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คำนำ

 

 หนงัสอืเรือ่ง“สิง่ดีทีส่ดุสำหรบัลกู”เปน็ธรรมเทศนาที่

พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแสดงให้แก่ผู้ปกครองคณะครูและ

ญาติโยมท่ัวไปท่ีโรงเรียนทอสีในวันท่ี๗มกราคม๒๕๕๑ซึง่

เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ๕๐ปีของพระอาจารย์

 เราทกุคนผู้เปน็พอ่แม่ตา่งปรารถนาที่จะให้สิง่ดีทีส่ดุ

กบัลกูหลานของเราแต่อะไรคอืสิง่ดีทีส่ดุ?ความรู้เงนิทอง

สมบัติพัสถานชื่อเสียงเกียรติยศ?

 ทกุวนันี้เราตา่งทำงานหนกัจนไมม่ีเวลาให้กบัลกูเพือ่

จะหาเงนิหาทองมาเพือ่สง่เสยีให้ลกูเรยีนในโรงเรยีนที่ดีทีส่ดุ

และให้สงูทีส่ดุแต่ลกูยงักลบัวา้เหว่โดดเดีย่วโหยหาความ

รกัจากทกุคนความรู้ผา่นระบบการศกึษาที่ได้รบัทำให้เขา

มีความสุขขึ้นบ้างหรือไม่?เกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติ

ของคนผู้เป็นพ่อแม่ในปัจจุบัน



 ในหนังสือเล่มนี้ จะมีคำตอบซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศ

หรือแผนที่ที่เราจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราจะให้กับลูกนั้นเป็น

สิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  ที่จะไม่เป็นไปเพื่อสร้างความทุกข์

ความเดือดร้อน  แต่เป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์และความ

สุขทั้งแก่ตนเองและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ

จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกับชีวิตของผู้ที่เรารักที่สุด

 คณะผู้จัดพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์

ที่เมตตาอบรมสั่งสอน ให้กำลังใจและให้การสนับสนุน

บุญกุศลอันใดที่เกิดจากการพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธให้

เจริญก้าวหน้าซึ่งจะยังความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในสังคม

และการให้ธรรมะเป็นทาน ขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา

เพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อลูกศิษย์ตลอดมา

 

คณะศิษยานุศิษย์

กุมภาพันธ์๒๕๕๑
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สิ่งดีที่สุดสำหรับลูก

ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร

โรงเรียนทอสี๗มกราคม๒๕๕๑

 

   ถ้ามีใครถามว่าเราต้องการอะไรให้กับลูกหลาน

ของเรา ทุกคนก็ต้องตอบเสียงเดียวกันว่าต้องการส่ิง

ท่ีดีท่ีสุด แต่ปัญหาอยู่ท่ีการตัดสินว่าอะไรคือส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดเจตนาท่ีดีความหวังดีความรักก็มีอยู่แล้วแน่นอน

แต่ถ้าเจตนาน้ันขาดปัญญา อาจจะนำไปสู่ส่ิงท่ีไม่

ปรารถนาก็ได้ หรือแม้แต่ส่ิงตรงข้ามกับท่ีตนปรารถนา

ก็ได้ในพระพุทธศาสนาจึงเน้นอยู่เสมอว่าจิตใจของเรา

ต้องประกอบด้วยน้ำใจ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ และด้วย

ปัญญาเป็นเคร่ืองกำกับ 
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  ในการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เราต้องการให้

ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด แล้วการศึกษา

ที่ดีที่สุดมันเป็นอย่างไร ในเรื่องนี้ก็มีหลายความ

เห็น ในยุคปัจจุบันเราอยู่ใต้อิทธิพลของความคิดที่

ยกเรื่องเศรษฐกิจเป็นใหญ่ลูกจะได้ประโยชน์อะไรก็

ไม่สำคญัเทา่กบัที่จะได้ความรู้ที่จะใช้ในการประกอบ

อาชีพต่อไป นี่ก็เป็นความเชื่อ เป็นความคิดที่เราควร

จะกลั่นกรองควรจะทบทวนอีกที

 เมือ่เราได้หาขอ้มลูในเรือ่งการรบัคนเขา้ทำงาน

แล้วปรากฏว่าผู้ใหญ่หรือเจ้าของบริษัทต่างๆ มักจะ

บน่วา่ความรู้ของคนที่เพิง่จบการศกึษาไมท่นักบัความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเช่นเรื่อง Software ที่ใช้ใน

บริษัทComputerไม่กี่เดือนมันก็เปลี่ยนไปแล้วองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะหมด
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ความหมายภายในไม่กี่ปีเมือ่เทคโนโลยีเปลีย่นแปลง

รวดเร็ว สังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โลกทั้งโลกก็

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเรื่องที่น่ากลัวคือ

ภาวะโลกร้อนเป็นต้น

 ถ้าเป็นอย่างน้ีเราควรถามตัวเองว่าในเม่ือเราอยู่

ในส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเปล่ียน

ในทิศทางท่ีเราประมาณหรือคาดล่วงหน้าได้ยากอะไร

คือส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดหรือดีท่ีสุดท่ีลูกหรือหลานเราควรจะ

ได้รับตรงจุดน้ีจะเห็นท่าทีของพุทธศาสนาท่ีชัดเจนว่า

ไม่ได้เร่ิมต้นด้วยปรัชญา ไม่ได้เร่ิมต้นด้วยส่ิงท่ีมองไม่

เห็นหรือส่ิงท่ีต้องรับด้วยความเช่ืออย่างเดียว แต่เร่ิม

ต้นด้วยความจริงของชีวิตเท่าท่ีเราเห็นได้

 เรื่องภาวะโลกร้อน เรื่องความเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเชื่อเนื่องจากว่า
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เป็นคำสอนของพระศาสนา แต่เป็นการสรุปจากสิ่ง

ที่เป็นข่าว สิ่งที่เราเห็นรอบตัวอยู่ตลอดเวลา คำสอน

ของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ตั้งไว้บนฐานแห่ง

สจัธรรมความจรงิที่เปน็กลางโดยถอืวา่ไมใ่ช่ของใคร

ของศาสนาใดโดยถอืวา่เมือ่ธรรมชาติเมือ่ชวีติเราเปน็

อย่างนี้ เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรมันจึงจะดีที่สุด

และสิ่งที่ดีที่สุดนั้น ที่ท่านให้ชื่อว่า จริยธรรม คือการ

ประพฤติปฏบิตัิที่ตรงสอดคลอ้งกบัความจรงิของชวีติ

โดยถอืวา่มนษุย์เราทกุคนตอ้งการความสขุไม่ตอ้งการ

ความทุกข์ สำหรับสัตว์ที่ต้องการความสุขไม่ต้องการ

ความทุกข์แล้ว เมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้ เมื่อโลกที่เราอยู่

อาศัยเป็นอย่างนี้ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะหวัง

สำหรับตัวเองสำหรับครอบครัวสำหรับลูกหลาน

 ความเห็นของอาตมาก็คือว่าวิชาความรู้ต่าง ๆ 
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เป็นส่วนสำคัญของชีวิต เราจะเห็นชัดว่าพุทธศาสนา

ไม่เคยมองข้าม หรือดูแคลนความสำคัญของเรื่อง

นี้ ซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนทั้งในมงคลสูตร มีหลักฐาน

ที่ชัดเจนของการเป็นสุตะหรือพหูสูต เป็นผู้เล่าเรียน

ศึกษามาก เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในพระศาสนา

และสุตะนั้น ผู้ได้ยินได้ฟังมากมีความรู้มาก ก็เป็น

เอกลักษณ์ หรือข้อธรรมข้อหนึ่งที่เห็นชัดในพระ

โสดาบันหรือพระอริยะเจ้าในระดับแรกสรุปว่าวิชา

ความรู้ต่าง ๆ  เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งจำเป็นในชีวิต แต่

อาตมาเห็นว่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่โดย

เอาสิ่งสูงสุดหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตเป็นตัวตัดสิน

ว่าควรจะเน้นในส่วนไหนในการศึกษา

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พิเศษ ไม่เหมือน

ใคร เมื่อเดือนที่แล้วอาตมาได้ไปประชุมที่ประเทศ
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มาเลเซียพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน

สารานกุรมศาสนาที่ใช้เปน็หนงัสอือา้งองิทัว่โลกมีคำ

จำกัดความคำว่าศาสนาอยู่๑๐ข้อปรากฏว่าไม่มีข้อ

ไหนตรงกับพุทธศาสนาแม้แต่ข้อเดียว ตามมติ หรือ

คำนิยามของนักวิชาการตะวันตกพุทธศาสนาไม่ใช่

ศาสนา หรือไม่ใช่ Religion ชาวตะวันตกมักจะมอง

พทุธศาสนาแบบงงๆ บางทีเขาจะถามวา่พทุธศาสนา

เป็น ศาสนา หรือเป็น ปรัชญา หรือเป็นวิถีชีวิตแบบ

หนึ่งเป็นต้น

 ถ้าเราตอบตามท่ีเขาถามก็ไม่ถูกต้องนักปราชญ์

จะรู้ดีว่าเม่ือใครถามส่ิงใดไม่จำเป็นต้องตอบตามท่ีเขา

ถาม เพราะการตอบตามท่ีเขาถาม เป็นการยอมรับอยู่

ในตัวว่าเห็นด้วยกับมุมมองของเขาว่าศาสนาก็ต้องเป็น

อย่างท่ีเขาให้คำนิยามปรัชญาก็ต้องเป็นอย่างน้ีวิถีชีวิต
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ก็ต้องเป็นอย่างน้ี ศาสนาพุทธมีบางส่วนท่ีจะมองเป็น

ศาสนาได้บางส่วนมองเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่มองใน

บางแง่บางมุมเป็นจิตศาสตร์ก็ได้ มองในบางมุมก็เป็น

ปรัชญาได้เราไม่ได้แยกแยะแบบน้ันเพราะของเราเป็น

ระบบองค์รวม

 แต่ถ้าจะให้สรุปเป็นคำเดียว ศัพท์เดียวก็ต้อง

เรียกว่าเป็นระบบการศึกษา ที่เรียกว่าเป็นระบบการ

ศึกษาเพราะถือว่าคำสอนในศาสนา มีหน้าที่ช่วยคน

พฒันาตนเองให้พน้จากทกุข์ทัง้ปวงให้เขา้ถงึความสขุ

ทีแ่ท้จรงิคำสอนที่ทา่นบอกวา่มี๘๔,๐๐๐ขอ้นัน้ลว้น

แต่เปน็วธิีการเปน็เครือ่งมอืที่จะชว่ยชำระกายวาจาใจ

การทำให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามลดน้อยลง หรือหายไปจาก

ชีวิต ทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น ให้เจริญงอกงามให้ถึงที่

สดุตอ้งเรยีกวา่การศกึษาการศกึษาที่องค์สมเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้พวกเรานั้นต้อง

เรียกว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ผู้ใดปฏิบัติ

ถงึขัน้ที่เรยีกวา่จบการศกึษาก็เปน็พระอรหนัต์ผู้ยงัไม่

ถงึขัน้พระอรหนัต์เรยีกวา่เปน็ผู้ที่ยงัตอ้งการการศกึษา

ยังไม่จบการศึกษา

 ในระบบการศึกษาทั่วไป เช่นการศึกษาของ

โรงเรียน แน่นอนว่าเราไม่ได้มุ่งจะให้เด็กนักเรียน

เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องการให้ครูเป็นพระอรหันต์แต่

ถือว่าเมื่อมีหลักใหญ่ในอริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งเป็น

ระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลก

มนุษย์ เมื่อเราจับหลักใหญ่นี้ได้แล้ว เราสามารถดึง

ออกได้หลายข้อ ทำเป็นระบบการศึกษาสำหรับคน

ธรรมดาที่อยู่ในโลกในลักษณะที่สอดคล้องเป็นอัน

หนึง่อนัเดยีวกนักบัหลกัใหญ่การที่เราจะพฒันาระบบ
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การศึกษาแนวพุทธนั้นก็อยู่ที่การจับหลักใหญ่ แล้ว

ประยกุต์ใช้กบัความตอ้งการของระบบการศกึษาโดย

มีบางสว่นที่ตอ้งเนน้มากนอ้ยอยา่งเชน่เรือ่งสุตะเรือ่ง

การเรยีนรู้ตา่งๆและอาจจะมีบางสว่นที่เนน้นอ้ยอยา่ง

เช่นเรื่องสมาธิวิปัสสนาธรรมะขั้นสูง

 อยา่งไรกต็ามถงึแม้จะไม่ได้เอาในทกุๆ ขอ้หรอื

ในทกุๆ ขัน้ก็ยงัถอืหลกัวา่การพฒันามนษุย์ที่จะได้ผล

ต้องมีส่วนการฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรม หรือกาย

วาจา ทั้งทางจิตใจและปัญญาพร้อมๆ กันไป แม้แต่

ในการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ  เราน่าจะ

เห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องไอคิว หรือความฉลาดอย่างเดียว

พฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กนักเรียนมีผลต่อการ

ศึกษาอยู่ตลอดเวลา เอาง่าย ๆ   ถ้าเด็กนักเรียนนอน

ไม่เปน็เวลากนิไม่เปน็เวลาไม่สำรวมอนิทรยี์เวลาจะ
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เรยีนหนงัสอืก็งว่งหรอืว่าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายก็เรียนไม่

ค่อยได้อันน้ีง่ายสุดเห็นได้ชัด

 เรือ่งอารมณ์ก็เชน่เดยีวกนัเดก็หลายคนอาจจะ

ฉลาดแต่เพราะวา่จติใจเศรา้หมองบางทีก็มีความซมึ

เศรา้บางทีก็ตดิเพือ่นมากเกนิไปมีอารมณ์โกรธอจิฉา

เป็นเด็กที่รักสวยรักงาม ชอบเที่ยวชอบสนุก อารมณ์

เหลา่นี้ครอบงำจติใจแลว้สติปญัญาความฉลาดตา่งๆ 

ก็ไม่มีโอกาสทำหน้าที่ของมันได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่

สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ในชีวิตของคน เมื่อ

อ่านตำราเรื่องวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์นั้นศาสตร์นี้

ก็ไม่ได้กล่าวถึงอารมณ์ของผู้เรียนไม่ได้กล่าวถึงชีวิต

ครอบครัวหรือว่านิสัยใจคอของผู้เรียนแต่ในชีวิตจริง

ของคนเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีส่วนสำคัญ

 เมือ่เราเหน็เชน่นี้แลว้เรานา่จะสรปุวา่แมแ้ต่ใน
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เรือ่งการเรยีนในความหมายทัว่ไปการให้ความสำคญั

กับคุณธรรมและการรู้เท่าทันอารมณ์ การรู้จักปล่อย

วางอารมณ์ที่เศร้าหมอง การฝึกให้มีสติ การบริหาร

จัดการอารมณ์ต่าง ๆ  ได้ การพยายามที่จะละสิ่งที่

ไม่ดี เพิ่มสิ่งที่ดีก็มีผลโดยตรงต่อการเรียน ไม่ใช่การ

เสียเวลาที่ควรจะให้แก่การเรียนนั่นก็เป็นส่วนสำคัญ

ของการเรียนหากเปรียบเทียบกับการพักผ่อนถ้าเรา

ทำงาน หรือทำหน้าที่ต่าง ๆ ของเรา ก็ยังต้องมีเวลา

ที่พักผ่อนบ้างถ้าทำแล้วไม่รู้จักพักผ่อนก็เครียด

 ปัญหาใหญ่ของคนทุกวันนี้ก็คือความเครียด

ความเครียดก็มีสาเหตุ บางทีเกิดขึ้นเพราะเรารับงาน

เกนิตวัแต่บางทีก็เกดิเพราะวา่เราบรหิารจติใจไม่เปน็

ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้า มี

ปัญญาที่จะรู้ความพอดีกับตัวเอง รู้จักผ่อนคลาย
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อารมณ์ในทางที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องไปกินเหล้า

ไปเทีย่วหรอืหาทางลดัอืน่ๆ เรยีกวา่มีทางที่จะอยู่กบัตวั

เราเองตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

 อาตมาเชื่อว่า คนส่วนมากที่อยู่ในเมืองไทย

มองระบบการศึกษาของตะวันตกว่าดีกว่าที่เป็นจริง

อาตมาสนใจศกึษาหาความรู้เกีย่วกบัระบบการศกึษา

ของตะวันตกอยู่ตลอดเวลา พยายามอ่านข้อความ

ต่าง ๆ  แล้วก็อ่านที่พวกครู อาจารย์มหาวิทยาลัยเขา

เขียนประสบการณ์ในการสอน ผลดีผลเสีย ก็สรุปได้

ง่าย ๆ  ว่าระบบการศึกษาของตะวันตกไม่ได้ประสบ

ความสำเรจ็เราไม่ควรจะสบัสนระหวา่งความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยีของตะวันตกกับวิชาอื่น ๆ  โดยเฉพาะ

วิชาที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรง

 นักวิชาการชาวตะวันตกจะเก่งมากในส่วน
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ที่เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต แต่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตไม่

ค่อยเก่งเท่าไร ดูจากสภาพสังคมก็ได้ ถ้าเราคิด

ว่าชาติตะวันตกไม่ประสบความสำเร็จ เราจะเอา

อะไรเป็นเครื่องตัดสินหรือว่ามีเหตุผลอย่างไรที่จะ

วิพากษ์วจิารณ์อยา่งนัน้อาตมาวา่เอาความสขุหรอืวา่

ความเปน็อยู่ในสงัคมทัว่ไปเปน็หลกักไ็ด้ทกุวนันี้หนึง่

ส่วนสี่ของประชากรของคนอังกฤษในแต่ละปีต้องไป

หาหมอเพราะมีปัญหาทางจิตใจ ไม่เกี่ยวกับร่างกาย

จะเปน็ดว้ยเรือ่งเครยีดนอนไม่หลบัวติกกงัวลคดิมาก

ซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับภาวะจิตใจ

 เพียงสถิติแค่นี้อาตมาว่าพอจะเป็นการฟ้อง

ว่า ถ้าระบบการศึกษาเขาดี ทำไมคนเป็นอย่างนี้ ถ้า

เขาสร้างสังคมให้เป็นอย่างนี้ หรือว่าวิถีชีวิตเขาเป็น

ไปในทางที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนี้ ใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา
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ก็มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าวัยรุ่นซึมเศร้ามาก พอต่อมา

ไม่กี่ปี เด็กประถมเริ่มซึมเศร้า ตอนนี้ก็มีเด็กอนุบาล

ที่ซึมเศร้าด้วยแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่กำลังระบาด

ทางสหประชาชาติก็ประเมินว่าภายใน ๕ ปีข้างหน้า

โรคที่เปน็อนัดบัหนึง่ของโลกก็คอืโรคหวัใจอนัดบัสอง

คือโรคซึมเศร้า

 ต้องถามว่าเราพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาอะไร

ต่ออะไรเพื่ออะไรทำไมเราปล่อยให้เศรษฐกิจกลาย

เป็นเป้าหมายในตัวของมันเองถ้าบอกว่าเศรษฐกิจ

ดี โตเร็ว แล้วคนจะอยู่ดีกินดี มีความสุข จริงหรือ

เปล่าที่ไหนประเทศไหนเป็นอย่างนั้นขอหลักฐาน

สนับสนุนความคิดอย่างนี้ด้วย อาตมาพูดตรง ๆ

ว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดงมงาย  ถ้าเชื่อ

อย่างนั้นให้เอาหลักฐานมาดู  อาตมายังหาไม่เจอ
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และความเจริญอยู่ดีมีสุขของประชาชน

เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะให้การศึกษาเป็นไปใน

ลักษณะใด

 อาตมาเชื่อว่าถ้าเราจัดการศึกษาในลักษณะ

ที่เด็กเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในศีล มีความเคารพนับถือ

ตัวเอง มีความเคารพนับถือคนอื่น ไม่เบียดเบียน

ใครด้วยกายด้วยวาจา และเป็นผู้ที่คิดจะช่วยเหลือ

เกื้อกูลสังคมเท่าที่จะทำได้ด้วย นั่นก็จะน่าจะเป็น

ข้อหนึ่งในเรื่องศีลธรรม ถ้าเราพูดแต่ในเรื่องของ

ศีลห้าเป็นต้นมีแต่ว่างดเว้นจากเรื่องนั้นจากเรื่อง

นี้ จะพูดแต่ในทางลบส่วนใหญ่ แต่ในทางบวกก็

มี คือนอกจากว่าไม่เบียดเบียนใครแล้ว เราต้องมี

อุดมการณ์ในการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วย  ถ้า
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เอาแค่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์

ด้วยศีล

 ในความเห็นของอาตมา  ต้องปลูกฝังให้เด็กมี

ความเป็นห่วงต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเป็นห่วงต่อสิ่ง

แวดล้อม มีความเป็นห่วงต่ออนาคตของสังคม ของ

ประเทศชาติ มีความคิดที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม

อาตมาถอืวา่เปน็เอกลกัษณ์ของมนษุย์ที่สมบรูณ์เปน็

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ที่เราสามารถที่จะปลูกฝังสำนึก

อยา่งนี้ได้แลว้ก็จะทำให้ประเทศชาติปลอดภยัได้ดว้ย

ผู้ที่มีอดุมการณ์ในการชว่ยเหลอืคนอืน่นอกจากวา่จะ

สรา้งประโยชน์แก่สงัคมได้แนน่อนแลว้ก็ยงัจะมีความ

รู้สึกเคารพนับถือตัวเองมีความสุขมีจิตใจเป็นบุญ

 อาตมาคดิวา่เรยีนหนงัสอืแลว้มีแต่ขอ้มลูความ

รู้ตา่งๆ เตม็ตวัแต่จติใจยงัตกตำ่ยงัเปน็คนเหน็แก่ตวั
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เอาแต่สิง่ที่ชอบไม่ทำในสิง่ที่ไม่ชอบทัง้ที่อาจเปน็สิง่ที่

ดีไม่อดทนไมสู่้ก็กลายเปน็การผลติคนที่ไมม่ีคณุภาพ

ทุกวันนี้เราเห็นใช่ไหมในสังคม  ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวน

ไม่น้อย มีความรู้มากมาย แต่เป็นคนไม่มีคุณภาพ

ในความหมายของพระศาสนาขอพดูตรงๆ วา่เปน็คน

ที่ไม่มีคุณภาพ

 ทกุวนันี้ถา้คนยงัทจุรติได้ยงัใช้ความฉลาดของ

ตัวเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้ เรียกว่าเป็นคนไม่มี

คุณภาพเราต้องถามว่าทำอย่างไรเราจึงจะนำความ

เจริญมาสู่ประเทศชาติได้ แทนที่จะนั่งส่ายหน้าเรื่อง

นกัการเมอืงไม่สจุรติคนนัน้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราก็ตอ้ง

ไปดูที่เหตุปัจจัย ข้อที่สำคัญก็อยู่ที่จิตใจของคนที่ค่า

นิยมของคนเราปล่อยให้ค่านิยมของสังคมไทยเพี้ยน

จากสัมมาทิฐิไปมากเราจึงมีความขัดแย้งอยู่ในตัว
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 ถ้าถามคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธ ถาม

ว่าเขาเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองจะได้จาก

ชีวิต เขาอยากจะได้อะไรจากชีวิต เขาแสวงหาอะไร

ในชวีติเขาปฏบิตัิอยา่งไรกบัคนรอบขา้งเรามกัจะได้

คำตอบที่ตรงกนัขา้มกบัหลกัคำสอนของพระพทุธเจา้

คำตอบสว่นใหญ่จะเนน้ที่การมีทรพัย์สนิเงนิทองวตัถุ

เสพตา่งๆให้มากทีส่ดุความคดิที่จะขดัเกลาจะพฒันา

ตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของตนและทำประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมไม่ค่อยจะเห็น

 ถา้เปน็ศาสนาที่ยกความเชือ่และศรทัธาในพระ

ศาสดาเปน็หลกัใหญ่อาจจะเปน็อกีเรือ่งหนึง่เพราะวา่

ถ้าความเชื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะกำหนดว่าถ้าตาย

แล้วเราขึ้นสวรรค์หรือตกนรก พฤติกรรมการกระทำ

ของมนุษย์ก็มีความสำคัญน้อยลง พุทธศาสนาถือว่า
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ความเชื่อมีส่วนสำคัญเหมือนกัน แต่สำคัญที่สุดคือ

การกระทำ ทุกวันนี้จะเห็นว่าโลกมันวุ่นวายเพราะ

ความเชือ่ความเชือ่อยา่งแรงกลา้ในหลกัศาสนาทำให้

คนกล้าฆ่าคนได้ ฆ่าคนเพื่อสิ่งที่ตนถือว่าสูงสุดหรือ

ศักดิ์สิทธิ์

 พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราระมัดระวังเรื่อง

ความเชื่อ ความเชื่อเป็นพลังก็จริง แต่เป็นพลังที่

ต้องควบคุม กำกับด้วยปัญญา ความเชื่อที่นำไปสู่

การเบียดเบียนคนอื่น เป็นการสร้างความทุกข์ความ

เดอืดรอ้นแก่คนอืน่พทุธศาสนาวา่เปน็ความเชือ่ที่เปน็

พิษเป็นภัย ไม่ถูกต้อง เราจึงต้องการเน้นให้เด็ก ให้

ลูก ให้หลานมีปัญญา เพราะว่าคนที่เห็นสิ่งทั้งหลาย

ทั้งปวงตามความเป็นจริงย่อมไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง

และยอมทำบางสิ่งบางอย่าง
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 สิง่ที่คนที่เหน็อะไรตามความเปน็จรงิแลว้ไม่ทำ

สิ่งนั้นเราเรียกว่าชั่วสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นตาม

ความเป็นจริงแล้วทำเราเรียกว่า ความดีหรือเป็นบุญ

เป็นกุศลขอย้ำในจุดนี้ว่าไม่ใช่ว่าใครจะบัญญัติว่าสิ่ง

นั้นดีสิ่งนั้นชั่วพระพุทธเจ้าต้องการให้เราทำอย่างนี้

พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราทำอย่างนี้   อันนี้ไม่ใช่

พระพทุธองค์ตอ้งการให้เราลมืหูลมืตาดูความจรงิเมือ่

เราลืมหูลืมตาแล้วเห็นชัดแล้วว่าชีวิตของคนเราเป็น

อย่างไรเราก็เห็นว่าเรากับเขาก็ไม่ต่างอะไรกันเลย

 สีผิวไม่เหมือนกัน ภาษาไม่เหมือนกัน ชนชั้น

วรรณะก็ไม่เหมือนกัน แต่ในสิ่งสำคัญนี่เหมือนกัน

คือ ทุกคนรักสุข เกลียดทุกข์ เหมือนกัน เราเป็น

มนุษย์ที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเหมือน

กัน นั่นไม่ใช่ปรัชญา แต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
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การลืมหูลืมตาต่อความเป็นจริงของการเป็นมนุษย์

เมื่อเราได้ซาบซึ้งในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แล้ว โอกาสที่เราจะฆ่าสัตว์ เบียดเบียน ลักขโมย

ประพฤติผิดในกาม จะโกหกหลอกลวงมันเป็นไปได้

ยากเพราะเราเห็นความจริงไม่ใช่ว่าศีลมาก่อนแล้ว

ค่อย ๆ  พัฒนาไปหาความจริง แต่การเห็นความจริง

ในระดับหนึ่ง ย่อมนำไปสู่การกระทำในระดับหนึ่ง

 ฉะนัน้สิง่ที่เราถอืวา่สงูสดุที่เราตอ้งการให้กบัตวั

เอง ให้กับคนอื่น และพุทธศาสนามีให้ก็คือ  ปัญญา

การให้ลูกหลานมีปัญญานี่ดีที่สุด มีปัญญาในระดับ

ต้นๆ ก็คือรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไร

ไม่เหมาะ แต่สิ่งที่มาพร้อมกับปัญญานั้น ถ้าเป็น

ปัญญาที่ถูกต้องคือต้องมีความเข้มแข็ง ความอดทน

ไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้ว่าอะไรควรไม่ควรแค่นั้นไม่พอเมื่อ
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เรารู้วา่สิง่ใดควรเราก็ตอ้งมีความกลา้ที่จะทำในสิง่นัน้

รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร เราก็ต้องกล้าปฏิเสธ กล้าและหนัก

แนน่มัน่คงในการงดจากสิง่นัน้มีทัง้จติใจและปญัญา

ทำงานไปด้วยกันแต่เน้นให้ปัญญาเป็นตัวนำ

 เมื่อเป็นเช่นนั้นในอนาคตโลกนี้เปลี่ยนแปลง

อย่างไร เราก็มีความพอใจว่าลูกเราเตรียมพร้อม ถ้า

โลกมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็ทำได้ เขาก็ประสบ

ความสำเร็จได้ในระดับใดระดับหนึ่ง แต่ถ้าโลก

เราเปลี่ยน และโอกาสที่จะเปลี่ยนมีมากกว่าที่จะ

ไม่เปลี่ยน และการเปลี่ยนในแบบที่เรายังคาดไม่

ถึงก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าที่เราจะคาดถึง และ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน ๑๐-๒๐ ปีที่ผ่านมา  ไม่ว่า

ตั้งแต่ตอนอาตมาเป็นเด็กนักเรียน ตอนที่มีเครื่อง

อัดเทปออกมาครั้งแรกตื่นเต้นมาก ต่อมาก็มีนั่นมี
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นี่ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มี PC ตอนหลังก็มีโทรศัพท์

มือถือและโทรศัพท์ท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ด้วย

 แต่ละอย่างมันไม่ใช่ของท่ีเป็นกลางๆ   มันทำให้

ชีวิตเราเปล่ียน การส่ือสารระหว่างครอบครัว

เปล่ียนแปลงด้วยโทรศัพท์มือถือมาก การใช้

อินเตอร์เน็ตก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกมากแต่

แค่ ๒๐ ปีที่แล้วจะมีใครพยากรณ์ได้ว่าภายใน ๕ ปี

ข้างหน้าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะ

นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ เราคงคิด

ไม่ออกทกุวนันี้คนเราก็คดิไม่ออกวา่๕-๑๐ปีขา้งหนา้

จะเป็นอย่างไร

 ตอนนี้เรากำลังจะเกิดวิกฤติเรื่องสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน ก็เป็นไปได้ภายใน ๕ ปีข้างหน้า ค่าน้ำมัน

อาจจะถึง๒๐๐ดอลล่าร์๑๐กว่าปีที่แล้วคงไม่มีใคร
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นกึนกัเศรษฐศาสตร์ที่รบัรางวลัโนเบลไมม่ีใครคดิเลย

ว่าค่าน้ำมันจะเกิน ๔๐-๕๐ดอลล่าร์ ตอนนี้ก็ ๑๐๐

ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลแล้วถ้าเป็น๓๐๐จะเป็นอย่างไร

แล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้ ภาวะโลกร้อนตอนนี้มันก็

ดำเนินไปอย่างนี้ แต่ว่าอัตราความเปลี่ยนแปลงหรือ

ผลกระทบอาจจะถี่ขึน้เรว็ขึน้กไ็ด้ภายใน๒๐-๓๐-๔๐

ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครอาจจะจมน้ำ กรุงเทพฯ

จมนำ้จะเปน็อยา่งไรแลว้อะไรจะชว่ยวชิาความรู้ก็จะ

ชว่ยในสว่นหนึง่แต่คนที่มีปญัญาคนที่มีจติใจเขม้แขง็

คนที่มีสติควบคุมอารมณ์ได้   ไม่ตระหนกตกใจเมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง จิตใจมีความตั้งมั่น

อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละจะเป็นผู้นำในอนาคตผู้นำ

ที่สังคมเราต้องการ

 อาตมาเชื่อมั่นว่าโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียน
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ที่สามารถสร้างผู้ที่จะเป็นผู้นำสังคมต่อไปผู้นำสังคม

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรัฐมนตรี เป็นนายก

รัฐมนตรีเสมอไป อาจจะเป็นไปได้ แต่หมายถึงว่า

เป็นผู้นำในระดับต่าง ๆ  ในสังคม ในแวดวงของตัว

เอง เพราะว่าต่อไปความสำคัญของผู้มีคุณธรรมต้อง

เพิ่มมากขึ้น เพราะต่อไปปัญหาของโลกต้องเพิ่มมาก

พวกเราอายุ ๔๐-๕๐-๖๐  พวกเราสบาย พวกเราได้

รับประโยชน์จากการพัฒนาแบบน้ี แต่ขอพูดตรง ๆ ว่า

เหมอืนกบัวา่พวกเราเปน็ผู้สรา้งกรรมใช้ทรพัยากรของ

โลกอย่างกอบโกยหาความสุขในระยะสั้นๆ 

 ถ้ามนุษย์เราเก่งจริง ทำไมในระยะเวลา ๒๐๐

กว่าปี เราพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักทุนนิยมเพียงชั่ว

ระยะเวลา๒๐๐ปีก็ทำให้โลกมนษุย์ที่อยู่มาได้หลาย

ล้านปี แทบจะหมดอนาคต ถ้าอย่างนั้น มนุษย์เรา
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เก่งจริงหรือที่เราทำลายโลกที่เราอยู่อาศัยโดยไม่รู้ตัว

เพยีงเพราะตอ้งการให้มนัสนกุสนานดูคนที่เรยีนเกง่ๆ 

มีความรู้สูงๆ ที่จบจากHarvardจากYaleจากMIT

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลายสิบเปอร์เซ็นต์

ไปทำงานอะไรรู้ไหม ไปสร้างอาวุธ ไปใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการท่ีจะผลิตอาวุธท่ีทันสมัยมีรายได้สูงๆ 

ไปทำงานในกระทรวงกลาโหมCIAเป็นต้น

 นอกจากนัน้ที่เสยีดายมากอกีเรือ่งคนที่มีสมอง

ดีเรยีนเกง่ๆ จำนวนไม่นอ้ยไปทำงานโฆษณาสำหรบั

อาตมาเสยีดายสติปญัญาของคนเหลา่นี้เราเอาคนที่

เกง่ทีส่ดุไปทำงานแบบนี้สดุทา้ยได้อะไรกไ็ด้ใช้ความ

สามารถกระตุ้นความอยากของคน ทำให้อยากซื้อ

อยากบริโภค อาตมาคิดว่าไม่ใช่ว่าผิดศีลอะไรหรอก

แต่เสยีดายสติปญัญาของคนคอืคนเกง่ของเรามีมาก
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อยู่ก็จริง  แต่คนเก่งที่ใช้ความเก่งให้เป็นประโยชน์

และเป็นบุญเป็นกุศลต่อส่วนรวมต่อคนส่วนใหญ่

ยังมีน้อย

 อาตมาเชื่อว่าชาวพุทธผู้ได้รับการศึกษาแนว

พุทธ น่าจะเป็นชาวพุทธที่มีความรับผิดชอบต่อส่วน

รวมเพราะมีฉันทะในการสร้างประโยชน์ สร้างความ

สขุชนะความเหน็แก่ตวัแลว้รูจ้กัความหมายของคำวา่

พอก็สามารถมีความสขุได้โดยไม่ตอ้งฟุง้เฟอ้แต่ความ

พอของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและไม่มีมาตรฐาน

ตายตัวว่าอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่

แล้วแต่แต่ละคนจะหาความพอดีสำหรับตัวเอง แต่ที่

เราต้องการก็คือต้องการให้เด็กสุขง่ายทุกข์ยาก

 ถ้าระบบการศึกษาของเราผลิตคนออกมาที่มี

คุณสมบัติ ทุกข์ง่าย สุขยาก ผิดหวังอะไรนิดหน่อย
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ใครพดูอะไรไม่ถกูใจนดิหนอ่ยก็โกรธเสยีใจนอ้ยใจก็

ทำให้ครอบครวัไม่มัน่คงสามีภรรยาอยู่ดว้ยกนัปีสอง

ปีทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรผิดใจกันก็หย่ากันแล้วก็

มีผลกระทบต่อตัวเขาเองมากมีลูกหลานก็มีปัญหาที่

เป็นลูกโซ่ต่อไป

 ทุกวันนี้คนมีความอดทนน้อย มีความหวังใน

ความสุขมาก เรียกว่ารักกัน แต่มักจะเป็นความรัก

กันแบบสมัยบริโภค แบบสมัยเห็นแก่ตัว ตราบใดท่ีคุณ

ให้ความสุขแบบท่ีฉันต้องการฉันก็รักถ้าเมื่อไรคุณไม่

สามารถที่จะให้ความสขุที่ฉนัตอ้งการฉนัก็ไม่รกัไม่รกั

แล้วก็ไม่ต้องการ ไปหาคนใหม่ อันนี้เป็นการมองทุก

อย่างว่าเป็นการบริโภค มองว่าตัวเองเป็นผู้บริโภค ผู้

บรโิภควตัถุผู้บรโิภคประสบการณ์ทุกส่ิงทุกอย่างมอง

เป็นผู้บริโภค เป็นมะเร็งของสังคมท่ีเราต้องพยายาม
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แก้ไข แต่เราจะไม่แก้ไขแบบห้ามหรือลงโทษหรืออะไร

เราจะแก้ไขจะชนะด้วยวิถีพุทธ ด้วยการสอนให้คนดู

ความจริง

 อาตมาเชื่อมั่นว่าถ้าใครสนใจศึกษาชีวิต  ฝึก

ให้เขาสามารถอยู่กับตัวเอง ดูตัวเอง เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตัวเอง และมีศักยภาพมีสติปัญญา มี

ความเก่งอยู่ในตัวพอที่จะเลือกสิ่งที่ดี และออกจาก

สิ่งที่ไม่ดีได้ แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นก็ต้องมีการพัฒนา

ในทุกด้าน ในด้านพฤติกรรม รู้จักงดเว้นรู้จักควบคุม

รู้จักชนะใจตัวเองฝึกให้เป็นผู้มีสติมีความสันโดษมี

ความอดทนมีความขยนัมีจติใจทีร่กัการสู้เพือ่สิง่ที่ถกู

ต้องต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

 เราต้องการให้คิด ต้องมีการฝึกให้คนคิดเป็น

พุทธศาสนาสอนให้เราสงบแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คิด สงบ
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ในเวลาที่ควรสงบ เวลาคิดก็คิดให้เป็น คิดให้เก่ง คิด

ให้ดี  ฟังอะไรก็สามารถจับความได้ สรุปได้ ขยาย

ความได้ เปรียบเทียบกับความคิดอย่างอื่นได้ บูรณา

การได้ คิดวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากเหตุปัจจัยอะไร

ได้แยกแยะได้ว่าเหตุปัจจัยอะไรเราต้องยอมรับเหตุ

ปัจจัยอะไรควรจะปรับปรุง เหตุปัจจัยไหนเราควรจะ

แก้ก่อนแก้ทีหลัง

 เมื่อเรากำหนดปัญหาแล้ว ก็ระดมความคิด

ระดมสมองคิดสร้างสรรค์หาข้อแก้ปัญหาพอได้แล้ว

ก็ผ่านวาระของความคิดสร้างสรรค์ กลับไปหาวาระ

ของการคิดแยกแยะ การคิดวิเคราะห์ ว่าที่เราคิด

สร้างสรรค์นั้นใช้ได้มากน้อยแค่ไหน  มีผลกระทบต่อ

ตวัเองคนอืน่ในระยะสัน้ระยะยาวอยา่งไรบา้งขอ้ดีขอ้

เสียมีอะไรบ้างคุณกับโทษอยู่ตรงไหนเลือกข้อใดข้อ
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หนึ่ง ลองทำ  ระหว่างลองทำก็คอยทบทวนอยู่ตลอด

เวลาว่าดีไหม หรือทำอย่างไรให้ดีกว่านี้ ทำอย่างไร

ให้ดีที่สุด มีข้อบกพร่องอย่างไหนก็หาทางที่จะแก้ไข

อยู่ตรงนั้นนี่เป็นหน้าที่ของความคิด

 ถ้าคนที่สงบได้ สามารถปล่อยวางขยะสมอง

การคิดที่วกเวียนไม่เกิดประโยชน์ ที่เป็นขยะที่อยู่ใน

สมองออกไปแล้ว ความคิดอย่างนี้เป็นได้ง่าย เพราะ

ไม่มีอะไรที่ทำให้จิตใจเขวออกไปตามอารมณ์ ทาง

พทุธศาสนาสอนให้เราสงบดว้ยและสอนให้เราปลอ่ย

วางความคิดได้ด้วย และรู้จักความสุขของจิตใจที่ไม่

ต้องคิด  ในขณะเดียวกันก็ถือว่าจิตใจที่สงบได้เป็น

จิตใจที่เมื่อจะคิด เมื่อสมควรจะคิด จะมีสมรรถภาพ

มีประสิทธิภาพในความคิดที่สูงมาก

 ความสงบไม่ใช่ว่าอยู่เฉย ๆ  เคลิบเคลิ้มไปอยู่
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ในอีกโลกหนึ่ง มันไม่ใช่ยาระงับประสาทแต่ว่ามัน

เป็นเงื่อนไขในการใช้ปัญญาของตัวเองให้ได้ผล จึง

ถอืวา่ควรจะเปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาของคนทกุคน

ต้องการให้เด็กได้สัมผัสความสงบภายในบ้าง ดูจาก

พทุธประวตัิก็จะเหน็วา่หลงัจากพระพทุธองค์ได้เจรญิ

การปฏบิตัิแบบทรมานกายถงึ๖ปีทา่นก็ทบทวนสรปุ

ว่าไม่ใช่หนทาง  แต่จะเอาอย่างไรดี สรุปแล้วท่าน

ก็ระลึกได้ว่าตอนอายุ ๗ ขวบ ท่านเคยนั่งสมาธิใต้

ต้นไม้ แล้วจิตใจสงบ เกิดความรู้สึกว่าใช่แล้ว น่าจะ

เป็นหนทางที่ถูกต้อง

 พระพุทธองค์จึงเสด็จไปนั่งใต้ต้นโพธิ์และได้

บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนนั้น สำคัญที่ว่า

พระองค์เคยมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิเล็ก ๆ 

น้อยๆ ตอนเด็กฝังลึกอยู่ในใจถึงเวลาที่เหมาะสม
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จิตใจสุกงอมเด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถมไม่ใช่

ว่าจะให้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมง เราไม่ได้หวังถึงขนาด

นั้นแต่อย่างน้อยก็อยากจะให้เขาเห็นว่าเป็นทางไป

สู่ความสงบได้เป็นทางที่ดีและอย่างน้อยก็เป็นการ

หว่านเมล็ดที่จะเกิดผลดีในชีวิตต่อไป

 เป็นอันว่าต้องการจะได้จับหลักใหญ่ แล้วก็

พยายามให้ใช้ในระดับที่เหมาะสมกับพวกเรา ทั้งผู้ที่

เปน็นกัศกึษาในระดบัครูระดบัผู้ปกครองและสำคญั

ทีส่ดุคอืนกัศกึษาระดบันักเรียนเพราะเราทุกคนก็กำลัง

ศึกษาเราศึกษาในส่ิงท่ีดีท่ีสุดถา้เราเปน็ครูก็เปน็ครูที่ดี

ที่สุดเราเป็นผู้ปกครองทำอย่างไรเราจึงเป็นพ่อเป็น

แม่ที่ดีทีส่ดุที่จะเปน็ได้ถา้เราเปน็นกัเรยีนก็ตอ้งการให้

เป็นนักเรียนที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ไม่ต้องแข่งขันกับใคร

แต่มีความมุ่งม่ันท่ีจะชนะตัวเองท่ีจะทำให้ตัวเองดีท่ีสุด
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 ถ้าหากว่าคนมีอุดมการณ์ที่จะทำให้ตัวเองดี

ที่สุดอยู่ตลอดเวลาแล้ว  ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องที่จะ

เข้าไปในระบบการแข่งขันไม่แพ้หรอกเพราะไม่ต้อง

ไปคิดว่าคนนั้นเป็นคู่แข่งคนนี้เป็นคู่แข่ง ก็ถือว่าแข่ง

กับตัวเอง พยายามจะทำของเราให้ดีที่สุดก็เป็นการ

แขง่กบัคนอืน่อยู่ในตวัอยู่แลว้ระบบการแขง่ขนัก็ไมใ่ช่

สิ่งที่ตายตัวเสมอไปมันก็เปลี่ยนแปลงและถ้าแม้ใน

โลกปัจจุบัน ระบบการแข่งขันในอังกฤษหรืออเมริกา

กับระบบการแข่งขันในยุโรปก็ไม่เหมือนกัน มีความ

แตกต่างกัน   ไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นเหยื่อของสังคม

ตลอดไปเราก็มีสว่นหนึง่ที่สามารถกำหนดอนาคตของ

สังคมได้

 ถ้าเราถือว่าระบบการแข่งขันทุกวันนี้รุนแรง

มากไม่ใช่ว่าเราต้องทำใจกับความรุนแรงนั้นแต่ว่า
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บางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่จะให้

ระบบการแข่งขันเกิดผลดีที่สุดโดยที่พยายามทำให้

โทษของมันน้อยลงคือไม่ใช่ว่าเราต้องยอมรับทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในสังคม เพราะเราไม่ใช่ว่าถูก

กำหนดโดยสังคม  แต่เรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดสังคม

ในบางเรื่องได้ด้วย

 วันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่าง

อาตมาได้ออกจากหน้าที่ต่าง ๆ  ที่วัดป่านานาชาติ

ได้หลายปีแล้ว  มีอุดมการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ตน

ประโยชน์คนอื่นเหมือนเดิม แต่ว่ารูปแบบของการ

สร้างประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป การสร้างประโยชน์

ตนก็เลือกที่จะอยู่องค์เดียว เลือกที่จะทำความเพียร

ได้เต็มที่ และก็ได้สถานที่เหมาะสม ได้สิ่งที่ตัวเอง

ต้องการด้วยน้ำใจด้วยศรัทธาของลูกศิษย์ ซึ่งอาตมา
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ระลึกถึงด้วยความขอบคุณ ด้วยความซาบซึ้งในบุญ

คุณอยู่ตลอดเวลา

 ในขณะเดียวกัน ถ้าอาตมาเอาแต่การทำกิจ

ส่วนตัวอย่างเดียว ก็ถือว่าชีวิตคงยังไม่สมบูรณ์  ถ้า

จะสมบูรณ์ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วย

และสิ่งที่ทำให้เกิดฉันทะอยู่ในจิตใจอาตมาอยู่ตลอด

เวลา อาตมาคิดว่าเมื่อจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะ

ได้ประโยชน์มากที่สุดกับสังคม มากที่สุดกับประเทศ

ชาติแล้ว การศึกษาแนวพุทธน่าจะดีที่สุด อาตมาจึง

เลือกมาทำงานทางด้านนี้

 อาตมาหวงัวา่พวกเราทัง้หลายผู้เปน็ครูอาจารย์

ผู้ปกครอง ผู้หวังดีทุก ๆ  คน ก็คงจะเห็นด้วยว่าเรื่อง

นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย  เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องของ

ครอบครัวของเราทุกคน หวังว่าจะมีผลต่อสังคมต่อ
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ไปด้วย จะเป็นมาตรฐานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการ

ศึกษาแนวพุทธนี้ดีอย่างไร ให้ความหวังกับสังคมกับ

ประเทศชาติได้อย่างไรต่อไป ให้คนอื่นในสถาบันอื่น

มาดูมาเหน็เหน็เดก็นกัเรยีนที่จบจากโรงเรยีนวถิีพทุธ

แล้ว เออ..อยากให้ลูกของฉันเป็นอย่างนี้บ้าง เราก็

เลีย้งลกูของเราดีดว้ยและสรา้งประโยชน์ให้กบัคนอืน่

ด้วยให้ลูกเราเป็นตัวอย่างเราเป็นผู้ปกครองตัวอย่าง

ครูตัวอย่างนี่เป็นสิ่งท้าทายที่จะขอฝากไว้กับพวกเรา

ในวันนี้
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