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๑. การศึกษาชวยคนไดอยางไร
อาตมาได พ ยายามคิ ด หาเหตุ ผ ลอยู เ สมอว า เพราะเหตุ ไ รคนทั่ ว โลกจึ ง ได
เทิดทูนการศึกษา วาเปนสิ่งประเสริฐในชีวิต เหนือสิ่งที้งหลาย แทบไมมีอะไรเทียบเทา
ทุกคนพยายามที่จะศึกษา เสียเงินเสียเวลาเสียงานอื่นเทาไรไมวา ขอใหได
ศึกษาก็แลวกัน เสียอะไรยอมเสียไดทั้งนั้น พอแม ปูยา ตายาย พี่ปานาอา ก็พยายาม
ที่จะใหลูก ๆ หลาน ๆ นอง ๆ ไดศึกษา ไมตองทําอะไรเลยก็ไมวา ทุมเทเงินทองให
เทาไรเทากัน ตัวไมมีก็กูหนี้ยืมสินเขา ทั้ง ๆ ที่ไมแนวาจะสามารถใชคืนเขาไดเมื่อไรก็
ยอม บานเมืองก็ทุมเทใหทั้งเด็กทั้งผูใหญไดรับการศึกษา รัฐบาลทุกรัฐบาลก็พยายาม
ทุมเทเพื่อการศึกษา กําหนดนโยบายเพื่อการศึกษาไวสวยงาม จะทําไดหรือไมก็ไม
เปนไร ขอใหไดโชวนโยบายอันสวยงามไวกอนก็สบายใจ
ทั้งนี้เพื่ออะไรกันแน
การศึกษาใหอะไรแกคน
และเปนจริงตามที่หวังไวหรือไม
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อาตมาคิดอยูเรื่อยและคิดมากยิ่งขึ้นทุกที เพราะตัวเองตองเกี่ยวของกับศาสนา
และการศึกษาดวยบางเพียงเล็กนอย คิดแลวใจก็หาย เพราะมองไปเห็นแตความวาง
เปลา มองไมพบในสิ่งที่ควรจะพบ เทาที่นาจะพบ ความจริงที่จริงที่สุด การศึกษา

นําคนไปสูสิ่งประเสริฐที่สําคัญยิ่งในชีวิต ประการหนึ่ง และประการเดียว
เทานั้น คือ ความสามารถชวยตัวเองได
การชวยตัวเอง เปนเรื่องสําคัญที่สุด เปนเรื่องจริงที่สุดเพียงเรื่อง
เดียวของคน เพราะไมมีใครชวยใครได ทุกคนตองชวยตัวเอง ชวยตัวเองอยางไร
ชวยตัวเองใหพนจากปญหา คือ

๑. ภาวะที่ไมพึงประสงค
๒. สิ่งที่ไมตองการ
๓. เรื่องที่ตองแกไข

การศึกษาชวยไดอยางไร
ชวยได เพราะการศึกษาที่ถูกตองทําใหคน
๑. มองเห็นตัวเองถูกตอง
๒. มองเห็นผูอื่นถูกตอง
๓. มองเห็นเหตุการณถูกตอง
๔. มองเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน
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คํ า ว า ศึ ก ษา เป น ภาษาสั น สกฤต ตรงกั บ ภาษาบาลี วา สิ ก ขา (มาจาก

สิกฺข + อ ปจจัย) แปลวา การศึกษาและ ความสําเหนียก เปนเครื่อง
มองเห็นตัวเอง หรือ วิชาที่ทําใหรูจักตัวเอง
เห็นและรูจักตัวเองวา
๑. มีภาวะอยางไร
๒. มีฐานะอยางไร
๓. มีสภาพอยางไร
๔. ปจจุบันเปนอยางไร เพราะเหตุใด
๕. ควรจะสรางสรรค ปรับปรุงแกไขประการใด
ซึ่งกอใหเกิดความสามารถพัฒนาตัวเองตรงเปาหมาย ถูกกับสภาพที่เปนจริง
ตามทิศทางที่ถูกตอง ทําใหสามารถมองคนทั้งหลาย มองเหตุการณทั้งหลาย มอง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ตรงตามสภาพที่เปนจริง ซึ่งมีผลทําใหตนพบทางแกไข
ปญหาของตัวเอง ของคนที่เกี่ยวของกับตัว ของหมูคณะของตัว ไดตามสภาพที่เปน
จริง

๒. การศึกษาชวยคนไดอยางไร
มีปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งทราบโดยทั่วกัน เพราะมีมานานแลวอยูประการ
หนึ่ ง ว า

การศึ ก ษา คื อ การเตรี ย มชี วิ ต ซึ่ ง ค ง จ ะ ห ม า ย ถึ ง ก า ร เ ต รี ย ม ชี วิ ต ค น ห รื อ

การเตรียมความเปนคนนั่นเอง ปรัชญานี้นาคิดมาก ถาใครคิดได ก็มีโอกาสที่จะไดรับผลของการศึกษา สมความมุงหมาย

ถาใครคิดไมไ ด เพราะไมพยายามคิด การศึ กษาก็ชวยอะไรไม ได บางที ยิ่ง
ศึกษามาก ก็ยิ่งจะเลอะมากก็ได
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ควรคิดเรื่องชีวิตคนกอนวา ชีวิตคนเริ่มที่ไหน หรือ ความเปนคนเริ่มที่ไหน
มีปรัชญาเกี่ยวกับชีวิตคนทางพระพุทธศาสนาฝายมหายานอยูวา
คนที่ชวยตัวเองไมได เปนคนเลว
คนที่ชวยตัวเองได ไมใชคนเลว แตก็ไมใชคนดี
คนที่ชวยคนอื่นได เปนคนธรรมดา
คนที่ชวยสวนรวมได เปนคนดี
จากปรัชญานี้ นาจะยุติไดวา คนเริ่มเปนคนธรรมดา เมื่อชวยคนอื่นได และเปน
คนดี เ มื่ อ ช ว ยส ว นรวมได เรื่ อ งการช ว ยตั ว เองได นั้ น สั ต ว ทั้ ง หลายก็ ช ว ยตั ว เองได
เหมือนกัน ถาจะเอาการชวยตัวเองไดเปนเครื่องกําหนดความเปนคนแลว คนก็เทากับ
สัตว ทั้งหลาย ซึ่ งช วยตั วเองได จะไมตางจากสัต วป ระการใด ตามที่เขาใจกันเลย
เพราะฉะนั้นคนจึงเปนคนเมื่อชวยคนอื่นได
แตจะชวยเขาถูกตองได ตองชวยตัวเองถูกตองกอน การศึกษายอมสามารถให
คนชวยตัวเองไดถูกตอง
เพราะฉะนั้ น การศึ ก ษาจึ ง ได แ ก วิ ธี ก ารเตรี ย มความเป น คน

ในทางที่ถูกตอง เพื่อจะไดเริ่มเปนคน จากการชวยคนอื่นถูกตองนั่นเอง
การชวยตัวเองถูกตอง คือ ชวยตัวเองให
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๑. มีความสะดวก เพราะมีกินมีใชสมควรแกฐานะ ไมนอยเกินไปจนเกิด
ความขัดของ ไมมากเกิดนไปจนเกิดปญหา ดวยการประกอบสัมมาอาชีพที่เหมาะสม
แกกําลังและความพอเหมาะ

๒. มีความสบาย เพราะเขากับคนได ซึ่งทําใหอยูที่ไหนก็สบายทุกแหง จะ
มีค นใหความรั กใคร พอใจ ใหความคุมครอง ไปที่ ไหนก็ สะดวกทุ กแหง คนหว งใย
สงสารใหความปกปอง ทําอะไรก็สําเร็จดวยดี มีคนเห็นใจใหความชวยเหลือเกื้อกูล
ในทางที่พึงกระทําได จากการมีรสของคน คือ ความซื่อสัตย จริงใจ ซื่อตรงเที่ยงธรรม
รับผิดชอบตอหนาที่ ใหความเปนธรรมตอคนทั้งหลาย จงรักภักดีตอผูใหญ มีความ
กตัญูกตเวที เปนมโนธรรม

๓. มีความปลอดภัย โดยมีสติสัมปชัญญะกํากับการทํา การพูด การคิด
ในทุกกรณี ทุกสถานที่ ทุกเวลา มีความระวังตัวอยูเสมอ มีความรูจักตัวเอง รูจักความ
พอเหมาะ เปนตัวของตัวเอง ยอมรับสภาพที่เปนจริงของตัว มีความเมตตาเปนทาง
ชีวิต ไมสนใจความเลวทรามชั่วชาของใคร ไมสนใจเรื่องของใคร ๆ ที่ไมเกี่ยวกับตัววา
ใครจะทําอะไร หรือไมทําอะไร สนใจเฉพาะเรื่องที่ตัวควรทําหรือตองงดเวน ดวยการ
ตรวจสอบตัวเองในสังคมอยูเสมอวา ผูใหญตําหนิตัวเราหรือไม ญาติมิตรรังเกียจตัว
เราหรือไม ผูนอยดูหมิ่นตัวเราหรือไม

๔. มีความอบอุน เพราะไมตรีจิตมิตรภาพสัมพันธภาพในทางชีวิต ทั้ง
ภายในบานและภายนอก โดยเฉพาะภายในครอบครัวมีความสดชื่น ดวยความเคารพ
บูชาตอพอแม ความนับถือออนนอมตอญาติผูใหญ ความจริงใจนับถือ และใหเกียรติ
ใหความยกยองถนอมน้ําใจตอสามีภรรยา ความเมตตาปรานีที่ถูกตองตอลูกหลาน
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ความเรียบรอยแหงหนาที่และการงานที่ปฏิบัติจัดทํา เพื่อความเปนสวรรคสุขาวดีแหง
ครอบครัว ซึ่งเปนทางแหงความอบอุนของชีวิตทุกระยะเวลา
ทั้งหมดที่วานี้ เกิดจากการศึกษาที่มุงสรางคุณธรรมเปนหลักการเพื่อชีวิต
วิชาเปนวิธีการเพื่อชีวิตเพื่อผลิตเด็กใหเปนเด็กดีมี ความรู จะไดเติบโตเป น
พลเมืองดี มีความสามารถในที่สุด...
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