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สวัสดี คะ ทานผูชมรายการของเราชีวิตไมสิ้นหวังเติมพลังคน
รุนใหม มาพบกับทานผูชม ทุกเชา เวลาโดยประมาณ ๖ โมง ครึ่ง ของวัน
อาทิตย วันนี้เราจะมากราบหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคลหรือวาหลวง
พอจรัญ ฐิตธัมโม ที่วดั อัมพวัน เราจะมาคุยกันเรื่องหัวขอธรรมะที่เปนที่
สนใจของ เราสามรุน นีน่ ะคะ ตั้งแตนองนอย หนูมายด และก็นองใบเตย
และรุนที่มากขึ้นมาหนอย คือรุนของอาจารย เพือ่ ที่จะดูวาธรรมะนั้นเปนสิ่ง
ที่ เขากับชนไดทุกวัย ทุกอายุ วันนี้เราจะคุย กันถึงเรื่อง บทบาทและ
หนาที่ของพุทธศาสนิกชน ที่ดี

นองมายด

กราบนมัสการ คะ หลวงปู ถาเกิดเด็กๆ ขนาดนองมายด นี่นะ
คะ ควรเขาวัดไดหรือยังคะ

หลวงพอ

ก็ขอบอกกับพวกหนู ลูกหลาน หนูมายด เขาได พอรูเรือ่ งคน
ที่เขาวัดไดมีอยางนี้ คือคนที่รูเรือ่ งเขาใจ มีศรัทธา เขาวัดเพื่อมาปฏิบัติ
ธรรม หรือเขามาเพื่อบําเพ็ญประโยชน เขาวัดเพื่อดูแบบอยางก็สามารถ
ทําได เขาได รุนหนูนี้เขาไดแนนอน แตมีปญ
 หาอยูอยางจะมาหรือไมมา
ก็เปนที่คุณพอคุณแมหนู เปนคนพามา คุณพอคุณแมหนูไมพามา หนูจะมา
ไดอยางไร ตัวหนูขนาดนี้ พอแมตอ งพามา ถึงหนูมีศรัทธาอยากจะเขาวัด
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ปานใด ถาพอแมไมพามาเขาวัดหนูก็ไมสามารถเขาวัดได ฉะนั้นก็ขอฝาก
คุณหนูไปบอกเพื่อนนะ ถาพอแมไมสนใจเรื่องวัด ลูกของเขาเหลานั้นคง
ไมไดเขาวัด เพราะไมมใี ครจะพามา
นองมายด

คนที่เปนพุทธศาสนิกชน นี่นะคะ จะตองทําตัวอยางไร คะ

หลวงพอ

พุทธศาสนิกชน ตองบําเพ็ญศีล ที่เปนชาวพุทธ เนี่ย รับรองแลว แสดง
ตนเปนอุบาสก อุบาสิกา หรือพุทธมามะกะ นับถือพุทธ ก็ตองทําตามคํา
สอนของพระพุทธเจา

นองมายด

ถาเกิดชาวพุทธ ขนาดหนูเนี่ย ตองทําตัวอยางไรบางคะ

หลวงพอ

ตองหัดไหวพระสวดมนต ไปมาลาไหวกอน ชาวพุทธแบบหนู จะไป
โรงเรียน ตองไหวพอ แม ๓ หน แลวก็ไปโรงเรียน เจอผูเฒาผูแก
ผูสูงอายุเลี่ยงทาง ขอสมาโทษโปรดอภัยขอทางไป เนี่ยขนาดหนูนี่นะตอง
ปากหวานตัวออนมือเปนหงอน ตองออนนอมตอทานผูใหญ ถึงจะเปน
ชาวพุทธได ไมเถียงพอเถียงแม มั่นสวนมนตไหวพระ ถาผูใดสวดมนต
ไหวพระ สวดชินบัญชร สวดพาหุงมหากา สวดถวายพระพร ชัยมงคลได
เรียนหนังสือเกง พอแมไมตอ งหวง ถาลูกสวดมนตได

หนูใบเตย

หลวงพอ

วัยรุนรักดี
กราบนมัสการหลวงตาคะ วันนี้ใบเตยมีคําถามมากมายเลยคะ ทีจ่ ะมา
ถามหลวงตา สําหรับรุนของใบเตย สามารถจะทําความดีอะไรไดบาง ทํา
ไดอยางไร คะ
หนูถามนี่กวางมาก ทําความดีไดอยางไร ถาจะทําดีอะไรบาง ทําอะไรได
บาง ความดีมันมีมาก ความดีหลายอยางหลายประการ แตวัยเรียนวัยรู
เปนวัยที่จะตองศึกษาเลาเรียน มั่นเพียร ขวนขวาย ตองมีขันติธรรม
- ความอดทน เปนสมบัตขิ องนักตอสู
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- ความรูเปนสมบัติของนักปราชญ
- ความสามารถเปนสมบัตขิ องนักประกอบกิจ
- ความมีระเบียบเปนสมบัติของผูดี
ตองเอาหลักนี้ไปใช และหลักที่สอง เรียนใหรูดูใหจําทําใหจริง
ตองทองไวเลย ขอสาม มั่นจดมัน่ จํา มั่นจํามั่นจด จึงไดงามจึงไดงด
คุณหนูจงไดจําเปนตํารา ไดดีแน ความดีมนั มีมากเหลือเกิน ก็ขอฝาก
คุณหนูไวเลย รุนคุณหนูนี้นะ ตองสรางมหานิยมใหมากที่สุด คืออะไร
มหานิยมอยูที่ไหน อยูที่วิชาความรู มหานิยมอยูที่ไหน อยูที่เรียนหนังสือ
เกง เรงกาวหนา กลาประหยัด ไมขัดพวกพรรค รักษาความสะอาด
ฉลาดรอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางถูก ปลูกสิติ ดํา
หริชอบ วิชาความรูสําคัญมาก เปนมหานิยม ถาคุณหนูไมสนใจเรียนเลย
ไมสนใจสวดมนตไหวพระ ไมสนใจออนนอมถอมตน ปากหวานตัวออนมือ
เปนหงอน วิชาไมรู ไมตั้งใจเรียนอะไรเลย มั่วแตเที่ยวเตร เสสรวล เฮฮา
ดังที่กลาวแลว ใครจะนิยมไหม ทีห่ นูตั้งใจเรียนเกง เรงกาวหนา ตั้งใจเลา
เรียนหาวิชาความรูใสตัวแลว นั้นยอมเปนมหานิยม ๒ ประการ มีความรู
ตองคูกบั ความดี จะไดมีปญญา จะไดแกปญหาได เพราะฉะนั้นขอยอน
ถามหนู มหานิยมอยูที่ไหน
หนูใบเตย

มหานิยมอยูที่ ความรู

หลวงพอ

ตั้งใจเรียน สนใจเรียน หาวิชาความรูใสตน มีคนนิยมชมชอบ และหนู
ตองหาเสนหดวย กําลังเปนรุน ๆ รุนเรียน รุนรู รุนครูตัวเอง และเปน
ผูนําตัวเอง สอนตัวเองอยางนี้จึงจะถูกตอง โดยมีคุณธรรมเปนเสนห ๑
ชวยตัวเองได ๒ ตองพึงตัวเองใหได ๓ ตองสอนตัวเองได หนูอยาก
ดีเดน ตองชวยสังคมได ชวยสวนรวมได ชวยโรงเรียนได ชวยครูบา
อาจารยได และสิ่งไหนเปนสวนรวม ก็นาจะชวย เนี่ยตรงนี้ หนูจําไวเลย
มหานิยมรุนหนูนี่ คือ ขยันมั่นเพียรเรียนหนังสือ เรียนใหรูดูใหจําทําใหจริง
จะไดเอกไปบอกเพือ่ นฝูงดวยนะ ความรูจะไดไปชวยงาน ฐานะหนูจะดี
หนูจะมีปญญา จะไดเปน ดอกเตอร ในวันหนา ตอไปวิชาความรูม ที รัพย
มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูน ักแสน ตกถิ่นฐานคงไมแคลน ถึงคับแคน ก็
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พยายามประทังตน มีจรรยามารยาท องคอาจเถิดประเสริฐผล ถาขาด
วิชาความรูแลว รุนหนู นี่ อยางเชน นกไมมีขน คนไมมคี วามรู บินไป
ไหนไมได จําไวเลย จึงจะบินไปไดตามความสามารถ ตามสมควร
สราง รุนหนูตองสรางอยางนี้ อยาไปสรางอยางอื่น ยาไปเที่ยว ณ หนู
นะ มั่นสวดมนตไหวพระ แลวก็ทาํ บุญตักบาตร หนูจะเปนคนดีในสังคม
มีทั้งความรูค ูกับ ความดี มีทั้งเสนหมหานิยม เสนหก็มีคะ ณ ธรนะ อยู
ในจิตใจของหนูอดทนตอสู พากเพียร เรียกหนังสือตอไป และอยาตามใจ
ตัวไมได รุน นี้อยาตามใจตัว จะเสียคน ขอฝากไวเลย นะ หนูตามใจตัว
นาเกลียด หนูไปเจอรุนเดียวกันตามใจตัวนาเกลียด ผูชายนากลัวเพราะ
ไมรูจักเกรงใจคน อยาสนใจซะ อันธพาล ขอฝากคุณหนูไว ณ บัดนี้ ขอ
เจริญพร
หนูใบเตย

เพื่อนๆ คะ อยาลืมนะคะ ตามที่หลวงตาไดบอกกับเพื่อนๆ เอาไว วารุน
เราตองใฝรู ใฝเรียน และตองเรียนหนังสือ ใหมากๆ นะคะ

ชวงลึกถึงแกนแนนดวยธรรม
ดร.ฉัตรสุมาลย
ทานผูชมคะ หลวงพอทานไดเขียนหนังสือ เลมนี้คะ พุทโธโล
ยี ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจมาก วันนี้จะมาขอกราบหลวงพอนะคะ วา พุท
โธโลยี หลวงพอหมายความวาอยางไร แลวเราจะนําพุทโธโลยี มาใชใน
ชีวิตประจําวัน ของเราไดอยางไรบาง
หลวงพอ

ขอเจริญพร
ไมมีใครพูดถึงเรื่องพุทโธโลยี แตประการใด
เขาใจวาเปนของใหม ขอเท็จจริงเปนของเกา ตั้งแตสมัยพระพุทธเจาแลว
พระพุทธเจาเรียนพุทโธโลยี อันนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกวา
“แกปญหาชีวิต” แกปญหาทุกข แกปญหาทุกวิถีทาง จะเปนปญหาอะไรก็
ตาม ควรจะสรุปวาเปนพุทโธโลยี ตองเรียกวาพุทโธโลยีดวย ก็จะขอ
อธิบายวา พุทโธ แปลวา ตื่น ไมประมาท ถาใครตืน่ อยูเสมอ จะไม
ประมาทแสงสวางเกิดขึ้น จะไมมีปญ
 หาเลย ไมมีพุทโธ โลยี แปลวาอะไร
 หาชีวิต เรียกวาพุทโธโลยี
สิ่งที่มีประโยชน ในปจจุบัน เรียกวา โลยี แกปญ

รายการ “ชีวิต...ไมสนิ้ หวัง เติมพลังคนรุนใหม” เรื่อง บทบาทของชาวพุทธ

๔

คูกับอะไรหรือ คูกับ เทคโนโลยี คําวาเทคโนโลยีถาตอบตามหลัก
พระพุทธศาสนา เรียกวา คันถะธุระ การเรียนวิชาการภาคทฤษฎี
วิปสสนาธุระ ก็เรียกวา พุทโธโลยี แกปญหาชีวติ เลยสรุปใหมันสั้น ใหมัน
ทันสมัยยุคใหมสมัยนี้ เทาที่เขาศึกษากันมามาก อะไรก็เทคโนโลยี อะไร
ก็โลกาภิวัฒน โลกเจริญ แตจิตใจมันเสื่อม ความรูอ ยางเดียวแกปญหา
ไมได มันเปนเทคโนโลยี ไป แตจะแกปญหาได ตองเอาเทคโนโลยี เอามา
ประยุคเปนขอปฏิบัติ ตามวิชาการ และปฏิบัตกิ ารตามหนทางมรรคมันคา
จะเปรียบเทียบอันหนึ่ง เทคโนโลยี เหมือนแผนที่ เทคโนโลยีเหมือนมรรค
มันคา แตเราไมเดินตามถนน เราไมเดินตามแผนที่จะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางไดอยางไร จึงตองมีพทุ โธโลยี แปลวาภาคปฏิบัติ การ หรือ
เรียกวา พฤตินัย ยกตัวอยางใหเห็น ขันติ ความอดทน แตมาพูดวาขันติ
ความอดทน แตไมรอู ดทนอยางไร แตเวลาถึงหนักไมเอา เบาไมสู ไหน
เลยจะอดทนได แลวจะเรียกวาพุทโธโลยี ไดอยางไร ฉะนั้นโลกเจริญเรา
ตองเดินไปตาม สรุป ใหเขาใจ มีความรูตอ งคูกับความดี ความรูดี แต
ความดีหามีไม เหมือนมีบานสวยไมมีบันไดขึ้น บันไดตองชวยใหข้นึ บาน
สวยได เหมือนเราตองมีเครื่องชวย
ดร.ฉัตรสุมาลย

ความรูอ ื่น ๆ หรือเทคโนโลยี อะไรที่มันลงทายดวย โลยีๆ มัน
แปลวาวิทยา ความรูส ิ่งอื่นอันนอกเหนือจากตัวเรา แตพุทโธโลยี คือ
ความรูทวี่ าดวยความตืน่ แหงตน ทีนี้ หลวงพอจะอธิบายใหเราฟง วาทํา
อยางไรเราจึงจะมีความรู จะตื่นในตัวตน

หลวงพอ

คนเราที่จะตืน่ ได ตองรูแจงเห็นจริง ตองรูหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา ทีช่ ัดเจน หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะพูดใหสั้น
จะไมพูดถึงวิปสสนา หรือสมถะ กัมมัฏฐาน แตประการใด จะพูด ขอ
เดียว คือหลัก ไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา นี่แกปญหาได
แนนอน แตทําไมไมสนใจทํา แลวศีล สมาธิ ปญญา สรุป เหลือ ๒ ไดแก
สติ สัมปชัญญะ สติสมั ปชัญญะ สรุปเหลือ ๑ คือความไมประมาท เปน
พุทโธโลยี สติสัมปชัญญะ คืออะไร เสียงหนอ เสียงเขามาทางหู ตัง้ สติ
ไว ควบคุมไว นีพ่ ทุ โธโลยีชัดๆ เขาดา เขาวาอยางไรก็ตาม มี
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สติสัมปชัญญะอยางเดียว เสียงนั้นจะกลับไปหาเขาเอง อยาไปอัดเสียงมา
เรียกวาพุทโธโลยี แกนแทที่ภาคปฏิบัติ แกปญหาไดแน เขาดาเขาวา
เขาจะนินทา สรรเสริญ อยางไรก็ตาม ไมสนใจ เพราะเสียงกับหูเปนคนละ
อัน อยาเอามาบวกกัน เพราะถาเราเอาผสมกันกันแลว จะไปทะเลาะกับ
เขา ตองแบงแยกออกไป
ดร.ฉัตรสุมาลย

แตขบวนการมันเร็ว เหลือเกินหลวงพอ พอมีเสียงปบ แลวดา
แลวโกรธไปแลว

หลวงพอ

โกรธไปแลว กําหนดรูห นอ ถาหากเขาดาปบ มันไมทนั โกรธ
แลว เรากําหนดโกรธที่ไหน รูไหม ที่ลิ้นป หายใจยาวๆ คนหายใจสั้น นี่
มันโกรธ ถาหายใจยาวๆ โกรธจะลดนอยทัน ที แลวจากคนใจรอน จะ
เปนคนใจเย็น นี่แกปญ
 หาไดปจจุบัน ตาก็เชนเดียวกัน เห็นหนอ ขอ
เจริญพร อยาไปเห็นกิเลสเขา ตองตั้งสติสัมปชัญญะ นีพ่ ทุ โธโลยี ถาเรา
ไมขาดสติจะไปเห็นกิเลสเขา เกิดไปรักเขา เกิดมีกามคุณ เกิดไปชอบเขา
ใชไมได ตองเห็นดวยปญญา ฟงดวยปญญา ถาเห็นดวยปญญาแลวจะ
ไมมีปญหาเลย จะมองคนในแงดีหมด ถาเห็นดวยกิเลสจะมองคนในแง
ราย แนนอน ถามองดวยกิเลสจะเห็นกิเลส จะรักเขาดวยกามคุณ หรือจะ
เกลียดเขาดวยเห็นไมเขาใจ เกิดขึ้นแกตัวเรา เพราะเราไรปญญา ถาเรามี
ปญญาดีแลว จะเห็นคนดีหมด ถาเราเปนคนไมดี ขาดสติปญ
 ญา ขาดพุท
โธโลยี จะมองคนในแงรายหมด ตรงนี้เรือ่ งสําคัญมาก แลวก็เปนทุกข
ขอเจริญพรอยางนี้สั้นๆ ปฏิบัตติ รงนี้

ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมคะ วันนี้เสียงกับหู เปนคนละอันกัน ถาเราแยกตรงนี้
ไดเมื่อไร จิตของเราจะตื่น นี่คือการใชพุทโธโลยี ในชีวิตจริงๆ ของเรา
ทําตัวเราเองใหตื่น ทําตัวเราเองใหเทาทัน กับอารมณ ที่เขามากระทบจิต
ของเรา นะคะ เสียงกับหูคนละอันกันนะคะ
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