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มุมมองของผูเ้ ขียนทีข่ น้ึ ต้นด้วยคำว่ำ “พัฒนำใจ ใฝเ่ รียนรู้ คู่คณ
ุ ธรรม” เป็ นคำทีม่ คี วำมหมำยในตัวของมันมีอยู่แต่ถำ้ ได้
ยินเพียงธรรมดำ แล้วไม่ขยำยควำมให้ชดั เจนผูค้ นก็จะตีควำมไปต่ำงๆ นำ ๆ อยู่ร่ำไปอย่ำงไม่สน้ิ สุดแท้ทจ่ี ริงก็เป็ นสิง่ ทีด่ เี พรำะ
ควำมรูน้ นั ้ ไม่มวี นั สิน้ สุดบำงอย่ำงเรำรู้ คนอื่นเขำไม่รู้ บำงอย่ำงคนอื่นรูแ้ ต่เรำไม่รกู้ ใ็ ห้ถอื ว่ำเป็ นธรรมดำ หมำยควำมว่ำมองทุกสิง่
ทุกอย่ำงเป็ นแบบธรรมชำตินนั ้ เอง
ขอให้ท่ำนผูอ้ ่ำนทัง้ หลำยจงคิดแต่ในทำงทีด่ อี ย่ำงนี้ จึงจะมีควำมสุขในฐำนะผูเ้ ขียนก็เป็ นบุคคลหนึ่งทีช่ อบมองโลกในแง่
ดี คิดดีแม้จะเดินผ่ำนไปมำเห็นบำงสิง่ บำงอย่ำงทีไ่ ม่ธรรมดำคือเป็ นของทีผ่ ดิ แปลกธรรมชำติกม็ องในแง่ดเี อำไว้แต่มำคิดอีกที่
หรือหลำยทีก่ แ็ ล้วแต่ว่ำเรำเป็ นผูใ้ ห้ควำมรูซ้ ง่ึ คนอื่นเขำไม่รเู้ ขำจึงได้ทำลงไปให้ มันแปลกธรรมชำติในทำงศำสนำถือว่ำเป็ นควำม
ประมำทซึง่ ควำมประมำทก็ถอื ว่ำเป็ นหนทำงแห่งควำมตำย
ได้ถอื ว่ำจำเป็ นต้องมีกำรขยำยควำมดังคำพูด ทีก่ ล่ำว ว่ำเขียนอะไรก็ให้มนั มีหวั มีหำงทำอะไรก็ให้มนั จัดเจนเครื่องรับดี
เครื่องส่งดี เสียงทีอ่ อกมำก็ไพเรำะชวนฟงั หมำยควำมว่ำขึน้ ต้นดลใจ ลงท้ำยก็ให้มนั น่ำติดตำมผูเ้ ขียนขออนุญำตขยำยควำมของ
คำทีใ่ ห้ไว้ในตอนแรกทีว่ ่ำ พัฒนำใจใฝเ่ รียนรูค้ ่คู ุณธรรม ปรำชญ์ในทำงศำสนำท่ำนได้กล่ำวว่ำกำรพัฒนำก็คอื กำรกระทำให้มนั ดี
ขึน้ ประเทศไทยได้มกี ำรพัฒนำมำเป็ นลำดับ แต่กำรพัฒนำก็ยงั เป็ นดังทีเ่ ห็น หมำยควำมว่ำเรำพัฒนำแต่วตั ถุมคี วำมเจริญขึน้
อย่ำงมำกมำยซึง่ เป็ นสิง่ ภำยนอก
ควำมสุขทีส่ มบูรณ์ของมนุษย์นนั ้ จะต้องบริบรู ณ์ทงั ้ ภำยนอกและภำย
ในแต่ทเ่ี ห็นอยู่ทุกวันมันล้วนแต่วตั ถุภำยนอก
ทัง้ หมดทัง้ สิน้ ได้ยนิ ข่ำวจำกทำงหน้ำหนังสือพำดหัวข่ำวว่ำ นักเรียนเป็ นอย่ำงนัน้ นิสติ เป็ นอย่ำงนัน้ นักศึกษำเป็ นอย่ำงนี้เมื่อได้
อ่ำนเรื่องแล้วรูส้ กึ แสลงใจนี้เป็ นเพียงเรื่องของเด็ก
แต่ยงั เรื่องของผูใ้ หญ่เป็ นผูม้ เี กียรติอย่ำงสูงส่งแต่ประพฤติปฏิบตั ติ นไม่
เหมำะสมกับเกียรติศกั ดิศรี
์ ทไ่ี ด้รบั นัน้ ผูใ้ หญ่เหล่ำนัน้ เป็ นใครไม่ทรำบหรือแล้วเปลีย่ นในบ้ำนเมือง เห็นเหมือนเป็ นเรื่องตลกแต่
หำรูไ้ ม่เป็ นกำรบ่งบอกถึงธำตุแท้ของ และถือว่ำเป็ นภัยอย่ำงร้ำยแรง ซึง่ ได้มลี อกเลียนแบบต่ำง ๆนำ ๆสือ่ สำร สำมำรถรูไ้ ด้ทวถึ
ั่ ง
กันหมด
ใจเป็ นสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ กำรพัฒนำทีด่ ตี อ้ งมุง่ สูไ่ ปทีจ่ ติ ใจเป็ นสำคัญ ในเมื่อจิตใจดีแล้วทุกอย่ำงทีม่ อี ยู่กด็ ไี ปทัง้ หมดเพรำะ
มนุษย์มสี ว่ นประกอบทีส่ ำคัญสองส่วนคือ กำย+จิต ส่วนจิตนี้เป็ นตัวสำคัญจะพัฒนำได้อย่ำงไรให้ผคู้ นเหล่ำนัน้ มีจติ สำนึก
รับผิดชอบชัวดี
่ เห็นใจเขำ เห็นใจเรำมองเห็นควำมรูส้ กึ ของคนอื่น ๆ เขำก็เหมือนควำมรูส้ กึ ของเรำด้วยเหมือนกัน เพียงแต่มี
ควำมแตกต่ำงกันทีห่ น้ำทีแ่ ละโอกำสของแต่ละบุคคล ไม้แก่ดดั ยำก ไม้อ่อนดัดได้ง่ำยกว่ำ ถ้ำเรำไม่คดิ ทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้อย่ำงถูกต้อง
ตำมทำนองคลองธรรม แต่ผคู้ นทุกวันนี้มวั คิดแต่เรื่องของอำเซีย่ นและแล้วมันจะเนียนไปทัง้ หมด
เป็ นมุมมองหนึ่งของผูเ้ ขียนทีไ่ ด้ให้คำนิยำมของคำว่ำ “ พัฒนำใจ ใฝเ่ รียนรู้ คู่คุณธรรม ”เป็ นควำมเห็นส่วนบุคคลตำม
ยุคสมัยโลกทีไ่ ร้พรมแดนหนำแน่นไปด้วยวัตถุนิยม ชื่นชมควำมเป็ นอำเซียนล้วนแล้วแต่เป็ นสิง่ ทีด่ เี ป็ นคู่ชวี ขี องชีวติ แต่มเิ คย
ครุ่นคิดถึงปญั หำทีจ่ ะตำมมำในภำยภำคหน้ำเรียนเพื่อให้ได้มำซึง่ ควำมรู้ แต่มไิ ด้พจิ ำรณำดูว่ำควำมรูน้ นั ้ คู่กบั คุณธรรมบ้ำงหรือไม่
ขอฝำกเป็ นบทกลอนสะท้อนใจไว้ก่อนจำกดังนี้
มีควำมรูส้ งู ส่งสักเพียงใด
ส่วนจิตใจไม่ได้พฒ
ั นำ แสนน่ำทึง่
ทำควำมดีเล็กน้อย ก็พดู พร่อยรำพึง
นี้แหละคือส่วนหนึ่งของคน.....ขำดคุณธรรม

