พระพุทธองค์ทรงเป็น

บรมครู

พุทธทาสภิกขุ

พระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครู
พุทธทาสภิกขุ
การบรรยาย
วันที่แสดง
รหัส
ผู้ถอดเสียง
ผู้ตรวจทาน

อบรมครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
๑ ธันวาคม ๒๕๒๒
๔๑๑๕๒๒๑๒๐๑๐๐๐
สายใจ เกียรติสารสกุล
ธีรชาติ พันธุ์หอม ธนาธิษณ์ อัครกร และฝ่ายจดหมายเหตุ

ISBN
978-616-7574-72-1		
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๖๑  จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
พิมพ์ที่
บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด        
สมทบการผลิต ๑๐ บาท
ประสงค์รับหนังสือเพื่อใช้ในงานพิธีหรือเผยแผ่ในวาระต่างๆ ติดต่อที่
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑
โทรสาร : ๐ ๒๙๓๖ ๒๖๘๕
อีเมล : bookclub@bia.or.th
Facebook : bookclub.bia
www.bia.or.th

สารบัญ

การศึกษาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ยังไม่ท�ำให้โลกมีสันติภาพ
การศึกษาระบบหมาหางด้วน

๖
๑๑

การศึกษาที่สมบูรณ์คือมีความรู้ถูกต้องทางศีล สมาธิ ปัญญา ๑๗
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนจะท�ำอะไร

๒๓

ช่วยกันท�ำให้การศึกษาหมุนกลับไปหาธรรมะ

๓๑

การศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ต้องลงทุนมาก

๔๒

ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย,
เท่ า ที่ อ าตมานึ ก ออกเดี๋ ย วนี้ ก็ อ ยากจะพู ด เรื่ อ ง
พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบรมครู ก็อยากจะให้พวกเรารู้จัก
พระพุทธเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นบรมครู แต่ว่าโดยที่จริงเขาก็
ถือกันอย่างนี้อยู่แล้วในหมู่พุทธบริษัท ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรม
ศาสดา คือ บรมครู นี่ท่านทั้งหลายก็เป็นครู แล้วก็มีหัวหน้าครู
มันจะเป็นครูอย่างเดียวกันหรือเปล่า
เท่าทีอ่ าตมาสังเกตเห็น ดูเหมือนครูของรัฐบาลนี้ จะไม่
ยอมรับเอาความหมายของค�ำว่าครู อย่างของพระพุทธเจ้า ดูลง
ไปถึงเด็กๆ พวกเด็กๆ เขาไม่มองเห็นว่าเป็นครูชนิดเดียวกัน ใน
ระหว่างครูของรัฐบาลกับครูของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็น
บรมครู พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นครู อย่างอาตมานี่ก็ประกาศ
ตัวเองว่าเป็นครูที่ขึ้นสังกัดอยู่กับพระพุทธเจ้า
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การศึกษาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้
ยังไม่ท�ำให้โลกมีสันติภาพ
...
ท่านทั้งหลายก็ย่อมจะประกาศตัวเองว่าเป็นครู ก็ขึ้น
สังกัดอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้ เป็นต้น แล้วสองครูนี้
มันจะไปด้วยกันได้หรือไม่ ยังสงสัยอยู่ อย่างท่านทัง้ หลายมาทีน่ ี่
อาตมาก็นกึ อยูเ่ สมอเหมือนกันว่าจะได้อะไร หรือจะมาเอาอะไร
หรือคงจะมาเอาอะไร ถ้ามาหาการพักผ่อนเกีย่ วกับสถานทีต่ าม
ธรรมชาติ มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องครู ไม่เกี่ยวกับค�ำว่า ครู
มันจะต้องท�ำความเข้าใจอะไรกันบางอย่างเกี่ยวกับ
ค�ำว่า ครู จะได้ช่วยกันทั้ง ๒ ครู คือ ครูตามความหมายของ
ทางธรรมะ ทางศาสนา กับค�ำว่าครูตามความหมายของชาว
บ้าน ควรจะกลมกลืนกัน แล้วก็ท�ำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ คือ
สันติภาพนั่นเอง เมื่อพูดถึงค�ำว่าครู มันก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียก
ว่า การศึกษา เพราะมีการเรียนการสอน มันจึงมีครูและมีศิษย์
ถ้าไม่มสี งิ่ ทีเ่ รียกว่า การศึกษา มันก็ไม่ตอ้ งมีครู ไม่มศี ษิ ย์
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นี่เราก็มุ่งหมายการศึกษาว่าเป็นเรื่องส�ำคัญ ถึงกับยืมเอาค�ำว่า
สิกขา หรือศึกษาในภาษาศาสนา ภาษาบาลีสันสกฤตนี่ มาเป็น
ชือ่ ของค�ำว่าการศึกษาอย่างของชาวบ้าน อย่างของกระทรวงจัด
มันก็เรียกว่าการศึกษาเหมือนกัน
นีแ่ สดงว่าได้ยมื เอาค�ำว่า การศึกษา มาจากภาษาศาสนา
มาใช้ แต่แล้วจะได้เอาความหมายมาด้วยหรือไม่ ยังเป็นทีส่ งสัย
อยู่ ทีอ่ าตมาว่ายังเป็นทีส่ งสัยอยูน่ ี้ มันก็หมายความว่า มันไม่ได้
รับผลของการศึกษาตามที่เราต้องการ มันคงจะยังไม่ได้รับการ
ศึกษาและไม่ได้มีผลการศึกษาอย่างที่เราหวังกันอยู่ คือ ความ
สงบสุขของมนุษย์
การศึกษาที่มีอยู่ในโลกยังไม่ท�ำให้มนุษย์ในโลกได้
รับสันติภาพ ถ้าว่าไอ้หลักการศึกษาไม่รับรู้ ไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่อง
สันติภาพของโลก ก็ป่วยการ อาตมาคิดว่ามันเป็นเรื่องป่วย
การ มันจะท�ำไปท�ำไมให้ป่วยการ ถ้าว่าไอ้ระบบการศึกษา
ไม่ท�ำไปเพื่อสันติสุขสันติภาพของโลก เดี๋ยวนี้ไอ้การศึกษามัน
ยังไม่พิสูจน์ว่าได้ท�ำให้โลกมีสันติภาพ ก็เหมือนอย่างที่ว่ามา
แล้ว มันรับเอามาแต่ชื่อว่าการศึกษา ไอ้ความหมายการศึกษา
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จริงๆ มันไม่ได้รบั เอามาใช้ในระบบการศึกษาอย่างของชาวโลก
ชาวโลกมีการศึกษาเพียงให้รู้หนังสือ ฉลาด และก็ให้
รู้วิชาชีพโดยอาศัยไอ้เทคโนโลยีอันนี้เป็นหลักแล้วมันก็จบ มัน
ไม่ได้สอนเลยไปถึงว่า เป็นมนุษย์กันอย่างไร นี่การศึกษานี้มัน
จึงเป็นการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เต็มตามความหมายของค�ำ
ว่าการศึกษาในพุทธศาสนา การศึกษาในโลกสอนแต่ให้รหู้ นังสือ
กับให้รอู้ าชีพทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ขาชอบกันทีส่ ดุ เอาละเทคโนโลยีทำ� ให้
ไปโลกพระจันทร์กไ็ ด้ ท�ำอะไรออกมาอย่างเหมือนกับของทิพย์
ของเทวดาก็ได้ แต่แล้วโลกมันก็ไม่มีสันติภาพ เห็นไหม
ขอให้มองดูกันตรงนี้ ไอ้วิชาเทคโนโลยีที่เราจะเอามา
เป็นรากฐานของอาชีพนี้ มันก้าวหน้าถึงกับว่าไปโลกพระจันทร์
ก็ได้เหมือนว่าเล่น ต่อไปก็คงจะไปกันได้ทุกโลก แล้วอะไรมัน
มีสันติภาพที่ไหนที่เกิดขึ้นในโลก มันยังเป็นหมัน นี่การศึกษา
ชนิดนี้มันไม่มีการสอนให้รู้ว่าเราจะอยู่กันอย่างไร เราจะเป็น
มนุษย์กันอย่างไร
ปัญหาของมนุษย์มนั ต้องไม่มคี วามทุกข์ จึงจะเรียกว่า
เป็นมนุษย์ทถี่ กู ต้อง ถ้ายังมีความทุกข์อยูแ่ ละก็ยงั ไม่เป็นมนุษย์
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ที่สมบูรณ์ มนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความทุกข์เลยเราเรียกว่า พระ
อรหันต์ คือมนุษย์ที่ถึงจุดที่สมบูรณ์ นั่นการศึกษาท�ำให้ส่วน
บุคคลไม่มีความทุกข์ ท�ำให้ส่วนสังคมอยู่กันอย่างมีประโยชน์
แต่ละคนประพฤติประโยชน์แก่กันและกัน ไม่ใช่เอาเปรียบ
เบียดเบียนกัน ซึ่งเป็นเรื่องของอันธพาล
เดี๋ยวนี้เราได้เห็นนักศึกษาจ�ำนวนมากติดยาเสพติด ยา
เสพติดมีขายในโรงเรียน ในวิทยาลัย การชกต่อยตีรันฟันแทง
มีในวิทยาลัย กระทั่งในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมลามกบัดสีใน
มหาวิทยาลัย อย่างหนังสือพิมพ์สองสามวันนีก้ ม็ ผี สู้ �ำเร็จมาจาก
เมืองนอก วิทยาลัยยาวเป็นหาง ท�ำการข่มขืนสตรี มีแผนการ
ลามก การศึกษานีม้ นั ช่วยไม่ได้ มันไม่สร้างความเป็นสุภาพบุรษุ
เลย นี่ไปเรียนเมืองนอก
สมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยเมื่อ ๕๐ ปีมาแล้ว เมื่อ ๕๐ ปี
มาแล้ว การศึกษาที่เมืองนอกเขาสูงสุดอยู่ที่ความเป็นสุภาพ
บุรษุ เมือ่ น.ม.ส. กลับมาจากเมืองนอก มาแสดงปาฐกถาให้ฟงั ที่
สามัคยาจารย์ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบเดี๋ยวนี้ อาตมาก็ไปฟัง ก็
จ�ำไม่ลืมว่า ท่านบอกว่า เขาไม่ต้องการอะไรกัน นอกจากสูงสุด
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อยู่ที่ความเป็นสุภาพบุรุษ
ปริญญานั้นปริญญานี้ก็มี มีไปเถอะ ไม่มีความหมาย
อะไร ไปมีความหมายอยู่ที่ว่าต้องเป็นสุภาพบุรุษ คนที่จบ
วิชามาทุกๆ ปริญญาต้องเป็นสุภาพบุรุษ จึงจะเรียกว่า จบ
ปริญญาที่แท้จริง ที่มันจบวิชาไหน ได้ปริญญาเอกมาแล้ว แต่
มันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ก็ถือว่าไม่ได้รับปริญญาตามความ
หมายทีถ่ กู ต้อง ถ้าเป็นสุภาพบุรษุ มันก็มธี รรมะพอ สุภาพบุรษุ
เขารูจ้ กั ตัวเอง เขาเชือ่ ตัวเอง บังคับตัวเอง เคารพตัวเอง บูชา
ตัวเองได้ เพราะมันมีอะไรดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้
ส่วนคนทีป่ ริญญายาวเป็นหาง มันก็เป็นหาง หางเหมือน
หางช้าง หางหมา หางลิงนี่ มันก็ไม่ช่วยได้ที่จะให้มันมีไอ้ความ
เป็นสุภาพบุรุษ มันจึงต่างกันมากที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
สมัยนี้กับสมัยเมื่อห้าหกสิบปีมาแล้ว ซึ่งการศึกษานั่น เขาบูชา
ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
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การศึกษาระบบหมาหางด้วน
...
เพราะฉะนั้น เรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้ความรู้มาครบ
คือ หนังสือก็รู้ วิชาชีพก็รู้ แล้วมนุษย์เป็นมนุษย์กนั อย่างไร ความ
รูส้ ำ� หรับเป็นมนุษย์ให้ถกู ต้อง ให้โลกมีสนั ติภาพ เขาก็รู้ มันก็เลย
มาท�ำหน้าทีไ่ ด้ ท�ำให้โลกมีสนั ติภาพได้ จึงขอสรุปความสัน้ ๆ ให้
ท่านครูทงั้ หลายฟังว่า เราต้องมีการศึกษาถึง ๓ ชัน้ ให้รหู้ นังสือ
ให้รอู้ าชีพ ให้รคู้ วามเป็นมนุษย์ ๓ ชัน้ เดีย๋ วนีส้ อนแต่หนังสือกับ
อาชีพ ไม่ได้สอนเรื่องเป็นมนุษย์กันอย่างไร จึงเรียกว่าระบบนี้
ไม่สมบูรณ์ เรียกอย่างหยาบคายก็วา่ การศึกษาระบบหมาหาง
ด้วน นี่ขออภัย พูดมันจ�ำง่ายๆ ว่าระบบหมาหางด้วน
ถ้าจะพูดให้สุภาพก็จะพูดว่า ระบบพระเจดีย์ยอดด้วน
พระเจดียม์ แี ต่ฐานกับตัว ไม่มยี อด ไหว้แล้วก็ไม่อมิ่ ใจ พระเจดีย์
ยอดด้วน แต่ถา้ เป็นพูดอย่างหยาบคายก็ระบบหมาหางด้วน การ
ศึกษาทีร่ แู้ ต่หนังสือกับอาชีพ แล้วเป็นมนุษย์กนั อย่างไรไม่รู้ มัน
ก็เป็นระบบ ระบบหมาหางด้วน หรือถ้าว่าจะพูดให้ดีก็เรียกว่า
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ระบบพระเจดีย์ยอดด้วน ก็ได้เหมือนกัน การศึกษาเพียงเท่านี้
แหละที่ท�ำให้นักเรียนเลวลง เลวลง จนมียาเสพติดในวิทยาลัย
มีการกระท�ำไอ้ลามกบัดสีในวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย ออกมา
ก็ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ มีแต่ความเห็นแก่ตัว
มีนักเลงเขามาบอก หรือเขามาคุย เชิงคุยกับอาตมาว่า
วันครูทจี่ ะถึงในไม่กวี่ นั นี้ วันครู คือวันส�ำหรับครูเมา เขาเลีย้ งกัน
ใหญ่ วันอืน่ ไม่เลีย้ งกันนักกันหนักเหมือนกับวันครู ส�ำหรับครูนนั้
พอวันครู คือวันทีส่ ำ� หรับครูเมา ไม่เมามากก็เมาน้อย อย่างน้อย
ก็มึนๆ ไป พอวันเด็ก ส�ำหรับเด็กไปเป็นลิงทโมน เพราะวันเด็ก
นั้นปล่อยกันเต็มที่ ยุกันเต็มที่ วันนั้นเด็กเป็นลิงทโมนมากที่สุด
ในรอบปี วันเด็ก คือวันที่เด็กเป็นลิงทโมน
พอถึงวันแม่ ก็คอื วันแม่โม้ เป็นวันส�ำหรับแม่โม้ อวดลูก
อวดผัว อวดเนื้อ อวดตัว อวดเครื่องแต่งกาย เพชรนิลจินดานี่
วันแม่ คือวันแม่โม้ แล้วคุณดูเถิด การศึกษามันจะเป็นอย่างไร
วันครูคือวันครูเมา ก็เลี้ยงกันเต็มที่ วันเด็ก คือเด็กเป็นลิงทโมน
เขาปล่อยกันเต็มที่ วันแม่ คือวันแม่โม้ ส�ำหรับอวดอะไรกันเต็ม
ที่ อวดเรื่องกิน เรื่องเล่น เรื่องอยู่ ทีนี้การศึกษานี่มันอยู่ที่ตรง
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ไหน ดังนั้น ครูอยู่เป็นครูกันที่ตรงไหน ก็ขอให้พิจารณาดูเถิด
เด็กๆ ของเราได้รับการอบรมกันอย่างไร เพราะว่าพอปล่อย
แล้วเป็นลิงทโมน
วันเด็กควรจะให้เด็กมาพรรณนาพระคุณของแม่ ให้
น�้ำตาไหลไปเลยดีกว่า ดีกว่าไปยุให้มันนั่นนี่ ชนิดที่เรียกว่า
แม้แต่เรื่องรักชาติก็เถอะ มันรักกันแบบลิงทโมน วันเด็ก ให้
เด็กมาพรรณนาพระคุณของแม่ หรือร้องเพลงพระคุณของ
แม่ให้น�้ำตาไหลไปเสียยังจะดีกว่า วันครูก็เหมือนกันนะก็ต้อง
เป็นวันที่ระลึกถึงความเป็นครู เปิดประตูแห่งจิตใจของมนุษย์
มาปรึกษากันเฉพาะเรื่องนี้ คือเรื่องความเป็นครู นี้มัน มันผิด
ความหมายของค�ำว่าครู ของค�ำว่าบุตร ของค�ำว่าแม่เสียอย่าง
นี้ เพราะว่าการศึกษามันไม่ถูกต้อง
นักการศึกษาชั้นเอก ชั้นเลิศ ชั้นยอดของเรายังพูดว่า
การศึกษานี่ไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด คุณช่วยฟังให้ดีเถิด
คือเขาจะจนตัวเข้าหรืออย่างไรเข้าก็ไม่ทราบ เลยพูดออกมา
ว่าการศึกษาไม่สามารถจะแก้ปญ
ั หาได้ทงั้ หมด อาตมาได้ยนิ ค�ำ
ข้อนีเ้ ข้าแล้ว รูส้ กึ สะอึกทีว่ า่ การศึกษาไม่สามารถจะแก้ปญ
ั หาได้
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ทั้งหมด มันเป็นเรื่องแก้ตัวของพวกครูเสียแล้ว ไม่รับผิดชอบ ที่
จริงการศึกษาต้องแก้ปญ
ั หาได้ทงั้ หมด เพราะว่ามัน มันเป็นเรือ่ ง
ของการศึกษานี่ ท�ำให้รู้อะไร ไม่รู้อะไร ก็ต้องท�ำให้รู้ รู้แล้วก็แก้
ปัญหาได้
เพราะฉะนั้น การศึกษาของมนุษย์นี่ควรจะแก้ปัญหา
ได้ทั้งหมด ปัญหาเรื่องบ้านเรื่องเมือง เรื่องเศรษฐกิจ เรื่อง
วัฒนธรรม เรื่องอุตสาหกรรม กสิกรรม อะไรก็ตามเถอะ ทุก
แขนง การศึกษาต้องแก้ได้ กระทั่งปัญหาที่มันท�ำให้ยุ่งยาก
ล�ำบากกันในบ้านในเมือง ในอะไรทุกอย่าง การศึกษาต้อง
แก้ได้ เพราะว่าการศึกษาไม่จ�ำกัด ไม่ถูกจ�ำกัดอยู่ว่าอยู่เพียง
เท่านั้นหรือเพียงเท่านี้ มันขยายออกไปเท่าไหร่ก็ได้ อะไรเกิด
เป็นปัญหาขึ้นในหมู่มนุษย์เขาก็ต้องใช้การศึกษา อย่างน้อยก็
ปรุงขึ้นมาใหม่ เป็นระบบใหม่ส�ำหรับแก้ปัญหาอันนั้นที่มันเกิด
ใหม่ ฉะนั้นเราก็ปรุงระบบการศึกษาขึ้นมาได้จนครบถ้วน จะ
แก้ปัญหาของมนุษย์ได้
ฉะนั้น ถ้าครูหรือนักจัดการศึกษาจะไปถือหลักว่า การ
ศึกษาไม่ได้แก้ปัญหาของมนุษย์ทุกอย่างแล้ว ก็เรียกว่า ท�ำลาย
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ความหวังกันมากทีเดียวและไม่นา่ ไว้ใจด้วย เพราะเป็นทางออก
ส�ำหรับเมื่อบกพร่อง แล้วก็ไม่รับผิดชอบเท่านั้นเอง อาตมาเคย
บอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่า ครูเป็นผู้สร้างโลก เขาพูดกันว่า
พระเจ้าสร้างโลก อะไรสร้างโลก เทวดาองค์ไหนสร้างโลก พระ
พรหมสร้างโลกก็ตามใจ เราไม่เห็นด้วย แต่ที่เรามองเห็นอยู่
จริงๆ ว่าครูนั่นแหละคือผู้สร้างโลก
โลกมันจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่พลโลก พลโลกมัน
จะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่ครูนนั่ ครูสร้างเด็กๆ ขึน้ มาอย่างไร
มันโตขึน้ เป็นพลโลก โลกนีม้ นั ก็เป็นโลกชนิดนัน้ นะ ถ้าเราสร้าง
คนขึ้นมาดี ไอ้โลกนี้ก็ดี เราสร้างเด็กขึ้นมาชั่ว ไอ้โลกนี้มันก็ชั่ว
มันเห็นอยู่ชัดๆ อย่างนี้ว่าครูเป็นผู้สร้างโลก แม้ว่าจะไม่ได้รับ
การมอบหมายโดยตรง หรือรับผิดชอบโดยตรง แต่ข้อเท็จจริง
มันเป็นอย่างนั้น
ครูสอนคนในโลกอย่างไร โลกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น
อย่างที่คนทั้งหลายเหล่านั้น มันเป็นๆ กันอยู่ เพราะว่าโลกนี้
มันประกอบกันขึน้ มาจากไอ้คนทุกคน โลกนีม้ นั ประกอบขึน้ มา
จากคนทุกคนในโลก ที่ทุกคนในโลกเป็นอย่างไร ไอ้โลกนี้มันก็
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เป็นอย่างนั้น ถึงทุกคนในโลกจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่การ
ศึกษาที่ครูเขาให้มา
ฉะนั้น ครูคือผู้สร้างโลกโดยแท้จริง ไม่ใช่จะจับครูเชิด
หรือไม่ใช่จะประจบครู ไม่มี ไม่มีความจ�ำเป็นอะไรที่อาตมาจะ
ต้องเที่ยวประจบครู หรือว่าจับครูเชิดให้มันล�ำบาก แต่ข้อเท็จ
จริงมันเป็นอย่างนี้ ใครๆ ก็ไปมองเถอะว่า เราสร้างคนในโลก
ขึ้นมาอย่างไร โลกนี้ก็เป็นอย่างนั้น คนในโลกจะเป็นอย่างไรก็
แล้วแต่การศึกษา ถ้าการศึกษามันสมบูรณ์ไม่เป็นหมาหางด้วน
ไม่เป็นเจดียย์ อดด้วน โลกนีม้ นั ก็สงบสุขแหละ มีแต่สนั ติภาพ

...
โลกมันจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่พลโลก
พลโลกมันจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่ครู
...
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การศึกษาที่สมบูรณ์คือมีความรู้ถูกต้อง
ทางศีล สมาธิ ปัญญา
...
ก็อยากจะพูดถึงค�ำว่า ศึกษา กันสักหน่อย เพราะมัน
คู่กันกับครู ค�ำว่า ศึกษา หรือ สิกขาในทางศาสนานั้นหมาย
ถึง ศีล สมาธิ ปัญญา สามอย่างนี้เรียกว่า สิกขา ๓ พอครูพูด
ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ไอ้เด็กๆ หรือว่าครูสมัยนี้สั่นหัว เห็นเป็น
เรื่องเต่าล้านปี ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เพราะมันไม่รู้ว่า ศีล สมาธิ
ปัญญา นั่นคืออะไร
เมือ่ เราเอาความหมายถูกต้องครบถ้วนแล้ว มันจะมีบท
นิยามสั้นๆ ง่ายๆ ว่า ศีล คือความถูกต้องทางกาย ทางวาจา
ทางวัตถุ มีการประพฤติทางกายนี่ถูกต้อง ทางวาจาก็ถูกต้อง
ทางวัตถุสิ่งของบ้านเรือนอะไรมันก็ถูกต้อง มีความถูกต้องทาง
กาย ทางวาจา ทางวัตถุ เหล่านี้ก็เรียกว่ามี ศีล
ทีนี้ถ้าว่ามีความถูกต้องทางจิต ทางจิตนะ ก็เรียกว่ามี
สมาธิ คือ จิตดี มีอนามัยทางจิตดี มีสมรรถภาพดี มีคุณสมบัติ
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ดีในส่วนจิต นี่ก็เรียกว่ามีสมาธิ มีสมาธิสิกขา ทีนี้ถ้าว่ามีความ
รู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ความคิดเห็นที่ถูกต้อง อย่างนี้เรียก
ว่ามีปัญญา นี่ศีลสิกขา คือถูกต้องทางกาย วาจา จิตตสิกขา มี
ความถูกต้องทางจิต ปัญญาสิกขา มีความถูกต้องทางสติปญ
ั ญา
หรือทางวิญญาณ แล้วจะมีปัญหาอะไรเหลือ ลองคิดดู
เราเป็นครูกันทุกคน ลองคิดดู ถ้ามันถูกต้องทั้ง ๓ ทาง
นี้ แล้วมันจะมีปญ
ั หาอะไรเหลือในโลกนี้ ฉะนัน้ จะมีแต่ความสุข
ส่วนบุคคล มีความสงบสุขส่วนสังคม เรียกว่าบุคคลก็มีสันติสุข
ไอ้สังคมก็มีสันติภาพ นั่นนะการศึกษามันสมบูรณ์ มันถูกต้อง
ทางกาย วาจา ถูกต้องทางจิต ถูกต้องทางสติปัญญา ความรู้
ความคิดความเชื่อนี่ ถ้าการศึกษาครบอย่างนี้แล้วไม่ใช่การ
ศึกษาหมาหางด้วน เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ เป็นพระเจดีย์มี
ยอดครบบริบูรณ์
ทีนี้การเรียนของเรา มุ่งแต่ว่าให้รู้หนังสือ ไอ้ความรู้ถูก
ต้องทัง้ ๓ นีม้ นั ก็ไม่พอ เพราะเรามุง่ กันแต่รหู้ นังสือ วิชาหนังสือ
เป็นพื้นฐานก่อน แล้วความรู้ส่วนอาชีพ มันก็หนักไปทางอาชีพ
เป็นเรือ่ งเทคโนโลยี นีแ่ หละเป็นหัวใจ คือ มุง่ หมายจะใช้เทคนิค
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ทัง้ หลายให้ถงึ ทีส่ ดุ ของมัน แต่ใช้ไปในทางวัตถุหมด ทางจิตทาง
ใจไม่ใช้
อาตมาอยากจะบอกกล่ า วให้ ท ราบกั น ว่ า ไอ้ ค� ำ ว่ า
เทคโนโลยีนี้เอามาใช้ทางจิตก็ได้ ถ้าเราสามารถท�ำเรื่องทางจิต
หรือเทคนิคทางจิตให้มันถูกต้อง ให้มันมีประโยชน์ ก็เรียกว่า
เทคโนโลยีได้เหมือนกัน แต่มันเป็นเรื่องทางจิต เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
พูดถึง ไม่มใี ครรู้ ไม่มใี ครสนใจ ไอ้เทคโนโลยีเลยมีแต่เรือ่ งวัตถุนะ
บางทีเขาจะไม่ยอมด้วยซ�้ำไปว่าจะเอาค�ำค�ำนี้มาใช้กับ
เรื่องทางจิต เพราะคนเหล่านั้นมันโง่เกินไป มันสงวนหรือหวง
เอาเทคโนโลยีไว้แต่เรื่องทางวัตถุ มันก็มีแต่เรื่องทางวัตถุ ก็ถูก
ต้องแต่เรื่องที่จะผลิต จะหาไอ้สิ่งบ�ำรุงบ�ำเรอในโลกนี้เท่านั้น
แหละ ในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งบ�ำเรอ เพราะอ�ำนาจของ
เทคโนโลยี ก็จบ
การศึกษาจบเพียง ๒ อย่าง จริยศึกษามีแต่ค�ำพูดเล็กๆ
น้อยๆ ให้เด็กจดไว้ในสมุด เด็กๆ ของเราเลยไม่มี ไม่มีความ
เป็นมนุษย์ เด็กๆ ของเราไม่มีความรักบิดามารดา เหมือนแต่
ก่อน วัฒนธรรมโบราณแวดล้อมเด็กตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่
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แวดล้อมให้เด็กๆ เหล่านี้รักบิดามารดาเป็นชีวิตจิตใจ เชื่อฟัง
กตัญญู
เด็กสมัยนี้ไม่ได้รับการอบรมอย่างนี้ นั่นท�ำให้บิดา
มารดาน�้ำตาไหลเรื่อย แม้แต่บิดามารดาน�้ำตาไหลอยู่ มันก็ยัง
รบกวนบิดามารดาในเรือ่ งกิเลสของเขา ไม่ยอมให้เขาตามใจตัว
ในทางกามารมณ์ เช่น ไม่ให้แต่งงานอย่างนี้ เขาฆ่าบิดามารดา
หมด คอยดูเถอะ ไอ้คนสมัยนี้ นี่ก็การศึกษามันไม่พอ
ทีนี้ศิษย์มันไม่เคารพครูบาอาจารย์เหมือนแต่ก่อน ถ้า
เป็นแบบก่อนนะ เด็กๆ กลัวครูอาจารย์มากกว่าบิดามารดา นี่
ที่เรารู้สึกกันอยู่ ในสมัยอาตมาเป็นเด็กๆ ที่พูดกันอยู่ ที่ปรารภ
กันอยู่ มันกลัวอาจารย์ยิ่งกว่ากลัว ยิ่งกว่ากลัวเสือเสียอีก มัน
กลัวอาจารย์ยิ่งกว่ากลัวบิดามารดา จึงเคารพเชื่อฟังอาจารย์
สุดเหวี่ยง ขนาดอาจารย์ตีได้ ตีเด็ก ตีลูกศิษย์ได้
อาจารย์ของอาตมาเอาร่มตีพระองค์หนึ่งหักกระจุย
กระจายหมด พระองค์นั้นไม่ได้ปริปาก ไม่ได้ต่อสู้ ถ้าเป็นพระ
สมัยนี้ อาจารย์คงลงนอนกลิ้งอยู่ตามนอกชานแหละ ถ้าเป็น
พระสมัยนี้ ไอ้ความเชื่อฟังเคารพครูบาอาจารย์ มันไม่มีมาก
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เท่าสมัยก่อน คือ พวกครูก็คงจะรู้ดีว่าเด็กๆ สมัยนี้ถ้าไปตีมัน
เข้าก็เท่ากับไปก่อเวร ไปสร้างเรื่องราว ระเบียบการศึกษาบ้าๆ
บอๆ ของสมัยใหม่นไี้ ม่ให้ตเี ด็กด้วย ก็พอดีกนั ฉะนัน้ ศิษย์จงึ ไม่
เคารพกลัวเกรงครูบาอาจารย์อย่างแต่ก่อน เพราะไม่ได้รับสั่ง
สอนอบรมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
แล้วเด็กสมัยนี้ไม่ได้รับการสั่งสอนให้บังคับความรู้สึก
แต่ก่อนนี้ ถ้าว่าคิด เพียงแต่คิดเลว หรือแสดงอะไรออกมา
จากความคิดที่เลวๆ ออกมา เขาว่าบาปอย่างยิ่ง เด็กๆ มันกลัว
เพราะบังคับความรู้สึก มันจึงไม่ลัก จึงไม่ขโมย จึงไม่ประพฤติ
ลามกอนาจารทางเพศ ไม่กล้าเป็นชู้กันตั้งแต่เล็กๆ เพราะมันมี
การศึกษาที่ควบคุมไว้ดี เด็กๆ กลัวบาปอย่างยิ่ง กล้าบุญอย่าง
ยิง่ พอทักว่าบาปแล้วก็หยุด เด็กสมัยนีพ้ อเราทักว่าบาป ไม่หยุด
แล้วแลบลิ้นหลอกด้วย
เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่มีอะไรที่ต้องกลัว ไม่กลัวบาป
แล้วมันก็ไม่กลัวอะไร บางทีมันกลัวซวย พูดว่าซวย มันยังหยุด
บ้างแต่หยุดไม่มาก แต่ยังกลัวกว่ากลัวบาป นี่ครูสอนมาไม่ดี
เด็กๆ จึงไม่รู้ว่า ไอ้บาปกับซวยนั้นอันเดียวกัน ถ้าครูสอนมาดี
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เด็กๆ จะรู้ว่าไอ้บาปกับสิ่งที่เรียกว่าซวยนั้นนะคืออันเดียวกัน
แล้วเด็กก็จะกลัวซวยหรือว่าจะกลัวบาป มันก็จะพูดกันรู้เรื่อง
ง่าย เด็กมายิงนกในวัด พระห้ามว่ามันไม่ควรจะยิง มันบาป มัน
ก็ยิงหัวพระเลยนี่ หวิดเฉียดหูไปเลย เด็กคนนั้นมันยิงหัวพระ
เฉียดหูพระไปเลย เพราะบอกว่าในวัดไม่ควรจะยิงนก

...
ถ้ามีการศึกษาจริงแล้วมนุษย์จะมีความถูกต้อง
ทางกาย ทางวาจา ที่เรียกว่า มีศีล  มีความถูกต้อง
ทางจิต ที่เรียกว่า มีสมาธิ และถูกต้องทางสติปัญญา
ที่เรียกว่า มีปัญญา และมนุษย์ก็หมดปัญหา
...

22

ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนจะท�ำอะไร
...
นี่การศึกษาให้กันมาอย่างไร เด็กนั้นก็เด็กโรงเรียนทั้ง
นั้นแหละ เด็กที่เคยอยู่ในโรงเรียน ก�ำลังอยู่ในโรงเรียนทั้งนั้น
ไม่มีค�ำว่าบาป นี้เขาไม่บังคับความรู้สึก ไอ้นิทานเรื่องนับสิบ
ก่อน เรื่องเด็กพี่น้องไปปลูกต้นไม้กับของหล่น แล้วก็นับสิบอยู่
งึมง�ำนั่น นั้นนะดีที่สุด นั่นคือหลักธรรมะในพระศาสนาว่าต้อง
นับสิบก่อน ก่อนที่จะโกรธหรือจะพูด หรือจะตัดสินใจอะไร ให้
นับสิบเสียก่อน มันมีเวลาที่จะยับยั้งชั่งใจ
อย่างเดีย๋ วนีอ้ าตมาก็บอกว่าจะท�ำอะไร ให้ตงั้ นะโมเสีย
ก่อน ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อน คือตั้งนะโม หมายถึงว่า
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อน ก่อนจะจ่ายเงินรายนี้ ก่อนแต่จะ
ท�ำอะไรขึน้ มา ก่อนแต่จะด่าใคร ก่อนแต่จะตีใคร ก่อนแต่จะท�ำ
หน้าที่ของตัวนั่นแหละ ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่ามันควรท�ำ
หรือไม่ เพราะมันจะไม่มีทางผิดนะ เพราะมีเวลาคิดนึกมาก ไอ้
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันมาทัน มันมาช่วยทัน
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ไอ้เด็กๆ ของเราเดี๋ยวนี้ไม่มีการบังคับความรู้สึก อยาก
ท�ำอะไรก็ท�ำทันทีเลย อยากด่าก็ด่า อยากตีก็ตี ความรู้สึกทาง
เลวเกิดขึ้นมันก็ท�ำทันที ฉะนั้นเด็กๆ จึงมีประพฤติผิดเป็น
อันธพาลมากขึ้น มากขึ้น เพราะเขาไม่บังคับความรู้สึก เพียง
เท่านี้ก็พอแล้ว พอที่จะวินาศแล้ว
เมื่อไม่มีการบังคับความรู้สึก เด็กหญิงก็ตาม เด็กชาย
ก็ตาม มันก็จะมีแต่ความวินาศ การศึกษาหมาหางด้วนนะ ก็สอน
ว่าการบังคับความรู้สึกนี้มันผิดธรรมชาติโว้ย ให้ส่งเสริม ให้ส่ง
เสริมความรู้สึก การบังคับความรู้สึกนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยโว้ย
ไม่ตอ้ งบังคับความรูส้ กึ แล้วก็ดมู นั เป็นอย่างไรบ้าง โลกปัจจุบนั
มันเป็นอย่างไรบ้าง
ก่อนนีฝ้ รัง่ เขานิยมมาก ไอ้การบังคับความรูส้ กึ นี่ เขามา
เป็นครู ทีนี้ต่อมาเอาเป็นครูไม่ได้ ฝรั่งเองแหละไม่มีการบังคับ
ความรู้สึก เจ้าต�ำรับต�ำราที่มาให้บังคับความรู้สึก มันกลายเป็น
ไม่บังคับความรู้สึก เขาก็เปลี่ยนการศึกษา เป็นไม่บังคับความ
รู้สึก เราก็เป็นไปตามก้นเขา เอาการศึกษาหมาหางด้วนมา
สมัยโบราณเมื่อฝรั่งแรกๆ เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์นะ
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เน้นกันแต่เรื่องนี้อย่างที่ว่ามาแล้วว่า เน้นความเป็นสุภาพบุรุษ
เพราะเขาจบมหาวิทยาลัยมาด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ เขา
ก็ออกมาเป็นพลเมืองประกอบอาชีพอะไร มันก็ยังมีลักษณะ
อย่างนั้นอยู่
ครั้นฝรั่งมาบ้านเราก็มาอวด ไอ้ self-knowledge –
รู้จักตัวเอง self confidence –เชื่อตัวเอง แล้วก็ self-control
–บังคับตัวเอง ให้ท�ำให้มันถูก ให้มันตรง แล้วก็ self-respect
–ไหว้ตัวเอง เคารพตัวเองว่ามีอะไรดี มันก็ดีสิ ถ้าคนเรามีอย่าง
นี้ แต่เดี๋ยวนี้ ฝรั่งชนิดนั้นหาท�ำยาหยอดตาไม่ได้แล้ว นี่อาตมา
พูดอย่างนี้ดีกว่า
เมือ่ สมัยก่อนเขาเป็นอย่างนัน้ จริงนะ ฝรัง่ มา เขามาภาค
ภูมิที่สุด จบมหาวิทยาลัยมา อย่างน้อยเขาว่า ไอ้ self-control
นี้ เขาจะตะโกนอยู่บ่อยๆ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว หาไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเขาเปลี่ยนการศึกษาเหมือนกัน ที่เมืองนอกเมืองนา
เขาเปลี่ยนการศึกษา เอาค�ำพระ ค�ำศาสนาเหล่านี้ทิ้งหมดแล้ว
เหลือแต่เทคโนโลยีเหมือนกัน เทคโนโลยีขึ้นสมอง ท�ำอะไรก็
ต้องได้ผลตามที่เราต้องการ เพื่อจะเอามาบ�ำรุงบ�ำเรอ ตา หู
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จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้น เพราะนั้นเขา
จึงตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตสิง่ ทีบ่ ำ� รุงบ�ำเรอกิเลสตัณหากัน
เต็มไปทั้งโลก
ทีนคี้ นมันก็มนึ เมา เป็นทาสของไอ้สงิ่ ชนิดนัน้ มันก็บชู า
กันใหญ่ เรื่องเล่น เรื่องหัว เรื่องไพเราะ เรื่องสวยงาม นี่กลาย
เป็นของประเสริฐไป ไม่มีการบังคับตัวเอง เพราะว่าส่งเสริมหา
แต่เครือ่ งมือเครือ่ งใช้อปุ กรณ์สง่ เสริมตัวเอง ส่งเสริมกิเสสตัณหา
ของตัวเอง ส่งเสริมความใคร่ของตัวเอง
แม้แต่ความใคร่ทางเพศนะทีม่ นั มีอยูต่ ามธรรมชาตินมี้ นั
ไม่พอ ต้องหาวิธีการ หาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มาส่งเสริมให้
มันมากยิ่งๆ ขึ้นไป จนไม่มีหยุด ไม่มีเวลาพักผ่อน ไอ้ความรู้สึก
ทางเพศนี่มันจึงเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งความรู้สึกทางเพศมี
บางครั้งบางคราว บางฤดู และชั่วเวลาอันเล็กน้อย ส่วนมนุษย์
คือคน อย่าเรียกว่ามนุษย์เลย คนสมัยนีต้ อ้ งการจะส่งเสริมความ
รู้สึกทางเพศทั้ง ๒๔ ชั่วโมง และก็ทั้งปี ทั้งปี
นี่ความรู้การศึกษาแบบนี้ มันส่งมาอย่างนี้ พูดแล้วก็น่า
ท้อใจ ว่าเราจะดึงกันอย่างไรไหว พวกครูบาอาจารย์ทงั้ หลายจะ
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ดึงมนุษย์ให้อยูใ่ นร่องรอยของศีลธรรมอย่างไรไหว เพราะว่าทัง้
โลกเลย เขาส่งเสริมไอ้ฝา่ ยกิเลส เราจะมาดึงเพือ่ มาทางศีลธรรม
นี่ มันจะท�ำกันอย่างไรไหว นึกแล้วมันน่าจะยอมแพ้ แต่อาตมา
คิดว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้
อาตมาก็สนใจเรื่องนี้ มอบชีวิตจิตใจกับเรื่องนี้ ก็ยังไม่
ยอมแพ้เหมือนกัน ก็ดิ้นไปจนกว่าหมดชีวิตนะ เพื่อจะดึงศีลธรรมกลับมา ไอ้การทีจ่ ะให้เห็นว่าโลกมันก�ำลังจะวินาศ เพราะ
ว่ามนุษย์มนั ไปเป็นทาสของกิเลสตัณหา เพราะว่าการศึกษามัน
ยังเป็นเหมือนหมาหางด้วน มันไม่สอนไอ้การควบคุมบังคับตัว
เองให้เพียงพอ ให้เฉียบขาด ไม่มีความหมายของค�ำว่า บาป ว่า
บุญ เป็นต้น ขอให้คิดดู
ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงพระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้ก�ำเนิด ให้
ก�ำเนิดสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปัญญา นีเ้ ป็นการศึกษาทีพ่ ระพุทธเจ้า
ท่านได้บัญญัติขึ้น ศีล คือกระท�ำทุกอย่างให้มันมีความถูกต้อง
ที่กาย ที่วาจา จาระไนโดยรายละเอียดมันก็ไม่ไหว มันก็มาก
แหละ หลายร้อยข้อหลายพันข้อ
แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปคิดเอา ดูเอาเองก็แล้วกัน
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ว่า ที่มันไม่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับการกระท�ำด้วยกาย แล้ว
การพูดด้วยปาก ตลอดถึงเครือ่ งใช้ไม้สอย วัตถุสงิ่ ของ บ้านเรือน
ก็อย่าให้มันมีความผิดพลาดอะไร นั่นแหละคือศีล ศีลสิกขา
สิกขาคือศีล การศึกษาคือศีล คืออย่างนั้น
ทีอ่ บรมจิต ให้จติ ปกติ มันก็มกี ำ� ลังทางจิต มีกำ� ลังจิตนะ
สูง คล่องแคล่วว่องไวในการท�ำงานของจิตเอง จิตนี้ก็ไม่วิปริต
จิตนี้ก็ไม่เป็นโรคจิต จิตนี้ก็ไม่เป็นโรคประสาท เหมือนที่ก�ำลัง
เป็นกันมากขึ้นทุกวันๆ นี้เรียกความถูกต้องทางจิต นี้คือ จิตตสิกขา ข้อบัญญัตกิ ารศึกษาที่ ๒ คือ จิตตสิกขาอย่างนี้ ทีบ่ ญ
ั ญัติ
จิตตสิกขาที่ ๓ คือ ปัญญาสิกขา ให้รตู้ ามทีเ่ ป็นจริงว่า ธรรมชาติ
มันเป็นอย่างไร กฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างไร หน้าที่ตามกฎ
ของธรรมชาติมนั เป็นอย่างไร ผลทีไ่ ด้รบั จากหน้าทีท่ ถี่ กู ต้องเป็น
อย่างไร
มีอยู่หลายหมวดด้วยกัน ไอ้ความรู้ สติปัญญาที่ถูกต้อง
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของธรรมชาตินั้นมันเป็นอย่างไร
เรือ่ งทีโ่ ลกมันจะหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงไปเป็นกฎอิทปั ปัจจยตา
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มี สิ่ง
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นี้จึงมี นี่คือกฎวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก เมื่อยังไม่มีโลก
มีอะไรก็ตามใจ มันเกิดมีโลก แล้วเกิดมีอะไรขึ้นมานี้ก็เพราะ
กฎอันนี้
ถ้าความทุกข์แล้วก็ต้องเกิดมาจากความโง่เขลา ไป
อยากไปยึดถืออย่างโง่เขลา กฎของความทุกข์ มารู้เรื่องนี้ก็เริ่ม
มีปัญญา แก้ไขไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ เรียกว่า ปัญญาสิกขา มนุษย์ก็หมดปัญหา มนุษย์เรามีปัญหาก็คือว่า ไม่ได้รับ
ความสงบสุขส่วนตัว แล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้อยู่
กันผาสุก มันมีเท่านี้
พอเรามีความสงบสุขส่วนตัวได้ หมดปัญหาส่วนเรา แล้ว
ก็ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน ให้เป็นเหมือนกับเรา ก็หมดกันนัน่ เอง
ทั้งโลกมันเลยมีสันติภาพ ทุกคนมีความสงบสุข และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันให้มีความสงบสุข
เดี๋ยวนี้การศึกษาสมัยใหม่มันท�ำให้เห็นแก่ตัว พร้อมที่
จะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอ แย่งชิงด้วยอุบาย ด้วยปัญญา ด้วย
ความเฉลียวฉลาด แย่งชิงประโยชน์ของกันและกัน เหมือนอย่าง
ที่ในโลกนี้มันก�ำลังมีการหมายมั่น ตั้งป้อม มั่นหมายที่จะชิงเอา
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ประโยชน์สว่ นกลางในโลกมาเป็นของตัวให้หมด มันมีแผนการที่
จะครองโลก แล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมดมาเป็นของเรา
ถ้าถือกันอย่างนี้ แล้วใครจะมีความสงบสุขได้เล่า มันมี
แต่ผทู้ ะเลาะวิวาท มีแต่คนหิวกระหายอย่างเปรต เท่าไรก็ไม่พอ
เท่าไรก็ไม่พอ เท่าไรก็ไม่พออยู่อย่างนี้ มันจะเป็นเจ้าโลกอย่าง
นี้ นี่มันผิด มันเป็นความผิดในทางสติปัญญา ไม่มีปัญญาสิกขา
ฉะนัน้ ช่วยกันพิจารณาดูให้ดวี า่ ถ้ายืมค�ำของศาสนามา
ใช้วา่ ศึกษา หรือ สิกขา ก็ขอให้ยมื เอาความหมายมาด้วย เอามา
ใช้ในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ วางหลักการศึกษาเสียใหม่
ให้ค�ำว่า สิกขา หรือ ศึกษานะ มันมีความหมายอย่างเดียวกัน
กับเจ้าของเดิม ค�ำเดิม เจ้าของเดิมที่เขามีอยู่ในทางศาสนา
ในประเทศอินเดีย ถ้ามีการศึกษาจริงแล้วมนุษย์จะมีความ
ถูกต้อง ทางกาย ทางวาจา ที่เรียกว่า มีศีล มีความถูกต้อง
ทางจิต ที่เรียกว่า มีสมาธิ และถูกต้องทางสติปัญญา ที่เรียก
ว่า มีปัญญา และมนุษย์ก็หมดปัญหา
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ช่วยกันท�ำให้การศึกษา
หมุนกลับไปหาธรรมะ
...
แล้วคุณก็ลองคิดดูเองว่า พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูหรือ
ไม่ พระพุทธเจ้าผู้มีหลักการศึกษาอย่างนี้ ควรจะได้รับความ
เคารพยกย่องว่าเป็นพระบรมครูหรือหาไม่ ถ้าโดยรูส้ กึ จริงๆ ใจ
มันเป็นอย่างนัน้ แล้ว เรายังมาตีตวั ออกห่างอยูอ่ กี คือไม่ยอมรับ
การศึกษาระบบของศาสนาเอามาปน มารวมกันในการศึกษา
ของเรา หาว่ามันครึคระเต่าล้านปีแล้วก็ไม่สนุกด้วย เพราะมัน
อยู่ในระเบียบไปเสียหมดนี่ อย่างนี้ก็หมด มันไม่มีทางที่จะช่วย
กันท�ำโลกนี้ให้มีสันติสุข หรือสันติภาพได้
อาตมาจึงขอต่อรองว่าครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย อย่าลืมว่า
ตัวเองจะเป็นครูกอ็ ย่าเป็นแต่เพียงของรัฐบาล อย่าเป็นแต่เพียง
ครูทสี่ งั กัดอยูก่ บั รัฐบาล ขอให้เป็นครูทสี่ งั กัดอยูก่ บั พระพุทธเจ้า
ด้วย เรียกว่าส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งนี้เราเป็นพุทธมามกะ เราเกิด
มาจากบิดามารดาที่เป็นพุทธมามกะ ส่วนนี้เราต้องยอมรับ
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พระพุทธเจ้าเป็นครู มีการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้า
ส่วนที่เราเป็นข้าราชการ กินเงินเดือนของรัฐบาลนั่นก็เป็นครู
ของรัฐบาลไปแบบนั้น อย่างน้อยก็ให้มันทั้งสองแบบควบคู่กัน
ไปก็จะดี
ถ้าเราเป็นครูของพระพุทธเจ้า เราได้บุญ เราเป็น
ปูชนียบุคคล ถ้าเราเป็นครูของรัฐบาล เราเป็นลูกจ้างรัฐบาล
สอนหนังสือให้แก่ประชาชน จะถูกหรือไม่ถกู ก็ชว่ ยฟังให้ดใี หม่
ว่า เราเป็นครูของรัฐบาล ก็คือเป็นลูกจ้างของรัฐบาล กินเงิน
เดือนของรัฐบาล เป็นลูกจ้างสอนหนังสือให้แก่ประชาชน เรา
ก็ได้ความเป็นลูกจ้าง ถ้าเราบังคับตัวเองไม่ได้ เราไปลุ่มหลง
ในเรื่องอบายมุข เงินเดือนก็ไม่พอใช้แน่ แล้วเราก็ต้องได้เป็น
อันธพาลแน่ ครูที่เงินเดือนไม่พอใช้ แล้วยังไปบูชาอบายมุข นี่
ต้องได้เป็นอันธพาลแน่
ถ้าว่าเป็นครูของพระพุทธเจ้าไม่ได้เงินเดือนแบบนัน้ แต่
ได้บุญ ได้ความเป็นปูชนียบุคคล อยู่บนหัวคนทุกคน หนักอยู่
บนหัวคนทุกคน ตามความหมายของค�ำว่า ครู แปลว่า หนัก
เพราะเราท�ำความดี มีบุญมีคุณ อยู่เหนือศีรษะของคนทุกคน
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เราจึงเป็นปูชนียบุคคล เราก็ได้บุญ นั้นเราจะเอาบุญ เอาความ
เป็นปูชนียบุคคลกันดีหรือไม่ ไปช่วยคิดดูดว้ ย ถ้าไม่อย่างนัน้ เรา
จะได้แต่ความเป็นลูกจ้างรัฐบาลสอนหนังสือให้แก่ประชาชน
เท่านั้นเอง เพราะเจตนาของเราไม่ต้องการจะเอาบุญ หรือเป็น
ปูชนียบุคคลเลย
อาตมาจะพูดว่า ไอ้อาชีพครูนี้ประเสริฐที่สุด ถ้าท�ำให้
ดี ให้ถูกต้องแล้วเป็นอาชีพที่ได้บุญ แล้วเป็นปูชนียบุคคล
อยู่เหนือศีรษะคนทุกคนในโลก เป็นผู้สร้างโลก เป็นพระเจ้า
ผู้สร้างโลก อย่างที่ว่ามาแล้ว มันก็ประเสริฐอย่างนี้ ไอ้ครูก็ไม่
ชอบใจ ละอาชีพครูไปหาเงินเดือนแพงๆ ในอาชีพอื่น อย่างนี้
เพราะมันไม่มองเห็นไอ้ความประเสริฐของอาชีพครู มันก็พดู กัน
ไม่รู้เรื่อง หรือว่าทนเป็นครูอยู่ ก็เป็นครูของรัฐบาล สอนเอาค่า
จ้างมาใช้หาความสนุกสนานตลอดเวลา ครูประเภทนี้สาละวน
แต่ว่าเปิดแคทตาล๊อกกระโปรง เปิดแคทตาล๊อกกางเกงยีนส์ ดู
อยู่ทั้งวัน ทั้งวันนะ ไม่เคยเปิดต�ำราวิชาครูมาปรับปรุงไอ้ความ
เป็นครูอะไรเลย แล้วมันจะได้ผลอย่างไร ช่วยกันลองคิดดู
แล้วเราพูดกันวันนีก้ เ็ พียงข้อเดียวสัน้ ๆ ว่าพระพุทธองค์
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ทรงเป็นพระบรมครู ได้ทรงประทานการศึกษาไว้ ๓ อย่าง คือ
ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา เรายืมค�ำสิกขามาใช้แล้วก็
ช่วยเอาความหมายมาด้วย เอาความหมายมาใช้ด้วย ให้การ
ศึกษาของเราสมบูรณ์ พ้นจากความเป็นการศึกษาระบบหมา
หางด้วน หรือว่าเจดีย์ยอดด้วนก็ตาม แล้วเราก็จะชื่นใจ ยกมือ
ไหว้ตัวเองได้ เพราะว่าเราเป็นปูชนียบุคคลตลอดเวลานี้ได้บุญ
เป็นผู้สร้างโลกให้เป็นโลกที่งดงาม น่าอยู่ น่าดู
เราจงบังคับตัวเอง รักษาความเป็นครูของเราไว้ให้
ถูกต้อง โดยท�ำตนเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่วนหนึ่งสังกัดพระพุทธเจ้า ไอ้ส่วนที่สังกัดอยู่กับ
พระพุทธเจ้านี่จะช่วยเราได้มาก ให้มีความเป็นปูชนียบุคคล
ขอร้องว่าอย่าลืมเสีย อย่าลืมเสีย ช่วยเป็นครูที่สังกัดขึ้นอยู่กับ
พระพุทธเจ้าโดยส่วนจิตใจด้วย
ท่ า นอุ ต ส่ า ห์ ม าที่ นี่ อาตมาก็ รู ้ สึ ก หวั ง อยู ่ ว ่ า ท่ า น
คงจะชอบใจสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ ธรรมะ หรือพระธรรมของ
พระพุทธเจ้า จะช่วยกันท�ำให้การศึกษาหมุนกลับไปหาธรรมะ
มีธรรมะ เอาธรรมะมาสัง่ สอนลูกเด็กๆ ให้เขามีธรรมะกันอีกครัง้
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หนึ่ง การศึกษาก็จะสมบูรณ์ สอนให้เขาพอใจในการที่จะชนะ
กิเลส ไม่พ่ายแพ้แก่กิเลส ไม่เป็นทาสของกิเลส ไม่เห็นแก่ความ
เอร็ดอร่อย สนุกสนานจนลืมความถูกต้อง หรือธรรมะนั่นเอง
เดี๋ยวนี้การกีฬาก็เป็นเรื่องของความบ้าหลัง ไม่ได้สร้าง
น�้ำใจนักกีฬา จะสร้างความหยาบคาย เอาเปรียบ มีทะเลาะ
วิวาท มีแก้แค้นในสนามกีฬา มันก็ไม่มีธรรมะในสนามกีฬา ถ้า
มีธรรมะในสนามกีฬา นักกีฬาจะไม่มีค�ำว่าแก้แค้น จะไม่มีค�ำ
ว่าท�ำอันตรายกัน จะไม่มีค�ำว่าตัดลูกโทษใบเหลืองอะไรต่าง ๆ
เหล่านี้ เดีย๋ วนีธ้ รรมะมันหายไป หายไปจากมนุษย์ ช่วยกันท�ำให้
กลับมา ต้องยึดธรรมะเป็นหลัก แล้วพอใจที่มีธรรมะ เป็นสุข
เพราะมีธรรมะ พอรู้สึกว่าประพฤติหน้าที่ของตัวถูกต้องแล้วก็
มีธรรมะ แล้วก็ไหว้ตัวเองได้
ธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ของตัวอย่างถูกต้อง เป็น
ครูอย่างถูกต้องนี่ เป็นครูอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่อง ทุกๆ อณู
ทุกๆ ปรมาณู อย่างนี้เรียกว่า ปฏิบัติธรรมะ แล้วก็มีบุญมีกุศล
อยูใ่ นนัน้ เสร็จ แม้แต่เป็นชาวนา ชาวสวนก็เถอะ ถ้าเขาท�ำหน้าที่
ของเขาถูกต้องบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง เขามีการปฏิบตั ธิ รรมะอยูท่ กี่ ลาง
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นานั่นแหละ แล้วก็มีบุญกุศลอยู่ที่นั่นแหละ
ถ้าเขาเป็นคนถีบสามล้อ แจวเรือจ้าง กวาดถนน อะไร
ก็ตาม เขาท�ำหน้าที่ของเขาอย่างไม่มีที่ต�ำหนิ แล้วเขาก็ได้บุญ
เขาก็มีการประพฤติธรรมะอยู่ที่นั่น มีบุญกุศลอยู่ที่นั่น ที่กลาง
ถนน หรือทีเ่ รือจ้าง ทีร่ ถสามล้อนัน้ เอง นีม่ นั มีธรรมะอยูท่ นี่ นั่ คือ
การท�ำหน้าทีข่ องตนอย่าให้บกพร่อง นีเ่ รียกว่าการปฏิบตั ธิ รรม
เพราะโลกนี้มันมีหน้าที่การงานร้อยอย่าง พันอย่าง
หมื่นอย่าง แสนอย่าง ถ้าใครได้ช่วยแบ่งภาระไปเสียอย่างหนึ่ง
แล้วก็ชอื่ ว่าช่วยกันท�ำโลกนีใ้ ห้สมบูรณ์ ให้งดงาม ให้มสี นั ติสขุ ให้
มีสันติภาพ นั้นจึงชื่อว่าเขาท�ำบุญ เพราะมีส่วนที่ได้บุญ เพราะ
ท�ำหน้าที่อันหนึ่ง อันหนึ่ง คนคนเดียวไม่สามารถท�ำหน้าที่ทุก
อย่างได้ เราจึงแบ่งกันท�ำ พอใครได้ท�ำ ก็เรียกว่าท�ำหน้าที่เพื่อ
ส่วนรวมมันก็เป็นการได้บุญ
เราถือกันอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอาชีพไหนที่จะไม่เป็นบุญ
มันจ�ำเป็นทั้งนั้น คนกวาดถนนก็จ�ำเป็น บุรุษไปรษณีย์ก็จ�ำเป็น
อะไรๆ ก็จำ� เป็น ถ้าขาดไปเสียแล้ว มันไม่เป็นโลกทีส่ มบูรณ์หรือ
สงบสุข ฉะนัน้ เราอย่าไปดูถกู คนเหล่านีเ้ ลย เราเป็นครู การงาน
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ของเราดีกว่า เหนือกว่าเป็นไหนๆ แต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นส่วน
หนึ่งเท่านั้นแหละ ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะท�ำให้โลกนี้มีความ
สงบสุข
มารวมสหกรณ์กันเรียกว่า ธรรมะสหกรณ์ สหกรณ์
ประพฤติธรรม สหกรณ์ช่วยให้มีธรรม สหกรณ์ สหกรณ์ส�ำหรับ
อยู่เป็นสุขเพราะความมีธรรม หรือจะเรียกว่า บุญสหกรณ์ก็ได้
สหกรณ์ท�ำบุญ ร่วมบุญ ท�ำบุญกันทั้งโลก เป็นบุญเดียวกันทั้ง
โลก นี้เรียกว่า สหกรณ์ บุญสหกรณ์ สหกรณ์ท�ำบุญ ธรรมะ
สหกรณ์ สหกรณ์ประพฤติธรรม
ถ้าโลกเราเป็นได้อย่างนี้ ก็เป็นโลกพระศรีอาริย์ ศรีอริยเมตไตรยขึน้ มาทันที ครูนสี่ ร้างโลกให้เป็นโลกชนิดไหนก็ได้
เด็กๆ ของเรา แล้วแต่ครูจะปั้นขึ้นมา เดี๋ยวนี้เราให้เขาเรียนแต่
หนังสือกับอาชีพ เขาก็ทำ� ได้เพียงความเห็นแก่ตวั ถ้าเขารูธ้ รรมะ
เขาก็ท�ำให้ ไอ้กิเลสไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้น เขาก็อยู่ด้วยความรัก
ผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว
อาตมาเห็นว่า ไอ้การศึกษานี้มันยังผิดอย่างหลับหู
หลับตา ทีว่ า่ พอเริม่ ขึน้ มาก็สอนหนังสือหนังหา ก ข ก กา อย่าง
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นี้ไม่ถูก ไอ้ค�ำแรกที่จะสอนเด็กอนุบาลตัวเล็ก มันก็สอนให้แม่
นั่นคือใคร เกิดมาจากไหน แม่คืออะไร แม่เป็นอะไรกับเรา แม่
ให้อะไรแก่เรานี่ สอนอย่างนี้ก่อนดีกว่า แล้วค่อยสอนหนังสือ
ทีหลัง ค่อยสอนเลขทีหลังกับสอนอืน่ ๆ ทีหลัง แต่วา่ ไอ้สอนให้รู้
ว่าตัวเองเป็นอะไร เป็นมนุษย์อย่างไร เป็นท�ำไม อะไรดีทสี่ ดุ ของ
มนุษย์ นีส่ อนตลอดเวลา สอนตลอดเวลาจนถึงชัน้ มหาวิทยาลัย
ต้องสอนให้รู้จักพ่อแม่ รู้จักตัวเองก่อนเรียน ก ข ก กา
นี้เรามาสนใจเรื่องให้เรียน ก ข ก กา จัดวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ ไป
ยืมแบบของฝรั่งมา สอนเร็ว เรียนเร็ว บ้าเลย ไม่มีทางจะรู้บุญ
คุณของพ่อแม่ มันควรจะตั้งต้นโดยให้รู้จักตัวเอง รู้จักพ่อแม่
แล้วค่อยเรียนหนังสือทีหลังดีกว่า แล้วก็เชื่อว่าไอ้เด็กๆ หรือ
โลกนี้มันจะดีกว่าที่ก�ำลังเป็นอยู่ ที่หลงละเมอเพ้อฝันแต่เรื่อง
ดี เรื่องเด่น เรื่องสนุกสนาน เอร็ดอร่อยของตัว เดี๋ยวนี้เขาบูชา
ความเอร็ดอร่อยเป็นพระเจ้า ผลของการศึกษาสมัยใหม่ทำ� ให้
คนเราบูชาความเอร็ดอร่อยสนุกสนานเป็นพระเจ้า
ถ้าการศึกษาแบบเก่าเขาบูชาความถูกต้อง บูชาความ
จริง ความงาม ความยุตธิ รรม บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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บูชาพระเจ้า เดี๋ยวนี้เขาบูชาเงินเป็นพระเจ้า เงินนี้เขาเอามา
ท�ำอะไรก็ได้ เขาคิดว่ามัน เขาจะใช้เงินท�ำอะไรก็ได้ เขาจึงบูชา
เงิน ไม่บูชาพระเจ้า ให้เขารู้จักไอ้ความถูกต้อง หรือการศึกษา
มาตั้งแต่อ้อนแต่ออก ให้รู้ว่าแม่คือใคร พ่อคือใคร เกิดมาท�ำไม
ชีวติ นีไ้ ด้มาจากใคร จะต้องท�ำอย่างไร ให้ลกู เล็กๆ มันรูม้ นั จะได้
รักพ่อแม่เป็นชีวติ จิตใจ แล้วต่อมามันจะได้เคารพครูบาอาจารย์
เป็นจิตใจ ต่อมามันจะบังคับความรู้สึก ขึ้นชื่อว่าชั่ว ว่าเลว ว่า
บาป แล้วไม่เอา มันก็ไม่แตะต้องไอ้อบายมุขทั้งหลาย
เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นของเราบูชาอบายมุขเป็นพระเจ้า ครู
ไม่มีปัญญาจะแก้แล้วเห็นไหม จะเพิ่มครูอีกกี่ร้อยเท่ามันก็แก้
ไม่ได้ ถ้ามันมีการศึกษาระบบนี้ ยิ่งท�ำให้เขาฉลาดส�ำหรับจะ
เป็นอันธพาล เขาคงจะเป็นอันธพาลทีป่ ราบยากทีส่ ดุ ในอนาคต
เด็ก ม.ศ. ๕ ปีละสองแสนเศษนี่ มันจะรอดตัวไปได้สักเศษของ
สองแสน ไอ้สองแสนนี้จะมีปัญหาคอยดูเถอะ จะเป็นอันธพาล
ที่ปราบยาก เพราะการศึกษาหมาหางด้วน ท�ำให้คนฉลาดแต่
ไม่มีธรรมะ แล้วก็จะปราบยาก
ขอฝากไว้ให้เป็นอนุสรณ์เพื่อเอาไปคิดนึกดูด้วย ว่า
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ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะช่วยป้องกันกันไว้อย่างไร เราช่วยกัน
ท�ำสักอย่างเถอะว่า อย่าให้เด็กๆ ของเราบูชาความเอร็ดอร่อย
ทางเนือ้ ทางหนังเลย มันเป็นค�ำพูดทางศาสนา ฟังดูคอ่ นข้างจะ
หยาบคายโสกโดก เอร็ดอร่อยทางเนือ้ หนัง หมายความว่า ตา หู
จมูก ลิ้น กาย นี่มันเอร็ดอร่อย แล้วก็บูชา อย่างนี้เขาบูชาอย่าง
นี้ อย่างนี้ก็ไม่มี ไม่มี ไม่มีเนื้อที่ให้ธรรมะเข้ามา
เขาบูชาความสนุกสนานเอร็ดอร่อยทางวัตถุ ทางเนื้อ
ทางหนังเสียหมด เขาก็เห็นแก่ตวั นัน้ การข่มขืนแล้วฆ่า จึงกลาย
เป็นของธรรมดาไปยิง่ ขึน้ ทุกที คนเหล่านีม้ นั ก็เป็นคนเกิดมาจาก
พ่อแม่ เข้าโรงเรียนมีครูบาอาจารย์ เดี๋ยวนี้ก�ำลังเป็นอาชญากร
ด้วยการข่มขืนแล้วฆ่า เพราะเห็นว่ามันดี มันถูกส�ำหรับเขา มัน
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะว่าเขาเป็นทาสของเนื้อหนัง
ภาษาศาสนาเขาเรี ย กว่ า เป็ น ทาสของกิ เ ลส ของ
กามารมณ์ เป็นทาสของเนื้อหนัง บูชาความเอร็ดอร่อยทางเนื้อ
ทางหนัง ก็เป็นอาชญากรประเภทนี้ถึงระดับนี้กันมากขึ้น มาก
ขึ้น นี้ครูจะช่วยกันป้องกันไหว หรือไม่ไหว ก็ขอไปคิดดู ความ
สุขของเขาอยูท่ กี่ ารเป็นทาสของกิเลส แต่ความสุขของนักศึกษา
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นะ อยู่ที่ร้สู กึ ว่าได้ท�ำหน้าทีข่ องตนอย่างถูกต้อง แล้วไหว้ตวั เอง
ผูม้ ธี รรมะ รูต้ วั ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ี้ ถูกต้องตามหน้าทีเ่ ป็นการปฏิบตั ิ
ธรรมะดี แล้วก็ไหว้ตัวเอง
มีปีติ เรียกว่า ธรรมะปีติในตัวเอง ไหว้ตัวเอง มีความ
สุขอยู่ที่การไหว้ตัวเอง ยิ่งกว่าความสุขของไอ้เด็กอันธพาลที่
ไปท�ำการข่มขืนแล้วฆ่า ไอ้เด็กพวกนั้น มันก็มีความสุขของมัน
ในการท�ำการข่มขืนแล้วฆ่า ความสุขของมันก็อยู่บนสมองของ
มันอย่างนัน้ แต่ความสุขของเราอยูท่ รี่ สู้ กึ ว่าได้ทำ� ความดีถกู ต้อง
แล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ เมื่อไหว้ตัวเองได้เป็นความสุขที่สุด ไป
เทียบดูเถอะ มันเป็นความสุขคนละชนิดนะ แต่ของใครจะดี
กว่ากัน ของใครจะถูกกว่ากัน มีอ�ำนาจกว่ากัน อะไรก็ตาม ก็
ไปคิดเอาเอง
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การศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้า
ไม่ต้องลงทุนมาก
...
เดี๋ยวนี้การศึกษา ถ้าให้กันถูกต้อง ศีลสิกขา จิตตสิกขา
ปัญญาสิกขา แล้วมันจะสร้างมนุษย์ชนิดนี้ขึ้นมา มนุษย์ที่มี
ความสุขเมื่อรู้สึกว่าได้ท�ำหน้าที่แล้วไหว้ตัวเองได้ แล้วเกลียด
ชังอบายมุขทุกอย่างทุกประการ เกลียดชังไอ้ความหลงใหลทาง
วัตถุ ทางกิเลส ทางเนือ้ ทางหนังทุกประการ โลกนีก้ ม็ คี วามสงบ
สุข เพราะมีการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครู
ช่วยฟังอีกประโยคหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า
ธรรมะของพระองค์เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์
มนุษย์คือคนธรรมดานี่ มันต้องการธรรมะเพื่อแก้ปัญหา คือ
ความทุกข์ ทีนี้แม้ว่าไปเป็นเทวดาแล้ว ก็ยังมีปัญหาความทุกข์
นั่นแหละ ต้องใช้ธรรมะนี้แก้ นี่มันเรียกว่ามันจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีธรรมะ คนจนก็ดี คนร�่ำรวยก็ดี ขนาดเป็นเทวดาแล้ว
ก็ดี ยังต้องการธรรมะ ยังต้องการการศึกษาที่ถูกต้อง คือ ศีล42

สิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขาอยู่ ช่วยกันมองให้ดีๆ เถิด ว่ายัง
จ�ำเป็นอยู่
ไม่ใช่ว่าเรารู้หนังสือ มีอาชีพเก่งทางเทคโนโลยี รวยจน
เหลือรวยแล้ว ไม่จ�ำเป็นจะต้องรู้ธรรมะแล้ว อย่างนี้ไม่ถูก ยิ่ง
รวย ยิง่ มีกเิ ลส ยิง่ มีกเิ ลส ยิง่ มีความทุกข์ ฉะนัน้ คนจะรวย แม้จะ
รวยเป็นเทวดาก็ยงั ต้องการธรรมะอยูน่ นั่ เอง จึงจะเตรียมธรรมะ
ไว้ให้พร้อม ให้ส�ำหรับทุกๆ คนจะได้ใช้ ตามความต้องการของ
ตน ของตน
ธรรมะนีไ้ ม่ตอ้ งลงทุนมาก เหมือนกับไอ้การศึกษาทีบ่ ชู า
กิเลสนั้นต้องลงทุนมาก ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาด้วยเงิน
ทองมาก จึงจะได้การศึกษาแบบนั้นมา ถ้าการศึกษาแบบของ
พระพุทธเจ้านี้ เรียนกันในป่าก็ได้ แล้วก็เรียนจากธรรมชาติ
ด้วย ขอร้องว่าทุกคนที่นั่งอยู่กลางดินนี้ จงนึกถึงพระพุทธเจ้า
ผู้ประสูติกลางดิน ตรัสรู้กลางดิน สอนสาวกกลางดิน นิพพาน
กลางดิน อยู่ตลอดเวลากลางดิน
เกือบจะไม่ต้องเล่าเรื่องนี้แล้วมั้ง เข้าใจว่าครูทุกคน
นี้คงรู้พุทธประวัติแล้ว ที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินน่ะ
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คืออย่างไร ที่สวนลุมพินีกลางดินนั้นประสูติ ไม่ได้ประสูติบน
ปราสาทราชวัง เมือ่ เป็นพระพุทธเจ้าก็นงั่ กลางดิน ในทีส่ งบสงัด
นั่งกลางดินเป็นพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้เมื่อนั่งกลางดิน แล้วสอน
คนตั้งแต่สอนปัญจวัคคีย์เป็นต้นไป ก็สอนกลางดินทั้งนั้น พระ
ไตรปิฎกเกิดกลางดิน พูดกันกลางดิน อย่างน้อยก็โรงพื้นดิน
โรงที่พื้นดิน แต่ส่วนใหญ่ก็กลางดินอย่างที่เราก�ำลังนั่งอยู่นี่
ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพาน ก็เมื่อท่านประทับ
นอนกลางดิน จะมีเตียง เตียงสูงฝ่ามือเดียวหรือแคร่ อย่างนี้ก็
ต้องเรียกว่ากลางดิน แต่บางพระสูตรเขียนไว้ชดั เลยว่ากลางดิน
มีผา้ รองเท่านัน้ แหละ พระพุทธเจ้าปรินพิ พาน ดู ดูพระพุทธเจ้า
สิ ประสูติกลางดิน ตรัสรู้กลางดิน สอนกลางดิน นิพพานกลาง
ดิน อะไรก็ล้วนแต่กลางดิน มันธรรมชาติที่สุดเลย สมกับที่ว่า
ธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะ
ทีนที้ า่ นมาสวนโมกข์ ได้มโี อกาสนัง่ กลางดิน ขอให้นกึ ถึง
พระพุทธเจ้า ว่าเราก�ำลังนั่งอยู่บนที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้า
นั่งกลางดิน เอามือลูบดิน บูชาดิน เคารพดิน ที่ประสูติ ตรัสรู้
นิ พ พานของพระพุ ท ธเจ้ า มั น ก็ เ ลยเนื่ อ งกั น ไปถึ ง ข้ อ ที่ ว ่ า
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ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือ
หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือผลเกิดมาจากหน้าที่
ตามกฎของธรรมชาติ ฉะนั้น เราจึงใกล้ชิดธรรมชาติ แล้ว
ธรรมชาติจะให้อะไรแก่เรา
ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าเมือ่ คุณนัง่ อยูต่ รงนีน้ ะ ความคิดต้อง
ผิดแปลกจากเมือ่ คุณไปขึน้ โรงแรม เอาสิ เมือ่ คุณอยูบ่ นโรงแรม
บนปราสาท บนตึก หรือตึกเรียนมหาวิทยาลัยก็ตามเถอะ ความ
คิดจะไม่เหมือนกับเมื่อคุณมานั่งกลางดินตรงนี้ ท�ำไมความคิด
อย่างนี้ไม่ไปเกิดที่โน่น ท�ำไมความคิดอย่างโน้นจึงไม่อาจจะมา
เกิดที่นี่ เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นผู้จัดการ นั่งอยู่ตรงนี้มันจะ
เกิดไอ้ความคิดแต่ชนิดที่ธรรมชาติมันอ�ำนวยให้
ฉะนัน้ พอเดินเข้ามาตรงนี้ จิตมันเปลีย่ นจากร้อนเป็น
เย็น เปลีย่ นจากเต้นรัวๆ มาเป็นหยุด มันเปลีย่ นจากไอ้สกปรก
รกรุงรังมาเป็นจิตที่มันเกลี้ยงเกลา ถ้าท่านมาตรงนี้จิตมันเป็น
อย่างนี้ ก็รีบศึกษาสิว่าท�ำไมเป็นอย่างนี้ รีบรู้สึกตรงความรู้สึก
กับจิตที่เปลี่ยนใหม่ พอเดินเข้ามาถึงตรงนี้ จิตเปลี่ยน แล้วรีบ
ศึกษาจิตที่เปลี่ยนนั่นแหละ ก�ำลังเปลี่ยนอย่างไร เปลี่ยนเป็น
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อย่างไร เพราะเหตุอะไร
ในที่สุดก็จะรู้ว่าเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุธรรมชาติ
มันบีบบังคับไว้ ไม่ให้เกิดความรูส้ กึ ประเภทตัวกูของกู ประเภท
กิเลสน่ะมันเกิดไม่ได้ เพราะธรรมชาติมันควบคุมไว้ เพราะ
ธรรมชาติมนั เป็นอย่างนีเ้ อง ธรรมชาติมนั เป็นอย่างนีเ้ อง มันไม่
ยอมให้เป็นอย่างอืน่ ฉะนัน้ พอเราเข้าไปใกล้ธรรมชาติ จิตมัน
ก็หยุดเอง สงบเอง เย็นเอง เกลีย้ งเอง พระศาสดาทัง้ หลายจึง
ตรัสรู้กันในป่า กลางธรรมชาติทั้งนั้น ทุกศาสนาแหละ
ไม่มีศาสดาองค์ไหนตรัสรู้บนมหาวิทยาลัยหรอก ไป
ศึกษาดู มันศึกษาจากธรรมชาติ ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นเกลอ
กับธรรมชาติ ก็รู้เรื่องกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะความคิดประเภทตัว
กูของกู เห็นแก่ตัวแล้วก็มีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง
แล้วก็ท�ำไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ได้ ก็ได้เรื่อง
กัน คือเบียดเบียนตนเองด้วย เบียดเบียนผู้อื่นด้วย ร้อนเป็นไฟ
กันไปทั้งหมด แล้วเราจะมาส่งเสริมไอ้สิ่งเหล่านี้กันได้อย่างไร
เอาละ เป็นอันว่า อาตมาขอแสดงความยินดีในการที่
ท่านทัง้ หลายมาทีน่ ี่ ในฐานะทีเ่ ป็นครู อาตมาก็เป็นครู ดูเอาเอง
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เถิดว่าแบบเดียวกันหรือเปล่า แล้วขอร้องท่านทั้งหลายว่าช่วย
เป็นครูตามแบบของพระพุทธเจ้ากันด้วย แล้วเราจะได้ช่วยกัน
สร้างโลกนีใ้ ห้สงบเย็น เกิดมาทีหนึง่ ได้ทำ� หน้าทีส่ งู สุด คือ สร้าง
มนุษย์ให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นโลกของมนุษย์ทดี่ ี โดยอาศัยหลัก
เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าผูป้ ระทานการศึกษาไว้เป็น ๓ รูปแบบ
ว่า ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา
ขอตั้ ง ใจอธิ ษ ฐานว่ า ท่ า นทั้ ง หลายทั้ ง ปวง จงเจริ ญ
งอกงามก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรม
ศาสดา สมบูรณ์อยู่ด้วยศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ทุก
ทิวาราตรีกาลเทอญ.

...
อาชีพครูนี้ประเสริฐที่สุด ถ้าท�ำให้ดี ให้ถูกต้องแล้ว
เป็นอาชีพที่ได้บุญ แล้วเป็นปูชนียบุคคลอยู่เหนือ
ศีรษะคนทุกคนในโลก เป็นผู้สร้างโลก
...
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การศึกษา ควรแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
...
ถ้ า มี ก ารศึ ก ษาจริ ง แล้ ว มนุ ษ ย์ จ ะ
มีความถูกต้องทางกาย ทางวาจา
ทางจิต ทางสติปัญญา และมนุษย์
ก็หมดปัญหา
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