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ต่อจากฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ปาฐกถาธรรมทีน่ า่ สนใจมากเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ จ้าประคุณสมเด็จฯ มีเมตตาแสดงแก่คณะข้าราชการระดับ
สูงของกระทรวงมหาดไทย คือเรื่อง “ต่างหู-ต่างตา” ผมจึงขอน�ำเสนอท่านผู้อ่านดังต่อไปนี้

๒. ต่างหู-ต่างตา
ท่านคณะข้าราชการทั้งหลาย
วันนี้ อาตมาได้รับอาราธนามาเพื่อบรรยายในที่ชุมนุมของท่านคณะข้าราชการชั้นปลัดจังหวัดและ
นายอ�ำเภอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมที่ทางการจัดให้มีขึ้น ความมุ่งหมายของทางราชการ ก็เห็นจะ
ให้บรรยายไปในทางเกีย่ วกับศีลธรรมทางพระศาสนา อาตมาเองก็พอใจทีจ่ ะบรรยายในทางนัน้ เพราะเป็นทาง
ของตัวเอง และมีความรู้ความช�ำนาญพอสมควรในทางนั้นด้วย
การศึกษาอบรมนั้น ในทางโลกจะมีวิธีการอย่างไร และเห็นเป็นความส�ำคัญเพียงใด ย่อมเป็นเรื่อง
ของทางโลก แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักส�ำคัญยิ่ง พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพระธรรมแก่
พุทธบริษัททั่วไปนั้นเมื่อลองพิจารณาจับหลักดูแล้วจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงสั่งสอนเพื่อให้พุทธบริษัท
ได้มกี ารศึกษาอบรมในตนเอง การศึกษาอบรมโดยตนเองเพือ่ ตนเองก่อน เป็นความมุง่ หมายชัน้ ยอดในทาง
พระพุทธศาสนา แต่ปญ
ั หามีอยูว่ า่ ท�ำอย่างไร หรือท�ำโดยวิธใี ดเล่า เราจึงจะศึกษาอบรมตนเอง เพือ่ ตนเองได้
ในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ต่าง ๆ มีมากมาย ปรากฏอยู่ทั้งในส่วนพระวินัย ทั้งในส่วนพระธรรม เช่น
ดังทรงสอนไว้ว่า “จงเตือนตนด้วยตนเอง” เป็นต้น เป็นตัวอย่าง
อาตมามีความแปลกใจอยูป่ ระการหนึง่ ว่า การศึกษาอบรมในทางโลกนัน้ มีวตั ถุประสงค์อนั ส�ำคัญยิง่
ก็คือเพื่อให้บุคคลมีสมองและใช้สมองได้ถูกต้อง เพื่อให้มีจิตใจสูงและใช้จิตใจที่สูงในทางที่ดีงาม และเพื่อ
ให้เกิดความสามารถในการที่จะกระท�ำกิจการต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
ถ้าอาตมาจ�ำไม่ผิด ก็ดูเหมือนเขาจะตั้งหลักกันไว้ว่าจิตใจการศึกษาอบรมนั้นต้องให้เป็นไปในทาง Head
* พุทธศาสตรบัณฑิต มจร รุ่นที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔), ประธานชมรมอยู่ร้อยห้าสิบปีชีวีมีสุข.
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สมอง ในทาง Heart จิตใจ ในทาง Hand มือ ส่วนหลักทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอน
เพื่อทางนี้มา ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว เพื่อให้พุทธบริษัทเจริญด้วยความรู้ เพื่อให้พุทธบริษัทมีจิตใจสูง เพื่อให้
พุทธบริษัทสามารถที่จะท�ำอะไรด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตัวเองและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ถ้าเรา
พิจารณากันแต่เพียงในด้านพระวินัย ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหมู่คณะ ท่านทั้งหลายที่เคยบวชเรียนแล้ว
จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทให้พึ่งตัวเองให้มากที่สดุ เว้นแต่เรื่องอาหารการกินเท่านั้น
ทีท่ ำ� กินเองไม่ได้ให้พงึ่ ผูอ้ นื่ แม้อย่างนัน้ ยังต้องให้เทีย่ วแสวงหาด้วยการบิณฑบาต นอกนัน้ ให้พงึ่ ตัวเองทัง้ สิน้
และได้ทรงวางวิธีเพื่อให้ภิกษุบริษัทได้หัดท�ำอะไรเป็นเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเอง เช่นท�ำที่อยู่อาศัย
ด้วยตนเองได้ ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม (ไตรจีวร) ของตนเองได้ ตลอดถึงการเย็บ การปะ การชุน พระภิกษุ
พึ่งจะสบายในยุคหลังมีคนเขาสร้างเขาท�ำให้ทุกอย่าง เมื่อก่อนต้องท�ำเองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงเห็นได้ว่า
หลักการอันจะเป็นประโยชน์ถาวรยัง่ ยืนนัน้ ไม่วา่ ในยุคไหน ไม่วา่ ใครจะเป็นผูก้ ล่าว จะเป็นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอืน่ ก็ตาม ถ้ามีความคิดเห็นตรงตามความเป็นจริงแล้ว มักจะวางหลักไว้ตรงกันเสมอ ดังทีอ่ าตมา
ได้กล่าวมาแล้วว่าในการศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ เพื่อให้มีจิตใจสูง เพื่อให้บุคคลสามารถ
ท�ำอะไรด้วยตนเอง เพื่อตนเอง และเพื่อผู้อื่นนั้น นับเป็นหลักการเก่าแก่ที่สุด หลักการอันนี้แม้ในบัดนี้
ซึ่งเรียกว่าสมัยใหม่ ก็ยังใช้ได้อยู่และไม่ใช่แต่เพียงใช้ได้อยู่เท่านั้น ยังใช้ได้ดีเสียอีกด้วย อาตมาเชื่อว่า
ยังจะใช้ได้ตลอดไปในอนาคตภายหน้า
อนึ่ง มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่ง ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน คือเราจะเห็นได้ว่า การสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนาแบบเทศนา หรือที่เรียกว่าการเทศน์นั้น จะได้พบถ้อยค�ำอยู่ค�ำหนึ่ง ซึ่งบรรดา
พระธรรมกถึกคือท่านผูแ้ สดงธรรมจะไม่ทงิ้ เลย ถ้อยค�ำดังกล่าวนัน้ จะปรากฏอยูใ่ นค�ำเริม่ ต้นแห่งเทศนาว่า
“บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในเรือ่ ง... เพือ่ เป็นเครือ่ งประดับสติปญ
ั ญา ของสาธุชน พุทธบริษทั ...”
ค�ำว่าประดับสติปัญญา น�ำมาใช้เสียจนชิน และเพราะเป็นความชินนั่นเอง จึงเกิดความรู้สึกไปในทาง
ชาเย็นเห็นเป็นค�ำไม่ส�ำคัญ เป็นค�ำตามธรรมเนียมไป ความรู้สึกในทางชาเย็นเช่นนี้ไม่เป็นทางให้ส�ำเร็จ
ประโยชน์ตามที่มุ่งหมาย คล้ายกับค�ำปรัมปราซึ่งไม่รู้ว่าใครกล่าว ซึ่งมีอยู่ว่า “สัปเหร่อใกล้ผี ชีใกล้พระ
ยากที่จะส�ำเร็จได้” ค�ำกล่าวนี้แฝงความจริงไว้ชอบกล ๆ อยู่
ค�ำว่า เพื่อประดับสติปัญญา ไม่ใช่ค�ำตามธรรมเนียม อาตมาใคร่จะกล่าวยืนยันว่า ค�ำนี้แหละ
เป็ น หลั ก ใหญ่ แ ละเป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เพราะแสดงถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ อั น แท้ จ ริ ง ของการศึ ก ษาทาง
พระพุทธศาสนา บุคคลเรานั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่จะรอดตัวหรือที่จะเอาตัวรอดไปนั้น
ถ้าขาดหรือไม่มีคุณธรรม ๒ ประการ คือสติกับปัญญานี้แล้ว เอาเป็นรอดไปไม่ได้ด้วยดี หากจะรอด
ไปได้บ้าง ก็เพียงกึ่งเดียว อีกกึ่งหนึ่งต้องเสียไปอย่างโบราณว่า “ขายผ้า เอาหน้ารอด” หน้ารอดไปได้
แต่ผา้ รอดไปไม่ได้เพราะผ้าต้องถูกขาย หรือจะว่า “ขายหน้า เอาผ้ารอด” ผ้ารอดไปได้ แต่หน้ารอดไปไม่ได้
เพราะต้องถูกขาย ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ รอดกึง่ เดียว อีกกึง่ หนึง่ ไม่รอด ซึง่ ไม่ใช่เป็นทางทีถ่ กู ต้องโดยครบถ้วน
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ทางทีถ่ กู นัน้ ต้องให้รอดด้วยกัน ทัง้ สองอย่าง คือ ผ้าก็รอด หน้าก็รอด ปลอดภัยด้วยกันทุกฝ่าย ดังค�ำโบราณว่า
“งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย” หรือว่า “บัวไม่ช�้ำ น�้ำไม่ขุ่น” ซึ่งหมายถึงว่า ไม่มีใครเสีย
ได้ด้วยกันทุกฝ่าย
ก็ทำ� อย่างไรเล่าจึงจะให้รอดไปได้ทงั้ สองอย่าง ปัญหาข้อนีแ้ ก้ให้ตกได้ไม่ยากนัก กล่าวคือ ต้องอาศัย
สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นได้ในค�ำบรรยายต่อ ๆ ไป เรื่องสติกับปัญญานี้ มีข้อประหลาด
อยู่ประการหนึ่ง อาตมาขอเสนอไว้ในที่นี้ คือว่าในทางพระศาสนานั้นท่านบอกว่า “ปัญญามากกว่าสติ
ให้โทษ สติมากกว่าปัญญาไม่ให้โทษ สติกับปัญญาเท่ากันดีนักแล” หลักนี้อาตมาไม่ต้องอธิบาย
เพราะการอธิบายธรรมะล้วน ๆ นัน้ ดีไม่ดเี ป็นยาแก้นอนไม่หลับไปเลย จึงขอเว้นเสีย แต่จะขอตัง้ ข้อสังเกต
ไว้วา่ เพราะเหตุใดท่านจึงบอกว่าปัญญามากกว่าสติให้โทษ ควรพิเคราะห์อยูม่ ใิ ช่นอ้ ย เพราะเรือ่ งของปัญญา
ที่ไม่มีสติคุมนั้นจะกลายเป็นเรื่องฟุ้งซ่านเกินขอบเขตเสมอ ต้องขออภัยโทษที่ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับ
ตัวสักเล็กน้อยอาตมาเคยปล่อยความรูค้ วามคิดตามฤทธิต์ ามเดชของมัน มันจะไปถึงไหนก็ปล่อยให้ไปถึงนัน้
เช่นอยากจะอยู่ที่ตรงนี้ อยู่ไปอยากจะก้าวเดียวให้ถึงภูเขาทอง คิดไปให้ถึง คิดเอาข้าวเปลือกหว่าน
บนยอดภูเขา ให้ขา้ วขึน้ เขียวเต็มภูเขาไปหมด คิดไปเถิด ฯลฯ ลองปล่อยเล่นตามท�ำนองนี้ ซึง่ ไม่มเี หตุผล
และควรไม่ควรสถานใดเลยแล้ว ผลทีส่ ดุ ก็จะเข้าหลักของท่านว่าเป็นภาคีแห่งความบ้า เป็นภาคีแห่งความเสียหาย
ลางทีไม่เฉพาะตนเท่านัน้ ลามไปถึงผูอ้ นื่ ด้วย จึงเป็นเรือ่ งต้องคอยระวัง
ถ้อยค�ำดังที่อาตมาพูดมานี้ กินเวลาไปมากแล้ว แต่ยังหาเข้าเรื่องดังที่ตั้งหัวข้อไว้ไม่ ถ้าจะพูดตาม
ส�ำนวนเทศนาของพระนักเทศน์ ก็ยังอยู่ในเรื่องอานิสงส์หน้าธรรมาสน์ และพูดเพื่อยืนยันว่า การศึกษา
อบรมในทางทั่ว ๆ ไปนั้น เพื่ออะไร หรือมุ่งอะไรเป็นส�ำคัญ ส่วนหัวข้อที่จะน�ำมาพูดในที่นี้ ณ เวลานี้ ที่เป็น
ความมุ่งหมายของอาตมา มิใช่เชื่อตามหลักธรรมตรง ๆ แต่ว่าการพูดตามหัวข้อนั้น จะต้องอาศัยธรรม
เป็นหลักในการบรรยาย ท่านทั้งหลายคงจะแปลกใจที่อาตมาน�ำเรื่องง่าย ๆ คือเรื่อง ต่างหูต่างตา มาเล่า
สู่กันฟัง ความจริงเรื่องท�ำนองนี้เป็นเรื่องพื้น ๆ ง่าย ๆ แต่มีความส�ำคัญเนื่องในการปกครองไม่น้อยเลย
เรื่องต่างหูต่างตาเป็นเรื่องที่ท่านใช้กันมาเก่าแก่ ใช้กันมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในยุคที่ประเทศไทย
มีการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ค�ำนี้ใช้ว่าต่างพระเนตรพระกรรณ อาตมาใช้ค�ำว่า
ต่างหูต่างตา ก็เพื่อให้เป็นค�ำไทย และเหมาะแก่สมัยนี้เป็นสมัยประชาธิปไตย
อันผู้ที่จะเป็นต่างหูต่างตานั้น นับว่าเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญมาก หูตาต้องดี ถ้าหูไม่ดีก็ไม่รู้เรื่องอะไร
ถ้าตาไม่ดีก็ไม่ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ได้เด่นชัด ดังนั้นหูจึงต้องมีลักษณะฟังไกลและตายาวนี้ เป็นคุณสมบัติของ
ผู้มีหน้าที่การปกครอง ไม่ว่าจะเป็นตัวหูตาเอง หรือว่าเป็นต่างหูต่างตาก็เหมือนกัน ในภาษาบาลีมีค�ำอยู่
ค�ำหนึ่งว่า “เสฏฐสมมติ” ค�ำนี้ไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทยในที่ทั่ว ๆ ไป แปลว่า “ผู้ที่ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่
ในการปกครอง” บุคคลประเภทนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นประธาน หรือเป็นประมุขทางปกครองอย่าง
ในประเทศไทยของเรานี้ ผู้ที่อยู่ในฐานะเสฏฐสมมติพอจะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. พระมหากษัตริย์
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และ ๒. คณะรัฐบาล เพราะได้รับสมมติให้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย แต่ครั้งก่อนโน้น คนที่จะเป็นใหญ่กว่า
คนทั้งหลายได้ เช่น เป็นพระราชามหากษัตริย์ เกิดจากประชาชนสมมติให้ แม้ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้
อย่างนี้ อาตมาประหลาดใจว่า ท่านผู้เขียนเรื่องเกี่ยวกับด�ำรงราชย์ของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
มีค�ำปรากฏอยู่ตอนหนึ่งว่า “อเนกนิกรสโมสรสมบัติ” นั้น เขียนถูกต้องตามหลักเดิมเหลือเกิน หลักนี้
มีมากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว ตามหลักนี้จะเป็นพระมหากษัตริย์หรือคณะรัฐบาลได้ก็โดยเขา คือประชาชน
ยอมให้เป็น และจะด�ำรงอยู่ได้ก็ด้วยประชาชนยังยินยอมอยู่ ซึ่งท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้ว
อาตมาไม่จ�ำต้องอธิบาย จะเข้าท�ำนองสอนหนังสือสังฆราชไป
ท่านคณะข้าราชการทั้งหลาย คณะท่านเล่าเป็นเสฏฐสมมติหรือเปล่ามิได้เป็นเสฏฐสมมติโดยตรง
ก็จริง แต่ว่าอยู่ในขอบเขตหรือเป็นเชื้อสายของเสฏฐสมมติ เพราะต้องอยู่ในฐานะต่างหูต่างตาของรัฐบาล
อันบุคคลผู้อยู่ในฐานะเช่นนี้ จะต้องเป็นทีฆทัสสี คือเห็นไกลเห็นยาวตลอดถึงฟังไกลด้วยเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงของสิ่งทั้งหลายรายงานหรือชี้แจงให้ถูกต้องเสมอ และเนื่องจากความต้องการที่จะรู้จะเห็น
ตลอดถึงได้ฟังตามที่เป็นจริงเช่นนี้ ท่านผู้เป็นประมุขแห่งชาติแต่ปางก่อน จึงต้องกระท�ำตามลัทธิอันหนึ่ง
มีชื่อเรียกว่า “อัญญาตกาเพศ” ซึ่งรัชกาลที่ ๕ เคยทรงน�ำมาใช้ ลัทธิอันนี้ได้แก่การปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จัก
ไปเที่ยวแอบฟังข่าวสารทุกข์สุกดิบของประชาชน ตามที่อาตมาพบเรื่องราวมานั้น มักเข้าไปแอบฟัง
ใกล้บ้านหรือใต้ถุนในเวลาชาวบ้านกินข้าวกันในเวลาค�่ำ นั่นแสดงว่าเวลาอื่น คนในครั้งนั้นต่างไป
ท�ำมาหากินกัน ไม่มีเวลาที่จะพร้อมกันได้ นอกจากเวลากินข้าว การที่ไปแอบฟังเช่นนั้น บางคราวก็ได้รับ
สรรเสริญเจริญพร เช่นว่า “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” ขอให้มหาราชจงทรงมีพระชนมายุยืนนาน
แต่บางคราวก็ถกู ด่าจมไปเหมือนกัน บางครัง้ มหาดเล็กทีต่ ามเสด็จไปด้วยทนไม่ไหว จวนจะเกิดเรือ่ งใหญ่กม็ ี
แต่พระราชาตรัสบอกให้ทนฟังเขาพูด เป็นการได้ยินได้ฟังเรื่องจริง ๆ เขาไม่ได้แต่งพูด เขามิได้รู้ว่าจะมีใคร
ไปคอยแอบฟังเขาพูด มีอะไรเป็นความรูส้ กึ นึกคิดในใจก็พดู ออกมาตรง ๆ การกระท�ำตามลัทธิอญ
ั ญาตกเพศ
เช่นนี้เพื่ออะไร อยู่ในวังสบายกว่ามิใช่หรือ ที่ต้องท�ำก็เพื่อท�ำตามหน้าที่คือท�ำตาให้ยาวท�ำหูให้ไกลนั่นเอง
มิฉะนัน้ แล้วผูท้ เี่ ป็นเสฏฐสมมติ ตาอาจบอด หูอาจหนวก จบกันเลย จึงต้องล้างตาล้างหูไว้ ความจริงไม่ตอ้ ง
ถึงกับหูหนวก เพียงปล่อยให้มลู หูเกรอะกรังในช่องหู หรือปล่อยให้หอู อื้ สิง่ ทีไ่ ด้ฟงั หรือเสียงทีไ่ ด้ยนิ ก็มวั มน
เต็มที่แล้ว ดังนั้นจึงต้องท�ำให้แจ่มใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับท่านที่อยู่ในฐานะเสฏฐสมมติ ฉันใด
บุคคลที่มีอยู่ในขอบเขตหรือสืบสายไปจากเสฏฐสมมติ ก็ต้องมีคติอย่างเดียวกัน บุคคลประเภทนี้ในครั้ง
ก่อนเรียกว่าต่างพระเนตรพระกรรณ แต่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าต่างหูต่างตา พูดกันตรง ๆ อาตมาหมายเอา
คณะข้าราชการทั่วไปนั่นเองเพราะอยู่ในฐานะต่างหูต่างตาของรัฐบาล ถ้าจะพูดตามที่กล่าวกันว่า รัฐบาล
นี้เป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะกล่าวเลยไปว่าอยู่ในฐานะต่างพระเนตรพระกรรณ
ก็ยังได้อยู่
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คนที่อยู่ในฐานะต่างหูต่างตาเช่นนี้ ในครั้งเก่าก่อนเขามีหลักสูตรการฝึกหัดอบรม และเลือกสรรกัน
อีกโสตหนึง่ หลักสูตรทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นครัง้ ก่อนโดยท�ำนองนี้ เราจะบอกว่าเป็นหลักสูตรตามยุคตามคราวเท่านัน้
ก็อาจว่าเอาได้แต่พร้อมกับที่ยอมให้อาจว่าเอาได้นั้น ก็อยากที่จะกล่าวว่ามีอาจไม่รวมอยู่ด้วยก็ได้
เพราะตามทีเ่ คยรูม้ านัน้ การทีจ่ ะให้ใครคนใดคนหนึง่ ออกไปเป็นตางหูตา่ งตานัน้ ผูน้ นั้ จะต้องเป็นทีไ่ ว้วางใจ
เคยได้อยูใ่ กล้ชดิ เคยแสดงคุณลักษณะของผูท้ จี่ ะอยูใ่ นฐานะต่างหูตา่ งตาให้เป็นทีป่ ระจักษ์ อาตมาเคยลอง
รวม ๆ เรื่องแล้วน�ำมาพิเคราะห์ดู ถ้าคนนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะใกล้ชิดท่านผู้เป็นใหญ่หรือเป็นประมุข
ในยุคนั้น ๆ ก็มักจะพิจารณากันเป็นรายตัวไป ซึ่งถ้ามีโอกาสจะได้พูดในภายหลัง ในที่นี้ใคร่จะขอกล่าว
เฉพาะที่เป็นหลักใหญ่ ๆ สู่กันฟังตามสมควร
แต่ปางก่อน ท่านที่จะได้รับเกียรติให้ไปท�ำหน้าที่ต่างหูต่างตาของท่านผู้เป็นประมุขหรือรัฐบาลนั้น
มักจะได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาทั้ง ๓ ขั้น ที่พูดว่าทั้ง ๓ ขั้นนี้เป็นการพูดรวมไว้ ตามที่เคยสังเกตมานั้น
ส�ำหรับในขั้นที่ ๓ ส�ำเร็จกันไม่ค่อยบริบูรณ์ มีที่ส�ำเร็จบริบูรณ์น้อย จะว่าเป็นเพราะมีรายการมาก ทั้งมี
ความยากเข้าบวกด้วยก็ได้ หลักสูตรทั้ง ๓ ขั้นนั้นถ้าจะแบ่งแยกตามแบบอย่างการศึกษาในปัจจุบันนี้
ก็แบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้น เหมือนกัน คือเป็นชั้นประถม ชั้นมัธยม และชั้นอุดม ในชั้นประถมมีหลักสูตรอยู่
๒ ข้อ หรือจะเรียกเล่น ๆ เลียนตามแบบเก่าว่า ๒ เล่มสมุดไทยก็ได้ ชั้นมัธยมมีหลักสูตรอยู่ ๔ ข้อ ชั้นอุดม
มีหลักสูตรมากหน่อย คือ มีถึง ๑๐ ข้อ
ท่านผู้ที่จะได้รับเสฏฐสมมติก็ดี ท่านที่จะได้รับเกียรติให้เป็นต่างหูต่างตาก็ดี จะต้องเรียนหลักสูตร
เหล่านีใ้ ห้จบก่อน ค�ำว่าเรียนจบหลักสูตรนัน้ คือจบจริง ๆ ไม่ใช่เพียงพอดีพอร้าย เพราะการเรียนจบหลักสูตร
ในครั้งก่อนนั้น เขาเรียนจบทั้ง ๒ ด้าน ดังที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าทั้งภาคทฤษฎี ทั้งภาคปฏิบัติจึงจะ
ถื อ ว่ า เรี ย นจบจริ ง มี เรื่ อ งปรากฏเป็ น ตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ในคั ม ภี ร ์ ท างพระศาสนามากมาย พระราชา
พวกข้าราชการ พวกเศรษฐีคฤหบดี จัดส่งราชโอรสหรือลูกหลานไปศึกษาวิชาต่าง ๆ ในเมืองตักศิลา
เมื่อส�ำเร็จวิชานั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเรียนจบหรือยังไม่จบ ต้องมารู้กันแน่นอนเมื่อกลับมายังชาติภูมิ
คือจะต้องมาแสดงวิชานัน้ ให้ปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์จนเป็นทีย่ อมรับนับถือเสียก่อน จึงจะชือ่ ว่าเรียนจบแล้ว
ไม่ใช่ไปคว้าเอาดีกรีมาแล้วทางนี้ก็ฮ้อไปตามกัน หามิได้ แม้พระพุทธเจ้าของเรา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
ได้ศึกษาวิชาส�ำหรับกษัตริย์ในส�ำนักพระอาจารย์ ครั้นได้รับบอกว่าทรงศึกษาจบแล้ว สมเด็จพระราชบิดา
ตลอดถึงพระประยูรญาติยังไม่เชื่อสนิทว่าจบแท้ ดังนั้นจึงได้ประกอบพิธีประลองธนูศิลป์ขึ้น นั่นคือ
แสดงวิชาให้สมเด็จพระราชบิดาและพระประยูรญาติทรงเห็นว่าทรงศึกษามาจบจริง ๆ ไม่ใช่สักแต่ว่า
จบมาแล้ว
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