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ปญญา ทอแสง สี* 

 

   กอน อืน่ อาตมา ขอ แสดง ความ ยนิด ี     ดีใจ ที ่ได ม ีโอกาส มา 
รวม พธิ ีเปด โรงเรยีน ทอ ส ีภาค ประถม ศกึษา ใน วนั นี ้  ที ่จรงิ แลว การ 
กลาว อยาง นี้ ถือวา เปน ธรรมเนียม   ไม พูด ไม ได   แต วา อาตมา ขอ 
ยนืยนั วา พดู ดวย ความ จริงใจ   เพราะ อาตมา ได ม ีความ สมัพนัธ กบั 
โรงเรียน แหง นี้ ตั้ง แต เริ่ม เปด   อาตมา มี ความ สุข ใน การ สนับสนุน   
การ ให กำลัง ใจ   และ การ ให ความ คิด แก คณะ ครู ของ เรา   และ             
ผู ปกครอง ตลอด มา   ใน ฐานะ ท่ี อาตมา เปน ผู ยินดี ใน บุญ   อาตมา 
จึง เห็น วา โรงเรียน นี้ ก็ มี บุญ คุณ ตอ อาตมา   เพราะ วา เปด โอกาส   
ให อาตมา ทำความ ดี ใน วง กวาง หนอย   คือ อยู ที่ วัด ทั่วไป ผู เขา 
สวน มาก เปน ผู มีอายุ   ถา เทียบ กับ ไม สวน มาก ก็ เปน ไม เกา   ไม ชัก 
จะ ผุ แลว สวน ใหญ   ไม ออน มี นอย   เด็ก นักเรียน มา วัดนอยนอก 
จาก วา คร ูพา มา   เรา ก็ เทศน ให เดก็ นกัเรยีน บาง เหมอืน กนั   แต ไมม ี
ความ ตอ เนื่อง   อาตมา จึง ดีใจ ท่ี ได มี โอกาส มา ชวย เปน ที่ ปรึกษา 
ของ โรงเรียน ทอ สี 

*  ธรรม เทศนา วัน เปด โรงเรียน ทอ สี   ระดับ ประถม ศึกษา    ๒๙   พฤษภาคม   พ . ศ .   ๒๕๔๓ 
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  ชาติ นี้ อาตมา ไมมี ลูก เปน ของ ตัว เอง   ไมมี ครอบครัว   และ 
ยอมรบั วา ไม คดิ จะ อยาก ม ีดวย   พอใจ และ ภูมใิจ ใน การ ประพฤติ 
พรหม จรรย   แต ใน ขณะ เดียวกัน อายุ มาก ขึ้น ก็ มี ความ รูสึก อยาก     
จะ มี สวน ใน การ หลอ หลอม เด็ก หรือ คน รุน ใหม ให ได รบั ประโยชน 
จาก พระพุทธ ศาสนา บาง   เพราะ วา อาตมา ก็ รู ดี วา ตัว เอง ได ดี 
อะไร   ได ความ สุข อะไร ใน ชีวิต   ก็ เกิด จาก การ ที่ ได รับ การ ศึกษา 
และ ปฏิบัติ ธรรม   มา อยู เมือง ไทย นาน แลว   มาก กวา ครึ่ง หนึ่ง                            
ของ ชีวิต   ตั้งใจ มั่น วา จะ ใช ชีวิต ใน ผา เหลือง จน วัน ตาย   และ ต้ังใจ 
ดวย วา อยาก จะ ทำ หนาท่ี   อยาก สราง ประโยชน และ ความ สุข 
ทั้ง แก ตัว เอง และ คน อื่น ใน เมือง ไทย   พิจารณา อยู เสมอ วา ทำ 
อยางไร เรา จึง จะ ได สราง ประโยชน ได มาก ที่สุด   ใน ชีวิต ของ
 ชาว พุทธ เรา สอง สิ่ง น้ี คือ ประโยชน และ ความ สุข   เปน สิ่ง ที่ เรา ควร   
ให ความ สนใจ เปน พิเศษ   เพราะ จะ ให ทิศทาง ที่ ถูก ตอง แก ชีวิต

   ตั้ง แต มา อยู เมือง ไทย ครั้ง แรก   ๆ    รูสึก ทั้ง แปลก ใจ   ทั้ง 
เสียใจ วา ทำไม วัดวา อาราม ที่ นี่ มี เปน หมื่น   พระ สงฆ มี เปน แสน                     
แต หลัก การ ของ พระพุทธ ศาสนา เขาไป มี อิทธิพล ตอ คา นิยม ของ 
สังคม นอย แค นี้     ทำไม หลัก การ สำคัญ   ๆ    ทาง พระพุทธ ศาสนา    
ซึ่ง เรา มั่นใจ อยาง ยิ่ง วา นา จะ เปน พื้น ฐาน ของ สังคม ที่ ยอด เยี่ยม 
ไม คอย เหน็ ปรากฏ   ท่ี ม ีอยาง ชัดเจน และ นา ช่ืน ใจ คอื ความ ใจ กวาง   
และ ความ มี น้ำใจ ของ คน ไทย     ซึ่ง เปน ที่ ยอมรับ ของ คน ทั่ว โลก       
แต บาง ครั้ง ดู เหมือน กับ วา สังคม ไทย ชอบ เถลไถล ไป ใน ทาง ตรง 
กัน ขาม กับ คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจา โดย ไม คอย รูตัว   
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  ใน สายตา ของ อาตมา    เอกลักษณ ของ ชาว พุทธ  ขอ 
หนึ่ง คือ ความ รับ ผิด ชอบ ชีวิต ของ ตน   การ พยายาม เปน ที่ พึ่ง 
ของ ตน    แต ใน สังคม ทุก วัน น้ี มี การ วิ พาก ษ วิจารณ กัน มากวา คน 
ไทย ไม คอย รบั ผิด ชอบ ตวั เอง เทา ที ่ควร ยนิด ีพึง่ พลัง จาก ภายนอก 
อยู เรื่อย     ใน ศาสนา ที่ สอน ให เรา ศึกษา ใหหา ความ พอดี   รูสึก วา 
มอง ทาง ไหน มี แต ของ เกิน ของ ขาด   สิ่ง ที่ พอดี มี นอย มาก   และ ผู 
ที่ ตั้งใจ แสวงหา ความ พอดี ใน ชีวิต ก็ หา ยาก   อาตมา เคย อาน คำ 
วจิารณ ของ คน ตาง ชาต ิ  หรือ แมแต คน ไทย เอง   ซ่ึง มอง เหน็ ปญหา 
สังคม เกิด จาก อิทธิพล ของ พระพุทธ ศาสนา   อาตมา รูสึก คัดคาน 
และ ไม สบายใจ เพราะ วา เห็น ปญหา ตาง   ๆ    มี เหตุ สำคัญ ใน ทาง 
ตรง กัน ขาม   คือ การ ที่ เรา ขาด การ ศึกษา ใน หลัก ธรรม   ทำให ไม 
ศรทัธา ไม จรงิใจ   และ ขาด ความ สามารถ ใน การนำ คำ สัง่ สอน ของ 
พระพุทธเจา มา ประยุกต ใช ใน ชีวิต ประจำ วัน   เอาแต บน วา 

  ใน คำ สอน ของ พระพุทธเจา ทาน ให หลัก การ ใน การ แก 
ปญหา อยาง หนึ่ง วา   ให เรา กำหนด ตัว ปญหา ให ชัดเจน กอน เมื่อ 
กำหนด ปญหา ได แลว   ให แสวงหา เหต ุปจจยั ของ ปญหา นัน้   เพราะ 
ถา จะ แก ตอง แก ที่ เหตุ   ที่ ปจจัย   ไม ตอง เสีย เวลา แก ที่ อาการ ของ 
ปญหา   อาตมา ลอง วิเคราะห เหตุ ปจจัย ของ ปญหา ตาง   ๆ    ของ 
สังคม ไทย   ก็ได ความ คิด อยาง หนึ่ง วา   สังคม ขาด ธรรมะ เพราะ 
ชนชั้น นำ ของ เมือง ไทย สวน มาก มี ความ รู ทาง พุทธ ศาสนา นอย   
เหตุผล สำคัญ ก็ นา จะ อยู ท่ี วา ใน หลาย สิบ ป ที่ ผาน มา เด็ก ของ 
ตระกูล ชัน้ นำ นี ้สวน ใหญ เขา โรงเรยีน ครสิต   เขา โรงเรยีน คริสต แลว 
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ถงึ แมวา ไม ได ถกู ลางสมอง หรือ ไม ได ชวน ให เปลีย่น ศาสนา   และ 
ถงึ แมวา ได รบั การ อบรม ใน การ เปน คน ดี   แต ก ็ขาด การ ศกึษา ขาด 
การ อบรม ใน หลกั พระพุทธ ศาสนา   โดย เฉพาะ ใน หลกั ที ่ศาสนา อืน่ 
ไมมี   คือ ดาน การ พัฒนา จิต และ ปญญา 

  เมื่อ จบ จาก โรงเรียน คริสต แลว   สวน มาก ครอบครัว ที่ 
สามารถ สง ลูก ไป เรียน ตอ ท่ี เมือง นอก ตอง สง ไป อยู เมือง นอก   
เด็ก ก็ ยิ่ง หาง ไกล ศาสนา และ วัฒนธรรม ของ ตน   ยิ่ง ซึมซับ ของ 
ตะวัน ตก   พอก ลับ มา ถึง เมือง ไทย แลว ก็ ทำงาน   สุดทาย ก็ กลาย 
เปน ผู มี บทบาท นำ ใน สังคม     เมื่อ เขา ขาด ความ รู ทาง พระพุทธ 
ศาสนา   ก็ เปน เรื่อง ธรรมดา ที่ เขา ไม สามารถ นำ หลัก ธรรม ไป ใช 
ให เกดิ ประโยชน ใน สถาบนั หรือ ใน วงการ ท่ี เขา ทำงาน อยู   และ คง 
ไม สนใจ ท่ี จะ ทำ อยาง นั้น ดวย    ดู แผนการ พัฒนา ใน อดีต   ดู การ 
พัฒนา ประเทศ ชาติ ใน เกือบ ทุก ดาน   แทบ จะ มอง ไม เห็น อิทธิพล 
ของ พระพุทธ ศาสนา เลย   เพิ่ง จะ มี เร็ว ๆ  นี้   หลัง จาก เศรษฐ กิจเ สีย 
หาย แลว พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัว ฯ    ได ทรง ปรารภ    ทรง 
ให ขอคิด ใน เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง      ภาวะ วิกฤต เกิด แลว คน จึง 
ยอม ทบทวน   กอน หนา นัน้ ไมม ีใคร สนใจ   ประมาท เลนิเลอ เหมอืน 
กับ ไม เคย ไดยิน คำ วา อนิจ จัง   ใน เมื่อ ศาสนา ประจำ ชาติ ย้ำ นัก                 
ย้ำ หนา เรื่อง ความ ไม ประมาท ตลอด แปด เกา รอย กวา ป   เปน สิ่ง 
ที่ นา เศรา 

  อาตมา เคย ถาม ญาติโยม หลาย คน   โรงเรียน คริสต เยอะ 
แยะ   โรงเรียน พุทธ ไมมี บาง เห รอ   เอ . . . ไม เคย ไดยิน   รูสึก จะ ไมมี 
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กระมัง   อาตมา ก็ งง   เมือง ไทย เมือง พุทธ   เปน พุทธ มาก กวา   ๙๐ %  
 โรงเรียน เอกชน เยอะ แยะ   โรงเรียน ที่ คิด ที่ จะ นำ หลัก พุทธ ศาสนา 
มา ใช   ไมม ีเลย เห รอ   นา จะ มี นะ ผู ปกครอง จำนวน ไม นอย ที ่จะ สนใจ   
ม ีแต บอก วา ไม ทราบ   รูสกึ จะ ไมม ี  เพราะ ฉะนัน้ เมือ่ อาตมา ได รูจกั 
กับ คณะ ผู บริหาร ของ โรงเรียน ทอ สี   จึง พอใจ วา เรา มี โอกาส ชวย 
สนับสนุน ให พระพุทธ ศาสนา มี บทบาท ใน การ กำหนด แนวทาง 
เปลี่ยนแปลง ของ สังคม มาก ข้ึน   อาตมา มอง เหมือน กับ วา สังคม 
ใน ปจจบุนั   ถา อปุมา เปน ภาพ เปรียบ เทยีบ เหมอืน กับ คน ผอม   คน 
ไม สบาย   น่ัง อยู บน กลอง ขาวสาร   บน แต หวิ ๆ    หวิ เหลอื เกนิ . . .   ทกุข 
เหลอื เกิน . . .   โดย ไมรู วา สิง่ ท่ี อยู รอบ ตวั คอื ขาวสาร   ไมรู วา ขาวสาร 
คอื อะไร   ถาม วา ขาวสาร คอื อะไร   ไม ทราบ   รูสกึ จะ เคย ไดยนิ ชือ่ อยู   
รูสึก จะ เคย เรียน ตอน อยู ชั้น   ม . ๒   –   ม . ๓ 

  เมื่อ ไม นาน มา นี้ คุย กับ เด็ก จบ   MIT   คน หน่ึง   ใน สายตา 
ของ โลก คง ตอง นับ วา ฉลาด มาก     อาตมา ถาม เขา วา อริย มรรค 
มี องค   ๘   คือ อะไร   เขา บอก วา   เดี๋ยว   ๆ    รูสึก จะ เคย เรียน ใน ช้ัน   
ม . ๒   –   ม . ๓   นี่ ไมใช เรื่อง ตลก นะ   หรือ ถา ตลก ก็ ตลก ราย   เปน สิ่ง ที่ 
นา เปน หวง มาก กวา   ถา เด็ก ที่ เรียน ถึง ระดับ นี้   ยัง ไมรู วา มรรค   ๘   
คือ อะไร   แลว สังคม เรา จะ ไป รอด หรือ   จะ เปน สังคม พุทธ แต ชื่อ 
ใช ไหม     การ รับ อิทธิพล จาก ตาง ประเทศ ที่ นา กลัว ที่สุด ไมใช วัตถุ 
ตางๆ   หรือ วา วัฒนธรรม ที่ ตาม อง เห็น   เชน   พวก ราน ฟาสท ฟูด 
ตางๆ   พวก วัฒนธรรม บริโภค นิยม ที่ เห็น ดวย ตา เนื้อ   ยิ่ง กวา นั้น 
คือ แนว ความ คิด ที่ เปน ปฏิปกษ ตอ การ ดำเนิน ชีวิต ที่ ดี งาม ก็ ไหล 
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เขา มา อยู เรื่อย    และ เมื่อ เรา ไมรู จัก ของดี ของ ตัว เอง ที่ เรา ตอง 
ทะนุถนอม และ รักษา ไว   เรา ก็ ไมมี หลัก ตัดสิน วา จะ รับ อะไร บาง   
จะ รับ อยางไร บาง   เพราะ การ ที่ จะ กล่ัน กรอง สิ่ง แปลก ใหม ที่           
จะ เขา มา ได นั้น ตอง มี หลัก   ตอง มี จุดยืน ของ ตัว เอง   

  ตอน นี ้คน สวน มาก ไมม ีจุดยนื และ ไมม ีเปา หมาย ที ่ชดัเจน   
ประเทศ ชาติ ไมมี เปา หมาย ชัดเจน   เมื่อ เรา ไมมี เปา หมาย การ 
ตดัสนิ การ เลอืก วา อยางไร ถกู อยางไร ผิด ก ็จะ ยาก ลำบาก   เปรียบ 
เทยีบ งายๆ วา ม ีคน กรงุเทพฯ ตองการ เดนิ ทาง ไป อุบล ฯ      ไม เคย ไป 
มา กอน     ถา เขา ถาม วา    อยาก ไป อบุล ฯ    ออก ไป ทาง วิภาวดีรงัสติ 
ถูก ไหม   เรา ตอบ ทันที วา ถูก   ถา หากวา ลง ไป ทาง หัวหิน   ไป อุบล ฯ   
ได ไหม   ไป ไม ได     ถา ไป ทาง หัวหิน ผิด   เมื่อ เรา ตั้ง เปา หมาย               
คือ อุบล ฯ   คำ วา ถูก   คำ วา ผิด   มี ขึ้น ทันที   พูด ได เลย   ออก จาก 
กรุงเทพฯ     ไป ทาง วิภาวดี ถูก   ไป ทาง หัวหิน ผิด    แต ถา สมมุติ คน 
นั้น ไมมี เปา หมาย     ไมมี จุด หมาย ปลาย ทาง   อยาก จะ ขับ รถ ไป 
เรื่อย   ๆ    ไป ทาง วิภาวดีรังสิต ถูก ไหม   ไป ทาง หัวหิน ถูก ไหม   ตอบ 
ไม ได   แลว แต ไป ทาง เหนือ กไ็ด   ไป ทาง ใต กไ็ด   ทาง เหนอื ก็ ม ีแหลง
 ทอง เทีย่ว เยอะ   ไป ทาง ใต ก ็มี สถาน ที ่ทอง เทีย่ว เยอะ   แลว แต จะ ชอบ   
ตอบ เรื่อง ผิด เรื่อง ถูก ไม ได 

  ใน ระบบ การ ศึกษา ใน สมัย นี้ รูสึก วา กำลัง ขาด สิ่ง สำคัญ 
หลาย อยาง     เรา ตอง ถาม วาการ ศึกษา มี เพื่อ อะไร    เรา ตองการ 
ระบบ การ ศึกษา เพียง เพื่อ ให ได แขง ขัน ได ดี   หรือ เพียง เพื่อ ให 
ฉลาด แบบ เดิม    แบบ ไอ คิว สูง อยาง เดียว    หรือ เรา ตองการ ให    
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สิง่ ที ่สมบูรณ กวา นัน้    อาตมา เห็น วาการ ศึกษา ควร จะ ให มาก กวา 
นั้น   ความ ฉลาด ไม ได จบ อยู ที่ ไอ คิว   นั่น เปน แค ความ ฉลาด             
ชนิด หนึ่ง   เปน สิ่ง ที่ จำเปน   แต ปญหา อยู ที่ วา แนว ความ รู ที่ เรา 
เคย ย้ำ และ เคย เนน หนัก นัน้   มัก จะ ไมม ีผล ตอ คณุ ธรรม ของ คน ได   
เรา จะ ถือวา พฤติกรรม เปน เรื่อง เล็ก ไม ได    เมื่อ เรา เห็น ความ 
ลม เหลว ของ เศรษฐกจิ    หรอื ปญหา ตางๆ ที ่เกดิ ขึน้   คอรปัชั ่นท ี ่เหน็ 
ได ชดั ใน เกอืบ ทกุ วงการ    ส่ิง ที ่สังเกต ได ไม ยาก คอื    ผู ที ่ม ีพฤติกรรม 
ที่ มี โทษ ตอ สังคม    มี ผู จบ ปริญญา ตรี    ปริญญา โท    ปริญญา เอก   
รวม ดวย จำนวน ไม นอย    ซึ่ง เปน บท พิสูจน วา    ความ รูสึก ผิด 
ชอบ ช่ัว ดี    ความ คิด สรางสรรค   ความ คิด ที่ เชิดชู ความ ถูก 
ตอง ที่มา กก วา สิ่ง ถูกใจ ไม จำเปน ที่ จะ เกิด ขึ้น โดย อัตโนมัติ 
พรอม กับ ปริญญา บัตร   

  พอ แม ท่ี มี ลูก ที่ จบ อุดมศึกษา ที่ ติด ยา เสพ ติด   หรือ วา มี 
พฤติกรรม เหลว ไหล มี มาก    ถา หากวา เรา กำลัง เปน ทุกข กำลัง 
รองไห กับ ลูก ที่ จบ การ ศึกษา ชั้น สูง ที่ กำลัง มี ปญหา   เรา เอา
 ใบ ปริญญา บัตร มา เช็ด น้ำตา เรา ได ไหม   อาตมา วา ไมมี ความ 
หมาย อะไร เลย   ฉะนั้น อาตมา เห็น วา โรงเรียน ทอ สี มี อุดมการณ 
ที่ ถูก ตอง ใน การ ท่ี จะ สราง เด็ก ท่ี มี วุฒิ ภาวะ   สราง เด็ก ที่ ฉลาด 
ใน วง กวาง   มี ความ ฉลาด รอบ ตัว   โดย ไม ได ถือวา คุณ ธรรม 
จรยิธรรม หรอื ศาสนา ธรรม เปน ของ ประดบั   หรือ เปน เรือ่ง เลก็ นอย   
แต ถือวา เปน แกน แท ของ ชีวิต   หลวง พอ ชา ซึ่ง เปน ครูบา อาจารย 
ของ อาตมา เคย ปรารภ วา    ถา ได เขา ถึง พุทธ ศาสตร แลว การ เรียน 



: ปญญา ทอแสง สี8

ศาสตร อื่น จะ เปน ไป ใน ทาง ท่ี ถูก ตอง และ นำ ไป สู ประโยชน 

  คุณ ธรรม เปน สิ่ง ที่ เรา ตอง ให ความ สำคัญ   การ สราง 
เดก็ และ สราง ชวีติ ให มี คุณ ธรรม น้ัน   เรา ตอง ชวย กนั   เรา ตอง 
มี อุดมการณ รวม    หมาย ถึงวา ผู ปกครอง ตอง สนับสนุน ใน ดาน
 น้ี ดวย  ถา หากวา ครู สอน อยาง หน่ึง   แต ผู ปกครอง ชักนำ เด็ก 
ไป ทาง หนึ่ง ก็ จะ มี ความ ขัด แยง   และ คงจะ ไม เกิด ประโยชน 
เทา ที่ ควร การ เรยีน รู ของ คน เรา มัน จะ เกิด ขึ้น ได ใน หลาย  ๆ   ทาง  
 เชน   เด็ก เห็น พอ แม มี เรื่อง ไม ถูกใจ กัน    ทะเลาะ กัน    เด็ก ก็ เรียน รู   
 น่ี คือ การ ศึกษา ของ เด็ก ดวย    ไมใช วา เด็ก เรียน เฉพาะ เวลา อยู 
โรงเรียน   สิ่ง ที่ เด็ก จะ ศึกษา ใน กรณี ท่ี พอ แม กำลัง ไม พอใจ กัน   
คือ วา ผูใหญ แก ปญหา ที่ เกิด ขึ้น ระหวาง กัน อยางไร   เขา มี 
พฤติกรรม อยางไร    ถา หากวา เห็น พอ แม ใช คำ พูด หยาบ คาย    
หรือ มี การ กระทำ ที่ รุนแรง ตอ กัน   นี่ คือ การ ศึกษา ของ เด็ก ที่ 
เกิด ขึ้น นอก โรงเรียน   ศึกษา วา เวลา ไม พอใจ ตอง ทำ อยาง นี้   
เพราะ ถือวา พอ แม เปน ครู   เด็ก ก็ จะ เรียน รู จาก พอ แม อยู ตลอด 
เวลา   เม่ือ พอ แม มี เรื่อง ผิด หวัง   เขา ทำใจ อยางไร   เวลา พอ แม เปน 
ทกุข   เขา ทำใจ อยางไร   เขา จะ เรียน รู ตลอด   ไมใช เรยีน รู เฉพาะ เวลา                     
ดู หนังสือ   หรือ เวลา อยู ที่ โรงเรียน   

  สมมุติ วา ลูก สังเกต วา ทุก ครั้ง ที่ คุณ พอ มี เร่ือง ไม สบายใจ   
ทาน กิน เหลา   นี่ คือ การ เรียน รู ของ เด็ก วาการ กิน เหลา คือ การ แก 
ปญหา ของ ผูใหญ   พอ อาจ จะ ส่ัง สอน วา เหลา เปน สิ่ง ที่ ไม ดี นะ ลูก   
เดก็ โต แลว อยา ไป กนิ นะ   แต คำ พูด นี ้ไมม ีนำ้ หนัก   สิง่ ที ่ม ีนำ้ หนกั
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 คือ พฤติกรรม ที่ เด็ก เห็น   เด็ก เรียน รู อยู ตลอด เวลา   บางที เรา 
ไม ได สังเกต   เด็ก ก็ ตาโต อยู ตลอด เวลา   เรียน รู อยู ตลอด เวลา   เรา 
ตอง เปน ครู อยู ใน บาน ดวย    และ ครู โรงเรียน ก็ เชน เดียวกัน    สิ่ง 
ที ่เรา สอน เดก็ ไม ได จบ อยู ที ่วชิา ความ รู   แต เรา สอน ทาง จติใจ   และ 
สอน โดย ทาที ดวย   เรา ตอง รักษา อารมณ ของ ตัว เอง ไว อยาง ดี       
มี สิ่ง ทาทาย อยู ตลอด เวลา 

  สิ่ง หนึ่ง ที่ ตองการ ให เด็ก ได รับ   และ เปน สิ่ง ที่ ทุก วัน นี้ ไม 
คอย มี ใคร กลาว ถึง เทา ที่ ควร   นั่น คือ ความ อดทน   พระพุทธ องค 
สอน วา    ความ อดทน เปน เคร่ือง เผา กิเลส อยาง ยิ่ง    พูด อีก 
นัย หนึ่ง   ความ อดทน เปน คุณ ธรรม ท่ี มี ประโยชน สูงสุด ใน การ 
เขา ถึง ความ สุข ที่แท จริง    สังคม ท่ี บูชา วัตถุ หรือ ถือวา ความ เจริญ 
วัด ได ดวย ยี่หอ รถยนต ท่ี ขับ เสื้อผา ที่ สวม ใส     หรือ ความ ใหญ 
โตมโหฬาร ของ บาน   ใน สังคม ที่ วิปริต เชน นี้   คน มัก มี ความ 
คิด ผิด วา เอกลักษณ อยาง หนึ่ง ของ ความ เจริญ คือ วิถี ชีวิต 
ที่ พน จาก ความ อดทน ตอ สิ่ง ที่ ไม นา ปรารถนา   สามารถ 
จัดแจง ชีวิต ให สะดวก สบาย   ไมมี อะไร ยาก ลำบาก    เรียก 
วา    สบาย    เจริญ    แต ชวีิต ที่ ไม ตอง อดทน    หรือ รังเกียจ ที่ 
จะ ตอง อดทน   รังเกียจ สิ่ง ที่ ไม ถูกใจ   เปน ชีวิต ที่ ขาดแคลน   
เปน ชีวิต ที่ ออนแอ และ ชีวิต ที่ อันตราย   

  ไม วา เรา จะ จัดแจง ชีวติ อยางไร กต็าม   เรา จะ ตอง ม ีโอกาส 
ผิด หวัง ได   และ ใน การ วิจัย ไม นาน มา นี้    ปรากฏ วา คุณ ธรรม ขอ 
หนึ่ง ที่ มี ความ สำคัญ อยาง ยิ่ง คือ ทาที ตอ ปญหา ที่ เกิด ขึ้น   ผู ที่ 
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ประสบ ความ สำเร็จ ใน ข้ัน สูง    ไมใช วา เขา จัดการ ทุก สิ่ง ทุก อยาง 
ไป ใน ทาง ท่ีราบ รื่น ไมมี อุปสรรค ไมมี ปญหา    แต เปน ผู ที่ มี จิตใจ 
เขม แข็ง และ เมื่อ เกิด อุปสรรค ก็ ถือวา เปน เรื่อง สนุก    เปน เร่ือง 
ทาทาย   มี ความ สุข ใน การ แก ปญหา   ไม ได เกิด ความ กลัดกลุม 
ซมึ เศรา นอย อก นอยใจ   วา ทำไม เรือ่ง น้ี ตอง เกดิ ขึน้ กบั ฉัน   มอง คน 
อืน่ กำลงั เจรญิ กาวหนา   อจิฉา   เอ . . . ทำไม มี ปญหา แต เรา คน เดยีว   
ทำไม เพื่อน ไม เห็นจะ เปน อยาง น้ี ซัก ที   นี่ คือ ความ คิด ผิด ที่ เกิด ขึ้น 
กับ ผู ที่ ไมมี ความ อดทน   จิตใจ ออนแอ 

  อาตมา ขอ เปรียบ เทียบ วา ความ ฉลาด แบบ ไอ คิว มัน 
เหมือน กับ เปน ทรัพยากร อยาง หนึ่ง   แต อารมณ ความ รูสึก และ 
คุณ ธรรม ตางๆ นั้น เปน สิ่ง ท่ี ชวย ให เรา ได ใช ทรัพยากร นั้น ให 
เกิด ประโยชน     สมมุติ วา เรา มี เหมือง แร อยู ใน ที่ กันดาร   แร นั้น                  
มี มาก   ตอน นี้ แร ขาย ได ใน ราคา ดี   แต เสน ทางออก จาก เหมือง 
แร ไป สู ตลาด ขาด เสีย หาย เพราะ ฝน ตก   ทรัพยากร แร นั้น ก็ ไม 
เกิด ประโยชน   จะ วา รวย ก็ รวย   แต ความ รวย นั้น ไมมี ความ หมาย   
เพราะ เรา ไม สามารถ ที ่จะ ใช ประโยชน ได   ไม สามารถ ที ่จะ เปลีย่น 
แร เปน เงิน ตรา ได   ความ ฉลาด ของ คน เรา ไมใช วา มัน อยู กับ เรา 
ตลอด เวลา   หยบิ ขึน้ มา ใช เม่ือ ไหร กไ็ด   ถา ใน โอกาส ที ่เรา เกดิ ความ 
โกรธ   ความ ฉลาด ก็ ดับ หาย ไป ทันที   คน เรา ฉลาด เฉพาะ เวลา ที่ 
ไมมี อารมณ ครอบงำ จิต   ใน ขณะ ท่ี มี อารมณ ครอบงำ จิต   ใน ขณะ 
ที่ มี ความ โลภ ความ อยาก ได มี ความ อิจฉา พยาบาท ความ เกลียด 
ชัง   ใน ขณะ นั้น เรา โง   ฉะน้ัน ถา เรียก คน นั้น วา ฉลาด มาก   เปนการ 
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พูด ตาม สำนวน ทั่วไป   แท ที่ จริง แลว   ความ ฉลาด เกิด ดับ เกิด ดับ    
ความ โง ก็ เกิด ดับ เกิด ดับ   

  เรา ตองการ จัด ระบบ การ ศึกษา ที่ ฝก ให เด็ก สามารถ 
ปกปอง ความ ฉลาด   ไม ให ความ โง ครอบงำ จิต   ตองการ
 ให เดก็อยู ใน ภาวะ ท่ี ใช เหตุผล ได อยู เสมอ    และ เปน ผู ท่ี ม ีสติ 
อยู ใน ปจจุบัน   สามารถ ปรับ ตัว ให เหมาะ สม กับ สิ่ง ที่ ตอง เผชิญ 
อยู เสมอ   ไมใช วา ส่ิง ใด ที ่ชอบ     ส่ิง ใด ท่ี สงบ     ส่ิง ใด ที ่สบาย ก็ ว่ิง แลน 
ตาม ทันที     ส่ิง ใด ท่ี ไม ชอบ     สิ่ง ใด ท่ี ไม ถูกใจ   ไม เอา   อยาง นี้ เรียก 
วา ยัง เปน เด็กเล็ก อยู    ถา วิ่ง ตาม ความ ชอบใจ    ความ ไม ชอบใจ ก็ 
อนัตราย มาก เพราะ ส่ิง ท่ี ชอบใจ    ส่ิง ท่ี กระตุน กเิลส เรา    แต ไร แกน 
สาร สาระ หรือ ส่ิง ที่ เปน อันตราย ใน ระยะ ยาว มี มาก   และ สิ่ง ที่ ไม 
ถูก เรา ใจ แต มี ประโยชน มี จำนวน มาก เชน เดียวกัน   ความ รูสึก ท่ี 
เกดิ ข้ึน เปน ปฏกิริยิา ตอ การ กระตุน จาก ภายนอก    เปน ส่ิง ที ่
เรา ตอง รูจกั และ รู เทา ทนั   เรา ตอง สามารถ ถอน ออก มา จาก 
ความ รูสึก นั้น   มาก ลั่น กรอง อีก ที วา ถูก หรือ ผิด   ตอง มี ความ 
อดทน ตอ ความ รูสึก ของ ตัว เอง   เพ่ือ เรา จะ สามารถ ทำ ส่ิง ที่ ถูก 
ตอง   เพราะ ฉะนั้น ปญญา ที่ เปน ความ รู ความ เขาใจ ใน หลัก การ 
ตางๆ   ก็ เปน สวน หน่ึง ของ ชีวิต ที่ สมบูรณ   แต ปญญา ที่ สูง กวา นั้น   
คือ ปญญา ที่ เกิด จาก จิตใจ ท่ี ปกติ   จิตใจ ท่ี สงบ 

  เรา จะ คิด ได   คิด ใน ทาง ท่ี สรางสรรค   เรา ตอง รูจัก พัก 
จาก ความ คิด บาง   รูจัก เปน อิสระ จาก ความ คิด บาง   เชน   ถา เรา 
สราง บาน   แลว ปด มิดชิด เรา ก็ หายใจ ไม ออก   รอน ดวย   อึดอัด 
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หายใจ ไม ออก   เรา ตอง เปด ชอง ให อากาศ ถายเท   ถา มอง ใน แง 
วัตถุ   ทำไม เปด ไว อยาง น้ัน    ไมมี อะไร มัน เสีย ที่ เปลา ๆ     ไมมี อะไร 
ที่ ตาม อง ไม เห็น   แต ถา หาก ไมมี ชอง วาง   สิ่ง ที่ มี อยู ก็ ไม สามารถ 
จะ เกิด ประโยชน เทา ที่ ควร   ความ คิด เปน สิ่ง ที่ เปน ประโยชน ตอ 
ชีวิต เรา มาก   แต ถา หาก เรา คิด แบบ เร่ือย เปอย   คิด อยาง ไมมี                               
ระเบยีบ   ความ คดิ นัน้ ไม สามารถ ท่ี จะ เกดิ ประโยชน ตอ ชวีติ เรา เทา 
ที่ ควร   ใน แง นี้ แหละ ที่ ระบบ การ ศึกษา ของ ตะวัน ตก จะ ไม กลาว 
ถึง เลย   ไม เขาใจ เลย   สมาธิ ภาวนา จึง เปน สวน สำคัญ   มี บทบาท 
สำคัญ ใน การ พัฒนา ความ คิด   เพราะ ถา เรา วิเคราะห ความ คิด 
ของ ตัว เอง    จะ เห็น วา เปน เร่ือง เหลว ไหล ถึง    ๘๐ - ๙๐   %    วก วน           
วก เวียน อยู ใน เรื่อง เกา   ไม สรางสรรค   ไม เกิด ประโยชน   ไม เปน  
การ แก ปญหา แต อยาง ใด   ทำให รูสึก เหนื่อย จำเจ ซ้ำซาก อีก 
ตาง หาก   ถา เรา มี จิตใจ ที่ สามารถ ปลอย วาง ความ คิด ที่ ไม เกิด 
ประโยชน   เรา จะ รูสึก ปลอด โปรง ผองใส ไม เครียด   มี ความ สุข 
และ เปนการ เปด ชอง ให ความ คิด ท่ี เหมาะ สม   ความ คดิ ที ่ตรง ตาม 
ความ เปน จริง   หรือ ความ คิด ใหม    ความ คิด ที่ ไม เคย ปรากฏ มา 
กอน จะ เกิด ขึ้น มา ได 

  ใน การ พัฒนา ชีวิต ของ เด็ก   เร่ือง นาม ธรรม สำคัญ 
อยาง ย่ิง   นอกจาก เรา ตองการ ให เด็ก คิด เปน   เรา ยัง ตองการ 
ให เด็ก สามารถ ทำ จิตใจ สงบ   เพ่ือ เปน พ้ืน ฐาน ของ ปญญา 
ดวย   ใน สมัย ปจจุบัน ทุก ส่ิง ทุก อยาง เปล่ียนแปลง อยาง รวดเร็ว   
อัตรา การ เปล่ียนแปลง เร็ว ข้ึน ๆ    ทุก ป      แค   ๓๐    ป ท่ี แลว    ๕๐   ป 
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ท่ี แลว เรา สามารถ เรียน หนังสือ ถึง ระดับ ปริญญา ตรี    ปริญญา โท    
ได วิชา ที่ สามารถ พึ่ง ได ตลอด ชีวิต   ปจจุบัน ไม เปน อยาง นั้น แลว   
เพราะ วิชา การ ตางๆ   และ ส่ิง แวดลอม ตางๆ   เปลี่ยนแปลง อยู 
ตลอด เวลา   ทกุ วนั น้ี เช่ียวชาญ ใน ดาน ไหน ก็ แลว แต   จะ ตอง ม ีการ 
ปรบัปรงุ แกไข อยู ตลอด เวลา  บางที วชิา ท่ี เรียน อยู เมือ่   ๒๐  ป ที ่แลว 
ตอง ทิ้ง หมด เลย ก็ มี   เพราะ ฉะน้ัน คุณ ธรรม ท่ี ตองการ ทกุ วัน นี ้  
คอื ตองการ เดก็ ที ่ฉลาด ใน เร่ือง ความ เปลีย่นแปลง   หรอื ทาง 
ภาษา พระ เรยีก วา  ฉลาด ใน เร่ือง อนจิ จงั   ถา หากวา ยดึ มัน่ ถอื 
มัน่ ใน ส่ิง ใด สิง่ หนึง่   หรอื วา แนว ความ คดิ อยาง หนึง่ จะ ทำให 
ไมทัน เขา แลว   แต คน ท่ี มี ความ ยืด หยุน ที่ ไม ยอ หยอน   ความ ยืด 
หยุน ที ่สามารถ มอง ของ เกา   ความ คิด เกา   มอง ดวย จติใจ เปนก ลาง   
ไม ยึด ติด วา เพราะ เกา แลว ตอง ดี   

  การ ท่ี เรา สามารถ มอง ส่ิง ตาง ๆ  ตาม เหตุ ปจจัย   จึง ทำให 
เกิด ความ รู วา สวน ไหน ท่ี เรา ตอง ยอมรับ ท่ี เรา แก ไม ได    สวน ไหน 
ท่ี เรา แก ได หรือ สวน ไหน ท่ี เรา พัฒนา ได    น่ี คือ ความ ฉลาด ท่ี เรา 
ตองการ    ถา เรา ไม ฉลาด ใน เร่ือง น้ี   บาง ส่ิง บาง อยาง ท่ี ควร จะ แก 
เรา ก็ ไม แก    โดย คิด วา อยางไร เสีย คงจะ ตอง เปน อยาง น้ี ตลอด ไป   
ตอง ยอมรับ    เลย ยอมรับ ใน ส่ิง ท่ี ไม ควร ยอมรับ   แต ส่ิง ท่ี ควร ยอมรับ   
ส่ิง ท่ี อยู เหลือ วิสัย ท่ี จะ แก    ก็ ทุมเท พยายาม ทุก วิถี ทาง ท่ี จะ แก อยู 
ใน จุด น้ัน   และ เม่ือ ไม ได ผล ก็ เกิด ความ ทอแท หมด กำลัง ใจ   บางที 
ก็ นอยใจ วา ทำ ดี ไม ได ดี   ไมใช วา ทำ ดี ไม ได ดี หรอก   แต ทำ ดี ไม ถูก 
จุด ของ มัน ตาง หาก   ผล จึง ไม ดี เทา ท่ี ควร   ครูบา อาจารย เคย บอก 
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เหมือน กับ คน ตก ปลา ใน หนอง ท่ี ไมมี ปลา   เขา จะ ขยัน หม่ัน เพียร เทา 
ไหร   ก็ ไมมี วัน ท่ี จะ ได กิน ปลา ซัก ที   เรา ตอง ฉลาด   อยาก ทาน น้ำ อยา 
พึง ไป หา ใน ทะเล ทราย    ให เรา กำหนด จุด    ให เรา รู ความ เปน ไป ได 
ใน เร่ือง น้ัน    ไม เปน ไป ตาม ความ หวัง    อยา เอา ความ หวัง มา พูด 

  เรื่อง หนึ่ง ที่ ตองการ ความ ฉลาด    คือ ใน การ ระงับ ความ 
คิด ปรุง แตง    เพราะ เม่ือ เรา คิด ปรุง แตง ดวย ความ อยาก หรือ ดวย 
ความ ไม อยาก    จะ ทำให จิตใจ ปน ปวน เปน ทุกข   แลว มอง ไม 
เห็น สิ่ง ตางๆ   ตาม ความ เปน จริง   สมมุติ วา เกิด กลัว   กลัว วา อะไร
 สกั อยาง จะ เกดิ ขึน้ ใน อนาคต   แลว ปลอย ให จติ คดิ ดวย ความ กลัว 
ใน เรื่อง ที่ อยู ใน วิสัย ท่ี จะ เกิด ขึ้น ได แต คง ไม เกิด    ดวย พลัง ของ 
ความ คิด ซ้ำซาก วก วน เรื่อย ๆ    ความ เปน ไป ได ของ ส่ิง นั้น ดู เหมือน 
จะ เพิ่ม ขึ้น ๆ    แท ที่ จริง ไม เพิ่ม หรอก   เพิ่ม ขึ้น เฉพาะ ใน ความ รูสึก 
เทานั้น   เพ่ิม ขึ้น เพราะ อะไร   ไมใช เพราะ ขอมูล มาก ขึ้น   แต เพิ่ม 
ขึ้น เพราะ ความ คิด ปรุง แตง น่ันเอง   เร่ือง ท่ี อาจ จะ เกิด ขึ้น มี โอกาส 
หนึ่ง ใน รอย   ก็ เลย กลาย เปน ส่ิง ท่ี คงจะ เกิด ขึ้น เจ็ด สิบ ใน รอย   
ผล สุดทาย แลว เปน เรื่อง ที่ จะ เกิด ขึ้น แน ๆ    จึง วิตก กังวล เปน ทุกข 
ดวย ความ ปรุง แตง 

  อาตมา ยก ตัวอยาง ให เห็น วา   พระพุทธ ศาสนา มี จุด 
เดน อยู ที่ วิธี การ ปฏิบัติ    วิธี การ พัฒนา ชีวิต ซึ่ง ใน ภาษา พระ เรา               
เรียก วา สิกขา หรือ ศึกษา   ชาว ตะวัน ตกใน สมัย นี้ มี จำนวน มาก ที่ 
หัน มา สนใจ พระพุทธ ศาสนา   เพราะ ประทับ ใจ วา มี คำ ส่ัง สอน ใน 
ขัน้ ปฏิบตัิ ที ่สามารถ เอา ไป ใช ใน ชีวติ จรงิ ได   เทยีบ กับ ศาสนา บาง 
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ศาสนา ที่ มี คำ สอน ใน ระดับ อุดมการณ วา คน ที่ ดี เปน อยางไร   แต 
ขาดคำ สอน ใน ภาค ปฏิบัติ   เมื่อ ใคร ดู ชีวิต ของ ตัว เอง มัก จะ รูสึก 
วา มี ชอง วาง ที่ กวาง ไกล ระหวาง สิ่ง ที่ ศาสนา สอน วา เรา ควร จะ 
เปน    และ ที่ เรา เปน อยู จริง    ทุก วัน นี้ คน สวน ใหญ จึง มอง ตัว เอง                
ใน แง ราย วา เปน ศาสน ิ กช นที ่ แย   ไม สามารถ เปน อยาง ที่ พระ 
ศาสดา ตองการ   บาง คน คน คัมภีร   หรือ เขาไป หา ผู สอน   เพื่อ จะ ได 
อบุาย ชวย แก ปญหา   ปรากฏ วา ไม ได รบัคำ ตอบ ที ่พอใจ   หลาย คน 
บอก วา รูสึก วา ทาง ท่ี เขา เดิน ตัน เสีย แลว   ตองหา ทาง ใหม 

  ผู หัน มา สนใจ ใน พุทธ ศาสนา หลาย คน ประทับ ใจ วา 
ศาสนา เรา ชัดเจน มาก   มี ขอ วัตร ปฏิบัติ ที่ มี เหตุผล และ ไม เหลือ 
วิสัย   มี การ วิเคราะห ปญหา   ชี้ ให เห็น เหตุ ปจจัย   แลว ก็ บอก วิธี 
ปฏิบัติ    ถา ใน ระหวาง การ แก ปญหา อยาง นี้ หรือ การ พัฒนา 
อยาง นี้   เกิด ปรากฏการณ อยาง น้ี   ก็ ใช วิธี อยาง นี้ แก   ถา ตองการ 
ให พัฒนา ใน ดาน นี้ ให ทำ อยาง นี้   ตองการ คุณ ธรรม อยาง นี้ ตอง 
สราง เหตุ ปจจัย อยาง นี้ๆ   มัน ละเอียด ออน มาก   มี ทุก สิ่ง ทุก อยาง 
ที่ เรา ตองการ   พุทธ ศาสนา เปน ศาสนา ท่ี มี คำ สอน ที่ ทุก คน 
สามารถ นำ ไป ประยุกต ใช ใน ชีวิต ประจำ วัน ได   เพื่อ บรรลุ 
ถึง ชีวิต ที่ เยือก เย็น   และ ชีวิต ที่ นำ โดย สติ ปญญา   ไม เปน 
ไป ตาม อารมณ หรือ เพ่ือ อารมณ ชั่ว แวบ   ธรรมะ ทำให ชีวิต 
มนษุย ม ีแกน สาร และ ทำให  เรา สามารถ สราง ความ สุข และ 
ประโยชน ทั้ง แก ตัว เอง   แก คน อื่น และ สังคม และ แก สรรพ 
สัตวทั้ง หลาย ได 
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  ฉะนั้น อาตมา เห็น วา วัน น้ี  ที่ เรา ทั้ง หลาย ได มา รวม กัน ใน 
พธิ ีเปด โรงเรยีน ทอ สี   ระดับ ประถม ศกึษา   เปน โอกาส อัน เปน มงคล 
และ เปน นิมิตร หมาย ที่ ดี สำหรับ สังคม เรา   เพราะ หวัง วา ตอ ไป นี้ 
โรงเรยีน ทอ ส ีจะ ม ีสวน ใน การ ฟนฟ ูพระพุทธ ศาสนา ภาค ปฏิบตั ิใน 
ระบบ การ ศกึษา ของ ไทย   โรงเรยีน ที ่ม ีอดุมการณ อยาง นี ้หา ได ยาก   
อาตมา คดิ วา เรา ทกุ คน ที ่ม ีสวน เกีย่วของ ไม วา ใน ฐานะ เปน คณุคร ู  
หรอื ใน ฐานะ เปน ผู ปกครอง    ก็ กำลงั จะ เขา มา ใน โครงการ ที ่นา ชืน่ 
ใจ และ นา ภมูใิจ ยิง่   เรา ท้ัง หลาย ม ีโอกาส สราง เดก็     สราง ลกู หลาน 
ของ เรา ให เปน ผู ที่ ฉลาด ดวย   มี ความ สุข ดวย   มี คุณ ธรรม ที่ สังคม 
ไทย เชดิช ูตัง้ แต โบราณ   เชน   ความ กตัญ ูกตเวท ี  ความ ออนนอม 
ถอม ตน   ความ ออน โยน   พรอม ดวย ความ รู   ทาง วิชา การ สมัย ใหม 
ประสาน กัน เปน อัน หนึ่ง อัน เดียว กลมกลืน กัน อยาง งดงาม   โดย 
มี หลัก พระพุทธ ศาสนา เปน พื้น ฐาน   ซึ่ง จะ เปน ประโยชน แก เด็ก 
ตลอด ชีวิต ของ เขา   อาตมา จึง ขอ อนุโมทนา คณะ ผู บริหาร คณะ 
คุณครู และ ผู ปกครอง ทุก คน ท่ี ได มาส นับ สนุ นก ิจกร รม ของ โรงเรยีน 
ทอ สี   อาตมา ตั้งใจ วา จะ พยายาม เปน ท่ี พึ่ง และ เปน กัลยาณมิตร 
ของ โรงเรียน ทอ สีตล อด ไป 
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 วัน นี้ ถือวา เปน วัน สิริ มงคล   วัน ที่ เรา ได ประกอบ พิธี เปด     
“ อาคาร เพาะ ปญญา ”     ชื่อ ของ อาคาร ก็ บง ชี้ โดยตรง ถึง จุด มุง 
หมาย หรือ จุด ประสงค ของ การ ศึกษา วิถี พุทธ     คำ วา พุทธ ะ     แปล 
วา       ผู รู     ผู ตื่น     ผู เบิก บาน     หรือ     ความ รู     ความ ตื่น     ความ เบิก 
บาน   สิง่ แรก ท่ี พวก เรา ทัง้ หลาย ตอง สำนกึ     และ พยายาม จะ เขาใจ 
อยู เสมอ ก็ คือ   พุทธ ศาสนา คือ ศาสนา แหง ปญญา   มี ปญญา เปน 
คุณ ธรรม สูงสุด ใน ชีวิต ของ มนุษย   พระพุทธ ศาสนา มี เอกลักษณ 
และ มี ความ แตก ตาง จาก ศาสนา อื่น ๆ    ตรง จุด นี้     ตรง จุด ที่ เรา 
เอา มนุษย เปน ศูนยกลาง ของ ศาสนา     เปน จุด ที่ ตั้ง ของ ศาสนา   
โดย ถือวา มนุษย เรา จะ เจริญ หรือ จะ เส่ือม อยู ที่ มนุษย เรา เอง   

 เรา ไม เชื่อ วา มี พระ ผู เปน เจา ที่ไหน ที่ จะ ดล บันดาล ให เรา 
เปน อยาง นั้น อยาง น้ี     เรา ไม เช่ือ เรื่อง การ ออนวอน ให ได ผลอ ยาง 
นั้น อยาง นี้     เพราะ มนุษย เรา มี ความ เชื่อ มั่น มี ศรัทธา ใน ความ 

*   ธรรม เทศนา โดย   พระ อา จาร ยชย สาโร    เน่ือง ใน งาน เปด อาคาร ประถม   (   เพาะ ปญญา   )    
   โรงเรียน ทอ สี    วัน ที่       ๒๙     มิถุนายน     ๒๕๔๖    
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สามารถ   และ   ใน สติ ปญญา ของ มนษุย เรา เอง ท่ี จะ ดำเนนิ ชวีติ ใน 
ทาง ที่ ดี งาม 

  พระพุทธ ศาสนา ถือวา ผู ที่ ได พัฒนา ตัว เอง ถึง จุด สุด ยอด 
แลว ถือวา สูงสุด ใน จักรวาล   แม เทวดา   แม พระ พรหม   แม พระเจา 
ทั้ง หลาย  ตอง มาก ราบ มา ไหว   นี่ คือ ความ ประเสริฐ ที่ ฝง ลึก 
อยู ใน จิตใจ ของ มนุษย   ความ เชื่อ อยาง นี้   ความ มั่นใจ อยาง นี้   
เปน จุด เริ่ม ตน ของ ชีวิต ของ ชาว พุทธ     ซึ่ง ตรง กับ ชีวิต แหง การ 
เรียน รู   

  ถา มอง ศาสนา ท้ัง หลาย ใน โลก    เรา พอ จะ แบง ออก เปน  
 ๒   กลุม ใหญ ๆ    แต ถา มอง เปน ระบบ จะ ขอ ใช คำ ภาษา อังกฤษ   
ศาสนา สวน มาก โดย เฉพาะ ศาสนา ที ่บงัเกดิ ขึน้ ใน ตะวันออกกลาง 
เปน   Belief   system     สวน ศาสนา ท่ี เกิด ขึ้น ที่ อินเดีย       เปน คนละ 
กลุม คนละ ประเภท   เปน ศาสนา คนละ อยาง    ซึ่ง ทำให นัก วิชา การ 
ตะวนั ตก ยัง ไม คอย จะ ยอมรับ วา   พทุธ ศาสนา เปน ศาสนา     เพราะ 
วา  ชาว ตะวัน ตก เปน ผู ให คำ จำกัด ความ ของ ศาสนา   และ ถือวา 
ตอง มี ความ เชื่อ ใน ส่ิง สูงสุด จึง จะ เปน ศาสนา ได   

  แต ของ พุทธ   เรา ยืนยัน วา เรา เปน ศาสนา แต ไมใช ศาสนา 
ตาม ความ เขาใจ ของ นัก วิชา การ ตะวัน ตก   เรา ถือวา มี ศาสนา
 อีก ประเภท หน่ึง ซึ่ง ไมใช   Belief   system   แต เปน   Education   
system   ฉะนั้น ขอ ให เขาใจ ใน จุด นี้   จุด นี้ สำคัญ มาก   ไม อยาง 
นั้น จะ กลาย เปน วา   ทุก ศาสนา เหมือน กัน หมด สอน ให เปน คน ดี                 
ซึ่ง เปน ความ คิด สำเร็จรูป ที่ เกิด จาก ความ ไม สนใจ ศึกษา 



ชยสาโร ภิกขุ : 21

  การ ที่ เรา จะ ได สำนึก ใน ความ แตก ตาง ของ ศาสนา   ไมใช 
เพื่อ ยก ตน ขม ทาน   เพ่ือ ท่ี จะ วา เรา ดี กวา   แต เพื่อ ให เรา เขาใจ 
ศาสนา ของ ตน ให ถูก ตอง และ เพื่อ จะ ได ประโยชน จาก ศาสนา 
ของ ตวั เอง ให มาก ทีส่ดุ   พุทธ ศาสนา คือ   Education   system     หรอื 
ระบบ การ ศึกษา      ดู จาก คำ วา     ไตร สิกขา          ซึง่ เปน คำ สรุป คำ ส่ัง สอน 
ของ พระพทุธเจา     ซึง่ ไมใช เรือ่ง ความ เช่ือ    แต วา เปน เรือ่ง การ เรยีน    
 การ ปฏบิตั ิ   โดย เนน ใน ทาง ปฏบิตั ิมาก ท่ีสดุ     เปน ระบบ การ พฒันา 
มนุษย   

  พทุธ ศาสนา เปน ศาสนา ที ่เหมาะ สมอ ยาง ยิง่ ที ่จะ เปน หลกั 
ของ การ ศึกษา ของ ลูก หลาน เรา   ยิ่ง ใน เม่ือ เรา อยู ใน ประเทศ ไทย       
ซึง่ ถอืวา เปน เมอืง พทุธ มา นาน หลาย รอย ป   หรือ เปน พนั กวา ป แลว     
แลว แต จะ นับ     ซ่ึง เบื้อง หลัง วัฒนธรรม   หลาย ส่ิง หลาย อยาง ชวย 
ให เรา มี พื้น ฐาน     มี สัมมา ทิฏฐิ ใน ระดับ พื้นๆ     พอที่ จะ ใช ใน การ 
พัฒนา ตัว เอง ตอ ไป    หรือ ที่ จะ ให ลูก หลาน เรา ได พัฒนา หรือ ได 
ศึกษา ตอ ไป   

  อาตมา จึง มี ความ เช่ือ อยู เสมอ วา   ปญหา ใน สังคม เมือง 
ไทย หลาย อยาง  ซ่ึง อาจ จะ เคย มี ผู ตำหนิ วา  เปน ผล จาก การ 
เปน เมือง พุทธ   แท ที่ จริง แลว ปญหา เกิด จาก การ ที่ ยัง เขา 
ไม ถึง พุทธ    ไมใช วา เพราะ เปน พุทธ มาก เกิน ไป   แต เปน 
เพราะ เปน พุทธ นอย เกิน ไป    เมื่อ เรา พูด ถึง ศาสนา พุทธ     เรา 
จะ เห็น ชัด วา มี   ๒   ระดับ     มี ระดับ สัจ ธรรม ความ จริง   และ มี ระดับ 
วัฒนธรรม   
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  สัจ ธรรม ความ จริง เรา ถือวา ไม เปล่ียนแปลง    เปน ความ 
จรงิ ของ ธรรมชาต ิทุก ยคุ ทุก สมยั     แต การ ท่ี เรา จะ เอา หลกั สัจ ธรรม 
มา ประยุกต ใช ใน ชีวิต ของ บุคคล หรือ ใน ชีวิต ของ สังคม    อัน นั้น ก็ 
จะ มี ความ แตก ตาง     อยาง เชน   ใน โลก พุทธ ฝาย เถรวาท   ระหวาง 
การ เปน พุทธ ไทย    พุทธ ลาว   พุทธ ศรี ลังกา   พุทธ พมา     มัน ก็ ยัง
 มี ความ แตก ตาง กัน อยู บาง   แตละ ประเทศ ไมใช วา จะ เปน
 พุทธ ลวน   เพราะ วา คน ไทย อยู ใน โลก ไมรู กี่ พัน กี่ หมื่น ป แลว   แต 
เพิ่ง จะ เปน พุทธ ไม กี่ รอย ป 

  ถา เปน พุทธ เถรวาท ที่ สืบ มา จาก ศรี ลังกา ตั้ง แต สมัย 
สโุขทยั ก ็ยัง ไม ถึง พนัป   ฉะน้ัน เปน เรือ่ง ธรรมดา ใน เมือ่ พทุธ ศาสนา 
ไมใช ศาสนา เดด็ ขาด ที ่มอง ศาสนา อ่ืน วา เปน ศตัร ูที ่จะ ตอง ขจดั   ที ่
จะ ตอง ทำลาย     หรอื ตอง พยายาม ให ผู นับถอื ศาสนา อ่ืน หนั มา เปน 
พุทธ หมด   ก็ ใช วิธี เผยแผ ที่ เรียก วา   สันติ วิธี   

  ศาสนา พุทธ มา เจอ กับ ศาสนา ผี ศาสนา พราหมณ ก็ ไม ได 
มอง เปน ศตัร ู    พยายาม เปน กลัยาณมติร       พยายาม ที ่จะ เขา กนั ได           
สวน ที่ ไม ขัด แยง โดยตรง ก็ ปลอย ไป     มี ความ เคารพ ใน ผู ที่ มี ความ 
คิด เห็น ไม ตรง กับ ตัว เอง   อัน นี้ ก็ เปน เอกลักษณ ของ พุทธ อยาง 
หนึ่ง    ฉะนั้น ถา เมือง ไทย เปน เมือง พุทธ   ก็ จะ ตอง มี ลักษณะ เปน 
พุทธ ผสม      มี ศาสนา พราหมณ ผสม อยู   และ ความ เช่ือ เร่ือง ผี ผสม 
อยู บาง   

  ตอน หลัง ก็ มี แนว ความ คิด จาก ตะวัน ตก เขา มา ผสม   แต 
ผสม อยาง เปด เผย บาง   อยาง ซอน เรน บาง  เพราะ วา หลาย คน 
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ยัง อาจ จะ เขาใจ วา เรา สามารถ จะ เอา วิถี ชีวิต บาง อยาง   หรือ 
เทคโนโลยี   หรือ อะไร จาก ตะวัน ตก มา   โดย ไมมี ผล กระทบ ตอ 
ความ เชือ่ ถอื หรอื ศาสนา ของ ตวั เอง       ซ่ึง อาตมา ถอืวา   ถา ไม เขาใจ
 หลัก การ ของ ศาสนา ของ ตัว เอง อยาง ชัดเจน   ไม เขาใจ แนว 
ความ คิด   ปรัชญา ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ตางๆ   ที่ อยู เบ้ือง หลัง สิ่ง ที่ 
เรา ได ยืม มา หรือ เอา มา ใช     ของ เรา ก็ อาจ จะ เสื่อม โดย เรา ไมรู สึก 
ตัว    ซึ่ง อยาง นี้ เรา ก็ เห็น ไม ยาก ใน สังคม ปจจุบัน   

  ใน การ ดำเนิน การ ศึกษา วิถี พุทธ    เรา ถือวา เรา ตอง 
พยายาม เอา ทั้ง สอง อยาง   คือ   หนึ่ง   เรา ตองการ เขา ถึง หลัก แท 
ของพระ ศาสนา   และ   สอง    คือ    ตองการ พุทธ ศาสนา ใน ระดับ 
วัฒนธรรม ที่ ดี งาม     ท่ี สอดคลอง กับ หลัก แท    ถา เรา เจอ ส่ิง ใด เปน 
สิ่ง ที่ ยอม รับ ทั่ว ๆ    ไป    แต ดู แลว วา เปน ความ เสื่อม จาก หลัก เดิม   
หรือ เขา กับ หลัก เดิม ไม ได      ไมใช วา จะ ตอง รักษา เพียง เพราะ วา 
เปน ของ เกา แก   

  เรา ไมใช อนุรักษ นิยม ใน ทำนอง วา อะไร เปน ของ เกา ก็ ดี 
หมด   แต ก็ ไมใช วา ปฏิเสธ ของ เกา หมด     ตอง ทัน สมัย มัน จึง ดี     ทุก 
วนั นี ้คน งมงาย ใน คำ วา     ทนั สมยั     กลาย เปน วา     ทัน สมยั     แปล วา     ดี       
 คือ เรา เอา ความ ยึด มั่น ถือ มั่น เขา มา หลาย อยาง   มา สิงสู อยู ใน 
สมอง โดย ไมรู ตัว    อยาง เชน     ยิ่ง เร็ว ยิ่ง ดี     เรา อาจ จะ ไม คอย คิด   แต 
วา หลาย สิ่ง หลาย อยาง ท่ี พัฒนา   เพื่อ อะไร   เพื่อ ให เร็ว ขึ้น     โดย ไม 
ได พิจารณา วา    เร็ว ขึ้น ดี จริง หรือ 

  เรา ตอง มี หลัก ตายตัว    ตอง มี หลัก การ บาง อยาง เพื่อ 
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กลั่น กรอง เลือก เฟน วา จะ เอา อะไร อยางไร   ถา เรา ไมมี หลัก การ 
ที่ ชัดเจน   เรา จะ สับสน   แลว จะ คอย ๆ  เพี้ยน ไป จาก สิ่ง ที่ ดี งาม 
อยู เรื่อย   ใน การ พัฒนาการ ศึกษา วิถี พุทธ   เรา ตองการ การ 
ศึกษา เหมือน ใน โรง เรียน ทั่ว ๆ    ไป    วิชา การ   วิชาชีพ ตางๆ 
เรา ก็ เอาใจ ใส แนนอน    แต วา ตองการ ให อยู ใน กรอบ ของ 
การ พฒันา   ท่ี ตรง ตาม หลกั พทุธ ศาสนา   ซึง่ ใน เรือ่ง นี ้เรา เอา 
หมวด ธรรม   เร่ือง การ ภาวนา   เปน หลัก   

  การ ภาวนา ไม ได หมาย ถงึ   การ นัง่ หลบัตา อยาง ที ่คน เขาใจ 
กนั เปน สวน ใหญ      แต หมาย ถึง    การ พัฒนา   หรือ  ทำให สิง่ ที ่ม ีคณุคา 
เกดิ ขึน้ ใน ชวีติ     ทาง พทุธ ศาสนา ของ เรา ถอืวา การ พฒันา นัน้ ม ีสอง 
ดาน    ดาน นอก    และ   ดาน ใน       

  การ พัฒนา ดาน นอก ที่ ตองการ    คือ    การ พัฒนา ความ 
สมัพนัธ กบั สิง่ แวดลอม       หนึง่     ทาง ดาน วตัถ ุ        สอง     ใน ดาน สงัคม           
ให เปน ไป ใน ทาง ที่ ดี งาม    เกิด ประโยชน     เกิด ความ สุข     ทั้ง แก ตัว 
เอง     แก คน รอบ ขาง     และ แก สังคม ท่ัวไป   

  สวน      ดาน ใน     ตองการ ให ปฏิบัติ ตอ ความ จริง ของ จิตใจ 
ของ เรา ใน ทาง ที่ ถูก ตอง ดี งาม       ซึ่ง เรา แบง เปน สอง ดาน    ดาน หนึ่ง     
คือ     Emotion    ดาน ความ รูสึก   อารมณ     อีก ดาน หนึ่ง     ซึ่ง เรา ยก 
เปน อีก ดาน หนึง่ โดย เฉพาะ     เพราะ เปน ส่ิง ท่ี สำคญั ทีส่ดุ     คือ     ดาน 
ปญญา ทัง้หมด       เปน เร่ือง ภายใน      แต วา เรา แยก ปญญา ออก เปน 
พิเศษ เพราะ ถือวา เปน หัวใจ    หรือ   เปน แกน แท ของ การ ภาวนา       
หรือ    การ พัฒนา ของ มนุษย ทุก ดาน   
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  ใน ระบบ การ ศึกษา ทั่วไป    การ พัฒนา ดาน ใน จะ ไม คอย 
เปน ระบบ   ถึง แม ทุก โรงเรียน หรือ ผู บริหาร   ผู ปกครอง ทุก คน จะ 
ยอมรับ วา       ถา เด็ก มี ความ อดทน   เปน คน ดี     มี ความ กตัญู     เด็ก 
เปน อยาง นั้น อยาง นี้ ก็ ดี  แต วิธี ท่ี จะ ปลูก ฝง ให สิ่ง ที่ ดี งาม เหลา 
นั้น เกิด มี ข้ึน ใน จิตใจ ของ เด็ก  ไม คอย จะ ชัดเจน  มัน กระ ทอน
 กระ แทน   ข้ึน อยู กับ คุณภาพ ของ ครู บาง    ขึ้น อยู กับ สิ่ง แวดลอม 
บาง       มัน ไม เปน ระบบ   

  พุทธ ศาสนา มี การ พัฒนา ที่ เปน ระบบ ที่ ชัดเจน ที่สุด   
และ เรา ถือวา ผู ตั้ง ระบบ นี้ คือ องค สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา                  
ผู ที่ มี ปญญา ยอด เยี่ยม ที่สุด ใน ประวัติศาสตร ของ มนุษย    และ 
พระพุทธ องค ไม ได สอน พระ สาวก ป สอง ป สาม ป    พระพุทธ องค 
สอน ถึง   ๔๕   ป 

  พระพุทธ องค ได ทรง ยืนยัน วา    กอน ที่ ทาน จะ ปริ นิ พาน 
ทาน จะ สอน ให หมด ทุก สิ่ง ทุก อยาง ที่ จำเปน ตอ การ พัฒนา                        
ตอ การ เจริญ ใน ส่ิง ที ่ด ีงาม ของ พระ สาวก    เพราะ ฉะนัน้ เรา มัน่ใจ ได 
วา ระบบ ของ เรา สมบูรณ       บาง คน อาจ จะ มี ความ รูสึก วา สมบูรณ 
เกิน ไป ก็ได  เรา รวย คำ สอน    เพราะ วา มาก เหลือ เกิน    จน กระท่ัง 
มี ปญหา วา จะ จับ ประเด็น ไหน มา ใช   หรือ วา มา เนน   แต พอ เรา มี 
กรอบ ของ การ พฒันา    ๔    ดาน   มัน จะ เริม่ ชัดเจน ขึน้   เพราะ วา เปนก 
รอบ ใหญ   กรอบ นี้ เรา เรียก วา     ภาวนา   ๔     ไดแก     กาย ภาวนา       สีล 
ภาวนา     จิตต ภาวนา    และ    ปญญา ภาวนา 

  การ พัฒนา ความ สัมพันธ ตอ โลก ทาง วัตถุ เร่ิม ตน จาก 
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รางกาย ของ ตัว เอง     เพราะ ถือวา เปน วัตถ ุที ่ใกล ชดิ ทีส่ดุ ของ ตัว เรา       
กับ     จิตใจ ของ เรา    คือ   ตองการ ให เด็ก ฉลาด   ตองการ ให ปฏิบัติ 
ให ถูก ตอง ตอ สุขภาพ รางกาย     อัน น้ี ก็ เกี่ยว กับ การ ออก กำลัง กาย       
การ รูจัก ประมาณ ใน การ ทาน อาหาร   ิทาน อาหาร ที่ มี คุณคา ตอ 
รางกาย     ไม ได หลงใหล แต ใน รส อรอย ของ อาหาร

    ความ ฉลาด พื้น ฐาน ของ ชีวิต      จำเปน ไหม ที่ จะ ตอง เนน 
ใน เรือ่ง นี ้     จำเปน มาก ใช ไหม   เพราะ วา เปน สิง่ ที ่นา คดิ อยู มากวา       
ทั้ง  ๆ    ที่ โลก เรา พัฒนา  ใน ประเทศ ที่ กำลัง พัฒนา ตาม หลัก ของ 
ตะวนั ตก มาก ท่ีสดุ  อยาง เชน   อเม ริกา   จะ มี ปญหา เพราะ นสิยั การ 
กิน มาก เหลือ เกิน     ตอน นี้ คน อเมริกัน เปน โรค อวน ตั้ง กวารอย ละ   
๕๐   และ มี โรค อะไร ตอ อะไร เกิด ขึ้น  เปน ปญหา ตอ ชีวิต คน    ตอ 
ความ สขุ ของ ประชาชน    และ ตอ เศรษฐกจิ ประเทศ ชาต ิอยาง มาก 

  ทุก วัน นี้ วัย รุน กำลัง จะ เปน เบา หวาน กัน มาก      เบา หวาน   
แต กอน     ๔๐    ๕๐    ๖๐     ป   คน ถึง จะ เปน กัน     เดี๋ยว นี้ วัย รุน เปน 
แลว   เพราะ นิสัย การ กิน   ฉะนั้น ใน เม่ือ เดิมที   เรา มี ธรรมชาติ        
ที ่จะ หลงใหล อยู แลว     อยาง ที ่หลวง พอ ชา ทาน บอก วา   จติใจ ของ 
คน ที่ ยัง ไม ได อบรม เหมือน กับ น้ำ ที่ จะ ไหล ไป สู ที่ ต่ำ      เมื่อ เรา
 มี นิสัย เดิม อยาง นั้น อยู แลว    ย่ิง มี ผู โฆษณา มี นัก ธุรกิจ หรือ วา
 บรษิทั ตางๆ   มาบ อก ให คน เขาใจ วา      อาหาร ไมม ีคณุคา เปน อาหาร 
ที่ นา กิน ที่สุด   ก็ มี ปญหา มาก   

  ถา เด็ก ไมมี สติ ปญญา เขาใจ ใน เร่ือง นี้         ชีวิต ของ ตัว เอง 
ก็ เสีย เสีย แลว    เพราะ สุขภาพ ไม ดี     ดาน อื่น ๆ    ของ ชีวิต จะ พัฒนา 
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ได ยาก   นี่ คือ ตองการ ให ศึกษา ให รูจัก พัฒนา ความ สัมพันธ 
ตอ สิ่ง แวดลอม ทาง วัตถุ   ทุก อยาง ที่ เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ เรา ถือวา เปน
 ของ เรา  รวม ถึง เสื้อผา   ท่ี อยู อาศัย   ยา รักษา โรค    ที่ทาง ภาษา 
พระ เรียก วา   ปจจัย   ๔    ตองการ ให เด็ก ฉลาด ใน การ ปฏิบัติ ตอ ส่ิง 
เหลา นี้      ให รูจัก ความ พอดี       รูจัก มี ความ สุข ใน โลก วัตถุ      โดยที่ 
ไมอาศัย ความ ทุกข ของ คน อื่น   ท่ี ไม อาศัย การ เบียดเบียน   ไม 
วา เบียดเบียน ตน   ไม วา เบียดเบียน คน อื่น   เบียดเบียน ใคร       
ตองการ ให เด็ก ฉลาด ใน เรื่อง สื่อ    ให รู เทา ทัน การ โฆษณา    รู เทา 
ทัน เทคโนโลยี ตางๆ 

  ทุก วัน นี้ เรา อยู ใน โลก แหง เทคโนโลยี      สิ่ง ที่ ยั่ว ยุ จิตใจ 
ของ คน เพิ่ม มาก ขึ้น    เปน เรื่อง สำคัญ มาก ที่ เรา จะ สอน เด็ก ให รู 
เทา ทัน   ให รูจัก เห็น คุณคา    เห็น คุณ เห็น โทษ    รูจัก วิธี ปฏิบัติ ตอ ส่ิง 
เหลา นี้ โดย ไมมี โทษ   ให เกิด แต ประโยชน    ธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม 
ก็ เปน อีก สวน หนึ่ง ท่ี สำคัญ มาก    เรา รู วา ใน   ๒๐๐ - ๓๐๐   ป    ตั้ง แต 
ปฏวิตั ิอตุสาหกรรม ท่ี เกดิ ท่ี องักฤษ  และ ที ่ตะวัน ตก   การ ทำลาย สิง่ 
แวดลอม เปน ไป อยาง รวดเร็ว      จน กระท่ัง ทุก วัน นี้ ก็ ยัง ไม แนใจ วา 
อีก   ๑๐๐   ป   โลก ของ เรา จะ ยัง อยู หรือ เปลา   

  สิ่ง แวดลอม เส่ือม เสีย เพราะ คน ขาด ความ สัมพันธ ที่ ดี 
งาม กบั สิง่ แวดลอม   ขาด ความ รูสกึ วา เปน สวน หนึง่ ของ ธรรมชาต ิ        
ขาด ความ รัก ความ หวงใย ตอ ธรรมชาติ        แต เอา คา นิยม อยาง อ่ืน   
เรือ่ง การ ใชสอย อยาง สะดวก สบาย   โดย ไม สนใจ ผล กระทบ ตอ สิง่ 
แวดลอม      ผล กระทบ ตอ ความ เปน อยู ใน ประเทศ อ่ืน       หรือ  ความ 
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เปน อยู ของ คน ที่ ยัง ไม เกิด ใน ประเทศ ของ ตัว เอง   

 หลกั ธรรมะ ท่ี เรา จะ ใช ใน การ พฒันา ใน เรือ่ง นี ้    ก็ คอื     ความ 
รูสึก รับ ผิด ชอบ    และ  การ เขาใจ เรื่อง ความ สัมพันธ     เรื่อง การ 
อาศัย กัน ของ สิ่ง มี ชีวิต   และ   ระหวาง ส่ิง มี ชีวิต กับ วัตถุ       เมื่อ เรา ได 
กรอบ อยาง นี ้        เรา จะ สอน เร่ือง ภมูศิาสตร       เร่ือง นเิวศวทิยา      เร่ือง 
ศาสตร ตางๆ     ท่ี เกี่ยว กับ โลก วัตถุ ได หมด        เพราะ อยู ใน กรอบ การ 
พัฒนา ที่ ชัดเจน 

  สังคม ตองการ ให คน อยู ใน สังคม อยาง ไม เบียดเบียน          
ศีล นั้น ก็ ไม ได หมาย ถึง ศีล หา อยาง เดียว   ซึ่ง จะ แคบ เกิน ไป    
หมาย ถึง   การ แสดงออก   การ กระทำ ทุก อยาง  ตองการ ให เปน ไป 
ใน ทาง ที่ สรางสรรค   ทาง ที่ ไม เบียดเบียน ตน   ไม เบียดเบียน ผู อื่น           
ไมใช วา เรา ตองการ ระบบ การ ศึกษา ให เปน เพียง การเต รี ยม เด็ก
 เพื่อ จะ ไป อยู ใน สังคม ไม วา สังคม กำลัง มุง ไป ใน ทิศ ไหน   โดย 
ยอมรับ หรือ ยอม แพ วา     เด็ก ตอง ปรับ ตัว ให เขา กับ สังคม   

  เรา ตองการ เด็ก ที่ มี ความ สามารถ ที่ จะ ชวย ปรับ สังคม       
ให เปน ไป ใน ทาง ท่ี ด ีขึน้       ไมใช วา เรา จะ ตอง เปน เหยือ่ คา น ิยม ผดิ ๆ         
 เรา สราง คน มี คณุภาพ ให ม ีคณุภาพ   มี กำลัง มาก ข้ึน       เรา ก ็สามารถ 
เขาไป ใน กระแส การ เปล่ียนแปลง ของ สังคม ให เปน ไป ใน ทาง ที่ 
ตรง กับ หลัก ความ ดี งาม มาก ขึ้น   กลาย เปน อุดมการณ ที่ สำคัญ 
ของ เรา   

  การ พัฒนา ใน ดาน ศีล  เรา จะ ให ความ สำคัญ กับ การ 
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สือ่สาร    การ แสดงออก ใน ทาง ที ่ด ี    การ รูจกั พดู     รูจกั ส่ือ ความ หมาย 
ที่ อยู ใน ใจ ให คน อื่น ฟงได       และ ให ฉลาด ใน การ ฟง     ใน การ เขาใจ 
คน อื่น    อัน นี้ ก็ เปน เรื่อง ที่ สำคัญ มาก เหมือน กัน      ทุก วัน นี้ เรื่อง การ 
แสดงออก เปน เร่ือง ที ่พดู กนั มากวา   คน ไทย นี ่ไม กลา แสดงออก       สู 
ฝรั่ง ไม ได       ผูใหญ ก็ เลย ปลอย ปละ ละเลย   เด็ก อยาก แสดง อะไร ก็ 
แสดง ได หมด    เลอะ เท อะ ไป หมด   

  ทาง พุทธ ศาสนา สอน อยางไร   พุทธ ศาสนา เรา ก็ มี หลัก     
คือ ตองการ ให เด็ก พูด ตาม หลัก ท่ี เรียก วา  สุ ภาษิต    สุ ภาษิต 
คือ อะไร  คือ การ แสดงออก โดย ให ส่ิง ท่ี แสดงออก เปน 
ความ จริง  ให เปน ส่ิง ท่ี เปน ประโยชน     รูจัก กาล เทศะ ใน การ 
แสดงออก        รูจัก แสดงออก ดวย จิตใจ ท่ี หวัง ดี ตอ ผู ท่ี ตอง ฟง 
หรือ ท่ี จะ ฟง   และ  พูด อยาง สุภาพ ออน โยน 

  อัน นี้ เรา มา พูด ถึง เรื่อง วัฒนธรรม   ใน วัฒนธรรม ไทย 
มารยาท ที่ สุภาพ ออน โยน   ความ ออน ชอย   ความ นา ดู นา ชม ของ 
คน ไทย ซึ่ง เปน ที่ ประทับ ใจ ของ คน ทั่ว โลก   เดี๋ยว นี้ ก็ จะ ปลอย ทิ้ง 
แลว   ไมรู เพราะ ไมทนั สมัย หรอื เปน เพราะ อะไร    แต สิง่ ที ่ด ีงาม ที ่จะ 
วา ไป แลว เปน เร่ือง พื้นๆ     ไมใช เรื่อง ลึก ซึ้ง       แต เปน สิ่ง ที่ ทำให เรา 
มี ความ สบายใจ     และ  ทำให เรา มี ความ รูสึก ที่ ดี ตอ กัน      ฉะนั้น ก็ 
เปน เรือ่ง ที ่เรา ตองการ รกัษา เอา ไว       รกัษา วฒันธรรม สวน ที ่ด ีงาม     
และ กำหนด สิ่ง ท่ี เรา ถือวา ดี       ส่ิง ท่ี เรา อยาก จะ รักษา ไว   

  อยาง ที่ อาตมา เคย พูด บอย ๆ  คือ  พูด ถึง ความ ประทับ 
ใจ ของ ชาว ตะวัน ตก ซ่ึง เติบโต ใน สังคม หรือ วัฒนธรรม ท่ี มี 
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ปญหา ตลอด ทั้ง   ๒๐๐๐   กวา ป    เรื่อง ความสัมพันธ ระหวาง 
คน ที่ มี ความ คิด เห็น ทาง ศาสนา ไม ตรง กัน   เชน    ความ รังเกียจ     
ความ ดูถูก ดู หมิ่น กัน ระหวาง ศาสนา   ระหวาง คน ที่ มี ความ เชื่อ 
ถือ ไม เหมือน กัน  นี่ ก็ เปน ปญหา หนัก หนวง ของ โลกตะวัน ตก 
ตลอด มา 

  พอ มา รูจัก กับ ชาว พุทธ   รูจัก กับ เมือง ไทย   ก็ ปรากฏ วา 
มี วัฒนธรรม ใน โลก ที่ ไม เคย มี ปญหา เพราะ ความ คิด เห็น ทาง 
ศาสนา ไม ตรง กัน   การ ที่ คน ไทย ถือวา    เรา ก็ เชื่อ อยาง นี้    คน อื่น 
ก็ เชื่อ อยาง นั้น    ตาง คน ตาง เชื่อ ตาม ความ สบาย ของ ตน   ถือวา 
ธรรมดา ท่ีสุด ของ คน ไทย   แต มัน ไม ธรรมดา ที่สุด สำหรับ โลก 
ทั่วไป  หา ได ยาก มาก   แม ระหวาง ใน ศาสนา คริสต   ๒   นิกาย       
โปรเตสแตนต     และ คาทอลิก  เปน ศัตรู กัน   โกรธ กัน   เกลียด กัน           
ตั้ง แต โปรเตสแตนต เพิ่ง เกิด     ตั้ง แต   ๔๐๐ - ๕๐๐   ป ที่ แลว    การ ท่ี 
จะ สราง ความ สามัคคี ระหวาง นิกาย ตางๆ     ของ ศาสนา เปน เรื่อง 
ที่ ยาก มาก 

  แต เมือง ไทย นี้ ไมมี ปญหา   นี่ คือ วัฒนธรรม อัน หนึ่ง ที่          
เรา ตองการ รักษา ไว   เรื่อง การ แสดงออก   กลา แสดงออก ใน 
เวลา   ใน สถาน ที่ ที่ ควร แสดง   สามารถ ควบคุม อารมณ ไมใช วิ่ง 
ตาม อารมณ   เปน ทาส เปน เหยื่อ ของ อารมณ      อยาง นี้ เรา ถือวา 
ไม เปน ไป เพื่อ การ พัฒนา   เรา จะ เห็น วา สังคม ไหน ที่ คน มี ความ 
เชื่อ งมงาย ใน อารมณ ชั่ว แวบ ของ ตัว เอง   จะ มี ปญหา มาก เรื่อง 
ความ รุนแรง
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   พูด ถึง ความ สรางสรรค   อาตมา ขอ ให ความ คิด อยาง หนึ่ง   
คอื   อาตมา วา ใน โลก ตะวนั ตก ความ สรางสรรค นัน้ มนั อยูใน กรอบ 
ที่ คับ แคบ มาก    ดู ศิลปะ สมัย ใหม    อาตมา จะ ขอ วิจารณ   ใช สรุป   
ไมใช รอย เปอรเซ็นต    แต สัก เกา สิบ เปอรเซ็นต ของ ศิลปะ สมัย ใหม    
วา สิ่ง ที่ ศิลปน อยาก จะ พูด กับ ผู ชม คือ     “ Look   at   me ! ” อัน นี้ 
คือ ศิลปะ สมัย ใหม    ไม เหมือน ศิลปะ เกา แก ของ เรา  ซ่ึง เรา ไมรู วา 
ใคร เปน ศลิปน   ไม ตอง มชีือ่ เลย   ไมม ีใคร สนใจ ที ่จะ ให รู วา ใคร เปน 
คน วาด เปน คน แตง   ไม สำคัญ     ทำ เพ่ือ ศิลปะ โดยตรง   ซ่ึง น่ี ก็ เปน 
วัฒนธรรม อัน หน่ึง ท่ี เรา ตอง รักษา ไว ใน ระดับ ใด ระดับ หน่ึง   

  สมมุติ วา   การ เรียน เปย โน ก็ ตอง ฝกหัด เสีย กอน   ตอง หัด 
นาน ดวย ความ ลำบาก   พอได หลัก แลว จะ สามารถ   Improvise   
เหมือน   “ เลน สดๆ ”     คิด ไป เลน ไป    จะ เลน เพลง   Jazz   จะ เลน 
เพลง อะไร ก็ได     แต ตอง มี หลัก ที่ ดี เสีย กอน จึง จะ ทำ เชน นี้ ได     ถา 
เอา เด็ก ที่ ไม เคย หัด เปย โน มา เลน   ปลอย ให เลน ตาม สบาย   แบบ 
สรางสรรค ไป เลย     มัน ก็ คง ไม ได   

  เรื่อง การ ปฏิบัติ ตอ สังคม ก็ เชน เดียวกัน   ตอง มี หลัก   เรา 
ตอง มี สติ รู เทา ทัน อารมณ     อัน นี้ ก็ เปนการ เขา มา สู การ ปฏิบัติ 
ภายใน   ดาน ใน   ซ่ึง จะ เปน จุด สำคัญ     จุด พิเศษ ของ การ ศึกษา วิถี 
พุทธ   ตองการ ให เด็ก มี สติ      ตองการ ให เด็ก รู เทา ทัน อารมณ     ให 
เด็ก รู วา กำลัง มี อารมณ อะไร อยู     และ มี ความ อดทน ตอ อารมณ 
ที่ เปน บาป เปน อกุศล   หรือ สราง ความ ทุกข ความ เดือด รอน แก 
คน อื่น   ตองการ ให เด็ก ได ฝก ใน คุณ ธรรม ตางๆ       ซ่ึง เรา มี วิธี อบรม              
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วิธี พัฒนา ที่ เปน ระบบ ที่ ชัดเจน มาก 

  เรา รู วา ตองการ ให เด็ก มี ความ กตัญู    ความ ละอาย ตอ 
บาป   ความ เกรง กลัว ตอ บาป    สิ่ง เหลา น้ี เกิด อยางไร  เกิด จาก 
ปญญา         ความ ละอาย เกดิ ขึน้ อยางไร     เกิด จาก ปญญา ที ่รู วา อะไร 
เหมาะ สม     อะไร เปน ส่ิง ท่ี เหมาะ ใน ฐานะ ท่ี เปน มนุษย   ใน ฐานะ 
ที่ เรา เปน ชาว พุทธ     ใน ฐานะ ท่ี เรา เปน ลูก      พิจารณา ใน เรื่อง ความ 
รับ ผิด ชอบ ให เห็น วา   พอ เรา จะ ทำ อะไร   จะ พูด อะไร ที่ ขัด แยง กับ 
สิ่ง ที่ เรา ยอมรับ วา ดี วา งาม     เรา จะ มี ความ รูสึก อยาง หนึ่ง เกิด ขึ้น     
อัน นี้ ก็ คือ     ความ ละอาย   มัน เกิด จาก การ พัฒนา    เกิด จาก ความ 
รู ความ เขาใจ ใน กฎ แหง กรรม   ใน ความ เหมาะ สม    ใน หนาที่ ของ 
แตละ คน   

  ปจจัย ท่ี จะ หนุน ใหการ พัฒนา ทาง จิตใจ กาวหนา ดี 
ท่ีสุด     คือ     สติ     เด็ก ที่ รูตัว อยู ใน ปจจุบัน และ เด็ก ที่ สามารถ 
ระงับ   ความ คิด ฟุง ซาน วุน วาย อยู ใน จิตใจ     เด็ก ที่ สามารถ 
นิ่ง ได       อัน นี้ ก็ เปน ความ สำคัญ ของ การ ฝก สติ อยาง เปน 
ทางการ      อยาง เชน     การ ทำ สมาธิ   ก็ คือ   การ ฝก สติ นั่นเอง     ฝก ให 
อยู กับ ปจจุบัน อยาง เปน   ผู รู   ผู ตื่น   ผู เบิก บาน    ไม ตอง คิด ฟุง ซาน 
วุน วาย เรื่อง นั้น เรื่อง นี้ อยู ตลอด เวลา      ไม ตอง อยู ใน อดีต     ไม ตอง 
อยู ใน อนาคต   

  พอ เด็ก ฝก จิต ให ได สัมผัส ความ สงบ  ใน ระดับ ใด ระดับ 
หนึ่ง   จะ เกิด ความ เชื่อ มั่น ใน ตัว เอง มาก      เด็ก จะ รูสึก มี ที่ พึ่ง    คือ   
คน เรา จะ เจริญ ไม วา ใน ดาน ไหน ก็ตาม     ไม วา ดาน การ เรียน การ 
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ศึกษา   หรือ ดาน ใด ก็ตาม   จะ ตอง ฉลาด ใน การ ปฏิบัติ ตอ อารมณ 
ตัว เอง   

  เด็ก ที่ ฉลาด ทาง ดาน   IQ     ความ จำ ดี      อะไร ก็ ดี     แต วา ขี้ 
กงัวล จน เปน ปญหา ทุก ครัง้ ที ่จะ ตอง สอบ     กังวล มาก   ทอง เสยี   หรือ 
ไม สบาย      เรา จะ แยก อาการ เหลา นี ้ออก จาก ระบบ การ เรียน ไม ได         
อิทธิพล ของ อารมณ ตางๆ      ความ กังวล     ความ กลัว     ความ อยาก 
ได อยาก มี     ความ รูสึก ตางๆ     อารมณ ตางๆ        อัน นี้ เปน สวน สำคัญ 
ของ ชีวิต มนุษย     

  ถา เรา ไม ทำการ ศึกษา เรื่อง อารมณ    ไม เขาใจ วา 
อารมณ ตางๆ   มัน เกิด อยางไร   มัน ดับ อยางไร   เรา ก็ จะ เปน คน ที่                  
Immature       (   ขาด วฒุ ิภาวะ ทาง อารมณ   )       ตลอด ไป        อนั นี ้อาตมา 
เรียก วา เปน จุด ออน     อาตมา จะ รูจัก สังคม ไทย มาก กวา สังคม 
เมือง นอก     เพราะ อยู ที่ นี่ นาน   แต ถา จะ พูด ถึง จุด สำคัญ   จุด ออน       
ไม วา คน ระดับ ไหน    ถึง ระดับ ดอกเตอร   ระดับ นัก วิชา การ   คือ       
Emotional   Immaturity   หรือ   ความ บกพรอง ใน สมรรถนะ ท่ี จะ 
บริหาร    และ  ควบคุม อารมณ ตนเอง 

  คน ขาด วุฒิ ภาวะ ทาง อารมณ มาก  เพราะ ไมรู จัก ตัว เอง   
ไมรู จัก วิธี ปฏิบัติ ตอ ความ ผิด หวัง    ไมรู จัก วางตัว เมื่อ ใคร ตำหนิ 
ติ เตียน ใน สิ่ง ที่ ไม เปน จริง   ไม สามารถ ปฏิบัติ ใน ทาง ที่ ฉลาด  ตอ 
ความ ผิด หวัง   ตอ ความ ไม ได สิ่ง ที่ ตัว เอง อยาก ได    สิ่ง ที่ เปน เรื่อง 
ธรรมดา ของ คน ทุก คน    นี่ ก็ เปน สิ่ง ที่ เรา ตอง ศึกษา ดวย ถา เรา 
จะ กาวหนา      หาก เรา ดู จาก ประสบการณ ของ โยม ใน ที่ ทำงาน    
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ปญหา ที่ เกิด เพราะ อารมณ ของ คน เพราะ ความ นอยใจ   ความ 
อจิฉา   ความ เกลยีด ชัง    และ ความ รู สึก อืน่ ๆ  อกี มากมาย   ถา เรา ม ีนกั 
เศรษฐศาสตร ที่ เกง  ๆ     สามารถ จะ คิด คำนวณ เปน ตัว เงิน     แตละ 
ป เศรษฐกจิ คงจะ เสีย หาย เพราะ การ ไมรู เทา ทนั อารมณ ไมรู กี ่พนั 
ลาน    การ ตัดสิน ผิด เกิด ความ ผิด พลาด หลาย อยาง เกิด เพราะ คน 
ควบคุม อารมณ ไม ได     ไมรู จัก อารมณ     ไมมี วิธี ที่ จะ ระงับ อารมณ     
วิง่ ตาม อารมณ อยู เรือ่ย     ยิง่ มี อำนาจ ก ็ยิง่ สามารถ ตาม อารมณ ได 
งาย ขึ้น       

  การ ที่ มี สติ รูตัว     มี วิธี ระงับ อารมณ ที่ เปน พิษ เปน ภัย ตอ ตัว 
เอง และ คน อื่น      ชวย ได มาก ใน การ ศึกษา     ถา เด็ก นักเรียน มี จิตใจ 
ที ่ม ีคณุ ธรรม มาก ข้ึน     ตองการ จะ เปน ผู ม ีความ อดทน     มี คณุ ธรรม 
ตาง ๆ      ก็ ทำให บรรยากาศ ใน หองเรียน ดี ขึ้น      ทำให เด็ก มี สมาธิ ใน 
การ เรยีน งาย ข้ึน       ทำให คร ูไม ตอง เครยีด กบั การ ควบคมุ พฤตกิรรม 
ของ เด็ก    ครู ก็ มี กำลัง ใจ ที่ จะ ให สิ่ง ดีๆ   แก เด็ก มาก ขึ้น    มัน เนื่อง 
อาศัย กัน หมด   

  ขอก ลับ ไป พูด ถึง วิธี สอน ของ พระพุทธเจา    พระพุทธเจา 
ทาน เปน บรม ครู     ทาน จะ ให นัก ศึกษา หรือ พระ สาวก มี สวน รวม 
ใน การ ศึกษา อยู เสมอ      อยาง เชน     พระพุทธ องค จะ ถาม อยู ตลอด 
เวลา วา       ส่ิง ท้ัง หลาย เท่ียง หรือ ไม เท่ียง        ส่ิง ท่ี ไม เท่ียง ทุกข หรือ สุข  
  คือ   จะ มี การ ถาม   จะ ให ผู ศึกษา รูสึก วา มี สวน รวม อยู ตลอด เวลา   

  เรื่อง เด็ก นักเรียน ก็ เหมือน กัน     ถึง จะ มีอายุ นอย เรา ก็ ตอง 
ให เขา รูสกึ ม ีสวน รวม     ให ม ีเปา หมาย ท่ี ชัดเจน      เพ่ือ เขา จะ ตัง้ ความ 
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หวงั    เพ่ือ เขา อยาก จะ เปน คน แบบ นัน้     คอื   ไมใช จะ เอา ฉลาด อยาง 
เดียว    ให เรียน รู บอก ได อยาง เดียว     คือ    ตั้ง อุดมการณ ที่ ชัดเจน     
เปน เปา หมาย ของ การ เรียน หนังสือ วา      ตองการ ให เปน คน ใฝ รู ใฝ 
ดี     เรียก วา   มี ฉันทะ   

  เม่ือ เขา มี สติ    เขา เรียน รู    และ  เขา มี ครู เปน ทั้ง ผู ให ความ รู 
ดวย  และ เปน กลัยาณมติร ผู สง เสรมิ ส่ิง ด ีงาม ใน เดก็ ดวย   ครู ก ็คอย 
ชี้ ให เห็น วา    เห็น ไหม    เม่ือ เรา มี ความ ตั้งใจ ทำงาน   ไม ตองการ 
อะไร   นอกจาก ทำ สิ่ง ท่ี ตัว เอง กำลัง ทำ อยู อยาง ดี    อยาก จะ รู 
ความ จริง    อยาก จะ เขาใจ   มัน สนุก ดี นะ    มี ความ สุข      พอ มี ใคร 
เตอืน เดก็     เออ !   ใช     ไม ตอง ไป เสพ บริโภค ส่ิง นัน้ สิง่ นี ้     การ แสวงหา
 ความ จริง ใน เรือ่ง การ ศกึษา       การ ทำงาน ใน หนาที ่ของ ตนเอง ให ด ี        
มัน มี ความ สุข อยู ใน จุด นั้น มาก เหมือน กัน   

  ถา เด็ก เห็น ความ จริง อยาง นี้   ฉันทะ จะ เพิ่ม ขึ้น   จะ ลด 
อำนาจ ของ ตณัหา ให นอย ลง     อัน น้ี ก ็เปน ส่ิง ที ่การ ศกึษา แนว พุทธ 
ตองการ ให เกิด มี ขึ้น      ให มี ฉันทะ     อยาก รู ความ จริง     อยาก ดี อยาก 
เจรญิ     อยาก ชวย สราง ความ เจริญ เพิม่ มาก ขึน้       ทดแทน พลงั ของ 
ตัณหา   ทีน้ี ไมใช วา เรา จะ ไป บังคับ ให ใคร มี ฉันทะ   เพราะ วา  คุณ ธรรม 
ที ่เรา ตองการ ปลกู ฝง ใน เด็ก      ทุก อยาง เกดิ ขึน้ จาก การ เรียน รู     จาก 
ประสบการณ     เพราะ มัน ตรง กับ ความ จริง 

  ถา เรา เห็น ความ จริง แลว    คุณ ธรรม ตางๆ   เกิด ขึ้น เมื่อ เรา 
เหน็ วา ตวั เอง ไม ตองการ เปน ทุกข ตวั เอง ตองการ ความ สขุ       ปญญา 
ก็ เกิด ขึ้น วา   คน อื่น   เพ่ือน ๆ    ก็ คง เหมือน กัน      เขา ก็ ไม ตองการ เปน 
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ทุกข แมแต นิด เดียว เหมือน กับ เรา    เขา ก็ ตองการ ความ สุข เหมือน 
กับ เรา    เรา ก็ เหมือน กัน    ก็ เปน เพื่อน กัน ดวย ธรรมชาติ อัน เดียวกัน   

  การ ประพฤต ิการ ปฏิบตั ิตอ คน รอบ ขาง ใน ดาน ศลี ก็ เกดิ ขึน้ 
จาก การ รู ตอ ความ จรงิ ของ มนุษย     เกิด จาก การ ด ูภายใน         เกดิ จาก 
การ ดู อารมณ ดวย ความ รูสึก    ถา คน พูด หยาบ คาย กับ เรา มัน รูสึก 
อยางไร     เปน ทุกข ใช ไหม    ถา อยาง น้ัน เรา ก็ ควร มี หลัก การ วา       
เรา ก ็จะ ไม พดู หยาบ คาย กบั ใคร     เพราะ เรา รู แลว วา มนั ทกุข ขนาด 
ไหน      เรียน รู ความ จริง ภายใน      อัน น้ี ก็ พัฒนา อารมณ     พัฒนา ใน 
ดาน คุณ ธรรม      มี ความ เมตตา กรุณา     มี ความ กตัญู      มี ความ 
พอใจ กับ สิ่ง ที่ ตัว เอง ได ดวย ความ ถูก ตอง     เปนตน   

  ทาง ดาน สมรรถภาพ   มี ความ เขม แข็ง    มี ความ มั่นคง ใน 
หลัก การ ของ ตัว เอง       มี ความ อดทน ถา มี ความ อดทน ตอ อารมณ     
มี ความ อดทน ตอ สิ่ง แวดลอม    การ พัฒนา ทุก อยาง ก็ กาวหนา       
ขาด ความ อดทน ขอ เดยีว นี ้ยาก        ความ อดทน เปน เปา หมาย 
หนึ่ง      คือ ตองการ ให เรา มี ความ เปน คน อดทน       ตองการ ให 
เดก็ ม ีความ ภูมใิจ ใน ความ อดทน ของ ตัว เอง    เพราะ เปน สิง่ ที ่
จะ เปน ประโยชน ตลอด ชีวิต 

  เรา ใน ฐานะ เปน ครู     เปน ผู ปกครอง     เรา ก็ เปน ตัวอยาง ที่ ดี         
อยาง เชน    พระเจา อยู หัว ฯ   ทาน มี ความ อดทน อยาง ยิ่ง ใน การ 
ทำ หนาที่ ของ ทาน   อัน นี้ ก็ เปน ตัวอยาง ที่ ชัดเจน มาก  หรือ จาก
 ครูบา อาจารย    เพราะ เรา เห็น ส่ิง ที่ ดี งาม    แทนที่ เรา จะ บน วา
 สังคม เรา แย     อัน นี้ ก็ แย     อัน น้ัน ก็ แย     เรา ก็ ดึง เอา ส่ิง ที่ ดี     และ เห็น 
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วา     คน นั้น เขา งาม นะ     เขา อดทน มาก นะ 

  เรา เหน็ ส่ิง ที ่ด ีงาม      เรา ก็ ช้ี ให เด็ก เห็น         เรา เปน กลัยาณมติร 
ตอ ลูก ศิษย     กัลยาณมิตร ตอ ลูก หลาน อยู ตลอด เวลา   นี่ ก็ เปน 
ความ สัมพันธ ที่ เรา ตองการ    เด็ก ตองการ อะไร    ตองการ ความ รัก 
ตองการ ความ เมตตา ที ่สม่ำเสมอ   และ ไมม ีเงือ่นไข        ไมใช วา ตอง 
อยาง นี้ นะ เรา จึง จะ รัก       ถา ทำให พอ แม ผิด หวัง   หรือ   ไม ทำ ตาม ที่ 
คร ูสอน จะ ไม รกั       อยาง น้ี จติใจ เด็ก จะ เสีย หาย      เขา ตองการ ความ 
รัก ที่ ไมมี เงื่อนไข 

  ใน ขณะ เดียวกัน เรา ก็ จะ ตอง มี ขอบเขต หรือ   Boundary   
ที่ ชัดเจน และ ตายตัว   เด็ก จึง จะ รูสึก ปลอดภัย    ถา หาก การ ให 
รางวัล   หรือ   การ ลงโทษ   ขึ้น กับ อารมณ ของ ผูใหญ    เด็ก ก็ จะ เกิด 
กังวล   เครียด     paranoid        เพราะ ไมรู จะ ทำได มาก นอย แค ไหน      
เพราะ บาง วัน ทำ แลว ได รับ ชม       บาง วัน ถูก ดุ วา       ตอง มี ขอบเขต ที ่
ชัดเจน      สอง อยาง นี้   ไม วา ครู ไม วา ผู ปกครอง ตอง ให กับ เด็ก     คือ 
ให ความ รัก ไมมี เงื่อนไข อยาง   สม่ำเสมอ     และ ตอง มี ขอบเขต 
ที่ ชัดเจน 

  เดก็ ตอง รู วา อะไร ถกู อะไร ผิด         เปนการ ตกลง ใน ครอบครัว 
ของ เรา    เปนการ ตกลง ใน โรงเรียน วา ทำ อยาง นี้ ไม ได      ถา จะ อยู 
ดวย กัน ตอง ยอมรับ ใน ขอ ตกลง     และ  ถา หาก เลย เถิด ไป ก็ ตอง 
จดัการ อยาง ใด อยาง หน่ึง ท่ี เรา เห็น วา เหมาะ สม       อยาง นี ้เดก็ จะ ม ี
ความ มั่นคง       มี ความ เช่ือ มั่น ใน ตัว เอง       และ   มี การ มอง โลก ใน แง 
ดี       มี ความ สำเร็จ ใน การ เรียน       มี คุณ ธรรม ทาง จิต อีก ขอ หนึ่ง       คือ         
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ความ เชือ่ มัน่ ใน ความ สามารถ ของ ตัว เอง ท่ี จะ ผาน พน อปุสรรค   ม ี
ความ เชื่อ มั่น วา ตัว เอง ทำได      ตวั เอง จะ ตอง พยายาม ทำ   และ ตอง 
เชือ่ ใน สติ ปญญา ของ ตวั เอง    เช่ือ วา ถา เปน ทกุข   มนั เปน เพราะ เรา 
คิด ผิด     เพราะ มี ตัณหา      ตอง รูจัก ดู ตัว เอง      น่ี เปน เรื่อง  ปญญา   

  ปญญา เริม่ ตน จาก เรยีน รู วชิา การ   วชิาชพี     ความ สามารถ 
ตางๆ   อัน นี้ ก็ ระดับ หนึ่ง    อีก ระดับ หนึ่ง ก็ ตองการ ฝก ให คิด เปน  
อัน นี้ ตาม หลัก พระ   เรียก วา   โยนิโส มนสิการ   อัน นี้ ก็ เปน เพชร น้ำ 
หนึ่ง ของ พระพุทธ ศาสนา ที่ ถูก ฝง ไว อยู ใน ดิน มา นาน หลาย รอย 
ป    เมื่อ วาน นี้ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม ปฎก ( ป .  อ .   ป ยุต ฺ โต )  ทาน 
พูด ( ปจจุบัน คือ พระ พรหม คุณาภรณ )  เปน สิ่ง ที่ ฟง แลว ก็ ตกใจ 
เหมือน กัน วา     ใน เมื่อ พุทธ ศาสนา เปน ศาสนา แหง ปญญา      ตัว 
ศาสนา   คือ    ระบบ การ พัฒนา ปญญา ของ มนุษย      เพื่อ เปน ที่ พึ่ง 
ของ ตน     เพื่อ สราง ประโยชน แก ตนเอง และ ผู อื่น     สิ่ง ที่ เปน หัวใจ 
แท ของ พระ ศาสนา    แกน แท ของ พระ ศาสนา   คือ   ตัว ปญญา    แต 
วิธี พัฒนา ปญญา กลาย เปน สวน ที่ เรา ให ความ สำคัญ นอย ที่สุด   
เรา ให ความ สำคญั เร่ือง การ ให ทาน มาก ท่ีสดุ    ซึง่ ก็ เปน สิง่ ที ่ด ี     และ 
ควร จะ รกัษา นี ้ไว ดวย      แต วา เรา มอง ศาสนา เรา แคบ เกนิ ไป     ยึด อยู 
เพยีง แค การ ให ทาน       และ ขาด การ ใช ประโยชน จาก ปญญา อนั ลกึ 
ซึ้ง ของ พระพุทธ ศาสนา   เพื่อ พัฒนา ชีวิต ตัว เอง   พัฒนา ครอบครัว   
พัฒนา สังคม ใน ทาง ที่ สอดคลอง กับ หลัก พุทธ 

  อาตมา เหน็ วา เรือ่ง ปญญา นี ้  เรา ไม จำเปน ตอง ไป เอา ของ 
ฝรั่ง ซึ่ง ก็ มี ดี บาง เสีย บาง    แต จะ บอก วา ระบบ ตางๆ   ปรัชญา 
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ตางๆ   ท้ังหมด ของ ตะวัน ตก     ขอ ให จำ ไว ให ด ีวา เปน ปรชัญา 
เปน แนว ความ คิด ของ ปุถุชน   ไมใช ปญญา ที่ เกิด ขึ้น กับ 
พระพุทธเจา   คือ   ผู ที่ รู โลก และ ชีวิต ตาม ความ เปน จริง   

  จะ เห็น วา ระบบ ความ คิด ท่ี ถือวา เฉียบ แหลม ที่สุด ของ 
ฝรั่ง         อยาง เชน   ของ คาร ลมารกซ   ของ ฟ รอย ด     เปนตน     ไม กี่ สิบ ป 
ก็ ทิ้ง ทั้งหมด    ของ พระพุทธเจา เกือบ ทั้งหมด   ๒๕๐๐   กวา ป   ยัง 
ไมมี นัก วิทยาศาสตร ท่ีไหน   ท่ี สามารถ พิสูจน วา   คำ สอน ของ 
พระพทุธเจา ผดิ แมแต ขอ เดยีว       ๘๔๐๐๐   พระ ธรรม ขนัธ           ม ีขอ ไหน 
ที่ ผิด     นี่ คือ ความ ล้ำคา ของ คำ สอน ของ พระพุทธเจา    ซึ่ง เปน 
ทรพัยากร ของ เรา ท่ี อยู ใน เมือง ไทย มี โอกาส มาก ทีส่ดุ     เรา ม ีความ 
ได เปรยีบ มาก ทีส่ดุ ใน การ ประยกุต ใช กบั ชวีติ ของ ตวั เอง   และ   การ 
พัฒนา สังคม   

  ถา เรา สามารถ พัฒนาการ ศึกษา วิถี พุทธ ได     เมื่อ วาน 
นี้ อาตมา ก็ พูด วา   เปน ไป ได ภายใน ไม กี่ สิบ ป    คน ทั่ว โลก จะ มา 
ศึกษา ที่ นี่ ได     เพราะ วา ระบบ การ ศึกษา ใน ทุก ประเทศ มี ปญหา 
มาก       การ ศึกษา ของ อังกฤษ ก็ มี ปญหา มาก   เปลี่ยน ไป เปลี่ยน มา   
คือ มัน ไม เหมือน ความ กาวหนา ทาง เทคโนโลยี      มัน เปน เรื่อง ของ 
ทิฏฐิ    ความ คิด เห็น      ซึ่ง มัน ก็ กลับ ไป กลับ มา    ไมมี ที่ ตกลง    ไมมี 
ขอ ยุติ สัก ที   

  สิ่ง ที่ เรา ทำ ที่ โรงเรียน นี้   เรา เปน รุน บุก เบิก   ไม วา รุน ครู          
รุน ผู ปกครอง     รุน นักเรียน         อยู ใน ยุค ประวัติศาสตร ก็ วา ได       เรา มี 
โอกาส อยาง มาก ที่ จะ สราง ส่ิง ที่ ดี งาม     ซ่ึง เรา จะ ได ประโยชน       
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ไมใช เฉพาะ พวก เรา       แต คนใน อนาคต และ อาจ จะ เปน คน ทั่ว 
โลก ตอ ไป        อัน นี้ ไมใช คุย โออวด   คุย เกิน ความ จริง       เปน เรื่อง ที่ 
เปน ไป ได    เพราะ วา เรา มี ระบบ การ ศึกษา ที่ เกิด จาก องค สมเด็จ 
พระ สัมมา สัม พุทธ เจา      ไมใช จาก นัก คิด   ไมใช นัก ปรัชญา ทั่วไป      
เพียง แต วา เรา ตอง ฉลาด ใน การ เลือก มา ใช         

  โยนิโส มนสิการ   หลัก การ คิด   ทาน ก็ สอน หมด   สอน วิธี 
แยกแยะ     วิธี วิเคราะห       สอน ให หมด   นัก วิทยาศาสตร เขา พัฒนา 
วิธี การ ทาง วิทยาศาสตร    ก็ เห็น วา พระพุทธเจา ทาน สอน มา นาน 
แลว       ไมใช วา สอน ทฤษฎี ลาสดุ ของ วิทยาศาสตร    ถา จะ หาความ 
สมัพนัธ ระหวาง พทุธ ศาสนา กับ   วทิยาศาสตร ใน ทฤษฎ ีไม ได     แต 
ดู ที่ วิธี การ เขา ก็ พยายาม ที่ จะ เอา วิธี การ แนว พุทธ โดย ไม คอย จะ 
รูตัว 

  วิธี การ ของ เรา ก็ ดู วา ส่ิง น้ี มัน คือ อะไร    มัน เกิด อยางไร          
มัน มี เหตุ ปจจัย อะไร จึง เกิด ขึ้น ได       ถา เปน ส่ิง ที่ ดี          ทำ อยางไร เรา 
จงึ จะ รกัษา   จะ บำรงุ เหตุ ปจจัย ที ่ทำให สิง่ น้ี เกดิ ขึน้       ทำ อยางไร จึง 
จะ ปองกัน ไม ให เหตุ ปจจัย นั้น เส่ือม ไป     ถา เปน สิ่ง ที่ ไม ดี     เรา ก็ ไม 
ตอง ตกใจ มาก       เพราะ วา เปน สังขาร     เปน สิ่ง ปรุง แตง    ทีนี้ ตอง 
ฉลาด และ ดู วา สวน ไหน ท่ี จะ แก ได ทันที        สวน ไหน ที่ จะ คอย ๆ    แก       
สิ่ง ใด ที่ เปน ปฏิปกษ และ ตอง ขม ไว     คือ   ตอง ฉลาด ใน เรื่อง นี้   

  เริ่ม จาก งายๆ   ใน การ สอน เด็ก       เจอ สิ่ง ที่ ไม ชอบ   ให มา คิด     
พยายาม ฝก ให คิด     หา สิ่ง ท่ี ดี ใน ส่ิง ท่ี ไม ชอบ สัก สาม ขอ       เจอ ส่ิง ที่ 
ชอบ กำลัง จะ หลงใหล      ให หยุด   ให เด็ก พยายาม คิด หา สิ่ง ที่ ไม ดี 
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ใน สิ่ง ที่ ชอบ สาม ขอ       คือ ไม วิ่ง ตาม อารมณ    ความ ยินดี   ความ ยิน 
ราย   ความ ชอบ ความ ไม ชอบ      ความ ชอบ ความ ไม ชอบ เปน สวน 
หนึ่ง ของ ชีวิต   เรา ไม ได ประณาม   เรา ไม ได วา อะไร     แต วา ถา เรา 
เชื่อ ความ ชอบ ความ ไม ชอบ มาก เกิน ไป จะ ทำให ชีวิต ถูก กำหนด 
ดวย อารมณ ชั่ว แวบ   เรา จึง ขาด ความ เปน อิสระ   

  พุทธ ศาสนา สอน วาการ ฝก ปญญา       หนึ่ง     เพื่อ ฉลาด ใน 
การ ศึกษา เลา เรียน   การ ทำงาน   การ พัฒนา ชีวิต ของ ตัว เอง  ใน 
ดาน พืน้ ฐาน     สอง        เพ่ือ ให ฉลาด ใน การ พฒันา พฤตกิรรม ที ่ไร โทษ   
พฤตกิรรม ที ่ด ีงาม  และ พัฒนา อารมณ ตางๆ   ท่ี ด ีงาม    และ   สุดทาย       
ตองการ ปญญา ใน การ ที่ จะ รู เทา ทัน ความ จริง ของ โลก และ ชีวิต   
เพื่อ ปลอย วาง ความ ยึด มั่น ถือ มั่น   กลาย เปน ผู ที่ ได สัมผัส ความ 
เปน อิสระ   

  เรา ถือวา ความ เปน อิสระ จาก ความ ยึด มั่น ถือ มั่น จาก 
ความ เชื่อ งมงาย จาก การ บีบ คั้น ของ กิเลส ของ อารมณ ทั้ง หลาย     
เปน เปา หมาย สงูสดุ ซ่ึง เรา คอย ๆ    ปฏิบตั ิไป     มนั สอดคลอง กนั หมด    
อยาง เชน     การ ไหว พระ เปน ระดบั ไหน   เปนการ พฒันา อยางไร       ถา 
หาก ไมมี ความ รู ความ เขาใจ ก็ เปน ระดับ วัฒนธรรม     ก็ ดี เหมือน 
กนั   ม ีนสิยั การ ไหว พระ ตัง้ แต เดก็       เปนการ ปลูก ฝง ความ รูสกึ บาง 
อยาง ที่ อาจ จะ เปน จุด ที่ จะ พัฒนา ตอ ไป ก็ได   

  แต ถา จะ ให ดี ย่ิง ข้ึน ก็ อยาก จะ ให อธิบาย วา   พระ คือ อะไร   
พระพุทธ รูป คือ อะไร     ทำไม จึง ให เรา กราบ พระพุทธ รูป      เรา กราบ 
อะไร        ตอบ วา กราบ พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ           แลว พระพุทธ     
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พระ ธรรม   พระ สงฆ     คือ อะไร      พระพุทธเจา   คือ    สัญลักษณ แหง 
ความ รู   ความ ต่ืน   ความ เบิก บาน    ธรรมะ    ก็ คือ   ความ จริง และ ความ 
ดี    สงฆ     ก็ คือ    การ ปฏิบัติ ดี   ปฏิบัติ ชอบ   เพ่ือ เขา ถึง ส่ิง สูงสุด   

  เมื่อ เรา กราบ พระ   ถา เรา กราบ ถูก     จะ มี ความ หมาย วา       
ขอ ให ขาพเจา เปน ผู เจริญ     ผู รู      ผู ตื่น       ผู เบิก บาน     เปนการ ยืนยัน   
เพื่อ เปนการ เชิดชู      เพ่ือ เปนการ ยืนยัน วา ความ เปน พุทธ ะ เปน สิ่ง 
สูงสุด ของ ชีวิต มนุษย     สิ่ง สูงสุด ที่ จะ หวัง จาก ชีวิต มนุษย       คน เรา 
เปน พุทธ ะ ได     เรียก วา   สา วก พุทธ ะ        พุทธ ะ ระดบั สาวก    เปน พทุธ ะ 
ระดบั ผู ปฏบิตั ิตาม คำ สอน พระพุทธเจา ของ เรา   ทาน ก ็ยงั ให ชือ่ วา     
พทุธ ะ   ได เหมอืน กนั       แต อยางไร กต็าม   เรา กราบ เปนการ เตอืน สต ิ  
เปนการ ยืนยัน     เรา ถือวา   ความ รู   ความ ตื่น   ความ เบิก บาน   การ 
ถึง พรอม ดวย ปญญา     ความ เมตตา กรุณา     ความ บริสุทธิ์     ความ 
อิสระ   เปน สิ่ง สูงสุด ใน ชีวิต ของ ขาพเจา     

  เรา กราบ ครั้ง ที่ สอง   กราบ พระ ธรรม  ถือวา ขาพเจา บูชา 
ความ จริง   ตองการ เขา ถึง ความ จริง ของ โลก และ ชีวิต     ตองการ 
ความ ดี ของ ธรรมะ มา บำรุง ชีวิต ของ ตน     ชีวิต ของ ครอบครัว     ชีวิต 
ของ สังคม      ชีวิต ของ โลก ที่ ขาพเจา อยู อาศัย      ครั้ง ที่ สาม     กราบ 
พระ สงฆ        คอื     กราบ การ ปฏิบตั ิด ี  ปฏบิตั ิชอบ       คอื   เปนการ ยืนยนั 
วา จะ พยายาม พัฒนา ตัว เอง ท้ัง กาย   ทั้ง ศีล   ทั้ง จิต   ทั้ง ปญญา       ให 
เขา ใน กระแส ของ ธรรม ให มาก ที่สุด   

  ถา เรา เขาใจ อยาง น้ี     การ ไหว พระ ก็ เปนการ สืบสาน 
วฒันธรรม อนั ด ีงาม ของ บรรพ บุรษุ ดวย   เปน สวน หนึง่ ของ การ ฏิบตั ิ    
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การ เตือน สติ ใน การ พัฒนา ใน ขั้น สูง ไป ดวย    ทุก สิ่ง ทุก อยาง มัน 
โยง หา กัน หมด     ถา เรา ฉลาด ไมใช ดึง ธรรมะ ขอ นั้น ขอ นี้ มา ปฏิบัติ 
บาง เพื่อ แก ทุกข      เมื่อ ความ ทุกข ใน ชีวิต เบาบาง ไป แลว ก็ ปลอย           
อยาง นั้น ไม ได         มัน เปน ระบบ ที่ เปน บูรณ า การ    คำ วา   องค รวม     
คำ วา   บูรณ า การ     เปน คำ สมัย ใหม ของ ตะวัน ตก       พุทธ ศาสนา มี 
มา นาน ถึง   ๒๕๐๐   กวา ป มา แลว      เพียง แต วา เรา ออนนอม ถอม 
ตน ไม อวด ใคร       แต วา โทษ ของ ความ ออนนอม ถอม ตน ไม คอย พูด 
แลว     รุน หลัง จึง ไมรู วา มี อยาง น้ี ดวย       อาตมา ก็ ถือวา เรา มี อะไร 
ดีๆ   ใน พุทธ ศาสนา ที่ เรา สามารถ เอา มา ใช       เพื่อ ประโยชน เพื่อ 
ความ สุข ของ เรา ท้ัง หลาย        อัน น้ี ก็ เปน จุด เร่ิม ตน เรื่อง การ ศึกษา 
วิธี พุทธ   

  เรา เปน รุน บุก เบิก     และ   เปน เร่ือง ธรรมดา วา เรา คงจะ ผิด 
พลาด ได เหมือน กัน        ไมใช วา เรา จะ เขาใจ ทุก อยาง   รู หมด เลย       
เรา มี หลัก อยู   เรา ก็ จะ พยายาม    เรา จะ เรียน รู จาก ประสบการณ 
เหมือน กัน      ครู บาง คน มี กุศโลบาย    รูสึก ได ผล ก็ บอก ให เพื่อน 
ฟง       แลว ก็ ชวย กัน     สมาน กัน       ทาง ฝาย นักเรียน   ฝาย ผู ปกครอง   
ฝาย ครู   ฝาย บริหาร     ชวย กัน ทำ     เรียน รู ซึ่ง กัน และ กัน        ครู ก็ เปน 
อาจารย สอน และ ตอง เปน ผู ที่ เรียน รู จาก ผู ปกครอง และ นักเรียน       
นักเรียน ก็ เรียน รู จาก ทั้ง ครู ทั้ง ผู ปกครอง   ผู ปกครอง ก็ เรียน รู จาก 
ครู   จาก นักเรียน   ชวย กัน   น่ี เรียก วา วัฒนธรรม สังคม เรียน รู      ไม ได 
ถือวา ใคร รู แลว ดีแลว   เกง แลว   

  อาตมา เปน ที ่ปรกึษา ของ โรงเรยีน   มี หลาย ส่ิง หลาย อยาง ที ่



: เพาะปญญาแนวพุทธ44

ยงั อยาก พฒันา         ยัง อยาก ใฝ รู ใฝ ด ี        อยาก พัฒนา ความ สามารถ 
ใน การ ชวย คน อ่ืน         อยาก จะ สามารถ อธบิาย ให ด ีและ ลึก ซึง้ กวา นี ้        
หาก ทุก คน มี จุด มุง หมาย ใน ทาง เดียวกัน      เรา ก็ จะ มี ความ สุข 

  วนั นี ้พดู เกนิ เวลา นดิ หนอย    คงจะ ม ีโอกาส ตอ ไป ที ่จะ เสริม   
ที่ จะ ให ความ รู เพิ่ม เติม    บาย น้ี เรา ก็ ยัง มี ประชุม คุย กัน ตอ    แต 
สำหรับ เชา นี้     การ ที่ อาตมา ได มี โอกาส ฉลอง อาคาร เพาะ ปญญา 
ดวย การ ให ธรรมะ เปน ทาน      อาตมา ขอ อนุโมทนา ทุกๆ   คน ที่ มี 
สวน ใน การ กอสราง    และ   มี สวน ท่ี จะ ทำให อาคาร นี ้ประสบ ความ 
สำเร็จ ใน การ ปลูก ฝง ส่ิง ท่ี เปนสุข อยาง แทจริง   สิ่ง ที่ เปน ประโยชน 
อยาง แทจริง ตอ ตัว เอง     ตอ ลูก หลาน     ตอ สังคม     ตอ สรรพ สัตว ทั้ง 
หลาย ตลอด กาล นาน เทอญ 
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๐๑   : ดี   ดี มาก   ดี จริง ๆ  
พิธี เปด ศาลา ปญญา ประทีป   ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 

 ๐๒  : เอา ธรรมชาติ     ไม เอา เชื้อ ชาติ  
พิธี เปด ศาลา ปญญา ประทีป     ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 

๐๓   : เสวนา ธรรม   “ ซับ เหง่ือ โลก ”
ณ   ปญญา ประทีป   ๘   สค   ๕๐ 

๐๔   : งาน เสวนา ธรรม เปด ตัว โรงเรียน ปญญา ประทีป    
 ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 

๐๕   : ถาม - ตอบ   ใน งาน เสวนา ธรรม 
๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑
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๐๑
ดี   ดี มาก   ดี จริง ๆ   

 พิธี เปด ศาลา ปญญา ประทีป   ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 

  . . . พุทธ ศาสนา   เปน ศาสนา แหง การ ศึกษา   เปน ไป เพื่อ 
พฒันา คณุภาพ ชวีติ     โดย เอา ปญญา เปน เคร่ือง มอื ที ่ยิง่ ใหญ     แต 
ปญญา จะ เกิด ขึ้น ตอง รับ การ พัฒนา พรอม กับ พฤติกรรม   และ 
อารมณ     เพราะ ถา จิตใจ เรา ปลอย วาง อารมณ เศรา หมอง ไม ได 
ปญญา ก็ เกิด ขึ้น ได ยาก     ถึง จะ มี ปญญา ใน บาง เรื่อง     มัน จะ ไม 
หลัก แหลม   จะ เขา ถึง ความ จริง ได ยาก     

   เรื่อง ศีล     สมาธิ     ปญญา     ถือวา เปน อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน     
ถา เอา อยาง ใด อยาง หน่ึง น่ี ไมใช     เรียก วา ไม ถกู     จิตใจ ที ่เรา ฝกหดั 
ใน ระหวาง การ เขา วดั     หรอื การ ปฏบิตั ิธรรม อยาง เขม ขน     ใน สถาน 
ที ่ปฏบิตั ิ    ก็ จติ ดวง เดียว ที ่เรา ตอง ใช ใน ชีวติ ประจำ วนั     เรา จะ แยก 
ออก จาก กัน ไม ได     พระพุทธ องค เปน ผู ถึง พรอม ดวย วิชชา และ 
จรณะ   พระพทุธ องค พสิจูน ดวย พระองค เอง วา     การ พฒันา ความ 
บริสุทธิ์ ภายใน ยอม ปรากฏ เปน ผล ใน ดาน พฤติกรรม     

   เรา ตองการ รู วา คน ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ เปน อยางไร     ไม 
ตอง มี ญาณ อะไร     รู จาก พฤติกรรม ได     ถา คน รักษา ศีล   ๕   ยัง ไม 
ได     ยงั ไม ม ีสมัมา กมั มนั โต     ไมม ีสมัมา อา ช ีโว     ยงั ไมม ีสมัมา วาจา   
นี่ ตัว ตัดสิน งาย ที่สุด   เรียก วา ยัง ไม ได หลัก     ยัง ไมใช     เพราะ ผล ท่ี 
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เกิด จาก การ ปฏิบัติ ใน เบื้อง ตน คือ ความ ละอาย ตอ บาป     ความ 
เกรง กลัว ตอ บาป     ไม ตอง พูด ถึงฌาณ     ถึง ญาน     ความ เกรง กลัว 
ตอ บาป เกิด ขึ้น หรือ ยัง     ความ ละอาย ตอ บาป เกิด ขึ้น หรือ ยัง     ถา 
เรา ปฏิบัติ ถูก หลัก แลว     ไม กลา เลย ท่ี จะ ไป ดา     จะ ไป วา ใคร     ที่ จะ 
ไป เอา รัด เอา เปรียบ     แมแต โดย คำ หยาบ คาย     ไม กลา     รูสึก นา 
เกลียด นา กลัว     อัน น้ี คือ ผล การ ปฏิบัติ ธรรม … 

   เรา ถือวา การ ฝกหดั คน ตอง เร่ิม ตัง้ แต เดก็     เพราะ วา จติใจ 
ของ เด็ก ยัง ไม ได รับ สิ่ง เศรา หมอง ไว มาก     ยัง พรอม ที่ จะ รับ ฟง     ยัง 
ไม คอย จะ มี อัตตา ความ ยึด มั่น ถือ มั่น อะไร มาก . . .     ตอง ให เด็ก 
สนใจ พัฒนา ตัว เอง     พัฒนาการ กระทำ การ พูด     พัฒนา อารมณ 
และ ความ คิด พรอม ๆ  กนั ไป     อาตมา เช่ือ วา ถา ม ีการ พฒันา เดก็ ใน 
ลักษณะ อยาง น้ี     เรื่อง วิชา การ นั้น ไม ตอง เปน หวง   การ ใช วิชา การ 
ให เกิด ประโยชน ก็ ไม ตอง เปน หวง     

   สิ่ง ที่ เปน อุปสรรค ตอ การ ศึกษา ก็ เหมือน กับ สิ่ง ที่ เปน 
อุปสรรค ตอ การ ดำเนิน ชีวิต ทั่วไป     คือ ความ เห็น แก ตัว     ความ 
หลงใหล อยู ใน รสชาติ ของ รูป     เสียง     กล่ิน     รส     สัมผัส     ความ 
ปอง ราย     ความ โกรธ     ความ ข้ี โมโห     ข้ี หงุดหงิด     รำคาญ     ความ 
ซึม เศรา     กลัดกลุม     ออนแอ     ความ ฟุง ซาน     วุน วาย     วิตก กังวล     
ความ ลังเล     สงสัย     เอา แน ไม ได     สิ่ง เหลา นี้ เรียก วา เปน สิ่ง ขวาง 
ความ เจริญ     ไม วา ทาง โลก     ทาง ธรรม     

   ใน การ สั่ง สอน ลูก หลาน     ถา การ ศึกษา ของ เรา ไม สั่ง สอน 
ให ฉลาด     ให รูจัก โฉมหนา ของ สิ่ง เหลา นี้ ที่ เปน อุปสรรค   และ 
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ให เห็น ความ งดงาม ความ สงบ สุข ของ จิตใจ ที่ พน จาก สิ่ง เหลา 
นี้     เรียก วา เปน ระบบ การ ศึกษา ที่ ยัง บกพรอง อยู   เรา พยายาม จะ 
ปกครอง จิตใจ     แต เรา ปกครอง ไม เปน   เรา ก็ เลย บกพรอง   เรา จะ 
เห็น ผล ที่ ปรากฏ อยู ใน สังคม ทุก วัน นี้      เพราะ เรา เอาแต เปลือก 
ของ ศาสนา     ไม ได เอา แกน แท ของ ศาสนา มา ใช ให เกิด ประโยชน     
. . . เม่ือ ไม ศึกษา อยาง จริงจัง      ตัว เอง ก็ ไม ได รับ ประโยชน      ตัว เอง 
ก็ ไม ได รับ ความ สุข เทา ที่ ควร     ตัว เอง ก็ ยัง ไม สามารถ ท่ี จะ สราง 
ประโยชน     สราง ความ สุข ให กับ คน อื่น      เมื่อ ไม ได รับ ประโยชน      
ไม ได รับ ความ สุข     ศรัทธา ก็ ออน ลง    ไม กลา ไม ยอม เสีย สละ เพื่อ 
ธรรม   เพราะ ไม เห็นจะ มี ประโยชน     ไม เห็นจะ ทำให มี ความ สุข     
เพราะ ไม ปฏบิตั ิก ็ไม ศรทัธา     ไม ศรทัธา ก็ ไม ปฏบิตั ิ    เลย เปน วฏัฏะ 
อยู อยาง นั้น . . . 

   สิ่ง ที่  ตองการ จาก การ ปฏิบัติ ธรรม   คือ ตองการ ให 
ฉลาด   ไมใช ฉลาด เฉพาะ ใน วิชา นั้น   วิชา นี้    ฉลาด ใน ชีวิต ทั้ง 
ชีวิต เลย     ฉลาด ใน การ อยู ใน โลก วัตถุ     ฉลาด ใน การ อยู ใน โลก 
สังคม     ฉลาด เรื่อง ภายใน    เรื่อง อารมณ    ฉลาด ใน การ มอง   การ 
คิด     การ พิจารณา     การ รับ รู ตอ ความ จริง     ฉลาด ใน การ ปรับ ตัว ให 
สอดคลอง กบั ความ จรงิ ท้ัง ทาง กาย   ท้ัง ทาง วาจา     ท้ัง ทาง ใจ     อัน นี ้
เรียก วา เปน แนวทาง การ พัฒนา ปญญา 
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๐๒
   เอา ธรรมชาติ     ไม เอา เชื้อ ชาติ    
 พิธี เปด ศาลา ปญญา ประทีป     ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 

   เรื่อง ความ เจริญ    เรื่อง ของ ความ เสื่อม    มัน ไม ได 
เกดิ ข้ึน ตาม ดวง     ไม เกดิ ข้ึน จาก การ ดล บันดาล จาก ส่ิง เหนอื 
ธรรมชาติ     แต มัน เกิด ขึ้น ตาม เหตุ     ตาม ปจจัย     การ ศึกษา 
เรื่อง เหตุ ปจจัย ของ ความ เจริญ     เหตุ ปจจัย ของ ความ เส่ือม    
เหตุ ปจจัย ของ ความ สุข     เหตุ ปจจัย ของ ความ ทุกข   นี่ แหละ คือ ส่ิง 
ที ่มนษุย เรา ตอง ศึกษา     เปน หัวใจ ของ การ ศึกษา     เรา เรยีน หนงัสอื   
เรา ทำงาน เพื่อ อะไร     อะไร คือ เปา หมาย จ ริงๆ     เรา เกิด มา ทำไม   
ถา เรา สรุป งาย ที่สุด ก็ นา จะ เปน วา ตองการ ความ สุข    ตองการ 
ประโยชน       ถา เรา ทำงาน ดวย หวัง วา     วัน ใด วัน หนึ่ง ใน อนาคต     
อาจ จะ มี ความ สุข     มนั จะ ถูก ไหม      เรา มี ความ เขาใจ ใน เรือ่ง ความ 
สุข อยางไร      อะไร คือ สิ่ง ท่ี นำ ความ สุข มา ให     นี่ เปน เรื่อง ที่ เรา ตอง 
กลั่น กรอง ให ดี   

   ถา คน รับ การ ปลูก ฝง การ อบรม หรือ การ ลางสมอง ตั้ง 
แต เด็ก วาการ มี อำนาจ     มี วาสนา     การ มี เงิน มี ทอง เปน สิ่ง สูงสุด 
ใน ชีวิต     ก็ แนนอน ก็ ตอง เปน เหตุ เปน ปจจัย ที่ นำ ไป สู คอรรัปชั่น    
 นำ ไป สู ความ ทุจริต     ถา ทุก คน ตองการ ความ สุข แลว   เขาใจ วา 
ความ สุข อยู ที่ การ ครอบ ครอง วัตถุ     ผู ที่ ไม อยู ใน ตำแหนง   ไม อยู 
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ใน ที ่ที ่จะ ได วตัถ ุที ่เขาใจ วา จะ นำ ความ สุข มา ให ก ็ตอง ซมึ เศรา     ผิด 
หวัง     โกรธ แคน     หรือ ไม อยาง น้ัน ก็ ตอง หัน มา ทุจริต     

 เรือ่ง ที ่เปน ปญหา ท่ี เห็น ท่ัว ๆ  ไป เกดิ จาก แนว ความ คดิ ของ 
คน     อยู ที่ ความ เขาใจ ใน เร่ือง ความ สุข ความ ทุกข     อยู ที่ คุณ ธรรม 
หรอื การ ไมม ีคณุ ธรรม ใน จิตใจ ของ คน     อยู ที ่ความ ม ีปญญา     หรือ 
ไมม ีปญญา     ยก ตวัอยาง ท่ี เคย พดู บอยๆ       เรือ่ง พรหม วิหาร     เมตตา     
กรุณา     มุทิตา     อุเบกขา     ขอ ที่ สำคัญ ที่สุด คือ ขอ ที่   ๔     อุเบกขา     
อุเบกขา จะ เปน ตัว กำกับ อีก   ๓   ขอ แรก     ไม ให สิ่ง ที่ ดี     นำ ไป สู สิ่ง ที่ 
ไม ดี     ไม ให สิ่ง ที่ เปน บุญ     นำ ไป สู สิ่ง ท่ี เปน บาป     เพราะ บุญ เปลี่ยน 
เปน บาป ได     บาป เปลี่ยน เปน บุญ ได     กุศล เปลี่ยน เปน อกุศล ได     
อกุศล เปลี่ยน เปน กุศล ได   

   อุเบกขา คือ การ ที่ เรา สามารถ วางใจ ให เปนก ลาง     ดวย 
ความ เคารพ ใน สิ่ง ท่ี ถูก ตอง   เมื่อ เรา มี ความ มุง มั่น ใน สิ่ง ที่ ถูก ตอง 
เปน หลัก แลว     เรา สามารถ จะ วางใจ เปนก ลาง ดวย ความ เคารพ 
ใน หลัก การ     เมตตา     กรุณา     มุทิตา     ก็ อยู ใน กรอบ     ถูก กำกับ ไม 
นำ ไป สู ปญหา 

  ใน กรณี ผู ไป ทำงาน ใน สถาบัน ท่ี ม ีการ โกงกิน มาก     ผูใหญ 
ผู มี บุญ คุณ ชวย เหลือ   ผู มี บุญ คุณ ชวย เหลือ แลว ก็ เร่ิม ขอ ให  
ผู นอย ชวย เปนการ ตอบแทน     ซึ่ง ผู นอย ก็ เห็น วา ไม ถูก ตอง   แต 
จิตใจ ก็ บอก วา   เขา มี บุญ คุณ     ถา เรา ไม ทำให ก็ เปน คน ที่ ไมรู จัก 
บุญ คุณ     . . . อัน นี้ คือ เอา เมตตา     กรุณา     มุทิตา     แต ลืม อุเบกขา     
ผู มี อุเบกขา     ผู ตั้ง มั่น อยู ใน ธรรม ก็ คือ เคารพ     คือ ซาบซึ้ง ใน บุญ 



ชยสาโร ภิกขุ : 53

คุณ ของ ผู มี พระคุณ     พรอม ที่ จะ ตอบแทน คุณ ทุก สิ่ง ทุก วิถี ทาง     
เวน แต ใน ทาง ที่ ไม ซ่ือสัตย เพราะ จะ เสีย หลัก มี อุเบกขา นี่ คือ มี 
ปญญา    เพราะ ถา ความ รูสึก ที่ ดี ความ หวัง ดี ขาด ปญญา     ขาด 
การ พิจารณา      มี ความ ตั้ง ม่ัน ใน หลัก การ แหง ความ ถูก ตอง ดี งาม 
แลว     คน อ่ืน ๆ  ที่ ฉลาด จะ สามารถ ใช ความ ดี ของ เรา เปน เคร่ือง 
มือ เพื่อ ผล ประโยชน สวน ตัว ของ เขา     ความ ดี จึง เปน อันตราย ตอ                
เรา ได     แต เปน อนัตราย เฉพาะ ใน กรณ ีท่ี เรา ไม ฝก ตัว ปญญา พรอม 
กับ ความ ดี     พระพุทธเจา จึง เนน เปน พิเศษ เรื่อง ปญญา     ปญญา รู 
เทา ทัน     ปญญา รู บาป     รู บุญ     รูคุณ     รู โทษ     รู ความ เจริญ     ความ 
เสื่อม     ปญญา ที่ รู เทา ทัน ความ จริง 

   สังคม เรา จะ รอด ได     เพราะ คน ฉลาด ใน การ บริหาร กาย     
วาจา     ใจ     ของ ตน     ฉลาด ใน เร่ือง การ สื่อสาร ใน การ อยู ใน สังคม 
ใน ทาง ที่ รู เทา ทัน     รู เทา ทัน เจตนา     ความ คิด ดี คิด ชั่ว ของ ตัว เอง            
รู เทา ทัน พฤติกรรม ของ คน อื่น     ทั้ง ฝาย ดี ฝาย ชั่ว     รู เทา ทัน   ฉลาด 
ใน การ บริหาร อารมณ ภายใน     ความ โลภ     ความ อยาก ได     ความ 
โกรธ     ความ อิจฉา     ความ กังวล     ความ ซึม เศรา     อะไร ที ่เปน อารมณ 
ฝาย กุศล และ อกุศล     เรา ตอง เรียน รู     ตอง รูจัก ตัว ตน ของ มัน . . . 

   เรา เอา คำ สอน ของ พระพุทธเจา มา เปน เครื่อง มือ     ไมใช 
สิ่ง ที่ ตอง เชื่อ ตอง บูชา   แต เปน เครื่อง มือ ใน การ แก ปญหา ของ 
ตัว เอง และ สังคม   ตลอด จน การ สราง สิ่ง ดี งาม ให เกิด ขึ้น และ 
เจริญ งอกงาม    ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ ใน การ สราง ระบบ การ ศึกษา          
อยาง นี้     อาตมา เชื่อ มั่น วา ได บุญ     ได บุญ อยาง มหาศาล    
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  การ เปด ศาลา ปญญา ประทปี เปน นมิติ หมาย ท่ี ด ีวา ตอน นี ้
เรา เริม่ จะ ตืน่ ตวั แลว วา ตองการ ระบบ การ ศกึษา วถิ ีพทุธ ที ่เอาการ 
ฝกหัด คน ของ พระพุทธ ศาสนา     เอา มา ใช พัฒนา สังคม     และ 
ตองการ ให มัน ครบ     ตั้ง แต อนุบาล     ประถม     ไป ถึง ระดับ มัธยม     
เพื่อ จะ สราง เด็ก ที่ ดี     สำหรับ ผู เปน ผู ปกครอง ก็ จะ สบายใจ วา ตอ 
ไป นี ้เรา จะ ม ีลกู ม ีหลาน ท่ี นา ภมูใิจ ท่ี อบอุน ใจ จะ เปน ผู ที ่ม ีบทบาท 
มี สวน ใน การ ทำให สังคม เรา ดี ขึ้น   เรา ทุก คน มา ที่ นี่ ดวย ความ หวัง 
อัน เดียวกัน วา ตองการ   สิ่ง ท่ี ดี งาม ให เพิ่ม มาก ขึ้น     ขอ สำคัญ คือ 
ไมใช วา หวัง เฉยๆ     แต ตอง พรอม แลว ที่ จะ ทำ     ฉันทะ คือ อยาก   
ไมใช อยาก ได   แต คือ อยาก ทำ   . . .   
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 ๐๓
   จาก เสวนา ธรรม   “ ซับ เหงื่อ โลก ” 

  ที่ ปญญา ประทีป   ๘   สิงหาคม  ๒๕ ๕๐ 

  . . . อาตมา สรปุ กบั ตวั เอง มา นาน แลว วาการ ชวย สงัคม ที ่นา 
จะ เปน ประโยชน มาก ท่ีสดุ     คอื ชวย ใน ระบบ การ ศึกษา     เพราะ ตอง 
ปลูก ฝง คุณคา ท่ี ดี     ปลูก ฝง สัมมา ทิฐิ ใน คน ตั้ง แต เล็ก ๆ      ย่ิง เล็ก ย่ิง 
ดี   พอ เรา ปลอย ให เขา สู วัย รุน หรือ เขา เปน ผูใหญ แลว จะ แกไข ได 
ยาก   จะ ได ผล นอย . . .   

  ระบบ การ ศกึษา วถิ ีพทุธ ที ่จะ สราง ขึน้ มา     ไมใช เพยีง 
แต จะ เนน เรื่อง ศีล ธรรม มาก ขึ้น    หรือ วา เพิ่ม เวลา ทำวัตร 
สวด มนต นัง่ สมาธ ิ  อยาง ที ่คน ท่ัวไป มกั จะ คิด     แต การ ศึกษา 
วถิ ีพทุธ จะ เปนการ มอง การ ศึกษา ระบบ องค รวม ท่ี จะ พฒันา 
ทุก ดาน ของ ชีวิต   รวม ทั้ง เนน การ สราง ปฏิ สัมพันธ ที่ ดี งาม 
ระหวาง ครู เด็ก นักเรียน และ ผู ปกครอง ให สอดคลอง และ 
เขาใจ ซึ่ง กัน และ กัน     เปน วิถี พุทธ ทั้ง ใน ดาน กิจกรรม ตางๆ   
และ พฒันา บรรยากาศ ความ เปน อยู   ความ สมัพนัธ ทกุ สิง่ ทกุ 
อยาง ให สอดคลอง กัน     

  ท่ี ปญญา ประทีป   เรา ควร จะ มี วิชา การ บาง วิชา ที่ สราง ชื่อ 
เสียง ให กับ โรงเรียน   และ ควร จะ เปน วิชา ที่ สอดคลอง กับ ปรัชญา 
แนว ความ คิด และ สถาน ที่ ตั้ง ของ เรา   มอง แลว นา จะ เปน เร่ือง 
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นิเวศวิทยา ที่ เขา กับ สิ่ง แวดลอม   ซึ่ง มี วิทยาศาสตร หลาย สาขา 
ที่ จะ ไป เก่ียวของ กับ เรื่อง นี้   การ มา อยู ที่ ปญญา ประทีป     อาตมา 
วา จะ มี ผล ดี กับ เด็ก หลาย อยาง   เริ่ม ตั้ง แต ระดับ สุขภาพ รางกาย   
อากาศ ที่ นี่ เปน อากาศ บริสุทธิ์   ลม พัด เย็น สบาย   สวน อากาศ       
ของ กรุง เทพฯ ใคร ๆ  ก็ท ราบ วา มี สาร ตะกั่ว     สาร พิษ ตางๆ ที่ ลวน มี 
ผล ตอ สมอง ของ เด็ก และ มี ผล ตอ การ เรียน ดวย     

  การ ได ออก มา ใน ที่ ปลอด โปรง นา จะ มี ผล ดี กับ สุขภาพ 
กาย    อยู กับ ธรรมชาติ ก็ ควร สนับสนุน ให มี การ ปลูก ผัก ปลูก ผล 
ไม ปลูก พืช ตางๆ  ให เด็ก ได ฝก นิสัย ใน การ หาความ สุข งายๆ    ได 
ลิ้ม รส และ ชอบ อาหาร ธรรมชาติ โดย ไม ได รูสึก วา ถูก บังคับ    การ 
ที ่อยู หาง จาก ความ วุน วาย ของ กรงุเทพฯ โดย เฉพาะ ใน วัย รุน นา จะ 
เปน สิ่ง ที่ ดี     สิ่ง ยั่ว ยุ ทั้ง หลาย ท้ัง ปวง ท่ี เรา อยู ใน เมือง ใหญ ปองกัน 
ได ยาก     หาม ได ยาก     อยู ที่ นี่ จะ งาย ขึ้น     

  การ ที่ อยู โรงเรียน ปญญา ประทีป มี การ ฝก ให พึ่ง ตน   เชน   
เรื่อง การ ซัก ผา    ลาง จาน   ทำ อาหาร   เรื่อง การ ดูแล ตัว เอง ดาน 
ตางๆ  จะ เปน โอกาส ดี มาก     อาตมา เห็น เด็ก ที่ ไป เรียน เมือง นอก ท่ี 
ได วิชา ความ รู     บางที ก็ ไม เทา ไหร     แต ที่ ได อยาง นอย คือ รูจัก ดูแล 
ตัว เอง   เปน ที่ พึ่ง ของ ตนเอง ได     การ ทำงาน เกษตร     หรือ การ ท่ี อยู 
กลาง แจง     คือ เปนการ เรียน รู เรื่อง ความ เกิด     แก   เจ็บ   ตาย     การ ท่ี 
อะไร ๆ   ก็ เปน ไป ตาม เหตุ ตาม ปจจัย . . .     

  การ เรยีน รู เรือ่ง นิเวศวทิยา   การ กิน อยู อยาง เรยีบ งาย     การ 
เรียน รู ที่ จะ อยู กับ ธรรมชาติ อยาง มี ความ สุข    เปน ผู ที่ สุข งาย   ทุกข 
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ยาก    อาตมา วา น่ี จะ เปน ประโยชน ไม วา โลก จะ เปล่ียนแปลง 
อยางไร    เพราะ อยางไร กต็าม เรา ตอง พึง่พา ปจจยั ส่ี     ทุก วัน เรา ตอง 
กนิ ตอง อยู ตอง เอา ตัว รอด ใน เรือ่ง ปจจยั ส่ี     เรา ก็ เอา เรือ่ง นี ้เปน หลกั 
อยาง หน่ึง     เรา จะ รู ได ไหม วา     ๓๐ - ๔๐   ป ขาง หนา     คอมพวิเตอร มนั 
จะ ยัง มี อยู หรือ     แนใจ หรือ     เทคโนโลยี ไฮ เทค ทั้ง หลาย     มัน จะ ยัง 
ม ีได หรอื    ใน อนาคต หาก โลก ม ีการ ขดั แยง ถงึ ขนาด ม ีสงครามโลก    
สิง่ แรก ท่ี เขา จะ ทำได คอื ท้ิง ระเบิด    ชนดิ ท่ี ระเบดิ ใน อากาศ และ จะ 
ทำลาย บร รดา ของ ไฮ เทค ท้ัง หลาย      ระบบ ไฟฟา หมด ทนัท ี  ฉะนัน้ 
ภายใน ไม กี่ นาที   สิ่ง ทั้ง หลาย ที่ เรา ตอง พึ่งพา หมด สิ้น   จบ ทันที     
และ เรา พรอม ไหม ที่ จะ อยู โดย ปราศ จาก สิ่ง เหลา นี้     

  ระบบ การ ศึกษา ของ เรา เนน การ พัฒนา คน ทั้งคน เพื่อ     
หนึ่ง     จะ ไม เปน ปญหา กับ สังคม     สอง     สามารถ สราง ความ สุข 
สราง ประโยชน แก ตัว เอง     ครอบครัว ตัว เอง     สังคม ที่ อยู อาศัย     
และ ฉลาด ใน การ ที่ จะ เปน สวน ชวย โลก ที่ กำลัง เปลี่ยนแปลง     คือ 
ถา เรา เนน วทิยาศาสตร ที ่เกีย่ว กบั สิง่ แวดลอม   เดก็ บาง คน อาจ จะ 
สนใจ การ คนควา วิจัย ใน เรื่อง พลังงาน ทาง เลือก   เร่ือง พลัง แสง 
อาทิตย   เรื่อง พลัง ลม   พลังงาน น้ำ   บาง คน อาจ จะ เกิด สนใจ เรื่อง 
การ อนุรักษ สิ่ง แวดลอม     ก็ มี ทาง เลือก ไป หลาย แนวทาง     นี่ เปน 
ทาง วิทยาศาสตร 

  ทาง ดาน ศีล     หรือ ทาง     Humanity    อาตมา อยาก จะ 
ให มี การ สอน    หรือ การ เนน ใน เรื่อง ของ การ ละคร    การ ถาย ทำ 
สารคดี ตางๆ   เรื่อง การ ใช วีดิ โอ   ใช เทคโนโลยี เหลา นี้   เพราะ 
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วาการ เรียน รู จาก ธรรมชาติ และ การ ใช เทคโนโลยี แบบ นี้ เปน สิ่ง 
สนุก สำหรับ เด็ก วัย รุน     อาตมา สังเกต เปรียบ เทียบ เมือง ไทย กับ 
เมือง นอก   ใน เมือง ไทย ยัง มี ความ สนใจ คอน ขาง นอย ที่ จะ ทำ 
สารคดี เก่ียว กับ โลก ที่ เรา อยู     ที่ จะ สอน ให คน เขาใจ สังคม ให เกิด 
ความ เขาใจ ซึ่ง กัน และ กัน      ก็ อยาก ฝก ให เด็ก รูจัก ผลิต ภาพยนตร                            
 ทำ สารคดี บาง   ทำ เรื่อง สั้น   แต น่ี ก็ เปน เพียง ตัวอยาง ปลีก ยอย     
เพยีง แต วาน อก จาก หลัก การ ใหญ ท่ี ตองการ ให ม ีการ พฒันา คนใน 
ทุก ดาน ใน ทุก สวน ของ ชีวิต     ไมใช วา เกง เฉพาะ วิชา การ     ถา ยัง 
เปน คน ขี้ โกง     ยัง เปน คน ขี้ โกรธ     ยัง เปน คน ชอบ เอา รัด เอา เปรียบ 
คน อืน่      หรือ วา เชือ่ แต ตวั เอง คน เดียว      ถา อยาง นัน้ ก ็เรยีก วา ระบบ 
การ ศึกษา ไม ได ประสบ ความ สำเร็จ 

  อาตมา หวัง วา โรงเรียน นี้ จะ เปน แหง หนึ่ง ที่ จะ เร่ิม สราง 
คน ให เขาใจ และ จะ เปน ตัวอยาง ให ท่ี อื่น ได เห็น วา วิถี พุทธ เปน 
อยางไร   ถือวา ถา ทำได แลว ถงึ จะ เปน โรง เรียน เลก็ ๆ   จำนวน คน ไม 
มาก     แต สำคัญ ที ่วา เปน ตวัอยาง ที ่ทำให คน อืน่ ที ่ยงั มอง ไม เหน็ วา 
วิถี พุทธ เปน อยางไร     จะ ทำ อยางไร     เขา มา ดู ที่ นี่ แลว จะ ได ความ 
คดิ และ เอา ไป ประยุกต ใช     ใน ท่ี ของ เขา ก ็จะ ไม เหมอืน ที ่นี ่แนนอน      
แต ก็ เอา บาง สวน หรือ เอา หลัก ใหญ     และ ยอย ให เหมาะ สม กับ 
บริบท ของ เขา ได . . 
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   ๐๔
งาน เสวนา ธรรม 

เปด ตัว โรงเรียน ปญญา ประทีป     
๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   

  . . . คำ สอน ของ พระพุทธเจา เปน ระบบ การ ศึกษา ท่ี อุดม 
สมบูรณ ที่สุด ที่ เคย เกิด ขึ้น ใน โลก มนุษย     เพราะ วา มี ความ มุง 
หมาย ที ่จะ นำ มนุษย ออก จาก ความ มืด ไป สู ความ สวาง     นำ มนษุย 
ไป สู สิ่ง ที่ สูงสุด ที่ ควร จะ ได     นั่น คือ การ พน จาก ความ ทุกข โดย 
สิ้น เชิง     การ ถึง พรอม ดวย ความ เมตตา กรุณา และ ปญญา     เมื่อ 
พระพุทธ ศาสนา มี เอกลักษณ อยู ตรง นี้ วา หัวใจ ของ พุทธ ศาสนา 
คือ วิธี การ ตางๆ ที่ จะ พัฒนา มนุษย ให ถึง ส่ิง ที่ สูง ที่สุด ที่ มนุษย ควร 
จะ ได     

   . . . ใน ทาง พระพุทธ ศาสนา เรา มี อุดมการณ ใน การ ที่ จะ 
ดำเนิน ชีวิต ดวย ปญญา   ใน เมื่อ เด็ก เติบโต มาก ข้ึน สู ระดับ มัธยม   
สติ ปญญา เพิ่ม มาก ขึ้น   เรา ตองการ ที่ จะ ฝก ให เด็ก คิด เปน ทั้ง ใน 
ทาง วิเคราะห    ใน ทาง สรางสรรค    ที่ พิเศษ ไป คือ โยนิโส มนสิการ     
คือ ทาง ตะวัน ตก การสอนบางทีจะไมเนนความเปน ระบบ    แต 
วา จะ เนน ใน การ คิด วิเคราะห     คิด สรางสรรค    ซึ่ง เรา ก็ ให ความ 
สำคญั มาก เหมอืน กนั     แต เรา เพ่ิม อกี ขอ หนึง่     ความ คิด ทีท่าง พระ
 เรยีก วา    โยนโิส มนสกิาร    คือ ความ คดิ ใน ลกัษณะ หนึง่ ที ่ทำให 
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กิเลส   ทำให ความ ทุกข ใน จิตใจ ลด นอย ลง   ทำให สิ่ง ดี งาม 
เพิ่ม มาก ขึ้น    ขอ ที่ สอง คือ    ทำให เขาใจ ความ จริง ได มาก ขึ้น 

   ใน ระบบ ของ สากล ไมมี เรื่อง นี้ โดยตรง   สิ่ง หนึ่ง ที่ มี ผล ตอ 
การ ศึกษา มาก คือ ความ สามารถ ของ เด็ก ที่ จะ จัดการ กับ อารมณ 
ที่ เปน ทุกข อยู ใน ใจ     นอก เหนือ จาก ไอ คิว   ความ รู ทั่วไป     ส่ิง 
ที่ สำคัญ คือ เม่ือ เด็ก เกิด มี ความ วิตก กังวล เกิด ความ เศรา 
เกิด ความ กลัว   เด็ก จะ มี ความ สามารถ ที่ จะ ปลอย วาง     ท่ี จะ 
ปรับปรุง แกไข อารมณ ของ ตัว เอง ได    เพราะ ถา จิตใจ ของ 
เด็ก เศรา หมอง     อาน หนังสือ ก็ ไม จำ     บางที ก็ ไม อยาก อาน 
เลย     อารมณ ของ คน เรา มี ผล ตอ การ ศึกษา มาก     แต วา เปน 
สิ่ง ที่ หลาย ๆ  คน   หรือ วา ระบบ การ ศึกษา ท่ัวไป    ให ความ 
สำคญั นอย เกนิ ไป     แต เม่ือ มนษุย มอง เด็ก ท้ัง ชวีติ ไม ได มอง 
เฉพาะ ดาน แต เปน ระบบ องค รวม   และ ตองการ ให เดก็ ฉลาด 
ใน เรื่อง อารมณ ใน เร่ือง จิตใจ ของ ตัว เอง ดวย 

   เครื่อง มือ ของ พุทธ ศาสนา มี ไว สำหรับ ชวย ให เด็ก ได รู เทา 
ทัน อารมณ     เวลา เศรา เวลา กลัว     เวลา โกรธ เวลา อิจฉา เวลา มี 
ทุกข     เด็ก สามารถ จะ จัดการ กับ อารมณ ของ ตัว เอง ได     ซึ่ง ทำให มี 
ความ สขุ มาก ขึน้     และ มี ผล ด ีตอ การ ศกึษา   ถา เรา มุง ที ่จะ สราง เดก็ 
ที่ เรียน ได สูง ๆ      ได ปริญญา บัตร     ทำงาน ได เงิน เดือน สูง      อัน นั้น 
ที ่จรงิ แลว ก ็ไม ยาก มาก สำหรับ ผู ปกครอง ที ่ม ีฐานะ ทาง เศรษฐกจิ   
พอที ่จะ สง เดก็ เรยีน ท่ี โรงเรียน ท่ี ด ี     แต มนั สำคัญ ที ่วา เมือ่ เลีย้ง ชพี 
แลว เปน อยางไร     
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  . . . ที่ เรา เห็น ทั่ว ๆ  ไป   มัก จะ เปน วา   คน น้ี ถือตัว ถือ ตน มาก     
คน นั้น ขี้ โมโห มาก     แต เขา ฉลาด มาก นะ     สวน คน นั้น   ไม อยาก จะ 
เขา ใกล เลย     คน น้ัน เจา อารมณ เหลือ เกิน     ไม คอย ยุติธรรม     แต 
วา เขา ฉลาด มาก ๆ  นะ     พูด เหมือน กับ วา เพราะ ได ความ ฉลาด ขอ 
เดียว แลว ใชได     แต ถา มอง ภาพ รวม ของ ชีวิต   สำหรับ อาตมา น่ี 
ถือวา บกพรอง     คือ ถา ไม เอา เงิน เดือน ไม เอา ทรัพย สมบัติ เปน 
เครื่อง ตัดสิน ความ สำเร็จ ใน ชีวิต     หรือ วา เอาแต เปน ขอ หนึ่ง ใน 
หลาย ๆ  ขอ     เรา จะ เห็น วา ใช     ทำ อยางไร เรา จึง จะ สอน เด็ก ให มี 
ความ สามารถ ที่ จะ มี ชีวิต ที่ มี ความ สุข     และ มี ความ เจริญ ได     มี 
ปญญา ที่ รู เทา ทัน อารมณ     ฉลาด ใน การ ท่ี จะ แก อารมณ ตางๆ     ที่ 
เรียก วา โยนิโส มนสิการ     จึง เปน หลัก สำคัญ ของ วิถี พุทธ ของ เรา

    สรุป วา ใน ระดับ มัธยมศึกษา วิถี พุทธ จะ เนน เรื่อง ปญญา 
มาก ขึ้น     ใน การ ฝก ความ คิด ใน ทางการ วิเคราะห   หนึ่ง     ใน การ 
สรางสรรค   หน่ึง   ซ่ึง เปนการ ได เครื่อง มือ ที่ เปน กลาง ๆ      แต ความ 
สามารถ ตางๆ ท่ี เกดิ ขึน้ จาก การ ฝก ความ คดิ สอง ขอ แรก น้ัน     เรา ก็ 
ตองการ จะ นอม ไป ใช ใน ทาง โยนิโส มนสิการ   คือ หลัก ที่ จะ เขาใจ 
ความ จริง ของ ชีวิต     เพราะ ความ คิด ใน สวน ที่ สาม นี้ จะ เปน สิ่ง ที่ มี 
ผล ตอ ชีวิต ทั้งหมด ตลอด ชีวิต . . . 

  . . . ทุก วัน นี้ เทา ที่ อาตมา เคย อาน ลาสุด ทราบ วา เนื่องจาก 
ความ รวดเร็ว ที่ เทคโนโลยี ตางๆ     เจริญ กาวหนา นั้น    ทุก วัน นี้ 
ภายใน   ๔   ป     หลัง จาก จบ การ ศึกษา แลว     ประมาณ     ๕๐   %     
ของ สิ่ง ที่ ได เรียน รู ตอง ทิ้ง     นับ เปน เปอรเซ็นต ที่ สูง มาก     หลาย สิ่ง 
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หลาย อยาง เรยีน แลว ทอง ได   พูด ได   ภูมใิจ วา เรา เปน ผู ม ีการ ศกึษา             
แต ภายใน ไม กี่ ป มัน ก็ หมด สมัย แลว     

   เมื่อ เปน เชน นั้น อาตมา วา เรา ควร จะ เนน ใน ความ 
สามารถ ที ่จะ เรยีน รูมาก กวา สิง่ ที ่เรียน รู     วชิา ตางๆ     เรา ก็ ตอง 
เรียน รู แนนอน     แต มัน อยู ที่ น้ำ หนัก อยู ที่ การ ปลูก ฝง การ บม เพาะ 
จิตใจ ของ เด็ก ที่ มี ความ สุข ใน การ เรยีน รู     อัน นี้ ก็ ตรง กับ หลัก พุทธ 
ศาสนา ที เดียว     เพราะ พระพุทธ องค ได ตรัส ไว วา กอน ที่ พระองค 
ทรง ตรสัรู พระ อนตุร สมั มาส มั โพธิ ญาณ นัน้      ทาน อาศัย คณุ ธรรม   
๒    ขอ เปน หลัก     หนึ่ง     คือ ความ พากเพียร พยายาม ที่ ตอ เนื่อง 
ไม ทอแท  สอง     คือ ไม สันโดษ ใน กุศล ธรรม ทั้ง หลาย     หมาย 
ถึงวา     พระพุทธ องค ได ความ สงบ     ได ความ รู     ได อะไร ตอ อะไร     
ได เทาไร     พระองค ก็ ไม สันโดษ ไม พอใจ     จน กระท่ัง ถึงที่ สุด เปน 
พระ สัมมา สัม พุทธ เจา       จึง ถือวา จบ การ ศึกษา 

   ฉะนั้น ความ คิด ที่ วา ของ ฉัน นี่ มันดี แลว ไม ได เบียดเบียน 
ใคร   มี ความ รู พอ สมควร แลว     ไม ได ทำบาป กรรม อะไร     อัน นี้ ก็ 
เปน ความ คิด ที่ ไม เหมาะ กับ ชาว พุทธ     เพราะ ถา เปน ชาว พุทธ            
โดย จิตใจ แลว     ก็ เปน ผู ที่ ตองการ จะ พัฒนา ตัว เอง ให สูง ขึ้น     
ไมมี คำ วา พอ     ไมมี คำ วา ใชได     มัน จะ ตอง ให มัน ดี ขึ้น ๆ  . . . 

   . . . สิง่ หนึง่ ที ่ทำให อาตมา เอง มี ความ พอใจ ม ีความ ตัง้ใจ ใน 
การ สง เสรมิ การ ศกึษา วถิ ีพทุธ     เพราะ วา ตองการ จะ สอน ให คน รุน 
ใหม ม ีทรพัยากร ภายใน   ม ีเครือ่ง มอื   ม ีภมู ิตานทาน ม ีความ สามารถ 
ที ่จะ รบัมอื กบั อนาคต ที ่กำลัง จะ เขา ถงึ      นอกจาก ที ่ตองการ ให เดก็ 
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ม ีความ รู     ม ีความ สามารถ ใน วิชา ท่ี ตน รกั     ม ีความ ถนัด ทาง ดนตร ี    
ความ ถนัด ทาง ศิลปะ     ความ ถนัด ทาง วิทยาศาสตร     ให มี โอกาส 
เต็ม ที่ ที่ จะ ทำให ดี   ให เลิศ ใน วิชา นั้น แนนอน     แต นอกจาก นั้น ก็ 
อยาก ให มี อุดมการณ   ให เปน คน เลิศ     เปน สวน หนึ่ง ของ สังคม ที่ 
เลิศ     ไมใช สวน ท่ี เปน สวน หน่ึง ของ ปญหา สังคม     แต เปน ฝาย ที่ 
ชวย แก ปญหา ของ สังคม   การ แก ปญหา ของ ตัว เอง นำ ไป สู การ 
แก ปญหา ของ ครอบครัว นำ ไป สู การ แก ปญหา ของ สังคม โดยที่ 
ไม ตอง สงสัย เพราะ วา มัน เปน อัน หน่ึง อัน เดียวกัน 

   อาตมา ถือวา การ ที่ เรา จะ ได เปด การ ศึกษา วิถี พุทธ ระดับ 
มัธยม ใน โรงเรียน ปญญา ประทีป     เปน นิมิต หมาย ที่ ดี     . . . ขอ ให 
เรา ทุก คน ที่ ฟง แลว   หาก รูสึก วาที่ พูด มา มี เหตุ มี ผล   และ ตองการ   
มี สวน รวม ก็ ขอ ให ชวย กัน ให กำลัง ใจ กับ ผู ที่ กำลัง บุก เบิก กำลัง 
พยายาม ให สิ่ง นี้ ที่ ยัง เปน ความ ฝน ให เปน ความ จริง ตอ ไป     
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๐๕
ถาม - ตอบ ใน งาน เสวนา ธรรม

 ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   ณ   โรงเรียน ทอ สี   กรุงเทพมหานคร 

  ถาม  :  โรงเรียน ปญญา ประทปี เนน การ บม เพาะ คณุ ธรรม   
และ การ สอน เร่ือง วิชา ชีวิต   ผู ปกครอง จะ ม่ันใจ ได อยางไร วา เด็ก 
ที่ จบ จาก ท่ี นี่ จะ เขา กับ สังคม ได และ มี ความ ทัน สมัย เพียง พอ                
ผู ปกครอง อีก ทาน ถาม วา โรงเรียน ปญญา ประทีป มี เปา หมาย       
ที่ จะ สราง คน ดี ให สังคม      ซึ่ง ถูก ครอบงำ ดวย ระบบ ทุนนิยม   
(   เงิน นิยม     กิเลส นิยม   )      จะ ทำ อยางไร ให เด็ก ๆ  ที่ เปน ผลิตผล 
ของ โรงเรียน นั้น ไม เกิด     Culture     Shock         เมื่อ เขา ออก ไป สู โลก 
ภายนอก     
  พระ อาจารย  :   คำถาม ขอ นี้ เกิด จาก ความ เขาใจ อยาง 
หนึ่ง วา     ดี คือ โง     ซึ่ง อาตมา มอง ตรง กัน ขาม     มอง วา   ดี คือ ฉลาด     
สวน หน่ึง ของ การ เปน คน ดี   คือ การ มี ปญญา ใน การ รักษา 
ความ ด ีของ ตัว เอง ไว     . . . สวน หน่ึง ของ การ ฝก ปญญา   คอื ให รูจกั 
กาล เทศะ     ใน พุทธ ศาสนา ของ เรา   สอน เร่ื อง สัป ปุร ุษ     สัป ปุร ุษ คือ 
คน เกง     นัก ปราชญ     ซึ่ง รู วา จะ อยู กับ คน แบบ นี้ ตอง พูด อยางไร                          
อยู กบั คนๆ นี ้เขา ม ีนิสยั ใจคอ อยางไร     ควร จะ วาง คำ พดู ใน ลกัษณะ 
อยางไร     เพื่อ จะ ได ผล     เขา ใน สังคม น้ี ควร จะ วางตัว อยางไร     มัน 
จึง จะ เหมาะ สม     มัน จึง จะ ถูก ตอง       
  อาตมา จะ ขอ วจิารณ วา     ความ คดิ เพีย้น ที ่วา ด ีคอื โง เกดิ 
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จาก ตะวนั ตก     คอื ฝาย ตะวนั ตก แยก ศาสนา กับ วิทยาศาสตร     เขา 
มอง วา ศาสนา เปน เรือ่ง ความ เช่ือ     ไม ควร เอา เรือ่ง ที ่วา ดวย เหตผุล 
มา ยุง เกีย่ว       เหตุผล อะไร ตางๆ เอา ไว เปน เร่ือง ทาง โลก      ฉะน้ัน มนั 
เปน มา นาน แลว วา เขา วิจารณ วา คน ที ่ไป ทาง ศาสนา จะ เปน คน ไร 
เดยีง สา   ไมรู เทา ทนั โลก     แต เพราะ คน ไทย หลาย คน ก็ ไมรู จกั พทุธ 
ศาสนา จึง พลอย เอา คำ วจิารณ ที ่ฝาย ตะวนั ตก คดิ กบั เร่ือง ศาสนา 
อื่น ไป วา กลาว พุทธ ศาสนา ดวย     ซึ่ง มัน ไม ตรง   ไม ถูก ตอง 
  . . . อกี ขอ หนึง่ เกดิ จาก การ มอง วา คน เรา เปน ผลติภัณฑ ของ 
สงัคม     เหมือน กบั สงัคม มี อะไร สัก อยาง ที ่จะ บังคบั ให เรา เปน ตาม     
แต สังคม ใน แตละ ยุค แตละ สมัย เปน สิ่ง ที่ เรา แตละ คน สราง 
ขึ้น มา    มัน ไมใช วา เรา จะ ตอง เปน ไป ตาม สังคม     ถา อยาง 
นั้น สังคม ก็ ตอง เลว ลง ไป เร่ือย ๆ     แต ถา เรา เห็น วา     เรา มี หลัก การ 
อยาง นี้     เรา อยาก จะ สนับสนุน      อยาก จะ เขา กลุม  อยาก จะ อยู 
กับ คนใน สังคม ที่ มี อุดมการณ อยาง น้ี     มัน ก็ อยู ได     เพราะ สังคม 
มัน หลาย กลุม เหลือ เกิน     มัน ไมใช วา มี อัน หนึ่ง อัน เดียว     ที่ ทุก คน 
จะ ตอง ปรับ ตัว ให เขา กับ หนึ่ง เดียว ที่ วา นี้     เรา ทุก คน ตาง มี สวน 
ใน การ สราง สังคม ท่ี ดี ขึ้น ได 
  อาตมา อยาก จะ ยก ขอ สังเกต วา ใน โลก ตะวัน ตก ทุก วัน นี้   
ชื่อ เสียง     กิ ติ ศัพท ของ พุทธ ศาสนา ดี มาก   เหมือน กับ วา ถา เปน คน 
มี การ ศึกษา ทุก วัน น้ี   ไมรู พุทธ ศาสนา เลย ไม ได      ถือวา ผู ที่ มี การ 
ศกึษา ที ่ไม เคย อาน หนงัสอื ทาง พทุธ ศาสนา นี ้ม ีนอย มาก     ถึง จะ ไม 
เหน็ ดวย จะ ตอง เคย ได อาน บาง จงึ จะ ได รบั การ ยอมรบั   จำนวน คน 
ที่ หัน มา นับถือ พุทธ ศาสนา อาจ จะ ไม มาก นัก     คิด เปน เปอรเซ็นต 
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ไม กี่ เปอรเซ็นต     แต ถา ดู คุณภาพ ของ คน   ดู วา ใน เมือง นอก 
คน ท่ี หัน มา นับถือ พุทธ ศาสนา เปน คน ระดับ ไหน ที่ เขาไป 
ใน วัด ใน พุทธ ศาสนา     เรา เจอ ใคร บาง   เรา จะ พบ กับ หมอ     
ทนายความ   ผู ที่ ทำงาน ทาง เทคโนโลยี สาร สนเทศ   ที่ เกี่ยว 
กบั คอมพวิเตอร     เปน ศาสตราจารย      ลวน เปน คน เกง    เปน 
ผู ที่ มี การ ศึกษา เสีย สวน ใหญ     มัน เปน เรื่อง แปลก ใน เมือง 
พุทธ ศาสนา แทๆ ใน เมือง ไทย     คน มี คุณ ธรรม กลับ ถือวา 
ไม เกง    หรือ คงจะ ไม เกง       แต ใน โลก ตะวัน ตก พุทธ ศาสนา 
กลับ มีชื่อ เสียง มี ภาพพจน วา เปน ศาสนา ของ คน เกง     นี่ ก็ ขอ 
ฝาก ไว เปน ขอคิด วา ใคร ถูก ใคร ผิด กัน แน 
 
  ถาม  :  ใน กรณี ที่ ลูกสาว ที่ เขา สู วัย แตก เนื้อ สาว   ซ่ึง มัก จะ 
ตรง กับ วัย เรียน ชวง มัธยมศึกษา   จะ มี แนวทาง หรือ นโยบาย     วิธี 
การ เฝา ระวัง     ปองกัน ใน ประเด็น หน่ึง     คือ เรื่อง เพศ ศึกษา     และ   
สอง     การ มี ความ สัมพันธ กับ เพื่อน ชาย     สาม     ภัย อันตราย จาก 
ผูคน     บุคลากร และ ส่ิง แวดลอม ประการ ใด บาง ครับ 
  พระ อาจารย  :  เรื่อง นี้ เรา ตอง พยายาม วิเคราะห เหตุ 
ปจจัย ของ ปญหา ตางๆ     เกี่ยว กับ เรื่อง ทาง เพศ     ส่ิง แวดลอม ก็ มี 
สวน หนึ่ง     สิ่ง แวดลอม ที่ ปากชอง ก็ จะ ดี ตรง ที่ วา     สิ่ง กระตุน เรา 
ตางๆ มี นอย ลง     ซึ่ง ก็ จะ เปน ผล ดี     ถา ใน ส่ิง ท่ี เสี่ยง     ก็ คือ ความ ใกล 
ชดิ ของ เดก็     ซ่ึง อาจ จะ ใกล ชดิ มาก กวา   เรา ตอง พยายาม ศกึษา วา 
อะไร คอื ขอด ีขอ เสยี     และ จัด ระบบ ให เหมาะ สม     สวน เรือ่ง ภายใน 
ตัว เด็ก เอง      ที่ จะ เปน ปญหา มาก       ท่ี ทำให เกิด ความ เสีย หาย 
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ตางๆ   เรื่อง เหลา เปน อันดับ หนึ่ง     เด็ก วัย รุน กิน เหลา     แลว ความ 
รูสึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี     ความ ยับยั้ง ช่ังใจ นอย ลง     ซึ่ง เรา ก็ หวัง วา     เรา 
จะ ควบคุม เรื่อง นี้ ได ดี กวา อยู ใน เมือง ได มาก   
   ใน ขณะ เดียวกัน ตองการ ให เด็ก ผูชาย ได รูจัก ดู     รูจัก 
เขาใจ กาย     เขาใจ ธรรมชาติของ ตัว เอง     อารมณ ของ 
ตัว เอง ได แลว  ที่ สำคัญ ตอง ปลูก ฝง ความ เคารพ ผู หญิง 
เปน หลัก ใหญ     สวน ผู หญิง ก็ ตอง เนน ใน การ กลา ปฏิเสธ 
ผูชาย     เพราะ ท่ี เรา ปลูก ฝง ให เด็ก ผู หญิง เปน เด็ก ที่ รับ ใช 
ผูชาย     ทุก สิ่ง ทุก อยาง เอา ตาม ผูชาย     สวน ดี ก็ มี อยู      แต 
สวน เสีย ใน กรณี ผูชาย ที่ ไม ดี ก็ เอา รัด เอา เปรียบ ได     บังคับ 
ใจ ของ ผู หญิง ได     เพราะ ไม กลา ปฏิเสธ     นี่ ก็ เปน สวน หนึ่ง 
ของ การ สอน เด็ก ให มี ความ ดี     คือ เด็ก ผู หญิง กลา ปฏิเสธ 
วา ไม     ก็ ถือ หลัก อยาง นี้      ตอง รักษา หลัก การ ของ ตัว เอง ไว     
ตอง ทำให ผู หญิง มี ความ เชื่อ มั่น ใน ตัว เอง     ทำให ทาง ฝาย 
ผูชาย มี ความ เกรงใจ     มี ความ เคารพ     ดูแล เรื่อง ส่ิง แวดลอม     
ให เด็ก ทุก คน มี ที่ พึ่ง ท่ี ปรึกษา ท่ี เปด ใจ ได     ก็ คงจะ ตอง ใช ความ คิด 
พิจารณา   ลอง หลาย ๆ  อยาง 
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๐๖
 ธรรม เทศนา ใน พิธี ลง เสาเอก   

อาคาร เรียน   โรงเรียน ปญญา ประทีป   ๑๙   ต ุลาคม   ๒๕ ๕๑ 

   การ กอสราง อาคาร เรียน ถือวา เปน กาว ที่ สำคัญ   ข้ัน 
ตอน ตอๆ ไป   ใน การ สราง โรงเรียน   ยัง จะ มี อาคาร อีก หลาย หลัง             
ตาม หลัก พุทธ ศาสนา ทาน สอน ให เรา ทำ อะไร อยาง รอบคอบ   
อยาง ใจเย็น   ตาม กำลัง ของ เรา   แมวา แตละ กาว ที่ เดิน จะ เปน      
กาว เล็ก   ๆ      ก็ ขอ ให เปน กาว ที่ ถูก ที่ ตอง   ก็ ใชได 

   . . . บาง คน ม ีกำลัง มาก   ม ีความ เชือ่ มาก   ศรัทธา มาก   ลงมือ ทำ   
แต ขาด การ พิจารณา     ขาด ปญญา     สุดทาย ผลอ อก มา ไม ดี เทา 
ที่ ควร   ก็ หมด กำลัง ใจ   การ ท่ี เรา ทำ แบบ คอย เปน คอย ไป   เร่ิม การ 
สราง อาคาร ชัว่คราว   ก ็เหมาะ สม แลว กบั โรงเรียน วิถ ีพทุธ ที ่ให เรา 
เรียน รู จาก ธรรมชาติ ของ ชีวิต ของ สิ่ง ทั้ง หลาย   เริ่ม ตน จาก การ ที่ 
สำนึก วา เรา เห็น แตละ คน เปน คน ช่ัวคราว มา เกิด ชั่วคราว   ไมรู วา 
จะ อยู ที่ นี่ นาน เทาไร   

   เม่ือ ชวีติ เรา ช่ัวคราว   ชีวติ ของ เรา ไมม ีอะไร แนนอน   เปน รงั 
ของ โรค   พระพทุธเจา จึง สอน ให เรา ใช เวลา ท่ี จำกดั      เวลา ใน โลก นี ้
ซึง่ สัน้ นดิ เดยีว ให ม ีประโยชน มาก   ให ม ีคณุภาพ ให มาก   ให ใช ชวีติ 
ใน ทาง ที ่เรา ภาค ภมูใิจ ได   เวลา เรา แก เรา เฒา    เรา ระลกึ ถึง ชวีติ เรา   
ชวีติ สวน ตวั   ชีวติ ครอบครวั   ชีวติ การ ทำงาน   เรา รูสกึ วา ทำ อะไร ไป 
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