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วันนี้ผู้เขียนจะมาพูดให้ท่านฟังถึงสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่า
อย่างมากต่อชีวติ และงานทีเ่ ราท�ำ ตัวผูเ้ ขียนนี้ เดิมเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิทยาศาสตร์ เคารพในเหตุผล
คือความจริง ได้ถูกส่งไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพื่อให้มี
ความรู้ส�ำหรับน�ำมาถ่ายทอดแก่เยาวชน ปรากฏว่าเรียนจบ
จนสูงสุดทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว เลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้า 
ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ เนื่องจากพิสูจน์ไม่ได้ ไม่เชื่อว่า
ผีข้างถนนมีจริง เทวดามีจริง ไม่เชื่อเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้
ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงได้ไปพิสูจน์ด้วยการบวชเป็น
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พระสงฆ์และปฏิบัติธรรมเต็มที่ ๓๐ วัน เท่านั้นแหละครับ
พฤติกรรมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปีล่วงแล้ว
บรรยายธรรมมานับไม่ถว้ น แม้ตอนนีเ้ กษียณราชการมา ๑๔ ปีแล้ว
ก็ยงั ไม่หยุดบรรยาย ทัง้ นีเ้ พราะสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาและเข้าถึง
ล้วนเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับตัวเราทัง้ สิน้ และได้ตระหนักว่า ทีเ่ รียน
วิทยาศาสตร์มานัน้ เป็นความหลงจริงๆ และได้รวู้ า่ คนเราก�ำลัง
ด�ำเนินชีวิตที่ผิดพลาด ในชีวิตนี้ก็ยังเล็กน้อย พอจะแก้ไขได้
แต่ในชีวติ หน้า ทีจ่ ะต้องไปเกิดใหม่นสี่ ิ น�ำพาชีวติ ลงไปเกิดต�ำ่
กว่ามนุษย์เป็นจ�ำนวนมากมายจริงๆ เห็นแล้วน่าสงสาร จะไป
บอกเขาก็ไม่ได้ เพราะเขาไม่ศรัทธา ไม่เชื่อ คนที่ไม่รู้จริงและ
ไม่สนใจเรื่องนี้ ล้วนแต่น�ำพาชีวิตหน้าลงไปเกิดต�่ำกว่ามนุษย์
เกือบทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้น ยิ่งคนที่ไปเรียนสูงๆ มาจาก
เมืองนอก ยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความหลงมาก
ผูเ้ ขียนเองก็เคยเป็นอย่างนัน้ เห็นความหลงของตัวเอง
แล้วถึงกับน�้ำตาไหล ว่านี่ขนาดเราจบปริญญาเอกทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ท�ำไมเราถึงโง่อย่างนี้ แต่พอพัฒนาความรู้ขั้น
สูงสุด (ภาวนามยปัญญา) ขึน้ มาได้ ก็บอกตัวเองว่าไม่เอาแล้ว
ออกจากป่า แล้วไปชีป้ า่ ให้คนอืน่ เห็น เขาก็เปลีย่ นกันได้ เดีย๋ ว
นี้มีคนศรัทธาเป็นหมื่นเป็นแสน ยุคนี้มีวิทยุ มีเว็บไซต์ มี

ด ร . ส น อ ง ว ร อุ ไ ร
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เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ช่วย ท�ำให้เผยแผ่ความเป็นจริง
แท้ได้ทั่วประเทศและทั่วโลก โดยไม่ต้องเดินทางไกลเหมือนใน
ครั้งพุทธกาล เพื่อนรุ่นเดียวกันกับผู้เขียนคิดว่า ผู้เขียนนี่โง่
ที่อายุเกินวัยเกษียณราชการไปแล้ว ยังไม่พักผ่อน ไม่เที่ยว
หาความสุขเหมือนคนทั่วไป เขาก็พูดถูกในระดับของเขา 
เพราะเขามีปัญญาสองตัว คือ ปัญญาที่เกิดจากการฟังการ
อ่าน (สุตมยปัญญา) กับ ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณา 
(จินตามยปัญญา) ทีใ่ ช้เรียนจนจบปริญญาเอกนัน่ แหละ แต่
ผูเ้ ขียนได้เข้าถึงปัญญาตัวทีส่ ามคือ ภาวนามยปัญญา ท�ำให้
เห็นว่า ตราบใดที่ลมยังเข้ายังออกจากร่างกาย เรายังใช้
เครื่องมือตัวนี้ (ร่างกาย) ประกอบกรรมได้ ใช้ท�ำงานได้
ตอนนีจ้ งึ ท�ำงานเต็มที่ ปัญญาสูงสุดท�ำให้เรามองไปอีกแบบ
มองออกไปไกลถึงภพภูมขิ า้ งหน้า พฤติกรรมของเราจึงเปลีย่ น
และอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
ในต่างประเทศมีงานวิจยั ของ ดร. ดาเนียล โกล์ดแมน
บอกว่า คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ ใช้ปญ
ั ญาไอคิว (IQ)
เพียงร้อยละ ๒๐ ปัญญาไอคิวก็คือปัญญาที่เราพัฒนากันมา
ในทางโลกจนจบปริญญาเอก ปัญญาประเภทนีไ้ ด้จากการฟัง
การอ่าน การคิด พิจารณา  วิเคราะห์ วิจัย อุตส่าห์เรียน
แทบเป็นแทบตาย ปรากฏว่าใช้แค่รอ้ ยละ ๒๐ แต่ทใี่ ช้มากถึง
ร้อยละ ๘๐ คือ คุณธรรม นี่คือคนที่ประสบความส�ำเร็จใน
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ชีวิต ผู้เขียนบอกว่า ใช่เลย ถูกต้องที่สุด ถ้าเราไม่พัฒนา
คุณธรรม ใช้ความเก่งเพียงอย่างเดียว จะไปไม่รอด ชีวติ จะ
ล้มเหลว ต้องใช้ความเก่งหรือปัญญาทางโลกร้อยละ ๒๐ และ
ใช้คณ
ุ ธรรมความดีอกี ร้อยละ ๘๐ ความดีเกิดจากการประพฤติ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องนี่เอง จึงจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ผูเ้ ขียนเองได้พฒ
ั นาปัญญาทางโลกจนสูงสุด และพัฒนา
คุณธรรมให้สูงสุด ชีวิตก็ประสบความส�ำเร็จ และในฐานะที่
เป็นชาวพุทธ ผูเ้ ขียนได้พฒ
ั นา “ดวง” ให้ดอี กี ด้วย คนดวงดี
ย่อมไม่วบิ ตั ิ ไม่ตกงาน เรือ่ งไม่ดไี ม่เกิดขึน้ กับคนดวงดี ผูเ้ ขียน
จึงมีปญ
ั ญาไอคิวสูง มีคณ
ุ ธรรมสูง และขณะเดียวกัน มีดวงดี
อีกด้วย ด้วยเหตุนผี้ เู้ ขียนจึงต้องท�ำงานตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
จนถึงบัดนี้ ๕๐ กว่าปีแล้วก็ยังท�ำงานไม่จบ และจะจบเมื่อไร
ยังไม่รู้ ขึน้ อยูก่ บั เครือ่ งมือคือร่างกายนี้ ถ้ายังใช้งานได้ มันก็
ไปต่ออีก ท�ำมา ๕๐ ปีเศษ ไม่เคยตกงาน ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยไปวิง่
หางานทีไ่ หนเลย งานเข้าตลอด เป็นแบบนีเ้ รือ่ ยมาจนทุกวันนี้
ถ้าท่านอยากจะท�ำงานอย่างไม่รู้จบ ผู้เขียนจะบอกว่าต้อง
พัฒนาตัวเองอย่างไร

ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาสูงสุด
ทำ�ให้เรามองชีวิตชัดเจน
และมองถึงภพภูมิข้างหน้า
พฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนเป็นดี

ปัญญาทางโลก

ปัญญาทีม่ นุษย์สามารถเข้าถึงได้ ตัวแรกได้จากการฟัง
การอ่าน ปัญญาตัวทีส่ องได้จากการคิดพิจารณา วิเคราะห์
วิจยั สองตัวนีเ้ ขาเรียก ปัญญาทางโลก ส่วนปัญญาตัวทีส่ าม
เกิดจากการพัฒนาจิต จนเกิดปัญญาเห็นแจ้ง คือเห็นถูกตรง
ตามความเป็นจริงแท้ วันนี้จริง อีกหมื่นปีแสนปีก็ยังจริง
ผิดกับปัญญาทางโลกที่วันนี้จริง วันข้างหน้าอาจไม่จริงแล้ว
อย่างเช่น ความรูท้ เ่ี ป็นจริงในทางโลกทีผ่ เู้ ขียนไปเรียนมาจาก
ต่างประเทศ ผลงานต่างๆ ทีต่ พี มิ พ์ไว้ในวารสารทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เดี๋ยวนี้เอามาใช้ไม่ได้แล้ว เพราะกาลเวลา
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เปลีย่ นไป เหตุและผลทีเ่ คยสัมพันธ์กนั บัดนีไ้ ม่สมั พันธ์กนั แล้ว
ไม่เป็นจริงอีกต่อไป จึงเอามาใช้ไม่ได้
อย่างไรก็ดี การน�ำปัญญาทางโลก (สุตมยปัญญา และ
จินตามยปัญญา) ไปท�ำงานให้กับสังคมและบ้านเมืองเป็น
เรื่องดี ใช้แก้ปัญหา ใช้สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
นั่นเป็นสิ่งดี เช่น การที่เขาน�ำความรู้ทางโลกมาแก้ปัญหาน�้ำ
ท่วมกรุงเทพฯ ได้สำ� เร็จ ก็ทำ� ให้ผา่ นวิกฤตมาได้ ไม่เช่นนัน้ น�ำ้
คงท่วมทรัพย์สินเสียหายไปหมดแล้ว
ปัญญาทางโลกไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงอย่างยั่งยืน แต่คน
ส่วนใหญ่กลับนิยมพัฒนาปัญญาประเภทนี้ ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นว่า
เป็นการพัฒนาทีห่ ลงทาง ยิง่ ถ้าเอาปัญญาทางโลกมาส่องน�ำ
ชีวิต ก็จะเกิดความวิบัติอย่างที่เราเห็นๆ กัน
ผูเ้ ขียนไปบรรยายในเรือนจ�ำต่างๆ มาหลายแห่ง นักโทษ
เหล่านั้นใช้ปัญญาทางโลกส่องน�ำทางให้กับชีวิต เขาจึงต้อง
น�ำตัวเองเข้าคุกเข้าตะรางไป ในเรือนจ�ำใหญ่แห่งหนึง่ คนดังๆ
อยู่ที่นั่นก็มี รัฐมนตรีก็มี หมอดังๆ ก็มี เห็นแล้วน่าสงสาร
ทุกเรือนจ�ำที่ผู้เขียนไปเผยแผ่ธรรม แน่นไปด้วยนักโทษคดี
ค้ายาเสพติด น่าสงสารมาก เพราะเขาไม่มคี ณ
ุ ธรรมคุม้ รักษาใจ
ด้วยเหตุนี้ปัญญาทางโลกก็ดีส�ำหรับใช้แก้ปัญหาทางโลก แต่
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ถ้าใช้น�ำชีวิตแล้ว ยังมีโอกาสน�ำชีวิตไปสู่ความวิบัติได้ ส่วน
ปัญญาทางธรรมเหมาะทีจ่ ะใช้ทงั้ แก้ปญ
ั หาทางโลก และเหมาะ
ที่จะส่องน�ำชีวิตไปสู่ความเจริญถึงจุดสูงสุด อุปสรรคและ
ปัญหาจะไม่มี มีแต่ความสุข ปัญญาทั้งสองทางนี้ (ทางโลก
และทางธรรม) มนุษย์เราสามารถพัฒนาให้เข้าถึงได้

บริหารตนเองก่อน

ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการบริหารบุคคลในองค์กร หมายถึงว่า
ต้องมีหน้าทีบ่ ริหารคนอืน่ ถ้าเราเป็นพ่อแม่ เราต้องบริหารลูก
ถ้าเราเป็นหัวหน้า เป็นผูน้ ำ� ในองค์กร เราก็ตอ้ งบริหารลูกน้อง
แต่กอ่ นทีจ่ ะไปบริหารคนอืน่ เราต้องบริหารตัวเองให้ได้กอ่ น
อย่างตัวของผูเ้ ขียน เดินทางไปทัว่ ประเทศ งานไม่รจู้ บ ก็เพราะ
ได้บริหารตัวเอง จนมีพฤติกรรม คิด พูด ท�ำ เปลี่ยนไปเป็น
ดีทั้งหมด แล้วในที่สุด ความศรัทธาในคุณธรรมหรือความดี
ก็เกิดขึน้ พอเราบริหารตนเองได้แล้ว คนอืน่ ก็เกิดความศรัทธา 
เข้ามาหา มาพูดคุย เขาก็น้อมน�ำเอาค�ำชี้แนะไปปฏิบัติตาม
ไปบริหารตัวเองได้
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เมื่อสองวันก่อน มีคนโทรศัพท์มาจากประเทศฝรั่งเศส
เขาได้อ่านหนังสือและฟังธรรมบรรยายจากเว็บไซต์ และเขา
ได้นำ� ไปใช้บริหารตนเองตามนัน้ ปรากฏว่าพฤติกรรมเปลีย่ นไป
มีคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู้เขียนบอกเล่า อยากจะมากราบ
ผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนบอกเขาไปว่าให้กราบพระพุทธเจ้าดีกว่า เพราะ
สิง่ ต่างๆ ทีด่ งี ามของเรา ล้วนได้มาจากการเอาค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า มาพัฒนาตนเองให้ถูกตรงตามที่พระองค์ทรง
ชี้แนะ
สรุปแล้ว เราอยูใ่ นสังคม ในครอบครัว เราต้องบริหาร
ตัวเองให้ดีได้ ก่อนที่จะไปบริหารคนอื่น ถ้าเราเป็นพ่อเป็น
แม่ เราต้องบริหารตนเองก่อนจะไปบริหารลูก มันส�ำคัญตรงนี้
ถ้าตัวเองยังเละเทะ ไปสอนคนอืน่ ให้ประพฤติดี เขาย่อมไม่เชือ่
ผูเ้ ขียนจะยกเรือ่ งจริงให้ฟงั ครอบครัวหนึง่ พ่อดืม่ เหล้า ลูกชาย
เป็นหนุ่มนักศึกษา ดื่มเหล้าตามพ่อ พ่อบอกว่า “ลูก ลูกยัง
ดื่มเหล้าไม่ได้” ลูกถามว่า “ท�ำไมพ่อดื่มได้ แต่ผมดื่มไม่ได้”
พ่อตอบว่า “ลูกยังเป็นเด็ก แต่พ่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว” ค�ำพูด
อย่างนี้ ลูกจะเชือ่ ไหมครับ ลูกย่อมไม่เชือ่ การทีพ
่ อ่ พูดอย่าง
หนึง่ แล้วท�ำอีกอย่างหนึง่ ไม่ทำ� ตัวอย่างทีด่ ใี ห้ลกู ดู ย่อมไม่
ท�ำให้ลกู เกิดศรัทธาได้ แต่ผเู้ ขียนนี่ ท�ำอย่างไร ก็พดู อย่างนัน้
ท�ำได้จริงแล้วจึงมาพูด ไปบรรยายทีไ่ หนจึงมีคนศรัทธามารุม
ล้อมกันมาก

ถ้าเราไม่พัฒนาคุณธรรรม
ใช้ความเก่งอย่างเดียว
จะไปไม่รอด
ชีวิตเราจะล้มเหลว

จริยธรรม
ส�ำหรับผู้บริหาร

ทีนมี้ าเข้าเรือ่ ง “จริยธรรมส�ำหรับผูบ้ ริหารและธรรมาภิบาล”
ค�ำว่า “บริหาร” หมายถึง ปกครอง ด�ำเนินการ จัดการ ฐานะ
ของท่านคือเป็นผูป้ กครองหน่วยงาน ด�ำเนินการให้งานลุลว่ ง
ไปด้วยดี หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาก็สุดแท้แต่ นี่คือการ
บริหาร ส่วน “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่ควรประพฤติ
ประพฤติแล้วดี เป็นคุณธรรม
ส�ำหรับ “ศีลธรรม”มี ๒ ส่วน คือ ศีล และ ธรรม ต้อง
ขอถามว่า ศีล ๕ ข้อ ท่านมีครบหรือไม่ ถ้าใครมีศลี ๕ ไม่ครบ
ชีวติ นีย้ อ่ มมีอปุ สรรคและมีปญ
ั หาให้ตอ้ งแก้ไข ซ�ำ้ ร้ายตายแล้ว
จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะต้องลงไปเกิดต�่ำกว่ามนุษย์
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นี่เป็นเรื่องจริงที่เป็นเหตุเป็นผล ไม่มีการบังเอิญ ศีล ๕ เป็น
คุณธรรมที่น�ำเกิดเป็นมนุษย์ คนที่ไม่มีศีลอยู่ครบจึงต้องลง
ไปเกิดต�่ำกว่ามนุษย์แน่นอน บางคนไม่สนใจ ไม่คิดว่าศีลนี้
ส�ำคัญ แม้ผู้เขียนจะบอกอยู่อย่างนี้ ตาเนื้อตาหนังเรามอง
เห็นมนุษย์มอี ยู่ เห็นสัตว์เดรัจฉานมีอยู่ แต่เรามองไม่เห็นเปรต
อสุรกาย สัตว์นรก เทวดา พรหม ถามว่ามีไหม นักวิทยาศาสตร์
ไม่เชื่อว่ามี แต่ผู้เขียนขอยืนยันว่ามี เพราะผู้เขียนเองเดิมก็
ไม่เชื่อ จึงได้ไปพิสูจน์ ไม่ดูด้วยตาเนื้อแต่พัฒนาตาทิพย์ขึ้น
มาดู จึงเห็นรูปนามที่เป็นทิพย์ได้
ทุกคนสามารถฝึกจิตให้เกิดตาทิพย์ได้ เงือ่ นไขนัน้ ไม่ยาก
เพียงแค่ปฏิบัติสมถกรรมฐาน จนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
แน่วแน่ (ฌาน) เมื่อน�ำจิตออกจากฌานแล้ว จะเกิดความรู้
สูงสุด ๕ อย่าง ทีว่ ทิ ยาศาสตร์เข้าไม่ถงึ คือ อภิญญา ๕ ได้แก่
๑) แสดงฤทธิไ์ ด้ เดินบนผิวน�ำ้ ได้ เหาะลอยตัวบนอากาศ
ได้ ด�ำดินได้ (อิทธิวิธิ)
๒) มีหูทิพย์ คือได้ยินเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานคุยกัน
แม้จะอยู่ในป่าในที่ห่างไกลเกินประสาทหูจะได้ยิน
(ทิพพโสต)
๓) เจโตปริยญาณ เป็นปัญญาที่ล่วงรู้ความคิดของผู้
อืน่ หรือรูส้ งิ่ ทีเ่ ขาไปกระท�ำมาโดยไม่มใี ครบอกกล่าว
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๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เห็นภพภูมิในอดีตของ
ตัวเองและคนอื่น ก่อนมาเกิดชาตินี้ เคยเกิดเป็น
อะไรมาก่อน ตัวผู้เขียนเองได้เห็นชีวิตตัวเองในชาติ
ก่อนๆ ถึงกับน�้ำตาหยดในความโง่เขลาของตนเอง
๕) ตาทิพย์ เห็นผี (สัมภเวสี) เห็นเทวดาได้ เห็นรูป
นามที่เป็นทิพย์ได้ (ทิพพจักขุ)
เหล่านี้มีจริงทั้งนั้น ตัวผู้เขียนเรียนจบสูงสุดทางโลก
คือระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ ตานีม้ องเห็นได้แค่มนุษย์
กับสัตว์เดรัจฉาน แต่เมื่อได้ไปฝึกภาวนาที่วัดมหาธาตุฯ
ท่าพระจันทร์ เพียง ๗ วันเท่านั้น ก็สามารถเห็นด้วยตาทิพย์
ได้เห็นเทวดา  เห็นผีข้างถนน เห็นเจ้าที่ประจ�ำศาลพระภูมิ
เหล่านี้มีอยู่จริงทั้งสิ้น แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ
ตาหนัง ต้องใช้ตาทิพย์หรือทิพพจักขุ ทุกท่านในที่นี้สามารถ
พัฒนาจิตจนเข้าฌานได้ ถ้าท่านท�ำได้แล้ว ท่านจะเชื่อโดย
ไม่สงสัยเลย ตาทิพย์มองเห็นได้ชัดกว่าตาเนื้อตาหนังด้วย
ซ�้ำไป
ก. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
การบริหารตนเอง เริม่ ตัง้ แต่ ข้อหนึง่ บริหารให้รา่ งกาย
สมบูรณ์แข็งแรง เพราะร่างกายเป็นเครือ่ งมือให้จติ ใช้งาน ถ้า
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เราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆ สามวันดี สี่วันไข้ ย่อมท�ำงานได้ไม่
เต็มที่ เราจึงต้องมีรา่ งกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง การจะมีรา่ งกาย
สมบูรณ์แข็งแรงได้ ก็ตอ้ งรับประทานอาหารดี ไขมัน น�ำ้ ตาล
ของรสเค็ม ล้วนไม่ดตี อ่ สุขภาพ ท�ำให้อายุสนั้ ควรกินอาหาร
ที่ย่อยง่าย โดยเฉพาะเมื่อตอนที่มีอายุมากขึ้น เทียบอาหาร
ไทยกับอาหารฝรัง่ เช่น อาหารทีเ่ รียกว่าเบอร์เกอร์ จะพบว่า
อาหารฝรั่งอุดมด้วยโปรตีน ไขมัน และแป้ง มีผักน้อย กิน
แล้วท�ำให้ตัวใหญ่ อ้วนเทอะทะ
เมื่อครั้งที่ผู้เขียนไปร่วมบุกเบิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ คนเชียงใหม่มรี ปู ร่างดี แต่เดีย๋ วนี้ ผิดรูป
ผิดร่างไปหมดแล้ว ตัวอ้วนตัน เมื่อสามปีที่แล้ว ได้มีโอกาส
ไปหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เห็นคนที่นั่นแล้ว นึกถึงคนเชียงใหม่เมื่อห้าสิบปีก่อน เขามี
รูปร่างดีมาก และมีนสิ ยั ใจคอเหมือนกับเป็นญาติพนี่ อ้ ง ส่วน
เชียงใหม่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว คนมีนิสัยขี้ระแวงสงสัย
ไม่เอื้ออาทรเหมือนก่อน เห็นเป็นคนแปลกหน้าไปหมด ผิด
กันลิบลับกับคนที่หลวงพระบาง ที่นั่นทุกคนเหมือนญาติกัน
มีความอบอุ่น สนิทสนมกัน ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องอาหาร ฝรั่งบริโภคอาหารที่มี
ไขมัน โปรตีน และแป้งมาก มีผกั น้อย คนสูงวัยกินมากๆ ท�ำให้
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มีอายุสั้น แต่อาหารไทยนั้นตรงข้าม มีไขมันและโปรตีนน้อย
แต่มแี ป้งกับผักผลไม้มาก ด้วยเหตุนี้ ร้านอาหารไทยทีค่ นไทย
ไปเปิดในต่างประเทศ จึงได้รับความนิยม เพราะคนอายุมาก
กินอาหารไทยจะดี แต่ถ้ากินแบบอาหารฝรั่ง จะมีร่างกายที่
ไม่แข็งแรงและจะตายเร็ว
อาหารทีด่ ี อย่างเช่น น�ำ้ นมถัว่ เหลืองทีค่ นจีนชอบดืม่ กัน
หากดื่มเป็นประจ�ำแล้ว จะท�ำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่น คน
อายุมากมีเส้นเลือดแข็งตัว ไม่หยุ่นตัว หัวใจปั๊มเลือดไปไม่
สะดวก จึงเกิดอาการความดันโลหิตสูง ท�ำให้ตายเร็ว ถ้าความ
ดันสูงจนเส้นเลือดแตกในสมอง ก็จะโชคร้ายมาก นีเ่ ป็นเพราะ
รับประทานอาหารทีไ่ ม่ดี อาหารทีด่ ี เช่น น�ำ้ มันถัว่ เหลือง นม
ถั่วเหลือง เต้าหู้ เมล็ดทานตะวัน น�้ำมันงา น�้ำมันมะกอก
(อันหลังนีด้ แี ต่มรี าคาแพง เหมาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพราะไม่มี
ไขมันอิม่ ตัว) น�ำ้ มันดอกค�ำฝอย น�ำ้ มันร�ำข้าว น�ำ้ มันปลา มีไขมัน
ทีด่ ี แต่ไม่มคี ลอเลสเตอรอลไปอุดตันเส้นเลือด หากรูจ้ กั เลือก
บริโภคอาหารให้เหมาะกับวัย ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงได้
เมือ่ แก่ตวั ลง ควรลดเนือ้ หมู เบคอน ไส้กรอก แฮม ให้
น้อยลง กินปลาให้มากขึน้ เครือ่ งในสัตว์ไม่ควรกิน เพราะเป็น
แหล่งรวมเชื้อโรค เลี่ยงอาหารทอดน�้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงสาร
ก่อมะเร็ง เปลีย่ นเป็นปิง้ ต้ม นึง่ แทนจะดีกว่า ยิง่ เป็นอาหาร
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ทอดทีเ่ ราซือ้ มาจากนอกบ้าน ยิง่ ต้องระวัง เพราะพ่อค้าแม่คา้
บางคนเขาใช้น�้ำมันที่ทอดซ�้ำหลายๆ ครั้ง หลายๆ วัน ท�ำให้
มีสารก่อมะเร็ง และเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ที่ห้างใหญ่ๆ บางห้าง
ทอดอาหารขาย เสร็จแล้ว น�ำน�้ำมันที่ใช้แล้วไปขายให้พวก
พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดอีกต่อหนึ่ง คนกินจึงเสี่ยงต่อการเป็น
มะเร็งมาก
เราควรกินเมล็ดธัญพืช ดื่มนมขาดมันเนย ลดน�้ำตาล
ถ้าไม่ระมัดระวังการบริโภคอาหารจะตายเร็ว ไขมันก็ควรลด
ผู้ใหญ่ไม่ควรดื่มนมที่ใช้ส�ำหรับเลี้ยงเด็กเพราะมีไขมันสูงมาก
ผูใ้ หญ่ดมื่ แล้ว ไขมันจะอุดตันเส้นเลือด เมือ่ มีอายุมากขึน้ ต้อง
พิถีพิถันเรื่องการกิน ไขมันจากพืชกินได้ ไขมันจากสัตว์ไม่
ควรกิน สิง่ ทีค่ วรกินให้มากคือผัก ผลไม้ หอม กระเทียม และ
ข้าวไม่ขัดขาวหรือข้าวกล้อง ข้าวขัดขาวเหลือแต่กาก ไม่มีร�ำ
มีแต่คาร์โบไฮเดรต กินมากไม่ดี เพราะเปลี่ยนเป็นน�้ำตาล
ข้าวกล้องงอกเป็นของดีมาก แต่คอ่ นข้างแพง ขนมหวานควร
ลดหรืองดบริโภค ถั่วคั่ว ถั่วทอด เกลือ ผงชูรส ควรงดให้
หมด ไม่บริโภคได้จะมีผลดีต่อร่างกาย
มะเขือเทศ มีสารไลโคพีน (Lycopene) และสารแอนตี้
อ๊อกซิแดนท์ กินตลอดชีวิตท�ำให้ไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
ซึ่งเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้ชาย นอกจากนั้น มะเขือเทศ
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ยังมีวิตามินเอ วิตามินซี เบต้าแคโรทีน (Beta-carotene)
และกลูตาเมต (Glutamate) อีกด้วย
นายจอห์น เอิรธ์ มาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโภชนาการ พบว่า
การกินถัว่ เหลืองสามารถช่วยลดคลอเลสเตอรอล ซึง่ เป็นไขมัน
ที่ท�ำให้เส้นเลือดอุดตัน เป็นเหตุให้มีอาการความดันโลหิตสูง
ท�ำให้อายุสนั้ และเสีย่ งต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมา เสีย่ งต่อ
การเป็นโรคหัวใจ เพราะฉะนั้น ควรกินถั่วเหลืองให้มาก เพื่อ
ลดคลอเลสเตอรอลอุดตันเส้นเลือด
คณะวิจยั ร่วม ๓ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ของเรา และมหาวิทยาลัยอีกสองแห่งในประเทศญีป่ นุ่
วิจยั แล้วพบว่า ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ทีอ่ ยูใ่ นต้มย�ำกุง้ มีสรรพคุณ
ช่วยต้านมะเร็งในระบบย่อยอาหาร มากกว่าอาหารชนิดอืน่ ถึง
๑๐๐ เท่า เราสามารถน�ำตะไคร้มาทุบๆ ใส่หม้อต้ม ใส่ข่า 
ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไป ต้ม ดื่มเป็นน�้ำสมุนไพร จะดีมาก
นอกจากนี้ นักวิจัยชาวเยอรมันยังพบว่า เม็ดเลือดขาวของ
คนที่กินอาหารมังสวิรัติ กินผักเป็นประจ�ำ สามารถท�ำลาย
เซลล์มะเร็งได้ดกี ว่าเม็ดเลือดขาวของคนกินเนือ้ สัตว์ถงึ สองเท่า 
เหล่านี้คืออาหารดี งานวิจัยของสถาบันต่างๆ มีประโยชน์ที่
เราควรศึกษา เราต้องพิถพี ถิ นั ในการรับประทานอาหาร เพือ่
ถนอมร่างกายให้คงอยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะให้จิตใช้ท�ำงานได้
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ข. มีอากาศหายใจที่สะอาด
สิง่ ต่อไปทีต่ อ้ งระมัดระวังให้ดี คือ อากาศ ในกรุงเทพฯ
มีสารพิษมาก เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสไปทีว่ งั น�ำ้ เขียว
มีโอโซนมาก ผู้คนที่นั่นหน้าแดงแก้มแดงโดยไม่ต้องทาหน้า 
แม้แต่ผู้ชาย ยังมีใบหน้าออกสีแดงเรื่อๆ อากาศดีมาก ผู้คน
ที่นั่นแข็งแรง เพราะได้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ปอดมาก ได้
สูดโอโซนเข้าไปในร่างกายมาก
ค. ขยันออกก�ำลังกาย
นอกจากอาหารและอากาศดีแล้ว ยังต้องออกก�ำลังกาย
ซึง่ เหมาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ เช่นตัวของผูเ้ ขียนเอง ผูใ้ ดมีปญ
ั หา
ข้อเข่าไม่ดี ก็ใช้วิธีเดิน เดินไปเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมง
พยายามท�ำให้ได้สปั ดาห์หนึง่ อย่างน้อยก็หา้ วัน นาย Rodney
Swayne แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ท�ำการทดลองโดยเอา
หนูถีบจักรใส่กรง กรงหนึ่งไม่มีจักรให้ถีบ อีกกรงหนึ่งให้ถีบ
จักรนาน ๓ วัน เสร็จแล้วจับหนูมาฆ่า ผ่าดูเส้นเลือดฝอย
ในสมอง พบว่ามีเส้นเลือดฝอยแตกกิง่ ก้านสาขามาก ส่วนหนู
อีกกรงทีไ่ ม่ได้ถบี จักร พบว่าเส้นเลือดฝอยในสมองฝ่อเหมือน
ต้นไม้ที่แคระแกร็น เขาจึงแนะน�ำว่า การออกก�ำลังกายเป็น
สิ่งส�ำคัญ จะถีบจักรยานก็ได้ หรือเดินก็ได้ ฝรั่งเขาศึกษาคน
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แปดพันกว่าคน ศึกษาต่อเนื่อง ๓ ปี พบว่าการเดิน การท�ำ
สวน การขี่จักรยานอยู่เสมอ ท�ำให้การตกเลือดในล�ำไส้ลดลง
ครึ่งหนึ่ง
ง. มีอารมณ์ผ่องใส
การบริโภคอาหารดี การสูดอากาศบริสทุ ธิ์ และการออก
ก�ำลังกาย ล้วนหยุดไม่ได้ทั้งนั้น นอกจากนี้ อารมณ์ก็ต้อง
ดีด้วย และต้องพักผ่อน (เอกเขนก) บ้าง ถ้าใครนอนหลับ
แล้ว ตื่นขึ้นมาสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ท�ำงานได้ แสดงว่า
ร่างกายของเขาได้พักผ่อนเพียงพอแล้ว และยิ่งถ้าเราฝึกจิต
ให้เป็นสมาธิ ใน ๒๔ ชั่วโมง นอนเพียง ๔ ชั่วโมงก็เพียง
พอแล้ว เพราะเมือ่ จิตตัง้ มัน่ เป็นสมาธิ การฟืน้ ตัวของร่างกาย
จะท�ำได้เร็ว ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
ตอนทีผ่ เู้ ขียนไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศอังกฤษนาน ๔ ปี เรียน
หนักมาก ได้ฝึกท�ำสมาธิโดยไม่รู้วิธี คือท�ำจิตว่างโดยไม่คิด
อะไรเลย ซึ่งมีผลท�ำให้ท�ำงานได้มาก นอนเพียง ๔ ชั่วโมงก็
เพียงพอ ที่เหลืออีก ๒๐ ชั่วโมง เรียนหรือท�ำงานตลอดเป็น
เวลา ๔ ปี และเมือ่ ครัง้ ทีไ่ ปฝึกจิตทีว่ ดั มหาธาตุฯ ก็นอนเพียง
๔ ชั่วโมงต่อวัน นั่ง เดินจงกรม ปฏิบัติวันละ ๒๐ ชั่วโมง ก็
เพียงพอต่อการพักผ่อน แต่พระป่าท่านนอนเพียงวันละชัว่ โมง
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เดียว บางทีก็แค่ครึ่งชั่วโมงด้วยซ�้ำไป เพราะฉะนั้น การนอน
การพักผ่อนถ้านอนด้วยจิตสงบจากอารมณ์จะดีทสี่ ดุ พลังงาน
จะฟื้นตัวเร็ว ส�ำหรับคุณผู้หญิงบางคนสามารถวัดได้ง่ายๆ
คือ ถ้ารอบเดือนมาไม่ตรงเวลา แสดงว่าอารมณ์ไม่ดี แต่ถ้า
อารมณ์ดี รอบเดือนจะมาเป็นปกติตรงเวลา เพราะจิตกับ
ร่างกายมีความสัมพันธ์กัน คนที่มีสมาธิและมีอารมณ์ดีจะมี
อัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจต�ำ่ (หัวใจเต้นช้า)
แรงดันเลือดเป็นปกติ การใช้ออกซิเจนลดลง สารแลคเตท
(Lactate) ในเลือดซึ่งท�ำให้เกล็ดเลือดไม่จับตัวก็ลดลงเป็น
อัตโนมัติ
คนมักเครียด หัวใจท�ำงานหนัก ตายเร็ว คนไม่เครียด
มีอารมณ์ สงบ หัวใจเต้นปกติ อายุยืน ผู้ท่ีมีจิตเป็นสมาธิ
จะมีสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีความสุข
มีสารอะซิทิลโคลีน (Acetylcholine) เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการ
ท�ำงานของประสาทไวขึน้ มีสารโดปามีน (Dopamine) เพิม่ ขึน้
ท�ำให้ความจ�ำดีขึ้น มีสารเซโรโทนิน (Serotonin) เพิ่มขึ้น
ท�ำให้นอนหลับดีขึ้น มีสารเมลาโทนิน (Melatonin) เพิ่มขึ้น
ท�ำให้แก่ชา้ ลง ทุกคนคงเคยเห็นคนแก่มาแล้ว หนังเหีย่ วๆ ไม่
น่ามอง ผู้เขียนได้เคยพบท่านผู้หนึ่งที่อยู่ในป่าภูพาน อายุ
ประมาณ ๒๕๐ ปี ท่านเกิดตอนสร้างกรุงเทพฯ ผิวหนัง
เหี่ยวย่นมากๆ

ก่อนที่เราจะไปบริหารคนอื่น
เราต้องบริหารตัวเองให้ได้ก่อน

เคล็ดลับอายุยืน

ผู้เขียนจึงอยากจะย�้ำว่า ผู้ใดประสงค์จะมีอายุยืนยาว
ต้องบริหารตัวเอง ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีอาหารดี
บริโภค มีอากาศดีหายใจ มีการออกก�ำลังกาย มีการพักผ่อนดี
ถ่ายอุจจาระสม�ำ่ เสมอ และมีอารมณ์ดี เรือ่ งอารมณ์ดี ผูเ้ ขียน
เคยพบชายคนหนึ่ง อายุประมาณ ๙๓ ปี เป็นชาวบ้าน ไม่ใช่
ชาวเมือง ปีนอยู่บนต้นมะขาม เก็บฝักมะขามมาต้มกิน เมื่อ
ท่านลงมา ผูเ้ ขียนก็เดินเข้าไปหาแล้วยกมือไหว้พร้อมกับถามว่า 
อะไรเป็นเหตุทำ� ให้มอี ายุยนื และแข็งแรง จากค�ำตอบของท่าน
ผู้เขียนจับได้ ๓ ประเด็น คือ
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๑) เคลื่อนไหวท�ำอะไรด้วยตนเอง ไม่ใช้คนอื่นให้ท�ำ
แทน หมายถึงออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
๒) กนิ อาหารรอบบ้าน เก็บมาปุบ๊ ต้มแกงกินทันที ไม่
กินอาหารแบบชาวเมือง บางทีแช่ตู้เย็นไว้นาน
สามเดือน หกเดือน วิตามินหมดไปแล้ว แต่คุณปู่
ท่านกินอาหารสดใหม่ คนกรุงกินแต่ซากอาหาร ข้าว
ขาวมีแต่สารคาร์โบไฮเดรต พวกวิตามินและเกลือ
แร่ถูกขัดสีออกไปพร้อมกับร�ำข้าว
๓)	มีอารมณ์ดี ข้อนี้ส�ำคัญที่สุด ท่านบอกว่า ท่านไม่
เอาเรือ่ งของครอบครัว เรือ่ งของคนอืน่ มาทับถมใจ
ตนเอง มีใจเป็นอิสระ นีส่ ดุ ยอด ไม่เอาเรือ่ งของคน
อื่นมาใส่ตัว เรื่องของคนอื่นทิ้งไปให้หมด แต่มีคน
บางคน เอาเงินไปเช่าเปิดช่องโทรทัศน์ดูและฟังคน
เขาด่ากัน นี่เป็นการกระท�ำที่ไม่ฉลาดเลย ท�ำลาย
ตัวเองด้วยการเอาบาปเข้าตัวตลอด เครียดตลอด
ก็ตายเร็วเท่านั้นเอง
อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนพบและพูดคุยกับคุณพี่ผู้หญิงอายุ
๙๐ ปี ก็จบั จุดเคล็ดลับได้ ๓ ข้อเหมือนกัน กินอาหารสดใหม่
รอบบ้าน ออกก�ำลังกายด้วยการท�ำอะไรๆ ด้วยตัวเอง ลดการ
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ชี้นิ้วสั่ง และมีอารมณ์ดี ส�ำคัญที่สุด คือไม่เอาเรื่องของคน
อื่นมาเป็นเรื่องของตัวเอง แต่บางคนเจอรถคันหน้าขับช้าก็
หงุดหงิด ด่าเขา รถขับจ่อหลังก็หงุดหงิด ด่าเขาอีก นี่มัน
เรื่องคนอื่นทั้งนั้น ท�ำไมไม่ปล่อยวาง รถจะติด น�้ำจะท่วม
มันก็เป็นไปตามธรรมชาติ ก็เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างนี้
เราก็ตอ้ งพบเจอบ้างเป็นธรรมดา ขอให้รกั ษาอารมณ์ให้ดเี ถิด
แล้วอายุจะยืน
เหล่านี้คือด้านที่เกี่ยวกับร่างกาย ต้องบริหารร่างกาย
ให้ดี ให้สมบูรณ์แข็งแรง
ก. มีสติสัมปชัญญะครองใจ
ค�ำว่า “สติ” หมายถึง ระลึกได้ นึกได้ ไม่ลมื “สัมปชัญญะ”
คือตัวปัญญา รู้ว่าดีแล้วท�ำ รู้ว่าไม่ดีแล้วไม่ท�ำ ตรงกันข้าม
คนสมัยนีน้ อ้ ยมากทีใ่ ช้สติสมั ปชัญญะ มักจะใช้อารมณ์เป็นหลัก
ใช้อารมณ์นำ� ทางให้กบั ชีวติ เห็นจิง้ จกสองหางก็คดิ ว่ามันเลข
อะไร ไปกราบไปไหว้กนั มาก วันก่อนไปบรรยายทีป่ ราจีนบุรี เห็น
แผ่นป้ายโฆษณาวัดแห่งหนึ่ง วัดนี้มีการสร้างสัตว์ (รูปนาม)
ประหลาดตั้งไว้ คนก็เข้าไปกราบไหว้บูชา พระพุทธเจ้าโคดม
ไม่ได้สอนอย่างนัน้ ท่านสอนให้เราเคารพนับถือธรรมและวินยั
ไม่เอาสิง่ อืน่ ใดมาเป็นทีพ่ งึ่ เคารพบูชา ท�ำไมเราจึงไม่เอาธรรม
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และวินยั มาไว้ในใจเรา นีจ้ งึ จะสุดยอด แต่คนจ�ำนวนหนึง่ มัก
ใช้อารมณ์นำ� ทางให้กบั ชีวติ ไม่ใช้สติสมั ปชัญญะน�ำทางให้กบั
ชีวิต
ผู้เขียนต้องขออภัย วันนี้พูดเรื่องจริง ถ้าท�ำให้ใครไม่
สบายใจ ยกโทษให้ดว้ ย บางคน เอ...วันทีส่ บิ หกนี่ หวยจะออก
เลขอะไร ไปซื้อลอตเตอรี่แล้ว นี่จิตเป็นทาสของอบายมุข
ยุง่ เกีย่ วกับการพนัน ชีวติ ก็วบิ ตั ิ เงินเดือนออกมาตอนสิน้ เดือน
เพื่อนชวนไปก๊งเหล้า ท�ำให้มีศีลไม่ครบ ตายแล้วจะไปไหน
ก็ไปเกิดใหม่ต�่ำกว่ามนุษย์เท่านั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องใช้สติ
สัมปชัญญะส่องน�ำทางให้กบั ชีวติ รูว้ า่ ดีแล้วคิด พูด ท�ำ รูว้ า่
ไม่ดีแล้วไม่คิด ไม่พูด ไม่ท�ำ แล้วบุญเท่านั้นจึงจะสั่งสมอยู่ใน
ดวงจิต
ค�ำว่า “ดี” คืออะไร ดี คือ มีพฤติกรรมต้อง
๑) ไม่ผิดกฎหมาย
๒) ไม่ผิดศีล
๓) ไม่ผิดธรรม
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การคิด พูด ท�ำ โดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิด
ธรรม นี่คือ ดี เรื่องไม่ผิดกฎหมายนี่ พอจะเห็นได้ง่าย ส่วน
เรื่องไม่ผิดศีลนี่ลึกขึ้น อาชีพบางอย่าง ปัญญาทางโลกบอก
ว่าไม่ผิดกฎหมาย ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว เช่น เลี้ยงสิ่งมีชีวิตขาย
ไม่ผิดกฎหมายนะ แต่ผิดศีล จะเล่าเรื่องจริงให้ฟัง มีเศรษฐี
คนหนึง่ เลีย้ งกุง้ กุลาด�ำส่งอเมริกา ปีหนึง่ ๆ ได้เงินเป็นสิบล้าน
ตอนหลังล้มละลาย เดีย๋ วนีต้ อ้ งมารับจ้างขับรถ นีค่ อื ผลของ
การท�ำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีล ตอนแรกก็ได้เงินมาก
ไม่ผดิ กฎหมายด้วย ก็คดิ ว่ามันดี เขามาเล่าให้ผเู้ ขียนฟัง ผูเ้ ขียนก็
สงสาร เพราะเขาไม่ใช้สติสัมปชัญญะส่องน�ำทางให้กับชีวิต
อีกรายหนึง่ เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยชือ่ ดังมาก เขา
จบแล้วมีบริษัทจ้างไปสร้างโรงฆ่าไก่ พอสร้างส�ำเร็จก็ได้เงิน
มาก้อนหนึ่ง บริษัทเห็นว่าท่านผู้นี้สร้างโรงฆ่าไก่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ้างต่อให้สร้างโรงฆ่าหมู เขาได้สร้างอีก ได้
เงินมาอีกก้อนหนึง่ รวมเป็นสองก้อน จึงเอาเงินทีไ่ ด้ไปลงทุน
ท�ำธุรกิจของตัวเอง ปรากฏว่าเจ๊ง ล้มละลาย น่าสงสาร เพราะ
เขามองไม่ออก คิดได้เพียงแต่วา่ ไม่ผดิ กฎหมาย ก็นกึ ว่าดี แต่
ที่จริงมันผิดศีลจึงมีผลท�ำให้ถูกฟ้องล้มละลาย
ค�ำว่า “ดี” ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม
หลายท่านคงคิดว่า แล้วมันจะมีอาชีพอะไรเหลือให้เราท�ำ ท่าน
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ลองไปคิดดู ขณะนีค้ นไทยมีเกือบหกสิบห้าล้านคนแล้ว เกือบ
หกสิบห้าล้านคนนี่ เวลาตายต้องเอาบรรจุในโลงศพเกือบทั้ง
นั้น ท�ำไมไม่คิดท�ำธุรกิจโลงศพล่ะ จัดการศพ แต่เราท�ำไม่
เหมือนคนโบราณ ท�ำธุรกิจงานศพแบบใหม่ ร้านเปิดคูหาเดียว
มีพนักงานคนเดียวคือตัวเอง โลงศพมีกี่แบบก็ถ่ายรูปใส่ไว้ใน
แคตตาล๊อก ไม่ต้องตั้งโชว์ของจริง แต่บอกราคาก�ำกับไว้
รายชื่อวัดจัดเรียงไว้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อพระสงฆ์ที่
สวดศพ รายชื่อสัปเหร่อ ร้านท�ำดอกไม้งานศพ ใส่ไว้พร้อม
ทุกอย่างรวมอยูใ่ นคูหาเดียว พอคนเข้ามาจอดรถ ก็เลือกเอา
ตามก�ำลังเงินทีม่ ี เป็น one-stop service พอเขาสัง่ เสร็จ เรา
ก็จัดการติดต่อทุกอย่างทางโทรศัพท์ จัดอาหารจากร้านนี้ไป
เสิรฟ์ ทีน่ นั่ ทีน่ ี่ วันนัน้ วันนี้ จัดดอกไม้ให้ไปแต่งทีน่ นั่ ทีน่ ี่ เรียบร้อย
ทุกอย่าง อย่างนีท้ ำ� ไมคนไม่คดิ ไม่ผดิ ทัง้ กฎหมาย ไม่ผดิ ทัง้ ศีล
ไม่ผดิ ทัง้ ธรรม เดีย๋ วนีก้ ม็ คี นท�ำแนวนีแ้ ล้วเหมือนกัน แต่ไม่ใช่
โลงศพ แต่เป็นด้านคอมพิวเตอร์ เปิดบริษัทขึ้นมา พนักงาน
มีสองคนคือสามีและภรรยา ปีหนึง่ ๆ ท�ำเงินได้หลายล้านบาท
พอมีลูกค้าสั่งของเข้ามา ก็โทรศัพท์สั่งรถจักรยานยนต์ให้ไป
เอาชิ้นส่วนมาส่งที่บ้าน พอประกอบแล้วเสร็จ ก็เรียกรถ
จักรยานยนต์มา ให้น�ำคอมพิวเตอร์ที่ประกอบแล้วไปส่งถึงที่
งานประเภทนี้ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล และไม่ผิดธรรม
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วันก่อนไปพบคนขายพวงมาลัยอยู่ที่สี่แยก แต่งสูทผูก
เน็คไท ทุกอย่างต้องทันสมัย คนจึงเรียกใช้บริการ เมื่อสอง
วันก่อนไปต่อทะเบียนรถยนต์ (ป้ายวงกลม) สมัยก่อนต้อง
รอข้ามวัน หรือไปเช้า กว่าจะได้รบั ป้ายวงกลมก็เป็นตอนบ่าย
แต่สมัยนี้สองนาทีเท่านั้นเอง ไปยื่นเรื่องปั๊บ จ่ายเงินปุ๊บ ได้
ป้ายวงกลมออกมาแล้ว เพราะฉะนัน้ ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าเราต้อง
คิดกันใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย แต่ทงั้ นีต้ อ้ งเป็นธุรกิจไม่ผดิ กฎหมาย
ไม่ผิดศีลและไม่ผิดธรรม
ข. ยึดมั่นพรหมวิหาร
มีพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา 
เป็นคุณธรรมส�ำคัญส�ำหรับคนที่เป็นหัวหน้าคน โดยเฉพาะ
เมตตา ซึง่ หมายถึงอารมณ์ทสี่ งบเย็น ไม่มโี ทสะ ไม่มคี วามโกรธ
ผู้เขียนมีคนศรัทธามาก เพราะเจริญพรหมวิหารอยู่ทุกขณะ
ตืน่ แม้เคยถูกคนพูดด่าในทีส่ าธารณะ ก็วางตัวสงบเฉย ทัง้ นี้
เป็นเพราะรู้ว่าคนเรามีหลากหลาย มีอะไรไม่สบอารมณ์ เขา
ก็ด่าเอา แต่จิตของเราไม่กระเพื่อม เพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา นีเ่ พราะเราบริหารตัวเองได้ ผูเ้ ขียนคิดว่า “เอาเถอะ
เดีย๋ วก็ตายจากกันแล้ว” ท�ำให้ใจเย็น อีกอย่าง เป็นเรือ่ งธรรมดา
ของคน เวลาไม่สบอารมณ์ มักมีพูดค�ำไม่น่าฟังออกไป เรา
เองก็เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน จะเป็นผู้ใหญ่ได้ มันต้องใจเย็น
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และเมือ่ เย็นได้แล้ว คนจะศรัทธา การจะรักษาใจไม่ให้กระเพือ่ ม
จะต้องฝึกจิตให้มีพรหมวิหารคุ้มครองทุกขณะตื่น
ค. เว้นอคติ
ต้องเว้นอคติ ชอบ ชัง หลง กลัว เหล่านี้คนที่เป็น
ผู้ใหญ่ต้องเว้นให้ได้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเว้นไม่ได้ คนจะต�ำหนิ
นินทา ถ้าเว้นได้ ก็ถือเป็นยอดคน ตัวผู้เขียน มีคนมาขอให้
เป็นประธานที่ปรึกษา คือ ไม่ด�ำเนินการเองเพราะแก่แล้ว
ท�ำให้เราต้องเว้นอคติ ชอบ ชัง หลง กลัว การตัดสินใจเพราะ
อารมณ์ ชอบคนนั้น กลัวคนนี้ อย่างนี้ไม่ได้ เป็นผู้ใหญ่ต้อง
เว้นอคติให้ได้ ถ้าเป็นผูใ้ หญ่ไม่เว้นอคติ ก็ไปไม่รอด สังคมย่อม
ไม่มีความสงบเกิดขึ้น
ง. มีชีวิตเป็นผู้ให้
ต้องท�ำตัวเป็นผูใ้ ห้ ไม่ใช่ผเู้ อา คนทีม่ องชีวติ ได้ไม่ยาวไกล
มีการประพฤติคอร์รัปชั่นกันมาก ท�ำงานแต่ละครั้ง คิดว่าตน
จะได้ส่วนแบ่งเท่าไร อย่างนี้ชีวิตย่อมไปไม่รอดจากการตาย
แล้วต้องไปเกิดเป็นเปรต ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหรือผูใ้ หญ่ตอ้ งท�ำตัว
เป็นผูใ้ ห้ ผูใ้ หญ่ทที่ ำ� ตัวเป็นผูเ้ อา จะถูกต�ำหนิจากคนในสังคม
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หลักธรรมทัง้ ๕ ข้อนี้ ควรจะน�ำมาใช้บริหารตนเองให้
ได้ก่อน แล้วจึงจะไปบริหารคนอื่น สรุปให้ฟังอีกครั้ง คือ
๑)	รักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง (มีการบริโภค
อาหารดี มีอากาศดีหายใจ มีการออกก�ำลังกายดี
มีอารมณ์ดี)
๒)	ใช้สติสัมปชัญญะน�ำทางในการท�ำงานและด�ำเนิน
ชีวิต
๓)	มพี รหมวิหารคุม้ ครองใจแล้วย่อมท�ำให้อารมณ์สงบ
เย็น
๔) เว้นอคติหรือความล�ำเอียง เพือ่ ไม่ให้ถกู ครหานินทา
๕)	ท�ำตัวเป็นผู้ให้ แล้วจะท�ำให้สังคมมีความสมบูรณ์
บริบูรณ์
คุณธรรม ๕ ข้อนี้ ถ้าน�ำมาไว้ในใจเราได้ จะเป็นการ
พัฒนาตนเองให้มีคนศรัทธา ผู้ใหญ่ที่ลูกน้องศรัทธาย่อม
ท�ำงานได้ง่าย

ดวงตาเห็นธรรม

ตัวอย่างในครั้งพุทธกาล อุปติสสะ คือพระสารีบุตร
สมัยทีเ่ ป็นพราหมณ์หนุม่ ก่อนมาบวชเป็นพระสงฆ์อยูใ่ นพุทธ
ศาสนา ได้พบพระอรหันต์อสั สชิกำ� ลังเดินบิณฑบาต มีอริ ยิ าบถ
สงบเสงี่ยม งดงามน่าเลื่อมใสมาก จึงเกิดเป็นความศรัทธา
เลื่อมใส เดินตามตอนท่านบิณฑบาต จนกระทั่ง พระอัสสชิ
บริโภคอาหารและล้างเช็ดถูบาตรจนแล้วเสร็จ จึงได้ขอให้พระ
อัสสชิสั่งสอนตนบ้าง
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พระอัสสชิ : อาตมาเป็นพระบวชใหม่ยงั ไม่รอู้ ะไรมากนัก
แต่ศาสดาของอาตมาคือพระพุทธโคดม มีปกติตรัสว่า “สรรพสิง่
เกิดขึ้น ย่อมมีเหตุที่ท�ำให้เกิด พระศาสดาตรัสเหตุแห่งธรรม
นั้น และตรัสถึงความดับไว้ด้วย พระศาสดามีปกติตรัสดังนี้”
อุปติสสะ นั่งฟังค�ำกล่าวของพระอัสสชิด้วยความสงบ
แล้วใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังโดยแยบคาย (โยนิโส
มนสิการ) ฉับพลันก็รเู้ ห็นเข้าใจด้วยจิตอย่างถ่องแท้วา่ สรรพสิง่
เกิดขึ้นต้องมีเหตุที่ท�ำให้เกิด เมื่อเหตุดับ สรรพสิ่งย่อมดับไป
ด้วย จึงเกิดดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันบุคคล ในขณะ
ทีย่ งั อยูใ่ นเพศฆราวาส จึงได้นำ� ความเรือ่ งนีไ้ ปบอกเล่าให้เพือ่ น
โกลิตะฟัง เมื่อพูดจบแล้ว จิตของโกลิตะได้บรรลุโสดาบัน
อริยบุคคลตามไปด้วย ทัง้ สองจึงพากันไปบวช เป็นพระสารีบตุ ร
และ พระมหาโมคคัลลานะ อยูใ่ นพุทธศาสนา ปฏิบตั ธิ รรมอยู่
ได้ไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล และได้เป็นคู่อัครสาวกช่วยเผย
แพร่ธรรมของพระพุทธโคดมจนสิ้นอายุขัย
อีกคนหนึง่ คือพาหิยะ เมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อยู่
ในโลกแล้ว ก็ดีใจมาก เกิดปีติเต็มที่ ออกเดินทางหลายคืน
หลายวัน จนไปถึงวัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เมื่อไปถึงก็ถาม
ภิกษุในวัดว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใด ได้รับค�ำตอบว่า เสด็จไป
บิณฑบาตอยูใ่ นเมืองสาวัตถี พาหิยะก็ตามไปทันที เห็นพระพุทธ
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โคดมก�ำลังทรงด�ำเนินอยู่ ก็ได้กล่าวขึ้นว่า
พาหิยะ : ตถาคต ทรงโปรดสอนธรรม ให้กบั ข้าพเจ้าด้วย
พระพุทธโคดม : พาหิยะขณะนีเ้ ป็นเวลาบิณฑบาต ไม่ใช่
เวลาสั่งสอนธรรม
หลังจากทีพ่ ระองค์ตรัสเสร็จแล้ว ก็ทรงพระราชด�ำเนิน
บิณฑบาตต่อไป เมื่อพาหิยะทูลขอให้ทรงสอนธรรมเป็นครั้ง
ทีส่ อง พระพุทธโคดมทรงนิง่ มิได้ตรัสสิง่ ใดออกจากพระโอษฐ์
ปีตทิ มี่ อี ยูเ่ ต็มในดวงจิตของพาหิยะค่อยๆ ลดลง พาหิยะคิดว่า 
ตนเองคงหมดหวังทีจ่ ะได้ฟงั ธรรมจากพระโอษฐ์แล้ว แต่กย็ งั
แข็งใจถามเป็นครั้งที่สามว่า
พาหิยะ : ขอให้พระองค์ทรงสอนธรรมให้กบั ข้าพเจ้าด้วย
ในทีส่ ดุ พระพุทธโคดมได้พจิ ารณาเห็นว่า ปีตทิ อี่ ยูใ่ นดวง
จิตของพาหิยะได้ลดลงแล้ว พอจะมีที่ว่างรินเติมธรรมเข้าไป
บรรจุอยู่ในดวงจิตของพาหิยะได้ จึงมีพระเมตตาที่จะสั่งสอน
ธรรมให้กับพาหิยะได้แล้ว จึงตรัสว่า
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พระพุทธโคดม : พาหิยะ เมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็น เมื่อ
ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน เมื่อทราบสักแต่ว่าทราบ เมื่อรู้สึกสักแต่
ว่ารู้สึก
พาหิยะผู้ปฏิบัติธรรมจนมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมานาน
ตัง้ แต่ปลายพุทธกาลของพระกัสสปพุทธเจ้า แต่ยงั ไม่สามารถ
พัฒนาจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ เมื่อมาได้ยินได้ฟังธรรมจาก
พระโอษฐ์ของพระพุทธโคดม จึงได้ใช้จติ ทีน่ งิ่ เป็นสมาธิ พิจารณา
ธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) แล้วท�ำให้จิตปริวรรต
เข้าสูอ่ รหัตตผล เป็นพระอรหันต์ได้ในขณะทีย่ งั ครองเพศเป็น
ฆราวาส
ยังมีอยู่อีกคนหนึ่ง คือ เด็กหญิงวิสาขา มีดวงตาเห็น
ธรรมเป็นพระโสดาบันตัง้ แต่มอี ายุได้เจ็ดขวบ เมือ่ ชีวติ เจริญวัย
เป็นสาว จึงได้แต่งงานกับลูกชายของมิคารเศรษฐีแห่งเมือง
สาวัตถี ได้อยู่กินกันกับสามีจนมีบุตร-ธิดาได้มากถึง ๒๐ คน
นางได้สร้างมิคารมาตุปราสาทประจ�ำวัดบุพพาราม และได้นำ�
ถวายแด่พระพุทธเจ้าโคดมและพระสงฆ์สาวก นางได้รับการ
ยกย่องจากพระพุทธโคดมว่า เป็นผูม้ คี วามยอดเยีย่ ม (เอตทัคคะ)
ในบรรดาทายิกาทั้งปวง
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นอกจากนี้ ณ ที่ริมฝั่งแม่น�้ำยมุนา อันเป็นที่ตั้งของ
กรุงโกสัมพี แคว้นวังสะ ที่เมืองนั้นมีเศรษฐีอยู่ ๓ คน คือ
โฆสกเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐี และกุกกุฎเศรษฐี ได้มโี อกาสฟัง
ธรรมจากพระโอษฐ์ แล้วบังเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน
เศรษฐีทงั้ สามมีความศรัทธาเลือ่ มใส ในธรรมวินยั ของพระพุทธ
ศาสนามาก จึงได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไว้คนละวัด คือ
วัดโฆสิตาราม วัดปาวาริการาม และ วัดกุกกุฏาราม
ผู้มีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นพระโสดาบัน ได้สร้างวัด
ถวายพระพุทธเจ้าไว้หลายราย เช่น พระเจ้าพิมพิสารโสดาบัน
ได้สร้างวัดเวฬุวันถวายไว้ที่กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อนาถ
บิณฑิกโสดาบัน ได้สร้างวัดเชตวัน ถวายไว้ที่เมืองสาวัตถี
แคว้นโกศล แต่ผทู้ บ่ี รรลุอริยธรรมขัน้ ทีส่ งู กว่า คือ ขัน้ สกทาคามิผล
ขัน้ อนาคามิผล และขัน้ อรหัตตผล ไม่ปรากฏว่ามีใครสร้างวัด
ถวาย ทั้งนี้เป็นเพราะจิตไม่ตกเป็นทาสของกามแล้ว ยกเว้น
พระสกทาคามียงั มีจติ เป็นทาสของกามอย่างอ่อน จึงคิดทีจ่ ะ
เป็นอิสระจากกาม ยิง่ มีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นระดับอนาคามี
เช่น ปิปผลิมาณพ ซึง่ ต่อมาได้บวชเป็นพระมหากัสสปะ และ
ได้เป็นประธานปฐมสังคายนาพุทธศาสนา หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็มิได้สร้างวัด ทั้งที่ตัวเองเคย
เป็นเศรษฐี มีสมบัติมหาศาล ได้ยกสมบัติทั้งหมดให้ภัททา 
กาปิลานี (ภรรยา) และภรรยาก็ได้ยกสมบัติทั้งหมดให้กับ
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บริวาร แล้วทั้งสองต่างออกบวช และบรรลุธรรมเป็นพระ
อรหันต์ด้วยกันทั้งคู่ สรุปลงได้วา่ ผู้มีดวงตาเห็นธรรมระดับ
พระโสดาบัน ยังมีโอกาสสร้างวัดหรือสร้างศาสนสถานถวาย
ไว้ในพุทธศาสนาได้ แต่เมือ่ มีสภาวธรรมในดวงจิตสูงกว่าพระ
โสดาบันจะไม่ท�ำ

ทางเลือกสูงสุดของชีวิต
ทำ�ได้ด้วยการพัฒนาจิต
(วิปัสสนาภาวนา)
ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง

บริหารลูกน้อง

การบริหารคนอื่นนั้นต่างจากการบริหารตัวเอง การ
บริหารคนอื่นหรือบริหารลูกน้อง ให้มีความรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา ลูกน้องต้องเป็นคนตรงเวลา ผู้เขียนจะเล่าเรื่องจริง
ให้ฟงั ว่า งานบรรยายธรรมทีก่ รุงเทพฯ เราเปิดให้ลงทะเบียน
ตัง้ แต่ตหี า้ และพอตีหา้ ทีมงานก็พร้อมจริงๆ เริม่ งานบรรยาย
แปดโมงเช้า ไปจนถึงสี่โมงเย็น ส่วนที่เชียงใหม่ ลงทะเบียน
หกโมงเช้า คนหลัง่ ไหลกันมาล้นหลามโดยไม่ได้เกณฑ์มา เพราะ
ทีมงานของเราตรงเวลา
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ผูเ้ ขียนไปบรรยายธรรมทีไ่ หน มักเน้นอยูเ่ สมอว่า ต้อง
ตรงเวลา เป็นผู้ใหญ่ ถ้าไม่ตรงเวลาก็เสียหาย เพราะฉะนั้น
การบริหารผู้อื่นให้เป็นคนมีความรับผิดชอบต้องตรงเวลา 
นอกจากนี้ยังต้องบริหารให้เป็นคนเก่งและดี แล้วการด�ำเนิน
ชีวิตย่อมพบกับความส�ำเร็จ
ค�ำว่า “เก่ง” หมายความว่า มีความรู้มีความสามารถ
ความรูท้ างโลกต้องทันสมัย ความสามารถคือ ท�ำเป็น รูแ้ ล้ว
ต้องท�ำได้ นี่คือเก่ง ส่วนค�ำว่า “ดี” คือมีคุณธรรม อย่างที่
บอกว่าใช้ความเก่งเพียงร้อยละยี่สิบ แต่ใช้ความดีถึงร้อยละ
แปดสิบ จึงต้องผลักดันลูกน้องให้ไปพัฒนาตัวเอง เรียนก็
เรียนให้สูงสุด เพราะความรู้ทางโลกเราต้องน�ำมาใช้พัฒนา
งาน แก้ปัญหางาน ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุนลูกน้อง ให้เรียนให้
สูงสุดเท่าทีท่ ำ� ได้ และขณะเดียวกัน ต้องเน้นคุณธรรม สร้าง
ให้เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ มีทัศนคติในการท�ำงานที่ถูก
ต้อง คือ มุ่งแก้ปัญหาให้สังคม มุ่งท�ำให้สังคมเจริญ ใช้วิธี
การอันเลิศโดยไม่หวังผลเลิศ ตรงกันข้ามกับคนที่เรียนจบ
ระดับสูงเพียงอย่างเดียว มีอตั ตามาก อัตตาตัวใหญ่ ท�ำอะไร
มักคิดอยู่เสมอว่าตัวเองจะได้อะไร ถ้าไม่ได้อะไรก็ไม่ท�ำ อันนี้
เป็นทัศนคติในการท�ำงานที่ผิดพลาด
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ผูเ้ ขียนได้รบั การทาบทามให้ไปสอนทีม่ หาวิทยาลัยสงฆ์
มจร. วิทยาเขตล้านนา ทีว่ ดั สวนดอก ตัง้ แต่เริม่ ต้นมาจนถึง
บัดนี้ ได้ถวายความรู้แก่พระสงฆ์ โดยใช้วิธีการอันเลิศ แต่ไม่
หวังผลเลิศ การท�ำงานเป็นการเรียนรู้คน เรียนรู้งาน นี่คือ
ทัศนคติที่ถูกต้อง ดูลูกน้องของเราว่า ท�ำงานหวังเงินเดือน
หรือหวังต�ำแหน่งอะไรหรือเปล่า อย่างนีต้ งั้ ทัศนคติไว้ผดิ เพราะ
ท�ำงานแล้วท�ำให้ชวี ติ ด้อยคุณค่า แต่ถา้ ใครมีทศั นคติวา่ ท�ำงาน
เพื่อเรียนรู้คน เรียนรู้งาน นั่นดี ท�ำงานเพื่อให้ ไม่ใช่ท�ำงาน
เพื่อเอา ท�ำงานเพื่องาน นี่คือทัศนคติที่ถูกต้อง
สรุปว่า ผูบ้ ริหารต้องบริหารคนในปกครองให้เป็นคนที่
๑) มีความรับผิดชอบ
๒) มีความเก่งและดี
๓) มีทัศนคติในการท�ำงานที่ถูกต้อง
๔) ท�ำงานได้ผลส�ำเร็จโดยใช้อิทธิบาท ๔ สนับสนุน
ก. อิทธิบาท ๔
ปัจจัยที่ท�ำให้ท�ำงานได้ส�ำเร็จคือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่
๑) ท�ำงานด้วยใจรัก
๒) ท�ำงานด้วยความพากเพียร
๓) ท�ำงานด้วยใจจดจ่อ
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๔) ท�ำงานโดยใช้ปัญญาไต่สวน
อิทธิบาท ๔ เป็นหัวใจแห่งความส�ำเร็จในทุกเรื่อง ทั้ง
การท�ำงานทางโลก ทั้งการปฏิบัติธรรม ตัวผู้เขียนเองฝึก
ท�ำงานจากเรือ่ งทีย่ ากมามาก จนบัดนีก้ ลายเป็นของง่ายไปแล้ว
เวลาจะไปบรรยายธรรมที่ไหน เขาก็ก�ำหนดหัวข้อให้พูด เมื่อ
ก่อนยาก แต่เดีย๋ วนีเ้ พียงดูจริตของผูฟ้ งั แล้วบรรยายให้ตรง
จริตเท่านั้นเอง ไม่ใช่พูดเรื่องที่เราอยากพูด ผู้ฟังอุตส่าห์เสีย
สละเวลามาแล้ว เขาฟังแล้วต้องได้อะไรกลับไป นั่นคือสิ่งที่
ผู้เขียนมอง
เช่นเดียวกัน ค�ำถามทีถ่ ามเข้ามาทางเว็บไซต์ ผูเ้ ขียนต้อง
ใช้เวลามากในการตอบปัญหา ปัญญาทางโลกใช้ไม่ได้ ต้องใช้
ปัญญาพระพุทธเจ้า และต้องตื่นขึ้นมากลางดึก เพื่อตอบ
ปัญหาเหล่านัน้ เป็นพันๆ ข้อ แต่ไม่เคยหงุดหงิด ไม่เคยคิดว่า 
เขาท�ำให้เราเดือดร้อน ท�ำให้เราไม่ได้หลับไม่ได้นอน ไม่เคยคิด
คิดอยูเ่ สมอว่า เขาผูถ้ ามปัญหามีบญ
ุ คุณต่อเรา เป็นครูสอนเรา 
ท�ำให้เราได้เจริญงอกงามในสติปญ
ั ญา เดีย๋ วนีไ้ ม่มปี ญ
ั หาอะไร
ที่ตอบไม่ได้
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ขอยกตัวอย่าง เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา มีคนหนึ่งไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอยูท่ อี่ เมริกา ส่งข้อความเข้ามาใน
เว็บไซต์ของชมรมกัลยาณธรรม ซึง่ ผูเ้ ขียนมีหน้าทีต่ อบปัญหา 
แต่คนนีเ้ ขาบอกว่าเขาไม่ได้ถาม ไม่ตอ้ งการค�ำตอบ เขาเพียงแค่
“คิดดังๆ” เขาเขียนว่าอย่างนั้น เขาก�ำลังท�ำปริญญาเอกอยู่
และได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานของท่าน
โกเอ็นก้า ที่รัฐโคโลราโดและจอร์เจีย เขาบอกว่าดีมากๆ จน
คิดว่า เมื่อเรียนจบกลับมา จะไปกู้เงินมาสร้างสถานปฏิบัติ
ธรรม
เรื่องนี้พระพุทธเจ้าโคดมสอนว่า การเป็นหนี้เป็นทุกข์
อย่างยิง่ ต่อมาเขาก็เขียนว่า เขาคิดใหม่แล้ว เขาไม่กเู้ งินแล้ว
เมือ่ เรียนจบแล้ว จะท�ำงานเก็บเงินสักก้อนหนึง่ และเมือ่ ปฏิบตั ิ
ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว จึงจะสร้างส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม
เขาคิดอย่างนัน้ เขาไม่ได้ถาม ผูเ้ ขียนก็ไม่ได้ตอบเขา แต่เขียน
ให้คนทีเ่ ข้ามาอ่านเว็บไซต์ได้เข้าใจว่า ค�ำว่า “มีดวงตาเห็นธรรม”
ซึง่ มีความหมายว่า เห็นสรรพสิง่ เกิด และเห็นสรรพสิง่ ดับ นัน่
คือ ดวงตาเห็นธรรม หากมีดวงตาเห็นธรรม ระดับโสดาบัน
ยังสร้างสถานปฏิบตั ธิ รรมได้ แต่หากเป็นอริยบุคคลทีส่ งู กว่านี้
จะไม่สร้างศาสนสถานใดๆ
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ข. ผลงานเข้าตา
ย้อนกลับมาพูดถึงการบริหารผู้อื่น การบริหารผู้อื่นก็
ได้แก่
๑) ท�ำให้ผู้อื่นมีความรับผิดชอบ
๒) สอนผู้อื่นให้เก่ง มีความรู้ มีความสามารถ
๓) ปลูกฝังให้ผู้อื่นมีทัศนคติในการท�ำงานที่ถูกต้อง
๔) สอนให้ผอู้ นื่ ท�ำงานให้สำ� เร็จ เสร็จตรงเวลา งานจะ
เสร็จตรงเวลาต้องเว้นอบายมุข
๕) ฝกึ ให้ผอู้ นื่ สร้างผลงานให้เข้าตา เป็นทีเ่ รียกหาเรียกใช้
เจ้านายที่ฝึกลูกน้องได้อย่างนี้ ต้องเป็นคนเก่ง ผู้ใช้
บริการจึงจะพึงพอใจ และมีผลงานเป็นที่เรียกหาเรียกใช้
ผูเ้ ขียนท�ำงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จนบัดนีย้ งั ท�ำงาน
ไม่จบ ยังไม่เลิกท�ำงาน และไม่ตอ้ งไปแสวงหางานทีไ่ หนมาท�ำ
มีงานให้ทำ� อยูต่ ลอดเวลา นีค่ อื “ผลงานเข้าตา เป็นทีเ่ รียกหา
เรียกใช้” ดังนั้นจึงต้องฝึกตัวเอง รวมถึงฝึกลูกน้องให้ได้รับ
อานิสงส์อย่างนี้ สมัยก่อน ผู้เขียนถูกเจ้านายเรียกใช้งานอยู่
เสมอ คนอื่นที่ไม่ท�ำงานกลับได้สองขั้น จนคิดว่าจะไม่ท�ำงาน
แล้ว แต่แล้วก็กลับคิดได้ว่า ยังจะต้องท�ำงานต่อไป ในที่สุด
เมื่อกรรมดีให้ผล ก็มีงานให้ท�ำมาตลอด ท�ำงานมากกว่าคน
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อื่น สรุปได้ว่า เมื่อความดีส่งผล เราก็ได้รับสิ่งตอบแทนดังนี้
ตัวอย่างของคนทีม่ ผี ลงานเข้าตาอีกคนหนึง่ คือ คุณลุง
ผูม้ ดี วงตามืดบอด เป็นคนเป่าแคน อยูท่ างภาคอีสาน ตาบอด
ทั้งสองข้าง แต่ทั่วภาคอีสานไม่มีใครเทียบเพลงแคนของคุณ
ลุงได้ ด้วยมีแคนอันเดียวให้เป่า คุณลุงมีงานให้ท�ำอยู่ตลอด
จนบัดนี้ และสามารถเก็บเงินสร้างบ้านได้ นีค่ อื “ผลงานเข้าตา”
ฉะนั้นจงดูตัวเองให้ออก แล้วคัดเอาจุดเด่นของตัวเอง
ออกมา จะเป็นอะไรก็ตาม เช่น ถ้าเราเป็นคนท�ำกับข้าวเก่ง
ใครพูดเรื่องท�ำกับข้าว ให้เขาชี้มาที่เราเสมอ ให้เขานึกถึงเรา
เสมอ อย่างนีแ้ สดงว่า ผลงานของเราเข้าตาเขาแล้ว นีค่ อื สิง่
ที่ผู้เขียนสอนเยาวชน ดูตัวเองให้ออก คัดเอาจุดเด่นออกมา 
แล้วพัฒนาให้โด่งไปเลย ให้เขายกนิ้วชี้มาที่เรา ยังมีอยู่อีก
ตัวอย่างหนึ่งนักเป่าแซกโซโฟนที่ไว้ผมทรงประหลาด มีแซก
โซโฟนอันเดียว มีงานเข้าอยูต่ ลอดเวลา นัน่ เป็นเพราะมีผลงาน
เข้าตา
ผูบ้ ริหารต้องถามตัวเองว่า เรามีผลงานอะไรเข้าตา เป็น
ที่เรียกหาเรียกใช้ ผู้บริหารต้องฝึกตัวเองและฝึกลูกน้องให้ได้
อย่างนี้
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ค. มีจริยธรรมก�ำกับชีวิต
จริยธรรมของผูบ้ ริหารเป็นสิง่ ส�ำคัญ “จริยธรรม” คือ
จริยาทีค่ วรประพฤติ ประพฤติแล้วดี เป็นคุณธรรม ผูบ้ ริหาร
ต้องมีจริยธรรม
คนเรามีหลายบทบาท หลายหน้าที่ แต่ละบทบาทก็
ต้องมีจริยธรรมที่ตัวเองต้องประพฤติให้ได้ เช่น จริยธรรม
ของการเป็นภรรยา ได้แก่ จัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์
ญาติทงั้ ของตนและของสามี ไม่นอกใจสามี รักษาทรัพย์ทหี่ า
มาได้ ขยันในหน้าทีก่ ารงาน ส่วนสามีทดี่ ตี อ้ งยกย่องให้เกียรติ
ภรรยา ไม่ดหู มิน่ ไม่นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ ให้
ของขวัญตามโอกาส
จริยธรรมส�ำหรับพ่อแม่ ก็ตอ้ งห้ามปรามป้องกันลูกไม่
ให้ทำ� ชัว่ ดูแลอบรมลูกให้เป็นคนดี ให้การศึกษา จัดหาคูค่ รอง
ที่เหมาะสม มอบทรัพย์ให้เมื่อถึงโอกาส นี่คือหน้าที่ของพ่อ
แม่ ทีจ่ ะต้องประพฤติให้ได้ ก็จะเป็นพ่อพิมพ์ แม่พมิ พ์ทดี่ แี ล้ว
ลูกจะไม่เหลวไหลไม่น�ำความเดือดร้อนมาให้
เวลามีคนติดต่อให้ผเู้ ขียนไปบรรยายให้เยาวชนในสถาน
พินิจฟัง ผู้เขียนบอกว่า ต้องน�ำพ่อแม่มานั่งฟังด้วย ไม่ใช่ให้
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เยาวชนฟังฝ่ายเดียว เพราะเหตุที่เด็กมีความประพฤติไม่ดี
มีความประพฤติวบิ ตั ิ เป็นเพราะพ่อแม่ ในฐานะทีเ่ ป็นพ่อพิมพ์
แม่พิมพ์ขาดจริยธรรมและคุณธรรม แล้วลูกที่เกิดมาจะดีได้
อย่างไร พ่อแม่บางคนใช้ลูกให้เป็นคนส่งยาบ้า ลูกแม้จะรู้ว่า
ผิดกฎหมายไม่ดแี ละไม่อยากท�ำ แต่เมือ่ ถูกด่าว่า ถูกตี ก็จำ� ต้องท�ำ
ทุกครัง้ ทีบ่ รรยายให้เด็กฟัง เด็กมีความตัง้ ใจฟังอย่างมาก แต่
พอบรรยายให้พ่อแม่ฟัง พ่อแม่นั่งก้มหน้า ไม่ยอมสบตากับ
ผูเ้ ขียน นัน่ แหละเป็นตัวบ่งชีว้ า่ ความผิดมาจากพ่อพิมพ์ แม่พมิ พ์
ทีไ่ ม่ประพฤติจริยธรรม คุณธรรมจึงไม่มีกบั พ่อพิมพ์แม่พิมพ์
แล้วความวิบัติจึงได้เกิดขึ้นกับครอบครัว
ลูกทีด่ ตี อ้ งจ�ำไว้วา่ เราทุกคนไม่มใี ครเกิดมาจากกระบอก
ไม้ไผ่ มีพ่อมีแม่กันทุกคน ฉะนั้น ไม่ควรทิ้งพ่อแม่ ลูกที่ทิ้ง
พ่อแม่คอื ลูกอกตัญญู แล้วจะน�ำความวิบตั มิ าสูต่ วั ไปสัง่ สอน
อะไรใคร ก็ไม่มีใครเขาเชื่อฟัง ลูกน้องก็จะไม่เชื่อฟัง ความ
กตัญญูเป็นยอดของความดีงาม เป็นคุณธรรมที่สุดยอด ลูก
ทีด่ ตี อ้ งเลีย้ งพ่อแม่ตอบแทน ช่วยแบ่งเบาการงานในบ้าน ด�ำรง
วงศ์สกุลไม่ให้เสื่อมเสีย ท�ำตนเป็นทายาทที่ดี เมื่อพ่อแม่เสีย
ชีวติ ไป ต้องท�ำบุญอุทศิ ให้ นีค่ อื จริยธรรมของการเป็นลูกทีด่ ี
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่
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นานมาแล้ว สมัยทีผ่ เู้ ขียนท�ำงานในโครงการพระราชด�ำริ
มีแม่ทัพท่านหนึ่ง สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านให้ความไว้วางใจ
แก่ผู้เขียนให้เป็นที่ปรึกษาอยู่นานถึง ๖ ปี ท�ำงานถวาย
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อท่านเสียชีวิตลง ทางครอบครัวของท่าน
ขอให้ผู้เขียนเขียนค�ำไว้อาลัย ผู้เขียนได้เขียนโดยสรุปประเด็น
ความดีงามของท่านฯ ได้ ๓ ประการ คือ
๑) ท่านมีความเห็นถูกตามธรรม เวลาที่ผู้เขียนเป็นที่
ปรึกษาให้ทา่ นจะชีท้ างแก้ปญ
ั หาเป็นสองแนวคือ ทางโลกเขา
คิดแบบนี้ แต่ทางของพระพุทธเจ้าท่านคิดแบบนี้ จงตัดสิน
ใจเลือกเอง ปรากฏว่าท่านเลือกถูกทุกครัง้ ท�ำให้การแก้ปญ
ั หา
ทุกอย่างลุล่วงด้วยดีตลอดเวลา ๖ ปีที่ผู้เขียนไปท�ำงานร่วม
กับท่าน
๒) ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิด ความ
กตัญญูกตเวทีนี้คือยอดของคุณธรรมที่น�ำพาชีวิตและการ
ท�ำงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
๓) ทีเ่ ห็นเด่นชัดมากคือ ท่านมีความกตัญญูกตเวทีตอ่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์
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จากการมีคุณสมบัติอันเลิศ ๓ ประการนี้ ท่านฯ จึงได้
เป็นแม่ทัพ ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องมีความกตัญญูกตเวที
อันเป็นสุดยอดของคุณธรรม ทิง้ พ่อแม่ไม่ได้ และต้องตอบแทน
คุณแผ่นดิน คนทีเ่ นรคุณพ่อแม่ จะท�ำให้เกิดเป็นความวิบตั ใิ น
ชีวิตและอาชีพการงาน เช่นเดียวกัน คนที่เนรคุณต่อแผ่นดิน
ทีต่ นมาอาศัยเกิด อาศัยท�ำมาหาเลีย้ งชีพอยูท่ กุ วัน จะพบกับ
ความวิบัติ ความกตัญญูกตเวทีเป็นยอดของคุณธรรม ใคร
ท�ำได้นบั ว่ามีชวี ติ เจริญรุง่ เรือง ผูเ้ ขียนทีอ่ อกท�ำหน้าทีเ่ ผยแผ่
ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยูท่ กุ วันนี้ ก็เพราะความกตัญญูฯ ต่อ
พระพุทธองค์ ตั้งแต่ได้รับของดีคือ ธรรมและวินัย มาจาก
การบวชสามสิบวันแล้ว ก็บอกกับตัวเองว่า จะต้องตอบแทน
คุณของพระพุทธโคดม ด้วยการออกเผยแพร่ธรรมของพระองค์
ตราบนานเท่าที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ นี่คือความกตัญญู-กตเวที
ผูใ้ ดท�ำได้นบั ว่าสุดยอด โดยเฉพาะผูบ้ ริหารต้องมีความกตัญญูฯ
ต่อบุพการี กตัญญูฯ ต่อแผ่นดินเกิด กตัญญูฯ ต่อหน่วยงาน
ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม ฯลฯ
เช่นเดียวกัน ผู้หวังความสวัสดีของชีวิต ต้องประพฤติ
จริยธรรมพลเมืองของประเทศชาติ ด้วยการท�ำตนให้มศี ลี ธรรม
ไม่พร่าเวลาให้สญ
ู เปล่า มีนำ�้ ใจสงเคราะห์ ท�ำหน้าทีใ่ ห้สมบูรณ์
น�ำชีวติ ด้วยสติปญ
ั ญา มีความสุภาพ อ่อนโยน รักษาความสะอาด
ประณีต เผื่อแผ่แบ่งปัน บ�ำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีล อ่านมาก
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ฟังมาก ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เหล่านี้ต้องท�ำ เพราะให้
ผลเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นกับตัวเอง
ผู้ที่เป็นข้าราชการ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น
เข้างาน ๘.๓๐ น. ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นหัวหน้า เราต้องมาก่อน ต้อง
มาให้ทนั ทุกครัง้ หากหัวหน้ามาสาย ลูกน้องก็จะเลียนแบบ แล้วเรา
จะต�ำหนิลกู น้องไม่ได้ เพราะเราท�ำผิดเสียเอง นอกจากนี้ ต้องมี
เมตตากรุณาต่อผูม้ าติดต่อและผูร้ ว่ มงาน ซึง่ จะมีผลท�ำให้เกิด
บรรยากาศในการท�ำงานทีส่ งบเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจา
ไพเราะ มีถอ้ ยทีถอ้ ยปราศรัยเหมือนญาติมติ ร สุจริต สันโดษ
นี่คือจริยธรรมของข้าราชการ ผู้ใดประพฤติแล้ว คุณธรรมก็
จะเกิดขึ้น และสั่งสมเป็นความดีงามอยู่ในจิตของผู้ประพฤติ
ลูกน้องทีด่ ตี อ้ งมาท�ำงานก่อนเจ้านาย เลิกทีหลังเจ้านาย
ครัง้ หนึง่ เคยมีคนโทรศัพท์นดั พบผูเ้ ขียนตอนห้าโมงครึง่
แต่จนหกโมงแล้วก็ยงั ไม่มา ผูเ้ ขียนได้โทรศัพท์ไปถามว่าท�ำไม
ยังไม่มา เขาตอบว่า “เจ้านายผมยังไม่เลิกครับ” ผู้เขียนสาธุ
เลย เดีย๋ วนีค้ นนีเ้ ป็นพลเอกแล้ว จริยธรรมของผูท้ เี่ ป็นลูกน้อง
ยังมีอกี คือ เอาแต่ของทีน่ ายให้ ถ้าไม่ให้ ก็ไม่เอา มีความรับ
ผิดชอบต่องาน ท�ำงานให้สำ� เร็จเสร็จทันเวลา เอาความดีของ
เจ้านายไปเผยแพร่ ในทางตรงกันข้าม มีลกู น้องหลายคน พอ
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เหล้าเข้าปากก็นนิ ทาเจ้านาย อย่างนีเ้ จริญได้ยากเพราะมีความ
อกตัญญู สั่งสมอยู่ในดวงจิตของเขา
ส�ำหรับคนทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นเจ้านาย ต้องประพฤติตนเอง
ให้สะอาด ด้วยการมีศลี ๕ คุมใจ เจ้านายเมาเข้าทีท่ ำ� งาน หรือ
เจ้านายเปิดซ่องค้าผูห้ ญิง ก็ถอื ได้วา่ ไม่มคี ณ
ุ ธรรม ลูกน้องไม่
เชื่อฟัง ดังนั้นจึงต้องท�ำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีปิยวาจา 
ไม่ด่าทอ จะต�ำหนิติเตียนต้องใช้เหตุผล ไม่ใช้โทสะ และพูด
ต�ำหนิในทีล่ บั ให้ได้ยนิ กันเพียง ๒ คน เพือ่ ไม่ให้เขาได้รบั ความ
อับอาย ลูกน้องจะไม่จองเวร แล้วพฤติกรรมของเขาจะดีขึ้น
ผู้เป็นเจ้านายต้องเว้นอคติ มีความยุติธรรม มีพรหมวิหาร
มีวินัย ระเบียบก�ำหนดให้เข้างาน ๘.๓๐ น. ก็ต้องไม่มาสาย
กว่า ๘.๓๐ น. ระเบียบก�ำหนดให้เลิกงาน ๑๖.๓๐ น. ก็ต้อง
ไม่กลับก่อน ๑๖.๓๐ น. เหล่านี้คือจริยธรรมที่เมื่อเจ้านาย
ประพฤติได้แล้ว จะให้ผลเป็นคุณธรรม ดังนัน้ เจ้านายจึงต้อง
ประพฤติจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง
ง. รู้จักบริหารเวลา
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ คือ การบริหารบุคคล เริม่
ตั้งแต่บริหารตนเองให้ได้ก่อน แล้วจึงบริหารผู้อื่นภายหลัง
แต่ยงั มีเรือ่ งส�ำคัญมากอีกเรือ่ งหนึง่ นัน่ คือ การบริหารเวลา
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“เวลา” หมายถึง ความยาวนานทีเ่ รามีอยู่ ทุกคนมี ๒๔
ชั่วโมงเท่ากัน แต่บริหารแล้วได้ประโยชน์จากเวลาไม่เท่ากัน
เวลาเป็นของมีค่า ผ่านไปแล้วเรียกคืนกลับไม่ได้ สิ่งที่ท�ำผิด
พลาดไปเมือ่ วาน ย่อมเรียกคืนไม่ได้ จะแก้ไขใหม่ไม่ให้ผดิ พลาด
ก็ทำ� ไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าโคดมก็ยงั แก้ไม่ได้ ยังถูกพระเทวทัต
จองเวรไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ เวลาที่ผ่านไปเรียกคืนไม่ได้ เวลาท�ำ
ชีวิตให้สั้นลงทุกวันๆ เป็นความจริง จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้
ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
จ. เวลาที่มีคุณค่า
เวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิต มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑) เวลาในปัจจุบนั ขณะ เป็นเวลาทีม่ คี ณ
ุ ค่า จะท�ำความดี
ก็ต้องท�ำในปัจจุบันนี้ ความดีจึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าจะเอาเวลา
เมือ่ วานมาท�ำความดี ไม่มที างท�ำได้ ต้องท�ำเดีย๋ วนีค้ วามดีจงึ
จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใดรู้ตัวว่าเมื่อวานท�ำไม่ดี ต้องหยุด ไม่ท�ำสิ่งไม่
ดีให้เกิดขึน้ อีก ต่อไปนีท้ ำ� ใหม่ให้ดี แล้วความดีจะถูกเก็บสัง่ สม
อยู่ในจิตใจ
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มีสภุ าพสตรีทา่ นหนึง่ ได้โทรศัพท์ทางไกลมาถามผูเ้ ขียนว่า
ผู้โทรศัพท์ : อาจารย์คะ พระพุทธเจ้ามีจริงไหม
ผูเ้ ขียน : มีจริงสิลกู อาจารย์ได้ไปดูทเี่ กิดของพระพุทธเจ้า 
(กรุงกบิลพัสดุ์) มาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล
ผูโ้ ทรศัพท์ : หนูคดิ ว่าเป็นเรือ่ งสมมติกนั ขึน้ เพือ่ เขียน
สั่งสอนคนโง่ให้ปฏิบัติตาม
ผูเ้ ขียน : แล้วหนูได้รบั ผลเป็นอย่างไรล่ะ ทีค่ ดิ ปรามาส
(ดูถกู ) ผูท้ ที่ รงคุณธรรมสูงและมีชวี ติ อยูจ่ ริงในครัง้ พุทธกาล
ผู้โทรศัพท์ : หนูเรียนแล้วจ�ำความรู้ที่ครูสอนในห้อง
ไม่ได้เลย มีลกั ษณะคล้ายกับสมองกลวง จึงได้ลาพักการเรียน
นานหนึง่ ปี ขณะนีก้ ย็ งั ลาพักการเรียนอยู่ แล้วหนูจะแก้ปญ
ั หา
นี้อย่างไรคะ
ผูเ้ ขียน : ขณะทีโ่ ทรศัพท์มาหาอาจารย์ นีห่ นูอยูท่ ไี่ หน
ผู้โทรศัพท์ : หนูอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะ
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ผู้เขียน : หนูรู้จักพระธาตุแช่แห้งไหม
ผู้โทรศัพท์ : รู้จักค่ะ
ผู้เขียน : หนูเอาดอกไม้ธปู เทียน ไปขอขมาต่อพระธาตุ
แช่แห้ง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์) ด้วยการสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยจนจบ แล้วกล่าวขอขมากรรมทีต่ วั เองคิดผิด ว่า
พระพุทธเจ้าโคดมไม่มีอยู่จริง ต่อไปนี้จะไม่คิดผิดเช่นนั้นอีก
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย เมื่อขอขมา
กรรมแล้วเสร็จก็ต้องประพฤติตนให้มีศีล
ผู้โทรศัพท์ : ค่ะ หนูจะปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะน�ำ
เรือ่ งนีห้ ายไปจากความนึกคิดของผูเ้ ขียน เป็นเวลานาน
ถึงสองปีเศษ จนกระทัง่ วันหนึง่ ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสไปบรรยาย
ธรรมให้กับนักปฏิบัติธรรมที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปพบสุภาพสตรีทา่ นหนึง่ แต่งกาย
อยูใ่ นชุดขาว เธอได้เดินเข้ามาหาผูเ้ ขียนพร้อมกับก้มยกมือไหว้
แล้วพูดขึ้นว่า
สตรีในชุดขาว : สวัสดีคะ่ อาจารย์ หนูคอื คนทีโ่ ทรศัพท์
มาหาอาจารย์แล้วถามว่า พระพุทธเจ้ามีจริงไหม
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เมื่อผู้เขียนรับไหว้ พร้อมกับได้ยินค�ำว่า “หนูคือคนที่
โทรศัพท์มากถามอาจารย์ว่า พระพุทธเจ้ามีจริงไหม ผู้เขียน
ระลึกถึงค�ำแนะน�ำให้ไปขอขมากรรมที่พระธาตุแช่แห้งได้ จึง
ได้พูดขึ้นว่า
ผูเ้ ขียน : แล้วตอนนีก้ ารเรียนของหนูเป็นอย่างไรบ้างล่ะ
สตรีในชุดขาว : หนูเรียนจบแล้วค่ะ
เรือ่ งจริงทีย่ กขึน้ มาบอกเล่าให้ฟงั นี้ ประสงค์จะบอกว่า 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมสูง การประพฤติปรามาส
จึงให้ผลเป็นความวิบัติที่เร็วและแรง ตอบกลับให้ผู้ประพฤติ
อกุศลวจีกรรมต้องได้รบั ผูใ้ ดประพฤติผดิ พลาดไว้แต่อดีต เมือ่
ระลึกได้และรูต้ วั ว่าท�ำไม่ดตี อ้ งหยุด ไปขอขมากรรมทีป่ ระพฤติ
ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วหันกลับมาท�ำกรรมดีให้
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ชีวิตจึงจะเข้าถึงความดีงามได้ ดังตัวอย่าง
ของผู้เขียน เคยอยู่ในวงดื่มสุรา ในครั้งอดีต แต่เมื่อระลึกได้
ถึงโทษของการดื่มสุรา จึงได้เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด บัดนี้กาล
เวลาได้ผ่านมาถึง ๓๗ ปีเศษแล้ว จึงมีแต่ความดีงามเท่านั้น
ที่ท�ำและเก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต
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๒) เวลาทีม่ สี ติกำ� กับ ไม่วา่ จะท�ำอะไร มีสติกำ� กับ เป็น
เวลาทีส่ ดุ ยอด เพราะความดีงามทัง้ หลายย่อมเกิดจากจิตทีม่ ี
สติคุม นี่คือเวลาที่มีคุณค่า
คุณหมอเฉก ธนะสิริ ท่านบอกไว้วา่ ช่วงอายุการท�ำงาน
ของคนเรามีประมาณ ๓๐ ปี ท�ำงานปีละ ๒๕๐ วัน วันละ
๘ ชั่วโมง รวมเวลาท�ำงานใน ๑ ปี เท่ากับ ๒,๐๐๐ ชั่วโมง
ท�ำกิจกรรมสังคมหรือครอบครัว ๓,๘๐๐ ชั่วโมงต่อปี นอน
๒,๙๐๐ ชัว่ โมงต่อปี รวมแล้วระยะเวลา ๓๐ ปีเป็นช่วงของวัย
ท�ำงาน ใน ๓๐ ปีนนั้ คนโดยทัว่ ไปท�ำงานจริงๆ ๗ ปี ท�ำกิจกรรม
สังคม ๑๓ ปี และนอน ๑๐ ปี คุณหมอเฉก ท่านแยกให้เรา
ดูอย่างนี้ว่า กิจกรรมชีวิตของคนทั่วไปแทบไม่มีคุณค่าเลย
ท�ำงานเพียงแค่ ๗ ปี นอนตัง้ ๑๐ ปี นอนมากแต่ทำ� งานน้อย

เบญจธรรม มี ๕ ข้อ
๑) มีเมตตากรุณา
๒) มีสัมมาอาชีวะ
๓) มีกามสังวร
๔) มีสัจจะ
๕) มีสติสัมปชัญญะ

ธรรมะคุ้มใจ
(ธรรมาภิบาล)

ค�ำว่า “ธรรมาภิบาล” หมายความว่า เอาธรรมะมา
คุม้ ครองใจ เพราะใจเป็นนาย กายเป็นบ่าวรับใช้จติ พฤติกรรม
ทั้งหลาย (คิด พูด ท�ำ) ล้วนส�ำเร็จได้ด้วยจิตหรือใจ จิตเป็น
พลังงานเหมือนพลังงานไฟฟ้า แต่เป็นคลืน่ ละเอียด เกิดดับๆ
เร็วมาก ถ้าจิตยังอยู่ ก็สามารถปลุกร่างกายขึน้ มาท�ำโน่นท�ำนี่
ได้ คนตายแล้วมีแต่ร่าง ไม่มีจิต จะปลุกขึ้นมาก็ไม่สามารถ
ขึ้นได้ คนที่มีพลังงานจิตเกิดดับๆ สามารถท�ำงาน สั่งสมอง
ให้คดิ สัง่ ปากให้พดู สัง่ มือไม้ให้ทำ� โน่นท�ำนี่ เรือ่ งของจิตเป็น
เรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง แต่ถ้าเรามาฝึกจิตเพื่อ
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พัฒนาปัญญาตัวทีส่ าม (ภาวนามยปัญญา) จะรูว้ า่ เหตุผลที่
อยูน่ อกเหนือประสาทสัมผัสมีจริง จิตทีพ่ ฒ
ั นาดีแล้วสามารถ
สัมผัสได้ อภิญญาหรือความรูส้ งู สุดทัง้ ๕ ประการทีบ่ อกมาแล้ว
ประสาทสัมผัสสัมผัสไม่ได้ แต่จติ ทีพ่ ฒ
ั นาดีแล้วสัมผัสได้ อภิญญา
เป็นสิ่งที่ท่านในที่นี้มีอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าเมื่อไรจะพัฒนาขึ้น
มาใช้ ใครพัฒนาขึ้นมาได้ พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเป็นดี
ก่อนทีเ่ ราจะไปบริหารบุคคลอืน่ ในองค์กร เราต้องบริหาร
จัดการตัวเองให้ได้กอ่ น บริหารพฤติกรรมให้ดไี ด้กอ่ น การพูด
การท�ำเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ การกระท�ำของเขา เรามอง
เห็นด้วยตา การพูดของเขา เราได้ยนิ ด้วยหู แต่ถา้ เขานัง่ เฉยๆ
คิดอะไรอยู่ เราไม่รู้ แต่คนที่พัฒนาจิตดีแล้ว จะสามารถล่วง
รูค้ วามคิดของเขาได้ แม้วา่ เขาไม่แสดงออกเราก็รไู้ ด้ มันมีจริง
เป็นจริง แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าความรู้สูงสุดตัวนี้มีอยู่ เป็น
ความรู้สูงสุดที่ประสาทสัมผัสไม่ได้ แต่ใช้จิตที่พัฒนาดีแล้ว
สัมผัสได้
“ธรรมาภิบาล” ประกอบด้วยค�ำว่า “ธรรมะ” และ
“อภิบาล” หมายถึง การปกครองด้วยคุณความดี เราจะน�ำ
ธรรมะข้อใดมาปกครอง คุม้ ครองรักษาใจ เพือ่ ให้ชวี ติ มีแต่
ความเจริญถ่ายเดียว ไม่ทำ� ให้ชวี ติ พบกับความวิบตั หิ รือตกต�ำ่
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ศีล ๕ คือ เว้นประพฤติเบียดเบียนชีวิต เว้นประพฤติ
ลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม เว้นพูดเท็จ เว้นดื่มน�้ำเมา
และสิง่ เสพติด เหล่านีเ้ ป็นคุณธรรม ถ้ามีครบถ้วนจะฝังอยูใ่ น
ดวงจิต แม้ตาย คุณธรรมทัง้ ๕ ข้อ มีพลังผลักดันจิตวิญญาณ
ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง ศีลทั้ง ๕ ข้อเป็นคุณธรรมที่
น�ำพาให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าศีล ๕ ไม่ครบ ต้องลงไป
เกิดต�่ำกว่ามนุษย์ ผู้เขียนจึงบอกว่า ทุกคนต้องน�ำศีล ๕ มา
คุม้ ครองใจ เอาศีล ๕ มา “อภิบาล” ใจ ผูท้ มี่ ศี ลี ๕ อยูท่ กุ ขณะตืน่
จะได้รบั อานิสงส์มาก เว้นการฆ่าสัตว์ จะมีรปู ทรงงดงาม อายุ
ยืนยาว มีกำ� ลังมาก เป็นทีร่ กั ของชาวโลก ไม่มโี รคภัยเบียดเบียน
เว้นลักทรัพย์ จะมีทรัพย์ปลอดภัย ทรัพย์ตงั้ มัน่ ทรัพย์ไม่เสือ่ มไป
เพราะลมน�ำ้ ไฟ และโจร ใครเสียทรัพย์เพราะลมพัดพา บ้าน
พังเพราะน�้ำท่วม เพราะไฟไหม้ หรือเพราะถูกโจรลักไป นั่น
เป็นผลของอกุศลวิบากจากการที่เคยประพฤติผิดศีลข้อ ๒
มีเรื่องจริงจะเล่าให้ฟัง ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเดิน
ทางไปทอดกฐินทางภาคอีสานตอนบน โดยมีคณ
ุ หญิงสุรยี พ์ นั ธ์
เป็นผู้น�ำคณะกฐิน ได้ตั้งขบวนคณะกฐินที่โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต
บางกรวย ขบวนกฐินมุ่งตรงเข้าสู่โคราช ตระเวนไปตามวัด
ต่างๆ ทางภาคอีสานตอนบน ผ่านบึงโขงหลง และไปสุดปลาย
ทางที่วัดภูทอกจังหวัดหนองคาย เมื่อคณะกฐินไปถึงศาลา
ของวัดภูทอก คุณหญิงฯได้ยืนอยู่ท่ามกลางของคณะกฐินที่
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นั่งอยู่กับพื้นของศาลา ท่านชี้ไปที่เสาต้นหนึ่งแล้วเล่าเรื่องให้
ฟังว่า ที่เสาต้นนี้เคยมีอยู่ปีหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วม
คณะกฐินกับท่าน ได้หยิบเงินออกจากถุงกระดาษสีน�้ำตาล
จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อร่วมทอดกฐินกับวัดภูทอก ส่วนเงินที่เหลือ
เอาใส่เก็บไว้ในถุงใบเดิม ปิดปากถุงโดยใช้ยางรัด แล้วเอาวาง
ไว้ที่โคนเสาต้นนั้น คุณหญิงพูดพร้อมกับชี้มือไปที่เสา เมื่อ
เสร็จธุรกิจทอดกฐินแล้ว ขบวนรถได้มุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ
พอรถไปถึงกรุงเทพฯ คุณหญิงจึงได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า 
ได้ลมื ถุงกระดาษบรรจุเงินวางไว้ทโี่ คนเสาของศาลาภูทอก แต่
เจ้าของมิได้กังวลใจกับเงินที่ลืมไว้ เพียงแต่โทรศัพท์มาบอก
ให้ทราบ
ในปีรุ่งขึ้นคุณหญิงได้จัดคณะกฐินขึ้นอีก และได้วนไป
ทอดกฐินตามวัดต่างๆ ของภาคอีสานตอนบนเหมือนเดิม
ผูห้ ญิงทีล่ มื เงินใส่ถงุ วางไว้ทศ่ี าลาฯ ก็มาร่วมทอดกฐินอีกด้วย
เมือ่ รถวนมาถึงศาลาภูทอก เธอจึงรีบเดินไปทีเ่ สาต้นนัน้ และ
ได้เห็นถุงกระดาษสีน�้ำตาลบรรจุเงินวางไว้ที่เดิม ซึ่งเป็นที่น่า
อัศจรรย์วา่ เวลาผ่านไปนานถึงหนึง่ ปีแล้ว ผูห้ ญิงคนนัน้ ต้อง
มีศีลข้อสองบริสุทธิ์ ทรัพย์จึงปลอดภัย เทวดาที่วัดภูทอก
ท่านเก็บรักษาไว้ให้ เมื่อเจ้าของเงินกลับมาเป็นครั้งที่สอง
เทวดาจึงน�ำถุงมาวางไว้ให้เห็นเพื่อส่งคืนเจ้าของ
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ยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนจะเล่าให้ฟัง ครั้งหนึ่ง
ผู้เขียนได้เดินทางไปที่เขตอ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เพือ่ ไปนมัสการครูบาบุญชุม่ พอครูบาเห็นผูเ้ ขียนไปกราบท่าน
จึงได้เดินไปหยิบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและได้
ยื่นมือส่งให้ผู้เขียน พร้อมกับบอกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจ้าองค์ปฐม แม้จะใส่แว่นสายตายาวแล้ว ผูเ้ ขียน
ยังมองได้ไม่ชัด จึงเห็นเป็นลักษณะคล้ายก้อนหิน ที่มีขนาด
ใหญ่พอๆ กับผลมะดัน เมื่อกลับไปถึงบ้านที่เชียงใหม่ จึงใช้
แว่นขยายส่องดู ได้เห็นชัดว่ามิใช่ก้อนหิน แต่เป็นพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อต้นกัป ได้สอบถามผู้ใกล้ชิด
ครูบาฯ จึงได้รบั ค�ำตอบว่าเป็นพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระกกุสนั ธ
พุทธเจ้า เรือ่ งนีเ้ ป็นทีน่ า่ อัศจรรย์มาก เพราะโลกทีเ่ ราอาศัยอยู่
นี้เกิด-ดับ (สลาย) ไปนานแล้ว แต่พระบรมธาตุของท่านยัง
คงอยู่ คนทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ยอ่ มไม่เชือ่
หาเหตุผลมายืนยันไม่ได้ (พิสูจน์ไม่ได้) แต่คนที่พัฒนาจิตจน
เข้าถึงความรูส้ งู สุด (ญาณ) ได้เท่านัน้ จึงจะรูว้ า่ เป็นไปได้ คือ
เทวดาทีศ่ รัทธาในพุทธศาสนา ท่านน�ำไปเก็บรักษาไว้บนสวรรค์
ในครั้งที่โลกก�ำลังอยู่ในห้วงเวลาของการแตกสลาย เมื่อธาตุ
ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของโลกเข้ามารวมตัวกัน แล้วเกิด
เป็นโลกที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุใหญ่ทั้งสี่ (ดิน น�้ำ ลม ไฟ)
อย่างเด่นชัด เทวดาจึงน�ำเอาพระบรมธาตุกลับมาส่งคืนไว้กบั
โลกดังเดิม เรือ่ งบอกเล่าเช่นนี้ ผูท้ ศี่ กึ ษาหาความรูม้ าทางโลก

78

จ ริ ย ธ ร ร ม สํ า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล

ไม่สามารถพิสจู น์ได้ จึงไม่เชือ่ ว่าเป็นความจริง ผูเ้ ขียนเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ทศี่ รัทธาในความจริง คือความเป็นเหตุเป็นผลที่
สัมพันธ์กนั ไม่เชือ่ เรือ่ งแบบนีม้ าก่อน แต่เมือ่ ได้ไปพิสจู น์ดว้ ย
การพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐาน จนสามารถเข้าถึง
ความรู้สูงสุดที่เรียกว่า โลกิยญาณ ได้แล้ว จึงได้สัมผัสกับ
ความจริงเช่นนี้ได้ และได้รับสมญานามใหม่ว่าเป็นด๊อกเตอร์
เพี้ยนมาจนทุกวันนี้
ก. คุ้มใจด้วยศีล
ธรรมาภิบาลข้อแรกคือ น�ำศีลมาคุม้ ใจ น�ำศีลมาคุม้ ครอง
ชีวิต ศีลยังประโยชน์ให้คนทุกเพศทุกวัย ศีลคุ้มรักษาชีวิตไม่
ให้วิบัติ การไม่ลักขโมย ยังรวมถึงการไม่ประพฤติคอร์รัปชั่น
ด้วย นอกจากนีย้ งั เว้นการผิดประเวณี เว้นการพูดเท็จ ใครที่
เว้นการดื่มสุราจะได้รับอานิสงส์คือ มีสติดี มีปัญญาดี เรียน
รูไ้ ด้งา่ ย ไม่เป็นบ้า ค�ำพูดมีสจั จะ มีธรรมประจ�ำใจทุกขณะตืน่
อย่างน้อยให้เราเอา “เบญจศีล” (ศีล ๕) มาอยูใ่ นใจทุกขณะ
ตืน่ ไม่ตอ้ งไปขอใคร ไม่ตอ้ งไปสมาทานกับผูใ้ ด เมือ่ ตืน่ ขึน้ มา 
ก็ขอให้มศี ลี อยูก่ บั ใจทุกขณะตืน่ และหากปรารถนาเป็นอริยบุคคล
ด้วยแล้ว ศีลทั้ง ๕ ข้อต้องไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย
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ข. คุ้มใจด้วยธรรม
ธรรมาภิบาลข้อสอง คือ เอาธรรมมาคุม้ ใจ อย่างน้อย
ให้มีธรรมทั้งห้า “เบญจธรรม” อยู่กับใจทุกขณะตื่น ได้แก่
๑) มีเมตตากรุณา
๒) มีสัมมาอาชีวะ
๓) มีกามสังวร
๔) มีสัจจะ
๕) มีสติสัมปชัญญะ
ผู้ใดมีศีล ๕ มีธรรม ๕ อยู่กับใจทุกขณะตื่น ผู้นั้นมี
เทวดาคุม้ รักษา เรือ่ งพระมหาชนกทีว่ า่ ยน�ำ้ อยูก่ ลางมหาสมุทร
ด้วยเหตุแห่งเรือโดยสารอับปางเป็นเรือ่ งจริง เป็นหน้าทีข่ อง
เทวดา (มณีเมขลาเทพนารี) ที่จะต้องคุ้มครองรักษา น�ำพา
ไปส่งยังเมืองมิถิลา คนที่มีธรรมาภิบาล ๒ ประการนี้ ถ้า
เทวดาไม่คุ้มรักษา เทวดาย่อมตกนรก การท�ำความดีเป็น
คุณธรรมของมนุษย์ การรักษามนุษย์ผทู้ ำ� ความดีเป็นคุณธรรม
ของเทวดาบนสวรรค์ ผู้ใดปรารถนามีเทวดาคุ้มรักษา จงน�ำ
เอาศีล ๕ และธรรม ๕ มาสถิตอยู่กับใจทุกขณะตื่น
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ยังมีอยูอ่ กี ชาติหนึง่ ของพระโพธิสตั ว์ ก่อนทีจ่ ะมาตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าโคดม ท่านได้เสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสาม
เลีย้ งพ่อแม่ตาบอดอยูใ่ นป่า ท่านมีสนุ ทรีเทพธิดาคุม้ รักษา เมือ่ พระ
สุวรรณสามถูกลูกศรอาบยาพิษยิง สุนทรีเทพธิดาได้อธิษฐาน
ให้พิษของยาเหือดแห้งหายไปจากร่างของพระสุวรรณสาม
ทันใดนั้นพระสุวรรณสามจึงได้สติ กลับฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิม
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ผูเ้ ขียนไปบรรยายธรรมทีว่ ดั พระธาตุดอย
กองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกา 
มีคนมาฟังกันมาก จนเลยออกไปนอกเต็นท์ และฝนตก
ผู้เขียนขอให้เทวดาหยุดฝน เพื่อไม่ให้คนที่มาฟังธรรมต้อง
ล�ำบาก เทวดาก็ช่วยให้ฝนหยุดได้จริง
ที่บอกเล่ามานี้เป็นธรรมาภิบาล คือน�ำเอาศีล ๕ มา
คุม้ ใจ น�ำเอาธรรม ๕ มาคุม้ ใจ น�ำจริยธรรมต่างๆ เหล่านีม้ า
คุม้ ใจ เราก็จะมีคณ
ุ ธรรม คนมีคณ
ุ ธรรมย่อมประสบกับความ
ส�ำเร็จในชีวิต ธุรกิจ หน้าที่การงาน ท�ำการใดๆ ย่อมส�ำเร็จ
เพราะมีคุณธรรมสนับสนุน
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ค. คุ้มใจด้วยสามัคคีธรรม
น�ำเอาสามัคคีธรรมมาคุม้ ใจ คือมีเมตตาต่อลูกน้อง แบ่ง
กันกินแบ่งกันใช้ ประพฤติดีให้เหมือนเขา ปรับความเห็นให้
เข้ากันได้ ก็จะเกิดเป็นความสามัคคีขนึ้ ในสังคม ครอบครัวเป็น
สังคมระดับเล็กที่สุด ถ้าเรามีเมตตาต่อทุกคนในครอบครัว
แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ ประพฤติดี คือ มีศลี มีธรรมคุม้ รักษาใจ
ปรับความเห็นทีอ่ าจไม่ตรงกัน ให้มาอยูร่ ว่ มกันได้ เช่น ใช้หลัก
เสียงส่วนใหญ่ตามหลักการประชาธิปไตย สังคมใดไม่น�ำ
สามัคคีธรรมมาคุม้ ใจ สังคมนัน้ ย่อมมีความแตกแยกแล้ว ผล
ที่จะเกิดตามมาคือความวิบัติย่อมเกิดขึ้นได้
ง. คุ้มใจด้วยความกตัญญูกตเวที
เอาความกตัญญูกตเวทีมาคุ้มใจ มีความกตัญญูฯ ต่อ
ผูม้ อี ปุ การะ ต่อองค์กรทีใ่ ห้เราได้ทำ� งาน มีความกตัญฯ ต่อ
พ่อแม่ทใ่ี ห้เรามาเกิดและได้รปู ร่างกายมาใช้งาน มีความกตัญญฯ
ต่อแผ่นดินทีเ่ ราอาศัยเกิด มีความกตัญฯ ต่อครูบาอาจารย์
ผูถ้ า่ ยทอดวิชาความรูแ้ ละท�ำให้เราเป็นคนดี ต่างๆ เหล่านีผ้ ใู้ ด
ท�ำได้แล้ว ผู้นั้นมีความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเหตุน�ำพาชีวิต
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ในวันข้างหน้า
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จ. คุ้มใจด้วยอิทธิบาท ๔
เอาอิทธิบาท ๔ มาคุ้มใจ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา คุณธรรมทั้งสี่น้ีท�ำให้งานประสบกับความส�ำเร็จ
ประกอบอาชีพใดๆ ก็สำ� เร็จ ปฏิบตั ธิ รรมก็สำ� เร็จ ท�ำอะไรๆ ก็
ส�ำเร็จไปหมด เรียกว่ามีชวี ติ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ อิทธิบาท ๔
จึงเป็นหัวใจแห่งความส�ำเร็จในกิจทั้งปวงนั่นเอง
ฉ. คุ้มใจด้วยฆราวาสธรรม
แสวงหาความสุขด้วยธรรม ส�ำหรับฆราวาสแล้ว คือ
ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จา่ ยทรัพย์
ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ คนเป็นหนี้ย่อมไม่มีความสุข
แต่คนที่ยังไม่มีปัญญาสูงสุด ใช้เพียงปัญญาทางโลกสองตัว
(สุตมยปัญญา กับ จินตามยปัญญา) กลับมองเห็นว่า ถ้าไม่
เป็นหนีเ้ ครดิตไม่ดี เดีย๋ วนีค้ นเห็นผิดกันมาก จึงท�ำตัวเป็นหนี้
กันถึงระดับรากหญ้า ผูเ้ ขียนเคยเป็นกรรมการหมูบ่ า้ นมาก่อน
เคยเห็นชาวบ้านมากู้เงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ กู้เงินไปซื้อรถ
จักรยานยนต์มาใช้ ดอกเบี้ยก็แพง พอใกล้สิ้นเดือนต้อง
ตะเกียกตะกายหาเงินมาผ่อนส่งใช้หนี้

ด ร . ส น อ ง ว ร อุ ไ ร

83

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้ฆราวาสหาความสุขจากการ
ท�ำงานที่ไม่มีโทษ ตรงกันข้ามมีชาวพุทธค้ายาบ้าโดนจับเข้า
เรือนจ�ำจนแน่น แม้แต่รัฐมนตรียังติดคุกเพราะประพฤติ
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงพระดังยังต้องติดคุกด้วยการประพฤติละเมิด
วินัย (ทุศีล) ที่ผิดกฎหมาย
ความสุขจากการมีคู่ครองดี มีความเชื่อพอๆ กัน มีศีล
พอๆ กัน มีการสละบริจาคพอๆ กัน และ มีปัญญาพอๆ กัน
หากมีคณ
ุ ธรรมทัง้ สีใ่ กล้เคียงกัน ก็อนุโลมได้วา่ เป็นคูส่ ร้างคูส่ ม
แต่ถ้าคนที่มีสติปัญญาเห็นถูกให้ดูเขาเป็นตัวอย่าง คิดว่าเขา
เป็นครูสอนเรา เขาดืม่ เหล้า เขากล่าวผรุสวาจา เท่ากับว่าเขา
ได้ช่วยให้เราฝึกขันติ เขาท�ำชั่วให้เราเห็น เราจงอย่าท�ำวาจา
เช่นเขา ผูใ้ ดเห็นได้เช่นนีแ้ ล้ว เขาก็มบี ญ
ุ คุณ เหมือนเป็นครูดี
ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ไม่ต้องเดินทางไปหาครูที่อยู่ห่างไกล
มีเรือ่ งจริงทีผ่ เู้ ขียนประสงค์จะบอกเล่าให้ฟงั ว่า มีผหู้ ญิง
คนหนึ่งได้โทรศัพท์มาหาอาจารย์แล้วพูดว่า
ผูโ้ ทรศัพท์ : อาจารย์คะ เวลาหนูนงั่ รถไปท�ำงานคูก่ บั
สามีท่ีท�ำหน้าที่เป็นคนขับ พอมีรถขับแซงขึ้นหน้าไป สามีก็
ด่าคนที่ขับรถแซง พอมีรถคันหน้าขับช้า สามีก็ด่าคนขับรถ
คันหน้า พอมีรถจ่อตามหลัง สามีกด็ า่ คนทีข่ บั รถจ่อหลัง คน
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ทีข่ บั รถเหล่านัน้ ไม่ได้ยนิ ค�ำด่าของสามีหรอกค่ะ หนูสคิ ะ่ ได้ยนิ
ค�ำด่าเข้าทางหูข้างขวาชัดเจนมาก นี่ทนฟังมาได้ ๒๐ ปีแล้ว
หนูจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะ
ผูเ้ ขียน : สามีดา่ ว่าคนขับรถคันอืน่ มานาน ถึง ๒๐ ปี
แต่ขนั ติบารมีของคุณยังไม่กล้าแข็งพอ ฉะนัน้ ทนฟังต่อไปอีก
๑๐ ปี สามีเป็นผู้มีบุญคุณ ที่ท�ำให้คุณได้พัฒนาขันติบารมี
เมตตาบารมีปัญญาบารมี ฯลฯ โดยไม่ต้องเสียเวลาเสียเงิน
เสียทองเดินทางไปหาครูที่อยู่ห่างไกลที่ไหน
ผูเ้ ขียนแนะน�ำพร้อมกับบอกวิธกี ารฟังให้เขาได้รบั ทราบ
คือ ต้องเจริญสติให้มีก�ำลังกล้าแข็ง และเจริญปัญญาเห็น
แจ้ง (วิปสั สนาภาวนา) ให้เกิดขึน้ แล้วให้สติกบั (สมถภาวนา)
ปัญญาเห็นแจ้ง (สติสมั ปชัญญะ) ส่องน�ำทางให้กบั ชีวติ เมือ่
พบกันครัง้ หลังสุด เธอได้รายงานว่าบัดนีฟ้ งั เสียงด่าได้โดยจิต
ไม่หวั่นไหวให้เกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา (อนิฏฐารมณ์)
ได้แล้ว
สรุปได้วา่ ผูใ้ ดพัฒนาจิตจนมีกำ� ลังของสติและปัญญา
เห็นแจ้งได้แล้วและใช้สติสัมปชัญญะส่องน�ำทางให้กับชีวิต
ย่อมท�ำให้มแี ต่คณ
ุ งามความดี (บุญ) เท่านัน้ ทีถ่ กู เก็บสัง่ สม
อยูใ่ นดวงจิต แล้วความสุขความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึน้ ได้
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สรุปธรรมาภิบาลก็ท�ำอย่างน้อย ๖ อย่างดังนี้
๑) เอาศีล ๕ มาคุ้มครองใจ
๒) เอาธรรม ๕ มาคุ้มครองใจ
๓) เอาสามัคคีธรรมมาคุ้มครองใจ
๔) เอาความกตัญญูกตเวทีมาคุ้มครองใจ
๕) เอาอิทธิบาท ๔ มาคุ้มครองใจ
๖) เอาฆราวาสธรรมมาคุ้มครองใจ
เพียงเท่านี้ ชีวิตก็มีความสุข และสิ่งเหล่านี้เป็นของ
ไม่ต้องซื้อหา เพียงแต่ท�ำให้เกิดมีขึ้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มี
“ธรรมาภิบาล” คุ้มครองใจได้แล้ว

ชีวิตที่เลือกได้

ผูใ้ ดเอาธรรมะมาคุม้ ครองใจ (ธรรมาภิบาล) ชีวติ ย่อม
เป็นอิสระจากกิเลสมารทั้ง ๓ ตัว คือ
ความโกรธ (โกธะ) เป็นกิเลสมาร ทีท่ ำ� ให้จติ เกิดอารมณ์
ไม่พอใจอย่างรุนแรง เป็นอารมณ์เศร้าหมองที่มนุษย์และ
อมนุษย์ไม่ปรารถนาน�ำตัวเข้าใกล้ เมื่อตายแล้วความโกรธยัง
เป็นพลังผลักดันจิตวิญญาณให้โคจรไปสู่ภพนรกได้
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ความโลภ (โลภะ) เป็นกิเลสมาร ทีท่ ำ� ให้จติ เกิดอารมณ์
หิวกระหายอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ความโลภมีพลัง
ผลักดันจิตที่ขาดสติ ให้ประพฤติลักขโมย คดโกง ประพฤติ
คอร์รัปชั่น ประพฤติเอาของที่เขายังมิได้อนุญาตมาเป็นของ
ตน ฯลฯ เมือ่ ตายแล้ว ความโลภยังเป็นพลังผลักดันจิตวิญญาณ
ให้โคจรไปสู่ภพเปรตได้
ความหลง (โมหะ) เป็นกิเลสมาร ทีท่ ำ� ให้จติ เกิดความ
ไม่รู้ (อวิชชา) ตามความเป็นจริงแท้ ความหลงท�ำให้จิตมี
ความเห็นผิด เป็นทาสของโลกธรรมและวัตถุ เมื่อตายแล้ว
ความหลง ยังเป็นพลังผลักดันจิตวิญญาณ ให้โคจรไปเกิด
เป็นสัตว์ในภพดิรัจฉานอีกด้วย
จากแรงผลักดันของกิเลสทั้ง ๓ ตัวที่กล่าวถึงข้างต้น
จึงเป็นเหตุทำ� ให้จติ วิญญาณเศร้าหมอง ตายแล้วยังต้องโคจร
ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในทุคติภพ ดังนั้นผู้รู้จึงไม่ประมาทพัฒนา
จิตให้มีศีล มีสติ ก�ำกับอยู่ทุกขณะตื่น เพื่อเอาศีล เอาสติมา
คุ้มครองใจ เมื่อตายแล้ว จิตวิญญาณยังมีโอกาสโคจร กลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อกี มากไปกว่านีผ้ รู้ ยู้ งั เลือกทีจ่ ะสร้างและ
สัง่ สมการบ�ำเพ็ญทานและรักษาศีลอยูเ่ สมอ เพราะรูว้ า่ คุณธรรม
ทัง้ สองเป็นพลังผลักดันจิตวิญญาณให้โคจรไปเกิดเป็นเทวดา
อยู่ในภพสวรรค์ และหากท�ำตนให้มีศีล ๕ คุ้มรักษาใจพร้อม
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กับน�ำตัวเข้าปฏิบตั ธิ รรม (สมถภาวนา) จนจิตเข้าถึงความตัง้
มั่นเป็นสมาธิระดับฌาน แล้วจิตหลุดออกจากร่าง (ตาย)
ในขณะจิตทรงอยู่ในฌาน พลังของฌานย่อมผลักดันจิต
วิญญาณ ให้โคจรไปสู่การเกิดเป็นพรหม เสวยฌานสมาบัติ
สุขอยู่ในพรหมโลก ต่างๆ เหล่านี้เป็นวิถีของชีวิตที่ผู้รู้นิยม
เลือกทางเดินให้กับชีวิตของตน
ทางเลือกสูงสุดของชีวิต ท�ำได้ด้วยการพัฒนาจิต
(วิปัสสนาภาวนา) ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมรู้เห็นเข้าใจ
ความจริงสูงสุด (ปรมัตถสัจจะ) ว่าการจะน�ำพาชีวิตพ้นไป
จากความทุกข์ทั้งปวงได้ ต้องก�ำจัดอวิชชาให้หมดไปจากใจ
เพราะอวิชชาคือความไม่รู้จริง เป็นต้นเหตุน�ำพาจิตวิญญาณ
ให้โคจรไปเกิดเป็นสัตว์ (รูปนาม) อยูใ่ นภพต่างๆ ของวัฏสงสาร
ด้วยเหตุนี้ ฉันนภิกษุผู้ดื้อรั้นได้ลดทิฏฐิและน�ำตัวเข้าหาพระ
เถระที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เพื่อขอ
เรียนวิธปี ฏิบตั ธิ รรม ทีน่ ำ� ชีวติ สูค่ วามพ้นทุกข์ แต่ไม่สามารถ
พัฒนาจิตตนเองให้พ้นจากความทุกข์ได้ จึงได้น�ำตัวเองกลับ
ไปหาพระอานนท์ ซึง่ ขณะนัน้ พ�ำนักอยูท่ วี่ ดั โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี
แคว้นวังสะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอความเมตตาจากพระอานนท์
ให้สอนธรรมทีต่ วั เองไม่สามารถน�ำพาชีวติ พ้นไปจากความทุกข์
ได้ พระอานนท์ผมู้ เี มตตาจึงได้กล่าวกับฉันนภิกษุวา่
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พระอานนท์ : พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้
ผูม้ ศี รัทธาให้เห็นถึงเหตุแห่งความเกิดขึน้ ของกองทุกข์ทงั้ ปวง
(ปฏิจจสมุปบาท) ดังนี้
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตะ (อายตนะ ๖) จึงมี
เพราะสฬายตะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย
เวทนาจึงมี
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
เพราะภพเป็นปัจจัย
ชาติจึงมี
เพราะชาติเป็นปัจจัย	ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
จึงมีพร้อม
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จากสภาพอาศัย (ปฏิจจสมุปบาท) จะเห็นได้วา่ อวิชชา 
เป็นต้นเหตุน�ำมา ซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
อย่างไม่มีวันจบสิ้น และการเกิดการตายในแต่ละครั้ง น�ำมา
ซึง่ ความทุกข์ทงั้ ปวง ด้วยเหตุนี้ ฉันนภิกษุจงึ ได้เพียรพยายาม
ปฏิบัติธรรม จนสามารถก�ำจัดอวิชชาให้หมดไปจากใจของ
ตนเองได้ แล้วจิตของฉันนภิกษุจึงได้ปริวรรติเข้าสู่อริยธรรม
สูงสุดคือเป็นพระอรหันต์นั่นเอง
ในฐานะที่ผู้เขียนได้พัฒนาจิตจนเข้าถึงความรู้สูงสุด
(ภาวนามยปัญญา) ที่สามารถน�ำพาชีวิตด�ำเนินไป ตาม
ครรลองแห่งธรรมสู่ความพ้นทุกข์ จึงได้รู้ว่าสุตมยปัญญา
และจินตามยปัญญา ที่ตนเองได้พัฒนามาจนสูงสุดและมี
ปริญญาบัตรรับรองนั้น คือ อวิชชา นั่นเอง
อนึ่งผู้ปรารถนาน�ำพาชีวิตไปเกิดอยู่ในสุทธาวาสพรหม
โลก จะต้องท�ำอย่างไร ก่อนอื่นผู้เขียนขอบอกว่า พรหม มี
๒ ประเภท คือ พรหมปุถุชน ยังมีกิเลสหนา ปัญญาทึบ
เหมือนมนุษย์ทวั่ ไป พวกนีม้ เี ยอะ กับอีกพวกหนึง่ คือ อริยพรหม
คือเป็นอริยบุคคลขัน้ อนาคามี ตอนเป็นมนุษย์ได้ปฏิบตั ธิ รรม
จนจิตบรรลุถงึ ระดับอนาคามี ตายจากมนุษย์แล้ว จิตวิญญาณ
ได้โคจรไปเกิดเป็นพระพรหมอนาคามี อยูใ่ นสุทธาวาสพรหมโลก

92

จ ริ ย ธ ร ร ม สํ า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล

ทุกท่านลองถามตัวเองว่า ห้ากิเลสที่ผูกมัดใจดังต่อ
ไปนี้ ยังมีอ�ำนาจเหนือใจของท่านหรือไม่
๑) สักกายทิฏฐิ ความคิดว่ามีตัวเรา มีของเรา นี่ของ
เรา นี่ต�ำแหน่งของเรา ฯลฯ
๒) วิจกิ ิจฉา ความสงสัย เช่น พระพุทธเจ้ามีจริงไหม
พระธรรมพระสงฆ์มพี ระคุณจริงไหม พ่อแม่มพี ระคุณจริงไหม ฯลฯ
๓) สีลัพพตปรามาส ไม่เอาธรรมและวินัยมาไว้กับใจ
ไม่นบั ถือพระพุทธศาสนา ไม่เอาศีลมาคุม้ ครองใจ แต่ไปยึดถือ
สิ่งที่ไร้แก่นสาร เช่น กราบไหว้บูชาเจ้าป่าเจ้าเขา เครื่องราง
ของขลัง ภูตผีปีศาจเพื่อให้คุ้มครองตน
๔) กามราคะ จิตยังติดเป็นทาสของกาม คนนี้สวย
อาหารร้านนี้อร่อย ยังมีกามสุข-กามทุกข์อยู่ในใจ
๕) ปฏิฆะ ความรูส้ กึ ขัดใจ ความขุน่ มัวในใจ เมือ่ มีเรือ่ ง
ขัดใจ
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ถ้าทั้ง ๕ ข้อนี้ยังมีอยู่ในใจ ก็ยังไปอยู่สุทธาวาสไม่ได้
และสุดท้าย ถ้าเราสามารถก�ำจัดความหลง หรือความ
ไม่รู้จริง (โมหะ) ไม่ให้มีอ�ำนาจเหนือใจได้อีก อวิชชาหมดไป
จากใจ ชีวิตก็พ้นไปจากวัฏฏสงสารได้
ผูม้ ธี รรมาภิบาลในชาติปจั จุบนั ชีวติ ในชาติปจั จุบนั ย่อม
ดี ส่วนชาติหน้าก็เป็นไปตามเหตุที่บอกไว้ ทั้งนี้เพราะจิตเป็น
รากฐานของสิง่ ทัง้ หลาย จิตประเสริฐกว่าสิง่ ทัง้ หลาย สิง่ ทัง้
หลายส�ำเร็จด้วยจิต ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกได้ จะให้ส�ำเร็จไป
ในทางดีหรือไม่ดี ก็เลือกท�ำเหตุให้ถูกตรงตามที่ตนปรารถนา

ผู้รู้จริงไม่ก้าวล่วง

เรื่อง “จริยธรรมของผู้บริหารและธรรมาภิบาล” ได้
บรรยายมาให้ฟงั แล้ว แต่ทา่ นจะเป็นอย่างไร อยูท่ ตี่ อ้ งท�ำเอง
ชีวติ จะเป็นอย่างไร อยูท่ เี่ จ้าของชีวติ เป็นผูบ้ ริหารจัดการด้วย
ตัวเอง ผูร้ จู้ ริงย่อมไม่เข้าไปก้าวล่วงในชีวติ ของผูอ้ นื่ แม้อยูใ่ น
ฐานะทีเ่ ป็นพ่อเป็นแม่ทรี่ จู้ ริง จะไม่เข้าไปกะเกณฑ์ชวี ติ ลูก ยก
ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริง ไม่ก้าวล่วงในชีวิตผู้อื่น
สมเด็จโตพรหมรังสีเป็นผูร้ จู้ ริง ไม่กา้ วล่วงในชีวติ ผูอ้ นื่ อย่าง
ในตัวอย่างที่ พระสองรูปตีศีรษะกัน พระ ก. ไปตีศีรษะ
พระ ข. จนหัวแตก พระ ข. ไปฟ้องพระผูใ้ หญ่วา่ พระ ก. มาตี
ศีรษะตัวเอง พระผู้ใหญ่ยกให้สมเด็จโตฯ พิจารณาโทษ
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ใครผิด ใครถูก สมเด็จโตฯ พิจารณาว่า พระที่เอาเรื่องมา
ฟ้องร้อง เป็นฝ่ายผิด
พระผู้ใหญ่ : ขรัวโต ท�ำไมจึงตัดสินให้พระ (พระ ข.)
ที่ถูกตีที่ศีรษะเป็นฝ่ายผิด
สมเด็จโตฯ : พระพุทธเจ้าตรัสไว้มใิ ช่หรือว่า “เวรย่อม
ระงับด้วยการไม่จองเวร”
พระผูใ้ หญ่ : อือ ถูกของขรัวโต ทีต่ ดั สินได้ถกู ตรงตาม
ธรรม
ความรู้อย่างนี้ แม้คนเรียนมาจนจบปริญญาเอกก็ไม่มี
ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเห็นแจ้งจึงจะคิดได้ ด้วยเหตุนี้ อาชีพ
ต�ำรวจ อัยการ ทนาย ผูพ้ พิ ากษา จึงเป็นอาชีพทีเ่ สีย่ ง เพราะ
เข้าไปร่วมในกระบวนกรรมที่เขาผูกเวรกันมา
การที่พ่อแม่บังคับให้ลูกเรียนสาขาวิชานั้น สาขาวิชานี้
ก็ถอื เป็นการก้าวล่วง ผูเ้ ขียนต้องขอโทษท่านทีเ่ ป็นพ่อเป็นแม่
แต่การท�ำอย่างนั้นถือว่าเป็นความไม่รู้จริง เพราะพ่อแม่มี
ปัญญาเพียงสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา แต่กลับเอา
ฐานะการเป็นพ่อแม่เข้าไปก้าวล่วงในชีวิตลูก พ่อแม่จึงไม่
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สบายใจไม่สบายกายไปด้วย ฉะนัน้ เห็นคนท�ำไม่ดี ให้พจิ ารณา
ว่าเป็นเรื่องของบุคคลอื่น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราเพียงแต่
ช่วยเขาในสิ่งที่เราช่วยได้ เช่น คนถูกน�้ำท่วมบ้านเรือน หาก
ไม่มหี น้าทีโ่ ดยตรง เราช่วยบริจาคสิง่ ของ ช่วยเขาในเรือ่ งต่างๆ
ได้ เราสร้างบุญได้ แต่ตอ้ งเข้าใจว่า ทีเ่ ขาพบวิบตั นิ ำ�้ ท่วมบ้าน
นั้น มันเป็นเรื่องของอกุศลวิบากที่เกิดจากการท�ำเหตุไว้ไม่ดี
มาก่อน ถ้าเราเห็นคนท�ำดี เขาใส่บาตร เราผ่านมาเห็น ก็
อนุโมทนาบุญกับเขา บุญก็เกิดกับเรา เพราะการอนุโมทนา
บุญเป็นการท�ำบุญอย่างหนึ่งที่มีระบุไว้ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

สติคุ้มครองชีวิต

ถ้าเรามีสติ บุญจะเกิดกับเราตลอด น�ำชีวิตด้วยสติ
อย่าน�ำชีวิตด้วยอารมณ์ ต้องพัฒนาสติและปัญญาเห็นแจ้ง
คือปฏิบตั สิ มถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ถ้าใครท�ำได้ นับแต่
วันทีเ่ ข้าถึงธรรมได้นนั่ แหละ ชีวติ จะมีแต่บญ
ุ ตลอดเวลา ตัวผู้
เขียนเอง ๓๗ ปีมาแล้ว เมือ่ ก่อนกลัวผี ตัง้ แต่ออกจากวัดมา 
ไม่กลัวอีกเลย ตรงกันข้าม ท�ำตัวเป็นเพื่อนที่ดีกับผี ก่อนเข้า
วัดร้องเพลงได้เป็นจ�ำนวนมาก ออกจากวัดมาแล้วร้องไม่ออก
สักเพลง ก่อนเข้าวัดท�ำทั้งดีทั้งชั่ว เดี๋ยวนี้ท�ำแต่ความดีฝ่าย
เดียว ก่อนเข้าวัดดืม่ เหล้า เดีย๋ วนีเ้ ลิกดืม่ อย่างเด็ดขาด พฤติกรรม
ก็มีแต่ดีกับดี
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เมื่อผู้อื่นน�ำตัวเข้าหาใกล้ชิดกับผู้ที่มีพฤติกรรมดีงาม
เข้ามาพูดคุยไต่ถาม เขาย่อมเกิดความศรัทธาในคุณธรรมหรือ
ความดีงาม บัวเหล่าที่ ๑, ๒, ๓ คือ ผู้รู้ที่สามารถเข้าใจได้
ฉับพลัน เมื่อได้ยิน ได้ฟัง หัวข้อที่ท่านยกขึ้นมาแสดง
(อุคฆฏิตัญญู) ผู้รู้ที่สามารถเข้าใจต่อเมื่อท่านขยายความ
(วิปจิตัญญู) และ ผู้ที่พอจะแนะน�ำให้รู้ได้ (เนยยะ) เหล่านี้
สามารถเกิดขึ้นในใจได้ ในทางตรงกันข้าม คนติดคุก พอพ้น
โทษออกมาแล้ว ยังขโมยรถจักรยานยนต์ ยังค้ายาบ้า เหตุ
เป็นเพราะอยู่ในคุกได้ใกล้ชิดพูดคุยกับคนไม่ดี เกิดศรัทธาใน
ความไม่ดี บาปก็เข้าตัวมากขึน้ พฤติกรรมทีท่ ำ� ก็เกิดเป็นความ
ชั่วร้าย น�ำมาซึ่งความวิบัติของชีวิต เห็นแล้วน่าสงสาร

เวลาที่มีสติ
คือเวลาที่มีค่ามาก
เพราะความดีงามทั้งหลาย
ย่อมเกิดจากจิตที่มีสติคุม

ค�ำถาม-ค�ำตอบ

ต่อไปเป็นค�ำตอบค�ำถามจากท่านผู้ฟัง
ถาม : การรับจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และการเลีย้ งกุง้
เพือ่ ส่งออก ท�ำไมจึงเป็นบาปกรรม กุง้ เป็นอาหารของมนุษย์
หากเป็นอาชีพที่ผิดศีลและท�ำให้เกิดบาป จะท�ำให้ล้มละลาย
จริงหรือ
ตอบ : ค�ำถามนี้ผู้เขียนต้องขออภัยท่านผู้ฟัง ผู้เขียน
พูดสัจธรรมของพระพุทธเจ้าโคดม ปัญญาทางโลก (สุตมย
ปัญญา กับ จินตามยปัญญา) บอกว่าเป็นสัมมาอาชีวะ แต่
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คนที่มีปัญญาสูงกว่าทางโลก (ภาวนามยปัญญา) เขาบอก
ว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ การสร้างโรงฆ่าสัตว์ การเลีย้ งกุง้ เลีย้ งกบ
เลี้ยงสิ่งมีชีวิตเพื่อขาย การตั้งบริษัทก�ำจัดปลวก มด แมลง
เหล่านี้น�ำมาซึ่งความวิบัติทั้งนั้น ถ้าเรามีปัญญาสูงสุด จะรู้
ว่าอาชีพดังกล่าวเป็นการประพฤติผิดศีล นี่คือความจริงตาม
กฎแห่งกรรม
ถ้าท่านรู้ว่าได้ท�ำบาปไปแล้ว ต้องท�ำบุญให้มีอานิสงส์
ยิ่งกว่าบาป เพื่อให้บุญมันค�้ำบาปให้อยู่ เหมือนท่านแม่ทัพผู้
ล่วงลับนั้น ในชีวิตท่านย่อมเคยท�ำทั้งบุญทั้งบาป แต่บุญส่ง
ให้ท่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เพราะฉะนั้น ส�ำหรับผู้ที่ต้อง
ประกอบอาชีพนี้ต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมของครอบครัว จง
ท�ำต่อไปเถอะ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องท�ำบุญให้มากกว่าบาป
ยกตัวอย่าง มีบริษทั ท�ำนองนีแ้ ห่งหนึง่ ในเมืองไทย เป็นบริษทั
ใหญ่มาก เขาบริจาคเงินมากเพือ่ สร้างศาสนสถาน เพือ่ ให้บญ
ุ
ใหญ่มนั ค�ำ้ บาปไว้ แต่กระนัน้ ก็ตามลึกๆ แล้วบาปยังคงฝังอยู่
ในใจของผู้กระท�ำ
ถาม : การผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ บุหรี่เป็นสิ่งที่
ให้โทษและอันตรายต่อสุขภาพ ถือว่าเป็นอาชีพทีเ่ ป็นบาปกรรม
ต่อมนุษย์ด้วยหรือไม่
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ตอบ : ผูเ้ ขียนเคยมีเพือ่ นอยูท่ นี่ นั่ เสียชีวติ ไปนานแล้ว
ด้วยโรคมะเร็งปอด เป็นอานิสงส์บาป น่าสงสาร ได้เงินมาก
จริง แต่ก็มีปัญหาด้านสุขภาพ ฉะนั้น ถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่ง
ไม่ดี ก็ต้องท�ำดีให้ใหญ่กว่าสิ่งที่ไม่ดี เพื่อกรรมดีจะได้ส่งผล
ก่อน ความวิบัติของชีวิตจึงอาจรอดได้บ้าง แต่อย่างไรเสีย
บาปยังก็ฝงั อยูใ่ นใจของผูท้ ำ� บาปแล้ว ลบล้างไม่ได้ ต้องชดใช้
สถานเดียว ฉะนัน้ ส�ำหรับท่านนี้ ต้องปฏิบตั ธิ รรมให้เกิดบุญ
ใหญ่อยู่เสมอ
การท�ำตัวให้ได้บุญมีอยู่ ๑๐ วิธี คือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

บ�ำเพ็ญทาน
รักษาศีล
เจริญภาวนา (ปฏิบัติธรรม)
ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
ช่วยเหลือคนอื่น
เมื่อมีความดี อุทิศความดีให้คนอื่น
เมื่อเห็นคนอื่นท�ำความดี เห็นดีด้วย
ฟังธรรม
เทศน์ธรรม
ท�ำความเห็นให้ตรง
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การประพฤติ ๑๐ อย่างนี้เป็นบุญ เรียกว่า บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ และหากเมือ่ ใดมีสติกล้าแข็ง น�ำตัวเองไปปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ให้เกิดเป็นบุญใหญ่ทสี่ ดุ สามารถน�ำพาชีวติ เข้าถึงนิพพานได้
เมื่อเช้านี้ที่โทรทัศน์ออกข่าว ๓๒๘ ศพที่ต้องพบกับ
ความวิบัติ ถ้าใครรู้จักกับคนเหล่านั้น จงตามดูชีวิตเขาเถอะ
จะพบว่าเขาได้ทำ� กรรมทีท่ ำ� ให้เกิดเป็นความวิบตั ทิ งั้ นัน้ นอกจาก
นี้ยังมีพระรูปหนึ่ง เมื่อสมัยที่เป็นเด็กเล็กๆ อยู่ท้องไร่ท้องนา
กับแม่สองคน ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มาก เมื่อบวชเป็นพระสงฆ์
วัดของท่านอยู่บนยอดดอย คืนหนึ่ง พญายมมาหา  จะเอา
ชีวิตท่านลงนรก ท่านไม่ยอมไป เจรจากับพญายมว่า ขณะนี้
บวชเป็นพระแล้ว ขอปฏิบัติธรรม ท�ำความดีให้ถึงที่สุด แล้ว
จึงจะไป พญายมบอกว่า ถ้าอยู่ต่อ ก็ต้องอยู่อย่างทรมาน
(พระเป็นโรคหัวใจ) ท่านก็ยอมทรมาน ไม่ยอมไปนรก พญายม
ก็ตกลงยอมต่ออายุให้อกี ๑๒ ปีมนุษย์ เดีย๋ วนีท้ า่ นท�ำความดี
อย่างยิ่งยวดเลย วัดนี้ผู้เขียนได้รับเชิญไปบรรยายธรรมเป็น
ประจ�ำทุกปี บรรยายถวายพระสงฆ์ทมี่ าจากจตุรทิศ ประมาณ
๕๐๐ ถึง ๖๐๐ รูป อีกสามปีกจ็ ะครบเวลา ๑๒ ปีทตี่ อ่ รองขอ
ไว้กบั พญายม แต่ผเู้ ขียนคิดว่าพระน่าจะพ้นได้ ใครทีจ่ ติ ไม่ตก
เป็นทาสของกาม ตัวอย่างเช่นเมือ่ จิตสัมผัสกับรูป เสียง กลิน่
รส และสัมผัสทางกายแล้วชอบ เช่น กลิ่นหอมชอบ ภาพ
สวยงามชอบ อาหารรสไม่อร่อยไม่ชอบ พวกนีเ้ รียกว่า กามสุข-
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กามทุกข์ ถ้าจิตยังตกเป็นทาสของกามและตายลงในขณะนัน้
จะได้พบพญายมแน่นอน และจะต้องไปเกิดในกามภพ นับแต่
ภพอันเป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน มนุษย์
เทวดา เหล่านี้คือกามภพ
วันก่อนได้ไปบรรยายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พอพูด
ความจริงเท่านัน้ หมอเดือดร้อน เพราะพระพุทธเจ้าโคดมท่าน
ตรัสว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์ในยุคสมัยเรา มีสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดสี่อย่าง คือ
๑) ออกก�ำลังกายไม่สม�่ำเสมอ
๒) เพียรมาก ท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำ นอนน้อย
๓) ฤดูกาลเปลี่ยน
๔) โรคกรรม
เหตุ ๓ ข้อแรก เพียงแต่ท�ำกลับเป็นตรงข้าม อาการ
ป่วยก็จะหายได้ หมอรักษาก็หายได้ แต่เหตุที่สี่ โรคกรรมนี่
ถ้าหมอรักษาคนไข้ให้หายป่วย หมอก็ได้บญ
ุ จากคนไข้ แต่เจ้า
กรรมนายเวรที่จองเวรอยู่กับคนไข้ จะหันมาจองเวรกับหมอ
แทน นี่เป็นความจริงที่ผู้เขียนได้พูดไป แต่ผู้จัดงานที่โรง
พยาบาลเขาเดือดร้อนว่า จะพูดให้หมอฟังแบบนี้ไม่ได้ ขอให้
ผู้เขียนพูดเพียงครึ่งเดียว แต่ผู้เขียนทรยศหรือเนรคุณต่อ
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พระพุทธโคดมไม่ได้ ต้องพูดความจริงให้หมดและผูเ้ ขียนยังได้
ชี้ทางออกให้ ท่านก็ดูเอาเถอะ หมอตาต้องถูกยิงจนตาบอด
หมอกระดูกต้องถูกผ่าตัดกระดูก หมอมะเร็งก็เป็นมะเร็งตาย
เพราะเขาไม่เชื่อ เขามีและใช้ปัญญาเพียงสุตมยปัญญากับ
จินตามยปัญญาสองตัวเท่านั้น แต่ภาวนามยปัญญาอันเป็น
ปัญญาสูงสุด เขาเข้าไม่ถงึ ถ้าเขาเข้าถึง เขาจะระวังพฤติกรรม
ของตัวเองให้มาก มีหมอผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อและเลิกรักษา
คนไข้ แล้วไปปฏิบัติธรรม หมออีกท่านหนึ่ง ซึ่งยังสาว เก่ง
และรวยด้วย เมือ่ ก่อนเวลาจะซือ้ เสือ้ ผ้า ต้องบินไปซือ้ ทีป่ ารีส
ฝรั่งเศส เพราะสมัยก่อนมีอัตตามาก แต่หลังจากถูกท้าให้ไป
ปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธฯ แล้วเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง ก็เลิก
ประพฤติสรุ ยุ่ สุรา่ ย น�ำเงินทีม่ เี หลืออยู่ ไปเป็นเจ้าภาพสนับสนุน
การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมให้กับผู้อื่น...สาธุ

บรรณานุกรม

ทวีศกั ดิ์ ญาณประทีป และคณะ ๒๕๓๐ พจนานุกรม :
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กรุงเทพฯ
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ๒๕๔๕ พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม บริษัทสื่อตะวันตก จ�ำกัด
กรุงเทพฯ
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) ๒๕๔๕ วิมตุ ติ
รัตนมาลี ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้า กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
สุรี มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ ๒๕๔๓ พุทธกิจ ๔๕ พรรษา 
บริษัท คอมฟอร์ม จ�ำกัด กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ

จริยธรรมส�ำหรับผู้บริหารและธรรมาภิบาล
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
1 คุณฉินซิวซัน และ
12,000 20 คุณพาสพร ธูปพลี
1,000
ครอบครัว
21 พ.ต.ต.หญิง ทัศน์มน
1,000
2 คุณเริงศักดิ์ โอภาสรัศมี
8,000
ดิษเจริญ
3 คุณพัชรา ธรรมลิขิตชัย
6,850 22 พ.ต.อ.บุญเสริม
1,000
คุ
ณ
ยุ
พ
ดี
ศรี
ช
มภู
4 คุณรังสิต
5,000
คุณอัญจนา อุดมผล
23 คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และ
1,000
ครอบครั
ว
5 ร้านเหมือนฝัน
4,400
1,000
6 คุณจันทร์ทิพย์
4,100 24 คุณอุดมพร สายเพ็ชร
และครอบครั
ว
คันธมานนท์
900
7 คุณวลัยทิพย์
4,000 25 คุณยศภัทร
เกรี
ย
งชุ
ต
ม
ิ
า
ปิติจอมวงค์ และคณะ
900
8 คุณขนิษฐา 
4,000 26 คุณฉลองชัย
คุ
ณ
วรรณกร
คงบั
น
เทิ
ง
พงศ์ศรีวัฒน์
800
9 คุณนรินทร์
4,000 27 คุณจันทรา คุณเทียนชัย
คุณธรรมนาถ
คุณธีรประภา 
ทองเคียน
เศวตประวิชกุล
640
10 คุณพิรุณ จิตรยั่งยืน
4,000 28 คุณรัชกฤต
อรุณเดชาวุฒิ
11 คุณอุทัยวรรณ
2,650
คุณภัควรินทร์
ขุนเจริญ
พนิตกุลเศรษฐ์
12 คุณพิมพ์นิภา 
2,300 29 คุณร�ำพรรณี ชูชัย
630
กิตติชัยชนะกุล
600
13 พระชาลี ฐานยุตโต
2,200 30 คุณแน่งน้อย
ภิญโญชนม์ และ
14 อาม่าเซี่ยมฮั้ว แซ่ลี้
2,160
คุณพยุง กาญจนกันทร์
15 คุณมานะ นาวิน
2,000 31 คุณณาตยา เกตแก้ว
600
16 คุณนฤมล ภัทรวิมลพร
2,000 32 คุณวรลักษณ์
580
อร่ามประยูร และ
17 คุณตอง
1,600
ครอบครัว
18 คุณธมน ไทยวานิช
1,560
570
19 คุณญาติกา นันท์ฐณัฏ
1,002 33 คุณฉลองชัย คงบันเทิง
34 พ.ต.อ.เดชชาภากร
540
และ คุณอนันต์
หิรัญวัฒน์
ปักสังคะเณย์

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ

จริยธรรมส�ำหรับผู้บริหารและธรรมาภิบาล
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
35 คุณพฤกษ์ นิลสุข และ
500 56 คุณวาทินี สุธนรักษ์
200
ครอบครัว
57 คุณท้อ-คุณสุนันทา 
200
36 คุณยิ้ม ลิ้มสมบูรณื
500
แหลมไพศาล
37 คุณณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน
500 58 คุณพิกุล จันทร์เจริญกิจ
200
38 คุณนภา แก่นทองแดง
500 59 คุณอารยา ปฏิณาณกวี
200
39 คุณปราณี ชวนปกรณ์
400 60 คุณล�ำดวน กฤษดา
200
40 คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์
400 61 คุณวรรัตน์ ชัยสวัสดิ์
170
41 คุณมาลี บุญนาค
380 62 คุณณิฏฐฑิตา 
160
มหาปั
ญ
ญาวงค์
42 คุณวุฒิชัย ใยมณี
330
160
43 พระชัยพร จนฺทวํโส
300 63 คุณวิไล บุญเต็ม
64
พระมหาธี
ร
านนท์
160
44 คุณพรทิพย์ ไชยณรงค์
300
จิ
ร
ฏฐิ
โ
ก
และครอบครัว
140
45 พ.ต.อ.สมศักดิ์
300 65 คุณสมนึก
ลาภวงค์
ไ
พบู
ล
ย์
จิตติรัตน์
120
46 คุณวีระ-คุณสุจรรยา 
300 66 คุณจุฑามาศ
ธรรมบัวชา
ถิ่นทวี และครอบครัว
120
47 คุณอุกฤษฎ์ คุณเขษม
300 67 คุณปลีก ยุ่นสยาม
68 คุณสุรัตน์ พุ่มผล
102
ศักดิ์ อายตวงษ์ และ
ครอบครัว
69 เทศบาลเมือง
100
ปู่เจ้าสมิงพราย
48 คุณสรที สุขวัฒน์ และ
240
ครอบครัว
70 คุณภาสกร
100
รุจิราธาดากุล
49 คุณทิวาพร หลวงบ�ำรุง
220
100
50 คุณนภัจสรณ์ หมอดี
220 71 คุณอุษณีย์ พงค์ประยูร
100
51 คุณยายโสภา ปัทมดิลก
200 72 คุณไพรวัน ลิขิตวานิช
100
52 คุณชรินทร์ สุวัชรังกูร
200 73 คุณสุรัตน์ พุ่มผล
100
53 คุณน�้ำริน แรมกมล
200 74 คุณอารียา 
พั
น
ธุ
ส
์
ร
ุ
ย
ิ
านนท์
54 คุณบุศกร ทรงพุฒิ
200
100
55 คุณเพียงจันทร์
200 75 คุณปวริศา แก่นดี
76 คุณฉลองชัย คงบันเทิง
80
ทองเคียน

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ

จริยธรรมส�ำหรับผู้บริหารและธรรมาภิบาล
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
77 คุณอุษา สง่างาม
80
78 คุณประยุทธ ปิยะกาโส
70
79 คุณประมวญ ผิวสวย
70
80 คุณนฤมล เอี่ยมสอาด
60
81 คุณนวรัตน์ ดีกัง
60
82 คุณนภางค์
60
ตึกปากเกล็ด
83 คุณยุวดี โอโลรัมย์
60
84 คุณเบญจรัตน์
60
สุทธิชูจิต
85 คุณศุภโชค โพธิ์ทอง
60
86 คุณเกียรติสิน อิ่มบุตร
60
87 คุณเรวัตร ศรีจันทร์
60
88 คุณปาณิศา พีรวณิชกุล
60
89 คุณส�ำราญ ชื่นบุญ
50
90 คุณศิริยุภา ปั่นกรวด
40

ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
91 คุณเทวี กอไทสง
40
92 คุณสมจิตร
40
มหานันทกูล
93 คุณสัทยาพันธ์
40
เชี่ยวชาญ
94 คุณอริสราภรณ์
40
ศรีรัตนอาภรณ์
95 คุณกิตติวัช แย้นการ
40
96 คุณด�ำรงค์ ศักดิ์ชัยกุล
30
97 พระมหาสมถวิล ปราโส
30
98 คุณธนา ศรีนิเวศน์
30
99 คุณสมปอง รามศิริ
20
100 คุณสราวุธ รัตนยานนท์
20
101 ด.ช.ภูมินทร์ อรจันทร์
20
102 คุณปราณี มหาร�ำลึก
20
103 คุณปรีดา เล็งอุดมภาค
20
     รวมปัจจัย
96,424

ก่อนที่เราจะไปบริหารบุคคลอื่นในองค์กร
เราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ก่อน
บริหารพฤติกรรมให้ดีได้ก่อน
“ธรรมาภิบาล” ประกอบด้วยคำ�ว่า
“ธรรมะ” และ “อภิบาล”
หมายถึง การปกครองด้วยคุณความดี
เราจะนำ�ธรรมะข้อใดมาปกครอง คุ้มครองรักษาใจ
เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความเจริญถ่ายเดียว
ไม่ทำ�ให้ชีวิตพบกับความวิบัติหรือตกตํ่า

www.kanlayanatam.com

