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*

เปดประเด็น

"ปจจบัุนโลกของเราอยูในยคุโลกาภวิตัน บางคนกเ็รียกวายคุไอที
ส่ิงท่ีตามมากับยุคนี้คือ เปนยุคของการเปดเสรี เปนยุคท่ีมีการแขงขัน ใคร
ดีใครอยู มือใครยาวสาวไดสาวเอา เปนยุคทุนนิยม เงินนิยม เงินเปนใหญ  
คนรวยจะรวยยิ่งข้ึน คนจนจะยิ่งจนลง ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน 
ตางกันอยางฟากับดิน

"ไมนาเช่ือเลยวา บุคคลท่ีรํ่ารวยท่ีสุดของโลก คือ นายบิลล เกตส 
มีเงินและทรัพยสินรวมกันถึง 50,000 ลานดอลลาร คิดเปนเงินไทยก็คง
ราว 2 ลานลานบาท เทียบเทากับงบประมาณรายจายของประเทศไทยเปน
จํานวน 2 ป

"บริษัทผูผลิตรถยนต โตโยตา ท่ีเปนบริษัทขามชาติทํากําไรปลา
สุด กําไร 50,000 ลานดอลลาร  สวนคนจนก็จนติดดิน หาเชากินคํ่า หาไม
พอกิน จึงตองกูหนี้ยืมสิน หาเงินมาไดก็ตองมาใชหนี้

"นอกจากนี้ คนในยุคนี้ เปนยุคท่ีมีคานิยมฟุงเฟอ รายไดตํ่า รส
นิยมสูง หาความสุขจากการเสพ การบริโภค มีความคิดวา ถาจะมีความ
สุขมาก จะตองบริโภคใหมาก บริโภคจนเปนหนี้ ไมมีปญญาใชหนี้ บาง
คนก็ตองโกง บางคนก็หนีหนี้ บางคนฆาตัวตายเพราะไมมีทางออก คน
                                                                                

* ผศ.อนันต รตันภานุศร และคณะ สัมภาษณ เพ่ือนําลงใน วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเกา

ฉบับ “โลกมปีญหา พุทธศาสนามคีาํตอบ” (ท่ีวดัญาณเวศกวนั ๑ ธ.ค. ๒๕๔๗) มีช่ือเรือ่งเดมิ

ตามหัวขอสัมภาษณและชือ่ฉบับของวารสาร แตไดเปล่ียนเปนช่ือใหมในการพิมพครัง้ท่ี ๒



โลกข้ึนสหัสวรรษใหมฯ๒

จํานวนมากเกิดความเครียดในชีวิตเพราะมีหนี้สิน สงผลใหตนเองและ
ครอบครัวมีทุกขกันท้ังบาน

"หลายๆครอบครัวรวมเปนชุมชนและหมูบาน เกิดปญหาชุมชน
ออนแอ ชุมชนลมสลาย ปญหาโจรชุกชุม ทําใหไมมีความปลอดภัยท้ัง
ชีวิตและทรัพยสิน คนในชุมชนไมเอ้ืออาทรกัน จะเอ้ืออาทรกันไดอยาง
ไร ในเม่ือคนในโลกไปสรางระบบแขงขันแยงชิงทรัพยากร แยงกันหา
ความสุข ไมยอมแบงความสุข โดยท่ีคนอ่ืนจะเปนอยางไรก็ชาง และเนื่อง
จากคนแยงกันหาความสุข จึงกระทําทุกวิถีทาง เพื่อใหไดเงินมากๆ ได
เงินเร็วๆ จากน้ันก็แยงชิงเอาทรัพยากรจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อ
มาปอนความสุข

"จึงเกิดการบุกรุกท่ีดินของรัฐและบางคนก็ไปตัดไมทําลายปา
เพือ่เอาไม บางกทํ็าไรเล่ือนลอย เม่ือปาไมใกลหมด ฟาดนิกล็งโทษ เกดิฝน
แลง น้ําทวม พายุท่ีรุนแรง สรางความเสียหายใหแกมนุษยอยางมากมาย

"ส่ิงเหลานี้เกิดจากมนุษยไปรุกรานธรรมชาติแวดลอม จนทุกวัน
นี้โลกมีปรากฏการณภาวะเรือนกระจก มีชองโหวในช้ันบรรยากาศของ
โลก ใครท่ีถูกแดดรอนแรงในเวลากลางวันนานๆ อาจจะเปนมะเร็งท่ีผิว
หนังก็ได นอกจากนี้ก็มีปรากฏการณเอลนิลโญ โลกทุกวันนี้มีอุณหภูมิสูง
ข้ึนเร่ือยๆ มนุษยตองทนกับอากาศท่ีรอนเพิ่มข้ึน อยางไมเคยมากอน

"ถาจะสรุปก็คือ โลกมีปญหาจาก
1. ปจเจกบุคคล
2. สังคมหรือชุมชน
3. ความเส่ือมโทรมของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

"ปญหามากมาย ท่ียกตัวอยางมาพอเปนประเด็นตางๆ นี้ เปน
ปญหารวมกันของมนุษยโลก ซ่ึงกําลังเดินเขาสูวิกฤตในทุกๆ ดาน

"พุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาแหงปญญา จะมีคําตอบหรือหาทาง
ออกของปญหาอยางไร"
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เริ่มเรื่อง

เรื่องของโลกปจจุบันนี้ ปญหามันเยอะ อยางที่ไดพูดเปดประเด็นนั้น

แหละวา มันเปนยุคโลกาภิวัตน และบางทีก็เรียกวายุคไอที

ที่จริง ไอที กับโลกาภิวัตนนั้น มองในแงหนึ่ง ก็เปนเรื่องเดียวกัน 

เพราะวา ไอทีนั่นแหละเปนตัวทําใหโลกาภิวัตนเปนจริงได ถาไมมีไอที มันก็

เปนโลกาภิวัตนไดยาก การส่ือสารคมนาคม เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเปน

โลกาภิวัตน คือแผไปทั่วโลก ขยายกวางคลุมโลกหมดเลย

เพียงแคการคมนาคมไปมา ก็ไปไดทั่วโลกอยูแลว แตยังไมเทากับการ

ส่ือสาร และส่ือสารนั้นก็คือเรื่องของไอทีนี้แหละ ไอทีนี้เปนตัวการสําคัญ ทํา

ใหขาวสารไปไดทั่วโลก การเปนโลกาภิวัตนจึงสําเร็จไดจริง

ขาวสารปจจุบันนี้ เรียกวาเปน real-time คือเวลานั้นจริง ฉับพลันทัน

ที  เกิดขึ้นที่ไหน ในโลกจุดใด ก็เห็นไดยินในขณะนั้นทั่วหมดทั้งโลก

ในเมื่อไอที กับโลกาภิวัตน กลายเปนเรื่องเดียวกัน ก็ตองดูวาความ

เปนโลกาภิวัตนนี้เปนอยางไร

เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงวา โลกาภิวัตน คือแผคลุมไปทั่วโลก แตดูตามภาษา

บาลี เราสามารถแปลอีกอยางหนึ่งวา "ครอบงําโลก" ก็ได ถาไอทีทําใหมี

ภาวะแผขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะขาวสาร มันก็ครอบงําโลกไดดวย ทั้งนี้ก็

อยูที่วิธีปฏิบัติตอมัน เมื่อพูดอยางนี้ ก็เลยโยงไปถึงเรื่องตัวไอที

ไอที ประกอบดวยศัพท ๒ ศัพทดังที่รูกันอยูแลว คือ Information 

กับ Technology แนละวา Information เปนตัวที่แผขยายไปทั่วโลก แต 

Technology นี้แหละ เปนตัวที่ทําใหขาวสารแผขยายไป



- ๑ -

ไอท-ีอินทรีย-การศกึษา ไขปริศนาความสุข

เทคโนโลยียุคใหม

ขยายวิสัยแหงปญญา หรือขยายวิสัยแหงตัณหา

Technology นั้น เราพูดไดในแงหนึ่งวาเปนเครื่องมือของคน แต 

เอะ ถามันเปนเครื่องมือของคน ก็คือมองในแงวามันรับใชคน คนก็ตองเปน

นายสิ แตเวลานี้ เทคโนโลยีมันไมเชิงเปนเครื่องรับใชนะ คนก็ไมเชิงวาจะ

เปนนายมัน แตมันกลับเปนนายคนมากกวา มันครอบงําคนใหขึ้นตอมันเลย

อาจเปนไดวา คนบางสวนหรือสวนนอยเทานัน้ ทีเ่ปนผูใชเครือ่งมอืเหลา

นี ้แตคนจํานวนมากถกูครอบงาํ จึงกลายเปนตองมองสองชัน้ นีก่เ็ปนแงหนึ่ง

พอมองสองชัน้แลว กม็าถงึจุดทีเ่ปนปญหา คอืจุดทีว่า มคีนทีเ่ปนนาย

เปนผูใช Technology กบัจุดทีว่า Technology นัน้ ถกูใชเปนเครือ่งมือ ที่

จะเปนนายไปครอบงําคนจํานวนมาก ก็นาสงสัยวาทําไมคนถึงไดยอมเปน

เบี้ยลางถูกมันครอบงํา เปนเรื่องที่จะตองพิจารณา มาวิเคราะหกันดู และมัน

ก็เปนที่มาของปญหาดวย

ทีนี้มองลึกลงไป เราสามารถใหความหมายวา "เทคโนโลยีเปนเครื่อง

ขยายวิสัยแหงอินทรีย"

ตามธรรมดานัน้ วสัิยแหงอนิทรยีของมนษุยมจํีากดั อนิทรยีของมนษุย

ทีใ่ชคาํฝรัง่วา faculty (ในทีน่ีห้มายถงึ cognitive faculties) มอีะไรบาง กค็อื 
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ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ มนัทาํงานใหเราสามารถเหน็ ไดยนิ ไดกล่ิน รูรส จน

กระทัง่ถงึคดิอะไรตออะไรได

ที่วาเทคโนโลยีมาขยายวิสัยของอินทรีย ก็คือวา ตาเรานี้เห็นไดใกลๆ 

แคนิดหนึ่ง แตพอเรามีเทคโนโลยี เชน มีกลองโทรทัศน มีกลองสองทางไกล 

กลองดูดาว มันก็ขยายวิสัยแหงอินทรียคือตาของเรานี้ ใหดูไปไดไกลนูน ไม

รูกี่ปแสง หรือแมแตของเล็กละเอียด ตาของเราก็มองไดระดับหนึ่งเทานั้น 

ของเล็กมากเราก็มองไมไหว แตพอมีกลองจุลทรรศน เราก็สามารถขยาย

วิสัยแหงอินทรียคือตาของเรานี้ จนกระทั่งเห็นแมแตหนึ่งในลานของ

เซนติเมตร อยางนี้เปนตน หูก็เชนเดียวกัน เทคโนโลยีก็ขยายวิสัยใหเราได

ยินเสียงไดมากมาย ตอนนี้มาถึงคอมพิวเตอร ก็ขยายวิสัยแหงความคิดแลว 

ชวยอินทรียดานสมองใหขยายความจําความรูความคิดไปไดมากมาย

เมื่อมองมาถึงตรงนี้ ก็จะเห็นวา ตัวการสําคัญก็อยูที่อินทรียของเรานี่

เอง แลวเรื่องอินทรียนั้น ก็มาดูที่ตัวมนุษยนี่แหละ ไมตองไปดูถึงตอนที่จะ

ขยายวิสัยหรอก เรามีอินทรีย มีตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ แลวปญหา หรือ

ปญญาก็เริ่มที่นี่แหละ

เมื่อเราใชตา เราดู เราก็ไดขอมูล รูอะไรตออะไรเยอะแยะ ทําใหได

ปญญารูวาอะไรเปนอะไร แตถาดูอีกแบบหนึ่ง เราก็ไดปญหาเยอะเหมือน
กัน เชนดูแลวเกิดความรูสึกชอบ หรือไมชอบ ถูกใจ หรือไมถูกใจ อาจจะ

เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทหรือมีการทําลายอะไรตางๆ หรือมิฉะนั้นก็ลุมหลง

เพลิดเพลินจนบางทีเสียงานเสียการเลาเรียน หรืออาจจะอยากไดจนมีการ

แยงชิงกัน ก็เกิดปญหาอีก ฯลฯ รวมแลวปญหาก็มาจากเรื่องอินทรียนี่แหละ

เปนอันวา ในการใชอินทรียเชนตาดู แมแตตามปกตินี้ เราก็ดูไปทาง

ดานความรูสึกเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ที่เรียกงายๆ วาชอบใจ ไมชอบใจ 

ที่เปนเรื่องของตัณหา ซ่ึงเปนศักยะของปญหาบาง และไปอีกดานหนึ่ง คือ
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เพือ่ความรู หรอืปญญา ทีเ่ปนเรือ่งของความรูความเขาใจบาง ไมตองไปถงึ

ตอนทีม่ไีอทมีาขยายวสัิยหรอก ในเวลาปกตธิรรมดาทีเ่ราใชอนิทรยีกนั กเ็ปน

เรื่องที่จะเกิดปญหา-ไมเกิดปญหา หรือจะเกิดปญญา-ไมเกิดปญญาอยูแลว

ทีนี้ ถาหากวาไอทีมันมาขยายวิสัยของอินทรีย อินทรียที่มีศักยภาพใน

การสรางปญญาและเสริมตัณหาที่จะกอปญหานี้ ก็เทากับไดเครื่องมือที่จะมา

ชวยขยายศักยภาพในการใหเกิดปญญาหรือกอปญหาดวย

เมือ่เราใชตาหจูมกูล้ินของเราสนองตณัหาและสรางปญหาไดนอย พอขยาย

วสัิยของอนิทรยีออกไป มนักข็ยายวสัิยแหงตณัหาและปญหามากขึน้เปนธรรมดา

ฉะนั้นเรื่องนี้ในที่สุดมันจึงบงบอกวา จะตองเริ่มตนที่การพัฒนาคน

ถาคนใชอนิทรยีเปนเทานัน้แหละ กเ็ทากบัจับจุดถกู ถาเดก็ใชตาเปน คอืดเูปน

ซะอยาง เดก็กเ็ริม่สรางปญญาแลว ไมเสรมิตณัหาและไมสรางปญหา

เมือ่เดก็สรางปญญาดวยการใชอินทรียคือตาเปน เวลาแกไปใชไอทีใน

แงขยายอินทรียตา มันก็ไปขยายปญญา ก็กลับดี เปนการขยายประโยชน 

แตถาแกใชตาสนองตัณหากอปญหา พอแกเอาเทคโนโลยีมาขยายวิสัยของ

อินทรียคือตา ตัณหาก็ยิ่งเติบกลา ปญหาก็ยิ่งขยายใหญ

ปญหาเวลานี้ก็คือ มนุษยใชอินทรียไมเปนกันอยูแลว มี ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย ใจ ก็สักวาใชกันไป ไมไดเคยฝกวิธีใชกันเลย มนุษยนี้เกิดมาตอง

เริ่มการฝกใชตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ การศึกษาเริ่มตนที่น่ี

คนเรานี้พอเกิดมา ก็ส่ือสารติดตอกับโลกทันที เราจะอยูในโลกนี้ เรา

ตองมีเครื่องมือติดตอส่ือสาร อะไรเปนเครื่องมือติดตอส่ือสาร ทางพระ

เรยีกวาทวาร แปลวา ประต ูเรยีกเตม็วา "ผัสสทวาร" ผัสสะ แปลวาการรบัรู 

ผัสสทวาร แปลวาประตแูหงการรบัรู คอืประตรูบัรู หรอืชองทางรบัรู ม ี 6 

ทาง หรอื 6 ประต ูเรยีกเปนภาษาบาลีวา จักษุ โสต ฆานะ ชวิหา กาย มโน ก็

คอื ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ นีค่อืชองทาง ทีเ่ปนประตส่ืูอสารในดานการรบัรู 
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เราจึงไดเหน็ ไดยนิ ล้ิมรส รูอะไรตางๆ รบัขอมลูเขามา เราตองรบัรู เราจึงจะ

สามารถตดิตอสัมพนัธกบัโลกได ถาไมเชนนัน้เรากไ็มรูจะอยูในโลกไดอยางไร

จากนั้นยังมีประตูอีกชุดหนึ่ง เรียกวา "กรรมทวาร" แปลวา ประตู

แหงการกระทํา หรือชองทางทาํการ มี 3 คือ กาย วาจา ใจ ชุดนี้เปนเครื่อง

มือหรือเปนประตูในการกระทําตอโลก เมื่อกี้ รับรูโลก ทีนี้ก็มากระทําตอโลก 

หรือมีปฏิสัมพันธกับโลก กายของเราก็เคล่ือนไหวไป จะไปไหน จะทําอะไร 

จะจับ จะขยับเขยื้อนเคล่ือนไหว จะเดิน จะใชมือใชเทาอยางไรไดทั้งนั้น 

วาจา โดยปากหรือโดยอาการกิริยาทาทาง เราก็มีเครื่องมือที่จะส่ือสารในทาง

สังคมกับเพื่อนมนุษย  แลวก็มีใจสําหรับใชในการคิด

รวมเปนสองชุดนี้สําคัญมาก และทั้งสองชุดนี้ก็มาบรรจบและตอกันที่

ใจ คือมโน

เราจะเห็นวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ไปจบที่ใจ คือ ตาเห็น หูไดยิน 

เปนตน รับรูเขามาแลวก็ไปรวมที่ใจ ในฝายรับรูนี่ใจรับรูหมด เปนขุมหรือ

เปนศูนยกลางที่รวมหมด รับรูทางไหนก็ไปรวมที่ใจอีกที

ทีนี้พอรับรูแลว ใจนี่ก็จะเปนศูนยที่ไปตอเชื่อมกับฝายประตูชองทาง

ทํา ซ่ึงจะเรียกวาพฤติกรรมหรืออะไรก็แลวแต คือ ในตอนที่รับเขามานี้ ใจก็

รูแลว ทีนี้ใจก็ทํางานตอไปโดยเปนฝายทํา ตอนนี้ใจก็จะคิด

พอคิด ก็คือเริ่มทําการและแสดงออกแลว จากคิดแลวก็พูดและทํา

ทางกาย เพราะฉะนั้น มโนคือใจนี้จึงเปนศูนยกลาง เปนทั้งฝายรับรูและฝาย

แสดงออก ทั้งรับความรูเขามารวมไวหมด แลวก็สามารถเอาไปแสดงออกเชิง

ปฏิบัติ คือคิด แลวก็พูดหรือทํา นี้คือระบบส่ือสารสัมพันธของมนุษย

ชีวิตของมนุษยที่เกิดมาแลวจะเปนอยูได ก็ตองมีเครื่องมือส่ือสาร

สัมพันธ ๒ ชุดนี้ คือมีเครื่องมือส่ือสารสัมพันธติดตอกับโลกภายนอก ทั้ง

เครื่องรับรู และเครื่องทําการตอกันกับโลกภายนอก
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เมื่อมีพรอมแลว เขาก็ดําเนินชีวิตอยูได แตจะดําเนินชีวิตไดดีหรือไม

นั้น ก็ยังไมแน ซ่ึงตองอยูที่วาเขารูจักใชมันหรือใชมันเปนหรือไม ดังนั้นเรื่อง

ที่สําคัญก็คือ มนุษยตองรูวาเราใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ที่แทก็เพื่อรู เชน 

ใหรูวาอะไรเปนอะไร ถาเขาไมรูชัดตรงนี้ เขาก็ดําเนินชีวิตใหดีไมได เพราะ

เมื่อไมรูวาคืออะไร เปนอยางไร มันมีประโยชนหรือมีโทษตอเขาอยางไร และ

เขาควรจะปฏิบัติตอมันอยางไร เมื่อไมรู ก็ดําเนินชีวิตใหดีไมได

เพราะเหตุนี้เราจึงตองมีทวารเหลานี้ ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา อินทรีย

โดยที่อินทรียเหลานี้มีหนาที่เปนใหญในดานของตนๆ เฉพาะอยางยิ่งอินทรีย

ที่ ๖ คือ จิต ซ่ึงทําใหเกิดความสามารถพิเศษของมนุษย

เมื่อรูอยางนี้แลว เราก็มาพัฒนาอินทรียเหลานี้ เพื่อจะดําเนินชีวิตได

อยางดี หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา ในเมื่อชีวิตของมนุษยอยูในโลกไดดวย

ชองทางส่ือสารสัมพันธเหลานี้ การศึกษาก็เริ่มที่น่ี คือตองพัฒนาการรับรูให

เปนการเรียนรู ใหรูจักรับรูหรือรับรูเปน คือใชตาเปน ใชหูเปน ฯลฯ ใหได

ความรูและมีการพัฒนา

ตามปกติ ถาจะลําดับ ก็เหมือนกับวาตองรับรูกอน แลวเราจึงมีการ

กระทําหรือแสดงออก เพราะฉะนั้นในสองชุดนี้ จึงเหมือนกับวา ผัสสทวาร

ประตูรับรูนี้ทําหนาที่กอน แลวตอนั้น กรรมทวาร คือประตูทํากรรม จึงอาศัย

ความรูที่ไดจากผัสสทวารนี้ไปใชทําการอีกที

เทคโนโลยีมา ไมแนวาการศึกษาจะมี

ทีนี้ ในการรับรูของเรานั้น เวลาเราผัสสะ ก็จะไดอาการสองดานที่

สําคัญ คือไดความรูสึก และไดความรู พอตาเห็นปบเราก็มีทันที หน่ึง ดาน

ความรูสึกวา สบายตา ไมสบายตา สวยงามหรือนาเกลียดนาชัง และ สอง

อีกดานหนึ่งคือ ความรูวา เขียว แดง เหลือง เปนอะไร เปนสัตว เปนแมว 
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เปนหมู เปนหมา เปนอิฐ เปนดิน สองอยางนี้มาคูกัน

ถามนุษยปฏิบัติหรือใชอินทรียใหครบหนาที่ของมัน เขาจะตองไปให

ถึงความรู เพราะความรูสึกเปนเพียงตัวประกอบ ความรูสึกนี้ชวยเกริ่นนํา

ความรู เพราะวากอนที่จะไดความรูนั้น ความรูสึกมันไวกวา

ความรูสึกจะชวยมนุษยในเบื้องแรก เชนวา เมื่อมองเห็นอะไร พอ

แสงจาก็รูสึกเลยวาไมสบาย บีบคั้น จะเปนอันตราย ตองหนีหรือหลบไวกอน 

ตอจากนั้น ถารูจักใชอินทรีย ก็เรียนรูตอไปวาเปนอะไร เปนอันตรายจริง

ไหม อยางไร เพราะอะไร จะแกไขอยางไร ฯลฯ การศึกษาก็มา คนก็พัฒนา

แตจะศึกษาพัฒนาแคไหน ตอนนี้จะมากนอยไมเทากัน แลวแตองค

ประกอบที่เปนปจจัย ทั้งภายในและภายนอก เชน ปรโตโฆสะ โยนิโส-

มนสิการ ความใฝรู ความเพียร สติ สมาธิ เปนตน แตอยางนอยก็ไดเรียนรู

และจําไววาอันนี้เปนอันตรายนะ   ถาจะใหกระบวนการนี้เปนการเรียนรูหรือ

ศึกษา ก็ตองดําเนินตอไป

จุดเนนขอสําคัญก็คือ ตองใหเกิดความรู แตมนุษยจํานวนมากไปติด

อยูแคที่ความรูสึก ถาไมจําเปนแกก็ไมเรียนรู ในดานความรูแกเอาแคที่จํา

เปนจะใหแกอยูรอด หรือแคที่จะอยูได ไมพยายามเรียนรูใหพอที่จะอยูดี เอา

วาแคไหนชีวิตอยูได แกก็เรียนรูแคนั้น ตอจากนั้นแกไมสนใจหาความรูแลว 

แกอยูแคหรือเอาแคความรูสึก อะไรสบายตา ก็ติดใจ ชอบใจ จะเอา อะไรไม

สบาย ก็หนี ก็ไมเอา ผานไปทีๆ ก็อยูแคนี้

ทีนี้ ถาคนเราใชอินทรียอยูแคความรูสึก ก็เปนอันวาจบ แกก็ไดแควา 

รูสึกสบายกช็อบใจ รูสึกไมสบายกไ็มชอบใจ เรยีกวา อยูกบัตณัหาแหงความ

ชอบใจ และไมชอบใจ แลวสุขทกุขมนักอ็ยูแคทีช่อบใจ-ไมชอบใจ ถงึตอนนี้ก็

วนเวียนอยูในวังวนแลว นี่ก็คือสังสารวัฏของมนุษย แกก็ฝากทุกขฝากสุขไว

แคนี้แหละ แลวก็วายวนอยูในความสุขความทุกขที่แกรูจักไดแคนี้เอง



โลกข้ึนสหัสวรรษใหมฯ๑๐

สวนมนุษยที่พัฒนา ก็สมชื่อ คือมีการศึกษา มีการเรียนรู ใหเกิด

ปญญา จึงพัฒนา คือเจริญเดินหนากาวตอออกไป ไมวนเวียนอยูในวังวน 

ชีวิตก็กาวไป ความคิดก็กาวไป ความสุขเปนตน ก็กาวไป

เดี๋ยวนี้เขาแปล "ศึกษา" แบบทับศัพท ตรงกับภาษาบาลีคือ "สิกขา" 

ซ่ึงแปลวาเรียนรู หรือฝกก็ได ถามองในแงเรียนรู ก็ดูคลายกับวา เนนไปใน

แงของการรับความรูจากโลกภายนอก แตที่จริงมันไมใชแครับรู ตองเขาใจวา

ในการเรียนรูนั้น สําคัญตรงที่เรียน

"เรียน" นี้หมายถึงฝกตัวเองดวย แตกอนนั้นเขาใชคําวา "เรียน" คํา

เดียว เพราะคําวาเรียนนี้มันกวางกวา คือ "เรียน" หมายความวา ไดความรู 

แลวก็ฝกตัวเองใหทําอะไรตางๆ ใหเปน

เรียนนี้เนนที่การกระทํา เชนวาเรานั่งไมเปน ก็เรียนใหนั่งเปน ก็คือฝก

นั่นเอง ฉะนั้น แตกอนเราจึงแปล "สิกขา" วา ฝก หรือ เรียน แตเดี๋ยวนี้มา

พูดวา "เรียนรู" คือเอาสองคํานี้มาผสานกันเขาไป แตที่จริง "เรียน" นี้ไดทั้งรู

และไดทั้งฝก สมัยกอนพูดคําเดียววา "เรียน"

เอาละ จะอยางไรก็ตาม กเ็ปนเรื่องของศัพท ขอใหเรารูทันความหมาย

ก็แลวกัน ก็เปนอันวา "เรียน" คือไดรู แลวก็ฝกตัวเองใหทําใหได ใหเปน

จะตองตระหนักวา มนุษยเรานี้ เปนสัตวที่ตองเรียนทั้งนั้น ตองรูวา

อะไรเปนอะไร และตองพยายามทําใหเปน เพื่อจะไดสามารถดํารงชีวิตอยู 

ตั้งแต กิน นอน นั่ง ขับถาย เดิน พูด ตองเรียนตองฝกทั้งนั้น ไมเหมือน

สัตวอื่น ที่เรียนนอยเหลือเกิน เดี๋ยวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แตมนุษยนี่

ตองอาศัยการเรียนการฝกการหัดทั้งนั้น จึงจะอยูได

เพราะฉะนั้น จึงเปนลักษณะพิเศษของมนุษย ที่วาตองเรียน แตวา

เรียนได สวนสัตวอื่นมันแทบไมตองเรียน แตมันก็เรียนไมคอยได มันเรียน

นิดเดียว มันก็อยูไดแลว คืออยูดวยสัญชาตญาณ จะเรียนอะไรอีก ฝกอะไร
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อีก มันก็ทําไมคอยได อยางดีก็ใหคนมาฝกมัน เพราะมันฝกตัวเองไมได 

ตองใหคนมาฝก แตถึงคนมาฝกใหมัน ก็ฝกไดจํากัดอีก อยางมา อยางลิง 

อยางชาง ก็ฝกไดจํากัด ทําไดแคไปเปนพาหนะบาง ไปขนของ ลากของ ปน

ตนไม ทําอะไรตออะไรใหคน รับใชคน

สวนมนุษยนี่เรียนฝกกันไดไมรูจักส้ินสุดเลย แตตองเรียน ถาไมเรียน

แลวไปไมรอด พอเรยีนแลวกค็บืหนา เรยีนไปไดไมรูจบ เรยีกวา เรยีนอยางไร 

ไดอยางนัน้ ฝกอยางไร ไดอยางนัน้ จนกระทัง่เปนมหาบรุษุ เปนพระพทุธเจา 

เปนไดหมดเลย อยูทีฝ่กตนเทานัน้เอง แตถาไมฝก กเ็ปนอนัวาจบ กจึ็งบอกวา

มนษุยเปนสัตวทีป่ระเสรฐิดวยการฝก ถาไมฝกแลวแยยิง่กวาสัตวเดรจัฉาน 

อนันีเ้ปนธรรมดา เปนธรรมชาติของมนุษย เปนความจริงอยางนั้นเอง

ถามนุษยไมฝกแลว สูแมวก็ไมได แตพอฝกแลวไมวาสัตวอะไร ก็

เปนเครื่องมือรับใชมนุษยหมด แลวมนุษยก็ประเสริฐไดยิ่งกวาเทวดา และ

แมแตพระพรหมอีก พระพรหมยอมมากราบมาไหว

สรุปวา มนุษยน่ีทีส่าํคญัคอืตองฝก ตองเรียน แลวก็พัฒนาไปไดไมรูจบ
เปนอันวา จุดเริ่มก็มาจากอินทรีย ซ่ึงเปนทวารชุดที่ ๑ นี่เอง คือ ตา 

หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และทวารชุดที่ ๒ คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร มา

เชื่อมตอสัมพันธกัน แลวกระบวนการนี้ก็ดําเนินไป

เพราะฉะนัน้ ไมวาจะเปนโลกยคุไอท ีถงึขัน้โลกาภวิตัน หรอืยงัไมไอท ี

จุดเริม่กอ็ยูทีอ่นิทรยีของมนษุยนีท่ัง้นัน้ และการพฒันาอนิทรยีกเ็ปนเรือ่งของ

ชีวิต ที่วาเมื่อจะอยูใหดีก็ตองทําอยูแลว คือเปนหนาที่ของมนุษยที่จะตอง

พัฒนาอินทรีย พูดใหเปนคํางายๆ วา หนาที่พื้นฐานของมนุษยคือการเรียน

หรือการฝกฝนตนเอง

แตมนุษยยุคไอทีนี้ กลับไมเรียนหรือไมอยากเรียนเสียนี่

ที่จริง ยุคไอทีเปนยุคที่นาเรียนที่สุด แตกลับเปนยุคที่มนุษยขาดการ
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เรียน หมายความวา มนุษยสมัยกอนนั้นเขามีเหตุจําเปนบังคับใหตองเรียน 

เพราะถาเขาไมเรียนแลว ก็อาศัยใครหรือเครื่องมืออะไรมาชวยไมคอยได 

เทคโนโลยีอะไรก็แทบไมมี เขาตองเผชิญกับส่ิงแวดลอมเองโดยตรง แลวก็

ตองหาทางรอด เขาจึงตองฝกตองเรียน (ที่เราเรียกวาเรียนรู) เพื่อใหอยูได

เพราะสถานการณหรือความจําเปนบังคับ อยางนอยก็เรียนพอใหอยูรอด

แลวทนีี ้ถาเปนคนในขัน้ทีด่กีวานัน้ กจ็ะพยายามเรยีนรูหรอืเพยีรฝกตน

ใหทาํไดดทีีสุ่ด ไมใชเรยีนแคใหอยูรอดหรอืแคอยูไดหรอืแคทาํได และเรียน

โดยไมตองรอใหความจําเปนบงัคบั อยางนีจึ้งจะเปนมนุษยที่ประเสริฐแทๆ

แตนาเสียดายที่กลายเปนวา มนุษยสมัยนี้ ทั้งที่อยูในโลกของไอที ที่

มนุษยสรางสรรคขึ้นมา มีเครื่องอํานวยความสะดวกสบายที่เรียกวา

เทคโนโลยีพรั่งพรอม แลวมนุษยจํานวนมากที่เกิดมาทามกลางส่ิงอํานวย

ความสะดวกบํารุงบําเรอ มีเทคโนโลยีทําใหเสร็จ ก็ไมตองทาํอะไร ก็เลยไม

ตองเรียนไมตองฝกตนเอง ทั้งที่ไอทีมาชวยใหมีโอกาสในการเรียนรูเพิ่มขึ้น

มากมาย ก็ไมใชโอกาสนั้น ก็เอาแตดานบํารุงบําเรอ การใชเทคโนโลยีที่ขยาย

วิสัยแหงอินทรีย ก็มาสนองดานความรูสึกอยางเดียว

เมื่อกี้พูดแลววา อินทรีย เชนตา เปนตนนี้ ใชในดานความรูสึกกับ

ดานรู และรูสึกจะตองเปนตัวประกอบ นําไปสูรู จะหยุดแครูสึกไมได

แตมันกลายเปนวา มนุษยยุคนี้อยูแครูสึก เขาไดเทคโนโลยีมาขยาย

วิสัยของอินทรียจริง แตตาของเขาที่ขยายวิสัยดวยโทรทัศน ก็ขยายการดู

เพียงเพื่อสนองความรูสึกบันเทิงสนุกสนาน อยางที่เด็กจํานวนมากดูแลวไม

ไดความรูเลย ไดคอมพิวเตอรมาขยายวิสัยใหแกอินทรียสมองแหงความคิด 

แตเด็กบางทีก็แทบไมไดรูไดคิดอะไร เขาอางกันวาเลนเกมเพื่อไดฝกสมอง ก็

ไดนิดหนอย ไดบางเหมือนกัน แตมันไมคุม มักจะเปนขออางเสียมากกวา 

เขาไดความรูสึกมากกวา คือเจตนามันมุงไปที่บันเทิง ก็ไดแคความรูสึก ก็
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สนองความตองการในการเสพบริโภค คือสนองทางดานความรูสึก แลวก็

หยุดอยูที่ความรูสึก ไดแคตัณหา ไมไปตอที่ความรู ปญญาไมพัฒนา

เมื่อมองไปถึงแกนหรือแกนของเรื่อง ก็คือ เขาไมไดฝกอินทรียเลย 

ถึงจะมีเทคโนโลยีเจริญแคไหน เขาก็อยูแคความรูสึกเทานั้นเอง

การศึกษาไมไดอยูแความีทีวีดู

ทกุอยางกอ็ยูทีอ่นิทรยีของเขานีแ้หละ คอื ตวัตดัสินอยูทีต่า ห ู จมกู 

ล้ิน กาย ใจ ถงึเขาจะมเีทคโนโลยเีทาไร เขากต็องอาศยัอนิทรยี ถาไมมี

อนิทรยีตาแลว เขาจะใชเทคโนโลยทีางตานัน้ไดไหม ทวี ี วดีโิอ อะไรกไ็มมี

ประโยชน อยางคนไมมหีซูะอยางแลว มอืถอืจะมีประโยชนอะไร

ทนีี ้ เมือ่คนไมฝกอินทรีย เขาก็ใชมือถือ ใชทีวี ใชวีดิโอในแงที่จะ

สนองความรูสึกเทานั้น ความรูไมเกิด ปญญาไมพัฒนา ตกลงก็คือเขาไมฝก

อินทรีย และการศึกษาก็ไมมี ดังนั้นพูดกันไปแลว ที่จริงเนื้อแทของการ

ศึกษานั้นเขาไมมีหรอก การศึกษายังไมเกิดขึ้นเลย

การศึกษาไมไดอยูแความีทีวีดู และไมใชวาดูทีวีแลวจะมีการศึกษา

มันไมใชอยางนั้น แตมันอยูที่วาเขาใชทีวีอยางไร เขาใชทีวีเปนไหม

อาตมาเลาบอยๆ เด็กมาที่วัด เด็กประถม ๑ ประถม ๒ จนถึงประถม 

๔ พระถามวา “หนูดูทีวีวันละก่ีชั่วโมง” เด็กตอบวา “วันละหลายช่ัวโมง ถา

เปนวันเสาร-อาทิตย ดูเกือบทั้งวันเลย” ก็บอกวา “อาว แลวที่หนูดูทีวีนะ หนู

ดูเพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต” เอะ เด็กไมเคยไดยินเลย

ศัพทนี้ ดูเพื่อเสพก็คือดานความรูสึก แลวดูเพื่อศึกษาก็ดานความรูคือการ

เรียนรูอยางที่วา เด็กยังไมเคยไดยินมากอน แตเดี๋ยวแกก็เขาใจ เด็กนั้นหัว

ไว แกบอกวา ออ แกดูเพื่อเสพ ๙๙ เปอรเซ็นต ศึกษาแทบไมมีเลย เด็กอีก

คนหนึ่งบอกวา “ผมดูเพื่อเสพเกือบรอยเปอรเซ็นตเต็ม”
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ถามวา เอะ ที่หนูทํานี่ ถูกไหม เด็กบอก “ไมถูก” อาว ไมถูกแลวหนู

จะทํายังไงดี คือเราไมไดวินิจฉัย แตใหแกคิดเอง เด็กบอกวา “ก็ตองแกไข” 

บอกวาแลวจะทํากันยังไงดี คิดกันดูสิ เด็กก็คิด  มาแบงกันใหมดีไหม มา

แบงวา เออ เรามีสองอยาง คือดูเพื่อเสพ กับดูเพื่อศึกษานี่นะ จะดูเพื่อเสพกี่

เปอรเซ็นต ดูเพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นตดี  เด็กบอก “๕๐-๕๐ ”

บอกเดก็วา “สมยันีเ้ปนโลกทีเ่ขาชอบเสพบรโิภค กเ็หน็ใจหน ูอยาตอง

เอามากขนาดนัน้เลย ยอมใหเสพมากๆ หนอย เพยีงแตใหมศีกึษาเพิ่มขึ้นบาง 

พูดกันไปพูดกันมา ในที่สุดเด็กตกลงบอกวา “ตอนนี้เริ่มตนเอาเสพ ๗๐% 

ศึกษา ๓๐%” แคนี้ก็พอแลว ใชได แลวคอยๆ ปรับปรุงพัฒนากันตอไป

พูดส้ันๆ วา ถาเด็กไมอยูแคอยากเสพและตองการสิ่งเสพ แตหันมา

อยากไดความรู หรือตองการความรูมากขึ้น การศึกษาก็เดินหนา

เรื่องนี้เปนตัวอยาง หมายความวา ตองรูจักแยกแยะ เชนระหวางเสพ

กับศึกษา ก็คือตองหันมาที่อินทรีย ซ่ึงอยูที่ตัวเรานี่แหละ เพราะวาการศึกษา

เริ่มตนที่นี่ จึงไดพูดในขอบเขตหนึ่งวา "การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนดูฟงเปน" 

แตเรื่องยังไมจบแคนั้น อีกดานหนึ่งการศึกษาเริ่มตนที่ กิน อยู ถาจะใหครบ

จึงตองพูดวา การศึกษาเร่ิมตน เม่ือคนกินอยูดูฟงเปน

ถากินอยูดูฟงไมเปน การศึกษาก็ไมมีทางเริ่ม จะเที่ยวบอกวาการ

ศึกษาเริ่มตนเมื่อคนไปเรียนหนังสือ หรือไปอานอะไรตออะไร มันไมใชหรอก  

การศึกษาอยูที่ชีวิต เปนเรื่องของการมีชีวิต

การทําใหชีวิตเปนอยูรอดได และเปนอยูไดดีขึ้นๆ นี้คือการศึกษา

ถาเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มตั้งแตเปนอยูรอด แลวก็เปนอยูไดดี อันนี้ก็คือ

เราทําการศึกษา แตถาเราเปนอยูไมรอด เปนอยูไมดีขึ้น มันก็ไมมีการศึกษา

รวมความวา นาเสียดายที่คนสวนใหญในยุคไอทีนี้ (เฉพาะอยางยิ่งใน

บางสังคม) ความจําเปนที่จะบังคับใหฝกอินทรีย ก็ไมคอยมี โอกาสที่อํานวย
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ใหฝกอินทรียไดมากมาย ก็ไมใช ทําใหกลายเปนวา ไอทียิ่งเจริญ คนยิ่ง

เส่ือมจากการศึกษา

ซํ้าราย นอกจากไมใชอนิทรยีเพือ่การศกึษาสนองการแสวงปญญาแลว 

ยงัใชอนิทรยีในทางตรงขาม เอาแตเพือ่การเสพ สนองแตดานความรูสึก

ตกลงวา เราจะมีไอทีหรืออะไรก็ตาม ที่จริงแกนแทของเรื่องก็อยูที่ ตา 

หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และอีกชุดหนึ่งที่วา กาย วจี มโน ของเรานี้เอง เมื่อเรา

ฝกอินทรีย เราก็จะเห็นความแตกตาง

ก็อยางที่วา คนเราใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพื่อเสพ กับเพื่อศึกษา 

หรือเพื่อรูสึกกับเพื่อรูนั้น แคนี้ก็เปล่ียนตางกันไปหมดเลย ระบบชีวิตเปล่ียน

หมด แมแตเรื่องของความสุขความทุกข ก็เปล่ียนหมด

ไมพัฒนาเพียงรางกาย

ตองพัฒนาความสุขไปดวย

คนยุคนี้มองเห็นความสุขอยางเดียวแบบเดียว เหมือนอยางที่เปด

ประเด็นเมื่อกี้ ความสุขของคนยุคนี้อยูที่ เสพ บริโภค อยูที่การไดปรนเปรอ

ผัสสะดานความรูสึก ใหตาไดดูส่ิงที่สวยงามชอบใจ หูไดยินเสียงไพเราะ ล้ิน

ไดล้ิมรสอรอย แลวก็มีความสุข เดี๋ยวนี้ความสุขของคนโดยมากอยูแคนี้

นี่คือคนขาดการศึกษา จนกระทั่งไมเคยมีประสบการณที่จะทําใหเขารู

จักวา เมื่อเขาฝกอินทรีย คือพัฒนาชีวิตขึ้นไปนั้น ความสุขของเขาก็จะ

พัฒนาขึ้นไปดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่เห็นไดงาย

จะเพิ่มเขาไปในจิตวิทยาพัฒนาการก็ไดวา ตอนแรก เด็กมองเห็นและ

มุงเอาแควาความสุขอยูที่ไดบําเรอความรูสึก ก็คือเสพ พอไดเห็นส่ิงสวยงาม 

ไดฟงเสียงไพเราะ แกก็ชอบใจ แลวก็มีความสุข ตอนนี้ สุข-ทุกขอยูที่ชอบ

ใจ-ไมชอบใจ ถาเจอส่ิงชอบใจ ก็สุข เจอส่ิงไมชอบใจ ก็ทุกข
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ตอมา ถาเด็กใชอินทรียโดยไมติดอยูที่รูสึก คือไมจมอยูแคจะใช

อินทรียเพื่อสนองความตองการเสพความรูสึก แกก็พัฒนาตอไปสูขั้นใช

อินทรียเพื่อสนองความตองการที่จะรู

กระบวนการรับรูมันมีธรรมดาของมันอยูวา คนเรานี้ใชอินทรียเพื่อ

สนองความจําเปนขั้นตนของชีวิตกอน คือสนองความรูสึกที่จะชวยใหอยูรอด 

ตอจากนั้นเขาจะใชอินทรียเพื่อสนองความตองการที่จะรู และจะทําใหดีขึ้น

ตอนนี้ก็จะมีความซับซอนเพิ่มเขามา คือ ดานหนึ่งอยากจะเสพยิ่งขึ้น

ไป ก็จําเปนตองมีความรูที่จะมีส่ิงเสพหรือที่จะหาส่ิงที่จะเสพ สวนความ

ตองการรูเพื่อจะทําใหดียิ่งขึ้นไป ก็มมีาดวยกันนั่นแหละ คือมีทั้งสองฝายใน

ธรรมชาติของมนุษย

ดานหนึ่งที่อยากจะเสพสนองความรูสึกยิ่งๆ ขึ้นไป เรียกวา ตัณหา

สวนดานที่อยากทําใหดียิ่งๆ ขึ้นไป เรียกวา ฉันทะ ก็มีอยูแลว เชน เราอยาก

จะเห็นส่ิงตางๆ แมแตมือเทาแขนขาของเราเอง เปนระเบียบเรียบรอยงดงาม

สะอาดหมดจด

ความตองการหรือความอยากแบบฉันทะนี้มนุษยมีอยู โดยที่มันไม

เกี่ยวกับการที่จะมาบํารุงบําเรอความรูสึกทางอินทรียหรือทวารของเรา ไมได

มาบําเรอตา หู อะไรของเรา แตเปนธรรมชาติอยางนัน้เอง เราเหน็ตนไมเจรญิ

งอกงามมกีิง่ใบเรยีบรอย เรากร็ูสึกชืน่ชม ชืน่ใจ สดชืน่ เราอยากใหตนไมแขง็

แรง มใีบเขยีวขจี มดีอกสวยงาม นาสดช่ืนรืน่รมย เปนความรูสึกทีด่โีดยภาวะ

ของมนัเอง โดยไมตองมตีัวตนที่จะมาเสพ หรือเราอยากเห็นอะไรใหมันเรียบ

รอยสมบูรณ ความตองการอยางนี้ก็มีอยูเปนธรรมชาติ

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีความรูตออะไรตางๆ มากขึ้น ก็เกิดความรูจักแยก

แยะ มีการเปรียบเทียบ เราก็อยากใหส่ิงที่บกพรอง ส่ิงที่ไมสมบูรณอะไร

ตางๆ นี้มันดีงาม มันสมบูรณ มันเจริญงอกงามข้ึนมา และถามันยังไมเปน
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อยางนั้น เราก็อยากจะทําใหมันดีมันงามอยางนั้น ตอนนี้แหละ ความอยากรู

ก็จะพัฒนาไปประสานสัมพันธกับความอยากทําใหมันดี

แตกอนนี้อยากเสพเพื่อจะบํารุงบําเรอตา หู จมูก ล้ินของตัวเอง โดย

เปนฝายรับเรื่อย แตตอนนี้ไมใชอยากเสพแลว ตอนนี้อยากไปทํา เออ..ตน

ไมตนนี้ดูมันเหี่ยวมันเฉา ตนไมตนโนนมันแข็งแรงสดชื่นดอกสวยงามใบ

เขียวขจี สนามหญานั้นตรงโนนสวนโนนมันเรียบสะอาดหมดจด ตรงนี้มัน

เหี่ยวมันเฉามันกะพรองกะแพรง ถึงตอนนี้ คนที่พัฒนาฉันทะไปตามธรรม

ชาติ ก็อยากจะใหสนามหญาเรียบสะอาดเขียวขจีเหมือนกันหมด การที่จะทํา

อยางนั้นได เขาก็ตองมีความรู เขาจึงยิ่งอยากหาความรูและอยากเรียนรูที่จะ

มาทําใหสนามตรงนั้นเขียวขจีงดงามและเรียบสะอาดหมดจดดวย  การหา

ความรูกับการทําใหไดผลดี เปนเหตุปจจัยแกกันในกระบวนการพัฒนาของ

ชีวิต คนก็จึงหาความรูมาเพิ่มและเขาก็ทําใหดียิ่งขึ้น

ตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้ ก็มี การพัฒนาความตองการ และการ

พัฒนาความสุข ควบคูกันไปโดยตลอด ตัง้แตคนมคีวามอยากขึน้มา เมือ่เขา

อยากทาํใหมนัด ี การกระทาํของเขาทีส่นองความอยากทาํใหด ี กเ็ปนความสุข 

เมือ่เขาอยากรู การไปหาความรูและการเรยีนรูทัง้หมดกก็ลายเปนความสุข

ความสุขนั้นอยูที่การไดสนองความตองการ การพัฒนาความสุขจึง

เริม่ดวยการทีว่าทาํอยางไรจะใหเกดิความตองการอยางนัน้หรอืระดบันัน้ขึน้มา

เดมิเขามแีตความตองการเสพ การสนองความตองการเสพก็เปนความ

สุข แตมนุษยที่มีเพียงความตองการเสพอยางเดียว ก็ไดความสุขดานเดียว 

คือสุขจากการสนองความตองการเสพ ทีนี้ถาเขาพัฒนาความตองการใหม 

คือมีความตองการรู และมีความตองการทําใหดี ตอนนี้แหละความสุขของ

เขาก็เพิ่มขึ้นมา เขาเกิดมีความสุขจากการสนองความตองการรู และมีความ

สุขจากการสนองความตองการทํา พอเขาทํา เขาก็สุข เขาหาความรู เขาก็สุข
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ตอนนี้ความสุขเริ่มพัฒนากาวหนาไปแลว ลักษณะของความสุข

เปล่ียนไป จะเห็นงายๆ คนที่สุขจากการสนองความรูสึก ตาเห็นรูปสวยงาม 

ชอบใจ ก็มีความสุข เห็นรูปไมสวยไมงาม ไมชอบใจ ก็ทุกข ทีนี้พอเขาอยาก

รู ความอยากรูนั้นก็ทําใหเขาขามพนดานของความชอบใจไมชอบใจ ผานพน

แดนของความรูสึกไปได คือตอนนี้เขาไมคอยสนใจวาสวยงามหรือไมสวย

งาม แตเขาอยากจะรู แมแตส่ิงที่เขาเคยไมชอบใจ เมื่อเขาอยากรูแลว ส่ิงที่

เขาเคยไมชอบใจ เขากลับชอบใจ คือชอบใจเพราะมันสนองความตองการที่

จะรู  เพราะฉะนั้น คนเราสามารถชอบส่ิงที่ไมชอบใจได

การเปนครอูาจารยเปนนกัการศกึษา กค็อื จะตองทาํงานเปลีย่นแปลง

คนใหไดอยางนี ้ เปล่ียนจากการทีม่แีตชอบใจ-ไมชอบใจ ใหสามารถชอบใจ

หมดทัง้ส่ิงทีช่อบใจและไมชอบใจ เมือ่เขาอยากรูแลว แมแตส่ิงทีไ่มชอบใจ เขา

ก็ชอบ แตกอนนีเ้จอส่ิงทีไ่มชอบใจเขาทุกข ตอนนีเ้จอส่ิงทีไ่มชอบใจเขาสุข 

เพราะเขาจะไดเรยีนรู พอเขารูวาจากส่ิงทีเ่ขาไมชอบนีเ้ขาจะยิง่ไดความรูมาก 

เขาเลยยิง่ชอบส่ิงทีเ่คยไมชอบใจ

เปนความจริงดวยนะ จากส่ิงที่ชอบใจนี้บางทีเราไมคอยไดความรู แต

ส่ิงที่เราไมชอบใจ เชนส่ิงที่ยากนี้ เรามักไดความรูมาก เพราะฉะนั้น พอเห็น

ส่ิงที่ไมชอบใจโดยรูวาจะไดความรูมาก เขาจึงยิ่งชอบใหญเลย

ทีนี้ เมื่อเขาชอบส่ิงที่ไมชอบ เขาก็มีความสุขไดจากส่ิงที่ไมชอบ ก็เลย

มีความสุขไปหมด ตอนนี้เรียกวาหลุดพนไปข้ันหนึ่งแลว เปนระดับของความ

หลุดพน ที่ขามพนความสุข-ทุกขจากชอบใจ-ไมชอบใจ ไปสูความสุขจากการ

เรียนรู คือสุขหมดเลย เจอส่ิงชอบใจหรือไมชอบใจ ฉันสุขไดหมด

ความสุขจากการเรียนรูคือพัฒนาการทางการศึกษานะ ถาการ

ศึกษาทําอันนี้ไมได ก็แสดงวาการศึกษาไมสามารถทําใหคนเปนสุข และไม

ประสบความสําเร็จ ยังไมเปนการศึกษาที่ถูกตอง เดี๋ยวนี้ไปเนนกันวา เออ…
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เรียนสอนตองใหสนุกมีความสุข ระวังใหดี จะไปตกหลุมนะ การเรียนสนุกนี่

ทุกขถนัดก็มี  คือมันเปนความสุขจัดตั้ง เดี๋ยวนี้เปนกันมาก นี่คือเขาใจผิด

พฒันาการข้ันพืน้ฐานของการศกึษา อยาใหพลาด

แมแต child-centered education คือการศึกษาที่เด็กเปนศูนย

กลาง บางทีก็กลายเปนเขาใจผิดไปถึงขนาดที่วาจะปรนเปรอบริการเด็ก ครู

ตองไปหาทางทําใหเด็กมีความสุข จะตองใหครูอาจารยนี้คิดมากในการที่วา

จะทําอยางไรใหบทเรียนสนุก ใหเด็กชอบใจมีความสุขสนุกสนาน

อันนี้ถูกตองในขั้นหนึ่งเทานั้น ไมใชเปนจุดหมาย ตองระวังวาจะตอง

ใหมันคืบเคล่ือนหรือสงตอสูขั้นตอนตอไปของการพัฒนาในการศึกษา แต

เวลานี้ไปๆ มาๆ ไดยินจนกระทั่งพูดกันในแงเอาแตสนุก ไมเอาสาระแลว 

พอยากก็ไมเอาแลว ไปกันใหญ อยางนี้พลาดแลวแหละ การศึกษาไมไดเรื่อง

แลว อยางนี้เด็กไปไมรอดแลว

ทําไมไปไมรอด เพราะมันเปนความสุขจัดตั้งในหองเรียน ครูตองคอย

มาบริการเด็ก ไมอยูในโลกแหงความเปนจริง พอเด็กสําเร็จออกไปแลว แก

ไปอยูในโลกแหงความเปนจริง และในโลกแหงความเปนจริงนั้น อะไรๆ มัน

ไมไดตามใจคน มันไมเหมือนในหองเรียน ที่มีครูคอยจัดใหเด็กสนุก ซ่ึงถา

เลยเถิดเสียหลักไป ก็จะกลายเปนวา เด็กกลายเปนคนที่ไดรับการบํารุง

บาํเรอจนเคยตวั จนสูญเสียศกัยภาพในทางความอดทนและในการกาวออกไป

ทาํการ กลายเปนคนออนแอ ตอไปจะกลายเปนคนทกุขไดงาย สุขไดยาก ตอง

ไดรับการบํารุงบําเรอเอาใจอยูเรื่อยไป กลายเปนวาเราดาํเนนิการศกึษาผิดทาง

เดก็ทีไ่ดรบัความสุขแบบจัดตัง้ ถาตดิอยูแคขัน้นี ้ไมพฒันาตอ กจ็ะตอง

รอรบัความสุขเรือ่ยไป สรางความสุขไมเปน เมือ่ออกไปในโลกแหงความเปน

จรงิในภายนอก ก็จะเที่ยวหาแตความสุขสําเร็จแบบจัดตั้ง ถาไมมีความสุขจัด
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ตั้ง ก็ทุกขถนัด และทุกขอยูเรื่อยไป หรือไมก็ตองหาความสุขบนความทุกข

ของคนอื่น ก็เบียดเบียนกัน และสรางโลกแหงความทุกข

การที่เขาจัดใหเด็กไดเรียนสนุกมีความสุขในการเรียนนี้ จะตอง

ตระหนักไววาเปนเพียงขั้นเริ่มตน เปนเพียงการจัดส่ือเพื่อจะโยงไปหาการ

สรางปจจัยภายใน

การสรางปจจัยภายใน ก็คือการที่จะสรางปจจัยซ่ึงเปนคุณสมบัติใน

ตัวเด็ก ที่จะทําใหเด็กสามารถสรางความสุขขึ้นไดเอง โดยไมตองรอใหคน

อื่นมาจัดทําความสุขให ตองใหเด็กสามารถไปสรางความสุขใหตนเองได จน

กระทั่งวา เด็กนี้จะไปอยูที่ไหน แกก็มีความสุขได ใหแกสรางความสุขได ถึง

ตอนนี้จึงจะปลอดภัย

การทําบทเรียนใหสนุก ใหเด็กมีความสุขจัดตั้งในการเรียน เขามา

ตอนไหน และมีประโยชนอยางไร?

เรือ่งมวีา เดมินัน้ เดก็ยงัไมสนใจ ไมมคีวามอยากรูเลย ครกูม็าทาํบท

เรยีนใหสนกุ และจัดการเรยีนใหสนกุ ใหเดก็เกดิความสนใจเรือ่งนัน้ๆ ขึน้มา 

เฉพาะอยางยิง่ใหเดก็เกดิมคีวามใฝรู เหมอืนกบัวาทาํหนาทีเ่ปน catalyst

ทีนี้ พอเด็กเกิดความสนใจ มีความใฝรูขึ้นมาแลว ตอนนี้แกจะเขาหา

และไปแสวงหาความรูดวยตัวเอง และมีความสุขจากการสนองความอยากรู

นั้น โดยไมตองติดอยูกับดานความรูสึก นี่คือกาวไปในพัฒนาการทางการ

ศึกษาอยางที่วามาแลว

เมื่อเด็กไมติดอยูกับความรูสึก โดยพัฒนาอินทรียไปถึงขั้นที่วามี

ความสุขจากการเรียนรูนี้ ตอนนี้ครูแทบจะหมดปญหาเลย เพราะไมตอง

เที่ยวจัดหาอะไรมาบํารุงบําเรอ เมื่อเด็กอยากหาความรู แกก็จะใชเครื่องมือ

อยางไอทีนี้ ในการหาความรู และ Information ขอมูลขาวสารก็จะเกิดมี

ประโยชนสมคุณคาที่แทจริง
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ในโลกยุคนี้จะเห็นวา เรามี Information มีขอมูลขาวสารเยอะแยะไป

หมด แตดูสิ คนใชไมเปน ไมไดประโยชนจากขาวสารขอมูล เขาพากันไปหา

มันในสถานะของ หนึ่ง ผูเสพบริโภคบันเทิง สอง ผูถูกปอนให ซ่ึงไมรูจัก

เลือกเฟน ไมรูจักคนหา แลวก็ไมรูจักใชประโยชน ไดแตรับ เปนฝายรับ

อยางเดียว ไมเปนฝายกระทําตอขาวสารขอมูล

ขอใหดูสังคมไทยเวลานี้ เราแทบจะไมเปนฝายกระทําตอขาวสารขอ

มูลเลย เราเปนฝายถูกกระทําแทบทั้งหมด

ดสิู ขาวสารขอมลูนี ่มากมายทเีดยีว มผูีทีอ่ยูเบือ้งหลังวางแผนมาแลว 

และหลายพวกเอาขาวสารขอมลูมาปอน เอามาจูง เอามาลอ เอามาปลุก เอามา

ปน รวมทัง้ปนกระแสตางๆ ถาไมรูทนั ไมคดิพจิารณา ไมคดัเฟน ไมวิเคราะห

วิจัย เราก็หลงไปตามนั้น แลวก็ไหลไปตามกระแส  นี้คือการที่เราถูกกระทํา

ขาวสารขอมูลนั้นกลายเปนเครื่องมือของคนพวกหนึ่ง ที่เอามันมาปน 

มาแตง มาปรุง มาลอเหยื่อ มาอะไรตออะไร ใหเราเปนไปตางๆ  นี้คือเราไม

เปนผูกระทําตอขาวสารขอมูล ไมกระทําตั้งแตเรียนรู ไมกระทําในแงการใช

ประโยชน ไมเอามาสรางสรรคแกปญหาอะไรตางๆ มันก็จบ และที่แททั้ง

หมดนี้ก็มาจากเรื่องอินทรียนั่นเอง

หันกลับมาเรื่องเมื่อกี้อีกที คือตัวมนุษยที่วานั้น เมื่อเขาไมพัฒนา เขา

ก็มีความสุขอยูแคอยางเดียว คือ สุขจากการเสพสนองความรูสึก แลวก็สุข-

ทุกขก็อยูที่ชอบใจ-ไมชอบใจเทานั้น แตพอเขาเริ่มพัฒนา เขาเกิดมีความสุข

จากการเรียนรู ทีนี้เขาก็สุขหมดทั้งจากส่ิงที่ชอบและไมชอบ ตอมาเขาสุขจาก

การทําใหดี พอตองการทําใหดี เขาจะทําอะไรตออะไรใหดี เขาก็สุขจากการ

กระทําอีก ตอนนี้แหละการศึกษาเดินหนาแลว การสรางสรรคก็พวงมาดวย

ปญหาใหญของโลกสมัยนี้ คือคนมีความสุขและมุงหาความสุขจาก

การไมตองทํา ถาสุขอยางไมตองทํา ก็คือเปนฝายเสพบริโภค การเสพบริโภค
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ก็คือเปนฝายรับ จึงไมตองทํา

เมื่อไมตองการทํา ก็ไมเรียกรองตองการความรู แตเรียกรองตองการ

ส่ิงเสพ หรือเรียกหาวัตถุเสพบริโภค

เมือ่จะหาส่ิงเสพ ในยคุเศรษฐกจิการตลาด กไ็ดแตเอาเงินซ้ือ พอแมหา

เงินมาใหกแ็ลวกนั เรือ่งของฉันคอืและแคไปซ้ือมาเสพบรโิภค กลายเปนวา 

ถาจะสุขก็ไมตองทาํ ถาตองทาํก็คือทุกข อยางนี้ก็คือการไมพัฒนามนุษย 

เปนเรื่องที่ชัดเจนมาก แลวก็ไปไมรอดในสังคม และสังคมก็ไปไมรอด

แตถามนษุยพฒันาตนในการศกึษา กจ็ะทาํใหสังคมพลอยดขีึน้มาดวย 

เพราะวาเมื่อผูคนร่าํรองตองการส่ิงเสพ สังคมก็หันเหประเดไปทศิทางหนึง่ 

แตเมือ่ผูคนเรียกรองตองการความรู ที่จะสรางสรรคหรือทํากิจทําการ ทั้ง

สังคมก็ตองหมุนตัวหันไปกาวใหมอีกทิศทางหน่ึง

นี่คือ เม่ือเปลี่ยนคนได สังคมก็เปลี่ยนไปดวย และการเปล่ียนที่จะ

ใหมั่นใจไดนั้น ยอมหมายถึงการพัฒนาในข้ันที่มนุษยกาวไปถึงสุขจากการ

กระทํา ในความหมายวาทําใหมันดี คือทําการสรางสรรค

ตองย้ําวา ฉันทะ คือความอยากทําใหดีนี้ เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาการศึกษา ควรพูดวาตองใหฉันทะเกิดขึ้นในผูเรียนใหได

เมื่อเราอยากทําใหมันดี พอเห็นอะไรยังไมดี ยังไมเรียบรอย ก็อยาก

ทําใหมันดี ไปเห็นตรงไหนยังไมสะอาด ก็อยากทําใหสะอาด เห็นคนไหนหนา

ตายังไมดี เห็นคนไหนรางกายยังออนแอ สุขภาพไมดี ก็อยากไปชวยแกไข

ทําใหดีทําใหสมบูรณ ไปเรียนเปนหมอก็เพื่อจะรักษาคนใหหายโรค ใหคน

แข็งแรงมีสุขภาพดี ทํางานซอมทอประปา ก็จะทําใหมันดีใหได ใหสมบูรณที่

สุดของมัน อยางนี้เรียกวา อยากทําใหมันดี

ถามีฉันทะกันอยางนี้ละก็ เมืองไทยไมกี่ปหรอก พัฒนาล่ิวเลย แต

ตอนนี้ฉันทะไมมีใชไหม คนขาดฉันทะไปทั่ว เลยทํางานกันแคพอเสร็จ หรือ
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พอใหไดผลตอบแทน แลวจะไปไดยังไงละ นี่แหละคือการศึกษาที่เปนพื้น

ฐานของการพัฒนา ไมตองไปมองไอที ตื่นเตนโลกาภิวัตนอะไรกันมากหรอก

ตอนนี้โลกาภิวัตนมันมาในแงของกระแสตัณหาที่ไหลไปครอบงําโลก 

โดยทีว่ามตีวัปลุกปนอยูทีแ่หงสองแหงเทานัน้เอง กระแสกไ็หลทวมไปไดทัว่ทัง้

โลก เพราะคนขาดการศกึษา จึงเปนทาสของตณัหา เลยไดแคถกูกระทํา อาจ

จะเปนเหยือ่ไปเลย แลวกไ็ปเรยีกอะไรตออะไรทีผิ่วๆ เผินๆ เปนการศกึษาไป

สวนการศกึษาแทๆ  ทีช่วีติของมนษุย เรากลับไมไดดาํเนนิการ ตองมอง

กระบวนการทาํใหเกดิมฉัีนทะนี ้วาเปนพฒันาการข้ันพืน้ฐานของการศึกษา

พัฒนาการทางปญญา

หนุนพัฒนาการทางอารมณ

เอาเปนวา พอมนุษยเกิดมา เราก็มีเครื่องมือส่ือสารติดตอกับโลกภาย

นอก มี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนประตู เรียกวาทวารชุดแรก คือชุดรับรู 

เรียกวาผัสสทวาร ๖ ติดตัวมาดวย แลวก็มีชุดสําหรับกระทํา มีปฏิสัมพันธ

กับโลก คือ กาย วาจา ใจ เรียกวา กรรมทวารอีก ๓ ที่จะสืบสานชีวิตตอไป

เจาสองชุดนี้แหละทําใหชีวิตดําเนินไป โดยมีการติดตอสัมพันธกับ

โลกภายนอก นี่เปนพื้นฐานของชีวิตมนุษย แตเรื่องไมไดจบแคนี้ ที่จริง

มนุษยไมไดอยูแคสวนที่ปรากฎ หรือแคดานเคล่ือนไหวติดตอสัมพันธ ทําไม

เราจึงตองสัมพันธกับโลกภายนอก ก็เพราะมันมีขางในที่อยูลึกลงไปอีก

แต เอาละ แคสัมพันธกับโลกภายนอก เราก็แยกใหครบเสียกอน ดู

วามีอะไรบาง ในการที่รับรู กระทํา ส่ือสารสัมพันธอะไรตางๆ กับโลกภาย

นอก หรือส่ิงแวดลอมนี้ เราแยกไดเปนสองดาน คือ สิ่งแวดลอมดานกาย
ภาพ เชน วัตถุส่ิงของ ธรรมชาติ แลวก็ สิ่งแวดลอมดานสังคม คือเพื่อน

มนุษยดวยกัน
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ทีนี้เราจะสัมพันธอยางไร การสัมพันธพื้นฐานก็ที่วาเมื่อกี้ คือการใช

อนิทรยีรบัรู ชวีติจะอยูรอดและอยูใหด ีกต็องใชอนิทรยีเหลานีใ้หเปน ใหไดผล 

ไมใหเกดิโทษจากอินทรยี ไมเอาแตเสพ มวัลุมหลง เพลิดเพลิน มวัเมา แตใช

ศกึษาใชเรยีนใหไดความรู ไดส่ิงทีเ่ปนประโยชน เอามาพัฒนาชีวิตของตน 

ปรับปรุงส่ิงแวดลอม แกไขปญหาตางๆ นี้คือดานแรก

แตไมจบแคนี้ ในการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมนั้น สาระสําคัญอยาง

หนึ่งก็คือ ชีวิตจะอยูไดนี่ตองมีการบริโภค คือกินอยู ตั้งแตอาหาร เครื่องนุง

หม ที่อยูอาศัย ซ่ึงเปนปจจัยที่เอื้อตอชีวิตที่จะอยูได ถามนุษยใชหรือปฏิบัติ

ตอส่ิงเหลานี้ไมถูกตอง เรียกวา "บริโภคไมเปน" ชีวิตก็เปนอยูไมดี อาจถึง

กับจะอยูไมรอด

แลวทําอยางไรจะอยูใหดี ก็ตองรูจักกินอาหาร เปนตน ที่เรียกวาตอง

บริโภคใหเปน ทีนี้ในการรับประทานอาหาร ที่วารับประทานไมเปน ก็คือไมใช

ปญญา ไมรูวากินไปเพื่ออะไร

มนุษยก็สําคัญที่รูนี่แหละ เพราะอยางที่วาแลว มนุษยอาศัยสัญชาต-

ญาณไดนอย ตัวที่จะแทนและเหนือสัญชาตญาณได ก็คือความรูที่เรียกวา

ปญญานี่แหละ ถามนุษยขาดความรูเสียอยางเดียวก็ไปไมได สูสัตวอื่นไมได 

เพราะจะไมรูวาอะไรเปนคุณอะไรเปนโทษ อะไรเกื้อกูลอะไรเปนอันตรายแก

ตัวเอง ชวีิตของตนจะอยูดีไดอยางไร แมแตจะกิน ก็ไมรูวากินเพื่ออะไร กิน

อะไรแคไหนอยางไรจึงจะเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิตของตน

เอาแคตามที่พูดกันมาวา "กินเพื่ออยู อยาอยูเพื่อกิน" เราก็ไดคติไว

อยางหนึ่ง แตก็ไมไดมองลึกซ้ึงอะไรไปกวานั้น ที่จริงตองไปไกลกวานั้น จะ

ตองมีปญญาที่มองเห็นชัดเจนวา เรากินเพื่ออะไร

เอา…ลองถามกันดู ถาใหเด็กคิด เดี๋ยวเด็กก็ตอบได แตปญหาอยูที่วา

เด็กแกไมเคยคิด และก็ไมเคยมีคนถามแก เราก็อาจจะถามใหแกคิดดู เอา…
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กินเพื่ออะไร กินนี่เพื่ออรอยใชไหม คิดดูใหดีเถอะ จะเห็นวา เราไมใชกิน

เพื่ออรอย ที่เราอยูกันได เดินได ทําอะไรๆ ไดนี่ เราตองมีรางกายแข็งแรง 

แลวมันแข็งแรงอยูไดยังไง รางกายของเราขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวไดเพราะ

อะไร ออ…ก็เพราะวามันมีกําลัง แลวกําลังมาจากไหน ก็มาจากอาหาร ออ… 

ตอบไดแลว ที่กินอาหารก็เพื่อใหรางกายแข็งแรง สุขภาพดี มีกําลัง จะได

ดําเนินชีวิตเปนอยูได ไปทําอะไรๆ ได

ตกลงวา ที่กินอาหารนี้ที่แทก็เพื่อใหมันไปบํารุงและซอมแซมรางกาย 

ใหรางกายแข็งแรงมีกําลัง มีสุขภาพดี จะไดเปนอยูดี และจะไดใชรางกายทํา

ประโยชนได ออ…ทีก่นินี ่คณุคาและความมุงหมายทีแ่ทของมนัอยูตรงนีน้ีเ่อง

เพราะฉะนั้นพระทานจึงฝกตนและฝกกันตั้งแตตน โดยเริ่มดวยบท

ฝกหัดแรกเลย พอจะฉันอาหารก็ใหบอกตัวเอง "ปฏิสังขา-โย…" วาขาพเจา

พิจารณาแลวโดยแยบคาย จึงฉันอาหารอยางตระหนักรูวา ที่บริโภคนี้มิใชมุง

เพื่อเอร็ดอรอย เพื่อสนุกสนานมัวเมา เพื่อจะเอาเดนเอาโกอะไรหรอก แตกิน

เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อจะไดเอาชีวิตรางกายนี้ไปใชทําประโยชน ไปเกื้อหนุน

แกชีวิตที่ดีงาม คือเราจะไดเอาชีวิตของเราที่บริโภคใหมีสุขภาพแข็งแรงดีนี้ 

ไปเรียนรู ไปศึกษา ไปฝกหัด ไปพัฒนา ไปทําส่ิงที่ดีอะไรตางๆ นี้ก็คือเริ่มกิน

ดวยความรูเขาใจ มีความมุงหมายที่ถูกตรงในการกิน เรียกวารูคุณคาแท

พอใชปญญาแยกแยะไดอยางนี้ ก็จะเริ่มมองอาหาร มองปจจัยส่ี มอง

ส่ิงของเครื่องใชทั้งหลาย ตลอดจนมองเทคโนโลยี เปล่ียนไป คือ ไมมุงเพียง

เพื่อเอร็ดอรอย เพื่อสนุกสนาน (ตัณหา) ไมมุงเพื่ออวดโก เพื่อแสดงฐานะ

ความยิ่งใหญ (มานะ) และจะรูตระหนักถึงความจริงวา ถาเราไปสนองความรู

สึกอรอยนี่ บางทีมันไมไดผลจริงหรอก กินอรอยแลวเปนโทษก็มีมาก และ

กินอาหารแพงก็ไมจําเปนตองเปนประโยชนตอชีวิต

กลายเปนวา ถาจับจุดไดแลว ถาเรากินใชโดยมุงประโยชนตามคุณ
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คาที่แท ปญหาก็จะนอยลงไป การเบียดเบียนกันก็นอยลง ไมเบียดเบียนตัว

เองดวย ไมเบียดเบียนส่ิงแวดลอมดวย และไมเบียดเบียนเพื่อนมนุษยดวย 

แตทําใหสามารถเกื้อกูลกันไดดีขึ้น ทุกอยางจะดีไปหมด

นี่เปนแคตัวอยางเทานั้น วากินอาหารก็ตองรูคุณคาของอาหารวาที่แท

เรากินเพื่ออะไร ซ่ึงนอกจากทําใหปฏิบัติตอชีวิตของตนเองไดถูกตองแลว ก็

จะทําใหปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมไดถูกตองดีขึ้นดวย ซ่ึงก็สัมพันธกับชีวิตของ

ตัวเองนั่นเอง นี่ก็เรื่องการกินอยู ตองกินอยูใหถูก กินใชใหเปน อันเปน

พัฒนาการขั้นพื้นฐานของการศึกษา

พอเรากินเปนแลว ความสุขก็จะพัฒนาไปอีก แตกอนนี้ความสุขอยูที่

ไดสนองความรูสึกอรอย ตอมา ไดกนิอาหารทีม่คีณุคาเปนประโยชน บางทแีม

จะไมคอยอรอย กร็ูสึกชืน่ใจ มคีวามสุขลึกๆ วา เออ…นีเ่ราไดกนิส่ิงทีด่ ีมคีณุ

คา เปนประโยชน เรากนิอยูถกูตอง ความรูสึกเปล่ียนไป ความสขุเปล่ียนไป

จะเห็นวา ความรูเขาใจคือปญญานี่ มันมาพัฒนาปรับเปล่ียนความรู

สึกดวย คือพอมนุษยมีปญญามากขึ้น เจาพวก emotion บรรดาความรูสึก

ทั้งหลายก็จะถูกพัฒนาไปดวย

ในขัน้ตน เรามคีวามรูสึกขัน้พืน้ฐานทีเ่ดนดานสนองความตองการเสพ

ทาง ตา ห ูจมกู ล้ิน เทานัน้ แตตอมาจากการพัฒนาดานความรู กเ็กดิปญญาที่

มาพฒันาดานความรูสึก แลวทาํใหความรูสึกประณตียิง่ขึน้ๆ ไปตามลําดบั คอื

เราปฏเิสธไมได แตตองรูทนัความจรงิวา ดานรู กบัดานรูสกึนัน้ มนัคูกนัอยู

ดาน emotion คอืความรูสึก ทีน่ยิมเรยีกกนัวา "อารมณ" จะเตบิโต

ขยายตัวในสภาพทีห่ยาบไปเรือ่ยๆ โดยทีว่าถาไมมปีญญามนัจะพัฒนาไมได 

แลวมนัจะยิง่หยาบๆ ขึน้ไปอกี อยางทีเ่รยีกวามแีต negative emotions

แตถาเราพัฒนาถูกตอง อินทรียทางดาน "รู" คือปญญา ก็จะมา

พฒันาดานความ "รูสึก" ทําให positive emotions เกิดมากขึ้นๆ และ
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ประณีตมากขึ้นๆ

เชนวา เรามีปญญารูเขาใจเพื่อนมนุษย เราเห็นคนมีความทุกขหนาตา

ไมสบาย แตกอนเราเกิดความรูสึกไมชอบใจ เขาหนาตาบึ้งมา เราก็โกรธเราก็

เกลียด ไมพอใจ ไมสบายใจ เราก็ทุกขดวย มีแต emotions ที่ไมดี ตอมา

เรามีปญญารูจักพิจารณา เมื่อเห็นคนหนาตาไมดี หนาตาบูดบึ้งมา แทนที่เรา

จะโกรธ จะไมสบายใจ หรือจะรังเกียจ เรามองดวยความเผื่อใจและเขาใจวา

เขาอาจจะมีความทุกข นาสงสาร ถามีโอกาส เราจะตองไถถามดู ถาเขามี

ปญหา จะไดหาทางชวยเหลือเกื้อกูล พอคิดพอมองอยางนี้ ปญญาก็ปรับ

เปล่ียนความรูสึกใหใหม แทนที่จะโกรธหรือขุนมัว ก็เกิดเมตตากรุณา กลับ

เปนดีไปเลย นี่คือปญญามาพัฒนา emotion

ปญญาเปล่ียนความรูสึกของคนไดทั้งหมด ฉะนั้นทานจึงใหเรียนรู

ศึกษาพัฒนา เมื่อคนมีปญญาขึ้นมา เราก็พัฒนามนุษยไปทั้งคน สําหรับ

ความรูสึกที่คูกันอยูกับความรูนั้น ก็จะพัฒนาไปกับความรูดวย ขอสําคัญวา

อยาลืมดานความรู คือปญญา ที่จะตองพัฒนาไปเรื่อย

ขอแทรกเปนความรูแถมที่ยังไมลงรายละเอียดวา ดาน "รู" คือ

ปญญา ที่พัฒนาดานความ "รูสึก" ใหประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ อยางคูเคียงกัน

ไปนี้ จะดําเนินตอไปจนในที่สุด เมื่อปญญาพัฒนาสูงสุด ดานความ "รูสึก" 

(จะใชคําวา "อารมณ" ก็แลวแต) ก็จะมีแตความรูสึกที่เปนกุศล ถาใชคําฝรั่ง

ก็วามีแต positive emotions โดยมีตัวแกนที่เปนคุณสมบัติเดนสุดคือ     

"กรุณา" มาคูกับ "ปญญา"

ถึงตอนนี้ พูดเปนภาษางายๆ วา มี "รู" กับ "รัก" ที่บริสุทธิ์บริบูรณ 

พรอมดวยความรูสึกที่เปนกุศลอื่นๆ เชน ความปลอดโปรงโลงเบา ความเอิบ

อิ่มเบิกบานผองใส และความช่ืนชมยินดีแหงฉันทะที่ไมมีอะไรมาเบียดบังปด

กั้น เปนอิสรภาพและสันติสุขที่แทจริงและยั่งยืน
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พัฒนาการทางปญญา

พวงเอาพัฒนาการทางสังคมมาดวย

อยางที่พูดมาแลว ตั้งแตเรื่องกินอาหาร เมื่อมีปญญาจริง เราก็กินก็

บริโภคโดยไดคุณคาที่แท อยางนอยเราก็ไดคติ เริ่มรูทัน และกินอยางมีสติ

ขึ้นบาง หมายความวา ดานความรูสึกเอร็ดอรอย ก็ไมใชวาเราจะทิ้งหรือละ

เลย อยางนอยเราก็อยูรวมกับเพื่อนมนุษยดวยความเขาใจ และเอื้อใจกัน

อยางมีลูกมีหลาน เราก็ใหเด็กกินใหอรอย แตพรอมกันนั้นเราก็ไมลืม

ดานที่แท คือไมใชวาใหแกอรอยอยางเดียว แตอรอยแลวตองไดประโยชนที่

เปนคณุคาแทดวย โดยฝกใหแกเรยีนรูวากนิเพือ่อะไร ใหชวีติอยูกบัความจรงิ 

ใหเขาเขาถงึประโยชนทีแ่ทจากคณุคาของอาหารทีท่าํใหรางกายด ี แขง็แรง มสุีข

ภาพ ไมกนิใหเปนโทษกลายเปนบัน่ทอนสุขภาพของตนเอง เพราะมัวมุงเอาแต

อรอยหรืออวดโอแลวไปกินของที่เขาแตงสีแตงรส ใสสารเคมีที่เปนโทษ

พูดงายๆ วา ใหรสชาติมาเสริมหนุนคุณคาที่แท ไมใชเห็นแกรสชาติ

จนยอมสูญเสียคุณคาที่แท เด็กก็จะไดเรียนรูพัฒนาความใฝปญญาที่มาชวย

ขดัเกลาการสนองดานความรูสึกใหประณีตขึน้ดวย เดก็จะเปนคนทีรู่จักแงมมุ

ในการทีจ่ะศกึษา ไมใชตดิจมอยูกบัความรูสึก โดยทีป่ญญาไมพฒันาขึน้มาเลย

เมื่อเด็กไดเริ่มตนพอใหไดแงมุมที่จะฝกคิดแลว แกก็มีโอกาสที่จะ

พัฒนาในการศึกษาเรื่อยไป ความรูในขั้นที่เปนปญญาก็จะแตกฉานยิ่งขึ้นๆ 

นี่คือเอาแคเรื่องการกินขึ้นมาตั้ง การศึกษาก็เริ่มตน

ตอไปการเปนอยูดานตางๆ ก็เขามาสูการศึกษาดวย อยางใสเส้ือผา ก็

จะพิจารณาวา ที่เรานุงหมเส้ือผานี้เพื่ออะไรแน ออ…ไมใชแคเพื่อจะสวยงาม

หรือจะลอตาลอใจอะไรกันหรอก แลวก็ไมใชจะอวดโกเก อวดร่ําอวดรวย 

มาวัดฐานะอะไรกัน ที่แทก็เพื่อกันหนาวกันรอน กันเหลือบยุงล้ินไร ส่ิงที่จะ

มารบกวนตางๆ อันนี้ดานธรรมชาติของชีวิต
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แลวทีนี้ดานสังคม ขั้นตนก็กันละอาย มองตอไปในทางของปญญา

เพื่อคุณคาที่แท เราก็จะเขาใจมากขึ้น เชนวา เออ…เราสวมใสเส้ือผาแคไหน

ถึงจะพอดี

คนพวกหนึ่งก็ไปติดในกระแสคานิยม มุงที่จะสนองความรูสึกวา สวย

งาม ยั่วยวน ลอตาลอใจ หรือไดแสดงฐานะวาเรานี้โกเก อะไรตออะไร บางที

สวมใสไปแลวเปนภัยอันตรายแกตัวเอง นี่ก็สุดโตงไปทางหนึ่ง สวนอีกพวก

หนึ่งก็คิดวา ออ…นี่ ฉันไมเอาดวยแลว เส้ือผาไมตองไปเอาโกเกสวยงาม ก็

เลยแตงตัวเสียมอซอซอมซอไปเลย เหมือนกับจะบอกวาฉันไมแครสายตา

ใคร นี่ก็สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง ยึดมั่นถือมั่นตัวเองทั้งสองพวก

ทีนี้ ถาเปนคนมีปญญารูจักคุณคาที่แท เขาก็จะมองวา เออ…มนุษย

เรานี่อยูรวมกันในโลก เราควรมีเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ที่เราเปนเพื่อน

มนุษยกันนี้ เราก็เปนส่ิงแวดลอมของกันและกัน

ธรรมดามนุษยทุกคน เมื่อยังเปนปุถุชนอยู ก็ควรจะไดพบเห็นส่ิงดี

งาม สดใส สะอาดเรียบรอย ที่สบายตา นาสบายใจ ที่จะชวยใหจิตใจของเขา

สดชื่น เบิกบาน ผองใส หรือชื่นตาชื่นใจ ซ่ึงจะเอื้อตอการพัฒนาจิตใจของ

เขา จึงไดมีการจัดสถานที่ส่ิงแวดลอมตางๆ ใหคนไดสัมผัสธรรมชาติ ใหได

เห็นตนไมเขียวขจี เปนตน เราก็เปนส่ิงแวดลอมของคนอื่น ทุกคนเปนส่ิง

แวดลอมของกันและกัน เมื่อเขาเห็นเราก็ขอใหเขาไดความสบายตาชื่นใจ 

เพราะฉะนั้นเราก็แตงตัวใหเหมาะสม ใหถูกตองตามวัฒนธรรม สะอาด 

เรียบรอย พอเหมาะ พอดี

พอแตงตวัดวยความรูเขาใจและดวยเจตนาอยางนี ้ การใชเส้ือผาเครือ่ง

นุงหมกพ็อดทีนัทเีลย ไดทัง้ความดมีกีศุล จิตกเ็มตตาเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนั 

แลวกแ็ตงไดพอเหมาะพอด ีคอือะไรแคไหนอยางไรทีจ่ะทาํใหจิตใจของคนอืน่

เขาสบาย เปนส่ิงแวดลอมทีด่ขีองกนัและกนั กท็าํแคนัน้ ตวัเองกภ็มูใิจมคีวาม
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สุขที่รูวาไดเกื้อกูลผูอื่น อยางนี้เปนตน อันนี้ก็เรื่องของปจจัย ๔ ใชไดหมด

รวมความวา จะมีส่ิงเสพบริโภคเทคโนโลยีอะไร เราก็ใชดวยปญญาที่

รูคุณคาแทวา วัตถุประสงคหรือประโยชนของมันอยูที่ไหน

ลูกมาบอกวาจะขอเงินไปซ้ือคอมพิวเตอร ก็ลองคอยๆ ถามวา หนูจะ

ซ้ือเพื่ออะไร หนูจะใชมันเพื่อประโยชนอยางไร ถาลูกยังคิดไมชัด คุณพอ

คุณแมอาจจะชวยคิด เอาเปนแบบฝกหัด มาวางแผนซ้ือคอมพิวเตอรกันให

สนุกไปเลย ตอนแรกอาจจะใหลูกไปวางแผนเองข้ันหนึ่งกอน แลวคุณพอ

คุณแมจะชวยคิด มาคุยกันดู มาชวยกันวางแผนวาจะซ้ือคอมพิวเตอรอยาง

ไร จึงจะไดประโยชนมากที่สุด คุมคาที่สุด ก็กลายเปนการเรียนรูไปหมด ตัว

อยางนี้ก็เปนเรื่องของชีวิตนั่นเอง เมื่อทําใหถูกก็เปนการศึกษาทั้งนั้น

ที่จริงนั้น ดูใหดีเถิด เมื่อพัฒนาถูกตอง ไมวาจะพัฒนาคนที่ดานไหน 

ความเปนเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธ ก็จะโยงถึงกัน ทําใหการพัฒนา

กาวไปดวยกันทั้ง ๔ ดาน ทั้งพัฒนาการทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ
และทางปญญา โดยมีตัวหนุนโยงที่สําคัญคือปจจัยดานปญญา เฉพาะอยาง
ยิ่งคือ โยนิโสมนสิการ

การศึกษา ตองพัฒนาศักยภาพแหงความสุข

หันกลับมาที่เรื่องความสุขกันอีก มนุษยเรานี้จะพัฒนาความสุขไปได

เรื่อยๆ เมื่อกี้ความสุขเดินหนาพัฒนาจากขั้นสนองความตองการเสพที่ใหเกิด

ความรูสึกมีความสุข ขึ้นมาสูการสนองความตองการรู ความใฝรู ความ

ตองการทําใหดี แลวความสุขก็เกิดขึ้นในการสนองความตองการทุกขั้นนั้น

ทีนี้ ในความตองการทําใหดีนั้น ถามาเกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย ก็จะมี

ความสุขเพิ่มเขามาอีก

อยางที่วาแลว ความตองการทําใหดีนั้น เริ่มจากการอยากใหส่ิงนั้นๆ 
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ที่ตนพบเห็นเจอะเจอเกี่ยวของทุกอยาง ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ 

ดังนั้นโดยทั่วไปจึงพูดถึงฉันทะที่มีตอส่ิงทั้งหลายที่เปนวัตถุหรือทางกายภาพ

กอน เชน เราอยากใหพื้นถนนเรียบสะอาด อยากใหสนามหญาเขียวขจี นา

ชื่นตาชื่นใจ แตไมใชแคนั้น

ทีนี้อีกดานหนึ่ง พอเราเห็นคน เราก็อยากใหเขามีรางกายสมบูรณ ไม

พิกลพิการ มีความเปนอยูดี นี้ก็คืออยากใหเขามีความสุข

ความรูสึกที่อยากใหดีสําหรับส่ิงของวัตถุอื่นๆ เรียกวา ฉันทะ แตเมื่อ

มาเปนความรูสึกตอเพื่อนมนุษย ความอยากใหดีใหงามใหสมบูรณนี้ ที่เปน

ความรูสึกตอเพื่อนมนุษย เปล่ียนคําเรียกเปน เมตตา ฉันทะนั่นแหละ แต

เปล่ียนมาเปนเมตตา เพราะวาสําหรับมนุษยนี้ มีเรื่องพิเศษที่ทําใหแยกเปน

หลายอยาง คือมนุษยนี่ตองเกี่ยวของกันมาก และอยูในหลายสถานการณ

ถาเขาอยูตามปกติ เรามีความเปนมิตร อยากใหเขาอยูดีเปนปกติ และ

มีความสุขเรื่อยไป ก็เรียกวาเมตตา ทีนี้สถานการณเปล่ียนไป เขาตกต่ํา

เดือดรอนเปนทุกข ตอนนี้เราอยากใหเขาหลุดพนจากภาวะเดือดรอนเปน

ทุกขนั้น ใหคืนสูภาวะปกติ ก็เปล่ียนชื่อเรียกเปนกรุณา ทีนี้ตอไป เขาไปทํา

อะไรดีขึ้น ประสบความสําเร็จ มีความดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป หรือวาพัฒนาชีวิตได

ดีขึ้น เราก็พลอยยินดีกับเขาดวย อยากใหเขาดีงามยิ่งขึ้นไปอีก ฉันทะก็

เปล่ียนเปนมุทิตา นี่แหละ สําหรับเพื่อนมนุษยนี้ทานแยกใหพิเศษ ก็เลยมี

ศัพทเรียกเยอะ แตก็มาจากฉันทะทั้งหมด

ฉันทะนี้เปนแกนของมนุษยที่ดีเลยทีเดียว ตองใหมีอยูเปนประจําใน

จิตใจ มันจะมาดุลกับตัณหา ซ่ึงตองการเสพแคเพื่อตัวตน เอาความรูสึกทาง 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ที่อยากเห็นสวยงาม อยากฟงเสียงไพเราะ อยาก

บาํรงุบาํเรอผัสสะของตวัเอง แตฉนัทะนีไ้มเกีย่วกบัตวัแลว มนัไมเอาเพือ่ตวั 

มนัอยากใหส่ิงนัน้ๆ มนัดขีองมนั เหมอืนเราอยากเห็นพืน้สะอาด กอ็ยากให
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สะอาดของมัน อยากใหตนไมมนัสมบรูณแขง็แรง กอ็ยากใหมนัสมบรูณแขง็

แรงของมนั อยางนีเ้รยีกวาฉนัทะ มนัไมเกีย่วกบัตวัตนอะไรของเรา

ฉันทะนี้ ถือวาเปนคุณสมบัติที่จําเปนเลยทีเดียว ถาไมมีฉันทะแลว

มนุษยพัฒนาไมได ฉะนั้นทานจึงแยกความอยากเปน ๒ อยาง คือ ความ

อยากที่เปนกุศล กับความอยากที่เปนอกุศล ความอยากที่เปนกุศลเรียกวา 

"ฉันทะ" ความอยากที่เปนอกุศล เรียกวา "ตัณหา"

ทีนี้ ความอยากที่เปนกุศลที่เรียกวาฉันทะนี้มันกวาง เชนพอมาเกี่ยว

กับเพื่อนมนุษย ก็แสดงตัวเปน เมตตา กรุณา มุทิตา ซ่ึงมีสาระสําคัญวา

อยากใหคนอื่นมีความสุข ทีนี้เมื่ออยากใหเขามีความสุข พอเห็นเขามีความ

สุข เราก็สุขดวย แตถาไมมีความอยากตัวนี้ เราจะไมมีทางไดความสุขจาก

การชวยเหลือเพื่อนมนุษยเลย

เรื่องสุขจากความอยากใหคนอื่นเปนสุขนี้ ตองยกพอแมเปนตัวอยาง 

เพราะพอแมมีพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา รวมทั้งขอสุดทายที่ยาก

ที่สุด คืออุเบกขา

พอแมนั้นเห็นลูกอยูดี เปนปกติ ก็รักอยากใหเปนสุขตลอดไป 

(เมตตา) ทําอะไรใหลูกเปนสุขได ก็เปนสุขดวย

ทีนี้พอเห็นลูกเปนทุกข เจ็บไข ปวย พอแมก็อยากทําใหลูกหายทุกข  

(กรุณา) พอไปชวยทําใหลูกหายทุกขได ลูกเปนสุข พอแมก็เปนสุขดวย

ทีนี้ลูกเปนสุขยิ่งขึ้น หรือประสบความสําเร็จ ทําอะไรไดผลดี กาวหนา

ในการงานการศึกษา พอแมก็พลอยดีใจดวย (มุทิตา) ยิ่งปล้ืมใจ มีความสุข

นี่แหละ เมตตา กรุณา มุทิตา พอแมไดหมด ทั้งหมดนี้เปนคุณธรรม

พื้นฐานในความสัมพันธระหวางมนุษย

ทนีีเ้รากข็ยายจากพอแมไปทีค่รอูาจารยตอลูกศษิย ตอมากลู็กตอพอแม 

ลูกศษิยตอครอูาจารย ตอมาเพือ่นตอเพือ่น ตอมาคนทีจิ่ตใจกวางใหญไพศาล
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เปนพระพรหม ก็คือขยายจิตใจอยางนี้ไปยังหมูมนุษยทั้งหมด จนถึงมวล

สัตวโลก คือสามารถมีจิตอยากเห็นเพื่อนมนุษยทุกคนมีความสุข ถาทําไดถึง

ขั้นนี้ ตัวเองก็จะสุขมากขึ้น เรียกวาขยายมิติแหงความสุข เพราะคนยิ่งขยาย

คุณธรรมนี้กวางออกไปเทาไร ก็ยิ่งมีขอบเขตที่จะมีความสุขไดมากเทานั้น

แตกอนนี้มีความสุขอยางเดียว จากการสนองความตองการเสพ

บริโภค ตอมามีความสุขจากการสนองความตองการรู ตอมามีความสุขจาก

การสนองความตองการทําใหดี แลวตอนนี้ก็มีความสุขจากการทําใหคนอื่น

เปนสุข อันนี้แสดงวามนุษยเรามีความสุขไดมากมาย ถามองในแงนี้ การ

ศึกษาก็เรียกวาเปนการพัฒนาความสุข     

เมื่อพูดในความหมายหนึ่ง ถาถามวาการศึกษาคืออะไร ก็บอกไดวา 

การศึกษาคือการพัฒนาความสุข หรือจะเรียกวาการพัฒนาศักยภาพในการ

ที่จะมีความสุขก็ได เพราะวาคนที่มีการศึกษาดีตามหลักการที่วามานี้ ยอมมี

ศักยภาพสูงในการที่จะมีความสุข แลวก็ไมใชเปนนักหาความสุข แตเปนคน

ที่สามารถสรางความสุข

คนที่มีแตความสุขประเภทแรก ซ่ึงเปนความสุขจากการสนองความ

ตองการเสพความรูสึกนัน้ เขาสรางความสุขไมได เขาจึงตองเปนนกัหาความสุข 

ตองหาความสุขแลวกแ็ยงความสุขกนัดวย เพราะฉะนัน้กจึ็งตองกอความทกุข

แกคนอื่น ตัวเองจะสุขได ก็ตองทําหรือตองปลอยใหคนอื่นทุกข ฉันจะได 

คนอื่นตองอด ฝายหนึ่งสุข อีกฝายหนึ่งทุกข เปนความสุขแบบแยงกัน

ทีนี้พอพัฒนาความสุขขึ้นไป ตอนนี้ก็กลายเปนวา เขาเปนนักสราง

ความสุข ตัวเองก็สุข และทําคนอื่นใหสุขดวย เปนสุขรวมกัน ไมใชสุขแบบ

แยงกัน นี่แหละ การศึกษานี้พัฒนาทุกอยาง รวมทั้งพัฒนาความสุข เริ่มดวย

พัฒนาความตองการกอน

ขอย้ําวา มนุษยมักจะมองขามจุดนี้ไป โดยไมรูวาความตองการนั้น



โลกข้ึนสหัสวรรษใหมฯ๓๔

พัฒนาได ความตองการนี้พัฒนาได และจากการพัฒนาความตองการนี้ ก็จะ

ทําใหอะไรตออะไรเปล่ียนไปหมด เริ่มตั้งแตความสุขเปนตนไป

กเ็ปนอนัวา เราพฒันาความสุขได แลวความสุขกข็ยายขอบเขตออกไป 

ความสุขจากฉันทะ นอกจากทีต่องการทําใหส่ิงทัง้หลายดงีาม สมบรูณ หมดจด 

สะอาด เรยีบรอยเปนระเบยีบแลว ยงัมอียางอืน่อกี เชนเราไปเหน็ธรรมชาติ เรา

ก็มีความสุขกับธรรมชาติ เปนตน ตางจากคนพวกที่เอาแตเสพ ซ่ึงบางทีอยู

กับธรรมชาติไมได ไมมีความสุข แลวยังแถมทําลายธรรมชาติเสียอีกดวย

รวมแลว ชองทางที่จะไดความสุขนั้นมีเยอะ ยิ่งกวานั้น คนที่พัฒนา

ตนเองและมีความสุขที่พัฒนาขึ้นมาแลวนี้ ตอมาความสุขของเขาจะขึ้นตอส่ิง

เสพนอยเหลือเกิน

นอกจากมีความสุขไดหลายชองทาง ทั้งความสุขจากธรรมชาติ ความ

สุขจากการสืบคนความรู ความสุขจากการทํางานสรางสรรค ความสุขจาก

การอยูดีกับเพื่อนมนุษยดวยการทําใหเขาเปนสุขและรวมกันสุขแลว ความ

สุขก็พัฒนาตอไปอีก เฉพาะอยางยิ่งจะพัฒนาความสุขขางในที่ประณีตลึกซ้ึง 

และเปนอิสระข้ึนเรื่อยๆ

ขอที่ควรสังเกตในที่นี้ก็คือ ที่บอกเมื่อกี้วา ความสุขแบบหนึ่งตองหา 

แลวก็แยงกัน แตความสุขอีกแบบหนึ่งไมตองหา แตสรางขึ้นไดเอง แลวก็

รวมกันนั้น  นอกจากที่วานี้แลวยังมีลักษณะอีกอยางหนึ่ง นั่นคือ ความสุข

ประเภทที่หนึ่ง เปนความสุขที่พึ่งพา หมายความวาขึ้นตอส่ิงภายนอก หรือ

ขึ้นตอส่ิงเสพ ถาไมมีส่ิงเสพบริโภค เราก็สุขไมได แถมเปนทุกขเสียดวย

สําหรับหลายคน ถาขาดส่ิงเสพแลว เปนทุกขทันที ถาไมมีทีวีดู ไมมี

ของอรอยที่พรอมจะกินอยูตลอดเวลาละก็ เขาแยเลย จะเปนทุกข แทบอยู

ไมได ความสุขของเขาขึ้นตอมัน อยางนี้เรียกวาความสุขพึ่งพา ไมเปนอิสระ

มนุษยนึกวาตัวเองเกง หาความสุขไดมาก ที่จริงกลายเปนสรางความ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕

เปนทาสใหแกตนเอง คอืตวัเองตองขึน้ตอส่ิงอืน่ ตองพึง่พามนัมากขึน้ โดย

เฉพาะในแงความสุข ในเมือ่มนษุยเกดิมาตองการมคีวามสุข แตเสรจ็แลวความ

สุขไปอยูที่อื่น ไมมีที่ตัว ตองไปเที่ยวหาพึ่งพาส่ิงภายนอก ก็จบนะสิ ควรรูตัว

วาเปนเพียงนักหาความสุข ที่ฟองตัวเองวาไมมีความสุข อิสรภาพไมมีเลย

สวนคนที่พัฒนาเปน ก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาใน

ตัวเอง เมื่อความสามารถที่จะมีความสุขมีมากขึ้น ก็สุขงายขึ้น จนกระทั่งวา

ถึงจะมีส่ิงเสพบริโภคไมมาก ก็เปนสุขได และเมื่อมีความสุขไดงายแลว ก็เอา

เวลาที่ไมตองหาความสุข ไปใชในการพัฒนาชีวิต เชนพัฒนาปญญา หรือไป

ชวยทําใหคนอื่นเปนสุข หรือทําการสรางสรรคตางๆ

แตคนที่ไมพัฒนาตัวเอง เมื่อความสุขขึ้นตอส่ิงเสพบริโภค นอกจาก

ตองพึ่งพาและตองเที่ยวหามันแลว ก็ตองหาเพิ่มมากขึ้นดวย ตอนแรกมีแคนี้

กสุ็ข ตอมาชนิชา แคนัน้ไมพอ ตองเตมิ บางทหีนกักวานัน้กเ็บือ่ พอเบือ่หนาย

แลว ส่ิงทีเ่คยใหความสุข กก็ลายเปนทกุข หรอืตองจําใจทน อยากจะจากจะ

หนีไปเสีย แตถาหนีไมได จะทําอยางไร ก็ทุกขหนักเลยใชไหม ทีนี้กลายเปน

ทุกขในการที่วาทําอยางไรจะพนไปจากเจาตัวนี้เสียที เขาที่ลําบากมาก

สวนคนที่มีการศึกษาพัฒนาถูกตอง นอกจากมีความสุขที่เปนอิสระ 

ไมขึ้นตอส่ิงภายนอกแลว เขาก็มีความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นๆ เปน

สุขไดงายขึ้นๆ แลวก็รูจักมีความสุขจากการทําใหคนอื่นเปนสุขดวย เพราะ

ฉะนั้น เขาก็อยูกับอะไรๆ อยูกับใครๆ ก็สุขไดยืนยาว เบื่อหนายไดยาก แถม

ความสุขก็มีก็มาไดหลายทาง จนในที่สุดกลายเปนสุขตลอดทุกเวลา

เพราะฉะนั้น เรื่องหนาที่ของการศึกษาในการพัฒนาคนนั้น จะตอง

แยกแยะใหดี อยางนอยในแงความสุข การศึกษาจะพัฒนาคน ๒ ดาน คือ

๑. พัฒนาความสามารถที่จะหาส่ิงเสพมาบําเรอความสุข

๒. พัฒนาความสามารถที่จะมคีวามสุข (หรือจะสรางความสุข)
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อยางนอยการศึกษาตองทําใหสมดุลทั้งสองดาน ถาการศึกษาเนนแต

เรื่องของการอาชีพ ก็จะไดแตแงแรก คือพัฒนาความสามารถที่จะแสวงหาส่ิง

เสพบริโภคมาบําเรอความสุข

ทีนี้ ถาคนพัฒนาดานเดียว โดยไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความ

สุข ความสามารถที่จะมีความสุขก็จะคอยๆ ลดนอยลง กลายเปนคนที่ทุกข

ไดงาย แตสุขไดยาก อยางที่วามาแลว และเกิดความเคยชินและชินชา เบื่อ

หนาย ที่ทําใหตองเพิ่มดีกรีและปริมาณของส่ิงเสพบริโภคอยางไมรูจบ

การศกึษาตองใหคนพฒันา

เหนือกวาโลกาภิวตันทีค่รอบงาํไอที

ขอใหดูคนสมัยนี้วาเปนอยางไร เปนคนที่ทุกขงายและสุขไดยากขึ้นใช

หรือเปลา ถาเปนอยางนั้น จะเปนการพัฒนาถูกตองไดไหม จะเปนการศึกษา

ที่ถูกตองไดไหม ถามนุษยกลายเปนคนที่ทุกขไดงาย-สุขไดยาก เขาก็ยิ่งตอง

แยงชิงกันมาก คนก็ยิ่งวุนวาย โลกก็ยิ่งปนปวน และธรรมชาติแวดลอมก็ยิ่ง

ถูกเบียดเบียนทําลายมากข้ึน เสพบริโภคเทาไรก็ไมพอ

โลกาภิวัตนตอนนี้ที่เปนปญหาหนักก็เรื่องนี้แหละ ไอทีกลายเปนแหลง

หรือชองทางหล่ังไหลของขาวสารขอมูลประเภทกระตุนเราความรูสึกปลุกปน

คนใหมัวเมาหรือจดจออยูกับความตองการเสพบริโภค พาคนใหเอาความสุข

ไปขึ้นตอการเสพบริโภคบํารุงบําเรอมากข้ึน ทําใหคนหมดอิสรภาพ ตองพึ่ง

พามากข้ึน และเมื่อคนพึ่งพาส่ิงเสพบริโภคมากขึ้น ก็แยงชิงเบียดเบียนกัน

มากขึ้น แลวก็เปนเหยื่อหรือเปนทาสในทางเศรษฐกิจมากขึ้น

จนกระทั่งในระดับการเมืองระหวางประเทศ นักเสพนักบริโภคใน

ประเทศกําลังพัฒนา ก็จะพาใหบานเมืองของตนกลายเปนเมืองขึ้นแบบใหม 

ที่เรียกวาอาณานิคมทางเศรษฐกิจ เอาละ จะไปกันใหญ แคนี้ก็แยแลว
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ลงทาย ชะตาชีวิตของนักเสพบริโภคที่พัฒนาผิดทางพวกนี้จะเปน

อยางไร เมื่อเขาพัฒนาแตความสามารถหาสิ่งเสพบําเรอความสุข พัฒนาไปๆ 

ก็มีความเกงกลาสามารถมาก หาส่ิงเสพบริโภคไดมากมายจนกระทั่งเหลือลน 

แตหาไดเทาไรก็ไมพอ จากขางนอกเสพเขาไปๆ แตขางในตัวเองกลายเปน

คนที่ ทุกขไดงาย-สุขไดยาก

ไปๆ มาๆ ตัวเองหมดความสามารถที่จะมีความสุข ถึงจะมีส่ิงเสพ

บรโิภคมากเทาไรก็ไมมคีวามสุข เพราะหมดความสามารถทีจ่ะมคีวามสุขเสียแลว 

และความสุขอยางอืน่กไ็มรูจัก เพราะไมเคยไดพฒันาไว เลยตองทกุขหนัก

ทีนี้คนที่พัฒนาถูกทาง เมื่อพัฒนามีความสามารถมากขึ้นที่จะมีความ

สุข และสุขไดงายขึ้น ความสุขของเขาก็พึ่งพาส่ิงเสพบริโภคนอยลง ตอมาเขา

อยูไดงาย มีส่ิงเสพบริโภคไมตองมาก ก็มีความสุข และเปนอิสระมากขึ้น จะ

ไปไหนก็ไปไดงาย เหมือนอยางคติของพระที่วาเหมือนกับนกนอย มีแตปก

สองปก อยากไปไหนก็บินไปไดเลย

ตรงขามกับคนที่มีความสุขขึ้นตอส่ิงเสพบริโภค ถาไมมีที่พักที่นอน

อยางดี ก็ไปไมได ส่ิงเสพบริโภคเต็มบานไปหมด จะไปไหนก็เอาไปไมไหว 

ตองไปเชาโฮเต็ลราคาแพงคืนละหมื่นคืนละแสน ตองส้ินเปลืองและวุนวาย

ไปหมด แลวก็ติดขัด ไปไมไดทั่ว อิสรภาพก็ไมมีทั้งภายนอกและภายใน 

ภายในก็ตองพึ่งพา ภายนอกก็ไปไดในขีดจํากัด ไมเสรีแทจริง

แมแตคําวาเสรีภาพก็มีความหมายจํากัดคับแคบไปหมด กลายเปน

การทําไดตามชอบใจ เปนความหมายแบบเห็นแกตัวไปเลย จนกระทั่ง

ประชาธิปไตยก็ถูกบั่นทอนความหมายหมดทั้งนั้น เรื่องนี้ก็มาจากการพัฒนา

มนุษยนี่แหละ โยงไปไดทุกอยาง เปนเรื่องของระบบความสัมพันธ

เปนอนัวา มนษุยยคุปจจุบนันี ้ พฒันาเทคโนโลยไีดมากมายจรงิ แต

เพราะในทางการศกึษาเขาไมไดใสใจพฒันาใหตรงจุดเริม่ทีอ่นิทรยี อารยธรรม
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กเ็ลยเสียกระบวนหมด ไอทกีาวหนา แตอยูใตกระแสโลกาภวิตันแหงตณัหา

ดังนั้น อารยธรรมยิ่งกาวหนา คนยิ่งหมดอิสรภาพ กลายเปนทาสของ

ส่ิงที่ตนสรางขึ้นและสะสมมา บอกวาจะชนะธรรมชาติ แตยิ่งกลายเปนทาส

ของส่ิงแวดลอม ความสุขก็พึ่งพา ไดแตหาส่ิงเสพบริโภค มีความสามารถหา

เครื่องบําเรอความสุขมากมาย แตหมดความสามารถที่จะมีความสุข กลาย

เปนคนที่ทุกขไดงาย แตสุขไดยาก

คนทีม่คีวามสุขแบบพ่ึงพาหมดอสิรภาพนัน้ ความสุขขึน้ตอส่ิงเสพจนอาจ

ถงึกบัตองบอกวา "อันนีฉั้นตองมี ถาฉันไมมีมัน ฉันตายแน" อยางนีก้แ็ย

เราตองพฒันาในทางตรงขาม คอืตองใหเปนคนทีสุ่ขไดงาย ทกุขไดยาก 

และมอีสิรภาพมากขึน้ สามารถมทีาทตีอส่ิงเสพทัง้หลายแบบทีพ่ดูไดวา "ออ… 

อันนี้มีก็ดี แตไมมีก็ไดนะ" คือ ไมมีมัน ฉันก็อยูได ขอใหพูดไดอยางนี้กอน 

ก็แสดงวายังพอมีอิสรภาพอยู

ทีนี้ตอไป เมื่อเราเปนสุขไดงายขึ้นๆ ก็จะเห็นส่ิงทั้งหลายที่เกินจําเปน

มากขึ้น เราจะพอใจในอิสรภาพจนทําใหพูดวา "อันนี้ มีก็ได แตไมมีก็ด"ี มี

ก็ได ฉันไมไดวาอะไร แตไมมีก็ดี ถาไมมี ฉันก็ยิ่งสบายมากขึ้นไปอีก

เพราะอยางนี้ คนที่พัฒนาแลวจึงเปนคนที่มีอิสรภาพ เอาละ นี่ก็เปน

คติที่พูดใหงายในภาษาชาวบาน วาเรายังพอมีอิสรภาพหรือไม

ตามทีพ่ดูมาในตอนนี ้ สรปุไดวา เมือ่มกีารศกึษาตามความหมายทีแ่ท

จรงินัน้ คนกจ็ะพฒันาความสุขของเขาขึน้ไปเรือ่ยๆ จากตอนแรกทีม่คีวามสุข

แบบเหน็แกตวัและพึง่พา ตอมากม็คีวามสุขทีเ่ปนอสิระมากขึน้ๆ มคีวามสุขที่

ไมตองหาแตสรางเองได มคีวามสุขทีไ่มเกดิพษิภยัเปนโทษแกตนเอง มคีวามสุข

ทีเ่อือ้ตอชวีติของตน มคีวามสุขทีเ่อือ้ตอสังคม มคีวามสุขทีเ่อือ้ตอส่ิงแวดลอม

จนกระทัง่ในทีสุ่ด มคีวามสุขทีเ่ปนคณุสมบตัปิระจําตวัในตนเอง ซ่ึงไม

ตองอาศยัการสนองความตองการใดๆ เปนความสุขทีเ่ปนอสิระโดยสมบรูณ
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การศึกษา คือการพัฒนาระบบสัมพันธแหงชีวิต

เทาที่พูดมานี้ ก็เปนเรื่องของการพัฒนามนุษยในแงตางๆ ซ่ึงไดพูดมา

ถึงการพัฒนาความสุข แตยังไมไดพูดไปถึงระบบของชีวิตทั้งหมด

เชน ยังจะตองพูดตอไปวา แมแตในความสัมพันธระหวางชีวิตของเรา

กับส่ิงแวดลอม ที่เราอาศัยอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และกาย 

วาจา ใจ ทวารหรือประตูสองชุดเหลานี้เปนทางติดตอส่ือสารนั้น เมื่อมองลึก

ลงไป การที่เรามีความสัมพันธตางๆ นี้ ก็เพื่อสนองความตองการอะไรที่อยู

ขางใน แลวแตวาเราพอใจชอบใจอยางไรแลวสรางขึ้นไวเปนความตองการ

แบบไหน แลวเราก็สัมพันธกับส่ิงภายนอกเพื่อสนองความตองการอันนั้น

แบบนั้น เพื่อใหเรามีความสุข หรือเพื่อหลีกหนีความทุกข เปนตน

ทีนี้ ตัวทํางานหรือองคประกอบที่จะมานํามาพาเราไปในการที่จะรับรู 

ดู ฟง ฯลฯ ตลอดจนเคล่ือนไหว พูดจา ทําการอะไรอยางไร เพื่อสนองความ

ตองการนัน้ กอ็อกมาจากจิตใจ ไดแก เจตนา หรอืเจตจาํนง ตวันีแ้หละสําคญั

เปนอันวา ความสัมพันธของเรากับโลกภายนอกนี้ มีตัวคุมตัวกํากับ

ตัวชักพานําขบวนอยูเบื้องหลัง คือเจตนานี้เอง แตเจตนานั้นก็มุงหนาที่จะ

สนองความตองการนี้แหละ แลวแตวาจะเปนฉันทะหรือเปนตัณหา

ถาเราไดพัฒนาความตองการใหมีฉันทะขึ้นแลว เราก็มีเจตนาในทางที่
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จะพัฒนาชีวิต ก็จะมุงเพื่อสนองความตองการรู ตองการศึกษา ตองการสราง

สรรค แตถาเราไมไดพัฒนาความตองการนั้น เรามีแตความตองการสนอง

ความรูสึกในการเสพ เจตนาของเราก็จะมุงใชตาเพื่อจะหาเสพส่ิงที่ชอบใจ 

หนีส่ิงที่ไมชอบใจ เรียกวาหาความสุขจากการเสพ

เพราะฉะนั้น เจตนาที่อยูขางในนี้จึงเปนตัวสําคัญ จะดูแคพฤติกรรม

และการใชอินทรียภายนอก เชน ตา หู จมูก เทานั้นไมพอ ตองดูลึกเขาไปให

ถึงเจตนา ที่เปนตัวเชื่อมภาวะขางในจิตใจมาสูการสัมพันธกับโลกภายนอก

เบือ้งหลังเจตนานี ้กม็คีณุสมบตัติางๆ ทีป่รงุแตงเจตนานัน้มา เชน แรง

จูงใจ ซ่ึงอาจจะเปนแรงจูงใจโลภ เหน็แกตวั อยากได แรงจูงใจทีจ่ะทาํลาย 

เกลียดชงั หรอืแรงจูงใจในทางปญญา

คณุสมบตัทิีป่รงุแตงเหลานี ้มทีัง้ทีเ่ปนคณุธรรมหรอืเปนกศุล และทีเ่ปน

ฝายบาปอกศุล ซ่ึงถาจะดรูายตวักเ็ยอะแยะไปหมด แตรวมแลวกม็ ี๒ พวกนี้ มี

ทั้งดานสมรรถภาพ ที่ตรงขามกับความออนแอ เชน ความเพียรพยายาม 

ความขยัน ความอดทน ความหนักแนน ความรูจักยั้งคิด ความควบคุมตน

เองได ความมีสมาธ ิมจิีตตัง้มัน่ มทีัง้ดานความสุข-ความทกุข เชน ความเอบิ

อิม่ใจ ความราเรงิ สดใส เบกิบาน หรอืความขุนมวั ความเศราหมอง ความ

วาเหว ความหงอยเหงา เปนตน ทัง้หมดนีร้วมอยูในคาํวา "จติใจ"

แดนของจิตใจที่อยูขางในนี้แหละเปนตัวสําคัญ เพราะอยูเบื้องหลัง

การติดตอสัมพันธกับโลกภายนอกทั้งหมด การสัมพันธกับโลกภายนอกทาง

ทวารสองชุดนี้ก็เพื่อสนองความตองการของจิตใจขางใน หรือเปนชองทางให

จิตใจขางในนี้ออกมาเกี่ยวของสัมพันธกับโลก ฝายจิตใจขางในตองการอะไร

อยางไร ก็ตองอาศัยระบบสัมพันธขางนอกชวยสนองให และระบบสัมพันธ

ขางนอกนี้จะทํางานไดและจะทําอะไรอยางไร ก็ตองอาศัยฝายจิตใจขางใน

เปนตัวชี้ตัวนํา ตกลงวาอาศัยซ่ึงกันและกัน
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เปนอันวา ชีวิตนี้มีสองแดนขาดไมได คือ แดนความสัมพันธกับโลก
ภายนอก ทั้งฝายกายภาพและฝายสังคม ดวยทวารสองชุด และแดนของ
จิตใจขางใน ที่มีคุณสมบัติตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องของคุณธรรมความดี หรือที่

ตรงขามคือความชั่ว เรื่องของสมรรถภาพ และเรื่องของความสุข-ความทุกข

แตระบบของชีวิตก็ยังไมหมดแคสองแดนนี้

อีกแดนหนึ่งที่มนุษยจะขาดไปไมไดเลย คือ ความรู ทั้งแดนความ

สัมพันธกับโลกภายนอก และแดนของจิตใจภายใน ตองอาศัยความรูทั้งนั้น

จิตใจตองการไดแคไหน ก็ตองการไดแคที่มันรู สวนที่มันไมรู ก็ไมเขา

มาในความตองการ ถามันรูอีก มันก็ขยายความตองการออกไปไดอีก

ในแดนของอินทรียหรือทวารก็เหมือนกัน จะขยับเขยื้อนใชมันทํางาน

อะไรไดแคไหน กท็าํไดในขอบเขตความรูของมนัเหมอืนกนั ถาไมรู กท็าํไมได

ถาความรูขยายกวางออกไป มันก็จะขยายขอบเขตแหงแดนของจิตใจ 

ขยายขอบเขตแหงแดนของพฤติกรรมและการส่ือสารสัมพันธกับโลกภาย

นอก ใหกวาง และลึกละเอียดซับซอนออกไป แลวก็ไดผลยิ่งขึ้นดวย เชน 

ในดานพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจา เราจะทําอะไรสักอยางหนึ่ง ถาเราไมมี

ความรู หรือรูนอย เราก็ทําไมคอยไดผล แตถาเรามีความรู ยิ่งรูละเอียดลึก

ซ้ึง เราก็ทําไดผลยิ่งขึ้น ฉะนั้นแดนที่สามที่ตองมี ก็คือความรู

ความรูนี้ หน่ึง มันสาดแสงหรือสองสวาง ทําใหหายมืดมัว มองเห็น
อะไรๆ สอง มันบอกชองทางให พอมีความรูปบ ก็หายติดตัน มองเห็นชอง

ทางขึ้นมาทันที สาม มันชี้นํา พอมีความรูขึ้นมา ก็เห็นชองทาง แตบางทีเห็น

หลายทาง ไมแนใจวาจะเอาทางไหน พอรูจะแจงขึ้นไปอีก ก็ทําใหตกลงหรือ

ตัดสินใจไดวาจะไปทางไหน สี่ มันขยายขอบเขตให ทําใหทั้งแดนพฤติ

กรรมการส่ือสัมพันธ และแดนจิตใจ ทําอะไรๆ ไดกวางขวางออกไป

แตขอสําคัญก็คือ ความรูนั้นเปนตัวปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ ถาไม
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มีความรู มนุษยจะติดขัดอัดอั้นตกอยูในภาวะกดดันจํากัดบีบคั้นทันที เพียง

แคไมรูวาอะไรเปนอะไร ส่ิงนี้มีโทษ หรือมีประโยชน ไมรูวาจะปฏิบัติตอมัน

อยางไร แคนี้ก็อึดอัด ขัดของ บีบคั้นแลว นี่แหละทานเรียกวา "ทุกข"

เชน เราไปไหน พอไปถึงแลวไมเจอใคร ตัวเองก็ไมรูจักสถานที่ที่นั้น 

วาตรงไหนเปนอยางไร มภียัอนัตรายหรอืไม เราอยูทีจุ่ดไหน จะไปตรงไหนด ี

แคนีก้อ็ดึอดัแลว ขดัของ หมดอสิรภาพ แตพอรูวาอะไรเปนอะไร ทีน่ีค่อือะไร 

จะเดินเขาออกไปทางไหน อะไรอยูที่ไหน มีใครอยูบาง เขาเปนอยางไร มีภัย

อนัตรายหรอืไม จะตองปฏบิตัติวัอยางไร ตอนนีก้โ็ลงเลย อสิรภาพเกดิขึน้ทนัที

เพราะฉะนัน้จึงวา ความรูนีเ้ปนตวัปลดปลอย เปนตวัทาํใหเปนอสิระ จึง

สําคัญมาก ความรูนี้ทานเรียกวา ปญญา

ปญญานี้สําคัญยิ่งนัก เปนแดนที่สามของชีวิต ที่จะขาดไมได การที่

เรามีอินทรียแลวบอกวาใหรูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพื่อศึกษาเรียนรู

นั้น ก็เพื่อใหปญญานี่แหละพัฒนาขึ้นมา แสดงวาปญญานี้ก็ตองอาศัยดานที่

หนึ่ง คือ แดนความสัมพันธกับโลกภายนอกดวย แลวก็ตองอาศัยแดนจิตใจ

อีกเชนกัน เชนวา มีความใฝรู แลวก็มีความขยันอดทน เขมแข็ง ที่จะหา

ความรู ไมระยอทอถอย จึงจะไดความรูจริง

เสร็จแลวปญญาความรูนี้ ก็มาชวยทั้งแดนที่หนึ่งและแดนที่สองให

สามารถทําการตางๆ ได ขยายขอบเขตออกไป และปลดปลอยใหเปนอิสระ

ทั้งสามอยาง คือ หน่ึง การใชอินทรียและพฤติกรรมสัมพันธกับส่ิง
แวดลอมภายนอก สอง ภาวะความเปนไปของจิตใจภายใน และ สาม
ปญญาความรูเขาใจที่หยั่งเห็นไปทั่วตลอด เหลานี้เปนสามแดนแหงระบบ

ชีวิตของเราที่ดําเนินไปดวยกันอยูตลอดเวลา ขาดอยางหน่ึงอยางใดไมได 

และแยกจากกันไมได (เราจับแยกออกมาดูทีละอยางเพื่อใหรูจักมันชัดขึ้น

เทานั้น) มันทํางานประสาน และเปนปจจัยแกกันและกัน
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ตกลงรวมแลวก็ไดสามแดนแหงชีวิตของเรา คือ แดนที่หน่ึง การติด
ตอสัมพันธกับโลกภายนอก แดนที่สอง ภายในจิตใจ แดนที่สาม ปญญา

ความรู พอไดปญญาก็จะสงผานขึ้นไปถึงอีกอยางหนึ่ง คือ อิสรภาพ

ไดพูดมาถึงการพัฒนาความสุข จะเห็นวา ความสุขที่แทตองเปนอิสระ 

คือไมขึ้นไมพึ่งพาไมเปนทาสของส่ิงอื่น ความสุขจากการเสพตองพึ่งพาขึ้นตอ

ส่ิงภายนอก จึงยังไมใชความสุขแท

มีผลตอเนื่องวา เมื่อสุขที่แทเปนอิสระ ตัวคนเองก็เปนอิสระ เขาจึงไม

มีปญหากับตนเองในการที่จะดิ้นรนกระวนกระวายบีบคั้นจากความขาด

ความโหยหิวและการที่จะตองหาเปนตน และจึงไมมีเหตุอะไรที่จะทําใหตอง

ไปเบียดเบียนใครเพื่อตนเอง แตกลับจะทําใหคิดใหทําเพื่อผูอื่นไดงาย นอก

จากตัวเองมีอิสรภาพแลว ก็ชวยใหสังคมมีอิสรภาพมากขึ้นดวย

นี้ก็คือการที่ปญญามาชวยใหคนพัฒนาพนจากการครอบงําของความ

ตองการในข้ันตัณหา ขึ้นไปสูความตองการในข้ันฉันทะ แลวก็มีอิสรภาพโดย

มีความสุขที่เปนอิสระ พนจากการพ่ึงพาขึ้นตอวัตถุเสพขางนอก เปนอันวา

ปญญาไดสงตอขึ้นไปสูขอที่ส่ี คืออิสรภาพ ที่เรียกวา วิมุตติ

อยางไรก็ตาม อิสรภาพยังไมจบแคนั้น ขอใหสังเกตวา อิสรภาพในข้ัน

ที่วาเมื่อกี้ ยังเปนสัมพัทธ คือแมจะมีสุขที่ไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพ พน

ตัณหาขึ้นมา แตก็ยังตองอาศัยการสนองความตองการที่เรียกวาฉันทะ ถึงจะ

ดียิ่งแลว ไมมีอะไรเสียหาย แตก็ยังไมเปนอิสรภาพสมบูรณ

มนุษยจึงมีการพัฒนาตอไปอีก ซ่ึงเปนการพัฒนาในระดับปญญาแทๆ 

จนกระทั่งปญญาถึงธรรมทั่วแท จึงถึงขั้นที่เรียกวาทุกขไมมีที่ตั้ง และจึงมี

ความสุขเปนคุณสมบัติประจําตัวตลอดเวลา ไมตองอาศัยการสนองความ

ตองการอะไรอีกตอไป เปนวิมุตติ คืออิสรภาพที่แทและสมบูรณ

เรื่องวิมุตติคืออิสรภาพนี้ เปนขั้นจุดหมายของชีวิตแลว คือผลจาก
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การพัฒนาชีวิต สวนตัวชีวิตเองก็มีสามแดน คือ แดนสัมพันธกับส่ิงแวด

ลอม แดนจิตใจ และแดนปญญา อยางที่วามาแลว

หนาที่ของมนุษยก็คือ ดําเนินชีวิตของตนใหสามแดนนั้นมาสัมพันธ

เปนปจจัยเกื้อหนุนกัน ในกระบวนการฝกหัดพัฒนามนุษย เริ่มตั้งแตแดน

แรกก็เนนการใชอินทรียเพื่อรู ในการกินเสพก็ใชปญญาที่รูคุณคาแท แลวก็

เกิดความพอใจภูมิใจสุขใจที่ตนรูถูกทําถูกและไดประโยชนที่แท แคนี้สาม

แดนก็สัมพันธเกื้อหนุนกันแลว

จะเอาปญญาความรูมาชวยปลดปลอยจิตใจก็ได เชน เรามีความรูเขา

ใจเพื่อนมนุษย รูจักสุข-ทุกขของเขา ก็ทําใหเกิดความเห็นใจเขามากข้ึน แม

แตจะเห็นอะไรไมดีไมถูกใจ ก็สงสารเขาได ถามฉิะนั้นเราก็จะมีแตความรูสึก 

พอเห็นหนาตาทาทางอะไรไมถูกใจเรา ก็ไมพอใจก็โกรธก็เกลียด ก็ชังก็ทุกข 

นี่คือปญญาไมมา ก็จึงทําใหเกิดปญหา แตถาปญญามา ก็เปล่ียนจิตใจ แก

ไขปญหา และตัวเองก็โลงเบาพนความอึดอัดบีบคั้นเปนอิสระดวย

มนุษยจะพัฒนาไปอยางนี้ ดวยการเชื่อมโยงใหชีวิตทั้งสามแดนนั้นมา

เปนปจจัยเสริมซ่ึงกันและกันเกื้อหนุนกันไป โดยมีปญญาเปนตัวชูโรง นําสู

วิมุตติ หลุดพนจากทุกข หลุดพนจากความบีบคั้น หลุดพนจากปญหา มี

อิสรภาพอยางแทจริง

การพัฒนามนุษย

คือจุดตัดสินอนาคตของโลก กระทั่งจักรวาล

เปนอันวา มนุษยมีชีวิตเปนอยู ทุกคนก็ดําเนินชีวิตไป ถาเปนคนที่รู

จักศึกษา ก็พัฒนาชีวิตนั้นไปดวย ชีวิตก็พัฒนาเกื้อหนุนกันไปทั้งสามแดน

แดนที่หน่ึง การพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เรียกวา "ศีล"

แดนที่สอง การพัฒนาคุณสมบัติภายในจิตใจ เรียกวาจิต แตในฝาย
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จิตใจนั้น มีคุณสมบัติตัวสําคัญ ซ่ึงคลายๆ เปนที่รวม หรือเปนที่ตั้งของคุณ

สมบัติอื่นๆ ถาคุณสมบัติอื่นไมไดอาศัยคุณสมบัติตัวนี้แลว ก็พัฒนาไดยาก

ก็เลยเอาชื่อของคุณสมบัติตัวนี้มาเรียกเปนชื่อของแดนจิตใจทั้งชุด คุณ

สมบัติตัวนี้คือ สมาธิ ที่จริงสมาธิเปนเพียงคุณสมบัตติัวหนึ่งในจิตนั้นเทานั้น

เอง แตเอามาใชตั้งชื่อในระบบตัวแทน หมายความวา เอาชื่อหัวหนาหรือชื่อ

ตัวแทนมาตั้งเปนชื่อของทั้งแดนวา "สมาธิ" (เวลาเรียกชื่อเต็มเปนทางการ

ทานไมเรียกวาสมาธิ แตทานเรียกวา อธิจิตตสิกขา [ตอจากอธิศีลสิกขา และ

ตามดวยอธิปญญาสิกขา]) จากนั้น

แดนที่สาม ความรู เรียกวา "ปญญา"

เรียกทั้งชุดวา ศีล สมาธิ ปญญา จึงเปนไตรสิกขา คือสิกขา ๓

ทําไมจึงวาสมาธิเปนศูนยกลางหรือแกนกลาง เพราะสมาธิเปนภาวะ

อยูตัวของจิต ถาจิตใจไมอยูตัว เชน พลุงพลาน ฟุงซาน กระวนกระวาย 

เดือดรอน ไมมีความสุข อะไรอยางนี้ มันก็ทํางานยาก

ที่วาอยูตัว ก็เพราะอะไรกวนมันไมได สมาธิก็คือภาวะที่จิตไมมีอะไร

รบกวนได มันตองการจะทําอะไร ตองการอยูกับอะไร ตองการจะคิดอะไร ก็

คิดก็ทําก็อยูกับเรื่องนั้น มันไมตองการอะไร มันก็ไมเอาเรื่องนั้น หรือพูดให

ส้ันวา สมาธิคือภาวะที่จิตอยูกับส่ิงที่ตองการไดตามตองการ สมาธิคืออยางนี้ 

จิตที่ทําอยางนี้ไดเรียกวาเปนสมาธิ เชนอยางที่พระพุทธเจา ตรัสถึงจิตที่ฝก

จนเปนสมาธิชั้นสูงแลววา "มหาบุรุษตองการคิดเรื่องใด ก็คิดเรื่องนั้น ไม

ตองการคิดเรื่องใด ก็ไมคิดเรื่องนั้น"

อยางเรือ่งราวในทางบานเมอืง กเ็ลากนัมาวา นโปเลียนทีม่ชีือ่เสียงรูจัก

กนัแทบทกุคนวาเปนนกัรบทีเ่กงกาจมากนัน้ เวลาอยูในสนามรบ เขาจะรบกัน 

รถวิ่ง มาวิ่ง ปนใหญจะยิง เสียงโครมครามโกลาหลอยางไร ถาตองการหลับ

เมื่อไร ก็หลับไดเมื่อนั้น และเมื่อตองการคิดวางแผนรบหรือคิดการอะไรก็ทํา
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ไดทั้งนั้น คําเลาบอกวานโปเลียนเปรียบเทียบตัวเองวา มีความคิดที่จัดแยก

เรื่องไวเหมือนเปนล้ินชัก ตองการคิดเรื่องอะไร ก็ดึงล้ินชักอันนั้นออกมา จัด

การเรื่องนั้นเสร็จ ก็ปดล้ินชักนั้น เมื่อตองการคิดเรื่องอื่น ก็ดึงล้ินชักนั้นๆ 

ออกมา นี่ก็คลายๆ บอกวา พระเจานโปเลียนนั้นทรงมีจิตตั้งมั่น มีสมาธิดี

ถาจิตเปนสมาธติัง้มัน่อยูตวัของมนั อะไรๆ รบกวนไมไดแลว จะคดิจะ

ทาํเรือ่งอะไร กค็ดิกท็าํเรือ่งนัน้มัน่แนวไปเลย แลวงานจะไมไดผลไดอยางไร

ทานเรยีกวา จิตเปนกรรมนยี แปลวา (จิต)เหมาะกบัการใชงาน

แตถาจิตโคลงเคลงไปโคลงเคลงมา อยูตัวตั้งนิ่งแนวไมได จะคิดจะ

ทําอะไรก็ยาก ไมเปนสุข และไมไดผลดี จิตของคนที่ไมมีสมาธิ ก็เหมือนกับ

โตะที่ไมมั่นไมนิ่ง เดี๋ยวก็โคลงเคลงๆ อะไรๆ ที่วางหรือตั้งอยูบนโตะนั้น ก็

กล้ิงกันวุนวายหมด ลมหายหกตกหลน ไมไดเต็มที่ อาจจะตั้งไวสิบเหลือแค

หนึ่ง หรือจะนั่งเขียนหนังสือที่โตะนั้น ก็เขียนไมได อะไรทํานองนี้

ตกลงวา สมาธินี้สําคัญมาก ก็เลยเอามาตั้งชื่อเปนตัวแทนของแดนจิต

ใจวา "สมาธิ" ในฐานะที่มันเปนศูนยหรือที่ตั้งรวม เปนศูนยทั้งดานคุณภาพ

หรือคุณธรรมความดี ทั้งดานสมรรถภาพ ทั้งดานสุขภาพ จะพัฒนาคุณ

ธรรมความดี ก็ตองอาศัยมัน จะพัฒนาดานสมรรถภาพ เชน ความขยัน 

ความเขมแข็งอดทน ความเพียรพยายาม ก็ตองอาศัยมนั จะพัฒนาความสุข 

ความราเริงเบิกบานผองใส ก็ตองอาศัยมัน เพราะถาจิตไมสงบ วุนวาย พลุง

พลาน ถูกเรื่องนั้นเรื่องโนนรบกวนอยูเรื่อย มันจะเปนสุขไดอยางไร

สรุปวา ชีวิตของเรามีสามแดน ซ่ึงเราจะตองพัฒนาไปดวยกันอยาง

เปนระบบแหงความสัมพันธ อยางที่สมัยนี้ใชคําวาองครวม เปนองครวมที่มี

องครวมสามอยาง

องครวม ก็คือชวีตินี ้องครวมสาม กค็อื ศลี สมาธิ และปญญา แลวก็

เปนองครวมทีเ่ปนระบบสัมพนัธดวย สัมพนัธกค็อืเปนปจจัยแกกนัและกนั ไม
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ใชขาดจากกนั แลวกค็บืเคล่ือนไป เดนิหนาไปเรือ่ยๆ ไมใชหยดุนิง่อยูกบัที่

ตอนนีเ้ราไดองครวมแรกแลว คอืชวีติของเรา ตอจากนีก้ม็องขยาย

กวางออกไป มาถงึตอนทีบ่อกวา มนษุยจะตองอยูใหดทีามกลางส่ิงแวดลอม 

และส่ิงแวดลอมกม็สีองดาน คอื หน่ึง ดานส่ิงแวดลอมฝายกายภาพ โดย

เฉพาะทีเ่ปนพืน้ฐานกค็อืธรรมชาตแิวดลอมรอบตวัเรา และ สอง ดานส่ิงแวด
ลอมทางสังคม

การที่เราจําแนกแยกแยะอะไรๆ ออกไปอยางนี้ ก็เพื่อใหรูเขาใจส่ิงทั้ง

หลายทั่วตลอดทั้งระบบ แลวจะไดปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อใหทุกอยางอยูใน

ภาวะที่ดีงามสมบูรณ เพราะความดีงามสมบูรณของส่ิงทั้งหลายนั้น ในยุค

ปจจุบันนี้ที่มนุษยครองความเปนใหญ ยอมขึ้นตอความรูและการกระทําที่

ถูกตองของมนุษย และการที่มนุษยจะรูและทําไดถูกตอง ก็อยูที่การพัฒนา

มนุษยนั่นเอง

แนวคิดที่ขับเคลื่อนอารยธรรมปจจุบัน

ระบบใหญของส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนี้ จะตองเชื่อมโยงใหครบ ๓ 

ระบบยอย คือ หนึ่ง ชีวิตมนุษย สอง สังคม สาม ส่ิงแวดลอม

ถาจะใหทั้งระบบใหญดี ก็ตองใหสามระบบยอยนี้ดี ถาสามระบบ

ยอยนี้ดีแลว มันก็มาเกื้อหนุนกันใหดีไปดวยกัน ซ่ึงทั้งนี้ตองเริ่มที่การพัฒนา

มนุษย ถาเราพัฒนามนุษยถูกตอง ก็จะเกื้อหนุนกันตอๆ ไปตลอดทั้งระบบ 

แตถาพัฒนาไมถูก ก็คือไมพัฒนานั่นเอง ทุกอยางจะขัดแยงกันหมด โดยขัด

แยงตั้งแตในตัวมนุษยเองนี้เปนตนไปเลย

ขดัแยงอยางไร? เมือ่เขาไปสัมพนัธกบัโลกภายนอก ความสัมพนัธ

นัน้กไ็มไดเกือ้กลูแกจิตใจ และไมไดเกือ้หนนุปญญา เขาไมไดศกึษา การ

พฒันาไมมเีลย เสรจ็แลวมนษุยทีด่าํรงชวีติของตนไมด ีไมมกีารพฒันาอยางนี้ 
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ก็เบียดเบียนตนเองโดยไมรูตัว พรอมทั้งเบียดเบียนทําลายส่ิงแวดลอมมาก

ขึ้น แลวก็เบียดเบียนแยงชิงกับเพื่อนมนุษย ขมเหงรังแกทําลายกันมากขึ้น

แตพอเราพัฒนาถูกตองอยางที่วาเมื่อกี้ เชน พัฒนามนุษยใหมีความ

สุขในทางที่ถูก ใหมีความสุขที่เปนอิสระมากขึ้น ไมขึ้นตอส่ิงภายนอกเกินไป 

มีความสุขที่ไมตองพึ่งพาอาศัยส่ิงเสพบริโภคมากนัก ตัวเขาเองก็อยูดีมีสุข 

แลวก็ไมตองแยงชิงเบียดเบียนเพื่อนมนุษย แถมกลับมีความสุขจากการชวย

เหลือเกื้อกูลกัน ทําใหคนอื่นสุขและตัวเองก็สุข แลวก็มีฉันทะที่ทําใหมีความ

สุขในการทําส่ิงแวดลอมใหดี ใหสะอาดงดงามสดใส เปนตน

นี่คือเราสามารถพัฒนามนุษยใหมีระบบชีวิตที่ดีในตัวของเขาเอง ที่

จะมาชวยจัดปรับความสัมพันธในระบบใหญ คือระบบความสัมพันธระหวาง

ชีวิตมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม แทนที่จะเปนระบบที่ขัดแยงกัน ก็ให

มาเปนระบบที่กลมกลืนและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน

เมื่อกี้เรามองดูชีวิตของเราวามีการพัฒนาอยางเปนระบบในตัวของ

มันเอง ระบบพัฒนาการแหงองครวมชีวิตมนุษยนี้ มีองครวม ๓ อยาง คือ 

ศีล-สมาธิ-ปญญา
ทนีีพ้อมองขยายออกไป กป็รากฏวา ระบบชวีติของเราทีเ่ปนองครวมน้ี

กลายเปนองครวมในองครวมใหญอีกชั้นหนึ่ง คือ ในระบบโสตถิการแหง

องครวมชีวโลก ซ่ึงมอีงครวมสําคญั ๓ อยาง คอื ชวีติมนษุย-สังคม-ธรรมชาติ

หรือปจเจกชน-สังคม-ส่ิงแวดลอม พูดใหส้ันวา คน-สังคม-ธรรมชาติ
องครวมใหญนี้ เราก็ตองทําใหมีโสตถิการ คือใหดํารงอยูโดยสวัสดี 

หรือใหเปนอยูเปนไปดวยดี ถาทําระบบใหญนี้ใหอยูดีไดแลว ก็เทากับบรรลุ

ผลสมบูรณ

จุดสําคัญอยูตรงนี้ คือ จะเขาใจเรื่องนี้ไดชัด ตองดูภาพรวมวาพระ

พุทธศาสนามองโลกมองจักรวาลหรือมองสรรพส่ิงอยางไร จะเรียกวา 
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model หรืออะไรก็แลวแต คือเปนแมแบบในการมอง และยิ่งกวานั้น 

สําหรับคนยุคนี้ การที่จะมองเห็นแมแบบที่พุทธศาสนามองไดชัด ก็ตองเอา

ไปเทียบกันกับแมแบบตามแนวคิดของตะวันตก

พระพุทธศาสนามองสภาวะความจริงของส่ิงทั้งหลายหรือธรรมชาติ

ทั้งหมดหรือสรรพส่ิงประดามี ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งชีวิตและมิใช

ชีวิต วาเปนระบบแหงความสัมพันธอันเดียวกัน (เรียกเปนคําศัพทวา "ระบบ

ปจจยาการ" ก็ได)

อันนี้เปนแนวคิดคนละอยางตางกันไกลกับแนวคิดของตะวันตก ดัง

เปนที่รูกันวา ตะวันตกมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ เขาถือวามนุษย

นี้ separate from nature อยางที่ตําราวิชาส่ิงแวดลอมเลมหนึ่งเขียนถึงการ

สืบคนที่มาแหงทัศนะของมนุษย (ชาวตะวันตก) ที่เอื้อตอการทําลายส่ิงแวด

ลอม 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."
*

ที่จริงไมจําเปนตองอางตําราไหน เพราะหนังสือฝรั่งเกี่ยวกับส่ิงแวด

ลอมก็มักพูดกันแบบนี้ทั้งนั้น (แตขอความที่ยกมาดูกันนี้คอนขางคลุมความ

ไดครบดี)

ที่วาตะวันตกมองมนุษยแยกจากธรรมชาติตางหากกันออกไปนั้น 

จะเห็นไดงายๆ แมแตในภาษาที่เปนวัฒนธรรมของมนุษย ปจจุบันนี้ เรามีคํา

วา "ส่ิงแวดลอม" ซ่ึงคนสมัยนี้อาจจะเขาใจไปวาเปนคําในภาษาไทย แตที่

                                                                                

*
 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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จริงส่ิงแวดลอมนี้ไมใชคําไทยมาแตเดิม เพิ่งเกิดขึ้นไมนานนี้เอง จะกี่ปก็ลอง

ไปสืบกันดู คือเปนคําที่ไทยเราคิดขึ้นใหมเพื่อใหเปนคําแปลของคําฝรั่งวา 

"environment" และกอนนั้นวา "surroundings" คือเปนการพูดตามแบบ

ตะวันตก หรือพูดแบบฝรั่ง แตนี่เปนเพียงตัวอยางถอยคําที่ส่ือถึงแนวคิดที่

อยูเบื้องหลัง

สาระสําคัญก็คือ ฝรั่งมีแนวคิดที่เขาเองยอมรับและกําลังย้ําเตือน

ฝรั่งดวยกันเองใหเลิกยึดถือและใหเปล่ียนไปเสีย นั่นคือแนวคิดที่มอง

มนุษยแยกจากธรรมชาติ ในเวลาที่เขาพูดวาธรรมชาติ ตามคําของเขาวา 

nature นั้น ฝรั่งมองไปที่ตนไม นกกา เมฆหมอก อะไรก็วาไป แตไมรวมถึง

มนุษยคือตัวเขาเอง (คนไทยสมัยนี้ก็โนมเอียงไปในทางที่จะมองอยางฝรั่ง)

เรื่องไมแคนั้น นอกจากมองตัวเองแยกตางหากจากธรรมชาติแลว 

ชาวตะวนัตกยังมองตวัเองในแงทีเ่ปนปฏปิกษกบัธรรมชาติดวย

เรือ่งนีก้ค็งมาจากพืน้เพความเปนอยูในถิน่แดนของเขาทีถ่กูธรรมชาติ

บีบคั้นรุนแรง ที่ทําใหมองและคิดตอธรรมชาติหนักไปในดานลบ คือเปน

ปฏปิกษ เชนวา เจาธรรมชาตนิีม้นัทาํใหเราหนาวเหลือเกนิ เปนอยูแสนจะยาก

ลําบาก ถงึฤดหูนาวแทบไมมอีะไรจะกนิ กวาจะผานพนฤดหูนาวปหนึง่ๆ แทบ

จะเอาชีวติไมรอด แลวมนัยงัจํากดัมนษุยไวใตอาํนาจของมนั ทาํใหเราตอง

คอยทาํตามมนั เดีย๋วฤดนูีห้นาวนะ จะปลูกพชืกไ็มได พอหนาวกต็องจัดทีอ่ยู

อาศยัใหด ี อยาใหลมเขาแมแตนดิเดยีวนะ แลวกห็าอาหารไมได ตองเตรยีม

กกัตนุอาหารไวกอน แลวกต็องรอใหถงึฤดโูนนจึงจะปลูกพชืผักผลไมได

รวมแลว มนษุยจะทาํอะไร กต็องขึน้กบัธรรมชาตไิปหมด แถมยงัมี

ภัยธรรมชาติเยอะแยะอีก มนุษยก็มองวาเรานี่ถูกธรรมชาติบีบคั้นหนกัหนา

ลําบากเหลือเกนิ เราจะตองหาทางจัดการมนับาง

จากนั้น ความคิดของชาวตะวันตกก็กาวตอไปสูขั้นที่ ๓ คือขั้นตั้ง
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จุดหมายและไดความหวัง คือเกิดแนวคิดขึ้นมาวา ถามนุษยสามารถจัดการ

ธรรมชาตไิดตามใจปรารถนาเมือ่ไร ทกุขภยัปญหาทัง้ปวงกจ็ะหมดไป มนษุย

เรานีก้จ็ะมคีวามสุขความสําเรจ็ทีแ่ทจรงิ ดงันัน้ จะตองเอาชนะธรรมชาติให

ได มนุษยตะวันตกคิดอยางนี้มาสองพันกวาปแลว ตั้งแตสมัยกรีกโบราณ

คําที่ฝรั่งนิยมใชสําหรับส่ือความหมายนี้ มี ๓ คํา คือ conquest of 

nature (พิชิตธรรมชาติ); mastery of nature/mastery over nature (เปน

นายธรรมชาต)ิ; dominion over nature (ครอบครองธรรมชาต)ิ

หนังสือฝรั่งเลมหนึ่งชื่อ A Green History of the World
*
 ได

รวบรวมความคิดของตะวันตกตั้งแตโสคราติส เพลโต อริสโตเติล มาใหดู 

เพื่อใหเห็นวานักปราชญและศาสนาปรัชญาของเขาคิดอยางไรตอธรรมชาติ

สรุปแลวก็คือ ตลอดสายอารยธรรมตะวันตกนั้น มีแนวคิดหลัก

สอดคลองเปนอันเดียวกันสืบมาวา จะตองปราบปรามเอาชนะธรรมชาติ คือ

เปนแนวคิดพิชิตธรรมชาติทั้งหมดเลย จนแมแตทานที่เดนๆ ในยุคสมัยใหม 

อยาง เดคารตส (René Descartes) และเบคอน (Francis Bacon) กระทั่งใน

สมัยใกลๆ นี้ ทั้งฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทั้งฝายโลกเสรี คิดแบบเดียว

กันหมด คือคิดจะเอาชนะธรรมชาติ

ขอยกมาใหดูเปนตัวอยางส้ันๆ แค ๓ ทาน คือ Francis Bacon, 

1561-1626; René Descartes, 1596-1650 ('them' หมายถึงความรูทาง

วิทยาศาสตร); และนักประวัติศาสตรโซเวียตชื่อ M.N. Pokrovskiy, 1931 

ตามลําดบั (จาก A Green History of the World, pp. 148, 158 ขอไมตอง

ทาํเชงิอรรถอกี)

Nature being known, it may be master'd, 

managed, and used in the services of human life.

                                                                                

*
 Clive Ponting, A Green History of the World (New York: St. Martin's Press, 

1991), xiv + 432 pp.
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… 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 ก็เพื่อจะ

สนับสนุนแนวคิดใหมของพวกเขาเองในยุคปจจุบันที่บอกวา ตะวันตกคิดผิด 

นี้ฝรั่งเขาวาเองนะ คือเขาบอกมาวาพวกเขาคิดมาผิด ที่ไดมองมนุษยแยก

ตางหากจากธรรมชาติ แลวก็คิดเปนปฏิปกษตอธรรมชาติ แลวก็คิดจะปราบ

ปรามเอาชนะธรรมชาติ

เขาบอกดวยวา การที่มนุษยหาความรูทางธรรมชาติ คือพัฒนาวิทยา

ศาสตรขึ้นมานี้เพื่ออะไร ก็เพื่อจะไดลวงรูความลับของธรรมชาติ แลวจะได

เอาความรูในความลับของธรรมชาตินั้นมาจัดการกับธรรมชาติ ดังวาทะของ

นายคนหนึ่งฝายคอมมิวนิสตที่ยกมาใหดูขางบนแลวที่เขียนบอกไววา เมื่อ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญยิ่งขึ้นไปกวานี้ในภายหนา ธรรมชาติจะเปน

เหมือนขี้ผ้ึงในกํามือ ที่มนุษยจะปนใหเปนอยางไรก็ได แลวไปดูทานเบคอน

และทานเดคารตสก็ไมเบา ลวนแตคิดจะเลนงานธรรมชาติทั้งนั้นเลย

เปนอันวา ตะวันตกมีเปาหมายตามแนวคิดมุงมั่นที่จะเอาชนะธรรม-

ชาติตลอดมาสองพันกวาป เปนแนวคิดตั้งแตกรีกมาเลย แลวอันนี้ก็เปนแนว

คิดรากฐานของอารยธรรมของตะวันตก ที่ทําใหตะวันตกเจริญมาจนเปน

อยางปจจุบันนี้
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จากแนวคิดที่ตองการเอาชนะเปนนายธรรมชาติ (mastery over 

nature) จึงทําใหหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ซ่ึงมีความหมายวาเปนการลวง

ความลับของธรรมชาติ เมื่อรูความลับของธรรมชาติ (science) แลว เพื่อจะ

เอาชนะธรรมชาตินั้น ก็สรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยี (technology) ขึ้นมา 

แลวก็ไปจัดการกับธรรมชาติไดตามชอบใจ ทั้งนี้ก็เพื่อเอามาสนองความ

ตองการของมนุษย โดยเอาเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาอุตสาหกรรม (industry) 

โรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นมา เปนที่จัดการเอาธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบเขา

โรงงาน แลวก็ผลิตส่ิงเสพบริโภค สนองความตองการเสพบริโภคของมนุษย 

ใหมนุษยมีความสุข ดวยเศรษฐกิจที่ เจริญรุงเรือง (prosperous 

economy/economic prosperity)

นี่คือระบบอารยธรรมตะวันตก ที่แพรขยายไปเปนโลกาภิวัตนใน

ปจจุบัน ไมเฉพาะทุนนิยมเทานั้นนะ แตครอบคลุมหมด ทั้งทุนนิยมเสรี และ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต อยูภายใตครอบงําของแนวคิดนี้ทั้งนั้น คือ วิทยา

ศาสตรพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสราง

ความเจริญทางเศรษฐกิจ แลวมนุษยก็มีกินมีใชไดเสพบริโภคมีความสุข

นี่แหละระบบของเขาเปนอยางนี้ ซ่ึงเปนเรื่องของการที่มนุษยมองไป

ดานเดียว โดยแยกตัวตางหากจากธรรมชาติ และพยายามพิชิตธรรมชาติ 

แลวตอมาถงึปจจุบนักไ็ปไมรอด โดยมผีลตกีลับวา การพยายามเอาชนะธรรม

ชาตนิัน้ มองอกีทหีนึง่กลายเปนการไปเบยีดเบยีนทาํลายธรรมชาต ิ พอธรรม-

ชาตเิส่ือมโทรมลงไป เกดิมลภาวะ และทรัพยากรธรรมชาตริอยหรอ กก็ลาย

เปนปญหาตกีลับ ทาํใหมนษุยเดอืดรอนจนแทบจะอยูไมได มนษุยกเ็ลยไดคดิ

ชาวตะวันตกจึงตองมาสอนกันใหม แลวก็เกิดวิทยาศาสตรส่ิงแวด

ลอม ที่ฝรั่งเรียกวา Environmental Science และเกิดจริยธรรมใหม คือ 

จริยธรรมส่ิงแวดลอม เรียกวา  Environmental Ethic ที่สอนใหปฏิบัติตอ
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ส่ิงแวดลอมใหถูกตอง โดยใหเปล่ียนแนวคิดใหม

๑. ไมใหมองตัวเองแยกตางหากจากธรรมชาติ แตใหมองมนุษย

เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ

๒. ไมใหมทีาทเีปนปฏปิกษกบัธรรมชาต ิแตใหเปนมติรกบัธรรมชาติ

๓. แทนที่จะคิดเอาชนะธรรมชาติ ก็ใหคิดประสานกลมกลืนอยู

อยางเกื้อกูลกันกบัธรรมชาติ

อันนี้เปนแนวคิดที่พยายามพัฒนากันอยูในตะวันตก

แนวคิดทางเลือก

สูการแกปญหาของอารยธรรมที่ติดตัน

ทีนี้ ในทางจริยธรรม ก็เปนอันวา จะเอาจากธรรมชาติดวยการเสพ

บริโภคหาความสุขตามใจชอบตอไปไมไดแลว จะตองมี restraint คือรูจัก

ระงับยับยั้งชั่งใจตัวเอง รูจักงดรูจักเวน ก็กลายเปนวามนุษยจะตองยอมสละ 

ละ เวน ลด ละความสุขของตัวเอง เพื่อยอมใหธรรมชาติอยูได ก็เลยกลาย

เปนจริยธรรมเชิงลบ คือจริยธรรมแบบ negative คือตัวเองตองยอมทุกข

บาง โดยจําใจยอมสุขไมสมเต็มที่ เพื่อใหธรรมชาติอยูได

จริยธรรมแบบน้ีไปไมรอด เพราะมนุษยตองฝนใจ ยอมใหธรรม

ชาติอยูได โดยที่ตัวเองตองยอมงด ลด ละ สละความสุข เปนจริยธรรมแบบ

มีคําส่ังหามมาดื้อๆ บีบคั้นฝนใจ ไมใชการพัฒนามนุษย
ถาเปนจริยธรรมที่ถูกตอง จะเปนการกาวไปในระบบการพัฒนา

มนุษย ที่เปนการประสานสอดคลองกลมกลืนกัน คือ มนุษยจะตองมีความ

สุขดวย โดยความสุขนั้นเกื้อกูลกับธรรมชาติแวดลอม เชน เราอยากทําให

ธรรมชาติงดงามสมบูรณ เราก็สุข พรอมทั้งประสานกับสังคม อยางที่วาเรา

สุข เขาก็สุขดวย เราทําใหเขาสุข เรายิ่งสุข อะไรทํานองนี้ ไมใชวา เราจะสุข
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ได อันนั้นตองวายวอด แตทีนี้ถาเจานั่นวอดวาย เราจะแยดวย เราก็เลยตอง

หยุด ตองยอมประนีประนอมกัน อยางนี้ฝนใจ มันก็ไปไมไหว

ทีนี้ตะวันตกมาตันตรงนี้ คือเขามองเห็นแตจริยธรรมเชิงลบ แลวก็

ไมสามารถสรางระบบสัมพันธที่จะใหองครวมสามประการในองครวมใหญ 

มาประสานเกื้อกูลกันได เขาติดตันแคนี้

เราก็บอกวา พุทธศาสนาแกปญหาไดหมดเรียบรอยเลย เราจัดปรับ

ทั้งองครวมใหญและองครวมเล็ก องครวมเล็กก็คือชีวิตของเรานี้ ทั้งสาม

แดน ที่เราพัฒนาแดนสัมพันธกับโลกภายนอก พัฒนาแดนจิตใจ และพัฒนา

แดนปญญา ใหมาเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันในทางที่ดี

พอระบบชีวิตของเราดี ความสุขของเราก็พัฒนาเปล่ียนไปหมดแลว 

เชน เรามีความสุขแบบไมพึ่งพา หรือพึ่งพานอยลงๆ มีความสามารถที่จะมี

ความสุขไดงายขึ้น และเราก็สามารถทีจ่ะเกือ้กลูตอส่ิงแวดลอม เกือ้กลูตอ

เพือ่นมนษุยในสังคมไดมากขึน้ เปนตน

เมือ่ระบบเล็กพฒันาไปอยางถกูตอง มนักเ็กือ้กลูระบบใหญไปในตวั 

เปนการเกือ้หนนุซ่ึงกนัและกนั กก็ลายเปนดไีปหมด

เวลานี้ เมื่อตะวันตกตื่นตัว กําลังหาทางออกในการแกปญหาส่ิงแวด

ลอม เรื่องหนึ่งที่เขาเอาใจใสก็คือ การใชเทคโนโลยี เพราะเขาไดมองเห็นแลว

วา ที่ผานมา เขาไดใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับธรรมชาติ ตามแนวคิดที่จะ

พิชิตธรรมชาติ แลวก็เลยเกิดโทษ จะนําภัยพิบัติมาให

ตอนนีเ้ขาย้าํกนัวา ใหใชเทคโนโลย ี ตลอดจนผลิตภณัฑอตุสาหกรรมที ่

environmentally friendly ซ่ึงกเ็ปนการดอียางหนึง่ แตถอืไดวาเปนการแกปญหา

แบบแยกสวน คอืคดิไปตามเรือ่งเฉพาะหนาเฉพาะกรณ ี ขณะทีแ่นวคิดพื้นฐาน

ของคนที่ปฏิบัติอาจจะคงอยูอยางเดิม คือยังคิดจัดการในเชิงพิชิตธรรมชาติ 

ทัง้นีเ้พราะระบบความคดิพืน้ฐานของอารยธรรมยงัมคีวามขดัแยงกนัอยูในตวั
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ถาจะประสานความคิดใหสอดคลองกลมกลืนกันตลอดทั้งระบบ

แหงองครวม กน็าจะมองและปรบัเปล่ียนกนัใหถงึฐานวา อารยธรรมตะวนัตก

แตเดมินัน้ มุงใหมนษุยใชเทคโนโลยเีพือ่เอาชนะธรรมชาต ิ แลวมนษุยกม็า 

กลายเปนทาสของเทคโนโลย ี ตอไปนีเ้ราจะตองพัฒนาอารยธรรมใหม ทีใ่ห

มนษุยเปนนายของเทคโนโลย ี ทีจ่ะเอาเทคโนโลยนีัน้มาใชอยางประสานเกื้อกูล

และรวมมือกับธรรมชาติ ในการสรางสรรคโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน

ที่วานี้ สาระสําคัญก็คือ ใหมองสภาวธรรมหรือระบบความจริง ตั้ง

แตชีวิตมนุษย รวมตลอดโลกทั้งหมด วาเปนระบบเดียวกัน คือตางจากฝรั่ง

ที่มองแยกเอามนุษยออกมาเปนอีกอยางหนึ่ง

เฉพาะอยางยิ่ง อารยธรรมตะวันตกนี้ เขาบอกเองวาเปนอารยธรรม

ที่เปน man-centered มีมนุษยเปนศูนยกลาง หมายความวา มนุษยนี้จะ

ออกไปลาไปห้ําหั่นไปจัดการทุกส่ิงทุกอยาง พิชิตโลก พิชิตจักรวาล จะเปนผู

กระทําตอส่ิงทั้งหลายทั่วไปทั้งหมด
*
 ทั้งมองแบงแยก และแยกแลวก็เอาคน

เปนใหญเปนศูนยกลาง

แตพุทธศาสนาไมมองอยางนั้น พอเริ่มตน ก็มองสภาวธรรมคือส่ิง

ทั้งหลายทั้งปวงวาเปนระบบความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่มนุษยก็

เปนเหตุปจจัยสวนหนึง่ในระบบนี ้ ที่คนเราจะตองรูจักตัวเอง คือรูจักมันและ

ปฏิบัติตอมันใหถูกตอง อันนี้เปนขอสําคัญ เปนแกนการมองส่ิงทั้งหลาย

การที่มนุษยจะรูจักและปฏิบัติตอตัวเองใหถูกนัน้ ม ี๒ ขัน้ เริม่ดวย

ในขัน้แรก เราวเิคราะหแยกแยะตวัเราเปนรปูธรรมและนามธรรม ซอยออกไป

เปนขนัธหา ฯลฯ ซ่ึงเปนธรรมชาตทิัง้หมด และเปนไปตามธรรมดาของมัน ที่

เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธนั้น อันเปน

                                                                                

*
 แนวคิดน้ีเปนฐานท่ีขยายออกมาเปน คติบุกฝาพรมแดน คือ frontier mentality ท่ีเดน

ในสังคมอเมริกัน ผูท่ีสนใจอาจไปศึกษาคติ frontier (เรียกเต็มวา frontier expansion)

น้ีเพ่ิมเติมอีก เพ่ือใหเขาใจคนอเมริกันโยงมาถึงอารยธรรมปจจุบัน
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เรื่องของความจําเปนอยูในตัวของมันเอง

ขั้นที่ ๒ เราตองตระหนกัถงึความจรงิทีว่า มนุษยเปนสัตวพิเศษ ที่

ฝกศึกษาพัฒนาใหวิเศษได และในเมื่อมนุษยนั้นเปนปจจัยที่สัมพันธกับส่ิง

อื่นในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งหมด เราก็จะพัฒนาตัวเราที่เปน

มนุษยนั้น ใหเปนองคประกอบที่ดีงาม ดวยการพัฒนาความเปนอยูคือชีวิต

ทั้งสามแดน ใหเปนปจจัยเกื้อกูลแกทั้งระบบ เพื่อใหองครวมทุกสวนทุกแดน

เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ไมใหเกิดปญหาจากการปฏิบัติไมถูก ที่ทําใหระบบ

ความสัมพันธวิปริต

จะเห็นวา ตะวันตกมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ ขณะที่

พระพุทธศาสนามองรวมเปนอันเดียวกัน

แตทั้งตะวันตกและพุทธศาสนามองมนุษยวาเปน "พิเศษ" แลว

ตะวันตกกับพุทธศาสนาก็ตางกันอีกในการมองความเปนพิเศษของมนุษยนั้น

โดยนยัทีก่ลาวมา ความแตกตางกนันัน้ จึงตองดใูหตลอดถงึ ๒ ระดบั:

ระดับที่ ๑ คือระดับใหญ

ก) ตะวันตกมองมนุษยแยกออกมา ตางหากจากธรรมชาติที่เหลือ
ข) พุทธศาสนามองทุกส่ิงเปนระบบสัมพันธอันเดียว

ระดับที่ ๒ คือระดับยอยวา มนุษยมีสถานะและบทบาทอยางไร ใน

ระบบใหญนั้น

ก) ตะวันตกมองวา มนุษยเปนพระเอกที่จะออกไปจัดการพิชิตทุก
ส่ิงทุกอยาง

ข) พทุธศาสนามองวา มนษุยนัน้แมจะเปนธรรมชาตสิวนหนึง่อยูใน

ระบบสัมพนัธนี ้ แตมนษุยเปนองคประกอบหรือองครวมทีม่คีุณ

สมบตัพิเิศษ คอื ในขณะทีธ่รรมชาตสิวนอืน่เปนอยางไรกเ็ปนของ

มนัอยูอยางนัน้ แตมนษุยเปนธรรมชาตทิีเ่รยีนรูฝกหดัพฒันาได
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ทีนี้ก็มาดูวา ระบบของธรรมชาติทั้งหมดที่เปนองครวมใหญนี้อยูใน

สภาพที่ดีสมบูรณนาพอใจหรือยัง พุทธศาสนาบอกวายัง เพราะยังมีการ

เบียดเบียนกันมาก

ถึงตรงนี้ก็ไดคําตอบ คือ ในเมื่อมนุษยเปนองครวมพิเศษที่เรียนรู

ศึกษาพัฒนาได เราก็พัฒนามนุษยนี่แหละ ใหมีคุณสมบัติดีขึ้นๆ ที่จะไปเอื้อ

เกื้อหนุนองคประกอบอ่ืนๆ และไปชวยแกไขส่ิงที่ไมเกื้อกูลกัน ใหมีการเบียด

เบียนกันนอยลง และอยูกันดวยดีมีความสุขมากขึ้น อยางสํานวนของทานวา 

"เขาถึงโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน" นี่แหละคือสถานะและบทบาท

ของมนุษยในระบบความสัมพันธทั้งหมดนั้น

ฉะนัน้ แนวคดิในการพฒันามนุษย กค็อื ทาํใหมนษุยมคีณุสมบตัดิี

มีความสามารถมากขึ้น ในการที่จะไปลดการเบียดเบียนในระบบความ

สัมพันธ ที่จะเรียกวาโลก หรือจักรวาล หรือสรรพส่ิง หรืออะไรก็แลวแต 

ดวยการศึกษาที่จะใหตัวเขาเองพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับโลก พัฒนาจิตใจ

คุณธรรมความดี และพัฒนาปญญาความรูที่จะมาจัดการตางๆ ในเชิงบวก 

คือในเชิงเกื้อกูลกัน

โดยนัยนี้ มนุษยแทนที่จะใชสติปญญาความสามารถในการที่จะไป

คิดหาทางสนองความตองการเสพบริโภคของตนและไปจัดการเอาชนะส่ิงอื่น 

หรือพัฒนามนุษยใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้นในการเอาชนะธรรมชาติ ก็

กลายเปนวา มาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไดไปทําการแกปญหาและเกื้อกูลกัน 

ใหทั้งระบบอยูดีมีความกลมกลืนกัน หรือใหมนุษยพัฒนาตนเองใหมีอิสร-

ภาพที่จะไมตองพึ่งพามากขึ้น แลวสามารถไปแกไขลดการเบียดเบียนกัน ให

ระบบของสรรพส่ิงหรือจักรวาลมีความสุขมากขึ้น
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เพราะตางก็ไปสุดโตง จึงพากันมาติดตัน

 ระดับยอย หรือโมเดลในระดับการมองมนุษย ที่ถือวามนุษยเปน

สัตวที่พัฒนาไดนี้ แสดงวาพุทธศาสนามองชีวิตของมนุษยในภาวะที่มีการคืบ

เคล่ือนตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง โดยเห็นเปนขั้นตอนของการพัฒนา ที่คืบ

เคล่ือนคล่ีคลายขยายศักยภาพ สามารถกาวไปสูความดีงามยิ่งขึ้นๆ

การมองมนุษยตองเปนอยางนี้ คือตองมองในแงที่จะใหมีการเรียนรู

ศึกษาฝกฝนพัฒนากาวหนาดียิ่งขึ้นไป นี่คือระบบไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลัก

แกนกลางในการมองมนุษย

ถาเราไมมองพุทธศาสนาอยางนี้ และไมเอามาใชในเชิงปฏิบัติการ ก็

จะเขาใจไมถึงตัวพุทธศาสนา หรือเขาใจผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปเลย

เชน หลักกรรม ในภาคปฏิบัติ ที่จริงเปนขั้นตอนในการพัฒนา

มนุษย แตผูที่จับหลักไมได บางทีเฉออกไปติดในลัทธิกรรมเกา เพราะมอง

ระบบไตรสิกขาไมเปน

กรรมในภาคปฏบิตั ิ เปนสวนหนึง่ในระบบไตรสิกขา (ธรรมในภาค

ปฏบิตัทิกุอยางอยูในไตรสิกขา หรอืจัดลงในมรรคหมดทัง้ส้ิน) สิกขาเปนแกน

ภาคปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย คือเรียนรูฝกหัดพัฒนา ก็คือทํามนุษยให

ดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีศีล สมาธิ ปญญาสมบูรณ ก็ถึงวิมุตติ เปนอิสระ

ตามหลักการนี้ ถากรรมเกา คือส่ิงที่เราทํามากอนนี้ ไมดีหรือผิด

พลาดเสียหาย เราก็ตองแกไขปรับปรุง ดวยการทํากรรมใหมที่ดีงามถูกตอง

เปนประโยชน ถากรรมเกาเปนกุศลนอย ก็ตองทํากรรมใหมใหเปนกุศลมาก

ขึ้นๆ เรื่อยๆ นี่คือการพัฒนาในไตรสิกขา

ทีนี้ถาใครไปติดอยูกับกรรมเกา แกก็ละหอยรอผลกรรมเกาอยูนั่น

แหละ ไมไปไหน ก็ตันเลยนะสิ เห็นชัดๆ วาหมดทางกาวตอไปในไตรสิกขา 

ในเมื่อกรรมภาคปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในระบบไตรสิกขา กรรมก็ตองโยงมาสู
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การพัฒนา สูการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นใหได ถาไมโยงมา ก็คือปฏิบัติผิด
*

ในการปฏิบัติที่ถูกตองนั้น เราตองเรียนรูเขาใจกรรมเกาวาเปนมา

อยางไร ผิดพลาดบกพรองตรงไหน ใหไดความชดัเจน เพือ่จะไดมาแกไขปรบัปรงุ

ทาํกรรมทีเ่ปนปจจุบนัใหถกูใหดยีิง่ขึน้ คอื กรรมเกาเปนเรือ่งทีต่องรู เพือ่จะรูจัก

ตัวเอง รูทุนเดิม แลวก็รูจุดที่จะแกไขปรับปรุง แลวจะไดเดินหนาตอไป

กรรมเกาเปนตอนที่ตองรู แตตอนที่จะตองทําคือกรรมใหมเปน

สิกขา กรรมที่จะเปนกรรมดี ก็คือเปนไปตามหลักสิกขาหรือสนองหลัก

สิกขา ก็คือเปนสิกขานั่นเอง ไดแก เรียนรู ฝกหัด พัฒนาขึ้นไป กรรมที่ดี ก็

คือเปนกรรมที่เปนกุศลยิ่งขึ้นๆ

นี่คือตัวอยางที่วา ตองมองแบบคืบเคล่ือนคล่ีคลายขยายกาวไป ไม

ใชมองแบบแข็งทื่อ หยุดนิ่ง นอนตาย ตั้งรับ ไมทําอะไร ใชไมได ตองมอง

อะไรๆ ในทางที่จะแกไขปรับปรุง และมองในลักษณะที่เปนขั้นตอนแหง

ความเคล่ือนไหว คืบหนา กาวไป
**�

โมเดลหรือแมแบบการมองมนุษยแนวสิกขานี้ ยังมีความหมายตอ

ไปอีกวา มันทําใหเรามองเห็นและยอมรับความแตกตางหลากหลาย เชน 

เมื่อมองมนุษยเปนสังคม เราก็จะมองวา ในเวลาหนึ่งใดที่เรากําลังมองอยู 

อยางที่ใชภาษาฝร่ังวา at a given moment คือ ในขณะใดขณะหนึ่งที่

                                                                                

*
 ขอใหระลึกไวเสมอถึงพุทธพจน [พระไตรปฎก เลม ๒๐ ขอ ๕๐๑] ท่ีวา มีลัทธิเดียรถีย ๓

ลัทธิ ซ่ึงเปนไปในทางไมกระทําการ คือ ลัทธิปุพเพกตวาท (ถือวาคนจะไดสุขเจอทุกขอะไร

ก็เปนเพราะกรรมเกา) ลัทธิอิศวรนิรมิตวาท (ถือวาคนจะไดสุขเจอทุกขอะไรก็เปนเพราะ

เทพผูเปนใหญบันดาล) และลัทธิอเหตุวาท (ถือวาคนจะไดสุขเจอทุกขอะไรก็แลวแตโชค 

ถึงคราวก็เปนไปเอง)
**

�ขอใหระลึกไวเสมอถึงพุทธพจน [พระไตรปฎก เลม ๒๔ ขอ ๕๔] ท่ีวา ภิกษุท้ังหลาย เรา

ไมสรรเสริญแมแตความต้ังอยูไดในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมตองพูดถึงความเส่ือมถอยใน

กุศลธรรม เราสรรเสริญแตความเจริญเพ่ิมข้ึนไปในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมสรรเสริญความ

ต้ังอยูได ไมสรรเสริญความเส่ือมลงไป
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กําหนดให หรือเมื่อมองในเวลาใดเวลาหนึ่งนี้ มนุษยทั้งหลายอยูในระดับการ

พัฒนาไมเทากัน เปนไปไมไดที่เราจะใหทุกคนเปนเหมือนกัน

ในเมือ่มนษุยในเวลาหน่ึงๆ มกีารพฒันาไมเทากนั เราก็ตองรูจักและตอง

จัดใหแกเขาตามทีเ่ขาเปนจรงิ และเทาทีพ่อดแีกเขาทีจ่ะใหเขาพฒันาไดอยางดี

นี่คือตองย้ําวา ตองทํา ๒ ขั้น ไมใชแคสนองความตองการเรื่อย

เปอยไปตามใจชอบของเขา แตตองตออีกวาเพื่อชวยใหเขาพัฒนาตอไปดวย

ฉะนั้น เราจึงจะจัดการทางสังคมใหทุกคนเปนอยางหนึ่งอยางเดียว

กันหมด เปนไปไมได จะใหคนกินอยูแบบเดียวกัน มีความสุขอยางเดียวกัน 

เปนไปไมได อันนี้เปนแนวคิดซ่ึงมีผลตอสังคม ทั้งเรื่องการเมือง เรื่อง

เศรษฐกิจ และเรื่องอะไรๆ ทั้งหมด

ขอยกตัวอยาง เชน คอมมิวนิสตแกจะจัดใหสังคมเปนเหมือนกัน

เทากันหมด ใหกินอยูเทากัน ใหแตงตัวอยางเดียวกัน ใหดําเนนิชีวิตเหมือน

กันหมด แลวอยูไดไหม เมื่อไมไดฝก ไมไดพัฒนาคนขึ้นไปใหเหมาะกัน แต

จะใหเขาเปนอยูอยางนั้น ก็กลายเปนตองบังคับกัน ก็ฝนใจเขา พอเปดทาง

ใหก็ระเบิดเลย เวลานี้จีนเปนไง ไปอีกทิศหนึ่งเลย ใชไหม

นี่คือเขามองมนุษยใหเหมือนกัน จะจัดใหมนุษยเปนอยางเดียวกัน 

ซ่ึงเปนไปไมได และเอาดีจริงไมได เปนสุดโตงไปทางหนึ่ง

แลวสุดโตงอีกทางหนึ่ง ก็คือ พวกทุนนิยมเสรี ที่ถือลัทธิปจเจกชน

นิยม ซ่ึงเนนเสรีภาพ(แบบแยกสวน)ของบุคคล บอกวาจะตองสนองความ

ตองการของแตละคน เหมือนกับจะใหเขาไดตามใจปรารถนา และเหมือนกับ

วาไมมีขอบเขต (เทาที่ไมละเมิดตอคนอื่น)

แคนี้เขานึกวาพอ แตไปๆ มาๆ กลายเปนวา หาความสุขใหเต็มที่ 

กินเสพเสรี มัวเมาเสรี แลวก็มอมเมาเสรี ผลออกมาวา ชีวิตเส่ือมคุณภาพ 

คนตกต่ําลงจากความเปนมนุษย สังคมจมลงในอบายมุข เต็มไปดวยความ

รุนแรงและการแยงชิงเบียดเบียนกัน ธรรมชาติแวดลอมเส่ือมโทรมลงไปๆ 



โลกข้ึนสหัสวรรษใหมฯ๖๒

Earth Summit ๒ ครั้งผานไป (1972 และ 1992) แกไขอะไรไมได ไมมี

อะไรดีขึ้น มีแตทรุด อารยธรรมเดินหนาไปในวิถีแหงวิบัติ โดยที่มนุษยผู

ขาดการพัฒนาตัวเองและลุมหลงมัวเมาอยู ไมมีจิตสํานึกที่จะใสใจ

โลกมีปญหา พุทธศาสนามีคําตอบ

ทีจ่รงิลัทธ ิ๒ พวกนี ้ตางกบ็อกวาเขาเปนประชาธปิไตยกนัทัง้นัน้ แต

เดมินีป่ระชาธิปไตยมหีลักการสําคญั ๓ อยางใชไหม คอื เสรภีาพ (Liberty) 

เสมอภาค (Equality, ถาแปลใหเขาชุดจริง เคยใช สมภาพ หรือจะใช 

สมานภาพ ก็ได) และภราดรภาพ (Fraternity) ศัพทพวกนี้ตองยกเกียรติ

ใหแกพวกฝรั่งเศส ที่เขาเนนกันขึ้นมาในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส

แตเวลานี้ หลักที่ ๓ คือ Fraternity หรือภราดรภาพ ไมคอยมีใคร

พูดถึง จะพูดกันแตเสรีภาพ และความเสมอภาค

ถาจะวากนัไป คอมมิวนสิตกค็อื เนนหลักเสมอภาค equality คอื

เทาเทยีมกนั เขาทาํนองทีม่คีาํลอวา ทัง้สังคม ใหทกุคนจนเหมือนกนัหมด อนันี้

พดูกนัแบบสนกุ  ๆนะ แตมนักม็แีนวคลายๆ อยางนัน้ สวนทางฝายทนุนยิมเสรี

กเ็นนหลักเสรีภาพ liberty ใหสนองความตองการของบคุคล ตามลัทธิปจเจก-

ชนนิยม (Individualism แปลใหส้ันวาปจเจกนิยม) วาพยายามใหแตละคน

ทุกๆ คนไดตามตองการ เพียงแตระวังไมใหละเมิดกัน เอาแคนั้น

ขอรวบรัดสรุปวา พวกลัทธิใหญ ๒ คายนี้ ขั้นแรกก็ปลอยใหระบบ

องครวมของประชาธิปไตยบกพรอง ไมบูรณาการหลักการสําคัญใหครบ ๓ 

อยาง โดยมักมองขามหลักภราดรภาพไป ซ่ึงในที่นี้จะยังไมขยายความ

แตขอบกพรองขั้นรากฐานที่สําคัญยิ่งกวานั้น ก็คือ ทั้งสองคายลัทธิ

ใหญเหลานี้ไปสุดโตง แลวก็เลยเถิดไป คือเขามองไมเห็นธรรมชาติของ

มนุษยตามเปนจริง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓

ในขณะทีม่นษุยเปนสัตวทีต่องฝกศกึษาตองพฒันา ลัทธใิหญ ๒ คาย

นี ้มองธรรมชาตมินษุยแบบน่ิงตายตวั โดยมองการศึกษาแยกสวนออกไป เมื่อ

เขามองมนุษยเปนอยางหนึ่งอยางเดียวตายตัวอยู เขาก็จัดระบบชีวิตและ

ระบบสังคมไปตามนั้น อยางที่วาคอมมิวนิสตก็เนนที่จะใหความเสมอภาค 

ใหคนเทาเสมอกันหมด ฝายทนุนยิมเสรกีจ็ะสนองความตองการของปจเจกชน

แตละคนเหมอืนดงัวาจะใหเตม็ที ่กไ็ปอกีทางหนึง่ เพลินกบัการสนองตณัหาที่

จะเสพบรโิภค จนกลายเปนบรโิภคนยิมไป กสุ็ดโตงไปอกี แลวกจ็ะไปไมรอด

ฝายคอมมิวนิสต เอาสังคมเปนใหญ ฝายทุนนิยมเสรี เอาบุคคล

เปนใหญ ฝายคอมมิวนิสตนั้น คนทนไมไหว ก็ลมไปบาง ซวนเซอยูบาง 

ฝายทุนนิยมเสรีนี้ ธรรมชาติและธรรมโดยรวมจะทนไมไหว แลวก็จะตอง

เส่ือมทรุดไป

ฝายคอมมิวนิสตก็สุดโตงเปนบังคับฝนใจ ฝายทุนนิยมเสรีก็สุดโตง

เปนปลอยตามชอบใจ ขัดกับธรรมชาติของมนุษยฝายละดาน

ทางสายกลางที่พอดี สอดคลองกบัธรรมชาติของมนุษย พรอมทั้ง

เกื้อกูลแกองครวมใหญแหงสรรพส่ิง ก็คือ การสนองความพอใจหลาก

หลาย ท่ีคืบหนาไปกับความไมหยุดนิ่งในการพัฒนามนุษย

ความจริงคือ มนุษยก็เปนมนุษย เปนสัตวที่ตองพัฒนา ในแตละ

ขณะในแตละเวลานั้น มนุษยพัฒนาไมเทากัน เราก็จัดระบบทั้งหลายให

เหมาะกับมนุษยที่แตกตางหลากหลายในระดับแหงการพัฒนานั้น ใหเปน

สังคมที่สนองความตองการของคนที่แตกตางกันนั้นได และใหเอื้อตอการที่

เขาจะพัฒนาตัวตอไป

ทั้งนี้ โดยมีขอแมวา ในแตละขณะที่เขาไมเหมือนกันนี้ ขอใหทุกคน

พัฒนาตัวเอง อยาหยุดอยูกับที่ ไมใชวาเอาแตสนองความตองการหยุดนิ่งอยู

แคนั้น นี่คือพอดี ที่วา เมื่อคนมีจิตสํานึกตามธรรมชาติ ที่จะฝกตน ก็จึงทั้ง
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ไมปลอยตามใจ และไมบังคับฝนใจ

ประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีในปจจุบัน ไมมองที่การพัฒนามนุษย 

(เขามี human development ในความหมายที่แคบๆ เชน พัฒนาคนเพื่อ

เอามาสนองความตองการของอุตสาหกรรม) ไดแตมุงที่จะสนองความ

ตองการของมนุษยแตละคนอยูอยางนั้นและแคนั้น

สวนทางฝายคอมมิวนสิตกจ็ะบงัคบัใหคนกนิอยูเปนอยูอยางนัน้ โดย

ไมไดดวูาเขามกีารพฒันาทีจ่ะมามคีวามสุขในการเปนอยูอยางนัน้หรอืเปลา

เราจึงตองการระบบมัชฌิมา คือทางสายกลางที่วา ในแตละขณะเรา

ก็ตองสนองความตองการใหมนุษยอยูไดดีอยางเหมาะกับเขา แตก็อยาใหเขา

อยูกับที่ เขาตองมีการพัฒนาตัว โดยใหตระหนักรูวายังมีภาวะชีวิตที่พัฒนา

สูงขึ้นไปที่ดีกวานั้น แมแตความสุขก็ยังมีที่ประณีตดีกวานั้น แลวสังคมก็จะ

มีดุลยภาพในตัวมันเอง โดยที่วามนุษยมีการพัฒนาตลอดเวลา ซ่ึงในแตละ

ขณะ แตละคนก็อยูในระดับและขั้นตอนของการพัฒนาที่ตางๆ กัน

นี้คือแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ที่เราใชมองโลกมนุษย

โลกข้ึนสหสัวรรษใหม คนตองเปลีย่นแนวคิดใหม

เมื่อจะยางขึ้น ป ค.ศ. 2000 มนุษยทั่วโลกพากันตื่นเตนเตรียมตอน

รบัสหสัวรรษใหม (new millennium)

เขาฉลองสหสัวรรษใหมนัน้ตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ทัง้ที่

แทจรงิ สหสัวรรษใหมเริม่ตนในวนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 2001

มนษุยทีต่ืน่เตนกนัอยางนัน้ กค็ลอยไปตามชาวตะวนัตกทีม่คีวามเชือ่

ทางศาสนาตดิมาแตโบราณวา เมือ่ถงึสหสัวรรษใหม ความเดอืดรอนวุนวายใน

โลกจะรุนแรงถึงทีสุ่ดจนเปนกาละแหงมหาวนิาศ แลวจึงเปล่ียนผันเขาสูยคุใหม

ทีสุ่ขสงบรมเยน็อดุมสมบรูณ เปนกาลเวลาทัง้แหงความหวาดและความหวัง
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พรอมกบัส้ินป ๒๕๓๒/1989 สงครามเยน็ (Cold War) ไดส้ินสุดลง 

แลวตอมาไมชา สหภาพโซเวยีตกแ็ตกสลายในวนัที ่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๓๔/1991

และลัทธิคอมมิวนิสมก็ฟุบแฟบส้ินกําลังที่จะคุกคามอีกตอไป

แมวามนุษยจะพนจากมหันตภัยที่โดดเดนแหงความขัดแยงแขง

อํานาจระหวางโลกสองคายไปไดกอนขึ้นสูสหัสวรรษใหม แตเมื่อภัยใหญที่

เดนบงัอยูนัน้หายไป ภยัซอนลึกทีเ่กดิจากเนือ้ในของอารยธรรมเอง ซ่ึงกรุนอยู

ตลอดเวลา กป็รากฏเดนขึน้แทนที ่และไดโอกาสทีจ่ะกระจายขยายตวัออกไป

ภัยใหญที่สุด ซ่ึงมนุษยเพิ่งรูตัวตระหนักขึ้นมาเพียง ๓ ทศวรรษ 

แตกลายเปนปญหาที่รายแรงที่สุดของโลกข้ึนมาในทันใด ก็คือปญหาตอ

โลกของธรรมชาติ อันไดแกความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม ทั้งเรื่องมล-

ภาวะ และทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ

ภัยใหญนี้ทําใหการพัฒนาที่มนุษยสมัยใหมภูมิใจกันอยางยิ่งตลอด

มา กลับกลายเปนปญหาที่เรียกวา "การพัฒนาทีไ่มย่ังยืน" (unsustainable 

development) และพลิกผันทาทขีองชาวตะวนัตกตอแนวคิดพิชติธรรมชาติ

(conquest of nature) ทีพ่วกตนเคยชืน่ชมเทดิทนูมาตลอดเวลาเกือบสาม

พันป ใหกลายเปนความรังเกียจและหันหลังปฏิเสธ

ใกลตัวเขามา ปญหาของสังคมมนุษยเอง นอกจากความอดอยาก

ยากไร และโรคภัยไขเจ็บ ที่ยังกลาดเกล่ือนแลว การขัดแยงเบียดเบียนขม

เหงเอาเปรียบกัน และความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม ก็แพรไปในทุกระดับ

ของสังคม ตั้งแตอาชญากรรมประจําวัน ไปจนถึงสงครามและการกอการราย

ในระดับประเทศและระหวางประเทศ สงครามระหวางคนตางเผาตางศาสนา 

โผลที่โนนที่นี่ ลางผลาญชีวิตของคนมากมายที่ไมไดเปนศัตรูกับใคร ทั่วทั้ง

โลก สถานที่มีความมั่นคงปลอดภัยลดเหลือนอยลงจนหาแทบไมได

ลึกเขาไปถึงในตัวของแตละคน เหมือนจะยอนทางกับความเจริญ
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กาวหนาของอารยธรรม ปญหาชีวิตจิตใจของบุคคลกลับเพิ่มขยายซับซอน

และโยงใยกับปญหาสังคมและปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้น ขณะที่เครื่องบํารุง

บําเรอความสุขเพิ่มพูนพรั่งพรอมขึ้น อาการแหงความทุกขและความขาด

แคลนโหยหาความสุขที่ตัวคน กลับแสดงออกมาเดนชัดและดาษดื่นมากขึ้น

ทามกลางความมั่งคั่งพรั่งพรอม ในสังคมที่พัฒนาแลวในแบบสมัย

ใหม อาการเหี่ยวแหงดวยทุกขและขาดแคลนโหยหาความสุขนี้ ยิ่งฟองตัว

เองออกมา ดังเห็นไดชัดในสหรัฐอเมริกา ตั้งแตชวงทศวรรษ 1950s เรื่อยมา 

มีขบวนการปฏิเสธวิถีชีวิตสมัยใหมที่เขาเห็นวาเกาครึเขลานาเบื่อหนาย และ

แสวงหาทางออกในวิถีแหงธรรมชาติและวิธีปฏิบัติทางจิตแบบศาสนาตะวัน

ออก เกิดขึ้นตอเนื่องมาไมขาดสาย เริ่มแต Beat Generation (บางทีเรียก 

Beat Culture) ตอดวย Hippies (บางทีเรียก Hippie Culture) ซ่ึงเปน

พวกวัฒนธรรมทวนกระแส (counterculture) อันพวงมากับการใชยาเสพ

ติด ตามดวยกระบวนวิธีปฏิบัติและขบวนการที่อางศาสนาโดยตรงมากขึ้น 

เชน TM (Transcendental Meditation), Hare Krishna, Unification 

Church แลวก็มาประสานกับการฆาตัวตายของเด็กวัยรุนที่มีสถิติพุงสูง 

(teenage suicide) พฤติกรรมกาวราวรุนแรงในหมูเด็กนักเรียนถึงขนาด

เอาปนไปยิงครูและเพื่อนนักเรียน (increased aggressiveness in 

children) จนมาถึงโรคอวนตั้งแตเด็ก (obesity among children)

เมื่อโลงพนจากการแขงอํานาจกับคายคอมมิวนิสต ระบบทุนนิยม

เสรีแบบอเมริกันก็แผขยายอิทธิพลไปครอบคลุมและครอบงําโลกเต็มที่ ซ่ึงก็

หมายถึงการที่จะตองรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดจากอารยธรรมทั้งหมดดวย

ปจจุบันนี้ เรากําลังมาอยูภายใตการครอบงําของโลกาภิวัตน ซ่ึงเปน

โลกาภิวัตนที่ฝายทุนนิยมเสรีเอาไอทีเปนเครื่องมือในการครอบงําโลก โดย

ประสานกับระบบการสนองความตองการเสพบริโภค เพื่อใหการเสพบริโภค
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ของมนุษยกลายเปนเครื่องมือของเขา ในการแสวงหาผลประโยชน

พรอมกันนั้น ในขณะที่มิไดมีการพัฒนามนุษย ก็มีการยั่วยุ ลอเรา 

ปลุกปน สรางกระแส ใหมนุษยยิ่งหลงใหลในการเสพบริโภคมากยิ่งขึ้น และ

มนุษยที่มิไดพัฒนา ก็ยิ่งมีความสุขที่พึ่งพาส่ิงเสพบริโภคมากขึ้น แลวก็ยิ่ง

เบียดเบียนกันมากขึ้น ทําลายส่ิงแวดลอมมากขึ้น ขณะที่ตัวมนุษยเองก็ไมได

มีความสุขมากขึ้นเลย

ทั้งนี้ก็เพราะวา เมื่อเขาไมมีการพัฒนาที่ถูกตองตามธรรมชาติแหง

ความเปนมนษุยของเขา แลวโดยไมตระหนกัรู เขากพ็ฒันาความชนิชา พัฒนา

ความเบื่อหนาย ความเหงา ความวาเหว แลวทุกขก็มากขึ้น เพราะจิตใจไป

พึ่งพาขึ้นตอวัตถุ พอเบื่อวัตถุ ก็เควงควางเล่ือนลอย แลวก็หงอยเหงาวาเหว 

เหี่ยวแหง เพราะความอบอุนจากความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย ก็สูญเสีย

ไปแลว และการพฒันาทางดานจิตใจทีจ่ะใหมคีวามสุขในตวัเองเขากไ็มไดสราง

ไว ยิง่กวานัน้ ความสามารถทีจ่ะมคีวามสุขกล็ดนอยหรอืหดหายไปแลว ความ

ทุกขก็ระดมทวมทับคนมากขึ้นๆ เพราะฉะนั้นก็จึงตองเกิดปญหาแนนอน

แลวกอ็ยางทีว่า พอหนัไปหาระบบเศรษฐกจิ ระบบการเมอืง และระบบ

ทัง้หลายในทางสังคม กเ็ปนแบบแยกสวนไปหมด และเมือ่มนัแยกเปนสวนๆ 

แลว กย็ิง่กอปญหามากขึน้ เฉพาะอยางยิง่มนักไ็มเอือ้ ไมโยงกบัการศกึษา ไม

เอือ้ตอการศกึษา ดงัจะเหน็งาย  ๆ วา เศรษฐกจิและการเมอืงปจจุบนั ในระบบ

ประชาธปิไตยตลาดเสรทีนุนยิมบรโิภคนี ้เอือ้ตอการเสพ แตไมเอือ้ตอการศกึษา

เมื่อระบบทั้งหลายในสังคมเปนอยางนี้ ไอที แทนที่จะมีบทบาทหลัก

ในการสรางสรรคปญญา ก็กลับมาเดนในดานเปนเครือ่งมอืของตณัหา ที่

มนษุยใชลอเราปลุกปนและครอบงํากนัเอง ภายใตอาํนาจบงการของตณัหานัน้ 

จนทาํใหกระแสบริโภคนิยมเสพเสรนีี ้ เปนโลกาภวิตันทีแ่ผคลุมครอบงําไป

ทั่ว พูดส้ันๆ วา เขาสูยุคไอที ในกระแสโลกาภวิตันแหงตัณหา



โลกข้ึนสหัสวรรษใหมฯ๖๘

จึงควรคิดกันใหดีวา จะตองมีการแกไขปรับปรุงใหมกันอยางไร ทํา

อยางไรเราจะจัดสังคมใหเปนองครวมทีม่กีารพัฒนามนษุยอยูเสมอ ถาจัดอยาง

นี ้ เรากจ็ะเหน็จุดหมายของเศรษฐกิจและการเมือง เปนตนนัน้ คอื เราจะมอง

วา เศรษฐกิจและการเมือง อะไรตางๆ เหลานี้ ที่จริงมันก็คือการจัดสภาพ

แวดลอม เพื่ออะไร เพื่อเกื้อหนุนใหมนุษยมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาชีวิต

แตที่เราจัดระบบเศรษฐกิจ การเมือง และระบบการตางๆ ในทาง

สังคมเวลานี้ เราไมไดคิดจะชวยใหมนุษยมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตเลย ไม

เกื้อหนุนเขาเลย แตกลับไปผลักดันใหเขาเสพบริโภคอยางสยบมัวเมามากขึ้น

ทกุคนทีม่คีวามรบัผิดชอบตอสังคม อยางนอยจะตองมปีญญาทีแ่ยก

ได ระหวางไอททีีเ่ปนทาสของตณัหา กบัไอทเีพือ่ปญญาทีส่รางสรรค โดย

เฉพาะผูบรหิารประเทศ ซ่ึงกมุนโยบายทีน่าํทศิทางของสังคม จะตองมแีนวคดิ

ความเขาใจทีช่ดัเจน และมเีจตจํานงทีมุ่งมัน่แนวไป ในการปฏบิตัติอไอท ี ทัง้

ในระดบัของผูผลิต ในระดบัของผูนาํเสนอ และในระดับของผูเสพ-บรโิภค-ใช 

ใหเปนไปในทางแหงปญญาสรางสรรค ทีเ่อือ้เกือ้หนนุตอการพฒันามนษุย

ขอใหจับสาระใหได สาระของเรื่องทั้งหมดอยูที่วา เราตองจัดระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคมนี้ ใหเปนสภาพเอื้อตอการที่

มนุษยจะพัฒนาชีวิตของตน แลวชวีติมนษุยทีพ่ฒันาดนีี ้ กจ็ะกลับมาเอือ้ตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม ใหระบบสัมพนัธของทกุส่ิงทกุอยางเปนอยูเปนไปดวยดี

นี้ก็เปนแงตางๆ ที่เอามาพูดหลายเรื่องแลว ก็ยังไมจบ มันไมรูจักจบ

หรอก เพราะมีเรื่องใหพูดไปเรื่อยๆ แลวแตวาจะจับแงไหนขึ้นมา

เมื่อกี้นี้เราก็มองที่โมเดลท่ีหน่ึง คือเรื่องของสภาวธรรม ระบบของ

จักรวาลหรือสรรพส่ิง ที่เปนระบบแหงความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

โมเดลท่ีสอง คือเรื่องของสถานะและบทบาทของมนุษย ที่วาเปนองครวม
พิเศษ ที่มีคุณสมบัติซ่ึงพัฒนาได และเมื่อพัฒนาดีแลว ก็จะกลับมาชวยจัด
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ปรับใหทั้งระบบน้ีสัมพันธกันในทางที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น ลดการเบียดเบียนลง 

กาวไปสูภาวะที่จะเปนโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน อันนี้คือจุดหมาย

ถาทาํอยางทีว่ามานี ้ เพือ่ใหเปนโลกทีเ่ปนสุขไรการเบยีดเบยีนได กใ็ชได 

เปนเรือ่งทีใ่หญ แตตองไดแนวคดิกอน ถาไมมแีนวคดิพืน้ฐาน กเ็ดนิหนาไมได

อยางที่ไดพูดแลววา แนวคิดที่ครอบงําอารยธรรมของโลกตอเนื่อง

มาจนถงึอดุมการณใหญ ๒ คาย คอื สังคมนิยมคอมมิวนสิม กบัทนุนยิมเสรี

ถงึแมจะเปนปฏปิกษกนั แตทีแ่ทมจุีดรวมอยูในแนวคิดโบราณอนัเดียวกัน คือ 

แนวคิดพิชิตธรรมชาติ และความคิดแยกสวน บนฐานแหงวตัถนุยิม

ทั้งสองคายมองความจริงดานเดียว คือมองแตดานที่จะจัดระบบ

โครงสรางของสังคมที่รองรับมนุษย ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

โดยไมมองอยางตระหนกัรูตอความจรงิดานธรรมชาตขิองมนษุย เสมอืนถอืวา

ธรรมชาตขิองมนษุยนัน้เปนภาวะนิง่ตาย เชนมคีวามตองการอยางเดยีวและ

เหมอืนกนัหมด จึงตางกจั็ดการสังคมดิง่ไปขางเดยีว และสุดโตงไปคนละทาง

ฝายหนึ่งฝนใจบุคคลเหมือนบังคับใหทั้งสังคมตองยอมที่จะเปนอยู

เสมอเหมือนกัน อีกฝายหนึ่งปลอยตามใจบุคคลเหมือนจะใหไดเต็มที่แหง

ความปรารถนาในขอบเขตเพียงไมละเมิดกติกาที่จะไปกาวลวงผูอื่น

แลวในทีสุ่ด ทัง้สองอดุมการณ ทีม่องความจรงิขางเดยีว และปฏบิตัิ

การสุดโตงนัน้ กจ็ะไมสามารถนาํมนษุยไปถงึจุดหมายแหงความมสัีนติสุขได

บัดนี้ คายสังคมนิยมคอมมิวนิสต เมื่อฝนใจถูกบังคับจนบุคคลทน

ไมไหว สังคมกล็มสลายลงไป เหลือแตคายทนุนยิมเสร ีทีพ่ยายามตามใจสนอง

ความตองการของปจเจกชนจนเกิดความขัดแยงทั่วไปหมด ทั้งความขัดแยง

ระหวางบคุคลกบัสังคม ความขดัแยงระหวางมนุษยกบัธรรมชาต ิจนแมกระทัง่

ความขดัแยงทีใ่นตวัมนษุยเอง คอืระหวางชวีติของเขาทีเ่ปนสวนแหงธรรมชาติ 

กับความเปนบุคคลของเขาที่เปนสวนแหงสังคม แลวในที่สุดก็จะเปนอยางที่
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วาแลว คือ ธรรมชาติก็จะทนไมไหว (ทั้งธรรมชาติที่เปนส่ิงแวดลอม และ

ธรรมชาติที่เปนชีวิตของเขาเอง) แลวคราวนี้จะลมสลายกันทั้งโลก

มนุษยไมมีทางที่จะอยูดี หรือแมแตอยูรอด ดวยแนวคิดของอารย-

ธรรมที่เปนโลกาภิวัตนอยูในขณะนี้ ซ่ึงเปนทางตัน และใชความสามารถของ

มนุษยเพียงครึ่งเดียวในการจัดการทางสังคม

ทั้งที่เขาสูสหัสวรรษใหมแลว และฉลองกันดวยความตื่นเตน พรอม

ทั้งหวังอยางโนนอยางนี้ แตก็อยูกันแคความรูสึก ฉลองแลวก็วนเวียนกันอยู

ในวังวนแหงแนวคิดและระบบอันเดิม ไมไปไหน

ทางเลือกใหมทีเ่ปนทางออกมอียูแลว คอื แนวคดิมชัฌมิา ทีส่มดลุ

ระหวางการสนองความตองการของบุคคล กบัการสนองความตองการของชีวติ 

โดยเอือ้ใหบคุคลไดฝกทีจ่ะพฒันาความตองการทีสู่งขึน้ไป (ไมมวัขนืฝนใจ แต

ก็ไมใชปลอยตามใจ)

ไมใชวาสังคมเจริญดวยอารยธรรม แตคนที่ถือตัววามี freedom 

นักหนา ใชเสรีภาพนั้นทําตัวใหเปนอิสระจากความทุกขไมได แตกลับใชเสรี

ภาพในทางที่จะกอทุกขภัย เริ่มตั้งแตทําลายสุขภาพของตนเอง เชนพอสังคม

มั่งคั่งพรั่งพรอม ก็มาติดกับแคปญหาโรคอวน (obesity) เปนทาสของ

กามารมณและส่ิงเสพติด ไมมีความสุขจริงแท ไดแตหาความสุข แยงชิงกัน
และห้ําหั่นธรรมชาติเรื่อยไป

ถาระบบตั้งอยูบนฐานของหลักการซ่ึงเกิดจากแนวคิดที่ถูกตอง เสรี-

ภาพมีแตตองชวยใหคนมีชีวิตดีงาม เกื้อหนุนธรรมชาติใหรื่นรมย และนํา

สังคมสูสันติสุข

อกีนยัหนึง่ การจัดการสังคมใหคนม ีfreedom of choice เทานัน้ไม

พอ แตตองบรรจบกับการจัดการใหคนในสังคมมปีญญามองเหน็ choices ได

มากทีสุ่ด และสามารถทาํ wise choice เพือ่ใหได right choice ดวย
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ถึงตอนนี้ก็จะมีเอกภาพในนานาภาพ (unity in diversity) หรือ

ความหลากหลายในความเปนหนึ่งแท ที่เปนไปโดยหลักการ ซ่ึงมิใชเปนเพียง

การยอมรับหรือปรับตัวเขากับสภาพที่มีอยูหรือตองจํายอม

ตามแนวคดิมชัฌมิานี ้ระบบทุกอยาง ทัง้ทางการเมือง เศรษฐกจิ และ

สังคม จะมแีกนรวมใหประสานกลมกลืนและกาวไปในทางแหงสันตสุิขเปนอนั

เดียวกัน ไมเปะปะปายปนกายเกยขัดแยงรั้งรุนกันไปมาอยางที่เปนอยูใน

ปจจุบนั สถาบนัสังคมทัง้หลายกจ็ะมคีวามหมายและจุดหมายทีช่ดัเจน

แนวคดิมชัฌมิานี ้ จึงมคีวามสมบรูณ โดยเปนองครวมทีบ่รูณาการ 

แตพรอมกันนั้นก็เรียกรองความสามารถที่ครบถวนรอบดาน มใิชวามคีวาม

สามารถเพยีงดานเดยีวกม็าจัดการสังคมมนษุย อยางพวกทีม่แีนวคดิคูแขงตรง

ขามกนัสองฝายทีว่ามาแลว จึงเปนแนวคิด เปนระบบ และเปนอดุมการณทีท่า

ทายความสามารถของคนยคุไอทแีท ทีส่ามารถขามกระแสโลกาภวิตันปจจุบนั 

ไปใชไอทใีนการรเิริม่สรางสรรคอยางใหม ทีจ่ะกาวไปในสหสัวรรษใหมนัน้

เปนอนัไดพดูในประเดน็ทีเ่ปนหลักใหญไปพอสมควรแลว

ทีนี้ก็มาคุยกันในแงของประเด็นปลีกยอยตอไป



ถาม-ตอบ

 “อยากจะเรียนถามพระเดชพระคณุทานเจาคณุอาจารยวา ในทางปญญา

สามนี้ ไอทีนี่มันจะอยูใน สุตมยปญญา หรือวามีการพัฒนาไปใหครบ

สามกระบวนการ คือตื่นเชามา ก็ไดฟงขาวไดอานหนงัสือพิมพอะไรนี ้ท้ัง

หมดมันเปน สุตมยปญญา แตวาปญญาอีกสองอยางมันเพ่ิมหรือวายังไง”

- มันเปนสุตะ แตมันอาจจะไมมีปญญา ปญญามันอยูที่คน พวกขาวสารนั้น

เปนแคสุตะ คนฟงอานไปแลว จะไดปญญาหรือไม ไมแน ที่เปนปญหาอยูนี้

ก็คือ ปจจุบันมีแต Information แตปญญาไมเกิด เพราะวา Information 

เหลานั้นคนรับก็ไมเปน ใชก็ไมเปน แลวกลายเปนอยางที่วาคนถูกกระทํา ไม

ใชคนเปนผูกระทําตอขาวสาร

เชนวา มีพวกที่เจตนาจัดสรรปรุงแตง Information บางอยางขึ้นมา

เพื่อจะลอหลอก ปลุกเรา หรือปนกระแส หรือแมแตเพื่อจะสนองความ

ตองการในการเสพบริโภคเทานั้น แลวคนก็ถูกกระทําโดยที่วาไหล ตื่น เตน 

ไปตามที่ เขาสงมา ก็เปนฝายที่ถูกปอน คนไทยจะเปนฝายถูกปอน 

Information เสียมาก แตไมคอยไดกระทําอะไรตอ  Information

หน่ึง ไมใฝ สืบคนหาขาวสารขอมูลเอง ที่จริงจะตองเอา 

Information ทีเ่ขาแพรมานีเ้ปนตวัสะกดิ พอมนัสะกดิปบ ถาเรือ่งอะไรเก่ียว

ของสําคญัหรอืสนใจ เราก็คนหา Information ตอใหถงึความจรงิ จุดนีเ้ปน

เรือ่งสําคญั เราจับจุดใหไดกอน ตองมกีระบวนการ ตองรูจักคดัเลือก พอคดั

เลือกเสรจ็ปบ จับจุดคนเลยทนีี ้ตอนแรกคัด คดัแลวกค็น พอคนเองก็คือเริ่ม

เปนผูกระทําตอมัน ไมใชไปคอยรอเขาปอนอยางเดียว แมแตพวกบทวิจารณ

ก็ไมใชคอยแตรับ เชนรอหนังสือพิมพวา ทีวีวา แลวก็ฟงไปตามเขา ซ่ึงบางที

มีแตความคิดเห็น ไมมีความรูเลย ขอใหดูเถอะ เดี๋ยวนี้ ส่ือเยอะแยะเลย มี
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แตความคิดเห็น ความรูไมมี ก็เลยกลายเปนเพียงการแสดงความรูสึก

สอง แลวก็มาหนุนกันนักเดี๋ยวนี้ บอกวาใหเด็กไทยกลาแสดงความ
คิดเห็น จึงตองย้ํากันเรื่อยวาถาบอกแคนี้ผิด เด็กไทยนี้ไอเรื่องกลาละไวนัก 

เดี๋ยวนี้ ที่วากลาๆ ดูเถอะหลายเรื่อง มันนําฝรั่งหมดแลว สวนที่ฝรั่งมีดี มัน

ไมไดอยูที่กลาแสดงความคิดเห็น จริงอยูเดิมเด็กไทยขี้อาย แตเวลานี้มัน

ตรงขามกับขี้อายไปไกลนักหนาแลว

เรื่องนี้ตองจับจุดใหได สาระของฝรั่งเขาเนนที่การหาความรู สวน

ความคิดเห็นมันมาเปนตัวประกอบ ตัวแทคือ ตองการความรู เพราะความรู

เปนตัวไขไปสูความจริง และเปนฐานของการคิดเห็นที่จะมีความหมายในการ

จัดการแกปญหาหรือสรางสรรคก็ตาม นอกจากนั้น การแสดงความคิดเห็นก็

เพื่อเปดแนวทางชองทางที่จะไดความรูตอยิ่งขึ้นไปอีก

ทีนี้ คนที่มีแตความคิดเห็น โดยไมไดไปสัมพันธกับความรู การ

แสดงความคิดเห็นของเขาก็เปนเพียงการแสดงความรูสึก

ตอนนี้วากันเละเทะเลอะเทอะไปเลย มีแตความคิดเห็นตาม

ความรูสึก รูสึกยังไง ชอบใจ-ไมชอบใจ ก็วาไปตามนั้น ถาเปนความคิดเห็น

แคตามความรูสึก ก็ไมไหวแลว ไดแคความรูสึก ชอบใจก็วาอยางนี้ คิดอยาง

นี้ ไมชอบใจก็คิดก็วาไปอีกอยางหนึ่ง

เราตองมีกระบวนการคนหาความรู เด็กไทยจะตองฝกความใฝรู 

และตองเปนนกัสืบคนความรู ตองเอาอนันีใ้หได เออ… Information มาปบ 

คดักอน เรือ่งนีสํ้าคญั มผีลตอชวีติตอสังคม ทนีีค้นเจาะเลย คนไป ถายงัไม

ชัดเจน ไมยอมหยุด นี่แหละอินเตอรเน็ตจึงจะมีประโยชน ไมง้ันใช

อนิเตอรเนต็ไปทาํอะไรกไ็มรู ไมไดเรือ่ง ตองไปคนหาความรู และคนหาใหได

ความรูชดัเจน แลวกเ็อาความรูนัน้มาใช

ตอนนี ้พอความรูมนัชดันะ ความคดิเหน็กจ็ะสรางสรรคและมคีวาม
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หมาย แตถาความรูไมชดั ความคดิเหน็กเ็ปนแคความรูสึกไปหมด ไดแคชอบ

ใจไมชอบใจ ไมไดเรือ่ง ฉะนัน้ สังคมไทยไปไมรอดหรอกถาอยูกนัอยางนี ้

อานหนงัสือพมิพมแีตความคดิเหน็ทีไ่ปตามความรูสึกเสียมาก หรอืมคีวามรู

นดิๆ หนอยๆ กต็ดัสินแลว

อีกอันหนึ่งที่สังคมขาดไมได ก็คือ การใหความรูชนิดที่เปนขอมูล

ลวนๆ ที่เปนกลางๆ หรือขอมูลบริสุทธิ์ ไมมีความรูสึก ไมมีความคิดเห็น ไม

มีการวิจารณประกอบ อันนี้เปนความรูประเภทที่หนึ่ง ซ่ึงสังคมไทยขาดมาก

การใหความรูลวนๆ หรือขอมูลขอเท็จจริงบริสุทธิ์ เปนการเคารพผู

ฟงและผูอาน เพราะผูฟงผูอานเขามีสมองของเขา ขอใหเขาไดขอมูลความรูก็

แลวกัน แลวเขาจะคิดได ถาเคารพเขาตองใหความรู ถาคุณไปแสดงความ

คิดเห็นเลย อาจจะกลายเปนแสดงวาคุณไมเคารพเขา อะไรกันนี่ อึกอักปบ

ไปรูอะไรมานิด ยังไมทันจะแจงชัดเจนเลย ออกความคิดเห็นมาแลวอยางนั้น

อยางนี้แบบตัดสินเลย

อยางเรื่องภาคใตนี้ ฟงวิทยุดูหนังสือพิมพเถอะ มีแตความคิดเห็น 

รูนิดรูหนอยอะไรไมจะแจง ก็วาเปนตาเห็น ไมไดเปนเรื่องเลย มันก็เลยไม

พัฒนามนุษย การศึกษาก็เลยไมกาวไป

เอาละ ขอขอมูลความรูลวนๆ บริสุทธิ์ ใหชัดเจนถองแทที่สุด ให

สังคมนี้เต็มไปดวยความรูที่ชัดเจนถึงความจริง เมื่อเรารูจักใหความรูที่

บริสุทธิ์อยางนี้ แลวก็ใหคนของเรารูจักทําตอความรูอยางที่วานี้ รูจักรับ รูจัก

คัดเลือก รูจักคนหา แลวรูจักนํามาใชประโยชน ตอนนี้แลวก็รูจักแสดงความ

คิดเห็น รูจักส่ือสาร กระบวนการพัฒนาปญญาก็จะดําเนินไปไดดีขึ้น ไมง้ัน

เราก็วนเวียนอยูอยางนี้แหละ

ถาไมมีความรูมาเปด มาขยายขอบเขต ก็ติดอยูในวังวนนี่เอง เพราะ

ความรูเปนตัวขยายขอบเขต เปดพรมแดน ทะลุดานออกไป
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ความคิดเห็นของคนมันก็อยูแคในขอบเขตของความรูเทานั้น เมื่อ

แกมีความรูอยูแคนี้ แกก็แสดงความคิดเห็นไดในขอบเขตความรูแคนั้น แก

จะแสดงไดแปลกประหลาด มีรส แกก็ตองเอาความรูสึกมาใส ถูกไหม มันก็

เลยสนุกไปกับความรูสึก ปรุงแตงไป แตคนไมพัฒนา สังคมไปไมรอด

สังคมทีจ่ะพฒันา คนตองมคีวามเขมแข็งทางปญญา แคเขมแขง็
ทางกาย เขมแขง็ทางพลังอาวธุ มนัไมพอ เขมแขง็ทางจิตใจกด็ ีแตกไ็มพอ ตัน

อีก พวกนี้ตองเปนตัวรับใช ตองเขมแข็งทางปญญา จึงจะแขงจะนําเขาได

สังคมของเรานี้ขาดความเขมแข็งทางปญญา ตองเนนใหพัฒนา

ความเขมแข็งทางปญญาใหได แลวก็จะไดเกิดความรูจักตัวเอง และมอง

สถานการณโลกถูก

คนที่มีความรู จะมองสถานการณทุกอยางดวยความเขาใจ และตั้ง

ทาทีถูกตอง ถาเราไมรูสถานการณ เราตั้งทาทีไมถูกตอง เหมือนอยางเรื่อง

ภาคใต คนไมรูไมเขาใจก็ตั้งทาทีไมถูก ถาเรารูจริงรูชัด เราก็วางทาทีถูก

เปนอันวา ในเรื่องสุตมยปญญานั้น ถาเปนกันอยางนี้ ไมตองพูดถึง

วาจะเกิดปญญาเลย แมแตแคสุตะ ก็ยังกะพรองกะแพรงเต็มที

สุตมยปญญา แปลวาปญญาที่เกิดจากสุตะ เมื่อสุตะ คือขาวสารขอ

มูล ก็ยังไมชัดไมพอ แลวสุตมยปญญาจะเกิดขึ้นมาอยางไร

“เร่ืองภาคใต คนขาดความรูลวนๆ ก็เลยนํามาซึ่งความออนแอทางจิตใจ  

ทางปญญา”

- ความรูนี่ขาดมาก ความรูขอมูลขอเท็จจริงลวนๆ นี่ไมคอยใสใจกัน ทั้งที่

มันเปนฐานกอนอะไรอื่นทั้งหมด ใชรึเปลา ประเทศอื่นเขาเกิดเรื่องอยางนี้

หรือเรื่องเดียวกันนี้ เขาทําอยางไรกันบาง โดยเฉพาะประเทศใกลเคียง ตองรู
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หมด นี่ไมรูเลย ก็มาติดาวากันเองอยูนัวเนียๆ เวลานี้ มันเปนอยางนั้นนะ

เรื่องอยางเดียวกัน ปญหาเดียวกันกับในเมืองไทยนี้ อาจจะเคยเกิด

ที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย เรื่องเกิดยังไง รัฐและส่ือมวลชนเอามาเลากันใหหมด 

ใหรูกันไปเลย เลาอยางที่วาแลว คือเปนขอมูลขอเท็จจริงลวนๆ ไมมีความ

เห็น ไมมีการปรุงแตง ไมมีความรูสึกอะไรทั้งนั้น และคนตองมีความใฝรู 

อยากจะรูอยากถึงความจริง อยางนี้ ประชาชนจึงจะวางตัวถูกตองตอสถาน

การณ สังคมจึงจะเจริญพัฒนา เพราะฉะนั้น ที่เปนกันอยูนี่มันไมไหวหรอก 

เปนสังคมที่อยูในวังวนแลว

ตัวอยางงายๆ เรื่องฮิยาบ (hijab) ผาคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม ที่

ในเมืองไทยเปดโอกาสใหใชกันนี้ รัฐและส่ือทั้งหลายก็ควรเผยแพรขอมูล

ความรูลวนๆ ที่ไรความเห็นอยางที่วาแลว คือใหความรูแกประชาชนวา ใน

ประเทศทั้งหลายเขาปฏิบัติกันอยางไร

โดยเฉพาะในประเทศมุสลิมเอง อยางในประเทศตุรกีที่มีประชากร 
๙๘% เปนมุสลิม แตเปนคามิยรัฐ (secular state) เขามีกฎหมายหามสตรี

แตงฮิยาบเขาไปในสถานศึกษาและในสถานที่ราชการ เมื่อป ๒๕๔๒ 

(ค.ศ.1999) สตรีทานหนึ่งไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. แลวแตงชุดฮิยาบเขาไปใน

สภา เลยถูกหามเขาสภา หรืออยางในอินโดนีเซียที่เปนประเทศมีประชากร
มุสลิมมากที่สุดในโลก ก็มีกฎหามอยางนอยตั้งแตป 1985 ไมใหนักเรียน

หญิงแตงฮิยาบในโรงเรียนรัฐบาล อยางนี้เปนตน

ถาประชาชนมีความรูอยางนี้ คนไทยแทนที่จะมาคอนวากันใหเกิด

ปมดอย ก็จะเกิดความภูมิใจวาประเทศของเราเปนดินแดนแหงเสรีภาพ ที่ให

โอกาสแกคนทุกหมูเหลามากยิ่งกวาหลายประเทศที่นาจะใหโอกาสในเรื่องนี้

มากอนเราเสียอีก
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 “ตอนนี้เราจะพัฒนาอยางไรใหการรับรูทางอินทรียของคนรุนใหมหรือ

เด็กรุนใหมนี้ ใหเขาสามารถท่ีจะเลือกไดถูก หรือสามารถท่ีจะพัฒนา

อินทรียรับรูไดละครับ”

-  ตองแกกันตั้งแตการเล้ียงดูในครอบครัว ไปจนถึงเปล่ียนนิสัยของสังคม 

กอ็ยางทีว่านัน่แหละ เริม่ตัง้แตพอแมตองรูเขาใจ ไมใหลูกตดิอยูแคความรูสึก

ทีไ่ดสนองความตองการเสพ ทีม่สุีข-ทกุขแคจากชอบใจ ไมชอบใจ ใหเขาเริ่ม

พัฒนาความอยากรู แลวก็รูจักคน และเปนผูกระทําตอความรู ไมใชเปนผู

ถูกกระทําอยูเรื่อย ถามกระตุนใหเขาไดคิดวา เธอเปนผูทําหรือถูกกระทํา ถูก

กระทํามากกวาใชไหม แลวเธอเปนผูเสพบริโภคมากกวา หรือเปนผูศึกษา

มากกวา ตอบไดเลยใชไหม วาเปนผูเสพ ที่จริงเปนนักเสพไปแลว แทบไม

ศึกษาเลย แลวขอมูลความรูจะมีประโยชนอะไรเลา ถาเราไมศึกษา

แลวเดี๋ยวนี้ก็ชอบใชถอยคําอยางนั้นดวยนะ บอกวา "บริโภคขาว
สารขอมูล" ทําไมไมบอกวาศึกษาขาวสารขอมูล นี่เปนเพราะสังคมของเรา

ก็ไมไดเตือนกันดวย จนกลายเปนสังคมของนักเสพ ที่มีนิสัยคอยจะเสพไป

ทุกอยางแมกระทั่งขาวสาร เอาแคนั้น แลวก็เลยไดแคนั้น ตองมีสติฉุกคิด

กันบาง แลวก็ใหแงมุมที่จะเตือนสํานึกกัน ใชถอยคําที่ส่ือนําความหมายไปสู

ความคิดที่จะศึกษา กระตุนใหเด็กชอบคนหาความรู

พอเริ่มคนแลว เขาจะสนุก มันอยากรูจริงละคราวนี้ ก็คนกันใหทะลุ

ปรุโปรงไปเลย เอาใหถึงที่สุด คือฝรั่งเขามีนิสัยอันนี้กอน เขาอยากรูอะไรนิด

เดียวก็ไปไดสุดขั้วโลกเลย จริงไหม มันเปนมาแตไหนแตไรแลว ไมใชเดิน

ทางไปหาขอมูลเทานั้นนะ ชีวิตทั้งชีวิตเขาสละใหเรื่องนั้นไดเลย เชื่อไหม 

อยากรูเรื่องอะไรเรื่องเดียวทั้งชีวิตเขายอมอุทิศเลย คนไทยไมเอาเลยใชไหม 

ก็อยูกับการเสพสนุกสนาน

แลวก็อยางวา ไปตีความแมแต child-centered education บอก
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วาเรียนใหสนุก ก็สนุกจัดตั้ง มีความสุขแบบจัดตั้ง จนเด็กเคยตัว คอยรอ

เปนผูรับอยางเดียว ตอไปเมื่อไปอยูในโลกแหงความเปนจริง พอโลกมันไม

ตามใจ ก็กลายเปนวาอยูดวยความทุกข ความใฝรูก็ไมมีอยูแลว ยังเอา
ความออนแอใสแถมเขาไปอีก

“ถาอยางนัน้ โรงเรียนในวิถีพุทธยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนาในแนวนีไ้หมครับ”

-  ก็นี่แหละ ตองอยูที่ความเขาใจแนวคิด  ไมรูวา แนวคิดนี้จะยอมรับกันแค

ไหน และจะเอาไปใชกันแคไหน  จะติดอยูในใจแคไหน

“วงเวียนอยางนี้มันจะหมุนเร็วข้ึนไหมครับวา โลกยอยสลายตัวเอง หรือ

วามนุษยนี้จะยอยสลายชนชาติไดเร็วข้ึน”

-  มันมีทางเปนไปไดเยอะอยู คือมนุษยนี้ขึ้นตอการใหโอกาสดวย หมายถึง

ทั้งชองทางและโอกาส ทําไมเรามีกฎหมาย ทําไมเรามีระเบียบวินัย ทําไมเรา

มีการจัดตั้งสังคม แมแตจัดระบบชุมชน แมแตคณะสงฆนี่จัดขึ้นมาเพื่ออะไร 

เพราะเรามีจุดมุงหมายอยางหนึ่ง เชน เราตองการพัฒนามนุษยไปสูจุดหมาย

ของชุมชน แลวเราก็จัดระบบชุมชนนั้น จัดวินัย จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ

การที่เขาจะมีวิถีชวีิตที่สอดคลองกับการพัฒนาไปสูจุดหมายนั้น

ถามองภาพรวมก็อยางแนวคิดเมื่อกี้วา ถาเราถือวามนุษยเปนสัตวที่

ตองมีการเรียนรู ตองพัฒนาชีวิตของเขา เราก็ตองจัดสภาพแวดลอมทุก

อยาง ใหเอื้อเกื้อกูลหนุนใหเขาพัฒนาชีวิตไดดี ระบบเศรษฐกิจสังคมการ

เมือง ส่ิงแวดลอมทุกอยาง ตองมาเกื้อหนุนหมด นี่คือระบบที่จัดสรรใหคนมี

โอกาสในการพัฒนา

แตทีนี้ ถามนุษยอยูเรื่อยเปอยไปตามธรรมดาที่เขาไมจัดระบบ ไมมี
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ระเบียบ มันก็จะมีส่ิงดีบาง ส่ิงรายบาง เปนชองทางที่จะไปชองไหนก็ได ซ่ึง

มนษุยสวนมากกจ็ะตามใจตวัเองใชไหม เมือ่มชีองทางเสพ กบัชองทางศกึษา
คนจํานวนมากก็จะไปทางเสพบริโภคสนองความรูสึกชอบใจ

สังคมปจจุบันนี้เหมือนกับปลอยชองทางไว ไมไดจัดสรรโอกาส 

แลวก็ไมมีแนวคิดที่วาจะจัดดวยความมุงหมายอะไร เขาไมไดคิดวาจะจัด

ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ส่ิงแวดลอม เพื่อใหเปน

สภาพเอื้อเกื้อหนุนใหบุคคลมีโอกาสในการพัฒนาชวีิต เขาคิดเพียงแควาให

มันอยูกันดี ใหมันไดสนองความตองการของมันตามสบาย อาจจะคิดถึง

ขนาดนี้ก็ได ทีนี้ก็หาส่ิงเสพบํารุงบําเรอมาให แลวมนุษยเมื่อมีโอกาสและมี

ชองทางอยางนี้ เขาจะไปทางไหน

ขอสําคัญก็คือ ชองทางที่จะเลือกไปสองทางนั้น มีโอกาสในการถูก

เลือกตางกัน

ชองทางศึกษานั้น เปนการที่ตองกาวตอออกไป ถาไมมีใครชวย

บอกชวยนํา เขาอาจจะไมเห็นชองทางนั้นเลย ไมตองพูดถึงวาจะคิดเลือก

สวนชองทางเสพนี้ อยูกับเขาตอหนาเห็นๆ กันอยูแลว หรือจอลอ

ตาลอใจเอาไดงายๆ อยูแลว เมื่อระบบสังคมปลอย โดยไมมีแนวคิดที่จะจัด

การใหเกิดความเปนไปตามความมุงหมายในการพัฒนามนุษยเลย ไมชวย

จัดอะไรที่จะชวยบอกชวยนํา คนก็จะไหลไปตามความตองการที่จะสนอง

ความรูสึกของตัวเอง หมกมุนมั่วสุมเขาไปแออัดกันอยูในชองทางเสพ

เมื่อเปนอยางนี้ มนุษยสวนใหญก็จะไมกาวตอไป คือจะไมพัฒนา 

เมื่อไมมีการพัฒนา ก็อยูในระดับของการเสพบริโภคสนองความรูสึก ก็วน

อยูกับการหาเพื่อตัวเอง ความสุขก็พึ่งพาขึ้นตอส่ิงเสพบรโิภค กต็องแยงชงิ

กนั และกต็องมคีวามทกุขมาก เพราะวามนัอดัอัน้ตดิตนั ไมมคีวามสุขทาง

เลือก ไมเคยรูจักความสุขทีป่ระณตีขึน้ไป พอขาดส่ิงเสพบรโิภคก็ทกุขทนัท ี
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อยูไมได ความสุขอยูทีส่ิ่งเสพบรโิภคเทานัน้ ตองหาใหเตม็ที ่ พอชนิชาเบือ่

หนายกท็กุขอกี ตองหาอนัใหมหรอืหาใหมากขึน้ไปอกี เมือ่หาใหเตม็ที ่และหา

ใหยิง่ขึน้ไป กย็ิง่แยงกนั ยิง่ทะเลาะกัน ยิง่ทาํลายส่ิงแวดลอม กย็ุงอยูอยางนี ้

กว็ุนวาย กป็นปวนไปสูความแตกสลายเปนธรรมดา

ฉะนั้นจึงตองบอกวา ถาเรายอมรับแนวคิดวามนุษยมีธรรมชาติเปน

สัตวที่ฝกหัดพัฒนาได ตองเรียนรู ตองศึกษา ตองพัฒนา จึงจะมีชีวิตที่ดี

งามข้ึนได เราก็จะตองจัดระบบสังคม จัดระบบส่ิงแวดลอมทุกอยาง ไมวาจะ

แยกเปนระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และอะไรก็แลวแต เพื่อจะ

ใหเกิดสภาพเอื้อเกื้อหนุนกระตุนนํา (ระบบกัลยาณมิตร) ใหมนุษยมีโอกาส

มากขึ้น ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตน

การที่พระพุทธเจาทรงตั้งชุมชนที่เรียกวาสังฆะขึ้นมา ก็เพื่อวัตถุ

ประสงคนี้ คือเพื่อพระจะไดมีโอกาสเจริญไตรสิกขา หมายความวาพระจะได

มีส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ระบบความสัมพันธระหวางกัน และกิจกรรมตางๆ 

ของชุมชน ที่ลวนแตเอื้อเกื้อหนุนใหทานไดพัฒนาในไตรสิกขา คือในศีล 

สมาธิ ปญญา เทานั้นเอง

แลวเราจัดตั้งวินัยทําไม กฎหมายมีไวทําไม ถาไมมีแนวคิดนี้ วินัย

และกฎหมายจะกลายเปนขอบังคับไปหมด แตถาเรามีแนวคิดนี้ปบ วินัย 

ตลอดจนกฎหมาย ก็คือเครื่องมือจัดสรรโอกาส

แนนอนวา วินยั (รวมทั้งกฎหมาย) เปนการจัดสรรโอกาส ทําไมเรา

จึงตองมีวินัย ก็เพราะวาเราตองการใหวิถีชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธ

ระหวางมนุษย ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ มันเขารูปเขารอยในแนวทางที่

แตละคนจะไดมีโอกาสในการดําเนินชีวิตหรือพัฒนาชีวิตของตน

ทาํไมเราจึงมกีฎหมายปองกนัอาชญากรรม เพราะวา ถามอีาชญากรรม 

คนจะเดนิทางกอ็าจถกูความหวาดหวัน่พรัน่กลัวภยัจํากดับบีคัน้วา ไปถนนโนน
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เวลานั้นไมได หรือไมควรไป จะไปทํากิจกรรมอะไร จะไปเลาเรียนศึกษา ก็

ขัดของไปหมด แตพอใชกฎหมายไดผลดี คือมีวินัยขึ้นมา ก็ปลอดภัย ไมมี

อาชญากรรม ไมมกีารทําลายชวีติ ไมมกีารแยงชงิทรพัยสิน คนกโ็ลงใจ จะไป

ไหนเมือ่ไร กไ็ปได จะไปทาํกจิกรรม ทาํธรุะ หรอืจะไปศึกษาเลาเรยีน กท็าํได

แมแตอยูในบานของเราเอง ถาเราไมมีวินัย โตะเกาอี้ขาวของวาง

เกะกะไปหมด เวลาเดินจากหองนอนไปออกประตูบาน จะไปไหนสักที ตอง

หลบโนนหลบนี ่กวาจะออกจากประตไูปได ตัง้หลายนาท ีบางทชีนโนนชนนีล่ม 

เจ็บตวัหรอืของแตกหกัเสียหายอกีดวย แตพอเรามวีนิยั เรากจั็ดใหเปนระเบียบ 

อันไหนควรอยูที่ไหน ก็จัดตั้งไวที่นั่น ตรงที่เปนชองทางเดิน ก็จัดใหโลง พอ

ออกจากหองนอนปบ ไปคลอง เดินพรวดเดียวออกประตูไปไดเลย การจัด

ระเบียบจราจรก็เปนวินัยชนิดหนึ่ง ก็ทําใหคนไดเดินทางไปกันคลอง

วนิยันีค้อืการจัดสรรโอกาส เพือ่ใหมนษุยมโีอกาสในการทีจ่ะเปนอยู

ไดดขีึน้ แลวกเ็กือ้หนนุในการพฒันาชวีติขึน้ไป

เมือ่เรามวีนิยั กค็อืเราไดจัดสรรโอกาสไวแลว ทีนี้เราก็มีเสรีภาพที่

จะมาใชโอกาสนั้น

วินัยจึงเอื้อตอเสรีภาพ และเสรีภาพก็อาศัยวินัย นี้คือหลัก

ประชาธิปไตย มันสัมพันธกันหมด

แตเวลานี้ คนไมรูไมเขาใจความหมายและหลักการที่แทของ

ประชาธปิไตย แกกย็ุงไปหมด เสรภีาพกก็ลายเปนการสนองความตองการของ

ใครตามใจชอบ เพยีงแตวาไมใหละเมดิคนอืน่กแ็ลวกนั เสรภีาพไมมแีนวคดิทีม่ี

ความหมายเปนรากฐานเลย เขาไมรูเลยวาเสรีภาพเปนหลักการที่ค้ําชู

ประชาธปิไตยไวอยางไร

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง การปกครองมีไวเพื่ออะไร 

เพื่อใหสังคมอยูดีใชไหม ประชาธิปไตยชวยใหสังคมอยูดีอยางไร เรา
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ตองการวา ใหแตละคนนี้ซ่ึงมีศักยภาพ มีสติปญญาความสามารถ จะไดเอา

ศักยภาพ เอาสติปญญาความสามารถของเขาออกมาเปนสวนรวมในการชวย

กันจัดสรรทําสังคมนี้ใหดี ถาไมมีเสรีภาพ เขาถูกบังคับ ก็พูดไมได เขามี

ความคิดดีๆ แตพูดไมออก ความรูความสามารถสติปญญาของเขาก็เลยถูก

ปดกั้น ไมเปนประโยชน แตพอมีเสรีภาพ ความดีงาม ความรู ความสามารถ 

สติปญญาของทุกคน ก็มีโอกาสออกมารวมสรางสรรคสังคมได นี่คือความ

มุงหมายที่เปนแกนของประชาธิปไตยในการที่ใหเรามีเสรีภาพ

สวนเสรีภาพที่จะสนองความตองการนั้น เปนอันดับรอง เพราะวา

ความมุงหมายใหญของประชาธิปไตยคือจะจัดสังคมใหดี เราจึงตองมีเสรี

ภาพเพื่อจะไดเปนชองทางหรือเปนเครื่องมือ ที่จะนําเอาความดีงามความ

สามารถของทุกคนออกมารวมกันสรางสรรคสังคมได

แลวความเสมอภาคมีเพื่ออะไร มันก็เกี่ยวกับเรื่องโอกาสนี้ดวย 

เวลานี้เรามีระบบเศรษฐกิจมาครอบงําระบบการเมือง เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

มุงสนองความตองการของบุคคลใชไหม เมื่อบอกวาใหมีความเสมอภาค 

แทนที่ความเสมอภาคจะมาสรางสรรคประชาธิปไตย มันก็กลายเปนความ

เสมอภาคแบบแกงแยงกัน เชน คอยดูวาเจานั่นไดเทาไร  เอะ… แกไดหา

รอย  ขาก็ตองไดหารอยบาง  แกไดพัน ขาก็ตองไดพัน คอยจองกันอยูอยาง

นี้ อันนี้เรียกวาความเสมอภาคแบบแกงแยง

แตทีนี้ ความเสมอภาคแบบประชาธิปไตยแทนะ มันเปนความเสมอ

ภาคที่เขาระบบซ่ึงหนุนกันกับองคประกอบขออื่น ประสานกันทั้งสามขอ คือ

เสรีภาพ สมานภาพหรือความเสมอภาคนี้ และภราดรภาพ จะเห็นชัดวา ถา

ความเสมอภาคเปนการแกงแยงกันอยางนี้ มันจะไปเขากับภราดรภาพได

อยางไร ก็ทะเลาะกันนั่นแหละ ใชไหม

แตเสมอภาคที่หนุนภราดรภาพ ก็อยางที่ทานวามีสุขและทุกขเสมอ
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กัน พอบอกวามีสุขและทุกขเสมอกัน นี่ก็รวมกันแลวใชไหม คือรวมสุขรวม

ทุกขนั่นเอง ตอนนี้มันรวมกันแลว มันไมแยงกันแลว เอา… ตอไป เสมอภาค

คือไมดูถูกดูหมิ่นกัน เสมอภาคคือไมเอารัดเอาเปรียบกัน แลวก็เสมอภาค

คือไมเลือกที่รักผลักที่ชัง เสมอภาคอยางนี้มันก็สมานสิ ใชไหม

เพราะฉะนั้นก็ตรงกับคําวาเสมอในภาษาบาลีคือคําวา "สมาน" และ 

"สมาน" นี้ มาเปนไทย ก็เปนสมาน แตสมานในภาษาไทย ไปๆ มาๆ ก็

เปล่ียนความหมายเปนผสาน ขณะที่ความหมายเดิมก็คือเสมอ เรียกวาเปน

เสมอเชิงผสาน ถาเสมอแบบผสาน ก็แนนอนวาเปนภราดรใชไหม

ดูสิ ความหมายทุกอยาง ทั้งรวมสุขรวมทุกข ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไม

เอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักผลักที่ชัง ผสานทั้งนั้น และเปนธรรม

ดวย เมื่อมีความเสมอภาคแบบนี้ คนก็ไดรับความยุติธรรม ก็อยูกันไดดี

แนๆ แตเดี๋ยวนี้เสมอภาคจะมามุงแตเศรษฐกิจอยางเดียวเลย คอยจองวาแก

ไดเทาไร ขาตองไดเทานั้น ก็แยงกัน ภราดรภาพก็มาไมไดสิ

นี่แหละ เดี๋ยวนี้แมแตประชาธิปไตยก็อยูใตครอบงําของระบบ

เศรษฐกิจ ที่ทั้งแยกสวนและขัดแยง แลวเศรษฐกิจก็เปนระบบทุนนิยม

บริโภค ที่ไปสนองความตองการของปจเจกชน และเอาเสรีภาพมาใชเพื่อ

สนองความตองการของบุคคลในการเสพบริโภค มันพันกันไปหมด ก็ยุงนะสิ 

ระบบประชาธิปไตยอะไรก็เสียหมด ไมเปนของแท ไมใชของจริง เรียกวา

ตองสะสางกันใหมหมดเลย

อีกอยางหนึ่งที่นาจะพูด ก็คือ ที่วาองครวมใหญประกอบดวย

มนุษยหรือชีวิตมนุษย แลวก็สงัคม แลวกส็ิง่แวดลอมนัน้ ส่ิงแวดลอมซ่ึงเปน

ฐานรองรบัไวทัง้หมด กค็อืธรรมชาติ

ทนีี ้ ในสามอยางนัน้ มนษุยนีแ่หละเปนตวัเชือ่ม และมนษุยมทีกุ

อยางครบอยูในตวั คนเดยีวนีม่หีมดทัง้สังคมและส่ิงแวดลอม แลววิธีที่จะ
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ประสานทั้งสามอยาง ก็ประสานที่ตัวคนแตละคนนี่แหละ ถาประสานที่นี่ได

ปบ มันจะประสานกลมกลืนไดหมดเลย เพราะอะไร เพราะมนุษยนี่นะ แต

ละคนมีสถานะ ๒ อยาง อันนี้ตองย้ําไว คือ

๑. คนแตละคนนี้ ดานหนึ่งเปนชีวิต ซ่ึงเปนธรรมชาติ อันจะตอง

เปนไปตามกฎของธรรมชาติ รางกายของเขาเกิดขึ้น เจริญเติบโตดวยอาหาร

เปนตน มีระบบของมันตามธรรมชาติ แลวก็เนาเปอยผุพัง มันไมฟงใครทั้ง

นั้น ใครจะเอาใจอยางไรก็ไมได มันไมตามใจใคร แตมันเปนไปตามกฎ

เกณฑของมัน

คนที่เปนดานชีวิต คือดานธรรมชาตินี้ เราตองเรียนรูมัน ตองเขาใจ

มัน ตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตามกฎธรรมชาติ ถาเราปฏิบัติผิดละก็ เราก็

แยเอง การปฏิบัติดานนี้ทานใหใชปญญาโดยทาทีแหงอุเบกขา ใหทันกับ

ความจริงของธรรมชาติ เพราะวาถาขืนพอแมไปตามใจลูก จะใชเมตตากรุณา

ชวยลูกอยางไรก็ตาม ธรรมชาติมันไมเอาดวยเลย ถาลูกไมมีความรูที่จะรับ

ผิดชอบชีวิตของตนเองได ถึงพอแมจะชวยอยางไร ก็ไปไมรอด จึงตองมี

อุเบกขาเพื่อที่จะใหเขาไดเรียนรูฝกหัดพัฒนาตัวเอง แลวจะไดรับผิดชอบ

ชีวิตตัวเองได นี่คอืมนุษยในดานชีวิตที่เปนธรรมชาติ นี่คือดานหน่ึงของคน

๒. พรอมกนันัน้ คนๆ เดยีวกนันี ้ อกีดานหนึง่กเ็ปนบคุคล ซ่ึงเปน

สมาชกิของสังคม ทีจ่ะมคีวามสัมพนัธกบัเพือ่นมนษุย ใหอยูรวมกนัดวยด ี

ชวยเหลือเกือ้กลูรวมมอืกนั โดยมเีมตตา-กรณุา-มทุติาตอกนั

แตขอใหดูเถิด เวลานี้สองดานของคนเดียวกันนี้ มันขัดกันนะ ใน

โลกปจจุบันนี้ ที่เปนปญหา ก็เพราะมันขัดกันตั้งแตในตัวคนเดียวนี้เอง ที่มี

สองดาน คือดานชีวิตกับดานบุคคลของเขา มันเขากันไมได มันไมประสาน 

ไมกลมกลืน ไมเกื้อกูลกัน แลวมันยังแกงแยงขัดแยงกัน ทําลายกันเองอยู

ตลอดเวลาดวย
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ลองดูสิ ในเวลาที่ดานชีวิตอยากจะกินอยางนี้ แตดานบุคคลไมเอา

ดวย ไมกินอยางนั้น กลับหันไปกินอยางอื่น พอดานบุคคลกิน ดานชีวิต

เดือดรอนแทบตายเลย ดูสิ จริงหรือไมจริง ดานบุคคลถือตัววาฉันมีฐานะ

อยางนี้ เปนรัฐมนตรี หรือเปนคนใหญเปนคนมั่งมีอยูในสังคม แลวก็มีคา

นิยมอยางนั้นๆ ฉันจะกินเบียรดื่มสุรานอก ที่ราคาสูงลิบ ใหโกใหสมฐานะ

ตามกระแสนิยม สวนดานชีวิตมันไมรูดวย มันเปนธรรมชาติ มันตองการ

อาหาร มันตองการโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน มาบํารุงรางกายใหมันอยูดี 

แคกินนี่สองดานมันก็ขัดกันแลว ดานชีวิตก็ตองการของมันอยางหนึ่ง ดาน

บุคคลก็ตองการของเขาอีกอยางหนึ่ง ดานบุคคลตองการกินใหอรอยเต็มที่ไป

เลย แลวก็ตองอวดฐานะใหเห็นวาใหญโตโกกาอยางนั้นๆ กินใหสมฐานะ ก็

ไปกินอาหารมื้อนี้หมื่นหนึ่ง แตดานบุคคลกินหมื่นหนึ่งนี่ ดานชีวิตอดนะ 

ดานบุคคลกินแลว ดานชีวิตแทบตายเลย ทองอืด ทองแนน บางทีทองเสีย 

หรือไมก็ทําลายสุขภาพโดยรวม

มนุษยเรามาอยูในสังคม ไปๆ มาๆ เราก็หลงหันเหเฉไฉออกไปผิด

ทาง ดานบุคคลไมคํานึงถึงดานชีวิตเลย ไปกินไปอยูตามความรูสึกชอบใจ

สนองความอยากเสพชนิดที่เปนการเบียดเบียนชีวิต ดานชีวิตถูกทอดทิ้ง ไม

ไดรับการเหลียวแล นี่แหละ แคตัวคนเดียวยังประสานไมไดเลย เพราะขาด

การศึกษาที่จะชวยใหมนุษยพัฒนาอยางถูกตอง

เมื่อเขาสูพัฒนาการข้ันพ้ืนฐานของการศึกษา มนุษยก็จะมีความ

ตระหนักรู และประสานทั้งสองดานนั้นใหเกื้อกูลกัน อะไรเปนความตองการ

ที่แทของชีวิต ดานบุคคลก็จะชวยสนองหรือเกื้อหนุน ชีวิตตองการกิน 

บุคคลก็ไปจัดหาอาหารในประเภทและปริมาณที่จะสนองความตองการที่แท

ของชีวิต อยางนี้เรียกวาประสานเกื้อกูลกัน

แตในอารยธรรมปจจุบัน ที่การศึกษาเฉออกไปจากความหมาย 
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ระบบทั้งหลายในสังคมแยกสวนกันออกไป บุคคลก็แปลกแยกจากชีวิต
ของตน บุคคลลืมตัวจนไมเอาใจใสชีวิตเลย ขาจะเอาของขาทาเดียว เอา

เกียรติ เอายศ เอาอะไรก็ไมรู ก็ไปกินอะไรๆ ไปตามแตจะสนองความรูสึกที่

เล่ือนลอย แมวาชีวิตจะรองโอดโอย ก็ไมฟง ก็จึงยุงวุนวายปนปวนไปทั้งโลก

นี่แหละ ถาประสานใหเกื้อกูลกันได ระหวางชีวิตกับบุคคลในตัวคน

เดียวนี้ ก็จะเริ่มประสานไดทั้งหมด เพราะองครวมสามอยางรวมอยูที่คน
แลวมันก็ขยายไปไดเรื่อย

กระบวนการนี้ก็คือการพัฒนามนุษยในตัวเองทันที คือการที่จะให

บุคคลรูจักประสานเกื้อหนุนชีวิตของตนเองใหได แลวเราก็จัดระบบสังคม 

และสภาพธรรมชาติส่ิงแวดลอมใหเกื้อหนุนกันกับชีวิตนี้ แลวมันก็ดีอยาง

ประสานกลมกลืนกันไป

นี่ก็คือระบบองครวมแหงความสัมพันธ ที่องครวมอิงอาศัยเปน

ปจจัยแกกันและกัน แลวก็ดําเนินกาวไปในกระบวนการแหงความคืบเคล่ือน 

คล่ีคลาย เดินหนาไปสูความสมบูรณ

“อยากขอคําอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองปญญาทางพระพุทธศาสนา นะคะ”

- ปญญา นี่เปนคําหนึ่งที่กวางที่สุด จึงไดมาใชเปนแดนวา แดนศีล แดน
สมาธ ิแดนปญญา แตทนีีป้ญญาซ่ึงทาํหนาทีเ่ฉพาะ หรอืมใีนระดบัตางๆ กจ็ะ
มชีือ่เรยีกเฉพาะๆ ไป คาํวา "ปญญา"เปนคาํกลาง กเ็ลยกวาง ความหมายจึง

ไมเจาะจงเด็ดขาด ตองจําแนกความหมายไปตามคําที่เปนชื่อยอย

เชนวา ปญญาที่ไปทําหนาที่เกี่ยวกับขาวสารขอมูล ก็มีชื่อเรียก

เฉพาะวา "ปฏิสัมภิทา" แปลวา ความแตกฉาน ซ่ึงเด็กยุคไอทีนี้ตองการ

มาก ถาไดชุดนี้ครบส่ีขอละก็ การเลาเรียนศึกษาดีหมดเลย ทีนี้ ปญญาที่รู
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เรื่องหนึ่งๆ จนออกผลมาเสร็จส้ินในเรื่องนั้นๆ ในสวนนั้นๆ เรียกวา "ญาณ"

เปนความหยั่งรูในเรื่องนั้นๆ และจะมีหลายขั้นหลายตอน อยางที่วารูเสร็จ

เปนเรื่องๆ เปนสวนๆ ไป แลวก็ปญญาที่เขาใจสภาวะความจริงของธรรม

ชาติ เห็นแจงความจริงของโลกและชีวิต ปญญาอยางนี้เรียกวา "วิปสสนา"
สวนปญญาที่รูตระหนักหรือรูตัวทั่วพรอมตอส่ิงที่เราเขาไปเกี่ยวของเฉพาะ

หนา เรยีกวา "สมัปชญัญะ" แลวกป็ญญาทีเ่กดิจากการเรยีนรูขึน้มาเปนแนว
คดิเปนความเชือ่อนัหนึง่ทีถ่กูตองเขาแนวทางแลว กเ็รยีกวา "สัมมาทิฐิ" และ
สัมมาทิฐินี้ก็จะมีเปนระดับๆ ฯลฯ แตทั้งหมดไมวาอะไรก็เรียกรวมอยูในคํา

วา ปญญา ปญญามีชื่อเยอะไปหมด

อนันีย้กตวัอยางเทานัน้ คอืเปนคาํกลาง อยางทีบ่อกแลววา คลุมทัง้

แดน คอื แดนศีล แดนสมาธ ิแดนปญญา และในแตละแดนกแ็ยกยอยออกไป

เปนอันวา ปญญาเปนชื่อรวม ถาจะแปลเอาศัพท ปญญา ก็มาจาก 

"ป" เปนอุปสรรค ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา prefix แปลวาทั่ว แลวก็ "ญา" 
แปลวารู  ปญญาก็แปลวารูทั่ว หรืออาจจะแปล "ป" วาชัดก็ได ก็แปลวา รู
ทั่ว รูชัด  หรือรูทั่วชัด บางทีจะแปลงายๆ ก็วา เขาใจ

เชนวา เรารับรูหรือรับทราบขอมูลอยางหนึ่งมา ยังไมเรียกวา 

ปญญา ตอเมื่ออยางนอยเขาใจมันแลว จึงจะเปนปญญา

พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ความรูที่เปนของตัวเราเองแลว จึงจะเปน

ปญญา ถาเปนความรูขาวสารขอมลูทีร่บัรูรบัทราบมา กย็งัเปนความรูของคน

อืน่ เชนเปน information เปน data ทีเ่ขาถายทอดมา เขาสงมา เขาปอนมา

เราไดรบัมา กเ็ปนเพยีงเราเอามาเกบ็ มนักเ็ปนคลังขอมลู แมวาเราจะมขีอมลู

เยอะ ม ีdata เยอะ ม ีinformation เยอะ ถาเราไมเขาใจ มนักไ็มเปนปญญา

ขอมูลความรูขาวสารนั้น ภาษาพระเรียกวา "สุตะ" แปลวาส่ิงที่สดับมา
ปญหาเวลานี้ก็คือ มีสุตะลนเหลือมากมาย แตปญญาจะมีหรือไมก็



โลกข้ึนสหัสวรรษใหมฯ๘๘

อยูที่เราจะเขาใจและใชมันไดหรือไม ในโลกยุคไอทีนี้มีสุตะเยอะ แตไมเปน

หลักประกันวาคนจะไดปญญาหรือไม คนอาจจะลุมหลงอยูแคสุตะนี้ก็ได 

เพลิดเพลินกับรสที่กลอมความรูสึก มัวแตเสพบริโภคเพลิดเพลินมัวเมา ใช

ตาไมเปน ใชหูไมเปน มีแคสุตะ แตไมมีสุตมยปญญา

ตกลงวา ตองมีความเขาใจ ทีนี้ในการที่ปญญาจะเกิดและจะพัฒนา

นั้น มีเครื่องมืออันหนึ่งที่สําคัญ คือ โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ ก็คือ การเดินความคิดเปน มองเปน คิดเปน 

พิจารณาเปน เชนวา คิดแยกแยะได พอมองอะไรปบ ไมมองเหมาคลุม รูจัก

จําแนกแยกแยะ วิเคราะหได หรือวาสืบสาววา เพราะอะไรจึงมีอันนี้ อันนี้

เกิดขึ้นเพราะอะไร แลวอันนี้ละมีมาเพราะอะไร เพราะอะไรมีจึงมีอันนี้ จาก

อันนี้แลวมีอะไร พระพุทธเจาตรัสเลาไวถึงตอนที่พระองคจะตรัสรูวา เราเกิด

ความรูสึกนี้ขึ้นมา เราก็ถามวา ความรูสึกอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะอะไร

มี อันนี้จึงมี ออ…นี่มี นี้จึงมี แลวนี่ละมีเพราะอะไร ก็ถามตอๆ ไป อันนี้คือ

คิดแบบสืบสาว แลวก็มองแงดานใหครบ ไมใชมองอยูจุดเดียว และแมแต

เวลาพูดกไ็มใชเหมารวมวาอันนี้ดี-ไมดี แตรูจักจําแนกวาอันนี้มีแงดีอยางนี้ๆ 

มีแงเสียอยางนี้ๆ จุดออนมีเทานี้ จุดแข็งมีเทานั้น อันไหนๆ บาง ซ่ึงทําใหเอื้อ

ตอการที่จะพัฒนาหรือแกไขปรับปรุง ถาเราไปมองเหมาคลุมแลว เราก็ตันอยู

ตรงนั้นเอง เราตองรูจุดออนจุดแข็งวาจะเสริมอันไหน จะแกอันไหน จะเติม

อันไหน แลวยังมีการมองในแงของคุณคา เรื่องคุณคาแท-คุณคาเทียม คุณ

คาดานดี-ดานลบ อะไรตางๆ มีวิธีมากมาย

โยนิโสมนสิการนี่ เหมือนเปนตัวชี้ชองและเดินความคิด เมื่อเรารูจัก

มองรูจักคิด ปญญาก็เกิดขึ้นมา ความรูความเขาใจก็ตามมา

แตรวมแลวเปนอันวา ปญญานี้เปนชื่อรวมของความรูความเขาใจ

ซ่ึงเปนศัพทที่กวาง แลวก็ไปดูกันอกีทีวาเปนปญญาที่ใชในขั้นตอนใด เฉพาะ
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กิจไหน แลวในแตละกิจๆ ก็จะมีชื่อของปญญานั้นๆ อีกทีหนึ่ง คือปญญานี่

เปนเรื่องใหญจริงๆ

ทีนี้ ปญญา ๓ อยางในชุดที่มีชื่อวา สุตมยปญญา จินตามยปญญา 

และภาวนามยปญญานั้น มีคํากลางรวมกัน คือปญญา สวนคําขางหนาที่ตาง

กัน คือบอกที่มาหรือแหลงเกิดของปญญานั้น วา หนึ่ง เกิดจากสุตะ คือสดับ

ฟง รวมทั้งอานและเลาเรียน สอง เกิดจากจินตะ คือคิดไตรตรองพิจารณา 

และสาม เกิดจากภาวนา คือการปฏิบัติตอจากนั้น

ปญญา ๓ อยางนั้น ในที่นี้จะอธิบายโดยยอตามแนวของคัมภีรสัก

สายหนึ่งวา

๑. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากสุตะ ไดแกปญญาที่คนทั่วไปจะ

พัฒนาขึ้นได โดยตองอาศัยสุตะมาก คือคิดเองไมเปน หรือคิดไปไมถึง ตอง

มีผูแนะนําส่ังสอนบอกให เชนมีทานที่เรียกวาเปนกัลยาณมิตร อยางพระ

พุทธเจาเปนครูอาจารย มาแนะนําชี้แจงอธิบาย จึงเขาใจหยั่งถึงความจริงใน

ระดับหนึ่ง

แตก็อยางที่พูดไปแลว ถึงจะไดรับสุตะคือขาวสารขอมูลมากมาย 

แตคนจํานวนมากก็ไดแคสุตะเทานั้น หาไดปญญาไม คือในขอที่ ๑ นี้ ตอง

แยกวา คนจํานวนมากไดแคสุตะ มีเพียงบางคนที่อาศัยสุตะนั้นแลวสามารถ

ทําใหเกิดสุตมยปญญา

๒. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากจินตะคือการรูจักคิด ขอนี้เปน

ปญญาของอัจฉริยมนุษย ในขั้นอยางพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา

คือเปนนักคิด ที่วามองเห็นอะไรแลว สามารถคิดสืบสาวหยั่งเห็นความจริงที่

ลึกลํ้าอยูเบื้องหลัง โดยคิดริเริ่มใหมๆ ในส่ิงที่คนอื่นยังไมเคยคิด

อยางทีว่า คนอืน่กเ็หน็ส่ิงนีม้าสิบปรอยปพนัป แตเขากอ็ยูกนั กร็ูเขาใจ

ตามๆ กนัมาอยูแคนัน้ จนกระทัง่พอมคีนอยางพระพุทธเจาเกดิขึน้มา กม็กีาร
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มองใหมเห็นใหมคนพบใหม ไดความรูความเขาใจใหม นี่คือจินตามยปญญา

ในคมัภรีทานตองการอธบิายในแงวา จินตามยปญญานี ้เปนของบคุคล

พเิศษ ที่คนทั่วไปไมมี และยกตัวอยางพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา

พระพุทธเจานั้น คนอื่นเขาเกิดมาในเมืองในวัง เขาก็เห็นอะไรตางๆ

อยางนั้น แลวเขาก็อยูกันมาอยางนั้น ก็เกิดก็ตายกันไป กี่รุนกี่ชั่วคนก็เปน

อยางนั้น แตพระพุทธเจาเมื่อทรงอุบัติมา พระองคมองส่ิงเดียวกันกับที่เขา

เห็นกันมานั้น แตพระองคเห็นอีกอยางหนึ่ง ทรงเห็นความจริง เห็นอะไรตอ

อะไรกวางลึกมีแงมุมตางๆ แปลกออกไปเยอะ หรือพอจะเทียบก็อยางพวกที่

เปนนักคิด นักประดิษฐ ที่สามารถมองเห็นคนพบอะไรตางๆ ที่แปลกใหม

แหวกออกไปได

จุดสําคัญก็คือ โยนิโสมนสิการ เปนตัวตัดสินของจินตามยปญญา 

แตหมายถึงโยนิโสมนสิการที่มีขึ้นมาเปนของเริ่มตนในตนเอง เปนที่มาของ

ปญญาที่เกิดจากการคิด ที่ทําใหคิดเปนไดอยางเฉพาะพิเศษ (ในปญญาขอที่ 

๓ ตอไป โยนิโสมนสิการก็เปนตัวทํางานสําคัญ แตคนทั่วไปมีโยนิโส-

มนสิการนั้นหลังจากไดสุตมยปญญาจากการสดับฟงมากอนแลว)

๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากภาวนา คือจากการปฏิบัติ

หรือลงมือทํากับประสบการณตรง หมายถึงปญญาที่พัฒนาตอจากสุตมย-

ปญญาและจินตามยปญญาสองอยางแรกนั้น คืออาศัยปญญาสองอยางแรก

นั้นแลว พัฒนาตอไปจนเกิดปญญาที่สําเร็จเปนมรรคผล

ขอใหสังเกตไวเปนขอสําคญัวา ภาวนามยปญญานี ้อาศยัและตอจาก

สุตมยปญญาและจินตามยปญญา ไมใชวายงัไมไดเรยีนรูอะไรเลย แลวไปนั่ง

สมาธมิาบอกวาเขาฌานไดภาวนามยปญญา อยางนัน้ไมใชหรอก คนทัว่ไปนี้

แมแตจินตามยปญญาก็ยังทําใหเกิดเองไมได ตองเริ่มจากสุตมยปญญา

(สุตมยปญญากย็งัไมคอยจะได มแีตไดแคสุตะ อยางทีพ่ดูแลวขางตน)
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สําหรับคําถามของอาจารยที่ประเดิมไว ก็มาสรุปคําตอบไวทายนี้วา:

คนท่ีรับขาวสารขอมูลมาทางไอทีน้ัน
- บางคนไดแคสุตะ โดยไมไดปญญาเลย แมแตสุตมยปญญากไ็มได

- บางคนสามารถไตรตรองพิจารณา ทําใหสุตมยปญญาเกิดขึ้น

- บางคนอาศยัสุตะนัน้แหละ รูจักคดิพนิจิยิง่ขึน้ไป จนพฒันาจินตามย-

ปญญาใหเกดิขึน้ได

- บางคน โดยใชสุตมยปญญา กต็าม หรอืใชจินตามยปญญา กต็าม 

หรอืใชทัง้สุตมยปญญาและจินตามยปญญา กต็าม ทีไ่ดพฒันาข้ึนมาแลวนัน้ 

เปนฐาน พัฒนาปญญาตอไปอีก ก็อาจทําภาวนามยปญญาใหเกิดขึ้นได

อยางไรก็ตาม ปญญา ๓ อยางในชุด สุตมยปญญา จินตามยปญญา 

และภาวนามยปญญา (ในพระไตรปฎกเรียงลําดับเปน จินตามยปญญา สุตมยปญญา 

ภาวนามยปญญา) นี้ ไมใชมาในรูปที่เปนพุทธพจนโดยตรง (พระสารีบุตร

ประมวลมาแสดงไว) และไมเปนหลักที่ทานเนนย้ํามาก

เรื่องที่พระพุทธเจาทรงเนนย้ําบอยมาก คือ โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปน

วิธีปฏิบัติในการทําใหเกิดปญญา

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม เมื่อพูดโดยรวมแลว ปญญานี้เปนเรื่อง

ใหญมากและสําคัญอยางยิ่ง จึงอยาไดประมาทในการพัฒนาปญญา

-  -
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