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วันนี้ถือเปนวันมหามงคล
เปนการสรางที่สถิตงานชีวิตของทานและของ
กระทรวง แมแบบแมแผนแมแปลน คือ ทานปลัดกระทรวง ทานรองปลัดกระทรวง
ทานอธิบดี และเจาหนาที่ทุกฝาย อาตมาดีใจที่มาสถานที่ใหมของกระทรวงในวันนี้
เคยไปที่เกาที่วังสราญรมย ที่มาวันนี้ดวยแรงผลักดันจากบรรดาญาติทุกทาน และคุณ
โยมปาริชาติ ที่อยากใหอาตมามา เพื่อความเจริญของสถานที่อันเปนมหามงคลนี้
อาตมาไดอาราธนาพระสงฆจากวัดอัมพวัน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนตบทใหญที่
พระพุทธเจาทรงแสดงดวยพระองคเอง เรียกวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เปนสูตรแหง
ความสําเร็จของชีวิต พระเถรานุเถระนิยมสวดในงานวันเกิด หรือเมื่อกอตั้งสิ่งใดขึ้นมา
ก็นิยมสวดธัมมจักร ใหสิ่งนี้หมุนไปสูความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร
อาตมาซึ้งใจกับทานทั้งหลายที่ไดตั้งใจไว และในวันนี้กส็ มความตัง้ ใจ ดวยพระ
เจาวรวงศเธอพระองคเจาวิมลฉัตร ทานก็อุตสาหเสด็จมาที่นี่ นับวาเปนมหามงคลตอ
สายงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โดยแท
อาตมาจะแสดงธรรมเปนมหามงคลแกสถานที่ สถานที่ตาง ๆ นั้นก็ไมมี
วิญญาณ บางคนไปซื้อที่แลวอยูไมมีความสบายก็หาวาที่ไมดี ปลูกเรือนหรือไปซื้อ
เรือนอยูแลวไมมีความสุข มีโรคภัยไขเจ็บสามวันดีสี่วันไข ก็ไปโทษวาเรือนไมดีบานไม
ดี ไปซื้อตึกพาณิชย ขายไมคอ ยดีก็วาตึกใชไมได ตึกไมดี ไมใชเลยทานทั้งหลาย
ยกตัวอยางที่จังหวัดลพบุรี หนาวังพระนารายณ มีคนผูกคอตายถึง ๒ คน ฆากันตาย
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อีก ๒ ตึกราคาหนึ่งลานแตขายหาแสน ไมมใี ครซื้อ วาผีมันดุ ผีเยอะ ตีรันฟนแทงกัน
ตายมาก ใครมาอยูก็เจง ขายของไมได เขาอยูไมได เลยบอกขาย อาตมาก็เลยบอกลูก
ศิษยซึ่งเคยเปนคนจนมาจากบานงิ้วราย บานตาลุง ลพบุรี ซื้อไว แลวใหไปไหวสมเด็จ
พระนารายณมหาราช หลวงปูแสง ศาลพระกาฬ แลวสวดพาหุงมหากา บัดนี้ลูกศิษย
คนนั้นกลายเปนคนรวยหลายสิบลาน เพราะสรางตึกแถวได ๒ แถว จากที่ดินตรงนั้น
ทํามาหากินได ขายดิบขายดี เพราะสองสามีภรรยา เขาไมทะเลาะกัน
คนทะเลาะกันทําใหบา นเปนบานอัปมงคล บานนั้นไมมีพระอภัยมณี มีแตนาง
ยักษ บานไหนสามีภรรยาเปนเพื่อนคูคิดมิตรคูบาน ใหเกียรติกัน ใหอภัยกัน บานนั้น
เปนบานมงคล บานนั้นเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรแนนอน กระทรวงก็เชนเดียวกัน
ทานปลัดกระทรวงทานแผเมตตากระจายออกไป คนในกระทรวงก็อยูเย็นเปนสุข ฉัน
ใดก็ฉันนั้น ไมใชวาสรางไมดี มีผมี ีสาง จะมีก็แตผีบา ๆ บอ ๆ ที่อยูในตัวตน สิงคน ซึ่ง
ตองใหเจาตัวไลเอง ถาตัวเองไลเองไมได ผีมันก็สิงตอไปก็จะเสียทั้งคนทั้งงาน
ฉะนั้นขอฝากขอคิดไววา อยาใหลูกอยูวาง อยาใหหา งผูใหญ จะหลงทางได
งาย เหมือนผูนอยรับราชการ ถาปลอยใหอยูวางและอยูหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย
เวลาผิดถูกจะไมรูถาไมปรึกษาผูใหญ พระพุทธเจาสอนใหมีปญ
 ญาในตัว ผูที่มี
ปญญาในตัวชวยตัวเองได ชวยคนอื่นได ปญญานอกตัวชวยใครไมได เขาทํานอง
ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด ตองรูจริง คนรูจริงจึงหายาก รูมากหางาย
รูจริงคืออยางไร รูจริงตองทําได รูจําตองทองได รูแจงตองคิดกอน คิดพิจารณา
คิดแลวคิดอีก เอาตราชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง มีสติสัมปชัญญะ ไมลดละภาวนา
จึงจะรูแจงเห็นจริง ตั้งสติไวใหได ตรงนี้สําคัญ บางคนไมสนใจ ไมเขาใจ นาเสียดาย
เวลามีประโยชน ทานทั้งหลาย พระพุทธเจาทรงสอนวาสรางชีวิตใหมีคา เวลาของเรา
จะมีประโยชนไมใชนอยแมเพียงวินาทีเดียว นาฬิกานั้นมีเวลาเทากันหมด แตอยูที่
ทานผูใดจะใชเวลาแมวินาทีเดียวใหมีประโยชนและคุมคากวากัน ก็ขึ้นอยูกับปญญา
ในตัว สวนความรูอยูในตําราตองสนใจศึกษาเอาเอง ถาไมสนใจแกปญหาชีวิตไมได
นาเสียดายและเสียใจดวย เทากับไมมธี รรมประจําจิต ไมมีชีวิตประจําใจ ดีแตรูมาก
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แตไมมีธรรมในใจ คราวหนึ่งอาตมาไปนั่งอยูในกระทรวง แตไมบอกกระทรวงไหน
หัวหนากองใหอธิบดีเซ็นหนังสือ อธิบดีบอกวาเซ็นไมได เพราะยังไมถูก หัวหนากอง
เอาไปทํามาใหม ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ก็ยังผิด และทุกครั้งก็ไดแตพูดวา “เซ็นครับ เซ็นครับ
ทานอธิบดีเซ็นครับ” เปนผูนอยไปอวดรูบังคับผูใหญเซ็นไดอยางไร หัวหนากองผูนั้น
เปนอยางนี้เพราะไมรูจริง ไมรูจักคิด ก็ในเมื่อมันยังไมถูกตองจะใหอธิบดีเซ็นไปได
อยางไร
ธรรมะแกปญหาชีวิตไดทุกอยาง เชนตอนเกิดการปฏิวัติ ผูใหญทานหนึ่งใช
ธรรมะ เมื่อพวกทหารเขามารายงานวา มีการปฏิวัติ เขายึดอํานาจหมดแลวใหทานรีบ
แอบหนีออกไป ทานสอนทหารวา ไมสูไมหนี สรางความดี ทานทําไมรูไมชี้ ไมตื่นเตน
ทั้ง ๆ ที่เกิดเรื่องอยูแท ๆ ทานทานขาวเสร็จแลวอาบน้ํา แตงเครื่องแบบตรวจราชการ
แลวมานั่งโตะ แลวก็สวดมนต สวนมนตใหมีสติ แลวเจริญสมาธิ สักพักทหารมา
รายงานวาชนะแลว เหตุการณสงบแลว ไมตองหนีแลว เรื่องก็จบลงดวยดี เพราะทาน
ผูใหญมีธรรมะ และใชธรรมะแกปญหา
ผูใหญอยูกับผูนอยตองมีธรรมะมีเมตตาและปรารถนาดีตอผูนอยและใหอภัย
เสมอ นี่เปนธรรมะที่งายที่สามารถจะแกปญหาได มีขอนาคิดวา บริวารมาเพราะน้ําใจ
ดี บริวารหนีเพราะน้ําใจลด บริวารหมดเพราะน้ําใจแหง บริวารกลั่นแกลงเพราะไม
ยุติธรรม
เมื่อมีปญหา ธรรมมะแกปญหาได สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงศึกษา
สําเร็จศิลปศาสตร ๑๘ ประการมากอน แตความรูทั้ง ๑๘ ศาสตรนั้นก็ยังแกปญหา
ชีวิตไมได แกปญหาทุกขไมได จึงเสด็จออกผนวชเพื่อหาธรรมะมาแกปญหาให
ชาวโลก มาสอนชาวโลกใหพนทุกข เรียกไดวาแมทรงเปนจักรพรรดิเปนใหญในทาง
โลก ดวยสําเร็จศิลปศาสตร ๑๘ ประการแลว ยังคงแกทุกขไมได จึงทรงละความเปน
ใหญทางโลกไปเสาะแสวงหาทางธรรม จนทรงเปนศาสดาเอกของโลก ดวยทรงพบ
ทางแกทุกขถาวร ใหถอื เรื่องกฎแหงกรรมเปนใหญ ไมมีสิ่งใดเหนือกรรม ไมมีใครพน
กรรมไปได แมแตพระพุทธองคยังตองเสวยกรรม เชน ในอดีตชาติเปนโคบาล โคหิวน้ํา
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มาก น้ําลายไหล จะไปกินน้ําที่เปนโคลน น้ําสกปรก โคบาลก็ตีววั ไมใหกิน ใหไปกิน
หนองน้ําหนาโนน ครั้นเมื่อทรงเปนพระพุทธเจาแลว ทรงกระหายน้ํามากใหพระ
อานนทศรีอนุชา ไปตัดน้ําใหเสวย พระอานนททูลตอบวา “ไมไดพุทธเจาขา ตองเสด็จ
ไปตรงโนน น้ําใสดี” จึงตองทนกระหายน้ําเสด็จตอไปดวยความยากลําบาก
การดําเนินชีวิตนั้นใหเดินสายกลาง ถาพูดตามสมัยใหมตองพูดวา ทําอะไรเอา
ปจจุบัน อดีตอยารื้อฟน กิจที่ชอบทําเดี๋ยวนี้ใหเสร็จ นี่คือสายกลาง เรามีหนาที่อะไร
ทําใหเสร็จ อาตมาอายุ ๗๓ แลว อยูถึงตี ๓ ทุกวัน ฉันขาวคําสองคําก็พอแลว คน
ผัดวันประกันพรุงใชไมได หรือมีนิสัยไมดี ๔ ประการนี้ก็ทําใหขาดคุณภาพชีวิต คือ
ขี้เกียจ
ขี้โกง
ขี้อิจฉา
ขี้ริษยา
พระพุทธเจาพบธรรมะ เพราะทรงเดินทางสายกลาง กอนหนานั้นปญจวัคคีย
ทิ้งพระองคไป เพราะคิดวาพระพุทธเจาไมเครงครัด ไมตั้งพระทัยจริง
ที่พระองคทรงสําเร็จจนทรงเปนศาสดาเอกของโลกเพราะทรงฝนใจ คนเราถา
ฝนใจไมไดก็ดีไมได
เพราะฉะนั้นสรุปใจความ เขาวัดใหได ๓ วัด ไมใชแคไปวัด อยางไปวัดอัมพวัน
นะ อยาไปใหมันเสียคารถ มันไกล ถาไปแลวตองได ๓ วัดตอไปนีค้ ือ
๑. วัตถุธรรม
๒. วัดอารมณ
๓. วัดจิตของเรา
วัตถุธรรม คือ ใหทานมีธรรมะ ธรรมะมี ๔ ขอ
๑. ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ การพลัดพรากจากกัน
๒. ความมีเหตุผล
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๓. กฎแหงกรรม คือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
๔. การฝนใจ ไมปลอยไปตามอารมณซึ่งยากมาก ตามใจตนเสียคนหมด ดีไมได
เลย
วัดอารมณ ถาอารมณไมดี คนใจดีก็กลายเปนคนใจดํา ใจสูงก็กลายเปนคนใจต่ํา คน
ไวใจไดก็กลายเปนคนโลเล คนมีเสนหก็กลายเปนคนนาชัง คนพูดนาฟงก็กลายเปน
คนพูดไมเขาหูคน อารมณไมดีจะเสียหมด เพราะขาดสตินั่นเอง พระพุทธเจาใหวิชา
แกปญหาชีวิตคือวิชากรรมฐาน แปลวาการกระทําใหฐานะดี ทําใหจิตเดินทางสูที่
หมายแหงความสําเร็จของชีวิต แกปญหาชีวิตไดทุกประการ แลวก็สวดพาหุงมหากา
สวดใหมีสติ สวนใหเกิดปญญา จะไดแกไขปญหาสมปรารถนา สวดใหเทาอายุเปน
การตออายุได พระพุทธเจาทรงสอนใหชวยตัวเอง ชวยแมชวยพอ ชวยสวนรวม ชวย
สังคม และตองสอนตัวเองอยาถือทิฐิ คนเรามักมีทิฐิ ไมเชื่อฟงผูหลักผูใหญ นี่คือโมหะ
ทําใหไมมีปญ
 ญา ทําใหไมมีสติที่จะแผเมตตาใหใคร ถาอารมณดีปลอดโปรง ไมมี
อะไรมาเจือปน เมตตาไมเจือปนโทสะ ไมอิจฉาใคร ก็แผเมตตาได ไมจําเปนตองไป
หองพระ ความรักความเมตตาคือความผูกพันแหงความดี
ทายที่สุด ขอฝากใหคิดเพื่อเพื่อนมนุษยวา สิง่ ที่มนุษยตองการมี ๑๐ ประการ
๑. ความรัก
๒. ความนิยมชมชอบ
๓. ความเลื่อมใสศรัทธา
๔. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
๕. ความเอาใจใส
๖. ความเคารพนับถือ
๗. ความเมตตา
๘. ความเห็นอกเห็นใจกัน
๙. ความเปนกันเอง ไมถือตัว
ธรรมะ กับ การแกไขปญหาชีวิต
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๑๐. ความเปนธรรมชาติ ไมฟูฟา ไมหรูหรา ไปเรียบ ๆ สวยเสมอตนเสมอ
ปลาย
และหากรักจะกาวหนาตองมีคุณธรรมตอไปนี้ก็จะสมปรารถนาทุกประการคือ
ขยันเอาการ งานสะอาด ฉลาดรอบคอบ
ชอบระวัง
ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม
นําทางถูก ปลูกสติ
ดําริชอบ
ขออนุโมทนาสาธุการ แกทานปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ทานอธิบดี และ
ทานทูตทั้งหลาย จะไปตางประเทศก็ตาม ขอใหเอาขอนี้ไปใช ไปไหนมีคนนับหนาถือ
ตา จะปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดดังใจปอง ขอใหมีไมตรีจิตมิตรภาพ
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรใหทุกทานทั่ว
กัน อาตมามาที่นี่แลวชื่นในในสถานที่โอโถง สวยงามนาทัศนาชม สะอาดราบรื่นชื่น
ใจ เขามาแลวสบายอก สบายใจ โปรงสูงไมคับแคบ ก็ขอใหมีความสุขความสบาย จง
เจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร แกขาราชการทั้งหลายของกระทรวงการตางประเทศ ขอให
ทุกทานประสบความสุขนิรันดร เจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการเทอญ

ธรรมะ กับ การแกไขปญหาชีวิต
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