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เทศน์อบรมคณะนักศึกษา 

ณ วิทยาลัยครูอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

วิถแีห่งชีวิต 

 วันน้ีเป็นวันอุดมมงคลที่ต่างท่านที่เป็นนักศึกษา ได้มีโอกาสมาพบปะและฟังธรรมะ

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงอาตมาจะได้อธบิายให้ฟังตามสมควรแก่เวลา หากมีความพล้ัง

พลาดด้วยประโยคแห่งธรรมะหรือค าพูดใดๆ กด็ี หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้ฟังโดยทั่วกนั 

เพราะอาจารย์กเ็ป็นพระป่า โดยมากกอ็ยู่แต่ในป่า ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าสงัคมที่ท่านนิยม

มาแล้วเพียงไร ฉะนั้นการพูดทุกๆ ประโยคอาจจะมีความคลาดเคล่ือนไปได้ จึงขออภัยจาก

บรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายด้วย 

ค าว่านักศึกษากรู้็สกึว่าเป็นที่ซาบซ้ึงถึงจิตถึงใจแล้ว เพราะหลักวิชาทุกๆ แขนงที่เรา

ทั้งหลายได้ศึกษามา เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางให้เราได้ทราบวิถีแห่งชีวิตหรือความเป็นไปของเรา

เป็นประจ า เพราะโลกมนุษย์เราไม่เหมือนบรรดาสตัว์ทั้งหลาย ย่อมมีกฎเกณฑม์ีระเบียบ มี

ธรรมมีวินัยเป็นเคร่ืองอยู่อาศัย เป็นเคร่ืองปกครอง ท าให้มีความร่มเยน็เป็นสขุ ถ้าหาก

ปราศจากกฎข้อบังคับหรือระเบียบวินัยแล้ว มนุษย์เราจะท าความกระทบกระเทอืนกนัยิ่งกว่า

บรรดาสตัว์เสยีอกี เพราะฉะน้ันนักปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นบรรพบุรุษจึงได้มีกฎเกณฑร์ะเบียบ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ ส าหรับให้กุลบุตรสดุท้ายภายหลังได้ประพฤติปฏบิัติด าเนินตามจะ

เป็นไปเพ่ือความราบร่ืน 

ค าว่าหลักวิชาที่เราทุกๆ ท่านได้ศึกษามา ล้วนแต่เป็นหลักวิชาที่ช้ีแนวแห่งชีวิตและ

ความประพฤติทุกด้าน ให้เป็นไปเพ่ือความเรียบร้อยราบร่ืนแก่ตัวของเราและสงัคมทั่วๆ ไป  

นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอกีด้วย เพราะการศึกษาด้วยดีนี้  เพราะ

เราเมื่อได้รับการศึกษาด้วยดีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะท าอนัเป็นไปในเขม็ทศิแห่งการศึกษา

นี้  ย่อมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พล้ังพลาด การศึกษาจึงเป็นของดีที่เราทุกๆ ทา่น 

จะต้องมีความรักในการศึกษา การศึกษาน้ันเป็นภาคที่ให้เรารู้วิธดี าเนินและประพฤติปฏบิัติ

อย่างไร ต่อจากนั้นกเ็ป็นภาคปฏบิัติ เมื่อเราเรียนแล้วไม่ปฏบิัติตาม สิ่งที่เรียนมากเ็ป็นโมฆะไม่

ค่อยจะได้รับประโยชน์เท่าที่ควร เพราะฉะน้ันภาคการศึกษากบัภาคปฏบิัติท่านจึงให้เป็นคู่

เคียงกนัไป 
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เวลานี้ เราก าลังมารับการอบรมศึกษา เพ่ือรู้ วิธปีฏบิัติ เช่นเราจะด าเนินไปในทางสอน

คน เช่นสอนเดก็ คือเราเป็นครู เราจะต้องรู้วิธแีละวิชาที่จะน าไปสอนเดก็ด้วย  ความรู้ ทุกอย่าง

ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็เราจะต้องทราบไว้ทุกระยะทาง ไม่เช่นนั้นกจ็ะไม่เป็นไปเพ่ือความราบร่ืนและ

ดีงามส าหรับเดก็ ก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่จ าเป็นต้องเป็นเดก็ไปก่อน คือได้รับการศึกษาให้

เป็นไปพอสมควร ซ่ึงท่านทั้งหลายกด็ าเนินไปตามทางแถวนั้นเหมือนกนั ฉะนั้นจงเป็นผู้

ตระหนักในการศึกษา ๑ ในภาคปฏบิัติ ๑ ทั้งสองประเภทนี้ ถ้าหากว่าแตกแยกกนัแล้ว การงาน

จะไม่เป็นช้ินเป็นอนั 

เพราะเหตุใดเล่า เพราะว่าคนเรามีตั้งแต่ความรู้แต่ไม่มีการงาน ผลของงานกไ็ม่เกดิข้ึน 

เมื่อความรู้มีแล้วด้วย การประกอบหน้าที่การงานต้องเป็นไปตามเขม็ทศิคือความรู้วิชาที่ศึกษา

มาด้วย  ผลของงานกต็กออกมาเป็นช้ินเป็นอนั แต่อย่างไรกก็รุณาอย่าได้ลืมว่าธรรมกบัโลกนั้น

เป็นของที่แยกกนัไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมา ค าว่าธรรมหรือค าว่าศาสนา บางท่านอาจจะไม่เข้าใจ

เท่าไรนัก เพราะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในทางนั้น เนื่องจากเวล ่าเวลาไม่ค่อยเพียงพอ 

ดังนั้นในโอกาสนี้จะขออธบิายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเท่าที่ควร 

ค าว่าธรรม หรือค าว่าโลกกบัธรรมนั้น เป็นความสมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั  ค าว่า

โลกกคื็อหมู่คน จะอยู่โดยล าพังคนเดียวกต็าม หลายคนกต็าม ที่มีอาชีพต่างๆ กนั ตามเร่ือง

ของคนที่เป็นฆราวาสเหย้าเรือน น่ีท่านเรียกว่าโลก เมื่อรวมกนัเป็นกลุ่มแล้วเรียกว่าโลก ค าว่า

ธรรมนั้น ได้แก่ข้อประพฤติปฏบิัติที่โลกหรือบุคคลแต่ละคนจะน าไปประพฤติ เมื่อแปลให้ได้

ความแล้ว ธรรมแปลว่าสิ่งที่ดีงามคือการกระท ากดี็ การพูดกไ็พเราะเพราะพร้ิง การคิด

ทางด้านใจกไ็ม่เป็นไปเพ่ือความอจิฉาบังเบียดเป็นต้น หรือในทางที่เรียกว่าธรรม 

เราผู้อยู่ในโลกกเ็หมือนกบัเราอยู่ในธรรม เพราะความสขุความเจริญเป็นสิ่งที่เราทุกๆ 

คนต้องการ แต่ไม่ทราบจะปฏบิัติตนอย่างไรบ้าง จึงจะให้ถูกกบัความต้องการของตน ข้อนี้ ต้อง

ได้รับการศึกษา  ส่วนส าคัญกคื็อธรรม ถ้าหากว่าเป็นขนมกต้็องมีน า้ส าหรับเช่ือมให้มีรสมีชาติ 

น่ีธรรมะกเ็หมือนกนั แม้จะมีความรู้มากมายในทางโลกที่เราเรียนมา แต่ถ้าขาดธรรมะแล้วก็

เหมือนกบัว่าขนมบางประเภทที่ขาดน า้เช่ือม ย่อมไม่มีรสอร่อยพอที่จะรับประทาน ธรรมะย่อม

มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกนั ย่ิงสมัยทุกวันน้ีมีคนจ านวนมากและมาจากสถานที่ต่างๆ รวมกนั 

เร่ืองขนบธรรมเนียมความประพฤตทุิกด้านกย่็อมเป็นเหตุให้คละเคล้ากนัไป หากผู้ที่ไม่ได้คิด

อ่านไตร่ตรองและผู้ไม่มีธรรมเป็นเคร่ืองยับยั้งน า้ใจด้วยแล้ว จะเป็นเหตุให้เสยีได้อย่างรวดเรว็ 
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อุปมาแล้วกเ็หมอืนกนักบัรถที่มีแต่คันเร่งอย่างเดียว ไม่มีเบรกซ่ึงควรจะใช้ในกาลที่

จ าเป็น ตามธรรมดาของรถที่ตกเข้ามาในเมืองไทยของเรากด็ ีจะตกมาในเมืองไหนกด็ี หรือจะ

มาจากเมอืงใดกด็ี เขาย่อมท าให้ครบมูลทุกส่วนของรถ ควรแก่การขับข่ีได้อย่างสะดวกสบาย  

ส าคัญอยู่ที่ผู้ขับรถจะเป็นบุคคลเช่นใดเท่าน้ัน นี้ เรากเ็ป็นคนหนึ่งซ่ึงเทยีบกบัคนขับรถ ที่จะ

ดัดแปลงตนเองเป็นเช่นเดียวกบับุคคลที่ขับรถให้เป็นไปเพ่ือความราบร่ืน ตามธรรมดาของรถ

ทุกๆ คันย่อมมีทั้งคันเร่งและเบรกพร้อมกนัเสรจ็ ผู้ที่จะขับข่ีไปในทางใดต้องการความรวดเรว็

หรือช้า หรือจะหยุดพัก เล้ียวซ้ายเล้ียวขวา เคร่ืองที่จะบังคับมีอยู่ภายในรถน้ันเสรจ็ นอกจาก

เจ้าของจะปฏบิัติไม่ถูกต้องตามหลักของผู้ขับรถเท่านั้น น่ีเป็นหลักส าคัญ 

เราที่เป็นคนขับรถต้องเป็นผู้ระมัดระวัง ไม่เพียงแต่ว่าเป็นถนนหนทางแล้วกเ็หยียบ

คันเร่งเร่ือยไปเท่านั้น บางทรีถอาจสวนมา บางทคีนหรือสตัว์เดินตัดหน้ากม็ี แล้วบางทเีป็นที่ๆ 

มีคนสี่แยกซ่ึงควรจะรอควรจะหยุดรถอะไรท านองน้ี เราต้องได้ระวัง ตากต้็องดี จิตใจกต้็องได้

คิดอยู่เสมอ มีความระเวียงระวัง ไม่เช่นนั้นกเ็ป็นอนัตราย เร่ืองเบรกกบัคันเร่งและพวงมาลัย

เราจะเผลอไปไม่ได้ ในกาลเช่นไรซ่ึงควรจะใช้สิ่งทั้ง ๓ ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เราต้องได้

น ามาใช้ทนัท ีเมื่อเป็นเช่นน้ันรถที่เราขับข่ีไปกเ็ป็นไปเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย 

ข้อนี้ เป็นเคร่ืองเทยีบอุปมาให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่า การครองตัวที่จะให้เป็นไป

เพ่ือความราบร่ืนในโลกที่มีคนจ านวนมากและมีขนบธรรมเนียมต่างๆ กนั เราต้องมีทั้ง

พวงมาลัย คือการมองซ้ายมองขวา เรียกว่าการไตร่ตรองด้วยความคิดอ่านที่เหน็ว่าเป็น

ประโยชน์ การยับยั้งตัวไม่ให้ผลุนผลันไปตามสิ่งที่มาย่ัวยวน อนัจะท าตวัให้มีความเสยีหาย  

และคันเร่งได้แก่รีบประพฤติปฏบัิติตนให้เป็นไปในทางที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่

การงาน สิ่งใดที่จะเป็นหายนะทั้งแก่ตนและส่วนรวมตลอดครอบครัวและวงศ์สกุล สิ่งนั้นให้เรา

ทราบว่าเป็นเหมือนยาพิษเคร่ืองสงัหารตนทั้งผู้อื่นด้วย น่ีเรียกว่าหลักวิชาที่เราเรียนมา เมื่อเรา

เรียนมาแล้วเราต้องปฏบิตัิตัวให้ดีเช่นนี้  

ถ้าหากว่าขาดธรรมะคือ การยับยั้ง การไตร่ตรองหาเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรแล้ว 

ความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยน้ัน ไม่สามารถที่จะท าประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีธรรมะน้ันได้

เลย  เพราะฉะน้ันธรรมะจึงเปรียบเหมือนกบัว่าคันเร่งของรถ เบรกของรถ พวงมาลัยของรถ 

เราเป็นผู้ขับรถซ่ึงมีธรรมทั้ง ๓ ประเภทที่เทยีบกบัรถน้ีแล้ว จะเป็นผู้ด าเนินตนของตนให้

เป็นไปด้วยความราบร่ืน การปฏบิัติในสิ่งใดและงานใดกต็าม ไม่ค่อยจะส าคัญยิ่งกว่างานคือ
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การปฏบิัติต่อตนเอง งานนี้ เป็นงานส าคัญมาก หากว่าการปฏบิัติต่อตนเองไม่ถูกต้องแล้ว 

เรียกว่าเราท างานช้ินใหญ่ๆ ให้เสยีไป งานเลก็งานน้อยงานย่อยๆ ที่ออกไปจากตัวของเราน้ัน 

ไม่สู้ส าคัญ ถ้าตัวของเรายังดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ  ส าคัญ

ที่เราซ่ึงเป็นต้นเหตุของงานและต้นเหตุแห่งผลของงานน้ี ต้องปฏบิัติตัวให้ดี 

เฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในวัยก าลังคึกคะนองนี้  รู้สกึจะเหยียบตั้งแต่คันเร่งกนัเสยีมากที่เรา

เหน็ทั่วๆ ไป  แม้แต่ผู้แสดงคืออาจารย์นี้กเ็คยเป็นมาเช่นนั้นเหมือนกนั ไม่ค่อยจะมีเวลายับยั้ง

ช่ังตัวในวัยเช่นนั้น ต่อเมื่อวัยได้ผ่านไปและเหตุการณ์ได้ผ่านมาผ่านไป สิ่งเหล่าน้ันที่เราได้เคย

ผ่านมาจะมีความเสยีหายมากน้อยเราถึงได้พิจารณาทหีลังว่าสิ่งนั้นเราไม่ควรท า แต่เรากไ็ด้ท า

ไปเสยีแล้วด้วยความไม่ยบัยั้ง หรือด้วยการขาดปัญญา  ฉะน้ันความพล้ังพลาดทั้งหลายที่เคย

เป็นมาจึงได้น ามาแสดงแก่บรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายให้ทราบไว้ว่า การไตร่ตรองเสยีก่อน

แล้วค่อยไปค่อยมา ค่อยท าค่อยพูดน้ีเป็นสิ่งส าคัญ เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะความอยากของเราน้ันเป็นสิ่งที่ไม่มีเวลาบกพร่อง ถ้าเป็นน า้แม้ว่าน า้ใน

มหาสมุทรกย็ังมีเวลาลดหย่อนผ่อนตัวลงตามกาลของมัน แต่ความอยาก ความทะเยอทะยาน 

ความไม่รู้จักยับยั้งช่ังตัวซ่ึงมีอยู่ในหัวใจของเราแต่ละท่านๆ นี้  รู้สกึจะไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผนั 

หากได้รับการส่งเสริมด้วยแล้ว กย็ิ่งจะทวีคูณขึ้นเป็นล าดับ  การส่งเสริมนั้นคืออย่างไร คือการ

ปล่อยหรือคล้อยตามใจทุกอย่างโดยไม่มเีหตุผลไม่มีการยับยั้งตัวบ้าง นี้ เรียกว่าปล่อยตามใจ  

วันนี้ เราปล่อยขนาดน้ี วันหน้าหรือกาลต่อไป ใจซ่ึงได้รับการส่งเสริมในการปล่อยตัวเช่นนี้  จะมี

ก าลังมากขึ้นและชอบประพฤติตามใจตัว โดยไม่ค านึงถึงความผดิชอบช่ัวดีจนทวีคูณขึ้นเป็น

ล าดับๆ จากนี้แล้วกไ็ม่สามารถที่จะกั้นกางหวงห้ามไว้ได้  ถ้าเป็นน า้กเ็ทยีบเหมือนกบัน า้

มหาสมุทร ไม่มีใครจะสามารถไปท าท านบกั้นไว้ได้เลย 

ใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมตัวเพราะการปล่อยตามใจวันละเลก็ละน้อย ย่อมเป็นไป

เพ่ือความเสยีหายจนถึงขั้นล่อแหลมต่ออนัตรายหรือขั้นหมดหวังในคุณค่าของตัวกไ็ด้ ฉะนั้น

เราทุกๆ คนจึงควรส านึกในตัวประธาน ได้แก่ตัวของเรา น่ีเป็นหลักใหญ่ของความเจริญและ

ความเสื่อม เป็นหลักใหญ่ของหน้าที่การงานและผลของงาน  ถ้าเราตั้งหลักนี้ ไว้ด้วยดีแล้ว งาน

กจ็ะเป็นไปเพ่ือความเรียบร้อย และผลของงานกจ็ะมีความเจริญและชุ่มเยน็ เราได้สิ่งใดมา 

ด้วยการชอบธรรมหรือด้วยความชอบธรรมด้วยการปฏบิัติตัวของเราดี สิ่งนั้นจะเป็นความชุ่ม

เยน็ สมบัติมีมากน้อยกเ็ยน็ใจ  ถ้าหากว่าเราได้ปฏบิัติตัวให้ผิดไปเสยีเพียงเท่านี้  แม้ผลของ
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งานอื่นๆ ที่จะปรากฏข้ึนมากน้อย กไ็ม่สามารถที่จะท าใจของเราให้ชุ่มเยน็ได้เลย เพราะความ

เดือดร้อนมีอยู่ที่การกระท าผดิซ่ึงเกดิจากตัวเองเพราะการขาดการไตร่ตรอง 

ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า นสิมฺม กรณํ เสยโฺย  ทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอให้ใคร่ครวญเสยีก่อนแล้วค่อยท าลงไป แม้จะมคีวามผดิพลาดกม็ีจ านวนน้อย ไม่ค่อยจะผิด

ไปเสยีเลยทเีดียว การเลือกเฟ้นเป็นสิ่งส าคัญมาก เช่นเราจะปลูกบ้าน ปลูกตึกปลูกตลาด ท าเล

ค้าขายกต็าม จะปลูกบ้านเรือนหรือท าเป็นไร่เป็นนากต็าม เขาจะต้องเลือกเฟ้นด้วยดีว่า นี้ เป็น

ท าเลเช่นไร หากว่าปลูกตึกรามบ้านช่องหรือจะสร้างตลาด เขาจะต้องหาท าเลที่เหมาะว่าเป็นที่

รวมแห่งชุมนุมชนทั้งหลาย แม้จะปลูกร้านขายผลิตสนิค้ากต็าม เขาจะต้องเลือกสถานที่ ว่าเป็น

ท าเลเช่นไรเมื่อปลูกไปแล้วจะขาดทุนหรือมีก าไร จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าไหม 

เขาต้องเลือกเฟ้นเสยีก่อน แม้ที่จะมีราคาแพงบ้างกย็อมซ้ือ เพราะเหน็ผลประโยชน์ที่จะเกดิ

จากสถานที่น้ันแล้วด้วยดี 

การเลือกเฟ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ หากไม่เลือกเฟ้น เหน็เขาท าเรากท็ า เหน็เขาไปเรากไ็ป 

โดยไม่คิดอ่านไตร่ตรองเสยีก่อนแล้วค่อยท านี้  อาจจะเป็นความเดือดร้อนในภายหลังกไ็ด้  

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้เลือกเฟ้นเสยีก่อนค่อยท า ให้เราคิดดูแม้แต่อาหารในส ารับ

ที่ยกเข้ามาถึงที่และเป็นอาหารที่ส าเรจ็รูปเรียบร้อยแล้ว ควรแก่การรับประทานอย่างเตม็ที่ เรา

ยังต้องได้เลือกดูว่าอาหารประเภทใดถูกกบัธาตุขันธแ์ละแสลงกบัโรค นอกจากนั้นยังต้องเลือก

เฟ้นว่าอาหารในถ้วยในชามนี้  มีอะไรบ้างที่จะเป็นพิษภัยต่อร่างกาย กคื็อกระดูก ก้าง เหล่านี้

เป็นต้น ซ่ึงเป็นภัย เราจะต้องเลือกเฟ้นและเกบ็ออกให้หมด จะรับประทานทั้งสิ่งเหล่านี้ เลยนั้น

ไม่ได้ อาจเป็นภัยต่อร่างกาย อย่างมากถึงตายกไ็ด้ น่ีเพราะความไม่ใคร่ครวญไม่เลือกเฟ้น 

เพราะฉะน้ันธรรมะค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเราทุกๆ ท่านที่มี

ความมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวม ต้องเป็นผู้ตระหนักในหลักธรรม เราอย่า

เหน็ว่าธรรมกบัเรานั้นเป็นคนละอย่างและห่างเหินจากกนัโดยไปอยู่คนละโลก ไม่ใช่เช่นนั้น 

ความสขุเรากต้็องการ ความเจริญความสวยงามความเรียบร้อยทุกอย่างเราต้องการด้วยกนั แม้

จะเป็นโลกไหนกต็าม ความมุ่งหวังเหล่านี้ ย่อมตรงกนั เขม็ทศิทางเดินที่จะให้เป็นไปเพ่ือความ

สมหวังดังที่กล่าวน้ีคืออะไร นอกจากหลักธรรมะที่จะช้ีให้ถูกจุดแห่งความสมหวังน้ี รู้สกึจะไม่

ค่อยมี ท่านสอนไว้ในหลักธรรมทั่วๆ ไปเพ่ือคนทุกๆ ช้ันจะได้ปฏบิัติให้ถูกต้องตามเพศและ

วัยของตนมี ๔ ข้อ คือ 
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๑ ฉันทะ ให้มีความพอใจในการงานที่เราจะต้องท า เช่นเดียวกบัเรามีความพอใจในผล

ของงานมีเงินเป็นต้น 
๒ วิริยะ  ให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนที่ท  าอยู่น้ัน จนกว่าจะส าเรจ็

ลุล่วงไปด้วยความสวัสดี สมกบัว่าเรามีความต้องการผลของงานมีเงินเป็นต้น 

๓ จิตตะ  มีความฝักใฝ่ต่อหน้าที่การงาน เช่น เราเรียนหนังสอืเรากม็ีฉันทะความพอใจใน

การเรียน  วิริยะ พยายามเรียนอยู่เสมอ สตูรใดที่ควรจะท่องบ่นจดจ าให้ขึ้นปากขึ้นใจจดจ าจน

ได้  จิตตะคือความฝักใฝ่ในหลักวิชาของเรา 

๔ วิมังสา  ให้ไตร่ตรอง ความหมายแห่งสตูรนั้นๆ ว่ามีความหมายลึกตื้นแค่ไหน มีกี่แยก

กี่แขนงที่จะแยกไปจากหลักสตูรข้อนั้นๆ เราต้องพิจารณาตรวจตราดูด้วยปัญญา 

น่ีเป็นรากฐานแห่งความส าเรจ็ หรือเป็นพ้ืนเพอนัใหญ่โตแห่งความส าเรจ็ของผู้มุ่งต่อ

ผลของงานนั้นๆ ท่านสอนไว้ ๔ ประเภท คือ ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะความขยันหมั่นเพียร  

จิตตะความพอใจฝักใฝ่ต่องานของตน วิมังสาจะท าอะไรให้ไตร่ตรองเรียบร้อยเสยีก่อน แล้วจะ

ส าเรจ็ลงด้วยความสมใจของเรา น่ีท่านกเ็รียกว่า ธรรมะ  เราจะหาธรรมะที่ไหนนอกจากตัวของ

เรา ผู้ก าลังมุ่งความสขุความเจริญอยู่เวลานี้  ธรรมะกคื็อเคร่ืองทรงไว้ ทรงอะไรไว้เล่า คนที่รัก

ความสขุ รักความด ี ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความสนใจต่อการท าดี ไม่ว่าจะทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ ผลคือความสขุความเจริญกต้็องทรงไว้ซ่ึงบุคคลผู้นั้น 

นี้แปลย่อๆ ให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบ ว่าศาสนากบัเรานั้นแยกกนัไม่ออก 

เพราะเหตุใด เพราะศาสนาท่านช้ีลงในจุดที่มนุษย์ต้องการทั้งน้ัน ไม่ได้ช้ีนอกเหนือไปจาก

ความต้องการของโลกอนัชอบธรรมเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนากบัเราจะแยกกนัได้อย่างไร 

ความสขุไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางใจเราต้องการ เมื่อต้องการความสขุความเจริญ ไม่ว่าจะ

เจริญทางจิตใจและเจริญทางโภคทรัพยส์มบัติเงินทอง ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มี

ความอดความทน หนักกเ็อาเบากท็ า ไม่ลดละความเพียร ไม่ให้มีความเกยีจคร้าน น่ีท่าน

เรียกว่าธรรม  ประการหนึ่ง 

อุฏฐานสมัปทา ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ตื่นดึกลุกเช้า   ท างานให้ตรง

ต่อเวล ่าเวลา อย่าโกหกตนเองต่อหน้าที่การงานจะท าให้เคยตัว ท่านสอนอย่างนี้   คนที่มีความ

ขยันหมั่นเพียรจะหาทรัพย์สมบัติประเภทใดย่อมได้ตามใจหวัง 
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อารักขสมัปทา เมื่อผลของงานเกดิข้ึนจากความขยันหมั่นเพียรที่เราท าได้แล้ว ให้เกบ็

หอมรอมริบ อย่าเป็นผู้สรุุ่ยสรุ่าย จับจ่ายจนหมดไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้  เรียกว่าเป็นผู้สรุุ่ยสรุ่าย

เกนิไป ท่านสอนไว้ว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความชอบธรรมของเราน้ัน จะมากน้อยไม่ส าคัญ 

ส าคัญที่ผู้เป็นเจ้าของน้ัน จะต้องเกบ็รักษาหรือจะจับจ่ายไปทางใดบ้างด้วย ต้องเอาเหตุผลเข้า

ไปค า้ประกนั คือเราจะจ่ายแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งขึ้นไป เราต้องมีเหตุผลว่าจ่ายไปเพราะเหตุไร 

เท่านั้นบาทเท่านี้สตางค์เราต้องมีเหตุผลไว้เสมอ  ถ้าหากไม่มีเหตุผลแล้วทรัพย์สมบัติมีมาก

เท่าไรกต็าม จะหมดไปสิ้นไปโดยไม่กี่วันกี่เวลาเลย 

เมื่อกี้นี้ ได้อธบิายถึงเร่ืองอารักขสมัปทา คือให้ถึงพร้อมด้วยการเกบ็รักษาทรัพย์สมบัติ

ที่เกดิข้ึนด้วยความชอบธรรมของตน อย่าเป็นผู้สรุุ่ยสรุ่ายจ่ายไปไม่รู้จักประมาณ ทรัพย์หมดไป

ใจกเ็สยีไปด้วย ทรัพย์ร่ัวไหลเนื่องไปจากใจของเราที่ร่ัว ไม่มีประมาณในตนเอง น่ีเป็นหลัก

ส าคัญ ฉะนั้นการรักษาทรัพย์ภายนอกกบัรักษาใจของเราผู้เป็นเจ้าของนี้  การรักษาใจรู้สกึจะ

เป็นสิ่งส าคัญยิ่งกว่าการรักษาทรัพย ์ ถ้าเรารักษาระดับใจของเราให้คงที่ดีงามควรแก่เหตุผลทุก

ด้านแล้ว การจ่ายทรัพยแ์ม้จะจ่ายมากน้อย ย่อมเสยีไปด้วยมีเหตุผลและเป็นประโยชน์ส าหรับ

ตัวของผู้จ่าย แต่ถ้าจ่ายโดยนิสยัที่เป็นคนสุรุ่ยสรุ่ายด้วยแล้ว ทรัพย์สมบัตแิม้จะเสยีไปมากมาย

เพราะการจับจ่าย แต่ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยมี  น่ีเราควรจะส านึกตัวของเราผู้เป็น

เจ้าของแห่งสมบัติทั้งมวลไว้ให้มาก 

การรักษาใจให้อยู่ในระดับที่ดีงาม น่ีเป็นการรักษาทรัพยโ์ดยตรง ถ้ารักษาใจได้แล้วจน

เคยชินต่อนิสยั ทรัพย์สมบัติมีมากน้อยเกบ็ไว้กอ็ยู่ จ่ายไปกเ็ป็นประโยชน์  การรักษาใจไม่ให้

เป็นคนใจร่ัวนี้ เป็นการรักษายาก ฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจในการรักษาตัว คนเราจะเสยีไป

ในทางใด เน่ืองจากใจที่ได้รับการศึกษาอบรมมากน้อยต่างกนั หรือไม่ได้รับการศึกษาอบรม

เลย น่ีกเ็ป็นข้อที่เราจะควรคิด  การรักษาสิ่งใดไม่เหมือนรักษาตัวของเรา  ถ้ารักษาตัวของเราดี

แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยดีไปตาม เป็นเพ่ือนหญิงเพ่ือนชายที่มาคบค้าสมาคมกบัเรากเ็ป็น

คนที่ดี 

ในข้อหนึ่งได้อธบิายถึงเร่ืองอุฏฐานสมัปทา คือให้มีความขยันหมั่นเพียร อย่าหัดเป็น

คนเกยีจคร้านต่อหน้าที่การงานที่ควรท า ข้อที่สองอารกัขสมัปทา ให้ถึงพร้อมด้วยการเกบ็

รักษาทรัพยท์ี่เกดิข้ึนมีขึ้นภายในตน ข้อที่สามสมชีวิตา คือการจ่ายทรัพยใ์ห้พอเหมาะสมกบั

การใช้สอย คือความเป็นอยู่ของตน วันหนึ่งมีความจ าเป็นขนาดไหนเรากจ็ับจ่ายใช้ทรัพย์เท่าที่
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ความจ าเป็นเท่านั้น ไม่จ่ายให้เลยนั้นไป ท่านเรียกว่าสมชีวิตา การเล้ียงชีพให้พอเหมาะสม

ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก การฝืดเคืองทั้งๆ ที่ทรัพย์เคร่ืองสนองมีอยู่ แต่เราไม่ท า

ให้พอเหมาะพอควรอย่างนี้  กเ็กดิความเดือดร้อนแก่เราและครอบครัวเหมือนกนั  การจ่าย

ทรัพย์สรุุ่ยสรุ่ายจนกลายเป็นเร่ืองฟุ่มเฟือยไปในครอบครัวกไ็ม่ดี จะเป็นนิสัยที่เรียกว่านิสยัใจ

ร่ัว เกบ็อะไรไว้ไม่อยู่ 

เช่นเดียวกบัตะกร้า เราลองเอาไปตักน า้ ไม่ว่าน า้ในล าคลอง ไม่ว่าน า้ในบึงในบ่อ ไม่ว่า

น า้ในมหาสมุทรทะเล ตะกร้าตักลงไปที่ตรงไหน น า้จะไม่มีขังอยู่ในตะกร้านั้นเลย เพราะตะกร้า

นั้นร่ัวหรือภาชนะร่ัวกเ็ช่นเดียวกนั ใจที่ร่ัวกย่็อมเป็นเช่นน้ัน เกบ็อะไรที่ดีงามไว้ไม่อยู่ นอกจาก

ของช่ัวเท่านั้นมีเท่าไรอยู่จนหมด  เราควรจะสนใจในจุดน้ีให้มาก นิสยัของคนที่ใจร่ัวแล้วแม้จะ

ได้เงินทองมาวันละหมื่น ละแสน ละล้าน กไ็ม่มีความหมาย เพราะใจมันร่ัวได้มาเท่าไรกห็ายไป

หมดๆ 

ความใจร่ัวจึงไม่ใช่เป็นของดี จะท าความเดือดร้อนวุ่นวายแก่เราและตัดความเจริญใน

อนาคตของเราด้วย นอกจากความใจร่ัวเกี่ยวกบัเร่ืองการเกบ็ทรัพย์แล้ว ยงัจะใจร่ัวไปทุกแห่ง

ทุกหนตลอดถึงการคบค้าสมาคมกบับุรุษหญิงชายไม่ว่าวัยใด อาจจะเป็นคนใจร่ัว เป็นคนใจ

ง่ายจับจ่ายหายไปโดยไม่มีเคร่ืองตอบแทนกเ็ป็นได้ เพราะความใจง่ายนี้ ไม่ดี มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้น

จะเป็นคนด้อยราคา ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าที่ควร และขอเน้นในค าว่าใจร่ัวนี้ ให้ท่านนักศึกษา

ทั้งหลายได้ทราบ และเหน็โทษของมัน ให้เราคิดดูว่าหม้อร่ัวกใ็ช้งานใช้การไม่ได้ แม้แต่ยาง

รถจักรยานของเราร่ัว กขั็บข่ีไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดถ้าร่ัวแล้วกเ็ร่ิมจะท าลายตัวของมัน 

ใจของเราถ้าเร่ิมร่ัวกเ็รียกว่าจะเร่ิมท าลายตัวเองน่ีเป็นสิ่งส าคัญ  ถ้าร่ัวมากกท็ าลายตัวเองให้ไม่

มีคุณค่าในตัวของเรา ฉะนั้นจึงกรุณาได้พากนัรักษาระดับจิตของเราไว้ให้ดี 

เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก าลังเข้าหัวเล้ียวหัวต่อ คนกม็ีจ านวนมาก การคบค้าสมาคมกต้็อง

เป็นไปโดยล าดับๆ เพราะความจ าเป็นบังคับ เน่ืองจากหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกนั เราจะอยู่

โดยล าพังคนเดียวกไ็ม่ได้ เพราะชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านต้องเกี่ยวข้องกบัสงัคม เราจะปฏบิัติ

อย่างไรให้เข้ากบัสงัคมได้โดยราบร่ืนแต่เราไม่เสยีคน น่ีเป็นหลักส าคัญที่เราจะต้องน าไปพินิจ

พิจารณาทุกๆ ท่าน เพ่ือให้สงัคมเป็นไปเพ่ือความราบร่ืน ตัวของเรากเ็ป็นไปเพ่ือความ

ปลอดภัยไม่มีอนัใดเสยี เพราะหลักวิชาคือ ธรรมะ แทรกสงิภายในหัวใจ  ถ้าเป็นรถกเ็รียกว่ามี

ทั้งเบรก มีทั้งคันเร่ง มีทั้งพวงมาลัย ท าผู้โดยสารให้มีความปลอดภัย 
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น่ีเรากก็ าลังด าเนินไปอยู่ทุกๆ ระยะที่เกี่ยวกบัการครองชีพ เกี่ยวกบัสงัคม เราจะปฏบิัติ

ตัวอย่างไร จึงจะเป็นไปเพ่ือความปลอดภัย น่ีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องขบคิด ไม่เช่นนั้นจะ

เกดิความเดือดร้อนในภายหลัง เราอย่าเหน็สิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเรา ถ้าหากว่าตัวของ

เราได้เสยีไป แม้เงินจะมจี านวนล้านๆ กไ็ม่ค่อยมีผล เช่นเดียวกบัปลูกบ้านปลูกเรือนให้คน

ตายอยู่ จะปลูกสกักี่ช้ัน ประดับประดาด้วยความสวยงาม กไ็ม่เหน็มีคุณค่าอะไรส าหรับบ้าน

แห่งคนตายหลังนั้น น่ีกเ็หมือนกนัสมบัติเงินทองที่มีมาจ านวนมาก ความรู้ที่เรียนมามากๆ แต่

มาประดับคนที่ไม่มีคุณค่าคือ คนเหลวไหล คนเหลวแหลก คนใจร่ัว คนหลักลอย กไ็ม่เหน็มี

ประโยชน์อะไรเช่นเดียวกนั 

เพราะหลักวิชาที่เรียนมาทุกๆ แขนง กเ็พ่ือประดับตัวของเราให้มีความสง่าราศีและ

ความปลอดภัย ความราบร่ืนดีงามในการประพฤติปฏบิัติต่อตนเองและสงัคม ตลอดความ

เป็นอยู่คือชีวิตจิตใจให้เป็นไปวันหนึ่งๆ มีความสะดวกสบาย หลักวิชาเป็นเคร่ืองเสริมคนให้ดี

ทั้งนั้น ไม่มีหลักวิชาแขนงใดที่เรียนมาแล้วหรือที่สอนให้คนท าความฉิบหายแก่ตนเอง ไม่ม ี

นอกจากจะเสริมคนให้มีความรู้  ความฉลาด ในการปฏบิัติต่อตัวเองเพ่ือความปลอดภัยและ

ราบร่ืนเท่านั้น 

ในข้อที่สามได้อธบิายผ่านไปแล้ว ข้อที่สี่ กลัยาณมิตตตา การเลือกคบเพ่ือนหญิงชาย 

ที่สมควรหรือไม่สมควร กเ็ป็นเร่ืองส าคัญอนัหนึ่ง เพราะคนเราโดยล าพังตัวเองอยู่คนเดียว

ความเสยีหายย่อมมีน้อย ความเจริญกม็ีน้อยเหมอืนกนั แต่จะให้เกดิความเจริญหรือเสื่อมเสยี

นั้น ย่อมเกี่ยวกบัสงัคมคือหมู่เพ่ือน การคบค้าสมาคมกบัสงัคมและหมู่เพ่ือนหญิงชาย เราต้อง

เลือกเฟ้นภายในใจของเราด้วยดี ว่าการคบค้าสมาคมกบัใครแล้ว จะเป็นไปเพ่ือความเสื่อมเสยี

เกยีรติยศช่ือเสยีง หรือจะเป็นไปเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งตนและผู้มาเกี่ยวข้อง เราต้อง

เลือกเฟ้นด้วยดี ไม่เช่นนั้นเมื่อหลวมตัวเข้าไปแล้วแก้ไขยากหรืออาจไม่มีทางแก้ไข แล้วถล าไป

เลยกไ็ด้ ท่านจึงสอนว่าให้เลือกเฟ้นในการคบค้าสมาคมกบัเพ่ือนหญิงชาย อย่าเหน็แก่ว่าเป็น

เพ่ือนแล้วกค็บไป 

เร่ืองนิสยัใจคอเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อซึมซาบกนัไปวันละเลก็ละน้อยหรือคละเคล้ากนัไปวัน

ละเลก็ละน้อยกก็ลายเป็นหนึ่งอนัเดียวกนัได้ ในหลักธรรมท่านสอนไว้ว่า อเสวนา จ พาลาน ํ

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา อย่าคบคนพาลสนัดานหยาบ ให้คบบัณฑตินักปราชญ์ ซ่ึงเป็นทางหนึ่ง

ให้เกดิมงคล ดังนี้   ค าว่าคนพาลนั้นมีสองประเภท คือคนพาลได้แก่คนช่ัว ภายนอกดี ความช่ัว
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ความคิดที่ไม่ดีไม่งามภายในของตนหนึ่ง คนช่ัวอยู่ภายนอกเรายังพอหลบหลีกได้ ความช่ัวคือ

ความคิดที่ไม่ดีไม่งาม ผลักดันให้เราคิดหาทางเสื่อมเสียแก่ตนของตนซ่ึงเกดิอยู่ตลอดเวลา

ภายในใจน้ี รู้สกึว่าจะเลือกเฟ้นและหลีกเล่ียงได้ยากที่สดุ ฉะนั้นเราควรจะสนใจในจุดน้ี  เรา

มองเหน็คนไม่ดีภายนอกเรายังไม่พอใจ ไหนจะมาเจอเอาตัวของเราเสยีเอง ซ่ึงเป็นคนไม่ดีทั้ง

ความประพฤต ิกายวาจาใจทุกด้านนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง 

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คัดเลือก หรือให้เลือกเฟ้นบุคคลที่จะควรคบค้าสมาคมก่อน

แล้วคบค้าสมาคมไป ท่านให้เลือกเฟ้นเสยีก่อน ไม่ให้คบค้าสมาคมแบบสุ่มสี่สุ่มห้า อย่างนั้นใช้

ไม่ได้จะท าให้เราเสยี  เร่ืองอนาคตของเรายังมีคุณค่ามากย่ิงกว่าที่เป็นอยู่น้ี เราจะปรับปรุงตัว

ของเราเพ่ืออนาคตต้องปรับปรุงหลักปัจจุบันไว้ให้ดี คือปรับปรุงตัวของเราในวันนี้ ให้ดี วัน

พรุ่งนี้กใ็ห้เป็นคนดีเช่นเดียวกนั เดอืนหน้าปีหน้าตลอดอวสาน เมื่อเราปรับปรุงหลักปัจจุบัน

คือตัวของเราให้อยู่ในกรอบแห่งเหตผุลและศีลธรรมแล้ว เราจะเป็นคนเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและ

เช่ือตนเองได้ตลอดถึงอนาคต ไม่ปรากฏเป็นความเสยีหายเกดิข้ึนในหลักปัจจุบันที่รักษาไว้

ด้วยดีนี้ ได้เลย 

น่ีละหลักธรรมะที่อธบิายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบ หวังว่าคงจะพอเข้าใจกนั 

อาจารย์กเ็ป็นพระป่าไม่ค่อยจะรู้เร่ืองของสงัคม ว่ามีความเจริญและเสื่อมไปทางใดบ้าง จึง

อธบิายให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยแบบสุ่มเดา หากมีความผดิพลาดประการใดกห็วังว่าคงได้รับ

อภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย และต่อจากนี้ ไปหากท่านผู้ใดมีข้อข้องใจในเร่ืองข้ออรรถข้อ

ธรรมที่จะสนทนากไ็ด้ตามกาลเวลา การแสดงธรรมให้บรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายฟังในวันนี้  

กรู้็สกึว่ายังไม่จุใจที่อยากจะแสดง แต่กเ็ป็นความจ าเป็นที่จะต้องยุติ ขอความสวัสดีมงคลใน

สกลโลกจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกนั 
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