“หัวใจปราชญ์ ”
วัฒนธรรมทีต่ ้ องเร่ งปลูกฝัง
ศจ.อุดม ทรงกาญจน์
พจนานุกรมบอกว่า “ปราชญ์” คือ ผูร้ ู้, ผูม้ ีปัญญา, ผูท้ รงความรู้สูง”
แต่ “ปราชญ์” ที่มี “หัวใจ” ในความหมายของบรรพชนไทยนั้นต่างกันคุณอาจจะเป็ นผูท้ รง
ความรู ้สูง เรี ยนจบได้ปริ ญญาเอก แต่ไม่แน่ คุณอาจจะเป็ นปราชญ์จริ งในทัศนะของสังคมหนึ่ง แต่ใน
มุมมองของบรรพชนไทยแล้วคุณอาจจะเป็ นได้เพียงปราชญ์ที่ขาด “หัวใจ”

หัวใจปราชญ์ คอื อะไร
หลายท่านคงรู ้แล้ว แต่ผมเคยถามเยาวชนที่กาลังเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย ถามว่ารู ้
คาสอนเรื่ อง “หัวใจนักปราชญ์” ไหม ทุกคนที่ผมถาม ต่างก็ตอบว่าไม่รู้จกั ครั้งถามอีกว่า รู ้จกั
ความหมายของคาย่อว่า “สุ .จิ.ปุ.ลิ.” ไหม คาตอบเดียวที่ได้รับคือ ไม่รู้ ก็ไม่แน่ ผมอาจจะบังเอิญไปถาม
คนที่ไม่รู้ เยาวชนที่รู้ผมมิได้ไปถาม (ซึ่ งก็ไม่รู้วา่ คนนั้นอยูท่ ี่ไหน)
เมื่อผมเป็ นเด็ก สมุดปกอ่อนปกแข็งทุกเล่ม จะมีคาที่พิมพ์ตวั เขื่อง ๆ หนาที่หน้าปกว่า “หัวใจ
ปราชญ์” และบรรทัดต่าลงมามีคาว่า “สุ .จิ.ปุ.ลิ.” และครู ประจาชั้นจะอธิ บายความหมายให้ฟัง ทาบ่อย ๆ
และทุกปี ทุกรุ่ น ส่ วนตัวผมเองจับใจประทับใจกับคาสอนนี้มาก และเมื่อมาเป็ นคริ สตชนตรวจค้นดูใน
พระคัมภีร์ ก็เห็นว่าบรรพชนไทยนี้สอนถึงหัวใจปราญช์สอดคล้องกลมกลืนกับคาสอนในพระคริ สต
ธรรมอย่างน่าประหลาด
แรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้
(หัวใจปราชญ์เกี่ยวข้องกับผูน้ าและสมาชิกในคริ สตจักร
อย่างไร)
ถ้อยคาต่อไปนี้ เป็ นเพียงส่ วนเสี้ ยวน้อย ๆ จากร้อยจากพันที่บนั ดาลใจให้ผมเขียน จะเกี่ยวจะพัน
กับคริ สตจักรอย่างไร ก็ขอโปรดพิจารณา
 สภาพของผูน้ าและเยาวชนในคริ สตจักรส่ วนมาก ไม่สนใจ ไม่รักการอ่านหนังสื อ (ดู
แต่ทีว)ี
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 เขามีวารสารเพื่อนผูน้ าและพระคริ สตธรรมประทีป รับเป็ นประจา (สมาชิ ก) โดยไม่
ต้องควักกระเป๋ าซื้ อ เพราะมีผใู ้ จบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามจ่ายแทน แต่ก็ไม่ค่อยได้
อ่าน
 เขามีรายได้ประมาณ 8,000/เดือน ไม่ได้เป็ นสมาชิกวารสารใดสักฉบับ ตลอดเดือนปี
ไม่มีการซื้ อวรรณกรรมคริ สต์อ่านสักเล่ม ถ้ารับแจกฟรี ก็วางไว้ดี ๆ บนโต๊ะ
ชวนให้เป็ นสมาชิกวารสารคริ สต์สักฉบับสักปี เขาตอบดี ๆ ว่า “ขอไปหาสปอนเซอร์ ดูก่อน ปู้
โธ่ จะกินก๋ วยเตี๋ยว ต้องเหลียว หาคนจ่ายเงิน (แทน)
 เอาหนังสื อพิมพ์รายวัน วันละสองฉบับ วางไว้บนโต๊ะหิ นกลางลานบ้าน ไม่มีคน
อ่าน มีบา้ งตอนกระพือข่าว “ยันตระ” (ก.พ. – มี.ค.) วันหนึ่งดีใจแทบตาย เห็น
เยาวชนคนคริ สต์หญิงสองคนมาเปิ ดอ่านแอบย่องเงียบไปดู อยากรู ้วา่ สนอะไร ปู้
โธ่ อ่านละครทีวี ครั้งเดียวไม่มาอีก
 เป็ นศาสนาจารย์ เรี ยนจบหลักสู ตรพระคริ สตธรรม 4 ปี มีชื่อว่า “ผูน้ า” กว่า 15 ปี
หาแต่ “แบบ” หรื อ “โครงร่ าง” ที่จะเทศน์ เทศน์ทีเป็ นชัว่ โมง ไม่ใคร่ ครวญดูวา่
สมาชิกของเราเขาสนอะไร เรื่ องสั้นหรื อเรื่ องยาว ระดับจิตวิญญาณความเชื่อเป็ น
อย่างไร ขอแต่เทศน์ลูกเดียว โอย ปวดหมอง ฯลฯ
เรื่ องและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาและยังคงดาเนิ นต่อไป ผมเชื่อว่า การที่คนเราขาด “หัวใจ
ปราชญ์” เป็ นส่ วนสาคัญอันหนึ่ง คนไทยจานวนไม่นอ้ ยที่ขาดบุคลิกภาพอันนี้
ผมมิได้หมายความว่า “ปราชญ์” คือคนฉลาดรอบรู ้, คนเรี ยนหนังสื อชั้นสู ง ๆ, คนมีปริ ญญา
บัตร, แต่ผมหมายถึงใครก็ได้ แม้จะเรี ยนไม่จบชั้นประถมไม่เคยเข้าเรี ยนพระคริ สตธรรม แต่ชีวติ จิตใจ
เขามีหวั ใจปราชญ์ คือ สุ .จิ.ปุ.ลิ. ของบรรพบุรุษไทย คนนั้นคือ “ปราชญ์” ตรงกันข้าม ถ้าคุณจะจบ
มหาวิทยาลัยมีปริ ญญาศาสตร์ แต่ขาด สุ .จิ.ปุ.ลิ. คนนั้นย่อมมิใช่ปราชญ์ในมาตรฐานของบรรพบุรุษ
หรื อถ้าจะเรี ยกปราชญ์ ก็คงเป็ นปราชญ์ที่ขาด “หัวใจ” อาจจะมีบางความคิดคัดค้าน ก็ไม่เป็ นไร กรุ ณา
อ่านต่อไปโดยพิจารณาด้วยเหตุและผล
“หัวใจ” อวัยวะของคนเรานี้ มี 4 ห้องฉันใด “หัวใจ” แห่งความเป็ นปราชญ์ ในทัศนะของบรรพ
บุรุษก็ฉนั นั้น คือมี 4 ห้องเช่นกัน และผมมีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะให้ผนู้ าในคริ สตจักร, สมาชิก,
และคนไทยทัว่ ไป ช่วยกันปลูกฝังหัวใจดวงนี้ ให้เป็ นมรดกเป็ นวัฒนธรรมไทยสื บสายต่อ ๆ กันไปอย่า
ปล่อยให้เหี่ ยวแห้งอย่างในปั จจุบนั เลย
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หัวใจห้ องทีห่ นึ่ง
สุ คือ สุ ต หรื อ สุ ตะ
ได้แก่การฟัง หรื ออ่าน
เป็ นเวลานับสิ บ ๆ ปี มาแล้วที่ศาสตราอาจารย์แม้นมาศ ชวลิต ได้กล่าวว่า “ลักษณะนิสัยคนไทย
ส่ วนใหญ่ ไม่รักการอ่านหนังสื อ” จนถึงปัจจุบนั (1995) ที่คาโลกาภิวตั ร กาลังขึ้นหน้า ใครไม่เขียนถึง
ไม่พดู ถึงดูเหมือนจะเป็ นคนเชยไปสักหน่อย แต่โลกาภิวตั รก็มิได้ช่วยอะไรเราได้ในเรื่ องนี้ ตรงกันข้าม
ดูจะยิง่ หนักลง นักวิชาการ ศาสตราจารย์หลายท่านก็ยงั เห็นและยืนยันตามนี้อยู่
ส่ วนผม ในประสบการณ์นานหลายสิ บปี ในแวดวงคริ สตจักร เคยสอนพระคริ สตธรรมและรับ
หน้าที่ต่าง ๆ ผ่านลูกศิษย์มานับร้อย ๆ คน ได้พบเพียงคนเดียวที่รักการอ่าน คนนั้นคืออาจารย์เจียมเม้ง
แซ่เล้า (ถึงแก่กรรมไปแล้ว) ส่ วนคนอื่น ๆ นั้น ยังไม่เข้าขั้นที่จะใช้คาว่า “รักการอ่าน” อย่างเช่นเป็ น
ศาสนาจารย์ ซื้ อหนังสื อมาเล่มหนึ่งราคาประมาณ 30 บาท (ราคาเมื่อกว่าสิ บปี มาแล้ว) ดูเหมือนจะ
เกี่ยวกับการอธิ บายศัพท์ภาษากรี กอะไรนี่แหละ อีกปี กว่าถามว่าเป็ นไง มีอะไรเด็ด ๆ ไหมอยากรู้บา้ ง
เขาตอบว่ายังไม่ได้อ่านเลยพลิกไปสามสี่ หน้าก็ข้ ีเกียจ ปู้ โธ่ ตั้งสามสิ บบาท เสี ยดายตังค์แทนจริ ง ๆ
อาจารย์เจียมเม้งไม่อย่างนั้น หนังสื อถึงมือ อีกสามสี่ วนั ถามดู ตอบได้หมดใจความคืออะไร ข้อสาคัญที
เด็ดมีอะไรว่าเป็ นฉาก ๆ ไปเลย นี่สิคือนักอ่าน คนรักการอ่านจริ ง
พระบัญชาของพระเยซูคริ สต์แก่คริ สตจักรทั้งเจ็ดในพระธรรมวิวรณ์ มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่ามัทธิ ว 28:19 ก็คือคาว่า “สุ ตะ – ให้ฟัง, จงฟัง” มีกี่คนที่สนใจคานี้ และทาตามทุกวัน
 ในคาอุปมาเรื่ องผูห้ ว่านเมล็ดพืชตรัสว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด” (ลูกา.8:8)
 การฟื้ นฟูสมัยเนหะมีย ์ ส่ วนหนึ่งก็มาจาก “สุ ตะ-อ่านและฟัง” (เนหะมีย.์ 7:3)
 คากาชับเพื่อผูน้ าหนุ่ม ๆ (หรื อแก่ ๆ ก็ตาม) “จงใฝ่ ใจในการอ่านพระคัมภีร์” (2 ทิโมธี .
4:13)
 คนเป็ นปราชญ์ยอ่ มเป็ นนักฟัง (สุ ภาษิต.18:15 เทียบ ยากอบ. 1:19) ฯลฯ
นักวิชาการมักจะใช้คาต่อไปนี้ เกี่ยวกับการอ่านหนังสื อว่าชอบอ่าน, สนใจในการอ่าน, รักการ
อ่าน, เป็ นนักอ่านที่ดี และหนอนหนังสื อ, เข้าใจว่าหนอนหนังสื อคงจะเป็ นสุ ดยอด
หากในคริ สตจักรจะมีคน “ชอบอ่าน” ไม่ตอ้ งถึงระดับ “รักการอ่าน” เอาเพียงสัก 30% ผมเชื่อ
ว่าเราจะมีการพัฒนาในเรื่ องต่าง ๆ ขึ้นอีกมากทีเดียว มีเรื่ องที่จะพูดอีกมาก เกี่ยวกับหัวใจปราชญ์หอ้ งนี้
แต่เห็นแก่เนื้อที่ก็ขอยุติก่อน เพื่อดาเนินต่อไปให้ครบสี่ หอ้ งหัวใจ กรุ ณาเถิดครับ ช่วยกันทุกวิถีทาง
ปลูกฝังวัฒนธรรมหัวใจปราชญ์ให้เกิดขึ้น งอกงามขึ้น ให้มีการอ่าน – ฟัง มากขึ้น
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หัวใจห้ องทีส่ อง
จิ. คือ จินตะ ได้แก่
การรู ้จกั คิดใคร่ ครวญพิจารณาหาเหตุผลจนเข้าใจ รวมความถึงการสังเกตตรึ กตรองและภาวนา
ด้วย
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ ควรญถึงสิ่ งที่จริ งสิ่ งที่น่านับถือ สิ่ งที่ยตุ ิธรรม สิ่ งที่
บริ สุทธิ์ สิ่ งที่น่ารัก สิ่ งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ าเลิศ สิ่ งใดที่ควรแก่การสรรเสริ ญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดู
จงกระทาทุกสิ่ งที่ท่านได้เรี ยนรู ้และได้รับไว้ ได้ยนิ และได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุข
จะทรงสถิตกับท่าน” (ฟี ลิปปี . 4:8, 9)
พระคริ สตธรรมมิได้สอนเพียงแต่ให้ฟัง, อ่าน, คิดใคร่ ครวญ, เท่านั้น แต่สอนว่า “จงกระทา”
ด้วย มีกี่คนที่ฟังคาเทศน์อนั แสนจะจับใจแล้วเอาไป “ใคร่ ครวญ, ภาวนา,” ส่ วนมากจริ ง ๆ พอผ่านไป
ครึ่ งวันถามว่านักเทศน์เทศน์เรื่ องอะไร คาตอบก็คือ “จาไม่ได้” ประสาอะไรกับจะใช้ “จินตะ – การ
ใคร่ ครวญ ภาวนา” หาข้อที่ประทับใจ เอามา “กระทา” อาจจะเป็ นเช่นนี้กระมัง เราขาดหัวใจปราชญ์ ใน
การคิดใคร่ ครวญเรื่ องที่ล้ าเลิศ เราจึงมากด้วยสมาชิกที่อ่อนแอในความเชื่อจนเหลือแต่เปลือก
 ตัวอย่างในพระคัมภีร์ อันตรายแก่คนที่ขาดหัวใจห้องที่สอง ไม่พิจารณา, สังเกต, ให้
เข้าใจ (อิสยาห์.5:12, 13, 42:20, มัทธิ ว 16:3)
 ตัวอย่างในพระคัมภีร์ พระบัญชาคาอธิษฐานขอ, คาแนะนา, ให้มีหวั ใจห้องที่สอง จิน
ตะ คิดใคร่ ครวญภาวนา (เลวีนิติ. 20: 25, โยชูวา. 1:8, สดุดี. 1:2, ฟี ลิปปี . 1:10, 1 พงษ์
กษัตริ ย.์ 3:9, 1 โคริ นธ์. 14: 15, 2 โคริ นธ์. 10:5)

ทัศนะหนึ่งทีพ่ งึ พิจารณา
“สมัยที่ตนเรี ยนอยู่ การเรี ยนภาษาไทยจะต้องอาศัยทักษะ การฟัง, คิดถาม และเขียน แต่ขณะนี้
กลับไปเป็ นฟัง, พูด, อ่าน, เขียน และเมื่อมีทกั ษะอย่างนั้น ทาให้เด็กอ่อนทางด้านตอบคาถามแบบอัตนัย
เด็กจะถนัดทางด้านข้อสอบปรนัย พอเริ่ มต้นมาสมัครงานก็เขียนใบสมัครไม่เป็ น ไม่รู้เรื่ องกรอกใบ
สมัครไม่ถูก ...เด็กสมัยนี้ไม่รู้จกั คิด คิดไม่เป็ น ถามก็ถามไม่รู้ทิศทาง...” (“ภาษาไทยวิกฤต”? กรรณิ กา
ธรรมเกษร มติชนรายวัน หน้า 11/27 ก.พ. 1995)
ก็ได้แต่ฝากไว้กบั ท่านผูม้ ีหน้าที่ในคริ สตจักร หาวิธีให้คนในคริ สตจักรมีหวั ใจปราชญ์หอ้ งที่
สอง ปลูกฝัง จินตะ-สังเกตเป็ น คิดเป็ น และหาเหตุผลเป็ นเพื่อเราจะมีปราชญ์ที่บรรพชนชอบมาก ๆ
และนี่ก็เป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยเราด้วย ควรแก่การรักษาไว้ อย่าปล่อยให้คนอื่นคิดแทน อย่าพึ่ง
แต่ความคิดของคนอื่นตลอดไป สาคัญที่สุดเราต้องน้อมนาความคิดให้อยูใ่ ต้บงั คับรับฟั งพระคริ สต์
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หัวใจห้ องทีส่ าม
ปุ. คือ ปุจฉา ได้แก่
สนทนา ถาม – ตอบ (ปุจฉา – วิสัชนา)
ในการถาม มิได้หมายความว่าผูถ้ ามเป็ นคนโง่ ไม่รู้เสมอไป (ข้อเท็จจริ งมีวา่ คนโง่น้ นั ถามไม่
เป็ น อยากถาม แต่ไม่รู้จะถามอะไร ครั้นจะถามก็ถามแบบ “ไม่รู้ทิศทาง”)
“ถาม” นี่เป็ นปั ญหาใหญ่อีกประการหนึ่งในชั้นเรี ยน ครู สอนก็สอนไปนักศึกษาก็ฟังไป จดไป
ไม่ค่อยมีคาถามจากใคร ซึ่ งมักจะเป็ นดังนี้ แทบทุกครั้งที่เข้าชั้นเรี ยน น่าแปลก ตอนเป็ นเด็ก ไม่รู้ไปเอา
คาถามมาจากไหน ถามจนพ่อแม่ข้ ีเกียจตอบ และบางทีพอ่ แม่ตอบไม่ได้ เช่นถามว่า “หนูออกมาจากทาง
ไหน ตรงไหน” เป็ นต้น
เคยมีนกั ศึกษาหลายคนเปิ ดอกว่าไม่เข้าใจ อยากถาม แต่ไม่รู้วา่ จะถามอย่างไร เคยให้นกั ศึกษา
ไปอ่านพระคัมภีร์บทหนึ่ง ให้สมมุติตนเองเป็ นครู ต้ งั คาถาม 5 ข้อ จากพระคัมภีร์บทนั้นปรากฏว่า 10
คน มี 2 คน ที่ต้ งั คาถามได้ดี รัดกุม ชัดเจน มีทิศทาง อีก 8 คนไม่ผา่ น
“ถาม” เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งฝึ กฝน เช่นเดียวกับห้องอื่น ๆ ของหัวใจนักปราชญ์ ครู อาจารย์ท่าน
แนะนาว่า การจะมีหวั ใจปราชญ์ในห้องนี้จะต้องฝึ กฝน 6 คาถามตลอดชีวติ คือคาถามว่า
“ใคร, อะไร, ทาไม, ที่ไหน, เมื่อไร และสุ ดท้าย สาคัญที่สุด อย่างไร”
ไม่วา่ การเรี ยน การเขียน การเทศน์ การธุ รกิจ การแก้ปัญหาชีวิต ฯลฯ ทุกกรณี จะต้องฝึ กตั้ง
คาถามเองตอบเอง ให้ได้ และสุ ดท้าย ในทุกกรณี จะต้องถามว่า “เราจะทาอย่างไรดี” (กิจการ 2:37 เทียบ
16:30) การถามมิใช่เครื่ อง-หมายของคนโง่ แต่เป็ นนิมิตหมายว่าคนนั้น ๆ กาลังจะมี หรื อมี “หัวใจ
ปราชญ์”
“ถาม” เพื่อจะรู้ เป็ นอันดับรอง “ถาม” เพื่อจะทา คือปราชญ์แท้ (หรื อคนที่กาลังจะรับความ
รอด) ตัวอย่างการถามพระคัมภีร์ บ้างก็ถามดี บ้างถามไม่ดี โปรดศึกษา (ขอยกมาเพียงเล็กน้อย)
พระเยซูถามสาวก (มัทธิ ว. 16: 13 – 15) พระเยซูถามฟาริ สี (มัทธิ ว. 22:41-46) ปี ลาตถาม
ประชาชน (มัทธิ ว 27:22, 23) ฟาริ สีถามคนตาบอด (ยอห์น. 9:17) ยอห์นใช้ศิษย์มาถาม (มัทธิ ว. 11:3)
ฯลฯ
การถามเป็ นเรื่ องสาคัญ นอกจากฝึ ก 6 คาถามแล้ว ยังต้องรู ้กาลเทศะหน้าสิ่ วหน้าขวาน ป้ อน
คาถามแบบค้อน (ตอกตะปู) เข้าไป อาจจะได้รับคาตอบให้ไปถามผูใ้ หญ่ที่บา้ นจะหน้าแตก
โปรดฝึ กผูน้ า เยาวชน คนในคริ สตจักร ให้มีหวั ใจปราชญ์หอ้ งที่สามสื บสานวัฒนธรรมไทย
เอาไว้ ให้รู้จกั ตั้งคาถามอันล้ าเลิศในทุกสถานการณ์ คือ “เราจะทาอย่างไรดี”
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หัวใจห้ องทีส่ ี่
ลิ. คือ ลิขิต ได้แก่
การบันทึก, เขียน, หรื อ จด, จา
หัวใจปราชญ์ห้องที่สี่น้ ี มิใช่การเขียนชุ่ย ๆ จาแบบนกแก้วขุนทองแต่จะต้องมี จินตะคิด
ใคร่ ครวญด้วยประกอบกัน จึงจะเป็ นดวงใจที่สมบูรณ์วธิ ี การสอนในคริ สตจักร ท่องจาเนื้อความในพระ
คริ สตธรรมนั้นถูกต้อง ตรงกับหัวใจปราชญ์ของบรรพบุรุษไทยในห้องสุ ดท้ายนี้ชดั เจน
คอลัมนิสต์ท่านหนึ่ง เขียนไว้วา่ “การศึกษาสมัยก่อนให้มีการท่องจา (อาขยาน) นักวิชาการใน
ปั จจุบนั ก็ติวา่ ทาให้เด็กคิดไม่เป็ น จึงไม่ให้เด็กท่องจาอะไร แต่ยงั มีการจดอยูเ่ หมือนเดิม อาจารย์ทุกวันนี้
พอเข้าห้องก็บอกให้เด็กตั้งหน้าตั้งตาจด จด และจด ผลก็คือเด็กสมัยนี้ท่องจาอะไรไม่ได้ คิออะไรก็ไม่
เป็ น แถมเขียนหนังสื อก็ไม่ถูก โง่กว่าเดิมอีก”
(ขออภัย ผมเลินเล่อ ไม่ได้ลิขิตนามผูเ้ ขียนไว้ จาได้แต่วา่ จากไทยรัฐ)
ความหมายของหัวใจปราชญ์ในห้องสุ ดท้ายนี้ที่ให้ลิขิต เขียน ก็เพื่อกันลืม ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึง
การลิขิต เขียนก็ยอ่ มรวมไปถึงการจาด้วย ควบคู่กนั ไปอย่าได้รังเกียจการท่องจา อย่าเกียจคร้านการเขียน
คือเขียนสะกดการันต์ให้ถูก
ท่องจาข้อพระธรรมให้เป็ นนิ สัยมีเรื่ องของการท่องจาและเขียนจาก
นักวิชาการ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
“ปัญหาการใช้ภาษาไทยระดับอุดมศึกษาจะเห็นชัดเมื่อทาข้อสอบ
เพราะหลายคนจะประสบปั ญหาว่าทาไมเขียนคาตอบอย่างดี แต่ได้คะแนนไม่ดี นัน่ เป็ นเพราะ
การเขียนของนักศึกษาอ่านยาก ไม่เข้าใจ มีหลายครั้งที่รู้วา่ นักศึกษาต้องการสื่ ออะไร แต่การเขียนไม่
สามารถสื่ อออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้...”
(“ภาษาไทยวิกฤต”? อาจารย์วไิ ลวรรณ ขนิษฐานันท์ อาจารย์ดา้ นภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มติชนรายวัน หน้า 11/27 ก.พ.1995)
“โรงเรี ยนประถมและมัธยมในปั จจุบนั
ทุกอย่างดีข้ ึนน่าชื่นใจแต่ที่รู้สึกว่ามีส่วนหนึ่งขาด
หายไป รู ้สึกคิดถึง คือบรรยากาศเด็กท่องสู ตรคูณ และท่องอาขยาน (คาประพันธ์ไพเราะที่มีคติสอนใจ)
พร้อม ๆ กัน ก่อนเลิกเรี ยนทุกวันการท่องเป็ นการฝึ กให้สมองได้มีโอกาศพัฒนาและทาให้ค่อย ๆ จา
เรื่ องต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน
มนุษย์ทุกคนจะมี สมอง ทาหน้าที่สาคัญมากมาย ส่ วนที่สาคัญมาก คือ สมองส่ วนที่เรี ยกว่า
ยอดสมอง (Cerebral cortex)
หากสมองส่ วนนี้ได้รับการฝึ กบ่อย ๆ จะพัฒนาไปเรื่ อย ๆ ในทางตรงกันข้าม หากสมองไม่ค่อย
ได้รับการทดสอบให้คิดให้ตดั สิ นใจก็อาจจะทาให้เกิดภาวะคิดช้า ทาช้า เฉื่ อยชา ไม่ฉบั ไวได้เช่นกัน
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การท่องสู ตรคูณ แม่ สองถึงแม่ สิบสอง เป็ นการฝึ กจาแล้วนาความจาไปเทียบเคียงแก้ปัญหาทา
ให้คิดได้เร็ วขึ้น คนคิดเร็ วซึ่ งไม่ใช่หมายถึงการคิดเลขอย่างเดียวจะมีภาษีดีกว่าผูอ้ ื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่
การคิดหาเหตุผลเรื่ องต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน”
(“ท่องสู ตรคูณยุคโลกาภิวตั รสาคัญแค่ไหน”? ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร ผูอ้ านวยการศูนย์
สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ มติชนรายวัน หน้า 11/27 ก.พ. 1995)
พระคริ สตธรรมสอนถึงหัวใจปราชญ์หอ้ งที่สี่ ลิขิต เขียน จดจา ว่าอย่างไร
 เขียนให้กระจ่าง ให้คนอ่านง่าย ใช้การเขียนให้เป็ น “สื่ อ” ที่ดี (ฮาบากุก. 2:2)
 เขียนเพื่อให้ระลึกได้จาได้ จาดีกว่าจด แต่ถา้ จาไม่หมด จดดีกว่าจา (อพยพ. 17: 14,
เฉลยธรรมบัญญัติ. 6:8)
 เขียน ในความหมายว่าให้จาใส่ ใจ (สุ ภาษิต. 7:3)
 จดจาพระกรุ ณาคุณของพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ. 8:18)
 พระคัมภีร์เขียนขึ้นตามพระบัญชา (วิวรณ์. 1:19)
เราเป็ นคนไทย ถ้าคนไทยเขียนหนังสื อไทยผิด ๆ ถูก ๆ การเขียนมิได้เป็ น “สื่ อ” คนอ่านไม่
เข้าใจ ถ้าสมองมิได้ฝึกความจา ท่องจา มีแต่จด ๆ เขียน ๆ สมองก็ขาดการพัฒนา การท่ องจากับการเขียน
จึงเป็ นคู่กนั ในหัวใจปราชญ์หอ้ งสุ ดท้าย ที่เราต้องฝึ กฝนให้ดีข้ ึนพัฒนาขึ้น
หัวใจปราชญ์มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรื อแบบบุญหล่นทับ แต่เกิดขึ้นได้โดยการปลูกฝัง
ฝึ กฝน จนติดในสายเลือด ในสันดาน ประกอบการใดก็มี “หัวใจ” จนตลอดชีวติ
“เว้นวิจารณ์วา่ งเว้นสดับฟัง (สุ .จิ.)
เว้นที่ถามอันยัง
ไปรู้ (ปุ.)
เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่าง เว้นนา (จิ.ลิ.)
เว้นดัง่ กล่าวว่าผูป้ ราชญ์ได้ฤามี” (โลกนิติ)
 อย่าเป็ นนักศึกษาที่ไร้ความเป็ นปราชญ์ ขาด สุ .จิ.ปุ.ลิ.
 อย่ามีปริ ญญาศาสตร์ ที่ขาด “หัวใจ”
 อย่าให้แผ่นกระดาษ (ใบปริ ญญา) ประกาศความเป็ นบัณฑิตย์
 จงให้ท้ งั ชีวติ เป็ นบัณฑิตที่มี “หัวใจ”

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 18 กันยายน – ตุลาคม 1995, หน้า 17-21.
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