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(๑) 

 ในชวงไมกี่รอยปมานี้ ดเูหมอืนการศึกษาในตะวันตกจะถูกปกคลุมเต็มไปดวยเมฆหมอกแหง
อวิชชา  ครูอาจารย นักวิชาการไดเพิกเฉยตอการเขาถึงความจริงแหงชวีติ พวกเขาไดกลายเปนพวกขี้
ขลาด แถมยังพยายามจะปลกูฝงความขี้ขลาด ไมกลาที่จะเรียนรูไปสูนกัเรียนทีเ่ขาสอน นักการศกึษา
สวนใหญยงัคงเลือกที่จะไมตั้งคําถาม แมเขาจะยังจําไดดวีา การศึกษาทีเ่ขาเคยผานมา แสนจะไรสาระ
และนาเบื่อเพยีงไร  อีกดานหนึ่งนกัการศกึษาหวักาวหนาบางคนไดเลือกที่จะประดิษฐ “การศึกษาเพื่อ
ความบันเทิง” มาใช เพื่อที่จะมั่นใจไดวาลูกหลานของเขาจะไมตองเผชญิกับสถานการณที่ยากลําบากใน
ร้ัวโรงเรียนเหมือนอยางที่เขาเคยประสบมาในวยัเด็ก  การศึกษาจึงเปนไปในลักษณะการหยิบยื่นของ
เลนใหแกกนั ดวยความเชื่อที่วาของเลนเหลานั้นจะทําใหคุณฉลาดเหมือนคนอื่น “เธอไมตองเรียนอะไร
มาก ไมจําเปนตองทองจําอะไรใหเหนื่อย  ไมตองเครียด ไมตองครุนคิด ไมตองตั้งคําถาม ไมตอง
พยายาม เธอแคเลนของเลนใหสนุกก็พอแลว”  

นั่นเปนปรัชญาการศึกษาที่เรานํามาใชในการเรียน ประวตัิศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และวิชาการทัง้หลายในโรงเรียน และดูเหมือนวาคนสวนใหญจะรูดแีกใจวา การศึกษาไมไดเปน
กระบวนการทีท่ําใหเกิดการเรียนรูจักชวีิตของตนเองมากขึ้นเลยสักนิด  คุณจบการศกึษา ไดปริญญามา
พรอมกับของเลนมากมาย ไมวาจะเปนหนงัสือเรียนราคาแพงที่แทบจะไมไดพลิกอาน สมุดโนตทีม่ีไว
จดสิ่งที่จะเอาไปใชทายปญหาในหองสอบ ใบปริญญาที่ทําหนาที่เปนบัตรผานสูของเลนชิ้นตอไป แต
กระนั้นเราก็ยงัเลือกที่จะพึ่งพาการศึกษาแบบนี้กันตอไป เพราะมันไดช่ือวาเปนระบบที่งาย ตอการทีจ่ะ
ชักจูงใหคนสวนใหญไดทําอะไรตามๆกัน  

จริงๆแลวแนวคิดของการศึกษาเพื่อความบนัเทิงที่วานี้เกดิมาจากเจตนาที่ดี แตมันไมไดตั้งอยู
บนความเขาใจของเหตุปจจยัที่เกดิขึ้นอยางถองแท ซ่ึงการแกปญหาทีไ่มตรงจุดเชนนี้อาจจะนําไปสู
ความเสื่อมถอยและการลมสลายของของกระบวนการเรยีนรูเพื่อการเขาถึงศักยภาพสูงสุดแหงความเปน
มนุษยไดเลยทเีดียว 

ในอดีต มหาวทิยาลัยแนวพทุธอยาง นาลันทา วิกรมศีลา และอื่นๆ นกัเรียน นักวิชาการ หรือ
นักปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ตางมารวมตัวกันเพื่อการเรียนรูอยางแนวแน พวกเขาไมมีแนวคิดทีจ่ะมา
เรียนๆเลนๆ หรือ เรียนเพื่อความเท โออวดเอาปริญญาอะไรเทือกนั้น แมแตความคิดที่จะสรางภาพของ
ความเปนคนด ีมีศีลมีธรรม มีภูมิมีเกยีรติ ก็ไมใชประเดน็ 



พวกเขาเพียงตองการมาเรียนรูและฝกฝนตนเองเพื่อการเขาถึงความจริงแหงชวีิต สําหรับพวก
เขาการศึกษาคอืชีวิตที่แท คือจุดเริ่มตนของการนําไปสูความเขาใจทีว่า ชีวิตคือเสนทางการเรียนรูที่ไมมี
ที่ส้ินสุด ในขณะเดียวกนัเขาก็ไมไดเอาแตพรํ่าเพอวาดฝนจินตนาการลมๆแลงๆ  พวกเขาทุมเท ฝกฝน
ปฏิบัติอยางแนวแน เขียน อาน ทองจําตําราไดอยางแมนยํา อีกทั้งยังสามารถแสดงถึงส่ิงที่เขาเรียนรูมา
ใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางไมเขนิอาย 

หากนกัวิชาการ นักการศึกษาคิดที่จะปฏิรูปการศึกษากนัอยางจริงจัง นักเรียนอยากที่จะร่ําเรียน
เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่ดี ครูบาอาจารยอยากที่จะมีประโยชนตอกระบวนการเรยีนรูดวยใจจริง เราคง
ตองเริ่มตนกันใหม ดวยการละเลิกการศึกษาหลอกเดก็อยางที่เปนอยู  หากเรายังอยากที่จะใหการศึกษา
เปนสิ่งที่ใหคณุคาตอผูคนในสังคมอยางแทจริง ทุกคนตองพรอมที่จะเริ่มตนที่ตัวเราเอง เราจะตองกลา
พอที่จะแหวกออกมาจากภาพลวงตาของระบอบปริญญาศึกษาอยางทีเ่ปนอยู สูการเรยีนรูความจริงแหง
ชีวิต ...หากคุณไมเร่ิมก็อยาไปหวังทีจ่ะรอใหใครมาหยิบยื่นรูปแบบการศึกษาสมบูรณแบบใหคณุเลย  
เพราะมันจะไมมีทางเกิดขึ้นอยางแนนอน  เลิกหวังเสียทวีาจะมีใครมาหยิบยื่นคําตอบใหกับชวีิตของคุณ 
เลิกฝนถึงอัศวนิมาขาว พระผูเปนเจา นางฟาเทวดา ส่ิงศกัดิ์สิทธิ์ใดๆ ทีจ่ะโปรยความรูจากฟากฟามาลง
บนหัวสมองของคุณ แลวจูๆคุณก็จะตรัสรู กลายเปนคนฉลาดหลักแหลมดวยกระดาษบางๆเพียงใบ
เดียว เพราะหากคุณฉลาดพอคุณจะรูวามันไมมีทางเปนไปได 
 

(๒) 
การศึกษาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม เปนรูปแบบการศึกษาที่กลับมาใหความสําคัญ

ตอศักยภาพสงูสุดแหงความเปนมนุษยทีว่า  การเรียนรูทีด่ีจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเราไดเขาถึงหัวใจของ
กระบวนการการฝกฝนตนเอง การเคารพในความสามารถและภูมิปญญาของผูอ่ืน และ ความเต็มใจที่จะ
เผชิญหนากับความเจ็บปวด และความทกุขยากลําบากของชีวิตอยางเปลาเปลือย เปนประสบการณตรง
บนเสนทางการเรียนรูแหงชวีิต อันจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในของทั้งผูเรียนและผูสอน 

จะขอย้ํากันใหชัดเจนอกีครั้งวา contemplative education การศึกษาดานใน การศึกษาแนวพุทธ 
หรือจิตตปญญาศึกษาหาใชเปนเรื่องของการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน และไมใชความพยายามที่จะ
สรางภาพใหคนภายนอกรูวาผูเรียนและผูสอนเปนพวกเครงศาสนา ยึดมั่นศีลธรรม ธัมมะธัมโม อะไร
ทํานองนั้น เราไมไดตองการจะเปาหูนักเรียน แลวบังคับใหเขาเปลี่ยนศาสนามากราบไหวพระพุทธรูป  
แมกระทั่งเรื่องของการปฏิบัติภาวนา ก็ไมใชการบังคับใหนักเรียนเขาใหมตองฝกวิปสสนากรรมฐาน ๗ 
วัน ๘ วันโดยไมรูอิโหนอิเหน เร่ืองของความประพฤติกไ็มใชเร่ืองของการบังคับใหนักเรียนพูดชาๆ 
เดินชาๆ ประพฤติสุภาพเรียบรอย เลิกกินเหลา เลิกสูบบุหร่ี แตประการใด 



เพราะจดุเริ่มตนของจิตตปญญาศึกษาไมใชเร่ืองของสรางกฎเกณฑ คานยิมทางสังคม  ความ
เปนเลิศทางวชิาการ ความคาดหวังทางศีลธรรม หรือกระทั่งความสูงสงทางจิตวิญญาณ แตกลับเปน
เร่ืองงายๆอยางการใหความเคารพแกศักยภาพแหงการเรียนรูของคนทุกคนอยางไรอคติ  ปราศจากการ
แบงแยกอายุ สูงต่ํา ดําขาว มีจน ดีช่ัว ถูกผิด หัวใจของการศึกษาดานใน มีเพยีงกระบวนการการเรียนรู
และเสนทางการฝกตนที่มุงใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพภายในตนเอง จนกลายเปนตวัของตัวเองที่
สมบูรณอยางที่ไมจําเปนตองไปเปรียบเทยีบกับใคร 

กระบวนการเรียนรูเชนนีจ้ะตองตั้งอยูบนความเขาใจทีว่า ธรรมชาติพื้นฐานของความเปน
มนุษย คือ ธรรมชาติแหงการตื่นรูหรือพุทธสภาวะ ซ่ึงกระบวนการศึกษาจะนําผูเรียนเขาสูกระบวนการ
ใครครวญดวยใจ การขบคิดดวยปญญาจากการบมเพาะและใหคุณคาพื้นที่วางแหงการเรียนรูดานใน  
การลองผิดลองถูกดวยประสบการณตรง เพื่อเปาหมายของการตระหนกัรูถึงพุทธสภาวะที่มีอยูแลวใน
ตนเองอยางเปนกระบวนการตามธรรมดาของชีวิต  

ในขณะเดยีวกนัจิตตปญญาศกึษากไ็มใชรูปแบบการศึกษาที่นุมนิ่ม ที่ผูเรียนผูสอนเอาแตพูด
แสดงความรูสึก และประสบการณอยางเล่ือนลอย อยางที่ไมจําเปนตองอานหนังสือ ไมตองทองจําตํารา 
ไมตองสอบ พื้นฐานของการฝกฝนจิตใจก็ไมใชเพื่อที่จะกลายเปนคนเชือ่ง ติ๋ม เงียบ ออนไหวไรการ
ตอบสนอง จิตตปญญาศึกษาจะตองคงไวซ่ึงรากฐานแหงความพากเพียรมุมานะกับการแสวงหาความ
จริง หากกระบวนการเรยีนรูเพื่อการเขาใจตนเอง เขาใจโลกและเขาใจผูอ่ืนไดผลจริง ผูเรียนและผูสอน
ยิ่งจะตองมีความกระตือรือลนที่จะคนควาหาความรูมากตามไปดวย  

เมื่อรากฐานทางปรัชญาของการคิดใครครวญมีความมั่นคง ผสมผสานกับการฝกฝนดานในเพื่อ
บมเพาะจติใจใหเปดกวาง ไรการยึดมั่นถือมั่นตอหลักตรรกะนั้นๆ  ทกุครั้งที่เราอานหรือไดยนิความรู
ใหมๆ กระบวนการคุนคิดไตรตรองดวยหลักการและเหตุผลจะเกิดขึน้อยางเปนธรรมชาติ นั่นคือเราจะ
ไมเชื่ออะไรอยางหลับหหูลับตา รูจักที่จะแสดงความคิดเห็น อภิปราย ถกเถียง เพื่อการสังเคราะหความ
เขาใจใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกระบวนการใครครวญนั้นจะเกิดขึ้นอยางครบวงจรก็ตอเมื่อทัง้
ขอมูลที่ถูกนําเสนอ และผูรับขอมูลนั้นไดเขาสูกระบวนการไปพรอมๆกัน  นั่นกห็มายความวาเราได
เรียนรูจักขอจํากัดในตัวเราเองไปดวยในทุกๆขั้นตอน ผลก็คือความรูไมถูกมองเปนวัตถุนอกตัวทีแ่ยก
ขาดจากกระบวนการใครครวญดวยใจ คนหาความหมายที่มีตอชีวิต ขณะเดียวกนัการเรียนเพื่อรูจกั
ตัวเองก็ทําใหเราเริ่มเขาใจวามายาภาพของบุคคลที่เราเคยยึดมั่นวาเปนตวัเรานั้นดูจะไมสัมพันธกับ
ศักยภาพแทจริงที่เรามีเลยแมแตนอย   

กระบวนการการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จะสงผลใหผูเรียนรูจัก
ใครครวญ ตั้งคําถามอยูตลอดเวลา จนกระทั่งชีวิตของเขาทั้งชีวิตกลายเปนเสนทางการแสวงหาความรู 



(“the path is the goal”)  การศึกษาเชนนี้จะเปยมไปดวยความชัดเจน สมบูรณ และแมนยํา แทบจะไมมีที่
วางของการตดัสินผิดถูก ใหขอสรุปกับตัวกูของกูเลยกว็าได เพราะทุกประสบการณไดถูกหลอมรวมเขา
สูกระบวนการการเรียนรูอยูตลอดเวลา ชีวิตกลายเปนพลังอันยิ่งใหญที่เตม็เปยม เล่ือนไหล เติบโต ผลิ
บานอยางไมมขีอจํากัด 

ในวิถีแหงพุทธะ เราเขาใจกนัดีวา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” นั่นคือ บนเสนทางแหงการเรียนรู ไม
มีใครจะมาชวยเราไดนอกจากเราจะชวยตัวเราเอง เราสามารถที่จะเขาถึงความดี ความงาม และความจริง
แหงชวีิตได กด็วยการฝกฝนตนเอง คนพบศักยภาพภายในแหงความเปนมนุษย อันเปนศักยภาพอัน
ยิ่งใหญของพืน้ที่การเรียนรูภายในอันไรขดีจํากดั การเรยีนรูดวยใจอยางใครครวญจะเปนหนทางที่จะทํา
ใหเราไดรูจักตวัเอง และเปนตัวของตัวเองไดอยางเต็มภาคภูมิ อยางที่ไมตองอาศัยอมยิม้ หรือเกมกดมา
ลอ แตทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยูกับตวัเราเองเทานัน้ วาจะมีกึน๋พอ กลาพอ (และบาพอ) ทีจ่ะฝกฝนตนเองใน
กระบวนการสลายความยดึมัน่แหงตวัตนอนัคับแคบ จนกระทั่งชีวิตทีแ่ข็งทื่อของเราคอยๆคล่ีและคลาย 
กลายเปนพลังแหงการศกึษาที่ยิ่งใหญ ไดในทุกๆลมหายใจเขาออก 
 
 
 
๏ เขียนจากแรงบันดาลใจทีไ่ดจากบทความ “Hearty Discipline” โดย เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ผูกอตั้ง
มหาวิทยาลัยนาโรปะ  
๏ ตีพิมพคร้ังแรกใน หนังสือพิมพออนไลนประชาไท www.prachatai.com 
 


