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ต้นกล้าคุณธรรม 

วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่มีคณะเด็ก ๆ และผู้ปกครองกลุ่ม

“ต้นกล้าคุณธรรม” เดินทางมาจากจังหวัดเชยีงใหม่ 

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่มีการประพฤติ 

มีการปฏิบัติ  เป็นคนดี  เป็นคนที่มีคุณธรรม  เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณี 

ที่งดงามดีมาก จึงได้ชื่อวา่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเรา  

เหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนหลาย ๆ ภาค หลาย ๆ ประเทศ 

พากันอยากไปเชยีงใหม่ 

ดังนั้น เมื่อคนหลายที่หลายแห่งไปอยู่ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา

ทรัพยากรของมนุษย์ ทรัพยากรของคน พยายามที่จะสร้างต้นกล้า พัฒนา    

สายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ พัฒนาสายพันธุ์ของมนุษย์ขึน้มาใหม่  

ต้นไมพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารตา่งๆ เขาก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ ให้มันแข็งแรง 

มันเคยทนแดดได้น้อย  ทนหนาวได้น้อย  ทนต่อโรคได้น้อย  ก็ต้องพยายาม   

หาแมพ่ันธุ์สายพันธุ์ที่มภีูมคิุ้มกัน มีจุดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเอามารวมกัน 

อย่างเช่น ปศุสัตว์เขาก็พัฒนาสายพันธุ์ของวัวของปลา ทุกอย่าง        

ก็มีการพัฒนา แมแ้ตเ่ทคโนโลยีตา่ง ๆ เขาก็ต้องมีการพัฒนา 

แต่ตัวของเราเอง ตัวของมนุษย์เองไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่

มีการพัฒนาตัวเองน้อย  
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อย่างมนุษย์เราคนเราที่เกิดมา มีโครงสร้างมีสรีระที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง 

จึงต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงดู ตั้งแต่ที่เราอยู่ในท้องก็ต้องอาศัยเลือด 

อาศัยธัญญาหารทางเลือดจากคุณแม่ คลอดออกมาก็ต้องอาศัยน้ านม 

ต้องการการประคบประหงมจนเข้าอนุบาล ประถม มัธยม เราก็ต้องได้รับ   

การเอาใจใส่จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสีย

เลี้ยงดู 

ดังนั้น ชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่มาตลอด            

ไม่ว่าจะเป็น เรื่องอาหารที่อยู่อาศัย ปัจจัย ๔ เราตอ้งได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

“มันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าใจว่า ชีวิตเราเกิดมาน้ีเพื่อเป็นผู้เอา 

ไม่ได้เป็นผู้ให้” 

พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีจนได้ตรัสรู้จนกระทั่ งปรินิพพาน           

สิ่งที่ท่านสอน ข้อแรก ท่านก็เห็นว่าคนเราพื้นฐานกิเลสตัวส าคัญก็ต้องการ  

เป็นผู้รับ  ท่านจงึสอนให้รูจ้ักเสียสละ รู้จักใหท้าน การเป็นผู้ให้ เป็นล าดับแรก 

สละอย่างหยาบ ๆ ก็คือ วัตถุข้าวของเงินทองที่เราไปยึดว่าเป็นของเรา 

มันก็ยึดมั่นถือมั่นเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่ง แม้แต่ของใช้ส่วนตัว ถ้าเราไปยึดติด  

เราก็ยึดมั่นถือมั่นทันที  

ท่านจงึให้เรามีใจที่เสียสละ ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ่งของ การกระท า 

และค าพูดทุกอย่าง เพื่อให้กลับมาเป็นผู้ให้  ให้ทั้งความรัก  ความเมตตา 

ครอบครัวของเราจะมีความสุขความอบอุ่น ก็เพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้ให้ คุณแม่

เป็นคนเสียสละมีเมตตา 
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คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราได้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละ ลูกหลาน

ทุก ๆ คนเกิดมา เพื่อเป็นผู้ให้มันจงึจะมีความสุข  

โลกนี้สังคมนีท้ี่ก าลังลุกเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ เพราะทุกคนที่เกิดมาต่างหวัง

เพื่อจะมาเอามาเป็นผู้รับ  

การที่เราให้ลูกเราเรียนหนังสือตั้งแต่ประถม มัธยม จนจบปริญญาตรี 

โท เอก ต่างก็ใหศ้กึษาเพื่อที่ได้งานได้การท า แต่สิ่งที่หวังที่สุดคือ ด้านคุณธรรม

มันไม่ได้ให้ด้านจิตด้านใจก็จะเป็นเพียงแต่ผู้เอา มีน้อยมากที่จะได้แทรก

คุณธรรมให้กับลูก มีแต่ใหลู้กไปเป็นคนเก่งคนขยัน มีความสามารถแต่ความเก่ง

ความขยัน มันขาดคุณธรรมที่จะให้ ที่จะเป็นผู้เสียสละ 

การเรียนการศึกษาของเราอย่างนี้  จึงเป็นการเรียน เพื่อที่จะเอารัด 

เอาเปรียบคนอื่น เป็นการเรียนที่จะมาท าอาชีพบนหลังของคนอื่น ท างาน     

บนหลังของคนที่เขาไม่มโีอกาสไม่ได้รับการศกึษา มโีอกาสที่นอ้ยกว่าเรา 

ดังนั้น จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้คนยากจนเป็นส่วนใหญ่ อย่างน้อยก็ 

๙๕ เปอร์เซ็นต์ของประเทศที่ยากจนที่เป็นหนี้ คนพวกนี้เป็นพวกที่ด้อยโอกาส 

ทั้งทางวัตถุ ทางสติปัญญา การเรียนการศึกษากลายเป็นคนชนช้ันกรรมกร 

เกษตรกร เป็นหนี้เป็นสินทุก ๆ หลังคาเรือน ไม่มทีางออกชวีิตต้องไปเป็นลูกจ้าง 

เป็นพนักงาน ไปเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานของคนในประเทศและ             

คนต่างประเทศ ก็เพราะว่าเราขาดความดี ขาดคุณธรรม มันเลยต้องแบ่ง     

ช้ันวรรณะกัน แบ่งคนรวย แบ่งคนจน แบ่งเขาแบ่งเรา 
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การที่ทุกท่านทุกคนที่จะยกระดับฐานะกัน ถ้าเน้นกันแต่ในเรื่องวัตถุ

อย่างเดียว เราไม่ได้มาเน้นคุณธรรมต่างคนก็ต่างทีจ่ะท าอาชีพดี ๆ หาอาชีพดี ๆ  

อาชีพดี ๆ ถ้ามันขาดคุณธรรม มันก็เป็นการท านาบนหลังคนอื่น      

บนความทุกข์ ความยากล าบากของคนอื่น อย่างอาชีพที่ทุกคนอยากให้ลูก    

ให้หลานเป็นกัน ก็คือคุณหมอถือว่าเป็นอาชีพที่ดี แต่ถ้าหมอที่ไม่มีคุณธรรม    

ก็เป็นหมอที่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบจากคนที่ เขาก าลังจะตาย เขาทุกข์ยาก 

ล าบากร้องมาพึ่งหมอ แต่ถ้าตาและใจของหมอจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบ    

จ้องที่จะเอาแต่วัตถุ มันก็เป็นการเอาเปรียบจากคนที่ก าลังเจ็บก าลังป่วย      

มันขาดเมตตาเพราะเราเนน้แตเ่รื่องของวัตถุเน้นแต่เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียว 

อย่างโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ยาแต่ละอย่าง เข็มหนึ่ง ๆ เป็นแสน    

ค่ารักษาโรคผ่าตัดกันครั้งละเป็นแสนเป็นล้าน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการหากิน  

กับคนที่ก าลังใกล้จะตาย มันเป็นการเอาเปรียบ มันไม่มีคุณธรรม ถ้าอย่างนั้น

เราเอาแตท่างวัตถุเงินทอง ไม่มคีุณธรรมมันก็บาปแน่นอนนะ 

พระพุทธเจ้าของเรา ในหลวงของเรา ท่านสอนให้เรารักกันเมตตากัน 

สงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตัวเองให้มันได้ให้มีความสุข     

แล้วจะได้ไปช่วยเหลือผู้อื่น 

คนเรานี้ อายุส่วนใหญ่อายุก็ไม่เกิน  ๑๐๐  ปี  เราก็ต้องจากทุกสิ่ง   

ทุกอย่างไป เราต้องเป็นผู้ให้ เราต้องเป็นผู้เสียสละ ความสุขทุกคนมันก็ติด    

มันก็ชอบ แตเ่ราก็ต้องแบ่งปัน เราก็ต้องแชร์ความสุขให้คนอื่นด้วย 
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พระพุทธเจ้าสอนเราว่า ความสุขที่ เรามีอยู่ก็ให้พอได้พอเป็นอยู่

ความสุขกับการกิน กับการใช้สอยทรัพยากรให้พออยู่ได้ เพราะปัญหาที่แท้จริง

ที่เราจะต้องแก้ไขต้องปฏิบัติ ก็คือจิตใจของเรานะ  

ส่วนใหญ่เราจะไปแก้ปัญหาแต่สิ่งภายนอก เราจะไปแก้ที่คนอื่น 

ภายนอกมันแก้ได้บ้าง  แก้ไม่ได้บ้าง แม้แต่ตัวเราเองก็ยังแก้ ได้ ไม่หมด        

อย่างความแก่ ใครจะแก้ให้มันไม่แก่ได้ มันแก้ไม่ได้ ความเจ็บ ความตาย   

ความพลัดพรากต่าง ๆ ที่มอียู่กับเรา เราจะแก้มันไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาแก้ที่ใจของเรา มันเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา   

ใจของเราจะได้คิดให้เกิดปัญญา ถ้าไม่มีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ เราก็จะไม่ได้มีโอกาส  

ที่จะได้มารักษาศีล ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาท าสมาธิ เจอทั้งคนดี ทั้งคนไม่ดี  

เราก็ ได้มีความอดทน จะได้สร้างสติ  สร้างปัญญาขึ้นมา เขาเรียกว่า            

คิดให้มันเกิดปัญญา เพราะว่าศีลมันก็เกิด เพราะสิ่งก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้      

เป็นเหตุเป็นปัจจัย สมาธิที่วา่ตั้งมั่น ๆ ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีความยากความล าบาก

ให้มาทดสอบเราจะมาท าใจได้มั๊ย  

สมาธิก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ เกิดจากอุปสรรค เกิดจากความที่ไม่ได้ดังใจ 

ปัญญาความรู้แจ้ง ความรู้จริงของสังขารของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง     

ล้วนเกิดจากสิ่งเหล่านี้ 

เราต้องคิดเพื่อให้เกิดปัญญา . . .   ชีวติประจ าวันของเรามันต้องเจอ

ทั้งสุขทั้งทุกข์  เจอทั้งสิ่งที่ได้ดังใจและไม่ได้ดังใจ ความร้อน ความหนาว        
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คนดี คนไม่ดี สิ่งต่าง ๆ ก็ให้ “ช่างหัวมัน” ให้ใจของเราเกิดศีล เกิดสมาธิ           

เกิดปัญญา  

ให้ทุกคนถือว่า เราได้พบได้เจอสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะท าให้เราได้สร้าง

บารมีสร้างความดี ถ้าเราได้เจอแต่สิ่งที่มันได้ดังใจทุกอย่าง เรานี้จะแย่เลยนะ 

เพราะเราก็ไม่ได้อด ไม่ได้ทน ไม่ได้สร้างบารมี  ไม่ได้มารักษาศีล  ไม่ได้มาฝึก  

ไม่ได้มาฝนื ความดขีองเราก็เลยไม่มี  

พระพุทธเจ้าท่านให้เราคิดอย่างนี้ ดังเช่นตอนที่พระองค์เสวยชาติเป็น

สุวรรณสาม พ่อแม่ไปหาผลไม้โดนพิษงูจนตาบอด แต่สุวรรณสามพอรู้ว่าพ่อแม่

ตาบอด เขาก็คิดว่าดีเหมือนกันนะ เพราะพ่อแม่ตาบอด เราจะได้มีโอกาสสร้าง

บารมีตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ ที่ท่านยากล าบากเพราะเรามาเยอะแล้ว 

ถ้าคนคิดเป็น เราก็มีโอกาสให้เราพบความสุขความเจริญได้ “เพราะการเกิด

มาในโลกน้ี มันมีแต่ความทุกข์ มีแต่ปัญหาทัง้น้ัน”  

ทุกคนล้วนเจอปัญหามามาก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่เราทุกคนจะต้องเป็น

ผูใ้ห้ รู้จักพูด รูจ้ักเสียสละ ให้ความสุขแก่ผูอ้ื่น  

การพูดให้ก าลังใจ... เราต้องรู้จักใช้ค าพูดให้เกิดประโยชน์ ต้องรู้จัก  

พูดให้ดี พูดแล้วเกิดก าลังใจ พูดแล้ว เกิดความสุข ต้องแสดงความเมตตา      

คิดเมตตาให้เขาก่อน เป็นพี่กันเป็นน้องกัน ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

พ่อแม่เวลาจะพูด เวลาที่จะสั่งสอนลูกก็ต้องดูก่อน ตอนนีลู้กเขาเหนื่อยไหม 

ตอนนี้ลูกเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า มันเป็นผ้าที่พรอ้มจะย้อมหรอืยัง...?  
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ลูกก็ต้องเอาใจพ่อใจแม่มาใจใส่เราเหมือนกัน พ่อแม่เราทุกข์ พ่อแม่เรา

ล าบากมามากแล้ว เราจะพูดให้พ่อให้แม่สบายใจได้อย่างไร ดังนั้น เราต้องรู้จัก

ใช้ค าพูด  

บางทีบางอย่างพูดดีแล้ว แต่ก็ยังไม่พอ บางอย่างก็ไม่ควรพูดมาก    

พูดให้พอดี พูดให้ถูกกาล ถูกบุคคล บางทีค าดีค าจริงแต่มันมากเกินไปเด็กมัน 

ก็ไม่อยากฟัง 

ยิ่งเราเป็นพ่อเป็นแม่ ค าพูดนี้มันส าคัญมาก อย่างเรามีลูกอยู่สามคน 

คนหนึ่งเรียนดีเรียนเก่งเราก็พูดสรรเสริญแต่คนเดียวนี้แหละ แต่อีกสองคน   

เราทิ้งเขา เราผลักเขาทิ้งลงเหว ท าอย่างนี้ เป็นการท าลายลูก เพราะเขา      

ขาดก าลังใจ เขาอยู่กับเราก็เหมือนตกนรก พ่อแม่ต้องฉลาดพูด ต้องพูดว่า   

เขาขยัน เขาเป็นคนดี เขาตัง้ใจเรียน  

ยิ่งพ่อยิ่งแม่เราพูดด้วยอารมณ์  เป็นคนเจ้าอารมณ์นี้ใช้ไม่ได้  เป็นคน  

ขี้โกรธ เจ้าอารมณ์ ไม่เชื่อคนอื่น ไม่ฟังคนอื่น ลูกท าดีก็ว่าเขาไม่ดี ลูกท าไม่ดี   

ก็ดุเขาอกี เสียทั้งขึน้ทั้งล่อง  

คนเจ้าอารมณ ์คนไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ ตัวเองอยู่ที่ไหนก็ร้อน 

เราเป็นพ่อแม่ เป็นต าแหน่งของพระอรหันต์ประจ าบ้าน เป็นพระ

อรหันต์ประจ าโลก ความสุขทุกอย่างก็มารวมอยู่ที่พ่อที่แม่ ถ้าพ่อแม่เป็นคน    

มีศีลมีธรรม ครอบครัวของเราก็น่าอยู่  ครอบครัวของเราก็จะมีความสุข         

มีความอบอุ่นมาก ๆ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงศ์ตระกูล 
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เขาจึงเปรียบว่าถ้าเป็นพื้นดนิก็เรียกว่าแมธ่รณีเพราะแผ่นดินนี้หนักแน่น 

อดทน เขาจะด่า เขาจะว่าชม เขาจะสรรเสริญ แผ่นดินก็สงบนิ่งเฉย แม่น้ า    

แมพ่ระคงคาก็เป็นใหญ่ในเรื่องการให้ความเย็น  ให้ความสุข เป็นแมท่ัพเป็นผู้น า 

อย่างเมื่อคนเราอายุเป็นร้อยปี อายุมาก เวลาเจ็บป่วยใกล้จะตาย คนที่

จะร้องหาครั้งสุดท้ายก็คือพ่อคือแม่ เพราะคิดถึงท่านแล้วมีความสุข ท่านให้

ก าลังใจมาตลอด 

ดังนั้น ชีวิตของพ่อของแม่ที่ให้ความสุขกับลูก จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

ท่านจึงเปรียบเป็นพระอรหันต์ผู้ให้ เป็นพระพรหมผู้มีเมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขาตลอดเวลา ดีก็ชื่นชม ส่งเสริมให้ความรัก ให้ความเอ็นดูสงสาร เวลา

ลูกผิดลูกท้อแท้ก็ให้ก าลังใจ ถึงเวลาวางเฉยก็รู้จักวางเฉย เป็นเทวดาประจ าบ้าน 

เป็นคนที่คอยปกปักษ์รักษา ช่วยเหลือลูก อ านวยความสะดวกให้แก่ลูก ดังนั้น 

พ่อแม่นี้จึงมีบุญใหญ่มอีานิสงส์ ทุกสิ่งทุกอย่างหาค าเปรียบหาค าประมาณไม่ได้

กับคุณค่าของพ่อของแม่ ของบุพการีของพวกเราทุกคน 

เราเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครที่จะบอกสอนเราได้ เพราะเรา

ใหญ่แล้ว เราโตแล้ว ก็ให้เรามาสอนตัวเอง เราอย่าให้ยักษ์อย่าให้มารมันมาสิง

อยู่ในจิตในใจของเรา เราต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระอริยเจ้าในบ้าน ให้เป็น

พระพรหมในบ้าน เป็นพระอรหันตใ์นบ้าน ละกิเลส ละความทุกข์ในปัจจุบัน 

บางทีเราก็อยากมาก กลัวลูกหลานเขาจะไม่ดี เราก็บ่นเราก็ว่าอยู่นั่นแหละ 

ช่ัวโมงที่แล้วก็พูด ช่ัวโมงนี้ก็พูด ช่ัวโมงต่อไปก็จะพูดแต่เรื่องเก่า ค าพูดนี้ทุกคน

ต้องได้รับการแก้ไข ต้องปรับปรุงใหม ่ 
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ความเป็นพ่อเป็นแม่นี้มันยิ่งใหญ่ บางทีเราท าให้ครอบครัวเดือดร้อน 

เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกหลานไม่อยากอยู่ใกล้เรา เพราะเรามันเป็นคนขี้บ่น 

เพราะเราเป็นเตาเผาเตาใหญ่ เผาตัวเองแล้ว ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเผาลูก

เผาครอบครัวให้เร่าร้อนไปด้วย 

การที่สอนลูกหลานร้อยคร้ังพันคร้ังมันสู้คุณพ่อคุณแม่มีความสงบ 

มีคุณธรรมไม่ได้นะ 

สายพันธุ์ต่าง ๆ ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ก็มาจากคุณพ่อคุณแม่จากครูบา

อาจารย์ พ่อแม่จึงเป็นคนส าคัญมาก การกระท าของเรานี้ จึงเป็นสิ่งที่จะสร้างโลก 

หลวงปู่พุทธทาส ท่านจึงบอกว่าพระคุณพ่อแม่ ท่านเปรียบเหมือนมารดาของโลก 

พ่อแม่มีคุณธรรม พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ก็สั่งสอนลูกให้เป็นบุคลากรที่ดี      

มีความสงบร่มเย็น สังคมก็สงบร่มเย็น ก็เกิดจากคุณแมคุ่ณพ่อที่เป็นผู้สรา้งโลก 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราอยู่บนรากฐานของการให้ ของการเสียสละ      

ท าความดเีพื่อตนเองและผูอ้ื่น 

ให้เรามีหลักของจิตของใจ  มีพระรัตนตรัย  เป็นที่ตั้ง  เป็นที่พึ่งหมาย 

เป็นที่พึ่งของจิตของใจ  

เอาศีล ๕ เป็นหลัก... ถ้าการกระท า การด าเนินชีวิตของพวกเรา    

ถ้ามันผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง  แสดงว่าการด าเนินชีวิตของเรานี้มันผิดแล้ว       

อย่างการค้าการขาย ถ้าขายแล้วมันผิดศีล มันจะรวยจริงอยู่  แต่คุณธรรม    

มันขาดไป คนมธีรรมะเขาก็ไมเ่อานะ 
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ถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละ ทุกคนก็จะรักเรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน 

คนที่บ้าน คนที่ท างาน ญาติของเราทุกคนต่างยอมรับในความดีของพวกเรา 

ความดีของพวกเราเป็นสิ่งที่ดีมาก ความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ประเสริฐ

มาก 

ที่เราทุกข์ยากล าบากทุกวันนี้ มันก็เกิดจากความดีของเรายังไม่เพียงพอ 

มันยังไม่ถึงพรอ้ม มันจงึตอ้งจนทั้งทรัพย์ จนทั้งจิต จนทั้งใจ 

ท าดี... อนาคตมันต้องดีแน่นอน เหมือนคนปลูกต้นไม้ ปลูกผลไม้ 

ปลูกแล้วก็เห็นผลแน่นอน การท าความดีเราต้องมีความมั่นใจมากกว่านั้นอีก  

ให้เห็นความดใีนการกระท าอยู่ตลอดเวลา  

เด็กที่เกิดมานี้ เราต้องเพาะเลี้ยงต้นกล้า ให้เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ 

เป็นมนุษย์ที่ดี ถ้าเราไปคิดอย่างเก่า คิดไปโทษสิ่งภายนอก คิดว่าเกิดมามีพ่อ   

มีแม่ที่ยากจน พ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรเราเลย ถ้าเราคิดอย่างนี้  เราคิดผิดนะ      

เป็นการซ้ าเติมชีวติของพวกเรา มันเป็นการซ้ าเติมคุณพ่อคุณแมข่องเรา  

ต้องคิดใหม่  คิดว่า เรามีลมหายใจที่จะได้สร้างคุณงามความดี       

สร้างบารม ีชีวติของเราก็ประเสริฐมากแล้ว เราจะได้มาอดทน เราจะได้มาขยัน 

เราจะได้มาเสียสละ เพิ่มความดี เพิ่มความขยัน ฝึกอดทน ฝึกเสียสละตั้งแต่

น้อย ๆ ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย เราอย่าไปคิดในทางที่จะท าให้จิตใจของเราตกต่ า 

ท าให้จติใจของเราหดหูห่มดก าลังใจ 

คนเราเกิดมาแต่ตัวทั้งนั้น ไม่ได้เอาอะไรมาซักอย่าง เสื้อผ้า สิ่งของ 

รถยนต์ ก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวมา พ่อแม่ให้ชีวิตเรามา ก็ไม่ได้ให้สิ่งอื่นมาด้วย 
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เพราะฉะนั้นเราเกิดมาก็ให้เราสร้างขึ้นมา มาสร้างบุญ สร้างกุศล สร้างฐานะ

ของเราขึน้มา  

ต้องตั้งใจเรยีน ตั้งใจศึกษา ตั้งใจเป็นคนดี...  

ทุกคนก็จะรักเราที่เราเป็นคนดี การงานของเรามันก็จะดี เพราะเราเป็น

คนที่มีความสามารถ มีความอดทน มีความขยันทั้ งร่างกายภายนอก           

ทั้งคุณธรรมในจติใจที่เป็นคนรับผิดชอบ เป็นคนเสียสละ 

  พวกเด็ก ๆ ก็ให้ตั้งใจให้ดีต่อไป เพราะเราเดินทางมาถูกทางแล้ว      

เราถือวา่เราเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่มีความสุข ไม่ใช่เกิดมา

เพื่อที่จะเอาจากคุณพ่อคุณแมน่ะ 

  พ่อแม่เราทุกวันนี้ เขาก็ทุกข์จากการอยู่การเลีย้งชวีิตมากอยู่แล้ว เราจะ

ไปเพิ่มทุกข์ให้พ่อให้แม่อีกมันก็ไม่ถูก ถ้าอย่างนั้น เราอย่าไปใช้เงินจากคุณพ่อ 

คุณแมม่ากเกิน จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยเกิน  

การใช้จ่ายเราอย่าไปเบียดเบียนพ่อแม่ เบียดเบียนสังคม ถ้าเราใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายไม่รู้จักประมาณ มันเป็นการเบียดเบียนพ่อแม่ เบียดเบียนสังคม 

เพราะว่าทรัพยากรทุกอย่างที่เราได้มา มันก็ล้วนเกิดจากเบียดเบียนมาจาก   

คนอื่น จากสัตว์อื่นทั้งนั้น เบียดเบียนกันด้วยทั้งแรงงานแรงกาย แม้แต่

ทรัพยากรชวีิตจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เราก็เบียดเบียนเขา 
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ดูอย่างในหลวงของเรา ที่ท่านใช้ทรัพยากร ท่านใช้เงินเท่าที่จ าเป็น 

เพราะท่านถูกฝึกมาอย่างนี้ ถึงเป็นพระราชา เป็นพระมหากษัตริย์ ท่านก็เห็น

คุณค่าของของใชทุ้กอย่าง  

อย่างเช่นพระองค์ท่านใช้รองเท้า รองเท้าก็คือรองเท้า ใช้เพื่อใส่      

เพื ่อสวม ไม่ใช่ใส่เพื ่อโก้เพื ่อหรู รองเท ้า เก ่าแล้วพระองค์ก ็เอาไปซ่อม              

แต่คนสมัยใหม่ไม่รู้จักประมาณ รองเท้านี้เต็มตู้ไปหมด ไปเห็นก็ชอบ คู่นี้ก็ชอบ  

บางทีไม่มีที่จะเก็บ เต็มบ้านเต็มเรือนไปหมด ใช้ก็ใช้แค่คู่เดียว เพราะเท้าเรา    

ก็ใส่ได้แค่คู่เดียว อย่างนี้แปลว่า เราเป็นคนไม่รู้จักประมาณ แปลว่าเราเป็นคน

ไม่รู้จักประหยัด แสดงว่าเราฟุ่มเฟือย ใช้ยาสีฟันก็เหมือนกัน คนทุกวันนี้ใช้แล้ว

ทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมด เด็กทุกวันนี้  ใช้แปรงสีฟันใช้ยาสีฟันหลอดหนึ่ง          

ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ในหลวงท่านไม่ท าแบบนั้นนะ มหาดเล็กไปท าความสะอาด

ห้องน้ า เขาเห็นว่ายาสีฟันหมดเขาก็ เอาไปทิ้ง แต่ท่านบอกว่ายังไม่หมด           

ท่านให้ไปเก็บมา ท่านก็ใช้แปรงรีด แล้วก็ใช้ได้อีกหลายวัน เพราะพระองค์ท่าน

รู้จักคุณค่าของการประหยัดทรัพยากร ไม่ไปเบียดเบียนโลก เบียดเบียนสังคม 

เพราะยาสีฟันนี้ก็ได้มาจากธรรมชาติ  ได้มาจากการเบียดเบียนกันเหมือนกัน 

ถ้าเราประหยัดคนหนึ่งก็เท่ากับการที่เราได้ช่วยโลกให้สงบร่มเย็นขึน้ 

การใชไ้ฟฟ้า การใช้สิ่งของ การทานอาหาร ต้องให้เท่าที่จ าเป็นนะ 

พระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนกัน ตั้งแต่ท่านบวชมาจนตลอดชีวิต ท่านก็   

มีแค่จีวร มีผ้าสามผืน มีบาตรใบเดียว รองเท้าก็ไม่มี เสด็จด าเนินไปประกาศ

ศาสนา อยู่ในป่า อยู่ในเขา พระองค์ก็มีความสุขที่สุดในโลก เพราะเป็นตัวอย่าง

แหง่ความเสียสละ 
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เราก็ต้องระวังการใช้จ่ายของเราให้มันดี อย่าพากันอวดร่ าอวดรวย 

ความร่ าความรวยของพวกเรา มันมาจากการเดือดร้อนของผู้อื่นนะ ให้เราคิด  

ไว้ในใจของเราเลยว่า เราจะใช้ทรัพยากรเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เราถือว่าเราเกิดมา

เพื่อสร้างความดี เพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างบารมี เพื่อช่วยเหลือคุณพ่อ    

คุณแม ่เพื่อช่วยเหลือบ้านเมืองประเทศชาติ  

ถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอน ไม่ปฏิบัติ

ตามเหมือนในหลวงที่ท่านน าพาปฏิบัติ เราก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เขาเป็น     

ทุกวันนี ้ตดิยาเสพติด กินเหล้าเมายา ปล้นจี้ ติดยาบ้า เที่ยวเตร่ ส ามะเลเทเมา 

มีความทุกข์มาก มีปัญหามาก มีแต่ทางตัน ไม่มีทางออก มีแต่ความทุกข์ มีแต่

ปัญหา ตอนนี้เรายังเด็กเรายังไม่รู้ แตว่่ากว่าที่เราจะรู้ก็สายเกินไปแล้ว 

ถือว่าพวกเราเป็นคนที่มีบุญ เป็นคนโชคดีที่ เรามีวัด มีครูบาอาจารย์   

ที่เสียสละ คอยบอกคอยสอนเรา ท่านเพาะพันธุ์ต้นกล้าแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้น

ที่จิตที่ใจของเรา เพื่อที่จะได้เป็นสายพันธุ์แห่งความดี ให้เป็นสายพันธุ์ที่ได้

มาตรฐาน อกีหลายปีโน้นเราจึงจะรู้ผลที่เราได้ท า 

ก็เหมือนอย่างวัดป่าแห่งนี้ แปดปีก่อนก็เป็นทุ่งป่าข้าวโพดโล่งเตียน 

ต้นไม้ซักต้นก็แทบหาไม่เจอ  แต่ทุกวันนี้มีต้นไม้ร่มรื่น ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์

ท่านได้พัฒนา ท่านได้ปลูก ท่านได้กระท าขึ้นมา 

ความดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติ อย่างการเรียนหนังสือ เราก็

ต้องขยันอ่านหนังสือ ต้องฝึก ต้องฝืน อ่านหนังสือสักครึ่งช่ัวโมง ใจมันอยาก 

มันหยุด เราก็ต้องฝืนมัน ต้องอด ต้องทน มันอยากไปเที่ยว มันอยากไปเล่น   
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มันอยากท าตามใจ เราก็ต้องฝืน เราก็ต้องมาสร้างศักยภาพของเราให้มันดีขึ้น 

ให้มันเจริญขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝืนอย่างนี้ อนาคตเราก็จะเป็นคนที่บังคับตัวเอง

ไม่ได้ 

คนที่บังคับตัวเองไม่ได้ ปัญหามันเยอะ อยู่ที่ไหนก็ล าบาก อยู่ที่ท างาน

เขาก็ไม่อยากคบหาสมาคม เพราะเป็นคนที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นคนที่บังคับ

ตัวเองไม่ได้  เป็นคนฟุ้งซ่าน  เป็นคนมีปัญหา  อยู่บ้านไม่ได้  อยู่ที่ไหนไม่ได้   

เขาก็ต้องจับใส่กรง  จับใส่โรงพยาบาล  จิตใจมันฟุ้งซ่าน  จิตใจมันไม่มีระเบียบ 

ไม่มวีินัย เพราะมันไม่ได้ฝึก ไม่ได้บังคับตัวเอง  

ดังนั้น วันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดี ที่ได้มากราบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ 

ได้มาเที่ยวเขาใหญ่ ก็ให้เรารับสิ่งที่ดี ๆ กลับไปสู่ชีวิต เพื่อไปพัฒนาชีวิตของ

พวกเรา  อันไหนไม่ดีไม่ถูก  ก็ให้ถือว่ามาตัดเวรตัดกรรม  ได้สิ่งที่ถูกใจบ้าง    

ไม่ถูกใจบ้าง ก็ละมันไปทิ้งมันไป อย่าไปยึดมาเป็นเวรเป็นกรรมมันอีก        

“อันไหนไม่ดี ก็ทิ้งไว้ที่เขาใหญ่ ทิ้งไว้ให้หมด รับเอาแต่สิ่งท่ีด ีๆ สิ่งที่งดงาม

กลับไปพัฒนาปรับปรุงบ ารุงชีวติของพวกเรา” 

ถือว่าเราโชคดีมาก ๆ ให้เราทุกคนรวมถึงลูกหลาน ตั้งใจสมาทานต่อ

คุณพระรัตนตรัย ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ต่อความดีทั้งหลายทั้งปวง  

ให้ค าพูดนี้มันประทับอยู่ในใจของพวกเราว่า... 

“ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม ขอถึง      

พระอริยสงฆ์ ขอถือเอาพ่อแม่ครูอาจารย์ พระคุณของคุณแม่เป็นที่พึ่ง

เป็นสรณะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงเป็นพยานในการท าความดีของ
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ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่น้ีต่อไปจนตลอดชีวิต ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นลูกที่ดี   

จะถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ จะตั้งใจพัฒนาตัวเอง ต่อไป 

จะไม่ขี้เกียจ จะตั้งใจอ่านหนังสือเรียนหนังสือ การใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทอง 

จะใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น จะกราบพระไหว้พระทุกวัน จะมีศีล ๕ ประจ าชีวิต

ตลอดชีวิต วันพระวันศีลก็จะสมาทาน ศีลอุโบสถศีล ๘ จะมีความดีเป็น

ที่ตั้งมีคุณธรรมเป็นที่พึ่ง ชีวิตน้ีจะเอาความดีมีคุณธรรมเป็นบรรทัดฐาน 

จะไม่เอาเปรียบผู้อื่น จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น จะเป็นคนที่มีเมตตา จะเป็น

ผู้ให้เป็นผู้เสียสละ จะประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ตามแบบอย่าง

ของพระอรยิเจ้าทั้งหลายตลอดชีวติ อบายมุขต่าง ๆ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 

จะไม่ท าตามใจตนเอง จะไม่พูดตามใจตนเอง จะท าตามพระพุทธเจ้า จะพูด

ตามพระพุทธเจ้า จะเชื่อฟังค าสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ จะไม่เถียงพ่อ

เถียงแม่ จะท าการบ้านตั้งใจให้ดี การเที่ยวการเตร่อบายมุขต่าง ๆ เหล้า 

บุหรี่ จะไม่เกี่ยวข้อง จะไม่ไปยุ่ง”  

ขอความดี ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ตั้งใจสมาทานตั้งใจประพฤติ

ปฏิบัติ หนุนส่งให้ชีวิต ให้จิต ให้ใจ ให้การด าเนินชีวิตของข้าพเจ้าเจริญ

งอกงามรุ่งเรอืง ทั้งการเรียนการศึกษา พบความสุขความร่มเย็น มีสวรรค์ 

มีมรรคผลพระนิพพานจนถงึท่ีสุดในชีวติ 

ความดีท่านจึงบอกว่ามันก็มีอยู่ ความเจริญมันก็มีอยู่ เหมือนกับ

มะพร้าว ปลูกไปผลมะพร้าวมันก็ต้องอยู่ในต้นมะพร้าว ถ้าเราตั้งใจประพฤติ

ปฏิบัติ ตั้งใจท ามันก็ต้องเกิดขึน้แนน่อน 



 
 

 
 

16 

ความดเีป็นสิ่งที่ทุกคนท าได้ ที่เราท าไม่ได้ก็เพราะว่าใจเรายังไม่ยอมรับ 

ใจเรายังไม่เห็นคุณค่าของความดีมันก็ไม่อยากท า ดังนั้น ศีล ๕ ศีล ๘ เป็นของดี 

มีค่าคุณธรรม เป็นของดีของประเสริฐ ก็ให้เราตั้งใจปฏิบัติเหมือนพระโพธิสัตว์

มหาชนกว่ายน้ าอยู่กลางทะเล เหลียวไปเห็นพระจันทร์เต็มดวง ท่านก็รู้ว่าวันนี้

เป็นวันพระ ท่านก็ตั้งใจอธิษฐานสมาทานศลีอุโบสถ  

ความดีท าได้ทุกทีทุ่กเวลา  

  ขอให้เราเห็นคุณค่าของความดีที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เราก็ต้องเอา

ตัวอย่างที่ดี ๆ ที่ท่านได้น าประพฤติปฏิบัติ สิ่งไหนไม่ดีเราอย่าไปรับเอามาใส่ใจ 

เราต้องรู้จักแยกแยะ อย่างสื่อต่าง ๆ สังคมต่าง ๆ ที่เขาท าทุกวันนี้ ให้เราเป็น

ตะกร้า เป็นภาชนะที่จะรับเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐ ไปเก็บผลไม้ก็เก็บเอาแต่

ผลด ีๆ ผลเนา่ผลเสีย เราก็ต้องแยกออก ความไม่ดใีนสังคมเราอย่าไปรับเอามา

สู่การประพฤติการปฏิบัติของเรา สิ่งไหนที่ดี เราก็ต้องเลือกประพฤติปฏิบัติ 

ความขยันมันดี ความอดทนมันดี ความเสียสละมันดีก็เป็นสิ่งที่ให้เรา     

ได้ประพฤติปฏิบัติ... 

 

เช้าวนัเสารท์ี่ ๓๑ มนีาคม พทุธศักราช ๒๕๕๕ 
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ให้เข้าใจในการเรียนการศึกษานะ... 

ให้นักเรียนทุกคนพากันนั่งใหส้บาย... ตั้งใจฟัง อย่าได้พูดคุยกัน  

นักเรียนยังเป็นเด็ก ๆ ยังไม่รู้จักคิด คิดยังไม่เป็น อาศัยคุณพ่อคุณแม่

เป็นผู้บอกสอน โตขึ้นหนอ่ยคุณพ่อคุณแมก่็ใหเ้ราเข้าโรงเรียนเรียนหนังสอื  

เรียนหนังสือท าไม... ? ตอบ... เรียนเพื่อเราจะได้รู้ดี รู้ช่ัว รู้ผิด รู้ถูก   

สิ่งไหนมันดีเราจะเอาไปด าเนนิชีวติ สิ่งไหนมันไม่ดเีราจะไม่ท า ให้นักเรียนทุกคน

พากันเข้าใจ เค้าให้เราเรียนหนังสือ เพื่อจะเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม      

เป็นคนที่รับผดิชอบ เป็นคนที่เสียสละ ไม่ให้ตามใจตัวเอง ไม่ให้ตามกิเลสตัวเอง  

ท าอย่างไรเราถึงจะเป็นคนดี คนรับผิดชอบ คนเสียสละ? จะเป็นคนดีได้นั้น 

มันไม่ใชข่องง่าย มันเป็นของยากล าบาก นักเรียนทุกคนต้องอด ต้องทน ต้องฝืน 

ต้องพยายามขยัน ถึงจะเหนื่อยยากล าบาก ก็ไม่ท้อแท้ท้อถอย ตั้งมั่นในความดี

ความถูกต้อง ต้องอด ต้องฝืน ต้องทนอย่างมาก ๆ น่ะ เพราะใจของทุก ๆ คนนั้น

มันอ่อนแอ ความอดความทนที่เราไม่ท าตามใจตัวเองนี่แหละ เค้าเรียกว่า 

“สมาธิ...”  

สมาธิ คือความตั้งมั่น คือความตั้งใจ อยู่กับหน้าที่การงาน อยู่กับการเรียน

การศกึษา ถึงแม้เราอยากจะเที่ยว อยากจะเล่น อยากจะกินตามประสาเด็ก ๆ น่ะ 

พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราอด ให้เราทน ให้เราฝืน ยอมล าบากในตอนนี้ดีกว่า    

ไปล าบากเมื่อเราแก่ พยายามควบคุมบังคับตัวเอง เหมือนคนเค้าขับรถยนต์นี้  

มันต้องบังคับรถยนต์ให้วิ่งตามถนน เพื่อว่าถนนมันคดโค้งก็ต้องบังคับให้มันอยู่

ในถนน  
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เราเป็นเด็กนี้ ทุก ๆ คน ส่วนใหญ่ก็ยังไม่หนักแน่น ไม่เข้มแข็ง ชอบท า

ตามใจตัวเอง ชอบท าตามอารมณ์ตัวเอง แล้วก็ท าตามเพื่อน ๆ เพื่อน ๆ ของเราน่ะ

ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีสติ  ยังไม่มีสมาธิ  ยังไม่มีปัญญา  ยังยินดีในการกิน  การเล่น  

การเที่ยว การนอน การเล่นโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก เล่นเกมส์ออนไลน์ 

ถือว่ายังไม่ค่อยได้อบรมบ่มอนิทรีย์กัน  

นักเรียนทุก ๆ คน ให้พากันเข้าใจนะ ตั้งตัวให้ดี ตั้งใจให้ดี ชีวิตนี้จะรวย

หรือจะจน มันอยู่ที่เราเป็นผู้ลิขิต ถ้าเราปล่อยชีวิตเราไป โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเป็น 

คนดี เป็นคนเรียนดี เป็นคนรับผิดชอบ เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจที่จะต่อสู้กับ

อุปสรรค ที่เรามันเป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน เป็นคนไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ในชีวิต

ของตนเอง  

ทุกวันนี้น่ะโลกเค้าวิวัฒนาการทางวัตถุ เพื่ออ านวยความสะดวกสบาย

ในการด ารงชีพด ารงชีวิต ถ้านักเรียนทุก ๆ คนไม่หันกลับมาพัฒนาตัวเอง หรือ

ความประพฤติของตัวเองน่ะ เราจะเป็นคนไม่ทันเหตุการณ ์ไม่ทันโลกไม่ทันสมัย 

สติสัมปชัญญะเราจะไม่แข็งแรง จะไม่สมบูรณ์  

ทุกวันนี้น่ะ ในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเรา ผู้ใหญ่ก็สติสัมปชัญญะ

ไม่ค่อยสมบูรณ์ มีการด าเนินชีวติอย่างสะเปะสะปะ แล้วแต่สิ่งภายนอก แล้วแต่

สิ่งแวดล้อมที่จะดึงไปพากันกินเหล้าเมายา เล่นการพนัน ซื้อหวยเถื่อน หวยรัฐบาล 

เล่นการพนันบอล พนันมวย สามีภรรยาก็ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวัน  ท าสิ่งที่ไม่ดี

ให้นักเรียนรู้ นักเรียนเห็นแทบจะทุกวันน่ะ นักเรียนรู้มั๊ยว่า... เพราะเขาไม่ได้  

ฝึกตัวเองเหมือนนักเรียนก าลังฝึกกันอยู่นี้  เมื่อเขาเป็นผู้ ใหญ่  เขาเลยไม่มี               

ข้อวัตรปฏิบัติ โครงสรา้งของครอบครัว ของหมู่บ้าน ของสังคมจึงเป็นครอบครัว
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ที่ไม่มีความสุข ไม่มีความสงบ ไม่มีความอบอุ่น มีหนี้มีสินส่วนใหญ่กัน            

แทบทุกครัวเรือนนะ่  

ให้นักเรียนทุกคนพากันดูไว้ ... สิ่งไหนไม่ดีน่ะ นักเรียนอย่าเอาเป็น

ตัวอย่างเด็ดขาด ถ้าเราเอาเป็นตัวอย่าง เราก็จะเป็นเหมือนกันนั่นแหละ        

ให้นักเรียนทุกคนน่ะ มีจิตใจเข้มแข็ง อย่าไปอ่อนแอ เพราะสิ่งที่เรารู้ เราเห็น        

ที่เราสัมผัสมันเป็นสิ่งเสพติดทั้งหมดน่ะ  

สิ่งเสพติดนี้ไม่ได้หมายถึง ยาม้า ยาอี หรือพวกเหล้า พวกเบียร์          

อย่างเดียวน่ะ  สิ่งเสพติดก็ได้แก่ ทางผู้หลักผู้ใหญ่ท าไม่ดี ไม่ถูกต้องน่ะ  ที่ให้เรารู้  

ให้เราเห็น เราเป็นเด็ก ๆ น่ะ เห็นคุณพ่อคุณแม่  เห็นคุณครูท าผิด ทุกคนนี้     

มันเจ็บปวดหัวใจมาก เพราะพ่อแม่เราท าเอง ผู้หลักผู้ใหญ่ท า คุณพ่อคุณแม่ 

คุณครู พยายามเกณฑ์ลูกบังคับลูกให้เป็นคนดี แต่คุณพ่อคุณแม่กับท าไม่ดี   

ไม่ถูกไม่ต้องน่ะ  นี้เป็นความเจ็บปวดประการหนึ่ง  แล้วพ่อแม่ทุกคนก็บ่นว่า  

เด็กทุกวันนี้มันพูดยากสอนยาก พูดอะไรก็ไม่ฟัง ที่มันไม่ฟัง เพราะว่าผู้หลัก

ผูใ้หญ่ประพฤติตัวไม่เป็นที่รักเคารพนับถือน่ะ  

เรานี้ดีมากได้ฝึกตัวเองตั้งแต่เล็ก ๆ ต่อไปในอนาคตนักเรียน ทุก ๆ คน 

ก็จะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นแบบพิมพ์ของครอบครัว ของประเทศชาติหรือ

สังคมนะ่  

การประพฤติปฏิบัติความดีน่ะ มันต้องปฏิบัติต่อเนื่อง เรามองดู

โครงสร้างของสังคมที่เค้าให้เราเรียนหนังสือ หรือท างานบริษัท หรือรับราชการน่ะ 

ให้ต าแหน่งโน้นต าแหน่งนี้ เค้าต้องการจะให้เราเป็นคนดีคนรับผิดชอบในหน้าที่
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ในการงาน แต่ทุกคนก็ไม่รู้สึกตัวเอง แล้วก็ท างานไปเพื่อเงินเดือน เพื่อเงิน    

เพื่อสตางค์น่ะ ไม่ได้ท างานเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เพื่อให้มีความสุข 

เพื่อเราจะได้เป็นคนที่เสียสละ เป็นคนที่มีคุณธรรมตามที่เค้าให้ยศให้ต าแหน่งเรา 

เพื่อ เราจะได้รับผิดชอบน่ะ ความทุกข์ของแต่ละคนมันเลยเผาตัว เอง         

เพราะท างานเพื่อเงินเพื่อสตางค์  ไม่ได้ท างานเพื่อความสุข อย่างนักเรียน     

เรียนหนังสือนี้ก็เพื่อจะเป็นคนมีคุณธรรม เป็นคนเสียสละ ต้องมีความสุข      

ในการท างาน ไม่ว่าเราจะท างานอะไรเราต้องมีความสุขในการท างาน ถ้าเรา   

ไม่มีความสุขในการท างาน ไม่มีความสุขในการเรียนหนังสือ ไม่มีความสุข     

ในการท าทุกอย่างที่มันดี ๆ น่ะ ถ้าเราไม่มีความสุขนั้นหมายถึง จิตใจของเรา 

มันก าลังตกนรกทั้งเป็นนะ คนเรายังไม่ตายจิตใจมันก็ตกนรกแล้ว เพราะมัน   

ไม่รู้จักปรับจิตปรับใจใหต้ัวเองมีความสุขน่ะ  

ถ้าเราเน้นตั้งแต่วัตถุ เน้นตั้งแต่สิ่งภายนอก เราไม่ปรับจิตปรับใจไปด้วยน่ะ 

เราจะเป็นคนไม่ทันโลก ไม่ทันสมัย เรามีมีด มีปืน เราก็เอามาฟันตัวเอง มาฆ่าตัวเอง 

เรามีความรู้ มีความสามารถอย่างนี้แหละ มันก็เป็นทิฐิมานะ ท าให้เย่อหยิ่ง

จองหองยกตนข่มผูอ้ื่น มันไม่ได้กลับมาหาความสงบความเย็นอกเย็นใจ 

คนเราน่ะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเราก็อบอุ่น มีเงินมีสตางค์เราก็อบอุ่ น      

มีเพื่อน มีครูบาอาจารย์ดี ๆ เราก็อบอุ่นน่ะ นั้นเป็นเพียงความอบอุ่นภายนอกนะ

นักเรียนนะ ความอบอุ่นที่แท้จริงน่ะ เราต้องกลับมาหาตนเอง มามีความสุขกับ

การท าความดี มีความสุขกับการท างาน มีความสุขกับการเสียสละ กายอยู่ที่ไหน

ก็ใหใ้จมันอยู่ที่นั่น คนเราถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะนัน้ใจมันไม่อบอุ่น  
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นักเรียนทุกคนต้องฝึกจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ต้องอยู่กับการ     

กับงาน อยู่กับหน้าที่ของเราที่เราก าลังกระท าน่ะ อย่าเป็นคนสมาธิสั้น ตื่นเต้น

ตลอดเวลานะ่ อยู่กับความสงบไม่เป็น อยู่กับตัวเองไม่เป็น  

เรื่องอบายมุขต่าง ๆ น่ะ ให้นักเรียนทุกคนพากันรู้จักรู้แจ้งให้ดี ๆ  

อบายมุขมีอะไรบ้าง...?  อบายมุขก็ได้แก่  เราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน      

ไม่รับผิดชอบ ชอบเล่น ชอบเที่ยว สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เพื่อนฝูงก็ติดบุหรี่ ติดยาม้า 

ยาอี ก็อยากชิมอยากลองดูว่ามันเป็นอย่างไรท าไมเค้าถึงติด นี้คืออบายมุขน่ะ 

เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นยาเสพติดมันเป็นสารเสพติดน่ะ นักเรียนทุกคนมันไม่มี

ใครวิเศษวิโสไปได้หรอก ถ้าใครไปเสพไปทดลอง มันก็ย่อมติดทุก ๆ  คนน่ะมัน

ไม่ไว้หน้าว่าเราเป็นใคร มันท าลายระบบสมองสตปิัญญา มันท าให้เราสมาธิสั้น  

พวกเด็ก ๆ ตอ้งมสีัมปชัญญะสมบูรณ์น่ะ เรื่องมีแฟนนี้ให้ทุกคนเข้มแข็ง 

เพราะเราก าลังเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาว ใจของเราก็อยากมีเพื่อนมีแฟน 

นักเรียนก็อย่าพากันไปคิด มันจะคิด เราก็ไม่ต้องคิด ถ้าเราคดิมันก็เหมือนน้ าฝน

นี้แหละ ฝนตกน่ะตกมาก ๆ มันก็ต้องท่วม ท่วมป่า ท่วมไร่ ท่วมนา ท่วมบ้าน 

ท่วมเมือง เพราะว่าคนเราน่ะมันเริ่มต้นจากความคิดนะ ถ้าเราไปสนใจเรื่องเพื่อน

เรื่องแฟนแล้ว ระบบสมองสติปัญญาของเรามันก็ไม่ดี มันก็ไม่สงบ เราระลึกถึง

อนาคตของเรา ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รักเรา ส่งเสียเราเรียนเราศึกษา เพื่อให้

เราได้ขา้มพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเกิดแก่เราในอนาคตน่ะ  

นักเรียนทุกคนต้องหนักแน่นเข้มแข็ง  ไม่เปิดโอกาสเปิดเวลาให้กิเลส

ฝา่ยต่ ามันลากฉุดเราลงไปความทุกข์ยากล าบาก คนเราอยู่ดี ๆ มันไม่มีปัญหาอะไร 
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แต่เราไปท าตามความคิดความอยากน่ะ ปัญหาของเรามันถึงมี เราจะไปโทษ

ใครไม่ได้ เพราะว่าเราเป็นคนสร้างปัญหาเองนะ เราจะไปโทษพ่อโทษแม่เรา   

ว่าพ่อแม่เราไม่รวยก็ไม่ได้ เราจะไปโทษรัฐบาลมันก็ไม่ได้  

ส่วนใหญ่เรามันผิดน่ะ มันชอบโทษคนอื่น เพราะเราเอาแต่ความคิด

ตัวเอง เอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็สร้างปัญหาให้กับตนเอง บ้านเมืองมันถึงมี

กฎหมายเหมือนกับไม่มี เอาแต่ใจตัวเอง เอาแต่อารมณ์ตัวเองน่ะ เราก็ชอบว่า

ให้พ่อให้แม่ ชอบว่าให้รัฐบาล ถ้าจะให้ดีนะ่นักเรียน ทุก ๆ คนต้องมาแก้ที่ตัวเอง 

อันไหนมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคิดมัน  อันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องไม่พูดมัน  อันไหน 

ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปท ามัน  

พระศาสนาน้ีท่านให้เรามาแก้ที่ตัวเรา เริ่มต้นจากใจเราน้ีแหละ 

สิ่งไหนไม่ดีก็มาแก้ที่เราหมดน่ะ ที่เรามีปัญหานี้ไม่ใช่อะไรหรอก เพราะใจของ

เรามีปัญหา ถ้าเรามาแก้ที่จิตที่ใจน่ะ ทุก ๆ คนจะเป็นผู้ที่ประเสริฐน่ะ ทุกคน   

จะเป็นผู้ที่นา่รัก น่าเคารพนับถือ อยู่ที่ไหนก็สบาย ไปที่ไหนเค้าก็คิดถึง  

นักเรียนทุกคน พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาแก้ที่ตัวของเราเองนะ เพราะ

เราไปแก้คุณพ่อคุณแม่เรามันก็ไม่ได้ แก้ที่สังคมก็ไม่ได้ เรามาแก้ที่ใจของเรา   

แก้ที่ความประพฤติของเราน่ะ เราจะได้มคีวามสุขนะ ไม่ตอ้งมคีวามทุกข์  

นักเรียนทุกคน พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนสมาทานเอาความดีนะ 

ความดีมันเป็นสิ่งที่มีอยู่น่ะ ถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติ ถ้าเราไม่ตั้งใจสมาทานมันก็

ไม่ได้ คนเราน่ะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติถึงจะแก่ ก็แก่เพราะเกิดนานเฉย ๆ  มันแก่

ก็แก่ไม่ได้เรื่องน่ะต้องพากันสมาทาน เราอย่าไปคิดว่าถ้าเราท าความดี                
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เราจะเป็นคนเสียเปรียบต่อสังคม เพราะเราท าดีอยู่คนเดียว คนอื่นเค้าท าช่ัว  

กันหมดน่ะ มันจะมีประโยชน์อะไร เราอย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่คนฉลาดน่ะ     

ถ้าเราท าความดีน่ะเราจะมีความสุขนะ เรตติ้งของเรามันจะสูงขึ้น มันจะดีขึ้น 

ถ้าเราต้องการใหค้นอื่นยอมรับก็เพียงประพฤติตัวเองเป็นคนดี ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น 

เราก็เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเหมาะที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่          

ในอนาคตนะ เพราะคน ๆ หนึ่งมันส าคัญอยู่ที่ใจ โรงเรียนหนึ่งส าคัญอยู่ที่ผอ. 

ถ้าผอ.เป็นคนดีมีคุณธรรมโรงเรียนนั้นมันก็ดีน่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนดี  

มีคุณธรรม มีศีลมีธรรม ครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ประเสริฐ แล้วก็

ย้อนกลับมาหาตัวเรา เราตอ้งมาปรับที่ตัวเรา  

นักเรียนทุกคนให้ฟังนะ... พระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกคนวางแผน     

ในการใช้เงินใช้สตางค์น่ะ เราต้องใช้เท่าที่จ าเป็น อย่าเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

โดยไม่รู้จักคิด โดยไม่มีสต ิโดยไม่มปีัญญา ไม่อดไม่ทน อยากจะซือ้อะไรก็ซือ้  

นักเรียนรู้หรือเปล่าว่า เงินเราสตางค์เราทั้งหมดนี่น่ะ มันได้จากการ

เบียดเบียนผู้อื่นนะ ชีวิตของเราทุกคนนี้อยู่ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น อย่างเรา

ทานข้าวทานอาหารใช้จ่ายอะไรนี้  ทรัพยากรนั้นเค้าต้องไปท าไร่  ท าสวน        

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อมาขายให้เราบริโภค เค้าไปตัดต้นไม้ท าลายป่า ท าลาย

แม่น้ ามหาสมุทร อะไร ๆ มันมาจากการเบียดเบียนทั้งนั้น ถ้าเราไม่รู้จักคิดนี้   

เราเองก็คิดว่าเราเป็นคนท าถูก ท าสุจริต ถ้าเราคิดละเอียด ๆ เราก็จะรู้ว่าเรา

เป็นผู้ที่เบียดเบียนน่ะ  

นักเรียนต้องฝึกตัวเองตั้งแต่เด็ก ๆ น่ะ เพื่อที่จะเป็นผู้ที่ท าบาปน้อย 

คนเรานี้มันก็อยากกินของอร่อย อยากสะดวกสบาย แต่สิ่งเหล่านั้นถือว่า      
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มันเป็นความสุขความสะดวกสบายภายนอกนะ การรู้จักท าใจให้สงบน่ะ ไม่วิ่ง

ตามอารมณ ์ไม่วิ่งตามความคดิถือวา่เป็นความสุขมากกว่า  

เราอย่าไปท าตัวเหมือนคนบางคนน่ะ ใช้เงินใช้สตางค์ไม่มีสติยับยั้ง 

ไม่ได้คิดเลยว่าพ่อแม่หาเงินมาอย่างไร เอาของมาให้เราใช้อย่างไร เราเป็นคนใช้

คนบริโภคอย่างเดียวน่ะ เดี๋ยวเราโตขึ้นเราก็จะติดนิสัย ในอนาคตเราอาจจะ 

เป็นหนี้เป็นสินได้เพราะเราไม่รู้จักการวางแผนในการใชเ้งินใช้สตางค์ต้ังแตเ่ด็กๆ  

นักเรียนไม่ต้องอายเพื่อนอายฝูงหรอกว่าเราเป็นคนขี้เหนียว เป็นคน

ตระหนี่ ที่จริงเราไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวคนตระหนี่ เราเป็นคนรู้จักคิดรู้จัก

พิจารณาตัวเอง รู้จักท าใจให้สงบ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่กิน เห็นแก่ปากแก่ท้อง 

อดได้ทนได้ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์น่ะ ในอนาคตเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เรา   

จะได้เป็นตัวอย่างให้กับกุลบุตรลูกหลานได้อย่างดี บอกลูกสอนลูกได้น่ะ ถ้าเรา  

ไปท าตามใจตามกิเลสน่ะเมืองพอมันไม่มีหรอก มันมีความบกพร่องอยู่เป็นนิจ 

ให้นักเรียนทุกคนพากัน  มีสตสิัมปชัญญะให้สมบูรณ์ในเรื่องการใช้เงนิใช้สตางค์  

นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่ที่บ้านก็พากันช่วยเหลืองานพ่อแม่ให้เต็มที่ 

ฝึกกวาดบ้านถูบ้าน ซักเสื้อผ้า ล้างถ้วยล้างจาน อย่าพากันเอาแต่โทรศัพท์  

เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์ ถ้าพ่อแม่บอกพ่อแม่บ่นนั่นน่ะ แสดงว่าพ่อแม่เค้า

ประท้วงเราแล้วนะ ให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวว่าเราต้องขยัน ต้องรับผิดชอบ เพื่อเรา 

จะได้ฝึกตัวเองตั้งแต่เด็ก ๆ น่ะ  เพื่อเราจะได้เป็นการเป็นงาน  ท าอะไรก็ให้มัน 

เป็นแตเ่ด็ก ๆ  
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เราอย่าคิดว่า เรามีพ่อมีแม่ท าให้ หรือบ้านเรารวยเรามีคนงานท าให ้

เราอย่าไปคิดอย่างนัน้ ถ้าคิดอย่างนัน้น่ะเราเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนไม่เสียสละ 

เราเป็นแต่ผู้เอา  เอาตั้งแต่ในท้องยังไม่พอ  สมควรที่จะให้เราก็ไม่ยอมให้น่ะ  

ต้องพากันฝกึท างาน ช่วยงานทางบ้าน พอ่แม่เราจะได้ดีใจภูมิใจ จะได้มีก าลังใจ

ในการท างาน ไม่ต้องรอให้พ่อแม่บอกน่ะ เราต้องสังเกตดูว่าอันไหน เราควรจะท า 

เราต้องเป็นคนที่รู้จักคิดให้มันเป็น คนที่จะเอาแต่ผลประโยชน์จากคนอื่นมันคิด

ไม่เป็นน่ะ  

การที่เราเข้าโรงเรียน เค้าก็เน้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น วางแผนเป็น 

ไม่ต้องอาศัยแต่เค้าบอกเค้าสอน ให้มันมีอัจฉริยภาพที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจ    

คิดให้มันเป็น มองคนอื่นออก มองสิ่งแวดล้อมออก มองเกมส์อะไรต่าง ๆ ออก

แล้วท าอย่างนี้เป็นต้น อย่าให้ร่างกายโตแต่หัวใจมันคิดไม่เป็น ไม่รู้จักคิดอย่างนั้น

มันใช้ไม่ได้ มันไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคต เวลาเค้าติชมนิดหน่อย

ก็เคืองน่ะ เพราะคนมันเห็นแก่ตัวน่ะ พ่อแม่พูดค าหนึ่งก็เถียงสามค า ผิดหรือถูก

เถียงไว้ก่อน เราต้องรู้จักหยุดรู้จักนิ่ง ถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะเป็นคนไม่สุขุม

รอบคอบ เป็นคนที่ ไม่น่ารัก ทิฐิมานะมาก ปากจัด ใครก็แตะต้องไม่ได้          

ใครก็บอกไม่ได้ ไปท างานในที่ต่าง ๆ ก็มีปัญหา ส่วนใหญ่ก็จะไปโทษแต่คนอื่นน่ะ 

ต้องฝึกหัดดัดนิสัยตั้งแต่เมื่อเรายังเด็ก ๆ น่ะ เพื่อจะได้วางแผนชีวิต ถึงจะได้

สมควรชื่อว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา  

 

 



 
 

 
 

26 

ขออ านวยอวยพรกับนักเรียนทุก ๆ คน จงพากันได้เข้าถึงพระธรรม

ค าสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ด้วยกัน

ทุกท่าน   ทุกคนเทอญ...  

 

เช้าวนัพฤหสับดทีี่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ข้อวัตรปฏิบัติส าหรับนักเรยีนนักศึกษา… 

 วันนี้คุณครูได้น านักเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เพื่อนักเรียนจะได้ฝึก

รักษาศลี ได้ฝึกท าสมาธิ ได้ฝกึเจรญิปัญญา  

 ศลีได้แก่อะไร...? ศลีได้แก่ ข้อวัตรปฏิบัติที่ท าคน ๆ หนึ่งให้เป็นคนดี 

 สมาธิได้แก่ จิตใจตั้งมั่น ตั้งไว้นาน ๆ เราจะท าอะไรก็ให้จิตใจตั้งไว้ใน 

สิ่งนั้น ๆ ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ด ีๆ ตอ้งตัง้ไว้ตลอดไปตลอดกาลเลย 

 ปัญญาได้แก่ ความรู้ตามความเป็นจริง เช่น รู้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ขยัน 

เป็นคนขีเ้กียจขี้ครา้น ในอนาคตเราตอ้งเป็นคนยากจนคนยากคนล าบาก คนเรา

มันต้องเป็นคนขยัน เป็นคนที่เสียสละ มันถึงจะเจริญจะร่ าจะรวยมีคุณธรรม 

 ศีลคือ ภาคประพฤติปฏิบัติ ทั้งทางกายของนักเรียน ทั้งทางค าพูดของ

นักเรียน ทั้งทางความคิดของนักเรียน  

 ศีลคือ ความประพฤติที่จะน าไปสู่คุณธรรม คุณงามความดี ศีลนี้

เปรียบเสมือนแผ่นดินทั้งหมดนี่ ในโลกนี้ไม่ว่าคน ไม่ว่าสัตว์ ไม่ว่าต้นไม้ที่จะ

ตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีแผน่ดิน ถ้าไม่มีแผน่ดินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะตั้งอยู่ไม่ได้ 

 ความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเกิดขึน้ได้ ก็เพราะว่านักเรียนเป็นผูท้ี่มศีลีนะ 
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 ผู้ที่รักษาศีลคือผู้ที่น าตัวเองเข้าหาความสุข เข้าหาความดับทุกข์ 

ปราศจากอันตราย เป็นผู้ที่ไม่มบีาป ไม่มกีรรม ไม่มภีัย ไม่มอีันตราย 

 ผู้ที่มีศีลก็คือ  ผู้ที่มีความดี  เป็นทางเดิน  เป็นทางปฏิบัติ  ศีลถึงเป็น  

สิ่งที่ส าคัญที่สุดของชีวิต  ถ้าเราไม่มีศีล  ชีวิตของเราก็ไม่มีหลัก  ไม่มีเกณฑ์   

ไม่มทีางเดินไปสู่ความสุขความดับทุกข์ 

 สังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ ถือว่าพากันรักษาศีลกันน้อยมาก ไม่เห็น

ความส าคัญในการรักษาศีล สังคมนั้นถึงมีปัญหา จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ออก

กฎหมายบังคับใหป้ระชาชนนั้นท าตาม ก็เนื่องมาจากคนไม่รักษาศลีไม่มีศีล 

 ศีลคือ ความดี นักเรียนทุกคนต้องตั้งมั่นในความดี เราจะเดินทางไป

โคราช  เราต้องมีถนนหนทาง แล้วก็มียานพาหนะคือ รถยนต์ขับเคลื่อนน าไป 

ตัวคนขับเราก็คือ ตัวเราเองถ้าเราไม่ตั้งใจขับดี ๆ อุบัติเหตุย่อมเกิดแก่เราได้ 

การเดินทางที่ไปโคราชก็ชื่อว่าไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะเราตั้งอยู่ในความ

ประมาท ขาดสติ ไม่มสีมาธิ ศลีสมาธิจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องส าคัญ  

 สมาธิได้แก่ ความตั้งมั่นความตั้งใจ หนักแน่นไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนหรือ

เปรียบเสมือนเขาจะสร้างบ้านสร้างอาคารตึกใหญ่ ๆ สูง ตั้งเป็นหลายร้อยช้ันนี้ 

เขาต้องตอกเสาเข็มลงในพื้นดินตั้งหลายเมตรจนถึงหินแข็ง มันตอกลงไม่ได้   

ถึงหยุด ถ้าไม่อย่างนั้น มันรับน้ าหนักไม่ได้ รับการสั่นสะเทือน รับแผ่นดินไหว

ไม่ได้  
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นักเรียนต้องมีสมาธิ ฝึกสมาธิ ต้องตั้งมั่นในความดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 

“สิ่งไหนไม่ใช่ความดีไม่ท าดีกว่า”  

 คนเรามันสมาธิสั้นนะ ท าอะไรนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่กี่อึดใจมันก็จะหยุด  

 ความดีนี้ต้องตั้งไว้นาน ๆ มันอยากหยุดเราก็ไม่หยุด ต้องฝืน ต้องทน 

เพื่อให้ใจของเรามีสมาธินาน ๆ ตั้งไว้ในสมาธินาน ๆ อย่างเราอ่านหนังสือ   

อย่างนี้แหละให้อ่านนาน ๆ ให้มีความสุขในการอ่าน เวลาอ่านก็ให้ใจของเราอยู่

กับเนื้อกับตัว มีเรื่องอะไรก็พักไว้ก่อน ไม่ต้องไปคิดอะไร ให้ใจของเราอยู่กับ  

การอ่านหนังสือ ให้นักเรียนทุก ๆ คนถือว่าเป็นหน้าที่เป็นการงานของเรา          

จะพอใจหรือไมพ่อใจก็ต้องท าต้องประพฤติตอ้งปฏิบัติ  

 สมาธิแปลว่าความตัง้มั่นอยู่เหนอืทั้งความชอบอยู่เหนือทั้งความไม่ชอบ 

ถ้าเราไปท าตามอารมณ์ ใจของเรามันก็ไม่มีสมาธิ อย่างเขาเล่นกีฬากันก็ต้อง

อาศัยสมาธิ ถ้าใครสมาธิดี คนผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ชนะ เพราะใจมันนิ่ง ใจมันมีพลัง  

ใจมันมศีักยภาพ  

 เราเป็นนักเรียนตั้งแต่เรียนอนุบาลไปถึงเรียนมัธยม มีความเหมาะสมที่

จะฝึกตัวเองปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนตั้งใจเป็นคนมีสมาธิ ช่วงระยะนี้ก็ถือว่าเป็น

ระยะที่ต้องฝกึตนเอง ถ้าปล่อยใหญ่กว่านี้ มันฝึกยาก อาจจะฝกึไม่ได้  
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 ความสุข ความสะดวก ความสบาย มันเป็นสิ่งเสพติดเหมือนยาเสพติด 

ท าให้นักเรียนทุกคนติด มันไม่อยากท างาน ไม่อยากเรียนหนังสือ ไม่อยาก   

อ่านหนังสือ ไม่อยากท่องหนังสือ ไม่อยากชว่ยงานพอ่แม่  

 นักเรียนทุก ๆ คนจ าเป็นต้องบังคับตัวเองท าความดี ช่วยเหลืองานพ่อแม่

ในชีวิตประจ าวัน ตั้งใจอ่านหนังสือท่องหนังสือท าการบ้าน นักเรียนทุก ๆ คน

ต้องตั้งใจฝกึอย่างนี ้ถ้าไม่ท าอย่างนี้ในอนาคตเราเป็นคนยากจนแน่นอน เขาฝึกช้าง 

ฝกึม้า ฝึกวัว ฝึกควาย ฝึกสัตว์ต่างๆ ที่เขาพากันฝึก เขาก็ยังฝึกกันได้ตามความ

ต้องการ “เราเป็นคนเป็นมนุษย์ท าไมถึงจะฝึกไม่ได้...”  

 เราเป็นเด็กเป็นนักเรียนต้องตั้งใจฝึกนะ มันจะไม่ได้ผิดพลาดในชีวิต 

เพราะว่าชีวิตเรานี้จะจนหรือจะรวย จะมีคุณธรรมมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เราจะ

ไปโทษใครไม่ได้ เราจะไปโทษพ่อแม่ เรา ว่าพ่อแม่เราจนพ่อแม่เราไม่รวย               

เราเลยจนเหมอืนพ่อเหมอืนแม ่เราจะไปคิดอย่างนัน้ไม่ได้  

 เมื่อเรามีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าดีแล้วประเสริฐแล้ว เราเป็นนักเรียน      

เราตอ้งประพฤติปฏิบัติตัวเองใหเ้ป็นผู้มากู้สถานการณ์ จากครอบครัวที่ยากจน

ให้เป็นครอบครัวที่มีอยู่มีกิน  มีฐานะ  มีการมีงาน  มีเกียรติ  มียศ  มีต าแหน่ง   

มาช่วยเหลือพ่อแม่ มาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองและสังคม 
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 นักเรียนทุกคนเป็นคนส าคัญนะ ที่จะมาแก้สถานการณ์ได้ ไม่ใช่เป็น  

คนไม่ส าคัญ เราลองคิดดูดี ๆ เราเป็นคนบ้านนอก บ้านอยู่ห่างไกลจากความเจริญ 

พ่อแม่เราเป็นกรรมกร เป็นเกษตรกรนะ ถ้ามีการค้าขายก็ค้าขายบ้างเพียง        

เล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่ในหมูบ่้านหนึ่ง ๆ เท่านั้น  

 ถ้าเราไม่ตั้งใจเป็นคนดี เหนิห่างจากความทุกข์  

 อะไรคือความทุกข์...?  ความขี้เกียจขี้คร้านนั่นแหละคือความทุกข์ 

นั่นแหละคืออบายมุข หรือว่าเป็นนรกหลุมเล็กหลุมใหญ่ที่มันจะดักเรา          

อยู่ข้างหน้านะ  

 นักเรียนต้องเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรถึงจะได้ชื่อว่านักเรียนนักศึกษา        

ที่แท้จริง มาเรียนหนังสือก็ให้ตั้งใจเรียน อย่าเอาแต่เล่น เอาแต่หลบหลีก คิดว่า

ผา่นได้สอบไม่ตกก็เพียงพอแล้ว  

 นักเรียนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ คิดอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ถูก ต้องเอาชนะ

ความขี้เกียจขีค้ร้านของตนเองให้ได้ คนเราเกิดมามันขี้เกียจขี้คร้านนะ ไอ้เจ้าตัว

ขีเ้กียจขี้ครา้นนีแ้หละตัวส าคัญนะ ทุกคนต้องแก้ไข  

 ให้นักเรียนดูตัวอย่างและเอาตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

ท่านเป็นผู้ที่ขยัน ท่านขีเ้กียจไม่เป็นท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้า  
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 พระพุทธเจ้าท่านนี่ไม่มีขี้เกียจเลยนะ พระอรหันต์ก็ไม่มีความขี้เกียจ  

ถ้ายังขี้เกียจอยู่ก็ไม่ใช่พระอรหันต ์ 

 คนยากจนทั้งหลายน่ีคือคนขี้เกียจนะ...  

 ความเคยชินของเรามันมาจากบิดามารดา ท่านยังเห็นเรายัง เด็กอยู่ 

ท่านเลยปล่อยให้เราสบาย ๆ ไม่บังคับให้ท าการท างาน ท่านรักเราท่านสงสารเรา 

เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรา เป็นคนติดสุขติดขี้เกียจ ความขี้เกียจขี้คร้าน      

มันใหญ่โตขึ้นทุกวันนะ ไม่รู้ว่าใหญ่ตอนไหน ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนกลางคืน

ก็ไม่รู้ แตค่วามขี้เกียจมันใหญ่ขึน้ทุกวัน  

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในหลวงของเรา ท่านต้องการให้นักเรียน

ทุกคนเป็นคนขยัน เป็นคนตั้งมั่นในความดี  

 รู้จักคิดให้มันเป็น อย่าพากันหมกมุ่นอยู่กับความขีเ้กียจขี้ครา้น คิดอะไร

ก็ไม่เป็น แค่คิดว่าถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านไม่ตั้งใจท างาน ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ           

อ่านหนังสือ อนาคตของเราจะเป็นคนยากคนจนเป็นคนล าบากแค่นี้ก็ยังคิดไม่เป็น 

 ในหลวงของเรา  ท่านก็ต้องการให้เราเป็นคนดี  เป็นคนขยัน  เป็นผู้ที่  

มีความสุขในการท าความดนีะ  
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 ในอนาคตเมื่อเรายากจน ใครก็ไม่อยากเรียกเราว่าเป็นญาติพี่น้อง   

เป็นวงศ์เป็นตระกูล เป็นเพื่อน ใครก็ไม่อยากคบค้าสมาคม เค้ากลัวเรายืมเงิน

ยืมสตางค์เค้า  

 ความขี้เกียจขี้คร้านแท้ ๆ ที่ท าให้เราสอบไม่ได้คะแนนดี ๆ จะสอบ     

แตล่ะครัง้ก็ปากสั่น มือสั่น มอืก าปากกาจนเปียกหมดเพราะความขี้เกียจแท้ ๆ  

 นักเรียนลองคิดดูดี ๆ สิ ปีหนึ่งก็มี ๓ เทอม เทอมหนึ่งประมาณ ๔ เดือน 

ถ้าเราประมาทตั้งอยู่ในความขี้เกียจ เราเอาเวลาไปเล่น ไปเที่ยว ไปดูหนัง ฟังเพลง 

ไปเล่นเกมส์ เล่นอินเทอร์เนต็ ไปกดโทรศัพท์ เวลาเราดี ๆ ก็เสียไป 

 ในหลวงของเราท่านให้เราใช้เวลาให้มันเป็น ใช้เวลาให้มันมีคุณค่า 

 ตอนที่เรายังเพลิดเพลิน เรายังเล่น ยังเที่ยว เรามันยังไม่รู้ตัวหรอก 

เวลาสอบผลกรรมตามสนอง ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถขาดความเชื่อมั่น

ในตัวเอง ชื่อวา่เรามันคอรัปช่ันเวลานะ  

 ที่นักการเมอืงเค้าพากันคอรัปช่ันกินบ้านกินเมือง ที่ข้าราชการคอรัปช่ัน

กินบ้านกินเมือง นักเรียนนักศึกษา ถ้ าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็จะเป็น         

คนคอรัปช่ันเวลาเหมอืนกันนะ  “ให้จ าไว้ดี ๆ นะ...”  

 ถึงเราจะเป็นคนด้อยโอกาส ไม่มีบุญ ไม่มีวาสนา ได้เรียนพิเศษเหมือน

นักเรียนในกรุงเทพฯ  เราก็อย่าพากันน้อยใจนะ  ถ้าเราตั้งอกตั้งใจชื่อว่า       
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เรามีโอกาส เราไม่ด้อยโอกาส เพราะเวลามันก็เหมือน ๆ กันนั่นแหละ มันก็        

๒๔ ช่ัวโมงต่อวัน ถ้าเราขยันเหมือนกับที่เขาไปเรียนพิเศษ มันก็ย่อมมีความรู้         

มีความสามารถเหมอืนกันนะ  

 ขอใหม้ีความตั้งใจตั้งมั่นเขาเรียกว่าเป็นคนมีสมาธิ เป็นคนขยันหมั่นเพียร

ท างาน อ่านหนังสือมันไม่ตายหรอก อย่างมากก็เหนื่อย เหนื่อยแต่มันคุ้มค่านะ 

เพราะเหนื่อยในทางที่ดีที่ถูก  

 นักเรียนทุกคนต้องตั้ งใจใหม่  เรามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  เรารู้

หลักเกณฑ์ในชีวิต สิ่งไหนมันจะน าเราไปสู่ความสุข สิ่งไหนมันจะน าเราไปสู่

ความดับทุกข์ ถ้าเราไม่ตั้งใจใหม่ การเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีมัน       

จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร มันก็เป็นเหมอืนเดิมเป็นคนเก่า  

 นักเรียนพากันคิดให้เป็นนะ มองดูคนในหมู่บ้านของเรา ส่วนใหญ่เป็น

คนยากคนจนมีหนี้มีสิน เป็นกรรมกร เป็นเกษตรกร อยู่ในครอบครัวอยู่ด้วย

ความยากล าบาก ตกนรกทั้งเป็น เงินก็ไม่พอใช้ เป็นหนี้เป็นสินนะ จะอยู่จะกิน

จะนอนก็อด ๆ อยาก ๆ มีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสามี ภรรยา บุตร ธิดา

บ้านใกล้เรือนเคียง ตอนเย็นก็พากันกินเหล้ากินเบียร์ พากันดื่มเหล้าขาว             

ท ากันอย่างนี้แทบทั้งนั้น มันเพราะอะไร นักเรียนนักศึกษาลองวิเคราะหด์ู... 
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 ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูก็เพราะความขี้เกียจขี้คร้านตั้งอยู่ในความประมาท 

เมื่อวัยเด็กไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษา ไม่ตั้งใจท าการท างาน ปัญหามันถึงได้เป็น

อย่างนี้ ถ้าเราเป็นอย่างน้ีเหมือนเขา เรามันจะมีความสุขเหรอ...?  

 มันไม่มีความสุข มันมีแต่ความทุกข์ คนไม่ตายก็ตกนรกทั้งเป็นแล้ว  

 การที่เรามาพัฒนาเราเองก็คือ การพัฒนาในการเรียนการศึกษา 

พัฒนาให้เราเป็นคนขยัน เป็นคนหนักแน่น  ตั้งมั่นในความดี เค้าเรียกว่า            

เป็นคนมีสมาธิ เป็นคนมีปัญญา  

 ความเป็นอยู่ของคนชนบทส่วนใหญ่จะเป็นคนยากจน เป็นชนช้ัน 

กรรมกร เกษตรกร เป็นคนใช้แรงงาน เป็นคนขายแรงงาน เพราะด้อยในการเรียน

การศกึษาไม่มคีวามรูไ้ม่มปีัญญาในการท ามาหาเลี้ยงชีพ คดิไม่คอ่ยจะเป็น 

 นักเรียนก็เป็นคน ๆ หนึ่งที่อยู่ในชนบท ต้องเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจนะ 

รู้จักการพัฒนาตนเองด้วยการเป็นผู้ที่ตั้ง ใจเรียน ตั้งใจศึกษา แก้ไขตัวเอง

ปรับปรุงตัวเอง แก้ไขถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง อย่าได้พอใจ           

ในการไปเป็นลูกน้องเขา ไปขายแรงงานนะ ถ้าเราไม่รู้จักคิดมันก็ไม่ต่างจาก      

วัวควายสมัยก่อนที่เขาใช้ลากเกวียนไถนา เรามันก็พอ ๆ กัน ตื่นขึ้นมา ก็ให้

เค้าไปใช้งานเหมือนกับวัวเหมือนกับควาย 
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 มันสาเหตุมาจากอะไรล่ะ...? ให้นักเรียนรู้นะ มันสาเหตุมาจาก         

ที่เราไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่ตั้งใจเป็นคนขยันหมั่นเพียร นักเรียนทุกคน         

ในโรงเรียนต้องแข่งขันกันนะ แข่งขันกันในการท าความดี ให้ความรู้ความสามารถ 

มันทัดเทียมกับคนอื่นเขา ตา่งคนก็ต่างตัง้อกตั้งใจเรียนใหเ้ต็มที่  

 คนเราหัวดีอาจจะใกล้เคียงกัน แต่ความขยันความอดทน ความพากเพียร

ที่มันคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายนี่ส าคัญ ยกตัวอย่าง มีเด็กชายอยู่คนหนึ่ง 

เป็นคนหัวดีพอปานกลาง เขาเห็นโทษในความยากจน เขาอดทนขยันหมั่นเพียร

เรียนหนังสือ พ่อแม่ไม่มีเงนิไม่มีสตางค์ส่งเสียเรียนพิเศษ เขาก็ขวนขวายของเขาเอง 

สุดท้ายเขาก็เอ็นทรานซ์ติดนักศึกษาแพทย์จนได้ ความยากจนนั้นไม่ได้กั้น    

คุณงามความดีของเขาเลย เมื่อเขาเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์ เค้ามีครอบครัว

มีภรรยา ลูกเขาก็เกิดมาสามคน หัวดีนี้ไม่ส าคัญเท่ากับความขยัน ความอด 

ความทน ใหม้ันขยันมาก ๆ ทนไว้มาก ๆ แล้วมันจะได้ดี สุดท้ายลูกเค้าทั้งสามคน

ก็ติดนักศกึษาแพทย์แล้วก็เป็นคุณหมอทั้งสามคน ทั้งที่ลูกเขาก็ไม่ใช่หัวดีกว่าเพื่อน 

มันก็พอ ๆ กันนั่นแหละแต่วา่มันขยันต่างกัน  

 ปีนี้ทางรัฐบาลเค้ามองเห็นการเรียนการศึกษานี่เป็นสิ่งที่จะพัฒนาให้     

คนในชนบท เพื่ อให้มีฐานะอยู่ ดีกินดีทัดเทียมใกล้ เคียงกับคนในเมือง               

เพราะคนชนบทยังด้อยการพัฒนาสติปัญญาอยู่มาก รัฐบาลเลยลงทุนซื้อ          

แท็บเล็ตเพื่อที่จะให้เข้าถึงการเรยีนการศกึษาที่ก้าวไกลทันคนในเมอืง  
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 ให้นักเรียนทุกคนรู้ไว้นะ แท็บเล็ตนั้นมันมีทั้งคุณและโทษ ถ้าเราเอาไป

ใช้ในการเรียนการศึกษาหาความรู้นั้นมันดี เพราะเราไม่ต้องซื้อหนังสือไม่ต้อง

แบกกระเป๋าไปโรงเรียน เราต้องการความรู้อะไร เราก็กดดูอยู่ในแท็บเล็ตนั้น 

มันเป็นสิ่งที่อ านวยความสบายให้แก่นักเรียนมากนะ ถ้าเราเอาไปใช้ผิดประเภท 

เช่น  เราเอาไปกดเล่นอินเทอร์เน็ต  ดูหนัง ฟังเพลง  ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน    

สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นโทษแก่เรา เราเอาไปใช้ผิดประเภทนั่นแหละคือ นรกหลุมเล็ก

หลุมใหญ่ที่จะให้เราติด ให้นักเรียนทุกคนให้รู้ดี ๆ นะ ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ 

ต้องใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการศึกษาเท่านั้น ต้องหักห้ามใจตัวเอง

ไว้ให้ได้นะ 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นความจ าเป็นนะ เพราะบ้านเมืองเขาพากัน

พัฒนาไปไกล เราก็ต้องพัฒนาให้ก้าวไกลทันเขา แต่สิ่งที่ส าคัญเราต้องเอา

เทคโนโลยีหรือแท็บเล็ตไปใช้ ให้มันถูกต้องถูกวิธี พ่อแม่เราบังคับบอกกล่าว   

ให้สติเรา ให้เรารู้จักฟังคุณพ่อคุณแม่ คุณครูบอกกล่าวเราให้เรารู้จักฟังคุณครู 

ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ดีเราต้องหยุด ถ้าคุณครูบอกว่าไม่ดีเราต้องหยุดนะ 

ถึงเราไม่อยากหยุด เราก็ต้องหยุด 

พ่อแม่คือพรหมลิขิตของเรา ท่านลิขิตให้เราเป็นคนดีเป็นคนขยัน      

เป็นคนเสียสละ คุณครูท่านเป็นพรหมลิขิตของเรา ท่านลิขิตให้เราเป็นคนขยัน  

เป็นคนตั้งใจเรียน เป็นคนเสียสละ เป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการเรียน การศึกษา  
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ไม่ขีเ้กียจขี้ครา้น มีความสุขมีความรับผิดชอบในการเรียน ตัวนักเรียนเองก็ต้อง

เป็นพรหมลขิิตของตัวเองนะ  

 พรหมก็ได้แก่ . ..  พรหมวิหารทั้ง ๔ คือ มีความเมตตาต่อตนเอง            

เมื่อมีความเมตตาตนเองก็ต้องท าความดี เขาเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตา มีความกรุณา

สงสารตัวเองว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่เสียสละ ไม่ตั้งใจท างาน ในอนาคต

เราก็ต้องทุกข์แน่ ๆ มีความมุทิตา มีความยินดีในสิ่งที่เราก าลังท า เพราะเรา           

ได้ท าดีแล้วท าถูกต้องแล้ว เราต้องมีความสุขในการท าความดี เพราะความดี

เป็นความงดงาม เป็นความประเสริฐที่ลิขิตเราไปสู่ความดับทุกข์ มีอุเบกขา  

วางเฉยต่ออารมณ ์ มันขี้เกียจก็ต้องท า  มันขยันก็ต้องท า  ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  

ไม่เห็นแก่กินแก่นอน  แก่เล่นแก่เที่ยว ต้องบังคับจิตใจตัวเองให้ได้ ต้องวางเฉย 

ไม่ท าตามกิเลส สรุปแล้วตัวเราเองนี้แหละ จะเป็นพรหมลิขิตของเราเอง        

ให้นักเรียนทุก ๆ คนพากันเข้าใจนะ เพราะว่าปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ มันไม่อยู่ที่

คนอื่น มันอยู่ที่ตัวของนักเรียนเอง  ต้องแก้จากสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดี... สิ่งที่

มันดีแล้วก็ให้มันดยีิ่ง ๆ ขึ้นไป 

นักเรียนมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งนี้   ก็ให้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี   

ที่จะได้ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่  เป็นมนุษย์สายพันธุ์ ใหม่นะ สายพันธุ์ ขยัน                 

พันธุ์ไม่ขี้เกียจขี้คร้าน เป็นสายพันธุ์ประพฤติปฏิบัติตามในหลวง เป็นสายพันธุ์

ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เป็นสายพันธุ์ปฏิบัติเดินตามรอยของ
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พระพุทธเจ้าพันธุ์ขี้เกียจขี้คร้าน พันธุ์ที่จะน าเราไปตกนรกทั้งเป็นเราถือว่าเรา

พากันมาละมาทิง้กันใหห้มด  

 คนเรามันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คนเราจะได้ดิบได้ดีก็ต้องแก้ไข คนผู้มีสติ

มีปัญญาก็ต้องพัฒนาตนเอง  

 คุณพ่อคุณแม่มีความมุ่งหวังในลูกทุก ๆ คน เค้าคิดว่าลูกเค้าต้องเป็น

คนดี มีความสามารถ เป็นคนเก่ง เป็นคนฉลาด ถ้าโตขึ้นครอบครัวเค้าคงจะมี

ความสบายมากกว่านี้ นักเรียนทุก ๆ คนอย่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ผิดหวัง

ในตัวเรานะ  

ธรรมะที่เราฟังในการบรรยายนี้ก็ให้น้อมเข้ามาใส่ใจ อย่าได้เข้าหูซ้าย

ทะลุหูขวาไปเหมอืนกับไม่มอีะไรเลย นี่เป็นพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ใหทุ้กคนพากันไปประพฤติปฏิบัติ 

 นักเรียนทุก ๆ คนก็จะเข้าถึงความสุขความสงบความดับทุกข์       

ที่แท้จรงิด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ... 

 

เช้าวนัพุธที่ ๖ มถิุนายน พทุธศักราช ๒๕๕๕ 
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อบายมุขกับนักเรยีนนักศึกษา...  

เรื่องอบายมุขต่าง ๆ ที่จะน าพาชีวติของเราตกต่ า ให้นักเรียนนักศึกษา

เข้าใจในเรื่องอบายมุขให้ดี ๆ เป็นผู้เห็นภัยเห็นโทษอย่าได้พากันเสพ พากันดื่ม 

พากันเล่น พากันเที่ยว จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเสียหาย  นักเรียนเป็น

ผู้มีจิตใจขาวบริสุทธิ์  อย่าให้จิตใจเปรอะเปื้อนมัวหมอง  สิ่งไม่ดีก็อย่าพากันไป

แตะต้อง อย่าพากันอยากลองอยากศึกษา  

คนที่เขาติดบุหรี่ เริ่มแรกเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้มันติดบุหรี่ เห็นเขา

สูบกันก็อยากลองกับเขาบ้างว่าท าไมเขาถึงสูบ สุดท้ายก็เลยเป็นคนติดบุหรี่    

คนที่เขาติดเหล้าติดเบียร์ เริ่มต้นเขาก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์นะ 

เขาเห็นเพื่อนดื่มครั้งแรกก็ไม่อยากดื่มหรอก แต่เพื่อนเขาชวนก็เลยเอากับเขาบ้าง 

สุดท้ายเลยกลายเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์  

การพนันก็เหมอืนกัน ใหม่ ๆ ก็ดูเขาไปเฉย ๆ นาน ๆ ไปก็เล่นกับเขาบ้าง  

ผลสุดท้ายก็เป็นคนติดการพนัน  ชื่อว่าการพนันมันไม่ดีซักอย่าง การที่ไปเที่ยว

ไปเล่นก็เหมอืนกัน ถ้าเราไปเล่นไปเที่ยวมันก็ต้องตดิ  

ยาเสพติดทุกอย่าง  มันเป็นของไม่ดี  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ  

มันเป็นของไม่ดี  การท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี  นักเรียนต้องตั้งมั่นไว้ให้ดีนะ  

อย่าพากันท า  อย่าพากันปฏิบัติ  มันจะท าให้สิ่งที่ไม่มีเรื่องให้มันเป็นเรื่อง   
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เรื่องเล็ก ๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ประวัติศาสตร์เราก็รู้เพราะเราก็ได้ดูอยู่แล้ว

ทุก ๆ วันที่มันมีปัญหาในครอบครัวอยู่ในบ้านในสังคมก็เพราะเรื่องยาเสพติด 

เรื่องเครื่องดื่ม เรื่องเล่น เรื่องเที่ยว  

สิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าไปอยากท า อยากลอง ถ้ามันติดแล้วน้ี          

มันอยากที่จะเอาออกได้  

ผูท้ี่เขาดื่ม เขาเสพ เขาเที่ยว เขาก็พยายามที่จะชักชวนเราให้เป็นพรรค

เป็นพวกของเขา เราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่ดื่มไม่เที่ยวแล้ว จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้

เข้ากับสังคมไม่ได้ เราจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ มันไม่ถูก สิ่งไหนไม่ดีเราอย่าไป

แตะต้อง เราอย่าไปท า ถ้าเราไปท ามันตอ้งตดิแนน่อน  

คนเราอยู่ดี ๆ สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อยู่แล้ว เมื่อเรา

ไปกินเหล้า กินเบียร์ เล่นการพนัน เราก็ยิ่งไม่มสีติ  

พวกเหล้า เบียร์ บุหรี่ มันเป็นธุรกิจของคนที่เห็นแก่ตัว รู้ว่าเหล้าไม่ดี 

เบียร์ไม่ดี บุหรี่ไม่ดีก็พยายามที่จะผลิตออกมาจ าหน่าย ไม่ค านึงถึงความดี 

ความถูกต้อง มันเป็นธุรกิจที่เห็นแก่ตัวมาก   

ธุรกิจอันนี้มันพากันท ามาเป็นร้อย ๆ ปีแล้ว มีการออกกฎหมาย

รองรับอีกด้วยว่า เหล้าเบียร์ที่เสียภาษี  ตลอดการเล่นพนัน ถ้าเสียภาษี                  

ให้รัฐบาลไม่เป็นไร  ถ้าเป็นเหล้าเถื่อนไม่ถูกต้องผดิกฎหมาย  ความเป็นจริงแล้ว
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จะเป็นเหล้ารัฐบาลหรือเหล้าเถื่อนเหล้าชาวบ้าน ถ้าใครดื่มมันก็เมาเหมือนกัน

ทั้งนั้นแหละ 

เมื่อนักเรียนนักศึกษาแก้ปัญหาไม่ให้เค้าจ าหน่ายไม่ได้ อย่างนี้เรา           

ก็ต้องกลับมาแก้ที่ตัวเราเอง  เราไม่ต้องพากันไปดื่มไปเสพ  ในอนาคตเราเป็น 

คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เราจะได้บอกลูกสอนหลาน ลูกหลานเขาถึงจะ

เชื่อฟังเรา  

ทุกวันนี้เราเห็นคุณพ่อคุณแม่พากันดื่มเหล้า พ่อแม่บอกเราว่าเหล้า

บุหรี่การพนันไม่ดี แต่เราก็เห็นพ่อแม่ดื่ม  พ่อแม่สูบ  เราก็ไม่เคารพเลื่อมใส   

ถ้าบอกว่าเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ดี ท าไมพ่อแม่ดื่มพ่อแม่สูบ คุณครูก็ยังดื่มยังสูบอีก 

ท่านก็ไม่อยากสูบไม่อยากดื่มหรอก แต่วา่ไปดื่มไปสูบเข้าแล้วมันติด มันละล าบาก 

นักเรียนเป็นผู้ที่มีกายบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ ให้นักเรียนทุกคนตั้งมั่นใน

ความดี ในความถูกต้องนะ คนที่เขาเกิดมาก่อนน่ะ เราดูตัวอย่างเค้า สิ่งไหนที่

มันไม่ดีเราอย่าไปท าตามอย่างเขา สิ่งไหนมันดี  เราพยายามต่อยอดสืบทอด

คุณธรรมความดี  

งานวันเกิดก็พากันดื่มเหล้า  งานวันแต่งก็ดื่มเหล้า  งานฉลองอะไร

ต่าง ๆ ก็ดื่มเหล้า มันเป็นประเพณีสืบต่อ ๆ กันมา แต่มันไม่ใช่วัฒนธรรมไม่ใช่

คุณธรรมนะ 
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ช่างหัวมัน... ใครจะดื่ม ใครจะเล่น ใครจะเที่ยวก็ช่างหัวมัน มันเรื่อง

ของเขาเรื่องของคนอื่น  

สงกรานต์ปีหนึ่ง  ปีใหม่ปีหนึ่ง  คนตายเพราะดื่มเหล้า  ดื่มเบียร์นี้   

มันหลายร้อยคน พิการก็หลายร้อยคน มันเป็นประเพณีที่ตกต่ า ช่ัวช้า มันไม่ใช่

วัฒนธรรมไม่ใช่คุณธรรม ให้นักเรียนพากันเข้าใจใหด้ี ๆ นะ  

สมัยบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อน หมู่บ้านหมู่หนึ่งจะมีคนดื่มเหล้านี้

ก็ไม่เกินสี่คน ห้าคนนะ แต่ทุกวันนี้  เด็กสิบกว่าขวบก็เริ่มดื่มเหล้าเป็นแล้ว  

แสดงวา่ประเพณีที่มันไม่ดีนี้มันขยายพันธุ์ไปมากทีเดียว  

ชีวิตกรรมกร ท างานก่อสร้าง ท างานรายวัน ท างานโรงงาน  ได้เงิน 

วันละสองร้อย สามร้อยบาท เอาไปดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มันก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

เงินที่จะซื้อข้าวสาร ซื้อกับข้าว ซื้อแฟ้บ ซื้อสบู่ ค่าน้ า ค่าไฟมันก็ไม่เพียงพอ 

เพราะว่าตอนค่ าตอนเย็นก็พากันร่วมวงดื่มเหล้าดื่มเบียร์กัน มันจะเอาเงินที่ไหน

มาเลี้ยงครอบครัว ท าให้เกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งระหว่างภรรยาสามี     

เป็นเหตุให้เกิดปัญหาหย่าร้าง ลูก ๆ ก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เพราะเริ่มต้นมา

จากเหล้าจากเบียร์นี้เอง ท าให้ต้องกู้เงินนอกระบบ จะกู้เงินทางธนาคารเราก็ 

ไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะไปค้ าประกัน คนที่ เป็นหนี้ เป็นสินนี้มันทุกข์มากนะ             

มันนอนไม่หลับ ยิ่งนอนไม่หลับก็ยิ่งเอาเหล้ามากิน มือก่ายหน้าผากไม่พอ          

มันอยากเอาขามาก่ายหนา้ผากอีกนะคนเป็นหนี้เป็นสินนี ้ 



 
 

 
 

44 

คนที่เป็นหนี้เป็นสินนี้  เป็นคนที่ตกนรกทั้งเป็นนะ  เดินอยู่ก็เป็นทุกข์ 

นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ นอนอยู่ก็เป็นทุกข์ สาเหตุเพราะอะไร สาเหตุก็เพราะเรากินเหล้า 

กินเบียร์ สูบบุหรี ่เล่นการพนัน อยากร่ าอยากรวยแล้วก็พยายามซือ้หวย มันก็ไม่ถูก 

ยิ่งซื้อก็ยิ่งถูกกินรวบหมด สลากกินรวบ มันไม่ได้เป็นสลากกินแบ่ง วันหนึ่ง ๆ              

ก็มีแต่คิดเรื่องที่จะถูกหวย มันเพราะอะไร นักเรียนลองคิดดูนะ มันเป็นเพราะ

เรากินเหลา้ สูบบุหรี่ เล่นการพนันนี้แหละ    

เราเป็นนักเรียนยังเป็นเด็กให้ตั้งใจไว้ดี ๆ นะ ให้ตั้งอธิษฐานจิตไว้เลย

ว่าเกิดมาชาตินี้ จะไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์สูบบุหรี่เล่นการพนัน ตั้งไว้ในใจเลย 

คนเรามันต้องตั้งใจสิ่งไหนมันไม่ดีอย่าไปท า  คนที่ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ ไม่เล่น

การพนันนี้ทุกคนเคารพนับถือนะ ถือว่าเป็นคนดี เครดิตดี  

เราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่ดื่ม ไม่เล่นเราจะเป็นคนไม่มีเพื่อน ถ้าเราเป็น

คนนิสัยดี เป็นคนที่เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มีเมตตามาก ๆ พูดเพราะ พูดสุภาพ 

อ่อนนอ้มถ่อมตน  ไม่ยกตนข่มท่าน มีเงนิมสีตางค์   มีทรัพย์สมบัติ คนทั้งหลาย

เขาก็อยากมาเป็นเพื่อนเป็นฝูง  ถ้าเราเป็นคนขี้เหล้าเมายา  ติดการพนัน  เป็น

คนยากคนจน ใครอยากจะคบค้าสมาคม เมื่อเราเป็นคนยากจน เขากลัวเราจะ

ไปยืมเงนิยืมสตางค์เขา 

เรื่องที่ ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มันก็ ไม่ดีนะ ไปเที่ยวงาน ไปเที่ยวผับ                  

เที่ยวบาร์ ไปขับรถเที่ยว ไปเที่ยวคอนเสิรต์ ดูหนังฟังเพลง ร้องเพลง คาราโอเกะ       
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ตามร้านอาหาร  ถือว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่  “อโคจร”  คนดีนิสัยดีไม่ควรไป 

ไม่สมควรที่จะไป มันอาจจะมีเรื่อง มีปัญหามันอาจจะถูกลูกหลงได้ ใครเขา      

จะไปเล่น ไปเที่ยวก็ช่างหัวเขา ปัญญาของเขายังมีน้อยอยู่ เขาคิดไม่ได้ ก็ปล่อย

ให้เขาไป เราอย่าได้ท าเหมอืนเขานะ 

คนที่เขาเปิดผับ เปิดบาร์ เปิดร้านเกมส์อินเทอร์เน็ตพวกนี้  มันเป็น 

คนพวกที่เห็นแก่ตัว รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีก็พากันประกอบอาชีพ บางทีมันก็มี

อาชีพที่มันไม่ดีไม่งามแฝงอยู่  

คนขี้เกียจมากเห็นแก่ตัวนี้ก็ไม่ค านึงถึงความผิด อันไหนมันจะได้เงิน  

ได้สตางค์ก็ท าหมด ก็ถือว่าคนที่มาดื่มมาเที่ยวมาบริโภคนี้มันไม่ใช่ญาติพี่น้องเขา 

มันเป็นเพียงลูกค้าที่นิสัยไม่ดี หลงงมงาย มาเที่ยว  มาเล่น มาดื่ม บางทีก็                  

เปิดบริการเกินเวลา เป็นมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง นักเรียนก็ให้

เข้าใจนะ โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เราใหญ่เราโตมา เราอย่าไปท าเหมือนเขา 

อย่าไปค้าไปขาย อย่าไปท าอาชีพอย่างนัน้ 

ส าหรับนักเรียนในเรื่องยาเสพติด ให้ทุกคนตระหนักให้ดี ๆ พวกยาบ้า 

ยาอี อย่าได้ไปเสพไปพัวพันนะ ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนไหนเสพ ถ้าใครยุ่งเกี่ยว 

อย่าไปใกล้เขา อย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาด  

โรงเรียนหนึ่ง ๆ น่ะ เขาพยายามที่จะเอายาบ้าเข้ามาจ าหน่ายใน

โรงเรียนของเรานะ บางทีมันก็เป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ให้นักเรียนทุกคน
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สังเกตดูให้ดี ๆ  คนไหนมันติด  เมื่อมันไม่ได้เสพจะมีอาการผิดปกติ  มีอาการ

ไม่ปกติ ลุกลี้ลุกลน จิตใจฟุ้งซ่าน กระวนกระวาย ใจมันไม่สงบเพราะเขาไม่ได้

เสพยา  

ยาบ้านี้ ผู้จ าหน่ายเขาจะพยายามหาวิธีให้เด็กเยาวชนเสพ เมื่อเสพ

แล้วมันก็ย่อมติด เมื่อติดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ มันก็ต้องจ าหน่าย ถ้าไม่จ าหน่ายก็ 

ไม่มีเงินที่จะเสพยานั้น  ทั้งเป็นผู้จ าหน่าย ทั้งเป็นผู้เสพเลยทีนี้  อยู่ในหมู่บ้าน 

หมูห่นึ่งสว่นใหญ่จะมีคนตดิยาบ้านะ  

นักเรียนทั้งหลายใหพ้ากันระวังตัวให้ดีนะ อย่าได้พากันพลาดท่าเสียที

ให้แก่ยาเสพติด เพราะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่เลวร้าย ยากที่จะแก้ไขได้ เพราะมัน

ท าลายประสาท ท าลายระบบสมอง ท าลายสติ ท าลายปัญญา  

ปกติคนเรามันก็ติดอยู่แล้ว ติดสุข ติดสบาย ติดขี้ เกียจขี้คร้าน            

ติดไม่อยากท างาน ไม่อยากเรียนหนังสือ อยากจะเล่นจะเที่ยว มันก็ติดแย่อยู่แล้ว 

ถ้าเราไปติดยาเสพติดอีก เขาเรียกว่ามันเรื่องใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะ 

“หลงทางมันเสียเวลา หลงติดยาเสพติดเสียอนาคตนะ...” 

สิ่งเสพติดอย่างหนึ่งที่นา่เป็นหว่งก็ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

โน้ตบุ๊ก ไอแพด ไอโฟน นักเรียนทุกวันนี้ก็พยายามอยากจะได้โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน   
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โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน  นี้เป็นวัตถุอันตราย 

และมีคุณประโยชน์ ถ้าเราไปใช้ไม่ถูกต้องมันจะน าความเสื่อมมาให้แก่เราได้ 

พวกเด็ก ๆ มันติดโทรศัพท์มือถือ ติดไอแพด ไอโฟนกันมากนะ เพราะใน

โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ มันท าอะไรได้หลายอย่าง ราคาก็ไม่แพงเกิน เอามา 

กดฟังเพลงก็ได้ เล่นอินเทอร์เนต็ก็ได้ เล่นเกมส์ก็ได้ ส่งข้อความหาเพื่อนก็ได้  

วันหนึ่ง ๆ เด็ก ๆ จะอยู่แต่กับการกดโทรศัพท์มือถือ เล่นไอแพด 

ไอโฟน  จะอยู่เฉย ๆ ไม่เป็น  อยู่นิ่ง ๆ ไม่เป็น  มันจะกลายเป็นคนสมาธิสั้น   

มันคิดอะไรขึ้นมาได้ก็กดโทรศัพท์  กดไอแพด  ไอโฟน  คิดถึงใครก็กดโทรศัพท์  

กดไอแพด ไอโฟน เมื่อใจของเรามันส่งออกข้างนอกเยอะ ๆ มาก ๆ ปัญหาต่างๆ 

มันก็เกิดขึ้นกับใจของเรา เรื่องไม่มมีันก็มี เรื่องเล็กมันก็เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่

มันก็ยิ่งระเบิดไปเรื่อย โทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟน ก็มีไว้ส าหรับใช้ในธุรกิจ

หนา้ที่การงาน โทรหาพ่อหาแม ่ไม่เอามาใช้กดดูหนังฟังเพลง  

สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งเสพติด เปรียบเสมือนนรกหลุมเล็ก หลุมใหญ่ 

ที่มันดักเรา เราที่เป็นนักเรียนนักศึกษา เป็นกลุ่มพวกปัญญาชน ปริญญาตรี 

ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ถึงเวลารับประทานก็ไม่รับประทาน  ถึงเวลานอน   

ก็ไม่นอน มัวแต่เล่นโทรศัพท์ เล่นอินเทอร์เน็ต ไอแพด ไอโฟน จนเสียสมอง  

เสียศักยภาพหมด จนเป็นคนสมองเบลอ สมองเสื่อม แทนที่ระบบสมอง

สติปัญญาจะก้าวไปไกลกว่านี้ ถูกโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน 
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เล่นงานจนเสียภาพหมดสภาพ นักเรียนอย่าพากันมองไกลนะ สิ่งเหล่านี้ส าคัญนะ 

เราใช้โทรศัพท์มอืถือ ใช้คอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน มันมีทั้งคุณและโทษนะ 

เรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์นี่ เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คนที่ เค้าซื้อ

มอเตอร์ไซด์ใหลู้ก เท่ากับซือ้โลงศพมาใส่ลูกนี่แหละ เพราะเด็กเมื่อได้ขี่มอเตอร์ไซด์ 

จิตใจมันคึกคะนอง ประเทศไทยมันถึงมีเด็กแว้นกันมาก มันไม่กลัวตายอีกด้วย 

คนเค้าถึงพูดกันว่า “ถ้าเราซื้อมอเตอร์ไซด์ให้ลูกต้องท าใจไว้เหมือนกับเราซื้อ

โลงศพนี่แหละ” เพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เพราะเด็กมันคึกคะนอง 

นักเรียนถ้าคนไหนขับขี่มอเตอร์ไซด์ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะ อย่าไปขับเร็วเกิน 

เช่น เราขับขี่อยู่ในหมู่บ้านอย่างนี ้เราก็อย่าไปขับขี่เร็ว ทางโค้งเราก็อย่าไปขับขี่เร็ว 

ถ้าทางตรง ๆ  เราอย่าขับขี่เร็วเกิน เดี๋ยวชาวบ้านเขาว่าให้เราว่า “มันจะรีบไป

ตายที่ไหน...” 

เรื่องการใชเ้งินใช้สตางค์น่ีก็เป็นเรื่องที่ส าคัญนะ ให้นักเรียนรู้จักยับยั้ง

ช่ังความคิด อย่าไปใช้เงินมากเกินไป จะท าให้คุณพ่อคุณแม่ท่านล าบาก จะท าให้

เราเป็นคนที่เสียนิสัย เห็นอะไรก็ซื้อไปหมด ต้องฝึกตัวเองเป็นคนรู้จักคิด รู้จัก

วางแผนในรายรับรายจ่ายในบ้านของเราในครอบครัวของเรา รู้จักอดรู้จักทนบ้าง 

ฝกึตัวเองไว้ด ีๆ จะได้เป็นคนไม่เป็นหนี้เป็นสินในอนาคต  

เมื่อเราอยู่ในวัยเด็ก เราต้องฝึกตัวเองเรื่องรายรับรายจ่ายของตัวเอง 

ตลอดถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว บางทีคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ไม่บอกเราว่า    
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ท่านไม่มีเงิน เราขอเท่าไหร่ท่านก็ให้เท่านั้น พยายามใช้จ่ายแต่สิ่งที่จ าเป็น       

สิ่งไหนไม่จ าเป็นก็อดเอาทนเอา เราจะได้เป็นคนมีสมาธิ มีสติ มีปัญญา ถ้าเรา

ไม่อดไม่ทนเราก็เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งมันไม่มีเบรก เมื่อมันไม่มีเบรก            

มันก็ไม่ปลอดภัยนะ  

ให้นักเรียนมาพัฒนาที่จิตที่ใจ ให้ใจของเรามันสงบ อย่าไปทะเยอ 

ทะยานในวัตถุข้าวของเงินทองมากเกิน ดูตัวอย่างในหลวง พระบาทสมเด็จ      

พระเจา้อยู่หัว ท่านเป็นคนประหยัด เป็นคนมัธยัสถ์ รู้จักอด รู้จักออม อย่าได้ไปหลง 

ในเสื้อผ้า รองเท้า ของหรู ๆ ของแพง ๆ เพื่ออวด เพื่อโชว์ เพื่อแข่ง เพื่อขัน    

ถ้าเราจะอวดจะโชว์เรา ต้องอวดต้องโชวส์ิ่งที่ดกีว่านั้น  

อวดโชว์อะไรที่ดกีว่าน้ัน...? 

อวดโชว์ที่ เป็นคนขยันเป็นคนที่ เสียสละ เป็นคนที่ ไม่หลงวัตถุ              

ไม่ทะเยอทะยานในวัตถุ เป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่ คะแนนสอบ      

ก็เป็นคนที่อยู่ในแนวหนา้ อันนี้เราอวดได้โชว์ได้เพราะเป็นการละความเห็นแก่ตัว  

เรามันเป็นเด็กมันก็คิดอย่างเด็ก ๆ มีแต่อวดเพื่อนอวดฝูงในทางวัตถุ 

ท าอย่างนั้นไม่ถูกนะ ไม่ดีนะ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เราใช้สอยบริโภคนี้ล้วนมาจาก

การเบียดเบียนการท าลายทรัพยากรของชาติของโลกนะ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ 

ภูเขา  พื้นดิน  แม่น้ า  ทะเล  พ่อแม่เราหาเงินหาสตางค์ล้วนมาจากการแย่งชิง  
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มาจากคนอื่นสัตว์อื่นทั้งนั้น   ถ้าเราทะเยอทะยานในวัตถุมากก็จะท าให้เรา   

เป็นบาปเป็นกรรม  

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราหลงวัตถุ ในหลวงของเรา พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว ท่านไม่ให้เราหลงวัตถุ เพราะความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่

จติใจของเราสงบ อยู่ที่เราเป็นคนเสียสละ เราจะมีความสุขมีความสะดวกสบาย

ทางรา่งกายมันก็แก่เหมอืนกัน  นั่นแหละ มันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละ พวกเด็ก

นักเรียนทั้งหลาย  เราอย่าพากันหลงวัตถุนะ ให้เรามีเสื้อผ้าที่สะอาด มีร่างกาย

ที่สะอาด โรงเรียนเราก็ต้องสะอาด ห้องน้ าห้องสุขาที่โรงเรียนเราก็ต้องสะอาด 

การดูแลความสะอาด รักษาส่วนรวมเรียกว่าเป็นความดีนะ 

เรากลับไปที่บ้านของเรา เราก็ต้องไปช่วยเหลือพ่อแม่ท าการท างาน 

ดูแลความสะอาด กวาดบ้าน เก็บที่อยู่ที่นอน ล้างภาชนะ ดูแลห้องครัว ห้องน้ า

หอ้งสุขาให้ดี ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยแบ่งเบาการงานของพ่อแม่ พ่อแม่ก็จะได้ปลื้มอก

ปลื้มใจ เพื่อเป็นการฝึกตัวเราเอง ฝึกจิต ฝึกใจ ฝึกการ ฝึกงาน เพื่อเราจะได้

เป็นการเป็นงาน พ่อแม่จะได้ชื่นชมว่าลูกเรานี้มันดีขึ้น รู้จักคิด รู้จักท ารู้จัก

ช่วยเหลือการงานพ่อแม่ ท าอาหารก็เป็น ซักผ้าซักผ่อนก็สะอาด ตื่นนอนก็รู้จัก

เก็บที่อยู่ที่นอน ไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนตื่นขึ้น เตะผ้าห่มออกจากตัวแล้ว      

ก็เดินไปเหมอืนหมาเหมอืนแมว   
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ลูกฝรั่งเค้าพัฒนาไปไกลกว่าลูกคนไทยนะ เด็กลูกฝรั่งอายุสองขวบ 

สามขวบ เค้าให้แยกที่นอนกับพ่อกับแม ่เมื่อเด็กตื่นขึ้นเค้าให้เด็กเก็บที่อยู่ที่นอน

แล้วก็ท าความสะอาดห้อง  ดูแลห้องน้ าห้องสุขาให้สะอาด  เก็บขยะ  โตมา 

แปดขวบ เก้าขวบ เค้าท าอาหารรับประทานเป็น อาหารฝรั่งเค้าก็ท าแบบง่าย ๆ 

ไม่ยุ่งยากเหมือนอาหารไทย  แต่ลูกคนไทยเรานี้  ก็บางทีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว

ยังท าอะไรก็ไม่เป็น พวกนักเรียนต้องพัฒนาตัวเองตั้งแต่น้อย ๆ นะ จะได้เป็นทั้ง

คนเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งแล้วก็มีคุณธรรม การงานก็ดี ถ้าเราพากัน    

ไปเน้นตัง้แต่เรยีนเก่งเรียนพิเศษทิง้พื้นฐานมันคงไม่ดแีน ่เมื่อมันจบสูง ๆ แล้วทีนี้

มันจะเอาเปรียบคนอื่น มันจะท าอาชีพบนหลังคนอื่น เอาความสุขจากคนยาก

คนจน มันกลายเป็นผู้ที่กินบ้านกินเมือง เอาเปรียบบ้าน  เอาเปรียบสังคม       

มันไม่ใชค่นดีคนมคีุณธรรมนะ  

เรื่องเอาเปรียบเอารัดคนอื่น ให้นักเรียนทุกคนคิดให้ดี ๆ นะ อย่าได้

เอาเปรียบเอารัดคนอื่น  เราเป็นนักเรียนเราต้องฝึกไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ สังคมเรา  

ทุกวันนี้เป็นสังคมที่ไม่มีความส านึกเรื่องบาปบุญคุณโทษ  ไม่มีศีล  ไม่มีธรรม  

ไม่มคีุณธรรม ไม่มศีักยภาพของความเป็นมนุษย์ ให้นักกินเมอืงซือ้สิทธิ์ ซื้อเสียง 

ซื้อคะแนน เมื่อเราเป็นประชาชนเป็นคนที่ท าผิดก่อน นักกินบ้านกินเมืองเขา     

ก็พากันไปกินกันใหญ่ ไปถลุงกันใหญ่  
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อย่างนี้ให้นักเรียนพากันคิดไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ นะ  เราใหญ่โตขึ้นมาเรา 

จะไม่เป็นคนรับเงนิจากนักกินเมอืงที่เขาซือ้เสียงซือ้คะแนน เราจะไปโทษนักกินเมือง

ไม่ได้ เพราะเราเป็นคนให้เสียงให้คะแนนเขาไป ความผิดนี้มันเริ่มต้นจาก

ชาวบ้านเริ่มต้นจากประชาชนนะ เพราะบ้านเมืองเรายากจนยังไม่ได้พัฒนา      

ที่มันยังไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษา สังคมที่ให้เค้าซื้อเสียง ซื้อคะแนนได้ถือว่าเป็น

สังคมที่ด้อยพัฒนา ด้อยการศึกษา จ าไว้นะ เราใหญ่โตขึ้นมาเราจะไม่เป็น

คนขายเสียงให้นักกินเมืองซื้อคะแนน มันเป็นบาปนะ ส่งเสริมคนไม่ดี ส่งเสริม

มหาโจรใหเ้ค้าพากันมากินบ้านกินเมือง  

ให้เราระลึกถึงโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้พระเจ้าอยู่หัว 

ตรัสว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้คนทุกคนเป็น  

คนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การท าให้ 

ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ

ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” ความหมาย

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านให้เราส่งเสริมคนดีเพื่อปกครอง

บ้านเมืองนะ คนที่เอาเงนิมาซือ้เสียงซื้อคะแนนแสดงถึงว่าเป็นคนไม่ดี เพราะว่า

เค้าได้ท าความผิดตั้งแต่ที่เค้ายังไม่ได้เป็นนักกินเมือง นักการเมืองก็คือผู้ที่       

ท าธุรกิจ ผู้ที่เป็นนายทุนมีความฉลาด ลงทุนเพื่อที่จะท าธุ รกิจท ามาหากิน

เกี่ยวกับการเมอืง  เพื่อจะได้เป็นผู้ที่กินบ้านกินเมือง ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจไว้  
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ดี ๆ นะ เมื่อเราใหญ่โตไปเราเป็นนักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองระดับ

ท้องถิ่น  เราต้องเป็นนักการเมืองที่แท้จริงนะ  เราอย่าพากันเป็นนักกินเมือง  

ถ้าเราเป็นประชาชน เราอย่าเป็นประชาชนที่ส่งเสริมพวกที่กินเมอืง...  

 

ค่่าวันที่ ๖ มถิุนายน พทุธศักราช ๒๕๕๕ 
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ธรรมะส าหรับ "นักเรยีน..." 

คณะครูและนักเรียนได้พากันมานอนวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรม วันนี้

คุณครูและนักเรียนจะพากันกลับบ้าน เราได้มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมทั้งภาคปฏิบัติ

และความเข้าใจ ตอ่ไปยังเหลือภาคปฏิบัติที่คุณครูและนักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติ

ที่บ้านที่โรงเรยีน 

โรงเรียนก็หมายถึง ที่ที่เราไปเรียน ไปรู้ ไปศึกษาให้เข้าใจในการด าเนินชีวิต 

เพื่อไปประกอบอาชีพในการที่จะได้ท า ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี  ๆ เป็นแผนที่         

เป็นรูปแบบของชีวติที่จะให้เราอยู่กันอย่างผาสุก 

เรื่องการประพฤติตัวหรือการปฏิบัติ ให้นักเรียนทุก  ๆ คนเข้าใจว่า    

มันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่จ าเป็น ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติ ตัวเราเองก็จะมีทุกข์          

ในอนาคตลูกหลานเราเกิดมาในอนาคตเค้าก็จะได้รับความยากล าบาก 

"ทุก ๆ คนต้องขยัน อดทน ตั้งมั่น เข้มแข็ง"  ชีวิตของเราต้องสู้ ต้องทน

ด้วยความเหน็ดเหนื่อย ด้วยความยากล าบากทางกาย... 

ตั้งใจท างานให้ดีที่สุด ตั้งใจเรียนหนังสือที่เราก าลังเรียนอยู่ให้ดี

ที่สุด... 
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เรามีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับตนเองในเรื่องกิน เรื่องเล่น เรื่องเที่ยว 

พ่อแม่ของนักเรียนทุก ๆ คนเค้าก็พากันแก่ขึ้นทุกวัน มีหนี้มีสินกันพอสมควร 

เราต้องมาช่วยเหลือพ่อเราแม่เราด้วยการท างาน ด้วยการรู้จั กประหยัด    

เพราะสมัยทุกวันนี้ อะไรทุกอย่างเราก็ต้องซื้อเค้าหมด ถ้าเราไม่จ าเป็นจริง ๆ 

ไม่ต้องซือ้ ไม่ต้องจา่ย  

นักเรียนทุกคนทั้งหมดนี้ต้องตั้งสติไว้ดีๆ บุหรี่ เหล้า การพนัน สิ่งเสพติด 

ทุกชนิด การเป็นคนเจ้าชู้นี่เป็นหนทางที่จะให้นักเรียนทุก ๆ คนตกเป็นคนทุกข์ยาก 

ล าบาก "นักเรยีนทุกคนต้องไม่เสพ ไม่ท า..." 

เพื่อนเราน่ะในบ้านในสังคม มันมีทั้งคนดคีนไม่ด ีให้นักเรียนทุกคนถือว่า

มันเป็นเรื่องของเขา มันเป็นเรื่องของคนอ่อนแอ มันเป็นเรื่องของคนขาด    

ความเข้มแข็ง ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัยที่จะบังคับตนเอง ปล่อยให้ตัวเองเป็นคน 

ติดบุหรี่ ติดเหล้า เล่นการพนัน ไม่มีศักยภาพ ในชีวิตนักเรียนทุกคนอย่าได้           

พากันไปท าอย่างนัน้... 

ทุกคนมันใจอ่อนนะ...  ส่วนใหญ่สมาธิไม่แข็งแรง จิตใจไม่แข็งแรง   

ท ากันไปตามเพื่อน ตามฝูง ตามสังคม ไม่เป็นตัวของตัวเอง  

ให้นักเรียนอดเอา ทนเอา มันอยากคิด เราก็ไม่คิด มันอยากพูดเราก็ไม่พูด 

มันอยากท าเราก็ไม่ท า เราอยากไปเราก็ไม่ไป ถ้าเราอดทนอย่างนี้แหละ
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ประมาณสัก ๗ วัน ใจของเราจะหยุด ใจของเราจะเย็นขึ้น ถ้า ๗ วันมันยังไม่เย็น 

ก็ต้องอดทนต่อ ถ้าเราท าอย่างนี้จิตใจของเราจะเย็นขึ้นแน่นอน สมาธิของเรา   

ก็จะแข็งแกร่ง 

ทุกวันนี้น่ะคนในครอบครัวของเราในบ้านในสังคมมีจิตใจที่ไม่แข็งแรงกัน 

รักษาใจตัวเองก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็น มันอยากไปก็ไป ไม่มีสติยับยั้ง มันอยากพูด

อยากคิดก็ไม่มีสติยับยั้ง ถ้าเราไม่มีสติยับยั้ง สิ่งที่ไม่ดีมันก็ย่อมเกิดแก่เรา

แน่นอน ปัญหามีปากมีเสียงทะเลาะกันของพ่อแม่เรา เราถึงเห็นประจ า                

ปัญหาที่เค้าทะเลาะวิวาทกันมันถึงมีประจ า  

นักเรียนได้รู้แจ้งเห็นแจ้ง ในสังคมเราว่า สังคมเราขาดสมาธิ ในจิตใจ 

ไม่ยับยั้งช่ังใจ พากันท าตามความอยากความเห็น ไม่ได้อบรมบ่มอินทรีย์ เราถึง

เห็นเขากระโจนเข้าหาความทุกข์กัน เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ ไฟมันร้อน 

มีแต่จะไหม้ เผาผลาญตาย กิ เลสมันเป็นของร้อน มันเผาจิตเผาใจเรา                    

ในชีวิตประจ าวันเราไม่ตายมันก็เผาเราเสียแล้ว นี่แหละมันเป็นนรกหลุมเล็ก

หลุมใหญ่ เผาครอบครัวเรา เผาพ่อเผาแมแ่ล้วก็กลับมาเผาพวกเราอกี... 

นักเรียนทุกคนต้องเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน ไม่ท าตามใจตัวเอง                  

ไม่ท าตามเพื่อน ไม่ท าตามสังคมที่เค้าท ากันผิด ๆ  

นักเรียนทุกคนพยายามพัฒนาที่ใจตัวเอง เพราะความสุข ความทุกข์

ของมนุษย์อยู่ที่ใจของเราสงบ ใจของเราไม่วิ่งตามความคิดตามอารมณ์ ใจของเรา
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ต้องเป็นคนสงบไม่เป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน ความขี้เกียจขี้คร้านตัวเราก็ไม่ชอบ           

คนอื่นก็ไม่ชอบความขี้เกียจขี้คร้าน ท าให้ทุกคนเป็นคนยากจน ทุกคนต้อง

ขยันหมั่นเพียร ตอ่สู้อุปสรรคคือ จติใจของเราอย่าให้ใจของเรามันขี้เกียจขี้คร้าน 

อย่าให้ใจของเราอ่อนแอ  

ปัญหาต่าง ๆ นั้นที่มันฉายออกมาข้างนอกมันมาจากจิตใจทั้งนั้น ที่ท าให้

เราเป็นคนจน ติดเหล้า ติดบุหรี่ ขี้เกียจขี้คร้าน เป็นภัยต่อสังคม นิสัยไม่ดี            

มันก็มาจากจิตใจของเรานั้นไมไ่ด้ฝึกไม่ได้ควบคุม 

นักเรียนอย่าไปคิดว่าเรายังเป็นเด็กนะ...! เป็นเด็กนั่นแหละดี จะได้ฝึก

ตั้งแต่เด็ก ๆ โตมามันฝึกไม่ได้ เรามันติดขี้เกียจขี้คร้านตามใจตัวเอง เป็นคน            

แต่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ได้เอาธรรมะ ไม่ได้เอาการเสียสละ ไม่มีอะไรท าให้

เราจนได้ ไม่มีอะไรท าให้เรารวยได้ ไม่มีอะไรท าให้เรามีคุณธรรมได้นอกจากตัวเรา 

"ท าดีมันได้ด ีท าชั่วมันได้ชั่ว" เราทุกคนเป็นผู้ก่อผู้สรา้งทั้งนัน้แหละ 

นักเรียนต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง มีการประพฤติปฏิบัติดีให้มันต่อเนื่องกัน

หลาย ๆ ปี อย่าได้ไปประมาท อย่าได้ไปทดลองในสิ่งที่ไม่ดี ชื่อว่าการไม่ท าบาป

ทั้งปวง ท าแต่ความดี... 

เราไม่ต้องไปโทษคุณพ่อคุณแม่เรา ว่าคุณพ่อคุณแม่เรายากจนนั้น   

เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ เรื่องของเราเราก็ต้องมาพัฒนา สร้างเหตุสร้างปัจจัย
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ไม่ให้มันเป็นคนจน สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ตัวเองเป็นคนที่มีประโยชน์ ไม่ว่า

อะไรที่จะมายั่วยวนกวนใจ นักเรียนทุกคนต้องผ่านให้ได้ อย่าได้เห็นกงจักร          

เป็นดอกบัว อดเอาทนเอา ให้ใจของเราสูงอย่าให้ใจของเราต่ า  เพราะมนุษย์        

คือผู้มใีจสูง ถ้าเป็นคนก็ท าสะเปะสะปะทั้งดีทั้งช่ัว 

นักเรียนกลับไปบ้าน ต้องมีข้อวัตรปฏิบัติให้กับตัวเอง กราบพระ           

ที่หัวนอนของเรา บทสวดเล็ก ๆ น้อย ๆ เราก็ต้องฝึกท่องให้มันได้  นะโมฯ   

อรหังสัมมาฯ นั่งสมาธิท าใจสงบ ๆ ไม่ต้องคิดอะไร ท่องพุทโธ ๆ ติดต่อกันเป็น

ร้อย ๆ ครั้งอย่างนี้เป็นต้น ไม่ให้อารมณ์มันแทรกเข้าได้ มันเป็นคุณธรรม                 

เป็นความดีที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ไม่ต้องอายใคร เพราะบ้านเราอาจจะไม่มีใคร   

ไหว้พระ ท าการท างานอะไรต่าง ๆ บ้านเราสกปรกก็ปัดกวาด เก็บที่อยู่ที่นอน 

เราอย่าไปปล่อยวางไม่ถูกต้อง ที่อยู่ที่นอนก็สกปรก รอบนอกทั่วไปก็สกปรก 

หอ้งน้ า หอ้งสุขาก็สกปรก นี่ก็หมายถึงความขี้เกียจที่มันมีในจติในใจ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ท างานสิ่งเหล่านี้ให้มีความสุข กวาดบ้านถูบ้าน 

ท างานให้มคีวามสุข ท าไมถึงได้ความสุข..? เพราะว่าเราเสียสละละความขี้เกียจ

ขีค้ร้าน เราได้ทั้งความสุขใจ ได้ทั้งความสะอาด  

เราอย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่ ถ้าเราเป็นคนเถียง มันเป็นเครื่องหมายของ

คนไม่มีสมาธิ อะไรก็แก้ตัวไว้ก่อน อะไรก็เถียงไว้ก่อน เราจะว่าเรารักษาสิทธิเสรีภาพ 

ที่เราต้องแสดงเหตุผลอย่างนีไ้ม่ได้ เราไม่มีโอกาสได้ฝึกใจ เราต้องฝกึเป็นคนไม่เถียง 
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ฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน พ่อแม่เราจะเป็นคนดีเป็นคนไม่ดี ก็ ช่างท่าน       

เรามาแก้ที่ตัวเรา "การเรียนการศึกษาให้เราเข้าใจเรื่องนี้แล้วน าไปประพฤติ

ปฏิบัติ..." 

เรามีโอกาสมีเวลา เราก็จะได้ศึกษาต่อระดับอุดมศกึษาที่สูงขึน้ไป...  

เราศึกษาก็เพื่อความฉลาด เพื่อความเข้าใจ แล้วเอาการศึกษานั้น         

ไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือตนเอง เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ เป็นคนดี             

เป็นคนเสียสละ ไม่กินบ้านกินเมือง โกงบ้านโกงเมือง "ไม่ใช่เป็นคนเรียนมาก 

รู้มากแล้วมาเอาเปรียบคนอื่น เอาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น    

อย่างน้ันไม่ใช่คนรู้จรงิ...!" 

ทุก ๆ คนระบบสมองสติปัญญาก็ไม่ต่างกันมาก ต่างกันที่ใครมีโอกาส 

เรียนมาก ศกึษามากมันก็ย่อมรูม้าก  

เราเป็นคนด้อยโอกาส ด้อยทรัพย์  เราก็ย่อมพัฒนาความขยัน             

ความหมั่นเพียร พัฒนาให้ เราเป็นคนดี  แล้วความดีก็จะช่วยเหลือเรา 

เปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดี เพราะในโลกนี้ในครอบครัวนี้  เราต้องการพ่อแม่

เป็นคนดี ในหมู่บ้านเราก็ต้องการผู้ใหญ่บ้าน ต้องการอบต.ที่เป็นคนดี "ความดี

เท่าน้ันที่จะน านักเรยีนทุกคนเข้าถงึความสุขความดับทุกข์..." 
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นัก เรี ยนถึ งจะ เหนื่ อยยากล าบากให้ถื อว่ า เป็น เรื่ อ งของกาย                              

เรื่องของใจนั้น "ดีมาก..." เราได้เสียสละ ละความเห็นแก่ตัว "ถือว่าชีวิตน้ีเป็น

ของประเสริฐเกิดมาเพื่อสร้างความดี สร้างคุณธรรม" 

ความสุขของเราทุก ๆ คนมันอยู่ที่ใจสงบ ถ้าเรารวยเป็นมหาเศรษฐี              

แต่ถ้าใจของเราไม่สงบมันจะมีความสุขอะไร...! เพราะความสุขของหมู่มวล

มนุษย์อยู่ที่จติใจสงบ 

ให้นักเรียนทุกคนดีใจภูมิใจที่ได้มาอบรมปฏิบัติธรรม ที่ได้เปลี่ยนแปลง

ชีวติไปในทางที่ดี อันไหนไม่ดี รู้แล้วก็จะเลิกไม่ท าอีก จะขอสมาทานขอตั้งใจเอา

ความดเีข้าสู่ชีวติจติใจ  

ขออนุโมทนากับคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ปฏิบัติ ก็ถือว่าดีแล้ว

ถูกต้องแล้วที่ปฏิบัติ  แต่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นน าค าสอนขององค์สมเด็จ          

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในครอบครัวในสังคมให้มันดียิ่งขึ้นไป

ตลอดกาล... 

 

เช้าวนัศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๖ 
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การศึกษาเพื่อพัฒนา “คุณธรรม...” 

การศึกษาหาความรู้ของหมู่มวลมนุษย์ทั้งในประเทศต่างประเทศ    

ส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมให้อยู่ดีกินดี           

อยู่สะดวกสบาย มีการศึกษาเรื่องพระศาสนาเหลือไว้เพียงเล็กน้อย ไม่ให้

ความส าคัญว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ไปเน้นทางวัตถุไปเสีย 

๙๙ เปอร์เซ็นต์ 

ชีวติของคนเราทุก ๆ คนมันมีทั้งกายมีทั้งใจ ถ้าเราไปเน้นตั้งแต่ทางกาย

ทิ้งเรื่องทางจิตทางใจมันมีแต่จะน าความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเอง 

ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  

ทุกวันนีน้่ะประชาชนพากันเป็นโรคกระเพาะกันก็เยอะ เป็นโรคประสาท

กันก็มากขึ้น เป็นโรคจิตก็มากขึ้น เป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคหัวใจ โรคไต ความดัน 

เบาหวาน สาเหตุมันก็เกิดจากใจของเราไม่สงบ มาจากการบริโภคที่ไม่รู้จัก

ประมาณ ไปติดในความสุข ความสะดวกสบาย  ไม่รู้จักยับยั้งช่ังจิตใจ  ท าใจ   

ให้มันสงบ  

ความอยากความต้องการมาก มันก็ย่อมมีความวิตกกังวล มันก็ท าให้

เกิดโรคกระเพาะ โรคประสาท โรคภัยเจ็บต่าง ๆ ก็ตามมา เราตามความ

เอร็ดอร่อยไป จนตับไตไส้พุงมันเสียหายหมด  
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พระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกคนให้รู้จักประมาณในการบริโภค   

จะเอาอะไรลงในท้องในร่างกายของเราต้องมีสติ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้

ให้รูจ้ักประมาณในการบริโภค  

ใจของเราทุก ๆ คนน่ะ มันมีเปรตอยู่หลายตัวนะ... พระพุทธเจ้า

ท่านถึงให้เราทุก ๆ คน  ฝึกท าใจให้สงบ อย่าได้พากันหลงวัตถุ หลงสี หลงแสง   

หลงเสียง สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุให้เราได้ฝึกจิตฝึกใจ ไม่ให้เราท าตาม

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้เราได้ฝึกจิตใจให้สงบ ฝึกปล่อย ฝึกวาง

อารมณ์ให้รวดเร็ว  อย่างตาเห็นรูปอย่างนี้แหละให้เรามีสติรวดเร็ว อย่าให้          

ใจของเราตามอารมณไ์ป หูฟังเสียงอย่างนี้แหละให้เรามีสติเร็ว ๆ อย่าได้ตามไป  

ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราให้มีสติรู้ แล้วก็ไม่ให้ใจของเราตามอารมณ์ไป       

ถ้าเราตามอารมณไ์ป เราตอ้งมปีัญหาแน่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดี ไม่ว่าสิ่งนั้นจะช่ัว  

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... “สิ่งที่เรารู้ เราเห็น เราได้ยินได้ฟังนั้นน่ะ 

มันคือนิมิตที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของเรา” เราอย่าพากันไปหลงนิมิต         

ไม่ว่านิมิตจะดีหรือจะไม่ดีน่ะอย่าตามไป  ให้นิมิตนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป 

ถ้าเราตามไป ตามอารมณ์ไป  เราจะเป็นคนไม่มีสมาธิ   จิตใจของเรามัน       

จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่มาสัมผัสในชีวิตประจ าวัน เราจะไม่เป็นตัวของตัวเอง             

เราจะเป็นคนหลงโลก หลงอารมณ์ หลงนิมิตในชีวิตประจ าวันอยู่ตลอด       

การพัฒนาชีวติใจของเรามันก็จะไม่เจริญก็จะไม่ก้าวหน้า  
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พระพุทธเจ้าท่านให้เรามีชีวิตปกติ  แล้วแต่อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรา    

เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันแล้วไป เราไม่ต้องตามอารมณ์ไป ไม่ต้องตาม

สิ่งแวดล้อมไป เราพยายามด ารงสติ ด ารงสมาธิ เจริญปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น

มันเกิดขึน้ ทุกอย่างนั้นมันตั้งอยู่ ทุกอย่างนั้นมันดับไป ไม่มีอะไรมากน้อยไปกว่านี ้ 

การท ามาหากินของเราน่ะ เราก็ท าไปในชีวิตประจ าวันปกติ ไม่ต้องกลัว

อุปสรรค ไม่ต้องกลัวปัญหา สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 

มีในตัวเราในชีวติประจ าวัน  

เราพยายามมาแก้ที่ใจของเรา มาแก้ที่การกระท าของเรา มาแก้ที่ค าพูด

ของเรา เพื่อปรับตัวเองเข้าหาศีล หาธรรม หาคุณธรรม สิ่งภายนอกก็ท าไป

ด้วยดี ส่วนทางด้านจิตใจก็ต้องท าไปด้วยดี กายก็ท าความดี ใจก็ท าความดี    

เอาความดีเป็นที่ตัง้ เอาความดีเป็นข้อวัตรปฏิบัติ ชื่อว่าผู้ปฏิบัติดี ชื่อว่าปฏิบัติตรง 

ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ ปฏิบัติที่สมควรน่ะ “พระก็ท าได้  โยมก็ท าได้ ท าได้

ทุก ๆ คน...”  

ถ้าเราเน้นตั้งแต่ทางวัตถุมันไม่ได้ มันต้องเน้นจิตใจด้วย เน้นคุณธรรมด้วย 

เน้นให้ใจของเราเกิดความสงบด้วย มันจะได้เป็นความดี เป็นคุณธรรมน าเรา   

ให้เกิดความสงบ ครอบครัวสงบ ประเทศชาติสงบ สังคมสงบ การศึกษา     

การปฏิบัติของเรามันถึงจะถูกต้อง มันไม่ได้ไปแตท่างโลกทางวัตถุอย่างเดียว  
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พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราพากันฝึกจิตใจกันให้มาก ๆ นะ ตัวเราจะได้

มีความสุข ครอบครัวเราจะได้มีความสุข ในหลวงของเราพระบาทสมเด็จ    

พระเจา้อยู่หัวของเรา ท่านสอนเราให้เป็นผู้ที่รูจ้ักท าใจใหส้งบเป็นผู้ที่มีเศรษฐกิจ

พอเพียง เรารวยเท่าไหร่ เราเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่  ถ้าใจของเราไม่สงบ       

มันก็ไม่มีความสุข เพราะความสุขภายนอกนั้น  มันเป็นความสุขบนความทุกข์

ของคนอื่นน่ะ มันไม่เหมือนที่เศรษฐกิจพอเพียง มีน้อยก็ใจสงบ มีมากก็ใจสงบ 

ไม่มกี็ใจสงบ  

เราทุกคนต้องรู้จักท าใจให้สงบ เดี๋ยวนี้เราทุกคนก าลังเป็นคนใจแตก 

สังคมก าลังเป็นสังคมใจแตก เพราะว่าไม่รู้จักท าใจสงบกัน ไปเข้าใจผิดว่าเรื่อง

สมาธิน่ะ เป็นเรื่องของคนเบื่อโลก เป็นเรื่องของคนอกหัก เป็นเรื่องของคนแก่ 

มันไม่ใช่เรื่องของเราน่ะ ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องของเราทุก ๆ คน            

ต้องท าใจใหส้งบ ยินดีในสิ่งที่มอียู่ พัฒนาตัวเองเพื่อใหต้ัวเองเกิดความสงบ  

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ทุกคนสร้างความดีสร้างบารมีเพื่อไม่ตามใจ

ตัวเอง ไม่ตามกิเลสตัวเอง ให้ตามศลี ตามธรรม ตามคุณธรรม  

คนเรามันมีความเห็นแก่ตัว เอาความสุขใส่ตัว เอาความสุขให้พี่ ให้น้อง 

ให้ญาติ ให้วงศ์ตระกูล มันไม่แชร์ความสุขกัน ทุกคนเกิดมานี้ก็มีความทุกข์     

ทั้งทางกาย มีความทุกข์ทั้งทางใจ หน้าที่การงาน สิ่งแวดล้อม วงศ์ตระกูล            

มันมทีุกข์ทั้งนั้น ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ตั้งอยู่ ทุกข์ดับไป  
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พระพุทธเจ้าของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา           

ท่านให้เราแชร์ความสุขซึ่งกันและกัน อย่าเห็นเค้าเป็นคนอื่น ทุกคนเป็น  

ญาติพี่น้องกันหมด เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมด เมตตาธรรมนี้เป็นเครื่องค้ าจุนโลก 

อบายที่ท าให้ใจของเราตกต่ าได้แก่ เราตามอารมณ์ตัวเองไป ตามความอยาก

ของตัวเองไปจนเป็นอบายมุข แตทุ่กคนไม่รูต้ัวเอง  

ครอบครัว ๆ หนึ่ง ถ้ามีใครไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิอย่างนี้ เดี๋ยวนี้   

ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลก ถือว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในครอบครัวของเราแล้ว 

เพราะจติใจของเราตกต่ า ตกอยู่ในอบายมุขอบายภูมิ  

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สิ่งที่ดี ๆ เค้าท าเราก็มองไม่เห็นนะ แต่สิ่งที่           

มันไม่ดนี่ะเห็นไว แล้วก็เอาตัวอย่างว่า “คนนั้นเค้าก็ยังท า คนนีเ้ค้าก็ยังท า...!”  

คนดีร้อยคนถ้ามีคนไม่ดีมาอยู่ด้วยสักคนหนึ่ง มันท าให้คนดี ๆ เสื่อมได้ 

ถ้าเราไม่พัฒนาใจของเรา ฝกึจติใจของเรา มันชอบหลงทางหลงประเด็น  

สิ่งที่ เราพากันมองอยู่ทุกวันนี้น่ะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันรู้            

พากันเข้าใจนะว่า เค้าก าลังพากันเดินทางผิด เน้นในทางวัตถุ ทิ้งทางธรรม  

ทางคุณธรรม เราจะไปท าอย่างนั้น ๆ ไม่ได้นะ ลูกเราหลานเราเหลนเรา          

ในอนาคตแย่นะ  
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การประพฤติการปฏิบัติตัวเองนี้แหละมันยากนะ มันเป็นเรื่อง

รับผิดชอบ มันเป็นเรื่องที่ทวนกระแส มันต้องมีการประพฤติปฏิบัติกันต่อเนื่อง

เรียกว่า “ปฏิปทาเสมอต้นเสมอปลาย”  

ทุกท่านทุกคนสมาธิต้องแข็งแรง ปัญหาต่าง ๆ มันเกิดจากต้นเหตุ  คือ 

ใจของเรามันมีความเห็นผิด มีความเข้าใจผิด ทุกอย่างมันก็ผิดไปหมด         

เราทุกคน ถึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพากันเป็นผู้มศีลีมีสมาธิ เพื่อเจริญปัญญา 

ศีลนั้นแหละคือตัวความดี ศีลนั้นแหละคือตัวคุณธรรม ศีลนั้นแหละคือ

ตัวพระพุทธเจ้า ถ้าใครไม่รักศีลไม่ชอบศลีก็คือไม่รักความดไีม่รักพระพุทธเจ้า  

การรักษาศีลน้ี พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เน้นมาที่จติที่ใจ ไม่เน้นไปที่กาย 

ระเบียบวินัยของสังคมมีไว้เพื่อให้เป็นประชาธิปไตย เค้าเน้นเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมให้อยู่ร่วมอย่างมีความสุข แต่การรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี้   

เค้าเน้นที่จิตที่ใจ เพื่อเข้าถึงความสงบ เข้าถึงความดับทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน 

การรักษาศลีจึงเป็นการเข้าถึงเจตนา ถ้าเราไม่มีเจตนาก็ถือวา่ไม่ผิด 

เจตนา คือ เจตนาที่จะไม่ท าผดิ ถ้าจิตใจของเรามันไม่สงบ มันเคลือบแคลง 

มันสงสัยอย่างนีก้็ยังไม่ได้ ต้องปลงใจต้องเชื่อใจเต็มที่เต็มรอ้ยว่ามันไม่ผิด  

คนเราทุกคนน่ะ ถ้าเรารักษาศีลดี ใจของเรามันก็สงบ เพราะเรากระท า

แตค่วามดี เราไม่มีความผิด  
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คนเรามันไม่สงบเพราะ ๑. มันมีความอยาก ๒. มันมีความผิด                       

ใจมันถึงไม่สงบ เมื่อศีลไม่มี สมาธิมันก็ไม่มี ศีลสมาธิมันเป็นขบวนเดียวกัน        

มันจะแยกกันไม่ได้ ปัญญากับสมาธิมันก็ไปขบวนเดียวกัน มันแยกกันไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเน้นมาที่ใจ มาที่ตัวเจตนา  

ประชาชนคนส่วนใหญ่ก็วิตกกังวลว่า เรารักษาศีลนี้ก็ถูกคนอื่นเค้าเอารัด

เอาเปรียบ มันลิดรอนสิทธิ์ในการท ามาหากิน เป็นแต่ผู้แพ้ ถูกสังคมเค้ารังแก

เบียดเบียน อันนี้มันมีความคิดเห็นผิดนะ เรามีความคิดเห็นผิด เหมือนกับ           

เราเกิดมาน่ะเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ ไว้ เราก็ไม่ปลูก เราคิดว่าเราปลูกต้นไม้ใหญ่

แล้วเราก็ไม่ทันเห็น เดี๋ยวเราตายก่อนเราก็เลยไม่ปลูก เราไม่ได้คิดว่าเราต้อง

เสียสละเพื่อให้ลูก ให้หลาน ให้เหลน  

ต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ เศรษฐกิจยั่งยืนน่ะ เราก็ไม่พากันปลูก พากันปลูก

ตั้งแต่พวกอ้อย พวกมัน พวกข้าวโพด พวกผักอย่างนี้แหละ เราคิดว่ามัน

แก้ปัญหาให้เราได้ในชีวิตประจ าวัน พอเลี้ยงอัตภาพเลี้ยงครอบครัว อีกหลายปี

ข้างหน้าน่ะ ลูกเรามันก็ล าบาก หลานเรามันก็ล าบาก เพราะว่าเรามีความเข้าใจผิด

มีความคิดเห็นผิด การรักษาศีลก็เหมือนกัน ถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนนิสัยดี 

เครดิตเราก็ดี เรตติง้เรามันก็ดี ท าอะไรมันก็ดีไปหมด เพราะคนในโลกนี้ในสังคม

นีแ้หละต้องการคนดี  



 
 

 
 

68 

อย่างเค้าให้เราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กจนถึงจบปริญญาเอก เพื่อจะเป็น

คนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีศีล มีธรรม มีคุณธรรม ทุกวันนี้ก็ยังมีการเรียนพิเศษ 

กศน. ผูท้ี่ไม่มีโอกาสเรียน ตอนเด็ก ๆ ก็ให้มีนักศึกษาผู้ใหญ่เพื่อจะได้ท าความดีกัน 

ในโลกนี้ในสังคมนี้ถึงต้องการคนดี ถ้าเราเป็นคนดีน่ะ ไม่ต้องกลัวอดตายนะ     

ดูตัวอย่างผู้ที่บวชเป็นพระ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทิ้งทางโลกหมด ทิ้งทางวัตถุหมด 

เน้นทางจิตทางใจ เน้นทางพระนิพพาน อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่กันดารเท่าไหร่

ประชาชนเค้าก็ขนของขนสิ่งบริโภคต่าง ๆ ไปให้จนไม่มีที่จะเก็บ แสดงว่าโลกนี้

สังคมนี้เค้าต้องการคนดี  เค้าส่งเสริมคนดี  ในโลกนี้จะให้คนดีหมดทั้งบ้าน    

ทั้งเมืองมันเป็นไปไม่ได้หรอก ช่างหัวมันนะ  

ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระพุทธเจ้าของเรา 

ท่านให้เรามาพัฒนาตัวเองนะ เราอย่าไปสนใจความดีความชั่วของคนอื่น 

ถ้าเราไปสนใจความดีความช่ัวของคนอื่น หัวใจของเรามันจะเป็นคนพาล          

เป็นอันธพาล คนโน้นก็ไม่ดี  คนนี้ก็ไม่ดีเลยมีแต่เรื่องทุกข์ ๆ อยู่ในจิตในใจ             

เพราะเราเกี่ยวข้องภายนอก หลงแต่สิ่งภายนอก ตามนิมิตไป ตามอารมณ์ไป 

ตามสิ่งภายนอกไป ไม่เนน้มาที่ตัวเรา ไม่เนน้ความสงบในตัวเรา  

การฝึกใจสงบนั้นน่ะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกทุกอิริยาบถ        

ท าอะไรอยู่ก็ให้ใจของเราสงบ ให้ใจของเรามีสติ มีความสุข  ดูที่เค้า              

จะเข้าสมาธิน่ะ เค้ามี วิตก วิจารณ์ ปิต ิสุข เอกัคคตา 
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วิตกวิจารณ์ก็ได้แก่ เราคิดว่าสิ่งนี้มันดี สิ่งนี้มันประเสริฐที่เราจะได้             

เอามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของพวกเรา จิตใจของเราจะได้เบิกจะได้บาน            

มันจะไม่ได้ เป็นโรคกระเพาะ มันจะไม่ได้ เป็นโรคประสาท  เป็นโรคจิต                   

เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เรามีความสุขในการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง          

ให้ถือว่าเป็นความดี ถือว่าไม่มปีัญหาอย่างนี้นะ พระพุทธเจา้ท่านสอนอย่างนี้  

ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จิตใจของเรามันจะบอบช้ ากว่านี ้

กายของเรามันจะบอบช้ ากว่านี้ เรื่องที่มันเป็นทุกข์วิตกกังวล ขุ่นมัวเศร้าหมอง

ทางจิตใจน่ะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราทิ้งให้หมด ถือว่ามันเป็นบทเรียน ถือว่า         

มันเป็นประสบการณ์ เราจะได้ไม่ท าอย่างนั้นอีก เราจะไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นอีกนะ 

เราไม่ต้องไปคิดว่าชีวิตของเราท าไมมันถึงเป็นอย่างนี้  ท าไมมันถึงเป็นอย่างนั้น 

ท าไมมันมีบุญน้อยวาสนาน้อย เกิดมามันอาภัพอับจน ทุกคนไม่ต้องไปคิดอย่างนั้น 

คิดว่าดีมาก ที่จะให้เราท าใจพิจารณาใจ ทุกอย่างเราต้องมาแก้ที่ใจของเรา     

ใจของเราต้องเข้มแข็ง ต้องแข็งแรง ตอ้งสลัดทิง้อดตีไปให้ได้ เข้าถึงความเป็นผู้รู้

ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในปัจจุบันให้ได้ คนเรามันช่ัวเจ็ดทีดีเจ็ดหนอย่างโบราณเค้าว่า

นั่นแหละ แล้วก็แล้วไปไม่ต้องเอามาคิดมาวิตกกังวล  

เป็นคนขยันมาก ๆ รับผิดชอบให้มาก ๆ เสียสละให้มาก การใช้จ่าย          

ก็ต้องประหยัดให้มากขึ้น “รายรับนี้ไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่รายเหลือ”  
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ต้องมาแก้ที่ตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาตัวเองนี้ให้มันสงบ 

ไม่ให้มันมีตัวมตีน ไม่ให้มเีรามีเขา ไม่ให้มผีูห้ญิงผูช้าย ไม่ให้มีช้ามีเร็ว มีกลางวัน

กลางคืน ไม่ให้มันมีอะไร ถ้าใจของเรามันมีอะไร มันก็มีอะไร ถ้าใจของเรา           

มันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไร  เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ  เราไม่ต้องไปอยากรวย     

มีหน้ามีตามีเกียรติมยีศ  เราพัฒนาตัวเองเข้าถึงความสงบ  

 “นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง เพราะสุขอันใดก็สู้ความสงบน้ันไม่มี ”       

ที่เรามีทุกข์ เราไม่สบายทั้งกาย ทั้งใจนี้ ก็คือ จติใจของเราไม่สงบ  

พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกพัฒนาใจอย่างนี้แหละ  พัฒนาไปเรื่อย        

เราอย่าไปอยากให้มันสงบ เพราะความสงบนั้นมันเป็นผล ความสงบมันนั้น   

ต้องปราศจากนิวรณ์  ถ้าเรามีความโลภ  ความโกรธ  ความหลงอยู่  มันไม่สงบ  

เราต้องไม่มีตัวไม่มีตัว มันถึงสงบ 

การศึกษาของเราน่ะมันก าลังผิดทาง  มันไปในทางวัตถุอย่างเดียว    

มันไม่เน้นมาหาเรื่องจิตเรื่องใจ อันนี้มันเป็นมรดกที่บรรพบุรุษเราประพฤติ

ปฏิบัติมานะ เรื่องท าใจให้สงบ ผู้ที่แก่เรียนทั้งหลายน่ะ ถ้าเค้าไม่คิดว่าอันนี้           

เป็นของสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เค้าพากันทิ้งไปหมดแล้ว คงไม่มีวิชา

คุณธรรมศีลธรรมห้อยไว้นิด ๆ ให้ทุกคนเข้าใจว่า  ส่วนที่ส าคัญในชีวิตของเรา 

คือ   จติใจสงบ  
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การบรรยายพระธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลา ด้วยอ านาจคุณพระรัตนตรัย ให้ทุกท่านทุกคน       

ได้พัฒนาในเรื่องจิตเรื่องใจให้เข้าถึงความสงบ ไม่หลงไปทางวัตถุอย่างเดียว 

ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ...  

 

เช้าวนัที่ ๒๒ มถิุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๖ 
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