คุยกันเรือ่ งฟลอรไทม – 5
เสนทางสู “ปญญา”
เนื่องในโอกาสที่วันนี้ไดรับคําบอกเลาจากนักบําบัดทานหนึ่ง ซึ่งสนใจศึกษาฟลอรไทมมา
พักหนึ่งแลววา เพิ่งเขาใจอยางซาบซึ้งในชื่อหนังสือเลมแรกของคุณพุทธิตา “พลังแหงรักและ
ปญญา พัฒนาลูกออทิสติก” ดิฉันในฐานะ “นักเรียนอาชีพ” ก็เลยเปดตําราศึกษาเรื่องนี้ใหตัวเอง
กระจางยิ่งขึ้นอีกคะ
กอรปกับไดทํางานคลุกคลีกับผูคนมากมาย มองเห็นปญหาก็หลายอยาง บางปญหาก็
เขาใจไดชัดเจน บางปญหาก็ยังคลุมเครือ ๆ ก็เลยตองคอยจัดระบบความคิดของตัวเองอยูเรื่อย ๆ
ไมงั้น ทําไปทํามา งง…คะ
แลวก็เหมือนเดิมนะคะ คือเปนคนชอบคิด และพอคิดแลว ตองไดเขียน ถาไมไดเขียน
เหมือนยังคิดไมเสร็จ เอาเปนวาบทความนี้ก็เชนเคยนะคะ เขียนใหตัวเองอานคะ
เริ่มตนดวยหลักประกันความสําเร็จของฟลอรไทม ที่เคยเขียนเอาไวนะคะ คือเรื่องของ
อินทรีย 5 หรือพละ 5 อันประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา คะ
ระยะหลัง ๆ ฟลอรไทมเริ่มเปนที่รูจัก ผูปกครองบางคน “พุง” เขามา ดวยศรัทธาที่
เปยมลน เลนเอาเราตั้งตัวไมติดเลยก็มีคะ ก็ดูเหมือนจะดีนะคะ แตดิฉันก็รูสึกวา “ไมใชเรื่องแลว”
มีบางอยางเปนปญหาแน ๆ พอมาทบทวนตําราประจําตัว คือ “พุทธธรรม” ดู ก็เขาใจคะ
สําหรับบุคคลทั่วไป กระบวนการฝกอบรมจะตองเริ่มตนดวยความเชื่อ ที่เรียกวา
“ศรัทธา” แตศรัทธาเปนเพียงขั้นหนึ่งในการพัฒนาปญญา ศรัทธาที่พึงประสงคตองเปนความเชื่อ
ความซาบซึ้งดวยเหตุและผล คือมีปญญารองรับ มิใชเปนเพียงอารมณและความรูสกึ ในการมอบ
ความไววางใจให โดยไมถามหาเหตุผล
และเมื่อรับฟงคําสอน การศึกษาอบรม เกิดความเขาใจที่เพิ่มพูนขึ้น มองเห็นเหตุผลที่
ถูกตองของตัวเอง เรียกวา “สัมมาทิฐ”ิ ซึ่งจะชัดเจนขึ้นตามลําดับ ดวยการลงมือปฏิบัติหรือ
พิสูจนดวยประสบการณ กลายเปนการรูการเห็นประจักษในที่สุด เรียกวา “ญาณทัสสนะ”
ซึ่งจะเห็นไดวา ปญญานั้นตอง “แฝงตัว” อยูกับศรัทธามาตั้งแตตน และจะคอย ๆ
เดนชัด จนสุดทายจะกลายเปนปญญาที่บริสุทธิ์ ไมเหลือสวนที่เปนศรัทธาอีกเลย ดังนั้นศรัทธาที่

ดี จึงตองเปนศรัทธาที่เปนไปเพื่อปญญา ศรัทธาที่ขาดปญญารองรับ จะเขาขาย “หลงงมงาย” ได
งาย ๆ คะ
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาศรัทธาที่ขาดปญญารองรับ หรือที่เรียกวา “เชื่อโดยไมคิดถึง
เหตุผล” จะมีขอเสียอยูบาง แตขอดีก็มีเหมือนกัน กลาวคือชวยใหเกิดสมาธิเบื้องตนได ในแงที่ทํา
ใหเกิดความปติ ความสุข ความเพียรพยายาม และชวยคุมครอง “ศีล” คือเรื่องการมีวินัย และ
ทําตามกฎระเบียบ (ดีกวาศรัทธาที่อยูวางอยูบนพื้นฐานของเหตุและผลเสียอีก)
แตที่สุดแลว กาวตอไป ศรัทธาที่ดีจะตองชวยใหเกิดปญญา
ในการพัฒนาปญญานั้น เริ่มตนดวย
1. การสรางทัศนคติที่มีเหตุผล ไมเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะฟงตามตาม
กันมา
2. ยินดีรับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความเห็น ดวยใจเปนกลาง ไมดวน
ตัดสินใจ และไมยืนกรานยึดติดแตสิ่งที่ตนเองเชื่อ
3. เมื่อรับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความเห็นของผูอื่นแลว ตองพิจารณาดวย
ปญญาของตนเอง และเห็นวาผูสอนนั้น มีความจริงใจ มีปญญา ไมลําเอียง
แลวจึงเลื่อมใส รับมาคิดหาเหตุผล
4. นําสิ่งที่ใจรับมาคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนใจแกตนเองแลววา เปนสิ่งที่
ถูกตอง แลวจึงลงมือปฏิบัติ เพื่อพิสูจน ทดลอง ใหเห็นความจริงโดยประจักษ
ตอไป
5. หากเคลือบแคลงสงสัย ใหสอบถามดวยใจบริสุทธิ์ มุงพัฒนาปญญาตอไป
ในระหวางการพัฒนาปญญา องคธรรมที่สําคัญมากที่สุดอยางหนึ่งที่จะขาดไมได คือเรื่องของ
“สติ” ซึ่งจําเปนตองใชในกิจการทุกอยาง แตปญหาก็มีอยูวา “ทําอยางไร จะใหสติเกิดไดทนั เวลาทีต่ อ งใช”
ก็อยางที่ทราบกันนะคะ สําหรับลูกออทิสติกแลว สติของพอแมจะตองมาทันใชงานภายในเสี้ยววินาทีเลยก็
วาได ปญหาอีกขอหนึ่งก็คือ “เมือ่ มีสติแลว ทําอยางไร สติจะเกิดอยางตอเนื่อง ไมหลุดลอยขาดหายไป
อยางงาย ๆ ”
คําตอบก็อยูที่ศรัทธาในชวงแรก และกระบวนการคิดที่ดีในชวงตอไปคะ กระบวนการคิดที่ดีจะชวย
ทั้งกอใหเกิดสติ และหลอเลีย้ งใหมีสติอยางตอเนื่องยาวนาน ที่เรียกวากระบวนการคิดที่ดีนั้น ก็เปนการคิด
ที่มีระเบียบ ไดเรื่องไดราว เปนแถว เปนแนว ที่ตอเนื่องนะคะ
ทีนี้จะเปนความคิดที่มีระเบียบ ไดเรื่องไดราว หรือที่เรียกวารูคิดพิจารณา (โยนิโสมนสิการ) ได
ก็ตองเปนความคิดทีไ่ มมีการปรุงแตง ไมเอาความชอบใจหรือไมชอบใจมานําหนา ไมมองแบบ “อยาก” ให

มันเปน หรือ “ไมอยาก” ใหมันเปน เพราะวาจะทําใหมองไมเห็นภาพตามที่เกิดขึ้นจริง มีความเขาใจผิด
หลงผิด บิดเบือน ขุนของ เศราหมอง ผิดหวัง กดดัน เรียกวาเปนความคิดที่ติดแนนกับ “ตัณหา” หรือ
ภาษาสมัยใหม เรียกวา “อารมณ” คือถูกใจ ก็ติดพัน ไมถูกใจ ก็หลบเลี่ยง หลีกหนี
ความคิดอีกอยางหนึ่งที่ขัดขวางการพัฒนาปญญา คือความคิดที่ที่มี “อวิชชา” มาครอบงํา ซึ่งจะ
ฟุงซาน สับสน ไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยางไรเหตุผล (เชนภาพในความคิดของคนที่กําลังหวาดกลัว
โกรธคนโนนคนนี้)
การฝกกระบวนการคิดจึงเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับการพัฒนาสติ (ทั้งเด็กและผูใหญ) วิธีการคิด
โดยแยบคาย เพื่อใหรูคิดพิจาณานั้น มีหลายลักษณะ ผูปกครองหรือนักบําบัดแตละทานควรฝกใชแบบใด
แบบหนึ่งจนชํานาญ เพื่อให “หยิบ”ขึ้นมาใชงานไดทันทวงที ตัวอยางเชน ความคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
วาผลที่เกิดขึ้น เกิดจากเหตุอะไรไดบาง และเหตุอันนี้ จะกอใหเกิดผลอะไรไดบาง, ความคิดแบบอริยสัจจ
(คิดเพื่อแกปญหา) ไดแก การพบปญหา ตั้งสมมุติฐาน ทดลองแกปญหา และสรุปผล, ความคิดแบบ
หลักการและจุดมุงหมาย, และความคิดแบบวิเคราะหขอดี ขอเสีย (คุณและโทษ), ความคิดแบบปลุกเรา
คุณธรรม (เห็นโอกาสในวิกฤติ หรือคิดแงบวก), และความคิดแบบอยูกับปจจุบัน นะคะ
วันนี้ ก็เขียนพอหอมปากหอมคอนะคะ เดี๋ยวใครไมรูมาอาน จะคิดวาเขาผิดเว็บ
กิ่งแกว
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