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ชีวิตของคนมีสองระดับ คือ ระดับแรก ไดแก ความเปนอยูของรางกาย สูงขึ้น
อีกระดับหนึ่งไดแก ความเปนอยูแหงผลงานที่ไดกระทําไว
ขีวิตระดับแรก คือ ความเปนอยูของรางกาย มีอันเดียว หาอะไรมาแทนอีก
ไมไดและมีเวลาอยูนอยที่สุด ประเดี๋ยวเดียวก็ถึงวาระสุดทายที่จะตองจากโลกนี้ไปสู
สภาพเดิม มาจากที่ไหนก็ไปที่นั่น มาอยางไรเปนอยูอยางไรก็ไปอยางนั้น ดวยเหตุ
ดังนี้ ผูเห็นคุณของชีวิตจึงไดพยายามพัฒนาชีวิตใหเปนชีวิตชั้นสูง
ชีวิตชั้นสูง เปนชีวิตที่หาคามิได ไดแกความดํารงอยูของผลงานที่ทําแลว ตาม
พระพุทธภาษิตหนึ่งที่วา กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ - ผลงานที่
ไดปฏิบัติดวยวิชชาและคุณธรรมเปนชีวิตระดับสูงของคนที่มิอาจประเมินคาได
ความเปนคนดีที่แทจริงเกิดจากชีวิตระดับสูง เพราะชีวิตระดับต่ํานั้น นอกจาก
คนแล ว สั ต ว ทั้ ง หลายมั น ก็ มี เ หมื อ นกั น เพราะฉะนั้ น การช ว ยตั ว เองไม ใ ช ก าร
ปฏิบัติงานของคน มีภาษิต จากพุทธศาสนาฝายมหายาน กลาวไววา
คนชวยตัวเองไมได

เปนคนเลวที่สุด

คนชวยตัวเองได

ไมใชคนเลว แตก็ไมใชคนดี เปนคนธรรมดา

คนที่ชวยคนอื่นได

เปนคนดีธรรมดา

คนที่ชวยสวนรวมได เปนคนดีที่สุด
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ฉะนั้น ถามีคําถามวา คนเราเริ่มเปนคนเมื่อไร ตองตอบวา เมื่อชวยคนที่ควร
ชวยได และเปนคนประเสริฐ เมื่อชวยสวนรวมได นี่เปนปรัชญา เรื่องชีวิต
ขอทานสาธุชนทั้งหลาย ตลอดจนครูบาอาจารย และนักศึกษากรุณเนนตรงนี้
เพราะคนไทยเราจํานวนไมนอย เห็นจะกวารอยละ ๘๐ ที่มีความเขาใจวาเกิด
มาเปนคนเพื่อชวยตนเองเทานั้น การรูจักชวยตนเองไมใชเรื่องของคนเทานั้น สัตว
ทั้งหลายมันก็ชวยตัวมันได
เพราะฉะนั้น จึงมีปรัชญาวา การศึกษา

คือ การเตรียมชีวิต เพราะ

การศึกษาของเราเปนการสรางสิ่งที่ตองการ เปนการสรางหลัก และวิธีการชวยตัวเรา
เพื่อจะไดไปชวยคนสวนรวมในโอกาสตอไป ดังนั้นทานทั้งหลาย จึงควรจะพอใจที่จะ
พบชีวิตระดับสูงดวยการทําผลงานใหเกิดขึ้น และดํารงอยูตอไป
การสรางชีวิตระดับสูง เปนชีวิตที่มีคานั้น ตองอาศัยชีวิตระดับแรก คือ รางกาย
เปนตนทุน อาศัยคุณธรรม ๓ ประการเปนวิธีการ
วิธีการที่เราจะทํารางกายของเราใหมีประสิทธิภาพ สรางกําลังงาน สรางกําลัง
กายใหเกิดประโยชนตอคนอื่น ตอสวนรวมไดนั้น ก็โดยมีคุณธรรม ๓ ประการ
คือ
ประการที่ ๑

ปญญา

ประการที่ ๒

ความบริสุทธิ์ใจ

ประการที่ ๓

กรุณา

ร า งกายของคนที่ มี ป ญ ญา มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ใ จ มี ค วามกรุ ณ า จะสามารถ
ประกอบกรรมดีทั้งหลายใหเกิดประโยชนแกคนและสวนรวมได นี่คือทางดําเนินชีวิต
ของชาวพุทธโดยทั่ว ๆ ไป
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รางกายเราถาไมใชดวยปญญา ไมถูกใชดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมถูกใชดวย
กรุณา ดูเหมือนจะไมมีคาเลย ตายแลวเหมือนอารมณในความฝน
บางคนตายวันนี้ พรุงนี้ไมมีใครนึกถึงแลว นึกถึงนอยเต็มที ตายเดือนนี้ เดือน
หนาไมมีใครนึกถึง ตายปนี้ ปหนาไมมีใครนึกถึง เพราะรางกายเขาเหมือนอารมณใน
ความฝน อารมณในความฝนปรากฏเมื่อกําลังฝนเทานั้น แตพอหยุดฝนไมมีอะไร
เหลือเลย ฝนดวยกันทุกคน ฝนวาไดเงินไดทอง ฝนวาเปนใหญเปนโต ฝนวาสุขสบาย
อยางนั้นอยางนี้ แตพอตื่นขึ้น หลังจากการเลิกฝน ชั่วโมงหนึ่ง สองชั่วโมง ไมมีอะไร
เลยในความฝนที่เหลืออยู ฝนวาไดเงินก็ไมไดสักบาทเดียว ฝนวาเปนใหญเปนโตก็เปน
คนเมื่อวานนี้ ที่นอนอยูบนเตียงนี่เอง ไมไดมีอะไรมากมายไปกวานั้น
เพราะฉะนั้ น อยา เป น คนในความฝ น จงเป น คนในความจริง คื อ เปน คนมี
ผลงานนั่นเอง
พระพุทธเจาของเราทรงจากโลกนี้ไปแลว ๒๕๔๘ ปเขาปนี้ ก็เหมือนยังมีพระ
ชนมชีพอยู เพราะผลงานที่ทรงไวยังเปนคุณประโยชนแกโลกมนุษยมากมายยิ่งนัก
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ไทยเรา ได รั บ ประโยชน จ ากพระพุ ท ธศาสนาที่ พ ระองค ท รง
ประทานไวมากมายทีเดียว
เพราะฉะนั้น โปรดแสวงหาปญญา โปรดแสวงหาความบริสุทธิ์ใจ โปรดสราง
กรุณา เพื่อจะไดปฏิรูปรางกายที่ทําเพื่อตนเทานั้น ใหเปนรางกายที่ทําเพื่อคนอื่น และ
เพื่อสวนรวมตอไปดวย
พวกเราในที่ นี้ มี โ อกาสงามอย า งยิ่ ง เพราะกํ า ลั ง ช ว ยคนที่ ร อคอยความ
ชวยเหลือ คือ เด็ก ๆ ที่นาสงสารนาหวงใยของเรา
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เด็กของเราเหมือนตนไมเล็ก ๆ ปลูกในกระถาง มันก็ขึ้นในกระถาง ปลูกบนดิน
มันก็ขึ้นบนดิน ปลูกบนบานมันก็ขึ้นบนบาน ปลูกหางมันก็ขึ้นหาง เด็กของเราก็เปน
เชนนั้น ปลูกความสํานึกอยางใด แกก็สํานึกไดอยางนั้น
เพราะฉะนั้น งานสําคัญของครู อาตมาจึงวาอยูที่การสรางความสํานึกใหแก
เด็ก เมื่อสรางความสํานึกใหแกสําเร็จไดแลว วิชาการก็จะหลั่งไหลมาโดยอัตโนมัติ
เด็กที่เรียนดีไมใชเพราะปญญาดี ปญญาคนเทากัน ไมมีใครเลวกวากัน มัน
เหมือนกันทั้งนั้น บางคนเรียนไดดี เพราะความสํานึกชวยแกคนหา แตบางคนเรียนได
ไมดี เพราะความสํานึกชวยแกไดนอย บางคนเรียนไมไดเลย เพราะแกไมมีความ
สํานึกเรื่องที่เขาตองการใหสํานึกเลย
อาตมาขอฝากไวดวย เราจงพยายามสรางชีวิตระดับสูง คือ ความดํารงอยูของ
ผลงาน เพื่ อ คนและเพื่ อส ว นรวม จากร า งกายนี้ โดยคุ ณ ธรรม คื อ ป ญญา ความ
บริสุทธิ์ใจ และกรุณา
อาตมาเอาหลักนี้มาจากความสําเร็จของพระพุทธเจา จากหนังสือปฐมสมโพธิ
ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธไววา พระพุทธเจาทรงมีชีวิตสูง
คาที่สุดจนประเมินกับอะไรไมไดเลย เพราะปญญา เพราะความบริสุทธิ์ เพราะกรุณา
นั่นเอง

ปญญา คือ ความรอบรูเรื่องชีวิตคน การรอบรูเรื่องอื่นซึ่งไมเกี่ยวแกชีวิตเรา
ไมเรียกวา ปญญา
ความรูที่เปนปญญา คือ รูความเจริญ รูความเสื่อม รูความดี รูความชั่ว รูความ
ได รูความเสีย ตามที่เราทราบกันดีอยูแลว รวมอยูในหลักที่วา รูมายา กับ รูสัจธรรม
เรื่องในชีวิตของเรามีอยูสองเรื่อง เรื่องหนึ่งคือ มายา อีกเรื่องหนึ่งคือ สัจธรรม
ชีวิตนี้มีคา

Page 4

มายา คือ สิ่งที่ลอลวง
สัจธรรม คือ สิ่งที่เปนความจริง อะไรเปนความจริง อันนั้นเปนสัจธรรม อะไร
หลอกลวงเรา อันนั้นเปนมายา
เพราะฉะนั้น การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเรา อาตมาวาจะใหเปนอุดมมงคล
แก ช าติ บ า นเมื อ ง ก็ ต อ เมื่ อ ผู ศึ ก ษารู จั ก มายาและสั จ ธรรมในชี วิ ต ถ า ไม เ ช น นั้ น
ความหมายวาการศึกษาอุดมจะเกิดขึ้นไดอยางไร อุดม แปลวา ประเสริฐสุด ประเสริฐ
แปลวา หาที่ติมิได คือ ดีทุกอยาง ใชไดทุกอยาง ปญญาที่จะเจริญไดจริง ตองรูจัก
มายา และรูจักสัจธรรม มายาชีวิตของเราก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นั่นเอง เพราะ
เหตุไร เพราะเดี๋ยวหมด เดี๋ยวมา เอาความแนนอนไมได
เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เหมือนของใชในโรงแรม คนเดินทางไกลไปเขาพัก
โรงแรม ถาคาเชาสูง ก็ไดใชของดี ถาเสียคาเชาต่ําคาเชาถูกก็ไดใชของไมดี ซึ่งเขาวา
กันวา เดี๋ยวนี้โรงแรมคืนหนึ่งคาเชา ๓ หมื่นบาทก็มีในเมืองไทย จะใชของดีของไมดี
อยางไรก็ตาม หมดกําหนดเชาตองออกไป คนใหมก็มาเชาตอไป เพราะฉะนั้นเราเขา
โรงแรมมีอะไรไปบางตอนออกก็มีไดเทานั้น เอาของในโรงแรมติดไปดวยไมได ผิด
กฎหมาย เดี๋ยวถูกตํารวจจับของเหลานั้นเอาไวทําไม เอาไวใหคนอื่นเขาเชาตอ สิทธิ
ของเราใชวเวลาอยูในโรงแรมในเวลาที่เชา
โลกเรานี้เหมือนโรงแรม เราเดินทางมาพัก เราทํางานมากทํางานดีเหมือนเรา
เสียคาเชาสูง ก็ไดใชของดี ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มันก็มีมาก เงินเดือนก็สูง เกียรติยศ
ชื่อเสียงก็มาก ถาเราทํางานนอย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็นอย แตจะนอยจะมาก
ขนาดไหนก็ตาม เมื่อตองออกจากโรงแรม คือ หมดลมหายใจไปแลว พนจากโรงแรม
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ไปแลว ไปสูที่เดิมของเรา สิ่งตาง ๆ เอาไปดวยไมได ใครเขามาทํางานตอไปเขาก็ใช
ตอไป
ถารูอยางนี้แสดงวารูจักมายา อยาหลงเลย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เขาใหเราใช
ตามคาเชาของเรา สําคัญอยูที่ ไมยอมเพิ่มคาเชา แตจะเองของใชเพิ่ม อันนี้ไมดีแน
ไมไดความเปนธรรมเลย
สัจธรรมความจริงนั้น มี ๕ อยางดวยกัน
๑. ความแก
๒. ความเจ็บ
๓. ความตาย
๔. ความพลัดพรากจากกัน
๕. ความมีกรรมเปนของของตน
ทุกชีวิต กําลังแก กําลังเจ็บ กําลังตาย กําลังจะพลัดพรากจากกัน กําลังมีกรรม
เปนของของตน
เวลาผานไปมากเทาใด ก็ใกลตายเขาไปมากเทานั้น เพราะฉะนั้นโปรดสอนตัว
เราใหสํานึกความจริงวา เรากําลังแก เรากําลังเจ็บ เรากําลังจะตาย กําลังจะพลัด
พรากจากกัน และกําลังมีกรรมเปนของตน ชีวิตนี้จะสุขสงบเยือกเย็นราบรื่น มีกําลัง
วังชาที่จะทํางานตอสูกับเหตุการณทุกอยางไดหมด
ทานสาธุชนทั้งหลาย เราเจอกันเพื่อที่จะตองจากกัน เราพบกันเพื่อรอเวลาที่จะ
พลั ดพรากจากกั น เราได เพื่อรอเวลาที่ จะต องเสี ย เรามี เพื่ อรอเวลาที่จ ะตองหมด
เพราะฉะนั้น เราเกิดมาเพื่อเวลาที่จะตองตายไป
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ความตายนั้นไมมีเครื่องหมายบอก ทานทั้งหลายคงจะไดยิน เพื่อน ๆ เจอกัน
ตอนเช า ถึ ง ตอนเย็ น ได ต ายไปแล ว เพราะความจริ ง มั น เป น อย า งนี้ ไ ม ใ ช แ ปลก
ประหลาดพิสดารอะไร
ดวยเหตุดังนี้ อะไรที่เราควรจะทําจงทําเถิด ทําเดี๋ยวนี้ ทําวันนี้ วันของเราคือ
วันนี้ พรุงนี้ไมใชของเรา เดือนของเรา ปของเราคือเดือนนี้ปนี้ เราเจอกันและไมแนวา
จะเจอกันอีกเมื่อไร คิดเถิด คิดแลวมันพรอมที่จะสูกับความตาย ทานสาธุชนทั้งหลาย
คนไมกลัวตายมันตายยาก ไมคอยตายงาย ๆ คือใจมันสู มันพรอมอยูเสมอ แตคน
กลัวตาย บางทีมันตายเอางาย ๆ
เพราะฉะนั้นรูสัจธรรม รูมายา อยางนี้แลวก็ทําจิตใจของเราใหบริสุทธิ์ ทํางาน
เพื่องานจะไมมีปญหา ไมวางานประเภทไหน ทํางานเพื่อความถูกตองจะไมมีปญหา
อะไรเลย ปญหาเกิดขึ้นเพราะทํางานเพื่ออยางอื่น ไมใชเพื่อใหงานสําเร็จเสร็จสิ้นไป
เทานั้น ทํางานตามความถูกตองไดชื่อวา มีความบริสุทธิ์ใจตองาน ทํางานตามความ
ถูกตอง ไมใชทํางานตามความถูกใจตนเอง
ความถูกของคนมันมี ๒ อยาง คือ
๑. ถูกตอง
๒. ถูกใจ
ใครใชความถูกตองก็สบายใจ ใครใชความถูกใจก็ลําบาก ความอึดอัด ความ
วุนวายในสวนตัวก็ดี ในหมูคณะกดี มันจะเกิดจากนิยมความถูกใจ ถานิยมความ
ถูกตองแลวจะไมมีอะไรเลย

ความถูกตอง เอาอะไรมาวัด เอาสิ่ง ๕ ประการมาวัด คือ
๑. ตําแหนงหนาที่
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๒. ระเบียบแบบแผน
๓. คุณธรรม
๔. เหตุผล
๕. ขอเท็จจริง
โปรดใหสิ่งทั้งหานี้ เปนเครื่องวัดความถูกตอง แพทยแผนปจจุบันเขาวัดไขดวย
ปรอท เอาตามรายงานของปรอทวาไขมากไขนอย จะเปนหมออาวุโสหรือหมอฝกหัดที่
ไหนก็ตาม จะไมใชความชํานาญหรือประสบการณของตนเองเปนเครื่องวัดไขเลย ทํา
สิ่งใดตาม ตําแหนงหนาที่ มันก็ถูก ไมมีหนาที่ทําสิ่งนั้นอาจไมถูก ตําแหนงนี้ทํา
อยางนั้นไมไดมันอาจไมถูก
ทําตาม ระเบียบแบบแผน ที่กําหนดใหทํามันถูก

คุณธรรม ของการทํางานมีอยู ๔ ประการ คือ
๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความซื่อตรง
๓. ความจริงใจ
๔. ความสามัคคีปรองดอง
ทํางานดวยคุณธรรมสี่ประการนี้ สบายที่สุดไมมีปญหา
จะทําอะไรเอา เหตุผล มาวัด ถาเปนไปตามเหตุผลใชได เอา ขอเท็จจริง
มาวั ด เหตุ ผ ลกั บ ข อ เท็ จ จริ ง นั้ น อาตมาขอเสนอว า เหตุ ผ ลคื อ สิ่ ง ที่ ค วรจะเป น
ขอเท็จจริง คือ สิ่งที่กําลังเปน
เหตุผลใชในเบื้องตนของการทํางาน แตในขณะที่เรากําลังทํางาน เราตองใช
ขอเท็จจริงวา มันจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้
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ความบริ สุ ท ธิ์ ใ จในการทํ า งานเพื่ อ ส ว นรวมนั้ น ก็ คื อ ความถู ก ต อง อย า ถื อ
อารมณของเรามันอาจเปนปญหาได
ประการสุดทายตองมี กรุณา คือ ความสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นบาง เรากับ
เขาตองอยูดวยกัน เราจะอยูไดเพราะเขาอยูดวย เขาจะอยูไดเพราะเราสบายดวย เรา
สบายเพราะเขาสบายดวย เพราะฉะนั้นมีเราตองมีเขา จะมีแตเราไมมีเขาไมไดแน
ทุกวันนี้เรามีโรคชนิดหนึ่ง คือ โรคเบื่อ เบื่อบาน เบื่อที่ทํางาน เบื่อโรงเรียน พระ
ก็มีเบื่อวัดเหมือนกัน โรคเบื่อเกิดจากอะไร เกิดจากภายในนั้น การใหเกียรติและให
อภัยกันไมพอ โรคเบื่อนี้รายกาจกวามะเร็ง เพราะพอใครเปนโรคเบื่อขึ้นคนหนึ่ง บาน
นั้นจะเซ็งกันทั้งบาน อยูบานไมได คนที่บานก็ไมสบายใจ คนที่ออกไปนอกบานก็ไม
สบายใจ มันเปนมะเร็งแท ๆ แกไดงาย ไมยากเลย เอาอกเขาอกเรามาเปรียบกันดู ให
เกียรติใหอภัยกันบาง แลวจะไดความเห็นอกเห็นใจในระหวางกันและกัน
การใชชีวิตที่มีคานี้ จากไปแลวอยูที่ไหนใครก็คิดถึง บุคคลดีใชชีวิตที่มีคาอยาง
นี้ ไปไหนสะดวก อยูไหนสะดวก ทําอะไรก็สําเร็จเรียบรอยทุกประการ...
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