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อนุโมทนา
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรว มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จัดใหมโี ครงการจัดพิมพหนังสือเกีย่ ว
กั บ พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ใ นวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการนี้ มีเรื่อง
ราวที่อาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา
การพิมพหนังสืออันวาดวยการศึกษาตามหลักไตรสิกขาขึน้ มาเผยแพร เปน
งานสําคัญทีส่ นองวัตถุประสงคของมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพฯ ในแนวทางที่
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
 หา
เอาธรรม ซึง่ เปนหลักความจริงของธรรมชาติมาปฏิบตั ใิ หเกิดผล ในการแกปญ
ของชีวิตและสังคมที่เปนอยูในบัดนี้ และพัฒนาเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาทีถ่ กู ตองนัน้ นอกจากเปนฐานของการ
พัฒนาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยังเปนเครือ่ งนํา
ใหการพัฒนานั้นดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตที่ดีงามกาวไปในสันติสุขดวย
ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งนี้ อันนับวาเปน
การแสดงน้ําใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมฤทธิ์
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑

คํานํา
ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนที่ประจักษชัด
ทัง้ โดยการเขียนหนังสือ การปาฐกถา การบรรยายธรรม การใหความ
รูใ นรูปแบบตางๆ ของพระคุณเจาพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
นัน้ ไดรบั การยกยองและยอมรับเปนอยางยิง่ จากผูท สี่ นใจศึกษาพุทธ
ธรรมทั้งหลาย คุณคาของผลงานนั้นดูไดจากมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั้งในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระ
คุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปนคนไทยคนแรกที่ได
รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๒๐
ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรั บ เงิ น รางวั ล ที่ ไ ด รั บ มาจํานวน
๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะนั้น จนเปนแรงบัลดาลใจให
นํามาจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต)” เพื่อสืบทอดความหมายของการศึกษาเพื่อสันติภาพที่มี
ตอมนุษยชาติและสานตองานที่มีคุณคายิ่งในการเชื่อมโยงคําวา
สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความหมายแกทุกชีวิต
และสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนวทางการสงเสริม
การศึกษาเพื่อสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓
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ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเกิดกิจกรรมที่เปนไป
เพื่อสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพดังนี้
๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการทีม่ งุ
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพตามชวงจังหวะที่เกิดเหตุ
การณที่เปนปญหานาหวงใยตางๆในสังคม โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุก ตใ ชใ นการแกปญ หา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอ คิดตางๆทีเ่ ปนประโยชน และชีน้ าํ แนวทางในการ
สรางสันติภาพ และแกปญ
 หาของสังคมทีก่ าํ ลังถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหน่าํ อยางรุนแรง
๒. การวิจยั เพือ่ แสวงหามูลเหตุของปญหาทีก่ อ ใหเกิดความ
แปลกแยก ขัดแยง รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่ แนวคิดในการแก
ปญหาโดยยึดหลักของ “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียนและสังคม
โดยรวม ผลการวิจยั ทีส่ ามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูก ารแกไขได
นั้ น จะได ส ง ให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วของเพื่อ นําไปเปน ขอ มูล ในการ
พัฒนาแกปญ
 หาตอไป
๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะที่ดีที่เหมาะสมเพื่อพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมูลนิธิ เพือ่ แจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศึกษาทุกระดับและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัว่ ประเทศ
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๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกติ ทีเ่ ปนไปเพือ่ สงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพ มีผล
งานเปนที่ประจักษ ดวยกิจกรรมนี้จึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูที่ไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศึกษาเพือ่ สันติภาพ ทัง้ เพือ่ ตนเอง และเชิญชวน ชีน้ าํ ผูค น
ทัง้ หลายใหเห็นคุณคา และเดินไปในแนวทางนัน้ แมจะจัดรางวัล
การสงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานทั้งหลายเหลานั้น ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ ทาน
จึงเปน “เพชร” ทีม่ คี ณ
ุ คาในสังคม เปนพุทธบุตรทีเ่ ปนกําลังสําคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีคายิ่งอีกทานหนึ่ง การนําขอคิด
และวิถที างในการดําเนินชีวติ ของทานมาเผยแผ ก็จะเกิดประโยชน
และมีคณ
ุ คายิง่ แลว
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๐ ทางมูลนิธจิ งึ ไดรวบรวมคัดเลือก ปาฐกถา การ
บรรยายธรรมที่ไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเนื่อง
มาตัง้ แตการกอตัง้ กองทุน/มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน ๑๐ เลม เพือ่
ประโยชนทางการศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งหวังวาจะมีสวนชวย
สรางเสริมแนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ะนอมนําไปสูก ารสรางสันติสขุ ทัง้ แก
ตนเองและสังคม
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จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา ทีต่ ระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ ใน
การสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพือ่ สรางสันติภาพ จึงไดชว ย
จัดพิมพและชวยดําเนินการเผยแพร ทางมูลนิธติ อ งขอขอบคุณเปน
พิเศษในกุศลกรรมทีค่ วรแกการสรรเสริญยิง่
ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม
การศึกษาเพือ่ สันติภาพทุกทานทีไ่ ดมารวมใหขอ คิดทีเ่ ปนประโยชน
และทําใหโครงการนี้สาํ เร็จ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานที่ได
ทํางานทีไ่ มงา ยเลยนีจ้ นเปนผลสําเร็จดังทีป่ รากฏ เพราะเปนงานที่
ตองทําตอเนือ่ งยาวนาน
ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจงประสบแต
ความสุขความเจริญในธรรม ขอธรรมสวัสดีจงมีแกทา นผูส นใจใฝ
ศึกษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต สุนทรพิทัก ษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

สารบัญ
อนุโมทนา

ก

คํานํา ของ ประธานมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺ ต) ข
คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฉ

สารบัญ

ซ

การเสริมสรา งคุณ ลัก ษณะเด็ก ไทย

๑

๑. การสอนใหนักเรียน
คิดเปน และ แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค

๒

๑. กระบวนการของความคิด

๓

๒. ปจจัยที่เกื้อหนุนความคิด

๗

๓. วิธีคิด

๑๐

๔. ปฏิบตั กิ ารฝกคนใหรจู กั คิด และการสรางวัฒนธรรมแหงปญญา ๑๒
๕. เดินหนาไปเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม

๑๔

๒. เกง และ ดี อยางมีความสุข

๑๗

สี่ขอที่ตองมี

๑๙

จัดตั้ง ตองใหถึงตัวแท
เด็กเปนศูนยกลาง ไมใชเพื่อตามใจ แตเพื่อใหเขาไดทํา

๒๒
๒๖
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ฌ

พอใชหลักถูก ก็เห็นความสุขทันที
ถาการศึกษาเขาทางถูก ความสุขตองพัฒนาทันที
สุขกับของก็ดี สุขกับคนก็ตองมี

๒๙
๓๒
๓๙

๓. หลายเรื่องรอหนา ทาทายการศึกษา

๔๔

ชอบเสรี แตไมมีอิสรภาพ
เสมอภาค เพื่อเอาใหเทา หรือเพื่อใหเขากันไดดี
เกิดมาวางเปลา – ขาวสะอาด หรือขาดความรู
จัดตั้ง เพื่อใหเนื้ออยูได
แกขัดแยงขางนอก ก็เกิดขัดแยงขางใน
เปลี่ยนแนวคิดใหม แกปญหาไดทั้งหมด
ความพรอมบมได ไมตองรอใหพรอมเอง
ฝกสมาธิ อยาใหพลาดหลักใหญ
ถาเขาถึงธรรมชาติ จะไมขาดความสุข
ถาใชสมาธิเปน จะไมขาดปญญา
ถาสติดี สมาธิก็มี ปญญาก็มา

๔๔
๕๐
๕๒

๕๕
๖๒
๖๗
๗๒
๗๗
๘๐
๘๓
๘๗

ประวัติยอของผูบรรยาย

๙๐

คณะผูจัดทํา

๙๓

การเสริมสราง

คุณลักษณะเด็กไทย
คําใหสัมภาษณพิเศษครั้งหนึ่ง ของ พระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต) เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ปญหาที่สําคัญทางการศึกษาของเด็กไทย เขาชุดกันไดดีกับคําให
สัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนํามาพิมพรวม
กันไว ณ ที่นี้ ในชื่อวา “การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย” โดย
จัดแบงเปน ๓ ตอน คือ

๑. การสอนใหนักเรียนคิดเปน
๒. เกง และดี อยางมีความสุข
๓. หลายเรื่องรอหนา ทาทายการศึกษา
ดังมีถอยความตามลําดับ ตอไปนี้

-๑-

การสอนใหนักเรียน
คิดเปน และ แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค*
ÑáÒ

ขอเจริญพรอนุโมทนา ทานอาจารย รองประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษา
เพื่อสันติภาพ พรอมดวยทานผูชมผูฟงทุกทาน
เรื่องเกี่ยวกับความคิดเปนเรื่องใหญมาก โดย
เฉพาะในพุ ท ธศาสนาซึ่ ง เน น เรื่ อ งความสําคั ญ ของ
ปญญา เปนเรื่องที่มีแงมุมตองพิจารณามากมาย
วั น นี้ จ ะไม พู ด ไปกระทบเรื่ อ งของสถานการณ
ทางการศึกษาของบานเมือง ที่ทานอาจารยไดปรารภมา
ขอเขาสูหลักกันเลย
*

ความโดยสรุป จากวีดีทัศนบทสัมภาษณพิเศษ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่นําไป
ฉายในการประชุมปาฐกถาชุดการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถาบัน
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

๑. กระบวนการของความคิด
ความคิดเปนสวนสําคัญในการพัฒนาปญญา การคิดแยบคาย
ทําใหเกิดปญญา แตในกระบวนการที่จะใหเกิดความคิดนั้น ที่ผานมา
เรามักพูดกันวาเด็กมีปญหา เอาแตทองจํา ไมรูจักคิด แลวก็เลยจะให
เด็กคิดโดยไมตองจํา เรื่องนี้ตองระวัง มันอาจจะกลายเปนวิธีการแบบ
แยกสวน และอาจจะกลายเปนสุดโตง ซึ่งไมใชเปนธรรมชาติที่แทจริง
ความจํา และความรูความเขาใจ เปนองคประกอบรวมของ
ความคิด แทนที่จะแยกมันขาดออกไปจากกัน เราควรมาดูวา ในการ
พัฒนาปญญานั้น มีองคประกอบอะไรบาง และองคประกอบเหลานั้น
มีความสัมพันธ เกื้อหนุน อาศัยกันอยางไร
ถาจําอยางเดียว ก็จะเหมือนกับนกแกวนกขุนทอง หรือถาเอา
แตคิดอยางเดียว ก็จะกลายเปนความเพอฝน หรือเปนความคิดที่
เลื่อนลอย ซึ่งเปนกันมาก คือคิดเรื่อยเปอยโดยไมมีขอมูล หรือคิดโดย
ไมตั้งอยูบนฐานของความรู
เริ่มดวยความจํา การจําก็คือการเก็บรักษาขอมูล และความจําก็
คือขอมูลที่เรามีพรอมอยูกับตัว ในการจํานั้น ก็ตองรูจักจํา หรือจําให
เปน โดยรูจักเลือกสรรขอมูลที่จะจํา หรือเลือกสรรความรูที่จะบันทึก
เขาไปไวในความจํา และจัดระบบขอมูลความจําคือความรูที่เก็บไวนั้น
การคิดตองอาศัยขอมูลความรูในปจจุบันบาง ในอดีตบาง ใครมี
ความจําดี ก็มีขอมูลพรอมที่จะเอามาโยงกัน ทําใหเกิดการเชื่อมโยง
การประสาน การปรุง การสรางความรูใหม ความจํากับความคิด
สัมพันธกัน เพราะฉะนั้น ขอมูลที่เปนความจํา จึงมีความจําเปนมาก
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เพราะตองใชในการสรางความคิดใหม ถารูจักจําก็จะเปนประโยชน
มาก
การจําคูกับการจด ที่เหลือจากจําก็จด หรือจดเพื่อชวยความจํา
เราควรแบงไดวาขอไหนควรจํา ขอไหนควรจด แตถึงแมจะจดไวแลวก็
อาจจะลืมได และสวนที่จดไว เราก็ไวใจไมไดทีเดียว บางคนนึกวาไม
ตองจําก็ได เราจดไวแลว หรือบันทึกใสไวในคอมพิวเตอรแลว แตบางที
ลืมไปเลย ไมไดนึกถึง หรือไมรูวาตนมีขอมูลนั้นๆ ดวยซ้ํา เพราะฉะนั้น
บางทีขอมูลที่เก็บไวขางนอกก็ไมเกิดประโยชน และที่สําคัญอยางยิ่งก็
คือ คนที่มีขอมูลตางอยางตางเรื่องหลากหลายพรอมอยูในความจํา ถา
รูจักคิดเชื่อมโยง พอมีสถานการณเกี่ยวของ หรือเจอประสบการณใหม
ก็โยงเรื่องคิดแตกฉานออกไปไดอยางดี ในกรณีอยางนี้ ขอมูลที่จดไว
ไมอาจสนองความตองการพรอมทันทีอยางนั้น แตความคิดเชื่อมโยง
นั่นแหละจะเรียกรองขอมูลที่จดหรือที่จะคนเพิ่มตอไป
เปนอันวา ความจําที่ดี เปนประโยชนในการคิด และชวยใหเรา
คิดบนฐานของขอมูล คือคิดไมเลื่อนลอย คนที่จําไดดี ก็ไดเปรียบใน
การคิด ขอสําคัญยิ่ง ควรกําหนดวา ขอมูลอะไรมีประโยชนหรือจําเปน
สําหรับการคิด ควรตองจํา
ขอมูลบางอยางในความจํานั่นแหละเปนฐานกระตุนขึ้นมา หรือ
เจอขอมูลอื่นจากประสบการณใหมเขามากระทบ กระบวนการคิดก็
เริ่มขึ้น โดยอาจจะสนองความตองการรูหรือความใฝรู เพื่อใหรูเขาใจ
เขาถึงความจริง หรืออาจจะสนองความตองการทํา หรือความใฝสราง
สรรค เปนการคิดที่จะทํา คิดที่จะแกปญหา คิดที่จะสรางสรรค คิดจะ
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ใชประโยชน และคิดที่จะนําไปปฏิบัติใหสําเร็จ
ถึงตอนนี้ การคิดก็ครบกระบวนการ เปนการคิดที่นําไปสูการรู
เขาใจความจริง และการรูจักจัดทําใหสําเร็จหรือใชประโยชน วงกลมนี้
หมุนไป เดินหนาไป ก็เกิดการพัฒนาของปญญา
เขาไปดูภายในวงจรของการพัฒนาปญญานี้ ซึ่งเหมือนเปนวง
กลม ที่มี ๓ ชวงหรือ ๓ สวน ก็มีความจํา ที่เปนขอมูลใหแกการคิด จาก
การคิดก็ไดความรูความเขาใจ แลวความรูความเขาใจนั้นก็เปนขอมูล
ใหมที่จะเอามาคัดจัดสรร วาอันไหนควรจําหรือไมควรจํา สวนไหนจํา
สวนไหนจด และวางระบบเก็บไวเพื่อเปนขอมูลใหแกการคิด ที่จะนําไป
สูการรูเขาใจ และความรูจักเอาไปใชทําประโยชนตอไป แลวก็ไดความ
รูความเขาใจและความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมนั้นมาเปนขอมูลใหแกการจํา
ตอไป นี้คือวงกลมหรือกงลอแหงการพัฒนาปญญาดานภายในที่หมุน
ไป คือ คนก็พัฒนาไป
พรอมกันนั้นก็เกิดมีประโยชนที่เปนผลไดออกไปขางนอก คือ
ภายนอกวงลอแหงความคิดหรือวงลอแหงกระบวนการพัฒนาปญญา
นี้ ก็มผี ลผลิตของการคิด-รู- เขาใจนัน่ เอง ปรากฏออกมา ซึง่ เปนเรื่องของ
การรูจักแกปญหา สรางสรรค จัดการดําเนินการ และทําประโยชน
ตางๆ ที่เราเรียกวาเปนการพัฒนาโลกพัฒนาสังคม
รวมความวา มนุษยสรางทุกอยางขึ้นดวยความคิด ความคิด
เปนตัวการสรางโลก แยกไดเปน ๒ ดาน คือ ดานชีวิตภายในตัวเรานี้
วงลอแหงการพัฒนาปญญาก็หมุนเจริญกาวหนาไป และขางนอกก็สง
ผลิตผลของปญญาออกมา นําใหโลกเจริญกาวหนา มีอารยธรรม
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องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลายใน
กระบวนการคิดที่เปนการพัฒนาปญญานี้ จะตองแยกแยะใหชัด ถา
แยกไดชัดและปฏิบัติใหถูกตองตรงตามกระบวนการแลว ก็จะมีการคิด
ที่มีความหมาย และกอประโยชน ไมใชเปนการคิดที่เฉิดฉาย แตไมมี
จุดหมาย กลายเปนการคิดที่ฟุงซานและเลื่อนลอย
เวลานี้ตองระวัง เพราะชอบเนนกันบอยเหลือเกินวา ใหเด็ก
แสดงความคิดเห็น ถามองกันแคบๆ อยางนี้ ระวังเถิด เด็กไทยจะแสดง
ความคิดเห็นกันงายๆ กลาแสดงออกไว แตอาจจะไมไดสาระ
สมัยกอนโนน เด็กไทยไมกลาแสดงออก ไมเฉพาะเรื่องความคิด
เห็น แตไมวาในเรื่องอะไรทั้งนั้น เชนเรื่องทางเพศ แตเดี๋ยวนี้เปนอยาง
ไร ทําทาจะไปไกลกวาฝรั่งดวยซ้ํา
เด็กไทยนี่ไวนักในเรื่องการปรับตัว ไมใชเฉพาะเด็กไทยหรอก
คนไทยทั่วไปนี่แหละ แตไหนแตไรมาแลว เกงนักในเรื่องการรับอะไร
ใหมๆ และเปนนักปรับตัว วัฒนธรรมอะไรนาตื่นเตนจากขางนอก
คนไทยรับไดฉับไว อะไรที่แตกอนไมเคยเห็นไมเคยเปน เดี๋ยวเดียว
คนไทยล้ําหนาไปแลว ฝรั่งไมทัน เรื่องการแสดงความคิดเห็นก็
เหมือนกัน ตอไปก็จะชอบจะกลาแสดงความคิดเห็นล้ําหนาฝรั่ง แต
ขอสําคัญอยูที่วาจะเปนความคิดเห็นที่มีสาระหรือเปลา
ถาไมรูจักปฏิบัติใหถูกตองตามกระบวนการของการคิด การ
ชอบหรือกลาแสดงความคิดเห็น อาจเกิดผลเสียมากกวาผลได คือจะ
ออกมาในลักษณะที่วา ชอบใหความเห็น แตไมหาความรู และมีแต
ความคิดเห็นที่ไมตั้งอยูบนฐานของความรู
ถาขาดข อมู ล ไมมีความรูเ ป นฐาน และขาดความจริงใจที่
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ตองการความจริง ความรูสึกก็จะเขามานํากระบวนการคิด แลวก็คิดไป
ตามความรูสึก ที่ชอบใจ และไมชอบใจ เปนตน เลยกลายเปนทาสของ
อารมณ หรือเปนความคิดที่รับใชตัณหา มานะ ทิฏฐิ
เพราะฉะนั้น จึงตองระวังในเรื่องกระบวนการคิดนี้ อยาใหเปน
กิจกรรมแยกสวน แลวก็กลายเปนสุดโตง ที่จบลงโดยเปนเพียงความ
คิดที่ดูมีสีสัน แตเพอฝน เพิ่มปญหา หรือไมก็เลื่อนลอย

๒. ปจจัยที่เกื้อหนุนความคิด
ที่พูดกันวา “เด็กไทยไมรูจักคิด” นั้น หมายความวาอยางไร ไมรู
จักคิด หรือคิดไมเปน ก็คือ คิดบางเหมือนกัน แตคิดออกนอกลูนอก
ทาง คิดฟุงซาน คิดเพอฝน คิดเลื่อนลอย แลวบางทีก็พวงมาดวย
ความรูสึกเหงาหงอย ทุกขระทม ตรมใจ อยางนี้ทางพระเรียกวาคิด
ปรุงแตง เรียกแบบภาษาชาวบานวา คิดอยางเปนทาสของอารมณ
ซึ่งไมไดประโยชนอะไร มีแตทําใหเกิดความทุกข
ถาคิดเปน ก็ตรงขามกับที่วามานั้น แมแตในเรื่องความทุกข
แทนที่จะคิดแลวเกิดทุกขหรือคิดกอทุกข ถาแมเจอทุกข คนที่รูจักคิด
แทนที่จะมัวเปนทุกข ก็เอาประโยชนจากความทุกขได คือ แทนที่จะ
ปลอยใหทุกขมันทับตัวครอบงําใจเรา เราก็ พลิกเอาทุกขนั้นขึ้นมาเปน
ตัวกระตุนใจ ใหมีกําลังลุกขึ้นมาตอสูแกไขปญหา เอาปญหาของทุกข
มาเปนแบบฝกหัดของปญญา เมื่อทําแบบฝกหัด ก็เขาสูกระบวนการ
ของความคิด เปนการฝกตัวดวยการทําแบบฝกหัด ซึ่งเปนการ
พัฒนาปญญา คิดอยางนี้เรียกวา คิดเปน
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มาดูวิธีปฏิบัติกันตอไป ในเรื่องนี้ ควรทําความเขาใจกันกอน ที่
วาเด็กไทยไมรูจักคิดนั้น คือไมคิดในทางที่จะเปนประโยชน หรือคิด
แลวกลับเกิดโทษ การไมคิดของเด็กไทยเปนเพราะ
๑. ไมอยากคิด
๒. ไมตองคิด
๓. ไมเคยคิด
ทั้งนี้ เกิดจากการขาดปจจัยสําคัญ ๒ ดาน คือ ปจจัยภายใน
และ ปจจัยภายนอก
• ปจจัยภายใน คือ ความใฝรู ใฝทํา หรือ อยากรู อยากทํา
ความใฝทํา หรือใฝสรางสรรค เปนตัวบีบหรือเรียกรองใหเกิดความใฝรู
ดวย เพราะเมื่ออยากจะทํา ก็เปนเหตุใหตองหาทางที่จะทํา คือตองรูวา
จะทําไดอยางไร ก็ทําใหอยากรูและตองหาขอมูลความรู แลวก็เอาขอ
มูลความรูนั้นมาเขากระบวนการคิด ใหรูเขาใจที่จะจัดทําใหสําเร็จ ถา
มีความใฝทําใฝสรางสรรค ก็จะเรียกรองหรือเปนเงือ่ นไขใหเกิดความ
ใฝรแู ละใฝคดิ เด็กไทยขาดความใฝรใู ฝทาํ ทีเ่ รียกวา ฉันทะ ซึง่ เปนปจจัย
ภายในนี้ เมือ่ ไมอยากรู ไมอยากทํา ก็ “ไมอยากคิด” ไปดวย
• ปจจัยภายนอก คือ สภาพแวดลอม
- สถานการณบางอยาง เชน ภัยอันตราย และสภาพการ
ดําเนินชีวิตที่บีบรัดตางๆ เชน มีการแขงขันมาก จะบังคับคนใหตองคิด
หาทางออกหรือ หาความรูเพื่ อเอามาคิดแกปญหา ถาตองประสบ
สถานการณเชนนั้นอยูตอเนื่องตลอดเวลา หรืออยูในสภาพชีวิตแบบ
นั้นเปนประจํา ก็จะเกิดเปนนิสัยในการใฝรู แสวงปญญา และคิดทํา
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๙

การตางๆ แตตรงขาม คนในสังคมที่มีแตความสุขสบาย ไมตองผจญ
ภัยอันตราย ไมตองเผชิญสภาพชีวิตที่บีบคั้น ก็ไมมีเหตุใหตองดิ้นรน
คิดหาทางแกไขปญหา ไมตองขวนขวายหาความรู แตจะมีความโนม
เอียงไปในทางที่จะหาความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ติดในความสุข
สบาย ตลอดจนลุมหลงมัวเมา ไมพัฒนาการคิดและไมเกิดวิถีชีวิต
แหงการแสวงปญญา นี้ก็คือการที่ “ไมตองคิด”
เรือ่ งอาจจะซับซอนยิง่ กวานัน้ อีก คือ บางที ทัง้ ทีอ่ ยูใ นสถานการณ
บีบคั้น หรือมีภัยอันตราย แตถาภาวะบีบคั้นหรือภัยอันตรายนั้น ไม
โจงแจง หรือไมจวนแจกระชั้นตัวนัก ถามีสิ่งบําเรอลอเราใหเพลิน เชน
ในสั ง คมกําลั ง พั ฒ นา ที่ ติ ด เพลิ น เหยื่ อ ล อ จากสั ง คมอื่ น ที่ ห าผล
ประโยชนในทางธุรกิจ เปนตน ถึงแมจะมีภัย แตยังไมเห็นชัดออกมา
คนก็ยังมัวแตสนุกสนาน มัวเมาเพลิดเพลิน ก็จะไมคิดแกไข ทั้งที่มีภัย
และมีเรื่องตองคิด ก็ไมดิ้นรนหาทางออก เพราะมัวแตหาความสนุก
สนาน อยางนี้เรียกวา มีภัยแตมัวเพลิน พวกนี้ก็รวมอยูในประเภทที่วา
“ไมตองคิด” แตจะตองลําบากมาก เพราะจะตองรอจนถึงขั้นที่เกิดมี
ภัยพิบตั ิรุนแรง จะอยูไมไดแลว ถึงจะมาเริ่มคิดเริ่มทํา เริ่มหาความรู
ซึ่งมีความเปนไปไดมากที่จะคิดไมทัน
- สืบเนื่องจากขอกอน คือ เมื่อไมเจอสถานการณที่เปนภัย
อันตราย ไมมีสภาพชีวิตที่เรงรัดบีบคั้น ที่จะทําใหตองแสวงความรูและ
คิดแกปญหา ก็ไมคุนเคยกับการคิด ไมเคยแสวงหาความรู เมื่อเวลา
ผานไป ก็กลายเปนความเคยชิน กลายเปนวิถีชีวิตที่ไมชอบคิดไมชอบ
หาความรูอะไรๆ ทั้งนั้น เปนวัฒนธรรมที่อยูเรื่อยเฉื่อย ไมเคยชินกับ
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การคิดและการหาความรู เขาในขอที่วา “ไมเคยคิด”
นี่เปนเรื่องของทุนทางสังคม จะตองตระหนักไววา ถาเราไมมี
วัฒนธรรมในการคิด ไมไดฝกการคิดและการหาความรูกันมาใน
ครอบครัวตั้งแตเด็ก เมื่อมาเขาโรงเรียน เด็กก็จะไมมีนิสัยในการคิด
เจออะไรก็ไมอยากคิด และไมสนใจใฝหาความรู จะตองหาทางแก
ปญหาโดยพัฒนาคนใหถูกจุดถูกแง ใหตรงกับเหตุปจจัยของชีวิตและ
สังคมนั้น

๓. วิธีคิด
ถาคนตองคิด หรืออยากคิด เคยชินกับการคิด เปนคนชางคิด
แลว เขาก็จะคิดอยูเรื่อย แตคิดอยางไรจึงจะถูกทางและไดผล ก็ตอง
เรียกหาวิธีคิด เราจึงควรมีวิธีการคิดที่ดีไวให ในพระพุทธศาสนานั้น
ทานสอนวิธีคิดไวมากมาย เราก็เอาวิธีเหลานี้มาสนองให
วิธีคิดที่แสดงไวในพระพุทธศาสนา ตามหลักโยนิโสมนสิการ
นั้น ไดเคยนําเสนอไว โดยสรุปเปน ๑๐ วิธี คือ
๑. การคิดวิเคราะห หรือแยกแยะองคประกอบ
๒. การคิดสืบสาวเหตุปจจัย
๓. การคิ ด ด ว ยความรู ส ามั ญ ลั ก ษณะตามกฎธรรมชาติ
(ลักษณะที่ไมคงที่ ไมคงอยูในสภาพเดิม และสภาพที่ปรากฎตัวตาม
เหตุปจจัย เรียกวา อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา)
๔. การคิดแบบแกปญหาตามแนวอริยสัจ ๔
๕. การคิดแบบโยงหลักการสูจุดหมาย
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๖. การคิดแบบใหเห็นครบทั้งสวนดี สวนเสีย และภาวะปลอด
พนจากบวกลบ
๗. การคิดแบบรูทันคุณคาแท-คุณคาเทียม
๘. การคิดแบบเรากุศล
๙. การคิดแบบอยูกับปจจุบัน หรือมีปจจุบันเปนศูนยกลาง
๑๐. การคิดแบบวิภัชชวาท คือจําแนกแยกแยะใหเห็นความจริง
ครบทุกแงดานตามที่มันเปน
วิธีคิดที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ ทั้งหมดนี้ มีลักษณะทั่วไปที่
สําคัญ ๔ ประการ คือ
๑. คิดใหเห็นทะลุตลอดลงไปถึงตนตอรากเหงา
๒. คิดมีขั้นตอนเปนลําดับ
๓. คิดถูกวิธี
๔. คิดใหเกิดผล
วาโดยความมุงหมายคราวๆ วิธีคิดเหลานี้ แยกเปน ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ คิดใหเกิดความรูความเขาใจ ใหเขาถึงความจริง ให
รูเทาทัน ใหรูตามที่มันเปน
แบบที่ ๒ คิดใหเกิดประโยชน คิดทําใหสําเร็จ หรือคิดใหเกิด
ผลดี เชนวา จะเอาไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร จะแกปญหาอยาง
ไร จะเอาประโยชนจากสถานการณไมวารายหรือดีใหไดอยางไร เชน
การรูจักปฏิบัติตอเทคโนโลยีตางๆ การมองพลิกสถานการณที่รายให
เห็นแงที่ดีหรือทางที่จะทําใหเกิดผลดี การเอาประโยชนจากปญหาและ
ความทุกข เปนตน
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๔. ปฏิบตั กิ ารฝกคนใหรจู กั คิด และการสรางวัฒนธรรม
แหงปญญา
ในการฝกคนใหคิดเปนนั้น วาโดยทั่วไป ตองใชวิธีเอาปจจัยภาย
นอกมาโยงเขากับปจจัยภายใน โดยในขั้นพื้นฐานก็คือ ปจจัยภายนอก
เชน พอแม ครูอาจารย ตั้งคําถาม และนําเสนอทางเลือกของความคิด
ในสถานการณตางๆ เพื่อกระตุน ชักนํา และฝกใหเกิดปจจัยภายในคือ
โยนิโสมนสิการนั้นขึ้นมา
ที่สําคัญมากในระยะยาว คือ สรางวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนการคิด
ขึ้นมา พูดในวงกวางก็คือ ตองพยายามทําใหเกิดวัฒนธรรมแสวง
ปญญาขึ้นมาใหได ซึ่งเปนเรื่องใหญมาก เริ่มตั้งแตในครอบครัว ตองมี
การเลี้ยงดูฝกอบรมใหเด็กมีความสนใจใฝหาความรู และมีนิสัยใน
การคิดตามกระบวนการพัฒนาปญญาอยางถูกตอง ถาทําอยางนี้ได
ตั้งแตในครอบครัว การแสวงปญญาและการพัฒนาปญญาก็จะเกิด
เปนวัฒนธรรมขึ้นมาไดแน
เปนอันวา เราจะตองสรางวัฒนธรรมแสวงปญญาขึ้นมาตั้งแต
ในครอบครัว ดวยการเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตอง โดยมีจุดสําคัญที่จะเนน
ในการฝกความคิด ขอจับเอาจุดงายๆ ที่ไมซับซอน ดังนี้
๑) การกินอยู หรือการบริโภคในครอบครัว โดยฝกการกินเสพ
ดวยปญญา ที่จะทําใหเกิดความพอดี แคที่จะเปนประโยชน ไมเลยเถิด
ไปเปนกอโทษ
๒) การรับขาวสารขอมูลทุกชนิด
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๑๓

๓) การรูท นั สถานการณทมี่ อี ยูร อบตัว และความเปนไปในโลก
เมื่อเด็กอยูกับความเปนจริง และเราใหเขารับรูขาวสารความ
เปนไปในสังคมตามสถานการณ โดยที่เรานําเสนอแงมองที่จะใหเกิด
ความรูเขาใจความจริง และการมีทาทีที่เกื้อกูล ตลอดจนจับแงที่เปน
ประโยชนได เด็กก็จะเกิดมีความคิด โดยเปนการคิดบนฐานของขอมูล
ความเปนจริง
เด็กของเราไดแตบริโภคขาวสาร โดยมักเปนแคผูถูกกระทํา ที่ถูก
ปลุกเราใหตื่นเตนกับเหตุการณ หรือหลงไปตามเรื่อง โดยมิใชเปนผู
ศึกษาขาวสาร จับสาระไมได ไมรูทันวาสังคมเปนอยางไร มีอะไรเกิด
ขึ้นก็ไมมีความเขาใจ เลือกขอมูลก็ไมเปน จึงเกิดปญหาขึ้นมา แตถา
เด็กรูจักศึกษาขาวสาร ก็จะเปนผูกระทําตอขาวสารได เชน รูทันวา
สถานการณไหนดีหรือราย เรื่องไหนสําคัญควรสังเกต เหตุการณไหน
เปนสวนที่เราจะตองใสใจ อันไหนเปนสวนแวดลอม เปนตัวประกอบที่
ไมจําเปน เปนตน รูจักขอมูลสําคัญที่ควรเลือกสรร รูทันวาอันไหน
เปนขอมูลขยะที่จะพึงทิ้งไป ถาเริ่มแคนี้ได ก็จะเปนการสรางวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาขึ้นมา เปนวัฒนธรรมในการคิดอยางสราง
สรรค
วันนี้ ขอเนนเรื่องการฝกในแงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตั้งแต
การเลี้ยงดูในบาน ใหพอแมฝกลูกในการรูจักคิด ถาลงมือทํากัน ไม
นานก็จะเกิดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา แลวสังคมก็จะเจริญกาว
หนา เปนการเติมเต็มสวนดีใหแกสังคมของตนเองที่มีปญหา
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๕. เดินหนาไปเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม
ในเรื่องนี้ ไดพูดย้ําบอยๆ วา สังคมไทยมีทั้งแงดีและแงราย ใน
แงดีนั้น สังคมของเราไดพัฒนามาดีในเรื่องของวัฒนธรรมทางจิตใจ
หรือพูดงายๆ คือ วัฒนธรรมแหงเมตตา ดังเปนที่รูกันวา คนไทยนี้ดี
ดานวัฒนธรรมทางเมตตา เชน ยิ้มแยมแจมใส มีน้ําใจอยางสูง ซึ่งควร
ตองรักษาไว แตเวลานี้นาเสียดายวา แมแตวัฒนธรรมแหงเมตตาที่ตัว
มีเรื่อยมา ก็กําลังจะเสื่อมลง คนไทยมีความโหดรายมากขึ้น แมแตใน
ครอบครัวก็มีการทํารายกันมากขึ้น ถึงกับฆากัน ฉะนั้น จะตองตื่นขึ้น
มาและสงวนรักษาอนุรักษวัฒนธรรมทางจิตใจ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ทางเมตตานั้นไว
สวนวัฒนธรรมอีกดานหนึ่งที่ขาด คือ การแสวงปญญา ทั้งๆ ที่รู
กันอยูวา พระพุทธศาสนาเนนที่ปญญา ทานใหเอาจิตใจเปนฐาน แลว
กาวขึ้นสูปญญา
เรื่องนี้ตองย้ําบอยๆ หลักก็มีอยูอยางชัดเจนวา คนเปนพระพุทธ
เจาไดดวยโพธิ คือดวยปญญา พระพุทธเจาตรัสรู ก็คือพัฒนาปญญา
จนเปนโพธิ จึงตรัสรูได ถาเราไมพัฒนาปญญา ก็เปนพระพุทธเจาไมได
ถึงจะพัฒนาจิตใจใหดีใหสูงอยางไร อยางดีที่สุดก็เปนพระพรหม หลัก
มีอยูวา พระพรหม คือ ทานผูมีจิตใจดีงามสมบูรณที่สุด โดยมีเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนพรหมวิหาร ๔ เมื่อไดพัฒนาคุณธรรมสี่ขอนี้
ก็เรียกวาเปนพระพรหม
คนไทยพัฒนาจิตใจมาดี จนไดเปนพระพรหมแลว แตตอนนี้จะ
ไมยอมแมแตจะเปนพระพรหม เพราะวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่มีเมตตา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

กรุณา เปนตน ก็กําลังเสื่อมลงไป ถาไมรูจักรักษาไวใหดี ก็จะสูญเสีย
ความเปนพระพรหมไปดวย แมแตดีที่ตัวมีอยูแลว ก็จะหมดสิ้นไป จึง
ตองเนนวา จะตองรักษาวัฒนธรรมน้ําใจ ที่ทําใหเปนพรหมนั้นไวใหได
แทจริงนั้น แมแตที่ไดพัฒนามาเปนพระพรหมแลว ก็ยังไมพอ
เราจะหยุดแคนี้ไมได เราตองดูวา เมืองไทยเราเทาที่ไดกาวหนามาใน
พระพุทธศาสนานี้ ยังไมถึงเปาหมาย ถาเปนอยางที่พูดมานั้น เราก็ได
แคเปนพระพรหมเทานั้นเอง คือ ไดวัฒนธรรมแหงเมตตา ซึ่งเปนวัฒน
ธรรมทางจิตใจอยางสูง แตเรายังจะตองกาวตอไปอีก คือ จะตองกาว
ไปเปนสังคมพุทธ มิใชหยุดแคเปนพรหม ตองเปนสังคมที่สมบูรณทาง
ปญญา ไมใชแควาดีงามทางจิตใจ
วัฒนธรรมพุทธที่แท คือ วัฒนธรรมแหงการแสวงหาปญญา
เมื่อเรามีปญญาดี มีความรูที่ชัดเจน มีพลังแหงปญญาที่เขมแข็ง ก็จะ
สามารถแกไขปญหาตางๆ ทั้งรูเทาทันโลกและจะนําโลกได ตองถึงขั้น
นั้น และเมื่อนั้นแหละจึงจะสามารถเปนพุทธได
คนมิใชเปนพุทธเพียงดวยดวยจิตใจ แตเปนไดดวยปญญา แต
ทั้งนี้ก็ตองมีจิตใจที่ดีเปนฐานดวย เพราะฉะนั้น จึงบอกวา “จงเดินหนา
ไปเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม”
เดี๋ยวนี้ สังคมของเรามาไดเปนพรหมแลว ตองรักษาความเปน
พรหมที่มีจิตใจดีงามนั้นไวใหได แตพรอมกันนี้ ในเมื่อเรายังไมไดขึ้นถึง
ความเปนพุทธ เราก็ตองเดินหนาตอไป ตองขอวา เราจะตองเนนย้ํา
การสรางวัฒนธรรมแหงความรูจักคิด คือสรางวัฒนธรรมแหงปญญา
ขึ้นมาใหได แลวคนไทยจะเดินหนาตอไปสูความเปนพุทธ ไมหยุดแค
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เปนพรหม
ขอทุ ก ท านจงมีความเจริญงอกงามในชีวิต และสามารถทํา
ประโยชนสุขใหเกิดแกชีวิต ครอบครัว สังคม และโลกทั้งหมด เพื่อให
อยูกันดวยความรมเย็น มีสันติสุขยั่งยืนนานสืบไป

-๒-

เกง และ ดี อยางมีความสุข*
Ñ

Ò

ที่ทานอาจารยปรารภถึงเรื่องเด็กเยาวชนยุคนี้ วาวิถีชีวิตจะไม
คอยเปนพุทธอะไรนี่ อาตมภาพวามันก็เปนเรื่องที่สืบเนื่องมานาน ที่
จริงนั้น กวาจะมาถึงยุคของเรานี้ วิถีพุทธที่เราไดรับมาก็อยูในสภาพที่
เหมือนกับขวดที่ขางในเนื้อไมมี เหลือแตขวด หมายความวา เหลือ
เพียงรูปแบบ เนื้อในอาจจะกลายไปแลว
อยางไรก็ตาม ถามองในแงดี เมื่อขวดคือรูปแบบยังอยู ก็ยังดีที่
ขวดยังอยู เพราะยังมีโอกาสที่จะเอาเนื้อกลับมาใสใหม ดีกวาขวดหมด
ไป สําคัญแตวาตอนนี้ ในขวดนั้น นอกจากวาเนื้อในไดหายไปเกือบ
หมดแลว ยังมีเนื้ออื่นแปลกปลอมเขามาปนเยอะแยะ หรือเขามาแทน
ที่เสียอีก อันนี้แหละที่มันทําใหวิถีพุทธหายไป
แลวยิ่งกวานั้นอีกก็คือ ตอนนี้ นอกจากเนื้อหายไปแทบหมดหรือ
หายไปมากแลว คนของเราก็ชักไปชอบขวดอื่นอีกดวย ก็เลยมีปญหา
*

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหสัมภาษณแกคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง “การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทยดวยนวัตกรรมแนวพุทธ” ณ วัดญาณเวศกวัน
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
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ซอนขึ้นมาวา คนพวกเรานี้เอง ไปเห็นภาชนะอื่นที่สวยกวา แมแตขวด
เดิมที่ตัวมีอยู ก็อยากจะทิ้งเสียแลว จึงยิ่งไปกันใหญ
แลวอีกอยางหนึ่ง แมแตตัวขวดเอง คือรูปแบบ เราก็ตองรูจัก
ปรับบางเหมือนกัน แตขอสําคัญก็อยูที่วา ทําอยางไรจะใหเนื้อหาสาระ
ที่มีอยู หรือที่เอากลับมาใสนั้น เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมไดจริง
ทีนี้ ทีท่ า นอาจารยและคณะนักวิจยั มาวันนี้ ตามทีม่ หี นังสือแจงมา
และทานอาจารย ดร.นิเชต ก็สงคําถามมาเยอะเลย วันนี้ อาตมภาพคง
ตอบไมไหว และก็ไมมีความรูจะตอบดวย คิดวาคงจะตอบเปนแบบขอ
คิดขอสังเกตมากกวา วาจะดําเนินการไปในลักษณะไหนดี จะคุยกันไป
ดีไหม
เริ่มตนแตขอแรก ทานอาจารยบอกวา คุณลักษณะหรือคุณ
สมบัติของเด็กไทยในอนาคตควรจะเปนอยางไร แคขอนี้ก็ใชเวลา
นานทีเดียว ที่วาจะคุยกันแบบเปนขอคิดขอสังเกตนั้น ไหนๆ มาเจอ
เรื่องนี้เปนขอแรกแลว ก็ขอพูดสักนิดหนอย คือไมไดตั้งใจจะเอาเปน
เรื่องใหญ

สี่ขอที่ตองมี
ที่วาคุณสมบัติของเด็กไทยนั้น เด็กไทยก็เปนมนุษยนั่นแหละ ที
นี้ ความเปนมนุษยก็มองได ๒ อยาง คือ มองระยะยาว กับมองระยะ
สั้น ระยะยาวก็คือความเปนมนุษยที่ยืนตัวอยูในฐานะที่ไมวาจะอยูใน
ยุคไหนๆ ก็เปนมนุษย แลวมนุษยที่ดี ที่มีคุณสมบัติซึ่งเรียกไดวายืนตัว
นั้นเปนอยางไร นี่แบบหนึ่ง สวนระยะสั้นก็คือ มนุษยที่อยูในกาลเทศะ
ตางๆ กัน ในยุคสมัย และในสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงแตกตางกันไป
ซึ่งมีปญหาเฉพาะของยุคสมัยไมเหมือนกัน อยางเด็กสมัยนี้ก็มีปญหา
พิเศษของเขาที่ตางจากสมัยอื่น และเด็กไทยสมัยนี้ก็มีปญหาพิเศษ
ของเขาที่ตางจากเด็กที่อื่นในสมัยนี้ดวยกัน เขาจึงควรจะมีคุณสมบัติ
พิเศษที่เหมาะสมกับสถานการณในยุคสมัยนี้
สวนที่เราพูดถึงอนาคตนั้น ก็คงมุงในแงที่วา เมื่อเรามองดูความ
เจริญกาวหนาของโลก เฉพาะอยางยิง่ ในทางเทคโนโลยี เราจะเตรียมเด็ก
ไวใหรบั มือกับสภาพแวดลอม และความเจริญของยุคสมัยไดอยางไร จะ
ใหเด็กมีคุณสมบัติพรอมที่จะอยูในสภาพแวดลอม และมีชีวิตในสังคม
แบบนั้นอยางดีที่สุดไดอยางไร
เปนอันวา แยกเปน ๒ แบบ คือ คุณสมบัติยืนตัวของความเปน
มนุษย และคุณสมบัติเฉพาะยุคสมัย เปนระยะสั้น กับระยะยาว ทีนี้ ก็
จะพูดโดยเอาสองอยางนี้มากลืนๆ กันไป แบบพูดสั้นๆ และจะพูดให
นอยๆ เอาแค ๔ ขอ คือ
๑. เขาถึงธรรมชาติ นี้เปนขอสําคัญ ที่วาเขาถึงธรรมชาตินั้น
รวมไปถึ ง การรู จั ก ปฏิ บั ติ ต อ วั ต ถุ ส ร า งสรรค ข องมนุ ษ ย ตลอดจน
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เทคโนโลยีดวย ในแงที่โยงกับธรรมชาติ โดยไมใหเกิดความแปลกแยก
ไมขัดแยง แตใหสํานึกตระหนักถึงกัน ใหเกื้อกูลหนุนกัน
ขอนี้เปนเรื่องที่ยากมาก มันไมใชเปนปญหาของเด็ก หรือของ
บุคคลเทานั้นหรอก แตเปนปญหาของทั้งโลก ของอารยธรรมทั้งหมด
ในขณะนี้ เ ลย ว า ทําอย า งไรคนจะใช วั ต ถุ ส ร า งสรรค โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี โดยไมแปลกแยกกับธรรมชาติ แลวยิ่งกวานั้น ยังสวนทาง
กับสภาพขณะนี้อีกดวย เพราะเวลานี้มนุษยไดแปลกแยกไปมากแลว
ดังที่พยายามแกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืนกันอยู ก็ไปไมถึงไหน การ
ที่จะใหคนกลับมาหนุนเกื้อกูลกันกับธรรมชาตินั้น เปนปญหาที่หนัก
แสนยากยิ่ง จะตองพัฒนาใหคนเขาถึงความจริงของธรรมชาติ และมี
ความสุขไดในทามกลางธรรมชาติ
๒. ไมขาดไมตรี คืออยูรวมกับผูอื่นไดดี มีความพรอมที่จะอยู
รวมอยางสรางสรรคสังคม ขอนี้ก็เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องของสังคม
มนุษยซึ่งเปนสิ่งแวดลอมใกลตัว ซึ่งโยงตอออกไปประสานกับขอ ๑
ดวย รวมเปนสิง่ แวดลอม ๒ ชัน้ ๒ ดาน คือ สิง่ แวดลอมดานเพือ่ นมนุษย
และ สิ่งแวดลอมดานธรรมชาติ รวมถึงโลกแหงวัตถุทั้งหมด
เวลานี้ มนุษยเอาแตตัวมากขึ้น มุงหมายแตจะสนองความ
อยากความตองการของตัว ไมตองพูดถึงการที่จะอยูรวมกันดวยดี ที่จะ
เกื้อกูลกัน และรวมกันสรางสรรคสังคม แมแตจิตสํานึกทางสังคมก็
แทบจะไมมีเลย เวลานี้ ไดยินบนกันนักวา เด็กสมัยนี้ไมมีจิตสํานึกทาง
สังคม คิดแตจะหาความสุขสวนตัว เมื่อเจริญเติบโตขึ้นไป ก็มุงแตจะ
หาความสําเร็จสวนตัว หาผลประโยชนใหแกตัว มัวเมากับความสุข

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

จากการกินเสพบริโภค ไดแตขัดแยงแยงชิงกัน แลวทั้งกินเสพ ก็ตาม
แยงชิงกันก็ตาม ก็ไปทําลายลางผลาญวัตถุ และลงทายก็คือกอความ
วิบัติแกธรรมชาติ จะตองเปลี่ยนแปลงใหมีการพัฒนาในทางที่จะอยู
รวมกันอยางสรางสรรคและเกื้อกูล
๓. มีจิตตั้งมั่น คือมีจิตใจเขมแข็ง มีพื้นฐานจิตใจที่มุงมั่นจะ
พัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามขึ้นไปจนเต็มสุดศักยภาพแหงความ
เปนมนุษยของตน อันนีก้ เ็ ปนเรือ่ งสําคัญ ถาคนมีความมุง มัน่ จะทําชีวิต
ของตั ว ให ดี ที่ สุ ด ใหเ ต็ ม ศัก ยภาพ ก็จ ะไมป ระมาท จะไมห ลงใหล
เพลิดเพลินเตลิดไปกับสิง่ ภายนอกทีม่ าลอเราชักจูง แตเวลานีเ้ ด็กมักจะ
ลืมไปเลย ไมนกึ ถึงการพัฒนาชีวติ ของตน นึกตืน้ ๆ อยูแ คสงิ่ เสพบริโภค
เทานัน้ และนึกถึงความสุข ก็มองแคความสุขจากการเสพบริโภค
จะตองตระหนักวา ในการพัฒนาศักยภาพนั้น ศักยภาพหมาย
ถึงการที่จะเจริญงอกงามขึ้นในทุกดานที่ความเปนมนุษยจะมีให การ
พัฒนาศักยภาพนี้ จึงหมายถึงพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข
ดวย คนที่มีจิตใจเขมแข็ง มั่นในจุดหมาย จิตใจก็มีคุณสมบัตติ า งๆ
พรอมมากขึ้น ก็จะเขาถึงความสุขที่สูงขึ้นลึกซึ้งขึ้นดวย
 ญาพาชีวติ ถึงจุดหมาย คือมีปญ
 ญาทีส่ ามารถแกปญ
 หา
๔. ใชปญ
ได และนําทางพาชีวติ ไปใหถงึ จุดหมาย คุณสมบัตทิ วี่ า มาหมดทัง้ ๓ ขอ
ตนนัน้ จะสัมฤทธิไ์ ดกด็ ว ยมีปญ
 ญาเปนหลักประกัน ถาไมมีปญญา ทุก
อยางก็เลือนราง เพราะฉะนั้น ขอทายนี้ถือวาครอบคลุม คือทําใหทุก
อยางที่วามานั้นบรรลุผลสําเร็จ
คิดวา ๔ ขอนี่แหละเปนคุณสมบัติสําคัญ ตอนนี้ถาเราเอาคุณ

๒๒

การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย

สมบัติ ๔ ขอนี่มาตั้งเปนจุดหมายในการพัฒนาคน เราก็จะมองเห็น
ปญหาของสังคม โดยเฉพาะปญหาของเด็กและเยาวชนที่มีมากมาย
ดูงายๆ ในขอปญญา เวลานี้ เราแทบไมมีวัฒนธรรมทางปญญา
มีแตวัฒนธรรมในการเสพบริโภค แมแตวัฒนธรรมเกาที่มีสืบมา คือ
วัฒนธรรมทางจิตใจ เชนที่บอกวา คนไทยเปนคนมีน้ําใจ ก็คอยๆ เลือน
รางหายไป สวนวัฒนธรรมทางปญญานั้น ในทรรศนะของอาตมาเห็น
วา คนไทยเราคอนขางออนอยูแลว หรือเราไมไดใชประโยชนจากคํา
สอนของพระพุทธศาสนาในดานปญญา เวลานี้ เราขาดวัฒนธรรมทาง
ปญญา เริ่มตั้งแตขาดความใฝแสวงปญญา ไมมีความใฝรู การคนควา
หาความรูอะไรไมคอยมี แลววัฒนธรรมทางปญญาที่แดนตะวันตกตน
แหลงอารยธรรมปจจุบันเขามีอยู เราก็มัวเพลินรับแตของอื่น ไมรับเอา
วัฒนธรรมทางปญญาของเขามา ก็เลยกลายเปนวา เรายิ่งเสื่อมทรุด
ลงไป คือมีความบกพรองขาดแคลนมากขึ้น ทุนดีที่มีติดตัวมา ก็ไม
รักษาไว ทางที่ยังตองกาวตอไป ก็ไมเดินหนา เลยเสียทั้งสองขาง
เมื่อขาดวัฒนธรรมทางปญญาแลว ขออื่นๆ ก็แทบจะไมมีไป
ดวย ดังจะเห็นไดอยางที่พูดเมื่อกี้วา เราประสบปญหาในทุกขอ

จัดตั้ง ตองใหถึงตัวแท
ตอนนี้ ขอตั้งขอสังเกตไวกอนอยางหนึ่ง คือ ในเรื่องการศึกษานี้
เรานาจะตองแยกใหชัดระหวาง การศึกษาจัดตั้ง กับ การศึกษาที่แท
การศึกษาที่เราจัดทําดําเนินการกันอยูในระบบโรงเรียนนี่ ก็คือ
การศึกษาจัดตั้งนั่นเอง การศึกษาจัดตั้ง ก็คือไมใชตัวการศึกษาแทจริง
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หมายความวา เปนการจัดตั้งเพื่อเอื้อตอการที่จะเกิดมีการศึกษา หรือ
การจัดตั้งที่เอื้อตอการเกิดขึ้นของการศึกษา คือ เราจัดตั้งการศึกษาที่
เปนรูปแบบนี้ขึ้น เพื่อชวยใหการศึกษาที่เปนของจริงเกิดขึ้น หรือ
พัฒนาขึ้นมาในตัวเด็ก แตตัวมันเองไมใชการศึกษา
เพราะฉะนั้น ที่เราเรียกวา “การศึกษา” ที่มีโรงเรียน มีช้นั เรียน
จัดเปนระดับนั้นระดับนี้ มีกิจกรรมนั่นนี่ จึงเปนเพียงคําสมมุติที่เรียก
กันไป เปนเพียงการจัดตั้ง ไมใชเนื้อตัวที่แท อันนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตอง
เขาใจใหชัด เพราะมันจะมีความหมายโยงไปในทุกเรื่อง ใหเรามองการ
จัดชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมทั้งหลาย ในแงมุมที่ถูกตอง
อยางเชนที่เดี๋ยวนี้ชอบพูดกันวา ใหเด็กเรียนอยางสนุก ใหมี
ความสุขในการเรียน ถาเราแยกตรงนี้ได เราจะเห็นชัดวามันมีความสุข
จัดตั้ง กับความสุขที่แท ซอนกันอยู เวลานี้ ที่เราชอบเนนวาใหเรียน
อยางสนุก มีความสุขในการเรียน อะไรนี่ บางทีเราไมรูตัวหรอกวา เรา
กําลังพูดไปถึงเพียงแคความสุขจัดตั้ง ที่อยูแคเปลือกผิวเทานั้นเอง ลง
ไปไมถึงขั้นของการสรางความสุขทางการศึกษาที่แทจริงเลย
นี่ก็คือ คุณครู อาจารย เพียรพยายามจัดกิจกรรม จัดบทเรียน
อะไรตางๆ ใหนกั เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน แตมนั
เปนเพียงความสุขทีเ่ ราจัดแตงขึน้ มา ทีจ่ ริง มันเปนปจจัยภายนอกทีเ่ รา
เอามาใชปลุกเรา เพือ่ ใหเด็กสนใจเขาสูเ นือ้ หาของการเรียน แลวความสุข
แบบนี้ ถาไมสามารถทําใหเกิดผลทีแ่ ทคอื การมีความสุขไดเองในการ
เรียนขึ้นภายในตัวเด็ก ก็จะกลับเปนอันตราย แมแตถึงขั้นที่วา ความ
สุขในการเรียนของเด็กตองขึ้นตอการจัดตั้งของปจจัยภายนอกเรื่อยไป
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ซึ่งจะกลับกลายเปนอุปสรรคตอการกาวหนาไปในการศึกษา
เปาหมายที่แทก็คือ เราตองการใหเด็กเกิดมีปจจัยภายใน คือ
คุณสมบัติในตัวเขาเอง ที่จะมีความสุขในการเรียน แตเขายังไมมีคุณ
สมบัตินั้น เรา ครู อาจารย ผูเปนปจจัยภายนอกที่ดี จึงหาทางจัดการ
ตางๆ เพื่อเปนตัวกลางในการเหนี่ยวนําใหเขาพัฒนาคุณสมบัติที่เปน
ปจจัยภายในของเขาเองนั้นขึ้นมา โดยทําบทเรียนและกิจกรรมใหสนุก
สนานที่จะปลุกเราความสนใจในการเรียนขึ้นมา ถาเมื่อใด เด็กสนใจ
ในเนื้อหาสิ่งที่เรียนขึ้นมาแลว เขาก็จะเริ่มมีความสุขในการเรียนสิ่งนั้น
แลวความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปกับความกาวหนาในการเรียนที่เขาได
เกิดความรูเขาใจเปนตน และมีความอยากเรียนรูเพิ่มขึ้นๆ ตอนนี้ก็จะ
เปนความสุขที่เกิดจากปจจัยภายในของเขาเอง ที่เด็กเปนอิสระ ซึ่งเปน
เปาหมาย
แตถาเด็กติดอยูแคการจัดตั้ง ตองรอใหปจจัยภายนอกมาจัดให
เขาเรียนอยางสนุกเรื่อยไป หรือรายกวานั้น ถาเกิดเพลี่ยงพล้ํา เปา
หมายพลิกยายไป กลายเปนวาเด็กไปติดอยูที่ความสนุกที่เราจัดใหนั้น
นี่ก็คือ การทําใหเด็กกลายเปนผูพึ่งพาตองขึ้นกับปจจัยภายนอกที่เรา
จัดตั้ง เขาก็ตองรอ และเราก็ตองจัดตั้งเรื่อยไป
การจัดตั้ง ก็คือปจจัยภายนอก ที่มีผูอื่นจัดสรรให แตเด็กก็คือ
มนุษยคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากเรียนออกจากสถานศึกษาจัดตั้งแลวเขาก็
ตองเขาไปอยูในโลกแหงความเปนจริง
เมื่อไปอยูในโลกแหงความเปนจริงนั้น ก็ไมมีใครมาคอยตามจัด
ตั้งใหอีก เขาก็อยูกับความสุขความทุกขที่จะมีจะเปนไปตามธรรมดา
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เขาจะตองเผชิญกับสิ่งทั้งหลาย โดยเอาปจจัยภายในเชนปญญาของ
ตนเองมาใช ปฏิบัติจัดการกับปญหาและสถานการณนั้นๆ รวมทั้ง
ความสามารถที่จะมีจะสรางความสุขในตัวเอง ถาเราไมสามารถใช
ความสุขจัดตั้งปลุกเราใหเขาเกิดปจจัยภายในที่จะมีความสุขดวยตน
เอง แตกลายเปนทําใหเขามีความสุขที่ขึ้นกับการจัดตั้งแลว เขาจะเปน
นักพึ่งพา และจะยิ่งออนแอลง ตอไป เมื่อไมมีใครเสนอความสุขจัดตั้ง
ให เขาก็จะทุกขหนัก เพราะฉะนั้นจึงนากลัวมาก
กิจการทีเ่ รียกวาการศึกษาในปจจุบนั นาจะระวังจุดออนนีใ้ หมาก
ตัวเองก็เปนการศึกษาจัดตั้งอยูแลว ตอนนี้ก็ไปถึงขั้นที่เนนการจัดตั้ง
ความสุข จึงจะตองชัดในกระบวนการของการศึกษาทีแ่ ทในตัวคน เพื่อ
จะไมใหไถลผิดพลาดไป มิฉะนั้น นอกจากจะไมพัฒนาความสุขที่แท
จริงขึ้นมาแลว ก็จะทําใหเด็กเปนคนที่ทุกขงายขึ้น แลวก็ออนแอลงดวย
การกลายเปนคนออนแอลง ขาดความเขมแข็งนี้ ก็เปนเรื่องหนึ่ง
ที่ตองเนนใหระวัง เพราะมันหมายถึงการจะเปนคนที่ทุกขไดงาย แลวก็
สุขไดยากขึ้นดวย
เปนอันวา การศึกษาจัดตั้ง ในดานตางๆ เชนความสุขจัดตั้งนั้น
ก็คือการจัดสรรปจจัยเกื้อหนุนจากภายนอก ที่จะชวยใหเด็กพัฒนาคุณ
สมบัติที่เรียกวาปจจัยภายในของเขาเองขึ้นมา ที่จะทําใหเขาสามารถ
ออกไปอยูใ นโลกทีเ่ ปนจริงไดอยางดีทสี่ ดุ เขาจะตองมีคณ
ุ สมบัตทิ พี่ ฒ
ั นา
ขึน้ ในตัวเอง เชน ความสามารถมีความสุข ทีจ่ ะเขาไปอยูใ นสถานการณ
ตางๆ ไดอยางมีความสุขดวยตนเอง สรางความสุขใหกบั ตนเองได โดย
ไมตองรอใหคนอื่นมาจัดตั้งให นี่เปนจุดสําคัญที่ตองการเนนในที่นี้
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เด็กเปนศูนยกลาง ไมใชเพื่อตามใจ แตเพื่อใหเขาไดทาํ
ในเรื่องการศึกษานั้น เวลานี้ คนเขาใจความหมายของหลักการ
บางอยางคลุมๆ เครือๆ หรือเพี้ยนไปเลย อยางเรื่อง child-centered
education (การศึกษาที่มีเด็กเปนศูนยกลาง) ก็วากันสับสนนัวเนีย บาง
คนถึงกับเขาใจไปวา เปนการคอยเอาใจเด็กไปก็มี
ตามเรื่องที่เปนมานั้น แมแต จอหน ดิวอี้ ซึ่งเปนผูนําสําคัญคน
หนึ่งในแนวคิด progressive education ที่มีหลัก child-centered
education อยูดวย ก็เคยประสบปญหาจากลูกศิษยของตัวเองที่เขาใจ
ไมชัดเจนเพียงพอ แลวทําใหเกิดภาวะเลยเถิดและความบกพรองขึ้นใน
progressive education โดยเขาใจผิดไปวา การเอาใจเด็กตามใจเด็ก
ใหเด็กสนุกสนานบันเทิงแลวจะเปนการศึกษาที่เรียกวาเด็กเปนศูนย
กลาง ซึ่งไมถูก มันไมใชอยางนั้น เขาถึงกับเขียนไวในหนังสือ
Experience and Education (1938) วากลาวอยางแรงตอพวกนักการ
ศึกษาที่มุงแตจะลอเราใหเด็กสนใจหรือใหสนุกสนานบันเทิง แลวก็เอา
แตกิจกรรมโดยไมใสใจเนื้อหาบทเรียน*
นี่เปนเรื่องใหญสําหรับครูจํานวนมากทั่วประเทศและคนทั่วไป
เนื่องจากเรื่องที่เรียกกันวาเปนปรัชญาที่ลึกลงไปนี้ จะใหเขาเขาใจให
*

But though Dewey's own faith in progressive education never wavered,
he came to realize that the zeal of his followers introduced a number of
excesses and defects into progressive education. Indeed, in Experience and
Education (1938) he sharply criticized educators who sought merely to
interest or amuse students, disregarded organized subject matter in
favour of mere activity on the part of students, and were content with
mere vocational training.
"Dewey, John." Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite.
Chicago: Encyclopædia Britannica, 2008.
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ชัดทั่วกันนั้น ก็ยากอยู บางทีก็จับไดแคความเขาใจที่ผิวเผินหรือผิด
พลาดคลาดเคลื่อนไป ตอนนี้จึงตองมาย้ําในเรื่อง ความเขมแข็ง เพราะ
เด็กของเราออนแอลงไปๆ หลายปมาแลว มีสัญญาณบงชี้มาเรื่อยๆ
เมื่อหลายปกอนตอนที่อาตมภาพยังออกไปขางนอกอยู ไดไปที่
โรงเรียนมัธยมใหญเกาแกแหงหนึ่ง คุณครูบอกหรือบนวา เด็กสมัยนี้ไม
คอยเอาอะไรเลย อะไรยากหนอยก็ไมสู นั่นตั้งประมาณ ๑๐ ปแลว
เดี๋ยวนี้สภาพออนแอนั้นก็เห็นกันชัด เด็กก็เปนอยางนี้ ไมมีความเขม
แข็ง บทเรียนอะไรยากก็ไมสู ตองทํางานอะไรหนอยก็ไมเอา
แลวเรื่องนี้ก็โยงไปถึงความสุข นี่ก็หมายความวา เราไมได
พัฒนาคนในเรื่องความสุข เราไดปลอยใหคนติดจมอยูกับความสุขจาก
การเสพบริโภค ที่เรียกงายๆ วา “สุขจากเสพ” หรือ สุขตอเมื่อไดเสพ
ยิ่งมาเขายุคบริโภคนิยมอีกดวย ความสุขจากการเสพก็เลยยิ่งเดน จน
แทบจะกลบบังความสุขแบบอื่นเสียหมด บางคนไมรูจักความสุขอยาง
อื่นเลย เหลือไวใหรูจักแตสุขจากเสพอยางเดียว
ที่จริงนั้น ความสุขมีหลายอยางและหลายระดับ การพัฒนา
มนุษยนั้น เปนการพัฒนาความสุขไปดวย เมื่อมนุษยพัฒนาถูกทาง
เขาจะรูจักความสุขอีกมากมายที่ประณีตสูงขึ้นไป แตถาเขาไมเคยมี
ไมเคยสัมผัส ไมเคยรูจักความสุขที่ซึ้งกวาที่สูงขึ้นไป เขาก็รูจักอยูอยาง
เดียวแคเพียงความสุขจากการเสพบริโภค แลวก็จมอยูแคนั้น อะไรอื่น
ที่ไมมีการเสพก็กลายเปนเรื่องทุกขไปหมด หาความสุขอยางอื่นไมเปน
ถาไมมีอะไรสนองความตองการที่เขามีอยูแบบเดียว ก็สุขไมได อยางนี้
มันก็ตัน
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เด็กที่รูจักแตสุขจากเสพ จะเปนเด็กที่ออนแอ เพราะวา สุขจาก
เสพก็คือการที่ตองไดรับการบํารุงบําเรอ คือบําเรอผัสสะ เปนฝายรับ
การบําเรอ ก็ไมตองทําอะไร ไดแตรับใหเขาทําให ทีนี้ ถาเมื่อไรตองทํา
อะไร ก็กลายเปนทุกข เพราะฉะนั้น เด็กสมัยนี้ ที่รูจักแตสุขจากเสพ ถา
ทําก็เปนทุกข เมื่อเปนแตผูรับบําเรอ ไมตองทํา ไดแตรอเขาทําให ก็
ออนแอ เด็กแบบนี้จะออนแออยูแลว เรายังจะใหเขารอเสพสุขจัดตั้ง ที่
ปจจัยภายนอกมาทําใหอีก ก็ยิ่งออนแอกันใหญ
บอกแลววา ความสุขจากเสพ คือรับการบําเรอ ไมตอ งทําอะไร ตอ
ไป พอชินเขา ก็กลายเปนวา สุขจากเสพ คือสุขโดยไมตองทํา ความสุขก็
คือไมตองทํา และสุขจากการที่ไมตองทํา รอรับรอเสพอยางเดียว ทีนี้
มองกวางออกไปในทางสังคม ถาเมื่อไรความสุขคือไมตองทําละก็
เมื่อนั้นก็คือความลมสลายของอารยธรรม
ทําไมอารยธรรมจึงจะลมสลาย อาจจะตองพูดกันยาว แตเอา
สั้นๆ วา เมื่อคนไมอยากจะทํา ไมคิดจะทําอะไร การสรางสรรคก็ไมมี
เมื่อคนไมสรางสรรคอะไร อารยธรรมก็กาวไปไมได
การศึ กษาแบบมี เด็กเปนศูนยกลางนั้น ไมใชจะมามุงจัดตั้ง
ความสุขจากเสพใหแกเด็ก แตเปาหมายสําคัญอยูที่จัดสรรโอกาสให
เด็กสามารถทําการสรางสรรคดวยตัวเขาเอง ซึ่งหมายถึงการที่เขาจะมี
ความสุขจากการทํา ที่เปนการพัฒนาสูงขึ้นไปดวย เหตุผลเปนอยางไร
มาดูกันตอไป
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พอใชหลักถูก ก็เห็นความสุขทันที
สุขจากเสพที่วามานั้น เปนความสุขเมือ่ ไดรบั ดวยการบําเรอตัว
ตองหามาเพื่อตัว นอกจากทําใหออนแอ และสุขไดยากขึ้นแลว ก็เปน
เหตุใหแยงชิงกัน เพราะตองมีตองหาสิ่งเสพบริโภคมากขึ้นๆ ขณะที่สิ่ง
เสพบริโภค ตลอดจนทรัพยากรภายนอกมีจํานวนจํากัด (ปจจุบันนี้ มี
นอยลงๆ หายากขึ้นๆ ดวย) การแยงชิง เบียดเบียน ขมแหง เอาเปรียบ
กัน ก็แกไขใหหมดไปไมได มีแตจะเพิ่มขึ้นๆ แคนี้ก็ชัดอยูแลววา จะมี
แตความเดือดรอนวุนวายมากขึ้นๆ
ทีนี้ ถามนุษยติดอยูกับสุขจากเสพ ถามนุษยยังมีความสุขอยูแค
ระดับเสพนี้อยางเดียว จะใหมนุษยอยูรวมกันดวยดี จะใหอยูอยาง
เกื้อกูลกัน อยางที่นักแกปญหามักจะพูดนั้น ก็เปนไปไมได ปญหาของ
ชีวิตและปญหาสังคมจะมีแตมากขึ้นๆ ตัวบุคคลก็เอาดีอะไรจริงไมได
โลกมนุษยก็มีแตยิ่งวุนวาย เมื่อมองรวมแลว ก็เปนเครื่องแสดงวา แท
จริงแลว มนุษยหาไดพัฒนาไม และเมื่อมนุษยรูจักแคความสุขระดับ
เดียวจากการเสพ ติดจมอยูแคนั้น แนวคิดทางการศึกษาที่วากันไว
อยางสวยงามสูงสง ก็เปนจริงไปไมได
จึงตองเขาใจใหชัดวา การพัฒนามนุษยนั้น หมายถึงการพัฒนา
ศักยภาพในดานความสุขดวย ยิ่งในยุคบริโภคนิยมนี้ ที่ลอและดึงคน
ใหจมอยูในความสุขแบบเสพบริโภค ก็ยิ่งตองเนนเรื่องการพัฒนา
ความสุขใหมาก
หลักการของพระพุทธศาสนาเนนมากในเรื่องความสุข คนมัก
เขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนแตเรื่องทุกข ซึ่งเปนจุดพลาดอยาง
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มหันต ความเขาใจผิดนั้น เกิดจากการมองหลักธรรมอยางผานเผิน ไม
ดูใหชัดเต็มความหมาย และไมรูจักแยกแยะ
เริ่มตั้งแตหลักใหญที่ครอบคลุมเลย คือ อริยสัจ ๔ พอเห็นขอ ๑
วาทุกข นั่นก็เปนทุกข นี่ก็เปนทุกข ก็คิดสรุปมองเปนภาพพุทธศาสนา
ผนวกไวกับความทุกขไปเลย ไมไดดูวาทานสอนใหมองทุกข ใหมีทาที
และปฏิบัติตอทุกขนั้นอยางไร
ขอพูดสั้นๆ วา ทานสอน อริยสัจ ๔ โดยสอนหนาที่ตออริยสัจไว
ดวย คูกันไปในแตละขอ (เรียกวา กิจตออริยสัจ) เริ่มดวยบอกวาทุกข
นั้นมีอยู และหนาที่ที่เราจะทํากับมัน คือรูทัน (เราไมมีหนาที่เปนทุกข
แตใหเอาปญญามาเจอมัน) ขอใหดูหลักการนี้ คือ
๑. ทุกข สภาวะของทุกข - กิจตอทุกข คือ ปริญญา (รูเ ทาทัน)
๒. สมุทัย เหตุแหงทุกข - กิจตอสมุทัย คือ ปหานะ (ละ, กําจัด,
แกไข)
๓. นิโรธ ภาวะไรทุกข - กิจตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา (ประจักษ
แจง, ทําใหสําเร็จ, บรรลุ)
๔. มรรค ทางดับทุกข - กิจตอมรรค คือ ภาวนา (ลงมือทํา)
มองตามหลักกิจตออริยสัจนี้ ใครเรียนเรื่องทุกข หรือพูดถึงทุกข
แลว มีทุกข เปนทุกข หรือแมแตใจไมสบาย ก็แสดงวาผิด ทานสอน
เรื่องทุกขเพื่อใหรูจักแลวจะไดกาวไปแกไข ใหพนไปจากทุกขไปสูจุด
หมายที่ไมมีทุกข
ทีนี้ ในระหวางที่ดําเนินการแกไขปญหาใหทุกขหมดสิ้นไปนั้น ก็
จะมีความสุขพัฒนาเพิ่มขึ้นมาๆ เพราะฉะนั้น เรื่องความสุขและการ
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พัฒนาความสุข จึงเปนเรื่องที่ควรเอาใจใส พรอมไปดวยกันกับการรู
เขาใจในเรื่องความทุกข ที่เราแกและกันดวยความรูเทาทันมัน ดังนั้น
การเรียนพุทธศาสนาอยางเปนระบบ ในขั้นพื้นฐาน จึงใหรูจักขันธ ๕
หรือนามรูป (นามธรรม และรูปธรรม) ซึ่งเปนที่ตั้งของทุกข เหมือนกับ
แพทยจะบําบัดโรคใหไดผลจริงอยางเปนระบบ ก็ตองเริ่มดวยการเรียน
ใหรูจักรางกายและระบบการทํางานของมัน ซึ่งเปนที่ตั้งของโรค
ถาไมรูหนาที่ตออริยสัจสี่ ความเขาใจไขวเขวก็จะเกิดขึ้น พระ
พุทธศาสนาเริ่มดวยการรับรูปญหาสูหนาความจริง เปนความจริงตาม
ธรรมดาวา ชีวิตคน ก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายอื่น ที่เปนอยูนี้ ก็คือเปลี่ยน
แปลงไปในทามกลางประดาปจจัยที่ขัดแยง ถาเราจะอยูใหดี ก็ตองรู
จักจัดการกับปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อบริหารชีวิตใหกาวดําเนินไปใหดีที่
สุด หลักอริยสัจ ๔ บอกระบบวิธีที่จะจัดการโลกบริหารชีวิตใหไดผล
โดยใชความรูเขาใจโลกและชีวิตนั่นแหละเปนฐาน พอเราเริ่มปฏิบัติ
โดยจัดการกับปจจัยทั้งภายในภายนอกอยางถูกตอง แคปรับทิศปรับ
ทางใหถูก เราก็บริหารชีวิตไปไดปลอดโปรงโลงเบา ความทุกขความ
เศราก็มีแตจะลดนอยหางหาย และเราก็เดินไปในทางของความสุข
พูดสั้นๆ อริยสัจ ๔ ใหหลักการบริหารชีวิต ซึ่งชวยใหเรากาวเดิน
ไปในโลก ดวยจิตใจที่เขมแข็งสดใส สัมพันธกับทุกอยางที่เกี่ยวของพบ
ผานอยางกลมกลืนเกื้อกูล โดยมีปญญาที่รูเขาใจถึงและทันกับสิ่งทั้ง
หลาย ทลายละสิ่งชั่วราย นําไปในวิถีแหงความไรทุกข ลุถึงความสุขที่
ทวีขึ้นโดยลําดับ
ดังนั้น ในวิถีของพุทธศาสนานี้ ในภาคปฏิบัติจึงมีแตคําสอน
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เรื่องความสุข พอปฏิบัติเขาสูทางแลว ก็เจอความสุข แลวความสุขก็
พัฒนาไปเรื่อย เริ่มตนก็มีปราโมทย ราเริงบันเทิงใจ เบิกบาน แจมใส
แลวก็มีปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ ตามมาเปนชุด
ทานใหทุกคนมีปราโมทยเปนคุณสมบัติประจําใจ เรียกวาให
เปนพื้นใจเลยทีเดียว มีพุทธพจนวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย จะลุถึง
ความสุขซึ่งเปนที่หมาย (ใจความของธรรมบทคาถาที่ ๓๘๑) เด็กๆ
นักเรียนทั้งหลายก็เหมือนกัน ตองมีปราโมทยเปนพื้นใจ ตองมีจิตใจสด
ใสราเริงเบิกบาน แลวก็พัฒนาในวิถีของความสุขตอไป ใหมีครบชุด
คือ ปติ ปสสัทธิ (ความสงบเย็นผอนคลาย) สุข และสมาธิ ซึ่งเปน
เครื่องวัดผลการศึกษาวาไดพัฒนาคนอยางถูกตอง เพราะคุณสมบัติ
ของจิต ๕ อยางนี้ ถือวาจะตองมีประจําใจของคนที่มีชีวิตอยูอยางถูก
ตอง เปนเครื่องบงบอกวาการปฏิบัติธรรมไดกาวหนา (พระพุทธเจา
ตรัสคุณสมบัติ ๕ ขอชุดนี้แทบทุกที เมื่อตรัสถึงการปฏิบัติธรรม) ควร
จะตองเอามาเนนกัน
ถาเด็กเลาเรียนไป คุณสมบัติ ๕ ขอชุดนี้ไมพัฒนาขึ้นมาในใจ
แมแตปราโมทยก็ไมมี พึงสงสัยวา การศึกษาคงจะผิดทาง ตองรีบแกไข

ถาการศึกษาเขาทางถูก ความสุขตองพัฒนาทันที
พระพุทธเจาตรัสแบงความสุขเปนประเภทตางๆ มากมาย พระ
องคตรัสวา ถาพระองคไมบรรลุความสุขที่ประณีตขึ้นไป พระองคก็จะ
ไมสามารถยืนยันพระองคไดวาจะไมหวนกลับมาหากามสุข แตเพราะ
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พระองคเขาถึงความสุขที่สูงประณีตเหนือขึ้นไป จนความสุขทางกาม
จากการเสพบริโภคหมดความหมายไป จึงทรงยืนยันพระองคไดวาจะ
ไมหวนกลับมาหากามสุข
การที่ตรัสไวอยางนั้น เปนการบงบอกวา ความสุขเปนคุณ
สมบัติที่พัฒนาได และความสุขมีหลายอยางหลายระดับ
คนพัฒนาความสุขไดดวยการพัฒนาความตองการ พึงทราบ
วา ความตองการนั้นพัฒนาได แตการพัฒนาความตองการไมใชหมาย
ความวาเพิ่มขยายปริมาณ หรือขยับเลื่อนขีดระดับของความตองการ
อยางเดิม แตเปนการเปลี่ยนแปลงไปสูความตองการอยางใหม
ถาจับจุดปญหาที่เรื่องความสุขนี้ได ก็จะมองเห็นวา มนุษย
ปจจุบัน ในยุคบริโภคนิยมนี้ ประสบปญหาติดตันอยูตรงที่ติดจมอยูใน
ความตองการแบบเดียว และรูจักความสุขแบบเดียวจากการสนอง
ความตองการแบบเดียวนั้น คือ ความตองการเสพ ปญหานี้ชี้ทางแก
อยูในตัว คือตองใหเขาพัฒนาความตองการใหม เพื่อจะใหสามารถมี
ความสุขอยางอื่นที่เปนทางเลือกและเปนทางออก และนี่ก็คือการ
พัฒนาคนที่เรียกสั้นๆ วา การพัฒนาความสุข
ในกระบวนการของการศึกษา การพัฒนาดานตางๆ จะตองเปน
การพัฒนาความสุขไปดวยในตัว ซึ่งจะเปนตัวพิสูจนดวยวาเด็กมีการ
พัฒนาที่ถูกตองหรือไม เริ่มตั้งแตแรกเรียนรู ถาเขาไมมีความสุขในการ
หาความรู ถาเขาฝนใจเรียน หาความรูอยางฝนใจ ก็แสดงวาการศึกษา
ยังไมเดินหนา เด็กยังไมมีการพัฒนาที่ถูกตอง
ถาเด็กพัฒนาจริง เขาจะเรียนอยางมีความสุข เขาจะหาความรู

๓๔

การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย

อยางมีความสุข และตอไปเขาจะทํางานอยางมีความสุข ซึ่งทั้งหมดนี้
จะเกิดขึ้นได เมื่อเขามี ความตองการที่จะทํา ที่ทานถือวาเปนคุณสมบัติ
อันสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามนุษย เปนตัวบงชี้การพัฒนาในการ
ศึกษา และเราจะตองชวยใหเด็กพัฒนามันขึ้นมาใหได
ความตองการที่จะทํานี้ มาเปนทางเลือก ทางออก และเปนตัว
ดุลความตองการที่จะเสพ มันเกิดขึ้นมาเมื่อใด ก็เหมือนเปดมิติใหมให
เห็นทางพัฒนาคุณสมบัติตางๆ อีกมากมายขึ้นมา
ความตองการเสพ เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย คือ
ความปรารถนาที่จะเสพบริโภค มีชื่อเรียกวา ตัณหา เปนความ
ตองการที่สนองดวยการเสพบริโภค คือเอาหรือไดรับสิ่งเสพนั้นๆ มา
บําเรอผัสสะของตน เมื่อสนองแลวก็เกิดความสุขที่เรียกวา สุขจากเสพ
เปนความตองการที่ไมเอื้อตอการพัฒนา เพราะมันไมเรียกรองการใช
และการพัฒนาปญญา
สวนความตองการที่จะทํา เรียกสั้นๆ วา ความตองการทํา ซึ่งมี
ชื่อเรียกวา ฉันทะ ถาจะแสดงความหมายใหชัดขึ้น ก็บอกวา คือความ
อยากหรือตองการใหมันดี และอยากหรือตองการทําใหมันดี ความ
ตองการแบบนี้ เรียกรองการใชและการพัฒนาปญญา
เพื่ อให มองเห็น ความหมายชัดขึ้ น ขอใหดูสภาวะของความ
ตองการแบบนี้ ที่มันมีที่มันเปนไปตามธรรมชาติ
ตรงขามกับความตองการเสพ ที่อยากเอาสิ่งนั้นๆ มาบําเรอ
ผัสสะของตน ความตองการแบบฉันทะนี้ อยากใหสิ่งนั้นๆ มันดีของมัน
มันงามของมัน ใหมันอยูในภาวะที่สมบูรณของมัน เชน พอเห็นตนไม
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ใบดกดอกสวยงาม หรือสนามหญาเขียวขจี ก็มีความรูสึกชื่นชม พรอม
ทั้งอยากใหมันคงอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณอยางนั้น
พอมีฉันทะ ที่พอใจในภาวะที่ดี หรืออยากใหมันดีนี้ ฉันทะนั้นก็
เรียกรองการทํางานของปญญาทันที เริ่มดวยปญญาที่แยกแยะมอง
เห็นความแตกตางวา อันนี้สมบูรณ อันนี้บกพรอง อันนี้งอกงามมาก
งอกงามนอย เปนตน
ทีนี้ พอเห็นตนไมตนอื่นเหี่ยวแหง ไมงาม ไมสมบูรณอยางนั้น ก็
ตาม หรือเห็นตนไมที่งอกงามสนามที่เขียวขจีนั้นแหละ เหี่ยวเฉาลงไป
ก็ตาม ความอยากใหมันดี ก็กาวตอไปเอง ตอนนี้ก็เกิดเปนความ
ตองการที่จะทําใหมันดี คือจะทําตนไมที่ไมงอกงาม แหงเหี่ยว ไมเขียว
ขจี ใหมันสดชื่น งดงาม อยากทําใหมันนารื่นรมย ใหมันเขาอยูในภาวะ
ที่สมบูรณของมัน พอความตองการที่จะทําใหมันดี ใหมันสมบูรณนี้
เกิดขึ้นมา การที่จะสนองความตองการนี้ ก็เรียกรองปญญาทันที
เมื่อความตองการทําใหมันดีเกิดขึ้น ก็นําไปสูการกระทํา คือ
พยายามเริ่มแตหาทางที่จะทําใหตนไมนั้นงอกงามสมบูรณ การที่จะ
ทําได ก็ตองมีความรู จึงเกิดความอยากรู คือตองการหาความรูวาทํา
อยางไรจะใหตนไมนั้นงอกงามสมบูรณ
การกระทําทั้งหลายที่เปนการสนองความตองการทําใหมันดี จะ
ทําใหมีความสุขตลอดทั้งหมด การหาความรู ซึ่งเปนการสนองความ
อยากรู คือความตองการรูเพื่อจะทําใหมันดี ก็อยูในกระบวนการที่จะ
ทําใหมันดีนั้น เพราะฉะนั้น การหาความรู จึงเปนความสุข หรือทําใหมี
ความสุขในการหาความรู แลวตอจากนั้น เขาก็มีความสุขในการ
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กระทําเพื่อใหมันดี ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมดาของธรรม
ชาติทั้งสิ้น
เด็กตองมาถึงขั้นนี้ จึงจะพูดไดวา การศึกษาเกิดขึ้น ชีวิตมีการ
พัฒนา
สวนความอยากเสพ การสนองความตองการเสพ และความสุข
จากเสพนั้น ตรงกันขาม อยูแคความรูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ และเปนผู
รับ ซึ่งทําใหออนแอ ไมเรียกรองปญญา (เวนแตในกรณีเปนเงื่อนไข)
การศึกษาจึงไมเกิดขึ้น และไมมีการพัฒนา
ความอยากทําใหมันดี แลวก็ลงมือทํานั้น นอกจากเรียกรอง
ปญญาแลว ก็ไดฝกไดพัฒนาความเขมแข็ง ความอดทน ความเพียร
พยายาม ทักษะทางพฤติกรรมตางๆ และคุณสมบัติอะไรตออะไร
สารพัด จะเห็นวา ถาเดินถูกทาง การศึกษาก็มางายๆ ไมใชเรื่องยาก
เย็นอะไร
หันกลับไปดูเรื่องการเรียนใหสนุก ที่วาเปนความสุขจัดตั้งนั้น ถา
ไมแยกเรื่องความสุขจากเสพออกไปใหดี บางทีเฉไปทําใหเด็กมุงหา
ความสนุกเปนเปาหมาย ก็ไปเราความสุขจากการเสพใหหนักขึ้นไปอีก
แทนที่จะไปหนุนใหเด็กพัฒนาไปสูการมีความตองการที่จะทํา แลวมี
ความสุขจากการสนองความตองการที่จะทํานั้น และการกระทํากลาย
เปนความสุข ก็กลายเปนมีความสุขจากการไมตองทํา ซึ่งเปนความสุข
แบบพึ่งพาไปเสีย การศึกษาก็ไมมี ชีวิตของเด็กก็ไมพัฒนา
เปนอันวา ถาเมื่อไร การกระทําเกิดจากความตองการทําสิ่งทั้ง
หลายใหดีงามสมบูรณ และการกระทําเปนความสุข เมื่อนั้น เด็ก
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พัฒนาแนนอน ตรงนี้คือจุดตัดสําคัญของการศึกษา ที่เด็กเริ่มเขาสู
การศึกษา
ตรงนี้เปนจุดแยกของความตองการ ๒ แบบ ดานหนึ่ง ไดแก
ความตองการเสพ คืออยากบําเรอผัสสะของตัว ซึ่งไมเรียกรองการใช
ปญญา และมีทาทีแบบรับเอา เรียกวา ตัณหา เปนความตองการที่เปน
อกุศล และอีกดานหนึ่ง ไดแก ความตองการทํา คืออยากทําใหสิ่งนั้นๆ
มันดีงาม มันสมบูรณของมัน ซึ่งเรียกรองปญญา เรียกวา ฉันทะ เปน
ความตองการที่เปนกุศล
ขอสรุปเปนเชิงวิชาการไวหนอย ทานแยกไวแลววา ความอยาก
ความปรารถนา หรือ ความตองการ มี ๒ อยาง คือ ความตองการที่
เปนอกุศล (อกุศลฉันทะ เรียกสั้นๆ วา ตัณหา) และความตองการที่
เปนกุศล (กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ เรียกสั้นๆ วา ฉันทะ)
ฉันทะ คือความตองการ เปนมูล เปนรากเหงาของธรรมทั้งปวง
(ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา แปลวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล) ธรรม
ฝายอกุศลก็มีฉันทะเปนมูล แตเปน “อกุศลฉันทะ” คือความตองการที่
เปนอกุศล ธรรมฝายกุศลก็มีฉันทะเปนมูล แตเปน “กุศลฉันทะ” คือ
ความตองการที่เปนกุศล ความตองการที่ใฝดี
พระพุทธเจาจะตรัสรูไมได ถาไมมีความตองการดี คือกุศลฉันทะ
นี้ และเมื่อตรัสรูแลว คือเปนพระพุทธเจา ก็ทรงมีพระคุณสมบัตสิ าํ คัญ
อยางหนึง่ คือ ทรงมีฉนั ทะไมลดถอยเลย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงทรง
เที่ยวแสดงธรรม บําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชนไม
หยุดหยอน
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ความตองการนี้ ถาพูดภาษาชาวบานก็คือความอยากนั่นเอง
แตในที่นี้พูดเลี่ยงไป เพราะคนไทยเราเขาใจเพี้ยนเสียแลว คือคนไทย
เดี๋ยวนี้ แยกไมถูก พอพูดวาความอยาก ก็นึกวาเปนตัณหาไปหมด
ความเขาใจเพี้ยน คือเขาใจคลาดเคลื่อน ที่เอาความอยากเปน
ตัณหาไปหมดนี้ ถือไดวาเปนจุดออนสําคัญของสังคมไทย และเปน
ความเพลี่ยงพล้ําใหญของการศึกษาไทยดวย
ทั้งๆ ที่ทานแยกความอยากเปน ๒ แบบ คือ ความอยากที่เปน
อกุศล กับความอยากที่เปนกุศล แลวบอกวาใหละความอยากฝาย
อกุศล แตตองเราความอยากฝายกุศลขึ้นไป แลวทําใหสําเร็จตาม
ความอยากนั้น เรากลับไปบอกวาไมใหมีความอยากเสียเลย การ
ศึกษาก็แทบลมครืน
ยิ่งมาวันนี้ ก็เพี้ยนหนักขึ้นไปอีก คือ พากันหันไปเราความอยาก
ที่เปนอกุศล ใหอยากเสพ ใหหาสุขจากเสพ มองขามความอยากให
มันดี และความอยากทําใหมันดี จนแทบไมรูจักกันแลว ถาอยางนี้ การ
ศึกษาก็ถึงคราวจะเนาแนๆ
หลักธรรมบอกไวชัดวา ตัณหากับฉันทะ ตองละทั้งคู แตตาง
กันตรงที่วา ตัณหาเกิดที่ไหน ละไดที่นั่นเลย ไมเสียหาย ละไดละไป
แตฉันทะ ตองละดวยการทําใหสําเร็จ
ทานวาอยางนั้นนะ “ฉันทะ” เราก็ตองละเหมือนกัน คือมันเกิด
ขึ้นแลว เชนวา เกิดความอยากจะทําใหตนไมงอกงาม ก็ตองละมันดวย
การทําใหสําเร็จ คือไปรดน้ํา พรวนดิน กําจัดวัชพืช เปนตน พอทํา
สําเร็จ ฉันทะก็ละไปเอง แตตนไมก็งามไปแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

ที่พูดมาในเรื่องความอยากความตองการนี้ ก็เปนการที่จะใหเขา
ถึงธรรมชาตินั่นเอง แคเห็นตนไมงาม เกิดฉันทะขึ้นมา พอใจ ชื่นใจ
การเขาถึงธรรมชาติก็ขึ้นมาแลว

สุขกับของก็ดี สุขกับคนก็ตองมี
เรื่องความสุข ความอยากความตองการ อะไรพวกนี้ เปน
concepts ใหญๆ ทั้งนั้น เปนหลักพื้นฐานของการศึกษาเลยทีเดียว จึง
เปนเรื่องที่จะตองเนน ในที่นี้ เมื่อบอกใหระวังเรื่องความสุขจัดตั้งแลว
ก็เลยโยงตอไปหาเรื่องความสุขที่มีระดับตางๆ มากมาย ซึ่งการศึกษา
นี่แหละเปนตัวที่จะพาไปใหถึง
พูดในแงหนึ่งวา การศึกษานี้ เราสามารถใหความหมายหรือคํา
จํากัดความไดหลายแบบหลายอยาง ในที่นี้ เราก็พูดไดวา “การศึกษา
คือการพัฒนาความสุข” ซึ่งไมผิดแนนอน ถาเด็กพัฒนาความสุขของ
เขาขึ้นมาไดอยางนี้ มันก็คือการศึกษานั่นเอง ความสุขของเขาจะขยาย
กวางและเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหงอารมณของความสุขนั้นดวย จาก
ความสุขแคการเสพ เขาจะมีความสุขจากการทํา (ใหมันดี) ความสุข
จากการหาความรู สุขจากการไดความรู ความสุขในความสดชื่นการ
ชื่นชมความงาม ความสมบูรณ ความรื่นรมยของธรรมชาติ ซึ่งก็คือ
ความสุขในการอยูรวมกับธรรมชาติ แลวตอไปก็ยังมีความสุขจากการรู
จักอยูรวมดวยชวยเหลือเกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย และพรอมกับความสุข
ที่พัฒนาขึ้นมานั้น คุณสมบัติอีกมากมายที่เปนจุดมุงหมายของการ
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ศึกษา ก็พัฒนาขึ้นมาดวย
ตอนนี้ ก็อยากจะพูดถึ ง ความสุ ขในการอยูรวมดว ยชวยเหลื อ
เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษยสักหนอย แคความสุขแงนี้อยางเดียว ก็เปนเรื่อง
ใหญของการศึกษา
ที่จริง สุขในการอยูรวมกับผูอื่นนี้ ก็พัฒนาแบบเดียวกับความสุข
ที่พูดไปแลว
เมื่อกี้นี้ เราพูดถึงความสุขในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
วัตถุ ซึ่งรวมไปถึงธรรมชาติ เชนวา สุขในความชื่นชมพอใจตอตนไมที่
งอกงาม สุขในการหาความรูที่จะมาทําใหตนไมงอกงาม จนถึงสุขใน
การทําใหตนไมนั้นงอกงาม คือสุขจากการสนองความตองการที่จะทํา
ใหมันดี เรียกสั้นๆ วา สุขจากการสนองฉันทะ
ทีนี้เปลี่ยนจากสิ่งของมาเปนคน ที่วา “อยากใหมันดี” ก็เปลี่ยน
เปน “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” และที่วา “อยากทําใหมันดี”
ก็เปลี่ยนเปน “อยากทําใหเขาดี อยากทําใหเขามีความสุข” ก็เทานั้นเอง
ก็ฉันทะนั่นแหละ ตอจากนั้นก็สุขจากการเห็นเขาดีมีความสุข และสุข
จากการทําใหเขาดีมีความสุข คือสนองฉันทะ
อยางไรก็ดี ฉันทะที่มีตอคนนี้ ทานแยกละเอียดกวาฉันทะตอสิ่ง
ของ เพราะเรื่องคนนี้ ใกลตัวและซับซอน ตองเอาใจใสใหความสําคัญ
มาก ทานจึงแยกฉันทะนั้นออกไปตามสถานการณ ๓ แบบ และเรียก
ชื่อแยกออกไปเปน ๓ ชื่อ คือ
๑. ที่วา “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” ก็คือ อยากเห็น
เพื่อนมนุษยมีหนาตาผองใส มีรางกายสมบูรณ อยากเห็นเขามีความ
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สุข และเขาก็ดีอยู นี่เปนสถานการณปกติ เรียกวา เมตตา
๒. ทีนี้ “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” แตเขามีทุกข หอ
เหี่ยว ปวยไข เดือดรอน ไมดีอยางนั้น เราก็เปลี่ยนเปน “อยากใหเขาพน
จากทุกข อยากชวยเขา” นี้เรียกวา กรุณา
๓. ตอไปอีก “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” คราวนี้ เขา
ไมใชแคดี ไมใชแคมีสุขอยูตามปกติ แตเขาดีขึ้นกวาเกา เปนสุขมากขึ้น
ไปอีก เราก็เปลี่ยนเปน “สมใจอยากใหเขาดี ชื่นชมสมใจที่อยากใหเขามี
ความสุข” นี้เรียกวา มุทิตา
อยางที่บอกแลว เมตตา-กรุณา-มุทิตา เปนอาการแสดงออก
ของฉันทะ หรือเปนฉันทะที่แสดงออกตอเพื่อนมนุษยแยกไปตามสถาน
การณที่ตางกันไปนั่นเอง หมายความวา แกนของทั้งหมดนั้นอยูที่
ฉันทะ คือความอยากความตองการใหมันดีนี่แหละ แตในที่นี้เปลี่ยน
จากมีตอของ มามีตอคน ก็เปนความตองการใหเพื่อนมนุษยดีงาม
สมบูรณเปนสุข
เปนอันวา ฉันทะตอเพื่อนมนุษยนี้แสดงแยกตางไปตามสถาน
การณ ถาเปนยามปกติ เขาอยูดี ไมมีทุกขอะไร เราก็มีไมตรีอยากให
เขามีสุข ฉันทะ ก็แสดงออกในรูปที่เรียกวา เมตตา ถาเปนยามราย
เขามีทุกข เราอยากใหเขามีความสุข ก็อยากใหเขาพนทุกขนั้น
ฉันทะก็ออกมาในชื่อวา กรุณา และถาเปนยามรุง เขาสุขสําเร็จ เราก็
อยากใหเขาดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป พลอยโมทนา ฉันทะก็แสดงออกในรูป
ที่เรียกวา มุทติ า
พอเรามีฉันทะตอเพื่อนมนุษย โดยอยากใหเขามีความสุขอยาง
นี้ เราก็พยายามทําใหเขามีความสุข เราเห็นสังคมนี้มีผูคนยากจน มี
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คนเจ็บปวยเยอะ ขาดการศึกษา เราก็อยากทําใหสังคมนี้อยูดีมีสุข ถา
เราทําใหคนมีความสุขไดสําเร็จ เราก็มีความสุขจากการทําใหเขาเปน
สุข ดวยการพัฒนาคนอยางนี้ เขาก็มีความสุขในการอยูรวมดวยชวย
เกื้อกูลกันกับเพื่อนมนุษย แตในทางตรงขาม ถาเราสรางฉันทะในรูป
แบบตางๆ ที่วามานั้นไมได ก็ตองบอกวาพัฒนาคนไมสําเร็จ การศึกษา
ลมเหลว ชีวิตและสังคมเอาดีไมได ฉะนั้น จึงตองสรางตองพัฒนา
ความตองการที่เปนกุศล คือชุดฉันทะนี้ขึ้นมาใหได
ย้าํ อีกทีวา ฉันทะนีส้ าํ คัญนัก จึงเปนพระคุณสมบัตหิ ลักอยางหนึง่
ของพระพุทธเจา ที่บอกแลววา “ทรงมีฉนั ทะไมลดถอย” เรียกวาเปน
พุทธธรรมอยางหนึ่งในพุทธธรรม ๑๘ ประการ ทรงพิจารณาทุกเชาทุก
วันดวยพระมหากรุณาวา ใครมีทุกข ใครประสบปญหา ใครควรไดรับ
ความชวยเหลือ วันนี้จะไปโปรดใคร แลวดวยกําลังฉันทะ ก็ออกเสด็จ
มุงไปเพื่อประโยชนแกเขา ไมมีลดถอย เราบอกวาดวยมหากรุณา ก็คือ
ฉันทะนี่แหละที่ทําใหพระองคเสด็จจาริกไปขามวันขามคืนไมเห็นแก
เหน็ดเหนื่อย และพระองคก็ทรงมีความสุขในการที่ทรงทําอยางนั้น
เมื่อฉันทะทําใหคนมีความสุข ทั้งสุขในการเรียนการหาความรู
ทัง้ สุขในการทํางานสรางสรรค ทัง้ สุขในการอยูร ว มดวยชวยเหลือกัน ดี
ทัง้ ตอตนเอง ดีตอ ผูอ นื่ ดีตอ สิง่ แวดลอม ดีตอ โลก ดีตอ อารยธรรมทัง้
หมด มันจึงเปนคุณสมบัติตัวแกนที่การศึกษาจะตองพัฒนาขึ้นมาใหมี
ในตัวเด็กใหได
ถ า การศึ ก ษาละเลยหรื อ ไม รู จั ก พั ฒ นาความสุ ข จากฉั น ทะนี้
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ และอารยธรรมมนุษย ก็จะอยูในภาวะหมิ่นเหม
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เพราะตองปลอยใหมนุษยจมอยูกับตัณหา อยูกับการเสพ อยูกับสุข
จากเสพ ที่บั่นรอนชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ใหเสื่อมทรุดลงไปอยู
ทุกเวลานาที
เปนอันวา ตองทํางานอยางรูเทาทัน เราสรางระบบจัดตั้งขึ้นมา
แลวก็ใชมันโดยรูตระหนักวา มันเปนเพียงเครื่องกระตุนเรา ที่จะชวย
หนุนใหเกิดคุณสมบัติในตัวที่เปนปจจัยภายในขึ้นมา อยางความสุขจัด
ตั้งนี้ ก็มีเปาหมายอยูที่จะใหเด็กเกิดฉันทะของเขาเองขึ้นมา ถาทํา
สําเร็ จ พอเด็ ก มี แ ละสร า งความสุ ข ได เ องแล ว มั น ก็ คื อ ของจริ ง ที่
ตองการ เขาจะไปอยูในโลกของความเปนจริงที่ไมเขาใครออกใครได
แลวก็ไปทําเพื่อผูอื่นไดดวย ไมใชไดแตหาใหแกตัวเองอยางเดียว
นี่เรื่องที่ ๑ ความสุข หนึ่ง ไมมัวหลงความสุขจัดตั้ง สอง ไมติด
จมอยูกับความสุขแคระดับการเสพ แตตองพัฒนาความตองการอยาง
ใหมขึ้นมา เพื่อกาวสูความสุขที่สูงขึ้นไป สาม พัฒนาสูความสุขที่สูงขึ้น
ไปนั้น ที่มีหลายประเภทหลายระดับ
ตองชวยมนุษยยุคปจจุบัน ที่จมอยูกับความสุขขั้นตนสุดชั้น
เดียว ไมยอมไปไหน ใหเขาตระหนักรูตื่นขึ้นมาแลวกาวหนาตอไป

-๓-

หลายเรื่องรอหนา ทาทายการศึกษา
Ñ»Ò

ชอบเสรี แตไมมีอิสรภาพ
เรื่องหลักการ หรือพวก concepts ตางๆ อยางเรื่องเสรีภาพ
ความเสมอภาค เปนตนนั้น บางทีพวกที่ตนคิดในยุคสมัยแรกตอนที่ริ
เริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตย อาจจะมีความชัดเจนพอสมควร แตพอ
มาถึงยุคปจจุบัน คนมองเห็นแตตัวศัพท สวนความหมายก็ คลายๆ
เรื่องพุทธศาสนาที่พูดในตอนตนนั่นแหละ คือมันชักจะเหลือแตขวด
เนื้อแทบจะไมมี ฉะนั้น ความหมายของเสรีภาพ และความเสมอภาค
เปนตนนั้น จึงเลือนราง คลุมเครือ สับสน แลวก็เกิดปญหาดวย
เอางายๆ “เสรีภาพ” คืออะไรกันแน คนทั่วๆ ไปมักจะมองไปใน
แงที่วา เสรีภาพคือทําไดตามใจชอบ ใชไหม พอคนมองความหมายกัน
ไปแบบนั้น ก็ทําใหตองคอยย้ําคอยเนนขอจํากัด เชนวา “ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย” บาง “เทาที่ไมละเมิดตอผูอื่น” บาง ซึ่งเปนเสรี
ภาพเชิง negative คือตองมีขอบเขตกีดกั้น นี่ก็เพราะวา คนเขาใจ
ความหมายไมชัดเจน เขาไมถึงสาระของตัวหลักการ จึงตองเอาเครื่อง
กีดกั้นมาชวยหามไว กันไว
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ทีนี้ ถาคนเขาถึงความหมายที่แทจริง ก็จะรูจักใชเสรีภาพ โดย
ตระหนักรูเองวา ทําไมจึงตองไมละเมิดตอผูอื่น การที่วาตองไมเกิน
ขอบเขตของกฎหมายนั้น ก็สัมพันธกับความรูเขาใจที่วาเรามีกฎหมาย
เพื่ออะไรดวย แตเมื่อความรูเขาใจไมมีหรือไมชัดพอ ก็พรามัวเสียหมด
เลยไดแคตัวถอยคํากับรูปแบบที่วา ฉันจะทําอะไรก็ไดตามชอบใจ
เพียงแตวาอยาใหละเมิดกฎหมาย และอยาใหละเมิดคนอื่น ก็แลวกัน
มองและคิดอยูแคนี้
ที่จริงนั้น เสรีภาพสัมพันธกับความเปนมนุษย ทั้งการพัฒนา
ชีวิตและการจะมีสังคมที่ดี ศักยภาพของมนุษยจะพัฒนาขึ้นมาและ
สังคมที่ดีจะมีไดอยางไร เหลานี้มันสัมพันธกับการมีเสรีภาพอยางไร
เรื่องนี้ตองชัด และคนจะชัดในเรื่องเหลานี้ได ก็คืองานของการศึกษาที่
จะตองมาชวย
อยางงายๆ เสรีภาพก็สัมพันธกับการพัฒนามนุษยนั่นเอง มีแง
พูดหลายอยาง ก็พูดสักแงหนึ่ง เชน เราอาจจะพูดวา สัตวปามันก็มีนะ
เสรีภาพ มันก็อยู มันก็ทําอะไรอยางเสรีของมันนะ แตเสรีภาพแบบนั้น
มีขอเสียแงหนึ่งก็คือ มันไมเอื้อ ไมทําใหเกิดอิสรภาพ
เวลานี้คนสับสนในเรื่องคําศัพท เชน ระหวางคําวาอิสรภาพกับ
เสรีภาพ นี่ในภาษาไทย แตแมในภาษาอังกฤษ ก็มีปญหาไดเหมือนกัน
อยาง liberty กับ freedom บางทีก็ใชแทนกันได เปนเรื่องธรรมดาของ
ชาวบาน แตบางทีในภาษาอังกฤษนั้น ก็ตองเอาอีกศัพทหนึ่งมาชวย
คือ independence เมื่อวากันใหถึงตนรากที่มาของศัพทจริงๆ ใชคํา
ไทย คือ อิสรภาพ กับเสรีภาพ จะชัดกวา
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เสรีภาพกับอิสรภาพนี่ไมเหมือนกัน ยกตัวอยางงายๆ อยางเด็ก
เลนเกม แกมีเสรีภาพในการเลนเกม แกก็เลนของแกไป แตเด็กหลาย
คน หรือแมแตเด็กสวนมาก ก็รูอยูวาการเลนเกมมากนัก หรือหลงติด
เกมนั้น ไมดี มีโทษหลายอยาง แกรูตัว แกมีความรู แกเขาใจ แตก็
บังคับตัวเองไมได ก็ตองเขาหาเกม หางไมได ขาดไมได แลวก็เกิดโทษ
แกตัวเองทั้งที่รูนั่นแหละ นี้คือใชเสรีภาพโดยที่ตัวเองไมมีอิสรภาพ ตรง
นี้ ถาใชภาษาอังกฤษ อาจจะพูดวา เด็กนี้สัมพันธกับเกมโดยมี liberty
แตขาด independence
การขาดอิสรภาพทําใหเด็กใชเสรีภาพไมถูก จะเห็นวา ตามตัว
อยางนี้ เมื่อคนไมมีอิสรภาพ ก็จะใชเสรีภาพไมเปน หรือใชไมไดผล
และจะเกิดโทษมาก บางทีกลายเปนวา เพราะขาดอิสรภาพ ก็เลยตอง
จํากัดเสรีภาพ เพื่อกันไมใหใชเสรีภาพผิดๆ หรือใชอยางเสียหาย
อิสรภาพ คือความเปนใหญในตัวเอง และไมขึ้นตอสิ่งอื่น ทีนี้
อิสรภาพก็มีหลายระดับ อยางงายๆ ถามีปญญารูวาอันนี้ไมดี ไมถูก
ตอง ถามีอิสรภาพหรือเปนอิสระ ก็หมายความวาสามารถเวน สามารถ
ไมทําสิ่งนั้น เพราะตนไมตองขึ้นตอสิ่งนั้น หรือสิ่งนั้นบังคับตนไมได ก็
เปนคนที่เกงจริง คือมีอิสรภาพ
แตในกรณีนี้ ตรงขามเลย เด็กนี่แกใชเสรีภาพในการเลนเกม
อยางเต็มที่ เพราะแกไมมีอิสรภาพ แตแกตกอยูใตอํานาจของเกม แก
ขึ้นตอเกม ติดเกมหลงเกมจนหมดอิสรภาพ อยางนี้เปนตน
การศึกษาปจจุบันนี้ไมเกื้อหนุนอิสรภาพ เราไมพัฒนาเด็กให
เปนอิสระ เราบอกใหเด็กอยากมีแตเสรีภาพ และก็ไมรูจักเสรีภาพจริง
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แลวแกก็ใชเสรีภาพไมเปน เลยยุงไปหมด
ในหลายเรื่อง คนไมมีอิสรภาพ ก็จึงตองมีกฎหมายมาจํากัดเสรี
ภาพ และในบางอยาง กฏหมายอยางนอยในบางถิ่นบางที่ถึงกับตอง
หามตองตัดเสรีภาพไปเลย เชนอยางเสรีภาพในการใชยาเสพติด ที่จริง
เสรีภาพในการใชยาเสพติดนั้น ในบางยุคสมัยก็ยังไมไดหาม แตพอ
หามแลว การใชเสรีภาพใหถูก ก็เลยตองอางกฎหมายวาใหใชเสรีภาพ
ไดเทาที่ไมละเมิดกฎหมาย
แตที่จริง กอนมีกฎหมายหาม การใชยาเสพติดก็ไมดีมีโทษไม
ถูกอยูแลว ใชไหม ถาคนพัฒนาดีจริงแลว เขาก็ควรจะไมใชยาเสพติด
ดวยความเปนอิสระของเขาเอง ไมตองมาออกกฎหมายตัดเสรีภาพใน
การเสพยา แตนี่ก็เพราะคนไมเปนอิสระที่จะใชเสรีภาพใหถูกตองดวย
ปญญา ก็เลยตองตรากฎหมายออกมาจํากัดเสรีภาพ วาใหใชเสรีภาพ
ไดเทาที่ไมละเมิดกฎหมาย
พูดแงหนึ่งก็เหมือนกับบอกวา เพราะคนยังมีการศึกษาพัฒนา
ไมเพียงพอ จึงตองเอากฎหมายมาชวย หรือเพราะคนยังไมเปนอิสระ
จึงตองจํากัดเสรีภาพ
ตอนนี้เด็กมีเสรีภาพในการเลนเกม แตใชเสรีภาพนั้นไมเปน จน
เกิดโทษทั้งแกตนเอง แกครอบครัว แกสังคม เพราะเขาขาดอิสรภาพ
จนตกเปนทาสของเกมนั้น การใชเสรีภาพของเขาเลยกลายเปนการซ้ํา
เติมโทษใหหนักขึ้น เราจึงตองพัฒนาเด็กใหมีอสิ รภาพ
อิ ส รภาพเป น เรื่ อ งใหญ และเป นความหมายอย า งหนึ่งของ
นิพพาน คือความเปนใหญในตัวเอง ไมขึ้นตออะไรแมแตกิเลส เอาชนะ
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กิเลสไดหมด กิเลสจะมาบีบบังคับชักนําบัญชาไมได จึงเปนหลักที่
สําคัญ
ถาเราไมเขาใจเสรีภาพชัดเจนพอ และใชเสรีภาพไมเปน มันอาจ
จะกลับไปเปนเสรีภาพแบบสัตวปาอีกก็ได เวลานี้ก็วากันนัวเนียไป
หมด เชน จะเบียดเบียนกันอยางไรก็ได เอาแความีกฎหมายมาเปน
กรอบบังคับ เทาที่ไมละเมิดกฎหมาย ตอไปคนออกกฎหมายก็ลําบาก
ใจหรือไมก็ทะเลาะกันวากฎหมายจะเอาแคไหน หรือทีว่ า ไมละเมิดตอ
กัน จะเอาแคไหน ก็พดู ยากอีก ตอไปก็ยงุ หมด พูดไมถกู เมือ่ ปญญากับ
จิตใจไมลงตัว ความสับสนวุน วายก็มีในหลายระดับ เพราะความเขาใจ
ของมนุษยไมเขาถึงหลักพื้นฐาน เกิดความสับสนระหวางบทบัญญัติ
ของคน กับความเปนจริงของธรรมชาติ
อยางที่เคยยกตัวอยางเรื่องที่วา สิทธิกับเสรีภาพมาคูกัน มาถึง
ยุคนี้ ฝรั่งบางคนคิดขยายวงออกไปถึงพวกสัตวเลี้ยงตางๆ วามันมีสิทธิ
หรือไม เชน สิทธิในชีวิตของมัน พวกหนึ่งวามันมีสิทธิ อีกพวกหนึ่งบอก
วามันไมมีสิทธิ ดังที่ไดเกิดเรื่องปลาโลมาเปนกรณีตัวอยาง
คนพวกหนึ่งไปลอบปลอยปลาโลมาที่เขาเลี้ยงไวทําธุรกิจ โดย
บอกเหตุผลวา ปลาโลมาจะตองมีสิทธิในชีวิตของมันที่จะอยูตามธรรม
ชาติ การที่พวกทําธุรกิจเอามันมากักขังเลี้ยงไว เปนการละเมิดสิทธิใน
ชีวิตของมัน ถือวาทําความผิด แตคนอีกฝายหนึ่งบอกวา สัตวทั้งหลาย
นั้นมนุษยสามารถครอบครองเปนสมบัติของตน อยางเชนวัวควาย คน
ที่มาปลอยปลาโลมาของเขา เปนผูละเมิดสิทธิของเขา ตองมีความผิด
ฐานลักทรัพย นี่ก็ชักจะยุง
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เรื่องนี้ก็แสดงวามนุษยยังมีปญหาในการจําแนกแยกแยะ และ
ปญหาเรื่องสิทธิก็โยงไปถึงเรื่องเสรีภาพ ตอนนี้ สิทธิกับเสรีภาพขัดกัน
พวกที่ถือวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน ก็ถือวามันตองเปนอิสระ
และมีเสรีภาพที่จะไปไหนๆ หรือจะไปทําอะไรของมัน จะจับเอามาขัง
ไม ไ ด แต อี ก พวกหนึ่ ง ก็ ถื อ ว า มี ก ฎหมายที่ ใ ห ฉั น ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ปลาโลมาได ฉันมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจํากัดเสรีภาพของมัน ก็เอา
มันมาขังไว เมื่ออีกฝายหนึ่งมาลอบปลอยปลาโลมาออกไป ก็ละเมิด
สิทธิของฉัน ก็เกิดเปนคดีขึ้นศาล ฝายหนึ่งก็เถียงในแงที่วาสัตวก็มีสิทธิ
เสรีภาพของมัน อีกฝายหนึ่งก็บอกวาฉันมีกฎหมายที่ใหครอบครอง
กรรมสิทธิ์ นี่เปนตัวอยางวา ตอไปมนุษยจะมีปญหาในเรื่องแบบนี้มาก
ขึ้น ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปไกล ปญหาของมนุษยจะซับซอนยิ่งขึ้น และ
มีมากขึ้น เราจะตองเขาใจหลักพื้นฐานเหลานี้ใหชัดเจน
อิสรภาพนั้นมีหลายระดับ ซึ่งในที่สุดก็คือความเปนอิสระภายใน
ที่แทจริง ซึ่งสัมพันธกับการพัฒนามนุษย เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป มี
ปญญายิ่งขึ้น ก็จะทําใหรูเขาใจเรื่องอิสรภาพชัดขึ้น จนเขาถึงอิสรภาพ
แลวอิสรภาพที่แทก็จะทําใหใชเสรีภาพไดอยางถูกตอง
ในขั้นนี้ ควรจะพูดไวกวางๆ วา เมื่อปฏิบัติอ ยา งถูกตอง เสรี
ภาพก็เปนตัวเกื้อหนุนที่จะทําใหเกิดอิสรภาพ แลวอิสรภาพก็จะทํา
ใหใชเสรีภาพไดอยางถูกตอง
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เสมอภาค เพื่อเอาใหเทา หรือเพื่อใหเขากันไดดี
ความเสมอภาคก็เหมือนกัน กลายเปนปญหา อยางเวลานี้
ระบบธุรกิจกําลังครอบงําสังคม พรอมดวยบริโภคนิยมที่เปนพวกเดียว
กัน เรื่องเศรษฐกิจนําหนาอยูแลว พอบริโภคนิยมครอบงําสังคม ธุรกิจ
ก็ยิ่งเปนใหญ ทีนี้การตีความความหมายของ concepts ตางๆ ก็จะ
เนนไปในทางเศรษฐกิจ มองดวยสายตาแบบธุรกิจมาก
จะเห็นวา คนมองความหมายของความเสมอภาคโดยเพงไปใน
แงเศรษฐกิจ และเปนเชิงเกี่ยงหรือแกงแยงกัน เชน คอยเพงกันวาคน
นั้นจะไดเทาไร ฉันจะไดเทาไร หรือฉันไดนอยกวา เขาไดมากกวา
ความเสมอภาคเปน negative ไปหมด เปนความเสมอภาคเชิงลบ
ในทางพระพุทธศาสนา ทานเนนเรื่องความเสมอภาคมาก ใน
การปฏิบัติธรรมก็ตองมี “สมตา” คือความเสมอกัน เชน ความเสมอ
ทางอินทรีย เปนตน เพราะความสมกันเสมอกันเขากันไดขององค
ประกอบตางๆ จะทําใหองครวมดําเนินไปได แตถาองคประกอบไมสม
กัน เขากันไมได ก็เสียระบบ แลวทั้งหมดก็ไปไมได ความเสมอภาคก็
เปนเรื่องสําคัญในระบบธรรมของพระพุทธศาสนา
ทีนี้ ในเรื่องของคน สังคมจะอยูดี คนตองมีความเสมอภาค แต
ความเสมอภาคในพุทธศาสนานั้น ทานมองเชิงบวก ความเสมอภาค
ที่เนนมากที่สุด คือ มีสุขทุกขเสมอกัน แปลเปนภาษาไทยวา รวม
ทุกข รวมสุข ซึ่งเปนการเขามารวมกัน ไมใชแบงแยก
ศั พ ท สํ า หรั บ ความเสมอภาคของคนนั้ น ท า นใช คํ า ว า
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“สมานัตตตา” แปลวา ความมีตนเสมอกัน หรือมีตนสมานกัน (คํา
บาลี “สมาน” แปลวาเสมอ คือ เทากัน สมกัน เหมาะกัน เขากันได) ซึ่ง
ทานอธิบายวา “สมาน-สุข-ทุกข-ตา” แปลวา ความมีสุขและทุกขเสมอ
กัน เอาใจความวา “รวมสุขรวมทุกข”
สวนความเสมอภาคสมัยนี้ ที่วาเปนยุคประชาธิปไตย แตไมใส
ใจที่ความเปนคน กลับไปเนนในเชิงเศรษฐกิจ (เขาหลัก free-market
democracy คื อ ประชาธิ ป ไตยแบบตลาดเสรี หรื อ ทุ น นิ ย ม
ประชาธิปไตย) คนมักคอยจองดูวา คุณไดเทาไร ฉันไดเทาไหม ถาฉัน
ได ๕๐๐ คุณก็ได ๕๐๐ เทากัน ก็เสมอภาค แตถา ไมอยางนี้ ก็ไมเสมอ
ภาค เมือ่ คอยจองดูความเสมอภาคแบบนี้ ก็แบงแยกแน แยกตัง้ แตในใจที่
ตัง้ ทาจะระแวงแกงแยงเกีย่ งกัน คอยชิงไหวชิงพริบกัน ในทีส่ ดุ ก็เลยตีกนั
อยางนี้ก็รวมสุขรวมทุกขกนั ไมได ไปคนละทางกับความเสมอภาคทีม่ งุ
สมานคนแบบพุทธ
ขอใหลองเอาคําในพระพุทธศาสนามาตั้งเทียบไวเปนจุดสังเกต
เราอาจจะไดแงคิดที่เสริมปญญา อยางในเรื่องความเสมอภาคนี้ ที่บอก
ไปแลววา ความเสมอภาค ทานใชคําวา “สมานัตตตา” (ความมีตน
เสมอกัน) ซึ่งอาจจะพูดแบบไทยวา “สมานตัว” แลวมีคําอธิบายวา
“สมานสุขทุกขตา” (ความมีสุขและทุกขเสมอกัน) ซึ่งอาจจะพูดแบบ
ไทยวา “สมานสุขทุกข”
คําวา “เสมอ” แปลจากคําพระวา “สมาน” แลวทีนี้คําไทยวา
“สมาน” ซึ่งอาจจะมาจากคําบาลีนั่นแหละ ก็มามีความหมายวา
ประสาน รวมกัน เชื่อม ทําใหเขากัน
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รวมความวา เสมอแบบพุทธนี้ เปนความเทากัน ที่ทําใหเขากัน
ได ที่วามีตนเสมอ ทานยกตัวอยางวา ไปนั่งในที่เดียวกันหรือเคียงกัน
กินอาหารดวยกัน เปนตน ก็จึงเปนความเสมอแบบสมาน ที่ประสาน
เขาดวยกัน ไปๆ มาๆ ความหมายเลยกลายเปนวา รวมกัน อยางที่วา
มีสุขมีทุกขเสมอกัน ก็คือ รวมทุกขรวมสุข นี่คือความหมายหลัก
จากนั้นเราก็ขยายความอีกวา มีตนเสมอกัน คือ ไมดูถูกดูหมิ่น
กัน แลวก็ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือไมเลือก
รักผลักชัง คือมีความเปนธรรมตอทุกคน ทั้งหมดนี้เปนความเสมอแบบ
รวมกันทั้งนั้น เปนเสมอแบบประสานทั้งหมด แตเสมอในปจจุบันนี้ มา
เพงกันจองกันแตในแงเศรษฐกิจเปนเชิงธุรกิจ เพราะฉะนั้นมันก็ยากที่
จะทําใหคนประสานรวมกันได และสังคมก็ยากที่จะเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความสามัคคีก็ไมเกิด
เอาละ วาเทานี้กอน เปนการมาชวนใหชําระสะสางกันในทาง
ความคิด

เกิดมาวางเปลา – ขาวสะอาด หรือขาดความรู
เรื่องหลักการทั้งหลายตาม concepts จําพวกนี้ เปนเรื่องที่จะ
ตองจัดปรับความเขาใจใหถูกตอง ใหเขากันคือสอดคลองกับหลักการ
ศึกษาที่เปนการพัฒนามนุษย ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของความเปน
มนุษยนั้นเอง
มีคําถามวา ตามธรรมชาติ มนุษยเกิดมาสมบูรณหรือยัง? ออ…
ยังไมสมบูรณ ที่สําคัญคือไมมีความรู ฝรั่งหรือคนสมัยใหมเคยเถียงกัน
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วา มนุษยเกิดมาสะอาดบริสุทธิ์ใชไหม? ดีหรือชั่ว? บางคนวา เด็กเกิด
มาก็เหมือนกระดาษหรือผาขาวบริสุทธิ์ ยังสะอาด ไมมีอะไร
แตทางพุทธศาสนาไมไดพูดแบบนั้น บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ไมใช
คําที่จะพูดในกรณีนี้ แตพูดไดวา เด็กเกิดมาไมมีความรู (หรือจะพูดวา
“มีความไมรู” ก็ได) จริงไหม? เมื่อเกิดมานั้น เขาขาดความรู แคน้กี ็ได
ความจริงที่เปนหลักพอจะใชในการศึกษาแลว จึงไมตองไปพูดเรื่องวา
บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ แตบอกวาไมมีความรู
เมื่อไมมีความรู ศักยภาพในทางลบก็เกิดขึ้นทันที คือมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเจาพวกกิเลสตางๆ ขึ้นมา เพราะวา เมื่อมี
อวิชชา ก็คือมีมหาศักยภาพ ที่จะใหเกิดมวลความชั่วรายไดทุกอยาง
เพราะฉะนัน้ จึงตองมีการศึกษา ใหคนพัฒนา แกไขใหบําราศอวิชชา ให
เกิดปญญาที่จะเปนวิชชา นี่คือการศึกษา เพราะฉะนั้น พอเด็กเกิดมา
กระบวนการของการศึกษาก็เริ่มเดินหนาทันที
เด็กเพิ่งเกิดมา การศึกษาจะเริ่มไดอยางไร? ออ.. นี่เปนเรื่อง
ธรรมดาของธรรมชาติ ขอใหเรารูเขาใจและรูจักใชมันซิ พอเกิดมาปบ
มนุษยก็มีเครื่องมือศึกษาติดตัวมาพรอมแลว ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ที่จะมาติดตอสื่อสารกับโลก หรือรับรูโลก รับรูสิ่งแวดลอม เปน
เครื่องรับรู หรือทางรับรู เรียกอยางบาลีวา “อายตนะ” คือ แดนเชื่อม
ตอใหเกิดความรู ก็คือทางรับรูนั่นเอง
อายตนะนี้ บางทีเรียกวา “ทวาร” แปลวา ประตู บางทีเรียกวา
“อินทรีย” แปลวา เจาการ หรือเจาหนาที่ในการรับรูดานนั้นๆ ในทาง
การศึกษาหรือพัฒนาคนนั้น ทานนิยมใชคําวา อินทรีย ซึ่งมักปรากฏ
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ในคําสําคัญคือ อินทรียสังวร (สํารวมอินทรีย) ซึ่งหมายถึงการรูจักใช
อินทรีย คือ ตา หู ฯลฯ ที่เปนทางรับรูนั้น ใหไดผลดีในการศึกษา ไมให
เกิดโทษคือผลเสียที่ตรงขามกับการศึกษา
อินทรียสังวร นี้เปนหลักสําคัญตั้งแตจุดเริ่มของการศึกษา ดังได
บอกแลววา โดยธรรมชาติของมนุษยที่เกิดมา เขามีความไมรู เมื่อไมมี
ความรู ก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูก พอโผลออกมาในโลก มีอะไรๆ
รอบตัวทั่วไปหมด ก็ไมรูจักเลยวาเปนอะไร เปนคุณหรือเปนโทษแกตน
มันจะเอาอยางไรกับเรา และเราจะทําอยางไรตอมัน ไมรูทั้งนั้น นี่แหละ
ก็ตองมีความรู เพื่อจะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นใหถูกตอง ทีนี้ จะทําอยาง
ไรละ ก็ตองเริ่มดวยรูสิ
บอกแลววา คนเราเกิดมามีหู มีตา ฯลฯ เปนเครื่องมือรับรูติดตัว
มาพรอมแลว ก็ใชตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นหาความรูใหเปนซิ นี่
แหละ ในการศึกษาระบบไตรสิกขา ทานจึงเริ่มใหคนพัฒนา ณ จุดเริ่ม
นี้ โดยให ฝกที่ จ ะรู จัก รับรู ทางอิ นทรียทั้งหลายใหไดผลดี เรียกวา
อินทรียสังวร
ทีนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่วาเปนเจาหนาที่ทํางานรับรูนั้น
งานของมันสรุปแลวก็มี ๒ อยาง คือ รู กับ รูสึก
ในการศึกษา วาอยางรวบรัด เราก็ใหคนพัฒนาโดยเอา รู กับ รูส กึ
นัน้ มาบูรณาการกัน โดยใหรสู กึ มาหนุนรู หรือใหความรูส กึ เปนตัวรับใช
ความรู ตามปกติ พอรับรูป บ ความรูส กึ ก็จะมาทันที ถาใชอนิ ทรียไ มเปน
แทนทีจ่ ะตอเขาสูก ระบวนการรับรู คนก็ถกู ความรูส กึ พาเฉหรือเตลิดไป
เลย หลงไปเลย พอรูสึกมีเวทนาเปนสุข หรือเปนทุกข ก็ชอบใจหรือไม
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ชอบใจ แลวก็ไปกับกระบวนการแหงความรูสึกนั้น ความรูไมมา ก็จบ ก็
ตัน ไมพัฒนา ไมมีการศึกษา
แตถาเอาความรูสึกมาหนุนความรู เชน พอรับรู เกิดความรูสึก
ไมสบาย คือเตือนวานาจะเปนอันตราย ก็เรียนรูเลยวามีอันตรายอะไร
เปนอยางไร หรือรูสึกสบาย คือบอกวาเจอสิ่งที่เกื้อกูล ก็เรียนรูวาเปน
อะไร อยางไร เปนตน ก็ไดความรู พอเอาความรูสึกมาหนุนความรู ก็
เขาสูกระบวนการของการศึกษา
เรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ใชใหเปน ชีวิตก็พัฒนาไป การ
ศึกษาก็เคลื่อนขบวน เปนไปตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมนุษย
เพราะฉะนั้นจึงบอกวา “การศึกษาเริ่มตน เมื่อคน ดู ฟง เปน” แตนอก
จาก ดู ฟง แลว ก็มกี ารกิน การเปนอยู ทีเ่ ปนเรือ่ งของการเสพบริโภคดวย
ก็เลยตองเติมใหครบวา “การศึกษาเริม่ ตน เมือ่ คนกิน อยู ดู ฟง เปน”
ทั้งหมดนี้ที่จริงเปนเรื่องยาว แตพูดไวเพียงใหเห็นวาเปนแงมุม
บางอยางที่นาจะตองเอาใจใสยกขึ้นมาพูดกัน เพราะบางทีเราก็มอง
ขามไป

จัดตั้ง เพื่อใหเนื้ออยูได
นี่ก็พูดไปเรื่อยๆ ดูวามีหัวขออะไรที่ควรจะพูดอีกบาง เชนแงมุม
ตางๆ อยางที่วามา ก็ไดเนนแลวในเรื่องที่วา การศึกษานั้นในแงหนึ่งก็
พิสูจนหรือวัดผลดวยความสุข ถาเด็กเติบโตขึ้นมาเปนคนไมมีความสุข
ก็แสดงวาการศึกษาที่แทไมไดเกิดขึ้น
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เรื่องทั้งหมดนี้ โยงมาหาหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ที่
เรียกวา ธรรมวินัย คือ ธรรม กับ วินัย
ธรรม คือ เนื้อแทตัวจริงความเปนจริงของธรรมชาติ ภาวะที่มีอยู
ตามธรรมดา หรือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาจะ
เกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูเปนอยูของมันอยางนั้น ตถาคตมาคนพบแลว
ก็เอามาบอก มาเปดเผย มาแสดง พูดสั้นๆ ก็คือ ธรรมชาติและกฎ
ธรรมชาติ
วินัย คือ ระบบจัดตั้งที่พระพุทธเจาทรงวางขึ้น เพื่อใหมนุษยได
ประโยชนจากธรรมนั้น เชน จัดตั้งชุมชนที่มีบุคคล สถานที่ กิจกรรม
และกฎเกณฑกติกาในการสัมพันธกัน ที่จะชวยใหคนในชุมชนนั้น
พัฒนาชีวิตใหเกิดใหมีใหเขาถึงธรรม
ดังเชนกระบวนการการศึกษาของเรานี้ ที่มีการจัดตั้งเปนกิจ
การของรัฐ ของสังคม เชน มีระดับการศึกษา มีโรงเรียน มีหลักสูตร
มีครูอาจารย มีชั้นเรียน มีตารางสอน ฯลฯ ก็คือการจัดระบบตาม
ความสัมพันธระหวางธรรมกับวินัย
หมายความวา ตัวแทตัวจริงที่เราตองการ คือ ธรรม ไดแก
ความเจริญงอกงามของเด็กที่เปนไปตามกระบวนความเปนจริงของ
ธรรมชาติ แตจะทําอยางไรใหกระบวนการของธรรมชาตินี้ เกิดมีผล
เปนจริงขึ้นมา ใหเปนการพัฒนาอยางไดผลดี ก็อาศัยระบบการจัดตั้ง
ของมนุษยที่เรียกวา วินัย
บอกแลววา ธรรม คือเนื้อแทที่เราตองการ และเปนของจริง
ความจริงที่เราตองเปนไปตาม ถาใครฉลาดจัดตั้ง คือวางวินัยไดเกง ก็
จะทําใหดําเนินการไดอยางเปนไปตามความจริงที่จะใหเกิดผลตามที่
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ตองการ พระพุทธเจาที่ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาไดก็เพราะทรง
เกงอยางนี้ ถามิฉะนั้น พระองคคนพบธรรมอยางเดียว ก็เปนเพียงพระ
ปจเจกพุทธเจา
พระปจเจกพระพุทธเจา ก็คือ ผูคนพบธรรม แตไมสามารถจัดตั้ง
วินัย แตพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ ทานที่ทั้งคนพบธรรม ที่เปนความ
จริงของธรรมชาติ แลวก็จัดตั้งวินัย โดยวางระบบปฏิบัติการที่จะให
มนุษยไดประโยชนจากธรรมนั้นดวย
มาดูเรื่องการศึกษาก็เหมือนกัน การศึกษาที่เราจัดกันอยูนี้ ก็คือ
ระดับวินัย คือ การศึกษาที่เปนระบบจัดตั้งนั่นเอง และที่ควรจะเนนใน
เรื่องนี้ก็คือ ผูที่ทํางานจัดตั้ง จะตองตระหนักชัดวาตัวสาระแทที่เรียกวา
ธรรม หรือตัวการศึกษาแทๆ หรือเนื้อแทของการศึกษานั้น คืออะไร
เปนอยางไร หมายความวา การพัฒนาของมนุษยตามธรรม คือ
กระบวนการของการศึกษาที่เปนไปในชีวิตของคนตามธรรมชาติ มัน
เปนอยางไร ถาไมอยางนั้นแลว การศึกษาที่เปนการจัดตั้งก็จะไมสําเร็จ
เพราะฉะนั้น การจัดตั้งที่จะไดผลจริง ตองมาจากผูที่รูเขาใจเขา
ถึงตัวความจริงของธรรม แลวจึงจะทําใหเกิดผลขึ้นมาตามนั้นได ถา
เราไมหลงติดอยูแคที่รูปแบบการจัดตั้ง เราก็จะไมลืมตัว และจะคอย
สํานึกระลึกตระหนักไว แลวก็คอยตรวจสอบความเขาใจ ในเนื้อหา
สาระที่เรียกวาธรรม หรือตัวเนื้อแทของการศึกษานี้ไว การศึกษาที่
เปนระบบจัดตั้ง ก็จะเจริญงอกงามตอไป ไมแข็งทื่อติดตัน แตจะ
ปรั บ รู ป แบบเป น ต น ได อ ย า งประสานกลมกลื น ที่ จ ะให ไ ด ผ ลตาม
ความจริงของธรรม
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อยางในเรื่องเสรีภาพที่พูดขางตน ถาเด็กติดเกม ใชเสรีภาพไม
เปน ทําใหเกิดโทษตอชีวิตของตัวเขาเอง และกอปญหาแกสังคม ถา
เราสอนเราชวยใหเด็กนั้นมีอิสรภาพ แลวใชเสรีภาพเปน เด็กก็เจริญ
งอกงาม มีการพัฒนาดวยการศึกษา
ในเรื่องนี้ การศึกษาจัดตั้งเขามาชวยอยางไร นี้ก็คือ เราเอา
ปจจัยภายนอกมาชวย เพราะปจจัยภายในของเขาเองมีกําลังไมพอ
ปจจัยภายนอกก็คือระบบจัดตั้งที่เขาไปสื่อไปเสริม เชน
หนึ่ง จัดใหมีใหพบกัลยาณมิตร จัดสิ่งแวดลอมทางสังคม ตั้งแต
พอ แม คนในครอบครัว ครู อาจารย เพื่อน หรืออะไรก็แลวแต คือ
ระบบกัลยาณมิตร ไดแกมนุษยดวยกัน ที่จะมาชวยหอมลอม หรือมี
อิทธิพลชักจูง โนมนําไปในทางที่ดี
สอง จัดวางระเบียบแบบแผนที่จะสรางเปนวิถีชีวิตขึ้นมา ดวย
การกําหนดวินัย ที่เปนรูปธรรม เชน กฎกติกา ซึ่งควรจะเปนไปดวย
ความตกลงยอมรั บ ร ว มกั น เช น ชี้ แ จงอธิ บ ายเข า ใจเหตุ ผ ล เห็ น
ประโยชนแลว วากฎกติกานั้นจะมาชวยใหเขาถอนตัวจากสิ่งที่เขารูวา
มีโทษแตเขาติดอยูนั้นไดสําเร็จ
พึงสังเกตวา เรามักจะมองวินัยในแงลบวาเปนขอบังคับ ซึ่งเปน
ขอเสียอยางหนึ่ง แตที่จริง วินัย คือการจัดสรรโอกาส
โอกาสนั้ น สัม พัน ธกับ จุด หมาย การที่เ ราจัดใหมีโ อกาสนั้น
ตองมีจุดหมาย วาเพื่ออะไร ที่วา วินัย คือการจัดสรรโอกาสนั้น ก็คือ
จัดการที่จะใหคนมีโอกาสมากที่สุด ที่จะไดทําอะไรๆ เพื่อใหสําเร็จ
ถึงจุดหมายนั้น
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ถาไมมีวินัยมาจัด โอกาสเพื่อไปใหถึงจุดหมายนั้นก็ไมเกิด พอ
จัดปบ โอกาสที่จะทําอะไรๆ เพื่อบรรลุจุดหมายนั้นก็เกิดขึ้นมา จะเห็น
วา เรื่องของมนุษยทุกอยางตองมีวินัยหมด การจราจรก็ตองมีวินัย
เพราะอะไร เพราะจะใหการเดินทางมีโอกาสดีที่สุดที่จะไปใหถึงจุด
หมาย ก็จึงจัดตั้งเปนวินัยในการจราจรขึ้นมา
แมแตที่เรามานั่งฟงบรรยายกันนี่ ก็อาศัยวินัย คือมีการจัดตั้งทํา
ตามระเบียบแบบแผน เพื่อจะใหฟงกันสะดวกราบรื่น จะไดเปนโอกาส
ใหบรรลุจุดหมายที่จะไดความรูความเขาใจกันอยางดีที่สุด จึงมีการจัด
อะไรตออะไร วาจะนั่งกันตรงไหนอยางไร เวลาฟงอยูในอิริยาบถและ
อาการอยางไร ไมพูดคุยแซงออกมา ไมเดินกันพลุกพลานไปมา ฯลฯ
เวลาหมอผาตัด ผูรวมการทั้งหลายก็ตองทําตามระเบียบและ
ลําดับที่ตกลงวางรูกันไว คนไหนยืนที่ไหน จัดตั้งอะไรไวที่ไหน วาง
ลําดับการใชเครื่องมืออยางไร วินัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหเกิดโอกาสในการ
ที่จะปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นไดอยางดีที่สุด
เปนอันวา วินัยคือการจัดสรรโอกาส ทีนี้พอวินัยจัดสรรโอกาสให
แลว เกิดมีโอกาสขึ้นมา แตถาเสรีภาพไมมี คนก็ไมสามารถใชโอกาสที่
วินัยจัดให ทีนี้ พอเรามีเสรีภาพ เราก็สามารถใชโอกาสนั้นได เสรีภาพก็
มาใชโอกาสที่วินัยจัดใหนั้น ทําการทั้งหลายที่จะใหไปถึงจุดหมายได
สําเร็จ
ที่พูดมาอยางนี้ ก็หมายความวา ชีวิตมนุษยเรานี้ตองมีจุดหมาย
ถาเราถือวามนุษยนี้เกิดมายังไมสมบูรณ จุดหมายก็คือพัฒนาไปสู
ความสมบูรณ เมื่อเราตองการใหชีวิตมนุษยพัฒนาไปสูจุดหมายแหง
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ความสมบูรณดีงามแท เราก็จึงจัดสรรโอกาสดวยสิ่งที่เรียกวาวินัย เพื่อ
ใหสามารถดําเนินการพัฒนา แลวเมื่อเรามีเสรีภาพ เราก็อาศัยโอกาส
ที่วินัยจัดใหนั้น ใชเสรีภาพที่จะปฏิบัติการทั้งหลายซึ่งเปนการดําเนิน
การพัฒนา ที่จะนําไปสูการบรรลุจุดหมายของชีวิต
ที่พูดตอนนี้ เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางวินัยกับเสรีภาพ
จะเห็นวาวินัยกับเสรีภาพสัมพันธกัน แลวก็ไมขัดกัน แตที่จริงเปนสิ่งที่
เกื้อหนุนกัน ถาเราไมเขาใจความหมายอยางนี้ วินัยก็ตองขัดกับเสรี
ภาพ คือ วินัยกลายเปนเครื่องจํากัดบังคับ ถามองวินัยเปนการจํากัด
เสรีภาพเสียแลว ก็ขัดแยงกันยุงหมดเลย
แตพอเขาใจความหมายที่แทจริงนี้แลว วินัยก็คือตัวที่ทําใหเกิด
โอกาส แลวเสรีภาพก็มาใชโอกาสที่วินัยจัดให ก็เลยกลายเปนเปนเรื่อง
เดียวกัน
ที่จริงนั้น มันเปนเรื่องเดียวกันอยูแลว แตเราตองมองใหถูกวา
มนุษยมีธรรมชาติของการที่ตองการพัฒนาไปสูความดีงาม ความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ทีนี้ เด็กก็มีธรรมชาติที่วานี้ แตในการพัฒนาของเขา
ตามกระบวนการศึกษานั้น เกิดมีการติดเกมขึ้นมาขัดขวาง ก็เลยตอง
อาศัยวินัยมาชวยแกไขความติดขัดนั้น แตเปนวินัยในแงของการฝกตน
ที่เขาพรอมใจโดยรูสึกวาจะไดเครื่องชวย จึงควรตองมีการพูดกันให
เกิดจิตใจที่จะฝกกอนวา หนูเห็นไหมวาหนูเลนเกมนี้แลว หนูติดมันใช
ไหม แลวหนูก็บังคับตัวเองไมไดจริงไหม แลวเมื่อเปนอยางนี้ มันดี
อยางไร มันเสียหายมีโทษไหม ถามันเปนโทษแลว มีสิ่งอื่นที่เรานาจะ
ทําดีกวา ซึ่งเปนประโยชน ชีวิตของเราตองไปขางหนามากกวานี้ ไปสู
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อะไรที่ดีงามสูงขึ้นไป ถาเราจะไปใหถึงสิ่งนั้น เราจะติดอยูแคนี้ไมได
เราจะตองถอนตัวออกแลวเดินหนาตอไป ตกลงเอาละนะ ตอไปนี้ เรา
มาหาทางกันที่จะเลนเกมใหนอยลง ตอนนี้จะไมเลนเลย ก็ยังไมไหว ก็
เอาแคเลนใหจํากัดลง แลวก็ไปทําสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ตกลงใน
หลักการกันแลว แตวาใจยังไมเขมแข็งพอ เราก็มาตกลงวางระเบียบ
หรือกติกาเรียกวาวินัยกัน วางวิถีชีวิตกันใหม กําหนดกันไวเพื่อจะให
ทําใหไดอยางนี้ วินัยก็มาชวย ทั้งวินัยที่เปนระบบซึ่งมีกัลยาณมิตรให
แลวก็วินัยที่เปนกฎกติกามาชวยกันมิใหหลนไถล
วินัยที่แทนั้นตองใหเปนวิถีชีวิต วินัยก็คือที่มาของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมก็คือรูปแบบของวินัยที่ไมเปนลายลักษณอักษร หมาย
ความวา เมื่อวินัยเขาสูชีวิตแทจริงแลว คนปฏิบัติในความเปนอยูเคย
ชินหรือสืบตอกันอยางเปนไปเองโดยไมรูตัว ก็เปนวัฒนธรรม
นาเสียดายวา วัฒนธรรมปจจุบัน มักเหลือแตรูปแบบ ที่จริงนั้น
วินัยที่เปนรูปแบบการปฏิบัติ มีความหมายโยงไปถึงธรรมที่เปนสาระ
ขางใน คือมีเนื้อหาสาระที่แสดงความหมายเปนเหตุผล อยูแลววา เพื่อ
อันนั้นเปนจุดหมายหรือเปนประโยชนที่มุงหมาย เราจึงจัดตัง้ วางแบบ
แผนกติกาวินยั หรือวิถชี วี ติ อันนีข้ นึ้ วินยั มันโยงกับธรรมอยูแลว แตพอมัน
เปนไปเองโดยทําสืบตอตามกันมาโดยไมตองรู ไปๆ มาๆ ก็เหลือแค
เปนรูปแบบของวัฒนธรรมเทานั้นเอง
เมื่อเปนวินัยแบบที่ไมรูตัว หรือเปนวินัยแครูปแบบ วัฒนธรรมจึง
อยูในภาวะเสี่ยง คือมันอาจจะไมโยงไปหาธรรม อาจจะเลือนรางจนถึง
ขั้นที่เหลือแตรูปแบบจริงๆ หาเนื้อไมพบเลย ถารูตัวแลว จะแกไข ก็ตอง
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โยงวินัยแบบไมรูตัวคือวัฒนธรรมนั้น กลับไปสูวินัยแบบรูแกใจใหได
พอโยงไปหาวินัยที่แทได ก็จะโยงไปถึงเนื้อแทคือธรรม แลวก็จะรูเหตุ
ผลที่แทวาทําไมจึงตองหรือจึงไดมีวิถีชีวิตอยางนี้ ทําไมจึงมีวัฒนธรรม
ในรูปแบบนี้
ถาวัฒนธรรมที่เหลือเพียงรูปแบบนี้ ไมเอื้อไมประสานกับธรรม
โยงไปถึงธรรมไมได ไมชวยใหไดผลตามธรรมแลว ก็เปนวัฒนธรรมที่
จะตองปรับแก ใหเปนระบบที่ประสานถึงกันไดหมด คือโยงจากธรรม
มาสูวินัยจนถึงวัฒนธรรมดังที่วามา
การศึกษาของเรา เปนเรื่องของสังคมที่มีการจัดตั้ง มันเปนเพียง
กิจการจัดตั้งของสังคมเทานั้น มันอยูในระดับที่จะเปนรูปแบบซึ่งทําตอ
ทําตามกันไปเหมือนอยางจะไมรูตัว เปนวัฒนธรรม ซึ่งถาไมคอยตรวจ
สอบไว ก็จะเหลือแตรูปแบบภายนอก ที่ไมมีเนื้อหาสาระขางใน กลาย
เปนการจัดตัง้ ของสังคม ทีโ่ ยงไปหาธรรมอันเปนเนือ้ แทไมได ถาถึงขัน้ นี้ ก็
จะไมสาํ เร็จผลทีพ่ งึ มุง หมายอยางแนนอน

แกขัดแยงขางนอก ก็เกิดขัดแยงขางใน
มีแงคิดอีกเรื่องหนึ่ง เวลานี้ โลกถึงกันกวางไกล ดังที่เราบอกวา
เปนโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน โลกถึงกันหมด เปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน แตสภาพในทางจิตใจและในทางปญญาของมนุษย ไมสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางรูปธรรมที่เปนโลกไรพรมแดนถึงกันเปนอันหนึ่ง
อันเดียวนั้น ปญญาความรูเขาใจก็ไมเปนอันเดียวกัน จิตใจก็ไมเขากัน
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มีแตแบงแยกมากขึ้น กลายเปนปญหา
มนุษยจะมีชีวิตที่ดี ที่สมบูรณ ก็ตองประสานเขากันกับโลก กับ
จักรวาล หรือกับสิ่งทั้งปวง ตองมองทั่วตลอดและมีแนวคิดที่หยั่งถึงสิ่ง
เหลานี้ได มองเห็นความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะประสานได และมี
แนวคิดที่ประสาน
ถาเราไมมีแนวคิดเชิงประสาน แตมีความเขาใจ มีความเชื่อ มี
ความยึดถือที่แปลกแยก ปญญาก็ไมเอื้อ จิตใจก็ไมเกื้อกูล ความเปน
อยูก็เบียดเบียน แมจะบอกวาโลกไรพรมแดนถึงกันเปนอันเดียว ก็
ประสานเขากันไมได มีแตปญหาความขัดแยง อันนี้เปนปญหาของ
อารยธรรม
อารยธรรมปจจุบัน เปนอารยธรรมแหงความขัดแยง เพราะ
เปนอารยธรรมที่ตั้งอยูบนฐานของแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ เปนที่รู
กันวา อารยธรรมตะวันตกดําเนินมาตามแนวคิดตลอดเวลายาวนาน
เกือบ ๓,๐๐๐ ปแลว ตั้งแตสมัยกรีกโบราณ คือถือวา มนุษยจะมี
ความสุขสมบูรณ มีความสําเร็จที่แท ตอเมื่อพิชิตธรรมชาติได เอา
ชนะธรรมชาติได
บนฐานของแนวคิดนี้ ชาวตะวันตกก็มุงหนาเอาชนะธรรมชาติ
แลวก็ไดทําใหเกิดความเจริญงอกงาม เปนการพัฒนาตามแนวทาง
ของอารยธรรมปจจุบัน ที่มากับความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเกิดขึ้นและเจริญมาเพื่ออะไร ลึกลงไปในใจของ
ชาวตะวันตกก็เพื่อลวงความลับของธรรมชาติ เพื่อเอาความรูมาใชจัด
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การกับธรรมชาตินั้น โดยพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา แลวเอาเทคโนโลยีไป
จัดการกับธรรมชาติ ใหธรรมชาติอยูใตอํานาจเปนทาสรับใชสนอง
ความตองการของมนุษย
แนวคิดและเจตจํานงที่มุงมั่นของชาวตะวันตกนี้ ไดทําใหเกิด
การพัฒนาเจริญกาวหนาจริงๆ วิทยาศาสตรก็เจริญ เทคโนโลยีก็เจริญ
แลวพอเทคโนโลยีเจริญ ก็มาประสานกับแนวคิดวัตถุนิยมที่วา ถา
มนุษยมีวัตถุสิ่งเสพบริโภคบริบูรณ ก็จะมีความสุขสมบูรณ จากแนว
คิดนี้ ก็ทําใหเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการนําเอา
ธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบ ที่จะผลิตสิ่งเสพบริโภคใหแกมนุษย ทําใหเกิด
ความเจริญรุงเรืองมั่งคั่งพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ อันนี้ก็คือตัวแกนของ
อารยธรรมปจจุบัน
เพราะฉะนั้น อารยธรรมปจจุบัน บนฐานของแนวคิดแบบตะวัน
ตก จึงมีวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ เปนตัวชู
โรง โดยมีความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ เปนจุดหมาย คือมุงที่จะ
มีวัตถุเสพบริโภคใหพรั่งพรอมบริบูรณ แลวความสุขที่เดนก็มาพวงกับ
การเสพบริโภค จนสุขจากเสพกลายเปนจุดเนน แลวก็มามุงกันที่สุข
จากเสพนี้อยางเดียว จนกลายเปนกระแสบริโภคนิยม
แตยังไมทันที่มนุษยในอารยธรรมปจจุบันนี้ จะบรรลุจุดหมาย
แหงการมีความสุขสมบูรณดวยการมีวัตถุเสพบริโภคอยางลนเหลือ
บริบูรณ การพัฒนาตามแนวคิดพิชิตธรรมชาติเพื่อความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของมนุษย ก็กลายเปนการเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ ที่ทํา
ใหเกิดปญหาเปนภัยรายแรงแกมวลมนุษยเอง คือ ความเสื่อมโทรม
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ของสิ่งแวดลอม และความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ
ในที่สุด มนุษย โดยเฉพาะชาวตะวันตกเอง ก็รูตระหนักวา
ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมนั้นรุนแรงมาก ถึงขั้นที่จะทําใหโลกพิบัติ
และมนุษยตองสิ้นสลาย แนวคิดพิชิตธรรมชาติที่เปนฐานของอารยธรรมที่ดําเนินมานั้น ไดทําใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู
ความพิ น าศ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาอย า งที่ทํากันมา ที่ มุงผลไดทาง
เศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงความเสียหายของธรรมชาติ จึงไมอาจจะให
ดําเนินตอไป และแนวคิดพิชิตธรรมชาติก็ทั้งเปนไปไมไดและหมด
ความชอบธรรม มนุษยจะตองคิดใหมที่จะอยูรวมกับธรรมชาติอยาง
เกื้อกูลและกลมกลืน เปนมิตรกัน
ถึงตอนนี้ อารยธรรมก็ถึงจุดหักเห มนุษยที่วาเจริญ บอกกันวา
จะตองทําการพัฒนาแนวใหม ดังที่ในป ๒๕๓๐ (1987) สหประชาชาติ
ก็ไดพิมพเอกสารสําคัญที่สุดแหงทศวรรษวาดวยอนาคตของโลก (…
the most important document of the decade on the future of the world.)

ออกมา ตั้งชื่อวา Our Common Future ซึ่งทําใหเกิดการใชคําใหมวา
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” (sustainable development) ขึ้นมาอยางเอาจริงเอา
จัง โดยเนนวาจะตองทําการพัฒนาชนิดที่เศรษฐกิจก็ดี สิ่งแวดลอมก็
อยูได หรือสิ่งแวดลอมก็อยูดี เศรษฐกิจก็ไปได
อยางไรก็ ตาม ถึ งแมว ามนุษ ยจะคิด ใหม แตมนุษยก็ยังไม
สามารถทําใหม หลายสิบปผานไป การแกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
ก็ไมคืบหนา สิ่งแวดลอมก็ยิ่งเสื่อมโทรมหนักลงไป ซ้ํารายยังเกิดปญหา
ใหมซอนขึ้นมาที่กลืนไมเขา คายไมออก คือ จะงดหรือลดการทําลาย
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สิ่งแวดลอม ก็ตองเสียสุขจากเสพ ครั้นจะสุขจากเสพใหสม ก็ตองระดม
การทําลายสิ่งแวดลอม ที่จะทําใหตัวเองอยูไมได เปนปญหาแหงความ
ขัดแยงในจิตใจ ถึงจะพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดลอมขึ้นมา เปนจริยธรรม
อยางใหม ก็กลายเปนจริยธรรมที่ไมยั่งยืน
ที่แนนอนก็คือ ตอนนี้รูกันแลววาแนวคิดพิชิตธรรมชาตินั้นเปน
ไปไมได เพราะมันทําลายธรรมชาติ ทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมสูญ
สลาย แลวมนุษยก็จะอยูไมได ตองเปลี่ยนความคิดใหม แตจะเปลี่ยน
ความคิด ก็ไมมีทางไป คือยังไมมีความคิดที่จะมาแทน รูแตวาความ
คิดนี้ใชไมได ตองไมเอา แตก็ไมรูวาความคิดที่ถูกที่ควรจะเอานั้นเปน
อยางไร นี่เปนปญหาแหงความขัดแยงทางปญญาในปจจุบัน
ปญหาเดิมนั้นคือวา ตัวมนุษยเองขัดแยงกับธรรมชาติ เพราะวา
จะไปพิชิตมันทํารายมัน แตตอนนี้พอจะไมทํารายมัน จะใหธรรมชาติ
อยูได มนุษยก็มาขัดแยงกับตัวเองวา แลวเราจะมีความสุขไดอยางไร
เราจะทําอยางไรจึงจะอยูไดดี
นี่คือปญหาของโลกยุคนี้ ซึ่งถาแกได โลกาภิวัตนก็จะเปน
สภาพที่ดี แตนี่ทําอยางไร ในเมื่อโลกาภิวัตน ก็สัมฤทธิ์ผลใหทั่วทั้ง
โลกเนื่องถึงกันหมดไดแลว เหมือนจะสมตามความจริงของธรรมชาติ
ที่มันเปนอยางนั้น แตพอเจริญเปนโลกาภิวัตนขึ้นมาจริงๆ ตัวมนุษย
เองกลับไมพรอมทั้งทางจิตใจและทางปญญา จึงอยูในภาวะที่ไมรับ
กัน ไมสมกัน ไมสอดคลองกัน เปนปญหาแหงความขัดแยงในตัว
มนุษยเอง ที่จะตองแกไข ดวยการหาแนวคิดใหมที่ถูกตอง ทั้งความ
คิดพื้นฐานในการมองโลกเขาใจชีวิต แนวคิดในการพัฒนา ความเขา
ใจในเรื่องความสุข ตลอดจนเรื่องจริยธรรม
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วากันเฉพาะหนา เวลานี้ แนวคิดตะวันตกถึงจุดติดตันแลว คือ
พอมาถึงจุดที่วาทําอยางไรจะอนุรักษธรรมชาติ จะรักษาสิ่งแวดลอมได
ก็ตองใชวิธีทางจริยธรรม แตจริยธรรมแบบตะวันตกนั้นเปนการฝนใจ
ไมยอมตามใจตัวเอง คือ เพื่อใหสิ่งอื่น ใหคนอื่น ใหธรรมชาติอยูได เรา
ตองยับยั้งตัวไว ไมตามใจตัวเองที่จะไปทํากับมันหรือตอเขาอยางนั้นๆ
เมื่อฝนใจ ก็เปนความทุกข นี่จริยธรรมในความหมายแบบตะวันตก คือ
เปนจริยธรรมแหงการฝนใจ และเปนจริยธรรมแหงความทุกข

เปลี่ยนแนวคิดใหม แกปญหาไดทั้งหมด
ที่จริง จริยธรรม ก็คือระบบการดําเนินชีวิตของเราเอง ที่วาเราจะ
พัฒนาใหชีวิตดีงามขึ้น เราจะมีศีลธรรมที่จะอยูกับผูอื่นไดดี ถาเปนจ
ริยธรรมแท ที่เราประพฤติดี ดําเนินชีวิตดีงาม โดยทําดวยความเขาใจ
มองเห็นเหตุผล และมีจิตใจปรารถนาพอใจพรอมที่จะทําอยางนั้น เรา
ก็ยอมมีความสุขในการประพฤติจริยธรรมนั้น ที่จะอยูกับผูอื่นไดดี
ตลอดจนจะไปชวยเหลือเขาดวย จริยธรรมอยางนี้จึงมาดวยกันกับ
ความสุข จริยธรรมที่แทจะแยกจากความสุขไมได
แตตอนนี้ กลายเปนวา เราไปคิดและปรุงแตงสภาพจิตตาม
แบบจริยธรรมตะวันตก เหมือนอยางจริยธรรมตะวันตกในเรื่องเรื่อง
ของสิ่งแวดลอมที่พูดมาแลว จริยธรรมก็เลยเปนเรื่องฝนใจ เปนเรื่อง
ของการที่จะตองยับยั้งชั่งใจ ไมยอมตามใจตนเอง เชนวา ถาเราสุขเต็ม
ที่ ธรรมชาติก็อยูไมได เราจึงตองยอมกินไมเต็มที่ ไมเสพบริโภคมาก
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เกินไปจนกระทั่งจะทําใหธรรมชาติอยูไมได เพื่อยอมใหมันอยูไดบาง
เราก็จึงตองละ งด ลด ความสุขไปเสียบาง เราก็เลยสุขไมเต็มที่ ก็วน
อยูแคนี้ นี่คือจริยธรรมของอารยธรรมตะวันตกในปจจุบัน แลวก็เลยแก
ปญหาธรรมชาติแวดลอมไมได
เพราะอยางนี้แหละ ทั้งที่มองเห็นความรายแรงของปญหาสิ่ง
แวดลอมมานานนัก จนกระทั่งมีการประชุมระดับโลกครั้งแรกในเรื่องนี้
ตั้งแตป 1972 แลวถึงป 1992 อีก ๒๐ ป ก็เกิด Earth Summit เปนการ
ประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้ หาทางแกไขปญหากันอยางยิ่ง แต
จนถึงบัดนี้ ปรากฏวาธรรมชาติแวดลอมมีแตยิ่งเสื่อมโทรมลง แกไมได
ทําไมจึ ง แก ไ ม ไ ด ก็ เ พราะจิ ต ใจของมนุ ษ ย ไม ส อดคล อ งกั บ
กระบวนการแกปญหา สภาพจิตใจไมเอื้อตอการที่จะใหธรรมชาติอยู
การทําตามจริยธรรมก็จึงเปนการฝนใจ เมื่อฝนใจมันก็ไมสําเร็จ เพราะ
ฉะนั้น ธรรมชาติก็จึงทรุดลงไปๆ
แลวทีนี้เราจะทําอยางไร เราก็มาถึงการศึกษาที่ตองใหเด็กหรือ
ใหมนุษยมีแนวคิดที่สรางทัศนคติตอโลกและชีวิตอีกแบบหนึ่ง คือมอง
โลกและชีวิตในสายตาใหม และเขาใจความสุขในแนวใหมที่มีการ
พัฒนาไดมากมาย แลวจริยธรรมก็จะพัฒนาคูเคียงไปกับความสุข
และทุกอยางก็จะเขาสูแนวทางแหงความประสานกลมกลืนที่จะอยูกัน
ไดอยางดี
ทีนี้มามองดูวาตามหลักการที่แท ทานมองเรื่องของธรรมชาติ
เรื่องของโลก เรื่องของจักรวาล หรือเรื่องของสรรพสิ่งอยางไร บอกแลว
วา ตะวันตกมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ เปนคนละฝาย และ
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มนุษยจะตองพิชิต ตองเอาชนะมัน แลวก็จัดการกับธรรมชาติตาม
ความประสงคของตน
แตพุทธศาสนาไมไดมองแยกออกไปจากกันวาโลกวาเราหรือ
วาอะไร แตมองรวมทั้งหมดกอนวา สิ่งทั้งหลาย หรือสภาวธรรมทั้ง
หลายประดามี ซึ่งไมวาโลกวาจักรวาลวามนุษยหรือวาเราหรืออะไรๆ
ก็รวมอยูในระบบสภาวธรรมนี้ เปนสภาวธรรม เปนธรรมชาติทั้งหมด
ทีนี้ สภาวธรรมทั้งหมดทั้งปวงนี้ เปนระบบแหงความสัมพันธ ที่
อิงอาศัยเปนเหตุปจจัยแกกัน เมื่ออันหนึ่งเปนอยางไร ก็สงผลตออันอื่น
ถาเรามองแยกเปนธรรมชาติสวนอื่น กับธรรมชาติสวนที่เรียกวามนุษย
ถึงเราจะแยกเอามนุษยออกมามองตางหาก มนุษยก็เปนสวนหนึ่งอยู
ในระบบใหญนั่นแหละ คือเปนองคประกอบและเปนปจจัยอยางหนึ่ง
ที่เปนทั้งฝายสงผลและฝายรับผลอยูในระบบรวมทั้งหมดนั้น
เมื่อมนุษยเปนปจจัยอยางหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธอันหนึ่ง
อันเดียวกันนี้ มนุษยก็เปนสวนรวมอยูแลว แตทีนี้ก็มามองตัวเองวาเรา
จะเอาอยางไรกับมนุษย และมนุษยจะมีบทบาทอยางไรในระบบนี้
ก็หันมาดูสภาพของระบบสัมพันธทั้งหมดนั้น ตอนนี้ ทานบอก
วา ระบบสัมพันธทั้งหมดนั้น ที่เรียกงายๆ วา “โลก” นี้ มันยังมีสภาพที่
ไมนาพอใจ ถามองในแงมนุษยก็คือ มันยังมีการเบียดเบียนกันมาก
ทานใชคํานี้วา โลกยังมีการเบียดเบียนมาก ถาอยางนั้นก็ตองหาทาง
แกไข เพื่อใหโลกมีการเบียดเบียนกันนอยลง หรือหมดการเบียดเบียน
พอมองถึงตรงนี้ ก็เห็นชองทางวาจะใหมนุษยมีบทบาทอยางไร
กอนจะใหบทบาทแกมนุษย ก็มาดูที่ตัวมนุษยกอน ดูใหเขาใจวา
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ธรรมชาติของมนุษยนั้นเปนอยางไร จะไปทําอะไรไดแคไหน ก็ปรากฏ
วา ในฐานะที่เปนองคประกอบ เปนสวนรวมและเปนปจจัยอยางหนึ่ง
ในระบบความสัมพันธที่เรียกวาโลกนี้ มนุษยเปนองคประกอบ เปน
ปจจัย เปนธรรมชาติสวนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือพัฒนาได ที่เรียกวา
เปนสัตวที่ฝกได ไมเหมือนองคประกอบอื่น มนุษยเปนสัตวที่ฝกได
พัฒนาได ทําใหมีคุณความดีตางๆ ได มีกุศลงอกงามขึ้นได เฉพาะ
อยางยิ่งทําใหมีปญญาได จนถึงขนาดที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ
ทั้งระบบนั้นได
ถึงตอนนี้ก็ไดความละ เมื่อมนุษยมีความพิเศษอยางนี้ ถาเรา
พัฒนามนุษยใหเปนองคประกอบที่ดีมากๆ ใหเขาเจริญงอกงามมีคุณ
สมบัติที่เปนกุศลมากขึ้น มีปญญามากขึ้นๆ จนถึงกันกับสภาวะของ
ธรรมชาติ ปจจัยมนุษยตัวนี้ก็จะมาเปนปจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งจะชวยจัด
ปรับให ระบบสัม พั นธทั้งหมดนี้ลดการเบียดเบี ยนลงไปและมีภาวะ
เกื้อกูลกันมากขึ้น ก็จะไดผลที่หมายดังประสงค
เพราะฉะนั้น เราก็จึงพัฒนามนุษยในฐานะองคประกอบซึ่งมี
ศักยภาพที่จะเอื้อตอระบบ ใหเขามีคุณสมบัติที่ดีตางๆ จนถึงมีปญญา
ที่เยี่ยมยอดอยางที่วาแลว เพื่อใหเขามาเปนปจจัยที่เอื้อเกื้อหนุน ชวย
ใหระบบความสัมพันธในโลกหรือทั้งโลกนี้ ใหเปนไปในทางที่มีการ
เบียดเบียนกันนอยลง เกื้อกูลกันมากขึ้น อยูกันดีขึ้น ถาถึงขั้นอุดมคติ
ได ก็เรียกวาเปนโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน อันนี้เรียกไดวาเปน
อุดมคติของพระพุทธศาสนา คือ โลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน ตางจาก
อุดมคติของตะวันตกที่วา โลกที่มนุษยมีชัยไดเปนนายของธรรมชาติ
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ทีนี้ อุดมคติวาโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียนนี้ จะสําเร็จได ก็
ดวยการพัฒนามนุษยที่เปนองคประกอบพิเศษของธรรมชาติ ใหไป
เปนสวนรวมที่ดีที่เกื้อหนุนระบบนั้น อันนี้ก็คือหนาที่ของการศึกษานั่น
เอง ที่จะพัฒนามนุษย เริ่มตั้งแตใหเด็กมีแนวคิดมีทัศนคติในการมอง
โลก วาเปนระบบความสัมพันธที่เราเองเปนสวนรวมอันหนึ่ง และเรา
เปนสวนรวมพิเศษ ที่จะตองพัฒนาตัวเองใหมีชีวิตที่ดีของตนเอง และ
รวมเกื้อหนุนโลกใหดีงามจนเปนโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน
ในการพัฒนาแนวตะวันตกนั้น เขาเอาตัวเราเปนศูนยกลาง โดย
พัฒนาตัวเราเพื่อไปเอาชนะสิ่งอื่นทั้งหมด ลองไปดูเถิด ในวัฒนธรรม
ตะวันตกนั้น เขาบอกวา ตามระบบของเขานั้น จะตองฝกอบรมเด็กขึ้น
มาโดยมุงใหไปอยูอยางมีชัยในระบบแขงขัน ใหมีจิตสํานึกวา เราจะ
ตองเหนือคนอื่น โดยแขงกันตั้งแตในโรงเรียนซึ่งพอแมก็จะกระตุนวา
One-up, one-up. หมายความวา เราจะตองเหนือคนอื่น นี่เรื่องของเขา
แตถาจะใหโลกอยูดี ก็จะตองเปลี่ยนแนวคิดนี้
ที่ไมเอาอยางเขานั้น ก็ไมใชใหเฉื่อยชา ก็ตองไมตกอยูในความ
ประมาท ตองปลุกใจใหมีความเขมแข็งวา มนุษยเรานี้ ในแงหนึ่ง ถา
มุงจะสนองความตองการในทางเห็นแกตัว จะโลภะเอาเพื่อตัว หรือจะ
โทสะกําจัดคนอื่น ก็มีแรงเขมแข็งไดมาก จนเปนรุนแรง แตถามุงมาใน
แนวคิดที่จะเกื้อหนุน ยิ่งตองใชปญญามากกวา และตองใชกําลังจิต
กําลังใจมากกวา การศึกษาจะตองเขมจริงๆ ไมอยางนั้นสูไมได
การศึกษาเพียงเพื่อพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการแขงขัน
เอาชนะผูอื่นนั้น ทํางายกวา และการศึกษาปจจุบันนี้ ก็มักจะเนนกัน
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แคนี้ คือมุงพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการแขงขันเอาชนะผูอื่นใน
ระบบแขงขันนี้
ถึงเวลาที่จะตองเลือกวาจะเอาการศึกษาแบบไหน ในแนวคิด
ใหญ ๒ แบบนี้ เราจะตองชัด และจะตองเลือก เด็กรออยูแลวที่จะมอง
โลกในแนวคิดที่เราพากันสรางไววาจะเอาอยางไร

ความพรอมบมได ไมตองรอใหพรอมเอง
ทานอาจารยมีอะไรไหมตอนนี้
อาจารยผูหญิง: ปญหาที่เกิดขึ้น ที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมไปใน
ทางเสพวัตถุหรือไมมีปญญา โยมรูสึกวามันจะอยูในตอนที่ ทาน
อาจารยพูดถึงเรื่องตัณหากับฉันทะ ทีนี้เวลาที่มีตัณหากับความอยาก
เกิดจากสิ่งเรา ตรงจุดนี้เอง ถาหากวาเขาไมทันกับความรูสึกนึกคิดทาง
จิตใจ มันก็จะผลักออกมาเปนการกระทํา ซึ่งเขาไมสามารถเลือกไดวา
อันนี้เปนกุศลหรือวาอกุศล คือไมสามารถทําในสิ่งเปนฉันทะ ที่จะไป
สรางในสิ่งที่ดี ทีนี้จะมีเทคนิคหรือวิธีการใด เพราะโยมรูสึกวามันเปน
นามธรรมและเปนเรื่องของใจ ของมโนกรรมนี้มาก มีวิธีการสอนอยาง
ไรที่จะไปกระตุกใหเขาไดเห็นสิ่งซึ่งเปนนามธรรมตอนนั้นวา ตอนนี้
ความอยากตามสิ่งเราคือ เราเกิดมาเปนมนุษยมีตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ใหเปนเครื่องมือ แตแทนที่จะไดใชเครื่องมือนั้นศึกษา กลายเปนวา
เรารูสึกแบบที่ทานบอก คือกลายเปนเสพจากการที่ไดรับผัสสะทาง ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยที่มันไมทันเจาคะ แลวพอมันไมทันก็ผลักดันให
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เกิดเปนการกระทํา
โยมเฝาคิดหาวิธีวาจะทําอยางไรจะสอนเด็กใหรูตนตอตรงนั้น
เลยกอนที่เขาจะกระทําออกมา คือรูเลยวาตอนนี้วิธีคิดหรืออยางเลน
เกมหรืออะไร ใหมันทัน เพื่อที่วาเวลาคิดแลวจะไปกระทํามันจะเปน
การกระทําดวยปญญาอยางนี้เจาคะ
แตโดยที่เห็นมานี้คือ สื่อก็ไมเอื้อ แลวผูสอนเองก็ไมไดมีความ
เขาใจลึกซึ้งถึงตรงนี้ ก็เปนการศึกษาแบบจัดตั้ง หรือกระทั่งรัฐบาลเอง
ก็ไมไดทําอะไรเพื่อเสริมองคกรทั้งหมด มันยากมากตอการที่จะเอื้อให
เด็กซึ่งมีอวิชชาอยูไดกระตุกคิดตรงนี้เจาคะ
ทานเจาคุณฯ: อันนี้อยาไปหวังกับเด็กมาก คือแกยังออนอยู ทั้ง
ดานปญญาก็ยังไมไดพัฒนามาก จิตใจก็ยังไมเขมแข็งพอ แตแกมีศักย
ภาพอยู ก็เลยตองมีการฝก แตตอนนี้ก็คือเรากําลังหวังพึ่งปจจัยภาย
นอกมาชวย เราจึงมีการศึกษาจัดตั้งที่เนนเมื่อสักครู บอกวา
๑. กัลยาณมิตร คือคนดวยกัน ในขอนี้ทําอยางไรจะใหมีพอแมที่
เด็กรักใคร เชื่อถือเชื่อฟง ในครอบครัวมีความใกลชิดกัน ใจถึงกันขนาด
ที่วาเด็กรักแมมากกวารักเกม อยางนี้เปนตน ถาไดอันนี้ ก็ชวยไดเยอะ
เลย แลวก็รักพี่ รักนอง มีเพื่อน จนมาถึงครู ที่มีเมตตากรุณากันดี ถาได
มีคนที่เขารักมากๆ เขามีศรัทธา ก็จะพูดกันงาย ไดกัลยาณมิตรอยางนี้
ก็มีทางชวยไดมาก
๒. วินัย คือ การจัดระเบียบวิถีชีวิตของเขา ในบานก็ตองมีการ
จัดวางกติกาในการอยูรวมกัน รวมไปถึงการจัดเวลา การทําตาราง
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เวลาที่อิงกับกิจกรรมรวมกันในครอบครัว จัดใหเหมาะที่จะหนุนใหเกิด
การฝกตน การรูจักบังคับควบคุมปกครองตัวเองใหได
นอกจากความสัมพันธที่ดี ใกลชิดอบอุน และดานจิตใจที่เขาถึง
กัน รักผูกพันอยางนี้แลว ก็ยังมีดานปญญา ที่เราคอยพูด คอยถกเถียง
คอยสนทนากับเขา มีอะไรใหมๆ เขามา ก็คุยกันอยางพอแมกับลูก วา
กันเองแบบกัลยาณมิตร คือพูดคุยแบบมิตร มาชวยกันพิจารณาวา
เรื่องนี้มีขอดีขอเสียอยางไร พอเขาเห็นวามันไมดีเปนโทษแลว ตกลง
วายอมรับความจริง เด็กรูแลวก็ไดไปขั้นหนึ่งวา เขามองเห็นแลววามัน
มีโทษเกิดผลเสียมากกวา แตถึงอยางนั้น ก็ใหเด็กรูวาผูใหญก็รูดวยวา
เรื่องอยางนี้มันมีอํานาจลอเรากระตุนเยอะ เราก็เลยจะแพบอยๆ ทํา
อยางไรเราจะมีจิตใจเขมแข็งสูมันได เด็กก็ตองมีสติรับมัน และเขมแข็ง
สู พอแมเปนตนก็ใหกําลังใจ เหมือนรวมสูดวย อาวคราวนี้ บอกแมวา
แพเสียแลว เราก็บอกวา หนูอยาไปกลัว คราวหนาเอาใหม คราวหนา
เด็กมาบอกวาโอย คราวนี้ชนะ ก็ดีใจอนุโมทนาดวย
นี่คือตองใหอยูในบทบาทของชีวิต ใหเขาเห็นเปนเรื่องที่พอแมก็
เปนพวกเดียวกับเขา คุณพอคุณแมก็มารวมเผชิญกับโลกที่รายหรือดีนี้
ดวย ใหเขารูท นั วา คนบางพวกในโลกปจจุบนั นี้ จะหาผลประโยชนจาก
เรา นีธ่ รุ กิจมันจะเอาจากเราทัง้ นัน้ มันลอเราเด็กอยางโนนอยางนี้ เด็กก็
ตองมีปญญา ใครคือครูคนแรก ที่เรียกวาบูรพาจารย ก็คอื พอแมนแี่ หละ
พอแมจงึ มาคุยมาบอกใหลกู รูเ ขาใจรูเทาทันเรื่องเหลานี้ และใหกําลังใจ
ไว เด็กไปเผชิญกับเกมของนักธุรกิจ หรือไปเจอกับธุรกิจที่พาเอาเกม
มานั้น ตอนแรกๆ ก็แพบาง ชนะบาง ก็ตองยอมรับความจริง ตอไปเขา
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ก็เขมแข็งขึ้น และมีสติทันขึ้น คอยตั้งสติไวเตือนตัวเองวา เออ… นี่ไม
ไดแลว เราจะแพแลวนะ ก็ยั้งไว คราวนี้ยั้งไมอยู ก็แพ ยั้งอยู ก็ชนะไป
พอแมก็เปนกัลยาณมิตรคอยฟงคอยชี้ชองคอยเชียรเปนตน ก็คอยเปน
คอยไปเพราะเปนเรือ่ งของการฝกฝนพัฒนาคน ถาเขาพรอม เขาเขมแข็ง
มาก หรือมีฉนั ทะไปในเรือ่ งอืน่ ก็อาจจะตัดไปไดทนั ที ถาไมพรอม ถูกดึง
ไปแรง ก็ใชเวลาบาง แตอยาทิ้งกัน นี่คือปจจัยภายนอกมาชวย
ที่เรามีการศึกษาเปนกิจการของสังคมนี่ ก็คือการมาจัดตั้งเพื่อ
จะมาชวยเด็กใหพัฒนาชีวิตของเขา เปนการเอาปจจัยภายนอกที่ดีมา
ช วยเสริมปจจัยภายในนี้ เพราะตอนนี้ปจจัยภายนอกขางรายขาง
อกุศลมีเยอะ อยางพวกสื่อทั้งหลาย แลวก็การใชเทคโนโลยีในทางที่ไม
ดี ซึ่งเขามีเจตนาเห็นแกผลประโยชนของเขา ก็มุงกระตุนเราใหติดให
เมากับการเสพบริ โภค เมื่ อป จจัยภายนอกที่รายหนักหนวงเขามา
ปจจัยภายนอกฝายดีก็ตองเขมใหทันกัน
แตทีนี้ ไดยินทางผูบริหารโรงเรียนบางแหงมาบนวา พอแมบอก
วาดานการศึกษานี่จะปลอยกอน จะรอใหเด็กพรอม เอะ! คําวารอให
เด็กพรอมนี่หมายความวาอยางไร รอใหเด็กพรอมเองนี่อยางไรกัน ขาง
นอกโนน ปจจัยฝายรายเขาไมไดรอใหเด็กพรอมเลยนะ ทําไมเขาไม
ตองรอความพรอม แลวทางปจจัยฝายดีเรากลับมัวรอ นี่อะไรกัน
เด็กสมัยนี้มีความพรอมในหลายเรื่องหลายอยางไวกวาเด็กสมัย
กอน นั่นเพราะอะไร ก็เพราะสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกมาสราง
ความพรอมให แลวการศึกษาคืออะไรละ ก็คือการเอาปจจัยภายนอกที่
ดีมาชวย และงานชวยอยางหนึ่งก็คือสรางความพรอมใหแกเด็ก ในยุค
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สมัยนี้ เด็กมีความพรอมทางอกุศลไวเกินปกติใชไหม นี่ก็เพราะปจจัย
ภายนอกมากระตุนเรา โดยเฉพาะสื่อตางๆ มากระตุนเราใหเด็กมี
ความพรอมในทางตัณหาไวขึ้น จริงไหม ไวกวาปกติมากมาย แลว
ทําไมเราไมใชปจจัยภายนอกไปชวยกระตุนเราเสริมปจจัยภายในฝาย
ดี ฝายกุศลใหมันไวขึ้นบางละ แลวถาเราปลอย รอไปเมื่อไรมันจะ
พรอม ทีปจจัยภายนอกฝายอกุศลมาเรา ทําไมไมบอกใหมันรอ
พระพุทธเจาจะใหคนเจริญในกุศลบางอยาง ก็ทรงดูกอนวาเขา
พรอมหรือยัง ถาเขายังไมพรอม แตเขาควรจะทําอันนี้แลว พระองค
ก็มีกระบวนการทําใหเขาพรอม เรียกวาบมอินทรีย
อินทรียยังออน ก็คือยังไมพรอม ทานใชคําวาอินทรียยังไมสุก
งอม เมื่ออินทรียยังไมสุกงอม คือไมพรอม พระพุทธเจาก็ยังไมสอน
เรื่องนี้ อันนี้ก็ถูกในแงหนึ่ง เขายังไมพรอม ก็ยังใหเขาไมได ยังสอนเขา
ไมได แตก็ไมใชจะปลอยเรื่อยเปอยไป ไมใชปลอยไปโดยที่เราอยูเฉย
ไมเอาเรื่องเอาราว เราก็มีความสามารถนี่นะ จะทําอยางไร เราก็ไปบม
อินทรีย คือจัดสรรปจจัยภายนอกที่จะเอื้อใหอินทรียของเขาพัฒนาให
พรอม แลวอินทรียก็จะพรอมไวขึ้น
เวลานี้ เ หมื อ นกั บว า มั น ต อ งชิ ง ไหวชิ ง พริ บ หรื อ แข ง กั น แล ว
ระหวางปจจัยภายนอกฝายดี กับปจจัยภายนอกฝายราย หรือปจจัย
ภายนอกฝายกุศล กับปจจัยภายนอกฝายอกุศล เวลานี้ ตองยอมรับวา
ปจจัยภายนอกฝายอกุศลเต็มสังคมนี้ไปหมด ใชไหม อาว! แลวปจจัย
ภายนอกฝายกุศลกลับไมชวย ไมมาหนุน ไมมาดุล เด็กก็แยสิ เวลานี้
แหละที่ตองเนนวา เรามีภาระที่จะตองเสริมปจจัยภายนอกฝายกุศลให
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มาก มาชวยบมอินทรียใหเด็ก ความพรอมนั้นตองมี เปนของแน แตไม
ใชเพียงแครอเฉยๆ ตองมีความสามารถที่จะจัดการทําใหพรอมดวย

ฝกสมาธิ อยาใหพลาดหลักใหญ
จะขอตออีกนิด พูดถึงขอคิดเปนเรื่องๆ ไป ในที่นี้ ทานอาจารย
ถามมาเรื่องหนึ่งวา หลายโรงเรียนจัดการฝกสมาธิอะไรตาง ๆ อันนี้
เปนขอสังเกตที่ดี ที่ควรจะคิดกันใหเหมาะดวย คือตองระวังบาง เพราะ
บางทีก็ไปสุดโตงเหมือนกัน
การฝกสมาธิเปนเรื่องที่ดีแนนอน ตัว “สมาธิ” เองนะดี แตการใช
สมาธิอาจจะผิดได การฝกสมาธิก็ผิดได ตัวสมาธิเองนั้นมันเปนกุศล
แตถาใชผิด ใชไมเปนมันก็เสีย นี่ก็เปนเรื่องที่สําคัญ
ความจริง พุทธประวัติก็เปนบทเรียนบอกเราอยูแลว พระพุทธ
เจาเองก็ทรงผานมาและตรัสบอกไว แตเราก็ไมคอยสังเกต เลยไมเอา
มาใช กอนที่พระพุทธเจาจะมาบําเพ็ ญเพี ยรเพื่ อตรั สรู ในแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทานั้น พระองคไดไปทดลองวิธีปฏิบัติของสํานักตางๆ มา
และสํานักที่ยอดเยี่ยมก็คือ สํานักสมาธิของทานอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ไดสมาธิถึงจบสมาบัติ ๘ เลยทีเดียว
(อาฬารดาบสไดสมาบัติ ๗ ถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ สวนอุททกดาบส รามบุตร นัน้ ไดครบ ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัต)ิ ก็สดุ
ยอดของสมาธิ คือจบบริบูรณแลว แลวทําไมพระพุทธเจาทรงบอกวา
“ธรรมนี้ ไมเปนไปเพื่อปญญาตรัสรู” (ม.มู.๑๒/๓๑๘/๓๒๒) นี่ชัดแนๆ ตอง

๗๘

การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย

เอาบทเรียนตรงนี้ใหดีนะ
พระพุทธเจาไปบําเพ็ญสมาธิในสํานักสุดยอดสมาธิมา เสร็จ
แลวบอกวาไมใชทางตรัสรู ฉะนั้น ถาเราปฏิบัติไมดี ใชไมเปน ดีไมดีไป
เปนสมาธิแบบกอนพุทธกาล หรือในยุคตนพุทธกาลที่พระพุทธเจาได
ทรงสลัดทิ้งมา ก็จะพลาดไปเสีย ตองทําความเขาใจใหเพียงพอ
สมาธินี้อยูในระบบบูรณาการของการพัฒนาชีวิต มันอยูใน
ระบบศีล สมาธิ ปญญา คือมันเปนองคประกอบอยางหนึ่ง และองค
ประกอบทั้งชุดนั้นตองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แยกขาดจากกันไมได
และโดยเฉพาะกับปญญา ตองเขาใจวาในระบบของไตรสิกขาทั้งหมด
สมาธิเกื้อหนุนกับปญญาอยางไร ถามิเชนนั้นแลว ก็จะใชสมาธิผิด
อยางนอยสมาธิก็อาจจะแยกสวนออกไป
ดังเชนฝรั่งในยุคที่เกิดปญหาทางจิตใจมาก ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐
เปนตนมาเลย พอเจอสมาธิก็ติดใจ นิยมกันใหญ จนกลายเปนเหมือน
แฟชั่น ปฏิบัติสมาธิกันใหญ ก็เพื่อใหพนไปจากปญหาความวุนวายใน
ใจ แกความเครียดของเขา เพื่อหาความสุขทางจิตใจเทานั้นเอง แตมัน
ไมเขาขั้นเปนการพัฒนาชีวิต ไมเขามาในระบบการพัฒนามนุษย มันก็
เฉไฉไดงาย
จะตองใหสมาธิเขามาอยูในระบบการพัฒนามนุษย ใหสมาธิ
เปนปจจัยในการพัฒนาชีวิตใหได ใหมันอยูในระบบบูรณาการ คือตอง
บูรณาการสมาธิเขาไปในระบบไตรสิกขาใหได อยาใหเปนสมาธิโดย
ลําพังตัวมันเอง หรือสมาธิเพื่อวัตถุประสงคอะไรบางอยาง เฉพาะ
อยางยิ่ง อยาใหมวั ไปติด ไปเพลิน ไปหลงสมาธิ แคติดสุขในสมาธิ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๙

ทานก็ถือวาพลาด ประมาทแลว
บางคนมีปญหาชีวิตมาก เลยหวังแคพอใหไดสมาธิมาแกทุกข
แตไมไดแกจริง กลายเปนไปนั่งสมาธิหลบปญหา เอาละ เมื่อมีความ
สุข ทานก็ไมวา แตระวังอยาใหติดเพลิน อยานึกวามันแคนี้ เดี๋ยวจะนึก
วา ออ… เราไดประโยชนแลว ไดสมาธิมาชวยแลว แตไมเขาใจถึง
ความมุงหมายที่แทจริง ในการที่จะใชประโยชนตอไป อันนี้ก็เปนเรื่อง
สําคัญ
เพราะฉะนั้น ในการศึกษาที่โรงเรียน ถาครูไมเขาใจเรื่องไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพียงพอ ก็อาจจะนําสมาธิไปใชผิดๆ ได
เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่นาเปนหวงเหมือนกัน ผูทํางานจะตองมี
ความเขาใจในเรื่องหลักการใหชัดเจนในระดับหนึ่งเปนอยางนอย เรา
จึงนาจะตองมาพิจารณากันวาควรจะเขาใจอยางนอยแคไหน ถึงจะไป
ดําเนินการอยางเรื่องการฝกสมาธิ ยิ่งถาเปนการศึกษา ที่เรียกวาแนว
พุทธ วิถีพุทธ หรืออะไรก็แลวแตนี่ ก็ตองใหชัดพอ ไมอยางนั้นอาจจะ
เกิดความผิดพลาดเปนผลเสียได
พูดอยางสั้นๆ วา คุณครูอาจารยที่จะจัดการฝกอบรมสมาธิ ขอ
ใหรูเขาใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการศึกษา ๓ สวนประสานกัน
ที่เรียกวา ไตรสิกขา ใหไดภาพรวมไวเปนอยางนอย
อาจารยมีอะไรอยากถามบาง เดี๋ยวอาตมาพูดเรื่อยเปอยไมตรง
จุด
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ถาเขาถึงธรรมชาติ จะไมขาดความสุข
อาจารยถาม: เมื่อสักครูไดฟงพระเดชพระคุณพูดถึงเรื่องการใช
ชีวิตที่กลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติ ทีนี้อยากจะเรียนถามวา ใน
พุทธประวัติที่ชัดๆ มีกลาวถึงตอนไหน อยางไรบาง เปนคําสอน เปน
จริยวัตรของพระพุทธองค จะไดนําไปกลาวอางไดถูกตองขอรับ
ทานเจาคุณ: ก็จะเปนทํานองพุทธพจนที่ตรัสถึงสถานที่ตางๆ
ดวยความชื่นชม ตรัสถึงธรรมชาติที่เปนรมณีย ตรัสถึงที่นั่นที่นี่วาเปน
รมณีย คําวา “รมณีย” ที่แปลวา นารื่นรมย นี่แหละ เปนคําเดน
พระพุทธเจาตรัสไวเยอะ ปานั้นปานี้ สถานที่นั้นที่นี้ เปนรมณีย
ในพุทธประวัติ เริ่มตั้งแตเสด็จออกบรรพชา หาที่เหมาะในการบําเพ็ญ
เพียร ทรงเลาวา เมื่อเสด็จมาถึงอุรุเวลาเสนานิคม แถบชายฝง แมนา้ํ เน
รัญชรา ทรงพบทีเ่ หมาะ มีพระดําริวา “รมณีโย วต ภูมิภาโค…” — “ภาค
พื้นถิ่นนี้ นารื่นรมยหนอ มีไพรสณฑที่ชื่นบานใจ มีแมน้ําไหลไมขาด
สาย ชายฝงน้ําก็งามใสสะอาด นารื่นรมย … เปนที่เหมาะแกการ
บําเพ็ญเพียร” (ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๒)
ขามไปตอนทาย ใกลจะปรินิพพาน ก็ตรัสมากมายถึงปา ถึง
ประดาสถานที่ที่รื่นรมย เชนวา “รมณีโย คิชฺฌกูโฏ ปพฺพโต … รมณียา
เวสาลี … รมณีย ชีวกมฺพวน” อันนี้เขาใจงาย ไมตองใหคําแปลก็ได
(เชน ที.ม.๑๐/๑๐๔/๑๓๖)

ที่เปนเรื่องยาวก็มี อยางที่วา เมื่อพระเจาสุทโธทนะจะอัญเชิญ
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เสด็จพระพุทธเจาไปแควนศากยะ สงอํามาตยมาหลายทานแลวก็ไม
กลับไป ทีนี้ พระกาฬุทายี อํามาตยเกา บรรลุอรหัตตผลแลว ไมลืม
เรื่องนี้ ในที่สุดก็ไดอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ
ในการอาราธนาพระพุทธเจานั้น เรื่องเปนวรรณกรรมรอยกรอง
มาเลยวา พระกาฬุทายีไดพรรณนาความงามของธรรมชาติในปาบน
เสนทางเสด็จตลอด ตั้งแตที่นั่นไปถึงกบิลพัสดุ วาสวยงามอยางไร วา
เปนคําฉันทประมาณ ๖๐ คาถา เชนวา (ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๐/๓๔๖)
ขาแตพระองคผเู จริญ บัดนี้ ถึงฤดูทปี่ ระดาตนไม ซึง่ ไดผลัด
ใบเกาทิง้ ไป ตางผลิดอกออกผลใหม ดอกสีแดงจัดจา สดใสวะวาว
ราวกะมีเปลวสองประกาย ขาแตองคพระมหาวีระ เปนกาละอัน
เหมาะแลวทีจ่ ะทรงอนุเคราะหหมูพ ระญาติวงศ
ขาแตองคพระวีระเจา หมูไมทั้งหลายมีดอกบานสะพรั่ง
นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบ ทิ้งใบ
เกาแลว กําลังออกผลใหม เปนกาลสมัยอันเหมาะที่จะเสด็จ
จากที่นี้ออกทรงดําเนิน …

อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก เถรคาถา คือ คาถาของพระเถระที่ได
บรรลุอรหัตตผลแลว กลาวถึงการปฏิบัติของทานในระหวางที่กาวไปสู
การบรรลุธรรม และหลังจากบรรลุธรรมแลว เกิดปติ มีความเอิบอิ่มใจ
ท า นก็ ก ล า วคําประพั น ธ ที่ แ สดงความปลาบปลื้ ม ป ติ เ หล า นี้ ขึ้ น มา
หลายทานกลาวถึงความงามของธรรมชาติ กลาวถึงฝน ถึงเมฆ ถึงฟา
รอง ฟาผา ถึงปา ถึงเขา อะไรตางๆ เหลานี้ ในเถรคาถามีเยอะ นี่ก็คือ
คําฉันท ที่เกิดจากฉันทะนั่นเอง ขอยกคาถาของพระมหากัสสปะมาใหดู
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นิดหนึง่ เปนตัวอยาง (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๐)
ภาคพื้นภูผา เปนที่ราเริงใจ มีตนกุมมากมายเรียงราย
เปนทิวแถว มีเสียงชางรองกองกังวาน เปนรมยสถาน ถิ่นขุน
เขาทําใจเราใหรื่นรมย
ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเดน มีธารน้ําเย็นใสสะอาด
ดารดาษดวยผืนหญาแผคลุม มีสีเหมือนแมลงคอมทอง ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย …

นี่ก็แสดงวา ทานผูตรัสรูหมดกิเลสแลวนั้น ทานมีความสุขกับ
ธรรมชาติ ซึง่ เปนเรือ่ งของฉันทะ แตคนไมรกู อ็ าจจะนึกไปวา อาว… ทําไม
พระอรหันตยังไปชื่นชมติดใจอะไรกับเรื่องตนไมสวยๆ งามๆ มันคนละ
อยาง ตองแยกตัณหา กับฉันทะ ใหเปน วาตางกันอยางไร
ตัณหามันมีตัวตน และเพื่อตัวตน จะได จะเอา แตฉันทะเปน
ความชื่นชมในความดี ความงาม ความสมบูรณ เปนตน ของสิ่งนั้น
หรือปรารถนาความดี ความงาม ความสมบูรณ เปนตน เพื่อสิ่งนั้น มัน
ไมมีตัวตนเกิดขึ้น ตองแยกใหดี
เคยยกตัวอยางมาเทียบบอยๆ เชน เราไปที่ไหน ไดเห็นกระรอก
มันเตนไปเตนมา มันทําทาโนนทานี้ ก็ดูสวยงามดี ทีนี้ มีคน ๒ คนไป
เห็นกระรอก
คนหนึ่งบอกวา ไอกระรอกตัวนี้ ถาเราเอาไปลงหมอแกงได คง
จะอรอยดี นี่คือจะหาสุขจากเสพ เรียกวา ตัณหา คือ มีตัวตนเกิดแลว
จะเอาไปเพื่อใหตัวไดกินไดเสพ
แตทีนี้ อีกคนหนึ่งชื่นชมวา เจากระรอกนี้นารัก มันอยูในปาที่นา
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รื่นรมย ดูสมกลมกลืนกันดี ขอใหเจากระรอกนี้ จงมีรางกายแข็งแรง
คลองแคลวปราดเปรียวสวยงาม อยูทามกลางธรรมชาติที่งดงามอยาง
นี้ตอไปเถิด นี่เปนความสุขจากฉันทะ เปนความรูสึกชื่นชม ปรารถนาดี
ตอสัตว หรือตอธรรมชาตินั้นตามสภาพของมันเอง เพื่อมันเอง ไมไดมี
อะไรเกี่ยวกับตัวตนของคนที่ดูนั้น
ถาเปนตัณหา ก็จะมีตัวตนเกิดขึ้นมา แตถาเปนฉันทะ ก็จะเปน
ความปรารถนาดีงามตอสิ่งนั้นๆ เพื่อสิ่งนั้นๆ เอง ตามสภาวะของมัน
เหมือนเราไปเห็นตนไมงาม เราก็ชื่นชมความงาม ความดีของมัน ก็จบ
และก็มีความสุขแกเราดวย มีทั้งความสุขและความชื่นชม แลวถามัน
เกิดบกพรองเสียหายขึ้นมา เราก็เกิดความปรารถนาใหมันดี และอยาก
จะทําใหมันดีอีก ก็ดีของมัน และเพื่อมันนั้นอยางเดียว เพราะฉะนั้น
ฉันทะจึงไมเกี่ยวกับตัวตน ตรงขามกับตัณหาที่มีตัวตนเกิดขึ้นมาทันที
ในพระไตรปฎกมีคําพรรณนาความงามนารื่นรมยของธรรมชาติ
อีกหลายแหง บางทานที่คุนกับมหาเวสสันดรชาดก ก็คงรูจัก จุลพน
และมหาพน แมในชาดกทั่วไป และในคัมภีรอปทาน ก็มีคําพรรณนา
อยางนั้นกระจายอยูในเรื่องตางๆ เปนอันมาก

ถาใชสมาธิเปน จะไมขาดปญญา
อาจารย: มีอยูตอนหนึ่งที่สําคัญมากๆ ที่พระเดชพระคุณพูดถึง
เรื่องสมาธิ กระผมใครขอกราบเรียนถามวา ปญญาจะเกิดขึ้นในขณะ
ฝกสมาธิไดหรือไม
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ทานเจาคุณ: อาว นี่แหละ เราตองนึกไปถึงสมาธิของทานอุททกดาบส รามบุตร ซึ่งเปนสมาธิขั้นสูงสุด ทําไมไมเกิดปญญาละ นี่ตอง
ถามแลว ก็หมายความวา สมาธิไมจําเปนตองใหเกิดปญญา แตมัน
สรางความพรอมที่จะใหเกิดปญญา หรือเปนสภาพเอื้อ คือใหจิตอยูใน
ภาวะที่เอื้อ หนึ่ง ตอการทํางานของปญญา และ สอง ตอการเกิดขึ้นของ
ปญญา
ในแงหลังนี้ เปนความจริงของธรรมดาวา ปญญาที่รูเขาใจความ
จริงนี่ มันพรอมจะปรากฏอยูแลว ยกตัวอยางเชนวา ธรรมชาติแวด
ลอมเรา หรือสิ่งทั้งหลายที่เรามองเห็นนั้น ที่จริง มันไมไดปดบังตัวมัน
เลย มันก็อยูของมันอยางนั้น มันก็เปนของมันตามสภาวะ แตเราเองนี่
แหละมีกิเลสอยูในใจ แลวก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายไปตามกิเลสนั้น เราจึง
เรียกวาถูกกิเลสปดบัง ทําใหเรามองไมเห็นความจริง
ทีนี้ พอมีสมาธิมาชวย คือพอจิตเปนสมาธิ กิเลสเหลานั้นก็สงบ
เงียบไป จิตก็โปรงใส ตอนนี้ก็ไมมีอะไรบัง ไมเปนฝาเปนสี จึงเปนภาวะ
ที่เอื้อตอการปรากฏของปญญา นี่ก็เรื่องธรรมดาของธรรมชาติ อันนี้
หนึ่งละ
ตอไป ที่วาเอื้อตอการทํางานของปญญา ก็คือวา จิตของคนทั่ว
ไปนั้นมักจะวอกแวกซานสาย บางทีก็ถึงกับวุนวายพลุงพลาน หรือไมก็
ฟุงซาน เดี๋ยวอารมณโนนเขามา เดี๋ยวอารมณนี้ขึ้นมา เรื่องนูนมาที
เรื่องนี้มาที เหมือนน้ําในแกวที่ไมนิ่ง ถูกกวนถูกเขยาหรือโคลงเคลง ก็
ขุนมัว เศษผงที่ลอยอยูในนั้น ก็ลอยขึ้นลอยลง ผานแซงสวนกัน พลาน
ไป วุนมา ทีนี้ ถามีของอยางหนึ่งอันเล็กๆ อยูในแกวนั้น ที่เราตองการ
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จะมอง แตผงธุลีและเศษของชิ้นอื่นมากมายก็ไมอยูนิ่ง ลอยไปลอยมา
อันนั้นมาบังที อันนี้ก็มาบังที เดี๋ยวอันนี้ผานไป ของที่เราจะดูโผลมานิด
หนึ่ง แตอันนั้นมาบังอีกแลว เห็นแคแวบๆ เลยไมชัดสักที นี่ก็เหมือนจิต
ใจที่ไมเปนสมาธิ มีอารมณเยอะแยะ จะคิดพิจารณาอะไรสักหนอย
เดี๋ยวเรื่องนูนเขามา เดี๋ยวเรื่องนี้ขึ้นมา มองดูไมตอเนื่อง เห็นเดี๋ยว
หนึ่งๆ ก็ไมชัดสักที ยิ่งถามีกิเลสมาปนดวย ก็ยิ่งขุนหนักขึ้นไปอีก ทั้งบัง
ทั้งขุน ก็เลยไมชัดเลย บางทีเหนื่อยมาก แตไมไดผล
ทีนี้ พอจิตสงบ สมาธิเกิด อารมณตางๆ ที่มาวุนวายพลุงพลาน
กันอยูทั้งหมด หายเงียบไปเลย เพราะมันลงนอนกนหมด ตกตะกอน
หมด น้าํ ก็ใส ไมมอี ะไรบัง ทีนี้ ก็มองเห็นของทีต่ อ งการนัน้ ไดชดั เจน นีค่ อื
สมาธิเอือ้ ตอการทํางานของปญญา หรือตอการทีจ่ ะมองดวยปญญา
แตยิ่งกวานั้นก็คือวา สมาธินี้เปนองคธรรม คือคุณสมบัติอยาง
หนึ่งในจิตใจของเรา ซึ่งทําใหจิตใจอยูในภาวะที่พรอมสมบูรณเต็มที่
ตรงขามกับจิตที่ไมมีสมาธิ ซึ่งวอกแวก ฟุงซาน ขุนมัว ไมสบาย อาจจะ
เกิดความหดหู ทอแท วาวุน พลุงพลาน อะไรพวกนี้ ซึ่งทําใหจิตไม
พรอมที่จะทํางาน คิดการอะไรก็ไมดี ปญญาพัฒนาไมได รายกวานั้นก็
เห็นบิดเบือน เพราะมีโลภะ โทสะ เปนตน มาแตงแตมระบายสี เพี้ยน
ไปหมด
ทีนี้ พอสมาธิเกิดขึ้น ความฟุงซาน ขุนมัว ทอแท หดหู ก็หายไป
หมด จิตใจสดใส สงบ เขมแข็ง แนว โปรงโลง เบา คลองแคลว ทานเรียกวา
จิตเหมาะแกงาน (เปน กัมมนีย) หมายความวา สมาธิทําใหจิตอยูใน
ภาวะที่เหมาะแกการใชงาน คือทํางานไดดี พอจิตเหมาะแกการใชงาน
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คราวนีจ้ ะใชจติ ทํางานอะไร ก็ทาํ ไดดี โดยเฉพาะในทางปญญา จะคิด จะ
นึก จะพิจารณาอะไร ก็ไดคลอง ชัดเจน สวาง โลง
เปนอันวา การเจริญสมาธิ ทานมุงที่ความเกื้อหนุนปญญาใน ๒
ประการ คือ หนึ่ง เอื้อตอการปรากฏหรือเกิดขึ้นของปญญา สอง ให
ปญญาทํางานไดสะดวกไดผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปวา ประโยชนแทที่ตองการของสมาธิ อยูที่ทําใหจิตเหมาะ
แกการใชงานในการพัฒนาหรือทําใหเกิดปญญา แตสํานักสมาธิตางๆ
ที่วามีมากอนพระพุทธเจาตรัสรูนั้น เขานึกวา ดวยการทําจิตใหสงบนิ่ง
มีสมาธิอยางเดียวนี่ ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมาย กลายเปนเรื่องของการ
ที่จิตไปดูดดื่ม กลมกลืนหายเขาไปในภาวะนั่นนี่ ไปจบที่นั่น ดังจะเห็น
วาพวกลัทธิสมาธินั้น พอพูดถึงจุดหมายทายสุด ก็จะมีวา จิตแนวดิ่ง
ดูดดื่ม ดูดกลืนหายเขาไป หรือรวมเขาไปในภาวะอะไรอยางหนึ่ง
สมาธิก็ไปจบที่นี่ สวนในพระพุทธศาสนา เมื่อเอาจิตมาเปนที่ทํางานให
เกิดปญญารูแจงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย สมาธิก็เลยไมพอ
ไมจบ และตองแยกออกมากอนที่จิตจะดิ่งดูดกลืนหายเขาไปในภาวะ
อะไรๆ แลวก็เอาสมาธิเปนฐานที่จะกาวตอไปสูจุดหมายที่แทจริง
สําหรับเด็กนักเรียนทั่วไป ประโยชนที่ตองการ ซึ่งเปนจุดที่พึง
ระลึกตระหนักไว ก็คือ ทําอยางไรจะใหสมาธิเปนคุณสมบัติที่มีที่ใชได
ในชีวิตจริง ไมใชเพียงแตไปนั่งอยูเฉยๆ จะตองมองใหสัมพันธกับการ
ดําเนินชีวิตที่แทจริง
การที่เรามาจัดนั่งสมาธิอะไรนั้น ก็คือเปนการฝกสวนหนึ่ง ดวย
เหตุผลวา ตามปกติเราไมมีเวลาที่จะทําจิตใหสงบอยางนี้ เราจึงหา
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โอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อ เชน ที่สงบเงียบ แลวก็ไปฝกทําจิตให
สงบนิ่ง เปนวิธีฝก และเมื่อฝกไดผลทําใหจิตสงบเปนสมาธิไดจริงอยาง
นั้นแลว ก็ใหมีจิตที่เปนสมาธิไดอยางนั้นในชีวิตจริงที่เปนอยูประจําวัน
นี้ ถานํามาใชในชีวิตที่เปนจริงไมได ก็ยังไมสําเร็จผลที่มุงหมาย
ในแงหนึ่ง จะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับคนที่จะวายน้ํา ถาไปหัด
วายน้ําอยูแคในสระวายน้ําที่เขาจัดให แลวก็วายอยูนั่นแหละไมไปไหน
สักที ลงแมน้ําก็ไมได ไปทะเลก็ไมได ก็หมายความวายังวายน้ําไมเปน
ยังใชการวายน้ําใหเปนประโยชนจริงไมได ถาจะใหถูกก็คือ เมื่อหัดวาย
น้ําในสระจนวายไดวายเปนจริงๆ แลว ก็ตองสามารถไปวายในแมน้ํา
จนถึงในทะเลไดตอไป นั่นก็คือใหใชในชีวิตจริง ในสถานการณจริงได
นั่นเอง

ถาสติดี สมาธิก็มี ปญญาก็มา
อาจารย: สติมีสวนเกี่ยวของสัมพันธเชื่อมโยงกับสมาธิอยางไร
บาง
ทานเจาคุณ: นี่คือตัวสําคัญเลย สติเรียกวาตัวนําก็ได จะเห็นวา
การฝกสมาธินั้น เริ่มดวยสติทั้งนั้น เพราะสติเปนตัวจับ ตัวดึง ตัวตรึง
ตัวกํากับ กําหนดไว เพื่อใหสิ่งนั้นไมลอยหายไปจากจิตของเรา คือ ให
จิตของเราอยูกับสิ่งที่ตองการ ไมหลุดลอย ไมคลาดกันไป
ในตอนแรก มันยังไมยอมอยู เราใชสติจับไว ดึงไว ก็จับหลุดๆ
ดึงไวลอยไปๆ คอยจะลอยหายไปจากกัน พลัดกันเรื่อย เชน เรา
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ตองการจะทําอะไรสักอยางหนึ่ง แมแตจะอานหนังสือ ตองการใหใจ
อยูกับหนังสือที่อาน แตบางทีเดี๋ยวเดียวไปแลว หนังสือก็อยูของมันที่นี่
แตใจไปที่อื่นแลว นี่คือพลัดกันแลว ทีนี้ทําอยางไรจะใหใจของเราอยู
ดวยกันกับหนังสือ ถามันอยูดวยกันมั่นสนิทจริง ก็คือเปนสมาธิ แต
กอนที่มันจะอยูดวยกันเปนสมาธิได ก็ตองดึงมันจับมันมาอยูดวยกัน
กอน ตอนแรกมันก็ไมคอยยอมอยูใชไหม พอจับมาไว ก็หลุดจากกัน
พลัดกันไป ลอยหายไปอีก ในขั้นนี้ ก็ตองดึงตองจับมันมาไวอยูเรื่อย
การที่ดึงมันไว ตรึงมันไว จับมันไว กํากับมันไว นี่แหละเรียกวาสติ เอา
งายๆ วา “ดึง” ก็แลวกัน ใชภาษารูปธรรม งายดี
ทีนี้ ดึงมี ๒ อยาง คือ ดึงมา กับดึงไว ที่วา ดึงมา หมายความวา
สิ่งนั้นผานไปแลว ไปอยูในความจํา เรื่องนี้เราเคยพบ เคยเห็น เคยรู
แลวตอนนี้มันไปอยูในความจําแลว ทีนี้ เราจะใชประโยชนมัน เชน จะ
เอามาคิด เอามาพิจารณาดวยปญญา เราก็ดึงมันขึ้นมาจากความจํา
นั้น เรียกวาระลึก หรือนึกขึ้นมา นี่คือ ดึงมา คือดึงจากความจําใหมัน
มาปรากฏอยูตอหนา เพื่อเราจะทํางานกับมันได
ทีนี้ ดึงไว คือ สิ่งนั้นเขามาถึงขางหนาเราแลว เชน อานหนังสือ
อยูนี่ แตมันจะหลุดไปเรื่อย เราก็ดึงไวๆๆ ใหอยูตอหนาเรา ไมใหมัน
หลุดไป นี่เรียกวา ดึงไว
สติทํางาน ๒ อยาง คือ ดึงมา กับดึงไว นี่แหละ ถาดึงมา กับดึง
ไว ไมทําหนาที่ สมาธิก็เกิดไมได แตพอดึงมา กับดึงไว สําเร็จ ทีนี้มัน
อยู มันไมหลุด ไมลอยหายไปแลว ก็เปนสมาธิ ถาไมอยู เจาตัวดึงมา
กับดึงไว คือสตินั้น ก็ตองดึงอยูนั่นแหละ เพราะฉะนั้น สติจึงตองทํา
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หนาที่ของมันอยูเรื่อย ในเมื่อสมาธิยังไมแข็ง แตพอสมาธิอยูตัวมั่น
สนิทแลว สติก็วางมือ แลวก็แคแฝงตัวอยู ไมตองเปนเจาการแลว ทีนี้ก็
เปนเรื่องของสมาธิตอไป เพราะสิ่งที่ตองการนั้นมันอยู มันไมหลุดไป
ไหนแลว ก็เปนสมาธิ แตถายังไมอยู ยังไมเปนสมาธิ สติก็ตองทํางาน
ไปเรื่อย ดึงมา ดึงไว ดึงมา ดึงไว อยูนั่นแหละ นี่คือสติ ก็เปนอยางนี้
เปนอันวา สติเปนตัวนําใหสมาธิเกิดขึ้น แลวก็เปนตัวนําที่จะ
ใหปญญาทํางานดวย เพราะฉะนั้น สติจึงมีบทบาทสําคัญทั้งดานฝก
สมาธิ และดานฝกวิปสสนา
สติเปนตัวนําที่จะใหปญญาทํางานอยางไร ก็งายๆ คือวา
ปญญาก็เหมือนตา จะพิจารณาอะไร จะมองเห็นอะไรได สิ่งนั้นตอง
อยูตอหนา
ทีนี้ ถาสิ่งนั้นไมอยูตอหนา จะทําอยางไร ก็ตองเอาสติดึงมาดึง
ไวอยางที่วาเมื่อกี้นั่นแหละ อาว… กําลังจะพิจารณาสิ่งนั้น มันก็ลอย
ไปเสียแลว สติก็ดึงมา ดึงไว ตรึง จับ กํากับไว ใหมนั อยูตอหนา
ปญญาที่เปนเหมือนลูกนัยนตานี้ ก็มองได เห็นได พิจารณาได แตถา
สิ่งนั้นหลุดลอยหายไป ไมอยูตอหนา ปญญาก็ทํางานไมได นี่แหละที่
วา ปญญาจะทํางานได ตองอาศัยสติ เราจึงพูดคูกันวา สติปญญา
(เชนเดียวกับ สติสัมปชัญญะ)
เปนอันวา ในการฝกสมาธิ วิธีฝกสมาธิแบบตางๆ มักจะมีคําวา
สติอยูในชื่อ เชน อานาปานสติ นี่ก็หมายความวา วิธีฝกสมาธินั้น เอา
สตินั่นเองมาเปนตัวนําในการฝกใหเกิดสมาธิ สวนในการฝกวิปสสนา
(คือฝกปญญา) เราก็จะพบคําคูวา สติสัมปชัญญะ ซึ่งหมายความวา
เอาสติมานําใหปญญาไดพบไดดูสิ่งนั้นๆ นั่นเอง
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นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที่ อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี เปนบุตรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศึกษาเบือ้ งตน
พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ที่ ร.ร. ชัยศรีประชาราษฎร อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ที่ ร.ร.มัธยมวัดปทุมคงคา (ไดทนุ เรียนดีกระทรวงศึกษาธิการ)
บรรพชา ณ 10 พ.ค. 2494 ทีว่ ดั บานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธีธรรมสาร
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495
ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม
ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม
พ.ศ. 2496
มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต
พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. 3 – 9 ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505
สอบไดปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 1) จากมหาจุฬาฯ
พ.ศ. 2506
สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.
เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม 24 กรกฎาคม 2504

ค) ศาสนกิจ
พ.ศ. 2505-2507
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2515-2519
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2537

สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอนชัน้ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาฯ (บางป บรรยายที่
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรียบเทียบ ม.มหิดล)
ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ที่ University Museum,
University of Pennsylvania
บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore College, Pennsylvania
เปน Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World
Religions และบรรยายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาใหแก Divinity
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549

เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร-การสอน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย

Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตรศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปน Honorary Fellow

The Royal College of Physicians of Thailand

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เปน ศาสตราจารยพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารองคการ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ราชบัณฑิตยสถาน

๙๒

การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย

จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537

ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทาํ คุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร
รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO
Prize for Peace Education)

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544

ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม
การวัฒนธรรมแหงชาติ
รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญผทู รงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉ) สมณศักดิ์
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2547

เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
เปนพระราชาคณะชั้นราช
ที่ พระราชวรมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ พระเทพเวที
เปนพระราชาคณะชั้น ธรรม ที่ พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก
ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ที่ พระพรหมคุณาภรณ สุนทรธรรมสาธก
ตรีปฎ กปริยตั โิ กศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ช) ผลงานทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทัว่ ไป
งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เรือ่ ง เชน พุทธธรรม, พจนานุกรมพุทธ
ศาสตรฯ, ธรรมนูญชีวติ , ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศึกษาเริม่ ตน เมือ่ คนกินอยูด ฟู ง เปน,
พุทธศาสนา…รากฐานของวิทยาศาสตร, ทุกขสาํ หรับเห็น แตสขุ สําหรับเปน, นิตศิ าสตรแนวพุทธ, มอง
สันติภาพโลกฯ, สิทธิมนุษยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่ วินยั ไมมี เสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน
นอกจากนี้ มี CD ธรรม ทีจ่ ดั ทําเผยแพรในระบบ MP3 จํานวนมาก จัดเปนชุดตางๆ เชน
เรยี งสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรียนธรรม ชุด จาริกบุญ-จารึกธรรม ชุด จากจิตวิทยา สูจ ติ ภาวนา
ชุด ฟงทีไร ไดสขุ ทุกที
ชุด ธรรมะกับการศึกษา
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ
ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพีย้ น
เรยี งกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545
ชุด ธรรมะมองโลก 2547
ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548
ชุด ธรรมนี้ มิไกล 2550

ชุด ธรรมะสูก ารเมือง
ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546
ชุด ธรรมไมทงิ้ โลก 2549

อีกดานหนึง่ นับแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรบั นิมนตเปนทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล ในการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ซึง่ สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรกของโลก

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ)
ดร.นิเชต
สุนทรพิทักษ
รศ.ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
นางศรีวิการ
เมฆธวัชชัยกุล
นายกลาย
กระจายวงศ
ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
บรรณาธิการ
นางรัตนา
ผศ.สุนีย
ผศ.อรุณี
นางสาวจุฑานันท

ถัดทะพงษ
ศรณรงค
เรืองวิเศษ
ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก
พระชัยยศ

พุทฺธิวโร

