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เจริญพร  อาจารยอนันต  รัตนภานุศร 

 ในการตรวจชําระครั้งนี้ มุงขัดเกลาถอยคําสํานวน ใหเปนภาษาที่อานเขาใจงาย
และเรียบร่ืนขึ้น พรอมทั้งจัดปรับซอยยอหนาวรรคตอนตามสมควร แตยังมีเนื้อหาที่ซํ้า
กันมากแหง ถาตัดสวนที่ซํ้าออกได จะชวยใหไมนาเบื่อ และกินเนื้อที่นอยลง แตถาจะ
ตัดสวนที่ซํ้านั้นออกดวย จะตองขอเวลาเพิ่มอีกระยะหนึ่ง หรือมิฉะนั้น ถาเวลาบีบรัด ก็
คงตองยอมพิมพอยางนี้ไปกอน  

ทั้งนี้ ขอฝากอาจารยพิจารณา สุดแตเห็นสมควร  
  
  พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 ๒๔ เมษายน ๒๕๔๘ 
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“กราบนมัสการพระเดชพระคุณทานเจาคณุอาจารยท่ีเคารพอยางสูง 
เนื่องจากวาวารสารวิชาการราชภฏักรุงเกาฉบับนี้มีชื่อประจําฉบับวา “โลกมีปญหา พุทธศาสนามี
คําตอบ” กระผมจึงใครขออนุญาตกราบเรยีนสัมภาษณพระเดชพระคณุทานเจาคุณอาจารย  เพื่อทราบ
ปญหาและแกไขปญหาเพื่อหาคําตอบดวยครับ กระผมขอเปดประเด็น   ดังนี ้
ปจจุบันโลกของเราอยูในยคุโลกาภิวัตน บางคนก็เรียกวายุคไอที สิ่งท่ีตามมากับยุคนีค้ือเปนยุคของการ
เปดเสรี เปนยคุท่ีมีการแขงขนั ใครดีใครอยู มือใครยาวสาวไดสาวเอา เปนยุคทุนนยิม เงินนยิม เงินเปน
ใหญ  คนรวยจะรวยยิ่งขึ้น คนจนจะยิ่งจนลง ชองวางระหวาง คนรวยกับคนจนตางกันอยางฟากบัดิน 
ไมนาเชื่อเลยวาบุคคลท่ีรํ่ารวยท่ีสุดของโลกคือ นายบิลล เกตส มีเงินและทรัพยสินรวมกันถึง 50,000 
ลานดอลลาร คิดเปนเงนิไทยกค็งราว 2 ลานลานบาท เทียบเทากับงบประมาณรายจายของประเทศไทย
เปนจํานวน 2 ป บริษัทผูผลิตรถยนต   โตโยตา ท่ีเปนบรษิัทขามชาติทํากําไรปลาสุด กําไร 50,000 
ลานดอลลาร  สวนคนจนก็จนติดดิน หาเชากินค่ํา     หาไมพอกิน จึงตองกูหนี้ยืมสิน หาเงินมาไดก็ตอง
มาใชหนี้  นอกจากนี้คนในยุคนี้เปนยคุท่ีมีคานิยมฟุงเฟอ รายไดต่ํา    รสนิยมสูง หาความสุขจากการ
เสพ    การบริโภค มีความคิดวา ถาจะมีความสุขมากจะตองบริโภคใหมาก บริโภคจนเปนหนี้  ไมมี
ปญญาใชหนี้ บางคนก็ตองโกง บางคนก็หนีหนี้ บางคนฆาตัวตายเพราะไมมีทางออก คนจํานวนมากเกิด
ความเครียดในชีวิตเพราะมีหนี้สิน สงผลใหตนเองและครอบครัวมีทุกขกันท้ังบาน หลายๆครอบครัว
รวมเปนชุมชนและหมูบานเกิดปญหาชุมชนออนแอ ชุมชนลมสลาย ปญหาโจรชุกชุม ทําใหไมมีความ
ปลอดภยัท้ังชวิีตและทรัพยสิน คนในชุมชน   ไมเอ้ืออาทรกัน จะเอื้ออาทรกันไดอยางไร ในเมื่อคนใน
โลกไปสรางระบบแขงขันแยงชงิทรัพยากร แยงกันหาความสุข ไมยอมแบงความสขุ โดยที่คนอื่นจะเปน
อยางไรกช็าง และเนื่องจากคนแยงกันหาความสุข จึงกระทําทุกวิถีทาง เพื่อใหไดเงนิมากๆ ไดเงนิเร็วๆ 
จากนั้นก็แยงชงิเอาทรัพยากรจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อมาปอนความสุข จึงเกิดการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐและบางคนก็ไปตัดไมทําลายปาเพือ่เอาไม บางกทํ็าไรเล่ือนลอย เม่ือปาไมใกลหมด ฟาดินก็
ลงโทษ เกิดฝนแลง น้าํทวม พายุท่ีรุนแรง สรางความเสียหายใหแกมนษุยอยางมากมาย สิ่งเหลานี้เกิด
จากมนุษยไปรุกรานธรรมชาติแวดลอม   จนทุกวันนี้โลกมีปรากฏการณภาวะเรือนกระจก มีชองโหวใน
ชั้นบรรยากาศของโลก ใครทีถู่กแดดรอนแรง     ในเวลากลางวันนานๆ อาจจะเปนมะเร็งท่ีผิวหนงัก็ได 
นอกจากนี้ก็มีปรากฏการณเอลนิลโญ  
  โลกทุกวันนี้มีอุณหภูมิสูงขึน้เรื่อยๆ มนุษยตองทนกับอากาศที่รอนเพิ่มขึ้น อยางไมเคยมากอน 
ถาจะสรุปก็คือโลกมีปญหาจาก 
1. ปจเจกบุคคล 
2. สังคมหรือชุมชน 
3. ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

ปญหาตางๆ ท่ียกตัวอยางมาพอเปนประเดน็ตางๆ นี้ เปนปญหารวมกันของมนุษยโลก ซ่ึงกําลัง
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เดินเขาสูวิกฤตในทุกๆดาน พุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาแหงปญญา พุทธศาสนาจะมีคําตอบหรือหาทาง
ออกของปญหาอยางไร กระผมใครขอความเมตตากรุณา   ขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณทาน
เจาคุณอาจารย กรุณาไขปญหาหรือใหแสงสวางเพื่อชาวไทยและชาวโลกดวยครับ” 
 
- ก็อนุโมทนาอาจารย ที่ฟงอาจารยเมื่อกีน้ี้เต็มไปดวยปญหาทั้งนั้นเลย ไมมีดีเลย แลวจะทําอยางไรละ 
เร่ืองมันเยอะเหลือเกิน หลายอยาง  

ทีนี้อาตมาก็ยังไมแนใจวา ถาจะใชวิธีที่อาจารยเร่ิมประเด็นปญหาใหอาตมาพูดคนเดียว กับคุยกัน
ไปกันมา อันไหนจะดีกวากัน แตเอาละ ลองเริ่มตนพูดไปกอน ถาไมดีก็เปลี่ยนวิธีได  

ทีนี้เร่ืองของโลกปจจุบันนี้ ปญหามันเยอะ อาจารยก็พูดถึงเรื่องวามันเปนยุคโลกาภิวัตน และบาง
ทีก็เรียกวายุคไอที ก็ไอทีกับโลกาภิวัตนนั้น มองในแงหนึ่ง ก็เปนเรื่องเดียวกัน เพราะวา ไอทีนั่นแหละ
เปนตัวทําใหโลกาภิวัตนเปนจริงได ถาไมมีไอที มันก็เปนไดยาก การคมนาคม ส่ือสาร เปนตัวการ
สําคัญที่ทาํใหเปนโลกาภิวัตน คือแผไปทั่วโลก ขยายกวางคลุมโลกหมดเลย  

เพียงแคการคมนาคมไปมานี้ก็ไปไดทั่วโลกอยูแลว แตยังไมเทากับการสื่อสาร และสื่อสารนั้นก็
คือเร่ืองของไอที นี้แหละ ไอทีนี้เปนตัวการสําคัญ ทําใหขาวสารไปไดทั่วโลก การเปนโลกาภิวัตนจึง
สําเร็จไดจริง ขาวสารปจจุบันนี้ เรียกวาเปนเวลานั้นทันที ฉับพลันทันที  เกิดขึ้นที่ไหน ในโลกจุดใด ก็
เห็นไดในขณะนั้นทั่วหมดทั้งโลก  

ในเมื่อไอทีกับโลกาภิวัตนมันกลายเปนเรื่องเดียวกัน ก็ตองดูวาความเปนโลกาภิวัตนนี้เปน
อยางไร เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงวา โลกาภิวัตนคือแผคลุมไปทั่วโลก แตดูตามภาษาบาลี เราสามารถแปลอีกอยาง
หนึ่งวา "ครอบงําโลก" ก็ได ถาไอทีทําใหมีภาวะแผขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะขาวสาร มันก็ครอบงํา
โลกไดดวย ทั้งนี้ก็อยูที่วิธีปฏิบัติตอมัน เมื่อพูดอยางนี้ ก็เลยโยงไปถึงเรื่องตัวไอที  

ไอทีประกอบดวยศัพท ๒ ศัพทดังที่รูกันอยูแลว คือ Information กับ Technology แนละวา 
Information เปนตัวที่แผขยายไปทั่วโลก แต Technology นี้แหละเปนตัวที่ทําใหขาวสารแผขยายไป  
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๑. ไอที-อินทรีย-การศึกษา ไขปริศนาความสุข  

เทคโนโลยียุคใหม ขยายวิสัยแหงปญญา หรือขยายวิสัยแหงปญหา 
Technology นั้น เราสามารถพูดในแงหนึ่งวาเปน เครื่องมือ ที่วาเปนเครื่องมือ ก็คือเปนเครื่องมือ

ของคน แต เอะ ถามันเปนเครื่องมือของคน ก็คือมองในแงวามันรับใชคน คนก็ตองเปนนายสิ แตเวลานี้  
เทคโนโลยีมันไมเชิงเปนเครื่องรับใชนะ  คนก็ไมเชิงวาจะเปนนายมัน แตมันกลับเปนนายคนซะมาก 
มันครอบงําคน อาจจะเปนไดวา คนบางสวนหรือสวนนอยเทานั้น ที่เปนผูใชเครื่องมือเหลานี้ แตคน
จํานวนมากถูกครอบงํา  จึงกลายเปนตองมองสองชั้น  นี่ก็เปนแงหนึ่ง  

พอมองสองชั้นแลว ก็มาถึงจุดที่เปนปญหา คือจุดที่วา มีคนที่เปนนาย เปนผูใช Technology กับ
จุดที่วา Technology นั้น ถูกใชเปนเครื่องมือ ที่จะเปนนายไปครอบงําคนจํานวนมาก ก็นาสงสัยวาทําไม
คนถึงไดยอมเปนเบี้ยลางถูกมันครอบงํา เปนเรื่องที่จะตองพิจารณา มาวิเคราะหกันดู และมันก็เปนที่มา
ของปญหาดวย  

ทีนี้มองลึกลงไป เราสามารถใหความหมายวา "เทคโนโลยีเปนเครื่องขยายวิสัยแหงอินทรีย" ตาม
ธรรมดานั้น วิสัยแหงอินทรียของมนุษยมีจํากัด อินทรียของมนุษยมีอะไรบาง เชน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ฝร่ังเรียกวา Faculty มันทํางานทําใหเราสามารถเห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส จนกระทั่งถึงคิดอะไรตออะไรได   

ที่วาเทคโนโลยีมาขยายวิสัยของอินทรีย ก็คือวา ตาเรานี้เห็นไดใกลๆ แคนิดหนึ่ง แตพอเรามี
เทคโนโลยี เชน มีกลองโทรทัศน มีกลองสองทางไกล กลองดูดาว มันก็ขยายวิสัยแหงอินทรียคือตาของ
เรานี้ ใหดูไปไดไกลนูนไมรูกี่ปแสง หรือแมแตของเล็กละเอียด ตาธรรมดาของเราก็มองไดนิดเดียว ของ
เล็กมากเราก็มองไมไหว แตพอมีกลองจุลทรรศน เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียคือตาของเรานี้ 
จนกระทั่งเห็นแมแตหนึ่งในลานของเซนติเมตร อยางนี้เปนตน หูก็เชนเดียวกัน เทคโนโลยีก็ขยายวิสัย
ใหเราไดยินเสียงไดมากมาย ตอนนี้มาถึงคอมพิวเตอรก็ขยายวิสัยแหงความคิดแลว  ชวยอินทรียดาน
สมองใหขยายความจําความรูความคิดไปไดมากมาย     

เมื่อมองมาถึงตรงนี้ ก็จะเห็นวาตัวการสําคัญก็อยูที่อินทรียของเรานี่เอง แลวเร่ืองอินทรียนั้น ก็มา
ดูที่ตัวมนุษยนี่แหละ ไมตองไปดูถึงตอนที่จะขยายวิสัยหรอก เรามีอินทรีย มีตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  แลว
ปญหา หรือปญญาก็เร่ิมที่นี่แหละ เมื่อเราใชตา เราดู  เราก็ไดขอมูล รูอะไรตออะไรเยอะแยะ ทําใหได
ปญญารูวาอะไรเปนอะไร แตถาดูอีกแบบหนึ่ง เราก็ไดปญหาเยอะเหมือนกัน เชนดูแลวเกิดความรูสึก
ชอบ หรือไมชอบ ถูกใจ หรือไมถูกใจ อาจจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทหรือมีการทําลายอะไรตางๆ หรือ
มิฉะนั้นก็ลุมหลงเพลิดเพลินจนบางทีเสียงานเสียการเลาเรียน หรืออาจจะอยากไดจนมีการแยงชิงกัน ก็
เกิดปญหาอีก ฯลฯ รวมแลวปญหาก็มาจากเรื่องอินทรียนี่แหละ  

เปนอันวา ในการใชอินทรียเชนตาดู แมแตตามปกติธรรมดานี้ เราก็ดูไปทางดานความรูสึกเพื่อ
ความบันเทิงสนุกสนาน ที่เรียกงายๆ วาชอบใจ ไมชอบใจ บาง และไปอีกดานหนึ่ง คือเพื่อความรูหรือ
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ปญญา ที่เปนเรื่องของความรู ความเขาใจ บาง ไมตองไปถึงตอนที่มีไอทีมาขยายวิสัยหรอก ในเวลาปกติ
ธรรมดาที่เราใชอินทรียกัน ก็เปนเรื่องที่จะเกิดปญหา-ไมเกิดปญหา หรือจะเกิดปญญา-ไมเกิดปญญาอยู
แลว ทีนี้ถาหากวาไอทีมันมาขยายวิสัยของอินทรีย อินทรียที่มีศักยภาพในการสรางปญญาและกอปญหา
นี้ ก็เทากับไดเครื่องมือที่จะมาชวยขยายศักยภาพในการใหเกิดปญญาหรือกอปญหาดวย เมื่อเราใชตา หู 
จมูก ล้ินของเราสรางปญหาไดนอย พอขยายวิสัยของอินทรียออกไป มันก็ขยายวิสัยแหงปญหามากขึ้น
เปนธรรมดา  

ฉะนั้นเรื่องนี้ในที่สุดมันจึงบงบอกวา จะตองเร่ิมที่การพัฒนาคน ถาคนใชอินทรียเปนเทานั้น
แหละ ก็เทากับจับจุดถูก ถาเด็กใชตาเปนคือดูเปนซะอยาง เด็กก็เร่ิมสรางปญญาแลว และไมสรางปญหา 
ทีนี้เมื่อแกสรางปญญาดวยการใชอินทรียคือตาเปน เวลาแกไปใชไอทีในแงขยายอินทรียตา มันก็ไป
ขยายปญญา ก็กลับดี เปนการขยายประโยชน แตถาแกใชตากอปญหา พอแกเอาเทคโนโลยีมาขยายวิสัย
ของอินทรียคือตา ปญหาก็ยิ่งขยายมาก  

ปญหาเวลานี้ก็คือ มนุษยใชอินทรียไมเปนกันอยูแลว มี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็สักวาใชกันไป 
ไมไดเคยฝกวิธีใชกันเลย มนุษยนี้เกิดมาตองเริ่มการฝกใชตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ การศึกษาเริ่มตนที่นี่  

คนเรานี้พอเกิดมา ก็ส่ือสารติดตอกับโลกทันที เราจะอยูในโลกนี้ เราตองมีเครื่องมือติดตอส่ือสาร 
อะไรเปนเคร่ืองมือติดตอสื่อสาร ทางพระเรียกวาทวาร แปลวา ประตู คือประตูรับรู ซ่ึงมี 6 ประตู พระ
เรียกวา "ผัสสทวาร" ผัสสะ แปลวาการรับรู ผัสสทวาร แปลวาประตูแหงการรับรู มี 6 ทาง เรียกเปน
ภาษาบาลีวา จักษุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ นี่คือชองทาง ที่เปนประตู
ส่ือสาร ในดานการรับรู เราก็ไดเห็น ไดยิน ล้ิมรส รูอะไรตางๆ รับขอมูลเขามา เราตองรับรู เราจึงจะ
สามารถติดตอสัมพันธกับโลกได ถาไมเชนนั้นเราก็ไมรูจะอยูในโลกไดอยางไร  

จากนั้นยังมีประตูอีกชุดหนึ่ง เรียกวา "กรรมทวาร" แปลวา ประตูแหงการกระทํา มี 3 คือ  กาย 
วาจา ใจ ชุดนี้เปนเครื่องมือหรือเปนประตูในการกระทําตอโลก เมื่อกี้ รับรูโลก ทีนี้ก็มากระทําตอโลก 
หรือมีปฏิสัมพันธกับโลก กายของเราก็เคล่ือนไหวไป  จะไปไหน จะทําอะไร จะจับจะเขยื้อน
เคลื่อนไหว จะเดิน จะใชมือใชเทาอยางไรไดทั้งนั้น วาจา โดยปากหรือโดยอาการกิริยาทาทาง เราก็มี
เครื่องมือที่จะสื่อสารในทางสังคมกับเพื่อนมนุษย  แลวก็มีใจสําหรับใชในการคิด  

รวมเปนสองชุดนี้สําคัญมาก และทั้งสองชุดนี้ก็มาบรรจบและตอกันที่ใจ คือมโนเราจะเห็นวา ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ไปจบที่ใจ คือ ตาเห็น หูไดยิน เปนตน รับรูเขามาแลวก็ไปรวมที่ใจ ในฝายรับรูนี่ใจ
รับรูหมด เปนขุมหรือเปนศูนยกลางที่รวมหมด รับรูทางไหนก็ไปรวมที่ใจอีกที  

ทีนี้พอรับรูแลว ใจนี่ก็จะเปนศูนยที่ไปตอเชื่อมกับฝายประตูชองทางทํา ซ่ึงจะเรียกพฤติกรรม
หรืออะไรก็แลวแต คือ ในตอนที่รับเขามานี้ ใจก็รูแลว ทีนี้ใจก็ทํางานตอไปโดยเปนฝายทํา ตอนนี้ใจก็
จะคิด พอคิดก็คือเร่ิมแสดงออกแลว จากคิดแลวก็พูดและทํา เพราะฉะนั้นมโนคือใจนี้จึงเปนตัว
ศูนยกลาง เปนทั้งฝายรับรูและฝายแสดงออก ทั้งรับความรูเขามารวมไดหมด แลวก็สามารถเอาไป
แสดงออกเชิงปฏิบัติ คือคิดแลวก็พูด หรือจะทําไดทั้งหมด นี้คือระบบสื่อสารสัมพันธของมนุษย  
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ชีวิตของมนุษยที่เกิดมาแลวจะเปนอยูไดก็ตองมีเครื่องมือส่ือสารสัมพันธ ๒ ชุดนี้อยู คือมี
เครื่องมือส่ือสารสัมพันธติดตอกับโลกภายนอก ทั้งเครื่องรับรู และเครื่องทําการตอกันกับโลกภายนอก 
เมื่อมีพรอมแลวเขาก็ดําเนินชีวิตอยูได แตจะดําเนินชีวิตไดดีหรือไมนั้น ก็ยังไมแน ซ่ึงตองอยูที่วาเขา
รูจักใชมันหรือใชมันเปนหรือไม ดังนั้นเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือ มนุษยตองรูวาเราใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ก็เพื่อรู ใหรูวาอะไรเปนอะไร ถาเขาไมรูชัดตรงนี้  เขาก็ดําเนินชีวิตใหดีไมได เพราะเมื่อไมรูวาอะไร
เปนอยางไร มันมีประโยชนหรือมีโทษตอเขา มันจะกระทําตอเขาอยางไร   และเขาควรจะปฏิบัติตอมัน
อยางไร เมื่อไมรูก็ดําเนินชีวิตไมได  

เพราะเหตุนี้เราจึงตองมีทวารเหลานี้ ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา อินทรีย โดยที่อินทรียเหลานี้มีหนาที่
เปนใหญในดานของตนๆ เฉพาะอยางยิ่งอินทรียท่ี ๖ คือจิต ซ่ึงทําใหเกิดความสามารถพิเศษของมนุษย  

เมื่อรูอยางนี้แลว เราก็มาพัฒนาอินทรียเหลานี้ เพื่อจะดําเนินชีวิตไดอยางดี หรือพูดอีกสํานวน
หนึ่งวา ในเมื่อชีวิตของมนุษยอยูในโลกไดดวยชองทางสื่อสารสัมพันธเหลานี้ การศึกษาก็เร่ิมท่ีนี่ คือ
ตองพัฒนาการรับรูใหเปนการเรียนรู ใหรูจักรับรูหรือรับรูเปน คือใชตาเปน ใชหูเปน ฯลฯ ใหไดความรู
และมีการพัฒนา 

ตามปกติ ถาจะลําดับ ก็เหมือนกับวาตองรับรูกอน แลวเราจึงมีการกระทําหรือแสดงออก 
เพราะฉะนั้นในสองชุดนี้ จึงเหมือนกับวา ผัสสทวาร ประตูรับรูนี้ทําหนาที่กอน แลวตอนั้นกรรมทวาร 
คือประตูทํากรรม จึงอาศัยความรูที่ไดจากผัสสทวารนี้ไปใชทําการอีกที  

เทคโนโลยีมา ไมแนวาการศึกษาจะมี  
ทีนี้ในการรับรูของเรานั้น เวลาเราผัสสะ ก็จะไดอาการสองดานที่สําคัญ คือไดความรูสึกและได

ความรู พอตาเห็นปบเราก็มีทันที หนึ่ง ดานความรูสึกวา สบายตา ไมสบายตา สวยงามหรือนาเกลียดนา
ชัง และ สอง อีกดานหนึ่งคือ ความรูวา เขียว แดง เหลือง เปนอะไร เปนสัตว เปนแมว เปนหมู เปนหมา 
เปนอิฐ เปนดิน สองอยางนี้มาคูกัน  

ถามนุษยปฏิบัติหรือใชอินทรียใหครบหนาที่ของมัน เขาจะตองไปใหถึงความรู เพราะความรูสึก
เปนเพียงตัวประกอบ ความรูสึกนี้ชวยเกริ่นนําความรู เพราะวากอนที่จะไดความรูนั้น ความรูสึกมันไว
กวา ความรูสึกจะชวยมนุษยในเบื้องแรก เชนวา เมื่อมองเห็นอะไร พอแสงจาก็รูสึกเลยวาไมสบายบีบ
คั้นจะเปนอันตราย ตองหนีหรือหลบไวกอน ตอจากนั้น ถารูจักใชอินทรีย ก็เรียนรูตอไปวาเปนอะไร 
อยางไร เพราะอะไร ฯลฯ การศึกษาก็มา คนก็พัฒนา แตจะศึกษาพัฒนาแคไหน ตอนนี้จะมากนอยไม
เทากัน แลวแตองคประกอบที่เปนปจจัย ทั้งภายในและภายนอก เชน ปรโตโฆส โยนิโสมนสิการ ความ
ใฝรู ความเพียร สมาธิ เปนตน แตอยางนอยก็ไดเรียนรูและจําไววาอันนี้เปนอันตรายนะ    ถาจะให
กระบวนการนี้เปนการเรียนรูหรือศึกษา ก็ตองดําเนินตอไป จุดเนนขอสําคัญก็คือตองใหเกิดความรู แต
มนุษยจํานวนมากไปติดอยูแคที่ความรูสึก ถาไมจําเปนแกก็ไมเรียนรู ในดานความรูแกเอาแคที่จําเปนที่
แกจะอยูรอด หรือแคที่จะอยูได ไมพยายามเรียนรูใหพอที่จะอยูดี เอาวาแคไหนชีวิตอยูได แกก็เรียนรูแค
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นั้น ตอจากนั้นแกไมสนใจหาความรูแลว แกอยูแคหรือเอาแคความรูสึก อะไรสบายตา ก็ติดใจ  ชอบใจ 
ไมสบาย ก็หนี ก็ไมเอา ผานไปทีๆ ก็อยูแคนี้  

ทีนี้ ถาคนเราใชอินทรียอยูแคความรูสึก ก็เปนอันวาจบ แกก็ไดแควา รูสึกสบายก็ชอบใจ รูสึกไม
สบายก็ไมชอบใจ เรียกวา อยูกับความชอบใจ และไมชอบใจ แลวสุขทุกขมันก็อยูแคที่ชอบใจ-ไมชอบ
ใจ ถึงตอนนี้ก็วนเวียนอยูในวังวนแลว นี่ก็คือสังสารวัฏของมนุษย แกก็ฝากทุกขฝากสุขไวแคนี้แหละ 
แลวก็วายวนอยูในความสุขความทุกขที่แกรูจักไดแคนี้เอง  

สวนมนุษยที่พัฒนา ก็สมชื่อ คือมีการศึกษา มีการเรียนรู จึงพัฒนา คือเจริญเดินหนากาวตอๆ ไป 
ไมวนเวียนอยูในวังวน ชีวิตก็กาวไป ความคิดก็กาวไป ความสุขเปนตน ก็กาวไป 

เดี๋ยวนี้เขาแปล "ศึกษา" แบบทับศัพท ตรงกับภาษาบาลีคือ "สิกขา" ซ่ึงแปลวาเรียนรู หรือฝกก็ได 
ถามองในแงเรียนรู ก็ดูคลายกับวา เนนไปในแงของการรับความรูจากโลกภายนอก แตที่จริงมันไมใช
แครับรู แตตองเรียนรู ซ่ึงสําคัญตรงที่เรียน 

"เรียน" นี้หมายถึงฝกตัวเองดวย แตกอนนั้นเขาใชคําวา "เรียน" คําเดียว เพราะคําวาเรียนนี้มัน
กวางกวา คือ "เรียน" หมายความวา ไดความรู แลวก็ฝกตัวเองใหทําอะไรตางๆ ใหเปน เรียนนี้เนนที่การ
กระทํา เชนวาเรานั่งไมเปน ก็เรียนใหนั่งเปน ก็คือฝกนั่นเอง  ฉะนั้น แตกอนเราจึงแปลสิกขาวา  ฝก 
หรือ เรียน แตเดี๋ยวนี้ก็มาบอกวา "เรียนรู" คือเอาสองคํานี้มาผสานกันเขาไป แตที่จริง "เรียน" นี้ไดทั้งรู
และไดทั้งฝก สมัยกอนพูดคําเดียววาเรียน เอาละ จะอยางไรก็ตาม ก็เปนเรื่องของศัพท ขอใหเรารูทัน
ความหมายก็แลวกัน ก็เปนอันวา "เรียน" คือไดรูแลวก็ฝกตัวเองใหทําใหได ใหเปน  

จะตองตระหนักวา มนุษยเรานี้ เปนสัตวที่ตองเรียนทั้งนั้น ตองรูวาอะไรเปนอะไร และตอง
พยายามทําใหเปน เพื่อจะไดสามารถดํารงชีวิตอยู ตั้งแต กิน นอน นั่ง ขับถาย เดิน พูด ตองเรียนตองฝก
ทั้งนั้น ไมเหมือนสัตวอ่ืน ที่เรียนนอยเหลือเกิน เดี๋ยวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แตมนุษยนี่ตองอาศัยการ
เรียนการฝกการหัดทั้งนั้น จึงจะอยูได เพราะฉะนั้นจึงเปนลักษณะพิเศษของมนุษย ที่วาตองเรียน แตวา
เรียนได สวนสัตวอ่ืนมันแทบไมตองเรียน แตมันก็เรียนไมคอยได มันเรียนนิดเดียว มันก็อยูไดแลว คือ
อยูดวยสัญชาตญาณ จะเรียนอะไรอีก ฝกอะไรอีก มันก็ทําไมคอยได อยางดีก็ใหคนมาฝกมัน เพราะมัน
ฝกตัวเองไมได ตองใหคนมาฝก แตถึงคนมาฝกใหมัน ก็ฝกไดจํากัดอีก อยางมา อยางลิง อยางชาง ก็ฝก
ไดจํากัด ทําไดแคไปเปนพาหนะบาง ไปขนของ ลากของ ปนตนไม ทําอะไรตออะไรใหคน รับใชคน  

สวนมนุษยนี่เรียนฝกกันไดไมรูจักสิ้นสุดเลย แตตองเรียน ถาไมเรียนแลวไปไมรอด พอเรียนแลว
ก็คืบหนา เรียนไปไดไมรูจบ เรียกวา เรียนอยางไร ไดอยางนั้น ฝกอยางไร ไดอยางนั้น จนกระทั่งเปน
มหาบุรุษ เปนพระพุทธเจา เปนไดหมดเลย อยูที่ฝกตนเทานั้นเอง แตถาไมฝก ก็เปนอันวาจบ ก็จึงบอกวา
มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวแยยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน อันนี้เปนธรรมดา เปน
ธรรมชาติของมนุษย เปนความจริงอยางนั้นเอง ถามนุษยไมฝกแลว สูแมวก็ไมได แตพอฝกแลวไมวา
สัตวอะไร ก็เปนเครื่องมือรับใชมนุษยหมด แลวมนุษยก็ประเสริฐไดยิ่งกวาเทวดา และแมแตพระพรหม
อีก พระพรหมยอมมากราบมาไหว  สรุปวา มนุษยนี่ที่สําคัญคือตองฝก ตองเรียน แลวก็พัฒนาไปไดไมรู
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จบ  
เปนอันวา จุดเริ่มก็มาจากอินทรีย ซ่ึงเปนทวารชุดที่ ๑ นี่เอง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และทวาร

ชุดที่ ๒ คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร มาเชื่อมตอสัมพันธกัน แลวกระบวนการนี้ก็ดําเนินไป 
เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนโลกยุคไอที ถึงขั้นโลกาภิวัตน หรือยังไมไอที จุดเริ่มก็อยูที่อินทรียของมนุษย
นี่ทั้งนั้น และการพัฒนาอินทรียก็เปนเรื่องของชีวิต ที่วาเมื่อจะอยูใหดีก็ตองทําอยูแลว คือเปนหนาที่ของ
มนุษยที่จะตองพัฒนาอินทรีย พูดใหเปนคํางายๆ วา หนาท่ีพื้นฐานของมนุษยคือการเรียน หรือการ
ฝกฝนตนเอง แตมนุษยยุคไอทีนี้กลับไมเรียนหรือไมอยากเรียนเสียนี่  

ที่จริง ยุคไอทีเปนยุคที่นาเรียนที่สุด แตกลับเปนยุคที่มนุษยขาดการเรียน หมายความวามนุษย
สมัยกอนนั้นเขามีเหตุจําเปนบังคับใหตองเรียน เพราะถาเขาไมเรียนแลวก็อาศัยใครหรือเครื่องมืออะไร
มาชวยไมคอยได เทคโนโลยีอะไรก็แทบไมมี เขาตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมเองโดยตรง แลวก็ตองหาทาง
รอด เขาจึงตองฝกตองเรียน (ที่เราเรียกวาเรียนรู) เพื่อใหอยูไดเพราะสถานการณหรือความจําเปนบังคับ 
อยางนอยก็เรียนพอใหอยูรอด  

แลวทีนี้ ถาเปนคนในขั้นที่ดีกวานั้น ก็จะพยายามเรียนรูหรือเพียรฝกตนใหทําไดดีที่สุด ไมใชเรียน
แคใหอยูรอดหรือแคอยูไดหรือแคทําได และเรียนโดยไมตองรอใหความจําเปนบังคับ อยางนี้จึงจะเปน
มนุษยที่ประเสริฐแทๆ แตนาเสียดายที่กลายเปนวา มนุษยสมัยนี้ทั้งที่อยูในโลกของไอที ที่มนุษย
สรางสรรคขึ้นมา มีเครื่องอํานวยความสะดวกสบายที่เรียกวาเทคโนโลยีพร่ังพรอม แลวมนุษยจํานวน
มากที่เกิดมาทามกลางสิ่งอํานวยความสะดวกบํารุงบําเรอ มีเทคโนโลยีทําใหเสร็จ ก็ไมตองทําอะไร ก็
เลยไมตองเรียนไมตองฝกตนเอง ทั้งที่ไอทีมาชวยใหมีโอกาสในการเรียนรูเพิ่มขึ้นมากมาย ก็ไมใช
โอกาสนั้น ก็เอาแตดานบํารุงบําเรอ การใชเทคโนโลยีที่ขยายวิสัยแหงอินทรียก็มาสนองดานความรูสึก
อยางเดียว  

เมื่อกี้พูดแลววา อินทรีย เชนตา เปนตนนี้ ใชในดานความรูสึกกับดานรู และรูสึกจะตองเปนตัว
ประกอบ นําไปสูรู จะหยุดแครูสึกไมได แตมันกลายเปนวา มนุษยยุคนี้อยูแครูสึก เขาไดเทคโนโลยีมา
ขยายวิสัยของอินทรียจริง แตตาของเขาที่ขยายวิสัยดวยโทรทัศน ก็ขยายการดูเพียงเพื่อสนองความรูสึก
บันเทิงสนุกสนาน อยางที่เด็กจํานวนมากดูแลวไมไดความรูเลย ไดคอมพิวเตอรมาขยายวิสัยใหอินทรีย
สมองแหงความคิด แตเด็กบางทีก็แทบไมไดรูไดคิดอะไร เขาอางกันวาเลนเกมเพื่อไดฝกสมอง มันก็ได
นิดหนอย ไดบางเหมือนกัน แตมันไมคุม  มันจะเปนขออางเสียมากกวา เขาไดความรูสึกมากกวา คือ
เจตนามันมุงไปที่บันเทิง ก็ไดแคความรูสึก ก็สนองความตองการในการเสพบริโภค  คือสนองทางดาน
ความรูสึก  แลวก็หยุดอยูที่ความรูสึก ไมไปตอที่ความรู ปญญาไมพัฒนา เมื่อมองไปถึงแกนหรือแกน
ของเรื่องก็คือ เขาไมไดฝกอินทรียเลย ถึงจะมีเทคโนโลยีเจริญแคไหน เขาก็อยูแคความรูสึกนั่นเอง   

การศึกษาไมไดอยูแความีทีวีดู 
ทุกอยางก็อยูที่อินทรียของเขานี้แหละ คือ ตัวตัดสินอยูที่ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ถึงเขาจะมี
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เทคโนโลยีเทาไร เขาก็ตองอาศัยอินทรีย ถาไมมีอินทรียตาแลว เขาจะใชเทคโนโลยีทางตานั้นไดไหม ทีวี 
วีดิโอ อะไรก็ไมมีประโยชน อยางคนไมมีหูซะอยางแลวมือถือจะมีประโยชนอะไร ทีนี้ในเมื่อคนไมฝก
อินทรีย เขาก็ใชมือถือ ใชทีวี ใชวีดิโอในแงที่จะสนองความรูสึกเทานั้น ความรูไมเกิด ปญญาไมพัฒนา 
ตกลงก็คือเขาไมฝกอินทรีย และการศึกษาก็ไมมี ดังนั้นพูดกันไปแลว ที่จริงเนื้อแทของการศึกษานั้นไม
มีหรอก การศึกษาไมไดอยูแความีทีวีดู และไมใชวาดูทีวีแลวจะมีการศึกษา มันไมใชอยางนั้น แตมันอยู
ที่วาเขาใชทีวีอยางไร เขาใชทีวีเปนไหม  

อาตมาเลาบอยๆ เด็กมาที่วัด เด็กประถม 1 ประถม 2 จนถึงประถม 4 พระถามวา “หนูดูทีวีวันละ
กี่ช่ัวโมง” เด็กตอบวา “วันละหลายชั่วโมง ถาเปนวันเสาร-อาทิตย ดูเกือบทั้งวันเลย” ก็บอกวา “อาว แลว
ที่หนูดูทีวีนะ หนูดูเพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต” เอะ เด็กไมเคยไดยินเลยศัพทนี้ ดูเพื่อ
เสพก็คือดานความรูสึก แลวดูเพื่อศึกษาก็ดานความรูคือการเรียนรูอยางที่วา เด็กยังไมเคยไดยินมากอน 
แตเดี๋ยวแกก็เขาใจ เด็กนั้นหัวไว แกบอกวา ออ แกดูเพื่อเสพ 99 เปอรเซ็นต ศึกษาแทบไมมีเลย เด็กอีก
คนหนึ่งบอกวา “ผมดูเพื่อเสพเกือบรอยเปอรเซ็นตเต็ม”  

ถามวา เอะ ที่หนูทํานี่ ถูกไหม เด็กบอก  “ไมถูก” อาว ไมถูกแลวหนูจะทํายังไงดี คือเราไมได
วินิจฉัย แตใหแกคิดเอง เด็กบอกวา “ก็ตองแกไข” บอกวาแลวจะทํากันยังไงดี คิดกันดูสิ เด็กก็คิด  มา
แบงกันใหมดีไหม  มาแบงวา เออ เรามีสองอยาง คือดูเพื่อเสพกับดูเพื่อศึกษานี่นะ จะดูเพื่อเสพกี่
เปอรเซน็ต ดูเพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นตดี  เด็กบอก “50 -50 ”  บอกเด็กวา “โลกสมัยนี้เปนโลกที่เขาชอบเสพ
บริโภค ก็เห็นใจหนู อยาตองเอามากขนาดนั้นเลย  ยอมใหเสพมากๆ หนอยก็ได เพียงแตวาใหมีศึกษา
มากขึ้นบาง พูดกันไปกันมา  ในที่สุดเด็กก็ตกลงบอกวา “เอาวา ตอนนี้เร่ิมตนเอาเสพ 70 % ศึกษา 30 %”  
แคนี้ก็พอแลว ใชได  วางั้น แลวตอไปคอยๆ ปรับปรุงพัฒนา เด็กตกลงเอาอยางนี้  

เร่ืองนี้เปนตัวอยาง หมายความวา ตองรูจักแยกแยะดวย เชนระหวางเสพกับศึกษา ก็คือตองหันมา
ที่อินทรีย ซ่ึงอยูที่ตัวเรานี่แหละ เพราะวาการศึกษาเริ่มตนที่นี่ จึงไดพูดในขอบเขตหนึ่งวา "การศึกษา
เร่ิมตนเมื่อคนดูฟงเปน" แตเร่ืองยังไมจบแคนั้นหรอก อีกดานหนึ่งการศึกษาเริ่มตนที่ กิน อยู อยางที่วา 
การศึกษาเริ่มตนเมื่อคน กิน อยู ดู ฟงเปน ถากินอยูดูฟงไมเปน การศึกษาก็ไมมีทางเริ่ม จะเที่ยวบอกวา
การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนไปเรียนหนังสือ หรือไปอานอะไรตออะไร มันไมใชหรอก  การศึกษาอยูที่ชีวิต 
เปนเรื่องของการมีชีวิต การทําใหชีวิตเปนอยูไดรอด และเปนอยูไดดีขึ้น นี้คือการศึกษา ถาเรามีชีวิตที่ดี
ขึ้น  เร่ิมตั้งแตเปนอยูไดรอด แลวก็เปนอยูไดดี อันนี้ก็คือเราทําการศึกษา แตถาเราเปนอยูไมรอด เปนอยู
ไมดีขึ้น มันก็ไมมีการศึกษา      

รวมความวา นาเสียดายที่คนสวนใหญในยุคไอทีนี้ (เฉพาะอยางยิ่งในบางสังคม) ความจําเปนที่
จะบังคับใหฝกอินทรีย ก็ไมคอยมี โอกาสที่อํานวยใหฝกอินทรียไดมากมาย ก็ไมใช ทําใหกลายเปนวา 
ไอทียิ่งเจริญ คนยิ่งเสื่อมจากการศึกษา ซํ้ารายนอกจากไมใชอินทรียเพื่อการศึกษาสนองการแสวงปญญา
แลว ยังใชอินทรียในทางตรงขาม เพื่อการเสพ สนองแตดานความรูสึก 

ตกลงวา เราจะมีไอทีหรืออะไรก็ตาม ที่จริงแกนแทของเรื่องก็อยูที่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และอีก
ชุดหนึ่งที่วา กาย วจี มโน ของเรานี้เอง เมื่อเราฝกอินทรีย เราก็จะเห็นความแตกตาง ตัวอยางงายๆ ก็
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อยางที่วาคนเราใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพื่อเสพ กับเพื่อศึกษา หรือเพื่อรูสึกกับเพื่อรูนั้น แคนี้ก็เปลี่ยน
หมดเลย ระบบชีวิตเปลี่ยนหมด แมแตเร่ืองของความสุขความทุกขก็เปลี่ยนหมด    

ไมพัฒนาเพียงรางกาย ตองพัฒนาความสุขไปดวย  
คนยุคนี้มองเห็นความสุขอยางเดียวแบบเดียว เหมือนอยางที่อาจารยไดพูดเมื่อกี้ ความสุขของคน

ยุคนี้อยูที่ เสพ บริโภค อยูที่การไดปรนเปรอผัสสะดานความรูสึก ใหตาไดดูส่ิงที่สวยงามชอบใจ หูได
ยินเสียงไพเราะ ล้ินไดล้ิมรสอรอย แลวก็มีความสุข เดี๋ยวนี้ความสุขของคนโดยมากอยูแคนี้  

นี่คือคนขาดการศึกษาจนกระทั่งไมเคยมีประสบการณที่จะทําใหเขารูจักวา เมื่อเขาฝกอินทรีย คือ
พัฒนาชีวิตขึ้นไปนั้น ความสุขของเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่เห็นไดงาย จะเพิ่มเขาไปใน
จิตวิทยาพัฒนาการก็ไดวา ตอนแรก เด็กมองเห็นและมุงเอาแควาความสุขอยูที่ไดบําเรอความรูสึก ก็คือ
เสพ พอไดเห็นสิ่งสวยงาม ไดฟงเสียงไพเราะ แกก็ชอบใจแลวก็มีความสุข ตอนนี้ สุข-ทุกขอยูที่ชอบใจ-
ไมชอบใจ ถาเจอสิ่งชอบใจ ก็สุข เจอสิ่งไมชอบใจ ก็ทุกข  

ตอมา ถาเด็กใชอินทรียโดยไมติดอยูที่รูสึก คือไมจมอยูแคจะใชอินทรียเพื่อสนองความตองการ
เสพความรูสึก แกก็พัฒนาตอไปสูขั้นใชอินทรียเพื่อสนองความตองการที่จะรู กระบวนการรับรูมันมี
ธรรมดาของมันอยูวา คนเรานี้ใชอินทรียเพื่อสนองความจําเปนขั้นตนของชีวิตกอน คือสนองความรูสึก
ที่จะชวยใหอยูรอด ตอจากนั้นเขาจะใชอินทรียเพื่อสนองความตองการที่จะรูและทําใหดีขึ้น  

ตอนนี้ก็จะมีความซับซอนเพิ่มเขามา คือ ดานหนึ่งอยากจะเสพยิ่งขึ้นไป ก็จําเปนตองมีความรูที่
จะมีส่ิงเสพหรือที่จะหาสิ่งที่จะเสพ สวนความตองการรูเพื่อจะทําใหดียิ่งขึ้นไป ก็มีมาดวยกันนั่นแหละ 
คือมีทั้งสองฝายในธรรมชาติของมนุษย ดานหนึ่งที่อยากจะเสพสนองความรูสึกยิ่งๆ ขึ้นไป เรียกวา 
ตัณหา สวนดานที่อยากทําใหดียิ่งๆ ขึ้นไป เรียกวา ฉันทะ ก็มีอยูแลว เชน เราอยากจะเห็นสิง่ตางๆ แมแต
มือเทาแขนขาของเราเอง เปนระเบียบเรียบรอยงดงามสะอาดหมดจด  

ความตองการหรือความอยากแบบฉันทะนี้มนุษยมีอยู โดยที่มันไมเกี่ยวกับการที่จะมาบํารุง
บําเรอความรูสึกทางอินทรียหรือทวารของเรา ไมไดมาบําเรอตา หู อะไรของเรา แตเปนธรรมชาติอยาง
นั้นเอง เราเห็นตนไมเจริญงอกงามมีกิ่งใบเรียบรอย เราก็รูสึกชื่นชม ช่ืนใจ สดชื่น เราอยากใหตนไม
แข็งแรง มีใบเขียวขจี มีดอกสวยงาม นาสดชื่นร่ืนรมย เปนความรูสึกที่ดีโดยภาวะของมันเอง โดยไมตองมี
ตัวตนที่จะมาเสพ หรือเราอยากเห็นอะไรใหมันเรียบรอยสมบูรณ ความตองการอยางนี้ก็มีอยูเปน
ธรรมชาติ  

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีความรูตออะไรตางๆ มากขึ้น ก็เกิดความรูจักแยกแยะ มีการเปรียบเทียบ เราก็
อยากใหส่ิงที่บกพรอง ส่ิงที่ไมสมบูรณอะไรตางๆ นี้มันดีงาม มันสมบูรณ มันเจริญงอกงามขึ้นมา และ
ถามันยังไมเปนอยางนั้น เราก็อยากจะทําใหมันดีมันงามอยางนั้น ตอนนี้แหละ ความอยากรูก็จะพัฒนา
ไปประสานสัมพันธกับความอยากทําใหมันดี แตกอนนี้อยากเสพเพื่อจะบํารุงบําเรอตา หู จมูก ล้ินของ
ตัวเอง โดยเปนฝายรับเรื่อย   แตตอนนี้ไมใชอยากเสพแลว ตอนนี้อยากไปทํา เออ..ตนไมตนนี้ดูมันเหี่ยว
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มันเฉา ตนไมตนโนนมันแข็งแรงสดชื่นดอกสวยงามใบเขียวขจี สนามหญานั้นตรงโนนสวนโนนมัน
เรียบสะอาดหมดจด ตรงนี้มันเหี่ยวมันเฉามันกระพรองกระแพรง ถึงตอนนี้ คนที่พัฒนาฉันทะไปตาม
ธรรมชาติ ก็อยากจะใหสนามหญาเรียบสะอาดเขียวขจีเหมือนกันหมด การที่จะทําอยางนั้นได เขาก็ตอง
มีความรู เขาจึงยิ่งอยากหาความรูและอยากเรียนรูที่จะมาทําใหสนามตรงนั้นเขียวขจีงดงามและเรียบ
สะอาดหมดจดดวย  การหาความรูกับการทําใหไดผลดีเปนเหตุปจจัยแกกันในกระบวนการพัฒนาของ
ชีวิต คนก็จึงหาความรูมาเพิ่มและเขาก็ทําใหดียิ่งขึ้น  

ตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้ ก็มีการพัฒนาความตองการ และการพัฒนาความสุข ควบคูไปดวย
โดยตลอด ตั้งแตคนมีความอยากขึ้นมา เมื่อเขาอยากทําใหมันดี การกระทําของเขาที่สนองความอยากทําให
ดี ก็เปนความสุข เมื่อเขาอยากรู การไปหาความรูและการเรียนรูทั้งหมดก็กลายเปนความสุข  

ความสุขนั้นอยูที่การไดสนองความตองการ การพัฒนาความสุขจึงเริ่มดวยการที่วาทําอยางไรจะ
ใหเกิดความตองการอยางนั้นหรือระดับนั้นขึ้นมา เดิมเขามีแตความตองการเสพ การสนองความ
ตองการเสพก็เปนความสุข แตมนุษยที่มีเพียงความตองการเสพอยางเดียว ก็ไดความสุขดานเดียว คือสุข
จากการสนองความตองการเสพ  แตถาเขาพัฒนาความตองการใหม คือมีความตองการรู     และมีความ
ตองการทําใหดี ตอนนี้แหละความสุขของเขาก็เพิ่มขึ้นมา  เขาเกิดมีความสุขจากการสนองความตองการ
รู และมีความสุขจากการสนองความตองการทํา พอเขาทําเขาก็สุข  เขาหาความรู เขาก็สุข   

ตอนนี้ความสุขเริ่มพัฒนากาวหนาไปแลว ลักษณะของความสุขเปลี่ยนไป จะเห็นงายๆ คนที่สุข
จากการสนองความรูสึก ตาเห็นรูปสวยงาม ชอบใจ ก็มีความสุข เห็นรูปไมสวยไมงาม ไมชอบใจ ก็ทุกข 
ทีนี้พอเขาอยากรู ความอยากรูนั้นก็ทําใหเขาขามพนดานของความชอบใจไมชอบใจ ผานพนแดนของ
ความรูสึกไปได  คือตอนนี้เขาไมคอยสนใจวาสวยงามหรือไมสวยงาม  แตเขาอยากจะรู  แมแตส่ิงที่เขา
เคยไมชอบใจ เมื่อเขาอยากรูแลว ส่ิงที่เขาเคยไมชอบใจ เขากลับชอบใจ คือชอบใจเพราะมันสนองความ
ตองการที่จะรู  เพราะฉะนั้น คนเราสามารถชอบสิ่งที่ไมชอบใจได   

การเปนครูอาจารยเปนนักการศึกษาก็คือ จะตองทํางานเปลี่ยนแปลงคนใหไดอยางนี้ เปลี่ยนจาก
การที่มีแตชอบใจไมชอบใจ ใหสามารถชอบใจหมดทั้งสิ่งที่ชอบใจและไมชอบใจ เมื่อเขาอยากรูแลว 
แมแตส่ิงที่ไมชอบใจ เขาก็ชอบ แตกอนนี้เจอสิ่งที่ไมชอบใจเขาทุกข ตอนนี้เจอสิ่งที่ไมชอบใจเขาสุข 
เพราะเขาจะไดเรียนรู พอเขารูวาจากสิ่งที่เขาไมชอบนี้เขาจะยิ่งไดความรูมาก เขาเลยยิ่งชอบสิ่งที่เคยไม
ชอบใจ  

เปนความจริงดวยนะ จากสิ่งที่ชอบใจนี้บางทีเราไมคอยไดความรู แตส่ิงที่เราไมชอบใจ เชนสิ่งที่
ยากนี้ เรามักไดความรูมาก เพราะฉะนั้น พอเห็นสิ่งที่ไมชอบใจโดยรูวาจะไดความรูมาก เขาจึงยิ่งชอบ
ใหญเลย ทีนี้เมื่อเขาชอบสิ่งที่ไมชอบ เขาก็มีความสุขไดจากสิ่งที่ไมชอบ ก็เลยมีความสุขไปหมด    
ตอนนี้เรียกวาหลุดพนไปขั้นหนึ่งแลว  เปนระดับของความหลุดพน ที่ขามพนความสุข-ทุกขจากชอบใจ
ไมชอบใจ ไปสูความสุขจากการเรียนรู คือสุขหมดเลย เจอสิ่งชอบใจหรือไมชอบใจ ฉันสุขหมด  

ความสุขจากการเรียนรูนี่คือพัฒนาการทางการศึกษานะ ถาการศึกษาทําอันนี้ไมได ก็แสดงวา
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การศึกษาไมสามารถทําใหคนเปนสุข และไมประสบความสําเร็จ ยังไมเปนการศึกษาที่ถูกตอง เดี๋ยวนี้
ไปเนนกันวา เออ..เรียนสอนตองใหสนุกมีความสุข ระวังใหดีนะ จะไปตกหลุมนะ การเรียนสนุกนี่ทุกข
ถนัดก็มี  คือมันเปนความสุขจัดตั้ง เดี๋ยวนี้เปนกันมาก นี่คือเขาใจผิด   

พัฒนาการขั้นพ้ืนฐานของการศึกษา อยาใหพลาด  
แมแต child-centered education คือการศึกษาที่เด็กเปนศูนยกลาง บางทีก็กลายเปนเขาใจผิดไปถึง

ขนาดที่วาจะปรนเปรอบริการเด็ก ครูตองไปหาทางทําใหเด็กมีความสุข  จะตองใหครูอาจารยนี้คิดมาก
ในการที่วาจะทําอยางไรใหบทเรียนสนุก ใหเด็กชอบใจมีความสุขสนุกสนาน อันนี้ถูกตองในขั้นหนึ่ง
เทานั้น ไมใชเปนจุดหมาย ตองระวังวาจะตองใหมันคืบเคลื่อนหรือสงตอไปสูขั้นตอนตอไปของการ
พัฒนาในการศึกษา แตเวลานี้ไปๆ มาๆ ไดยินจนกระทั่งพูดกันในแงเอาแตสนุก ไมเอาสาระแลว พอ
ยากก็ไมเอาแลว ไปกันใหญ  อยางนี้พลาดแลวแหละ การศึกษาไมไดเร่ืองแลว อยางนี้เด็กไปไมรอดแลว  

ทําไมไปไมรอด เพราะมันเปนความสุขจัดตั้งในหองเรียน ครูตองคอยมาบริการเด็ก ไมอยูในโลก
แหงความเปนจริง พอเด็กสําเร็จออกไปแลว แกไปอยูในโลกแหงความเปนจริง และในโลกแหงความ
เปนจริงนั้น อะไรๆ มันไมไดตามใจคน มันไมเหมือนในหองเรียน ที่มีครูคอยจัดใหเด็กสนุก ซ่ึงถาเลย
เถิดเสียหลักไป ก็จะกลายเปนวา เด็กกลายเปนคนที่ไดรับการบํารุงบําเรอจนเคยตัว  จนสูญเสียศักยภาพ
ในทางความอดทนและในการกาวออกไปทําการ กลายเปนคนออนแอ ตอไปจะกลายเปนคนทุกขไดงาย 
สุขไดยาก ตองไดรับการบํารุงบําเรอเอาใจอยูเร่ือยไป กลายเปนวาเราดําเนินการศึกษาผิดทาง เด็กที่ไดรับ
ความสุขแบบจัดตั้ง ถาติดอยูแคขั้นนี้ ไมพัฒนาตอ  ก็จะตองรอรับความสุขเรื่อยไป สรางความสุขไมเปน 
เมื่อออกไปในโลกแหงความเปนจริงในภายนอก ก็จะเที่ยวหาแตความสุขสําเร็จแบบจัดตั้ง ถาไมมี
ความสุขจัดตั้ง  ก็ทุกขถนัด  และทุกขอยูเร่ือยไป  หรือไมก็ตองหาความสุขบนความทุกขของคนอื่น ก็
เบียดเบียนกัน และสรางโลกแหงความทุกข 

การที่เขาจัดใหเด็กไดเรียนสนุกมีความสุขในการเรียนนี้ จะตองตระหนักไววาเปนเพียงขั้นเริ่มตน 
เปนเพียงการจัดสื่อเพื่อจะโยงไปหาการสรางปจจัยภายใน  

การสรางปจจัยภายใน ก็คือการที่จะสรางปจจัยซ่ึงเปนคุณสมบัติในตัวเด็กที่จะทําใหเด็กสามารถ
สรางความสุขขึ้นไดเอง โดยไมตองรอใหคนอื่นมาจัดทําความสุขให ตองใหเด็กสามารถไปสราง
ความสุขใหตนเองได จนกระทั่งวาเด็กนี้จะไปอยูที่ไหน แกก็มีความสุขได ใหแกสรางความสุขได ถึง
ตอนนี้จึงจะปลอดภัย  

การทําบทเรียนใหสนุก ใหเด็กมีความสุขจัดตั้งในการเรียน เขามาตอนไหน และมีประโยชน
อยางไร? เร่ืองมีวา เดิมนั้น เด็กยังไมสนใจ ไมมีความอยากรูเลย ครูก็มาทําบทเรียนใหสนุก และจัดการ
เรียนใหสนุก ใหเด็กเกิดความสนใจเรื่องนั้นๆ ขึ้นมา เฉพาะอยางยิ่งใหเด็กเกิดมีความใฝรู เหมือนกับวา
ทําหนาที่เปน catalyst ทีนี้พอเด็กเกิดความสนใจ มีความใฝรูขึ้นมาแลว ตอนนี้แกจะเขาหาและไป
แสวงหาความรูดวยตัวเอง และมีความสุขจากการสนองความอยากรูนั้น โดยไมตองติดอยูกับดาน
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ความรูสึก นี่คือกาวไปในพัฒนาการทางการศึกษาอยางที่วามาแลว  เมื่อเด็กไมติดอยูกับความรูสึก โดย
พัฒนาอินทรียไปถึงขั้นที่วามีความสุขจากการเรียนรูนี้ ตอนนี้ครูแทบจะหมดปญหาเลย เพราะไมตอง
เที่ยวจัดหาอะไรมาบํารุงบําเรอ เมื่อเด็กอยากหาความรู แกก็จะใชเครื่องมืออยางไอทีนี้ ในการหาความรู 
และ Information ขอมูลขาวสารก็จะเกิดมีประโยชนสมคุณคาที่แทจริง 

ในโลกยุคนี้จะเห็นวา เรามี Information มีขอมูลขาวสารเยอะแยะไปหมด แตดูสิ คนใชไมเปน 
ไมไดประโยชนจากขาวสารขอมูล เขาพากันไปหามันในสถานะของ หนึ่ง ผูเสพบริโภคบันเทิง สอง ผู
ถูกปอนให ซ่ึงไมรูจักเลือกเฟน ไมรูจักคนหา แลวก็ไมรูจักใชประโยชน ไดแตรับ เปนฝายรับอยางเดียว 
ไมเปนฝายกระทําตอขาวสารขอมูล ขอใหดูสังคมไทยเวลานี้ เราแทบจะไมเปนฝายกระทําตอขาวสาร
ขอมูลเลย เราเปนฝายถูกกระทําแทบทั้งหมด  

ดูสิ ขาวสารขอมูลนี่ มากมายทีเดียวมีผูที่เขาอยูเบื้องหลังวางแผนมาแลว และหลายพวกเอา
ขาวสารขอมูลมาปอน เอามาจูง เอามาลอ เอามาปลุก เอามาปน รวมทั้งปนกระแสอะไรตางๆ ถาไมรูทัน 
ไมคิดพิจารณา ไมคัดเฟน ไมวิเคราะหวิจัย เราก็มักหลงไปตามนั้น เราก็ไหลไปตามกระแส  นี้คือการที่
เราถูกกระทํา ขาวสารขอมูลนั้นกลายเปนเครื่องมือของคนพวกหนึ่ง ที่เขาเอามาปน มาแตง มาปรุง มา
ลอเหยื่อ มาอะไรตออะไร ใหเราเปนไปตางๆ  นี้คือเราไมเปนผูกระทําตอขาวสารขอมูล  ไมกระทํา
ตั้งแตเรียนรู ไมกระทําในแงการใชประโยชน   ไมเอามาสรางสรรคแกปญหาอะไรตางๆ มันก็จบ และที่
แททั้งหมดนี้ก็มาจากเรื่องอินทรียนั่นเอง  

หันกลับมาเรื่องเมื่อกี้อีกที คือตัวมนุษยที่วานั้น เมื่อเขาไมพัฒนา เขาก็มีความสุขอยูแคอยางเดียว 
คือ สุขจากการเสพสนองความรูสึก แลวก็สุข-ทุกขก็อยูที่ชอบใจ-ไมชอบใจเทานั้น แตพอเขาเริ่มพัฒนา  
เขาเกิดมีความสุขจากการเรียนรู ทีนี้เขาก็สุขหมดทั้งสิ่งที่ชอบและไมชอบ  ตอมาเขาสุขจากการทําใหดี 
พอตองการทําใหดี  เขาจะทําอะไรตออะไรใหดี เขาก็สุขจากการกระทําอีก ตอนนี้แหละการศึกษา
เดินหนาแลว การสรางสรรคก็พวงมาดวย  

ปญหาใหญของโลกสมัยนี้ คือคนมีความสุขและมุงหาความสุขจากการไมตองทํา ถาสุขอยางไม
ตองทํา ก็คือเปนฝายเสพบริโภค  การเสพบริโภคก็คือเปนฝายรับ จึงไมตองทํา เมื่อจะเสพบริโภค ในยุค
เศรษฐกิจการตลาด ก็ไดแตเอาเงินซื้อ พอแมหาเงินมาใหก็แลวกัน เร่ืองของฉันคือและแคไปซื้อมาเสพ
บริโภค กลายเปนวาถาจะสุขก็ไมตองทํา ถาตองทําก็คือทุกข อยางนี้ก็คือการไมพัฒนามนุษย เปนเรื่องที่
ชัดเจนมาก แลวก็ไปไมรอดในสังคม หรือสังคมก็ไปไมรอด แตถามนุษยพัฒนาตนในการศึกษาแลว ก็
จะชวยทําใหสังคมพลอยดีขึ้นดวย ซ่ึงหมายถึงพัฒนาในขั้นที่มนุษยกาวไปถึงสุขจากการกระทํา ใน
ความหมายวาทําใหมันดี คือทําการสรางสรรค  

ตองย้ําวา ฉันทะ คือความอยากทําใหดีนี้ เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ควรพูดวา
ตองใหฉันทะเกิดขึ้นในผูเรียนใหได เมื่อเราอยากทําใหมันดี พอเห็นอะไรยังไมดี ยังไมเรียบรอย ก็อยาก
ทําใหมันดี ไปเห็นตรงไหนยังไมสะอาด ก็อยากทําใหสะอาด เห็นคนไหนหนาตายังไมดี เห็นคนไหน
รางกายยังออนแอ สุขภาพไมดี ก็อยากไปชวยแกไขทําใหดีทําใหสมบูรณ ไปเรียนเปนหมอก็เพื่อจะ
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รักษาคนใหหายโรค ใหคนแข็งแรงมีสุขภาพดี ทํางานซอมทอประปา ก็จะทําใหมันดีใหได ใหสมบูรณ
ที่สุดของมัน อยางนี้เรียกวา อยากทําใหมันดี  

ถามีฉันทะกันอยางนี้ละก็ เมืองไทยไมกี่ปหรอก พัฒนาลิ่วเลย แตตอนนี้ฉันทะไมมีใชไหม คน
ขาดฉันทะไปทั่ว เลยทํางานกันแคพอเสร็จ หรือพอใหไดผลตอบแทน แลวจะไปไดยังไงละ นี่แหละคือ
การศึกษาที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา ไมตองไปมองไอที ตื่นเตนโลกาภิวัตนอะไรกันมากหรอก 
ตอนนี้โลกาภิวัตนมันมาในแงของการครอบงําโลก โดยที่วามีตัวปลุกปนอยูที่แหงสองแหงเทานั้นเอง 
กระแสก็ไหลทวมไปไดหมดทั่วโลก เพราะคนขาดการศึกษา เลยไดแคถูกกระทํา อาจจะเปนเหยื่อไปเลย 
แลวก็ไปเรียกอะไรตออะไรที่ผิวๆ เผินๆ เปนการศึกษาไป  สวนการศึกษาแทๆ ที่ชีวิตของมนุษย เรากลับ
ไมไดดําเนินการ ตองมองกระบวนการทําใหเกิดมีฉันทะนี้วาเปนพัฒนาการขั้นพื้นฐานของการศึกษา  

พัฒนาการทางปญญา หนุนพัฒนาการทางอารมณ 
เอาเปนวา ที่แทแลว พอมนุษยเกิดมา เราก็มีเครื่องมือส่ือสารติดตอกับโลกภายนอก มี ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย ใจ เปนประตู เรียกวาทวารชุดแรก คือชุดรับรู เรียกวาผัสสทวาร ๖ แลวก็มีชุดสําหรับกระทํามี 
ปฏิสัมพันธกับโลก คือกาย วาจา ใจ เรียกวา กรรมทวารอีก ๓  เจาสองชุดนี้แหละก็พัฒนาตอไปโดยมี
การติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก นี่เปนดานพื้นฐานของชีวิตมนุษย แตเร่ืองไมไดจบแคนี้ ที่จริงมนุษย
ไมไดอยูแคภาพปรากฎ หรือแคดานเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธ ทําไมเราจึงตองสัมพันธกับโลกภายนอก 
ก็เพราะมันมีขางในที่อยูลึกลงไปอีก  

แต เอาละ แคสัมพันธกับโลกภายนอก เราก็แยกใหครบเสียกอน ดูวามีอะไรบาง ในการที่รับรู 
กระทํา ส่ือสารสัมพันธอะไรตางๆ กับโลกภายนอก หรือส่ิงแวดลอมนี้ เราแยกไดเปนสองดาน คือ 
ส่ิงแวดลอมดานกายภาพ เชน วัตถุส่ิงของ ธรรมชาติ แลวก็ส่ิงแวดลอมดานสังคม คือเพื่อนมนุษย
ดวยกัน ทีนี้เราจะสัมพันธอยางไร การสัมพันธพื้นฐานก็ที่วาเมื่อกี้ คือการใชอินทรียรับรู ชีวิตจะอยูรอด
และอยูใหดีก็ตองใชอินทรียเหลานี้ใหเปน ใหไดผล ไมใหเกิดโทษจากอินทรีย ไมเอาแตเสพ มัวลุมหลง 
เพลิดเพลิน มัวเมา แตใชศึกษาใชเรียนใหไดความรู ไดส่ิงที่เปนประโยชน เอามาพัฒนาชีวิตของตน 
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม แกไขปญหาตางๆ นี้คือดานแรก  

แตไมจบแคนี้  ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมนั้น สาระสําคัญอยางหนึ่งก็คือชีวิตจะอยูไดนี่ตองมี
การบริโภค คือกินอยู ตั้งแตอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ซ่ึงเปนปจจัยที่เอื้อตอชีวิตที่จะอยูได ถา
มนุษยใชหรือปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้ไมถูกตอง เรียกวา "บริโภคไมเปน" ชีวิตก็เปนอยูไมดี อาจถึงกับจะอยู
ไมรอด แลวทําอยางไรจะอยูใหดี ก็ตองรูจักกินอาหาร เปนตน ที่เรียกวาตองบริโภคใหเปน ทีนี้ในการ
รับประทานอาหาร  ที่วารับประทานไมเปน ก็คือไมใชปญญา ไมรูวากินไปเพื่ออะไร  

มนุษยก็สําคัญที่รูนี่แหละ เพราะอยางที่วาแลว มนุษยอาศัยสัญชาตญาณไดนอย ตัวที่จะแทนและ
เหนือสัญชาตญาณได ก็คือความรูที่เรียกวาปญญานี่แหละ ถามนุษยขาดความรูเสียอยางเดียวก็ไปไมได
แลว สูสัตวอ่ืนไมได เพราะจะไมรูวาอะไรเปนคุณอะไรเปนโทษ อะไรเกื้อกูลอะไรเปนอันตรายแก
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ตัวเอง ชีวิตของตนจะอยูดีไดอยางไร แมแตจะกิน ก็ไมรูวากินเพื่ออะไร กินอะไรแคไหนอยางไรจึงจะ
เปนคุณเปนประโยชนแกชีวิตของตน เอาแคตามที่เขาพูดกันมาวา "กินเพื่ออยู อยาอยูเพื่อกิน" เรากไ็ดคติ
ไวอยางหนึ่ง แตก็ไมไดมองลึกซึ้งอะไรไปกวานั้น ที่จริงตองไปไกลกวานั้น จะตองมีปญญาที่มองเห็น
ชัดเจนวา เรากินเพื่ออะไร   

เอา…ลองถามกันดู ถาใหเด็กคิด เดี๋ยวเด็กก็ตอบได แตปญหาอยูที่วาเด็กแกไมเคยคิด และก็ไมเคย
มีคนถามแก เราก็อาจจะถามใหแกคิดดู เอา…กินเพื่ออะไร กินนี่เพื่ออรอยใชไหม คิดดูใหดีเถอะ จะเห็น
วา เราไมใชกินเพื่ออรอย ที่เราอยูกันได เดินได ทําอะไรๆ ไดนี่ เราตองมีรางกายแข็งแรง แลวมัน
แข็งแรงอยูไดยังไง รางกายของเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไดเพราะอะไร ออ…ก็เพราะวามันมีกําลัง แลว
กําลังมาจากไหน ก็มาจากอาหาร ออ… ตอบไดแลว  ที่กินอาหารก็เพื่อใหรางกายแข็งแรง สุขภาพดี มี
กําลัง จะไดดําเนินชีวิตเปนอยูได ไปทําอะไรๆ ได  

ตกลงวา ที่กินอาหารนี้ที่แทก็เพื่อใหมันไปบํารุงและซอมแซมรางกาย ใหรางกายแข็งแรงมีกําลัง 
มีสุขภาพดี  จะไดเปนอยูดี และจะไดใชรางกายทําประโยชนได ออ…ที่กินนี่ คุณคาและความมุงหมายที่
แทของมันอยูที่ตรงนี้นี่เอง เพราะฉะนั้นพระทานจึงฝกตนและฝกกันตั้งแตตน โดยเริ่มดวยบทฝกหัด
แรกเลย พอจะฉันอาหารก็ใหบอกตัวเอง "ปฏิสังขา-โย…" วาขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย จึงฉัน
อาหารอยางตระหนักรูวา ที่บริโภคนี้มิใชมุงเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อสนุกสนานมัวเมา เพื่อจะเอาเดนเอาโก
อะไรหรอก  แตกินเพื่อใหชีวิตเปนไป    เพื่อจะไดเอาชีวิตรางกายนี้ไปใชทําประโยชน ไปเกื้อหนุนแก
ชีวิตที่ดีงาม คือเราจะไดเอาชีวิตของเราที่บริโภคใหมีสุขภาพแข็งแรงดีนี้ ไปเรียนรู ไปศึกษา ไปฝกหัด 
ไปพัฒนา ไปทําสิ่งที่ดีอะไรตางๆ นี้ก็คือเร่ิมกินดวยความรูเขาใจ มีความมุงหมายที่ถูกตรงในการกิน 
เรียกวารูคุณคาแท  

พอใชปญญาแยกแยะไดอยางนี้ ก็จะเร่ิมมองอาหาร มองปจจัยส่ี มองสิ่งของเครื่องใชทั้งหลาย 
ตลอดจนมองเทคโนโลยี เปลี่ยนไป คือ ไมมุงเพียงเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อสนุกสนาน (ตัณหา) ไมมุงเพื่อ
อวดโก เพื่อแสดงฐานะความยิ่งใหญ (มานะ) และจะรูตระหนักถึงความจริงวา ถาเราไปสนองความรูสึก
อรอยนี่ บางทีมันไมไดผลจริงหรอก กินอรอยแลวเปนโทษก็มีมาก และกินอาหารแพงก็ไมจําเปนตอง
เปนประโยชนตอชีวิต  

กลายเปนวา ถาจับจุดไดแลว ถาเรากินใชโดยมุงประโยชนตามคุณคาที่แท ปญหาก็จะนอยลงไป 
การเบียดเบียนกันก็นอยลง ไมเบียดเบียนตัวเองดวย ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอมดวย  และไมเบียดเบียน
เพื่อนมนุษยดวย แตทําใหสามารถเกื้อกูลกันไดดีขึ้น ทุกอยางจะดีไปหมด นี่เปนแคตัวอยางเทานั้น วา
กินอาหารก็ตองรูคุณคาของอาหารวาที่แทเรากินเพื่ออะไร ซ่ึงนอกจากทําใหปฏิบัติตอชีวิตของตนเองได
ถูกตองแลว ก็จะทําใหปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมไดถูกตองดีขึ้นดวย ซ่ึงก็สัมพันธกับชีวิตของตัวเองนั่นเอง 
นี่ก็เร่ืองการกินอยู ตองกินอยูใหถูก กินใชใหเปน อันเปนพัฒนาการขั้นพื้นฐานของการศึกษา  

พอเรากินเปนแลว ความสุขก็จะพัฒนาไปอีก แตกอนนี้ความสุขอยูที่ไดสนองความรูสึกอรอย 
ตอมา ไดกินอาหารที่มีคุณคาเปนประโยชน บางทีแมจะไมคอยอรอย ก็รูสึกชื่นใจ มีความสุขลึกๆ วา 
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เออ…นี่เราไดกินสิ่งที่ดี มีคุณคา เปนประโยชน ความรูสึกเปลี่ยนไป ความสุขเปลี่ยนไป จะเห็นวา
ความรูเขาใจคือปญญานี่มันมาพัฒนาปรับเปลี่ยนความรูสึกดวย คือพอมนุษยมีปญญามากขึ้น เจาพวก 
emotion บรรดาความรูสึกทั้งหลายก็จะถูกพัฒนาไปดวย  

ในขั้นตน เรามีความรูสึกขั้นพื้นฐานที่เดนดานสนองความตองการเสพทาง ตา หู จมูก ล้ิน เทานั้น 
แตตอมาจากการพัฒนาดานความรู ก็เกิดปญญาที่มาพัฒนาดานความรูสึก แลวทําใหความรูสึกประณีต
ยิ่งขึ้นๆ ไปตามลําดับ  คือเราปฏิเสธไมได แตตองรูทันความจริงวา ดานรู กับดานรูสึกนั้น มันคูกันอยู ดาน 
emotion คือความรูสึก ที่นิยมเรียกกันวา "อารมณ" จะเติบโตขยายตัวในสภาพที่หยาบไปเรื่อยๆ โดยที่วาถา
ไมมีปญญามันจะพัฒนาไมได แลวมันจะยิ่งหยาบๆ ขึ้นไปอีก อยางที่เรียกวามีแต negative emotions  

แตถาเราพัฒนาถูกตอง อินทรียทางดาน "รู" คือปญญา ก็จะมาพัฒนาดานความ "รูสึก" ทําให
positive emotions เกิดมากขึ้นๆ และประณีตมากขึ้นๆ เชนวา เรามีปญญารูเขาใจเพื่อนมนุษย เราเห็นคน
มีความทุกขหนาตาไมสบาย แตกอนเราเกิดความรูสึกไมชอบใจ เขาหนาตาบึ้งมา เราก็โกรธเราก็เกลียด 
ไมพอใจ ไมสบายใจ เราก็ทุกขดวย มีแต emotions ที่ไมดี ตอมาเรามีปญญารูจักพิจารณา เมื่อเห็นคน
หนาตาไมดี หนาตาบูดบึ้งมา แทนที่เราจะโกรธ จะไมสบายใจ หรือจะรังเกียจ เรามองดวยความเผื่อใจ
และเขาใจวา เขาอาจจะมีความทุกข นาสงสาร ถามีโอกาส เราจะตองไถถามดู ถาเขามีปญหา จะได
หาทางชวยเหลือเกื้อกูล พอคิดพอมองอยางนี้ปญญาก็ปรับเปลี่ยนความรูสึกใหใหม แทนที่จะโกรธหรือ
ขุนมัว ก็เกิดเมตตากรุณา กลับเปนดีไปเลย นี่คือปญญามาพัฒนา emotion ปญญาเปลี่ยนความรูสึกของ
คนไดทั้งหมด ฉะนั้นทานจึงใหเรียนรูศึกษาพัฒนา เมื่อคนมีปญญาขึ้นมา เราก็พัฒนามนุษยไปทั้งคน 
สําหรับความรูสึกที่คูกันอยูกับความรูนั้น ก็จะพัฒนาไปกับความรูดวย ขอสําคัญวาอยาลืมดานความรู  
คือปญญา ที่จะตองพัฒนาไปเรื่อย  

ขอแทรกเปนความรูแถมที่ยังไมลงรายละเอียดวา ดาน "รู" คือปญญา ที่พัฒนาดานความ "รูสึก" 
ใหประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ อยางคูเคียงกันไปนี้ จะดําเนินตอไปจนในที่สุด เมื่อปญญาพัฒนาสูงสุด ดาน
ความ "รูสึก" (จะใชคําวา "อารมณ" ก็แลวแต) ก็จะมีแตความรูสึกที่เปนกุศล ถาใชคําฝร่ังก็วามีแต 
positive emotions โดยมีตัวแกนที่เปนคุณสมบัติเดนสุดคือ "กรุณา" มาคูกับ "ปญญา" ถึงตอนนี้ พูดเปน
ภาษางายๆ วา มี "รู" กับ "รัก" ที่บริสุทธิ์บริบูรณ พรอมดวยความรูสึกที่เปนกุศลอื่นๆ เชน ความปลอด
โปรงโลงเบา ความเอิบอิ่มเบิกบานผองใส และความชื่นชมยินดีแหงฉันทะที่ไมมีอะไรมาเบียดบังปด
กั้น เปนอิสรภาพและสันติสุขที่แทจริงและยั่งยืน 

พัฒนาการทางปญญา พวงเอาพัฒนาการทางสังคมมาดวย  
อยางที่พูดมาแลว ตั้งแตเร่ืองกินอาหาร เมื่อมีปญญาจริง เราก็กินก็บริโภคโดยไดคุณคาที่แท อยาง

นอยเราก็ไดคติ เร่ิมรูทัน และกินอยางมีสติขึ้นบาง หมายความวาดานความรูสึกเอร็ดอรอย ก็ไมใชวาเรา
จะทิ้งหรือละเลย อยางนอยเราก็อยูรวมกับเพื่อนมนุษยดวยความเขาใจ และเอื้อใจกัน อยางมีลูกมีหลาน 
เราก็ใหเด็กกินใหอรอย   แตพรอมกันนั้นเราก็ไมลืมดานที่แท   คือไมใชวาใหแกอรอยอยางเดียว แต
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อรอยแลวตองไดประโยชนที่เปนคุณคาแทดวย โดยฝกใหแกเรียนรูวากินเพื่ออะไร  ใหชีวิตอยูกับความ
จริง ใหเขาเขาถึงประโยชนที่แทจากคุณคาของอาหารที่ทําใหรางกายดี  แข็งแรง มีสุขภาพ ไมกินใหเปน
โทษกลายเปนบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เพราะมัวมุงเอาแตอรอยหรืออวดโอแลวไปกินของที่เขาแตงสี
แตงรส ใสสารเคมีที่เปนโทษแกชีวิตรางกาย  พูดงายๆ วา ใหรสชาติมาเสริมหนุนคุณคาที่แท ไมใชเห็น
แกรสชาติจนยอมสูญเสียคุณคาที่แท เด็กก็จะไดเรียนรูพัฒนาความใฝปญญาที่มาชวยขัดเกลาการสนอง
ดานความรูสึกใหประณีตขึ้นดวย เด็กจะเปนคนที่รูจักแงมุมในการที่จะศึกษา ไมใชติดจมอยูกับ
ความรูสึก โดยที่ปญญาไมพัฒนาขึ้นมาเลย    

เมื่อเด็กไดเร่ิมตนพอใหไดแงมุมที่จะฝกคิดแลว แกก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในการศึกษาเรื่อยไป 
ความรูในขั้นที่เปนปญญาก็จะแตกฉานยิ่งขึ้นๆ นี่คือเอาแคเร่ืองการกินขึ้นมาตั้ง การศึกษาก็เร่ิมตน  
ตอไปการเปนอยูดานตางๆ ก็เขามาสูการศึกษาดวย อยางใสเสื้อผา ก็จะพิจารณาวา  ที่เรานุงหมเสื้อผานี้
เพื่ออะไรแน ออ…ไมใชแคเพื่อจะสวยงาม หรือจะลอตาลอใจอะไรกันหรอก แลวก็ไมใชจะอวดโกเก  
อวดรํ่าอวดรวย มาวัดฐานะอะไรกัน ที่แทก็เพื่อกันหนาวกันรอน กันเหลือบยุงล้ินไร ส่ิงที่จะมารบกวน
ตางๆ อันนี้ดานธรรมชาติของชีวิต  

แลวทีนี้ดานสังคม ขั้นตนก็กันละอาย มองตอไปในทางของปญญาเพื่อคุณคาที่แท เราก็จะเขาใจ
มากขึ้น เชนวา เออ…เราสวมใสเสื้อผาแคไหนถึงจะพอดี คนพวกหนึ่งก็ไปติดในกระแสคานิยม มุงที่จะ
สนองความรูสึกวา สวยงาม ยั่วยวน ลอตาลอใจ หรือไดแสดงฐานะวาเรานี้โกเก อะไรตออะไร บางที
สวมใสไปแลวเปนภัยอันตรายแกตัวเอง นี่ก็สุดโตงไปทางหนึ่ง  สวนอีกพวกหนึ่งก็คิดวา ออ…นี่ ฉันไม
เอาดวยแลว เสื้อผาไมตองไปเอาโกเกสวยงาม ก็เลยแตงตัวเสียมอซอซอมซอไปเลย เหมือนกับจะบอก
วาฉันไมแครสายตาใคร นี่ก็สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง ยึดมั่นถือมั่นตัวเองทั้งสองพวก 

ทีนี้ ถาเปนคนมีปญญารูจักคุณคาที่แท เขาก็จะมองวา เออ…มนุษยเรานี่อยูรวมกันในโลก เรา
ควรมีเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ที่เราเปนเพื่อนมนุษยกันนี้ เราก็เปนสิ่งแวดลอมของกันและกัน  ธรรมดา
มนุษยทุกคน เมื่อยังเปนปุถุชนอยู ก็ควรจะไดพบเห็นสิ่งดีงาม สดใส สะอาดเรียบรอย ที่สบายตา นา
สบายใจ ที่จะชวยใหจิตใจของเขาสดชื่น เบิกบาน ผองใส หรือช่ืนตาชื่นใจ ซ่ึงจะเอื้อตอการพัฒนาจิตใจ
ของเขา จึงไดมีการจัดสถานที่ส่ิงแวดลอมตางๆ ใหคนไดสัมผัสธรรมชาติ ใหไดเห็นตนไมเขียวขจี เปน
ตน เราก็เปนสิ่งแวดลอมของคนอื่น ทุกคนเปนสิ่งแวดลอมของกันและกัน เมื่อเขาเห็นเราก็ขอใหเขาได
ความสบายตาชื่นใจ เพราะฉะนั้นเราก็แตงตัวใหเหมาะสม ใหถูกตองตามวัฒนธรรม สะอาด เรียบรอย 
พอเหมาะ พอดี พอแตงตัวดวยความรูเขาใจและดวยเจตนาอยางนี้ การใชเสื้อผาเครื่องนุงหมก็พอดีทันที
เลย   ไดทั้งความดีมีกุศล จิตก็เมตตาเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน แลวก็แตงไดพอเหมาะพอดี คืออะไรแคไหน
อยางไรที่จะทําใหจิตใจของคนอื่นเขาสบาย เปนสิ่งแวดลอมที่ดีของกันและกัน ก็ทําแคนั้น อยางนี้เปน
ตน อันนี้ก็เร่ืองของปจจัย 4 ใชไดหมด  

รวมความวา จะมีส่ิงเสพบริโภคเทคโนโลยีอะไร เราก็ใชดวยปญญาที่รูคุณคาแทวาวัตถุประสงค 
หรือประโยชนของมันอยูที่ไหน ลูกมาบอกวาจะขอเงินไปซื้อคอมพิวเตอรสักเครื่อง ก็ลองคอยๆ ถามวา 
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หนูจะซื้อเพื่ออะไร หนูจะใชมันเพื่อประโยชนอยางไร ถาลูกยังคิดไมชัด คุณพอคุณแมอาจจะชวยคิด  
เอาเปนบทเรียนเปนแบบฝกหัด มาวางแผนซื้อคอมพิวเตอรกัน  ใหสนุกไปเลย    ตอนแรกอาจจะใหลูก
ไปวางแผนเองขั้นหนึ่งกอน แลวคุณพอคุณแมจะชวยคิด มาคุยกันดู มาชวยกันวางแผนวาจะซื้อ
คอมพิวเตอรอยางไร จึงจะไดประโยชนมากที่สุด คุมคาที่สุด ก็กลายเปนการเรียนรูไปหมด ตัวอยางนี้ก็
เปนเรื่องของชีวิตนั่นเอง เมื่อทําใหถูกก็เปนการศึกษาทั้งนั้น  

การศึกษา ตองพัฒนาศักยภาพแหงความสุข  
หันกลับมาที่เร่ืองความสุขกันอีก มนุษยเรานี้จะพัฒนาความสุขไปไดเร่ือยๆ เมื่อกี้ความสุข

เดินหนาพัฒนาจากขั้นสนองความตองการเสพที่ใหเกิดความรูสึกมีความสุข ขึ้นมาสูการสนองความ
ตองการรู ความใฝรู ความตองการทําใหดี  แลวความสุขก็เกิดขึ้นในการสนองความตองการทุกขั้นนั้น  

ทีนี้ ในความตองการทําใหดีนั้น ถามาเกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย ก็จะมีความสุขเพิ่มเขามาอีก อยาง
ที่วาแลว ความตองการทําใหดีนั้น เร่ิมจากการอยากใหส่ิงนั้นๆ ที่ตนพบเห็นเจอะเจอเกี่ยวของทุกอยาง 
ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ ดังนั้นโดยทั่วไปจึงพูดถึงฉันทะที่มีตอส่ิงทั้งหลายที่เปนวัตถุหรือทาง
กายภาพกอน เชน เราอยากใหพื้นถนนเรียบสะอาด อยากใหสนามหญาเขียวขจี นาชื่นตาชื่นใจ แตไมใช
แคนั้น ทีนี้อีกดานหนึ่ง พอเราเห็นคน เราก็อยากใหเขามีรางกายสมบูรณ ไมกะพรองกะแพรง ไมพิกล
พิการ มีความเปนอยูดี นี้ก็คืออยากใหเขามีความสุข  

ความรูสึกที่อยากใหดีสําหรับสิ่งของวัตถุอ่ืนๆ เรียกวา ฉันทะ แตเมื่อมาเปนความรูสึกตอเพื่อน
มนุษย ความอยากใหดีใหงามใหสมบูรณนี้ ที่เปนความรูสึกตอเพื่อนมนุษย เปลี่ยนคําเรียกเปน เมตตา 
ฉันทะนั่นแหละ แตเปลี่ยนเรียกวาเมตตา เพราะวาสําหรับมนุษยนี้มีเร่ืองพิเศษที่ทําใหแยกเปนหลาย
อยาง คือมนุษยนี่ตองเกี่ยวของกันมาก และอยูในหลายสถานการณ ถาเขาอยูตามปกติ เรามีความเปน
มิตร อยากใหเขาอยูดีเปนปกติ และมีความสุขเรื่อยไป ก็เรียกวาเมตตา  ทีนี้สถานการณเปลี่ยนไป เขา
ตกต่ําเดือดรอนเปนทุกข ตอนนี้เราอยากใหเขาหลุดพนจากภาวะเดือดรอนเปนทุกขนั้น ใหคืนสูภาวะ
ปกติ ก็เปลี่ยนชื่อเรียกเปนกรุณา  ทีนี้ตอไป เขาไปทําอะไรดีขึ้น ประสบความสําเร็จ มีความดีงามยิ่งๆ 
ขึ้นไป หรือวาพัฒนาชีวิตไดดีขึ้น เราก็พลอยยินดีกับเขาดวย อยากใหเขาดีงามยิ่งขึ้นไปอีก ฉันทะก็
เปลี่ยนเปนมุทิตา นี่แหละสําหรับเพื่อนมนุษยนี้ทานแยกใหพิเศษ ก็เลยมีศัพทเรียกเยอะ แตก็มาจาก
ฉันทะทั้งหมด  

ฉันทะนี้เปนแกนของมนุษยที่ดีเลยทีเดียว ตองใหมีอยูเปนประจําในจิตใจ มันจะมาดุลกับตัณหา 
ซ่ึงตองการเสพแคเพื่อตัวตน เอาความรูสึกทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ที่อยากเห็นสวยงาม อยากฟงเสียง
ไพเราะ อยากบํารุงบําเรอผัสสะของตัวเอง แตฉันทะนี้ไมเกี่ยวกับตัวแลว มันไมเอาเพื่อตัว มันอยากใหส่ิง
นั้นๆ มันดีของมัน เหมือนเราอยากเห็นพื้นสะอาด ก็อยากใหสะอาดของมัน อยากใหตนไมมันสมบูรณ
แข็งแรง ก็อยากใหมันสมบูรณแข็งแรงของมัน อยางนี้เรียกวาฉันทะ มันไมเกี่ยวกับตัวตนอะไรของเรา  

ฉันทะนี้ถือวาเปนคุณสมบัติที่จําเปนเลยทีเดียว ถาไมมีฉันทะแลวมนุษยพัฒนาไมได ฉะนั้นทาน
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จึงแยกความอยากเปน ๒ อยาง คือ ความอยากที่เปนกุศล กับความอยากที่เปนอกุศล ความอยากที่เปน
กุศลเรียกวา "ฉันทะ" ความอยากที่เปนอกุศล เรียกวา "ตัณหา" ทีนี้ความอยากที่เปนกุศลที่เรียกวาฉันทะ
นี้มันกวาง เชนพอมาเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย ก็แสดงตัวเปน เมตตา กรุณา มุทิตา ซ่ึงมีสาระสําคัญวาอยาก
ใหคนอื่นมีความสุข ทีนี้เมื่ออยากใหเขามีความสุข พอเห็นเขามีความสุข เราก็สุขดวย แตถาไมมีความ
อยากตัวนี้ เราจะไมมีทางไดความสุขจากการชวยเหลือเพื่อนมนุษยเลย  

เร่ืองสุขจากความอยากใหคนอื่นเปนสุขนี้ ตองยกพอแมเปนตัวอยาง เพราะพอแมมีพรหมวิหาร 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา รวมทั้งขอสุดทายที่ยากที่สุด คืออุเบกขา  

พอแมนั้นเห็นลูกเปนปกติ ก็รักอยากใหเปนสุขตลอดไป (เมตตา) ทําอะไรใหลูกเปนสุขได ก็เปน
สุขดวย  

ทีนี้พอเห็นลูกเปนทุกข เจ็บไข  ปวย พอแมก็อยากทําใหลูกหายทุกข  (กรุณา)   พอไปชวยทําให
ลูกหายทุกขได ลูกเปนสุข พอแมก็เปนสุขดวย    

ทีนี้ลูกเปนสุขยิ่งขึ้น หรือประสบความสําเร็จ ทําอะไรไดผลดี กาวหนาในการงานการศึกษา พอ
แมก็พลอยดีใจดวย (มุทิตา) ยิ่งปลื้มใจ มีความสุข  

นี่แหละ เมตตา กรุณา มุทิตา พอแมไดหมด ทั้งหมดนี้เปนคุณธรรมพื้นฐานในความสัมพันธ
ระหวางมนุษย ทีนี้เราก็ขยายจากพอแมไปที่ครูอาจารยตอลูกศิษย ตอมาก็ลูกตอพอแม ลูกศิษยตอครู
อาจารย ตอมาเพื่อนตอเพื่อน ตอมาคนที่จิตใจกวางใหญไพศาลเปนพระพรหม ก็คือขยายจิตใจอยางนี้
ไปยังหมูมนุษยทั้งหมด จนถึงมวลสัตวโลก คือสามารถมีจิตอยากเห็นเพื่อนมนุษยทุกคนมีความสุข ถา
ทําไดถึงขั้นนี้ ตัวเองก็จะสุขมากขึ้น เรียกวาขยายมิติแหงความสุข เพราะคนยิ่งขยายคุณธรรมนี้กวาง
ออกไปเทาไร ก็ยิ่งมีขอบเขตที่จะมีความสุขไดมากเทานั้น  

แตกอนนี้มีความสุขอยางเดียว จากการสนองความตองการเสพบริโภค ตอมามีความสุขจากการ
สนองความตองการรู ตอมามีความสุขจากการสนองความตองการทําใหดี แลวตอนนี้ก็มีความสุขจาก
การทําใหคนอื่นเปนสุข อันนี้แสดงวามนุษยเรามีความสุขไดมากมาย ถามองในแงนี้ การศึกษาก็เรียกวา
เปนการพัฒนาความสุข     

เมื่อพูดในความหมายหนึ่ง ถาถามวาการศึกษาคืออะไร ก็บอกไดวา การศึกษาคือการพัฒนา
ความสุข หรือจะเรียกวาการพัฒนาศักยภาพในการที่จะมีความสุขก็ได เพราะวาคนที่มีการศึกษาดีตาม
หลักการที่วามานี้ ยอมมีศักยภาพสูงในการที่จะมีความสุข แลวก็ไมใชเปนนักหาความสุข แตเปนคนที่
สามารถสรางความสุข  

คนที่มีแตความสุขประเภทแรก ซ่ึงเปนความสุขจากการสนองความตองการเสพความรูสึกนั้น 
เขาสรางความสุขไมได เขาจึงตองเปนนักหาความสุข ตองหาความสุขแลวก็แยงความสุขกันดวย 
เพราะฉะนั้นก็จึงตองกอความทุกขแกคนอื่น ตัวเองจะสุขได ก็ตองทําหรือตองปลอยใหคนอื่นทุกข ฉัน
จะได คนอื่นตองอด ฝายหนึ่งสุข อีกฝายหนึ่งทุกข เปนความสุขแบบแยงกัน  

ทีนี้พอพัฒนาความสุขขึ้นไป ตอนนี้ก็กลายเปนวาเขาเปนนักสรางความสุข ตัวเองก็สุข และทาํคน
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อ่ืนใหสุขดวย เปนสุขรวมกัน ไมใชสุขแบบแยงกัน นี่แหละ การศึกษานี้พัฒนาทุกอยางรวมทั้งพัฒนา
ความสุข เร่ิมดวยพัฒนาความตองการกอน ขอย้ําวา มนุษยมักจะมองขามจุดนี้ไป โดยไมรูวาความ
ตองการนั้นพัฒนาได ความตองการนี้พัฒนาได และจากการพัฒนาความตองการนี้ ก็จะทําใหอะไรตอ
อะไรเปลี่ยนไปหมด เร่ิมตั้งแตความสุขเปนตนไป  

ก็เปนอันวาเราพัฒนาความสุขได แลวความสุขก็ขยายขอบเขตออกไป ความสุขจากฉันทะ 
นอกจากที่ตองการทําใหส่ิงทั้งหลายดีงาม สมบูรณ หมดจด สะอาด เรียบรอยเปนระเบียบแลว ยังมีอยาง
อ่ืนอีก เชนเราไปเห็นธรรมชาติ เราก็มีความสุขกับธรรมชาติ เปนตน ตางจากคนพวกที่เอาแตเสพ ซ่ึง
บางทีอยูกับธรรมชาติไมได ไมมีความสุข แลวยังแถมทําลายธรรมชาติเสียอีกดวย  

รวมแลว ชองทางที่จะไดความสุขนั้นมีเยอะ ยิ่งกวานั้น คนที่พัฒนาตนเองและมีความสุขที่
พัฒนาขึ้นมาแลวนี้ ตอมาความสุขของเขาจะขึ้นตอส่ิงเสพนอยเหลือเกิน นอกจากมีความสุขไดหลาย
ชองทาง ทั้งความสุขจากธรรมชาติ  ความสุขจากการสืบคนความรู ความสุขจากการทํางานสรางสรรค 
ความสุขจากการอยูดีกับเพื่อนมนุษยดวยการทําใหเขาเปนสุขและรวมกันสุขแลว ความสุขก็พัฒนา
ตอไปอีก   เฉพาะอยางยิ่งจะพัฒนาความสุขขางในที่ประณีตลึกซึ้งและเปนอิสระขึ้นเรื่อยๆ  

ขอที่ควรสังเกตในที่นี้ก็คือ ที่บอกเมื่อกี้วา ความสุขแบบหนึ่งตองหา แลวก็แยงกัน แตความสขุอกี
แบบหนึ่งไมตองหา แตสรางขึ้นไดเอง แลวก็รวมกันนั้น  นอกจากที่วานี้แลวยังมีลักษณะอีกอยางหนึ่ง  
นั่นคือ ความสุขประเภทที่หนึ่ง เปนความสุขที่พึ่งพา หมายความวาขึ้นตอส่ิงภายนอก หรือข้ึนตอส่ิงเสพ  
ถาไมมีส่ิงเสพบริโภค เราก็สุขไมได แถมเปนทุกขซะดวย   สําหรับหลายคนถาขาดมันแลว เปนทุกข
ทันทีเลย ถาไมมีทีวีดู ไมมีของอรอยที่พรอมจะกินอยูตลอดเวลาละก็เขาจะแยเลย  จะเปนทุกข แทบจะ
อยูไมได เขาขึ้นตอมัน  ความสุขของเขาขึ้นตอมัน    อยางนี้เรียกวาความสุขพึ่งพา ไมเปนอิสระ มนุษย
นึกวาตัวเองเกง หาความสุขไดมาก ที่จริงกลายเปนสรางความเปนทาสใหแกตนเอง คือตัวเองตองขึ้นตอ
ส่ิงอื่น ตองพึ่งพามันมากขึ้นโดยเฉพาะในแงความสุข  ในเมื่อมนุษยเกิดมาตองการมีความสุข แตเสร็จ
แลวความสุขไปอยูที่อ่ืน ไมมีที่ตัว ตองไปเที่ยวหาพึ่งพาสิ่งภายนอก ก็จบนะสิ อิสรภาพไมมีเลย  

สวนคนที่พัฒนาเปน ก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาในตัวเอง เมื่อความสามารถที่จะ
มีความสุขมีมากขึ้น ก็สุขงายขึ้น จนกระทั่งวาถึงจะมีส่ิงเสพบริโภคไมมาก ก็เปนสุขได และเมื่อมี
ความสุขไดงายแลว ก็เอาเวลาที่ไมตองหาความสุข ไปใชในการพัฒนาชีวิตเชนพัฒนาปญญา หรือไป
ชวยทําใหคนอื่นเปนสุข หรือทําการสรางสรรคตางๆ แตคนที่ไมพัฒนาตัวเอง เมื่อความสุขขึ้นตอส่ิงเสพ
บริโภค นอกจากตองพึ่งพาและตองเที่ยวหามันแลว ก็ตองหาเพิ่มมากขึ้นดวย ตอนแรกมีแคนี้ก็สุข ตอมา
ก็ชินชา แคนั้นไมพอ ตองเติม บางทีหนักกวานั้นก็เบื่อ พอเบ่ือหนายแลว ส่ิงที่เคยใหความสุข ก็
กลายเปนทุกข หรือตองจําใจทน อยากจะจากจะหนีไปเสีย แตถาหนีไมได จะทําอยางไร ก็ทุกขหนักเลย
ใชไหม ทีนี้กลายเปนทุกขในการที่วาทําอยางไรจะพนไปจากเจาตัวนี้เสียที เขาที่ลําบากมาก สวนคนที่มี
การศึกษาพัฒนาถูกตอง นอกจากมีความสุขที่เปนอิสระ ไมขึ้นตอส่ิงภายนอกแลว  เขาก็มีความสามารถ
ที่จะมีความสุขมากขึ้นๆ เปนสุขไดงายขึ้นๆ แลวก็รูจักมีความสุขจากการทําใหคนอื่นเปนสุขดวย 



 20

เพราะฉะนั้น เขาก็อยูกับอะไรๆ อยูกับใครๆ ก็สุขไดยืนยาว เบื่อหนายไดยาก แถมความสุขก็มีก็มาได
หลายทาง จนในที่สุดกลายเปนสุขตลอดทุกเวลา 

เพราะฉะนั้น เร่ืองหนาที่ของการศึกษาในการพัฒนาคนนั้น จะตองพิจารณาแยกแยะใหดี อยาง
นอยในแงความสุข การศึกษาจะพัฒนาคน ๒ ดาน คือ   

๑.  พัฒนาความสามารถที่จะหาส่ิงเสพมาบําเรอความสุข  
๒. พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข (หรือจะสรางความสุข)  
อยางนอยการศึกษาตองทําใหสมดุลทั้งสองดาน ถาการศึกษาเนนแตเร่ืองของการอาชีพ  ก็จะได

แตแงแรก คือพัฒนาความสามารถที่จะแสวงหาสิ่งเสพบริโภคมาบําเรอความสุข ทีนี้ถาคนพัฒนาดาน
เดียว โดยไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ความสามารถที่จะมีความสุขก็จะคอยๆ ลดนอยลง 
กลายเปนคนที่ทุกขไดงายแตสุขไดยากอยางที่วามาแลว และเกิดความเคยชินและชินชา ที่ทําใหตองเพิ่ม
ดีกรีและปริมาณของสิ่งเสพบริโภคอยางไมรูจบ  

การศึกษาตองใหคนพัฒนา เหนือกวาโลกาภิวัตนและไอที 
ขอใหดูคนสมัยนี้วาเปนอยางไร เปนคนที่ทุกขงายและสุขไดยากขึ้นใชหรือเปลา ถาเปนอยางนั้น 

จะเปนการพัฒนาถูกตองไดไหม จะเปนการศึกษาที่ถูกตองไดไหม   ถามนุษยกลายเปนคนที่ทุกขไดงาย
สุขไดยาก เขาก็ยิ่งตองแยงชิงกันมาก คนก็ยิ่งวุนวาย โลกก็ยิ่งปนปวน และธรรมชาติแวดลอมก็ยิ่งถูก
เบียดเบียนทําลายมากขึ้น เสพบริโภคเทาไรก็ไมพอ  

โลกาภิวัตนตอนนี้ที่เปนปญหาหนักก็เร่ืองนี้แหละ ไอทีกลายเปนแหลงหรือชองทางหลั่งไหล
ของขาวสารขอมูลประเภทกระตุนเราความรูสึกปลุกปนคนใหมัวเมาหรือจดจออยูกับความตองการเสพ
บริโภค พาคนใหเอาความสุขไปขึ้นตอการเสพบริโภคบํารุงบําเรอมากขึ้น ทําใหคนหมดอิสรภาพ ตอง
พึ่งพามากขึ้น และเมื่อคนพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากขึ้น ก็แยงชิงเบียดเบียนกันมากขึ้น แลวก็เปนเหยื่อ
หรือเปนทาสในทางเศรษฐกิจมากขึ้น จนกระทั่งในระดับการเมืองระหวางประเทศ นักเสพนักบริโภค
ในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ก็จะพาใหบานเมืองของตนกลายเปนเมืองขึ้นแบบใหม ที่เรียกวาอาณา
นิคมทางเศรษฐกิจ เอาละ จะไปกันใหญ แคนี้ก็แยแลว นี่ก็เปนตัวอยาง   

ลงทาย ชะตาชีวิตของนักเสพบริโภคที่พัฒนาผิดทางพวกนี้จะเปนอยางไร เมื่อเขาพัฒนาแต
ความสามารถหาสิ่งเสพบําเรอความสุข  พัฒนาไปๆ ก็มีความเกงกลาสามารถมาก หาสิ่งเสพบริโภคได
มากมายจนกระทั่งเหลือลน แตหาไดเทาไรก็ไมพอ จากขางนอกเสพเขาไปๆ แตขางในตัวเองกลายเปน
คนที่ทุกขไดงาย-สุขไดยาก ไปๆ มาๆ ตัวเองหมดความสามารถที่จะมีความสุข  ถึงจะมีส่ิงเสพบริโภค
มากเทาไรก็ไมมีความสุข เพราะหมดความสามารถที่จะมีความสุขเสียแลว และความสุขอยางอื่นก็ไม
รูจัก เพราะไมเคยไดพัฒนาไว เลยตองทุกขหนัก 

ทีนี้คนที่พัฒนาถูกทาง เมื่อพัฒนามีความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้น  และสุขไดงายขึ้น 
ความสุขของเขาก็พึ่งพาส่ิงเสพบริโภคนอยลง ตอมาเขาอยูไดงาย มีส่ิงเสพบริโภคไมตองมาก ก็มี
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ความสุข และเปนอิสระมากขึ้น จะไปไหนก็ไปไดงาย เหมือนอยางคติของพระที่วาเหมือนกับนกนอย มี
แตปกสองปก อยากไปไหนก็บินไป ตรงขามกับคนที่มีความสุขขึ้นตอส่ิงเสพบริโภค ถาไมมีที่พักที่
นอนอยางดี ก็ไปไมได ส่ิงเสพบริโภคเต็มบานไปหมด จะไปไหนก็เอาไปไมไหว ตองไปเชาโฮเต็ลราคา
แพงคืนละหมื่นคืนละแสน   ตองสิ้นเปลืองและวุนวายไปหมด แลวก็ติดขัด ไปไมไดทั่ว อิสรภาพก็ไมมี
ทั้งภายนอกและภายใน ภายในก็ตองพึ่งพา ภายนอกก็ไปไดในขีดจํากัด ไมเสรีแทจริง แมแตคําวา
เสรีภาพก็มีความหมายจํากัดคับแคบไปหมด กลายเปนการทําไดตามชอบใจ เปนความหมายแบบเห็น
แกตัวไปเลย จนกระทั่งประชาธิปไตยก็ถูกบั่นทอนความหมาย  หมดทั้งนั้น เร่ืองนี้ ก็คือจากการพัฒนา
มนุษยนี้แหละ  โยงไปไดทุกอยาง เปนเรื่องของระบบความสัมพันธ  

เปนอันวา มนุษยยุคปจจุบันนี้ พัฒนาเทคโนโลยีไดมากมายจริง แตเพราะในทางการศึกษาเขา
ไมไดใสใจพัฒนาตั้งแตจุดเริ่มที่อินทรีย อารยธรรมก็เลยเสียกระบวนหมด อารยธรรมยิ่งกาวหนา คนยิ่ง
หมดอิสรภาพ กลายเปนทาสของสิ่งที่ตนสรางขึ้นและสะสมมา บอกวาจะชนะธรรมชาติ แตยิ่ง
กลายเปนทาสของสิ่งแวดลอม ความสุขก็พึ่งพา ไดแตหาสิ่งเสพบริโภค มีความสามารถหาเครื่องบําเรอ
ความสุขมากมาย แตหมดความสามารถที่จะมีความสุข กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย แตสุขไดยาก  

คนที่มีความสุขแบบพึ่งพาหมดอิสรภาพนั้น ความสุขขึ้นตอส่ิงเสพจนอาจจะถึงกับตองบอกวา 
"อันนี้ฉันตองมี ถาฉันไมมีมัน ฉันตายแน" อยางนี้ก็แย เราตองพัฒนาในทางตรงขาม คือตองใหเปนคน
ที่สุขไดงาย ทุกขไดยาก และมีอิสรภาพมากขึ้น สามารถมีทาทีตอส่ิงเสพทั้งหลายแบบที่พูดไดวา ออ… 
"อันนี้มีก็ดี แตไมมีก็ได"  คือ ไมมีมัน ฉันก็อยูได ขอใหพูดไดอยางนี้กอน ก็แสดงวายังพอมีอิสรภาพอยู 
ทีนี้ตอไป เมื่อเราเปนสุขไดงายขึ้นๆ ก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่เกินจําเปนมากขึ้น เราจะพอใจในอิสรภาพจน
ทําใหพูดวา "อันนี้ มีก็ได แตไมมีก็ดี" มีก็ได ฉันไมไดวาอะไร แตไมมีก็ดี ถาไมมี ฉันก็ยิ่งสบายขึ้นไป
อีก เพราะอยางนี้คนที่พัฒนาแลวจึงเปนคนที่มีอิสรภาพ เอาละ นี่ก็เปนคติที่พูดใหงายในภาษาชาวบาน
วาเรายังพอมีอิสรภาพหรือไม  

ตามที่พูดมาในตอนนี้ สรุปไดวา เมื่อมีการศึกษาตามความหมายที่แทจริงนั้น คนก็จะพัฒนา
ความสุขของเขาขึ้นไปเรื่อยๆ จากตอนแรกที่มีความสุขแบบเห็นแกตัวและพึ่งพา ตอมาก็มีความสุขที่
เปนอิสระมากขึ้นๆ มีความสุขที่ไมตองหาแตสรางเองได มีความสุขที่ไมเกิดพิษภัยเปนโทษแกตนเอง มี
ความสุขที่เอื้อตอชีวิตของตน มีความสุขที่เอื้อตอสังคม มีความสุขที่เอื้อตอส่ิงแวดลอม จนกระทั่งมี
ความสุขที่เปนคุณสมบัติประจําตัวในตนเอง ซ่ึงไมตองอาศัยการสนองความตองการใดๆ ที่เปน
ความสุขอันเปนอิสระโดยสมบูรณ   
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๒. ชีวิต-สังคม-ธรรมชาต ิ

การศึกษา คือการพัฒนาระบบสัมพันธแหงชีวิต  
เทาที่พูดมานี้ ก็เปนเรื่องของการพัฒนามนุษยในแงตางๆ ซ่ึงไดพูดมาถึงการพัฒนาความสุข แตยงั

ไมไดพูดไปถึงระบบของชีวิตทั้งหมด เชนยังจะตองพูดตอไปวา แมแตในความสัมพันธระหวางชีวิต
ของเรากับสิ่งแวดลอม ที่เราอาศัยอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และกาย วาจา ใจ ทวารหรอืประตู
สองชุดเหลานี้เปนทางติดตอส่ือสารนั้น เมื่อมองลึกลงไป การที่เรามีความสัมพันธตางๆ นี้ ก็เพื่อสนอง
ความตองการอะไรที่อยูขางใน แลวแตวาเราพอใจชอบใจอยางไรแลวสรางขึ้นไวเปนความตองการแบบ
ไหน แลวเราก็สัมพันธกับสิ่งภายนอกเพื่อสนองความตองการอันนั้นแบบนั้น เพื่อใหเรามีความสุข หรือ
เพื่อหลีกหนีความทุกข เปนตน   

ทีนี้ ตัวทํางานหรือองคประกอบที่จะมานํามาพาเราไปในการที่จะรับรู ดู ฟง ฯลฯ ตลอดจน
เคลื่อนไหว พูดจา ทําการอะไรอยางไร เพื่อสนองความตองการนั้น ก็ออกมาจากจิตใจ ไดแก เจตนา 
หรือเจตจํานง ตัวนี้แหละสําคัญ  

เปนอันวา ความสัมพันธของเรากับโลกภายนอกนี้ มีตัวคุมตัวกํากับตัวชักพานําขบวนอยู
เบื้องหลัง คือเจตนานี้เอง แตเจตนานั้นก็มุงหนาที่จะสนองความตองการนี้แหละ แลวแตวาจะเปนฉันทะ
หรือเปนตัณหา ถาเราไดพัฒนาความตองการใหมีฉันทะขึ้นแลว เราก็มีเจตนาในทางที่จะพัฒนาชีวิต ก็
จะมุงเพื่อสนองความตองการรู ตองการศึกษา ตองการสรางสรรค แตถาเราไมไดพัฒนาความตองการ
นั้น เรามีแตความตองการสนองความรูสึกในการเสพ เจตนาของเราก็จะมุงใชตาเพื่อจะหาเสพสิ่งที่ชอบ
ใจ หนีส่ิงที่ไมชอบใจ เรียกวาหาความสุขจากการเสพ เจตนาที่อยูขางในนี้จึงเปนตัวสําคัญ เพราะฉะนั้น
จะดูแคพฤติกรรมและการใชอินทรียภายนอก เชน ตา หู จมูก เทานั้นไมพอ  ตองดูลึกเขาไปใหถึงเจตนา 
ที่เปนตัวเชื่อมภาวะขางในจิตใจมาสูการสัมพันธกับโลกภายนอก  

เบื้องหลังเจตนานี้ก็มีคุณสมบัติตางๆ ที่ปรุงแตงเจตนานั้นมา เชน แรงจูงใจ ซ่ึงอาจจะเปนแรงจูงใจ
โลภ เห็นแกตัว อยากได แรงจูงใจที่จะทําลาย เกลียดชัง หรือแรงจูงใจในทางปญญา คุณสมบัติที่ปรุงแตง
เหลานี้ มีทั้งที่เปนคุณธรรมหรือเปนกุศล และที่เปนฝายความชั่ว ฝายบาปอกุศล คือรวมแลวก็มี ๒ พวก
นี้แหละ แตถาจะดูรายตัวก็เยอะแยะไปหมด มีทั้งดานสมรรถภาพ ที่ตรงขามกับความออนแอ เชน ความ
เพียรพยายาม ความขยัน ความอดทน ความหนักแนน ความรูจักยั้งคิด ความควบคุมตนเองได ความมี
สมาธิ มีจิตตั้งมั่น มีทั้งดานความสุข-ความทุกข เชน ความเอิบอิ่มใจ ความราเริง สดใส เบิกบาน หรือ
ความขุนมัว ความเศราหมอง ความวาเหว ความหงอยเหงา เปนตน ดานนี้ทั้งหมดรวมอยูในคําวา "จิตใจ"  

แดนของจิตใจที่อยูขางในนี้แหละเปนตัวสําคัญ เพราะอยูเบื้องหลังการติดตอสัมพันธกับโลก
ภายนอกทั้งหมด การสัมพันธกับโลกภายนอกทางทวารสองชุดนี้ก็เพื่อสนองความตองการของจิตใจ
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ขางใน หรือเปนชองทางใหเจาจิตใจขางในนี้ออกมาเกี่ยวของสัมพันธกับโลก ฝายจิตใจขางในตองการ
อะไรอยางไร ก็ตองอาศัยระบบสัมพันธขางนอกชวยสนองให และระบบสัมพันธขางนอกนี้จะทํางาน
ไดและจะทําอะไรอยางไรก็ตองอาศัยฝายจิตใจขางในเปนตัวช้ีตัวนํา ตกลงวาอาศัยซ่ึงกันและกัน  

เปนอันวาชีวิตนี้มีสองแดนขาดไมได คือ แดนความสัมพันธกับโลกภายนอก ทั้งฝายกายภาพและ
ฝายสังคม ดวยทวารสองชุด และแดนของจิตใจขางใน ที่มีคุณสมบัติตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องของคุณธรรม
ความดี หรือที่ตรงขามคือความชั่ว เร่ืองของสมรรถภาพ และเรื่องของความสุข-ความทุกข แตระบบของ
ชีวิตก็ยังไมหมดแคสองแดนนี้ 

อีกแดนหนึ่งที่มนุษยจะขาดไปไมไดเลย คือ ความรู ทั้งแดนความสัมพันธกับโลกภายนอก และ
แดนของจิตใจภายใน ตองอาศัยความรูทั้งนั้น จิตใจตองการไดแคไหน ก็ตองการไดแคที่มันรู สวนที่มัน
ไมรู ก็ไมเขามาในความตองการ ถามันรูอีก มันก็ขยาย     ความตองการออกไปไดอีก และในแดนของ
อินทรียหรือทวารก็เหมือนกัน จะขยับเขยื้อนใชมันทํางานอะไรไดแคไหน ก็ทําไดในขอบเขตความรู
ของมันเหมือนกัน ถาไมรู ก็ทําไมได  ถาความรูขยายกวางออกไป มันก็จะขยายขอบเขตแหงแดนของ
จิตใจและแดนของพฤติกรรม การสื่อสารสัมพันธกับโลกภายนอกใหกวาง และลึกละเอียดซับซอน
ออกไป แลวก็   ไดผลยิ่งขึ้นดวย เชน ในดานพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจา เราจะทําอะไรสักอยางหนึ่ง 
ถาเราไมมีความรู หรือรูนอย เราก็ทําไมคอยไดผล แตถาเรามีความรู ยิ่งรูละเอียดลึกซึ้ง เราก็ทําไดผล
ยิ่งขึ้น  ฉะนั้นแดนที่สามที่ตองมี ก็คือความรู  

ความรูนี้ หนึ่ง มันสาดแสงหรือสองสวาง ทําใหหายมืดมัว มองเห็นอะไรๆ สอง มันบอกชองทาง
ให พอมีความรูปบ ก็หายติดตัน มองเห็นชองทางขึ้นมาทันที สาม มันชี้นํา พอมีความรูขึ้นมา ก็เห็น
ชองทาง แตบางทีเห็นหลายทาง ไมแนใจวาจะเอาทางไหน พอรูจะแจงขึ้นไปอีก ก็ทําใหตกลงหรือ
ตัดสินใจไดวาจะไปทางไหน ส่ี มันขยายขอบเขตให ทําใหทั้งแดนพฤติกรรมการสื่อสัมพันธ และแดน
จิตใจ ขยายกวางขวางออกไป  แตขอสําคัญก็คือความรูนั้นเปนตัวปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ ถาไมมี
ความรู มนุษยจะติดขัดอัดอั้นตกอยูในภาวะกดดันจํากัดบีบคั้นทันที เพียงแคไมรูวาอะไรเปนอะไร ส่ิงนี้
มีโทษ  หรือมีประโยชน ไมรูจะปฏิบัติตอมันอยางไร แคนี้ก็อึดอัด ขัดของ บีบคั้นแลว นี่แหละทาน
เรียกวา "ทุกข" เชนเราไปไหน พอไปถึงแลวไมเจอใคร ตัวเองก็ไมรูจักสถานที่ที่นั้น วาตรงไหนเปน
อยางไร มีภัยอันตรายหรือไม อยูที่จุดไหน จะไปตรงไหนดี แคนี้ก็อึดอัดแลว ขัดของ หมดอิสรภาพ แต
พอรูวาอะไรเปนอะไร ที่นี่คืออะไร     จะเดินเขาออกไปทางไหน อะไรอยูที่ไหน มีใครอยูบาง เขาเปน
อยางไร มีภัยอันตรายหรือไม จะตองปฏิบัติตัวอยางไร ตอนนี้ก็โลงเลย อิสรภาพเกิดขึ้นทันที 
เพราะฉะนั้นจึงวาความรูนี้เปนตัวปลดปลอย เปนตัวทําใหเปนอิสระ จึงสําคัญมาก ความรูนี้ทานเรียกวา
ปญญา  

ปญญานี้สําคัญยิ่งนัก เปนแดนที่สามของชีวิต ที่จะขาดไมได การที่เรามีอินทรียแลวบอกวาให
รูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพื่อศึกษาเรียนรูดวย ก็เพื่อใหปญญานี่แหละพัฒนาขึ้นมา แสดงวาปญญา
นี้ก็ตองอาศัยดานที่หนึ่ง คือ แดนความสัมพันธกับโลกภายนอกดวย แลวก็ตองอาศัยแดนจิตใจอีก
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เชนกัน เชนวา มีความใฝรู แลวก็มีความขยันอดทน เขมแข็ง ที่จะหาความรู  ไมระยอทอถอย จึงจะได
ความรูจริง เสร็จแลวปญญาความรูนี้ก็มาชวยทั้งแดนที่หนึ่งและแดนที่สองใหสามารถทําการตางๆ ได 
ขยายขอบเขตออกไป และปลดปลอยใหเปนอิสระ  

ทั้งสามอยาง คือ การใชอินทรียและพฤติกรรมสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก ภาวะความ
เปนไปของจิตใจภายใน และปญญาความรูเขาใจที่หยั่งเห็นไปทั่วตลอด เหลานี้เปนสามแดนแหงระบบ
ชีวิตของเราที่ดําเนินไปดวยกันอยูตลอดเวลา ขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได และแยกจากกันไมได (จับ
แยกออกมาดูทีละอยางเพื่อใหรูจักมันชัดขึ้นเทานั้น) มันทํางานประสานและเปนปจจัยแกกันและกัน  

ตกลงรวมแลวก็ไดสามแดนแหงชีวิตของเรา คือ แดนที่หนึ่ง การติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก 
แดนที่สอง ภายในจิตใจ แดนที่สาม ปญญาความรู พอไดปญญาก็จะสงผานขึ้นไปถึงอีกอยางหนึ่ง คือ   
อิสรภาพ  

ไดพูดมาถึงการพัฒนาความสุข จะเห็นวา ความสุขที่แทตองเปนอิสระ คือไมขึ้นไมพึ่งพาไมเปน
ทาสของสิ่งอื่น ความสุขจากการเสพตองพึ่งพาขึ้นตอส่ิงภายนอก จึงยังไมใชความสุขแท และมีผล
ตอเนื่องวา เมื่อสุขที่แทเปนอิสระ ตัวคนเองก็เปนอิสระ เขาจึงไมมีปญหากับตนเองในการที่จะดิ้นรน
กระวนกระวายบีบคั้นจากความขาดความโหยหิวและการที่จะตองหาเปนตน เขาก็ไมมีเหตุอะไรที่จะให
ตองไปเบียดเบียนใครเพื่อตนเอง แตกลับจะทําใหคิดใหทําเพื่อผูอ่ืนไดงาย นอกจากตัวเองมีอิสรภาพ
แลว ก็ชวยใหสังคมมีอิสรภาพมากขึ้นดวย นี้ก็คือการที่ปญญามาชวยใหคนพัฒนาพนจากการครอบงํา
ของความตองการในขั้นตัณหา ขึ้นไปสูความตองการในขั้นฉันทะ แลวก็มีอิสรภาพโดยมีความสุขที่เปน
อิสระ พนจากการพึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพขางนอก เปนอันวาปญญาไดสงตอข้ึนไปสูขอที่ส่ี คืออิสรภาพ ที่
ทานเรียกวา วิมุตติ  

อยางไรก็ตาม อิสรภาพยังไมจบแคนั้น ขอใหสังเกตวา อิสรภาพในขั้นที่วาเมื่อกี้ ยังเปนสัมพัทธ 
คือแมจะมีสุขที่ไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพ พนตัณหาขึ้นมา แตก็ยังตองอาศัยการสนองความตองการที่
เรียกวาฉันทะ ถึงจะดียิ่งแลว ไมมีอะไรเสียหาย แตก็ยังไมเปนอิสรภาพสมบูรณ มนุษยจึงมีการพัฒนา
ตอไปอีก ซ่ึงเปนการพัฒนาระดับปญญาแทๆ จนกระทั่งปญญาถึงธรรมทั่วแท จึงถึงขั้นที่เรียกวาทุกขไม
มีที่ตั้ง และจึงมีความสุขเปนคุณสมบัติประจําตัวตลอดเวลา ไมตองอาศัยการสนองความตองการอะไร
อีกตอไป เปนวิมุตติ คืออิสรภาพที่แทและสมบูรณ  

เร่ืองวิมุตติคืออิสรภาพนี้เปนขั้นจุดหมายของชีวิตแลว คือผลจากการพัฒนาชีวิต สวนตัวชีวิตเอง
ก็มีสามแดน คือ แดนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แดนจิตใจ และแดนปญญา อยางที่วามาแลว หนาที่ของ
มนุษยก็คือ ดําเนินชีวิตของตนใหสามแดนนั้นมาสัมพันธเปนปจจัยเกื้อหนุนกัน ในกระบวนการฝกหัด
พัฒนามนุษย เร่ิมตั้งแตแดนแรกก็เนนการใชอินทรียเพื่อรู ในการกินเสพก็ใชปญญาที่รูคุณคาแท แลวก็
เกิดความพอใจภูมิใจสุขใจที่ตนรูถูกทําถูกและไดประโยชนที่แท แคนี้สามแดนก็สัมพันธเกื้อหนุนกัน
แลว หรือจะเอาปญญาความรูมาชวยปลดปลอยจิตใจก็ได เชน เรามีความรูเขาใจเพื่อนมนุษย รูจักสุข-
ทุกขของเขา    ก็ทําใหเกิดความเห็นใจเขามากขึ้น แมแตจะเห็นอะไรไมดีไมถูกใจ ก็สงสารเขาได ถา
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มิฉะนั้นเราก็จะมีแตความรูสึก     พอเห็นหนาตาทาทางอะไรไมถูกใจเรา ก็ไมพอใจก็โกรธก็เกลียด ก็ชัง
ก็ทุกข   นี่คือปญญาไมมา ก็จึงทําใหเกิดปญหา   แตถาปญญามา ก็เปลี่ยนจิตใจ แกไขปญหา และตัวเอง
ก็โลงเบาพนความอึดอัดบีบคั้นเปนอิสระดวย  

มนุษยจะพัฒนาไปอยางนี้ ดวยการเชื่อมโยงใหชีวิตสามแดนนี้มาเปนปจจัยเสริมซึ่งกันและกัน
เกื้อหนุนกันไป โดยมีปญญาเปนตัวชูโรง นําสูวิมุตติ หลุดพนจากทุกข หลุดพนจากความบีบคั้น  หลุด
พนจากปญหา มีอิสรภาพอยางแทจริง 

การพัฒนามนุษย คือจุดตัดสินอนาคตของโลก กระทั่งจักรวาล 
เปนอันวา มนุษยมีชีวิตเปนอยู ทุกคนก็ดําเนินชีวิตไป ถาเปนคนที่รูจักศึกษาก็พัฒนาชีวิตนั้นไป

ดวย ชีวิตก็พัฒนาเกื้อหนุนกันไปทั้งสามแดน แดนที่หนึ่ง การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
เรียกวา "ศีล" แดนที่สอง การพัฒนาคุณสมบัติภายในจิตใจ เรียกวาจิต แตในฝายจิตใจนั้น มีคุณสมบัติ
ตัวสําคัญ ซ่ึงคลายๆ เปนที่รวม หรือเปนที่ตั้งของคุณสมบัติอ่ืนๆ ถาคุณสมบัติอ่ืนไมไดอาศัยคุณสมบัติ
ตัวนี้แลว ก็พัฒนาไดยาก   ก็เลยเอาชื่อของคุณสมบัติตัวนี้มาเรียกเปนชื่อของแดนจิตใจทั้งชุด คุณสมบัติ
ตัวนี้คือ สมาธิ ที่จริงสมาธิเปนเพียงคุณสมบัติตัวหนึ่งในจิตนั้นเทานั้นเอง แตเอามาใชตั้งชื่อในระบบ
ตัวแทน หมายความวา เอาช่ือหัวหนาหรือช่ือตัวแทนมาตั้งเปนชื่อของทั้งแดนวา "สมาธิ" เวลาเรียกชื่อ
เต็มเปนทางการทานไมเรียกวาสมาธิ แตทานเรียกวา  อธิจิตตสิกขา (ตอจากอธิศีลสิกขา และตามดวยอธิ
ปญญาสิกขา)  จากนั้น แดนที่สาม ความรูเรียกวา "ปญญา" เรียกทั้งชุดวา ศีล สมาธิ ปญญา จึงเปน
ไตรสิกขา คือสิกขา ๓ 

ทําไมจึงวาสมาธิเปนศูนยกลางหรือแกนกลาง เพราะสมาธิเปนภาวะอยูตัวของจิต ถาจิตใจไมอยู
ตัว เชน พลุงพลาน ฟุงซาน กระวนกระวาย เดือดรอน ไมมีความสุข อะไรอยางนี้ มันก็ทํางานยาก ที่วา
อยูตัวก็เพราะอะไรกวนมันไมได สมาธิก็คือภาวะที่จิตไมมีอะไรรบกวนได มันตองการจะทําอะไร 
ตองการอยูกับอะไร ตองการจะคิดอะไร ก็คิดก็ทําก็อยูกับเรื่องนั้น มันไมตองการอะไร มันก็ไมเอาเรื่อง
นั้น หรือพูดใหส้ันวา สมาธิคือภาวะที่จิตอยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ สมาธิคืออยางนี้ จิตที่ทํา
อยางนี้ไดเรียกวาเปนสมาธิ เชนอยางที่พระพุทธเจา    ตรัสถึงจิตที่ฝกจนเปนสมาธิช้ันสูงแลววา มหา
บุรุษตองการคิดเรื่องใดก็คิดเรื่องนั้น ไมตองการคิดเรื่องใดก็ไมคิดเรื่องนั้น  

อยางเรื่องราวในทางบานเมือง ก็เลากันมาวา นโปเลียนที่มีช่ือเสียงรูจักกันแทบทุกคนวาเปน
นักรบที่เกงกาจมากนั้น เวลาอยูในสนามรบ เขาจะรบกัน รถวิ่ง มาวิ่ง ปนใหญจะยิง เสียงโครมคราม
โกลาหลอยางไร ถาตองการหลับเมื่อไร ก็หลับไดเมื่อนั้น และเมื่อตองการคิดวางแผนรบหรือคิดการ
อะไรก็ทําไดทั้งนั้น คําเลาบอกวานโปเลียนเปรียบเทียบตัวเองวา มีความคิดที่จัดแยกเรื่องไวเหมือนเปน
ล้ินชัก ตองการคิดเรื่องอะไร ก็ดึงล้ินชักอันนั้นออกมา  จัดการเรื่องนั้นเสร็จ ก็ปดล้ินชักนั้น เมื่อตองการ
คิดเรื่องอื่น ก็ดึงล้ินชักนั้นๆ ออกมา นี่ก็คลายๆ บอกวา พระเจานโปเลียนนั้นทรงมีจิตตั้งมั่น มีสมาธิดี 
ถาจิตเปนสมาธิตั้งมั่นอยูตัวของมัน อะไรๆ รบกวนไมไดแลว จะคิดจะทําเรื่องอะไร ก็คิดก็ทําเรื่องนั้นมั่น
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แนวไปเลย แลวงานจะไมไดผลไดอยางไร ทานเรียกวาจิตเปนกรรมนีย แปลวา (จิต)เหมาะกับการใชงาน  
แตถาจิตโคลงเคลงไปโคลงเคลงมา อยูตัวตั้งนิ่งแนวไมได จะคิดจะทําอะไรก็ยาก ไมเปนสุข  

และไมไดผลดี จิตของคนที่ไมมีสมาธิ ก็เหมือนกับโตะที่ไมมั่นไมนิ่ง  เดี๋ยวก็โคลงเคลงๆ อะไรๆ ที่วาง
หรือตั้งอยูบนโตะนั้น ก็กล้ิงกันวุนวายหมด ลมหายหกตกหลน ไมไดเต็มที่ อาจจะตั้งไวสิบเหลือแค
หนึ่ง หรือจะนั่งเขียนหนังสือที่โตะนั้น ก็เขียนไมได อะไรทํานองนี้    

ตกลงวา สมาธินี้สําคัญมาก ก็เลยเอามาตั้งชื่อเปนตัวแทนของแดนจิตใจวา "สมาธิ" ในฐานะที่มัน
เปนศูนยหรือที่ตั้งรวม เปนศูนยทั้งดานคุณภาพ หรือคุณธรรมความดี ทั้งดานสมรรถภาพ ทั้งดาน
สุขภาพ จะพัฒนาคุณธรรมความดี ก็ตองอาศัยมัน จะพัฒนาดานสมรรถภาพ เชน ความขยัน ความ
เขมแข็งอดทน ความเพียรพยายาม ก็ตองอาศัยมัน จะพัฒนาความสุข ความราเริงเบิกบานผองใส ก็ตอง
อาศัยมัน เพราะถาจิตไมสงบ วุนวาย พลุงพลาน มันจะเปนสุขไดอยางไรสรุปวา ชีวิตของเรามีสามแดน 
ซ่ึงเราจะตองพัฒนาไปดวยกันอยางเปนระบบ     แหงความสัมพันธ อยางที่สมัยนี้ใชคําวาองครวม เปน
องครวมท่ีมีองครวมสามอยาง องครวมก็คือชีวิตนี้  องครวมสามก็คือ  ศีล  สมาธิ และปญญา แลวก็เปน
องครวมที่เปนระบบสัมพันธดวย สัมพันธก็คือเปนปจจัยแกกันและกัน ไมใชขาดจากกัน แลวก็คืบเคลื่อน
ไป เดินหนาไปเรื่อยๆ ไมใชหยุดนิ่งอยูกับที่  

ตอนนี้เราไดองครวมแรกแลว คือชีวิตของเรา ตอจากนี้ก็มองขยายกวางออกไป มาถึงตอนที่บอกวา 
มนุษยจะตองอยูใหดีทามกลางสิ่งแวดลอม และส่ิงแวดลอมก็มีสองดาน คือ หนึ่ง ดานสิ่งแวดลอมฝาย
กายภาพ โดยเฉพาะที่เปนพื้นฐานก็คือธรรมชาติแวดลอมรอบตัวเรา และ สอง ดานสิ่งแวดลอมทางสังคม  

การที่เราจําแนกแยกแยะอะไรๆ ออกไปอยางนี้ ก็เพื่อใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายทั่วตลอดทั้งระบบ 
แลวจะไดปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อใหทุกอยางอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณ เพราะความดีงามสมบูรณของสิ่ง
ทั้งหลายนั้น ในยุคปจจุบันนี้ที่มนุษยครองความเปนใหญ ยอมขึ้นตอความรูและการกระทําที่ถูกตองของ
มนุษย และการที่มนุษยจะรูและทําไดถูกตอง ก็อยูที่การพัฒนามนุษยนั่นเอง        

แนวคิดที่ขับเคลื่อนอารยธรรมปจจุบัน 
ระบบใหญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ จะตองเชื่อมโยงใหครบ ๓ ระบบยอย คือ หนึ่งชีวิตมนุษย 

สอง สังคม สาม ส่ิงแวดลอม ถาจะใหทั้งระบบใหญดี ก็ตองใหสามระบบยอยนี้ดี ถาสามระบบยอยนี้ดี
แลว มันก็มาเกื้อหนุนกันใหดีไปดวยกัน ซ่ึงทั้งนี้ตองเริ่มที่การพัฒนามนุษย ถาเราพัฒนามนุษยถูกตอง ก็
จะเกื้อหนุนกันตอๆ ไปตลอดทั้งระบบ แตถาพัฒนาไมถูก ก็คือไมพัฒนานั่นเอง ทุกอยางจะขัดแยงกัน
หมด โดยขัดแยงตั้งแตในตัวมนุษยเองนี้เปนตนไปเลย  

ขัดแยงอยางไร? เมื่อเขาไปสัมพันธกับโลกภายนอก ความสัมพันธนั้นก็ไมไดเกื้อกูลแกจิตใจ 
และไมไดเกื้อหนุนปญญา เขาไมไดศึกษา การพัฒนาไมมีเลย เสร็จแลวมนุษยที่ดํารงชีวิตของตนไมดี 
ไมมีการพัฒนาอยางนี้ ก็เบียดเบียนทําลายสิ่งแวดลอมมากขึ้น แลวก็เบียดเบียนแยงชิงกับเพื่อนมนุษย 
ขมเหงรังแกทําลายกันมากขึ้น  
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แตพอเราพัฒนาถูกตองอยางที่วาเมื่อกี้ เชน พัฒนามนุษยใหมีความสุขในทางที่ถูก ใหมี
ความสุขที่เปนอิสระมากขึ้น ไมขึ้นตอส่ิงภายนอกเกินไป มีความสุขที่ไมตองพึ่งพาอาศัยส่ิงเสพบริโภค
มากนัก ตัวเขาเองก็อยูดีมีสุข แลวก็ไมตองแยงชิงเบียดเบียนเพื่อนมนุษย แถมกลับมีความสุขจากการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทําใหคนอื่นสุขและตัวเองก็สุข แลวก็มีฉันทะที่ทําใหมีความสุขในการทํา
ส่ิงแวดลอมใหดี ใหสะอาดงดงามสดใส เปนตน นี่คือเราสามารถพัฒนามนุษยใหมีระบบชีวิตที่ดีในตัว
ของเขาเอง ที่จะมาชวยจัดปรับความสัมพันธในระบบใหญ คือระบบความสัมพันธระหวางชีวิตมนุษย 
สังคม และสิ่งแวดลอม แทนที่จะเปนระบบที่ขัดแยงกัน ก็ใหมาเปนระบบที่กลมกลืนและเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน  

เมื่อกี้เรามองดูชีวิตของเราวามีการพัฒนาอยางเปนระบบในตัวของมันเอง ระบบแหงองครวมนี้
มีองครวม ๓ อยาง คือ ศีล-สมาธิ-ปญญา ทีนี้พอเรามองขยายออกไปก็ปรากฏวา ชีวิตของเราที่เปนองค
รวมนี้ กลายเปนองครวมยอยในระบบองครวมใหญอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงมีองครวมสําคัญ คือ ชีวิตมนุษย - 
สังคม - ธรรมชาติแวดลอม องครวมใหญนี้เราก็ตองทําใหเปนอยูเปนไปดวยดี ถาสามารถทําใหระบบ
ใหญนี้ดีแลว ก็เทากับบรรลุผลสมบูรณ  

จุดสําคัญอยูตรงนี้ คือจะเขาใจเรื่องนี้ไดชัด ตองดูภาพรวมวาพระพุทธศาสนามองโลกมอง
จักรวาลหรือมองสรรพสิ่งอยางไร จะเรียกวา model หรืออะไรก็แลวแต คือเปนแมแบบในการมอง และ
ยิ่งกวานั้น สําหรับคนยุคนี้ การที่จะมองเห็นแมแบบที่พุทธศาสนามองไดชัด ก็ตองเอาไปเทียบกันกับ
แมแบบตามแนวคิดของตะวันตก  

พระพุทธศาสนามองสภาวะความจริงของสิ่งทั้งหลายหรือธรรมชาติทั้งหมดหรือสรรพสิ่ง
ประดามี ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งชีวิตและมิใชชีวิต วาเปนระบบแหงความสัมพันธอันเดียวกัน 
(เรียกเปนคําศัพทวา "ระบบปจจยาการ" ก็ได)  

อันนี้เปนแนวคิดคนละอยางตางกันไกลกับแนวคิดของตะวันตก ดังเปนที่รูกันวา ตะวันตกมอง
มนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ เขาถือวามนุษยนี้ separate from nature อยางที่ตําราวิชาส่ิงแวดลอม
เลมหนึ่งเขียนถึงการสืบคนที่มาแหงทัศนะของมนุษย (ชาวตะวันตก) ที่เอื้อตอการทําลายสิ่งแวดลอม 
คือแนวคิดที่วา  

Where did our attitudes toward nature come from? Most historians exploring 
that question have been primarily interested in the origin of the view that humans 
are "apart from and above nature" and "here to dominate it."หนึ่ง  
ที่จริงไมจําเปนตองอางตําราไหน เพราะหนังสือฝร่ังเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมก็มักพูดกันแบบนี้

ทั้งนั้น (แตขอความที่ยกมาดูกันนี้คอนขางคลุมความไดครบดี)  
ที่วาตะวันตกมองมนุษยแยกจากธรรมชาติตางหากกันออกไปนั้น จะเห็นไดงายๆ แมแตใน

                                                                                                               
หน่ึง  Daniel D. Chiras, Environmental Science: Action for a Sustainable Future 

(Redwood City, Calif.: The Benjamin/Cummings Publishing Company, 
Inc., 1991), p. 456.  
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ภาษาที่เปนวัฒนธรรมของมนุษย  ปจจุบันนี้  เรามีคําวา "ส่ิงแวดลอม" ซ่ึงคนสมัยนี้อาจจะเขาใจไปวา
เปนคําในภาษาไทย แตที่จริงสิ่งแวดลอมนี้ไมใชคําไทยมาแตเดิม เพิ่งเกิดขึ้นไมนานนี้เอง จะกี่ปก็ลอง
ไปสืบกันดู คือเปนคําที่ไทยเราคิดขึ้นใหมเพื่อใหเปนคําแปลของคําฝร่ังวา "environment" และกอนนั้น
วา "surroundings" คือเปนการพูดตามแบบตะวันตก หรือพูดแบบฝรั่ง แตนี่เปนเพียงตัวอยางถอยคาํทีส่ื่อ
ถึงแนวคิดที่อยูเบื้องหลัง สาระสําคัญก็คือ ฝร่ังมีแนวคิดที่เขาเองยอมรับและกําลังย้ําเตือนฝร่ังดวย
กันเองใหเลิกยึดถือและใหเปลี่ยนไปเสีย นั่นคือแนวคิดที่มองมนุษยแยกจากธรรมชาติ ในเวลาที่เขาพูด
วาธรรมชาติ ตามคําของเขาวา nature นั้น ฝร่ังมองไปที่ตนไม นกกา เมฆหมอก อะไรก็วาไป แตไม
รวมถึงมนุษยคือตัวเขาเอง (คนไทยสมัยนี้ก็โนมเอียงไปในทางที่จะมองอยางฝรั่ง)  

เร่ืองไมแคนั้น นอกจากมองตัวเองแยกตางหากจากธรรมชาติแลว ชาวตะวันตกยังมองตัวเองกับ
ธรรมชาติในแงที่เปนปฏิปกษกันดวย เร่ืองนี้ก็คงมาจากพื้นเพความเปนอยูในถิ่นแดนของเขาที่ถูก
ธรรมชาติบีบคั้นรุนแรง ที่ทําใหมองและคิดตอธรรมชาติหนักไปในดานลบ คือเปนปฏิปกษ เชนวา เจา
ธรรมชาตินี้มันทําใหเราหนาวเหลือเกิน เปนอยูแสนจะยากลําบาก ถึงฤดูหนาวแทบไมมีอะไรจะกิน กวา
จะผานพนฤดูหนาวปหนึ่งๆ แทบจะเอาชีวิตไมรอด แลวมันยังจํากัดมนุษยไวใตอํานาจของมัน ทําใหเรา
ตองคอยทําตามมัน เดี๋ยวฤดูนี้หนาวนะ จะปลูกพืชก็ไมได พอหนาวก็ตองจัดที่อยูอาศัยใหดี อยาใหลมเขา
แมแตนิดเดียวนะ แลวก็หาอาหารไมได ตองเตรียมกักตุนอาหารไวกอน แลวก็ตองรอใหถึงฤดูโนนจึงจะ
ปลูกพืชผักผลไมได รวมแลวมนุษยจะทําอะไรก็ตองขึ้นกับธรรมชาติไปหมด  แถมยังมีภัยธรรมชาติ
เยอะแยะอีก มนุษยก็มองวาเรานี่ถูกธรรมชาติบีบคั้นหนักหนาลําบากเหลือเกิน เราจะตองหาทางจัดการ
มันบาง 

จากนั้น ความคิดของชาวตะวันตกก็กาวตอไปสูขั้นที่ ๓ คือข้ันตั้งจุดหมายและไดความหวัง คือ
เกิดแนวคิดขึ้นมาวา ถามนุษยสามารถจัดการธรรมชาติไดตามใจปรารถนาเมื่อไร ทุกขภัยปญหาทั้งปวง
ก็จะหมดไป มนุษยเรานี้ก็จะมีความสุขความสําเร็จที่แทจริง ดังนั้น จะตองเอาชนะธรรมชาติใหได 
มนุษยตะวันตกคิดอยางนี้มาสองพันกวาปแลวตั้งแตสมัยกรีกโบราณ  

คําฝร่ังที่นิยมใชสําหรับสื่อความหมายนี้ มี ๓ คํา คือ conquest of nature (พิชิตธรรมชาติ); 
mastery of nature/mastery over nature (เปนนายธรรมชาติ); dominion over nature (ครอบครองธรรมชาติ) 

หนังสือฝร่ังเลมหนึ่งชื่อ A Green History of the Worldหนึ่ง ไดรวบรวมความคิดของตะวันตก
ตั้งแตโสคราติส เพลโต อริสโตเติล มาใหดู เพื่อใหเห็นวานักปราชญและศาสนาปรัชญาของเขาคิด
อยางไรตอธรรมชาติ สรุปแลวก็คือ ตลอดสายอารยธรรมตะวันตกนั้น มีแนวคิดหลักสอดคลองเปนอัน
เดียวกันสืบมาวาจะตองปราบปรามเอาชนะธรรมชาติ คือเปนแนวคิดพิชิตธรรมชาติทั้งหมดเลย จน
แมแตทานที่เดนๆ ในยุคสมัยใหม อยาง เดคารตส (René Descartes) และเบคอน (Francis Bacon) 
กระทั่งในสมัยใกลๆ นี้ ทั้งฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทั้งฝายโลกเสรี คิดแบบเดียวกันหมด คือคิดจะ
                                                                                                               
หน่ึง  Clive Ponting, A Green History of the World (New York: St. Martin's 

Press, 1991), xiv + 432 pp. 
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เอาชนะธรรมชาติ  
ขอยกมาใหดูเปนตัวอยางสั้นๆ แค ๓ ทาน คือ Francis Bacon, 1561-1626; René Descartes, 

1596-1650 ('them' หมายถึงความรูทางวิทยาศาสตร); และนักประวัติศาสตรโซเวียตชื่อ M.N. 
Pokrovskiy, 1931 ตามลําดับ (จาก A Green History of the World, pp. 148, 158 ขอไมตองทําเชิงอรรถอีก) 

Nature being known, it may be master'd, managed, and used in the services 
of human life.  

… we can … employ them in all those uses to which they are adapted, and 
thus render ourselves the masters and possessors of nature.  

It is easy to see that in future, when science and technique have attained to a 
perfection which as yet we are unable to visualise, nature will become soft wax in 
his [man's] hands which he will be able to cast into whatever form he chooses.  
การที่เขารวบรวมความคิดตะวันตกในอดีตมาแสดงนี้ ก็เพื่อจะมาสนับสนุนแนวคิดใหมของ

พวกเขาเองในยุคปจจุบันที่บอกวา ตะวันตกคิดผิด นี้ฝร่ังเขาวาเองนะ คือเขาบอกมาวาพวกเขาคิดมาผิด  
ที่ไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวก็คิดเปนปฏิปกษตอธรรมชาติ  แลวก็คิดจะปราบปราม
เอาชนะธรรมชาติ เขาบอกดวยวา การที่มนุษยหาความรูทางธรรมชาติ คือพัฒนาวิทยาศาสตรขึ้นมานี้
เพื่ออะไร ก็เพื่อจะไดลวงรูความลับของธรรมชาติ แลวจะไดเอาความรูในความลับของธรรมชาตินั้นมา
จัดการกับธรรมชาติ ดังวาทะของนายคนหนึ่งฝายคอมมิวนิสตที่ยกมาใหดูขางบนแลวที่เขียนบอกไววา  
เมื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญยิ่งขึ้นไปกวานี้ในภายหนา ธรรมชาติจะเปนเหมือนขี้ผ้ึงในกํามือ ที่
มนุษยจะปนใหเปนอยางไรก็ได แลวไปดูทานเบคอนและทานเดคารตสก็ไมเบา ลวนแตคิดจะเลนงาน
ธรรมชาติทั้งนั้นเลย  

เปนอันวา ตะวันตกมีเปาหมายตามแนวคิดมุงมั่นที่จะเอาชนะธรรมชาติตลอดมาสองพันกวาป 
เปนแนวคิดตั้งแตกรีกมาเลย แลวอันนี้ก็เปนแนวคิดรากฐานของอารยธรรมของตะวันตก ที่ทําให
ตะวันตกเจริญมาจนเปนอยางปจจุบันนี้  

จากแนวคิดที่ตองการเอาชนะธรรมชาติ (mastery over nature) จึงทําใหหาความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ซ่ึงมีความหมายวาเปนการลวงความลับของธรรมชาติ เมื่อรูความลับของธรรมชาติ (science) 
แลว เพื่อจะอาชนะธรรมชาตินั้น ก็สรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยี (technology) ขึ้นมา แลวก็ไปจัดการกับ
ธรรมชาติไดตามชอบใจ ทั้งนี้ก็เพื่อเอามาสนองความตองการของมนุษย โดยเอาเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนา
อุตสาหกรรม (industry) โรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นมา เปนที่จัดการเอาธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบเขา
โรงงาน แลวก็ผลิตสิ่งเสพบริโภค สนองความตองการเสพบริโภคของมนุษย ใหมนุษยมีความสุข ดวย
เศรษฐกิจที่เจริญรุงเรือง (prosperous economy/economic prosperity) นี่คือระบบอารยธรรมตะวันตกที่
แพรขยายไปเปนโลกาภิวัตนในปจจุบัน ไมเฉพาะทุนนิยมเทานั้นนะ แตครอบคลุมหมดทั้งทุนนิยมเสรี
และสังคมนิยมคอมมิวนิสต อยูภายใตครอบงําของแนวคิดนี้ทั้งนั้น คือ วิทยาศาสตรพัฒนาเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ แลวมนุษยก็มีกินมีใชไดเสพ
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บริโภคมีความสุข  
นี่แหละระบบของเขาอยางนี้ ซ่ึงเปนเรื่องของการที่มนุษยมองไปดานเดียว โดยแยกตัวตางหาก

จากธรรมชาติ และพยายามพิชิตธรรมชาติ แลวตอมาถึงปจจุบันก็ไปไมรอด โดยมีผลตีกลับวา การ
พยายามเอาชนะธรรมชาตินั้น มองอีกทีหนึ่งกลายเปนการไปเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ พอธรรมชาติ
เสื่อมโทรมลงไป เกิดมลภาวะ และทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ ก็กลายเปนปญหาตีกลับ ทําใหมนุษย
เดือดรอนจนแทบจะอยูไมได มนุษยก็เลยไดคิด ชาวตะวันตกจึงตองมาสอนกันใหม แลวก็เกิด
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ที่ฝร่ังเรียกวา Environmental Science และเกิดจริยธรรมใหม คือจริยธรรม
ส่ิงแวดลอม เรียกวา  Environmental Ethic ที่สอนใหปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมใหถูกตอง โดยใหเปลี่ยน
ความคิดใหม หนึ่ง ไมใหมองแยกตัวเองแยกตางหากจากธรรมชาติ แตใหมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ สอง ไมใหมีทาทีเปนปฏิปกษกับมัน แตใหเปนมิตรกัน สาม แทนที่จะคิดเอาชนะมัน ก็ใหคิด
ประสานกลมกลืนอยูอยางเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อันนี้ก็เปนแนวคิดที่มีการพยายามพัฒนากันอยูใน
ตะวันตก  

แนวคิดทางเลือก สูการแกปญหาของอารยธรรมที่ติดตัน  
ทีนี้ ในทางจริยธรรม ก็เปนอันวา จะเอาจากธรรมชาติดวยการเสพบริโภคหาความสุขตามใจ

ชอบตอไปไมไดแลว จะตองมี restraint คือรูจักระงับยับยั้งชั่งใจตัวเอง รูจักงดรูจักเวน ก็กลายเปนวา
มนุษยจะตองยอมสละ ละ เวน ลด ละความสุขของตัวเอง เพื่อยอมใหธรรมชาติอยูได ก็เลยกลายเปน
จริยธรรมเชิงลบ คือจริยธรรมแบบ negative คือตัวเองตองยอมทุกขบาง โดยจําใจยอมสุขไมสมเต็มที่ 
เพื่อใหธรรมชาติอยูได จริยธรรมแบบนี้ไปไมรอด เพราะมนุษยตองฝนใจ ยอมใหธรรมชาติอยูได โดยที่
ตัวเองตองยอมงด ลด ละ สละความสุข เปนจริยธรรมแบบมีคําสั่งหามมาดื้อๆ บีบคั้นฝนใจ ไมใชการ
พัฒนามนุษย  

ถาเปนจริยธรรมที่ถูกตอง จะเปนการกาวไปในระบบการพัฒนามนุษย ที่เปนการประสาน
สอดคลองกลมกลืนกัน คือ มนุษยจะตองมีความสุขดวย โดยความสุขนั้นเกื้อกูลกับธรรมชาติแวดลอม 
เชน เราอยากทําใหธรรมชาติงดงามสมบูรณ เราก็สุข พรอมทั้งประสานกับสังคม อยางที่วาเราสุข เขาก็
สุขดวย เราทําใหเขาสุข เรายิ่งสุข อะไรทํานองนี้ ไมใชวา เราจะสุขได อันนั้นตองวายวอด แตทีนี้ถาเจา
นั่นวอดวาย เราจะแยดวย เราก็เลยตองหยุด อยางนี้ฝนใจ มันก็ไปไมไหว  

ทีนี้ตะวันตกมาตันตรงนี้ คือเขามองเห็นแตจริยธรรมเชิงลบ แลวก็ไมสามารถสรางระบบ
สัมพันธที่จะใหองครวมสามประการในองครวมใหญ มาประสานเกื้อกูลกันได เขาติดตันแคนี้ เรากบ็อก
วา พุทธศาสนาแกปญหาไดหมดเรียบรอยเลย เราจัดปรับทั้งองครวมใหญและองครวมเล็ก องครวมเล็ก
ก็คือชีวิตของเรานี้ ทั้งสามแดน ที่เราพัฒนาแดนสัมพันธกับโลกภายนอก พัฒนาแดนจิตใจ และพัฒนา
แดนปญญา ใหมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในทางที่ดี พอระบบชีวิตของเราดี ความสุขของเราก็พัฒนา
เปลี่ยนไปหมดแลว เชน เรามีความสุขแบบไมพึ่งพา มีความสามารถที่จะมีความสุขไดงายขึ้น และเราก็



 31

สามารถที่จะเกื้อกูลตอส่ิงแวดลอม เกื้อกูลตอเพื่อนมนุษยในสังคมไดมากขึ้น เปนตน เมื่อระบบเล็ก
พัฒนาไปอยางถูกตอง มันก็เกื้อกูลระบบใหญไปในตัว เปนการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ก็กลายเปนดีไป
หมด  

เวลานี้ เมื่อตะวันตกตื่นตัว กําลังหาทางออกในการแกปญหาสิ่งแวดลอม เร่ืองหนึ่งที่เขาเอาใจ
ใสก็คือการใชเทคโนโลยี เพราะเขาไดมองเห็นแลววา ที่ผานมา เขาไดใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับ
ธรรมชาติ ตามแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ แลวก็เลยเกิดโทษ จะนําภัยพิบัติมาให ตอนนี้เขามีการย้ําวา
ใหใชเทคโนโลยี ตลอดจนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ environmentally friendly ซ่ึงก็เปนการดีอยางหนึ่ง 
แตถือไดวาเปนการแกปญหาแบบแยกสวน คือคิดไปตามเรื่องเฉพาะหนาเฉพาะกรณี ขณะที่แนวคิด
พื้นฐานของคนที่ปฏิบัติก็อาจจะคงอยูอยางเดิม คือยังคิดจัดการในเชิงพิชิตธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะระบบ
ความคิดพื้นฐานของอารยธรรมยังมีความขัดแยงกันอยูในตัว  

ถาจะประสานความคิดใหสอดคลองกลมกลืนกันตลอดทั้งระบบแหงองครวม ก็นาจะมองและ
ปรับเปลี่ยนกันใหถึงฐานวา อารยธรรมตะวันตกแตเดิมนั้น มุงใหมนุษยใชเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะ
ธรรมชาติ แลวมนุษยก็มากลายเปนทาสของเทคโนโลยี ตอไปนี้เราจะตองพัฒนาอารยธรรมใหม ที่ให
มนุษยเปนนายของเทคโนโลยี ที่จะเอาเทคโนโลยีนั้นมาใชอยางประสานเกื้อกูลและรวมมือกับ
ธรรมชาติ ในการสรางสรรคโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน 

ที่วานี่ สาระสําคัญก็คือใหมองสภาวธรรมหรือระบบความจริง ตั้งแตชีวิตมนุษยในโลกนี้รวม
ตลอดทั้งหมดวาเปนระบบเดียวกัน คือตางจากฝรั่งที่มองแยกเอามนุษยออกมาเปนอันหนึ่ง เฉพาะอยาง
ยิ่ง อารยธรรมตะวันตกนี้เขาบอกเองวาเปนอารยธรรมที่เปน man-centered มีมนุษยเปนศูนยกลาง 
หมายความวา มนุษยนี้จะออกไปลาไปห้ําหั่นไปจัดการทุกสิ่งทุกอยาง พิชิตโลก พิชิตจักรวาล จะเปน
ผูกระทําตอส่ิงทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดหนึ่ง ทั้งมองแบงแยก และแยกแลวก็เอาคนเปนใหญเปนศูนยกลาง 
แตพระพุทธศาสนาไมมองอยางนั้น พอเร่ิมตน ก็มองสภาวธรรมคือส่ิงทั้งหลายทั้งปวงวาเปนระบบ
ความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่มนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบนี้ จากนั้นเราก็วิเคราะหแยกแยะ
ตัวเราเปนรูปธรรมและนามธรรม ซอยออกไปเปนขันธหา ซ่ึงเปนธรรมชาติทั้งหมดและเปนไปตาม
ธรรมดาของมัน ที่คนเราจะตองรูจักตัวเองคือรูจักมันและปฏิบัติตอมันใหถูก ดวยการพัฒนาความ
เปนอยูคือชีวิตทั้งสามแดน โดยรูวามันเปนปจจัยที่สัมพันธกับสิ่งอื่น ในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยทั้งหมด ไมใหเกิดปญหาจากการปฏิบัติไมถูก ที่ทําใหระบบความสัมพันธวิปริต แตใหองครวมทุก
สวนทุกแดนเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อันเปนเรื่องของความจําเปนอยูในตัวของมันเอง รวมความก็คือ มอง
สภาวธรรมเปนระบบอันหนึ่งอันเดียวกันแหงความสัมพันธ   ที่ส่ิงทั้งหลายเปนเหตุปจจัยแกกันและกัน 
อันนี้เปนขอสําคัญ เปนแกนการมองสิ่งทั้งหลาย   

จะเห็นวา ตะวันตกมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ ขณะที่พระพุทธศาสนามองรวมเปน

                                                                                                               
หน่ึง  แนวคิดน้ีเปนฐานที่ขยายออกมาเปน คติบุกฝาพรมแดน คือ frontier mentality ที่เดนในสังคมอเมริกัน ผู
ที่สนใจอาจไปศึกษาคติ frontier น้ีเพ่ิมเติมอีก เพ่ือใหเขาใจคนอเมริกันโยงมาถึงอารยธรรมปจจุบัน 
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อันเดียวกัน แตทั้งตะวันตกและพุทธศาสนามองมนุษยวาเปน "พิเศษ" แลวตะวันตกกับพุทธศาสนาก็
ตางกันอีกในการมองความเปนพิเศษของมนุษยนั้น  

โดยนัยที่กลาวมา ความแตกตางกันนั้น จึงตองดูใหตลอดถึง ๒ ระดับ ดังนี้  
ระดับท่ี ๑ คือระดับใหญ 
ก) ตะวันตกมองมนุษยแยกออกมา ตางหากจากธรรมชาติที่เหลือ 
ข) พุทธศาสนามองทุกสิ่งเปนระบบสัมพันธอันเดียว  

ระดับท่ี ๒ คือระดับยอยวา มนุษยมีสถานะและบทบาทอยางไร ในระบบใหญนั้น  
ก) ตะวันตกมองวา มนุษยเปนพระเอกที่จะออกไปจัดการพิชิตทุกสิ่งทุกอยาง 
ข) พุทธศาสนามองวา มนุษยนั้นแมจะเปนธรรมชาติสวนหนึ่งอยูในระบบสัมพันธนี้ แตมนุษย

เปนองคประกอบหรือองครวมที่มีคุณสมบัติพิเศษ    คือ   ในขณะที่ธรรมชาติสวนอื่นเปน
อยางไรก็เปนของมันอยูอยางนั้น แตมนุษยเปนธรรมชาติที่เรียนรูฝกหัดพัฒนาได     

ทีนี้ก็มาดูวา ระบบของธรรมชาติทั้งหมดที่เปนองครวมใหญนี้อยูในสภาพที่ดีสมบูรณนาพอใจ
หรือยัง พุทธศาสนาบอกวายัง เพราะยังมีการเบียดเบียนกันมาก ถึงตรงนี้ก็ไดคําตอบ คือ ในเมื่อมนุษย
เปนองครวมพิเศษที่เรียนรูศึกษาพัฒนาได เราก็พัฒนามนุษยนี่แหละ ใหมีคุณสมบัติดีขึ้นๆ ที่จะไปเอื้อ
เกื้อหนุนองคประกอบอื่นๆ และไปชวยแกไขสิ่งที่ไมเกื้อกูลกัน ใหมีการเบียดเบียนกันนอยลง และอยู
กันดวยดีมีความสุขมากขึ้น อยางสํานวนของทานวา "เขาถึงโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน" นี่แหละคือ
สถานะและบทบาทของมนุษยในระบบความสัมพันธทั้งหมดนั้น 

ฉะนั้น แนวคิดในการพัฒนามนุษยก็คือ เพื่อใหมนุษยมีคุณสมบัติดีมีความสามารถมากขึ้นใน
การที่จะไปลดการเบียดเบียนในระบบความสัมพันธ ที่จะเรียกวาโลก หรือจักรวาล หรือสรรพสิ่ง หรือ
อะไรก็แลวแต ดวยการศึกษาที่จะใหตัวเขาเองพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับโลก พัฒนาจิตใจคุณธรรม
ความดี และพัฒนาปญญาความรูที่จะมาจัดการตางๆ       ในเชิงบวก คือในเชิงเกื้อกูลกัน  

โดยนัยนี้ มนุษยแทนที่จะใชสติปญญาความสามารถในการที่จะไปคิดหาทางสนองความ
ตองการเสพบริโภคของตนและไปจัดการเอาชนะสิ่งอื่น หรือพัฒนามนุษยใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น
ในการเอาชนะธรรมชาติ ก็กลายเปนวา มาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไดไปทําการแกปญหาและเกื้อกูลกัน 
ใหทั้งระบบอยูดีมีความกลมกลืนกัน หรือใหมนุษยพัฒนาตนเองใหมีอิสรภาพที่จะไมตองพึ่งพามากขึ้น 
แลวสามารถไปแกไขลดการเบียดเบียนกันใหระบบของสรรพสิ่งหรือจักรวาลมีความสุขมากขึ้น 

เพราะตางก็ไปสุดโตง จึงพากันมาติดตัน  
 ระดับยอย หรือโมเดลในระดับการมองมนุษย ที่ถือวามนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดนี้ แสดงวา

พุทธศาสนามองชีวิตของมนุษยในภาวะที่มีการคืบเคลื่อนตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง โดยเห็นเปนขั้นตอน
ของการพัฒนา ที่คืบเคลื่อนคลี่คลายขยายศักยภาพ สามารถกาวไปสูความดีงามยิ่งขึ้นๆ  การมองมนุษย
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ตองเปนอยางนี้  คือตองมองในแงที่จะใหมีการเรียนรูศึกษาฝกฝนพัฒนากาวหนาดียิ่งขึ้นไป นี่คือระบบ
ไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักแกนกลางในการมองมนุษย ถาเราไมมองพุทธศาสนาอยางนี้ และไมเอามาใชใน
เชิงปฏิบัติการ ก็จะเขาใจไมถึงตัวพุทธศาสนา หรือเขาใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลย เชน หลักกรรม 
ในภาคปฏิบัติที่จริงเปนขั้นตอนในการพัฒนามนุษย แตผูที่จับหลักไมได บางทีเฉออกไปติดในลัทธิ
กรรมเกา เพราะมองระบบไตรสิกขาไมเปน  

กรรมในภาคปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งในระบบไตรสิกขา (ธรรมในภาคปฏิบัติทุกอยาง อยูใน
ไตรสิกขา หรือจัดลงในมรรคหมดทั้งสิ้น) สิกขาเปนแกนภาคปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย คือเรียนรู
ฝกหัดพัฒนา ก็คือทํามนุษยใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีศีล สมาธิ ปญญาสมบูรณ ก็ถึงวิมุตติ เปน
อิสระ ตามหลักการนี้ ถากรรมเกาคือส่ิงที่เราทํามากอนนี้ ไมดีหรือผิดพลาดเสียหาย เราก็ตองแกไข
ปรับปรุง ดวยการทํากรรมใหมที่ดีงามถูกตองเปนประโยชน ถากรรมเกาเปนกุศลนอย ก็ตองทํากรรม
ใหมใหเปนกุศลมากขึ้นๆ เรื่อยๆ นี่คือการพัฒนาในไตรสิกขา ทีนี้ถาใครไปติดอยูกับกรรมเกา แกก็
ละหอยรอผลกรรมเกาอยูนั่นแหละ ไมไปไหน ก็ตันเลยนะสิ เห็นชัดๆ วาหมดทางกาวตอไปใน
ไตรสิกขา ใชไหม ในเมื่อกรรมภาคปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในระบบไตรสิกขา กรรมก็ตองโยงมาสูการ
พัฒนา สูการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นใหได ถาไมโยงมา ก็คือปฏิบัติผิดหนึ่ง  

ในการปฏิบัติที่ถูกตองนั้น เราตองเรียนรูเขาใจกรรมเกาวาเปนมาอยางไร ผิดพลาดบกพรอง
ตรงไหน ใหไดความชัดเจนเพื่อจะไดมาแกไขปรับปรุงทํากรรมที่เปนปจจุบันใหถูกใหดียิ่งขึ้น คือ 
กรรมเกาเปนเรื่องที่ตองรู เพื่อจะรูจักตัวเอง รูทุนเดิม แลวก็รูจุดที่จะแกไขปรับปรุง แลวจะไดเดินหนา
ตอไป กรรมเกาเปนตอนที่ตองรู แตตอนที่จะตองทําคือกรรมใหมเปนสิกขา กรรมที่จะเปนกรรมที่ดีก็
คือเปนไปตามหลักสิกขาหรือสนองหลักสิกขา ก็คือเปนสิกขานั่นเอง ไดแก เรียนรู ฝกหัด พัฒนาขึ้นไป 
กรรมที่ดี ก็คือเปนกรรมที่เปนกุศลยิ่งขึ้นๆ นี่คือตัวอยางที่วาตองมองแบบคืบเคลื่อนคลี่คลายกาวไป 
ไมใชมองแบบแข็งทื่อ หยุดนิ่ง นอนตาย ตั้งรับ ไมทําอะไร ใชไมได  ตองมองอะไรๆ ในทางที่จะแกไข
ปรับปรุง และมองในลักษณะที่เปนขั้นตอนแหงความเคลื่อนไหว คืบหนา กาวไปสอง 

โมเดลหรือแมแบบการมองมนุษยแนวสิกขานี้ ยังมีความหมายตอไปอีกวา มันทําใหเรามองเหน็
และยอมรับความแตกตางหลากหลาย เชน เมื่อมองมนุษยเปนสังคม เราก็จะมองวาในเวลาหนึ่งใดที่เรา
กําลังมองอยู อยางที่ใชภาษาฝรั่งวา at a given moment คือ ในขณะใดขณะหนึ่งที่กําหนดให หรือเมื่อ
                                                                                                               
หน่ึง  ขอใหระลึกไวเสมอถึงพุทธพจน [พระไตรปฎก เลม ๒๐ ขอ ๕๐๑] ที่วา มีลัทธิเดียรถีย ๓ ลัทธิ ซึ่งเปนไป
ในทางไมกระทําการ คือ ลัทธิปุพเพกตวาท (ถือวาคนจะไดสุขเจอทุกขอะไรก็เปนเพราะกรรมเกา) ลัทธิอิศวรนิรมิต
วาท (ถือวาคนจะไดสุขเจอทุกขอะไรก็เปนเพราะเทพผูเปนใหญบันดาล) และลัทธิอเหตุวาท (ถือวาคนจะไดสุขเจอ
ทุกขอะไรก็แลวแตโชค ถึงคราวก็เปนไปเอง) 

สอง ขอใหระลึกไวเสมอถึงพุทธพจน [พระไตรปฎก เลม ๒๔ ขอ ๕๔] ที่วา ภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญแมแต
ความตั้งอยูไดในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมตองพูดถึงความเสื่อมถอยในกุศลธรรม เราสรรเสริญแตความเจริญเพิ่มขึ้นไป
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมสรรเสริญความตั้งอยูได ไมสรรเสริญความเสื่อมลงไป 
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มองในเวลาใดเวลาหนึ่งนี้ มนุษยทั้งหลายอยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน เปนไปไมไดที่เราจะใหทุก
คนเปนเหมือนกัน ในเมื่อมนุษยในเวลาหนึ่งๆ มีการพัฒนาไมเทากัน เราก็ตองรูจักและตองจัดใหแกเขา
ตามที่เขาเปนจริง และเทาที่พอดีแกเขาที่จะใหเขาพัฒนาไดอยางดี นี่คือตองย้ําวา ตองทํา ๒ ขัน้ ไมใชแค
สนองความตองการเรื่อยเปอยไปตามใจชอบของเขา แตตองตออีกวาเพื่อชวยใหเขาพัฒนาตอไปดวย  

ฉะนั้น เราจึงจะจัดการทางสังคมใหทุกคนเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกันหมด เปนไปไมได จะให
คนกินอยูแบบเดียวกัน มีความสุขอยางเดียวกัน เปนไปไมได อันนี้เปนแนวคิดซึ่งมีผลตอสังคม ทั้งเรื่อง
การเมือง เร่ืองเศรษฐกิจ และเรื่องอะไรๆ ทั้งหมด ขอยกตัวอยาง เชน คอมมิวนิสตแกจะจัดใหสังคมเปน
เหมือนกันเทากันหมด ใหกินอยูเทากันใหแตงตัวอยางเดียวกัน ใหดําเนินชีวิตเหมือนกันหมด แลวอยูได
ไหม เมื่อไมไดฝก ไมไดพัฒนาคนขึ้นไปใหเหมาะกัน แตจะใหเขาเปนอยูอยางนั้น ก็กลายเปนตอง
บังคับกัน ก็ฝนใจเขา พอเปดทางใหก็ระเบิดเลย เวลานี้จีนเปนไง ไปอีกทิศหนึ่งเลย ใชไหม นี่คือเขามอง
มนุษยใหเหมือนกัน จะจัดใหมนุษยเปนอยางเดียวกัน ซ่ึงเปนไปไมได และเอาดีจริงไมได เปนสุดโตง
ไปทางหนึ่ง 

แลวสุดโตงอีกทางหนึ่ง ก็คือ พวกทุนนิยมเสรี ที่ถือลัทธิปจเจกชนนิยม ซ่ึงเนนเสรีภาพ(แบบ
แยกสวน)ของบุคคล บอกวาจะตองสนองความตองการของแตละคน เหมือนกับจะใหเขาไดตามใจ
ปรารถนา และเหมือนกับวาไมมีขอบเขต (เทาที่ไมละเมิดตอคนอื่น) แคนี้เขานึกวาพอ ไปๆ มาๆ 
กลายเปนวา หาความสุขใหเต็มที่ กินเสพเสรี มัวเมาเสรี แลวก็มอมเมาเสรี ผลออกมาวา ชีวิตเสื่อม
คุณภาพ คนตกต่ําลงจากความเปนมนุษย สังคมจมลงในอบายมุข เต็มไปดวยความรุนแรงและการแยง
ชิงเบียดเบียนกัน ธรรมชาติแวดลอมเสื่อมโทรมลงไปๆ Earth Summit ๒ คร้ังผานไป (1972 และ 1992) 
แกไขอะไรไมได ไมมีอะไรดีขึ้น มีแตทรุด อารยธรรมเดินหนาไปในวิถีแหงวิบัติ โดยที่มนุษยผูขาดการ
พัฒนาตัวเองและลุมหลงมัวเมาอยู ไมมีจิตสํานึกที่จะใสใจ 

โลกมีปญหา พุทธศาสนามีคําตอบ  
ที่จริงลัทธิ ๒ พวกนี้ ตางก็บอกวาเขาเปนประชาธิปไตยกันทั้งนั้น แตเดิมนี่ประชาธิปไตยมี

หลักการสําคัญ ๓ อยางใชไหม คือ เสรีภาพ (Liberty) เสมอภาค (Equality, ถาแปลใหเขาชุดจริง เคยใช สม
ภาพ หรือจะใช สมานภาพ ก็ได) และภราดรภาพ (Fraternity) ศัพทพวกนี้ตองยกเกียรติใหแกพวก
ฝร่ังเศส ที่เขาเนนกันขึ้นมาในยุคปฏิวัติฝร่ังเศส  แตเวลานี้ หลักที่ ๓ คือ Fraternity หรือภราดรภาพไม
คอยมีใครพูดถึง จะพูดกันแตเสรีภาพ และความเสมอภาค  

ถาจะวากันไป คอมมิวนิสตก็คือ เนนหลักเสมอภาค equality  ความเทาเทียมกัน เขาทํานองที่มี
คําลอวา ใหทั้งสังคมทุกคนจนเหมือนกันหมด อันนี้พูดกันแบบสนุกๆ นะ แตมันก็มีแนวคลายๆ อยาง
นั้น สวนทางฝายทุนนิยมเสรี ก็เนนหลักเสรีภาพ liberty ใหสนองความตองการของบุคคล ตามลัทธิ
ปจเจกชนนิยม (Individualism แปลใหส้ันวาปจเจกนิยม) วาพยายามใหแตละคนทุกๆ คนไดตาม
ตองการ เพียงแตระวังไมใหละเมิดกัน เอาแคนั้น  
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ขอรวบรัดสรุปวา พวกลัทธิใหญ ๒ คายนี้ นอกจากทําใหระบบองครวมของประชาธิปไตย
บกพรอง ไมบูรณาการหลักการสําคัญใหครบ ๓ อยาง โดยมักมองขามหลักภราดรภาพไป ซ่ึงในที่นี้จะ
ยังไมขยายความ  

ขอบกพรองขั้นรากฐานที่สําคัญยิ่งกวานั้น ก็คือ ทั้งสองคายลัทธิใหญเหลานี้ไปสุดโตง แลวก็
เลยเถิดไป คือเขามองไมเห็นธรรมชาติของมนุษยตามเปนจริง ในขณะที่มนุษยเปนสัตวที่ตองฝกศึกษา
ตองพัฒนา ลัทธิใหญ ๒ คายนี้ มองธรรมชาติมนุษยแบบนิ่งตายตัว โดยมองการศึกษาแยกสวนออกไป 
เมื่อเขามองมนุษยเปนอยางหนึ่งอยางเดียวตายตัวอยู เขาก็จัดระบบชีวิตและระบบสังคมไปตามนั้น อยาง
ที่วาคอมมิวนิสตก็เนนที่จะใหความเสมอภาค ใหคนเทาเสมอกันหมด ฝายทุนนิยมเสรีก็จะสนองความ
ตองการของปจเจกชนแตละคนเหมือนดังวาจะใหเต็มที่ ก็ไปอีกทางหนึ่ง เพลินกับการสนองตัณหาที่จะ
เสพบริโภค จนกลายเปนบริโภคนิยมไป ก็สุดโตงไปอีก    แลวก็จะไปไมรอด  

ฝายคอมมิวนิสต เอาสังคมเปนใหญ ฝายทุนนิยมเสรี เอาบุคคลเปนใหญ ฝายคอมมิวนิสตนั้น 
คนทนไมไหว ก็ลมไปบางซวนเซอยูบาง ฝายทุนนิยมเสรีนี้ ธรรมชาติและธรรมโดยรวมจะทนไมไหว 
แลวก็จะตองเสื่อมทรุดไป ฝายคอมมิวนิสตก็สุดโตงเปนบังคับฝนใจ ฝายทุนนิยมเสรีก็สุดโตงเปน
ปลอยตามชอบใจ ขัดกับธรรมชาติของมนุษยฝายละดาน ทางสายกลางที่พอดี สอดคลองกับธรรมชาติ
ของมนุษย พรอมทั้งเกื้อกูลแกองครวมใหญแหงสรรพสิ่ง ก็คือ การสนองความพอใจหลากหลาย ท่ี
คืบหนาไปกับความไมหยุดนิ่งในการพัฒนามนุษย 

ความจริงคือ มนุษยก็เปนมนุษย เปนสัตวที่ตองพัฒนา ในแตละขณะในแตละเวลานั้น มนุษย
พัฒนาไมเทากัน เราก็จัดระบบทั้งหลายใหเหมาะกับมนุษยที่แตกตางหลากหลายในระดับแหงการ
พัฒนานั้น ใหเปนสังคมที่สนองความตองการของคนที่แตกตางกันนั้นได และใหเอื้อตอการที่เขาจะ
พัฒนาตัวตอไป โดยมีขอแมอันหนึ่งวา ในแตละขณะที่เขาไมเหมือนกันนี้ ขอใหทุกคนพัฒนาตัวเอง 
อยาหยุดอยูกับที่ ไมใชวาเอาแตสนองความตองการหยุดนิ่งอยูแคนั้น  

ประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีในปจจุบันไมมองที่การพัฒนามนุษย (เขามี human development ใน
ความหมายที่แคบๆ เชน พัฒนาคนเพื่อมาสนองความตองการของอุตสาหกรรม) ไดแตมุงที่จะสนอง
ความตองการของมนุษยแตละคนอยูอยางนั้นและแคนั้น สวนทางฝายคอมมิวนิสตก็จะบังคับใหคนกิน
อยูเปนอยูอยางนั้น โดยไมไดดูวาเขามีการพัฒนาที่จะมามีความสุขในการเปนอยูอยางนั้นหรือเปลา  

เราจึงตองการระบบมัชฌิมา คือทางสายกลางที่วา ในแตละขณะเราก็ตองสนองความตองการ
ใหมนุษยอยูไดดีอยางเหมาะกับเขา แตก็อยาใหเขาอยูกับที่ เขาตองมีการพัฒนาตัว โดยใหตระหนักรูวา
ยังมีสภาวะชีวิตที่พัฒนาสูงขึ้นไปที่ดีกวานั้น แมแตความสุขก็ยังมีที่ประณีตดีกวานั้น แลวสังคมก็จะมี
ดุลยภาพในตัวมันเอง โดยที่วามนุษยมีการพัฒนาตลอดเวลา ซ่ึงในแตละขณะ แตละคนก็อยูในระดับ
และขั้นตอนของการพัฒนาที่ตางๆ  กัน นี้คือแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่เราใชมองโลกมนุษย    

ปจจุบันนี้ เรากําลังมาอยูภายใตการครอบงําของโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนโลกาภิวัตนที่ฝายทุนนิยม
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เสรีเอาไอทีเปนเครื่องมือในการครอบงําโลก โดยประสานกับระบบการสนองความตองการเสพบริโภค 
เพื่อใหการเสพบริโภคของมนุษยกลายเปนเครื่องมือของเขา ในการแสวงหาผลประโยชน และพรอมกัน
นั้นในขณะที่มิไดมีการพัฒนามนุษย ก็มีการยั่วยุ ปลุกปน ลอเรา สรางกระแส ใหมนุษยยิ่งหลงใหลใน
การเสพบริโภคมากยิ่งขึ้น และมนุษยที่มิไดพัฒนา ก็ยิ่งมีความสุขที่พึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากขึ้น แล วก็ยิ่ง
เบียดเบียนกันมากขึ้น ทําลายสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะที่ตัวมนุษยเองก็ไมไดมีความสุขมากขึ้นดวย 
เพราะวาเมื่อเขาไมมีการพัฒนาที่ถูกตองตามธรรมชาติแหงความเปนมนุษยของเขา แลวโดยไมตระหนัก
รูเขาก็พัฒนาความชินชา พัฒนาความเบื่อหนาย แลวทุกขก็มากขึ้น ความเหงา ความวาเหวก็มากขึ้น 
เพราะจิตใจไปพึ่งพาขึ้นตอวัตถุ พอเบื่อวัตถุ ก็เควงควางเลื่อนลอย แลวก็หงอยเหงาวาเหว เหี่ยวแหง 
เพราะความอบอุนจากความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย ก็สูญเสียไปแลว และการพัฒนาทางดานจิตใจที่
จะใหมีความสุขในตัวเองเขาก็ไมไดสรางไว  ยิ่งกวานั้น ความสามารถที่จะมีความสุขก็ลดนอยหรือหด
หายไปแลว ความทุกขก็ระดมทวมทับคนมากขึ้นๆ เพราะฉะนั้นก็จึงตองเกิดปญหาแนนอน  

แลวก็อยางที่วา พอหันไปหาระบบเศรษฐกิจ ระบอบการเมือง และระบบทั้งหลายในทางสังคม 
ก็เปนแบบแยกสวนไปหมด และเมื่อมันแยกเปนสวนๆ แลว ก็ยิ่งกอปญหามากขึ้น เฉพาะอยางยิ่งมันก็
ไมเอื้อ ไมโยงกับการศึกษา ไมเอื้อตอการศึกษา ดังจะเห็นงายๆ ระบบเศรษฐกิจ และการเมืองปจจุบันนี้ 
ระบบทุนนิยมบริโภคประชาธิปไตยตลาดเสรีนี้ เอื้อตอการเสพ แตไมเอื้อตอการศึกษา  

จึงควรคิดกันใหดีวา จะตองมีการแกไขปรับปรุงใหมกันอยางไร ทําอยางไรเราจะจัดสังคมให
เปนองครวมที่มีการพัฒนามนุษยอยูเสมอ ถาจัดอยางนี้ เราก็จะเห็นจุดหมายของเศรษฐกิจและการเมือง 
เปนตนนั้น  คือ เราจะมองวา  เศรษฐกิจและการเมือง อะไรตางๆเหลานี้  ที่จริงมันก็คือการจัด
สภาพแวดลอม เพื่ออะไร เพื่อเกื้อหนุนใหมนุษยมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาชีวิต แตที่เราจัดระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และระบบการตางๆ ในทางสังคมเวลานี้ เราไมไดคิดจะชวยใหมนุษยมีโอกาสใน
การพัฒนาชีวิตเลย ไมเกื้อหนุนเขาเลย แตกลับไปผลักดันใหเขาเสพบริโภคมากขึ้น  

ขอใหจับสาระใหได สาระของเรื่องทั้งหมดอยูที่วา เราตองจัดระบบเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง และสังคมนี้ ใหเปนสภาพเอื้อตอการที่มนุษยจะพัฒนาชีวิตของตน แลวชีวิตมนุษยที่พัฒนาดีนี้ 
ก็จะกลับมาเอื้อตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหระบบสัมพันธของทุกสิ่งทุกอยางเปนอยูเปนไปดวยดี   

นี้ก็เปนแงตางๆ ที่เอามาพูดหลายเรื่องแลว ก็ยังไมจบ มันไมรูจักจบหรอก เพราะมีเร่ืองใหพูด
ไปเรื่อยๆ แลวแตวาจะจับแงไหนขึ้นมา เมื่อกี้นี้เราก็มองที่โมเดลที่หนึ่ง คือเร่ืองของสภาวธรรม ระบบ
ของจักรวาลหรือสรรพสิ่ง ที่เปนระบบแหงความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกัน และโมเดลที่สอง คือเร่ือง
ของสถานะและบทบาทของมนุษย ที่วาเปนองครวมพิเศษ ที่มีคุณสมบัติซ่ึงพัฒนาได และเมื่อพัฒนาดี
แลว ก็จะกลับมาชวยจัดปรับใหทั้งระบบนี้สัมพันธกันในทางที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น ลดการเบียดเบียนลง 
กาวไปสูภาวะที่จะเปนโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน อันนี้คือจุดหมาย  

ถาทําอยางที่วามานี้ เพื่อใหเปนโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียนได ก็ใชได ก็เปนเรื่องที่ใหญ แต
ตองไดแนวคิดกอน ถาไมมีแนวคิดพื้นฐาน ก็เดินหนาไมได  
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ทีนี้ก็มาคุยกันในแงของประเด็นปลีกยอยตอไป   
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ถาม-ตอบ 

 “อยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยวา ในทางปญญาสามนี้   ไอทีนี่มันจะอยูใน สุ
ตมยปญญา หรือวาการพัฒนาไปใหครบสามกระบวนการ คือตื่นเชามา ก็ไดฟงขาวไดอานหนังสือพิมพ
อะไรนี้ ท้ังหมดมันเปน สุตมยปญญา แตวาปญญาอีกสองอยางมันเพิ่มหรือวายังไง” 
 

 - มันเปนสุตะ แตมันอาจจะไมมีปญญา ปญญามันอยูที่คน พวกขาวสารนั้นเปนแคสุตะ คนฟง
อานไปแลวจะไดปญญาหรือไม ไมแน ที่เปนปญหาอยูนี้ก็คือปจจุบันมีแต Information แตปญญาไมเกิด 
เพราะวา Information เหลานั้นคนรับก็ไมเปนใชก็ไมเปน แลวกลายเปนอยางที่วาคนถูกกระทํา ไมใช
คนเปนผูกระทําตอขาวสาร เชนวามีพวกที่เจตนาจัดสรรปรุงแตง Information บางอยางขึ้นมาเพื่อจะ
ลอหลอก หรือปลุกปนกระแส หรือแมแตเพื่อจะสนองความตองการในการเสพบริโภคเทานั้น แลวคนก็
ถูกกระทําโดยที่วาไหล ตื่น เตน ไปตามที่เขาสงมา ก็เปนฝายที่ถูกปอน คนไทยจะเปนฝายถูกปอน 
Information เสียมาก แตไมคอยไดกระทําอะไรตอ  Information  

หนึ่ง ไมใฝสืบคนหาขาวสารขอมูลเอง ที่จริงจะตองเอา Information ที่เขาแพรมานี้เปนตัว
สะกิด พอมันสะกิดปบ ถาเรื่องอะไรเกี่ยวของสําคัญหรือสนใจเราก็คนหา Information ตอใหถึงความ
จริง จุดนี้เปนเรื่องสําคัญ เราจับจุดใหไดกอน ตองมีกระบวนการ ตองรูจักคัดเลือก พอคัดเลือกเสร็จปป 
จับจุดคนเลยทีนี้ ตอนแรกคัด คัดแลวก็คน พอคนเองก็คือเร่ิมเปนผูกระทําตอมัน ไมใชไปคอยรอเขา
ปอนอยางเดียว แมแตพวกบทวิจารณก็ไมใชคอยแตรับ เชนรอหนังสือพิมพวา ทีวีวา แลวก็ฟงไปตาม
เขา ซ่ึงบางทีมีแตความคิดเห็น ไมมีความรูเลย ขอใหดูเถอะ เดี๋ยวนี้ ส่ือเยอะแยะเลย มีแตความคิดเห็น 
ความรูไมมี ก็เลยกลายเปนเพียงการแสดงความรูสึก  

แลวก็มาหนุนกันนักเดี๋ยวนี้ บอกวาใหเด็กไทยกลาแสดงความคิดเห็น จึงตองย้ํากันเรื่อยวาถา
บอกแคนี้ผิด เด็กไทยนี้ไอเร่ืองกลาละไวนัก เดี๋ยวนี้ ที่วากลาๆ ดูเถอะหลายเร่ือง มันนําฝร่ังหมดแลว 
สวนที่ฝร่ังมีดีมันไมไดอยูที่กลาแสดงความคิดเห็น จริงอยูเดิมเด็กไทยขี้อาย แตเวลานี้มันตรงขามกับขี้
อายไปไกลนักหนาแลว เร่ืองนี้ตองจับจุดใหไดสาระของฝรั่งเขาเนนที่การหาความรู สวนความคิดเห็น
มันมาเปนตัวประกอบ ตัวแทคือตองการความรู เพราะความรูเปนตัวไขไปสูความจริง และเปนฐานของ
การคิดเห็นที่จะมีความหมายในการจัดการแกปญหาหรือสรางสรรคก็ตาม นอกจากนั้น การแสดงความ
คิดเห็นก็เพื่อเปดแนวทางชองทางที่จะไดความรูตอยิ่งขึ้นไปอีก ทีนี้คนที่มีแตความคิดเห็น โดยไมไดไป
สัมพันธกับความรู การแสดงความคิดเห็นของแกก็เปนเพียงการแสดงความรูสึก ตอนนี้ละไปเลย ความ
คิดเห็นตามความรูสึก รูสึกยังไง ชอบใจ-ไมชอบใจ ก็วาไปตามนั้น ถาเปนความคิดเห็นแคตาม
ความรูสึกก็ไมไหวแลว ไดแคความรูสึกชอบใจก็วาอยางนี้ คิดอยางนี้  ไมชอบใจก็คิดก็วาไปอีกอยาง
หนึ่ง  

เราตองมีกระบวนการคนหาความรู เด็กไทยจะตองฝกความใฝรู และตองเปนนักสืบคนความรู 
ตองเอาอันนี้ใหได เออ… Information มาปบ คัดกอน เร่ืองนี้สําคัญ มีผลตอชีวิตตอสังคม ทีนี้คนเจาะเลย 
คนไป ถายังไมชัดเจน ไมยอมหยุด นี่แหละอินเตอรเน็ตจึงจะมีประโยชน ไมงั้นใชอินเตอรเน็ตไปทํา
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อะไรก็ไมรู ไมไดเร่ือง ตองไปคนหาความรู และคนหาใหไดความรูชัดเจน แลวก็เอาความรูนั้นมาใช 
ตอนนี้พอความรูมันชัดนะ ความคิดเห็นก็จะสรางสรรคและมีความหมาย แตถาความรูไมชัด ความ
คิดเห็นเปนความรูสึกไปหมด ไดแคชอบใจไมชอบใจ ไมไดเร่ือง ฉะนั้น สังคมไทยไปไมรอดหรอกถาอยู
กันอยางนี้ อานหนังสือพิมพมีแตความคิดเห็นที่ไปตามความรูสึกซะมาก หรือมีความรูนิดๆ หนอยๆ ก็
ตัดสินแลว  

อีกอันหนึ่งที่สังคมขาดไมได ก็คือการใหความรูชนิดที่เปนขอมูลลวนๆ ที่เปนกลางๆ หรือ
ขอมูลบริสุทธิ์ ไมมีความรูสึก ไมมีความคิดเห็น ไมมีการวิจารณประกอบ อันนี้เปนความรูประเภทที่
หนึ่ง ซ่ึงสังคมไทยขาดมาก การใหความรูลวนๆ หรือขอมูลขอเท็จจริงบริสุทธิ์ เปนการเคารพผูฟงและ
ผูอาน เพราะผูฟงผูอานเขามีสมองของเขา ขอใหเขาไดขอมูลความรูก็แลวกัน แลวเขาจะคิดได        ถา
เคารพเขาตองใหความรู ถาคุณไปแสดงความคิดเห็นเลย อาจจะกลายเปนแสดงวาคุณไมเคารพเขา อะไร
กันนี่ อึกอักปบไปรูอะไรมานิด ยังไมทันจะแจงชัดเจนเลย ออกความคิดเห็นมาแลวอยางงั้นอยางงี้แบบ
ตัดสินเลย  อยางเรื่องภาคใตนี้ ฟงวิทยุดูหนังสือพิมพเถอะ มีแตความคิดเห็น รูนิดรูหนอยอะไรไม
จะแจง ก็วาเปนตาเห็น ไมไดเปนเรื่องเลย มันก็เลยไมพัฒนามนุษย การศึกษาก็เลยไมกาวไป  

เอาละ ขอขอมูลความรูลวนๆ บริสุทธิ์ใหชัดเจนถองแทที่สุด ใหสังคมนี้เต็มไปดวยความรูที่
ชัดเจนถึงความจริง เมื่อเรารูจักใหความรูที่บริสุทธิ์อยางนี้ แลวก็ใหคนของเรารูจักทําตอความรูอยางที่วา
นี้ รูจักรับ รูจักคัดเลือก รูจักคนหา แลวรูจักนํามาใชประโยชน ตอนนี้แลวก็รูจักแสดงความคิดเห็น รูจัก
ส่ือสาร กระบวนการพัฒนาปญญาก็จะดําเนินไปไดดีขึ้น ไมงั้นเราก็วนเวียนอยูอยางนี้แหละ ถาไมมี
ความรูมาเปด มาขยายขอบเขต ก็ติดอยูในวังวนนี่เอง เพราะความรูเปนตัวขยายขอบเขตเปดพรมแดน
ทะลุดานออกไป ความคิดเห็นของคนมันก็อยูแคในขอบเขตของความรูเทานั้น เมื่อแกมีความรูอยูแคนี้  
แกก็แสดงความคิดเห็นไดในขอบเขตความรูแคนั้น แกจะแสดงไดแปลกประหลาด มีรส แกก็ตองเอา
ความรูสึกมาใส ถูกไหม มันก็เลยสนุกไปกับความรูสึก ปรุงแตงไป แตคนไมพัฒนา สังคมไปไมรอด  

สังคมที่จะพัฒนา คนตองมีความเขมแข็งทางปญญา แคเขมแข็งทางกาย เขมแข็งทางพลังอาวุธ 
มันไมพอ เขมแข็งทางจิตใจก็ดี แตก็ไมพอ ตันอีก พวกนี้ตองเปนตัวรับใช ตองเขมแข็งทางปญญา จึงจะ
แขงจะนําเขาได สังคมของเรานี้ขาดความเขมแข็งทางปญญา ตองเนนใหพัฒนาความเขมแข็งทางปญญา
ใหได แลวก็จะไดเกิดความรูจักตัวเอง และมองสถานการณโลกถูก คนที่มีความรูจะมองสถานการณทุก
อยางดวยความเขาใจ และตั้งทาทีถูกตอง ถาเราไมรูสถานการณ เราตั้งทาทีไมถูกตอง เหมือนอยางเรื่อง
ภาคใต คนไมรูไมเขาใจก็ตั้งทาทีไมถูก ถาเรารูจริงรูชัด เราก็วางทาทีถูก  

เปนอันวา ในเรื่องสุตมยปญญานั้น ถาเปนกันอยางนี้ ไมตองพูดถึงวาจะเกิดปญญาเลย แมแต
แคสุตะก็ยังกะพรองกะแพรงเต็มที สุตมยปญญาแปลวาปญญาที่เกิดจากสุตะ เมื่อสุตะคือขาวสารขอมูล
ก็ยังไมชัดไมพอ แลวสุตมยปญญาจะเกิดขึ้นมาอยางไร 
 
“เร่ืองภาคใต คนขาดความรูลวนๆ ก็เลยนํามาซึ่งความออนแอทางจิตใจ  ทางปญญา”  
 

- ความรูนี่ขาดมาก ความรูขอมูลขอเท็จจริงลวนๆ นี่ไมคอยใสใจกัน ทั้งที่มันเปนฐานกอนอะไรอื่น
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ทั้งหมด ใชรึเปลา ประเทศอื่นเขาเกิดเรื่องอยางนี้หรือเร่ืองเดียวกันนี้ เขาทําอยางไรกันบาง โดยเฉพาะ
ประเทศใกลเคียง ตองรูหมด นี่ไมรูเลย ก็มาติดาวากันเองอยูนัวเนียๆ  เวลานี้   มันเปนอยางนั้นนะ เร่ือง
อยางเดียวกัน ปญหาเดียวกันกับในเมืองไทยนี้ อาจจะเคยเกิดที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกิดยังไง รัฐและ
ส่ือมวลชนเอามาเลากันใหหมด ใหรูกันไปเลย เลาอยางที่วาแลว คือเปนขอมูลขอเท็จจริงลวนๆ ไมมี
ความเห็น ไมมีการปรุงแตง ไมมีความรูสึกอะไรทั้งนั้น และคนตองมีความใฝรู อยากจะรูอยากถึงความ
จริง อยางนี้ ประชาชนจึงจะวางตัวถูกตองตอสถานการณ สังคมจึงจะเจริญพัฒนา  เพราะฉะนั้น ที่เปน
กันอยูนี่มันไมไหวหรอก เปนสังคมที่อยูในวังวนแลว  
 ตัวอยางงายๆ เร่ืองฮิยาบ (hijab) ผาคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม ที่ในเมืองไทยเปดโอกาสใหใช
กันนี้ รัฐและสื่อทั้งหลายก็ควรเผยแพรขอมูลความรูลวนๆ ที่ไรความเห็นอยางที่วาแลว คือใหความรูแก
ประชาชนวา ในประเทศทั้งหลายเขาปฏิบัติกันอยางไร โดยเฉพาะในประเทศมุสลิมเอง อยางในประเทศ
ตุรกีที่มีประชากรมุสลิม ๙๘% แตเปนคามิยรัฐ (secular state) เขามีกฎหมายหามสตรีแตงฮิยาบเขาไปใน
สถานศึกษาและในสถานที่ราชการ เมื่อป ๒๕๔๒ (ค.ศ.1999) สตรีทานหนึ่งไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 
แลวแตงชุดฮิยาบเขาไปในสภา เลยถูกหามเขาสภา หรืออยางในอินโดนีเซียที่เปนประเทศมีประชากร
มุสลิมมากที่สุดในโลก ก็มีกฎหามอยางนอยตั้งแตป 1985 ไมใหนักเรียนหญิงแตงฮิยาบในโรงเรียน
รัฐบาล อยางนี้เปนตน เมื่อประชาชนมีความรูอยางนี้ คนไทยแทนที่จะมาคอนวากันใหเกิดปมดอย ก็จะ
เกิดความภูมิใจวาประเทศของเราเปนดินแดนแหงเสรีภาพ ที่ใหโอกาสแกคนทุกหมูเหลามากยิ่งกวา
หลายประเทศที่นาจะใหโอกาสในเรื่องนี้มากอนเราเสียอีก 
 
“ตอนนี้เราจะพัฒนาอยางไรใหการรับรูทางอินทรียของคนรุนใหมหรือเด็กรุนใหมนี้ ใหเขาสามารถที่จะ
เลือกไดถูก หรือสามารถที่จะพัฒนาอินทรียรับรูไดละครับ”  
 

-  ตองแกกันตั้งแตการเลี้ยงดูในครอบครัว ไปจนถึงเปลี่ยนนิสัยของสังคม ก็อยางที่วานั่นแหละ เร่ิม
ตั้งแตพอแมตองรูเขาใจ ไมใหลูกติดอยูแคความรูสึกที่ไดสนองความตองการเสพ ที่มีสุข-ทุกขแคจาก
ชอบใจ ไมชอบใจ  ใหเขาเริ่มพัฒนาความอยากรู แลวก็รูจักคน และเปนผูกระทําตอความรู ไมใชเปน
ผูถูกกระทําอยูเร่ือย ถามกระตุนใหเขาไดคิดวา เธอเปนผูทําหรือถูกกระทํา ถูกกระทํามากกวาใชไหม 
แลวเธอเปนผูเสพบริโภคมากกวา หรือเปนผูศึกษามากกวา ตอบไดเลยใชไหม วาเปนผูเสพ ที่จริงเปน
นักเสพไปแลว แทบไมศึกษาเลย แลวขอมูลความรูจะมีประโยชนอะไรเลา ถาเราไมศึกษา  

แลวเดี๋ยวนี้ก็ชอบใชถอยคําอยางนั้นดวยนะ บอกวา "บริโภคขาวสารขอมูล" ทําไมไมบอกวา
ศึกษาขาวสารขอมูล นี่เปนเพราะสังคมของเราก็ไมไดเตือนกันดวย จนกลายเปนสังคมของนักเสพ ที่มี
นิสัยคอยจะเสพไปทุกอยางแมกระทั่งขาวสาร เอาแคนั้น แลวก็เลยไดแคนั้น ตองมีสติฉุกคิดกนับาง แลว
ก็ใหแงมุมที่จะเตือนสํานึกกัน ใชถอยคําที่ส่ือนําความหมายไปสูความคิดที่จะศึกษา กระตุนใหเด็กชอบ
คนหาความรู พอเร่ิมคนแลว เขาจะสนุก มันอยากรูจริงละคราวนี้ ก็คนกันใหทะลุปรุโปรงไปเลย เอาให
ถึงที่สุด คือฝร่ังเขามีนิสัยอันนี้กอน เขาอยากรูอะไรนิดเดียวก็ไปไดสุดขั้วโลกเลย จริงไหม มันเปนมา
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แตไหนแตไรแลว ไมใชเดินทางไปหาขอมูลเทานั้นนะ ชีวิตทั้งชีวิตเขาสละใหเร่ืองนั้นไดเลย เชื่อไหม 
อยากรูเร่ืองอะไรเรื่องเดียวทั้งชีวิตเขายอมเลย คนไทยไมเอาเลยใชไหม ก็อยูกับการเสพสนุกสนาน แลว
ก็อยางวา ไปตีความแมแต child-centered education บอกวาเรียนใหสนุก ก็สนุกจัดตั้ง มีความสุขแบบ
จัดตั้ง จนเด็กเคยตัว คอยรอเปนผูรับอยางเดียว ตอไปเมื่อไปอยูในโลกแหงความเปนจริง พอโลกมันไม
ตามใจ  ก็กลายเปนวาอยูดวยความทุกข ความใฝรูก็ไมมีอยูแลว ยังเอาความออนแอใสแถมเขาไปอีก 
 

“ถาอยางนั้น โรงเรียนในวิถีพุทธยังมีโอกาสที่จะพัฒนาในแนวนี้ไหมครับ” 
 

-  ก็นี่แหละ ตองอยูที่ความเขาใจแนวคิด   ไมรูวา แนวคิดนี้จะยอมรับกันแคไหน และจะเอาไปใชกันแค
ไหน  จะติดอยูในใจแคไหน  
 

“วงเวียนอยางนี้มันจะหมุนเร็วขึ้นไหมครับวา โลกยอยสลายตัวเอง หรือวามนุษยนี้จะยอยสลายชนชาติ
ไดเร็วขึ้น”  
 

-  มันมีทางเปนไปไดเยอะอยู คือมนุษยนี้ขึ้นตอการใหโอกาสดวย หมายถึงทั้งชองทางและโอกาส ทําไม
เรามีกฎหมาย ทําไมเรามีระเบียบวินัย ทําไมเรามีการจัดตั้งสังคม แมแตจัดระบบชุมชน แมแตคณะสงฆ
นี่จัดขึ้นมาเพื่ออะไร เพราะเรามีจุดมุงหมายอยางหนึ่ง เชน เราตองการพัฒนามนุษยไปสูจุดหมายของ
ชุมชน แลวเราก็จัดระบบชุมชนนั้น จัดวินัย จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการที่ เขาจะมีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับการพัฒนาไปสูจุดหมายนั้น ถามองภาพรวมก็อยางแนวคิดเมื่อกี้วา ถาเราถือวามนุษยเปน
สัตวที่ตองมีการเรียนรู ตองพัฒนาชีวิตของเขา เราก็ตองจัดสภาพแวดลอมทุกอยาง ใหเอื้อเกื้อกูลหนุน
ใหเขาพัฒนาชีวิตไดดี ระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง ส่ิงแวดลอมทุกอยาง ตองมาเกื้อหนุนหมด นี่คือ
ระบบที่จัดสรรใหคนมีโอกาสในการพัฒนา 

แตทีนี้ถามนุษยอยูเร่ือยเปอยไปตามธรรมดาที่เขาไมจัดระบบไมมีระเบียบ มันก็จะมีส่ิงดีบาง 
ส่ิงรายบาง เปนชองทางที่จะไปชองไหนก็ได ซ่ึงมนุษยสวนมากก็จะตามใจตัวเองใชไหม เมื่อมีชองทาง
เสพกับชองทางศึกษา คนจํานวนมากแกก็จะไปทางเสพบริโภคสนองความรูสึกชอบใจ อันนี้สังคม
ปจจุบันนี้เหมือนกับปลอยชองทางไว ไมไดจัดสรรโอกาส แลวก็ไมมีแนวคิดที่วาจะจัดดวยความมุง
หมายอะไร เขาไมไดคิดวาจะจัดระบบเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง ส่ิงแวดลอม เพื่อใหเปน
สภาพเอื้อเกื้อหนุนใหบุคคลมีโอกาสในการพัฒนาชีวิต เขาคิดเพียงแควาใหมันอยูกันดี ใหมันไดสนอง
ความตองการของมันตามสบาย อาจจะคิดถึงขนาดนี้ก็ได ทีนี้ก็หาสิ่งเสพบํารุงบําเรอมาให แลวมนุษย
เมื่อมีโอกาสและมีชองทางอยางนี้ เขาจะไปทางไหน  

ขอสําคัญก็คือ ชองทางที่จะเลือกไปสองทางนั้น มีโอกาสในการถูกเลือกตางกัน ชองทางที่จะ
ศึกษานั้นเปนการที่ตองกาวตอออกไป ถาไมมีใครชวยบอกชวยนํา เขาอาจจะไมเห็นชองทางนั้นเลย ไม
ตองพูดถึงวาจะคิดเลือก สวนชองทางเสพนั้นอยูกับเขาตอหนาเห็นๆ กันอยูแลว หรือจอลอตาลอใจเอา
ไดงายๆ อยูแลว เมื่อระบบสังคมปลอยเลย โดยไมมีแนวคิดที่จะจัดการใหเกิดความเปนไปตามความมุง
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หมายในการพัฒนามนุษยเลย ไมชวยจัดอะไรที่จะชวยบอกชวยนํา คนก็จะไหลไปตามความตองการที่
จะสนองความรูสึกของตัวเอง มนุษยสวนใหญก็จะไมกาวตอไป คือจะไมพัฒนา เมื่อไมมีการพัฒนา ก็
อยูในระดับของการเสพบริโภคสนองความรูสึก ก็วนอยูกับการหาเพื่อตัวเอง ความสุขก็พึ่งพาขึ้นตอส่ิง
เสพบริโภค ก็ตองแยงชิงกัน และก็ตองมีความทุกขมาก เพราะวามันอัดอั้นติดตัน ไมมีความสุขทางเลือก 
ไมเคยรูจักความสุขที่ประณีตขึ้นไป พอขาดส่ิงเสพบริโภคก็ทุกขทันที อยูไมได ความสุขอยูที่ส่ิงเสพ
บริโภคเทานั้น ตองหาใหเต็มที่ พอชินชาเบื่อหนายก็ทุกขอีก ตองหาใหมากขึ้นไปอีก เมื่อหาใหเต็มที่ 
และหาใหยิ่งขึ้นไป ก็ยิ่งแยงกัน ยิ่งทะเลาะกัน ก็ยุงอยูอยางนี้ ก็วุนวาย ก็ปนปวนไปสูความแตกสลาย
แนนอน  

ฉะนั้นจึงตองบอกวา ถาเรายอมรับแนวคิดวามนุษยมีธรรมชาติเปนสัตวที่ฝกหัดพัฒนาได ตอง
เรียนรู ตองศึกษา ตองพัฒนา จึงจะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นได เราก็จะตองจัดระบบสังคม จัดระบบสิ่งแวดลอม
ทุกอยาง ไมวาจะแยกเปนระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และอะไรก็แลวแต เพื่อจะใหเกดิสภาพ
เอื้อเกื้อหนุนกระตุนนํา (ระบบกัลยาณมิตร) ใหมนุษยมีโอกาสมากขึ้น ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตน  

การที่พระพุทธเจาทรงตั้งชุมชนที่เรียกวาสังฆะขึ้นมา ก็เพื่อวัตถุประสงคนี้ คือเพื่อพระจะไดมี
โอกาสเจริญไตรสิกขา หมายความวาพระจะไดมีส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ระบบความสัมพันธระหวางกัน 
และกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ที่ลวนแตเอื้อเกื้อหนุนใหทานไดพัฒนาในไตรสิกขา คือในศีล สมาธิ 
ปญญา เทานั้นเอง แลวเราจัดตั้งวินัยทําไม กฎหมายมีไวทําไม ถาไมมีแนวคิดนี้ วินัยและกฎหมาย จะ
กลายเปนขอบังคับไปหมด แตถาเรามีแนวคิดนี้ปบ วินัย ตลอดจนกฎหมาย ก็คือเครื่องมือจัดสรรโอกาส  

แนนอนวา วินัย (รวมทั้งกฎหมาย) เปนการจัดสรรโอกาส ทําไมเราจึงตองมีวินัย ก็เพราะวาเรา
ตองการใหวิถีชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธระหวางมนุษย ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ มันเขารูป
เขารอยในแนวทางที่แตละคนจะไดมีโอกาสในการดําเนินชีวิตหรือพัฒนาชีวิตของตน ทําไมเราจึงมี
กฎหมายปองกันอาชญากรรม เพราะวาถามีอาชญากรรม คนจะเดินทางก็อาจถูกความหวาดหวั่นพร่ัน
กลัวภัยจํากัดบีบคั้นวาไปถนนโนนเวลานั้นไมได หรือไมควรไป จะไปทํากิจกรรมอะไร จะไปเลาเรียน
ศึกษา ก็ขัดของไปหมด แตพอใชกฎหมายไดผลดี คือมีวินัยขึ้นมา ก็ปลอดภัย ไมมีอาชญากรรม ไมมกีาร
ทําลายชีวิต ไมมีการแยงชิงทรัพยสิน คนก็โลงใจ จะไปไหนเมื่อไร ก็ไปได จะไปทํากิจกรรมธุระ หรือ
จะไปศึกษาเลาเรียน ก็ทําได แมแตอยูในบานของเราเอง ถาเราไมมีวินัย โตะเกาอี้ขาวของวางเกะกะไป
หมด เวลาเดินจากหองนอนไปออกประตูบาน จะไปไหนสักที ตองหลบโนนหลบนี่ กวาจะออกจาก
ประตูไปได ตั้งหลายนาที บางทีชนโนนชนนี่ลม เจ็บตัวหรือของแตกหักเสียหายอีกดวย แตพอเรามีวินัย 
เราก็จัดใหเปนระเบียบ อันไหนควรอยูที่ไหน ก็จัดตั้งไวที่นั่น ตรงที่เปนชองทางเดิน ก็จัดใหโลง พอ
ออกจากหองนอนปบ ไปคลอง เดินพรวดเดียวออกประตูไปไดเลยใชไหม การจัดระเบียบจราจรก็เปน
วินัยชนิดหนึ่ง ก็ทําใหคนไดเดินทางไปกันคลอง  

วินัยนี้คือการจัดสรรโอกาส เพื่อใหมนุษยมีโอกาสในการที่จะเปนอยูไดดีขึ้น แลวก็เกื้อหนุนใน
การพัฒนาชีวิตขึ้นไป เมื่อเรามีวินัย ก็คือเราไดจัดสรรโอกาสไวแลว ทีนี้เราก็มีเสรีภาพที่จะมาใชโอกาส
นั้น วินัยจึงเอื้อตอเสรีภาพ และเสรีภาพก็อาศัยวินัย นี้คือหลักประชาธิปไตย มันสัมพันธกันหมด  
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แตเวลานี้ คนไมรูไมเขาใจความหมายและหลักการที่แทของประชาธิปไตย แกก็ยุงไปหมด เสรีภาพ
ก็กลายเปนการสนองความตองการของใครตามใจชอบ เพียงแตวาไมใหละเมิดคนอื่นก็แลวกัน เสรีภาพไมมี
แนวคิดที่มีความหมายเปนรากฐานเลย เขาไมรูเลยวาเสรีภาพเปนหลักการที่ค้ําชูประชาธิปไตยไวอยางไร  

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง การปกครองมีไวเพื่ออะไร เพื่อใหสังคมอยูดีใชไหม    
ชวยใหสังคมอยูดีอยางไร เราตองการวาใหแตละคนนี้ซ่ึงมีศักยภาพ มีสติปญญาความสมารถ เขาจะได
เอาศักยภาพ  เอาสติปญญาความสามารถของเขาออกมาเปนสวนรวมในการชวยกันจัดสรรทําสังคมนี้
ใหดี ถาไมมีเสรีภาพ เขาถูกบังคับก็พูดไมได เขามีความคิดดีๆ แตพูดไมออก ความรูความสามารถ
สติปญญาของเขาก็เลยถูกปดกั้น ไมเปนประโยชน แตพอมีเสรีภาพ ความดีงาม ความรู ความสามารถ  
สติปญญาของทุกคน ก็มีโอกาสออกมารวมสรางสรรคสังคมได นี่คือความมุงหมายที่เปนแกนของ
ประชาธิปไตยในการที่ใหเรามีเสรีภาพ สวนเสรีภาพที่จะสนองความตองการนั้นเปนอันดับรอง 
เพราะวาความมุงหมายใหญของประชาธิปไตยคือจะจัดสังคมใหดี เราจึงตองมีเสรีภาพเพื่อจะไดเปน
ชองทางที่จะนําเอาความดีงามความสามารถของทุกคนออกมารวมกันสรางสรรคสังคมได 

แลวความเสมอภาคมีเพื่ออะไร มันก็เกี่ยวกับเรื่องโอกาสนี้ดวย เวลานี้เรามีระบบเศรษฐกิจมา
ครอบงําระบบการเมือง เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันสนองความตองการของบุคคลใชไหม เมื่อบอกวาให
มีความเสมอภาค แทนที่ความเสมอภาคจะมาสรางสรรคประชาธิปไตย มันก็กลายเปนความเสมอภาค
แบบแกงแยงกัน เชน คอยดูวาเจานั่นไดเทาไร  เอะ… แกไดหารอย  ขาก็ตองไดหารอยบาง  แกไดพัน 
ขาก็ตองไดพัน คอยจองกันอยูอยางนี้ อันนี้เรียกวาความเสมอภาคแบบแกงแยง  

แตทีนี้ ความเสมอภาคแบบประชาธิปไตยแทนะ มันเปนความเสมอภาคที่เขาระบบซึ่งหนุนกัน
กับองคประกอบขออ่ืน ประสานกันทั้งสามขอ คือเสรีภาพ สมานภาพหรือความเสมอภาคนี้ และภราดร
ภาพ จะเห็นชัดวา ถาความเสมอภาคเปนการแกงแยงกันอยางนี้ มันจะไปเขากับภราดรภาพไดอยางไร ก็
ทะเลาะกันนั่นแหละ ใชไหม แตเสมอภาคที่มันหนุนภราดรภาพก็อยางที่ทานวามีสุขและทุกขเสมอกัน 
พอบอกวามีสุขและทุกขเสมอกัน นี่ก็รวมกันแลวใชไหม คือรวมสุขรวมทุกขนั่นเอง ตอนนี้มันรวมกัน
แลว มันไมแยงกันแลว  เอา… ตอไป เสมอภาคคือไมดูถูกดูหมิ่นกัน อันนี้ก็ไมทะเลาะแลว เสมอภาคคือ
ไมเอารัดเอาเปรียบกัน แลวก็เสมอภาคคือไมเลือกที่รัก ผลักที่ชัง เสมอภาคอยางนี้มันก็สมานสิใชไหม  

เพราะฉะนั้นก็ตรงกับคําวาเสมอในภาษาบาลีคือคําวา    "สมาน" และ"สมาน"นี้ มาเปนไทย ก็
เปนสมาน สมานมาในภาษาไทยไปๆ มาๆ ก็เปลี่ยนความหมายเปนผสาน  แตความหมายเดิมก็คือเสมอ 
เรียกวาเปนเสมอเชิงผสาน   ถาเสมอแบบผสาน    ก็แนนอนวาเปนภราดรใชไหม ดูสิ ความหมายทุก
อยาง ทั้งรวมสุขรวมทุกข ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักผลักที่ชัง ผสาน
ทั้งนั้น และเปนธรรมดวย เมื่อมีความเสมอภาคแบบนี้ คนก็ไดรับความยุติธรรม ก็อยูกันไดดีแนๆ แต
เดี๋ยวนี้เสมอภาคจะมามุงแตเศรษฐกิจอยางเดียวเลย  คอยจองวาแกไดเทาไร ขาตองไดเทานั้น ก็แยงกัน 
ภราดรภาพก็มาไมไดสิ   

นี่แหละ เดี๋ยวนี้แมแตประชาธิปไตยก็อยูใตครอบงําของระบบเศรษฐกิจที่ทั้งแยกสวนและ
ขัดแยง แลวเศรษฐกิจก็เปนระบบทุนนิยมบริโภค ที่ไปสนองความตองการของปจเจกชน และเอา
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เสรีภาพมาใชเพื่อสนองความตองการของบุคคลในการเสพบริโภค มันพันกันไปหมด ก็ยุงนะสิ ระบบ
ประชาธิปไตยอะไรก็เสียหมด ไมเปนของแท ไมใชของจริง เรียกวาตองสะสางกันใหมหมดเลย  

อีกอยางหนึ่งที่นาจะพูด ก็คือ ที่วาองครวมใหญประกอบดวยมนุษยหรือชีวิตมนุษย แลวกส็งัคม 
แลวก็สิ่งแวดลอมนั้น ส่ิงแวดลอมซึ่งเปนฐานรองรับไวทั้งหมด ก็คือธรรมชาติ ทีนี้ในสามอยางนั้น มนุษย
นี่แหละเปนตัวเชื่อม และมนุษยมีทุกอยางครบอยูในตัว คนเดียวนี่มีหมดทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม แลว
วิธีที่จะประสานทั้งสามอยาง ก็ประสานที่ตัวคนแตละคนนี่แหละ ถาประสานที่นี่ไดปบ มันจะประสาน
กลมกลืนไดหมดเลย เพราะอะไร เพราะมนุษยนี่นะ แตละคนมีสถานะ ๒ อยาง อันนี้ตองย้ําไว คือ  

๑. คนแตละคนนี้ ดานหนึ่งเปนชีวิต ซ่ึงเปนธรรมชาติ อันจะตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ 
รางกายของเขาเกิดขึ้น เจริญเติบโตดวยอาหารเปนตน มีระบบของมันตามธรรมชาติ แลวก็เนาเปอยผุพัง 
มันไมฟงใครทั้งนั้น ใครจะเอาใจอยางไรก็ไมได มันไมตามใจใคร  แตมันเปนไปตามกฎเกณฑของมัน 
คนที่เปนดานชีวิต คือดานธรรมชาตินี้ เราตองเรียนรูมัน ตองเขาใจมัน ตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตาม
กฎธรรมชาติ ถาเราปฏิบัติผิดละก็ เราก็แยเอง การปฏิบัติดานนี้ทานใหใชปญญาโดยทาทีแหงอุเบกขา 
ใหทันกับความจริงของธรรมชาติ เพราะวาถาขืนพอแมไปตามใจลูก จะใชเมตตากรุณาชวยลูกอยางไรก็
ตาม ธรรมชาติมันไมเอาดวยเลย ถาลูกไมมีความรูที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได  ถึงพอแมจะชวย
อยางไร ก็ไปไมรอด จึงตองมีอุเบกขาเพื่อที่จะใหเขาไดเรียนรูฝกหัดพัฒนาตัวเอง แลวจะไดรับผิดชอบ
ชีวิตตัวเองได นี่คือมนุษยในดานชีวิตที่เปนธรรมชาติ นี่คือดานหนึ่งของคน  

๒. พรอมกันนั้น คนๆ เดียวกันนี้ อีกดานหนึ่งก็เปนบุคคล ซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม ที่จะมี
ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย ใหอยูรวมกันดวยดี ชวยเหลือเกื้อกูลรวมมือกัน โดยมีเมตตา-กรุณา-มุทิตา
ตอกัน  

แตขอใหดูเถิด เวลานี้สองดานของคนเดียวกันนี้มันขัดกันนะ ในโลกปจจุบันนี้ ที่เปนปญหา ก็
เพราะมันขัดกันตั้งแตในตัวคนเดียวกันนี้เอง ที่มีสองดาน คือดานชีวิตกับดานบุคคลของเขา มันเขากัน
ไมได มันไมประสาน ไมกลมกลืน ไมเกื้อกูลกัน แลวมันยังแกงแยงขัดแยงกันทําลายกันเองอยู
ตลอดเวลาดวย ลองดูสิ ในเวลาที่ดานชีวิตอยากจะกินอยางนี้ แตดานบุคคลไมเอาดวย ไมกินอยางนั้น 
กลับหันไปกินอยางอื่น พอดานบุคคลกิน ดานชีวิตเดือดรอนแทบตายเลย  ดูสิ จริงหรือไมจริง ดาน
บุคคลถือตัววาฉันมีฐานะอยางนี้ เปนรัฐมนตรี หรือเปนคนใหญเปนคนมั่งมีอยูในสังคม แลวก็มีคานิยม
อยางนั้นๆ ฉันจะกินเบียรดื่มสุรานอกที่ราคาสูงลิบใหโกใหสมฐานะตามกระแสนิยม สวนดานชีวิตมัน
ไมรูดวย มันเปนธรรมชาติ มันตองการอาหาร มันตองการโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน มาบํารุง
รางกายใหมันดี แคกินนี่สองดานมันก็ขัดกันแลว ดานชีวิตก็ตองการของมันอยางหนึ่ง ดานบุคคลก็
ตองการของมันอีกอยางหนึ่ง ดานบุคคลตองการกินใหอรอยเต็มที่ไปเลย  แลวก็ตองอวดฐานะใหเห็นวา
ใหญโตโกกาอยางนั้นๆ กินใหสมฐานะ ก็ไปกินอาหารมื้อนี้หมื่นหนึ่ง แตดานบุคคลกินหมื่นหนึ่งนี่ 
ดานชีวิตอดนะ ดานบุคคลกินแลว ดานชีวิตแทบตายเลย ทองอืด ทองแนน บางทีทองเสีย หรือไมก็
ทําลายสุขภาพโดยรวม มนุษยเรามาอยูในสังคม ไปๆ มาๆ เราก็หลงหันเหเฉไฉออกไปผิดทาง ดาน
บุคคลไมคํานึงถึงดานชีวิตเลย ไปกินไปอยูตามความรูสึกชอบใจสนองความอยากเสพชนิดที่เปนการ
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เบียดเบียนชีวิต ดานชีวิตถูกทอดทิ้ง ไมไดรับการเหลียวแล นี่แหละ แคตัวคนเดียวยังประสานไมไดเลย  
เพราะขาดการศึกษาที่จะชวยใหมนุษยพัฒนาอยางถูกตอง 

เมื่อเขาสูพัฒนาการขั้นพื้นฐานของการศึกษา มนุษยก็จะมีความตระหนักรู และประสานทั้งสอง
ดานนั้นใหเกื้อกูลกัน อะไรเปนความตองการที่แทของชีวิต ดานบุคคลก็จะชวยสนองหรือเกื้อหนุน ชีวิต
ตองการกิน บุคคลก็ไปจัดหาอาหารในประเภทและปริมาณที่จะสนองความตองการที่แทของชีวิต อยาง
นี้เรียกวาประสานเกื้อกูลกัน แตในอารยธรรมปจจุบัน ที่การศึกษาเฉออกไปจากความหมาย ระบบ
ทั้งหลายในสังคมแยกสวนกันออกไป บุคคลก็แปลกแยกจากชีวิตของตน บุคคลลืมตัวจนไมเอาใจใส
ชีวิตเลย ขาจะเอาของขาทาเดียว เอาเกียรติ เอายศ เอาอะไรก็ไมรู ก็ไปกินอะไรๆ ไปตามแตจะสนอง
ความรูสึกที่เล่ือนลอย แมวาชีวิตจะรองโอดโอย ก็ไมฟง ก็จึงยุงวุนวายปนปวนไปทั้งโลก นี่แหละ ถา
ประสานใหเกื้อกูลกันได ระหวางชีวิตกับบุคคลในตัวคนเดียวนี้ ก็จะเริ่มประสานไดทั้งหมด เพราะองค
รวมสามอยางรวมอยูที่คน แลวมันก็ขยายไปไดเร่ือย กระบวนการนี้ก็คือการพัฒนามนุษยในตัวเองทันที  
คือการที่จะใหบุคคลรูจักประสานเกื้อหนุนชีวิตของตนเองใหได แลวเราก็จัดระบบสังคม และสภาพ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอมใหเกื้อหนุนกันกับชีวิตนี้ แลวมันก็ดีอยางประสานกลมกลืนกันไป  นี่ก็คือระบบ
องครวมแหงความสัมพันธ ที่องครวมอิงอาศัยกันเปนปจจัยแกกันและกัน แลวก็ดําเนินกาวไปใน
กระบวนการแหงความคืบเคลื่อน คล่ีคลาย เดินหนาไปสูความสมบูรณ    
 
“อยากขอคําอธิบายเพิ่มเติมเร่ืองปญญาทางพระพุทธศาสนา นะคะ”  
 

 -  ปญญานี่เปนคําหนึ่งที่กวางที่สุด จึงไดมาใชเปนแดนวา แดนศีล แดนสมาธิ แดนปญญา แตที
นี้ปญญาซึ่งทําหนาที่เฉพาะ หรือมีในระดับตางๆ ก็จะมีช่ือเรียกเฉพาะๆ ไป คําวา "ปญญา"เปนคํากลาง 
ก็เลยกวาง ความหมายจึงไมเจาะจงเด็ดขาด ตองจําแนกความหมายไปตามคําที่เปนชื่อยอย เชนวา 
ปญญาที่ไปทําหนาที่เกี่ยวกับขาวสารขอมูล ก็มีช่ือเรียกเฉพาะวา "ปฏิสัมภิทา" แปลวา ความแตกฉาน 
ซ่ึงเด็กยุคไอทีนี้ตองการมาก ถาไดชุดนี้ครบส่ีขอละก็ การเลาเรียนศึกษาดีหมดเลย ทีนี้ ปญญาที่รูเร่ือง
หนึ่งๆ จนออกผลมาเสร็จสิ้นในเรื่องนั้นๆ ในสวนนั้นๆ เรียกวา "ญาณ" เปนความหยั่งรูในเรื่องนั้นๆ 
และจะมีหลายขั้นหลายตอน  อยางที่วารูเสร็จเปนเรื่องๆ เปนสวนๆ ไป แลวก็ปญญาที่เขาใจสภาวะ
ความจริงของธรรมชาติ เห็นแจงความจริงของโลกและชีวิต ปญญาอยางนี้เรียกวา "วิปสสนา" สวน
ปญญาที่รูตระหนักหรือรูตัวทั่วพรอมตอส่ิงที่เราเขาไปเกี่ยวของเฉพาะหนา เรียกวา  "สัมปชัญญะ"  แลว
ก็ปญญาที่เกิดจากการเรียนรูขึ้นมาเปนแนวคิดเปนความเชื่ออันหนึ่งที่ถูกตองเขาแนวทางแลว ก็เรียกวา 
"สัมมาทิฐิ" และสัมมาทิฐินี้ก็จะมีเปนระดับๆ ฯลฯ แตทั้งหมดไมวาอะไรก็เรียกรวมอยูในคําวา ปญญา 
ปญญามีช่ือเยอะไปหมด อันนี้อาตมายกตัวอยางเทานั้น คือเปนคํากลาง อยางที่บอกแลววา คลุมทั้งแดน 
คือ แดนศีล แดนสมาธิ แดนปญญา และในแตละแดนก็แยกยอยออกไป  

เปนอันวา ปญญาเปนชื่อรวม  ถาจะแปลเอาศัพท ปญญาก็มาจาก  "ป" เปนอุปสรรค  ที่
ภาษาอังกฤษเรียกวา prefix แปลวาทั่ว แลวก็ "ญา" แปลวารู  ปญญาก็แปลวารูทั่ว หรืออาจจะแปล "ป" 
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วาชัดก็ได ก็แปลวา รูทั่ว รูชัด  หรือรูทั่วชัด บางทีจะแปลงายๆ ก็วา เขาใจ เชนวา เรารับรูหรือรับทราบ
ขอมูลอยางหนึ่งมา ยังไมเรียกวา ปญญา ตอเมื่ออยางนอยเขาใจมันแลว จึงจะเปนปญญา    

พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ความรูที่เปนของตัวเราเองแลวจึงจะเปนปญญา ถาเปนความรูขาวสาร
ขอมูลที่รับรูรับทราบมา ก็ยังเปนความรูของคนอื่น เชนเปน Information เปน Data ที่เขาถายทอดมา เขา
สงมา เขาปอนมา เราก็รับมา มันก็เปนเพียงเราเอามาเก็บ มันก็เปนคลังขอมูล ถาเราไมเขาใจมันก็ไมเกิด
ปญญา แมวาเราจะมีขอมูลเยอะ มี Data เยอะมี Information เยอะ ก็ไมเปนปญญา ถาเราไมเขาใจ ขอมูล
ความรูขาวสารนั้น ภาษาพระเรียกวา "สุตะ" แปลวาสิ่งที่สดับมา ปญหาเวลานี้ก็คือ มีสุตะลนเหลือ
มากมาย แตปญญาจะมีหรือไมก็อยูที่เราจะเขาใจและใชมันไดหรือไม ในโลกยุคไอทีนี้มีสุตะเยอะ แต
ไมเปนหลักประกันวาคนจะไดปญญาหรือไม คนอาจจะลุมหลงอยูแคสุตะนี้ก็ได เพลิดเพลินกับรสที่
กลอมความรูสึก มัวแตเสพบริโภคเพลิดเพลินมัวเมา  ใชตาไมเปน ใชหูไมเปน มีแคสุตะ แตไมมีสุตมย
ปญญา 

ตกลงวาตองมีความเขาใจ ทีนี้ในการที่ปญญาจะเกิดและจะพัฒนานั้น มีเครื่องมืออันหนึ่งที่
สําคัญ คือ โยนิโสมนสิการ   

โยนิโสมนสิการ ก็คือ การเดินความคิดเปน มองเปน คิดเปน พิจารณาเปน เชนวา คิดแยกแยะ
ได พอมองอะไรปบ ไมมองเหมาคลุม รูจักจําแนกแยกแยะ วิเคราะหได หรือวาสืบสาววา เพราะอะไรจึง
มีอันนี้ อันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร แลวอันนี้ละมีมาเพราะอะไร เพราะอะไรมีจึงมีอันนี้ จากอันนี้แลวมี
อะไร พระพุทธเจาตรัสเลาไวถึงตอนที่พระองคจะตรัสรูวา เราเกิดความรูสึกนี้ขึ้นมา เราก็ถามวา 
ความรูสึกอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะอะไรมี อันนี้จึงมี ออ…นี่มี นี้จึงมี แลวนี่ละมีเพราะอะไร ก็ถาม
ตอๆ ไป อันนี้คือคิดแบบสืบสาว แลวก็มองแงดานใหครบ ไมใชมองอยูจุดเดียว และแมแตเวลาพูดก็
ไมใชเหมารวมวาอันนี้ดี-ไมดี แตรูจักจําแนกวาอันนี้มีแงดีอยางนี้ๆ มีแงเสียอยางนี้ๆ จุดออนมีเทานี้ จุด
แข็งมีเทานั้น อันไหนๆ บาง ซ่ึงทําใหเอื้อตอการที่จะพัฒนาหรือแกไขปรับปรุง ถาเราไปมองเหมาคลุม
แลวเราก็ตันอยูตรงนั้นเอง เราตองรูจุดออนจุดแข็งวาจะเสริมอันไหน จะแกอันไหน จะเติมอันไหน แลว
ยังมีการมองในแงของคุณคา เร่ืองคุณคาแท-คุณคาเทียม  คุณคาดานดี-ดานลบอะไรตางๆ มีวิธีมากมาย  

โยนิโสมนสิการนี่เหมือนเปนตัวช้ีชองและเดินความคิด เมื่อเรารูจักมองรูจักคิด ปญญาก็เกิด
ขึ้นมา ความรูความเขาใจก็ตามมา แตรวมแลวเปนอันวา ปญญานี้เปนชื่อรวมของความรูความเขาใจ ซ่ึง
เปนศัพทที่กวาง แลวก็ไปดูกันอีกทีวาเปนปญญาที่ใชในขั้นตอนใด เฉพาะกิจไหน แลวในแตละกิจๆ ก็
จะมีช่ือของปญญานั้นๆ อีกทีหนึ่ง คือปญญานี่เปนเรื่องใหญจริงๆ  

ทีนี้ ปญญา ๓ อยางในชุดที่มีวา สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญานั้น มีคํา
กลางรวมกัน คือปญญา สวนคําขางหนาที่ตางกัน คือบอกที่มาหรือแหลงเกิดของปญญานั้น วา หนึ่ง เกิด
จากสุตะ คือสดับฟง รวมทั้งอานและเลาเรียน สอง เกิดจากจินตะ คือคิดไตรตรองพิจารณา และสาม เกิด
จากภาวนา คือการปฏิบัติตอจากนั้น  

ปญญา ๓ อยางนั้น ในที่นี้ จะอธิบายโดยยอตามแนวของคัมภีรสักสายหนึ่งวา 
๑. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากสุตะ ไดแกปญญาที่คนทั่วไปจะพัฒนาขึ้นได โดยตองอาศัยสุตะ
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มาก คือคิดเองไมเปน หรือคิดไปไมถึง ตองมีผูแนะนําสั่งสอนบอกให เชนมีทานที่ เรียกวาเปน
กัลยาณมิตร อยางพระพุทธเจาเปนครูอาจารยมาแนะนําชี้แจงอธิบาย จึงเขาใจหยั่งถึงความจริงในระดับ
หนึ่ง แตก็อยางที่พูดไปแลว ถึงจะไดรับสุตะคือขาวสารขอมูลมากมาย แตคนจํานวนมากก็ไดแคสุตะ
เทานั้น หาไดปญญาไม คือในขั้นที่ ๑ นี้ ตองแยกวา คนจํานวนมากไดแคสุตะ บางคนอาศัยสุตะนั้น
สามารถทําใหเกิดสุตมยปญญา  

๒. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากจินตะคือการรูจักคิด ขอนี้เปนปญญาของอัจฉริยมนุษย ใน
ขั้นอยางพระพุทธเจาและปจเจกพระพุทธเจา คือเปนนักคิด ที่วามองเห็นอะไรแลว สามารถคิดสืบสาว
หยั่งเห็นความจริงที่ลึกลํ้าอยูเบื้องหลัง โดยคิดริเร่ิมใหมๆ ในสิ่งที่คนอื่นยังไมเคยคิด อยางที่วา คนอื่นก็
เห็นสิ่งนี้มาสิบปรอยปพันป  แตเขาก็อยูกันก็รูเขาใจตามๆ กันมาอยูแคนั้น จนกระทั่งพอมีคนอยาง
พระพุทธเจาเกิดขึ้นมา ก็มีการมองใหมเห็นใหมคนพบใหม ไดความรูความเขาใจใหม  นี่คือจินตามย
ปญญา   ในคัมภีรทานตองการอธิบายในแงวาจินตามยปญญานี้  เปนของบุคคลพิเศษ ที่คนทั่วไปไมมี 
และยกตัวอยางพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา  

พระพุทธเจานั้น คนอื่นเขาเกิดมาในเมืองในวัง เขาก็เห็นอะไรตางๆ อยางนั้น แลวเขาก็อยูกันมา
อยางนั้น ก็เกิดก็ตายกันไป กี่รุนกี่ช่ัวคนก็เปนอยางนั้น แตพระพุทธเจาเมื่อทรงอุบัติมา พระองคมองสิ่ง
เดียวกันกับที่เขาเห็นกันมานั้น แตพระองคเห็นอีกอยางหนึ่ง ทรงเห็นความจริงเห็นอะไรตออะไรกวาง
ลึกมีแงมุมตางๆ แปลกออกไปเยอะ หรือพอจะเทียบก็อยางพวกที่เปนนักคิด นักประดิษฐ ที่สามารถ
มองเห็นคนพบอะไรตางๆ ที่แปลกใหมแหวกออกไปได จุดสําคัญก็คือ โยนิโสมนสิการ เปนตัวตัดสิน
ของจินตามยปญญา แตหมายถึงโยนิโสมนสิการที่มีขึ้นมาเปนของเริ่มตนในตนเอง เปนที่มาของปญญา
ที่เกิดจากการคิด ที่ทําใหคิดเปนไดอยางเฉพาะพิเศษ (ในปญญาขอที่ ๓ ตอไป โยนิโสมนสิการก็เปนตัว
ทํางานสําคัญ แตคนทั่วไปมีโยนิโสมนสิการนั้นหลังจากไดสุตมยปญญาจากการสดับฟงมากอนแลว) 

๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากภาวนา คือจากการปฏิบัติ หรือลงมือทํากับประสบการณ
ตรง หมายถึงปญญาที่พัฒนาตอจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญาสองอยางแรกนั้น คืออาศัยปญญา
สองอยางแรกนั้นแลว พัฒนาตอไปจนเกิดปญญาที่สําเร็จเปนมรรคผล 

ขอใหสังเกตไวเปนขอสําคัญวา ภาวนามยปญญานี้ อาศัยและตอจากสุตมยปญญาและจินตามย
ปญญา ไมใชวายังไมไดเรียนรูอะไรเลย แลวไปนั่งสมาธิมาบอกวาเขาฌานไดภาวนามยปญญา อยางนั้น
ไมใชหรอก คนทั่วไปนี้แมแตจินตามยปญญาก็ยังทําใหเกิดเองไมได ตองเร่ิมจากสุตมยปญญา (สุตมย
ปญญาก็ยังไมคอยจะได มีแตไดแคสุตะอยางที่พูดแลวขางตน) เพราะฉะนั้นจึงอยาไดประมาทในการ
พัฒนาปญญา 

 

 
 “ในนามคณะอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระผมขอกราบขอบพระคณุพระ
เดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่ง ทานไดจุดแสงสวางทางปญญา อันจะเปน
ประโยชนตอผูฟงและผูอานวารสารวิชาการราชภัฏกรุงเกา ทานไดบรรยายโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อยเปน
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เวลาถึง 3 ชั่วโมง   ท้ังท่ีทานยังมีปญหาเรื่องสุขภาพ นับวาเปนความเมตตา กรุณาตอผูฟง และผูอาน
วารสารฯ  ซ่ึงภูมิปญญาที่ไดรับในวันนี้ คณะผูจัดทําวารสารฯ จะไดนําไปลงวารสาร   วิชาการราชภัฏ
กรุงเกาฉบับ “โลกมีปญหา พุทธศาสนามีคําตอบ” ทายท่ีสุดนี้คณะผูจัดทําวารสารฯ ขอกราบ
ขอบพระคุณ พระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย  เปนอยางสูง” 
 
 -  ขออนุโมทนาอาจารยทุกทาน ก็ขอใหทุกทานมีกําลังใจ กําลังกายดวย แลวก็กําลังปญญา และ
กําลังสามัคคี ชวยกัน เพื่อจะไดสรางชีวิต สังคม ประเทศชาติ และทั้งโลก ใหเจริญงอกงามมีความสุข 
หรือสันติสุขยิ่งขึ้นไป  เจริญพร 
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