




 

 

 

ความดีนัน้ทกุท่านทกุคนตอ้งปฏิบติัดว้ยตนเอง 

 

ชีวิตของเราทุก ๆ คนถือวาเปนชีวิตท่ีประเสริฐท่ีเกิดมาเปนมนุษย

เพื่อสรางความดี สรางบารมี สรางคุณธรรม เพื่อเกิดมาเพื่อเปนผูให            

เปนผูเสียสละ เปนผูท่ีตั้งมั่นในศีลในธรรม เปนผูท่ีมีความขยัน รับผิดชอบ  

มีความสุขในการทําความดี มีความสุขในการทํางาน การสรางความดี          

สรางบารมี 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนมาปฏิบัติ ท่ีตัวเอง มาแกไข            

ใจของตัวเอง มาแกไขคําพูดของตัวเอง มาแกไขการกระทําของตัวเอง         

เพื่อตั้งมั่นในความดี ผลท่ีไดรับก็คือไดท้ังทรัพยและไดท้ังอริยทรัพย 

เราทุกคนท่ีจะปรารถนาออนวอนขอรองส่ิงเหลานั้นก็ไมอาจเปน

ตามท่ีเราออนวอนขอรองได ส่ิงท่ีดี ๆ ส่ิงท่ีประเสริฐนั้นยอมเกิดขึ้นจาก         

การประพฤติพรอมท้ังกาย วาจา ใจของเราเอง 

ความรูความเขาใจของเรานั้นมันมีนอยมีมากกับเราพอสมควร          

แตส่ิงท่ีสําคัญคือการประพฤติปฏิบัติของเราเอง  
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ความดีนั้นทุกทานทุกคนตองปฏิบัติดวยตนเอง ไมมีใครท่ีจะทําแทน

ปฏิบัติแทนเราได เปรียบเสมือน "อาหาร" ทุก ๆ คนตองรับประทานเอง 

ความดีความถูกตองทุก ๆ คนก็ตองรับผิดชอบในตัวของเราเอง เรามิอาจไป

โทษคนโนนคนนี้ได 

พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า ท า น ถึ ง ใ ห เ ร า เ ป น คน ท่ี รั บ ผิ ด ช อบ  อ ด ท น 

ขยันหมั่นเพียร อดทนเดินตามทางสายกลาง เอาความดีเอาความถูกตอง

เปนท่ีตั้ง  

พระพุทธเจาทานไมใหเราตั้งอยูในความประมาท เพราะคนเราทุก ๆ 

คนมันชอบติดในความสุข ความสะดวกสบาย มันเลยเกิดเปนความประมาท 

ไมไดปรับปรุงแกไขวาจาของตัวเอง สุดทายเราก็ยอมเปนคนยากลําบาก จน

ท้ังทรัพย ขาวของเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ จนท้ังความดี จนท้ังคุณธรรม  

เราทุกทานทุกคนจะไปโทษใครเพราะตัวเราเองตั้งอยูในความ

ประมาท ไมมีสติ ไมมีสัมปชัญญะ คนเราเมื่อขาดสติขาดสัมปชัญญะ         

ปญหาตาง ๆ ยอมเกิดขึ้นแกเราแนนอน 

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนกาวไปดวยความดี ในชีวิตประจําวัน

เอาความดีเปนท่ีตั้ง เอาพระรัตนตรัยเปนท่ีตั้ง 
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พระรัตนตรัยคืออะไร...? 

พระรัตนตรัย คือ ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง  

พระรัตนตรัย คือ ศีล คือ ธรรม คือ คุณธรรม 

คนเราถาทําตามใจของตัวเองนั้นมันเปนส่ิงท่ีสรางปญหา กอทุกข 

กอโทษ กอเวร กอภัย  

พระพุทธเจาทานไมใหเราคิดวา ถาเราตั้งม่ันในพระรัตนตรัย             

เราจะขาดอิสรภาพ มันเปนการลิดรอนสิทธิ ลิดรอนความสุขของเรา           

ท่ีจะไดรับในชีวิตประจําวัน  

เรามีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง มีอัตตาตัวตน เรายัง         

ไมเขาใจ เราก็มีความคิดเห็นอยางนี้ มีความเขาใจอยางนี้ คิดวาธรรมะ          

มันลิดรอนสิทธิหรือการทํามาหากินของเรา "เราทําตามใจของเรา             

ทําตามความอยากของเรา ยอมมีปญหาแนนอน..." 

พระพุทธเจาทานถึงใหเราเอาความดีเปนที่ตั้ง... 

จุดมุงหมายของการเรียนการศึกษาก็เพื่อใหเรารู เพื่อใหเราเปนคน

ฉลาด เพื่อเขาใจเร่ืองดีเ ร่ืองชั่ว เพื่อจะไดเปนคนดี เปนคนเสียสละ            

จะไดชวยเหลือตนเองได เพ่ือเปนผูท่ีมีทรัพย มีอริยทรัพย เพื่อแชรความสุข 

แบงปนความสุขใหกับคนอื่น 
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คนเราความสุขความดับทุกขที่แทจริงนั้นมันอยูที่ความสงบ...  

ถาเราเปนคนรวยถาใจไมสงบมันก็เปนทุกข ถาเราเปนคนจน               

ถาใจไมสงบมันก็ทุกข  

ความสุข ความดับทุกขของคนน้ันอยูที่ใจสงบ... ถาจะใหทุกอยาง

เปนไปตามความตองการของเรานั้นมันเปนไปไมได  

พระพุทธเจาทานให เราทุกคนฝกใจใหสงบ มีสติ สัมปชัญญะ         

มีความสุขในการทํางาน ทุกอยางตองมาแกท่ีตัวของเราหมด 

คนเรามี ๒ คนขึ้นไป เราตองเปนผูใหเปนผูเสียสละ เราจะไปเอา

ความสุขความดับทุกขจากผูอื่นเราตองเปนผูใหกอนชีวิตของเราถึงจะมี

ความสุข ครอบครัวของเราถึงจะมีความสุข  

เราพยายามมาแกท่ีตัวเราอยางเดียว ปญหาตาง ๆ มันก็จะไมเกิดขึ้น 

เราอยาไปคิดวาเราแกตัวเองเราก็เสียเปรียบ อยาไปคิดอยางนั้น... 

เราตองเขาใจคําวาพอ คําวาแม... "พอ แม" เปนผูเสียสละ          

เปนผูให ใหท้ังกายท้ังวาจา ท้ังจิตใจ 

มนุษย ท่ีมีปญหาก็เพราะเขาคิดวาเราเกิดมาเพื่อเปนผู เอา.. .            

เปนผูเอามันคิดหนัก มันปวย มันหิว มันเครียด  

 



55  

  

  

  

เราเกิดมาในโลกนี้เรายอมดํารงชีวิตดวยปจจัย ๔ 

พระพุทธเจาทานสอนใหเรามีสติสัมปชัญญะ เพราะวาใจของเรา          

มันมีความโลภ ความโกรธ ความหลง มันไมอิ่มไมพอ มันไมมีสติในการ

ยับย้ังชั่งใจตัวเอง มันทําใหตัวเองเปนหนี้เปนสิน มันควบคุมตัวเองไมอยู  

คนเราตองอดตองทนในการใชจาย ในการใชสตางค ไมใชเห็นอะไร

อยากซื้อเราก็ซื้อนะ  

สังคมมนุษยเราท่ีดํารงชีวิตอยูทุกวันนี้ลวนแตอยูกับเร่ืองเศรษฐกิจ 

เร่ืองทํามาหากิน  ถาเราไมมีสติสัมปชัญญะในเร่ืองการใชจายเราก็ยอม         

เปนหนี้เปนสินแนนอน 

การเปนหนี้เปนสินเปนเหตุใหคนท่ีอยู ๒ คนขึ้นไปเกิดการทะเลาะ

วิวาทเกิดความเครียด คนกินเงินเดือนเปนลานก็ไมพอใชเพราะใจมันไมสงบ 

คนเราถาเงินเดือนไมมากแต รูจักทําใจสงบก็อยูดวยความสุข              

ส่ิงไหนมันจะนําความทุกขความเดือดรอนใหกับคนอื่น พระพุทธเจาทาน          

ใหเราแกไขตัวเอง ไมใชแกไขคนอื่นนะ  

อบายมุขท่ีจะนําเราไปสูความเดือดรอนนั้นไดแก  พวกเหลา         

พวกเบียร พวกเลน พวกเท่ียว ไมวาใครถาไปเกี่ยวของแลวผูนั้นก็ยอมเกิด

ปญหาแนนอน 
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ผูท่ีเกี่ยวของ...พระพุทธเจาทานตรัสวานี้เปนอบายนําไปสูความทุกข  

พระพุทธเจาทานใหเราสมาทานใหตั้งใจละเวน ไมทําในส่ิงเหลานี้ 

แมแตเพื่อนฝูงของเราทํา เราก็เฉย ๆ อยาไปยินดี เพราะเราอยูในโลกนี้          

ก็ยอมมีท้ังคนดีคนชั่ว  

ทุก ๆ อยางมันสําคัญอยูที่ตัวเรา. .. สําคัญอยู ท่ีตัวเราตั้งมั่น              

ในความดี ตั้งมั่นในความถูกตอง 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนนั้นทําใจใหสงบ ฝกปลงใจ             

ฝกปลอย ฝกวาง ไมตองวิตกกังวล มันจะรวยก็ชางมัน มันจะจนก็ชางมัน 

เราไมตองไปทุกข ไมตองไปเครียด ไมตองวิตกกังวล เพราะความวิตกกังวล

น้ีเปนส่ิงท่ีพวกเราทุก ๆ คนจําเปนท่ีจะละท่ีจะปลอยท่ีจะวาง ย่ิงเรา           

ปลอยวางไดเทาไหร จิตใจของเรามันก็จะดี รางกายของเรามันก็จะดี               

เราจะไดมีความสุขในการทํางาน มีความสุขในการเสียสละ 

คนบางคนเปนคนเกงคนฉลาดละเอียดรอบคอบ แต ส่ิงท่ีขาด               

คือไมรูจักปลง ไมรูจักปลอย ไมรูจักวาง คิดมากเกิน เกิดความเครียด            

นอนไมคอยจะหลับ  

พระพุทธเจาทานใหเราเพ่ิมการปลอยการวางใหกับตัวเองอีก เราจะ

ไดมีกําลังกายกําลังใจในการสรางความดีสรางบารมีและเสียสละ 
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คนเรานั้นนะถาใจไมสงบมันแกปญหาไมคอยไดหรอก... 

ดูตัวอยางท่ีคนเขาปวยเปนโรคมะเร็ง... เปนโรคมะเร็งมาหลายป

แลวตัวเองไมรู  รางกายก็แข็งแรงดี พอรูวาตัวเองปวยเปนโรคมะเร็ง           

๑ เดือน ๒ เดือนก็ทรุดลง และก็ลาจากโลกนี้ไป นี้ก็เปนเพราะความวิตก

กังวล ความยึดมั่นถือมั่น ตองฝกปลอยฝกวางทางจิตใจทุก ๆ คน มันจะได

เปนปญญาบารมีใหกับชีวิตจิตใจของเรา 

คนเราทุกคนทุกทานตองเจริญปญญาบารมีทุกคน เพื่อเราจะได           

ฝกปลอยฝกวาง เพราะทุกส่ิงทุกอยางนั้นพระพุทธเจาทานบอกวา                 

มัน เปนปรากฏการณชั่ วคราวเท านั้น  มีความเกิดขึ้ นตั้ งอ ยู ดับ ไป                  

รางกายของเรา เปนของชั่วคราวสวนใหญมีอายุไมเกิน ๑๐๐ ป  

มันจึงเปนส่ิงท่ีเราจะตองเอารางกายมาสรางความดี สรางบารม ี          

ไปทุก ๆ วัน ชีวิตของเราก็จะเปนชีวิตท่ีประเสริฐท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย          

และไดพบพระพุทธศาสนา ไดเดินตามรอยธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา 

การบรรยายพระธรรมคํา ส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมา-              

สัมพุทธเจาในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา 
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ดวยอานุภาพแหงคุณพระพุทธเจา แหงคุณพระธรรม แหงคุณ           

พระอริยสงฆ จงอํานวยอวยชัยใหทานท้ังหลายจงเขาสูมรรคผลนิพพาน

ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 
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