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สังคมไทยปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางการเมืองและเศรษฐกิจมากกวาใน
ยุคสมัยใด แตในขณะเดียวกันปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
ก็ยังคงเปนปญหาอยูเหมือนเดิม ถาหากไมไดรับการแกไขปญหานี้จะมีความรุนแรง
มากขึ้นทุกที จนเปนอุปสรรคกีดขวางความเจริญกาวหนาของสังคมไทย ประเทศไทย
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณกวาหลายประเทศทั้งในภูมิภาคเดียวกันและตาง
ภูมิภาค แตในเรื่องคุณภาพของประชากรแลวประเทศไทยยังดอยกวาหลายประเทศ
นักวิชาการชาวตะวันตกคนหนึ่ง
เคยใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเทศไทยวา
ปญหาสําคัญที่สุดของประเทศเปนปญหา
เรื่องทรัพยากรมนุษย
ไมใชเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติเหมือนสิงคโปรและอิสราเอล
การขาดความรูเ รื่องเทคโนโลยี
สมัยใหม เรื่องการบริการจัดการองคใหมีประสิทธิภาพ และการขาดจิตสํานึกทาง
สาธารณะเปนตัวอยาสําคัญของปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของประชากรชาวไทย
ปญหาสองประเภทแรก
อาจแกไขไดดวยการศึกษาไมยากลําบากเหมือนปญหา
ประเภทหลัง ที่เปนเรื่องของจิตใจที่ละเอียดออนและเปลี่ยนแปลงไดยาก การขาด
จิตสํานึกทางสาธารณะสุขเปนสวนหนึ่งของปญหาทางจริยธรรมสําคัญของสังคมไทย
ปจจุบัน ขาวคราวเกีย่ วกับการคอรรัปชั่นในองคกรตาง ๆ และความเสื่อมโทรมทาง
จิตใจของนักเรียนนักศึกษามีอยูในหนังสือพิมพไมเวนแตละวัน แมแตวงการศาสนา
เองก็มีเรื่องเสื่อมเสียทํานองนี้
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คําสอนในศาสนาตาง ๆ มิไดตอตานทั้งความเจริญกาวหนาของสังคมและการ
พัฒนาตนใหเปนคนมีจิตใจสาธารณะ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนตน
คนไทยมีศาสนาเปนทีพ่ ึ่งทางใจ แตคนไทยที่นําคําสอนในศาสนาที่นับถืออยูมาใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตอยางจริงจังนั้นมีอยูจํานวนนอย
คนไทยสวนมากมักจะปลอยตัวเองใหไหลไปตามกระแสเชี่ยวของวัตถุนิยม
บริโภคนิยมและความเห็นแกตัวที่เปนอันตรายตอสวนรวม ถาหากปลอยใหเปนเชนนี้
ตอไปคนไทยจะมีชีวิตหางไกลจากความสงบสุขไปทุกที และสังคมไทยอาจพบกับจุด
จบในวันใดวันหนึ่งได เห็นจะเปนดวยเหตุนี้ จึงมีการรณรงคเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในวงการตาง ๆ เปนการใหญ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่เปนอนาคต
ของประเทศชาติ และมีการกระตุนใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบัน
ศาสนาเรงชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมในบุคคลกลุมนี้ใหมากเปน
พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการถึงกับกําหนดใหการสอนคุณธรรมเปนภารกิจหลักของ
สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ
หลวงพอมีสายตาไกล มองเห็นความสําคัญของการสรางคนดีมีคุณธรรมใหแก
ประเทศชาติมานาน กอนที่จะมีการรณรงคในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงมุงมั่นทําใหวดั อัมพวัน
เปนศูนยพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของคนทุกประเภท ตั้งแตที่ยังไมมีการตื่นตัวใน
เรื่องความเสื่อมโทรมทางดานจริยธรรมในจิตใจของคนไทย หลวงพอไดใชวัดอัมพวัน
เปนสถานที่ฝกอบรมจิตใจคนทุกวงการไปแลวหลายแสน นอกจากนั้นหลวงพอยังได
กอตั้งศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวันที่จังหวัดขอนแกน
สําหรับใหคนแถวภาคอีสานและ
ประเทศใกลเคียงที่ไมมีโอกาศมาวัดอัมพวัน ไดใชพัฒนาจิตใจของตนใหเจริญงอก
งามขึ้นอีกแหงหนึ่ง ประมาณการวามีผูมาใชประโยชนจากศูนยแหงนี้ไปแลวจํานวน
มากกวาแสนคน งานพัฒนาจิตใจของประชาชนคนไทยนี้ เปนสวนหนึ่งของภารกิจ
หลวงพอสอนคุณธรรม
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หลวงพอ
ที่จะเสกคนใหเปนคนดีมีคุณธรรมที่เปนประโยชนแกตัวเองและแก
ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาทีผ่ านมาหลายทศวรรษจนถึงปจจุบัน หลวงพอไดทํา
ภารกิจนี้สม่ําเสมอ ดวยดวงตาที่เปยมไปดวยความเมตตา ตองการใหทุกคนไมวามี
ฐานะใดไดมีโอกาสพัฒนาตนใหเปนมนุษยผูประเสริฐตามศักยภาพที่มีอยู
ขอเขียนนี้มีวัตถุประสงคสําคัญที่จะแนะนําผูอ าน ใหรูจักวิธีการตางๆ ในการ
สอนคุณธรรมที่จะทําใหมนุษยผูประเสริฐ วิธีการตาง ๆ เหลานี้ ไดความคิดมากจาก
ความบันดาลใจจากการสังเกตดูวิธีเสกคนของหลวงพอ และจากการสนทนาธรรมกับ
หลวงพอเปนครั้งคราว ผูเขียนหวังวาขอเขียนนี้จะเปนประโยชนแกครูอาจารย ที่กําลัง
แสวงหาวิธปี ลูกฝงคุณธรรมในตัวนักเรียน นักศึกษา และบิดามารดาที่ตองการสอน
ลูกใหเปนคนดีมีคุณธรรม เปนประโยชนตอตนเองและสังคม

คุณธรรมและจริยธรรม : อยูที่ไหน
เหมือนกันหรือตางกัน
คุณธรรมเปนเรื่องของจิตใจ หมายถึงคุณสมบัติพิเศษที่ถาหากผูใดมีสิ่งนี้อยู
ในตัว ก็ถือกันวาผูนั้นเปนคนดี ทั้งตอหนาผูอื่นและเมื่ออยูลําพังคนเดียว คนมี
คุณธรรมจะเปนคนดีแตเฉพาะเวลาอยูตอหนาคนอื่นไมได ตองมีความดีอยูในตัวเรา
เวลาไมมีผใู ดมองเห็นดวย สวนจริยธรรมเปนเรื่องของความประพฤติที่แสดออกให
เห็น คนที่มีคุณธรรมคือคนที่มีจิตใจดีงาม และโดยปกติแลวเปนผูมีจริยธรรมหรือ
ความประพฤติดีงามควบคูกันไป ดังนั้นเวลาพูดถึงคนดี เราจึงมักจะหมายถึง ผูมีทั้ง
คุณธรรมที่จิตใจและจริยธรรมในความประพฤติ ถึงแมนทั้งสองสิ่งนี้จะมีฐานที่อยูคน
ละแหง(ฐานของคุณธรรมอยูที่จิตใจที่มองไมเห็น
แตฐานของจริยธรรมอยูที่ความ
ประพฤติที่มองเห็น) ในทางทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรมแยกออกจากกันไมได แตใน
หลวงพอสอนคุณธรรม
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ชีวิตจริงคนมีจริยธรรมไมจําเปนตองมีคุณธรรมเสมอไป คนบางคนอาจทําตัวเอง (เส
แสรง ) ใหคนมองเห็นวาเปนคนมีความประพฤติดีตามความคาดหวังของสังคม เพื่อ
ประโยชนอะไรบางอยาง ทั้งๆ ที่ตามความเปนจริงแลวผูนั้นเปนคนไมมีจติ ใจดีงาม
เหมือนกับความประพฤติที่แสดงออกใหเห็น ในทํานองเดียวกัน คนบางคนอาจมีจิตใจ
ดีงาม
แตเนื่องจากขาดปญญาหรือความรูเกี่ยวกับลักษณะของการกระทําที่ดี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงไมดีงามเหมือนจิตใจ
ดังนั้นจึงสรูปไดวา การที่คุณธรรมและจริยธรรมมีฐานที่อยูไมเหมือนกันนั้น ทํา
ใหคุณธรรมและจริยธรรมไมใชสิ่งเดียวกัน แตทั้งสองก็ไมไดอยูหางกันมากจนไมมี
ความสัมพันธกันเลย คุณธรรมและจริยธรรมอาจสัมพันธใกลชิดกันในบางกรณีและ
อาตอบูหางไกลกันในบางกรณีเชนกัน

ทําไมมนุษยตองมีความยุติธรรมดวย?
คุณธรรมเปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย เพราะคุณธรรมยอมนําความสุขมาสู
ตัวคนแตละคน ผูอ ื่นที่เกี่ยวของและสังคมที่อยูในสมัยนี้คนที่ไมมีคุณธรรมยอมนํา
ความทุกขหรือความเสียหายมาสูตนเองและผูอื่น สังคมมักจะเรียกผูไมมีคุณธรรมวา
เปนคนไมดหี รือคนชั่ว
ความชั่วไมแตเพียงเปนอันตรายแกผูอื่นเทานั้น แตยังเปนเสมือนมะเร็งรายที่
ทําลายตัวคนชั่วเองดวย คือทําใหคนชั่วตกต่ําลงไปทุกที เพราะจะทําใหจติ ใจเสื่อม
โทรมลงไปทีละนอย ความเสื่อมโทรทางจิตใจสงผลใหความทุกขทางใจเพิ่มขึ้น และ
โดยเหตุที่จิตใจและรางกายมีความสัมพันธกัน ดังนั้นเมื่อจิตใจทุกข รางกายจึงมักจะ
ทุกขตามไปดวยดังนั้นการเปนคนดีมีคุณธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูที่ตองการหา
หลวงพอสอนคุณธรรม
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ความสุขใหแกตัวเองและ/หรือผูอื่น ความสุขที่คนชั่วมีไมใชความสุขที่แทจริง เพราะ
เกิดจากความหลงผิดมากกวา เหมือนกับคนที่หลงเชื่อวาแสงระยิบระยับบนยอดหญา
ที่ตองแสงอาทิตยในยามเชาเปนแสงวูบวาบของเพชร ความเสื่อมโทรทางจิตใจไมอาจ
นําความสุขมาใหแกตัวเราไดเพราะความสุขเปนเรื่องของจิตใจสะอาดและเจริญงอก
งามดวยคุณความดี ไมใชจิตใจที่มีมลทินและเสื่อมโทรม วิธีทํารายคนที่โหดรายที่สุด
(เชน
คือการปลอยใหจิตใจของคนที่เราไมชอบถูกกัดกรอนดวยความชั่วในตัวเอง
ความหยิ่งยะโส การยกตนขมผูอื่น) ไปทีละนอย จนกระทั่งผูนั้นไมมีแมแตเงาของ
ความดีเหลืออยูในจิตใจแมแตเพียงนอยนิด

คุณธรรมอะไรบางที่ทําใหคนแตละคน และสังคมมีความสุข
ปญหาที่วาคุณธรรมหรือคุณสมบัติวิเศษ
ที่ทําใหคนแตละคนและสังคมมี
ความสุขอะไรบางนั้น
ในคําสอนของพุทธศาสนาที่หลวงพอไดเมตตาชี้ใหเห็นนั้น
คุณธรรมสําคัญความขยันหมั่นเพียร การควบคุมตัวเองความพอดี มีความสําคัญ
เหมือนกัน แตสําคัญนอยกวาคุณธรรมทั้งสอง การที่พุทธศาสนาใหความสําคัญแก
ปญญาหรือความรูมากเปนพิเศษกวาคุณธรรมอื่น เพราะพุทธศาสนาถือวาความรู
เปนรากฐานของคุณธรรมตาง ๆ ความกลาหาญในพุทธศาสนาไมใชชวยทั้ง ๆ ที่วาย
น้ําไมเปน ความกลาประเภทนีไ้ มใชคุณธรรม เพราะสามารถนําอันตรายหรือความ
ทุกขมาสูตัวเราได

ความกลาหาญที่เปนคุณธรรมเปนการกลาในสิ่งที่สมควรจะ
กลาและการไมกลาในสิ่งที่สมควรไมกลา คือกลาทําความดีและ
กลัวความชั่ว พยายามหลีกหนีแมแตเงาของความชั่ว ในทํานองเดียวกัน ความ
หลวงพอสอนคุณธรรม
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พอดีหรือการมีชีวิตอยูในทางสายกลางเปนคุณธรรมในพุทธศาสนา
เพราะมีปญญาเขาไปเกี่ยวของ
ปญญาหรือความรูทําใหเราสามารถควบคุมอารมณและความตองการตางๆ
ไมใหมมี ากเกินไป
พรอมทั้งสามารถเลือกตอบสนองอารมณและความตองการ
บางอยางที่สมควรตามความเหมาะสมแตละกรณี ดังนั้นความพอดีหรือทางสายกลาง
และความรูจ ึงแยกออกจากกันไมได ถาหากปราศจากความรูวาความตองการใด ดี
หรือไมดี และเสนที่ขีดคั่นระหวางความพอดีและความสุดโตงอยูที่ไหน เราก็จะมี
คุณธรรมความพอดีหรือทางสายกลางไมได
มีปญญาหรือความรูเปน
ความเมตตาที่เปนคุณธรรมในพุทธศาสนานัน้
พื้นฐานเชนเดียวกับความกลาหาญความเมตตาในพุทธศาสนาไมไดเปนเรื่องของ
อารมณความรูสึกชั่วคราว เชนอารมณสงสาร ที่มักตะไมคงทนถาวรแตเปนผลของ
การมีปญญาหยั่งรูสัจธรรมมากกวา ดังนั้นความเมตตาจึงเปนสิ่งไมเปลี่ยนแปลงมาก
บางนอยบางเหมือนอารมณ เชนการที่รูวาชีวิตประเภทในสังสารวัฏมีความทุกขเปน
พื้นฐานเหมือนกัน
ทําใหเรามองเห็นความสําคัญของความเอื้ออาทรและการ
ชวยเหลือผอนปรนความทุกขใหแกผูอื่น การมองเห็นดวยปญญานี้เปนบอเกิดของ
ความเมตตาหรือความตองการที่จะชวยเหลือผูอื่น ความเมตตานอกจากมีฐานอยูที่
ปญญาแลว การแสดงออกของความเมตตายังมีปญญาเกี่ยวของอีกดวย ความ
เมตตาที่ไมมีปญญาเกี่ยวของอาจนําอันตรายมาสูตัวเราและผูที่เราเมตตาโดยไม
ตั้งใจได

คุณธรรมเปนสิ่งที่สอนไดหรือไม?
หลวงพอสอนคุณธรรม
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คุณธรรมเปนสิ่งที่สอนไดแนนอน ถาหากไมเปนเชนนี้ พระพุทธเจาคงไม
เสียเวลาสอนคุณธรรมแกคนทั้งหลายและเผยแพรศาสนาไปยังกลุมบุคคลตางๆ อยาง
แนนอนปญหาถกเถียงกันในเวลานี้ในวงการศึกษา ไมใชปญหาที่วาคุณธรรมเปนสิ่งที่
สอนไดหรือไม แตเปนปญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนคุณธรรมมากกวา เพราะการสอน
คุณธรรมแตกตางจากการสอนวิชาอื่น การสอนคุณธรรมมุงมั่นที่จะใหผูเรียนเปนคนดี
มีคุณธรรมที่สอนอยูในตัว ดังนั้นการสอนคุณธรรมจึงตองพิถีพิถันเรื่องวิธีการสอน
มากเปนพิเศษ นักวิชาการบางคนมีความคิดวาวิธีการสอนคุณธรรมที่จะใหผลตาม
ความตองการ ตองเปนวิธีการที่สอดคลองกับธรรมชาติมนุษยเปนปญหาที่ยังหาขอยุติ
ไมได
ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษยที่นักวิชาการสาขาตางๆ
สรางขึ้นมามีอยู
มากมายหลายทฤษฎี และทฤษฎีตางๆ เหลานี้มักจะขัดแยงกัน เราจึงสรุปใหเด็กขาด
ลงไปไมไดวาธรรมชาติมนุษยเปนอยางไรแน
แตอยางไรก็ตามทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติมนุษยทุกทฤษฎี ตางชี้ใหเห็นเหมือนกันวามนุษยเปนสัตวโลกที่สอนได (หรือ
ที่พุทธศาสนาเรียกวาเวไนยสัตว) ดังนั้นไมวา ธรรมชาติมนุษยจะเปนอยางไร การสอน
คุณธรรมเปนสิ่งที่เปนไปไดแนนอน และเปนประโยชนแกมนุษยแน ปญหาที่เกิด
ตามมา คือปญหาที่วาเราจะสอนคุณธรรมอยางไรจึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน

(๑) การสอนดวยการสรางปญญา
นักวิชาการบางคนเชื่อวา โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนสัตวโลกที่มีเหตุผลและ
มีปญญาเปนสวนสําคัญที่สุดของชีวิต ดังนั้นการมีความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ จึง
เปนยอดปรารถนาของมนุษย ดวยเหตุนี้การสอนคุณธรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติ
หลวงพอสอนคุณธรรม
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มนุษยมากที่สุด จึงตองมุงมั่นใหผูเรียนเกิดปญญาหรือความรูมากกวาใหจดจําคํา
สอน และโดยเหตุที่ความรูไมใชวตั ถุสิ่งของที่จะหยิบยื่นใหกันได แตเปนสิ่งที่ตองเกิด
จากการใชสติปญญาของผูเรียนเอง ดังนั้นการสอนคุณธรรมที่มุงใหนักเรียนมีความรู
เรื่องคุณธรรม จึงตองไมใชวิธีการสอนแบบบรรยายที่ใหนักเรียนจดจําคําสอนและ
ยึดถือครูเปนสรณะ การสอนในรูปของการสนทนาโตตอบระหวางครูและนักเรียน เปน
วิธีการสอนที่เหมาะสมกวาเพราะการสอนดวยวิธีนี้จะกระตุนใหนักศึกษารูจักคิด
วิเคราะหเอง ทั้งในเรืองของความหมายและประเภทของคุณธรรมที่ตนควรจะปลูกฝง
ใหมีอยูในตัว
การคิดวิเคราะหดวยตัวเองนี้มีความสําคัญมากในการเรียนการสอนคุณธรรม
เพราะตะนําไปสูความรูในที่สุดไดในการสอนรูปแบบนี้ ครูไมมหี นาที่ “สอน” ใน
ความหมายที่ใชกันอยูทั่วไป แตมีหนาที่ชวยเหลือใหนักเรียนมีความรูดวยสติปญญา
ของตนเอง เชนดวยการที่ครูตั้งคําถามและใหนักเรียนขบคิดหาคําตอบเอง และดวย
การวิพากษวิจารณความคิดของนักเรียน วาเปนความคิดที่สมเหตุสมผลและตรงกับ
ความจริงมากนอยเพียงใด ครูมีหนาที่ใหคําตอบที่ถูกตองแกนักเรียนไวจดจํา ในนัยนี้
ครูจึงมีหนาที่เหมือนหมอตําแยสมัยกอน ที่ชวยหญิงที่กําลังจะคลอดลูกใหคลอดลูก
ไดงายขึ้น เชนดวยการบีบนวดหรือใชยา แตไมใชดวยการคลอดลูกแทนหญิงมีครรภ
การสอนคุณธรรมดวยวิธีการสนทนาโตตอบที่กลาวมาเปนวิธีที่พระพุทธเจา
ทรงใชในการชวยเหลือใหเจาสํานักตางๆ เกิดปญญาหยั่งรูเรื่องคุณธรรมเอง เชนการ
สนทนาธรรมกับพระพุทธองค ทําใหนิคนธที่เปนเจาสํานักลัทธิศาสนาสํานักหนึ่งเกิด
ปญญารูเองวา ไฟที่ตนควรเกรงกลัวมาที่สดุ คือไฟของกิเลสตัณหา ไมใชไฟในกองไฟ

หลวงพอสอนคุณธรรม
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การสอนดวยการสนทนาโตตอบอาจเปนวิธีที่เหมาะสมแกสมัยปจจุบันที่
นักเรียนเรียกรองที่จะคิดเอง ไมตองการใหผูใดยัดเยียดความคิดหรือสรางโปรแกรมใส
ในจิตของตนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนําวิธีนี้มาใชในทางปฏิบัติ คือปญหา
เกี่ยวกับครูสอนคุณธรรม เพราะครูจะตองมีความรูเรื่องคุณธรรมและมีความสามารถ
ในหารสอนมากเปนพิเศษจึงจะสามารถชวยให นักเรียนรูเองวาอะไรดีหรืออะไรไมดี
สอนดวยวิธีนี้อาจยากลําบากสําหรับครูที่ไมไดรับการฝกฝนโดยตรงใหทําหนาที่เชนนี้
และไมอาจนํามาใชในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากจนครูไมสามารถใหความสนใจ
แกนักเรียนคนใดเปนพิเศษได ดังนั้นวิธีการสอนแบบนี้ จึงเปนทฤษฎีที่นาสนใจในวง
การศึกษา แตเปนวิธที ี่ยากลําบากในการปฏิบัติ หลวงพอไดใชวิธีนี้สอนคุณธรรมแต
คนบางคนที่มีพุทธจริต(สติปญญาสูง)เทานั้น สําหรับคนทั่วไปหลวงพอใชวิธีอื่นที่จะ
ไดกลาวตอไป
วิธีการสอนคุณธรรมวิธหี นึ่งที่ไดความคิดมาจากหลวงพอ คือการนําคุณธรรม
ในศาสนาพุทธมาสอนมากกวาการใหนักเรียนคิดคนหาคุณธรรรมในศาสนาพุทธมา
สอนมากกวาการใหนกั เรียนคิดคนหาคุณธรรมดวยตนเอง การสอนในรูปแบบนี้ครูยัง
มีบทบาทสําคัญอยูเหมือนการสอนดวยวิธีสนทนาโตตอบ กลาวคือครูจําเปนจะตอง
มีความรูเรื่องคําสอนในพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งมากพอที่จะอธิบายใหนักเรียนเขาใจ
ได ครูจะเสแสรงทําตัววามีความรูดังกลาวไมได มิฉะนั้นนักเรียนจะขาดความเคารพ
และเลื่อมใสในตัวครู
นอกจากความรูทางศาสนาแลว ครูสอนคุณธรรมจะตองรูวิธีสอนที่จะทําให
การเรียนการสอนคุณธรรมไมนาเบื่อสําหรับนักเรียนดวย
สวนการสอนดวยวิธีที่
สนุกสนานจะทําใหนักเรียนมีคุณธรรมที่สอนหรือไมนั้น
เปนอีกเรื่องหนึ่งที่จะตอง
ประเมินกันอยางจริงจัง นักเรียนอาจสนใจเรียนรูเรื่องคุณธรรมศาสนา เพราะครูสอน
หลวงพอสอนคุณธรรม
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เกงและสอนสนุก แตนักเรียนจะยอมปลูกฝงคุณธรรมที่เรียนมาใหมีอยูในตัวมากนอย
เพียงใด และคุณธรรมนั้นจะอยูในตัวนักเรียนยาวนานแคไหนนั้น จะตองมีการ
ประเมินอยางจริงจังเชนกัน
อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึงในการสอนคุณธรรมดวยวิธีดังกลาว
คือครูควรจะใหนักเรียนมีโอกาสคิดวิเคราะหคําสอนในศาสนา ดวยสติปญญาของ
ตัวเองดวยนักเรียนจะไดเกิดปญญารูวาทําไมคุณธรรมในศาสนาจึงเปนสิ่งดีเปน
ประโยชน เชน ทําไมศาสนาพุทธสอนวาความเพียรพยายามเปนคุณธรรม ทําไมจึง
ไมสอนใหเปนคนอยูเฉยๆ ไมทาํ อะไรเลย ทําไมจึงควรใหอภัยคนที่ทําความเจ็บปวด
แกจิตใจเราดวย
ในเรื่องของความเมตตาที่เปนคุณธรรมสําคัญของพุทธศาสนานั้น ครูควรให
นักเรียนวิเคาะหความหมายและธรรมชาติของความเมตตาใหเขาใจถองแท จะไดรูวา
ความเมตตาควรมีขอบเขตจํากัดแคไหน สิ่งสําคัญที่ใมควรมองขามคือในการสอน
คุณธรรมในพระพุทธศาสนา ครูจะตองพยายามใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาปญญา
ของตนควบคูไปดวยทุกครั้ง แมแตศีล ๕ ที่ดูเหมือนจะเขาใจงายนั้น ครูก็ตองให
นักเรียนไดคิดและเขาใจดวย เชนทําไมสังคมปจจุบันที่มีสภาวะแตกตางจากสังคม
สมัยพุทธกาล การรักษาศีล ๕ จึงยังคงเปนประโยชนอยูเหมือนเดิม และเปนสิ่งที่
เหมาะสมกับกาลสมัย
การสนทนาโตตอบระหวางครูกับลูกศิษยในเรื่องศีล ๕ จะทําใหนกั เรียนเขาใจ
ศีล ๕ ไดถูกตองขึ้น เชนเขาใจวาศีลขอ ๒ และขอ ๕ ไมไดมลี ักษณะคับแคบไม
ครอบคลุมกรณีที่พอคาโกงลูกคา หรือคอรรัปชันและยาเสพติด ในทํานองเดียวกัน
การใชเหตุผลวิเคราะหจะทําใหนักเรียนเขาใจศีลขอ ๒ ที่หามลักทรัพยผูอื่นวามี
หลวงพอสอนคุณธรรม
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เจตนารมณที่จะไมใหเราไดทรัพยตางๆโดยไมชอบธรรม พรอมเขาใจดวยวาทรัพยที่
ศีลขอ ๒ พูดถึงนั้นมีทั้งทรัพยที่เปนวัตถุและทรัพยที่ไมมีตัวตนเชนความคิดและเวลา
พอคาที่โกงลูกคาหรือกักตุนสินคาไว ทําใหเกิดการขาดแคลนขึ้น เพื่อจะไดขาย
สินคาในราคาสูงกวาปกติ ถือวาเปนการลักทรัพยอยางหนึ่ง ขาราชการที่ใชเวลา
ทํางานไมเต็มที่แบบทีเ่ รียกกันวา “เชาชามเย็นชาม” ถือวาละเมิดศีลขอนี้เชนกัน
ความเขาใจดังกลาวนี้จะเกิดมีขึ้นตอเมื่อครูสอนศีล ๕ ดวยการสนทนาโตตอบกับ
นักเรียน
หลวงพอไดย้ําเสมอวาศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงเหตุผล ธรรมทุกประเภทที่
พระพุทธเจาทรงสอนนั้นมีเหตุผล ดังนั้นในการนําคุณธรรมตาง ๆ ในศาสนาพุทธมา
สอน ครูจะตองใหนักเรียนไดใชปญญาของตนวิเคราะหเหตุผลในคําสอนนั้น หรือ
พุทธศาสนาเรียนวาโยนิโสมนสิการ
ดวยเหตุนี้การสอนคุณธรรมในศาสนาพุทธดวยการใหนักเรียนทองจํานั้น จึง
สวนกับเจตนารมณของพุทธศาสนาที่ตองการใหศึกษาดวยปญญา
แมแต
พระพุทธเจาเอง ทรงเนนใหสาวกใชปญญาคิดวิเคราะหธรรมใหถองแท กอนแลวจึง
คอยเชื่อและปฏิบัติตาม ในกาลามสูตรพระพุทธเจาสอนไมใหเชื่อตามที่ไดยินไดฟง
มาอะไรงาย ๆ ใหขบคิดวิเคราะห ตั้งขอสังเกต ขอสงสัยในเรื่องที่ไดยินไดฟงมา
กอนที่จะเชื่อ

(๒) การสอนดวยแบบอยาง
วิธีการสอนคุณธรรมวิธีหนึ่ง ไดขอคิดมาจากการมองเห็นหลวงพอทําองคทาน
ใหเปนตัวอยางที่ดีงามแกผูมาปฏิบัติธรรมหลวงพออดทนตอความยากลําลากตางๆ
มีความใฝรู มีความกตัญูตอบุพการีครูอาจารยและผูมีคุณทั้งหลาย ครูสอนธรรม
หลวงพอสอนคุณธรรม
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ควรทําตัวเปนแบบอยางดีงามแกนักเรียน ถึงแมวาจะสวนทางกับความจริงในชีวิต
บาง (เชน บิดามารดาที่ดีแตมีลูกที่เลว ครูดีแตมีลูกศิษยที่เลว) แตวิธีการสอนแบบ
นี้ก็ไมผิด เชน “แมปูเดินคดลูกปูก็เดินคดไปดวย”
การที่ครูทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย ประโยชนอยางนอยที่สุดทําใหลูก
ศิษยไมผิดหวังในตัวครู สิ่งนี้ทําใหลูกศิษยมีศรัทธามากจนยอมทําตัวตามแบบอยาง
ครู ดังนั้นการที่ครูทํา ตัวเองใหเปนแบบอยางที่ดีงามแกลูกศิษย จึงเปนสิ่งสําคัญใน
การสอนคุณธรรมแกนักเรียน
การทําตัวเปนแบบอยางอยางเดียวไมพอ ตองใหนักเรียนไดเรียนรูประวัติของ
คนดีที่ทําประโยชนใหแกสังคมดวย
ประวัติของบุคคลเหลานั้นจะชวยกระตุนให
นักเรียนเกิดความตองการที่จะทําตัวเองใหเปนคนดีตามแบบอยางของบุคคลนั้น
งานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา เด็กในสังคมไทยปจจุบันตองการเปนตัวของตัวเองใน
เรื่องของความคิด แตในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติเด็กจังตองการผูใหญที่มีความ
ประพฤติเปนแบบอยางอยู ตองการใหผูใหญเปนคนนารัก นาเคารพ พอแมและครู
เปนผูใหญที่เด็กคาดหวังในเรื่องจริยธรรมมาก
ถาไมทําตัวตามความคาดหวัง
โอกาสที่เด็กจะเปนคนชั่วอาจมีมากขึ้น
ในเรื่องของจริยธรรม การมีแบบอยางที่ดีงาม เปนวิธสี ําคัญสําหรับคนทั่วไปที่
จะทําตัวใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม การมีแบบอยางที่ดีไวยึดถือมีประโยชนตอ
ชีวิตมาก โดยเฉพาะในเวลาทีต่ องตัดสินใจในสถานการณดังกลาวถาหากกอนที่จะ
ตัดสินใจ เราคิดถึงแบบอยางการกระทําของคนดีกอน เชนคิดวาในสถานการณนี้คน
ดีทําอยางไร ก็จะชวยใหการตัดสินใจนั้นมีความระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น เชน
เมื่อมีผูนินทาวารายเรา
กอนจะทําอะไรลงไป
เราอาจถามตัวเองกอนวา
สถานการณเชนนี้พระพุทธเจาทรงทําอยางไร การตั้งคําถามดังกลาวเปนการสราง
รูปแบบพฤติกรรมที่เราควรทําตามขึ้นมาในใจหรือจินตนาการ
หลวงพอสอนคุณธรรม
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การระลึกถึงพระพุทธเจา หรือพระธรรมทุกครั้งกอนที่จะทําอะไรลงไป เปน
การสรางรูปแบบการกระทําที่ดีขึ้นมาใหเราปฏิบัติตาม
การสรางรูปแบบเชนนี้มี
ความสําคัญมาในยามวิกฤต ในสถานการณเชนนี้แทนที่เราจะทําตัวเหมือนคนทั่วไป
เชนปลอยให “มือออนตีออน” เราจะไมยอมอยูเฉยโดยไมทําอะไรสักอยาง แตจะ
พยายามควบคุมตัวเองใหได ดึงสติปญญาในตัวเองที่หายไปใหคนื มา เมื่อทําไดเรา
จะสามารถประเมินไดวาในวิกฤตที่เผชิญอยูนั้นเรามีทางออกทางใดหรือไม และมีวิธี
พลิกวิกฤตเปนโอกาสไดอยางไร การนําพุทธธรรมมาสรางเปนพื้นฐานแบบอยางของ
การกระทําจะทําใหเราหลุดพนจากวิกฤตการณตาง ๆ ไดโดยไมบอบช้ํามาก

(๓) การสอนดวยระเบียบวินัย
วัดอัมพวันเปนวัดที่มีระเบียบวินัย
ใหผปู ฏิบัติกรรมฐานที่วัดปฏิบัติตามใน
กิจวัตรประจําวัน ระเบียบวินัยมีความเกี่ยวของกับคุณธรรมอยูไมนอย การสอน
คุณธรรมดวยการกําหนดกฎระเบียบใหนักเรียนฝกตาม เปนวิธีการสอนที่นิยมใชกัน
มากในโรงเรียนตาง ๆ เพราะเชื่อวากฏระเบียบเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสรางนิสัยที่ดี
งามใหเกิดขึ้น นิสัยหรือความเคยชินมีอิทธิพลในชีวิตคน ในคนจํานวนมากนิสัยเปน
สิ่งที่กําหนดชะตากรรม เพราะโดยปกติคนเรามักจะทําอะไรตามนิสัย การสอน
คุณธรรมจึงควรมุงที่จะใหปฏิบัตติ ามกฎระเบียบใหมาก จะไดมีพฤติกรรมดีงามจะ
ทําใหนักเรียนอยูรวมสังคมไดดวยความสุข และสิ่งใดที่ทําใหเปนนิสัยแลว สิ่งนั้น
ยอมจะเคยชินเปนนิสัย
การเปนคนมีคุณธรรมจะไมเปนสิ่งที่ยากลําบากสําหรับ
นักเรียนตอไป
บางคนอาจกลาววาการสอนคุณธรรมควรมุงที่จิตใจของนักเรียน เพราะจิตใจ
เปนสิ่งสําคัญที่สุด หากจิตใจดีงาม ทุกสิ่งทุกอยางจะดีไปดวยไมวาจะการคิด การ
พูด หรือการกระทํา พฤติกรรมเปนผลมาจากสภาวะของจิตใจ เปนความจริงที่วา
หลวงพอสอนคุณธรรม
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จิตใจและรางกายมีความสัมพันธกัน และสภาพของจิตใจยอมแสดงออกใหเห็นใน
การกระทํา แตเปนความจริงที่วาการเปลี่ยนจิตใจเปนเรื่องยากกวาเปลี่ยนพฤติกรรม
ถาหากเราเชื่อวาคนดีคือคนที่มีจิตใจดีงามบริสุทธิ์ผุดผองแลว เราคงจะหาไดยาก
กวาคนที่มคี วามประพฤติดีแตจิตใจยังไมบริสุทธิ์ผุดผอง
เนื่องดวยจิตใจและ
พฤติกรรมมีความเกี่ยวของกัน ดังนั้นการสงเสริมใหเปนคนดีจึงไมจําเปนตองเริ่มที่
จิตใจทุกครั้ง
การใหความสําคัญแกกฎระเบียบและนิสัยเปนการเริ่มที่พฤติกรรมกอน
พฤติกรรมที่ดีมีผลตอจิตใจในภายหลัง ตัวอยางที่เห็นงาย ๆคือผลของการแผเมตตาที่
มีตอจิตใจโดยผานพฤติกรรม เมื่อทําจนเคยชินแลว ความเห็นแกตัวมีอยูในจิตใจ
ยอมคลายลง และในที่สุดอาจเปลี่ยนเปนตรงขาม ในชีวติ จริงกฎระเบียบเปน
เครื่องมือที่จะควบคุมพฤติกรรมชองคนใหอยูในกรอบที่เหมาะสม และคนมักทําตาม
นิสัยมากกวาปญญา ดังนั้นหากตองการสอนคุณธรรม เราตองมุงมั่นใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัยและสรางนิสัยดีงามมากกวาสิ่งอื่น
วิธีการสอนคุณธรรมที่กลางมาทั้ง ๓ วิธีเปนความคิดที่ไดรับความบันดาลใจ
จากการที่หลวงพอสอนผูปฏิบัติธรรมใหมีคุณธรรม ดวยการใหฟงธรรมดวยปญญา
ใหทําตามระเบียบวินัยของวัด
และทําตัวเปนแบบอยางที่ดีควบคูดวยเราจะสอน
คุณธรรมแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับการเนนลักษณะตางๆของคุณธรรมในพุทธศาสนาที่เรา
จะสอนคุณธรรมมีหลายลักษณะ ถาเราเนนปญญา ตองสอนคุณธรรมที่มุงใหรูจัก
คิดวิเคราะห จนเกิดปญญา ถาหากเราเนนที่ลักษณะทางพฤติกรรมของคุณธรรม
เราจะเห็นวาคุณธรรมและแบบอยางที่ดีมีความสัมพันธกัน กรณีเชนนี้ เราควรสอน
คุณธรรมดวยการทําตัวเองใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
พรอมทั้งสงเสริมให
นักเรียนสรางแบบอยางที่ดีงาม โดยนําคําสอนศาสนามาใชเปนพื้นฐาน ถาหากเรา
เชื่อวาคุณธรรมเปนสิ่งที่มีอยูในตัวมนุษยในรูปของนิสัยที่ดีงาม เราตองสอนคุณธรรม
หลวงพอสอนคุณธรรม
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ดวยการฝกฝนใหมีระเบียบวินัย เราอาจรวมทั้ง ๓ วิธนี ี้เขาดวยกันได สวนจะเนนที่
ลักษณะใดของคุณธรรมนั้น คงตองพิจารณาเปนกรณีไป
อยางไรก็ตามไมวาเราจะสอนคุณธรรมดวยวิธีไหน ตองยอมรับวาในการสอน
ครูมีบทบาทสําคัญ ครูจะตองมีความรูในเรื่องที่สอนอยางลึกซึ้ง มีความสามารถใน
การสอน พรอมทั้งมีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดีงามควบคูไปดวย

(๔) การสอนดวยกรรมฐาน
วิธีการสอนคุณธรรมอีกวิธีหนึ่ง ที่หลวงพอนิยมใชเสมอ คือการสอนคุณธรรม
ดวยกรรมฐาน
เพราะเชื่อวากรรมฐานสามารถเปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมของผู
ปฏิบัติใหดงี ามได ประโยชนมากที่สุดของกรรมฐาน คือสามารถเปลี่ยนสภาวะของ
จิตใจจากจิตของปุถุชนที่มีกิเลสหนาปญญาหยาบ
ใหเปนจิตของอริยบุคคลที่ใส
สวางและสะอาดบริสุทธิ์ได ประโยชนนอยที่สุดของกรรรมฐานคือ สามารถทําให
จิตใจสงบเปนครั้งคราวได เมือ่ จิตสงบความคิดในทางอกุศลและการกระทําที่ไมดี
งามจะไมเกิดขึ้น เห็นจะเปนเพราะประโยชนทั้งสองประการของกรรมฐาน โรงเรียน
ตางๆจึงนิยมสงเสริมใหนักเรียนไปเขากรรมฐานตามวัดตางๆ และโรงเรียนบางแหง
จัด “หองจริยธรรม” ที่โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกจิต บางโรงเรียนใหเขาคาย
จริยธรรมเปนสวนหนึง่ การเรียนการสอนในหลักสูตรก็มี
การเนนการฝกจิตนี้เปนไปตามความเชื่อของชาวพุทธที่วา
จิตเปนที่มาขอ
ความดีหรือความเลวตางๆ ดังนั้นถาหากตองการใหคนเปนคนดี เราตองใหผูนั้นมี
จิตใจที่ดีงามกอน ไมมีวิธใี ดที่สงผลใหเกิการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจไดมากเทา
กรรมฐาน เพรากรรมฐานเปนวิธพี ัฒนาจิตโดยตรง
นี้

หนังสือชุดกฎแหงกรรม ที่หลวงพอจัดทําขึ้นมาทุกปในตอนหนึ่งของหนังสือชุด
ผูปฏิบัติหลายคนเลาใหฟงเกี่ยวกับสภาวะจิตใจและพฤติกรรมของตนที่ได

หลวงพอสอนคุณธรรม
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เปลี่ยนไปเพราะกรรมฐาน การเปนคนใฝรู ทําใหหลวงพอจดบันทึกเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวที่เกิดขึ้นในตัวผูปฏิบัตทิ ี่ทานรูจักหรือสังเกตเห็นไวหลายกรณี
เรื่องเลาและบันทึกดังกลาว ชวยใหเราพอจะมองเห็นผลของการปฏิบัติกรรมฐาน ที่
มีตอชีวิตทางจริยธรรมของผูปฏิบัติไดบางแตจะมากนอยหรือยาวนานแคไหนนั้น
จะตองมีการศึกษาวิจัยกันใหจริงจังกวานี้ เชนมีการติดตามดูพฤติกรรมของผูปฏิบัติ
นอยที่สดุ ๑ ป วามีการเปลี่ยนแปลงแคไหนและคงทนแคไหน
บันทึกของหลวงพอใหขอสังเกตอยางหนึ่งที่ควรคิดกลาวคือ
การสอนดวย
กรรมฐาน เปนวิธีการสอนที่เนนปฏิบัตมิ ากกวาคําบรรยาย ผูปฏิบัตจิ ะเรียนรู
คุณธรรมดวยปญญาตนเองมากกวาครูสอน
ยกตัวอยางเชนคุณธรรมของพุทธ
ศาสนาเรื่องความเมตตาและการใหอภัยหลวงพอตระหนักดีวาคุณธรรมทั้งสอง
ประการนี้เปนเรื่องที่สอนไดยาก โดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียนไดความเจ็บปวดทาง
จิตใจอยางสาหัสจากการกระทําโดยเจตนาของผูอื่น ดังนั้นหลวงพอจึงไมไดเทศน
สั่งสอนนักเรียนผูนั้นใหมีความเมตตาตอศัตรู และใหรูจักใหอภัยคนที่เคยทํารายใน
อดีต แตหลวงพอกับใหผูนั้นไปเขากรรมฐานแทน เพื่อที่จะไดเกิดปญญารูแจงถึง
ธรรมชาติของคุณธรรมทั้งสองดวยตัวของตนเอง
บันทึกของหลวงพอกลาวถึงเด็กหญิงผูหนึ่งที่มาเขากรรมฐานที่วัด เด็กหญิง
คนนี้เกลียดชังบิดาของตนมาก จนถึงกับไมยอมพบเห็นหรือพูดถึง ทุกครั้งที่นึกถึง
ความเลวรายที่บิดาทําแกตน ความโกรธความเกลียดจะมากขึ้น เด็กผูหญิงพยายาม
ทําตามพระธรรมคําสอนเรื่องความเมตตาและการใหอภัยเพื่อจะไดไมเกลียดและ
โกรธบิดาของตนมากเชนนั้น แตไมสําเร็จ เพราะความโกรธมีมาก ทําใหตนมีความ
ทุกขมาก หลวงพอใหเด็กผูหญิงเขากรรมฐานที่วัดเปนเวลาหนึง่ สัปดาห โดยให
ปฏิบัติเมตตาภาวนา พรอมกับสอนใหรูจักแผเมตตาใหบิดาตนควบคูกันไป
กรรมฐานทําใหจิตใจสงบลง
จนเด็กคนนี้สามารถมองดูความโกรธที่อยูใน
จิตใจไดเต็มตา ทําใหมองเห็นธรรมชาติจริงของอารมณอกุศลทั้งสอง วาเปนอารมณ
หลวงพอสอนคุณธรรม

16

ที่เปนอันตรายแกตัวเองจึงรูสึกเสียใจที่ทําตัวเปนคนโง
ปลอยใหตัวเองอยูในของ
ความโกรธมานาน จิตที่สงบทําใหตนเปลี่ยนมุมมองที่มีตอบิดาใหม สามารถมองดู
บิดาตามสภาพความเปนจริง ไมไดมองตามความคิด ความเชื่อและความรูสึกของ
ตนอยางเดียวเชนในสมัยกอน ทําใหรูวาบิดาไมไดเปนคนเลวรอยเปอรเซ็นต แตมีทั้ง
ความดีความเลวอยูในตัวเหมือนคนทั่วไป เมื่อหวนนึกคิดตัวเองก็ตระหนักวาตัวเองก็
เปนปุถุชนเหมือนกัน การที่ตนยังไมไดทําอะไรผิด มิไดหมายความวาตนจะไมทํา
อะไรผิดเลยในชีวิต วันหนึ่งตนเองอาจทําความผิดที่ทําใหผูอื่นเดือดรอนไดเชนกัน
ปญญาหรือการมองเห็นการเปราะบางทางจริยธรรมของมนุษย ทําใหเด็กคนนี้รองไห
ออกมาดวยความสํานึกและตั้งใจที่จะไมมองดูบิดาของตนในแงรายอีกตอไป ดังนั้น
จึงไปขอขมาบิดาตามคําแนะนําของหลวงพอ
และเมื่อพบเห็นบิดาที่เปนคนชรา
ออนแอ ก็ยิ่งมีความเมตตาตอบิดามากขึน้ จนยอมยายบานมาอยูดูแลบิดาที่เคยทํา
รายจิตใจอยางแสนสาหัส
กรณีของเด็กหญิงผูนี้เปนตัวอยางของการสอนคุณธรรมดวยกรรมฐาน
กรรมฐานทําใหจิตสงบและเกิดปญญา ปญญาบอกใหเด็กหญิงผูนั้นรูเอง วาอะไรผิด
อะไรถูก โดยที่ครูไมจําเปนตองชี้ใหเห็น การสอนคุณธรรมดวยกรรมฐานกับการสอน
ดวยการสนทนาโตตอบมีเปาหมายเหมือนกัน คือใหเกิดปญญาขึ้น ปญญาที่เกิดขึ้น
จากกรรมฐานมีที่มาแตกตางจากปญญาที่เกิดจากการสนทนาโตตอบ ปญญาใน
กรรมฐานเปนผลจากการที่นักเรียนเพงพินิจพิจารณาจิตของตนคนเดียว ในขณะที่ใน
การสนทนาโตตอบ ปญญาเกิดจากการที่ครูและนักเรียนคนหาความรูดวยกัน
ชาวพุทธเชื่อวาปญญาที่เกิดขึ้นจากกรรมฐานนั้น มีความสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมาก เพราะทําใหเรามองเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่งตางๆไดตามความ
เปนจริงเชนมองเห็นไตรลักษณของนาม-รูปของตัวเอง และของศัตรูทําใหรูวาทั้งตัว
เราและศัตรู ตางก็มีเกิด แก เจ็บ ตาย เวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ และอยูใต
หลวงพอสอนคุณธรรม
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กฎแหงกรรมเหมือนกัน ถึงแมเราจะไมทําอะไรแกศัตรูเลย ผูนั้นก็จะตองชดใชกรรมที่
ทําไวแกเราอยูดีตามกฎแหงกรรม การใหอภัยผูนั้นนอกจาากจะทําใหเรามีความสุข
ในปจจุบันแลวเมื่อเราตายไป การใหอภัยยังเปนการชวยเหลือศัตรูที่ทํารายเราใหมี
ความทุกขจากอกุศลที่ไดทําแกเรานอยลงหรือไมตองรับกรรมนั้นเต็มที่
ประสบการณที่ผูเขากรรมฐานที่วัดอัมพวันเลาไวในหนังสือชุดกฏแหงกรรม ย้ํา
ใหเห็นวาการสอนคุณธรรมดวยกรรมฐาน สามารถปรับเปลี่ยนจิตใจ นิสัยและ
พฤติกรรมไดแนนนอน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นในบางกรณีเปนการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอย เชนจากการเปนคนใจรอนมาเปนคนใจเย็นครั้งคราว ในรายที่ปฏิบัติ
สม่ําเสมอมีการเปลี่ยนแปลงแบบผลิกหนามือเปนหลังมือ ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหการ
สอนคุณธรรมดวยกรรมฐานเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะกรรมฐานทําใหเกิด
ปญญาที่รูความจริงโดยยึดพระธรรมเปนแนวทางดําเนินชีวิตและยึดพระพุทธเจาและ
พระอริยสงฆเปนตัวอยาง
การสอนคุณธรรมทั้ง 4 วิธี ที่ไดความคิดมาจากวิธีการที่หลวงพอใชเสกคนให
เปนคนดีมีคุณธรรมสอดคลองกับความจริงในชีวิตที่พบเห็น
จากการที่สงเสริมให
กําลังใจจากการเรียนแบบอยางที่ดีงาม จากการปฏิบัติตามกฏระเบียบและจากการ
ฝกจิต
อยางไรก็ตาม เราคงยอมรับวาในบางกรณีคนเราสามารถมีคุณธรรมไดโดยไม
ตองอาศัยปจจัยเหลานี้ เชน คนดีมีคุณธรรมไดเองโดยไมรูวาคุณสมบัติดีงามที่มีในจิต
คือ “คุณธรรม”ของพุทธศาสนา ศาสนาพุทธอธิบายคุณธรรมที่คนไดมาโดยไม
ตองการเรียนรูดวยวิธีตางๆ วาเปนผลจากการบําเพ็ญเพียรของผูนั้นมาเปนระยะเวลา
ยาวนานและเรียกคุณธรรมที่มีอยูในตัวคนหนึ่งคนไดมาแตเกิดวาเปน “บารมีเกา” ที่
ติดตัวมาพรอมทั้งอธิบายวาการทําความดีของบุคคลประเภทนี้ในปจจุบัน เชน การให
ทาน และรักษาศีลเปนการสรางบารมีหรือความดีใหสมบูรณแบบ เชนพระโพธิสัตว
หลวงพอสอนคุณธรรม
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ในกรณีทั่วไปเราคงตองยอมรับวา การสงเสริมและการใหกําลังใจเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะชวยใหคนเปนคนดีมีคุณธรรมไดงายขึ้น พอ แม ครู อาจารยและเพื่อนใกลชิด
ลวนแตมีบทบาทสําคัญในชีวิตทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชนทั้งนั้น ตลอดจนคน
สําคัญเชน ผูปกครองและพระสงฆ
การสงเสริมคนดีมีคณ
ุ ธรรมที่สําคัญคือการที่สังคมยอมรับและยกยองคนดีและ
ชวยทํานุบํารุงคนดีใหอยูในสังคมไดดวยความสุข เชน ดวยการชวยปองกันไมใหคน
ชั่วมีอํานาจและสงเสริมคนดีไดทาํ ประโยชนแกสังคมในทุกโอกาส
เราอาจตั้ง
ขอสังเกตวา
ในโลกของความจริงคนดีเหมือนกับตนไมที่เจาของจะตองทะนุบํารุง
ตนไมจึงจะโตและออกดอกออกผลเต็มที่ ในโลกของสังสารวัฏคนดีจะยืนหยัดอยูโดย
ลําพังไดยาก ทุกสิ่งทุกอยางมีความสําพันธเกี่ยวของกัน สังคมตองสงเสริมและ
ชวยเหลือคนดีดวย คนดีจึงจะสามารถทําประโยชนแกสังคมเต็มที่
หลวงพอเปนกัลยาณมิตรแกทุกคนที่ตองการหนีความทุกขหาสุขวัดอัมพวัน
เปนสถานที่รมรื่นและผอนคลายดวยกระแสเมตตาจากหลวงพอ
สําหรับคนทั่วไป การไปวันอัมพวัน นอกจากจะไดกราบหลวงพอแลวยังมี
โอกาสไดเรียนรูคุณธรรมสําคัญที่ทําใหตนและสังคมมีความสุขไดเห็นพฤติกรรมเปน
แบบอยางที่ดีงามจากองคหลวงพอ ไดสรางนิสัยดีงามที่เกิดขึ้นในตัวดวยปฏิบัติกฏ
ระเบียบของวัดและไดฝกจิตจนเกิดปญญารูในความดีแลวยังมีโอกาสไดสรางกุศลให
เกิดแกตัวเอง ดวยการทําบุญทําทานเสมือนเสบียงติดตัวไปหลังความตาย
ดวยเหตุนี้การไปวัดอัมพวันจึงไมใชเรื่องธรรมดาสําหรับทุกคนและไมใชทุกคน
จะไปได หลวงพอกลาวตลอดเวลาวาผูที่สามารถไปวัดอัมพวันไดจะตองมีบุญกุศล
เปนพื้นฐานของจิตอยูบาง คนที่มีจิตใจที่เปนโทษจะไมไปวัดอัมพวันและจะไปทําบุญ
ทําทานอะไรก็ไมไดผลเหมือนกันการใสปุยตนไมที่ตายแลว หลวงพอตระหนักถึงความ
ดังนั้นจึงไดเมตตานําพระธรรมและวิธีปฏิบัตทิ ี่เปนทางสายเอกใน
จริงขอนี้
หลวงพอสอนคุณธรรม
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พระพุทธศาสนามาสอนแกผูที่เขาวัดทุกคนเพื่อเติมบุญกุศลในตัวใหเพิ่มขึ้นจนเต็ม
เปยม หลวงพอไดมอบเครื่องมือสําคัญที่หาไดยากแกคนทุกคนใหนําไปใชเจียรนัยใจ
ที่หนาทึบดวยกิเลสตัณหาใหเปนใจที่ใสสวางเปนประกายดวยแสงแหงปญญาดุจ
เพชรเม็ดงาม ไมมบี ุญคุณใดจะใหญหลวงกวาการที่หลวงพอชวยเหลือชาวพุทธให
เปนชาวพุทธแท และเปนมนุษยที่ประเสริฐ
ความทุกขนั้นไดผูกพันอยูกับชีวิตของคนเราตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เหตุที่ชัก
นําใหเกิดความทุกขนั้น ไดแกตัณหาเมื่อดับตัณหาซึ่งเปนเหตุแลวทุกขซึ่งเปนผล
ยอมดับตามไป เพระวาตัณหาเปนเหตุของอุปาทาน- ความเขาไปยึดถือเบญจขันธ
วาเปนตัวตน อันเปนจุดอุบัติของทุกขทั้งปวง ดังนั้นเมื่อตัณหาดับอุปทานก็จะดับไป
ตาม เมื่อความเขาไปยึดถือเบญจขันธถูกถอนออกไปไดโดยสิ้นเชิงแลว ความทุกข
ก็เปนอันถูกถอนไปดวย ในขณะเดียวกัน เบญจขันธที่ดํารงอยูก็จะเปนแตสักวา เบญจ
ขันธที่แปรเปลี่ยนจะเสื่อมจะแตกทําลายไปอยางไร ก็ไมกอความทุกขใหแกใคร เพราะ
ไมมีใครเขาไปยึดถือมันเสียแลว
จาก “แกนแทของพระพุทธศาสนา”
โดย พระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธัมโม)
แตงเมื่อ ๒๕๑๕ ขณะดํารงสมณศักดิ์ พระครูภาวนาวิสุทธิ์
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