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อํานวยพร ทานนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พรอมดวยทานกรรมการสภา
และคณะผูบริหาร มีทานอธิการบดีเปนผูนํา กับทั้งทานที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนคณาจารย พรอมทั้งญาติโยมสาธุชนทุกทาน
เบื้องแรก ขอขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกทาน โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดมีเมตตาไมตรีธรรมมารวมกิจกรรมครั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนําปริญญาบัตรมาถวายในวันนี้ นับวาเปนความมี
น้ําใจอยางสูง เปนการที่ทางมหาวิทยาลัยไดใหเกียรติ หรือในแงหนึ่งคือ ให
ความสําคัญแกอาตมภาพ ถามองในแงของอาตมภาพเอง นอกจากอนุโมทนาใน
น้ําใจของทานเปนอยางยิ่งแลว ก็รูสึกเกรงใจเปนที่สุด
ที่เกรงใจก็เพราะวา ทานอาจารยเริ่มแตทานนายกสภาเปนตนมา เปน
อาจารยผูใหญ ทั้งที่มีภารกิจมาก ทานก็ไดกรุณาสละเวลามา รวมทั้งได
เตรียมการตางๆ เพื่อใหมีพิธีในวันนี้
แตเมื่อมองอีกแงหนึ่ง มานึกถึงวา การที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมครั้ง
นี้ขึ้นนั้น เปนเรื่องของการคํานึงถึงประโยชนสุขของสังคมสวนรวม หรือความ
เจริญของประเทศชาติ โดยเฉพาะในทางการศึกษา เมื่อมองอยางนี้ก็คอยเบาใจ
คือมองในแงวา นี่เปนกิจกรรมของการรวมมือกัน
อยางนอยก็เปนการบอกใหรูวา
เปนการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
สถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะสรางเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และ
พัฒนาปญญาของสังคมไทยเรา เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติตอไป
เทากับเปนสัญญาณบอกวา ใหเรามาสามัคคีกัน รวมมือกันทํางาน ซึ่งเปนเรื่องที่
สําคัญ

กระแสธรรม กระแสไท

∗

โลกบัดนี้ มีอารยธรรมจริงหรือไม?
เวลานี้ยงิ่ เห็นชัดวา สังคมกําลังตองการความรวมมือกัน
ในการที่จะแกปญหา และในการสรางสรรคตางๆ
มีเสียงพูดบนกันมากเหลือเกิน แคอานหนังสือพิมพแตละ
วันๆ ก็ชัดวา เวลานี้คนทัว่ ไปเห็นกันวา สังคมของเรามีความ
เสื่อมโทรม หรือตกต่ําเปนอยางมาก มองกวางออกไปทั่วโลก
สถานการณกไ็ มนาไววางใจ
ไมรูวา จะเกิดสงครามใหญ
กลายเปนความขัดแยงทีท่ ําใหเกิดความสูญเสียมากมายขึ้น
เมื่อใด
เรื่องนี้เปนปญหารวมกัน ซึง่ มีผลกระทบตอทุกคน ทัง้ เปน
เรื่องที่มีผลระยะยาว กระทบตออารยธรรมของมนุษย ในแงหนึง่
ก็เหมือนกับเปนเครื่องตรวจสอบไปดวยวา อารยธรรมของเราที่

∗

สัมโมทนียกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยศรี
ปทุมถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารองคการ
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
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สรางกันขึ้นมานี้ นํามาซึง่ สันติสุขแทจริงหรือเปลา หรือ
แมกระทัง่ วา เปนอารยธรรมจริงหรือไม
อาจจะตองถึงกับไปตรวจสอบความหมายของคําวา
“อารยธรรม” กันอีกวา อารยธรรมที่แทนนั้ คืออะไร เพราะวา
แมแตคําไทยกับคําภาษาอังกฤษ ก็มีความหมายไมตรงกันแลว
“อารยธรรม” แปลวา ธรรมของอารยชน คือ คุณสมบัติ
ของผูเจริญ
ถาพูดใหตรงตามศัพททางพระพุทธศาสนาแทๆ
อารยะ ก็คืออริยะ ซึง่ แปลวาผูไกลจากกิเลส เพราะฉะนั้น อารย
ธรรม ก็คือ ธรรมของผูไกลจากกิเลส
แตเมื่อมองดูอารยธรรมปจจุบันนี้ ก็ทาํ ใหเกิดขอสงสัยวา
อารยธรรมนัน้ เปนคุณสมบัติ เปนกิจกรรม และเปนผลงานดาน
ตางๆ ของผูท ไี่ กลจากกิเลสหรือไม หรือจะเอาตามความหมาย
ของฝรั่ง ก็อาจจะมองอารยธรรมแคเปนเรื่องของคนเมือง ถามุง
หมายเพียงแคนั้น ก็แลวไป
แตวาโดยรวม เราคงไมดูเพียงความหมายตามตัวอักษร
เมื่อวาตามความหมายโดยสาระหรือโดยอรรถ แนนอน
วา การที่มนุษยสรางสรรคความเจริญที่เรียกวาอารยธรรมขึ้นมา
ก็เพื่อความอยูด ีมีสุขของมนุษยทงั้ หลาย แตสภาพทีม่ นุษยอยู
กันอยางที่เปนอยูนี้ เปนความอยูดมี ีสุขหรือยัง เราพูดถึงคํา
ตางๆ เชน สันติภาพ และสันติสุข เปนตน แตแลวเราก็บอกวา
จนถึงเวลานีม้ นุษยก็ไปไมถึงสักที
พบแตปญหากันอยูเรื่อย
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เทากับบอกวา อารยธรรมนัน้ ยังไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควรจะ
เปน

สังคมไทย มีสวนรวมสรางอารยธรรมหรือไม?
วาถึงสังคมในวงแคบเขามา คือสังคมไทยของเรา ซึง่ ใน
ฐานะที่เปนสวนรวมอยูในโลกนี้ ควรจะไดทําหนาที่ของตนใน
การสรางสรรคอารยธรรม ในความหมายทีแ่ ทจริง เพื่อใหมนุษย
อยูดีมีสุข ก็ตองถามวาสังคมไทยของเรานี้ไดมีสวนรวมในการ
สรางสรรคอยางนั้นหรือเปลา
ถาไมไดมีสวนรวม ก็กลายเปนวา เราอาจจะเปนเพียงผู
คอยรับผลของอารยธรรม ถาเพียงคอยรับผล ก็คือไมไดทําอะไร
ยิ่งถาไมมีสติสมั ปชัญญะ ก็อาจจะไปถึงขั้นทีว่ า ถากระแสไมดี
เราก็เลยไปพลอยรวมทําลายอารยธรรมกับเขาดวย
ความจริง สังคมแตละสังคม และแมแตบุคคลแตละคน
ควรจะมีสวนรวมในการสรางสรรคอารยธรรม เราคงจะตองถาม
วา สังคมของเราไดทําหนาทีน่ ี้บางหรือเปลา
โดยเฉพาะการที่จะทําหนาที่นี้ไดก็แนนอนวา
อยางที่เราบอกวา
ปจจัยพืน้ ฐานก็อยูทกี่ ารศึกษานัน่ เอง
การศึกษานัน้ สรางคน สรางมนุษย ใหมคี ุณภาพ ทําใหเปนคน
ซึ่งพรอมที่จะมารวมกันสรางสรรคสังคมใหอยูดีมีสนั ติสุข อยาง
นอยก็ใหชีวิตของตัวเองเปนชีวิตที่ดีงามมีความสุข
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การศึกษาที่มหี นาที่อยางนี้
นับวาเปนการมีหนาทีท่ ี่
ยิ่งใหญ เพราะเมื่อการศึกษาสรางคนแลว คนนั้นจึงไปทําการ
สรางสิ่งอืน่ ๆ

ในการสรางอารยธรรม การศึกษาสําคัญอยางไร?
เรื่องการสรางนั้นสําคัญมาก อยางสถาปนิกออกแบบ
อาคาร กุฏิ วิหาร ตลอดจนสะพาน แลววิศวกรก็มาคํานวณ เปน
ตน ถาสถาปนิกก็ดี วิศวกรก็ดี ไมมีความรูจริง หรือมีเจตนาไม
สุจริต หรือทําหนาที่ไมดี ไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ขาด
ความรอบคอบ เปนตน เมื่อสรางไปแลวสะพานนัน้ อาจจะหัก
หรืออาคาร บานเรือน อาจจะพังทะลาย แลวก็เปนภัยอันตราย
เรื่องอยางนี้เปนสิ่งที่มองเห็นกันอยู
การกอสรางวัตถุนั้นเห็นงาย
แตการกอสรางในทาง
นามธรรม ซึง่ เปนหนาที่ของการศึกษานี้ มองไมคอยเห็น ทั้งที่
แทจริงนัน้ มันเปนเรื่องยิง่ ใหญมาก
ถาเรามองวา การสรางวัตถุอยางอาคารบานเรือนนีย้ ัง
เปนเรื่องใหญ ซึ่งตองมีความระมัดระวังรอบคอบ มิฉะนัน้ จะเกิด
ภัยอันตรายมากมายมหาศาล ทีนี้เมื่อเปนการสรางคน หรือ
สรางมนุษย ก็ยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกมากมาย
เพราะฉะนัน้ ผูที่อยูในวงการศึกษาจึงมีภารกิจอันสําคัญ
อยางยิ่ง เปนผูซึ่งกําลังทําหนาทีท่ ี่ยงิ่ ใหญ เราจึงพูดแสดง
ความสําคัญกันตางๆ เชนวา สรางอนาคตของเด็กและเยาวชน
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หรือสรางคน ซึ่งก็คือสรางทัง้ สังคม สรางทั้งชาติ ตลอดจนสราง
ทั้งโลก แลวก็สรางอารยธรรม
การศึกษาเปนสวนสําคัญที่สดุ ในการสรางอารยธรรม
ฉะนั้นทําอยางไรจะใหการศึกษาทําหนาทีน่ ี้ไดดี
ก็คือตอง
ตระหนักกันวา ผูท ี่สรางคนนี้ยงิ่ ใหญทสี่ ุด เพราะวาแมแต
สถาปนิกและวิศวกรที่ไปทําหนาที่ในการกอสรางอาคาร
บานเรือน ตลอดจนผูเชี่ยวชาญที่ไปสรางผลงานทางเทคโนโลยี
ทุกอยาง ก็ลว นไดรับการสรางไปจากการศึกษาทั้งนั้น
การศึกษาสรางสถาปนิก สรางวิศวกรที่ดมี คี ุณภาพ สราง
ผูเชี่ยวชาญชํานาญการตางๆ ที่มีสติปญญา มีเจตจํานงในทาง
สรางสรรค มีคุณธรรม แลวทานเหลานี้ก็ไปทําหนาที่ของตน
ชวยกันสรางสรรค สรางวัตถุตางๆ ทําใหเกิดความเจริญงอก
งาม ดังนั้น การศึกษาจึงเปนฐานของการสรางสรรคทั้งหมด
เมื่อการศึกษามีความสําคัญอยางนี้ เราก็ตองมาวางฐาน
ของสังคมดวยการศึกษา คือมาสรางคนและสรางสังคมกันดวย
การศึกษาใหดที ี่สุด

ในกระแสอารยธรรมที่ไหลไป
สังคมไทยมีบทบาทอะไร?
หันมาดูสังคมไทยของเรานี้ ตรวจดูซิวา เราอยูในภาวะ
อยางไร การทีส่ ังคมมีปญหาตางๆ มากมายอยางนี้ เมื่อดูกวางๆ
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ก็เหมือนกับวาสังคมของเราอยูในกระแสอันหนึ่งของโลก จะ
เรียกวากระแสอารยธรรมปจจุบันก็ได
กระแสนี้ไหลไปๆ แตเมื่อมองใหชัดก็เห็นวากระแสนัน้ มี
ตนแหลงที่ไหลมา ไทยเรานีเ้ ปนฝายที่รับกระแส
ดูตอไปอีก เมื่อกระแสมาถึง ปรากฏวาสังคมไทยเรานี้
เปนสังคมที่ไหลไปตามกระแส
การที่ไหลไปตามกระแสนัน้
อาจจะเปนดวยตัวเองไป
นิยมชมชอบ จึงตามเขาไป หรืออาจจะถูกพัดพา หมายความวา
หรือไมมี
ถูกเขาครอบงํา
เพราะตนไมมกี าํ ลังทรงตัว
ความสามารถที่จะรักษาตัวไว แตทงั้ สองอยางนัน้ ก็คือการขาด
อิสร-ภาพ ไมมีความเปนอิสระ ไมมีความเปนตัวของตัวเอง
ทามกลางสภาพทั้งหมดนี้ ขอที่สําคัญอยางยิง่ ก็คือ ไม
วาเราจะเต็มใจไหลไปตามกระแส หรือถูกกระแสพัดพาไปก็ตาม
ความจริงก็คือเราไมไดมีสวนรวมในการที่จะปฏิบัติตอกระแส
ไมวาจะเปนการสรางกระแส หันเบนกระแส หรือปรับปรุงแกไข
กระแส เราไมไดทําทัง้ นั้น เราไดแคไปตาม หรือถูกพัดพา
ถาอยางนี้ก็เทากับฟองวา สังคมของเราไมไดมีสวนใน
การสรางสรรคอารยธรรมเลย
ยิ่งกวานั้น ถากระแสนี้ไหลผิดทาง เมื่อเราไปตาม หรือถูก
พัดพา เราก็อาจจะไปลงเหวกับเขาดวย นั่นก็คือเสื่อมโทรมหรือ
เสื่อมสลายนัน่ เอง
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คนไทยรูหรือไม วาตัวไหลไปกับเขาในกระแสอะไร?
ขอสําคัญที่จะใหเปนอยางนี้ นอกจากการที่ไมไดคิดจะเปน
ผูสรางสรรค หรือมีสวนรวมแลว ก็เกิดจากความไมรูดว ย เชนไม
รูวากระแสนีเ้ ปนอยางไร มาจากไหน มันมีคุณมีโทษอยางไร สัก
แตวาชื่นชอบบาง หรือถูกเขาครอบงําบาง ก็ไหลตามเรื่อยไป
ทีนี้องคประกอบสําคัญก็คือความรู เบือ้ งแรกกอนที่จะ
แกไขปญหาได การที่จะทําตัวใหกา วขึน้ มาสูสถานะแหงการมี
ความสามารถในการรวมสรางสรรค จะตองรูจักกระแสนีก้ อน
เรารูไหมวากระแสที่พัดพาไหลมาถึงเรา แลวเราพลอยไป
กับเขาดวยนี่ มันคืออะไร มันเปนอยางไร มันมาอยางไร มัน
เคลื่อนไหวอยางไร ตนตอของมันอยูท ี่ไหน มันมีองคประกอบ
อะไรบาง ทั้งหมดนี้เปนเรื่องสําคัญที่เราจะตองรู
นี่คือปญญา ซึ่งเปนตัวการสําคัญที่จะทําใหเกิดอิสรภาพ
ถาไมมีปญญาก็หมดอิสรภาพ ปญญา คือความรู ความเขาใจ รู
เรื่องราว รูคิด รูทํา จึงตองสรางคนใหมีปญญา
เวลานี้สังคมของเราเมื่อดูไปๆ ในที่สุดก็จะมองเห็นวา
เหตุปจจัยตัวสําคัญ ทีท่ าํ ใหเราไมสามารถยืนผงาดขึ้นมาเปนผู
รวมสรางสรรคเปนตน แตกลับกลายเปนผูถูกครอบงําหรืออยาง
เบาไปตามเขา ทัง้ หมดนี้ ตัวสําคัญอยูทปี่ ญญา คือการที่เรา
ขาดความเขมแข็งทางปญญา
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เมื่อขาดความเขมแข็งทางปญญา คนก็ไมมีความมั่นใจ
ในตัวเอง เมือ่ ไมมีความมัน่ ใจก็ขาดความเขมแข็งทางใจ เมื่อ
ขาดความเขมแข็งทางจิตใจ
พฤติกรรมที่ออกมาก็ออนแอ
หวัน่ ไหว และไมมีจุดหมายชัดเจน จึงสักแตวา ไหลไปตาม
กระแสคานิยมเปนตน เมือ่ พฤติกรรมก็ไมเขมแข็ง ก็เปนอันวา
ออนแอไปแลวทั้งหมด
ฉะนั้น จะตองมาชวยกันในเรื่องของการพัฒนาปญญา
ทําสังคมไทยใหมีปญญาที่เขมแข็ง ซึง่ ไปๆ มาๆ ก็คือหนาที่ของ
การศึกษานัน่ เอง

คนไทยที่นิยมอเมริกา
รูหรือไมวาเปลือกของอเมริกาเปนอยางไร?
ปญญาเปนเรือ่ งของความรูเขาใจที่ชัดเจน สังคมไทยเรา
ก็ตองการความรู และเราก็บอกกันวาเรากําลังสรางปญญากัน
แตมีอันหนึ่งทีน่ าสังเกต คือความไมชัด เรารูไมชัด ไมวาเรื่อง
อะไรๆ ก็เต็มไปดวยความไมชัด และรูไมชัด อะไรไปมาเปนมา
อยางไรก็ไมชดั แมแตจะไปชื่นชมนิยมอะไรก็ไมรูจักมันชัด
อยางที่เดี๋ยวนีไ้ ปนิยมชมชอบอเมริกา คนไทยก็ไมรูจกั
อเมริกาชัดเจน ทําตามเขาไปอยางฉาบฉวยผิวเผิน ทีว่ า
ฉาบฉวยผิวเผินนัน้ ถาพูดอีกภาษาหนึง่ ก็คือไปเอาแคเปลือก
ฉาบฉวยผิวเผินก็คือเปลือก แลวพอดูกันจริงๆ แมแตเปลือกของ
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เขาเราก็ดูไมทวั่ แมแตเปลือกของเขาก็เห็นไมทวั่ ไมตลอด ไม
รอบดาน ตองย้ําวาแมแตเปลือกก็ยงั รูจักเขาไมจริงเลย ไปเห็น
เปลือกบางสวนแลวก็วาตามๆ ไปอยางนัน้ เอง
การที่จะรูชัด เราจะตองไมรแู คเปลือก นอกจากมองเห็น
เปลือกทัว่ แลว ตองรูเนื้อในดวย พอปอกเปลือกดูเนื้อในแลวก็ลง
ไปถึงแกนถึงแกน และลงไปถึงรากถึงฐาน ถึงเหตุปจจัยที่
สรางสรรคสังคมของเขามา
สังคมอเมริกนั มีรากฐาน มีความเปนมา มีภูมิหลัง มีเหตุ
ปจจัยอยางไร เรื่องนีพ้ อถามกันขึน้ มาเราก็ไมคอยจะรู และเมื่อ
วาไปถึงเหตุปจ จัย ภูมหิ ลัง และรากฐานนั้น มันก็มหี ลายดาน
เชน ในดานพลัง หรือกําลังดานตางๆ ก็มที ั้งกําลังทางเศรษฐกิจ
ทางสังคม ทางการเมือง เปนตน ทุกดานเปนอยางไรจะตองรู
แลวก็ลงไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจ ตลอดจนความตองการ
เราควรศึกษาใหรูเขาใจวา
ความตองการของสังคม
อเมริกันเปนอยางไร ใหเห็นตลอดลงไปจนกระทั่งถึงแนวคิด
ความเชื่อวา สังคมอเมริกันเจริญขึ้นมาโดยมีฐานทางความคิด
มีแนวคิดความเชื่ออยางไร อันไหนเปนตัวกํากับ หรือเปน
ตัวกําหนดสังคมของเขา ถาเราจะนิยมตามเขา ก็ตองรูเขาใจเขา
ถาเขาผิด เราก็ตองแกไข ถาแกไขเขาไมได ก็ไมตามเขา แต
แกไขตัวเรานัน่ แหละ ถาแกไขไดก็คือการแกปญหารวมกันของ
ทั้งโลก ซึง่ ในระยะยาวจะตองพยายามแกไขใหได
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วิชาการและขาวสารที่ไหลเวียนมากมาย
คนไทยรูเขาใจชัดเจนหรือไม?
เรื่องความรูชดั นี้เปนปญหาใหญมาก นาจะตองย้าํ กันใน
สังคมไทย เพราะวาเราแสดงออกทํานองวาชื่นชมนิยมกันใน
เรื่องความรูและวิชาการ ภูมิใจกันนักวาไดอยูกับเขาในโลกยุค
ขาวสารขอมูล แตก็รูอะไรไมชัดสักเรื่อง
การหาความรูใหชัดเจนถองแทนี่เปนเรื่องสําคัญ ถารูไม
ชัดแลวอะไรๆ ก็ไมชัดไปหมด พอรูไมชัดก็คิดไมชัด เราบอกกัน
วาตองคิดใหชดั แตถาจะคิดใหชัดก็ตองรูชดั เมื่อรูชัดก็มที างคิด
ชัด คิดใหชัดแลวก็มาพูดใหชัด สามารถแสดงความเห็น หรือ
สื่อสารอธิบายใหคนอื่นเขาใจไดชัดเจน ใหเห็นถองแทกนั ไปเลย
แลวตอไปก็ทําชัดอีก การที่จะทําไดชัดก็เปนผลมาจากตองมีอื่น
ชัดมาทัง้ หมด เริ่มแตตองรูชัด แลวก็คิดชัด จึงจะทําชัดได
ที่วา รูชัดนั้น รวมทัง้ ตองชัดในหลักการและชัดในจุดหมาย
ดวยวา จะไปไหน จะเอาอะไร ตองมีจุดหมายแนชัด จะไดมุงมัน่
เดินหนาไป
สังคมไทยนี่มลี ักษณะทีเ่ ปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งคือ
ไมมีจุดหมายรวมกันของสังคม ทําใหกระจัดกระจายกันไปหมด
จนกลายเปนแตละคนเอาแตตัว ในเมื่อสังคมของเราไมมีความ
ชัดเจนในตัวเอง มันก็เลยหาจุดหมายไมได
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ตอนนีห้ ลักการก็ตองชัด จุดหมายที่จะไปก็ตองชัด เมื่อได
จุดหมายชัดก็ตองตอดวยมีวิธีการที่ชัด แลววิธกี ารทีช่ ัดเจนก็จะ
นําไปสูจุดหมายไดจริง
ทัง้ หลักการ-จุดหมาย-วิธีการนี่เปน
ปญหาของสังคมไทย ซึง่ รวมอยูในเรื่องความชัด
ที่จริง คําวา “ชัด” นี้เปนความหมายของปญญา เพราะ
ปญญา แปลวา รูทวั่ ชัด ถาไมรูทั่วชัด ก็ไมรูวาจะเปนปญญาได
อยางไร
จะเปนปญญาก็ตองชัดเจนขึ้นมา
เพราะวา
องคประกอบของจิตใจ ตัวอื่นมันก็รู อยางทีท่ างพระบอกวา
วิญญาณก็รู แตมันไมชัดอยางปญญา
เมื่อเรารับรูอะไรตางๆ เชนเราเห็น เราไดยนิ นัน้ วิญญาณ
เกิดขึ้นทันที แตมันยังไมเปนปญญา จะเปนปญญาตอเมื่อรู
เขาใจชัดเจน และชัดขึ้นไปหลายๆ ชัน้ ชัดในการแยกแยะ
วิเคราะหองคประกอบวามีอะไรเปนอยางไร ชัดในเหตุปจจัย สืบ
สาวไดวามันเปนมาอยางไร เพราะอะไรจึงเปนอยางนี้ มันมีคุณ
มีโทษอยางไร เปนตน ตองใหมันชัดๆๆๆ กันไปตลอดทั้งหมด ถา
มันชัดทุกสวนทุกขั้น ปญญาก็พัฒนาขึน้ ไปเรื่อยๆ
รวมความวา อันนี้เปนเรือ่ งใหญ ทีว่ า สังคมไทยตอนนี้
กําลังขาดความชัด ฉะนัน้ จะตองใหมนั ชัด และที่รูชัดก็คือ
ปญญา แลวตอไปจะไดคิดชัด พูดชัด ทําชัด แลวอะไรตออะไร
มันก็จะเดินหนาไปดวยดี อยางเขมแข็ง
คนที่รูอะไรชัดเจนยอมมั่นใจและเขมแข็งแนนอน เมื่อทํา
อะไรโดยมองเห็นชัดเจนก็มนั่ ใจ แลวจึงจะเดินหนาไปไดจริง เริ่ม
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ตั้งแตเจอกับกระแสของโลกเวลานี้ เราไปตาม แตก็ไปเรื่อยเปอย
อยางที่วา ทั้งที่อยูในกระแสของเขา เราก็ไมรูจักกระแสนัน้ เลย

เลิกคิดแยกสวนที่กระจัดกระจาย
จะเอาแคองครวมที่พรามัว ใชหรือไม?
กระแสตางๆ ในโลกปจจุบนั ที่เราเกี่ยวของ มีหลายอยาง
กระแสสําคัญที่ทา ทายปญญาอยางยิง่ ก็คือ กระแสความคิด
โดยเฉพาะในชวงที่เปนมาจนถึงเวลานี้
เรากําลังมีกระแส
ความคิดทีว่ า เออ เลิกกันเถอะนะแนวคิดแยกสวน และชวนกัน
ใหหนั มาหาแนวคิดองครวม บอกวาตองมองแบบองครวม ใหเปน
holism หรือ holistic view
แตเรื่อง holistic view อะไรนี่กน็ าสังเกตอีกนัน่ แหละ
คงจะตองคอยติงๆ กันวา จะเปนเรื่องอะไรก็ตามตองให
ชัด เพราะวาในการหันมานิยมเรื่ององครวมนี่ก็เปนการทีว่ าเขา
กําลังจะผละออกไปจากความคิดแยกสวน แตในความคิดแยก
สวนนั้น มีหลักการสําคัญอยางหนึ่งคือ การวิเคราะห
การวิเคราะหนั้น
เปนการแยกแยะจําแนกออกไปให
เห็นชัด ซึ่งในแงหนึง่ ก็เขาทีอยู เพราะวาการวิเคราะหที่แยกแยะ
ทําใหเห็นชัดนัน้ ก็เปนเรื่องของปญญา ฉะนั้นอยาไปเลิกเสีย
ทีเดียว ระวังวาบางทีเราจะไปสุดโตง
กระแสของโลกนัน้ เขามีความโนมเอียงอยางหนึง่ คือชอบ
ไปสุดโตง ฝรั่งนี่ก็เถอะ ชอบไปสุดโตง เมื่อไปสุดทางโนนแลวหัน
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กลับมาก็ไปสุดทางนี้ พอไปสุดทางหนึ่งก็ผละ บอกวาไมเอาแลว
ก็หนั กลับเต็มที่ไปอีกทางหนึ่ง
เมื่อจะเลิกกระแสความคิดแยกสวนก็วา โอย ! ที่แลวมา
วิทยาศาสตรนี่เปนตัวการทําใหมนุษยเรานําพาอารยธรรมไปใน
แนวทางของความคิดแยกสวน ไมดี ไมถกู ตองเลิกคิดแยกสวน
ตองหันมาคิดแบบองครวม แตแลวองครวมที่วา นัน้ บางทีก็ไมชัด
ถาเปนองครวมพราๆมัวๆ จะยิ่งรายใหญ
องครวมนี้ เมื่อมองใหตลอด ที่จริงมันอันเดียวกันกับ
วิเคราะหหรือแยกแยะ ในทางพุทธศาสนาทานใหความสําคัญ
กับเรื่องการวิเคราะห เรียกวา “วิภัชชะ” พุทธศาสนามีชอื่ หนึง่ วา
“วิภัชชวาท” แปลวาหลักการแหงการจําแนกแยกแยะ อยางใน
สมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ จะสอบพระ ก็ใชหลักนี้วา พระพุทธเจา
เปน “วิภัชวาที” ถาพระองคไหนไมรูก็จับสึกเลย
หลักการวิเคราะหนี่เปนเรื่องสําคัญ
อยาดวนไปดูถูก
เดี๋ยวจะบอกวาไมไดความแลว เราเลิกแลวความคิดแยกสวน
ขอสําคัญอยูทวี่ าแยกใหมนั ถูก วิเคราะหใหมันชัดๆๆๆไปเลย
อยาไปอยูกับชัดเดียว
ถาอยูกับชัดเดียวก็หมายความวา
แยกแยะกระจายออกไป แลวฉันก็ดูอยูกับเรื่องของฉันอันเดียวนี่
แหละ ไมมองอื่นไหนอีก ก็เลยทําใหยงุ
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ถาแยกสวนโดยเห็นความสัมพันธของทุกองครวม
ก็จะเห็นองครวมชัดขึ้นมาดวย ใชไหม?
ในการวิเคราะหที่แทนนั้ จุดสําคัญคือตองไมลืมองครวมที่
เราวิเคราะห อะไรที่ทาํ ใหไมลืมองครวมหรือทําใหองครวมไม
หายไป ก็คือความสัมพันธ
ในเวลาทีว่ ิเคราะหออกไปนัน้ จะตองมองความสัมพันธ
ไปดวยตลอดเวลา พอวิเคราะหอนั นี้แยกออกไปปบ ก็มองเลย
วา อันนี้มันสัมพันธกับอันโนนที่อยูรอบตัวมันอยางไร
ถาทําอยางนี้ การวิเคราะหหรือแยกแยะจําแนกแยกสวน
ก็ไมเสีย เพราะวายิง่ แยกไปก็ยิ่งเห็นความสัมพันธ เมือ่ ยิ่งเห็น
ความสัมพันธ มันก็เห็นองครวม ถาเราแยกแยะใหเห็น
ความสัมพันธ องครวมจะไมหายเลย เพราะฉะนัน้ พุทธศาสนา
จึงเนนเรื่องความสัมพันธ
ในอภิธรรม คัมภีรสุดทาย ทีเ่ รียกวาปฏฐาน มี ๖ เลม ทัง้
คัมภีรวาดวยลักษณะแหงความสัมพันธแบบตางๆ ๒๔ แบบ สิ่ง
ทั้งหลายเมื่อจําแนกแยกแยะออกไปเราตองรูความสัมพันธ ถา
แยกอยางเดียวมันก็กระจายหายไป
แตถาแยกโดยเห็น
ความสัมพันธมันก็ไมแยกกระจัดกระจาย
เพราะวา
ความสัมพันธเปนตัวโยงกันอยู แลวเราก็จะเห็นภาพรวม
ยิ่งกวานั้น ภาพรวมที่ชัด ยอมเกิดจากมองเห็นองครวม
องครวมก็ไมชัด เมื่อเห็น
ชัดทั่วกัน เมื่อองครวมไมชดั
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ความสัมพันธขององครวมชัด ก็คือ การเห็นองครวมชัดนั่นเอง
ดังนัน้ องครวมกับองครวมนีต่ องไปดวยกัน
ปญญาองครวมนั้น เอาอยางงายๆ ก็คลายกับคนขึ้นไป
บนอาคารสูงสัก ๗ ชัน้ มองลงมาบนสนามหรือบริเวณมีเนื้อที่
สัก ๒-๓ ไร ที่คนทั้งหลายทํากิจกรรมกันอยู ก็เห็นชัดวาแตละ
คนเปนอยางไร ทําอะไรกับใคร อะไรไปมาถูกทางผิดทาง และ
กิจกรรมทัง้ หมดดําเนินไปอยางไร อยางทีท่ างพระเรียกวา ขึ้นสู
“ปญญาปราสาท” หรือ “ปราสาทแหงปญญา” (ไมใชหอคอย
งาชาง)
แตถาแยกเอาออกไปดูเพียงคนหนึ่งสองคนจนเห็นชัดแต
อยูแคนั้น หรือไปอยูไกลตั้งโยชนมองมาเห็นทั้งสนามทัง้ บริเวณ
เหมือนกัน แตก็เห็นมัวๆไปหมดไมรูวาเปนอยางไร
เวลานี้กาํ ลังจะกลายเปนวา หรือบางทีเหมือนกับวา จะ
เอาขางเดียว จะเลิกแยกสวนแลวจะเอาองครวม พอเอาองค
รวมก็เปนองครวมทีพ่ ราทีม่ ัวที่คลุมเครือ ก็จะไปไมรอดอีก แต
จะกลายเปนสุดโตง
คนสมัยกอนเขาก็องครวมมาแลว บางทีเราก็ไปติเขาวา
เขาองครวมแบบพราๆ มัวๆ จึงเปนเหตุใหตองมาวิเคราะห แต
พอวิเคราะหไปๆ ก็ลืมตัว เลยแยกสวนกระจายหายไปในดาน
ของตนๆ ก็เลยไมไดองครวมอีก
ทีนถี้ าจะใหพอดีก็คือ ตองไปดวยกันทั้งองครวมและองค
รวม ทั้งแยกทัง้ โยง ทัง้ วิเคราะหทงั้ สังเคราะห ถาสังเคราะหก็ไป
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อีกขั้นหนึ่ง หมายความวา เราเห็นองครวมและองครวมชัดแลว
ทีนี้เราจะสังเคราะหขึ้นมาใหม เราก็ทาํ ได เพราะวาเมื่อเราเห็น
องครวมชัด เราจะจัดสรร จะทําอะไรตออะไร มันก็ไดผลขึ้นมา
เปนอันวา ไมเอาทัง้ นัน้ ทั้งองครวมทีพ่ รามัวคลุมเครือ ทัง้
แยกสวนที่กระจัดกระจาย แตเอาแยกสวน จนเห็นองครวมแต
ละอยางปรุโปรง วามันมาประสานกันเกิดเปนองครวมที่เปน
ระบบสัมพันธอันชัดเจนอยางไร

คนไทยมีศักยภาพพอไหม
ที่จะกาวออกไปนํากระแสใหม?
เรื่องที่พูดมานัน้ ก็เปนตัวอยางของการที่วา
แมแต
ความคิดซึ่งเปนเรื่องของกระแสทางปญญาโดยตรงนี่ เราก็ยงั
ติดปญหากันอยู จึงตองคิดวาเราจะตองเปนตัวของตัวเอง
สังคมไทยจะตองมีความมัน่ ใจในตัวเอง ไมใชจะตองไป
ตามกระแส แตจะตองรูจักกระแส และตองรูจักกระแสนั้นให
ชัดเจน แลวก็มีสวนรวมในการปรับในการแกกระแส หรือถาเกง
จริง ก็ไปนํากระแสดวย
คนไทยนาจะมีความสามารถนํากระแสใหดีได ในเมือ่
รูอยูแลววากระแสปจจุบันนีเ่ ปนกระแสที่ผดิ พลาด เปนกระแสที่
มีปญหามาก
เวลานี้เราพูดกันถึงกระแสแนวคิดทุนนิยม เรื่องระบบ
ธุรกิจหาผลประโยชน และการมุงทํากําไรสูงสุด อันนี้ก็ไปสุดโตง
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แบบหนึง่ สวนลึกลงไปดานกระแสความคิดในเชิงปญญา ก็
อยางเรื่ององครวมทีว่ าเมื่อกี้
กระแสความคิดอะไรตางๆ เหลานี้ ในเมือ่ มันมีปญหาก็
ตองแกไข แตถาเราจะแกไข เราก็ตองมีอะไรที่ชัดเจนของเรา ถา
เรามีปญญาจริง ก็จะเกิดความมัน่ ใจ แลวเราก็จะสามารถขึ้นไป
มีสวนรวมในการสรางสรรคอารยธรรม หรือแมกระทั่งวา ถาเขา
ไปกันผิดทาง ก็อาจจะตองนําเขา
คนไทยเรานาจะพัฒนาศักยภาพขึ้นมา เราจึงตองดูตวั
เราเองวา เรามีขอดีอะไรบาง ไปๆ มาๆ กลายเปนวา นอกจาก
ไมรูจักโลก ไมรูจักสังคมของคนอื่น ไมรูจักกระแสภายนอกที่เรา
ตามแลว แมแตตัวเองเราก็ไมรูจัก สังคมไทยของเราเปนอยางไร
เรามีดีอะไรเราก็ไมรู ไมเขาใจ
ฉะนั้น จึงเปนเรื่องของความไมชัดทั้งหลายที่จะตองแกไข
เราจะตองมาพัฒนาปญญา โดยเนนเรื่องความรูชัด คือรูอะไรก็
ตองรูใหจริง ใหถองแท ตองคนควาสืบสาวตรวจสอบกันอยาง
จริงจัง

จริงไหมที่วา แคเรียนภาษาอังกฤษ
คนไทยก็ไมมีจุดหมายชัดเจนวาเรียนไปเพือ่ อะไร
อยางจะเรียนภาษาอังกฤษ ก็ควรจะชัดตอความมุง หมาย
วาจะเรียนไปทําไม มองอยางงายๆ ก็พูดกันวาใหรูภาษาอังกฤษ
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เพราะเปนภาษาที่สาํ คัญ ที่กําลังขยายใชกนั ไปทัว่ โลก เปน
ภาษาอินเทอรเนต เปนภาษาของระบบคอมพิวเตอร เปนภาษา
ในไซเบอรสเปซ ภาษาอังกฤษกําลังจะเปนภาษาสากล
เอาละ เปนอันวาจะตองรู จึงจะเรียนภาษาอังกฤษ แต
ที่วา จะตองรูน นั้ จะตองรูกนั ขนาดไหน
จะรูแคสําหรับไปซื้อ
สินคามาบริโภค หรือจะรูขั้นไปเปนนักคนควา อันนี้กต็ องถาม
กันแลว
ถารูแคไปซื้อสินคามาเสพ ก็เห็นจะไมคอยไดเรื่องอะไร
เขาก็ขายสินคาของเขา
เราก็เปนนักซื้ออยูแลว
ก็เลยรู
ภาษาอังกฤษแคพอไปซื้อสินคา เอาเงินใหเขาเพื่อเอาของมา
เสพได
ถาใหดีก็ตองรูถึงขั้นเปนนักคนควา การคนควานั้นดาน
หนึง่ ก็คือ คนควาหาความรูท ี่จะมาผลิตสินคาเสียเอง แทนที่จะ
จบแคไปซื้อสินคา ก็รูถงึ ขั้นผลิต เชนไปเรียนใหรูวธิ ีในการผลิต
แลวก็ผลิตสินคานั้นเองเลย
ถารูแบบที่สองคือขั้นคนควาหา
ความรูมาผลิตสินคาไดเอง ตอนนี้แหละจะเกง
แตบางทีเราอาจไมจําเปนตองใหความสําคัญมากในแนว
เดียวดิ่งไป เพราะภาษาอังกฤษนี่ถงึ จะเปนประโยชน แตก็มี
ความสําคัญในขอบเขตหนึง่ เราควรใหความสําคัญแตพอดี วา
กันไปเราก็คงตองแยกดูเปนขั้นๆ
อยางเวลานี้เรือ่ งเทคโนโลยีเปนเรื่องใหญ
เราบอกวา
ตองการความเจริญทางเทคโนโลยี เราก็บอกวาจะตองรูภาษา
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ทางเทคโนโลยี ภาษาไอทีกเ็ ปนภาษาอังกฤษ แลวเราก็เลยจะไป
ตามอเมริกนั วาตองรูภาษาอังกฤษ เปนตน
แตมองอีกที เราก็นา จะดูประเทศที่ไมไดพดู ภาษาอังกฤษ
ที่เขาเจริญทางเทคโนโลยีดว ย ตัวอยางงายๆ อยาง ญี่ปนุ ก็ไมได
พูดภาษาอังกฤษ แตก็เจริญทางเทคโนโลยี จนกระทั่งบางที บาง
ดาน บางเรื่อง ก็นําอเมริกาดวยซ้ํา ญี่ปนุ ไมพูดภาษาอังกฤษ แต
ทําไมมีความรูท ี่จะพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางดี
เราตองดูญี่ปนุ ดวยวาเขาสรางสรรคความเจริญ เขาพัฒนา
ปญญาคนของเขาอยางไร เขามีแงปฏิบัติตอเรื่องเทคโนโลยี
อยางไร ทําไมตํารับตําราอเมริกันออกมาปบไมนานเทาไร ตํารา
ญี่ปุนในเรื่องนัน้ แมแตเรื่องเทคโนโลยีก็ออกมาเปนภาษาญี่ปุน
คนญี่ปุนรูทนั ฝรั่ง ทัง้ ๆ ที่ไมคอยรูภาษาอังกฤษ ทําไมเขาทําได
ถาเราเอาแตจะใหนกั เรียนไทยรูภาษาอังกฤษ
เสร็จ
แลวแตละคนรูเปนเปดไปหมดทั้งประเทศ จะเปนอยางไร ก็เลย
ไมไดเรื่องสักคน
บางประเทศเขามีนโยบายและแนวทางชัด
เทาที่ทราบ อยางญี่ปนุ นีเ่ ขามุงใหคนกลุม เดียวรูภาษาอังกฤษ
แตให รูจริงรูแท รูชัดรูจัดเจน รูชนิดใชทํางานไดแนนอน แลวให
มีหนาที่โดยตรง ตําราฝรั่งอะไรออกมา กลุมคนที่รูภาษาอังกฤษ
อยางดีนี้ก็แปลออกมาทันทีทนั ควัน เดี๋ยวเดียวคนญี่ปุนก็รทู นั
ความคิดและวิทยาการที่เจริญกาวหนาของฝรั่งดวยภาษาญี่ปุน
นั่นแหละ
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ทีนี้ ถาเราจะใหคนของเราทั้งประเทศ ไปรูทันวิทยาการ
ของฝรั่งกันทัง้ หมดนี่เราจะหนักเหลือเกิน และคงทําไมสําเร็จ
อันนี้จงึ เปนเรือ่ งทีน่ าพิจารณา คงจะตองมาคิดแยกแยะกัน

จริงไหมวา อารยธรรมมนุษยไมถึงจุดหมาย
เพราะมัวกาวสุดโตงไปสุดโตงมา?
รวมความก็คือ เปนเรื่องของกระแสตางๆ ที่เขามา ที่เรา
จะตองรูเทาทัน จุดสําคัญเริ่มแรกก็คือความรูชัด แลวความรูชัด
นี่มันหนีไมไดจากการรูจักวิเคราะหแยกแยะองคประกอบ และ
สืบสาวเหตุปจจัย เปนตน
ฉะนั้น แมจะมาสูกระแสความคิดแบบองครวมแลว ก็จะ
ทิ้งเรื่องการวิเคราะหไมได
เปนแตเพียงวาจะทําอยางไรให
แนวคิดแยกสวนกับแนวคิดองครวมนี่ ประสานกันเปนความคิด
ที่พอดี ถาแยกเปนสองอยางแลวเลือกเอาอยางเดียวก็คือเปน
สุดโตง
ที่จริงในธรรมชาติเอง สิ่งทั้งหลายไมไดแยกขาดจากกัน
เมื่อเราวิเคราะหออกไป มันก็สัมพันธกนั อยู ยิ่งเราไปเห็น
องคประกอบยอยแลว
ตามมองมันดูไป
เราก็จะเห็น
ความสัมพันธของสิ่งนัน้ กับองคประกอบอื่น โดยที่องคประกอบ
อันเดียวอาจจะไปสัมพันธกบั องคประกอบอื่นอีกตั้งเปนรอย ซึง่
เปนเรื่องที่จะตองศึกษากันมากมาย
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ทีนถี้ าเราไปวิเคราะห โดยพยายามรูจกั เฉพาะสิ่งนัน้ ๆ
อยางเดียว โดยไมไดมองความสัมพันธกับสิ่งอืน่ ก็จะทําให
ความเปนองครวมหายไป แตถาเราแยกแยะมันโดยมองตาม
ความสัมพันธไป ก็จะเห็นองครวมไปดวยในตัวเสร็จ
เพราะฉะนัน้
ความคิดวิเคราะหจาํ แนกแยกสวนกับ
ความคิดองครวมนี่ ในที่สุดก็เปนอันเดียวกัน คืออันเดียวกันนัน่
แหละ ถาทําถูกตองก็จะรูชดั ไปดวยกัน และที่จริงตองรูชัดไป
ดวยกันจึงจะรูแตละดานนัน้ จริง จึงไมนา จะมีปญหา
จะตองระวังแตเรื่องความไปสุดโตง เหมือนอยางที่เคย
เปนมาแลว สังคมไดพัฒนาอารยธรรมแบบสุดโตงมาแลว อยาง
ในสังคมยุโรปสุดโตงทางจิต ไปทาง spiritual มาตลอดสมัย
กลางเปนพันป เสร็จแลวก็ผละมาทางวัตถุไปเอา material
วิทยาศาสตรบอกไมเอาแลวทางจิตใจ ไมไดเรื่อง ไมจริง ก็เลย
หันมาทางวัตถุจนกลายเปนสุดโตงทางวัตถุ เต็มที่
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ในความหมายทีใ่ ชกันตามที่ฝรัง่
วางไว ก็หมายถึงวิทยาศาสตรทางวัตถุนนั่ เอง ซึง่ ทีจ่ ริงไมใช
วิทยาศาสตรธรรมชาติที่ครบถวน ถาจะใหเปนวิทยาศาสตรที่
ครบเต็มธรรมชาติทงั้ หมด ก็ตองมีทงั้ ดานวัตถุ ทั้งดานจิตใจหรือ
นามธรรม ฝรัง่ บอกวาของเขาเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ แตที่
จริงเปนวิทยาศาสตรวัตถุเทานัน้ ฝรั่งก็วาไปเต็มที่ทางวัตถุอยาง
เดียว จนสุดโตง
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มาถึงตอนนี้ เอาอีกแลว เกิดปญหาเริ่มมีคนปฏิเสธ
วิทยาศาสตร พวกนีก้ ็หนั ไปทางจิตใจ ไปคนควาทางจิตกัน มี
ขบวนการตางๆ เกิดขึ้นในตะวันตกเปนระยะๆ เริ่มแตราว ค.ศ.
๑๙๕๐ เรื่อยมา พวกกระแสใหมๆ อยางนี้ ก็ตองระวัง จะไป
สุดโตงอีก

องครวมพื้นฐาน คือองครวมแหงการดําเนินชีวิต
ของทุกๆ คน เราเริ่มตนกันหรือยัง?
รวมแลวก็คือ
เราควรตามดูอยางรูเทาทันวาสังคม
ตะวันตกเปนอยางไร ไมใชวาจะตองไปชืน่ ชมนิยมตาม
ความรูเทาทันนี่สําคัญ ตองทันสังคมตะวันตกวา อเมริกัน
เปนอยางไร พรอมกับที่เจริญกาวหนามานั้น เขาพลาดอยางไร
เขาเผลอดานไหน เขาขาดอะไร เขาออกนอกทางไปอยางไร
สุดโตงอยางไร เมื่อรูเขา เราก็จะเปนตัวของเราเอง
ความรูชัดจะทําใหเราเกิดอิสรภาพ เพราะวาอิสรภาพจะ
ไดมาดวยปญญา ถาไมมีปญ
 ญา อิสรภาพก็ไมเกิดขึ้น
ปญญาเปนตัวปลดปลอย เวลานี้เราชอบใชคําวา ”
ปลดปลอย” เราไปปลดปลอยทางสังคม ปลดปลอยอะไรตอ
อะไรกันเยอะ แตจะปลดปลอยตัวเองใหพน จากอํานาจกิเลส
จากอวิชชา
จากความมืดบอดได
ก็ตองเอาปญญามา
ปลดปลอย ปญญาจะเปนตัวปลดปลอยจิตใจดวย ทําใหคน
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หลุดพนไปตามลําดับ จนกระทั่งหลุดพนจากกิเลสและความ
ทุกขได
ตกลงก็เอาปญญานี่มาเปนองคประกอบรวม ซึง่ ก็อยูใน
องครวมแหงระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยนนั่ เอง ซึง่ มี
หนึง่
ความสัมพันธกับสิง่ แวดลอม เราสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทัง้ ทางวัตถุธรรมชาติ และทางสังคม ดวยกาย วาจา
และดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เรียกวาอินทรีย ซึง่ ก็สมั พันธอยู
ตลอดเวลา เปนชีวิตดานที่มองเห็นกันทัว่ ไป
สอง แลวเบื้องหลังความสัมพันธกับสิง่ แวดลอม ที่แสดง
ออกมาดวยพฤติกรรมและการสื่อสารทางอินทรียน ั้น ก็มีจิตใจ
เปนเจาของบทบาทและเปนนายงาน ซึง่ ประมวลเอาคุณสมบัติ
ของมัน แสดงออกมาผานเจตนาหรือเจตจํานง แลวเจตจํานงนีก้ ็
เปนตัวนําพฤติกรรมที่จะสัมพันธกับสิง่ แวดลอมวาจะเอาอยางไร
จะสัมพันธในทางทีเ่ ปนบวก หรือเปนลบ ในทางที่เปนความ
เกื้อกูลหรือเปนการทําลาย หรืออยางไรๆ ทั้งหมดนั้นก็อยูที่
เจตจํานง
สาม เบื้องหลังเจตจํานงนี้กม็ ีทิฐิ คือ ความรูเขาใจแนวคิด
ความเชื่อคอยปรุงแตงชี้นาํ กํากับ โดยบอกจุดหมายและทิศทาง
ใหแกเจตนา ทั้งนี้ภายใตการสองทางของปญญา โดยทีป่ ญญา
จะมาขยายเบิกชองทาง ปรับแก และทําใหผานพนความติดขัด
ตางๆ แกปญหาไปไดอยางแทจริง
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นี่คือหลักองครวมของการดําเนินชีวิต ที่มอี งคประกอบ ๓
ดาน ซึ่งใชเปนหลักแหงการศึกษาพัฒนามนุษย คือ
๑. ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ และทางสังคม
ดวยกาย วาจา และอินทรีย เมื่อมีการพัฒนาก็เปนการศึกษา
ดาน ”ศีล”
๒. เรื่องของจิตใจที่ออกมาทางเจตจํานงหรือเจตนากํากับ
บัญชาพฤติกรรม แลวก็นาํ ความเปนไปของโลก โดยเฉพาะ
สังคมมนุษยนี้ ใหเปนไปตามกรรมของมนุษย คือการกระทํา
คําพูด ความคิด ทัง้ หมดนี้ เมื่อมีการพัฒนา ก็เรียกสัน้ ๆ วา เปน
การศึกษาดาน “สมาธิ”
๓. การพัฒนาปญญา ทีเ่ ปนตัวรู เปนตัวจัดปรับแกไข
ขยายขอบเขตของพฤติกรรม และจิตใจทั้งหมด ตลอดจน
ปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ เปนการศึกษาดาน “ปญญา”
คนเราก็อยูกันแคนี้ ถาจับหลักไดก็มองเห็น ๓ สวน ซึ่ง
เปนเนื้อตัวแหงชีวิตของเรา ถาเราจัดการกับองคประกอบเหลานี้
ไดถูกตอง เราก็ดําเนินชีวติ ไดดี และปฏิบัติเกี่ยวของสัมพันธ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดผลดี สามารถออกไปรวมแกไขปญหา
สังคม สรางสรรค ตลอดจนนําสังคมไดทกุ ระดับ จนถึงสังคมวง
กวาง คือโลกทั้งหมด
องครวมแหงระบบการศึกษาพัฒนาชีวิตนี้ เปนองครวม
พื้นฐาน ถาแคองครวมแหงระบบชีวิตของตัวเอง ก็ยังไมรูเขาใจ
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กระแสธรรม กระแสไท

จะไปพูดอะไรกันในเรื่ององครวม

ทําองครวมใหพรั่งพรอมถึงจุดพอดี
องครวมก็สําเร็จเองทันที จริงไหม?
ถามีปญญารูช ัดเจน แลวทําการทัง้ หลายดวยเจตนาทีด่ ี
งามมุงสูจุดหมายที่เปนกุศล อารยธรรมที่แทจริงก็มที างที่จะ
เกิดขึ้น ทัง้ นี้ก็ตองประสานกันตั้งแตการรูชีวิตของตัวเอง ไป
จนถึงรูโลกทั้งหมด
ถึงจะออกไปรูโลกกวางขวาง แตถาไมรูจักตัวเอง ในที่สดุ
ก็ไปไมรอด จึงจะตองประสานความรูทชี่ ดั เจนทัว่ ตลอดเปนองค
รวมใหได
องครวมแท ทีอ่ งครวมทุกอยางสัมพันธกนั โยงกันถูกทีถ่ ูก
ทาง พอเหมาะพอดี จะเปนความสมบูรณของการดําเนินชีวิต
และกิจการทั้งหลายที่ดําเนินไปอยางถูกตอง
เปนอันวา ก็มาลงที่คําวา “ชัดเจน” เมื่อทุกอยางชัดเจน
แลวก็ทาํ แตละอยางนัน้ ใหสกุ งอม เมื่อแตละอยางสุกงอมแลวก็
ประมวลกันใหเกิดความพรั่งพรอม
จุดนี้ตองเนนมาก เพราะวาถาปจจัยไมพรัง่ พรอมแลว เรา
จะทําเหตุไปเทาไร ผลก็ไมเกิด ใครบอกวาทําเหตุแลวไดผลนั้น
ไมจริง เรียกวาพูดไมครบ ตองพูดวาปจจัยพรั่งพรอมจึงจะเกิดผล
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เหตุอยางเดียวยังไมพอทีจ่ ะใหผลที่ตองการ ผลนะเกิดแน
แตมันเกิดผลอยางอืน่ ไมเกิดผลที่เราตองการ เพราะฉะนั้นตอง
ใหปจจัยพรั่งพรอม พอปจจัยพรั่งพรอมจริง ก็เรียกวาถึงที่ เปน
ความพอดีทวี่ า จากเหตุก็เกิดผลขึ้นมาตรงตามที่มงุ หมาย
ตองมี ชัดเจน สุกงอม พรัง่ พรอม แลวก็ ถึงที่ คราวนี้
แหละ พอถึงที่ไดจุดแลว ทีนี้ก็พอดี พอองคประกอบทุกสวนลง
ตัวพอดี นีค่ ือ องครวมที่แท ซึง่ องครวมทัง้ หลายเขามา
ประสานกันพอดี เกิดมี harmony ขึ้นมา ไมใช compromise
ไมใชแคประนีประนอม พอประสานกัน ลงตัวพอดีเปนมัชฌิมา
ก็ไดผลทันที เพราะฉะนัน้ จึงลงทายที่พอดี ซึ่งเปนมัชฌิมา
พอเปนมัชฌิมาปฏิปทา เรียกสั้นๆ วา “มัชฌิมา” เขาหลัก
ที่วา ทุกสวนที่เปนองคประกอบหรือองครว มขององครวมนั้นมา
ประสานและเกื้อกูลกัน ก็จะทําใหปจจัยตางๆ ทํางานกันอยาง
กลมกลืน แลวผลที่ตองการก็เกิดขึ้นจนบรรลุจุดหมาย ชีวิตก็
เปนชีวิตที่ดี พนจากปญหา พนจากความทุกข สังคมก็กาวหนา
เจริญไปดวยดี อารยธรรมของโลกก็มีทางทีจ่ ะบรรลุผลสําเร็จ
มนุษยจึงไมไดสิ้นหวังแตอยางใดทัง้ สิ้น
เปนแตเพียง
เดินทางใหถูกตองเทานัน้ เอง
เมื่อใดอารยธรรมเปนกระแสแหงความเจริญที่เปนธรรม
สมตามชื่อของมัน เมื่อนั้นอารยธรรมก็จะนํามนุษยชาติไปสู
ความเปนไท ใหมีความเปนอิสระที่แทจริง โลกจึงตองการ
กระแสอารยธรรมใหม ที่นาํ มนุษยไปสูความเปนไท
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ตอนรับปใหม ตองรับการทาทายของมันดวย
วันนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาทานนายกสภามหาวิทยาลัย
ศรีปทุม พรอมดวยทานอธิการบดี กับทัง้ คณะกรรมการสภาฯ
คณะผูบริหาร รวมทัง้ ทานที่ปรึกษา และคณาจารยทุกทาน
ตลอดจนนักศึกษาถาจะมีมาดวย ขยายไปถึงญาติโยมสาธุชน
โดยเฉพาะขอขอบพระคุณทานพระเถรานุเถระที่ไดมาใน
วันนี้ ซึง่ ในแงหนึ่งก็เปนการมาใหความสําคัญแกตัวกระผมเอง
ซึ่งในแงนี้แมจะขอบคุณ แตก็คงจะอึดอัดดวย เพราะรูสึกวา
เกรงใจเปนที่สดุ อยางที่กลาวแลว
แตความอึดอัดเกรงใจนัน้ ก็พอจะคลายลงไป เมื่อมองใน
แงวา เอาละเรามาแสดงออกใหเห็นวาจะรวมกันทํากิจกรรม
อันหนึ่ง ที่จะใหวัตถุประสงคของสังคมนี้เคลื่อนไป โดยเฉพาะ
คือทําวัตถุประสงคในทางการศึกษาใหคืบหนาไปสูจุดหมาย คือ
การที่เราจะรวมกันสรางสรรคสังคม เริ่มตั้งแตสังคมไทยของเรา
นี้ใหกา วหนา พนจากปญหา ไปสูความเจริญงอกงาม
โดยเฉพาะก็จะถึงปใหมในอีกไมกี่วนั แลว นอกจากอวย
ชัยใหพร แสดงความปรารถนาดีตอทุกทานในแงที่มาเยีย่ มเยียน
และมาถวายปริญญาแลว ก็เลยอวยพรปใหมดวย
เมื่อถึงปใหม ก็ผานพนปเกา ในปเกาทีจ่ ะผานไปมีอะไรที่
ไมดีก็ยกเลิกไป และแกไขใหหมดสิน้ สวนอะไรดีก็สงเสริมตอไป
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ปใหมกาํ ลังมา ตองพูดวาปใหมตอนรับเรา และเราก็
ตอนรับปใหม โดยมีจิตใจสดใสเบิกบาน เมือ่ เปนจิตใจที่ดงี าม ก็
เปนบุญเปนกุศล
แตมองอีกแงหนึง่ ก็ตองย้ําวา ปใหมมนั ทาทายเราดวย
เพราะวาปใหมก็คือหนทางขางหนาที่เรายังไมรูวา เปนอยางไร มี
อะไรอยูขางหนา เราจะเผชิญ จะเจออะไร เรายังไมรู ในเมื่อเรา
ยังไมรู มันก็ทา ทาย
ไมวาจะมีอุปสรรค มีปญหา มีภารกิจอะไรรอหนาอยู เรา
จะตองทํา เราตองมีกาํ ลังใจที่จะเดินหนา ไปเผชิญ ทัง้ จัดการ
แกไข และสรางสรรคขึ้นใหม ใหสําเร็จลุลวงไป เรียกวาใจสู
นั่นเอง คือมีวริ ิยะ ไมกลัว ไมทอถอย ถาไดอยางนี้ก็เรียกวาเรา
พรอมที่จะตอนรับปใหม ไมวาจะมาในแงดีแงราย เราสูไ ดทั้งนัน้
และเราจะพยายามทําใหมนั ดีที่สุดดวย

อารยธรรมเปดชองไว ถาไทยเกงจริงตองกาวไปนํา
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
พรอมทัง้ บุญกุศล โดยเฉพาะคือกุศลเจตนาของทานอาจารยทุก
ทาน ที่ไดมีเมตตาไมตรีธรรม และมีเจตนาทีเ่ ปนบุญ มุงหวัง
ประโยชนสุขแกสังคม โดยเริ่มจากฐานคือการศึกษานี้ ที่ทาํ ให
เรามารวมกันในการที่จะสรางสรรคสังคม
ดวยการพัฒนา
ปญญาเปนตน ใหสังคมไทยมีความเขมแข็งที่จะเดินหนาตอไป
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อยางนอยเราจะใหสังคมไทยไดมีสวนรวมในการ
สรางสรรคอารยธรรมของมนุษยชาติ ไมใชเปนเพียงผูไหล ผู
ตาม ผูถ ูกครอบงํา แตมีกําลังที่จะไปรวมสรางสรรค ถาเกงจริงก็
ไปนํา แลวก็พาโลกนี้ไปสูสันติสุขที่แทจริง ซึ่งเปนความหวังที่
ผูนําอารย-ธรรมปจจุบันนี้ยงั ไมมี
เพราะเขายังไมเห็นชัดใน
ความหวัง เทากับเปดชองไวใหไทยเราเปนผูนาํ ได อยางนอยนํา
ในความหวังกอน แลวนําที่จะทําใหเปนจริงตอไป
ขอใหทุกทาน พรอมทัง้ ครอบครัว ญาติมติ ร และประชาชน
ชาวไทย ตลอดจนชาวโลกทัง้ ปวง เจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย
มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความสามัคคี ที่จะ
ดําเนินชีวิตและกิจการงานใหกา วหนา บรรลุผลสมหมาย ยัง
ประโยชนสุขใหเกิดขึ้นแกชวี ติ
แกครอบครัว
แกสังคม
ประเทศชาติ และแกโลกนี้ ใหมีความรมเย็นเปนสุข ตลอดปใหม
๒๕๔๖ และตลอดไปทุกเมื่อ

