  เรื่องโลกนี้มี(ที่มา) จริง และโลกหนา(มีที่ไป) จริง

ใหเด็กเขาใจไดโดยงาย

 เกี่ยวกับขอมูลที่จะนํามาใหเด็กคิดหาเหตุผลเกี่ยวกับ

พระคุณของมารดาบิดานั้น  ครูควรระมัดระวังการตั้งคําถาม

ที่จะนําไปสูการอภิปรายเพื่อใหไดคําตอบในเชิงบวก  ทั้งนี้

เพราะเดก็แตละคนมาจากสภาพครอบครวัตลอดจนคณุสมบตัิ 

ฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมของพอแมที่แตกตาง

กัน  ซึ่งอาจจะทําใหเด็กมีทัศนคติตอพอแมของตนแตกตางกัน  

อยางไรก็ตามครูจะตองควบคุมการอภิปรายของเด็กใหอยูใน

ขอบเขตทีว่า  พอแมทกุคนมพีระคณุตอบตุรและพระคณุทีส่าํคญั

มีอยู ๓ ประการ คือ
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 ๑. เปนผูใหชีวิตลูก

 ๒. เปนตนแบบกายมนุษยใหลูก

 ๓. เลี้ยงดูบุตรดวยความรักและปรารถนาดีตอ

ลูกโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

นอกจากความกตัญูรูคุณ หากมีเด็กคนใดแสดง

ความคิดเห็นในเชิงลบตอพอแม ครูจะตองพยายามพลิก

ความคดิเหน็ของเขาใหเปนเชงิบวกโดยเรว็ เชน ถาเดก็บางคน

กลาววาไมรกัแมเพราะแมชอบทุบตเีขา ครกูต็องรบีถามใหเขา

คิดหาสาเหตุท่ีถูกแมทุบตีทันที เพื่อใหเขาคิดหาความผิด

ความบกพรอง หรือความเลวรายของตน แลวปรับปรุงแกไข

ตนเองใหดขีึน้เพือ่จะไดไมถกูแมทาํโทษอกี พรอมกนันัน้ กต็อง

ตอกยํ้าเรื่องพระคุณของพอแมทั้ง ๓ ประการ ดังกลาวแลว  

พรอมทัง้สอนใหเดก็แสดงความกตญัรููคณุ ดวยการกราบไหว

พอแมกอนเขานอนทกุคนื กอนไปโรงเรยีนและเม่ือกลับถงึบาน

ทุกวัน  ยอมจะชวยใหเขามีทัศนคติที่ดีตอแม
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 สําหรับองคธรรมขอ ๙ และ ๑๐ ของสัมมาทิฐิซ่ึง

ไดอธบิายไวในตอนตนแลว คงเปนเรือ่งเขาใจงายจงึไมจาํเปน

ตองกลาวซํ้าอีก

๔. ปจจยัสงเสรมิสมัฤทธผิลของการอบรม การปลกูฝง

สัมมาทิฐิจะเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริงนั้น  ตองประกอบดวย

องค ๓ คือ

 ๑) เด็ก ๆ ที่รับการอบรมมีอารมณดี  ปจจัยที่

จะทําใหคนเรามีอารมณดีอาจมีหลายประการ เชน รางกาย

แขง็แรงไมปวยไข ไมหวิโหย ไมถูกบงัคบัขูเขญ็ และการมโีอกาส

ทําสมาธิกอนรับการอบรมก็จะชวยใหอารมณดี

 ๒) สิ่งแวดลอมดี ซึ่งประกอบดวยองค ๓ คือ

 ๒.๑ สถานที่อบรมสะอาด

 ๒.๒ สถานทีอ่บรมและผูเขารบัการอบรมมคีวาม

เปนระเบียบเรียบรอยปราศจากเสียงอึกทึกครึกโครม
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 ๒.๓ ครหูรือวทิยากรผูใหการอบรมมพีฤตกิรรม

สุภาพเรียบรอย

 ๓) มีวินัยเรื่องเวลา  หมายถึงการดําเนินการ

อบรมเปนไปตามเวลาทีก่าํหนด  คอืเริม่ตรงเวลาและเลกิตรงเวลา

๕. ครูหรือวิทยากรผูใหการอบรม ตองปฏิบัติตนเปนผู

มีสัมมาทิฐิ เปนแบบอยางใหเด็กท่ีเขารับการอบรมไดตลอด

เวลา เชน ชอบทาํทาน ชอบเสยีสละ ชอบยกยองคนด ี มีอารมณ

ดีเสมอ  ไมวารายและใหอภัยผูที่ทําผิดพลาด ฯลฯ
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