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การบรรยายครั้งที่ 23∗∗  ไตรสิกขา : การปฏิรูปทางการศึกษาที่แทจริง
จากนีไ้ปขอใหทานทั้งหลาย ตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการปฏิบัติ โดยเฉพาะในวันนี้ไดตั้งหัวขอ

เร่ืองวา ไตรสิกขา : การปฏรูิปทางการศึกษาที่แทจริง ที่พูดเรื่องนี้เพราะมีจุดประสงคที่จะใหทานทั้ง
หลายไดทราบวาระบบการศึกษาในทางพุทธศาสนานั้นเปนอยางไร ?

 โดยการบรรยายในวันนี้ก็จะมีสวนสัมพันธกับเมื่อวันพุธที่ผานมา เพราะเมื่อวันพุธก็พูดเรื่อง
ไตรสิกขาเหมือนกัน แตพูดเรื่อง ไตรสิกขา : ยาวเิศษ 3 เม็ด รักษามะเร็งทางอารมณ ถาใครกินยาวิเศษ 3
เมด็นี ้คือนอมเอาศีล สมาธิ ปญญามาปฏิบัติ ก็จะทํ าใหเปนคนหายจากโรคทางจิต เปนผูที่มีจิตปราศจาก
เชื้อโรค คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง

ในวนันีต้องการจะเนนไตรสิกขาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องเพราะวาในปจจุบันนี้ไปทางไหนก็จะมีการ
พดูกนัแตเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา และเรื่องนี้คงจะเปนเรื่องที่ยิ่งใหญมาก ถึงขนาดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตองลาออกจากความเปนรัฐมนตรี พระเถระผูใหญมีสมณศักดิ์ถึงชั้นธรรมเปน
กรรมการมหาเถรสมาคม ซ่ึงอาจจะเรียกวาเปนรัฐมนตรีพระก็ไดก็ถูกสั่งปลด แสดงวาเปนเรื่องที่ยิ่งใหญ
เหลือเกิน

เพราะฉะนัน้ ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานี้ ทางโลกเขาจะเปนอยางไรก็ปลอยใหเขาวากัน
ไปตามหนาที่ สวนทางธรรมก็คือเราจะตองมาดูวา ในทางธรรมะหรือในทางพระพุทธศาสนานั้นมอง
ระบบการศกึษาอยางไร เพราะการศึกษาที่แทจริงนั้น จะตองเปนการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงระหวาง
กาย จติ และปญญาเขาดวยกัน คือจะตองมีองคประกอบทั้ง 3 องค เชื่อมโยงสัมพันธกัน หลวงพอพุทธ
ทาสภิกขุ จากสํ านักสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรธานีซ่ึงทานไดมรณภาพไปแลว ทานก็เคยวิจารณ
เกีย่วกบัระบบการศึกษาไวหลายแงหลายมุม
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 ทานกลาววา การศึกษาที่แทจริงนั้นก็คือ การยกระดับวิญญาณของมนุษย หมายความวา ยก

ระดบัวญิญาณของมนุษยใหสูงขึ้นจากความเปนสัตว สัตวในที่นี้ก็หมายถึงสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ที่ตกอยูภาย
ใตอํ านาจสญัชาตญาณ การกิน การขับถาย การนอนหลับ ความรูสึกทางเพศ ความกลัว และการดิ้นรน
เพือ่เล้ียงตัวเองใหรอด

นอกจากนัน้ ทานยังวิจารณระบบการศึกษาในปจจุบันไวอีกมากมายซึ่งฟงแลวก็นาสะดุง เพราะ
มอียูตอนหนึง่ที่ทานบอกวา ระบบการศึกษาปจจุบันนี้ ถาจะวาไปตามตรงแลวก็เปนเหมือนกับ
มหาวทิยาลยัหมาหางดวน ฟงตอนแรกก็ตกใจวา เอะ ! มหาวทิยาลัยหมาหางดวนเปนอยางไร แลวทานก็
อรรถาธิบายตอไปวา

มนัเปนเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งที่มันออกไปจากฝูงของมัน แลวมันก็ไปถูกเขาตัดหางเพราะไป
แอบขโมยกนิเนื้อของชาวบาน พอมันกลับเขามาในฝูง พรรคพวกก็ถามวา ทํ าไมหางจึงหายไป แทนที่มัน
จะเลาความจริงวา มันไปลักขโมยเนื้อชาวบานเขาจึงโดนเจาของเนื้อเขาโกรธและตัดหางลงโทษ มันกลับ
โกหกวา นีเ่ปนแฟชั่นแบบใหม ถาอยากจะโกเก ก็ตองตัดหาง ไอเจาพวกหมาทั้งหลายที่เคยอยูในฝูงนั้นก็
ไมไดพจิารณาไตรตรองใหดี แตตองการความโกเก ก็เลยพากันตัดหางเหมือนกันไปหมด

ทานสรปุวา ระบบการศึกษาที่เปนกันอยูในทุกวันนี้ ก็เปนเหมือนกับมหาวิทยาลัยหมาหางดวน
กค็อืท ําตามกนัไปโดยไมพยายามคิดวิเคราะหใหเหมาะสม และโดยเฉพาะที่สํ าคัญก็คือ เราก็ทํ าตามอยาง
ตะวนัตกกนัมากเกนิไป โดยที่ไมพยายามมองใหเห็นวา ระบบการศึกษาของไทยนั้น ควรจะปรับให
เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และรากเหงาของวฒันธรรมที่สํ าคัญที่สุดก็คือพระพุทธศาสนา
นัน่เอง คือเราควรจะมามองวา พระพุทธศาสนานั้นพูดถึงระบบการศึกษาอยางไร แลวปรับระบบการ
ศกึษาใหสอดคลองกับพระพุทธศาสนานั้น อันนี้ก็เปนเรื่องที่นาคิดเหมือนกัน หมายความวาเราไปลอก
เลียนแบบจากตะวันตกซึ่งมีรากฐานแหงอารยธรรมที่แตกตางกัน

  พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยตุโต) ไดแสดงหัวใจของปรัชญาการศึกษาไวนาฟงมาก ทานกลาว
วา ปรัชญาการศึกษาที่แทจริงควรจะเปนคํ าพูดสั้น ๆ ที่วา ใฝรู สูส่ิงยาก ก็เลยทํ าใหตองมาพิจารณาวา
ท ําไมทานจึงสรางคํ าจํ ากัดความนี้ขึ้นมา ทํ าไมจึงตองใฝรู หรือเปนเพราะวาเด็กไทยเราใฝตํ่ ามัวแตไปสน
ใจดานความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทํ าไมจึงตองสูส่ิงยาก หรือเปนเพราะวาทานมองเห็นขอบกพรอง
ของเดก็ไทยวา เปนคนสันหลังยาว เปนคนขี้เกียจ หนักไมเอา เบาไมสู เปนพวกเหยียบขี้ไกไมฝอ ทาน
เลยตองสรางปรัชญาวา ใหใฝรู สูส่ิงยาก เพื่อเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับคํ าวา ใฝตํ่ าสันหลังยาว

เพราะฉะนั้น เร่ืองของปรัชญาการศึกษาจึงเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญมาก ในทางพระพุทธศาสนา
ค ําสอนของพระพุทธเจาเรียกวา สัทธรรม ซ่ึงแปลวา ธรรมะอันดีถูกตอง คํ าสอนของพระพุทธเจาถาเรา
จะวเิคราะหใหละเอียดแลวจะมีโครงสรางอยูสามประการ
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1. ปริยัติสัทธรรม ไดแก การศึกษาหลักธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาใหเกิดความเขาใจ ใหเขา

ใจวาพระวนิยัเปนอยางไร พระสุตตันตปฎกเปนอยางไร พระอภิธรรมเปนอยางไร ศึกษาใหเขาใจใหแตก
ฉานเมือ่ศึกษาจนเกิดความเขาใจแตกฉานแลว

2. ปฏิบัติสัทธรรม ไดแก การนอมนํ าหลักธรรมคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจานั้นมาปฏิบัติใน
กระบวนการของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไดแก การสามารถที่จะเชื่อมโยงระหวาง กาย จิต และ
ปญญา หรือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค 8

3. ปฏิเวธสัทธรรม ไดแก ผลที่เกิดจากการปฏิบัติจนบรรลุ คือ มรรค ผล นิพพาน
เมือ่เอยถึงพุทธทาสภิกขุแลววงการชาวพุทธทั่วโลกก็จะใหการยอมรับวา ทานเปนผูที่มีคุณ

สมบตัสิมบรูณพรอมทั้งปริยัติและปฏิบัติ เคยไปกราบเรียนถามทานวา เราเรียนกันไปทุกวันนี้เพื่ออะไร
ทานกต็อบวา เรียนเพื่อรู จึงถามตอไปวา แลวเรารูเพื่ออะไร ทานก็บอกวา รูเพื่อละทุกข ถาคุณเรียนแลว
คณุยงัละทุกขไมได ก็ไมเกิดประโยชนอะไร

เมือ่พดูมาถงึตอนนี้ก็เลยทํ าใหนึกถึงเรื่องเลาเรื่องหนึ่ง เนื้อความวามีชายแกคนหนึ่งแกมีหนาที่
แจวเรือจางขามฟาก วันหนึ่งมีดอ็กเตอรหนุมเรียนจบมาจากตางประเทศ มาขึ้นเรือของแกใหแกพาเรือ
ขามฟาก ระหวางทางชายแกคนนี้ก็ถามวา พอหนุมดูทาทางเหมือนคนมีความรู พอหนุมเรียนอะไรมา
หรือ ดอ็กเตอรหนุมจึงสาธยายคุณสมบัติของตนเองวา จบดอ็กเตอรมาจากตางประเทศ เรียนมาเยอะมาก
มาย พอพดูเสร็จก็ยอนถามลุงแกคนนั้นวา แลวลุงละเรียนจบอะไรมา ตาลุงแกจึงตอบวา ลุงไมไดเรียนสูง
หรอก พอหนุม  ลุงมันคนจน มีความรูนอย จบแค ป.4 โรงเรียนวัด

พดูยงัไมทันขาดคํ าก็มีเรือยนตแลนผานมาอยางรวดเร็ว คล่ืนลูกใหญมันก็มาตีเรือลํ านอยนอยที่
แกแจวอยูลม ปรากฏวาดอ็กเตอรหนุมก็ตะโกนรองเสียงดังเลยวา ชวยดวย ชวยดวย ผมวายนํ้ าไมเปน ตา
ลุงแกจบ ป.4 ก็เลยตองวายนํ้ าชวยพาดอ็กเตอรหนุมขึ้นฝง

นทิานเรือ่งนี้สอนใหรูวา เร่ืองของความรูนั้น จะรูอะไรก็ตาม จะรูมากรูนอยนั้นไมสํ าคัญ ขอ
สํ าคญัอยูตรงที่วา เมื่อรูแลวจะตองสามารถพาเอาตัวใหรอดได ทํ าใหนึกถึงเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู
ตอนสดุสาครโอรสพระอภัยมณีกับนางเงือก เรียนจบวิทยายุทธกับพระฤาษีแลวก็ขี่มานิลมังกรออกทอง
ยทุธจักรตามหาพระบิดา

แตเพราะความออนหัดชั้นเชิงในทางโลก จึงไปเจอโยคีชีเปลือยและถูกนักบวชเจาเลหผลักสุด
สาครตกเหว มานิลมังกรตองไปตามพระฤาษีมาชวย แลวพระฤาษีก็กลาวสอนวา “แลวสอนวาอยาไวใจ
มนษุย มันแสนสุดลึกล้ํ าเหลือกํ าหนด ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวท่ีเล้ียวลด ยังไมคดเหมือนหนึ่งในนํ้ าใจคน รู
อะไรก็ไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี”

 ค ําวา รูรักษาตัวรอดนั้น สุนทรภูไมไดหมายความวาใหมนุษยเห็นแกตัว แตถาเรารูอะไรแลวเรา
เอาตวัไมรอดนี่มันก็เสียช่ือ ซ่ึงก็เหมือนกับที่ทานพุทธทาสทานไดใหคํ าอรรถาธิบายวา เราเรียนเพื่อใหรู
และเรารูเพื่อละทุกข ถาเรียนแลวยังละทุกขไมไดนี่ก็ไรประโยชน
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 นกึถึงนทิานอีกเรื่องหนึ่ง ชายหนุมคนหนึ่งแกเรียนจบมาจากสํ านักตักศิลา สมัยกอนนี่ถาพูดถึง

ทางเอเชยี สํ านักตักศิลาของอินเดียนี่โดงดังมาก ใครไดไปชุบตัวในสํ านักตักศิลาถือวาสุดยอด ปรากฏวา
เมือ่เรียนจบ แกก็เอาตํ าราบรรทุกใสเกวียนมาเต็มไปหมด

ระหวางทางเขาเกิดกระหายนํ้ า เหลือบมองไปเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งกํ าลังตักนํ้ าอยูที่บอนํ้ า
จงึแวะเขาไปขอนํ้ าดื่ม หญิงสาวคนนั้นหลังจากตักนํ้ าใหเขาดื่มแลวจึงถามขึ้นวา พี่จา พี่มาจากไหนหรือ ?
แกกค็ุยโตโออวดเหมือนกับดอ็กเตอรเมื่อสักครูนี้โดยบอกวา พี่เรียนจบมาจากสํ านักตักศิลา พี่เรียนวิชา
มาเยอะแยะมากมาย หญิงสาวจึงถามวา แลววิชาที่พี่เรียนเขาเรียกวิชาอะไรบางจะ แกบอกวา เขาเรียกวา
วชิามารยาหญงิ 500 เลมเกวียน พี่เรียนมาหมดแลว และพี่ก็เอาตํ าราบรรทุกใสเกวียนมาเต็มไปหมด

หญิงสาวไดฟงก็รูสึกหมั่นไสขึ้นมา แหม วาอะไรไมวา มาวาผูหญิงมีมารยาตั้งหารอยเลมเกวียน
กเ็ลยนกึไมพอใจขึ้นมาก็บอกวา พี่ ๆ นองขอทดสอบวิชาพี่หนอยไดไหม ชายหนุมก็รอนวิชาจึงตอบวา
เอาส ิพีก่อ็ยากจะรูเหมือนกันวา วิชาที่พี่เรียนมามันเปนอยางไร จะใชไดหรือไม

 หญิงสาวก็เลยรองตะโกนเสียงดังวา วาย ๆ ชวยดวย ! ชาวบานไดยินเสียงรองตะโกนก็ถือไม
ถือมดี ถือขวานเดินกันเขามาใกลจะมาถึงบอนํ้ า หญิงสาวมองไปที่ผูชายหนุมคนนั้น เห็นแกหนาตาเลิ่ก
ล่ักเหงือ่ขึน้เต็มไปหมดที่หนาผาก จึงพูดขึ้นวา จะแกปญหาอยางไรก็รีบทํ าเขาซิ ชายหนุมจนมุมเขาก็
สารภาพวา ไอทีพ่ีเ่รียนมาหารอยเลมเกวียนนี่ มันไมมีเร่ืองแบบนี้นี่นอง ผูหญิงจึงตอนเขาเขามุมวา ถา
อยางนั้นยอมแพใชไหม แกก็ตอบวา ยอมจะ

หญิงสาวจงึแนะน ําใหวา ถาอยางนั้น ขอใหพี่กระโดดลงไปในบอนํ้ านั้นก็แลวกัน ชายหนุมเห็น
ชาวบานเขามาใกลจวนตัวจึงกระโดดลงไปในบอนํ้ านั้น ชาวบานพอมาถึงก็ถามวาเกิดอะไรขึ้นไดยิน
เสยีงรองตะโกนใหชวย หญิงสาวจึงบอกวา ไมมีอะไรหรอกลุง ฉันเห็นผูชายตกนํ้ า จึงตกใจรองใหคน
ชวย

นทิานเรือ่งนี้สอนใหรูวา ระบบการศึกษาที่แทจริง ควรจะเปนระบบการศึกษาที่สามารถทํ าให
มนษุยแกปญหาใหตัวเองได ระบบการศึกษาที่เราพยายามเนนแกไขกันอยูในปจจุบันนี้ก็คือ เราจะ
พยายามสอนใหเด็ก คิดเปน ทํ าเปน และแกปญหาเปน ไมใชเรียนกันแบบนกแกวนกขุนทอง ทองจํ ากัน
อยูอยางเดียว สุดทายก็คิดไมเปน แกปญหาไมเปน ไมมีความคิดสรางสรรค

เพราะฉะนัน้ ในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาที่แทจริงนั้น ไมไดหมายถึง มหาวิทยาลัยสงฆ
ทัง้ 2 แหง ที่อยูที่วัดบวรนิเวศฯ หรือวาวัดมหาธาตุฯ แตมหาวิทยาลัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนี่ ทาน
เรียกวาเปนมหาวิทยาลัยชีวิต และก็มีพระพุทธเจานี่แหละเปนอธิการบดี ผูที่เขามาเรียนก็จะมีหลักสูตร
ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เหมือนกัน

แตผูที่เขามาเรียนนั้นเมื่อจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียกวาโสดาบันบัณฑิต สกทาคามี
บัณฑิต ถาจบ M.A. ปริญญาโท เรียกวาอนาคามีมหาบัณฑิต จบดอ็กเตอร เรียกวาอรหันตดุษฎีบัณฑิต
และในโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต ก็ซอยออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ
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1. เสขบุคคล  แปลวา ผูที่ยังตองศึกษา ยังตองเรียนเพราะยังไมจบหลักสูตรอยางสมบูรณ ก็คือ

พวกทีเ่รียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หมายถึงตั้งแตโสดาบันถึงอนาคามี เพราะวาพวกนี้เมื่อศึกษาไป
แลวยงัมกีเิลสที่เหลืออยู แมวาจะทํ าลายกิเลสไดในบางสวน เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา พระเสขบุคคล
แปลวาผูที่ยังตองศึกษาอยูเพื่อที่จะทํ าการลด ละ เลิก ความชั่ว ความไมดีทั้งหลาย

สวนผูที่จบหลักสูตรสมบูรณนี่ทานเรียกวา พระอเสขบุคคล แปลวา ผูที่จบการศึกษาอยาง
สมบรูณ ไมตองเรียนอีกตอไปแลวก็ไดแกพระอรหันตประเภทเดียว เรียกวาเปนดอ็กเตอรของจริง จบ
การศกึษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจาก็ออกปริญญารับรองใหดวยการประกาศรับรองวา
บณัฑติของฉนัคุณภาพคับแกว ไมตองเอาไปฝกหัดอะไรอีกตอไปแลว ถาจบระดับโสดาบันถึงอนาคามีก็
ใชไดในระดับหนึ่ง แตถาจบเปนอรหันตถือวาคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะวาเปนผูจบในพุทธศาสตรที่พระ
พทุธเจาทรงประทานไว

สํ าหรับเรื่องหลักสูตรนั้น ปรากฏวามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจามีหลักสูตรที่แปลก แปลกตรง
ทีว่าไมไดเรียนออกนอกตัว เราจะสังเกตวาการศึกษาทั่วโลกในปจจุบันนี้ก็จะเปนการศึกษาที่พยายาม
เรียนออกนอกตัว ยิ่งรูมากเทาไรยิ่งดี รูกันไปจนกระทั่งถึงเมืองนอกเมืองนา รูวา ประธานาธิบดีของ
อเมริกาชื่ออะไร แตสุดทายไมรูจกัตวัเอง วาตัวเองคือใคร เกิดมาทํ าไม เกิดมาเพื่ออะไร และเกิดมาแลวจะ
ไดอะไรจากชีวิต

ในการเรียนนั้น ก็จะศึกษาในอตัภาพทีย่าววา หนาคืบ กวางศอก ไมไดไปเรียนที่ไหนเลย มีอยู
คร้ังหนึง่ พระภิกษุกลุมหนึ่งจะมาลาพระพุทธเจาเขาปาไปปฏิบัติเพื่อจะฝกวิทยายุทธใหบรรลุความเปนด็
อกเตอรคือความเปนพระอรหันต ทานก็ไปทูลลาพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงมีรับสั่งถามวา พวกเธอไป
ลาสารบีุตรพี่ชายของพวกเธอหรือยัง พระก็ทูลวา ยังพระเจาขา จึงมีรับสั่งใหไปไปลาพระสารีบุตรเสีย
กอน พวกทานก็ไปลาพระสารีบุตร

พระสารบีตุรกเ็ลยถามวา พวกคุณจะไปไหนกัน พวกพระก็ตอบวา พวกผมจะเขาปาไปปฏิบัติ
กรรมฐาน พระสารีบุตรจึงถามวา ถาเกิดมีคนเขาถามพวกคุณวา พวกคุณบวชมาทํ าไม พวกคุณจะตอบเขา
วาอยางไร พวกพระก็ตอบไมได  พระสารีบุตรจึงตอบแทนวา จงตอบวา บวชมาเพื่อความดับไมมีเชื้อ
เพือ่ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป

พวกพระกเ็ลยถามตอไปวา แลวถาพวกผมจะทํ าตัวเองใหบรรลุความเปนพระโสดาบัน พระ
สกทาคาม ีอนาคามี พระอรหันตนั้น ผมจะตองทํ าอยางไร พระสารีบุตรก็บอกวา คุณก็จงพิจารณารางกาย
ของคณุคือขันธ 5 อันประกอบไปดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป คือรางกาย เวทนาคือ
ความรูสึก  สัญญาคือความจํ า สังขารคือความดี ความชั่วในใจของคุณ แลวก็วิญญาณคือการรับรูอารมณ
ทางตา ห ูจมูก ล้ิน กาย คุณจงพิจารณาใหเห็นวาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา

สรุปความวา ไมวาจะเปนโสดาบันหรืออรหันต เขาศึกษากันอยูเร่ืองเดียวคือรางกาย ไมตองไป
ศกึษาทีไ่หน เพราะฉะนั้น การศึกษาไตรสิกขาของพระพุทธเจาก็คือ เราจะตองควบคุมพฤติกรรมทางกาย
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และทางวาจาทีเ่รียกวาศีล เพื่อจะไดไมไปเบียดเบียนผูอ่ืน เพราะมนุษยเราไมไดอยูคนเดียวในโลก เรา
จะตองมีปฏิสัมพันธกับสังคม

ศลีกค็อื เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากความชั่วทั้งทางกายและทางวาจา ที่จะไมไปเบียดเบียนผูอ่ืน
เพือ่ทีจ่ะอยูกบัมนุษยโลกนี้ไดอยางเปนสุข เมื่อมีศีลคืองดเวนความชั่วทางกายและ วาจาไดเรียบรอย พระ
พทุธเจาทานก็ทรงเนนยํ้ าตอไปวา ส่ิงที่จะตองปฏิบัติตอไปคือตัวจิตนี่แหละเปนสิ่งสํ าคัญ จิตเปนนาย
กายเปนบาว จิตเปนตัวส่ังงาน

 เพราะฉะนั้น ถาเราสามารถควบคุมจิตได ทุกสิ่งทุกอยางก็หมดปญหา เราก็ควรจะมาเรียนรูใน
การควบคมุจติใหเกิดความสงบ ใหเกิดความตั้งมั่น ใหเกิดความออนโยนนุมนวล ใหพรอมที่จะปฏิบัติ
ภาระกิจขั้นสูง เมื่อเราสามารถควบคุมจิตอยางที่ทานทั้งหลายมาฝกปฏิบัติสมาธิกอนที่จะรับฟงสัก 15
นาท ีมาควบคุมจิตใหเกิดความสงบตั้งมั่น เมื่อจิตเราเกิดความสงบตั้งมั่นแลว จิตของเราก็พรอมที่จะเจริญ
ปญญา

ในการเจริญปญญาของพระพุทธเจานั้น ทานก็ใหฝกปฏิบัติในเรื่องของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความไมใชเรา ไมใชของเรา จนกระทั่งเกิดปญญาสวางวาบขึ้นมา และเราก็
เขาใจวาสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ มันไมมีอะไรที่เกิดขึ้นลอย ๆ ทุกสิ่งทุกอยางมันมีสวนสัมพันธกัน อยางที่เขา
บอกวาเด็ดดอกหญาสะเทือนถึงดวงดาว มันเปนกฎแหงปจจยาการ คือกฎแหงเหตุผล หมายความวา ไมมี
ส่ิงใดเกดิขึน้ลอย ๆ ทุกสิ่งทุกอยางตองอาศัยกัน สัมพันธกัน และตัวปญญานี่มันจะเปนเครื่องบอกวา เรา
จะอยูในโลกนี้อยางไร เราจะปฏิบัติตัวอยางไร เราจะทํ าตัวอยางไรใหเปนเหมือนกับล้ินของงูที่มันอยู
ระหวางเขี้ยวทั้งสองที่เต็มไปดวยพิษของงู แตเราก็ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย

 เราจะอยูในโลกนี้อยางไร อยูทามกลางมนุษยผูมีความทุกข แตเราก็จะสามารถเปนสุขได อยู
แบบเปนสุข สบาย ไมเครียด ไมยึดติด เร่ืองของไตรสิกขา คือระบบการศึกษาที่แทจริงในทางพุทธ
ศาสนาจงึไมไดอยูที่ไหน จึงอยูที่การศึกษาในรางกาย อยูที่การปฏิบัติ ในศีล สมาธิ และปญญานั่นเอง
และทีสํ่ าคัญก็คือเรียนเพื่อใหรู รูเพื่อใหละทุกข ถาเรียนแลวเรายังละทุกขไมได เรายังกลุม เปนโรค
ประสาท เครียด ก็ถือวาเปนการเรียนที่ยังไมจบหลักสูตรในทางพระพุทธศาสนา  สํ าหรับในวันนี้ก็พอสม
ควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไว ที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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